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 !با دشمن» صدا« هم        روز    حرف ▼

این روزها جنگ روانی علیه کشورمان روز که  در حالی 

هاي بیگانه  شود، دولت آمریکا و رسانه تر می به روز گسترده

اند تا خبر اعزام ناو هواپیمابر  خود را به کار بستهتالش همه 

ند اي انعکاس ده گونه فارس را به به خلیج» ابراهام لینکلن«

خبر دیگري . که در دل ایرانیان رعب و وحشت ایجاد شود

که با هدف ارعاب و تشدید عملیات روانی علیه ملت ایران در 

 52بیافکن  بمب ها انتشار یافت، استقرار هواپیماهاي رسانه

 .آمریکا در پایگاه العدید قطر بود

هاي داخلی این است که  در چنین شرایطی، وظیفه رسانه

یاي این جنگ روانی را آشکار کرده و براي آرامش ابعاد و زوا

ها در جورچین  روانی مردم تالش کنند؛ اما بعضی رسانه

دشمن بازي کرده و آتش هجمه این عملیات روانی را 

 !کنند تر می گسترده

در شماره اخیر خود » صدا«طلب  نامه اصالح هفته 

گویی  تصویري از ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن منتشر کرد که

سیطره دریا در اختیار این ناو قرار دارد و قرار است در چند  

این تصویر یک دریاي . ساعت آینده لشکر اعدا به ما برسند

دهد که در دوردست آن یک ناو هواپیمابر و  آزاد را نشان می

چندین ناوچه نظامی بر روي آب، در حالی که آسمان باالي 

نده پر شده، به سمت سرشان هم با انواع هواپیماهاي جنگ

وسط تصویر هم با تیتر درشت نوشته   .جلو در حال حرکتند

و کلمه جنگ هم قرمز » دوراهی جنگ و صلح«شده است 

آفرینی بر  شده تا مبادا از حداکثر میزان اثرگذاري و وحشت

 .مخاطب ایرانی غفلتی صورت گیرد

توان متصور بود؛  براي انتشار این عکس دو فرضیه می

اول اینکه عامدانه این تصویر منتشر شده است که در فرضیه 

این صورت این نشریه جورچین دشمن را پرکرده است و 

فرضیه دوم این است که این تصویر از سر غفلت منتشر شده 

اي  است که در این صورت باید به این سطح از درك رسانه

البته این . المللی تأسف خورد گردانندگان آن از شرایط بین

هاي  یه مطابق با قانون مطبوعات و به دلیل درج این نشانهنشر

انگیز و تکمیل جدول عملیات روانی دشمن توقیف شد،  رعب

المللی به ویژه  در حالی که واقعیت موجود عرصه تحوالت بین

بین روزهاي اخیر ایران و آمریکا به این موضوع  ما مناسبات فی

تیم تندرو همراه  و) مرد دیوانه(گردد که ترامپ  اصلی برمی

وي در کاخ سفید، مانند جان بولتون با جنگ روانی به دنبال 

کشاندن ایران پاي میز مذاکره هستند، از این رو جمهوري 

کند تا  اسالمی ایران را به مذاکره و تماس تلفنی دعوت می

آوري در انتخابات  امتیاز بگیرد و از این نمد کالهی براي رأي

ببافد که این بار هم کید آنها به فضل  بعدي آمریکا براي خود

 .الهی خنثی خواهد شد

 

  

  
  

  !اشتباه بزرگ                                    روز گزارش▼

تقابل جمهوري اسالمی ایران و ایاالت متحده آمریکا در حقیقت تقابل محور مقاومت با 

رویارویی دو دولت یا رویارویی با رویارویی امروز ما با دولت ایاالت متحده، ! جهان استکبار است

خواهی جبهه استکبار ایستاده است و به  انقالب اسالمی در مقابل تمامیت! شخص ترامپ نیست

شاهزادگان  و ازبینید جنگ احزاب علیه ملت ایران به راه افتاده است  همین دلیل است که می

هاي اروپایی،  ران دولتکشورهاي بندانگشتی منطقه، رژیم صهیونیستی و س تامستبد سعودي 

حال در این میان نظام اسالمی نیز براي تقابل با این اغیار ! اند همه و همه دور هم جمع شده

اما در ! باید از همه ظرفیت نیروهاي مقاومت بهره بگیرد تا سرنوشت این نبرد را معین کند

رجی کشور پیدا کمال تعجب و حیرت به ناگاه در این میان یک مسئول در دستگاه سیاست خا

کند که بخشی از نیروهاي محور مقاومت و کسانی را که  شود و سخنانی را بر زبان جاري می می

دانند و در  خود را سربازان گفتمان انقالب اسالمی و سربازان رهبر معظم انقالب اسالمی می

ه خود و لشکر رنجاند و از جبه اند، می میدان تقابل با نظام سلطه دوشادوش ملت ایران ایستاده

اظهارات آقاي عراقچی به عنوان یکی از باالترین مقامات ! کند واحد محور مقاومت طرد می

هاي  وزارت خارجه کشورمان درباره اتباع افغانستانی و همزبانان عزیزي که به واسطه سال

ق حکم برادر را براي ما دارند، مصدا ،زیستی حقیقتاً فراتر از هموطن طوالنی همراهی و هم

جمهوري اسالمی براي تهدید دشمن و ! عینی آتش انداختن در وحدت محور مقاومت بود

نهایت گزینه و ابزار دارد و انتخاب تهدید غرب با مسئله مهاجرت  احیاي حقوق خود بی

هاي حاضر در ایران اشتباه بزرگی بود که موجب رنجاندن همرزمان دوران دفاع  افغانستانی

نکته امیدبخش در این میان  .شد) ع(ان دفاع از حریم حرم اهل بیتلشکریان دور مقدس و هم

 پاو پیش از آنکه آنها توضیحات دست و  آن مقام یا دستگاه دیپلماسی اشتباه فراتر از آنکه

، مردم خود دست به کار شدند و عذرخواه آن سخنان شکسته را در این باره بر زبان آورند

  .الب اسالمی را به اثبات رساندندناسنجیده شدند و وحدت در جبهه انق

  ایران به آمریکا جدید نامه محتواي افشاي       اخبار ویژه       ▼

 عنوان به  امنیتی مجرم یک آزادي براي آمریکا درخواست دومین ایران گویند می آگاه منابع

 »ریفظ محمدجواد« آمادگی اعالم از پس. است کرده رد را زندانیان تبادل مذاکرات شرط پیش

 آزادي خواستار کشور این متحده، ایاالت با زندانی تبادل درباره کشورمان خارجه امور وزیر

 آگاه منابع از نقل به »ان ان سی« شبکه. شد ایران در زندانی و امنیتی مجرم »نمازي باقر«

 کاآمری دولت نماینده »اُبراین رابرت« زندانیان، تبادل براي ظریف پیشنهاد از پس داد گزارش

 حالی در. شد پزشکی هاي بهانه به نمازي آزادي خواستار ایران به اي نامه طی زندانیان امور در

 اما بود، کرده صحبت واشنگتن و تهران بین زندانی همزمان تبادل لزوم از ایران خارجه وزیر که

 ایاالت ن گاهآ کند؛ آزاد را نمازي ایران اگر بود نوشته آمیز تحکم لحنی با نامه این در اُبراین

 مذاکره به شروع زندانیان بالقوه تبادل شامل کنسولی موضوعات در شد خواهد حاضر متحده

  . است کرده رد را آمریکا درخواست این نیز ایران اسالمی جمهوري اساس این، بر. کند

جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات در  اطالعات دریافتی حاکی است، محمدجواد آذري◄ 

هایی مرتبط با وزارتخانه خود سخن  در بخش 2030ها به صراحت از اجراي سند   رخی از نشستب

 همچنین .در حوزه ارتباطات نیز قابل تعریف است 2030بخشی از سند است  و اعالم کردهگفته 

به تازگی روستایی در فیروزکوه به صورت آزمایشی براي اجراي طرح توانمندسازي زنان در نظر 

گفتنی . ـ اینترنتی آن شده است  هاي فنی ده و وزارت ارتباطات مأمور تقویت زیرساختگرفته ش

  .شود وکار مجازي در این روستا دنبال می است، طرح تقویت گروه زنان در حوزه کسب

 



 
 

 
  

  اخبار ▼

  !هاي ایران و آمریکا تراشی براي همکاري کارنامه

همکاري ایران و آمریکا «: نوشت» والیییوسف م«در یادداشتی به قلم » آرمان«روزنامه 

در استقرار نظم و ثبات در افغانستان پس از طالبان و رقابت و همکاري در استقرار نظم در 

عراق پس از سقوط صدام و مبارزه همزمان علیه نیروهاي داعش و تکفیري در عراق و 

اي به  ل منطقهسوریه، همسویی و همپوشانی منافع مشترك دو کشور را در بعضی از مسائ

بات دو کشور وارد یافته و مناس  هم اکنون تنش بین دو کشور افزایش... کشد تصویر می

زدایی و حل و فصل  اي که دو کشور بین دو گزینه تنش به گونه. مرحله حساسی شده است

آمیز اختالفات و یا افزایش تنش و حرکت در مسیر پرخطر و پرهزینه درگیري  مسالمت

شکست . گزینه نظامی، بازي با حاصل جمع صفر است. نظامی باید دست به انتخاب بزنند

ـ باخت  قابل پیروزي طرف دیگر و یا در بعضی موارد معدود بازي باختیک طرف در م

طرح موضوع مذاکره در وضعیت کنونی با » !ـ برد است ولی گزینه مذاکره بازي برد. است

  !برانگیز است دار، مانند همکاري مشترك در مبارزه با داعش بسیار تأمل ادعاهاي خنده

  !سیما هاي رمضان اعمال سلیقه شخصی در برنامه

شیرازي از  اهللا مکارم هاي متمادي، در لحظات پس از افطار سخنان آیت در طول سال

شد؛ اما برخالف رویه معمول امسال خبري از پخش این آیتم در  شبکه سوم سیما پخش می

اهللا  مباحث آیت«: شبکه سه نبود تا اینکه روابط عمومی شبکه قرآن اعالم کرد

االخالق صحیفه سجادیه، در ایام ماه مبارك رمضان و  مکارم شیرازي با موضوع دعاي مکارم

اهللا  گفتنی است، چندي پیش آیت» .شود از این شبکه پخش می 21:30در ساعت 

برنده «هاي صداوسیما به ویژه  شیرازي در پاسخ به استفتایی شرکت در برخی برنامه مکارم

ل دیگري از سوي رهبر معظم موضوعی که به شک. شبکه سه را حرام اعالم کرده بود» باش

اهللا  ها حاکی است پخش نشدن سخنان آیت شنیده. انقالب هم مورد نکوهش قرار گرفت

اگر این موضوع . ارتباط نیست شیرازي با استفتاي صورت گرفته و پاسخ این مرجع بی مکارم

 ها و شخصی کردن گونه اعمال سلیقه صحت داشته باشد، باید رئیس رسانه ملی جلوي این

  .ها بگیرد مسائل را از سوي برخی مدیران شبکه

  !طلبان پروژه استعفاي روحانی روي میز اصالح

به تازگی در یادداشتی که در  88طلب و از متهمان فتنه  فعال اصالح» سعید حجاریان«

منتشر شده، با » طلبی؟ کدام بقا؟ کدام اصالح«و با عنوان » صدا«جدیدترین شماره نشریه 

طوفانی  88پس از انتخابات سال «: نویسد طلبان می درباره وضعیت اصالح اظهار نگرانی

هاي  طلبی سر خود را پایین نگه داشت؛ اما هزینه پدید آمد و کسی در اردوگاه اصالح

» .، مهیا نشده است88بسیاري بر این جریان وارد آمد و تا امروز، همچنان شرایط پیش از 

شاید تمهید «: نویسد دوگانه در کشور شده و میحجاریان همچنین مدعی وجود حاکمیت 

جمهور و برگزاري  و پایان دادن به این معضل، از معبر استعفاي رئیس» حاکمیت یگانه«

همزمان دو انتخابات در اسفند ماه سال جاري بگذرد تا نتیجتاً، مجلس و دولتی همسو با 

  ».رؤساي همسوتر بر مصدر امور قرار بگیرند

  یابد درصد کاهش می 20ها تا  نخرند قیمتاگر مردم خودرو 

شد قوانین سختی  می: محمدرضا منصوري، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت

هاي باالیی براي فروش خودرو در  شد تعرفه براي خرید و فروش خودرو قرار داد، مثالً می

منوع شود خرند تا چند سال م نظر گرفت یا فروش خودرو براي کسانی که خودرو صفر می

توانند با  کننده واقعی صاحب خودرو شود؛ ولی چون حرکتی انجام نشده، مردم می تا مصرف

کنند نتوانند  خرند و دپو می نخریدن تقاضا را کاهش دهند تا دالالنی که خودرو را می

کنند تا قیمت به  خودداريمردم فعالً از خرید خودرو : وي افزود. ها را افزایش دهند قیمت

ها  تواند قیمت این کار می. عاقالنه و معقول اصالح شود و عرضه و تقاضا متعادل شودصورت 

  .درصد کاهش دهد 20را تا 

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 در پمپئو: نوشت الجزیره شبکه سابق مدیر »ابوهالله«◄ 

 بود و گفت ایران براي کننده آرام پیام حامل عراق به سفر

 توافق نه باشد خودش فقتوا توافق، که است این دنبال ترامپ

 این و نیست جنگ دنبال آمریکا کردند تأکید آنها. اوباما

 براي انتظارش درباره[ ترامپ هاي توئیت با که است چیزي

 از عراق معافیت زمینه در. دارد همخوانی] تهران از او با تماس

 معاف ها عراقی بگویم باید هم] ایران علیه آمریکا[ تحریم

  .شود اعالم اینکه نبدو اما اند؛ شده

 در مجلس امید فراکسیون عضو نماینده »مازنی احمد«◄ 

 که شرایطی به توجه با«: گفت »ابتکار« روزنامه با مصاحبه

 وحشتی و رعب و شده تشدید برجام از آمریکا خروج با اخیراً

 ایران نفت که است کرده ایجاد دیگر کشورهاي در ترامپ که

 تماس خط و ...باشند نداشته ما با بانکی ارتباط و نخرند را

 ».باز کرد را مجالس بین راه توان می است بسته ها دولت بین

این حد از اشتیاق و تمرکز بر مذاکره از سوي این جریان، 

  !برانگیز است سؤال

ترکیه طی سخنانی  جمهور رئیس »اردوغان طیب  رجب«◄ 

 سعودي عربستان: گفت خاشقجی، قتل موضوع با اشاره به

 قتل با مرتبط کارمندان درباره موضعی گونه هیچ وزهن

 اردوغان .است نگرفته بود، فرستاده استانبول به که خاشقجی

 اقدامی هر نباشید نگران گفتند ما به ها سعودي: کرد اضافه

 این ها سعودي از ما سؤال اما داد؛ خوهیم انجام باشد، الزم که

  کجاست؟ شما عدالت است که

 وزیر معدنی صنایع و معادن امور عاونسرقینی، م جعفر◄ 

 این بابت زیادي نگرانی :گفت تجارت و معدن صنعت،

 در ایران آلومینیوم و مس فوالد، چون ندارد؛ وجود ها تحریم

 بعید: داشت اظهار وي .دارد را خود خاص هاي مشتري جهان

 بتواند خیلی »ترامپ دونالد« جدید هاي تحریم رسد می نظر به

  .باشد تأثیرگذار ایران زاتفل صنعت روي

آمریکا  خارجه کره شمالی در واکنش به بیانیه وزارت◄ 

اي اعالم  درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور در بیانیه

 حقوق حربه« از استفاده در آمریکا احمقانه هاي تالش: کرد

 ما نظام بردن بین از هدف با »حداکثري فشار اعمال« و »بشر

 آمریکا که جهتی به پویاتر را ما بلکه رد؛ندا کارایی تنها نه

  . دهد می سوق نیست، آن خواهان

  

 

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

 

  صبح صادق منتشر شد 896شماره 

تسلیم قلدري / »اقدام متقابل«: پرونده ویژه این شماره

آمریکا توان استفاده از مکانیسم ماشه را / شویم نمی

حمله / عملیات روانی آمریکا کف روي آب است/ ندارد

 این از ترامپ هدف/ نظامی بلوف سفید یا خاکستري

  !شی ممنوعفرو کاري و کم کم/ چیست؟ هیاهو

  


