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 مستأصل دشمن و قوي ایران   حرف روز        ▼

 مانند هاییپدیده وقوع است ممکن که رایج تصور برخالف

 دشمن قدرت و خودي جبهه ضعف از ناشی را ایران در آشوب

 هاآشوب این اساس که است آن واقعیت اما بداند، استکباري

 مسیزده دولت سوي از کشور اداره ریل و مسیر تغییر در ریشه

 سویک از کشور مشکالت حل براي روشن دورنماي یک ایجاد و

 در هویژ به ایران راهبردي قدرت هايمؤلفه ارتقاي و حفظ و

 سایبري، هايتوانایی همچون دفاعی راهبردي هايتوانایی حوزه

 .دارد دیگر سوي از... و پدافندي پهپادي، موشکی،

 غییرت نبالد به سیزدهم دولت که کرد اشاره باید زمینه این در

 در محورغرب گراییجانبهیک و بیرون به نگاه از کشور اداره ریل

 روابط به بخشیتوازن و درون به نگاه به خارجی سیاست و روابط

 ملی امنیت سند در تصریح این وجود. است خارجی سیاست و

 به ایران اینکه بر مبنی میالدي 2022 سال در آمریکا

 برتري تاس قادر که یافته دست »سازيسرنوشت هايتوانایی«

 یراخ وقت چند اعتراف زمینه، همین در و بکشد چالش به را ما

 هانیج جنگ از بعد بار اولین براي اینکه درباره سنتکام رئیس

 ست،ا کشیده چالش به را منطقه در ما هوایی برتري ایران دوم،

 درون از آمریکا و هاغربی هراس تشدید گویاي کافی بقدري

 قیقا د که روندي باشد؛می ایران اسالمی جمهوري یابیقدرت

 رواین از. باشدمی غربی گرانسلطه مالحظات و منافع با مغایر

 جدید دوره اعضاي با دیدار در انقالب معظم رهبر که است

: فرمودند درستی و ظرافت به نظام مصلحت تشخص مجمع

 یرانا ملت دست ابتکار و است، انفعالی حرکت دشمن حرکت«

 لیداخ فضاي در آشوب ایجاد شد، گفته آنچه به توجه با. »است

 با رانای در که است روندي این در اختالل ایجاد منظور به ایران

 به آن کامل موفقیت که مسیري است؛ آن تداوم حال در قدرت

 آمریکا و هاغربی بازیگري هايبرگ تمام رفتن دست از معناي

 باشد.می نایرا اسالمی جمهوري قبال در

 زا بیش در ایران اسالمی جمهوري که همانگونه حال، این با

 نای از عبور توانایی هم است، کرده ثابت گذشته دهه چهار

 را خود یابیقدرت مسیر هم و دارد را هافضاسازي و فشارها

 هايقدرت هاينگرانی و مالحظات سازيدخیل بدون

 در اگرچه هاآشوب نای بنابراین،. داد خواهد ادامه استکباري

 ایجاد به قادر هاییحوزه در است ممکن کنونی برهه

 قتد با صحنه عمق به وقتی اما باشند، شده هاییاختالل

 در و اسالمی جمهوري یابیقدرت از حکایت که بنگریم

 و بهتر دارد، آن مقابل در غرب استیصال مقابل، نقطه

 و روشن آینده خوردن رقم به نسبت توانیممی تردقیق

 قلب تقو و اطمینان نظام و کشور مردم، براي ترامیدوارانه

 قربانی) مصطفی(               . باشیم داشته

 

 

 

 

 

 

  

 هستند؟ ایران سازيسوریه دنبال به چراگزارش روز           ▼

 شمال و منطقه کشورهاي در اسالمی بیداري بحث با همزمان و میالدي 2011 سال در

 وضوعم همین و شد شروع درعا استان و سوریه جنوبی مناطق در ییهااعتراض آفریقا،

 این روي بر سواريموج با که کرد فراهم خارجی بازیگران برخی سوءاستفاده براي را شرایطی

 همین شبیه .شود تحمیل کشور این بر داخلی جنگ که آوردند فراهم را شرایطی ها،اعتراض

 جرقه اب که بود ایران در اغتشاش و آشوب ایجاد براي خارجی طراحان ذهن در نیز سناریو

 ایجاد براي را شرایط هااستان سایر به آن تسري سپس و کشور هاياستان از یکی در اعتراضی

 .کنند فراهم ایران در داخلی جنگ

 به شداره ضمن آمریکا در خاورمیانه مطالعات مرکز مدیر امیراحمدي، هوشنگ: خبري گزاره

 ایران در هاآشوب و اعتراضات پرده پشت هاسازمان و کشورها«: گویدمی اهآمریکایی اهداف

 فعالیت نایرا تجزیه براي رسما لندن در اینترنشنال شبکه مخصوصا هاتلویزیون. هستند

 ایران کردن سوریه شانهدف کنند، نابود را ایران خواهندمی زن مسئله اسم به کنند؛می

 »!است

 علیه وریهس سناریوي تکرار از دشمن نکات، و مباحث این به وجهت با: تحلیلی هايگزاره

 :کنندمی دنبال را خاص هدف چند ایران

 توسط بارها گزاره این: مرزهادرون در سازيمشغول و ايمنطقه سطح در ایران ـ تضعیف1

 مرزهاي داخل به ایدب را جنگ که است شده مطرح آن ايمنطقه پیمانانهم و هاآمریکایی

 کرده ايیژهو تمرکز گزاره دو روي بر دشمن امر این تحقق براي. کشاند ایران درون و رانای

 از حمایت وم؛د اجتماعی؛ هايگسست افزایش و مذهبی و قومی هايشکاف ایجاد اول؛: است

  .داخلی جنگ ایجاد براي تروریستی هايگروه

 2011 سال رانبح از قبل تا وریهس: وابسته بازیگر به پیشرفته بازیگر یک از ایران ـ تبدیل2

 جنگزده کشور یک به بحران وقوع از بعد و داشت قرار آبادانی و پیشرفت مسیر در میالدي

 ـغربی محور ذهن در که سناریویی. بردمی زمان طوالنی هايسال آن بازسازي که شده تبدیل

 و ضعیف نایرا به قوي و ایران پیشرفته تبدیل بود، شده تدوین ایران براي عربی ـعبري

 ضربهپذیري رايب عاملی به همین و باشد نداشته را تهدیدها با مقابله توانایی که بود شکننده

 شود. تبدیل ایران

 از یکی ایران که اندیدهرس باور این به هاغربی: المللیبین و ايمنطقه معادالت تغییرـ 3

 اقتصادي، زا اعم مختلفی موارد در را این و است جهانی حتی و ايمنطقه مهم هايقدرت

 بر عالوه ایران وزهامر انرژي، بحث در مثال عنوان به. اندکرده مشاهده سیاسی و نظامی انرژي،

 این در نیز تأثیرگذار بازیگر یک عنوان به است، زمینه این در تولیدکننده کشـور یک اینکه

 یک نوانع به ایران از و ددار وجود وضعیت همین نیز نظامی عرصه در. دارد فعالیت عرصه

 علت هایکاییآمر که شده باعث موارد این. شودمی یاد آن جهانی سطح در برتر نظامی قدرت

 آن با مقابله ايبر و کنند معرفی ایران جهانی، و ايمنطقه سطح در را خود هايشکست اصلی

 .کنند استفاده طرحی و حربه هر از

 ایجاد و خودساخته هايبحران ایجاد با که است گرفته کار به را خود توان تمام اکنون دشمن

 فراهم مقاومت هايگروه و ایران علیه پذیريضربه افزایش براي را شرایط اغتشاش و آشوب

 و تحرکات ینا که داد نشان) یمن و لبنان عراق، در(ايمنطقه سطح در اخیر وقایع اما کند،

  فرهادي) محمدرضا(         . است اشتهنگذ مقاومت محور روند بر اثري هیچ هااغتشاش



 

    

   اخبار ▼

 هاپلتفرم نابرابر جنگ

 ایرانی هاياپلیکیشن و هارسانپیام برخی حذف پیرامون اياطالعیه در ارتباطات وزارت

 شاه تروریستی حادثه شهداي با مرتبط هايهشتگ و مطالب حذف: نوشت پلیگوگل توسط

 مظلوم، کودکان به مربوط مطالب حذف مشخص طور به و آمریکایی هايپلتفرم در) ع(چراغ

 حاوي آمیزتحریک ویدئوهاي ترویج حتی و انتشار اجازه دیگر سوي از و آرشام و آرتین

 حقوق و بیانآزادي تفسیر در را هاپلتفرم این دوگانه استاندارد از ايتازه سطح عیان، خشونت

 در خود انحصاري موقعیت از هاستفاد با پلیگوگل همچنین. است کرده آشکار بشر

 و هابرنامه از برخی محدودسازي فرآیند عرف، از خارج اقدامی در اندروید هايگوشی

. است کرده آغاز کاربران خصوصی حریم از حمایت بهانه به را ایرانی پرکاربرد هايپلتفرم

 از حمایت در خود قانونی رسالت و تکالیف به توجه با اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت

 ایرانی هايشرکت و هاپلتفرم سر پشت قد تمام کشور، اطالعات فناوري بوم زیست

  است. ایستاده دیجیتال اقتصاد حوزه خدمات دهندهتوسعه

 نداد جواب صهیونیستی پیراهن

 و قهوه سرزمین مردم رأي با دیگر بار برزیل اسبق جمهوررئیس داسیلوا لوال گذشته شب

 که است آمریکا منتقد شخصیت یک داسیلوا. شد تعیین برزیل جمهوررئیس نعنوا به فوتبال

 14 از تجاري روابط حجم و شد تقویت شدت به تهران و برازیلیا رابطه او مسئولیت دوره در

 متحده ایاالت که است این شود ذکر باید که مهمی . نکتهرسید دالر میلیارد 3 به دالر میلیون

 اینکه ترجالب و شود جمهوررئیس دیگر بار بولسونارو یعنی داسیلوا برقی تا کرد بسیاري تالش

 صهیونیستی رژیم پرچم تصویر با تیشرتی دادن، رأي هنگام در بولسونارو همسر رینالدو میشل

 اما کند واریز شوهرش سبد به را) صهیونیست مسیحیان( اوانجلیکها آراي بتواند تا پوشید را

 خورد. شکست آمریکایی ضد شخصیت یک از لسوناروبو و نگرفت نیز ترفند این

 آمدید خوش مدرنیته دنیاي به

 به هالووین جشن در جمعیت ازدحام«: نوشت توئیتی رشته در نگارروزنامه پناهی، مهدي

 تا مدرنیته! است داشته زخمی 100 و کشته 120 حداقل جنوبی کره در سلبریتی یک خاطر

 مشکالت که دارند اصرار برخی اما است کرده بهم هشبی را جهان هايآدم زیادي حدود

 مشکالت از خیلی... دهند ربط اسالمی جمهوري داريحکومت مدل به صرفا را ایران اجتماعی

 اسالمی جمهوري چه باشد شاه حکومت چه است؛ مدرنیته تعارضات از ناشی جوامع فعلی

 انگارينادیده حس یا آیندمی جودو به نوجوان و جوان تفاوتبی نسل یا دوزاري هايسلبریتی

 ببینید. هم مدرنیته تعارضات عینک از را ایران فعلی مشکالت. آیدمی وجود به

 ...انگار نه انگار

 از بیش گذرد،می اندونزي ورزشگاه حادثه از ماه یک حدود«: نوشت خود توئیت رشته در کاربري

 خاصی ايرسانه کار حادثه این روي آیا ببیینم کردم صبر االن تا من. زخمی و کشته سیصد

 او علیه ايماهواره شبکه 260 و نیست ایران اینجا چون چرا؟. پردازش ايذره از دریغ اما شود؛می

 نه اي،جریمه نه شد، روشن شمعی نه. دهند ضریب را انسانی فاجعه این تا کنندنمی فعالیت

 براي ايسوژه البته و ماست مقابل ههجب خبط از بزرگ نمونه یک این! هیچ ترندي، نه تهدیدي،

  نیستند! آدم ما مقابل هايرسانه دید از اینها انگار. جنوبی کره در کشته 150 هم حاال و! رسانه سواد

 هااالغ و فیل رقابت آغاز

 زودهنگام گیريرأي در گیري،رأي مرکز یک در حضور با آمریکا جمهوررئیس بایدن جو

 من: گفت خبرنگاران جمع در دادن رأي از پس بایدن. کرد کتشر ايدورهمیان انتخابات

 بینش دو بین اساسی انتخابی. است انتخاب یک نیست، رفراندوم یک این. دارم خوبی احساس

 که دهدمی نشان هانظرسنجی اغلب که است حالی در این. کشور براي متفاوت بسیار

 پیروز هادموکرات و گیرندمی دست رد را نمایندگان مجلس کنترل دیگر بار خواهانجمهوري

 بود. نخواهند انتخابات این

  اخبار کوتاه ▼

 در کاربران فعالیت مقایسه /نزول خط روي اینستاگرام ◄

 دهدمی نشان آن فیلترینگ از بعد و قبل فارسی، اینستاگرام

 در آن ایرانی کاربران فعالیت میزان از گیريچشم کاهش که

 مجموعه آماري گزارش اساس بر. است داده رخ پلتفرم این

 تهیه دیجیاتو درخواست با که LifewebIR@ وب الیف

 69 مدت این در اینستاگرامی هايپست تعداد است، شده

 درصد 64 نیز فعال کاربران میزان و داشته کاهش درصد

 هايبخش دیگر در منفی آمارهاي. است کرده پیدا کاهش

 گیرچشم کاهش و شودمی دیده نیز اجتماعی شبکه این

 .است داده رخ نیز هاپست کامنت و الیک تعداد

 رئیس عنوان به نفت وزیر /دالري میلیارد 40 سفر ◄

 عازم امروز روسیه، و ایران اقتصادي مشترك کمیسیون

 مشترك کمیسیون نشست شانزدهمین در تا شودمی روسیه

 قابل محورهاي از یکی. یابد حضور روسیه و ایران اقتصادي

 دالري میلیارد 40 نامهتفاهم تکلیف تعیین بحث کره،مذا

 پایان در که اسنادي و سفر این شودمی برآورد که است

 اقتصادي هايهمکاري مشترك کمیسیون شانزدهمین

 در عطفی نقطه بتواند شود،می امضا روسیه در مسکو ـتهران

 .باشد نامهتفاهم این اجراي مسیر در تسریع و دهیجهت

 ساله، 75 پاراچا اهللاسیف /محاکمه بدون حبس سال 17 ◄

 و حبس سال 17 تحمل از پس گوانتانامو، زندانی پیرترین

. شد آزاد سرانجام دادگاه، جلسه یک حتی برگزاري بدون

 امالك داراي و کردمی زندگی آمریکا در هاسال که پاراچا

 هايبرج به القاعده حمله از پس بود، نیویورك در متعدد

 تایلند در و 2003 سال در نیویورك، در جهانی جارتت مرکز

 در و دستگیر تروریستی گروه این با ارتباط ظن به

 .بود شده گوانتانامو روانه 2004سال

 و عالی دادگاه سابق قاضی آربور، لوئیز /باش خودت فکر ◄

 ايصفحه 404 گزارشی طی کانادا ملی دفاع وزیر آناند، آنیتا

 تجاوز(بیشتري آسیب با کانادا ارتش در زنان که کردند اعالم

 تا شوندمی مواجه همرزمان جانب از) جنسی تعرض و

 نیست بهتر ترودو«: نوشت مطلب این نقد در کاربري. دشمن

 کشور زنان وضعیت به اول ایران امور در دخالت جاي به

 ».کنه رسیدگی خودش

 آمریکا پرس فریدم مجموعه آمار طبق /نمیرید تناقض از ◄

 انتشار جرم به را نگارروزنامه 117 حدود 2020 سال در

 بعد! است کرده بازداشت آشوب به تحریک و دروغ اخبار

 را ایران در نگارروزنامه جاسوس دو بازداشت آمریکا همین

 کردند اعتراف خودشان که جاسوسانی! است کرده محکوم

  اند!داشته مأموریت و دیده آموزش

 یالثارات« سرخ پرچم اهتزاز زا پس /است قطعی انتقام ◄

 حاج خون انتقام نشانه به جمکران گنبد فراز بر »الحسین

 شهداي خونخواهی نشانه به پرچم این گذشته روز قاسم،

 .درآمد اهتزاز به حرم این گنبد فراز بر) ع(چراغ شاه حرم

 


