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 گیري ثبات و امنیت کشور نشانه    روز حرف ▼

رهبر معظم انقالب در روز چهاردهم خرداد از راهبرد 

جدید دشمن که براي رویارویی با نظام جمهوري اسالمی 

ایشان فشار روانی را در . طراحی کرده است، پرده برداشتند

گانه  کنار فشار اقتصادي و عملی یکی از ارکان راهبرد سه

اهمیت عملیات روانی براي طرف متخاصم . ردنددشمن برشم

ها و  و دشمن ملت ایران از آن روست که بسیاري از سختی

ها و به  هاي جنگ نظامی را ندارد؛ از سوي دیگر رسانه هزینه

هاي جدید، ابزارهاي مهم و مؤثر دشمن براي  خصوص رسانه

اهداف دشمن نیز از . هاي عملیات روانی هستند اجراي پروژه

اي تبلیغات و جنگ روانی علیه جمهوري اسالمی، تغییر اجر

ادراك مردم و نیز تغییر محاسبات مسئوالن در موضوعات 

البته، این خود هدف حداقلی است و دشمنان . گوناگون است

مهار و براندازي جمهوري اسالمی را به مثابه یک هدف 

با این توضیح دشمنان بنا را بر این . کنند نهایی دنبال می

اهمیت و  اند تا از هر حادثه در ایران، هر چند کم ذاشتهگ

پردازي درباره آن، به نفع خود و  نمایی و دروغ جزئی، با بزرگ

مصادیق فراوانی وجود دارد که . اهداف خود سود جویند

حاکی از کوشش دشمن براي توسعه و تسري اعتراضات به 

کازرون اگر از رخدادها و اتفاقات اخیر در . آشوب بوده است

اینک موضوع خبر تعرض به دختران ایرانشهري  بگذریم، هم

هاي وابسته به آنها  پیش روي ماست؛ تالش دشمنان و رسانه

اي  براي ایجاد نگرانی و عصبانیت مردم در این باره، به سلسله

وبلوچستان  هاي قومی و سیاسی در منطقه سیستان از آشوب

اي قومی و آنها به برخی خأله. سیاست قطعی آنهاست

اند و  وبلوچستان چشم دوخته فرهنگی در منطقه سیستان

هاي پیشین را در اختیار دارند که از قضا  تجربیاتی از ناامنی

هاي سابق در مناطق  خود آنها جزء عوامل اصلی ناامنی

اکنون این سؤال مطرح . روند جنوب شرق کشور به شمار می

وزها امنیت و است که در برابر جنگ روانی دشمن که این ر

وبلوچستان را نشانه رفته است، چه باید کرد؟  ثبات سیستان

هاي دلسوز داخلی باید مدیریت خبري  در مرحله اول رسانه

ماجرا را در اختیار بگیرند و اطالعات صحیح را مخابره کنند؛ 

در گام بعدي ضروري است مسئوالن قضایی تمام تالش خود 

کار بندند و مرحله  مان بهرا براي پیگیري و برخورد با مجر

کننده است اینکه، نیروهاي  سوم که بسیار مهم و تعیین

وبلوچستان با ترتیب دادن  مذهبی و سیاسی استان سیستان

هاي محلی  بخش، همه شکاف اي از ارتباطات انسجام سلسله

 .آنها امید بسته، مسدود کنند کردنرا که دشمن به فعال 

 !واقعیت ماجرا                           گزارش روز ▼

فردي از فرقه دراویش گنابادي که  ده اتوبوس مرگ محکوم به اعدام شد؛محمد ثالث، رانن

گلستان هفتم واقع در خیابان پاسداران تهران با راندن اتوبوس به سوي   در تجمع و آشوب

سوي  وي از. نیروهاي حافظ نظم و امنیت سه نفر از نیروهاي پلیس را به شهادت رساند

تشکیل نیروي انتظامی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد و پس از طی مراحل قانونی و 

اما وقتی در یک قدمی اعدام قرار گرفت و  ،خود اعتراف کرد جنایتبا شرایط قانونی به  دادگاه

افکار عمومی به ویژه خانواده شهداي غائله دراویش منتظر بودند تا قصاص صورت پذیرد به 

اي آنها در فضاي مجازي با خیال اینکه با گذشت  هاي ضد انقالب و بازوهاي رسانه انهناگاه رس

توان واقعیت جنایت این فرد در خیابان پاسداران را وارونه جلوه داد،  چند ماه از ماجرا می

آنها تمام تالش خود را به ! یک مظلوم بسازند ،قاتل ایندست به کار شدند و تالش کردند از 

من خودم قبول دارم که این «د تا ثالث را که در دادگاه به صراحت اعالم کرده بود؛ کار گرفتن

گناه جلوه دهند که  ، بی»ام و فوت این سه نفر نتیجه اقدامات من بوده است سه نفر را کشته

  .البته تیرشان به سنگ خورد و ثالث به دار مکافات آویخته شد

وابستگان به فتنه تا وزارت خارجه آمریکا نه نگران اما واقعیت ماجرا این است که آنها، از  

. شان اهمیت داشت ثالث بودند، نه نگران عدالت و نه خانواده شهداي نیروي انتظامی براي

تر و با هدفی مشخص هستند که عبارت است  این جریان در حال بازي کردن در زمین بزرگ

هاي قضایی کشور و از این  کاراز مخدوش کردن چهره قوه قضائیه و زیر سؤال بردن سازو

رهگذر درصدد دستیابی به دو هدف هستند؛ اول، محدود کردن قوه قضائیه در برخورد با 

سازي قوه عدلیه و ایجاد  اعتبار زنندگان امنیت در کشور و دوم، بی متخلفان و برهم

جسارت و  اعتمادي عمومی به دستگاه قضا با این هدف که بتوانند در آینده با فراغ بال، بی

  .بدون نگرانی از تبعات قضایی، اقدامات خرابکارانه و ضد انقالبی خود را دنبال کنند

 !بازداشت وزیر به اتهام جاسوسی براي ایران           ویژه اخبار ▼

ماه گذشته سگوف به دستور شین بث و پلیس اسرائیل «: نوشت» نیوز اسرائیل نشنال«

سگوف در » .ی علیه اسرائیل بازداشت شده استبه اتهام همکاري با دشمن و جاسوس

کرده و به تازگی به گینه سفر کرده بود که از آنجا به  هاي اخیر در نیجریه زندگی می سال

بر اساس این گزارش، شین . آویو تحویل داده شد درخواست پلیس رژیم صهیونیستی، به تل

بنا بر . و بازجویی کردندبث و پلیس رژیم صهیونیستی به محض تحویل گرفتن سگوف، از ا

نیوز، شین بث به اطالعاتی مبنی بر تماس سگوف با مقامات ایرانی و  ادعاي اسرائیل نشنال

هاي ادعایی شین بث و پلیس  براساس یافته. آویو دست یافته است همکاري با آنها علیه تل

ن او همچنی. از سوي ایران به خدمت گرفته شد 2012رژیم صهیونیستی، سگوف در سال 

هاي  گفتنی است، سگوف در سال. با عوامل سفارت ایران در نیجریه ارتباط داشته است

  .در دولت اسحاق رابین و شیمون پرز وزیر بوده است 1996و  1995

  ترامپ بیش از سه هزار دروغ گفته است                              

جمهور فعلی آمریکا، باراك  سان در گزارشی نوشت؛ دونالد ترامپ، رئی ان خبرگزاري سی

در این . جمهور پیشین این کشور را در مسابقه دروغگویی شکست داده است اوباما رئیس

حتی شدیدترین منتقدان دونالد ترامپ هم باید بپذیرند که ترامپ در : گزارش آمده است

دروغ جمهور سابق  او تاکنون بیشتر از رئیس. یک زمینه پیشگام است و آن دروغگویی است

پست گزارش داده  طور که به تازگی واشنگتن همان: ان در ادامه نوشت ان سی. گفته است

کننده داشته  ترامپ از زمان ورود به کاخ سفید بیش از سه هزار دروغ یا اظهارات گمراه

  .شود دروغ می 6بیش از است که میانگین آنها روزانه 



  

  اخبار ▼

 !کنیماي خود را منطقی  باید رفتار منطقه

اي و دستیابی  با عبور از بحران هسته«: برانگیز نوشت تأمل در یک مطلب روزنامه شرق

هاي جهانی، بار دیگر صف طوالنی رهبران و مقامات ارشد کشورها براي  به توافق با قدرت

هاي بزرگ و مطرح جهان براي حضور در بازار کشورمان  سفر به تهران و آمادگی شرکت

کاخ  درچرخش در سیاست خارجی آمریکا پس از جلوس ترامپ  تاه ایجاد شد؛ روندي ک

اي، این قدرت  منطقی ایران پس از خروج آمریکا از توافق هسته روش. سفید ادامه داشت

ترین متحدش را مقابل آن قرار داد، هرچند تالش  بزرگ جهان را منزوي کرد و اروپا مهم

اي تا جایی است  اروپاي متحد آمریکا نیز براي مقابله با این واقعیت و دفاع از توافق هسته

اما تردیدي نیست در . در تعارض با آن احساس نکندکه قاره سبز امنیت و اقتصاد خود را 

اي، اروپا با عزم  هاي منطقه ویژه در بحران صورت رفتار منطقی ایران در سیاست خارجی به 

  ».هاي آمریکا ادامه خواهد داد و جدیت بیشتري روابط اقتصادي با ایران را با وجود مخالفت

  مذاکره با ترامپ عبث و بیهوده است

نماینده مردم تبریز در مجلس در واکنش به نامه جمعی از » فرهنگیمحمدحسین «

جمهور فعلی آمریکا براي  طلبان به سران نظام و پیشنهاد مذاکره مستقیم با رئیس اصالح

اصل مذاکره مربوط به زمانی است که نتیجه روشنی از آن : حل مشکل برجام، اظهار داشت

ملی کشور شود و از تضعیف کشور جلوگیري محتمل باشد و به نوعی باعث تأمین منافع 

ما با طرفی مواجه هستیم که به هیچ اصلی پایبند نیست و هیچ منافعی در : وي افزود. کند

در چنین شرایطی به طور طبیعی، مذاکره فاقد . بینی نخواهد بود تعامل با او قابل پیش

اکنون با : دامه دادعضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس ا. هرگونه توجیه منطقی است

وگو، بر مواضع  اشخاصی در رأس نظام سیاسی آمریکا مواجه هستیم که قبل از هرگونه گفت

المللی هم پایبند  غیرمنطقی و ظالمانه خود اصرار دارند و به هیچ یک از موازین بین

  .وگو با چنین افرادي عبث و بیهوده است نیستند؛ طبیعتاً گفت

  !پذیرند مسئولیت نمی خواهند هم هم قدرت را می

مشاور رئیس دولت اصالحات با انتقاد از عملکرد دولت دوازدهم و » محمدرضا تاجیک«

خواهند در  هم می«: طرح این ادعا که حل مشکالت از دایره اختیارات آن خارج است، گفت

این . خواهند مسئولیت قدرت و مدیریت جامعه را نپذیرند درون قدرت باشند و هم می

حاضر نیستند از صحنه خارج شوند و بگویند که حداقل در این . کس جامعه ما استپارادو

جمهور یک  در تیم دولت و شخص رئیس«: وي همچنین افزود» .شرایط در حاشیه باشیم

جمهور و این کابینه را تیم   این رئیس. این نظر شخصی من است. ضعف اساسی وجود دارد

معتقد . جمهور باید طرحی نو دراندازد  ز همین رو رئیسدانم و ا تدبیرگر شرایط پیچیده نمی

اي برخوردار است  هستم که این تیم نه از دانش و بصیرت الزم براي چنین شرایط پیچیده

  ».و نه از اراده الزم

  ها علیه ایران سفر مقام آمریکایی به سئول و توکیو درباره تحریم

اون وزارت خارجه آمریکا در امور مع» کریستوفر فورد«به گزارش خبرگزاري یونهاپ، 

الملل به سئول و توکیو سفر کرده تا با مقامات این کشورها درباره  عدم اشاعه و امنیت بین

وزارت خارجه آمریکا طی . صحبت کند ایران  اي مهور آمریکا در برنامه هستهج تصمیم رئیس

ر جهان براي ایجاد یک کشورهاي سراس رويآمریکا در حال کار کردن : اي اعالم کرد بیانیه

اي ایران و همچنین  المللی جدید با هدف مقابله با تهدیدات اشاعه و هسته تالش بین

هاي بالستیک  گري و ادامه و توسعه آزمایش موشک حمایت این کشور از تروریسم، نظامی

ید پیمانان آمریکا را هم تهد ها علیه کشورمان منافع هم رسد، تشدید تحریم به نظر می. است

  .کند؛ لذا مقامات آمریکایی در صدد اقناع و حمایت از آنان براي مقابله با ایران هستند می

  

  
 

  کوتاه اخبار ▼

 روز در دهد می نشان آمارها: اعالم کرد تهران دانشگاه ◄

 از بازدید آمار ماه اردیبهشت دهم در فیلترینگ اعمال

 میلیارد 2 به نزدیک از زیاد، کاهش با تلگرامی هاي کانال

 بازدید میلیون 900 به کانال هزار 900 از بیش از بازدید

 و ماه اردیبهشت 13 روز در و روز دو از پس رسید، اما

یک  مرز به رقم این فیلترشکن از کاربران فراگیر استفاده

 اردیبهشت 27 در و بازگشته بازدید میلیون 100میلیارد و 

 یلیونم 700 و میلیارد یک یعنی خود، اوج به ماه

  .است رسیده روز در بازدیدکننده

 و اقتصادي شکاف امروز :گفت ضرغامی اهللا عزت ◄

 ما تبدیل کشور مشکالت از یکی فراوان به هاي تبعیض

 مردم و شده زیاد ها اعتراض قدر این امروز چرا شده است،

  زندگی چه اي عده که بینند می چون اند؟ شده تحمل کم

 به همین دلیل تحمل و اند زده به هم خود براي مرفهی

 انقالب لباس در است ممکن ها خیلی: افزود وي. کنند نمی

 رفتار و خوي اما باشند، داشته هم هایی جایگاه و باشند

  .نداریم هم کم افراد دست این از و دارند طاغوتی

 اوپک غیرطبیعی افزایش :نوشت تحلیلی در بلومبرگ ◄

 و است ایران بوده نفتی تحریم براي ترامپ تصمیم از ناشی

. شود سرزنش که نداشته قیمت افزایش این در نقشی اوپک

 هر یا ترامپ که اي اندازه به اوپک که ندارد وجود دلیلی

 محافظت براي اوپک .کند تولید نفت خواهد، می دیگري کس

 )عربستان(برخی براي شاید. دارد وجود اعضایش منافع از

توان  وضوح می به اما باشد، آنها منافع جزء آمریکا تسکین

  .نیست طور این دیگران براي گفت،

 درباره خود سرمقاله در گاردین انگلیسی روزنامه ◄

 به حمله درباره انگلیس اگرچه :نوشت یمن تحوالت

 است؛ جنگ این فجایع مسئول اما داد، هشدار الحدیده

 نظامیان هاي آموزش با را جنگ این امارات و عربستان

 با آنها ،در واقع. دهند می انجام آنان ايه مشاوره و غربی

 دست یمن در اقداماتی چنین به غرب، دیپلماتیک حمایت

  .زنند می

 و روحانیون قمع و قلع و سرکوب روند خلیفه آل رژیم ◄

. است کرده مرحله جدیدي وارد را بحرینی برجسته علماي

 عالم سه براي اعدام حکم صدور با در این راستا این رژیم

 عالم هشت علیه حبس احکام صدور همچنین و شیعی

  .است کرده جنگ اعالم بحرینی روحانیون علیه عمالً دیگر

 پیامی در صفحه اجتماعی خود در ظریف محمدجواد ◄

 خاورمیانه در اي هسته جنگی کالهک 80 کم دست: نوشت

 نوك در بلکه نیست؛ ایران در آنها از یک هیچ. دارد وجود

 »هاي طلبی جاه« درباره وقفه بی که است افروزي جنگ انگشتان

  .زند می جار ایران ساختگی

  .ندرسان سروش دنبال کن در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 


