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 !نيکرونا و مسئله فلسط یکَرنا      روز حرف▼ 

غاصب  میرژ سیالروز تأسس -روز نکبت  شیروز پ چند 

مقدمات  یبا هموارساز یالدیم 1948 یم 14در  یستیونیصه

روز قدس است.  روپیشو جمعه  بود - هایسیانگل یآن از سو

و  فراموش نشود نیکرونا مسئله فلسط یدر کَرنا میمراقب باش

 از ینجها برائتاز اعالم  ایو مسلمانان دن یجامعه اسالمحواس 

 سیسفر منحوس رئ جیآثار و نتا از نیاشغالگر و همچن یمیرژ

ود؛ پرت نش یاشغال یهانیبه سرزم کایآمر یپلماسیدستگاه د

در قالب  یستیونیصه میاز رژ تیچراکه تداوم خط حما

تر از همتس و منگا-اهوینتان یاز آغاز به کار دولت ائتالف یبانیپشت

م از اهداف مسل اهوینتان خواهانهادهیز یهااز طرح تیحما ،آن

 است. یاشغال یهانیو به سرزمئسفر پمپ

 روسیو مثابهبه یستیونیصه میامروز رژ -1 ي:ليتحل نکات

دوانده و  شهیر یجهان یهاها و کشورکرونا در تاروپود قدرت

 تهساخ سالمت خارج را از تعادل و یمناسبات و ارتباطات جهان

 یاتحاد و انسجام ،روسیو نیاست. مقابله و مبارزه با ا

دوره ترامپ را  اهوینتان -2 .کندیطلب م یهوشمندانه و جهان

خود  یهایو تجاوزگر هایطلبتوسعه یبرا یرینظفرصت کم

ابل طرف مق از ژهیو ازاتی، به دنبال اخذ امترونیازاو  داندیم

ه با روند ک نیاست. ا یکنون طیاز شرا یحداکثر یریگبهرهبا 

ا طرح ببه قدس شروع شده و  ویآواز تل کایانتقال سفارت آمر

غاصب خشم جهان اسالم را  لیاسرائ یقدس برا یتختیپا

 وردن ااست، امروز با طرح مسئله خطرناک الحاق غور  ختهیبرانگ

 یهانیبه سرزم یکرانه باختر نینشستیونیصه یهاشهرک

جوار، هم یدر کشورها ینیآوارگان فلسط یو اسکان دائم یاشغال

« نیفلسط»به نام  یقتیمسئله حقبه دنبال پاک کردن صورت

 است تا حل آن.

 یدوره کنون ،هاستیونیصه یویسنار در ی:راهبرد نکته

 یبا ادعاها ژهیو ازاتتیگرفتن ام یبرا ییطال یترامپ فرصت

را رقم  یار قدرت وتازه است؛ اگر شانس کرونازده ترامپ تکر

و اگر اسب  شودیمامروز جور  ازاتیامت تیزد، فرصت تثب

 شودیم د،یکوب یکارآمدنا نیترامپ را بر زم ،چموش قدرت

و حاکمان  هاینیمذاکره با فلسط یبرا ازاتین امتیاز ا یاهرم

 و ستم ساخت. یگرتداوم سلطه یوابسته جهان اسالم برا

 نیبا ا یو اسالم یعرب یکشورهاحال در چنین موقعیتی، 

چه خواهند کرد؟!  تیاسالم و انسان کرهیساله بر پ 72 مزخ

 ایآ است؟ دهیبه وقت قدس نرس مؤثر یهنگامه وحدت ایآ

 یاهایرؤ یبرا یانیروز قدس را به پا یبا هوشمند شودیم

 کرد؟! لیکوچک تبد طانیش

 منطقه ياصل سازبحران کايآمر               روزگزارش ▼

 سته استبکار ب کشور تمام تالش خود را نیکه ا دهدیمدر منطقه نشان  کایرفتار آمر یابیارز

داشته باشد. از رو  ایسدر منطقه غرب آ یسازهم از نوع بحرانآن رگذاریتأثکه حضور 

 یمنف یرگذاریتأث در کایتمرکز آمر یکانون اصل عنوانبهافغانستان  ه،یعراق، سور یکشورها

 .باشدیم

 یتورات( دسCIA) کایاست، سازمان اطالعات امر یحاک یافتیدر هاگزارش: یخبر گزاره

سکه و ح»در « قسد» یهازندانداعش از  انیاز زندان یادیبر انتقال تعداد ز یمبن یرعلنیغ

شد ح» هیلع اتیدر عمل یداعش این اعضایبه عراق را صادر کرده است. قرار است  «هیالمالک

شبانه  ه عراقب «یالشداد»از زندان  انیانتقال زندان اتیکنند. عمل در عراق مشارکت «یالشعب

ندان حسکه زداعش در  انی، شورش زندانهاگزارش نی. بر اساس اردیگیمانجام  انهیو مخف

 کایامر ان اطالعاتسازم نیطبق توافق محرمانه ب انیپوشش گذاشتن بر انتقال زندان منظوربه

ن فرماندها از یو تعداد ییکایافسران امر نیب یاجلسه .ردیگیمو فرماندهان کرد انجام 

 یح»در  «یالر هیریمد»در ساختمان سابق « قسد» یدر مقر فرمانده «شیآسا»و « قسد»

 در خصوص یدیجلسه دستورات جد نیاست. در ا دهیشهر حسکه برگزار گرد «رفهیالمش

 یستیل هیو ته «یقامشل»به  هاآناز  یو انتقال بعض انیدر زندان یراتییحسکه و تغ انیزندان

 صادر شده است. هازندان نیمسئول ییجابجا منظوربه

مه کل یواقع یبه معناشدن محور مقاومت در مرحله اول  یو قو منسجم: يليتحل نکته

 میرژ یعنی هاآنبردن سگ نگهبان  نیو از ب کایآمر یاستکبار استیس فیتضع یعنی

در مرحله اول ا تکار بسته ه توان خود را ب تمام حدهمتاالتیا رونیازا. است یستیونیصه

 فیعتضرا  ایمستقر در غرب آس گرید یمحور مقاومت و در مرحله دوم کشورها یکشورها

 نیاه اکشورهاست که گ فیو تضع یبحران ساز یغرب برا یهاروشاز  یکی ی. ناامنکند

اقدام به  یا روکش داعشب ییکایآمر یهادست ایو  کندیم فایا یستیونیصه مینقش را رژ

 .کنندیممنطقه  یناامن

 هستند مظلوم فاطميون شهدای یهاخانواده        ویژه خبر ▼

 و فاطمیون حرم مدافع شهدای مظلومیت مورد در شهدا معراج مسئول رنگین سرهنگ

 به ما یگاه .ندارند را کسی و اندغریب اینجا بیشترشان»: دیگویم شهدا این هایخانواده

 ،قد نیم و قد بچه چند و است تنها جوان زن یک بینیممی بدهیم، خبر که رویممی شانبالدن

 و کنندمی همراهی اینجا تا بستگانشان از زیادی تعداد را شهدا دیگر همسران کهیدرحال

 اتهام این. هستند جامعه درآمدکم بسیار قشرهای از هانیا دیگر، طرفی از. هستند شانمراقب

. اندرفته سوریه یهاجبهه به زیاد حقوق و پول دریافت خاطر به که است ترپررنگ هاآن به

 کار و اندبوده ماهری کارگران نیروها این از بسیاری داریم خبر ما. است کذب این کهیدرحال

 نداده اجازه غیرتش اما بوده ماهری کار گچ اینجا طرف مثالً. داشتند خودشان برای زندگی و

 بنابراین؛ رفته و گذاشته را دنیایش عشق این به و شود جسارت( س) زینب حضرت حرم به

 هیچ خودی یروهاین و هاآن بین و کنیم حفظ را هایشانخانواده احترام داریم وظیفه ما

 با هارزمنده این محکم پیوند خودم چشم با من»: کندیماضافه  وی «.نشویم قائل تفاوتی

 شهادت و زدندمی زار ما چشم از دور و اینجا آمدندمی. دیدممی را مقدس دفاع شهدای

 خنداندن در عجیبی تبحر و کردندمی گوییبذله به شروع رسیدندمی که ما به. خواستندمی

 «.داشتند هم



 

  

 اخبار ▼

 کردند! اعالم خيرتأ با و سانسور حذف، را گزارش اين

 رسانه اصحاب و تولیدکنندگان ها،اتحادیه اصناف، ،کارگری ،دانشجویی هایتشکل از جمعی

 مدیران با رانهیگسخت و قاطعانه قضائی برخورد خواستار قضائیه قوه رئیس به اینامه در

 :است شده نوشته نامه این در .شدند قاچاق با مبارزه زمینه در انگارسهل و متخلف

 عضو هایگاهدست عملکرد از تفحص و تحقیق گزارش باالخره دارید استحضار که طورهمان»

 23/2/99 تاریخ در آن تصویب از سال 3 حدود گذشت از پس ارز و کاال قاچاق با مبارزه ستاد

 در. 1 :دارد وجود مهم بسیار نکته چند گزارش این خصوص در .شد قرائت]در مجلس[ 

 سال یک از بیش تأخیر با هم ؛داد نشان خود از را بدی بسیار کارنامه مجلس گزارش، قرائت

 گزارش هم و تضعیف را آن هایی،بخشی حذف و گزارش کاریدست با هم کرد، قرائت نیم و

 در نظریاختالف و است قطعی آنچه. 2 .نکرد قرائت هم را آن از هاییبخش و کرد تعدیل را

 هایفعل ترک و هاکاریکم و تخلفات ،شدهاشاره آن به هم گزارش این در و ندارد وجود آن

 این در که نمراتی. است ارز و کاال قاچاق با مبارزه ستاد عضو نهادهای و هاسازمان مدیران

 آن اصلی علت و هاستآن ضعیف بسیار عملکرد گر نمایان شدهداده هادستگاه به گزارش

 «.است مربوطه مسئوالن و مدیران سلیقه اعمال یا فعل ترک

 صهيونيستي رژيم خصمانه اقدامات با مقابله طرح جزئيات

 یتیدوفورطی اظهارنظری به جزئیات طرح  مجلس ملی امنیت کمیسیون سخنگوی

 اساس بر»در خصوص رژیم صهیونیستی در جلسه اخیر مجلس پرداخت و گفت:  شدهبیتصو

 اقدامات با هاتیظرف همه از استفاده با شوندمی موظف کشور هایدستگاه کلیه طرح، این

 یستیونیصه میرژ افزارینرم سکوهای فعالیت هرگونه .کنند مقابله صهیونیستی رژیم خصمانه

 صهیونیستی رژیم نفع به جاسوسی یا همکاری هرگونه .است ممنوع کشور سایبری جغرافیای در

 اشغالگر رژیم تابع یهاستیونیصه کلیه ورود .بود خواهد االرضیف فساد و محاربه حکم در

 مکلف کشور کل دادستان .است عممنو اشغالی یهانیسرزم به ایرانی اتباع سفر و ایران به

 احکام اجرای و محاکمه شکایت، طرح به نسبت ،یالمللنیب یهاتیظرف از یمندبهره با است

 یپرسهمه طرح شده موظف خارجه وزارت .نماید اقدام اشغالگر رژیم جنایتکار سران مجازات

 هرگونه .نماید پیگیری است رسیده ثبت به ملل سازمان در که را فلسطین سرزمین در ملی

 .است ممنوع صهیونیستی رژیم به وابسته افراد و نهادها با توافق و تعامل همکاری،

 آمريکا در نور ماهواره یهالرزهپس

 نور ماهواره آمیزموفقیت پرتاب پیامدهای و تبعات بررسی به گزارشی در واشنگتن اندیشکده

 نمایانگر ماهوارهاین  پرتاب رد،دستاو این علمی و عملی اهمیت علیرغم: نوشت و پرداخت

 دارد آن از حکایت نور ماهواره بُرد این، بر عالوه. است موشکی تولید زمینه در ایران توانایی

 آمریکا خاک در اهدافی به تواندمی که است موشکی شلیک به قادر تئوری لحاظ به ایران که

 پیماقاره فضایی موشک وعن این آمیزموفقیت طراحی» :نوشت اندیشکده این« .کند اصابت

 وجود با. دهدمی تغییر را آمریکا و کشور این میان سیاسی ـ نظامی بازی قواعد ایران توسط

 پرتاب کنند،می ایفا نقش ایران و آمریکا میان تنش در که دیگر فاکتورهای از بسیاری

 مبنی انایر میتصم .داشت خواهد کشور دو میان روابط خصوص در جدی پیامدهای ماهواره

 عوامل تشخیص با آمریکا .است کنندهگیج حدودی تا اکنون ماهواره پرتاب قابلیت آزمایش بر

 با ارتباطی هایکانال ایجاد راستای در باید ایران داخل در آفریننقش گوناگون قدرتمند

 فشار سپاه به حالنیدرع و کند تالش ایران حاکمه دستگاه درون در غیرنظامی هایمؤلفه

 راهکار یک قدرت، سر بر داخلی کشمکش بحبوحه در رومیانه نسبتاً نیروهای تشویق. وردبیا

 «.شودمی قلمداد ایران حکومت با کنونی رویارویی تشدید جهت مفید

 کوتاه اخبار ▼

 سال ابالغیه ی/انرژ بخش در ایخامنه امام توصيه ۷◄ 

 کهحاوی نکات باارزشی است  انرژی بخش در انقالب رهبر 92

. این نکات نداشتیم نفت تحریم مشکل امروز شد،می عمل اگر

 در تنوع ایجاد؛ راهبردی مشتریان انتخاب :از اندعبارتکلیدی 

 ؛فروش در خصوصی بخش دادن مشارکت؛ فروش هایروش

 صادرات افزایش ؛برق صادرات افزایش ؛گاز صادرات افزایش

 نفتی هایفرآورده صادرات افزایش ؛پتروشیمی

 بانک خسارات اقتصادی ايام کرونايي/ ينيبشيپ ◄

 وارده خسارت بینیپیش خود گزارش آخرین در آسیایی توسعه

: گفت و کرد برابر دو را جهانی اقتصاد به کرونا شیوع خاطر به

 از درصد 1۰ معادل دالر تریلیون 8.8 تواندمی بیماری این»

 آمده نکبا این گزارش در« .بکاهد جهان، داخلی ناخالص تولید

 9.7 تا ۶.4 معادل دالر تریلیون 8.8 تا ۵.8 کرونا شیوع»: است

 این« .داد خواهد کاهش را جهان داخلی ناخالص تولید از درصد

 آوریل ماه در بانک این قبلی بینیپیش از بدتر خیلی میزان

 دالر تریلیون 4.1 تا 2 تنها رودمی انتظار بود گفته که است

 .شود کاسته جهان، ناخالص تولید از

 با مقابله راه در درمان کادر از نفر 1۰۷ شهادت ◄

اعالم  پزشکی نظام سازمان پارلمانی معاون «حبیبی» کرونا/

 پزشک، از اعم کشور درمان کادر از نفر 1۰7 تاکنون»کرد: 

 دیگر و کارشناسان آزمایشگاه، هایتکنسین ماما، پرستار،

 جان کرونا با مبارزه جبهه در درمانی هایگروه همکاران

 سنگر در درمان کادر حضور وسعت از نشان این و اندباخته

 «.دارد کرونا با مقابله

 مطرح خبرنگار «ریان جمال» کنار رفته است/ هانقاب ◄

 یهااستیسبا انتقاد از  الجزیره شبکه مجری و فلسطینی

 درست»: کرد دیتأک ریاض در خصوص آرمان ملت فلسطین،

 فلسطین در اسرائیل حضور تقویت به عربستان که است

 اسرائیل نبود عربستان اگر که است درست و کرده کمک

 که است درست هم باز و رسیدمی پایان به و شدمی نابود

 هایدروغ به چرا اما گویدمی دروغ ما به همچنان عربستان

 کشور این زشت چهره از نقاب کهیدرحال دهدمی ادامه خود

 «است؟ رفته کنار نفلسطی آرمان قبال در

 امیر» /نداشت دخالتي «الکاظمي» انتصاب در ايران ◄

 شبکه در ایران سیاسی لگریتحل و سابق دیپلمات «موسوی

انتخاب  با اشاره به عدم دخالت ایران در موضوع عراق "العهد"

 حکومت گفتندمی هاخیلی»: گفتنخست وزیر جدید عراق، 

 هایتشکل و احزاب به ایران و است ایران اختیار در عراق در

 امر حقیقت "الکاظمی" انتصاب با اما! دارد سیطره سیاسی

 عراقی شهروندان حقیقت در نیست، گونهنیا که شد روشن

 «.شدند امر این متوجه هم


