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 فکر! يو مهندس نيتضم مسئله         روز حرف▼

 یاند که احصامتکثر و متنوع شده قدریبه دادهایو رو اخبار

 نیاز ب نکهیچه رسد به ا ،ستین ریپذهم امکان هاآن یعاد

از  هاآنکه در مورد  یاهیثانو یهالیها و تحلگزارش نهایتبی

و  یاجتماع ،یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاسیمختلف س یمنظرها

و در  دیتول ،دوستان و دشمنان و منتقدان یو از سو یتیامن

کرده و برجسته  دایپ بیضر یارسانه یو مجاز یرسم یفضاها

. ردکدرست و خوب را انتخاب  لیاند، خبر و تحلشده

 جیو نتا رانیا یاتحوالت هسته نیآخر اخباراگر  مثالعنوانبه

با  کایو آمر رانیا نیمابیحل اختالفات ف ینشست دوحه برا

که با  دید میخواه ،میریدر نظر بگاروپا را  هیاتحاد یگرلیتسه

متنوع و متعدد و  یهالیاخبار و تحل عیو توز دیاز تول یچه حجم

 .میهستچند روز مواجه  نیمتضاد در ا یگاه

 نیسنگ یهایو فضاساز یبمباران اطالعات -1 :يليتحل نکات

مختلف نشان  یهادر ساحت رانیباره ااخته شده توسط رسانه درس

 یعنیخود،  یو ذات هیها از کارکرد اولکه امروزه رسانه دهدیم

به رخدادها و  یسازبرجسته کیو با تکن فراتر رفته یرساناطالع

 خواهندیکه م طورآنرا  یعموم ارتا افک دهندیم بیضر دادهایرو

طرح  یجامعه نسبت به اجرا یروان یساز. ناامنندینما یمهندس

 -2 راستاست. نیدر ا یمثال خوب هاارانهی یعادالنه و مردم عیتوزباز

را شکست؟ امروز با انباشت مسائل و  یفضاساز نیا توانیچگونه م

. در میمختلف مواجه هست یهامشکالت در جامعه و در بخش

انداختن مردم و مسئوالن با  یبه گمراه یاهنیو زم طیشرا نیچن

از اهداف  یو فرع یمسائل اصل صیمشوش نشان دادن امر تشخ

 یبندتیما اولو یاستراتژ دیبا نجایاست. در ا یاو رسانه یجنگ روان

و  قیدق یبندو مرحله یزیربا برنامه هاآنمسائل و رفتن به مصاف 

 نییاز تب دینبا تیحاکم ینییاست. البته بخش تب ییاجرا فیظر

دشمن  یو شناخت یجنگ روان یهازهیانگابعاد و  یو افشا اتیواقع

 -3غفلت کند.  یاجتماع یآنارش جادیفکر و ا یمهندس یدر راستا

 یبه قوا یامور و اعتباربخش یسامانده یکار براراه نیترمهم مسلماً

از  نیبنیدرانقش  نیمؤثرترو  هاستآن یکارآمد یارتقا ،یتیحاکم

 یاگسترده یهاتیو مسئول اراتیاخت یدارا چراکهآن دولت است؛ 

و  یبه صبور ازیدولت ن یتحول یهاطرح یاما ثمرده ؛است

که در  یرنگارنگ یهالیهمه اخبار و تحل یورا -0دارد.  یآورتاب

قطر  یگفتگوها ینسب یناکام ییو چرا جیباره نتادو سه روز در نیا

 ییچرا لیاز تحل غالباًهمراه و مخالف گفته شده است،  یهادر رسانه

 مسئله. روندیطفره م کایآمر قرمزچراغکردن مذاکرات در پشت  ریگ

با طرح  یحت ستندیحاضر ن هاییکایاست که آمر نیتضم ،یاصل

 نیتضم رانیبه ا، مسائل برجاماز موضوع سپاه در خارج  یبررس

 .ندیبیمذاکرات نم یبرا یادهیفا ،نیبدون تضم رانیو البته ا ؛بدهند

 پریشان( اهللفتح)نویسنده: 

 

 
 

 

 
 

 يستيونيصه ميبا رژ يو معادالت چندوجه جانيآذربا            روز گزارش▼

و  ییهوا یترابر ،یبریسا تیدر حوزه امن یهمکار یقراردادها یستیونیصه میبا رژ جانیآذربا

 ینظام بار از حوزه نیقراردادها ا نیامضا کردند. ا جانیدر آذربا هاستیونیحضور صه لیتسه

شده است. با توجه به  یتیگفت مباحث امن توانیم ینوعبهو  یبریفراتر رفته و وارد ابعاد سا

قراردادها و هدف آن  نیا تیماه -1آن مهم است:  رامونیداد، ذکر چند نکته پقرار نیا

آن را اجرا  رانیا یرامونیمحاصره پ یدر راستا یستیونیصه میاست و رژ رانیا دسازیحدوم

دارند که مراکز  یسع هاستیونیصه ران،یبا ا میرژ نیا یبری. باتوجه به ابعاد جنگ ساکندیم

خود  یآت یهااتیعملاز  یبهتر جهیمستقر کنند تا نت رانیا یمرزها کیخود را در نزد یبریسا

بوده و معادله  هاستیونیصه تیفعال یبرا یواره محل و بسترهم ناجیآذربا -2. رندیبگ

درصد نفت  07 یستیونیصه میرژ رایز ؛دو طرف اجرا شده است نیبر نفت بدر برا حاتیتسل

در  یبریاز استقرار مراکز سا هاستیونیصههدف  -3. کندمی نیتأمیجان اآذربخود را از 

 یبه برخ با توجهکه  رانیدر داخل ا ینیع اتیچند مورد است: الف( انجام عمل جانیآذربا

از  ی( رصد اطالعاتب صورت گرفته بود. جانیزاده از آذربا یفخر دیترور شه اتیعمل ،هاگمانه

 نیانجام اقداماتش است. ا یبرا گریباز کی ازین نیترمهم یاطالعات یهاداده: کسب رانیداخل ا

 رانینسبت به ا یتوازن یدر عرصه اطالعات ،یادپو په یبریقصد دارد با استقرار مراکز سا میرژ

 ،ندهیمراکز در آ نیبا استقرار ا میرژ نی: اانهیگراقوم یهاتیفعال دی( تشدجبه وجود آورد. 

 خواهد کرد. جادیا جانیو آذربا رانیا نیب انهیگرامسائل قوم دیتشد یبرا یخاص یزیربرنامه

در مناطق  یستیونیصه میتحرکات رژ شیگفت که افزا توانیم درمجموع پاياني:نکته 

و  یبریسا یهااتیعملارد ابعاد قصد د میرژ نیبالقوه است و ا دیتهد کی ران،یا یرامونیپ

منظور  نیمراکز وسعت ببخشد. به هم نیرا با استقرار ا نهیزم نیخود در ا یبیتخر

منطقه امضا  یکشورها یبا برخ یبریو سا یدماتخ نهیرا با زم یی، قراردادهاهاستیونیصه

 نویسنده: محمدرضا فرهادی() فراتر از موضوعات دوجانبه است. هاآن هایین، اما هدف کنندمی

 نياز ندارد؟! مذاکرات برجاميايران به  دييگويمچرا                 خبر ویژه▼

در فصل بهار امسال  کهیطوربهدر حال ثمر دادن است  زدهمیدولت س یاقتصاد یپلماسید

که  دیدالر رس ونیلیم 3۶0و  اردیلیم 12به  هیکشور همسا 1۱کشورمان با  یرنفتیتجارت غ

تحرکات دولت به نفع  شیافزا جهینت مواجه بود. یدرصد 1۱نسبت به بهار سال قبل با رشد 

شده بود، حاال در آمار  انینما 1077سال  یدر آمارها نیازاشیکشور که از پ یاتجارت منطقه

گمرک  یسخنگو روزیرابطه د نیمتبلور شده است. در هم زین 1071ماهه سه یتجارت خارج

تن کاال، به  ۱07هزار و  ۳03و  ونیلیم 27از  شیب 1071در فصل بهار سال »اعالم کرد: 

تبادل شد که  هیهمسا یدالر با کشورها ۱1هزار و  ۱۶2و  ونیلیم 3۶3و  اردیلیم 12ارزش 

تجارت »افزود:  یفیلط «.همراه بوده است یدرصد 1۱با رشد  1077نسبت به بهار سال 

 رانیا یتجار یدرصد ارزش کل کاالها 0۳درصد وزن و  ۱۳ گان،یفصل بهار با همسا یرنفتیغ

صادرات  زانیم در خصوص ،در ادامه یو .«)واردات و صادرات( را به خود اختصاص داده است

 ونیلیم ۶۳و  اردیلیم 13به ارزش  در فصل بهارکل صادرات کشورمان »گفت:  گانیبه همسا

 یکشورهادالر به  373هزار و  ۶20و  ونیلیم 03۶و  اردیلیم ۶ ،صادرات زانیم نیا دالر بود. از

 گانیسهم همسا ،رانیدرصد ارزش کل صادرات ا ۱1درصد وزن و  ۶7صادر شد که  هیهمسا

انتظار کاهش و چشم ندیبنش کایمنتظر برجام و اخم و لبخند آمر نکهیا یجادولت به .«بود

را به  گانیهمسا نیبالقوه موجود در ب یهاباشد، عزم خود را جزم کرده و فرصت هامیتحر

مشاهده  چراکهرا کالفه کرده،  هایغرب ،دولت کردیرو نیدرآورده است. اتفاقًا هم تیفعل

نفت خود  هم ناریگذشته را ندارد و ا یبرندگ هاآن یاقتصاد یهامیتحر ریشمش گرید کنندیم

 را رقم زده است. یداریرشد و پاروبه یو هم تجارت خارج فروشدیرا م
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 اخبار ▼

 امتحان پس داده!منتقدان 

 تواننمیمردم است، و  مشکالت عدیده اقتصادی که در مقطع فعلی گریبانگیر جامعه باوجود

 هرماهقلم،  کیتنها در  یسیدولت رئناکارآمدی دولت سیزدهم دانست؛  ردوضع موجود را تمامی 

 ازاینپیش یسی. رئکندمی هیرا تسو یدولت روحان هایبدهیاز  تومان اردیلیم هزار 17حداقل 

اعتماد نگرفته بودند و  یأوزرا هنوز ر یول ،کرده بود رییکه دولت تغ 1077 مردادماهدر »گفته بود 

توان پرداخت حقوق مرداد را هم  یکه حت گفتندیم هاآن کردم،یدولت قبل کار م یبا وزرا

 تأخیرها هم در پرداخت حقوق باریک یکه حت دهیرس یطیبه شرا تیوضع نیاما دولت از ا؛ میندار

 یدرصد 077 یو گران تومان اردیلیم هزار 17حداقل  انهیماه یبده .«بدون استقراض همآننشد، 

 حالبااین است.« طلباناصالحدولِت » سالههشتشوم  راثیمسکن، تنها دو نمونه از م متیق

که  ی، همان وضعکنندمی تیبه خود گرفته و از وضع موجود شکا جانببهحق افهیق طلباناصالح

 وددولتمردان  یو برخ طلباناصالح ،ینسال دولت روحا ۱آن هستند. در  یاصل وبانیباعثخود 

 یگرید و« است یدولت مشغول آواربردار د،یعجله نکن» نکهیا یکیجمله را بارها تکرار کردند؛ 

 یهمان جماعت امروزی دولتنتقدان م .«دیالفتوح نداشته باشاز دولت انتظار معجزه و فتح» نکهیا

 .اندکردهنفر در کرونا را ثبت  077روزانه  هایکشتهخود،  یهستند که در دولت دار

 يک آقازاده! برای کيفرخواستصدور 

خبر  یپرونده فائزه هاشم در خصوص فرخواستیو انقالب تهران از صدور ک یدادستان عموم

پرونده،  نیدر رابطه با ا»گفت:  یپرونده فائزه هاشم تیوضع نیدر رابطه با آخر یحصال یعل داد.

فرد به اتهام  نیپرونده ا فرخواستیک ،یروال قانون یپس از ط .صادر شده است تیقرار مجرم

به مقدسات صادر و به دادگاه ارجاع  نیو توه رانیا یاسالم ینظام جمهور هیعل یغیتبل تیفعال

 رحومم فرزند دیحرکت جد ،یمدن یو دعوت به نافرمان یحجابیبه ب قیتشو. «است شده

سعایت به جایگاه پیامبر اکرم )ص(  و قه حمایت از بهائیتکه ساباست. وی  یرفسنجان یهاشم

و شرکت نکردن در  هپرداخت یمدن یهایاز نافرمان تیبه حماموضع جدید خود در دارد، 

همه »: گفته است وه کرد انیها ببه اهداف و خواسته دنیرس یمثبت برا یانتخابات را حرکت

 .«کند دایادامه پ هایاعتراضات و نافرمان نیتا ا میهم بده دستبهدست دیبا

 رانيا هيعل ژيم صهيونيستير ديجد ييگواوهي

 میرژ دیجد ریوزنخست «.ماست تیاولو رانیا داتیمقابله با تهد»گفت:  «دیالپ ریائی»

به  رانیا یابیممانعت از دست یهر آنچه برا»خود افزود:  یهاییگواوهیدر ادامه  یستیونیصه

 یهاگفته .«داد میباشد، انجام خواه یما ضرور یدر مرزها شیروهایاستقرار ن ای یاسالح هسته

در قرائت سوم و  یتازگبه( یستیونیصه میکنست )پارلمان رژ یاست که اعضا یدر حال الپید

انتخابات  یموعد برگزار عنوانبهنوامبر را  کمی خیبا انحالل کنست موافقت کرده و تار یانیپا

 کیبنت پس از گذشت تنها  ینفتال یریوزنخستاعالم کردند. با انحالل کنست دوران  دیجد

انتخابات در صحنه  نیپنجم نیا خود را آغاز کرد. تیفعال دیالپ ریائی نهیو کاب افتی انیاپ ،سال

متزلزل و  تیوضع یطورجدبهدر چهار سال گذشته خواهد بود که  یستیونیصه میرژ یاسیس

 کرده است. انیرا نما یاشغال یدر درون اراض یاسیشکننده س

 ؟!شوديمبنزين گران يا آمعروف؛ شايعه 

بوده است. مرور اخبار  سازانعهیشا موردعالقهموضوع  نیبنز متیق شیافزا ریچند ماه اخ در

 1۱از  شیتا به امروز ب زدهمیشروع به کار دولت س یاز ابتدا دهد،ینشان م عاتیشا نیمرتبط با ا

 ،یارسانه یابیمنظر ارز از مطرح شده است. یمجاز یدر سطح جامعه و عمدتاً فضا عهیشا نیبار ا

 شتریها منتشر شده، بدر رسانه نیکه از مهرماه سال گذشته تا امروز درباره بنز یعاتیعموم شا

است  یدر حال نیبوده است. ا یداشته که فاقد هرگونه مستند رسم یمجاز یهایزنجنبه گمانه

 نیا یدولت ردهانیو م یتاز مقامات مسئول باالدس یاگسترده فیکه از سال گذشته تاکنون، ط

اند؛ اما متأسفانه عدم کرده بیمکرر تکذ طوربه یو استان یکشور یهادر رسانه را علناً  عاتیشا

از  ی، موجب آن شده که بخش۳۱ در آبان نیبنز متیق شیافزا یدر ماجرا یصداقت مقامات دولت

 معکوس برداشت کند. صورتبهرا  یمقامات رسم یاز سو هیبیصدور تکذ ینوعبه یافکار عموم

 اخبار کوتاه

 یملستاد  ریدب «فروتن دکاظمیس» /هولناک برای ايران!ينده آ ◄

 یهااستیدرباره سدر گفتگو با سایت رهبر معظم انقالب،  تیجمع

، ۶۱ما در سال  یبارور نرخ»گفت:  تیجمعخانواده و از  تیحما

 ی! نرخ باروردهیرس وهفتکیبه  ۳۳بوده و در سال  میونشش

 یدر کشورها ینرخ بارور نیترنییپا رانیا یاسالم یجمهور

کشور در  یتیجمع پنجرهاست.  یاسالم یمنطقه و در کشورها

. از اآلن میسالش را از دست داد ستیو ب شودیبسته م 102۱سال 

 هیتوج دیبا یافکار عمومکرد.  ینگرندهیآن زمان کار و آ یبرا دیبا

 .«دارند شیدر پ یهولناک ندهیشوند که آ

که دو سال « ساکس یجفر» شخص شد!/مکرونا  منشأ ◄

بر « لنست» یرا در مجله معتبر پزشک دیکوو ونیسیکم استیر

فشرده متقاعد  قاتیمن پس از دو سال تحق»داشته، گفت:  عهده

 نشئت ییکایآمر یوتکنولوژیب شگاهیآزما کیاز  روسیو نیشدم ا

اشتباه  کی نینظر من ا از نداشته است. یعیگرفته و منشأ طب

است. ما  یعیطب زیحادثه سرر کیو نه  یوتکنولوژیبزرگ ب

وجود  شتریب قاتیتحق یبرا یاما شواهد کاف میدانینم طورقطعبه

 یگرید یو نه جا متحدهایاالتمسئله نه در  نیاما ا ؛دارد

 .«ردیگیقرار نم قیموردتحق

 !/ديکن يزندگ يو کم ديشو يگوش اليخيمخترع تلفن همراه: ب ◄

 کندمیکه ادعا برنامه یک  یمجر اسخ بهپ در «کوپر نیمارت»

 :دیگویم ،کندیساعت از تلفن همراه خود استفاده م ۱روزانه 

 یساعت از روز خودت را وقف استفاده از گوش ۱ واقعاًواقعاً؟ تو »

را که زمان  یکسان سپس او «.کن! یهم زندگ یکم د؟یکنیم

مسخره  کنند،یم یاز روز خود را صرف استفاده از گوش یادیز

درصد از کل وقت  ۱که تنها  دیگویم همراه تلفن مخترع .کندیم

اما ؛ کندیم هایخودش در طول روز را صرف استفاده از گوش

 .ستندین گونهنیاعموم مردم 

خانم  کی /!"سالم فرمانده"با سرود  افيعلدولت ضديت  ◄

سالم "سرود  آموزانشدانشکه با  جانیآذربا یمعلم در جمهور

مرا احضار » ،نوشته بوکشسیفدر صفحه  ،ندهواخ "فرمانده

 هاستیونیصهو  هایوهاب ،جانیآذرباالئیک حکومت  در «.!اندکرده

این کشور که مسلمان  ردمماما اکثریت  ،کنندمی تیآزادانه فعال

و اجازه ابراز عقاید  قرار دارندحکومت  فشارتحت، شیعه هستند

 اشان را ندارند!دینی و برگزاری مناسک مذهبی

 طبق /دالر نفت فروخت ارديليم ۵7پارسال  رانياوپک: ا ◄

 اردیلیم 2۱.3به  2721در سال  رانیا یگزارش اوپک، درآمد نفت

کار آمدن دولت  یبود. با رو 2727برابر سال  3و  دیدالر رس

از  شیهزار بشکه به ب 077 یفروش نفت از روز زدهم،یس

 است. دهیبشکه رس ونیلیمکی

به لحاظ  ۶MI یجاسوس سیسرو /جاسوس است؟! يسيبيچرا ب ◄

 یگذاراستیسشده است؛  فیتعر سیخارجه انگلوزارت لیذ یساختار

توسط وزارت خارجه  فارسی یسیبیب ازجمله یسیبیب یبخش جهان

 شیتیبر ،BBC س،یخارجه انگل وزارت .شودیانجام م سیانگل

 .افزا دارندهم یکارکردها گریکدیدر تعامل با  ۶MI و لیکانس


