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 يستيونيصه ميبه رژ يپاسخ مقتض        روز حرف▼

 ،4834 رماهیچهاردهم ت یعنی یروز نیدر چن شیسال پ 83

که تاکنون  یاتفاق ؛در لبنان ربوده شدند یرانیهای ادیپلمات

در خصوص آن وجود دارد و شواهد و مدارک  یادیابهامات ز

 میبه اسارت رژ یرانیهای ااز آن است که دیپلمات یحاک

 یتیاز صدها جنا یکیحادثه تنها  نیاند. ادرآمده یستیونیصه

انجام داده است. به  رانیملت ا هیاشغالگر قدس عل میاست که رژ

 .است یبهانه توجه به چند نکته ضرور نیا

قتل و کشتار و تجاوز به  هیبر پا یستیونیصه میرژ تیماه -4

 دهیگذاری شده و هرکجا که دستش رسها پایهحقوق ملت

منطقه و بخصوص  یهاملت هیرا عل یمختلف یستیدامات تروراق

ای تا داشته است. از ترور دانشمندان هستهروا  یاسالم رانیا

به  یو آموزش یحاتی، تسلیکمک ماد یگذاری و حتبمب

حاج قاسم  دیدر ترور شه ی... همکار و یستیهای ترورگروه

شهادت ای و از تأسیسات هسته یدر برخ یخرابکار ،یمانیسل

در اثبات خصومت این  ریهای اخزاده ازجمله نمونه یدکتر فخر

 میکه رژاکنون -8 است.رژیم اشغالگر با نظام اسالمی ایران 

خود قرارگرفته و  دوران اشغالگریترین در سخت یستیونیصه

درپی های پیعالوه بر محاصره توسط محور مقاومت و شکست

و  یاسیهای سر بحرانهای مختلف، در داخل هم دچادر جبهه

به  یاست، اقدامات خرابکارانه خود را برا قیعم یاجتماع

داده است.  شیافزا یدو راهبر قیمشکالت عم نیبردن ا هیحاش

ضد  میرژ نیاقدام در مقابل ا نیبهتر میبدان نکهیا یبرا -8

 یاهلل لبنان نگاهاست به تجربه حزب یکدام است، کاف یبشر

اهلل حزب یروهایبه جنوب لبنان و نحمالت مکرر  ؛بیندازیم

اهلل لبنان و حزب نیاز موازنه ب یآنگاه کنترل شد که سطح

 چیاهلل هحزب هشد؛ بدان معنا ک جادیا یستیونیصه میرژ

ای که پاسخ نگذاشت؛ رویهرا بی یستیونیصه میاز رژ یاقدام

 نیبنابرا ؛اندآن قرارگرفته ریدر مس ینیهای مقاومت فلسطگروه

سابق خود  هیرو ،اهللدر مواجهه با حزب یستیونیصه میز رژامرو

پاسخ  ،داند هر اقدامچراکه می ،محابا نداردرا در حمالت بی

 .داشتتری خواهد سخت

با  رانیا یاسالم یجمهور 4834در سال  گرچه :یراهبرد نکته

از آن،  یو مشکالت ناش یلیبودن در جنگ تحم ریتوجه به درگ

اما  ،را نداشترژیم صهیونیستی قدام خصمانه امکان مقابله با ا

 انیدررو را به پااست که دوران بزن یتیدر موقع رانیامروز ا

شرورانه  تبه اقداما یپاسخ مقتض یستیونیصه میرسانده و رژ

داند خوبی میی بهستیونیصه میرژ امروز ؛کندمی افتیخود را در

 یلیسجا ده ز ا از منافع ملی ایران ضربه بزند، یکبه ی که اگر

 )نویسنده: مصطفی برزکار( خورد!می

 

 
 

 

 

 
 

 افغانستان يدانيم تيوضع نيآخر                     روز گزارش▼

برخی از گزارش به  نیوجود دارد که در ا یادیافغانستان سؤاالت ز اخیر رابطه با تحوالت در

 پرداخته شده است.ها آن

و بحث تصرفات  یدانیم تیوضعدر خصوص فت که گ دیبا یدانیدر رابطه با تحوالت م -4

هایی مناطق طالبان پیشروی یهرچند در بعض ؛است امدهیبه وجود ن یخاص راتییتغ ،دیجد

در داخل حال درعینهایی صورت داده است. نشینیعقب زین گریمناطق د یدر برخ؛ اما داشته

 .میای مختلف شاهد آن هستهگرفته که در بخشاز مقابله با طالبان شکل یافغانستان موج

ویژه منطقه و به یکشورها یرا برا یادیهای زتحوالت موجود در افغانستان نگرانی -8

 یگزاره هستند که ناامن نیکشورها نگران ا نیبه وجود آورده است. ا انهیم یایآس یکشورها

ها امنینا نیا گرید یشود و از سو دهیکشورها کش نیبه ا سویکموجود در افغانستان از 

 سویککشورها از  نیحالت ا نیمناطق شود. در ا نیدر ا یافراط هایگروه تیموجبات فعال

 داتیشدن تهداجازه تبدیل گرید یشان مقابله کنند و از سویداخل مرزها داتیبا تهد دیبا

 یباز کیافغانستان  یدر پازل کنون کایآمر -8 بالفعل ندهند. داتیخود را به تهد هیبالقوه عل

آفرینی کرده و خواهان نقش تیاز طالبان در نهان حما سویکاز  ؛کندبرد را دنبال می -ردب

منافع  یبرخ یگروه برا نیاز اقدامات ا گرید یگروه در تحوالت افغانستان است و از سو نیا

به دنبال  کایآمر البتهکند. برداری میمخالف خود بهره گرانیو مهار باز یناامن جادیهمچون ا

و  ای استدر سطوح منطقه دیجد یباز کیناامن و  طیشرا کی جادیا یج از افغانستان براخرو

. به نظر وارد خواهد کرد یتیداعش را به سطوح امن ها همچونگروه یبرخ در این مسیر،

این منطقه را در  یابتیهای نجنگ جادیراهبرد ابا خروج خود از افغانستان،  کایآمر رسد،می

 اریبس کایآمر یدر افغانستان برا یراهبرد جنگ داخل -1 قرار داده است.ش خویدستور کار 

 ،اما در نقطه مقابل ؛خواهد کرد ریرا درگ گرانیاز باز یاریجنگ بس نیمهم است. تبعات ا

ها میان افغان یمخالف به وجود آمدن جنگ داخل هیو روس رانیهمچون ا گرانیباز یبعض

خود را از  تیحما هیگرفته که روسموضوع شکل نیا حول اهاخبار و گزارش یبرخ -0 هستند.

در امور  هیروس ندهینما اینکه اول ؛گروه است نیطالبان اعالم کرده و خواهان قدرت گرفتن ا

نه قدرت  ،خواهان مشارکت طالبان در دولت افغانستان شده هیافغانستان اعالم کرد که روس

در افغانستان  داریثبات پا کی جادیخواهان ا براساس دو مؤلفه هیروس ،گرفتن طالبان. دوم

 یستیهای ترورگروه یمنجر به ظهور و قدرت گرفتن برخ ی،هرگونه ناامن جادیا -الفاست: 

 نیشتریب -ب خواهد کرد. دیرا تهد هیروس یها منافع ملگروه نیهمچون داعش خواهد شد و ا

 حمدرضا فرهادی()نویسنده: م برد. واهدخ کایموجود را آمر یبهره از ناامن

 هيسور حمله راکتي به پايگاه نظاميان آمريکايي در خاک             خبر ویژه ▼

انفجار با منشأ ناشناخته در داخل  1 دیشب از شنیده شدن صدای نیادیالمشبکه لبنانی 

کارخانه محل استقرار  نخبر داد. ای هیسور رالزوریدر استان د کو،یکارخانه گاز کون گاهیپا

 3اعالم کرد که  زین وزین نکانال مجازی صابری است. یو فرانسو یسیانگل ،ییکایان آمرسرباز

 تیوضعدر  ییکایاشغالگر آمر یروهایناست و سقوط کرده  گاهیپا نیموشک به داخل ا

 یگزارش چیهنوز ه ،اعالم کرد کاآمری دفاع اند. هرچند وزارتی قرارگرفتهباش حداکثرآماده

شبکه ، اما حمله شده، مخابره نشده است هیدر سور ییکایآمر یوهاریکه نشان دهد به ن

 اند. درکشته شده ییکایآمر ینظام 0تا  8، حداقل حمالتاین الحدث نوشت که در  سعودی

 وارد شده است. ییکایآمر انینظام گاهیبه پا یادیز بیآس ی،حمله راکت نای

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 جرياني همواره سوار بر شعارهای احساسي

« طلبانروزگار برزخی اصالح»ق در تیتر اصلی خود با عنوان شرطلب یروز روزنامه اصالحد

طلبان طلبی یا احیای اصالحات؟ این پرسشی است که حاال اصالحبست اصالحبن»نوشت: 

خواهند تا دو سال یا چهار سال آینده دست روی دست توانند به آن پاسخ دهند؛ اینکه میمی

هم درب احزاب را باز کنند؟ ، باز4158رو، مثالً مجلس انه اولین انتخابات پیشبگذارند و در آست

از مردم  کنند، ایجاد کنند وای که انتخاب میطلبی خواه با هر نام تازهیک تشکل جدید اصالح

خوش به این باشند که با ایجاد یک موج انتخاباتی شاید برنده درخواست رأی کنند و دل

سازی بد و بدتر به مردم تذکر دهند که هم با دوگانها مأیوس از رأی مردم یا بازانتخابات باشند ی

های طلبان در سالواقعیت این است که اصالحن! شود و چنااگر به ما رأی ندهید، چنین می

طلبی گاه تن به نگارش یک مانیفست جامع اصالحرا پیش گرفتند و هیچاخیر همین شیوه 

ندادند؛ چه آنکه به گفته برخی اصالً چنین ظرفیتی هم در کسانی که صرفاً در اندیشه چگونگی 

پردازان اصالحات هم صرفًا ورود به قدرت یا استمرار قدرت رسمی بودند، وجود نداشت و نظریه

گاه کسی نگفت که ادی، عدالت، رفع فقر و تبعیض و... پرداختند و هیچبر مفاهیمی کلی مانند آز

هایی که برای رسیدن به این مفاهیم با درنظرگرفتن وضع سیاسی موجود و همه محدودیت

طلبان الزم است که بینیم باید چه سازوکاری در نظر گرفته شود؟ یا اگر به گفته برخی اصالحمی

شود و اگر آن اصول تغییر کند چه تأثیراتی در  چه اصولی اصالح قانون اساسی اصالح شود، باید

گاه نسبت دقیق خود را با حاکمیت روشن ها هیچآورد. آنشیوه حکمرانی کشور پدید می

طلبانی که اندیشه اصولگرایی دارند، همه ها تا اصالحکه از تندترین اپوزیسیوننحوینکردند؛ به

 شوند.طلب فرض میاصالح

 ی رئيسي با عمران خانگفتگو

با ، لفنی با سید ابراهیم رئیسی ضمن تبریک انتخاب ایشانتدر گفتگوی  وزیر پاکستاننخست

ما نگران وضعیت افغانستان و درگیر شدن این »مابین گفت: موضوعات مشترک فیبه اشاره 

با  ی کرد در آینده نزدیکرابراز امیدوا عمران خان .«مدت هستیمکشور در جنگ طوالنی

ها و جمهور منتخب ایران مالقات کرده و درباره موضوعات مختلف ازجمله فرصترئیس

را صرفاً از طریق مشارکت  «امنیت پایدار»رئیسی نیل به  های مشترک گفتگو کند.نگرانی

تجربه نشان داده که بیگانگان به بهانه ایجاد امنیت »عملی دانسته و بیان کرد:  ،های منطقهکشور

امنیت افغانستان برای ما مهم است و این . کنندمنی را کاشته و عدم ثبات را نهادینه میبذر ناا

در دیپلماسی »: اضافه کردجمهور منتخب رئیس «.ها برقرار شودامنیت باید توسط افغانستانی

های ارزشمند عنوان فرصتهای اقتصادی همسایگان بهدولت جدید به همه ظرفیت ،اقتصادی

 .«گیردشود و به همین جهت هیچ ظرفیت اقتصادی مورد غفلت قرار نمیسته میهمکاری نگری

 های ناپخته مرعشي!حرف

که نزدیک به نیمی از صادرات کشورمان در دولت تدبیر و امید با کشورهای عراق و درحالی

اطالعی از ظرفیت با بی سخنگوی حزب کارگزاران «حسین مرعشی»افغانستان بوده است، 

آقای رئیسی باید توجه کند که با روابط تجاری با پاکستان و »گفته است:  ای،منطقه بازارهای

هایی را نیز هشت مشابه چنین حرف«. د!شود کشور را اداره کرعراق و ونزوئال و افغانستان نمی

اهمیت جلوه دادن روابط کشورمان با برخی کشورهای سال پیش جریان اصالحات در کم

ها در برقراری روابط تجاری با ی التین به کار بردند؛ اما ماحصل شعارهای آنآفریقایی و آمریکا

بینیم؛ کشورهایی که کشورهای پیشرفته غربی همان چیزی است که امروز بعد از هشت سال می

عهد بستند و پیمان شکستند، قول واردات تکنولوژی دادند ولی از دادن قطعه نیز به ایران دریغ 

جریان اصالحات به این سؤال پاسخ دهد که اگر تجارت با کشورهای همسایه، کردند! الزم است 

عنوان دومین کشور برتر اقتصادی، توان تجاری خود را آفریقایی و ... ارزشی ندارد، چرا چین به

های توسعه منطقه و کشورهای آفریقایی گذاشته است و اساساً موفقیتروی کشورهای درحال

 چین ناشی از توجه به بازار این کشورها بوده است؟!اقتصادی چند دهه اخیر 

 اخبار کوتاه

توئیت مجری صداوسیما  «محمد دالوری» تحقير يک ملت!/ ◄

چه »اخیر صادق زیباکالم را تحقیر ملت ایران دانست و نوشت: 

خود کوچک پنداریِ عجیبی، صدها رخداد علمی مهم در ایران 

این دیگر تحقیر حاکمیت پدید آمده، انتقادها به جای خود ولی 

طلب زیباکالم، چهره فعال اصالح .«نیست، تحقیر یک ملت است

بینی عجیب که البته در مواضع در توئیت اخیرش، با خودکم

کشوری که نتوانسته در »شود، نوشت: گذشته او نیز یافت می

زمینه تولید یک دوچرخه ساده بچگانه صادراتی داشته باشد و 

اش، پیکان و پراید اره صنعت خودروسازیبعد از شصت سال عص

است، چگونه ممکن است در زمینه تولید واکسن کرونا، تبدیل به 

 «.المللی شود؟یک تولیدکننده بین

 کاآمری کنگره به وابسته وبگاه/ دهديمنجواب  رانيا مي: تحرليه ◄

باشد که  رانیبا ا یدنبال توافق بهتربه دیبا دنیدولت با»: نوشت

 یاو مسائل منطقه یچون برنامه موشک یگرینده مسائل ددربرگیر

و قدرتمندتر،  ترمدتیبه توافق طوالن دنرسی راه تنهاباشد.  زین

 نیاز اعتماد ب یادرجه یایاح زیبرجام و ن یایاح یبرا عیاقدام سر

به مردم  یجد نهیهز هامتحری آنکه رغمبه واشنگتن و تهران است.

را  ییکایحس ضدآمر هامیو تحر قاومت کردهم رانیاما ا ؛وارد آورده

به  هامیاست. بحث استفاده از تحر ختهیبرانگ رانیمردم ا انیدر م

تنها در دوران ترامپ کارساز نبود نه ،رانیا شتریب یازدهیامت دیام

 .«نخواهد بود اقعو دیمف زین دنیبلکه در دوران با

روز یدسخنگوی وزارت خارجه چین ريشه بحران برجام!/  ◄

جانبه واشنگتن از یکشنبه در پیامی توییتری نوشت که خروج یک

ریشه بحران کنونی درباره برنامه  ،برنامه جامع اقدام مشترک

سخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه این  ای ایران است.هسته

طور طبیعی، آمریکا باید اقدامات اشتباه به»پیام توییتری نوشت: 

طور کامل آغاز، این کشور باید به خود را تصحیح کند. برای

های ثالث را جانبه غیرقانونی خود علیه ایران و طرفهای یکتحریم

بردارد تا ایران تشویق شود که در مسیر مشابه گام بردارد و باعث 

 «.دستیابی به موفقیت در مذاکرات شود

شاید شما هم در آستانه سنین ترين دستاورد سربازی!/ مهم ◄

ده باشید که بگویند برو سربازی کن تا قدر زندگی و سربازی شنی

کشور نیز معتقد است:  وظیفهنظامرئیس سازمان عافیت را بدانی. 

 هایسختبرابر آوری جوانان در تابی، ترین دستاورد سربازمهم»

کارشناسان روانشناسی تأکیددارند، افرادی که در سنین «. است

نسبت به افراد نازپرورده که افتند؛ سختی مینوجوانی و جوانی به

کوش بوده و با هایی سختشوند، انسانغرق در نعمت بزرگ می

های معمول اراده باالیی که برای عبور از مشکالت و ناهمواری

 شوند.تر ظاهر میدارند، در مسیر زندگی موفق

تحلیلگر  «عبدالباری عطوان» فکر فرار به اروپا و آمريکا!/ ◄

اسرائیل »: گفت الیومسردبیر روزنامه رأی و برجسته جهان عرب

برد؛ بیشتر ساکنان اسرائیلی در رعب و وحشت به سر می

های اشغالی تحمل وضعیت موجود را ندارند و به فکر سرزمین

 «.!فرار به اروپا و آمریکا هستند


