
 

 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي انه )داخلي( معاونت سياسينشريه روز
 2922 خرداد 92 نبهشچهار 7925 شماره ـ وسهستيبسال 

 العالي(ای )مدظلهامام خامنه

مستمر به بهتر شدن.  شیاست: گرا نیا یبلکه به معنا ستیاعتراض ن یلزوماً به معنا یخواهتحوّل

است که ما آنچه را  نیا یتحوّل به معنا یادیموجود. در موارد ز یهااکتفا نکردن به داشته یعنی

. میکنیجلوتر را دنبال م یامرحله کیباالتر،  یقدم کی م،یکنیاکتفا نم مانیهابه داشته م،یدار

(41/30/4011)                                                             www.basirat.ir 

 پرش ترامپ یسکو ران،يمذاکره با ا      روز حرف▼ 

در  ییکایآمر یزندان تیوا کلیما یآزاد یگذشته و در پ یروزها در

 شنهادیپ گریاقدام، بار د نیدونالد ترامپ ضمن ابراز مسرت از ا ران،یا

 دنیمذاکره و رس یبرا رانیکرد مقامات ا هیداد و توص رانیمذاکره با ا

 شنهادیپ نینباشند. ا کایر انتخابات آمرتوافق بزرگ منتظ کیبه 

 ریرد نشد، اما دب رانیا خارجه ریوز فیظر محمدجوادطرف  ازاگرچه 

 مجلس با آن مخالفت کردند. ندگانیو نما تیامن یعال یشورا

به درخواست مذاکره  یحیو تلو یپاسخ ضمن -4 :یراهبرد نکات

که از آن  کیپلماتیزبان د و در لفافه یانیب وبا هر لحن  کایآمر

 نیترنانهیبواقعریو غ نیتریعقالنضد شود،یم« مثبت»برداشت 

 ترامپ رکانهیدر مقابل درخواست ز توانیاست که م یاتیواکنش و ادب

 رد،یپذینم یمیعقل سل چیه -2 انجام داد. ران،یبر گفتگو با ا یمبن

به  را ترور کرده و رانیا یاسالم یجمهور یکه قهرمان مل یمیبا رژ

خود را بر  یهاست زانوکه سال یمیرژ کند؛یعملش افتخار م نیا

 فشارد؛یم یاسالم یاقتصاد جمهور یتنفس یو مجار هاانیشر

و امروز  دهناکام مان یاسالم رانیا هیعل شیهااستیکه تمام س یکشور

 واست، مذاکره  دهیرس رانیدر مواجهه با ا یراهبرد بستبن کیبه 

 استیس یهانه با اصول انقالب و نه با چهارچوب ن،یگفتگو کرد. ا

بر  نکهیکما اسازگار است،  ینیو د یو نه با عزت و شرف مل یخارج

قابل  منطق دیپلماتیک نیزولو  منطقی چیبوده و با ه زیضد آن ن

مقاومت، سازش  ایسازش  یدوراه نیدر انتخاب ب -0 ست.ین هیتوج

که عمالً  یمقاومت همآنت، اس« مقاومت»از  شتریب مراتببه اشنهیهز

کامالً  کایممنوعه آمر یآن در منطقه یهالرزهپسبه بار نشسته و 

 دهیاز قدرت رس یبه سطح یاسالم ی. امروز جمهورشودیاحساس م

است. امروز  دهیبه چالش کش شخود خلوتاطیحرا در  کایکه آمر

 منتقل شده است. کایبه آمر ایاز غرب آس یباز منطقه

 ایو غرب آس رانیدر قبال ا کایآمر یخارج استیس :یاهبردر نکته

 یهازشیبه دنبال خ زین کایسقوط است. اوضاع داخل آمر در حال

 طیشرا ترینملتهب ،زشانیرخونکفایت و سردمداران بی هیعل یمردم

 یطیشرا نی. در چنکندیتجربه م ریسده اخ کیخود را در طول 

ه با مذاکر یکنون طیفکر کرد. در شرا کایبه مذاکره با آمر دینبا یحت

دست که با  یکمک به بقاء دولت یعنی ن،ییولو در سطوح پا کایآمر

بقاء در قدرت دنبال  ی. ترامپ براشودنابودی کشیده می بهخود 

 یسکو کیعنوان مذاکره با تهران به زیو به م گرددیم رانیمذاکره با ا

 کیاستراتژ یخطا کی زیم نی. نشستن پشت اکندیپرش نگاه م

و دادن همان امتیازی است که ترامپ برای خالصی از اوضاع  است

 .این روزهای کشورش نیاز حیاتی به آن دارد

 (دنیآخوش دیحمنویسنده: )

 یبرادر کيدشمنان                          روزگزارش ▼

وعات اجتمااعی  وارونه نشان دادن موضهمواره  ،یغرب یهارسانه یروان مرسوم جنگ یهاروشاز  یکی

، برای انحاراف افکاار عماومی از    شودیمتالش  یارسانهاین رفتارهای  نیترتازهدر ایران بوده است؛ در 

یاک  دروغ باه  ،کشاورمان و نظام   تیا حافظ امن یروهایو ن یرانیو ا رانیاز ا واقعیت این روزهای غرب،

 !گذاشته شود شیپرستانه به نماچهره نژاد

 سارعت اسات کاه   در یازد   متخلف یخودرو کیبا  برخورددر  سیلپاقدام  ،اصل ماجرا گزاره خبری:

آتاش   سرانجام کهاین تا شودمتوقف نمی سیپل ییهواریت یو حت اخطاربا  داشته و لومتریک 463 یباال

آیا هماه رفتارهاای   اما ؛ سپارندیمافغان در این سانحه جان غیرقانونی چند نفر از مهاجران و  ردیگیم

 یرسام  یآمارهاا بار اسااس    باه ایان موضاوع خالصاه کارد       تاوان یمایران در خصوص مهاجران را 

نفار   ونیا لیم مینا وکیا که حدود  نندکیم یزندگ رانیمهاجر افغان در ا ونیلیحدود سه م ،شدهاعالم

 نیا در تماام ا  زیا ن یرقانونیغ یحت نیمهاجر همه ،حالنیبااهستند!  ی در ایرانرقانونیغ صورتبه آنان

. اناد دهوبا  مناد بهاره  و خادمات دولتای   هاا کاال اناواع باه   رانیدولت ا میرمستقیغ یهاارانهیاز  هاسال

خود در سال گذشته با اشااره   تیساوبدر  یبا انتشار گزارش پناهندگان سازمان ملل یعال یایساریکم

 رانیا اقادام دولات ا   ران،یا افغان در مدارس ا یجوپناه آموزدانشهزار  183از  شیب گانیرا لیتحص به

 یدانشاجو  46033 بار باال  . قرارداد نیمورد تحس افغان را نیمهاجر لیتحص نهیزم کردنفراهم  یبرا

 رانیا در ا ایا اقامات دارناد و    رانیا کاه در ا  شوندیم یانیکه شامل دانشجو کنندیم لیتحص زین افغان

 ،اناد شاده  لیالتحصفارغتاکنون  زینهزار نفر  8و  اندآمده رانیبه ا لیادامه تحص یبرا ایو  اندشدهمتولد 

 مساالل ، در بخاش  اناد فراگرفتاه  رانیا را در ا یاحرفهویفن یهاآموزشهزار افغان  46 بربال  همچنین

 رانیا در ا یاماه یب گاان یخاص از خادمات را  یهایماریب یدارا یجوپناههزار  441 بربال هم  یپزشک

کودکاان   انیدر م عیشا یماریب که (ASD) سوراخ قلب یماریدرمان بمثال عنوانبه ؛هستند مندبهره

 صاورت باه  رانیا ا یاساالم  یدر جمهاور  ،وجود ندارد آنرمان کشور امکان د نیافغانستان است و در ا

 آناان هزار تان از   0افغان که  انیجوپناههزار تن از  03 بربال  زیمورد ورزش ن در .شودیمانجام  گانیرا

 یملا  یهاا میاماروز در تا   هاا آناز  یاریو بسا  اناد مشغول یورزش یهاتیفعالبه  رانیدر ا ،زن هستند

در ساط    یافغانساتان  گرانیبااز  زی، در عرصه هنر نکنندیمشرکت  یالمللنیبدر مسابقات و افغانستان 

از رفتارهای واقعی ایاران در برخاورد انساانی باا      یاگوشهتنها  هانیا حضور دارند! یرانیا ینمایاول س

 جر افغان است.برادران مها

در  هاا یغربا در مقایسه با این رفتار حسنه بد نیسات گوشاه چشامی باه رفتارهاای       گزاره تحليلي:

خادمات اجتمااعی در غارب     نیتار کوچکاز برخورد با مهاجران به کشورشان بیندازیم، مهاجرانی که 

و در  شاوند یما جداگانه در قفس انداخته  صورتبهو مادران و فرزندان آواره در این کشورها  اندمحروم

 (سید فخرالدین موسوی)نویسنده: !شودیمادعای حقوق بشری در غرب  همچنان عوض

 است: ترامپ در مسير سقوط کيآتالنت                       ژهیو خبر ▼

دو  یط نیز ینژادپرست روسیو است. هگرفت امریکاهزار نفر را در  442کنون جان کرونا تا روسیو

گذاشته است.  یو صدها مجروح به جا یهزار زندان 40کشته،  40کشور  نیهفته گذشته در ا

( کارشناسان سالمت در شودیماین حوادث در امریکا همچنان سانسور  یهاکشته ی)اگرچه آمارها

 نیا تیوضع .دانندیکرونا م روسیتر از وخطرناک اریبس ار ینژادپرست روسیواند گفته کایآمر

 2344را با تونس سال  کایآمر ،کیآتالنت ییکایآمر هیاست که نشر یبحران یقدربه کایآمر یروزها

 طیراه درک شرا نیترامپ آغاز شده است... بهتر میرژ یروند سرنگون: »است کرده و نوشته سهیمقا

و تونس نشان  نیکراصربستان، او یهانمونه ؛مشابه در خارج است یهانگاه به نمونه ،کایدولت آمر

 «.شوندیناگهان از او جدا مهم به  عیافراد مط ،یاسیرهبر س تیکه با از دست رفتن مشروع دهدیم



 

 

  

 اخبار ▼

 در لحظات آخر يتنفس مصنوع

در خصوص  یاتم یانرژ یالمللنیآژانس ب رکلیمد «یرافالل گروس» ماههسهگزارش  تقارن

توسط  نیو چ هیروس ران،یا هیگسترده عل یمیتحر یشنهادیبسته پاراله با  رانیا یاتم یهاتیفعال

با  رانیا هیعل فشارهااز  یاتازهدور  یریگشکل( RSC)«کایآمر خواهانیجمهور یمطالعات تهیکم»

 میترامپ و ت دهدیمنشان  کردیرو نی. ادهدیم یرا گواه یو فن یحقوق ،یاسیس زمانهم کردیرو

 یهامؤلفهاز  رانیهوشمند ا یبرداربهرهرا به لطف  یراهبرد یهارقابتعرصه  یو یمل تیامن

 اشیواگذار کرده است. ترامپ اکنون شاهد آن است که پروژه فشار حداکثر ،خود یقدرت مل

به برجام توازن  یاهستهبا کاهش تعهدات  یاسالم یشکست خورده و در کنار آن جمهور

موازنه  ،یو فرابرجام یبرجامبا اقدامات درون عمالًداده و  شیخود را افزا یانسجام مل ده،یبخش

رقابت با  نیرا در ا نیه و چیمسئله توانسته روس نیرا برقرار نموده است، در کنار ا کایفشار با آمر

اکتبر و  48 رانیا یحاتیتسل یهامیتحر داندیمترامپ خوب  نیخود همراه سازد. عالوه بر ا

کرد،  دییرا تأ رانیا یابودن برنامه هسته زیآمصل  یاتم یانرژ یالمللنیگزارش آژانس ب ازآنکهپس

 یسازپرونده قیفاحش را از طر کستش نیا خواهدیمبرداشته خواهد شد، لذا  تیامن یتوسط شورا

( PMD) یبرنامه اتم یظامن یحکام آژانس به بهانه ابعاد احتمال یبا فشار به شورا همآن ،یاهسته

 یهامیتحرآورد و اگر بتواند  به عملممانعت  یحاتیتسل یهامیتحرجبران نموده و از لغو  رانیا

و  هیبر روس هافشار ،یمیتحر یابزارها قیاز طر خواهدیم زمانهم کای. آمرندیاعمال نما یدیجد

 (مسئول سیاسی ندسا ،)احمد بنافی را به سمت خود بکشاند. هاآنرا افزایش دهد تا بلکه  نیچ

 ها انداختبر سر زبانرا  «دهايسفقهي»دوباره ، «یاکبر طبر»علني دادگاه 

زاده، بازپرس قاسم ژنیب ازجمله شمتهم همکارانو  یجلسه دادگاه اکبر طبر نیاولماه خرداد 48

متهمان را  ،فرخواستیدادستان با قرالت ک ندهیآن نما یکه در ط شد برگزاررسانه  یسابق دادسرا

 استیبه ر یسیرل اهللتیآ نکهیبعدازاروز  1 او متهم کرد.« در ارتشا یچندنفرشبکه  لیتشک»به 

در هر  نیدبا مفس برخورد زندان شد. یبازداشت و راه یسیرل با دستور شخص ،دیرس هیقضالقوه 

که چگونه این است  سؤال اما ،مباهات است هیما یاسالم یجمهور یبرا اندبودهکه  یپست و مقام

 یزیکه دستاو شوندیم یمرتکب جرالم اقتصاد یارشد کشور مسئولمقامات  هیدر سا یافراد

که  یبا افراد ریاخ یهاسالدر  ییدستگاه قضا برخورد .یمتهم کردن انقالب اسالم یبرا شودیم

دغدغه را به دنبال  نیا اما ،است دیام هیما اگرچه ،اندبوده یارشد کشور یهارتبهدر  هاآنبستگان 

ملت مقاوم و شجاع  بدهد. نهیهزافراد فاسد  ینبات اتیح یبرا یدکشور با یدارد که تا چه زمان

سو  گریشاهد پرپر شدن جوانان خود و از د نندتواینم هاآن از این وقایع دارند؛ یدل پرخونایران 

، ءارتشا ،ییشوپولبا  یگر سو کسانیباشند و از د ضدانقالب یهاانیجرطعنه و سرزنش 

و  یتمدن هیروح ،یقانون مسئوالن پناه... در  و ینجوم یهاحقوق ز،یانگفساد انتصابات ،یخوارنیزم

 کنند. لگدکوبرا  یانقالب اسالم یواال

 زادهيحاجاز زبان سردار  «شهيد صياد»ماجرای انتقام خون 

 گفت: یرازیش ادیص دیانتقام شه اتیسپاه در سالگرد عمل یهوافضافرمانده  زادهیحاجسردار 

و به بودند  ریگیکمک کردند و پ اریجنگ بس لیتوپخانه سپاه در اوا یریگشکلدر  ادیص دیشه»

 انیبابزاده حاجی «د.محبوب بو اریبس یموشک یهابچه ژهیوبهو  ییهوا یهابچه نیب لیدل نیهم

، اظهار سپاه آن زمان واگذار کردند ییهوا یرویرا به ن ادیص دیانتقام خون شه تیمأمور نکهیا

 کیموشک را شل یادیتعداد ز م،ینداشت یقیو کنترل دق تیهدا ستمیدر آن زمان چون س»داشت: 

نقطه را  کیموشک  کیکه با  میادهیرس یا. امروز به مرحلهمیاهداف را بزن میتا بتوان میکرد

به فاصله چند ماه در مرحله » گیرانه افزود:در توضی  این عملیات انتقام زادهیحاج سردار .میزنیم

که فقط پادگان اشرف نبود بلکه مواضع  نیسنگ اتیعمل کی ،ادیص دیانتقام خون شه اتیدوم عمل

قرار  یقرار داده بود مورد ضربات موشک هاآن اریرا که صدام در اخت یدر نوار مرز نیمختلف منافق

 یاز رجو یریتصو یکس گریهم د خیتار آن از بعدشد و  رفتهگ هاآناز  ینیکه تلفات سنگ میادد

 «.دیمنحوس ند

 کوتاه اخبار ▼

/ رباسيو ا نگيقطعات بوئ يبه دانش طراح رانيا يابيدست ◄

 یبا توجه به فشارها»اعالم کرد:  یراه و شهرساز ریوز معاون

 ،یاتیو عمل یدرباره محدود کردن اراله اطالعات فن کایآمر نیسنگ

را  یرانیا یماهایهواپ یدکیقطعات  رباسیو ا نگیبول یهاشرکت

 نیا یاست که به توان طراح یدر حال نیا .کنندینم ریتعم

 یخوببهقطعات را  نیا میتوانیو م میاکرده دایقطعات دست پ

 «است. شدهحسابکه البته با شناسنامه و  میبساز

کوردن داف  /خرند؟يهمه تفنگ م نيا هاييکايچرا آمر ◄

 یمردم ما با هم مشکل» :دیگویم کایآمر یافسر سابق اطالعات

 نیا توانندینم یاز دولتشان متنفر هستند ول هاآنندارند، 

 ؛خرندیخاطر مدام اسلحه م نیبه هم ،نفرت را نشان دهند

من خودم  مثالًاند. شده یبازاسبابکه حاال مثل  ییهاتفنگ

 «دارم! هاآنتا از  20

پاکستان بعد ارتش  /قابل توجه غرب پرستان محترم! ◄

پول  یالملل نیکشور با صندوق ب نیسال تعامل ا 13از 

(IMF و )یاقدام مال ژهیسال تعامل با گروه و 20 (FATF ،)

خود قرار داد! و از  «یدشمنان خارج» ستیدو نهاد را در ل نیا

خود  «یمل تیامن هیعل میمستق داتیتهد»ها تحت عنوان آن

 کرد! ادی

 /شد دهيبرچ کايسال در آمر 25۱پس از  یداربرده نماد ◄

روز جمعه  کایآمر یاینیرجیو التیدر ا کزبرگیشهر فردر مقامات

 یاز نمادها یکی متحدهاالتیادر  ریاخ یهااعتراضبه دنبال موج 

که از  یسنگقطعه. از دندیشهر را برچ نیدر ا یداربردهدوران 

قرار داشت در  کزبرگیتاکنون در شهر فردر شیسال پ 416

 هابرده. شدیماستفاده  هابرده دوفروشیخر یبرا یداربردهدوران 

 سنگقطعه نیا یبر رو دیبا کایآمر یاز جنگ داخل شیپ

 شنهادیپ هاآن یرا برا متیق نیشتریبکه  یتا فرد ستادندیایم

 شود. هاآن ندهیصاحب آ ،کردیم

در  نیخارجه چ ریوز «ییوانگ » آمريکا هيچ حقي ندارد!/ ◄

متحده بعد  االتیا»کرد:   یتصر تیامن یشورا یبه اعضا یانامه

از برنامه جامع اقدام مشترک  یعضو گرید دن،یاز کنار کش

 تیامن یدرخواست از شورا یبرا یحق چیو ه ستی( نبرجام)

 «.[ نداردهامی[ بازگشت ]تحرسمی]مکان یجهت فعالساز

 در يک نظرسنجي/ هايتهراندعوا و ضرب و شتم نتايج  ◄

در یک نظرسنجی  (سپایا)مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

 ای گانیهمسا نیدر ب»کرده است  سؤال یشهروندان تهران از

همراه با  زیآمخشونت یشما تا چه حد دعواها شاوندانیخو

نتایج  رد یگیبا فرزندان صورت م نیوالد نیضرب و شتم ب

درصد از  8056»جالب توجه بوده است:  این نظرسنجی

و  «یتا حدود»درصد  1، «اصالًکم و »شهروندان به مقدار 

اعالم کردند که دعوا و ضرب و  «ادیز»درصد به مقدار  050

 شاوندانیو خو گانیهمسا انیو فرزندان در م نیوالد نیشتم ب

 «ند.اهپاسخ نداد سؤال نیبه ا زیدرصد ن 154. ردیگیمصورت 


