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 باغابعاد استراتژيک بحران قره       روز حرف▼

تری پيدا كرده است و تحوالت اين حوزه در باغ ابعاد تازهبحران قره

دو سطح در حال رخ دادن است. در سطح تاكتيکی ظواهر امر از 

درگيری بين دو دولت حکايت دارد، اما رخدادهای مهم و 

 بندی است.كننده در سطح استراتژيک در حال صورتتعيين

ای در كشور ای و فرامنطقهدخالت مستقيم بازيگران منطقهـ 2

 .ريزی هدفمند و راهبردی حکايت داردآذربايجان، از يک برنامه
و آذری در  صهيونيستیاتاق عمليات مشترک آمريکايی، تركی، 

صدد تهيه طرحی برای گسترش ناتو در آسيای ميانه از طريق 

آذربايجان است تا در قالب اين طرح  های نظامی تركيه درپايگاه

ارتباط جغرافيايی و زمينی بين آذربايجان و تركيه كه هم 

 .اكنون تحت كنترل نيروهای ارمنی است، برقرار شود
تالش برای ايجاد يک ساختار نظامی برای ناتو با هدف  ـ1

افزايش فشار و تهديد عليه ايران در شمال غرب اين كشور از 

باغ است. صهيونيستی از مداخله در بحران قره ديگر اهداف رژيم

رژيم صهيونيستی با ايجاد يک رقابت كاذب و هدفمند ميان 

آذربايجان و ارمنستان برای افزايش نفوذ در هر دو طرف 

را منازعه، باالترين نقش را در ايجاد درگيری و دامن زدن به آن 

دهد كه رژيم های دقيق نشان میدارد. همچنين ارزيابی

در سازی روابط با امارات و بحرين، صهيونيستی به موازات عادی

  . ايران استجمهوری اسالمی امنيتیدرمحيطسازیبحرانانديشه
های تکفيری دهد، استقرار تروريستشواهد ميدانی نشان می ـ9

جنوب  آذربايجان، ازبکستان، در طول نوار مرزی تركمنستان،

فغانستان در نزديکی شرقی تاجيکستان و شمال شرقی ا

محاصره استراتژيک  مرزهای چين، به عنوان بخشی از برنامه

های نيابتی ها و تنشچين، روسيه و ايران و دامن زدن به جنگ

 .شوددر اين مناطق انجام می

جمهوری اسالمی ايران در خصوص بحران  نکته راهبردی:

ون كه تفاوت نيست چطرف. بیتفاوت است، نه بیباغ نه بیقره

يک چالش امنيتی در مرزهای شمالی ايران است و خاصه با 

حضور برخی متغيرهای خارج از منطقه اين چالش، ابعاد 

طرف نيست چون كه تری نيز پيدا كرده است. بیعميق

اغ را بخشی از سرزمين يک كشور بهجمهوری اسالمی قر

اشغالی ای را منطقه باغقرهبيند. ايران در اين زمينه مسلمان می

داند، اما به روش نظامی برای حل و آذربايجان را محق می

 مسئله معتقد نيست. 
جمهوری اسالمی ايران صراحتا و قويا به برخی بازيگران  ـ1

ها نبايد در مناطق منطقه هشدار داده است كه پای تکفيری

شمالی ايران باز شود و امنيت سرزمينی ايران دچار مخاطره 

دادن چنين موضوعی ايران در وهله  در صورت روی شود.

نخست هشدار خواهد داد و چنانچه موثر نيفتاد ايران به واكنش 

 مستقيم روی خواهد آورد. )نويسنده: عزيز غضنفری(
 

 
 

 
 
 

 

 تبليغاتي هایتحريم                                 روز گزارش▼

 شده ميان آمريکا انتخاباتی هایترقاب چالش پر و مهم بخش به تبديل اسالمی جمهوری موضوع

 ايران عليه حداكثری فشار پروژه شکست و ايران اسالمی جمهوری با ترامپ مواجهه نحوه. است

 .است شده تبديل انتخاباتی كارزار اين در او آشيل پاشنه به

 رد،ك اعالم ایبيانيه در( اكتبر 8)مهر 2۱ پنجشنبه عصر آمريکا داریخزانه وزارت :خبری گزاره 

 كنندهبه دنبال اين خبر، مسئول هماهنگ .است داده قرار تحريم تحت را ايرانی بانک 28

 بيشتر ايران، عليه جديد هایتحريم پيام» اوباما اعالم داشت: دولت در تحريمی هایسياست

 منتقدان»: نيز گزارش داد« تايمزنيويورک» .ايران نه است آمريکايی دهندگانرأی به معطوف

 .«بکشاند مذاكره ميز پای به را ايران نيز جديد هایتحريم است بعيد يندگومی

به  نمايد، تبليغاتی پشتيبانی انتخاباتی رقابت در ترامپ از است قرار اقدام اين ـ2 :تحليلي گزاره 

 خواهد مذاكره ميز پای ايران زودی به و كرده فلج را ايران هاتحريم اين كند وانمود كه ایگونه

 نشان كه است اين دنبال به ترامپـ 1. است نشده ديده آن از اینشانه هيچ االن تا كه چيزی آمد؛

 مربوط هاكانال اين اگر حتی است، نموده مسدود را ايران مالی كنندهتأمين هایكانال تمامی دهد،

 وعده سازیباراعتبی برای اقدام اينـ 9. باشند دارو و غذا تأمين برای بشردوستانه و پزشکی اقالم به

 چرا كه است؛ شده طراحی نيز انتخاباتی كارزار در وی ایرسانه مانور قدرت كاهش و بايدن جو

 تحت طرح اينـ ۴. گشت خواهد باز برجام به نوامبر 9 انتخابات در پيروزی صورت در نموده اعالم

 جهانی پولی و یمال نظام از ايران كردن خارج هدف با ايران مالی هایشريان كامل قطع عنوان

 بنياد توسط قبل از كه «كروز تد و كاتن تام» جمهوريخواه ايرانی ضد شدت به سناتور دو توسط

 .است شده درخواست ترامپ به بود، شده پيشنهاد هادموكراسی از دفاع

 سطح در بيشتر باشد، داشته راهبردی ارزش آنکه از قبل مذبوحانه اقدام اين :بندیجمع 

 يقيناً. است اعتبار دارای ترامپ، برای رأی صندوق كردن پر جهت هم آن ليغاتی،تب و ایرسانه

 خاص طور به و آمريکا حداكثری فشار پروژه مقابل در است كرده اراده اسالمی جمهوری

 نيز خوبی به اينکه بر مضاف ندهد؛ امتياز و نکرده خم كمر ترامپ هایخواهیزياده و هاطلبیجاه

 حوزه به آن ابعاد شرمانهبی كه جنگ اين مقابل در چگونه است آموخته سخت دوران اين در

 (بنافی احمد: نويسنده) .بيابد را آن با مقابله هایراه و ايستاده يافته، تعميم نيز بشردوستانه

 نتايج ميداني کارزار در قره باغ                         ویژه خبر ▼

 الشرقيه، جيش مراد، سلطان) تروريستی هایگروهک عناصر تعداد گذشته روزهای در

 1۹۹ و هزار به تن 9۹۹ از آذربايجان در...( و  الفرقان تيپ الشام، جبهه النخبه، ارتش الحمزه،

 مستقر ارمنستان دولت فرمان تحت نيروهای با جنگ مقدم خطوط در و يافته افزايش تن

 همراه به تروريستی هایهکگرو عناصر آمده، دست به اطالعات آخرين براساس .اندشده

 در همچنين و باغقره شرق جنوب مناطق ،«ترتر» منطقه غربی محور در آذربايجان نظاميان

 مستقر...« و مارتاكرت آقدام، خوجاوند،» جمله از باغ،قره با مشترک مرزی مناطق شرق

 جريان در تركيه دولت پشتيبانی با آذربايجان ارتش نيروهای و تروريستی عناصر .هستند

 منطقه غربی محور در را منطقه و روستا شهرک، چندين اندتوانسته سنگين هایدرگيری

 محور در هادرگيری حاضر، حال در .خود دربياورند سيطره به باغ قره شرق جنوب و ترتر

 مشترک مرزهای نزديکی و ترتر شهر غرب حومه) باغقره منطقه شرق جنوب و شرقی شمال

 دومين در تروريستی هایگروهک عناصر و آذربايجان مسلح نيروهای .اردد ادامه( ايران با

 اندشده باغ، موفققره منطقه مربعی كيلومتر 8۹۹ و هزار 21 مساحت از هادرگيری هفته

 .گيرند بازپس را مربعی كيلومتر 2۹۹ مساحت حداقل

 



 

 

 

 اخبار ▼

 !اوباش و اشرار از حمايت

 محالت برخی در دارسابقه اشرار و اوباش با انتظامی نيروی انهمقتدر برخورد از تصاويری انتشار

 شهروندان برای روانی و فيزيکی ناامنی ايجاد به كشیگردن و تجاهر با اخيراً كه تهران

 در ضدنظام كارزارهای در فعال «كانون» همان عناصر باز تا شد ایبهانه ديگر بار اند،پرداخته

 حقيقت .دهند قرار هدف مورد را ناجا يعنی كشور، امنيتی نظومهم از ديگر بخشی باراين داخل،

 هایسياست و هاشيوه برخی جمله از مختلف، داليل به بنا گذشته، هایماه در كه است آن

 ميزان اقتصادی، حاد مشکالت وقوع همچنين و امنيتی و انتظامی هایدستگاه در گيرانهسهل

 ملموسی طرز به كشور، بزرگ شهرهای و پايتخت سطح در اشرار و اوباش نمايیقدرت و تجاهر

 اوباش، گنگستری هاینزاع از زيادی تصاوير و ويديوها اخير، هایهفته در .است يافته افزايش

 و هافيلم اين. است شده منتشر مجازی فضای در امثالهم و اشرار رجزخوانی قمه، با حمالت

 هم انتظار و بود نياز رو، همين از .دارد جدی أثيرت جامعه روانی امنيت به زدن ضربه در هاصحنه

 اين تغيير برای نمادين، و عملی وجه دو در مانوری به دست ناجا محترم مسئوالن كه رفتمی

 فضای مقابل، نقطه در و شود ارسال جامعه به «اجتماعی امنيت» عالمت ديگر بار و بزنند معادله

( هستند نمايیقدرت و دادن جوالن حال در ه مجازیفضای رها شد در متأسفانه كه)اشرار  ذهنی

 خرد در نمادين حركات و اشرار با انتظامی نيروی مقتدرانه برخورد تصاوير انتشار با شود؛ اما ناامن

 نظام عليه همه كارزارهای در كه)آشنا  هایزبان و هاقلم همان باز آنان، پوشالی هيمنه كردن

 و اشرار مشتی از و دنببر سؤال زير راو قوه قضائيه  ناجا تا آمدهدر حركت به( كنندمی آفرينینقش

 كنند! حمايت مسلح اوباش

 ؟!درآمدهای فضای مجازی کجا مي رود

 مشهد مردم نماينده و اساسی قانون 9۹ اصل كميسيون رئيس «فرپژمان نصراهلل» االسالمحجت

. دهيم می ارائه مردم به را رنتاينت گرانترين امروز ما»: اسالمی معتقد است شورای مجلس در

 با مقايسه در حتی و دنيا با مقايسه در كنندمی پرداخت مردم اينترنت موضوع در كه ایهزينه

 مختلف مسائل كه كنيممی ارائه را خدمات ترينناامن و است گرانی اينترنت افغانستان كشور

 خدماتی چه ببينيد را كره کترونيکال دولت خدمات امروز اما كرده، شروع ما با جنوبی كره. دارد

 چيزی هر و مسافرتی خدمات بانکی، خدمات درمان، و بهداشت آموزشی، مسائل در خود مردم به

 كره در باشند داشته را خدماتی چنين توانندمی كه آيدنمی ما مردم از برخی مخيله در امروز كه

 كه است اين علتش دهيم؟می ائهار مردم به زمينه اين در خدماتی چه امروز .شودمی ارائه

 هادولت. است دولت يکی. بردارند منافع اين از دست خواهندنمی برخی كه است منافعی يکسری

 را منافع اين و كنند مردم جيب در را دست باالترين بتوانند كه موضوع اين با ارتباط در دائماً

 تا بلکه ميليارد، هزار 9 ،8 باالی نهساال شايد مجازی فضای در. دارند آفرينینقش باشند، داشته

 اين به بخشی بايد رود؟می كجا پول اين. كندمی دريافت ارتباطات وزارت را پول ميليارد هزار 2۹

 «.بدهد زيرساخت توسعه مردم به كه بيايد سمت

 آخرين پرده از کارزار فشار حداکثری

: گفت كرد و اظهارنظر نايرا عليه ديگر بار راديويی مصاحبه يک در جمعه روز ترامپ

 بدی كار و([ ركيک الفاظ از استفاده]...)اگر : اندگرفته اخطار آنها. داندمی را اين ايران،»

 داده ترامپ وعده.« نداشته سابقه حاال تا كه آوريممی سرتان باليی دهيد، انجام ما عليه

 به را ايران ،«ثریحداك فشار كارزار» به موسوم سياست پيگيری و برجام از خروج با بود

 در .كرد خواهد مجاب ـاو زعم به ـ«بهتر توافقی» به رسيدن برای مذاكره ميز پای حضور

 ناكام هدف اين تحقق در آمريکا دولت گذرد،می وعده اين از سال 1 از بيش كه حالی

 نوامبر ماه جمهوریرياست انتخابات آستانه در خصوص به ترامپ دليل همين به و مانده

روزنامه  گاهيپا .است گرفته قرار انتقادات آماج آمريکا در مختلف هایگروه ویس از

كرده و نوشته استفاده او  فيتوص« بد دهن» یخبر، ترامپ را فرد نيپوشش ادر « مترو»

 لياز كاربران، او را به دل یاريرو شد و بسروبه یمجاز یاز دشنام فوراً با انتقاد در فضا

 مورد انتقاد قرار دادند. ،یجمهوراستير گاهيسب با جااستفاده از لحن نامتنا

 

 کوتاه اخبار ▼

/ !کنندمي عمل دهند،نمي روزه 9۱۱ وعده جهادگران ◄

وگو با اصفهانی در گفت جهادگر ، مداح«سيد رضا نريمانی»

 محقق جهادگران توسط توانيم،می ما شعار واقعاً» :تسنيم گفت

 دارند ما مسئوالن از ضیبع كه نگاهی بالعکس درست شود؛می

 برخی مثل جهادگران .شودنمی محقق شانهایوعده و

 اگر !كنندمی عمل بلکه دهند،نمی روزه 2۹۹ وعده مسئوالن

 روستايی يا و شهر به مقامی و پست هر در دولتی مسئوالن

 شما نظر به نکنند، عمل شانوعده به و دهند ایوعده و بروند

 انقالب و نظام به يقيناً شوند؟می بدبين كسی چه به مردم

 «.شوندمی بدبين

 ريچارد» !/ايران مقابل در شکست بيشترين رکورددار ◄

: است معتقد ماساچوست دانشگاه استاد و اقتصاددان ،«ولف

 اين در و خورده شکست بارها ايران عليه تحريم در آمريکا»

 به دندارن جرئت آمريکايی مقامات اما است، زده ركورد زمينه

آمريکا  خارجه . در همين زمينه وزير«كنند اعتراف موضوع اين

نتيجه بودن سياست فشار حداكثری عليه بدون اعتراف به بی

 عليه حداكثری اقتصادی فشار»: كشورمان، مدعی شده است

 «.يابدمی ادامه مذاكرات اين كشور با موافقت تا ايران

 جنوبی كره بدهی !/ايران به هفت ميليارد دالری بدهي ◄

 سال 1 گذشت با كه است دالر ميليارد هفت ارزش به مجموعا

 در بدهی اين. است نشده پرداخت آمريکا هایتحريم بهانه به

 در اينکه وجود با. است بوده ايران از گازی ميعانات خريد ازای

 حتی و بوده جريان در طرف دو بين هايیرايزنی مدت اين

 حاال تا اما شده كره با اقالم خیبر و دارو خريد درباره توافق

 جمهوری هرچند. است نگرفته صورت آنها ناحيه از اقدامی

 كه كرده عنوان حتی و اعالم را خود اعتراض بارها ايران اسالمی

 كماكان ولی كند،می پيگيری حقوقی طريق از را موضوع اين

 .هستيم سئول تعلل شاهد

 مسئول «ايزدخواه» خودروی داخلي روی خط بورس/ ◄

 تحول طرح درباره مجلس صنايع كميسيون خودرو در كارگروه

 تمامی طرح اين اساس بر» خودرو توضيح داد: بازار و صنعت

 عرضه كاال بورس طريق از صرفا داخل توليد خودروهای

 «.شوندمی

 ستاد رئيس /آمريکا گوش بيخ ايران پای صدای ◄

 در ايران ورحض از نگرانی اظهار ضمن آمريکا جنوب فرماندهی

 ايران. يافته افزايش ونزوئال و ايران روابط: »گفت ونزوئال،

 شيطنت ما همجوار منطقه در دارد فرصت كه كندمی احساس

. بيندمی نفوذ انواع برای فرصتی را اينجا در حضور ايران. كند

 .«است هشدارآميز و مهم حضور اين

نسبت همدستِ شياطين،  (:93احکام سياسي )سؤال  ◄

منحرف چه  سياسی هایگروه هيونيست و آمريکا دادن بهص

حکمی دارد؟ پاسخ: مانعی ندارد؛ زيرا كسانی كه در جامعه با 

های شيطانی به تخريب جامعه و انحراف اقدامات، ابزار و روش

نمايند، تحت هر عنوانی كه باشند، همدستان اجتماع اقدام می

 شيطانند.
 


