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 یجنگ روان یرانیراکز ضد ام        روز حرف ▼

 لیتشک يبریقرارگاه سا کی ریاخ انیسال در کایآمر ـ1

ژنرال  کیآن را  یبوده و فرمانده »ینظام کامالً«داده که 

 يبریسا »یفرمانده«قرارگاه . برعهده دارد کایارتش آمر

 شود، یشناخته م »USCYBERCOM« که با نام »کایآمر

 تیفعال کایآمر کیاستراتژ یقرارگاه فرمانده مینظر مستق ریز

دفاع  ریآن را وز سیسأدستور ت 2009که در سال  کند یم

 .شد سیسأقرارگاه بالفاصله ت نیو اکرد صادر  کایوقت آمر

 يروینفر ن 1000 يدارا سیسازمان در زمان تأس نیا

سال  يدالر برا ونیلیم 120بالغ بر  يا متخصص و بودجه

 ونیلیم 150، 2011سازمان در سال  نیجه ابود. بود 2010

 ساتیسأت هیعل يبریقرارگاه جنگ سا نیا .شددالر برآورد 

 ماهي و د 88اغتشاشات  یو فرمانده آموزش ران،یا يا هسته

 .فعالیت آن تاکنون ادامه دارد وداشت را برعهده  96

 نیب رانیمقابله با ا يبرا 2016دسامبر سال  12در ـ 2

جلسه محرمانه  کیدر  رژیم صهیونیستیو  کایمقامات آمر

کارگروه  ران،یفشار بر ا شیافزا يدر راستا دیدر کاخ سف

 لیتشک رانیدر ا یداخل یتینارضا جادیا يرا برا یمشترک

 ،یستیونیصه میمسلح رژ يروهایستاد کل ن سیدادند و رئ

 يبرا لیارتش اسرائ »ژهیپروژه و«تحت عنوان  يدیبخش جد

 .کرد يانداز راه رانیبوط به مناقشات با امسائل مر یهماهنگ

 داده وقرار  رانیخود را در داخل ا ینهاد تمرکز اصل نای

 هیپا بر رانیآشوب و اعتراض در ا جادیا زین آن هدف

 .است ياقتصاد یداخل يها یتینارضا

 ،که ترامپ به عربستان سفر کرد یهنگام 2017سال ـ  3

رژیم  يزیر برنامه با يفوق سر یروان اتیقرارگاه عمل کی

آغاز به کار  ییکایآمر فناوريسعود و  آل بودجه ،صهیونیستی

را بر  انیگرا افراط يدئولوژیمبارزه با اعنوان  مرکز این .کرد

 يمتعدد يبریقرارگاه حمالت سا نیاگرچه در ا .عهده دارد

نکته را  نیا دیاما نبا ،صورت گرفت رانیا یولتبه مراکز د

 يانقالب فضا ضد زبانان یدرصد فارس 60 پنهان کرد که

 ،یاز مسائل داخل ياریدر عربستان حضور دارند و بس يمجاز

 نیا درنجف و بصره  يها يریدرگ خوزستان، يها ي ریدرگ

 نیا يها از روش یکی. شود یم يزیر و برنامه شیمرکز پا

  .است یفرامل یجنگ روان دجایمرکز ا

قرارگاه مقابله  کی ازمندیروندها کشور ن نیتوجه به ا با

  .است بریسا يدر فضا یبا جنگ روان

  

 نمونه واضح                             گزارش روز ▼

هاي ایران، همـه تـالش    دولت آمریکا پس از خروج از برجام و در آستانه بازگرداندن تحریم

این هدف که فروش نفت ایـران را بـه صـفر برسـاند، آغـاز کـرده اسـت و         خود را براي تحقق

هاي گوناگون نزدیک به دولت ترامپ با سفر به کشورهاي اصلی خریدار نفـت ایـران بـه     چهره

دنبال مجاب کردن آنها به منظور جـایگزین کـردن نفـت دیگـر فروشـندگان نفـت، از جملـه        

ها بار اصلی تأمین نفت جهان پس از خروج ایران  ـ که قرار است طبق نقشه آمریکایی عربستان

تـرین   در ایـن راسـتا، هنـد بـه منزلـه یکـی از بـزرگ       . ـ هسـتند  از بازار نفت را بر دوش بکشد

متحـده بـود و نیکـی هیلـی نماینـده آمریکـا در         خریداران نفت ایران مورد توجه ویژه ایاالت

شد؛ سفري که در پی آن مقامات دولـت  سازمان ملل براي رایزنی در این زمینه راهی دهلی نو 

هاي این کشور باید به دنبال جایگزین نفت ایـران باشـند؛ امـا ایـن      هند اعالم کردند پاالیشگاه

گیري، جمهوري اسالمی ایران با قاطعیت اعالم کـرد هنـد    پایان ماجرا نبود، پس از این موضع

ایـن حـق را بـراي خـود محفـوظ       اگر قرار است به دنبال جایگزین نفت ایران باشد، ایران هم

اي کـه بـراي    هایی که به دولت هند واگذار کرده یا براي امتیازات ویـژه  داند که براي پروژه می

کـاردار سـفارت    اسـاس ایـن   بـر . هندوستان قائل شده است، به دنبال یـک جانشـین بگـردد   

تان رسـاند کـه   جمهوري اسالمی ایران در هند بدون هیچ تعللی این پیام را به مقامات هندوس

اگر دهلی نو نفت کشورهاي عربستان، آمریکا و روسیه را جایگزین نفت خام ایران کند، تهران 

کند، لغو خواهد کـرد؛ تهدیـد و فشـاري کـه بـه سـرعت        اي که به هند ارائه می امتیازات ویژه

: سخنگوي وزارت خارجـه هنـد اعـالم کـرد    » راویش کومار«مواضع دولت هند را تغییر داد و 

مان از  ایران براي هند شریکی مهم در زمینه انرژي و خطوط اتصالی است و ما براساس منافع«

تـوان بـا    این موضوع نمونه واضحی براي اثبات این مسئله شـد کـه مـی   » .خریم ایران نفت می

  . جا منافع کشور را تأمین کرد قاطعیت و بدون مالحظات بی

  !اي خبر یا بازي رسانه پست، ادعاي واشنگتن         ویژه اخبار ▼

 دیدار از پیش روسیه و آمریکا شد، مدعی گزارشی در آمریکا پست واشنگتن روزنامه

 آن از پس و شده خارج سوریه از ایران نیروهاي اند کرده توافق هلسینکی، در شان رهبران

 توافق این پست واشنگتن گزارش اساس بر .کند خارج کشور این از را خود نیروهاي نیز آمریکا

 نیروهاي خروج. شد خواهد اعالم و نهایی فنالند هلسینکی در پوتین و ترامپ دیدار جریان در

 نتانیاهو و است سعودي عربستان رژیم صهیونیستی و خواسته جدي طور به سوریه از ایرانی

 خواسته پوتین والدیمیر از و کرده سفر مسکو به هدف همین با بارها این رژیم وزیر نخست

کارشناسان  انتشار این خبر در حالی است که. کند بیرون سوریه از را ایرانی یروهاين است

هاي  معتقدند، این اخبار بیش از آنکه واقعیت داشته باشد، نتیجه بازي رسانهمسائل منطقه 

  . افکنی در اتحاد ایران و روسیه است آمریکایی براي اختالف

 کردند یطلبان پشت دولت را خال اصالح

. ستیطلب ن اصالح یحسن روحان نکهیا انیراه دولت اصالحات با ب ریوز ،زاده یعلعبدال

ها به  چهره نیتر کیاز نزد انیموسو زین شتریپ. استعفا دهد یبهتر است دولت روحان: گفت

داشته  یتیوضع نیچن ندهیاگر قرار است در سه سال آ« :گفته بود 80در دهه  یحسن روحان

حفظ کشور، انتخابات زودرس برگزار  يکرده و برا يفداکار یروحان يبهتر است که آقا م،یباش

 تیمجلس هم از ارائه طرح عدم کفا دیام ونیعضو فراکس ،زاده کند و جالل محمود

  ».طلبان خبر داده بود توسط اصالح جمهور سیرئ

 



 
  اخبار ▼

  است پاسداري شرط و سیاسی واجب بصیرت

 اسالمی انقالب: گفت سپاه در فقیه ولی ایندهنم صادقی، حاجی عبداهللا االسالم حجت

 هم دشمن نبود، انقالب تأثیرگذاري اگر و است حرکت حال در و زنده چون دارد؛ دشمن

 خواهد می نیز آمادگی و شجاعت و بصیرت با پاسدار و حافظ دارد، دشمن چون لذا نداشت،

 در فقیه ولی نماینده. کند یعملیات را راهکار بهترین او مقابل در و بفهمد را دشمن نقشه تا

 و است والیت و مردم پیوند سال چهل این در انقالب ماندگاري رمز: کرد تصریح سپاه

 اینکه بیان با صادقی حاجی .ببرد بین از را پیوند این تا کند می را خود تالش همه دشمن

 که ئوالنیمس از :کند، افزود می فعالیت رهبري منویات اجراي جهت در وجود تمام با سپاه

: کرد تأکید صادقی حاجی .کنیم می حمایت باشند، نظام و رهبري فرامین تحقق دنبال

 باشیم؛ قدم ثابت توانیم نمی آن بدون و است پاسداري شرط و واجب ما براي سیاسی بصیرت

  .است ممنوع و کشنده  سم سیاسی هاي جناح برخی به شدن محدود و بندي جناح اما

  غزه صهیونیستی براي تهاجم به مالی رژیم انحامی

 نوار به صهیونیستی رژیم حمالت کردن محکوم ضمن یمن انصاراهللا رسمی سخنگوي

 حمالت، این در اماراتی و سعودي هاي رژیم به رژیم این با وجود اتکاي: گفت غزه،

 اسرائیلی دشمن حمالت تشدید هزینه سعودي عربستان« .خورد خواهند شکست متجاوزان

» .است مسلمان امت به حمله غزه، به حمله این است؛ کرده پرداخت را زهغ نوار به

 بن« و امارات عهد ولی »زاید بن« با دوستی روي صهیونیستی رژیم: گفت عبدالسالم

 اشغالگر رژیم براي مسئله این حال این با است،  کرده باز حساب سعودي عهد ولی »سلمان

. عاجزند یمن در پیروزي به دستیابی ازد خو دو آن که چرا داشت؛ نخواهد اي فایده

 و علنی چه امارات و عربستان به اسرائیل اتکاي«: کرد تصریح انصاراهللا جنبش سخنگوي

 ممکن  وسیله هر با خواست منطقه هاي ملت از همچنین او» .است شکست خود پنهانی، چه

  .بشتابند آن شده محاصره اهالی و غزه یاري به

  !م به کمک وزارت ارتباطاتدور زدن فیلتر تلگرا

 رسان پیام در خود شخصی صفحه در کشور کل دادستان معاون آبادي، خرم عبدالصمد

 1397 ماه تیر نوزدهم تاریخ در مجازي فضاي ملی مرکز که آماري اساس بر: نوشت سروش

 تلگرام و هاتگرام هاي فیلترشکن طریق از نفر هزار 100 و میلیون 30 تعداد کرده، اعالم

 وزارت را طالیی تلگرام و هاتگرام فیلتر بدون اینترنت و زنند می دور را تلگرام فیلتر الییط

 حالی در این: کرد تأکید کشور کل دادستانی در مسئول مقام این. کند می تأمین ارتباطات

 و اهداف برخالف طالیی تلگرام و هاتگرام نظیر داخلی، هاي فیلترشکن فعالیت که است

 بین ارتباط باید. است مجازي فضاي عالی شوراي مصوبه در شده یینتع هاي سیاست

 کردن فراگیر براي و کرد قطع تلگرام اجتماعی با شبکه را طالیی تلگرام و هاتگرام

به  مبارك هاي اتفاق این اهللا شاء ان بست، محکم را همت کمر داخلی مستقل هاي رسان پیام

  .افتاد خواهد زودي

  کنار بگذاریمخیالی و غفلت را  خوش

 موضوع: ها گفت بهداشت با اشاره به بازگشت مجدد تحریم هاشمی، وزیر زاده حسن قاضی

 مردم به مسئله این درباره چیزي بگوییم است ممکن گاهی .است جدي بسیار ها تحریم

 اما شد، توافق شاید بگویند است ممکن برخی همچنین. ترسند می اي عده چون نگوییم،

 نزدیک طوفانی که کرد باور توان می دیگر حالتی در. شد خواهیم واجهم واقعیت با بعد

 کنند، تدبیر توانند می که کسانی به و باشیم داشته آمادگی باید دلیل همین به. شود می

 را مدیران که ندارم اعتقاد. هستم دوم روش طرفدار من. کنیم صحبت موضوع این درباره

 بگوید باید زبانی چه به. است جزم ما مقابل طرف عزم. نگه داریم خیالی خوش و غفلت در

  .کنم اعمال ایران براي تاریخ طول در را مالی تحریم ترین رحمانه بی خواهم می من که

  

  

  کوتاه اخبار ▼

ه مناسبت بامور خارجه  ریوز »فیجواد ظرمحمد«◄ 

 یتیبرجام در توئ يا سالگرد حصول توافق هسته نیسوم

سالگردش،  نیبرجام در سوم کا،یمراقدامات آ رغم یعل :نوشت

چندجانبه  یپلماسید يبرا يروزیپ کیکماکان به عنوان 

 کایبه آمر توان ینم میدانست یبا آنکه ما م. مانده است یباق

 نیچنانکه متحدان اـ  اعتماد کرد شیها حفظ قول يبرا

 کند یبرجام ثابت م ـ اند افتهیکشور هم اکنون در

آن است که  يترامپ به معنا مسموم دولت ییگرا کجانبهی

 .اعتماد کرد یتوافق چیبا آن به ه توان ینم

اعالم کرد در  کایجمهور آمر سیرئ» ترامپ دونالد«◄ 

 .کند یکشور شرکت م نیا 2020 يجمهور استیانتخابات ر

وجود ندارد  یبیرق یچشد ه یمطلب مدع نیبا اعالم ا يو

: ترامپ افزود .ها شکست دهد رقابت نیکه بتواند او را در ا

از آنها  یدانم که کس یشناسم و م یآنها را م یمن تمام

است که عالوه  یدر حال نیا. با من رقابت کند ندتوا ینم

 کا،یترامپ در داخل آمر يها استیفراوان با س يها مخالفت

 نیکشورها بارها مخالفت خود با ا گریمردم و مقامات د

  .اند گذاشته شیها را به نما استیس

 دقایقی صهیونیستی رژیم وزیر نخست »نتانیاهو بنیامین«◄ 

 یک هاي بمب با اي غزه کودك دو شدن کشته از پس

 پیام باید که داد هشدار ها فلسطینی به صهیونیستی، جنگنده

. بود خواهد پیش در اي گسترده حمله والّا بفهمند؛ را حمله

 اییج تا«: گفته است نتانیاهو داده، خبر هاآرتص که طور آن

 اگر. شود می تر گسترده و گسترده حمالت باشد، الزم که

 پیام( به هر حال فردا نکند، دریافت را امروز پیام حماس

  ».فهمید خواهد) را ما حمالت

 جناب که طور همان«: نوشت مطلبی در »قانون« روزنامه◄ 

 تعهدات قالب در) اروپا( پیشنهادي بسته اند، گفته روحانی

 از. است نشده بینی پیش آن براي اجرایی رراهکا و بوده کلی

 بخش رضایت چندان پیشنهادي بسته این ایران براي رو همین

 ایران با اروپا گذاري سرمایه بانک همکاري ویژه به .است نبوده

 همین از و ندارد آوري الزام جنبه و دارد اي توصیه جنبه فقط

  ».است نکرده جلب را ایران رضایت رو

 نیروهاي: گفت االنبار استانداري در لمسئو منبع یک◄ 

 نزدیک مناطق در نظامی پایگاه یک دارند تصمیم آمریکایی

 احداث االنبار غرب در واقع سوریه و عراق مرزي نوار به

 منبع این از نقل به عراق »المعلومه« خبرگزاري. کنند

 نیروهاي انگیزه هنوز :نوشت وي نام ذکر بدون مسئول

  .نیست روشن پایگاه این احداث از آمریکایی

ارتش رژیم صهیونیستی  بازنشسته ژنرال گلعاد، عاموس◄ 

 اسرائیل نفع به روسیه مواضع روي بر توان نمی: اذعان کرد

 شمار به اسرائیل استراتژیک متحد روسیه. کرد حساب

 دو و دارد ایران با استراتژیک ائتالف کشور این اما رود، نمی

 .دارند یکدیگر با ییباال اقتصادي مناسبات کشور

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

 


