
بی خبری از مشکالت مردم با کارنامه ای ضعیف
بیشترین بحث 

درباره مسائل 
اقتصادی بود

مقابله فراگیر با 
اشغالگران 

اهداف، سياستها و 
ضوابط نشر كتاب در 

رکود بازار!؟

صفحه 2

صفحه 6

گروه های فلسطینی در آستانه روز 
قدس تاکید کردند 

»چالش قانون« مجموعه مصوبات 
شورای عالی انقالب فرهنگی را 
معرفی، نقد و بررسی )40( میکند

جزئیات جلسه سیاسیون با روحانی از 
زبان مصباحی مقدم:

صفحه 4

2

س��ال 1948 آمریکا در کنار انگلیس و ش��وروی 
س��ابق، تاس��یس رژیم صهیونیس��تی را به جهان 
تحمی��ل کردن��د. اقدامی که تبع��ات آن بیش از 
70 س��ال است که گریبان منطقه را گرفته است. 
رویکرد یک جانبه گرایانه آمریکا در قبال مس��اله 
فلسطین تا سال 1358 شمسی ادامه داشته است 
که نتیج��ه آن را نیز ابعاد گس��ترده اش��غالگری 
رژیم صهیونیس��تی در فلس��طین و حتی تجاوز و 
اش��غال بخش هایی از کش��ورهای منطقه تشکیل 
می ده��د. در ای��ن س��ال تحولی مه��م در صحنه 
بین المل��ل روی می دهد و آن اعالم آخرین جمعه 
ماه مبارک رمضان از س��وی ام��ام خمینی)ره( به 
عنوان روز قدس اس��ت. تحوالت فلس��طین از آن 
تاریخ را می توان ح��ول محور دو دیدگاه می توان 
مورد کاوش و پردازش قرار داد. یک سوی معادله 
آمریکا قرار دارد ک��ه به عنوان قدرت برتر جهان، 
حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیس��تی داش��ته 
اس��ت. حاصل ای��ن حمایت ها آن ب��ود که رژیم

روز قدس و جابه جایی
 قدرت در منطقه

اسماعیلی اعالم کرد:

صدور حکم اعدام برای دو 
اخاللگر ارزی

سرمقاله

صفحه 8

نگاهی به عملکرد مجلس دهم 
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ادامه صفحه 2

افزایش افسردگی 
و خودکشی 

مردم آمریکا در 
روزهای کرونایی

مدیریت نادرست دولتمردان ایاالت متحده همچنان قربانی می گیرد

آگهى مناقصه عمومى

روابط عمومى شهردارى شهرقدس

دوم
ت 
نوب

HSE

صفحه 6

الریجانی از عملکرد 4 ساله 
مجلس دهم گزارش می دهد

5


