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 حقیقت قلب و قوي ایران   حرف روز        ▼

 آمریکا دست فرمودند: اخیرشان بیانات در انقالب معظم رهبر

 هايدنباله و ایادي همراه به وي سنگین و پیچیده طراحی و

 از یکی. است بوده عیان حوادث این در اشداخلی و بیرونی

 این وقوع از قبل ماه چند که است ايجلسه اسناد، این

 نهایی بنديجمع و شودمی تشکیل سنتکام در اغتشاشات

 کارها، مجموعه با اسالمی جمهوري که است این جلسه

 به است داشته تاکنون 1400 از که راهبردهایی و هابرنامه

 در جدید دولت هايبرنامه اندازچشم و شده توانمند ايگونه

 اگر که تاس امیدوارکننده و روشن اقتصادي هايشاخص حوزه

 دیگر براند، جلو را کشور مدیریت فرمان همین با ایران

 به و بود نخواهد اثرگذار آن در آمریکا تهدیدهاي و هاتحریم

 صورت ایران توقف راستاي در کاري اگر خودشان اصطالح

 .شودمی خارج آمریکا »دسترسی« از ایران نگیرد،

 توجه با است این آمریکا دفاع وزارت به فرماندهی این پیشنهاد

 و هاآشوب سلسله داخلی اعتراض هايزمینه بودن فراهم به

 مهار یا تغییر سمت به حرکت راستاي در سازثباتبی اقدامات

 گشایش ایام آنها انتخابی موعد. شود انجام اسالمی جمهوري

 و معترضین کردن افزاهم منظور به هادانشگاه و مدارس

 و زنان و کارگري و جوییدانش با آموزيدانش اغتشاشگران

 مرحومه براي افتاده اتفاق حادثه که است جامعه اقشار سایر

 هايکسل سازيفعال در که هاییظرفیت دلیل به امینی مهسا

 جلو طرح دارد، جنسیتی و قومی مذهبی، نسلی، اجتماعی،

 جنگ پیچیده کار خانم این فوت مقطع از و شودمی انداخته

 هايگروهک و عربی عبري، غربی، عمرب ايرسانه و شناختی

 و واقعیات نماییوارونه و حقیقت قلب محوریت با ایرانی ضد

 انجام سازيکشته و روانی و ايرسانه پیچیده هايتکنیک

 موفق مذبوحانه هايتالش این همه وجود با اما. شودمی

 در تأخیر و جدي مشکالت و خسارات ما براي البته. نشدند

 متحمل را زیادي مالی و جانی تلفات شد، دایجا هاپیشرفت

 موید خود، این و نشد محقق آنها بزرگ هدف اما شدیم

 قدرتمند ما هايارزیابی گوید:می که است سنتکام گزارش

 دهد.می نشان را مختلف هايزمینه در ایران شدن

 روند در سنتکام را هاییپیشرفت و عوامل چه که است این سؤال اما

 به شد؟ نگران و دید اسالمی جمهوري حرکت توسعه و رشد به رو

 کرد: احصا زیر شرح به توانمی را علل از برخی رسدمی نظر

 جمهوري تأثیرگذاري و دفاعی باالي ظرفیت و یابیقدرتـ 1

 مختلف؛ هايعرصه در اسالمی

 برجامی وجود با ایران ايهسته سازيغنی ظرفیت ارتقاي ـ 2

 .بود عرصه این در ایران رشد مسیر بر يسازمانع براي اساسا که

 و اسالمی مبانی به تعهد ضمن که مردمی دولتی استقرار ـ 3

 براي را خود تالش همه تازه هايسازيظرفیت با انقالبی،

 پریشان) اهللافتح(         . دهدمی انجام قوي ایران به رسیدن

  

  

 

 

 

 

  

 تاکتیک؟ ییرتغ یا گردعقب     گزارش روز                  ▼

 راستا این در و است شده ايتازه مراحل وارد اوکراین و روسیه جنگ در میدانی تحوالت

 به شهر این که است در حالی این. کرد نشینیعقب خرسون استراتژیک منطقه از روسیه

 ملحق روسیه به رفرنداوم انجام با اخیرا یاژزاپرو و دونتسک، لوهانسک دیگر شهر سه همراه

 دنیپرو منطقه دو همسایگی در زیرا است برخوردار باالیی ژئوپلیتیک اهمیت از خرسون. شدند

 مرز سیاه دریاي در کریمه جزیرهشبه با غربی جنوب از و شده واقع نیکوالیف و پتروفسک

 است. آزوف دریاي بر مشرف شرقی، جنوب از و داشته زمینی

 اوکراین«: نوشت »توئیتر« در وکراینا خارجه امور وزیر کولبا، دیمیتروـ 1: خبري گزاره

 روسیه که آنچه هر رغمبه کندمی ثابت که است دیگري مهم پیروزي ثبت حال در اکنونهم

 »شد. خواهیم پیروز ما دهد، انجام یا کرده اعالم

 دارد: وجود دیدگاه دو خرسون منطقه از روسیه نشینیعقب با رابطه در: تحلیلی هايگزاره

 اخیر وقت چند طی میدانی تحوالت روند که است معتقد دیدگاه این: نفیم دیدگاه ـالف

. کند نشینیعقب شهر این از بیشتر تلفات از جلوگیري جهت روسیه که شده این به منجر

 از را نقاط برخی توانسته اخیر ماه چند مقطع در غرب تسلیحاتی هايحمایت دلیل به اوکراین

 .بگیرد بازپس روسیه

 اول است؛ داده اوکراین با مذاکره براي مهم پالس دو اخیر مدت در روسیه: مثبت دیدگاه ـب

 و نشینیعقب خرسون منطقه از دوم و است شرطپیش بدون مذاکره به حاضر که کرده اعالم

 است. گرفته در نظر مذاکراتی تقسیم خط عنوان به را دنیپرو رودخانه

 با مذاکرات قبول براي اوکراین بر آمریکا فشار به با توجه و باشد درست تواندمی دیدگاه دو هر

 اشاره نیز نکته این به باید میان این در. است برخوردار بیشتري استحکام از دوم گزاره روسیه،

 که است بعید و است ژئوپلتیکی برتري بر مبتنی فعلی جنگ در روسیه نظامی راهبرد که کرد

 اوکراینی نیروهاي ورود با اتفاقا. باشد کرده ینینشعقب خرسون از نظامی ضعف خاطره ب روسیه

 بودن دسترس در دلیل به اوکراین ارتش براي هزینه ایجاد جهت در روسیه دست خرسون، به

 در روسیه جانب از تاکتیک تغییر یک نشینیعقب این گفت: توانمی پس. شد خواهد بیشتر آنها

 فرهادي) محمدرضا(          . باشد یاسیس مذاکرات انجام براي خود نیت حسن دادن نشان جهت

 بلوچستان و سیستان نخبگان با انقالب معظم رهبر نماینده دیدارخبر ویژه    ▼

 با انقالب، معظم رهبر نماینده و جمعه ائمه ستاد رئیس اکبري، علی حاج االسالمحجت

 تشریح به لفمخت اقشار از نخبگانی نشست این در .کرد دیدار بلوچستان و سیستان نخبگان

 انقالب معظم رهبر نماینده. پرداختند بلوچستان و سیستان در اخیر اتفاقات درباره خود موارد

 و دوست دیار براي دوست سوي از که شاکریم را خدا گفت: زاهدان به ورود بدو در اسالمی

 تاناس مردم به را رهبري معظم مقام سالم تا ایمآمده و هستیم پیام و سالم حامل دوستان

 اتفاق که حوادثی از را انقالب رهبر ناراحتی و اندوه ایمآمده. برسانیم بلوچستان و سیستان

 و استان بزرگان با را تکمیلی تدابیر واند داشته مشکالت حل براي که عالی تدابیر و افتاده

 و ازجانب جانباخته، شهید، حوادث، این در که عزیزانی از و گذاشته میان در مختلف هايگروه

 نماینده ایام، این در البته. کرد خواهیم دلجویی آنها از و داشت خواهیم دیداراند شده مجروح

 مقام ویژه تدبیر این اما اندکرده دنبال را مسیرهایی استاندار و استان در رهبري معظم مقام

 والمسلمین االسالمحجت. باشد برکت و خیر منشاء امیدواریم و باشدمی رهبري معظم

 شوراي دبیر لطفیان والمسلمین االسالمحجت و المصطفیجامعه امناي هیئت دبیر مهرمهدوي

 .هستند هیئت این اعضاي دیگر از سنت اهل دینی مدارس ریزيبرنامه

 



 

    

   اخبار ▼

 ضرردهی وجود با نیرو جذب

 به( دروخو ایران اصلی شرکت شاغالن تعداد دهدمی نشان خودرو ایران شرکت جدید گزارش

 سال شهریور در نفر 521 و هزار 20 از نفري 1425 افزایش با اخیر یک سال طی) گروه جز

 اینکه به توجه با است ذکر قابل .است رسیده امسال شهریور در نفر 946 و هزار 21 به 1400

 تعداد نیست مشخص هنوز نکرده؛ منتشر را خود تلفیقی مالی صورت خودرو ایران گروه

 نمایندگان از یکی اخیر هايماه در. است داشته مدت این در تغییراتی چه وهگر شاغالن

 و مجلس ها،دولتی توسط که دارد مازاد نیروي هزار 25 کشور خودروسازي شد مدعی مجلس

 نشان نیز جهانی آمارهاي بررسی همچنین. است شده تحمیل صنعت این به نفوذ با افراد

 در آن میانگین برابر 5 و جهانی میانگین برابر 3 ایران در خودروسازي شاغالن سرانه دهدمی

در  خودروایران و سایپا هايشرکت در طوریکه به است؛ چین و ژاپن جنوبی، کره کشورهاي

 در میزان این که شودمی ساخته خودرو دستگاه 10 تا 9 پرسنل هر ازاي به ساالنه حالی

 .است خودرو دستگاه 65 تا 45 یزن آسیا شرق در و خودرو دستگاه 35 تا 30 جهان

 ناخلف نوه

 به خطاب اساسی قانون 152 اصل به استناد با اخطاري در خدابنده نماینده حسینی البرز

 نشینترك ممالک درخصوص اظهارنظري آذربایجان جمهوررئیس گفت: خارجه امور وزارت

 کجا از کجا بفهمد تا بخواند را گلستان عهدنامه او که است این من پیشنهاد که است کرده

 شأن در همسایه کشورهاي ارضی تمامیت درخصوص اظهارنظرها این لذا! است شده جدا

 بود قرار اگر است، غیرواقعی آذربایجان جمهوررئیس اظهارنظر. نیست آذربایجان جمهوررئیس

 شورک این جمهوريریاست به وي و بود ایران جزو آذربایجان نشود، اجرا گلستان عهدنامه که

 اینگونه به راجع العمل عکس مجلس و خارجه امور وزارت است الزم لذا رسید، نمی

 نایب نیکزاد علی. دارد آرامش به نیاز پیش از بیش منطقه که چرا باشد، داشته اظهارنظرها

 نوه: گفت پاسخ در داشت برعهده را علنی جلسه ریاست که اردبیل نماینده و مجلس رئیس

 ندارد. مبنایی آذربایجان جمهور رئیس اظهارات بنابراین شود، بزرگپدر منکر تواندنمی

 اژدها ظهور در آمریکا افول

 حال در چین نظامی قدرت که حالی در نوشت: تحلیلی یادداشتی در 1945 آمریکایی وبگاه

 نویسد:می وبگاه این. هستند کاهش حال در متحده ایاالت نظامی قدرت است، افزایش

 چین نظامی قدرت افزایش از ايفزاینده طور به متحده ایاالت مسلح یروهاين عالی فرماندهی

 و رزمی توان کاهش اصلی مشکل. است نگران کشور این »مهار« توانایی دادن دست از و

 با. است زرادخانه کاهش و مدرنیزاسیون مناسب سطح نبود همچنین و آمریکا ارتش دفاعی

 احیاي اقیانوسیه، و آسیا منطقه در خود مواضع قویتت براي آمریکا هايطلبیجاه به توجه

 عرضه وضعیت، کردن ترپیچیده. است دشواري بسیار کار آمریکا صنعتیـ نظامی توان

 کمبود حاضر حال در متحده ایاالت نتیجه در که است اوکراین به تسلیحات گسترده

 گردن روي هم تایوان اگر وکند. می تجربه را جاولین و استینگر مانند نظامی تجهیزات

 شد. خواهند خفه کامال  آمریکا مسلح نیروهاي بنشیند،

 تیپدام هامپتی تقلب ادعاي

 کارگران گفت: آمریکا ايدورهمیان انتخابات نتیجه به واکنش در آمریکا سابق جمهوررئیس

 جمهوررئیس ،»بایدن جو« به آریزونا تحویل براي آرا آوريجمع درگیر هادموکرات حامی

 هايصندوق کردن پر با تفاوتی هیچ و است گیريرأي در تقلب و کالهبرداري یک این بودند،

 متحده، ایاالت در کارمحافظه هايروزنامه تریناصلی از یکی پستنیویورك اما .ندارد رأي

 کنگره در قاطع پیروزي در خواهانجمهوري ناموفقیت دلیل به خود اول صفحه در را ترامپ

 از انتظارات که ايدورهمیان انتخابات از پس. گرفت سخره به ی،تدامپ هامپتی با او مقایسه با

 درباره صحبت به شروع متحده ایاالت در نکرد، برآورده را خواهانجمهوري بزرگ پیروزي

 جمهوررئیس تصمیم صورت در آن اندازچشم به و کردند حزب دوش بر باري عنوان به ترامپ

 .پرداختند 2024 انتخابات در جددم نامزدي براي سابق

  

  اخبار کوتاه ▼

 گرتحلیل عارف، پیمان /رقصی خوش یک پرده پشت ◄

 با امانوئل مکرون دیدار از افشاگري یک در ضدانقالب سیاسی

 خصوصی دیدار دیدار، این اصال« گفت: نژادعلی مصی

 حقوق نهادهاي عمومی دیدار بلکه نبوده؛ مکرون با نژادعلی

 طلبتجزیه جنبش و است بوده فرانسه جمهوررئیس با بشري

 این! بود داده را جلسه این ترتیب »ک ردها براي عدالت«

 کردستان کشور تأسیس خواستار عنوان این تحت جنبش

 و است سوریه و عراق ترکیه، ایران، از هاییبخش از متشکل

 »کند.می فعالیت سعودي اماراتی البی حمایت تحت

 شده عادي آمریکا مردم براي احتماال /یانپابی هايگاف ◄

 بدهد؛ جدیدي گاف باریک روز چند هر جمهورشانرئیس که

 صدا اشتباه تا خیالی هايآدم با زدن حرف و دادن دست از

ایاالت  جمهوررئیس بایدن، جو. شهرها و کشورها نام کردن

 کلمبیا از اشتباه به کامبوج جاي به شنبه روز متحده آمریکا

 آسیا شرقی جنوب کشورهاي اتحادیه نشست میزبانی بابت

 کنندهشرکت رهبران به خطاب بایدنجو . کرد تشکر) آن آسه(

 قبول خاطر به کلمبیا محترم وزیرنخست از خواهممی: گفت

 !کنم تشکر ASEAN ریاست و مسئولیت

 »الجدید الخلیج« خبري پایگاه /قاچاقچی شاهزادگان ◄

 دست عربستان، در مخدر مواد فمصر افزایش به گزارشی در

 صادرات و مخدر مواد واردات در سعودي شاهزادگان داشتن

 که آمده گزارش این در. است پرداخته دیگر کشورهاي به آن

 از درصد 45 از بیش 2019 تا 2015 هايسال بین عربستان

 به معروف »آمفتامین« نوع از مخدر ماده جهانی کشفیات

 .است داده اصاختص خود به را کپتاگون

 /هایپرسونیکموشک  سانسور باها آمریکایی کاسبی ◄

 آمریکا گفت: دفاعی و نظامی حوزه کارشناس شلتوکی محمد

 موشک به ایران دستیابی غربی، کشورهاي دیگر و

 دهند،می قرار شک مورد یا کنندنمی تأیید را هایپرسونیک

 نطقهم کشورهاي به توانندنمی دیگر کنند، تأیید اگر چون

 به چیزي و نداریم آن برابر در دفاع براي ايسامانه بگویند

 .فروشیمنمی شما

 عبري، هايرسانه چند هر /بود؟ کسی چه از پهپاد ◄

 فروند یک اشتباهی برخورد از ناشی را دیمونا در انفجار

 دیمونا شرق در خودي پهپاد یک با ضدهوایی موشک

 احتمال که کرده زدر بیرون به هاییزمزمه ولی دانند،می

 .نیست ذهن از دور مقاومت هايگروه برخی به پهپاد تعلق

 کانال رصد /اغتشاشات پایان از پس ملکه رسانه ریزش ◄

 کردن فروکش از بعد دهدمی نشان فارسی سیبیبی

 خبرپراکنی بنگاه این هايدروغ شدن برمال و ایران اغتشاشات

 این و شده اجهمو شدید ریزش با سیبیبی کانال اعضاي

  .دارد ادامه همچنان ریزش


