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 جنگ شناختی، اولویت اصلی دشمن   روز حرف ▼

اي و اخباري که در بین مردم پخش  رصد فضاي رسانه

ناامید کردن  دهنده وجود جریانی با هدف شود، نشان می

در حوزه فضاي مجازي که بیشترین مخاطب  .مردم است

دهد، نفوذ  آن را گروه سنی زیر سی سال تشکیل می

. شود دار با نظام حس می سئلهاي ضد انقالب و عناصر م الیه

پخش اخبار منفی، ناامیدکننده و غیر واقعی سبب شده 

وقتی . است امروز جنگ شناختی وارد مرحله جدیدي شود

اي در بین  ترین حادثه در کشور با پمپاژ رسانه که کوچک

هاي اطالعاتی  شود یا هنگامی که سرویس مردم پخش می

و آموزش خرابکاري از طریق فضاي مجازي یارگیري کرده 

دهند، روشن است که دشمن  را در دستور کار خود قرار می

عرصه جنگ را از حالت سخت به سمت جنگ نرم تغییر 

اگرچه امروز کشور با مشکالت اقتصادي ناشی از . داده است

روست، این زنگ خطري براي  عملکرد ضعیف دولت روبه

ا اي که درگیري ب حوزه. کشور در عرصه فرهنگی است

گیرد؛ از این رو  دشمن در آن پنهانی و نرم صورت می

اي چه  ها در عرصه رسانه واکاوي حضور برخی افراد و گروه

چه در حوزه مطبوعاتی  در حوزه فضاي مجازي و

متأسفانه، . فعالیت آنها در زمین دشمن است دهنده نشان

موفق نشدن دولت در اعتماد به غرب که مصداق آن در 

اي تالش کنند تا  ته است، سبب شده عدهبرجام تجلی یاف

از سوي ! به جاي نقد دولت، نظام را مقصر جلوه دهند

توانند از عملکرد دولت مورد  دیگر، وقتی حامیان دولت نمی

حمایت خود دفاع کنند، با فضاسازي و فرافکنی کلیت نظام 

  . برند را زیر سؤال می

سخت  ناکامی دشمنان ملت ایران به ویژه آمریکا درجنگ

سبب شده آنها در یک جهش تاکتیکی جنگ نرم و تغییر 

هاي خود قرار دهند؛ از  باورهاي مردم را در اولویت سیاست

این رو وقتی آمریکا از تهدید نظامی علیه کشورمان سخن 

شود؛ بلکه مورد  آورد، نه تنها توجهی به آن نمی به میان می

  . گیرد تمسخر مردم نیز قرار می

یاسی همواره دو اصطالح مورد توجه قرار هاي س در نظام

دولت به معناي  حکومت و حاکمیت و دومیگیرد؛ اولی  می

بنابراین این دولت است که اقتصاد و  .قوه مجریه است

. دهد هاي خود قرار می معیشت مردم را تحت تأثیر سیاست

برجام و اجراي غلط طرح افزایش قیمت بنزین از اقدامات 

و مردم نسبت به آدرس غلط  ،دولت بود، نه حکومت

  .هاي معاند هوشیارند شبکه

 !بخشی به اشغالگري و جنایت مشروعیت       گزارش روز ▼

برخی از جزئیات معامله قرن را فاش کرده و خبر داده است، با » المیادین«شبکه 

 !هاي اشغالی این طرح به طور رسمی آغاز خواهد شد یابی دوباره نتانیاهو در سرزمین قدرت

اي که  جانبه توافق سه دربارهبر اساس آنچه المیادین فاش کرده، در پس جمالت فریبنده 

جنبش «و  »بخش فلسطین سازمان آزادي« ،»رژیم صهیونیستی«پیشنهاد شده میان 

روي » فلسطین جدید«یک کشور فلسطینی با نام  مانند ایجاد ؛به امضا برسد» حماس

انتخابات دموکراتیک براي حکومت فلسطین « زاريوار غزه و برگخاك کرانه باختري و ن

همچون هاي مالی  یا وعده ».آن نامزد شودتواند در  هر شهروند فلسطینی می کهجدید 

هاي مربوط به فلسطین جدید  میلیارد دالر براي مدت پنج سال به پروژه 30مبلغ اختصاص 

 70فارس  زه خلیجدرصد و کشورهاي عربی حو 10درصد، اتحادیه اروپا  20که آمریکا 

یافتن  مشروعیت ،چند اتفاق بسیار مهم خواهد افتاد؛ اول شوند، هزینه را متقبل میدرصد 

کشوري به نام رژیم صهیونیستی و پذیرش اشغالگران قدس از سوي سران مرتجع منطقه 

خلع سالح نیروهاي  ،تر خیانت دیکتاتورهاي عرب به آرمان فلسطین؛ دوم یا به عبارت دقیق

موضوعی که بر اساس اطالعات شبکه المیادین در معامله قرن به صراحت آمده ! متمقاو

دهد و این شامل سالح شخصی رهبران  حماس به سالح و تسلیح خود پایان می«: است

در بعد نظامی معامله قرن به «؛ »دهند ها تحویل می شود که به مصري حماس هم می

و تنها سالح که براي آن مجوز دارد، سالح  دهد فلسطین جدید اجازه داشتن ارتش را نمی

بخشی به جنایت آینده رژیم صهیونیستی و ورود مستقیم  سوم، مشروعیت» .پلیس است

اگر سازمان «: آمریکا به جنایت علیه فلسطین است؛ چنانکه در بخشی از آن آمده است

موافق بخش فلسطین با شروط این توافق موافقت کرد و حماس و جهاد اسالمی  آزادي

نبودند این دو جنبش مقصر هستند و در هر درگیري نظامی میان اسرائیل و حماس، 

» .آمریکا از اسرائیل براي هدف گرفتن رهبران حماس و جهاد اسالمی کمک خواهد کرد

ت، نکته چهارم و بسیار عجیب شریک شدن عربستان در اشغالگري با رژیم صهیونیستی اس

  !ت مسجداالقصی به عربستان داده خواهد شدمچنانکه بر اساس این طرح قیمو

 !توطئه براي سیطره بر منابع و ثروت طبیعی قطر      ویژه اخبار ▼

» حمد آل ثانی بن تمیم«: وزیر پیشین انرژي و صنایع قطر گفت» حمد العطیه بن عبداهللا«

ا مدیریت اي و با درایت بحران به وجود آمده با چهار کشور عربی ر امیر قطر، کامالً حرفه

این چهار کشور قصد : خاطرنشان کرد» العربی القدس«العطیه در مصاحبه با روزنامه . کرد

یورش به قطر و سیطره بر منابع و ثروت طبیعی قطر به ویژه پس از اکتشاف اخیر گاز در 

: وي افزود. برند این کشور را داشتند، به ویژه اینکه این کشورها از کمبود شدید گاز رنج می

شان بودند تا به یورش  هاي کنندگان قطر منتظر مخالفت این کشور با خواسته اصرهمح

علت بحران در روابط این کشورها با قطر طمع و  :العطیه افزود. نظامی به قطر دست بزنند

  .خواهی آنهاست، نه چیز دیگر زیاده
  

ن و نظرا برد و همه صاحب در حالی که کشور در وضعیت سخت اقتصادي به سر می ◄

دانند،  رفت از مشکالت را برقراري نظام مالیاتی دقیق می هاي برون مسئوالن امر یکی از راه

بنابر اطالعات رسیده، . کنند برخی پزشکان همچنان در برابر پرداخت مالیات مقاومت می

آنها قصد دارند با همراهی نمایندگان پزشک مجلس، صنف خود را از پرداخت مالیات 

در همین زمینه، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با ناعادالنه . ندپلکانی معاف کن

خواندن این روش اخذ مالیات، از آن به عنوان گرهی یاد کرد که به ناحق بر حلقوم جامعه 

  !پزشکی افتاده است و باید آن را باز کرد

 



  
 

  اخبار ▼

 تروریسم اقتصادي علیه ایران در پوشش سازمان تحقیقاتی

که در پوشش یک سازمان » اي اتحاد علیه ایران هسته«هاي منتشر شده، گروه  گزارشبنابر 

اي  کند، در پیشبرد تروریسم اقتصادي علیه مردم ایران نقش گسترده تحقیقاتی فعالیت می

کند  گر تالش می ، این گروه البی»بیکن واشنگتن فري«کار  به نوشته پایگاه محافظه. دارد

این گروه با اعزام مأمور مخفی به ایران . نما و رسوا کند ران را انگشتهاي همکار با ای شرکت

هاي  کند و بعد آنها را با ارسال نامه هاي همکار با ایران را شناسایی می و اروپا، شرکت

گویا این فشارها اثرگذار نیز بوده . دهد هاي تبلیغاتی، تحت فشار قرار می تهدیدآمیز و آگهی

هایی از اسپانیا، کره جنوبی، تایوان و فرانسه را از همکاري با  شرکت ها شرکت از جمله و ده

هاي  هاي حاضر در نمایشگاه این گروه همچنین اسامی شرکت. ایران منصرف کرده است

همچنین با گروهک . دهد ي کرده و آنها را تحت فشار قرار میصنعتی در ایران را گردآور

مؤسسه علوم و امنیت «، مؤسسه ضدایرانی »دي دي اف«منافقین، البی صهیونیستی 

گفتنی است، وزارت . اي بسیار نزدیک دارد وزیر رژیم صهیونیستی رابطه و نخست» الملل بین

صد دارد به زودي این گروه را تروریستی امور خارجه ایران مهر ماه امسال اعالم کرد ایران ق

  .اعالم کرده و در فهرست تحریم قرار دهد

  هاي نفوذ غرب در کشور است روابط اقتصادي یکی از ابزار

هاي متعدد  رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به بدعهدي

هاي حداکثري در  اند فشار گفتهآمریکا و اروپا به تازگی : ها، اظهار داشت ها و اروپایی غربی

. شود ها می هاي نفت و قطع وابستگی حال تحقق نظر رهبر معظم انقالب در مورد بستن چاه

هاي نفوذ غرب و اروپا  روابط اقتصادي یکی از ابزار: االسالم مجتبی ذوالنوري ادامه داد حجت

شود  بینی می و پیش اند رود و آنها در این زمینه احساس خطر کرده در کشور به شمار می

هاي نزدیک به خود در آستانه انتخابات  ها براي حفظ مهره ها و اروپایی که آمریکایی

ها تأثیرگذاري  هدف از این گشایش: وي خاطرنشان کرد. هاي اقتصادي ایجاد کنند گشایش

بر مردم و جداسازي مسئوالن از نیاز به تکیه بر داخل است و این تکیه در نزد مردم به 

  .راموشی سپرده شود و اطالعاتی در دست بوده که در این زمینه در حال مذاکره هستندف

  آمریکا در حال سرقت نفت سوریه و فروش آن است

اعالم کرد، روند بازسازي کشورش آغاز » فونیکس«وگو با شبکه چینی  در گفت  »بشار اسد«

جمهور سوریه با  رئیس. تگذاري بیشتر داخل و خارج اس شده؛ اما سوریه نیازمند سرمایه

ها  حضور آمریکایی«ها در کشورش تصریح کرد،  اشاره به حضور غیرقانونی آمریکایی

زدن «و اولویت سوریه براي مقابله با این حضور غیرقانونی، » غیرقانونی است

هاي سوري را که  ها را تضعیف و گروه ؛ چون این مسئله، حضور آمریکایی»هاست تروریست

کنند، متقاعد خواهد کرد که به آغوش میهن بازگردند و به  مریکا فعالیت میتحت کنترل آ

هاي دمشق براي آزادسازي کل خاك کشور بپیوندند و در این حالت، دیگر افقی براي  تالش

ایاالت متحده آمریکا در حال  :وي افزود .ها در سوریه باقی نخواهد ماند ماندن آمریکایی

  .ستسرقت نفت سوریه و فروش آن ا

  زدن ناکامی برجام به مسائل داخلیپیوند 

نماینده عضو فراکسیون امید مجلس در مصاحبه با روزنامه » االسالم احمد مازنی حجت«

بعد از برجام ابتدا نگاه به کشور ما تغییر کرد و دنیا مقابل قدرت «: گفت» اعتماد«

رامپ از این تعهد خارج دیپلماسی کشورمان کاله از سر برداشت و دیدیم تا پیش از آنکه ت

هایی که رخ داد ناشی از اقدامات افراطیون  اتفاق. رفت نشده بود، برجام با قدرت به پیش می

هایی  خواست دولت برآمده از مردم پیروز شود و این هم به دلیل کینه داخلی بود که نمی

طلب  حهاي اصال مشخص نیست این چهره» .و حوادث پس از آن داشتند 88بود که از سال 

هاي متعدد کشورهاي غربی همچنان  به چه دلیل با وجود دشمنی آشکار و خلف وعده

  !اصرار دارند ناکامی برجام را به مسائل داخلی گره بزنند

  
 

 

 

  کوتاه اخبار ▼

از توابع بم در (رئیس حوزه قضائی شهرستان فهرج  ◄

طی چند ماه گذشته، شش باند قاچاق : گفت) استان کرمان

ر و برخی عناصر ناامنی به دست یگان تکاوري مواد مخد

ناجا در استان کرمان مورد ضربه قرار گرفته و منهدم 

هاي  در یکی از عملیات«: رحمان مزیدي تصریح کرد. شدند

هفته گذشته، دو نفر از عناصر شرارت در شرق کشور که 

عامل شهادت نیروهاي سپاه در منطقه کورین زاهدان و 

نفر از رزمندگان نیروي انتظامی  13 شهادت ناجوانمردانه

خراسان جنوبی بودند، در درگیري با مأموران یگان تکاوري 

  ».به هالکت رسیدند) ع(امام رضا 114

آبراهام «اند، ناوگروه تهاجمی  مقامات آمریکایی گفته ◄

پس از هفت ماه حضور در خاورمیانه این منطقه » لینکلن

. نوس هند استرا ترك کرده و در حال حاضر در اقیا

بنا به درخواست ) اردیبهشت 16(مه  9ناوگروه لینکلن روز 

رئیس سازمان فرماندهی مرکزي آمریکا » کنزي کنث مک«

مشاور » جان بولتون«و به دستور » سنتکام«موسوم به 

بولتون در آن . امنیت ملی وقت آمریکا عازم منطقه شد

وعه زمان اعالم کرد این ناوگروه را در واکنش به مجم

کننده از سوي  هاي نگران ها و هشدار اي از نشانه فزاینده

 .ایران روانه منطقه کرده است

نماینده تهران در مجلس و عضو » محمدعلی وکیلی« ◄

طلبی  فراکسیون امید با تأکید بر اینکه هیچ جریان اصالح

مشروعیت و بقاي : به دنبال تحریم انتخابات نیست، گفت

وکیلی در . گردد هاي رأي باز می طلبان به صندوق اصالح

طلبان مبنی  هایی که از سوي برخی اصالح رابطه با صحبت

تحریم انتخابات در : بر تحریم انتخابات به میان آمده، گفت

  .طلبان نبوده و نیست قاموس اصالح

با پژوهشی گسترده به مبارزات » پدر طالقانی«مستند  ◄

هاي  زد و با چهرهپردا اهللا محمود طالقانی می و زندگی آیت

نزدیک به این شخصیت تأثیرگذار انقالب اسالمی، از جمله 

محصول  کهاین مستند . وگو کرده است فرزندان او گفت

اي اوج  ـ رسانه مشترك شبکه افق سیما و سازمان هنري

روي  21ها ساعت  در پنج قسمت دوشنبه قرار است ،است

 .برودآنتن شبکه افق سیما 

 در عراق گزارش داد، اشخاص» لعالما«خبرنگار شبکه  ◄

سیدمحمدتقی « به وابسته هاي موکب از شماري الهویه مجهول

سوزي  این آتش. مرجع دینی عراقی را سوزاندند» المدرسی

  .در محله حی البلدیه در مرکز کربال رخ داده است

  

  نمایشگاه پیشگامان گام دوم انقالب   
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  )عج(دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا

  98آذر  27 الی 23 :مان برگزاري نمایشگاهز

  .تماس بگیرید 88040092براي هماهنگی بازدید با شماره تلفن 

  .دنبال کنندو 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

 


