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 داريد کي یهااميپ                     روز حرف▼

 یادیز ایرسانهبازتاب  یکنون طیدر شرا ،رانیبه ا بشار اسد سفر

 یاخامنه امامانجام شد،  مانهیصم ییکه در فضا دارید نی. در ادارد

جنگ  کیدر  یروزیو پ هیسور مملت و نظا یستادگیمقاومت و ا

دانستند و  هیسور یعتبار و سرافرازا شیافزا سازنهیرا زم یالمللنیب

و نشاط و اراده باال در شخص  هیبا توجه به روح»کردند:  دیتأک

 دیبا ه،یبا سور هایگسترش همکار یبرا رانیو دولت ا جمهورسیرئ

. نظر به «ابدیاز گذشته ارتقا  شیتالش کرد روابط دو کشور ب

 یاسیسدمشق و نظام  گاهیدر تحوالت منطقه و جا هیسور تیاهم

اهداف و آثار و  ی،ستیونیکشور در جبهه مقاومت ضد صه نیا

 .سفر مترتب است نیبر ا یادیمهم و ز یهاامیپ

به لحاظ  یاژهیو طیشرا نیسفر در چن نیا -9 ي:لينکات تحل

و سلسله  ایمنطقه غرب آس یرامونیتحوالت پ، نیتحوالت اوکرا

 یمیصمقدرت ت ی کهنیمبارزان فلسط یاستشهاد یهااتیعمل

است از  یسلب کرده است، مانور قدرت هاستیونیرا از صه یریگ

و  هامیهمه فشارها و تحر رغمبهکه  یجمهور کشور سیر یسو

است و  ستادهیپا ا سر با قدرت ی،جهان یابتیجنگ ن لیتحم

از  یعزم مل -2است. کشورش  کیپلماتیامور د وفتقرتقمشغول 

دمشق نشان  -ابط تهرانرو قیتوسعه و تعم یدو طرف برا یسو

توسعه  طبعاًاست و  یمستحکم و ناگسستن رابطه نیکه ا دهدیم

 یهاحوزه ریبه سا یتیو امن ینظام یروابط از حوزه مستشار نیا

در دستور کار کشیده شد و  یو علم یاسیس ،یسازندگ ،یاقتصاد

و  دارهایدنیز رابطه  نیادر  ؛دو کشور قرار داردجمهور  یروسا

مسئوالن دو کشور هم از گذشته  نیب یمهم و مستمر یگفتگوها

و  یقامتراست -0نیز دنبال شد. سفر  نیو در اشکل گرفته 

رهبر معظم  ریو نابرابر به تعب یالمللنیب یدر جنگ هیسور یستادگیا

دو موضوع مهم بود؛  یمصداق یتجل یبرا یواقع یشگاهیانقالب، نما

 یهانهیمقاومت بر هز نهیکم بودن هز»و « مقاومت ییغا یروزیپ»

از  یجهان سمیونینظام سلطه و صه یهایگذارمرور هدف«. سازش

و  یریتکف یهابا توسل به گروه ی،ابتین یهال سلسله جنگیتحم

 یاما دل یخال یبا دستان شودیدر منطقه نشان داد که م یستیترور

 هیورمقاومت کرد. امروز س ی،اله یو باور به امدادها مانیسرشار از ا

 ی،گرو سلطه یستیونیمرکز ثقل جبهه مقاومت ضد صه عنوانبه

 -4متفاوت از گذشته است.  افرازانهسر گاهیشرافت و جا نیا یدارا

رژیم روشن مقاومت در منطقه،  ندهیبه آ دوارانهیام هیدر مقابل روح

 نیاسبق ا ریوزنخست ،باراک هودیوفق اعتراف تلخ ا یستیونیصه

به فکر  کهنیااز  شتریل قرار گرفته و بزوا ریدر مس ،میرژ

 ،باشد نیشده فلسط یله جهانئمنطقه و مس ندهیدر آ ینیآفرنقش

 .است یجیتدر اضمحاللروند زوال و  ریدرگ

 پریشان( اهللفتح)نویسنده: 

 

 
 

 
 

 
 

 !شکست پشت شکست                          روز گزارش▼

شکست پشت » واژه نیهم یستیونیصه میرژ یروزها نیا فیتوص یواژه برا نیبهتر دیشا

هفته  ویآوتلدر منطقه العاد  هاستیونیصه هیعل انهیجویتالف اتیعمل نیاست. ششم «شکست

 !نشده است ییهنوز شناسا کهصورت گرفت  ینیفلسط کیکشته توسط  0گذشته با 

 انیداد که در پاگزارش  یستیونیصه میرژ یهابه نقل از رسانه نیادیالم -9 ی:خبر یهاگزاره

گرفت همه  میتصم ی،ستیونیصه میجنگ رژ ریگانتس، وز یبن ،یکنون تیاز وضع یتیامن یابیارز

ی ستیونیصه میرژ یداخل تیامن ریوز و،یعومر بارل -2و غزه مسدود شوند.  یکرانه باختر یهاگذرگاه

 ده است.متحمل ش ریاخ یهااتیعملرا در  ینیسنگ یبها میرژ نیاذعان کرده که ا نیز

مشهود  کامالً ،ریاخ یهااتیعملدر برابر  یستیونیصه میشدن رژ مستأصل -9 ي:ليتحل هایگزاره

 یرا ندارد و تنها اقدام هاآنتوان مقابله با  میرژ نیاست که ا یاگونهبه هااتیعملو معلوم است. شکل 

 یتنگ شدن حصارها یعنی نیا ؛و غزه است یبا کرانه باختر هاگذرگاه نکه صورت داده، بست

 یهمواره مدع هاستیونیصه کهیدرحال. تیحفظ امن یبرا یاشغال یهانیسرزمدر درون  یتیامن

 یتیامن یهاضعف -2. اندبوده دهایو دور نگه داشتن تهد یاشغال یهانیسرزمدر درون  داریپا تیامن

قرار داده است.  یرا در معرض فروپاش میرژ نیاست که دولت ا قیعم یبه حد یستیونیصه میرژ

 دیالپ -معتقدند که ضعف دولت بنت ،اهویهمچون نتان یکنون یاز احزاب مخالف دولت ائتالف یاریبس

فرار  یبرا نهیکاب یوزرا یبرخ اکنونهممنظور از  نیاتفاقات شده است. به هم نیمنجر به بروز ا

اقتدار  -0نباشند.  یصر وضع فعلتا مق اندافتادهاز دولت  ییبه فکر جدا ،موجود یهاتیواقعکردن از 

 هاستیونیصهاست که  یزیآن فراتر از آن چ ییگوپاسخو  یاتیمقاومت نشان داد که توان عمل

از آن نگران و هراسانند، وجود  هاستیونیصه، بیشترین آسیبی که حالنیباا. اندکردهمحاسبه 

صهیونیستی است و به  چندپارهی عمیق امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه هاشکاف

و مقامات رژیم اشغالی، اگر جبهه مقاومت هم این رژیم را نابود نکند، وضعیت  هاستیونیصهعقیده 

 .دهدیمی اشغالی، نقطه پایان این رژیم را نشان هانیسرزماجتماعی موجود در 

 یتیو موجود یتیهو قیعم یهاشکافو  هاضعفگفت که وجود  توانیم درمجموع نکته پاياني:

در عرصه  یاز ضعف و ناتوان یدر حالت میرژ نیشدن است و ا حال آشکار در یستیونیصه میدر رژ

آن در برابر  اشتباه نیاست که اول دهیرس یامرحلهآن به  یریپذبیآسو  کندیم ریس یتیامن

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( خواهد بود. شاشتباه نیآخر جبهه مقاومت،

 !رنديگيمنيروهای اطالعاتي رژيم صهيونيستي فارسي ياد                خبر ویژه  ▼

ی ستیونیصه میارتش رژ یاز بخش امور اطالعات یگزارش رژیم صهیونیستی «کان»شبکه ی تازگبه

ی اجباری و هاکالس، برای کارآموزان ماههششی سخت هاآموزشپخش کرد که در آن، در کنار 

ایران برای  کیدرجهی از اقدامات دشمن اگوشهایر است. این تنها د یآموزش زبان فارسفشرده 

مرکز شیعه شناسی جهان  نیتربزرگ. جالب است بدانید ردیگیمشناخت بیشتر کشورمان صورت 

منابع  محقق و، مفسر، مترجم نیتریقوی ریکارگبه رژیم صهیونیستی قرار دارد. ویآوتلنیز در 

ین مرکز، نه برای ترویج شیعه، بلکه ابتدا با هدف شناخت مذهب شیعه در ا ی(انسان واعم از مالی )

دشمن فکری و دوم، زدن باورهای شیعی در میان پیروان آن است؛  نیتربزرگاولین و  عنوانبه

آن لقب  واسطهبهکاری که انگلیس بیش از یک قرن در ایران و کشورهای اسالمی انجام داد و 

فته است. شک نباید کرد که برای زدن دشمن، ابتدا باید مرام و عقیده و از ایرانیان گر« روباه پیر»

؛ شودیمدر دین و زبان مردم یک کشور خالصه  هانهیزمی آن را شناخت؛ همگی این هاداشته

 بود. غافلتک دشمن، نباید از نقشه و طراحی عملیات متقابل  موازاتبهبنابراین 

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 است رانيمنطقه و جهان به نفع ا طيعرب: شرا گارنروزنامه

 مانیپبه نفع دو هم کایقدرت آمر» :سدینویم ومیالأیروزنامه ر ریسردب «عطوان یعبدالبار»

خود را از  ییکارآ کایاست و محاصره آمر زوالروبه یاندهیبا سرعت فزا نیو چ هیروس یعنی رانیا

 خوداکنون تهران در حال صدور تجربه ا دور بزند و هممحاصره ر نیتوانسته ا رانیدست داده و ا

 رانیبه نفع ا یالمللنیو ب یامنطقه یکنون طیاست. تمام شرا هیروس ژهیوجهان به یبه کشورها

دالر در  99۱از  شینفت را به ب متیاست که تاکنون ق نیآن، جنگ اوکرا نیتراست که برجسته

به  آنبشکه در روز رسانده و بخش عمده  ونیلیرا به مرز دو م رانینفت ا دیتول زانیهر بشکه و م

در  یرانیا کشنفت کیکنند سد راه  جرئت لیو اسرائ کایبدون آنکه آمر شود؛یصادر م نیچ

اقدام به خارج شدن از  رانیا»برجسته عرب معتقد است که  نگارروزنامه نیا .«آزاد شوند یهاآب

 یامدهایرا وادار به خارج شدن از مذاکرات کند تا پ کایآمرنخواهد کرد تا  یامذاکرات هسته

 استیمعلوم است که با س د،یرا بگو نیجز ا یامر متوجه واشنگتن شود. هر کس نیحاصل از ا

 یتوانسته که به تمام رانی. استیآشنا ن انیرانیو هوش و ذکاوت ا رانیا مدتیطوالن یبردبار

است،  نیشدت سرگرم جنگ اوکرااکنون بهکه هم کایاهداف خود در گمراه کردن دولت آمر

توان گفتمان  شیآن با افزا یزمانهمو  یستیونیصه میو متحدانش مانند رژ کایآمر ولاف .«برسد

در  یمقاومت بر اصول و عزتمند ت،یموضوع حاصل درا نیاست و ا ریانکارناپذ یامر ،مقاومت

 است. معظم انقالبرهبر  مانهیو حک مدبرانه یهااستیس جهیاست که نت یالمللنیبعرصه 

 !ما و مهارت دشمن گيعرضيب

ها دولت یاقتصاد یرساناطالع ستمروزنامه همشهری نوشت: سی رمسئولیمد« گنجی عبداهلل»

انواع  ،یماکارون یکه دولت برا دانستندیاست که عمده مردم تا اکنون نم فیضع قدرآن رانیدر ا

 ،دانستندی. اگر مدهدیم ارانهی چ،یو ساندو یانواع نان صنعت ت،ییسکویب ک،یشکالت، ک ،ینیریش

ما  یکوتاه گرید سوی از .شدیاستفاده م هامتیق «شدن یواقع»از عبارت « گران شدن» یجابه

گندم و  نیدر تأم نیو اوکرا هیروس یدیو دولتمردان باعث شده که ملت از نقش کل هایارسانه

 نیاز روغن آفتابگردان جهان در اوکرا یمیکه ن دانندیلت مم اآیروغن جهان مطلع نباشند. 

 نیگندم جهان را تأم درصد 48حدود  نیو اوکرا هیروس دانندیم اآی شود؟یم دیزده تولبحران

دولت  کنترل تحت... روغن را  و یاندونز ه،یترک س،یاکنون آلمان، انگلهم دانندیم اآی کنند؟یم

 یآنان به کشورها دارارانهیباعث قاچاق آرد  نیکه جنگ اوکرا ننددایملت م ایاند؟ آدرآورده

 .ما و مهارت دشمن است یعرضگیباز  دانندنمی اگر شود؟یم هیهمسا

 افغانستان يمسئول ناامن ؛غرب و طالبان

وجود دارد که  یادیز یخبرها» :مجلس گفت یمل تیامن ونیسیعضو کم «ییرضا میابراه»

بر  یمبن یکه نمونه آن خبر زنندیافغانستان دامن م یب به ناامنغر یتیامن یهادستگاه

است. قطعاً  در افغانستان یناامن جادیا یبرا سیانگل یجاسوس سیژنرال دوستم با سرو یهمکار

هستند. با  کیشر هایناامن نیا جادیهم در ا کایمانند آمر یغرب یکشورها گرید یتیامن ستمیس

امروز  یتیامن تیوضع تیکه طالبان از مسئول شودینم یابهانه موضوعات نیا ،لیتفاص نیهمه ا

و  یتیامن داتیتمه دیمعضالت است و با نیا یکند. طالبان مسئول اصل یافغانستان شانه خال

 .«شدیندیاز حوادث مشابه ب یریجلوگ یبرا ینظام

 «!نان»با موضوع  نشست مجلس

 یلیدال» :نی دیروز مجلس گفتدر خصوص جلسه غیرعل مجلس سهیرئئتیهعضو  «یمیسل»

 یکاالها یجهان متیق شیشامل افزا کندیعنوان م ینرخ آرد صنعت یآزادساز یکه دولت برا

 یهاو واردات کاال نیتأمآن مشکالت در  تبعبهو  نیو اوکرا هیجنگ روس ،یسالخشک ،یاساس

 ریوز اندوزی،خ«. قرار گرفت دیتأکدولت مورد  یوزرا یاز سو زیاست. بحث قاچاق ن یاساس

به عنوان طرح  یاجداگانه یشنهادپی برنامه» :گفت مجلس یدر نشست علننیز اقتصاد 

در برنامه  رهزنجی صد تا صفر رصد امکان .میاکردهنان به دولت ارائه  ارانهی یهوشمندساز

 .«وجود دارد یشنهادیپ

 اخبار کوتاه

 یندبرده نیدتریدر جد رانیا هستيم؟/ اياقتصاد دن چندمين ◄

و  ستمیب گاهیدر جا ،جهان یاقتصادهااز پول  یالمللنیصندوق ب

 س،یسوئ ن،یمثل لهستان، مصر، هلند، آرژانت ییباالتر از کشورها

چهار دهه  باوجود رانیاقتصاد ا قرار گرفت. شیو اتر کیبلژ

چند  فشارهای اقتصادی باوجودغرب و  جانبههمهی هامیتحر

دان آمریکایی و غربی، که به اذعان دولتمر سال گذشته

و هیچ کشوری تاکنون به این  است ی حداکثری بودههامیتحر

کشور جهان در  9۷0از  حد مورد تحریم قرار نگرفته، همچنان

 .است جلوتر 2829سال 

 ستاد جلسه در !/ارتحال امام )ره( سالروز مراسمسخنران  ◄

 جمهورسیرئاعالم شد  ینیبزرگداشت حضرت امام خم مرکزی

 مراسم خواهد کرد. یخرداد در حرم امام سخنران 94شب 

خرداد با  94روز  ی،انقالب اسالم رکبی رهبر ارتحال سالروز

امام در مرقد  ادگاریو  یمقام معظم رهبر یحضور و سخنران

 مطهر برگزار خواهد شد.

 میرحسرلشگر » ها/ميتحر برای عبور از امحوريراهبرد در ◄

: گفت معظم کل قوا یفرمانده یو مشاور عال اریدست «یصفو

 فارسجیخل کیاستراتژ تیجهان به موقع یهاهمه قدرت»

، فارسجیخل کیاستراتژ تیبا توجه به موقع اند.دوختهچشم 

اتخاذ راهبرد  ،یتبادالت تجار یعمان برا یایتنگه هرمز و در

و  تیدر روند صادرات، ترانز یاکنندهنیینقش تع امحوریدر

 .«ه داردمنطق نیا اقتصاد

 /شوديقدرتمندتر م هيو سور راني: اتحاد اصهيونيستي یهارسانه ◄

« بشار اسد»در واکنش به سفر امروز  یلیاسرائ هایرسانه

سفر نشان  نیا ،به تهران اعالم کردند هیسور جمهورسیرئ

خواهد ماند و  یباق هیو سور رانیا انیاتحاد م دهدیم

 قدرتمندتر خواهد شد.

 هیبلندپا ئتیهس أقطر در ر ریام /ديآيم رانيه اقطر ب ريام ◄

سفر کند. مقرر است در  رانیقرار است به ا یو اقتصاد یاسیس

و  یاسیقطر به تهران، توافقات صورت گرفته س ریسفر ام

به  کشورمان جمهورسیرئدو کشور که در سفر  نیب یاقتصاد

؛ اما خبرگزاری انگلیسی شود یریگیپ ،قطر صورت گرفته بود

قطر به تهران  رامی سفر»رویترز درباره این سفر گزارش داد: 

با توجه به جنگ  یانرژ نیتأمبرجام و  یایاح یتالش برا

 .«است نیاوکرا

در کنفرانس  امیرعبداللهیان !/هيروس اب نيصلح اوکرا ايران؛ رابط ◄

لهستان در »: وزیر خارجه لهستان در تهران گفتبا  یخبر

دوستانه را درباره آوارگان و انتقال ننقش انسا ن،یجنگ اوکرا

با الوروف حامل  داریمرحله در د 2 در داشت. رانیاتباع ا یفور

بس و بر درخواست آتش یمبن نیخارجه اوکرا ریوز امیپ

خود در  یهاوگو و توافق بودم و به تالشگفت یبرا یآمادگ

 «.میدهیادامه م ریمس نیا


