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 این بولتن صرفا در یک نسخه آماده و منتشر شده است.

بمنظور ضرورت آشنایی و اطالع رسانی دقیق تر از آخرین اخبار و تحوالت پشت پرده سیاست ، شایعات، فضای مجازی،  
مطالب منتشر شده در مطالبات واقعی و غیر واقعی مردم،ترندهای فضای مجازی،تحوالت منطقه و حوزه بین الملل، رصد 

خصوص اهم شبهات مربوط به مقام معظم رهبری، سران قوا و فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی و چهره های خبر 
ساز هفته و همچنین آخرین وضعیت امنیتی سراسر کشور، خبرنامه ویژه ای به همت جمعی از صاحبنظران رسانه جمع 

با توجه به مشغله ها و تراکم کاری صرفا جهت بهره برداری سردار سرلشکر پاسدار آوری و تدوین شده است. این بولتن 
 حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی تنظیم و ارایه شده است.

 

 رهبری معظم مقام به مربوط های شنیده

 ان درباره شورای ائتالفهای حضرت آقا به ایشجزئیاتی از دیدار اخیر حدادعادل با رهبر انقالب و توصیه

آبان ماه دیداری با رهبر معظم انقالب داشته و گزارشی در خصوص وضعیت و  14غالمعلی حداد عادل روز شنبه 
های شورای ائتالف نیروهای انقالب به معظم له ارائه کرده است. وی در این جلسه گفته است ما زمانی در جریان فعالیت

 مهدوی کنی و مرحوم عسرراوالدی داشتیم که برای جریان انقالب مرجع و معتمد بودند و انقالب بزرگانی همچون آیت هللا
 شود.ها اعتماد داشتند اما االن خالء وجودی چنین اشخاصی حس میاضالع جریان انقالب به آن

ما وارد صحنه شویم  حداد عادل همچنین گفته است: این را وظیفه خود میدانم حاال که از وجود چنین افرادی محروم هستیم،
هایی که هست پرچم را نره داریم و بایستیم. میخواهم بدانم نظر شما چیست و آیا این راهی که شورای ائتالف و با دشواری

 رود درست است و باید همین مسیر را ادامه بدهیم و یا نظر و نراه و ماموریت دیرری مد نظر شما است؟می

ادعادل فرمودند: " اصل اینکه نیروهای انقالبی جمع شوند و با هم ارتباط داشته باشند رهبر انقالب در پاسخ به سوال حد
اتفاق مبارکی است و حتما این مسیر را ادامه دهید ولی مراقبت کنید که فقط برای انتخابات کار نکنید. انقالب خیلی از مسایل 

ده و بدنه و جبهه نیرومندی از نیروها را تشکیل دهید و موضوعات را همراه خودش دارد و شما باید ارتباطات تان را گستر
هایی مثل اغتشاشات و اتفاقات اخیر وارد صحنه می شود.بخشی از ساخت این بدنه نیرومند با جهاد تبیین محقق تا در زمان

 شود.شود ولی اگر شما کار را فقط در انتخابات خالصه و تعریف کنید این بدنه نیرومند تشکیل نمیمی

های ما تعدد کسانی است که هنوز خیال ریاست جمهوری از ذهنشان د عادل اینجا عرض می کند که یکی از گرفتاریحدا
بیرون نرفته است و تعدادی آدم حرف زدن و موضع و سکوتشان برای این است که دنبال ریاست جمهوری هستند و پرونده 

ها هیچ هزینه ای نداشته باشد. ما با جامعه روحانیت االن نرئیس جمهور شدن را نبستند و طوری حرف میزنند که برای آ
کنند اما ما سکوت کردیم البته به نظر مشکل داریم و با شورای وحدت و آقای بادامچیان هم همینطور و دارند ما را اذیت می

 گسترده باشد. بنده و رسد در حال بازگشتن هستند و نظر ما این است که چتر وحدت باید روی سر همه جریانات انقالبمی
کل جریان شورای ائتالف حمایت از آقای رئیسی را وظیفه خودمان میدانیم اما در عین حال آقای رئیسی هم در اداره کشور 

ای با ایشان داشتیم و یک بار هم بعد انتخابات خدمت ایشان رفتیم ولی به خواسته ما عمل کند. ما جلسههیچ مشورتی با ما نمی
 گیرد.ها میها را از آنها محاصره است و مشورتای از پایداریر ما این است که رئیسی درحلقهنکرد و تصو

رهبر انقالب فرمودند شورای ائتالف ایده خوبی است اما آفتش این است که محصور به انتخابات شود. اگر شورا را انتخاباتی 
میشود که ائتالف از درون دچار تقویت شود یعنی اینکه بروید نکنید و به تربیت و پرورش نیرو اهتمام ورزید، نتیجه این 

 این جریان نیروهای انقالب را پرورش دهید و تکلیف شما فقط انتخابات نیست.

اجتماعی متشکل از نیروهای انقالب و  –حدادعادل می گوید برای اداره کشور و نظام نیازمند یک تشکیالت پایدار سیاسی 
 ی هستیم که رهبر انقالب نیز این موضوع را تایید کردند و فرمودند درست است.شبکه سازی و کارتشکیالت

 گیری برخی اعضای مجمع تشخیص در ماجرای اخیرگالیه رهبر انقالب  از عدم موضع



در جریان دیدار حداد عادل با رهبر انقالب، آقا درباره حوادث اخیر دلخور بودند که چرا برخی خواص سکوت کردند؟ 
ه چرا کنم کسم چند نفر از اعضای مجمع را بردند و گفتند غیر از شما که موضع خوبی گرفتید بقیه را تعجب میایشان ا

 سکوت کردند؟

های بیدار ماندید و صحبت 12.30تا ساعت  88میخوابید سال  10.30حداد عادل می گوید من میدانم که شما که شب ساعت 
ها به ما دید. اما این بار اگر در تلویزیون نرفتیم دلیل عافیت طلبی ما نیست. آنمن را در تلویزیون گوش کردید و تحسین کر

اند. من چندبار پیریری کردم اما امکان حضور ندادند. در مراسم تشییع طلبه شهید آرمان دهند و ما را تحریم کردهآنتن نمی
توانم به مدید موضع گیری و سخنرانی کنید؟ نمینیا 88علی وردی رفته بودم. مردم مرا دوره کردند که چرا شما مثل سال 

 دهند.مردم برویم تلویزیون به من تریبون نمی

 یکی از چهره های سیاسی تقدیر مقام عالي رتبه از زحمات فراجا 

شنیده شده است که سردار اشتري دیداري با مقام عالي رتبه داشته است و گزارشي از وضعیت و اقدامات فراجا ارائه کرده 
 اند.ست که مقام عالي رتبه در مجموع از زحمات فراجا و اقدامات در این مدت تقدیر کردها

 برخورد با سردار اشتری 

های ناصحیح نیروی انتظامی درباره ماجرای مهسا و موضوع زاهدان با سردار اشتری رهبر انقالب نسبت به ارائه گزارش
 اند.برخورد کرده و به وی تذکر جدی داده

 تاکید چندباره مقام عالي رتبه که به آن عمل نشده است

اند که توان و سازماندهي و امکان ادعا شده است که در چند سال اخیر مقام عالي رتبه بارها به مسئوالن امر تاکید کرده
ه در ر باز هم از این کهاي اخیاند و بعد از بروز آشوبرزمي بسیج باید افزایش یابد که متاسفانه در این زمینه کوتاهي کرده

 این زمینه کوتاهي شده است و توان و سازماندهي بسیج تقویت جدي نشده است گالیه شده است.

 دیدار دست اندرکاران کنگره شهدای قم با رهبر انقالب

 وگو داشته اند.آبان ماه با رهبر انقالب دیدار و گفت 7اندرکاران برگزاری کنرره شهدای قم شنبه دست

 رهبر انقالب به انجام اصالحات اساسی در حکمرانی کشورعزم 

حجت االسالم والمسلمین حجازی یکی از مسئوالن دفتر مقام معظم رهبری در نشستی با جمعی از اصحاب رسانه گفته که 
 رهبر انقالب درصدد انجام اصالحات اساسی در حکمرانی کشور هستند.

 نظران در این باره است.های کارشناسان و صاحبدیدگاهآوری نظرات و دفتر رهبری در حال جمع

 پخش مستند غیررسمی دیدار رهبر انقالب با گروهی از جهادگران

 مستند غیررسمی دیدار رهبر انقالب با گروهی از جهادگران به زودی از صدا و سیما پخش می شود.

 تجلیل مقام معظم رهبری از نماینده کاشمر

حرمتی کردند جواد نیک بین نماینده مردم در مجلس از حوزه انتخابیه کاشمر، کوهسرخ، بردسکن و لبه ای که به او بیط
 آباد در استان خراسان رضوی است.خلیل

و از دفتر خود  االسالم نیک بین نماینده کاشمر در قالب عمامه پرانی را رهبر انقالب مشاهده کردهکلیپ اهانت به حجت
ت ای فوق العاده ساده زیسبا وی از خدمات و اقدامات وی تجلیل کنند. حجت االسالم نیک بین نمایندهخواسته اند تا در تماسی 

 کند.های جهادی در مناطق محروم کشور فعالیت میبوده و در خانه اجاره ای زندگی می کند. وی در قالب گروه

 دستور رهبر انقالب درباره مجازات آشوبگران و اغتشاشگران

ح شده مبنی بر این که رهبر انقالب تاکید کرده اند که نباید اعدام افراد شرکت کننده در آشوب ها و اغتشاشات ادعایی مطر
 خیلی گسترده باشد. بلکه در حد قصاص با شکایت شخصی باشد.



 دستور رهبر انقالب برای دلجویی از مردم زاهدان

هبر انقالب کرده است. رهبر انقالب در حاشیه این گزارش شورای عالی امنیت ملی گزارشی را از ماجرای زاهدان تقدیم ر
 برای دلجویی از مردم زاهدان دستوراتی داده اند.

 

 رهبری معظم مقام علیه شبهات اهم

 ادامه واکنش ها به اغتشاشات اخیر با القای "دشمن محوری" رهبر انقالب   

 ظهارات و مطالب جریان معاند و شبهه افکن دیده می شود.شبهه قدیمی دشمن محوری بواسطه اغتشاشات اخیر، در برخی از ا

  :مصادیق و محورهای شبهه 

، از تزار و نازی تا جمهوری اسالمی/ دیکتاتورهای ستمگر و سرکوبگر، برای توجیه اعمال "دشمن خارجی"حسن ماکیانی )کلمه(: 

استفاده کرده اند؛ تزار به مردم تلقین میکرد که « رجیواژه دشمن خا»سرگوبگرانه خود، و دور کردن نفرت از خویش، همیشه از 

را عامل همه گناهان معرفی می « قوم یهود»عامل همه بدبختی ها و فالکت های مردم روسیه اند....در آلمان نازی، هیتلر هم « خارجیان»

 عترضین به حقوق از دست رفته شانکرد و حال هم رهبر مطلقه جمهوری اسالمی، همه مشکالت کشور و مردم و کشتار و ضرب و شتم م

ن نسبت داده است....او به جای شنید« طراحی آمریکا، رژیم صهیونیستی و دنباله روهای آنها»و مردم جان به لب رسیده در خیابان را به 

دهد و میصدای به حق معترضین و حل مشکالت آنان، صورت مسئله را پاک کرده و مشت آهنین و سرکوبگر خود را به مردم نشان 

 1همچنان در توهم قدرت سروری و ترک تازی است؛ ولی فراموش کرده که گاهی چه زود دیر می شود!

است، در واقع  یک « محوردشمن»رضا علیجانی )سحام نیوز(: جمهوری اسالمی یک حکومت دشمن پرور است/ ج.ا که یک حکومت 

های اجتماعی را فعال کرده است... ج.ا در این چهار دهه زمان همه گسلبا همه اقشار جامعه در افتاده و هماست؛ « پروردشمن»حکومت 

هیچگاه تحت این همه فشار نبوده است. اینک با همه سرکوب ها اما نتوانسته اعتراضات را جمع کند. اعتراضات هم البته هنوز زورش به 

 2سرحد جمع کردن ج.ا نرسیده است.

 توئیت ها:

]توئیتی با القای دشمن محوری؛ در این توئیت برش هایی از بیانات رهبری  انتخاب و  پشت سر هم قرار داده شده و تعداد واژه  های 

 دشمن و مشتقات آن در کالم ایشان ثبت شده است.[

                                                 
1 - https://t.me/kaleme/29821 
2 - @Sahamnewsorg 



     

 

 ارزیابی و تحلیل

 رهبر معظم انقالب بوده است؛ به "دشمن محوریِ"های دشمن در سالیان اخیر تاکید بر یکی از محورهای مهم القائات و شبهه پراکنی 

این معنا که رهبری با دیدگاهی مبتنی بر توهم توطئه به منظور سرپوش گذاشتن و یا انکار مشکالت داخلی ) مشکالتی که نتیجه سیاست 

اقعی و یا فرضی منتسب می کنند. در برخی از فتنه های اخیر به گزاری های ایشان بوده(،  همه  کاستی ها و معضالت را به دشمن و

به بعد این شبهه پررنگ تر شده است. با توجه به برخی مشکالت معیشتی داخلی از یک سو و عملیات سنگین روانی  98خصوص از آبان 

ر معرض برخی از افراد انقالبی نیز دو جنگ ترکیبی این دشمن از سوی دیگر امکان این وجود دارد که قشر خاکستری و ضعیف و حتی 

 این شبهه قرار گرفته و از آن تاثیر بپذیرند.

 محورهای اقدامات پیشنهادی:

تبیین صحیح و عقالنی درباب موضوع مهم دشمن در وجوه نظری و عملی؛ در سطح نظری می بایست به اهمیت موضوع دشمن در دانش 

بعد عملی نیز الزم است تا با توجه به قرائن و شواهد فراوان  در تاریخ انقالب اسالمی از  سیاسی و برخی از مکاتب فکری اشاره نمود. در

 آغاز تا به امروز از اقدامات دشمن سخن گفت.

ی رتبیین حضور تمام عیار دشمن با ابزار جنگ ترکیبی در فتنه اخیر؛ الزم است تا در این راستا از قالب ها و ادبیات گوناگون بهره برد. دو

از سخنان کلیشه ای و سخن نو گفتن در این موضوع اهمیت فراوانی دارد. برخی از افراد جریان انقالبی به منظور تبیین نقش دشمن، صرفا 

به تکرار کردن بیانات رهبر انقالب اکتفا کرده و توضیح و تشریح اضافه ای بکار نمیبرند. این شیوه برای مخاطب عام و خاکستری پس 

ابل قبول است. الزم است تا خطوط کلی منویات رهبری با شیوه منطقی و رجوع به شواهد در عالم واقع متناسب با دریافت زننده و غیر ق

 مخاطب عام تبیین شود.



تحلیل فتنه اخیر با تمرکز بر عاملیت دشمن  بدون انکار مشکالت و معضالت داخلی و البته با رعایت غلو نکردن درباب مشکالت میتواند 

 شا باشد.کارگ

ی صورت کار درخور "دشمن"درباب حکمت بیانات رهبری در مقاطع گوناگون و بخصوص در فتنه اخیر با تمرکز معظم له بر موضوع 

نگرفته و این سبب میشود که جریان معاند با عملیات پیچیده رسانه ای و روانی چنین القا کند که با وجود مشکالت داخلی کشور، رهبر 

دشمن توجه می کند. در این موضوع به نظر میرسد که میتوان اوال تبیین نمود که رهبر انقالب هیچ گاه مشکالت داخلی را  انقالب تنها به

نادیده نینگاشته و در بسیاری از موارد خودشان مطالبه گر اصلی بوده اند )موضوعاتی همچون عدالت، مقابله با فساد و...(؛ مشکالتی که 

قالب و دیدگاه های رهبری حادث شده اند.  در ثانی با تحلیل درست فتنه اخیر و بدست دادن روایت منطقی از در نتیجه دوری از خط ان

آن باید سهم هر کدام از عوامل پدید آورنده فتنه مشخص شود. در این بررسی، وزن و نقش دشمن خارجی با توجه به ابزار جنگ ترکیبی 

خواهد شد. بخصوص تاکید بر آنکه مشکالت داخلی  اعم از کوچک و بزرگ همواره برای بسیار مهم تر از مشکالت داخلی نشان داده 

دشمن معاند قابل سوء استفاده بوده و در فتنه اخیر ماجرای مرگ خانم امینی و موضوع زنان )صرف نظر از وسعت و یا کوچکی معضل( 

نکته آخر تبیین این نکته که موضع گیری ها و خط دهی های رهبر بهانه ای بیش نبوده و بهرحال دشمن در هر حال  بهانه را می یابد. و 

انقالب در بزنگاه هایی همانند فتنه اخیر می بایست براساس تدبیر، غیر منفعالنه و هجومی باشد تا دشمن ذره ای انفعال و سستی احساس 

ت را نشان داده  که البته این به معنای انکار مشکال نکند. عالوه بر این، تاکید معظم له بر موضوع دشمن،  وزن این عنصر در بروز فتنه

 داخلی نیست.

 فضاسازی حجاریان به بهانه اغتشاشات اخیر   

در این گفت و گوی بلند حجاریان مدعی است که مواجهه حاکمیت با معترضان، به علت دستگاه تحلیلی معیوب، نادرست است. به زعم 

 سی است.او مقصر و مسئول مشکالت اخیر نظام سیا

  :مصادیق و محورهای شبهه 

ان، یک مصاف حقیقت رفته و به ازای هر جحجاریان )گفت و گو با انصاف نیوز(: با تأسف باید گفت دستگاه تولید اخبار رسمی به

« حقیقت»ه اندازی بستاند. متأسفانه داند و حتی پیش از آن انسانکه همه اهل ایرانآنکه توجهی شود به اینروایت تولید کرده است! بی

اش اصلی درباره اعتراضات سراسری اخیر باید بگویم ما تقریباً با جمعیتِ معترضِ همگن مواجه هستیم که حامالن سکه رایج شده است....

متوسط  هتر است. از طرف دیگر، شهرهای بزرگ و طبقبینیم رنگ زنانه اعتراضات پررنگطور که میجوانان و زنان هستند؛ البته همان

ای است از هاند که این نشانهای مختلف درگیر اعتراض شدهشان وجود داشت، با درجهتفاوتیهایی مبنی بر خاموش شدن و بیکه تحلیل

گفتند می ۹۸ اما معترضان آبان« خواهیم زندگی کنیممی»گویند خوب است بگوییم که معترضان جنبش مهسا می زنده بودن جامعه....

شود از میان این دو تفاوت است اما هسته اصلی ماجرا به سیاست مرتبط است و این، کلید فهم ماجراست و نمی«. هیم زنده بمانیمخوامی»

 آن طفره رفت....

کته شان معیوب است. در عین حال باید به یک نپذیرم و معتقدم دستگاه تحلیلیمن در مجموع منطق مواجهه حاکمیت با معترضان را نمی

 به لب رسیدگی ها بودند؛ جانبه لب رسیده ماندن بود یعنی حامالن جنبش، جاندغدغه اصلی زنده ۹۸ اشاره کنم. در اعتراضات آبانمهم 

ها چیزی برای از دست دادن نداشتند و حتی، حاکمیت بعد از برخورد سفت و از فقر و یا ترس از سقوط به چاله فقر. واقعاً بعضی از آن

وع کرد به صورت نمایشی شرکم در گفتار و بعضاً بهمید؛ فهمید که چه اشتباه مهیبی کرده است. به همین خاطر دستسخت این را فه



نندگان را اساساً کبار اعتراضشان. اما االن حاکمیت یک اشتباه جدیدتر مرتکب شده است. اینخواندنها و حتی شهیدباختهتفکیک جان

 م!دارِ پررو را بگیریپولشان این است باید حال یک مشت بچهریزد. گویا در ذهنروی آتش می شناسد و مدام نفترسمیت نمیبه

ت جمهور شود، و یا وقتی مجلس استصوابی درسکنند تا رئیسمن قبالً گفته بودم وقتی جلوی پای آقای رییسی فرش قرمز پهن می

دموکراتیک طور است. در شرایط دموکراتیک و حتی نیمهایند. االن وضعیت شود که یک نفر مُشار بالبَنان شواش این میکنند، نتیجهمی

« درصدت کو؟! ۶۳»گفتند: نژاد میمثالً خطاب به احمدی ۸۸خاطر داشته باشید سال گونه نیست. اگر بهشود اما االن اینشعارها پخش می

کدست دانست یشناسد. شاید حاکمیت نمینه حتی کابینه را می آورداش را میجمهور کار دارد، نه اسمولی االن کسی نه به رأی رئیس

هر حال این تغییر وضعیت در گفتار معترضان، روحیه جوان مؤمن و انقالبی را به مرز  اش دارد. بهشدن قدرت چنین دستاوردی هم برای

 انفجار رسانده است.

های نامربوط به سرعت اکو هستند. االن حرف گوییدرشتاش اهل تحقیر کردن و حامیان واقعیت این است ساخت قدرت و شبکه

 گونه نیست.کار کنترل شده بود اما اکنون این گردد. قبالً اینشود و با یک هشتگ به مرجع صدورش بازمیمی

یاسی است و ر ایران سشد. نباید از واقعیت فرار کرد! مسئله حجاب د شاید نیّت معترضان در ابتدای امر سیاسی نبود، اما باالخره سیاسی

کند. می چیز را سیاسیای همهشود. از این گذشته، بازنمایی رسانههای نه گفتن به ساختار سیاسی محسوب میحجابی از جمله روشبی

سیاسی  کند که باز هم غلظتعالوه بر این درگیر شدن وابستگان سیاسی حاکمیت در ماجرای حجاب خود به خود نوعی تضاد درست می

 کند.جرا را بیشتر میما

ای داریم به اسم جمهوری که در آید. مثالً کلمهکه در تحلیل شرایط به کار ما می« هاتجاوز به واژه»اصطالحی رایج است تحت عنوان 

 ،ام. این اتفاق برای پارلمان، حزبباره مفصل بحث کردهدنیا تعریف مشخص دارد اما در ایران قلب ماهیت شده است. من در این

 گوییم.گوید و ما چه میساالری و حتی دولت و وکالت رخ داده است. معلوم نیست دنیا چه میمردم

هستند.  نوعی معترضهای الئیک و مذهبی، سیاسی و غیرسیاسی وجود دارد یعنی اگر توجه کنید همه بههای نسلی در خانوادهاالن تنش

طرف دیگر  کنیم.  ازترضان معتقدند بقیه عمرمان را با ایدئولوژی و سیاست تلف نمیبینیم که معوضوح میدر جامعه هم عالئم آن را به

عبارتی  تر هستند؛ بهجوانان جذاب شده است چون متنوع وتو برایهای خارجی مثالً منهاست شبکهاز یک نکته نباید غافل شد. مدت

نوعی ن به هستند چو« سالم فرمانده»نان معترض، منتقد و مخالف سرود جوا گویند. شما ببینید اینمی« نه»ها به شنیدن تبلیغات جوان

 کنند.را دنبال می« رهایی»اند و خودبسندگی رسیده

دنظر که در مسیر و گفتمان و شیوه بیان تجدیشرط آن طلبان در زمینه فهم جوانان تجارب موفقی دارند و هنوز هم جای امید هست بهاصالح

شود. آن  با اعتصاب همزمان« اعتراضات آبان»و « جنبش مهسا»هایی مانند ا باید به فکر روزی باشیم که جنبشاساسی صورت بگیرد. م

 زند.وقت باید از چین نیروی نظامی وارد کنند! نیرویی که حقیقتاً لطمه بزرگی به جوانان می

مغز است؛ باید در مقابل اینان که به قول خودشان شکهای منجمد و خاش در مقابل آدممرزبندی دوم ایدئولوژیک و سیاسی است. اولین

طلبی، تپذیرند. عالوه بر این من با عظمکنند و مسئولیت هم نمیاند، ایستاد چون حقیقتاً کشور را نابود میترمز و فرمان ماشین را کنده

قرا گیرند و کشور را به قهایران را هدف می ها جز به جزشدن هم مرزبندی دارم. همه اینطلبیِ حاکمیتی و پادگانیپرستی، جنگشرق

 برند.می



باید بگویم که فرق است بین مقصر، قاصر و مسئول، و گره کار اینجاست. اگر دنبال تقصیر بگردیم باید عوامل مختلفی را احصاء کنیم 

بینی شی دارد اما عدم درک، نداشتن پیاما قاصر و مسئول حتماً نظام سیاسی است. گرمایش زمین و شرایط اقلیمی به عوامل زیادی بستگ

حثی شدن مردم زاهدان و... ب حل به دولت مربوط است. ولی شلیک به هواپیمای اوکراینی، ماجرای کشته شدن مهسا امینی، کشتهو راه

 است که از جمیع جهات به دولت مربوط است؛ یعنی دولت هم مقصر و هم قاصر و هم مسئول است.  

که باید از جامعه دفاع کنند. اکنون جامعه معترض است و تعدادی کشته بر روی سیاسی دارند و آن این-وضع اخالقیطلبان یک ماصالح

طلبان قدر عزا بر سر جامعه ریخته است که فرصت زاری ندارد. اصالحها دفاع کنیم. به قول گلشیری: آناش مانده است. ما باید از ایندست

ع اخیر ها را ترغیب کنند تا همه وقاییاب بروند و آنهای حقیقتدنبال گروهطلبان باید بهرف دیگر، اصالحباید کنار مردم باشند. از ط

 ند.جا نقش و مُهر خود را بزها در ضمیر مردم آنخصوص فجایع جمعی مانند زاهدان که ممکن است سالپیگیری و ثبت و ضبط شود به

اید یا خیر. این روش و رویه معطوف به حل مسئله نیست. یعنی اطالعات سپاه را خواندهدانم اطالعیه مشترک وزارت اطالعات و نمی

بینیم که از االن تصویر اقتصاد کشور در آستانه نوروز ها ندارد. اگر نگاهی به آمارها و روندها بیندازیم، میها و گعدهتفاوتی با نطق

وید گها به ما میت دولت و مجلس هم اظهر من الشمس است. همه اینالمللی ایران هم مشخص است، کیفیمشخص است، وضعیت بین

پله مشکالت را تر؛ به شکل سینونسی منتهی با فرکانس بیشتر. اگر حاکمیت پلهتر، یکی خفیفروند؛ یکی قویآیند و میاعتراضات می

گو با وفتکه معتقدم باب گرغم اینر نیست. من بهتواند اعتراضات را هضم کند و اگر نتواند تغییر و بهبودی متصوگاه میحل کند آن

وگیری های دلبخواهانه جلشدگان اخیر از رویهخواهم بگویم، باید در برخوردهای قضایی با بازداشتحاکمیت باز نیست اما مصرانه می

خودسرانه  د آن فرد لباس شخصی است کهمانن« کنیمدارش میشناسنامه»کنیم یا که بگوییم فردی را از حقوق اجتماعی محروم میکرد. این

 3زند.دست به هر کاری می

 ارزیابی و تحلیل

از آغاز اغتشاشات و ناآرامی های اخیر، افراد مهم جریان اصالح طلب کوشیده اند تا روایتی از علت شکل گیری اغتشاشات  بدست 

زیاد و با ادبیات گوناگون تولید شده و می شوند. نکته مهم این که برغم تنوع گفتاری و محتوایی این تحلیل دهند. این روایت ها در حجم 

ها ) از نگاه های چپ قدیم و جدید تا اندیشه راست و لیبرال(، فصل مشترک همه آنها  مقصر دانستن نظام سیاسی جمهوری اسالمی و به 

 است. طور مشخص والیت فقیه و سیاست های رهبری

نکته مهم دیگر در تحلیل های اصالح طلبان این است که این افراد سعی بر آن دارند که به نوعی منویات خود را در پس تحلیل ها پیش 

ه دبرند. به این معنا که اوال تحلیل ها و شبهات پیشین خود درباب نظام و رهبری را بر این حوادث بار کرده و درثانی تالش می کنند تا آین

حتمالی این اغتشاشات را در مسیر مطلوب خودشان هدایت کرده و حتی رهبری آنها را در دست گیرند. سخنان حجاریان با توجه به ا

 نقش او در میان اصالح طلبان رادیکال حائز اهمیت است.

 برخی از محورهای پیشنهادی:
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حران داخلی جریان اصالحات به بیرون آن یعنی حاکمیت است. به نظر می آید، کاری که حجاریان در این مصاحبه انجام داده، حواله ب

 بنابراین در واکنش به چنین فرار به جلوهایی چند پیشنهاد قابل ارائه است:

 اول، احصای اتهامات مطرح شده و راستی آزمایی آن با واقعیت های موجود.

 .دوم. وارد آوردن اتهام خشونت خواهی به عناصر اصلی جریان اصالح طلب

سوم. آگاهی بخشی با این مضمون که چنین اقداماتی با هدف انحراف در مطالبات عمومی مطرح شده، انحرافی که منافعش را این جریان  

 سیاسی خواهد برد نه جماعت معترضین.

 تی می بیند.چهارم. پنهان خوانی و ردیابی مصادیقی که نشان می دهد چرا جریان اصالحات واقعیات اجتماعی را با نگاه امنی

 پنجم. تحلیل وضعیت بحرانی جریان غیرانقالبی به دلیل دوری از قدرت سیاسی و کاهش قدرت اجتماعی.

 ششم. احصای مصادیق متعدد دست اندازی به حقیقت توسط جریان اصالح طلب در همان موارد ادعایی حجاریان.

 دوران روحانی. هفتم. روایت مسئولیت ناپذیری و عدم گردن گیری ناکارآمدی های

 هشتم. تحلیل هایی با این مضمون که جریان اصالحات نه تنها راه حل معضالت بلکه بوجودآورنده آن مسائل است.

  

 واکنش ها به بیانات رهبری در دیدار با دانش آموزان    

اضات به دشمنان بر اساس دشمن انتساب اعتر"و  "تحلیل نادرست رهبری از اعتراضات"در مطالب و اظهارات منتشر شده، دو محور 

مهم ترین محورها بوده اند. کانالیزه شدن رهبری و نرسیدن اطالعات درست به ایشان، تردید در جنگ ترکیبی و مقصر بودن  "محوری

 سیاست خارجی نظام نیز در برخی از مطالب آمده است.

  :مصادیق و محورهای شبهه 

ای، رهبر جمهوری اسالمی، روز چهارشنبه در اضات مردمی در ایران همچنان ادامه دارد، علی خامنهبی نام )رادیو فردا(: در حالی که اعتر

....او «با نقشه و برنامه وارد شدند»ای دانست که و بازیچه عده« هیجان و احساسات»آموزان آنها را دستخوش واکنش به اعتراضات دانش

کمال ریاکاری »آمریکا حمله کرد و گفت حمایت سیاستمداران آمریکایی از مردم ایران ترین سخنرانی خود همچنین بار دیگر به در تازه

ت ویژه زنان ایرانی حمایهای آمریکایی از مردم معترض در ایران بهای پس از آن است که مقامگیری خامنهاست. این موضع« شرمیو بی

ایی برای های آمریکهای ارائه خدمات اینترنتی شرکتد برخی محدودیتکردند و همزمان با قطع اینترنت در ایران، واشینگتن اعالم کر

 4شهروندان ایران را از میان برداشته است. 

ید کرد و گیری تهدهای سراسری، آمریکا را به انتقامای در ششمین سخنرانی خود پس از آغاز اعتراضبی نام )ایندیپندنت(: علی خامنه

خود  اصلی« دشمن»ای، آمریکا را شیعه حاکم بر ایران از جمله خامنه روحانیون ها در ایران ارائه دهد....از اعتراض کوشید روایتی وارونه

ن ای هم روز چهارشنبه بار دیگر ایاین نظام قرار دارند. خامنه« دشمنان»پرده بسیاری از مشکالت کنونی ایران، اند پشتدانند و مدعیمی
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ها مطرح شدند ای پس از آغاز اعتراضدر ششمین سخنرانی خامنهدار و غیرواقعی های جهتاین سخنان پر از داده ادعا را تکرار کرد...

 5های خارجی در طراحی و هدایت آن است.ها و القای دست داشتن کشورها تالش برای منحرف کردن اعتراضو هدف از طرح آن

اش در تهران گفت که او اعتراضات اخیر ی در سخنانی در جمع گروهی از نوجوانان در حسینیهبی نام )رادیو زمانه(: رهبر جمهوری اسالم

ون نظام او را سرنگ« جنگ ترکیبی»اند تا در یک داند و همه دست به دست هم دادهها میرا ناشی از همدستی آمریکا و اسرائیل و رسانه

ع تشخیص مصلحت نظام، دلیل اعتراضات سراسری را ناراحتی دشمنان از سرود اش در جمع اعضای مجمای در سخنرانی قبلیکنند. خامنه

ای در این سخنرانی هم در مورد حجاب، گشت ارشاد و نقض سیستماتیک حقوق زنان ایرانی سخن خامنه خوانده بود....« سالم فرمانده»

وبگرش ای برای معترضانی که با نیروهای سرکخامنه اند...خو« مسائل بیهوده و شهوترانی»ها را نگفت و تنها به شکل تلویحی این خواسته

هایش از ای در بخش دیگری از صحبتخامنه ها خواهد رسید...کنند هم خط و نشان کشید و گفت که به حساب آنمقابله به مثل می

ه در این بیانیه منعکس شد همه براساس سناریویی ک ای وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه تمجید کرد...هزار کلمه ۸بیانیه 

نگار یعنی نیلوفر حامدی و الهه محمدی برای خبررسانی اعتراضات اخیر را آمریکا طراحی و اجرا کرده است. حتی کار معمول دو روزنامه

نگار را هدو روزنام درباره مرگ مهسا امینی و گزارش نوشتن درباره خانواده و زادگاه مهسا به نقشه پیچیده آمریکا نسبت داده شد و این

کوچک  ایدر هیچ بخشی از این بیانیه حتی اشاره متهم شدند.« های ترکیبی و براندازی نرمهای آموزش جنگدوره»دیدن در  به آموزش

از این  ه گرمیای بتواند مسبب نارضایتی عمومی باشد، نشده بود. حال علی خامنهبه اشتباه احتمالی در جمهوری اسالمی یا خطایی که می

 6شان قرار دهند. را مبنای تصمیمات آتی« کشفیات»بیانیه استقبال کرده است و از مدیران عالی نظامش خواسته تا این 

در جنگ ترکیبی چند »یران تفسیری عجیب داد و گفت: آبان، از انقالب ملی ا ۱۱ای در سخنرانی چهارشنبه بی نام )کانال توانا(: خامنه

ها، همه امکانات خود را برای ضربه زدن به ملت های موذی اروپا و برخی گروهکهفته اخیر، آمریکا، رژیم صهیونیستی بعضی از قدرت

ای که تاکنون نزدیک فهمی از واقعهروی این حجم از کج«! ایران به میدان آوردند اما ملت به دهن بدخواهان زد و آنها را ناکام گذاشت

توان نام نهاد جز مالیخولیا؛ مالیخولیایی که گویا رهبر جمهوری اسالمی چیز نمیروز است کشور را درگیر خود کرده است، هیچ ۵۰به 

ی آن را ومورد ذکر شما کجاست که بتواند جل« اقتدار امنیتی»هاست با آن درگیر است....اگر این جنگ ترکیبی است پس مدت

کند سال آینده را نبیند ولی اکنون کارش به جایی رسیده است که ادعا می ۲۵ای چند سال پیش قول داده بود اسراییل بگیرد؟خامنه

اسراییل با هماهنگی با اروپا و آمریکا کشور را بیش از دو ماه در شلوغی و ناآرامی فرو برده است؟!...بارز و مبرهن است که این یک 

اهدان آباد تهران و از ارومیه تا زملی است نه جنگ ترکیبی! انقالبی که همه اقشار ملت در آن مشارکت دارند و از نیاوران تا نازیانقالب 

 7«! سیدعلی سرنگونه»گویند: و از مشهد تا اهواز ملت یک صدا می

ست. پ ن: پذیر اکنند آمریکا یک قدرت دست نخوردنی است؛ آمریکا کامالً آسیب: برخی خیال میبی نام )سحام نیوز(: علی خامنه ای

فراموش نکن تا این جای کار خودت به تنهایی باعث ثبات اسرائیل شدی و اصل نظام  جمهوری اسالمی و تمامیت ارضی را هم آسیب 

 8پذیر کرده ای 
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نام )سحام نیوز(: خامنه ای در سخنان امروز خود گفته بود که عالئم زیادی وجود دارد که نظم کنونی جهان دارد تغییر پیدا میکند، بی 

ی مقاومت گسترش فکر مقاومت و جبهه-3انتقال قدرت از غرب به آسیا  -2انزوای آمریکا  -1نظم جدیدی بر جهان حاکم خواهد شد!  

سال دیگر تمام می شود! )که البته نشد( مشخصا  ۱۰هم پیشبینی کرده بود که نفت آمریکا تا  ۹۱پیشتر و در سال رهبر جمهوری اسالمی، 

می توان در جنگ اوکراین شاهد این مهم بود که یکی از مهترین قدرت های شرق یعنی روسیه، در یک باتالق فرو رفته، تا جایی که از 

محور مقاومت هم با برقراری روابط کشورهای عربی با اسرائیل و حتی توافق گازی لبنان با  ایران و کره شمالی درخواست سالح کرده!

سال گذشته رهبری  ۳۳اسرائیل، مفهوم خود را از دست داده است. ...همین چند ثانیه تحلیل های شخص اول مملکت را می توان به کل 

ا و تاریک شده است. به جای صلح با جهان و استفاده از منافع ارتباط باش تعمیم داد و فهمید که چرا سرنوشت کنونی کشور چنین تیره 

 9غرب و شرق، نقدا به دشمنی با غرب پرداخته، به امید نسیه پیشرفت شرق در آینده! 

 ها را منتسب به دشمن عنوانواکنش نشان داد و آنآموزان احسان مهرابی )ایران وایر(: او در این سخنرانی به صراحت به اعتراضات دانش

ت ای دوسآموزان شده است. خامنهبار است که رهبری، مجبور به رویارویی مستقیم با دانشکرد. در عمر جمهوری اسالمی، این اولین

در  بارشده است....برای اولین« اماندهنسل غیور ج»بشناسد، اما حاال، او مجبور به تهدید « سالم فرمانده»را با سرود « هادهه نودی»دارد 

آموزان را مخاطب خود قرار دهد و آنان را به دشمنان منتسب کند، ، رهبر جمهوری اسالمی مجبور شده که دانش۵۷تاریخ پس از انقالب 

 اهللآیت ن کرده بود....؛ کامش را شیری«هاش را فراخواندهسیدعلی دهه نودی»و « سالم فرمانده»آن هم تنها دو ماه پس از آنکه سرود 

آموزان واکنش نشان دهد. تلخی این اتفاق برای رهبری جمهوری اسالمی از آن ای اما مجبور شده به صراحت به اعتراضات دانشخامنه

 ه اینگفت که به او اطالع داده شدکرد و میرا در دهان خود مزمزه می« سالم فرمانده»ها شیرینی سرود جهت مضاعف است که او، ماه

 10سرود، در کشورهای زیادی اجرا شده است.

 انداز روشن در زمانی مشخص. همه آنچهرضا کمال )تلگرام(: دفاعیاتی سست، ناتوان در اقناع جوانان باهوش و عاجز از ترسیم یک چشم

ن امروز رهبری نیز، کمک چندانی به مدیران برای اطفای این آتش نکرد.... بازی سیاسیون منزوی نظام است و سخنادر کاله شعبده

 چرا مدعیان آن را محکوم"خاطرنشان کردند:  ای امروز با اشاره به سکوت مدعیان حقوق بشر در قبال جنایت شاهچراغ،اهلل خامنهآیت

س سازمان ملل، وزرای خارجه هلند،ایتالیا،اسپانیا، ژاپن، هند، روز از آن فاجعه؛ رئی 3؟! با توجه به اینکه، در فاصله کمتر از "نکردند

وم کعراق، افغانستان، ونزوئال و نمایندگان و سفرای انگلستان،فنالند، روسیه، امارات، قطر، عمان، کویت، ارمنستان، آلمان و .... آن را مح

، یکی از 1401سخنان روز دانش آموز  وده است ؟!...اند! منظور رهبر انقالب از سکوت مدعیان دروغین حقوق بشر که و چه بکرده

های اخیر بوده است. ایشان با استفاده از افعال ماضی برای اعتراض مردم، آن را دارای نقشه ترین سخنان رهبر، پس از اعتراضات دههمهم

ای ان، اشارهها فکر کنند.!! ایشمثل غربی معرفی کردند و نقشه مذکور را با هدف دشمن، یکی دانستند و فرمودند: نقشه این است که مردم

توان، را ،شکست خورده دانستند. !!؟...بطورکلی مینکرده درحالیکه آن "هاجرم فکرکردن مثل غربی"به دلیل اعمال اینهمه خشونت علیه 

وزها به نوعی منحنی در حال و اینر 98و  96، 88، 78های سخنان ایشان پس از حوادث توسط ترسیم منحنی از معادالت بین کلیدواژه

تبدیل به خط بعد از نقطه عطف رسید. جمالتی مشابه، فاقد استدالل و شواهد مکفی و از همه مهمتر؛ کاهش حرارت و خشم در قبال 

 11است . معترضان؛ این نمودار را خطی و نزولی کرده
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ها در تبلیغاتشان، تسخیر النه جاسوسی را سرآغاز چالش میان ملت ایران و آمریکا قالب، امروز: آمریکاییشهاب حائری )تلگرام(: رهبر ان

روی اما ما هیچگاه روابط دیپلماتیک خود را با شو شوروی سابق دست درازی بسیار به سرزمین ما کرد معرفی میکنند؛ دروغ میگویند...

تاکنون داشته و داریم. چین االن بزرگترین تهدید برای امریکاست اما روابط دیپلماتیک قطع نکردیم که روابط نزدیکی با این کشور 

وتجارت انها برقرار و بزرگترین شریک تجاری یکدیگرند. اصوال قطع رابطه با امریکا، ایران را به دامن بلوک شرق انداخته و میدان 

ما، آش کشک خاله شده که بخوری پاته نخوری پاته! ...خیر این نحوه مانوری برای نخواستن وانتخاب ما نگذاشته امروز روسیه برای 

برخورد با سیاست خارجی  منافع ملی را تامین نمیکند! تبعات همین کالن سیاست خارجی شده وضع فعلی اقتصادی، شده فقر وفالکت، 

 12ض! شده نارضایتی وعصبانیت مردم، شده کاهش چشمگیر عقبه مردمی نظام شده آشوب شده اعترا

 توئیت ها:

 محمود صادقی:

گذرد چنین برمی آید که احتماال منابع خبری ایشان محدود و کانالیزه است و متأسفانه از آنچه در متن جامعه می از سخنان امروز رهبری

 13کند. مطلع نیستند. استناد ایشان به بیانیه دو نهاد اطالعاتی این گمانه را تقویت می

ریح کردند و ضمن تص« جمع بین جمهوری و اسالمی»رهبری در اواخر سخنرانی طوالنی دیروز اشاره کوتاهی به چالش اصلی نظام، یعنی 

الشعاع از آن رد شدند. نقص اصلی این است که در این جمع توازن صورت نگرفت و جمهوری تحت« هایی داریمالبته نقص»به اینکه 

 14سالمی آن هم با قرائتی اقتدارگرایانه قرار گرفت. ا

مدت یک کار غیرضروری بود که توسط افراد و گیری طوالنیو گروگان ۱۳۵۸آبان  ۱۳علی مطهری: تسخیر سفارت آمریکا در 

گرای اول انقالب و احیاناً با مدیریت سفارت شوروی در تهران انجام شد و انقالب اسالمی را از مسیر اصلی خود منحرف چپ گروههای

 15و صدور آن را مشکل و زمینه حمله صدام به ایران را فراهم کرد. 

ای، رهبر جمهوری اسالمی، روز چهارشنبه در واکنش بی بی سی: در حالی که اعتراضات مردمی در ایران همچنان ادامه دارد، علی خامنه

 16«. با نقشه و برنامه وارد شدند»ای دانست که و بازیچه عده« هیجان و احساسات»آموزان آنها را دستخوش به اعتراضات دانش

! «زدماند به اسالم سیلی میاگر او می»مرداد را سیلی اسالم به مصدق خواند و گفت  ۲۸، کودتای ۶۰خرداد  ۲۵جواد اکبرین: خمینی در 

خواند و برای حصر و حبس او و یارانش روضه خواند. ابله گمان میکند « ب مردمملی و منتخ»ای امروز مصدق را سال، خامنه ۴۰بعد از 

ی های زوالش بود. معلوم شد نه منبع خبرای تا اینجا که منتشر شد باز هم نشانهها جلوی سقوط را میگیرد. حرفهای خامنهبازیاین زبان

هم همین  اشو تحلیلش کف توییتر است و سقف کیهان! در بهره هوشیای از هوش در مغزش. منبعِ داده سالمی در اطرافش مانده نه بهره

 17«.فرستیدمراقب باشید با حرف خود چه پیامی به خارج می»بس که میگوید 
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 نوجوان  و جوانِ »خوانند. می«ناپذیرِ مستبدکوری و کری درمان»راچه آنای هم بود از آننشانهای فرج سرکوهی: سخنرانی امروزِ  خامنه

 »فهمد وقتی انقالبِ همین نسلِکند اما تناقضِ حرفِ خود را نمیتوصیف می« بالغ و عاقل و خردمند و صاحب فکر و تحلیل»را «امروز

 18خواند. می«دشمن!«»جنگ ترکیبی»را « خردمند و..

کند. اینکه یک کودتا بود ویتنامی سال پیش را پیرهن عثمان می ۷۰شهیر شهید ثالث: وقتی یک رهبر برای پیش بردن ایدئولوژی، واقعه 

دادند چه باید بگویند؟ تفاوت اینجاست که رهبران ویتنام دشمنی عوام فریبانه با  ساله با آمریکا یک میلیون کشته ۲۰ها که در جنگ 

 19آمریکا را کنار گذاشته بزرگترین شریک تجاریشان آمریکاست. 

هزار عضو  ۵۳ها که قبالً گفته بود زمان، رئیس بسیج اساتید دانشگاههم برای جهاد تبیین التماس کرد. هم ای امروزرضا شکراللهی: خامنه

مأموران با  ای فقط خیابان باقی مانده؛اند. برای خامنهفعال و پرچمدار تبیین دارد، فاش کرد استادان انقالبی هم از ترس انزوا کنار کشیده

 20«. قاتل استای خامنه»تفنگ و مردم با 

جمشید برزگر: استفاده از هر نام و اصطالحی برای نامیدن یک رویداد، بیش و پیش از هر چیز بیانگر نگاه و ذهنیت گوینده به آن رویداد 

خواند زیرا رژیم اشغالگر جمهوری اسالمی، همچون نیرویی بیگانه درگیر جنگی ترکیبی می_جنگ#را ای، انقالب ایران خامنه#است. 

 21امینی  _مهسا#جانبه با مردم و سرزمین ایران است. همه

 ۹۰و ۸۰ای تجسم شرارت، فریبکاری و ترس بود. البته به درستی گفت ملت ایران از برکات نسل دهه ی امروز خامنهعلی افشاری: سخنران

ها هم خواهند پیوست. ای واستبداد دینی هستند دهه نودیزدن به توهمات خامنهگام تو دهنیمند خواهد شد. دهه هشتادی ها پیشبهره

 22 ۱۴۰۱_انقالب#امینی _مهسا#ملت در خلق انقالب جدی است. 

های خودمان هستند و ما با اینها ها بچهای در واکنش به شعارهای جوانان و نوجوانان علیه ج.ا. گفت: اینعلی حسین قاضی زاده: خامنه

ای؟ بحثی نداری و صدها ای؟ بحثی نداری و به دانشگاه و مدرسه حمله کردهکودک را کشته ۴۰نداری و بیش از بحثی نداریم. بحثی 

 23امینی _مهسا#ای؟ آموز را بازداشت کردهدانشجو و دانش

جنگ »خوانده بود، امروز گفته این خیزش، « اغتشاشات خیابانی»های سراسری را ای که سه هفته پیش اعتراضکاظمیان: خامنهمرتضی 

 24خواهان؟ انگیزه و امیدی بیش از این، برای آزادی«! اغتشاش خیابانی»است، نه « ترکیبی

اکبر دانش سرارودی: سخنان امروز رهبری و شمشیر آخته اش! میگوید؛ نه بناست با شنیدن صدای اعتراضات بحق مردم، این سرکوب 

ی تا لهای بیرحمانه را متوقف کند و نه تغییری در سیاستهای ویرانگرش دهد! بصیرت نیز یعنی تبعیت کور از همین خشم شیطانی سیدع

 25نابودی کامل! نه خدا و تشرّعی مطرح است و نه تعقل و انسانیتی! 
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ایم. در زندگی دیده« دایی جان ناپلئونی»عباس میالنی: همه 

و پرت پر حرف موجودی متوهم در باب جهان و اهمیت خودش، 

 ای مصداقگو و پر مالل.با پوزش از جناب پزشکزاد سخنان خامنه

تراژیک دایی جان ناپلئون بود. تراژیک چون اوباشش با -کمدی

تکرار پرتیات او، علیه زن و مرد ایرانی جنایت میکنند. شرم هم ندارد. 
26 

 ارزیابی و تحلیل

چند نکته مهم ، جدید و حائز اهمیت در شبهات معاندین پس از 

 سخنرانی رهبر معظم انقالب در جمع دانش آموزان وجود دارد :

القای پر تکرار این شبهه که رهبری  منابع خبری ندارد و از واقعیتهای 

 جامعه بی اطالع است.

از معاندین برای اغتشاشات اخیر از واژه انقالب استفاده کرده بسیاری 

اند و گویا تداوم اخاللگری و عدم برخورد با آن موجب این تصور 

 شده که حرکت عده ای آشوب گر سراسری و همگانی است.  

اطق جنوب شهر را شامل می شود. القای اینکه ویژگی جدید این ناآرامی ها آن است که هم مناطق مرفه نشین در شمال شهر و هم در من

 در حالی که حرکتهای اغتشاشگران در مناطق مختلف شهر خودجوش نیست و توسط عده خاصی در مناطق مختلف شهر ایجاد می شود.

مطلب مهم بعدی دقت نظر و کار دقیق ضد انقالب بر روی سخنرانی های رهبر معظم انقالب است بگونه ای که در مورد افعال ماضی و 

 مضارع در سخنان ایشان نیز تحلیل می کنند.

القای این نکته که سیاستهای نظام موجب مشکالت اقتصادی شده؛ معاندین بر این نکته تاکید دارند که اغتشاشات اخیر ربطی به دشمنی 

حوری م و با تأکید به نقش مو مداخله بیگانگان ندارد و تالش کرده اند تا اغتشاشات را به عنوان اعتراضات عمومی به ناکارامدی نظا

 رهبری نشان دهند.

 محورهای اقدامات پیشنهادی:

مستندات بدست آمده در مورد نقش بیگانگان در اغتشاشات اخیر چه در بازجویی ها و چه در اقدامات اطالعاتی هر چه زودتر و بیشتر 

 زرات اط و سازمان اط سپاه آن را تنزل داد.رسانه ای شود و البته نباید با مصادیق جزئی مانند بخشهایی از بیانیه و
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پنهان نمودن اخبار جلسات و مالقاتها و مطالعات گزارش های نهادهای اطالعاتی و امنیتی و منابع خاص رهبری و همچنین دفتر بازرسی 

وی سی به اطالعات درست از سعدم دستر "و مؤسسه نشر آثار و ... از دید افکار عمومی به نظر رویه درستی نبوده و موجب القای شبهه 

 شده است که باید این رویه را اصالح نمود. "رهبری

ناکارامدی اعتماد به غرب و بویژه آمریکا در جریان برجام و در مقابل آن اثر بخش بودن سیاست ارتباط با همسایگان و سایر کشورهای 

توان با توجه به گشایشهای فراوان اقتصادی پس از قطع امید از  جهان باید با حجم فراوانی در رسانه ها تحلیل و روشنگری شود و می

 برجام و غرب چه در فروش نفت و چه در واردات و صادرات و تعامالت با سایر کشورهای جهان ، به این شبهه پاسخ روشن داد.

یع خدادهایی مثل سیزده آبان ، تشیدر پاسخ به مردمی و انقالب معرفی کردن اغتشاشات عده ای معدود در سطح کشور ، باید بر روی ر

شهدای شاهچراغ ؛ جشن غدیر و موارد مشابه مکررا در رسانه ذهنیت جامعه را در تقابل با این اخالگران قرار داد. حمایت های اقشار و 

 صنوف و اقوام مختلف جامعه از نظام و ... باید در دستور کار قرار گیرد و پر حجم به آن پرداخته شود.

 ران اطالعیه سپاه و وزارت اطالعات را مهم خواندرهبر ای

 خواند« مهم»ای در هفته هفتم اعتراضات ایران اطالعیه مشترک اطالعات سپاه و وزارت اطالعات را بی بی سی: خامنه

ای رهبر جمهوری اسالمی ایران در هفته هفتم اعتراضات در ایران مجددا درباره وقایع اعتراضی اخیر هللا علی خامنه آیت
سخنرانی کرده و از جمله اطالعیه مشترک سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی و وزارت اطالعات را که با 

 خواند.« ممه»انتقادهای کم سابقه در ایران رو به رو شد، 

 های معاند علیه رهبر انقالبشعارهای هتاکانه رسانه

آبان، تجمع اعتراضی دانشجویان دانشراه خوارزمی کرج با شعار "توپ تانک مسلسل، زیر  ۱۴رادیو فردا مدعی شد: شنبه 
 رغم سرکوبعبای رهبر" در محوطه این دانشراه؛ هشتمین هفته اعتراضات سراسری پس از کشته شدن #مهسا_امینی به 

 خشن نیروهای حکومتی ادامه دارد.

؛ نسرین «این همه لشکر آمده، به ضد رهبر آمده»دیرری از حضور مردم معترض در مراسم سوم نسرین قادری:  ویدئوی
قادری، دانشجوی اهل مریوان چندی پیش در جریان اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا مینی در تهران به دست 

 نیروهای حکومتی کشته شد.

ماه، مردم تهران آبان ۱۲دهد که شامراه پنجشنبه وی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میایران اینترنشنال نیز ادعا کرده ویدی
 اندبه خیابان آمده« کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم»آباد با شعار در نازی

آبان با برگزاری تجمعی  ۱۴این رسانه سعوی همچنین در خبر دیرری آورده است: دانشجویان دانشراه خوارزمی روز شنبه 
 سردادند.« توپ تانک مسلسل، زیر عبای رهبر»هایی از جمله در صحن دانشراه شعار

 مواضع دوگانه رهبر ایران درباره ترامپ

بر سر « های انحطاط آمریکایکی از نشانه»آموزان گفت ای، رهبر جمهوری اسالمی در دیدار دانشرادیوفردا: علی خامنه
 انی مثل دونالد ترامپ و جو بایدن است.کار آمدن کس

، کردندهایش را مردم نراه میحرف»جمهوری با استقبال از سخنانش گفته بود ای در زمان انتخاب ترامپ به ریاستخامنه
 «دیدند درست است.می

 ریشه شکست حاکمیت در فصل الخطاب و دستور زبان رهبر است

 سحام نیوز:  بهرنگ گلستان



گیرد نه مردم، حاکمیت را به اینجا رساند که اصال یر باور به اینکه حکومت دینی مشروعیت را از خدا میدر یک دهه اخ
کنند؟ یا اصال چند درصد از آنها کنند؟ یا چند درصد از آنها در انتخابات شرکت میچه اهمیتی دارد که مردم چه فکر می

 کنند؟حرف حاکمیت را باور می

گیرید پس لزومی ندارد پاسخروی آنها باشید. پس اگر مدارک تحصیلی وزیری سراپا جعلی م نمیوقتی مشروعیت را از مرد
ی ارومیه، های چند هزار میلیاردی دیرر خبری شوک کننده نیست. خشک شدن دریاچهباشد اهمیتی ندارد. خبر اختالس

ها و حمالت مرگبار هم با یک بیانیه ی قتلها و فجایع محیط زیستی و اقتصادی دیرر هیچ مسئولی ندارد و حتءمدیریتسو
 داند تاثیری بر جایراه او ندارد.قابل عالج است. حتی فیلم رهبری که به وضوح خود را الیق به رهبری نمی

توان هواپیمای مسافربری را زد و بیانیه داد که نقص فنی بود. یا رسوایی اسناد محرمانه با تکیه به همین تفکر است که می
شده در تورقوزآباد را با گزارشی در صدا و سیما عالج کرد. عبور از مشروعیت مردمی، حاکمیت را در برابر خطر  دزیده

های درون حاکمیت، تنها موظف به ها و مقامای، دستراهکند و در نتیجه در هر مسئلهحضور مردم و مطالبات آنها بیمه می
 های دیرر حاکمیت هستند.پاسخ گویی به بخش

این قمار بزرگترین زیانی که به بار آورده از دست رفتن سرمایه اجتماعی است. چیزی که اولین عکس العمل مردم به  اما
 هایی که حاکمیت مشروعاجتماعی ظرفیت دهد. این از دست رفتن سرمایهتقلیل می« کار خودشونه»ای را به سطح هر مسئله

 دارد را از جمهوری اسالمی گرفته است.

های فصل الخطاب و دستور زبان رهبر جمهوری این شکست خود را بیش از همه در جمله ت احتماال باید ریشهحاکمی
قوا  تصمیم سران»، «کنیممذاکره نمی»، «شودانتخابات تکرار نمی»، «مطبوعات پایراه دشمن است»اسالمی جستجو کند: 

 «.و انرلیسی ممنوع استورود واکسن آمریکایی »، «بنزین ( باید اجرا شود )درباره

ها پیش از این امکان گفترو را قطع و شخص رهبر را تنها مالک جان و مال مردم دانسته است. پس الخطابهمه این فصل
 طبیعی است که تا قطع برق پاساژ عالالدین هم تقصیر شخص رهبر باشد.

 رهبری فرمودند بزودی همه جهان در برابر ایران زانو خواهند زد! 

یامین پور معاون جوانان وزیر ورزش: علت اصلی اعتراضات اخیر اقتصادی نیست. تحریم های اقتصادی قدرت  وحید
کنترل جمهوری اسالمی را ندارند، لذا دشمن از طریق کنترل خیابانی، به دنبال کنترل جمهوری اسالمی است. اگر به کل 

است، رقیب اصلی او کیست؟ ایران و آمریکا دو رقیبی صحنه جهان بنرریم، آمریکا قدرت جهانی اش را از دست داده 
هستند که همدیرر را زده و خسته کرده اند، برنده کسی است که در راند آخر مشت آخر را می زند. اروپا در آستانه فروپاشی 

 د.برابر شده است. ما مشت آخر را به آمریکا می زنیم و وارث جهان خواهیم ش ۲۲است و قیمت سوخت در فرانسه 

 رهبر انقالب به جوانان فرمودند به زودی همه جهان در مقابل شما زانو خواهند زد و دشمنی ها تمام خواهد شد:)

 میلیونی بر مبنای دروغ ۸۵سیاست خارجی کشور 

ن تهای آمریکایی به تاسیس داعش و تالش برای به رسمیت شناخسحام نیوز: رهبر و هواداران او بارها درباره اعترافات مقام
 آن صحبت کردند.

کشور سفر کرده بود تا از آنها بخواهد بعد از اعالم موجودیت  ۱۱۲به »مدعی شدند خانم کلینتون در کتاب خاطرات خود گفته 
 این خاطره جعلی است.« این گروه ]داعش[، آن را به رسمیت شناخته و یا دستکم با آن مخالفت نورزند!

سال پیش  ۵کنند، در حالی که زمان سخنرانی رانی قدیمی هیالری کلینتون استناد میبرخی دیرر هم به ویدئویی از یک سخن
عتراف لیکس سندی مبنی بر الیکس است، در حالی که در اسناد ویکیهای ویکیاز تاسیس داعش است. استناد دیرر افشاگری

سناد ادعایی است. احتماال اشاره به تلویحی کلینتون در تاسیس داعش وجود ندارد. اظهارات ترامپ نیز یکی دیرر از ا
است که گفته بود هیالری کلینتون و اوباما داعش را به وجود  ۲۰۱۶های انتخاباتی سال های ترامپ در جریان رقابتگفته

 آوردند.

 سنجی معتبر رد شده و ترامپ هم در توییتی نوشته آنچه گفته طعنه و کنایه بوده.های درستیاین ادعا توسط پایراه

 



 سپاه اخبار رصد

 تکذیب ادعای تغییر سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح

ادعای مطرح شده در برخی از محافل مبنی بر تغییر سخنروی ستاد کل نیروهای مسلح تکذیب شده و گفته شده که سردار 
 شکارچی با حفظ سمت سخنروی ارشد نیروهای مسلح خواهد بود.

ای سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان سخنروی ار رسانهدر برخی از محافل از زمانی دستی
 جدید این ستاد نام برده شده که زمانی نیز این ادعا را تکذیب کرده است.

 حضور یک نفر نیروی حفاظت نامحسوس در کنار علی دایی

یکی از نیروهای  -هدف تحریک مردم علیه نظام با –در پی احتمال حمله به علی دایی از سوی اراذل و اوباش و آشوبرران 
 سپاه مامور شده تا به طور نامحسوس به مراقبت و حفاظت از وی بپردازد.

 اظهارات رئیس سازمان اطالعات اوکراین درباره موشک های ایرانی

لو بودنوف، رئیس اوکراینی ها مدعی هستند که به زودی روسیه استفاده از موشک های ایرانی را آغاز خواهد کرد.کری
اطالعات ارتش اوکراین در مصاحبه ای گفته است که او معتقدست ماه آینده ممکن است شاهد عملیات روسیه در اوکراین با 

 و ذوالفقار باشیم که در دست ارتش روسیه است. 110-های ایرانی از نوع فاتحاستفاده از از موشک

های تولید شده توسط ایران، یک تهدید جدی است، زیرا موشک»ها های ایرانی در دست روسبه گفته بودنوف، موشک
های ایرانی در میدان نبرد به اثبات رسیده های موشکهای روسی، بسیار دقیق و سریع هستند و این ویژگیبرخالف موشک

های که باید به قابلیتاست. در پاسخ به این سوال که اوکراین چرونه با این تهدید مقابله خواهد کرد، وی پاسخ داده است  
های پدافند هوایی را در اختیار آنها پدافند هوایی ارتش اوکراین اعتماد کرد و ابراز امیدواری کرد که کشورهای دیرر سامانه

 قرار دهند.

ها و پهپادهای ایرانی ژنرال بودنوف در پاسخ به این سوال که آیا کشورش از اسرائیل سامانه های دفاعی علیه موشک
 کند یا خیر، پاسخ داد: "من به این سوال پاسخ نمی دهم."یافت میدر

 ماجرای اکباتان و هجمه علیه نظام و بسیج چه بود؟

در هفته گذشته ویدیویی در شبکه های اجتماعی معاند منتشر شد که در شهرک اکباتان تهران، فردی با بلندگو درحال هشدار 
نیرو های بسیج مطرح می شود، با عبارتی خاص مورد توجه کاربران شبکه  است. این گفته ها که به نظر میرسد توسط

بریم، زن و بچه خودمون رو ولی مون رو میبه وهللا قسم؛ پاش که برسه سر ناموس»های مجازی قرار گرفته است: 
 «.نمیرذاریم به این مملکت آسیب برسه

ک صوتی در این شهرک به کار برده شده و صدای عظیمی را این گفته ها در کنار ویدیوهایی دیرر که نشان می دهد، نارج
ایجاد کرده است، و همچنین ادعاهایی نظیر شلیک گاز اشک اور به سمت خانه ها و انداختن لیزر بر پنجره منازل، توجه 

لیه نظام و کاربران را به خود جلب کرده و با واکنش های منفی رو به رو شده است. در ادامه نیز ویدیو شعاردهی مردم ع
 رهبری خطاب به فرد گوینده نیز منتشر شده است.

را بولد کرده و مدعی « بریممون رو میپاش که برسه سر ناموس»در ابتدا کاربران معاند، اظهارات فرد بسیجی با عنوان 
اد بر این مسئله شدند که طیف فکری مدافع نظام جمهوری اسالمی و رهبری عقیده ای درباره ناموس و وطن ندارد. این افر

 پافشاری کرده و ضمن توهین به قشر انقالبی، شبهات و اظهارات تندی را مطرح کردند.

 های اسرائیلیرویارویی احتمالی پهپادهای ایرانی و سامانه

برخی از منابع خارجی مدعی هستند که ارمنستان برای دور بعدی درگیری ها باآذربایجان، در پی خرید تسلیحات ایرانی 
 ت.اس

 کارشناس و پژوهشرر صهیونیستی در رابطه با احتمال رویارویی پهپادهای ایرانی و اسرائیلی نوشت:



اگرچه ارمنستان آن را مخفی نره می دارد، اما ظاهرا ایروان در راه خرید پهپادهای های ساخت ایران است. این بدان »
اسرائیل و پهپادهای ساخت ایران ممکن است دقیقاً در  های ضدهوایی ساختمعناست که اولین رویارویی مستقیم بین موشک

 «قفقاز جنوبی رخ دهد.

 سناریوی مشترک دو نهاد اطالعاتی علیه روزنامه نگاران

بی بی سی: بیانیه مشترک دو نهاد اطالعاتی یعنی وزارت اطالعات و اطالعات سپاه پاسداران خبر از سناریویی می دهد 
مه نراران در پی پوشش اعتراضهای اخیر چیده اند. در این بیانیه اتهامات سنرینی متوجه دو که نهادهای امنیتی برای روزنا

خبرنرار روزنامه های شرق و هم میهن شده که گفته شده اولین کسانی بودند که مرگ و مراسم تشییع مهسا امینی را پوشش 
یران رد شده، اما اتهاماتی همچون همکاری و دادند. گرچه این روایت توسط خبرگزاری های دیرر در داخل و خارج از ا

وابستری به سرویس های اطالعاتی خارجی و آموزش دادن این روزنامه نراران توسط آنها نررانی های بسیاری برانریخته. 
روزنامه نرار دیروز هدف این بیانیه را کور کردن چشمهای جامعه خواندند و خواستار آزادی این روزنامه  ۳۰۰از جمله 

راران شدند. عدم دسترسی این روزنامه نراران به وکیل و انتشار چنین اتهاماتی پیش از برگزاری هرگونه دادگاه با چه ن
در داخل کشور به مسئولت حرفه ای خود مشغول » رسانه های قانونی«نیتی انجام میشود؟ ارعاب روزنامه نرارانی که در 

 ازیار بهاری و تارا سپهری فر.هستند با چه هدفی صورت گرفته. گفت و گو با م

 اعتراض علی کریمی به همکاری ارتش با سپاه

تش ایران سبزهای اربی بی سی: علی کریمی، ستاره فوتبال ایران در توییتر و اینستاگرامش با انتشار عکسی از رژه کاله
 «م.شماها ارتش ایران نیستید. کاش در ارتش ایران حداقل یک گردان زن داشتی»نوشته است: 

 تحریم های جدید آمریکا علیه سپاه و حزب هللا

اه هللا لبنان و سپشود با حزبهای جدیدی را در رابطه با ایران علیه افرادی که گفته میایاالت متحده آمریکا امروز تحریم
 پاسداران انقالب اسالمی مرتبط هستند، اعالم کرد.

ریم های کشتیرانی و نفتی تحی سپاه قدس و همچنین تعدادی از شرکتها نیروهابه گزارش خبرگزاری رویترز در این تحریم
 اند.شده

 نفر از لیدرهای اغتشاشات عضو مجاهدین خلق هستند 50

لیدرهای »نفر از  ۵۰فر جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی مدعی شد که حدود بی بی سی: حسین طیبی
 اند.ا از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودههدر اعتراض« شناسایی شده

گزارش داده که آقای طیبی فر، در نشستی « روابط عمومی سپاه انصارالرضای خراسان جنوبی»خبرگزاری ایرنا به نقل از 
 «.سناریوی سوریه را در ایران پیاده کنند»گفته این افراد قصد داشتند 

 انی یا همکاری سپاه قدسنهادی برای تربیت روح« المصطفی العالمیهجامعه

ها علیه جمهوری اسالمی ایران عالوه بر فرماندهی انتظامی ترین دور تحریمبی بی سی: دولت کانادا در تازه
 را نیز تحریم کرد.« المصطفی العالمیهجامعه»

 هایا از طریق شاخهایدئولوژی رژیم ر»نهادی معرفی شده که « المصطفی العالمیهجامعه»در بیانیه وزارت خارجه کانادا 
 «.کنداش در خارج از کشور ترویج میجهانی

ه شوند که شاخمرتبا جذب لشکرهای خارجی نیروی قدس می»همچنین گفته شده که شاگردان این مدرسه آموزش علوم دینی 
 «.مرزی سپاه پاسداران انقالب اسالمی استعملیات برون

های حکومتی منتشر شده ها و خبرگزاریای از اعترافات اجباری در رسانههدر ادامه سرکوب اعتراضات در ایران موج تاز
 که تالش دارد تصویری یک سویه از جریان اعتراضات به مخاطبان خود ارائه کند.

 کرد فرمانده سپاه محمد رسول هللا تهران بزرگ معترضان را تهدید



زاده فرمانده سپاه محمد رسول هللا تهران بزرگ معترضان را تهدید کرد که قطعا با آنها بشدت برخورد بی بی سی: حسن حسن
 شود.می

 گیرند.قضایی هر چه بیشتر زبان تهدید را بکار می-امنیتی-پس از هشت هفته اعتراض مسئوالن نظامی

 ش از سوی حکومت ایران خبر دادخبرنگاران« تهدید جانی»اینترنشنال از ایران

 ای اعالم کرد که حکومت ایران و سپاه پاسداران کارکنانشاینترنشنال در لندن در بیانیهبی بی سی: شبکه تلویزیونی ایران
 ت.هاسهای آننرار این شبکه و خانوادهمتوجه دو روزنامه« الوقوعیخطر قریب»را تهدید کرده و پلیس بریتانیا اطالع داده که 

نرار پلیس متروپولیتن اکنون به طور رسمی به دو روزنامه»اینترنشنال در بیانیه خود نوشته زبان ایرانشبکه خبری فارسی
هایشان الوقوع، معتبر و قابل توجه برای زندگی آنها و خانوادهبریتانیایی ما اطالع داده که این تهدیدها خطری قریب-ایرانی
 «است.

 شدند.« به مرگ از طرف سپاه پاسداران تهدید»گوید خبرنرارانش یاینترنشنال مایران

 نراران ایرانیتشدید قابل توجه و خطرناک کارزار دولتی ارعاب روزنامه»این شبکه خبری هشدار داد که موضوع، نشانه 
 است.« شاغل در خارج از کشور

 تحریم سوئیس علیه سپاه پاسداران

سپاه پاسداران انقالب اسالمی و سه مقام ارشد نظامی سپاه « صنایع هوایی شاهد»علیه ایران اینترنشنال: دولت سوییس  
 های اتحادیه اروپا را اعمال کرد.دلیل ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، تحریمبه 

 یک سردار سپاه مدیرعامل ایران ایر شد

پور به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری الدین فرزادید شمسایران اینترنشنال: سخنروی دولت رٔییسی اعالم کر
پور، سردار سپاه و پیشتر فرمانده عملیات هوایی نیروی هوا فضای سپاه ایر( انتخاب شده است.فرزادیاسالمی )ایران

 پاسداران بوده است.

 تحریم یک شبکه قاچاق نفت متعلق به سپاه قدس توسط امریکا

المللی قاچاق نفت را که برای نیروی قدس داری آمریکا اعالم کرد که اعضای یک شبکه بینال: وزارت خزانهایران اینترنشن
های با اشخاص و شرکت ۲۰۲۲هللا لبنان ایجاد درآمد کرده را تحریم کرده است.این شبکه از اواسط سال سپاه پاسداران و حزب

 وده است.مستقر در خلیج فارس در حال صادرات نفت ایران ب

 حضور سپاه در مدارس

ایران اینترنشنال: محمد جعفر دوستدار، معاون سپاه فجر فارس، با اشاره به طرحی مشترک با آموزش و پرورش استان 
خ های قوی پاسوگو و رسیدن به گروهارتقای سطح اعتماد به نفس در دانش آموزان، ترویح فرهنگ گفت»فارس هدف آن را 

 کرد عنوان« به شبهات

 تهدید خبرنگاران نفرت انگیز است

ان نراران بریتانیا و ایرلند تهدید جانی خبرنراران ایرایران اینترنشنال: میشل استانیستریت، دبیرکل اتحادیه ملی روزنامه
بر جمهوری  یالمللخواند.او افزود این اتحادیه به فشار بین« انریزدهنده و نفرتتکان»اینترنشنال از سوی سپاه پاسداران را 

 اسالمی از جمله از طریق سازمان ملل متحد ادامه خواهد داد.

 داخلی سیاسی اخبار

 تالش گروهی از نمایندگان مجلس برای صدور بیانیه حمایت آمیز از تیم ملی فوتبال

ی از تیم مل ای در حمایتگروهی از نمایندگان مجلس با هدایت و سیاسترذاری وزرات ورزش درصدد امضا و انتشار بیانیه
 اند.فوتبال برآمده



 ارسال نامه سوم خاتمی به رهبر انقالب 

نامه به رهبر انقالب نوشته  2محمد خاتمی اخیرا سومین نامه خود را برای رهبر انقالب نوشته است. وی پیش از این نیز 
برخی از ساختارها، بازگشت به جمهوریت بود. خاتمی در نامه اخیر خود با تکرار ادعاهای گذشته مطالبی را  درباره اصالح 

 و  به اصطالح انتخابات حقیقی مطرح کرده است.

های عذرخواهی نکند، رهبری به هیچ یک از نامه 88آمیز خود در سال گفتنی است تا زمانی که خاتمی از عملکرد فتنه 
 دهند.وی پاسخی نمی

 مربوط به برجام بوده است.نامه اول خاتمی مشابه نامه جدید و تفصیلی و نامه دوم 

 ابراز امیدواری قالیباف برای اجرای تغییرات در مسیر حکمرانی نو

آبان ماه گفته که امیدوارم هرچه زودتر امنیت در کشور به صورت کامل تثبیت شود  15محمد باقر قالیباف در روز یکشنبه 
اقتصادی و سیاسی در چارچوب نظام سیاسی  تا تغییرات مشروط و الزم به سمت حکمرانی نو در عرصه های اجتماعی

 اسالمی اغاز شود.

های گفتنی است که اشاره به تغییرات و حکمرانی نو، ادبیاتی است است که به تازگی از سوی قالیباف و برخی از چهره
 شود.فرهنری نظام جدی تر از قبل به کار گرفته می –سیاسی 

 رئیسی برای القای یاس و ناامیدیهللا طلبان با آیتدیدار برخی از اصالح 

مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه برگزاری نشست این مجمع از آیت هللا رئیسی درخواست کرده 
 هللا رئیسی نیز یک روز پسطلب با وی را فراهم کند. آیتوگوی تعدادی از عناصر اصالحتا زمینه حضور و دیدار و گفت

حسین مرعشی،  عبدالوهاب موسوی الری،طلبان از جمله مجید انصاری،مجمع با گروهی از اصالحاز برگزاری نشست 
های سیاسی، خارجی و سید صفدر حسینی و ... دیدار کرده است. آن ها طی اظهاراتی درباره وضعیت کشور در حوزه

 ند.ااقتصادی درصدد القای یاس و ناامیدی نسبت به روند امور جاری در کشور بوده

پذیرم. البته ما دشمن هم داریم. نباید هللا رئیسی در پاسخ به ادعاهای مطرح شده گفت که بعضی از حرف های شما را میآیت
های شما درست است، آن ها دشمن را نادیده انراشت. ما مشکالتی داشتیم و مشکالتی هم در پیش رو داریم. بخشی از تحلیل

 دشمن را هم نادیده نریرید.را بنویسید و به من بدهید اما 

 طلبان از عملکرد دولت در دیدار با شمخانیانتقاد برخی از اصالح

حسین مرعشی و  –عضو حزب توسعه  –طلبان شامل بهزاد نبوی، علی باقری گروهی از اعضای نهاد اجماع ساز اصالح 
و باقری با علی شمخانی دبیر این شورا های کیوان خسروی سخنروی شورای عالی امنیت ملی علی شکوری راد با رایزنی

 سیاست -اجتماعی   -های سیاسیها و نظرات خود را درباره حوزهوگو کرده اند.  این افراد در این دیدار دیدگاهدیدار و گفت
 اند.خارجی و اقتصادی مطرح کرده

اند. این افراد همچنین ت جدید شدهاین افراد با انتقاد از حذف جریانات اصالح طلب از حاکمیت مدعی ضعف عملکرد دول
 اند.خواستار انجام اصالحات ساختاری در نظام شده

 اند.کرده آور مطرحطلبان نیز با علی شمخانی دیدار کرده و مطالبی ناامید کننده و یاسگفتنی است که گروه دیرری از اصالح

 وگوی صفدر حسینی با رئیس قوه قضائیهگفت

وگو کرده ایندگی از اصالح طلبان با حجت االسالم والمسلمین اژه ای رئیس قوه قضائیه دیدار و گفتسید صفدر حسینی به نم
 است.

 طلبان برای دیدارهای مخفی با مسئوالن نظامسناریوی اصالح

تمایلی به رغم برگزاری دیدارهایی با روسای قوه مجریه و قضائیه و دبیر شورای عالی امنیت ملی،طلبان علیاصالح
 ای کردن این دیدارها ندارند.رسانه



 وگوی پشت پرده با مسئوالن نظاممهمترین اهداف اصالح طلبان از اجرای سناریوی گفت

به گفته برخی از کارشناسان، اصالح طلبان با برگزاری این دیدارهای پشت پرده درصددند تا اهدافی را دنبال کنند. هدف 
طلبان که ر گذاری بر ذهن و اراده مسئوالن اجرایی کشور است. این گروه از اصالحاول و اصلی آنان در این دیدارها تاثی

 کنند تا ذهن و اندیشه مسئوالن را دچار تردید و تزلزل کنند.ای هستند، تقال میدر تحلیل افراد ورزیده

ز نظام امتیازاتی را کسب هدف دوم اصالح طلبان این است که باتوجه به شرایط کف خیابان و اشوب ها و اغتشاشات اخیر ا
 کنند.

های رهبری نظام است. این های مسئوالن اجرایی با منویات و اندیشههدف سوم آن ها تقال برای ایجاد فاصله میان اندیشه
 گروه از اصالح طلبان با طرح ادعای دلسوزی برای  نظام درصدد القای تفکرات خود به مسئوالن اجرایی هستند.

ه گویی نسبت بوگوهای پشت پرده با مسئوالن نظام درصدد فرار از پاسخآن ها با اجرای سناریوی گفت هدف چهارم این که
 اند، هستند.سال گذشته که مسئولیت اداره کشور را بر عهده داشته 8عملکرد خود طی 

 هایی از حزب اتحاد ملتناگفته

است با ترکیبی از اعضای حزب منحله مشارکت تاسیس شده حزب اتحاد ملت که به دلیل رفتار و اقدامات افراطی معلق شده 
ها نشان احزاب مجوز فعالیت خود را کسب کرده است. بررسی 10از کمیسیون ماده  95و  94است. این حزب در ساله ای 

ان برای با دشمن کامال همراه بوده و نقش پیاده نظام اصالح طلب  98و ابان  96های دی ماه می دهد که این حزب در فتنه
 دشمنان را ایفا کرده است.

سال گذشته مکاتباتی برای توقف فعالیت این حزب صورت گرفته که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر وقت کشور به  2طی 
 آن توجهی نداشته و در دوره خرمشاد نیز مشمول مرور زمان شده بود.

فته که به دلیل مستندات موجود مبنی بر رفتارهای سو عملکرد این حزب در دولت جدید مورد نقد و ارزیابی جدی قرار گر
حکم تعلیق فعالیت حزب اتحاد ملت صادر شده است. البته اگر این حکم از سوی حزب مذکور  و عدم رعایت موازین قانونی،

 انجامد.رعایت نشود، به تعطیلی کامل حزب می

 300ها و تقالهای فراوان نتوانست د علی رغم فراخوانگفتنی است که حزب اتحاد ملت در جریان برگزاری کنرره قبلی خو
 نفر را در این کنرره گردهم آورد. بنابراین این حزب هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی دچار اشکاالت قانونی است.

 ته باشد.را داش رسد توان انجام این کاراین حزب بعد از رفع تعلیق باید یک کنرره داخلی برگزار کند که بعید به نظر می

 پیشنهاد آذر منصوری درباره پیگیری موضوع تغییر قانون حجاب اجباری

های اخیر که هیچ دستاوردی نداشته ایم. آذر منصوری در شورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفته که در اغتشاشات و آشوب
تواند وضعیت موضوع می 2ل کنیم. این بهتر است که موضوع تغییر قانون حجاب اجباری و آزادی در فضای مجازی را دنبا

 ما را تثبت کند تا بتوانیم در انتخابات آینده شرکت کنیم و اثرگذار باشیم.

 نامه اهانت امیز کروبی به رهبر انقالب

 ای اهانت آمیز به رهبر انقالب ادعا کرده که نه شما و نه پدر شما مقلد حضرت امام )ره( نبودید.مهدی کروبی در نامه 

 پیش از این نیز در واکنش به مرگ مهسا امینی ادعا کرده بود که کشور ملک طلق یک نفر نیست. وی

 دستور احمدی نژاد به جریان انحرافی برای سکوت درباره اغتشاشات اخیر

 گونههای اخیر هیچهای نزدیک به خود خواسته تا درباره اغتشاشات و آشوبمحمود احمدی نژاد از نزدیکان و رسانه
 ها کامال سکوت کرده است.گیری نداشته باشند. به همین دلیل جریان انحرافی در این آشوبموضع

 شرط علی نیکزاد برای پذیرش مسئولیت وزارت راه و شهرسازی



علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسالمی به عنوان گزینه جدی وزارت راه و شهرسازی مطرح شده است. نیکزاد 
  رئیسی و دفتر رهبری از وی برای پذیرش این مسئولیت را به عنوان پیش شرط خود مطرح شده است.هللادرخواست آیت

 به عنوان یک گزینه دیرر از سوی وی مطرح شده است. –ریاست بنیاد مسکن  –گفتنی است  که برادر وی نیز 

 استعفا و خانه نشینی رئیس سازمان برنامه و بودجه

هللا روز خانه نشین و حضور کمتر شده بود که آیت 20سازمان برنامه و بودجه استعفا داده و سید مسعود میرکاظمی رئیس 
 رئیسی وی را برای ادامه همکاری متقاعد کرده و وی اخیرا به کار بازگشت.

 اختالف نظر جدی رئیس سازمان برنامه و بودجه با دولت 

د است که دولت باید در شرایط فعلی برای کنترل تورم اقدام به سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه معتق
 های اعالمی دولت در تعارض است.چاپ پول و اسکناس کند. این دیدگاه میرکاظمی با سیاست

 های اخیرخودداری موسوی از پذیرش رهبری آشوب

مبنی بر این که رهبری اشوب ها و  -که از زندان برای وی ارسال شده است   -میرحسین موسوی در پاسخ به درخواستی 
گیری کرده ام که همین بس است. اغتشاشات اخیر را بر عهده گیرد، گفته که از من دیرر سنی گذشته است. من چند موضع

 فهمند.شناسند و اصال حرف های ما را نمیبسیاری از آن هایی که کف خیابان هستند جوانند و  ما را نمی

 شبکه سازی زیرپوستی سناریوی احمدی نژاد برای

جریان انحرافی و احمدی نژاد دوره ای را به عنوان دوره اموزش مدیریت ایرانی برگزار کرده اند. دفتر احمدی نژاد 
گان کنندمجموعه تجارب وی در دوران مسئولیت و همچنین برخی از همفکران وی را در قالب کتاب تدوین کرده و به شرکت

 ای ارائه می شود.اند. در پایان این دوره نیز به افراد گواهینامهدر این دوره تحویل داده

 سازی برای خود هستند.به گفته برخی از کارشناسان، جریان انحرافی و احمدی نژاد با اجرای این طرح درصدد شبکه

 رایزنی امام جمعه شیعیان زاهدان با مولوی عبدالحمید برای مدیریت فضای ملتهب سیستان وبلوچستان

هایی را با مولوی عبدالحمید برای کنترل و مدیریت فضای ملتهب و گوها و رایزنی امام جمعه شیعیان شهر زاهدان گفت
 شهر و استان سیستان و بلوچستان آغاز کرده است.

 طلبان به بیانیه خانه احزابواکنش اصالح

 د.انهای اخیر واکنش نشان دادهغتشاشات و آشوبطلب نسبت به بیانیه خانه احزاب در محکومیت ابرخی از احزاب اصالح

 هللا رئیسی با وزیر بهداشت درباره کمبود دارومحاجه تند آیت

هللا رئیسی در نشست اخیر هیئت دولت از عملکرد بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مدیریت آیت
یسی هللا رئتقاد کرده است. عین اللهی نیز گزارشی ارائه کرده است. آیتو کنترل بازار داروهای مورد نیاز مردم به شدت ان

در پاسخ به گزارش وی گفته که اقامه نماز انواعی دارد یکی از آن ها اقامه نماز قضای افراد میت است و کار شما شبیه 
 این است.

 رستم قاسمی تمایلی به استعفا ندارد

ز رستم قاسمی خواسته اند تا به دلیل بیماری و ناتوانی در مدیریت وزارت راه و برخی از دولتمردان و نمایندگان مجلس ا
 شهرسازی از دولت استعفا کند که وی تاکنون نسبت به این پیشنهاد مقاومت کرده است.

 گزینه جدی استانداری تهران 2

های جدی ندران به عنوان گزینهسعید محمد دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد و سید محمود حسینی پور استاندار ماز
ها با حضور سعید محمد در این سمت وجود دارد. همچنین گفته شده که استانداری تهران مطرح شده اند. البته برخی مخالفت



 تواند برای دولت هزینه تولید کند. حسینی پوراطالعاتی  را در پرونده خود دارد که می –حسینی پور سابقه فعالیت امنیتی 
 ل تر شده است.محتم

 پیشنهاد معاون اجرایی دولت برای انتخاب استاندار جدید تهران

رود. محسن منصوری استاندار سابق تهران از دولت خواسته تا یکی از مدیران روند انتخاب استاندار تهران به کندی پیش می
 مدیران استانداری تغییر نداشته باشند.ارشد استانداری تهران را به عنوان استاندار جدید منصوب کند تا چینش و ترکیب 

 اغتشاشات؛ نقطه عطف جبهه اصالحات برای فشار به حاکمیت

نبوی و سران جریان اصالحات به دنبال نقد کردن فشار و اعتراض اجتماعی بر سر میز گفترو با حکومت هستند،  بهزاد
 هرچند اکنون آنها نمایندگی معترضان را ندارند که بخواهند طرف گفتروی حکومت باشند.

رون رفت از شرایط فعلی را و افراطی گری، تنها راه حل ب« خشونت»چهره ها و تئورسین های جریان اصالحات با نفی 
از طریق نهادهای مدنی و احزاب به عنوان حلقه میانی میان مردم و حاکمیت دانسته و سعی در تصویرسازی از « گفترو»

 شرایط موجود هستند.« ناجی»گفتمان اصالح طلبی به عنوان 

د است تاکید کرده و معتق« اعتدالی»ویکرد در همین راستا بهزاد نبوی با فاصله گذاری میان اصالح طلبی و براندازان، بر ر
مواجه بوده و از سوی دیرر نوعی سیاست گریزی و یاس و « سد حاکمیت»حتی در شرایط امروز که اصالح طلبان با 

ناامیدی در جامعه به ویژه میان جوانان نسبت به مسائل سیاسی حاکم است، بـا ایـن وجـود اصـالح طلبان باید روند اصالح 
 حاکمیت به اصالح طلبان برسند.« احساس نیاز»دنبال کنند تا به گفته او به آرزوی  طلبی را

 لغو جلسات کمیسیون های مجلس در هفته گذشته

 فوریتی در مجلس وجود دارد 2طرح  100جلسات کمیسیون های مجلس در هفته گذشته برگزار نشده است.بیش از 

 دستور کار مجلس قرار می گیردبررسی الیحه برنامه توسعه هفتم احتماال در 

الیحه برنامه توسعه هفتم به زودی در دستور کار مجلس قرار می گیرد. گفتنی است که زمان اجرای قانون برنامه ششم 
سال افزایش یافته است.  6ساله بوده که به  5توسعه به مدت یک سال دیرر تمدید شده بود. یعنی مدت زمان این برنامه 

می خواهند یک سال دیرر آن را تمدید کنند باید مجوز های الزم را کسب کند که تاکنون در این باره  مجلس یا دولت اگر
 اقدامی نشده است.

به گفته برخی از کارشناسان، مجلس تالش می کند تا قبل از ورود به بحث بودجه سال آینده، این الیحه را مورد بررسی 
سی الیحه توسعه برنامه هفتم تا بهمن ماه به طول می انجامد. مجلس بعد از بهمن قرار دهد. پیش بینی ها بر این است که برر

شود که بعد از عید بررسی بودجه ماه الیحه برنامه بودجه را در دستور قرار می دهد و به اصطالح دو دوازدهم تصویب می
 به طور کامل صورت گیرد.

 ر الیحه برنامه هفتم توسعه است.گفتنی است که برنامه بودجه سال آینده کامال منطبق ب

 سنگ تمام دولت برای فاطمی امین

دولت برای حفظ سید رضا فاطمی امین وزیر صمت در کابینه رایزنی ها و تالش گسترده ای را انجام داده بود. فشار سنرینی 
 از سوی تمامی وزارت خانه حتی وزارت اطالعات به مجلس وارد شد.

خواستند در قانون مجلس هم دوگانری هللا رئیسی مهم بود که فاطمی امین در این عرصه بماند و نمیظاهرا برای دولت و آیت 
 ایجاد شود و اختالفی بین دولت و مجلس اتفاق بیفتد.

 نماینده مخالف فاطمی امین برای رای اعتماد به وی 2رایزنی مخبر با 

مد مخبر به دفتر وی فراخوانده شده و آن ها درباره رای محسن دهنوی و سید نظام موسوی نمایندگان مجلس از سوی مح
نفر در انتخابات آینده مجلس تایید نمی  2اعتماد به سیدرضا فاطمی امین توجیه شده اند. گفتنی است که احتماال صالحیت این 

 ن داده است.شود. محسن دهنوی در جریان رای اعتماد به فاطمی امین رای مثبت خود را به برخی از نمایندگان نشا



 نماینده فعلی مجلس شورای اسالمی در انتخابات آینده تایید نمی شود. 55پیش بینی ها بر این است که صالحت حداقل 

 گزارش های متعدد دستگاه های دولتی درباره تخلفات نمایندگان مجلس به قالیباف

انحصارطلبی های برخی از نمایندگان مجلس را به های دولتی گزارش های متعدد درباره زیاده طلبی ها و برخی از دستراه
 محمد باقر قالیباف ارائه می کنند. قالیباف نیز به طور مکرر به آن ها تذکراتی می دهد.

 بازتاب منفی حضور معاون پارلمانی دولت در جمع دانشجویان

 اشته است.حضور سید محمد حسینی معاون پارلمانی دولت در جمع دانشجویان بازتاب منفی در پی د

 

 امنیتی اخبار

 آماری از وضعیت تاهل و رده سنی بازداشت شدگان

آبان ماه جاری که البته غالبا ازاد شده  10بازداشت شده تا روز  700هزار و  29بررسی ها نشان می دهد که از مجموع 
 درصد متاهل هستند. 27درصد مجرد،  72 اند،

 ادیند؟های اغتشاشات دهه هشتچند درصد بازداشتی

درصد بازداشت شدگان در بازه زمانی دهه هفتاد  ۴۰دهد های اغتشاشات اخیر در کشور نشان میبررسی آماری بازداشتی
درصد  ۲۷های اخیر مجرد بوده و درصد بازداشتی ۷۲درصد نیز جزو متولدین دهه هشتاد بودند. براساس این آمار  ۳۶و 

 .نیز متاهل هستند

 :ین آمار، درصد بازه سنی بازداشت شدگان به شرح زیر است براساس

 درصد ۳۵سال  ۲۰تا  ۱۶

 درصد ۲۶سال  ۲۵تا  ۲۱

 درصد ۱۴سال  ۳۰تا  ۲۶

 درصد ۱۰سال  ۳۵تا  ۳۱

 درصد ۴سال  ۴۰تا  ۳۶

 درصد ۵سال  ۴۱باالتر از 

 درصد مابقی نیز وضعیت نامشخص داشتند. ۵

 شور بوده استاستان ک 5های زن در بیشترین بازداشتی

های زن در استان های گیالن، تهران، خراسان رضوی، اطالعاتی بیشترین بازداشتی –های امنیتی براساس گزارش دستراه
 ها در ایالم، کرمان، خوزستان، چهار محال بختیاری و خراسان جنوبی یوده است.مازندران و مرکزی و کمترین بازداشت

 ستان گیالنهزار نفر در ا 1بازداشت بیش از 

 نفر در استان گیالن بازداشت شده اند. 60هزار و  1

 انداستان را زنان تشکیل داده 4درصد بازداشت شدگان  12

 دهند.شده در استان های گیالن، مرکزی، مازندران، خراسان رضوی را زنان تشکیل می درصد افراد بازداشت 12



های کهریلویه و بویراحمد، قم، بوشهر، خراسان جنوبی و گلستان بیشتر استانهمچنین نسبت زنان بازداشت شده به مردان در 
 از مردان بوده است.

 درصد بازداشت شدگان ایالم و کرمان مردان بوده اند 92

 درصد زن هستند. 8درصد مرد و  92 های ایالم و کرمان،از مجموع بازداشت شدگان استان

 شدگان شیعه هستنددرصد بازداشت 93

 درصد سنی هستند. 7درصد بازداشت شدگان شیعی و  93

 وضعیت بازداشت شدگان از نظر سطح رفاه اقتصادی

 اند.درصد از طبقه مرفه بوده 6درصد از طبقه مستضعف و   38درصد از طبقه متوسط،  56از مجموع بازداشت شدگان 

 آماری از وضعیت شغلی بازداشت شدگان

 8درصد دانش آموز،  14درصد دارای مشاغل دولتی،  2درصد بیکار،  18ل آزاد، درصد بازداشت شدگان دارای شغ 48
 اند.نفر هم نامعلوم بوده 9درصد نظامی و  1درصد دانشجو، 

 شدگان بومی هستنددرصد بازداشت 88

 درصد هم غیر بومی هستند. 12درصد بومی و  88از مجموع بازداشت شدگان 

 گانآماری از وضعیت تحصیلی بازداشت شد

 13درصد دارای مدرک فوق دیپلم،  8درصد دارای مدرک دیپلم،  34درصد بازداشت شدگان دارای مدرک زیر دیپلم، 42
 اند.درصد دارای مدرک دکترا بوده 1درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و  2درصد دارای مدرک کارشناسی،

 استان فاقد دیپلم بوده اند 3درصد بازداشت شدگان  90

 درصد بازداشت شدگان استان های هرمزگان، آذربایجان غربی و آذربایجان دارای مدرک زیر دیپلم هستند. 90بیش از 

 استان کشور فاقد گرایشات سیاسی هستند 13درصد بازداشت شدگان  90

ویراحمد، های همدان، مرکزی، مازندران، قم، آذربایجان شرقی، کرمان، کهریلویه و بدرصد بازداشت شدگان در استان 90
 قزوین، فارس، اردبیل، سمنان، یزد، لرستان هیچ گرایش سیاسی ندارند.

 آماری از گرایشات سیاسی بازداشت شدگان

درصد با  5درصد با گرایش اصالح طلب و فتنه،  7درصد کلیه بازداشت شدگان سراسر کشور فاقد وابستری سیاسی ،  81
 درصد با گرایش نفاق هستند. 2ومی، درصد با گرایش برانداز ق 5گرایش سلطنت طلب، 

 درصد بازداشت شدگان سابقه قضایی ندارند 93

 درصد دارای سوابق قضایی هستند. 7درصد بازداشت شدگان فاقد سوابق قضایی بوده و  93

 هامهمترین انگیزه بازداشت شدگان از حضور در آشوب

ها را هیجان و کنجکاوی عنوان زه حضور خود در آشوبدرصد از بازداشت شدگان انری 52دهد که ها نشان میبررسی
 اند.درصد انریزه ضد انقالبی انریزه داشته 18درصد انریزه سیاسی و نقد دولت،  11درصد انریزه معیشتی،  19کرده و 

 آماری از جرایم بازداشت شدگان

درصد در حال تحریک  31مامورین، درصد در حال درگیری با  14درصد از بازداشت شدگان در حال تخریب اموال،  13
 اند.درصد سایر موارد از جمله در حال شعارنویسی و...  بوده 41درصد در حال آتش زدن خودرو،  1مردم برای اغتشاش، 



 هزار سالح جنگی در سیستان و بلوچستان 75ابراز نگرانی از وجود 

 ستان و بلوچستان وجود دارد که نرران کننده است.هزار قبضه سالح جنری در استان سی 75به گفته نیروهای امنیتی، 

 تیر به فرد تروریست حرم شاهچراغ 3ماجرای تیراندازی و شلیک 

 –تیر به فرد تروریست حرم احمد و محمد بن موسی  3در برخی از محافل خبری گفته شده که عامل تیراندازی و شلیک 
وده است. وی که اتفاقی و نه در ماموریت به منظور اقامه نماز یکی از نیروهای امنیتی سپاه حاضر در حرم ب -شاهچراغ

به حرم مشرف شده بوده پس از وقوع تیراندازی اسلحه خود را که به دفتر امانات سپرده بود، تحویل گرفته و با فرد مهاجم 
 تیر شلیک کرده و او را از پا دراورده است. 3درگیر شده و به وی 

 روریستی در شاهچراغجزئیاتی از عوامل عملیات ت

در شیراز که با عامل اصلی تا ورودی حرم  –شاهچراغ  –عامل دوم عملیات تروریستی در حرم احمد و محمد بن موسی 
همراهی داشته با عملیات فنی و پیچیده در تهران بازداشت شده است. کار شناسایی وی به دلیل استفاده از کاله و ماسک 

 بسیار سخت بوده است.

تاجیکستانی بوده و نام بدخشانی یکی از اسامی مستعار او است. نفر دوم افغانستانی و مسئول امور پشتیبانی و فراهم  نفر اول
کردن تامیینات برای نفر اول بوده است. وی در شهریار تهران ساکن بوده و برای نفر اول در شیراز مکان و سالح را 

 فراهم کرده بود.

از اتباع جمهوری آذربایجان بوده و با پرواز و ویزای رسمی وارد کشور شده است. وی به  فرمانده این عملیات تروریستی
 قم شناسایی و بازداشت شده است. –هنرام فرار در مسیر تهران 

 فرد مهاجم در عملیات تروریستی مذکور دوبار به افغانستان رفته و با داعش بیعت کرده بود.

جا در اطراف حرم شاهچراغ هم اتفاقی بوده و آن ها در حال اعزام به ماموریت گفتنی است که  حضور تیم عملیاتی نا
 دیرری بوده اند که پس از شنیدن صدای شلیک و تیراندازی به سمت حرم رفته اند.

 این تیم تروریستی که احتماال سرویس صهیونیستی پشت ان است، قصد چندین ترور دیرر را هم داشته اند.

گیر کرده از نیروهای اطالعات سپاه بوده که برای زیارت در حرم حضور فرد مهاجم را در حرم زمینگلوله  3فردی که با 
شنود، اسلحه خود را از دفتر امانات تحویل گرفته و به سرعت وارد عمل داشته است. وی وقتی که صدای شلیک را می

 شود.می

 و خنثی شده بودکیلو مواد منفجره در شیراز کشف  18یک عملیات تروریستی با 

های یک گروه تروریستی که پشت پرده عملیات تروریستی در شاهچراغ شیراز قرار داشته و درصدد اجرای عملیات
 بودند. چند هفته قبل از ترور اخیر شناسایی و بازداشت شدهاند، تروریستی در کشور بوده

 احتمال تغییر فرمانده سپاه شیراز 

احتمال تغییر فرمانده سپاه در شهر شیراز به دستور سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه در برخی از محافل سیاسی از 

 زیرا سپاه از قبل در جریان حمله به شاهچراغ بوده است.دهند. خبر می

 هاي اخیرسابقه اغتشاشگران در آشوبامکانات بي

اي اغتشاش صورت گرفته بوده است و از این جهت ها در برخي از شهرها از مدتها قبل سازماندهي برمطابق برخي شنیده
ز هایي از صبح قبل ااي برخوردار بودند و از جمله این که ماشینسابقهگران از امکانات بسیار بيهاي اول اغتشاشدر هفته

هد و آنها بداند امکانات پزشکي شده است که به اغتشاشرراني که آسیب دیدههاي از قبل تعیین شده مستقر ميآشوب در محل
 را از مراجعه به مراکز درماني که ممکن است دستریر شوند رها کند.



هاي غارت و آشوب و آتش زدن و لوازم همراه خود آموزش جدي دیده بودند. همچنین در ایجاد مواد منفجره دستي، روش
از دست ماموران را آموزش داده ي ضد بازجویي براي آزاد شدن سریع هاي اولیهعالوه بر این به بسیاري از آنها روش

 بودند.

 احتمال انتشار فیلم مستندات ارتباطات زارع فومنی با اپوزیسیون خارج از کشور

ر  با عباس فخرآو  -که به تازگی بازداشت شده است -مستندات ارتباطات محمد زارع فومنی دبیرکل حزب مردمی اصالحات 
 شود.های تلویزیونی پخش یلم تدوین شده که احتماال در شبکهو برخی از نیروهای اپوزیسیون در قالب یک ف

 

 های شبکه برق شهرهاتحریک آشوبگران از سوی ضد انقالب به حمله به زیرساخت

های شبکه اند تا با کوکتل مولوتف به زیرساختجریان ضد انقالب با انتشار مطالبی در فضای مجازی از آشوبرران خواسته
 دار برای حضور در کف خیابان عنوان شده است.د. هدف از این گونه حمالت تحریک زنان خانهبرق شهرها حمله کنن

 های نهادها و مراکز مختلفافزایش حمالت ترکیبی برای هک سیستم

ها راههای دستسردار غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفته که حمالت ترکیبی برای هک برخی از سیستم
 های اخیر بر شدت آن افزوده شده است.قبال نیز صورت گرفته و در ایام آشوب و نهادها

 بازداشت پزشکی که اطالعات غلط به علی دایی داده است

یکی از پزشکان که با ارائه اطالعات غلط عامل تحریک علی دایی درباره پرونده مرگ اسرا پناهی دختر نوجوان اردبیلی 
 بوده بازداشت شده است.

 ای سرقت و کشف تلفن همراه وزیر ورزشماجر

تلفن همراه سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان به هنرام خروج از مسجد بالل توسط فردی قاپیده و دزدیده شده است. 
 شناختم.فرد سارق پس از مدتی بازداشت شده و در بازجویی گفته که من او را نمی

 های اخیر در زاهدانآشوبطلبان برای داغ نگه داشتن سناریوی اصالح

اند تا بررسی مسائل اخیر سیستان و بلوچستان کمیته حقیقت یاب طلبان خواستهسعید حجاریان و محمدرضا تاجیک از اصالح
طلبان دارای ارتباطات خاصی با مولوی عبدالحمید هستند. برخی از کارشناسان تشکیل دهند.گفتنی است که برخی از اصالح

ای در استان مذکور برای تولید و انتشار مغرضانه گزارشات میدانی های شبه زنجیرهخبرنراران روزنامهاز احتمال حضور 
 خبر داده اند.

 الظلم به زاهدانهشدار امنیتی ورود اعضای جیش

با  مهای امنیتی، شنیده شده عوامل جیش الظلبرابر اعالم یک منبع آگاه و براساس گزارشات بدست آماده از رصد دستراه
 .ورود به زاهدان قصد اغتشاش و ناآرامی مجدد بعد نماز جمعه هفته قبل این شهر را داشتند

 

 ها استان اخبار

 اخبار استانها / هفته دوم آبان ماه

 خراسان شمالی:

 عزل مدیرکل بحران استانداری خراسان شمالی به دلیل همراهی با اغتشاشات



شنیده ها همسر و پسر مدیرکل بحران استانداری خراسان شمالی در جمع اغتشاشگران اخیر حاضر بوده و در برخی ایام نیز  طبق

 لیدری جریان را در دست داشته اند

همراهی مدیرکل نیز در این جریان به چشم دیده شده و دلیل این موضوع نیز انجام اقدام سیاسی و دریافت پناهندگی از  همچنین

 یکی از کشورها ذکر شده است

 پس از این موضوع وی از سمتش عزل شده

قبل و یا همسو با دولت قبل  گفتنی است تعداد زیادی از مدیران کل استانداری و رئسای ادارات استان همچنان از مدیران دولت

 هستند.

 سیستان و بلوچستان:

 فرخوان حزب الهی ها برای تجمع بعد از جلسه تودیع معارفه فرمانده انتظامی استان

به دنبال این تودیع و معارفه که بیشتر در راستای جلب رضایت اهل سنت است، دوستان حزب اللهی و شیعه در حال متحد شدن 

 چهارشنبه بعد از مراسم هستند.برای تجمع در روز 

 شب گذشته نیز به دفتر امام جمعه اعالم کردند که آخر هفته احتماال شلوغ خواهد شد.

 در جریان باشید اگر تودیع معارفه فرمانده انتظامی انجام شود ظاهرا اخر هفته شلوغی خواهیم داشت.

ای نیستند، تلفن ها را پاسخ نمیدهند و در صاحبه در هیچ زمینهها حاضر به مهیچ یک از علمای اهل سنت در هیچ یک از شهرستان

 کنند.هیچ برنامه ای شرکت نمی

آبان نیز علمایی که آمدند قبل از خطبه ها و اغتشاشات زاهدان و خاش بوده، چون روزهای بعد مولوی نقش بندی و  13روز 

 بر گردن خودشان است. هایشانعبدالحمید تهدید کردند که هرکسی با نظام باشد خون کشته

 اهل سنت استان به طور نا محسوس اعالم کردند که تابع مولوی هستند.

تحریک احساست مردم اهل سنت مولوی نقشبندی امام جمعه راسک همچنان ادامه دارد و با بیانیه های مختلف اجازه فروکش کردن 

 دهد.اغتشاشات را نمی

ن در مدیریت اغتشاشات بازنده بودند و نتوانستند اقناع درستی داشته باشند، بر خالف )به روایت جبهه خودی( امام جمعه و مسئوال

 اینکه تاکید بر روایت صادقانه دارد اما این روایت را جامعه قبول ندارد و در مقابل عبدالحمید ضعیف ترین موضع را دارد.

 یی افراد شعار مرگ بر محامی دادند.در مراسم تشییع شهید سجاد شهرکی امام جماعت مسجد موالی متقیان، بعض

در حال حاضر هیچ یک از علما و امامان جمعه حاضر به موضع گیری علیه سخنان عبدالحمید نیستند یعنی دفتر نهاد امور اهل سنت 

 نتوانسته است یارگیری کند.

 خوزستان

 انتقادات تند نماینده ولی فقیه در استان خوزستان از استاندار



نماینده ولی فقیه در استان خوزستان از عملکرد ضعیف استاندار خوزستان به شدت انتقاد می کند وی اعتقاد  در جلسات خصوصی

دارد وی با سومدیریت خود و عدم تحرک کافی وضعیت نامناسبی را برای خوزستان رقم زده است وی در جمع خصوصی گفته است 

تغییر وی با رئیس جمهور صحبت کرده است و علی رغم قول مساعد آقای رئیسی استاندار خوزستان را انقالبی نمی داند و بارها برای 

 هنوز خلیلیان تغییر نکرده و چالشی اصلی این است که چه کسی جایگزین وی شود.

 سمنان:

 استاندار سمنان در راه استانداری تهران

ست که سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار سمنان  در برخی از خبر های شنیده شده از وزارت کشور و استانداری سمنان، حاکی از آن ا

 پور، استاندار مازندران جزو گزینه های اصلی استانداری تهران هستند.کنار سید محمود حسینی

 به گفته برخی مدیران استانداری سمنان، شانس هاشمی بیشتر از همتای خود در مازندران است .

دار نمونه کشور انتخاب شد و همین امر باعث این شده است تا در هیأت دولت هاشمی در جشنواره شهید رجایی به عنوان استان

 شانس بیشتری برای تصدی این پست داشته باشد.

 محسن منصوری، استاندار سابق تهران طی روزهای گذشته  معاون اجرایی رئیس جمهور شده است.

 ان شاهرودسوءاستفاده مخالفان نظام از پست اینستاگرامی رئیس دادگستری شهرست

پست اینستاگرامی رئیس دادگستری شهرستان شاهرود درباره اتفاقات روزهای اخیر مورد سوءاستفاده مخالفان نظام اسالمی در فضای 

 مجازی قرار گرفت.

ر د االسالم پارسامنش، رئیس دادگستری شهرستان شاهرود اخیراً در پستی اینستاگرامی با تشریح روایتی از امیرالمومنین )ع(حجت

نهج البالغه، از جریان حمله یکی از سربازان معاویه به یک زن مسلمان و یک زن غیرمسلمان گفت و نوشت: علی )ع( فرمودند اگر 

 مرد مسلمانی از این پس از روی غصه و تآسف بمیرد، سزاوار است.

 ند.کچنین نمییوان هم با همنوع خود اینپارسامنش در انتهای پست خود نوشته است: قلبم از اینهمه قساوت به درد آمده. حتی ح 

های افراد و اهالی رسانه در فضای مجازی، این پست رئیس دادگستری شهرستان شاهرود را در جهت مخالفت با خشونت برخی

 اند.نیروهای امنیتی با مردم در روزهای اخیر تعبیر کرده

 های صنعتی استان سمنانهایی با موضوع مسائل اخالقی مدیرعامل شرکت شهرکدریافت گزارش

های صنعتی استان سمنان هایی با موضوع مسائل اخالقی باقری، مدیرعامل شرکت شهرکزهای اخیر، گزارشخبرنگار فارس در رو

 دریافت کرده است.

ای با مدیر خبرگزاری فارس استان، های صنعتی استان سمنان در تماس محرمانهدو تن از کارکنان خانم شاغل در شرکت شهرک

 های صنعتی استان سمنان رفتارهای ناصحیحی در محل کار با آنها دارد.شهرکاعالم داشتند که باقری، مدیرعامل شرکت 

کند این دو نفر را به اتاق کار خود فراخوانده و با آنها در موضوعات غیرمرتبط های مختلف سعی میبه گفته این دو تن، باقری به بهانه

 کند.با مسائل کاری صحبت می

 سمنان اهل استان مازندران بوده که در دولت فعلی به این سمت منصوب شده است.های صنعتی استان مدیرعامل شرکت شهرک



 هرمزگان:

 مسئول ساخت و توسعه پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس به کانادا گریخت

رد میلیا ۲۲۰ای در محل کارش در بندرعباس حاضر نشده و حاال خبر رسیده که وی به کانادا فرار کرده و حدود متین یک هفته

 را هم با خود برده است. تومان تنخواه اجرای پروژه

شب گذشته در پایگاه نهم شکاری بندرعباس تیراندازی رخ داده است/ یک سرباز کشیک شیفت شب به روی دو فرد که مشغول 

 کند.شعارنویسی بودند تیراندازی و یکی از دو شعارنویس نیز به سمت سرباز با کلت کمری تیراندازی می

 از شعارنویسان در جریان تیراندازی زخمی شده است.یکی 

 سه روز پیش مدیر مالی و هفته گذشته نیز مدیر پشتیبانی نفت ستاره خلیج فارس بازداشت شدند

 مرکزی:

محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس با ارسال نامه به وزیر کشور خواهان برکناری هرچه سریع تر فرزاد مخلص االئمه 

 امضا از جریانات مختلف سیاسی نیز جمع آوری کرده است. ۳۰ندار مرکزی شد و در این بین استا

 پایگاه بسیج در منطقه محروم فوتبال و شهر جیریا را به آتش زدند. جریان آشوب های اخیر اغتشاشگران دو در

ها را به کف خیابان آورده یک دختر منطقه محروم که در اغتشاشات لیدری را بر عهده داشته، با دادن سرویس جنسی به شش نفر آن

 است.

 ز سوی مدیر سازمان پارک ها و فضای سبز موجب هجمه های بسیار به این نهاد شده است.دادن لباس پاکبانی به نیروهای امنیتی ا

 خراسان رضوی:

 شورش و نزاع در زندان تربت جام

با ایجاد درگیری  دو تا ازدرب  ۲۳برابر گزارش از سوی مسئوالن امر تعدادی از زندانیان زندان بند مواد مخدرتربت جام درساعت 

ب بخشی از دیوار قصد فراراز زندان را داشتند که با حضور به موقع نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی و یگان ویژه های زندان و تخری

 امداد فتنه آنان پیشگیری و خنثی شد.

د ندر ساعت سه شب به هوا خوری انتقال داده می شوند و تعدادی از زندانیان که اقدام به درگیری و تخریب درب و دیوار کرده بود 

 به مشهد انتقال شدند.

اعدام بودند شب گذشته یکی از آنان را صدا  این درگیری از آنجا شروع می شود که دو نفر از زندانیان که با هم باجناق و زیر حکم

ا با ر می کنند و می برند و یکی دیگری که از این موضوع اطالع پیدا می کنند اقدام به جوسازی و اغتشاش می کند و دیگر زندانیان

خودش همراه می کند و زندانیان با شکستن تخت ها و استفاده از ابزار آهنی اقدام به تخریب دربها می کنند و خودشان را به درب 

هواخوری می رساند که با اقدام به موقع نیروی انتظامی ، امنیتی و یگان امداد و پرتاب گاز اشک آور و تیراندازی به سمت درب ها 

 زندانی دستگیر و به مشهد انتقال داده می شوند. ۱۲مواجه و زندانیان به بند هدایت و شورش با شکست 

 اصفهان:

 آبان مراسم چهلم مهسا موگویی: ۱۲پنجشنبه 



های مجازی ویدئویی از مراسم چهلم مهسا موگویی منتشر شد که طی آن به سر زنی شلیک شده و ضدانقالب تالش داشت در شبکه

 روهای امنیتی نسبت دهد....این شلیک را به نی

 آبان مراسم چهلم شیرین علیزاده: ۱۳جمعه 

 +طبق روایت خبرنگار فارس:

نفر از مردم در ساعات اولیه به بهانه مراسم چهلم شیرین علیزاده در باغ رضوان حضور داشتند اما پس از آن به  ۱۵۰تا  ۱۰۰حدود 

 تجمع غیرقانونی منجر شد.

 این حین درگیری بین نیروهای انتظامی و مردم اتفاق افتاد و یکی از ماموران نیروی انتظامی چاقو خورد اما ضارب دستگیر شد. در

 کردند.ها پرتاب میدر طول مراسم شعارهای هنجارشکن و توهین به پلیس رقم خورد و ادامه معترضان سنگ به سمت پلیس

جمعیت به خارج از باغ رضوان داشت و در ادامه مسیرها را بست اما جمعیت معترض همچنان پلیس با سعه صدر تالش برای هدایت 

 داد.به شعارهای خود ادامه می

 ها نیز:+طبق رصد دیگر رسانه

 ،ها را از سر مزارها برداشتند. جلسات فاتحهها و قابهای باغ رضوان را کندند، گلداننفره اغتشاشگران نیمکت ۳۰۰تا  ۲۰۰جمعیت 

هفته و چهلم سایر عزاداران به توصیه نیروهای انتظامی تعطیل شد. با پراکنده شدن جمعیت و حرکت مردم به سمت خروجی باغ 

 ها نیز کاسته شد.رضوان از حجم شعارها و تخریب

 

 بهمن نشست خبری رئیس دانشگاه اصفهان: ۱۴شنبه 

هزار دانشجو در مرکز  ۳۱رود بودند؛ دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی با حدود بیشتر افراد دخیل در جریانات اخیر، دانشجویان جدیدالو

 نفر هستند. ۷۵تا  ۷۰شهر قرار دارد و نیروهای حفاظت فیزیکی محدودی داریم که حدود 

 درصد جمعیت رسیده است. ۱.۵نفر یعنی حدود  ۵۰۰تا  ۴۰۰ها به هزار دانشجو، نهایت شلوغی ۳۱از 

نفر هستند و در این راستا  ۶۰تا  ۵۰ها در زمان موقت متوقف شده دارای نوسان است اما حدود ه فعالیت آنتعداد دانشجویانی ک

 ای تشکیل دادیم تا برای افرادی که مشکل جدی نداشتند بازنگری شود.کمیته

 فارس:

 انتقاد جدی وزیر راه از ضعف عملکرد استان فارس در حوزه مسکن

 فارس از عملکرد  ضعیف حوزه اجرایی استان در بحث نهضت ملی مسکن انتقاد کرد. رستم قاسمی در سفر به استان

 تبعید به جرم انتقاد!

 های استان تبعید شد.یکی از کارکنان استانداری فارس به دلیل انتقاد از استاندار فارس به یکی از شهرستان

 اخراج دانشجو



تن از دانشجویان دانشگاه شیراز به دنبال اغتشاشات اخیر از دانشکاه اخراج سه تن از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دو 

 شدند

 عزم جدی جزیان ضد انقالب برای نزدیک شدن به آرتین!

جریان ضد انقالب عزم جدی دارد تا به خانواده شهیدان سرایداران به ویژه آرتین که سه تن از آنها در حمله تروریستی شاهچراغ)ع( 

 دند نزدیک شده و از این جریان به نفع خود سوء استفاده کند.به شهادت رسی

 کالهبرداری به نام خانواده شهید!

های جعلی در تالش هستند به نام آرتین سرایداران که سه تن از اعضای خانواده خود را در برخی افراد سودجو با اعالم شماره حساب

 ری کنند.جریان حمله تروریستی شاهچراغ از دست داد، کالهبردا

 خودکشی در دانشگاه شیراز

ساله پسر دانشگاه شیراز، اهل داراب فارس، که سال سوم مقطع کارشناسی رشته  ۲۰ماه یکی از دانشجویان آبان ۱۶عصر دیروز 

ی ررسخوابگاه مفتح واقع در کوی ارم دانشگاه به پایین پرتاب کرد. علت خودکشی وی در دست ب ۱۳کامپیوتر بود، خود را از طبقه 

 است و تا کنون زئیاتی از این حادثه منتشر نشده است.

 البرز:

بهشت سکینه پنج شنبه هفته گذشته، به بهانه چهلمین روز درگذشت حدیث نجفی محل تجمع عده ای از خرابکاران و آموزش 

بر مزار حدیث نجفی اقدام به سر  دیدگان بود، در این میان عده ای از البرزی ها تحت تاثیر قراررفته و با جمعیتی حدود هزار نفر

 دادن شعارهای هنجار شکننانه کردند.

نفر از ماموران امنیتی، یک طلبه و بسیجیان را در پی داشت؛  ۱۰در ادامه این تجمعات به خشونت کشیده شد و زخمی شدن حدود 

 همچنین یکی از بسیجیان کرجی به شهادت رسید.

رودگاه پیام و اعزام افراد آسیب دیده به مراکز درمانی از سوی آشوبگران مورد سو استفاده قرار پرواز هلیکوپتر های اورژانس از مبدا ف

 گرفت و بالگردهای اورژانس را متهم به تیراندازی و انتقال ماموران امنیتی کردند که از سوی نهادهای مربوطه تکذیب شد.

 گران انجام شد.هم توسط اغتشاشدر این آشوب ها تخریب و سوزاندن یک کیوسک پلیس و خودرو ون 

روز تجمعات در شهرهایی همچون فردیس، گلشهر، حصارک و دانشگاه خوارزمی صورت گرفت که البته با حضور به موقع  همان

 نفره به سرعت متفرق شدند. ۲۰_۱۰نیروهای امنیتی کنترل و جمعیت های 

 گیرد ، دردانشجویان قرار میهای اعالمی محل تجمع دانشگاه آزاد از دیگر اماکنی است که روزهای شنبه و چهارشنبه طبق فراخوان

کنند ، برخی نیز اقدام به شعارهای هنجاشکننانه دارند که معموال با ورود نیروهای نفر شرکت می ۵۰۰این تجمعات جمعیتی حدود 

 امنیتی وضعیت به حالت عادی برمیگردد.

ساعت  ۲۴ط نیروهای فراجا با گذشت حدود قزوین توس-گفتنی است عوامل درگیری در کرج و ایجاد ناامنی در حصارک و اتوبان کرج

 خین خروج و فرار از کشور دستگیر شدند.

 ابان ماه مربوط به اتباع بوده است. ۱۲یک تعداد از دستگیری های مربوط به اغتشاشات روز پنج شنبه 



 مازندران:

 ر شدماجرای فوت سه گردشگر در منطقه چهاردانگه مازندران/ یک روحانی به عنوان مظنون دستگی

سه گردشگر اهل اصفهان که در منطقه چهاردانگه ساری نسبت به اجاره ویال اقدام کردند. ویال اجاره شده متعلق به یک روحانی است 

 اهل هم منطقه چهاردانگه است.

ا سوار د راین سه گردشگر در اثر نشت گاز فوت کردند که پس از مراجعه صاحب ویال به دلیل ترس ناشی از فوت این سه نفر، اجسا

 خودرو کرده و در مسیر فرعی نسبت به چپ کردن ماشین اقدام کرده است.

پس از بررسی های اولیه این روحانی به عنوان مجرم شناخته شده است. این روحانی به عنوان امام جماعت نماز خانه بیمارستان امام 

 خمینی مشغول فعالیت بوده است.

 بررسی است. تحقیقات تکمیلی در این زمینه در دست

 

می های تکان دهنده فیلاین صحنه»فیلمی از اورژانس بیمارستان نوشهر در فضای مجازی دست به دست شده است، مبنی بر اینکه 

 شهریور در بیمارستان بهشتی نوشهر است و ... ۳۰آخر الزمانی نیست؛ فیلم شب چهارشنبه 

لوغ دهد، فضای اورژانس شانس این بیمارستان گرفته شده است، نشان میدر این فیلم که از محوطه بیمارستان شهید بهشتی و اورژ

 و قطرات خون روی کف سرامیک محوطه اورژانس و از کشیدگی مصدومان روی زمین حکایت دارد.

ستان ربررسی میدانی خبرنگار فارس حکایت دارد که اتاقی که مصدومانی که در فیلم منتشر شده بستری شده بودند با فضای این بیما

های ناآرامی و اغتشاشات نوشهر بودند، یا خیر؟ سوالی است که باید به آن پاسخ داده یکی است اما اینکه این مصدومان همان فوتی

 شود.

یک منبع آگاه در این زمینه گفت؛ در شب سی شهریور ماه تجمع در این شهر داشتیم که افراد در میدان آزادی این شهر تجمع 

گران به آتش کشیده شد و کنند که سه خودروی پلیس توسط اغتشاشو شهرداری نوشهر حمله می ۱۱کالنتری داشتند و به سمت 

 وده است.گران ببه مقر پاسگاه نیز حمله شد، همچنین شکستن درب و شیشه فرماندهی انتظامی نوشهر نیز از دیگر اقدامات اغتشاش

بنی بر پرهیز تخریب اموال پاسگاه و متفرق شدن آنها توجهی به این مسأله ندارند گوید؛ با وجود هشدار به افراد ماین منبع آگاه می

 شود که در این حین تعدادی مصدوم شدند.و این مسأله منجر به منجر تیراندازی می

لیل اینکه د این منبع آگاه با بیان اینکه افرادی که شب اغتشاش نوشهر به بیمارستان برده شدند، مصدومان حادثه بودند، گفت: به

 ها هشدارها و با وجود شلیکتوجهی به ساعتاین افراد قصد حمله به مقرهای نظامی، انتظامی و اماکن دولتی را داشتند و به دلیل بی

 تیرهوایی همچنان قصد آسیب رساندن به این امکان را داشتند درگیری صورت گرفته است.

در اولین اعتراضات دانشگاه بعنوان لیدر دانشجوها توسط دستگاه امنیتی دستگیر محمد عرب از دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل 

 شد.

 دستگیری این فرد بهانه ای شد برای اعتراضاتی از سوی دانشجویان جهت آزادی محمد عرب.

ط آن آرام شر با واسطه گری و میانجیگیری رییس دانشگاه با شورای تامین شهرستان تصمیم بر آزادی این دانشجو گرفته شد که

 شدن جو دانشگاه بود



 متاسفانه بعد آزادی دانشجوها پای قول خودشان نماندند.

هفته گذشته پس از آزادی محمد عرب و حضور چند باره آن در تجمع دانشجوها و نقش رهبری اغتشاشات مجددا توسط دستگاه 

 امنیتی دستگیر شد.

 و و داد و بیداد خواستار آزادی پسرش را کرد و اذعان بر بیگناهی داشت.چند روز بعد پدرش با مراجعه به دادگستری، با هیاه

در داخل سالن دادگستری سرش را به دیوار زد و سرش شکست که پس از این دیوانه بازی دستور بازداشتش صادر شد که تا غروب 

 هم آزاد شد

 

 اله اهل روستای حمزه کال شش پل که باتری ساز بودس ۲۳شهریور در جریان اغتشاشات بابل دو نفر کشته شدند، میالد زارع  30

 ترکمان دانشجوی دانشگاه آزاد بابل بچه اصفهان که چند وقتی بود که در بابل سیگار فروشی زده بود.

 شنیده ها حاکی از آن است که پدر ترکمان از آزاده های دوران دفاع مقدس هست.

ادعای فرمانده انتظامی بابل هر دو از سالح غیر نظامی کشته شدند و حتی به خانواده اینها پیشنهاد شد که کارشناس پزشکی  طبق

 قانونی از سمت شما بیاد جهت بررسی

 یزد:

 چیست؟های آبرسانی استان یزد این هفته توسط رئیس جمهور افتتاح نشد/ماجرای مدیران دوازدهم در دولت سیزدهم چرا طرح 

الوقوع رئیس جمهور به استان یزد برای افتتاح دو طرح آبرسانی در این استان حکایت در حالی اخبار رسمی و غیررسمی از سفر قریب

 داشت که هیچ کدام یک از مسئوالن استانی مرتبط با این طرح ها حاضر به مصاحبه در این باره نبودند.

 19طالعات بدست آمده از منابع آگاه، رئیس جمهور ایران اسالمی قرار بود پنج شنبه به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، بنا به ا

 کند که به دالیل معلوم و نامعلوم لغو شد. آبانماه برای افتتاح و کلنگ زنی دو طرح آبرسانی به استان یزد سفر

قی است و جای سئوال در مورد آنها باقی مانده یکی از دغدغه های مدیریتی که بعد از استقرار دولت سیزدهم در استان یزد هنوز با

 وجود مدیران آماری)غیرمفید( است که هنوز به قوت خود باقی است.

برخی از دستگاه های کلیدی و پولساز در استان یزد نظیر سازمان صمت در دولت روحانی توسط افراد حزبی و بدون هیچ تأثیری 

 گذاری مثبت و عملکرد شاخصی مدیریت می شد.

ه نظر می رسید در دولت سیزدهم نظام مدیریتی تغییر و مدیران حزبی و بدون عملکرد مناسب برکنار شوند که متأسفانه در برخی ب

ادارات استان یزد این مهم اتفاق نیافتاد و به نظر می رسد این موضوع از جمله دالیل لغو افتتاح طرح های آّبرسانی به استان یزد 

 توسط رئیس جمهور است.

بق برنامه ریزی انجام شده طرح های آبرسانی در استان یزد با مشارکت مستقیم بخش خصوصی به ویژه صنایع و معادن تدوین ط

کند با موجاب کردن مسئوالن ارشد دولت در شده و در دستور کار قرار گرفته است و مهران فاطمی به عنوان استاندار یزد سعی می

هرچه سریعتر فرآیند اجرایی و عملیاتی این مهم را آغاز کند، ولی متأسفانه هیچ همکاری موثری وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری 

 از سوی مدیران شرکت آب منطقه ای، آب و فاضالب شهری و روستایی و سازمان صمت با وی دیده نمی شود.



نخبگان صنعتی و معدنی به دلیل  رئیس سازمان صمت از جمله مدیرانی است که در دولت روحانی منصوب شده و همان وقت هم

نداشتن تجربه کافی مدیر جدید، از این انتخاب گالیه داشتند و امروز هم عالوه بر نداشتن هیچ تأثیر مفید و اجرایی در حوزه صنعتی 

در تسریع بخشیدن تحقق اولویت اول استان که اجرای طرح های آبرسانی است هیچ تالشی برای پای کار آمدن بخش خصوصی 

 کند و در حقیقت استاندار را تنها گذاشته و در توجیه مسئوالن ستادی هیچ همکاری ندارد.نمی

مدیرآب منطقه ای هم دستور داده هیچ کدام یک از کارشناسان این اداره در مورد فرآیند فنی و اجرایی طرح آبرسانی اقدام نکنند و 

کند و حتی حاضر به مصاحبه به هیچ عنوان استاندار را همراهی نمی ظاهرا این موضوع از دستور کار خارج شده و شخص مدیر هم

 هم در این باره نیست و می گوید این طرح به ما ربطی ندارد و استاندار و تهرانی ها بیایند و پاسخگو باشند.

ه دلیل تان را به زمین بزند که برئیس جمهور در سفر به استان یزد قرار بود کلنگ آغاز بکار پروژه انتقال آب از خلیج فارس به این اس

 اما و اگرهای موجود در مورد مشارکت بخش خصوصی برای پشتیبانی کامل طرح فعال لغو شده است.                               

 کند.                        میلیون لیتر آب آشامیدنی به استان یزد منتقل 250متر قرار است ساالنه  30کیلومتر و عرض بستر  709این پروژه به طول 

هزار میلیارد تومان برآورده شده است که قرار است از محل معادنی در استان  86برای اجرای این ابر پروژه آبرسانی اعتباری بالغ بر 

 تأمین شود.      

برنامه زمانبدی قرار است در بازه  متر بر ثانیه است و طبق 3200حداکثر دبی آب انتقالی از خلیج فارس به استان یزد در این پروژه 

 زمانی سه ساله اجرایی و به بهره برداری برسد.

 آب در یزد آغاز شد هزار متر مکعبی 15افتتاح مخزن 

 روز از اجرای طرح آبرسانی صنعتی از خلیج فارس به استان یزد است. 379آبانماه  16امروز دوشنبه 

این خط انتقال آب از خلیج فارس با تأمین سرمایه از سوی سه شرکت صنعتی معدنی چادرملو در استان یزد، گلگهر سیرجان و مس 

 جام شده است.کیلومتر ان 800سرچشمه انجام به طول 

در برنامه ریزی اولیه قرار بود که در طول مسیر انتقال سه یونیت آب شیرین کن ایجاد شود تا عالوه بر مصرف صنعتی زمینه ایجاد 

 مصرف شرب نیز برای آب انتقالی فراهم شود.

د و سهم شرکت چادرملو درصدظرفیت در این طول این مسیر فعالیت می کن 50در حال حاضر فقط یک یونیت آب شیرین کن با 

هزار لیتر آن با هزینه هر  50تا  45هزار لیتر است که قرار شده در شرایط اضطرار روزانه حدود  260در استان یزد روزانه بالغ بر 

 هزار تومان برای مصرف شرب آماده سازی و وارد مخزن شحنه شود. 130لیتر بیش از 

با توجه به این که مصرف آب شرب در  ن یزد در گفت و گو با خبرنگار فارس اظهار کرد:یک منبع آگاه وابسته به وزارت نیرو در استا

درصد افزایش دارد، آب بدست آمده از این خط در بهترین حالت فقط می تواند میزان مصرف مازاد  20تا  10استان یزد ساالنه 

مان جبران کند و به هیچ عنوان نمی تواند جایگزین آب ساالنه آب شرب در استان یزد را  با هزینه روزانه حدود شش میلیارد تو

 انتقالی از زاینده رود باشد.

با حضور وزیر نیرو و معاون  1398شهریور سال  21هزار متر مکعبی یزد نیز در تاریخ  ۱۵عملیات اجرایی ساخت مخزن ذخیره آب 

تانی کلنگ زنی شد و ابتدای سال جاری عملیات مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آبفای کشور، استاندار و جمعی مسئوالن اس

 ساخت آن به پایان رسیده است.



 3میلیارد ریال از محل تبصره  110ای بالغ بر این مخزن که نقش بسیار مهمی در تامین آب شرب شهر یزد بر عهده دارد، با هزینه

 رسد.در شهر یزد احداث و به بهره برداری می

رسد و بخشی از نیاز آب شرب در شهر هزار متر مکعب می 456، حجم مخازن ذخیره آب شهر یزد به برداری از این مخزنبا بهره

 کند.های زمانی حساس برطرف مییزد را به ویژه در بازه

شود و وجود مخازن آب در حال حاضر، آب شرب و بهداشت شهروندان شهر یزد با استفاده از آب انتقالی و منابع داخلی تامین می

 در این شهر از اهمیت بسیار باالیی برخودار هستند.شرب 

بر اساس تحقیقات انجام شده متأسفانه مدیران حوزه آبرسانی وزارت نیرو در استان یزد هیچ تالشی برای تدوین برنامه کاهشی هزینه 

است  این در حالی تأمین اعتبار کند،های آبرسانی به استان انجام نمی دهند و فقط انتظار دارند که دولت از منابع ملی برای این مهم 

ه ریزی دقیق و کارشناسی و البتمی شود با برنامه کنند،که برخی از کارشناسان آب منطقه ای و شرکت آب و فاضالب استان ادعا می

ی مشارکت پای کار بودن یک سری افراد نخبه در این حوزه هزینه های انتقال آب به استان یزد کاهش و البته تضمین جدی برا

 مستمر بخش خصوصی گرفته شود.

 سمنان:

های نهاوند و مالیر و برخی از شهرهای کوچک و روستاها علیه نظام یکی از موارد هفته انجام چندین مورد شعارنویسی در شهرستان

 اخیر بوده است.

 زدن بنر شهدا در شهرستان کبودراهنگ توسط یک خانم و دستگیری وی. آتش

تعلیق یک ماهه تعدادی از دانشجویان به خاطر سر دادن شعارهای ساختارشکنانه، شعارهای رکیک و تخریب اموال دانشگاه و لیدری 

 اغتشاشگران.

 نفر ۵۰دانشگاه بوعلی 

 نفر ۲۰دانشگاه آزاد 

 نفر ۷۰دانشگاه علوم پزشکی 

 بررسی نهایی وضعیت این دانشجویان بعد از تشکیل کمیته انضباطی اعالم خواهد شد

   

 خارجی سیاست و الملل بین اخبار

 تحلیلی از وضعیت افغانستان به روایت سفیر ایران در کابل

که طالبان  ی گفتههای زیادی در این کشور دارد. وبهادر امینیان سفیر ایران در افغانستان در نشستی گفته که ایران فرصت
االن در افغانستان مسلط شده است. طالبان بدون خونریزی افغانستان را تصرف کرده و حتی در پنجشیر یک گلوله سمت 

 ها  شلیک نشد و کسانی که قرار بود مقاومت کنند افراد فاسدی بودند که اصال حال مقاومت نداشتند.ان

ر امور جاری افغانستان به تدریج پول ها را از حساب های بانکی خود خارج برخی از افغانستانی ها در پی تسلط طالبان ب
اند. هیچ نیروی مقاومتی در برابر طالبان وجود ندارد و آن ها به راحتی حکومت را کرده و به ترکیه، امارات و ایران آمده

 ها را به عنوان یکاند. اما آنناختهدر دست گرفته اند. البته تاکنون ایران و هیچ کشور دیرری طالبان را به رسمیت نش
واقعیت تردیدناپذیر در افغانستان به رسمیت می شناسند. یعنی وی گفته که افغانستان به لحاظ زبان، فرهنگ و تمدنی برای 



ایران مهم است. از نظر امنیتی هم یک بحث راهبردی ما است. در دو دهه گذشته تنها نیرویی که پای مبارزه با آمریکا 
 ها دغدغه استقالل داشتند و دغدغه مبارزه با کفر و استکبار و ... را ندارند.ستاد، طالبان بود. منتها آنای

که نیمی از بانک های افغانستان از اسکناس خالی شده اما  ارزش پول آن ها تغییری پیدا نکرده است. البته یکی با وجود این
پ پول ندارند و هنوز ارزش پول آن ها نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه از دالیل اصلی آن این است که آن ها ماشین چا

 افزایش هم پیدا کرده است.

ایران یک روابط تعریف شده ای با طالبان دارد. اما کشورهای هند، پاکستان و عربستان با افغانستان تقابل دارند. عربستان 
 نال علیه طالبان راه اندازی کرده است. پاکستان نیز با آن ها اختالفاتای با نام افغانستان اینترنشیک شبکه تلویزیونی ماهواره

 مرزی دارد.

کیلومتر مرز مشترک با افغانستان است.  940فرصت های اقتصادی ایران در افغانستان قابل توجه است. ایران دارای 
صادی جا برای بسط و توسعه روابط اقتآن فرصت های ایران در افغانستان استثنایی بوده و تقریبا هیچ کشوری ندارد. باید در

 اقدام کنیم.

جا برای طالبان وجود ندارد و مردم طالبان را ایران االن هیچ راهی جز همکاری با طالبان ندارد. چون آلترناتیوی در آن
 ند و قبلی ها را فاسد و ناکارآمد می دانند.اقبول کرده

شود. عکس و فیلمی رهبر اصلی آن ها اصال در مجامع عمومی حاضر نمیساختار تشکیالتی طالبان به گونه ای است که 
 از وی وجود ندارد. البته وی در قندهار ساکن است.

 افراد طالبان که در دولت حضور دارند، اکثرا طلبه هستند.

دهاری مجموعه گروه حقانی و قن 2دهد. های نهایی را انجام میگذاریها و سیاستشورایی مرکب از علما تصمیم گیری
 دولت را اداره می کنند.

نماینده ویژه ایران در افغانستان در یک سال گذشته زحمات زیادی را کشیده و روابط ایران با طالبان را  سروسامان می 
 دهد.

ز عراق میلیارد دالر ا 80ها بیش از اند. آمریکاییسال با آمریکا جنریده 20سرمایه اجتماعی طالبان این است که به مدت 
 اند.به افغانستان انتقال داده بودند اما مجبور به فرار از این کشور شده

ها هزینه میلیون دالر در افغانستان هزینه کرده است. آمریکایی 250سال گذشته روزانه  20ترامپ گفته بود که آمریکا در 
 80هزار نظامی در این کشور حضور داشت.  100که فقط کردند. در حالیهزار نفر از ارتش افغانستان را تامین می 340

کردند.آمریکایی ها یک شبکه فاسد آن جا درصد بودجه دولت افغانستان در زمان اشرف غنی را آمریکایی ها پرداخت می
 درست کرده بودند که اصال به درد آن ها نخورد و کمکی هم به آن ها نکرد و مجبور به فرار از کشور افغانستان شدند.

 ح اظهارات سفیر ایران در همین خبرنامه منتشر شده استمشرو

 هاي اخیرنقش جدي سفارت آلمان و کشور آلمان در آشوب گروهی از سازمان های تحت اشراف

هاي اخیر داشته است دهد که سفارت آلمان نقش جدي در آشوبهاي آشوب نشان ميشنیده شده است که دستریري سر شبکه
 و برخي از اتباع خارجي خصوصا افاغنه از سفارت آلمان با واسطه پول دریافت کرده بودند و در اغتشاشات دخالت

 ها علیه ایران شده است و در برلینهاي صهیونیستداشتند.در بعد بین المللي نیز دولت آلمان در اروپا سردمدار اجراي نقشه
نیز نهایت همکاري از سوي دستراه امنیتي آلمان براي تجمع ضد ایراني صورت گرفته بود. در عرصه دیپلماسي نیز دولت 

 هاي بین المللي و حقوق بشري علیه ایران است.دنبال محکومیتآلمان نقش جدي علیه ایران دارد و به 

 هاهاي خارجي در آشوبدستگیري اتباع کشورهاي بیگانه مرتبط با سفارت

هاي اخیر اتباع بیرانه از کشورهاي سوئد، بنرالدش، آلمان و فرانسه دستریر شده بودند و بیشترین دستریري از در آشوب
هاي کشورهاي اروپایي خصوصا آلمان نیز در تحریک، سازماندهي و حتي خانهوده است. سفارتاتباع خارجي از افاغنه ب

 اند.حمایت مالي فعال بوده



 تالش آلمان براي ایجاد نشست ویژه حقوق بشر علیه ایران در سازمان ملل

 یژه حقوق بشر علیه ایران درشنیده شده است که دولت آلمان در تالش است که براي اولین بار بعد از انقالب یک نشست و
هایي از دها و تهدیتواند براي کشور بسیار مضر باشد. رایزنيسازمان ملل برگزار کند که تا کنون سابقه نداشته است و مي

تواند در روابط ایران و هاي اخیر ميي آشوبسوي ایران هم مطرح شده است که انجام چنین اقدام خباثت آمیزي به بهانه
هایي است که آمریکا و سایر کشورهاي ضد ایراني ثر سوء ماندگار داشته باشد. ظاهرا دولت آلمان مجري نقشهاروپا ا

 اند و بخشي از هدف این مساله فشار در مساله مذاکرات و مجبور کردن ایران به دادن امتیاز بیشتر است.طراحي کرده

 لبنانحمله هوایی دشمن به محموله سوخت ارسالی ایران به 

ی در گونه تلفاتبرخالف خبرهای منتشرشده از حمله هوایی دوشنبه شب دشمن به محموله سوخت ارسالی ایران به لبنان، هیچ
کامیون از  ۵اند فقط به اند و وقتی رانندگان پیاده شدهایم چون پهپادهای متجاوز، اول، شلیک اخطار زدهاین حمله نداشته

 نمایی موضوع هستند.های مقاومت در صدد بزرگکانال .انددهها حمله کرمجموع کل کامیون

 .ایم بعید است واکنشی به این حمله داشته باشیمتازگی از طریق میانجی قطری دریافت کردهبا توجه به محتوای پیامی که به

 .هللا لبنان، واکنش مستقل نشان خواهد دادهرچند احتماالً حزب

اش از قبل پرداخت شده، پس حمله به آید هزینهه بود سوختی که از ایران برای لبنان میسید حسن نصرهللا هم قبالً گفت
 .ها، حمله به لبنان خواهد بودحامل

رسد این حمله، کار هللا جواب خواهد داد شاید با زدن میدان کاریش در دریای مدیترانه. چون به نظر میلذا احتماالً حزب
 مریکا.رژیم صهیونیستی بوده باشد نه آ

 ای کردامیرعبداللهیان سهوا ماجرای فروش پهپاد به روسیه را رسانه 

ای کرده است. امیرعبداللهیان حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه به صورت سهوی ماجرای فروش پهپاد به روسیه را رسانه
 ها قبل به صورت سهوی گفته بود که ما به روسیه موشک ندادیم بلکه پهپاد دادیم.ماه

 اصابت پهپاد روسی به پایگاه ناتو و ماجرایی که برای ایران ساخته شد

یک پهپاد انتحاری روسیه به پایراه ناتو در اوکراین اصابت کرده و چندین نفر از سربازان ناتو را کشته است. اگرچه این 
اما گفته شده که این پهپاد برای پهپاد هیچ نشانی از جمهوری اسالمی ایران ندارد و روی آن عبارات روسی درج شده است 

 ایران بوده است.

 خودداری قابل تامل کمالوندی از ارائه گزارش مذاکرات اخیر ایران با آژانس اتمی

بهروز کمالوندی سخنروی سازمان انرژی اتمی ایران که همراه با هیئتی به سرپرستی حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه 
آژانس اتمی به وین سفر کرده بود، با ارائه و انتشار هرگونه گزارشی از این سفر و مذاکرات وگو درباره مسائل برای گفت

مذکور مخالفت کرده است. وی در تماسی با ناصر کنعانی سخنروی وزارت خارجه گفته که من درباره این سفر و مذاکرات 
 کنم.انجام شده اصال صحبت نمی

بهروز کمالوندی در جایراه اطالع رسانی در سازمان انرژی اتمی ناآشنایی محمد به گفته کارشناسان، علت استمرار حضور 
 رسانه ای این سازمان است. –سالمی با مسائل فنی 

 حمایت بازیکن رئال مادرید از اغتشاشگران ایران!

، حقوق بشر ،  من تونی کروس هستم و این ویدیو رو برای حمایت از همه مردم شجاع در ایران است که برای حقوق زنان
 دموکراسی و آزادی میجنرند. من به شما میپیوندم تا برویم : زن زندگی آزادی.

 هللا لبنان و اسرائیلاحتمال شروع تنش میان حزب 

این احتمال وجود دارد که با روی کار آمدن دولت جدید در سرزمین های اشغالی، مسئله مرزهای دریایی به یک موضوع 
 صهیونیستی و لبنان تبدیل شود.تنش آمیز میان رژیم 



نتانیاهو و سیاستمداران طرفدار وی، در زمان امضای توافق تعیین مرزهای دریایی، این مسئله را با عناوین گوناگونی مانند 
فروش اسرائیل، خطای بزرگ الپید و .... خطاب کرده و مخالفت خود را اعالم کردند. از این رو این احتمال وجود دارد 

 وی کار آمدن مجدد بنیامین نتانیاهو، دولت جدید رژیم صهیونیستی توافق امضاء شده را دنبال نکند.که با ر

 هشدار آغاز مجدد اعتراضات خیابانی در لبنان

 بی ثباتی لبنان توسط آمریکا و فرانسه و عربستان بیش از همه در راستای منافع رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

ری لبنان، یک روز پیش از پایان دوران رسمی ریاست جمهوری شش ساله، در حالی کاخ بعبده در جمهومیشل عون، رئیس
وزیر دوران انتقالی، برای استعفا را نیز امضا بیروت را ترک کرد که ساعتی پیش از آن، درخواست نجیب میقاتی، نخست

جمهوری مکلف به تشکیل دولت شد اما سوی رئیسکرد. در حالی که بعد از انتخابات اوایل بهار امسال، نجیب میقاتی از 
 نتوانست ائتالفی برای کابینه جدید برپا کند.

وزیر، بار دیرر با یک خأل سیاسی عمیق روبرو جمهوری و همچنین استعفای نخستدلیل انتخاب نشدن رئیسلبنان اکنون به
یسه تر ارزش لیر لبنان در مقانی نسبت به سقوط بیشدار این کشور، نرراشده است. این وضعیت در میانه بحران مالی دامنه

 با ارزهای معتبر را دامن زده است.

در این بین نقش مثلث امریکا، فرانسه و عربستان سعودی در بی ثبات و نا امن سازی لبنان به خصوص در حوزه های 
حزب هللا موقعیت برتر را در اداره امور سیاسی و اقتصادی کامال مشهود است. البته شرایط فعلی لبنان موجب خواهد شد که 

 کشور به دست آورد.

 

 اجتماعی اخبار

 حمله اراذل و اوباش به برخی از متخصصان فنی روبیکا و ابرآوان

به گفته برخی از کارشناسان، تعدادی از نیروهای متخصص و فنی روبیکا و ابرآوان از سوی اراذل و اوباش مورد شناسایی 
 اند.و جسمی قرار گرفته و برخی نیز زخمی شده و اذیت و آزار روحی

 اندازی مرکز جامع بیماران سرطانی از سوی بنیاد برکتتالش برای راه

های مورد نیاز این مرکز به کند. دستراهاندازی میبنیاد برکت به زودی یک مرکز جامع رسیدگی به بیماران سرطانی راه
این بنیاد همچنین به همت  انجامد.ماه به طول می 6نصب و راه اندازی آن  کشور مختلف وارد شده و 5صورت قطعاتی از 

 دکتر حسن جلیلی درصدد دستیابی به واکسن سرطان است.

 هزینه های سنگین رفتارهای غیر ورزشی برای اعضای تیم های ملی تشریح شود 

بقات تمرکزی نسبت به عملکرد خود در میدان برخی از کارشناسان معتقدند که بازیکنان تیم های ملی در جریان بازی و مسا
ندارند، باید هزینه سنرین رفتارها و شیطنت های آنان را برایشان تشریح کرد. این کارشناسان گفته اند که اکثر بازیکنان تیم 

 های ملی اسیر فضای مجازی هستند.

 بازداشت فرمانده ناجای چابهار

شهریورماه بازداشت شده است.  10قال برای هتک حرمت یک دختر بلوچ از روز فرمانده نیروی انتظامی چابهار به دلیل ت
اما خبری در این باره منتشر نشده است. انتشار این خبر شاید می توانست مانع از شکل گیری درگیری های اخیر در زاهدان 

 باشد.

 انتقاد شدید شیعیان سیستان و بلوچستان از فضای دو قطبی ایجاد شده در استان

به گفته یکی از نمایندگان سازمان تبلیغات اسالمی که سفری به سیستان و بلوچستان داشته است، شیعیان این استان از رفتار 
برخی از مسئوالن به شدت ابراز گالیه و نارضایتی کرده اند. آن ها گفته اند که یک دو قطبی جدیدی میان شیعیان و اهل 



در مدارس هم کامال دو قطبی اتفاق افتاده است. مثال زنگ تفریح همکالسی های سنت این استان شکل گرفته است. حتی 
 شیعی از اهل سنت جدا می شوند.

راه گیرند؟ چرا هیچ نشیعیان این استان با انتقاد از عملکرد مسئوالن گفته اند که هیچ کدام از مسئوالن از ما مشورت نمی
 نمی گیرند.بومی ندارند؟ چرا موقعیت بومی ما را در نظر 

 تقالی برخی از افراطیون عدالتخواهی برای برگزاری تجمعات نقد عملکرد رهبری

اند. گروهی از آنان خواهی برای برگزاری تجمعاتی با حضور مهدی نصیری و ... تقال کردهبرخی از عناصر مدعی عدالت
ضار شده و نسبت به هرگونه اقدام افراطی به ، امیر تفرشی اح -داماد الیاس نادران –از جمله وحید اشتری، مرتضی کیا 

شی اند.گفتنی است که امیر تفرآنان تذکر داده شده است. این گروه درصدد برگزاری تجمعاتی برای نقد عملکرد رهبری بوده
 به تذکرات مذکور توجهی نکرده که به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب بازداشت شده است.

 ان قضایی درباره احکام اغتشاشگران و آشوبگراناختالف نظر کارشناس

چرونری صدور احکام برای اغتشاشرران و آشوبرران مورد بحث کارشناسان قضایی قرار گرفته است. برخی گفته اند که 
ها دقیقا مشخص نیست، ند که چون قاتل برخی از  قتلابرای آن ها احکام بغی و احکام محاربه صادر شود. برخی گفته

هایی را تحمیل کند. بنابراین در صورت تواند به نظام هزینهر حکم اعدام برای عوامل قتل از منظر حقوق بشری میصدو
باید در قالب قصاص، پرداخت دیه و رضایت و ... صورت گیرد.گروه دیرری  -که وجود دارد –وجود شاکی خصوصی 

 نه اخیر با ابعادش در نظر گرفته شود.ها باید بخشی از فتاند که در صدور احکام این دادگاهگفته

 سیاست نظام در شرایط فعلی صدور حکم محاربه و اعدام نیست

البته در موردی که قاتل مشخص باشد و خانواده شهید در سیاست نظام در شرایط فعلی صدور حکم محاربه و اعدام نیست. 
 خواست اجرای حکم را نماید، اجرا خواهد شد.

 عوامل آشوب اخیر در کرج در یک روستای مرزی نفر از 10بازداشت 

قزوین که درصدد فرار از کشور بوده اند در روستای  –نفر از عوامل ایجاد آشوب و اغتشاش و درگیری در اتوبان کرج  10
ادی نفر از ان ها دهه شصتی و بقیه دهه هفتادی و دهه هشت 2اند. رضالو یکی از روستاهای مرزی شناسایی و بازداشت شده

 هستند.

 های اخیربازداشت یکی از اراذل معروف منطقه فالح در آشوب

ابوالفضل شمخانی یکی از اراذل معروف منطقه فالح تهران که به گاوی شهرت دارد که با حضور در آشوب های اخیر 
اشت شده است. وی اقدام به ضرب و جرح تعدادی از نیروهای بسیجی کرده بود، از سوی نیروهای سپاه شناسایی و بازد

 پس از بازداشت گفته که من بی شعور هیجانی شده بودم!!!

 بازداشت دختری با پوشش زننده در تجمع دانشجویان خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران

 یکی از دختران دانشجوی رشته داروسازی مستقر در خوابراه دانشراه علوم پزشکی تهران که با یک پیراهن کوتاه و در نیم
تنه پایین فقط با مایوی نمایان رنری و مابقی بدن لخت،  در تجمع ساختارشکنانه گروهی از دانشجویان این خوابراه شرکت 
کرده و بازداشت شده است، گفته که من داخل خوابراه بودم و صدایی شنیدم تصمیم گرفتم که از بقیه افرادی که در این تجمع 

و برای همین بدون پوشش کامل وارد اعتراضات شدم. وی گفته که من تحت تاثیر  هستند قوی تر و متفاوت تر ظاهر شوم
جمع قرار گرفتم  و نتوانستم خود رو کنترل کنم. کاری که کردم واقعا اشتباه بود و  عقالنیتی پشت این کار من نبود. من  

 کنم.دیرر هیچ وقت  این کار را نمی کنم و عذرخواهی می

 ه بسیجی در حال نماز حمله کردبازداشت دانشجویی که ب

ساله ای که در جریان اشوب های اخیر در دانشراه ازاد با صندلی به یک بسیجی در حال اقامه نماز حمله  18دانشجوی 
 کرده ، بازداشت شده است. وی هم گفته من هیجانی شدم!

 اندابراز پشیمانی برخی از افرادی که در حین شعارنویسی بازداشت شده



 اند.اند از اقدامات خود ابراز پشیمانی کردهز افرادی که در حین شعارنویسی در مناطق مختلف تهران بازداشت شدهگروهی ا

 اندبرخی از دختران و پسران پس از بازداشت لباس خود را خیس کرده

 اند.کردهها و اغتشاشات اخیر پس از بازداشت لباس خود را خیس برخی از جوانان دختر و پسر حاضر در آشوب

 های اخیرشدگان آشوبحضور تعدادی از افراد دوجنسیتی در میان بازداشت

 های اخیر حضور دارند.در میان بازداشت شدگان آشوب -دو جنسیتی –تعدادی از افراد ترنس 

 میلیارد تومانی به زندان اوین 100خسارت 

میلیارد تومان خسارات به این زندان  100زندان اوین درحدود دهد که در جریان آشوب اخیر زندانیان در ها نشان میبررسی
 وارد شده است.

 محافظ درب زندان اوین در برابر شورش زندانیان برای فرار 2دالورمردی و مقاومت 

اند نفر از زندانبانان تنها محافظان درب مهم این زندان بوده 2در جریان آشوب و درگیری زندانیان با زندانبان زندان اوین 
ن اند. به گفته کارشناسان، اگر ایکه برای بسته نره داشتن آن بسیار مقاومت کرده و به سختی نیز مضروب و مجروح شده

درب باز شده بود کلیه زندانیان امکان فرار از زندان را داشته اند. در این لحظه مابقی ماموران در پشت بام در حال درگیری 
 با سایر زندانیان بوده اند.

 های زندان اویننفر زندانی در آشوب 8رگ م

نفر از سوی یکی از سربازان زندان تیر خورده و بقیه در میان  2اخیر زندان اوین  نفر کشته شده آشوب 8از مجموع 
 اند.ازدحام زندانیان در فرار از آتش سوزی خفه شده

 ارائه گزارشی از احتمال آشوب زندانیان  به مسئوالن زندان

 سازمان زندان ها از یک هفته قبل گزارشی درباره احتمال شکل گیری آشوب در این زندان دریافت کرده بودند. مسئوالن

 ابتکار عمل مسئوالن زندان اوین در جلوگیری از کشته شدن حسن رعیت و مهدی هاشمی

های احتمالی در اوین، وبمسئوالن زندان اوین با پیش بینی احتمال حمله و کشته شدن حسن رعیت و مهدی هاشمی در آش
 آن ها را به مرخصی اجباری فرستاده بودند.

 مهدی هاشمی مدیر پروژه احداث یک بیمارستان شده است

پردازد. وی مسئولیت اجرای های عمرانی میمهدی هاشمی در ایام مرخصی از زندان به کارهای ساخت و ساز و فعالیت
هفته به مرخصی  1هفته حضور در زندان  2خاص را به عهده دارد. وی  معموال  پروژه بیمارستانی متعلق به بنیاد بیماران

 رود.  می

 خشم و عصبانیت عابدزاده از احتمال عدم حضور فرزند خود در ترکیب تیم ملی ایران

د فرزن –احمدرضا عابدزاده دروازه بان اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان پس از اطالع از احتمال عدم حضور امیر عابدزاده 
ران و گدر ترکیب اصلی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی اقدام به انتشار مطالبی تحریک آمیز و همسو با فتنه –وی 

 آشوبرران در صفحه اینستاگرام خود کرده است.

 هشدار درباره شیطنت کریم انصاری فرد در تیم ملی فوتبال ایران

 -رهابه ویژه لژیون –احتمال تحریک برخی از اعضای تیم ملی فوتبال ایران  ،به گفته برخی از کارشناسان حوزه ورزشی
های جام جهانی وجود دارد. این کارشناسان اسالمی در رقابت –های ملی از سوی کریم انصاری فرد علیه منافع ملی و ارزش

دلیل ازدواج با دختر یونانی اصال تمایلی  گذراند و بههای پایانی حضور خود در تیم ملی را میاند که انصاری فرد سالگفته



هایی را در جریان حضور خود در زمین مسابقه به نمایش به بازگشت به کشور ندارد، بنابراین ممکن است که شیطنت
 برذارد.

 های یک طبقهخودداری مدیرکل راه و شهرسازی استان قم برای اجرای طرح احداث خانه

که از سوی برخی از انبوه سازان نسبت به تامین مالی هزینه حضور در رقابت های  مدیرکل راه و شهرسازی استان قم
 کند. البته احتمالانتخاباتی سال آینده تطمیع شده است، در برابر طرح احداث مسکن یک طبقه در این استان مقاومت می

 برکناری وی قوت گرفته است.

 ایران در ترکیهماجرای هنجارشکنی عضو پیشین تیم ملی اسکیت زنان  

ها نشان می دهد که حضور نیلوفر مردانی عضو پیشین تیم ملی اسکیت زنان ایران در مسابقات ترکیه بدون مجوز بررسی
شورای مسابقات برون مرزی بوده و وی به صورت آزاد در این مسابقات شرکت کرده است. وی در پایان این مسابقات و 

ده و پیراهن سیاه رنگ منقوش به نام ایران را در برابر دوربین ها به نمایش گذاشته به هنرام دریافت جایزه کشف حجاب کر
 است.

 های ذهنی تیم ملی فوتبال ایرانهللا رئیسی به مسئوالن ورزش برای بازگشایی گرهدستور آیت

وتبال ایران با وگوی رو در روی اعضای تیم ملی فهللا رئیسی از مسئوالن وزارت ورزش خواسته تا زمینه گفتآیت
های ذهنی آنان نسبت به مسائل داخلی کشور حل و نظران مسائل امنیتی را فراهم کنند تا هرگونه گرهکارشناسان و صاحب

 فصل شود.

 پیشنهاد تعطیلی ایام مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی

ادی به شورای عالی امنیت ملی خواستار تعطیلی ایامی به گفته برخی از کارشناسان، وزرات ورزش و جوانان با ارائه پیشنه
 کند، شده است.که تیم ملی فوتبال ایران با حریفان خود در جام جهانی دیدار می

 جزئیاتی از ماجرای گروگانگیری پرفسور داریوش فرهود

ا به عنوان پدر علم که وی ر –عهده علی الراوی: در جریان رسیدگی به پرونده گروگانریری پرفسور داریوش فرهود 
 8در دادگاه گفته شده که وی به بهانه ازدواج با منشی خود رابطه برقرار کرده و حتی مهریه  -کنندژنتیک ایران معرفی می

میلیارد تومانی برای وی تعیین کرده است. خانم منشی هم فیلمی از ارتباطات خود تهیه کرده است. وی برای گرفتن مهریه 
ریوی ربودن و اخاذی از وی را طراحی و با همدستی چند نفر اجرا کرده است.پرفسور فرهود در مواجهه خود از فرهود سنا

میلیارد تومان به  8وعده پرداخت  های ارتباطات خود با منشی و تهدیدات آن ها مبنی بر انتشار این مدارک،با فیلم و عکس
میلیارد تومان تقال  4اه با ربایندگان خود برای واریز مبلغ آن ها را داده است. وی حتی در مسیر بازگشت از شمال همر

کرده که به دالیلی این واریز صورت نررفته است. گفتنی است که در جریان بازداشت ربایندگان وی اسناد و مدارک مذکور 
 ها نیز گفته که هیچ شکایتی از ربایندگان خود ندارد.به دست نیامده است. فرهود پس از بازداشت آن

 های ضد انقالب در محل اقامت تیم ملی فوتبال ایرانحضور و اقامت عوامل رسانه

 -فدراسیون جایی روسای اینبه دلیل حواشی ناشی از جابه –در پی تعلل فدراسیون فوتبال ایران  به گفته برخی از کارشناسان،
های فارسی زبان ضد انقالب ایران ای شبکهرسانهطبقاتی از هتل محل اقامت اعضای تیم ملی فوتبال ایران در اشغال عوامل 

 اینترنشنال و بی.بی.سی قرار گرفته و احتمال شیطنت از سوی آنان وجود دارد.

ا های تردد اعضای تیم ملی فوتبال با دیرر افراد رالبته مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال با رایزنی با مسئوالن قطری درب
 تفکیک کرده است.

 درباره احتمال تجمع عوامل ضد انقالب در برابر هتل محل اقامت تیم ملی ایرانهشدار 

برخی از کارشناسان نسبت به احتمال تجمع عوامل ضد انقالب در برابر هتل محل اقامت بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران و 
 اند.دادههای انرلیس و آمریکا در میدان مسابقه هشدار همچنین شیطنت بازیکنان فوتبال تیم

 ادعای مدیرعامل باشگاه استقالل درباره عدم شادی تیم پس از قهرمانی



مدیرعامل باشراه استقالل در واکنش به انتقادات از عدم شادی بازیکنان این تیم پس از قهرمان در سوپر لیگ کشور گفته که 
خوشحالی نکرده است. اما در فضای مجازی این تیم  -شاهچراغ –به نشانه عزا و سوک شهدای عملیات تروریستی شیراز 

 گونه القا شده که علت عدم خوشحالی آنان به دلیل اعتراض به کشتار مردم بوده است.

 تحریک بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی شناسایی و اخراج عامل

ه از تیم ملی کنار گذاشته شد عامل تحریک کننده تیم ملی فوتبال ساحلی در عدم خواندن سرود جمهوری اسالمی شناسایی و
 است.

 ادعای موگویی درباره علت شهادت معاون اطالعات سپاه سیستان و بلوچستان

جواد موگویی با انتشار روایتی از آشوب های اخیر در زاهدان مدعی شده که علت شلیک به سردار شهید هاشمی معاون 
ا شلیک های پیاپی به سمت خانه مولوی عبدالحمید در حرکت بوده اطالعات سپاه سیستان و بلوچستان این بوده که آن شهید ب

 که از سوی ضارب به شهادت رسیده است.

 ادعای وی در فضای مجازی بازتاب گسترده ای داشته است.

 توماج صالحی در مواجهه با نیروهای امنیتی خود را خیس کرد

امنیتی، جوانان را برای حضور در کف خیابان و آشوبرری توماج صالحی که با انتشار کلیپ هایی با اهانت به نیروهای 
 تحریک و تشویق کرده در جریان بازداشت خود از سوی نیروهای امنیتی خود را خیس کرده بود.

 مادر توماج صالحی سابقه نفاق دارد

ها و ضور در آشوبکه به اتهام تهییج و تحریک جوانان به ح  -دهد که مادر توماج صالحی های اولیه نشان میبررسی
 سابقه همکاری با نفاق را دارد. -اهانت به نیروهای امنیتی بازداشت شده است

 تبلیغی سعودی برای تحریک آشوبگران در ایران –تغییر برنامه های یک شبکه معارفی 

ی اخیر در رصد و پایش محتوایی برنامه های یک شبکه معارفی و تبلیغی سعودی نشان می دهد که در جریان آشوب ها
معارفی خود را تعطیل و به تولید محتوای تحریک آمیز برای برخورد با نیروهای  –ایران این شبکه سعودی مباحث تبلیغی 

انتظامی و بسیجی در ایران می پردازد. این شبکه سعودی محتوای آموزشی درباره چرونری درگیری با نیروهای انتظامی 
 و بسیجی را منتشر می کند.

 !نگ قبر یکی از کشته شدگان اغتشاشاتتصویر س

انتشار تصویر سنگ قبر جواد حیدری از کشته شدگان در جریان اغتشاشات اخیر با حکاکی تصویری از شعار "زن زندگی 
 .آزادی" و همچنین طرح کبوتری که به او شلیک شده بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت

ده است عصر روزی که وی شب آن کشته شد ابتدا در تاکستان قزوین در خصوص نحوه کشته شدن جواد حیدری گفته ش 
به همراه تیمش اقدام به اغتشاش و تخریب کرده بودند و شب از تاکستان باز به همراه همان تیم به سمت شهر الوند که در 

 .کنار شهر صنعتی است عزیمت کرده و شروع به تخریب اماکن و آتش زدن  سطل آشغال ها می کنند

 اند آن شب اصال از سالح گرم استفادهوه کشته شدن او اصال معلوم نیست چرونه بوده است چرا که نیروهای میدانی گفتهنح
 .نشده بود با این حال صبح روز بعد جنازه او در داخل شمشادهای بولوار شهر الوند توسط عوامل شهرداری پیدا می شود

عدد قرص سیانور پیدا شده  ۴ین شخص، همانند نیروهای کددار جریان نفاق، نکته قابل توجه این است که با بررسی لباس ا
ات های سران اصالحشود خانواده این شخص از مالکین شهرستان بوئین زهرا بوده که ارتباط نزدیکی با چهرهبود. گفته می

 .دارند

ی های شورشاست که وی جزو کانوننکته قابل تامل اینکه در سایت سازمان منافقین، در خصوص جواد حیدری گفته شده 
 .نفاق بود

 بان سابق تیم ملی فوتبالهای دروازهگوییگزافه



جهانی ملی فوتبال در ویدیویی اینستاگرامی، رفتن به قطر برای تشویق تیم ایران را در جام بان سابق تیمسوشا مکانی، دروازه
 «کش اسالمی.گ بر جمهوری کودکهای خود فریاد بزنید مراز تریبون»اشتباه دانست و گفت: 

 برنامه معاندین برای آشوب در جریان جام جهانی

 .جریانات ضدانقالب درصدد هستند از فرصت جام جهانی برای فضاسازی علیه جمهوری اسالمی ایران استفاده کنند

ش دارند تا در روزهای های اخیر و حواشی ایجاد شده در حوزه ورزش کشور و براساس رصدها، معاندین تالنظر به آشوب
ای در کشور قطر انجام دهند. سردادن شعار، همراه داشتن میدانی و رسانه جهانی فوتبال، فضاسازی گستردهبرگزاری جام

 .باشدسازی برای بازیکنان و ... از جمله این موارد میپرچم شیروخورشید، حاشیه

نکردن پس از دریافت کاپ قهرمانی سوپرجام ایران و نیز بازیکنان  پیش از این اقدام بازیکنان فوتبال استقالل در خوشحالی
لی نکرده المللی، خوشحاگیران فرنری ایران پس از دریافت کاپ قهرمانی در مسابقات بینفوتبال ساحلی و تعدادی از کشتی

 .ای شدو حالت حزن و ناراحتی داشتند که موجب فضاسازی رسانه

سی و اینترنشنال در هتل محل اقامت تیم ملی در دوحه منتشر شده بیاین رابطه اخباری مبنی بر اقامت خبرنراران بی در
 است.

 

 فرهنگی اخبار

 های اجتماعی خارجیها و شبکهرسانرای قاطع اعضای مرکز ملی فناوری فضای مجازی به تعطیلی دائمی پیام

های اجتماعی خارجی مجازی در نشست اخیر خود به تعطیلی پیام رسان ها و شبکهکلیه اعضای مرکز ملی فناوری فضای 
 اند.رای موافق داده

 ترویج بی بند و باری و بی دینی در آپارات گیم

بررسی های فنی نشان می دهد که در آپارات گیم موارد غیر اخالقی بسیار زیاد است.  مثال گیمر در یک بازی از هر 
کند، شخصیت زن اصلی بخشی از لباس خود را از تن خارج می کند. همچنین برخی از بازی های می مرحله ای که عبور

 کند و منبع درآمد هم است.الحادی در آپارت گیم ترویج و تبلیغ می شود. این پرزنت یک بخش تفکر را منتقل می

 رت کنندکاربران ایرانی باید از شبکه های اجتماعی خارجی به شبکه های داخلی مهاج

به گفته برخی ازکارشناسان اصل بر مهاجرت کاربران ایرانی از شبکه های اجتماعی خارجی به شبکه های اجتماعی داخلی 
است. برخی از شبکه های اجتماعی داخلی برای جذب کاربران حتی اقدام به انتشار رقص و ترانه هم می کنند.احتماال این 

 رت می گیرد.ماه آینده صو 6مهاجرت به تدریجی طی 

 هفته کتاب جمهوری اسالمی

گردد؛ رویدادی برگزار می« خوانیمما همانیم که می»آبان با شعار  ۲۷الی  ۲۱دومین هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران وسی
از اندازی سامانه خرید مستقیم هایی همراه است؛ به عنوان نمونه می توان به راههای گذشته با تفاوتکه نسبت به سال

 آورد.دوستان فراهم میها را برای کتابها اشاره کرد که به شکل برخط امکان خرید از فروشراهکتابفروشی

هزار  ۴۰۰سال که باخرید  ۱۸میلیاردتومانی برای هفته کتاب به هر کدملی باالی  ۱۰از سوی دیرر، با تخصیص اعتباری  
وکارهای فرهنری نیز رنگ و بویی بهتر به خود ایت از کسبدرصد یارانه پرداخت می شود، بحث حم۲۵تومانی شامل 

ساز آرامش هرچه تواند فضای عمومی جامعه را به سمت فرهنگ و ادبیات سوق دهد تا زمینهگیرد و در این ایام میمی
کرده  را مختل بیشتر برای مردم باشد. در شرایطی که دشمن با ایجاد ناآرامی و التهاب سعی دارد تا روند فعالیت های کشور

و با کارشکنی و ایجاد اختالل قصد دارد این تنش ها را در الیه های مختلف امتداد دهد، ضروری است این قبیل رویدادهای 
فرهنری با قوت و در زمان بندی های پیش بینی شده، طبق سنوات قبل برگزار شود و ضمن اینکه عادی بودن روند اقدامات 

افکار عمومی مخابره خواهد کرد، در عین حال می تواند با تمرکز بر ظرفیت های فرهنری دستراه هایی اجرایی را به 
 کشور، آرامش را با خود به همراه آورد.



 شناسایی و با بازداشت شبکه اینترنشنال در ایران

ن از اعضای آای ایران اینترنشنال در کشور شناسایی و با بازداشت گروهی یک شبکه تولید محتوا برای شبکه ماهواره
 متالشی شده است.

 بازداشت عوامل یک تیم تولید محتوا برای ایران اینترنشنال

ها، یک شبکه ای در ایران با اینترنشنال همه مجموعه امنیتی یک کار خوبی را شروع کردند برای مقابله با این تنش
آنها را بازداشت کردند. احتماال می خواهند  هایش مالی بوده فرهنری بوده شبکه را شناسایی کردند و تعدادی ازمعاونت

 ها که تمام شد این را اعالم بکنند.بازداشت

 تجمع دانشجویان شریف در سالن تئاتر 

استاد دانشراه از جمله عادل فردوسی پور حضور داشتند. گفتنی است فردوسی پور باز هم در سخنرانی خود 5در این تجمع 
 کرد.صحبت های تحریک آمیزی را عنوان 

 آموزش شیوه های حمله به روحانیون از سوی یکی از دراویش گنابادی در شبکه کلمه

وحید بهشتی یکی از دراویش گنابادی که پیش از این با شبکه فارسی زبان ضد انقالب بی.بی.سی همکاری داشته است، با 
ارتباط با یکدیرر می پردازد. وی در  حضور در شبکه ماهواره ای کلمه به آموزش شیوه های شبکه سازی جوانان و نحوه

این برنامه ها از مخاطبان خود می خواهد تا برخورد با روحانیون را در دستور کار خود قرار دهند و با تشکیل گروه هایی 
 برای عمامه پرانی، عمامه برداری و عبابرداری به روحانیون حمله کنند.

 ادانقطع همکاری برخی دانشگاه ها با تعدادی از است

برخی دانشراه ها با تشکیل یک شورای تخصصی در تماس با تعدادی از اساتید با آنان قطع همکاری کرده اند. گروهی از 
 این اساتید اقدام به موج سازی در فضای مجازی کرده اند که با بی توجهی دانشجویان مواجه شده اند.

 اه اخیرم 3عدم حضور معاون پارلمانی وزارت بهداشت در مجلس در 

ماه اخیر اصال در مجلس حضور نداشته است. یکی از معاون وزارت بهداشت  3غفاری معاون پارلمانی وزارت بهداشت در 
 نیز در اصفهان سکونت دارد و به صورت پروازی به وظایف خود می پردازد.

 دانشجوی افراطی دانشگاه الزهرا)س( 140اخراج 

ب طلب از دانشراه الزهرا )س( اخراج شده اند. وضعیت این دانشراه آرام گزارش نفر از دانشجویان افراطی و آشو 140
 شده است.

 احتمال جا به جایی معاون سیاسی صدا و سیما

احتمال جا به جایی علیرضا خدابخشی معاون سیاسی سازمان صدا وسیما به دلیل ناکارآمدی و کارنابلدی و سوء مدیریت 
 قوت گرفته است.

 قوم بلوچ به اغتشاش در چهلم حادثه زاهدان تحریک 

ای به دنبال تحریک اقوام بلوچ برای حضور در خیابان و اغتشاش به بهانه مراسم در فضای استان سیستان و بلوچستان عده
 .مهر در زاهدان هستند ۴های روز چهلم کشته

مهر زاهدان، در فراخوان هایی  ۸هلم کشته شدگان آبان رسانه های معاند بلوچی به بهانه نزدیک شدن چ ۲۰در آستانه جمعه 
 .در حال تحریک قوم بلوچ به برپایی تجمعات اغتشاشی و آشوب اند« همبستری میلیونی»و « جمعه همبستری»با کلیدواژه 

تحرکات عناصر واگرای اهل سنت خ.رضوی برای تشویش اذهان عمومی در راستای اهداف جریان مکی شدت یافته است. 
ولوی ها با صدور بیانیه و انعکاس غیرواقعی حوادث جمعه گذشته و هولناک خطاب کردن آن، سعی در تحریک برخی م

 .احساسات مذهبی و قومی جهت اتهام زنی به نهادهای امنیتی و القاء ناکارآمدی نظام را دارند



روزهای اخیر صفحات مجازی این گروه تروریستی آموزش هایی را برای هدفمند سازی اعتراضات اقوام بلوچ من جمله  در
ساخت بمب و مواد آتش زا، نحوه مواجهه با نیروهای نظامی، چرونری تشکیل تیم های پنج نفره جهت جلوگیری از بازداشت 

دات گروهک تروریستی جیش الظلم احتمال وقوع اقدامات ضدامنیتی علیه اغتشاشرران و ... آغاز نموده اند.با توجه به تهدی
 .اماکن نظامی وجود دارد

 شدگان حوادث زاهداندیدار عبدالحمید با خانواده کشته

 .های شهدای جمعه خونین زاهدان با عبدالحمید دیدار کردندکانال تلررامی سنی آنالین با انتشار تصاویری نوشت: خانواده

 B4ویژگی های موشک صیاد مهمترین 

ان را دستاورد بزرگ نظامی کشور ارزیابی  B4برخی از کارشناسان حوزه نظامی با اشاره به رونمایی از موشک صیاد 
قابل قیاس است. مهمترین  400هم یک ارتقای جدی یافته است و قطعا با اس  373کرده و گفته اند که سامانه پدافندی باور 

سوخت خنک است قابل ردیابی نیست اما سوخت  400تفاوت سوختی است. سوخت اس  400اس تفاوت این سامانه با 
کیلومتر رسیده  300کیلومتر افزایش یافته و به  100گرم است. قابلیت شناسایی دارد. میزان برد آن   B4موشک صیاد 

ارتقا یافته  450به   50آن از کیلومتر رسیده است. کشف راداری  32کیلومتر به  27است. ارتفاع درگیری آن نیز از 
 است.

 

 اقتصادی اخبار

 ماه اخیر 6میلیارد دالری حاصل از فروش نفت طی  18درآمد 

هزار افزایش یافته است. همچنین از ابتدای امسال تا پایان شهریور  250براساس آمار موجود، میزان فروش نفت ایران  
میلیارد  2.7میلیارد دالر آن وصول شده است. ایران به طور متوسط ماهانه  11 ایم کهمیلیارد دالر درآمد نفتی داشته 18ماه 

 دالر درآمد نفتی دارد.

 پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی به وزیر خارجه برای دخالت در بازار ارز

از وی  -ودب که به تازگی به وین سفر کرده –آبادی رئیس کل بانک مرکزی در تماسی با حسین امیر عبداللهیان علی صالح
ای کند تا روند افزایش قیمت دالر در بازار کاهش خبری را رسانه 4+1خواسته تا درباره این سفر و مذاکرات ایران با گروه 

 هزار لایر کاهش داده است. 5یابد. اظهارات اخیر امیرعبداللهیان نرخ دالر را 

 ایممعاون ارزی بانک مرکزی: یک دالر ارزپاشی نکرده

ها در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد خانی، معاون ارزی بانک مرکزی امروز در جمع مدیران رسانهافشین 
شد که موجب ایجاد نوسانات ارزی در حوزه ارزی صادر می بخشنامه 300در دولت قبل ساالنه تا اسالمی اظهار داشت:

کرد اما زمانی که اینجانب به بانک مرکزی شکالتی ایجاد میشد و برای تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده مزیادی می
 این موضوع را مدیریت کردم. ام،آمده

توانند تا برابر میزان معامالت، عرضه ارز داریم همچنین تجار می 3الی  2امروز در بازار نیما بیش از  وی اضافه کرد:
 ت بریرند.هایشان تسهیالمیلیون دالر با مجوز بانک مرکزی از بانک 60

 ای در یک هفته گذشته ابالغ کردم که میزان حواله بیش از سقف معین انجام شود.وی افزود: بخشنامه

های داخل و خارج کشور میلیارد دالر وصول مطالبات از کارگزاری 1.2در این مدت  معاون ارزی بانک مرکزی گفت:
ها جنوبی که  یک هفته در رسانهشده کرهمن کاری به آن ارز بلوکه میلیون یورو ارز ژاپن هم آمد، البته 255داشتیم همچنین 

 شود که نیامد، ندارم.شود آمد و هفته دیرر اعالم میاعالم می

 برابر شده است. 5ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال  6وصول مطالبات ارزی در  خانی گفت:



ملی و فاصله بازار ارز غیررسمی تا ارز توافقی گفت: ارز با کارت وی در پاسخ به سؤال خبرنرار فارس درباره عرضه
شد و فقط ارز مسافرتی بود این جانب وقتی که به بانک از آذر پارسال تا خرداد امسال عرضه ارز با کارت ملی ارائه نمی

ندازی بازار توافقی موجب امرکزی آمدم دیدم فضایی برای ورود کاالی غیررسمی داریم و نشتی در بازار وجود دارد. راه
شود که کامال مشخص است میلیون دالر اسکناس از محل ارز صادراتی در بازار فروخته می 15شد میانرین روزانه 

 صادرکننده آورده است و خریدار کیست و در این حوزه شفافیت وجود دارد و دامنه وسیعی از اطالعات داریم.

 کف بازار کمبود ارز نداریم. معاون ارزی بانک مرکزی گفت: ما امروز

اول آنکه امید به آینده اقتصادی بین مردم کمرنگ شده است و همین تقاضای  وی در تشریح دالیل افزایش قیمت ارز گفت:
شود که های اجتماعی ارسال میهزار محتوا درباره ارز در شبکهارز را باال برده است، از سوی دیرر روزانه بیش از یک

 شود.ررانی بین مردم میموجب بروز ن

 خانی ادامه داد: اغتشاشات یکی دیرر از عوامل افزایش قیمت ارز است.

تومان  650تا  600ها نرخ بازار غیررسمی را حدود معاون ارزی بانک مرکزی افزود: از سوی دیرر در همین کانال
 1500تومان اختالف داشت به  300ان معموال کنند یا اینکه نرخ هرات که با نرخ تهرباالتر از نرخ کف بازار اعالم می

 دهد عطش برای خروج سرمایه وجود دارد.تومان در این ایام رسید و این نشان می

هایی داده شد مبنی بر اینکه ممکن است نوساناتی در اقتصاد داشته باشیم ولی مشخص دهه اول مهر بود که سیرنال وی گفت:
 هد که حاال وارد بازار ارز شد.دنبود نوسان در کدام بازار رخ می

دهم در حالی ام و اگر غیر از این باشد استعفا میمن یک دالر ارزپاشی در بازار نکردهمعاون ارزی بانک مرکزی گفت:
 اند با ارزپاشی بازار را کنترل کنند که فقط در حکم یک مسکن موقت بوده است.ها خواستهدولت 72که از سال 

ها هستیم همچنین برای کاهش فضای نااطمینانی مقرر شد سود بانکی در کنار صرافیما به دنبال بازار بینگفت: خانی
 های ارزی با منشأ اسکناس، با اسکناس انجام شود.سپرده

شد اما باکنیم نوسان باید وجود داشته ما نرخ را سرکوب نمیگفت:وی با بیان اینکه نوسان بخشی از ذات بازار ارز است،
 جهش نرخ و سرکوب نرخ اشتباه است.

 احتمال تصویب طرح اصالح ساختار بانک مرکزی در مجلس

طرح اصالح ساختار بانک مرکزی روز یکشنبه در مجلس به تصویب رسیده است. براساس این طرح ساختار بانک مرکزی 
گذشته در مجلس مطرح بوده که با روش ها  سال 12کند. طرح اصالح ساختار بانک مرکزی از سال تغییر می 50بعد از 

 های خصوصی این طرح از دستور کار خارج شده بود.و فشارهای مختلف بانک

این مصوبه در اختیار شورای نرهبان قرار گرفته و احتماال پس از رفت و آمدی میان  مجلس و شورای نرهبان تصویب 
 شود.نهایی می

نون خیلی قانون خوبی است. در این قانون به شورای فقهی جایراه قانونی داده شده است. به گفته برخی از کارشناسان، این قا
بانک مرکزی تاکنون قدرت حکمرانی جدی بر لایر و ارزهای خارجی را نداشته است این قانون قدرت حکمرانی بر لایر و 

خصوصی در خلق پول پول می شود.  ارزهای خارجی بانک مرکزی را ایجاد می کند. همچنین مانع از فعالیت بانک های
براساس این قانون، بانک مرکزی تبدیل به بانک مرکزی حاکمیت و نه بانک مرکزی دولت می شود. البته دامنه استقالل 

 بانک مرکزی براساس این قانون زیاد گسترش نیافته است.دولت اجازه این کار را نداد.

 تصادیطرح اصالح نظام بانکداری روی میز کمیسیون اق

طرح اصالح نظام بانکداری جمهوری اسالمی نیز با هدف اصالح فرآیند بانکداری در کشور در کمیسیون اقتصادی در 
 دست بررسی قرار دارد.

 تحریک مردم به جلوگیری از استخراج معادن 



بکارگیری  اهالی منطقه به عدمدر روزهای گذشته و پیرو تعطیلی معدن طالی تفتان استان سیستان و بلوچستان بدلیل اعتراض 
مردم بومی، محمد نبی نوری مدیر عامل شرکت پارس تامین شستا در اقدامی غیر معمول با حضور در مسجد مکی و دیدار 

رسانه های معاند با القاء مالکیت این .با مولوی عبدالحمید خواستار وساطت او برای ممانعت از تعطیلی معدن مذکور شد
 .وچستان مردم را به جلوگیری از استخراج طال توسط دولت تحریک کرده اندمعدن به منطقه بل

 واگذاری یک هلدینگ کشاورزی به بنیاد مستضعفان و جانبازان

هلدینگ کشاورزی مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی ره در راستای سیاست تجمیع فعالیت های نهادهای زیر مجموعه 
جانبازان واگذار شده است. همچنین قرار بر این است که فعالیت های کشاورزی کوثر نیز رهبری، به بنیاد مستضعفان و 

 واگذار شود.

 مشهد چه بود؟-علت تنش در پرواز رشت

اخبار واصله حکایت از این دارد که در .مشهد اعضای تیم فوتبال بانوان ملوان اقدام به سردادن شعار کردند-در پرواز رشت
شرکت ایرتور تیم بانوان  ۹۰۵شب گذشته در مسیر پروازی رشت به مشهد با شماره پرواز  ۲۳۳۰جریان پرواز ساعت 

 فوتبال ملوان بندر انزلی ضمن کشف حجاب گروهی حجاب و سردادن شعار )زن،زندگی،آزادی( نظم پرواز رابرهم ریختند

بر  متاسفانه فضاسازی سرپرست تیم در این پرواز برخی مسافرین به نشانه اعتراض شروع به فرستادن صلوات کردند که
 .تر کردحجم التهاب اعضای تیم افزود و فضا را متشنج

 ریزی آغاز اعتصاب بازاریان به بهانه قیمت دالربرنامه

این احتمال بصورت جدی وجود دارد که درصورت عدم اقدام به موقع از سوی مسئوالن بانک مرکزی، شاهد تداوم روند 
برابر اخبار واصله از تحرکات برخی از جریانات موثر در بازار کشور، .ار تومان و باالتر باشیمهز ۳۸افزایش قیمت تا 

 .ها را ببندندبرخی کسبه بازار تهران قصد دارند در اعتراض به افزایش نرخ دالر از روز شنبه اعتصاب کرده و مغازه

عاالن اقتصادی نسبت به تداوم این روند، با بروز سلسله بینی برخی از فهزارتومان و پیش ۳۵با توجه به عبور نرخ دالر از 
اتفاقاتی همچون انتشار تصاویر و فضاسازی با گزاره صفوف خرید سکه و دالر، امتناع فروشندگان کاالهای اساسی از 

 نفروشا کاال )احتکار کاالهای اساسی(، اعتصاب سراسری بازاریان کسبه و صنوف، روند اغتشاشات و ناآرامی ها ضم
 .تشدید می تواند به موضوعات اقتصادی و معیشتی تسری پیدا کند

تالقی اعتراضات اجتماعی و اعتراضات معیشتی این پتانسیل را دارد تا دشمن با فعال کردن اضالع مختلف پروژه بی ثبات 
ه توان بزنی میگمانهسازی ایران در جنگ ترکیبی پیش رو، دامنه اغتشاشات و ناآرامی ها را گسترش دهد.از مصادیق این 

وکار خود های گذشته برای ایجاد اعتصابات سراسری، تهدید بازاریان و کسبه برای تعطیلی کسبتالش جریان معاند در هفته
 .و ترندینگ هشتگ اعتصابات سراسری اشاره کرد

ه بازار از طرق در این خصوص گفته شده است که ضعف مدیریت بازار توسط بانک مرکزی و تعلل در ترزیق دالر ب
ها و تمدید پروانه آنان، بالتکلیفی برجام و تداوم ناامنی در مختلف، سوء استفاده های سودجویان، عدم حمایت از صرافی

این احتمال بصورت جدی وجود دارد که درصورت عدم اقدام به موقع .کشور ازجمله دالیل افزایش قیمت دالر و سکه است
 .هزار تومان و باالتر باشیم ۳۸شاهد تداوم روند افزایش قیمت تا از سوی مسئوالن بانک مرکزی، 

 انتصاب مدیر سابق صدا و سیما از سوی علی عسکری

مدیر سابق اداره بازرگانی صدا و سیما را  –علی عسکری مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس طی حکمی عباس مهدوی مهر 
است. گفتنی است که یک سوم درآمد ارزی غیرنفتی کشور به عنوان مدیر صادراتی شرکت صنعت تجارت منصوب کرده 

 کند.را این هلدینگ تامین می

 بازداشت مدیرعامل شرکت تامین سرمایه هلدینگ خلیج فارس

جواد عشقی نژاد مدیرعامل شرکت تامین سرمایه هلدینگ خلیج فارس از سوی نیروهای سازمان اطالعات سپاه بازداشت 
رین علت بازداشت وی تخلفات مالی و بحث پولشویی و رشوه و ارتشا بوده است. این شرکت شده است. گفته شده که مهمت

 هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد. 50در حدود 



 هزار میلیارد تومانی شرکت پتروشیمی پارس به دلیل غفلت آقای مدیرعامل 4زیان 

ه در ک -فارس و تولید کننده ماده استایرن مرومر  شرکت پتروشیمی پارس یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ خلیج
اتمام روغن  به دلیل -صنعت تولید کاالهای پزشکی و کامپوزیت و عایق ساختمانی و بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرد 

نی است که فتخنک کننده سیستم پاالیشراه فعالیت واحد تولید کننده این ماده را از ابتدای شهریورماه متوقف کرده است.گ
کارشناسان از ماه ها قبل درباره اتمام موجودی این روغن به مدیرعامل شرکت هشدار داده بودند. بررسی ها نشان می دهد 

هزار میلیارد تومان خسارت دیده است. مدیرعامل این شرکت  4که این شرکت از زمان توقف فعالیت این واحد در حدود 
 میرات دارد. این درحالی است که واحد مذکور سال گذشته اورهال شده است.مدعی شده که این واحد نیاز به تع

 نفر از اعضای هیئت مدیره سازمان بورس 7نقص حکم محرومیت مادام العمر 

نفر از اعضای هیئت مدیره سازمان بورس به دلیل احراز تخلف در ماجرای به کارگیری و فعالیت  7براساس حکم دادگاه 
به سلب صالحیت دائم از تصدی سمت مدیریت در بورس ها محکوم شده  –دستراه های رمز ارز  –ا دستراه های ماینره

 اند. اما گفته شده که حکم مذکور نقص شده و تنها به آنان گفته شده که از مجموعه نهادهای مالی خارج شوید.

 انتصاب یک محکوم دادگاه مالی از سوی محمد مخبر

دادگاه رسیدگی به اتهامات هیئت مدیره سابق سازمان بورس در به کارگیری دستراه های مهدی سدیدی یکی از محکومان 
ماینر در ساختمان بورس که به فساد مالی نیز مشهور است،  به تازگی از سوی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری به 

هزار  300سال بیش از  3طی عنوان دبیر گروه پیشرانان توسعه ایران منصوب شده است. این گروه موظف است که 
 میلیارد دالر پروژه را اجرایی کند.

 واکنش مدیران شرکت میهن به تقالی ضد انقالب برای تحریم محصوالت این شرکت

مدیران شرکت میهن در واکنش به تقالی جریان ضد انقالب در فضای مجازی برای تشویق مردم به تحریم خرید محصوالت 
هایی با رد ادعای جریان ضد انقالب مبنی بر استفاده از کامیون های این شرکت در حمل و نقل  این شرکت، با انتشار کلیپ

 نیروهای یران ویژه، به وضعیت نامناسب اقتصادی شرکت و ناتوانی در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران پرداخته است.

 واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس به صندوق بازنشستگی کشوری

هزار میلیارد  35هزار میلیارد تومان با پرداخت  105شستری کشوری سهام هلدینگ خلیج فارس را به ارزش صندوق بازن
هزار میلیارد تومان  20تومان به صورت نقد و بقیه مبلغ به صورت تقسیطی خریداری کرده است. گفتنی است که تاکنون 

 آذرماه تامین شود. 9باید تا تاریخ  هزار میلیارد تومان مابقی هم 15مبلغ نقدی فراهم شده و مبلغ 

 طرح اصالح ساختار بانک مرکزی در مجلس به مرحله نهایی رسیده است

 ماده در مجلس به مرحله نهایی رسیده است.   60طرح اصالح نظام بانکی  و اصالح ساختار بانک مرکزی با بیش از 

 ای برای کنترل بازار ارزضرورت تولید محتوای رسانه

ها و چرونری کنترل بازار ارز محتوای مناسب تولید و نظران درباره ضرورتوگو با صاحبی انقالبی درگفتهارسانه
 بازنشر دهند.

 سازی آثار فتنه اخیر بر کسب و کار مردمضرورت برجسته

ب و کار مردم یک و کسهای انقالبی باید با تبیین دقیق تاثیرگذاری فتنه اخیر بر معیشت به گفته برخی از کارشناسان، رسانه
 مطالبه عمومی در برخورد با اغتشاشرران را فراهم کنند.

های انقالبی باید برای مردم تبیین کنند که آشوبرران مسائلی انحرافی مانند کشف حجاب و اند که رسانهاین کارشناسان گفته
 به هم بزنند. کنند تا تمرکز دولت برای حل مشکالت معیشتی مردم راتجزیه طلبی را مطرح می

 



 متن کامل اظهارات بهادر امینیان سفیر ایران در افغانستان

 تحلیلی درباره وضعیت پیدا و پنهان افغانستان

دهه گذشته تبیین و  2بهادر امینیان سفیر ایران در افغانستان در نشستی با جمعی از اصحاب رسانه تحلیلی درباره وضعیت 
یرد؟ گ تهییج وضع کنونی، آسیب شناسی و نقد رفتار خودی و این که چه اقداماتی باید در تعامل بیشتر با طالبان صورت

 ارائه کرده است.

 نقش اثرگذار ایران در شکل دهی افغانستان امروز

به عنوان مقدمه باید گفت که  افغانستان یکی از مهمترین مناطق اطراف کشور ایران بوده و  از لحاظ جغرافیایی، فرهنری، 
مدنی، فرهنری، محیط بالفاصل ت تمدنی، مذهبی، امنیتی، استراتژیک اقتصادی، محیط بالفاصل ایران است. محیط بالفاصل

محیط بالفاصل مذهبی، محیط بالفاصل امنیتی، محیط بالفاصل استراتژیک اقتصادی ایران است. آن مفاهیمی که امروز می 
گویند ژئو پلوتیک، و ژئو استراتژیک و... همه در افغانستان برای جمهوری اسالمی است. ایران در شکل دهی افغانستان 

 نقش زیادی ایفا کرده است.  -دهه حضور آمریکایی ها در این کشور 2پس از  –کنونی 

 رسد که در شرایط امروز هم افغانستان، هم سیاست های ما در افغانستان متاسفانه به فنا رفته است.اما به نظر می

 افغانستان عرصه بازیگران جهانی، منطقه ای و همسایگان است

 رسد که مثال سهل و آسانچه که به نظر میبرخالف آن –نستان باید گفت که این کشور به عنوان اولین گذاره درباره افغا
بسیار محیط پیچیده ای است. علت آن هم این است که بازیرران مهم دنیا مانند ایران، آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا،  -است

افغانستان مشغول بازیرری هستند. هر کشور هم از  ناتو، پاکستان، هند، چین، ترکیه، عربستان، قطر، امارات و...  همه در
چند جنبه در این کشور فعال است. مثال سازمان سیا یک طرف می کشد، وزارت دفاع آمریکا یک طرف می کشد، وزارت 
خارجه آن یک طرف می کشد و بقیه کشورها هم همینطور هستند و این محیط بسیار پیچیده است. اصال شما در آنجا تقابل 

و پاکستان با یکدیرر یا عربستان با امارات و قطر را کامال می توانید ببینید. به نحوی که برای کشتن سفرای یکدیرر  هند
 کنند. آنجا بازیرری خیلی گسترده ای دارند.اقدام می

سرویس های  از منظر داخلی افغانستان هم ما بازیرران متعددی را شاهدیم. اقوام متعدد، احزاب، جوانان، جامعه مدنی، 
مختلف امنیتی که اصال این کشور عرصه تقابل سرویس های امنیتی با یکدیرر است. محیط بسیار محیط پویایی است. من 

ام. وقتی بعد از یک هفته بر می گردم احساس می کنم که از دنیا عقب افتاده ام. یعنی از روند تحوالت جا بودهسال اخیر آن 3
 عقب افتاده ام.

ایی و پیچیدگی عرصه افغانستان باید گفت که ایران یک زمانی تنها کشور مخالف حضور آمریکا و مخالف درباره پوی
حکومت اشرف غنی بود. یعنی وقتی انتخابات و عبدهللا و غنی برنده میدان شدند، تنها کشوری که در پیروزی عبدهللا شرکت 

ها هم االن ما یکی از حامیان طالبان به نوعی ما شدیم و بعد از اینکرد ما بودیم. اما بعد از مدتی شاید تنها حامی اشرف غنی 
 تا مسئله ببینید آن جا چقدر بحث پویا و پیچیده است؟ 3شدیم. این 

 نقطه آسیب پذیر ایران در افغانستان 14

ت. من پذیر نیس ایران در عرصه افغانستان بسیار آسیب پذیر است. یعنی ایران از هیچ عرصه ای همانند افغانستان آسیب
 مورد آن را نوشته ام. شما ببینید ما چقدر از هر کدام آسیب پذیرتر هستیم؟ 14فقط 

میلیون مهاجر افغانستان در ایران حضور دارند. در اعماق خانه های مسئوالن و مقامات  6( ما مهاجرپذیر هستیم، نزدیک 1
 و ثروتمندان و... رسوخ کرده و همه چیز دست ان ها است.

کیلومتر مرز داریم، بخشی از مرزهای ما اصال تعریف نشده است، اختالف  940( مرز مشترک ایران و افغانستان؛ 2
 مرزی داریم.

( موضوع شیعیان؛ شیعیان یکی از بحث های جدی ایران در افغانستان است که ما یکی از بدترین عملکردها را نسبت به 3
 آنها داشتیم.



 چقدر درباره جریان آب با این کشور بحث داریم. ( موضوع آب؛ شما می دانید4

درصد تریاک دنیا در افغانستان تولید می شود و از مرز ایران عبور می کند. چرخش مالی آن باالی  80( مواد مخدر؛ 5 
 میلیارد دالر است. 10چند 

گان فرهنگ و تمدن ایرانی و ( فرهنگ ایرانی؛ شما می دانید خواستراه زبانی فارسی افغانستان است. بسیاری از بزر6
 فارسی از آن جا هستند.

( بحث داعش؛ شما می دانید در جریان عملیات تروریستی شاهچراغ بخش زیادی از عملیات از داخل افغانستان بود. بعد 7
شما از این ما با داعش سر و کار خواهیم داشت. هر هفته در سفارت خود هشدار امنیتی دریافت می کنیم که داعش برای 

بار از طریق نمایندگان ایران در نیویورک پیام داده که داعش درصدد است تا علیه سفارت  3حمله می آورد. حتی آمریکا 
 شما عملیات کند.

میلیارد دالر صادرات به افغانستان داشته است.کشورهای رقیب ما  3.5( مسائل اقتصادی؛ ایران تا سال گذشته در حدود 8
 در آن جا فعال هستند.

 ( بحث القاعده، جریان های اسالمی منطقه، و... همه آن جا فعال هستند.9

 ( بحث مسائل انسانی زنان، بیکاری، فقر، مسائل بیماری، بهداشتی در افغانستان وجود دارد.10

اتصال ( بحث ترانزیت؛ خط لوله آن جا می تواند هم ما را محروم کند و هم می تواند برای ما فرصت های زیادی مانند 11
 ما به آسیای مرکزی و چین باشد.

 ( بحث چابهار؛ این منطقه برای ما بسیار حساسیت دارد.12

( بحث بعدی تداوم عناصر تفرقه آمیز داخلی افغانستان است. افغانستان هر لحظه ممکن است دچار مشکالت جدی شود 13
 که ما می توانیم از آن آسیب ببینیم.

 ازیرر دست چپ افغانستان تبدیل شده بود. در حالی که چنین فهمی در تهران نیست.( ایران تا سال گذشته به ب14

 گیری موضع واحدی درباره افغانستان نداردایران به دلیل تعدد مراکز تصمیم

است. از سال گذشته با آمدن طالبان اوضاع فرق می کند.  ایران بازیرری خود را در افغانستان تا سال گذشته تغییر داده
البان اما چنین فهمی درباره ایران ندارد. در افغانستان سیاست، امنیت، اقتصاد، نهضت، فرهنگ، به هم تنیده است. اما ما ط

در داخل ایران اختالف دیدگاه گسترده ای داریم. شاید هیچ موضعی در جبهه انقالب، اختالفی که در حوزه افغانستان هست، 
تعدد مراکز سیاسترذاری یکی از این بحث ها است. متاسفانه شناخت دقیقی از  وجود ندارد. تعدد مراکز تصمیم گیری،

 تحوالت افغانستان در ایران نیست. افغانستان برای ما اولویت ندارد.

 هاها به افغانستانینگاه نژاد پرستانه ایرانی

آید از  لفظ وقتی بحث افغانستان به میان می اصوال  نراه ما ایرانی ها، نراه نژادپرستانه تحقیرآمیز نسبت به افغانستان است. 
کنیم. ما همه چیز را از دست داده ایم و این در سیاسترذاری های ما هم وجود افغانی که لفظ تحقیرآمیز است، استفاده می

 دارد.

ند. این شما می دانید رئیس جمهور هم می خواست یکی زمانی چیزی مسخره کند می گفت افغانی ها هم این کار را کرد 
نراه نژادی است. همانطور که مردم و مسئولین ما برای مقامات اروپایی، آدم های اروپایی یا کارتن خواب اروپایی که به 

آید و می خواهند با آن یک عکس بریرند، به همان شکل نسبت به یک فرهیخته افغانستان، یا حاال که از شرق می ایران می
 کنیم.و با نراه تحقیرآمیز با آن برخورد می آید ما خود را باالتر می بینیم

 گیری استراتژیکی نداردایران ساختار تصمیم



این مشکل اساسی ما است که ساختار تصمیم گیری استراتژیک نداریم، ما بر اصل یا سرشاخه یا سر هرم تصمیم گیری نراه 
کز مدیریت بحرانی است. یعنی بحرانی که راهبردی نداریم. شورای امنیت ملی ما یک مرکز استراتژیک نیست. یک مر

 اتفاق می افتد، جمع می شویم تصمیم گیری می کنیم، ما نراه استراتژیک نداریم و این ضربه اساسی به ما می زند.

 ایران راهبردی برای افغانستان ندارد

متعدد داریم. من آنجا هستم و می ما برای افغانستان راهبرد نداریم. در حالی که در این میدان بازیرران و تصمیم گیران  
بینم همه خودشان تصمیم می گیرند، شیعیان بسیار متشخص هستند. ببینید! ما شیعیان زیادی در لبنان، در یمن، در عراق 
داریم، همه آنها االن یک عزتی و شکوهی گرفته اند و سازماندهی شدند. اما متاسفانه در افغانستان با این که ما بیشترین 

 ات و بیشترین فرصت ها را نسبت به شیعیان داریم، این اتفاق نیفتاده است.امکان

 های سنگین ایران فروپاشیده شده اندرغم هزینهشیعیان افغانستان علی

میلیون اتباع افغان در ایران هستند. اکثرشان هم شیعه هستند اما متاسفانه شیعیان  6چقدر طلبه شیعه افغانی در ایران داریم؟ 
ستان پراکنده ترین  و بی سر و سامان ترین گروه هستند و هیچ نقشی در هیچ کجا ندارند. این از عملکرد ایران است. افغان

ایم که شیعیان در این کشور کامال فروپاشیده و وامانده هستند. حتی با این که نیروی ما آن قدر در آن جا ضعیف عمل کرده
جا به نام شیعه صورت گرفته است، اما حتی آن نه های فوق العاده زیادی در آنقدس در افغانستان بسیار فعال بوده و هزی

 ترین مقلد به رهبری نظام را دارند. شیعه متاسفانه در افغانستان بسیار ضعیف است.جا پایین

 هللا سیستانی، فیاض و شیرازی هستند.اکثر شیعیان افغانستان مقلد آیت

 ستان و کشورهای دیگر استای برای مردم افغانطالبان فاجعه

حضور طالبان در افغانستان از چند منظر قابل تامل است.طالبان برای شیعیان افغانستان فاجعه اندوه بار بوده است. برای 
اند که نباید سرکار بروند، بیرون نیایند، مدرسه دانند. مثال گفتهزنان یک کابوسی دامنه دار است. اصال زنان انسان نمی

 طالبان برای زبان فارسی مصیبت غیرقابل جبران است.نروند. 

طالبان برای جوانان ناامیدی مطلق است. برای فرهنگ و تمدنی ایرانی خانمان برانداز است. برای اقوام افغانستانی به ویژه 
رای شد، بتاجیک و ازبک فالکتی ادامه دار است. برای اسالم و مسلمانان می تواند یک شرم باشد، باعث سرشکستری با

پاکستان عموما یک فاجعه و تجزیه است.برای آمریکا میراثی شرمسارانه است. یعنی طالبان یک موجود غیرقابل تحمل 
 است. برای اقتصاد ایران رکود کسادی است.

 های استثنایی حضور طالبان در افغانستان استفاده کندایران باید از فرصت

طالبان ندارد. اتفاقا در طالبان فرصت های استثنایی داریم اگر بتوانیم استفاده کنیم. ایران هیچ چاره ای جز همکاری با همین 
روحیه با هم فرق می  2سال با آمریکا جنریده است. اما این جریان ضد آمریکایی نیست، ضد اشغال است. این  20طالبان 

آنها را مصادره کنند. آمریکایی ها االن افغانستان کنند. یعنی اگر ما لحظه ای دیر بجنبیم آمریکایی ها به راحتی می توانند 
 را به گروگان گرفته اند.

 شدید ال سعود، هند و پاکستان با طالبان درگیری

 کنند.طالبان یک جریان استقالل طلب بومی، ضد وهابی و ضد سلفی است. هر کسی ریش بلند داشته باشد با با برخورد می

ها بیشترین دشمنی را ی هم دارد. یک جریان بومی است، چون با قطر ارتباط دارد، سعودیهای اخوانطالبان تا حدی دیدگاه
ها دارند. سعودی دقیقا یک اینترنشنال افغانی علیه طالبان راه انداخته است. اینترنشنال اففانستان ضد طالبانی ترین با ان

 رسانه است. مرکز آن هم در لندن است.

 ها می جنرد.بان از روبسته و با انعربستان شمشیر را برای طال

 کند.جنرد. قطر و ایران تا حدودی طالبان را حمایت میالبته ترکیه با طالبان می

ها به شدت با آن ها مشکل دارند.هند پس از اعالم موجودیت حکومت طالبان سفارت خود را در افغانستان کامال تعطیل هندی
ا نراه می کنند. طالبان برای پاکستان یک عذاب بزرگی شده اند. مرز خود با پاکستان هکرد. چینی ها از نراه پاکستان به ان



برند و می گویند این مرز را ها آن را از بین میرا قبول ندارند.  هرچقدر پاکستان در مرزشان سیم خاردار می کشد، ان
میلیون پشتونی که در  10غانستان است. چندین انرلیسی ها ساختند ما این را قبول نداریم. مثال می گویند پیشاور مال اف

 عملیات علیه ارتش پاکستان انجام می دهند. 4پاکستان هستند برای ما است. طالبان مستقر در پاکستان تقریبا روزانه 

 طالبان پاکستان در پاکستان است و حمایت آنها از طالبان افغانستان است.

ها هم در داخل افغانستان علیه تی.تی.پی یعنی طالبان پاکستان عملیات انجام اکستانیتمام رهبران آنها در افغانستان هستند. پ
 تن از رهبران تی تی پی را در افغانستان کشتند. 2دهند و هفته گذشته می

 بلوچ ها از طالبان حمایت می کنند و بخشی از جریان های بلوچ را طالبان حمایت می کند.

 ایران و طالبان تقالی موساد برای درگیری میان

 حمایت موساد از طالبان حداقل یک زخم بزرگی بین ما و طالبان ایجاد کرده است.

 رهبران طالبان در مدارس پاکستان بزرگ شده اند اما االن با دولت پاکستان درگیر هستند

هشت سال در زندان های  7اکثر رهبران طالبان در مدارس پاکستان بزرگ شده اند.مال برادر که همه کاره افغانستان است، 
 -انستکه آن را متحد هند می د -انفرادی پاکستان بوده است. اما پاکستان از این ها به عنوان ابزار علیه دولت قبلی افغانستان 

کرد. چون هند از دولت قبلی افغانستان حمایت می کرد. طالبان خیلی نفوذ در افغانستان داشت، پاکستان این را استفاده می
ی خود یک پیروزی دانست اما االن طالبان آمده و مسئله اصلی پاکستان شده است. پاکستانی ها نمی توانند درک کنند و برا

 با آن ها به شدت مشکل دارند.

 اندها داشتهشیعیان در پاکستان بیشترین ارتباط را با آمریکایی

ا تی به شیعیان نمی دهد و گفته که هر کسی با ما علیه آمریکطالبان شیعیان پاکستان را آزار و اذیت می کنند.. طالبان مسئولی
زدیکی گویند. شیعیان بیشترین نجنرید، ما به آنها مسئولیت می دهیم، این شیعیان مزدور آمریکا هستند. البته آن ها درست می

 اند.را با آمریکایی ها داشتند.البته به برخی از شیعیان مقام و مسئولیت داده

پاکستان مثال خلیلی و .... سکوالرترین و آمریکایی ترین افراد هستند.بیشترین نزدیکی را با آمریکایی ها داشتند. شیعیان در 
حزب وحدت هم دست آن ها بود طرفدار آمریکا بود.بنابراین وقتی می گویم آن جا موضوع پیچیده است، براساس این 

 مستندات است.

 نداشته استضد شیعی  طالبان در سال گذشته سیاست

طالبان در یک سال گذشته سیاست های ضد شیعی نداشته است، امسال طالبان تمام توان خود را به کار گرفت که محرم 
 بدون هزینه انجام شود، هر جایی که پرچم بود یک سرباز گذاشت تا اتفاقی نیافتد.

لیات کردند. داعش آنج ا عمدا این کارها را می البته انفجار غرب کابل با داعشی ها بود.همان هایی که در شاهچراغ هم عم
 کند که برویند بین طالبان و شیعیان اختالف است.

 هابرخورد جدی طالبان با داعشی

درباره داعش هم باید گفت که توسط دولت قبلی در افغانستان حمایت می شد. اصال آوردن داعش و استقرار آن ها توسط 
بود و پایراه داشتند. طالبان قبل از این که روی حکومت بیاید با ان ها می جنرید و چند  آمریکایی ها با حمایت دولت قبلی

 نقطه را از ان ها پس گرفت. وقتی سرکار آمد تمام زمین داعش را از آنها گرفت، االن داعش هیچ سرزمینی ندارد.

 فرصت استثنایی ایران در افغانستان

ارد. افغانستان از مستعمره بودن آمریکا خارج شده است. یعنی یک جریانی در ایران یک فرصت استثنایی در افغانستان د
سال با آمریکایی جنریده و هیچ جریانی در پشت سر آن نیست. ما می توانیم به راحتی با  20افغانستان روی کار آمده که 

 ی در دنیا است.این ها کار کنیم و تا حد زیادی این ها را در اختیار بریریم. این یک فرصت استثنای

 شناسدایران طالبان را به رسمیت نمی



البته ایران طالبان را به رسمیت می شناسد. زیرا ما یک سری مشکالت داریم. مشکالت ما انباشت شده است. مشکل 
. استبرای زبان فارسی، برای فرهنگ و تمدن ایرانی و برای همه کشورها فاجعه  مهاجرین، مشکل برخورد آن ها با زنان،

پیچیدگی قضیه همین نقطه است. سیاست یک فرمول خطی نیست. مسائل ما با هم انباشت شده و متاسفانه در طول یک سال 
اقعا ایم و ورا در این کشور فعال کرده –آقای قمی  –گذشته علی رغم این که برای اولین بار ما نماینده ویژه رئیس جمهور 

ی کنیم و هیچ راهبردی نداریم. چون دولت ما خیلی چابک نیست. پای کار نیست و ما کار خوبی بود، ولی ما نتوانستیم کار
 حل کنیم. مسایل کوچک درباره افغانستان مانده و انباشت شده است. -حتی مشکالت پیش پا افتاده  –نمی توانیم کار خود را 

 جزئیاتی از ساختار هرم قدرت در طالبان

سال با آمریکا جنریده است. االن احساس  20ن گروه در قالب نهضت بومی و ضد اشغالی  یک نکته درباره طالبان این که ای
 ابرقدرت در دنیا وجود دارد یکی ما و یکی آمریکا است. 2گوید که ما ابرقدرت دنیا شکست داده ایم. غرور می کند و می

 80میلیارد تا  8خیلی مشکل دارد. طالبان از بعضی از مشکالت ایران نیز  سر همین قضیه است. ایران سر مرز با طالبان 
 میلیارد سالحی که آمریکا در منطقه آورده در اختیار دارد. طالبان در قدرت به چیزهایی هم رسیده است.

گونه تعریف می شود که آن ها یک امیرالمؤمنین در رأس دارند.همه چیز دست او است. ساختار هرم قدرت در طالبان این
اساسی ندارند و  یک شورایی از علمای آن جا تصمیم گیر هستند. یک ساختار اجرایی هم در کابل دارند. آن ها قانون 

 مالبرادر و مال حسن آخوند مسئول ساختار اجرایی در کابل هستند.

عا که واق این ها حقانی و قندهاری ها هستند. یک مقداری بیش از حد روی اختالفات این ها و تمایز بین این ها بحث می شود
این اندازه نیست. البته یک اختالفی هم بین قومیت های این ها وجود دارد. همه این ها پتانسیل های اختالف هستند. ولی 

د ها وزیر کشور است.با یک گروهی مثل برادر خوپتانسی لها االن خیلی فعال نیستند. مثال سراج الدین حقانی از گروه حقانی
ی  و چند نفر دیرر تمام عملیات های نظامی علیه آمریکا را  انجام می دادند و همیشه در لیست و چند عموی او مثل مهاجر

 سیاه آمریکایی ها بودند خیلی از آمریکایی ها را به اسم  خود کشتند.

 به خاطر عالگروه سنتی تر روحانیونی هستند که بیشتر قندهاری اند. مال برادر هیبت هللا، مالحسن ها، و... هستند. این ها ف
تهدیدات خارجی و همان سلسله مراتبی که  امیرالمؤمنین است و....  وفاداری خود را اعالم کرده اند. اما اختالف آن ها 

 جدی است.

 امیرالمومنین طالبان از نظرها پنهان است

نیده یده و نه کسی صدای آن را شنکته مهم دیرر این که تا به حال اصال کسی مال هیبت هللا امیرالمومنین طالبان را کسی نه د
است. یک عکس قدیمی از او که چند سال پیش یک جایی قاضی بوده است، وجود دارد. وی  اصال بروز و حضور رسانه 

 کند. مثال رئیس فرودگاه یک شهر را تعیین می کند.ای و شکلی ندارد. ولی همه مقامات را او  تعیین می

هشت سال گفتند  7ای بعد از دادند. در بیانیهسال قبل کشته شده بود اما آن ها بروز نمی 4ر امیر المؤمنین قبلی آن ها مال عم
سال پیش کشته شده است. حتی مال حسن آخوند که رئیس الوزرای آن ها است خیلی کم در تلویزیون ظاهر  4که مالعمر 

 شود. اصال می گوید این چیزها حرام است.می

 لبان بجنگدتواند با طاهیچ کشوری نمی

اما این که ایران در حال حاضر چه کاری باید انجام دهد؟ خیلی مهم است. ببینید من گفتم هیچ کجای دنیا مانند افغانستان 
های استثنایی نداریم. ما می توانیم حدودا افغانستان را در کنترل خود داشته باشیم. این نکته هیچ کجای دنیا این اتفاق فرصت

شور دیرری نمی تواند. با همه آن چیزهایی که درباره طالبان گفتم اما طالبان برای ما یک فرصت  است.ما نمی افتد و هیچ ک
ایم که مانع از به قدرت رسیدن آن ها باشیم و نه االن می چاره ای نداریم. یک واقعیتی در کنار ما است. ما نه عرضه داشته

ی جنرد.تمام این جریانات پر طمطراق و پر سر و صدایی که این قدر گوش توانیم با این ها بجنریم. اصال کسی با این ها نم
 ها شلیک نکردند.فلک را پر کرده بودند، یک گلوله هم علیه این

 کردندمیلیون دالر در افغانستان هزینه می 250ها روزانه آمریکایی

هزار نفر از نیروهای ارتش  340نیم. فقط میلیون دالر در افغانستان هزینه می ک 250آمریکایی ها گفتند که ما روزی 
 هزار نفر بودند. 100افغانستان را حقوق می دادند که قبال شاید کمتر از  



 درصد دولت قبلی را آمریکا می داد. 80پرداخت. حقوق آمریکا حقوق کل ارتش افغانستان را می

که می گویم کل آنها خرج فساد می شد اما شاید یک اصال آمریکا یک شبکه فاسد آن جا ایجاد کرده بود که تمام این پولی  
 درصد آن هم در افغانستان هزینه نشد.

میلیون دالر خیلی پول زیادی است. اگر شما ساختار آمریکا را در آن جا ببینید، همه ساختار فاسد است. اصال کل  250
ا اداره می کردند. حاال این آمریکا که این قدر نظام افغانستان نظام فاسدی بود. حتی تجارت مواد مخدر را خود آمریکایی ه

هزینه کرد نتوانست یک روز در مقابل طالبان بجنرد. جریان های مقاومت با طالبان نجنریدند. پنجشیر بدون شلیک یک 
بینید بگلوله تسلیم شد. احمد مسعود دوست من است. من با ایشان به پنجشیر رفته بودم، آن ها اصال اهل جنریدن نبودند. پس 

 ما که نمی توانیم با این ها بجنریم، این ها بیخ گوش ما هستند، ما هیچ راهی نداریم.

 مردم افغانستان از دولت قبلی ناراضی بودند

اما آیا چشم انداز تغییر وجود ندارد؟ اصال هیج الترناتیوی ندارند. آمریکایی ها و غربی ها که االن به آن ها پول می دهند، 
پنج زن در هر کدام  4قبلی جایراهی در بین مردم ندارد. یک سری آدم فاسد هستند که فقط پول گرفتند. هر کدام اصال دولت 

از کشورهای خارجی داشتند. ویالیی راه انداختند و بچه های خود را هم بردند. مردم به شدت از ان ها ذله شدند. به همین 
 خاطر طالبان راحت به قدرت رسید.

 تفاوت شده اندان نسبت به دولت خود بیمردم افغانست

البته اکثریت مردم افغانستان طالبان را قبول ندارند. اما مردم دیرر از هر چیزی خسته شده اند، از جنگ خسته شده اند، از 
رأی  درصد طالبان هم 5فساد خسته شده اند. یعنی اصال بی تفاوت شده اند. شاید اگر انتخابات در افغانستان برگزار شود 

 نیاورند.  اما هیچ کس حاضر نیست بر علیه ان ها کاری انجام دهد.

 برخی مسئوالن دولت قبلی در حکومت طالبان پست و مقام دارند

تقریبا اکثر مسئوالن و مقامات فعلی افغانستان از گروه مولوی هستند. مثال رئیس بیمارستان از طالبان است. رئیس فرودگاه 
ت طالب است.طالب یعنی طلبه است. بعضی ها حتی خواندن و نوشتن هم بلد نیستند. رئیس بانک طالب است. رئیس تشریفا

کرد. به همین دلیل به عنوان رئیس بانک مرکزی انتخاب شد. های مالها را خوب کار میمرکزی فردی است که با پول
 برخی از مسئوالن قبلی را نره داشته اند و با آن ها کار می کنند.

 ی جرائت ندارد طالبان را به رسمیت بشناسدهیچ کشور

تاکنون هیچ یک از کشورها طالبان را به رسمیت نشناخته است. آمریکایی ها این ها را به گروگان گرفته اند و اجازه نمی 
. اگر میلیون دالر به این ها پول می دهند 40دهند این ها را کسی به رسمیت بشناسد. خیلی جالب است آمریکایی ها ماهیانه 

 این پول نبود اقتصاد افغانستان فروپاشیده بود.

دهند. طی یک سال میلیون دالر به طور رسمی به بانک مرکزی افغانستان می 40پول خود آن ها را بلوکه کردند اما ماهی 
 گذشته بخش مهمی از پول و ثروتمندان از افغانستنا خارج شده اند.

 ردطالبان ساختار اداری دولت را اصالح ک

است. قبال ساختار اداری فاسد بود. اما االن تقریبا ساختار اداری سالمی دارند.  طالبان ساختار اداری دولت را اصالح کرده
 کنند.مالیات می گیرند، کشور را اداره می

 داران افغانستانی به ایرانانتقال بخش بزرگی از پول سرمایه

اران به ایران آمدند و  پول های خود را به ایران انتقال دادند. تنها افرادی که سال گذشته صدها نفر از سرمایه د 2در طول  
سال گذشته پول به ایران آوردند افغانی ها بودند، همه این ها را ما شناسایی کردیم و به ایران آوردیم. البته بیشترین  2در این 

 اند.آن ها به امارات رفته

 ارزش پول افغانستان کاهش نیافته است



حجم گسترده ای پول از کشور افغانستان خارج شده است. مقامات قبلی پول ها را دزدیدند و بردند. ساک های اشرف غنی 
هزار نفر آمریکایی آن جا بودند. اما  10پر از پول بود. تمام پول افغانستان خرج شد، سازمان های بین المللی و چندین 

که کمتر نشد. این موضوع چند دلیل دارد؛ یکی این که طالبان اصال پول چاپ جالب این که  ارزش پول افغانی بیشتر شد 
نکرد. پول هایی که آنجا است قدیمی است. آن ها نتوانستند پول تزریق کنند، نقدینری اصال نیست.البته پول خارجی در آن 

 اما پول آن کم نشده است.جا گردش دارد.پیچیدگی قضیه این است که شما ببینید این همه بال سر این کشور آمده 

 ایران در افغانستان کار زیربنایی نکرده است

نکته دیرر این که افغانستان تا زمانی که آمریکایی ها آن جا بودند اصال به ما معدن نمی دادند ولی االن می گویند به ما 
سال گذشته هیچ  کار زیربنایی در  20معدن می دهند. ما در آنجا می توانیم ساختارهای زیربنایی کار کنیم. ما در طول 

افغانستان نکردیم اما همه کشورها در این کشور یک کاری کرده اند. من هر کجا که می روم می گویند این دانشراه را فالن 
 کشور ساخت، این خوابراه را فالن کشور و این جاده را فالن کشور ساختند.

کار می کنند. اما ما تقریبا غیر از یک جاده هیچ کار دیرری نکرده ایم.  ترک ها در افغانستان بسیار کار کرده و االن هم 
در غزنه یک درمانراه ساخته ایم که مقامات ایرانی هم نمی دانستند.، اصال خبر نداشتند که ما یک درمانراه در آن جا ساخته 

ن دالر هزینه کرده ایم ولی هنوز افتتاح میلیو 10سال پیش در حال احداث یک بیمارستان در بامیان هستیم، چند  15ایم. از 
سال قبل به بامیان و گفت ما سال دیرر این بیمارستان را افتتاح می کنیم، هنوز هم افتتاح نشده  4نشده است. سردار قاآنی 

ید. ما هیچ میلیون دالر دیرر هزینه کن 10است. من به آقای قاآنی گفتم مطمئن باشید اگر می خواهید این را افتتاح کنید باید 
نیروی متخصص برای بیمارستان تربیت نکرده ایم. در غزنه ما هیچ کاری نکرده ایم. اما کره و ژاپن در این منطقه مراکز 
فرهنری بسیار پیشرفته ساخته اند. هندی ها در بامیان مرکز مهمی ساخته اند.کره در بامیان مرکزی فرهنری ساخته است. 

ار را کرده است.بیشترین افرادی که به مسیحیت گرویده اند، شیعیان بوده اند.کره فقط با  چرا؟ برای ترویج مسیحیت این ک
میلیون دالر در بامیان که یک شهر کوچک است مرکزی فرهنری بسیار پیشرفته ساخته است، ما چکار کردیم؟ ما یک  35

 ل ساخت آن هستیم.بیمارستان بسیار بزرگ در زمان سردار شهید سلیمانی کلنگ زدیم و هنوز در حا

 طالبان نسبت به فعالیت فاطمیون بسیار حساس است

فعالیت فاطمیون در افغانستان اصال خالف است. آن جا خیلی روی آن ها حساسیت دارند. طالبان یک جریان استقالل طلب 
 است اجازه فعالیت به این ها را نمی دهد.

 یک مدرسه هم در افغانستان نساخته ایم

رسه بسیار با استاندارد و پیشرفته ساخته اند. من بعضی از آن ها را دیده ام، بسیار خوب کار می کند. تمام مد 80ترک ها 
نخبه ها و بچه های مقامات در آن جا درس می خوانند. پول می دهند و درس می خوانند. ما یک مدرسه هم نساختیم. اما آن 

 ها دانشراه ساخته اند.

منطقه یک دکه زده و مدرک فروشی می کند. این کار دانشراهی ما است. البته جامعه المصطفی متاسفانه پیام نور در این 
 ورود کرده و تقریبا خوب کار می کند. یعنی متاسفانه همه چیز را ه اعلی ترین درجه افتضاح در آن جا نابود کرده ایم.

 طرح آمریکایی ها برای مدیریت منطقه و شرق اروپا

نفر  3بچه را از افغانستان به مدت یک سال به آمریکا برده اند. این  3سال پیش  50ه ها، آمریکایی ها مثال درباره بورسی
اشرف غنی، زلمای خلیل زاد و یک نفر دیرر بوده اند. اشرف غنی رئیس جمهور و زلمای خلیل زاد مقیم آمریکا شد.  

 آمریکایی ها همین کار خود را به شرق اروپا تسری می دهند.

جوان  300،  200، 100ریکایی ها در شرق اروپا پس از فروپاشی این منطقه، از هر کدام از کشورهای شرق اروپا آم
را به آمریکا انتقال دادند. آموزش دادند و بازگرداندند. من در شرق اروپا سفیر بوده ام. االن کل شرق اروپا با بورسیه ها 

سانه و وزیران از جمع آن گروه های جوانان هستند. یعنی آمریکایی ها آدم اداره می شود. نماینده مجلس، رئیس جمهور، ر
هایی را انتخاب کرده و  روی آن ها سرمایه گذاری می کنند و به کشورهای خود باز می گردانند و حمایت می کنند تا به 

 کار کردیم؟مقامات باالتر برسند. در عراق و لبنان و سوریه هم همین کارها را می کنند. حاال ما چ

 باید از ظرفیت طالبان استفاده کنیم



اما این که االن باید چکار کنیم؟ ما هیچ راهی نداریم مرر این که در کنار طالبان بایستیم و از آن ها استفاده کنیم. ما تجربه 
ستفاده کردیم. آن ها را  تاریخی داریم که مغول ها به کشور ما آمدند اما فرهنگ و تمدن ما آن قدر غنی بود که از مغول ها ا

مسلمان و  شیعه کردیم. مروج زبان فارسی کردیم. االن هم اگر بتوانیم از این کارها کنیم فرصت آن فراهم است. کنار آنها 
 بایستیم و تمام نقاط منفی آنها را کنترل کنیم. این کار را می توانیم انجام دهیم.

 تان داردایران نگاه تحقیر آمیزی به دولتمردان افغانس

اما در بخش رسانه ای باید گفت که رسانه های ما شناخت دقیقی از افغانستان و طالبان ندارند. مثال یک خبری درباره این 
که امیرخان متقی گفته جمهوری اسالمی با زنان خود خوب رفتار نمی کند، منتشر می شود و این خبر در رسانه های ما 

ه است.متاسفانه رویکرد به شدت ضد طالبانی در ایران وجود دارد. همه به شدت ضد برجسته می شود. اما این خبر شایع
طالبان هستند. این باعث شده که ما در سیاسترذاری های خود نتوانیم درست عمل کنیم. طالبان هم همه این بدی ها را دارد. 

ران آمد، اصال شیفته ایران شده است. از اما طالبان یک جریانی است که می شود با آن کار کرد. وزیر صحت آن ها به ای
نیروهای خود طالبان است که در پاکستان درس خوانده است. ما از افغانستان پیام می دهیم که می خواهیم وزیر این ها را 

ران یبه ایران اعزام کنیم اما مقامات ایرانی می گویند که ما وقت نداریم. من مطمئنم اگر یک کارتن خواب اروپایی را به ا
اعزام کنم وزیر هم به آن وقت می دهد. اما اگر از طالبان هر کسی را به ایران اعزام کنم مقامات ما وقت ندارند او را ببینند، 
چرا؟ چون همان نراه از باال حاکم است. همان نراه تحقیرآمیز حاکم است. رسانه ها می توانند از مقوله افغانستان تحقیرزدایی 

 بل از ما با زبان فارسی آشنا بوده است.االن بیشتر از ما به شعر فارسی توجه دارند.کنند. افغانستان ق

 مقاومت طالبان در انتقال اب به ایران

البته طالبان یک جریان ضد فارسی است، چرا؟ چون پشتون است و فارسی بلد نیست. ما باید با ورود به این مسئله مشکل 
م انجام دهیم. قبال زبان رسمی آن ها فارسی بود ولی االن به تدریج فارسی را کنار می را حل  کنیم و این کار را می توانی

گذارند.شما خاطرات سفیر شاه را بخوانید، احمد فروغی، پسر محمدعلی فروغی، سفیر ایران در آمریکا بود که مدتی هم 
ه می کرد و من از کابل مستقیم به دیدار شاه می سفیر ایران در افغانستان شد. او گفته که خود شاه مسئله افغانستان را ادار

رفتم و شاه برای من صحبت می کرد. سر قضیه آب ما نشستیم با شاه صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم اگر ما هزینه 
ن آنکنیم به زودی با یک فاجعه روبرو می شویم و نشستیم با مقامات افغانستان آن آن زمان صحبت کردیم و آمریکایی ها 

زمان به ما وعده دادند. او در کتاب خاطرات خود نوشته که ما اگر مسئله آب را حل نکنیم این ها می آیند سدی می سازند و 
 برای ما مشکل ایجاد می کنند.

سال پیش تا حاال هیچ کسی به این قضیه توجه نکرده و هیچ کاری  50البته سد را ما نساختیم اما آمریکایی ها ساختند. از 
کرده است. سد ساخته شد و پارسال افتتاح شد. االن هر چه آب می آید به بردزره می رود. آب معمولی برای ما نمی آید. ن

آقای محرابیان وزیر نیرو به کابل آمد و یک ساعت با مال برادر صحبت کردیم. مال برادر گفت امیرالمؤمنین گفته ما نباید 
بت کنیم. ما متاسفانه همه مسئله را به قضیه آب پیوند زده ایم و با قضیه آب را هم یک قطره آب هم بدهیم، بیایید با هم صح

 800تا  600ریشه ای برخورد نمی کنیم. شما سد زدید، آب دارید و آب را آزاد کنید به منطقه سیستان بیاید. مرز ما بین 
این مسیر تشنه هستند. من به آقای وزیر گفتم مثال  کیلومتر راه است. تمام این راه هم کویر تفتیده و تشنه است. همه مردم در

شما سدی در تهران داشته باشید و برویید این سد را باز کنید تا این آب از تهران و اصفهان برذرد و به شیراز برسد. چه 
 .استچیزی به شیراز می رسد؟ ما چه توقعی داریم؟ یعنی آبی نیست. یعنی این مسئله در افغانستان مسئله ناموسی 

 کاهش واردات افغانستان به ایران

میلیون دالر صادرات داشتیم االن شاید به  3.5نکته دیرر این که موضوع صادرات ایران به افغانستان خیلی مهم است. ما 
میلیون دالر واردات داشتیم. ما متاسفانه راه  60میلیون دالر صادرات و  3.5یک میلیون دالر می رسد. اما جالب است 

دات افغانستان را بستیم، اما چرا این اتفاق افتاده است؟ هیچ سیاست ضد ایرانی نبوده است. سفره افغان ها کوچک شده وار
درصد است. مردم فقیر  60درصد واردات افغانستان را در دست داشتیم االن هم همان  60و پول در آن جا نیست. ما قبال 

دتر شده است. افغانستان به این کشور بیشتر صادرات می کند. طالبان در هستند. حجم تجارت پاکستان با افغانستان زیا
افغانستان کاری که کرده این که یک سری از زغال سنگ را پاکستان برای سوخت خود از افغانستان می برد. به خاطر 

. تجارت آن ها رفته است همین صادرات افغانستان به پاکستان بیشتر از واردات آن ها از پاکستان است. به همین خاطر حجم
 صادرات پاکستان بیشتر نشده بلکه صادرات افغانستان بیشتر شده است.



اما ما هیچ اجازه به صادرات افغانستان به ایران نمی دهیم. می گوییم قرنطینه است. مثال می گوییم زغال سنگ که به درد 
ه است.از طرفی هیچ کدام از معادن به مرحله بهره ما نمی خورد. محصوالت کشاورزی آن ها را هم می گوییم که قرنطین

گیری نرسیده است. االن سرمایه گذران معادن به تدریج از افغانستان خارج می شوند. اما در مورد مسائل کشاورزی، من 
با وزیر کشاورزی صحبت کردم و گفتم محصول کشاورزی افغانستان به ژاپن، امارات، اروپا صادر می شود، ولی ما می 
گوییم مشکل قرنطینه دارد و نمی گذاریم به ایران صادر شود، اقال برذارید از ایران ترانزیت شود. حتی وزارت کشاورزی 
اجازه نمی دهد این محصوالت از ایران ترانزیت شود. تالش های آقای قمی هم بی نتیجه مانده است.آن قدر ساختارهای 

 ای قمی تمام وقت خود را هم گذاشته اما تقریبا هیچ کاری نکرده است.دولتی ما ُکند و الک پشتی و سنرین است که آق

 داعش سران طالبان را شکار می کند

این که ادعا می شود جریان ضد داعش طالبان را ما راه انداختیم، دروغ است.باور کنید پارسال هر کجایی که ما پرچم 
سرباز گذاشته بودند. مرر ما توانستیم امنیت  2انه ای عزاداری داشتیم یک سرباز گذاشته بودند. در غرب کابل هر خ

شاهچراغ را تامین کنیم.پس شما هیچ زد و بندی بین این ها نیست. اصال داعش بعضی از سران طالبان را هم می زند. ان 
را در کابل  نفر از رهبران عمده طالبان 2نفر از سران طالبان را در هرات زدند.  3ها االن بزرگترین خطر هستند. مثال 

زدند.هفته پیش اتوبوس کارمندان انتشار جهاد را زدند. چند نفر از رهبران طالبان را در هرات زدند، بزرگترین روحانی 
 انصاری بود.

 کارهای بزرگ و اثرگذار شهید سلیمانی در افغانستان

 یر گذاشته است. خود من قبل از این دولتنکته دیرر این که شهید سلیمانی کارهای بزرگی را در افغانستان انجام داده و تاث
سفیر بودم. سیاست ما کار با دولت قبلی بود. ما حمایت می کردیم. ما ضد طالبان بودیم. سیاست رسمی کشور کار با دولت 

 هقبلی بود. حاج قاسم کانالی را برای ما باز کرد و امروز ما واقعا با فرصت استثنایی روبرو هستیم. اگر این نبود فاجع
بود.درباره مطالبه رسانه ای برای استفاده از ظرفیت های افغانستان هم باید گفت که ما به چنین کاری نیاز داریم. این کار 
باید در داخل ایران انجام شود. ما آقای قمی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان را داریم. در این قضیه خیلی کار 

خارجه هستم نمی توانم در رسانه وارد شوم و هر حرفی را بزنم. ممکن است به آقای قمی  می کنند. من نماینده وزارت
بربخورد و مسائلی از درون آن دربیاید. اصال اگر برخی حرف ها را من بزنم طالبان من را به افغانستان راه نمی دهد. 

ارد قضیه شود. سفیر یک موضع کامال دولتی بنابراین از من نخواهید. در هیچ کجای دنیا سفیر نمی تواند به آن صورت و
دارد. ما با آقای قمی تقسیم کار کردیم. حرف هایی که من در مورد طالبان زدم اگر یکی از آن ها به افغانستان درز پیدا کند، 

 من چطوری باید به افغانستان برگردم؟ برخی حرف ها را من بزنم وزارت خارجه مرا تکفیر می کند.

 انه ای ایران علیه افغانستان باید اصالح شودفضای مسموم رس

باید فضای رسانه ای داخلی کشور درست شود. فضای رسانه ای داخل کشور به شدت مسموم است. روزنامه جمهوری 
اسالمی رویکرد خاصی دارد.ما می توانیم زمینه سفر و حضور خبرنراران ایرانی را در افغانستان فراهم کنیم. چندی پیش 

د و در عمق جنگ پنجشیر ایستاده گزارش هم تهیه کرد. هم خبرنراران خانم اینترنشنال، خانم های جناح اصالح خانمی آم
 طلب، به افغانستان می آیند و کار می کنند.

 پایان اظهارات امینیان

 

 چهره های خبرساز هفته

 رئیس جمهور

جمهور آمریکا سخنانی را شاید از روی حواس پرتی گفت: چند ساعت قبل مطلع شدم که رئیس آبان 13رئیسی در در مراسم 
که دارد، بر زبان آورده است، شاید اولین باری بود که این سخنان پشت تریبون رسمی بیان شد، به من خبر دادند که او گفته 

سال قبل آزاد شد و مصمم است به اسارت شما  ۴۳ایران  جمهوراست بنا داریم ایران را آزاد کنیم؛ به او میرویم آقای رئیس
آید و ما هرگز گاو شیرده شما نخواهیم شد. نراه نکنید به برخی از افراد معدود گول خورده و خائن، ملت بزرگ در نمی

های شما یمرغم تمامی تهدیدها و تحرایران سخنش این است و بارها اعالم تأکید کرده است که جمهوری اسالمی ایران علی
 دهد.امروز مسیر پیشرفت را ادامه می



 وزیر اطالعات

وزیر اطالعات طی مصاحبه ای با سایت خامنه ای دات آی آر جزئیاتی از شرایط اغتشاشات و نحوه مقابله با آن را تشریح 
ال د دارند، در کمکنندگان زیاها که دنبالکرد. خطیب در بخشی از سخنان خود گفته است: برخی از همین دست سلبریتی

دهند تا خریداران، منویات فروشند یا اجاره میخود را به عوامل سیا یا برخی کشورهای مرتجع منطقه می اکانت ناباوری
 بیرانران را با استفاده از اسم و شهرت این افراد به جامعه القاء کنند.

 مولوی عبدالحمید

بی در اتخاذ مواضع تند علیه نظام گرفته است. وی در آخرین مورد طی مولوی عبدالحمید در هفته های گذشته روند پر شتا
 سخنانی خواستار برگزاری رفراندوم در ایران شده است.

 حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهور در دانشراه تربیت مدرس تهران حاضر شده و به سواالت دانشجویان پاسخ داده است. وی 
انی که اقدام به تحریک و بر هم زدن مراسم کرده بودند را به دفتر خود دعوت کرده و پس از آنکه مراسم تمام شده دانشجوی

 با آنها صحبت کرده است.

 سردار غالمرضا جاللی

سردار غالمرضا جاللی با حضور در نشستی در شبکه خبر سیما به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، در سخنانی با اشاره به 
، اظهار کرد: هیچ چیز جز خصومت در رفتارهای دوگانه و متناقض پلتفرم اینستاگرام نقش جنگ سایبری در حوادث اخیر

 در حوادث اخیر وجود ندارد.

 رئیس سازمان پدافند غیر عامل اقدام اخیر در فیلترینگ اینستاگرام را هوشمندانه توصیف کرد.

 دکتر داریوش فرهود پدر علم ژنتیک ایران

ک ایران است که اخیراً توسط تعدادی افراد ناشناس ربوده شده و پس از پیریری های دکتر داریوش فرهود پدر علم ژنتی
 فراوان، پلیس توانست او را از چنرال آدم ربایان رها کنند.

بی بی سی فارسی پس از بازداشت وی این کار را به نیروهای لباس شخصی ارتباط داده اما ایسنا پس از انتشار این خبر به 
کدام از نهادهای امنیتی در روزهای اخیر هیچ »آگاه که نامش را ذکر نکرد آن را تکذیب کرد و نوشت:  نقل از یک منبع

 «چنین فردی را دستریر نکردند.

 سارینا ساعدی

ساله اهل سنندج است که ویدیوهایی از مراسم تدفین وی منتشر شده است. طبق ادعای بی بی سی  ۱۶سارینا ساعدی، دختر 
این منابع حقوق بشری در کردستان اعالم کرده بودند که سارینا ساعدی در جریان اعتراضات روزهای فارسی، پیش از 

 اخیر در سنندج جان خود را از دست داده است.

 داریوش مهرجویی

کریمی، علی دایی و الناز رکابی نوشته است  ای که خطاب به علینویس، در نامهداریوش مهرجویی، کارگردان و فیلمنامه
ای هسی فارسی فرستاده، گفته است که شهامت این ورزشکاران را در همراهی با مردم ایران و خواستهبیآن را برای بی و

 ستاید. ها میبه حق آن

 را به مردم تسلیت گفته است.« گناهفاجعه کشتار نوجوانان و جوانان بی»او همچنین 

 عرفان رضایی

 بی بیای که در آمل با دو گلوله نیروهای امنیتی کشته شد، برگزار شد. ساله ۲۱ ابان چهلم عرفان رضایی جوان 9دوشنبه 
 سی فارسی با انتشار یک ویدیو از این مراسم روایتی را از نحوه مرگ وی ارائه کرده است.



 فرشته احمدی

ت شد که در یک درگیری یکی از افرادی که ادعا شد در اغتشاشات اخیر توسط ماموران نیروی انتظامی کشته شده اما اثبا
آبان ماه تصویری از یک بنر در تهران منتشر شد که عکس  10خانری با شلیک گلوله از داخل خانه خود کشته شده است. 

 دختر وی در حال عزاداری را در کنار شهدای شاهچراغ چسبانده اند.

 نیلوفر حامدی و الهه محمدی

می امروز به خبرنراران گفته پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی، مسعود ستایشی، سخنروی قوه قضاییه جمهوری اسال
های شرق و هم میهن در شرف تصمیم نهایی است. این دو نفر به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب خبرنراران روزنامه

 د.ت موقت در زندان هستنجرم علیه امنیت ملی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت شدند و با صدور قرار بازداش

 امیررضا خادم

رسید ای سرگشاده از سخنروی دولت پگیر پیشکسوت و رئیس پیشین فدراسیون کشتی ایران، در نامهخادم، کشتی امیررضا
تواند به ایران برگردد و کسی با او مشکلی ندارد، پس چرا دیرران برای گویند علی کریمی میاگر همانطور که می

 برند.های اعتراضی خود در زندان به سر میصحبت

پس از آن مطرح شد که علی بهادری جهرمی سخنروی دولت گفته بود که علی کریمی مانعی برای بازگشت به این سخنان 
 ایران ندارد.

 معین الدین سعیدی نماینده زابل و عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس

یستان و بلوچستان رساندن نمازگزاران در س« شهادت»آبان در حالی که داشت از به  ۱۵الدین سعیدی نماینده مجلس معین
 هایش مواجه شد.کرد با تالش برخی نمایندگان مجلس برای متوقف کردن صحبتانتقاد می« گلوله جنری»با 

 در نهایت سخنان او ناتمام ماند و بلندگو را به درخواست یکی از اعضای هیئت رئیسه قطع کردند.

ای طقهتواند در مننایب رئیس مجلس گفت این نماینده نمیدر پاسخ به سوال و انتقادی که مطرح کرده بود عبدالرضا مصری 
 داشته باشد.« پخش کردن شیرینی»انتظار « حمله مسلحانه شده»که 

 انسیه خزعلی

درصد از  12انسیه خزعلی معاون امور بانوان رئیس جمهور گفته اغتشاشات اخیر به غلط زنانه معرفی شده چرا که 
 بازداشت شدگان زن هستند.

 هللا ضرغامیعزت 

عزت هللا ضرغامی  وزیر میراث فرهنری اخیرا روایتی از یکی از بازجوها با اشاره به بازجویی از جوانان و نوجوانان 
با بازجوی اصلی آنها صحبت کردم، آن فرد گفت من یک »های ایران گفت: شده در اعتراضات اخیر در زندانبازداشت

یاسی بازجویی کردم و این چند روز چند صد نفر از افراد بازجویی کردم و این های درشت سعمر بازجویی کردم از آدم
 «گویم.فهمد من چه میگویند و نه آنها میفهمم آنها چه میترین بازجویی من بود زیرا نه من میسخت

 «اعتماد به رسانه صدا و سیما در ایران کم شده است.»او همچنین تایید کرد که 

گوید : دارند، میایران با اشاره به اینکه دختران و زنان ایرانی روسری خود را در خیابان بر میوزیر گردشرری دولت 
 «روند. چه شد؟ اتفاقی افتاد؟آموز ما بدون روسری در خیابان راه میامروز دختران جوان و دانش»

ها یک روحانی که جز فرودست»ها گفت: آقای ضرغامی با اشاره به پرت کردن عمامه برخی از روحانیون در خیابان
اندازند، اینها از جای دیرر عصبانی هستند. تالفی مشکالت را بر شود و عمامه او را میشود از خیابان رد میحساب می

 «آوردند.سر آخوندی که به نان شب محتاج است می

 



 اخبار سران قوا

 ، بهتر است ساکت بمانند!درجه دو  تصمیمات اصلی فقط توسط رهبر نظام اتخاذ می شود؛ حضرات

 سحام نیوز، بیژن اشتری

آقای قالیباف حاال که پنجاه روز از اعتراضات گسترده مردمی به نظام جمهوری اسالمی می گذرد ظاهرا پیام این اعتراضات 
 را دریافت کرده و به آن واکنش نشان داده است.

 ان به شیوه خودش واکنش نشان داده بود.قبال هم آقای محسنی اژه ای با طرح مقوله گفت وگو با مخالف

کاری به این ندارم که این وعده تغییر و اصالح امور صادقانه است یا صادقانه نیست و کاری هم ندارم که این وعده ها خیلی 
دیر عرضه شده یا نه.حرفم این است که اساسا در جمهوری اسالمی هیچ فردی به جز رهبر نظام تصمیم گیرنده نیست به 

ژه در امور کالن سیاسی و اقتصادی و اجتماعی.مقامات درجه دوئی مثل آقایان قالیباف، محسنی اژه ای و حتی رئیسی به وی
 اندازه پشیزی در سیاست های کالن مملکتی نقش ندارند.

خسته  ادر اینجا تصمیمات اصلی فقط توسط رهبر نظام اتخاذ می شود.لذا این حضرات بهتر است ساکت بمانند و خودشان ر
 نکنند.حرف اصلی را باید رهبر نظام بزند.

 قالیباف به وزیر اقتصاد: شما یا خسته شدید یا دچار رودربایستی

رود قالیباف رئیس مجلس خطاب به وزیر اقتصاد گفت: آقای خاندوزی شما یا خسته شدید یا رودربایستی دارید، انتظار می
 دادید.که پارسال این اقدام را انجام میکه شما مطالبه گرایانه پیریری کنید همانطور 

 خبرگزاری دولت: انتقادات قالیباف از عملکرد دولت در حوزه اشتغال غیرکارشناسی بود

درصدی اقتصاد بدون ایجاد اشتغال امکان پذیر نیست؛ تمرکز سازمان برنامه روی ایجاد اشتغال است، اما تا  ۸تحقق رشد 
 بدهدجایی که منابع و امکانات اجازه 

 پاسخ قاطه رئیس جمهور به گنده گویی بایدن

 جمهور آمریکا گفته ما قصد آزاد کردن ایران را داریمرئیسی:  چند ساعت قبل مطلع شدم رئیس

 از حواس پرتی که دارد، باشد؛ ما هرگز گاو شیرده نخواهیم شد شاید

 بارها ملت ایران این مسائل را گفته، نراه نکنید به برخی افراد معدود گول خورده و خائن

 امروز هر کس در آتش اغتشاشات و ناامنی در کشور بدمد در خدمت آمریکاست

 ها ندارندی از نخبگان اطالعات دقیق و کاملی از آنهایی دارد که حتی عده زیادرئیسی: ایران پیشرفت

های بسیاری دارد که عموم مردم و حتی انتخاب: سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسالمی پیشرفت
یشرفت، عده زیادی از نخبران اطالعات دقیق و کاملی از آنها ندارند، ابراز امیدواری کرد برگزاری اردوهای راهیان پ

 همانند اردوهای راهیان نور برکات زیادی برای کشور داشته باشد

 دبیرکل سازمان ملل از رئیسی عذرخواهی کرده بود

وزیر آموزش و پرورش:  دبیرکل سازمان ملل از رئیسی عذرخواهی کرده بود که نتوانستند به ایران واکسن بدهند؛ رئیسی 
 «کنیمهای مختلف صادر میونا تولید و به کشورنوع واکسن کر ۶ما »هم پاسخ داده بود که 

 های اینترنتتشکل صنفی از رئیسی برای رفع محدودیت ۱۳فعال و  ۱۲۰۰درخواست 

وکارهای حوزه فناوری اطالعات به رئیس جمهوری ارسال شده و از نفر از مدیران کسب ۱۲۰۰ای با امضای بیش از نامه
های اینترنت متوقف شود. در این نامه همچنین خواسته شده تا فعاالن بازداشت محدودیت این مقام سیاسی کشور خواسته شده تا

 تی نیز آزاد شوند.شده صنعت آی



 آبادی در خصوص محکومیتش به حبس پس از اظهارنظر در مورد قالیبافتوضیحات جعفرزاده ایمن 

 روز حبس تعلیقی خود گفت: ۹۱بر حکم  اصالحات نیوز: نماینده پیشین مجلس در خصوص اخبار منتشر شده مبنی 

یک دادگاهی تشکیل شد و موضوع دادگاه هم در راستای سوالی بود که من در خصوص خرید آپارتمان از سوی آقای  
قالیباف در ترکیه داشتم. وی مدعی شد: متاسفانه نه الیحه من و نه مستندات من خوانده نشد و گفتند باید به ترکیه بروی تا 

ستندات خود را بریری.   متاسفانه رفتار آقای قاضی به نحوی بود که آقای قالیباف به وکیل احتیاج نداشت! من گفتم تائید م
توانید اصالت امضاهای همسر آقای ها بخواهید که تایید را بریرند. شما حتی میشما وزارت امور خارجه دارید، از آن

اند و قرارداد خرید واحد مسکونی را به عنوان شاهد و راد برای چه به ترکیه رفتهقالیباف و داماد ایشان را تایید کنید؛ این اف
 ساعت صادر کردند./ایلنا ۲۴اند؟ در کمال تاسف رای را در کمتر از حکم امضا کرده

 آقای قالیباف! اگر هدف شما اصالحات است، نیازی به آرامش ندارد 

بخش پایانی سخنان پیش از دستور دیروز آقای قالیباف را که در آن بر  میهن در سرمقاله امروز خود نوشت:روزنامه هم 
حلیل و توان تپس از تثبیت امنیت در کشور تاکید کرده بود، چرونه می« ی حکمرانی نوها الرو»ضرورت درپیش گرفتن

و پس از آرامش همه  کند که این نوع سخن گفتن برای آرام کردن شرایط استدرک کرد؟  رویکرد اول و بدبینانه گمان می
گردد. فرض کنیم به استقبال سخنان رئیس مجلس برویم. خوب اجرای این هدف چیز به جای اول و تنظیمات کارخانه برمی

نیازمند آرامش نیست. گرچه اصالحات عمیقی باید صورت گیرد و اکثریت محذوف به میدان برگردند، ولی تا پیش از آن 
 رفتار و تصمیمات عقالیی را پیشه کنند. رود که مجلس و دولتانتظار می

 مخالفت روزنامه نزدیک به قالیباف با فیلترینگ 

 روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت: 

های دشمن، به راهکارهایی مثل تهدید نظامی دشمن و فیلتر سکوها در مقابله با عملیات گسترده تروریستی رسانه ما برای 
تواند با مردم حرف بزند؛ ما چرا نتوانیم؟ ای باید ناظر بر داخل باشد؛ اگر دشمن میداخل متوسل شدیم. مقابله با تهدید رسانه
ست.  در پاسخ خزعبالت سعودی اینترنشنال، ایران حرف دارد که با مردم خودش پاسخ ایران اینترنشنال، تهدید ریاض نی

کنیم، این کار ما خودش حاوی پیام است و به خودی خود، بزند. راهبرد فیلترینگ هم نیست؛ چه وقتی یک رسانه را فیلتر می
 یک رسانه.

 قانون برای ایشان اهمیتی نداردقالیباف: رفتار رئیس سازمان برنامه و بودجه اصال درست نیست، اجرای  

ای را به دولت ارسال کرده و از آقای میرکاظمی رئیس رئیس مجلس:  از روز چهارشنبه هفته گذشته هیات رئیسه دعوتنامه 
اند که کاری صبح گفته ۷:۳۰سازمان برنامه و بودجه دعوت کرده تا در جلسه امروز مجلس حضور پیدا کند.  امروز ساعت 

شود مجلس کار توانند در جلسه حضور یابند. چه کاری مهمتر از پیریری اجرای قانون وجود دارد؟ نمینمی پیش آمده و
نظارتی خود را بر روی زمین برذارد.  این رفتار اصال درست نیست و آقای میرکاظمی باید در جلسه امروز حضور پیدا 

 کنند.

 رانی همایش را رها کردم و آمدم.میرکاظمی: خبر نداشتم که باید به مجلس بیایم / سخن 

 قالیباف از اصالح سخن گفت، پایداری ها به وحشت افتادند 

هرچه »روزنامه اعتماد نوشت:  محمدباقر قالیباف در روز یکشنبه در صحن علنی مجلس روشن و اظهار امیدواری کرد:  
های به سمت حکمرانی نو در عرصهزودتر امنیت در کشور به صورت کامل تثبیت شود تا تغییرات مشروع و الزم 

« اصالح»اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسالمی آغاز شو.د اظهارنظر بعدی با محتوای 
هللا ضرغامی یکی از اعضای کابینه سیزدهم عصر یکشنبه در دانشراه شریف مطرح کرد. بسیاری از را عزت« تحول»و 

های رویکرد تازه در جبهه اصولررایی در واقع محصول شکافی عمیق و انشقاقی است که میان طیفتحلیلرران معتقدند این 
ایجاد شده و این روزها در خصوص رخدادهای اعتراضی اخیر در حال نمایان  ۱۴۰۰مختلف اصولررا پس از انتخابات 

نشینی های قبلی را به معنای عقبرذاریشده است. اعضای جبهه پایداری بر خالف نواصولررایان، هر نوع تغییر در سیاست
 کنند.فرض کرده و آن را رد می

 ها از فیلترینگ فقط سکوت کرد!نماینده مجلس: رئیسی در برابر انتقاد و تمجید نماینده 



تر اینترنت به شرایط جمهور درخواست کردم برای برگشت هرچه سریعدولت بهار: غالمرضا نوری قزلجه: از آقای رئیس
دو ماه قبل کمک کنند و حداقل وضعیت عادی که پیش از این وجود داشت را بازگردانند، اما در این خصوص ایشان یکی 

 سکوت کردند و پاسخی به این خواسته نداشتند.

 های اینترنت را رفع کنیدفعاالن حوزه فناوری خطاب به رییسی: محدودیت 

تشکل، توسط نصر تهران به رئیسی ارسال  ۱۳فعاالن حوزه فناوری در نفر از  ۱۲۰۰ای با امضای بیش از دولت بهار: نامه
 های اینترنت را رفع کند.و از او خواسته شده تا با استفاده از اختیارات قانونی خود، محدودیت

از  «دسترسی به اینترنت بدون محدودیت»این فعاالن به وعده ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات اشاره و تاکید کردند که 
 های انتخاباتی او بوده است.وعده

 کنیمرئیسی درخواست برگزاری رفراندوم بدهد، ما در مجلس استقبال می

 کنیمنماینده مجلس:  اگر رئیسی درخواست برگزاری رفراندوم بدهد، ما در مجلس استقبال می عنابستانی،

 به خنده های سران قوا نراه نکنید 

محمد مهاجری: آقای قالیباف در چند مورد از جمله خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه با تحکم برخورد 
ز روی عادت باشد اما نشان دهنده آن هم هست که می خواهد نقص مدیریتی آقای کرد.صرفنظر از اینکه شاید این رفتار ا

 رئیسی را جبران کند.پشت پرده خنده های روسای قوا در جلسات رسمی،خبرهای دیرری هم هست!

 آقاي اژه ای برای گفتگو یه سری به زندان اوین بزن

ترین دوستترین و باسوادترین و میهنبا منطقی #گفترو یاست محترم ق.ق، باسالم. اگر قصد رحسین دهباشي:
شناس و کارگر و معلم و ساز و وکیل و جامعهساز و مستندساز و ترانهنرار و فیلمفرهیختران کشور )اعم از روزنامه

 اند! زندان اوین!آموز و دانشجو و استاد دانشراه( را دارید. بسیار در دسترسبازنشسته و دانش

 رد های خشن بحران را بحرانی تر می کندآقای اژه ای برخو

 فاضل میبدی: آقای اژه ای برخورد های خشن و حکمهای سنرین قضایی بحران را بحرانی تر می کند

 حرف جوانان را بشنویم، واقعیتها را ببینیم

 وعده گفترو با مخالفین و معترضین چه شد؟

 ح طلب بدلی شوندحرفهای دیرهنگام قالیباف / نواصولگرایان می خواهند اصال 

 : داوود حشمتی -امتداد 

هر نوع رفتاری مبتنی بر عقالنیت از سوی مسئوالنی که حتی با حداقل آراء مردم به قدرت رسیدند اگر دیده شود جای 
امیدواری دارد اما این میان اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف را باید چرونه تفسیر کرد؟ او که احتماال و به زودی توسط 

رای نادیده ای باقدامات تروریستی دشمنان ایران، نباید بهانه»ها نواخته میشود، گفته است که جریان پایداری و سوپرانقالبی
دارند و نمی « اعتراض»آیا او حقیقتا به اینکه بخشی از جامعه « خواهانه جمعی از مردم شود.گرفتن اعتراضات اصالح

ان کنند، باور دارد؟ آیا او به اینکه این جامعه معترض به دنبال تخریب نیستند و آنطور دانند این اعتراض را کجا و چرونه بی
 هستند باور دارد؟« اصالح خواه»که او گفته 

اصالح »بودن مردم حرف بزند، بلکه با تغییر واژه آن را « اصالح طلب»دقت کنید که قالیباف حتی جرات نکرده از عبارت 
پس از برقراری امنیت و آرامش سراسری، تدبیر و هوشمندی مردم در همراهی »گفته است که  می نامد. او همچنین« خواه

ها شود؛ در آن زمان، نوبت مسئوالن است که پاسخ بصیرت ای برای پرهیز در تغییر رویهنکردن با اغتشاشات نباید بهانه
های حکمرانی اقتصادی، حکمرانی فرهنری، همردم را با اقدامات الزم در کارآمدسازی و برطرف کردن نقاط ضعف در حوز

 «حکمرانی اجتماعی و حکمرانی سیاسی بدهند.



ر پیوند زده است. به عبارت روشنت« آرامش سراسری»نکته اینجاست که او تغییر در رفتار حاکمیت را به بعد از برقراری 
خود وعده روشن نیست. این روزها وعده ای داده است که زمانش مشخص نیست، شرایط اجرایش مشخص نیست و اساسا 

همانطور که رئیسی را هم هیچ کس در خیابان به حساب نمی آورد، قالیباف را هم با وجود آنکه تالش کرده تا خودی نشان 
ر بیشت« سوپرانقالبی ها»دهند، هیچ انراری می کنند. اما او احتماال تالش می کند تا اگر در چشم مردم نمی آید، در دیده 

 و حرفهایی بزند که آنها با آن مخالفند. بنشیند

 

 فارس من

 چه می گویند؟« فارس من»مردم در 

 های کشور(،به عنوان یکی از مهمترین نقاط اتصال مردم با خبرگزاری فارس )و البته مجموعه رسانه« فارس من»سامانه 
هایی که بسیاری از مواقع اصال در های ذهنی و روزمره مردم است؛ دغدغهمنعکس کننده بخش قابل توجهی از دغدغه

شود. ذکر این توضیح ضروری است که شود و یا به اندازه و شکل مورد نیاز مردم به آن پرداخته نمیها دیده نمیرسانه
شود، چندان مورد توجه مردم نیست و در نقطه مقابل، بسیاری از ها پررنگ میبسیاری از موضوعاتی که گاهی در رسانه

عنوان یک دغدغه مهم باید به آن توجه شود. در این بخش، به ای مردم الزاما جنبه کارشناسی ندارد ولی بههدرخواست
 پردازیم.سفیرهای ثبت شده در یک هفته اخیر میبررسی تعدادی از مهمترین پویش

 امضا 1000های باالی پویش

 خرید و فروش سکه از بازار آزاد حذف شود *

شود و دولت برای کنترل بازار دروغین سکه مجبور است ایران در دنیا تنها کشوری است که سکه در آن خرید و فروش می
تن طال را عرضه کرده است ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم  ۶۴سکه به بازار تزریق کند! به تازگی بانک مرکزی 

 ها را به بانک های دولتی بفروشند.سکه حذف شود و مردم سکه باید بازار

 * گشت ارشاد مدیران را شروع کنید

 ها را داریم.گشت ارشاد مدیران را شروع کنید ما درخواست رسیدگی به وضعیت مدیریتی در سازمان

 گذاری شود*یک پهپاد به نام آرتین نام

های شاهنامه، نام پهلوان نامدار همچنین نام هفتمین پادشاه ماد، از شخصیتآرتین به معنای پاک و مقدس، عاقل و زیرک، 
ایرانی در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی است لذا پیشنهادم به نیروهای مسلح این است که برای ماندگار کردن اسم پسر 

 اری شود.عزیزمان آرتین بازمانده حادثه تروریستی حرم شاهچراغ )ع(،  یک پهپاد به آرتین نامرذ

 ها باید زودتر کنترل شوند*گرانی

گرانیها را کنترل کنید. این وضعیت خوراک و پوشاک و مسکن که حق اولیه هر انسان هست را پیریری کنید. اختالس گران 
 را در مألعام مجازات و با نفوذی ها هم برخورد شود.  

 * درخواست اضافه کردن بخش استوری )وضعیت( به ایتا

 رسان ایتا را خواستاریم.شدن بخش استوری )وضعیت( به پیام اضافه

 شود؟*چرا نماز جماعت در مدارس کمتر برگزار می

کنند؟ آیا نماز مهمتر از درس نیست؟ در آینده محصالنی که شناخت کافی چرا در مدارس برای نمازها کالس را تعطیل نمی
 ساز خواهند بود.از دین ندارند، برای جامعه مشکل

 پور رابط مردم با مسئولین باشد* رائفی



وگو با جوانان و نوجوانان که امروزه در محاصره شبهات با توجه به اهمیت رفع شبهه در این مواقع حساس و لزوم گفت
ان، های ایشپور در بین جوانان و استقبال این قشر از سخنرانیفراوان دشمن هستند و سابقه تاثیرگذاری فراوان استاد رائفی

پور زبان و رابط ما امضاءکنندگان با دولت باشد تا ما جوانان با زدن این پویش از آقای رئیسی تقاضا داریم که استاد رائفی
 بتوانیم مطالبات خود را به گوش مسئولین برسانیم.

 *بکارگیری مضامین اسناد النه جاسوسی در کتب درسی

ها را با منطق درسی که از مطالبات ضروری مقام معظم رهبری هست، بچه. گنجاندن مضامین اسناد النه جاسوسی در کتب 
 کند.های آن آشنا میو چرایی بد بودن آمریکا و خباثت

 *با هتاکان به لباس روحانیت قاطعانه برخورد شود

ب ایا که موجاز مراجع ذیربط خواستاریم ترتیبی اتخاذ شود که ضمن تامین امنیت طالب و روحانیون، با عامالن این قض
 اهانت به لباس روحانیت شده اند،برخورد جدی نمایند.

 افکن مولوی عبدالحمید برخورد شود* با تحریکات تفرقه

با توجه به وضعیت خاص کشور در برهه کنونی، امام جمعه مسجد مکی زاهدان با طرح دعاوی اثبات نشده و سوءاستفاده 
ه خواسته و چه ناخواسته  به یکی از عوامل دشمن تبدیل شده و تحرکات از موج احساسات مردمی و شرایط خاص کشور، چ

ای هافکنانه ایشان بدل به یکی از عوامل اصلی آشوب در این شهر و در سطح استان شده است، طوری که طی هفتهتفرقه
شده است. لذا از قوه  های نماز جمعه ایشان فضای شهر ملتهب و خسارات زیادی به اموال عمومی واردگذشته بعد از خطبه
تر به دعاوی و تخلفات رود با رعایت مالحظات و جلوگیری از اختالف میان شیعه و سنی هر چه سریعقضاییه انتظار می

 ایشان رسیدگی کرده و در صورت اثبات تخلفات مطابق با قانون با شخص ایشان برخورد شود.

 های مهمپویش

 درآمدی اقشار کمهای دادرسی برا*درخواست کاهش هزینه

توانند شکایت کنند مخصوصا در مرحله تجدیدنظر های دادرسی خیلی از مردم زیاندیده مالی نمیبا توجه به زیاد بودن هزینه
 دهند.نیز بعلت هزینه باالی دادرسی مردم دیرر به رأی صادره تمکین کرده و درخواست تجدید نظر نمی

 *خرید و فروش سالح سرد ممنوع شود

کند، چرا باید این گونه باشد. ر حال حاضر در کشورمان شاهدیم که هر جوان و نوجوانی در جیب خود چاقویی را حمل مید
ند، شوهای سرد که فقط برای ضرب و جرح عمدی ساخته میباید قانونی وضع شود تا خرید، فروش، ساخت و عرضه سالح

 ممنوع و با فروشندگان آن برخورد شود.  

 کنندگان ارز نیمایی و دولتی به روز شودریافت* فهرست د

متاسفانه هنوز آمار دریافت کنندگان ارز نیمایی در سایت بانک مرکزی  1401با وجود گذشت هشت ماه از آغاز سال 
اردیبهشت  27کنندگان حقیقی و حقوقی ارز نیمایی که از تاریخ بروزرسانی نشده است؛ لذا درخواست دارم  فهرست دریافت

 به بعد تاکنون منتشر نشده در سایت بانک مرکزی بارگذاری شود. 1400

 اندازی شود* سیستم امتیازدهی برای نظرسنجی از ارباب رجوع راه

باید در هر اداره و ارگانی یک برنامه و یا سایتی طراحی شود مثل برنامه اسنپ که ارباب رجوع به آن کارمندی که از او 
کارمند به تذکر و در صورت لزوم عذر او را بخواهند، البته باید  و در صورت پایین آمدن نمره گیرد امتیاز دهدخدمات می

 توضیحات کارمند هم بررسی شود .

 نماهای مخرب اموال مردم   * مجازات و پخش اعترافات پلیس

عان فرماندهی نیروی انتظامی نماها و اذهایی حاوی آسیب زدن به اموال مردم توسط پلیسبا توجه به انتشار فراوان کلیپ
نما بودن این افراد، برای روشن شدن افکار عمومی و در راستای جهاد تببین، دستریری، برخورد قاطع کشور مبنی بر پلیس

 و اعتراف تلویزیونی این پلیس نماها را خواهشمندیم.



 * مطالبه مجازات سنرین برای اغتشاشرران اتوبان کرج

خط اغتشاشرران،حمله ناجوانمردانه این اراذل و اوباش آموزش دیده به نیروی انتظامی در کرج با توجه به مشخص شدن 
های مربوطه تقاضا داریم تمامی ملزومات قانونی و و لزوم پیریری خون تمامی شهدای مظلوم امنیت، از تمامی دستراه

د و نرذارند امنیت و آرامش کشور عزیزمان به عملیاتی جهت شدیدترین برخورد ممکن با این اراذل و اوباش را فراهم کنن
 ایران ذره ای به خطر بیافتد.

 کنندگان کشورمان بسته شود* تنره هرمز بر روی تحریم

خوار آنها و عدم توجه سازمان ملل به رفع آنها قانون کشورهای استعماری و حامیان جیرههای ظالمانه و بیبا توجه به تحریم
المی ایران با توجه به موقعیت استراتژیک و اقتدار خود در منطقه به ویژه تنره هرمز کشورهای طلبد که جمهوری اسمی

 های تجاری آنها به شکلزورگو تحریم کننده را از طریق بخطر انداختن منافع اقتصادی شان و توقیف کشتی ها و محموله
 وق ایران کند.آتش به اختیار عمل کرده و با قانون خود آنها را ملزم به رعایت حق

 *هزینه کاردرمانی بیماران اوتیسم رایران شود

های کاردرمانی و گفتاردرمانی این باشد بنابراین ضروری است هزینههای درمانی مییکی از مشکالت افراد اوتیسم هزینه
 گروه از بیماران رایران شود.

 های هواپیمایی مجدد جذب شوندنیروهای تعدیل شده شرکت *

ده کارگیری مجدد نیروهای تعدیل شهای هواپیمایی با بهگیری کرونا پایان یافته امیدواریم شرکتاکنون که به لطف خدا همه
 170595خود به رونق فضای اقتصاد کشور و کاهش بیکاری کمک کنند.  

 کنند؟البی برگزار نمیهای مذهبی و انق*چرا مدارس جشن

بردند! اما این دادند و جایزه میها مسابقه میها در جشنبهمن تعطیل بود و بچه 22ها بخاطر جشن مدارس قدیم ساعت
گیرند که برویند ما جشن گرفتیم و دهند و یک عکس میها میها سوری شده و فقط یک پرچم موقتی دست بچهروزها جشن

 تمام!

 ن مالحظه به روشنرری اغتشاشات بپردازد*صدا و سیما بدو

صدا و سیما نحوه قدیمی و منفعالنه اخبار و اطالع دهی در مورد اغتشاشات و فتنه گران را تغییر دهد و بدون مالحظه 
 کاری به روشنرری مردم بپردازد.

 *درخواست تصویب قانون شفافیت آرا نمایندگان مجلس

رای نمایندگان خود را در مورد مسائل گوناگون بدانیم تا بتوانیم از عملکرد نماینده برای شروع اصالحات الزامی است که ما 
 خود آگاه و عملکرد ایشان را مورد ارزیابی قراردهیم.

 ایرانی افراد خارج نشین دو تابعیتی *لغو تابعیت

تواند تابعیت ایرانی افرادی که تابعیت کشور دیرر را دارند لغو کند با توجه به نقش قانون اساسی دولت می ۴۱طبق اصل 
افراد دو تابعیتی و خارج نشین در اغتشاشات و همچنین با توجه به هزینه هایی که افرادی مثل خاوری برای کشور ایجاد 

 ند پیشنهاد میشود قانونی در مجلس برای لغو تابعیت ایرانی این افراد تصویب گردد.کرد

 نماها* لزوم دستریری و مجازات پلیس

های معاند از آسیب رساندن به اموال عمومی توسط افرادی در لباس نیروی با توجه به پخش شدن تصاویر پرتکرار در شبکه
شود، خواستار شناسایی و برخورد با این افراد جهت بازیابی اعتماد ان مامورنما یاد میانتظامی که به تعبیری از آنها با عنو

 عمومی به قاطبه نیروهای مخلص و جان بر کف حافظ امنیت هستیم.

 *از خریداران ارز مالیات دریافت شود



 توانندن ابزار به خوبی میبه منظور جلوگیری از یک حربه بزرگ دشمنان و بدخواهان ایران عزیزمان و دالالن که با ای
همه ابعاد زندگی افراد جامعه را تحت تاثیر قرار داده و باعث فشار به قشر ضعیف جامعه و ناخرسندی مردم و سوءاستفاده 
دشمنان قسم خورده ما همچون فتنه اخیر شوند این نوع مالیات در شرایط کنونی باعث جلوگیری از ترور اقتصادی کشور و 

 به جلوی ایران اسالمی خواهد شد. ادامه روند رو

 ساله در عربستان13*محکومیت حکم اعدام نوجوان 

ساله به نام عبدهللا الحویطی را به اعدام  ۱۳حکومت سعودی در ادامه موج سرکوب روزافزون مردم عربستان، یک نوجوان 
 کنیم.محکوم کرد. ما مردم ایران این حکم ظالمانه را به شدت محکوم می

 م کودک و نوزاد ارزان شود*لواز

های باالی اجناسی مانند شیر خشک، اسباب بازی و... ما خواستار با توجه به نیازهای ضروری کودکان و نوزادان و قیمت
 کاهش قیمت در این اجناس هستیم.

 *ایجاد شرایط تحصیل رسمی در حوزه علمیه برای معلمان

این  ۲در ماده علمیه ی هازه حویت تحت برنامه مرکز مدیرت تحصیالفاقد ب طالش پذیره لعمل نحوراستوبا توجه به د
 دستورالعمل شاهد آن هستیم که یکی از موارد پذیرش طلبه عدم اشتغال ایشان است.

 ها ملزم به پرداخت مالیات شوندها و فوتبالیست*سلبریتی

کنند.از نمایندگان یانه مالیات پرداخت میهمانرونه كه اقشار زحمتكش مثل كارگران و كارمندان با حقوقهاى ناچیز، ماه
 ها كه درآمدهاى چندین میلیاردى دارند نیز مالیات اخذ شود.ها و فوتبالیسترود از سلبریتیمجلس شوراى اسالمى انتظار می

 های نسل جوان پاسخ داده شودبه ابهامات و خواسته

های آموزشی را رها توجهی به موقعیت کودکان، عرصهبا کمایم که های نادرست برخی مسئوالن مواجهاز سویی با سیاست
یم هایی رو به رو هستاند. از سویی دیرر با رسانهها و ابهامات بسیاری دارند کوتاهی کردهو در پرورش نسلی نو که پرسش

ضاً نسیون حقوق کودک ، بعتوجهی به بندهای کنوااند و با بیهای امنیت روانی جامعه عدول کردهمهابا از کلیه پروتکلکه بی
 شوند.پذیر جامعه میبا عملکرد نادرست خود موجب تهییج و به خطر افتادن این قشر آسیب

 های داخلی استفاده کنندرسانهای دولتی از پیام*ادارات و دانشراه

های لتی باید گروهها و کانالهای داخلی اول خود دولت و مراکز و دانشراههای دورسانبرای تشویق مردم به استفاده از پیام
 رسان داخلی ایجاد کنند.خود را در پیام

 *نظارت بر مبلغ سرویس مدارس

هزینه سرویس مدارس امسال چندین برابر شده و اصال مبالغ درخواستی طبق جدولی که شورای شهر و آموزش و پرورش 
 شود.ارائه دادند اعمال نمی

 عوارض صادرات نشکند کاران بوشهر زیر*کمر گوجه

فرنری خارج از فصل می باشد که اکثر کشاورزان با آبیاری نوین و هزینه سنرین خرید شهر آبدان استان بوشهر قطب گوجه
ترین گوجه را تولید می کنند. از آنجایی که عوارض صادرات به ازای هر کیلو شیرین کن بهترین و باکیفیتو نرهداری آب

افته است و پایین ترین قیمت فروش نصیب کشاورزان است خواهشمند است قبل از شروع فصل تومان افزایش ی 6000
 برداشت تمهیدات الزم برای جلوگیری از خسارت کشاورزان، نسبت به ابالغیه تجدید نظر صورت گیرد.

 کشی خودرو افزایش یابد*مهلت واریز وجه قرعه

شان، امتیاز را به صورت شوند برخالف میلمین کنند و مجبور میروز وجه را تأ 3توانند در مدت اقشار ضعیف نمی
 روز افزایش دهند. 7غیرقانونی بفروشند.دولت محترم و وزارت صمت لطف کنند مهلت تامین مبلغ خودرو را به 



 *ایجاد سازوکارهای حفاظتی و امنیتی کامل در اماکن مقدس

ای از مردم عزیز ایران اسالمی، هر شاهچراغ و شهادت مظلومانه عدهبا توجه به وقوع جنایت تروریستی اخیر در حرم مط
قصورات حفاظتی و امنیتی در مجموعه حرم، محرز است.. برای پیشریری و ممانعت از وقوع چنین جنایات تروریستی، 

 ا همکاری نهادهایهای اماکن مقدس مذکور بدر اماکن مقدس مهم و اصلی، اعمال تدابیر حفاظتی و امنیتی کامل توسط تولیت
 باشد:.امنیتی و انتظامی و سایر مسئولین مربوطه، در اماکن مقدس فوق الذکر، الزامی و ضروری می

 ها مستمر باشد*حضور و پاسخرویی مسئولین در دانشراه

باید ها و صحبت رودررو با دانشجویان است. این موضوع نمطالبه جدی ما از تمامی مسئولین حضور مرتب در دانشراه
کوتاه مدت و مقطعی باشد! چنانچه هر مسئولی بداند که هر هفته یا هر ماه باید در یک دانشراه یا حوزه علمیه حضور پیدا 

 کند و در خصوص تصمیماتش پاسخرو باشد، بخش قابل توجهی از مشکالت کشور حل خواهد شد.

 خاتمی پس از حادثه تروریستی شیراز« آشتی ملی»بازنمایی از تز 

معرفی « مصلحی»تاکید داشته و خاتمی را « ضرورت خشونت پرهیزی»غلب رسانه ها و روزنامه های اصالح طلب بر ا
 .، تصویر سازی می شود«آشتی ملی»کردند که شرایط امروز جامعه حاصل بی توجهی حاکمیت به پیشنهاد 

ای پیش فرض فعاالن و چهره ه« گفترو»د و معرفی اصالح طلبی به عنوان نما« بازتولید خشونت»متهم سازی حاکمیت به 
اصالح طلب در واکنش به حمله تروریستی در شیراز با موضع گیری و صدور پیام های تسلیت تقریبا محورهای مشترکی 

 ابتدایی از سوی« خشونت»را مورد تاکید قرار دادند. آنهاضمن مقصرنمایی از نظام سعی در تفهیم این گزاره داشتند که 
 .ل / بستر خشونت های دیرر در برخی از شهرها بوده استحاکمیت عام

 اغتشاش استمرار برای ضدانقالب هفته این سناریوهای

اعی های اقتصادی و اجتمسناریوهای تازه ضدانقالب برای گرم نره داشتن فضای خشن و آشوب طلبانه خیابان، بر حساسیت
 متمرکز شده است.

ای و به دنبال آن اغتشاشات همراه به خشونت در سطح شهر، رسانه های ضد نهبا گذشت هفت هفته از آغاز عملیات رسا
 مند شده و به دنبال آن همچنان سعی بر تداوم این ماجراها دارد.انقالب از خوراک رسانه ای ناشی از این اتفاقات بهره

 حنه اغتشاشات، عبارت است از:مهمترین سناریو های هفته هفتم ضدانقالب برای استمرار اعتراضات و گرم نره داشتن ص

 ۱سناریو

 تداوم نمادسازی از چهلم کشته شدگان ادعایی

یکی از اصلی ترین مسیرهای تداوم آشوب و اغتشاشات خیابانی و همچنین اتمیزاسیون اجتماعی اعالن فراخوان برای 
داده در روز پنجشنبه کرج نشان حضور اغتشاشرران در مراسم های چهلم کشته شدگان ادعایی وقایع اخیر است. اتفاق رخ 

می دهد که ضدانقالب برای این مسیر برنامه ریزی و سرمایه گذاری جدی را انجام داده است. برگزاری چهلم های شیرین 
علیزاده، محمدحسن ترکمان، اسماعیل مولودی، مهسا موگویی، غزاله جالبی، جواد حیدری، حنانه کیا، روزبه خادمیان و 

 اخیر در همین زمینه قابل تحلیل است.غیره در روزهای 

 ۲سناریو

 فضاسازی از افزایش قیمت ارز و طال و تالش برای تعمیم اغتشاشات به مسائل اقتصادی

افزایش قیمت طال و ارز در روزهای گذشته این احتمال را برجسته تر می کند که جریان معاند از این التهابات بازار برای 
دم به روند اغتشاشات استفاده کند. این مسیر با اعتراض گسترده در بازرهاو صرافی ها می تعمیم نارضایتی اقتصادی مر

تواند شکل گسترده ای بریرد و دامنه اغتشاشات که غالبا در دانشراه ها متمرکز شده را بار دیرر به عرصه خیابان ها انتقال 
 دهد.

 ۳سنا ریو 



 مالت به روحانیون و نیروهای بسیجایجاد ناامنی و ترورهای کور در کشور با گسترش ح

حمله به نیروهای بسیجی در دو هفته اخیر مانند آنچه که در شهرک اکباتان و یاجاده کرج اتفاق افتاد و همچنین  گسترش
گسترش دامنه توهین به روحانیت از جسارت به لباس این قشر به ترور وضرب وجرح آنها می تواند نشانرر این باشد که 

 شاهد گسترش هرچه بیشتر آن در یکی دو هفته آینده باشیم. حجم خشونت ها علیه این دو قشر تشدید شده و می توان

 ۴سناریو 

 حمله به مراکز حکومتی و دولتی

حمله اغتشاشرران به فرمانداری خاش و آتش زدن اداره جهاد کشاورزی این شهرستان نشان داد که حملـه بـه مـرازک دولتی 
تواند باشد. چـرا کـه ایـن سـاختمانها و مراکز دولتی در میو حاکمیتی از مهم ترین روش های اغتشاشرران در هفته آینده 

 واقع نماد حامیت هستند و حمله و تصرف آنها می تواند خوراک تبلیغاتی مناسبی را برای ضدانقالب تامین کند.

 ۵سناریو 

 تعمیق شکافهای مذهبی با اعتباربخشی به شخص مولوی عبدالحمید تداوم

وقایع هفته های گذشته زاهدان که عموما با تحریک مولوی عبدالحمید، امام جمعه مسجد مکی زاهدان رخ داده، نشان می 
سیستان و دهد تالشی درجریان است تا از وی به عنوان رهبر جنبش اعتراضی نمادسازی کرده و شکاف های مذهبی در 

بلوچستان و دیرر نقاط کشور را تعمیق کند. از مهم ترین دالیـل عـدم توفیق اغتشاشات اخیـر فـقـدان یک رهبر و زعیـم 
گفتمانی بوده که این مسئله به جریان اغتشاشرران ضربـه جـدی را وارد کرده است. از این منظر انتظار می رود حمایت از 

رده آرا و سخنرانی های او در دستور جریان ضد انقالب و معانـد قـرار بریرد و از او بـه مولوی عبدالحمید و انتشار گست
 عنـوان رهبر اغتشاشات به ویژه در استان سیستان و بلوچستان یاد کنند.

 ۶سناریو 

 پیشبرد ایده تحریم ایران در مجامع بین المللی

نین بنیادی وشیرین عبادی در نشست غیررسمی شورای اظهارات ضدایرانی چهارشنبه هفته گذشته چهره هایی چون ناز
امنیت که به درخواست آمریکا انجام شده بود و تاکید آنها بر تحریم هرچه بیشتر ایران به شدت مورد استقبال رسانه های 

ه بودند اما دضدانقالب برجسته شد. پیش از این نیز گروه های طالب تحریم ایران این ایده را با برگزاری تجمع برلین پیشبر
تداوم این خط در نشست غیررسمی شورای امنیت می تواند به گسترش اعمال تحریم ها علیه ایران در روزها و هفته های 

 آتی بینجامد.

 ۷سناریو 

 تداوم معرفی دانشگاه ها به عنوان قشر پیشرو و قلب تپنده اغتشاشات اخیر

خیابان ها به داخل دانشراه های انتقال پیدا کرده و این نقش را  چرخه تولید نفرت و آشوب در جامعه در هفته گذشته از
دانشجویان اغتشاشرر در کف دانشراه ها بر عهده گرفتند. از این رو این انتظار وجود دارد که تمرکز ضد انقالب و معاندین 

تشاش در جامعه تداوم پیدا داخلی بر روی اخبار منتشر شده از دانشراه ها معطوف باشد تا از این مسیر روند آشوب و اغ
 کند و کماکان شرایط کشور ملتهب تصویرسازی شود.

 ها دانشگاه در ناآرامی با مقابله راهکارهای بررسی موضوع:

با توجه به ناآرامی های اخیر در دانشراهها و تاثیر آن بر روند استمرار اغتشاشات در کشور، حل این  اهمیت موضوع
 پژوهشی اهمیتی دو چندان دارد.-شراهها و پیریری مباحث علمی و فعالیت جدی آموزشیمساله و بازگشت ثبات به دان

روز از زمان بازگشایی دانشراهها و فعالیت حضوری در این نهاد تاثیرگذار کشور می گذرد و با توجه به وقفه  40بیش از 
ین پژوهشی برای جبران عقب ماندگی ها و تبی-دو ساله کرونایی، بازگشایی دانشراهها باید منجر به فعالیت پرشتاب آموزشی
ای از دانشجویان باعث شده تا این فرصت مهم راهکارها برای توسعه کشور شود، اما برخی شیطنت ها و عدم توجیه عده

 به چالش کشیده شود و دشمنان با موج سواری بر این اتفاقات فضای دانشراه و جامعه را ملتهب کنند.



بر تاثیر تحوالت دانشراهها بر جامعه، استفاده هدفمند و توامان از ظرفیت ها و ابزارهای تشویقی و از اینرو و با تاکید 
تنبیهی می تواند توطئه ها برای استمرار فتنه اخیر را خنثی کند. در همین راستا و با توجه به اهمیت موضوع، توصیه هایی 

 ب ارائه شده است که در ذیل به آن پرداخته می شود.برای برون رفت از این وضعیت از سوی سردبیران جبهه انقال

  نقش اساتید

*غفلت از جایراه اساتید و لزوم نقش آفرینی آنها در بحران ها، زمینه های تشدید گسست های اجتماعی را فراهم می کند؛ 
ایفا کرده  ی نقش پررنگ تریاساتید با توجه به تاثیرگذاری و زمینه های تاثیرپذیری از سوی دانشجویان باید در شرایط فعل

و فارغ از گرایش های فکری و سیاسی رسالت خود را در قبال عدم گسترش ناآرامی در دانشراه ایفا کنند. در این راستا 
 مواردی زیر قابل بررسی و پیریری است:

مقابل انقالب اسالمی اساتید دانشراه باید در میان مدت و کوتا مدت  در تراز انقالب اسالمی شوند و یا حداقل در  -
 نباشند

 ایجاد فضای گفتمانی بین دانشجو و استاد برای تبیین مسایل روز -

 استفاده از ابزارهای وزارت علوم برای نقش آفرینی بیشتر اساتید در بزنراهها -

 فراهم کردن خوراک فکری و تبیین وقایع برای اساتید -

 ی برای اظهار نظر که حداقل منجر به تخلیه شدن خواهد شدرفع شبهات اساتید دانشراه و فراهم کردن فضای -

 ارتباط حاکمیت با دانشراه قطع است و برای ایجاد فضای تبیین باید این ارتباط ترمیم شود -

 فراهم کردن فضای مناسب برای ابراز وجود اساتید انقالبی -

 تغییر در شیوه جذب اساتید و جذب اساتید انقالبی در دانشراهها -

  دامات تنبیهی اق

**اقدامات تنبیهی همواره اثر مستقیم بر تحرکات دانشجویان دارد و عدم قاطعیت در برخورد با هنجارشکنی ها و گذار از 
قوانین، سیرنال ضعف حاکمیت را مخابره خواهد کرد که در این صورت منجر به گسترش تحرکات و استمرار اغتشاشات 

 ر برای آرام شدن فضا توصیه می شود:خواهد شد. در این راستا موارد زی

 شناسایی لیدرها و برخورد قاطع با آنها حتی تا سرحد محرومیت کامل از تحصیل -

اطالع رسانی از فعالیت های دانشجویی مخرب و بر هم زننده فضای دانشراه به خانواده دانشجویان و محرومیت  -
عیت حاکم و آگاه سازی آنها در جهت پروژه دشمنان برای کشته موقت )به طور مثال یکماهه(؛ اطالع خانواده ها از وض

 سازی، موجب نررانی خانواده ها و نقش آفرینی آنها در جهت کنترل فرزندانشان خواهد شد.

 نقش آفرینی موثرتر کمیته انضباطی دانشراهها و برخورد با دانشجویانی که قوانین آموزشی را رعایت نمی کنند. -

 الس ها طبق قوانین آموزشی باید منجر به حذف درس و برخوردهای بعدی شود.عدم حضور در ک -

اکثر دانشجویان پسر با معافیت تحصیلی به دانشراه می آیند، لغو آن می تواند به عنوان عنصری  با توجه به اینکه -
 اثرگذار مورد استفاده قرار گیرد.

ایجاد محدودیت های اجتماعی از قبیل رانندگی و مانع شدن در برخورداری از دیرر حقوق مدنی باید با جدیت  -
 ن خاطی تبدیل شود.پیریری و به یکی از دغدغه های دانشجویا

تنبیه باید در سطوح مختلفی از لیدر تا رده های پایین را شامل و انعکاس گسترده ای در محافل دانشجویی داشته  -
 باشد تا اثرگذاری قابل توجهی را شاهد باشیم.



یک بازه با توجه به رویه سابق و ذهنیت مهاجرت و کسب امتیازهایی از کشورهای غربی، ممنوع الخروجی برای  -
سال باید طراحی و اجرا شود تا دانشجویان خاطی روی پناهندگی و حمایت های دانشراهی خارجی از خود  10تا  5زمانی 

 حساب باز نکنند.

آن  هایاقدامات تنبیهی را نباید مقامات رسمی اعالم کنند و باید در فضاهای موازی بین دانشجویان شایع و نمونه -
 مشاهده شود.

 ز دانشراه بعنوان یکی از ابزارهای اثرگذار در دستور کار مسئوالن دانشراه قرار گیرد.اخراج ا -

 با افرادی که ارتباط تشکیالتی با خارج دارند باید با شدیدترین شکل ممکن برخورد شود. -

 مجازات ها باید در دانشراه اعالم و به گوش همه دانشجویان برسد. -

لیه استفاده کنندگان از حرف های رکیک در دانشراه شکل بریرد و شخصیت و باید فضای رسانه ای سنرینی ع -
 شان خانوادگی این دسته از دانشجویان را هدف قرار دهد.

  اقدامات تشویقی 

*عالوه بر ضرورت اقدامات تنبیهی، اقدامات تشویقی نیز برای تعادل در برخورد و مواجهه همه جانبه با دانشراهها باید در 
 ر قرار گیرد که موارد زیر توصیه می گردد:دستور کا

سلف مختلط که در هفته های اخیر باعث برخی درگیری ها شده است می تواند بعنوان خواسته ای پیش پا افتاده  -
محقق شود. البته این مولفه با در نظر گرفتن فضای هر دانشراه و محیط های دانشراهی قابلیت تحقق دارد و می تواند همه 

اشد. با توجه به اینکه بوفه و محیط های دیرر برای تعامل در دسترس دانشجویان است، این موضوع نمی تواند تابو گیر نب
 باشد.

دانشجویانی که در هفته های گذشته با مشکالتی مواجه شده و نتوانسته اند به رسالت اصلی خود یعنی کسب دانش  -
 ر گرفته و حق خود را مطالبه کنند.بپردازند باید در مقابل دانشجویان هنجارشکن قرا

در دانشراهها می توان با کد دانشجویی برای مسائل دانشراه نظرسنجی برگزار کرد؛ از قبیل سلف مختلط و خواسته  -
 های دیرر.

های آزاداندیشی باید جدی گرفته شود و دانشجویان معترض باید بتوانند به راحتی حرف های خود را در  کرسی -
این کرسی در محیطی آرام بیان کنند و همچنین مقامات دانشراه باید در جهت انتقال آن به مقامات، سازوکارهای روشنی را 

 طراحی کنند.

شدن از این فضا هر چه زمان برذرد دچار سختی های بیشتری  دچار یک مارپیچ سکوت شده ایم و برای خارج -
 خواهیم شد؛ هر چه سریع تر باید اقدامات تشویقی و تنبیهی در دستور کار قرار گیرد.

بسیاری از دانشجویان با مشکالت اقتصادی و معیشتی مواجه هستند و توجه به این بعد زندگی دانشجویی تاثیر قابل  -
 فضا خواهد داشت.توجهی بر آرام شدن 

دانشجویان باید در امور کشور مشارکت داده شوند و این موضوع نمایان شود که دانشجویان بخشی از معادالت  -
 هستند و در صورت اقدام تاثیرگذار هستند.

  نکات تکمیلی

 *عالوه بر اقدامات تنبیهی و تشویقی موارد ذیل نیز مورد تاکید است:

عطیلی دانشراهها می تواند منجر به شکل گیری دوباره تحرکات خیابانی شود. اغتشاشات عدم تعطیلی دانشراهها؛ ت -
 از دانشراه آغاز و به خیابان کشیده شد و دوباره به دانشراه بازگشت؛ نباید برذاریم دوباره به خیابان بیاید.

شود تا شاهد شکل گیری فضای فعلی به دانش آموزانی که در سالهای آینده وارد دانشراه خواهند شد باید توجه کافی  -
 نباشیم.



دانشراه باید در اولویت رسانه ای قرار بریرد و از محتواهای همسو با انقالب حمایت کافی شود. اقدامات دانشجویان  -
 انقالبی باید در صدر توجه رسانه ای باشد.

ر تجمع چند نفری تولید محتوا و پرتکرا از دانشراه انقالب اسالمی باید صدای انقالب شنیده شود؛ ضدانقالب از یک -
 منتشر می کند، برای مقابله با این فضا اقدامات رسانه ای ضرورت دارد.

 شخصیت ها و مقاماتی که حرف دارند باید به دانشراهها بروند؛ البته باید سعه صدر، -

 سواد کافی برای جواب دادن و کارنامه روشن و مثبتی داشته باشند.

 ه ها، وزرا و غیره در دانشراهها می تواند اثرگذار باشد.حضور نمایند -

 جهانی جام در احتمالی های کنش با مقابله راهبردهای بررسی 

  موضوع اهمیت

در شرایطی که  کمتر از دو هفته به آغاز جام جهانی مانده است، تکرار تحرکات برخی از بازیکنان در راستای 
بخشی به اغتشاشات به سیاق برخی ورزشکاران در هفته های گذشته، چه در میدان و چه خارج از میدان، باید مشروعیت

 شده، مدیریت شود. مورد توجه جدی قرار گرفته و با سازوکارهای حساب

از اینرو پرداختن به این موضوع در زمان کوتاه باقی مانده موضوعی با اهمیت است و با در نظر گرفتن ابعاد مساله می 
توان راههایی را برای جلوگیری از حدوث و مقابله احتمالی با آن طراحی کرد. در این راستا ادبیات زیر که برآمده از 

 گردد.سردبیران رسانه های جبهه انقالب است توصیه می اندیشی جمعی ازنشست هم

  بازیکنان

** شناخت بازیکنان و مدیریت ذهنی آنها، مهم ترین مولفه در زمینه کنترل هرگونه هنجارشکنی است و اقدامات ایجابی در 
 ررسی است:این خصوص قبل از اعمال اقدامات سلبی، باید در دستور کار باشد. از این رو موارد زیر قابل ب

اهمیت توجیه بازیکنان؛ با توجه به دستور رئیسی برای صحبت با تمام بازیکنان در جهت رفع و رجوع گره های  -
 ذهنی موجود، این مهم باید با جدیت پیریری شود.

 فرد مورد نظر باید با جامعه ورزشی متناسب بوده و از توان تاثیرگذاری مثبت روی بازیکنان برخوردار باشد. -

 مولفه کنارگذاشته شدن از تیم ملی در صورت رفتار غیرحرفه ای باید بصورت جدی تبیین شود. -

عمل به هشدارها در صورت اقدامات هنجارشکن از قبیل نخواندن سرود، مصاحبه با رسانه های ضد انقالب، بستن  -
 نوار مشکی و غیره، ضروری است و نباید سهل انرارانه با آن برخورد شود.

 م فرصت بازی در بازی های جام جهانی در صورت هرگونه رفتار غیرحرفه ای باید برای بازیکنان تبیین شود.عد -

برخورد جدی با رفتارهای غیرحرفه ای انجام شده از سوی برخی ورزشکاران در هفته های اخیر می تواند عاملی  -
 ربط است.بازدارنده باشد که نیازمند شجاعت مسئوالن ذی

ه اقدام تنبیهی و بازدارنده نباید بصورت رسمی اعالم شود و در فضای رسانه ای موازی و به شکل هرگون -
 غیررسمی باید پیریری شود.

آینده حرفه ای و درآمدهای مالی و معنوی بازیکنان باید هدف گرفته شده و فضای سنرین محرومیت برای آنها  -
 تبیین شود.

 ید بعنوان یک تابو برای بازیکنان تبیین شود.مصاحبه با رسانه های ضدانقالب با -

 



از قرار دادن بازیکن در مقابل بازیکن پرهیز شود؛ این موضوع می تواند انسجام تیم و انسجام اجتماعی ذیل این  -
 پدیده را هدف قرار دهد.

 ض های فروخورده درقبل از جام جهانی با ایجاد فضای گفتمانی، زمینه های تخلیه بازیکنان فراهم شود تا با بغ -
 قطر حاضر نشوند.

** حضور تیم ملی ایران در جام جهانی از جهات مختلف قابل بررسی و تحلیل است که در ذیل  های قابل بررسی سویه
 مورد بررسی قرار می گیرد:

 داخل زمین: این بعد را باید به سرمربی سپرد و از وی مدیریت فضا، مطالبه شود. -1

امی از ایران: وزارت ورزش باید در این خصوص تصمیم های جدی و حساب شده ای را اتخاذ  تماشاچیان اعز -2
 کند تا هم تاثیر قابل توجهی داشته و هم توانایی غلبه بر فضاهای منفی را داشته باشد.

ویسی اریو نتماشاچیان غیر اعزامی: زمینه های کنترل تنش از سوی این افراد باید بررسی و برای مقابله با آن سن -3
شود. تحرکات اینها می تواند فشار روحی و روانی به بازیکنان و مردم ایران وارد کند. دوری تیم از محیط های تجمع این 

 دسته از تماشاچیان حائز اهمیت است که باید مستمر پیریری و اقدام شود.

آرام کردن فضای داخل کشور نقش  داخل کشور: تمام نهادها با بهره گیری از ظرفیت های خود می توانند در -4
 آفرینی کنند.

** پیش از شکل گیری هرگونه اقدامی علیه منافع کشور باید هزینه ها و  گیری مسئوالن و نمایندگانلزوم موضع
 روش های برخورد با آن، تبیین و رسانه ای شود که موارد زیر قابل طرح است:

سلسله مصاحبه ها و یا طرح هایی عواقب هرگونه کنشی را مشخص و نمایندگان مجلس می توانند در این راستا با  -
 با راهکارهای قانونی، فضایی بازدارنده را ایجاد کنند.

 مسئوالن وزارت ورزش و فدراسیون ها باید ذهنیت مماشات را کنار گذاشته و اقدامات قابل مشاهده انجام دهند. -

ی رسانه ای برای بازیکنان، هزینه های هرگونه اقدام غیرحرفه ای را ** ایجاد پیوست حرفه ا فضاسازی مثبت رسانه ای
 برای آنها باال خواهد برد. در این راستا موارد زیر توصیه می گردد:

پیش از اعزام تیم با مصاحبه با بازیکنان تیم ملی می توان فضایی حرفه ای را طراحی و و بازیکنان را با بررسی  -
 هرگونه رفتار غیرحرفه ای حساس کرد.سوابق و عملکرد، نسبت به 

در صورت هرگونه تحرک غیرحرفه ای محتوای تولید شده می تواند به عنوان محتوایی قابل استناد در دسترس  -
 رسانه های کشور باشد.

 **برای تاثیرگذاری بیشتر در فضای سانه ای باید به نکات زیر توجه گردد: حضور تاثیرگذار رسانه ای  لزوم

 برنامه ریزی برای حضور قابل توجه افراد رسانه ای حرفه ای در جام جهانی -

ولید شده ی تایجاد یک لشکر رسانه ای برای تولید محتوای تاثیرگذار در فضای مجازی که قابلیت مقابله با محتوا -
 توسط ضدانقالب را داشته باشد.

 چتر رسانه های معتمد و افراد معتمد باید تمامی ابعاد جام جهانی را در بر بریرد. -

  مربی

می تواند بعنوان نیروی هماهنگ کننده بازیکنان با استانداردهای تیم ملی جمهوری اسالمی ایران نقش آفرینی قابل  ** مربی
 توجه ای داشته باشد که موارد زیر قابل بررسی است:

روش پیش از این نشان داده است که توانایی کنترل و ساماندهی تیم را دارد و باید از ظرفیت وی در این کی -
 ص نهایت استفاده را برد.خصو



سرمربی تیم ملی باید حساسیت های حرفه ای خود را به بازیکنان گوشزد کرده و آنها را از هرگونه حاشیه آفرینی  -
 پذیری از سرمربی معرفی شود.روش هرگونه اقدامی باید در جهت عدم اطاعتمنع کند. با توجه به هماهنگ بودن کی

 

 اغتشاشات خصوص در معمج اعضای گیری موضع ضرورت

  اعضای مجمع تشخیص

** با توجه به تذکر رهبر انقالب در خصوص اهمیت تبیین حوادث اخیر از سوی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام 
 موارد زیر مورد تاکید است:

رسانه ها با پیریری و مطالبه خود اعضای مجمع تشخیص را نسبت به ضرورت موضع گیری و نقش آفرینی  -
 رتر آگاه کنند.موث

نظر اعضای مجمع تشخیص در خصوص زمینه ها و راه های مقابله با اغتشاشات اخذ و در رسانه ها بازتاب داده  -
 شود.

** عالوه بر اعضای مجمع، باید تالش شود تا خواص و مسئوالنی که تاکنون اعالم موضع نکرده اند؛ موضع  سایرین
د؛ در این صورت زمینه های الزم برای بازکردن گره های مفهومی، فراهم شده گیری و نقش آفرینی موثرتری داشته باشن

 و گستردگی داده ها فضای اقناعی بهتری را برای مردم فراهم خواهد کرد.

 آخرین وضعیت پیامرسان ها و شبکه های اجتماعی در فضای مجازی

 

 ناوری اطالعات ایرانمشروح اظهارات دکتر خوانساری معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان ف

 های مختلف در فضای سایبریحمالت متعدد دشمن به بخش

ورزی دکتر محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران در نشستی با هیئت اندیشه
اند عضای مجمع تشخیص فرمودهخردمند به تحلیل مسائل و شرایط روز کشور پرداخته و گفته که رهبر انقالب در دیدار با ا

ها ادامه خواهد داشت و تنها راه عالج های دینی قرار دارند این دشمنیکه تا هنرامی که ملت در مسیر نظام اسالمی و ارزش
 آن ایستادگی است.

از  ی همرسد در وضعیت فعلی در کشورمان شرایط مختلف به وجود آمد است. راه رسیدن به ایران قوبنابراین به نظر می
گذرد. هیچ وقت با خم شدن در برابر موضوعات مختلف و فشارهای مختلف کاری پیش نرفته است. البته رهبر ایستادگی می

ایم، باالخره مسیر باز شده است. سخت بوده اند که هر کجا به توان داخلی اتکا کردهانقالب هم بر این نکته بارها تاکید کرده
 ده است.ولی باالخره گشایشی حاصل ش

دشمن آرایش جدیدی علیه کشور و نظام گرفته است. چه بدانیم چه  -دانیدحتما شما بهتر از من می -در شرایط فعلی هم 
ماه اول یا یک سال  6کنیم. مثال در ندانیم. چه مردم عامی ما بدانند چه ندانند این اتفاق را در فضای روزمره مشاهده می

های بسیار زیاد با عمقی که منجر با هزینه –های مختلف کشور در فضای سایبری ه بخشهای متعددی بگذشته عمال حمله
 انجام گرفته است.  -به جنگ سایبری نشود

 ها علیه ایران قویتئوری آمریکایی

کنند. براساس این تئوری به جای یک حمله موثر خانمان دنبال می 2019ها یک تئوری جدیدی را  از سال آمریکایی
 اند.پذیر است و مشکل زیاد دارد، به کار گرفتهکه  ایران آسیبکن،حجم باالیی از جنگ روانی را برای القای اینبراف

 ارائه خدمات دولت الکترونیک

کنیم. حاال اما درباره سازمان فناوری اطالعات باید گفت که در این دوره مشخصا بحث خدمات رسانی به مردم را دنبال می
مات دولت الکترونیک است که یک تکلیف دولتی است. این پنجره خدمات یکپارچه واحد دولت کاری است این خدمات، خد



های رادیویی و تلویزیونی کنیم. آقای موحد سخنروی سازمان در برنامهای است که ما دنبال میدهیم و زمینهکه ما انجام می
 کند.رسانی میدر این باره اطالع

 شودمی م و دولت ذخیرههای اطالعاتی مردداده

های مردم کنیم. مثال مراکز داده، دادهنظام خدمات کشور در حوزه فضای مجازی دنبال می یک بخش دیرر را برای تنظیم
اند؟ آیا چارچوبی دارند؟ این کار بخشی کند. سئوال این است که آیا این ها هیچ کدام ممیزی شدههای دولت را ذخیره میو داده

 سازمان فناوری اطالعات است. از وظایف

های غیر زیرساختی است. مثال وظیفه این سازمان، حفظ امنیت وزارت یک بخش دیرر بحث امنیت دستراه ها و وزارتخانه
 آن ها مبتنی بر امر خدمات است. های دیرر فعالیتآموزش و پرورش، وزارت ارشاد و خیلی از دستراه

 رسان ها است.موضوع پیام سازمان را به خود معطوف کرده است، درصد 80مهمترین بخش هم که بیش از 

 های داخلیرسانحمایت سازمان فناوری اطالعات ایران از پیام

کنید.سازمان فناوری اطالعات ایران در زمینه سروش و ... استفاده میبله،های داخلی از ایتا،نشما باالخره در پیام رسا
ها، حمایت و کمک به آنها برای ارائه خدمات بهتر به مردم های داخلی،ساماندهی زیرساختساماندهی تولیت پیام رسان

 کند.فعالیت می

 های داخلیرسانبرنامه عملیاتی برای استفاده از پیام

ات یای هم داریم که به صورت جدی عملایم. برنامههانجام داد ریزی تقریبا یک سالهدرباره این گونه موضوعات یک برنامه
 انجام دهیم. چون به صورت جدی اعتقاد داریم که باید کشور به این سمت برود؟

 آپ و اینستاگرام مخدوش شده استاشراف اطالعاتی آمریکایی ها با مسدود شدن واتس

 اما این که چرا باید به این سمت  رفت و حرکت کرد؟ باید گفت که ما روزانه در فضای مجازی و البته فضای دیجیتال،
قه این موارد سلی ها را می بینیم،ها و فیلمزنیم. برخی از مطالب یا عکسها سر میتعامالتی داریم. مثال به برخی از  سایت

 کند.ما را و  نیاز ما را ظاهر می

 یحال سئوال این است که چه ارتباطی با حاکمیت نظام جمهوری اسالمی دارد؟ دولت کجا قرار گرفته است؟ جمهوری اسالم
ا هگوییم که اطالعاتی از همه ما ایرانیبه طریق اولی کجای این موضوع قرار دارد؟ ممکن است برویید مهم نیست. اما می

هایی درباره ما صورت گیرد. مثال چرا در گیریرود، تجمیع اینها را نراه کنید. با کمک این اطالعات ممکن است نتیجهمی
و اینستاگرام این قدر نرران هستند؟ یا این که جو بایدن در مجلس سنا گفته که  ها برای واتساپاین شرایط آمریکایی

ها برای این است که اشراف اطالعات هایی ازادانه را در اختیار مردم و براندازان نظام ایران باید قرار داد. همه اینفناوری
اشراف اطالعاتی به شخص یک مسئله است.یک ها مخدوش شده و این بزرگترین مشکل آنهاست. این عدم آن ها بر ایرانی

کنند. ما یک مقداری در این بحث تافته جدا بافته هستیم. دلیلش این ها است که در کل دنیا پیاده میسیاستی از سوی آمریکایی
ت ع ناراحها خیلی از این موضوسال قبل برای مقابله با استکبار که باالست. آن 43است که پرچم جمهوری اسالمی ایران از 

 هستند و برای آسیب به ایران تالش می کنند.

بنابراین در این شرایط دشمن ما اشراف اطالعاتی خود را از دست داده است. این مشکل بزرگی برای آن ها است. زیرا 
ر کشور ل ددانستند که ذائقه ما چیست؟ از امور و مسائل کشور راضی هستیم یا نیستیم؟ نظر ما در مورد فالن مسئوقبال می
 چیست؟

 عدم اشراف در فضای مجازی خطرساز و بحران آفرین است

ها از آمریکایی -من اصل مقاله را برای خود نره داشته ام -منتشر شده است، 90براساس مقاله علمی که در اواخر دهه 
ترین ترین یا موثرستند که فعالدانمی –سخنرانی و منابع خبری  از طریق داده روزنامه، -های ما در آن زمان طریق داده

وزیر در کابینه فالن رئیس جمهور چه کسی بوده است؟ این در حالی است که در آن زمان بحث تجمیع داده و کشف آمار 
شبکه ای و... نبوده است. اما االن ماشین، امکانات و .. به شدت رشد کرده است. رشد این ها برای ما در یک نراه کلی 

کند و گاهی اوقات خطرش از اشرافش بیشتر است. کند اما اگر اشراف نداشته باشیم خطر ایجاد میاد مییک ابزاری ایج



کند؟ سیاست حاکمیت را خطرش این است که چه میزان از فضای اینستاگرام در اختیار ایران است؟ سیاست ما را اعمال می
 اش چیست؟ی که در این پهنه ایجاد شده مسئلهدهد؟ انحصارهای ایران میکند؟ اصال گوش به سیاستاعمال می

 هدایت افراد به سمت قبح شکنی و فساد در اینستاگرام

توان احراز کرد، حوزه از ابزاری به نام اینستاگرام می 5توان ارائه کرد تا چالش هایی که در های میدر این مورد مثال
 تر شود.ملموس

د شود شخص که دنبال شهرت باشام بر مبنای شهرت افراد است. یعنی باعث میمثال در حوزه مسائل فرهنری رشد اینستاگر
شود. شخص به سمت ناهنجاری راحت می رود. قبح شکنی و  فساد سیستماتیک و رفتارهای غیرطبیعی در وی دیده می

 کند که هیچ ربطی به فرهنگ ما ندارد.طلبی را دنبال میبرای این که مردم را جذب کند شهرت

ها رشد پیدا کند و رفتارهای ما تبدیل به رفتارهای فرهنگ شود که فرهنگ سایر کشورها و ملتآن طرف باعث میاز 
 کند بر اساس آن محک است.داری شود. یعنی چیزی که جوانان ما دنبال میسرمایه

دهند هایی انجام میبسیجی تالشاما فرهنگ داخلی ما تقریبا هیچ جایراهی در این موضوع ندارد. البته نیروهای انقالبی و 
ند. فکر کنهای اطالعاتی به نام اینفورمینش بابل یک فضایی دور ما ایجاد میاین است که آنها اصطالحا با حباب ولی مسئله

شنوند و خیلی هم حرفهای ما موثر است. اما واقعیت این است که اطراف ما ممکن است های ما را میکنیم دیرران حرفمی
زنیم. حضور ما در عامه جامعه خودمان باشیم! و خودمان نفهمیم که برای خودمان فقط و نه برای عامه جامعه حرف می همه

 نیست.

دهد یک فضایی را در دور و بر ما می سازد. این کار شویم چیزهایی که به ما نشان میای که ما از ابتدا وارد میآن صفحه
های ابتذال وجود دارد. آمار دقیق این این غیر از ارقام و آماری است که در مورد بحث را بسیار هوشمندانه انجام می دهد.

 شود.آوری انجام میهای شرمآمار را در دست بررسی دارند و این که چه فعالیت ها موجود است. منابع امنیتی کشور این

 نمایی وضعیت موجود از کشور در اینستاگرامسازی مشکالت و سیاهبرجسته

نمایی و برجسته سازی مشکالت سیاه -ای غرب علیه ایرانهمسو با نظام رسانه –در حوزه اجتماعی هم در فضای اینستاگرام 
ین شود. مسئله اافتد، برجسته سازی میکشور خیلی برجسته سازی شده است. هر اتفاق ناگوار کوچکی که در کشور می

ی کنند تا امکان مطالبه گرهای فرهنری را دنبال میکنند. بحث چالشت میاست که برای ایران به شکل خاصی این را مدیری
برای مقابله با نظام ایجاد کنند. ماجرای مهسا امینی یک نمونه کوچک از فعالیت منسجم گروهی یک عده محدود است که 

 عده زیادی را دنبال خود در آن فضا کشانده است.

 های آتش را خاموش کردآپ و اینستاگرام شعلهتوقف فعالیت واتس

شده در  توقف فعالیت واتس اپ یا اینستاگرام به تایید مقامات امنیتی نقش بسیار زیادی در خاموش کردن آتش برافروخته
 اینستاگرام داشته است.

 های معاند و اقدامات خشنسازماندهی گروه

های هبردی افراد خواصی که آگاهانه یا ناآگاهانه بعضیهایی را با راگریاینستاگرام در حوزه تاثیرات اجتماعی هم مطالبه
های افراد و معاند را دارد. فضای خاکستری کند. از طرفی امکان سازماندهی گروهآن ها با نظام هماهنگ نیستند، ایجاد می

رم تبلیغ تواند جذب کند. در این فضا کارهای خرابکاری و موضوعات مرتبط با کارهای سرقت، اسلحه سرد و گرا می
 هایکه یک بخشی از چالش-گیرد. اما عدم اشراف اطالعاتی دستراه های امنیتی کشور خشونت و کالهبرداری صورت می

 ها وجود دارد.در این بحث -حوزه امنیتی و انتظامی است

 فعالیت اینستاگرام در حوزه اقتصادی فاجعه بار است

بارتر است.مثال ممکن است یک عده فکر کنند که آن جا یک عده ای فاجعه هاها از نظر اقتصادی از همه حوزهفعالیت این
شود. اما نکته این است که در بازار سیاهی که آنجا وجود کسب و کارهای خانری داشتند باالخره چیزهایی است که گفته می

بازار اقتصادی قابل اعمال  گریدارد هیچ سیاستی از جمهوری اسالمی برای کنترل و توسعه بازار و نظم بخشی و تنظیم



نیست. حتی اگر فرض کنیم یک جریانی آن جا مشغول کسب و کار است تحت نظر چه کسی هستند؟ تحت نظر کدام نهاد 
 کشور هستند؟

ردی ه دانستید هر فگویند این کسب و کارها بسته شد فالن شد تحت نظر چه کسی بودند؟ مجوزی داشتند؟ اصال میاینکه می
 کدام کاال شرعی و قانونی است؟فروشد،می

 کندالمللی را در ایران رعایت نمیاینستاگرام قانون و مقررات بین

های اقتصادی مانند قاچاق،فروش اسلحه و آن ماجرای طلبه همدانی یک قانونرریزی نکته مهم این که اینستاگرام در بحث
جامعه اروپا و آسیا و کشورهای دیرر که از خدمات و سرویس  دهد. جالب است اینها همه برای ایران است، اما درانجام می

افزار غالب نیست. هیچ جای دنیا به عنوان ابزار کنند، این طور نیست. زیرا در هیچ جای دنیا این نرماینستاگرام استفاده می
کند برای کشورها اعمال می غالب شبکه اجتماعی نیست. بلکه فقط در ایران است. اینستاگرام در ایران قانون و چارچوبی که

ه مردم هایی را ککند. البته یک سویه از این طرف برخی از صفحات و هشتکمانند فیلتر و توقف فعالیت و ...را اعمال نمی
 اند، حذف کرده است.در واکنش به حادثه تروریستی شاهچراغ طراحی کرده

 های داخلیرسانآماری از کاربران روزانه پیام

هایی شکل گرفته تا کاربران بتوانند به هایی وجود دارد؟ و چه فعالیتاین که در داخل کشور چه ظرفیت نکته دیرر
موع تقریبا در شرایط فعلی مج  -با توجه به آمار و ارقام به روزرسانی شده -باید گفت که  های داخلی مهاجرت کنند،رسانپیام

 –میلیون نفر براساس تحقیقات فنی  20نفر استفاده کننده دارند.  از این  میلیون 20های داخلی مجموعا در هفته پیام رسان
 بوده اند. میلیون کسانی هستند که یک بار فقط در یک پیام رسان 13، 12حدود  پژوهشی طی  یک هفته،

دارند. یعنی هر میلیون کاربر منحصربه فرد روزانه  3های بله و سروش پالس، به طور متوسط در شرایط فعلی، پیام رسان
 و نیم میلیون نفر کاربر روزانه دارد. 7میلیون کاربر روزانه دارند. شبکه ایتا در حدود  3کدام 

 افزایش قابل توجه کاربران روبیکا در یک ماه اخیر

میلیون  16میلیون نفر کاربر شروع کرده تا هفته پیش به  4شبکه اجتماعی روبیکا )روبینو( از شهریور ماه با حدود روزانه 
کاربرد دیرر هم دارد. یکی بحث  2درصد آن برای اپلیکیشن شبکه اجتماعی است.  60هزار نفر رسیده است.تقریبا  700و 

 ها است.پیام رسان آن به نام روبیکس و  یکی دیرر خدمات ارائه شده برای سلایر

 های داخلی از پهنای باندرسانمیزان مصرف پیام

کنند؟ حداکثر و متوسط میزان مصرف چقدر بوده ها چقدر از پهنای باند در کشور استفاده میرسانمنکته دیرر این که پیا
گیرابایت است. بله خیلی  35ها پهنای باند خیلی مالک مناسبی نیست. اما مصرف ایتا و سروش  است؟ البته در پیام رسان

وتاه است و سرویس دیررین دارد. اما ایتا و سروش تقریبا کمتر از این هاست. چون بله عمدتا تکست مسیج است و پیامهای ک
 حجم باالیی دارند.

میزان پهنای باند روبیکا حدود یک ترابیت هزار گیگ است. برای این که این تخمین هزار گیگ روشن شود باید گفت که 
درصد را  40آن تقریبا برای ما  بود. یعنی شما هزار را در نظر بریرید در حداکثر 2.6اینستاگرام قبل از این ایام حدود

 ها وجود دارد.سازد. متوسطش کمتر از این است. این تقریبا وضعیت داخلی است که در این بحثمی

 شودهای داخلی تالش میرسانرسانی به پیامبرای خدمات

.. ت تجهیز و موشک و .خیلی متفاوت است.این فضا با ساخ های داخلیهای خارجی در مقایسه با شبکهمیزان ظرفیت شبکه
ه با شود کتفاوت دارد. موشک یک فناروی است و جوانان در ان حوزه فعالیت می کنند و  نهایتا به یک محصول تبدیل می

جا مسئله پذیرش مردم است. پذیرش مردم کار ما در وزارت ارتباطات نیست. کار فنی قطعا  قابل بهبود است. اما در این
نند. ها بتوانند بدون مشکل سرویس را به مردم ارائه کرساننونی باید این ظرفیت گذاشته شود که پیامبلکه براساس تکلیف قا

مرکز داده مختلفی که در   4ها را در تالش ما بر این است که در شرایط فعلی و شرایط عادی مشکلی ایجاد نشود. ظرفیت
 بوده را تا چند برابر در اختیار آن ها قرار گرفته است. اختیار ما  بوده پخش کرده ایم. سرورهایی که مورد نیازشان

 اینترنت کشور در حوادث اخیر مختل نشد



مثال در جریان حوادث اخیر که در اینترنت شبکه موبایل با دستور مقامات امنیتی اختالالتی  به وجود آمد، این اختالالت در 
یمو و هر کاری که آی دی داخل کشور نیاز داشتید، در دسترس های خدمات بانکی و فیلحوزه اینترنت وجود نداشت. سرویس

 بود.

 های یک سال اخیر در حوزه اینترنت نتایج خوبی داشته استها و برنامهطرح

تر می شود که بدانیم سال ها آرزو بوده تا شبکه ملی اطالعات بتواند در یک شرایط خاصی که اینترنت این بحث وقتی جدی
دمات خود را به مردم ارائه کند. این طرح زیر بار رفته  و تست و آزمایش شده است. یعنی کارهایی در دسترس نباشد، خ

ها صورت گرفته با توفیق همراه بوده و زیر بار استفاده عمومی که در یک سال گذشته در مجموعه وزارتخانه برای این بحث
 امتحان خود را پس داده است.

 مه داریمبرای آرشیو اطالعات مردم برنا

درباره بحث آرشیو اطالعات باید گفت که این یک موضوع فنی است. مسئله این است که برنامه و مدل نرهداری این 
 موضوعات چیست؟ تلررام یک شبکه متفاوت است. سیاست آن این بوده که از اول یک آرشیو ذخیره ساز باشد.

 اینستاگرام و تلگرام یک سوم شده است آپ،میزان مصرف پهنای باند اینترنت ایران از سوی واتس

داریم. کنند؟ باید گفت که آمار دقیقی نچقدر از فضای پهنای باند اینترنت ایران استفاده میهای خارجیرساندرباره این که پیام
الن این کشور بوده که ا ترا بایت ترسکینت پهنای باند مصرفی 6از نظر حجمی در قبل از ایام مهر ماه، در کشور حدود 

 رسیده است. یعنی یک سوم شده است. 2عدد به  

 15گیگ مصرف شده است. این  300درصد یعنی حدود  15برای واتساپ و اینستاگرام و تلررام و یوتیوب مجموعا حدود 
 درصد از کل پهنای باندی اینترنت کشور است.

چرخد؟ لوله داخل کشور که چقدر آب داخل کشور می لوله به خارج از کشور داریم. شما سوالتان این استیعنی ما یک شاه
چقدر است؟ ماکسیممی که در نظر بریریم این که یک مرکز تبادل اطالعات داخل کشور داریم. ای ایکس پی کشور است 

)ترابایت پرسکن چیزی که تبادل  2.5گذرد. ما در ماکسیمم آنجا حدود ای از ترافیک اپراتورها از آن میکه بخش عمده
چرخد( رسیدیم و استفاده کردیم. های اجتماعی داخل کشور میهای کشور یعنی چیزهایی که در شبکهطالعات بین داخلیا

 رود.البته گمان ما این است که در جام جهانی باالتر از این هم می

یل مشکالت در اتصال آن به دل –ها متصل شوند ولی زمان حضور آن ها البته شاید برخی از افراد در مواردی به این شبکه
 خیلی مستمر نیست. -ها و الزامات حاکمیتی 

 گیری کرده اندهای خارجی تصمیمرساننهادهای مهم کشور درباره پیام

 گیری کرده اند.های خارجی تصمیمرساننهادهای مورد وثوق کشور درباره پیام 

 درصد ترافیک اینترنت داخلی است 70بیش از 

درصد داخلی است.  70درصد تا  65یک اینترنت باید گفت که ارتباطات داخلی از نظر حجمی تقریبا درباره مجموعه تراف
که جزو مصوبات فضای مجازی بوده  –درصد بیرونی است. البته هدف گذاری شبکه ملی اطالعات  35درصد تا  30

 این است که حداکثر ارتباطات داخلی تامین شود.  -است

 قبل وجود داشته اما کمابیش ضعیف و قوی استفاده شده است. البته این توانمندی  از

 شود؟گیری میدرباره فیلترینگ چگونه تصمیم

م و زیاد کرد. توان کآپ را فیلتر کردیم. البته میهای اینستاگرام و تلررام و واتسنکته دیرر این که به صورت عملی فعالیت
کنند. ما مسئول گیری میشود. مسئوالن در این باره تصمیمانجام میای است که بر حسب شرایط و وضعیت این مسئله

عضو شامل گروهی از نمایندگان مجلس، قوه قضائیه  13فیلترینگ نیستیم. بلکه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه با ترکیبی از 
عالی امنیت ملی کشور یا کند. یا این که برخی از تصمیمات در شورای گیری میو وزارت ارتباطات در این باره تصمیم

 کند.  شود. این سازمان طبق آن مصوبه عمل میشورای امنیت کشور گرفته می



 های خارجی بسیار کم استرسانهای داخلی از نظر امکانات با پیامرسانفاصله پیام

 باید گفت که آنها یک فناوری ند،های خارجی فاصله داررسانها و امکانات پیامهای داخلی با تواناییرساندرباره این که پیام
 ای نیست.گویم که خیلی فاصله ها  خیلی از هم فاصله دارند اما من میو ما هم یک فناوری داریم. شاید گفته شود که ان

 گو باشندهای داخلی پاسخرسانمسئوالن دولت قبلی باید درباره وضعیت نامطلوب پیام

های داخلی به این وضع فعلی است؟ باید از مسئوالن قبل بپرسید. چون موضوع انرساما درباره این که چرا وضعیت پیام
های داخلی موضوع امروز نیست. من در دولت قبل کار پژوهشی کرده ام. من مسئولیت پژوهشی در پژوهشراه پیام رسان
باره  مرکز ملی فضای مجازی داشته ام. زمان واعظی در –هم در دوره آقای واعظی و هم در دوره آقای جهرمی -ارتباطات 

کنم. البته وضعیت آن هم هم روم و آن جا را اصالح میدعوا بود و کسی حاضر نبود که آن جا را اصالح کند. من گفتم می
 درست شد.

ای من از مسئوالن عالی آن زمان صراحتا شنیدم که تمایلی به حمایت از پیام رسان داخلی نداشتند.مصوبات در یک جلسه
های رسانها برای تجهیز شبکه اطالعات و پیامرا ببینید. طی این سال 96، 95نی شورای عالی فضای مجازی در سال قانو

 ایم؟داخلی چه کار کرده

 انتصابات با من نیست

 درباره انتصابات در سازمان فناوری اطالعات ایران باید گفت که انتصابات با من نیست.

 اطالعات ایران قابل گفتن نیست درصد کارهای سازمان فناوری 80

درصد کاری که در این سازمان انجام  80درباره نقد به عملکرد سازمان فناوری اطالعات ایران هم باید گفت که بیش از 
 شود، غیر قابل گفتن است.می

آقای وزیر  اقتضای کار سازمان فناوری اطالعات ایران بر اساس آن چه که مطلوب نظر وزیر است، خواهد بود. مثال
که  هاییتصمیم گرفتند که آن چه که در حوزه کسب و کارهای نوپا راه افتاده است یا موضوعات مرتبط با وام و فعالیت

توانیم برای این ها انجام دهیم به معاونت فناوری واگذار کنند. سازمان فناوری اطالعات ایران هم  سایت آن را نرهداری می
 به آن ها نیروهای خود را اعزام کردم تا کار زمین نماند.کند. من حتی برای کمک می

 میلیارد تومانی از فعاالن حوزه کسب و کار مجازی 465حمایت 

میلیارد تومان برای حمایت از فعاالن این عرصه  465مبلغ ایم،نامه ای که با بانک ملی و صندوق امید داشتهبراساس تفاهم
 در نظر گرفته شده است.

 کنندعاالن کسب و کارهای مجازی از اینستاگرام استفاده میدرصد ف 47

درصد آن ها از اینستاگرام استفاده  47ای که شهریورماه از فعاالن کسب و کارهای مجازی تهیه کرده ایم، براساس پرسشنامه
 کنند.می

 اقدام کالن برای شورای عالی فضای مجازی 53تعیین 

ت؟ اند که آنجا قرارگاه اسمجازی تا هفته پیش کجا بوده است ؟ مرر رهبری نفرموده نکته دیرر این که شورای عالی فضای
اقدام کالن برای شورای عالی فضای   53سند فعالیت این شورا تدوین شده است.  99محل تقسیم کار است؟ شهریور ماه 

 مجازی در نظر گرفته شده است. اما اقدامات انجام شده است؟

اند تا زیرساخت ها را به حدی برساند که پاسخ گو باشد. وری از سازمان فناوری اطالعات خواستهوزارت ارتباطات و فنا
اما من توانم را باید کجا برذارم که تکلیفم را انجام دهم؟ تا اگر مشاهده کردم که ناقص است جای دیرر پیریری کنم.با وزارت 

و ای انجام شده تا با تعیین یک سخنرقسیم کار و پیوست رسانهارشاد با شورای عالی فضای مجازی جلسات متعدد داریم و ت
 رسانی شود.اطالع

 خانه مخالف تعیین جایگزین داخلی برای اینستاگرام هستندبرخی از وزارت



درباره مسائل فنی هم باید گفت که ما هر روز درباره این مسئله جلسه داشتیم. خیلی از جمعه ها جلسه گذاشتیم، نه اینکه 
ای که برای گیری شد. مثال همین الیحهها تصمیمها و مثال خرید سرورا دور هم بنشینیم. بلکه در مورد زیرساختصرف

ها مخالف این هستند. مخالف تعیین حمایت از کسب و کارهای دیجیتال آماده کردیم، بعضی از افراد بعضی از وزارتخانه
 جایرزینی برای اینستاگرام هستند.

 ه از فعاالن حوزه کسب و کارهای مجازیحمایت ویژ 30

های مالیاتی، تسهیالتی، تبلیغاتی، مختلف اعم از حمایت نوع حمایت 30ای حوزه کمیته دیجیتال دولت با تشکیل کارگروه ویژه
 های فنی ذخیره سازی و ... را به تصویب هیئت دولت رسانده و ابالغ شده است.قرار پرداخت، حمل و نقل، زیرساخت

 های اعالمی از کسب وکارهای مجازی محقق شودحمایت 

های مذکور محقق شود. مهمترین  آن ها شاید بخش های مالیاتی باشد. مثال گفته شود که اگر البته باید تالش شود که حمایت
نظر  ای وی دربه پیام رسان داخلی بیاید، این مقررات بر کسب و کاری در اینستاگرام بدون پرداخت مالیات بوده است اگر

 دهند.دیجی کاال یا در دیوار تخفیفاتی به او می شود. مثال در روبیکا،گرفته می

وگوهایی با وزارت اقتصاد و امور دارایی انجام شده که افرادی که مجوز کسب و کار خانری از وزارت رفاه یا از گفت
 شته باشند.سال نیازی به دفتر مالیاتی ندا 2تا  اند،وزارت اقتصاد گرفته

های اجتماعی داخلی در نظر گرفته یعنی یک امتیاز قانونی برای کسب و کارهایی که در اینستاگرام بوده است، در شبکه
 شود.

 های اجتماعی داخلیای قوی برای تحریک مردم به مهاجرت به شبکهضرورت تشکیل کمپین رسانه

تحریک فعاالن کسب و کارهای مجازی و مردم و افکارعمومی ای قوی و سنرین برای تشویق و باید یک کمپین رسانه
 های اجتماعی داخلی حرکت کنند.طراحی و اجرایی شود تا مردم و افکارعمومی به سمت شبکه

 های ایران در فضای مجازیهای اجتماعی درباره سیاستارائه اطمینان خاطر به شبکه

اید بهای داخلی ورود کنند،خواهند به پلتفرمدیجی کاال یا باسالم که میهای اجتماعی مانند از سوی دیرر برخی از شبکه
 کند.های نظام تغییر نمیمطمئن شوند که سیاست

 طرح صیانت در مرحله پایانی قرار دارد

ها درباره طرح صیانت در شورای فضای مجازی تعیین و مصوب شده است که برای قانون گذاری در برخی از چارچوب
 جلس قرار گرفته است.اختیار م

 مدیریت فضای فیسبوک در عراق از سوی نیروهای انقالبی

دولت عراق فیسبوک را مسدود نکرده بلکه مدیریت آن در اختیار نیروهای انقالبی عراق است. یعنی نیروهای انقالبی آن 
 ان چنین انسجامی را نداریم.کنند که فضا کامال در اختیار آن ها است. اما ما در ایرقدر در این شبکه فعالیت می

 تکالیف دستگاه ها و نهادهای مرتبط با فضای مجازی مشخص شده است

های اجتماعی داخلی طلبد. باید فضا را برای حضور اکثر مردم در شبکهمدیریت فضای مجازی الزامات خاص خود را می
ز مسیر حرکتی خود به طور مداوم بازخورد می فراهم کرد. ولی مسئله این است که ما در یک فضای جنری قرار داریم. ا

ه شود کتنظیم و تدوین می جلسهشود. صورتگیریم. در جلسات مشرک در این باره تبادل موضوع و تصمیمی گیری می
 مثال تکلیف سازمان فناوری اطالعات ایران چیست؟ تکلیف دیرر نهادها و دستراه ها چیست؟

 های اجتماعیتماد سازی افکارعمومی به شبکههای مختلف برای اعهماهنگی دستگاه



های اجتماعی داخلی مسئوالن دستراه های امنیتی و قضایی هماهنری شده برای اعتماد سازی افکارعمومی و مردم به شبکه
ا این یاند در این فضا هم حضور دارند. همان دختر یا پسری که تبلیغات داشتهاست. مثال شما ویترین روبیکا را نراه کنید،

 هایی هم منتشر شده است.که در برخی از نظرات مردم فحاشی

گوید که فعال تحمل کنید. ظرفیت مردم و افراد به یک شکل نیست. یا این که یکی از افراد نماینده دادستان در این باره می
ه ین که خیلی خوب است کگفته که ما از طریق روبیکا کشف کردیم که اغتشاشاتی در شهر فالن هماهنگ شده است. خوب ا

 شما چنین احاطه ای را پیدا کرده اید.  این که خیلی مناسب تر از این که طرف در محیط رمز شده واتس اپ اقدام کند.

 های داخلیرسانهایی برای تشویق و هدایت مردم به سوی پیامتالش

داخلی از جمله اقداماتی برای توسعه زیرساخت  اقداماتی برای تشویق و هدایت مردم و افکارعمومی به سمت پیام رسان های
 های شبکه های اجتماعی داخلی صورت گرفته است.

 تالش دولت برای گسترش شبکه فیبر نوری در سراسر کشور

 شود. اندازیمهمترین استراتژی در حوزه فناوری کشور و مقابله با تقالی دشمن این است که یک شبکه پرسرعت قوی راه

هزار میلیارد تومان از محل درامد خود از حق السهم  اپراتور را برای اجرای طرح فیبر  20ه سال مبلغ دولت برای س
نوری در نظر گرفته است.مثال در برخی از  شهر های کوچک و برای روستاها در حال انجام است. برای تمام استان ایالم 

 اندازی شده است.این شبکه راه

 المللی درباره ممنوعیت فعالیت ماهواره استارلینکبین نگاری ایران با مراجعنامه

المللی صورت گرفته است. از آن ها شکایت هایی برای جلوگیری از فعالیت ماهواره استارلینک با مراجع بیننرارینامه
 توانند بدون اجازه از فضای ایران استفاده کنند.شده که نمی

 دامات زیربنایی فیبر نوریوعده وزیر کشور برای همکاری در گسترش اق

ای با مسئوالن سازمان فناوری اطالعات ایران برای گسترش اقدامات زیربنایی شبکه فیبر سردار احمد وحیدی در جلسه
 نوری وعده داده است.

 ای استهای ماهوارهاندازی شبکه پرسرعت داخلی مهمترین راهکار مقابله با منظومهراه

 اندازی شبکهای اینترنت، راههای ماهوارهذی صالح مهمترین راهکار مقابله با منظومهبراساس مصوبه دستراه های 
 پرسرعت داخلی است. این مصوبه تقدیم رهبر انقالب هم شده است.

 اندازدارسال پارازیت سالمتی مردم را به خطر می

سال شود،  این پارازیت تبعات سالمتی دارد. برخی معتقد هستند که باید برای کنترل ماهواره ها پارازیت بر روی آن ها ار
 برای کشور هزینه دارد.

 الیحه دولت برای حراست از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی

الیحه حراست از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی در هیئت دولت در دست بررسی است که در نظر است با قید دو 
 ارسال شود. فوریت برای تصویب به مجلس شورای اسالمی

 رسان داخلی که مردم آن را انتخاب کنند ملی استهر پیام

ها  کمک های فعال شامل بله، سروش، ایتا هستند. ما به آنرسانایم که پیامپیام رسان منتخبی را اعالم نکرده ایم بلکه گفته
 می کنیم ولی منتخب ما نیستند.

م ایم که پیاها ملی است؟ ما هم جواب دادهرساناعالم کنید که کدامیک از این پیاماند که شما ای از ما خواستهباردیرر در نامه
اللهی و برای جوانان این کشور هستند. آن ها  برای ها حزبرسانرسانی که مردم انتخاب کنند، ملی است. هر سه این پیام

 کنند.این کشور کار می



 های داخلیرسانامدستور اکید وزیر ارتباطات برای کمک رسانی به پی

ها و های داخلی از سرورهای مازاد دستراهرسانوزیر ارتباطات و فناروی اطالعات دستور داده که برای کمک به پیام
ها و دستراه ها برای تامین میلیارد تومان قرارداد همکاری با شرکت 150سازمان ها استفاده شود. طی ماه گذشته در حدود 

 ی داخلی منعقد شده است.هارساننیازهای پیام

مثال شبکه پیام رسان ایتا در هفته اول مهاجرت برخی از کاربران، دچار اختالل شد. تمام امکانات را برای رفع اختالل آن 
 به کار گرفتیم.

 مکان تبادل ترافیک کامال اشباع شده است

اع شده است. باید یک سطح باالتر را برای تبادل مکان تبادل ترافیک ایرانسل و همراه اول و  مجموعه های دیرر کامال اشب
 های اجتماعی نداریم. زیرا فاصله آن ها با هم خیلی زیاد است.به کار گرفت. البته محدودیتی برای هیچ یک از شبکه

 های اجتماعی در ایران یک بحث حاکمیتی استارتقای شبکه

ی است. برگشت سرمایه مثل خارج کشور ندارد.اگر یک های اجتماعی در ایران یک بحث حاکمیتموضوع ارتقای شبکه
شبکه اجتماعی میزان قابل توجهی از حجم یوزرها را نداشته باشد، از نظر سوددهی به صرفه اقتصادی نیست. االن نررانی 

 توانیم صرفه اقتصادی ایجاد کنیم.  این است که چطور در دراز مدت می

 آماری از فعاالن کسب و کارهای مجازی

 شوند.گروه تعریف می 8دهد که مجموع فعاالن این حوزه در ررسی فعالیت کسب و کارهای مجازی نشان میب

ای کنند. یک تعداد افرادی هستند که در فضای حقیقی صاحب مغازهگروه اپراتورها هستند که خدمات شبکه را ارائه می 2
ی هستند که به خاطر مسائل مالیاتی مغازه خود را تعطیل کنند. یک گروه افرادهستند و در فضای مجازی هم فعالیت می

 دهند.گروه هایی هم در خانهکنند. یک گروه فقط تبلیغات میای با کمک فضای مجازی کار میاند و به صورت زیر پلهکرده
 کنند. البته آمار دقیقی از آن ها وجود ندارد.فعالیت می

 های آسیب دیده مجازیاندازی سایتی برای حمایت از کسب و کارراه

ده است. اندازی شاند، راهسایتی برای شناسایی و حمایت از کسب وکارهای مجازی که با توقف فعالیت اینستاگرام آسیب دیده
 خانه صمت یا اصناف باید در این باره همکاری کنند.وزارت

 هر فناوری زمان بلوغ خاص خود را دارد

ان بلوغ خاص خود را دارد. باید زمان آن فرا برسد. مثال در ایام راهپیمایی اربعین نکته مهم دیرر این که هر فناوری زم
بت توانستید از روبیکا با شماره ثاشبکه کالوت را از عراق با همراه اول باز کردیم. یعنی شما در صورت داشتن اینترنت می

 دلیل مشکالت فنی نتوانست از آن استفاده کند.در ایران و شماره موبایل به صورت مجانی تماس بریرید. اما روبیکا به 

 پایان گزارش آخرین وضعیت پیامرسان ها و شبکه های در فضای مجازی

 

 

 اجتماعی های شبکه در ترندها

ر و اجتماعی توییتهای اجتماعی است. این گزارش شامل موضوعات مهم در شبکهگزارش پیش رو، بررسی موضوعات ترند شبکه

 جتماعی است.تلگرام در شبکه ا

 های اجتماعیبخش اول: موضوعات ترند در شبکه



 ابر موجودیت کانال های تلگرام
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 ابر موجودیت پست های موجودیت خاش در کانال های تلگرام 1.2



  

 های تلگرامی تاکید داشتند:ها در کانال و گروهرسانهابرموجودیت کلمه خاش، با توجه به 

ش و بلوچستان به اغتشااند و با دعوت مردم سیستان طلب از روز گذشته تمام توان خود را پای کار آوردههای معاند و تجزیهرسانه

های مختلف استان را ملتهب کنند. در این میان ظهر امروز تجمعات مختصری پس از اند تا فضای شهرستانو آشوب، تالش داشته

ها همچنان برگزاری نماز جمعه اهل سنت شهرهای زاهدان، سراوان و راسک شکل گرفت که با وجود متفرق شدن عوامل، این رسانه

اجتماعی تالش دارند فضای این سه شهر را ملتهب نشان دهند. در این میان بیشترین تنش در شهرستان خاش ایجاد  هایدر شبکه

شده که پیرو آن اغتشاشگران به هجوم مسلحانه سمت فرمانداری و به آتش کشیدن خودروها و اموال عمومی اقدام کردند و در حال 

 های معاند تبدیل شده است.انهحاضر اخبار این شهر به میدان اصلی جوالن رس

 

 

 

 

 اطالعات موجودیت رییسی در کانال تلگرام .2



 

 

 های رییسی در کانال های تلگرامابر موجودیت پست 2-2

 

 ؛این هفتهبا توجه به ترند رییسی در 

شعاع قرار  رئیسی را تحترسانه های معاند تالش کردند تا با استفاده از وضعیت اقتصادی کشور و به ویژه قیمت دالر، این سیاست 

دهند. همچنین با اغتشاشات صورت گرفته در یک ماه و نیم گذشته، اخبار منفی فراوانی در بازارهای مالی منتشر شده است که این 

ا همساله تا حدود زیادی باعث شکل گیری روند هیجانی و منفی در بازار ارز شده است. از این رو، کلید واژه رییسی در این روز

میلیون بار دیده شده است؛  100در این رابطه منتشر شده است. این مطالب بیش از  تلگرامی هزار پست 7رند شده است و حدود ت



رده های اجتماعی این موضوع را دنبال کدهد تنوع بیشتری از کاربران شبکهکننده مواجه هستیم که نشان میاینجا نیز با اعدادی خیره

 اند.و مطالب آن را فوروارد کرده

 اطالعات موجودیت جام جهانی در کانال تلگرام .3

 

 موجودیت سارینا اسماعیل زاده در کانال های تلگرامابر موجودیت پست های  3-1 

  

 

برداری را برای دهد بیشترین بهرهاند از حوادثی که در داخل ایران اسالمی رخ میهای معاند همواره تالش کردهجریانات و رسانه

 جریانات آشنا هستند، به روشنی ها و اهداف اینضربه زدن به کشور داشته باشند و این موضوع برای مردم کشورمان که با توطئه

رین تدر مهم تیم ملی فوتبال ایران تر است؛ تعلیق حضورمشخص است. اما حاال ماموریت جدیدشان موضوعی بسیار بااهمیت

https://www.farsnews.ir/special/تیم%20ملی%20فوتبال%20ایران
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ب در های کاذآفرینیشویم طبیعتاً صدای اعتراض و همچنین حاشیهتر مییکجهانی نزدتورنمنت فوتبال جهان. هر چه به آغاز جام

ود شجهانی انجام میهای مستمری برای حذف ایران از جاماین باب بیشتر از قبل خواهد شد. بدون تردید در روزهای آینده، تالش

 ید کند.ملی ایران را تهد ترین خطری تیمها ثمر بدهد و کوچکاما بعید است این تالش

 در کانال تلگرامکرج اطالعات موجودیت  .4

 

 در کانال های تلگرامکرج ابر موجودیت پست های موجودیت  4-1

 

 

 

زار و ها به ایستادن به آقزوین با نخاله و سنگ و مجبور کردن ماشین-از کرج با مسدود کردن اتوبان کرج اغتشاشگران در بخشی

های سرد و گرم به یک واحد پلیس حمله کردند که منجر به زخمی ای از اشرارتروریست با سالحاذیت مردم پرداخته و در ادامه عده



ند با سوءاستفاده از این طریق نیروهای انتظامی و امنیتی سعی دارند تا با بزرگنمایی های معارسد رسانهشدن چند تن شد. به نظر می

مخاطبان  ها بیایند و آنها نیز درگیر شوند. اگردر برخی از خبرها و نیز گاه دروغ گویی حتی مردم بیشتری را تهییج کنند تا به خیابان

های ها با طراحی دستگاهو در آن تفکر نمایند حتما خواهند دید که این رسانه دهند به خوبی دقت کنندها انجام میبه آنچه این رسانه

 ها  هستند.انداختن جنگ خیابانی در این سرزمین و کشته شدن ایرانی، سیا، موساد و... به دنبال راه6امنیتی ام آی -جاسوسی 

 های توییتر فارسیابر موجودیت پست

 
 

 دان شرکت میهن، نازنین بنیادی و زاه، مریوانیتر در هفته اخیر، موضوعات ترند های تویبا بررسی ابرموجودیت پست

 مسائل مهم و داغ شبکه اجتماعی بوده است.از 

 

 توییتر فارسیمریوان اطالعات موجودیت  .5

 

 

 



 توییتر فارسی مریوانابر هشتگ پست های موجودیت  5-1

 

های معاند و ضدانقالب همواره تالش کرده اند با دروغ پراکنی و فریب مردم از آب گل آلود ماهی بگیرند و از هر فرصتی رسانه

این افراد و رسانه ها در هر اتفاقی روزانه صدها خبر دروغ منتشر می کنند و محصوران  هم برای اهداف خودشان استفاده می کنند.

دادند که گویی مجازی در وقایع تلخ اخیر در حال فروش آرزوهای خود به مخاطب ایرانی بودند. فضا را به نحوی جلوه میفضای 

ساله مریوانی که روز جمعه در خانه  ۳۵بانوی « نسرین قادری»ها برخی آشوبگران به بهانه فوت مرحومه کار تمام است! در  این روز

نبه با اقدامات هنجارشکنانه فضای شهر مریوان را ناآرام کردند. البته این براندازان مجازی به اش در تهران درگذشت، امروز یکش

تنهایی محلی از اعراب ندارند. این بلوک غرب است که با گسیل ارتش سایبری خود به سمت فضای مجازی ایران درصدد است 

 ها به دست بیاورد.زنیهای تهران به دست نیاورده، در هشتگآنچه از غرب آسیا و خیابان
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 ابر هشتگ پست های موجودیت شرکت میهن توییتر فارسی 6.1

 

عاند های مهای باری شرکت میهن با نیروهای امنیتی منتشر شد. در رسانهبر همکاری کامیون های اجتماعی خبری مبنیدر شبکه 

ادعا شده است که شرکت میهن با مراکز امنیتی ضد شورش همکاری کرده است و نیرو های ضدشورشی را در کامیون های باری 

 و امن نیرو های امنیتی انجام شده است. این شرکت مستقر کردند. ادعا شده است که این اقدام در پی انتقال سریع

این خبر ابتدا از سوی روزمره نویسان جریان معاند منتشر و بشدت وایرال شد و اکنون کمپین گسترده ای مبنی بر عدم حمایت و 

حصوالت یه مخرید مردم از محصوالت این شرکت معروف و سابقه دار به راه افتاده است. از طرفی طرح های گرافیکی متعددی نیز عل

این شرکت طراحی و منتشر شده است که در آن بستنی ها و محصوالت لبنی این شرکت را آغشته به خون مردم نشان میدهد. جریان 

معاند مدعی است این کامیون ها نیروهای امنیتی را در خیابان حجاب پیاده کرده و اولین بار در این منطقه مشاهده شده است؛ اما 

 از این ادعای خود منتشر نکرده است.هیچ سند تصویری 



 تحلیل عواطف موجودیت شرکت میهن توییتر فارسی 6-2 

 

 های موجودیت شرکت میهن توییتر فارسیلیست موضوعات جدید پست 6-3
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 توییتر فارسی نازنین بنیادیابر هشتگ پست های موجودیت  7.1



   

 های کنند فضای سیاسی را برای شکل گیری نشستدولت آمریکا با تحریف و وارونه نمایی حقایق مرتبط با ایران تالش می

ه از یکسری افراد معلوم الحال با شورای امنیت و رویکردهای سیاسی علیه ایران فراهم کنند و نکته جالب هم این است ک

خواهند در این نشست دعوت کنند تا علیه ایران صحبت کنند. اظهارات نازنین بنیادی و سایر مطالبی که هویت ایرانی می

در جلسه شورای امنیت مطرح شد با وجود تبلیغات گسترده رسانه های فارسی زبان معاند دستاوردهای ناچیزی به دنبال 

ای به ژهبه شکل وی« جنگ ترکیبی»ین نکته را روشن کرد که ضد انقالب در این به تعبیر رهبر معظم انقالب داشت؛ اما ا

 الحال متوسل شده است.سازی از عناصر معلومتاکتیک قهرمان

 تحلیل عواطف موجودیت نازنین بنیادی توییتر فارسی 7.2

 

 فارسی توییترنازنین بنیادی لیست موضوعات جدید پست های موجودیت  7.3



 

 

 

 توییتر فارسی  اطالعات موجودیت زاهدان .8

 

 

 توییتر فارسی  ابر هشتگ پست های موجودیت زاهدان8-1



 

های اخیر با تحریکات خود به ناامنی در سیستان و بلوچستان دامن عبدالحمید امام جماعت مسجد مکی زاهدان که در هفته مولوی

های نماز جمعه خواستار برگزاری رفراندوم با حضور ناظران بین المللی در جمهوری اسالمی شده است، این در حالی زده، در خطبه

هزار  243ی توییتر بسیار بحث برانگیز بوده است. در واقع این سخنان با هشتگ زاهدان با است که این سخنان در شبکه اجتماع

 ریتویت از بحث داغ هفته اخیر توییتر بوده است.

 توییتر فارسی  تحلیل عواطف موجودیت زاهدان8-2

 توییتر فارسی  لیست موضوعات جدید پست های موجودیت زاهدان 8-3



 

 

 

 کشور خبرگزاری سایر با فارس خبرگزاری ای مقایسه گزارش

ایرنا و باشگاه خبرنگاران -مهر-گزارش مقایسه سایت خبرگزاری فارس با )تسنیم

 جوان(

. این تهیه شده است  similarweb.comتوسط سایت  1401آبان  15این گزارش در 

 روز گذشته است . 28گزارش مربوط به 

 



 

رس با رقبا را نشان میدهد.رتبه فارس در در عکس فوق رتبه های کشوری و جهانی فا

 است و نسبت به بقیه باالتر است. 14ایران 

 

 

میزان ترافیک 
سایت فارس در 

روز  28فاصله 
که گذشته 

خبرگزاری فارس 
دارای بیشترین 
ترافیک بوده است. 
عددها به ملیون 
است فارس 

 ملیون بازدید55

 
 



میزان 
بازدیدها بر 
اساس 
کامپیوتر 

یا دسکتاپ 
 موبایل

 
فارس تقریبا 

درصد از 5
دسکتاپ 
بازدید داشته  

درصد 95و  
بازدید 
کنندگان با 
موبایل بوده 
 اند.

 
بیشترین 
بازدید از 
موبایل 
مربوط فارس 
 است.

 
کمترین 
بازدید 
دسکتاپ نیز 
مربوط به 
 فارس است.

 

 

 

 

 



( Daily avg. visitsروز گذشته دارای باالترین ) 28در جدول فوق خبرگزاری فارس در 

 بازدید روزانه است .

  

 است . مهر( مربوط به visit durationاما بیشترین زمان ماندگاری کاربران )

( در خبرگزاری فارس از bounce rateخوشبختانه شاخص پرش و یا خروج از سایت )

درصد از 51.66بقیه کمتر است و این امتیاز خوبی برای خبرگزاری فارس است عدد 

 متر است .و نسبت به بقیه سایتها بهتر است.بقیه ک

 

 

 

 

در نمودار فوق آمار بازدید ماهانه را نشان میدهد  که خوشبختانه سایت فارس نسبت 

 ملیون بازدید برای فارس ثبت شده است. 55به بقیه رقبا بازدید باالتری داشته است . 

 

 



 

 

سایتها را به تفکیک نشان اما در نمودار فوق که بسیار مهم است اینجا ورودیهای 

 میدهد

 

( باالترین عدد مربوط به فارس است یعنی اکثر کاربران با directورودی مستقیم )-1

 نوشتن نام خبرگزاری فارس مستقیم وارد سایت فارس شده اند.

 

 (emailورودی ایمیل )-2

 ( ورودي و لینک از دیگر سایتهاreferralsورودی ارجاعی )-3

 (socialهای اجتماعی)ورودی شبکه -3

یعنی ورودی از طریق جستجوهای  (organic searchورودی جستجوهای ارگانیک )-4

کاربران در گوگل است که متاسفانه اینجا خبرگزاری فارس دارای کمترین ورودی از 

طریق جستجوها در گوگل است .اما خبرگزاری ایرنا دارای باالترین ورودی از 

 جستجوهای گوگل است.

 

 



 

 گزارش فوق میزان بازدید از شبکه های اجتماعی را نشان می دهد

 بیشترین بازدید اینستگرام مربوط به فارس است .اینستگرام : -1

 بیشترین بازدید مربوط به ایرنا است. توییتر: -2

 مهر  یوتیوب : -3

 بیشترین ارجاع به فارستلگرام:-4

 فارس  فیس بوک:-5

 بیشترین ارجاع به  باشگاه خبرنگاران جوان است.دیگر شبکه های اجتماعی:-6

 

 گزارش مقایسه سایت خبرگزاری فارس با )همشهری آنالین و خبرآنالین(

. این تهیه شده است  similarweb.comتوسط سایت  1401آبان  15این گزارش در 

 روز گذشته است . 28گزارش مربوط به 

 

 

ا رقبا را نشان میدهد.رتبه فارس در در عکس فوق رتبه های کشوری و جهانی فارس ب

 32و همشهری رتبه  12است و نسبت به بقیه باالتر است. خبر آنالین رتبه  14ایران 

 ایران است.



 

 

میزان ترافیک 
سایت فارس در 

روز  28فاصله 
که گذشته 

خبرگزاری فارس 
دارای بیشترین 
ترافیک بوده است. 
عددها به ملیون 
است فارس 

ر خبملیون بازدید 55
آنالین دارای بازدید 

 ملیونی 59

 

 

میزان 
بازدیدها بر 
اساس 
کامپیوتر 
دسکتاپ یا 
 موبایل

 
فارس تقریبا 

درصد از 5
دسکتاپ 
بازدید 
داشته  و 

درصد 95
بازدید 
کنندگان با 
موبایل بوده 
 اند.

 
 

 

 

 



 

 

( بازدید Daily avg. visitsروز گذشته دارای باالترین ) 28در جدول فوق خبرآنالین در 

 روزانه است .

  

 است . خبرآنالین( مربوط به سایت visit durationبیشترین زمان ماندگاری کاربران )  

( در خبرگزاری فارس از bounce rateخوشبختانه شاخص پرش و یا خروج از سایت )

درصد از 51.66بقیه کمتر است و این امتیاز خوبی برای خبرگزاری فارس است عدد 

 است .و نسبت به بقیه سایتها بهتر است. بقیه کمتر

 

 

 



 

در نمودار فوق آمار بازدید ماهانه را نشان میدهد  که خبر آنالین دارای بازدید بیشتری 

 ملیون بازدید ماهانه است.  55ملیون بازدید در مقابل فارس دارای 59است و ماهانه 

 

 

 

 

سایتها را به تفکیک نشان  اما در نمودار فوق که بسیار مهم است اینجا ورودیهای

 میدهد

 

( باالترین عدد مربوط به فارس است یعنی اکثر کاربران با directورودی مستقیم )-1

 نوشتن نام خبرگزاری فارس مستقیم وارد سایت فارس شده اند.

 

 (emailورودی ایمیل )-2

 ( ورودي و لینک از دیگر سایتهاreferralsورودی ارجاعی )-3

 (socialهای اجتماعی)ورودی شبکه -3

یعنی ورودی از طریق جستجوهای  (organic searchورودی جستجوهای ارگانیک )-4

کاربران در گوگل است که متاسفانه اینجا خبرگزاری فارس دارای کمترین ورودی از 

طریق جستجوها در گوگل است .اما  همشهری آنالین دارای بیشترین ورودی گوگل 

 است.

 

 



 

 ان بازدید از شبکه های اجتماعی را نشان می دهدگزارش فوق میز

 بیشترین بازدید اینستگرام مربوط به فارس است .اینستگرام : -1

 بیشترین بازدید مربوط به فارس است. توییتر: -2

 خبرآنالین  یوتیوب : -3

 بیشترین ارجاع به فارستلگرام:-4

 بیتشرین ارجاع به فارسفیس بوک:-5

 بیشترین ارجاع به  همشهری است.اعی:دیگر شبکه های اجتم-6

 

-خبرگزاری صدا و سیما -ایسنا-گزارش مقایسه سایت خبرگزاری فارس با )تابناک

   مشرق و ایسنا(

. این تهیه شده است  similarweb.comتوسط سایت  1401آبان  15این گزارش در 

 روز گذشته است . 28گزارش مربوط به 

 

 



در عکس فوق رتبه های کشوری و جهانی فارس با رقبا را نشان میدهد.رتبه فارس در 

 است و نسبت به بقیه باالتر است.     14ایران

 

 

میزان ترافیک 
سایت فارس در 

روز  28فاصله 
که گذشته 

خبرگزاری فارس 
دارای بیشترین 
ترافیک بوده است. 
عددها به ملیون 
است فارس 

 ملیون بازدید55

 
 

میزان 
بازدیدها بر 
اساس 
کامپیوتر 
دسکتاپ یا 
 موبایل

 
فارس تقریبا 

درصد از 5
دسکتاپ 
بازدید 

  95داشته  و 
درصد بازدید 
کنندگان با 
موبایل بوده 
 اند.

 
 بیشترین

بازدید از 
موبایل 
مربوط 
فارس 
 است.

 



 
کمترین 
بازدید 
دسکتاپ نیز 
مربوط به 
فارس 
 است.

 

 

 

 

( Daily avg. visitsروز گذشته دارای باالترین ) 28در جدول فوق خبرگزاری فارس در 

 بازدید روزانه است .

  

خبرگزاری ( مربوط به سایت visit durationاما بیشترین زمان ماندگاری کاربران )

 مشرق است .

( در خبرگزاری فارس از bounce rateخوشبختانه شاخص پرش و یا خروج از سایت )

در صد از 51.66بقیه کمتر است و این امتیاز خوبی برای خبرگزاری فارس است عدد 

 بقیه کمتر است .و نسبت به بقیه سایتها بهتر است.

 

 



 

 

میدهد  که خوشبختانه سایت فارس نسبت  در نمودار فوق آمار بازدید ماهانه را نشان

 ملیون بازدید ماهانه55به بقیه رقبا بازدید باالتری داشته است جهش تا   

 

 

 

 

اما در نمودار فوق که بسیار مهم است اینجا ورودیهای سایتها را به تفکیک نشان 

 میدهد

 

 است تابناک( باالترین عدد مربوط به directورودی مستقیم )-1



 

 (emailورودی ایمیل )-2

 ( ورودي و لینک از دیگر سایتهاreferralsورودی ارجاعی )-3

 (socialورودی شبکه های اجتماعی)-3

یعنی ورودی از طریق جستجوهای  (organic searchورودی جستجوهای ارگانیک )-4

ست. و کاربران در گوگل است اما ایسنا دارای باالترین ورودی از جستجوهای گوگل ا

 در مرتبه دوم صدا و سیما است

 

 

 

 

 گزارش فوق میزان بازدید از شبکه های اجتماعی را نشان می دهد

 بیشترین بازدید اینستگرام مربوط به فارس  است .اینستگرام : -1

 فارس  توییتر: -2

 صداو سیمایوتیوب : -3

 بیشترین ارجاع فارستلگرام:-4

 بوده است.بیشترین ارجاع به فارس فیس بوک:-5

 بیشترین ارجاع به   تابناکدیگر شبکه های اجتماعی:-6

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


