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 صنعتی_پیوند رسانه به مجتمع های نظامی (9)روش تحلیل مسائل سیاسی

صنعتی و _در سالهای اخیر پیوندهای بسیار قدرتمندی بین مجمع های نظامی

یند تبلیغ رسانه ها ایجاد شده است و رسانه ها در این ماموریت به جای اینکه بیا

کاال بکنند به صورت غیر مستقیم تبلیغ جنگ می کنند و بحرانها را تا جایی جلو 

می برند که مردم،رسانه های پیرامون،نخبگان و حتی سازمانهای بین المللی به 

؛در این میان دام واقعی نشان دادن احتمال جنگ و درگیری کشیده میشوند

گ را بر عهده می گیرد. شک امپرطوری رسانه ای وظیفه واقعی کردن جن

نداشته باشید که در سالهای اخیر هدف از خرید این رسانه ها توسط این مجمع 

 .ها خیرخواهی نبوده ،فروش بوده است

 
 

 زنیممی درجا و ایممانده قم در روحانیان ما

 خالی شهرها: افزود قم در روحانیان تمرکز از انتقاد با «فاطمیه بزرگ همایش» در تقلید مراجع از سبحانی جعفر اهلل آیت یرنا:ا

 .زنیم می درجا و ایم مانده قم در روحانیان ما اکثر که است حالی در این و شده خطیب از خالی کشور مساجد و روحانی از

 ویژه به باشد، جوانان متوجه تبلیغ اصلی هدف باید مسجد، و منطقه بزرگان به احترام عین در: کرد خاطرنشان تقلید مرجع این

 .است شده گذار اثر ها خانواده در بسیار مجازی فضای که امروز شرایط در

 نکنیم خودزنی اما نیست جور ما سلیقه با عارف

 بهتر نبودند مجلس این در اگر که هستند ها بعضی: گفت ،«زد خطا حرف نباید سیاست در» که این بیان با راد شکوری : ایسنا

 نباشد جور ما سلیقه با است ممکن کنم، می دفاع هم عارف آقای از من: گفت عارف محمدرضا عملکرد از دفاع در وی. بود

. کند نمی استفاده دارد که هایی ظرفیت از مملکت که است این کشور مشکل ترین اصلی. است خوب خودش حد در اما

 این بودن. کنم تشکر اتحاد حزب تشکیل برای ایشان کمک از باید من مثال. است مثبت مجموع در مجلس در عارف کارکرد

 ظرفیت از باید. نکنیم زنی خود. دهد می انجام خوبی کارهای خودش روش اساس بر عارف آقای نبودنش؟ یا بود بهتر حزب

 .بکنیم باید هم نقدش همچنین کنیم، استفاده عارف

 ؟گذاشت کنار جمعه نماز از را هاشمی کسیه چ

 دیگرر  خود تصمیم با رفسنجانی هاشمی آقای مرحوم: گفت وگوییگفت در قم مردم نماینده ذوالنوری، مجتبی : برآنالینخ

 بره  کره  کردنرد  درخواسرت  ایشران  از و رفتند دیگران و کاشانی امامی اهلل آیت مانند افرادی هم بار چندین. نرفتند جمعه نماز به

 برا  ایشران  نررفتن  دلیل به افرادی اگر لذا نکردند استقبال مسأله این از دلیلی هر به .نکرد قبول خودش ایشان اما بیایند جمعه نماز

 بره  دیگرر  که بود خودش تشخیص و نگذاشت کنار را هاشمی آقای کسی چون کنند، نظر تجدید باید اند کرده قهر جمعه نماز

 .بازگردند صفوف این به و کنند آشتی دوباره جمعه نماز با اند کرده قهر که کسانی بنابراین، نیاید؛ جمعه نماز

 



    28/66/30/شنبه  063 شماره

 

 

 ! جیب در سال 4 عملیات نقشه

 این اهداف تمام به رسیدن توقع هرچند. شودمی خود الس پنجمین وارد فردا مقاومتی اقتصاد کلی هایسیاست ابالغیه :کیهان 

 گذشته سال چهار طی حوزه این در شده انجام هایفعالیت بر مروری اما نباشد منطقی چندان شاید سال، چهار طی بندی22 سند

. کندنمی ارائه زمینه این در را قبولی قابل و مثبت کارنامه مطلعی، و منصف ناظر هر سوی از سند، اندازچشم با آن مقایسه و

 کشور اقتصادی هایواقعیت با ارقام و آمار این اما است درخشان و کن پر دهان همیشه مانند اداری آمارهای و هاگزارش البته

 است ایگونه به سند این بندهای محتوای اتفاق به قریب .دارد توجه قابل ایفاصله کنند،می زندگی آن با و لمس مردم آنچه و

 از کشور که است آن واقعیت. گرددبازمی -دولت مخصوصاً – کشور گانهسه قوای به آنها، شدن عملیاتی اصلی سرنخ که

 نشده باور کشور مسئوالن سوی از هنوز متاسفانه که جنگی. است عیارتمام اقتصادی جنگ یک درگیر پیش دهه یک حدود

 دولت در ملی امنیت مشاور و جمهوررئیس دستیار زاراته خوان. ندارد وجود آن گستره و ابعاد از صحیحی درک و است

 «داریخزانه جنگ» عنوان با خود ایصفحه 036 کتاب در است، کرده کار تحریم حوزه در هاسال که بوش جورج

(TREASURYS WAR )سرنشین، بدون هواپیماهای شامل آمریکا زرادخانه» نویسد؛می شده، منتشر 2663 سال که 

 اقتصادی و مالی ابزار تبدیل هاچریک این وظیفه. است خاکستری شلوار و کت با هاییچریک و هاوک تام هایموشک

 .«آمریکاست دشمنان علیه قوی، سالحی به( تحریم)

 ! مردان بین در شدن قشنگ شوق

 عمل که دهدمی نشان 2662 سال در نیاد کشور 38 در آمریکا پالستیک جراحان انجمن بررسی نتایج :همدلیروزنامه 

 غیر آمار و ندارد وجود باره این در دقیقی آمار ما کشور در چند هر است، آقایان برابر 3 از بیش هاخانم بین در زیبایی جراحی

 زیبایی هایجراحی درصد30 حدود جهانی، میانگین برابر3 آماری و کننده خیره رشدی با آقایان که است این گویای رسمی

 فرهنگی، بسترهای در اجتماعی زندگی تردیدبی شده ذکر موضوعات به توجه با بنابراین.اندداده اختصاص خود به را ایران در

 در. کرد مدیریت صحیح و درست شکل به را جامعه آن فرهنگِ باید ابتدا جوامع، صحیح مدیریت برای و کندمی پیدا معنا

 در واقعیت این و است شده ظاهری زیبایی و جسم به حد از بیش اهمیت و محوریانسان فرهنگِ درگیر ما کشور حاضر، حالِ

 و نظری هایدستگاه خالقیت راه، تنها شرایطی چنین در شاید. است شده تنیده روزهایمان، این زندگی سبک پود و تار

 تک بلکه هارسانه و هادانشگاه اجتماعی، فرهنگی نهادهای و هادستگاه فقط نه. است شرایط این بهتر مدیریت برای فرهنگی

 .بشویم کشور مردان زندگی سبک در تفکر این شدنِ نشین ته و افتادن جا مانع باید ما تک

 !شود؟ می بازداشت نژاد احمدی آیا

 این در حضور برای مشایی و «نژاد احمدی محمود» و شد برگزار نژاد احمدی نزدیک یاران از «بقایی حمید» دادگاه  تابناک:

 دادگراه  ورودی درب جلروی  را سرخنانی  نرژاد  احمردی  البته. نشد داده آنان به دادگاه در حضور اجازه اما شدند، حاضر دادگاه

 مری  ترر  جردی  اطرافیرانش  و او برا  برخرورد  مسأله هرچه گویا بود؛ آن ارکان و نظام علیه همیشه از تندتر که سخنانی کرد؛ ایراد

. شماسرت  دست فعال! خب بسیار» که گفته نژاد احمدی.کند می تندتر حکومت ارکان و نظام علیه را سخنانش دوز هم او شود،
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.« کررد  خواهرد  تغییر اساسی طور به انقالب هایآرمان نفع به ملت نفعبه کشور شرایط زودی به ملت، همت به خدا لطف به اما

 با اخیر اغتشاشات اولیه تحریک احتمال» بودند گفته که را امنیتی های دستگاه برخی توسط مطرح شائبه دیگر بار که موضوعی

 احمردی  تیرز  و تند سخنان همین به استناد با آیا.سازد می متبادر ذهن به «دارد وجود او اطرافیان و سابق ارشد مقام یک همراهی

 عمومی افکار تحریک احتمال شدن مطرح تا شد مالحظه آن در حاکمیتی های دستگاه حاکمیت، رهبری، به تعرض از که نژاد

 پاسخ که است پرسشی این! کرد؟ اقدام نزدیکانش برخی و او بازداشت به نسبت توان می حاکمیت، علیه اطرافیانش و او توسط

 !خیر؟ یا دانند می کافی را دالیل این آنها که دید باید و است امنیتی های دستگاه گیرندگان تصمیم دست در تنها آن به

 مبارک پیوندتان

 خواسرتار  ،88 فتنره  از حمایرت  ضرمن  ایرران،  علیه خود جویانهمداخله هایسیاست ادامه در ترامپ دونالد دولت :امروز وطن

 بره . اسرت  شرده  فتنره  سرران  فروری  آزادی خواستار ایبیانیه در آمریکا خارجه وزارتسخنگوی بار این. شد 88فتنه سران آزادی

 کروبی مهدی بازداشت سالگرد هفتمین هفته این: »است آمده آمریکا خارجه وزارت سخنگوی بیانیه در ،«امروزوطن» گزارش

 زنران  حقروق  فعرال  رهنرورد  زهرا موسوی، همسر همراه به 2663 سال جمهوریریاست انتخابات نامزدهای موسوی میرحسین و

 «بشری حقوق مسائل در ایران المللیبین تعهدات مغایر» را فتنه سران بازداشت جویانه،مداخله بیانیه این در «هیثر نوئرت. »«است

 فتنره  سران"فوری آزادی" خواستار ایران، داخلی امور در دخالت با و گذاشت فراتر هم این از را پا آمریکایی مقام این. خواند

. گرردد برازمی  88 سرال  انتخابات از پس روزهای نخستین به آن سران و 88 فتنه از آمریکا حمایت ،«امروزوطن» گزارش به .شد

 در که کردند مخابره آمریکایی مقامات به پیامی ،88 فتنه با مرتبط ایرانی عناصر اند،کرده روایت آمریکایی مقامات که آنگونه

 اعتبرار بری  خارجی توطئه عنوان تحت را جریان این تواندمی براحتی اسالمی جمهوری حکومت آنان، از علنی حمایت صورت

 او. کرد افشا 36 سال اوباما دولت در آمریکا خارجه وقت وزیر کلینتون، هیالری را 88 فتنه به آمریکا هایکمک جزئیات. کند

 ابعراد  کردنرد، مری  انتقاد 88 فتنه از حمایت در آمریکا دولت عملکرد به آمریکایی مقامات و 88 فتنه عناصر برخی که ایامی در

 کرد،می وگوگفت فارسی سیبیبی با که کلینتون. گفت باره این در را آمریکا علنی حمایت عدم دالیل و آمریکا هایحمایت

 آمرده مری بر آمریکا دولت دست از حمایتی هر: بود گفته 88 فتنه از آمریکا دولت کافی حمایت عدم درباره سوالی به پاسخ در

 بایرد  آمریکا که شدمی شنیده صدا این اعتراضی جنبش درون از پیش، سال 2 گفت باره این در وی. است کرده سبز جنبش از

 امنیرت  و جنربش  اعتبرار  صرورت  آن در چرون  کنرد  جلروه  جنبش این اصلی حامی و عامل که نکند عمل طوری باشد، مواظب

 .افتدمی خطر به آن هواداران

 ع شداز دولت هاشمی شرو انحراف رمز

 بره  هاخوئینی موسوی آقای و کرد درست را استراتژیک تحقیقات مرکز هاشمی آقای وقتیسردار فیروز آبادی گفت:  :مشرق

 ایرن  و شد نوشته... و امنیتی-دفاعی اقتصادی، سیاسی، هایمعاونت با ساختار یک مرکز این برای.شد منصوب آن رئیس عنوان

 آن مسرئول  فیروزآبرادی  آقرای  داشت، اگر یا باشد نداشته دفاعی معاونت یا بودند گفته هم آقا. بردند رهبری خدمت را ساختار

 اعضرا   و بود نرفته پیش خیلی کار هنوز که اوایل همان و شدمی برگزار روز یک ایهفته جلسات، .شد موافقت آن با که باشد

 یرا  اسالمی انقالب پروژه پروژه، این. است گرفته قرار دستورکار در پروژه یک گفتند بودند، کامپیوتر گرفتن یاد حال در هنوز
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 بهرزاد  بره  نقرد  پرول  تومان میلیون 26 و ۰6 یا ۰6 سال .بودند حجاریان سعید و نبوی بهزاد هم آن مجری و بود خرداد دوم همان

 شد اجرا که وقتی و نشد ارائه گزارشی آن به راجع هم هرگز و کنند آماده را پروژه این و بروند تا دادند حجاریان سعید و نبوی

 زمران  از چیرز  همره  کنریم،  شرروع  خراتمی  آقرای  زمان از را ۰6 دهه هایچالش نباید پس .خرداد دوم یعنی. شدیم آن متوجه ما

 حضرت آنکه از بعد و کردند خواستند هرچه هاشمی اول دولت در آنها و شد شروع هاشمی آقای دولت در و رهبری انتخاب

 .شد حزب یک به تبدیل دولت حقیقت در و شد درست کارگزاران حزب گرفتند، ایراد آنها به آقا

 برجام جدید دستاورد ملی، پول ارزش درصدی ۵۲ کاهش

 عردم  دلیرل  بره  گذشرته  مراه  چنرد  در» :نوشرت  «ملری  پول ارزش درصدی 20 کاهش» عنوان با مطلبی در قانون روزنامه: قانون

 حاضرر  حرال  در دولت معتقدند کارشناسان از بسیاری...است یافته کاهش درصد 20 ملی پول ارزش ارز، بازار صحیح مدیریت

 خصروص  در مرممنی  فرشراد . دنباش کنندهناراحت چندان دولت برای وضعیت این شاید و کندنمی ارز بازار کنترل برای تالشی

 براره  ایرن  در وی. کنرد مری  ارز نرر   دسرتکاری  بره  اقدام بودجه، مزمن کسری دلیل به دولت که است معتقد ارز بازار وضعیت

 بره  اقردام  بنرابراین  شرده،  سرابقه بری  مرالی  بحرران  و بودجه مزمن کسری دچار دولت که است مطرح مساله این اکنون: گویدمی

 .«کندمی دیگر کلیدی هایقیمت با بازی حال عین در و آن با بازی و ارز نر  دستکاری

 پرسی همه تابوی

 یا افزایش خصوصی، تلویزیون و رادیو ایجاد قبیل از مسائلی" :نوشت «پرسی همه تابوی» عنوان خود با آرمان روزنامه: آرمان

 گراییمردم و دموکراسی رشد از حکایت شود، گذاشته پرسیهمه به چنانچه هایارانه توزیع نحوه یا سوخت قیمت افزایش عدم

 هرای روزنامره  و دولتمرردان  سروی  از «مختلرف  مسرائل  در رفراندوم برگزاری» موضوع کردن مطرح"دارد جامعه یک در بیشتر

 مشرکالت  رفرع  مرردم  اصرلی  مطالبره  حاضرر  حال در. است مشخص کامالً مردم اصلی مطالبات که است حالی در طلب اصالح

 هرا یارانره  توزیرع  نحروه  درخصوص که است داده پیشنهاد آرمان طلب اصالح روزنامه .است اقتصادی وضعیت بهبود و معیشتی

  کره  اسرت  حالی در دارد حکایت روزنامه این مدیران فراموشی از بینانه خوش حالت در که پیشنهاد این. شود برگزار رفراندوم

 کرد عزم مردم یارانه حذف بر عمومی فراخوان اعالم و ایرسانه گسترده تبلیغات با خود کار به شروع ابتدای در یازدهم دولت

  .شد مواجه مردم درصدی 3۰ مخالفت با اما

 

 

 

و  ایتام به را اهدایی کانکس 3:ذهابسرپل جمعه امام

 شدم همراه مردم با چادر در و دادمنیازمندان 

 

  ه/ شهیدتازه تفحص شدآخرین الالیی یک مادر برای فرزندش

http://tabnak.ir/fa/news/774852/آخرین-لالایی-یک-مادر-برای-فرزندش

