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 !ابوالفضل یدر روستا بارنيا ،موضوع فيتحر    روز حرف▼

ابوالفضل اهواز منجر به مجروح  یروز چهارشنبه در روستا یریدرگ

شد  یکیپالست یاساچمه یهاروستا با گلوله یاز اهال یشدن تعداد

مستضعفان  ادیحمله به بن یمعاند برا یهارسانه تا خوراک خبری

 فراهم شود.

به  فیتحر قیاز مصاد یکیحادثه  مخابره این -5 :يليتحل نکات

و مستضعفان نداشته  ادینبا ب یارتباط این اتفاقچراکه  رود،یشمار م

منظور رفع تصرف به ،یشهردار 522ماده  ونیسیکم یرأ یبه اجرا

است  شدهیمربوط م یانتظام یرویتوسط ن خواراننیزم یرقانونیغ

تصاحب  یمستضعفان برا ادیبه تالش بن را آنها رسانه یکه برخ

به گفته فرماندار اهواز،  -0دادند.  رییتغ انییروستا یهانیزم

اهواز وجود ندارد.  یکشور ماتیدر تقس« ابوالفضل»به نام  ییروستا

 یررسمیگاه غسکونت کی شود،یم دهیابوالفضل نام یآنچه به روستا

 یاراض نیو اسناد ا تیشکل گرفته و مالک 0221است که از سال 

 خواراننیزم ریخا یهادر سال -3مستضعفان است.  ادیمتعلق به بن

 نیاند و تاکنون چندرا تصرف کرده یادیز یهانیبه صورت شبانه زم

 یهانیروستا رفته و زم نیرفع تصرفات به ا یبرا یبار شهردار

 یالاه یاز سو یاعتراض گونهچیمذکور را آزاد کرده است که البته با ه

 نیدر ا در کنار برخی تصرفات غیرقانونی -4مواجه نشده است. 

 تیوضعکه  کنندیم یزندگنیز خانوار  32 یال 02حدود  ،منطقه

با قصد پوشش دادن  خواراننیاز زم یتعداد دارند. یفیضع یاقتصاد

و  این قشر مستضعف کیتحر قیخود از طر یرقانونیبه اقدمات غ

با پرتاب سنگ و  آناناند که باعث شده ،هاآندادن اطالعات غلط به 

آنان  یمانع از اقدام قانون ،یانتظام یرویبه سمت مأموران ن شهیش

 ریسفر دب .شوندیمجروح م مردماز  یتعداد یریدرگدر این . شوند

 منطقه نیا مستضعفاز مردم  ییدلجو یبرا یمل تیامن یعال یشورا

در دست نیز حادثه  نیااصلی علل و عوامل  یبررس و صورت گرفت

 .است یبررس

قانونی زیبنده جمهوری اسالمی ایران در بی :یراهبرد نکته

اول  تیاولو دیقانون با یاجرانیست.  یموضوعو  سطحهیچ 

 زیفضل نابوال یها باشد و روستادر همه دستگاه ییاجرا ینهادها

مستضعفان که  ادیرسالت بن نیقیبه. ستین یقاعده مستثن نیاز ا

 نیا یواقع یاز اهال تیجامعه است، حما فیاز اقشار ضع تیحما

و با در نظر گرفتن مالحظات  داندیخود م فهیوظ زیروستا را ن

قانون، اقدامات الزم را  تیاهواز و با رعا یو فرماندار یشهردار

ای بوق رسانه دینبا ی داخلیهارسانه کنیانجام خواهد داد ول

نمودن  دارحهیبا جر خوارنیزم یاهاجازه دهند عد و شدهدشمن 

نموده و از  فیتحر را یواقع یاهال یخواسته اصل ،یافکار عموم

 کارگر( ی: علسندهی! )نورندیبگ یآلود ماهآب گل

 مينيما ملت امام حس                             گزارش روز▼

 افتیکه در بازار کتاب  یزشیها کتاب انگدارند که به اندازه ده یجمله پرمغز یمانیسل دیشه

 نی. هم«ستیها نها وجود دارد، در خود فرصتکه در بحران یفرصت»اثرگذار است؛  شود،یم

قرار گرفت و  ییکرونا امیسراسر کشور در ا یعزادار یهائتیه تیجمله امسال سرمنشأ فعال

 از دهه اول محرم به وجود آورد. یادماندنیبه یهافرصت

فرما امسال حکم یعزادار یهائتیه یحاج قاسم در فضا ادیو  ریاگرچه تصاو -5 :یخبر یهاگزاره

در  یمتعدد هیریخ یهاتیفعال ،یموارد بهداشت تیبا رعا رانیو مردم عزادار ا هائتی، هحالنیباابود؛ 

غش مداحان وغلیو حضور ب یخوان هیچهارپا -0د. سابقه بومؤمنانه انجام دادند که کم یهاکمک

ها و ورزشگاه هاابانیخ ها،مارستانیمحروم، ب یهاشهدا، محله یهادر مقابل منازل خانواده تیباهل

مطرح  یهاماه محرم امسال بود که توانست مداحان و سخنران یتحول یهااز جلوه یگرینمود د

 یمندبهره -3. دینما قخل یدیجد یهاآشنا کند و فرصت غیاز تبل یدیجد یهاوهیرا با ش یکشور

 توانیفرصت آشنا کند که م نیتوانست جامعه را با ا ،یریتصو یهاو رسانه یمجاز یدرست از فضا

 کرد. لیبه فرصت تبد زیرا ن دیتهد نیفضا، ا نیدرست در ا یمحتوا دیبا تول

و در جمع کودکان عاشق روم در مناطق مح یحضور مداحان مطرح کشور :يانيپا نکته

در مورد  گانهیب یهارسانه یهایبه خبرساز یو علم یپاسخ عمل نیتنها بهترنه نیالحساباعبداهلل

ساالنه  یمداح یمداح به جا کیکرد که  جادیتحول را ا نیو مداحان بود، بلکه ا هائتیه یمسائل مال

 یهاتا از منبر و روضه جادیمردم هم ا ریسا یفرصت را برا نیجمع محدود، ا کیمحله و با  کیدر 

 نینشان دادند که ملت امام حس انیواقع به جهاندهه محرم ملت ما به نیا در مند شوند.خوب بهره

 یهاو مراسم هائتیدر ه یتحول معنو یبحران هزارها فرصت برا کیهستند و در  السالمهیعل

 هامراسم نیا شاءاهللانکرد.  جادیا شد،یشکل برگزار م کیا به هکه سال (ع)نیالحساباعبداهلل یعزادار

 (ی: فرهاد مهدوسندهی. )نومودیو بهتر خواهد پ ترعیو صفر مراحل تکامل خود را سر نیاربع انیتا پا

 دلسوزی برای ملت!                                خط تحریف ▼

 زمانهم صورتبه «یو مدن یاسیس نیاز فعال یجمع هیانیب»تحت عنوان  یگذشته خبر یدر روزها

 به که در آن منتشر شد یداخل طلباصالح جریان منتسب به هایرسانهمعاند و  هایرسانهدر 

است:  آمده هیانیب نیاز ا یبخش دراعتراض شده است.  سیاسی هایچهرهتعدادی از  تیمحکوم

مختلف مردم به اعتراض  یقشرها ن،یبنز متیق یسه برابر شیافزا به علتهمگان مستحضرند که »

تن از  032 کمدستباختن گسترده و جان یهادر ادامه به خشونت متأسفانهبرخاستند که 

خطا و محاکمه  نیو عوامل ا للع یبررس یجامسئول به یمنجر شد. حال نهادها وطنانمانهم

و اعتبار کشور و  تیحفظ امن یو برا یکه از سر دلسوز کنندیرا محاکمه م یان آن، شهروندانمسبب

دفاع از حقوق شهروندان، به مقامات و معترضان هشدار دادند که از توسل به هر نوع خشونت 

که خود را  است آن امضاکنندگانماهیت ، بیانیه اعتراضیدر این  تأملقابل نکته نیاول« .زندیبپره

 یکه از کشور متوار ۸۸از سران فتنه  یکی)مشاور  «ندرارجمیام ریاردش: »زننددلسوز ملت جا می

 نیمتحصن در مجلس ششم و از فعال ندگانی)از نما «یمزروع یرجبعل»(؛ ختیشد و به فرانسه گر

 یعبدالعل»از کشور خارج شد(؛  یرقانونیغ صورتبهو سپس  یمتوار ،پس از فتنه یکه چند ۸۸فتنه 

 ( قراردر خارج از کشور ۸۸اتاق فکر فتنه  یو از اعضا ی)از سران گروهک نهضت آزاد «نبازرگا

 فیط وندیبر پ ازپیشبیشتبار، یو تاجزاده و علو انیچون حجار یافراد در کنار افراد نینام ا گرفتن

آبان سال گذشته،  در ؛ثانیاً .گذاردیمبرانداز در خارج از کشور صحه  انیو جر طلباصالح یتندرو

از  یبانیگسترده دشمن در پشت ریزیبرنامهان در کنار طلباصالح از دولت هاییبخشدر  تدبیریبی

 طلباصالح انیجر حال .شد وطنانمانهماز  یشدن تعداد یمنجر به قربان ،یابانیاغتشاشات خ

 !؟و منتقد به خود گرفته است یک، ژست شا۸۸اتفاقات آبان  یوضع موجود و متهم اصل یبان عنوانبه



 

 

  

 اخبار ▼

 دهديآدرس اشتباه به مردم م فيتحر انيجر

غلط به  یهاتا با ارائه آدرس کندیتالش م فیتحر انیجر»تلفه گفت: ؤحزب م یمرکز یشورا عضو

: متذکر شد یترق درضایحم .«از مشکالت نشان دهد رفتبرون حلراهرا  کایمردم، سازش با آمر

شدن در  میتسل منظوربهجامعه  یبر افکار عموم میتحر تأثیرگذاریبسترساز  ای ساززمینه فیتحر»

از  یدر مطبوعات و برخ شتریکه ب انیجر نیا»: افزود وی .«کاستیغرب و آمر یهابرابر خواسته

گرا ظهور و بروز دارد، در تالش است تا هرگونه رشد و توسعه کشور را غرب یاسیس یهاانیجر

 کایبدون ارتباط و مذاکره با آمر ،دهد و مردم را از توسعه کشور انو غرب نش کایلزم ارتباط با آمرمست

مختلف کمرنگ  یهاکشور را در عرصه یهاتیو موفق شرفتیتالش دارد تا پ نیکند؛ همچن مأیوس

غلط به  یهاارائه آدرس انیجر نیا گریتالش د را پررنگ نشان دهد. هایها و کاستجلوه داده و ضعف

از  نشینیعقبو  کایسازش با آمر ،یستادگیمقاومت و ا جایبهحل مشکالت کشور را راه امردم است ت

 «.از مسائل منطقه نشان دهد یاسالم ینظام جمهور کیمواضع استراتژ

 امريکا در منطقه يخواهادهيزانقالب اسالمي ايران، مانع اصلي 

 یعاشورا» :در سخنرانی اخیر خود عنوان کرد اهلل لبنانجنبش حزب رکلیحسن نصراهلل، دب دیس

و عزاداران  دوستدارانپر از  یروز نیدر لبنان که در چن هاخیابان ها،دانیاست. م زتریانگامسال غم

مردم و عشق به  یاریو هوش رتیبص از نشان همواره مردم حضور است. یبه علت کرونا خال شد،یم

جهان را از  هایملتما و شما و همه  خواهمیم خدا از( بوده است. )ص اهللرسولو آل  اهللرسولخدا و 

پرشور  هاخیاباندر  هاعزاداریگذشته  یهاهمانند سال ندهینجات دهد تا دوباره در سال آ یماریب نیا

کنند و عزت و استقالل داشته  یخود زندگ نیمنطقه است که در کشور و سرزم هایملت حق باشد.

 تیحاکم لیخواهان تحم گران،منهیکشور خود را دارا باشند، اما ه یعیطب یهاباشند و تمام ثروت

ساله  0 یلیتحم جنگ ها را غارت کنند.منافع ملت میرمستقیو غ میمستق خواهندیخود هستند و م

 یهاکشور است و امارات و عربستان ابزار آن هستند تا سالح نیا هیعل کایدر ابتدا جنگ آمر منی هیعل

امام آغاز شد،  یبه رهبر رانیکه انقالب ا یروز از کنند. ییجنگ را اجرا نیرا بخرند و ا ییکایآمر

 «.هددیرا در کل منطقه نشان م کایآمر یو دشمن منهیه نیتوطئه در برابر آن شروع شد و ا

 ديرا بشناس خيدر تار تکاريجنا نيبدتر

 زمانهمو  دیشد بحران نیهشدار درباره چند با ییکایمطرح آمر دانخیو تار لسوفیف ،یچامسک نوام

و  ی، رکود اقتصاد5۸-دیکوو یماریب گیریهمه ،یمیاقل راتییتغ ،یجنگ اتم دیدر جهان شامل تهد

خود قرار  خیربرهه تا نیترکیجهان در تار، اعالم کرد ،کایدر آمر ینژادپرست هیها و اعتراضات علآشوب

 کیما با »گفت:  ،کرونا روسیو گیریهمه جهیدرنتدر جهان  یجار تیدرباره وضع یچامسک دارد.

 رونیقطب شمال ب هاییخاما از آب شدن  ،آمد میخواه رونیب گیریهمه نیوحشتناک از ا نهیهز

مانده که ما  یتنها چند دهه باق»افزود:  یو «.است یموضوع دائم نیا تأثیرات چراکه ؛آمد مینخواه

در برابر  ایوجود دارد  نیزم یبشر رو یامکان بقا ایکه آ میکن دهیسازمانموضوع را  نیا میخواه بتوان

درباره  ازاینپیشمطرح  دانتاریخ نیا .«میبه شکست تن ده محیطیزیستفاجعه  دیتهد

است.  خیدر تار تکاریجنا نیبدتر یانکارغیرقابلترامپ به شکل »گفته بود:  کایآمر جمهورسیرئ

 یخود را وقف نابود اق،یحد با اشت نیوجود نداشته که تا ا یاسیس خیدر تار یاتاکنون چهره

 باشد. هکرد کینزد ندهیمند بشر در آنظام یزندگ یهاپروژه

 يمانيحاج قاسم سل از يعراق یمجر یبايز توصيف

 نیاز ا یککدامدر  دانمنمی: »گفت )ع( در ایام عزاداری اباعبداهللمجری کانال تلویزیون ملی عراق 

روز  ای ؛یما بود همانیو مچون تو فرستاده  !لیکنم؛ روز مسلم ابن عق ادیتو را  دیمحرم با هایشب

اسمت ) یبودچون تو قاسم  !روز قاسم ای ؛ما بودی یمیدوست قد نیتو بهتر چون !ابن مظاهر بیحب

 یبود و پرچمچون تو حامل علم  !روز عباس ای ؛شد قطعهقطعهچون بدنت  !اکبرعلیروز  ایقاسم بود( 

تو  تبیندارد و از غ یتو تمام یبرا هیاست که گر نیکه واضح است ا یزیچ .و دو دستت قطع شد

 رسیممی «)ع(نیاصحاب حس بر ( و)عبر حسینسالم »عبارت هر وقت به  امسال ...میدلتنگ و رانیح

 شما کامالً مشخص است... ری، تأثاشک عاشقان انی، در طغمحرم امسال در .کنیممی ادی زیتو را ن

 «...یمانیالقاسم سل الحاج القائد

 کوتاه اخبار ▼

عبدالملک » دیس /ها امتداد دارددر همه نسل نينقش امام حس ◄

به مناسبت روز در سخنرانی خود  منیاهلل انصار رکلیدب «نیبدرالد

مهم  ،یاساس یامت نقش تیدر هدا نیحس امام نقش» :گفت عاشورا

 منی ملت ها امتداد دارد.است که در همه نسل کنندهنییتعو 

عربستان و امارات  میرژ 0که در  یبه نفاق وستنینپ یانتخابش را برا

 یموضع ،یتجاوزگر با مقابله در ما موضع کرده است. افته،یتجسم 

 «است. یمل - ینید یو واجب یمانیا ،یاصول

، «زالیل دیسع»؟/ هدر داد چقدر از ذخاير ملي را ياشتباهات روحان ◄

آقای حسن »معتقد است:  حزب کارگزاران: یمرکز یشورا عضو

اشتباهات بسیار بزرگ و البته نابخشودنی در چند ماه  جزبهروحانی 

تومانی  4022ر دال وکتابحساببیها، مبتنی بر توزیع اول تحریم

تواند در برابر روند می طال پاشییا  ارز پاشیبا  کردیچون فکر م)

 دست خنثی کند( که منجر به از اها رها مقابله و موج تحریمتحریم

تن طال شد، اشتباه  ۸2تا  32میلیارد دالر و حدود  32تا  01رفتن 

دهد توجهی دیگری نداشته و مجموع عملکرد دولت نشان میقابل

ترین فشار وارده بر ایران تا آنجا که به یاد داریم و در تاریخ که بزرگ

 «است. شدهنایم، منجر به فروپاشی اقتصاد ایران خوانده

محمد »/ روابط با امارات یسازیعادرژيم صهيونيستي از هدف  ◄

: گویدمی یو حقوقدان مصر یاسیمسائل س لگریتحل ،«محمود رفعت

در حال  ل،یاسرائروابط با  سازیعادیبا  یمرتجع عرب یهامیرژ»

طلبانه توسعه یهانقشه یو اجرا یدستورات نظام استعمار یاجرا

ط با رواب یسازیاز عاد لیاسرائ هدف در منطقه هستند. هاآن

 نیتریاصل رانیاست، چراکه ا رانیا یشدن به مرزها کیامارات، نزد

 «.شودیآن محسوب م یبرا دیتهد

 اساس بر /عالمي است!ااز آمار  شتريب اريبس رانيصادرات نفت ا ◄

 یریکه کار رهگ« تانکر تِرَکِر» سایتوب یآمار یهاداده

 رانیا یصادرات نفت زانیم ،دهدیجهان را انجام م هایکشنفت

 یخبرگزار گزارش به بنا است. کایآمر اعالمی از آمار شتریب اریبس

 ،یمنتشر شده در هفته جار یرسم یهاطبق داده ،«یآرت» یروس

در  کهیطوربه ،از سر گرفته است رانیواردات نفت خود را از ا نیچ

 نفت خام وارد کرده است. رانیبشکه در روز از ا 502.222 هیماه ژوئ

از ششصد هزار بشکه  شیحال حاضر ب در رانیها، اداده نیا اساس بر

از  یریجلوگ منظوربه هاآن شتریکه ب کندینفت در روز صادر م

با استفاده از نقل  ،کایتوسط آمر ینفت یهایکشت میو تحر ییشناسا

 .ردیگیصورت م یبه کشت یو انتقاالت کشت

توانسته به  نیچ /مسلط است؟ يبر تجارت جهان کشور کدام ◄

 02 یرا ط کایآمر یشود و جا لیجهان تبد یکشور تجار ترینبزرگ

 کای، آمر5۸۸۸در سال  دهدینشان م یآمار یبررس کی. ردیسال بگ

 نیاما حاال چ ،جهان را داشته یبا کشورها یتجارحجم  نیشتریب

 .استیدن یکشورها یتجار کیشر ترینبزرگ

 به اهانت و در مقام تحلیل، توهین :(91احکام سياسي )سؤال  ◄

توهین و تحقیری که : پاسخ ؟دارد حکمی چه یغرب کشورهای سران

 اشکال ندارد. باشد، هاآن بازتاب عملکرد و رفتار


