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 تشديد خط تحريف                 روز حرف▼

اظهارنظر درباره  ،در آینده نیقیبهبیقر احتمال بهو  روزها نیا

نقش و جایگاه متغیرها و رخدادهای عرصه سیاست خارجی 

در معادالت سیاست داخلی ایران افزایش پیدا  تأثیرگذاریبرای 

 كرده و خواهد كرد.

طلب در جریان یک تازگی یک چهره اصالحبه نکات تحليلي:

در برابر  FATFدر خصوص  تواندنمیمناظره گفته كه ایران 

گویند كه باید قدر و فرصت جامعه جهانی بایستد! برخی دیگر می

ها در آمریكا را انتخاب جو بایدن و بر سر كار آمدن دموكرات

دانست و راه مذاكره و تعامل با جهان و تیم جدید سیاسی در 

نویسد كه ر كار قرار داد! آن دیگری هم میآمریكا را در دستو

ی هااز منابع ارزی ایران در بانک ،به خاطر شرایط تحریم هاایكره

لذا كاسبان تحریم اجازه  كنند؛خود حق نگهداری دریافت می

در باال به  آنچهدهند با مذاكره، از منابع مالی ایران صیانت كنیم! 

اقدامات عوامل و عناصر جریان  هایی ازها اشاره شد فقط نمونهآن

تحریف است. كار جریان تحریف نیز دادن آدرس غلط و منحرف 

و با به راه انداختن جهاد  تفصیلبهساختن افكار عمومی است. باید 

های خسارت چراكهتبیین، جریان تحریف را از میدان به در كرد، 

 اجمالبهد بای اینجادر  آنچهاما ؛ نیست محاسبهقابلجریان تحریف 

یعنی همه اطالعات  FATF رشیپذپیامد  كهاینپاسخ داد 

ها قرار بدهیم. این در تجاری خارجی خود را در اختیار آمریكایی

 باوجودمیلیارد دالر تجارت خارجی ایران  08ست كه ساالنه ا حالی

شكار شدن این شود و با آهای ظالمانه آمریكا انجام میتحریم

ایران را مسدود  تجارتسهولت همه مسیرهای  به كایآمر اطالعات،

برطرف شدن ، FATF رشیپذ. شرط الزم و عقالنی برای كندمی

در شرایط تحریم، موجب ایجاد  FATF رشیپذهاست. تحریم

ها با ییكایآمر تحریم مضاعف علیه اقتصاد كشور است. در ثانی،

های دفاعی متوقف ساختن توانمندی ذاكره به دنبالطرح موضوع م

كره در خصوص مسئله ایران و  ثالثا   ای ایران هستند؛منطقه و

این موضوع ارتباطی به یک جریان سیاسی درون كشور  ،بیجنو

پرسش اساسی آن است كه چرا مذاكرات با  بارهدراین قضا ازندارد؛ 

طرف غربی و خاصه آمریكایی در جریان برجام، حتی در دوره اوباما 

 ن را برطرف نساخت.نیز مسائل مالی و بانكی ایرا

شكست جریان تحریم از مسیر شكست جریان  نکته پاياني:

گذرد. ابزار مهم و اساسی در این زمینه نیز تبیین است. تحریف می

ها و باید با منطق و استدالل و استنادات قوی، مردم را با برنامه

اهداف جریان تحریف آشنا كرد. چند ماه آینده نقطه اوج 

. باید با آیدمیی جریان تحریف به شمار های سیاسفعالیت

 .هوشیاری و دقت، اقدامات جریان تحریف را رصد و تبیین كرد

 عزیز غضنفری( نویسنده:)

 

 

 گستاخ یهاارتش و سپاه به طرف شيرزما اميپ                   روز گزارش▼

 یایهند و در انوسیشمال اق یهاارتش در آب ییایدر یروین شیروز از رزما کیتنها  كهدرحالی

سپاه  9۱اعظم )ص(  امبریپ یو پهپاد یموشك شیمرحله نخست رزما گذشت،یعمان م

 .دبرگزار ش رانیا یمركز ریكو یروز جمعه در منطقه عموم ،پاسداران

آشكارا  ،یمقطع زمان کیدر  شیانجام چند رزما ،یاسیو س یتیامن ثیاز ح -9 :يليتحل گزاره

را به  یاحتمال ییارویپاسخ در صحنه رو یبرا یاتیدر سطح عمل ییبا توانا ختهیاقتدار آم امیپ

ر د یاسالم یجمهورضربه زدن به  یبرا یاكه اگر اراده یاگونهبه د؛ینمایطرف گستاخ ارسال م

 -۲ خواهد بود. عیو وس شدتپر ،یسطح پاسخ متقابل، قطع رد،یشكل گ یاسیهر سطح و مق

 یكه اراده جمهور دهدینشان م ییایو در ییمختلف در سطح هوا یوهایانواع سنار یاجرا

ها در صحنه نبرد خواهد در پاسخ به طرف ماجراجو محدود نبوده و شامل همه حوزه یاسالم

 ثیاز ح -7دشمن امن نخواهد بود.  یبرا ایآسمان و در ن،یزم د،یتهد طیشرادر  ،یعبارت بهبود. 

 یبا استفاده از فناور ،یو موشك یاعم از پهپاد ،یبیتهاجم ترك یهاوهیاز ش یریگبهره ،كالیتكن

پاسخ در مواجهه  یقطع یوهایسنار شیسپاه، نما یهوا و فضا یروین شیدر رزما یهوش مصنوع

 آن یاتیمواضع ح یحت ،از مواضع دشمن یانقطه چیكه ه ایگونهبهاست؛  یاحتمال داتیبا تهد

از ناو  ییرونما -۴مصون نخواهد ماند.  یاسالم یجمهور نیاز آتش سنگ ،منطقه یایدر جغراف

اراده  دهندهنشان یاسابقهیبه طرز ب ،ییایدر یموشك یوهایسنار یبندر مكران در كنار اجرا

ناو كه در نوع  نی. ااستدوردست  یهاخود در آب یه عمق راهبردتوسع یبرا یاسالم یجمهور

 یبندر گاهیپا کی مثابهبه شود،یمحسوب م ییایدر حوزه در یابتكار عمل نظام کیخود 

 یوهایسنار یامكان اجرا ،یرزم یتهاجم ناوگروها یبرا داریپا یبانیپشت جادیمتحرک بوده كه با ا

در  یاسالم یجمهور بلندمدتحضور  خأل ینوعبهو  دینمایمختلف را در عمق فراهم م یاتیعمل

 .كندیممصون است را پر  رانیاز قطاع تهاجم ا كندیكه دشمن فكر م ینقاط

 یطراح یالبته از نوع تهاجم یصرفا  با هدف بازدارندگ هاشیسلسله رزما نیا :یبندجمع

 یاحتمال ییارویاز صحنه رو هكنندرانیو یشیدشمن، نما یتا با حمله به محاسبات ذهن دهیگرد

به  یااراده یریگرا قبل از شكل یریكننده درگ مانیو عواقب سخت و پش دیخلق نما آن یرا برا

 (ی: احمد بنافسندهی. )نوكندگوشزد  دشمن

 !داخلي گرایغربيا جريان  یااجاره جمهورسياز رئتوبه                  ویژه خبر ▼

از  دیو با میكرد اشتباه ما»: گویدمی انیرانیا یحزب ندا دبیر كل، «خرازیسید محمدصادق »

 امروز مشكالت .میوضع را ما به وجود آورد نیو ا میتوبه كن م،یكه داشت یااجاره جمهورسیئر

 .هاستیمشكالت به خارج نیو نسبت دادن ا لئو عدم شناخت مسا کیاستراتژ فهم كشور

و  یاسیس یهاعنوان پدرخوانده در گروهبه یاست و افراد یتیریمد ما كشور مشكل

دوباره  خواهندیخود را بر احزاب چپ و راست انداخته و م هیهستند كه سا ییهامحفل

روحانی در  از دكتر طلباصالحاعترافات خرازی معطوف به حمایت جریان  .«رندیبگ میتصم

به ، از مشكالت كشور با تكیه كردن بر خارج گشاییگرهما نگاه ا است؛ 19و  1۲انتخابات 

طی قریب به ؛ نبودبه نام دكتر روحانی  ایاجارهیک فرد تفكر برآمده از ها تنتعبیر خرازی، 

جریان اصالحات دولت تدبیر و امید در دست  كلیدی هایپستتقریبا  تمامی هشت سال اخیر 

 ، مستقیما  كندمیدبیر كل ندای ایرانیان مطرح امروز مدیریتی كه  هایكاریكمو  بوده است

، پرده بر جمهوررئیستوصیف كردن  ایاجارهبا  تواننمیو  گرددبرمیبه خود جریان اصالحات 

در برداشته شدن جریان  این گرایغربجریان اصالحات كشید و نگاه  حقایق مدیریتی

موجب و با برجام شد كشور  چندسالهمشكالت اقتصادی كشور را كه موجب معطل شدن 

 .انكار كردرا  گشتاقتصادی بر مردم  مشكالتافزایش 



 

 

  
 اخبار ▼

 پای کار آمدرسماً نيروهای انقالب  ائتالفشورای  ؛9411انتخابات 

 تهران برگزار شد.( در ماهید ۲۱شنبه )پنجانقالب  یروهایائتالف ن یشورا یاستان رانیمد شیهما

 صیعضو مجمع تشخ یمجتهد شبستر اهللتیانقالب، آ یروهایائتالف ن یشورا ریدب یسرور زیپرو

مصلحت نظام،  صیمجمع تشخ ریدب ییمحسن رضا ،یمصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبر

 قیتلف ونیسیكم سینادران رئ اسیمصلحت نظام، ال صیحداد عادل عضو مجمع تشخ یغالمعل

فراهم آمدن انسجام  یبرا نكهیبر ا تأكیدبا  یسرور بودند. رنامهب نیبودجه مجلس سخنرانان ا

 ۴۱8»گفت:  م،یكن یسازتیو ظرف میهم ده دستبهدست دیهمه با ،انقالب یروهاین یحداكثر

مجامع منتخب  ۴۱8 ،ندیفرآ نیا درنتیجهو  روندیم یمجامع عموم یسازبار شبكه ریشهرستان ز

به باال  نییاز پا كامال و  ساالرانهمردم ،یركتمشا ندیفرآ کیشاهد  هانیكه از دل ا ردیگیشكل م

بلكه  ،ستیحزب ن کیائتالف  یشورا نكهیا انیانقالب با ب یروهایائتالف ن یراشو ریدب .«بود میخواه

متفرق را  یرودها نیو ا كندیانقالب را به هم متصل م هایجریاناست كه  یحیخدا نخ تسب دیبه ام

بتواند  گراغربضدانقالب و واگرا و  انیكه در مقابل جر كندمی لیپرقدرت تبد انوسیو اق ایدر کیبه 

 ۲9۱در انتخابات گذشته  ،سال ما ۴8است كه بعد از  یافتخار بزرگ نیا»باقدرت عمل كند، گفت: 

در  زین یمحسن مجتهد شبستر اهللتیآ .«ائتالف وارد مجلس شدند یشورا ستیبا ل مینفر مستق

را مورد  یو داخل یخارج یهاشجاعت رهبر انقالب در مقاطع حساس و در عرصه نی خویش،سخنرا

انتخاب شود كه عالوه بر  یفرد میتالش كن دیهمه با»گفت:  9۴88اشاره قرار داد و درباره انتخابات 

 اشیصورت كه در سخنران نینه به ا همآنباشد،  تمداریوال ،یتیریمد یهایستگیو شا یكارآمد

 .«دعمل كن گرید یاما در عمل طور ،فرمودند یمعظم رهبر اممق دیبگو

 برای سر خط آوردن ايران يو هويج بايدن يچماق ترامپ

از دولت  دیبا یتظارچه ان»تحت عنوان  یدر گزارش« صندوق جرمن مارشال» ییكایآمر شكدهیاند

انتظار »نوشت:  پرداخت و رانیدرباره ا دنیدولت با یاحتمال كردیروبه « داشت رانیدرباره ا دنیبا

برنامه جامع اقدام »دو هدفِ مربوط به  یابتدا رو ران،یدر قبال ا دنیدولت با استیس رودیم

به بازگشت به تعهداتش در  رانی)برجام( متمركز باشد. هدف اول، متقاعد كردن ا« مشترک

فراتر  یدرباره سه حوزه «یمذاكرات الحاق»توافق است. هدف دوم، آغاز  یاهسته یفن یهاجنبه

كشور در  نیاقدامات بدخواهانه ا ک،یبالست یهادر ساخت موشک رانیاز برجام است: اقدام ا

 یهاتیفعال یهااز جنبه ی[ برخهیشده علوضع یهاتی]محدود یدوره زمان دیو تمد منطقه

 یبرا یمربوط به برجام، مجبور خواهد شد فكر یهااستیعالوه بر س دنیش. باایاهسته زیآمصلح

 خواستیترامپ م است. یمتك كایآمر ابیدر منطقه كند كه ظاهرا  به منابع كم یایتیاختار امنس

عوض كند كه مجموعه « و بهتر دیتوافق جد» کیفرساست با مذاكرات طاقت جهیرا كه نت یبرجام

به اذعان این اندیشكده، ترامپ  .«ردیرا در بر بگ رانیا یاو منطقه ی، موشكیاهسته یهاتیفعال

ترساندن و امتیازگیری بیشتر از جمهوری اسالمی ایران بود و این بار  درصددنقش چماق با ایفای 

 اشت.بایدن برای دستیابی به همان هدف ترامپ، نقش هویج را به نمایش خواهد گذ

 !داندمي شتريکه لبوفروش از شما ب ديديد

سال  در روحانی جمهوررئیسو مشاور سابق  طلباصالحجریان  هایچهرهاز  «القلمعیسرمحمود »

. از كندیكمک م انیجر نیبه ا متأسفانهما هم  صداوسیمای»برجام گفت:  منتقدانبا انتقاد از  1۲

است، درباره  اشیشتیكه تمام روز را سرگرم حل مشكالت مع یراننده تاكس ایلبوفروش  کی

است و به  یستینهاد پوپول کی اصالتا  صداوسیما نیابنابر؛ كندیم ینظرخواه یاهسته انیجر

، معتقد بود ازاینپیشكه تا  همین فرد. كندیجامعه كمک م یو استدالل یاز رشد عقل یریجلوگ

 کیكه  ردیبپذ دیبا رانیا»و  «معنا ندارد ییخودكفا» ،«ستین رانیا یدر فكر برانداز گرید كایآمر»

 داردیاظهار م ،از بام افتاده یبلند یبرجام با صدا ییامروز كه تشت رسوا ،«است هیپاانیقدرت م

 یاصل لیدل» :گویدمیاو اكنون  شكست برجام بوده است! كنندگانینیبشیدر جرگه پ زیكه او ن

 ،كردمی بینیپیشبرجام را  یدر تهران، ناكام یبانایخ هایجشنقبل از  یحت سندهینو نیكه ا

در مذاكراتِ برجام بود. اصوال   كایو آمر رانیا اختالفات یادیبن مسائل گرفته شدن دهیاز ناد یناش

 «.روابط، دوام نخواهد داشت! تیگرفتن كل ردر نظ بدون كایو آمر رانیا یتوافقات مورد

 کوتاه باراخ ▼

 «زارع میرح» /توماني به مردم 4711ارز  التفاوتمابهپرداخت  ◄

قصد بر  تأكیدبا  9۴88بودجه  حهیال قیتلف ونیسیكم یسخنگو

هزار و  97و  یتومان ۴۲88التفاوت ارز مابه مجلس برای دادن

 یهاتهیدر كم شودمی بینیپیش»: گفت ،مردم به یتومان ۱88

التفاوت ارز هفته در خصوص نحوه پرداخت مابه انیمربوط تا پا

باشد،  ییدارو ارانهی ای ینقد ارانهی، بن كارت قیاز طر تواندیكه م

 ارانهی ونیلیم 08 نیرقم ب نیا عیبا فرض توز .«شود یریگمیتصم

و با  دیجد ارانهیهزار تومان  998 رماهه، هر فرد در ینقدبگیر 

هر  ،یشتیمع ریبگ ارانهی ونیلیم 98مبلغ به  نیفرض اختصاص ا

 خواهد كرد. افتیدر دیجد ارانهیهزار تومان  9۴7 هرماهفرد در 

ستاد انتخابات  ریدب /9411 انتخاباتدر  رأیاخذ  یهاشعبه شيافزا ◄

 9۴88انتخابات حضوری آخرین تمهیدات برای برگزاری از  كشور

 انتخابات داوطلبان مناثبت»: و گفت خبر دادریاست جمهوری 

را در  رأیاخذ  یهاشعبه است. یكیالكترون یجمهوراستیر

 تدارک و قانون اصالح داد. میخواه شیافزا 9۴88انتخابات 

 قانون اصالح طرح دو روزه شدن انتخابات فراهم نشد. یسازوكارها

 یدر مجلس در دست بررس هاستمدت یجمهور استیر انتخابات

 نیا نكهیا فرض بااست.  دهینرس یینها جهیتاكنون به نت یولاست 

نگهبان ارسال  یبه شورا دیبا ،برسد بیطرح در مجلس به تصو

كه  گرددیاجرا ابالغ م یبرا ،تأییدشود؛ در صورت  تأییدگردد تا 

 .«است دهیمرحله نرس نیهنوز به ا

عضو  «یالرگان» /خورد ديو تفحص از بورس کل قيتحق ◄

 اما ،است دولت دست بورس كنترل» :گفت مجلس رئیسههیئت

 نیدر ا .است یمسئله باعث نگران نیندارد كه هم تیمسئول احساس

 نیهمچن .میاكرده غازآرا  استقالل بورس از دولت طرح نیراستا تدو

ها و مفاسد رانت یرخ داده در بورس، بررس عیجهت روشن شدن وقا

و تفحص از  قیتحق طرح ،از حقوق سهامداران تیرخ داده و حما

 یاقتصاد ونیسیو در كم نیتدو ،ندهینما ۱8 یهم با امضا بورس

 .شودیمطرح م یدر جلسه علن زودیبهو شد  بیتصو

/ دنيدر دولت با دولت اوباماديگر  يرانيچهره ضد اگيری يک جا ◄

 یهامیتحر یاصل انیاز حام یكیكه  «كوهن دیوید»، دنیبا

 سیمعاون رئ عنوانبهدر دوره اوباما بود را  رانیا هیعل یاقتصاد

 .دیبرگز ایس

با دشمنان  مثلبهمقابلهحكم : (977 سؤالاحکام سياسي ) ◄

 های خودشان مانند تمسخر چیست؟داخلی و خارجی با شیوه

 تمسخر اگر ابتدایی باشد و فرد آغازگر آن باشد، ناپسند: پاسخ

است؛ اما اگر جنبه مجازات و تالفى داشته باشد، بخصوص در 

تب از قبیل پیشبرد هدف بر آن متر عقالیى مواردی كه فایده

 مسخره كنندگانتوان در پاسخ ، میروازاینباشد، مطلوب است، 

 مستفاد) را خنثی نمود. هاآناثر استهزای تا  كرد مثلبهمقابله

 (۲۲۱ ، ص98 ، جتفسیر المیزان


