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 روزنگار دفتر رصد اندیشکده مطالعات جهان اسالم

 محور مقاومت
 

   فلسطین 

 برای مصر ارتش القدس، تلویزیونی شبکه گزارش به 

 مرزی منطقه به آب زیادی مقادیر پمپاژ به روز دومین

 کارشناسان حال این در. داد ادامه نوارغزه جنوب در مصر

 خانه نزدیک ها تونل منطقه در زمین رانش وقوع درباره

 ها تونل کردن پر به مصر ارتش اقدام ادامه صورت در ها

 .دادند هشدار دریا، آب با

  لبنان در فلسطین اسالمی جهاد جنبش نمایندهرفاعی 

 طرحهای جلوی تالشند در فلسطینی گروههای کرد تأکید

 لبنان در را فلسطینی اردوگاههای داخل در افروزی  جنگ

 .بگیرند کشورها دیگر و

 در فلسطینی تجمع االقصی، تلویزیونی شبکه گزارش به 

 تظاهرات چند آلمان غرب در «هاوزن رکلینگ» شهر

 مسجد و قدس شهر با همبستگی اعالم برای مردمی

 خطر به را ها توجه تجمع این. کرد برگزار االقصی

 مسجد در صهیونیستی رژیم طلبانه توسعه عملیات

 جنایات داد هشدار حال عین در و کرد جلب االقصی



 

3 
 روزنگار دفتر رصد اندیشکده مطالعات جهان اسالم

. دهد می سوق پرتگاه سمت به را اوضاع ها صهیونیست

 مردمی اجتماع آینده اکتبر سوم دارد قصد تجمع این

 را االقصی مسجد» شعار با آلمان غربی جنوب در بزرگی

 .کند برگزار «دریابید

 در فلسطینی انجمن االقصی، تلویزیونی شبکه گزارش به 

 در اروپا در فلسطینی جوانان تجمع همکاری با دانمارک

 برگزار آمیز اعتراض تجمع دانمارک پایتخت کپنهاگ

 شهرک) های یورش به اعتراض در تجمع این. کرد

 علیه تجاوزات و االقصی مسجد به( صهیونیست نشینان

 تجمع این در کنندگان شرکت. شد برگزار قدس شهر

 و کردند محکوم را المللی بین و عربی کشورهای سکوت

 شهرک و اشغالگران تجاوزات به دادن پایان خواستار

 .شدند اسالمی مقدسات علیه نشینان

 الدین صفی هاشم سید ،«العهد» خبری پایگاه از نقل به 

 تحمیل منطقه معادالت به را حقش و خود ایران: گفت

 یا منطقه در طرفی هیچ که است قدرتی اکنون و کرد

 توافقنامه در ایران. بگیرد نادیده را آن تواند نمی جهان

 دست مهمی موفقیت به بزرگ های قدرت با ای هسته

 .کرد پیدا
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 خواستار غزه شهروندان گفت انگلیسی الجزیره خبرنگار 

 زیر های تونل کردن پر برای مصر اقدام یافتن پایان

 .هستند آب با کاال انتقال زمینی

  نیز امروز نشین شهرک صهیونیستهای از گروهی: المنار 

 به صهیونیستی رژیم پلیس و ارتش نیروهای حمایت با

 .بردند یورش قدس اشغالی شهر در االقصی مسجد

 خواستار را عباس محمود گیری کناره فلسطینیان: الجزیره 

  شدند

 امنیتی سازمانهای حمله فلسطین، آزادی برای خلق جبهه 

 راهپیمایان به فلسطینی خودگردان تشکیالت به وابسته

 در را االقصی مسجد و اشغالی قدس حامی فلسطینی

 همه ناقض که کرد توصیف جنایتی باختری، کرانه

 .است فلسطینیان ملی عرفهای

 فلسطینی 93 کرد اعالم یکشنبه صهیونیستی رژیم پلیس 

 را المقدس بیت شرقی بخش و اردن رود باختری کرانه

 در اخیر روزهای تظاهرات و ها درگیری از پس

 االقصی، مسجد صحن بسیارحساس مسئله خصوص

 . است کرده دستگیر

  هفت بازداشت از صهیونیستی رژیم پلیس: الحره 

 .داد خبر قدس در فلسطینی
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  فلسطینی کودک یک شدن زخمی از خبری منابع : العالم 

 .دادند خبر قدس شرق در

 انتفاضه وقوع خصوص در صهیونیستی محافل: المنار 

  دادند هشدار سوم

 شهرک از گروههایی لبنان، العهد خبری پایگاه از نقل به 

 رژیم نظامیان حمایت با امروز صیهونیست نشینان

 .بردند یورش االقصی مسجد های صحن به اشغالگر

  رژیم های جنگنده حمله با همزمانعربستان : االخباریه 

 عزالدین گردانهای به وابسته پایگاههای به صهیونیستی

 در حانون بیت شهرک و الزیتون جبالیا،حی در قسام

 مناطق اوضاع تشدید درباره صاحبنظران ، غزه نوار شمال

 .دهند می هشدار فلسطینی

 عراق

 حالت اعالم خواستار عراق مجلس اعضای از شماری 

 وبا بیماری شیوع با مقابله برای کشور این در العاده فوق

 .شدند

 در حمالت: عراق پارلمان در بدر فراکسیون رئیس 

  دانیم نمی بعید را ریاض
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 کردستان دموکراتیک حزب مطبوعاتی دبیر : تنیک اسپو 

 با که را کسانی تمام است کرده تهدید داعش  کرد اعالم

 .کند می اعدام کند، مخالفت آنها دولت

 مردمی داوطلب نیروهای فرماندهی رسمی سخنگوی 

 امر تحت نیروهای از یک هیچ: کرد اعالم امروز عراق

 و اند نکرده نشینی عقب تکریت شهر از فرماندهی این

 . هستند مستقر تکریت شهر در خود مواضع در اکنون هم

 برای عالوی ایاد ریاست به عراق ملی اتحاد فراکسیون 

 وزیر نخست العبادی حیدر برکناری زمینه کردن فراهم

 تلویزیونی شبکه گزارش به .کند می تالش کشور این

 بعضی با کرد فاش عراق ملی اتحاد فراکسیون الحدث،

 در العبادی حیدر عملکرد از ناراضی شیعه های طرف

 .است تماس

 سوریه

 صبرا جرج عربی سی بی بی تلویزیونی شبکه گزارش به 

 در سوری مخالفان ائتالف به موسوم گروهک عضو

 مذاکرات: گفت شبکه این با تلفنی گفتگوی در استانبول

 و کفریا و درالزبدانی بس آتش اجرای خصوص در

 علت به نیز قبلی مذاکرات. دارد ادامه درسوریه الفوعة
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. انجامید شکست به ها ایرانی سوی از تحمیلی شروط

. کنند مبادله را مناطق این ساکنان خواهند می ها ایرانی

 عملکرد ادامه در و ای فرقه و مذهبی گرایش نوع این

 گذشته سالهای طی سوریه در ایران نظامی و سیاسی

 .است

 نیروی 57 کرد اعالم سوریه بشر حقوق بان دیده سازمان 

 داعش با مقابله برای ترکیه خاک در که سوریه مخالف

 سوریه شمال در حلب استان وارد بودند دیده آموزش

 .شدند

 الفوعه و کفریا الزبدانی، در بس آتش: گفت الیوم روسیا 

 .است درآمده اجرا به ایران گری میانجی با سوریه

  اشاره این کرد تاکید سوریه مجلس نمایندهالعبود خالد 

 روسیه دخالت هرگونه به سوریه دولت است ممکن که

 کرده نگران را آمریکا ببخشد، مشروعیت سوریه خاک در

 .است

 تغییر سوریه در روسیه راهبرد: لبنان در روسیه سفیر 

  کند نمی

 از سوری شاعر نوجوان یک کرد اعالم گزارشی در العالم 

 جایزه برنده پیاپی سال دومین برای حمص، شهر اهالی

 .شد آمریکا ای رایانه های اپلیکیشن طراحی
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  اعضای بین داخلی درگیریهای پی در داعش : المیادین 

 شهرهای در را خود به وابسته «دینی پلیس» گروه، این

 سوریه دیرالزور استان در البقرص المحسن، المیادین،

 .کرد منحل

 از انساندوستانه امور در متحد ملل سازمان دبیرکل معاون 

 گزارش به. کرد بازدید اردن در سوری آوارگان اردوگاه

معاون دبیر کل  اوبراین استفان الحره، تلویزیونی شبکه

 به جدیدی تدابیر کرد تاکیدسازمان ملل در امور آوارگان 

 آوارگان میزبان کشورهای مشکالت از کاستن منظور

 زعتری اردوگاه از بازدید اولین در وی. شد خواهد اتخاذ

 مارس در سمت این گرفتن عهده به زمان از اردن در

 از خروج و شدن آواره از بعد که کسانی گفت گذشته،

 قرار اولویت در اند شده محاصره غرب، سمت به سوریه

 سوریه مرز در زعتری اردوگاه در سوری آوارگان. دارند

 .برند می سر به اردن و

 لبنان

 الدین صفی هاشم سید ،«العهد» خبری پایگاه از نقل به 

 تحمیل منطقه معادالت به را حقش و خود ایران: گفت

 یا منطقه در طرفی هیچ که است قدرتی اکنون و کرد
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 توافقنامه در ایران. بگیرد نادیده را آن تواند نمی جهان

 دست مهمی موفقیت به بزرگ های قدرت با ای هسته

 .کرد پیدا

 عسیری عواض علی المنار، تلویزیونی شبکه گزارش به 

 العزیز عبد بن سلمان گفت، بیروت در عربستان سفیر

 روی به هوایی حریم است داده فرمان عربستان پادشاه

 هواپیمایی شرکت پروازهای پذیرش و لبنانی حجاج

 الحرام اهلل بیت زائر هزاران .شود گشوده االوسط الشرق

 .بودند بالتکلیف بیروت فرودگاه در

  للمقاومه الوفاء پارلمانی فراکسیون عضوفضل اهلل حسن 

 آزاد ملی جریان شراکت مخالف ها گروه برخی:  گفت

 .کنیم می تاکید شراکت این بر ما اما هستند لبنان

 حریم صهیونیستی رژیم جاسوسی هواپیمای فروند دو 

 گشت کشور این مناطق تمام در و نقض را لبنان هوایی

 .کردند زنی

  جلسات نیویورک، از بازگشت از بعد: لبنان وزیر نخست 

  دهم می تشکیل را کابینه

 یمن
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 برخی ، واشنگتن از رویترز خبرگزاری گزارش به 

 سه یمن انصاراهلل جنبش کردند اعالم آمریکایی مسئوالن

 بودند بازداشت در صنعا در ماه چند مدت به که را غربی

 .کرد آزاد

 پادگان سوی به اورگان موشک چهار شلیک: المسیره 

  عربستان "جیزان سد"

 کنندگان توجیه گیری درجهت باید: اهلل انصار رهبر 

  کرد شک سعودی دشمن تجاوزات

 شدن محقق تا ما انقالب: الدین بدر الملک عبد سید 

  داشت خواهد ادامه کشور و ملت کرامت و استقالل

  در تظاهرات برگزاری با معترضان از شماری: المیادین 

 وزیر نخست بحاح خالد خروج خواستار عدن شهر

 .شدند شهر این از یمن مستعفی دولت

 :بمباران خبر عربستان فرماندهی تحت ائتالف رویترز 

 و کرد تکذیب را یمن پایتخت در عمان سفیر خانه

 .شد مورد این در تحقیق خواستار

  خواست ها یمنی از یمن انقالب عالی کمیته: المسیره 

 سپتامبر یکم و بیست مناسبت به دوشنبه فردا ظهر از بعد
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 صنعاء در است یمن انقالب پیروزی سالگرد اولین که

 .کنند راهپیمایی

 گرفتن برای بزرگ عملیات تدارک در عربستان  :الجزیره 

  است صنعا

  از شمای به یمن انقالب عالی کمیته از هیئتی: المسیره 

 مربوط تحوالت درباره تا کند می سفر دوست کشورهای

 این مقامات با یمن به آمریکایی سعودی تجاوز به

 .بنشیند گفتگو به کشورها

  با دیدار از پس یمن انصاراهلل جنبش از هیئتی: المیادین 

 .کرد سفر مسقط به صنعا، در روسیه سفیر

 فروند یک:کرد اعالم یمن سبأ خبرگزاری از نقل به 

 مأرب در صافر منطقه در متجاوزان آپاچی بالگرد

 .شد سرنگون

  آغاز از یمن مستعفی دولت وزیر نخست: الحدث 

 .داد خبر خواند، عدن شهر در امنیتی طرح آنچه اجرای

   تشدید علت به قربان عید آستانه در یمن مردم: المنار 

 در پیش از بیش سعودی متجاوزان های جنگنده حمالت

  .دارند قرار عام قتل معرض



 

12 
 روزنگار دفتر رصد اندیشکده مطالعات جهان اسالم

  رئیس هادی منصور عبدربه به نزدیک منابع: الحدث 

 در او کردند ادعا دیگر بار یمن فراری مستعفی جمهور

 باز کشور این جنوب در عدن شهر به آینده روز چند

 .گشت خواهد

 

 

  

 محور بیداری اسالمی

 مصر

 مصر کشور وزارت العربیه، تلویزیونی شبکه گزارش به 

 تیراندازی در کشور این پلیس سرتیپ یک کرد اعالم

 شمال در العریش شهر خزان خیابان در ناشناس افراد

  . شد کشته سینا صحرای

  هفتاد شدن کشته از مصر مسلح نیرهای سخنگوی: الحره 

 .داد خبر سینا در عملیات در مسلح فرد چهار و

 تونس
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 بحرین

   

 لیبی

  :صلح گفتگوهای در لیبی ملی کنگره  الحدث 

 حفتر خلیفه ژنرال برکناری بر مغرب در الصخیرات

 .دارد اصرار لیبی ارتش فرمانده

  گرفتار مهاجر 022 از بیش نجات از لیبی ساحلی گارد 

 .داد خبر کشور این سواحل در

 اشغالگر قدسرژیم 

 از صهیونیستی رژیم آتید یش حزب رهبر الپید یائیر 

 .کرد حمایت سازش مذاکرات سعودی طرح

 از خواست صهیونیستی رژیم از برزیل جمهور رئیس 

 در رژیم این جدید سفیر عنوان به دایان دنی انتخاب

 برزیل جمهور رئیس روسف دیلما .کند نظر صرف برزیل

 رئیس دایان دنی انتخاب خواست اشغالگر رژیم کابینه از

 در رژیم این سفیر عنوان به ها شهرک شورای سابق
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 سران از یکی و نشین شهرک او زیرا کند لغو را برزیل

 .است نشینان شهرک

 امروز صهیونیستی رژیم کنست عرب اعضای از هیئتی 

 دیدار اردن پادشاه دوم عبداهلل با تا کنند می سفر امان به

 .کنند

 صهیونیست نظامی یک شدن زخمی از صهیونیستی منابع 

 نشین صهیونیست شهرک نزدیک بمب انفجار اثر بر

 .دادند خبر عتصیون غوش

  یک انفجار از صهیونیستی رژیم اینترنتی پایگاه یک 

 به .داد خبر اشغالی فلسطین در حیفا شهر در در خودرو

 خبری پایگاه ، لحم بیت از معا خبرگزاری گزارش

 به خساراتی انفجار این در کرد اعالم روتر صهیونیستی

 تلفات از اما شد وارد انفجار محل نزدیک خودرو چند

 .است نشده دریافت گزارشی انفجار این احتمالی

 عربستان

  معامالت در سعودی عربستان بورس شاخص : العریبه 

 .کرد سقوط واحد سه و صد از بیش امروز

 با اسالمی کشور ترین پرجمعیت اختالف: نوشت العالم 

 باال عربستان به کار نیروی اعزام زمینه در ریاض دولت
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 در خانگی خدمتکاران بحران رسد می نظر به و گرفته

 کار وزارت موضوع این. است تشدید حال در عربستان

 کردن وارد مسئله در شکست اتهام با که را عربستان

 چالشی مقابل در است، واجهم خارجی خدمتکاران

 سعودی روزنامه نوشته به .دهد می قرار خطرناک

 گذشته هفته سفر که هایی امیدواری وجود با الحیات،

 به عربستان به اندونزی جمهور رئیس ویدودو، جوکو

 که گفتند اندونزی دولت در مطلع منابع داشت، دنبال

 بدون و نهایی عربستان، به خدمتکار اعزام توقف طرح

 از و رفته فراتر اینهم از حتی مذکور منابع. است بازگشت

 و خانگی خدمتکاران بازگرداندن برای دولت تصمیم

 57 حداکثر ظرف نهایی، طور به اندونزی به ها راننده

 .برداشتند پرده ماه،

 ترکیه

  روز نفر هزار 722 حدودصدا و سیما : خبرگزاری 

«  تروریسم»  تا آمدند گردهم استانبول حومه در یکشنبه

 .کنند محکوم را کرد شورشیان

 ترکیه های رسانه از نقل به «اینفو اروپا» اینترنتی پایگاه 

.( ان.ت.ام) ملی امنیت وزارت مشترک عملیات از ای
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 در( میت) ترکیه امنیت سازمان و آذربایجان جمهوری

 اهلل فتح رهبری تحت شبکه عضو 92 دستگیری و باکو

  .داد خبر گولن

 کرد تاکید ترکیه وزیر نخست دستیار ترکیش، طغرل 

 .رسید خواهد قدرت به تنهایی به توسعه و عدالت حزب

 از تن 97 الی 92 ، کرد اعالم ترکیه تی آر تی تلویزیون 

 در ترکیه ارتش عملیات در ک ک پ گروه مسلح افراد

 .شدند کشته تونجلی استان

 برای کشور این دولت تصمیم از ترکیه کشور وزیر 

 کمک برای روستا محافظ عنوان به نفر هزار 7 استخدام

 .داد خبر کشور این شرقی مناطق در امنیت تامین به

 نمایندگان:  کرد اعالم ترکیه تی آر تی تلویزیون 

 با آنکارا در چانکایا کاخ در دیروز سوری پناهجویان

 .کردند دیدار ترکیه وزیر نخست

 پاکستان

  با دارد قصد کشور این گفت پاکستان دولتی مقام یک 

 هوایی نیروی ، روسیه 97 سوخو های جنگنده خرید

 .کند تقویت و سازی بهینه را خود
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  درمورد را پاکستان ادعای افغانستان دولت :آسوشیدپرس 

 پاکستان ارتش هوایی پایگاه یک به اخیر حمله اینکه

 و ریزی برنامه افغانستان سوی از پیشاور شهر نزدیک

 .کرد رد است شده کنترل

 افغانستان

 افغانستان شرق در پکتیا استان در بمب انفجار پی در ، 

 .شدند کشته پلیس مامور پنج

 ننگرهار استان در مدرسه وهشت پنجاه ، داعش 

  کرد تعطیل را افغانستان

 نیروهای کرد اعالم یکشنبه روز افغانستان دفاع وزارت 

 این جنوبی استان دو در را بمب 70 افغانستان ملی ارتش

   .کردند خنثی و کشف کشور

   پلیس ، آیبک از هوا شین خبرگزاری گزارش به 

 سمنگان استان در انفجار وقوع از یکشنبه روز افغانستان

 انفجار این در کرد اعالم و داد خبر کشور این شمال در

 .شدند زخمی نظامی غیر چهار
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 آسیا

 توافقنامه در بازنگری خواستار اردنی نمایندگان:العالم 

 با اردن مجلس نماینده ها ده . شدند عربه وادی

 امان، از صهیونیستی رژیم سفیر اخراج برای درخواست

 .شدند خواستار را «عربه وادی» توافقنامه در بازنگری

  مرکزی کمیسیون رییس ، اف پناه مظاهران اس : آن 

 نیروها برخی داد هشدار آذربایجان جمهوری انتخابات

 انتخابات آستانه در را کشور این اوضاع دارند قصد

 .کنند متشنج

 برخی که دبی حاکم ارشد پسر مرگ پی در امارات دولت 

 سه ، شده کشته یمن مأرب در گویند می خبری منابع

 .است کرده اعالم عمومی عزای روز

 تندرو سلفی جوان سه بازداشت از اردن قضایی منبع یک 

 خبر اینترنت طریق از تروریستی های گروه تبلیغ اتهام به

 .داد

  شنبه روز اردن المللی بین همکاری و ریزی برنامه وزیر 

 این در فخوری عماد .کرد دیدار اروپا پارلمان نماینده با

 جریان در را اروپا پارلمان نماینده مورانو نادینو دیدار

 داد قرار انسانی و مالی پیامدهای و اقتصادی های چالش
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 شمار میزبانی جمله از ای منطقه شرایط نتیجه در اردن که

 .است شده متحمل سوری آوارگان از زیادی

 آفریقا

   سال تروریستی حمله قربانیان نزدیکان از تن دهها 

 دومین آستانه در یکشنبه نایروبی در الشباب گروه 0259

 حضور با مراسمی در حضور برای حمله این سالگرد

 .آمدند گردهم  مختلف مذهبی رهبران

 و آمریکا اروپا

 برای جمهوریخواهان های گزینه از یکی کارسون بن 

 روز آمریکا جمهوری ریاست انتخابات در نامزدی

 برعهده برای شرایط فاقد مسلمانان کرد اعالم یکشنبه

 زیرا هستند کشور این جمهوری ریاست سمت گرفتن

 .است ناسازگار آمریکایی اصول با آنها مذهب

 که مذاکراتی از پس آمریکا خارجه امور وزیر کری جان 

 اعالم داد انجام آلمان خارجه امور وزیر با یکشنبه روز

 خواهد جهان سراسر از بیشتر آواره هزار 57 آمریکا کرد

 .پذیرفت
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 برای انگلیس اطالعاتی دستگاه نوشت گاردین روزنامه 

 کشور این خواه اسالم تندروهای تروریستی حمالت دفع

 پول زمینه این در مدت کوتاه جاسوسی برای مسلمانان به

 جامعه داخل از منابعی گفته به. کند می پرداخت

 و منچستر جمله از انگلیس سراسر از افرادی مسلمانان،

 به خاص اهداف مورد در اطالعات به دستیابی برای لندن

 دستگاه است شده گفته. شوند می استخدام موقت طور

 جاسوسی برای جاسوسان از یکی به اخیرا انگلیس امنیتی

 مسجد یک در هایی فعالیت مورد در هفته شش مدت به

  .است کرده پرداخت پوند هزار دو


