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 ساز!سرنوشت هفته              روز حرف▼ 

 کشنفت 5 از کشنفت آخرین گذشت که ایهفته شنبهپنج روز

 پایان معین، تا فواصل با و کردند عبور الطارقجبل تنگه از ایرانی

 این. شد خواهند ونزوئال هایآب وارد هاآن همه جاری هفته

 برخوردار اوانیفر اهمیت از جهان، جاری تحوالت میان در رخداد

 است. کرده جلب خود سمت به را توجهات و شده

 هایکشنفت حرکت هارسانه از بسیاری -9 :تحليلي نکات

 حیثیت به ایران نفتی ضربه را التین آمریکای مقصد به ایرانی

 متمرکز محور این بر آنها. کردند تحلیل جهان در آمریکا و ترامپ

 این ونزوئال به خود نفتی ایهکشتی فرستادن با ایران که هستند

 نفت است قادر که کندمی مخابره آمریکا و جهان به را پیام

 دیگر برخی. دهد نشان واکنشی تواندنمی هم آمریکا و بفروشد

 اقدام و تصمیم این با ایران که کنندمی برجسته را گزاره این نیز

 موقعیت آمریکا، در جمهوری ریاست انتخابات آستانه در خود

 .شکندمی را او حیثیت و اندزدمی مخاطره به را ترامپ تخاباتیان

 آمریکا که کرد بندیجمع گونهاین توانمی کار اینجای تا -0

 این در. ندارد را ایرانی هایکشنفت حرکت با مقابله توانایی

 توقف قصد آمریکا که کرد اعالم پنتاگون سخنگوی زمینه

 هرچند. ندارد را ونزوئال به حرکت حال در ایرانی شناورهای

 از ونزوئال به ایران توسط سوخت ارسال اگرچه که نمود اضافه

 اطالعی حاضر حال در اما است هاتحریم نقض متحدهایاالت نظر

 این علیه کشور این مسلح نیروهای نظامی اقدام گونههیچ از

 این موفقیت برای اسالمی جمهوری مقامات -۰ ندارد. شناورها

 صورت در آمریکا علیه تهدید معتبرسازی از نباید ،خود اقدام

. کنند نظرصرف ایرانی، هایکشنفت علیه ماجراجویی هرگونه

 قطعی تصمیم که است هشدار و اعالم به الزم حال،بااین

 آمریکا رژیم مداخله هرگونه که است آن ایران اسالمی جمهوری

 خواهد یاتیعمل باال حجم و شدت با را ایرانی هایکشنفت علیه

 الزم امکانات همه و توانمندی اراده، ایران داده نشان تجربه،. کرد

 .دارد اختیار در را خود منافع از صیانت برای

 صرفاً را رخداد این که است انگارانهساده بسیار :راهبردی نکته

 هایجنبه و کنیم تحلیل ونزوئال به سوخت انتقال حرکت حد در

 هایکشنفت حرکت نگیریم؛ نظر در را واقعه این راهبردی

 دو بین آزاد تجاری مبادالت توسعه و ونزوئال سمت به ایرانی

 اند،شده تحریم جانبهیک صورتبه و آمریکا توسط که کشوری

 همچنین و بازارها بر آمریکا سیطره شکست از اینشانه تواندمی

 جهان سیاسی و تجاری مراودات در کشور این هژمونی شکست

 برای جدی چالشی هستیم، روروبه آن با که ایصحنه. باشد

 اعمال و تحریم مسئله و کرده ایجاد جهان در آمریکا هژمونی

 .کشدمی چالش به را هادولت دیگر بر آمریکا فشار

 شکست سازش                              روزگزارش ▼

 یهانیزمبه سر رژیم صهیونیستی دیجد یهایدرازدستطرح معامله قرن و  یدر راستا

به  یاز طرح الحاق کرانه باختر یعرب یکشورها یو برخ کایآمر یهاتیو حما ینیفلسط

آن  نیتراقدام صورت گرفت که مهم نیها به ااز واکنش یدیموج جد ،یاشغال یهانیسرزم

 بود. ، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطینواکنش محمود عباس

اشغال  یبرا یستیونیصه میرژ میدر واکنش به تصم« محمود عباس» -9 :یخبر یهاگزاره

امضا شده با  یهابه توافقنامه گریخودگردان د التیاعالم کرد، تشک یدر کرانه باختر دیجد یاراض

مسکو گفته  در نیفلسط ری، سف«نوفل ظیعبدالحف» -0 .ستین بندیپا کایو آمر یستیونیصه میرژ

 هیروس یورجمهسیرئ ن،یپوت ریمیبه والد یامیچند هفته گذشته در پ یکه محمود عباس ط

 هایلیو اسرائ هاینیفلسط انیصلح م رامونیدر مسکو پ یالمللنیب یخواسته است تا نشست یاز و

 انیمذاکرات م یبرا یدیجد زمیمکان دیکنفرانس با نیبرگزار کند. نوفل اعالم کرد که ا

 کند. جادیا یدو کشوراساس راهکار  بر هایریدادن به درگ انیپا منظوربه نیو فلسط لیاسرائ

محمود در مسکو و اظهارات  نیفلسط ریبا توجه به مواضع سف -9تحليلي:  یهاگزاره

و فاقد  یمحمود عباس را توخال دیتهد نیا یعرب یهارسانهو  گرانلیاز تحل یاریبس ،عباس

 تیاه مقابله با موجوداثبات کرده که تنها ر یبه خوب خیتار -0 .دانندیم ییاجرا یهرگونه مبان

 یبرخ یبا همراه بخش فلسطینسازمان آزادیراهبرد مقاومت است.  ،یستیونیغاصب صه

بودند، اکنون جواب  هاستیونیصهو  انینیفلسط انیکه به دنبال سازش م یعرب یکشورها

دهه گذشته بارها  د. هرچند در طول چناندکردهمشاهده  میرژ نیا یهایاندازدستخود را با 

 .ستین بندیپا انینیاز توافقات خود با فلسط کیچیهبه  رژیم صهیونیستینشان داده شده که 

 ندهیدر آ دیبا رد،یصورت نگ یمقاومت میرژ نیدر برابر اقدامات ا یچنانچه در مقطع فعل -۰

 یعرب یمناطق کشورها یدر اشغال برخ هاستیونیصهاز  یدیشاهد اقدامات جد کینزد

 قرار داده است. «تا فرات لیاز ن»خود را شعار  ینیه اساس تفکر سرزمک یتیموجود؛ میباش

 در روز قدس «یمقام معظم رهبر» اناتيب يبازتاب جهان        ویژه راخبا ▼

 یالمللنیب یهارسانهزیادی در  یهابازتابدر روز قدس،  مقام معظم رهبریتصویری سخنرانی 

با آن  دیکرد که با سهیرا با کرونا مقا یستیونیصه میرژ رانیا یرهبر»: وزینفاکس داشته است؛

نخواهد  یباق لیاسرائاعالم کرد که  رانیرهبر ا»جروزالم پست:  یستیونیروزنامه صه «مبارزه کرد.

 رانیرهبر ا»هند:  مزیتا« دانست. ،حذف شود دیکه با یارا غده لیاسرائ ،رانیرهبر ا»: ترزیرو «ماند

 نیفلسط یآزاد یمبارزه برا رانیرهبر ا»: هیالعرب «.شودیم کنشهیر سمیونیصه روسیگفتند که و

« دانست. یرا غده سرطان لیاسرائ رانیرهبر ا»آلمان:  ولهچهیدو« دانستند. اهلللیسبیرا جهاد ف

: لبنان المنار« است. هودیو نه ضد  لیضد اسرائ رانیکردند که ا دیتأک رانیرهبر ا»: تدپرسیآسوش

 رانیرهبر ا»سانا: « کردند. دیتأک یستیونیصه میروابط با رژ یسازیعادبر مخالفت با  رانیرهبر ا»

 «برافراشته خواهد ماند. نیکردند، پرچم فلسط دیتأکخود  یدر سخنران

 دوردست یهانيسرزمدشمن، حتي در تحرکات ف اطالعاتي بر اشرا

و جهانی  یامنطقهرئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اعالم اشراف اطالعاتی کشورمان بر تحرکات 

در هر نقطه جهان با پاسخ قاطع  ییکایآمر یهاستیترور یهرگونه خطا»اظهار داشت:  دشمن،

و تحرکات دشمنان  تیبر وضع یاشراف اطالعات»افزود:  یسرلشکر باقر «.شودیروبرو م رانیا

 یروهاین یدستور کار دائم ،دوردست یهانیسرزمدر منطقه و  کایآمر یستیارتش ترور ازجمله

و به  یارض تیو تمام تیتقالل، امناس هیعل نینو یهایسازو فتنه  اندامعرضاجازه . مسلح است

آنان در هر  یمحاسبات یخطا هرگونه. میدهینم یرا به احد یخطر انداختن انقالب و نظام اسالم

 «.ساخت میرا قاطعانه با پاسخ درخور مواجه خواه زیعز رانیا یمنافع مل هینقطه از جهان عل



 

 

  

 اخبار ▼

های مبتني بر تجارب موفقتوصيه  

ب سن  از انقال نیفلسطانقالب  نکهیا انیبا بدر گفتگو با خبرگزاری فارس، باشی جعفر قناد

 ریاخ یهادر سال یستیونیصه میرژ»: خاطر نشان کردشده است،  لیبه انقالب موشک تبد

پر  هاینیدست فلسط که چرااند، جن  را شروع کرده و خودشان هم آن را تمام کرده نیچند

 یهاهیراهبردها و توص ها،ینیفلسط نکهیا انیبا بمسائل منطقه  کارشناساین  «شده است.

بر پر کردن  یرهبر انقالب مبن هیتوص»کرد:  حیاند، تصردرک کرده یخوبرهبر انقالب را به

وقت خود است که به ییداروشفابخش و نوش یو ادامه مقاومت، دارو هاینیدست فلسط

 شتریب نکهیباا ه،یسور هیکه در قض دیگویم یسخن را کس نیا»افزود:  یو «شده است. زیتجو

رهبر  یهاهیتوص نیبنابرا ماند،یمعتقد بود که اسد م رود،یبشار اسد م گفتندیم گرانلیتحل

وجود  نکهیا انیبا ب یو «به آن فکر کنند. دیاست که همه با یبر تجارب موفق یانقالب مبتن

در  هاینیفلسط»باشد، گفت:  نیخطرآفر تواندیاشتباه در محاسبات جبهه مقاومت م کی

هستند.  هافیو تحر هابینواع فراند که مشهور به اجبهه متحد قرار گرفته کیبرابر 

ها آن یهایناکام یبرا یپوش زیهستند. معامله بزرگ قرن ن فیمتخصص تحر هایلیاسرائ

رهبر انقالب را درهم کوبنده  یاز سو 91 دیبه کوو هاستیونیصه هیتشب قنادباشی «.دبو

 دانست. هاستیونیصه

 !ديگر برجام نخواهد شد ،برجام

ها برجام حتی اگر نامزد دموکرات ؛تصریح کرد ،کنندگان توافق با آمریکابزکاز  "آفتاب یزد "

نوشت:  طلباصالح این روزنامه .هم در انتخابات آمریکا پیروز شود، دیگر برجام نخواهد شد

کردند، جو بایدن اگرچه تعبیر می نیازاشیپآن چیزی که بسیاری تا  برخالفآید به نظر می»

نظری علیه او نیز ابایی البته در این مسیر از هیچ اظهار با جدیت علیه ترامپ گام برداشته و

ندارد، اما قرار نیست با ورودش به کاخ سفید مسیر برجام را از وضعیت کنونی خیلی هم 

های اوباما حمایت ای است که از سیاستبایدن چهره شناخته شده اگرچه ؛ت کندمتفاو

ای های آمریکا بر مبانی خاصی حرکت دارد که فقط تا اندازهاما در حقیقت سیاست ،کردمی

رغم شعارهایش نتوانست ورود که ترامپ در برخی مسائل علی طورهمان .قابل تغییر است

در مناسبات آمریکا و روسیه ایجاد نکرد یا در مورد ناتو این فرصت را  یریتأث مثالًپیدا کند، 

های کلی هایش را محقق کند؛ در این میان باید در قبال ایران و سیاستپیدا نکرد تا خواسته

 صورتبههای این کشور درباره تهران واضح است. کنیم که سیاست آمریکا این نکته را بیان

کنگره  ای ایران اجماع وجود دارد. فراموش نکنیم که درتحریم و برنامه هسته بر سرکلی 

های تسلیحاتی ایران خواهان خواستار تمدید تحریمها و هم جمهوریآمریکا هم دموکرات

 «.بر ماه جاری رفع شودهستند که قرار بود طبق مفاد برجام تا اکت

 شکست خورده است رانينظام ا هينصراهلل: همه راهبردها علسيد حسن 

، به تحلیل داشت روز قدسنرانی دیروز خود به مناسبت گرامیدر سخ اهلل لبنانکل حزبریدب

و با اذعان به  پرداختامریکا و رژیم صهیونیستی  یهاطنتیشرفتار ایران در مقابله با 

 رانیامروز ا» اظهار داشت: گوناگون دشمنانش، یهانقشهایران در مواجهه با  یهایتوانمند

 است. ییکایو آمر یلیحمله محور اسرائ نیشتریهدف ب نیهم یمرکز ثقل مبارزه شده، برا

 اآلناما همه راهبردها تا  ،بود یاقتصاد شتریب میو تحر رانیبر ا شتریفشار ب لیاسرائ نهیگز

 ینیو مقاومت کرده و تاوان سنگ ستادهیو مردم آن ا رانیرهبر و سران ا شکست خورده است.

اما  ،داده بود رییرفتارش را تغ ایسقوط کرده  اآلنبود تا  یگریهر نظام و ملت د اند.داده

آن حساب  یرو لیاسرائ ی کهیهانهیاز گز گرید یکی اتفاق رخ نداده است. نیا رانیدرباره ا

 اهوینتان دیهم شکست خورده و ام نهیگز نیبود، اما ا رانیا هیعل ییکایآمر یکرده بود، جنگ

از آزمون کرونا هم سربلند  رانیاند اما ابسته دیام ییکرونا تیحاال به وضع شده است. دیناام

اند اما بسته یاقتصاد یهامیخود را به تحر دیاکنون تمام ام کایآمر و لیاسرائ آمد. رونیب

 «ت.اس ستادهیراسخ و قدرتمند ا رانیا

 کوتاه اخبار ▼

 یرانیا یهاکشنفت تیموقع/ !در راه است يخبر خوش ◄

 ۰22 باًیتا ساحل ونزوئال تقر کشنفت نیکه اول دهدیمنشان 

 با نشان دادن خود در کایآمر یناوها اگرچه. فاصله دارد لومتریک

توجه به  با اما اندداشته یتحرکات یرانیا کشنفت ریمحدوده مس

 یاز طرف ندارند. یاقدام نیترکوچک جرئت رانیا یهشدارها

اعزام کرده  هاکشنفتاسکورت  یخود را برا یونزوئال هم ناوها

 بودن قدرت یمتوجه پوشال شهیاز هم شیب ان،یفردا جهاناست. 

در گام دوم خود نشان خواهد  یو انقالب اسالم شوندیم کایآمر

 ازآنجا یروزیپ نیا را دارد. یقدرت جهان کی یهاتیظرفداد که 

 .شوندیماسکورت  رانیبا پرچم ا هایکشت نیمهم است که ا

کنگره  /!شيمانند رزما يکشته در حوادث 3۳۳هزار و  6 ◄

 انینظام نیدر ب ریوممرگروند »با عنوان  یدر گزارش کایآمر

مستقر در افغانستان  ییکایآمر انیتعداد تلفات نظام ،«کایآمر

 ۰0تعداد  نیکرده است که از ا انینفر ب 50،،،9و عراق را 

مانند  یکشته فقط در حوادث 5۰22از  شیب یعنیدرصد، 

 اتفاق افتاده است. شیرزما

 بايد از عراق بروند/ هاييکايآمرمعاون حشدالشعبي:  ◄

 ییکایآمرعراق، خروج  یمعاون حشدالشعب یدریهاشم الح دیس

 هاییکایآمر» افزود:و  هقطعی دانستامری از کشورش را 

 یاسیس حلراهخواهند رفت، اگر با  رونیاز عراق ب یزودبه

 هستند. هاآنآماده اخراج  یجوانان عراق یبروند که بهتر، ول

ما  ندیگویبه ما م یدختران عراق نیاز ب یحت یادیجوانان ز

 .«میشو دیشه هاییکایدر راه اخراج آمر میآرزو دار

حکومت آل  /!اندگانهيدرصد مردمش ب 5۳که  یکشور ◄

کشور  تیدرصد جمع 2،بودن،  عهیها به جرم شتن فهیخل

 یو مدن یفعاالن اجتماع. کندیمحسوب م گانهیخودش را ب

اعتراضشان را به گوش جهان  یصدا کنندیتالش م ینیبحر

اند و به کار شده نیمانع ا یغرب یهارسانه یبرسانند ول

 .دهندیکشور ادامه م نیاز حکومت ا یدارطرف

کارشناس فربد طالیی،  !/؟اگر ايران مثل افغانستان بود ◄

دستاورد ملموس ایران از بازیگری فعال  وتوشبکه لندنی من

: را کسب امنیت برای ایرانیان عنوان کرد و گفت یامنطقه

منافع ملی حضور ایران در منطقه این است که اتفاقی که »

 99، با انفجار بمب در یک بیمارستاندر افغانستان افتاد و 

نوزاد و مادر باردار را تیکه تیکه کردند، برای خانواده شما در 

 «.افتدینمایران 

مذاکره  زيبه م رانيترامپ کشاندن اهدف دولت  ◄

 رانیدر امور ا کایآمردولت  ژهیو ندهینما هوکانیبرا /است

 هیواشنگتن عل یفشار حداکثر استیهدف از س ؛اعالم کرد

 مذاکره است. زیم یبه پا این کشورکشاندن  ،رانیا


