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 !اعتراضات فراموش شده          روز حرف ▼

رئیس ستاد نیروي هوایی آمریکا در » دیوید گلدفین«

وقت «: نشست فرماندهان نیروي هوایی در دوبی گفته است

میان کشورهاي حاشیه (ها  آشتی و فراموشی دلخوري

زمانی نیست که موشک یا پهپاد از ایران در راه ) فارس خلیج

سالیان درازي است که آمریکا » .است اکنون است؛ بلکه هم

هراسی را در جهان، به ویژه منطقه غرب آسیا  راهبرد ایران

هدف واشنگتن در مرحله اول . به راه انداخته است

جلوگیري از گسترش تفکر ضد استکباري و مستقل بودن 

بدیل ایران  جمهوري اسالمی ایران است که این خصلت بی

در . کشورها تبدیل شده است امروز به یک الگو براي دیگر

مرحله بعدي آمریکا با تهدیدانگاري جمهوري اسالمی ایران 

فارس به دنبال فروش میلیارد  براي کشورهاي حاشیه خلیج

تولید سالح حجم باالیی از صنعت . دالري سالح است

دهد که ایاالت متحده به هر نحو  آمریکا را تشکیل می

. خش از صنعت خود استممکن در پی بازاریابی براي این ب

نکته قابل توجه در تولید سالح در آمریکا این است که با 

سازي در قدرت  هاي اسلحه توجه به نفوذ صاحبان کارخانه

این کشور و تأثیرگذاري ثروت در انتخابات این کشور، همه 

جمهور ایاالت متحده مجبور به تالش براي بازاریابی  رؤساي

  . سازي هستند سلحههاي ا براي صاحبان کارخانه

اما آمریکا با وجود به دست آوردن میلیاردها دالر از 

فروش سالح به کشورهاي منطقه، همچنان در ایجاد اتحاد 

فارس علیه جمهوري اسالمی ایران  کشورهاي حاشیه خلیج

اختالف بین عربستان سعودي، امارات و . ناکام مانده است

عربی با عربستان  بحرین با قطر، اختالف بین امارات متحده

سعودي در موضوع یمن، ناکامی عربستان سعودي و امارات 

هاي  در ساقط کردن حکومت بشار اسد، ناکارآمدي سالح

سعود و در نتیجه شکست  آمریکا در تأمین امنیت آل

سنگین کشورهاي متجاوز به یمن از انصاراهللا یمن سبب 

 شده است، آمریکا همچنان در آرزوي تشکیل یک اتحاد

البته جمهوري اسالمی ایران با . علیه ایران اسالمی بماند

اتخاذ راهبردي دقیق توانسته است، سیاست و رفتار 

  . ها را در منطقه با چالش اساسی مواجه کند آمریکایی

هاي پراکنده در برخی شهرهاي  حال وجود اعتراض

ایران به اصالح قیمت بنزین سبب شده است مقامات 

خی کشورهاي اروپایی به فکر ایاالت متحده و بر

تحرکات . سوءاستفاده براي ایجاد ناامنی در کشورمان باشند

مشکوك سفراي برخی از این کشورها حاکی از آن است که 

غرب با دلخوشی به این اعتراضات به دنبال امتیازگیري از 

جمهوري اسالمی است؛ این در حالی است که آنها 

 ! اند ش کردهاعتراضات یک ساله پاریس را فرامو

 

 شبکه ملی اینترنت، مؤثر اما نیازمند توسعه     گزارش روز ▼

از فضاي مجازي ... طلب و دیده منافقین، سلطنت هاي آموزش استفاده ابزاري اشرار و تیم

نمایی از اتفاقات رخ داده در روز شنبه، شوراي عالی امنیت  ها و بزرگ براي هماهنگی آشوب

المللی  ي رساند که ارتباط شبکه اینترنت کشور را با شبکه بینبند کشور را به این جمع

اینترنت قطع کرده و اینترنت به حالت لوکال تبدیل شود تا راه ارتباطی اشرار با 

هاي آموزش دیده با یکدیگر در درون کشور  هاي خارجی، ارتباط اعضاي این گروه سرشاخه

هاي بیگانه و ضد دهی به رسانه هاي تخریب روانی و خوراك و همچنین مسیر عملیات

المللی این  انقالب بسته شود؛ اما با قطع شدن ارتباط شبکه اینترنت کشور با شبکه بین

هاي  هاي روزمره به ویژه در حوزه عملیات سؤال پیش روي مردم قرار گرفت که حاال فعالیت

چه وضعیتی ... ر وهاي اینترنتی، خرید بلیط هواپیما و قطا ونقل افزارهاي حمل بانکی، نرم

هاست درباره آن سخن گفته  پیدا خواهد کرد؟ در این بزنگاه شبکه ملی اطالعات که سال

شود، اهمیت و ضرورت خود را براي جلوگیري از ایجاد اخالل در زندگی مردم نشان داد  می

توان با اتکا به این شبکه در هیچ یک از نیازهاي اصلی مردم براي انجام  و به صراحت می

گونه که وزیر ارتباطات به  رو نشد، همان امور درون کشوري با مشکل قابل توجهی روبه

اگر زیرساخت شبکه ملی اطالعات نبود، خدمات ابري «درستی در این باره گفته است 

هاي مهم دیگر امروز، دو میلیون راننده تاکسی  داخلی نداشتیم و بسیاري از زیرساخت

اما آیا این » .ها مختل بودند و بسیاري مباحث دیگر ند، بانکاینترنتی و مردم در مشکل بود

به معناي آن است که شبکه ملی اطالعات به حد مطلوب و نهایی خود رسیده است؟ قطعاً 

پاسخ منفی است، این شبکه تا رسیدن به جامعیت و آمادگی کامل براي پاسخگویی به همه 

هاي داخلی که با افزایش کاربر در رسان یامتقویت پ ؛هاي روزمره مردم راه بسیاري داردنیاز

این روزها قریب به اتفاق پاسخگوي این حجم از کاربر جدید نیستند، فقدان موتورهاي 

در این بستر و  کارآمد هاي رایانامه وجوگر کارآمد و فعال، فراگیر نبودن سرویس جست

  .مواردي از این دست به توجه ویژه نیاز دارد
  

 »هاي خشونت هسته«گانه  سهآرایش                   ویژه خبر ▼

دیده در  دهد، در اغتشاشات اخیر افراد آموزش هاي یک نهاد امنیتی نشان می بررسی

که زنان  1396اند و برخالف اغتشاشات سال  هاي پنج تا هفت نفره سازماندهی شده گروه

مردانی که » شونتهاي خ هسته«ها را برعهده داشتند، این بار در این  هدایت این گروه

موارد کشف شده از این افراد . کنند آفرینی می بیشترشان قواي جسمانی باالیی دارند، نقش

زا، ابزار  هاي آتش ساز، ژل در الیه اول به نارنجک دست» هسته خشونت«دهد،  نشان می

شکستن قفل و سالح سرد مجهز هستند که به وسیله یک یا چند موتورسوار مسلح با سالح 

همچنین در الیه سوم زنان جوانی وظیفه تهییج مردم . شوند در الیه دوم پشتیبانی می گرم

حاضر در میدان به ویژه جوانان را برعهده دارند که با هدف تحریک عواطف، آنها را براي 

یکی از نکات قابل توجه، سرعت بسیار . کنند پیوستن به اقدامات خرابکارانه تشویق می

ترین زمان ممکن با استفاده از ابزارهاي همراه  بی است که در کوتاههاي تخری باالي گروه

خود در محل مورد نظر وارد شده، اقدام به تخریب و آتش زدن کرده و پس از آن به طرز 

بر اساس . کنند اي خود را از بدنه معترضان و عابران جدا کرده و محل را ترك می ماهرانه

هاي مشخصی استفاده  ها و نشانه از لباس» خشونت هسته«اعالم نهادهاي امنیتی، افراد 

  .تر بشناسند کنند تا یکدیگر را در زمان مأموریت راحت می



 
 

 

  اخبار ▼

 بود 598 قطعنامه در) ره(امام اقدام اقدام رهبري شبیه

 :بود، گفت جوانمردانه کار یک بیانات رهبر معظم انقالب با بیان اینکه نفس »مطهري علی«

. دادند قرار انتقادات معرض در را خودشان و پذیرفتند را تصمیم این ولیتمسئ ایشان«

 و تدبیر از حاکی که 598 قطعنامه با ارتباط در) ره(خمینی امام اقدام شبیه اقدامی

 تا کردند حمایت قوا سران اقتصادي هماهنگی شوراي تصمیم از ایشان. بود جوانمردي

این نماینده مجلس با اشاره به » .برگردد جامعه به آرامش و نشود دار خدشه داخلی وحدت

 این در باید مجلس :داد، گفت تنزل را مجلس جایگاه بنزین قیمت افزایش اینکه تصمیم

 در مرتبه چندین این از پیش. داد انجام دیگري مرجع اما گرفت، می تصمیم خصوص

 و انرژي کمیسیون در پیشنهادها. شود حل سوخت بودن ارزان مشکل تا شد اراده مجلس

 مسئله تکلیف و نیاورد رأي کدام هیچ اما شد، مطرح صحن در حتی و 1398 بودجه تلفیق

 شوراي تصمیم مطهري .کرد تعلل بنزین قیمت مشکل حل در مجلس بنابراین .نشد روشن

 باید پیش ها سال بنزین قیمت :دانست و افزود مردم نفع قوا را به سران اقتصادي هماهنگی

  .نشده بود انجام کار این مالحظاتی اساس بر اما کرد؛ می پیدا افزایش

  ها طلبان درباره طرح هدفمندي یارانه فرافکنی اصالح

 باید انرژي هاي حامل سایر و بنزین قیمت افزایش معتقدم با بیان اینکه »زیباکالم صادق«

 ندسازيهدفم طرح این اسم :، گفتشد می اعمال آن از قبل حتی و گذشته سال 10 ظرف

 بهره همه دهد می گازوئیل و بنزین گاز، برق، آب، براي نظام که اي یارانه از .بود ها یارانه

 استفاده ها یارانه از قدر همان گیرد، می حقوق تومان میلیون یک که کسی یعنی بردند،

 بیشتر وي با بیان اینکه متأسفانه. دارد حقوق تومان میلیون 10 که فردي که کند می

 که نکرد سؤال کس هیچ :بیندازند، افزود دیگري گردن به را مشکالت خواهند می نمسئوال

گفتنی است، این اظهارات در  نشد؟ اجرا کلمه واقعی معناي به چرا ها یارانه هدفمندي طرح

هاي درآمدي جامعه در دستور  شود که طرح پرداخت یارانه بر اساس دهک حالی مطرح می

طلب  هاي اصالح هاي گسترده مخالفان دولت، از جمله رسانه ازيدولت وقت بود؛ اما با فضاس

  !این طرح به پرداخت مساوي براي عموم جامعه تبدیل شد

  ندارند شما حمایت دروغین ادعاي به نیازي ایران ملت

 در آمریکا سفیر ادعاي پرسشی درباره به پاسخ در ارتباطات وزیر» جهرمی محمدجواد آذري«

 اکنون ادعا این اوالً :گفت کنیم، می تهیه ایران مردم براي را ینترنتا بود گفته که آلمان

 ملت بدانند است بهتر اما اند، کرده مطرح که دارند 2025 سال براي هایی برنامه نیست، ممکن

 از ها سال که است دولتی همان شما دولت ندارند، شما حمایت دروغین ادعاي به نیازي ایران

 کودکان داروي دارید، بگوید راستگویی ادعاي اگر نکرده، فروگذار انایر ملت علیه اقدامی هر

 هاي تحریم ایرانی هاي آپ استارت حوزه همین در چرا اید؟ کرده تحریم چرا را ایرانی سرطانی

 هم دولت و گردد می باز ایران مردم زندگی به زودي به اینترنت اید؟ کرده اعمال اي گسترده

 روز ایرانی، جوانان ساز جریان حضور با اتفاقاً و داد خواهد توسعه گذشته سال چند مثل را آن 

  .رساند خواهیم جهان مردم گوش به را تان دولت و شما ظلم روز به

  کرد عبور تن 130 از ایران سنگین آب ذخایر

 اطالع به ایران 2019 نوامبر 16در «: نوشت گزارشی در اتمی انرژي المللی بین آژانس

 عبور تن 130 مرز از سنگینش آب ذخایر میزان که رساند اتمی انرژي لیالمل بین آژانس

 حال در ایران سنگین آب تولید نیروگاه کرد، تأیید 2019 نوامبر 17 در آژانس ».است کرده

 و یکجانبه خروج از پس .است رسیده تن 5/131 به ایران سنگین آب میزان و بوده فعالیت

 تعهدات به اروپایی هاي کشور پایبند نبودن و اي هسته توافق از آمریکا نامشروع

 اعالم توافق، این به طرفه یک پایبندي سال یک  از پس ایران اسالمی جمهوري شان، برجامی

 کاهش براي را هایی گام نشود، تأمین اي هسته توافق از ایران منافع که صورتی در کرد،

 .کرد خواهد اتخاذ خود برجامی تعهدات

  

  
 

  کوتاه اخبار ▼

دلیل : نماینده سابق مجلس گفت» علیرضا زاکانی« ◄

حمایت رهبر معظم انقالب از تصمیم سران قوا مشخص 

است؛ اول اینکه از بهم ریختگی در کشور و از خیانت به 

حفظ امنیت و استقالل کشور در تعارض با بدخواهی 

دوم اینکه به مسئوالن اعتماد . بیگانگان جلوگیري کنند

واهند کار اصالحی کنند، این کار را خ بدهند که اگر می

انجام دهند؛ زیرا کشور امروز نیازمند اصالحات جدي و 

نکته سوم اینکه براي عمل کارشناسی قیمت . اساسی است

گرایانه را مورد  قائل شوند و این عمل کارشناسی اصالح

 .توجه قرار دهند

از اعضاي »  سعود عبدالعزیز آل بسمه بنت سعود بن« ◄

سعود و فرزند پادشاه سابق این کشور   خاندان آلسرشناس 

رود بدون طرح اتهام در ریاض  مفقود شده و احتمال می

به نقل از » وله دویچه«شبکه خبري . بازداشت شده باشد

نوشته است، با » بسمه بنت سعود«یک منبع نزدیک به 

اش در ارتباط بوده، به دلیل آنکه تحت  آنکه او با خانواده

تواند نظراتش را به صورت آزادانه بیان  ارد نمینظر قرار د

او از جمله فعاالن طرفدار اصالحات  گفتنی است،. کند

  . قانونی در عربستان سعودي است

تعدادي از اراذل و اوباش با سالح سرد قصد تعرض و  ◄

اهللا ناصري، نماینده ولی فقیه  سوءقصد به منزل و دفتر آیت

داشتند که نیروهاي حفاظت در استان و امام جمعه یزد را 

دفتر امام جمعه و نیروهاي امنیتی مستقر در محل، چهار 

نفر از مهاجمان را شناسایی و دستگیر کردند و تعدادي از 

بر اساس این گزارش، از این افراد، . آنها نیز متواري شدند

دار و یک عدد  دو فقره قمه و شمشیر، یک چاقوي ضامن

دستگیرشدگان  همراه به و طضب و کشف سرقتی موتورسیکلت

 .به مراجع مربوطه تحویل شد

روابط عمومی سپاه استان البرز اعالم کرد، در پی  ◄

تجمعات چند روز گذشته در این استان به همت سربازان 

نفر از لیدرهاي مخل  150در سپاه ) عج(گمنام امام زمان

براساس . امنیت در این استان شناسایی و بازداشت شدند

دیده  ت دستگیرشدگان، اینها از سوي افراد آموزشاعترافا

در داخل و خارج از کشور اجیر شده و با دریافت مبالغی 

  .اند اقدام به آتش زدن مراکز دولتی و عمومی کرده

سخنگوي کمیسیون امنیت » حسینی سیدحسین نقوي« ◄

هاي امنیتی و  ملی و سیاست خارجی ضمن تقدیر از دستگاه

اي اخیر براي تأمین امنیت مردم تالش انتظامی که در روزه

این کمیسیون موضوع : و شهدایی را تقدیم کردند، گفت

تومان را در حضور  4200میلیارد دالر به نرخ  18توزیع 

مسئوالنی از بانک مرکزي، وزارت اطالعات و اطالعات سپاه 

 .مورد بحث و بررسی قرار داده است
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