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 !ريتعبيب یايؤر                    روز حرف▼

را  یمختلف راهبردهای ران،یا انقالب اسالمیدر مواجهه با  کایآمر

 با این یراهبرد فشار حداکثرنیز  در دوران ترامپ ؛است آزموده

در خواهد آمد، اجرا شد. به زانو  رانیدر مدت شش ماه ا هادعا ک

، این ییکایسال، به اعتراف مقامات آمر 0 گذشت پس از اکنون

 کردیرو دن،یدر دولت بااما  ؛ه استشد با شکست مواجه طرح

تمرکز که  شودمی یریگیپ یگرید هایمعادلهبا  یفشار حداکثر

 است. آن هایمؤلفهاز  یکی، یستیترور هایگروهکبر 

 یستیترور هایگروهک از ظرفیت گیریبهره -0 نکات تحليلي:

 ییکایآمر یهاشکدهیاند علیه جمهوری اسالمی ایران، خروجی

 میو رژ نمودهعمل  بانیپشت عنوانبه کایآمر که در آن،است 

مدیر میدانی را بازی و  دهندهآموزشقرار است نقش  یستیونیصه

و دموکرات  کومله هایتروریست یراستا مقرها نیدر هم -2کند. 

و مراکز شنود و  هاستیترورآموزش  یکردستان برا میاقل درواقع 

 میرژ اریدر اخت رانیا یاسالم یورجمه هیعل یجاسوس

در  هاگروهک قرار داده شد و اقدامات خرابکارانه یستیونیصه

 یجمهور -3ه است. به خود گرفت یشتریداخل کشور سرعت ب

و  هاتروریست، به اقدامات خصمانه نیدر واکنش به ا رانیا یاسالم

ت هشدار داد که در صورت ادامه روند، با اقدام سخ هاآنحامیان 

روند  تداوم اینمسلح مواجه خواهند شد و با توجه به  یروهاین

، شدهحساب اتیعمل کی یسپاه ط ینیزم یرویناخیراً ، یستیترور

در اقلیم کردستان عراق را  یوسجاس هایالنه نیاز ا یتعداد

سپاه  ینیزم یرویاز قبل توسط فرمانده ن اتیعملاین منهدم نمود. 

، توپخانه و مقرهااز  هاتروریستتا پس از ترک  شد ایرسانه

 شدهنییتع، متناسب با اهداف از پیش ینیزم یروین یهاپهپاد

در این عملیات، نه گرفتن تلفات انسانی  یهدف اصلعملیات کنند؛ 

و  یجاسوس و تجهیزات هاظرفیتمقابله با  ، بلکههاتروریستاز 

 .بود هاتروریستشنود و آموزش 

تروریستی برای  هایگروهکاز ظرفیت  گیریبهره نکته راهبردی:

ومیتی در کشور نقشه جدیدی برای تحمیل فعال کردن مسائل ق

. اوایل شودمیامنیتی علیه جمهوری اسالمی محسوب ن هایهزینه

. با توجه به ایمبودهآمریکا از این نقشه  گیریبهرهانقالب نیز شاهد 

 توانمیو قدرت نظامی کنونی،  یاطالعاتتجارب آن زمان و اشراف 

 تیاده از ظرفتوطئه استف کهکرد  بینیپیش اکنونهماز 

 یاسالم رانیاقوام مختلف ا. انجامدمیبه شکست  یقوم هایگروهک

 اندبوده ی، مدافعان مقاوم نظام اسالمدهه گذشته 0از  شیب یدر ط

و فتنه  اندرانده رونیباز کشور را  هاتروریست همین مردمو خود 

 مقابله یبرا ینئولمس یاریهوش حالبااین. اندکردهرا خاموش  هاآن

در آن سوی  هاآنو جلوگیری از پا گرفتن مجدد  هاگروهک این با

 )نویسنده: مصطفی برزکار( است. ناپذیراجتناب یضرورتمرزها، 

 

 

 
 

 
 

 !روحانيبازسازی                               روز گزارش▼

سابق، روحانی که سابقه طوالنی در شورای عالی امنیت ملی نیز دارد، به مناسبت  جمهوررئیس

 یمل تیامن شورای عالی ش،یسال پ 32مهر  26»: نوشت یتیدر توئسالروز تشکیل این شورا، 

و خارج کردن  06در حمله ائتالف به عراق در سال « فعال طرفیبی» استیشد. س تأسیس

است.  دنها نیا سازسرنوشت ماتیاز تصم 60منشور سازمان ملل در سال  7فصل  لیاز ذ رانیا

الزمه  یمل تیصلح و امن یبرا شجاعانه ریجهان و تدب، نسبت به تحوالت منطقه یاریهوش

 .«کشور است شرفتیپ

 یاز روحان تیدر حما یاز اعضای حزب کارگزاران سازندگ انفریعطر محمد :تحليلي هایگزاره

هشت قابل دفاع  ی؛ دستاوردهاوارد شود یاز جنبه اثبات دیبا یروحان یآقا: »کندمی شنهادیپ

 26و افق  ینگرندهیآ تناسببهر دهد و مبنا قرا لوت،یعنوان پاخود را به یجمهوراستیر سال

 با عطریانفر، زمانهم .«بزند یاثبات یهاحرف ،در منطقه و جهان رانیا تیو موقع ندهیآ ساله

حسن  یترییبا اشاره به اظهارنظر تو یادداشتیدر  یروزنامه سازندگ رمسئولیمد ،یمحمد قوچان

 به عرصه ،ندانهدخواسته و هوشمخو بتیغ دو ماهپس از  یحسن روحان»: نویسدمی یروحان

که  یاستمداریس عنوانبهکه  سابق جمهورسیرئدر مقام  فقطنهبازگشته است؛  یعموم

سال  8پس از  یکه روحان کندمی تأکیدنکته این  وی بر! است رانیا یمل تیاش امندغدغه

ن فعال بازگشته است. ای "پلماتید خیش" یعنیخود  یخیبه نقش تار ،بودن "سیالرئخیش"

بر »و « با برجام»ها به جناح یبندمیدر دو ماه گذشته را مانع تقس یسکوت روحان طلباصالح

 .«کندمیتحلیل  رانیا یمل تیهمه را در راستای حفظ امن دانسته و« برجام

را  یدر این است که روحان اصالحات انیبرخی اعضای جر یو ناپختگ یشیاندساده :گزاره تحليلي

-ائتالف اصالحات تیکه در دوره حاکم کنندمی یمعرف رانیا یمل تیمند امندغهدغ یطیدر شرا

 رماهیو ت 0368ماه ، آبان0360 ماهی)ازجمله در د یتیامن یهاچالش نیترقیاعتدال بر کشور، عم

به وقوع  ،کشور بود ییاو در رأس قوه اجرا ارانیو  یحسن روحان تیریسوءمد لمحصو که( 0066

 که تورم دهندیم به روحانی سازیدر شرایطی پیشنهاد دستاوردیف اصالحات ط. است وستهیپ

و  60از سال  دولت یهای، سه برابر شدنِ بدهیدرصد 086 ینگیدرصد، رشد نقد 00از  شیب

بوده است.  سیزدهمبرای دولت  روحانیارمغان دولت  یاردیلیهزارم 0۵6 بودجه یکسر تیوضع

، موجب تداوم این سوء طلباناصالح یسو از یحسن روحان ناموفق چهره یبازساز بدون تردید

توصیه به این طیف که کم از ناکارآمدی دولت . دیگر کشور خواهد شد یهابخشدر  هاتیریمد

 یاعتمادیبحمایت و همراهی با آن، محصولی جز  لیدل بهتدبیر و امید ضربه نخورده و  اصطالحبه

 ،رهبر ،ماهاتما گاندیبرداشت نکرده است، سخن  اخیر یهاانتخاباتاجتماعی به خود در 

 کمدست، نداریدزدن حرف حق را  جرئتاگر »: دیگویماست که سیاستمدار و آزادیخواه هندی 

 . )نویسنده: حسین عباسیان(«دست نزنید ،زنندیمکه حرف ناحق  ییهاآنبرای 

 !بازی با دالر در فضای مجازی                             خبر ویژه      ▼

آن به دولت قبل  هیزمان تهگفته شده است که  یاجتماع هایشبکهدر  یانتشار جدول پی در

 یفرد یهاینیبشیپ یجدول حاو نیا ،کرد تأکید وبودجهبرنامهسازمان  ،گرددی)دوازدهم( برم

نیز  جمهوررئیسدر همین زمینه  .نیست وبودجهبرنامهسازمان  ینظر رسم عنوانهیچبهاست و 

و  یمرکز بانک از کردن بازار ارز، ثباتیب یبرا یمجاز فضای در دالالن نقش بهبا اشاره 

 یریجلوگ تیارز و کاال، با جد متیکاذب در ق یهایاز فضاسازخواست تا مربوط  یهادستگاه

و تمرکز  هابانکتراز  تیریو وزارت اقتصاد موظف است مد بانک مرکزی»د: رئیسی افزو کنند.

 «.قرار دهند تیرا در اولو دیبه سمت تول ینگینقد تیبر مهار و هدا

http://www.basirat.ir/
http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 در جلسه غيرعلني مجلس با وزير امور خارجه چه گذشت؟

مجلس شورای اسالمی با اشاره به نشست  سهیرئئتیهعلیرضا سلیمی عضو  االسالمحجت

 داشت، حضور آن در امیرعبداللهیان لس که حسینمج( مهرماه 2۵)یکشنبه  دیروزغیرعلنی 

اعالم کرد که سیاست  صراحتبهای وزیر امور خارجه درباره مذاکرات هسته»: داشت اظهار

ها باید حسن نیت و جمهوری اسالمی اقدام در برابر اقدام و عمل در برابر عمل است و آمریکایی

یستی اقدام جدی قبل از مذاکره را انجام با حتماً متحدهاالتیاصداقت خود را نشان دهند و 

 شد، خارج برجام از ترامپ دهند، ضمن اینکه بنای تهران آن است که مذاکره را از زمانی که

وزیر امور خارجه در این نشست اعالم کرد »وی خاطرنشان کرد:  .«را دیگر موارد نه کنند دنبال

اقتصاد کشور جدا خواهد کرد و ای را از مسیر که جمهوری اسالمی مسیر مذاکرات هسته

همچنین رئیس دستگاه دیپلماسی از مجلس یازدهم  .اقتصاد را شرطی نخواهیم کرد وجهچیهبه

ها تشکر کرد و گفت که این قانون دست برای تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم

 .«است فهمقابلکنندگان را باز کرده و برای طرف مقابل بسیار مذاکره

 عمليات تروريستي در پايتخت معنوی طالبان

درباره انفجارهای خونین اخیر در مساجد شیعیان  کارشناس مسائل منطقه «سعداهلل زارعی»

که این شهر  اهمیت دارد جهتنیازاقندهار  در شهرحادثه علیه شیعیان »افغانستان، اظهار داشت: 

در اینجا  طبیعتاً آید و می حساببهحضور رهبر طالبان، پایتخت معنوی و عقیدتی طالبان  واسطهبه

د و نیروهای امنیتی بیشتری در این منطقه حضور دارند و به مسائل گیراقبت بیشتری صورت میمر

ل سنت تشکیل در شهر قندوز و قندهار اکثریت جمعیت را اه .شودمیامنیتی آن توجه خاصی 

اتفاق سهمگینی علیه شیعیان در این شهرها  چنانآندهند و اقلیت با شیعیان است، اما تاکنون می

و با توجه به اینکه طالبان  قرارگرفتهدر مرکزیت افغانستان  ینوعبهشهر قندهار  .رخ نداده بود

امنیت دارد، این  تأمینر کند که توانمندی باالیی دبر این منطقه تسلط دارد و ادعا می هاستسال

این  .مطرح است که چطور نتوانسته مانع این حوادث علیه شیعیان در پایتخت معنوی خود شود سؤال

روز از حادثه  06پس از گذشت  .کافی نیست که طالبان بیانیه دهد و محکوم کند و قول پیگیری دهد

رسد طالبان در این زمینه کوتاهی به نظر می .قندوز هنوز عوامل جنایت دستگیر و شناسایی نشدند

دهد باید خودش توانایی ایجاد امنیت را داشته طالبانی که به تشکیل دولت فراگیر تن نمی .کرده است

خواهد یا به دلیل اینکه اجازه تشکیل دولت فراگیر را یا طالبان نمی شودمیوقتی امنیت برقرار ن .باشد

درباره مسئولیت آمریکا در حوادث اخیر افغانستان، زارعی  .«مسئول این جنایات است ،دهدنمی

اینکه در حال حاضر حضور  واسطهبهقطعًا مسئول این فجایع و جنایات آمریکا است نه »تشریح کرد: 

و  شدهتیتقو هاآنها)داعش( توسط دهد، بلکه به علت اینکه این تروریستندارد و کاری انجام نمی

 .«کنندمیدر افغانستان فعالیت  هاآنامه نیروهای نیابتی هستند که با برن

 است پرورتروريسمِ تروريستضدآمريکا  :امسکيچ

در خصوص سیاست گذشته و  ییکایآمر مشهورپرداز و تحلیلگر نظریهور نوام چامسکی پروفس

به افغانستان حمله  سپتامبر 00آمریکا در واکنش به حادثه : »دیگویمحال آمریکا در افغانستان 

گویند و هایی که آمریکا در این جنگ متحمل شده است، سخن میهمه در مورد هزینه .کرد

کا به در خصوص حمله آمری .گویدای که متوجه مردم افغانستان شده سخن نمیکسی از هزینه

چ دلیل منطقی برای جنگ هی اساساًافغانستان با عنوان مبارزه با تروریسم باید توجه داشت که 

استدالل حمله آمریکا  .اندیشیدبه اشغال افغانستان و اهداف کالن خود می صرفاًنداشت و وجود 

اما این کار را آمریکا هم انجام  ؛اندها را در خود جای دادهتروریست هاآنبه افغانستان این بود که 

گیرند و زندگی شاد و ها در آمریکا مورد حفاظت نیز قرار میستحتی برخی تروری .دهدمی

تعریف آمریکا از تروریسم،  .پس مشکل آمریکا مبارزه واقعی با تروریسم نیست .مرفهی دارند

کند در سایر حفاظت می هاآنهایی که آمریکا از اگر همین تروریست .تعریفی مختص خود است

اگر در راستای منافع آمریکا اقدامی تروریستی انجام دهند  کشورها باشند، تروریست هستند اما

 ازبسیاری  ازجملههای تروریستی افراطی آمریکا بر همین اساس از گروه .موجه است کامالً

 .«کندالقاعده و داعش حمایت می یاعضا

 اخبار کوتاه

سخنگوی قوه  پیشروز دو  /مدير سالم و ارزشمند روحاني! ◄

، رئیس، پرونده سیف، احمد عراقچی و ساالر آقاخانی یرأقضائیه 

در رابطه با برهم زدن  عامل بانک مرکزی دولت روحانیمعاون و 

م کرد و نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور را اعال

سال حبس  03به « آقاخانی»و  8 ،«عراقچی»، 06به « سیف»

و در جلسه تودیع سیف و  67سوم مرداد سال  .محکوم شدند

با تشکر از  روحانیرکزی، رئیس بانک م عنوانبهمعارفه همتی 

 دانست «بسیار سالم و ارزشمند» ، وی را مدیریاهلل سیفولی

 .!«کردهای دولت را اجرا میسیاست ،با جدیت تمام» که

از کارکنان  جمعی /المالبيتبه بذل و بخشش از جيب اعتراض  ◄

 تیریدر اعتراض به نحوه مد رانیا یسازمان اسناد و کتابخانه مل

نامه  جمهورسیسازمان تجمع کردند و به رئ یکنون سیرئ

 یدر قراردادها تیعدم شفاف»از نامه آمده که:  بخشی در .نوشتند

درآمد اوراق  اردیلیم 20شدن  دیسازمان باعث ناپد منعقدشده

معصومه  ،یطلب همچون فائزه هاشمدعوت زنان اصالح ،ییامحا

 لیدلیب اعطای و سازمان به …و  یمالورد دختنیابتکار، شه

سازمان و  یدهابه آنان از محل بودجه و درآم سینف یایهدا

 .«شده است یتهم یبرا یانتخابات غاتیجهت تبل نهیصرف هز

 دحسنسی» /يمانيفرقه ز ا يمهره علم يکاعالم توبه  ◄

دانشکده  سیو رئ یمانی یمدع عضو فرقه نیتریمیقد ،«دپورآذریس

ضمن اعتراف به وجود اشکاالت و تناقضات  ران،یفرقه در ا نیا

بودن دعوت احمدالحسن را  یرسمًا انحراف ان،یجر نیدر ا یاساس

 هاسالوی که  .اعالم کرددر سالروز آغاز امامت امام زمان )عج( 

ی ترویج این فرقه در کشور فعالیت داشته است، در خصوص برا

به آن گفت، این اشکاالت را به بزرگان  واردشدهاشکاالت علمی 

و متقن دریافت نکردم؛ یا  درخورجوابی  یولفرقه منعکس کردم 

 .کامالً سطحی و متعصبانه بود هاجوابو یا  شدینمجوابی داده 

بانک مرکزی  کلرئیس ؟!/شودمي اندازیراهرمز ارز بومي  ◄

ینده نزدیک آآزمایشی در  صورتهبرمز ارز ملی  اندازیراهاز 

 صورتبهدر آینده رمز ارز ملی را : »گفت آبادیصالح  .دخبر دا

خواهیم کرد که در حال حاضر بانک مرکزی  اندازیراهآزمایشی 

امیدواریم ضوابط آن  .دهدخود را روی آن انجام می هایبررسی

 صورتبهدر شورای پول و اعتبار نهایی شود و این اتفاق که 

 .«شود اندازیراهمحدود در کشورهای دنبال شده، در ایران نیز 

 سخنگوی در يمن/با داعش و القاعده  آمريکا نشانه ارتباط ◄

امن  یهاگذرگاه جادیا یبرا کایدرخواست آمر»: گفت انصاراهلل

و دال بر ارتباط محکم  کایآمر تیسند محکوم ان،یجنگجو یبرا

مأرب  «هیالعبد» آن با عناصر القاعده و داعش است که در

 یهاتهیارتش و کم یروهاین شدن کینزد با .شکست خوردند

 ادیب، فرعناصر در مأر نیالنه ا نیبه آخر منی یمردم

دشمنان  هاآن کهیدرحالصلح بلند شده،  یبا ادعا هاییکایآمر

 .«و تمام جهان هستند منیصلح در 


