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 !زمينايران نامخوش سفيران            روز حرف▼

 کلید هفته این اول از حالی در توکیو 2020 المپیک مسابقات

 این تاریخ در بار اولین برای توانست اسالمی جمهوری که خورد

 جواد»! طال همآن و شود مدال صاحب اول روز همان در مسابقات

 شکستن ضمن شد موفق کشورمان تپانچه پوشملی «فروغی

 نیز را رشته این تاریخ مدال نخستین جهان، و المپیک درکور

 این که سالمتی مدافع پرستار و انقالبی مؤمن جوان ؛نماید کسب

 نام و گشته جهانی اشآوازه و شده بدل ایران ورزش فخر به روزها

 .است داده قرار المپیک آورانمدال میان در را ایران

 دولت کاره ب آغاز تا بیشتر روز چند -1 :تحليلي هايگزاره

 متوازن توسعه باید رئیسی آقای دولت. است نمانده باقی انقالبی

 و جوانان به توجه میان این در. گیرد پیش در راپیشرفت در کشور 

 انبوه کنار در نباید که است مهمی موضوعات از یکی ورزش،

 ،شودمی تعریف معیشت و اقتصاد حوزه در اغلب که مسائل متعدد

 باید دوم، گام بیانیه بر مبتنی که جوانانی ؛شود سپرده فراموشی به

 اسالمی انقالب پنجم دهه در کشور مختلف هایعرصه دارمیدان

 عرصه هایاولویت از یکی قهرمانی ورزش توسعه -2 .باشند

 باید اسالمی انقالب پنجم دهه در که است اجتماعی -فرهنگی

 یافتگیتوسعه نماد جهان در قهرمانی ورزش. شود دنبال جد طوربه

 به کشورمان معرفی برای ارزشمندی تریبون و بوده کشور یک

 بارها اخیر سالیان طول در که است ایدغدغه این. است جهانیان

له  معظم. است گرفته قرار انقالب معظم رهبری تأکید مورد

 تا (15/6/76) باشیم داشته قلّه یک بایستی همیشه که معتقدند

 عرصه در قله این و کنند حرکت آن فتح انگیزه با زیادی افراد

 که معتقدند ایشان( 2/7/97! )است «قهرمانی ورزش» ورزش،

 هویت و تشخّص و استعدادها و تمایالت مظهر» قهرمانی ورزش

 مجامع در باید ایرانی پهلوانان لذا( 21/12/91)«است ملت یک

 المللیبین مجامع در ملت این سفیران و شوند دیده المللیبین

 هایاولویت ترینمهم از یکی هراسی، ایران پروژه امروز -3 .باشند

 ملت چهره تا دارند تالش که است جهانی استکبار کار دستور در

 ناکام و سناریو این با مقابله! نمایند تخریب جهانیان نزد در را ایران

 دستیابی که است هاییاولویت از یکی ملت این دشمنان گذاشتن

 سالیان طول در. است هاراه بهترین از یکی ورزش طریق از آن به

 توانسته برداریوزنه و کشتی تکواندو، ورزشی رشته سه تنها اخیر

 کشور! باشند آورمدال المپیک در ما ورزشی اردوی برای بودند

 محدود از بیشتری بسیار ظرفیت اسالمی، ایران هشتادمیلیونی

 جوانان درست، گذاریسرمایه با و دارد رشته سه این به شدن

 نیز همچون تیراندازی دیگری متعدد هایرشته در توانندمی ایرانی

 مجامع در بارها را سرزمین این ملی سرود و دنباش افتخارآفرین

 یدی(. )نویسنده: مهدی سعدرآورند صدا به المللیبین

 

 
 

 
 

 
 

 !؟پسنددنمي جمهوررئيسقانوني که                     روز گزارش▼

 ایهطرف خواهیزیاده وآمریکا  خروج در مقابل دولت انفعال مشاهده با شورای اسالمی مجلس

های غربی، اقدام مشابه در برابر بدعهدی طرفحفظ اقتدار کشور و  منظوربهدر برجام،  غربی

در آذرماه سال  را «ایران ملت حقوق از صیانت و هاتحریم لغو برای راهبردی اقدام» قانون

 .رساند تصویب بهگذشته 

این با نادیده گرفتن اهمیت ماه( تیر 31) شنبهپنج روز روحانی جمهوررئیس :خبري هايگزاره

 در»: گفت ،نه در کاهش تعهدات برجامیاد موازیک اقدام متقابل برای ایج عنوانبهقانون مجلس 

 بودیم، برداشته را تحریم نوروز عید از قبل بود، نگرفته را ما جلوی مجلس قانون اگر تحریم مورد

های واکنش جمهوررئیساین موضع «. است کرده عمل تحریم زمینه در خود وظایف همه به دولت

 مجلس رئیسههیئت سخنگوی نمونه، عنوانبه به همراه داشت؛از سوی نمایندگان مجلس  زیادی

 زدن چانه به قادر کنندهمذاکره تیم نبود مجلس قانون اگر دهدمی نشان وین مذاکرات متن: »گفت

 مسئله این جریان در ملت تا کند منتشر را تطبیق هیئت بندیجمع ملی امنیت عالی شورای. نبود

 نتیجه از غیرواقعی کامالً هایروایت ارائه حال در روحانی آقای هم و ربیعی آقای هم. بگیرند قرار

 آقای اظهارات: »گفت نیز مجلس ملی امنیت کمیسیون رئیس نائب عزیزی،. «هستند مذاکرات

 برخالف خارجی سیاست مسئوالن. دارد تناقض برجام درباره خارجه وزارت گزارش متن با روحانی

 و هاآمریکایی خواهیزیاده مقابل در محکمی سد مجلس ایهسته قانون که معتقدند روحانی آقای

 .«دارد دیگری تعریف ملی منافع روحانی، آقای دید از رسدمی نظر به .است بوده هااروپایی

 شرط البته است، پسندیده اقدامی مذاکره طریق از مشکالت حل -1 :تحليلي هايگزاره

 برابر در اسالمی جمهوری که زمانی تا. است کنندهمذاکره پر دستان نیز مذاکره در موفقیت

امیدی به گرفتن  بود، نداده نشان خود از واکنشی هاغربی عملیبی و برجام از امریکا خروج

 بین وگوهاگفت از خروج آمریکا از برجام، سال یک از بیش مدت طی؛ دستاورد در مذاکرات نبود

، مختلف سطوح در کشورمان منافع تأمین منظوربه ایران و برجام در ماندهباقی اعضای سایر

 از -2. ماندباقی  کاغذ روی بر صرفاً پیشنهادات و هاطرح وملموسی نشد  نتیجههیچ  به منجر

 غربی طرف داد، قرار کار دستور در را برجامی تعهدات کاهش ایران اسالمی جمهوری که زمانی

با جدیت بیشتری به  بنابراین ؛بود خواهد هاآن ضرر به فعلی روند ادامه که رسید نتیجه این به

 .کنندمیه بازگشت به تعهدات برجامذاکره بازگشتند تا ایران را متقاعد ب میز

 امنیتعالی  یارشومصوبات  و مجلس قانون ایران، مطابق تعهداتکاهش  واقعیت آن است که

 در موفقیت شرطو  کرده است برجام به بازگشت به مجبور و صلمستأرا  آمریکا بود که ملی

که  طوریآن، مشکالت حل راهکار .است مذاکره در حقبه هایخواستهبر  اصرار، مسیر ادامه

 نباشد، داخلی حمایت و توان اگر .نیست کدخدا با مالقات در صرفاً ،گویدمی جمهوررئیس

 زاده()نویسنده: فرهاد کوچک .دهدنمی هم را ما سالم جواب کدخدا

 !کاسبي وقتبه                                       خبر ویژه ▼

 سمت این در عده یک اما ؛هستند و بوده توجهیکم مشکالت درگیر خوزستان استان وفادار مردم

 ضدانقالب. بکنند سوءاستفاده خودشان سیاسی هایبازی برای هاآن مشکالت از که کنندیم سعی

 جرقه که کنندمی سعی و هستند براندازی سمت به اعتراضات جهت تغییر دنبال خارجی و داخلی

 که نژاداحمدی محمود و خاتمی محمد سید. بزنند هم دیگر شهرهای در را خیابانی حرکات

 هایگروه و نفاق هایجریان با صداهمنیز  اندبوده کشور این جمهوررئیس سال 8 هرکدام

 حاضر ضدانقالب که است اینجا جالب نکته. اندداده سر اغتشاشگران از حمایت فریاد ،طلبتجزیه

 مردم از دفاع نامه هاسلبریتی اما را، مردم حافظ پلیس هم و کشدمی را مردم هم صحنه، در

 !ندهید گلوله با را مردم اعتراض جواب که نویسندمی
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 اخبار ▼

 کيست؟ سر زير اخير هايگراني

 در گسیختهلجام هایقیمت پیرامونای مصاحبه در اخیراً اقتصاددان، هایچهره از« راغفر حسین»

 سیزدهم دولت برای فضاسازی از ناشی هاقیمت افزایش روزها این در اینکه بر تأکید با ایران، بازار

 از بخشی بنابراین ؛هستند هاقیمت کاهش برای بعد دولت هایتالش نگران ایعده»: گفت است،

 رغمعلی صنوف از برخی که بینیممی و است تعمدی و هافضاسازی از ناشی هاقیمت افزایش این

 هر تولید ازای به گویندمی هاخودروسازی و هستند بودن دهزیان مدعی ،برانگیزتعجب هایقیمت

 تا هستند این دنبال به جریان این در ایعده»: افزود وی .«دهندمی ضرر تومان میلیون 40 خودرو

 دولت که دارد این به بستگی هاآن موفقیت میزان و ببرند باال بعد دولت در دوباره را هاقیمت بتواند

 بر تأکید با اقتصادی کارشناس این .«باشد داشته را فساد هایکانون این با مقابله آمادگی چقدر بعد

 از توجهیقابل بخش»: گفت گیرد، قرار هافضاسازی این تسخیر و اسیر نباید سیزدهم دولت اینکه

 بودند اخیر دهه 3 در ثروت و قدرت اصحاب منتفعان از هستند، قیمت افزایش دنبال به که جریانی

 .«باشد هاقیمت کاهش و افراد این با مبارزه باید سیزدهم دولت اقدامات از یکی که

 راهکارهاي قاليباف و رئيسي براي مسکن

در این  گذارانسرمایه و گرانصنعتراهکار حل مشکل مسکن در کشور را ورود  مجلس رئیس

 اساس بر .شودمی خفه نطفه در نکنیم سازیمردمی را مسکن صنعت اگر»بخش دانست و گفت: 

 هم و سازدمی گران هم بسازد مسکن بخواهد اگر دولت بسازد، مسکن نباید دولت مجلس، طرح

 و مشکالت راهکار حل ،منتخب نیز دیروز در جمع فعالین ساخت مسکن جمهوررئیس .«ناقص

 اگر» دانست و افزود: هاقیمت کنترل و سوداگران دست قطع را مسکن انبوه ساخت موانع

 بین از مردم برای مسکن ساخت شیرینی نشود کنترل مسکن بازار در سوداگرانه هایفعالیت

 باقوت باید مسکن ملی اقدام طرح ازجمله مسکن انبوه ساخت برای انجام حال در اقدامات .رودمی

 مسکن میلیونیک حداقل ساخت برای زمین تأمین کنیم تالش جهادی روحیه با باید. یابد ادامه

 .«گیرد قرار اقدامات اولویت در فوریت با سال در

 با عنواني جديد عراق در آمريکا نيروهايحفظ 

 نشینیعقب سر بر عراقی طرف با کردند، اعالم آمریکایی مسئوالن» :گزارش داد المیادین شبکه

 نظامی مستشاران است قرار ،توافق اساس بر .اندرسیده توافق به عراق از آمریکا عملیاتی نیروهای

 نقش»نیز گفت:  عراق وزیرنخست با دیدار در بایدن .«شوند عراق در آمریکایی نیروهای جایگزین

 با مکاریه .بود خواهد داعش به مربوط امور و آموزشی هایکمک امر در متمرکز عراق در آمریکا

 سال انتهای در عراق در آمریکا نظامی حضور .یافت خواهد ادامه تروریسم با مبارزه زمینه در عراق

 .«رسید خواهد پایان به میالدی جاری

 ايران جديد خواسته از روزنامه آمريکايي روايت

 توافق در بندی با آمریکا که است این ایران خواسته جدیدترین» :نوشت ژورنالاستریتوال روزنامه

 ایران .کندمی منوط ملل سازمان از مجوز کسب به را آمریکا خروج هرگونه که کند موافقت ایهسته

 بندی چنین وجود .است ضروری برجام از «ترامپ دونالد» خروج به توجه با بندی چنین وجود گفته

 تواندنمی آمریکا جمهوررئیس یک زیرا شودمی محسوب متحدهایاالت اساسی قانون نقض برجام، در

دولت آمریکا برای  .«شود خود از بعد جمهوررئیس یا کنگره توسط آینده در هاسیاست تغییر مانع

 را به تصویب کنگره و سنا برساند. آورالزامبایست این بند تحقق این خواسته ایران، می

 خوزستان در رايگان دام خوراک توزيع

 و دامداران از حمایت برای برنامه چندخبر داد:  خوزستان کشاورزی جهاد سازمان رئیس

 برای تومان میلیارد 50 .داریم اجرا دست در اندشده مواجه آبی تنش با که مناطق این کشاورزان

 دامداران هایخسارت کاهش عملیات و رسیده تصویب به دولت هیئت توسط دامی علوفه تأمین

 و آزادگان دشت حمیدیه، هایشهرستان در کنستانتره تن 500 و هزار یک توزیع .است شده آغاز

 ازجمله بیشتری سنگین هایدام دارای و اندشده متحمل را آبی تنش بیشترین که هویزه

 نظر در مرحله این در دامی علوفه تن هزار 50 حاضر حال در .است شده آغاز ،هستند گاومیش

 .«شد خواهد توزیع زودیبه که شده گرفته

 اخبار کوتاه

 مجلس رئیس !/بيني شده بودپيش خوزستان تنش آبيقاليباف:  ◄

 بنا خوزستان، از گذشته سال میدانی نظارت از پس»: اظهار داشت

 1000 خود اجتماعی مسئولیت سرفصل در نفت وزارت شد

 مشخص جزئیات با و کند هزینه مشکالت حل برای تومان میلیارد

 و دهد انجام پیمانکار باید را روستا کدام در مشکل کدام که شد

 همه باوجود. بگیرند عهده بر جهادی هایگروه را اقدامات کدام

 در حیاتی و مهم اعتبار این تأمین دادم، انجام که هاییپیگیری

 سازمان در هم اکنون و رفت جلو کندی با نفت وزارت

 میلیاردی 1000 اعتبار اگر. است مانده معطل وبودجهبرنامه

 .«نداشتند آبی تنش امسال روستاها آن شدمی تأمین موقعبه

 ملی ستاد سخنگوی ها در پيک کرونايي باز است؟/چرا مغازه ◄

 اجرای برای اقتصادی توان دولت»گفت:  کرونا با مقابله

 توانش هم بعدی دولت تواند؛نمی و ندارد را گسترده هایتعطیلی

 رعایت هااین چرا است، باز هامغازه این چرا نگویید همش .ندارد را

 «.کنیم؟ جبران هااین برای توانستیم ما آیا کنند؛نمی

عصر دیروز / به مواضع حشدالشعبي صهيونيستي رژيم حمله ◄

 صهیونیستی رژیم پهپادی حمله چهار از عراقی مقاومت منابع

 قبرستان نزدیک نجف شهر غرب در الشعبیالحشد مواضع به

 مقاومت هایگروه به نزدیک منابع .دادند خبر دارالسالم

 شلیک با صهیونیستی رژیم پهپادهای را حمالت این گویندمی

 .دادند انجام راکت

 /وارداتي مرغ تن 1000 فوري ترخيص براي قضايي دستور ◄

 طی بازار، تنظیم منظوربه» :گفت هرمزگان دادگستری کلرئیس

 بندرعباس رجایی شهید گمرک مسئوالن از قضایی دستور

 و وارداتی مرغ تن 1000 ترخیص به نسبت سرعتبه شده خواسته

 قوه رئیس دستور به توجه با .«کند اقدام کشور سراسر به آن ارسال

 برای بازار رصد به موظف هادادستان ها،قیمت کنترل برای قضائیه

 .شدند مردم به مضاعف هایفشار تحمیل از جلوگیری

 «عبدالرسول محمد»/ فلسطين در المپيک توکيو ملتحاميان  ◄

 صهیونیستی رژیم نماینده با نشدن روبرو برای سودانی جودوکار

 -73 وزن مسابقات در حضور از توکیو المپیک هایبازی در

 جودوکار «نورین فتحی» نیز ازاینپیش .داد انصراف کیلوگرم

 مسابقات از صهیونیست ورزشکار این با رویارویی از نیز الجزایری

و اعضای کاروان الجزایر در المپیک توکی .بود کرده گیریکناره

در صورت  اندهکرد تأکید، ضمن حمایت از اقدام فتحی نورین

مسابقه نداده و از  ها،صهیونیستاتفاق افتادن شرایط مشابه با 

 .خواهند کرد گیریکناره هارقابت

 فرهنگی کمیسیون سخنگوی/ َشود؟کي فيلتر مي اينستاگرام ◄

 نظیر هاییبرنامه مشابه اپلیکیشنی که زمانی تا» :گفتمجلس 

 قرار مردم دسترس در جایگزینی برای تلگرام یا اینستاگرام

 شودمی داده اجازه این زمانی. شودنمی داده فیلتر اجازه نگیرد

 .«شود ایجاد جایگزین پلتفرم یک که


