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 ايرسانه هايتروریست         حرف روز        ▼

 سازمان سران نشست جمله از موجود قرائن و اسناد مرور

 و فارسخلیج حاشیه کشورهاي از یکی در آمریکا جاسوسی

 در و اعتراضات بودن برساخته بلژیک اروپایی کشورهاي از یکی

 واهیگ را اخیر بارخسارت و کور اغتشاشات به آنها تبدیل ادامه

 این نونکا در روانی عملیات و ايرسانه کارکردهاي. کندمی

 شنق میان این در که داشت قرار گونفتنه هايطراحی

. است ویژه توجه درخور کشور از خارج زبان فارسی هايرسانه

 واقعیت و حقیقت سازيوارونه ها،رسانه این اصلی مأموریت

 و اطالعات آزاد گردش ادعاي منظر، این از. است بوده

 داخل در برخی و بیگانه مدارانسیاست که غرب در بیانآزادي

 غتشاشاتا در. است تلخ طنز دهند،می تبلیغاتی مانور آن روي

 و نانجوا شوراندن در را نقش بیشترین که ايرسانه دو اخیر،

 بکهش نمودند، ایفا اغتشاشات و هاآشوب به اعتراضات تبدیل

 انگلیس »فارسی سیبیبی« و »اینترنشنال ایران« سعودي

 ایران دض و انقالب ضد هايرسانه دیگر کنار در دو این. بودند

 گذاشتند کنار را هستند آن مدعی که دموکراتیک ظواهر همه

 حتی و تروریستی اقدامات و تخریب ترویج به رسما و

 اویدر باراك. آوردند روي اقدامات این با مرتبط هايآموزش

 هشبک توئیتی در آکسیوس آمریکایی وبگاه تصهیونیس خبرنگار

 جنگ براي موساد دست ابزار را اینترنشنال ایران سعودي

 صرفاها رسانه این اقدامات. خواند ایران علیه اطالعاتی

 کنصاف جاده به عنوان بلکه نیست روانی جنگ و خبررسانی

 وزارت سخنگوي چنانکه شوندمی محسوب نیزها غربی تحریم

 پزشکی تجهیزات ورود خط کرد اعالم سابق دولت در بهداشت

 ایران شبکه گراي با و هاتحریم دلیل به جنوبیکره  از دارو و

 است. شده مسدود اینترنشنال

 و خودش جاي در که است کرده ثابت اسالمی جمهوري البته

 هیچ و دهدمی و داده پاسخ تهدید با را تهدید خودش روش به

 به پاسخ براي را متعددي هايینهگز و نیست بسته دست گاه

 در ايرسانه هايفعالیت قالب در دشمنان خصمانه اقدامات

 رب عالوه که دارد ضرورت موضوع این کنار در. دارد اختیار

 اییقض و حقوقی بخش آفکام، مانند ساختارهایی در دعوا اقامه

 که کهشب دو این رفتارهاي پیرامون عمومی افکار اقناع با کشور

 جمهوري نظام براندازي هايروش علنا و عمال هاستمدت

 تروریستی هايشبکه عنوان به کنندمی دنبال را اسالمی

 ها،رسانه این به پاسخ بر عالوه رویکردي چنین. نماید معرفی

 اینکه وجود با که است کسانی براي پاسخ یک شکبی

 سلمانبن مانند جالدانیها رسانه این تغذیه منبع دانندمی

 هم باز نیست دیگري چیز ایران تجزیه جز شانهدف و هستند

  پریشان) اهللافتح(        . کنندمی همکاريها رسانه اینگونه با

 

 

 

 

 

 

  

 یمن در معادالت تغییر           گزارش روز                  ▼

 داماق جدیدترین در کشور، این نفتی منابع سرقت و یمن در بسآتش تمدید شکست با

 دادند. قرار هدف مورد را کشور این شرق در ضبه بندر یمنی هبادهايپ

 پیام پهپادها، که کرد اعالم یمن رسانیاطالع وزیر »الشامی اهللاضیف« ـ1: خبري هايگزاره

 و بیشترین ،پهپادها امروزه. رساندمی دشمنان به را معادالت تغییر در یمن ملت قدرت

 و است هاولی هشدار یک حمله این. دارند اختیار در هایمنی که است سالحی قدرتمندترین

 هايتشرک تسلیم صورت در. است داده قرار هدف را نفتکش نزدیکی و »ضبه« بندر نزدیکی

 خواهد دنبال به را سختی ضربات هشداردهنده هايپیام این اروپا، و آمریکا فشارهاي به نفتی

 موتحضر در الضبه بندرگاه به حمله یمن مسلح نیروهاي سخنگوي سریع، یحیی ـ2. داشت

 کنند. فمتوق را یمن نفتی منابع غارت تا دانست سعودي ائتالف به ايساده هشدار را

 شهر شرق ريکیلومت 15 در واقع الضبه بندر به یمنی پهپادهاي حمله ـ1: تحلیلی هايگزاره

 منظور به ربند این به پیکر غول نفتکش یک ورود با یمن، شرق در حضرموت استان مرکز المکال

 ملی جاتن دولت حال همان در. بود همزمان حضرموت غرب از خام نفت بشکه میلیون دو انتقال

 که داد اطالع مزدورانش و سعودي ائتالف کنترل تحت هاياستان در نفتی هايشرکت به یمن

 اندکارمن حقوق پرداخت عدم و مزدوران توسط گاز و نفت درآمدهاي سرقت به واکنش در

 کلی به یمن در سیاسی و میدانی معادالت ـ2. کنند متوقف را صادرات و تولید بایستمی دولت،

اکنون  انرژي ثبح زیرا. است رسیده نیز انرژي عرصه به معادالت تغییر این اکنون و کرده تغییر

 ندهست زمینه این در برتري کسب دنبال به بازیگران و است جهانی سطح در پیشران ترینمهم

 از که است آن دنبال به سعودي ائتالفـ 3. دهند قرار تأثیر تحت را سیاسی و نظامی معادالت تا

 در ائتالف نای زیرا. ببرد را استفاده حداکثر غربی کشورهاي همکاري با یمن در انرژي منابع

. است نرژيا عرصه در موفقیت دنبال به اکنون و نداشته خاصی دستاورد میدانی و نظامی عرصه

 گرفته قرار حضرموت همچون انرژي منابع داراي هاياستان روي بر خاصی تمرکز مبنا برهمین

 نوع یک اقدامات نای که گفت توانمی مجموع کنند. در استفاده نخورده دست منابعاین  از تا

 مختلف هاي عرصه رد معادالت تغییر با گونهاین که است یمنی نیروهاي و انصاراهللا براي برتري

 فرهادي) محمدرضا(                 . دهند نشان مقابل طرف به را خود اقتدار

 باقري سرلشکر آمیزکنایه پاسخ                خبر ویژه            ▼

 نوشت: پیامی در خود علیه اروپا اتحادیه تحریم به پاسخ در مسلح هاينیرو کل ستاد رئیس

 به ایران از سرنشین بدون پهپادهاي سالار« که آنچه دلیل به پیش روز 4 اروپا اتحادیه«

 تاریخ در و ترپیش! است داده قرار خود هايتحریم فهرست در را اینجانب نام نامیده، »روسیه

 خود، هايتحریم فهرست در بنده نام گنجاندن با آمریکا داريخزانه وزارت نیز 1398 آبان 13

 درك قابل البته اروپا اتحادیه یعنی آن دنباله و آمریکا عصبانیت .بود شده خبطی چنین دچار

 هاتحریم لیست در را اسالمی جمهوري مسلح نیروهاي اسالمی انقالب پیروزي ابتداي از. است

 هم خاردار سیمآنها  روزي اگر. ساختند فرصت تهدید این از ما مسلح نیروهاي اما دادند، قرار

 صف ایرانی، پهپادهاي و زننقطه هايموشک خرید براي امروز کردند،می دریغ ما رزمندگان از

 خورده بستبن به مسیر گرفتن پیش در با که هستند هااروپایی این حقیقت در. اندکشیده

 المثلیضرب فارسی در ما .اندشده »حقیقت از خودتحریمی« عارضه دچار آمریکا، شانارباب

 The blind:هاگلیسیان قول به یا است؛ شده دگر کور عصاکش کوري: گویدمی که داریم

leading the blind  آنها  به امروز از. دارم اروپا اتحادیه به دوستانهانسان پیشنهاد یک اما

 هايدارایی و اموال همه مجازند اند،دیده تدارك که تحریمی اجراي در دهممی وکالت

 خرید صرف و مصادره و شناسایی را جهان سراسر هايبانک در باقري محمدحسین سرلشکر

 »است! پیش در سختی زمستان. کنند اروپایی شهروندان براي سنگ ذغال

 



 

  

   اخبار ▼

 اوکراین جنگ در کثیف بمب

 اقدام یک سازيآماده حال در یفکی که گویندمی امنیتی و ايرسانه منابع برخی

. است اوکراین در بازده کم ايهسته سالح یک یا کثیف بمب یک انفجار با آمیزتحریک

 مؤسسه همچنین و دنیپروپتروفسک منطقه در شرق فرآوري و استخراج کارخانه هبرير

 در آن روي کار. داشت عهده بر را کثیف بمب این ساخت وظیفه یف،کی ايهسته تحقیقات

 نزدیک حلقه از نفر چندین که است شده گزارش همچنین. است نهایی مرحله در حاضر حال

 انتقال موضوع مورد در بریتانیا نمایندگان با مخفیانه يهاتماس برقراري حال در زلنسکی

 متهم تحریک، این از هدف. هستند یفکی مقامات به ايهسته هايسالح اجزاي احتمالی

 نتیجه در و اوکراین در جمعی کشتار هايسالح از استفاده به روسیه فدراسیون کردن

 از بسیاري حمایت مسکو نتیجه، در. است جهان در ضدروسی قدرتمند کمپین یک اندازيراه

  .داد خواهد دست از را خود اصلی شرکاي

 ايمنطقه اراده با بومی امنیت

 را منطقه امنیت بیگانگان، جاي به توانیممی :گفت سپاه دریایی نیروي فرمانده تنگسیري سردار

 منطقه کشورهاي به. ماست به متعلق فارسخلیج سواحل در مرزها ترینطوالنی. کنیم تأمین

 یورش هنگام. کنیم فراهم ما را منطقه امنیت بیگانه نیروهاي جاي به تا دادیم پیشنهاد نیز

 است شیرده گاو عربستان که گفت ترامپ. کردیم دفاع کشور دو این از سوریه و عراق به داعش

 مسلمان کشوري را عربستان ما آنکه حال بریم؛می سر را آن شود تمام شیرش وقت هر و

 هرگونه به اما کنیم،می دراز منطقه کشورهاي سمت به برادري و دوستی دست. نیمدامی

 بسیاري الکترونیکی هايسیستم وها موشک پهپادها، انواع. دهیممی مضاعف پاسخی تجاوزگري

 .داد خواهیم خبر انگیزيشگفت دستاوردهاي از نزدیک آینده در. ایمکرده تولید

 شفر بازار درها ترك گاز تخته

 براساس. است 2022 ماهه 9 در ترکیه فرش دالري میلیارد 2 صادرات از حاکی آمارها

 و ماشینی فرش صادرات ارزش ترکیه، صادرکنندگان اتحادیه و بازرگانی وزارت هايداده

 این براساس. است رسیده دالر میلیون 981 و میلیارد 1 به 2022 ماهه 9 در ترکیه دستباف

 از یکی فرش، دالري میلیون 738 و میلیارد 2 صادرات با 2021 سال در ترکیه آمارها،

 صنایع و فرش صادرات است ذکر قابل. است بوده جهان در فرش صادرکنندگان بزرگترین

 برخی ایران افتادگیعقب علت. است بوده دالر میلیون 215 تنها گذشته سال در ایران دستی

 در موجود مشکالت تا کنند تالش باید آن اجرایی متولیان که است بازاریابی یا و اداري موانع

 .گردد تسهیل جهانی بازارهاي به رسیدن راه

 !برلین در ضدایرانی هايپرچم رقص

 چیزي برلین، در ضدایرانی راهپیمایی برگزاري براي اپوزیسیون ریزيبرنامه هاهفته از پس

 حدود در چیزي تنها ودب شده جمع برلین در که جمعیتی. کردند شرکت نفر هزار 50 حدود

 گسترده حضور. بود آزادي ورزشگاه در فرمانده سالم اجتماعات از یکی جمعیت نصف

 قوي ایران کردن تکهتکه جز هدفی که اجتماع این در ضدایرانی و طلبتجزیه هايگروهک

 لقاب نکته اما. شدند ایرانی غیر افراد دامن به دست تجمع دادن نشان شلوغ براي حتی ندارند

 توزیع به اعتراض در هاآلمانی تجمع با اپوزیسیون تجمع برگزاري مکانیهم و همزمانی تأمل،

 .است شانزندگی هايهزینه و انرژي قیمت افزایش با مقابله براي دولت بودجه ترعادالنه

 بریتانیا! در تورم شکنی رکورد

 آینده سال آغاز تا است ممکن انگلیس ساالنه تورم که داد هشدار گزارشی در بلومبرگ

 امر این و داشت خواهد ادامه انرژي قیمت شدید افزایش که چرا برسد درصد 15 به میتالدي

 توسط شده منتشر برآوردهاي اساس بر. شودمی کشور این در زندگی هايهزینه جهش باعث

 رقم ترینباال به سپتامبر ماه طی کشور این در خدمات و کاالها قیمت بریتانیا، آمار ملی مرکز

 منتهی ماه 12 ) درCPI( کنندهمصرف قیمت شاخص و بود رسیده گذشته سال 40 در خود

 .یافت افزایش درصد 1/10، 2022 سپتامبر به

 

  اخبار کوتاه ▼

 شمال در ا زد شهر در /سرما از فرار براي سوزيزباله ◄

 محلی ساکنان است، رسیده صفر به هوا دماي که مجارستان

 زغال همچون آالینده هايسوخت سوزاندن به ماندن گرم براي

 روي زباله همچون غیرقانونی اقالم و چوب اي،قهوه سنگ

 ناتوانی عنوانبه که انرژي فقر نرخ تحلیلگران، گفته به. اندآورده

 کشورهایی در شود،می تعریف کافی گرمایشی منابع تأمین در

 د.یابمی افزایش بلغارستان و اسلواکی مجارستان، چون

 وزیر قاسمیرستم  /جهانی جام تماشاي براي میلیون 90 ◄

 جام پرواز هايبلیت که شده شنیده کرد اعالم و شهرسازي راه

 تأکید رسد،می فروش به میلیون 100 و 90 قیمت با جهانی

 هابلیت و کردیم توافق ما. نخرند را هابلیت این که کنممی

 سایت در جهانی جام شروع از قبل هفته دو و است ارزان بسیار

 و گیردمی قرار قطرایرالین و هواپیمایی سازمان توسط مربوطه

 شود.می مشخص زمان همان هم آن قیمت

 سابق جمهوريرئیس ترامپ /سفید کاخ مسیر در دیوانه ◄

 و! شدم پیروز بار دو و کردم شرکت بار دو من گفت: آمریکا

 هامیلیون. مداشت اول دفعه به نسبت بهتري نتیجه دوم دفعه

 کسب 2016 انتخابات به نسبت 2020 سال در بیشتر رأي

 کشورمان تاریخ در را رأي تعداد بیشترین حتی کردم؛

 کشورم، مجدد سربلندي و موفقیت دلیل به اکنون،. داشتم

 کنم. شرکت دوباره باید احتماال

 شرکت مدیرعامل /روسیه راه در ایرانی هايتوربین ◄

 در گاز صنعت تجهیزات درصد 85 فت:گ ایران گاز مهندسی

 توانمندي، همین پشتوانه به و شودمی ساخته کشور داخل

 روسیه با گازي توربین 40 صادرات براي قراردادي تازگیبه

 به نسبت بیشتري بازدهی ایرانی توربین. است شده امضا

 دارد. خارجی هايتوربین

 نتیسلط دربار اعالم طبق /بیماري بستر در سلمانبن ◄

 را پادشاهی هیئت تا داد دستور عهدولی به پادشاه عربستان،

 تیم اما کند، رهبري الجزایر در عرب سران اجالس در

 بدون طوالنی سفرهاي از عهدولی که کرد توصیه پزشکی

 کند. خودداري هواپیما با توقف

 شبه در بشر حقوق از دفاع کمیته /وحشت و رعب ملک ◄

 کرد توصیف »اعدام و رعب کشور« را عربستان عربی، جزیره

 علیه به ویژه کشور این در جدید عام قتل موج درباره و

 داد. هشدار بشري حقوق و مدنی فعاالن و سیاسی زندانیان

 جمعه امام مرادیان ماموستا /دهد جهادم اذن ولی اگر ◄

 اگر شافعی، فقه بر بنا« گفت: سنندج آساوله بخش سنت اهل

 ما بدهد، جهاد دستور ايخامنه دعلیسی مسلمین حق بر ولی

 »کنیم.می انقالب تقدیم را مانجان نیز فرهنگی نیروهاي

 جمهوريریاست دفتر معاون /خاموشی نوار روي کیف ◄

 انرژي، هايزیرساخت به حمالت دلیل به گویدمی اوکراین

 وضعیت و هستند برق بدون اکنون نفر میلیون 3/1 از بیش

  .است دشوار کشور این در خاموشی

  


