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  يجنگ شناختدر  مناسب شيآرا لزوم      روز حرف▼

 نیورود به چهل و چهارمتا  شوندیآماده م یدر حال زمانیعز مردم

از مشکالت و  یبوهکه با ان رندیرا جشن بگ یروزیفجر پ

امر  نیند و همامواجه شتیو مع یدر حوزه اقتصاد هاینابسامان

به دست بدخواهان انقالب داده است تا با تمام  نظیرکم یفرصت

جبهه  ،یمکتوب و مجاز یانهرسا یعِده و عُده و امکانات و ابزارها

انقالب  مندانعالقهو تمام  رانیملت ا یبه رو یاتازه یبیجنگ ترک

و  یجنگ شناخت»جبهه،  نیاز ا ی. فازندیدر جهان بگشا یالماس

 یهاجنگ ریکمتر از سا مراتببه یانهیاست که با هز «یکاراد

 نگی کهج ؛شودیانجام م یسخت اقتصاد مهیو ن یسخت نظام

 دارد. برای بدخواهان ملت ایران یشتریب مراتببه جیتاآورده و ن

مغزافزار انقالب را که همان سه  میرمستقیو غ میجنگ مستق نیا

است،  یانقالب و نظام اسالم یعامل و سه ستون مستحدثه و بقا

و مردم. دشمنان انقالب در  یاسالم، رهبر دهد؛یآماج خود قرار م

ها و راه یبه شکست کشاندن انقالب اسالم یها براسال نیطول ا

 یهاهیوقت و سرما نهیرا آزمودند و با هز یگوناگون یهاوهیش

و حلقه محاصره  اورندیفشار ب شتریکه هر چه ب افتندیهنگفت در

 ؛شودیتر و قدرتمندتر ممقاوم رانیملت ا ،کنندتر را تنگ یاقتصاد

امروز  یستیونیو صه آمریکاییفکر  یهااتاق یو طراح یلذا خروج

 به شکست کشاند!را از درون  یمانقالب اسال دیاست که با نیا

بست و بن ندهیاز آ یدیو ناام اسی یچگونه؟ با سرودن سمفون

قله  نیرا به ا زیعز رانیکه در طول چهار دهه ا یریاز مس یینما

در  دیو ترد اتیواقع فیتحر ،راه نیا یده است. ابزارهایرسان

 وعزت  ریشده در مس یط یهابودن راه بخشجهیو نت یدرست

در عصر انفجار  دیجد یبه مدد ابزارها هاآنستقالل است. ا

انقالب ملت همچون  یاساس یهاارزش اتفاقا   کوشندیاطالعات م

و عزت و اقتدار و قرار گرفتن در  ریاستقالل از غ ن،ید تیحاکم

 رکنندگانیببرند. البته از طرفداران و تطه سؤال ریعدالت را ز ریمس

و  یسیانگل یهاو وابسته به قدرت ساختهگانیکه ب یشاهستم میرژ

 یهاقدرت یبود و افتخارش حافظ منافع و ژاندارم آمریکایی

 یدرک نکردن و ناراحت جز یدر منطقه بود، انتظار یگر جهانسلطه

. دشمن در اشتد دیو عملکردها نبا کردهایدر رو یاز تحول انقالب

 دینمایمان میکلمه مردم را از راه آمده پش کیدر  یجنگ شناخت

انقالب به دامن و مدار غرب  راهنیمهو به دنبال برگرداندن ملت از 

در  یداخل یغرب به همراه مخالفان همسو یارسانه نیاست! کمپ

غلط خود از گذشته، حال  تیتا روا بافندیمدروغ  راحتیبهراه  نیا

 .دهند فکار عمومیابه خورد را کشور  ندهیآو 

خاص دارد که  یجنگ شیبه آرا ازیمقابله ن یبرا مسلما  جنگ  نیا

به  یدواریام جادیدرست گذشته و حال و ا تیو روا نییجهاد تب

 پریشان( اهللفتح)نویسنده:  آن است. یگام اساس ندهیآ

 

 

 
 

 
 

 !ایثانيه 01حمله                                 روز گزارش▼

 91حمله  نی. ارفتگقرار  یبریسا فوذندچار اختالل و  (ماهبهمن 7) سانه ملیر کیشبکه 

 یپخش شد. مسئوالن فن نیرهبران گروهک منافق یسخنرانآن  انیو در جر دیطول کش هیثان

 یقرار گرفته است. اتفاقات یسرور، مورد حمله هکر احتماال  فته است،گ صداوسیماسازمان 

 جموعماز جوان هم رخ داده است.  ویو راد امیپ ویدر شبکه قرآن، راد زیناین مشابه 

 ؛مطرح است ، دو سناریو برای اتفاقات اخیرطی دو روز اخیر صورت گرفته هایگیریموضع

 سانه ملی.رعنصر نفوذی در داخل وجود  وم،د و صداوسیماهک  اول،

اتفاق به شبکه خبر  نیا حیدر توض صداوسیما یمعاون توسعه و فناور -9 :خبری هایگزاره

 رسدیاز قبل در نظر گرفته شده بود، به نظر م مدنظر یهارساختیز نکهیباتوجه به ا»گفت: 

 یکسان ادیز یلیخ احتمالبهاست که  یادهیچیالعاده پکار فوق ست؛ین یااتفاق، کار ساده نیا

 یکه خودشان از قبل رو یها و امکانات«دوربک»از  توانندیم هستند یتکنولوژ نیکه صاحب ا

 -2 .«صدمه بزنند هارساختیکنند و بتوانند به ز یبرداردر نظر گرفتند، بهره هاستمیس

در هک  تکارانیجنا نیاقدام ا نکهیا انیمجلس با ب رئیسههیئتعضو  یمیاالسالم سلحجت

دست  هیقض نیدر ا حتما  نیاربابان منافق»کرد:  حینخواهد ماند، تصر پاسخیب صداوسیما

دیگر  ،یعتیمالک شر -3. «کردند یو مال یفن یبانیکار پشت نیانجام ا یداشتند و از آنان برا

نوشت:  شتریتوئصفحه در این نفوذ سیستمی،  انگاشتن اهمیتبینیز با نماینده مجلس 

و  هیسفر روس ن،یدر و هامیلغو تحر یریگیقرارداد ترکمنستان، پ ،یاستان یوسط سفرها»

 یخرد، قرارها یهاحقوق سربازان، حذف ضامن وام شیاو افز وکارکسب لیمصوبات تسه ن،یچ

تیم و صعود مقتدرانه  یاعتراف به شکست فشار حداکثر ،یخدمت تهران، تحوالت خوب قضائ

 .«است چیه تیپاراز هیفوتبال؛ ده ثان ملی

 -9 :سه فرض استوار استبر  صورت گرفته یحمله هکر رسدمینظر  به :گزاره تحليلي

ه باز داخل کشور  یهکرحمله  -2ظام؛ نحمله از خارج کشور توسط بدخواهان و دشمنان 

در سازمان  یحضور عنصر نفوذ ،ترقویاحتمال  -3 گوناگون و عموما  اعتراضی؛ هایهدف

 .ماستصداوسی

جهان اتفاق افتاده است و  هایرسانهدر همه  یبریحمالت سا نیچن ،اوال  ؛پذیرفت باید

دچار  بوکسیو ف نستاگرامیاپ، اواتس بود که یر مهرماه سال جار؛ دستین یدیجد دهیپد

متوقف و مختل  ساعت 04تا  عضو دارند اردیلیم 0از  شیب هک هاآناختالل شد و عملکرد 

مقابله با  یبرا دیکه با گونهآنما  ایرسانه ستمیاختالل کوتاه نشان داد که س نیا ،ثانیا . شد

کشور  ایرسانه مسئوالن یشتریب تیبا حساس دیبا غیرعاملو پدافند  ستیآماده ن هابحران

 یمنیاصول اارشاد را مجاب کند تا  وزارت ،صداوسیمااعم از وزارت ارتباطات و سازمان 

آستانه  شیافزا بقا و تیارتقاء قابل متخصص، یانسان یروین یفیو ک یکم توسعه ،یساز

اگر  ،ثالثا  .بخشندبهبود  یبوم یازهایو ن زاتیبحران را متناسب با تجه طیمقاومت در شرا

 تواندمیاختالل کوتاه  نیا ،اندبوده صداوسیمادر  یخرابکار درصدد یعوامل نفوذاثبات شود 

 صرافشا کند و منجر به پاک کردن عنا صداوسیمارا در سازمان  هاآن سازیشبکهتمام 

نفاق در داخل و خارج  انیجر ،رابعا . شود ،اندکردهنظام النه  یادار هایسازمانمنافق که در 

 اریبس یضربات ،وارد کرده یبه نظام اسالم یضربه کوچک کی هرگاهکه  داندمیاز کشور 

وارد  یگریوارد شده است و اکنون به مرصاد د هاآندر داخل و خارج کشور بر  یدتریشد

ربازان س یآت فدر داخل و خارج کشور هد هاآن یغیو تبل ایرسانه هایسرپلو  اندشده

 )نویسنده: حسین عباسیان( .خواهد بود یانقالب اسالم سایبری

http://www.basirat.ir/
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 باراخ ▼

 زارت امور خارجهودر نفره  57اتاق فکر 

 یو کشورها گانیدر ارتباط با همسا ریاخ هایماهدر  یپلماسید دستگاه شدن ترفعال به توجه با

وزارت  یکارشناس یقوا تیتقو ،ربغمذاکرات و مناسبات با  زمانهم شبردیپ نیمنطقه و همچن

که بتواند با دقت  یاتاق فکر جادیخبر ا ،اوصاف نیا با ده است.شاز گذشته  تریامور خارجه ضرور

 یگام ،ارائه دهد یپلماسیدستگاه د فیو وظا هاتیفعال در خصوص ینظرات کارشناس ،و سرعت

 نیا اساس بر .شودیحوزه قلمداد م نیو عملکردها در ا ماتیتصم تیفیبهبود ک یمثبت در راستا

کشور در قالب  هایدانشگاه دینفر از اسات 7۷با حضور  «یخارج استیس»خبر قرار است اتاق فکر 

 توانیم زین هاتهیکم نیا نیترمهم ازشود.  لیامور خارجه تشک ریوز استیبه ر یعلم تهیکم 90

 یکشورها تهیکم ،یفرهنگ ،یارسانه یپلماسید تهی، کمیعلم ،یاقتصاد یپلماسید تهیبه کم

 یپلماسید تهیپاک، کم یو انرژ یاهسته تهیکم ا،یشرق و اوراس تهیکم ،ییو اروپا آمریکایی

 اشاره کرد. یمرز یهاآب و رودخانه تهیو کم تمقاوم یپلماسید تهیو حقوق بشر، کم یحقوق

 !0010ر د یسرباز ديخر

 دیبا خر ونیسیدر نشست کم»: اعالم کرد مجلس قیتلف ونیسیکم یسخنگو( ماهبهمن 1دیروز )

 مدرک دارندگانسال دارند، موافقت شد.  3۷ یکه باال یبیمشموالن غا یبرا یخدمت سرباز

و دارندگان  ونیلیم 011و ارشد با پرداخت  یکارشناس ون،یلیم 2۷1و کمتر با پرداخت  یکاردان

خود  یسرباز توانندیتومان م ونیلیم ۰11و باالتر با پرداخت  یتخصص یو دکترا یمدرک پزشک

درصد(. افراد  ۰1)تا سقف  رندیگیم فیدرصد تخف 21هر فرزند  یازابه متأهل مشموالنرا بخرند. 

 اداره رئیس .«رندیگیم فیدرصد تخف ۷1هم  یستیامداد و بهز تهیتحت پوشش کم متأهل

 و گفت: داد نشان واکنش مجلس طرحاین  به نسبت مسلح نیروهای ستادکل سرباز انسانی سرمایه

زیرا این کار )خرید سربازی(  ؛با خرید سربازی موافق نیست یطورکلبهستادکل نیروهای مسلح »

اد غایبان کاسته شود که متأسفانه تعد از گذاری انجام شد؛ نخست اینکهبا دو هدف 1۰در سال 

ها بود یعنی غیبت مشموالن بینیتعداد غایبان در چند سال گذشته مضاعف شد و بیشتر از پیش

خرید  کهیدرحالدر وهله دوم نیز اجرای این موضوع باید عادالنه باشد  .سربازی توسعه یافت

شده، ستادکل نیروهای مسلح موافق این ه همین دو دلیل گفتهخدمت سربازی عادالنه نیست لذا ب

این طرح در »اضافه کرد:  رپورحیمی غالمرضا دوم اداریدر امیر ،وجودبااین .«طرح نیست

 «.ردگیقرار می یموردبررسون امنیت کمیسی ازجملههای تخصصی کمیسیون

 دولتي و خصوصيبانک  01 قرمزضعيت و

، توسعه تعاون، صنعت و معدن و بانکپست ،یسپه، مل یدولت یهابانک»نوشت:  یهمشهرروزنامه 

 ،یتجارت، گردشگر ان،یپارس ،یصادرات، د نده،یسامان، آ یردولتیغ یهابه همراه بانک یکشاورز

و  یشاخص سالمت بانک ثیملل از ح یشهر و مؤسسه اعتبار ن،یاقتصادنو ه،یسرما ،زمینایران

از  بانک 94 نیا هیسرما تینسبت کفا دهدیآمارها نشان م قرمز قرار دارند. تیدر وضع ،یثبات مال

 ،دهدینشان م ینهاد پژوهش کیگزارش  نیتراست. تازه ترنیی، پادرصد 4 یعنیحداقل استاندارد، 

 4از شاخص  ترنییپا عمال بانک  ۰درصد است.  919 یدولت بانک 4 هیسرما تینسبت کفا نیانگیم

 .«دارند اتیح یمنف یبانک هم در دما 0 و دهندیادامه م ودخ تیدرصد به فعال

 !داديمگروهکي که شعار نجات خلق سر 

و  ید غربض یشعارها نیترکه با تند یاست جامعه بداند که سازمان یضرور یعنی؛ نییجهاد تب

نجات خلق آمده بود به آغوش  یو برا دانستمیاسالم  دارپرچمکه خود را  داریسرمایهنظام 

روابط  کیبه ابعاد تار هاآنتن داد و اسالم  هاآن یبه بردگ درنهایترفت و  دارانسرمایه

 هیبه او هد خود راهمسر  ،رهبرشان تیکسب رضا یکه برا ییختم شد تا جا یراخالقیغ

 -کایدشمنان )آمر ریبا صدام و سا یبه همدست هاآن( ایرانمردم خلق )و نجات  ردندکمی

 یاز خلق را هم به تباه یخلق ختم شد و بخش یو اقتصاد یکیزیف ی( در ترورهالییاسرا

 گذاردمیهمه ما  یرو شیپ یو چراغ راه خوب هتجرب نیمجاهد یستیکشاندن، گروهک ترور

، زندمیدم  ایرانکه از  یاسالم، مسلمان است و نه هرکس ینه هر مدع ،میبده صیکه تشخ

 (یری)محمد م است. پرستوطن

 اخبار کوتاه

 !/به باتالق يمن رای کشاندن مصرمالي ائتالف سعودی بشوق م ◄

 اتیبعد از عمل»: گزارش داد «دیالجد یالعرب» قطری روزنامه

 یدر اقدام یمصر یکارشناسان نظام ،یابوظب هیعل منی ریاخ

 ینیحمله زم یبرا ییهااند تا طرحشده منیوارد  رانهیغافلگ

آماده  یمنی یروهایبه مناطق تحت تسلط ن یائتالف سعود

مصر  یدالر در بانک مرکز اردیلیم 31۷ عربستان مقابل، در کنند.

 یدالر اردیلیم 21۷با وام  خواهندیم هایگذاشته و امارات عهیود

 .«کمک کنند یمقابله با بحران اقتصاد یبه قاهره برا

 ر واکنش بهد دیپلمات روس« اولیانوف» از پاپ!/ ترکاتوليک ◄

مقامات »نوشت:  ر توئیتیداوکراین  جمهوررئیساظهارات اخیر 

الوقوعی از جانب روسیه اوکراینی باور دارند که تهدید قریب

های جمعی غربی اما مقامات و رسانه ؛نیست هاآنمتوجه 

تر از پاپ ها( کاتولیک)غربی هاآنآن اصرار دارند. ظاهرا   برخالف

اوکراین  جمهوررئیس«. چیست؟ هاآناند. برای چه؟ هدف شده

درباره تماس تلفنی روز پنجشنبه خود با بایدن به خبرنگاران 

بایدن گفتم که ما نیاز به ایجاد ثبات در اقتصاد به : »ودبگفته 

ها که فردا جنگ شروع خواهد ارسال این سیگنال ؛خود داریم

شوند، موجب شد که حتی با زبان دیپلماتیک هم بیان نمی

 «.شودوحشت در بازار و بخش اقتصادی اوکراین می

 /برای برکناری روسای متخلف بانکياقتصاد  ريدستور وز ◄

تا  واسته استخ یدولت یهابانک رانیهمه مد از «یخاندوز»

را در  ضامنیخُرد ب التِیظهر بخشنامه پرداخت تسه مروزا

اقتصاد همچنین تأکید کرد: ر وزیکنند.  یبانک بارگذار تیسا

اعتراض به عملکرد شعب درج شود تا مردم  وهیش دیبا حتما »

 04مشکل ظرف  دیبتوانند مشکالت را اعالم کنند. تالش کن

 .«دیرا برکنار کن عبهش سیساعت حل شود، اگر حل نشد رئ

 سیپل سیرئ /پليس از چرخه معيوب بازپروری معتاداناليه گ ◄

 معتاد هزار ۰۷ حدود که نیابا اعالم  مبارزه با مواد مخدر

 29تا  21 نیب»، افزود: دارد وجود کشور سراسر در متجاهر

وجود  یمتجاهر معتادان هزار معتاد متجاهر در تهران هستند.

مراکز  لیرا بازداشت کرده و تحو هاآنبار  21 سیدارند که پل

 سیما روشن شود، پل فیتکل دیبا باالخره داده است! یبازپرور

 نیاست که ا یمتوال انیافراد را جمع کند، سال نیا دیبا یتا کِ

 .«است وبیچرخه هنوز مع نیو متأسفانه ا دهدیم یاتفاق رو

 یریگکناره از پس در کويت!/ ينيد رتينمادِ غ زا ريتقد ◄

از ادامه حضور در  یتینوجوان کو سوریتن «یمحمد العوض»

به  امارات یبد یاسال حرفه 90 ریز سیتن یمسابقات جهان

با نصب  هایتیکو ،هیونیستیص فیامتناع از رقابت با حر لیدل

سپاس... »و درج عبارت  یشهر یپالکاردها یبر رو یو ریتصاو

 یکشورها انیدر م تیکو .دو تشکر کردن ریاز او تقد« قهرمان

در دفاع از  ناپذیرشسازشهمچنان به سبب مواضع  یعرب

 ژیم صهیونیستیر ییاز شناسا یو خوددار انینیحقوق فلسط

 کرد. تیحما یمحمد العوض میاز تصم ،شهرت دارد


