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 يستيحادثه ترور کي یهااميپ      روز حرف▼

 میترور رژ ستیکه چند دهه در ل زادهفخریمحسن  دکتر

 یو تروربار در  نیقرار داشت و دشمن چند یستیونیصه

به  یستیترور اتیعمل کیدر  روز جمعه ،شکست خورده بود

است که  ینکات یحاو شهادت این خادم ملت. دیشهادت رس

 .از نظر دور داشت دینبا

 ایضربه زادهفخری دیاگرچه شهادت شه -8 :يليتحل نکات

 شودیکشور محسوب م یقاتیو تحق یسخت به جامعه علم

دانش  ،ریاخ هایسال یصورت گرفته ط هایبا تالش کنیول

 خارج شده است وچند دانشمند داخلی از انحصار  ایهسته

است  یافتهاخیر تربیت  یهاسالنیروی متخصص طی  یقدربه

 .ردیکشور را بگ یرشد علم یجلو تواندینم یاقدامات نیچن که

گسترده اول  ی)ره( در مقابل ترورها ینیحضرت امام خم -5

، ...«شودیم دارتریما را، ملت ما ب دیبکش: »ندفرماییانقالب م

ملت و  یداریدشمن را عامل ب تیماه یافشا قتیدر حقایشان 

. شهادت مظلومانه دکتر دندانیشهدا م آن را از برکات خون

افشا  ،غربو نوع مواضع  یستیترور اتیعمل کیدر  زادهفخری

که در مقابل  یغرب یهادولت دوگانه غرب است. تیکننده ماه

چرا در ، کردند ییسراهیمرث قدرنیا یمعلم فرانسو کیترور 

سکوت  یرانیدانشمندان ا هیبرعل یستیترور یهااتیمقابل عمل

و  یانیجر کردیبا رو ،یاسیس نیفعال یمتأسفانه برخ -6 .ندکنیم

کرده و با اتخاذ مواضع متفاوت و حمله  لیموضوع را تحل یحزب

. کنندیم یدشمن باز نیدر زم یبه نحو ،خود یاسیس بیبه رق

 یخود در راستا یغاتیو تبل یارسانه تیاز تمام ظرف زیدشمن ن

ترور از  -4 .کندیدر جامعه استفاده م هایدوقطب قیو تعم جادیا

که دشمن  یضعف دشمن است و زمان دهندهنشان یتینظر امن

دست  ،شکست خورده است رانیجوانمردانه با ملت ا ییارویدر رو

نظر و با دقت یتیامن نی. اگرچه مسئولزندیم یاقدامات نیبه چن

 یحادثه را بررس نیو علل وقوع ا یتمام چگونگ یاریهوش

مردم  کنیول رندیرا بگ یدثحوا نیتکرار چن یتا جلو نندکمی

 کم اعتباربوده و دشمن را در  یتیامن یروهایقدردان زحمات ن

 .خواهند گذاشتکشور ناکام  یتیامن یساختن نهادها

از ترور شهید  یچند هدف احتمال شمند :یراهبرد نکته

به دستگاه زدن ضربه  ؛ن جملهکه از آ کندیمزاده دنبال فخری

در ست که ا ما براست. خل کشور در دا یدوقطب جادیا و یتیامن

در جامعه  ییافزارتیو با بص میباش اریهوش مواجهه با دشمن

 کارگر( ی: علسندهی. )نومینقشه دشمن را نقش بر آب کن

 

 

 

 

 
 

 

 !خيانت بزرگسکوت در برابر تبعات                       روز گزارش▼

در  یاتفاق عاد کی دیرا نبا یستیونیصه میبا رژ یعرب یکشورها یبرخ وابط از سویر سازیعادی

 و مسلمانان اسالم نید هود،ی یدشمن اصل ،هاصهیونیست دگاهینمود. از د یتلق المللبینروابط 

ال در حد. دار ایاندیشهو  یتیهوعمیق با جهان اسالم اختالف  صهیونیسم جهانی روازاین؛ است

برای به دست آوردن مطامع اندک دنیایی دست  اسالمی اصطالحبه هایدولتبرخی روزگاری که 

 سازیعادی این نوع دیشد تیانتظار محکوم ،اندکردهم غاصب صهیونیستی دراز دوستی به رژی

 .رودمی یاسالم یهااز جانب سازمان وابطر

سازمان  رکلیدب «نیمیبن احمد العث وسفی» ر،ینوشته روزنامه الشروق الجزا به :یخبر گزاره

از  یحرفسازمان  یناخارجه  ینشست وزرا نیدر چهل و هفتمهمکاری کشورهای اسالمی 

 زین یانیپا هیانیدر ب نیمیالعث .اوردیبه زبان ن هاصهیونیستبا  یعرب یاز کشورها یسازش برخ

است که جوامع  یطیدر شرا نیکشورها دخالت کرد و ا یدر امور داخل دیکرد که نبا دیتأک

 معترض هستند. لیاسرائ میو سودان با رژ نیبحر ،روابط امارات یسازیبه عاد یاسالم

بعد از تشکیل نشان  هایسالدر  یاسالم یکشورها یسازمان همکارعملکرد  :يانيپا نکته

در  یدولت سعود یهااستیس دهندهانعکاس ،زیاز هر چ شیب که این سازمان دهدمی

 یاز کشورها یروابط برخ سازیعادیعدم واکنش به ، حالباایناست. بوده  یاسالم یکشورها

تلویحی  تیحما دهندهنشان ،سازماناین از سوی  یستیونیصه میبا رژ فارسخلیج هیحاش

پذیرش و سکوت در برابر این خیانت بزرگ به . ارددموضوع  نیاز ا عضو این سازمان هایدولت

خواهد  ترجریخود  ایمنطقه هایسیاستاسالمی، رژیم صهیونیستی را در پیشبرد  هایملت

به این رژیم است که شواهد و قرائن اجرای ی الحاق کرانه باختر ،هاسیاستاین از یکی  کرد.

در  فلسطینملت مظلوم کشاورزی  هایزمینبه  هانشینیشهرکمجدد این سیاست با گسترش 

دیگر،  ایمنطقهاما سیاست است. و  مشاهدهقابل  وضوحبه اسالمی، هایدولتکوت جوامع و س

خود را در ناامن  امنیت و ماندگاریرژیم صهیونیستی سازی کشورهای اسالمی است؛ ناامن

و سازی منطقه یافته است و قطعاً از هیچ تالشی در این مسیر کوتاهی نخواهد کرد. سکوت 

این  مانعبیاجرای  ساززمینهاسالمی،  هایدولتروابط این رژیم با برخی  سازیعادیرضایت بر 

و قطعًا  واهد شدخاسالمی کشورهای دیگر ملل اسالمی و سوری سازی  برعلیهسیاست کثیف 

هان اسالم و بر جنخبگان  بر روازاین می ملل اسالمی خواهد رفت.به چشم تما خیالیبیدود این 

توسط  هاصهیونیستبا روابط  ازیسعادی استیس سازیپیادهالزم است تا بر اسالمی  هایدولت

 محصورشان دهند و اجازه ندهند رژیم ن ژهیو تیحساس یاسالم یکشورها نیآل سعود در ب

 مهلت دوباره قدرت گیری در منطقه به دست آورد. ،زوالروبه شده

 شودميدرصد از سر گرفته  01توليد اورانيوم                     ویژه  راخبا ▼

اقدام  دوفوریتیطرح  بیتصو محضبه»گفت: مجلس  رئیسههیئتعضو  «یفراهان یرآبادیام»

 از بعد خواهد بود. یدولت الزام یآن برا یاجرا ،نگهبان یدر شورا هامیلغو تحر یبرا یراهبرد

را ماهانه  تیدرصد را آغاز کند و ظرف 55 ومیاوران لوگرمیک 855 دیتول سریعاً دیدولت با ،بیتصو

 .دهد شیافزا لویک 055حداقل تا 

 طرح رد» :اظهار داشتمجلس  ندهینما «انینبو» /شودميکوتاه بازرسان آژانس دست  ◄

کرد  میبازرسان آژانس منع خواه یرا برا یاز تمام مراکز نظام دیبازد ،یاز پروتکل الحاق رانیا خروج

به  یالحاق پروتکل از خروج کرد. میخواه یاز مراکز نظام دیو دولت را ملزم به عدم اجازه به بازد

مصاحبه  د،یبازد بر عالوه ما است. یگریبرجام مقوله د اساساً و  ستیخروج از برجام ن یمعن

به بازرسان  یداعتمایچون ب ؛کرد میبازرسان آژانس با متخصصان و دانشمندان را هم ممنوع خواه

 .«ما ثابت شده است یآژانس برا

 



 

 

  
 

 اخبار ▼

 هاميلغو تحر یبرا یطرح اقدام راهبرد اتيجزئ

 بررساند.  بیرا به تصو هاتحریملغو  یبرا یطرح اقدام راهبرد تیدو فور ،رأی 565مجلس با 

قانون،  نیا بیدت دو ماه پس از تصوموظف است ظرف م یاتم یطرح سازمان انرژ نیا اساس

 یعل دیشه تأسیساتدرصد در  55 یبا غنا ومیاوران لوگرمیک 855حداقل  زانیساالنه به م

و  63 یهابند اساس بر است موظف دولتکند.  رهیو در داخل کشور ذخ دیفردو تول یمحمد

 یفراتر از پروتکل الحاق ینظارت یهایقانون، دسترس نیا بیماه از تصو 5برجام، ظرف مدت  6۳

قانون، گزارش  نیا بیماه از تصو 6 از پس است موظف دولت بر اساس برجام را متوقف کند.

تعهداتشان  یبازگشت به اجرا نهیدر زم یبرجام یهاشده از جانب طرفاقدامات انجام قیدق

روابط  خیتار آن تا چنانچه را به مجلس ارائه کند. رانیا هیعل هامیتحر هیوفق برجام و رفع کل

بازنگشته  بخشرضایتو  یعاد طیبه شرا رانیاز ا هاآننفت  دیخر زانیدر اروپا و م رانیا یبانک

 ندگانینما گفته به .دیرا متوقف نما یداوطلبانه پروتکل الحاق یباشد، دولت مکلف است اجرا

و جهش و رشد صنعت  یدولت سمیواکنش به ترور یطرح در راستا نیا بیمجلس، تصو

 یداخل نامهآیین قانون طبق صورت گرفته است. یپروتکل الحاق از رتو توقف نظارت فرا یاهسته

 ارائه شود. یبه صحن علن ندهیساعت آ 41 دیطرح با نیا اتیجزئ ،مجلس

 مشکل کار کجاست؟

دالر،  ونیلیم 1۹6واردات روغن خام  یماه نخست امسال برا 1در  ،یرسم یبر اساس آمارها

دالر و  ونیلیم 655دالر، جو  ونیلیم ۳85 ایدالر، کنجاله سو ونیلیم ۳44 یروغن یهادانه

قلم  0 نیا شده است. نیتومان تأم 4555دالر ارز به نرخ  ونیلیم 503و  اردیلیم کیذرت 

خوراک گاو، گوسفند و  طورهمینو  یروغن خوراک دیتول عیصنا هیماده اول عنوانبهنهاده، 

 4555ارز  نیدولت از تداوم تأم هدف .شودیگوشت قرمز و مرغ محسوب م دیتول یمرغ برا

روغن، گوشت و مرغ در  متیق شیاز افزا یریکشور، جلوگ ینهاده اساس 0 نیا یبرا یتومان

 بهشتیاز ارد یتومان 4555ارز  صیتخص استیس از خانوارها است. تیکشور با هدف حما

به علت نبود  استیس نیا دهدیدولت اتخاذ شده اما آمارها نشان م یاز سو 86۹۳سال 

است و مرغ، گوشت و  دهیبه شکست انجام ،یواردات یاساس یکاالها عینظارت بر نحوه توز

است که نظارت بر نحوه  یدر حال نیا. رسدیبه دست مردم م یباالتر اریبس متیروغن به ق

عمده  صورتبهآن  یهاچراکه واردات محموله ؛ستین یکار سخت ،ینهاده اساس 0 نیا عیتوز

و نظارت بر  شودیانجام م شوند،یم نییکه توسط دولت تع یو توسط واردکنندگان محدود

ست چرا دولت یاما مشخص ن ست؛ین رممکنیکاالها از زمان خروج از گمرکات، غ نیا عیتوز

در  یتومان 4555با دالر  یواردات یاساس یهانهاده عیبر روند توز رینخواسته در سه سال اخ

 !بازار کشور نظارت کند

 !گيردميسه برابر کرونا قرباني  جنينسقط

بیش از  هرروزطبق آمار در کشورمان  ؛است جنینسقطیکی از عوامل اصلی کاهش جمعیت 

بر این  !مورد آن قانونی است 85ها حدود شوند که تنجنین توسط والدین کشته می 8555

از کرونا است! در  یناش ریوممرگ سه برابربه  کینزددر کشور  جنینسقطآمار روزانه اساس، 

جرم  یاله شگاهیدر پ گناهیفرد ب کیکه اعتقاد دارد کشتن  یدر کشور ،یکشور اسالم کی

انجام  نیتوسط خود والد ای شودیم زیاز پزشکان تجو یتوسط برخ یراحتبه جنینسقطاست، 

 نییتع یباردار یسال را سن خطرناک برا 60 یالپزشکان، سن با یمتأسفانه برخ !شودیم

که  یگریموضوع د زند؛یدامن م تیبه موضوع کاهش جمع یراحتباور غلط به نیو ا کنندیم

مادران است؛ جالب است  یموضوع غربالگر شود،یشدت به آن پرداخته مدر کشور ما به

و  شودیاند، انجام نمانداخته به راهآن را  خودشانکه  یغرب یاز کشورها یاریدر بس یغربالگر

 !شوندیکار منع م نیسال از ا 60 ریمادران ز

 کوتاه اخبار ▼

 /ندارند ياجتماع یهادر شبکه یافرماندهان سپاه صفحه ◄

 اجتماعی هایشبکه در  در پی انتشار برخی اخبار و اظهارنظرها

 عمومی روابط سپاه، عالی فرماندهان  صفحاتی منتسب به و

 این انتساب  رد با ایاطالعیه در  پاسداران انقالب اسالمی سپاه

 که گونهمانه»: کرد تصریح ،آن فرماندهان و سپاه به هاصفحه

شده است، سپاه پاسداران انقالب اسالمی  اعالم نیز گذشته در

کانال و صفحه رسمی در  گونههیچو فرماندهان عالی آن 

های اجتماعی ندارند و صفحات منتسب به این نهاد و شبکه

های اجتماعی فرماندهان آن اعم از فرمانده کل سپاه، در شبکه

 «.جعلی است

 زاده/ترور شهيد فخری دست داشتن ترامپ و نتانياهو در ◄

 هیدر کل لیاسرائو  کایآمر» :نوشت نیگاردرسانه انگلیسی 

و  کنندیمشترک عمل م صورتبه رانیداخل ا هایخرابکاری

ترامپ انجام با مجوز  لیتوسط اسرائ زادهی[ فخردیترور ]شه

علت شهادت این شهید پرافتخار  هاتحلیلبرخی  «.گرفته است

کشورمان  اطالعات دانشمندان در اختیار قرار دادنکشورمان را 

هیونیستی و صانرژی اتمی به رژیم  المللیبینآژانس از سوی 

نیز از دیدار  هارسانهخی بر چنینم. هکنندمیآمریکا مطرح 

گذشته خبر  هایسالزاده با بازرسان آژانس در شهید فخری

 سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان «یکمالوند» ،دهندمی

زاده یفخر دیشه» :گفته استاین خبر را کذب خوانده و 

 ایسابق، بازرسان و  رکلیبا مد ییوگومالقات و گفت گونههیچ

 .«نداشته است یاتم یانرژ یالمللنیمقامات آژانس ب

 یسخنگو/ بهانه خوبي است برای پاسخگو نبودن! ◄

هشت مورد سؤال از چند »: گفت مجلس یاجتماع ونیسیکم

به علت  ندیگویها ماما آن ،در دستور کار قرار دارد ریوز

از حضور در جلسات مجلس  ،یبهداشت یهاپروتکل تیرعا

 .«اندمنع شده

/ ايران ندارد ایهستهدر برنامه  تأثيری: ترور سيبيبي ◄

 دیبع»: گویدمی یسیبیکارشناس ب ،«یقینامور حق رضایعل»

داشته  رانیا یابر برنامه هسته تأثیری زادهیاست ترور فخر

 رانیا معموالًخواهد کرد؛  یدارشتنیخو احتماالً رانیباشد. ا

بر  یرسم طوربه لیاسرائ چراکه ،دهدیپاسخ م یمخف طوربه

 .«ردیگینم عهده

وظیفه روحانیون و خواص  :(11 سؤالاحکام سياسي ) ◄

در قبال شناساندن فرد اصلح چیست؟ آیا از لحاظ شرعی 

خواص و  ژهیوبههمگان : پاسخ باشد؟می هاآنتکلیفی بر عهده 

علما وظیفه دارند با حداکثر دقت افراد اصلح را با حجت شرعی 

شناسایی کرده و به مردم معرفی کنند و مردم را در انتخاب 

خطرناک است؛ دخالت بدون  عدم دخالتی دهند. درست یار

 .است خطرناک هم حجت و بصیرت


