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 طلبانهاصالح پیچینسخه     حرف روز        ▼

 هارسانه رد) 14/8/1401(شنبه روز که هاییمصاحبه و هانوشته

 طخ یک در شد درج طلباناصالح به منسوب هايسایت و

 و مردم آمدن یابیعلت آن و داشتند عجیبی نظر اشتراك تحلیلی

 به مالیاج نگاهی. بود گذشته روز 50 در خیابان کف به جوانان

 توجه تواندمی ،»خروار نمونه مشت« باب از هانوشته این از چند

 نماید. عطوفم اخیر حوادث با طلباناصالح مواجهه نحوه به را ما

 روزنامه با مصاحبه در طلباصالح فعال عضو رسولی حسن

 اصالحات شده شناخته پردازتئوري حجاریان سعید امروز، آرمان

 فتنه لفعا میردامادي محسن و نیوزافانص سایت با مصاحبه در

 با مصاحبه در مشارکت منحله حزب اسبق دبیرکل و 88

 بافتند هم به شانهاياستدالل در را ریسمان و آسمان جماران،

 نظام مديناکارآ از اندآمده خیابان کف به که کسانی بگویند تا

 ،اصالحات فعاالن این زعم به. هستند ناراضی اسالمی جمهوري

 را زادآ انتخابات جمله از مدنی آمیزمسالمت مسیر نظام نچو

 بوده منتخبی اگر یا کرده مسدود شانحقوق پیگیري براي

 خیابان کف هب آمدن با!) ؟(معترضان است، بوده االختیارمسلوب

 هايسلن خواسته با که را خودشان خواسته و حرف خواهندمی

 هاینک حلی راه هنسخ و! بنشانند کرسی به است متفاوت گذشته

 ادامه صهق این نپذیرد را آنها خواسته و نکند وگوگفت نظام اگر

 امعهج رسیدن براي راهکار هاتحلیل این از هدف چند هر! دارد

 و مردم بین تعامل و وگوگفت باب کردن باز و آرامش به

 و هپسندید امر بسیار ادعا این و! اندکرده اعالم حاکمیت

 ماا کنند استقبال آن از همگان باید که است ايخیرخواهانه

 طلباصالح حضرات ـ1 ؛است سؤاالتی هاتحلیل این پیرامون

 عربی ـغربی ـعبري پیمانانهم و آمریکا براي نقشی چه بفرمایند

 اساسا، چرا هستند؟ قائل اشایرانی فروشوطن روهايدنباله و

 هااآرامین این در آفریننقش گرانآشوب و معترضان بین تفکیکی

 خوبی ربسیا امر و شد پیشنهاد که وگوییگفت آیا است؟ نشده

 از! آقایان ـ2. شود انجام چگونه و کسانی چه با است قرار است

 بلند آن از سیاسی حساب تسویه و حزبی ناي بوي که تحلیلی

 اشم که چرا. وزدنمی جامعه به امنیت و آرامش نسیم است

 نقش به اساسا، و ایدبرگشته راضی و ایدرفته قاضی به تنهیک

 و اصالحات هايدولت در تانسیاسی هايهمپالگی و خودتان

 ایدتهداش عهده بر را قدرت انقالب سال 43 از سال 32 که اعتدال

 اسالمی جمهوري نظام دامن بر را ناکارآمدي میراث این و

 کسانی با شودمی چگونه! نگفتید هیچ انصافانهبی اید،نشانده

 و مروزا که است جایی همان شانآمال قبله که کرد وگوفتگ

 قدرت موسم در و اندبوده گوناگون هايفتنه مجري و طراح دیروز

 قدرت از فراغت هزمان در و دهندمی نشان سستی و مسئولیتیبی

  پریشان) اهللافتح(  !اندازند؟می دوش بر اپوزیسیون رداي سیاست، و

 

 

 

 

 

 

  

 دوقطبی بوي و رنگ با انتخاباتی            گزارش روز       ▼

 نتانیاهو هبرير به افراطی راست ائتالف و شد برگزار اشغالی هايسرزمین در کنست انتخابات

 تشکیل براي را خود نتانیاهو ترتیب این به و آورد دست به را کرسی 120 از کرسی 64 توانست

 .کند آماده آینده دولت

 تخاباتان برگزاري از پس صهیونیستی رژیم جنگ وزیر انتس،گ بنی ـ1: خبري هايگزاره

 و قهتفر سمت به اسرائیل که کنممی فکر من. است دشوار من براي اتفاق این: گفت

 تایمزنیویورك ـ2. است نیاز رومیانه حزب یک به حالتی چنین در و کندمی حرکت گراییافراط

 شدن متحد رايب دفعه این نتانیاهو تصمیم: نوشت هاصهیونیست انتخابات به نسبت تحلیلی در

 مهار رونهمیا نیروي هیچ توسط که( ارتدوکس، افراطی و راست افراطی یهودي احزاب با تنها

 کشاند.می) ناشناخته( نقشه بدون قلمروي به را اسرائیل ،)است نشده

 در که ستا گذشته سال 4 طول در انتخابات پنجمین انتخابات این ـ1: تحلیلی هايگزاره

 رژیم این در سیاسی هايشکاف عمق که دهدمی نشان این و شد برگزار اشغالی هايسرزمین

. است ودهب ماه 9 دولتی هر عمر سال چهار این طول در متوسط طور به که است زیاد آنچنان

 اشغالی هاينسرزمی در قوي افراد یا حزب عدم از گرفته نشئت را نتانیاهو پیروزي بسیاري ـ2

 و دیگر شخصیت یک دنبو دلیل به و ناچاري روي از نشینانشهرك که معتقدند و دانندیم

 سایر با تانیاهون ائتالف ـ3. اندرفته نتانیاهو سوي و سمت به مکرر انتخابات از بودن خسته

 این آینده ولتد که است آن دهندهنشان افراطی ائتالف یک تشکیل و غفیر بن همچون احزاب

 بحث در که دهدمی نشان آنها مواضع اکنون هم از و است افراطی هايگرایش داراي رژیم

 خود نتانیاهو که است حالی رد این. هستند آفرینیتنش آماده... و هاسازيشهرك فلسطینیان،

 رژیم این اخیر نامهفقتوا پیروزي صورت در که بود کرده اعالم انتخاباتی هايرقابت در بارها نیز

 داخل در نتانیاهو ـ4. کرد خواهد ملغی را دریایی مرزهاي ترسیم بحث در را لبنان با

 به و سیاسی هايجریان بدنه از بخشی مخالفان این. دارد جدي مخالفان اشغالی هايسرزمین

 به وي محاکمه استارخو که نشینانیشهرك دیگر بخش و هستند گرایانچپ ائتالف اصطالح

 از بسیاري با طهراب در نتانیاهو که شودمی موجب امر نای. هستند فساد هايپرونده دلیل

 کند. حرکت عصا به دست ايمنطقه و داخلی موضوعات

 رژیم در سیاسی هايشکاف عمق دهندهنشان انتخابات این گفت، توانمی مجموع در

 امر ینا و ندارند یکدیگر با همراهی و هماهنگی گونههیچ آن در احزاب که است صهیونیستی

  فرهادي) محمدرضا(              . است داده نشان دیگر هايعرصه در را خود وناکن

 دموکراسی نه است ایران تجزیه هدف          خبر ویژه            ▼

 که شد منتشر سیبیبی خبرنگار »پوررحیم رعنا« هايصحبت از صوتی فایل یک گذشته شب

 تأکید و دهدیم خبر ایران شدن هتجزی و تکهتکه هدف از پردهايبی نحو به وي آن در

 خبر مشخصا او! ستا تجزیه بلکه دموکراسی، نه هاطلبیآشوب پرده پشت هدف که کندمی

 احزاب رهبران اب فقط که شده ابالغ اینترنشنالایران سعودي رسانه در که دهدمی

 صراحت به وا! شود داده تریبون آنها به و وگوگفت... و ترك عرب، کرد،} طلبتجزیه{

 به فقط نیستند موکراتیکد ایران دنبال به عربستان مانند کشورهایی که دانیممی ما: گویدمی

 و کوچک کشورهاي تشکیل و شده تجزیه ایرانی هستند؛ شده پاره تکه ایران یک دنبال

 این. کرد ییدتأ اینستاگرامش صفحه در را صوتی فایل این اصالت پوررحیم رعنا. غیرمستقل

 بارهدر ایرانی ضد هايرسانه خبرنگاران خود ناحیه از هاناذعا ترینصریح از یکی رفته لو فایل

  است. اینترنشنال و سیبیبی نظیر هاییرسانه و هاآشوب عقبه



 

    

   اخبار ▼

 سازيدروغ تا سازيکشته از

 ریانج اعتبار به زدن ضربه و عراق و ایران مردم میان پراکنینفرت چارچوب در و اخیرا 

 داشته منطقه در عربی عبري، غربی، ائتالف تسلط از جلوگیري در مهمی نقش که مقاومت

 خارجی نیروهاي حضور باب در هارسانه این سوي از سند بدون و کذب ادعاهایی است،

 ایران شهرهاي در خیابانی هاياعتراض با مقابله براي لبنان اهللاحزب و حشدالشعبی همچون

 گزاره این کنندهتداعی عمال  ایران در مقاومت نیروهاي حضور بر کیدتأ! است شده مطرح

 توان و اندشده انگیزگیبی یا ضعف دچار کشور در امنیت حافظ نیروهاي که است نادرست

 بود جریان در خیابانی هاياعتراض لبنان در که زمانی است این جالب. ندارند را امنیت ایجاد

 این از تا شد مطرح لبنان در پاسداران سپاه و حشدالشعبی نیروهاي حضور ادعاي با نیز

 از لبنان و ایران و عراق مردم گرفتن فاصله موجبات مقاومت جبهه در شکاف ایجاد با طریق

 حضور مدعی ايرسانه جریان همین نیز عراق هايناآرامی جریان در. شود فراهم یکدیگر

 خبر متفاوت رخداد سه در واحد نیتی از هک بود شده عراق در اهللاحزب و ایرانی نیروهاي

 .دهدمی

 ناراحتند؟ چیزي چه از

 خارج ضدانقالب و داخلی زنجیرهاي هايرسانه برخی توسط سه شبکه علیه بر مطالبی اخیرا

 مهران سلطانی، حامد از استفاده پیرامون مطالب این مضمون. است شده منتشر کشور از

 این تخریب به دست چرا آنها اما. است سه شبکه ايهبرنامه در حسینی بشیرسید و رجبی

 در خشم تزریق و التهاب بردن باال اغتشاشات ایام در انقالب ضد مهم پروژه زنند؟می شبکه

 برنامه سه دشمن عملیات سازيخنثی جهت در سه شبکه موضوع این با همزمان. بود جامعه

 از که هاییبرنامه. برد آنتن روي را »هااعجوبه« و »خودمونی« ،»رویانیوم« نشاط با و جذاب

 و ترگرم خود جدید فصل در هااعجوبه برنامه بخصوص. هستند برخودار باالیی ساخت کیفیت

 در هابرنامه این سه، شبکه باالي مخاطب به توجه با. است خود قبلی فصل از تررنگارنگ

 و کرد عمل خوبی به ،بود شده طراحی معاند هايرسانه توسط که خشمی پازل سازيخنثی

 کرد. جلب خود به را ایرانی هايخانواده از بسیاري نظر

 ارز نرخ بر اغتشاشات تأثیر

 در تواندنمی خود خودي به گرچه اغتشاشات دهدمی نشان پیشین هايتجربه به نگاهی

 در که اتفاقاتی با ـ2 و کندمی ایجاد که نااطمینانی با ـ1 اما باشد، مؤثر ارز نرخ افزایش

 طی. کندمی وارد شوك ایران ارز بازار به دو این مجموع دهد،می رخ ایران ارزي مسیرهاي

 خروج نماینده عنوان به که سرمایه حساب خالص واکنش بیشترین ،1400 تا 1357 هايسال

. است داده رخ کشور در امنیتی و سیاسی اتفاقات که داده رخ هاییسال در است، نیز سرمایه

 نیز آن از پس و بوده 1390 و 1389 ،1388 هايسال در کشور در سرمایه روجخ بیشترین

 اتفاقات و بنزین گرانی با. است داده رخ 1397 و 1396 هايسال در سرمایه خروج باالترین

 و هزار 14 به ارز نرخ اسفند اواخر تا شد، صعودي ارز نرخ 1398 آبان در آن از پس امنیتی

 .رسید نیز تومان هزار 31 به 1399 مهرماه تا و تومان 500

 کوچک همسایه در موساد

 طبق. داد خبر بحرین در موساد حضور از گذشته فوریه در بحرین خارجه وزیر معاون

 و آموزش روي بر مرکز این ظاهرا پاریس مقیم لبنانی نگارروزنامه حماده نضال افشاگري

 مالی تأمین مرکز به همچنین و است متمرکز ایران دادن قرار هدف کارزار در مزدوران تسلیح

 با بحرین در موساد مرکز. است شده تبدیل ایران علیه اخبار جعل و يارسانه هايپروژه

 هايناآرامی هسته که آنها از بسیاري با و است فعال بسیار کنندمی بازدید دبی از که ایرانیانی

. است کرده برقرار ارتباط انددهدا تشکیل را ایران بلوچ و کردنشین مناطق برخی در اخیر

  .اندشده بازداشت پاسداران سپاه توسط مرتبطین این از بخشی که کندمی ادعا حماده نضال

  

  اخبار کوتاه ▼

 ورزش وزیر معاون پوریامین وحید /نیست ما دست چیزي ◄

 هاخیلی اما نیست، خوشایندتان احتماال : نوشت جوان و

 ورزش وزارت ورزش، در جدید نیجها ساختارهاي با دانندنمی

 نداشته ایران فوتبال ملی هايتیم مدیریت در دخالتی جوانان و

 طی! است فوتبال فدراسیون مجمع افتخاري عضو صرفا  و

 ها،فدراسیون هاياساسنامه تغییرات با 90 دهه هايسال

 نقش و رسیده صفر به تقریبا  قهرمانی ورزش بر دولت حاکمیت

 .شده محدود پول کنندهوزیعت به وزارتخانه

 اغتشاشات تحلیل در توئیتري کاربر /انقالب عجایب از ◄

 اسالمی جمهوري فدایی اینه، ما انقالب عجایب از«: نوشت اخیر

 دستاي شهره، جنوب اشخونه بسیجی، شهید عجمیان، اهللاروح

 علی: اسالمی جمهوري منتقد و معترض. بسته پینه مادرش

 برق ماه یه پول. نشیننکاخ هايیسلبریت اون و کریمی

 زمانه! اعتراضات لیدر شدن بعد. کارگره تا 60 حقوق شون،خونه

 »تره.معترض خورده، حروم بیشتر کی هر. عجیبیه

 جمع در ترامپ /بیاوریم دوام دیگر سال دو شاید ◄

 دیگر سال 2 آمریکا دانمنمی: گفت پنسیلوانیا در طرفدارانش

 ما و نبوده موقعیت این در هرگز ما ورکش. نه یا آوردمی دوام

 وضعیت درباره خوبی چیز هیچ. نیستیم احترام مورد جاهیچ

 اتفاقی این. کنم صحبت آن درباره بتوانم که ندارد وجود کشور

 .است افتاده آمریکا براي بایدن دولت با که است

 بیان با مرکزي بانک سخنگوي /نقدینگی کاهش تداوم ◄

از  نزولی روند یک طی نقدینگی ماهه زدهدوا رشد نرخ اینکه

 درصد 5/37به  گذشته سال ماه شهریور پایان در درصد 5/40

 آمارهاي بررسی: گفت رسید، امسال ماه شهریور پایان در

 پایان در نقدینگی رشد کاهنده روند تداوم از نشان مقدماتی

 دارد. 1401 مهرماه

 از یمهم بخش تخریب پی در /شودمی تخلیه پایتخت ◄

 هايمقام روسیه، حمالت در اوکراین برق هايزیرساخت

 مطلق خاموشی به را پایتخت شوند مجبور احتماال  اوکراینی

 نیویورکتایمز. کنند تخلیه کامل طور به را کییف و ببرند

 از یا دیده آسیب اوکراین انرژي زیرساخت درصد 40 نوشته

 .است رفته بین

 ترندز گوگل از دریافتی آمار /استقبال اوج در روبیکا ◄

 تا اخیر سال یک از روبیکا بومی رسانپیام که کندمی مشخص

 و وجوترینپرجست صدر در اخیر ماه یک طی خصوصا و کنون

 این از فاصله با و است بوده داخلی رسانپیام ترینپرنصب

 .اندشده وجوجست بومی اجتماعی هايشبکه سایر رسان،پیام

 خارجه وزارت سخنگوي /شدند نگران رهدوبا هاآمریکایی ◄

 برابر در ایران روزافزون دفاعی پیشرفت از نگرانی ابراز با آمریکا

 برهم به منجر موشکی آزمایش که شد مدعی دشمنانش

 توان توسعه از واشنگتن که افزود وي. شودمی ثبات خوردن

  .است نگران ایران مستمر موشکی


