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 !هاي آلوده به جنايتدست           روز حرف▼

حال و  ،آن دنیفرارستعلق به انقالب اسالمی دارد و با  ماهبهمن

. ردیگیمرا به خود  5911هوای شهر و کشور حال و هوای بهمن 

اخیر بر  قرنمیناین وضعیت فرصتی را برای بازخوانی آنچه در 

مباحث  ازجملهآورد. فراهم می ،ستاین سرزمین گذشته ا

توجه به این حقیقت است که بر  ،در این شرایط توجهقابل

مردمان این سرزمین در دوران پهلوی چه گذشت که آنان را به 

های فراوان بر قیام علیه رژیم واداشت و آنان حاضر شدند با هزینه

که اخباری  شودیمچند روزی  سرنگونی پهلوی اصرار ورزند؟!

گوهرشاد  مسجدشهدای  یجمعدستهرباره کشف بقایایی از گور د

های اینکه بقایای پیکر. البته شودشنیده میدر شهر مشهد 

هنوز تأیید قطعی  ،شاد باشدشده مربوط به جنایت گوهرکشف

از  که پس اندکردهروایت این واقعه دردناک، نشده است. شاهدان 

های ان رضاخان پیکرمأمور، شادکشتار مردم در مسجد گوهر

ها را با کامیون به چند نقطه در مشهد مطهر شهدا و حتی زخمی

جمعی دفن کردند و  صورتبهمنتقل و بدون انجام غسل و کفن 

 هزار شهید است. ۴ها در این زمینه حدود تخمین

 ایرانرا در این  نشاندهدست یحکومت روباه پیر -5 :تحليلي نکات

همه توان مستظهر به حمایت اجنبی بود! لذا  آورد که با به وجود

تکیه برای کسب رضایت آنان  و تالشبر حمایت از مردم  گاههیچ

فقط انتخاب شده بود تا  "رضا میرپنج"ای به نام . نوکیسهنکرد

ببرد. او با توجه به  شیپبهها را در این کشور های انگلیسیسیاست

لی راحت به مردم خصوصیات فردی و خوی درندگی که داشت، خی

ماجرای کشت! کرد و آدم میو آنان را سرکوب می گفتمیزور 

این دیکتاتور در  آلوده به خون ایهدست ،جمعیدستهگورهای 

حاکمیت قریب  -2ه است. ائران امام رضا)ع( را آشکار نمودز کشتار

دوران سیاهی است  ،زمینایرانای خاندان پهلوی در به شش دهه

نیست. به  مقایسهقابللیاقت قاجار نیز های بیمتکه حتی با حکو

پادشاهان قدیم اگر دیکتاتور بودند، وابسته و »تعبیر حکیم انقالب: 

های بیگانه نبودند؛ اما از اواخر دوران قاجار و قدرت فرمانبهگوش

همه دوران پهلوی، پادشاهان، هم دیکتاتور بودند و هم وابسته! این 

 «.سی حاکم بر ایران در دوران گذشتهسیا شد بیماری مضاعف نظام

از چاله حکومت  ،انگلیسیملت ایران با این سناریوی ؛ (2۴/55/22)

 پهلوی افتادند! نشاندهدستقاجار بیرون آمده و به چاه رژیم 

، خط نشاندهدستاین حکومت پس از چند دهه از سرنگونی 

ط دشمنان توس "تطهیر پهلوی"تحریف حقایق تاریخ و سناریوی 

این سرزمین کلید خورده است. در این عرصه جهادگران عرصه 

داری کنند تا اجازه ندهند حقایق تبیین باید با همه توان میدان

 شود. گرجلوهوارونه  ،برای نسل جوان امروز این سرزمین

 )نویسنده: مهدی سعیدی(

 

 

 
 

 
 

 در قبال عربستان ياسالم يجمهور استيس                روز گزارش▼

 هایماهدر نسبتاً طوالنی از قطع روابط دیپلماتیک،  ایدورهگذراندن پس از و عربستان  رانیا

 هایتنشهستند تا  درصددو  اندکردهبهبود روابط برگزار  منظوربهنشست را  نیچند ریاخ

 .دو کشور را کاهش دهند نیب

 شیهما هیدر اختتام« امور خارجه کشورمان ریوز» انیعبداله ریام نیحس -5 :يخبر گزاره

و هر زمان  میاباز گذاشته یعربستان سعود یما راه را برا»گفت:  گانیو همسا رانیا یمل

 به حالت رانیا یاسالم یخود را با جمهور کیپلماتیروابط د ردیبگ میتصم یعربستان سعود

ما از  پلماتیکه سه د میما خرسند»ادامه داد:  ی. و«کنیممیبرگرداند، استقبال  یعیطب

از  یاسالم یخودشان را در سازمان همکار تیستقر شدند و فعالدر جده م شیچند روز پ

 سیاست خارجیو  امنیت ملی ونیسیکم رئیس نایب» ییعباس مقتدا -2 .«سر گرفتند

با توجه به »روابط، گفت:  ازسرگیری یو عربستان برا رانیبا اشاره به مذاکرات ا نیز «مجلس

اما  ؛و عربستان رو به رشد است رانیا روند مذاکرات ،واصل شده ونیسیکه به کم یگزارشات

منطقه از آن منتفع خواهند شد و  یهمه کشورها کهخواهد بود  یاگونهآن به جینتا

 .«خواهند شد تیمحور مقاومت تقو یکشورها

همچنان نگاه تعاملی جمهوری اسالمی نسبت به روابط با عربستان،  باوجود :يليتحل گزاره

در قبال  یاسالم یجمهور استیس کشور این است که،افکار عمومی داخل  اصلی سؤال

این نگاه بیش از آنکه از نحوه مواجهه نظام ایران با عربستان  چیست؟سعودی عربستان 

و مخرب عربستان با ایران، شیعه و جبهه مقاومت در منطقه  زاتنشبرآید، برآمد رفتارهای 

 طیمربوط به شرانیز  و عربستان رانیا روابط دیپلماتیکقطع گذشته است.  هایسالطی 

 یفشار حداکثر استیبا س یاز داعش، همراه یمال تیگذشته مانند دوران حما هایسال

)که مقام  تهرانبه سفارت عربستان در  یرانیاز جوانان ا یترامپ و ... بود. البته حمله گروه

یرگی نیز در افزایش ت کردند( ادی «بد و غلط اریاتفاق بس» عنوانبهاز آن  یمعظم رهبر

در عراق  یکل صورتبهعربستان  هایسیاستکرده،  رییتغ طیامروزه شرا امابود؛  مؤثرروابط 

و قدرت گرفتن  «دنیبا»کار آمدن  یو رو هنابود شد تقریباًداعش  ه؛شکست خورد هیو سور

به  اض،یبه ر حاتیفروش تسل قیتعل ه است؛داد رییتغ اضیر یرا برا طیها شرادموکرات

 میسپتامبر و قطع ارتباط مستق 55 وندهپر ،یچن پرونده قتل جمال خاشقانداخت انیجر

در منطقه، باعث شده است که مقامات  کایو کاهش حضور آمر« سلمانمحمد بن»با  دنیبا

که دولت  یراهبرد از سویی دیگر، خود باشند. ایمنطقهمناسبات  رییعربستان در فکر تغ

 یهیاست. بد گانیهمساحداکثری و پایدار با وابط رراهبرد  ،استآن  یریگیدر حال پ یسیرئ

سیاست خارجی  کردی، در روایران مشترک با ییایمرز در باعربستان کشور اسالمی است که 

خارجه  ریکه وز طورهماننگاه تعاملی ایران،  باوجود. ردیقرار گ موردتوجه دیدولت جد

به  رانیا استیو نسبت به س ردیبگ میتصم دیبااست که عربستان  این ،گفته استکشورمان 

خود دست برداشته و رو  ایمنطقه یزاتنش هایسیاستاز  کهنیا؛ مناسب برسد یبندجمع

به تعامل سازنده با ایران خواهد آورد یا همچنان بر ترویج و اشاعه تفکر تکفیری و برهم 

 .مظلوم باقی خواهد ماند یهاملتزننده امنیت منطقه و کشتار 

در خصوص  یاسالم یجمهور یاستراتژ جهینت ها،یرفتار سعود رییتغ شکیب :يانيپا نکته

موضوع کشتار  ،و عربستان رانیا انیپرونده مفتوح م نیتریاصلو امروزه  استمقاومت فعال 

کشور  پرونده را مختومه و روابط دو نیا تواندیم منیجنگ  انیاست و پا منی گناهیبمردم 

 زاده()نویسنده: فرهاد کوچک .رگرداندرا به حالت گذشته ب
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 اخبار ▼

 سوخته يازدهيزمان تا امت دخري از؛ نيغرب در و يباز

رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی کشورمان در تحلیلی از مذاکرات وین نوشت: « نور نیوز»

همراه با حضور در مذاکرات  یغرب ادامه دارد که طرف یدر حال نیدر و ۴+5و گروه  رانای مذاکرات»

چند هدف را دنبال  هایغرب کردیرو نیخود اصرار دارد. ا رسازندهیو غ یتکرار یهاشیبر تداوم نما

جامعه و  یزسایشرط دوم؛. «فشار و مذاکره» استیکارآمد نشان دادن س یتقال برا نخست؛ :کندیم

 سوم؛ کننده.مذاکره میبر دولت و ت یفشار داخل شیافزا ینسبت به مذاکره با غرب برا رانیاقتصاد ا

 ها،میاز لغو تحر نیو چ هیروس تیمذاکرات با توجه به حما یو ضلع شرق رانیا انیم یافکناختالف

فروش  یبرا تقال چهارم؛ مسکو.به  یسیرئپس از سفر  ژهیوبه ،نیو موضوع تضام ییآزمایاستر

 یکره جنوب یحال آنکه بده ؛رانیبه ا یکره جنوب یدر مذاکرات مانند بده رانیسوخته به ا ازاتیامت

 توانیاساس؛ م نای بر است. شیخو یدالر است و موظف به پرداخت تمام بده اردیلیم 1 از شیب

اش یبه تعهدات برجام یبندیبودن در مذاکرات و پا یجد یهمچنان مدع هرچندگفت که غرب 

 «.مانده است یگذشته باق یراصولیغو  خواهانهادهیتوهمات ز یاما همچنان در برخ ؛است

 درو کرد« طوفان» ،امارات باد کاشت

انفجار شدید و آژیرهای چهار های مختلف از شنیده شدن صدای )دوشنبه( رسانه دیروزامداد ب

عضو دفتر سیاسی جنبش « محمد البخیتی»ین موضوع، در پی ا .هشدار در ابوظبی خبر دادند

در عمق عربستان « 2طوفان یمن »با عنوان انصاراهلل یمن از انجام عملیات جدید ارتش یمن 

طی کنفرانس خبری درباره عملیات نیز سخنگوی نیروهای مسلح یمن  .سعودی و امارات خبر داد

، مواضع حیاتی و مهم در دبی امارات با 2ن جویانه ارتش یمن گفت که در عملیات طوفان یمتالفی

سریع همچنین گفت که شماری از  .هدف قرار گرفته است 9شمار زیادی از پهپادهای نوع صماد 

های نظامی در عمق خاک عربستان سعودی در منطقه شروره و مناطق دیگر با تعداد زیادی از پایگاه

وی گفت که مناطق حیاتی و حساس در  .تهدف قرار گرفته اس 2و قاصف  5صماد پهپادهای نوع 

های بالستیک هدف قرار منطقه جیزان و عسیر عربستان )جنوب غربی( نیز با شمار زیادی از موشک

 نیز گفته است: صاراهللان سخنگوی .است کرده محقق را اهدافش  گرفته و عملیات با دقت باال

ما ادامه خواهد داشت. ما همه  یهاکنار بکشد، وگرنه پاسخ منیاز حضور در جنگ  دیامارات با»

 .«داد مینقاط ضعف امارات را هدف قرار خواه خصوصبهو  یو اقتصاد ینظام یهانهادها، سازمان

 !يرتيغ

 عضو» نوشت:و تحلیلگر مسائل سیاسی در کانال تلگرامی خود  یارسانهفعال  «یمانیا محمد»

 یآقا یاگر جا"فرمودن؛  تییسابق، تو جمهورسیرئ !( در دفتریروان اتی)عمل "رسانه تهکمی"

به  یسیرئ یعزتمندانه آقا ریسفر غ فاتیو ضعف تشر یکاربودم، به خاطر ندانم انیرعبداللهیام

 نکرد زیرا حفظ کند در عز سشیکه نتواند حرمت رئ ی. کسدادمیامروز استعفا م نیهم ه،یروس

 یاسیمعاون س یابوطالب دیبود، حم یره دفتر روحانکه او سر سف ایدوره ."زندیهم لنگ م رانیا

 یاما دولت اوباما د؛یدر سازمان ملل برگز رانیا ندهینما عنوانبهرا  یابوطالب ،یدفتر بود. روحان

 تهیعضو کم یآقا نای از اما درآمد، صدا سنگ از نداد. زایخواند و و ستیرا ترور ی، ابوطالبمؤدب

 کهیوقتاما خب!  شناخت؛یم کامالًرا  یبرجام بود! او، ابوطالب پس از عسل ماهنه! دوره  ،ییکذا

 «.!دیدیبود و صالح نم یگریبه سمت د شی، روشدیم یرتیغ دیبا

 ؟است رانيبا ا ميخواهان مذاکره مستق کايآمرچرا 

 رانیرا به ا هاییپیاماز طرق مختلف  ییکاآمری طرف» :کشورمان گفت امور خارجه روزیدیروز 

 درباره منتشرشده اخبار است. رانیبا ا میاز مذاکرات مستق یکه خواهان سطح کندیارسال م

از مذاکرات، مذاکره  یباشد که در سطح ازنی اگر اما؛ صحت ندارد کایبا آمر ممستقی مذاکره

در واکنش به این اظهارات، «. داد میکار را انجام خواه نیا م،یداشته باش کایبا آمر میمستق

معتقدند  لگرانتحلی کرد. یاعالم آمادگ «رانیبا ا میستقمذاکره م» رسمًا بر دیکاخ سف سخنگوی

 گریبوده و از طرف د رانیا نیبه دنبال انداختن توپ در زم سوکیاز  شنهاد،یپ نیبا ا کایکه آمر

 یخود برا یهاتیاز مسئول کردن یشانه خال یبرا یاحربه عنوانبهموضوع  نیقصد دارد از ا

 بازگشت به برجام استفاده کند.

 اخبار کوتاه

 مطالعه /رانيموجود در اضد کرونايي  هايواکسنبرکت؛ پيشتاز  ◄

 ۴ یرگذاریتأث ر خصوصد رازیش یدانشگاه علوم پزشک دیاسات

نشان  در کشور51-دیاز کوو یکرونا در برابر مرگ ناش اکسنو

 2.85 نوفارمیدرصد، س 1582، آسترازنکا 1289برکت ؛ دهدمی

 یگردی در بخش. اندبوده مؤثردرصد  1۴81 کیاسپوتندرصد و 

 :بیبه ترت، یش بستردر کاه هامطالعه نقش واکسن نیاز ا

و  1581 نوفارمیدرصد، س 2581درصد، آسترازنکا  2.8۴برکت 

در خصوص  نهمچنی درصد بوده است. 181. کیاسپوتن

برکت : زیبرابر تست مثبت کرونا ن ها درواکسن نیا یرگذاریتأث

درصد و  1181: نوفارمیسدرصد،  2۴8۴آسترازنکا: ، درصد 2185

 درصد بوده است. 1۴81: کیاسپوتن

دومین نمایشگاه  شلوغ!/ شدتبهاما  ؛نمايشگاه مجازي ◄

ماه و تا دهم  آغازشدهماه مجازی کتاب تهران از سوم بهمن

مندان برای بازدید و خرید ادامه خواهد داشت. عالقه جاری

در نخستین  .مراجعه کنند  ketab.irتوانند به نشانیکتاب می

نسخه کتاب به  ۴۴2هزار و  521 ،یشگاه مجازینمااین روز از 

ریال در  1۴1 و هزار .12میلیون و  ۴.1و  اردیلیم 21مبلغ 

رئیس دومین  «لی رمضانیع. »سراسر کشور به فروش رسید

سفارش  12۴هزار و  2۴»نمایشگاه مجازی کتاب تهران گفت: 

 «.توسط مردم ثبت شد]در اولین روز این نمایشگاه[ کتاب 

 /!شودينمدانشگاه آزاد  يارديليهزارمچند  هيبر سرما نظارتي ◄

تومان  اردیلیهزار م 21۹»: گفت 1۹اصل  ونیسیکم سخنگوی

برابر  1تاکنون  قطعاًتورم  باوجوددانشگاه آزاد  1۹سال  هیسرما

 یرونیدستگاه نظارت ب چیتحت نظارت ه کهیدرحالشده است 

که رهبر انقالب به  یوصخصریعنوان غ کهیدرصورت .قرار ندارد

 نیبر ا ینظارت یهادستگاهنظارت  یبرا ،دانشگاه دادند نیا

 .«میامر هست نیدانشگاه بود و ما در مجلس به دنبال ا

 محمد دیس» /ارزشش را داشت! ،کودک ونيليم مين نکشت ◄

تیم مذاکره کشورمان در وین، در  یارسانهمشاور  «یمرند

 ری)وز تیآلبرا نیاز مادل یگزارشگر .511سال »: توئیتی نوشت

: دیعراق پرس هیعل شانیهامی( درباره تحرکایخارجه وقت آمر

 نیاند؛ منظورم ااز کودکان عراق فوت کرده یمیکه ن میادهیشن

ان بمبار]است که در  یاز عدد کودکان شتریتعداد ب نیاست که ا

 [کشتار کودکان زانیم نیا] ایکشته شدند. آ مایروشیه [یاتم

را دنبال  تانیمیتحر هایسیاستکه شما ]ارزشش را دارد 

 .«ارزشش را دارد کنمیجواب داد: فکر م تآلبرای ؟[دیکن

ای نهاده جديد ميالدي/ در سال رونق اقتصاد ايران ينيبشيپ ◄

 رانیا یروشن را برا یاندهیآ ،بانک جهانی ازجمله المللیبین

و مرکز  ستیاکونوم گاهپای .کنندمی ینیبشیپ یدر سال آت

 گزارش خود از رشد نیآخر یطنیز  رانیاتاق ا یهاپژوهش

و کاهش نرخ تورم  یکاریکاهش نرخ ب ،یداخل ناخالص دیتول

 .انددادهخبر  2۹22 میالدی در سال


