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  !یچکان قدرت قطره         روز    حرف ▼

آغاز گام دوم خود پیروزي بزرگی را تجربه  انقالب اسالمی در

کرد و نه تنها ابهت پوشالی آمریکا را در جهان فرو ریخت، بلکه 

در حمله ) ره(با توکل الهی و اقدام فرزندان انقالبی حضرت امام

را از حیز » و صلحجنگ «ها، دوگانه  به پایگاه قدرتمند آمریکایی

هاي روي میزي وجود نداشته  انتفاع خارج کرد تا دیگر گزینه

در چنین شرایطی که انقالب اسالمی در اوج اقتدار، از یک  .باشد

عیار با آمریکا سربلند بیرون آمده است، دولت آمریکا  جنگ تمام

براي فرار از پیامدهاي شکست بزرگ در برابر ایران، درصدد 

چکانی اطالعات، تعداد  اي قطره ا تاکتیک رسانهبرآمده است ب

هاي زیر  در این تاکتیک به شیوه. تلفات خود را مخفی نگهدارد

  :شود عمل می

 و کم بسیار تعداد به و گوناگون هاي زمان در اخبار و ـ اطالعات1

  .گیرد می قرار مخاطب اختیار در نامنظم ولی سریالی، صورتی به

 و شود حساس مربوطه پیام به نسبت شود مخاطب ـ سعی می2

  .بپذیرد را آن زمانی بازه یک طول در

این شیوه الگوي عمده رخدادها و چارچوب اصلی واقعه،  درـ 3

شوند تا کلیت آن از دید گیرنده مخفی  تجزیه و تفکیک می

 .بماند

اي به یک تجربه تلخ  هدف از به کارگیري این تاکتیک رسانه

 »جانسون«میالدي  1970در دهه  گردد؛ آمریکا در گذشته برمی

 آمریکا هاي سیاست شکست دالیل درباره آمریکا جمهور رئیس

 ».باختیم تلویزیون به را جنگ ما«: گفت ویتنام جنگ جریان در

األسد در صدد برآمدند رفتار اشتباه خود  اکنون در شکست عین

را جبران کنند و بر این مبنا، اوالً، تصاویر مجروحان و 

ها را با تأخیر چند  ان را نشان ندادند و ثانیاً، رسانهشدگ کشته

هاي اصابت موشک بردند؛ ثالثاً؛ صفحات  روزه به برخی از محل

هاي اجتماعی دوستداران سردار سلیمانی، تصاویر ایشان و  شبکه

شد، از  آمیز را که در حمایت از وي منتشر می جمالت حمایت

اي خود را نیز پنهان ه اي شکست بین بردند تا تروریسم رسانه

  . کند

موجب شد آمریکا با وجود  کشورمانپیروزي راهبردي 

هاي جهانی در  قدرتمند نظامی و همچنین دارا بودن ابررسانه

اي در مقابل ایران قرار بگیرد و به جاي  یک واکنش انفعالی رسانه

پخش گسترده اخبار و اطالعات، براي اختفا و نمایش 

استفاده اشتباه از این تاکتیک . ش کنندچکانی اطالعات تال قطره

سبب شده است مردم هر روز منتظر یک اعالم شکست از طرف 

هاي آمریکایی را با  آمریکا در مقابل ایران باشند، اطالعات رسانه

دیده تردید بنگرند و قدرت جمهوري اسالمی را بسیار باالتر از 

  . ها گفته شده است، بدانند آنچه در رسانه

  

 

 

  
  

  !پارادوکس مضحک                             روز گزارش ▼

 يهـا  يهمکـار  سـازمان  اجالس در شرکت خواهان یرانیا ندگانینما يبرا دیرواد صدور عدم

ترین کارشکنی رژیم پادشاهی سعودي در برابـر محـور مقاومـت اسـت؛ البتـه از       تازه ،یاسالم

؟ رژیمـی کـه دیگـر نـه یـک کشـور       توان داشت شاهزادگان سعودي چه انتظاري جز این می

مند براي آینده فلسطین و نه حتی یـک کشـور عربـی نگـران ملـت عـرب یـا         اسالمی دغدغه

دلواپس به سرقت رفتن سرزمین متعلق به ملت فلسـطین، بلکـه کـارگزار دونالـد ترامـپ در      

 جلسـه  خود به از یندگینما بهرا  عمان و مصر ن،یبحر يسفرارژیم سعودي که . منطقه است

رستد، ف می اهوینتان و ترامپ خواسته از تیحما و قیتشو و کایآمر در ترامپ معامله از ییرونما

 محـدود  یموضوع به یعربـ  یاسالماي  را از مسئله ترامپ معاملهاکنون به دنبال آن است که 

 سـپرده  یفراموشـ  بـه  يبـرا  بلندمـدت ی، گامی کشوقت هیسا درتقلیل دهد و  کشور چند به

هـا و   اي که دغدغه نکته عجیب اینجاست که چنین رژیم وابسته. بردارد نیفلسط لهئمس شدن

ی میزبـان اجـالس سـران اسـالم     ،هاي امت اسالمی در تضاد و تعارض است اهدافش با آرمان

طلب بودن سران کاخ سفید یا  با صلحآن را توان  فقط می ؟تر پارادوکسی از این مضحک. است

ه کرد که دستش تا مفرق به خون مـردم یمـن و منتقـدان    رئیس همین رژیم سعودي مقایس

  .اي کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل است رئیس دورهو نیز  آلوده است... خود و

هاي وابسته بـه کـاخ    اما واقعیت ماجرا چیز دیگري است؛ زمان آن گذشته است که دولت

کـت بـه سـوي آزادي    که همـان مقاومـت و حر  را هاي منطقه  سفید بتوانند مسیر اصلی ملت

اکنـون نیروهـاي مقاومـت در سراسـر     . کننـد کامل فلسطین اشغالی است، متوقف یا منحرف 

اخراج آمریکا از منطقـه بـه عنـوان مقدمـه آزادسـازي قـدس        بنی بررا م دوخمنطقه تصمیم 

و تردیدي در این امر نیست که نقشه منطقه را نه طـرح ترامـپ و دالرهـاي     اند گرفتهشریف 

اي  نقشـه . ها و مقاومت اسالمی رقم خواهد زد مان متحجر و وابسته، بلکه اراده ملتنفتی حاک

  . که در آن فلسطین به فلسطینیان بازگردانده و قدس شریف آزاد خواهد شد

  !فرافکنی تحت عنوان رفراندوم نظارت استصوابی        تا انتخابات ▼

 رفراندوم برگزاري خواستار جمهور ئیسر به اي نامه ارسال با) سابق مشارکت( ملت اتحاد حزب

 و شده شناخته احزاب از یکی عنوان به ما«: نوشت و شد استصوابی نظارت حذف براي

 در اسالمی، انقالب اصیل هاي آرمان و اسالمی جمهوري نظام مبانی به باورمند دارِ شناسنامه

 قید با قانونی الیحه رائها طریق از داریم تقاضا جنابعالی از اساسی قانون تصویب سال چهلمین

 99 اصل از نگهبان شوراي تفسیرى نظریه« خصوص در »پرسی همه« انجام براي فوریت

 از پیش بلکه تا بزنید کلید را الزم قانونی اقدام استصوابی، نظارت اصطالح به و »اساسی قانون

 نظام در ريبسیا هاي فاسد تالی که ایران، سیاست در ساله 28 گره دهم، مجلس دوره پایان

 با است، داشته کشور اقتصادي و فرهنگی سیاسی، هاي عرصه نیز و قضایی و اجرایی تقنینی

رسد جریان  به نظر می» .شود ملی آشتی ساز زمینه و گشوده ایران ملت الخطابی فصل رأي

رو به ایرن جریان رأي نخواهند  اصالحات با آگاهی به این مسئله که مردم در انتخابات پیش

  .هاي خاص است آفرینی ، به دنبال جنجالداد

  نفره نیروهاي انقالب تا پایان هفته 30نهایی شدن لیست 

 انتخاباتی فهرست« :کرد اعالم انقالب نیروهاي ائتالف شوراي سخنگوي »پیرهادي محسن«

همچنین » .یافت خواهد حضور رو پیش مجلس انتخابات در »سربلند ایران« نام با ائتالف این

 نفره 30 نهایی لیست انقالب، نیروهاي ائتالف شوراي دبیر »سروري پرویز« اعالم بنا بر

 .شد خواهد نهایی هفته این پایان تا تهران شهر براي ائتالف این نامزدهاي

 



 
  

  اخبار ▼

  راهبرد ترامپ درباره ایران کارایی نداشته است

کند راهبردش در قبال ایران  دونالد ترامپ فکر می«: وبگاه خبري آتالنتیک در گزارشی نوشت

جمهور در  در حال کار کردن است؛ اما تحوالت اخیر به آن معنا نیست که تمام راهبرد رئیس

راهبرد دولت ترامپ در قبال ایران «: در ادامه این گزارش آمده است» .حال موفقیت است

  ق برنامهاي خارج شد؛ چون این تواف شش عنصر اصلی دارد؛ نخست، ترامپ از توافق هسته

دوم، آمریکا . کند و محدودیت زمانی دارد هاي بالستیک ایران را محدود نمی موشک

تهران   را علیه ایران اعمال کرد تا با فشار بر اقتصاد این کشور،» فشار حداکثري«هاي  تحریم

مجبور اي و رفتارش  هاي بیشتر درباره برنامه هسته را به مذاکره درباره توافقی با محدودیت

هایی را از سر  اروپا بپذیرد ایران فعالیتکه شود  آن خواهد مانع این دولت می  سوم،. کند

چهارم، آمریکا نسبت به حذف سلیمانی اقدام کرد . بگیرد که برجام آنها را محدود کرده است

هاي ایران در  ها و معمار سیاست که فرمانده قدرتمند ایران و مسئول حمله به آمریکایی

پنجم، ترامپ و تیم وي در حال حاضر به دنبال مدیریت هرگونه تشدید اوضاع . رمیانه بودخاو

در نهایت، آنها امیدوار هستند اعتراضات در ایران تشدید . پس از حمله به سلیمانی هستند

  ».یابد تا نظام ایران مشروعیت خود را بیشتر از دست دهد

  سازي است در حال عاديروابط اعراب و رژیم صهیونیستی در پشت صحنه 

هاي واشنگتن  یک مقام ارشد کاخ سفید با اشاره به تالش» جروزالم پست«به گزارش روزنامه 

تر  در حال نزدیک«: سازي روابط میان کشورهاي عربی و رژیم صهیونیستی گفت براي عادي

می اعراب هاي غیر نظا این مقام آمریکایی به انجام توافق» .سازي روابط هستیم شدن به عادي

هاي اشغالی و کشورهاي عربی و امکان سفر  با رژیم صهیونیستی، پرواز مستقیم بین سرزمین

مقامات صهیونیست براي شرکت در مراسم کشورهاي عربی به عنوان سه اقدام در دست کار 

گفتنی است » .کنیم ما در پشت صحنه براي مهیا کردن آن تالش می«: اشاره کرد و گفت

جمهور آمریکا در حالی از طرح سازش تحمیلی خود به  رئیس» ونالد ترامپد«هفته گذشته 

ها رونمایی کرد که سفراي امارات متحده عربی، بحرین و عمان هم در مراسم  فلسطینی

  . حضور داشتند

  ها با مشکل مواجه شده است  درصد از واگذاري 5تنها 

تاکنون بیش از  1380 از سال«: سازي گفت رئیس کل سازمان خصوصی» علیرضا صالح«

هاي دولت به بخش خصوصی واگذار شد که از این رقم حدود  هزار میلیارد تومان تصدي 150

درصد آن با چالش مواجه شده است که مربوط به  4هزار میلیارد تومان، یعنی حدود  5

اما تصور . ها موفق بوده است درصد واگذاري 95ها بوده و بقیه  مورد از واگذاري 9حدود 

هاي با چالش را به کل تعمیم  درصد واگذاري 5ها برعکس است که  جامعه از واگذاري

ها،  در بین واگذاري«: وي افزود» .کنند دهند و دیدگاه عامه مردم این عدد را تأیید نمی می

فارس واگذار شده است که این هلدینگ از محل آورده خود و وام صندوق  هلدینگ خلیج

  ».گذاري در پروژه گاز بیدبلند انجام داده است یورو سرمایه میلیارد 5/3توسعه ملی 

  ارزش تبدیل شده است اتحادیه عرب به یک نهاد بی

راي خارجه اتحادیه نگار فلسطینی درباره نشست وز تحلیلگر و روزنامه» عبدالباري عطوان«

یل شده ارزش تبد هم اکنون اتحادیه عرب به یک نهاد بی«: پایانی آن گفت  عرب و بیانیه

وزراي خارجه عرب . ارزش است شود نیز بی هایی که در این سازمان اتخاذ می است و تصمیم

گویند و در خفا رفتار  کنند نیز در جلسه چیزي می که در نشست اتحادیه عرب شرکت می

حتی سخنرانی محمود عباس ناامیدکننده بود؛ زیرا انتظار . دهند دیگري از خود بروز می

. هماهنگی امنیتی با اسرائیل پایان دهد و همچنین لغو توافق اسلو را اعالم کندرفت او به  می

العاده اتحادیه عرب به معامله  هاي عربی پیش از نشست فوق هایی که کشور تمامی واکنش

 » .قرن یا معامله ننگ نشان دادند، در واقع در حمایت از معامله ننگ بود

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 تأمین کارگران و بازنشستگان کانون رئیس »کیا دهقان علی«◄ 

 و میلیون 3 بازنشستگان مقرر شد حقوق پارسال: گفت اجتماعی

 مبلغ این از درصد 40 منابع تنها اما شود، تومان هزار 800

 520 و میلیون 1 حقوق حداقل نهایتاً که شد داده شده مشخص

 برسیم، پارسال عدد به بخواهیم امسال اگر .شد تومان هزار

 300 و میلیون 5 حدود حقوق حداقل تورم، درصد 40 براساس

 تومان هزار 800 و میلیون 5 خانوار هزینه سبد و تومان هزار

 شود، داده تخصیص مبلغ این منابع درصد 40 اگر .شود می

  .شود می تومان هزار 500 و میلیون 2 حدود مبلغی

 به واکنش در آمریکا پیشین خارجه وزیر »کري جان«◄ 

 تأکید جمهوري ریاست انتخابات در شدنش نامزد درباره ارياخب

 در که گزارشی هر و شد نخواهم نامزد انتخابات در هرگز« :کرد

 با سپس وي» .است نادرست و جعلی شود، می منتشر زمینه این

 در ها دموکرات پیشتاز نامزد »بایدن جو« از مجدد حمایت

 جو من، خوب ستدو«: افزود ها دموکرات حزبی درون انتخابات

 شکست را ترامپ دونالد برد، می را حزبی درون انتخابات بایدن

  ».شد خواهد برجسته و عالی جمهور رئیس یک و دهد می

 انجمن مدیره هیئت رئیس »مقدسی سیداحمد« گفته به◄ 

 تولید میزان جاري سال در شده ارائه آمار طبق گاوداران، صنفی

 میزان که است حالی در نای و بوده تن هزار 880 قرمز گوشت

 براي بنابراین است؛ تن هزار 900 کشور در قرمز گوشت مصرف

 وارد قرمز گوشت تن هزار 20 فقط باید فاصله این کردن پر

 و گرم قرمز گوشت واردات تن هزار 116 متأسفانه، که شد می

  .است شده انجام یخی

 و میلیارد 11 مجموع در ،1397 سال از مرداد تا اسفند◄ 

 با 1398 سال در اما شد؛ عرضه نیما در ارز یورو میلیون 190

 بازگشت براي ها گیري سخت افزایش و نیما سامانه جایگاه تثبیت

 گذاشت، افزایش به رو سامانه این در ها عرضه حجم صادراتی، ارز

 14 حدود امسال بهمن 12 تا فروردین ابتداي از که طوري به

  .رسید فروش به مانی در یورو میلیون 37 و میلیارد

 تظاهرات برپایی هاي اشغالی با نفر از ساکنان سرزمین هزاران◄ 

 به موسوم ترامپ صلح اصطالح به طرح به اعتراض در آویو تل در

به رژیم  فلسطینی هاي سرزمین بیشتر الحاق قرن، معامله

 آپارتاید طرح بیشتر را طرح این و کردند محکوم صهیونیستی را

  .صلح طرح تا دانستند

  

 

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

 

  ترنم زندگی

. است شوخی ،صمیمی و گرم ایجاد ارتباط عوامل یکی از

 آن در شود، نمی همسرتان رنجش موجب شوخی اگر

 .بپرهیزند دار طعنه هاي نورزید؛ اما از شوخی سستی

 براي مطالعه بیشتر درباره سبک زندگی به پایگاه*

www.shamim.ir یا نشانی shamimeashena @ 

  *هاي ایتا و سروش مراجعه کنید رسان در پیام


