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 !منطقه ترين پديدهپُربرکت             روز حرف▼

و  این روزقدس به فلسفه  رهبر معظم انقالب در سخنرانی روز

 پرداختند. یکی از بیانات ایشان دستاوردهای گفتمان مقاومت

گیری شکل» :این بود که فرمودند ،است قت بیشتردکه نیازمند 

برای  .«تاین منطقه بوده اس یترین پدیدهمقاومت پُربرکت

باید نگاهی به پیش از  ،گفتمان مقاومت یرتأثسی بحث و برر

 .اشتدآن  گفتمان و تغییرات پس از این یریگشکل

 شوندمیکه امروز ذیل گفتمان مقاومت تعریف مناطقی به  اگر

که سرزمین فلسطین پس از  شویممینگاهی بیندازیم متوجه 

و  روزهششعربی در دو جنگ  هایدولت بارفضاحتشکست 

این  .قرار گرفت هاصهیونیستذیل سلطه  کامالً ،یوم کیپور

به فکر  1982باعث شد که در سال  هاصهیونیستپیروزی 

در  هاصهیونیستاشغال لبنان بیفتند. عالوه بر این ددمنشی 

همین حس را  هم ، دیگر مناطق غرب آسیافلسطین و لبنان

چه یک بازیانچه عراق ذیل سلطه بعث به چن ؛کردندمیتجربه 

محلی  ،زیدی انامامبعد از حکومت دیل شده بود، یمن غرب تب

در  ،عصام العماد بزرگ شده و به گفته هایقدرتبرای دخالت 

دیگر نواحی منطقه حال رفتن به زیر سلطه وهابیت بود. 

 .کردمیشرایطی را تجربه  چنینهم

با  یانقالب»فوکو از آن به  شلیکه م یانقالب اسالم روزییپ

انقالب  نیآخر» عنوانبهز آن ا تیرا نیرابو  «یته هایدست

نظام  در یمیعظ موجب بروز تحول ،کندمییاد  «بزرگ

 گیریشکلامام راحل)ره( در منطقه را باید  تأثیر شد، المللبین

 گراییواپس هایاندیشهنگاه نو به غرب پس از روی کار آمدن 

مانند سلفیت تکفیری و خودفروختگی حکام مرتجع، احیاء و 

 هاینهضت، به جوشش درآمدن ملل یت دینیتقویت هو

 منطقه و ... تعریف نمود.مردم  خواهیاستقاللاسالمی، 

 ،از نهضت امام)ره( متأثرگفتمان مقاومت ملهم و  گیریشکل

لبنان را از لوث وجود »طبق فرموده رهبر معظم انقالب 

و  دیکش رونیب کایپاک کرد، عراق را از حلقوم آمر هاستیونیصه

 یهادر برابر نقشه یداعش نجات داد، به مدافعان سور شراز 

 هاآنکه به  یدر جنگ منیمدد رساند، به مردم مقاوم  کایآمر

 تیپنجه افکندن به موجود با رساند،یم یاریشده است  لیتحم

 .«آورددرمیرا به زانو  هاآن یاله قیبه توف ستیونیغاصبان صه

که ما  است حالیدر  اومتمق روزروزبهگسترش  :نکته پاياني

هستیم و رژیمی که  در منطقه مافول قدرت صهیونیس شاهد

 امروز ،میالدی اعراب را به ستوه آورده بود 70و  60در دهه 

موضوعی  ؛کوچک مقاومت عاجز است هایگروهاز درافتادن با 

 است.روشن برای منطقه  ایآیندهنویدبخش  که

 )نویسنده: یعقوب ربیعی(

 

 
 

 
 

 
 

 !زندنميسپاه فقط حرف                           روز گزارش▼

این روزها درگیری پنجه در پنجه شیرمردان  ؛حرف مرد یکی است گویندمیکه  ایدشنیده حتماً

 است کهای رژیم صهیونیستی در دفاع از منافع کشور به گونهنیروهای تروریست آمریکا وسپاه با 

هنگامی که سپاه ؛ دهدمیردم بیشتر نشان خود را به مقدیمی  المثلضرباین  هایمصداق

و  ماندنمیمنتظر دستکش مخملین مذاکره  ،دهدمیتهدیدات را با سرب داغ پاسخ  گویدمی

 قدرتمندترو حتی مسیر دیپلماسی را  کندمیاهداف انقالب اسالمی را با قدرت و صالبت دنبال 

کمتر سخن به میان  صهیونیستیرژیم  و آمریکاعلیه  خود در عملیات هایموفقیتاز سپاه  .کندمی

امن کردن انمانند  ؛کندمیرا جابجا  معادالت منطقه ،گویدمیهم که سخن  جاهماناما  آوردمی

برچیده  زودیبهدر اطراف کشور که  صهیونیستیم یرژ هایخانهمنطقه برای حضور جاسوس 

ناموفق و گریز  و تعقیبتوسط دو پهپاد مقاومت  آویوتلخواهند شد و یا ناامن شدن فضای 

 است. کاغذ جاری نشده و بر زبان هاآنها عملیات موفق دیگر که بیان این رژیم و ده هایجنگنده

ملموس  چنانآنوزیر خارجه سابق کشورمان هم قدرت سپاه  برایشاید  :خبری هایگزاره

ا از کار های نظامی ما رتواند تمام سیستمآمریکا که با یک بمبش می»: نبود که گفته بود

به  هارسانهاما اکنون وزیر خارجه آمریکا در برابر  ؛«!ترسدبیندازد، از سیستم نظامی ما نمی

برای مدت » :گویدمیو  گشودهزبان به اعتراف  ،خوردهمیمکرری که از سپاه  هایسیلی

 اما از ؛ریزیمهای ما نشده بود، برای )سردار( سلیمانی اشک نمیای به نیرویحمله توجهیقابل

حمالت به ما  ،زمانی که از توافق خارج شدیم، او را کشتیم و برچسب تروریستی به سپاه زدیم

از  ،ضد ایرانی تد کروز، سناتور آمریکاییهمچنین  .«درصد افزایش داشته است 400تا 

سپاه در تالش است مقامات »: گویدمی ،آمریکا ایجاد کردهسپاه برای  گزافی که هایهزینه

یشین دولت ترامپ را ترور کند. وزارت خارجه آمریکا ماهیانه دو میلیون دالر برای حفاظت از پ

دست از  ،شود در ازای رفع تحریم سپاهها گفته میوقتی به ایرانی کند.مقامات پیشین خرج می

 «.دهند، نه...پاسخ می ،پیگیری برای ترور مقامات پیشین بکشید

به موضوعی چالشی بین ایران و سپاه  هایتحریمث رفع مبحدر روزهای اخیر  :حليليت زارهگ

گنجاندن اسم سپاه در لیست  خاطر بهکه ا به این نتیجه رسیده کآمری. تبدیل شده استآمریکا 

 ترقویو  جسوربلکه ، نشده ترضعیفسپاه  تنهانهکرده است و پیدا ی تروضعیت دشوار ،هاتحریم

آن است که موضوع به دنبال  ،عملیات روانی و جنگ شناختیبا  آمریکا بنابراین ؛نیز شده است

آمریکا از  که دانندمیاما مردم بهتر ؛ ندمعرفی ک هاتحریمعامل و مانع رفع تنها  عنوانبهسپاه را 

از مذاکره و برگشت  ،نبود ر سپاهمشت پرزو اآلند و اگر نبو هاتحریمبرجام هم به دنبال لغو ابتدای 

ر میان داز زمان حمله نظامی به ایران سخن اکنون بلکه  ،آوردنمیسخنی به میان  تنهانهبرجام به 

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( !بود

 ه نمايش گذاشت!بهايي که سپاه در روز قدس موشک  خبر ویژه             ▼

 بالستیک موشک برد. به نمایش گذاشته شد قدس روز راهپیمایی مراسم در زلزال بالستیک موشک

 کیلوگرم 900 معادل وزنی با بارانی جنگی سر از و است کیلومترمربع ۳00 حدود ،بارشی زلزال

 روی بر استقراریافته هایجنگنده نظیر دشمن پنهان تجهیزات شکارچی موشکاین  .است برخوردار

، خیبرشکن موشکهمچنین  .است فرودگاهی هایباند ویژهبه و هاجنگنده آشیانه سنگرها، باندها،

. به نمایش عموم گذاشته شد دیروز راهپیمایی در که ستاکشورمان  بالستیک موشک جدیدترین

 حاشیه در .است جهان تاکتیکی بالستیک موشک دوربردترین ،کیلومتر 14۵0 برد با موشک این

 اسالمی جهاد قاسم موشک ؛نیز شامل مقاومت محور هایموشک رخیبروز قدس،  راهپیمایی

 تشرین موشک لبنان، اهللحزب 110 فاتح موشک فلسطین، حماس 2۵0 عیاش موشک فلسطین،

 .شدند گذاشته نمایش هبیمن  صاراهللان ،2قدس موشک عراق، نجباء 69 جمال موشک سوریه، ارتش

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 دارد اميد بيشتر آينده در پيروزی به ملت اين :نصراهلل حسن سيد

هنگامی که بخواهیم قدرت خود » :گفت قدس جهانی روز مناسبت به لبنان اهللحزب دبیرکل

 هر .طح آمادگی این کار را خواهیم کردس باالترین در ،نشان دهیمونیستی را به رژیم صهی

 اهللآیت حضرت. م با پاسخ مستقیم ما مواجه خواهد شدابلهانه از سوی این رژی حرکت

 و فلسطین از پشتیبانی منظوربه جدی تعهد بر امروزشان هایصحبت در ایخامنه

 امنیتی ضعیف و شکننده سطح ،جانبهیک هایعملیات .داشتند تأکید مقاومت هایجنبش

 آشکار مجاهدین، کشف در را «اسرائیل» امنیتی هایسرویس ناتوانی و صهیونیستی رژیم

 و است کرده متزلزل شدتبه را دولتشان و ارتش به هااسرائیلی اعتماد هاعملیات این .کرد

 دشمن با که هرکسی و کرد مقابله سازیعادی مسیر با باید .دارد بزرگی بسیار عواقب این

 خالی را فلسطین پشت که عربی کشورهای. شود محکوم باید ،کندمی عادی را خود روابط

 هدفشان کردند پیگیری را سازیعادی مسیر و کردند حمایت صهیونیستی رژیم از کردند،

 و موشک هرروز. کنیممی مشاهده را تظاهرات فلسطین در هرروز .است فلسطین کردن ناامید

 فلسطین در ناامیدی مسیر گویدمی جهانیان به هااین. شودمی شلیک دشمن سمت به پهپاد

 .«دارد امید بیشتر آینده در پیروزی به ملت این بلکه. است خورده شکست

 دولت روحاني در صادرات بنزين!شاهکار 

 تیتر را روحانی دولت مدیریت سوء که است این مخاطب شعور به احترام و انصاف نهایت

 ،شرقروزنامه  !شود نوشته فعلی دولت پای که کنند پردازش و بندیعنوان طوری اما کنند،

 هایفرآورده برخی: »نوشت آن ذیل و داده اختصاص "سوخت حراج" به را خود اصلی تیتر

 در که کندمی تأیید نفت وزیر معاون. شده صادر خام نفت از ترارزان بهای با ایران، نفتی

 روزنامه این که ماجرا اصل اما ؛«است بوده تومان ۵00 فقط بنزین صادرات قیمت مقاطعی،

 خردادماه نفت، وزارت در زنگنه تیم و روحانی دولت چیست؟ کند، بازگو درست ندارد دوست

 ساخت و سازیذخیره هرگونه چون کردند؛ صادر تومن ۵00 لیتری را بنزین گذشته، سال

 ساخته نفتی مخزن هیچ ،92 سال از و بودند کرده ممنوع را نفتی هایفرآورده برای مخزن

 که کردند حذف را بندیسهمیه و سوخت کارت سال چهار مدت به تیم، همین .است نشده

 و بزرگ شوک آن قیمت، کردن برابر سه با سپس. شد ختم هزارمیلیاردی 144 قاچاق به

 بنزین بعد، سال دو دولت همین اما کردند؛ تحمیل کشور به 98 آبان در را دشمن سواریموج

 (ایمانی محمد) !فروخت بیگانگان به کشور داخل قیمت از ترارزان تومان 2۵00 را

 که بود؟! «زادهطالبنادر »

 کارشناسی تحصیالت دارای شد، متولد تهران در 1۳۳2 دی 4 تاریخ در زادهطالب نادر

 دانشگاه از سینما کارگردانی ارشد کارشناسی و میکن راندولف دانشگاه از انگلیسی ادبیات

 برای تالش و فرهنگی هایفعالیت واسطهبه که بود مجاهدانی ازجمله زادهطالب .بود کلمبیا

 هایتحریم فهرست در جهانی، استکبار با مبارزه راستای در المللیبین متفکران سازی همراه

 افق شبکه تأسیس در مؤثر افراد از نو، افق المللیبین کنفرانس دبیر او .بود گرفته قرار آمریکا

 مرکز در مدرس عمار، فیلم مردمی جشنواره دبیر افق، شبکه ورزاندیشه هیئت عضو و سیما

 سینمایی معاونت در سینمایی مطالعات و تحقیقات مرکز مدیریت سازی،فیلم آموزش اسالمی

 شده شیمیایی جانباز زادهطالب .است داشته عهده بر نیز را اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت

 از امام رکاب در تا زد را اموالش و آمریکا در زندگی قید که کسی ؛بودهم  مجنون جزیره

 تپنده قلب اما کرد،می کار قلبش هایدریچه از درصد ۳0 فقط هرچند. کند دفاع انقالب

سینما و ، کارگردان مشهور حاتمی کیاابراهیم  .بود اسالمی انقالب سیاست و فرهنگ حوزه

 بود شخصیتی نادرترین ،زادهطالب نادر»نوشت: طن ودر وصف این جانباز تلویزیون کشورمان 

 «.کند پر را او خالی جای بتواند کسی دانممی بعید .شناختممی سینما هنر حوزه در که

 اخبار کوتاه

 /ماند نخواهد پاسخبي ايران عليه اقدامي هيچ: طائب ◄

 اطالعاتی تهاجم برای ما» :گفت سپاه اطالعات سازمان رئیس

 صهیونیستی، شبکه و اسالمی انقالب خواهانبد علیه

 جمهوری امنیت علیه اقدامی هیچ بدانند .ایمکرده سازیقدرت

 متقابل ضربه و ماند نخواهد پاسخبی ایران عظیم ملت و اسالمی

 سیاسی مسئوالن .کنندمی دریافت خودشان هایسرزمین در را

 برکشیده شمشیرهای ترس از فقطنه صهیونیست امنیتی

 .«ندارند راحت خواب داخلی، فروپاشی بیم از اآلن که مقاومت

 مجلس رسيد!/ آمريکا به کنگره ايران پهپادهای ازرس ت ◄

 پهپادی توان با مقابله خواستار که را طرحی آمریکا نمایندگان

 آمریکا جمهوررئیس از طرح این .رساند تصویب به است ایران

 ایران پهپادی برنامه در دخیل نهادهای و اشخاص خواهدمی

 شدن تبدیل برای طرح، این .دهد قرار تحریم فهرست در را

 امضای سپس و سنا مجلس در تصویب نیازمند قانون، به

 .است آمریکا جمهوررئیس

رئیس سازمان انرژی  !/گروسي ظهاراتانقض سالمي به پاسخ  ◄

 المللیبیناتمی ایران در واکنش به اظهارات مدیرکل آژانس 

های آژانس انرژی اتمی مبنی بر اینکه ایران به تمامی پرسش

ما به »مکان ادعایی پاسخ نداده است، گفت:  4در خصوص 

ایم؛ دو های ادعایی پاسخ دادهکاندر خصوص م سؤاالتتمامی 

در تهران  زودیبهمرتبه هم جلسه داشتیم و جلسه سوم هم 

 «.شد و مذاکرات در حال پیشرفت است تشکیل خواهد

 اداره /کردستان در کومله تروريستي گروهک انهدام ◄

 گروهک تشکیالتی هسته بازداشتاز  کردستان اطالعات کل

این ( عج) زمان امام گمنام سربازان توسط کومله تروریستی

 هدایت کشور از خارج از که هسته این اعضای خبر داد. استان

 روز ها،مناسبت نمودن امنیتی با داشتند قصد شدند،می

 آوریجمع .دهند قرار شعاع تحت را کارگر روز و قدس جهانی

 در تجمع به تحریک اقتصادی، مشکالت و اصناف از اطالعات

 و اغتشاش و درگیری ایجاد برای تالش ها،فرمانداری مقابل

 یا شدن کشته از دروغ خبرپراکنی و تجمعات مستندسازی

 از مذهبی مقدسات به توهین و کُرد زنان خودکشی

 .است بوده تشکیالتی هسته این هایفعالیت

 مالک» /!روحاني دولت در ،وزير هر رایب طال سکه 500 ◄

 از یکی در»: در توئیتی نوشت مجلس نماینده «شریعتی

 شد بیان نجومی، هایحقوق از تفحص و تحقیق هیئت جلسات

 ۵00 متوسط طوربه وزیر هر قبل، دولت سال 8 طول در که

 .«کند هزینه خود تشخیص به تا گرفته طال سکه

 گمرک معاون /شدمثبت  کشور تجاری تراز ،اه سالر اولين مد ◄

 میلیون 699 و میلیارد سه صادرات به توجه با» :گفت شورک

 در دالری میلیون 824 و میلیارد دو واردات و کشور دالری

 را دالر میلیون 7۵6 مثبت کشور، تجاری تراز ،1401 فروردین

 «.دهدمی نشان


