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 در بستر شايعات ينشاط اجتماعگيری هدف     روز حرف▼

 هایشبکهخطر در غرب تهران و تمرکز  ریصدا در آمدن آژ به

در  رانیبه ا کایبودن حمله آمر الوقوعقریب عهی، شامعاند بر آن

، حمله هاتحلیلدولت ترامپ برخالف همه  یروزها نیآخر

 و هیدر کشور سور رانیبه مواضع ا یستیونیصه میو رژ کایآمر

 یهر از چند گاه یازمج یاست که در فضا یموارد ازجمله ...

مثال  به عنوان ؛شوندمیمحو  یمدتاز آمده و بعد  به وجود

 ،در غرب تهران ریظرف چند ساعت بعد از به صدا در آمدن آژ

 گونهنیادر ظاهر  گرچه .منتشر شد تیهزار توئ 02از  شیب

مطرح و کذب آن بعد از چند ساعت  یاتعیاست که شا

اتفاقات اثر  گونهاینآن است که  تی؛ اما واقعشودمیمشخص 

 یراحتبهدارد و  ینشاط اجتماع فیخود را در تضع یوضع

 .گذشت هاآناز کنار  دینبا

احساس مثبت است  کی ینشاط اجتماع -8 نکات تحليلي:

 لیتبد درواقعو  کنندمیکسب  یاجتماع یکه افراد در زندگ

 انی. البته مشودمیحرکت خود و جامعه  یالزم برا زهیانگبه 

 یشاد چراکه ؛تفاوت قائل شد دیبا یو نشاط اجتماع یشاد

 یدرون زهیانگ کیاما نشاط  ،زودگذر است یانبساط جانیه کی

 ایو  تیدر تقو یاست. عوامل مختلف داریدوام و پابااست که 

 یکی تیهستند که احساس امن لیدخ ینشاط اجتماع فیتضع

هستند که  ییهامؤلفه ازجملهو اعتماد  تیامن -0 .هاستآناز 

 شیتشو احساس ترس و ؛ ودر ارتباط هستند یبا نشاط اجتماع

را  ندهیآ یزمان یهاتیوضعکه  یعاتیو بروز شا ندهینسبت به آ

 یاسیو س یمخرب بر نشاط اجتماع اریبس ریتأث، کندیمتار 

است که دستگاه جنگ  یهمان هدف قاًیدق نیجامعه دارد و ا

عدم  -6 .کرده است یطراح رانیملت ا یدشمن برا یروان

 یبرداربهره ،یداخل یهارسانهتوسط  موقعبه یرساناطالع

و  یاسیس هایگروه یتوسط برخ عاتیاز شا یانیو جر یاسیس

 نیتریاصل ،یاماهواره هایشبکه یپراکنعهیشادستگاه  تیدرنها

است که احساس  عاتیشدن شا ریرش و فراگگست لیدال

را  ینشاط اجتماع فیتضع تیدرنهاو  ندهی، ترس از آیدیمانا

 .به دنبال دارد

بر  تمرکز عات،یشا یفراوان شیتوجه به افزا با :یراهبرد نکته

که  رسدیماست و به نظر  یضرور یموضوع امر نیا

با  یافکار عموم یسازاریخصوص هوش نیاقدام در ا نیتریاصل

در  یاریهوش نیاست. اگر ا یارسانهسواد  تیاستفاده از تقو

و  شودمیحد داغ ن نیتا ا عاتیبازار شا قطعاً  ،شود جادیمردم ا

 .شودسرازیر نمیامعه ناشی از آن بر ج روانی یهابیآس

 برزکار( یسنده: مصطفی)نو

 

 

 !خواهيباجبا ترفند  ياسيبست سبن                         روز گزارش▼

تاکنون  ،شده یعون معرف شلیم یمکلف لبنان از سو وزیرنخست عنوانبهکه  «یریحرال سعد»

 یریحر یاسیس هایخواهیباجاز  یعدم اعالم ناش نیکند. البته ا یخود را معرف نهینتوانسته کاب

 یریحر ،یموضع رسم ترینتازهدر  است. در عرصه سیاسی لبنان یاز عرف و شیو توقعات ب

دولت  لیعدم تشک مسئولیتداد و  بحران لبنان را خاتمه توانمیدکمه  کیبا فشردن  اعالم کرد

مواضع  نیاعالم کرد که ا ایبیانیهعون در  شلیدفتر م ،مارس کرد. در مقابل 1 انیرا متوجه جر

 مکلف بوده است. وزیرنخستو  جمهوررئیس انیخارج از توافقات دوجانبه م یریحر

را در  دیتهد -راهبرد دوگانه فشار سیاسی خویش، یبازدر  یریسعد الحر -8 :یخبر هایگزاره

برسد که  یوابسته به حد یفشار بر مخالفان اعالم دیبا ،گزاره اول بر اساسگرفته است.  شیپ

 هایگزینهبا  انیجر نیگزاره دوم چنانچه ا بر اساسبدهند.  یو هایدرخواستتن به  تاًینها

نمونه بحث  عنوانبه ؛را تقبل کند ندهیآ اقداماتاز  یفشار ناش دیکرد با تمخالف یریحر

 شود. لیتحم یریمخالف حر انیبر جر ،است ریاز وجود دولت فراگ یکه ناش یاقتصاد یفشارها

لبنان فراهم  یدر امور داخل یخارج گرانیحضور باز یرا برا طیشرا یریاقدامات حر نیا -0

مبادرت  ییو راهبردها کردهایحسب منافع خودشان به اتخاذ رو بر زین گرانیباز نی. اکندمی

 نیب یکار میتقس کی. اکنون کندمی تربحرانیو  ترپیچیده مراتببهرا  تیخواهند کرد که وضع

در  گرانیباز نیاز ا هرکدامفرانسه و عربستان در لبنان صورت گرفته که  کا،یسه کشور آمر

 .کنندیمنقش  یفای، اموردنظرهدف  یراستا

 ژهیوبه یغرب -یسعود -یریاضالع شکل گرفته از سه محور حر بر اساس :یراهبرد گزاره

 یهاتنش گیری ازاجتماعی با بهره ینیآفرالتهاب یدر وهله اول وارد فضا دیلبنان با کا،یآمر

دو  یهااستیسبتواند اوامر و  یمبهم آلود، ضلع داخل یفضا نیشود تا از قبل آن در ا یاسیس

 کی جادیا زیشده ن نییرا اجرا کند. هدف تع یاامنطقهو فر یامنطقهاضالع  یعنی گریضلع د

 انیجر تیبه محدود تاًینهادولت  نیا یوابسته و با افراد مشخص است که خروج کامالًدولت 

 .خواهد شدمنجر  اهللحزب( و مارس 1مقابل )

 !طلب با تمام ظرفيت به ميدان خواهد آمدجريان اصالح                ویژه خبر ▼

 طلباناصالحدر تحلیل رفتارهای انتخاباتی  یکارشناس مسائل سیاس، «نمینعباس سلیمی»

های ساختارشکنانه زده طلبان که علیه ساختار قانونی اقدام کرده و حرفافرادی از اصالح»گفت: 

کنند و هم عی غلط عنوان مینوبودند، امروز با بازگشت به صحنه انتخابات هم اظهارات خود را به

دانند که این نشان انتخابات آتی را فرصت می هاآندرواقع  .کنندمواضع گذشته خود را نفی می

ای دموکراتیک است که حتی کسانی که شورش دهد نظام و ساختار سیاسی آن به اندازهمی

باشند و از فضایی که نظام در  مؤثرانند در انتخابات توعلیه ساختار قانونی کردند نیز می

طلب با تمام ظرفیت به میدان خواهد جریان اصالح روازایناستفاده کنند.  ،دموکراسی رقم زده

 .درصد است، فعال خواهد کرد 81-81آمد و در این صورت پایگاه اجتماعی خود را که 

روحانی در زمینه اقتصادی لت های دوکنند صحنه رقابت را از آن ضعفتالش می [طلباناصالح]

 مسئلههای دیگر های دیگری بکشانند، بنابراین در میدانخارج کرده و حوزه رقابت را به میدان

جریان ». این استاد دانشگاه در مورد وضعیت اصولگراها نیز افزود: «شودمتفاوت می کامالً

صورت گسترده و زودهنگام به میدان آمده است و این به نفع این جریان نیست؛ اصولگرا هم به

 .«دشوواقع می مؤثرار بسی هاآن در موردچراکه تخریب 
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 اخبار ▼

 شودميتا پايان سال تعيين تکليف  FATFمحسن رضايي: 

که بنا به دستور مقام   FATFگفت: موضوع ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام«محسن رضایی»

 تقریباً . رسدمع دارد به پایان میهایش در مجمعظم رهبری تمدید مهلت شد، آخرین بررسی

اسفندماه  .رسدمیو به پایان  شودمیتکمیل  هابررسیبگویم که در این روزهای آخر،  توانممی

که از ترکیب اعضای سه کمیسیون تشکیل  سیون مشترک مجمعفرصت خوبی است که ما در کمی

تا در صحن مجمع مطرح  کنیممیو پیشنهاد نهایی را تهیه  گذاریممیرا به شور  هابررسیاین  ،شده

آقای دکتر روحانی  .که تا پایان امسال، ما بتوانیم نتیجه را اعالم بکنیم دهممیکنیم. احتمال قوی 

را به طرف  هاتحریمپیشنهاد دادند که یک شرطی اضافه بشود که ما اطالعات مربوط به دور زدن 

که اطالعات  شودمی گویندمیکه در اقلیت هستند [ در مجمع تشخیص] هابعضی. مقابل ندهیم

نگوییم و اکثریت در کمیسیون مشترک معتقدند  ATF Fرا به دبیرخانه هاتحریممربوط به دور زدن 

. باید منتظر باشیم ببینیم در صحن مجمع هم ترکیب اقلیت و اکثریت شودمیکه چنین کاری ن

 .گیردمیاست یا اقلیت و اکثریت دیگری شکل  گونههمین

 ن در اوراسيااز عضويت دائم ايرا هايغربنگراني 

 اقتصادی اتحادیه در ایران دائم عضویت احتمال به اشاره و روسیه بهرئیس مجلس سفر به دنبال 

این یران در عضویت انوشت، بهمن(  03)یکشنبه « اسرائیل هیوم»نشریه صهیونیستی  ،اوراسیا

در ین نشریه ا .بزندهای آمریکا را دور دهد که تحریممی ، این امکان را به تهراناتحادیه اقتصادی

های شکل گرفت و سیاست 0280این اتحادیه سال » :نوشت اوراسیا گیریشکلادامه با اشاره به 

، صنعت، گمرک و مقررات ضد ونقلحملمشترکی را در مورد موضوعاتی مانند اقتصاد کالن، 

یه، کند. اعضای آن شامل روسانحصاری فراهم کرده و امکان جابجایی آزاد کاال را مهیا می

به نوشته اسرائیل هیوم،  .«قزاقستان، ازبکستان، مولداوی، بالروس، قرقیزستان و ارمنستان هستند

ا روسیه و رت ساحلی باند که ایران ممکن است از طریق تجاکشورهای غربی ابراز نگرانی کرده»

 .ای خود را پیش بردرنامه هستهب و زده دور را  آمریکاهای اوراسیا تحریمی عضو سایر کشورها

 از خيز چهارم کرونا در کشور هانگراني

به افزایش بیماران  مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در توئیتی «حسین کرمانپور»

پر یو هم در حال سینفر و آی 03تا، بخش  شروع شد. اورژانس دو»نوشت:  اشاره کرد وکرونایی 

و برداشتیم چای بخوریم. علت: . علت: با هم رفته بودیم بیرون. علت: جلسه بودیم، ماسک رشدن

رعایت کردیم، سری به  اآلنصبح جمعه دوستم اصرار کرد بیا دعای ندبه. علت: همه چیز را تا 

با هشدار سازمان نظام پزشکی،  زمانهم .«یو هستسیآی اآلنشد، مادر  طورنیامادر زدیم. 

چهارم کرونا در ایران خبر و  زخی هاینشانهمسئوالن وزارت بهداشت نیز در روزهای اخیر از آغاز 

در »گفت:  (بهمن 01)وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز شنبه . دهندمیهشدار 

کرونا در کشور  یافتهجهشویروس . خیز چهارم بیماری کرونا هستیم پرالتهابابتدای گردنه 

توان این ویروس را پیدا ای میچرخیده و باید فکر کنیم زیر پوست هر شهر، روستا و خانواده

در صورتی که خیز چهارم کرونا رخ دهد، امواج آن »کرده است:  بینیپیشوزیر بهداشت «. کرد

 .«قبلی کرونا در ایران خواهد بود هایاوجاز  ترسهمگین

 !را خنثي کرد ايران یاقتصاد یتوطئه رقبارئيسي 

 ت،یمانند اردن، کو یعرب یکشورها»: گفت و عراق رانیمشترک ا یاتاق بازرگان رهیمدئتیه عضو

 یحضور دارند و همه با جنگ نرم سع در بازار عراق فارسجیخل هیحاش یکشورها گریامارات و د

در سال گذشته  ستین یعرب هایرانیا زبان آنجا که از بازار کسب کنند. نیاز ا یشتریدارند سهم ب

 یمنداده از جنگ نرم و بهرهموضوع به نفع خودشان بهره بردند و با استف نیاز ا یعرب یکشورها

؛ بود رانیا هیآن تظاهرات عل جهیعراق نفوذ کردند که نت یاجتماع یهادر شبکه یمجاز یاز فضا

 از پس .کندیم یتفکر را خنث نیا ،کشور دارد نیبه ا یونیلیساالنه زائر م رانیا که آنجا ازاما 

کردند که سفر  تیدوباره شروع به فعال هاآن ن،یاربع ییمایکرونا و لغو شدن راهپ روسیو وعیش

در صدر  یسیرئ یمقابله با جنگ نرم باشد. اکنون سفر آقا تواندیم یسیرئ یمانند آقا یافراد

 کنند. سفرکشور  نیتوجه داشته باشند به صورت مداوم به ا دیمسئوالن با اخبار عراق قرار دارد.

 اخبار کوتاه

 /شد کوپتريمانع ساخت هل رانيمد يبرخ ي: کاهلياسالم ◄

 یهمه اجزا ،نبود یاگر کاهل» :تأکید کرد یراه و شهرساز ریوز

بودند  یرانیاما مشکل ما مد ؛شدیدر کشور ساخته م کوپتریهل

و باور  تیظرف نیامروز ا .بود کیشان به صفر نزدیکه باورها

 یکوپتریهل هایظرفیت ترینبزرگاز  یکی رانیوجود دارد و ا

 یکوپتریدر صنعت هل یمطرح گریبه باز تواندیکه م استیدن

بنا به اذعان وزیر راه توانمندی در داخل وجود  .«شود لیتبد

 هاتوانمندیلی اراده مدیریتی برای بالفعل کردن این دارد و

اجرایی  و حلقه مفقوده ضعیف است و این همان پایه اصلی

 .اقتصاد مقاومتی در کشور است هایسیاستسازی 

 /رانيافغانستان از ا جمهوررئيسمعاون اول  يقدردان ◄

ورود صدها  یاجازه دادن برا به خاطر رانیا از «صالح امراهلل»

مصون ماندن از حادثه  یتانکر به خاک آن کشور برا

 قیحر یاطفا یابر رانیو کمک ا اسالم قلعه یسوزآتش

در آتش  کامالًدالر کاال  ونیلیم 1حادثه این در  کرد. یقدردان

متعدد  یو انفجارها قیپس از حر زین ونیکام 122سوخت و 

و اگر کمک ایران در اطفای حریق و  دید یجد بیآس

افغانستانی از مهلکه نبود،  هایکامیونبازگشایی مرز برای فرار 

 .شدمی بیشتر مراتببهتلفات و خسارات آمار 

 /!فرسوده یاسقاط خودروهاساله برای  9111 ريزیبرنامه ◄

درصد  82مراکز اسقاط با »: گفت انجمن اسقاط خودرو سیئر

 6فرسوده  یتعداد خودروها کهدرحالی .ندافعال تیظرف

اسقاط  ۸1هزار خودرو در سال  1دستگاه است، تنها  ونیلیم

 ونیلیم 1به  یاسقاط یتعداد خودروها 8020 سال تاشدند. 

 یخودروها میتوانیم گریهزار سال د ،روند نیو با ا رسدیم

 .میفرسوده را از رده خارج کن

آمارها نشان  /هاميتحردوره در  ديتولدرصدی  66افزايش  ◄

 ران،یاز بازار ا هایو خروج خارج هامیبا اعمال تحر دهدیم

قاچاق  یکاهش نسب نیو همچن یخانگواردات لوازم تیممنوع

 یخانگدر حوزه لوازم یداخل دینرخ ارز(، تول شیافزا لی)به دل

 00رشد  نیانگیطور مبه ها،میبا قبل از تحر سهیدر مقا

 دیمانند تول ییهادر بخش زانیم نیتجربه کرده و ا ار یدرصد

 .از صددرصد بوده است شیب زریو فر خچالی

 ،«انیخضر» /اطالعات ريوز ازمجلسيان  سؤالطرح  ◄

اطالعات  ریتهران در مجلس با اشاره به اظهارات وز ندهینما

رهبر  یو فتوا رانیا یکل یهااستیاحتمال نقض س رامونیپ

 میاز تقد یاهسته یهاسالح دیانقالب درباره حرام بودن تول

 باشد. ندگانینما یپاسخگو یعلو خبر داد تا ندگانینما سؤال

 یا معاهدات فقهی حکم: (961 سؤالاحکام سياسي ) ◄

 تأمین مسلمین جامع منافع هاآن در که المللیبین هایتوافقنامه

: پاسخ چیست؟( اجرا شیوه در چه و متن اصل در چهگردد )نمی

 هاآندر صورت متضاد بودن معاهدات با مصالح مسلمین، انعقاد 

جرا االتوسط متصدیان امر جایز نیست و در صورت انعقاد، الزم

 .استغیرمجاز  هاآنو اقدام در اجرای  ستین


