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 سوراخ است! ته کاله دروغگو       روز    حرف ▼ 
شخصی در مجلسی دروغی گفت، دیگری برای اینکه او را 

رسوا کند، گفت: آنکه ته کالهش سوراخ دارد، دروغ گفته 

است! این شخص فوراً دست به کاله خود بُرد که ببیند 

سوراخ کجاست. در روزهای اخیر به بهانه مقابله با ایران، 

های متعددی  د انقالب در فضای مجازی دروغهای ض رسانه

دهند؛ مثالً مطالبی را از  به ملت و کشورمان نسبت می

کنند، درحالی که ایشان  اهلل بهجت درباره کرونا نقل می آیت

اند، پس از اینکه مردم به دروغ آنها  ده سال پیش مرحوم شده

پی بردند، فوراً یک ویدئو دیگر را جایگزین ویدئوی قبلی 

کنند، یا گفتند ایران توان مقابله با کرونا را ندارد، اما  می

های ایران در مقابله با  بهداشت جهانی اعالم کرد موفقیت

 کرونا از ژاپن و کره جنوبی هم بیشتر است.

ای رویدادهای  ای را که مبتنی بر تغییر رسانه این جنگ رسانه

گویند؛ یعنی دشمن در  کشور است، جنگ روایت هم می

، چهره ایران را در جوسازیگویی و  است که با دروغ صدد

افکار عمومی تخریب کند؛ اما برای مقابله با آن کافی است 

دو سؤال یا جمله انحرافی مطرح شود، فوراً دست به کاله 

 برند. می

ها، جنگ  اگرچه در گذشته به سبب محدودیت رسانه

های اخیر این  ای شدت کمتری داشت، اما در سال رسانه

جنگ به تعداد افراد دارای گوشی هوشمند افزایش یافته 

درصد  11است؛ در اولین روز هفته جاری در توئیتر، 

درصد ترس از کرونا،  6ها در انتقاد از مسئوالن کشور،  توئیت

درصد رعایت نکات بهداشتی و...  4درصد انتقاد از مردم،  1

عایت رسان در راستای ر منتشر شده است. اگر از همین پیام

بهداشت، آموزش یا مقابله با محتکران تجهیزات بهداشتی، 

 گرفت، شاید وضعیت بهتر از این بود. تولید محتوا صورت می

اکنون که نیروهای انتظامی، بسیج، طالب علوم دینی و مردم 

اند،  عزیز کشورمان به صورت خودجوش به یاری مردم شتافته

ن تصویری الزم است برای مقابله با جنگ روایتی دشم

درست و مبتنی بر واقعیت از رخدادهای کشورمان ارائه 

 دهیم.

توجه داشته باشیم که کار ما کمتر از پزشکان، پرستاران و 

های  ها نیست؛ با همین رسانه کادرهای درمانی بیمارستان

های  کوچک و تأثیرگذار که در دست داریم و با تولید پیام

ار کنیم و هم هم مردم کشورمان را امیدو ،امیدبخش

سعود و انگلستان را افشا  های آل انگیز رسانه های توطئه نقشه

 نماییم.
 

 

 
 

 

 بحران در انتظار ایاالت متحده                      روز گزارش ▼
در حالی که مقامات آمریکایی با لفاظی در تالش هستند درباره وضعیت انتشار ویروس کرونا 

های  نمایی کنند؛ گزارش رسانه جهه با این بیماری سیاهو نحوه مدیریت کشورمان در موا

دهد که متأسفانه مردم این کشور در آستانه یک  جهانی از شیوع کرونا در آمریکا نشان می

کند، نشریه  کاری دولت آمریکا در جهان انعکاس پیدا نمی اند که با پنهان فاجعه قرار گرفته

نیز جمعیت  4۰۰3شاره به اینکه در سال (، با اHealthline« )خط بهداشت»آمریکایی 

نویسد: درباره کرونا نیز  میلیون نفر تخمین زده شده بود، می 1مبتالیان به آنفوالنزا در آمریکا 

 میلیونی کارمندان و کارگران در آمریکا موجب شیوع گسترده کرونا خواهند شد. 94جمعیت 

ریکایی برای تست بیماری کرونا که دهد هر شهروند آم اخبار منتشرشده از آمریکا نشان می

دالر بپردازد؛ حال آنکه بخش قابل  52۰۰شود، باید  در ایران به صورت رایگان انجام می

ای توان انجام این تست  های بیمه توجهی از جامعه آمریکا به دلیل فقر گسترده و نبود حمایت

 را ندارند. 

آمریکا نسبت به شیوع ویروس کرونا  توجهی دولت کاری و بی از پنهان« رویترز»خبرگزاری 

های محافظ مورد  درصد از ماسک 5۰دولت فدرال کمتر از »نویسد:  پرده برداشته است و می

نیاز برای محافظت از کارمندان و مردم را در اختیار دارد. واشنگتن هنوز بودجه کافی را برای 

ها مبلغ  خواهان و دموکرات های بهداشتی در نظر نگرفته و به اذعان جمهوری حمایت از بخش

های گذشته را برای  درخواستی ترامپ بسیار اندک است. ایاالت متحده با لجبازی هفته

مورد ابتال را تأیید  6۰پیشگیری از دست داده است. اکنون نیز گرچه مقامات بهداشت آمریکا 

بخش  51د. حدود اند، اما به اذعان کارشناسان هیچ راهی برای دانستن رقم واقعی ندارن کرده

هایی که در صورت  های خود را درباره چالش بهداشتی ایالتی با تماس با رویترز نگرانی

رو خواهند شد، از جمله نداشتن وسایل محافظت شخصی کافی  گسترش ویروس با آنها روبه

 اند. برای محافظت از کارکنان پزشکی، بیان کرده

 کرد رتش قدرتمند فلسطینی ایجادشهید سلیمانی ا              اخبار ویژه ▼
قاسم »سردار سپهبد »دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین اعالم کرد: « زیاد النَخاله»

 «.فرمانده نیروی قدس سپاه ایران نقشی بزرگ در تقویت مقاومت فلسطین داشت« سلیمانی

ها و انتقال  سلیمانی شخصاً تمام پرونده»افزود: « القدس الیوم»وگویی با شبکه  وی در گفت

کرد تا  ای نظارت و به برخی کشورها سفر می سالح را بر عهده داشت، وی بر عملیات پیچیده

سلیمانی انقالب فلسطین را »النخاله تصریح کرد:  «.امکان انتقال سالح به غزه را پیگیری کند

رد. های نظامی مخفی صرف به ارتشی قدرتمند و دارای سالح و توانمندی تبدیل ک از گروه

های آماده بسنده نکرد، بلکه تغییری کیفی در زمینه بحث  وی فقط به انتقال موشک

تواند افتخار کند هزاران موشک در اختیار  غزه می»وی تأکید کرد:  «.ها به وجود آورد موشک

 «.تواند با آنها تمام شهرهای صهیونیستی را هدف بگیرد دارد که می

 اند ویه و بویراحمد بیشترین مشارکت را داشتهها کمترین و کهگیل تهرانی        

وزارت کشور میزان مشارکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی را به 

ها اعالم کرد که براساس آن کهگیلویه و بویراحمد بیشترین میزان مشارکت را  تفکیک استان

رین میزان مشارکت را درصد، کمت 42/46درصد به ثبت رسانده و تهران هم با  66/1۰با 

استان هم  56درصد بوده است و  1۰داشته است. میزان مشارکت در ده استان باالی 

اند. بر اساس گزارش وزارت کشور، میانگین مشارکت در  درصد داشته 1۰تا  2۰مشارکت بین 

 درصد بوده است. 1/24کل کشور نیز 
 



 
 

 
 

 اخبار ▼

FATF  منفعتی برای ایران نداشته است 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره قرار گرفتن ایران در « مقدم غالمرضا مصباحی»

اصطالحی به نام لیست سیاه وجود ندارد. در این  FATF در»اظهار داشت:  FATF لیست سیاه

اینکه گفته »وی تأکید کرد: « شدیم. FATF های غیرهمکار با برهه ما مجدداً وارد لیست کشور

بپیوندد، برای بازگشتش حتی  FATF ا تعبیر غلط مطبوعات به لیست سیاهشود اگر ایران ب می

های آمریکا نیز پروسه طوالنی نیاز است، باید بگویم که چنین حرفی درست  بعد از تحریم

توصیه از  93تا به اآلن »این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: « .نیست

ها و  بانک»وی گفت: « .ی ایران نداشته استعمل شده، اما منفعتی برا FATF توصیه 25

کند؛  شویی و تأمین مالی تروریسم نمی دانند که ایران پول کشورهای همکار ایران به خوبی می

ها افکار عمومی را پریشان کنیم؛ یک  بنابراین معنا ندارد که ما از طریق مطبوعات و رسانه

 1۰رسد.  بست نمی درصد ذخایر زیرزمینی جهان را دارد، به بن 1میلیونی، که  1۰کشور 

درصد اقتصاد ایران وابسته به داد و ستدهای  4۰درصد اقتصاد ایران داخلی است و تنها 

 «.خارجی است

 خاتمی رهبر اطرافیانش هم نیست

طلبان در  طلبان، در تحلیلی از علت شکست اصالح وابسته به اصالح« نامه نیوز»سایت 

طلبان در انتخابات مجلس یازدهم را باید سومین  شکست اصالح»تخابات نوشته است: ان

طلبان رد  طلبان دانست. شاید بهانه اصالح گذاری اصالح شکست شورای عالی سیاست

دانند که ریزش سرمایه اجتماعی تیری است که بر  شان باشد، اما خوب می صالحیت نیروهای

آوری داشته  توانستند امید به رأی رژنرال داشتند هم نمیشان خورده و اگر یک لشکر پ قلب

ترین دلیل شکست  مهم»از نیروهای جبهه مشارکت نیز گفته است: « رضوی فقیه«. »باشند

شان در دولت و مجلس بوده است. گناه ناکامی را گردن نظارت  طلبان، عملکرد ضعیف اصالح

خاتمی »وی تأکید کرده است: « قبل بود.ها مثل انتخابات  استصوابی نیندازند، ردّ صالحیت

طلبان اطراف خودش هم نیست، مردم که مقلد محض خاتمی  حتی رهبر طیف اصالح

 «توانند خودشان را بازسازی کنند. هم نمی 52۰2طلبان برای  نیستند. اصالح
 دهد! بودجه بریتانیا اینجا جواب می

اند، دو  قابله با کرونا را واجب دانستهدر حالی که مراجع و علما رعایت دستور پزشکان برای م

کنند تا از این  سایی بر در حرم و ضریح مطهر امام رضا)ع( می الحال اقدام به زبان نفر معلوم

وجو در  رهگذر اثبات کنند، آستان قدس رضوی آلوده به ویروس کرونا نیست! با جست

« شیعه انگلیسی»ا منسوب به ه های اجتماعی رد پای یکی از این افراد در فرقه شیرازی شبکه

های بیگانه همین خبرها را به  شود. این جریان انگلیسی موجب شده است رسانه آشکار می

زنی و راه رفتن روی  عنوان اعتقادات تشیع بازنشر بدهند. آنها پیش از این نیز با ترویج قمه

م انقالب در سال رهبر معظ ای منفور از شیعه در جهان به نمایش گذاشته بودند. آتش چهره

انگلیس مرتبط است و آن MI6 آن تشیعی که با »درباره این فرقه تأکید کردند:  5934

 «است، هر دو ضد اسالم و ضد پیامبرند. CIAتسننی که مزدور 
 شوند سرباز صهیونیستی قرنطینه می ۰۵۴

ز سربا 51۰، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعالم کرد تاکنون «اسپوتنیک»به گزارش 

سرباز با یک هیئت  51۰این رژیم به دلیل ویروس کرونا در قرنطینه هستند. تعدادی از این 

اند. سخنگوی ارتش  نظامی کره جنوبی دیدار کرده بودند و برخی از آنها به خارج سفر کرده

سرباز که بیشتر آنها از  51۰به علت ترس از ابتال به ویروس کرونا »صهیونیستی گفت: 

ج بازگشته بودند، قرنطینه شدند که تعدادی از آنها با هیئتی نظامی از کره مرخصی در خار

سرباز دیگر  9۰۰نزدیک به »وی افزود: « اند. جنوبی یا با برخی مبتالیان در ایتالیا دیدار کرده

 «اند، قرنطینه خواهند شد. نیز که از ایتالیا بازگشته
 

 

 کوتاه اخبار ▼

به « حسن روحانی»اشت به در پی نامه نامتعارف وزیر بهد ◄

عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی که حاکی از احتکار 

های تولیدی در کشور است، رئیس دفتر  شدید ماسک

دکتر روحانی در ارجاع نامه وزیر بهداشت »جمهور گفت:  رئیس

و رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا، به وزیر اطالعات دستور 

ن نامه به سرعت رسیدگی و در شده در ای دادند که موارد مطرح

گفتنی « ها ارائه شود. ترین زمان ممکن، گزارش بررسی کوتاه

است، نامه وزیر بهداشت به روحانی با عنوان ریاست شورای 

ای وزارت بهداشت برای  دهنده نگاه فراقوه عالی امنیت نشان

 رفع و رجوع احتکار تجهیزات بهداشتی در کشور است. 

وزیر امور خارجه کشورمان در « محمدجواد ظریف» ◄

توئیتی با اشاره به امضای توافق صلح میان طالبان افغانستان 

اشغالگران آمریکایی نباید هرگز به »و آمریکا نوشت: 

کردند؛ اما آنها این کار را انجام دادند و  افغانستان حمله می

دیگران را برای پیامدهای آن مقصر دانستند. اکنون پس از 

ر، ایاالت متحده پیشنهاد تسلیم خود را داده سال تحقی 53

وریه، عراق یا یمن، است. چه در افغانستان و چه در س

ست. آمریکا خواهد رفت )اما( ویرانی مشکل، آمریکا

 «گذارد. ای پشت سرش باقی می گسترده

در »معاون درمان وزیر بهداشت گفت: « جان بابایی» ◄

نا هستیم. تمامی ترین حالت تا خرداد درگیر کرو بدبینانه

شرایطی که منجر به تجمع مردم است، باید تعطیل شود. 

تر کنیم برای مردم بهتر است.  هرچه بتوانیم این دوره را کوتاه

های غیر ضروری را عقب بیندازند، دوره  هرچه مردم برنامه

 «تر خواهد بود. این بیماری کوتاه

مان های مسئول ساز یکی از مقام« زاده منوچهر سلمان» ◄

راهداری از تداوم مبادالت تجاری کامیونی با کشورهای 

افغانستان، عراق، آذربایجان و روسیه )از مسیر آذربایجان( خبر 

  محدودیت مبادالت با سه کشور ترکمنستان،»داد و گفت: 

 «شود. پاکستان و ترکیه تا هفته آینده لغو می

 برداری شرکت آب و معاون بهره« نژاد محمدرضا کرمی» ◄

در حال حاضر میزان مصرف »فاضالب استان تهران گفت: 

وی تصریح کرد: « درصد افزایش یافته است. 1آب تهران 

احتمال قطع آب وجود ندارد، اما مردم باید در مصرف آب »

 «جویی کنند. صرفه

هزار اکیپ سیار با کمک  9۰۰وزیر بهداشت از تشکیل  ◄

ی ایرانیان و ها تک خانه سازمان بسیج برای مراجعه به تک

 شناسایی موارد مشکوک به بیماری کرونا خبر داد.

 ترنم زندگی 

 همسرتان اگر و کنید حفظ خود در را امیدواری روحیه همیشه

 ای آینده به امید کند، بذر می صحبت زندگی کمبودهای از

 .بکارید ها بچه و ایشان ذهن سرزمین در را بهتر
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