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 *سالروز شهادت مظلومانه دخت گرامی رسول اکرم )ص( تسلیت باد*

 
 !هاصهيونيستبا عاقبت سازش          روز حرف▼

 سازیعادیروزها به دنبال  نیا یدر حال یعرب یاز کشورها یبرخ

 خیهستند که حافظه تار یستیونیصه میروابط و سازش با رژ

 شانیا یرا برا یکه راه سازش عاقبت خوب کندمی انیب خوبیبه

 انور سادات و مصر است. ،خیتار هایعبرتاز  یکی. دهدنمینشان 

، مقامات آمریکا از او خواستند تا در سادات انور آمدن کار یرو با

را در پیش گیرد.  یستیونیصه میازای امتیازاتی، راه سازش با رژ

 ،میز مذاکره یپابهها در حقیقت با کشاندن سادات آمریکایی

ک به توسعه مصر صلح وعده حل شدن منازعات و کم اصطالحبه

جمهور در استراحتگاه رئیس 0791در سال  تیدرنهارا دادند. 

 ینامه صلح به امضاتوافق ،«کمپ دیوید»آمریکا، معروف به 

 .دیسران رژیم صهیونیستی و انورسادات رس

به  تنهانهدر امضای پیمان کمپ دیوید  سادات انور اشتباه

را نیز برای قیمت جانش تمام شد، بلکه اثرات وضعی دیگری 

به  یستیونیصه میآینده خاورمیانه به دنبال داشت. حمله رژ

ها های مسلحانه فلسطینیجنوب لبنان، سرکوب شدید حرکت

 نظرو نبرد با قوای سوری، همگی اقداماتی است که به 

را  هاآنمجوز  یستیونیصه میپژوهشگران مسائل خاورمیانه، رژ

 در کمپ دیوید دریافت کرد.

؛ مردم مصر طعم عذاب سازش در مقابل سال 06بعد از  اکنون

 دارپرچمچشند؛ مصر که روزی رژیم صهیونیستی و آمریکا را می

کشورهای عربی و یکی از تأثیرگذارترین کشورهای اسالمی بود، 

را از دست داده و به بازیگری منفعل در این جایگاه امروز 

 زینکشور  نیامردم و البته  تاس دهای تبدیل شمعادالت منطقه

 .یداستهومصر سرتاسر در  ماندگیعقبناسبی ندارند و ماوضاع 

نگار مصری که اتفاقًا مشی ضد ایرانی روزنامه« حسین فهوی»

مفصل در مقام مقایسه مصر و ایران چنین  یادارد، در مقاله

ها بیش از سی سال پیش در فضای ما و ایرانی»نویسد: می

ها راه مبارزه و مقاومت در المللی در یک سطح بودیم. ایرانیبین

انتخاب کردند و ما مسیر  راآمریکا  خصوصبهها، برابر ابرقدرت

مان به اعراب را از طرف مزد خیانت هرسالا برگزیدیم. ما سازش ر

ها از گرفتیم و ایرانیمیلیارد کمک بالعوض می 0آمریکا در قالب 

و همان اول فشار سیاسی، اقتصادی و تحریم و جنگ داخلی 

 ایقهامروز ایران از یک قدرت منط.. جنگ نابرابر را تجربه کردند.

به یک قدرت جهانی تبدیل شده که هیچ مشکلی در سطح 

نیست و  حلقابلمنطقه و جهان بدون جلب نظر ایران 

عبارت ایران  هرکدامبار  00جمهوری آمریکا کاندیداهای ریاست

ند. گویی حریفی جز برخود به کار می یونیزیرا در مناظره تلو

 )نویسنده: مصطفی برزکار( «.ایران در سطح جهان ندارند

 

 

 
 

 
 

 حل مسائل افغانستان یبرا رانيراهبرد ا              روز گزارش▼

 ندگانیو نما یاسالم یسازمان همکار ندگانیبا حضور نما المللیبین یروز گذشته نشست یط

از  تیحما یدر راستا ... و هیروس ن،یج کا،یکشورها همچون آمر یسازمان ملل و برخ

 یخارجه کشورها یوزرا تیاکثرنشست  نیپاکستان برگزار شد. در ا آباداسالمافغانستان در 

به  کینزد ندگانینما نیکرده بودند. همچن دایحضور پ هیعربستان و ترک ران،یمنطقه همچون ا

نشست  نیاول نیاند. اآباد سفر کردهنشست به اسالم نیشرکت در ا یبرا یکشور اسالم 06

 نیرابطه با ا در دوباره طالبان است. دنیدرباره افغانستان از زمان به قدرت رس یالمللنیب

 یبر تحوالت افغانستان ذکر چند نکته ضرور رانیا یاسالم یجمهور تأثیرگذارینشست و 

کشور جهت  نیاز مردم افغانستان و کمک به ا تیها در قالب حمانشست نیا -0؛ است

 نیا تیماهاما بر همگان روشن است که  ؛است یو انسان یاجتماع هایبحراناز  یریجلوگ

بر تحوالت  و جهانی یامنطقه گرانیباز تأثیرگذاری ،یاز مسائل انسان نظرصرفها نشست

 یکه برا یدالر کمک مال اردهایلیطالبان، م دنیاز زمان به قدرت رس -2 افغانستان است.

نشست به  نیو ا درآمده قیافغانستان در نظر گرفته شده بود، در تابستان امسال به حالت تعل

 یباورند که برگزار نیبر ا یاریبس -3 کشور است. نیبه ا یرسانکمک یبرا هاییحلهرادنبال 

 در نیشناخته شدن طالبان صورت گرفته است. ا تینشست در پاکستان با هدف به رسم نیا

راهبرد  -0 نشناخته است. تیدولت طالبان را به رسم یکشور چیهاست که تاکنون  یحال

و  یواقع ریبر چند گزاره است: الف( حکومت فراگ یدر افغانستان مبتن رانیا یسالما یجمهور

 یهاکمکافغانستان در آن نقش داشته باشند؛ ب( ارسال که همه اقوام و مذاهب  مؤثر

و عدم  یافرامنطقه گرانیتوسط باز یبشردوستانه به مردم افغانستان؛ ج( عدم مداخالت خارج

چهار گزاره  نی. ایانیجر نیب ی؛ د( حل مسائل افغانستان با گفتگوهاکشور نیدر ا هاآن رحضو

 نیدر ا رخارجهیوز یهاصحبتدر رابطه با افغانستان است که در  رانیا یاصل یراهبردها

 ریکشور با آن درگ نیکه ا یافغانستان و مشکالت یمسائل کنون -5کنفرانس هم منعکس شد. 

در  کایآمر زیاست. اکنون ن یخارج یو مداخالت کشورها کایساله آمر 26از حضور  یناش است

 ؛است ن کشوریاداعش در  هایهسته دهیشکلبه دنبال  ،افغانستان سازیثباتبیراهبرد  دامها

بر  تأثیرگذاریدر جهت همان  شتریب ینیچننیا ایهنشستکشورها در  نیحضور ا نیبنابرا

 مسائل افغانستان است.

 ریتأث رانیکشورها همچون ا ریسا یگفت که تحوالت افغانستان بر رو توانیم مجموع در

 ضروری است.کشور  نیثبات در ا جادیتهران در ا ینیآفرنقش ،رونیازا؛ دارد میمستق

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی(

 هاستيونيبا صهروابط  یسازیدر پازل عاد یباز                     خبر ویژه▼

ستارگان  نیب نینماد یباز کی ،یعرب یجام کشورها افتنی تیرسم لیبه دل شیپ روز دو

 یآورام گرانت سرمرب یباز نیدر ا دوحه قطر برگزار شد. یزبانیاعراب و منتخب جهان به م

 نیتراز مهم یکی منتخب ستارگان بود. میت یدارد، مرب یستیونیصه تیکه تابع یسابق چلس

رابح ماجر  لیدل نیبود، به هم هاستیونیروابط با صه یسازیعاد یباز نیا یبرگزار یهازهیانگ

شرکت  دارید نیحاضر نشدند در ا ن،یاز مردم فلسط تیدر حما ریفوتبال الجزا گریستاره د 2و 

 زین نیازاشیپ کرد. دایحضور پ یدر باز رانیا دیام یمل میت یسرمرب ایکیمهدو یکنند اما مهد

 یباز هیونیستیص میمقابل ت «یحاج صف ناحسا»و  «یمسعود شجاع» نکهیازاپس ا،یک یمهدو

 کرده بود! تیحما هاآناز  ینستاگرامیا یدر پست ،کرده بودند
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 اخبار ▼

 روحاني برای فرار از مسئوليت!خريب ت

 از بعد» گفت:حزب  نیا یاستان رانیحزب کارگزاران، در جمع دب رکلیدب یمرعش نیحس

عارف را معاون اول خود بگذارد  یاصرار کرد که آقا یروحان یبه آقا یهاشم یآقا[ 72] انتخابات

 یآقا ،یخاتم یآقا ،یهاشم یآقا! رفتینپذ شانیبرود در وزارت کشور، اما ا یریجهانگ یو آقا

 عنوانبهرا  یفضل یرحمان یخواستند که آقا یروحان یناطق از آقا یو آقا ینیخم دحسنیس

 یاگر آقا سفاألمعبود که  دهیرس ییجابه کار قبول نکرد. شانیاما ا ؛نکند یکشور معرف ریوز

که  فرستادیرا م انینهاوند یو آقا آمدیپشت خط نم گرفت،یتماس م یروحان یبا آقا یهاشم

طلبان با او تعیین تکلیف چرا همان ابتدا اصالح .برساند شانیرا بشنود و به ا یهاشم یآقا امیپ

نکردند؟ عرصه سیاست که محل تعارف نیست! منافع کشور و ملت را که نباید قربانی تعارفات 

از آن تعبیر کرونا  دوسالهوره در دکه  سابق جمهورسیرئ دیریتیم. هرچند روحیات «فردی کرد

 جلوروبهفرار  درواقعبر کسی پوشیده نیست، اما اظهارات مرعشی  به مدیریت آکواریومی نیز شد،

این جریان ماند! دولت  بیفردلاست که هشت سال معطل شعارهای از پاسخگویی به ملتی 

برای رد این  توانینمکه  حاتی بودمتشکل از وزرای کارگزارانی و اصالتماماً روحانی دولتی 

اعتدالیون  -اصالحات -موم مردم از مثلث کارگزارانعچیزی که چید. آن  یکبر یحقیقت صغر

بود که  ه دشمنب یالیخخوش، مصداق بارز خودباختگی سیاسی و طی هشت سال گذشته دید

 .کندمینی ز است بر سر کشور سنگیآثار و پیامدهای آن هنوز که هنو

 !مذهبي هایمراسمبه  اصالحات خوردهشکستسرليست مله ح

مراسم هیئات مذهبی،  گیریاوج وقتبهمحرم یا فاطمیه و حتی ماه رمضان چندان تفاوتی ندارد. 

در  گرفتهشکل!( ) انحرافاتو درباره هیئت، مداح، سخنران یا  آیندمیبه زبان  طلباناصالح

مجید  ر جدیدترین مورد،د .نشینندنویسند یا به گفتگو میها گزارش و یادداشت میعزاداری

های با حمله به مناسبتدر انتخابات مجلس یازدهم،  طلباناصالح خوردهشکستسرلیست  انصاری

کردن مناسبت  را در درست یاعده وکارکسب...  مذهبی نظیر محرم و صفر، فاطمیه، مسلمیه و

شبیه به این از اظهارات  !کنندمدعی شده است که این افراد با این مراسم بیزینس می دانسته و

و در آستانه  79انصاری در شهریورماه سال  ؛مسبوق به سابقه است طلباصالحسوی این چهره 

مداحان موضوعات را قاطی » :اعتماد گفته بود طلباصالحماه محرم آن سال در گفتگو با روزنامه 

هم هرکس در جایگاه خودش قرار در کربال » ،«عاشورا توجیه کارشان شدهکل یوم » ،«اندکرده

معمم جریان اصالحات که  یهاچهره .«شده است پرسودمداحی تبدیل به بیزینس » و« تداش

سردمدار متأسفانه درباره این ایام مطلع باشند،  واردشدهباید بیشتر از احادیث و روایت  عتاً یطب

ل و اهداف سیاسی زودگذر خویش فقط به دالی همآنمذهبی،  یهانییآبه حمله و هجمه 

حاکمیت دولت  یهاسالدر  یارهیزنج یهاروزنامهسوابق این جریان در حمالت پررنگ  .هستند

امت »و نامیدن جماعت هتاک به  11اصالحات و یا هتک حرمت عاشورای حسینی در سال 

 .در افکار عمومی ثبت شده است«)!( خداجو

 در درياها برای تضمين اقتصاد رتشاتمند قدربازوی 

 0در مراسم الحاق ناوشکن الوند و کننده ارتش معاون هماهنگ ،یاریس اهللبیحب اداریدر ریام

را  یهزار کشت 06در دفاع مقدس » ارتش اظهار داشت: ییایدر یرویبه ن ییایردریفروند ز

 دییمردم بگو یفرمودند خوب است برا یتا اقتصاد کشور سالم بماند؛ رهبر میاسکورت کرد

که بحث  91سالم ماندن اقتصاد کشور است و از سال  ییایدر یروین یهااتیعمل جیاز نتا یکی

 یتوسط نداجا اسکورت شده است همان معنا یهزار کشت 5شروع شده است و  ییایدر یدزد

 ییایدر یروین یتمداریدانش و وال رت،یهمت، غ چراکهسالم ماندن اقتصاد کشور را دارد 

 یوقت یرهبر .کندیم نینبض تپنده اقتصاد کشور و سالمت آن را تضم کار است و یارتش پا

شما در  یوقت»کردند و فرمودند:  داریرا د ونسی ییایردریآمدند به بندرعباس با کارکنان ز

در  ماو از حضور ش کنندیم وزوزدشمنان مانند زنبور  دیکنیم دایمختلف حضور پ یامنطقه

 .«واهمه دارند اهایدر

 اخبار کوتاه

 حسن دفتر /که خالف واقع بود! يک نماينده مجلس ظهاراتا ◄

 یقولنقلدر خصوص مجلس  76اصل  ونیسیکم سیرئ ،یشجاع

 یمبن ،منتشرشده یخبر تیسا کیدر  مجلس ندهینمااین از  که

که  ییوزرا تکتکبا حضرت آقا در مورد  یسیرئ یآقا» نکهیبر ا

وزرا  تکتکصحبت کردند و در مورد  ،ندیایبنا بود از مجلس ب

خواسته بود که  یرهبر نکهیاجازه حضرت آقا وجود دارد و ا

 کیاظهارات که در  نیا»، اعالم کرد: «استاندار نشوند ندگانینما

بود  یررسمیمستند به چند منبع غ ،شدهانیب ییجلسه دانشجو

 ؛انتساب حاصل شده بود نیبر صحت ا یمبن ینسب نانیکه اطم

مطالب به رهبر  نیانتساب ا روشن شد ترقیدق قیاما با تحق

 .«گرددیاصالح م لهیوسنیبد. لذا ستیمعظم انقالب ثابت ن

فرمانده ارشد  «کیبر» /!رانينگ با اجاز  ستيونيژنرال صه ترس ◄

در جنگ »: دیگویم یستیونیصه میرژارتش  رهیذخ یروهاین

 شوندیما کشته م یروهایاز ن یادیز اریتعداد بس نرایبا ا یاحتمال

 لییهزار موشک به سمت اسرا 3666متوسط روزانه  طوربهو 

 من،ی ه،یدر سور رانیهمسو با ا یروهاین زمانهم. شودیم کیشل

 اریبس لییاسرا یبرا نیو ا شوندیعراق و غزه وارد معرکه م

هم بخواهد به حمالت پاسخ دهد، در  ویآوترسناک است. اگر تل

 .«ردیگیو اعراب شکل م هایهودی نیب یجنگ داخل لییاسرا

ستاد  رکلیدب /شوديکشف م رانيجهان در ا اکيدرصد تر 21 ◄

 یدستاوردها ،ما در حوزه مقابله» فت:گمبارزه با مواد مخدر کشور 

درصد  76نبود.  باورقابل دیشا ایدن یبراکه  میداشت یخوب اریبس

جهان  نییدرصد هرو 26جهان و  نیدرصد مورف 96جهان،  اکیتر

تن مواد مخدر  0266. سال گذشته حدود کندیکشف م رانیرا ا

 و جهان است. رانیا خیکشف در تار زانیم نیکشف شد که باالتر

در کشور  2666نسبت به سال  2601مواد مخدر در سال  دیتول

 هاایناز  یبرابر شد و طبق اسناد موثق بخش 56از  شیافغانستان ب

 «.شودیو م شدیناتو قاچاق م یماهایرسماً توسط هواپ

 یاتیمعاون سازمان مال /0010واقعي درآمدهای مالياتي در شد ر ◄

از  شیب 0060در بودجه  یاتیدرآمد مال یواقع رشد» :کشور گفت

 گریسال د کیتا  یفروشگاه یهاانهیپا سامانه درصد است. 16

پنج هزار شرکت  از شیب حاضر حال در خواهد شد. لیتکم

نظام  فقطنهها شرکت نیا م،یکرد ییشناسا یو کاغذ یصور

 .«زنندیدور مهم را  یبانک ستمیبلکه بعضاً س ،یاتیمال

 ژهیو ندهینما «یبالن عمار» /رانيمغرب به ا يزناتهام پشت پرده ◄

 ،کرد تأکید یعرب یمغرب یو کشورها یغرب یدر امور صحرا ریالجزا

 هایپایگاهدر  یرانیا انیبر حضور نظام یمبن یارسانه یهاگزارش

و  پایهبی ویساریاز جبهه پول تیحما یدر شهر تندوف برا ریالجزا

تهران  هیخواندن اتهامات رباط عل اساسیبا ب. وی اساس است

به  رانیا»، گفت: ویساریجبهه پول انیاز جنگجو تیبر حما یمبن

 ویآوشده است، چه رباط و تل لیتبد یاقدرت منطقه کی

 «.نخواهند ایبخواهند 


