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 ها!ها و ارادهپيروز نبرد روايت         روز حرف▼

باشیم که بتواند اگر بخواهیم دنبال واژه یا مفهوم یا پارادایمی 

نسبت باشد و شرایط کنونی جمهوری اسالمی ایران  گرفیتوص

ش در سه سطح داخلی، مخالفاندشمنان و خیل عظیم با را آن 

 گانکلیدواژ ، تنهادر بوته سنجش قرار دهدای و جهانی منطقه

از این ظرفیت و ست که «هاجنگ روایت»و « جنگ شناختی»

 .قابلیت برخوردار است

 در ،زده امروزبازیگران قدرت در دنیای رقابت بازنده و برنده ،اساساً

هدف این نبرد  .شودمی مشخص روایتگریو هنر  شناختی حوزه

ت های سخجنگتحمیل که در پِس ناکامی یا ناامیدی از تجربه و 

گذشته در قبال انقالب  چهار دههاقتصادی سخت نظامی و نیمه

در نبردی به را ما رسد، این است که به منصه ظهور میاسالمی 

زنان ها در چندین جبهه و عرصه با نقگستره کلمات و روایت

ای گاه منطقهجایبهنده و حسد کن رشکای منطقهبازیگران داخلی، 

که دنبال عنودی خبیث و ی جهانی هاقدرتجمهوری اسالمی و 

در انقالب اسالمی  روندهشیپو  برنده شیپمتوقف کردن گفتمان 

 .درگیر نماید ،قلوب و اذهان دوستداران آن در دنیا هستند

مانع اند تا در یک جبهه مشترک و واحد گرد آمده هااینهمه 

مطابق  چراکهشوند؛  «اسالمی» ورسماسم اب ای«جمهوری»تحقق 

انداز چشمکه دانند میشان خوب های فکریروجی اندیشکدهبا خ

« تمدن نوین اسالمی»در داخل تکوین « جمهوری اسالمی»تحقق 

و غل و زنجیر اسارت  ،امروز به اسم تمدن هاآندر جهانی است که 

اند! های آن را مسخ کرده«انسان»توحش بر دست و پای آن زده و 

پنبه خواهد را  هاآنهای ها و سرمایههمه داشتهاین پیروزی آری 

بر نگارنگ چپی و راستی های رکرد و پرده از دروغ و خدعه ایسم

اما این شکست این جبهه متحد دروغ و فریب  ؛گرفت خواهد

 .هاستها و تجمیع سرمایهافزایی توانخت است و نیازمند همس

ایفا نماید، آن مفهوم و پارادایمی که باید این نقش محوری را 

ت بلکه در حوزه کلمات و خسنبرد جهادی است نه در ساحت 

در  مراتببه «جهاد تبیین»اند که ، نیک گفتهرونیازا .جمالت

شناخت جبهه انقالب و به نماید و نیاز تر میشرایط امروز سخت

استکبار و فهم چیستی، چرایی و چگونگی مصاف با جبهه مقاومت 

 ها در طول تاریخالبته ما در این راه هزینه .تو استثمار انسانیت اس

شناسیم و بازیگران عرصه نبرد را می ایمتر شدهداده و امروز آبدیده

دانیم و آن ایمان به راه آمده و و عامل پیروزی در آن را نیز می

همه عوامل و بازیگرانی است که مقاومت و پایمردی در برابر 

گیری از بهره .را در این راه بشکنند آوری ماخواهند اراده و تابمی

مکتب شهید سلیمانی برای الگوهای موفق همانند امامین انقالب و 

تبیین و روشنگری و مقابله با جریان تحریف، جنگ شناختی و 

 .و هموارتر نماید وزی را حتمیتواند مسیر پیرمیها جنگ روایت

 پریشان( اهللفتح)نویسنده: 

 

 

 
 

 
 

 ؟!گرا به دشمن                           روز گزارش▼

 هایاعتراض برای ایجاد نارضایتی، پردازینظریهجریان اصالحات در حال  پردازاننظریه

در آستانه زمستان و  سالههمهاین جریان سیاسی  .خیابانی و خشونت در جامعه هستند

 ،تا ضمن ناامید کردن جامعه کنندمیالبلوی در کشور برای عام زنیگمانهتابستان شروع به 

روند دامن زدن نیز در هفته گذشته  .فشار بیشتر به کشور تشویق کننداعمال را به  دشمنان

 ؛گسترش یافته استاین جریان سیاسی  هایچهرهاز سوی به اعتراضات 

 66 اصالحات جریان مشهور هایچهره از «تاجیک محمدرضا» -0 :خبری هایگزاره

 برای مرهمی کوتاه دوره یک یبرا که دارد وجود امکان این: »بود گفته نیوز اقتصاد به آذرماه

 کشور اقتصادی مدیریت در ایریشه ضعف اما شود، پیدا موجود اقتصادی هایبحران

 هازخم همین نزدیک آینده در و نیست التیام قابل یسادگبه که کرده ایجاد را هاییزخم

 و موجود هاینشانه اساس بر بنده .شد خواهد کشور در متعددی هایشورش جوشش موجب

 است پیش در متعددی اعتراضی هایحرکت کنم؛می اعالم پیشنهاد، یا و تهییج اساس بر نه

 «صادقی محمود» -6 .«کند مشخص هاآن با را خود تکلیف باید اکنونهم از حاکمیت و

 :ایلنا گفت خبرگزاری ر گفتگو باد (آذرماه 67) ، دیروزدهم مجلس طلباصالح نماینده

 را مردم معیشتی مشکالت تواندنمی فعلی روش با تدول که است این من ینیبشیپ»

 آذر» -3 .«شودمی اعتراضات این تشدید باعث آینده هایماه در و دهد سروسامان

 وضعیت به بینانهواقع نگاه» :کندمی اعالم نیز ایران ملت اتحاد حزب مقامقائم «منصوری

 مواجه کشور در ابرچالش گویمب بهتر یا و چالش چند با دولت که دهدمی نشان ایران امروز

 دامنه بر روزروزبه کند، عبور هاچالش این از نگریواقع و درایت با نتواند اگر و است

در  اصالحات نیز نیسیتئور، مشهور به «حجاریان سعید» -0 .«شد خواهد افزوده اعتراضات

 به دوباره مردم و شود متشنج جامعه است ممکن: »کندمی بیان نیوز انصاف با وگوگفت

 .«بیایند خیابان

جامعه را تبدیل به میدان در سه دهه گذشته همواره این طیف فکری  :تحليليزاره گ

 ،"از باال زنیچانه شار از پایین،ف" مانند آمیزیخشونت هایتئوریو با  اندکردهجنگ 

فتح سنگر " و "اعتراضات سراسری" ،"تجمع موضوعی" ،"سلولی تجمع" ،"نافرمانی مدنی"

 هایدولتدر  باوجوداینکهو  اندنبودهیشه حل مشکالت مردم در اند گاههیچ ،"به سنگر

متعددی  هایمسئولیتی شهر هاشوراو  لس شورای اسالمیامجو در  تدبیر و امید اصالحات،

و  اندنداشتهدر حل مشکالت مردم  ایدغدغهاما تاریخ شاهد است که کمترین  ؛اندپذیرفته

به دنبال  طرفکیازشده و  نگران حل مشکالت مردم است، درصدداکنون که دولت انقالبی 

تا پیچ  انددشمنایجاد اغتشاش در جامعه هستند و از طرف دیگر در حال گرا دادن به 

لسوزی این برای اینکه عمق د بیایند! هاابانیخو فشارها را بیشتر کند تا مردم به  هامیتحر

خواهید دید که  ؛دکنیرا با منافقین مقایسه  هاآنرات ظناست  یکاف ،دطیف را با مردم ببینی

جامعه مدنی ایران  سؤال .در دعوت به اغتشاش و ناامید کردن مردم فاصله ندارند یسرسوزن

های روزچرا در امروز جریان اصالحات این است که  طلبآشوبو معترض  هایچهرهاز 

همان  که ثمرهد و امروز نروزه سکوت گرفت کاشت بذر دلدادگی به غرب و برجام و مذاکره،

، بر هستیمدر میدان  نیمسئولاوج حضور دوره در  حالنیبااو  مینیبیمرا  وبلبلگلروزهای 

، بازی سؤالاین  درک فهم و شکیب !؟کوبندیماحتمال اعتراض  ناکارآمدی و طبل

 (عباسیان حسین :نویسنده) .کندمیتبدیل  باخت را به این جماعت ینگرندهیآ
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 اخبار ▼

 !وينايران در  کنندهمذاکرهتيم دور هفتم  ضعفنقطهتنها 

ایرنا در  برگزاریخبا  وگوگفتروز شنبه در  المللبینکارشناس مسائل « محمدصادق کوشکی»

در این دوره از مذاکرات، نخستین پرده از » :ارزیابی خود از دور هفتم مذاکرات وین گفت

شد و از این نظر چه در داخل و چه در خارج ای ارائه میدیدگاه دولت سیزدهم در پرونده هسته

 دهندهنشان هاآنو هم مواضع  کنندهمذاکره هیئتهم ترکیب هم  جهتازاین .بود نیبذرهزیر 

های غربی طرف .این بود که دولت جدید به دنبال یک تغییر جدی در رویکرد مذاکرات است

دادن امتیاز در پی استیفا و مطالبه  جایبهمواجه شد که  هیئتیبعد از چندین سال مذاکره با 

ایی و حتی آمریکا را وادار به اجرای حقوق ملت ایران و به دنبال این است که طرف اروپ

اروپایی شد تا به اشکال متفاوت و به بهانه  هایهیئتاین موضوع باعث مقاومت  .تعهداتش کند

 ضعفنقطه»دانشگاه تهران اضافه کرد: استاد  .«؛ مذاکرات قطع شودهاپایتختمشورت با 

 گذشتیم مذاکرات ایرانی این بود که سازوکار مناسبی برای انعکاس آنچه در  کنندگانمذاکره

مناسبی به ایران  صورتبهجریان اخبار  کهیطوربه .نکرده بودند ینیبشیپرای جامعه ایران ب

های خارجی دنبال و تحلیلگران و فعاالن و حتی مردم عادی خبرها را از رسانه شدینممخابره 

امروز هم باید »کرد:  دیتأککوشکی  .«شده بود هاتیرواکه این موضوع سبب تعدد در  کردندیم

ایرانی یا  هیئتازوکاری که بر اساس مردم ایران بتوانند خبرها را بدون واسطه و دقیق از س

 .«بینی شودشیپ از روند مذاکرات مطلع شوند، هاآنسخنگوی 

 !روزنامه آمريکايي از ادعای توخالي رژيم صهيونيستي درباره ايرانگزارش 

های اخیر رژیم صهیونیستی مبنی بر تالش در گزارشی درباره فضاسازی مزیتاورکیوینروزنامه 

ای ایران در صورت شکست مذاکرات احیای هسته تأسیساتاین رژیم برای اقدام نظامی علیه 

ایران، نوشت: مقامات ارشد نظامی  ایهستهدر وین و تداوم پیش رفت برنامه  ایهستهتوافق 

ای ای را ندارد که بتواند برنامه هسته، اسراییل توان انجام حملهگویندمیپیشین و فعلی اسراییل 

گفت چنین چیزی در  توانمیدر آن ایجاد کند، حداقل  گیریچشمایران را متوقف کند یا وقفه 

به گفته کارشناسان و مقامات »: افزایدمیاین روزنامه آمریکایی  .دزمانی کوتاه میسر نخواهد بو

آسیب بزند، در  ایهستهاز برنامه  هاییبخشتر که تنها به در مقیاس کوچک ایحملهرسمی، 

 تأسیساتها تر برای تخریب دهما تالشی گستردهمیسر خواهد بود ا تریکوتاه زمانمدت

فراتر از  -انداسراییلی به آن تهدید کرده چیزی که مقامات- در نقاط دوردست ایران ایهسته

رِلیک شافیر، یک افسر بازنشسته نیروی هوایی اسراییل  .توان ارتش اسراییل خواهد بود

م بگویم غیرممکن است بتوان توانمیتی ، این کار بسیار سخت است، حدیگویم بارهنیدرا

 .«دیایبرب تأسیساتای انجام داد که بتواند از پس تمامی این حمله

 ايران سر از عراق درآورد! جایبهکه  ایيارانه هایبرنج

تومانی  0688اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اهمیت حذف ارز  رهیمدئتیهعضو 

کند و زمینه رانت و فساد را نیز فراهم تومانی کسری بودجه را شدیدتر می 0688ارز »گفت: 

قطعاً اگر ارز ترجیحی را اصالح کنیم، آثار تورمی آن کمتر از حالتی است که ارز  .کندمی

آن را با ارائه یارانه نقدی یا توزیع کاالی  توانمییحی باقی بماند ولی آثار جانبی دارد که ترج

وجود ارز ترجیحی عالوه بر ایجاد کسری بودجه شدید برای  درواقعای تا حدودی دفع کرد یارانه

 هایبرخی از کاال کهنیا»افزود:  یسید حمید حسین .«دولت، رانت و فساد نیز ایجاد خواهد کرد

وجود فساد در  دهندهنشانشوند، های همسایه قاچاق میتومانی به کشور 0688وارداتی با ارز 

شد، وقتی به این موضوع است، برای بنده جالب بود که در بازار عراق، برنج هندی مشاهده می

ها معلوم شد ها گفتیم موضوع چیست؟ گفتند ما اصالً به عراق صادرات برنج نداریم، بعدهندی

ما برندی را که با یارانه برای مردم  درواقع .ه برنج وارداتی به ایران، به عراق صادر شده استک

کردیم، به عمق بازار عراق نفوذ دادیم، در خصوص برخی تجهیزات پزشکی نیز این وارد می

 .«شوندهای همسایه دیده میایران در کشورموارد دیده شده است که کاالی مختص 

 اخبار کوتاه

ز دست ا «اندوزیخ» وضعيت ارز/ از اقتصاد ريوزگزارش  ◄

نوسانات ارزی کشور طی  ارزی در یهادرشت دانهداشتن 

تا  0888افراد  نیاز ا یبرخ»گفت: خبر داد و  اخیر هایهفته

 خریدوفروشتومان  اردیلیم ۰888 هاآناز  یکیو  اردیلیم 6888

 یاتیپرونده مال اصالً افراد  نینفر از ا 288 .داشته است یارز

آذر به کشور بازگشته، معادل کل  0۱که تا  یارز منابع .نداشتند

 .«است که پارسال در دسترس قرار داشت یارز

 ندهینما /ارددبرجام  یاياح اراده جدی برای رانيا :هيروس ◄

 هیروس هیئت سیرئ عنوانبه»: گفت نیدر مذاکرات و هیروس

 ام،ارتباط داشته رانیا تئیبا ه کیکه از نزد نیدر مذاکرات و

برجام  یایبه توافق اح یابیندارم که تهران درباره دست یدیترد

 .«است یجد اریبس کوتاه، یزمانمدتدر  هاتحریمو برداشتن 

با احترام نسبت به  یغرب کنندگان مذاکره»افزود:  اولیانوف

 نانهیبخوش .گرفتند شیرا در پ یراه درست ران،یا دیمواضع جد

 تواندیم هاینزیدور را نیکه هشتم کنمیاحساس م نیچن

انتظار  یبرا یلیدل .مذاکرات باشد نیتریو البته طوالن نیآخر

 یارمحتاطانهیسخن غ ایحرکت  هرگونهاگرچه  نم،یبیشکست نم

 .«سازد رهیو ت دهیچیاوضاع را پ تواندیم

 ینظرسنج کی جهینت /د؟ياعتماد دار تانيهاچقدر به رسانه ◄

معتقدند درصد از مردم  72از  شیب دهدینشان م دیجد

خود تمرکز  یاسیس یدستورکارها شبردیبر پشان یهارسانه

نظرسنجی در آمریکا که مهد رسانه و آزادی بیان این  .اندکرده

 ،دهندگانپاسخمیان در  .انجام گرفته است شودیمتوصیف 

 هاآندرصد از  ۰8از  شیببودند و  نیترنیبدب خواهانیجمهور

 شیخود را پ یاسیس یهاها برنامهباور بودند که رسانه نیبر ا

ها داشتند، اما اعتماد را به رسانه نیشتریب هادموکرات .برندیم

ها در ارائه به رسانه هاآندرصد  37.3 یعنی شتریب یفقط اندک

 .اعتماد داشتند قیحقا

 !/صنعت خودروی کشور تمشکالرمنشأ س مديران؛ ◄

و دچار  نشستهگلبهوز اقتصاد ما امر اگر» :گفت مجلس سیرئ

 .میاشده یسازیدچار مشکل دولت م،یاز تحر شیبحران شده، پ

درصد از  2تنها  کهی، درحالخودرورانیامثل  یشرکت میشاهد

 نییآن را دولت تع رانیمد ۀدولت است، هم یسهام آن برا

 یکالن یبده کند،یرا دولت مشخص م رانیو چون مد کندیم

و فقط  کندیخود خرج نم بیاز ج ریمد کی یوقت .دارد

 .«خواهد کرد جادیا یبده المالتیب یبرا کند،یم تیریمد

شیرمحمد » /آمريکا بايد به افغانستان برگردد! طالبان: ◄

، معاون سیاسی وزارت خارجه دولت موقت «عباس استانکزی

 ایاالت، روز جهانی مهاجرانداشت  در مراسم گرامیطالبان 

های کنونی افغانستان دانست و گفت نابسامانیرا عامل  متحده

 .که آمریکا باید برای بازسازی افغانستان دوباره بازگردد

در بیست سال گذشته اقتصاد ما را  هاآن»استانکزی گفت: 

سازی زتا برگردند و در با هاستآنخراب کردند، اکنون وظیفه 

 .«اقتصاد افغانستان سهم فعال داشته باشند


