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 اثرگذارتر از فیلترینگ        روز    حرف ▼

هاي  یکی از موفقیت» ایستگاه پایانی دروغ«مستند 

در آن که مأموران امنیتی  دهد را نشان میاطالعاتی ایران 

دشمن در  هاي عمق راهبردي دستگاه اند با نفوذ به توانسته

در . یابندبه نتایج بسیار خوبی دست  ،جنگ روانی زمینه

فراگیري امواج  هاي اجتماعی، اخیر گسترش شبکه هاي سال

 گذاشتهتأثیرات مخربی بر افکار عمومی  ...جنگ روانی و

  اهمیت این شگرد اطالعاتی باید گفت؛ لذا درباره است؛

هاي اجتماعی در  هاي تبلیغی دشمن در شبکه ـ دستگاه1

هاي گسترده بازي سیاسی علیه نظام را تا جایی  عملیات

براي فعالیت خود  ها نیز  بتوانند از افراد و سازمان اند که برده

در جریان . هایی مواجه کنند استفاده کرده و نظام را با چالش

هاي دروغگو  ایم چگونه شبکه شاهد بوده 96اغتشاشات سال 

هاي مردم، نهادهاي اطالعاتی و  منبع مهم خبرها و تحلیل

هاي  ـ شبکه2. اند اي سیاسی ایفاي نقش کردهه نظام

هاي جاسوسی دشمنان را  اند همه سرویس اجتماعی توانسته

ـ به منظور ساماندهی فضاي مجازي جلسات 3 .به کار بگیرند

متعددي در سطح سران قوا، شوراي عالی انقالب فرهنگی و 

فضاي مجازي برگزار شد که متأسفانه به نتیجه اثرگذاري 

هاي این  ـ براي مقابله با فضاسازي4 .ه استمنتهی نشد

هاي متعددي براي فیلترینگ و تقابل صورت  ها هزینه جریان

گرفته است که اثرگذاري نداشته است، ضمن اینکه نظام به 

 !محدود کردن آزادي مردم هم متهم شده است

 :نیز چند نکته مهم وجود داردمستند باره این در

صرفاً یک » آمد نیوز«ون هاي معاندي چ ـ مطالب شبکه1

نوع جنگ روانی علیه نظام است که بدون توجه به واقعیات 

ـ این 2 .شود اجتماعی و جغرافیایی ایران منتشر می

هاي خبري صرفاً به دنبال انتشار مطالب داغ و  جریان

اي تغییر دهد که  جنجالی هستند که بتواند فضا را به گونه

ـ با 3 .دازي نزدیک کنندانقالب اسالمی را یک گام به بران

اي نفاق و ضد انقالب با پوشش  اینکه جریان رسانه دوجو

نظام است؛  به نسبت سازي خبرهاي بد و بدتر به دنبال بدبین

نشان ـ 4 .اما در درون دچار یک انشقاق و شکاف هستند

اي به افکار عمومی  هاي رسانه دادن پشت پرده این جریان

ي خود را باال ببرند و ا کند که سواد رسانه کمک می

کنندگان تصویر وارونه از نظام اسالمی را بهتر و از زبان  ارائه

  .خودشان بشناسند

مخرب یک رفتار اثرگذار  هاي اگر چه فیلترینگ رسانه

ها  براي مقابله است؛ اما نشان دادن دروغگویی این رسانه ده

  .تر از فیلترینگ و مسدود کردن آنها است برابر قوي

  

  

  

  

  

  
  

 تنها راه                              روز گزارش ▼

الملل است  دولت و مجموعه حکومت مشکالتی دارد که گره آن در منطقه و نظام بین«

و تا زمانی که وزارت خارجه با دست باز و اختیارات کامل اینها را حل نکند، مشکالت 

داند  س یا این مفهوم را نمیجریان دلواپ. اقتصادي، معیشتی و داخل کشور حل نخواهد شد

توان مشکالت داخلی و  المللی را حل نکنیم نمی آورد که تا مسائل بین یا به روي خود نمی

ریختگی  هم البته تجربه نشان داده که دلواپسان در سایه تحریم و به. اقتصادي را حل کرد

چندین  مشابه آنجمالتی که » .دي خود را تضمین کنندتوانند منافع اقتصا اوضاع بهتر می

هاي در اختیار جریان اعتدال در کشور  طلب و تریبون هاي اصالح و چند سال است در رسانه

جمالتی که ! به چاپ رسیده است... و» سازندگی«و » اعتماد«، »شرق«در  شده وتکرار 

؛ »جلب نظر غرب براي هموار کردن مسیر پیشرفت«شود راهبرد  معناي ساده آن می

؛ اما آیا »ها و مواضع به حق جمهوري اسالمی براي کاستن فشارها از آرمانعدول «شود  می

ها را بپذیرد،  واقعاً چنین چیزي ممکن است؟ یعنی اگر ایران پالرمو و دیگر کنوانسیون

  شود؟  ها تمام می شود و تحریم ها با ملت ایران کم می دشمنی

ها با  دشمنی آمریکایی گونه که همه همان هرگز چنین نیست؛ گوید می عقل و منطق

هاي انقالب اسالمی نیز  ملت ایران با انقالب اسالمی آغاز نشد، کنار گذاشتن آرمان

ساز و  اگرچه انقالب اسالمی به عنوان گفتمان ملت! ها را پایان نخواهد داد دشمنی

ها با ما شده  بخشی روزافزون به ایران اسالمی موجب تشدید دشمنی بیدارکننده و قدرت

اما غرب و آمریکا در حقیقت با قدرت گرفتن و پیشرفت ملت ایران، با استقالل ایران ! است

و امکانات و استعدادهاي فراوان،  ترین منطقه جهان، با منابع و مهم ترین کشور به منزله مهم

با تاریخ و تمدن کهن مشکل دارند و تنها زمانی دست از دشمنی برخواهند داشت که توان 

باشند و ملت ایران آنقدر قدرتمند بشود که اراده خود را بر آنان تحمیل  دشمنی نداشته

ها اتفاق افتاده است و به مدد الهی در مسئله اقتصاد نیز  کند؛ کما اینکه در بسیاري از حوزه

  شاءاهللا ان. موضوع محقق خواهد شد

 !آمیز سخنان مغالطه                       ویژه      خبر ▼

جمهور محترم اخیراً در خصوص  رئیس  :خیص مصلحت نظام گفترئیس مجمع تش

اند که لحن ایشان قابل قبول  مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبی را به تعریض بیان کرده

هم سخنی » گیرند اند و براي مردم تصمیم می نفر نشسته 20، 10«نیست و این تعبیر که 

  به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام اهللا آملی الریجانی با اشاره آیت. ناپذیر است هضم

به منزله یک نهاد مهم برخاسته از قانون اساسی که انتخاب اعضا و نحوه اداره جلسات آن 

چرا مسئول عالی نظام جمهوري اسالمی، که : همان قانون است، گفت 112بر اساس اصل 

اعضاي مجمع،  سوگند خورده پاسدار قانون اساسی باشد، باید این طور صحبت کند؟ اوالً،

ده بیست نفر نیستند و این یک سخن خالف است، ثانیاً، اگر یک نفر در قانون اساسی 

جمهور، آیا در هر موردي به آراي عمومی  هایی دارد مانند خود رئیس اختیارات و مسئولیت

اند، آیا در هر  کند؟ اعضاي دولت و وزرا که با رأي مستقیم مردم انتخاب نشده مراجعه می

کنند؟ این در حالی است که  خواهند تصمیم بگیرند به آراي عمومی مراجعه می که می مورد

گیرند به اتفاق آرا نیست، پس باید گفت ده،  در بسیاري از موارد تصمیماتی هم که می

این سخن واقعاً : گیرند؟ وي تصریح کرد بیست نفر در دولت براي یک ملت تصمیم می

جمهور که از مسائل حقوقی هم  کنم از آقاي رئیس یآمیز است و تعجب م سخن مغالطه

  گوید؟ گونه سخن می مطلع است، چرا این

  



  

  
 

 
 

  

  اخبار ▼

 بانک نیروهاي مسلح تا چهار ماه آیندهپنج ادغام 

کنیم و یکی از  مدتی است تحول در نظام بانکی را دنبال می: رئیس کل بانک مرکزي گفت

هاي نیروهاي مسلح بود که در شوراي پول و اعتبار و  نکادغام بادر این زمینه  اقدامات مهم

بانک و مؤسسه در پنج ستاد اقتصادي سران قوا بحث و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که 

پنج این : عبدالناصر همتی با اشاره به اطالعیه بانک مرکزي گفت. بانک سپه ادغام شوند

پرده دارند و تمهیدات خوبی نیز اندیشیده هزار میلیارد تومان س 215مؤسسه بانکی نزدیک به 

همتی رقم . یابد شد، ادامه می ها نیز با سودهایی که تاکنون پرداخت می سپرده. شده است

میلیون  24گذاران را  هزار میلیارد تومان و تعداد سپرده 130ها را  تسهیالت این بانک

این تسهیالت بر اساس قرارداد ادامه دارد و کارکنان هم : گذار اعالم کرد و اظهار داشت سپرده

تکلیف : وي در باره سهامداران نیز گفت. دهند بر اساس قراردادها به کار خود ادامه می

هزار سهامدار جزء  130سهامداران وابسته به نیروهاي مسلح مشخص است و یک میلیون و 

توانند مجامع را برگزار کنند و پس  ها می از حاال تا چهار ماه بانک. شکلی نخواهند داشتنیز م

  .شوند از آن در بانک سپه ادغام می

  !توهین آشکار به اعضاي مجمع تشخیص مصلحت نظام

طلبان در مصاحبه با  طلب و عضو شوراي مشورتی اصالح فعال اصالح» عبداهللا ناصري«

حسب اطالعاتی که ما از برخی اعضاي مجمع داریم و «: گفته است »آرمان امروز«روزنامه 

اند، اتفاقاتی در جلسه اخیر مجمع افتاده و  طلب مجمع داده هایی که اعضاي اصالح گزارش

شان از جمله  هاي مالی موافق بودند، تعداد قابل توجه افرادي که قبالً با امضاي این کنوانسیون

روز  15معلوم است در این . اند روز مخالف سرسخت شده 15آقاي توکلی بالفاصله در عرض 

دانم  اتفاقی رخ داده است؛ یعنی جریان قدرتمندي یا اینها را قانع کرده که من بعید می

جمالتی که توهینی » .سازي صورت گرفته باشد یا موضوعات دیگري در میان است اقناع

الف نظرات این جریان داشته دهد هرکس نظري خ آشکار به اعضاي مجمع است و نشان می

توان با تهدید و تطمیع او را از میدان به در  باشد یا دلواپس است یا فردي ضعیف است که می

  !کرد

  !خورد اید به درد ما نمی ها گفتند آنچه تصویب کرده غربی

 1394زمستان  : االسالم سیدمحمود نبویان، نماینده سابق تهران در مجلس گفت حجت

آوردیم مردمی که  1ماده  2ه با تروریسم را در مجلس مصوب کردیم و در تبصره قانون مبارز

جنگند، تروریست نیستند؛ از جمله مردم  دارند براي استقالل خودشان و ضد اشغالگري می

ها به صراحت گفتند آنچه  غربی: نبویان ادامه داد. فلسطین، لبنان، سوریه، عراق و یمن

اتفاقاً این . تان را از تروریست عوض کنید خورد و بروید تعریف میاید به درد ما ن تصویب کرده

مان را عوض کنیم، چه  خب ما اگر تعریف. سري هم که تمدید کردند، باز همین را خواستند

بعد چه . هاي مقاوم منطقه شود؟ حماس و فلسطین و جهاد و سایر ملت کسی تروریست می

  ! قاسم سلیمانی کسی مدافع تروریست است؟ ملت ایران و حاج

  شود ایران صاحب رتبه نخست ذخایر نفت جهان می

گوید؛ این در حالی است که  آمار و ارقام از جایگاه دوم ایران در ذخایر گازي جهان می

شود هنوز بخشی از مخازن و میادین نفتی و گازي ایران توسعه نیافته است و حتی  گفته می

ظر ذخایر نفتی نیز در جایگاه نخست جهان ها حاکی است ایران از ن بینی برخی پیش

منتشر  2018انداز مجمع کشورهاي صادرکننده گاز که در ماه دسامبر  آخرین چشم. ایستد می

کننده اصلی  سال آینده آمریکا، روسیه، چین و ایران، چهار عرضه 23دهد طی  شده، نشان می

طق کشف نشده قرار گرفته و سبب نیافته در کنار برخی منا این ذخایر توسعه. گاز خواهند بود

  . بینی کنند شده است برخی رتبه نخست ذخایر نفتی را براي ایران پیش

  

  

  کوتاه اخبار ▼

دهد، آلمان در سال قبل  نشان می» یورو استات«آمارهاي  ◄

میلیارد یورو و  687/1میلیارد یورو، ایتالیا با  709/2میالدي با 

هاي اول تا سوم  یب در رتبهیورو به ترتمیلیون  895فرانسه با 

از نظر میزان صادرات کشورهاي اروپایی به ایران در سال 

در بخش واردات کاال از ایران نیز، ایتالیا . اند قرار گرفته 2018

میلیارد یورو در صدر کشورهاي اروپایی قرار گرفته  925/2با 

میلیارد  53/1میلیارد یورو و فرانسه با  025/2اسپانیا با . است

هاي دوم و سوم از نظر میزان واردات از  یورو به ترتیب در رتبه

 .اند قرار گرفته 2018ایران در میان کشورهاي اروپایی در سال 

جمعی از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی به تازگی  ◄

پرسی درباره چهار موضوع  طرحی فوریتی براي برگزاري همه

امضا براي این  آوري اند و قرار است پس از جمع تدوین کرده

این طرح در . رئیسه مجلس کنند طرح، آن را تقدیم هیئت

، هر ایرانی روزي یک لیتر بنزین، FATFچهار محور درباره 

هزار تومان به جاي دالر  200پرداخت یارانه نقدي ماهیانه 

میلیارد دالر کاالي اساسی و تعیین  14تومانی بابت  4200

  .یران تدوین شده استمیلیون تومان براي حقوق مد 7سقف 

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره  ◄

اینکه با توجه به اهمیت الیحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، 

آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون به شکل رسمی از 

جمهور دعوت کرده تا در جلسات بررسی این الیحه  رئیس

به اهمیت این موضوع، ما بارها با توجه   :حضور پیدا کند، گفت

ایم؛  از آقاي روحانی براي حضور در جلسات مجمع دعوت کرده

  !اند اما متأسفانه تاکنون ایشان در این جلسات حاضر نشده

سردار سرتیپ میراحمدي، جانشین اطالعات ستاد کل  ◄

بعد از اقدام تروریستی زاهدان و هشدار : هاي مسلح گفت نیرو

گر نیروهاي مسلح به دولت پاکستان داد، جدي که سپاه و دی

ها را از  دولت این کشور یا باید وارد عمل شود و تروریست

کشور خود خارج کند یا اینکه جمهوري اسالمی ایران براي 

دفاع از امنیت خود این حق را دارد در هرکجا که الزم باشد، 

  .نسبت به آنها اقدام کند

ت تجارت و خدمات در صورت تصویب طرح تشکیل وزار ◄

، معدن و صنعتبازرگانی در مجلس، افزون بر تفکیک وزارت 

تجارت و احیاي مجدد وزارت بازرگانی، قانون تمرکز وظایف و 

اختیارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي 

 .شود لغو می

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

 

 هشتصدوهشتادونهمین شماره صبح صادق منتشر شد؛

 :خوانید در این شماره می

قهرمان عرب / ها و پیامدهاي یک سفر تاریخی پیام«

/ هاي یک استعفا ا و عبرته درس/ در پایتخت مقاومت

زدایی از  حماسه/ بازار را با خرید ایرانی جان ببخشیم

  »...یک دوران طالیی و


