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  داري جوانان مؤمن و انقالبی میدان             24/ چلچراغ ▼

ترین تحوالتی که انقالب شکوهمند ملت ایران رقم زد، کنار زدن افراد ناتوان،  یکی از مهم

مصطفی چمران، محمدجواد . بودخودباخته، ناکارآمد و میدان دادن به جوانان با انگیزه 

مقدم، حسن باقري، مجید شهریاري، ابراهیم همت،  تندگویان، مهدي باکري، حسن تهرانی

نژاد، مصطفی  عباس کریمی، محسن رضایی، احمد کاظمی، قاسم سلیمانی، داریوش رضایی

جوان  آشتیانی و محمدباقر قالیباف تنها چند نام از هزاران هزار روشن، سعید کاظمی احمدي

مؤمن، متخصص، کاربلد و با اعتماد به نفس هستند که در سایه انقالب اسالمی ایران، زعامت 

اي به میدان آمدند و از  العظمی خامنه اهللا حضرت آیت و راهبري حکیمانه ) ره(امام خمینی 

را پیش بردند  و سازندگی کشور اي و فضایی کشور تا صنعت دفاعی ایران اسالمی دانش هسته

ها و ظفرها را رقم زدند و اجازه ندادند دشمن تا بن دندان  در دوران دفاع مقدس آن رشادتو 

مسلح حتی یک وجب از خاك مقدس ایران را از آن خود کند؛ روندي که توانست تحولی 

شگرف در کشور ایجاد کند و آنچه امروز بیش از همیشه در جشن چهل سالگی انقالب 

داري جوانان  رسد، امتداد این اتفاق مبارك و امتداد میدان میاسالمی مهم و ضروري به نظر 

ها اعتماد  هاي اخیر و به واسطه قدرت گرفتن برخی جریان متأسفانه، در سال. در کشور است

تر شده است و شاهد آن هستیم که برخی افراد در برابر تغییر نسلی در  رنگ به جوانان کم

چنانکه رهبر معظم ! کنند مؤمن انقالبی مانع ایجاد میمدیریت کشور و میدان دادن به جوانان 

 بعضاً هاي آدم وجود خاطر به متأسفانه کشور کنونی مشکل«: فرمایند می) العالی مدظله(انقالب

 جمعیت عظیم انبوه مقابل در اقلّیتند؛ معدودند، البتّه که]  است[ اندیش سهل بعضاً و خیال بی

 کنند؛ می تکرار گویند، می نویسند، می: فعالند اما نیستند زيچی کشور بصیر و آگاه و انقالبی

 بیداري از است عبارت کشور کار عالج ...کند می کمک اینها به هم دشمن! کنند می تکرار

 درونی تقویت و مؤمن و پرانگیزه جوانان گرفتن کار به مردم، ایمانی هاي انگیزه حفظ مردم،

 ».است رفته ایران ملّت امروز تا که است راهی نهما این است؛ عالج راه این کشور؛

  

 خطرات جنگ شناختی        روز    حرف ▼

در حالی که مردم ایران اسالمی خود را براي یک جشن 

کنند،  ملی در چهلمین سال پیروزي انقالب اسالمی آماده می

دشمنان با به راه انداختن جنگ شناختی و ادراکی درصددند 

در گذشته . هاي براندازانه خود را به نتیجه برسانند فعالیت

روي جنگ روانی متمرکز بود و اکنون با گسترده شدن دشمن 

هاي اجتماعی و افزایش دسترسی به  فعالیت مردم در شبکه

تري از جنگ به اجرا در آمده است که  اطالعات، بعد عمیق

  :هاي ذیل است ها و تاکتیک داراي ویژگی

اعتقادات، ) Cognitive warfare(ـ در جنگ شناختی 1

. گیرد ان و عامه جامعه هدف قرار میها و رفتار  نخبگ نگرش

شناختی مدیریت ادراك صورت   در جنگ ،تر به عبارت دقیق

ریزي، عملیات امنیتی، پوشش و  گیرد  که ترکیبی از طرح می

فریب و عملیات روانی است و به تغییر و دستکاري شناخت 

 .شود جامعه نسبت به نظام سیاسی منجر می

تماعی و معنوي نظام که هاي اج ـ از بین بردن سرمایه2

هاي این  اند، یکی از ویژگی ها با نظام همراه و همدل بوده سال

هاي  جنگ است؛ براي این منظور دشمن با مستندسازي

هاي فکري و مذهبی  اي زیرساخت هاي رسانه پیچیده و حیله

نظام را زیر سؤال برده و اعتقادات گذشته مخاطبان را با 

 .کند رو می تردید روبه

شود دشمن در  پیروزي در جنگ شناختی سبب می ـ3

مدت توانایی اثرگذاري بر رفتارهاي جامعه را به دست  کوتاه

آورد و رفتارهاي آنان را در امور سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و 

 .حتی دیپلماتیک به سمت مورد نظر خود سوق دهد

هاي اصلی  ـ تغییر باورهاي نظام اسالمی یکی از کارویژه4

اك است که در آن باور به اسالم، باور به کارآمدي جنگ ادر

نظام اسالمی و باور به امکان تداوم نظام اسالمی هدف قرار 

 آید هاي پیچیده درصدد بر می روش گیرد و حتی با می

 !کندنسبت به آینده ناامید و مأیوس  را دوستان انقالب

حمله به منبع ادراك به کمک اسلحه اطالعات اساس 

دهد و راهکار مقابله با آن نیز  را تشکیل می جنگ شناختی

دفاع از منبع ادراك با کمک اسلحه اطالعات است؛ در چنین 

تواند به حل مسائل و  وضعیتی، سانسور و سکوت نمی

مشکالت کمک کند؛ بلکه اصل متقاعدسازي و اقناع مخاطبان 

اکنون یک بار دیگر سخنان . را باید در دستور کار قرار دهیم

و حامیان مذاکره موشکی را  CFTچاکان  ن برجام، سینهمدافعا

هاي جنگ شناختی مطالعه کرده و تأمل کنید  به منزله بهره

 !چگونه مردم را علیه منافع خودشان بسیج کردند

 

 

 

 

 
 

  خاشقجی قتل همکاري قاهره و ریاض در           اخبار ویژه  ▼

 را سعودي پادشاهی دیوان از شده درز سندي عربستانی معارض »المسعري محمد«

 »خاشقجی جمال« ترور براي سعودي امنیتی تیم با هماهنگی در مصر نقش که کرده منتشر

 این در سعودي پادشاهی دیوان .دهد می نشان را استانبول در اکتبر دوم در منتقد نگار روزنامه

 اطالعات هدستگا رئیس »کامل عباس« به که »سرّي اي نامه و سرّي بسیار« عنوان با سند

 پیشنهاد به است، کرده ارسال مصر جمهوري رئیس »السیسی عبدالفتاح« دفتر مدیر و مصر

 طبق .دهد می پاسخ خاشقجی قتل پرونده در اطالعاتی و امنیتی همکاري براي مصر دولت

 ماهر« شامل که شدند قاهره عازم خاشقجی ترور تیم اعضاي از نفر سه شده، درز نامه این

 صالح« سعودي، عهد ولی »سلمان محمدبن« از حمایت تیم اعضاي از یکی »المطرب

 رأس تیم این. بودند »حسین ابا منصور« سرهنگ و کالبدشکافی متخصص پزشک »الطبیقی

 هوایی نیروهاي به متعلق هواپیماي یک با 2018 سپتامبر 28 جمعه روز صبح 10 ساعت

 دلیل به مصر اطالعاتی دستگاه رئیس از سند، این پایان در .شد قاهره وارد سعودي، پادشاهی

  .است شده تقدیر »گرانبها شکار« رمز اسم با خاشقجی، ترور عملیات در شدن هماهنگ

رؤساي قوا هر سال در بودجه سالیانه : رئیسه مجلس گفت امیرآبادي فراهانی، عضو هیئت◄ 

ر بودجه سال آینده کنند که د براي کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی اعتباري را دریافت می

 97گفتنی است، این رقم در سال . جمهور قرار گرفته است میلیارد تومان در اختیار رئیس 70

میلیاردي وي در سال جاري با  41هم به همین میزان بود؛ اما درباره رئیس مجلس اعتبار 

  .میلیارد تومان رسیده است 10به  98میلیارد تومانی در سال  31کاهش 

  



  
  

 روز شگزار ▼

  !قابل حدس

رفسنجانی به بهانه دومین سالگرد وي همان  از وابستگان مرحوم هاشمی» مرعشی حسین«

فاطمه هاشمی، دختر مرحوم هاشمی و چند نفر دیگر از سوي هایی را که پیشتر  افکنی شبهه

 کسی هاشمی آقاي رحلت مورد در« :گوید ، تکرار کرده و میصورت گرفته بوداز نزدیکان وي 

 هم جامعه اما باشد، ترور یک یا توطئه یک از ناشی ناگوار اتفاق این که نرسیده سندي هیچ به

 در چون چرا؟ اما افتاده، اتفاق قلبی ایست بله، .است افتاده اتفاق طبیعی کار این که نپذیرفته

 با برخورد در که هست نقصی نیست، سکته از ناشی افتد می اتفاق قلبی ایست وقتی باال سن

برانگیز است که چرا پس از گذشت  واقعاً سؤال ».است نگرفته صورت کافی دقت موضوع این

دو سال از درگذشت آقاي هاشمی، خانواده ایشان همچنان از ایست قلبی یک فرد هشتاد و 

سازند؛ در حالی که حتی خود نیز اعتراف  یک مسئله عجیب و مشکوك می! چند ساله

ر طبیعی بودن فوت وي وجود نداشته است و البته کنند هیچ دلیل و مدرکی بر غی می

تر شبهه  است یا به عبارت دقیق جامعهتر از این تردیدافکنی، بیان این جمالت از زبان  عجیب

حال هدف نزدیکان رئیس فقید مجمع تشخیص ! ایجاد کردن براي مردم در این باره است

مالی براي بیان چنین اظهاراتی ها چیست و چه منافع سیاسی احت مصلحت از این تردیدافکنی

 ! نیستپاسخ آن چندان دشوار حدس متصور هستند، پرسشی که 
  

  اخبار ▼

  »جنگ بزرگ«ازگشت دروغ ب

 شود موفق پمپئو مایک اگر« :نوشت در مطلبی دولت به نزدیک هاي چهره از »خرّم علی«

 نظامی ئتالفا یک درآمد پیش کند، تبدیل سیاسی اجالس به را لهستان تبلیغاتی اجالس

 در اجالسی چنین تشکیل اینکه با«: کند می تصریح ادامه در او »!شود می تلقی ایران علیه

 اکثریت اگر ولی است، تناقض و تضاد در متحد ملل منشور و الملل بین حقوق اصول با لهستان

 نقانو یک به خود شود، حاصل اجماع و نمایند هدفی بر آمادگی ابراز شونده دعوت کشورهاي

 کار به تواند می ایران علیه کشورها بقیه توسط حتی که شود می تبدیل المللی بین نانوشته

 در و این از پیش »بزرگ جنگ« دروغ در حالی است که متأسفانهاظهارات این  ».شود گرفته

 هم آمریکا چرا ندادند توضیح مردم به هرگز مدعیان اما !شد گفته مردم به هم برجام جریان

  ببرد؟ اسلحه به دست ایران مردم علیه نتوانست آن شکست از پس هم و رجامب از پیش

 !درصد یارانه انرژي دنیا در ایران 15

ما از نظر مصرف : سازي مصرف سوخت گفت محسن دالویز، مدیرعامل سازمان بهینه

میلیارد دالر یارانه انرژي  45میلیون نفر جمعیت  80با . انرژي در وضعیت مطلوبی نیستیم

میلیارد دالر یارانه انرژي  38میلیارد نفر،  5/1دهیم؛ این در حالی است که چین با  یم

این حجم عظیم یارانه : وي افزود. دهد؛ لذا عزم جدي براي مصرف بهینه ضروري است می

درصد یارانه دنیا است و کشش اعتباري بودجه هم جوابگوي این میزان  15انرژي در ایران 

لیتر مصرف سوخت داریم؛ اما این رقم  8ما در هر صد کیلومتر، : گفت دالویز. یارانه نیست

  .کنند حرکت میلیتر  4 و به سوي مصرفلیتر است  5/5در اروپا 

  ها اجازه ورود ندارند صهیونیست

 رژیم تیم شناگران به ورود مجوز عدم زمینه در مالزي وزیر نخست »محمد ماهاتیر«

 افرادي بر را خود مرزهاي تا دارد را حق این کشور یک«: گفت کشور این به قدس اشغالگر

 حرف جرئت ها خیلی هرچند و نداریم اسرائیل با دیپلماتیک رابطه اصالً ما .دارد نگه بسته

 انجام بسیاري نادرست هاي اقدام آنها که باوریم این بر حال هر در اما ندارند، را ها آن علیه زدن

 سیاسی دفتر رئیس »هنیه اسماعیل«ر همین راستا، د» .نیستیم آنها دهند و ما دوست می

 ورود از جلوگیري در وي مواضع از محمد، ماهاتیر به پیامی ارسال فلسطین با حماس جنبش

  .کرد قدردانی مالزي به صهیونیستی رژیم ورزشکاران

  

  

  کوتاه اخبار ▼

مؤسسه  از هیئتی با دیدار در خرازي سیدکمال◄ 

 ترامپ، هدف اینکه بیان با) IAI(المللی بین امور ایتالیایی

 نیست؛ بلکه ایران بر فشار اعمال فقط آمریکا جمهور رئیس

 منافع: کرد تصریح کند، می دنبال را اروپا تجزیه و تضعیف

 برجام قبال در عملی هاي گام که کند می ایجاب اروپا

 فشارهاي به اروپا دادن تن اینکه تصریح با خرازي .بردارد

 بر آمریکا بیشتر فشارهاي موجب قطعم این در آمریکا

 برجام، شکست: داد هشدار شد، خواهد آینده در اروپا

  .داد خواهد قرار الشعاع تحت را اروپا امنیت

وکار اتاق بازرگانی  پایش محیط کسبجدید گزارش ◄ 

وضعیت محیط ، دهد ایران در فصل پاییز نشان می

در پاییز وکار به روند نامناسب خود ادامه داده و  کسب

نمره ( 49/6 وکار به شاخص ملی محیط کسب 1397

چهار فصل  همانند. رسیده است) است 10بدترین ارزیابی 

وکار از دیدگاه  لفه در محیط کسبؤنامساعدترین م ،گذشته

و تغییرات قیمت  نبودنبینی  فعاالن اقتصادي قابل پیش

 .مواد اولیه و محصوالت بوده است

ه منطقه کردستان عراق در تهران نمایند» ناظم دباغ«◄ 

از اقدام آمریکا براي تحت فشار قرار دادن اربیل و بغداد به 

این . هاي ضد ایرانی انتقاد کرد منظور همراهی با تحریم

عضو حزب اتحادیه میهنی کردستان گفته است، اربیل و 

بغداد نباید به آمریکا باور داشته باشند و باید منافع 

وي تأکید کرد، به . را بررسی کنندجغرافیایی خودشان 

آمریکا اجازه داده نخواهد شد از خاك عراق براي حمله به 

  .ایران استفاده شود

 بودجه و برنامه کمیسیون عضو موال، یوسفیان اهللا عزت◄ 

 هزار 8 تا 7 کشور در دالر واقعی قیمت با بیان اینکه مجلس

 متقی کاهشی روند توقف اصلی علت: است، گفت تومان

 کشور در ارز قیمت بر سیاست موضوع که است آن ارز،

 باشد سیاسی ارز که زمانی تا و است افکنده سایه  همچنان

 و افزایش این شاهد گیري موضع یک یا سخنرانی یک با

  .بود خواهیم کاهش

 کسانی به خطاب تهران آبادي، دادستان دولت جعفري◄ 

: گفت دارند، را حجاب براي پرسی همه برپایی ادعاي که

 است اسالمی نظام اي پایه و آور الزام هاي سیاست از حجاب

 تشکیل اسالم به توجه و مردم رأي مبناي بر نظام این و

  .است شده

 

  .رسان سروش دنبال کنند در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 

  منتشر شدهشتصدوهشتادوسومین شماره صبح صادق 

 :خوانید در این شماره می

از جنگ نظامی تا کودتاي مخملی و جنگ اقتصادي در «

؛ روي پاي گوي اختصاصی با سردار محمد کوثري و گفت

تر از متن دومین  نگاهی به حواشی پررنگ/ !ایم خود ایستاده

با رفسنجانی؛ هاشمی  اهللا هاشمی سالگرد درگذشت آیت

  »...جوالن وابستگان پهلوي و قاجار و/ کدام روایت؟

  


