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 به هم نگاهمان .میمعذرت بخواه دیمتعال با یخودمان از خدا یهاها و نکردهاز کرده یاریبس

بزرگ  یهادانیو در م یمل یهادانیاستغفار در م ؛نباشد یگناهان شخص یفقط برا استغفار
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 ایهستهو نقد مذاکرات  ليدر تحل هاييبايسته      روز حرف▼

 زبانیروز ماه مبارک رمضان، رهبر معظم انقالب م نیدهم در

 دارید نیمعظم له در ا اناتیمسئوالن نظام بودند. بجمعی از 

 موردتوجهکه  ییاز محورها یکیبود.  یمختلف یمحورها یدارا

نسبت به مذاکرات  شانیا لیو جامعه قرار گرفت، تحل هارسانه

نقادانه نسبت  تایو ادب وهیدر ش هاییبایسته نییو تع ایهسته

 به مذاکرات است.

و تکثر  ینید ساالریمردمآن است که به علت وجود  تیواقع

اما آنچه  ست؛یراه نقد بسته نبوده و ن گاههیچدر جامعه،  هانگاه

آن در  تأثیرنقد و  یچگونگ ،یابدمی تیاهم لیدر نقد و تحل

 از یکیاساس  نیا مذاکرات است. بر بیتخر ای یتحقق بخش

با  اتیواقع هو مشــاهده مجموع ینگرکل ل،یل تحلاصو

 هم با اتیتا همه واقع شودمیامر سبب  نیاست. ا گریهمد

 در محاسبه نگردد. یو موجب خطا شدهدهید

 یفرامتن هایمؤلفهمتن و  جانبههمه یبا بررس لگریتحل کی

قرمز با آن مصالح،  نســبت خطوط ،یمانند منافع و مصالح مل

شده،  نییتع شیبا اهداف از پ متن و نسبتشان یدستاوردها

 حیصح لیحاکم بر جهــان و ... به تحل یکیتیژئوپل طیشــرا

 ینقد اگر»: مودندفر یکه رهبر گونههمان. البته دیخواهد رس

موجب  ا  ینباشد؛ ثان نانهیباشد، بدب نانهیبخوش ،شودمیهم 

و کار مشغول تالش  دانیم نینشود که در ا یکسان فیتضع

در متن و فهم  قیعالوه بر تدق ریمس نیدر ا .«هستند

 لحاظ گردد که دیبا زین یگریموارد د ،یدانیم هایواقعیت

 ندهینما عنوانبه یخلدا کنندهمذاکرهاز حسن ظن به  اندعبارت

 یهاشیگرااز دخالت  زیو پره یبر منافع مل هینظام، تک یحقوق

در جامعه و  ینیآفر اسیاز  یدور ل،یدر تحل یانیو جر یاسیس

 ییایدر پو تواندیمآن  تیو ... که رعا ندهیبه آ دیزائل کردن ام

 باشد. کنندهکمکو نقدها  لیتحل

بلکه  ست،ین نیمربوط به منتقد صرفا  دهایو نبا دهایبا نیا البته

به  40 نیفرورد 31که رهبر معظم انقالب در  گونههمان

را که  یافراد»ه سابق دستور دادند ک کنندگانمذاکره

بسا در  یرا بشنوند؛ ا هاآن یهاحرفدعوت کنند،  اندشاخص

 هدستگا یاز سو دی، با«باشد یانکته کی هاآن یهاحرف

گردد که اگر  هیتعب ایهسته میارتباط با ت یهاکانال یپلماسید

با  ییافزاهمآن و  انیداشته باشند، با ب یانکتهمنتقدان 

 شدن مذاکرات کمک کنند. و بهتر ییایو، به پکنندگانمذاکره

 یالمللنیبآوردگاه  کیرا  ایهستهاگر مذاکرات  :يانيپا نکته

همه  ییافزاهمو  یبه ما کمک کند، همدل تواندیمآنچه  م،یبدان

است.  اسالمی رهبر معظم انقالب اناتیب تیارکان نظام با محور

 (یعیرب عقوبی: سندهی)نو

 

 
 

 
 

 
 

 منيفرصت آل سعود در  نيآخر                     روز گزارش▼

به نظر شده است که  همراه یادوماههبس سال خود با آتش نیبه هشتم منیجنگ  رودو

از  یخروج متجاوزان سعود یبرا ییو طال ییفرصت استثنا، تنها راه و بسآتشاین  رسدیم

 .است منیدر خودساخته  باتالق

 ژهیرستاده وف یگریانجیبا م ،ماهنیفرورد 03 از منیدر  یبس کنونآتش -0 :یخبر یهاگزاره

اجرا درآمده  مرحله بهمدت دو ماه  یبرا ر،یدرگ یهاو موافقت طرف منیسازمان ملل در امور 

 اندرفتهیپذ نیبس، طرفمفاد آتش اساس براست.  دیقابل تمدبا توافق طرفین مدت  نیاست که ا

متوقف شود. آن  یو فراتر از مرزها منیو هوا در داخل  ایدر ن،یدر زم ینظام اتیعمل یکه تمام

 یو انجام پروازها دهیبه بنادر الحد یحامل محموله سوخت یکشت 01ورود  یبرا نیهمچن هاآن

ده در منطقه موافقت ش نییتع شیاز پ یدر داخل و خارج از فرودگاه صنعا به مقصدها یتجار

« حصارکسرال» اتیعمل میمستق جهینت است، در حال اجرا منیکه امروز در  یبسآتش -3. اندکرده

عربستان  یاتیح ساتیو با حمله به مراکز و تأس اسفندماه 31( است که از منی)شکستن محاصره 

 ،شد یجهان ینفت در بازارها یبها شیباعث افزا تنهانهدر سه مرحله اجرا شد و  ،آرامکو ازجمله

 ات،یعمل نیبعدازابا مشکل مواجه کرد.  زیدر داخل عربستان را ن ینرژا یبلکه مصارف عموم

و  ییهوا ،ینیزم ینظام اتیلسه روز تمام عم مدت بهو داوطلبانه و  جانبهکیانصاراهلل به صورت 

عبدالملک »درآورد و  قیعربستان را به حالت تعل هیعل یمرزو برون یداخل یهادر جبهه ییایدر

 تأکیدو فرصت هشدار داد  نیدرباره از دست دادن ا یبه ائتالف سعود راهللرهبر انصا «یالحوث

خواهند شد.  مانیرا از دست بدهند، پش ینظام اتیعمل قیفرصت تعل کهیدرصورتکرد، متجاوزان 

 قیکه عربستان از دو طر دهدیرخ داده نشان م ریاخ یکه در روزها یتحوالت و اتفاقات -2

 ،خستنبس است: از آتش یناش هبه وجود آمد طیاز شرا یو نظام یاسیس یبرداربهره درصدد

به اشکال مختلف اعم از  یبس، ائتالف سعودآتش یروز اجرا نیبس: از نخستمکرر آتش نقض

 یو احداث مقرها یجاسوس یهاپرواز جنگنده ،یراندازیت ،ییحمالت هوا ،یانهحمالت توپخا

 یشورا لیتشک دوم،. است بس را نقض کردهبار آتش هزاراز  شیب ،یریدر مناطق درگ ینظام

 یشورا لیبه تشک یواکنش رسم نیانصاراهلل در اول نهیزم نیا : دریجمهور استیر

 اضیر کرده است.  یو عربستان معرف کایآمر چهیباز ونامشروع  یتیآن را موجود ،یجمهوراستیر

 ازجمله ،بساز آتش یناش طیاز شرا یبرداربهره درصدد یجمهور استیر یشورا قیاز طر

در  یهماهنگو انسجام  جادیو ا یتحت امر هاد یدولت مستعف رفتهازدست تیمشروع یبازساز

 عربستان و امارات است.نیروهای وابسته به  نیب منیجنوب 

دادن  انیجهت پا یائتالف متجاوز سعود یبرا فرصت نیآخر یکنون بسآتش :يليتحل گزاره

تش بس آ یدانیو م ینظام سوءاستفادهبا عربستان  کهیدرصورتاست.  منیبه جنگ و محاصره 

 تحمال»و « واکنش کوبنده»با آل سعود ، قطعا  همچنان که انصاراهلل هشدار داده ،نقض کندرا 

 یبرا یمطلوب نهیکردن آن، گز یشیجه خواهد شد. ادامه جنگ و فرساموا «یتردردناک

و  میحاضر به تسل یطیشرا چیاند که تحت هنشان داده منی. انصاراهلل و ملت ستین هایسعود

از آن  هایمنیکه  ستین ی. ادامه جنگ موضوعستندیاز مواضع و اصول خود ن ینینشعقب

شده، به تناسب  تریست هر چقدر که صحنه نبرد طوالننشان داده ا تجربهواهمه داشته باشند. 

افزوده شده  زین هایسعود هیانصاراهلل عل یو راهبرد یتهاجم اتیو عمل یآن بر قدرت نظام

 آل رایب یرخواهیخو  حتینصرهبر معظم انقالب در دیدار دیروز خود با مسئوالن نظام، با است. 

اصال   د؟یهدیادامه م ،دیشوینم روزیدر آن پ دیدار نیقیرا که  جنگی چرا»بیان داشتند:  ،سعود

 کند؟یم دایوجود ندارد، چرا ادامه پ یروزیکه در آن احتمال پ جنگی خب. ستیاحتمالش هم ن

 (ندیآخوش دیحمنویسنده: ) .!«جنگ نیاز ا دیخودتان را خارج کن دیکن دایپ یراه کی

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 با چاشني سياسي!طلبان اصالح یافطار

 یزبانیبه م طلباناصالحاز  یجمع یِمراسم افطاراز  نستاگرامشیا ۀدر صفح «یابطح محمدعلی»

که با  یمنزل مهاجر افطاری در که. خبرهای اولیه حاکی از آن است خبر داد یمحمد مهاجر

دو موضوع  ،برگزار شد یاز وزرای دولت روحان یاصالحات و تعداد نیمؤثراز  یحضور برخ

و  دادن به سبد اصالحات یای رأمردم بر یمتقاعدساز چگونگی -0 :ه استقرار گرفت موردبحث

در انتخابات مجلس با  لیستی حضور -3؛ علیه مجلس و دولت یو تخریب یروان اتیلزوم عمل

 توجهجالبنیز  یافطار این کاربران بهدر این میان، واکنش  !یجهرم ییا آذر یالریجان یسرلیست

از  هارسانهدر  ینگ روانماه کنترل کنند، نصف ج کیمحفل را  نهمی» است؛ کاربری نوشته است:

کرده  نقدکاربر دیگری نیز جنبه سیاسی تجمع سیاسیون اصالحات دور سفره افطار را «. رهیم نیب

. فرد دیگری با دستاویز قرار دادن «هستن یجمع به دنبال سهم خواه نیا همۀ»و نوشته است: 

 را هاخانم چرا»شته است: سیاسی از حقوق زنان، نو یبرداربهرهدر  طلباناصالحبهانه همیشگی 

 جنگ ائتالف»کاربری برای این دیدار تیتر، !«. مردانه باشد دیبا حتما   ،یافطار دیکنینم دعوت

مصرف  ختاری تا شده لباس خلع از ؛اندجمع همه»گذاشت و فرد دیگری نوشت: « یارسانهو  روانی

 !«.دنکنی توطئه»مراسم، نوشت: شده در این  ردوبدلو کاربری هم با اذعان به محتوای « گذشته

 هستند هاتحريمقهرمان جهان در دور زدن  هايرانيارسانه آمريکايي: 

مجازات  یغرب برا هایاهرم نیتربزرگاز  یکی هاتحریمدر » :اعالم کرد «ژورنال تیاستروال»

به  تواندیم رانیا دیگویوجود دارد که م یاما اخبار ؛بوده است نیبا اوکرا یریدرگ لیبه دل هیروس

 تواندیتهران م .را کاهش دهد یفرار کند و فشار اقتصاد هاتحریم نیکه چگونه از ا اموزدیب هیروس

مارک  «.کند ادهیرا پ میفرار از تحر غیرقانونی یمال یمعمار نیکه چگونه ا دیاموزیبه مسکو ب

 تیحمانیز  رانیا هیعل دتریشد یهامیکه از تحر یدفاع از دموکراس ادیبن گذارانانیبناز  تزیدوبوو

 میدور زدن تحر هاسال با رانیا یاقتصاد میت»، در گفتگو با این رسانه آمریکایی گفته است: کندیم

رفع  یبرا هاتحریمفرار از  معماری هاآن. کار شده است نیقهرمان جهان در ا ،یو رفع موانع اقتصاد

کمک  هاتحریمبه روسیه در دور زدن  تواندیمران ای رونیازا .اندکرده یاندازرا راه یموانع اقتصاد

را از  یرانیا یهااکثر بانک. ما است رانیاز اقتصاد ا تربزرگبرابر  0حدود  هیاقتصاد روسشایانی کند. 

بشکه در روز به چند صد  ونیلیم 3را از  هاآنفروش نفت  و میخارج کرد فتیسوئ یمال ستمیس

وصل هستند و  فتیسوئ ستمیبه س روسی یهابانک، هید روساما در مور میهزار بشکه کاهش داد

در میزان  نیرابناب دفروشیم هاییایآسو  هاییخود را به اروپا یعیهمچنان نفت و گاز طب روسیه

 «.میستیهم ن کینزد ،میکنیوارد م رانیاکه بر  یااندازهبه، هیبر روس های اقتصادیفشار وارد آوردن

 !تيامن جاديا یبرا يستيونيصه مي؛ راهبرد رژکشيحصار

؛ اما نتیجه این سیاست گذردیم یادههرژیم صهیونیستی چند  «نیل تا فراتاز »از شعار 

بر حصارهای آن  روزروزبهروز محصور شدن در سرزمین اشغالی فلسطین است که اشغالگرانه، ام

و شجاعانه جوانان فلسطینی و کشته  متهورانه یهااتیعملو با  ریاخ روزهای در !شودیمافزوده 

 یلومتریک 01 یواریاعالم کرد با ساخت د یستیونیصه میرژ نهیکاب شدن چندین صهیونیست،

 دهیکش تیکه به بهانه کاهش امن ستین یوارید نینخست نای خواهد شد. ادهیتهد شیمانع از افزا

خود در  یریپذبیمشابه تالش کرده بود آس یهاطرح یبا اجرا میرژ نیا زیدر گذشته ن ؛شودمی

در امان ماندن  یبرا یدواریحائل و ام یوارهایت دساخ را کاهش دهد. نیبرابر مقاومت مردم فلسط

 یرا به شهرها میرژ نیتحت اشغال ا یهانیز آتش مقاومت، سرزما یستیونیصه یهاشهرک

 مالحظهقابل شیو افزا نفلسطی مقاومت ابتکارات توسعهکرده است.  هیشب یوسطقرون ییاروپا

ساکن در  نیبه مهاجر داریپا تیرا که وعده امن یستیونیصه میرژ ،ینیفلسط نیمبارز یهاتیقابل

مقاومت  یهاتوانمندی سابقه روبرو کرده است.با انفعال کم را داده است یاشغال یهانیسرزم

 میرژ رسدیبه نظر م یطیشرا نیاست و در چن یرو به توسعه مردم یهاتیبر ظرف یمبتن نیفلسط

 جادیحائل ا یوارهاید زین هاابانیمجبور خواهد شد که به دور محالت و خ ندهیدر آ یستیونیصه

 شت دولت و ملت اشغالگر با چنین وضعی چه خواهد بود!روشن است که سرانجام و سرنو کند.

 اخبار کوتاه

دکتر قالیباف دیروز در  /از نگاه رئيس مجلس!کشور چالش مهم  ◄

صدور مجوز  درگاه ملی یاندازراهنقد عملکرد وزارت اقتصاد در 

و  میهست وکارکسب لتسهی راه آغاز در هنوز» :تگف، وکارکسب

کار نوشته شده و چالش مهم امروز کشور ما  نیا یقانون الزم برا

 وکارکسبدر حوزه  ستیکشور ما ن بندهزی و اشتغال است. دیتول

ما به دنبال برداشتن همه . میرا داشته باش 03۱ یرقمسهرتبه 

 .هستیم وکارکسبای امضاهای طالیی در حوزه اشتغال و بهبود فض

وارد  یاقتصاد یهاتیفعالدر حوزه  خواهندیمکه  یگذارانهیسرما

ما به دنبال این هستیم که  .اندمواجه یجد یهاشوند با چالش

 «.سهولت و شفافیت در مسیر صدور مجوزها اتفاق بیفتد

منابع ارشد  کشته نداديم/ مي: شانس آوردرژيم صهيونيستي ◄

 اتیدر عمل یلیاسرائ یروهانی عملکرد» :نداعالم کرد ستیونیصه

 خالل در بود. یاحرفه ییرسوا کی ،ویآودر تل انینیفلسط ریاخ

رفت و  نیاز ب یتیامن یروهاین انیو ارتباط م یهماهنگ ات،عملی

بدون  هاآنفاش شد؛ چراکه  ژهیو یهاگانی یاعضا تیهو

ردد ت اتیدر محل عمل ژهیو یهابا عالمت ییهالباس دنیپوش

 ،هایراندازیو ت زیو گر بیتعق اتیعمل انیدر جر نکهای .کردندیم

 .!«بود یشانس کامال  ،کشته نشدند لیاسرائ یخود یروهاین

در  یبه سعود کنزدی منابع /ن!لبنا یعربستان برا آشفته خواب ◄

 یعربستان با اهداف انتخابات ریسف «یالبخار»لبنان اعالم کردند که 

 ازجملهاهلل و متحدانش عربستان با حزب یلبنان برگشته و دشمنبه 

کردند که  تأکیدمنابع  نای است. یبه قوت خود باق جمهورسیرئ میت

 یریگدرباره انتخابات لبنان موضع مستقیما عربستان  ستین یازین

در  «یالبخار دیول» داریکه به د ییهاتیشخص شیکند، بلکه گرا

 یکه او با چه هدف دهدیبه واضح نشان م درونیسفارت عربستان م

و  هایطبق نظرسنج کهدرصورتیبرگشته است.  روتیبه ب

در  یپارلمان تیاکثر ،همانند دوره گذشته ،موجود یهاشاخص

منتظر  دیبا یمسئوالن لبنان، اهلل و متحدانش بمانددست حزب

 در لبنان باشند. ینیآفرتنش یتازه عربستان برا یهاییجوبهانه

 اقتصاد روزی معاون /گانيبا همسا رانيا یدالر ارديليم 72تجارت  ◄

با رشد  0011در سال  رانیا گانیتجارت کشورمان با همسا»: گفت

 011از  شیدر ارزش به ب یدرصد 02در وزن و  یدرصد 32

مقدسی در  .«دیدالر رس اردیلیم 9014تن کاال و به ارزش  ونیلیم

عراق با »درات به کشورهای همسایه توضیح داد: خصوص میزان صا

میلیارد دالر و  110درصدی، ترکیه با  30میلیارد دالر و رشد  141

درصدی،  1میلیارد دالر و کاهش  014درصدی، امارات با  000رشد 

درصدی و پاکستان با  31میلیارد دالر و کاهش  011افغانستان با 

ج مقصد اول کاالهای درصدی، پن 30میلیارد دالر و رشد  012

 «.بودند 0011کشور همسایه در سال  09صادراتی ایران به 

وزارت خارجه  سخنگوی /راهزن جهان است کاي: آمرنيچ ◄

 یهاییتصرف دارا ران،یا یارز ریمسدود کردن ذخا»: گفت نیچ

طال و ارز  ریدالر از ذخا اردیلیم 211افغانستان و مسدود کردن 

 کِیشماره  یبه راهزن اقتصاد کایشدن آمر لیتبد یبرا هیروس

 «.ست؟نی یجهان کاف


