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  ساالري پیروزي در جبهه مردم       روز حرف ▼  
 
 

اهللا در انتخابات مجلس لبنان و  ب پیشتازي نامزدهاي حز

نفر از آنان از سوي مردم، پیروزي بزرگ مقاومت  67انتخاب 

که برخالف  استدر صحنه سیاسی این کشور و حتی منطقه 

گذاري سنگین جبهه ضد مقاومت  هاي پیچیده و سرمایه توطئه

اي حامی صهیونیسم و  بلیغات سنگین امپراتوري رسانهو ت

این پیروزي بزرگ انتخاباتی در . تروریسم تکفیري انجام شد

اهللا به جرم مبارزه با تروریسم تکفیري تحت  شرایطی که حزب

هاي روشن و آشکاري براي دوستان  فشار قرار گرفته بود، پیام

  و دشمنان جبهه دارد؛

افتخار مبارزه با تروریسم  اهللا و مقاومت که ـ حزب1

  ها را دارد، تکفیري و ایستادگی در برابر ستمگري صهیونیست

ها  ، توطئهگاه از حمایت گسترده مردمی برخوردار است و هیچ

ـ عربی و حامیان اروپایی و آمریکایی  و تبلیغات جبهه عبري

آنها نتوانسته به این پایگاه مردمی خللی وارد کند، بلکه موجب 

  . آن هم شده است تقویت

هاي بزرگ در  اهللا و مقاومت که با خلق پیروزي ـ حزب2

با اتخاذ تدابیر  عرصه نظامی برتري خود را به اثبات رسانده، 

ها و  عقالنی و حکیمانه در عرصه سیاسی و انتخابات به مزیت

هاي  هایی دست یافته که امکان رقابت را در عرصه ظرفیت

  .استقدرت نرم نیز فراهم آورده 

امان با  اهللا و مقاومت در مبارزه بی ـ نقش برجسته حزب3

ها، همراه با  تروریسم تکفیري و تجاوزات ظالمانه صهیونیست

کننده جامعه  ترغیب سعود  جویی آل خردورزي در برابر فتنه

اهللا براي استمرار امنیت و ثبات  ب  لبنانی به انتخاب نامزدهاي حز

  . آید اهللا مقاومت به شمار می و استحکام پایگاه مردمی حزب

سعود در  جویانه و متکبرانه آل ـ ثبت عملکرد مداخله4

حافظه تاریخی مردم لبنان به واگرایی و حتی نفرت آنان و 

هاي  گیري درك و شناخت عمیقی نسبت به واقعیت شکل

هاي وابسته به  سیاسی انجامیده که عدم اقبال به چهره

  . شود بینانه محسوب می قععربستان، پیامد این شناخت وا

مردم لبنان با رأي خود ثابت کردند که به آن درجه از 

اند که عزت و امنیت ملی  رشادت و بلوغ سیاسی نائل آمده

ها و حتی تهدیدهاي  ها و وعید خود را با هیچ یک از وعده

   .کنند صاحبان زر و زور و تزویر معاوضه نمی

ند مقابل رأي مردم جویان بخواه بدیهی است، چنانچه فتنه

اي جبران کنند، نه  هاي طایفه ایستاده و این شکست را با فتنه

تنها در نتایج انتخابات تغییري اتفاق نخواهد افتاد؛ بلکه 

تر شده و  شناخت مردم نسبت به دوستان و دشمنان دقیق

  .مقاومت استحکام بیشتري خواهد یافت

 

 اهللا ن روحوارثا                         گزارش روز▼ 

ها و  ها، زندان رفتن ها، دستگیري شیخ زکزاکی در نیجریه با وجود همه فشارها، سرکوب

ها نفر از جوانان این کشور را به مذهب شیعه هدایت کرده و  پایان میلیون هاي بی محدودیت

عیسی  جرئت و جسارت ایستادن در برابر ظلم را در آنها بر انگیخته است؛ در بحرین، شیخ

القلب که حمایت تام و تمام رژیم  م و جوانان و مردم این کشور با وجود حاکمان قسیقاس

اند و از  ها ایستاده ها و محاکمه سعودي را نیز در پشت خود دارند، با همه فشارها و شکنجه

هاي مقاومت رژیم غاصب  اند؛ در لبنان نیرو مبارزه با ظلم پشیمان نشده و پا پس نکشیده

هاي  تروریست د، با حمایت از ملت سوریه و عراقاز کشورشان اخراج کردنصهیونیستی را 

ها براي ایجاد اختالفات داخلی و رو در رو  تکفیري را به زانو در آوردند، نقشه شوم سعودي

وزیر را در هم شکستند و حاال با رأي مردم پیروز  اهللا و سعد الحریري نخست قرار دادن حزب

کرسی، یعنی اکثریت پارلمان این کشور را به  128کرسی از  67و انتخابات پارلمانی شدند 

دست آوردند؛ در عراق بسیج مردمی در کنار ارتش این کشور و سرداران محور مقاومت، 

ها یا به عبارت بهتر بازوان مثلث آمریکایی، صهیونیستی و سعودي را  رگ حیات تروریست

نظیري را  سعود مقاومت بی زادگان دربار آلقطع کردند؛ در یمن و در جبهه رویارویی با شاه

مان همچنان ملت امان از زمین و آس بی ها حمله محاصره و سال در عینشاهد هستیم که 

هاي خود موقعیت برتر در میدان  اند و خم به ابرو نیاورده و اکنون با موشک ایستادهیمن 

ي دشمنان، محور مقاومت ها همه تالش برخالفاند، در سوریه  نبرد را نیز به دست آورده

ها، نیروهاي مقاومت  هاي اشغالی با وجود همه خیانت پیروز میدان است، در سرزمین

هایی که از انقالب  پیروزي. شان براي پیروزي بر دشمن بیش از همیشه جزم است عزم

آغاز شد و دیگر ) ره(شکوهمند اسالمی و از گفتمان انقالب اسالمی به رهبري امام خمینی

اهللا و وارثان نگاه و اراده او تا پیروزي نهایی  ف نخواهد شد و پیروان واقعی حضرت روحمتوق

  .مبارزه را ادامه خواهند داد

  !در برجام ما مقصریم                           ویژه خبر▼ 

این بار  طلب در زمینه برجام، هاي اصالح برانگیز برخی رسانه در ادامه مواضع تأمل

و  اتهام شکست برجام را متوجه کشورمان سرمقاله خود در» شرق«طلب  اصالح روزنامه

 توافق زمان از را قدري گران  هاي فرصت ایران تردید بی«: کرد و نوشت نیروهاي داخل ایران

 در توافق به دستیابی از پس اوباما دوره از مانده باقی ونیم سال یک ویژه به و آن اجراي و

 اوباما نداي به. داد دست از عربستان با روابط بهبود و زسازيبا همچنین و اي هسته موضوع

 به اروپا دادن سوق داد و منفی پاسخ است، »ممکن که حدي تا« روابط مشکالت حل براي

 بلند خیز از برجام نجات براي آنها که هایی حوزه در »مذاکره« از غفلت با آمریکا سمت

 هاي فرصت که بود ناصوابی اقدامات از ههم ،پیشنهاد کردند آن کردن باطل براي ترامپ

 است اتکایی قابل ریز خاك برجام آمریکا، خروج صورت در حتی ...برد بین از را قیمتی ذي

 سردادن. شود استفاده داریم، اي هسته توافق در که اهدافی پیشبرد براي آن از باید که

 جمعیت مقابل در سخنرانی تریبون از یا »توئیتر« ادبیات قالب در حتی چنانی آن شعارهاي

این نوع تحلیل » .اند کرده پهن ترامپ و عربستان اسرائیل، که است دامی در غلتیدن انبوه،

می و گیرد که عمالً برخالف انعطاف ایران و اجراي کامل تعهدات برجا در حالی صورت می

از انجام  طرف مقابل ،اي فراتر از متن توافق جامع هستهانجام اقداماتی ردي احتی در مو

  !زند حداقل وظایفش نیز سر باز می

 



  

  اخبار▼ 

  حساب ایران نگرانی رژیم صهیونیستی از تسویه

 نظر شدند، به مدعی رژیم این امنیتی مقامات از نقل به صهیونیستی رژیم هاي رسانه

 خاك از موشکی حمالت از اي مجموعه انجام براي اهللا حزب و ایرانی نیروهاي رسد می

 ،»هاآرتص« صهیونیستی روزنامه نوشته به. شوند می آماده اشغالی فلسطین شمال هب سوریه

 پایگاه به گذشته ماه حمله زودي به است مصمم ایران معتقدند صهیونیستی رژیم مقامات

 روزنامه این. دهد پاسخ شد، منجر ایرانی نیروي هفت شهادت به که را سوریه» 4تی«

 با باز حساب این که است آن دنبال به رائیل، ایراناس بر اساس ارزیابی«: است نوشته

 جنگ یک آغاز به که دهد انجام نحوي به را کار این دارد قصد اما کند، تسویه را اسرائیل

 از محدودي مجموعه شود تالش که است این معضل، این حل براي راهکار یک. نشود منجر

 پیش صهیونیستی رژیم مقامات» .شود شلیک اسرائیل در نظامی اهداف سوي به ها موشک

  .بگذارد پاسخ بی را 4تی به اسرائیل حمله ایران است بعید که بودند گفته هم این از

  تغییر راهبرد پس از واکنش منفی افکار عمومی

 آفتاب« روزنامه با مصاحبه در 88طلب و فعاالن فتنه  هاي اصالح از چهره »نبوي بهزاد«

 اسالمی جمهوري نظام به بلکه شود، نمی مربوط دولت به اتنه مشکالت حل«: گفت »یزد

 تجدیدنظر خود سیاست در آن اقتصاد نجات و کشور حفظ براي باید که گردد بازمی ایران

 ».کند معجزه تواند نمی تنهایی به برجام که بپذیریم را واقعیت این باید الوصف مع ...کند

 ها سیاست همه اعمال اختیار جمهور رئیس« :نوشت مشابه مطلبی در نیز »آرمان« روزنامه

کرد  هطلب پس از آنکه مشاهد رسد جریان اصالح به نظر میاین، بر اساس  ».ندارد را

از عملکرد دولت  براي نشستن در جایگاه منتقد دولت و جدا کردن حساب خود شان تالش

جازه فعالیت و د که انگونه جلوه ده این هستند، درصدد اي نخواهد رسید اعتدال به نتیجه

اي به  شود و توافق هسته جمهور مورد حمایت این جریان داده نمی ها به رئیس عمل به وعده

  .اثر شده است هاي دیگر نظام است که بی بخش نشدندلیل همراه 

  شده است خطرناکی مسیر وارد نتانیاهو

 صهیونیستی رژیم وزیر نخست »نتانیاهو بنیامین« اقدامات به گزارشی در »آلمان رادیو«

 وارد نوشت، نتانیاهو و پرداخت ایران اي هسته برنامه زمینه در تنش به زدن دامن  زمینه در

 دنبال به صهیونیستی رژیم که کرده ادعا تازگی به نتانیاهو. است شده خطرناکی مسیر

 گزارش در .است آینده از بهتر اکنون باشد، نیاز چیزي چنین اگر اما نیست؛ ایران با تقابل

 مسیر ایران، با اي هسته توافق به مربوط مسائل زمینه در اسرائیل«: است آمده آلمان رادیو

 حمایت وي از همه هم اسرائیل درون که است حالی در این و است گرفته پیش در را تقابل

 ایران و اسرائیل میان درازمدت تنش به تواند می رویکردي چنین اینکه ضمن. کنند نمی

شود،  می زیاد اسرائیل و ایران میان تقابل امکان اینکه به اشاره با آلمان دیورا ».شود منتهی

 پیمانان هم از ها گروه این و دارد قرار حماس و لبنان اهللا حزب محاصره در آویو تل« ،نوشت

  ».هستند ایران

  !ها روي صحنه تاالر وحدت حامی صهیونیست

 در تیر دوم و اول روزهاي در تر،ارکس همراهی با »کالیدرمن« اخبار رسیده، براساس

 است قرار ایران در خود رسمی اجراي اولین در وي. کرد خواهد اجرا کشور وزارت سالن

 فرانسوي سرشناس پیانیست این بنوازد؛ این در حالی است که پیانو با را »ایران اي« قطعه

 رژیم ، برايکرد خواهد اجرا تهران در »ایران اي« عنوان با آنچه مشابه این، از پیش

 50 تولد در را »اسرائیل براي سال پنجاه« قطعه کالیدرمن .است نواخته صهیونیستی

 این مقامات و ها شخصیت تقدیر مورد که کرد اجرا آویو تل در نامشروع رژیم این سالگی

، در کارنامه استآویو بر روي صحنه رفته  پیش نیز در تل ماه وي که چند .گرفت قرار رژیم

  .است کرده منتشر و رژیم صهیونیستی تهیه براي آلبوم چند کاري خود

  

  کوتاه اخبار ▼

 »گوردون فیلیپ« قلم به تحلیلی در »آتالنتیک« نشریه◄ 

 ویژه دستیار و آمریکا خارجی روابط شوراي ارشد عضو

 آنچه برخالف« :نوشت اوباما باراك دوره در جمهور رئیس

 کم ایران روي از را فشار برجام دارد، اصرار آن بر ترامپ

 برآورده امکان که عمومی انتظارات افزایش با بلکه نکرد؛

 سیاست یک این. کرد تضعیف را ایران اقتصاد ندارد، شدن

 باشد، ممکن ایران حکومت تغییر چنانچه. است برد بردـ

 وقوع ساز زمینه بلکه نیست؛ آن راه در مانعی تنها نه برجام

  ».هست نیز آن

 اعتصابات نتیجه در ایرفرانس عامل مدیر استعفاي از پس◄ 

 خود دستمزدهاي پرداخت وضع به که کارگرانی گسترده

 آینده داد هشدار فرانسه اقتصاد وزیر داشتند، اعتراض

 دولت و گرفته قرار بالتکلیفی وضعیت در شرکت این اقتصادي

 شرکت این سهام از درصد 3/14تنها  داشتن با کشور این

  .دهد نجات اوضاع شدن بدتر صورت در را آن تواند نمی

 نزدیک طلب اصالح نگاران روزنامه از امویی، احمدي بهمن◄ 

 رئیس سیف، اهللا ولی استعفاي از خود توئیتر در دولت به

 را سیف استعفاي دولت: نوشت و داد خبر مرکزي بانک

. است او جایگزین انتخاب براي رایزنی حال در و پذیرفته

 گزینه عنوان به نهاوندیان از ها شنیده برخی در پیشتر

  .بود شده برده نام سیف جایگزین

 مسئول »موگرینی فدریکا« مشاور »توچی ناتالی«◄ 

 ترامپ تصمیم به واکنش در اروپا اتحادیه خارجی سیاست

 خود توئیتري حساب در برجام درباره نظرش اعالم براي

 دونالد(خودشیفته این به اینقدر نباید ما شاید«: نوشت

 بدون برجام حفظ روي بر باید و کردیم می توجه )ترامپ

   ».شدیم می متمرکز آمریکا

 آمریکا برجام اینکه با بیان» آتالنتیک« آمریکایی نشریه◄ 

 ملزم بلکه کند، نمی موظف ها تحریم برداشتن به تنها را

با اشاره  ،نتراشد مانع جهانی اقتصاد به ایران ورود در کند می

 دولت در المللی بین نامه توافق این نقض متعدد موارد به

 برجام نقض حال در همواره دولت این که کرد تأکید ترامپ،

  .است

 رفت هدر کاهش بر نظارت و مصرف مدیریت مدیرکل◄ 

 بالغ جمعیتی با کشور شهر 334 امسال تابستان: گفت آب

 علی .گیرند می قرار آب تنش معرض در نفر میلیون 33 بر

 مدت به نسبت جاري سال در بارندگی یزانم: گفت سیدزاده

  .است یافته کاهش گذشته سال و درازمدت مشابه

 توئیتر حساب در آمریکایی ارشد سناتور سندرز، برنی◄ 

 یافته راه سفید کاخ به که زمانی از ترامپ دونالد :نوشت خود

 با: افزود وي. است گفته دروغ بار هزار 3 از بیش امروز به تا

 دروغگو ترامپ اینکه گفتن از خواهان ريجمهو حال این

  .روند می طفره همچنان است،

  


