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 !انتقام از رسانه ملی         روز    حرف ▼

طلب و طرفداران دولت پس از پخش  هاي اصالح رسانه

خواهند به هر  در یک برنامه بلندمدت می» گاندو«سریال 

این . گیري سختی از رسانه ملی داشته باشند اي انتقام بهانه

صدا و سیماي جمهوري اسالمی هاي  جریان همیشه برنامه

هاي  مورد هجمه ،کمترین بوي نقد از آنها بدهد که را ایران

در حالی که جمع ساعاتی که آنتن . دهند سنگینی قرار می

دقایقی در مقایسه با  ،رسانه ملی در اختیار دولت قرار داشته

آنتن به نفع تفاوت فاحش تقسیم  که در اختیار منتقدان بود،

آمیزشان هر انتقادي با برخورد قهر داد؛ اما دولت را نشان می

انتقاد از عملکردها حتی پس از فاش شدن . شود مواجه می

اشتباه و مخرب بودن آنها براي کشور و حتی پس از 

بازداشت و محاکمه عامالن هم گویا براي این جریان قابل 

طلب و  در حالی که فعاالن سیاسی اصالح! تحمل نیست

د هاي مختلف طیف مقابل خو شان هر روز به بهانه هاي رسانه

دهند و هر  پراکنی قرار می و حتی نظام را آماج تهمت و دروغ

ساعت یک اتهام جدید را به ادبیات سیاسی خود علیه ارکان 

کنند، از تمسخر  نظام و مخالفان و منتقدان خود وارد می

کنند گرفته تا به چالش کشیدن  کسانی که آنان را نقد می

. المی ایراننظام جمهوري اس و قانون اساسی شوراي نگهبان

گذاري نیز تبحر خاصی به  سازي و اسم آنها حتی در اصطالح

ادعاي ... دهند، از دولت پنهان گرفته تا دلواپسان و خرج می

ولی با مخالفان خود به بدترین نحو  ،تحمل مخالف را دارند

  !کنند رفتار می

 حمله این جریان به رسانه ملی توقف ندارد و مترصد

ترین شکل ممکن  خطاها را به بزرگترین  تا کوچک هستند

 واقعیاتمطرح کنند تا این رسانه دست به عصاتر در طرح 

  . و خواست مردم حرکت کند

بیش  صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایراناما تضعیف  

زیرا  هر کسی به ضرر جریان اصالحات است؛از هر چیز و 

هاي این جریان از ظرفیت موقعیت رسانه  تاکنون استفاده

شان، چه  هاي ی چه در فرصت براي دفاع از ناکارآمديمل

شان و چه مناظراتی که ادعاهایی کذب در  تبلیغات نامزدهاي

بیش  ه واسطه آن توانستند رأي بیاورند،آن مطرح کردند و ب

اي طبیعتاً  ناگفته نماند هر رسانه .از هر جریانی بوده است

ها،  یريگ طلبان به جهت خطاهایی دارد، اما حمالت اصالح

هاي انتقادي و هر کسی که خالف آنها  ها و سریال برنامه

نشان از ادعاي پوچ آنان در پذیرش حرف  ،گوید سخنی می

گونه رفتارها ناامیدي را براي مردم به  مخالف دارد و این

  .آورد ارمغان می

  

 

 

 

  
  

 !دفاع بدموقع                                     روز گزارش ▼

وگوها میان ایران و بریتانیا،  ها و محتواي گفت رسی به مضمون رایزنیبدون دست«

کش  اي ممکن است براي آزادي نفت توان قضاوت کرد که چه بده بستان و چه معامله نمی

ایرانی انجام شده باشد، اما روشن است که مذاکره و رایزنی دیپلماتیک راه را براي آزادي 

طلب  نوشتار عجیب بخشی از یادداشت روزنامه اصالح این» .کش هموار کرده است این نفت

  ! از مدیران وزارت خارجه در دولت اصالحات است» قاسم محبعلی«به قلم » اعتماد«

ها اصرار دارند هر موفقیتی را به  کند که چرا برخی نوشتاري که این پرسش را مطرح می

با ربط و بی ربط تکرار  بسته که به هر بهانه مذاکره ربط دهند؟ در پس این اصرار چشم

شود، چه اهدافی وجود دارد؟ آن هم در دورانی که نتیجه گفتمان مذاکره پیش روي  می

عباس «هایی، مانند  اي شده است که حتی چهره ملت ایران قرار دارد و شرایط به گونه

طلب به صراحت از ناکارآمدي سیاست مذاکره صرف سخن  از فعاالن سیاسی اصالح» عبدي

الملل و  بسیاري از افراد درك درستی از ماهیت روابط بین «: گوید ان آورده و میبه می

دهند،  خواهی تقلیل می وگو و صلح الملل را به گفت گرایانه ندارند و روابط بین سیاست واقع

  ».ل در اصل متکی به قدرت است و بسالمل در حالی که روابط بین

هاي  وردهاي آن در مصاف با دشمنان ملتمقاومت و دستا گفتمان در روزهایی که نقش

هاي جهانی  منطقه کامالً روشن است و ثمره موضع قدرتمندانه کشورمان دربرابر قدرت

نشینی ترامپ، ماجراي  واضح است، ماجراي اسقاط پهپاد آمریکایی و عقب و مشخصکامالً 

جراي راهزنی ها در عراق و سوریه و در نمونه آخر ما شکست خوردن توطئه شوم آمریکایی

از و سخن گفتن  یت استقابل رؤدریایی انگلیس و دست باالي جمهوري اسالمی ایران 

است که نه تنها کمکی به مقبولیت این  جایی و نابه نقش مذاکره مصداق دفاع بدموقع

بیش از پیش آن فراهم   تر شدن ناکارآمدي را براي روشنگفتمان نخواهد کرد؛ بلکه زمینه 

  .خواهد کرد

  اهمیت است ها بی هاي آمریکا براي ایرانی تحریم    اخبار ویژه     ▼

 اختیار در سري تصاویر آمریکا دولت ،شد مدعی گزارشی در »ان ان سی«شبکه خبري 

 گزارش این در !کند می پرتاب فضا به موشکی آینده هفته در ایران دهد می نشان که دارد

 در آمیز صلح ماهواره یک دادن قرار موشک این پرتاب از هدف کند می ادعا ایران: است آمده

 موشکی برنامه توسعه راستاي در اقدام این آمریکایی مقام چندین گفته به اما فضاست؛

 هوایی نیروي بازنشسته سرهنگ »لیتون سدریک« زمینه؛ همین در (!).شود می انجام تهران

 را خود موشکی هاي برنامه ها ایرانی«: است گفته ان ان سی نظامی مسائل تحلیلگر و آمریکا

 براي عملی راهی عنوان به آن از بلکه دانند، می فناوري آوردن دست به براي راهی تنها نه

 هر بگویند خواهند می عمالً آنها. کنند می استفاده نظامی مختلف هاي جنبه برخی تقویت

 کامالً ها تحریم اما ؛کرد خواهید تحریم را ما شما... نیست مهم بدهید، قرار ما راه سر مانعی

  ».هستند اهمیت بی
  

ضد انقالب و بیگانه در چند هفته گذشته نشان هاي  رسانهرصد و پایش تولید محتواي ◄

ها براي القاي  ، این گروه از رسانهدر حوزه دفاعی به دست آمده توفیقات دهد، در پی می

ها  این رسانه! اند و افتادهکند، به تکاپ گیري می اینکه سپاه پاسداران به جاي نظام تصمیم

مدیریت مقابله با برجام و اند،  هایی عجیب مدعی شده همچنین در مطالب و یادداشت

 ، مجبور به همراهی و حمایتها در دست سپاه است و ظریف و دولت هاي آمریکایی سیاست

ن ي ایجاد اختالف و فاصله انداختن میابرا کههایی  دروغ! هستنداز این اقدامات سپاه 

  .شوند نیروهاي کشور و وحدت ملی، طراحی و تکرار می

 
 



  
  

  اخبار ▼

  !با تبدیل چادر مشکی به چادر رنگی، نشاط را به جامعه برگردانیم

جهانبخش «به قلم » راهکار افزایش نشاط«در یادداشتی با عنوان » سازندگی«روزنامه 

: اصالحات نوشت عضو حزب کارگزاران و سخنگوي وزارت کشور در دولت» خانجانی

جامعه بانشاط به عنوان یکی از بسترهاي ضروري براي رشد اجتماعی و تثبیت توسعه «

اي است که باید براي تقویت، حفظ و  در این بین نشاط در جامعه مقوله. شود شناخته می

ها با  ها و مقنعه در بحث پوشش جامعه، ترویج چادرها و روسري... ایجاد آن تالش کرد

عالوه . تواند در این مهم مؤثر باشد می... وشن و متین به جاي تیره و سیاه فعلیهاي ر رنگ

هاي یکنواخت و کدر که مردم و خصوصاً  هاي شاد و متنوع به جاي پوشش بر اینکه لباس

طلب  این فعال اصالح» .کنند، باید ترویج شود آموزان را وادار به استفاده از آن می دانش

باید با تبدیل چادر مشکی زنان به چادر رنگی، نشاط را به جامعه «عی شده است، مد

طلب تهران در اقدامی  گفتنی است، در تابستان سال گذشته شهرداري اصالح! »برگردانیم

   .رونمایی کرد» دهند زنان، چهره شهر را تغییر می«برانگیز از بنري با شعار  تأمل

 !206طراحی صندوق پژو میلیون دالري براي  250هزینه 

میلیون دالري  250مجلس از هزینه  90سخنگوي کمیسیون اصل » بهرام پارسایی«

یکی از مواردي که ما در این گزارش به : خبر داد و گفت 206طراحی صندوق خودروي پژو 

هزینه سنگین طراحی ، آن رسیدیم و من چند بار این موضوع را ناباورانه مطالعه کردم

شد یک خط  این در حالی است که با این میزان پول می. است 206ي پژو صندوق خودرو

هزار میلیارد  25خودروسازها «وي با بیان اینکه . کامل تولید خودروي جدید را طراحی کرد

هزارمیلیارد تومان  25ها و  هزار میلیارد تومان به بانک 30فروش کردند،  تومان خودرو پیش

اینکه «: ، افزود»هزار میلیارد تومان هم زیان انباشته دارند 30سازان بدهکارند و  به قطعه

هایی که به  رسد یکی از راه چرا تاکنون با آنها برخورد نشده جاي سؤال دارد؛ اما به نظر می

هاي کارشناسی  توانستند به جیب مردم دستبرد بزنند، همین به اصطالح طراحی راحتی می

 ».ن رسیدندنشده است که به خاطر آن به منافع کال

  ملت ایران منتظر خبرهاي بسیار خوبی در آینده نزدیک باشند

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه اقتدار سپاه در منطقه تنگه » سردار فدوي«

هرمز با توجه به  وضعیت سپاه در پاسداري از تنگه : هرمز افزایش داشته است، اظهار داشت

وي . ر از گذشته شده و دنیا نیز به این موضوع اذعان داردتر و بااقتدارت اتفاقات اخیر قوي

توصیه ما به دشمنان این است که حتی فکر و : خطاب به دشمنان ایران اسالمی، افزود

اندیشه توطئه و حمله علیه جمهوري اسالمی ایران را به مخیله خود راه ندهند که دچار 

هاي دفاع  یت سپاه در همه عرصهوضع: سردار فدوي تأکید کرد. شوند پشیمانی سختی می

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه در . جلو است از انقالب اسالمی بسیار عالی و رو به 

هایی که مردم در آن دچار مشکل هستند ورود جدي خواهیم داشت،  همه زمینه

  . ملت ایران منتظر خبرهاي بسیار خوبی در آینده نزدیک باشند: خاطرنشان کرد

  ها بر سر توافق با طالبان الف نظر آمریکاییاخت

جمهور ایاالت متحده در تدارك  ، دونالد ترامپ، رئیس»پست واشنگتن«به گزارش 

گیري در زمینه توافق نهایی با طالبان است، در حالی که  برگزاري جلسه عالی تصمیم

و » تسلیم شدن«منتقدان توافق آمریکا با طالبان در طیف جمهوریخواه سنا آن را به نوعی 

سناتور جمهوریخواه » لیندسی گراهام«. کنند ارزیابی می» خیانت به حکومت افغانستان«

آمریکا با انتشار توئیتی ضمن انتقاد شدید از توافق احتمالی کشورش با طالبان، آن را 

گفتنی است، یک مقام آگاه اعالم کرد، همزمان با . دستورالعمل فاجعه خوانده است

که به آنها دست برتر سیاسی را داده، سران ) در افغانستان(نظامی طالبان  هاي پیروزي

اند هیچ چیزي کمتر از تشکیل دولت تحت تسلط طالبان، که امارات  طالبان اعالم کرده

  .اسالمی را اداره کند، قبول نخواهند کرد

  

  

  کوتاه اخبار ▼

رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح » سرلشکر محمد باقري« ◄

د بر اینکه حرکت به سمت خودکفایی و ارتقاي دانش با تأکی

و توان صنعت دفاعی در شرایط تحریم، ارزش و جایگاه اقدام 

کند،  ارزشمند نیروهاي مسلح در این حوزه را نمایان می

بخش از ساخت تعدادي قطعه ساده  این مسیر عزت :گفت

آغاز شد و امروز در حال ورود به ساخت موتورهاي هواپیماها 

الگردهاي روز دنیا است و به فضل الهی در آستانه دستیابی و ب

 .هاي ارزشمند هستیم به خودکفایی کامل در این سامانه

هاي اصولگرا درباره راهبرد  از چهره» مصطفی میرسلیم« ◄

باید به جاي منحرف : طلبان تصریح کرد انتخاباتی اصالح

هایی که در شش سال  کردن اذهان عمومی به دلیل ضعف

به نظر من . رو شوند اند، صادقانه با مردم روبه شته داشتهگذ

توانند مانع اضمحالل خود شوند تا با  با صداقت بهتر می

  .فرافکنی و پیش شرط گذاشتن براي شوراي نگهبان

جمهور سابق آمریکا آغاز شده و  هاي انتخاباتی رئیس فعالیت ◄

اتی انتخاب) کمپین(وي در حال حاضر حضور فعالی در پویش 

جمهوري  ریاست انتخابات در دموکرات حزب نامزد »بایدن جو«

اوباما افزون بر دیدار با بایدن، تاکنون چندین دیدار . دارد 2020

مستقیم در واشنگتن با اعضاي اصلی کمپین انتخاباتی معاون 

  .جمهوري خویش داشته است اول دوران ریاست

دهد،  میالمللی پول نشان  هاي صندوق بین بررسی آمار ◄

در یک دهه اخیر به دلیل وجود دو دوره تحریم، درآمد 

دالر  5820به  2010دالر در سال  6500سرانه هر ایرانی از 

کاهش پیدا کرده است؛ چرا که تولید  2019در سال 

درصد رشد داشته؛ اما  4/0ناخالص داخلی در این مدت تنها 

  .درصد بوده است 12میزان رشد جمعیت 

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با » پور یعلیرضا رفیع«◄

: ها باید برداشته شود، گفت اینکه انحصار در واردات نهاده بیان 

هاي مورد نیاز را وارد کند؛  تواند نهاده یک نفر می ،جالب است

هایی که در برخی مواقع چندین شرکت زیر  اما تشکل

   توانند وارد کنند؟ مجموعه و هزاران نفر پرسنل دارند، نمی

از حمایت  »دست خط«در برنامه » محسن کوهکن« ◄

عضو . نژاد سخن گفت نوري براي شهردار شدن احمدي ناطق

کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخشی از 

نژاد  اگر ایستادگی ناطق نبود، احمدي: هایش گفت صحبت

  .شد شهردار تهران نمی
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  صبح صادق منتشر شد 910شماره 

  خوانید؛ در پرونده موضوعی این هفته می

  ؛ان آننگاهی به پشتوانه عقالنی حجاب و رفتارشناسی مخالف

  !هاي غربی سردرآورد حجاب ایرانی از اندیشکده

  خوانید؛ همچنین در این شماره می

ماجراي پیام شفاهی فرمانده معظم کل قوا به دلیرمردان 

اعالم جنگ علیه ایران، اعالم / نیروي دریایی و هوافضاي سپاه

ننگ بحرین با آب خزر / جنگ علیه محور مقاومت است

  .شود شسته نمی

  


