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 اهللهجمه به حزب یبرا يفرصت       روز حرف▼

رود ترین انفجارات تاریخ به شمار میانفجار بیروت یکی از بزرگ

تجارت و معیشت مردم لبنان  های فراوانی را بر اقتصاد،که خسارت

هایی در وارد کرده است. با این وضعیت و با لحاظ چنین خسارت

 پس از وقوع حادثه، بسیاری از این زمینه، اما از همان لحظات اولیه

کارشناسان سیاسی بر این باور بودند که تحوالت و پیامدهای 

امنیتی و سیاسی پس از این انفجار نیز از حیث اهمیت، به یکی از 

 ترین رخدادهای اخیر منطقه تبدیل خواهد شد.مهم

همین حالت نیز تحقق  با فاصله کوتاهی پس از این رویداد، -3

ر طی یک دوره بسیار کوتاه برخی وقایع سیاسی پیدا کرد و د

صورت گرفت که همه توجهات را به سمت خودش جلب کرد و 

. رودمیالبته رخدادهایی که احتمال وقوع آن در روزهای آینده 

نقطه کانونی خط غربی، عبری و عربی در دوره اخیر نیز بر مقابله و 

لبنان  اهللحزبمقاومت لبنان و خاصه خلع سالح  سازیمتهم

از فشارها و اقدامات  ایسلسله قدرآن -2متمرکز شده است. 

که برخی از  پرشدت ظهور پیدا کرد ایرسانهویژه و از حیث  طوربه

کارشناسان این مقدار اقدامات تبلیغاتی هماهنگ شده علیه 

گیری انفجار بیروت ارتباط دادند و مقاومت لبنان را به اصل شکل

، سناریوی ایرسانههای فشارهای سیاسی و مدعی شدند این بسته

 فعالا  -1کند. تعمدی بودن حادثه انفجار بندر بیروت را تقویت می

درباره علت قطعی حادثه اظهارنظر کرد، چون هنوز  تواننمی

های گروه تحقیق در لبنان به انتها نرسیده، اما سخن اصلی بررسی

بیروت نشانه آن در آن است که خط عملیات روانی پس از انفجار 

است که این جریان مخالف مقاومت، بر روی خلع سالح مقاومت 

در یک موقعیت ضعیف از  اهللحزبلبنان و یا الاقل قرار دادن 

نظامی و شکننده از جهت اجتماعی، حساب ویژه  -حیث امنیتی

مارس به همراه شرکای  31اند؛ از خطی که جریان باز کرده

ها را تدارک ای از آشوبدادند و سلسلهخارجی خود در لبنان بروز 

 توان به همین واقعیت پی برد.دیدند، می

سخنرانی دیروز سید حسن نصراهلل جدای از برخی  نکته نهايي:

نفس نشانه اعتمادبه ،نکات مهمی که در بر داشت، بیش از آن

اهلل و نهادینه شدن جریان مقاومت در محیط اجتماعی و حزب

لبنان بود. نکته محوری که اقتدار و  سیاسی منطقه و خاصه

این بخش از سخنان سید  ،دهداهلل را نشان مینفس حزباعتمادبه

اهلل داند که حزبخوبی میاسرائیل به» مقاومت بود که بیان داشت؛

به شهادت نیروی خود واکنش نشان خواهد داد؛ امشب دوست 

ئله وقت دارم بگویم که این پاسخ همچنان پابرجاست و مسئله، مس

 «.ظر پاسخ مقاومت باشندتها باید مناست و آن

 )نویسنده: عزیز غضنفری(

 بن زايد خباثت خيانت و                         روزگزارش ▼

 دوران این طول در. است جهان اسالم اخیر سال 399 ترین مسائلمهم از یکی فلسطین مسئله

 و ثقل نقطه اما ؛است گرفته صورت آن دادن نساما برای ناکامی با آمیخته البته زیادی تالش

 کنندهتوجیه و فلسطین ملت منافع فاقد که پیشنهادی هایحلراه به هاناکامی همه مشترک

 .گرددبرمی ،بوده صهیونیستی رژیم اشغالگری

 بنیامین و زاید بن محمد بین صلح توافق که کرد اعالم یتیتوئ در آمریکا جمهوررئیس :خبری گزاره

برنامه  کیو امارات در جهت آغاز  لیاسرائ .است گرفته صورت روابط سازیعادی برای انیاهونت

ملحق خواهند  کایبه آمر ،یتیو امن یتجار ک،یپلماتید یهایو توسعه همکار انهیخاورم یبرا یراهبرد

ت رئیس موساد به امارا «نیکوه یوسی»الوقوع از سفر قریب یستیونیصه هایهمچنین رسانه شد.

 .خبر دادند ،آویوو تل یابوظب نیتوافق صلح ب اتیجزئبرای بررسی 

 معامله طرح طریق از داشتند تالش این از پیش تا سفید کاخ کنونی گردانندگان :تحليلي هایگزاره

 دلیل به طرح این. کنند وفصلحل را( هویت و مشروعیت بحران) صهیونیستی رژیم اصلی مسئله ،قرن

 پیدا راهبردی ارزش گاههیچ آن، گرایجانبهیک ماهیت و فلسطین ملت قوقح روی بر بستن چشم

روابط امارات با رژیم  طرح حال. گردید ترامپ خارجی سیاست تاریک نقاط از یکی به تبدیل و نکرد

 زیر اهداف با ،آن بازیگر سه منافع بر تأکید با ،است قرن معامله یافته تعدیل نسخه کهصهیونیستی 

 دلیل به و بوده المللیبین پرستیژ کسب دنبال به است سالی چند امارات -3 :است هشد رونمایی

 ایفرامنطقه هایقدرت بر تکیه و بادآورده هایپول بر را خود تمرکز تمام ،راهبردی عمق در ضعف

 در تمشارک با صرفاا  توافق، این مالی منافع از نیازبی امارات. است گذاشته منطقه در طلبیتوسعه برای

 به را خود جایگاه طریق این از تا شود تعریف فلسطین مسئله حلراه از بخشی خواهدمی ابتکار این

 امنیت تیم طراحی با که توافق این -2. دهد ءارتقا منطقه در کنندهتعیین و فعال بازیگر یک عنوان

 ترامپ. بسازد ریکاآم خارجی سیاست از آمیزموفقیت نماد یک تا است قرار گرفته صورت ترامپ ملی

 داده، نشان کارا را وی دولت افزوده، داخل در وی محبوبیت بر تواندمی توافق این که هدف این با

 آن از ،کند پر برایش را رأی صندوق نهایتاا  و نموده جلب آمریکا داخل در را عمومی افکار فضای

 ،صهیونیستی رژیم داخلی ثباتبی اوضاع به دادن سامان هدف با توافق این -1 است کرده رونمایی

 در رژیم آن برای تنفسی فضای کردن باز همچنین و نتانیاهو بنیامین رهبری به لیکود حزب خصوصاا 

 مشروعیت جعلی رژیم آن به خواهدمی اینکه بر مضاف ؛است شده ایجاد راهبردی، خفگی شرایط

 (بنافی احمد: نویسنده). نماید فراهم آن با اعراب روابط سازیعادی برای را بستر و داده المللیبین

 سرخرمن! یهاوعده                         خط تحریف ▼

 کایسرخرمن آمر یهابه دنبال آن است که با ابزار مذاکره، کشور را مجدداا معطل وعده فیتحر انیجر

 شنهاداتی: پنوشت «ست؟یآلمان چ یگریانجیم یماجرا»با عنوان  یآرمان در مطلب روزنامه .نگه دارد

آلمان ارائه  یحقوق بشر و کاهش دخالت در منطقه است که از سو تی( و رعای)کاهش توان موشک

را هم  نستکسیاروپا اگر ا هیاتحاد دهد. ییبه دست سه کشور اروپا یاامر ممکن است بهانه نیشد. ا

 دیسع» .«میبمان یصفر باقدر نقطه  میتوانیرا انجام دهد. ما نم یتعهدات دیبا رانیکند، ا یاندازراه

 دیمذاکره با خارج، ابتدا با یدر الگو»مشابه گفته بود:  یدر اظهارنظر ،گذشته یدر روزها «انیحجار

این عده  «.هاچه با دموکرات خواهانیچه با جمهور ،ستیمترتب ن یرادیبر نفس مذاکره ا رفتیپذ

ای جز مذاکره با چاره ت،یوضع نیاخروج از  یاسفناک است و برا یتأکید دارند که وضع اقتصاد

 یال 29ها حداکثر اند که تحریمبارها تأکید کرده ینظران اقتصادو صاحب کارشناسان !ستین کایآمر

درصد علت وضع موجود، سوء  89 یال ۰9است و  میسه یوضع موجود اقتصاد جادیدرصد در ا 19

 شیو افزا یونیلیم 33و سکه  یونیلیم 09 دیو پرا یهزارتومان 2۲ دالراست.  ییمدیریت در حوزه اجرا

 کایدهنده آن است که مذاکره با آمرهای برجام است و نشانمیوه یمسکن همگ متیق یبرابر ۶

 شود.می یختم نشده و بلکه به کوچک شدن سفره مردم منته یگاه به فتح الفتوح اقتصادهیچ



 

 

  

 اخبار ▼

 اورد؟يرأی ن کايچرا قطعنامه آمر

 2رأی موافق و  2رأی ممتنع،  33با  کایقطعنامه آمر ؛در سازمان ملل گزارش داد اسیبسی خبرنگار

 ک،یبلژ ،ممتنع؛ هیو روس نیچ ،مخالف؛ کنینیو دوم کایآمر ،موافق .دینرس بیرأی مخالف به تصو

 یالشم رلندیو ا ایتانیتونس، بر ،یجنوب یقایآفر سنت،یسنت و جر،ین ،یفرانسه، آلمان، اندونز ،یاستون

 رانیا هیعل یحاتیتسل یهامیتحر لیها با تحمهمواره با تالش ما»روسیه در بیانیه خود آورد:  .تنامیو و

قطعنامه « ب» مهینقض آشکار ضم کایآمر شنهادیپ .میسازمان ملل مخالف تیامن یشورا قیاز طر

مربوط  یزمان میدر تقو دنظریتجد یاست که صراحت دارد تنها روش مشروع برا تیامن یشورا 2213

با  کایمشترک برجام است. آمر ونیسیالقول کممتفق میسالح، تصم الانتق یالذکر برابه نظام فوق

هم در  نچی «ابزار را از دست داد. نیاستفاده از ا یحق خود برا ،توافق نیاش از اخروج عامدانه

را رد کرد.  رانیا هیعل کایقطعنامه آمر سینوشی، پتیامن یامروز شورا»است: آورده  اشهیانیب

 یقاطع اعضا تیاکثر .خوردیشکست م ییو زورگو ستیبرخوردار ن یتیحما چیاز ه گراییجانبهیک

 کایها را اجرا کرد. آمردفاع کرده و آن 2213از برجام و قطعنامه  دیباورند که با نیبر ا تیامن یشورا

 یدرخواست از شورا یبرا یحق چیاز ه ،ستیکننده در برجام نمشارکت یهاجزو طرف گریکه د

اصرار بورزد، تالشش  نیبر ا کای. اگر آمرنیست خوردارماشه بر سمیجهت فعال کردن مکان تیامن

 «محکوم به شکست است.

 «ترک فعل»شکايت از زنگنه و آخوندی به جرم 

گنه و زن ژنیاز ب تیبر شکا یخود مبن ریاخ تیدر خصوص توئ ، نماینده مجلس«یابوالفضل ابوتراب»

آن  یکه افراد ط میمواجه هست «ترک فعل»به نام  یادهیامروز ما با پد» اظهار داشت: یعباس آخوند

بر سر  یمانند بهمن ندهیبزرگ در آ یکارها نیبزرگ در مملکت انجام شود و ا یکارها دهندیاجازه نم

 ۶اقدامات، توقف  نیاز ا یکی کرد. اهندخو نیها را نسبت به نظام و کشور بدبو آن شوندیمردم خراب م

وقت در خصوص عدم توسعه ساخت مسکن بود که امروز  ریوز یریتدبیساله ساخت مسکن و ب

ما  یتمام اقدامات بزرگ نفت زینفت ن ریوز کرده است. نیو نسبت به نظام هم بدب یمستأجران را ناراض

را متوقف کرده  میآن حرکت کن و به سمت فراورده میبه نفت خام جدا شو یاز وابستگ شدیکه باعث م

دو مورد  نیا .ستیصرفه نبهمقرون ینفت شگاهیساخت پاال رانیبود که در ا نینفت ا ریصراحت وز است.

 «مذکور بود. یوزرا یهاترین ترک فعلاز بزرگ

 ای و ضد ديني!ای با روابط فرقهخيريه

به  ژهیبه صورت و رژیم صهیونیستی مایپ ویو راد کایآمر یصدا ،سیبیهای معاند ازجمله بیرسانه

پرداخته و « )ع(یامام عل تیجمع»مجموعه موسوم به  ریمد« نژادیمندیم نیشارم»بازداشت موضوع 

خود،  تیجمع یخاص برا یاو با انتخاب عنوان تیرینژاد و افراد تحت مد یمندیم. آن را محکوم کردند

در قالب  ،جوانان انیآن در م جیبه مقدسات و ترو نیکردند. توهمی یریگیبرانگیزی را پاقدامات تأمل

 یجوانان برا کیبضاعت و تحرهای کمخانواده انیسازی از مشبکه ،یهای آموزشکالس یبرگزار

! بوده هیریاصطالح خبه تیجمع نیازجمله اقدامات ا گریو موارد د یابانیاغتشاشات خ رد یریعضوگ

و نفاق در  یگروه، درباره فساد اخالق نیفراد جداشده از اا ینژاد، برخ یمندیاز بازداشت م پس است.

تأملی دارد. در اظهارات قابل زین یاسینژاد در مسائل س یمندیم زدند. یدست به افشاگر تیجمع نیا

با  دیما با کندیصراحت تأکید مسازمان به نیا سیمنتشرشده از جلسات، رئ یهااز صوت یکی

از مرگ  دی: چرا ما بادیگویم گرید یدر صوت ای م،یمت را محکوم کنحکو ،به سازمان ملل ینگارنامه

 یشورا سیرئ «یخزعل یکبر» او قاتل زنان و کودکان ماست. م؟یباش احتنار یمانی]شهادت[ قاسم سل

روابط شبه فرقه »نوشته بود:  تیجمعاین زنان در خصوص موارد تخلف و مجرمانه  یفرهنگ یاجتماع

 ،یو التقاط ینیتفکرات ضد د جیحدوحصر زنان و مردان، ترواختالط بی ،یباز دیاعضا، مراد و مر نیب

ها و درد ای از گفتهنمونهی بندوباری و ولنگاربه بی بیترغ ،ینید میمفاهبه اعتقادات و تمسخر  نیتوه

 نژاد است.یمندیم نیو مؤسس آن شارم یموسوم به امام عل تیهای شاگردانم در خصوص جمعو دل

 کیشد. تبر انیباعث آرامش دانشجو ،چهره نیا یسوآن ینژاد و افشایمندیم نیشارم شدن ریدستگ

 «.شما اثر کرد تیخره تالش و شکاکه باأل میبه دختران دانشجو

 کوتاه اخبار ▼

 تیفکی بهداشت وزارت ي/رانيا «ريويرمدس» یدارو تيفيک دأييت ◄

بنیان نشدا یهااز شرکت یکیدر  دشدهیتول «ریویرمدس» یدارو

سالمت وزارت  یدفتر توسعه فناور رکلیمدکرد.  دأییرا ت یرانیا

 مارانیبهبود ب یبرا یرانیا ریویرمدس داروی»اعالم کرد:  بهداشت

کند. می یثبت خود را در سازمان غذا و دارو ط یکرونا، مراحل قانون

انبوه دارو را پس از تأیید  دیتول یآمادگ یرانیا بنیاندانش شرکت

 «در سازمان غذا و دارو دارد. دارو

بهداشت به  ریوز نامه/ ميزيرا در هم آم ينيشور و شعور حس ◄

با  ،مان فرمودندگونه که رهبر فرزانهآن میخواهمی» :رانیملت ا

شکوه حماسه کربال  با بزرگداشت با ،هانامهصددرصد شیوه تیرعا

به پا  ینیبا شعور حس ختهیبدیل از شور آمبی ییو عاشورا، الگو

را دشمنان به  یماریب یاحتمال زیهرگونه خ میو نگذار میکن

 ییها الگونامهشیوه ترعای با حساب عزاداران محرم ثبت کنند.

 «.میبه پا کن ینیبا شعور حس ختهیبدیل از شور آمبی

خارجه  روزی /به سراغ بشار اسد رفت بار نيامذاکره  یترامپ برا ◄

 یوگوانجام گفت یرامپ به بشار اسد برات میمستق ینگارنامه کایآمر

 را تأیید کرد. هیدر سور ییکایآمر انیزندان یدرباره آزاد میمستق

در  انییرضا سونجی/ هوک! انيبرا یبرا انييرضا سونينماز ميت ج ◄

کس در دولت اگرچه هیچ» :پست نوشتواشنگتن یبرا یامقاله

 ریاخ یهااما تکانه بلند نخواهد گفت، یموضوع را با صدا نیا کایآمر

مسئله  نیا یضمن رشیپذ دیدر کاخ سف رانیدر بخش مربوط به ا

 «شکست خورده است. رانیا هیعل یفشار حداکثر استیاست که س

اعتماد  رأی عدم از پس /کند؟ياداره م يوزارت صمت را چه کس ◄

 نیگری وزات صمت، حال اتصدی یبرا یابانیمجلس به مدرس خ

 یامورات جار ستیدارد و نه سرپرست و مشخص ن ریوزارتخانه نه وز

خواهد دولت می دشای گذرد.روزها چگونه می نیوزارتخانه ا نیدر ا

نکته  نیا دیبا. اندازد یوزارت صنعت را به گردن مجلس ب یفیبالتکل

 یسه ماه قانون نیتوانست در اجمهور میرا مدنظر قرار داد که رئیس

 یسکاندار تیوضع تیو در نها یرفهای خود را به مجلس معگزینه

مردادماه که  22همان  تیاما در نها ؛وزارت صنعت را مشخص کند

کسب رأی  یرا برا یابانیمدرس خ ،دیمهلت سه ماه به اتمام رس

 مجلس کرد. یاعتماد راه

 عضو زنگنه، /ستيدر بودجه ن يدولت شرکت ۰۶۶اطالعات  ◄

شرکت  189 دیگویدولت م» خبر داد: بودجه مجلس ونیسکمی

وجود  یشرکت دولت 089که  دهدینشان م هایاما بررس ؛دارد

امکان را  نیا یهای دولتشرکت یبرا یهای قانوندارد. حفره

 «فراهم کرده که اطالعات ندهند.

 تحلیل در از افرادقول نقلحکم  :(51احکام سياسي )سؤال ◄ 

خ: چیست؟ پاس نباشند، خود قولنقلچنانچه راضی به  سیاسی

ای داشته باشد و یا مفسده کهمگر آنبا ذکر منبع مانعی ندارد؛ 

صورت نباید بدون اجازه  نیدر اموجب خسارت به فرد شود که 

 شود. قولنقلاو، 


