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 !مذاکره مخالفين نام به توهمي                 روز حرف▼

 که کسی کنم هضم توانمنمی من که گفته اخیراً روحانی آقای

 .باشد مخالف تحریم برداشتن و مذاکره با اما باشد، ایران ملت عضو

 دیپلماسی عرصه سربازان فشرده مذاکرات -1 :نکات تحليلي

 است کسانی همه و انقالب معظم رهبر تأیید مورد رأس در ،کشور

 داد نشان رهبری معظم مقام اخیر دعای. دارند را کشور دغدغه که

 برای خارجی سیاست دستگاه تالش و کار کلیت با ایشان که

 آقای به باید -2. دارند موافقت ایران ملت حقوق از قاطعانه دفاع

 مخالف که نیست ایران در مؤثری گروه و فرد ،گفت جمهوررئیس

، است نگرانی مایه آنچه ازقضا. باشد هاتحریم رفع و مذاکره

هسته مذاکرات در هست یادتان! است غریب شماوجیبع رفتارهای

 ،بودند مذاکرات مشغول تیم کهدرحالی بعد به 92 هایسال در ای

 شود؟ حل مردم خوردن آب مسئله تا کنیم مذاکره باید که گفتید

 دهدمی نشان قطعی طالعاتا -3 است؟ خالی کشور خزانه گفتید

 کشور هایدیپلمات به غربی طرف مذاکرات، همان جریان در که

رئیس چون ،هستید توافق و مذاکره به ناچار شما که بودند گفته

 گذشته سیاق بهما ش! است خالی دولت خزانه که گفته جمهورتان

 بیان و خالی را کشور هایدیپلمات دل بارتأسف اقدامی در و

 گذاشته تأثیر هم مرغتخم و مرغ تولید در حتی تحریم کردید،

 برجام تلخ تجربه چون ؛جاستبه دلسوزان برخی نگرانی -4 !است

 محترم وزیر و شما مگر! جمهوررئیس آقای. هاستآن رویپیش

 نه و است شده لغو ایران هایتحریم نگفتید صراحتبه خارجه

 آینده جمهوررئیس اگر حتی که نگفتید 94 سال در مگر تعلیق؟

 و برجام از خروج توان برجام، مخالف و باشد خواهجمهوری آمریکا

 هااتفاق این دوی هر که دیدیم اما ندارد؟ را هاتحریم ناندبازگرد

 معطل را کشور اقتصاد ؛است این دلسوزان حرف -5. داد روی

 نیز اینکهم. کنیدمی است سال هشت که کاری نکنید، مذاکرات

 مخالفین و موافقین دوگانه فکر به انتخابات آستانه در گویندمی

 کشور علیه ظالمانه هایتحریم امروز معتقدند هاآن. نباشید مذاکره

 .نکنید کاریسیاسی لطفاً اما است، بهتر فردا از ،شود رفع

 االتؤس این دارند حق انقالبی عناصر !روحانی آقای :نکته پاياني

 همه حاضرند جاری مذاکرات در هاآمریکایی آیا که بپرسند را

 هاآمریکایی آیا بردارند؟ را اندکرده وضع که ایظالمانه هایتحریم

 آیا تعلیق؟ نه و کنند لغو را هاتحریم حاضرند کنونی مقطع در

 شد، برداشته هاتحریم اگر که دهند تضمین حاضرند هاآمریکایی

 اصلی دغدغه کرد؟ ترامپ که نکند آن آمریکا آینده جمهوررئیس

 خطوط رعایت با اگر. هاستپرسش این دلسوزان روزهای این

 ظالمانه هایتحریمتوانید می انقالب، معظم رهبر سوی از شدهاعالم

 (غضنفری عزیز :نویسنده) .بکنید را کار این فردا همین ،بردارید را

 

 

 در منطقه شرارت يامدپ                                   روز گزارش▼

 در مهیب انفجار از خبر صهیونیستی رژیم هایرسانه (ماهاردیبهشتول ا) چهارشنبه عصر

 بامداد 1:20 ساعت نزدیک ،ادامه در همچنین .دادند( تامر) موشکی موتورهای ساخت کارخانه

 اتمی تأسیسات نزدیکی به موشکی اصابت از مجدداً هارسانه همین )دوم اردیبهشت( پنجشنبه

 .دادند خبر رژیم آن خاک در دیمونا

 نزدیکی به موشک اصابت و( تامر)سازیموشک کارخانه در انفجار -1 :تحليلي هایگزاره

 رژیم شرور گردانندگان محاسباتی و ذهنی فضای کنندهدگرگون دیمونا اتمی تأسیسات

 و آشکاری است پیام این .کنند عبور قرمز خطوط از اندداشته عادت که است صهیونیستی

 دیگران، ممنوعه محیط در تواندمی کندمی فکر که رژیمی به کنندهتعیین پاسخی حالدرعین

 رژیم تا است بازدارنده نوع از آشکار پیام حاوی اقدام این .بگذارد قدم هزینه پرداخت بدون

 کنندهویران و سخت پاسخ با دیگران ملی امنیت محیط در بازی ریسک بداند صهیونیستی

 نقاط از که اشغالی هایسرزمین در شدهداده اسکان مهاجرین همه برای -2 .شد خواهد مواجه

 امنیت، اند،آمده اشغالی فلسطین خاک به ترامن و بهتر زندگی آرزوی در دنیا مختلف

 گونههیچ ،شود خدشه دچار اصل این کهدرصورتی و است حیاتی نیاز و اولویت تریناصلی

 که تهدیدی تریناصلی اکنون .ندارند صهیونیستی علیج رژیم و سرزمین این به خاطریتعلق

 مذهبی و اقتصادی اجتماعی، شدید تضادهای کند،می تهدید را جعلی رژیم این موجودیت

 -3. کرد خواهد تشدید را روند این طورقطعبه ناامنی افزایش و موجود وضع تداوم که است

 دودستگی گیریشکل موجب ،راهبردی هایحوزه در ژیم صهیونیستیر شدید پذیریآسیب

 نتانیاهو، علیه مختلف شهرهای در روزانه تظاهرات با زمانهم و شده رژیم این در شدید

 توانایی عدم و کنونی موشکی تهدید -4 ی داخلی بر این رژیم را دوچندان خواهد کرد.فشارها

 قرار آنان ادعایی توان ذیل صهیونیستی رژیم واقعی توان داد، نشان آن انهدام و رهگیری در

 دفاعی سامانه خطاناپذیری از طمطراق با ازاینپیش تا آنچه گردید، نمایان تقریباً چراکه دارد؛

 وزیر لیبرمن که جایی تا است؛ اعتبار دارای ایرسانه سطح در صرفاً گفتند،می آهنین گنبد

 .است پوسیده ما دفاعی سامانه که کرد اعتراف نیز رژیم آن جنگ سابق

 رژیم شرور سردمداران برای روشنی هایپیام واجد قطعاً مهم بسیار رخداد دو این :بندیجمع

 ترخطرناک و تربزرگ بسیار ابعاد با هاییهزینه تواندمی شرارت تداوم که است صهیونیستی

 رخدادهای پیام نتواند نتانیاهو اندک سیاسی هوش اگر .باشد داشته دنبال به رژیم این برای

 درک است حیاتی هایزیرساخت از حفاظت در رژیم این مفرط ضعف آن ترینمهم که را اخیر

 .باشد داشته جبران برای فرصتی آینده در نیست معلوم کند،

 در انتظار رژيم صهيونيستي! هاسعودی مشابه تيسرنوش          ویژه خبر ▼

 از ناشناخته موشک یک»نوشت:  صهیونیست سیاسی و امنیتی تحلیلگر «بیخور جای»

 موشک این آیا ؛درآید صدا به خطر آژیر صدای تا شد شلیک دیمونا سویبه سوریه در ایمنطقه

 است؟ شده شلیک شیعه نظامیشبه هایگروه سوی از آیا است؟ کرده شلیک اسد بشار ارتش را

 بازی مشغول اسرائیل رهبران اما است، گرفته قرار خود شرایط دشوارترین در اسرائیل

 نیمی مذکور موشک که دهدمی نشان موشک این از منتشرشده تصاویر .هستند جنگیخروس

 که کرد مطرح را پرسش این باید پایان در .است پیموده تقریباً را( اشغالی فلسطین) اسرائیل از

 در شیعه نظامیشبه گروه یک تا شد خواهد گرفتار هاسعودی سرنوشت به هم اسرائیل آیا

 «.کند؟ نماییقدرت مقابلش
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 اخبار ▼

 کندميها را هموار راه قانوني کردن تمام تحريم وين مذاکرات: الريجاني محمدجواد

 شده بیان انتظارات» :در یادداشتی تأکید کرد کار کشورماندیپلمات کهنه« الریجانی محمدجواد»

 میدانی قرائن با وین، مذاکرات درباره صالحی و ظریف و روحانی آقایان مانند مسئوالن توسط

 دیگری هاینشانه واقع عالم و است خوب زیادی{ هاآن بینیپیش: }بگویم توانممی ندارد؛ تناسب

! شد عمل بد ولی ،شد بیان خوب[ به برجام] آمریکا بازگشت مورد در ایران موضع !فرستدمی را

 بعد ؛شود آزمایی راستایی ؛کند عمل آمریکا ؛نداریم وگوگفت و جلسه به نیاز شد گفته کهوقتی

 سیاست !دهدمی و داده هدر را مبنا این تمام وین مذاکرات اما بود؛ دقیق و درست ؛بگذارند جلسه

 سرگرم مذاکرات این در را ایران ،ارعاب و تطمیع با که است این او اروپایی متحدان و آمریکا فعلی

 هم ایران و شودمی تشکیل عضو پنج و آمریکا حضور با اصلی جلسات مدتی از پس و دارندنگه

 تمام کردن قانونی برای را راه مسیری، چنین در برجام احیای !دارد را خود مطبوعاتی هایمصاحبه

 و ایران توسط برجام از تخلف: است کنصافجاده دقیقاً برجام متن زیرا نماید،می هموار هاتحریم

 «.!امنیت شورای در مجدد طرح به نیاز بدون هاتحریم بازگشت و! ماشه به معروف مکانیزم

 !آويوتل و واشنگتن برای شفاف پيامي

در واکنش به خبر اصابت موشک به مناطق نزدیک  الیومرأی اینترنتی روزنامه سردبیر «عطوان»

 که ایدوره» :گفتدانست و  آمریکا و صهیونیستی رژیم برای روشن پیامی آن را رآکتور دیمونا،

 شاهد موشک این سبب به را هااسرائیلی دستپاچگی .است شده تمام ،ماندمی پاسخبی حمالت

 هاآن روی را هاسالح ما اآلن و کردندمی آزمایش ما روی را خود تسلیحات هاآن که بود زمانی .بودیم

 ،کرد اعتراف و است شده دستپاچه و سردرگم اسرائیل ارتش ؛است همین واقعیت .کنیممی آزمایش

 به را موشک این که بود این پیام محتوای .کنند رهگیری را بالستیک موشک این نتوانستند هاآن

 و زنیممی را دیمونا بعد دفعه. زدیم کیلومتری 9 حدود فاصله در آن اطراف به بلکه ،نزدیم دیمونا

 که است اسرائیلی همان این .ماست هایموشک تیررس در شما حساس زیربنایی تأسیسات همه

 یک آغاز نوید شاید دیمونا موشک .است بزرگی قدرت و دارد خود سیطره زیر را جاهمه شدمی گفته

 نظر به .کرد رونمایی قدیمی هایمعادله تمام فروپاشی از موشک این. باشد درگیری قواعد در تغییر

 حساب آن روی بر هاعرب از برخی که آهنینی گنبدهای و رسیده پایان به راهبردی صبر که رسدمی

 به نشینانشهرک وحشت با توأم فرار که کسانی. هستند دروغین که شد ثابت بودند، کرده باز

 .«است پیش در عزت زمان و دهدمی پاسخ مقاومت فهمند؛می را گوییممی آنچه دیدند، را هاپناهگاه

 «رشت الکتريک»کرباسچي در پرونده  متهمان نزديک به

« رشت الکتریک»از کارخانه  ،، در جریان سفر استانی به گیالن99بهمن  16رئیس قوه قضائیه 

 ،یک تیم قضائی مجرب کارگیریبهدادگستری استان گیالن را مکلف کرد که با  کلرئیسبازدید و 

با متخلفان و  وضعیت شرکت رشت الکتریک را پیگیری کند و نحوه برخورد سرعتبهبا فوریت و 

کمتر از سه ماه از دستور و تأکیدات رئیس قوه  باگذشتحاال  را به اطالع مردم برساند. هاآنکیفر 

قضائیه، سید مهدی فالح میری دادستان مرکز استان گیالن از بازداشت متهمان اصلی پرونده 

اس گفته یک منبع بر اس کارخانه رشت الکتریک ایران و همچنین صنایع پوشش ایران خبر داد.

طبق  غالمرضا قبه معاون غالمحسین کرباسچی در شهرداری تهران یکی از آن متهمان است. ،آگاه

ها در فهرست مالکان رشت الکتریک نام خیرالنساء عسگریان همسر گزارش برخی رسانه

ده غالمرضا قبه و سو ،نوازغالمحسین کرباسچی، فاطمه صدیقیان همسر عبداهلل نوری، گیتا شاه

 خورد.جبلی دختر باجناق کرباسچی به چشم می

 !آيدمياصالحات  ت بامخالف با شعار که يطلباصالح کانديدای

 جمهوری ریاست انتخابات برایی نامزد با اعالم اصالحات مردمی حزب کل ریدب «فومنی زارع»

 سازیشفاف را خود اموال و داشته مسئولیتی قبالً که مسئولی هیچ من دولت در»، گفت: 1400

 روز این به را مملکت امروز که هاییرمال آن و طلباناصالح به کاری من. ندارد جای نکرده

 روحانی آقای از 92 سال ما اینکه بر تأکید با فومنی .«ندارم ،زدند رقم را انگیزیبی این و کشاندند

. باشند پذیرا را ما عذر امیدوارم و کنیممی عذرخواهی مردم از»: افزود بود، اشتباه و کردیم حمایت

 اگر ،است کار روی که دولتی اآلن !کردند تحمیل ما به طلباناصالح ،نبود ما انتخاب روحانی آقای

 .«است ایران به بزرگی خسارت ،بماند اضافه روز یک بخواهد

 اخبار کوتاه

رستم » /«ظريف»مجموعه با  «قاسميرستم »دعوای ماجرای  ◄

وزیر اسبق نفت و از کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست  «قاسمی

جمهوری در بخشی از مصاحبه اخیر خود با پایگاه خبری روسیا 

ی و نظامی کمی به های مشورتکمکایران » :کرد تصریح الیوم 

با  ای،اطالعیهدر روابط عمومی وزارت خارجه  «.کندها مییمنی

که حمایت جمهوری اسالمی ایران  شدیادآور رد موضع قاسمی، 

ضمن در پاسخ، رستم قاسمی  .از یمن یک حمایت سیاسی است

رئیس ستاد کل  ،ر کلیپی از اظهارات سرلشکر باقریانتشا

مستشاری ایران به مجاهدان  هایکمکنیروهای مسلح، درباره 

آقایان وزارت امور خارجه »نوشت: ، در صفحه توئیترش یمنی

 هایسیاستکه  نداشده فرجامبیچنان درگیر بازیِ مذاکرات 

 «.!اندکردهانقالب اسالمی ایران را فراموش 

در سخنان  جمهوررئیس/ هاتحريم؛ سرپوشي بر سوءمديريت ◄

ها گره را هم به تحریم مرغتخمگرانی مرغ و در حالی اخیر خود 

 سراسری کانون دبیرکه  ها ندانستربط از تحریمبی و آن را هزد

 مشکل در هاتحریم پای رد»اعالم کرد:  ایران گوشتی مرغداران

 بیشتر و نبوده پررنگ خیلی مرغ قیمت افزایش و دامی هاینهاده

 متولی دو». وی افزود: «است بوده تأثیرگذار مدیریت سوء همه، از

 دارند مشکل هم با هم خودشان( کشاورزی جهاد و صمت وزارت)

 را مشکالتش که داندنمی و شده گرفتار دو این بین تولیدکننده و

 «.کند منعکس نهاد کدام به باید

 /زد ضرر کشور به دولت ديپلماسي: هاشمي زادهقاضي ◄

معتقد  جمهوریریاست کاندیدای داوطلب مجلس و رئیسنایب

 زیادی ضرر امید و تدبیر دولت در دیپلماسی به نگاه نحوه»است: 

 خود به هرکسی فروختی، مذاکره در را عزت وقتی .زد کشور به

 هم هاایکره حتی که است همین کند، ذلیل را تو دهدمی اجازه

 را کشور .کنندمی بلوکه آمریکا تحریم بهانه به را ایران هایپول

 همسایه 15 که کشوری! اصالً کرد؛ هدایت مذاکره بدون تواننمی

 «.کند؟ زندگی دنیا بدون تواندمی مگر دارد جهانی تمدن بزرگ

/ است نکرده حسابتسويه هنوز ايران: صهيونيستي ژنرال ◄

در  صهیونیستی رژیم امنیت پژوهشکده رئیس «یادلین عاموس»

 حادثه به ایران پاسخواکنش به اصابت موشک به دیمونا، آن را 

 پشت را بغرنجی بسیار شرایط» ندانست و گفت: نطنز سازیغنی

 حالبااین .اندنکرده حسابتسویه ما با هنوز هاایرانی گذاریم،می سر

 .«نبود ایرانی موشک ،شد منفجر آنچه که بکشیم راحتی نفس باید

 

 دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد پذيرش

 علوم سیاسی، علوم مربی تربیت یهارشته قم در محالتی شهید دانشکده

 تبلیغ و توسعه اسالمی، کالم و فلسفه اسالمی، حقوق و فقه حدیث، و قرآن

 پذیرد.دانشجو می دینی فرهنگ

 1400 خردادماه اول تا :مدارک ارسال و نويسينام مهلت

 محالتی شهید دانشکده - صبح 9 ساعت ؛18/4/1400 :آزمون و مکان زمان

 نمایید. مراجعه خود هایرده انسانی نیروی به بیشتر اتاطالع کسب جهت
 


