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 استمرار وحدت و مقاومت!               روز حرف▼

قدس امسال حال و هوای دیگری داشت. در بسیاری از کشورها و روز 

شهرهای کشور به دلیل شرایط کرونایی، مردم عاشق آرمان همچنین در 

ها آمدند تا فلسطین خودجوش به یاد مظلومان فلسطینی به خیابان

حمایت خود را از مسئله اول جهان اسالم نشان دهند. سخنان رهبر 

وقفه این رژیم زوال قطعی و بی الشأن انقالب اسالمی در خصوصعظیم

زوال . روند روبهغاصب، جانی تازه و نفسی گرم به مبارزان و مجاهدان داد

رژیم صهیونیستی و جبهه تازه گشوده شده بین ملت مبارز فلسطین و 

توان در لگران قبله اول مسلمانان وارد فاز جدیدی شده است که میاشغا

 پرتو نکات زیر به پیروزی جبهه حق بیش از گذشته امیدوار بود.

های جهادی در کننده هدایت انگیزهنقش تعیین -5 نکات تحليلي:

سوی دشمنان اصلی، ازجمله غده سرطانی رژیم جهان اسالم به

وقفه آن رژیم باید به باور و انه به زوال بیصهیونیستی و امیدواری مؤمن

الزم است فرهنگ مبارزه و جهاد برای آزادی  -0ایمان تبدیل شود. 

قدس شریف با فرهنگ قرآنی مبارزه با غاصبان داراالسالم و تشریح 

اهمیت مسئله فلسطین از دیدگاه حضرت امام خمینی)ره( و مقام 

وزه آنچه مهم است انتقال روزرسانی شود و در این حمعظم رهبری به

فرهنگ جهاد و مقاومت به نسل جدید فرزندان فلسطین و دنیای 

پذیری جهادی و انتقال فرهنگ مبارزه تا این جامعه -9اسالم است. 

 آزادی قدس، درگرو آشنایی این نسل با تاریخ فلسطین و مظلومیت

 آموزی از آن است.مبارزان قهرمان قدس و مقاومت و جهاد و درس

ها و افرادی که موازات آن، باید با تاریخ جریانالبته نسل جدید به

آوری به مذاکرات فریبنده، امروز پوستین قهرمانی به تن کرده و با روی

عزت انقالبی دیروز خود را نیز به ثمن بخس فروختند، آشنا شوند که 

چگونه سراب مذاکره و روند سازش بیش از هفت دهه از تاریخ ولد 

تشریح چرایی و  -4وع منطقه، چیزی عاید فلسطینیان نکرد! نامشر

چگونگی تغییر موازنه قوا در شرایط فعلی که به نفع دنیای اسالم، با 

های دشمنان فلسطین و مسلمانان در توجه به انبوه مشکالت و چالش

های مکرر نتانیاهو حال رقم خوردن است؛ مشکالتی همچون شکست

خلی در رژیم و احساس زوال و بی آیندگی در داخل، نبود انسجام دا

های اشغالی، بحران منابع آبی این رژیم و روند میان ساکنان سرزمین

 08میالدی حدود  0852تا  0888مهاجرت معکوس که از تاریخ 

اند، های خود بازگشتههای اشغالی به وطندرصد ساکنان سرزمین

اومت، نویدبخش های جبهه مقها در کنار دومینوی پیروزیهمه این

 زوال رژیم صهیونیستی و پیروزی آرمان قدس است.

رسیدن به این قله نیازمند توجه به دو عامل مهم و  نکته راهبردی:

ای است که در کالم رهبر معظم انقالب در روز قدس کنندهتعیین

امسال به آن تأکید شد؛ اول؛ تداوم مقاومت در داخل فلسطین و 

های ها و ملتدوم؛ ضرورت حمایت دولت تقویت خط جهاد و شهادت،

 اهلل پریشان(های فلسطینیان. )نویسنده: فتحمسلمان از مجاهدت

 

 

 پل انتخاباتي مذاکرات وين                               روز گزارش▼

وگویی با روزنامه کار و کارگر گفت؛ تالش داریم تا برجام را تا قبل از اخیراً سفیر فرانسه در گفت

ساالری در فی کواکبیان، دبیر کل حزب مردمانتخابات ریاست جمهوری ایران احیا کنیم. مصط

سؤال اینجاست که  «.ما نباید انتخابات را به مذاکرات وین گره بزنیم!»همین زمینه مطرح کرد: 

 گیری از تجربیات برجام نافرجام در باب مذاکرات وین در حال تکرار است؟آیا تجربه بهره

د نابجای برجام توسط برخی مسئولین امر، های توصیف و تمجیبازخوانی گزارههای خبری: گزاره

های تحریم»دکتر روحانی اعالم کرد:  34خرداد  51در  -5ها خواهد بود: کننده این گره زدنخنثی

زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط

با امضای برجام، »هور این عبارت ثبت شد که: جمتیر همان سال از رئیس 09در  -0«. حل شود

های ونقل، پتروشیمی، فلزات سنگین و تحریمای و مالی، حملهای بانکی، بیمهتمام تحریم

بود که آقای روحانی محکم و  34شهریورماه  -9«. طور کامل لغو خواهد شد نه تعلیقاقتصادی به

 -4« راطی بخواهند به امید این ملت ضربه بزنندای افبدانند نخواهم گذاشت عده»قاطع اعالم کرد: 

برجام »ها منعکس گردید که: ( جمله معروف دکتر روحانی در رسانه52/50/34) 34در اواخر سال 

گوید شب است، باید چشمانش را باز بندد و مییک آفتاب تابان بود و اگر کسی چشمانش را می

« بزدل سیاسی»جمهور به منتقدانش از ز عرف رئیسهای خارج اتوهین -1«. کند تا آفتاب را ببیند

هایی بود که منتقدین دلسوز کشور شنیدند تا رفتارهای هیجانی دولت ، هزینه«به جهنم»گرفته تا 

 در بستن توافق برجام را به همگان گوشزد کنند.

نگرانی  مشکل امروز نیز فقط گره زدن مذاکرات وین به انتخابات نیست، بلکه آنچه نکته پاياني:

سازی کند، عدم صداقت، فریب مردم و دورویی برخی مسئولین است. شرطیرا دوچندان می

تراشی همگی ازجمله ابزار فریبی است که اقتصاد، دیو و دلبرسازی از ترامپ و بایدن و بهانه

گیری از فرمایشات رهبر معظم انقالب در شرایط کنونی هوشیاری و روشنگری مضاعفی را با بهره

با مردم هم صادق باشید؛ با مردم با تقّلب و خدعه و فریب و »کنند: طلبد. معظم له تأکید مییم

مان، انتخاباتمان و مانند مان، سیاسیدورویی برخورد نکنید... اگر ما در مسائل گوناگون اجتماعی

( 50/50/13«)ها، همین یک مورد را مراعات کنیم، ببینید چقدر دنیا آباد خواهد شد.این

 )نویسنده: حسین عباسیان(

 عربستانضدايراني به رهبری  برداری روزنامه لبناني از ائتالفپرده          ویژه خبر ▼

لبنان، دیروز )شنبه(، در گزارشی بلند، جزئیاتی مهم از یک سند محرمانه « االخبار»روزنامه 

ام درباره تشکیل ائتالفی ضدایرانی در منطقه را فاش کرد. در این گزارش آمده است که این گ

زمان با آن، اعالم علیه ایران برداشته شد و هم« فشار حداکثری»درست در بحبوحه سیاست 

افکنی چندبُعدی به موج نیت برای تشکیل ائتالف مذکور با این اقدام همراه شد تا عامل هراس

افزاید که عربستان سعودی در آن زمان برای چنین طرحی این سیاست اضافه شود. االخبار می 

ر هیجان داشت. بر اساس این گزارش، امارات و بحرین نیز در این مسیر، سعودی را همراهی بسیا

کردند و بحث تشکیل ناتوی عربی با هماهنگی این کشورها با آمریکا مطرح شد. بر اساس این می

فارس، موضع عمان و کویت بیشتر شبیه به همگامی بود تا ورود در دیگر طرف خلیج گزارش،

نویسد که این کشور، مثل همیشه، بر ن ائتالف. االخبار در ادامه در ارتباط با قطر میجدی به ای

های اولیه بسیار مخالفت با عربستان سعودی پافشاری داشت. مشارکت مصر ]نیز[ در نشست

تمرکز »ازآنکه مصر خواهان هم پسسرعت به خروج قاهره از آن انجامید، آندوام نیاورد و به

تأکید بر بخش اقتصادی  -برخالف موضوع سعودی -شد و موضع اردن« د سیاسیبیشتر بر بُع

گذاری برای تشکیل این کند که بعد از روی کار آمدن جو بایدن، هدفبود. این روزنامه اضافه می

 گیری بر اساس سیاست جدید دولت آمریکا است.ائتالف متوقف نشده است و در حال شکل
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 اخبار ▼

 لتي؛ رئيسي اول استخروجي نظرسنجي خبرگزاری دو

نامزد محتمل انتخابات ریاست  59دهد در میان نظرسنجی خبرگزاری دولتی )ایرنا( نشان می

کنندگان در نظرسنجی تلفنی درصد از شرکت 1931اهلل رئیسی بیشترین رأی را دارد. جمهوری، آیت

منبعشان برای کسب خبرهای انتخاباتی، رسانه ملی ترین اند مهماین خبرگزاری، اعالم کرده

کنند. های اجتماعی، اخبار انتخاباتی را پیگیری میدرصد هم از طریق شبکه 9839)صداوسیما( است. 

، به ترتیب «جمهور آیندههای رئیسترین ویژگیمهم»در این نظرسنجی، دیدگاه پاسخگویان درباره 

اجرایی قوی، داشتن برنامه و داشتن روحیه ضدفساد بوده است.  های مردمی بودن، داشتن سابقهمؤلفه

 گزینه محتمل برای کاندیداتوری )و ازجمله آذری 59دهد از میان نتایج این نظرسنجی نشان می

نژاد، جهانگیری، جلیلی، دهقان، رئیسی، رضایی، ظریف، قالیباف، الریجانی، سعید احمدیجهرمی، 

اهیم رئیسی بیشترین رأی را حائز است. از سوی دیگر نتایج نشان محمد و محسن هاشمی( سید ابر

ها باالتر است و به ترتیب از همه گزینه« جهانگیری»و « نژاداحمدی»داد، رأی منفی پاسخگویان به 

 دهند.اند که قطعاً به این دو رأی نمیدرصد افراد تأکید کرده 5030درصد و  5030

 ی آزادی واردات!برا« مناطق آزاد»تصويب افزايش 

بر اساس مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، عالوه بر مناطق آزاد و ویژه فعلی، هفت 

منطقه ویژه اقتصادی در کشور ایجاد خواهد شد. در این میان  59منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و 

مناطق آزاد قرار است در این مناطق چه تحوالتی رخ دهد و شود که با تأسیس این سؤال مطرح می

منفعت آن برای مردم این مناطق چیست. بررسی اسناد باالدستی ایجاد مناطق آزاد در کشورمان و 

دهد، این مناطق با هدف تقویت تولید، توسعه صادرات، ایجاد همچنین تجربیات جهانی نشان می

شوند. حال که مجمع تشخیص مصلحت ... تأسیس میگذاری خارجی واشتغال و جذب سرمایه

طرح است منطقه ویژه اقتصادی را به تصویب رسانده، این سؤال قابل 59منطقه آزاد و  1نظام ایجاد 

که آیا اهداف مربوط به تأسیس مناطق قبلی نظیر رشد و توسعه اقتصادی، رشد صادرات، 

جهانی، اشتغال جوانان و... تاکنون محقق  ای وگذاری، حضور فعال در بازارهای منطقهسرمایه

دهد های آماری نشان میگذاران در پی تأسیس مناطق جدید هستند؟ بررسیاند که سیاستشده

میلیون دالر کاال برای تولید کاال و  313میلیارد و  50درمجموع  5930تا  5938های طی سال

دهد در رت خارجی ایران نشان میمصارف، وارد این مناطق شده است. نگاهی به آمارهای تجا

 میلیون دالر بوده است. 488میلیارد و  931همین مدت کل کاالی وارداتی به کشور 

 «تاج»و  «جهانگيری»نتيجه رفاقت 

جمهور معاون اول رئیس« اسحاق جهانگیری»طبق اظهارات رئیس وقت فدراسیون و شرکت شستا، 

س ستاد مقابله با تحریم، دستور پرداخت پول از سوی این شرکت به فدراسیون فوتبال را و رئی

راحتی به این موضوع پی برد که توان بهصادر و وزیر ورزش نیز پای آن را امضا کرده است. می

نهادی که باید  -رابطه دوستانه بیش از هر چیز دیگری در گرفتن مجوز برای دریافت پول از شستا 

تأثیرگذار بوده است؛ بنابراین  -جای این کارها پول کارگران و بازنشستگان را سر موعد بدهدبه

در مشکالت امروز فوتبال ایران و از دست رفتن ساختمان فدراسیون و « تاج -زوج جهانگیری »

بخشی از ساختمان باشگاه پرسپولیس نقشی بسزا دارند. تمام افرادی که در ماجرای قرارداد 

دانگ از باشگاه س و قرض گرفتن پول از شستا و گرفته شدن ساختمان فدراسیون و سهویلموت

 پرسپولیس نقش دارند، باید جوابگو باشند.

 بگير در شرکت مهم نفتيانتصاب يک نجومي

های دولتی در اختیار وزرا قرار دارد و شرکت»مجلس خبر داد:  38عضو کمیسیون اصل « میرزایی»

مدیره وت جریانات و احزاب حاکم بر دولت تبدیل شده است! یکی از اعضای هیئتخلبعضاً به حیاط

تازگی توسط زیرمجموعه آقای شده، بهفوالد که اسناد مختلفی از حقوق نجومی آن به ما واصل

عنوان مدیرعامل یک شرکت مهم نفتی متعلق به بازنشستگان منصوب شده است، شریعتمداری به

ر حوزه خودرو و فوالد است. شرکت تأمین اجتماعی و شستا مرتبًا شعارهای اش دکه رزومهدرحالی

ای تبدیل شده است و در عمل مشخص است حراست خلوت عدهدهد، ولی آنجا به حیاطانقالبی می

 «.الزم از اموال بازنشستگان وجود ندارد

 اخبار کوتاه

سردار » فرستيم/سالمي: دشمن را به گورستان تاريخ مي ◄

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در گفتگو با « سالمی

شبکه استانی مازندران به مناسبت سالگرد شهادت مدافعان حرم 

در خان طومان سوریه، با بیان اینکه دشمنان ما افسرده، عاجز، 

تا آخر پرچم را برافراشته نگه »ناتوان و ناکام هستند، گفت: 

ستاوردهای باشکوه شهیدان آسیب دهیم دداریم و اجازه نمیمی

شاءاهلل دشمن دهیم و انبه مقاومت ادامه می»، وی افزود: «ببیند

 «.کنیمبار به گورستان تاریخ روانه میهای خفترا با شکست

های ، نماینده دوره«حمید رسایی» های آمريکايي!/کله ◄

چگونه است که ما اگر روی »گوید: هشتم و نهم مجلس می

کلمه بنویسیم، این مخل مذاکرات است ولی طرف موشک یک 

دوند برای کند، آقایان باز میمقابل حاج قاسم را شهید می

کند، در نطنز بمب گذاری مذاکره، فخری زاده را شهید می

شکنند که وپا میکند، باز آقایان دستکاری میکند؛ خرابمی

سیم بروند مذاکره کنند. چطور ما روی موشکمان یک متن بنوی

ها مخل مذاکره نیست؟ مشکل این این مخل مذاکره است، این

 «.ها آمریکایی است!است که کله

 طلب/از سوی يک اصالح« تقلب در انتخابات»طرح دوباره  ◄

طلب و رئیس کتابخانه ملی فعال سیاسی اصالح« اشرف بروجردی»

یاست در مصاحبه با روزنامه آرمان، تلویحاً شائبه تقلب در انتخابات ر

به نظر من با توجه به چند »جمهوری را مطرح کرد و گفت: 

نشستی که در حوزه بحث انتخابات در کالب هاوس وجود داشت و 

خیلی پرطرفدار بود و افراد بسیاری حاضر شدند و در بحث مشارکت 

تفاوت نیستند. اگر احیاناً دلسرد دهد که مردم بیکردند، نشان می

کنند شاید آرایشان مثمر ثمر نباشد کر میرو است که فهستند ازاین

 «.های رأی دچار خدشه شودیا خدای ناکرده صندوق

رئیس شورای عالی / روستا از تخلفاتسهم شوراهای شهر و  ◄

هزار  502شوراهای شهر و روستا حدود »ها گزارش داد: استان

نفر در سراسر کشور هستند که از این تعداد افرادی هم تخلفاتی 

نفر از اعضای شورای شهر و  499ساله گذشته داشتند. در سه

های سط دستگاهروستا، شهرداران و کارمندان شهرداری تو

 «.اندامنیتی بازداشت شده

با دستیابی به روش  رتبه دوم ايران در ساخت واکسن آنفوالنزا/ ◄

تولید واکسن آنفوالنزا فصلی نوترکیب، ایران دومین کشور سازنده 

این دارو پس از فرانسه شد. شرکت تولیدکننده این واکسن در 

میلیون دوز از این محصول را تولید  1االنه استان البرز قادر است س

 ها دالر ارز از کشور شود.کند و مانع از خارج شدن ساالنه میلیون

در انتخابات پارلمانی  شود؟/تر ميانگليس بازهم کوچک ◄

های پارلمان طلب توانستند اکثریت کرسیاسکاتلند، احزاب استقالل

را به دست آورند. این احزاب وعده داده بودند که در صورت پیروزی، 

کنند تا پادشاهی پرسی برگزار میبرای استقالل از لندن دوباره همه

 متحده بریتانیا متالشی شود.


