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 !گلوله بفرما است مضر دود

 در برای ها فلسطینی  
 تیراندازان تک گلوله از ماندن امان

 صدها دنیا، ارتش ترین اخالقی
 تا کردند جمع را ماشین الستیک

 تیراندازی و دید مانع و بزنند آتش
 سخنگوی یک گاندلمن افری. شوند
 گفته زمینه این در نتانیاهو دولت
 باعث ها الستیک سوزاندن» است؛
 باعث و شده ها آالینده و سموم انتشار
 ها فلسطینی برای زیستی محیط فاجعه

 اهمیتی حماس برای اما شود می
 صهیونیستی دیگر مقام یک!« ندارد

 نامه جهانی بهداشت سازمان برای هم
 محیط آلودگی به نسبت و نوشته
 که است خواسته و داده هشدار زیست

 از زیست محیط کردن آلوده مانع
 هم آنها البته! شوند ها فلسطینی سوی
 هر و گویند می راست سی بی بی مانند
 آتش که داند می دنیا در عاقلی آدم
 آلوده را زیست محیط الستیک زدن
 در.است مضر سالمتی برای و کند می

 خطرناکی، و آمیز بالهت دنیای چنین
 را خود سعود آل که ندارد تعجبی هیچ
 که درحالی و بنامد عرب دنیای رهبر

 سالخی داغ گلوله با ها فلسطینی
 حیات حق و صلح از شوند، می

 میانه این در. بگوید ها صهیونیست
 و آمریکا از شکایتی و تعجب خونبار،
 که نیست اروپا در آن روهای دنباله
 انگلیس را خانه سالخ این بنای سنگ

 بالفور اعالمیه با پیش قرن یک
 عناصر فلسطین، اصلی مشکل. گذاشت
 دالیل به که هستند سستی و خسته

 بینند نمی مبارزه نای خود در مختلف
 نقاب پشت را خود خستگی و ترس و

. کنند می پنهان طلبی صلح و مذاکره
 روشنی به فلسطین امروز وضعیت
. است راهه بی این نتیجه گویای

 نخواهد ادامه وضعیت این شک بی
 مربع کیلومتر 063 با غزه. یافت

 منطقه سومین عنوان به مساحت
 سال 11 جهان، جمعیتی پرتراکم

 در دریا و هوا و زمین از که است
 صهیونیستی رژیم ارتش کامل محاصره

 جنوب از که مصر حکومت. دارد قرار
 دیگر دارد، مشترک مرز غزه با

 رژیم سرنگونی و است غزه زندانبان
 در تغییری نیز مبارک حسنی

 در آویو تل با قاهره آور شرم همدستی
 .نکرد ایجاد غزه محاصره

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 صالحامامزادهنشینیبستدرنژاداحمدیجدیدبازی

 جنجدا   مقصدد . عبدالعظیم شاه در نه اینبار کردند، برپا را نشینی بست بساط هم باز هفتصبح:
 وعدده  زمدا   از دیرتدر  کده  نشدینی  بسدت . بود صالح امامزاده رفقایش و نژاد احمدی اینبار آفرینی
 آ  پشدت  ولنجد   فکدر  اتدا   گدویی  کده  مراسمی.یدرس پایا  به سرعت به و شد آغاز شده داده
. شدد  آغداز  فدر   دعای خواند  و نژاد احمدی محمود آمد  با دقیقه ۰۲:۸۱ ساعت حدود است،

 بدا  کده  بودندد  هدم  نفدری  چندد . کردند شروع را توسل دعای فر  دعای خواند  از پس بالفاصله
 دعا خواند  وقتی. شود بیشتر صدا تا بیندازند حاضرین در شوری تا کردند می تالش بلند صدای
. شدد  آنها ساعته ی  نشینی بست ختام حسن نژاد احمدی محمود برداشتن دعا به دست شد تمام

 را رحمتدت  بارا  بزرگ خدای«»ساز برآورده را ایرا  مردم و مومنین خوب حاجات همه خدایا"
 او بده  عدالم  در را تدرجدا  بداتترین  و کدن  حفد   را زمدا   امام بزرگ خدای» «ببار ایرا  ملت بر

 محقدد  جهددا  اداره بددرای را آرزوهایمددا «»بفرمددا مسددتجاب را او دعاهددای همدده و کددن عنایددت
 و گفدت  مدی  بلندد  ندژاد  احمددی  کده  بدود  دعاهدایی  اینهدا «  بدده  قدرار  او یارا  از را ما خدا«»بفرما

 آزادی و مشدکالت  رفد   بدرای  صدلوات  به را آخرش کالم او.گفتند می آمین او از بعد حامیانش
 .شود خار  امامزاده از تا کرد عزم و داد اختصاص زندانیا 

بودخوبیکاردالرشدنگران:روحانیمشاور

 اینکده : اسدت  گفتده  و کدرده  حمایدت  دتر قیمدت  افزایش از وگویی گفت در ترکا  اکبرتسنیم:
 پدایین  را دتر قیمدت  مصدنوعی  موقد   آ  چو  نبود ای چاره بود خوبی کار رفت بات دتر قیمت
 شدود  نمدی . رود مدی  بدات  هدم  دتر رود مدی  بدات  هدا  قیمت عمومی سطح بودند،وقتی داشته نگاه

 .شدود  می اقتصاد شکست موجب این که چرا نرود بات دتر اما رود بات ها قیمت عمومی تقاضای
 دولت که این بیا  با وی . شود گرا  داخلی کاتی که شود می باعث تورم ولی بماند ارزا  دتر

 کدرد  تزری  پو  هم دتر میلیادرها بگیرد را دتر قیمت افزایش جلوی که کرد می عبثی کوشش
 وجدود  تورم وقتی, کرد می حرکت اقتصاد حرکت جریا  خالف دولت  :کرد تصریح نشد، ولی
 افدزایش  تدورم  انددازه  به سا  به سا  ایرانی کاتی یعنی رود می بات ها قیمت عمومی سطح دارد
 .هستند ثابت قیمت دارای هم وارداتی های کات باشد ثابت دتر که وقتی و کنند می پیدا قیمت
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 داد ادامه را چین با تجاری جنگ ترامپ

 میلیدارد  ۰۱۱ سداتنه  واردات کده  داد دسدتور  آمریکدا  تجاری نماینده به ترامپ آمریکا، و چین جدید جنگ در متقابل  اقدامات جدیدترین در فارس:
 جهدانی  تجدارت  سدازما   در آمریکدا  از چدین  کده  آ  از پدس  سافاک، ینی از قلن به فارس، گزارش به.کند گمرکی تعرفه مشمو  را چین از کات دتر

 مددنظر  را چیندی  کاتهدای  از دیگدر  دتر میلیدارد  ۰۱۱ واردات بر گمرکی تعرفه اعما  طرح داد دستور آمریکا تجاری نماینده به ترامپ کرد، شکایت
 بده  کده  اسدت  کدرده  انتخداب  چدین : گفدت  ترامدپ .اسدت  کدرده  مدتهم  آمریکا اماتاقد کرد  تالفی در ناعادتنه رویارویی به را چین ترامپ.دهد قرار

 ۰۱۱ واردات بر تعرفه اعما   طرح که ام داده دستور USTR سازما  به من چین، ناعادتنه انتقام این سایه در. بزند آسیب ما  کشاورزا  و تولیدکنندگا 
 به آمریکایی کاتی علیه ای تعرفه مثل به مقابله نیز ها چینی .کند تهیه را نظر مد کاتهای تفهرس و کرده بررسی را آمریکا به چینی کاتی دتر میلیارد
 .کردند مطرح را دتر میلیارد 0۱ ساتنه ارزش

 !خواه تحریم طلبان اصالح

 بده  و گویدد  مدی  ایدرا   علیده  بیشدتر  هدای  تحدریم  لدزوم  از اسدت،  اسدرايیل  بده  نزدید   شود می گفته که خبرنگاری با مصاحبه در عبادی شیرین جوان:
 نظدام  اصالح بلومبرگ، نشریه راستگرای خبرنگار «لی  الی» با وگو گفت در او. نکنند گذاری سرمایه ایرا  در که کند می توصیه اروپایی های شرکت
 از حدالی  در عبدادی . « نیسدت  پدذیر  اصالح نظام این اند دریافته که اند رسیده ای نقطه به ایرا  مردم» که شود می مدعی و خوانده ناممکن را ایرا  سیاسی
 جمهوری ریاست اخیر انتخابات دو در که ایرا  مردم آیا. مردم بر بیشتر فشار یعنی بیشتر های تحریم که خواند می ناپذیر اصالح را نظام ایرا  مردم قو 
 کند می تأکید او!بود؟ خواهند مواف  خود علیه بیشتر های تحریم عما ا با بوده، ایرا  علیه غرب ظالمانه های تحریم رف  مدعی که اند داده رأی کسی به

 کسانی میا  در عبادی شیرین رویکرد. کند کم  نظام تغییر برای ایرا  مردم به تواند می امریکا که گوید می اما نیست، ایرا  علیه نظامی اقدام خواها 
 هسدتند،  حکومت تغییر پی در بلکه طلب اصالح نه کردند اعالم رسماً کشور، از خرو  با دبع و بودند ایرا  طلبا  اصالح حمایت مورد این از پیش که

 ی  حدود که کنیم می اشاره امریکا جمهور ريیس ترامپ، دونالد به طلب اصالح فعات  از نفر 0۱ نامه به نمونه ی  عنوا  به. نیست جدیدی رویکرد
 ایدرا   دولدت  کده  حالی در کرد اعالم ها تکفیری های جنایت مسئو  حتی و داعش همانند را ایرا  لتدو صریحاً که ای نامه. شد نوشته پیش نیم و سا 

 تقاضدای  آنهدا " .هسدتند  اسدالمی  بنیادگرانده  تروریسم   سکه روی دو ایرا ، اسالمی حکومت و داعش» ؛آنها نوشتند بود داعش با سخت نبردی مشغو 
 از مدا ... دهدد  گسدترش  را اسدالمی  انقدالب  پاسددارا   سدااه  علیده  موجدود  های تحریم باید کنگره، با ریهمکا در جدید دولت: »کردند را ایرا  تحریم
 برنامده  کرد  متوقف برای رژیم این کرد  وادار و ایرا  اسالمی جمهوری بر فشار برای را المللی بین ايتالف ی  که خواهیم می منتخب جمهور ريیس

 .اندد  بدوده  ایدرا   طلبا  اصالح تام حمایت مورد روزی همگی رفت، شا  صحبت گزارش این در که نهاییآ. « دهد تشکیل دوربردش بالستی  موش 
 طلبدا   اصدالح  کده  بدود  کسدی  عبدادی  شیرین. بودند طلب اصالح دانشجویی فعات  از روزگاری نوشتند، ذلیالنه نامه ترامپ به که نفری 0۱ آ  اغلب
 .است بوده دادگاه در آنها مداف  وکیل قضایی گوناگو  های پرونده در و دفروختن می را نوبلش صلح جایزه فخر همواره

 گذرد می چه جمهوری رئیس دفتر در

 بدی  و دلیدل  بدی  کده  دریدافتیم  جمهدوری،  ريیس با سااه فرماندها  دیدار از پیشريیس دفتر ريیس جمهور می گوید:  واعظی محمود روزنامهایران:
 دولدت  افتخدار  کده  درصدورتی  کنندد،  ایجداد  را جددایی  ایدن  اینکه یا دارد وجود ییجدا ی  سااه و دولت میا  کنند القا کنند می تالش برخی جهت،
 پاسددارا   سدااه  بدویژه  و مسدلح  نیروهدای  هدای  مأموریدت  از حمایدت  و نزدی  کار و کشور دفاعی راهبردی توا  سابقه بی تقویت دوازدهم و یازدهم
 امدر  ایدن  متوجده  بایدد  مدردم  و است مشهود دیگر، های زمینه در چه و بودجه مینتأ زمینه در چه حمایت، و همکاری کار، این که است اسالمی انقالب

 فرمانددها   بدا  دیگدری  متعدد جلسات دیگر عبارت به. داشتند تمایل گفتگو به طرف دو هر  هم پاسدارا  سااهجلسه آقای روحانی با  درباره .شدند می
 و داخلدی  مختلف موضوعات درباره و مشورتی هم جلسات این شود، نمی منتشر آ  خبر که ودش می و شد انجام قوا سرا  با یا پاسدارا  سااه رتبه عالی

 از اعم کشور، معتد  جناح است مند عالقه دولت که است این واقعیت اما بود، خواهد طرف بی رو پیش انتخابات دو در دولت وی گفت:.بود خارجی
 .باشند داشته ايتالف و انسجام باهم اعتدالگرایا  و طلبا  اصالح میانه، اصولگرایا 
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 چهره رحضو دنبال به اصولگرایان

 جمهوری ریاست کسوت در نظامی

 نیستند

 بحث :گفت اصولگرا سیاسی فعا  ی  ایلنا:
 اصال مجریه قوه راس در نظامی چهره ی  حضور

 دامن و است نشده مطرح اصولگرایی جریا  در
 حاضر حا  در. دارد سیاسی ای عقبه هم آ  به زد 
 تازه جمهوری ریاست. نیست مسايل این طرح زما 
 دولت دوم دوره پایا  تا و کرده ارک به شروع

 مانده باقی زما  سا  سه حداقل روحانی
 چنین: داشت اظهار.محسن کوهکن است

 در اصال کشور و است غلط هایی فضاسازی
 جمهوری ریاست خصوص در که نیست شرایطی
 این طرح و کند صحبت حتی آ  شرایط و آینده

 هستند مردم نهایت در و است زود هنوز مباحث
 .بینند می آسیب کشور در مسايلی چنین طرح از که

 

 

 

 ایرانی کاالی از باید دولت چرا/ روش تحلیل مسائل سیاسی

 (2)!کند؟  یتحما
 ظاهر به که متحده، ایاتت دولت حتی دهد می نشا  شده منتشر و جدید مطالعات

 تا ۰۲0۱ ی دهه از دارد، اروپایی اقتصادهای به نسبت تری  لیبرا  اقتصادی مشی

 از حمایت قصد به مشخصا وارداتی کاتهای ی تعرفه افزایش با دوم، جهانی جنگ

 الکساندر.است بوده جها  در کشورها ترینگر حمایت از یکی داخلی، صنای 

 در کشور این صنعتی ی توسعه معمار و آمریکا داری خزانه وزیر اولین همیلتو ،

 در] متحده ایاتت مثل ای افتاده عقب کشور که بود معتقد هجدهم، قر  اواخر

 از دبای بایستند خود پای روی بتوانند که زمانی تا را نوزاد صنای  ،[هجدهم قره اواخر

 .دارد نگه اما  در خارجی رقابت
 
 

 درصد می رسیم! 22 سازی به غنی روز چهار عرض در

آرمان:  و آمریکدا  خدرو   صدورت  در: گفدت  ایدرا   اتمی انرژی سازما  ريیس روزنامه
 ضرب و کرده عمل ریدیگ گونه به برجام، از دیگر بزرگ های قدرت و اروپا نشینی عقب
 و ریاسدت  ندوروزی  دیددار  سداتنه  مراسدم . خدواهیم  نشا  زنندگا  برهم به ای ویژه شست
 پرسدنل  از کثیدری  جمد   حضدور  بدا  سدازما ،  ایدن  کارکنا  با اتمی انرژی سازما  معاونین
 خدانواده  و همکدارا   به نو سا  تبری  ضمن صالحی اکبر علی مراسم این در. شد برگزار
 جمهدوری  نظدام  سداله 0۱ عمدر  در حسداس  ای برهه را رو پیش سا  ای هسته صنعت بزرگ
 عرصده  در سدختی  بسدیار  هدای  گردنه آینده ماه چهار الی سه طی: گفت و برشمرد اسالمی

 ملدی،  وفدا   بدا  تنهدا  امدر  ایدن  و کندیم  عبدور  مطلوبی نحو به آ  از باید که داریم المللی بین
 ایدن  در وی. شدد  خواهدد  محقد   برانگیدز  الفاخت مسايل از نظر صرف و همزبانی همدلی،
 برجدام  مخالفدا   سدوی  از داخلدی  غیرمنصدفانه  مواضد   برخی به اشاره با سخنانش از بخش

 قدرار  ارزیدابی  مدورد  انصداف  کدرد   لحدا   بدا  کشدور  در مسايل کاش ای: کرد خاطرنشا 
 ورکشد  بدرای  معاهدده  بددترین  را برجدام  تواف  آمریکا جمهور ريیس که زمانی. گرفت می
 کدل  طدور  بده  و دسدتاورد  این تخفیف یا و تکذیب حا  در داخل در ای عده داند، می خود
 بدذر  دارند سعی برانگیز شبهه مسايل طرح با و هستند ما دانشمندا  های پیشرفت و ها تالش

 وفدا   نیازمندد  کشور روی پیش های بحرا  از عبور که حالی در. بااشند جامعه در ناامیدی
 اتمدی  اندرژی  سدازما   ريیس. است کشور داخل سیاسی های جبهه مامیت همبستگی و ملی

 پدذیری  برگشدت  برای آمادگی سازما  در ما وظیفه: گفت برجام از آمریکا خرو  درباره
 غندی  و کدرده  گدازدهی  را فدردو  در سدانتریفیوژها  روز چهدار  عدر   در توانیم می و است
 .دهیم انجام درصد ۸۱ سازی

 


