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

ی، فضای مجازبمنظور ضرورت آشنایی و اطالع رسانی دقیق تر از آخرین اخبار و تحوالت پشت پرده سیاست ، شایعات،  

مطالبات واقعی و غیر واقعی مردم،ترندهای فضای مجازی،تحوالت منطقه و حوزه بین الملل، رصد مطالب منتشر شده در 

خصوص اهم شبهات مربوط به مقام معظم رهبری، سران قوا و فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی و چهره های خبر 

ی سراسر کشور، خبرنامه ویژه ای به همت جمعی از صاحبنظران رسانه جمع آوری ساز هفته و همچنین آخرین وضعیت امنیت

این بولتن با توجه به مشغله ها و تراکم کاری صرفا جهت بهره برداری سردار سرلشکر پاسدار حسین . و تدوین شده است

 .سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی تنظیم و ارایه شده است

 

 رهبری معظم مقام به ربوطم های شنیده

 آبان 13ابراز رضایت و شادمانی رهبر انقالب از حضور پرشور مردم در راهپیمایی 

آبان به ویژه در  13غالمعلی حدادعادل در نشست شورای ائتالف گفته حضور پرشور و تعیین کننده مردم  در راهپیمایی 

   .از خود ایشان شنیدم که خیلی از این حضور  خوشحال شدندمن بدون واسطه . تهران سبب خرسندی رهبر انقالب شده است

 تقدیم گزارشی از عملکرد پیمان جبلی به رهبر انقالب

 .گزارشی از عملکرد پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما تقدیم رهبر انقالب شده است

 یکوقت خود را نبازید.فضا قابل مدیریت است: مقام معظم رهبری

ی بودیم اشاره کرد به جلسه خصوصی گفت که آقا خیلی پرروحیه و پرانگیزه بودند و گفتند این فضایی که ما پیش آقای اشتر

مان با تان بگویید ما مبارزهبینید به کارکنان زیرمجموعهدر میدان است قابل مدیریت است، یک وقت نبازید این فضا را می

 .سران استکبار است

ین دو در دستور ا. ند که روی انگیزه نیروهای مسلح تاکید بکنید و روی معیشتشان تاکید بکنیدای را اشاره کرده بودو یک نکته

 .کار باشد

  

 

 

 نظر رهبر انقالب مبنی بر حرام بودن سکوت در دفاع از اسالم و نظام

شاط رهبری خیلی بان. موگویی داشتهللا شب زنده دار در حاشیه درس خارج خود گفته که من با رهبر انقالب دیدار و گفتآیت

 .و سرحال بودند و چند جمله ای درباره مسائل اخیر فرمودند که اگر ما به وظیفه خود عمل کنیم، خداوند ما را یاری می کند
همچنین فرمودند که اگر هر کسی از دست او کاری برای نصرت اسالم و نظام بر بیاید انجام ندهد این حرام است و اگر 

 .تسکوت کند حرام اس

 هرکس از دستش کاری برای نصرت نظام بر می آید حرام است که سکوت کند: رهبر انقالب

ن دوستا برخی از. ای که خدمت رهبر معظم انقالب بودیمشب پنجشنبه در جلسه: دار نقل شده است کهشب زنده هللااز آیت

 .ی خاطر داشتندحاضر جلسه از حوادث اخیر ناراحت بودند و دغدغه



و  نون از این فرازای نیست؛ از ابتدای پیروزی انقالب تاکهیچ مسأله: »دوستان فرمودندرهبر معظم انقالب در مواجهه با این

ها و خواهد مسلط شود و جلوی پیشروی اسالم و ارزشکفر می. ا مروز جنگ اسالم و کفر است.ایمها فراوان داشتهنشیب

دهند و افرادی هم در داخل دارند اما هیچگونه دشمنان ناراحت هستند و این کارها را انجام می. های الهی را بگیردآرمان

 «اشته باشیم و اگر به وظیفه الهی خود عمل کنیم خداوند یاری خواهد کرددغدغه خاطری نباید د

هرکس از دستش کاری برای نصرت اسالم و نظام بر می آید حرام است که سکوت : »در ادامه رهبر معظم انقالب فرمودند

 «کند و کاری نکند

اما برخی دیگر این بیانات را متعالق به سال  برخی منابع می گویند این مواضع رهبر انقالب مربوط به چند روز گذشته است

 گذشته می دانند

 

 رهبری معظم مقام علیه شبهات اهم

 

 القای شبهه کانالیزه شدن رهبرانقالب توسط معاندین

 .معاند شبهه تکراری بی خبری و عدم آگاهی رهبری از وضعیت حقیقی جامعه را بار دیگر مطرح کردند هایرسانه

تحلیل نادرست رهبری از "در مطالب و اظهارات منتشر شده پس از دیدار اخیر رهبر انقالب با دانش آموزان، دو محور 

کانالیزه شدن رهبری و . م ترین محورها بوده اندمه" انتساب اعتراضات به دشمنان بر اساس دشمن محوری"و " اعتراضات

نرسیدن اطالعات درست به ایشان، تردید در جنگ ترکیبی و مقصر بودن سیاست خارجی نظام نیز در برخی از مطالب آمده 

 .است

 :مصادیق و محورهای شبهه

 :هایادداشت

ای، رهبر جمهوری اسالمی، روز چهارشنبه خامنهدر حالی که اعتراضات مردمی در ایران همچنان ادامه دارد، علی : بی نام

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

ایی از یکترین سخنرانی خود همچنین بار دیگر به آمریکا حمله کرد و گفت حمایت سیاستمداران آمراو در تازه«....وارد شدند

های آمریکایی از مردم ای پس از آن است که مقامگیری خامنهاین موضع. است« شرمیکمال ریاکاری و بی»مردم ایران 

ویژه زنان ایرانی حمایت کردند و همزمان با قطع اینترنت در ایران، واشینگتن اعالم کرد برخی معترض در ایران به

 .  های آمریکایی برای شهروندان ایران را از میان برداشته استتهای ارائه خدمات اینترنتی شرکمحدودیت

گیری تهدید کرد و های سراسری، آمریکا را به انتقامای در ششمین سخنرانی خود پس از آغاز اعتراضعلی خامنه: بی نام

ای، آمریکا را ز جمله خامنهروحانیون شیعه حاکم بر ایران ا.... ها در ایران ارائه دهداز اعتراض کوشید روایتی وارونه

. این نظام قرار دارند« دشمنان»پرده بسیاری از مشکالت کنونی ایران، اند پشتدانند و مدعیاصلی خود می« دشمن»
دار و غیرواقعی در ششمین های جهتاین سخنان پر از داده. ای هم روز چهارشنبه بار دیگر این ادعا را تکرار کردخامنه

ها و القای ها تالش برای منحرف کردن اعتراضها مطرح شدند و هدف از طرح آنای پس از آغاز اعتراضسخنرانی خامنه

 .دست داشتن کشورهای خارجی در طراحی و هدایت آن است

اش در تهران گفت که او اعتراضات اخیر رهبر جمهوری اسالمی در سخنانی در جمع گروهی از نوجوانان در حسینیه: بی نام

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

اش در جمع اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، دلیل اعتراضات سراسری ای در سخنرانی قبلیخامنه. را سرنگون کنند

 .ودخوانده ب« سالم فرمانده»را ناراحتی دشمنان از سرود 

ای در این سخنرانی هم در مورد حجاب، گشت ارشاد و نقض سیستماتیک حقوق زنان ایرانی سخن نگفت و تنها به شکل خامنه

ای برای معترضانی که با نیروهای سرکوبگرش مقابله خامنه. خواند« مسائل بیهوده و شهوترانی»ها را تلویحی این خواسته



هایش از ای در بخش دیگری از صحبتخامنه. ها خواهد رسیدگفت که به حساب آنکنند هم خط و نشان کشید و به مثل می

 .ای وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه تمجید کردهزار کلمه ۸بیانیه 

 حتی کار معمول. براساس سناریویی که در این بیانیه منعکس شد همه اعتراضات اخیر را آمریکا طراحی و اجرا کرده است

نگار یعنی نیلوفر حامدی و الهه محمدی برای خبررسانی درباره مرگ مهسا امینی و گزارش نوشتن درباره خانواده هدو روزنام

 هایهای آموزش جنگدوره»دیدن در  نگار را به آموزشو زادگاه مهسا به نقشه پیچیده آمریکا نسبت داده شد و این دو روزنامه

ای کوچک به اشتباه احتمالی در جمهوری اسالمی هیچ بخشی از این بیانیه حتی اشارهدر . متهم شدند« ترکیبی و براندازی نرم

ای به گرمی از این بیانیه استقبال کرده است حال علی خامنه. تواند مسبب نارضایتی عمومی باشد، نشده بودیا خطایی که می

 .  شان قرار دهندرا مبنای تصمیمات آتی« کشفیات»و از مدیران عالی نظامش خواسته تا این 

در جنگ ترکیبی چند : »آبان، از انقالب ملی ایران تفسیری عجیب داد و گفت ۱۱ای در سخنرانی چهارشنبه خامنه: بی نام

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

فهمی روی این حجم از کج«! ان آوردند اما ملت به دهن بدخواهان زد و آنها را ناکام گذاشتضربه زدن به ملت ایران به مید

توان نام نهاد جز مالیخولیا؛ چیز نمیروز است کشور را درگیر خود کرده است، هیچ ۵۰ای که تاکنون نزدیک به از واقعه

 .تهاست با آن درگیر اسمالیخولیایی که گویا رهبر جمهوری اسالمی مدت

ال پیش ای چند سمورد ذکر شما کجاست که بتواند جلوی آن را بگیرد؟خامنه« اقتدار امنیتی»اگر این جنگ ترکیبی است پس 

 کند اسراییل با هماهنگی با اروپاسال آینده را نبیند ولی اکنون کارش به جایی رسیده است که ادعا می ۲۵قول داده بود اسراییل 

بارز و مبرهن است که این یک انقالب ملی است !...و ماه در شلوغی و ناآرامی فرو برده است؟و آمریکا کشور را بیش از د

آباد تهران و از ارومیه تا زاهدان و انقالبی که همه اقشار ملت در آن مشارکت دارند و از نیاوران تا نازی! نه جنگ ترکیبی

 «!  سیدعلی سرنگونه: »گوینداز مشهد تا اهواز ملت یک صدا می

 :پ ن. پذیر استکنند آمریکا یک قدرت دست نخوردنی است؛ آمریکا کامالً آسیببرخی خیال می: علی خامنه ای: بی نام
فراموش نکن تا این جای کار خودت به تنهایی باعث ثبات اسرائیل شدی و اصل نظام  جمهوری اسالمی و تمامیت ارضی را 

 هم آسیب پذیر کرده ای

نان امروز خود گفته بود که عالئم زیادی وجود دارد که نظم کنونی جهان دارد تغییر پیدا میکند، نظم خامنه ای در سخ: بی نام

ی گسترش فکر مقاومت و جبهه-۳انتقال قدرت از غرب به آسیا  -۲انزوای آمریکا  -۱!  جدیدی بر جهان حاکم خواهد شد

! سال دیگر تمام می شود ۱۰ده بود که نفت آمریکا تا هم پیشبینی کر ۹۱مقاومت رهبر جمهوری اسالمی، پیشتر و در سال 
مشخصا می توان در جنگ اوکراین شاهد این مهم بود که یکی از مهترین قدرت های شرق یعنی روسیه، در ( که البته نشد)

 !یک باتالق فرو رفته، تا جایی که از ایران و کره شمالی درخواست سالح کرده

ط کشورهای عربی با اسرائیل و حتی توافق گازی لبنان با اسرائیل، مفهوم خود را از دست محور مقاومت هم با برقراری رواب

سال گذشته رهبری اش تعمیم داد و فهمید که  ۳۳همین چند ثانیه تحلیل های شخص اول مملکت را می توان به کل . داده است

ن و استفاده از منافع ارتباط با غرب و شرق، به جای صلح با جها. چرا سرنوشت کنونی کشور چنین تیره و تاریک شده است

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

ها را منتسب به دشمن آموزان واکنش نشان داد و آناو در این سخنرانی به صراحت به اعتراضات دانش: احسان مهرابی 

 .آموزان شده استبار است که رهبری، مجبور به رویارویی مستقیم با دانشدر عمر جمهوری اسالمی، این اولین. عنوان کرد
« نسل غیور جامانده»بشناسد، اما حاال، او مجبور به تهدید « سالم فرمانده»را با سرود « هادهه نودی»ای دوست دارد خامنه

آموزان را مخاطب خود ور شده که دانش، رهبر جمهوری اسالمی مجب۵۷بار در تاریخ پس از انقالب برای اولین....شده است

هاش سیدعلی دهه نودی»و « سالم فرمانده»قرار دهد و آنان را به دشمنان منتسب کند، آن هم تنها دو ماه پس از آنکه سرود 

 .؛ کامش را شیرین کرده بود«را فراخوانده

تلخی این اتفاق برای رهبری . نشان دهد آموزان واکنشای اما مجبور شده به صراحت به اعتراضات دانشهللا خامنهآیت

کرد و را در دهان خود مزمزه می« سالم فرمانده»ها شیرینی سرود جمهوری اسالمی از آن جهت مضاعف است که او، ماه

 .گفت که به او اطالع داده شده این سرود، در کشورهای زیادی اجرا شده استمی

 همه. انداز روشن در زمانی مشخصوانان باهوش و عاجز از ترسیم یک چشمدفاعیاتی سست، ناتوان در اقناع ج: رضا کمال 

بازی سیاسیون منزوی نظام است و سخنان امروز رهبری نیز، کمک چندانی به مدیران برای اطفای این آنچه در کاله شعبده



را چ: "خاطرنشان کردند هچراغ،ای امروز با اشاره به سکوت مدعیان حقوق بشر در قبال جنایت شاهللا خامنهآیت. آتش نکرد

روز از آن فاجعه؛ رئیس سازمان ملل، وزرای خارجه  ۳با توجه به اینکه، در فاصله کمتر از ! ؟"مدعیان آن را محکوم نکردند

مان، عهلند،ایتالیا،اسپانیا، ژاپن، هند، عراق، افغانستان، ونزوئال و نمایندگان و سفرای انگلستان،فنالند، روسیه، امارات، قطر، 

 !اندآن را محکوم کرده... کویت، ارمنستان، آلمان و 

، یکی از ۱۴۰۱سخنان روز دانش آموز !... منظور رهبر انقالب از سکوت مدعیان دروغین حقوق بشر که و چه بوده است ؟

اعتراض مردم، آن ایشان با استفاده از افعال ماضی برای . های اخیر بوده استترین سخنان رهبر، پس از اعتراضات دههمهم

ها نقشه این است که مردم مثل غربی: را دارای نقشه معرفی کردند و نقشه مذکور را با هدف دشمن، یکی دانستند و فرمودند

کست را ،شنکرده درحالیکه آن" هاجرم فکرکردن مثل غربی"ای به دلیل اعمال اینهمه خشونت علیه ایشان، اشاره.!! فکر کنند

 .خورده دانستند

و  ۹۸و  ۹۶، ۸۸، ۷۸های سخنان ایشان پس از حوادث توان، توسط ترسیم منحنی از معادالت بین کلیدواژهطورکلی میب

جمالتی مشابه، فاقد استدالل و شواهد مکفی و از . اینروزها به نوعی منحنی در حال تبدیل به خط بعد از نقطه عطف رسید

 .   استاین نمودار را خطی و نزولی کرده همه مهمتر؛ کاهش حرارت و خشم در قبال معترضان؛

ها در تبلیغاتشان، تسخیر النه جاسوسی را سرآغاز چالش میان ملت ایران و آمریکایی: رهبر انقالب، امروز: حائری  شهاب

شوروی سابق دست درازی بسیار به سرزمین ما کرد اما ما هیچگاه روابط دیپلماتیک . آمریکا معرفی میکنند؛ دروغ میگویند

چین االن بزرگترین تهدید برای . ی با این کشور تاکنون داشته و داریمخود را با شوروی قطع نکردیم که روابط نزدیک

ا، اصوال قطع رابطه با امریک. امریکاست اما روابط دیپلماتیک وتجارت انها برقرار و بزرگترین شریک تجاری یکدیگرند

وز روسیه برای ما، آش کشک ایران را به دامن بلوک شرق انداخته و میدان مانوری برای نخواستن وانتخاب ما نگذاشته امر

ات همین تبع! خیر این نحوه برخورد با سیاست خارجی  منافع ملی را تامین نمیکند! ...خاله شده که بخوری پاته نخوری پاته

کالن سیاست خارجی شده وضع فعلی اقتصادی، شده فقر وفالکت، شده نارضایتی وعصبانیت مردم، شده کاهش چشمگیر عقبه 

 !  آشوب شده اعتراضمردمی نظام شده 

 :توئیت ها

از سخنان امروز رهبری چنین برمی آید که احتماال منابع خبری ایشان محدود و کانالیزه است و متأسفانه از : محمود صادقی

ی در رهبر. کنداستناد ایشان به بیانیه دو نهاد اطالعاتی این گمانه را تقویت می. گذرد مطلع نیستندآنچه در متن جامعه می

کردند و ضمن « جمع بین جمهوری و اسالمی»واخر سخنرانی طوالنی دیروز اشاره کوتاهی به چالش اصلی نظام، یعنی ا

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

 .  نه قرار گرفتالشعاع اسالمی آن هم با قرائتی اقتدارگرایاجمهوری تحت

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

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

 .  شکل و زمینه حمله صدام به ایران را فراهم کرداصلی خود منحرف و صدور آن را م

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

 هبا نقش»ای دانست که و بازیچه عده« هیجان و احساسات»آموزان آنها را دستخوش چهارشنبه در واکنش به اعتراضات دانش

 «.و برنامه وارد شدند

ماند به اسالم اگر او می»مرداد را سیلی اسالم به مصدق خواند و گفت  ۲۸، کودتای ۶۰خرداد  ۲۵خمینی در : جواد اکبرین

خواند و برای حصر و حبس او و یارانش « ملی و منتخب مردم»ای امروز مصدق را سال، خامنه ۴۰بعد از «! زدسیلی می

ای تا اینجا که منتشر شد باز هم حرفهای خامنه. ها جلوی سقوط را میگیردبازیگمان میکند این زبانابله . روضه خواند

منبعِ داده و تحلیلش . ای از هوش در مغزشمعلوم شد نه منبع خبری سالمی در اطرافش مانده نه بهره. های زوالش بودنشانه

مراقب باشید با حرف خود چه پیامی به خارج »بس که میگوید اش هم همین در بهره هوشی! کف توییتر است و سقف کیهان

 «.فرستیدمی

. خوانندمی«ناپذیِر مستبدکوری و کری درمان»راچه آنای هم بود از آنای نشانهسخنرانی امروِز  خامنه: فرج سرکوهی
اما تناقِض حرِف خود را  کندتوصیف می« بالغ و عاقل و خردمند و صاحب فکر و تحلیل»را «نوجوان  و جواِن امروز»

 .  خواندمی!«دشمن«»جنگ ترکیبی»را ..« خردمند و» فهمد وقتی انقالِب همین نسلِ نمی



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

ک میلیون کشته دادند چه باید بگویند؟ تفاوت اینجاست که رهبران ویتنام ساله با آمریکا ی ۲۰بود ویتنامی ها که در جنگ 

 .  دشمنی عوام فریبانه با آمریکا را کنار گذاشته بزرگترین شریک تجاریشان آمریکاست

ود ب ها که قبالً گفتهزمان، رئیس بسیج اساتید دانشگاههم. ای امروز هم برای جهاد تبیین التماس کردخامنه: رضا شکراللهی

قط ای فبرای خامنه. اندهزار عضو فعال و پرچمدار تبیین دارد، فاش کرد استادان انقالبی هم از ترس انزوا کنار کشیده ۵۳

 «.  ای قاتل استخامنه»خیابان باقی مانده؛ مأموران با تفنگ و مردم با 

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

خواند زیرا رژیم اشغالگر جمهوری اسالمی، همچون ترکیبی می_جنگ#ای، انقالب ایران را خامنه. #به آن رویداد است

 .سرزمین ایران استجانبه با مردم و نیرویی بیگانه درگیر جنگی همه

 البته به درستی گفت ملت ایران از برکات نسل. ای تجسم شرارت، فریبکاری و ترس بودسخنرانی امروز خامنه: علی افشاری

ها ای واستبداد دینی هستند دهه نودیزدن به توهمات خامنهگام تو دهنیدهه هشتادی ها پیش. مند خواهد شدبهره ۹۰و ۸۰دهه 

 .ملت در خلق انقالب جدی است. ستهم خواهند پیو

های خودمان هستند و ها بچهاین: گفت. ا.ای در واکنش به شعارهای جوانان و نوجوانان علیه جخامنه: علی حسین قاضی زاده

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

 ای؟آموز را بازداشت کردهثی نداری و صدها دانشجو و دانشبح

خوانده بود، امروز گفته این « اغتشاشات خیابانی»های سراسری را ای که سه هفته پیش اعتراضخامنه: مرتضی کاظمیان

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

میگوید؛ نه بناست با شنیدن صدای اعتراضات بحق مردم، ! سخنان امروز رهبری و شمشیر آخته اش: بر دانش سرارودیاک

ن بصیرت نیز یعنی تبعیت کور از همی! این سرکوب های بیرحمانه را متوقف کند و نه تغییری در سیاستهای ویرانگرش دهد

 !  عی مطرح است و نه تعقل و انسانیتینه خدا و تشر  ! خشم شیطانی سیدعلی تا نابودی کامل

و پرت موجودی متوهم در باب جهان و اهمیت خودش، پر حرف . ایمدر زندگی دیده« دایی جان ناپلئونی»همه : عباس میالنی

تراژیک چون . تراژیک دایی جان ناپلئون بود-ای مصداق کمدیبا پوزش از جناب پزشکزاد سخنان خامنه.گو و پر مالل

 .  شرم هم ندارد. ا تکرار پرتیات او، علیه زن و مرد ایرانی جنایت میکننداوباشش ب

 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

 .قعیتهای جامعه بی اطالع استالقای پر تکرار این شبهه که رهبری  منابع خبری ندارد و از وا

بسیاری از معاندین برای اغتشاشات اخیر از واژه انقالب استفاده کرده اند و گویا تداوم اخاللگری و عدم برخورد با آن موجب 

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

طق مرفه نشین در شمال شهر و هم در مناطق جنوب شهر را شامل القای اینکه ویژگی جدید این ناآرامی ها آن است که هم منا

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

 .شهر ایجاد می شود

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

 .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 

ن اعتراضات عمومی به ناکارامدی نظام و با به دشمنی و مداخله بیگانگان ندارد و تالش کرده اند تا اغتشاشات را به عنوا

 .تأکید به نقش محوری 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 

 .جزئی مانند بخشهایی از بیانیه وزرات اط و سازمان اط سپاه آن را تنزل داد و بیشتر رسانه ای شود و البته نباید با مصادیق

پنهان نمودن اخبار جلسات و مالقاتها و مطالعات گزارش های نهادهای اطالعاتی و امنیتی و منابع خاص رهبری و همچنین 

ی عدم دسترس" ه و موجب القای شبهه از دید افکار عمومی به نظر رویه درستی نبود... دفتر بازرسی و مؤسسه نشر آثار و 

 .شده است که باید این رویه را اصالح نمود" به اطالعات درست از سوی رهبری

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

ه ها تحلیل و روشنگری شود و می توان با توجه به گشایشهای فراوان اقتصادی کشورهای جهان باید با حجم فراوانی در رسان

پس از قطع امید از 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

د در سطح کشور ، باید بر روی رخدادهایی مثل سیزده در پاسخ به مردمی و انقالب معرفی کردن اغتشاشات عده ای معدو

آبان ، تشییع شهدای شاهچراغ ؛ جشن غدیر و موارد مشابه مکررا در رسانه ذهنیت جامعه را در تقابل با این اخالگران قرار 

جم به آن پرداخته باید در دستور کار قرار گیرد و پر ح... حمایت های اقشار و صنوف و اقوام مختلف جامعه از نظام و . داد

 .شود

 اعزام هیئتی از سوی رهبر انقالب به سیستان و بلوچستان

ئیس اکبری راالسالم حاج علیهای صورت گرفته قرار است امروز هیئتی به سرپرستی حجتشده که بنا بر هماهنگی شنیده

گذاری ائمه جمعه کشور و خطیب موقت نماز جمعه تهران به نمایندگی از رهبر معظم انقالب به استان سیستان شورای سیاست

 .و بلوچستان برود

ها، هیئت مذکور بنا دارد به منظور تحلیل شرایط استان و همچنین کاهش التهابات و درگیریدر این رابطه گفته شده است که 

 .دیداری با سران طوایف و علمای منطقه داشته باشد

باختگان حوادث اخیر در استان و دلجویی از آنان های جانهایی نیز در خصوص دیدار با بعضی از خانوادههمچنین هماهنگی

 .صورت گرفته است

تدبیر رهبر معظم انقالب برای اعزام این هیئت به نمایندگی از خود، ضمن اینکه یک برخورد انسانی با خانواده برخی 

 .ندکباختگان حوادث اخیر است، فتنه مذهبی را که جریان آشوب نیاز جدی به فعال کردن آن گسل دارد را نیز کور میجان

 را افزایش دهیم باید عشق به رهبر و فرمان بری از این ایشان

 باید عشق به رهبر و فرمان بری از این ایشان را افزایش دهیم: هللا دژکام، امام جمعه شیرازلطف: سحام نیوز

 .اند از مجموع بودجه یکساله کشور ما بیشتر بوده استپولی که برای اغتشاشات گذاشته

 یشه افزایش دادعشق به رهبری و فرمان بری را فقط با زندان اوین و گلوله م: پ ن

 توان رهبری اینچنین معصوم یافت؟کجا می

ت توان رهبری اینچنین معصوم یافکجا می: نیوز وابسته به مهدی کروبی در مطلبی گستاخانه علیه رهبر انقالب نوشتسحام

 .کندکه هیچ چیز عصمتش را مخدوش نمی

اند، اما رهبر شود هیچ کاری نکردهنند و بعد معلوم میکها تا سرحد مرگ شکنجه میگران رهبر گروهی را در زندانشکنجه

 .همچنان معصوم است

 .کند اما رهبر همچنان معصوم استفرمانده پلیس رهبر به دختری تجاوز می

 .بندد اما رهبر همچنان معصوم استنیروی نظامی رهبر نمازگزاران بیگناه را به رگبار می

 کند و حتید با تصمیمی اشتباه هزاران بیمار را به کشتن داده و حرفش را عوض میفهمکند و میرهبر واکسن را حرام می

 .کند اما رهبر همچنان معصوم استیک عذرخواهی هم نمی



کند اما رهبر ترین فرد به اوست کشور را به گفته خود رهبر گرفتار دودستگی میکه به گفته خود رهبر نزدیک جمهوریرییس

 .همچنان معصوم است

 .ها نادیده گرفته شود و پیگیریش را کش ندهند اما رهبر همچنان معصوم استخواهد دزدیکند و میاز دزدان حمایت می

ما شکند ادست شرق دارد و شعار نه شرقی نه غربی را قبول ندارد و عهد پیشینش را می کند که دست دربه وضوح اعالم می

 .رهبر همچنان معصوم است

 .خواند اما رهبر همچنان معصوم استزند و مردم خودش را وابسته اجانب میهر روز به مردم تهمت می

 .اندیعنی چنین عصمت نابی را احدی از انبیا و اولیا نداشته

 خونین سیستان و بلوچستان؛ سفر هیات ویژه رهبر حکومت به استان سرکوب

کشتار معترضان در « آمران و عامالن»با وجود اینکه مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان، خواستار مجازات : بی بی سی

ی ر جمهوری اسالماز طرف رهب« دلجویی»استان سیستان و بلوچستان شده است، اکنون گزارش شده است که هیاتی با هدف 

 .اندنفر کشته شده ۱۰۰در اعتراضات ضد حکومتی در این استان بیش . به این استان سفر کرده است

اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ایران و نزدیکان و نماینده رهبر حکومت علیاین هیات شامل محمدجواد حاج

 .است

گزارش داد مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه زاهدان با نماینده ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی ایران 

 «.دیدار کرد»رهبر حکومت 

 

 سپاه اخبار رصد

 ایران ارسال موشک به روسیه را متوقف کرد: مشاور زلنسکی

اری کرده اوکراینی ها ماه پیش مدعی شدند روسیه عالوه بر پهپادهای انتحاری، موشک های بالستیک نیز از ایران خرید

 .است

ای که به تازگی با مارک فیگین، وکیل و جمهور اوکراین، در مصاحبهاولکسی آرستویچ، مشاور ارشد زلنسکی، رئیس

 .های دوربرد به روسیه را متوقف کرده استنویس روسی انجام داد، مدعی شد که ایران ارسال سالحوبالگ

پیشنهادی دریافت کردند که قابل رد کردن "ها افزود که این امکان وجود دارد که دلیل این مسئله، این باشد که ایرانی وی

ها است که طبق گزارش« ذوالفقار»های بالستیک همچنین اشاره شده است که ظاهراً این مسئله مربوط به موشک". نیست

 .ها به روسیه منتقل کنندقرار بود ایرانی

یشتر منابع اوکراینی مدعی شده بودند که ایران عالوه بر پهپاد های انتحاری و شناسایی، از دو نوع موشک فاتح و ذوالفقار پ

 .نیز به روس ها برای جنگ در اوکراین داده است

 (عج)واکنش رسانه امنیتی اسرائیل به پرتاب موشک قائم

تاب موشک ماهواره بر ایرانی را از ابتدای آغاز آن تحت نظر داشته رسانه عبری زبان مدعی شده است که اسرائیل برنامه پر

 .است

آزمایش پرتاب موشک چند مرحله ای :»در رابطه با آزمایش موشکی اخیر ایران نوشت IntelliTimesصفحه رسانه امنیتی 

مان لحظه ای که در سال توسط ایران بسیار مهم است و در سراسر مراحل توسعه خود، از ه( SLV)با قابلیت حمل ماهواره 

در ایران شروع شد و توسط ژنرال طهرانی مقدم، مدیریت و هدایت می شد، در رصد سازمان اطالعاتی اسرائیل   ۲۰۱۰

به شهادت )به صورت مشکوکی در یک انفجار کشته شد  ۲۰۱۱ایران بود که در سال " پدر برنامه موشکی"وی . بوده است

 (رسید



ر حسن طهرانی مقدم که در اوایل مدیریت پروژه بود، کارشناس موتور و موشکی دیگری به نام از آن زمان، پس از سرلشک

عبدهللا محرابی مدیریت را برعهده گرفت که در حال حاضر به عنوان رئیس سازمان جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه 

رهبری تقویت هوایی ایران در زمینه موتورهای  سرتیپ محرابی که کمتر از او نام برده می شود،. پاسداران فعالیت می کند

 .«پهپاد و موشک های کروز را نیز بر عهده داشت

 واکنش به تهدید جانی کارکنان اینترنشنال توسط سپاه

 وزیر اطالعات ایران با اشاره به حضور در پی افشای تهدید جانی سپاه علیه کارکنان ایران اینترنشنال،: ایران اینترنشنال

 .پردازد زبان در بریتانیا گفت این کشور هزینه اقداماتش را میهای فارسیرسانه

 .«تعهدی برای ممانعت از بروز ناامنی در این کشورها نخواهیم داشت: »او با تهدید تلویحی اروپا و بریتانیا افزود

پور، ینشنال در خاک بریتانیا، امید نورخبر دیگر اینکه پس از افشای تهدیدهای جانی سپاه پاسداران علیه کارکنان ایران اینتر

تبار حزب سبز آلمان و نماینده پارلمان این کشور، در حمایت از ایران اینترنشنال پالکاردی را به دست گرفته که رییس ایرانی

 .«ایران اینترنشنال یک رسانه آزاد است: »روی آن نوشته شده

 گناه بریزددوست نداریم خون از دماغ یک بی

: زودگناه بریزد و افمحمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت ما دوست نداریم خون از دماغ یک بی :ران اینترنشنالای
 .«کنند که کار جمهوری اسالمی تمام استها در فضای مجازی اینگونه القا میبعضی»

 .«م زنندگان امنیت مردم برخورد خواهیم کردهمه مردم عأیله جمهوری اسالمی هستند اما به شدت با بره: »او اضافه کرد

 شده است« ابرفراصوت»فرمانده نیروی هوافضای سپاه مدعی تولید موشک 

ونیک یا هایپرس« ابرفراصوت»زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران مدعی تولید موشک امیر علی حاجی :بی بی سی

 .شده است

یک جهش بزرگ نسلی در این »فرمانده سپاه این خبر را اعالم کرده و نوشته که این  خبرگزاری دولتی ایران به نقل از این

 «.حوزه است

تواند مانور فضا و هم در خارج از آن میدر  همسرعت باالیی دارد و »زاده به خبرنگاران گفته که این موشک آقای حاجی

 .«دهد

ها سال بعد هم فناوری یافت کند و بعید است تا دهموشکی عبور میهای سپر که این موشک جدید از همه سامانه»به گفته وی 

 «.شود که بتوان با آن مقابله کند

ادعای تولید این نوع موشک پنج روز پس از آن بود که مقامات ایران رسما فرستادن پهپاد به روسیه را تایید کردند اما گفتند 

 .ه استکه ارسال پهپادها به روسیه قبل از جنگ اوکراین بود

اکتبر گزارش داد که ایران آماده ارسال موشک به روسیه است اما تهران این گزارش را رد  ۱۶روزنامه واشنگتن پست در 

 .کرد و آن را نادرست خواند

به  -با سرعتی خیلی باالتر از صوت  -" هایپرسونیک"سال گذشته کره شمالی مدعی آزمایش موفقیت آمیز یک موشک جدید 

 .شد که واکنش جهانی را برانگیخت ۸-نام هواسونگ

 دشمنان پیغام می دهند که پاسخ ندهید: سالمی

ه دشمنان چند شبانه روز است که ترسیده و ب»حسین سالمی، فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفته است که : بی بی سی

 .«پاسخ ندهیدفرستند که اند و از طریق کشورهای مختلف پیغام میباش درآمدهحالت آماده

گردد که در آن روزنامه وال استریت ژورنال مدعی شده بود که ریاض، واشنگتن را فرمانده سپاه به گزارشی بر می هایگفته

این روزنامه نوشته بود، ریاض شواهد و اطالعات خود . از احتمال حمله ایران به خاک عربستان سعودی با خبر کرده است

 .یار واشنگتن قرار داده استرا درباره قصد حمله ایران به خاک عربستان در اخت



 تالش دوباره اتحادیه اروپا برای تحریم چند بخش سپاه

های هایی تازه به فهرست تحریمآبان، در نشست وزرای خارجه این نهاد، افزودن نام ۲۳اتحادیه اروپا دوشنبه : رادیو فردا

 .کندخود به دلیل سرکوب معترضان در ایران را بررسی می

شخص حقیقی و  ۲۸ای از آن به دست رادیو فردا رسیده، اسامی اروپا که نسخه_اتحادیه#نویس این اقدام تازه بنا بر متن پیش

 .ها افزوده خواهد شدسه نهاد به فهرست تحریم

/ وان کلودآر»وی و شرکتی در حوزه فناوری به نام تی دهد که بنیاد تعاون بسیج، شبکه خبری پرسنویس نشان میمتن پیش
 .های اتحادیه اروپا قرار خواهند گرفتدر فهرست تحریم« روانابر آ

هایی که فهرست اسامی پیشنهادی حاکی است که چند تن از فرماندهان ارشد انتظامی و سپاه پاسداران، در استان همچنین

 .ان استشدگسرکوب معترضان بسیار شدید بوده، از جمله سیستان و بلوچستان، کردستان، مازندران و البرز در میان تحریم

 .ندهای خود اضافه کتحریم که در بازداشت مهسا امینی دست داشتند به فهرستاتحادیه اروپا همچنین بنا دارد نام چهار فرد را 

 احضار کاردار ایران بخاطر تهدیدهای سپاه علیه خبرنگاران

ار نگاران ایرانی احضبریتانیا کاردار سفارت جمهوری اسالمی در لندن را در پی تهدیدهای اخیر سپاه پاسداران علیه روزنامه

 .کرد

نگاران باره گفت این دیپلمات ایران احضار شده تا روشن کند بریتانیا تهدید جانی و ارعاب روزنامهریتانیا در اینوزیر خارجه ب

 .کندو افراد مقیم این کشور را تحمل نمی

 درصد مردم طرفدار حفظ این نظام هستند۹۰باالی : معاون سیاسی سپاه 

درصد مردم ۹۰تصادی دارند، اما با اصل نظام مشکلی ندارند و باالی مردم مشکالت معیشتی و اق:  حوزه نیوز سردار جوانی

 .طرفدار حفظ این نظام هستند

 .مسئولین برای حل مشکالت اقتصادی و معیشتی این ملت فهیم باید با جدیت بیشتری ورود کنند 

 

 

 های مرکزی احزاب کرد در اقلیم کردستانحمالت پهپادی سپاه به اردوگاه

، سپاه پاسداران انقالب اسالمی در آغاز نهمین هفته از اعتصابات و اعتراضات ۱٤۰۱آبان  ۲۳ح امروز دوشنبه، صب: ایرا وایر

کشان کومله زحمت»های مرکزی احزاب کرد از جمله سراسری در ایران، یک بار دیگر با حمالت موشکی و پهپادی، اردوگاه

 .عمقی خاک اقلیم کردستان عراق مورد حمله قرار داده است را در مناطق« حزب دمکرات کردستان ایران»و « کردستان

 انگلیس باید کل سپاه را در لیست تروریسیم قرار دهد

ه اقدام دولت بریتانیا در احضار کاردار ایران در ارتباط با تهدید علی: باب بلکمن، نماینده پارلمان بریتانیا به ایران اینترنشنال

های ایران را اخراج کند و کل سپاه پاسداران را در لندن باید همه دیپلمات. کافی نیستنگاران در خاک انگلیس، روزنامه

 های تروریستی قرار دهدفهرست سازمان

 استاعتراضات در سیستان و بلوچستان پیامد فضای مجازی : پورپاک

و بلوچستان را یکی از پیامدهای پور، اعتراضات در سیستان فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، محمد پاک: رادیوفردا

زمان مولوی عبدالحمید ، امام جمعه اهل سنت در زاهدان، از نسبت دادن اعتراضات و هم. استفضای مجازی عنوان کرده

آیا مردم استان و سیستان و بلوچستان تحت تاثیر فضای مجازی هستند؟ این . معترضان به عوامل خارجی انتقاد کرده است

 زنند کیست و چه نسبتی با مردم این منطقه دارد؟که مقامات جمهوری اسالمی از آن حرف می" دشمن خارجی"

 حمایت مکرون از تحریم شدید فرماندهان سپاه



علیه تهران و همچنین « یک واکنش دیپلماتیک شدید»جمهور فرانسه اعالم کرد که او از امانوئل مکرون، رئیس: رادیوفردا

 .کندجاری در ایران هستند، حمایت می« انقالب»جمهوری اسالمی که مسئول سرکوب « ی رژیمهاها علیه شخصیتتحریم»

کرد، وگو میدرباره اعتراض سراسری ایران گفت« فرانس انتر»، آبان از کاخ الیزه با رادیو ۲۳آقای مکرون که دوشنبه 

ئولیتی های رژیم داشته باشیم که مسعلیه شخصیت هاییمن طرفدار این هستم که ما یک واکنش دیپلماتیک شدید و تحریم: »گفت

 .«در سرکوب این انقالب دارند

رانسه جمهوری فرئیس. هستند« در بطن سیستم»تاکید کرد و افزود منظورش کسانی است که « تحریم افراد مناسب»او بر 

 «.دقیقا: »گفت در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا اعضای سپاه پاسداران بخشی از این افراد هستند؟،

 راه های اشاعه تفکر بسیجی و تبیین فعالیت های بسیج: موضوع

سترده گبا توجه به در پیش بودن هفته بسیج جمعی از سردبیران رسانه های جبهه انقالب موارد زیر را در جهت اشاعه تفکر بسیجی و تبیین اقدامات ** 

 :یه می کنندامنیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بسیجیان کشور توص

با توجه به تالش رسانه های ضدانقالب و دشمنان برای پررنگ کردن چهره امنیتی بسیج، توجه به ابعاد دیگر فعالیت های بسیج ضروری  (1

 .است

از انقالب  یآن بر کسی پوشیده نیست و در بزنگاهها این نیروی مردمی بخوب« اقدامات امنیت آفرین»نقش تاثیرگذار بسیج در بعد امنیتی و  (2

ی از تفکر بسیجی عالوه بر ایران در برخ. و مردم دفاع کرده است؛ نقش بسیجیان در ایجاد امنیت برای شهروندان ایرانی باید تبیین و قابل لمس باشد

غفول ضمن پرداختن به آن از مکشورهای منطقه مانند لبنان، عراق، سوریه، افغانستان و غیره نیز تعیین کننده و اثرگذار بوده است که رسانه ها باید 

 .ماندن آن جلوگیری کنند

 .بسیج در مقابله با آشوب ها و اغتشاشات نقش مهمی ایفا کرد که باید اهمیت و ابعاد آن بررسی شود (3

ی فعالیت تماعهستند، پرداختن به ابعاد فرهنگی و اج« امنیتی-نظامی»در شرایطی که دشمنان به دنبال معرفی بسیج به عنوان یک نیروی  (4

 .های بسیجیان می تواند این توطئه را خنثی کند

کمک های مومنانه بعنوان یکی از برگ های زرین فعالیت بسیجیان در ایام کرونایی، تاثیر مثبتی در زندگی اقشار محروم کشور داشت و  (5

جه به استمرار این موضوع باید رسانه ها تالش بیشتری برای بواسطه این فعالیت ها بسیاری از مردم خاطره خوبی از بسیج در ذهن دارند که با تو

 .انعکاس آن به کار برند

با توجه به حضور بسیج در اقصی نقاط کشور و داشتن پایگاههای متعدد از روستاها تا شهرهای بزرگ، فعالیت های این پایگاهها که  (6

 .مردم قابل لمس باشد ظرفیت عظیمی برای انقالب است باید بخوبی انعکاس یافته و برای

ا حضور بسیج سازندگی ب. بعنوان یکی از بازوهای قدرتمند بسیج باید مورد توجه جدی رسانه ها قرار گیرد« بسیج سازندگی»فعالیت های  (7

 .در روستاها و مناطق محروم خدمات ارزشمندی را به ملت ایران ارائه کرده است

 .تعریف می شوند در بحران های بزرگ مانند زلزله و سیل نقش آفرینی جالب توجه ای داشته اند گروه های جهادی که ذیل بسیج سازندگی (8
و در  نتشراین اقدامات چهره ی مثبتی را از بسیج در ذهن مردم به جای گذاشته است که باید ضمن یادآوری آن، ابعاد مختلف این اقدامات تاثیرگذار م

 .معرض دید مردم قرار گیرد

باعث شد تا بسیجیان « شهید حاج قاسم سلیمانی»دستاوردهای مهمی را به جا گذاشت؛ طرح « کرونا»یج به مدیریت بحران ورود بس (9

را در دستور کار قرار داده و ابعاد این موضوع را کنترل کنند که در هفته بسیج باید بخوبی برای « خانه به خانه»متخصص در حوزه پزشکی، غربال 

 .ین شودمردم یادآوری و تبی

عالوه بر سطوح کالن در سطوح خرد نیز باید فعالیت بسیجیان انعکاس یابد؛ از ایجاد صندوق قرض الحسنه در مساجد توسط خواهران  (10

 .برای حل مشکالت مردم تا طرح های اشتغالزایی روستایی باید رسانه ای شده و مردم نسبت به ابعاد آن آگاه شوند

که سندی راهگشا و قابل تامل است و به تصویب مقام معظم رهبری نیز رسیده است باید « ساله اعتالی بسیج 10سند راهبردی »زوایای  (11

 .مورد بهره برداری رسانه ای قرار گرفته و بسیج آینده را به خوبی نمایان کند

 .یش از گذشته مورد توجه باشدبرای تحقق بسیج چند ده میلیونی نباید از نظر دور شود و این فرآیند باید ب« کادرسازی» (12

بسیج » .ابعاد علمی و نخبگی بسیجیان باید برای مردم تبیین شود« دانشگاه انقالب اسالمی»با توجه به تشکیل دانشگاه بسیج تحت عنوان  (13

به  که باید برای مردم ایران نیز یکی دیگر از ظرفیت های موجود در بسیج برای ساماندهی نخبگان بسیجی و پیشبرد برنامه های علمی است« علمی

 .تصویر کشیده شود

و تاثیر آن بر کاهش سرقت، « امنیت محله محور»یکی از مولفه های مهم در نشان دادن نقش بسیج در امنیت، به تصویر کشیدن طرح  (14

 .نزاع و بسیاری از آسیب های اجتماعی است



 به تصویر کشیدن این. عی حیاتی است که باید برای مردم ایران تبیین شودبسیجیان موضو« فداکاری»و « ایثار»نشان دادن روحیه  (15

موضوع که بسیجیان بدون هیچ چشمداشتی و فارغ از ضوابط اداری، شبانه روز برای خدمت به مردم در صحنه هستند، نقش قابل توجه در اشاعه 

 .بهتر تفکر بسیجی خواهد داشت

 .شیوه های نو برای اقناع مخاطب غیر بسیجی و خاکستری بهره گرفت در معرفی فعالیت بسیجیان باید از  (16

نیز اقداماتی را داشته و باید داشته باشد که توجه به بعد رسانه ای « جذب نخبگان خاکستری»بسیج عالوه بر حفظ نخبگان انقالبی در جهت  (17

 .آن حائز اهمیت است

قابل استناد و فراگیر وجود ندارد که تشکیل آن می تواند به انعکاس بهتر فعالیت های  «بانک اطالعاتی»برای انعکاس فعالیت های بسیج  (18

 .بسیج کمک قابل توجه ای داشته باشد

 .رهبر انقالب بیانات زیبایی در خصوص بسیج دارند که در هفته بسیج باید مورد توجه رسانه ها قرار گرفته و یادآوری شود (19

 .معرفی شود و همه طیف ها و اقشار ذیل این پرچم مطالبه داشته باشند« عدالتخواهی»مردمی پرچمدار بسیج باید بعنوان نیروی  (20

در معرفی فعالیت های بسیج باید مراقبت کرد که گزارش دهی های صوری و غیردقیق، چهره بسیج را به چالش نکشد و ابعاد کیفی این  (21

 .قرار گیرد فعالیت ها و تاثیر آن بر زندگی مردم مورد توجه

 .الگوهای موفق بسیج در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی باید بصورت موردی مورد توجه رسانه ها قرار بگیرد (22

 .را در دستور کار قرار داد« قصه گویی»و « روایتگری»در معرفی اقدامات بسیج باید شیوه جدیدی از جمله  (23

 

 

  

 لیداخ سیاسی اخبار

 بیانیه قابل تامل اصالح طلبان علیه نظام و حکومت اسالمی

 .اتهام سنگین و شکننده را به نظام و حکومت اسالمی وارد کرده است 20جبهه اصالحات در بیانیه اخیر خود 

 .اصالح طلبان در این بیانیه با فهرست کردن اتهاماتی علیه نظام ، خواستار تغییر قانون اساسی شده اند

از کارشناسان گفته اند که بررسی این بیانیه و بیانیه ها و اظهارات اخیر جریان اصالحات نشان می دهد که این جریان  برخی

محور حذف وجود دشمن خارجی در فتنه اخیر را در دستور کار قرار داده و می کوشد تا این گونه القا کند که دشمن خارجی 

 .در اغتشاشات نقشی نداشته است

ین کارشناسان، به نظرمی رسد جریان اصالحات با طرح این ادعای واهی اوال درصدد جلوگیری از برخورد نظام به گفته ا

ثانیا با القای وجود عوامل آسیب زای داخلی درصدد القای طرح تغییر قانون اساسی . با فتنه گران و اغتشاشگران اخیر است

 .در کشور است

 ز قالیباف به دلیل طرح موضوع حکمرانی جدیدانتقاد برخی از فعاالن فضای مجازی ا

برخی از فعاالن فضای مجازی با انتقاد از طرح موضوع حکمرانی جدید از سوی محمد باقر قالیباف به انتقاد از عملکرد وی 

 .پرداخته اند

 انتقاد از منفعت طلبی برخی از نمایندگان مجلس

مجلس در مواجهه با اغتشاشات و آشوبهای اخیر گالیه کرده و گفته اند که برخی از کارشناسان از سکوت برخی از نمایندگان 

روند مجلس نشان می دهد که در هر دوره گروه هایی منفعت طلب در درون مجلس شکل گرفته و می گیرند و خود را از 

 .فضای سیاسی خارج کرده و در حاشیه امن قرار می گیرند

 مایی و القای ترس در میان مسئوالننطلبان برای سیاهسناریوی جدید اصالح



براساس این سناریو مقرر شده که . اندجریان اصالحات در مواجهه با اغتشاشات سناریوی جدیدی را طراحی و عملیاتی کرده

وقعیت م گونه القا کنند که نظام به ما نیاز دارد و ما می توانیم نقش ناجی را در اینطلبان در دیدار با مسئوالن نظام ایناصالح

 .ایفا کنیم

 هللا رئیسی درخواستگفتنی است که درجریان برگزاری نشست اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مجید انصاری از آیت

یک روز بعد این دیدار برگزار شده و مجید . طلبان را مطرح کرده بودوگو با گروهی از اصالحتعیین وقتی برای دیدار و گفت

طلبان در دیدار با آیت هللا رئیسی تصویری سیاه و تیره و مرعشی و تعدادی دیگر از اصالحانصاری، صفدر حسینی، حسین 

 .اندتار از افق پیش روی کشور ترسیم کرده و راه برون رفت از این وضعیت را انجام اصالحات ساختار دانسته

قضایای اخیر و مشکالتی که کشور با آن تا  هللا رئیسی در این دیدار تاکید کرده که شما در تحلیل خود نقش دشمن را درآیت

 .حدودی دست به گریبان است نادیده گرفته اید

. اندطلبان نیز براساس ماموریت محوله دیداری با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی داشتهگروه دیگری از اصالح
 .ئیس قوه قضائیه داشته استصفدر حسینی نیز در قالب این سناریو، دیداری با حجت االسالم اژه ای ر

 طلبان برای معرفی خود به عنوان تریبون مردمتقالی اصالح

ای برای القای این که ناجی نظام در وضعیت موجود آنان هستند، های شبه زنجیرهطلبان با انتشار مطالبی در رسانهاصالح

ابل توجهی در میان مردم و افکارعمومی ندارند، درصددند اجتماعی ق طلبان با درک این واقعیت که پایگاهاصالح. کنندتقال می

 .تا خود را به عنوان تریبون مردم معرفی کنند

 حسینی پور گزینه جدی استانداری تهران

 .سید محمود حسینی پور استاندار مازندران به عنوان گزینه نهایی استانداری تهران انتخاب شده است

 .در حال بررسی گزینه ها هستیم هللا رئیسی گفته که هنوزالبته آیت

 گزینه جدی جایگزینی رستم قاسمی 3

مهدی دوستی استاندار هرمزگان ، سید محمد تقی شاهچراغی استاندار قم و علی نیکزاد نایب رئیس مجلس به عنوان گزینه 

 .های جانشینی  رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی مطرح شده اند

 گزینه برای استانداری تهران 2

 .شکری و لطف هللا فروزنده به عنوان گزینه های  استانداری تهران مطرح شده اند

 روایتی از ماجرای استیضاح وزیر صمت

محسن پیرهادی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی درباره ماجرای طرح استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت 

ما این بود که وی موفق به کسب دوباره رای اعتماد نمایندگان مجلس  گفته که وقتی که این طرح اعالم وصول شد برداشت

 .البته او گروهی را برای رایزنی با مجلس فعال کرده بود. شودنمی

الیل البته د.وی گفته که مجموعه دولت و آقای رئیسی هم خیلی جدی و پررنگ برای حفظ و ابقای وزیر صمت به میدان آمدند

 .افراد خاصی هم پشت طرح استیضاح بودند. محکم نبوداستیضاح کنندگان خیلی 

آقای مخبر با چند نفر از نمایندگان موافق . گروهی از نمایندگان مجلس مخالف و گروهی نیز موافق این استیضاح بودند

دد عبه نحوی که  تقریبا در روز رأی گیری . برخی از وزرا هم در حاشیه مجلس فعال بودند. وگویی داشتاستیضاح گفت

 .قابل توجهی وزیر در مجلس حضور داشتند

 .های سئوال از وزیر ظاهر شدتر از روز رای اعتماد و زمانبه گفته پیرهادی، وزیر صمت در روز استیضاح بسیار متفاوت
 .حتی در نشست با فراکسیون هم خیلی مسلط به امور حرف زد. خیلی قوی از عملکرد خود دفاع کرد

 .یریت اجرایی ضعیف استالبته وزیر صمت در مد



 هشدار یک نماینده مجلس به وزیر صمت

محسن پیرهادی نماینده مجلس شورای اسالمی به سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت گفته که فکر نکنید که رای اعتماد گرفتید 

ممکن است که طرحی فردا دوباره . تعدادی از مدیران خود را تغییر دهید و وزارت خانه را تکانی بدهید. ماجرا تمام شد

 .مطرح شود

 روایتی از کنش و واکنش قالیباف و خاندوزی

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در واکنش به انتقاد احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی مبنی بر 

گفته که خسته شده اید یا است، هیچ اعتباری را تخصیص نداده 18این که سازمان برنامه و بودجه در جریان اجرای تبصره 

 رودربایستی می کنید و گزارش نمی دهید؟

که  گیری علیه قالیباف گفتهوگویی با موضعپس از پایان جلسه مجلس در گفت خاندوزی هم با ناراحتی از این نوع برخورد،

 .اندسال است که رفته 1.5اند، شده آن کسانی که خسته

 .لت هم در واکنش به اظهارات قالیباف گفته که  مجلس باید شأن وزرا را حفظ کندعلی بهادری جهرمی سخنگوی دو

این اختالفات به روزنامه صبح نو هم کشیده شد و این روزنامه تیتری با عنوان روز پاییزی وزیر را همراه با عکسی از 

 .خاندوزی منتشر کرد

هارات وگویی گفته که اظخاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی در گفتاحسان  سرانجام با پا درمیانی یکی از نمایندگان مجلس،

 .آقای قالیباف از روی صداقت و عالقه بوده است

 افکنی میان دولت و مجلستقالی برخی از نزدیکان دولت برای اختالف

وی و  برخی از نزدیکان البته. هللا رئیسی با مجلس خیلی منطقی و خوب استبه گفته برخی از نمایندگان مجلس تعامل آیت

یکی از آنان به دولتمردان گفته که اگر مجلس . کنندعناصر پایداری وی و دولتمردان را برای واکنش علیه مجلس تحریک می

 .به شما تذکری داد شام باید یک سیلی به مجلس بزنید تا دیگر جرائت نکنند که چنین کاری کنند

 تحرکات وزیر نیرو علیه قالیباف

 .ر محرابیان وزیر نیرو تحرکاتی را علیه محمد باقر قالیباف در دولت شروع کرده استعلی اکب

 های برخی از نمایندگان مجلسافکنیابراز نارضایتی و گالیه قالیباف از شبهه

وگوهای تگفدرباره مفاد   -از جمله طیف پایداری –های برخی از نمایندگان مجلس افکنیمحمد باقر قالیباف در واکنش به شبهه

از این پس من یک نفر را کنار خود می گذارم تا وی در این باره . گویمهللا رئیسی گفته که نگویید من دروغ میخود با آیت

 .شهادت دهد

گزینه برای این  2وی گفته که در جریان وعده دولت برای ارائه الیحه تفکیک وزارت صمت و بخش بازرگانی و معرفی 

هللا رئیسی در این باره بوده وگوی من با آیتبر از دولت و یک نفر از هیئت رئیسه مجلس شاهد گفتخانه آقای مخوزارت

 .است

 گسترش انتقادات مجلس از عملکرد دولت

سیاری برخی از آنان معتقدند که دولت در ب. اکثریت آنان نسبت به عملکرد دولت انتقاد دارند به گفته برخی از نمایندگان مجلس،

 .دانندبرخی از نمایندگان نیز محمد باقر قالیباف را به عنوان نیروی دولت در مجلس می. ر ناکارآمد استاز امو

 موضع سکوت قالیباف در جریان طرح استیضاح فاطمی امین

نسبت  وی موضع منفی. محمد باقر قالیباف در واکنش به طرح استیضاح سیدرضا فاطمی امین موضع سکوت اختیار کرده بود

 .روز مانده به استیضاح نگاه مثبتی به عملکرد وی داشته است 2فاطمی امین نداشت و بلکه در به 



ر خود هر طو. کردند  گفته که شما به تکلیف خود عمل کنیدوی به برخی از نمایندگان مجلس که از طرح استیضاح دفاع می

 .شما به نتیجه رسیدید، عمل کنید

 لکرد دولتانتقاد صریح نماینده زنجان از عم

یکی از نمایندگان زنجان در انتقاد به عملکرد دولت گفته که اگر ما بگوییم غلط کردیم که از دولت دفاع کردیم، خوب است؟ 

 .این چه وضعی است؟ من هیچ کجا نمی توانم از عملکرد دولت دفاع کنم

 تالش دولت برای اصالح برخی از قوانین در راستای سیاست حکمرانی نوین

 .ورای اسالمی درصدد اصالح برخی از قوانین در راستای اجرای سیاست حکمرانی نوین استمجلس ش

 نامه داخلیمقاومت مجلس در اصالح آئین

زیرا محمد حسین حسین زاده . دهدبه گفته برخی از نمایندگان مجلس ، مجلس به اصالح آئین نامه داخلی رای مثبت نمی

 .گری با آنان را نداردلی مجلس توانایی اقناع نمایندگان و البینامه داخبحرینی رئیس کمیسیون آئین

 وزیر کابینه 3زمزمه استیضاح 

بحث طرح استیضاح وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان در مجلس داغ شده 

 .است

 نگاه منفی برخی از نمایندگان مجلس به عملکرد وزیر ورزش

نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان انتقاد کرده و معتقدند که وی گروهی از 

 .های وزیر انقالبی را نداردشاخص

زمان رای اعتماد هم . آلی نیستاند که وی با حمایت مهرداد بذرپاش به دولت راه یافته است اما وزیر ایدهبرخی از آنان گفته

حتی برخی از نمایندگان به صورت . سبت به عدم راهیابی وی به کابینه فشار سنگینی به مجلس آوردوزارت اطالعات ن

 .کردندگیری میدرگوشی در صحن مجلس علیه وی موضع

این نمایندگان مجلس به نقل از یکی از مقامات وزارت اطالعات گفته که اگر یک روز بیشتر وقت داشتند حتما به آقای رئیسی 

 .که او را معرفی نکندمی گفتیم 

 ای از ابهامطرح استیضاح وزیر بهداشت در هاله

ها خیلی جدی البته این امضا. نماینده مجلس امضا کرده اند 100اللهی وزیر بهداشت را در حدود طرح استیضاح بهرام عین

 .کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با استیضاح وی مخالف است. نیست

 .اللهی برای کاهش فشارها و انتقادات تغییراتی را در مدیریت حوزه دارویی انجام داده استعینگفتنی است که 

ما اقدام  اند کهها معتقدند که وی نقش موثری در مهار بیماری کرونا داشته و گفتهدولتی. دولت نیز مخالف استیضاح وی است

 .استیضاح کنید وی را به عنوان یک دستآورد طرح می کنیم و شما می خواهید

 تقالی معاون پارلمانی وزیر راه و شهرسازی برای جلوگیری از استیضاح

مجتبی یزدانی معاون حقوقی و پارلمانی  وزیر راه و شهرسازی برای جلوگیری از طرح استیضاح رستم قاسمی در مجلس 

 .کندبه شدت تقال می

 رایزنی دولت برای یافتن گزینه جایگزین رستم قاسمی

 .کندها رایزنی میبرای معرفی فردی به عنوان جایگزین رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با تعدادی از گزینه دولت

 رد پیشنهاد استانداری تهران از سوی سعید محمد

 .وی گفته که تمایل دارم در دانشگاه تدریس کنم. سعید محمد پیشنهاد استانداری تهران و شهرداری مشهد را رد کرده است



 .برخی از کارشناسان گفته اند که احتماال وی خود را برای رقابت های انتخاباتی آینده آماده می کند

 چرا سعید محمد استانداری تهران و شهرداری مشهد را نپذیرفت؟

شده سعید محمد دو پیشنهاد تصدی شهرداری مشهد و یا استانداری تهران را رد کرد و در پاسخ گفت بنا دارد تا در امور  شنیده

البته با تجدید قوا و "خواهد پس از مدتی ریکاوری به طور مستقل و رسد او میبه نظر می. دانشگاهی مشغول فعالیت شود

 !به عرصه سیاست بازگردد" دهمراه کردن برخی سیاستمداران مطرح با خو

 

  

 مهمترین سئوال آیت هللا رئیسی از اصالح طلبان

روایت دیگری از دیدار و گفت وگوی برخی از اصالح طلبان با آیت هللا رئیسی حاکی است که وی پس از شنیدن اظهارات 

هم برای وی بنویسند ثانیا بگویند که س آنان از آنان خواسته تا اوال تحلیل های خود را درباره علل شکل گیری اغتشاشات اخیر

 آمریکایی ها در این اغتشاشات کجاست؟

 سناریوی جدید  اصالح طلبان برای حمله به دولت

اصالح طلبان در نشست اخیر خود سناریوی حمله به دولت به بهانه افزایش دامنه آلودگی هوا و اخالل در فضای مجازی را 

 .ازگی معصومه ابتکار چند توئیت در این باره منتشر کرده استبه ت. طراحی و عملیاتی کرده اند

 بازگشت به قدرت؛ راهکار اصالحات برای پایان آشوب

در « تغییر»طلبان در تولید محتواهای رسانه ای خود آینده کشور را بحرانی معرفی کرده و همزمان بر ضرورت اصالح

 .رفت از بحران، تاکید می کنندحل برونراهعنوان محتوا، ساختار و رویکرد جمهوری اسالمی، به

ای بحرانی از شرایط کشور با تاکید بر امکان تکرار اغتشاشات با چاشنی تهدید نظام، همزمان با معرفی بازگشت ترسیم آینده

ها حلیلت بیترفت از شرایط فعلی، شاهحل برونعنوان تنها راهطلبان در قدرت بهو حضور اصالح« طلبیگفتمان اصالح»به 

 .ها و فعاالن جریان اصالحات استو تجویزهای تئوریسین

 :ها بوده خواهیم پرداختبا توجه به نکات یاد شده به بررسی برخی از کدهای رصدی مهم که نقطه آغاز برخی تحلیل

« ل انقالبهای اصیضرورت بازگشت به تکانه»با عنوان ( آبان ۹)محمدرضا تاجیک طی یادداشتی در روزنامه اعتماد 
کنیم، رخدادهایی در روزها تجربه میدر فردای رخدادی که این : »ضمن اشاره به حوادث روزهای اخیر نوشت( آبان۹)

ماندن از چالش و هجمه  تنها راه مصون. صورت یک دیگری تام و تمام نمایان شودممکن است به  رو، آیندهاند و از اینراه

ه ک  -رخدادی -تاجیک عوامل  «. است« داد قبل از رخدادرخ»دادن به یک ری تام و تمام، تن شکن این دیگافکن و شالودهبن
داند و می« های اصیل انقالبتکرار تکانه»تواند مانع از بروز رخدادهایی همچون حوادث اخیر شود را به اعتقاد او می

الب، های اصیل انقبیش از همیشه به بازگشت به تکانه را عقل سلیم و معطوف به بقا، اصحاب قدرت امروز جامعه: »نویسدمی

ها جهان خود و پذیرش ناکامی باال آمدن از قعر شب زیست... ساالری ویعنی عدالت، آزادی، برابری، کرامت انسانی، مردم

 «.خواندها میها و کژنگریستنها و کژکارکردیو کژروی

دانم اگر تمهیدی می: »داده و نوشته بود« رخدادهای در راه»ماد خبر از آبان نیز طی یادداشتی در روزنامه اعت ۲تاجیک 

تر از آنچه امروز مراتب رادیکالبه )ها و رخدادهای گوناگون نشود از عالج و دوا، تاریخ فردای این سرزمین توالی خیزش

سو مشابه مواضع توان از یکمی بودن اعتراضات را« دارادامه»اظهارات تاجیک مبنی بر «. خواهد بود( کنیمتجربه می

حکایت همچنان : »است گفته بود ۹۸دانست همان حرف علی ربیعی که پس از آبان  ۹۸طلبان در آبان برخی از اصالح

 .  گفته بود ۹۸اغتشاشات « ترتکرار خشن»و یا مصطفی تاجزاده که از «  باقیست

 هایتکرار ارزش/ ،  نه بازگشت «های اصیل انقالبهتکرار تکان»از سوی دیگر تاکید محمدرضا تاجیک بر ضرورت 

 ۹وی در یادداشت . است« تجدیدنظر انقالب اسالمی در باورهای اسالمی و حکومتی»انقالب اسالمی بلکه طرح ضرورت 

ن از و فرارفت مثابه جدا شدن مثابه به یاد آوردن امر گذشته و به اجرا درآوردِن آن، بلکه بهتکرار نه به: »نویسدآبان خود می



ای دیگر، از مسیِر دیگر و پایین آمدن از قله کردن به گونه نشینی به مبدا و نقطه صفر و حرکتتکرار همان عقب. آن است

 ...«.خوردن است  تکرار دوباره شکست. خاطر فتح کامِل آن استخاطر پذیرش شکست که به  کوه؛ نه به

گوید که معنای سخن او اگرچه در و فرارفتن از گذشته سخن می تکرار و جدا شدن تاجیک در حالی در یادداشت خود از لزوم

کنند؛ به معنی مسلک او بیان میهای همظاهر مصلحانه است اما در باطن و با عنایت با سایر مطالبی که تئوریسین

استا عباس آخوندی اخیرا در در همین ر. های  اسالمی خودا در باورها و ارزش.ا.تجدیدنظر ج. است" تجدیدنظرطلبی"

حل را تغییر در قوانینی عنوان کرده بود که بر اساس اصول یادداشتی در روزنامه اطالعات با اشاره به اغتشاشات اخیر، راه

 .شرعی و اسالمی در جامعه حاکم شده است

 

« خداوند اعطا کرده»ی که هر نوع حاکمیت( آبان ۱۴« )جهان صنعت»محمدرضا تاجیک همچنین طی یادداشتی در روزنامه 
دهد فقط زمانی مشروعیت دارد که از هم پیوند می حاکمیتی که افراد را به: »نویسدخوانده و می« غیر مشروع»باشند را 

کوب سر»گران آن را نتیجه های اغتشاشوی برای مشروعیت بخشی به خشونت«. شان به وجود آمده باشدرهگذر کنش عقالنی

کنیم، درواقع، ناپذیری که این روزها در جامعه خود تجربه میخیزش فراگیر و خستگی: »نویسدمی خوانده و« حق کنش

 .شده استسرکوب« حق کنش»آمیز بازگشت خشونت

ای ای از نمادهای سلطهدیگر، کنشگر این خیزش، از آن رو که دیرزمانی است زندگی فردی و اجتماعی خود را مجموعهبیانبه

شوند، دیگر جایی و مجالی برای احقاق حق کنشگری کرده که از طریق سازوکارهایی خشن حفظ و تحمیل میفراگیر تجربه 

کند و هرچه بیشتر در پی تحقق مقتدرانه و لذا اراده کرده است، به قواعد نظم اجتماعی و مدنی پشت . به طریقی مدنی نیافته

فتمان اصحاب گ: »افزایدهدید حاکمیت به تکرار اغتشاشات در آینده میوی در این یادداشت نیز با ت«. زورمندانه حق خود باشد

( ویژه کنش اعتراضیبه)شناختن حق کنش رسمیتها و نیروهای زندگی و ضرورت بهمسلط جامعه ما از درک دگرگونی
 نش، جمع یعنی کنش ورا هوشیار کند و بدانند فرد یعنی ک[ حاکمیت]هایی شاید یک رگ آنان اند، چنین خیزشناتوان مانده

رفا نه ص)خواهند این کنش اغتشاشی نباشد، باید حق کنش اعتراضی را برای همه شهروندان عمال جامعه یعنی کنش و اگر می

 «.پذیرا باشند( در بیان و زبان

کند از سوی حاکمیت عنوان می« حق کنش»را پذیرش « رخدادهای مشابه»که محمدرضا تاجیک راه جلوگیری از  همچنان

قد پور معتجالیی. دانندرا عامل بروز اعتراضت اخیر می« یکدست شدن قدرت( »ایلنا)افرادی همچون حمیدرضا جالیی پور 

تا جایی که امروز بخشی . سپر کردک قدرت، حاکمیت را بیمشارکت پایین به دلیل خطای راهبردی تندروهای بلو: »است 

مقام حزب اعتماد ملی در گفتگو در همین زمینه، اسماعیل گرامی مقدم قائم«. دهنداز معترضان در برابر اصل نظام شعار می

ه یک جمهوری بریاستشد که نادیده گرفتن بخش اعظم جمعیت ایران در انتخابات بینی میپیش: »گویدبا روزنامه اعتماد می

 .شودساز میشود و نهایتا این زخم روز و روزگاری سر باز کرده و مشکلزخم بدل می

روز است کشور تاوان این پروژه یکدست شدن قدرت را  ۴۶بحران امروز کشور، نتیجه پروژه یکدست شدن قدرت است 

اند، اما این بازی دو سر ا به سمت شکست سوق دادهطلبان رها، اصالحکردند از طریق ردصالحیتبرخی تصور می. دهدمی

اگر : » نویسدمحسن هاشمی نیز در روزنامه سازندگی می«.  طلبان به دوش حاکمیت افتادهزینه حذف اصالح. باخت بود

اشــد و آنها ب افتاد و حاال اگر انتخاباتی برگزار شــود که تجلی شعارهای مردمانتخاباتی درست برگزار میشد، این اتفاقات نمی

هیم توانند در سرنوشت کشــور سببینند شعارها، نیازها و امیدشان به آینده در چنین انتخاباتی تجلی پیدا کرده و خود نیز می

 «.باشند به ســمت بروز خشم نمیروند

در یک  قوچانی اخیر. گویدپرسی میاز ضرورت برگزاری همه« محمد قوچانی»طلبان همچون برخی دیگر از اصالح

« میجمهوری سوم اسال»بار دیگر از « های همان نسل اســتقانون اساس نشان از دیدگاه»مناظره تلویزیونی با تاکید بر اینکه 
 .توان ضمن حفظ جمهوریت و اسالمیت نظام، قانون اساسی جدیدی را تدوین کردگفته که به اعتقاد او می

پرسی اینستاگرامی به اصول قانون اساس در خصوص برگزاری همهدر همین راستا اسحاق جهانگیری هم در یک پست 

پرسی را در که راه همه ۵۹قانون اساسی در مبحث حقوق ملت اصولی مترقی دارد،ازجمله اصل : »کرده و نوشته استاشاره

الن اصلی کشــور در قانون اساسی حرف آخر را در همه امور مردم میزنند و مسئو. ها مردم باز گذاشته استبرابر خواسته

ا ویژه زنان و جوانان راگر قدرت مردم را عمال نبینیم،صدای آنان به. باید با رای مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب شوند

کنند، که در این صورت موقع نشنویم و قدرت انتخاب مردم را محدود کنیم، آنان قدرت خود را به نحو دیگری اعمال میبه

 «.کنندممکن است همه ضرر 



 تحلیل و نظریه

ای بحرانی از شرایط کشور با تاکید بر امکان تکرار اغتشاشات با چاشنی تهدید نظام، همزمان با معرفی بازگشت ترسیم آینده

ها حلیلبیت ترفت از شرایط فعلی، شاهحل برونعنوان تنها راهطلبان در قدرت بهو حضور اصالح« طلبیگفتمان اصالح»به 

طلبان را را می توان در های همه اصالحمحور مشترک در تحلیل. ها و فعاالن جریان اصالحات استتئوریسین و تجویزهای

 .جمع کرد« ضرورت تغییر»کلیدواژه 

طرح ضرورت تغییر و یا کم رنگ شدن مبانی شرعی )گویند همچنان که برخی از لزوم تغییر محتوایی جمهوری اسالمی می

تاکید بر )، برخی دیگر از تغییر در قانون اساس گفته ( عی و یا به عبارتی زندگی خصوصی مردمدر مسائل سیاسی و اجتما

طرح لزوم )و گروهی بر ضرورت تغییر در رویکردهای سیاسی و اجتماعی حاکمیت ( لزوم بازنگری در قانون اساسی

ت سیاسی برای همه احزاب و جریان های برگزاری انتخابات حداکثری، تغییر در رویکرد سیاست خارجی، ایجاد زمینه فعالی

بروز نشانه های تغییر از »را « تنها راه نجات کشور»تا جایی که افرادی همچون احمد زیدآبادی . تاکید دارند...( سیاسی و

 .عنوان می کنند« حمایت مردم از این تغییرات/ سوی حاکمیت و پذیرش 

 !حمایت مجمع مدرسین حوزه قم از اغتشاشات زاهدان

شنیده ها از تماس و پیامهای اعضاء مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم به ویژه موسوی تبریزی به مولوی عبدالحمید 

 .مهر زاهدان حکایت دارد ۸برای حمایت از او پیرامون موضعگیری ها علیه نظام، دلجوئی از او و اظهار تاسف از حوادث 

 .سازی هایی را در مورد حجاب  و فوت مهساامینی صورت داده بودپیشتر فاضل میبدی عضو افراطی این مجمع فضا

مجمع مدرسین حوزه علمیه قم پس از روی کار آمدن دولت اصالحات و توسط تعدادی از عناصر نزدیک به اصالح طلبان 

هایی یانیهب تشکیل شد و اعضای آن در اغتشاشات اخیر نیز... نظیر بیات زنجاتی، موسوی تبریزی، ایازی، فاضل میبدی و 

 .علیه نظام منتشر کردند

 آیدمردم از رفتارهای رادیکال الزاماً خوششان نمی

: او گفت. دهند همراهی نخواهـد کـردطلبان تندرو اعالم کرد با کسانی که شعارهای براندازانه میبهزاد نبوی از اصالح
همچنین  وی.« آید و مورد تأیید اکثریت نیستاً خوششان نمیام که مردم از رفتارهای رادیکال الزامامروز به این نتیجه رسیده»

توانیم با معترضـان کـف خیابان که شعارهای براندازانه قطعاً نمی: »وگوی خود با رد اقدامات براندازان گفتدر بخشی از گفت

م در چهارچوب نظام، نظام خواهیما می. کاری نیست؛ ما شعارهای آنان را قبول نداریمبحث محافظه. دهند، همسو شویممی

خواهیم همین بنا را اصالح و ایراداتش را برطرف خواهیم دینامیت زیر ساختمان نظام بگذاریم، بلکه مینمی. را اصالح کنیم

توانیم با کاره نیستیم، برای همین نه میبا چنین مواضعی چـون این. ای استدانیم کار بسیار مشکل و پرهزینهکنیم که البته می

بهزاد نبوی در قسمتی از این . « دهند، همراهی کنیم و نه وضعیت حاکم را قبول کنیمکسانی که شعارهای براندازانه می

را فرو بریزد و تا این مرحله، ( نظام حاکم)انقالب ماننـد انفجاری است که یک ساختمان عظیم : »مصاحبه خاطرنشان کرد

شود، همه تجربه، ولو با حسن نیت میتی نوبست ساختن بنایی جدید توسط افـرادی بیها موفق هستند، ولی وقتقریباً همه انقالب

این .« های جهانی، مخالف انقالب شدمشوند و با این تحلیل و مطالعه سرنوشت همه انقالبها با مشکل مواجه میانقالب

درت را در دست داشتند، تاکنون به که خود ق 96طلبان شاخص برخالف حـوادث سال مواضع نبوی در حالی است که اصالح

 .ها دست نزدنداعالم موضع نسبت به آشوب

 جوانان از رفتارهای رادیکال بپرهیزند: مرعشی

خواهد تا سید حسین مرعشی، دبیـر کـل حـزب کارگزاران سازندگی درباره رخدادهای اخیر خطاب به جوانان از آنان می

ـته باشد و از رفتارهای رادیکال بپرهیزند، چراکه وی معتقد است نظام این توانایی مطالباتی را طرح کنند که امکان تحقق داش

های سیاسی را دارد که در عرصه میدانی از خـود محافظت کند، مرعشی، قدرت واقعی جوانان را در عرصه کنشگری

های اجتماعی جوانان به اگر خواسته: گویدوی می. داند که باید از آنها بهره برده شودمی. . . و ( هاتشکل)، مـدنی (انتخابات)

های سیاسی در راستای تغییر نظام باشد، دو حـالـت وجـود دارد؛ یا نظام از خودش های سیاسی بدل شود و خواستهخواسته

ع کند، اکه اگر نظام نتواند از خودش دفکس نیست یا اینکند که به نفع هیچتری را اعمال میهای بستهکند و سیاستدفاع می

پذیر نیست، ایده ایجاد یک زندگی خوب را نیز مختل هایی که تحققرفتن به سمت خواسته. شودآینـده ایران دچار ابهام می

ای دارند بایـد ایـن مطالبات عینی و جوانان کشور بدانند که اگر خواسته: دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی افزود. کندمی

طبیعی  .ظلمی که به مهسا امینی و دیگر جوانان این کشور شده، نباید کلیت نظام هدف قرار گیرد یعنی به بهانه. شدنی باشد



که به گفته مرعشی، ایران از دو خطر باید حفظ شود؛ یکی این. است که نظام قدرت دارد که در خیابان از خودش دفاع کند

ای مخرب نشود که ایران دچار نوعی اندازهه اعتراضـات بهکه دامنایـران نبایـد بـه سـمت انسداد سیاسی برود و دیگر این

 .دولتی و ضعف شود و خطرات بعدی شکل بگیردبی

 نکته فضاسازی اخیر خاتمی علیه نظام ۱۰

حمایت بخش مهمی از جامعه از جمله نخبگان »مدعی « جوانان، زنان و نوجوانان»خواندن اعتراضات « چشمگیر»خاتمی با 

 .از آن شد« و دانشجویان

مند به مسائل سیستان و خیراندیشان مطلع و عالقه»سیدمحمد خاتمی در دیدار جمعی از فعاالن سیستان با عنوان  - باران

ها نفر از جمله کودکان و نوجوانان، به مانند مولوی ته شدن دههای معاند درباره کش، با تکرار ادعاهای رسانه«بلوچستان

به مردم « ستم و جفای مضاعف»و از  عبدالحمید خواستار برخورد با مسئوالن زاهدان و مسببان حوادث اخیر زاهدان شده

 .سخن گفته است« آسیب حیثیتی و روحی به مردم استان»و جبران « بخصوص بخش بلوچ آن»زاهدان 

ریشه حوادث تلخ را باید در درون جستجو کرد و ناشی از سازوکار : »استاره اغتشاشات اخیر نیز عنوان کردهوی درب

شود نارضایتی را از بین نمی ندیدن یا انکار وضع بدی که به نام زندگی بر مردم تحمیل می...نادرست حکمرانی دانست

ر اینکه ه...اه با یأس و به آشوب علیه آنچه هست مبد ل می شوداگر چشم اندازی به سوی بهبود نباشد نارضایتی همر...برد

 ...«اعتراضی، اغتشاش معرفی شود و برخورد خشن و سخت با آن توجیه گردد مشکل را بیشتر می کند

حمایت بخش مهمی از جامعه از جمله نخبگان »مدعی « جوانان، زنان و نوجوانان»خواندن اعتراضات « چشمگیر»خاتمی با 

اگر نمی خواهیم یا نمی توانیم تقاضاهای او را برآورده کنیم دست کم : »استاز آن شده و در پایان تاکید کرده« جویانو دانش

 .«ذهنیت، امید و اعتراض او را بفهمیم

 .سازی شدطلب برجستههای اصالحسخنان وی در بسیاری از رسانه

 :ر به شرح ذیل استمحورهای فضاسازی خاتمی علیه نظام به بهانه اغتشاشات اخی

 تکرار ادعاهای جریان معاند درباره تعداد کشته شدگان و کشتن کودکان در اعتراضات اخیر( ۱ 

 طرفی در گزارش های آنتشکیک در خیرخواهی مسئوالن نسبت به زاهدان و رعایت بی( ۲ 

 خلفتخریب وجهه نظام با عنوان برخورد سریع با اعتراض و عزل دیرهنگام مسئوالن مت( ۳ 

 تر نظام با اغتشاشات در زاهدانتکرار گزاره ادعایی عبدالحمید درباره ظلم بیشتر و برخورد سخت( ۴ 

 القای نقض گسترده حقوق اقوام و مذاهب توسط نظام( ۵ 

 تصویرسازی منفی از نظام با عنوان تشدید اعتراضات با ندیدن و انکار اعتراضات( ۶ 

 بروز و تشدید اغتشاشاتمقصرنمایی محض از نظام در ( ۷ 

 های جدیداعتبارزدایی از نظام با القای نفهمیدن و عدم اعتنا به اعتراض نسل( ۸ 

 طلبانگذاری با نظام و القای نمایندگی معترضان توسط اصالحتالش برای فاصله(۹ 

 .تحریک مردم زاهدان و سایر شهرها به ادامه اغتشاشات( ۱۰ 

 

 امنیتی اخبار

 محمدی از اظهارات حسن عباسی انتقاد یحیی گل

https://www.barannews.com/news/b033d057a698887bdab4fa8f7ffeeeeb21425c97cbc22b422b431181d5e61f0d/
https://www.barannews.com/news/b033d057a698887bdab4fa8f7ffeeeeb21425c97cbc22b422b431181d5e61f0d/
https://www.barannews.com/news/b033d057a698887bdab4fa8f7ffeeeeb21425c97cbc22b422b431181d5e61f0d/
https://www.barannews.com/news/b033d057a698887bdab4fa8f7ffeeeeb21425c97cbc22b422b431181d5e61f0d/
https://www.barannews.com/news/b033d057a698887bdab4fa8f7ffeeeeb21425c97cbc22b422b431181d5e61f0d/


 ما نسبت. او گفته که هم مادر و هم خواهر من محجبه هستند. سردار نجات گفته که من با یحی گل محمدی گفت وگو کرده ام

اما پس از اظهارات حسن عباسی همسرم به من فشار آورد و گفت چه بی غیرتی هستی که هیچ . به حجاب مسئله ای نداریم

 .واکنش من هم فقط نسبت به حسن عباسی است.ی دهیواکنشی نشان نم

 دایی هنوز درباره ماجرای مرگ دختر اردبیلی قانع نشده است

حجت . حجت االسالم سید حسن عاملی امام جمعه شهر اردبیل با علی دایی در منزل مادر وی دیدار و گفت وگو کرده است

 دایی در برابر. توضیحاتی را به وی داده اما او گفته که من قانع نشدماالسالم عاملی درباره مرگ یکی از دختران اردبیل 

پیشنهاد حجت االسالم عاملی مبنی بر این که پست های صفحه اینستاگرام خود را پاک کند گفته که من نمی توانم چنینی کاری 

هایی  البته حرف. ظام مشکلی ندارموی گفته من با ن. کنم ولی اگر سر به سر من نگذارند من سکوت می کنم و حرفی نمی زنم

 .دارم ولی با نظام مشکلی ندارم

 نگرانی شدید دایی از احتمال برخورد فیزیکی اغتشاشگران با مادر وی

علی دایی در گفت وگو با برخی از مسئوالن با گریه گفته که من نسبت به ماجرای اردبیل کامال قانع شدم اما تهدیدات به ویژه 

این تهدیدات خواب را چشمانم گرفته . فیزیکی با مادر من به حدی است که اصال نمی توانم مقاومت کنم نسبت به برخورد

 .است

 احتمال تغییر فرمانده سپاه سیستان و بلوچستان

 .در برخی از محافل خبری احتمال تغییر فرمانده سپاه در استان سیستان و بلوچستان  مطرح شده است

 بوده است 98ات اخیر بیشتر از فتنه آمار کشته شدگان اغتشاش

بوده  98براساس گزارش یکی از نهادهای امنیتی آمار کشته شدگان در اغتشاشات اخیر بسیار بیشتر از آمار کشته شدگان فتنه 

 .است

 ناراحتی شدید علیرضا بیرانوند از فحاشی و تهدید خانواده وی

مان در گفت وگو با برخی از کارشناسان با گریه و زاری گفته که روزانه علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی فوتبال کشور

ه ما نسبت ب. من نمی توانم این فضا را تحمل کنم. ده ها فحش و ناسزا و تهدید برای خانواده من به گوشی من ارسال می شود

 .جان خانواده خود به شدت نگران هستیم

 تهدید نظام از سوی احمد رضا عابدزاده

رضا عابدزاده در پاسخ به این که چرا برخی از مطالب تحریک کننده سیاسی را در روزهای اخیر منتشر کرده است؟  احمد

اگر فرزند من در فهرست تیم ملی نباشد، مطالب تندتری منتشر می . گفته که این ها شلیک های هوایی و هشدار آمیز است

 .کنم

 .فهرست تیم ملی افزوده شده است گفتنی است که نام فرزند وی در لحظات آخر به

 روز از اغتشاشات اخیر 59فراخوان دانشجویی پس از گذشت  90

فراخوان در حوزه دانشجویی در سراسر  20بررسی ها نشان می دهد که در پنجاه و نهمین روز اغتشاشات و تجمعات اخیر 

 .فراخوان در حوزه دانشجویی تهران منتشر شده است 20کشور و 

 درصدی فراخوان ضد انقالب 12کاهش 

درصد کاهش  12طی روزهای گذشته میزان فراخوان ضد انقالب برای تحریک مردم و افکار عمومی به آشوب و اغتشاش 

 .داشته است

 استان کشور 3دانشگاه  3دانشجو در  260تجمعات 

 .ار کرده انداستان کشور تجمعاتی را برگز 3دانشگاه در  3نفر در  260در دو روز گذشته تنها 



 درصد فراخوان ها با تمرکز بر تعطیلی بازار تهران بوده است 70

درصد فراخوان های ضد انقالب در روز چهارشنبه برای اعتصابات بازاریان سراسر کشور،  70برآوردها بر این است که 

 .خطاب به بازار تهران بوده است

 های کشوردرصدی بازار در برخی از استان  100تا  50تعطیلی 

درصد در استان های خراسان شمالی،  100تا  50بررسی های میدانی نشان می دهد که روند تعطیلی در بازار از 

زنجان،مرکزی،البرز، یزد، هرمزگان، گیالن، گلستان، فارس ، کرمان، کرمانشاه، بوشهر، تهران، اذربایجان غربی، 

 .چهارمحال و بختیاری و کردستان شکل گرفته است

 مورد حمله به حوزه های بسیج 12

 .مورد حمله آشوبگران به پایگاه ها و حوزه های بسیج صورت گرفته است 12طی روزهای گذشته 

 ارسال داروهای آنتی بیوتیک به اکثر استان های کشور

 .داروهای آنتی بیوتیک بزرگساالن و کودکان برای اکثر استان های کشور ارسال شده است

 کارگری در عسلویه و کندواناعتصاب غذای 

 .گروهی از کارکنان در عسلویه و کندوان دست به اعتصاب غذا زده اند

 اعتراض بازاریان به نوسانات نرخ ارز

 .گروهی از بازاریان نسبت به نوسانات نرخ ارز در روزهای گذشته اعتراض کرده اند

 استان کشور 2مورد اهانت به افراد روحانی در  12

عمامه پرانی و ضرب  –مورد اهانت به افراد روحانی  12مجموعا  -مورد  9-و بیرجند  -مورد 3 –ن های مازندران در استا

 .گزارش شده است –و شتم 

 آبان ماه 20تا  14مورد تجمع کارگری و دانشجویی در بازه زمانی  123

نفر در  500هزار و  7ع با جمعیتی در حدود مورد تجم 123آبان ماه  20تا  14براساس آمار ارائه شده در بازه زمانی 

 .البته تجمعات در حوزه دانشجویی بیشتر بوده است. حوزه کارگری و دانشجویی گزارش شده است

 انتقال یک بازداشتی  به بیمارستان سینا

عتصاب غذا و سید حسین رونقی که در روز دوم مهرماه به اتهام شرکت در آشوب ها و اغتشاشات بازداشت شده به دلیل ا

 .وی در جریان بازداشت دچار شکستگی پا شده است. بیماری داخلی به بیمارستان دی و سپس بیمارستان سینا منتقل شده است

 

 ویژگی مهم اغتشاشات اخیر به روایت نهادهای امنیتی 4

سازمان (  ویژگی های الفاطالعاتی بر این است که اغتشاشات و آشوب های اخیر دارای  –گزارش نهایی نهادهای امنیتی 

 .هوشمندی در اجرا و برنامه هم در کف خیابان و هم در رسانه بوده است(  خشونت د( عملکرد غیر متمرکز ج( یافتگی، ب

 بزرگترین دستاورد فتنه اخیر از نگاه ضد انقالب

رین ضد انقالب بزرگت. به گفته برخی از کارشناسان حوزه امنیتی، فتنه اخیر یک جنگ تصویر و جنگ تولید محتواست

 .دستاورد فتنه اخیر را ریزش ترس مردم از نیروی نظامی و انتظامی می داند

 چالش اثرگذار در شکل گیری اغتشاشات اخیر 5



چالش مهم احساس بی عدالتی تبعیض و ظلم، مطالبات فزاینده و انباشت مطالبات فزاینده،   5برآوردهای امنیتی بر این است که 

تحریک،جمعیت مستعد همکاری با ضد انقالب و  احساس تحقیرشدگی و نیاز به دیده شدن زمینه ساز بروز  افزایش سطح

 .اغتشاشات اخیر بوده است

 اذعان ضد انقالب به ثبات نظام در مواجهه با آشوب های اخیر

ثانیا اقشار . حفظ کرده است جریان ضد انقالب اذعان کرده که در اغتشاشات اخیر اوال نظام اسالمی ثبات و تعادل خود را

 .مختلف جامعه به آشوبگران نپیوسته اند و ثالثا فشارهای بیرونی به نظام تا به االن بی اثر بوده است

 روایتی از دیدگاه رهبر انقالب درباره اغتشاشات اخیر

در این جنگ ابزار اصلی . ستیمروایتی از دیدگاه رهبر انقالب درباره اغتشاشات اخیر حاکی است که اوال ما در حال جنگ ه

ثانیا نظام سلطه با تمام ظرفیت خود وارد صحنه شده است . البته ما در این مورد کاستی های زیادی داریم. دشمن رسانه است

 !.ثالثا این اغتشاش به این زودی ها تمام نمی شود. اما رسانه های ما برای تبیین اوضاع غایب هستند

 االسالم حاج علی اکبری به زاهداندستاوردهای خوب سفر حجت 

به گفته برخی از کارشناسان سفر هیئت اعزامی رهبر انقالب به استان سیستان و بلوچستان به ریاست حجت االسالم محمدجواد 

 .حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه دستاوردهای خوبی در پی داشته است

 حمله ضد انقالب به مولوی عبدالحمید

جریان ضد انقالب به مولوی عبدالحمید به خاطر دیدار و گفت وگو با حجت االسالم علی اکبری نماینده اعزامی رهبر انقالب 

 .به سیستان و بلوچستان به شدت حمله کرده اند

 .البته مولوی عبدالحمید همچنان روی مواضع خود پافشاری می کند

 .نمازجمعه اینده مواضع مولوی عبدالحمید را آشکار می کندبرخی از کارشناسان گفته اند که خطبه های 

 شانتاژآفرینی رسانه آمریکایی علیه مجلس و نظام

هزار نفر از زندانیان در ایران به زودی  15رسانه آمریکایی نیوزیک مدعی شده که با رای قاطع مجلس شورای اسالمی،  

 .اعدام می شوند

 د به رهبر انقالبادعای قابل تامل خاتمی در نامه خو

 .محمد خاتمی در سومین نامه ارسالی خود به رهبر انقالب مدعی شده که اغتشاشات اخیر نشان داد که خشونت پاسخ گو نیست
وی در این نامه هیچ اشاره ای به دشمن بیرونی . باید به جمهوریت بازگردیم و انتخابات را به صورت واقعی برگزار کنیم

 .نکرده است

 رد اعتماد مردم تهران و ایران کدام است؟رسانه مو

مردم در تهران صدا و  18.7آبان ماه برگزار شده است،  19براساس نتایج نظرسنجی سازمان صدا و سیما که در مورخه 

 .درصد مردم در ایران نیز این نظر را داشته اند 13.3. سیما را رسانه مورد اعتماد خود دانسته اند

درصد مردم کشور گفته اند که به اینستاگرام اعتماد  12. تاگرام را رسانه مورد اعتماد خود دانسته اندمردم تهران اینس 16.3

 .دارند

درصد مردم در سراسر کشور گفته اند که  11.2. مردم تهران ماهواره را رسانه مورد اعتماد خود اعالم کرده اند 13.4

 .رسانه مورد اعتماد آن ها ماهواره است

 دم تجمعات اخیر را مسالمت آمیز دانسته انددرصد مر 38

درصد مردم کشور معتقدند که تجمعات  37.9سوال کردند آیا اعتقاد دارید که تجمعات این روزها مسالمت آمیز بوده است؟ 

 .دگزینه اصال را در پاسخ به این مورد انتخاب کرده ان 21.1درصد مردم گزینه کم و   34.3. اخیر مسالمت آمیز بوده است



 درصد مردم معتقدند که با اعتراضات خیابانی می توان به مطالبات خود رسید 49

درصد مردم معتقدند که معترضان از طریق اعتراضات خیابانی  48.9نتایج نظرسنجی اخیر صدا و سیما نشان می دهد که 

 .کرده اندگزینه اصال را انتخاب  17.1درصد مردم گزینه کم و  27.7. به مطالبات خود می رسند

درصد  29.4اما . درصد مردم تهران نیز گفته اند که معترضان از طریق اعتراضات خیابانی به مطالبات می رسند 27.7

 .درصد مردم تهران گزینه  اصال را انتخاب کرده اند  40.3مردم تهران گزینه کم، 

 درصد مردم تمایلی به حضور در اعتراضات را ندارند 53

درصد ابراز تمایل کرده اند و  27. یران گفته اند که اصال تمایلی به حضور در اعتراضات را ندارنددرصد از مردم ا 53

 .درصد گزینه کم را انتخاب کرده اند 22.1

 درصد مردم اخبار را از صدا و سیما دنبال می کنند 38

درصد  16د گزینه اینستاگرام، درص 25.6. درصد مردم تهران اخبار خود را از طریق صدا و سیما دنبال می کنند 29.1

 .درصد گزینه تلگرام را انتخاب کرده اند 11.4گزینه ماهواره و 

 .درصد مردم کشور گفته اند که اخبار را از صدا و سیما پیگیری می کنند 38.1همچنین 

 درصد مردم اغتشاشات را زمینه ساز عملیات تروریستی در شاهچراغ می دانند 48

 .دند که اغتشاشات منجر به میزان خیلی زیادی منجر به بروز حادثه تروریستی شاهچراغ شده استدرصد مردم معتق 14.9
 .درصد گزینه اصال ارتباطی نداشته است را انتخاب کرده اند 32.9درصد گزینه کم و   11درصد گزینه زیاد،  32.1

 درصد مردم جایگاه ایران را در عرصه بین المللی مطلوب می دانند 49

درصد  31درصد گزینه مطلوب ،  38.9. درصد مردم معتقدند که جایگاه ایران در سطح بین الملل خیلی مطلوب است 11.6

 .درصد گزینه بسیار نامطلوب را انتخاب کرده اند 19گزینه نامطلوب  و 

 درصد مردم از تکرار اغتشاشات اخیر 33ابراز نگرانی عمیق 

 29.9. و سیما نسبت به تکرار اغتشاشات خیلی زیاد ابراز نگرانی کرده انددرصد مردم در نظرسنجی اخیر صدا  33.4
 .گزینه کم را انتخاب کرده اند 7.2درصد گزینه  زیاد و 

 اکثریت مردم کشور مهمترین علت تداوم اعتراضات را مسائل معیشتی می دانند

عتراضات را مسائل و مشکالت معیشتی درصد مردم سراسر کشور مهمترین علت تداوم ا 51.4درصد مردم تهران و  60

 .می دانند

 درصد مردم عملکرد صدا و سیما را نامناسب می دانند 32

. درصد مردم نیز آن را مناسب می دانند 31. درصد مردم کشور عملکرد صدا و سیما را نامناسب توصیف کرده اند 32
 .ارزیابی کرده انددرصد نامناسب  6.1درصد مردم تهران نیز  آن را مناسب و  21.3

 ضرورت تزریق ثبات و نشاط در مدارس کشور

اط باید ثبات و نش. برآوردها بر این است که فضای مدارس در حال حاضر آرام خواهد بود اما نسبت به آینده نگران کننده است

 .را در مدارس تزریق کنیم

 حوزه اقتصادی عامل تحریک کننده مردم نباشد

 .ین است که در شرایط کنونی هیچ عامل تحریک کننده مردم در حوزه اقتصاد شکل نگیردسیاست کالن نظام بر ا

 ضرورت نقد حرفه ای عملکرد شرکت های دولتی در اخالل در بازار دارو



 .رسانه های انقالبی عملکرد شرکت های دولتی در اخالل در بازار دارو را مورد نقد جدی قرار دهند

 سته سازی در رسانه های انقالبیمهمترین محورها برای برج

سیاست کالن نظام بر این است که احترام رهبر انقالب به حقوق اهل سنت، استقبال مردم سیستان و بلوچستان از سفر حجت 

االسالم علی اکبری نماینده اعزامی رهبری به این استان و روحیه اشرافی گری و ثروت اندوزی مولوی عبدالحمید ، دو قطبی 

 .قابت ها و آشفتگی سیاسی در انتخابات آمریکا و افول آمریکا از منظر رسانه ای برجسته سازی شودبودن ر

 تحریک عوامل نفاق برای خرابکاری در پارس جنوبی

 .عوامل وابسته به نفاق در حال تحریک کارگران به اقدام خرابکارانه در مناطق گازی هستند

 .ذشته ایستگاه پمپاژ گاز شهری گناباد توسط افراد ناشناس به آتش کشیده شدبراساس اطالعات بدست آمده بامداد روز گ

 .جنوبی و نیروگاه سیکل ترکیبی و فوالد قاین را درپی داشت.این اقدام خرابکارانه افت فشار گاز مناطقی از خ

طریق انفجار کپسول گاز مایع و  دهد حادثه ایستگاه گاز گناباد خرابکاری عامدانه بوده و ازها نشان میدر این رابطه بررسی

 .آتش زدن تعدادی الستیک رخ داده است

 .هدف انفجار خط لوله زیر زمینی بوده که با اقدام به موقع از سرایت انفجار جلوگیری شده است

االیشگاه پعوامل نفاق نیز طی ارتباط با کارگران شاغل پارس جنوبی آنها را به خرابکاری و ارسال تصاویر از پتروشیمی ها و 

 .ها تحریک کرده اند

 حمله عناصر گروهکی به مقر نظامی در سردشت

 .های گروهکی به همراه داشتنداغتشاشگرانی که امروز به مقر مرزبانی و حوزه بسیج در سردشت حمله کردند پرچم

ن عراق با قاچاقچیان مرز با اقلیم کردستامرزی سردشت استان آذربایجان غربی و همصبح امروز براثر درگیری در هنگ

 .مأمور مرزبانی زخمی شدند ۵یک قاچاقچی کشته و 

مرزی را تخریب و در مسیر انتقال جنازه از بیمارستان به پس از این حادثه افراد محلی و اقوام متوفی، یک خودرو هنگ

 .می شدفرمانداری سردشت سنگپرانی نمودند که در خالل تعرض به فرمانداری، خواهر قاچاقچی فوتی زخ

یک تیربار، تعدادی نارنجک و اسلحه بازپرس به دست . مرحله به حوزه بسیج بیوران تعرض گردید ۲پس از دفن جنازه، طی 

 .اغتشاشگران افتاد

 

 .نکته قابل توجه این است که اغتشاشگران ضمن سردادن شعارهای ساختار شکنانه، پرچم گروهکی همراه داشتند

 منافقین برای عضوگیری و عملیات میدانی پوشش جدید

با شعله گرفتن اغتشاشات منافقین به دلیل ماهیت تروریستی و منفور خود از لوگوی جوانان محالت برای جذب نیروی بحران 

 .ساز استفاده کردند

روهک با هدف اعالم موجودیت کرد؛ این گ« جوانان محالت تهران»پس از آغاز اغتشاشات محله محور گروهی با عنوان 

 .های خاکستری جامعه به اقدامات خشن، شعار نویسی و تولید بحران ایجاد شدها، تشویق گروهساماندهی آشوب

پس از فروکش کردن موج اغتشاشات در کشور؛ گروه معاند جوانان محالت باهدف سازماندهی و تنفس مجدد به اغتشاشات، 

در شهرهای مختلف است؛ « جوانان محالت»د تشکیل گروه هایی باعنوان اقدامات براندازانه و تداوم شعار نویسی درصد

 .قرار است کلیه فعالیتهای خرابکارانه هر منطقه توسط این گروه ها هدایت شود

های موسوم به جوانان محالت از سوی گروهک تروریستی منافقین به دست در حال حاضر اطالعاتی مبنی بر صدور بیانیه

های شورشی منافقین است که چند علیات تروریستی را در برخی نان محالت ورژنی از همان کانونگروه جوا. آمده است



اخیرا سارنگ نادری از هواداران گروهک تروریستی منافقین خبر از تشکیل این گروه معاند در . مناطق اجرایی کرده است

 .استان البرز داده بود

یت تروریستی و منفور خود از لوگوی جوانان محالت برای جذب نیروی بحران با شعله گرفتن اغتشاشات منافقین به دلیل ماه

قماری های اتر و در دهه شصت نیز این گروهک تروریستی به دلیل کاهش هزینه جذب سمپات گروهساز استفاده کردند، پیش

ه شعبه رسمی منافقین در دانشگاه از جمله آنها سازمان دانشجویان مسلمان بود ک. کردها را سازماندهی میتشکیل داده و آن

 .شد؛ مسعود رجوی این اقدام را جذب حداکثری با برندسازی فیک خوانده بودمحسوب می

 !کندجوانان محالت در لوگو و شمایل اطالعیه نویسی نیز بسیار مشابه با منافقین عمل می

 معرکه تبلیغاتی مادر نوید افکاری مقابل بازداشتگاه

شیراز، برای آزادی دخترش الهام بر در « ۱۰۰پالک »وید افکاری با حضور مقابل بازداشتگاه موسوم به هیه نامجو، مادر ن

 .«کنماین در را از جا می: »گویدکوبد و میاین بازداشتگاه می

 !هشدار استفاده از سم قرمز در محصوالت کشاورزی

کم سابقه و همزمان با افزایش قیمت و رشد تقاضای اقالم تره باری مانند گوجه فرنگی،  امسال با سرد شدن هوا در روندی

ک این دو ماده خطرنا. استفاده افراطی کشاورزان از سموم اتفون و فینیش برای فرآوری زودتر از موعد افزایش یافته است

 !به سم قرمز نیز معروف هستند

اند تاکنون مجوزی برای واردات این ماده شیمیایی به کشور صادر نکرده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات 

 .شودبه صورت قاچاق وارد ایران می( گاز اتیلن)هورمون اتفون 

زایی، زنجیره امنیت غذایی کشور نیز با استفاده از چنین سمومی عالوه بر به خطر انداختن سالمت انسانی از جمله سرطان

این سموم به دلیل نفوذ در منافذ قشری محصوالت کشاورزی حتی در صورت شستشو نیز . شدهایی روبرو خواهد چالش

 .استفاده از سموم کنترل نشده خطرات گسترده برای خاک کشاورزی نیز دارد. باشددارای عوارض می

نوز احتمالی آنها ه گفتنی است که رژیم صهیونیستی و آمریکا از تولید کنندگان اصلی این دو نوع سموم بوده و از اثرات

 .اطالعاتی دقیقی وجود ندارد

 شایعه حضور دایی مقابل بیمارستان

پرستو صالحی و فرشاد متقی در اقدامی هماهننگ برای بزرگنمایی اسم حسین رونقی، با انتشار تصویری دروغین ادعا کردند 

 .وی برای پیگیری حال رونقی مقابل بیمارستان است

 ارستان دی تهران چه بود؟ماجرای حسین رونقی و بیم

ودن آن و یا رب« ترور سیاسی»رسانه های معاند شب گذشته خبری مبنی بر انتقال حسین رونقی به بیمارستان دی و احتمال 

 .را مطرح کردند و همین امر موجب بروز تجمع اعتراضی در اطراف بیمارستان شد

زندانی سیاسی اوین، پس از وخامت حالش، از زندان به بیمارستان درحالی که سایت ایران اینترنشنال مدعی شده حسین رونقی، 

مدعی  شان،ایای نه چندان دور از بیمارستان دی منتقل شده است، تمامی سایت های معاند دیگر و فعاالن رسانهسینا در فاصله

ی، در یمارستان، برادرش حسن رونقپس از انتقال حسین به ب. هستند که رونقی از همان ابتدا به بیمارستان دی منتقل شده است

 .حساب توییتری شخصی خود برای حضور مردم در مقابل بیمارستان، فراخوان تجمع اعتراضی منتشر کرد

حسن رونقی قبل از مراجعه به دادسرا وعده اعتصاب داده و بود تا کنون مدام اخبار وخامت حال او در رسانه های معاند 

شب اعتصاب غذای  ۱۲حسین رونقی از ساعت »های ضدانقالب مدعی شده بودند که  دو روز پیش رسانه. مطرح میشود

اف به عنوان شاهدان عینی خبر دادند ضربان قلب او نامنظم و کند است و هر جعفر پناهی و محمد رسول. خشک خواهد کرد

اس تلفنی از زندان، از وخامت صبح امروز هم حسین رزاق دیگر زندانی سیاسی در تم.« لحظه امکان ایست قلبی وجود دارد

 .حال رونقی شهادت داد و با لحن بیانیه، برای ایران اینترنشنال قرائت کرد



حسن رونقی توییت زده بود که مسئوالن زندان به پدر و مادرش گفته اند او را به بیمارستان دی منتقل خواهند کرد و به همین  

او در ادامه مدعی . تا آمبوالنس را در راه رسیدن به بیمارستان دنبال کنندخاطر والدین به درب زندان مراجعه کرده بودند 

مشود که برای لحظاتی خودرو آمبوالنس را گم میکنند و وقتی خودشان را به بیمارستان دی میرسانند، خبری از حسین و 

 .بزند او پس از این ادعا سعی میکند تا هیجان ربوده شدن حسین رونقی را کلید. آمبوالنس نیست

طبق اطالعی که بدستمان رسید، بعد از دور زدن پدر ومادرم »در حالی که حسن رونقی در توییت خود مدعی می شود که 

حسین رو به یکی از بخشهای بیمارستان دی برده اند البته گفته میشود بخش جراحی، کل کادر و پرستارهای بخش رو تهدید 

 «ن آوردندو بیرون کردند و پرستار وکادر رو خودشو

او در ادامه مدعی می شود که مسئوالن زندان با این کار قصد دارند تا در بیمارستان بالیی سر حسین رونقی بیاورند و این 

را سناریو تکراری جمهوری اسالمی عنوان « حسین رونقی کجاست و جان حسین در خطر است»ادعای خود را با کلیدواژه 

 .می کند

اریو ها را در فضای مجازی با ادعای روش همیشگی جمهوری اسالمی برای از بین بردن مخالفان جریان معاند این چنین سن

به همین دلیل است که هر زمانی هر یک از زندانیان با وخامت حال روبه رو می شود و در . و منتقدان خود، جا انداخته است

ای قتل غیر عمد و بدون دخالت نیرو های امینیتی و شرایط امینتی به مراکز درمانی منتقل می شود، آن را یک سناریو بر

 .هم استفاده کرده است« ترور سیاسی حسین رونقی  را متوقف کنید»او همچنین از عبارت . خارج از زندان، مطرح می کنند

 .کنداین ادعا های رونقی ادامه داشته و در ادامه ویدیویی از مصاحبه مادرش با عنوان ربودن حسین رونقی منتشر می 

در ادامه چهره های برجسته معاند نیز این اخبار را وایرال کرده و با عنوان جان حسین در خطر است، مردم را تحریک به 

برخی دیگر نیز درباره خطر جانی و سالمت او، جمهوری اسالمی و نهاد های امنیتی را . تجمع مقابل بیمارستان دی کردند

 .تهدید کردند

اسی نیز پدر حسین رونقی منتشر شد که نشان میداد با نگرانی از وضعیت سالمت پسرش، اطراف رفته رفته تصاویر احس

امشب یک ملت نگران حسین »فعالن رسانه ای معاند تصاویر پدر حسین را همراه با عنوان . بیمارستان حضور یافته است

 .، منتشر کردند«رونقی هستند

اعتراضی برگزار شد و معترضان در اعتراض به بازداشت و وخامت حال پس از این اخبار، مقابل بیمارستان دی تجمع 

انگیزه فراخوان های تجمع مردم از سوی معاندان این بود که معترضان مانع . حسین رونقی شعار هایی علیه نظام سر دادند

 .انتقال پنهانی حسین رونقی توسط لباس شخصی ها به مکان نامعلوم شوند

ادامه لیا ریمینی، بازیگر آمریکایی نیز در توییتر از نگرانی بابت حال حسین رونقی خبر داد و با مخاطب قرار دادن  در

 .هر اتفاقی بیوفتد، مسئول شما هستید: رهبری نوشت

ده و ه کربرخی رسانه های معاند نیز شایعه کردند علی دایی هم برای حمایت از حسین رونقی به مقابل بیمارستان دی مراجع

این خبر تاکنون توسط دایی و هیچ منبع موثقی . تصویری از او منتشر کردند که نشان میداد داخل خودرو خود نشسته است

 .تایید نشده است

فعاالن رسانه ای معاند در توییتر هشتگ ها و طراحی های حمایتی از حسین رونقی منتشر کرده و خواستار آزادی او از 

لبریتی ها نظیر پرستو صالحی، علی کریمی و ووریا غفوری نیز استوری و توییت حمایتی از او منتشر برخی س. زندان شدند

 .کردند

 به یک نماد اعتراض" خدانور"تبدیل دروغ 

راه اندازی کرده و تصویر بازداشت او را به یک حرکت « ایخدانور لجه»رسانه های معاند یک داستان جعلی را با نام جعلی

 .راضی، تبدیل کردندنمایشی اعت

شود و های اجتماعی دست به دست میای با دستبند بسته شده در شبکهطی هفته های اخیر، تصویری از یک متهم که به میله

 .کندمعرفی می« خدا نور لجه ای»های اغتشاشات اخیر به نام عنوان یکی از کشتهضد انقالب آن را به



، دستانش به میله بسته شده و یک لیوان آب با «مظلومانه»نشان میدهد با حالتی  خدانور به دلیل تصویر بازداشت خود که

 .فاصله از آن قرار دارد، به شهرت رسیده است

 هایدر رسانه« ایخدانور لجعه»اکنون با نام فردی که عکس او هم: به همین منظور، دادستان زاهدان واکنش نشان داد و گفت

این فرد در تیر امسال به . بوده و از اتباع افغانستانی است« یاغی»معروف به « کبدانی صادق»معاند درحال گردش است، 

دار که چندین شاکی خصوصی و این سارق سابقه. مرداد با قرار وثیقه آزاد شده است ۲۷جرم سرقت بازداشت شده و در 

 .با ماموران کشته شده است مهر ماه امسال حین یک سرقت دیگر در درگیری مسلحانه ۱۰سرقت دارد،  ۱۶سابقه 

یل اینکه دلبه گفته دادستان نظامی این فرد شرور مسلح بوده اما به. عکس منتشرشده از سارق نیز مربوط به اوایل تیر است

ار ماجرای لیوان آب کن. اش رعایت نشده با فردی که او را به میله بسته سه ماه قبل برخورد قضایی شده استحقوق شهروندی

اند و پس از نوشیدن آب توسط متهم، افسر پلیس ها یک لیوان آب دادهاین است که او از ماموران آب خواسته و آن متهم هم

 «لیوان آب را بر روی سکو گذاشت

و مظلوم معرفی کرده و عنوان کردند که نظام « شهدای اعتراضات»پس از انتشار عکس او، رسانه های معاند او را یکی از 

به همین ترتیب، دستان بسته خدانور یا همان صادق کبدانی به میله، به یک . معترضان خود مضایغه میکنداز آب هم برای 

ادامه  در. حرکت نمادین اعتراضی تبدیل شد و پس از آن در دانگشاه ها، مدارس، خیابان و حتی میادین ورزشی نیز تکرار شد

 .دبه روند گسترش این حرکت نمادین اعتراضی پرداخته می شو

ابتدا از طرح های گرافیکی و کاتونی این حرکت نمادین آغاز شد و همراه با وایرال شدن آن بعد ها برخی افراد در خیابان * 

 .و فضای عمومی تقلید کردند

 سه روزه رستوران علی دایی تعطیلی

آبان به بهانه تعمیرات خبر  ۲۶و ۲۵و ۲۴متعلق به علی دایی با انتشار پستی از تعطیلی در روزهای  10foreverرستوران 

 .داد

 لغو مسابقه پومسه زنان به دلیل کشف حجاب

ند ن تیم معراج به دلیل بستن بازوبهای اجتماعی منتشر شده پس از آنکه چند نفر از بازیکنابر اساس ویدیویی که در شبکه

 .مشکی از بازی محروم شدند، سایر بازیکنان در اعتراض کشف حجاب کردند و در پی آن مسابقه لغو شد

 فراخوان برای تجمع خانواده شهدا در بهشت زهرا

 ۲۷اند تا روز جمعه اشتهفراخوانی بنام خانواده شده برای تجمع در ابراز مخالفت با جمهوری اسالمی منتشر شده که قرار گذ

 .اجتماع کنند ۲۴در بهشت زهرا، قطعه  ۱۳ماه، ساعت ابان

 جدول کنشگران برتر شتاب دهنده برای ایجاد اغتشاش

در هفته ای که گذشت پنج سلبریتی علی کریمی، شاهین نجفی، محمد تقوی، مزدک میرزایی و گلشیفته فراهانی بیشترین فعالیت 

 .دنبال داشتند و بسامد اعتراضی را به

تصویر، در پلتفرم  1500در گروه شبکه ها، ایران ایرنترنشنال، در بین سلبریتی ها، علی کریمی، در بستر توییتر صفحه 

اینستاگرام، شبکه منو تو و در پیام رسان تلگرام، کانال اعتراض مدنی بازار، بیشترین فعالیت و تاثیر گذاری برای استمرار 

 .یک هفته اخیر بودند و شتاب دهی اعتراضات

نکته قابل توجه مزدک میرزایی، مجری و گزارشگر فوتبال سابق صداوسیما است که اکنون در شبکه سعودی ایران اینترنشنال 

فعالیت می کند و پیش بینی می شود پس از آغاز مسابقات جام جهانی، بسامد و کشنگری او در فضای مجازی افزایش پیدا 

 .کند

 

 حتمال شکل گیری موج انفجار و ترور در کشورهشدار درباره ا

 .برخی از دستگاه های امنیتی در تحلیلی درباره پسااغتشاشات احتمال انفجار و ترور را مطرح کرده اند



 هشدار درباره اقدامات عوامل نفوذی در دولت

 جازه اجرای طرح مقابله با اعتصاباتامنیتی عوامل نفوذی در دولت آیت هللا رئیسی ا –به گفته برخی از نیروهای اطالعاتی 

 .و تجمعات احتمالی را نداده اند

 روایت وزیر کشور از آمار عجیب مقاالت منتشرشده در غرب پیرامون اغتشاشات اخیر

فتند گرجالب است کسانی که به ایران ایراد می: های اخیر تاکید کردهای معاند در آشوبوزیر کشور با اشاره به نقش رسانه

. دهندزبان وابسته به عربستان سعودی تطبیق میکند، امروز کارهای خود را با شبکه فارسیچرا از غزه و لبنان حمایت میکه 
قدر افتضاحات باال قطعه کردن یک خبرنگار آننفر را گردن زد و یا اینکه به خاطر قطعه ۸۲عربستانی که در یک روز 

که ای به دستور یک شبشود که عدههرحال باید دید چه میبه. را الپوشانی کنند ها هم نتوانستند آنگرفت که حتی آمریکایی

نجام کاری را اکند و ما باید چهما بایـد ببینیم دشمن چه می. این همان مسئله است. کنندوابسته به عربستان سعودی عمل می

در آمریکا ظرف : به انقالب و مردم یادآور شدای غرب و آمریکـا بـرای آسیب زدن وحیدی با اشاره به تالش رسانه. دهیم

مقاله، یعنی  ۱۳٤سپتامبر  ۲٤تا  ۱٦مقاله، در اتحادیه اروپا از  ۷۲۰روز  ۹مقاله، در انگلستان در عرض  ۱٥۰٤یک هفته 

ن اعالم شد همچنی. مقاله درباره مهسا امینی نوشته شد ٤۹۷مقاله، ایتالیا  ۲۰۷مقاله، اسپانیا  655مقاله، فرانسه  ۸۳۰آلمان 

: دوزیر کشور افزو. ها استمیلیون توئیت در این باره زده شده که اینهـا بـرای چند هزار کاربر با استفاده از ربات ۲٤۰که 
هایی در مقابل همه تالش. کننددهد که برخی باور میقدر ضد حقیقت را حقیقت نشان میکند، آنگونه کار میببینید دشمن این

ها هزار نفر در تجمعات شرکت کردند که بین این ٤٥ترین روز تجمعات اخیر ن صورت گرفت در شلوغکه از سوی دشمنا

دیده بودند و خیلی خشن برخورد یافته و آموزشالبته تعدادی هم سازمان. زده و احساسی بودندتعداد زیادی جوانان هیجان

دیده به برخی یافته و آموزشکه ایـن افـراد سازمان در مالقات با برخی مجروحان حوادث اخیر متوجه شدیم. کردندمی

 با: وزیر کشور ادامه داد. خواهیم چشمت را دربیاوریم و برای همین کار تالش هم کرده بودندمجروحان گفته بودند که می

ها در برخی از این. القلب باشدتواند به این اندازه قسیکردیم چگونه یک انسان میمشاهده اقدامات این افراد گاهی تعجب می

درباره یک نفر که مقابل وزارت کشـور بازداشت . فرستادندخارج از کشور آموزش دیدند و از خارج هـم بـرای آنها پول می

میلیون به حساب این فرد  ۳۰تا  ۲٥دقیقه حدود  15تا  ۱۰شد و هر شده بود گفته شد که مرتب به حساب او پول واریز می

 یافته رژیم صهیونیستیهای سازمانمثالً هسته. های اخیر فعال بودندهای مختلفی در ناآرامیهسته: افزودوی . واریز شده بود

وزیر کشور در ادامه با اشاره به تجمعات . شدهزار تومان داده می 500فعالیت داشتند و به برخی برای هر کوکتل مولوتوف 

های مختلف در تجمعات حضور داشتند، هزار نفر از جریان ۱۸شلوغی،  ها در اوجدر دانشگاه: ها تأکید کردبرخی دانشگاه

دادند که انگار همه دانشجویان ای جلوه میگونههزار نفر است، اما به ۲۰۰میلیون و  ۳این در حالی است که کل دانشجویان ما 

 .  این مسائل نیاز دارد که به درستی تبیین شود. ما در تجمعات حضور داشتند

 

 

 هزار نفر از ایران با کمپین حجاب بی حجاب 419همراهی 

 .هزار شماره تلفن از داخل کشور به کمپین حجاب بی حجاب مصی علی نژاد پیوسته اند 419

 هزار نفر از داخل کشور  با گروهک نفاق 7همکاری 

 .یه نظام می کندهزار عنصر داخلی اقدام به انتشار توئیتر عل 7گروهک تروریستی نفاق با استفاده از 

  

 

 تاکید سردار پاکپور به سران اقوام و طوایف زاهدان برای ایجاد ثبات و امنیت

سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه نماینده تام االختیار در حوزه امنیتی در زاهدان بوده و در هفته گذشته با استقرار در 

 .کرده است این شهر با سران اقوام و طوایف دیدار و گفت وگو



من اصرار شما برای حضور . وی در دیدار با سران طوایف گفته که شرط اول این است که امنیت در این منطقه برقرار شود

 .پای میز مذاکره را قبول ندارم

 انتقاد طوایف و اقوام زاهدان از تجزیه طلب خواندن آن ها

کپور از این که به آن ها لقب تجزیه طلب داده شده ابراز نارضایتی برخی از طوایف و اقوام زاهدان در گفت وگو با سردار پا

 .و ناراحتی کرده اند

 .گفتنی است که مولوی عبدالحمید نیز در این باره انتقاداتی را مطرح کرده بود که سبب تحریک اقوام و طوایف شده است

 ماند سناریوی ضد انقالب و تروریست ها برای ایجاد ناامنی در زاهدان ناکام

جریان ضد انقالب و گروهک های تروریستی سناریویی برای ایجاد ناامنی و گسترش انتقادات و اعتراضات در زاهدان در 

 .روز جمعه گذشته را طراحی کرده بودند

البته سیاست کلی نظام به نیروی انتظامی و نظامی بر این بوده که مردم این شهر عصبانی هستند و حتی اگر به شما شلیک 

 .البته یک تیم تکاوری زبده برای ورود به صحنه آماده شده بود. کردند، شما شلیک نکنید

 

 شروط سردار پاکپور برای دیدار و گفت وگو با مولوی عبدالحمید

سردار پاکپور در واکنش به اظهارات برخی از سران طوایف مبنی بر عالقه مندی مولوی عبدالحمید برای دیدار و گفت و گو 

ت کامل ثانیا باید امنی. گفته که معلوم نیست حامل این پیام کیست؟ اوال این درخواست باید رسما از سوی وی مطرح شودبا وی 

 .برقرار شود

بلکه از برخی  .گفتنی است که مولوی عبدالحمید به صورت مستقیم به سردار پاکپور پیام نداده تا شاید بعدا آن را تکذیب کند

 .شده بود تا در این باره با سردار خاکپور رایزنی کننداز سران طوایف خواسته 

 آماری از تجمعات مردم در استان سیستان و بلوچستان

این رقم در . نفر اقدام به سردادن شعارهایی کرده اند 400بررسی ها نشان می دهد که در جریان نماز جمعه هفته گذشته 

 .مقایسه با هفته های گذشته کاهش داشته است

نفر از مسجد الخلیل با سردادن شعارهای ساختار شکنانه به سمت سه راهی فرمانداری حرکت  300رستان خاش نیز در شه

 .کرده بودند

 .نفر تجمع کرده بودند 200نفر و در شهرستان ایرانسر  20در شهرستان سراوان 

 .نفر تجمع کردند و الستیک اتش زدند 100در شهرستان چابهار هم حدود 

 .نفر تجمع کردند 30راسک هم  در شهرستان

 .در بقیه شهرهای سیستان و بلوچستان هیچ خبری نبوده است

 اصرار مولوی عبدالحمید به عزل استاندار و اعضای شورای تامین استان

 مولوی عبدالحمید در منزل یکی از سران بلوچ با حجت االسالم حاج علی اکبری دیدار داشته و عزل استاندار، اعضای شورای

 .را مطرح کرده است... تامین و 

 توجهی افکارعمومی به اجرای سناریوی ضد انقالب برای اهانت به افراد روحانیبی

های فارسی زبان ضد انقالب برای اجرای سناریوی رغم هیاهو و تبلیغات گمراه کننده شبکهدهد که علیها نشان میبررسی

 .مورد گزارش شده است 29استان کشور تنها  19در  اهانت به روحانیون و به اصطالح عمامه پرانی

 تقالی ضد انقالب برای تحریک مردم به تجمع در تهران



آبان ماه به تهران سفر کنند تا زمینه تجمع  26های متعددی از مردم شهرها و استان ها خواسته تا روز ضد انقالب در فراخوان

 .میلیون نفری در این روز فراهم شود 3

 استان کشور 2عطیلی بازار در جزئیات ت

جریان ضد انقالب در روزهای دوشنبه و سه شنبه با فراخوان های متعدد برای اعتصاب و تعطیلی بازار سراسر کشور تقال 

 .استان تعطیل شده اند 22درصد بازارهای  60کرده و برآوردها بر این است که 

 .بازار تهران بوده استهمچنین بیشترین حجم فراخوان برای اعتصاب مربوط به 

 .درصد بازارهای استان کردستان شامل سنندج، سقز، بانه، کامیاران و سراباد تعطیل شده اند 90بیش از 

 .درصد بازار شهر شیراز تعطیل بوده است 90همچنین بیش از 

 .درصد بازار باغ سپهساالر، پاساژ عالالدین تعطیل شده است 90در تهران نیز بیش از 

 .ی است که نیروی انتظامی در تامین منطقه بازار تاخیر داشته استگفتن

 افزایش دامنه تحصن در دانشگاه های تهران

 .به گفته برخی از کارشناسان روند تحصن در دانشگاه های تهران افزایش یافته است

 استان کشور 20دانشگاه در  62هزار نفری دانشجویان  7تجمع 

هزار نفر داشته  7استان کشور تجمعاتی در مجموع با حضور   20دانشگاه و دانشکده در  62 بررسی ها نشان می دهد که

بیشترین حجم . نفر گزارش شده است 300هزار و  2تعداد دانشجویان شرکت کننده در تجمعات دانشگاه های تهران . اند

 .دانشجویان نیز مربوط به دانشگاه های خواجه نصیر و امیر کبیر بوده است

 دانشگاه از حضور در کالس های درس 11ودداری دانشجویان خ

دانشگاه در استان های، فارس، کرمانشاه،  آذربایجان شرقی و مازندران از حضور در کالس های درس  11دانشجویان 

 .خودداری کرده اند

 روحانی کار کشور را تمام شده می داند

حویل امور اجرایی کشور به آیت هللا رئیسی گفته بود که کار تمام است به گفته برخی از نزدیکان دولت، روحانی در جریان ت

 .و باید یک فکر دیگری کرد

 اگر ناجا تدبیر کرده بود آمار کشته شدگان زاهدان کاهش یافته بود

ه ببه گفته برخی از کارشناسان، بررسی های میدانی و تحقیقاتی نشان می دهد که اگر نیروی انتظامی در ماجرای حمله 

 .کالنتری در زاهدان با درایت و تدبیر بیشتری عمل کرده بود آمار کشته شدگان این ماجرا به مراتب کمتر بود

 های امنیتی ضد ایرانیارزیابی دستگاه

های اخیر از چند ماه قبل به مرکزی در فرانسه واگذار شده بوده است که شنیده شده است که ماموریت اصلی در باب آشوب

های ضد انقالب را از چند ماه قبل موظف به آن را مامورانی از اسرائیل و آمریکا بر عهده داشتند و همه گروه فرماندهی

ه شنیده شده است ک. بازوی اجرایی کار در منطقه نیز سنتکام بوده است. بودند همکاری و هماهنگی کامل با این مرکز کرده

ی اند که مساله براندازدهد که آنها به این نتیجه رسیدهت آمده است که نشان میهای به دسگزارشات امنیتی از داخل این دستگاه

اما با طرح مساله براندازی باید آشوب را . با شکست مواجه شده است و هیچ چشم انداز واقعی از براندازی در دست نیست

های ایران و صدمه هر چه بیشتر به عرصهطرح کنونی مشغول سازی . زنده نگه داشت و نباید گذاشت که اعتراضات پایان یابد

 .امنیتی و اقتصادی ایران است

ترین عملکرد را کومله و دموکرات های ضد انقالب ایرانی ضعیفاند که از میان گروهدر این ارزیابی به این نتیجه رسیده

های ارائه شده را علی رغم حمایت طرحاند و نتوانستند اند و بر خالف ادعاهای اولیه بسیار ضعیف و ناتوان عمل کردهداشته



موفق ترین گروه ضد انقالب ایرانی از نظر این مرکز سازمان منافقین در نظر گرفته . ای محقق کنندشدید همه جانبه و رسانه

 .اندسلطنت طلبان هم فعالیت زیادی داشته. شده است که بیش از آنچه انتظار بوده است فعالیت داشته است

 رای کشتن مهدی هاشمی و حسن رعیتنقشه اوین ب

ی دشمنان برای اوین کشتن مهدی هاشمی و حسن رعیت بوده است که هر دو به نوعی از این نقشه شنیده شده است که در نقشه

 .جان سالم به در بردند

 

 

 طرح هماهنگ مدعیان عدالت خواهی برای فرار از برخورد

های اخیر نیز تا مدعی بسیار فعال ای دارند و در آشوبخواهی که هماهنگی شبکهشنیده شده است که برخی از مدعیان عدالت 

ه اند که باید فعال مدتی به صورت تاکتیکی سکوت کنیم کبودند در جلسات محفلی و هماهنگی با یکدیگر به این نتیجه رسیده

افرادی مانند مهدی نصیری، اشتری، اصنافی، از این جهت . های اخیر به سراغ ما هم بیایندمبادا در برخورد با عوامل آشوب

دهند و فعالیت خود علیه نظام را به صورتی اند و فقط مطالب دیگران را بازنشر میفعال در ظاهر سکوت کرده... تفرشی و 

ه نظام ند کاشنیده شده است که این شبکه در میان خودشان به این نتیجه رسیده. دهند که به نام شخص آنها تمام نشودانجام می

رود و بعد از این آشوب، دستگاه قضایی و امنیتی نظام به سراغ بسیاری از فعاالن با این ضربه و آشوب کنونی از بین نمی

مجازی که علیه نظام فعالیت کردند خواهد آمد، از این جهت باید خودمان را برای اقدامات بعدی حفظ کنیم و در این آشوب 

 .دستگیر نشویم

 

 مکتوباتتلگرام 

 

رسد یکی از معاونان وزارت اطالعات ایران در جلسه شورای سی فارسی رسیده که به نظر میبییک فایل صوتی به دست بی

 .کندهای اخیر صحبت میتامین استان یزد درباره اعتراض

های ز مقامردی به نام شکوهی اهای فتواند مستقال محتوای این فایل را تایید کند اما گفته شده این صحبتسی فارسی نمیبیبی

 .ارشد وزارت اطالعات است

ها کند، برخی حرفهای اخیر بخشی از همان روایت رسمی حاکمیت را تکرار میاین فرد در تحلیل مفصل خود از اعتراض

ه نکاتی حال او ب رسند، با ایناند یا برخی دیگر بنا بر شواهد و قرائن نادرست به نظر مینیز بدون استناد مشخص عنوان شده

 .کندمتفاوت و حتی در تضاد با روایت رسمی را مطرح می

های اخیر، بر خالف روایت رسمی کار دشمنان خارجی نبوده و کشته شدن مهسا امینی در کند که اعتراضاین فرد اذعان می

 .«ریزی شده نبودبرنامه»بازداشت گشت ارشاد 

نند با هم تواحساب کند چون رهبرانشان نمی« اپوزیسیون در تبعید»تواند روی ن نمیگوید آمریکا برای ناامن کردن ایرااو می

 .«دانندفضا جوری شده که همه همدیگر را عامل اطالعات می»همکاری کنند و در خارج از کشور هم 

 

 معاون وزیر اطالعات در یزد؛

ای طرح هزار خنجر برای ضربه به جمهوری اجر/ اغتشاشات تالقی مشکالت داخلی و برنامه ریزی دشمنان خارجی بود

 اسالمی

این جریان تالقی دو جریان مشکالت داخلی : معاون وزیر اطالعات با اشاره به جریان شکل گرفته در اغتشاشات اخیر گفت

 .و برنامه ریزی دشمنان خارجی بود



: حوادث اخیر در کشور اظهار کرد شکوهی معاون وزیر اطالعات امروز در نشست شورای اداری استان یزد  با اشاره به
در این رابطه سه دیدگاه وجود داشت که دیدگاه اول سعی داشت ثابت کند این حوادث معلول آسیب های داخلی بوده و طراحی 

دشمن نیست و دیدگاه دوم نیز تالش تمام قد داشت که ثابت کند فقط دشمن این برنامه ریزی را داشته و دیدگاه سوم نیز دیدگاه 

 .یانه روی داشت که معتقد بود این حوادث تالقی مشکالت داخلی با برنامه ریزی دشمن بودم

در این حوادث نخستین سوال از ما این بود که فوت مهسا امینی به عنوان بهانه واقعی نقشه دشمن بود یا نه؟  اما : وی افزود

سجل شد فوت مهسا امینی واقعه تلخی بود که برنامه در پاسخ به آن بر اساس بررسی هایی که انجام شد و آنچه برای ما م

 .ریزی نشده بود اما بهانه بسیار خوبی برای آغاز یک برنامه ریزی برای اغتشاش بود

داشت زیرا در اغتشاشات قبل  98و  96و  88و  78اغتشاش اخیر تفاوت ماهیتی با اغتشاشات : معاون زیر اطالعات گفت

یفان هدایت و داللت می کردند ولی در این اغتشاش اخیر پیش از فوت امینی هیچ موجی ایجاد موج سازی اتفاق می افتاد و حر

نشده بود ولی با فوت امینی و حضور دو نفر بر بالین وی و همچنین یک نفر در منزل وی این جریان سازی شروع شد و موج 

 .با این اقدامات آغاز شد

ی تمام قد داشت زیرا شش ماه قبل در خصوص بحث حجاب و گشت ارشاد مهسا امینی نیز حالت سوژگ: شکوهی ادامه داد

مباحثی مطرح شده بود که با اتفاق مهسا امینی و فوت او از این سوژه به خوبی استفاده کردند و موجی را خلق کردند و به 

 .سرعت از وضعیت امینی و نه به حجاب عبور کردد

ثبات، بی ثباتی و امنیتی، ناامنی بود و به صراحت داده های پنهان و شفاف این مهسا امینی بهانه بود و اصل : وی ادامه داد

 .موضوع را اعالم کردند

ما حدود شش مدل اغتشاش در کشور تجربه داشتیم که نهایتا به چهار مرحله ساده رسیدیم که : معاون زیر اطالعات ادامه داد

ه عنوان مرحله اول و جرقه در مرحله دوم و اغتشاش در مرحله علل زمینه ای، زخم ها، تبعیض، معیشت و کم کارکردها ب

 .سوم و بحران نیز در مرحله چهارم قرار می گیرفت

ای کاش وقتی فضای مجازی مطرح شد، سوال می شد : شکوهی با اشاره به نقش فضای مجازی در اغتشاشات اخیر بیان کرد

ل در خصوص مهار این فضای مجازی بود و اگرچه در این زمینه ما که چگونه از آن می خواهیم استفاده کنیم اما اولین سوا

 .قائل به مشکالت هستیم ولی معتقدیم که فضای مجازی زمینه ساز و بستر اصلی این اغتشاشات و مشکالت بوده است

ر نفر بودند که هزا 350میلیون محتوا ایجاد شد که کل جمعیت ایجاد کننده آن  92در ابتدای اغتشاشات تعداد : وی بیان کرد

هزار نفر ایجاد  470میلیون محتوا رسید که توسط  202درصد آنها در خارج کشور بود و در دومین مرحله به  60بیش از 

 .درصد در خارج کشور و مابقی در داخل کشور بودند 70شد و 

نجام دادیم و این فضا محدود شد طبیعی بود که ما این فضا را محدود کنیم و وقتی این کار را ا: معاون وزیر اطالعات گفت

 .دشمنان ما بسیار سردرگم شدند و خود را گم کردند

ما می فهمیم که برخی از مشکالت و ضرر مردم در این محدودیت فضای مجازی وجود دارد ولی وقتی : شکوهی بیان کرد

رفع تهدید نزدیک است و اگر کنترل  درصد اغتشاشات را کنترل می کنیم و اصل 70می فهمیم که اگر این فضا را کنترل کنیم 

 .نکنیم داشته ها را از دست خواهید داد تصمیم به این کار گرفتیم

وقتی این محدود سازی انجام شد دشمنان سردرگم شدند تا جایی که استارلینک را به صورت قاچاقی وارد کردند :  وی افزود

 .ل این فضا بودنقطه کشور نیز بررسی کردند این نشان از اهمیت کنتر 17و 

تا زمانی که علل زمینه ای وجود دارد ما باید منتظر مشکالت باشیم و اگرچه نمی توانیم این :  معاون وزیر اطالعات گفت

 .علل زمینه ای را کنترل کنیم ولی باید رویکرد حل مساله را داشته باشیم

متاسفانه در برخی غائله ها برخی غضنفرها از ام آی سیکس نیز اثرگذارتر بودند و مشکالت عدیده ای را : ادامه داد شکوهی

 .ایجاد کردند

در این ماجرا و اغتشاش، تالقی حداکثری همه آسیب های داخلی ما با همه تهدیدهای خارجی شکل گرفت و همه :  وی گفت

 .دشمنان و حریفان ما آمدند



دیم هایی را کشف کرما در این اغتشاشات مسائلی کشف کردیم که روح ما نیز خبر نداشت و گروه: وزیر اطالعات گفتمعاون 

 .که در جامعه ما زندگی می کردند و خبر نداشتیم

یران کار میزی که علیه ا 48این زخم باز شد و با تالقی دشمنان خارجی شاهد اقدام همه جانبه آنها بودیم و همه : وی ادامه داد

 . می کردند فعال شدند

هزار نفر داشتیم اما تعداد نارضایتی های ذهنی بیشتر بود که باید تالش کرد تا  85ما در کف جامعه حدود : شکوهی گفت

 .مشکالت داخلی را کاهش دهیم تا این نارضایتی ها کاهش پیدا کند

د تحلیل کنند و نه می توانند مدیریت کنند و آنهایی که به خارج آنهایی که منکر آسیب های داخلی هستند نه می توانن:  وی افزود

 .می دانند نیز همین مورد را دارند اما ما معتقدیم تالقی این دو بود که اغتشاشات صورت گرفت

بحث اصلی چیستی و چرایی است و ماجرا به عقب بر می گردد و از جایی شروع شد که ثبات و بی ثباتی : شکوهی بیان کرد

 .منیتی و ناامنی در کشور ما مطرح شدو ا

مدتی پیش آمریکا با طالبان برنامه ریزی کرد که شرق ایران را ناامن کند و از این طریق چین و روسیه و : وی ادامه داد

 .ایران را زمین گیر کند اما با موضع گیری متعادل در این زمینه بسیار خوب عمل شد

م هزار خنجر یکی از طرح هایی بود که اسرائیلل برای ضربه به ما دنبال کرد و با طرح زخ: معان وزیر اطالعات بیان کرد

همکاری برخی کشورهای عرب خود فروخته و همچنین گروه های تجزیه طلب قرار شد که این وضعیت را به داخل ایران 

 .کشور این شکل گرفتمنتقل کنند تا به تناسب ان در شرق و غرب ایران را محاصره کنند و توامان از چهارسوی 

 .بحث ما حجاب و گشت و ارشاد نبود بلکه این نقشه ای برای حمله به جمهوری اسالمی بود: شکوهی بیان کرد

این توهم توطئه نبود و سطح اغتشاش متفاوت بود و ماجرای سوری سازی ماجرای اصلی بود زیرا  آنها سعی : افزود وی

 .کردند با ماجرای جنگ شهری مانند سوریه کشور را وارد تالطم کنند

ین ران است که در شیراز اافرادی که به کشورما تهاجم وارد کردند و گفتند که این اتهام به ای: معاون وزیر اطالعات بیان کرد

اتفاق به ایران نسبت داده شد ولی داعش آن را بر عهده گرفت که ما حتما از این افراد جواب خواهیم خواست واگر االن چیزی 

 .نمی گوییم اما در آینده حتما باید جواب دهند

لی با تدبیر هوشمندانه یک تهدید در زاهدان به سمت شیعه سنی کردن جامعه سعی کردند فتنه ایجاد کنند و: شکوهی گفت

 .بزرگی را خداوند متعال بر سر ما رفع کرد

 .وظیفه ملی و شرعی ما است که در بازسازی فراجا همه باید کوشش کنیم و مکلفیم که این اقدام را انجام دهیم: وی افزود

الش می شود و دود آن به چشم همه این جریان اگر زخمی شود ما حلقه نخست امنیتمان دچار چ: معاون وزیر اطالعات گفت

 .ما می رود

در ماجرای سوری سازی این تئوری هم به سنگ خورد و در حال تثبیت بودیم که متاسفانه در فلج تحلیلی با : وی افزود

 .بازگشایی دانشگاه ها ما سفره ای برای حریف قرار دادیم که این غائله هم کنترل شده است

جوم سطحی نیست که بتوان با دکمه ان را حل کرد ولی این وضعیت به نحو احسن تدبیر شد این سطح و حجم ه: شکوهی گفت

 .و اگرچه مشکالتی نیز وجود داشت اما با عنایات الهی با وجود هجم هجوم بر ان غلبه کردیم

ه سطح تهدید غلیه کرد در این دوره انسجام دوره اطالعاتی ما کم نظیر بود و و این انسجام ب: معاون وزیر اطالعات بیان کرد

 .و نهایتا اعالم کردند که بر گردید

همه سرویس های اطالعاتی بیان کردند که براندازی امکان پذیر نیست و باید هزینه ها را باال ببریم که به خوبی : وی افزود

 .این را شاهد بودیم

ه هزینه هایی برای ما داشت لی در بخش هایی ما معتقدیم که این اغتشاشات تمام شد واگر: معاون وزیر اطالعات بیان کرد 

 .ما را بیمه کرد و االن ما در شرایطی هستیم که به تغییر نیاز داریم وباید گفت و گو را باال ببریم و فضایی را باز کنیم



ن یحوزه معیشت و اقتصاد بسیار جدی است و تغییرات باید حاصل شود  مدیریت جامعه شناختی جایگز: وی خاطرنشان کرد

 .مدیریت امنیتی شود

 ترس مردم زاهدان از احتمال بروز آشوب پس از نمازجمعه

در فضای کلی استان سیستان و بلوچستان این نگرانی وجود دارد که پس از نمازجمعه فردای شهر زاهدان، اتفاقات ضدامنیتی 

 .در این شهر رخ دهد

آبان صفحات اینستاگرامی  ۲۰تجمعات کنترل نشده در روز  در ادامه سیاست التهاب آفرینی اهل سنت افراطی جهت برپایی

 .فرضیه احتمال اقدام تروریستی را قوت بخشیده اند" جمعه در کنار شما هستیم"منتسب به گروهک جیش الظلم با انتشار پیام 

شوب در تجمع و آ علیرغم برقراری آرامش در سیستان و بلوچستان، انتشار شایعاتی توسط اهل سنت افراطی مبنی بر احتمال

آبان و چهلم کشته شدگان اغتشاشات زاهدان، موجب ترس کسبه و بازاریان و بستن واحدهای صنفی و  ۲۰آستانه جمعه 

 .خودداری والدین از حضور دانش آموزان در مدارس این شهر شده است

و نقل جاده ای خساراتی را به پس از شکست پروژه ناامن سازی گمرکات مرزی نیز افراد ناشناس با هدف اخالل در حمل 

همچنین براساس برآوردهای امنیتی، مواضع مرزی . تعدادی از کامیون های ترانزیت ترکیه در سروآباد کردستان وارد کردند

 .در راس احتمال تعرض قراردارند

 

 

 

 ها استان اخبار

 

 هفته سوم آبان ماه

 :فارس

های شهردار شیراز طی دستوری خواستار بازگرداندن خانه/ سازمانی به دستور شهردار هایبازگرداندن خانه .1

 .سازمانی که به صورت غیرقانونی در اختیار برخی افراد خارج از شهرداری  قرار گرفته بود، شد

 

پور، یعیل محبهای فارس حاکی از آن است که سپاه قرارداد اسماشنیده/ تغییر معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس .2

 .معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس را تمدید نکرده و استاندار فارس در پی انتخاب فردی جدید است

 

خانواده خبرنگار فوت شده صدای فردا، رضا حقیقت نژاد، به دنبال ایجاد / ای به مثابه نوید افکاریایجاد خانواده .3

ای چون نوید افکاری ایجاد کنند و با ایجاد حواشی پیگیر نصب کنند خانوادهاغتشاش در شیراز هستند و تالش می

 .سنگ مزار خاصی برای وی که به دلیل ابتال به بیماری ایدز جان باخته، در خارج از کشور هستند

 

برخی نمایندگان فارس اعالم کردند که در پی استیضاح وزیر / استیضاح وزیر بهداشت توسط نمایندگان فارس .4

 .بهداشت هستند

 

 



 :یزد

 درازی به میراث فرهنگی استان یزدروایتی از دست .1

توجهی شود، یزد از مواریث تاریخی ارزشمند و متعددی برخوردار است؛ میراثی گرانبها و غنی که اگر به آن بی استان

های کار شده در بناهای های تاریخی، کتیبههای به یادمانده از گذشته، قبرستانروزی از دست خواهند رفت و از جمله میراث

ای عمومی نظیر مساجد و حسینیه های قدیمی این شهر است و بعضاً قدمتی شاخص و برخی لوازم قدیمی که در برخی از بناه

 .اندسال دارند و در نقاط مختلف این شهر از دوران مختلف تاریخی به یادگار مانده 1000بیش از 

ای هگفتهاما این روزها شاهد هجوم دزدان میراث فرهنگی به جان این اماکن تاریخی فاقد محافظ هستیم به طوری که بنا به 

برخی از افراد محلی، نقش ساکنان بومی و البته برنامه ریزی مسئوالن میراث فرهنگی در این ماجراهای شوم نیز غیر قابل 

 .انکار است

 

 حمله مسلحانه سارقان میراث فرهنگی در تفت .2

، با شهرستان از این گو با خبرنگار فارسوعلی اکبر دهقان طزرجانی، سرپرست وقت اداره میراث فرهنگی تفت در گفت

های مردمی برای حفاظت اقدامات و گزارش: که مردم باید حافظ میراث فرهنگی و آثار تاریخی خود باشند اظهار کردبیان این

 .از میراث تاریخی بسیار مهم است

چند نفر در یکی  های مکرر مردمی با این اداره و گزارشی مبنی بر حفاری غیرمجازچند روز پیش بنا به تماس: وی افزود

های تاریخی شهرستان تفت ضمن هماهنگی با مراجع ذی ربط و نیروی انتظامی و با توجه به نبودن نیروهای یگان از سایت

 .حاظت میراث فرهنگی در اداره، بنا به وظیفه به محل مراجعه کردیم که مورد حمله مسلحانه نیز واقع شدیم

ه هیچ که سارقان میراث فرهنگی بصنایع دستی شهرستان تفت با تاکید بر این سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و

ر خدا را شک: عنوان از دید مردم و خصوصا دوست داران میراث فرهنگی، سیستم اطالعاتی و امنیتی در امان نیستند گفت

که شهید شوم و بعد از چند لحظه  در آن حادثه و حمله مسلحانه تیرهای سارقین به بنده و همکارم اصابت نکرد و قسمت نبود

 .با اقدامات بنده و فضا سازی با آتش سارقین از سمت دیگر سایت مورد نظر متواری شدند

که اگر گزارش به موقع مردمی و اقدامات امنیتی نبود قطعا سارقان میراث فرهنگی دستبرد زیادی طزرجانی با بیان این دهقان

خدارا شکر با توجه به اقدام به موقع مراجع ذی ربط تفت، محل مورد مکاشفه به حالت اولیه : را به این سایت زده بودند افزود

 .ستفاده سارقین ضبط شدبازگشت و کلیه دست افزارهای مورد ا

وی ضمن گالیه از نبودن تعداد کافی نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان تفت برای دستگیری سارقین در این 

خداراشکر مردم فهیم یزد و شهرستان تفت همیشه حامی میراث فرهنگی خود بوده اند و قطعا با بودن همچین : حادثه گفت

 .گی نمی توانند به اهداف شوم خود برسندمردمی سارقان میراث فرهن

های متفاوت امنیتی و همچنین دولتی دارای یگان حفاظت مانند این کارشناس ارشد تاریخ و میراث فرهنگی در پایان از ارگان

 .منابع طبیعی و محیط زیست درخواست همکاری و همپوشانی بیشتر در خصوص این نوع موارد را کرد

 

 های تاریخی در یزدبه قبرستاندست درازی چند باره  .3

سید مصطفی فاطمی، مدیرکل سابق میراث فرهنگی یزد و مدیر فعلی گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی نیز در این 

 سازی را درکمبود نیروهای میراث فرهنگی در این باره عنوان شده بود و نقش فرهنگ: باره به خبرنگار فارس اظهار کرد

تر نیروهای میراث فرهنگی و توجه ، موثر دانسته بود اما گویا افزایش این تهدیدها، حضور پررنگرفع این معضل بزرگ

تر کرده است چرا که سارقان میراث فرهنگی نه تنها های نظارتی را ضروریویژه به این اماکن از طریق دیگر ارگان

 .برای مال و جان مردم بومی نیز به شمار روند توانند تهدیدیتهدیدکننده اماکن تاریخی و هویت مردم هستند بلکه می

البته عالوه بر این معضل، برخی اقدامات مانند معبر سازی در مناطقی تاریخی مانند توران پشت نیز موجب نگرانی میراث 

 .های تاریخی برخورد شوددوستان است که باید نسبت به رفع چنین مسائلی در محدوده



رسد با توجه به سابقه یزد در زمینه ثبت جهانی و قدمت تاریخی آن، نداشتن تدبیر و نبود قوانین با تمام این اوصاف به نظر می

 .ساز بروز صدماتی به این مواریث ارزشمند استمحکم مدیریتی و نظارتی ممکن است که زمینه

ن، مورد دست درازی سارقان های تاریخی یزد از میراث ارزشمند این دیار هستند که این روزها در نبود گردشگراقبرستان

و اگر هیچ اقدامی برای حفظ این میراث ارزشمند اتفاق نیافتد، روزی هویتی برای بالیدن به آن  میراث فرهنگی قرار گرفته

 .در جای جای یزد باقی نخواهد ماند

اث فرهنگی محالت آبیاری از معتمدین محله تاریخی دروازه شاهی شهر میراث جهانی نیز در خصوص دست درازی به میر

سال پیش وجود دارد که  700در محله دروازه شاهی حسینیه ای بزرگ با قدمتی بالغ : یزد، به خبرنگار فارس اظهار کرد

 .عالوه بر حسینیه به موزه های از کتیبه ها و لوازم روضه خوانی قدیمی یزد تبدیل شده است

ینیه محله ما تخریب شده و تاکنون تعدادی از لوازم روضه خوانی و متأسفانه طی چندین سال گذشته چند مرتبه حس: وی افزود

چند تکه از کتیبه های تاریخی آن هم به سرقت رفته و تاکنون هیچ اقدام جدی از سوی میراث فرهنگی برای مرمت آن انجام 

 .نشده است

فانه مت حسینیه اقدام کنند ولی متأسبرخی از خیرین محله سعی داشتند با استخدامی پیمانکارانی نسبت به مر: آبیاری گفت

 .میراث فرهنگی مانع فعالیت آنها شده و خودش هم هیچ اقدام جدی انجام نداده و نمی دهد

به نظر می رسد با توجه به اهمیت بناهای تاریخی و دیگر ظرفیت های گردشگری و میراثی موجود در شهر میراث جهانی 

 .امنیتی و انتظامی هم باید برای حراست از ظرفیت های موجود پای کار بیایندیزد نه تنها میراث فرهنگی، دستگاه های 

 

 :مازندران

محمد عرب از دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل در اولین اعتراضات دانشگاه بعنوان لیدر دانشجوها توسط  .1

 .دستگاه امنیتی دستگیر شد

 .نشجویان جهت آزادی محمد عربدستگیری این فرد بهانه ای شد برای اعتراضاتی از سوی دا

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

 آرام شدن جو دانشگاه بود

 .متاسفانه بعد آزادی دانشجوها پای قول خودشان نماندند

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

 .امنیتی دستگیر شد

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

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

 غروب هم آزاد شد

که برای پیگیری وضعیت فرزندش به دادسرای بابل مراجعه ( از دانشجویان زندانی)به گفته منابع دانشجویی، پدر محمد عرب 

 .کرده بود، به دلیل ضرب و شتم ماموران از ناحیه سر آسیب دید

 .های اجتماعی منتشر شده استیاسی در شبکهعکسی نیز از پدر این زندانی س

 .آبان ماه بعد از احضار به اداره اطالعات سپاه، دستگیر شد ۹محمد عرب از دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل است که در 

 

 دختران توزیع کننده اعالمیه در ساری دستگیری .2



در سطح ( هموطن اعتصاب کن –زن زندگی آزادی )تعدادی از دختران دهه هشتادی که در حال توزیع اعالمیه با عنوان 

 .شهر ساری بودند توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند

ساله که در حال توزیع اعالمیه  16و  15ن شب گذشته تعدادی از دخترا: یک مسؤول امنیتی به خبرنگار فارس در ساری گفت

 .بودند، دستگیر شدند

امینی ، زن زندگی آزادی و هموطن اعتصاب کن بوده که در سطح شهر ساری _این اعالمیه با عنوان هشتک مهسا: وی افزود

 .های مردم انداخته می شده استزیر دروازه خانه

های شهر ساری همراه با ختران نوجوان دهه هشتادی در سطح خیابانهمچنین تعدادی از د: این مسؤول امنیتی عنوان کرد

کردند که با هوشیاری نیروهای بسیجی در مکان توزیع می( زن زندگی آزادی)های کوچک اهدای شکالت به شهروندان، برگه

 .مناسب دستگیر شدند

های نده تاکسی بوده که فریب جوسازی رسانهدر بازجویی از این دختران مشخص شد پدر آنها کارگر و ران: وی خاطرنشان کرد

 .اندمعاند را خورده

 

 اظهارات فرماندار شهرستان گلوگاه در خصوص فوت امیرخانلو گلوگاهی .3

مرحوم کمیل : اظهار کرد. وگوییمهدی داودی فرماندار شهرستان گلوگاه درباره فوت اقای امیرخانلو گلوگاهی در گفت

بندی که ظاهرا بعد از ساعت کاری موظفی ن گلوگاه ساکن شهرستان کرج شاغل در حرفه دکلساله اهل شهرستا ۲۷امیرخانلو 

 .با اسنپ مشغول کار بود

شان در شب آبان هنگام برگشت از محل کارشان به هنگام پارک کردن خودرو در پارکینگ منزل ۱۳شب : وی افزود

کرد، بعد از چند روز بستری در بیمارستان در شهرستان  اغتشاشات با اصابت گلوله به صورت که در داخل سرش جای پیدا

 .کرج فوت شدند

جنازه مرحوم بعد از انجام کارهای قانونی و تحویل به پزشکی قانونی نهایتا عصر روز : فرماندار شهرستان گلوگاه بیان کرد

 .ذشته جا داده شدجمعه گذشته تحویل بستگانش شد و در سردخانه بیمارستان حضرت خاتم شهرستان بهشهر شب گ

بعد از وداع با خانواده انجام شد و نهایتا در روستای سفیدچاه مزار  ۷:۳۰مراسم تشییع پیکرش از ساعت : ادامه داد داودی

 .سپاری شدعمومی شهرستان گلوگاه نماز بر پیکر قرائت و خاک

تان ر شورای تامین شهرسها و تدابیری که دوی با اعالم اینکه این مراسم هیچ حاشیه امنیتی نداشت، گفت؛  اما براساس برنامه

ها با حضور نیروهای نظامی و انتظامی با نظم و انضباط و بدون هیچ حاشیه برگزار و الحمدهللا اتخاذ شده بود تمامی برنامه

 .ختم به خیر شد

 

 بازداشت مدیر روابط عمومی شهرداری ساری به همراه همسرش .4

 .ی شهرداری ساری خبر دادیک منبع اگاه از بازداشت شروین وطنی مسئول روابط عموم

وی در اوج اغتشاشات برای بسیاری از کارمندان شهرداری ساری پرونده سازی کرده بود و انها را به سکوی جمع اوری 

 .زباله برده بود هنوز جزییات دستگیری وی مشخص نشده است

 

 :البرز

شهید روح هللا عجمیان از سوی دستگاه قضایی استان البرز هفته گذشته را آرام طی کرد؛ در این مدت کیفرخواست متهمان 

 .صادر شد و بنا بر این حکم به زودی شاهد مجازات قاتالن این شهید امنیت در استان خواهیم بود



این مهم در فضای مجازی حواشی و بازخوردهای متفاوتی را به دنبال داشت، برخی از موافقان برخورد قضایی با عامالن 

ر اعدام متهمان پرونده در همان محلی که عجمیان به شهادت رسید شدند، البته در این میان برخی های اخیر، خواستاآشوب

نفر برای شهادت یک نفر خارج از انصاف است؛ این مطالب اغلب از طریق توییت و استوری عنوان  ۱۰دیگر معتقدند اعدام 

 !شده است

هایی از سوی عناصر ضد ، فراخوان۲۶-۲۵-۲۴به مصادف با در این میان برای روزهای سه شنبه ، چهارشنبه و پنج شن

 .انقالب و برخی از عوام که تحت تاثیر این فضا قرار گرفتند در سطح شهر و فضای مجازی منتشر شده است

کمتر از )آبان ماه شاهد شلوغی و درگیری در سطح شهر نبوده است، فضا تا حدودی امنیتی است  ۲۴ظهر ،  ۱۳تا این لحظه 

 .های اعتراضی در سطح شهر به ویژه منطقه عظیمیه بلند شد، در این میان با صدای اذان صدای بوق(ات قبلدفع

ها باز ها به صورت محدود اعتصاب کردند، البته با نزدیک شدن به ساعات ظهر امروز مغازهدر این میان برخی از مغازه

 .شدند

مچون دانشگاه آزاد، میدان حصارک گلشهر، درختی، مهرشهر، در حال حاضر نیروهای امنیتی در نقاط مختلف شهر ه

 .مستقر هستند... گوهردشت و

های شهر کرج به منظور بررسی پالک خودروهای مسافر و مشکوک در این میان ایست بازرسی در نقاط مختلف و ورودی

 .در مبادی ورودی شهر انجام شد

 

 :قم

هزار سرم احتکار شده در یکی از درمانگاه  ۲۵۰آبان ماه دانشگاه علوم پزشکی قم خبر از کشف  اوایل .1

 .با گذشت سه هفته از این خبر رسیدگی به این پرونده در سازمان تعزیرات قم آغاز شده است. های قم داد
 ابسته به دفتر مرجعو( عج)برابر اطالعات تکمیلی، واحد درمانی مذکور درمانگاه معروف حضرت بقیه هللا

 .هللا شیخ جواد تبریزی است که ریاست آن را نیز فرزند این مرجع فقید به عهده داردفقید مرحوم آیت

 

 :لرستان

 محمد سید وحید موسوی خواننده لرستانی آزاد شد .1

 یت از اغتشاشاتسید وحید موسوی خواننده لرستانی که در عصر جدید معروف شده بود در پی انتشار استوری هایی در حما

 .توسط سازمان ا طالعات سپاه دستگیر شده و پس از حدود یک هفته با قید وثیقه آزاد شد

 

 کشته شدن یک نفر در پی درگیری با پلیس .2

لرستانی اواخر هفته گذشته در حالی که شعار نویسی روی دیوار انجام میداد از سوی گشت پلیس شناسایی  سپهر بیرانوند جوان

 .یب قرار گرفتو مورد تعق

در پی تعقیب گریز صورت گرفته این فرد قصد فرار از روی دیوار یک خانه را داشت که مامور نیروی انتظامی به سوی او 

 .شلیک کرد

 .شلیک مامور نیروی انتظامی به گردن سپهر بیرانوند اصابت کرد و باعث مرگ وی شد

 

 بیرانوند آتش زدن الستیک و سر دادن شعار در مراسم ترحیم سپهر .3



آباد عده ای اقدام به سر دادن شعارهای هنجار شکن کرده و چند نفر در مراسم ترحیم سپهر بیرانوند در روستای ده سفید خرم

 .نیز الستیک آتش زدند

 .آباد بروجرد ممانعت بعمل آمدجمعیت با حضور پلیس متفرق شد و از مسدود شدن جاده خرم

 

 هر بیرانوندبازداشت مامور شلیک کننده به سپ .4

شنیده ها حاکی از آن است مأموری که با شلیک خود باعث مرگ سپهر بیرانوند شده بود بازداشت شده است و موضوع در 

 .حال بررسی ویژه است

 

 :زنجان

 فوت یک از پرسنل ناجا به دلیل تجویز قرص اشتباهی .1

ن خود را جا( امام علی)بهداشتی و درمانی ناجا یکی پرسنل ناجا به دلیل تجویز قرص اشتباهی توسط یکی از پزشکان مرکز

 .از دست داد

سرگرد سلطانی که به دلیل درد در قفسه سینه به پزشک مراجعه کرده بوده است توسط یکی از پزشکان این درمان معاینه و 

 .ستبا وجود اینکه به تشخیص پزشک نارحتی قلبی داشته ولی با تجویز قرص معده جان خود را از دست داده ا

 .مذکور که از جمله پزشکان وظیفه این درمانگاه است توسط پلیس دستگیر شده و در حال بازداشت است پزشک

های شود با بررسی گوشی وی توسط پلیس فتا مشخص شده که وی در گروه های معاند عضو بوده و در یکی از گروهگفته می

 .شده بوده است پزشکان بر عدم مداوای نیروهای انتظامی و دادن تجویز غلط توصیه

همچنین در روز اخیر خبرهایی از عدم مداوای بسیجیان زخمی در حوادث و اغتشاشات در بیمارستان مسوی زنجان مخابره 

 .شده بود

 

 فشار بر بازاریان برای تحصن .2

یلی بازار در های رسیده از بازار زنجان فشارهایی بر بازاریان وارد شده تا آنها را وادار به تحصن و تعطبر اساس گزارش

 .آبان بکنند 256و  25، 24روزهای 

 .هر چند تاکنون بازاریان از این خواسته تمرد و بازار زنجان باز است ولی فشار بر آنها ادامه دارد

 

 

 در دانشگاه زنجان تحصن .3

 .شماری از دانشجویان دانشگاه زنجان و دانشگاه علوم پزشکی امروز به دنبال فراخوان های صادر شده دست به تحصن زدند

 .سر دادند.... دانشجویان همچنین شعار مرگ بر دیکتاتوٰر این همه سال جنایت مرگ بر این والیت و

شده برای ضربه زدن به اقتصاد کشور از هر گونه خرید و تراکنش مالی همچنین در این روزها از دانشجویان خواسته 

 .خوددداری کنند

 



 :خراسان شمالی

 مراسم چهلم یکی از کشته شدگان مشهد در فاروج .1

آبان در این شهرستان  ۲۶طبق شنیده ها یکی از کشته شدگان اغتشاشات مشهد از اهالی شهرستان فاروج بوده و چهلم وی در 

 دبرگزار میشو

 !.گلوگه کشته شده است ۴۰طبق ادعای شبکه منو و تو وی با 

 .پدر این شخص یک ویدیو منتشر کرده و خواستار مشخص شدن دلیل مرگ پسرش شده است

 

 :مرکزی

با انداختن کوکتل مولوتوف به ( که تعدادشان رو کسی متوجه نشده)ای از آشوب گران سه روز گذشته عده .1

کنند که بالفاصله خاموش ماینده مردم اراک اقدام به آتش زدن خانه وی میدرب خانه محمد حسن آصفری ن

 .شودمی

 .از تعداد افراد اطالعی در دست نیست

 .شود این اقدام در پی رای دادن این نماینده به اعدام آشوبگران صورت گرفته استگفته می

 .به قصد آتش سوزی قرار گرفته استهمچنین خانه تعدادی از خانواده شهدا نیز از سوی افراد مورد حمله 

دو روز اخیر عده ای از دختران بی حجاب بدون روسری اقدام به توزیع شاخه های گل و توزیع زن زندگی آزادی بین  طی

 .های خود را باز نکردندامروز تعدادی از بازاریان مغازه. شهروندان می کنند

 

 

 :همدان

 دخالت نماینده بهار و کبودرآهنگ در انتصاب بخشدار صالح آباد .1

ها و گماردن نیروی مورد نظر خود به عنوان بخشدار بهار و کبودراهنگ در جریان دخالت در عزل و نصبنماینده مردم 

آباد در این زمینه واکنش نشان داده و طوماری آباد قصد اعمال فشار برای تغییر این بخشدار را داشت که امام جمعه صالحصالح

 .شده استهم در مخالفت این کار نماینده به وزیر کشور ارسال 

 .هر چند آقای نماینده بعد از اطالع از این وضعیت اعمال فشار برای انتصاب نیروی خود را تکذیب کرده است

 

 

   

 خارجی سیاست و الملل بین اخبار

 14010924جلسه شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با مدیران رسانه ها 

عالی با حضور علی شمخانی، دبیر شورای ۱۴۰۱ماه آبان ۲۴شنبه عالی امنیت ملی روز سهجلسه ویژه دبیرخانه شورای

 .امنیت ملی و معاونین وی در محل این دبیرخانه برگزار شد

در این جلسه الیاس حضرتی از روزنامه اعتماد، محمدعلی وکیلی از روزنامه ابتکار، مهران کرمی، اکبر منتخبی از روزنامه 

زاده از خبر از سایت جماران، شجاعیان از خبرگزاری مهر، فروغی از روزنامه نادعلی سازندگی، بختیاری از دنیای اقتصاد،



پور از روزنامه جهان اقتصاد، طاهری از خبرگزاری مهر، رحیم پوررحیم از خبرگزاری تسنیم، حبیب فرهیختگان، تقی

امه سازندگی، غالمحسین کرباسچی عباسی از خبرگزاری شفقنا، کریمی از روزنامه آفتاب یزد، سید افضل موسوی از روزن

ساالری، رحمانیان از روزنامه شرق، عرب از سایت تابناک، فیروز نعیم کواکبیان از روزنامه مردم. میهناز روزنامه هم

نوآوران، سعید آجرلو از نشریه مثلث، فراهانی از خبرگزاری میزان، سیدمحسن میرشمسی از خبرگزاری محبوبی از روزنامه

دیلی، موسوی از سایت ایران دیپلماسی، السجردی از خبرگزاری خبرآنالین، عباس اصالنی از روزنامه ایران برنا، حسن

 .پور سردبیر خبرگزاری فارس حضور داشتندطلب از روزنامه ایران و حامد شیخحسن روزی

به این نتیجه رسیدیم که قرار  ۱۴۰۰شمخانی در این جلسه گفت درباره بحث تسخیر خیابان توسط معارضین، در زمستان سال 

به این نتیجه رسیدند که براندازی باید بر  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۶و  ۱۳۸۸های بر اساس تجارب سال. است این اتفاق صورت بگیرد

ما تحرکات دشمن را رصد کردیم؛ دشمن بر روی مطالبات مردم در خصوص سبک زندگی .اساس تسخیر خیابان انجام شود

دوم تیرماه روز حجاب و عفاف این کار  ۲۰ها نقاط ضعف ماست و لذا قرار بود روز است که ایندهو معیشت کارکرد و فهمی

 .را انجام دهند سپس روی شایعه سالمت رهبری کار کردند

 تا اینکه حادثه مهسا امینی. دانستنداندازی در مسیر کار خود میچینی برای سنگبرخی مقامات سیاسی برآوردهای ما را زمینه

 .دشمن بر اساس روش دموکراسی دیجیتال به شکل افقی و بدون فرمان عمومی از رأس این اغتشاشات را شکل داد. داد رخ

دسته از  ۳ایم که اعتراضات شامل های متخصصان به این نتیجه رسیدهها، مشاهدات، اظهارنظرها و تحلیلبر اساس بازجویی

 .و سوم مقاومت مدنی نخست افراد معترض، دوم اغتشاشگران: افراد است

گیری اعتراضات را شامل انباشت مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پاسخ داده نشده سوء کارکرد توان دالیل شکلمی

کارکردی خانواده، مشکالت در آموزش و پرورش و نظام حکمرانی، وجود احساس محرومیت در نوجوانان و جوانان، کج

 .ستنیز عدم کارکرد صحیح رسانه دان

ساختار این اعتراضات، .دشمن شعار این اعتراضات را بر اساس شعاری جنبشی یعنی زن، زندگی، آزادی انتخاب کرد

ارتباطی بدون سر و افقی است و راهبرد آن راهبرد تکثیر اجتماعی است و هدف آن، تغییر تدریجی و بلندمدت است چون در 

مطالبه در این سری از اعتراضات بیشتر از جنس مطالبه .م ممکن نیستپرده هم دشمن باور دارد که تغییر دفعی نظاپشت

دند و شسرعت جمع میبرای تغییر سبک زندگی بود و اعتراضات این دوره، خاصیت کانتونی داشت یعنی معترضین به

 .سرعت قابل انتشار و گسترش بودندبه

بودن را معترضین احساس اکثریت.ی اجتماعی انجام گرفتهاویژگی این دوره از اعتراضات این بود که بیشتر بر بستر شبکه

مندی از حمایت جهانی و حمایت توسط محور غربی، عربی، عبری کنند در آستانه موفقیت و بهرهدارند و تصور می

دهد ماه اخیر نشان می ۲مجموع چند نظرسنجی . سواری استسازی نبوده بلکه موجتخصص دشمن در این دوره، موج.هستند

 .درصد مردم است و اغلب مردم معتقدند که وضعیت رو به بهبود نیست  ۷۰ه مطالبه برای بهبود وضع معیشت، نظر حدود ک

شمخانی وضعیت فعلی را شامل عبور از مرحله بحران، عدم موفقیت نسبی اغتشاشات، شکست ایران از دشمن در جنگ 

ت و های معاند دانسها به گفتمانها و تکثیر و جذب سلبریتیای و شناختی و ترکیبی، برقراری امنیت در سطح شهررسانه

های تحریم، دشمن بر روی گزینه: اکنون سؤال اصلی اذهان عمومی این است که سرانجام چه خواهد شد؟وی گفتهم: افزود

سازی بیشتر  ای برای تداوم جنگ ادراکی، واردهای مختلف، عملیات پر شدت رسانهالمللی ایران در حوزهمحرومیت بین

ترین اقدام ما باید مهم.استهای متعدد برای بازگشت به وضعیت اواخر شهریورماه حساب باز کردهها و فراخوانسلبریتی

ارتقاء مشارکت مردم در امور، افزایش رضایتمندی و امیدواری در مردم و افزایش سرمایه اجتماعی باشد که مسئولیت اصلی 

 .هاستی رسانهها برعهدهاین

عنوان اش به دادگاه اعتراض کرد و عملکرد صداوسیما بهدر ادامه جلسه، الیاس حضرتی در سخنانی به احضار هر روزه

اکبر منتجبی هم پیشنهاد تاسیس اپوزیسیون داخلی را مطرح کرد تا مرجعیت از .رسانه ملی را بسیار نامناسب ارزیابی کرد

طلبان گرایان و اصالحخواه را بهترین گزینه برای جایگزینی اصولات عدالتاپوزیسیون خارج از کشور گرفته شود و جریان

شده خود مدعی شد که منزل وی در انتهای محله بریانک و در رحمانیان از روزنامه شرق درباره خبرنگار بازداشت.خواند

هایش را گر جاسوس بود باید پولدوم است و اها و تجهیزات زندگی او هم دستای است و حتی لباسمتری اجاره۶۰یک خانه 

مصطفی کواکبیان، نماینده پیشین .وقت منتشر نشدی مهسا امینی هم هیچگزارش و عکس او درباره. کردصرف خودش می

ساالری به رد صالحیت خود و افرادی مانند مسعود پزشکیان اعتراض مجلس شورای اسالمی و مدیرمسئول روزنامه مردم

ها از جمله تحصیالت سطح او در همه حوزه: جمهوری مقایسه کرد و گفتضا زاکانی نامزد ریاستکرد و خود را با علیر



چرا او باید تایید شود اما من و الریجانی و پزشکیان رد شویم؟به . تر استای و غیر از من پایینسوابق انقالبی اجرایی رسانه

موضوع گیر داد؟ به من دادستانی مرا احضار کرد و به این چرا. ی ما گیر دادندچاپ عکس مشکی مهسا امینی در روزنامه

آیا عزاداری برای مهسا . ایدگفتند شما بر اساس اعالم عزای عمومی فرح پهلوی این عکس را به رنگ مشکی چاپ کرده

 امینی ایراد دارد؟

حمله کرد و او را با طرح  در اظهارات هتاکانه به شمخانی ۲۴در ادامه جلسه، محمد حیدری، مدیرمسئول سایت رویداد 

المثلی، آدمی نادان و دیوانه توصیف کرد و گفت من سطحم از تو خیلی باالتر است و پدرم هم سرتیپ پاسدار و شهید ضرب

ها اطالعاتم از تو بیشتر است آقای شمخانی و بیشتر از تو تحلیل دارم و شما من در همه حوزه. بوده و من فرزند شهید هستم

اظهارات وی و با واکنش شمخانی مواجه شد اما در ادامه اجازه داد که جلسه با نقدهای حیدری علیه .شویدنمی چیزی متوجه

آمیز را مطرح کرد و به وضعیت جاری در کشور سپس فیروز نعیم محبوبی سخنانی اعتراض.های نظام و ادامه یابدسیاست

ور لههای نظام حمبح نیز با مرور خاطراتش، در اظهاراتی به سیاستآبادی مدیرمسئول روزنامه ستاره صعلی صالح.انتقاد کرد

وی گفت من به عنوان دبیرکل انجمن .ازمنکر شدمعروف و نهیشد و خواستار تعطیلی گشت ارشاد بسیج و سازمان امربه

رلو سعید آج.وابی نگرفتمزندانیان سیاسی قبل از انقالب، بارها درخواست مالقات از رهبر انقالب و شما را مطرح کردم اما ج

نیز نکاتی را از منظر فلسفه سیاسی مطرح و نظرات براندازان را با طرح مطالب تئوریک اندیشمندان داخلی و خارجی نقد 

 .کرد

 ای به نظام و انقالب در حضور علی شمخانیهای شبه زنجیرهاهانت برخی از مدیران رسانه

نعیم محمودی و از جمله غالمحسین کرباسچی، الیاس حضرتی، اکبر منتجبی،طلبی های اصالحگروهی از مدیران رسانه

آمیز  در نشستی با حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با لحنی عصبی و توهین کریمی از روزنامه آفتاب یزد،

گفته که حکومت عقل  24ی رویداد رساناطالع محمد حیدری مدیرمسئول پایگاه. های نظام پرداخته اندبه انتقاد از سیاست

ای است که سر بر جوی آب گذاشته و آب کثیف وی گفته که نظام مانند فرد دیوانه. کندندارد و مانند یک فرد روانی عمل می

 .کندنوشد و حرف کسی را گوش نمیمی

 .اندانتقاد کردهها گفتنی است که برخی از مدیران نسبت به سکوت شمخانی در مواجهه با این گونه فحاشی

 

 

 ها و اغتشاشات اخیرتحلیل شمخانی از آشوب

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در نشستی با جمعی از اصحاب رسانه گفته که ما با رصد وضعیت داخلی و 

بر . گیرد خیابانی شکلخارجی کشور از زمستان سال گذشته به این نتیجه رسیده بودیم که قرار است اتفاقی رخ دهد و تسخیر 

 .کندبه این نتیجه رسیده بودیم که دشمن از این طریق برای براندازی اقدام می 98و  96و  88اساس تجارت 

 دشمن نقاط ضعف نظام را شناسایی کرده است

ده یی کردشمن بر روی مطالبات مردم به ویژه در حوزه سبک زندگی و معیشت تمرکز کاملی دارد و نقاط ضعف ما را شناسا

تیرماه روز حجاب و عفاف شکل گیرد که تقال دشمن ناکام  22البته قرار بود اولین موج از این اغتشاشات در روز . است

 .سازی درباره سالمتی رهبری درباره موج سازی بودند که ناکام ماندندسپس با شایعه.ماند

 ندکردشوب را رد میاکثر مسئوالن سیاسی هشدار درباره شکل گیری آ

ر اندازی در مسیگفتند که شما برای سنگکردند و میبسیاری از مسئوالن سیاسی کشور هشدارهای ما در این باره را رد می

 .ها بروز یافت و آن ها تبعاتش را دیدنداما این آشوب. کنیدچینی میپیشرفت کشور زمینه

غتشاشات و مقاومت مدنی گفته که این سه گروه با یکدیگر اها به اعتراضات،بندی از شکل کلی آشوبشمخانی با ارائه دسته

 .های اساسی دارندتفاوت

مبنای این اتفاقات دموکراسی دیجیتال به شکل افقی و بدون سر و بدون فرمان عمومی بوده و اطالعات ما در این باره مبتنی 

 .بوده است... اندیشی و ها، مشاهدات و اظهارنظرها و جلسات همبر بازجویی



 ها به روایت شمخانیگیری آشوبمهمترین دالیل شکل

شمخانی دالیل شکل گیری این اعتراضات را انباشت مطالبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی پاسخ داده نشده، سوء کارکرد 

و پرورش ها و آموزش ها، خانوادهکارکردی رسانهنظام حکمرانی کشور، وجود احساس محرومیت در جوانان و نوجوانان، کج

 .دانسته است

های تجزیه طلب پژاک در این اعتراضات  پیروی از راهبرد تکثیر اجتماعی وی گفته یکی از علل استفاده از شعار گروهک

 .هدف آن ها هم تغییر تدریجی و بلندمدت است. به صورت افقی است

 اذعان دشمن به ناتوانی در تغییر نظام با ایجاد جنگ و آشوب

ممکن نیست و ... ردهای خود در پشت پرده هم باور دارد تغییر در این نظام نه با جنگ نه با اغتشاشات و دشمن در برآو

 .ریزی کرده استبرای همین روی تغییر بلندمدت برنامه

 های گذشتهمهمترین تفاوت فتنه اخیر با فتنه

سترش در قابل گ. شوندو به سرعت پخش می  بعنی بالفاصله افراد جمع. سبک این اعتراضات براساس خاستگاه کانونی است

ر احساس د. احساس اکثریت بودن دارند. شوندهای اجتماعی ساماندهی میبیشتر از طریق شبکه. هستند... سطح خیابان و 

 .مندی از حمایت جهانی دارندآستانه موفقیت و بهره

 

 موج سواری دشمن از اغتشاشات و ناتوانی دشمن در موج سازی

یعنی موجی را در داخل ایجاد کردند و . سازی انجام دهدسواری داشته و نتوانسته موج ر این اغتشاشات بیشتر موجدشمن د

 .ها سوار آن شدندخارجی

 کشور از وضعیت بحرانی عبور کرد

اند اما ب کردهسالبته آن ها در اغتشاشات موفقیتی نسبی ک. البته از وضعیت بحران عبور کرده ایم و تنش خیابانی جدی نداریم

 .تداوم نداشته است

 البته سئوال اصلی که در ذهن معترضان این است که وضعیت چه خواهد شد؟

 ادراکی با دشمن –شناختی  -ایشکست کامل در جنگ رسانه

 .ادراکی به طور کامل شکست خورده است –ای شناختی براساس نظر شخصی من نظام در این اغتشاشات و جنگ رسانه

 ای علیه ایرانز دشمن بر روی سلبریتی ها و تداوم عملیات رسانهتمرک

ورود برخی از  المللی نظام و مسئوالن نظام،های بیشتر ایران، محرومیت بیندشمن و جریان ضد انقالب بر روی تحریم

 .ادراکی تمرکز کرده است –ای و جنگ شناختی ها و تداوم عملیات رسانهسلبریتی

 ت نظام برای عبور از بحران اخیرمهمترین اقداما

مهمترین اقدام نظام برای عبور از این مرحله نیز تالش برای  ارتقای مشارکت مردم ، ایجاد رضایتمندی در مردم، امید دادن 

 .به مردم و افزایش سرمایه اجتماعی است

 به دلیل القای تقالی نظام برای کشتن وی 24بازداشت خبرنگار رویداد 

انتشار توئیتی از سوی وی مبنی بر  24دهد که علت بازداشت یکی از خبرنگاران پایگاه خبری رویداد نشان میها بررسی

 .بوده استشود،القای این ادعا که از سوی نظام کشته می

 اصرار مدیرمسئول روزنامه شرق برای تبرئه خبرنگار جاسوس این روزنامه

 .عی شده که خبرنگار بازداشت شده این روزنامه اصال جاسوس نیستمهدی رحمانیان مدیرمسئول روزنامه شرق مد



های های اموزشی جاسوسی تحت پوشش دورهدر همین حال برخی از مدارک مستند مبنی بر حضور وی در دوره

 .نگاری به رحمانیان یادآوری شده استروزنامه

 ایران آمیز تیم ملی آمریکا به هنگام پخش سرود ملیاحتمال رفتار شیطنت

اند که احتماال اعضای تیم ملی فوتبال آمریکا در جریان پخش سرود تیم ملی فوتبال ایران برخی از کارشناسان پیش بینی کرده

 .در حرکتی شیطنت آمیز به نشانه همراهی با آشوبگران روی چمن زانو بزنند

 گرایانهای فوتبال آمریکا و ولز با همجنساحتمال همراهی بازیکنان تیم

ی را روی گرایهای فوتبال ولز و آمریکا در جریان بازی با تیم ملی فوتبال ایران نمادی از همجنساحتمال این که بازیکنان تیم

 .بازوی خود نصب کنند، قوت گرفته است

 معیشتی را ندارند –درصد مردم احساس گشایش در وضعیت موجود اقتصادی  70

درصد مردم نسبت به این که وضعیت موجود رو به بهبودی  70دهد که نشان میهای اخیر نتایج چندین نظرسنجی در ماه

 .است، چنین احساسی را ندارند

اکثریت مردم مشکالت اصلی کشور را استمرار مشکالت معیشتی، افزایش خشم، تاثیرگذاری جنگ روانی دشمن و عدم 

 .دانندپاسخگویی به هنگام و شفاف برخی مسئوالن به مردم می

 مهمترین محورهایی که رسانه های داخلی باید برجسته سازی کنند

سیاست کالن نظام بر این است که رسانه های داخلی نسبت به برجسته سازی موضوعات اقدامات ضد ایرانی اتحادیه اروپا، 

 خارجی ایران در تاخیر تنزل جایگاه مکرون پس از دیدار با ضد انقالب، توهمات سران اروپا از حوادث ایران و نقد دیپلماسی

 .در معرفی سفرای ایران در اروپا به تولید محتوای مناسب بپردازند

 عامل مهم شکست جمهوریخواهان در انتخابات میاندوره ای آمریکا 2

 .برخی از کارشناسان حوزه آمریکا پیش بینی کرده اند که دمکرات ها در این کشور برنده انتخابات میاندوره ای خواهند بود
 .پیش از این معموال حزب مخالف حزب صاحب قدرت در این کشور برنده این دوره از انتخابات بوده است

اوال . علت مهم سبب شکست جمهوریخواهان در انتخابات میاندوره ای آمریکا بوده است 2به گفته این گروه از کارشناسان، 

ترامپ به رقابت های انتخاباتی، سبب ورود تمام قد دمکرات  مصوبه سازمان بهداشت درباره سقط جنین و ثانیا احتمال ورود

 .ها در انتخابات شده است

 

 

 ها در مسیر لبنانروایتی از حمله پهپادهای صهیونیستی به نفتکش

نفتکش حامل بنزین از مسیر  50ها در مسیر لبنان حاکی است که در حدود روایتی از حمله پهپادهای صهیونیستی به نفتکش

پهپادهای صهیونیستی پیش از حمله به این کاروان ابتدا تیرهای هشدار . سوریه به سمت لبنان در حرکت بوده اند عراق و

ها از بنابراین رانندگان نفتکش. زیرا به صهیونیست ها اعالم شده که خط قرمز نظام ایران تلفات انسانی است. اندشلیک کرده

 .اندحمله قرار گرفته نفتکش مورد 2و سپس  وسایل خود پیاده شده

 .ها به تالفی کشته شدن یک آمریکایی در عراق صورت گرفته استگفتنی است که این عملیات صهیونیست

 درخواست انگلیس از ایران 4 

 .به  شرط این که اوال ایران برجام را امضا کند. انگلیس در نامه ای به مقامات ایران مدعی کمک و همراهی با ایران شده اند
رابعا ایران بخشی از انرژی اروپا را . ثالثا ایران باب گفت و گوی منطقه ای را باز کند.ثانیا ایران با روسیه همکاری نکند

 .در زمستان سرد تامین کند



  

 درخواست طالبان از ایران برای به رسمیت شناختن این گروه

ر در افغانستان پیشنهاد داده که ایران آن ها را به رسمیت طالبان به حسن کاظمی قمی سفیر ایران و نماینده ویژه رئیس جمهو 

 .بشناسد و آن ها  هم موضوع آب هیرمند را به طور کلی حل می کنند

اوال اگر ایران شما را به رسمیت . دلیل این پیشنهاد به صالح ایران و شما نیست 2قمی در پاسخ به این پیشنهاد گفته که به 

 .ثانیا وضعیت داخلی کشور ما به سود شما نیست. علیه شما مضاعف می شودبشناسد فشار های امریکا 

گفتنی است که ایران به قطعنامه اخیر سازمان ملل که با پیشنهاد آلمان و برای به رسمیت شناختن طالبان بوده، رای مثبت داده 

 .کشور به این قطعنامه رای مثبت داده اند 116البته . است

 ری بدون حاشیه بازی های تیم ملی فوتبال ایران تضمین دادندقطری ها برای برگزا

گروه از عوامل امنیتی دولت قطر با سفر به ایران درباره مباحث امنیتی و حواشی احتمالی پس از حضور تیم ملی فوتبال  

ه که برگزاری بدون حاشی آن ها نسبت به تامین نقطه نظرات ایران قول داده و گفته اند. ایران در این کشور رایزنی کرده اند

 .بازی ها را تضمین می کنیم

 لیدر فوتبال به قطر 100اعزام 

 .نفر از لیدرهای فوتبال در جریان مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه محل بازی حضور می یابند 100

 تغییر هتل محل اقامت تیم ملی فوتبال ایران

دلیل حضور برخی از عناصر شبکه ضد ایرانی ایران اینترنشنال در این هتل تغییر  هتل محل اقامت تیم ملی فوتبال ایران به

 .کرده است

 ترس و وحشت خبرنگاران رسانه های فارسی زبان از سفر به قطر

برخی از خبرنگاران رسانه های فارسی زبان ضد انقالب نسبت به حضور در قطر به دلیل احتمال بازداشت یا ربوده شدن 

 .شده اندخود مردد 

 روش برای مقابله با حواشی تیم ملی فوتبالقول کی

شنیده شده کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال پس از حواشی اخیر برخی بازیکنان تیم ملی محکم ایستاده و از همه تعهد گرفته 

 .که حاشیه را  کنار بگذارند

 

 روایت دیگری از نشست مدیران رسانه های اصالح طلب با علی شمخانی

روایت دیگری از نشست اخیر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با اصحاب رسانه حاکی است که در این نشست در 

البته تعداد مدیران  رسانه های اصولگرا بسیار کم بوده است  –نفر از مدیران رسانه های اصالح طلب و اصولگرا  70حدود 

 .شرکت کرده اند –

 .که آشوب های اخیر به صورت کوانتمی و نقطه ای بوده و دامنه اغتشاشات کاهش یافته استشمخانی در این نشست گفته 

 .وی گفته که برخی از رسانه های داخلی رویکرد افراطی پیدا کرده اند

 .اکثر مدیران رسانه ای اصالح طلب در این نشست انتقاداتی را علیه دولت آیت هللا رئیسی مطرح کرده اند

 .ده اند که اتحاد سازمان اطالعات سپاه و وزارت اطالعات به ضرر کشور شده استآن ها مدعی ش

 .نهاد امنیتی مطرح کرده اند 2آن ها همچنین اظهاراتی را برای بی اعتبار سازی بیانیه مشترک این 



 .آن ها گفته اند که قرارگاه ثارهللا در پرونده های امنیتی تبدیل به شاگرد خصوصی شده است

علی شمخانی در . از مدیران رسانه های اصالح طلبی مدعی شده اند که شما درصدد لغو مجوز رسانه های ما هستید برخی

 .این باره واکنش نشان داده است

علی شمخانی . مهدی رحمانیان در اظهاراتی اهانت آمیز گفته که مغز مسئوالن ما پر شده و آن ها دیگر پیام ما را نمی فهمند

 .رحمانیان نیز به وی گفت که شما اصال هیچ شناختی از جامعه ندارید. اظهارات واکنش نشان داده است نسبت به این

 .در این نشست مدیران رسانه های اصالح طلب گفته اند که حاال که به مشکل خورده اید ما را صدا کرده اید

ر نداشته دشمن خیلی تاثی. مه چیز تقصیر خودمان استشمخانی در این نشست گفته که با انتقاد از عملکرد رسانه ها گفته که ه

 .است

 اف علیه ایراندرشت گویی الهام علی

 اینجا حرف اصلی را ما میزنیم

 ما قدرت اصلی هستیم

 ما فداکاری و افتخار آفرینی کردند و اگر الزم باشد باز هم تکرار خواهند کرد نیروهای

 آنهایی که در مرز ما در حمایت از ارمنستان رزمایش برگزار می کنند نیز این را بدانند

 تواند ما را بترساندهچکس نمی

 سوزی اوینتماس مقام بلندپایه عربی پس از آتش

 .زندان اوین، مقامات یکی از کشورهای عربی همسایه با مسئوالن ایرانی تماس گرفتند همزمان با وقوع حادثه حریق در

شنیده شده است که پس از وقوع حادثه آتش سوزی در زندان اوین، یکی از مقامات بلندپایه کشورهای عربی فورا با مقامات 

 .سیاست خارجی ایران تماس گرفته است

میلیارد  ۱آمریکایی به ارزش هرکدام  ۴ان اوین به مسئوالن ایرانی گفت است که وی در واکنش به آتش سوزی اخیر در زند

 دالر در اوین زندانی هستند آیا به آن ها توجه دارید؟

بررسی های فنی نشان می دهد که جریان ضد انقالب درصدد قتل مهدی هاشمی در زندان اوین و انتساب آن به نظام بوده که 

البته مهدی هاشمی نسبت به خروج خود از زندان مقاومت کرده و گفته بود . ناریو ناکام مانده استبا هوشیاری مسئوالن این س

 .که عده ای می خواهند من در تجمعات حاضر شوم تا مجددا من را دستگیر و یک حکم جدید حبس برای من صادر کنند

 اعتراف وزیرجنگ اسرائیل به احتمال افزایش درگیری داخلی

 .صهیونیستی در آخرین مصاحبه خود به احتمال ورود اسرائیل به درگیری داخلی اشاره کرد وزیر جنگ رژیم

بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که آخرین روزهای دوران خود را سپری میکند، در مصاحبه خود، نکته ای مهم 

 .را درباره دولت آینده صهیونیست ها و تحوالت مرتبط با آن را بیان کرد

ن مصاحبه وقتی از بنی گانتس پرسیده شد که آیا ترکیب مورد انتظار دولت بعدی با مشارکت حداکثری راست افراطی در ای

 امیدوارم با روی کارآمدن دولت: "بر وضعیت امنیتی اسرائیل تأثیر خواهد گذاشت یا خیر، وزیر جنگ گانتس ارزیابی کرد

از اورشلیم شروع شد و تاکنون دیده ایم و  به کرانه باختری و غزه رسید افراطی نتانیاهو شاهد خشونت باالتری از آنچه که 

امیدوارم این اتفاق نیفتد، اما با توجه به واقعیت دولت نتانیاهو، این یک . و شاید هم به عرصه شمالی اسرائیل برسد، نباشیم

 ."سناریوی تخیلی نیست

ای است که میتواند صهیونیست ها را در داخل سرزمین های اشغالی  درواقع نکته ای که بنی گانتس به آن اشاره میکند، مسئله

دچار یک خود درگیری میان خود و با فلسطینی ها کند، مسئله ای که نفتالی بنت خطر آن را در نامه خود به اسرائیلی ها تحت 

 .، اشاره کرد"سالگی اسرائیل را نبینند ۸۰ممکن است صهیونیست ها "عنوان اینکه 



رسد در دولت نتانیاهو، شاهد بیشتر شدن و بحرانی تر شدن گسل های داخلی و امنیتی رژیم صهیونیستی خواهیم به نظر می

 .بود

 مسیر طوالنی لبنان برای استخراج فراساحلی گاز

م زاگر لبنان خواهان دستیابی سریعتر به منابع نفت و گاز خود در مدیترانه است، باید هرچه سریعتر بسیاری از اصالحات ال

 .برای بازتولید سیستم قضایی، مالی و اقتصادی خود را انجام دهد

لبنان به لطف مقاومت حزب هللا موفق به دستاوردی بزرگ در سیاست خارجی خود شد و توانست رژیم صهیونیستی را از 

مر این ا. یم کندبرداشت یکجانبه از میدان گازی کاریش عقب براند و مرزهای جغرافیایی را آنگونه که می خواست، ترس

 .موجب شده که دولت این کشور در فکر انجام عملیات برای اکتشاف نفت و گاز در آب های فراساحلی خود باشد

 .چنانکه ولید فیاض وزیر انرژی لبنان از آغاز اکتشاف گاز در آبهای لبنان از سوی شرکت توتال انرژی فرانسه خبر داده است
توتال انرژی در بیروت تاکید کرده که این کشور به محض نهایی شدن قرارداد مرزی  وی پس از مالقات بایک هیئت ارشد

منظور وزیر انرژی لبنان، مذاکراتی بود . دریایی با کشورهای همسایه، روند اکتشاف گاز در آبهای خود را آغاز خواهد کرد

وط ساحلی خود با اراضی اشغالی به یک موقعیت که دولت این کشور بامیانجیگری آمریکا با اسرائیل انجام داد تا در مورد خط

باتوجه به نهایی شدن این توافق، دولت لبنان بیش از هر زمان دیگری تمایل دارد که مقدمات اکتشاف . مشخص دست یابد

ومی مزیرا لبنان امیدوار است با کشف انرژی در مناطق فراساحلی، اقتصاد خود را که از بدهی ع. فراساحلی گاز را فراهم کند

 .شدید رنج می برد، تقویت کند

مدیترانه شرقی که به دالیل ژئوپلیتیکی، منقطه بسیار پیچیده ای است، در سال های اخیر باکشف و استخراج نفت و گاز از 

به خصوص که هنوز مقادیر زیادی نفت و گاز در این منطقه دارد که کشف و . حیث انرژی نیز مورد توجه قرار گرفته است

سال گذشته در حوزه شرق دریای مدیترانه،  ۲۰بر اساس مطالعات و بررسی های انجام شده در . داری نشده استبهره بر

 .تریلیون فوت مکعب برآورد شده است ۱۳۰تا۱۲۰میزان گاز این منطقه حدود 

را به  شافی در لبنانمیالدی، نادابستانی، وزیر انرژی پیشین لبنان، مجوز حفاری نخستین چاه اکت ۲۰۱۹در ماه دسامبر سال 

میالدی، بستانی از آغاز دور دوم صدور مجوز برای اکتشاف نفت  ۲۰۱۹در ماه آوریل سال . شرکت توتال فرانسه اعطا کرد

در حالی که به نظر می رسد قراردادهای نفت و گاز لبنان به شرکت های فرانسوی . و گاز در پنج بلوک در لبنان خبر داده بود

لق گرفته، این سوال مطرح می شود که این کشور از چه میزان ذخایر انرژی در دریای مدیترانه برخوردار از جمله توتال تع

تشکیل می دهند که مقادیر مقرون به صرفه ای از نفت و گاز « ذخایر تجاری»است؟ همچنین چند درصد از این میادین را 

 .را درون خود جا داده باشند

ت و گاز باید همه هزینه ها از جمله سود حاصل از این امر را پوشش دهد و بازدهی زیرا درآمدهای حاصل از فروش نف

تخمین ها و گزارش های متناقضی در مورد اندازه ثروت گاز لبنان . سودآوری داشته باشد تا سرمایه گذاران در آن جذب شوند

 با این حال. فاده از این ثروت وجود داردو ارزش آن و همچنین تاریخ شروع اکتشاف و استخراج منجر به فروش و نحوه است

براوردهای ناشی از داده های لرزه نگاری دوبعدی و سه بعدی که طی دو دهه گذشته صورت گرفته اند، نشان می دهند در 

تریلیون فوت مکعب گاز در جنوب  ۳۲تا  ۲۵کیلومتر مربع، حدودا  ۲۲۷۳۰منطقه انحصاری اقتصادی لبنان با مساحت 

 .نطقه وجود داردغربی این م

. درصد از حوضه های غنی از گاز شام را در برمی گیرد ۳۰منطقه انحصاری اقتصادی لبنان در دریای مدیترانه بیش از 
کیلومتر مربع در هر مربع است که عملیات جستجو در  ۲۳۷۴تا۱۲۰۱منطقه دریایی با مساحتی بین  ۱۰این محدوده شامل 

شرکت به نام های توتال فرانسه وانی ایتالیا واگذار شده  ۳به کنسرسیومی متشکل از  (۹و بخش  ۴بخش )دو مورد از آنها 

به نظر می رسد اگر لبنان طی چند سال آینده موفق به استخراج گاز از آب های منطقه انحصاری اقتصادی خود شود، . است

 .واهد شدبا توجه به موقعیت جغرافیایی که در آن قرار گرفته، به بازیگر مهمی تبدیل خ

با این حال باید توجه داشت که همه این اعداد بر اساس بررسی های لرزه ای و تصویربرداری سه بعدی و دو بعدی تخمین 

،  ۲۰۱۹از سال . زده شده اند و ممکن است هنگام حفاری و استخراج، به طور کامل متفاوت باشند و افزایش یا کاهش یابند

قتصادی و مالی است که به پیامدهای فاجعه بار منجر شده است و بانک جهانی آن را در لبنان در حال تجربه یک فروپاشی ا

درصد لبنانیها زیرخط فقر هستند وواحد پول  ۸۰زیرا بیش از . قرار داده است ۱۸۵۰زمره بدترین کشورهای جهان از سال 

پوند به دالر  ۱۵۰۰برابر پوند لبنان از نرخ دالر در . درصد ارزش خود را در سه سال گذشته از دست داده است ۹۰لبنان 



پوند جهش کرده و باعث شده پول لبنان ارزش خرید خود را از دست بدهد و سطح تورم به نرخ های بی سابقه ای  ۴۰۰۰۰به 

 قبه همین دلیل بانک جهانی بحران فعلی اقتصاد لبنان را از عمی. به ویژه در حوزه قیمت مواد غذایی و کاالهای اساسی برسد

 .ترین رکودهای تاریخ معاصر نامیده است

در مواجهه با این واقعیت، لبنانی ها برای خروج از بن بست کنونی و بازگرداندن حیات به اقتصاد خود، حساب ویژه ای روی 

مسایگان هاین در حالیست که لبنان در روند استخراج و فروش گاز چندین سال از . منابع نفت و گاز در دریای مدیترانه می کنند

در حالی که اسرائیل، مصرو قبرس استخراج گاز از دریا و فروش آن به . خود در حوزه شرقی دریای مدیترانه عقب است

بلوک دریای خود تنها در  ۱۰این کشور از . بازارهای جهانی را آغاز کرده اند، لبنان همچنان در مرحله اکتشاف قرار دارد

کنسرسیومی . طی یک مناقصه به شرکت های بین المللی واگذار شده اند ۹و۴بلوک های . دو بلوک موفق به اکتشاف شده است

ه مدیریت البت. شرکت توتال فرانسه، نووناک روسیه و ایتالیا عهده دار اکتشاف و استخراج از این بلوک ها شده اند ۳متشکل از 

و اوکراین و متعاقب آن تحریم های آمریکا علیه در این بین جنگ روسیه . و هدایت این کنسرسیوم را توتال بر عهده دارد

 .شرکت های روسی به خروج شرکت نووتاه از مجموعه شرکت های فعال در لبنان منجر شد

 مالحظه و نظریه

اگرچه رفع موانع و تقویت روند اکتشاف نفت و گاز در دریای مدیترانه که به لطف مقاومت حزب هللا صورت گرفت، خبر 

البته برخی . سال است ۷تا  ۵ها محسوب می شود، اما تخمین ها برای شروع استخراج گاز در لبنان بین  خوبی برای لبنانی

در این بین نکته مهم، میزان سرمایه گذاری و . سال را نیز زمان کافی برای استخراج در نظر می گیرند ۳از کارشناسان، 

 .فناوری مورد استفاده برای اکتشاف و استخراج است

اگر همه اقدامات با سرعت و بدون تأخیر از سوی دولت لبنان صورت گیرد و شرکت های دارای سرمایه و تکنولوژی،  در واقع

با این حال رسیدن به این مرحله . سال زمان الزم است ۳کار خود را برای اکتشاف و استخراج شروع کنند، آنگاه حداقل 

شرکت های بزرگ از همکاری با دولت هایی که فساد در آنهاگسترده  مستلزم انجام اصالحات از سوی دولت است؛ زیرا اکثر

 .است، طفره می روند

اگر لبنان خواهان دستیابی سریعتر به منابع نفت و گاز خود در مدیترانه است، باید هرچه سریعتر بسیاری از اصالحات الزم 

ر حالیست که کشف و استخراج انرژی باتوجه به این د. برای بازتولید سیستم قضایی، مالی و اقتصادی خود را انجام دهد

 .درآمدهای کالنی که دارد، احتماال موجب تشدید رقابت های سیاسی در این کشور خواهد شد

جریان های سیاسی همچون حزب هللا که واقعا خواهان حل مشکالت مردم هستند، امیدوارند که لبنان با دستیابی به این  البته

 .منابع، زیرساختهای خود را توسعه دهد و امید را به مردم بازگرداند

 سرخوردگی محافل آمریکایی از قدرت گرفتن دوستان ایران در عراق

 افق با ایرانهای همها و شخصیتوزیر عراق گروهجمهور و نخستدند به دنبال انتخـاب رئیساندیشکده های آمریکایی معتق

 .انددر سه قوه حضور پیدا کرده

های نزدیک به ایران در عراق روی کار اکنون گروه: نویسدمؤسسه واشنگتن به قلم حمدی مالک کارشناس مسائل عراق می

 .اندسلط شدهآمده و در مجلس، قوه قضائیه و دولت م

وزیری الکاظمی از نظر غرب امریکن انترپرایز هـم بـه تحلیـل تحوالت اخیـر عـراق پرداخته و با اشاره به دوره نخست

 تواند عراق را ترمیم کند؟ویژه آمریکا، پرسیده که آیا دولت جدید میبه

، وی یک محقق حقوق بشر. ق مهربان نبودوزیر موقت عراتاریخ با مصطفى الکاظمی نخست: کندمایکل روبین تصریح می

از پست « عادل عبدالمهدی»نگار و تکنوکرات امنیتی است که پس از اعتراضات سراسری که باعث برکناری روزنامه

بینی فراوانی را در واشنگتن و بسیاری از کشورهای وزیری وی خوشنخست. وزیری شـد، قدرت را در دست گرفتنخست

 .ها نداشتهرچند که کارنامه موفقی از نظر غربی غربی به وجود آورد،

ها او را برای انجام اصالحات انتخاباتی از طریق پارلمان و در هم شکستن سیستمی که در آن سران احـزاب سیاسی عراقی

ها در هـر صـورت عراقی. کردند، مأمور کردنداز موقعیت خود برای منفعت شخصی و به ضرر ملت عراق استفاده می

عراق از زمان سرنگونی صـدام حسین توسط آمریکا صدها میلیارد دالر نفت استخراج کرده بود، اما اکنون . صبانی بودندع



بهترین راه برای آینـده عـراق، یک انقالب و حذف سیاستمداران فعلی . های عراق بیشتر شبیه یمن است تا دبیزیرساخت

 .است

ساالری و انتخابات در عراق، مسیر ر پـس از شکست خوردن در مقابـل مردمشود آمریکا ظرف چند سال اخیـیادآور می

شدت و از فرآیند انتخابات اخیـر و نتایج آن به. آشوب افکنی از طریق احیای بقایای حزب بعث و داعش را در پیش گرفته است

 .ناراضی است

 !جمهوری آذربایجان ایران را به نام خود زد وقتی

های درسی جمهوری آذربایجان، ادعـا شـده است، که از صدها سال پیش کشوری به نام آذربایجـان وجود داشته که در کتاب

اد اند و سرانجام طی قراردکردهاردبیل و تبریز هم جزو آن بودند و ایرانیان از زمان کوروش به این سرزمین تجاوز می

اکو مقامات ب. ترکمانچای این کشور خیالی به دو نیمه تقسیم شده و بخشی از آن در ایران است و بخشی هم باقی مانده است

برند و بارها با صراحت خواستار بازگشت آن به باکو عنوان جعلی آذربایجان جنوبی را برای این بخش از ایران به کار می

 جمهور آذربایجـان است با انتشار تصویریکه در پیوند نزدیک با الهام علیف رئیس« اتینی مساو»هفته قبل نشریه . اندشده

از وی با لباس نظامی و سـوار بـر یک خودروی نظامی اولویت جدید جمهوری آذربایجان را ایجاد آذربایجان جنوبی دانست 

های درسی دولت باکو در قبال چندین در کتاب. صراحت نسبت به ایـن بخش از خاک ایران ادعای ارضی مطرح کردو به

در کتاب ! اندهای مازندران و گیالن هـم جـزو آذربایجان به شمار رفتهاستان ایران، ادعای ارضی مطرح شده و حتی استان

 دتاریخ کالس یازدهم جمهوری آذربایجان ادعا شده دولت مستقلی به نام دولت جمهوری آذربایجان وجود داشته و بعد از قراردا

در این کتاب درسی ادعا شده نادرشاه افشار اهل ! ترکمانچای توسـط ایران و روسیه اشغال و به دو قسمت تقسیم شده است

ها و شاهان زیر سؤال بردن اصالت ایرانی بسیاری از سلسله. ها دانسته شده استایران نیست و وی از افتخارات ترک

در کتاب درسی تاریخ . جعـل تــاریخی در جمهوری آذربایجان و ترکیه استهای دائمی تحریف و زمین یکی از رویهایران

هایی از خاک ایران در قالب طـرح جلـد، شاه اسماعیل سال پنجم در جمهوری آذربایجان ضمن طرح ادعای مالکیت بر بخش

ر و خورشید بوده به تصویجای پرچم صفویه که دارای نشان شیر به( پرچم سبز با نشان هالل ماه)صفوی با پرچم عثمانی 

 .ها هیچ اعتراضی از سوی ایران در این زمینه و در موارد مشابه انجام نشده استجالب اینکه در تمام این سال. کشیده است
در . ترین موارد تحریف تاریخی در کتب درسی جمهوری آذربایجان مربوط به مرحـوم استاد شهریار استیکی از زننده

متولد شده و به علت نبود ! مده در مورد استاد شهریار چنین ادعا شده که وی در آذربایجان جنوبیصفحات به نمایش درآ

طرح چنین ادعاهایی از سوی حکومتی . ای برای تحصیل به زبان مادری او مجبور به تحصیل به زبان فارسی شده استمدرسه

. شوددهد یک طنز تاریخی تلقی میمند قرار میار و ظلم نظامها شیعه در باکو را مورد آزکه اقوام تالشی، لزگی و نیز میلیون
آمیز در کنار سایر اقوام ایرانی های ایران با آزادی و به شکل مسالمتشود که آذریها در شرایطی مطرح میپردازیاین دروغ

رهنگی به زبان خود از آزادی زندگی کرده و همه این اقوام برای عمل به آداب و رسوم خود و نیز انتشار محصوالت ادبی و ف

اشعار متعدد شهریار برای پاسداشـت ایـران و زبان فارسی مؤید این امر است، گفتنی است این روند تنها . کامـل برخوردارند

زمین ازجمله نظامی گنجوی که حتی یک بیت شعر به زبان ترکی مربوط به استاد شهریار نیست و بسیاری از مفاخر ایران

اند که سابقه تأسیس آن به جه نصیرالدین طوسی و غیره توسـط جمهوری آذربایجان از مفاخر دولتی معرفی شدهندارد، خوا

 سالسال عبور کرده و برای ایجاد هویت و سابقه تمدنی مجـزا بـرای خود به سرقت مفاخر ایران متمدن و کهن ۳۰تازگی از 

تری در کتب درسی جمهوری طور گستردهارمنستان و ارامنـه به پراکنی علیه جمهوریتحریفات و نفرت. روی آورده است

عنوان مثال در این کتاب درسی چهارم دبستان تصریح شده یک ارمنی را باید با وارد آوردن ضربه به. آذربایجان وجـود دارد

آذربایجان، در در کنار انتشار انبوهی از مطالب دروغین و تحریف شده در کتب درسی جمهوری ! تبـر بـه سرش کشت

آموزان از های زیادی از ایران به این جمهوری تأکید شـده و ذهـن دانـشطور منظم بر تعلـق بخشهای تاریخی نیز بهنقشه

علمان در برخی م! یابد که ایـن مناطق به زور اشغال شده باید از ایران پس گرفتـه شـودسنین پایین با این تصور پرورش می

 عنوان مثال در ویدئویی یکبه. کنندمند پیگیری میطور نظامپراکنی علیه دیگر کشورها را بههم نفرتجمهوری آذربایجان 

معلم به دولت بزرگ توران، جمعیت زیاد ملت ترک، هرکسی که ترک دنیا آمده و ترک مرده، جسارت بوزقورد و آتاتورک 

هین ها هستند و توعزاداری کرده، عاشـق فارس(( ع)و امام حسینبیت اشاره به اهل)درود فرستاده و به کسانی که برای بیگانه 

گرا و ضد دینی که یادآور عملکـرد های مخرب ضد فرهنگی، نژادپرستانه، قومیتهدایت و مدیریت این جریان. کندمی

ر صورت ا شیفکارگزاران حکومت آلمان نازی و فاشیسم هیتلری است، توسط رژیم صهیونیستی و کارگزاران آن ازجمله برند

ی و. کندوآمد میطور مرتب به جمهوری آذربایجان و ترکیه رفتطلبی در ایران دفـاع کرده و بهگیرد که بارها از تجزیهمی

ترین مقاله خود در فارین پالیسی به تالش برای قومیتی کردن اعتراضات در ایران اذعان کرده و خواستار اتحاد در تازه

! های مستقل توسط هر قومیت شده استجمهوری اسالمی ایران و سپس تشکیل جمهوریها برای سرنگونی قومیت
طور علنی های یهودی بهها دیگر ترسی از نمایش حضور و نفوذ خـود در جمهوری آذربایجـان ندارند و خاخامصهیونیست



نتیجه این میزان . گذارندمایش میهای درس در این کشور و ترویج عقاید و مذهب خود را به نتصاویر حضـور خـود در کالس

فارس پیش هایی است که در آنها متوهمان ساکن در جمهوری آذربایجان تا سواحل خلیجپمپاژ دروغ و تحریف طراحی نقشه

های زیادی از کشور عراق با اکثریت کردنشین نیـز آمده و حتـى بـر تـهـران، اصفهان، همدان، بوشهر، قـم و حتـى بخش

 .اندیت کردهادعای مالک

 رضا پهلوی مایه تمسخر همه شد

زبان بیگانه برگزار کرد کـه خـود مایه تمسخر های فارسیرضا پهلوی نشست خبری به بهانه اغتشاشات اخیر با حضور رسانه

 .شد

ل غیر اسی، ایران اینترنشنال و صدای آمریکا برگزار شده بود یک سـؤبیدر این نشست که با حضور رسانه ضد ایرانی بی

مرداد ۲۸یک خبرنگار با پرسیدن سؤالی در خصوص کودتای آمریکایی انگلیسی . ریزی شده رضا پهلوی را شوکه کردبرنامه

ها از اغتشاشات در ایران گفت که ها به تخت دیکتاتوری و سلطنت رسانده بود از حمایت خارجیکه پدر وی را برای سال

مرداد مـدعى شد کشورهای بیگانه  ۲۸ـکـار دخالت بیگانگان و بدون اشاره به کودتای او بـا ان. ربع پهلوی از آن عصبانی شد

 .کننداز آشوبگران حمایت نمی

اش قبالً رضا پهلوی در مؤسسه هودسون آمریکا در پاسخ به سؤالی که از او پرسیده بود چه زمانی وی و دیگر اعضای خانواده

مـن قضاوت در مورد این را : »کند جوابی عجیب داد و گفته بودعذرخواهی میمرداد از مردم ایـران  ۲۸به خاطر کودتای 

دق و بعد در توجیه برکناری مص« سپارم ولی معموالً کودتا از پایین به باالست نه باال به پاییندانان میکه چه بود به تاریخ

عـوض شده است، کودتا بوده پس ما یک  وزیرنخست( زمان شاه)وزیر کودتاست پس هر بار که اگر تغییر هر نخست: »گفت

یرد و تنها گاین توجیه مضحک در حالی است که اتفاقاً کودتا همیشه از باال به پایین صورت می!« ایمسال در میان کودتا داشته

 .داندزند اما آقای شاهزاده همین مسائل ساده را هم نمیانقالب است که از پایین به باال تغییرات را رقم می

 

 

 اجتماعی اخبار

 درصد افراد مراجعه کننده به اماکن عمومی کشف حجاب می کنند 40

 .درصد است 40به گفته برخی از کارشناسان، میزان کشف حجاب در برخی از مراکز و اماکن عمومی در  حدود 

 .اده استاین گروه از کارشناسان بر این باورند که این روند شاخص های پوشش حجاب زنان را کامال تغییر د

 ای شدید علیه شهردار تهراناحتمال یک عملیات رسانه

ای شدید به احتماال یک موج رسانه. ای شدید علیه شهردار تهران در دست اقدام استشنیده شده است که یک عملیات رسانه

نقالب خود را برای آن های اصالح طلب و ضد اایهای مسائل خانوادگی شهردار تهران ایجاد شود که برخی از رسانهبهانه

اند که موجی علیه شهردار تهران ایجاد خواهد شد که مجبور به استعفا فرید مدرسی و طباخی و برخی دیگر گفته. کنندآماده می

 .شودمی

 

 

 برخورد با وزیر بهداشت به علت مشکالت دارو

ی وزارت بهداشت به صورت ر زیر مجموعهشنیده شده است که مساله کمبود دارو و بحران سازی در شرایط کنونی کشور د

 شنیده شده است که رئیس. یک خرابکاری و طرح بوده است و مشکل صرفا کمبود معمولی دارو و غافل گیر شدن نبوده است

 است جمهور در جلسه با وزیر بهداشت خیلی تند با او برخورد کرده

  



 یران بپرهیزندرسانه های داخلی از حاشیه سازی برای تیم ملی فوتبال ا

رسانه های داخلی با پرهیز از حاشیه سازی برای تیم ملی فوتبال ایران نسبت به تغییر فضای کنونی جامعه و تقویت رویکرد 

 .به رقابت های جام جهانی تقال کنند

 هزار نفر از منافقین در ورزشگاه های محل بازی ایران   5حضور احتمالی 

هزار نفر از عناصر نفاق با خریداری بلیت مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در رقابت  5بررسی ها نشان می دهد که بیش از 

 .های جام جهانی به قطر می روند

 ی عناصر تابلودار ضد انقالبتضمین دولت قطر به ایران برای عدم صدور ویزا برا

دولت قطر به ایران تضمین داده که برای افراد تابلودار ضد انقالب که ایران حضور آن ها را در این کشور و در هنگام 

 .برگزاری رقابت های جام جهانی به صالح نمی داند، ویزایی صادر نمی کند

 از ورود عالئم و پرچم های خاص به ورزشگاه هارایزنی و هماهنگی کامل قطری ها با ایران برای جلوگیری 

مسئوالن ورزش قطر از ایران درباره مجوز ورود برخی پرچم ها و عالئم خاص همراه تماشاگران ایرانی خارج از کشور با 

 .مسئوالن ایران رایزنی کرده و وعده داده اند که همسو با نظر ایران مانع از ورود آن ها به ورزشگاه ها می شوند

 هزار بلیت مسابقات تیم ملی فوتبا ایران از سوی صهیونیست ها 15خرید 

 .هزار بلیت مسابقات تیم ملی فوتبال ایران را خریداری کرده اند 15عوامل رژیم صهیونیستی 

 طرح شایعاتی درباره اصرار برای حذف نام سردار آزمون از تیم ملی فوتبال 

ال در تنظیم فهرست نهایی تیم ملی ایران و دستور به حذف نام سردار آزمون و مقاومت شایعاتی مبنی بر دخالت فدراسیون فوتب

 .روش از انجام این دستور در برخی از محافل خبری مطرح شده بودو خودداری کارلوس کی

 یاغی تیم ملی فوتبال 3روش به تذکرات جدی کی

امین رضائیان و علیرضا بیرانوند در بازی تیم ملی فوتبال روش در واکنش به رفتار قابل تامل روزبه چشمی، رکارلوس کی

م از لحاظ فکری کامال باید متمرکز به بحث جا. ایران با تیم ملی فوتبال نیکاراگوئه گفته که من با هیچ فردی تعارف ندارم

 .ماز تیم ملی کنار بگذارولی حاضرم به خاطر این اتفاقات این سه نفر را . جهانی در بازی با انگلیس و ولز و آمریکا باشم

 .ها تذکر داده استروش در نشستی جداگانه به شدت درباره رفتار و گفتار آنکی

ملی فوتبال ایران و نیکاراگوئه از خواندن سرود ملی کشورمان خودداری  هایتیم نفر در آغاز بازی 3گفتنی است که این 

 .کرده بودند

 همراهی  با تیم ملی به دلیل ترس از حمله عناصر ضد انقالب خودداری برخی از لیدرهای فوتبالی از

های جام جهانی انتخاب شده اند به برخی از لیدرهای مسابقات فوتبال که برای همراهی تیم ملی کشورمان در جریان رقابت

 .انددلیل ترس از تهاجم احتمالی عناصر ضد انقالب  از سفر به قطر انصراف داده

 فوتبال پرسپولیس برای کاشت مو با ژست همراهی با آشوبگرانتقالی سرمربی تیم 

ها قبل درصدد کاشت مو بوده به بهانه همراهی با موج اعتراضات محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که از مدتیحیی گل

م ملی در همراهی های کشور و  عملکرد اعضای تیوی همچنین مطالبی را در نقد به سیاست. اخیر سر خود را تراشیده است

 .کندهای نظام منتشر میبا سیاست

 .وی از پزشک خود خواسته تا در اولین فرصت برای انجام عمل کاشت مو برای وی اقدام کند

  



 نفر دکتر در شهادت شهید روح هللا عجمیان 2ردپای 

 لو و همسرش هستند که مدرک دکترای ضاربین و قاتلین شهید روح هللا عجمیان مردی به نام قره حسن نفر از عناصر اصلی 2

 .رادیولوژی دارند و در یکی از درمانگاه های کرج به صورت قراردادی کار می کردند

 نفرین علی کریمی از سوی مادر 

حجت االسالم محمد علی کریمی امام جمعه سیاهکل گفته مادر علی کریمی به دفتر ما مراجعه کرده و بر سینه می کوبد و 

 .را نفرین می کندفرزند خود 

 خشم و عصبانیت ضد انقالب از اظهارات مصی علی نژاد

برخی از سایت های خبری جهان در بازتاب دیدار مصی علی نژاد با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نوشته اند که علی 

 .نژاد یک نیروی امریکایی است

شکل گرفته و نیازی به مردان نداریم بازتاب منفی گسترده ای  اظهارات مصی علی نژاد هم مبنی بر این که انقالب زنانه ای

 .به همراه داشته است

 

 تذکر امام جمعه کاشان نسبت به سرو مشروبات الکلی در مجالس عروسی

حجت االسالم حسینی امام جمعه کاشان در خطبه های نماز نسبت به سرو مشروبات الکلی در مجالس عروسی این شهرستان 

 .استتذکر داده 

 هشدار برای آمادگی در برابر سناریوی احتمالی ضد انقالب در جام جهانی علیه ایران

های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی قطر هشدار داده برخی از کارشناسان نسبت به سناریوی ضد انقالب در جریان  بازی

 سی در هتل محل اقامت.بی.زبان ایران اینترنشنال و بیو با توجه به حضور برخی از عناصر شبکه های ماهواره ای فارسی 

 .باریکنان تیم ملی ایران از حضور آنان نیز ابراز نگرانی کرده اند

 مهمترین اقدامات قانونی در برابر هرگونه هنجارشکنی از سوی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران

نی وتبال ایران مهمترین مولفه در زمینه کنترل هرگونه هنجارشکبه گفته برخی از کارشناسان، مدیریت ذهنی بازیکنان تیم ملی ف

 .از سوی آنان است

 .این کارشناسان پیشنهاد کرده اند که اقدامات ایجابی قبل از اعمال اقدامات سلبی باید در دستور کار مدیران تیم ملی قرار گیرد

 لی فوتبال ایران موضوع کنار گذاشته شدن از تیم ملی دراین کارشناسان بر این باورند که باید برای یکایک بازیکنان تیم م

آنان نسبت به مجازات احتمالی در صورت اقدامات هنجارشکنانه . صورت هرگونه رفتار غیر حرفه ای به خوبی تیین شود

دیران و نباید م کامال توجیه شوند... های بیگانه، استفاده از مچ بند نوار مشکی و از قبیل نخواندن سرود، مصاحبه با رسانه

 .انگارانه با این موضوع برخورد کنندتیم ملی به صورت سهل

 های اخیرای انجام شده از سوی برخی ورزشکاران در هفتهبه گفته این کارشناسان، برخورد جدی با رفتارهای غیرحرفه

 .باشد تواند عامل بازدارنده مهمی برای اقدامات احتمالی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایرانمی

این کارشناسان بر این باورند که باید فضای سنگینی به عنوان محرومیت های نقدی و عدم حضور در تیم های ملی برای آنها 

 .تبیین شود

عنوان  های ضد انقالب بهبه گفته این گروه از کارشناسان، مدیران تیم ملی باید بازیکنان را نسبت به عدم مصاحبه با رسانه

 .رزشی کامال توجیه کنندیک اقدام ضد ا

تواند انسجام تیم و انسجام اجتماعی برای زیرا این موضوع می. همچنین از قرار دادن بازیکن در مقابل بازیکن پرهیز شود

 .مسابقات را تحت الشعاع خود قرار دهد



های یجاد فضای گفتمانی زمینهاین گروه از کارشناسان بر این باورند که مدیران تیم ملی، قبل از بازی های جام جهانی با ا

آن ها حرف ها و انتقادات احتمالی خود را مطرح و به صورت مستدل و مستند نیز پاسخ های . تخلیه بازیکنان را فراهم کنند

 .خود را دریافت کنند

 .ندبه گفته این کارشناسان، وزارت ورزش و جوانان نیز در مورد تماشاچیان هنجارشکن  تصمیمات جدی را اتخاذ ک

 دستگاه ها و نهادها برای آرام کردن فضای جامعه تمام قد به میدان بیایند

های خود برای  آرام کردن فضای داخل کشور استفاده برخی از کارشناسان معتقدند که تمام نهادها و دستگاه ها باید از ظرفیت

 .کنند

 ملی فوتبال تذکر جدی دهد وزارت ورزش بدون مماشات نسبت به هرگونه رفتار هنجارشکنانه به تیم

به گفته برخی از کارشناسان، وزارت ورزش باید برای مقابله با هرگونه رفتار و اقدام شیطنت آمیز احتمالی از سوی بازیکنان 

ا اگر آن طبع. فوتبال به آنان به صورت صریح و بدون رودربایستی نسبت به اعمال جرایم مالی و حذف از تیم ملی تذکر دهد

 .س کنند که وزارت ورزش در  تصمیم خود جدی است قطعا عامل بازدارنده خوبی خواهد بودها احسا

 وجود قوانین مصرح فیفا برای مقابله با هنجارشکنی بازیکنان

برخی از کارشناسان با اشاره به این که فیفا قوانین خیلی مشخصی در حوزه دخالت سیاست در ورزش دارد، گفته اند که 

وجود و با توجه به وجود کمیته های انضباطی حتی نخواندن سرود هم می تواند به محرومیت بازیکن منجر براساس قوانین م

 .شود

 

 

 

 رسانه های انقالبی هزینه اقدام غیر حرفه ای بازیکنان را باال ببرند

ی اقدام غیرحرفه ای از سوهای انقالبی با تولید محتوای مناسب هزینه هرگونه  برخی از کارشناسان بر این باورند که رسانه

 .بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران را باال ببرند

 ضرورت استفاده از ظرفیت کارلوس کی روش برای کنترل بازیکنان

به گفته برخی از کارشناسان، کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نشان داده که توانایی کنترل و ساماندهی تیم 

باید از ظرفیت کی روش نیز درباره سناریوهای احتمالی ضد انقالب و همچنین رفتار احتمالی هنجارشکنانه را دارد، بنابراین 

 .برخی از اعضای تیم ملی استفاده کرد

ای را به بازیکنان گوشزد کند و آنها را از هرگونه حاشیه های حرفهاین کارشناسان معتقدند که سرمربی تیم ملی باید حساسیت

 .منع کند

 تهدید جواد فروغی قهرمان تیم ملی تیراندازی از سوی ضد انقالب

جواد فروغی قهرمان تیم ملی تیراندازی کشورمان که مدال خود را به آرتین یکی از بازماندگان حادثه تروریستی حرم احمد 

ر عدم انتشار خبر این تقدیم کرده است در گفت وگویی با برخی از رسانه ها خواستا –شاهچراغ  –و محمد بن موسی کاظم 

 .موضوع شده و گفته که خانواده و پدر و مادرمن را به شدت تهدید می کنند

 جرایم سنگین نقدی و زندان برای ورزشکاران اروپایی که به سرود ملی بی احترامی کنند

ران و ند که اگر مدیبرخی از کارشناسان خواستار تفکیک رفتار ورزشکاران از رفتار فدراسیون های ورزشی شده و گفته ا

مسئوالن باشگاه ها و فدراسیون ها به وظایف خود به درستی عمل کنند، بسیاری از اتفاقاتی را که شاهد آن بوده ایم، تکرار 

 .نمی شود



یورو جریمه مالی و  500هزار و  7این کارشناسان گفته اند که براساس قوانین برخی از کشورها بی احترامی به سرود ملی 

 .سال حبس در پی دارد 3ماه و برخی از کشورها  6خی از کشورها در بر

 ارائه گزارشی از سناریوها و تحرکات ضد انقالب در میادین ورزشی به فدراسیون ها و باشگاه ها

 ابرخی از کارشناسان پیشنهاد داده اند تا سناریوهای احتمالی و تحرکات پیدا و پنهان ضد انقالب در محیط های ورزشی احص

 .شده و در اختیار روسای فدراسیون ها و مدیران باشگاه ها قرارگیرد تا تدابیر خاصی را برنامه ریزی کنند

 تقالی ضد انقالب برای ایجاد نگاه منفی علیه تیم های ملی ایران

 -د انقالبرصد و پایش محتوای فضای مجازی نشان می دهد که در جریان شکل گیری آشوب ها و اغتشاشات اخیر، جریان ض
یک فضای منفی را علیه تیم های ملی کشورمان در فضای مجازی  -به ویژه گروهک تروریستی رجوی و سلطنت طلبان

 .ایجاد کرده و برای القای این توهم که تیم های ملی تیم مردم نیستند و تیم های حکومتی هستند، به تقال افتاده است

 زیکنان فوتبالراهبرد کالن برای تقویت حس تعلق ملی با 2

 .های جام جهانی تعریف کرده اندراهبرد کالن را برای ایجاد و تقویت حس تعلق ملی در میدان رقابت 2برخی از کارشناسان 
 .تقویت برجسته سازی عناصر شادی و غرورآفرین( های جام جهانی بتحقق وحدت و تبلیغ ایران یکپارچه در رقابت( الف

راهبرد نیز مجموعه ای از راهکارها شامل اجرای عملیات کامنتینگ در حمایت از  2ز این این کارشناسان برای هریک ا

، حضور اقوام مختلف ایرانی در برنامه ...بازیکنان تیم ملی، تقویت عرق ملی از طریق نمایش نمادهای دینی مانند پرچم و 

ها به هنگام پخش ها و میدانتوسط مردم در پارکهای تلویزیونی در حمایت از فوتبال، حمایت از خواندن دسته جمعی سرود 

 .پیشنهاد داده اند.... ها و مستقیم بازی

 هشدارهای جدی و قاطع دستگاه های امنیتی ایران با قطری ها درباره تحرکات ضد انقالب در جام جهانی

ای ایی را برای مقابله و ناکامی سناریوهامنیتی و اطالعاتی کشور طرح ها و برنامه ه به گفته برخی از کارشناسان، دستگاه های

ضد انقالب در جام جهانی علیه ایران را در دستور کار خود قرار داده و با مراکز ذی صالح قطر رایزنی هایی را انجام داده 

 .اند

 پیشنهاد دیدار و گفت وگوی تیم ملی فوتبال با آیت هللا رئیسی

شنهاد داده اند تا تیم ملی فوتبال ایران قبل از اعزام به قطر با آیت هللا رئیسی برخی از کارشناسان به دفتر رئیس جمهوری پی

 .دیدار و گفت وگویی داشته باشند

این کارشناسان گفته اند که در این دیدار آیت هللا رئیسی هم از موضع هشدار و هم از موضع بشارت با کادر فنی، مسئوالن و 

 .مدیران تیم تذکراتی بدهد

 استفاده از ظرفیت ایرانیان نجیب قطر علیه ضد انقالبپیشنهاد 

برخی از کارشناسان، ایرانیان مقیم قطر را در مقایسه با ایران مقیم اروپا و آمریکا بسیارنجیب تر ارزیابی کرده و گفته اند که 

وان یک فرصت در برابر اکثر ایرانیان مقیم قطر هر از گاهی به ایران سفرهایی دارند و می توان از حضور آن ها به عن

 .سناریوی ضد انقالب استفاده کرد

 پیش بینی احتمال بازداشت علی کریمی در صورت سفر به  قطر

در برخی از محافل خبری پیش بینی شده که در صورت حضور علی کریمی در جام جهانی قطر، دستگاه امنیتی قطر وی را 

 .بازداشت و تحویل ایران می دهد

 خشی به بازیکنان تیم ملی در دفاع از خانواده آنان در برابر تحرکات احتمالی ضد انقالبضرورت اطمینان ب

برخی از کارشناسان مهمترین عامل وادادگی و همراهی برخی از بازیکنان تیم های ملی با سناریوهای ضد انقالب را ناشی 

دانسته و تاکید کرده اند که در صورتی که به این از تهدید جدی خانواده و همسر و فرزندان آنان از سوی عوامل ضد انقالب 



گروه از بازیکنان اطمینان خاطری مبنی بر این که ضد انقالب هیچ غلطی نمی تواند کند، داده شود، قطعا آنان نیز از این 

 .سناریوها همراهی نمی کنند

 لیتالش برای راه اندازی کمپین های مختلف و ترند سازی برای پرچم، سرود و تیم م

گروهی از کارشناسان خواستار حضور پررنگ فعاالن و نیروهای انقالبی در فضای مجازی با هدف راه اندازی کمپین های 

 .تشویق به وطن دوستی و عرق ملی و ترند سازی برای پرچم و تیم ملی و سرود ملی شده اند

 رفتار منافقانه برخی از بازیکنان برای مردم تصویرسازی شود

کارشناسان خواستار انتشار کلیپ هایی از شادی بازیکنان در رختکن ها و مناسبت هایی مانند سالروز ازدواج و برخی از 

سالروز تولد در جمع هم باشگاهی های خود شده و گفته اند که باید از این طریق نفاق برخی از بازیکنان را که در منظر 

 .تیم ها به شادمانی می پردازند، به تصویر کشیده شود عمومی خود را مغموم نشان می دهند و در خلوت با هم

 واگذاری یک دستگاه سانتافه به هریک از اعضای تیم ملی فوتبال ایران

برخی از کارشناسان گفته اند که به هریک از اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای راهیابی به جام جهانی یک دستگاه اتومبیل 

 .سانتافه تحویل شده است

 مهمترین چالش فراروی ایران و قطر در جام جهانی

 یعنی یا کامال به نفع. برخی از کارشناسان بر این باورند که فضای جام جهانی برای ایران به صورت صفر و صدی است

 .ایران خواهد بود یا کامال حالت تهدیدآمیزی علیه ایران دارد

این اولین جام جهانی است که در خاورمیانه . ای جدی مواجه شده استاین کارشناسان گفته اند که دولت قطر هم با چالش ه

 .برگزار می شود

. فرانسه نیز عناصر گروهک تروریستی رجوی حضور داشتند 1998به گفته این کارشناسان در جریان برگزاری جام جهانی 
. جتماعی و فضای مجازی فعال شده انداما تفاوت این دوره از جام جهانی با دوره های گذشته در این است که شبکه های ا

 .بنابراین این دوره با حضور شبکه های اجتماعی دوره بسیار سختی است

 کارلوس کی روش به ازای دریافت پول می تواند با هرگونه رفتار هنجارشکنانه فوتبالیست ها برخورد کند

یت تیم ملی فوتبال ایران و عطش وی به دریافت برخی از کارشناسان با اشاره به توانایی های کارلوس کی روش در مدیر

 حقوق و دستمزد بیشتر، پیشنهاد داده اند که از وی

خواسته شود تا به ازای افزایش مبلغ قرارداد وی با فدراسیون فوتبال ایران، مانع از هرگونه شیطنت و رفتار هنجارشکنانه 

 .اعضای تیم ملی فوتبال ایران شود

 هزار دوربین قطری ها 15تحت نظارت گروهک های ضد انقالب 

هزار دوربین در ورزشگاه های  15دولت قطر برای کنترل حداکثری تماشاچیان و حواشی احتمالی بازی های جام جهانی 

 .محل برگزاری بازی های جام جهانی نصب و راه اندازی کرده است

نه ایران و قطر به راحتی می توان هرگونه تحرکات گروهک برخی از کارشناسان پیشنهاد داده اند که با توجه به روابط صمیما

 .های ضد انقالب را رصد و با آن ها مقابله کرد

 منبع ارسال هزاران پیام تهدید آمیز علیه نیما نکیسا شناسایی شد

ی هدید آمیز برای ونیما نیکسا دروازه بان اسبق تیم ملی گفته که در جریان حمایت های وی از نظام و انقالب دهها هزار پیام ت

 .فرد متخلف ارسال شده است 50بررسی ها نشان می دهد که این پیام ها از سوی . ارسال شده است

 هشدار کارشناسان درباره احتمال شیطنت برخی از خبرنگاران اعزامی به قطر



ای تیم ملی ایران در جام برخی از کارشناسان خواستار دقت نظر مسئوالن در اعزام خبرنگاران ورزشی برای پوشش بازی ه

 .این کارشناسان نسبت به احتمال شیطنت برخی از آنان هشدار داده اند. جهانی قطر شده اند

در همین حال، یکی از مسئوالن وزارت ارشاد نسبت به بازنگری و بازبینی فهرست نهایی خبرنگاران اعزامی به قطر وعده 

 .هایی داده است

 هی خبرنگاران اعزامی به قطر در کیشتوجی –برگزاری دوره آموزشی 

گروهی از خبرنگاران اعزامی به قطر برای پوشش بازی های تیم ملی فوتبال ایران با سفر به کیش در یک دوره کالس 

 .توجیهی شرکت می کنند –آموزشی 

 تو دهنی خبرنگاران ورزشی به همسر نیلوفر حامدی

از خبرنگاران  –اتهام همکاری با دستگاه های امنیتی بازداشت شده است  که به –محمد حسین آجرلو همسر نیلوفر حامدی 

نهاد وی با اما این پیش. ورزشی خواسته بود تا نشست سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران را به خاطر نیلوفر حامدی تحریم کنند

 .بی توجهی خبرنگاران ورزشی مواجه شده است

 .اری ایرنا فعالیت می کندگفتنی است که آجرلو در بخش ورزشی خبرگز

 الهام چرخنده از همسر خود به دلیل گرایش به طیف شیرازی طالق گرفت

الهام چرخنده بازیگر سابق سینما و تلویزیون که در پی ازدواج با یک طلبه به عراق مهاجرت کرده بود، پس از گرویدن طلبه 

رهبری از همسر خود طالق گرفته و به ایران بازگشته مذکور به جریان شیرازی و فشار بر وی برای موضع گیری علیه 

 .وی از سوی گروه های تولید کننده فیلم و سریال در سینما و تلویزیون بایکوت شده است. است

 پرونده سناریوهای احتمالی ضد انقالب در جام جهانی علیه ایران روی میز دولت

و احتمال سناریوهای ضد انقالب در قطر را از اردیبهشت ماه در دولت موضوع حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 

 .دستور  کار خود قرار داده و نشست های تخصصی را برگزار کرده است

 هشدار برخی از کارشناسان درباره برخورد با هنجارشکنان تیم های ملی

ز اعضای تیم های ملی هشدار داده و گفته برخی از کارشناسان نسبت به اعمال مجازات ها و برخوردهای احتمالی با برخی ا

 .اند که این گونه رفتار آنان را نسبت به رفتار خود جری تر می کند

 ادعای علی دایی درباره نقش پشت پرده همسرش در مدیریت شبکه اجتماعی وی

 .البته او هم نظارتی دارد. علی دایی مدعی شده که مدیریت صفحه اینستاگرام وی در اختیار دختر و همسر وی قرار دارد

 شبکه های تلویزیونی رفتارهای هنجارشکنانه احتمالی بازیکنان و تماشاگران را بازنمایی نکنند

برخی از کارشناسان بر ضرورت مدیریت و کنترل صحنه های احتمالی در جریان بازی های تیم ملی فوتبال ایران در جام 

تاکید کرده و گفته اند که در صورت بروز رفتاری هنجارشکنانه از سوی بازیکنان  جهانی در پخش زنده برنامه های تلویزیونی

 .یا تماشاگران بازی ها آن را نباید بازنمایی و برجسته سازی کنند

 وعده قطری ها به ایران برای کنترل پوشش تماشاگران بازی های تیم ملی ایران

ر صورت گسترش پوشش غیرمتعارف تماشاگران بازی های ایران با مدیران و مسئوالن قطری به ایران وعده داده اند که د

 .دوربین های دیگری تصاویری از این مسابقات را برای پخش از آنتن شبکه های ایرانی ارسال کنند

 پیشنهادی برای ناکامی ضد انقالب در سیاه نمایی علیه ورزش ایران

پیشرفت های ایران در حوزه های مختلف ورزشی به بهانه حضور تیم  برخی از کارشناسان پیشنهاد داده اند که موفقیت ها و

این کارشناسان معتقدند که این اقدام عالوه بر این که سبب حفظ و . ملی فوتبال ایران در جام جهانی بازخوانی و بازنمایی شود

 .ناکام می گذارد تقویت روحیه ورزشکاران می شود، تقالی ضد انقالب برای سیاه نمایی علیه ورزش ایران را



 نتایج قابل تامل نظرسنجی وزارت ارشاد درباره تیم ملی فوتبال ایران

نتایج نظرسنجی اخیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با موضوع حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی نشان می دهد 

 .درصد مردم معتقدند سیاست در ورزش نیز دنبال می شود 70که 

ج این نظرسنجی، اکثریت مردم معتقدند که تحریم ها و سیاسی کاری علیه ایران مانع از برگزاری بازی های براساس نتای

 .مقدماتی برای تیم ملی فوتبال ایران بوده است

 .درصد احتمال صعود ایران به دور بعدی رقابت های جام جهانی را پیش بینی کرده اند 60همچنین 

 30 .نظرسنجی معتقدند که مدیریت صحیح مهمترین فاکتور برای صعود تیم ملی است درصد شرکت کنندگان در این 40
 .درصد گزینه سرمربی مناسب را انتخاب کرده اند 13درصد گزینه همت و غیرت بازیکنان، 

 ضرورت راه اندازی کمپین هایی برای افشای تقالی ضد انقالب علیه ورزش ایران

دازی کمپین هایی در افشای تقالهای پیدا و پنهان جریان ضد انقالب برای ضربه به تیم برخی از کارشناسان خواستار راه ان

به گفته این گروه از کارشناسان، این کمپین ها با توجه به سابقه بسیار منفی گروهک . ملی فوتبال ایران در جام جهانی شده اند

ارعمومی و مردم و همچنین تماشاگران حاضر در جام در نزد مردم، تاثیر به سزایی در تحریک افک... نفاق، آل سعود و 

 .جهانی علیه گروهک های ضد انقالب دارد

 تالش برای تحریک غیرت فوتبالیست ها در قطر

گروهی از کارشناسان خواستار برجسته سازی هزینه ها و امکانات به کارگرفته شده برای تقویت توان تیم ملی فوتبال ایران 

 .این طریق می توان بر همت و غیرت بازیکنان برای ارائه بازی های غیرتمندانه تاثیرگذار بود شده و گفته اند که از

 پیشنهاد طراحی سناریوی برجسته سازی اختالفات درونی شبکه های ضد انقالب

برخی از کارشناسان خواستار طراحی سناریوهایی برای گسترش اختالفات میان شبکه های ماهواره ای فارسی زبان 

سی و ایران اینترنشنال با هدف درگیری آن ها با یکدیگر و غفلت از تمرکز آن ها بر عملکرد تیم ملی فوتبال ایران شده .بی.یب

 .اند

این کارشناسان بر این باورند که درگیری این شبکه های ضد انقالب از یک سو سبب تضعیف روحیه آنان برای اجرای سناریو 

یران می شود و از دیگر سو سبب فراهم شدن زمینه برای تقویت همبستگی و همراهی ها در تیم علیه تیم ملی ایران و نظام ا

 .ملی می شود

 تاکید برخی از متخصصان و متعهدان حوزه پزشکی به ناتوانی وزیر بهداشت در مدیریت امور

زه ای ایجاد ثبات و آرامش در حوبرخی از پزشکان متخصص و متعهد با تاکید بر تالش ها و پیگیری های آیت هللا رئیسی بر

دارویی کشور، از عملکرد بهرام عین اللهی و تیم همراه وی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شدت انتقاد 

 .کرده اند

 طلبانکمترین گرایش بازداشت شدگان به اصالح

ر طلبان ددهد که اصالحاین نشان می. انددهطلبی بودرصد بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر دارای گرایش اصالح 2کمتر از 

 .انداین اغتشاشات پیاده نظامی نداشته

 های اخیرشدگان آشوبنفر از بازداشت 80پیشنهاد حکم محاربه برای 

 .های اخیر تقاضای حکم محاربه شده استشدگان آشوبنفر از بازداشت 80برای 

 ت آشوبگران به عنوان محاربهمخالفت رهبر انقالب با تعریف برخی از اقداما

تواند به عنوان محاربه تلقی شود، مخالفت رهبر انقالب با نگاه برخی از قضات مبنی بر این که اقدام برخی از آشوبگران می

 .  اندکرده



 جزئیاتی از عوامل عملیات تروریستی در شاهچراغ

حاکی است که عامل  -شاهچراغ –موسی در شیراز روایت دیگری از ماجرای عملیات تروریستی حرم احمد و محمد بن 

نفر دوم این عملیات که برای وی خانه و سالح تامین کرده فردی افغانی بوده که در . عملیات فردی تاجیکستانی بوده است

 .شهریار تهران بازداشت شده است

این افراد با گذرنامه های . داشت شده استقم باز -آذربایجان بوده که در مسیر تهران طراح این عملیات هم یک تبعه جمهوری

 .جعلی وارد کشور شده بودند

 های آیندهاندازی مرکز جامع سرطان برکت در ماهراه

 22تا چند ماه آینده فعالیت خود را در منطقه ( ره)مرکز جامع سرطان برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
با . این مرکز از چند کشور به صورت جداگانه وارد کشور شده و نصب شده استقطعات مورد نیاز . کندتهران آغاز می

 .شودفعالیت این مرکز، بخش مهمی از نیازهای بیماران سرطانی تامین می

 تهیه مستندی از بازداشت توماج صالحی

تهیه شده و درباره چگونگی مستندی از زمان بازداشت توماج صالحی که با مشاهده ماموران امنیتی خود را خیس کرده است، 

 .مادر وی یکی از عناصر رسمی گروهک نفاق است. وگو ادامه داردانتشار آن بحث و گفت

 هزار بلیت تماشای بازی تیم ملی ایران را خرید 6گروهک نفاق 

 ا خریداری کردههزار بلیت تماشای بازی تیم ملی فوتبال ایران ر 6دهد که گروهک نفاق از مبدا پاریس ها نشان میبررسی

ی ریزها و طراحی شعارها و تصاویر برنامهجریان ضد انقالب با سواستفاده از فضای جام جهانی برای انتقال پرچم. است

 .کرده است

 های جریان انقالبی برای مقابله با سناریوهای احتمالی ضد انقالب در قطربرنامه

ملی فوتبال ایران در جام جهانی قطر های تیمضد انقالب در جریان بازیجریان انقالبی برای مقابله با سناریوهای احتمالی 

 .هایی را طراحی کرده استبرنامه

 پیشنهاد برخی از کارشناسان درباره دیدار تیم ملی فوتبال ایران با رهبر انقالب نهایی نشد

 طرح کرده بودند که این پیشنهاد پس از بحث وگروهی از کارشناسان پیشنهاد دیدار تیم ملی فوتبال ایران با رهبر انقالب را م

 .بندی نهایی نرسیدبررسی کارشناسانه به جمع

 روش برای مدیریت تیم ملی فوتبال ایرانقول کارلوس کی

روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به مسئوالن کشورمان قول داده که  من تیم را جمع می کنم، اجازه نمی دهم کارلوس کی

 .شوندوارد حاشیه 

 احتمال صعود تیم ملی فوتبال ایران

برخی از کارشناسان معتقدند که اگر روحیه به تیم ملی فوتبال ایران تزریق شود، احتمال  صعود این تیم از مرحله اول وجود 

 .دارد

 اظهارات علیرضا زاکانی در شورای مرکزی ائتالف نیروهای انقالبی

 معیشتی به بهانه اجتماعی اخیر –سی های سیاتقالی دشمن برای پیوند بهانه

علیرضا زاکانی در نشست شورای مرکزی ائتالف نیروهای انقالب گفته که به عنوان بحث مقدماتی پیش از ورود به بحث 

مال این پیچیدگی هم ع. های اخیر باید گفت که شاید پیچیده ترین درگیری را ما با جریان سلطه داریمشهرداری درباره آشوب

نوع برنامه های سیاسی  2ها در این سال. ایمبه دست آورده  88و   78سطه تجاربی است که طی ادوار گذشته در سال به وا

البته تالش کردند که بهانه های سیاسی و . در حوادث اخیر هم این بهانه، بهانه اجتماعی بود. و بهانه های معیشتی مطرح شد

 .نه ملحق کنند که موفق نشدندهای معیشتی را به این بهابه ویژه بهانه



ها براثر کارآمدی و ناکارآمدی نظام است و آتش زنه این ماجرا هم ولی به هر حال باید توجه داشت که ماحصل این گونه بهانه

ا ماگر مردم به نظام امید داشته باشند ما موفق هستیم و اگر امید نداشته باشند . میزان امیدواری مردم به نظام و حکومت است

 .ناموفق هستیم

 گیری موج بلندتری از فتنه در آیندهاحتمال شکل

وانیم اگر ما نت. ماندبرآوردها بر این است که اتفاقات اخیر به سمت فروکش کردن و میرایی می رود اما آتش زیر خاکستر می

 عمال این موج ممکن  -گردد که بیشتر به موضوعات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی بر می  -منشاء عفونت را پیدا کنیم 

 .لذا پرداختن به این موضوع در ابعاد مختلف آن بسیار مفید است. است به صورت بلندتر شکل گیرد

 وضعیت گذشته شهرداری به روایت زاکانی

ماه  2امروز یک سال و . پردازممن از منظر کارآمدی و ناکارآمدی و امیدآفرینی میان مردم به نکاتی درباره شهرداری می

 .شهریور پارسال بود 11یعنی . گذردروز از زمان حضور بنده در شهرداری زمان می 7و 

 .یک فرصتی را برای بررسی وضعیت شهرداری داشتیم -تا زمان صدور حکم رسمی ما  -وقتی که ما وارد شهرداری شدیم 
هزار میلیارد  70در آن زمان معادل شهرداری . ها این بود که به هر حال عرصه مخاطره آمیزی استخروجی این بررسی

این ارقام را با تاخیراتی که نسبت به . میلیارد تومان هم  هزینه جاری دارد 400هزار و  2ماهانه قریب . تومان بدهی داشت

سه ماه  99سال شهرداری در تنش مالی قرار داشت و در سال  2.5این یک حقیقت بود که . دیون خود دارد، حساب کنید

 .قرض کردند و دادند یعنی شهرداری حتی حقوق نیروهای خود را هم در نمی آید حقوق را

 .سر به سر پول برای دستمزد و امکانات داده می شد. لذا طبیعی بود که تمام پروژه های تهران خوابیده بود 

 های شهرداریبینیدرصد پیش 99تحقق 

طی گزارشی خدمت مهندس چمران اعالم کردیم که ما از تنش  یا بیست و سوم بود که 22وقتی کار را شروع کردیم، روز  

حساب مختلف شهرداری را در یک حساب تجمیع  200هزار و  1یعنی  . اساس آن هم انظباط مالی بود. مالی در آمده ایم

. قق شدهای موارد نقدی و غیرنقدی شهرداری محدرصد پیش بینی 99ماحصل این کار هم تا پایان سال این شد که . کردیم
تحقق   -هزار میلیاردی از این عدد عبور کرده بود 5که به واسطه یک وام  95غیر از سال   -های گذشته البته در سال

 .درصد بوده است 75و  70ها  روی بینیپیش

 های شهرداریهزار میلیارد تومانی درآمد 10افزایش 

ظر گرفته شده که نسبت به همین زمان در سال قبل، نزدیک میلیارد بودجه برای شهرداری در ن 500هزار و  50امسال هم 

های خرداد و تیر به واسطه تهاجم سایبری به زیرساخت های البته امسال در ماه. ایمهزار میلیارد افزایش درآمد داشته 10به 

AT ایمهایی دیدهشهرداری آسیب. 

 های امید و افتخار در تهرانهای شنبهاجرای پروژه

یک سلسله کارهایی را قبل از سال و بعد از سال انجام . ه برداشتیم این بود که بتوانیم حوزه های شهر را فعال کنیمگام دومی ک

به عنوان شنبه های  -هر هفته شنبه ها یک افتتاحیه   -که در خدمت شما هستیم -ولی از مرداد ماه امسال تا امروز . ایمداده

 .یابدبهمن ادامه می 12روند تا  این. در شهر داریم  -امید و افتخار 

 1401اجرای هر روز یک پروژه در تهران از دهه فجر تا پایان سال 

ها رو درصد پروژه 80در حال حاضر . شودبهمن تا ایام عید، هر روز یک پروژه در شهر تهران اجرایی می 12از روز 

های تهران مثل بزرگراه یادگار امام، آزاد راه شهید شوشتری تحقیقا تمام پروژه . درصد باقی مانده است 20به اتمام هستند و 

 .پروژه های بزرگ مقیاس ما شروع شده و کاردنبال می شود. شروع شده است

 همتی با قرارگاه خاتم 42امضای قرارداد 



یش پرداخت آن را میلیارد تومان پ 300هزار و  8. هزار میلیارد تومان قرارداد با قرارگاه خاتم منعقد شده است 42همچنین 

این پول که به حساب شهرداری وارد . پول در آمدهای شهرداری غیر از این رقم است. این به حساب ما می نشیند. انجام دادیم

 .البته سردار سالمی و ما این قرارداد را امضا کرده ایم. هزار میلیارد دیگری خواهیم داشت 10یک جهش  شود،

 هیاهوها بسته شد پرونده پروژه یاس به دور از

حق و حقوق شهر هم پرداخت شد، در پرونده یاس . از سوی دیگر پرونده یاس به دور از جنجال و به دور از  هیاهو بسته شد

 .ولی به نتیجه رسیدیم. کاله سر سپاه و سر شهرداری رفته بود، دو طرف ضرر کرده بودند

 .ای قرارگاه کارگاه می شودتعدادی از واحده. شهری است  -همت قرارداد عمرانی 42

 سال 40طرح استثنایی شهرداری برای تکمیل مصلی بعد از 

مثال بخشی از زمین های خود را پس گرفتیم، بخشی از دیون خود را نسبت به مجموعه سپاه . یک اتفاقاتی دیگر هم افتاد 

شت که هزینه مصلی شود و مصلی هم بعد از یک زمین هم که قبال به سپاه واگذار شده بود به شهرداری برگ. پرداخت کردیم

 .سال از این وضعیت خارج شود 40

سال است مردم  40. شودهزار میلیارد برای طرح محله پاکستان در اطراف مصلی  هزینه می 12آن زمین به ارزش بیش از 

ما چون ا. رداد نهایی نرسیده نگوییمبحث ما این بود که تا این کار به قرا. از این مورد هم عبور کردیم. آن جا گرفتار هستند

تا از معاونت های ما، معاونت عمرانی، شهرسازی، مترو،  4مقدمات را قبال تقدیم مهندس چمران کردم و قراردادها را هم 

 .دهمحمل و نقل و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری قراردادها را امضا کردند، امروز این خبر را می

 .اما شتاب می گیرد، رشد می کند و  شتاب می گیرد. خت و ساز تهران، خروجی آن هر هفته در می آیددر واقع در صحنه سا

 تحول بزرگ در تهران 4طراحی 

 تحول درون زا( الف

یکی تحول . تحول را در دستور کار گذاشته ایم 4اما درباره بهره گیری از ظرفیت ها با توجه به مشکالتی که وجود دارد 

اساس آن این است که شهرداری را از یک مدیریتی شهری، از یک . شودکه منجر به مدیریت شهری الگو می درون زا است

 .نهاد صرفا خدماتی ، به یک نهاد خدمتگذار اجتماعی پاسخگو و انقالبی تبدیل کنیم، ناظر به درون و بیرون خود باشیم

 تحول در کالبد شهر( ب

 ه توسعه متروهمت مجموع هزین 300تالش برای تامین 

اساس آن نوسازی شهری بر مدار حمل و نقل . یک تحول دیگر تحول در کالبد شهر است که شهر الگو را دنبال می کنیم 

ایستگاه آن ساخته  143.  وجود دارد -ساخته شده و در حال احداث -ایستگاه مترو در تهران   325هم اکنون . عمومی است

ها و به تازگی بحث ترانوا بررسی  BRTی بر تعداد ایستگاه های مترو، مبتنی بر بخشی از شده است، االن سرمایه گذاری مبتن

 .می شود

 .متر از این ایستگاه ها در واقع نوسازی شده است 800درصد تهران به شعاع  62.2در حال حاضر 

به هر حال یک .رگذاری کردندکاسب با 2800ایستگاه در خیابان شهید بهشتی در دستور کار است،   3هفته آینده  ایجاد  

 .مساوی منطقه ای شکل می گیرد

تالش . به نحو احسن استفاده کنیم و شهر را متحول کنیم 5یکی از فروضات اصلی این است که ما از ظرفیت کمیسیون ماده 

تور هفته آینده یعنی از االن می دانیم که دس. بیشتر به سمت طرح های موضوعی برویم 5هم این است که در کمیسیون ماده 

هکتار به  60چیست، دستور هفته آینده بحث اسالم آباد است، بحث کن است، بحث ده ونک است، یعنی در ده ونک برای 

ما بیشترین ظرفیت کمیسیون . سال است که مردم آن جا را زجر دهد 40این موضوع . عنوان لکه بزرگ تصمیم می گیریم

 .مدار همین موضوع به کار می گیریم ، را برای تحول ساختاری شهر بر5ماده 

 .هزار میلیارد تومان است، از این طریق تامین می شود 300اگر این برنامه اجرایی شود، طول ساخت کل مترو هم  که 



البته این کار هم میان . هم تغییر می کند.... از آن طرف ایمنی شهر، معماری شهر، توزیع خدمات در شهر، مسکن شهر و 

 .کاری است که شروع می شود و به طور جدی ادامه پیدا می کند. مدت است

 هدایت درآمدهای شهرداری به سمت توسعه و عمران

چون  .کار دیگری که درباره تحول در کالبد شهر دنبال می کنیم این است که بتوانیم با مشارکت مردم کار خود را پیش ببریم 

هزار میلیارد تومان است تا بتوان  100تهران نیازمند چند . اتفاق نمی افتدهمت  100همت یا  50تحول در شهر تهران با 

اما هرچقدر درآمد بیشتر کسب کنیم به . همت است 3چون هزینه ثابت شهرداری در حدود . اتفاق بزرگی را در آن رقم زد

 .بخش عمران و توسعه هدایت می شود

 .همت کاهش می یابد 23درصدی به   57به خاطر افزایش حقوق  همت درآمد داشتیم اما این رقم 27.4امسال در حدود 

فکر می کنم مناطق ما می توانند این امکان را فراهم کنند . همت برنامه ریزی کنیم 57افق نگاه ما این است که روی کسب 

پیش بینی این است . یمهمتی است که قرارداد آن را بست 42این رقم عالوه بر . همت در تهران هزینه کنیم 50که ما  بتوانیم

 .همت هم تا زمان عید به آن اضافه می شود 38که 

 پروژه با مشارکت مردم 231اجرای 

یک کار دیگری که شروع کردیم که در بحث کالبدی تالش ما این شد که ما ظرفیت های شهر را در راه مبدل سازی و بعد هم 

روزه  2یک همایش .پروژه را انجام داده ایم  231کارهای مشارکتی .بتوانیم ظرفیت های شهر را در مشارکت  به کار بگیریم

این غیر . همت را به صورت مشارکتی دنبال کردیم 300پروژه در حدود  231در برج میالد برگزار کردیم و کل پول این 

 400ه کنیم از اگر آنها را محاسب. غیر از بعضی از پروژه های ما است. همت است 20از تونل متوسلیان است، پول آن 
 .اما با مردم مشارکت می کنیم و مردم سرمایه گذاری می کنند. همت هم فراتر می رود

 تالش برای توسعه ناوگان حمل و نقل شهری

 2در همین حوزه کالبدی درباره وضعیت حمل و نقل عمومی، اتوبوس و مترو باید گفت وقتی که ما کار را تحویل گرفتیم 
حدود .  دستگاه افزایش یافته است 200هزار و  3وبوس در شهر تهران فعالیت داشتند که این رقم به دستگاه ات 225هزار و 

در . دستگاه افزایش یابد 500هزار و  5البته تالش ما این است که این رقم به . دستگاه نوسازی و بقیه بازسازی شدند 300

درخواست . هم به عنوان دستگاه دست دوم وارد می کنیمبخشی را . دستگاه آن بازسازی و بقیه نوسازی است 1000حدود 

هزار دستگاه را داده و دولت هم مصوب کرده  1هزار دستگاه داده ایم اما دبیرخانه شورای عالی امنیت مجوز  2واردات 

 .است

نین همچ. ستطرح ما برای امسال تقویت حوزه حمل و نقل عمومی در بخش اتوبوسرانی و تاکسی و خاصه اتوبوسرانی بوده ا

دو قطعه ای  6به هم وصل می شود چون خط  6امسال خط . امسال ایستگاه های متعددی را در مترو راه اندازی می کنیم

 .ایستگاه جدید هم دارد 4. تا یک ماه دیگر به هم وصل می شود. است

 تحول در روح شهر( ج

 محله شهر 253تعیین هیئت امنا برای 

ماعی، معاونت فرهنگی اجت. و در سبک زندگی مردم هستیم که بتوانیم شهروند الگو را معرفی کنیمما دنبال تحول در روح شهر 

ابرپروژه در . سازمان فرهنگی هنری و مجموعه های این چنینی با مدیریت سازمان زیبا سازی این بخش را دنبال می کنند

در اداره شهر مشارکت دهیم، انگیزه و امکان مردم را باید بتوانیم مردم را . این جا طرح مشارکت مردم در اداره شهر است

مقدمه آن طرح، مصوبه شورای شهر است که ناظر به محالت تهران . در رقابت با هم در جهت سازندگی تهران افزایش دهیم

 12مدیر محله  ذیل. مدیر محله داشته باشیم. محله هیئت امنا داشته باشیم 353یعنی با اجرای آن بتوانیم در . را مصوب کردند
خانه . فعالیت تعریف شده است 52و ذیل این خانه ها و به طور کلی ... مثال خانه سالمت، خانه ایمنی و. تا خانه داشته باشیم

البته نگاه قبلی این بوده که .سرای محله را باید بازسازی کنیم 343. های جهادی بر مدار مسجد متصدی این طرح می شوند

 .باشند ولی ما دنبال این هستیم که سرای محله سرپنجه فعالیت های فرهنگی اجتماعی شودسرای محله درآمدزا 

 راه اندازی قرارگاه اجتماعی در تهران



این را هم عرض کنم که مدل مدیریتی ما . در موضوع مسئولیت فرهنگی اجتماعی هم از ابتدا زیر بار مسائل اجتماعی برویم

 .مسائل خود را دنبال می کنیم.... یق مشارکت با مردم،نخبگان، نهادها،دولت و یعنی ما از طر. مدل مشارکتی است

فرمانداری،  2اولین تجربه ما هم در مشارکت در حوزه اجتماعی راه اندازی قرارگاه اجتماعی بود که نمایندگانی از استانداری، 

ات شهر از دستگاه قضایی، دادستانی، دادگستری، دانشگاه علوم پزشکی و ادار 3سپاه، بسیج، ناجا، بهزیستی، کمیته امداد، 

 700هزار و 19هزار مکان برای معتادان متجاهر به  11با راه اندازی این قرارگاه . در آن عضویت دارند... زندان ها و
رده مکان دیگر را هم شروع ک 500هزار و  2زمینه ایجاد . هزار مکان را شهرداری ایجاد کرده است 5. مکان افزایش یافت

بعضی از آن . پذیرش می شود -که هیچ نهادی قبول نمی کند -فرق آن هم این است که در شهرداری هر معتاد متجاهری . ایم

یا دچار کبر سن یا صغر سن هستند، یا معلول هستند، که هیچ . ها دارای زخم باز هستند یا بعضی ها را پوشک می کنند

 .مرکزی به آنها نگاه هم نمی کند

 .به بهزیستی هم در امور متکدیان کمک می کنیم. به کودکان خیابانی را شروع کرده ایم رسیدگی 

تمام حرکت هایی که در گذشته انجام می شد ناظر به کالبد شهر بود اما ما عالوه بر کالبد شهر سطح زندگی افراد را هم هدف 

 .گذاری کرده ایم

هفته  52خروجی آن در سطح شهر منجر به یک رویداد می شود، . شوندماه درگیر آن می  4فعالیت مردم  52با اجرای این 

 .رویداد اتفاق می افتد

هزار نفر برای رقابت در سطح  650هزار نفری شهروندان شروع شد تا هفته پیش که  10مثال در بخش ورزش،  از رقابت 

این ها با هم رقابت می کنند و در روز عید  .هزار نفر هم مرد هستند 300هزار نفر خانم،  350. تهران ثبت نام کرده اند

 .خروجی ها مشخص می شود

 تالش برای تربیت حافظان قرآن کریم 

واقعا سهم تهران چقدر حافظ . میلیون نفر حافظ قرآن می خواهد 10از سوی دیگر براساس فرمایش رهبر انقالب ، ایران 

. این هم یک رویکردی است که اگر انجام شود، کار بزرگی استلذا .  قرآن است؟ ما باید از مدارس و مساجد شروع کنیم 
م گرچه اجتماعی را زودتر شروع کردی. ولی در ابتدای کار هستیم، ما در حوزه  کالبدی جلوتر هستیم، این جا ابتدای راه هستیم

 .کند اما این یک بازی خیلی  بزرگی در شهر تهران است، اگر اتفاق بیافتد می تواند آینده را تضمین

 تحول در حوزه فناوری( د

 تهران هویت ندارد

چون شهر تهران یک شهر بی هویتی . این تحول یکی از وجوه شهر بوده است. چهارمین تحول، تحول در حوزه فنآوری است

ز ما دنبال خلق هویت ا. تهران مثل قم، یزد، اصفهان، مشهد هویت ندارد. غیر از هویت پایتختی هویت ثانوی ندارد. است

در  .مثال در آن تحول کالبدی دنبال یک هویت معماری نوین برای تهران هستیم. جنسی که به اقتضای تهران بخورد، هستیم

 .این تحول دنبال یک هویت فنآورانه برای تهران بوده ایم

 تبدیل تهران به یک شهر فنآور

ران را توسعه دهیم و تهران به عنوان یک شهر بتوانیم ظرفیت فنآورانه ته. چون بیشترین چگالی علمی کشور تهران است 

پارک گفت و گو به یک نمایشگاه تبدیل شده که در . برای این موضوع در نقاط مختلف ورود پیدا کردیم. فنآور شناخته شود

 .ماه های آینده افتتاح و تجهیز می شود

 امیدواریم در. ر حوزه فرهنگی تبدیل می شودکارخانه سیمان شهر ری به نمایشگاه دائمی به کارخانه نوآوری و خالقیت د 

 .هفته های آینده افتتاح شود

هزار متر به یک مجموعه علمی تحت حمایت دانشگاه علم و صنعت تبدیل می  11مجموعه ای در شرق تهران به وسعت 

بزرگترین . ار دارددر محدوده دانشگاه شریف مجموعه ای به عنوان پارک علم و فنآوری در کنار خوابگاه شریف قر. شود

هکتار هم  200هکتار فضای سبز و پیرامون آن است و قریب  60حدود . هکتار است 260بخش هم پارک والیت به وسعت 

 .همین طوری مانده است



این مجموعه به بزرگترین مرکز فنآوری . مشاوران برای ایجاد یک پارک سبز و گسترده اما بر مدار فنآوری تالش می کنند

با این شرط که  5این طرح به کمیسیون ماده . این مجموعه مانع از مهاجرت اساتید دانشگاهی می شود. یل می شودکشور تبد

 .درصد آن فضای سبز شود، ارائه شده است 90

 هزار هکتار 60تالش برای گسترش فضای سبز از مرز 

 72اول انقالب . پارک راه اندازی شده است 347هزار و  2مثال . در شهرداری از هر ظرفیت چند منظوره استفاده می شود
هزار هکتار افزایش یافته  59هکتار فضای سبز بوده که این رقم به  45  500هزار و  4اول انقالب . پارک ساخته شده بود

 1هدف امسال افزودن . هکتار فضای سبز را آقای رئیس جمهور  افتتاح کردند 251هزار و  1در  سال گذشته طرح . است
 .هکتار افزایش می یابد 500هزار و  60هزار هکتار به رقم  59یعنی از . هکتار به فضای سبز تهران است 500ر و هزا

 ابر پروژه در حوزه فناوری 11اجرای 

ابرپروژه داریم که امیدواریم بتوانیم به لطف الهی بر مدار نیاز شهروندان، شهر، خدمات شهر، پیشرفت  11در حوزه فنآوری 

الگو،  شهروند الگو،  شهر الگو، مدیریت شهر. بتوانیم شهر هوشمند داشته باشیم. مبتنی بر فنآوری قابل دسترسی کنیم شهر را

این برنامه به صورت الگویی در آمده که این الگو مشرف بر . شهر هوشمند طرح هایی است که در دست اجرا قرار دارد

 .برنامه چهارم تقدیم شورای شهر می شود

 رای کاهش بدهی های شهرداریتالش ب

 .همت از آن کم کنیم 30همت است که تالش بر این داریم تا حدود  84از سوی دیگر میزان بدهی شهرداری 

میلیارد تومان حسابرسی شده بود، الباقی هم همه مستند  600هزار و  7حدود . همت است 15میزان مطالبات ما از دولت 

 .همت آن را اعالم کردیم و الباقی را هم کانال سازی می کنیم 15که ما   همت بوده 28، 27اتفاقا . هستند

ا امسال سعی م. بزرگترین بدهی را به بانک شهر داریم. میلیارد تومان به بانک ها بدهکار هستیم 900هزار و  56در حدود 

یق مجوز شورای شهر با شهر آفتاب اما برای کم کردن بدهی به بانک شهر از طر. همت آن را کم کنیم 20این است که حداقل 

م یک تفاهم نامه با بانک شهر امضا کرده ای. و فروشگاه شهروند می توانیم تهاتر کنیم و به آنها بدهیم و بار خود را سبک کنیم

 همت به ما 10همت کم کنیم،  20یعنی اگر . که ما به ازای هرچقدر بتوانیم کم کنیم نصف آن را بتوانیم تسهیالت بگیریم

 .تسهیالت می دهند

دولت در چند مورد به شهرداری خیلی کمک . از طرفی دولت به ما نفت می دهد، تفاهم شده و دولت هم مصوب کرده است

همت از بدهی های خود را  25دستگاه واگن چینی وارد می شود و از این طریق می توانیم حدود  630با مجوز دولت . کرد

 .سهیالت بگیریمکم کنیم و نصف آن را دوباره ت

 اولویت شهرداری تکمیل خطوط مترو است

اولویت ما تکمیل . مترو منعقد شده است 10مترو تا خط  7همت قرارداد عملیاتی در حوزه های مختلف شهر، در خط  42

آن .درصد باال می برد 70همت در خطوط موجود هزینه کنیم مطلوبیت استفاده از مترو را  70ما اگر . خطوط موجود است

 .درصد مطلوبیت ایجاد می کنند 35تا خط دیگر هم  4

 آماری از ابرپروژه، پروژه های بزرگ و کوچک شهرداری

به نظرم . پروژه ذیل آنها در تمام سطوح در دست اجرا دارد 90تا کالن پروژه، حدود  36ابر پروژه،  4بنابراین شهرداری 

 .گری را به خود می بینددر آینده نزدیک به لطف خدا شهر تهران یک صورت دی

 ماجرای پشت پرده علت افزایش قیمت زمین و مسکن در تهران

نی کل یع. درباره وضعیت مسکن در تهران باید گفت که  تهران در حال حاضر یک میلیون مسکن برای ساکنین خود کم دارد

ک میلیون مسکنی که کم شده به این بوده این ی. میلیون هم شهر خواب در تهران داریم 9.6نفر است و  2.9خانوار در تهران 

 .طرح تفصیلی را شهرداری تهران تصویب کرده و شورای عالی شهرسازی هم تصویب و ابالغ کرده است 91که در سال 
را می  5در حالی که اصال برای هیچ طرح تفصیلی مصوبه شورای عالی شهرسازی الزم نیست بلکه مصوبه کمیسیون ماده 

اما این طرح تفصیلی به شورای عالی . کلی با طرح جامع داشته باشد شورای عالی می تواند ایراد بگیرد اگر تعارض. خواهد



این . نکته هم به آن اضافه شده است 8یعنی نه تنها کم نشده بلکه . نکته هم در شورای عالی اضافه شده است 8ارسال و  

بار از طریق شورای عالی شهرسازی   2دولت روحانی طی  92اما در سال . 91از سال .  محکم ترین سند در دست ما است

یعنی خالف قانون . این اقدام  از بن غلط بوده و خالف قانون است. مورد محدودیت درباره این طرح  اعمال کرده است 18

ابالغ  5ون ماده اما آنها تصمیم گرفتند و به کمیسی. را می خواهد 5چون آنها حق ندارند بلکه مصوبه کمیسیون ماده . کردند

مگر این که مصوبه جدیدی ارائه . چون این طرح از قبل مصوبه شورای عالی را دارد نمی توانند به آن دست ببرند. کردند

 .اما ان ها این کار را نکردند و خود یک مصوبه ارائه کردند و به مسکن تهران قفل زدند. شود که مصوبه قبلی را خالف بداند
ثمره آن . آقای حناچی  بخشی از آن اجرا کرد. آقای نجفی هم اجرا نکرد. آن را اجرا نکرده است 96ل آقای قالیباف تا سا

 .همین مسکنی است که امروز هم قیمت ها سرسام آور است

در  91سال .  پروانه صادر شده است 40هزار و  5هزار پروانه صادر شده  و سال گذشته تنها  31در حدود  91در سال 

یعنی . میلیون متر مربع این اتفاق افتاده است 5لیون متر مربع از ساخت و ساز شروع شده، اما در سال گذشته می 35حدود 

ان تهران را گران کنیم و تهر»لذا این قفل های غیر قانونی به طرح تفصیلی تهران بر اساس نگاه غلط . یک هفتم شده است

اما آن ها فکر نکردند که می توانند مدیریت کنند و با مدیریت درست . ستزده شده ا« گران اداره شود که کسی به تهران نیاید

 .رفاه و آسایش و امنیت برای مردم تامین کنند

بنابراین با توجه به مدیریت جهادی که در دستور کار شهرداری قرار گرفته است اکنون ما در نقطه ای ایستاده ایم که اصال 

 .اد می کند و کارهای مختلفی شروع می شوددغدغه مالی نداریم و خدا گشایش ایج

 آماری از وضعیت نیروی انسانی در شهرداری

به استثنای معاونین عملکرد بقیه مسئوالن . نکته دیگر این که ما برای تمام معاونان و مدیران احکام یک ساله صادر کرده ایم

در . درصد آن ها از کانون ارزیابی درآمده اند 90بر بالغ . نفر هستند 900حدود  . و مدیران را به کانون ارزیابی بردیم

در شهرداری میانگین سن . درصد انتصابات ما درون شهری بوده است 97. سطوح مختلف هم تغییر و تحول انجام شده است

وعه مجمیعنی خیلی . در شهرداری یک گنجی از عنصر انسانی وجود دارد. سواد افراد فوق العاده باالست. سال است 42افراد 

 .پرنشاطی است، خیلی مجموعه خوبی است

هزار نفر  104تعداد نیروی انسانی شهرداری مجموعا در ترکیب رسمی، غیررسمی، انواع قراردادی ها و پیمانکاران، 

 .هستند

 آبان هوشمندی و درک عمیق مردم را نشان داد 13راهپیمایی 

آبان  13ی انقالب گفته که حضور غیرتمندانه مردم در راهپیمایی غالمعلی حدادعادل در نشست اخیر شورای ائتالف نیروها

آن ها یک نمایش باشکوهی از همبستگی و همت . نشان داد که این مردم هوشمند، مؤمن، انقالبی، وضعیت را درک کرده اند

 .انقالبی را عرضه کردند

ی به دوستان انقالب و پاسخ دندان شکن و ناامید وی گفته که مردم با حضور خود در این راهپیمایی یک پیام دلگرم کننده ا

حضور افتخارآمیز مردم را .آن ها باعث خوشحالی رهبر انقالب و مردم غیرتمند شده اند. کننده ای به دشمنان انقالب دادند

 .باید غنیمت بدانیم

 موفقیت شهردای تهران برای انقالب و نظام و شورای ائتالف یک برگ برنده است

این مردم مثل ساکنین یک خانه بزرگ پیش هم زندگی می . شهرداری بهترین محل برای خدمت به این مردم است  به گفته وی

خدمت به شهر تهران به عنوان پایتخت نظام جمهوری اسالمی، الگویی برای جهان اسالم و الگویی . کنند سزاوار خدمت هستند

 .برای شهرهای خود ایران، اهمیت دارد

باالخره برگ برنده ای برای . این را توجه داشته باشید. ی تهران در واقع موفقیت نظام به حساب می آیدموفعیت شهردار 

سال پیش که ما دور این میز جمع می شدیم یکی از دغدغه های ما  2باالخره . انقالب اسالمی و برای شورای ائتالف است

شد؟ خدا عنایت کرد از آقای زاکانی، آقای چمران، آقای این بود که شورای شهر چه خواهد شد؟ چه کسی شهردار خواهد 

 .سروری، آقای اقراریان، آقای صادقی، آقای آقامیری و دوستان دیگر که این ها توفیق پیدا کردند در خدمت شهرداری باشند

 هشدار حداد عادل به زاکانی درباره اجحاف به مردم در امور شهری



کسی معنی کارکردن را می داند که خود او کار کرده . ط ندارد، کارکردن هم سخت استوی گفته که باالخره دیکته ننوشته غل

وای به اداره یک شهری که هر وقت . عیب و اشکال پیدا می شود 10کالسه را آدم می خواهد اداره بکند  6یک دبستان . باشد

اغتشاش اتوبوس آتش زدن و خیابان بستن  یعنی نماد شورش و. هم هرکسی از هرچی قهر می کند، سطل زباله را آتش می زند

 .و گرفتاری برای شهرداری تهران است

ویم من نمی گ. اما به این نکته توجه داشته باشید که شهرداری از سال های گذشته تا حدودی به فساد اشتهار پیدا کرده است

که می نشینیم کم و بیش و جسته گریخته خدای ناکرده همه آنهایی که در شهرداری هستند متهم هستند ولی پای صحبت مردم 

سالی  20من در این . نکته معروف هستند 2آقای زاکانی به .می شنویم که رفتن به ادارات شهرداری چنین مشکالتی را دارد

یعنی ایشان معروف . که خدمت ایشان بودم این را شهادت می دهم، یکی به پر کاری و یکی هم مبارزه با فساد مشهور هستند

من می خواهم بگویم یک انتظاری که مردم حزب اللهی از شما و از همکاران شما . ت  به این که مبارزه با فساد می کنداس

چون واقعا برای ما نمی توانیم بگوییم فساد در جایی . این خیلی مهم است. دارند این است که شهرداری یک دستگاه پاکی شود

یل کند که اقتصاد خراب است ولی شیطان هم این وسط بیکار نیست این را باید شاید یک نفر تحل. است و تقصیر آمریکاست

 .عالج کنید

من یک نگرانی دارم که شهرداران، معاونان، آنهایی که می خواهند مجوز بدهند با توجه به این که ! جناب آقای دکتر زاکانی 

در پول گرفتن از مردم جانب انصاف را رعایت  فکر می کنند هر چقدر درآمد شهرداری بیشتر شود شما موفق تر هستید،

 .این فقط در شهرداری نیست. نکنند

من . ، از سازمان تامین اجتماعی دارم که به هر حال به مردم ظلم می کنند(ره)بنده نمونه هایی از ستاد اجرایی فرمان امام  

آدم حزب اللهی است، بازنشسته سپاه است، . یمبرای یکی از بزرگان کشور نقل می کردم ما یک همسایه دیوار به دیوار دار

سال پیش در خانه ما را زد و گفت فالنی  2حدود . سال است در کنار آن ها زندگی می کنیم 20خانواده او را می شناسیم، 

ما وراث هزار متری  8بیایید ببینید یک زمین . سال پیش پدر من فوت کرده بود و شما به ختم او هم آمدید 14یادتان می آید 

هر چه شناسنامه می بریم و قبر را نشان . پدر را  ستاد اجرایی گرفته و می گوید پدر شما فراری و در خارج از کشور است

باالخره من که همه چیز را می دانستم یک نامه نوشتم و یک سال و نیم طول کشید تا . می دهیم می گویند نه این پرونده دارد

ی در تامین اجتماعی هم باز نمونه های. می خواهم بگویم که باید نگران باشیم. به کرسی بشنانند این مطلب بی ن را توانستند

اگر شما قدری درآمد کم داشته باشید ولی مردم . من نگران این هستم که در شهرداری هم خدای ناکرده این اتفاق بیافتد. است

 .ردم ناراضی باشندراضی باشند موفق تر هستید تا این که درآمد را بگیرند و م

 ترافیک تهران می تواند زمینه بروز یک انقالب باشد

ترافیک هم چیزی نیست که بگویید شما در . وی گفته که وضعیت ترافیک تهران خراب است و روزبه روز هم بدتر می شود

. ار هستندپول در آن گرفت ترافیک یک بالیی است که پولدار و بی. باالی شهر می نشینید، شما پولدار هستید درک نمی کنید
من یک زمانی پیش آقای هاشمی رفتم و گفتم آقای . سال پیش تاکنون در این شهر تهران زندگی می کنم 80بنده نزدیک به 

اگر به شما بگوییم که یکی از دالیل انقالب در ایران خسته . هاشمی من می خواهم یک حرف عجیب و غریبی به شما بزنم

یعنی از لحاظ روانشناسی اجتماعی وقتی که چند سال . در خیابان ها بود آن حرف را سرسری نگیرید شدن مردم از ترافیک

. این را فراموش نکنیم که مردم معذب هستند. مردم دائم در خیابان زجر می کشند باالخره یک جایی انفجار رخ می دهد
نقل و ترافیک را دریابید، این ترافیک شوخی بردار وضعیت حمل و . بزرگراه ها همه پر شده، کوچه های فرعی پر شده است

من از اول انقالب یکی از گله هایی که دارم این که این کارخانه های خودروسازی . کار یک روز و دو روز هم نیست. نیست

کجا مشکل یکی از آن ها اولویت نداد به این که خط تولید را به خودروهای عمومی اختصاص دهد، من این طور نیستم که هر 

 .دیدم بگویم مافیا، مافیا، ولی باورم شده که قضیه خودرو، یک عده ای نمی خواهند مسئله مردم حل شود

 وضعیت سنتی و روستایی منطقه کن را حفظ کنید

سال است آن  50. حداد عادل درباره وضعیت منطقه کن گفته که برخی از  اقوام سببی من اهل کن هستند و به ده کن می روم

ولی  .یک جمله عرض می کنم، شما یک کاری کنید ده کن را به صورت همین حالت روستایی حفظ کنید. منطقه را می شناسم

برج  .این ده را حفظ کنید. ولی اینطور نشود که بلدوزر بگذارید. زیرساخت ها، رفت و آمدها را درست کنید. نوسازی کنید

مثال شما کوچه پس کوچه . زیاد است، این منطقه را به همین حالت حفظ کنید در تهران زیاد داریم و جا هم برای برج سازی

 .های آن را به همین شکل نگه دارید و هر کسی می خواهد بیاید ساکن شود، پارکینگ ورودی بگذارید و وسایل برقی بگذارید



. گردشگری هم با آن ایجاد می کننددر دنیا این طور جزیره های سنتی را در داخل شهرهای خود حفظ می کنند و جاذبه های 
 .مثل قطر اگر دوحه رفته باشید این را می توانید ببینید. حتی آنهایی که ندارند می روند مصنوعی آن را می سازند

 برنامه های خود را درباره بافت فرسوده اجرایی کنید

ی کردید این هم از آن بایسته های شهر تهران جنابعالی اگر یادتان بود صحبت م. درباره بافت فرسوده هم توجه داشته باشید

 .است که خدای ناکرده اگر زلزله ای رخ دهد،  فاجعه است و من می دانم که برای آن برنامه دارید

 شورای شهر و شهرداری اختالف نظرات خود را علنی نکنند

الف نظری دارید طوری مطرح کنید حداد عادل با تاکید بر حفظ وحدت در شورای شهر گفته که خواهش می کنم که هر اخت

ی جریانات سیاس. این خطرناک است و ما دیده ایم که بر سر شوراهای شهر قبلی چه آمد. که نمود بیرونی آن کشمکش نباشد

جنابعالی و دوستان یک طوری تعامل داشته باشید که حرف های . ضربه خوردند... از درگیری در شورای شهر، مجلس و

 .ولی ا نعکاس اجتماعی نباشد که در شورای شهر اختالف است. زنیدخود را بین خود ب

 شهرداری تهران عالوه بر بنرها بیالن کاری هم ارائه کند

محسن روح االمینی در نشست شورای ائتالف با اشاره به عملکرد شهرداری تهران گفته که من از زاویه شهروندی که هر 

از چند مسیر رفت و آمد می کنم، عملکرد یکساله شهرداری را بیشتر ناظر بر  روز از میدان انقالب تا مجلس، بهارستان،

 .این موارد خوب است ولی شهر به بیالن کاری احتیاج دارد. بنرها، تابلوها، تذکرات، نصایح و جمالت رهبری می بینم
ه به عنوان هر علتی ک جریان اصالح طلبی فرصت طلب به مقصد انتخابات سال دیگر. خصوصا سال دیگر انتخابات است

یکی از جاهایی که در سال دیگر مورد کنکاش و مداقه قرار خواهد گرفت عملکرد . واقعی یا غیرواقعی سوار موج می شوند

 .دولت، عملکرد مجلس و عملکرد شهرداری است

 شورای شهر هر هفته به یک نقطه تهران بروند

این طرح  .تهران، هفته ای یکبار با همدیگر به مناطق پایین شهر برویم وی گفته که قرار بود شورای شهر و نمایندگان مجمع

هر هفته باید . مجمع نمایندگان با شورای شهر هماهنگ است. ما یک قدرت سیاسی در این شهر داریم. را باید اجرایی کنیم

 .یک گوشه شهر را مورد بازدید قرار دهیم

 ها انتقاد قالیباف از مدیریت کوتاه مدت شهرداری

مالک شریعتی در نشست شورای ائتالف گفته که آقای دکتر قالیباف در مجمع کالنشهرها که در مشهد برگزار شد، گفت که 

تحول در شهرداری خیلی . بلندترین دوره مدیریتی من در شهرداری بوده است. تحول در زمینه شهرداری یک تجربه است

آقای قالیباف به . سال طول کشید 7امی فوری پیش بردیم ولی در شهرداری ما یک پروژه را در نیروی انتظ. زمانبرتر است

 .ماه است 19مدیریت کوتاه مدت در شهرداری های کل کشور مخصوصا در شهرداری تهران انتقاد کرد و گفت که میانگین 

 هزار نفری شهرداری تهران نیازمند یک برنامه جدی است 100ساماندهی خانواده 

. هزار نفری شهرداری تهران در این شرایط کشور با هدف جهاد تبیین ارتباط گیری شود 100د با خانواده وی گفته که بای
آقای زاکانی . باید اول خانواده های خود را دریابیم که شهرداری هم خانواده شما است. الاقل رفع شبهه و امثال این ها باشد

 .ه باشد که این ها را سامان دهدبرای ساماندهی این خانواده یک برنامه ای جدی داشت

 انتقادات صریح علیرضا معاف از بی توجهی شهرداری به مشکالت تهران

علیرضا معاف در نشست شورای ائتالف گفته که رویکرد دولت مردمی، مجلس انقالبی، شهرداری انقالبی در فضای رسانه 

 .ها را درست نمی دانم

صفحه با عنوان این که تهران شهری است  400و هنر، حوزه هنری، در قالبکتابی به سفارش پژوهشکده فرهنگ  89سال 

اتان تا پیروزی از اکب. در آن کتاب تاکید کردم که تهران پدیده بسیار پیچیده ای است. که سیاستش عین دیانتش نیست، نوشتم

غرافیایی هستید که هیچ نسبت و سنخیتی ج 2اقلیم و  2یا از شمیران تا شاه عبدالعظیم گویی در . گویی شما به دو کشور رفتید

شما در تهران مراسم های با شکوه چند روزه حاج منصور را دارید، در تهران بیشترین استقبال همان موقع از . با هم ندارند

ا م بسیار هم با مقوله شهر اسالمی و آرمانی. تهران کال یک پدیده متکثر و متذلل و پیچیده عجیبی است. ساسی مانکن دارید



ترافیک، آلودگی هوا، . مورد  از سامانه مسائل را آوردم 19تهران یک سامانه مسائلی دارد و در آن کتاب . فاصله دارد

گانه، شکاف طبقاتی، پدیده هایکلس، میدر کلس، فرایکلس و تدکالسه  6آلودگی بصری، آلودگی صوتی، آسیب های اجتماعی 

ا اشاره ر... بی هویتی برخی مناطق، تزلزل هویتی ، بالتکلیفی هویتی و  -دارد که در تهران بیشتر از جاهای دیگر نمود -

یعنی دیدارهای مردمی داشت و طرح های دوربرگردان و . آقای احمدی نژاد مرد موفقیت های کوچک در تهران بود. کردم

، اتوبان صدر، (ع)توبان امام علیپروژه های ا. آقای قالیباف مرد موفقیت های بزرگ بود. روزه را اجرایی کرد 45آسفالت 

 .االن من احساس می کنم که در ارتباط با اداره تهران نظریه ای وجود ندارد. دو طبقه کردن صدر را اجرا کرد

این تعابیر سبک زندگی، شهروند الگو به نظر من تعابیر کلی و قشنگی است که تکرار .مسئولیت ما در دولت فرهنگی است 

ما با برخی از مدیران ایشان که دوستان صمیمی . اداره حداقل در فرهنگ تهران مطمئنم که وجود نداردمی کنیم اما نظریه 

آن ها در حوزه فرهنگ تهران . خود من هم هستند، بعضی ها شاگردان من بودند، نیروهای من بودند، گفت و گو کرده ام

نمی گویم شما گفتید یا شما . لیه رهبری مطلب نوشتمثال مسئول قرآنی شما در شهرداری چند روز قبل ع. نظریه ندارند

 .گذاشتید می خواهم بگویم که مسائلی این گونه دارید

 شهرداری برای ترافیک تهران هیچ طرح و حرفی را نمی شنود

اه راما آقای دکتر زاکانی مسائل تهران . وی گفته که این طرح شنبه های امید و افتخار خیلی ابتکاری و خالقیت خوبی است

رصد که می کنم . من فکر می کنم چون رصد می کنم، شما را خیلی دوست دارم و برای موفقیت شما دعا می کنم. حل دارد

راه حل های خوبی هم دارد، ما نمی . راه حلی نمی بینم، نمی شنوم، ترافیک تهران که آقای دکتر اشاره کردند راه حل دارد

از آقای قالیباف می شنیدیم، از آقای احمدی . لنی شما، و تیم شما نمی شنویمشنویم، حتی در صحبت های خصوصی شما و ع

اما االن برای مسائل تهران، راه حل چیست؟ . نژاد می شنیدیم، از کرباسچی می شنیدیم، غلط و درست آن را کاری ندارم

نیان گفتند راه حل دارد و به نظر من بچه های دانش ب. سال قبل به ترافیک اشاره کردند و فرمودند راه حل هم دارد 2رهبری 

. درصد قابل کاهش است 50تا  30من به عنوان یک مهندس می گویم ترافیک تهران یک ساله نه با جای بزرگ . هم دارد
شهر تهران پدیده گم شدن . بچه های فنی و  بچه های عمران هم معتقدند که راه حل دارد، منت ها ما راه حل نمی شنویم

تهران مسائلی دارد اما  . تهران تاخیر فرهنگی دارد. محله را می سازیم مسجد آن را نساختیم. تاخیر فرهنگی داردپدیده .دارد

 .راه  حل نمی شنویم

 موفقیت شهرداری برای نظام و انقالب بسیار مهم است

مردم کاری ندارند که . داردن... وی گفته که مردمی که به شهرداری می روند، ضد انقالب می شوند، ربطی به آقای زاکانی و

در صحن مجلس چه خبر است؟ و یا در شورای شهر ما چه می گوییم؟ اگر شما به صورت ملموس و مشهود برای مردم کاری 

 .درصد است 50درصد راندمان و بازدهی، کارایی را باال ببرید اثر آن برای انقالب  10کنید 

من این است آقای دکتر لیستی از آرزوهای خوب، لیستی از حرف های  خواهش. از این جهت موفقیت شهرداری مهم تر است

 .خوب، این ها را هم در گفت و گو با مردم و هم در این جلسات تهیه کنند و برای حل آن ها متمرکز شوید

 پاسخ زاکانی به اظهارات برخی از اعضای شورای ائتالف

ائتالف در پاسخ به نظرات برخی از اعضای شورای ائتالف گفته که زاکانی در بخش دیگری از اظهارات خود در شورای 

کاری .اولین مصاحبه من در خرداد ماه بود. ما تا خرداد ماه بنا نداشتیم تبلیغ کنیم و من تا خرداد ماه هم هیچ مصاحبه ای نکردم

آن چه انجام دادیم در . ین کارها را کنندقبلی ها آرزو می کردند که بتوانند ا. که انجام دادیم به نظر خیلی ها غیر ممکن بود

این که ظلم به افراد صورت نگیرد، ما افرادی داریم که کال قبال . آن هم تحقق منابع کردیم. هیچ دوره ای تکرار نشده است

ی را طلب ققدر و سهم هم که پرداخت کرده باشند با. قبال اینکار را می کردند. تسویه حساب کرده باشند همان را قبول می کنیم

 .می کنیم

نکته دوم این است که اتفاقا آن چه کامال قابل درک است در حوزه فرهنگ و در حوزه اجتماع، در حوزه کالبد شهر، در حوزه 

 .تحول روحی شهر و هم کالبدی شهر است

ادی هستند که دارند کار می اینها کارمندان ما هستند آدمهای ع. شعار شهر را که ما نباید جمع کنیم. ما همه کاره شهر نیستیم

 .قاچاقچی را که ما نباید در شهر بگیریم، اصال کار ما نیست. کنند

 همت از امکانات شهرداری را بازگرداندیم 5/8



میلیارد تومان از امکانات خود را برگرداندیم و این ها سرمایه های شهر هستند  500هزار و  8در باره فساد باید گفت که ما 

 .مژده را برگرداندیم، قوه قضائیه گفته بود امکان ندارد بتوانید برگردانید. ا بخواهیم روی این ها مانور بدهیمبدون اینکه م

 کلیه قراردادهای شهرداری ضابطه مند شده است

 دبخش دوم فساد، ناظر به موضوع شفافیت است، ناظر به قراردادها است، ناظر به آینده است، اینها را ما کامال ضابطه من 

مورد شکست خورده و یک مشارکت موفق داشته است اما  47مشارکت کرده،   48شهرداری تهران در گذشته . می کنیم

 .کسی در این باره هیچ نگفته است

 برخورد با فساد در شهرداری نیازمند کار سیستماتیک است

ین ها را در حوزه فرهنگ سازی، در حوزه ا. ما خود را از اول معطل این ها نکردیم. نکته سوم درباره فسادهای خرد است 

حتی یک بنده خدایی بود که ما تغییر دادیم و برای بعضی از دوستان . شفاف سازی، در حوزه سیستم گذاری حل می کنیم

لذا این موضوع فساد که می فرمایید من نفی . به خاطر تله گذاری در همین ماجراها بود که ما با او برخورد کردیم. سئوال شد

هیم این اگر بخوا. ما که نمی توانیم برویم دست همه را بگیریم. نیاز به سیستم گذاری دارد. نمی کنم اما این نیاز به زمان دارد

 .کار را بکنیم از اصل کار باز می مانیم

 بافت سنتی کن را حفظ می کنیم

بافت فرسوده را با طرح . وده وجود داردهکتار بافت فرس 560هزار و  4درباره بافت فرسوده که اشاره شد، باید گفت که 

مصوب و به شورای عالی رفت و شورای عالی  5یک طرح کلی در کمیسیون ماده . های موضعی و  موضوعی حل می کنیم

هکتار  180هکتار باال دارد، یک  300قسمت است که یک  4مثال ناظر بر کن که فرمودید، در واقع کن . هم آن را ابالغ کرد

هکتار باغ  180. هکتار را همان طور که هست حفظ می کنیم 70هکتار دارد،  70هکتار دارد و یک  200دارد، یک 

 .آقای مهندس در جلسه بودند دیدند ما چگونه دفاع کردیم، گفتیم نمی گذاریم این جا را بسازید. خرمالو را حفظ می کنیم

 ساله حل و فصل می کنیم 5مشکالت مترو را 

اما مترو امروز ناقص و . و نقل تهران هم باید گفت که ستون فقرات و اساس حمل و نقل ما مترو استدرباره وضعیت حمل 

هدف گذاری شده که مترو  تکمیل  1420سال . عیب را رفع می کنیم، نقص را جبران می  کنیم اما زمانبر است.معیوب است

این مبلغ را از طریق مبدل سازی امکانات داخل شهر همت پول می خواهد و  300اما . ساله کردیم 5ما این هدف را . شود

دستگاه افزایش دادیم اما دنبال این هستیم که تا پایان  1000اما شروع سال اول آن با اتوبوس است که ما حدود . دنبال می کنیم

 .هزار دستگاه افزایش دهیم 3سال به 

 باید در مسیر حفظ وحدت حرکت کنیم

ورا هم باید گفت که تاکید مورد اشاره کامال درست است و ما وظیفه داریم که در این مسیر درباره ضرورت حفظ وحدت در ش

 .حرکت کنیم

 شورای شهر میزان عوارض را تعیین می کند

درباره میزان عوارض هم باید گفت که این موارد را شورای شهر تنظیم می کند ما اصال نقشی نداریم و شورا برای ما قواعد 

 .د ما حق نداریمرا مصوب می کن

 در حوزه تبلیغ دچار لکنت زبان هستیم

ما در بین خود هم برای تبلیغ صحبت می کنیم دچار . البته ما در حوزه تبلیغ دچار لکنت زبان هستیم و این در ذات ما است

 .این لکنت زبان سیستم ما است. مشکل هستیم

 طراحی کاور مخصوص برای سطل های زباله تهران

برای آنها کاور می . هزار سطل زباله داریم 53مثال ما . ل و مشکالت تهران باید گفت این شهر بزرگ استدرباره مسائ

نوع کاور ساختیم که وقتی یک کاور که نهایی شد از یک نقطه شروع می کنیم کاور بگذاریم شما اصال سطل را  3. گذاریم

 .ن تبلیغ کرد، قابل انتقال به وسط خیابان نیستکاور کامال تبلیغی است، می توان دور تا دور آ. نمی بینید



 بسته های ویژه برای خانواده بزرگ شهرداری

ما باید به خانواده شهرداری برسیم، ما از روز چهارشنبه بسته خدمتی . درباره خانواده شهرداری نیز حرف درستی اشاره شد

 .اول را ارائه می دهیم

 برای هویت بخشی به تهران تالش می کنیم

 .لذا باید سعی کنیم خلق هویت کنیم. آن چه درباره بی هویتی تهران گفته شد، نکته درستی است

 آماری از نیازهای ناوگان حمل و نقل تهران

سال قبل آن  40در مورد حمل و نقل باید گفت که اصال حمل و نقل این طوری نیست که یک شبه آن را حل کرد، اگر می شد 

. ما  ناقص و معیوب است 7خط . دستگاه واگن داریم 630همین االن ما . آرزوی ما این است که حل شود. را حل کرده بودند
واگن آنها از رده خارج شده  200واگن دارد،  1500کل تهران . واگن می خواهد 2700مترو   برای ارائه خدمت صحیح 

سال  1.5یک واگن به شهر تهران اضافه شود حداقل برای این که . واگن  دیگر را با ترس و لرز راه می بریم 1300. است

من صبح با آقای میرکاظمی صحبت . این طوری نیست که کسی فکر کند اداره شهر را می شود حل کرد. زمان می خواهد

سال بعد این ها وارد  2واگن پیگیری می کنیم که تازه  630برای واردات . بعد با آقای رئیس جمهور صحبت کردیم. کردم

 98. هزار  ون داریم 6هزار تاکسی داریم و  72. هزار تاکسی و ون داریم 80مدت های مدیدی است که ما . ر می شودکشو
لذا حمل ونقل عمومی ما نابود است ما  . درصد تاکسی های ما فرسوده است 50بالغ بر . درصد ون های ما فرسوده است

 .ه قول ما اورهال می خواهداتوبوس و  الباقی ب  400. دستگاه اتوبوس داریم 3200

 دولت، مجلس و دستگاه قضایی باید به شهرداری کمک کنند

 .شهر تهران به شدت نیازمند تحول است، این تحول هم ناظر به روح شهر و هم به کالبد شهر است. ما محتاج کمک هستیم
 .و شهرداری نمی توانند کاری کننداگر دولت، مجلس، دستگاه قضایی پشت شهر تهران قرار نگیرند در واقع شورای شهر 

 آیت هللا رئیسی به آقای زاکانی اعتماد دارد

حدادعادل در این نشست گفته که یادمان باشد یک وقتی در همین مملکت دولت اجازه نمی داد شهردار در هیئت دولت شرکت 

ای زاکانی چقدر به آقای رئیسی احترام قائل کند، ولی االن من می دانم آقای رئیسی چقدر به آقای زاکانی اعتماد دارد، یا آق

این نعمت است، این ها زیرساخت کار است، من اجماال می توانم بگویم که توصیه های دوستان به آقای دکتر زاکانی . است

بر بود. مصداق تواصو بالحق  بود  دیعنی ایشان می گویند یک ساله نمی شو. پاسخ های آقای زاکانی هم مصداق تواصو بالص 

 .شهر را محتول کرد، راست می گویند و دوستان هم می گویند که باید کارهایی انجام بگیرد

 شمارش معکوس برای اعالم پایان بیماری کرونا

به گفته مسئوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صورت تداوم روند فعلی بیماری کرونا احتماال در آینده 

 .م می شودنزدیک پایان این بیماری اعال

 هشدار درباره شکل گیری موج جدید بیماری آنفلوآنزا

 .برخی از کارشناسان نسبت به شکل گیری موج جدیدی از بیماری آنفلوآنزا در هفته های آینده هشدار داده اند

 .مورد مرگ از آنفلوآنزا اتفاق افتاده است 31به گفته مسئوالن وزارت بهداشت طی سال جاری 

 بهداشت از حضور در کمیته های تخصصی ستاد ملی کرونا خودداری وزیر

های تخصصی ستاد ملی کرونا در وزارت بهرام عین اللهی وزیر بهداشت علی رغم دعوت های مکرر از حضور در کمیته

 .بهداشت خودداری می کند

 برگزاری ستاد ملی مقابله با کرونا بدون صورتجلسه و مصوبه

 .رونا در هفته گذشت تشکیل جلسه داده اما هیچ صورتجلسه یا مصوبه ای نداشته استستاد ملی مقابله با بیماری ک

 هشدار درباره غافلگیری احتمالی در مواجهه با موج جدید کرونا



به گفته برخی از مسئوالن وزارت بهداشت در صورت شکل گیری موج جدید بیماری کرونا وزارت بهداشت و ستاد ملی 

 .مواجهه با آن را ندارند مقابله با کرونا آمادگی

 .برخی از کارشناسان خواستار تدبیر و چاره اندیشی در این باره شده اند

 درصدی مرگ و میرهای کرونایی 90کاهش 

. درصد کاسته شده است 90بررسی های تخصصی نشان می دهد که از مرگ و میرهای ناشی از بیماری کرونا به میزان 
 .یون را مهمترین علت کاهش مرگ و میرهای کرونایی می دانندبرخی از کارشناسان واکسیناس

 هشدار درباره احتمال شکل گیری اعتراضات به دلیل کمبود دارویی

برخی از کارشناسان با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت دارویی کشور نسبت به شکل گیری احتمالی اعتراضات مردمی به 

 .اده انددلیل کمبود برخی از داروهای مهم هشدار د

 آمار جدید بیماران و مرگ و میرهای کرونایی

نفر به دلیل ابتال به بیماری کرونا به صورت سرپایی  18هزار و  1بررسی آمارها نشان می دهد که طی هفته گذشته مجموعا 

 .و بستری تحت مداوا قرار گرفته اند

 .نفر فوت کرده اند 28نفر بیمار بستری  327همچنین از مجموع 

 مار کاهشی ابتال به کرونا در سراسر کشورا

آمار موارد ابتال به بیماری کرونا از هفته دوم آبان ماه در مقایسه با هفته اول آبان ماه در اکثر استان ها روند نزولی داشته 

 .است

 .اما استان های کرمان ، یزد، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی کمی افزایش نشان می دهد

 ابتال به بیماری آنفلوآنزا در کشور کاهش آمار

درصد  افزایش داشته که در هفته های اخیر  35میزان ابتال به بیماری آنفلوآنزا از  اوایل مهرماه تا اواسط مهر ماه در حدود 

 .درصد کاهش یافته است 29.7این رقم به 

 تصمیم گیری درباره تعطیلی مدارس به مدیران مدارس واگذار شده است

گفته مسئوالن وزارت بهداشت، تصمیم گیری درباره تعطیلی مدارس با توجه به شیوع بیماری آنفلوآنزا به مدیران و انجمن به 

 .اولیا و مربیان واگذار شده است

 عالئم و طول دوره بیماری آنفلوآنزا

ایی جزو عوارض این بیماری سرفه  به تنه. روز است 7تا  5به گفته متخصصان حوزه پزشکی مدت زمان بیماری آنفلوآنزا 

 .اما تب شدید توام با درد و تنگی نفس از مهمترین عالئم آن است. نیست

 درصد مردم دربرابر کرونا واکسینه شده اند 77.5

درصد  77.5. میلیون دز واکسن تاکنون در کشور تزریق شده است 155براساس آمارهای اعالمی از سوی وزارت بهداشت، 

 .ردم واکسن دریافت کرده اندگروه های مختلف م

 .درصد هم واکسن پوشش دادیم 77.5میلیون دوزواکسن زده شده است  155

 ها درباره واردات و میزان مصرف دارو در کشور پاسخ دهدافکنیوزارت بهداشت به شبهه

کشور از مسئوالن وزارت  تن مواد اولیه تولید دارو به 50برخی از کارشناسان با اشاره به انتشار اخباری درباره ورود 

اند تا به شبهات افکارعمومی درباره این حجم از واردات مواد اولیه و همچنین میزان تولید دارو و مصرف بهداشت خواسته

 .دارو در کشور پاسخ دهند



شمن را فراهم دگونه شبهات زمینه سواستفاده گویی به اینتوجهی و غفلت و تاخیر نسبت به پاسخبه گفته این کارشناسان، بی

 .کندمی

 نیروی انتظامی در روایت و مدیریت ماجرای مرگ مهسا امینی با تاخیر عمل کرد

گروهی از کارشناسان معتقدند که نیروی انتظامی در مواجهه با ماجرای مرگ مهسا امینی نسبت به انتشار روایت صحیح و 

عمل مناسب در این باره مانع از توانست با سرعتحالی که میدر . دقیق از این ماجرا تاخیر جدی و قابل تاملی داشته است

 .های دشمنان شودطلبیفرصت

این کارشناسان با اشاره به عملکرد نیروی هوافضای سپاه در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی در تهران و حضور سردار 

ترین اند که نیروی انتظامی با سادهاین ماجرا گفتهامیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در مدیریت  هوشمندانه 

 .های دشمن از این ماجرا شودتوانست مانع از سواستفادهاقدامات از جمله ابراز همدردی و دلجویی می

 آمادگی قبلی ضد انقالب برای ایجاد آشوب در کشور

ی هاها قبل خود را در حوزهی نشان داد که از مدتبه گفته برخی از کارشناسان، جریان ضد انقالب در ماجرای مرگ مهسا امین

 .گیری و گسترش آشوب و اغتشاشات در کشور آماده کرده استافزاری و نرم افزاری برای شکلسخت

ها اند که دشمن در اغتشاشات اخیر عالوه بر  ابزارهای ارتباطی از پیش طراحی شده از برخی از سلبریتیاین کارشناسان گفته

 .مدیریت و هدایت طیف خاکستری و به ویژه جوانان و نوجوانان به عنوان پیاده نظام خود استفاده کرده است نیز برای

زم را ها تعلیمات الخود اموختگی عناصر اغتشاشگر بوده که آنبه گفته این کارشناسان، یکی از مختصات اغتشاشات اخیر،

 .بودند های دینی را دیدهدنی، هجمه علیه ارکان نظام و ارزشم های خیابانی و گسترش نافرمانیبرای راهبری آشوب

 

 

 گیری دو قطبی میان نسل فعلی و جدیدهشدار درباره احتمال شکل

میان نسل فعلی و نسل جدید در مواجهه با موضوعات روز جامعه  گیری دو قطبیگروهی از کارشناسان نسبت به احتمال شکل

 .دهندهشدار می

 های اخیریشترین میزان سالح در آشوببه کارگیری ب

ها و اغتشاشات اخیر بیشترین میزان سالح وارد کشور شده و در برخی از به گفته برخی از کارشناسان، در جریان آشوب

 .شهرها به کار گرفته شده است

 های اخیر کدامند؟های مرجع در آشوبگروه

های مرجع را برخی از های گذشته، گروهشاشات اخیر برخالف فتنهها و اغتدهد که در جریان آشوبها نشان میبررسی

 .اندهای فرهنگی ، اجتماعی تشکیل دادهنفوذگرها، اینفلونسرها و استارتابهنری، بالگرها، –های ورزشی سلبریتی

 

 

 

 های اخیرحضور قابل تامل اتباع افغانستانی در آشوب

های رهها در مقایسه با دوبازداشت اتباع افغانستانی در این دوره از اغتشاشات و آشوببه گفته برخی از کارشناسان، حضور و 

 .گذشته بیشتر بوده است

 ها یک نسخه واحد نوشتنباید برای تمام بازداشتی



اید ه ببلک. های اخیر یک نسخه واحد نوشته شودشدگان آشوبتوان برای تمام بازداشتبرخی از کارشناسان معتقدند که نمی

 .ای نوشته شودجداگانه اغتشاشگران و آشوبگران از افراد معترض تفکیک شده و برای هریک نسخه

 .نندکاین کارشناسان همچنین نسبت به ضرورت تغییر در سبک مدیریت کالن جامعه براساس حکمرانی نوین تاکید می

ه است و مسئوالن باید در این باره تدبیر و چاره اندیشی عدم احساس امنیت تقویت شد به گفته این کارشناسان در حوادث اخیر،

 .کنند

 

 

 اصرار برخی از مسئوالن به اجرای طرح گشت ارشاد

 .اندبرخی از مسئوالن در شورای عالی امنیت ملی نسبت به ضرورت اجرا و تداوم طرح گشت ارشاد تاکید کرده

 ز اتفاقات بعدی باشدتواند زمینه سافرهنگی مدیریت نشود می –گسست اجتماعی 

المللی، فرهنگی و امنیتی به همراه داشته و باید در این های اخیر پیامدهای بینگروهی از کارشناسان بر این باورند که آشوب

 .گیری شودباره به درستی تصمیم

ده است که جدید ش های اخیر سبب گسترش  و تقویت شکاف فرهنگی میان نسل فعلی و نسلاین کارشناسان معتقدند که آشوب

 .ساز اتفاقات و حوادث بعدی باشدتواند زمینهاگر به درستی مدیریت و راهبری نشود، می

 های سایبریاصرار گروهی از کارشناسان به تشکیل قرارگاه فعالیت

های داخلی ملتفرهای سایبری و تقویت پاند تا با تشکیل قرارگاه فعالیتگروهی از کارشناسان از مسئوالن ارشد نظام خواسته

 .های احتمالی در حوزه سایبری و فضای مجازی واکسینه کنندکشور را در برابر جنگ

 استراتژی ضد انقالب تداوم دامنه آشوب در ایران است

به گفته برخی از کارشناسان، جریان ضد انقالب استراتژی تداوم دامنه آشوب و اغتشاشات را با سواستفاده از احساسات و 

 .ت مردمی در دستور کار خود قرار داده استهیجانا

 در انتخابات آمریکا Zبینی اثرگذاری نسل پیش

کند و برخی از در انتخابات اخیر آمریکا نقش اثرگذاری را ایفا می Zبه پیش بینی برخی از کارشناسان حوزه آمریکا  نسل 

 .دهدها درباره نتایج این انتخابات را تغییر میبینیگمانه ها و پیش

 .اندها در جریان این انتخابات شدهسبب شکست تقریبی دمکرات Zاند که نسل این کارشناسان گفته

 حفاظت نامحسوس از خانواده اعضای تیم ملی فوتبال ایران

نان نسبت آگروهی از فرماندهان نیروی انتظامی در دیدار و گفت وگو با اعضای تیم ملی فوتبال ایران قبل از اعزام به قطر به 

 .به تامین امنیت و آرامش خانواده های آنان اطمینان خاطر داده اند

گفتنی است که با دستور فرماندهان نیروی انتظامی کلیه اعضای خانواده بازیکنان تیم ملی فوتبال به صورت نامحسوس تحت 

 .نظر و حمایت قرار می گیرند

 احتمال شیطنت آزمون و انصاری فرد در جام جهانی

ه گفته برخی از کارشناسان احتمال شیطنت سردار آزمون و کریم انصاری فرد در جریان بازی های تیم ملی فوتبال در جام ب

 .جهانی و همراهی آنان با اغتشاشگران وجود دارد

 پیش بینی تحرکات محدود ضد انقالب علیه ایران در قطر



 .احتمال تحرکات ضد انقالب در قطر بسیار محدود خواهد بوداطالعاتی بر این است که  –پیش بینی دستگاه های امنیتی 

 وعده دولت قطر به ایران برای جلوگیری از حاشیه سازی های ضد انقالب علیه تیم ملی فوتبال ایران

درصد تضمین  100هیئت اعزامی دولت قطر به تهران در دیدار و گفت وگوهای خود با مقامات کشورمان به آن ها گفته اند 

 .دهیم هیچ گونه حاشیه ای برای تیم فوتبال ایران اتفاق نمی افتدمی 

 

 

 اخبار فرهنگی

 مجوز شورای عالی فضای مجازی برای فعالیت دوباره واتساپ

 .شورای عالی فضای مجازی مجوزی را نسبت به فعالیت دوباره واتساپ صادر کرده اما قرار نیست که اعالم رسمی شود
. اندوز را مهاجرت کاربران به شبکه اجتماعی تلگرام و امکان شبکه سازی در تلگرام عنوان کردهمهمترین دلیل صدور این مج

 .اما واتساپ فاقد امکانات شبکه سازی است

 .درصدی است 50این شورا درباره فعالیت دوباره شبکه اجتماعی اینستاگرام هم در حالت شک و تردید 

 دولت با مالک تلگرام پیشنهاد برخی از کارشناسان برای مذاکره

 .اندبرخی از کارشناسان خواستار مذاکره رسمی ایران با مالک شبکه اجتماعی تلگرام برای شراکت در مدیریت این شبکه شده

 تاکید برخی از کارشناسان برای تعطیلی همیشگی شبکه های اجتماعی خارجی

این  .یف و آزادسازی شبکه های اجتماعی خارجی را داده ایمبرخی از کارشناسان گفته اند که پیش از این یک بار هزینه توق

 .بار باید به طور قطع آن ها برای همیشه بسته شوند

 فحاشی به صداوسیما در پخش زنده رادیو

هرکس که زندگی باشرف را انتخاب کرده با صدا و سیمای فاسد و : کوثر اکبرنژاد، خبرنگار، در پخش زنده رادیو گفت

 .کندنمی دروغگو همکاری

 منبع خبری مورد اعتماد مردم چیست؟

ماد عتها اینستاگرام به عنوان دومین منبع خبری مورد ابراساس نظرسنجی که اخیرا صورت گرفت، در تهران و شهرستان

 .مردم معرفی شده است

براساس جدیدترین نظرسنجی که مرکز افکار سنجی سازمان صداوسیما در دو منطقه شهر تهران و کل کشور با بازه  - باران

 :سال برگزار کرد، نتایج زیر بدست آمد ۱۵سنی افراد بیش از 

 ای که اخبار و اطالعات خود را از چه منبعی میگیرید؟چهار رسانه

 :تهران

 درصد تلگرام ۱۱.۴. درصد ماهواره  ۱۶. درصد اینستاگرام  ۲۵.۶. درصد صداوسیما  ۲۹.۱

 :ملی

 درصد تلگرام ۱۶.۴. درصد ماهواره  ۱۹.۵. درصد اینستاگرام  ۲۶.۶. درصد صداوسیما ۳۷.۸

 سه منبع خبر مورد اعتماد چیست؟

 :تهران

https://www.barannews.com/news/bd64544e0410698826c09969d824adfa251bd435837b0dc2d9035dbcb8316659/


 درصد ماهواره ۱۳.۴درصد اینستاگرام  ۱۶.۳  درصد صداوسیما ۱۸.۷

 :ملی

 درصد ماهواره ۱۶.۲درصد اینستاگرام  ۱۲درصد صداوسیما  ۳۲.۳

 چقدر اعتماد دارید؟.... ه اطالعات رسمی درباره نیکا شاکرمی، مهسا امینی، حدیث نجفی وب

 :تهران

 درصد اصال ۴۹.۴. درصد خیلی کم ۷.۱. درصد کم ۱۳. درصد زیاد ۱۴.۱. درصد خیلی زیاد ۹.۱

 :ملی

 درصد اصال ۴۴.۸. درصد خیلی کم ۱۰.۱. درصد کم ۱۴.۳. درصد زیاد ۱۳. درصد خیلی زیاد ۹.۲

 ها مناسب بود؟آیا عملکرد صداوسیما در پوشش ناآرامی

 :تهران

 درصد کامال نامناسب ۳۶.۲درصد کامال مناسب  ۲.۵درصد مناسب  ۲۱.۳درصد نامناسب  ۳۰.۴

 :ملی

 درصد کامال نامناسب ۳۳درصد کامال مناسب  ۶.۱درصد مناسب  ۳۱.۳درصد نامناسب  ۲۹.۲

 

 

 درخواست قابل مرکز ملی فضای مجازی برای رفع توقیف اینستاگرام و واتساپ

هش دامنه آشوب و اغتشاشات،  نامه ای به شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد داده که با توجه به کا مرکز ملی فضای مجازی در

برخی از کارشناسان گفته اند که این مرکز عامدانه چنین نامه ای . شبکه های اجتماعی اینستاگرام و واتساپ رفع توقیف شود

 .را ارسال کرده تا این گونه القا کند که با سیاست توقیف و مسدودسازی این شبکه های اجتماعی موافق نیست

 سازی مجعول روبیکا برای القای برتری نسبت به پیام رسان های داخلیادعایی درباره آمار

برخی از کارشناسان پس از بازدید میدانی از  مرکز تخصصی روبیکا گفته اند که مسئوالن این مرکز برای جلب توجه 

 .ازی می کنندمسئوالن و کسب تسهیالت پیش بینی شده برای حمایت مالی از پیام رسان های داخلی، اقدام به آمار س

گفتنی است که گروه دیگری از کارشناسان بر این باورند که زیرساخت های پیام رسان های داخلی توانایی تامین نیاز کاربران 

 .را ندارند

 پیشنهاد مذاکره ایران با مدیر تلگرام

ای سهیم شدن در مدیریت تلگرام گروهی از کارشناسان پیشنهاد داده اند که مسئوالن وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بر

 .در حوزه ایران با مدیر این شبکه اجتماعی مذاکره کنند

 هشدار درباره سرخوردگی نیروهای انقالبی از مماشات با پدیده کشف حجاب

به گفته برخی از کارشناسان مماشات دولت و مسئوالن در مواجهه با پدیده کشف حجاب سبب سرخوردگی تدریجی نیروهای 

 .بی می شودانقال

 

 



 چرا  با امام جمعه بهشهر برخورد نمی شود؟ 

حجت االسالم علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در پاسخ به سئوالی درباره چرایی عدم تغییر امام جمعه 

ر فعال بنایی بگفته که از این مدارک و مستندات خبر داریم اما  –علی رغم وجود مستنداتی از تخلفات مالی وی  –بهشهر 

 .تغییر وی نداریم

گفتنی است که به تازگی فرزند آیت هللا جوادی آملی در حمایت از امام جمعه مذکور نامه ای را به حجت االسالم علی اکبری 

 .قلمی کرده است

 دولت اراده ای بر توقیف اینستاگرام و واتساپ ندارد

 .مبنی بر توقیف اینستاگرام و واتساپ ندارد در برخی از محافل خبری گفته شده که دولت اراده ای

 

 

 

 

 

 

 

 اقتصادی اخبار

 احتمال افزایش قیمت گاز خانوارهای پرمصرف

 .قیمت گاز خانوارهای پرمصرف از اول اذر تا پایان بهمن افزایش قابل توجهی می یابد

 فعالیت های اقتصادی فرزند حجت االسالم محمدی گلپایگانی

فرش های دست بافت طبقه برای در خیابان وزرا برای فروش  6فرزند حجت االسالم محمدی گلپایگانی یک ساختمان 

 .وی یک شرکت کشتیرانی در دریای خزر دارد. خریداری کرده است

 میلیون نفر مشمول بخشودگی در پرداخت هزینه گاز شدند 1

 .میلیون نفر از مشترکان گاز مشمول بخشودگی در پرداخت هزینه گاز مصرفی خود شده اند 1بررسی ها نشان می دهد که 

 مایشگاه اقوام در دریاچه خلیج فارسضرورت بازتاب رسانه ای ن

نوشتاری  –رسانه های انقالبی از نمایشگاه اقوام و اقشار در کنار دریاچه خلیج فارس تولید محتوای مناسبی در قالب تصویری 

 .تهیه و منتشر کنند

 اعمال محدودیت از سوی بانک مرکزی در خرید و فروش رمز ارزها

به تازگی اعالم شده که . ادهای امنیتی دامنه فروش رمز ارزها را محدود کرده استبانک مرکزی با هماهنگی دولت و نه

 .میلیون تومان رمز ارز خرید و فروش کند 25دارنده هر کد ملی می تواند روزانه 

 .پلتفرم بزرگ بیشترین حجم را انجام می دهند 8پلتفرم خرید و فروش رمز ارز در کشور وجود دارد که  50گفتنی است که 

 انتقاد رستم قاسمی از کارشکنی ها در مسیر تامین اعتبار تولید مسکن



رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی گفته که من مجوزهای الزم برای تامین اعتبار احداث مسکن در کشور را دارم ولی عده 

 .ای اجازه این کار را به من نمی دهند

میلیارد دالر را برای تامین اعتبار تولید  20وز فروش نفت به میزان گفتنی است که رستم قاسمی از سوی رهبر انقالب مج

 .مسکن را دریافت کرده است

 بانک مرکزی بدون تزریق حتی یک دالر بازار ارز را مدیریت کرد

افشین خانی معاون ارزی بانک مرکزی گفته که در جریان ایجاد ثبات در بازار ارز حتی یک دالر به بازار داخلی تزریق 

 .شده و اگر کسی سندی دال بر این موضوع ارائه کند، من از مقام خود استعفا می دهمن

 البته تالطمات در بازار ارز ناشی از. وی گفته که با استفاده از کارآمدترین روش ها توانسته ایم بازار ارز را کنترل کنیم

 .سیاسی دشمن بوده است –عملیات روانی 

 انی پیام رسان های بومی برای پاسخ گویی به نیاز کاربراننظر سخنگوی دولت درباره ناتو

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت درباره این که نظر دولت درباره توقیف یا فعالیت پیام رسان های خارجی چیست؟ گفته 

ن باید یک جایگزی اما به نظر من هیچ پیام رسان بومی برای تامین نیاز کاربران را نداریم و. که من نظر دولت را نمی گویم

 .خارجی قوی و قابل مدیریت را به کار بگیریم

 

 

 میلیارد تومانی برای آزادی مدیر متخلف 300قرار وثیقه 

میلیارد تومانی صادر  300دادگاه برای آزادی موقت جواد عشقی نژاد مدیرعامل تامین سرمایه هلدینگ فارس قرار وثیقه 

 .کرده است

 میلیارد تومان 570شرکت کارگزاری با اختالس فرار اعضای هیئت مدیره یک 

 .میلیارد تومانی از کشور گریخته اند 570عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری تبدیلگر سرمایه با اختالس  3

 ابرهای ورودی به ایران تبدیل به ابرهای باران زا می شوند

 .ی تخصصی تبدیل به ابرهای باران زا می شوندبه گفته کارشناسان کلیه ابرهای ورودی به ایران با اجرای پروژه ها 

 روایت یک نماینده مجلس از وضعیت بغرنج مردم در شهرک پردیس

 12 .های مردم در شهرک پردیس گریه کرده امیکی از نمایندگان مجلس گفته که چندین بار به خاطر مشکالت و گرفتاری
قبال ادعا شده بود که . این طرح به صورت کامل اجرایی نشده است ایم اما هنوزسال پیش وعده تامین مسکن را به مردم داده

مانده تکمیل درصد باقی 5سال اخیر  2درصد پیشرفت داشته است اما بازدید میدانی نشان می دهد که طی  95مثال این پروژه 

 .نشده است

کونی پردیس از عدم تکمیل آسانسور و وی گفته که در جریان بازدید میدانی از این شهرک، بسیاری از ساکنان واحدهای مس

ازدید آنها در این ب.کنندبسیاری از مردم نیز از تاخیر در واگذاری واحدهای خود انتقاد می. مند هستندتجهیزات مورد نیاز گالیه

ب و نه د انقالکاری از دست شما بر نمی آید، ما نه اغتشاشگر و نه ض. میدانی به ما گفتند نمی توانید کاری انجام دهید بروید

چرا دولت تعهدات خود را انجام . آمریکایی هستیم اما کاری از دست ما بر نمی آید، امید ما به شما است که کاری انجام دهید

 .دهدنمی

ت به شد.... عدم برخورداری از آب آشامیدنی و  ها،برخی از ساکنان شهرک پردیس از کمبودهایی مانند نبود نانوایی در فاز

 .کرده اند انتقاد



درصد این شهرک پردیس را من ساخته ام،گفته که من به نیروهای انقالبی و آقای  13یکی از انبوه سازان با اشاره به این که 

 میلیارد تومان از سرمایه 12ها تا مبلغ من در برخی از فاز.رئیسی ارادت و عالقه دارم، اما وضعیت این شهرک مناسب نیست

 .م و سودی هم نداشته اماخود را هزینه کرده

جابر انصاری مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران که شهرک پردیس نیز زیر مجموعه آن است، گفته که پول و 

االن نوبت دولت است و آن ها باید به . سهم مردم در زیرساخت ها سرمایه گذاری شده و االن برای ساخت پول کافی نداریم

 .تعهدات خود عمل کنند

 29درصد کار انجام شده  و  70تقریبا . هزار واحد مسکن مهر در پردیس در تعهد دولت است 84گفتنی است که احداث 
 .هزار واحد آن مانده است

هزار واحد مسکونی در  6حدود .  سال هنوز در مرحله فوندانسیون کار گره خورده است 11در برخی از فازها با گذشت 

 .دهداند که دولت پولی به ما نمیپیمانکاران گفته. این مرحله قرار دارند

ها عملیاتی همت به  مدیرعامل این منطقه داده اما این وعده 2هایی مبنی بر پرداخت هللا رئیسی در آستانه سال جدید وعدهآیت

 .همت پول نیاز دارد 13هزار واحد مسکونی در حدود  29اجرای کامل پروژه ها و تکمیل . نشده است

 های دولتی و آگاهی از هزینه و درآمد دولترار بانک مرکزی به شفاف سازی حساباص

بانک مرکزی . ایمهزار حساب متعلق به شرکت ملی نفت را مسدود کرده 90داری بانک مرکزی گفته که معاونت خزانه

 .ه باشدهای دولت اطالع داشتها و پرداختقانون اساسی از دریافتی 53مصمم است که براساس اصل 

ها را برای متمرکز آن ها به خزانه وارد کرده هزار حساب دولتی خارج از سیستم خزانه بوده که تمام این 250وی گفته که 

 .شویماگر بتوانیم آن ها را متمرکز کنیم ازمیزان هزینه و درآمد دولت مطلع می. ایم

ولی اگر این . کندبابت زیان آن ها مبالغی را هزینه میوی گفته  که برخی از شرکت های دولتی زیان ده هستند و دولت 

 .پردازندها سودده باشند سود خود را به دولت نمیشرکت

 ائیلیها به حمله به نفتکش اسرواکنش صهیونیست

 .صهیونیست ها پس از انتشار اخبار حمله به نفت کش زیرکون، ایران را عامل اصلی این حمله معرفی کردند

که متعلق به یک سرمایه داری اسرائیلی به نام عیدان عوفر است، « زیرکون»صهیونیست ها با اشاره به حمله به نفت کش 

 .ایران را عامل اصلی این حمله معرفی کردند

نی چند روز قبل از افتتاحیه جام جها! جنگ دریایی ایران و اسرائیل از سر گرفته شد: امنیتی -کارشناس سیاسی یم،بن مناح

 .متعلق به شرکتی که بخشی از آن متعلق به میلیاردر عیدان عوفر است، برخورد کرد" زیرکون"قطر، یک پهپاد به نفتکش 
 .اسرائیلی در گرجستان خنثی شددیروز فاش شد که تالش ایران برای حذف یک تاجر 

GLZRadio : در پس افزایش تنش با ایران، یک نفتکش مرتبط با یک میلیاردر اسرائیلی توسط پهپاد مسلح در سواحل عمان

انویه تاجر اسرائیلی عیدان عوفر مالکیت ث. ایران پشت حمله به نفتکش است: مقام ارشد امنیتی گفت. مورد اصابت قرار گرفت

 .یم نفتکش را داردو غیرمستق

IntelliTimes :حدود یک هفته پیش، فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی، سردار : ایران تهدید کرد و آن را اجرا کرد

 .دشمن می ترسد و از طریق چندین کشور پیام می دهد تا ما واکنشی نشان ندهیم: »سرلشکر حسین سالمی در توییتی نوشت
 ."ما پاسخ خواهیم داد

مقامات امنیتی اسرائیل تخمین می زنند که جای تعجب نیست که عامل حمله امشب به نفتکش در : سف ییسرائیل، خبرنگاریو

علیرغم مالکیت جزئی عیدان عوفر، میلیاردر اسرائیلی بر نفتکش، گمان می رود که هدف این اقدام، . خلیج عمان ایران است

 .آسیب به جام جهانی قطر است

الحدث اعالم کرده است که حمله به نفتکش زیرکون در سواحل عمان با استفاده از پهپاد انتحاری ایران شاهد  شبکه: شبکه کان

 .انجام شد که روسیه نیز در جنگ اوکراین از آن استفاده می کند 136
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 اظهارات دکتر فخری مدیرکل مالیات های غرب استان تهران در نشست هیئت اندیشه ورزی خردمند

 

 

 دولت به درآمدهای مالیاتی در بودجه جدی استنگاه 

های غرب استان تهران در نشست هیئت اندیشه ورزی خردمند گفته که نگاه به مالیات در بودجه جدی فخری مدیر کل مالیات

لی این ورهبری خیلی روی این موضوع تاکید کردند . شما می دانید که ما خیلی دنبال این بودیم که نفت را کنار بگذاریم. است

اقداماتی صورت  98در سال . هایی داده شدهای گذشته در این باره وعدهالبته در تنظیم بودجه سال. افتاداتفاق هیچ وقت نمی

 اگر هم درآمدی در این حوزه به دست آمد در صندوق ارزی.سیاست بر این شد که نفت را کناربگذاریم 99گرفت اما از سال 

 البته دولت قبل در این باره نگرانی. امسال دولت آقای رئیسی مصمم به این کار است. ت نگرفتاین اتفاق صور. واریز شود

مصوب و ابالغ شد ولی هیچ وقت انجام نشد و دالیل زیادی  98های فروشگاهی سال مثال قانون پایانه. ها و ترس داشت

 .داشت

ات ما مطمئنا باید به سمت و سویی برویم که نگاه به مالی. ی استنگاه فعلی بر این است که به مالیات توجه کنیم، این اتفاق خوب

درصد منبع درآمدی کشور از محل دریافت مالیات تامین  80تا  70های بعد شاید بین همه بدانند از سال. فراگیرتر شود

 .افتداق نمیتا زمانی که به این موضوع توجه نکنیمف نگاهمان را تغییر ندهیم و حمایت نکنیم هیچ اتف. شودمی

 درصد پیش بینی درآمدهای مالیاتی در بودجه تحقق یافته است 50

هزار میلیارد  480بر این است که  بینیپیش. ماهه اول سال را مالیات تامین کرده است 6درصد بودجه  50در حال حاضر 

ر میلیارد برای سال آینده هدفگذاری هزا 700تا  680احتماال می توان برای دریافت  . وصولی امسال در حوزه مالیات باشد

 .درصد قابل افزایش است 60یا  57درصد به  48دهد که از این نشان می. کرد

 .خوردنتیجه این است که با توجه به میزان فروش نفت باالخره اتفاقات بهتری برای دولت رقم می

این برای اولین . ماهه اول امسال تحقق یافته است 6هزار میلیارد تومان پیش بینی مالیاتی در  480درصد از  50بنابراین 

ی درستی ریزولی امسال با برنامه. های اسفند بودیعنی معموال وصول مالیات با توجه به فرآیندها در ماه. بار اتفاق افتاده است

 .که صورت گرفته، اتفاقات خیلی خوبی رقم خورد

 الزمه عدالت مالیاتی یک نظام مالیاتی کارآمد است

توانیم یعنی ما نمی. الزمه عدالت مالیاتی یک نظام مالیاتی کارآمد است. ما در نظام مالیاتی همیشه شعار عدالت مالیاتی می دهیم

وانیم با توجه به افتد؟ این که ما بتپیش نیاز آن شفافیت است، شفافیت کی اتفاق می. نیاز این اتفاق می افتدبگوییم بدون پیش

د نظام افتد؟ بایاین چگونه اتفاق می. هایی که داریم، اطالعات و تراکنش های فعاالن اقتصادی را رصد کنیمافزاردیتاها و نرم

 .یعنی هوشمندسازی نظام مالیاتی را محقق کنیم. را هوشمند بکنیم مالیاتی

اما شاید . ی استخدام شدمبه عنوان کارمند طرح جامع مالیات 1346آقای کردزنگنه در یک برنامه تلویزیونی گفت که من سال 

 .دهد که نگاه به این موضوع نبوده استاین فاصله زمانی نشان می. دو سال است که طرح جامع مالیاتی را پیاده می کنیم

 

خواهیم بحث داریم؛ یکی اینکه در نظام مالیاتی بگوییم ما می 2ما االن ! اما در این فرآیند چه اتفاقاتی شکل گرفته است؟ ببینید

یا یک . گیرمبرابر مالیات می 5یعنی به کسبه نگوییم که ما از شما . الیات ستانی کنیم از طرفی هم فشار به اقشار نیاوریمم

 .برابر محاسبه شود 3شرکت فعال دلهره داشته باشد که مالیات این شرکت 

ت م که هر کسی خود بداند اگر هزار تومان مالیااول در حوزه شفافیت اطالعاتی داشته باشی. هایی را پیاده کردیمبنابراین برنامه

 .دهد، این حق استمی

 هوشمند سازی فرآیند رسیدگی به پرونده های مالیاتی



تو  گفتکرد میرفت رسیدگی مییعنی یک ممیز می. براساس قانون قدیم بحث علی الراسی داشتیم 94ما زمان قبل از سال 

ولی خوشبختانه با اصالح . نوشتخیلی راحت مبالغ طوالنی و بزرگی را می.ات اینقدر است شرکت اینجوری استمغازه

ر یعنی دیگ. به اینجا رسید که باید فرآیند رسیدگی به سمت هوشمندسازی هدایت شود 97ماده  2، تبصره 94قانون در سال 

ه  که هوشمندسازی یعنی این ک گفتندبرخی می. شودبلکه دیتا محاسبه می. خواهم نظر بدهمنیاید کسی بگوید من شخصی می

اش را الکترونیکی بدهد ولی هوشمندسازی یعنی این که سازمان امور مالیاتی بتواند از طریق مویدی مالیات  اظهارنامه

یعنی دیتای ارائه شده اینقدر . دیتاهایی که وجود دارد به راحتی برای هر شخص و هر شرکتی اظهارنامه برآوردی ایجاد کند

نویسد فالن فعال اقتصادی  اینقدر فروش داشته اینقدر پوزش بوده اینقدر خریدش بوده خود به خود اگر که وقتی میقوی باشد 

 .او هم  ن اظهارنامه داد، مستندات را ارائه کند

 نخبگان ایرانی کار ناتمام شرکت فرانسوی در برنامه نویسی نرم افزاری را انجام دادند

م؟ مهمترین افتد؟ وقتی که ما بستر را عوض کنیچه زمانی این اتفاق می. ی برویم که این اتفاق بیفتدبنابراین باید به سمت و سوی

ق بک آپ آن هم در اصفهان محق. این دیتا سنتر در سازمان مالیاتی محقق شده است. این که بسترش یک دیتاسنتر قوی باشد

برنامه نویسی نرم افزار معرفی شد چندین سال از هزینه  برای 98تا سال  94پیش از این یک شرکت فرانسوی از سال . شد

 .المال پول گرفت اما وقتی خواستند که برنامه را ارائه کنند گفتند که ما سورس آن را تحویل نمی دهیمبیت

 .به جوانان ایرانی اعتماد کردیم و آن ها بستر را محقق کردند

 سالم سازی نظام مالیاتی در دستور کار است

دکتر منظور با جسارت، اتکاء به . اتفاقات خوب در نظام مالیاتی حضور دکتر منظور در سازمان امور مالیاتی بود یکی از

به تمام موضوعات رصد کرد و خیلی از . ساالری را محقق کردشایسته. جوانان، بحث سالم سازی نظام مالیاتی را دنبال کرد

های داخلی تقویت کرد تا برای تامین مثال سامانه ها را با اتکا به ظرفیت. کارهایی را محقق کرد که کسی جراتش را نداشت

 .درآمد پایدار از حوزه مالیات به کسی فشار نیاید

 .یعنی کسی حمایت نکرد. ، صندوق مکانیزه فروش را اصناف پیاده کردند اما  به شکست انجامید83، 82پیش از این در سال 

 ه فعاالن اقتصادی استنگاه دولت در بخش مالیات کمک ب

م ما مرد. یکی از موضوعاتی که باید قبول کنیم این که نظام اقتصادی ما نظامی است که رو به فرار از ارائه اطالعات است

معموال به عنوان مدرس در اتحادیه برای اشخاص حقیقی یا برای  78، 77مثال من از سال . به سمت این موضوع رفتند

عنی ی. همیشه کسانی که شلوغ کردند افرادی بودند که از مالیات فرار کردند. ردم و آموزش دادمفعاالن اقتصادی صحبت ک

تومان را با هیاهو  5دهد تومان مالیات می 5کند؟ مثال چرا شلوغ می. کندکسی که کارش درست است هیچ وقت شلوغ هم نمی

م هدف دولت ه. مان شناخت دیتایی از فعاالن اقتصادی نداردتیدانستیم که نظام مالیاتی پایه مالیاما می. خواهد نگه داردمی

ها یعنی ما در بحث بخشودگی جرائم در بحث معافیت. این است که ما به فعال اقتصادی مخصوصا در حوزه تولید کمک کنیم

 .و نگاهی که سازمان امور مالیاتی دارد به بخش تولید نگاه خیلی خوبی است

 صاحبان دستگاه های پوز تشکیل شده است میلیون پرونده برای 1.5

شان ریزی کردیم این است که فعاالن اقتصادی فرآیند دریافت وجهآن برنامهبنابراین درباره اصالح دیتاها اولین چیزی که روی 

 .زیرا حاشیه ساز بود. ها بود اما از آن عبور کردیمیکی از بحث های دیگرمان تراکنش. پوزهای مالیاتی است

نده با همین ما یک و نیم میلیون پرو.نام کند تشکیل پرونده بدهد روی پوز کار کردیم، گفتیم هر کس پوز دارد باید بیاید ثبت ما

 .پوزهایی که هیچ حساب و کتابی نداشت، تشکیل دادیم

مه داشتیم، اظهارنامه ما دو نوع  اظهارنا. ای داشتیمبه عنوان مثال فرض کنید در غرب استان صد هزار پرونده اظهارنامه

درصد 10گذاشتند هر کس مالیاتش چهار میلیون است گفتند تبصره صد یعنی یک شاخصی میآمدند به آن مییعنی چه ؟ یکی می

برای . 100گفتند تبصره میلیون بدهد به آن می 12اش را بیاید مالیات بدهد هر کس مالیاتش هشت میلیون است بیاید اضافه

 .خواست مالیاتش یک رقم ثابت شودشد طرف میخیلی هم استقبال می. شدم مالیاتی ما مطرح میمودیان مرحله سو

آمد می گفت که من صد میلیون ابراز کرده ام اینقدر هم مالیاتی من یعنی مودی خود می. یک مالیات دیگر بحث اظهارنامه بود

 .کردیک رقمی اعالم می این بخش حقیقی ما بود در بخش حقوقی هم خود اظهاری بود و. است



درصد عدد پوز  70  -به خاطر کمک به افراد –گفتیم . امسال تمام پوزها را وقتی تشکیل پرونده دادیم و اطالعاتش را گرفتیم

کنید وقتی شما خرید می. توانست بگوید من پوز دستگاهی که کشیدم درآمد نیستمودی نمی. زنیمرا به فروش مودی پیوند می

شود فروش خدمت یا کاالی آن کشید میدرآمدش حاال چه خدماتی باشد چه فروش کاال پس هر چه شما پوز میپوز یعنی 

 .دارمغازه

گفتم شما میلیون چرا؟ می 75گفت مالیات من شده گویم مثال یک آقایی به من میاتفاق جالبی افتاد، من به عنوان نمونه می

گفت نه برای من حساب کردند که اگر گفتم االن ناراحت هستی؟ میبعد می! یلیونم 15گفت پارسال چقدر مالیات دادید؟ می

 !میلیون 170شود من این را قبول نکنم فروش پوز من می

میلیون راضی شد که آن  75خواهم بگویم ما با یک پوزی که آوردیم افراد خود می داند که آن درآمد را داشته  به یعنی می

 .ندهدمیلیون تومان را  150

 برابر سال گذشته بوده است 3میزان درآمدهای مالیاتی 

ها تیم مودیخواسخواستیم دیتاهایمان را کامل کنیم میما می. ما مالیات ستانی می کنیم. هدفمان این نیست که فضا را شلوغ کنیم

. یماشت که دستگاه تراکنششان را بیاورمثال برای ما کاری ند. وادار شوند که ابراز کنند یا بیایند در این بازی قرار بگیرند
 .شدآوردیم جو خیلی غیر قابل کنترل میولی اگر تراکنششان می

این اتفاق طوری رقم خورد که از . درصد را برای حمایت از مودیان تعیین کردیم 30آن . یکی از موضوعات هم همین بود 

 .ایماین فرآیندمان  سه برابر وصولی  نسبت به سال گذشته داشته 

 .دانداالن واقعیت امر این است برخی از مودیان دنبال راهکاری هستند که فرار کنند ولی نظام مالیاتی این راه را تنها راه می

وش افتاد؟ برای هر فعال اقتصادی فاکتور فررا شفافبکنیم این چگونه اتفاق می ما معتقدیم که اول تا آخر  فعالیت اقتصادی

. دانیدشما اصال دریافت فاکتور را زشت می. ما متاسفانه کشوری داریم که از فاکتور برحذر است. است چیست؟ صدور فاکتور
پایانه  بحث. ما برای این موضوع فکر کردیم. نشیندما تا سمت و سوی این نرویم که طلب فاکتور کنیم این در ذهن مردم نمی

خواهم بگویم خیلی قدیمی است این اقدام  نمی. هی را در دنیا نگاه کنیدهای فروشگاشما پایانه. های فروشگاهی بهترین راه بود

خیلی جالب است که وقتی ورود پیدا کردند افزایش . بعد خیلی از کشورها ورود کردند. در کره رقم خورده است 2005از 

 .درصدی داشتند 25درصدی،  30

من در .شدخورد چرا؟ چون به آن بها داده نمیولی استارت نمی. های فروشگاهی همین بوداصل ماجرای سامانه مودیان پایانه

 با. من جزو کسانی هستم که هم آی تی خواندم هم حسابداری خواندم هم استاد دانشگاه هستم. تمام جلسات کارگروه آن بودم

فقط جلسه  ی دکتر پارسا،ولی دیدم مثال زمان آقا. ها بودمای که در سازمان داشتم معموال در این کارگروهتوجه به تجربه

 .زدیمبرگزار کردیم و نامه 

گاه پوز ها را به دست وقتی ما اظهارنامه. اما در دوره آقای دکتر منظور او نترسید و گفت باید انجام شود، باید این اتفاق بیفتد

بعد از ظهر به قول دکتر  5من یک ماه هر روز از ساعت یک بعد از ظهر تا . دانید چقدر مخالف داشتچسباندیم شما نمی

بینی کنیم بتوانیم موضوع را با اصناف جمع ما هر روز جلسه داشتیم که همه چیز را پیش. رفتممنظور به  اتاق جنگ می

 .خواهم بگویم که فعل خواستن را می توان انجام داد و  به آن رسیدمی.کنیم

 ادامه اظهارات دکتر فخری

 

 ندازی شده استنرم افزار مالیاتی بورس راه ا

من نمی گویم مشکل ندارد، یا به مشکل نمی . از اول آبان برای اولین گروه که بورسی ها بودند نرم افزار را راه اندازی کردیم

ولی خوشحالم از این که در کشوری هستم که این نرم افزار با توان نخبگان داخلی طراحی و . خورد حتما همه اینها را دارد

اسم این قانون، قانون سامانه مودیان . های فروشگاهی مطرح استمبحث سامانه مودیان و پایانه 2توجه کنید که  البته. پیاده شد

 .و پایانه فروشگاهی است

 فعالیت پایانه فروشگاهی از تیرماه آینده سراسری می شود



 کار پایانه فروشگاهی با مصرف. برخی اقشار هم واسطه هستند. برخی اقشار فقط با مصرف کننده نهایی در ارتباط هستند

یعنی با یک لپ تاپ یا صندوق مکانیزه همزمان که طرف مصرف کننده نهایی هزینه می دهد این اطالعات . کننده نهایی است

پس تمام آن چه که از سوی فعاالن اقتصادی که حقیقی هستند . در حافظه جانبی می نشیند و به سازمان مالیاتی انتقال می یابد

 .ته می شود، اطالعات شان را از پوز به فاکتور در اختیار داریمفروخ

ت در این حال. فعالیت سراسری پیدا کند، همه ملزم هستند که فاکتور بگیرند 1402وقتی هم که پایانه فروشگاهی از اول تیر 

برابری  10بدهند بحث  را 1402که می خواهند اظهارنامه  1403اظهارنامه ما صد در صد شفاف می شود یعنی برای سال 

 .اتفاق می افتد

مثال در امارات همان لحظه که خرید می کنید مالیات کسر می شود چرا ما به این سمت نمی رویم؟ زیرا یکی از مشکالت ما 

زمانی که شما پوز . اما برای این روش تالش می کنیم و حتما هم اتفاق خواهد افتاد. بسترسازی مناسب است که وجود ندارد

می کشید این باید همزمان یک نرم افزاری وجود داشته باشد که مالیات و عوارض را حساب کند، پایانه فروشگاهی این کار 

چون خود به خود مالیات . یعنی ما با وجود پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مطمئنا به این مسیر خواهیم رسید. را می کند

 .ی که با بانک مرکزی داریم به سمتی می رویم که این همزمان اتفاق بیفتدو عوارض را حساب می کند و با ارتباط

در بحث ارزش افزوده هم بستر پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مالیات باید فراهم شود تا این محقق نشود مالیات بر ارزش 

 .افزوده محقق نخواهد شد

 

 

 صوری را می گیردنظام ارزش افزوده جلوی فرارهای مالیاتی و شرکت های 

نظام مالیات بر ارزش افزوده می گوید من در . یکی از نکات مهم نظام مالیات بر ارزش افزوده بحث اعتبار مالیاتی است

 .درصد است که در پایین ترین سطح دنیا است 9االن نرخ افرزش افزوده . زمان فروش یک کاالیی ارزش افزوده می گیرم

می خرم، فرض  100افزوده می گوید من یک کاالیی را می خرم، یعنی زمانی که یک کاالیی را در نظام مالیات بر ارزش 

می فروختم 200تومان پرداخت می کردم و ان کاال را  110واحد ارزش افزوده می دادم و  10واحد باشد،  10کنیم نرخ 

تفاوت این . تا ارزش افزوده دادم 10و  تا ارزش افزوده گرفتم 20من . تومان می شد 220که  20ارزش افزوده ان می شد 

دریافتی و پرداختی  VATپس تفاوت . تا را به حساب دولت می ریزد 10ماه  این  3یک فعال اقتصادی هر . تا 10می شد  2

نظام ارزش افزوده اصال  -اما شرکت های صوری که ورود پیدا کردند و خیلی هم متاسفانه زیاد بودند. را به دولت می داد

 100مثال . پوشش دهد VATیعنی خرید را باالتر می بردند که . خود فاکتور صادر می کردند  -ه که جلوی اینها را بگیردآمد
 .نظام ارزش افزوده این شفافیت را ایجاد کرده است. افزایش یابد VATکه  400تا خرید می کردند می گفتند ما این را خریدیم 

ارزش افزوده آمده که جلوی این کار . م فرار مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده داشتیمیعنی باز ه. ولی باز موفق نبوده است

د هرکشی ثبت نام نکند هرچه را  بفروش. چگونه؟  اوال می گوید که کلیه فعاالن اقتصادی ملزم به ثبت نام هستند. را بگیرد

ابت تمام فاکتورهایی که صادر نمی کند باز باید این اگر ثبت نام کرد اما فاکتور صادر نکرد ب. درصد جریمه باید بدهد 10

ور صادر می وقتی فاکت. فعال اقتصادی باید فاکتور خود را ثبت کند. بنابراین جریمه سنگین گذاشته است. درصد را بدهد 10

ید برود ابعد می گوید اگر تو فروختی یک ماه ان شرکت خریدار ب. کنیم برای ما فروش است برای شرکت دیگر خرید است

وید کاالیی پس اگر بگ. اگر بگوید این مال من نیست اعتبار آن لغو می شود. یعنی ما نگاه خریدار هم گذاشتیم. این را تایید کند

البته یک مقداری دیوان در این باره   - 6براساس ماده . خریدم ولی ان سامانه را ثبت نام نکند ما یک لایر اعتبار هم نمی دهیم

شما باید سه برابر فروش سال قبل را . اینطور نیست که شما بگویید من هزاران میلیارد فروش دارم  -رده است ورود پیدا ک

لایر کاال را Aمثال یک کارخانه به ما می گوید من . نسبت به سال بگیرید VATاگر بیشتر شد باید بروید یک . ابراز کنید

وقتی فنی وارد می شویم . درصد این فروش هم نیست 50د این کارخانه ما می گوییم کل فرایند تولی. فروختم و صادر کردم

ه میزان صادرات این کارخان. بعد می بینیم این طرف با سندسازی مدعی شده که این مقدار تولید و این مقدار صادر کرده است

این نکاتی هست که پنهان . درصد برای خود او است و به اسم خودش کاالی دیگری را می برد 40را چک می کنیم می بینیم 

 .است

میلیارد تومان  27من یک پرونده ورود پیدا کردم . متاسفانه موضوعات ما شفاف نیست. بحث صادرات یا استرداد نکاتی دارد 

 .ما در بحث اعتبار سخت می گیریم چون از جیب دولت می خواهیم بدهیم. اعتبار می خواست، دیدم تمام پرونده سفید است



. ردممن شک ک. وقتی وارد این پرونده شدم دیدم همه چیز سفید است. ت معامله باید کنترل شود، کاال رد و بدل شودبعد اصال
 100معموال در بحث فروش به فروش کاری نداریم، هرکسی می گوید . گفتم این پرونده را باید به روش دیگری بررسی کرد

این  ما از. هیچ وقت نمی گوییم این فروش را به چه کسی فروختی. وداست مگر این که خالفش ثابت ش 100تا فروخته حتما 

فروشش هم که ورود پیدا .برای خرید خود اعتبار مالی می خواهد. گفت من شکر خریدم و فروختمروش وارد شدیم طرف می

فروختم،  xن خریدم مثال به ما برای این که اثبات کنیم، باالجبار به فروش ورود پیدا کردم، او می گفت شکر را م. نمی کردیم

. ردمبعد یکی یکی بررسی ک. درصد کسانی که شکر را خریدند اصال شکر فروش نبودند، اصال شکر مصرف شان نبود 70
میلیارد هم برای خود  2بیا من همه حساب کتاب را درست می کنم  xمیلیارد به این آقا داده و گفته شرکت  2کارخانه شکر 

ولی االن اگر کسی ادعا کند من این را خریدم . ش خریدار را پیدا کن و فاکتورهایش را درست کنفقط یک زحمت بک. شما

وان دادیم ما فراخ. چه بورسی و چه غیربورسی باشد. باید برود ثبت کند، سند بزند، تمام ان چرخه را ما دیگر کنترل می کنیم

مطمئنا ما با سامانه مودیان که کار بزرگی است، کارهای . ع کنیمو گفتیم االن نرم افزار را چون راه اندازی نشده از کم شرو

 .بزرگتری می کنیم

 1402هزار میلیارد تومانی مالیاتی در سال  680پیش بینی درآمد 

هدف مان این است که . پیش بینی کرده ایم 1402هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال  680یک نکته دیگر این که ما  

درصد این طرف هم بگوییم این  8درصد، یا  7کم کردیم بگوییم  1401درصد در سال  5. قتصادی کمک کنیمبه فعال ا

پایه جدید دیدیم، یکی بحث عایدی سرمایه و یکی تجمیع   2پس این تفاوت را می خواهیم از کجا بیاوریم؟ ما . معافیت را داریم

یعنی کسی که دالر می خرد .ان ها منوط به سامانه مودیان است بستر. این بحث در مجلس در حال بررسی است. درآمد است

 .باید فاکتورش را صرافی فاکتور کند کسی که ملک می خرد باید ان امالک فاکتور کند

 شناسایی رمزارزها در ایران و جهان سخت و مشکل است

 .ما االن محیط شناسایی آن را نداریم. مشکل دارددرباره مالیات برای رمز ارزها باید گفت که دنیا هم در شناسایی رمز ارزها 
چرا پلتفرم ما در بستری که . در دنیا هم این موضوع در دستور کار است. ولی مطمئنا باید به این موضوع ورود پیدا کنیم

یر ه باشیم گوقتی می خواهیم هسته داشت. ما فقط پوسته هستیم. داریم دچار چالش می شود؟  به خاطر این که ما هسته نداریم

ماباید به این سمت و سو . مثال همین نشان ما وقتی می خواهد آدرس ما را پیدا کند می رود گوگل مپ را می بیند. می کنیم

 .برویم که تیمی بگذارند همان کاری که ان کرد انجام دهد

 ملک است 650هزار و  2فردی که مالک  

این فرد و این افراد باید مالیات بدهند اما با توجه به پولی که . لک داردم 650هزار و  2فردی  در کشور ما حضور دارد که 

یفه وظ. زمانی می توانیم بگوییم موفق بوده ایم که او هم مالیات بپردازد. دارند آدم  قوی هم کنار خود دارند و فرار می کنند

. بدهد و کسی هم که معاف است، معاف باشدمیلیون است، همان مبلغ را  2یعنی کسی که حق او . ما ا عدالت مالیاتی است
میلیون، گفتم شما در طول  13صاحب خانه خود من به من زنگ زد و گفت من رفتم اظهار نامه دادم گفتم چقدر دادی؟ گفت 

گفت من درآمدی ندارم، گفتم شما . میلیون هر سال مالیات می دهم 25، 24میلیون دادی من با درآمد کارمندی ساالنه 13سال 

روزی که اجاره نامه را می نوشتم . چون بازی را بلد است. میلیون مالیات دادی 13نفر اول فروش سیم برق هستی،  5جزو 

میلیون تومان هم به حساب خودم  225میلیون تومان به حساب همسر من، فالن مبلغ به حساب برادر خانم من و  700گفت 

ها تمرکز چرا ما روی تراکنش. میلیارد تومان تراکنش نمی رود 5ه تا مبلغ چرا این کار را می کند چون می داند ک. بریزید

 .کردیم به خاطر این که به سمتی برویم تا از کسی که فعال اقتصادی نیست، مالیات زیاد دریافت نشود

 فرارهای مالیاتی پزشکان زیر سایه دالر و رمز ارز

 .به راحتی برای انجام عمل بیماران دالر یا رمز ارز می گیرند یکی از معضالت سازمان مالیات بحث پزشکانی هستند که
میلیون  300این افراد که روزانه . هیچ کدام به حساب خودشان نیست. تمام شماره کارت ها یا برای فامیل ها یا منشی است

میلیون می  40رقم  تومان هزینه عمل جراحی دریافت می کنند،بعضی دالری می گیرند، چقدر مالیات می دهند؟ باالترین

 .تا زمانی که این بستر را محقق نکنیم این افراد فرار می کنند. میلیون تومان مالیات بدهد 700این افراد حداقل باید  . دهند

 درصد افراد فراری از مالیات را شناسایی کرده است 50سازمان مالیاتی 

. حاال این را تعمیم به کل کشور بدهید. تومان است میلیون 2درصد اشخاص غرب استان مالیات پرداختی شان زیر  70 
میلیون می 15درصد مالیات باالی  12، 13درصد مودیان ما در غرب استان شاید 15. میلیون تومان هستند 2مطمئنا زیر 



 15، 10 پس نگاه کنید ان هایی که تراکنش و یا فرایندشان باالتر است، . میلیون مالیات می دهند 25درصد باالی  7. دهند
. مالیات او کم است. میلیون تومان است 5ان سوپرمارکتی که ضعیف است و جمع خرید و فروشش در روز . درصد هستند

پس فرایند نظام مالیاتی این . خانه در سال می خرد ولی حساب کتاب ندارد 5میلیون است مطمئن باشید  75کسی که مالیاتش 

فرایند را طوری انجام دادیم که فرار مالیاتی را تا . ما خیلی کار کردیم. لیاتی بگذاردجا اتفاق می افتد که وصولی از فرار ما

 گفتیم به ما لیست بدهید که چند نفر این جا کار می. مثال به شرکت های صنعتی ورود پیدا کردیم. می توانیم تشخیص بدهیم

ف را صدا کردیم و گفت اینهایی که لیست دادم کسانی طر. نفر بود 320پرونده ما هم . نفر شاغل داریم 320کنند؟ گفتند که 

چون تمام فعاالن اجتماعی که فراری هستند بیمه برایشان   -با تامین اجتماعی ارتباط گرفتیم . هستند که به من شارژ می دهند

این گروه را . ندارند مثال تمام کسانی که برق سه فاز دارند اما پرونده تامین اجتماعی دارند،  پرونده مالیاتی  -مهم است

در اتحادیه جلسه گذاشتیم گفتیم مثال  باغ هایی در شهریار کار می کنند که مبالغ سنگینی برای برگزاری . شناسایی می کنیم

هزار متری را خراب کرده و مراسم عروسی مختلط  2طرف آپارتمان . عروسی ها می گیرند و هیچ کدام هم جواز ندارند

ما  در فرایند مالیاتی به سمتی می رویم که مالیات را از کسانی که ندادند . ه از این افراد حمایت می کنندالبت. برگزار می کند

بلکه هم  .ما هم کاری نمی کنیم که بدون اسناد و مدارک برعلیه کسی بنویسیم. وگرنه مودیان مالیاتی ما همان هستند. بگیریم

درصد  50ماه  6یکی از دالیلی که سازمان امور مالیاتی توانست در . کنیمدر معافیت ها و هم در رسیدگی هایمان کمک می 

با این سامانه که قرار است تا پایان سال نهایی کل کشور را . را شناسایی کند پیدا کردن همین مودیانی بود که تا االن نبودند

 .زیربار ببرد مطمئنا بهتر اقدام می کنیم

ه مودیان اعالم کردیم که تمام کسانی که حساب تجاری دارند باید در سازمان مالیاتی بگویند درباره شفافیت نظام مالیاتی به هم

 .که این حساب تجاری است

پس ما هم . تراکنش دارد 250روی این موضوع کار می کنیم که یک شخص معمولی چند تراکنش دارد؟ مثال فرد کاسب جز 

ما چرا این . درباره آن هنوز به جمع بندی نرسیدیم، هیچ مشخص نیستولی این که .ورودی و هم خروجی را در نظر داریم

 نکته اصلی این. را اعالم نمی کنیم چون هنوز کار کارشناسی روی آن صورت نگرفته به خاطر همین جلوی آن را گرفتیم

هم پوزش را  است که هر کسی در این شاخص قرار گرفت به گروه تجاری می رفت که ما هم اظهارنامه اش را تجاری و

 .بررسی می کنیم

 

 موضوع مالیات سلبریتی ها هنوز روی زمین مانده است

ر نظام د. نکته ای که وجود داشت این که در این موضوع به دالیل مختلف کار نشد. یکی از  بحث ها مالیات سلبریتی ها بود 

مثال بحث خانه های خالی، بحث . ماندمالیاتی ما با موضوعات مختلفی روبه رو هستیم که این موضوع روی زمین می 

اینها موضوعات مختلفی بود که در بودجه دیده شد و نسبت به ان عدد مالیاتی ... ویالهای گرانقیمت، بحث ماشین های لوکس و 

رایط شمطمئنا با توجه به این چیزی که در نگاه و دوربین نظام مالیاتی می بینیم مطمئن باشید این . که فکر می کنیم نرسیدیم

 .سامانه مودیان را انجام بدهیم همه این ها در سال های آینده جز موضوعات اصلی ما قرار می گیرد

 فعالیت سامانه مودیان سبب شفافیت مالیات وکال، طالفروشان می شود

ارزش  بال از بحثبرای پزشکان و طالفروشان با توجه به قانون جدید با توجه به اجرتی که دارند، مالیات پرداخت می کنند، ق

م هر گفته بودی. سامانه مودیان هنوز فعال نشده است. االن به آن ها کمک می کنیم. افزوده از کل مبلغ طال مالیت می گرفتیم

هر کسی استفاده نکند باید از کل فروش پرداخت . درصد از اجرت می گیریم 9طالفروشی که از سامانه مودیان استفاده کند 

به نظر من بعد از سامانه مودیان خود به خود این . همه این ها منوط به سامانه مودیان است. یمه داردلایر هم جرAکند و 

 9اگر از سامانه مودیان سند نزند دیگر ما . اجرایی می شود... شفافیت مالیاتی درباره مهندسان ناظر، وکال، طالفروشان و 
میلیون  90مثال شما یک طال به ارزش . رقم خیلی سنگین می شود درصد از اجرت نمی گیریم بلکه از فروش می گیریم و ان

پس اگر این قانون . درصد می پردازد 9میلیون  9میلیون، از این  9میلیون اجرت را محاسبه می کند  90در این . می خرید

از تیرماه سال آینده راه  این سامانه مودیان. سامانه را رعایت نکند خیلی باید تاوان بدهد و این تاوان غیرقابل بخشش است

 .اندازی می شود

پزشکان هم فرق نمی کند تا زمانی که دیتای ما فعال نباشد نمی توانیم . تا ان موقع باید سعی کنیم در رسیدگی هایمان دقت کنیم 

 .زمانی می توانیم برای ان پزشک بنویسیم که بتوانیم در ان پرونده اش الصاق کنیم. از کسی زیاد بگیریم



ود خیلی از حجم مودیان ما خود به خ. ر بحث مالیات نقل و انتقال خودرو باید گفت که تغییرات اخیر تاثیر خوبی داشته استد

از نظر فرایندی تا زمانی که خرید و فروش نشود مودی مالیاتی را نخواهد داد و . به مراکز شماره گذاری سوق داده شده اند

ن موقع ان قدر باید مالیات بدهی و اگر هم ندهی ان قدر جریمه اش هست ولی تا زمانی که مثال بگوییم تا فال. این ایراد است

 .خرید و فروش نکند خود این ایراد است

 .باید باور کنیم که تنها راه مقابله و جلوگیری از فرار مالیات راه اندازی سامانه مودیان است تا بتوانیم شفافیت را ایجاد کنیم

 ادی به دنبال فرارمالیاتی هستنداکثر فعاالن اقتص

 .نکته مهم دیگر این که تمام فعاالن اقتصادی می گویند چرا ما باید فالن مبلغ مالیات بدهیم؟ همه فقط و فقط دنبال فرار هستند
ویم همین گمن به سهم خودم می .در حالی که هم می گوییم به تولید کننده اهمیت بدهیم. فعاالن حوزه تولید هم دنبال فرار هستند

نفر اشتغال ایجاد  500ثانیا برای . چرا؟ اوال نمی توانیم اثبات کنیم. تولید کننده هم فرار می کند اما فعال با آن ها کاری نداریم

هم تا البته قول می د. نگاهم این است که اگر این فرار کند عیبی ندارد ولی فعال با دالالن و واسطه ها مقابله کنم.  کرده است

 .درصد فرارهای مالیاتی  گرفته شود 70، 60و سال آینده به سمتی برویم که حداقل جلوی یکی د

 استقبال جهان از نظام مالیات بر ارزش افزوده

درباره بحث ارزش افزوده باید گفت که همه فعاالن اقتصادی که مشمول نظام مالیات هستند مکلف هستند از کلیه مشتریان و 

نظام مالیات بر ارزش افزوده چرا برای وصول خوب است؟ به خاطر . ر می کنند ارزش افزوده بگیرندفعاالنی که با آن ها کا

در دنیا به این روش می گویند دستگاه چاپ . این که از نفر آخر که دریافت کننده خدمت است، ارزش افزوده را می گیرد

نگاهش . اش استدرصد عملکرد وصولی15ده باالتر از دنیا به این سمت و سو رفته که نظام مالیات بر ارزش افزو. اسکناس

 .این است که هر فعال اقتصادی وقتی مالیات می گیرد از نفر آخر مصرف کننده نهایی باید بگیرد

فاکتور  10از این به بعد به هر  18براساس ماده .در قانون جدید بحث ارزش افزوده یک نگاه ویژه به این موضوع داشته ایم

 .در قانون قبلی نبود. هر فروشگاه یک جایزه می دهیم و یک جا این وی ای تی را به او بر می گردانیمخرید  10و 

 وضعیت مالیاتی فعاالن اقتصادی خارج از کشور روشن شده است

ادی صنکته دیگر این که در ماده یک مالیات های مستقیم تعریف کردیم که چه کسانی مشمول نظام مالیاتی هستند؟ هر فعال اقت

چون از کشور ما ان قرارداد را . که در کشور ما و بیرون از کشور ما درآمد دارد نسبت به ان درآمد باید مالیات بپردازد

در این قانون می گوید که هر فعال اقتصادی که در کشور ما است با توجه به این که قرارداد را گرفته به نسبت . گرفته است

 می گوییم مالیات انجا را. فقط یک بحثی ما داریم ما می گوییم در ان کشور هم مالیات می گیرد .ان قرارداد باید مالیات بدهد

 .مالیات اینج ا را هم محاسبه می کنیم و تفاوتش را می گیریم. محاسبه کرده و پرداخت کرده است

ن باشد ایبی داریم، می گوییم اگر ایالبته یک ضر. این افراد را با توجه به این که پرداختی اش مشخص است، شناسایی می کنیم

با توجه به این عدد چقدر می شود؟ آیا مشمول است و یا همان مالیات کفایت می کند؟ این فرمول دارد و در رسیدگی انجام می 

 .شود

ادی صچون در قانون ارزش افزوده می گوید کلیه فعاالن اقت. نکته بعدی این که در بحث ارزش افزوده دیگر مشمول نیستند

در عملکرد می گوییم در و از داریم ولی در ارزش افزوده فقط در است و اگر فقط بیرون از . از درآمدی که در ایران دارند

 .  ایران باشد بابت ارزش افزوده دیگر با او کاری نداریم

 تحلیل رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره وضعیت بازار ارز

کمیسیون اقتصادی مجلس در تحلیلی درباره وضعیت بازار ارز در نشست شورای ائتالف گفته محمدرضا پورابراهیمی رئیس 

عواملی که باعث . که درباره موضوعات مربوط به حوزه ارزی در کشور، یکی از موضوعات پایه ای است، ساختاری است

 .می شود ما کاهش ارزش پول ملی داشته باشیم یک سری اقدامات اجرایی است

. ص مسائل ساختاری، آن چیزی که در حوزه ارز اثرگذار است، موضوع بسیار مهم وضع تورم در کشور استدر خصو 
ورم یعنی اگر متوسط ت. اگر اقتصاد دچار تورم شود به تدریج به دلیل این خاصیت تورم ارزش پول ملی کاهش پیدا می کند

 20درصد باشد، ساالنه ارزش پول ملی ما میانگین بین  25درصد باشد و تورم ما  5در کشورهای اطراف ما به عنوان مثال 
 .درصد کاهش پیدا می کند 25تا 



ناترازی مهم است، یکی ناترازی بودجه است که در سال های  2دلیل اصلی موضوع تورم که ما االن بحث می کنیم حاصل 

و افزایش حجم نقدینگی خود یکی از  افزایش پایه پولی. اخیر به واسطه استقراض دولت از بانک مرکزی تشدید شده است

 .دوم ناترازی نظام بانکی است که االن برای این دو بخش باید کار جدی انجام داد. عاملین تورم زا در اقتصاد بوده است

اقداماتی که دولت سیزدهم انجام داده در بحث ناترازی بودجه ای به نظر من تا حدی توانسته این موضوع را مدیریت کند،  

تراز تجاری ما تقریبا در طول سال های قبل از . در خصوص مسائل دیگر تراز تجاری کشور است. مطلوب جامعه نیست اما

میلیارد دالر مازاد بر نیاز کشور  30میلیارد دالر،  20ما همیشه عددهای . انقالب و بعد از انقالب همواره مثبت بوده است

البته اقداماتی که توسط دولت . ال پیاپی اخیر تراز تجاری کشور منفی شده استس 3اما . ما که واردات بوده، صادرات داشتیم

سیزدهم انجام شد آماری که از عملکرد صادرات غیرنفتی ما داریم ضمن اینکه آقای دکتر داوری عددی را در ارتباط فروش 

ی هم که به تراز تجاری ما در خصوص صادرات غیرنفت. نفت مطرح کردند در ماههای اخیر شرایط فروش بهتر شده است

البته میزان منفی ما را کمتر می کند، هنوز به صفر نرسیده ایم پیش بینی می کنیم در سال های آینده بتوانیم . کمک می کند

 .این ها عوامل اصلی هستند. درصد صادرات غیر نفتی ما نسبت به مدت مشابه افزایش یابد 15حدود تقریبا 

 انک مرکزی در حوزه مسائل ارزیمهمترین مشکالت فراروی ب

اما درباره اقدامات بانک مرکزی باید گفت که چند مشکل اساسی دارد، اولین مشکل بانک مرکزی این است که مسئولیت 

قانونی مدیریت ارز در کشور با بانک مرکزی است این را دولت سیزدهم به اشتباه در قالب کمیته مداخالت ارزی تعریف 

بنابراین بانک مرکزی از تصمیم گیری درباره . داخالت ارزی اساسا برای ورود به بازار غیررسمی استکمیته م. کرده است

 .بازار تقریبا خارج می شود

 تصمیمات برای تنظیم بازار ابالغ می شود اما کسی پاسخ گو نیست

  .به سمت وزارت صمت استمسئولیت بخش نقدی بازار . در خصوص وضعیت تنظیم بازار هم االن همین اتفاق افتاده است
ن ای. اما آقای مخبر در بودجه تصمیماتی می گیرند که اساسا وزارت صمت نسبت به این موضوع نگاه کامال متفاوت دارد

االن در بازار ارز تصمیماتی که در حوزه بازار . تصمیمات ابالغ می شود اما نه وزیر و نه کسی دیگر پاسخ گو نیست

بانک مرکزی رسما به ما اعالم کرده این وضعیت قابل  -که اثر خود را در بازار رسمی بگذارد  -غیررسمی اتخاذ می شود 

 .استمرار نیست و هیچ کس هم مسئولیت بازار غیررسمی را نمی پذیرد

 بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز ترسیده است

نفر از قوه  7ترکیب آن را هم . میته را بر عهده دارداما این که مسئول کمیته چه کسانی هستند؟ آقای مخبر مسئولیت این ک

که اساسا یک نگرانی هم از سنوات گذشته بوده به واسطه اتفاقاتی که برای . قضائیه تا مجموعه های دیگر تشکیل می دهند

 .معاونت ارزی دوره قبل اتفاق افتاده است

 .ر شده، اساسا ترسیده استاالن بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز به شدت محافظه کا 

 ابراز نگرانی درباره تداوم اجرای یک سیاست غلط در بازار ارز

و تجربه ما در سال های گذشته  97تجربه ما در سال . اتفاق دیگر این که بانک مرکزی رویه تبعیت از بازار را انجام می دهد

باید بازار گردانی و بازارسازی انجام . را به عهده بگیرداین بود که اگر بانک مرکزی می خواهد فائق شود نباید نقش عرضه 

بازارسازی یعنی می تواند عدد باالتر از بازار ورود پیدا کند و تقاضای خرید را انجام دهد همزمان با تقاضا پرداخت را . دهد

این کار بعضی وقت ها . کنیمدر همان بازار انجام دهد، مابالتفاوت مالی و نقش بازار گردانی را به عنوان یک هزینه حساب 

روزانه . این در حالی است که روش بانک مرکزی اصال روش کامال منسوخ شده است. درآمد هم برای بانک مرکزی دارد

نرخی که برای . هزار تومان تحویل می دهند که اساسا این موضوعیت ندارد 29هزار دالر ارز مسافر با نرخ  150تقریبا 

وضعیت عرضه ما هم در صادرات غیر نفتی و هم . سا کامال نرخ شفاف است و از همه مهمتر استصنایع تعریف کردند اسا

نرخ نیمایی در بازار فاصله می . االن یک تقاضای کاذب در بازار نیمایی ایجاد شده است. در صادرات نفت مطلوب نیست

و از طرفی سرکوب از طرف عرضه شکل  یعنی سرکوب قیمتی ارز در بازار باعث شده یک تقاضای سنگین بنشیند. گیرد

گیرد، یعنی االن خیلی از صادر کنندگان به ویژه آنهایی که ماهیت دولتی دارند مثل پتروشیمی ها و پاالیشگاهی ها هیچ رقابتی 

اول  نبانک مرکزی این تصمیم را  تعمیم می دهد به تصمیمات معاو. برای ارائه ارز خود ندارند و به شدت این اثر منفی دارد

اگر این تصمیم مربوط به حوزه نیمایی، تصمیم مبنی بر حوزه ارز . آقای رئیس جمهور که در آنجا تصمیم گرفته می شود



مسافری، تصمیم مبنی بر حوزه بازار مداخله ای ارزی و روشی که االن گفتیم اگر به شکلی مدیریت نشود، حتما نگرانی ما 

 .ی علمی و کارشناسی نداردرفتار بانک مرکزی مبنا. بیشتر می شود

راهکارهای اجرایی آن هم هست، ما نگرانی از . روش آن هم این است که مسئولیت را کامال به عهده بانک مرکزی بگذاریم

 نظر افزایشی بواسطه مولفه های اقتصادی نداریم،

 درخواست حداد عادل برای ورود مجلس به عنوان نهاد نظارتی به بازار ارز

در نشست شورای ائتالف در واکنش به وضعیت بازار ارز گفته که مجلس را بدون حب و بغض به عنوان نهاد حدادعادل 

ببینید ما در این کشور در سال های گذشته صف های طوالنی پشت بانک ها برای خرید سکه . نظارتی در این قضیه فعال کنید

ئل اقتصادی نیست، مسائل امنیتی و اقتصادی با هم  گره خورده االن من نگران هستم مسائل کشور ما فقط مسا. و دالر دیدیم

تا ببینند که چنین فرصتی است با لایر تقلبی هم شده وارد بازار ایران می شوند تا دالر را ... یعنی آمریکا، اسرائیل و. اند

 .یک وقت فردا ما ببینیم که ذخیره دالر از بین رفته است. بمکند

 منابع ارزی سال گذشته و امسال برای مداخله در بازار هزینه شده است میلیارد دالر 12بیش از 

میلیارد دالر منابع ارزی در سال گذشته و امسال برای مداخله در  12پورابراهیمی در شورای ائتالف گفته که تقریبا بیش از 

. ز فروردین تا اکنون داده شده استمیلیون دالر به مسافرین ا 500. بازار هزینه شده که تقریبا هیچ اثری هم نداشته است
 .  گزارشی را در این باره به آقای رئیس جمهور و آقای قالیباف می دهیم

 ابزارهای کنترل قیمت سکه کارآمدی دارند

یر در واقع معامله ای است که تغی. پورابراهیمی گفته که ابزارهای کنترل قیمت سکه خوب است، اصال سکه ای در میان نیست

یعنی به جای این که مردم ارز را بخرند خودشان . ما االن پیشنهاد اوراق ارز را هم مطرح کردیم. آن مطرح استقیمت در 

 .در مقابل تغییرات نرخ ارز سهیم باشند

 

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

از وی  -که به تازگی به وین سفر کرده بود –میر عبداللهیان آبادی رئیس کل بانک مرکزی در تماسی با حسین اعلی 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 5اظهارات اخیر امیرعبداللهیان نرخ دالر را . یابد

 ایمیک دالر ارزپاشی نکرده: انک مرکزیمعاون ارزی ب

ها در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد افشین خانی، معاون ارزی بانک مرکزی امروز در جمع مدیران رسانه

شد که موجب ایجاد نوسانات ارزی در حوزه ارزی صادر می بخشنامه 300در دولت قبل ساالنه تا :اسالمی اظهار داشت

 ام،کرد اما زمانی که اینجانب به بانک مرکزی آمدهد و برای تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده مشکالتی ایجاد میشزیادی می

 .این موضوع را مدیریت کردم

توانند تا برابر میزان معامالت، عرضه ارز داریم همچنین تجار می 3الی  2امروز در بازار نیما بیش از  :وی اضافه کرد

 .هایشان تسهیالت بگیرنددالر با مجوز بانک مرکزی از بانکمیلیون  60

 .ای در یک هفته گذشته ابالغ کردم که میزان حواله بیش از سقف معین انجام شودبخشنامه: وی افزود

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 کرهمیلیون یورو ارز ژاپن هم آمد، البته من کاری به آن ارز بلوکه 255مچنین داشتیم ه

 .شود که نیامد، ندارمشود آمد و هفته دیگر اعالم میاعالم می

 .برابر شده است 5ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال  6وصول مطالبات ارزی در  :گفت خانی

از  :ملی و فاصله بازار ارز غیررسمی تا ارز توافقی گفتوی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره عرضه ارز با کارت

فقط ارز مسافرتی بود این جانب وقتی که به بانک  شد وآذر پارسال تا خرداد امسال عرضه ارز با کارت ملی ارائه نمی



اندازی بازار توافقی موجب راه. مرکزی آمدم دیدم فضایی برای ورود کاالی غیررسمی داریم و نشتی در بازار وجود دارد

شود که کامال مشخص است میلیون دالر اسکناس از محل ارز صادراتی در بازار فروخته می 15شد میانگین روزانه 

 .درکننده آورده است و خریدار کیست و در این حوزه شفافیت وجود دارد و دامنه وسیعی از اطالعات داریمصا

 .ما امروز کف بازار کمبود ارز نداریم: معاون ارزی بانک مرکزی گفت

ای ارز ین تقاضاول آنکه امید به آینده اقتصادی بین مردم کمرنگ شده است و هم :وی در تشریح دالیل افزایش قیمت ارز گفت

شود که موجب های اجتماعی ارسال میهزار محتوا درباره ارز در شبکهرا باال برده است، از سوی دیگر روزانه بیش از یک

 .شودبروز نگرانی بین مردم می

 .اغتشاشات یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت ارز است: خانی ادامه داد

تومان باالتر  650تا  600ها نرخ بازار غیررسمی را حدود ر در همین کانالاز سوی دیگ: معاون ارزی بانک مرکزی افزود

تومان در  1500تومان اختالف داشت به  300کنند یا اینکه نرخ هرات که با نرخ تهران معموال از نرخ کف بازار اعالم می

 .دهد عطش برای خروج سرمایه وجود دارداین ایام رسید و این نشان می

هایی داده شد مبنی بر اینکه ممکن است نوساناتی در اقتصاد داشته باشیم ولی مشخص اول مهر بود که سیگنالدهه  :وی گفت

 .دهد که حاال وارد بازار ارز شدنبود نوسان در کدام بازار رخ می

دهم در حالی که ام و اگر غیر از این باشد استعفا میمن یک دالر ارزپاشی در بازار نکرده:معاون ارزی بانک مرکزی گفت

 .اند با ارزپاشی بازار را کنترل کنند که فقط در حکم یک مسکن موقت بوده استها خواستهدولت 72از سال 

ها هستیم همچنین برای کاهش فضای نااطمینانی مقرر شد سود بانکی در کنار صرافیما به دنبال بازار بین:خانی گفت

 .اس انجام شودهای ارزی با منشأ اسکناس، با اسکنسپرده

کنیم نوسان باید وجود داشته باشد اما جهش ما نرخ را سرکوب نمی:گفتوی با بیان اینکه نوسان بخشی از ذات بازار ارز است،

 .نرخ و سرکوب نرخ اشتباه است

 احتمال تصویب طرح اصالح ساختار بانک مرکزی در مجلس

براساس این طرح ساختار بانک مرکزی . تصویب رسیده است طرح اصالح ساختار بانک مرکزی روز یکشنبه در مجلس به

سال گذشته در مجلس مطرح بوده که با روش ها و  12طرح اصالح ساختار بانک مرکزی از . کندسال تغییر می 50بعد از 

 .های خصوصی این طرح از دستور کار خارج شده بودفشارهای مختلف بانک

ار گرفته و احتماال پس از رفت و آمدی میان  مجلس و شورای نگهبان تصویب نهایی این مصوبه در اختیار شورای نگهبان قر

 .شودمی

 .در این قانون به شورای فقهی جایگاه قانونی داده شده است. به گفته برخی از کارشناسان، این قانون خیلی قانون خوبی است
نداشته است این قانون قدرت حکمرانی بر لایر و  بانک مرکزی تاکنون قدرت حکمرانی جدی بر لایر و ارزهای خارجی را

. همچنین مانع از فعالیت بانک های خصوصی در خلق پول پول می شود. ارزهای خارجی بانک مرکزی را ایجاد می کند
بانک  البته دامنه استقالل. براساس این قانون، بانک مرکزی تبدیل به بانک مرکزی حاکمیت و نه بانک مرکزی دولت می شود

 .دولت اجازه این کار را نداد.مرکزی براساس این قانون زیاد گسترش نیافته است

 طرح اصالح نظام بانکداری روی میز کمیسیون اقتصادی

طرح اصالح نظام بانکداری جمهوری اسالمی نیز با هدف اصالح فرآیند بانکداری در کشور در کمیسیون اقتصادی در دست 

 .بررسی قرار دارد

 به جلوگیری از استخراج معادن تحریک مردم 

در روزهای گذشته و پیرو تعطیلی معدن طالی تفتان استان سیستان و بلوچستان بدلیل اعتراض اهالی منطقه به عدم بکارگیری 

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 معدن .الحمید خواستار وساطت او برای ممانعت از تعطیلی معدن مذکور شدبا مولوی عبد

 .به منطقه بلوچستان مردم را به جلوگیری از استخراج طال توسط دولت تحریک کرده اند

 واگذاری یک هلدینگ کشاورزی به بنیاد مستضعفان و جانبازان

اقتصادی کمیته امداد امام خمینی ره در راستای سیاست تجمیع فعالیت های نهادهای زیر مجموعه هلدینگ کشاورزی مجتمع 

همچنین قرار بر این است که فعالیت های کشاورزی کوثر نیز . رهبری، به بنیاد مستضعفان و جانبازان واگذار شده است

 .واگذار شود

 مشهد چه بود؟-علت تنش در پرواز رشت

اخبار واصله حکایت از این دارد که در .اعضای تیم فوتبال بانوان ملوان اقدام به سردادن شعار کردند مشهد-در پرواز رشت

شرکت ایرتور تیم بانوان  ۹۰۵شب گذشته در مسیر پروازی رشت به مشهد با شماره پرواز  ۲۳۳۰جریان پرواز ساعت 

 نظم پرواز رابرهم ریختند( زن،زندگی،آزادی)فوتبال ملوان بندر انزلی ضمن کشف حجاب گروهی حجاب و سردادن شعار 

در این پرواز برخی مسافرین به نشانه اعتراض شروع به فرستادن صلوات کردند که متاسفانه فضاسازی سرپرست تیم بر 

 .تر کردحجم التهاب اعضای تیم افزود و فضا را متشنج

 ریزی آغاز اعتصاب بازاریان به بهانه قیمت دالربرنامه

ل بصورت جدی وجود دارد که درصورت عدم اقدام به موقع از سوی مسئوالن بانک مرکزی، شاهد تداوم روند این احتما

برابر اخبار واصله از تحرکات برخی از جریانات موثر در بازار کشور، .هزار تومان و باالتر باشیم ۳۸افزایش قیمت تا 

 .ها را ببندنددالر از روز شنبه اعتصاب کرده و مغازه برخی کسبه بازار تهران قصد دارند در اعتراض به افزایش نرخ

بینی برخی از فعاالن اقتصادی نسبت به تداوم این روند، با بروز سلسله هزارتومان و پیش ۳۵با توجه به عبور نرخ دالر از 

از فروشا  های اساسیاتفاقاتی همچون انتشار تصاویر و فضاسازی با گزاره صفوف خرید سکه و دالر، امتناع فروشندگان کاال

، اعتصاب سراسری بازاریان کسبه و صنوف، روند اغتشاشات و ناآرامی ها ضمن تشدید می (احتکار کاالهای اساسی)کاال 

 .تواند به موضوعات اقتصادی و معیشتی تسری پیدا کند

بات ضالع مختلف پروژه بی ثتالقی اعتراضات اجتماعی و اعتراضات معیشتی این پتانسیل را دارد تا دشمن با فعال کردن ا

ه توان بزنی میاز مصادیق این گمانه.سازی ایران در جنگ ترکیبی پیش رو، دامنه اغتشاشات و ناآرامی ها را گسترش دهد

وکار خود های گذشته برای ایجاد اعتصابات سراسری، تهدید بازاریان و کسبه برای تعطیلی کسبتالش جریان معاند در هفته

 .تگ اعتصابات سراسری اشاره کردو ترندینگ هش

در این خصوص گفته شده است که ضعف مدیریت بازار توسط بانک مرکزی و تعلل در ترزیق دالر به بازار از طرق 

ها و تمدید پروانه آنان، بالتکلیفی برجام و تداوم ناامنی در کشور مختلف، سوء استفاده های سودجویان، عدم حمایت از صرافی

این احتمال بصورت جدی وجود دارد که درصورت عدم اقدام به موقع از سوی .افزایش قیمت دالر و سکه استازجمله دالیل 

 .هزار تومان و باالتر باشیم ۳۸مسئوالن بانک مرکزی، شاهد تداوم روند افزایش قیمت تا 

 انتصاب مدیر سابق صدا و سیما از سوی علی عسکری

مدیر سابق اداره بازرگانی صدا و سیما را به  –طی حکمی عباس مهدوی مهر علی عسکری مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس 

گفتنی است که یک سوم درآمد ارزی غیرنفتی کشور را . عنوان مدیر صادراتی شرکت صنعت تجارت منصوب کرده است

 .کنداین هلدینگ تامین می

 بازداشت مدیرعامل شرکت تامین سرمایه هلدینگ خلیج فارس

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه هلدینگ خلیج فارس از سوی نیروهای سازمان اطالعات سپاه بازداشت شده  جواد عشقی نژاد

ر حدود این شرکت د. گفته شده که مهمترین علت بازداشت وی تخلفات مالی و بحث پولشویی و رشوه و ارتشا بوده است. است

 .هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد 50

 رد تومانی شرکت پتروشیمی پارس به دلیل غفلت آقای مدیرعاملهزار میلیا 4زیان 



ه در ک -شرکت پتروشیمی پارس یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس و تولید کننده ماده استایرن مرومر 

تمام روغن لیل ابه د -صنعت تولید کاالهای پزشکی و کامپوزیت و عایق ساختمانی و بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرد 

است که  گفتنی.خنک کننده سیستم پاالیشگاه فعالیت واحد تولید کننده این ماده را از ابتدای شهریورماه متوقف کرده است

بررسی ها نشان می دهد . کارشناسان از ماه ها قبل درباره اتمام موجودی این روغن به مدیرعامل شرکت هشدار داده بودند

مدیرعامل این شرکت . هزار میلیارد تومان خسارت دیده است 4قف فعالیت این واحد در حدود که این شرکت از زمان تو

 .این درحالی است که واحد مذکور سال گذشته اورهال شده است. مدعی شده که این واحد نیاز به تعمیرات دارد

 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  7م دادگاه براساس حک

 .به سلب صالحیت دائم از تصدی سمت مدیریت در بورس ها محکوم شده اند –دستگاه های رمز ارز  –دستگاه های ماینرها 
 .شده که از مجموعه نهادهای مالی خارج شویداما گفته شده که حکم مذکور نقص شده و تنها به آنان گفته 

 انتصاب یک محکوم دادگاه مالی از سوی محمد مخبر

مهدی سدیدی یکی از محکومان دادگاه رسیدگی به اتهامات هیئت مدیره سابق سازمان بورس در به کارگیری دستگاه های 

سوی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری به  ماینر در ساختمان بورس که به فساد مالی نیز مشهور است،  به تازگی از

هزار میلیارد  300سال بیش از  3این گروه موظف است که طی . عنوان دبیر گروه پیشرانان توسعه ایران منصوب شده است

 .دالر پروژه را اجرایی کند

 واکنش مدیران شرکت میهن به تقالی ضد انقالب برای تحریم محصوالت این شرکت

هن در واکنش به تقالی جریان ضد انقالب در فضای مجازی برای تشویق مردم به تحریم خرید محصوالت مدیران شرکت می

این شرکت، با انتشار کلیپ هایی با رد ادعای جریان ضد انقالب مبنی بر استفاده از کامیون های این شرکت در حمل و نقل 

 .ی در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران پرداخته استنیروهای یگان ویژه، به وضعیت نامناسب اقتصادی شرکت و ناتوان

 واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس به صندوق بازنشستگی کشوری

هزار میلیارد  35هزار میلیارد تومان با پرداخت  105صندوق بازنشستگی کشوری سهام هلدینگ خلیج فارس را به ارزش 

هزار میلیارد تومان  20گفتنی است که تاکنون . اری کرده استتومان به صورت نقد و بقیه مبلغ به صورت تقسیطی خرید

 .آذرماه تامین شود 9هزار میلیارد تومان مابقی هم باید تا تاریخ  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 60با بیش از  طرح اصالح نظام بانکی  و اصالح ساختار بانک مرکزی

 ای برای کنترل بازار ارزضرورت تولید محتوای رسانه

ها و چگونگی کنترل بازار ارز محتوای مناسب تولید و نظران درباره ضرورتوگو با صاحبهای انقالبی درگفترسانه

 .بازنشر دهند

 بر کسب و کار مردمسازی آثار فتنه اخیر ضرورت برجسته

های انقالبی باید با تبیین دقیق تاثیرگذاری فتنه اخیر بر معیشت و کسب و کار مردم یک به گفته برخی از کارشناسان، رسانه

 .مطالبه عمومی در برخورد با اغتشاشگران را فراهم کنند

و  ه آشوبگران مسائلی انحرافی مانند کشف حجابهای انقالبی باید برای مردم تبیین کنند کاند که رسانهاین کارشناسان گفته

 .کنند تا تمرکز دولت برای حل مشکالت معیشتی مردم را به هم بزنندتجزیه طلبی را مطرح می

 

 چهره های خبرساز هفته



 آبان 25رصد چهره ها هفته منتهی به 

 علی بهادری جهرمی

های جنگی استفاده کند و هر کسی را از روز اول شروع اعتراضات اجازه دهد تا نیروی انتظامی از گلوله توانستدولت می

ن کند؛ چون معترضیبه خیابان آمد بزنند و اینطور مردم بترسند و از خانه خارج نشوند؛ اما این دولت هرگز چنین کاری نمی

ری روی این افراد صورت گرفته تا آنها مشکالت کشور را برطرف گذااصال کلی سرمایه. داندرا بچه و خانواده خود می

 .کنند

 

 حجت االسالم حاج علی اکبری

حجت االسالم حاج علی اکبری نماینده ویژه رهبر انقالب جهت رسیدگی به اوضاع سیستان و بلوچستان به این استان رفت و 

 .گفتگو کرد با تعدادی از علمای اهل سنت از جمله مولوی عبدالحمید دیدار و

 

 آترین آذرفر

آترین آذرفر، بازیگر و گرافیست اهل سنندج پس از حدود سه هفته بازداشت با قرار وثیقه به طور موقت از زندان آزاد شده 

 .است

 .تشکر کرد او در اینستاگرامش از دوستان و کسانی که از او حمایت کردند،

 

 حجت االسالم خطیب وزیر اطالعات

گفته است که شبکه ایران اینترنشنال از سوی  KHAMENEI.IRوگو با رسانه یب وزیر اطالعات در گفتاالسالم خطحجت

 .عنوان سازمانی تروریستی شناخته شده و عوامل آن تحت تعقیب وزارت اطالعات قرار خواهند گرفتدستگاه امنیتی ایران به 
 .ستی و تهدید امنیت ملی تلقی خواهد شدهر نوع ارتباط با این شبکه هم به مثابه ورود به حوزه تروری

ه انگلیس هزین: در ادامه این مصاحبه با اشاره به نقش انگلیس در ناامن سازی ایران گفت االسالم خطیب وزیر اطالعاتحجت

ایران تعهدی برای ممانعت از بروز ناامنی در . ساختن کشور بزرگ ایران خواهد پرداخت اقدامات خود را برای ناامن

 .رهای دیگر نداردکشو

کردن در حوادث اخیر، دست رژیم صهیونیستی در اجرا آشکارتر بود؛ در تبلیغات دست انگلیس و در هزینه: وی در ادامه گفت

تر بود؛ کل حمایت مالی نمایش منحط برلین در حوزه تبلیغات، فضاسازی، اجاره تجهیزات برای دست رژیم سعودی واضح

 .با هزینه سعودی صورت گرفت... ت برای حضور خبرنگاران و غذاهای توزیع شده وتصویربرداری و ارائه تسهیال

 

 خدانور لجه ای

پس از اینکه درباره خدانور لجه ای روشنگری شد و ماهیتش برای مردم روشن شد، ضد انقالب سعی دارد با انتشار فیلم های 

 .پایکوبی اش او را زنده نگه دارد

 

 سردار محمد قنبری

 



پیش از او، سردار احمد طاهری عهده دار . محمد قنبری به عنوان فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان منصوب شدسردار 

 .این سمت بود

 

 حامد صابرباغی

 

دستگیر شده است و از محل نگهداری ( شنبهسه)به گزارش هرانا، حامد صابرباغی، دانشجوی سابق دانشگاه شریف دیروز 

 .او خبری در دست نیست

 

 لیال حسین زاده

 

دست به ( آبان ۱۶)طبق ادعای برخی منابع دانشجویی و حقوق بشری لیال حسین زاده، فعال دانشجویی از روز دوشنبه 

 .اعتصاب غذای تر زده است

 

 شهید آرمان علی وردی

 

شان موضوع واکنش نپخش مجدد فیلم اعترافات قاتالن شهید آرمان علی وردی منتشر شد و بی بی سی فارسی نسبت به این 

 .داد

 

 مهدی واحدی معاون دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبایی

 

نفر از دانشجویان دانشگاه  ۱۳۰مهدی واحدی معاون دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبایی در گفتگو با سایت خبری مدارا گفته 

 .اندالورودی مطلع شدهآنها از طریق تماس یا پیامک از ممنوع. عالمه طباطبایی ممنوع الورود هستند

 .پرونده انضباطی تشکیل شده و برای برخی رای بدوی صادر شده است« دانشجویان متخلف »برای برخی : وی افزود

 

 امیر کیومرث حیدری

 

گونه که جامعه انقالبی توقع دارد، با این مگسان اگر امروز آن: امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت

اگر روزی رهبر جمهوری اسالمی فرمان برخورد صادر کند، به طور . شود، اراده رهبر معظم انقالب استنمیبرخورد 

 .ها هیچ جایی در کشور نخواهند داشتقطع آن

 

 محمدباقر قالیباف



در  هالدین سعیدی، نماینده چابهار کمحمد باقر قالیباف رئیس مجلس در واکنش به ویدیوی خبرساز قطع میکروفون معین

گفت، اعالم کرده است که میکروفون نماینده چابهار قطع نشده بود، وقت اعتراض به اغتشاشات در زاهدان و خاش سخن می

 .ای بود که این زمان تمام شدتذکر دو دقیقه

 الدین سعیدیمعین

است گزاری ایسنا ضمن درخووگو با خبردر واکنش به قطع میکروفن خود در مجلس در گفت الدین سعیدی نماینده چابهارمعین

را قطع  شود میکروفندر فیلم نیز قابل مشاهده است که گفته می: »فیلم جلسه از سوی هیات رئیسه مجلس گفت« بازبینی»

این خیلی بد اخالقی است که میکروفون حین بیان تذکر قطع شود و از طرفی دیگر گفته شود که نه، ما این کار را . کنید

 .نکردیم

ز انگیزه من برای دفاع ا: نماینده چابهار در مجلس ایران شایعات درباره استعفای خود را رد کرد و گفت ن سعیدی،معین الدی

 .حق مردم به ویژه مردم حوزه انتخابیه نه تنها کم نشده، بلکه بیشترهم شده است

 حسین رونقی

 

منتقل شده و پدرش با نقل روایتی از سخنان رئیس حسین رونقی از فعاالن سیاسی و اجتماعی در روزهای اخیر به بیمارستان 

 .کشندرییس دادسرای اوین به حسین گفته است او را مانند بکتاش آبتین می: دادسرای اوین خطاب به پسرش گفته

 

 ترانه علیدوستی

 .اده استدر اینستاگرام خود تصویری بدون روسری منتشر کرد و نوشته زن، زندگی، آزادی را به زبان کردی نشان د

 

 دنیا مدنی

 من برای زن، زندگی، آزادی: دنیا مدنی، بازیگر سینمای ایران با انتشار عکسی بدون روسری از خود در اینستاگرم نوشت

 .خواهم جنگید و تو کم کم به این عادت خواهی کرد

 

 خزر معصومی

 

یاوش از س« وطن»اینستاگرام با بخشی از شعر خزر معصومی دیگر بازیگر ایرانی با انتشار عکس بدون روسری خود در 

های قلب باز کن، سرود شب سپاه عشق در پی است، شرار و شور کارساز با وی است، دریچه: کسرایی منتشر کرده است

 .رسدشکاف آن ز چار سوی این جهان، کنون به گوش می

 

 الهام افکاری

 

 .عاتی بازداشت شدالهام افکاری خواهر نوید افکاری از سوی نهادهای اطال

حسب رصد اطالعاتی توسط اداره کل اطالعات استان فارس، الهام : بازپرس ویژه دادسرای عمومی و انقالب شیراز گفت

افکاری که در جریان آشوب های اخیر عالوه بر تحریک و ترغیب و اغفال مردم به حضور در اغتشاشات فراخوان های 

 .سازماندهی کرده بود، در فرودگاه شهید دستغیب شیراز بازداشت شدمتعددی را با هماهنگی معاندین نظام 



 

 سردار حاجی زاده

 

زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در مراسم سالگرد شهید طهرانی مقدم از دستیابی ایران سردار امیر علی حاجی

 .به موشک بالستیک هایپرسونیک خبرداد

 

 مسیح علینژاد

او در توییتی نوشت که این . خبر داد« سازمان جهانی آزادی»فعال مدنی مخالف جمهوری اسالمی از تاسیس  مسیح علینژاد،

سازمان را به همراه لئوپولدو لوپز، از مخالفان حکومت ونزوئال و گری کاسپاروف، قهرمان پیشین شطرنج جهان و از مخالفان 

 .والدیمیر پوتین تاسیس کرده است

 

 

 قی نقدعلیاالسالم محمدتحجت

 

: فتگ« پرانیعمامه»شهر اصفهان در مجلس شورای اسالمی در واکنش به پدیده االسالم محمدتقی نقدعلی نماینده خمینیحجت
کنند بدانند نتیجه عملشان را خواهند عمامه پرانی از سر روحانیون بازی کردن با دم شیر است و کسانی که چنین کاری می

 .دید

نه »ا او ر: توصیف کرده است و با اشاراتی مذهبی به امام سوم شیعیان گفت« توطئه شیاطین»انی را پرآقای نقدعلی عمامه

 .«اش را پراندند بلکه سر را هم به همراه عمامه پراندند، اما روز به روز محبوبیت ایشان افزایش یافتتنها عمامه

 

 سرلشکر صفوی

 

در مراسم سالگرد شهید طهرانی مقدم خطاب به کشورهای جنوب خلیج  سرلشکر سید یحی صفوی مشاور عالی فرمانده کل قوا

 .فارس گفت که اگر در مسائل ایران دخالت کنند، تاوان آن را خواهند داد

 .هایشان یکی را انتخاب کنندوی با اشاره به این کشورها اما بدون نام بردن از آنها گفته است که بین امنیت و رسانه

ها شما کشورهای ضعیفی هستید و بدانید آمریکایی: »خطاب کرد و گفت« صحرا نشین»لیج فارس را دستکشورهای حاشیه خ

 «.کنند همانطور که از شاه ایران حمایت نکردنددر موقع خطر از شما حمایت نمی

 

 سرلشکر سالمی

 

دشمنان چند شبانه روز است که : آبان در مراسم سالگرد شهید طهرانی مقدم گفت 20سرلشکر سالمی فرمانده کل سپاه جمعه 

 .فرستند که پاسخ ندهیداند و از طریق کشورهای مختلف پیغام میباش درآمدهترسیده و به حالت آماده

 



 مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی

 

های اگر مردم معترضند، ضعف. حاکمیت و حکومت متولی خدمت به این مردم است: مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی گفت

های خودمان در اجرای عدالت و ضعف. دتان را نگاه کنید، به گردن دشمن نیندازید، نگویید که دشمن تحریک کرده استخو

 .ها نیست، برای این است که گرفتار هستندزنند به خاطر خارجیمردمی که امروز فریاد می. خدمات رسانی را ببینیم

زهی امام جمعه مسجد مکی زاهدان را به ر انقالب را با عبدالحمید اسماعیلهای ایران گزارشی از دیدار نمایندگان رهبرسانه

 .اندنقل از روابط عمومی دفتر نمایندگی رهبری منتشر کرده

و جوانانی که در خاش « بهارماجرای چاه»ها، در این مالقات امام جمعه مسجد مکی زاهدان با اشاره به بر اساس این گزارش

، درباره آنچه هشتم مهر در زاهدان رخ داده گفت بعد از اتمام نماز جمعه در این مسجد، «ار گرفتندمورد اصابت گلوله قر»

شود وقتی تیراندازی شروع می. صدای تیراندازی به صورت مسلسل شنیده شد و ادامه پیدا کرد و مردم سراسیمه شده بودند»

 .کنندای از جوانان به سمت پاسگاه رفته و سنگ پرتاب میعده

آن چیزی که مورد یقین است این بوده که این : »او روایت رسمی حکومت که به مقر نیروی انتظامی حمله شده را تکذیب کرد

توان پاسگاهی را که خود دارای مامور، سالح اند و با دست خالی نمیمردم نه قصد تصرف پاسگاه را داشته و نه مسلح بوده

 .و امکانات است تصرف کرد

 

 

 اعظمی، نماینده جیرفت هللاذبیح

ای با تاکید بر ضرورت استقالل دستگاه قضایی ایران گفته است که بیانیه هللا اعظمی، نماینده جیرفت، با انتشار اطالعیهذبیح

 .نماینده در درخواست اعدام برای سرکوب معترضان را امضا نکرده است ۲۲۷

 های فراقانونی که ممکننمایم که از ارائه درخواستوقی توصیه میبه نمایندگان و اشخاص حقیقی و حق: »آقای اعظمی گفته

است اصل استقالل قوه قضائیه را زیر سوال ببرد و نیز از هرگونه اقدامی که باعث سوء استفاده دشمنان این ملت و کشور 

 .«برای وارد کردن خدشه و شبهه به استقالل قوه قضائیه شود، خودداری کنند

هیچگونه درخواست از قوه قضاییه، بیانیه و متنی را مبنی بر برخورد و اعدام »لیل است که شخصا او گفته به همین د

را امضا نکرده « نماینده مجلس ۲۲۷معترضین، دانشجویان و نخبگان در حوادث اخیر بخصوص مورد معروف به بیانیه 

 .است

 

 هللا علیرضا اعرافیآیت

 

« پرانیعمامه»آباد در لرستان در واکنش به کنش اعتراضی ران در سفری به خرمهای علمیه ایعلیرضا اعرافی، مدیر حوزه
ها اند بدانند که عمامه روحانیت کفن آنبدخواهان اسالم و نظام که به عمامه روحانیت تعرض کرده: »های گذشته گفتدر هفته

در راه جانفشانی برای اسالم و انقالب جان  ایستد و شجاعانهروحانیت برای اسالم و برای فداکاری و غیرت می. خواهد بود

 .خواهد داد

 

 سید محمد خاتمی

 



دازی نه بران: مندان به مسائل سیستان و بلوچستان گفته استجمهور سابق در دیدار با جمعی از عالقهرئیس سید محمد خاتمی

 .کندتر و بیشتر میهای فروپاشی اجتماعی را پهنممکن است نه مطلوب ولی ادامه وضع کنونی هر لحظه زمینه

انتظار اینست که در برخورد با کسانی که : ست و گفتدان« کار درستی»آقای خاتمی برکناری فرمانده انتظامی زاهدان را 

 .شودشد که متأسفانه در برخورد با معترضان میکم سرعتی به خرج داده میمقصرند دست

 

 معصومه ابتکار

ت که نوشته اس« های کنشگری اعتراضی جوانانریشه»معصومه ابتکار، معاون پیشین رئیس جمهور در یادداشتی با عنوان 

همه حاوي هشدار »که در گذشته در خصوص جوانان از زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی صورت گرفته بود و مطالعاتی 

ها بیشتر از سوي بار اینكه نشنیدنو تاسف! اگر چه برخي شنیدند و برخي نه. و زنگ خطر به مسووالن وقت بوده است

 «.گاهي جامعه را دارندرساني و آهایي بوده كه مسوولیت اصلي اطالعها و ارگاندستگاه

هاست از جامعه عقب افتاده و با حکومت سال»و « داندها، بلکه کل حاکمیت را ناکارآمد مینسل جدید نه دولت»به نوشته او 

 .«ای را برای خویش پدید آورده استبه رسمیت نشناختن تحوالت طبیعی اجتماعی، اکنون معضل خودخوانده

 

 علی دایی

 

اینستاگرام خود اعالم کرده است که دعوت رسمی فیفا و فدراسیون فوتبال را برای حضور در جام جهانی قطر علی دایی در 

 .رد کرده  تا در این روزها در کنار مردم باشد

در این روزها که حال دل اکثر ما خوب نیست، به دعوت رسمی فیفا و فدراسیون فوتبال : »علی دایی در اینستاگرامش نوشت

حضور در جام جهانی به همراه همسر و دخترانم جواب منفی دادم، که کنار شما در میهنم باشم و همدردی خود را  قطر برای

 .«اند اعالم کنمهایی که عزیزان خود را در این روزها از دست دادهبا تمام خانواده

 

 رضا پهلوی

 

 ۹۸تصاب و اعتراض در سالگرد اعتراضات آبان هایی که برای اعرضا پهلوی روز گذشته در پیامی ویدیویی، از فراخوان

 .منتشر شده حمایت کرد

 

 بیل کلینتون رئیس جمهور اسبق آمریکا

، در پیامی ویدیویی از معترضان در ایران و خیزش (میالدی ۲۰۰۱تا  ۱۹۹۳)بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق آمریکا 

 .شان حمایت کردانقالبی

و درباره حقوق ( حجاب اجباری)این جنگ فراتر از روسری : را تحسین کرد و گفت او در این ویدیو شجاعت مردم ایران

به درخواست جامعه جهانی برای توقف ربودن تظاهرکنندگان و آزادی تمامی زندانیان سیاسی . اولیه و حق حرف زدن است

 .آزادی برسیدشوم و تاکید می کنم ما هر زمان طول بکشد در کنار شما خواهیم ایستاد تا به ملحق می

 

 



 

 اخبار سران قوا

 هللا رئیسی با تعلل وزارت بهداشت در تامین داروبرخورد شدید آیت

کاری و ضعف شدید وزارت بهداشت در تامین داروی مورد نیاز کشور انتقاد جمهور در جلسه هیئت دولت نسبت به کمرئیس

 .کرد

اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته که هرام عینهللا رئیسی در جلسه هیئت دولت با خطاب قرار دادن بآیت

ید غصه خوریم باگوییم که دشمن است اما وقتی از نیروی خودی ضربه میسی و اینترنشنال ضربه بخوریم می.بی.اگر از بی

 بیوتیک یک داروی ساده چرا باید داروخانه ها را بگردند؟ مردم به خاطر آنتی. خورد

 .خانه به شدت انتقاد کرده استهللا رئیسی نسبت به عدم تخصیص ارز این وزارتپاسخ به انتقاد آیتاللهی در عین

 .ها از وزارت بهداشت بوده استکاریهللا رئیسی در این جلسه ادعای وی را مورد بررسی قرار داده و معلوم شده که کمآیت

با ( ع)اروهای انتی بیوتیک پس از ایام راهپیمایی اربعین حسینی دهد که وزارت بهداشت نسبت به تامین دها نشان میبررسی

 .تاخیر قابل تاملی اقدام کرده و به همین دلیل این داروها کمیاب شده است

 هللا رئیسی درباره بازیکنان تیم ملیدستور آیت

 .ان تیم ملی اقدام شودها و انتقادات و ابهامات بازیکنهللا رئیسی دستور داده است که نسبت به رفع نگرانیآیت

هللا رئیسی رئیس جمهور اخیرا به مسئوالن وزارت ورزش برای گفتگو و بازگشایی ها حکایت از این دارد که آیتشنیده

 .دستور دادند... های اخیر و های ذهنی بازیکنان تیم ملی فوتبال در خصوص آشوبگره

وگوی رو در روی اعضای تیم ملی فوتبال ایران با کارشناسان نه گفتهللا رئیسی از مسئوالن وزارت ورزش خواسته تا زمیآیت

 .های ذهنی آنان نسبت به مسائل داخلی کشور حل و فصل شودنظران مسائل امنیتی را فراهم کنند تا هرگونه گرهو صاحب

 کنیمرئیسی درخواست برگزاری رفراندوم بدهد، استقبال می

 :عنابستانی، نماینده مجلس

 کنیمیسی درخواست برگزاری رفراندوم بدهد، ما در مجلس استقبال میاگر رئ 

 موافقم که طلسم را بشکنیم و در یک مسئله مهم رفراندوم برگزار کنیم 

 حجاب جزء اصول قانون اساسی و الیتغیر است؛ امکان ندارد درباره آن رفراندوم برگزار شود 

 چه موضوعی از برجام باید رفراندوم برگزار کنیم؟ برجام، یک دو دو تا چهارتای مشخص است؛ برای 

 آقاي قالیباف به فكر ایران بدون دزد باش تا جهان بدون امریكا

 مجید مرادی: سجام نیوز

 .جای زیباتری است جهان بدون آمریکا: قالیباف

با پوزش از همه کامیون داران که معموال شعرهای زیبای سبک هندی را انتخاب می  -چه کسی این جمله پشت کامیونی را

اما این قدر می دانیم که آمریکا اگر شیطان هم باشد نمی توان . یاد آقای سردار خلبان دکتر قالیباف داده است نمی دانیم -کنند 

 .زیرا آفرینش الهی حیات ابدی شیطان را اقتضا کرده است. وجود شیطان زیباتر دانستجهان را بدون 

 !چهانی زیبا برای مردم ایران بسازید. آرزوی جهان بدون ایاالت متحده آمریکا را نکنید 

ر زندان هستند آمریکا به اندازه غارت گران بیت المال که بخشی از آنان برای اختالس های هزاران میلیاردی اشان اکنون د

 .برای ما خطر ندارد



ایران بدون دزد و اختالس گر و بدون ! به جای فکر کردن به جهان بدون شیطان به فکر ایران بدون دزد باشید آقای قالیباف

 .مدیران بی سواد و بی عرضه و نادان قطعا ایران بهتری است

 اظهار امیدواری قالیباف برای تغییرات الزم در حکمرانی

وارم هرچه زودتر امنیت در کشور بصورت کامل تثبیت شود تا تغییرات مشروع و الزم به سمت حکمرانی نو در امید

 .های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسالمی آغاز شودعرصه

 به خنده های سران قوا نگاه نکنید

ب به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه با تحکم برخورد آقای قالیباف در چند مورد از جمله خطا: محمد مهاجری

صرفنظر از اینکه شاید این رفتار از روی عادت باشد اما نشان دهنده آن هم هست که می خواهد نقص مدیریتی آقای .کرد

 !پشت پرده خنده های روسای قوا در جلسات رسمی،خبرهای دیگری هم هست.رئیسی را جبران کند

 ی گفتگو یه سری به زندان اوین بزنآقاي اژه ای برا

ترین دوستترین و باسوادترین و میهنبا منطقی گفتگو#  اگر قصد. ق، باسالم.ریاست محترم ق :حسین دهباشي

ته شناس و کارگر و معلم و بازنشسساز و وکیل و جامعهساز و مستندساز و ترانهنگار و فیلماعم از روزنامه)فرهیختگان کشور 

 !زندان اوین! اندبسیار در دسترس. را دارید( آموز و دانشجو و استاد دانشگاهو دانش

 آقای اژه ای برخورد های خشن بحران را بحرانی تر می کند

 آقای اژه ای برخورد های خشن و حکمهای سنگین قضایی بحران را بحرانی تر می کند: فاضل میبدی

 حرف جوانان را بشنویم، واقعیتها را ببینیم

 ده گفتگو با مخالفین و معترضین چه شد؟وع

 نواصولگرایان می خواهند اصالح طلب بدلی شوند/ حرفهای دیرهنگام قالیباف  

 : 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 

میان اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف را باید چگونه تفسیر کرد؟ او که احتماال و به زودی توسط جریان  امیدواری دارد اما این

ه گرفتن ای برای نادیداقدامات تروریستی دشمنان ایران، نباید بهانه»ها نواخته میشود، گفته است که پایداری و سوپرانقالبی

دارند و نمی دانند این « اعتراض»ا او حقیقتا به اینکه بخشی از جامعه آی.« خواهانه جمعی از مردم شوداعتراضات اصالح

اعتراض را کجا و چگونه بیان کنند، باور دارد؟ آیا او به اینکه این جامعه معترض به دنبال تخریب نیستند و آنطور که او گفته 

 هستند باور دارد؟« اصالح خواه»

اصالح »بودن مردم حرف بزند، بلکه با تغییر واژه آن را « اصالح طلب»ت دقت کنید که قالیباف حتی جرات نکرده از عبار

پس از برقراری امنیت و آرامش سراسری، تدبیر و هوشمندی مردم در همراهی »او همچنین گفته است که . می نامد« خواه

ئوالن است که پاسخ بصیرت ها شود؛ در آن زمان، نوبت مسای برای پرهیز در تغییر رویهنکردن با اغتشاشات نباید بهانه

های حکمرانی اقتصادی، حکمرانی فرهنگی، مردم را با اقدامات الزم در کارآمدسازی و برطرف کردن نقاط ضعف در حوزه

 .«حکمرانی اجتماعی و حکمرانی سیاسی بدهند

شنتر به عبارت رو. است پیوند زده« آرامش سراسری»نکته اینجاست که او تغییر در رفتار حاکمیت را به بعد از برقراری 

این روزها . وعده ای داده است که زمانش مشخص نیست، شرایط اجرایش مشخص نیست و اساسا خود وعده روشن نیست

همانطور که رئیسی را هم هیچ کس در خیابان به حساب نمی آورد، قالیباف را هم با وجود آنکه تالش کرده تا خودی نشان 

بنشیند  بیشتر« سوپرانقالبی ها»ا او احتماال تالش می کند تا اگر در چشم مردم نمی آید، در دیده ام. دهند، هیچ انگاری می کنند

 .و حرفهایی بزند که آنها با آن مخالفند

سید علی خان محمدی سخنگوی »مردم می گفت، « اصالح خواهی»به عنوان مثال دقت کنید که در همین روز که قالیباف از 

که می توان گفت بسیاری از نارضایتی ها و فشارها ناشی از عملکرد او و رئیسش در « هی از منکرستاد امر به معروف و ن



کشف حجاب در قانون ما جرم است و ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز از : »ستاد امر به معروف است می گوید

بعد از آرامش سراسری « تغییر رویه ها»عده به عبارت روشنتر قالیباف و.« مواضع خود در مورد حجاب کوتاه نخواهد آمد

 .را به چشم مردم فرو می کنند تا خیاالت برشان ندارد« کوتاه نخواهیم آمد»می دهد اما مسئوالن این امر فرمان 

گوید طلبه نباید دست به خشونت لعنت خدا بر عمامه به سری که می: »و یا از سوی دیگر حجت االسالم پناهیان فریاد می زند

 «زندب

 به باور آنها خشونت« خشونت در ذات او نشسته است»اساسا طلبه باید طوری رفتار کند که نشان دهد  بله از نظر پناهیان

 .باید آنقدر زیاد باشد که طرف مقابل را مرعوب کند

در این شرایط قالیباف از چه جایگاهی برخوردار است که وعده می دهد؟ قالیباف حتی جرات ندارد به روشنی اعالم کند که 

بستن فضای مجازی و طرح صیانت موافق است یا مخالف؟ او به خوبی می داند که اگر در مقابل سوپرانقالبی ها بیش آیا با 

از همین رو به دادن وعده ای کوتاه اکتفا می . برای آنها آماده کند« عیسی شریفی»از این حرف بزند، باید جوابی در مورد 

 .هد بردکند و بعد به اقامت گاه امن و سکوت پناه خوا

 تاکید بر حضور مسئوالن بین جوانان در جلسه سران قوا

جمهوری، لزوم تسریع در تقدیم برنامه هفتم توسعه کشور از طریق در نشست امروز سران سه قوه به میزبانی رئیس: ایسنا

 .سازمان برنامه و بودجه به دولت و مجلس مورد تاکید قرار گرفت

های مختلف قوای سه گانه را در اجتماعات مردمی همچنین حضور همه مسئوالن در رده سران قوای مجریه، مقننه و قضاییه

 .بویژه جوانان، ضروری خواندند

تر و تالش مضاعف و هماهنگ برای برطرف کردن گانه برای پیگیری جدیدر این نشست تقویت همکاری و تعامل قوای سه

 .ها مورد تأکید قرار گرفتمشکالت و کاستی

 به نمایندگی از مجلس پیگیر رفع فیلتر اینستاگرام و واتساپ استقالیباف 

 دهدفیلترینگ به این صورت جواب نمی/ مجلس به دنبال برداشتن فیلترینگ است: احمد نادری

آقای قالیباف به  : نادری عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی امروز در جمع دانشجویان دانشگاه تهران گفته احمد

 .ودهای جدی مطرح شده که باید فیلترینگ برداشته شنمایندگی از مجلس پیگیر رفع فیلتر اینستاگرام و واتساپ است و بحث

کل که فیلتر به این شم است اما بحث ما چیز دیگری است مبنی بر اینما هم معتقدیم بخشی از کسب و کارها در اینستاگرا

 ایلنا./ دهد و باید سیاست جدیدی اتخاذ کردجواب نمی

 مجلس دوسِت دلسوز دولت است: قالیباف 

ولت د دنبال بازنمایی اختالف بین قوا هستند باید بدانند که مجلس حمایت دلسوزانه ازکسانی که از پیگیری نظارتی مجلس به

 .داندعنوان دوست دلسوز، وظیفه خود میرا به

ها و پاسخگویی دولت در فضای شفاف و در پیشگاه ملت فرصتی برای گزارش عملکرد، ارائه راه حل ها، جبران کاستی

 .باشدسرعت بخشی به اقدامات دولت می

 روایت محسن رضایی از شنود تلفن و قتل پسرش در دبی 

 :ی از خاطرات محسن رضایی معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی را منتشر کرده استخبرگزاری فارس بخش 

سعی کن از طرف اسرائیلی اطالعاتی درباره سرنوشت : »به او گفتم. آن زمانی که پسر من احمد در دبی بود، از آنجا تلفن زد 

 .«حاج احمد متوسلیان به دست بیاری

 «.کنمچشم، تالشم رو می: »او گفت 

 .«نمها را بهش منتقل کیکی رو بفرست که اون. من تونستم اطالعات مهمی به دست بیارم: »بعد تماس گرفت و گفت چند وقت



های به بچه... نه : »گفت.« گم توی دبی بیان سراغت و اطالعاتت رو بگیرنهای وزارت اطالعات میبه بچه: »گفتم 

 .«اطالعات سپاه بگو بیان

 .«خورهوزارت ارتباط داشتی، این جوری به مشکل میچون تا به حاال با : »گفتم 

احمد . بهتر است در مالزی قرار بگذاریم. شود در دبی قرار گذاشتهای بخش خارجی وزارت اطالعات گفتند که نمیبچه 

د گیر نیاورده ظاهراً احمد هیچ اطالعاتی از حاج احم. ها آمدند اینجاآن. ها دیدار کرد و اطالعاتش را دادرفت مالزی، با آن

 .موشکی ما داشت بود، ولی اطالعات مهمی از برنامه

 .«ها رو بزننجا کنه، اونهاش رو جابهخوان به محض اینکه ایران بخواد موشکها میاسرائیلی: »او گفته بود 

های متوجه شدم تلفن من. که دیدیم چند وقت بعد شهید حسن طهرانی مقدم را زدند و روز بعد، پسر من احمد را در دبی کشتند

 «.شده استمن و احمد شنود می

 اظهارات محسن آژینی. 

 بررسی علل هجمه به رهبری در یک هیئت اندیشه ورزی

 مهمترین علل هجمه به رهبری نظام چیست؟

گانه ی بیهابرخی از کارشناسان یکی از مهمترین علل هجمه به رهبر انقالب در اغتشاشات اخیر را شانتاژآفرینی های رسانه

 .های اطالعاتی و امنیتی آن ها می دانندو سرویس

این کارشناسان گفته اند که جریان ضد انقالب در سال های اخیر به فاصله اندکی پس از فرمایشات عمومی رهبر انقالب اقدام 

 .به تولید محتوایی علیه این فرمایشات با هدف تضعیف نقش و جایگاه رهبری در جامعه ایران می کند

به گفته این کارشناسان، مهمترین ماموریت رسانه های فارسی زبان ضد انقالب این است که تصویرسازی مخدوش و غیرواقعی 

آن ها در این تصویرسازی جعلی تقال می کنند که رهبری نظام را عامل اصلی وضعیت موجود . از رهبری نظام ارائه کنند

القا می کنند که رهبری عامل محدودیت ها در فضای مجازی، توقف فعالیت تلگرام، این رسانه ها این گونه . کشور معرفی کنند

 .اینستاگرام و مباحثی مانند فیلترینگ بوده است

 انتقاد کارشناسان از مدیریت رسانه ملی در مواجهه با اغتشاشات اخیر

د که برخی از ناکارآمدی ها مهمترین علل برخی از کارشناسان با اشاره به این که ریشه یابی اعتراضات مردمی نشان می ده

 .این اعتراضات بوده است، بر اهمیت و نقش اثرگذار رسانه ها در فضای جنگ رسانه ای اخیر تاکید کرده اند

 صدا و سیما هیچ. این کارشناسان معتقدند که رسانه ملی در فضای جنگ رسانه ای کارآمدی و توانمندی قابل توجهی ندارد

 .هش دامنه اغتشاشات اخیر و فتنه های گذشته نداشته استتاثیری در کا

اما  .به گفته این گروه از کارشناسان وضعیت رسانه ای کشور به گونه ای است که می توان گفت تقریبا یکدست شده است

 .اغتشاشات اخیر نشان داد که در صورت مواجهه با یک بحران به صورت هماهنگ و اثرگذار نقش آفرینی نمی کنند

این کارشناسان با انتقاد از مدیریت برخی از شبکه های تلویزیونی صدا و سیما گفته اند که حضور برخی از افراد در این 

 .ادبیات کلی صدا و سیما هیچ سنخیتی با نظام و انقالب ندارد. شبکه ها به تنهایی برای اغتشاش و ایجاد آشوب کافی است

 به شبهات تحرک بیشتری داشته باشددفتر رهبر انقالب برای پاسخ گویی 

فتر این کارشناسان معتقدند که د. برخی از کارشناسان خواستار تحرک بیشتر دفتر رهبر انقالب در مواجهه با شبهات شده اند

رهبری باید نقش کارآمدتری نسبت به تبیین چرایی انتصابات و همچنین عملکرد دستگاه های زیرمجموعه دفتر رهبری ایفا 

 .کند

این گروه از کارشناسان گفته اند که جریان انقالبی و دفتر رهبری باید به شبهات مطرح شده در جامعه نسبت به چرایی انتصاب 

 .پاسخ دهند–-با توجه به رفتار و گفتار قابل تامل وی در سال های اخیر –-محمود احمدی نژاد 



هزار نیروی  13فاقد کارآمدی و توانمندی در مدیریت نزدیک به این کارشناسان همچنین معتقدند که مدیریت کالن رسانه ملی 

 .باید در این باره به برخی از شبهات پاسخ های مستند و متقن ارائه کرد. سازمان صدا و سیما است

 تخریب رهبری همواره در دستور کار دشمن بوده است

یک هیئت اندیشه ورزی مرکب از جمعی از اصحاب  آژینی معاون فرهنگی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب در نشستی با

بلکه این موضوع از سال ها قبل در دستور کار دشمن قرار . رسانه گفته که موضوع تخریب رهبری موضوع جدیدی نیست

ه های وابسترسانه. رهبری ، خانواده ایشان و از جمله حجت االسالم مجتبی خامنه ای درکانون تهاجمات دشمن بوده اند. دارد

 .به دشمن برای تخریب و شبهه افکنی از انواع روش ها استفاده می کنند

 چرا دشمن مستقیما به سوی رهبری نشانه گیری کرده است؟

هایی که در جریان آشوب ها و اغتشاشات اخیر علیه رهبری صورت گرفته و هنوز هم ادامه اما نکته مهم این است که تخریب

رها عمدتا به رهبری برمی گردد و افراد و شخصیت های سیاسی و چهره های نظام را شامل شعا. دارد، بی سابقه بوده است

البته آن مواقع هم . و قبل از آن همین است 88،  96،  98هایی اغتشاشات اخیر با اغتشاشات سال یکی از تفاوت. نمی شود

ه این دهد کاین نشان می.ین کیفیت وکمیت نبوده استشعار علیه رهبری سر داده شد اما هیچ وقت در این حجم و این اندازه با ا

 .شده در اغتشاشات اخیر برنامه ریزی شده استهجمه و حمله به رهبری نظام  به صورت هدفمند و حساب

 .اما علت یا علل آن چیست؟ به نظر من مهمترین علت آن به تفاوت ماهیت این اغتشاشات با اغتشاشات سابق بازمی گردد
اساسی آن این که هدف این  ولی یک تفاوت. تشابهاتی هم دارند. های ماهوی دارندیر و گذشته یک تفاوتاغتشاشات اخ

های این ماجرا با یکی از تفاوت. ای انجام شده استاغتشاشات براندازی نظام است و اغتشاشات هم بر اساس یک طرح آماده

تی بنزین گران شد اغتشاشی هم انجام شد طبیعی و قابل پیش بینی مثال در ماجرای بنزین وق. ماجراهای قبلی همین نکته است

ای با سبد هزینه خانوار و با وضع به خاطر این که بنزین یک محصول استراتژیک است که ارتباط بسیار گسترده. هم بود

ی از هزینه ها هم شود برخوقتی بنزین گران می. شودچون مستقیما به موضوع حمل و نقل مربوط می. معیشتی مردم دارد

بنابراین هر کجا که افزایش قیمتی صورت می گیرد، شاهد . گذاردافزایش می یابد و تاثیراتی روی سایر خدمات و کاالها می

 .اعتراضات کم و زیاد هستیم

داد که اگر آن جریان شکست بخورد پشت سرش یک مقدمات هم نشان می. انتخاباتی برگزار شد 88یا در ماجرای سال 

اصال خیزی که جریان اصالح طلب، موسوی و کروبی برداشته بودند، اغتشاشاتی هم قابل پیش . غتشاشاتی بروز می دهدا

البته دشمن همواره مترصد است که به انقالب ضربه .طراحی بیرونی نداشت بلکه ناشی از یک حادثه داخلی بود. بینی بود

 .بزند یا دنبال براندازی است

 1401رای شکل گیری یک اغتشاش بزرگ در مهرماه تدارک سنگین دشمن ب

این نکته هم مبنای تحلیلی و هم مبنای خبری . ولی این ماجرای اخیر بر اساس یک طرح قبلی آماده شده صورت گرفته است

گزارشات این هم بر اساس . هایشان فرمودندرهبری هم در تحلیل. دهدهای اطالعاتی این را کامال نشان مییعنی یافته.  دارد

بینی کلی کرده ، یک پیش1400های اواخر سال نهادهای اطالعاتی ما هم که در گزارش. دقیقی است که به ایشان رسیده است

هایش هم از ابتدای سال به وجود زمینه. به ویژه در نیمه دوم سال شاهد یک اغتشاشاتی هستیم 1401بودند که در سال 

ت اما اصل حرک. ی، صنفی در قشرهای مختلف می تواند زمینه ساز اغتشاش باشدیعنی مشکالت اقتصادی، معیشت.آیدمی

 .ها استمربوط به مهرماه  زمان بازگشایی مدارس و دانشگاه

اجتماعی که محصول سال های  هایی که از قبل وجود آمده است یعنی کاهش سرمایهطرح هم این بود که با توجه به زمینه

ای که وجود دارد، اعتراضاتی یی که در اقشار مختلف مردم به وجود آمده است و مطالبات انباشتههامتمادی است و نارضایتی

های مخفی پشت صحنه همه انجام شود تا حادثه سازماندهی. ها شودگیریسازی و شبکه سازی ها و ارتباطزمینه. شکل گیرد

ت بعد بقیه مردم پش. ها و مدارس باشندانقالب دانشگاه بزرگ در مهرماه کلید بخورد و به قول خودشان موتور حرکت به سوی

ترین موتور حرکت، قشر قوی. هایی دارد که شاید در کشورهای دیگر هم همینطور باشدجامعه ما ویژگی. سر آنها بپیوندند

اه اگر این ها ر. دترین موتور هستناینها قوی. جوان و نوجوان هستند که عمدتا در دانشگاه و آموزش و پرورش متمرکز هستند

 .ها به آن ها می پیوندندبیفتند به راحتی صنوف دیگر و خانواده

چون معلوم نبود که چنین . این ماجرا در طرح آنها پیش بینی نشده  بود. اما ماجرای مهسا امینی قبل از مهرماه اتفاق افتاد

 .ن اتفاق ظرفیت باالیی برای شروع ماجرای بزرگ دارداین اتفاق وقتی رخ داد، آن ها احساس کردند که  ای. افتداتفاقی می



هسا آیا ماجرای م. خواستند با مهر با بازگشایی شروع کنند ولی شهریور که این اتفاق افتاد آن ها را به شتاب انداختآنها می

ی های اطالعاتنی گزارشیع. ریزی شده نبودریزی شده بود؟ این اثبات شد که ماجرای مهسا برنامهامینی طراحی شده و برنامه

 .ریزی و طراحی شده بودهم فراجا و هم وزارت اطالعات و سپاه اثبات کرد که هیچ شاهد و دلیلی وجود ندارد که این برنامه

 بخش دوم اظهارات آقای آژینی

 

 نیروی انتظامی به موضوع بدحجابی و بی حجابی کمتر ورود می کرد

هایی که شکل گرفته بود، کمتر به موضوع بدحجابی و ها قبل به دلیل واکنشمدت نیروی انتظامی از. این یک حادثه بود

نیروی . آوردندهای این نیرو فشار میاما به هر حال برخی از مراکز نسبت به انجام ماموریت. کردحجابی ورود میبی

 این. پرداختشهر به این ماموریت میانتظامی هم برای خروج از این فشارها با به کارگیری تعدادی ون در برخی از نقاط 

 .اقدامات در دوره فرماندهی سردار احمدی مقدم هم صورت گرفته بود

 های مختلف در جامعه به تکاپو افتاددشمن برای فعال سازی گسل

فی نماجرای مرگ مهسا امینی سبب شد تا جریان ضد انقالب با سواستفاده از این موضوع و همچنین سواستفاده از ذهنیت م

ایجاد شده برای برخی از مردم نسبت به نیروی انتظامی و مبارزه با بدحجابی، فضای جامعه را به سمت آشوب و اغتشاش 

توانست می -با توجه به فاکتورهایی مانند جنیست، جوانی و اهل سنت بودن وی –به باور دشمن پدیده مهسا امینی . هدایت کند

 .گسل اجتماعی را در جامعه ایران فعال کندگسل زنان،  گسل اقوام، گسل مذهبی،

آن ها با حضور سریع در بیمارستان و . خبرنگار نما از روزنامه شرق و اعتماد هم قابل تامل است 2در این ماجرا، نقش 

 .های خارجی ارسال کردندها و تصاویری را تهیه و برای رسانهمحل زندگی وی فیلم

 توهم دشمن برای براندازی نظام

تحلیل دشمن بر این بود که شرایط اجتماعی . دهد که اغتشاشات اخیر برای براندازی نظام طراحی شده بودها نشان میبررسی

مثال تصور دشمن این بود که موضوع حذف ارز ترجیحی و جهش نرخ تورم، مشکالت معیشتی را برای . کامال اماده است

بنابراین اگر جرقه ای به مردم زده شود، آن ها فعال . اندین اتفاق غافلگیر شدهمردم به وجود آورده و نظام و دولت در برابر ا

 .شوندمی

 چرا رهبری نظام هدف قرار گرفته است؟

وقتی .اما این که چرا رهبری در جریان این اغتشاشات هدف اصلی قرار گرفته است؟  برای این که هدف براندازی است 

 .م و راس نظام می روندهدف براندازی باشد به سراغ قله نظا

شروع کردند، ابتدا به سمت آمریکا و اسرائیل  1342حرکت خود را از سال ( ره)اگر به خاطر داشته باشید، وقتی که امام

اصال ملت کاری به نخست وزیر ها و دولت ها و حتی ساواک نداشتند .  نشانه رفتند و به تدریج شاه را مورد خطاب قرار دادند

 .شدبه سمت راس قله حکومت هدایت می و همه شعارها

خواهد در کشوری براندازی کند، یعنی انقالب و دگرگونی ایجاد بنابراین این یک تئوری است که هر حرکتی و جنبشی که می

 .کند، باید راس ان نظام را هدف بگیرد

 .ارداند و ماجرا هنوز تمام نشده و ادامه ددر این ماجرا هم  راس نظام را هدف گرفته

 پروژه دشمن برای براندازی ایران شکست خورده است

تحلیل آن ها هم این است که اگرچه ما . البته پروژه دشمن و ضد انقالب برای براندازی در ایران با شکست مواجه شده است

 .در این مرحله شکست خوردیم اما همچنان زمینه های براندازی وجود دارد

فرمایشات اخیر خود اشاره کردند که این اغتشاشات حاصل یک جنگ ترکیبی دشمن علیه همچنان که رهبر انقالب هم در 

 .انقالب و نظام بوده است



 

 

 

 مهمترین زمینه داخلی برای سواستفاده دشمن ناکارآمدی ها است

ول طرح دشمن اگر زمینه های داخلی نبود، همان روزهای ا. البته دشمن از یکسری زمینه های داخلی هم استفاده کرده است

 .کشیدشکست خورده بود و شاید دو ماه طول با این همه تخریب و شهید و هزینه و ضرر و زیان طول نمی

ما در حکمرانی اشکاالت زیادی . یعنی حکمرانی ما ایراد دارد. اما زمینه های داخلی چیست؟ یکی همین ناکار امدی ها است

االت بلکه از همان جا اشک. یعنی نباید رهبری و بیت رهبری را هم مستثنی کرد. داریم که این اشکاالت هم از صدر تا ذیل است

ناکارامدی های زیادی داریم و خوب البته . وجود دارد تا ذیل در همه الیه ها و مراحل ما اشکاالت و عیوب اساسی داریم

وجود دارد که اصل  -انجام داده استکه دولت اقای رئیسی در مورد ارز ترجیحی  -یکسری مسائل مانند اصالحات اقتصادی 

 .کار صحیح است اما نحوه اجرا اشکاالتی دارد

واقعیت این است که اجرای این طرح اثار وسیع تورمی روی معیشت مردم گذاشت و نارضایتی عجیبی را ایجاد کرد که اصال 

 .بی سابقه بود

 

 

 انتصابات رهبر انقالب همراه با پیوست کارشناسی و مشورتی است

هایی که با دفتر رهبری مرتبط هستند، باید گفت که  اما درباره برخی از انتقادات نسبت به عملکرد برخی از نهادها و مجموعه

با این که خود روی مسائل . اوال رهبر انقالب  در مورد انتصاباتی دارند، کامال معتقد به کار کارشناسی و مشورت هستند

مه هم بیشتر است اما به دلیل بدون استثنا همه مسائل را به کار کارشناسی و کار مشورتی اشراف دارند و اشراف ایشان از ه

بخش . یعنی همه بررسی ها آن جا انجام می شود. مجموعه معاونتی در دفتر نقطه اصلی این ارجاعات است. ارجاع می دهند

ارشناسی و مشورتی از کانال معاونت درصد کارهای ک 80ولی شاید . کنندهای دیگر هم به صورت تخصصی فعالیت می

 .شودبررسی انجام می

نگاه رهبری این نیست که مسئولیت ها اوال پنج ساله . شوندانتصاب روسای صدا و سیما همه براساس یک فرایند انتخاب می 

 2توانی دارد در  یک فرد مدیر هر ابتکاری و هر. علتش هم روشن است.دوره یعنی یکبار تمدید شود 2باشد و ثانیا حداکثر 
 5رهبر انقالب برخی از مدیران را پس از . بنابراین بهتر است یک چرخشی ایجاد کنیم. کندسال پیاده می 10سال و  5دوره 

فصلی یک فرایند م. در مورد صدا و سیما هم فرمودند که نسبت به رئیس بعدی بررسی کنید و نظر دهید. سال تغییر می دهند

ه تمام افرادی ک.نظرات مکتوب و شفاهی گرفته می شود. شودوگو میگفت د مختلف که صاحب نظرند،طی می شود و با افرا

نقاط قوت و ضعف .گیرنددر یک فهرست قرار می -هم از داخل سازمان و هم از بیرون سازمان  –شرایط اولیه را دارند 

ولی در مورد انتصاب . شودامع تقدیم رهبری میآنها بررسی شده و در نهایت در یک گزارش جها و عملکردهای قبلی آن

دا چون سازمان ص. البته نظر درستی هم بود. اقای جبلی نظر رهبری این بود که فرد رئیس از بیرون سازمان انتخاب نشود

ن ایو سیما یک سازمان خیلی پیچیده ای است و اگر فردی درون آن کار نکرده باشد به زمان قابل توجهی نیاز دارد تا با 

چون او هم . مثال اقای دکتر رحمانی هم جزو بررسی های ما بود. البته افراد دیگری هم در فهرست بودند. سازمان آشنا شود

 .سال ها تجربه حضور در این سازمان را داشت

ی ارائه ارشبلکه گزینه ها را بررسی می کنیم و گز. روش ما این نیست که فردی را به رهبری به عنوان رئیس پیشنهاد دهیم

کنند احیانا شاید شناخت شخصی هم نسبت به بعضی از افراد دارند  و نسبت به بعضی ایشان گزارش را مطالعه می. می دهیم

 .مثال نسبت به اقای جبلی شناخت شخصی نداشتند ولی درباره آقای ضرغامی شناخت قبلی داشتند. ها ندارند

ها با یکدیگر اقای جبلی را  با وجود ضعف هایی که او در و مقایسه گزینه رهبر انقالب پس از  بررسی گزارش ارائه شده

از نظر رهبری آقای جبلی بیشترین امتیاز را در مقایسه با افراد . اداره سازمان دارد، نسبت به بقیه گزینه ها ارجح دانستند

 .گرفتندپیشنهادی دیگر می



اقای  .بب شد تا رهبری نسبت به انتصاب آقای جبلی تصمیم گیری کنندبنابراین هم گزارشات دفتر و هم گزارشات بیرونی س

تحصیالت وی مرتبط با کار رسانه و . های مختلف سیاسی و برون مرزی سازمان دارد جبلی سابقه طوالنی در معاونت

 ن رهبری مصلحتبنابرای. در مدیریت های قبلی به ویژه در حوزه برون مرزی موفقیت هایی هم داشته است. ارتباطات است

 .دانستند که وی را منصوب کنند

 بخش نبوده استعملکرد رئیس سازمان صدا و سیما رضایت

سبت به ن. متاسفانه ارزیابی ها نسبت به عملکرد یک ساله آقای جبلی در مدیریت سازمان صدا و سیما در مجموع مثبت نیست

 .سنگینی وجود دارداقدامات وی در حوزه سیاسی، خبر و سیما نقد های اساسی و 

 .دهد که صدا و سیما ضعف اساسی داردمقایسه عملکرد تیم قبلی و تیم جدید در مواجهه با اغتشاشات نشان می

ما را پر چه که  انتن سیآن. بینیداز طرفی شما تقریبا هیچ برنامه یا فیلم و سریال جذابی که بتواند مخاطب را جذب کند، نمی

این  .ما خیلی در این باره نگرانیم.رسد که در یک سال اخیر تولید کامال تعطیل استبه نظر می. است کرده همان تولیدات قبلی

 .دهیم و ایشان در جریان امور هستندموارد را هم به صورت مرتب به رهبری گزارش می

 بهترین گزینه رهبر انقالب برای انتصاب رئیس جدید شورای سیاستگذاری

حاج علی اکبری به عنوان رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه باید گفت که انصافا وی گزینه مناسبی درباره انتصاب آقای 

های وی در مقایسه با سایر ائمه جمعه تهران خطبه. یعنی جزو انتصابات قوی و مناسب رهبری از جهات مختلف است. است

 .اشمی نبوده استهای رهبری و اقای هالبته در حد خطبه. تر استتر و مطلوبکیفی

شما در جریان گزارش . اقای حاج علی اکبری بنا به امر رهبر انقالب با رویکرد تحولی به حوزه نماز جمعه ورود کرده است

ئمه ا. تحول و تغییرات اساسی را در حوزه نماز جمعه ایجاد کرده است. مرتب جلساتی را با وی داشته ایم. کار وی نیستید

ها به صورت البته در برخی از مراکز استان. رده و برخی از ائمه جمعه مسن را تغییر داده استجمعه جوان را منصوب ک

یعنی شخص رهبری در این . مثال انتخاب امام جمعه مشهد در حیطه تصمیمات وی نیست. سنتی افرادی از بزرگان هستند

 8ائمه جمعه و نماینده ولی فقیه در . اندتی گرفتهمالحظات زیادی هم وجود دارد که رهبری تصمیما. باره باید تصمیم بگیرند
ولی فکر می کنم بعد از . اما چند جایی مشخص است که ما مشکل داریم که یک مالحظاتی وجود دارد. استان تغییر کرده اند

 .این مسائل و حوادث ما باید یک عزمی در تغییر آن ها و ایجاد تحول انجام دهیم

 رفت و آمد دارد؟( ره)جرایی فرمان حضرت امامچرا مخبر همچنان به ستاد ا

رفت و  آمد دارند، باید گفت که اقای مخبر االن در آن جا ( ره)درباره این که آقای مخبر به  ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 

ستاد  این درباره انتخاب رئیس. یکی از همکاران خود اقای مخبر است. انجا یک رئیس تمام وقت پای کار دارد. رئیس نیست

منتها در این دوره که اقای . کند و رهبری تصمیم نهایی را می گیرندای در دفتر رهبری کار کارشناسی میهم یک مجموعه

دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور شده است،  نظر بر این بود که وی به دلیل این که اشراف کلی بر آن جا داشته باشد، کار 

ک مدت چند ساله این نظارت و اشراف باشد تا تیم مدیریتی جدیدی کامال بتواند امور را در دست حداقل برای ی. را رها نکند

 اگر از کارهای ستاد گزارش. اقای دکتر مخبر در زمان حضور خود در این ستاد یک تحول بزرگی را ایجاد کرده است. بگیرد

یی جزو مراکز کار امد نظام در خدمت رسانی و در ستاد اجرا.بگیرید شاید نظر شما یک مقدار نسبت به ستاد عوض شود 

 .امیدواریم در  این مرحله جدید هم ستاد افت نکند. فعالیت است

 

 تحلیلی درباره چرایی انتصاب احمدی نژاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام

را بررسی کند قطعا  اما درباره سیاست رهبری در مواجهه با احمدی نژاد باید گفت که اگر کسی مواضع اقای احمدی نژاد

ولی مسائل دیگری هم مد نظر رهبری بوده که این . گوید که او نباید در مجمع تشخیص مصلحت نظام ابقا و نصب شودمی

هایی با مخالفت. گیردگویم که اقای احمدی نژاد خیلی قیافه اپوزیسیونی میمن با تحلیل در این باره می. کار را انجام داده اند

شود، این دیگر برای مخاطبی که می خواهد او اما وقتی در نهادی با حکم رهبری منصوب می.کندد و کارها میبرخی از افرا

 .شودرا به عنوان فرد منتقد نظام بپذیرد، باور پذیر نمی



اما براساس  .او هنوز خود را دارای باالترین محبوبیت مردمی می داند. هایی داشته و داردالبته احمدی نژاد برای خود طراحی

 .ترین پایگاه را داردها وی پاییننظرسنجی

لیل یک د. گویمالبته من با تحلیل این نکته را می. بنابراین این انتصاب بخش عمده ای از اهداف احمدی نژاد را خنثی کرد

ما ک. ذف نشونددیگر این است که کسانی که در نظام در سطح رئیس جمهور بودند به طور کلی از همه مناصب حاکمیتی ح

این که به اقای خاتمی و روحانی هم پس از پایان دوره مسئولیت در ریاست جمهوری، پیشنهاد شد که به مجمع بیایند اما خود 

به عنوان یک عضو عادی حضور دارد و . ولی احمدی نژاد پذیرفت و خیلی هم فعال است. ها نپذیرفتند و قبول نکردندان

 .خیلی هم موثر است

 ات طوسی ربطی به دفتر رهبری ندارداتهام 

 البته وی در دفتر. درباره ماجرای اتهامات فردی به نام طوسی باید گفت که این ماجرا اصال ربطی به رهبری و دفتر ندارد

طوسی . دانید که رهبری به قرا درجه یک یا مداحان خوب و درجه یک عالقه مندندمی. رهبری قرآن هم تالوت کرده است

ولی این که حاال یک عنایت و جایگاه خاصی به وی . کرد که به این وادی بیفتدظاهرالصالح بود و کسی فکر نمی هم فردی

اقای  .البته می دانید که در دفتر رهبری  افراد مختلفی هستند هرکدام برای خود شخصیتی دارند. وجود داشته باشد، این نیست

اقای حجازی در واقع رئیس است و اقای . س و جانشین دفتر رهبری هستندمحمدی گلپایگانی و اقای حجازی به عنوان رئی

توان به میکند این را نبنابراین این که یک فردی در یک معاونتی حمایتی از فردی می.محمدی گلپایگانی جنبه تشریفاتی دارد

 .دفتر نسبت داد

 

 

 

 

 تاکید موکد رهبر انقالب به ایجاد تحول در مدیریت کشور

. دانید که رهبر انقالب از مدت ها قبل بحث تحول را مطرح کردندضرورت ایجاد تحول در مدیریت کشور هم می درباره
 .رهبری معتقدند که ما بعد از گذشت دوره ای که از انقالب گذشته باید تحول ایجاد شود. بیانیه گام دوم هم در همین راستا است

چون اگر به جوان بها و میدان داده . اندرویکرد جوانگرایی را توصیه کرده  ایشان به دولت و قوه قضائیه و مسئوالن دیگر

 .آیدشود تحوالت مهم توسط آنان به وجود می

ها و اما این که این تحول چگونه و در چه جاهایی و به چه شکلی ایجاد شود؟ باید کارشناسان و متخصصان در اندیشکده 

 .دها درباره جزئیات آن کار کنندانشگاه

اگر این تحول غلط انجام شود سبب پسرفت و . اما این تحول باید درست انجام شود. چون تحول قطعا برای نظام ما الزم است

 .نمونه هایی هم داریم که در مواردی اشتباه کردیم و ضرر دیدیم. تخریب می شود

 .قرار گیردبه همین خاطر باید با چشم باز و با دقت این تحول در مرحله اقدام و عمل  

 

ها منت. این الگو هم در جهت همین بحث تحول است. البته الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت به عهده اقای واعظ زاده قرار دارد 

 .خیلی زمان برده و شاید هم طبیعی باشد

 نهایی به مجمعایشان هم برای بررسی های . یعنی الگویی اماده و تقدیم رهبری شده است. البته به جای خوبی رسیده است

 .اگر این الگو نهایی شود خود یک سند و نقشه راه است. تشخیص مصلحت نظام و برخی از مراکز ارجاع داده اند

پیش نویس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت تقدیم رهبر انقالب شده و ایشان پس از مطالعه آن ایرادات و نواقصی بر آن گرفته 

ید با. اشکاالت و نواقص مطرح شده کامال برطرف شده و به عنوان پیش نویس قبول شده است. اقا ارئه دادند. و ارجاع دادند



االن این پیش نویس در این نهادها در دست . نهادهای نظام یعنی در دولت، قوه قضائیه و مجمع تشخیص در این باره نظر دهند

 .بررسی است

 

 

 ادامه اظهارات آقای آژینی

 

 ایمهستند اما در تربیت مدیر جایگزین ناموفق بودهبرخی از مدیران ناکارآمد 

قدم دوم  این که وقتی فهمیدیم عیوب و اشکاالت .این قدم اول است. البته باید نقاط ضعف و اشکال معلوم و برطرف شود

را  عیوب ...چیست، چگونه آن را برطرف کنیم؟ مثال در صدا و سیما یا در نیروی انتظامی یا در قوه قضائیه یا در دولت و

 نیاز به طرح و نقشه و برنامهشناختیم، حاال چگونه برطرف کنیم؟ اوال چگونگی رفع عیوب و اشکاالت یا همان انجام تحول،

مثال ما می دانیم برخی از مدیران ناکارآمد هستند، . دارد، ثانیا باید به مقدورات و محدودیت ها توجه کرد، دست ما باز نیست

 اما آیا کادر مدیریتی تربیت کرده ایم تا جایگزین این ها کنیم؟. تغییر کنند یا مشکل دارند و باید

همچنین چه بسا بعضی از تحوالت بودجه های خیلی بزرگ نیاز . این یکی از محدودیت های ما از لحاظ نیروی انسانی است

یعنی در ظرف های . یک محدودیت است زمان هم خود به تنهایی. داشته باشد و ما این بودجه ها را در اختیاز نداشته باشیم

 .زمانی مختلف کار باید انجام شود

 ضرورت اورژانسی تغییر برخی از مدیران

غییرات مثال من معتقدم ت. بعضی از این تغییرات فوری است، یعنی باید خیلی سریع انجام گیرد، به اصطالح اورژانسی است

البته در . لی فضای مجازی و بعضی جاهای دیگر جزو فوریت ها استدر صدا و سیما، نیروی انتظامی، دبیرخانه مرکز م

 .اقدام نوعی پیام و آدرس نقطه ضعف به دشمن استبحران فعلی نباید این تغییرات انجام شود چون این

ریت یچون ثابت شده که این مد. ولی وقتی که ما از این بحران فعلی عبور کردیم باید به صورت فوری این ها را عوض کنیم

 .اگر تا حاال هم خوب بوده از االن به بعد دیگر به درد اینجا نمی خورد

 مانند –بعضی تحوالت هم . مثال طی یکسال آینده باید صورت گیرد. بعضی از تحوالت ظرف زمانی آن میان مدت است 

 .بلند مدت با زمان بندی بیشتر هستند -تحول در آموزش و پرورش

 رانی جدی استاراده و عزم تحول در حکم

تحول در آموزش و . بنابراین باید با جدیت شروع کرد. فرض بر این است که اراده و عزم تحول در حکمرانی جدی است

سال این تحول به نتیجه برسد، اما ریل گذاری آن باید آغاز  20پرورش باید شروع شود ولو ماهیت آن این باشد که طی مثال 

 .تگاه ها و نهادهای حاکمیتی الزم استاین تحول در بسیاری از دس. شود

 مراحل تحول را باید مدیریت کرد

ر جای دیگ. البته مدیریت عالی آن به نظر من رهبری است. دهد که  این تحول نیاز به مدیریت داردها نشان میولی بررسی 

هبری در رأس آن باشد و در الیه های نمی تواند این تحول را پیاده سازی کند ولی مدیریت می تواند شبکه ای انجام شود و ر

 .بعدی کسانی کار تحول در حکمرانی را مدیریت کنند

دیگری به راهبردها، به روش . گرددیکی از آن ابعاد به مدیریت ها و مدیران باز می.تحول در حکمرانی ابعاد مختلف هم دارد

 .دیده شود همه ابعاد آن باید. گردندهای حکمرانی، راهبردهای حکمرانی باز می

 شودآوری مینظرات مراکز مختلف درباره تحول در حکمرانی جمع

این نظرات . های مختلف خواسته شده تا نسبت به موضوع تحول در حکمرانی نظرات خود را ارائه دهنداز مراکز و دستگاه 

 .این اقدامات زمان بر است. بررسی و  جمع بندی می شودجمع آوری، 



 

ارها انجام به موزات آن باید ک. که بعد از عبور از بحران و جنگ ترکیبی کنونی باید تحوالت را کلید بزنیم تاکید ما این است

 .کما این که قبال هم این حرف ها را زدیم و عمل نکردیم. افتدشود و این ها باهم دیگر جلو بروند وگرنه اتفاقی نمی

 به آینده مطلوب تدبیر کنندمسئوالن نظام برای تقویت روحیه امید و باور عمومی 

ای برخی از کارشناسان بر این باورند که میزان امید و باور افکارعمومی و مردم نسبت به تغییر وضعیت موجود و آینده

 .کنندکننده توصیف میاین کارشناسان استمرار این نگاه در افکارعمومی را نگران. مطلوب کمرنگ شده است

 ها وتولید محتوای مناسب از توانمندیهایی برای افزایش میزان امید در جامعه،ها و برنامهطرحبه گفته این کارشناسان، 

 .ها در این باره باید صورت گیردموفقیت

این گروه از کارشناسان بر این باورند که انتظار جامعه و افکارعمومی برخورد قاطع و قانونی با مدیران و مسئوالن سواستفاده 

 .تماد نظام و اعتماد مردم استکننده از اع

 گیری ندارندمدیران ارشد نظام توان جسمی برای تحرک و تصمیم

گروهی از کارشناسان معتقدند که اکثر مدیران و مسئوالن نظام در رده سنی قابل توجهی قرار دارند و تحرک و جسارت در 

 .اده اندگویی به شبهات و القائات داخلی و بیرونی را از دست درصد و پاسخ

های نیافکبه گفته این کارشناسان، جریان ضد انقالب با سواستفاده از این واقعیت، روی آن تمرکز کرده و عالوه بر شبهه

 .کندمستمر نسبت به القای ناامیدی در میان نسل جوان تقال می

 

 

 

 

 درخواست حذف فاصله و مرزبندی مدیران با مردم و اصحاب رسانه

های مدیران و مسئوالن حتی مسئوالن دفتر رهبری در دیدار و کارشناسان خواستار حذف فاصله ها و مرزبندیگروهی از 

 .اندگفت وگوهای تخصصی و عمومی با اصحاب رسانه و مردم شده

دیریتی م تغییرات و تحوالت های مردمی نسبت به علل و عوامل انتصابات،به گفته این گروه، اگر اصحاب رسانه و اکثر گروه

 .تواند از این نقطه علیه نظام و انقالب و رهبری اقدامی کندبه خوبی توجیه شوند، جریان ضد انقالب نمی

ه سپس ب. ها را ایجاد می کندافکنیرسانی سریع و به هنگام، زمینه شبههاین گروه از کارشناسان معتقدند که عدم اطالع

 .شودگیز منتهی میهای تعجب برانگیریها و موضعگیرینتیجه

ان های منصوبان ایشگیریدهد که برخی از موضعبه گفته این کارشناسان، مروری بر فرمایشات رهبر معظم انقالب نشان می

 .های مختلف و مدیران و مسئوالن با دیدگاه و نگاه رهبری فاصله بسیار عمیقی دارددر دستگاه

 ز و آشکار استترک فعل و نبود نظارت بر عملکرد مدیران محر

به گفته گروهی از کارشناسان براساس مستندات غیرقابل انکار ترک فعل بسیاری از مسئوالن و مدیران کشور محرز و 

 .چون برای آنها منافع مالی دارد. آن ها برای ترک فعل فوق العاده انگیزه دارند. مشخص است

 اندمدیران و مسئوالن هم انتقاد کردهاین کارشناسان از نبود نظارت موثر و اثرگذار بر عملکرد 



یعنی  .این کارشناسان بر این باورند که طرح تحول رهبر انقالب به معنای اصالح ساختار فعلی نیست بلکه تغییر بنیادهاست

ود شنهاد نظارتی کالن فعال تر می. شودحتی تغییراتی در نهادهای سه گانه اصلی، دولت، قوقضائیه و قانونگذاری اعمال می

 .که جای خالی آن در شرایط کنونی خیلی احساس می شود

به گفته این کارشناسان ابقای برخی از مدیران با کارنامه غیر دفاعی که دارند، برای افکارعمومی و مردم تولید سئوال و شبهه 

 .کندکرده و می

 ها را رها کرده ایمدهه هشتادی

نایات از میزان ج. ایمتبیین و روشنگری درباره اغتشاشات اخیر غفلت کرده برخی از کارشناسان بر این باورند که در حوزه

در حالی که مستندات فراوانی در این باره . شودمی های نفاق و وکوموله و کشتار مردم از سوی آنان کمتر سخن گفتهگروهک

 .وجود دارد

هایی ها و غفلتکاریبرای نوجوانان و جوانان کم های اخیر در تولید محتوای مناسباند که طی دههاین کارشناسان گفته

 80ها تولید شده اما در دهه برای دهه هفتادی... برنامه هایی مثل اکسیژن و آب و  70مثال اگر در دهه . صورت گرفته است
 .این بی توجهی یک زنگ خطر است. هیچ ویژه برنامه ای منطبق با سالیق دهه هشتادی تولید نشده است

 کنددفتر رهبری بسته و محدود عمل می تشکیالت

البته  .شود گفته که  بخشی از این نقدها  وارد استآژینی در واکنش به نقدهایی که به تشکیالت دفتر رهبری مطرح شده و می

دفتر  تمن بر این باورم که جرأت و جسارت الزمی که باید تابو ها را بشکند، تصمیم بگیرد و اقدام کند، متاسفانه در تشکیال

اتفاقا یکی از نقدهای فرزندان رهبری هم به این تشکیالت این است که چرا تشکیالت این . رهبری این نگاه کمتر وجود دارد

یل به همین دل. حتی صدا و سیما را هم اجازه نمی دهد که بتواند ابتکاراتی داشته باشد. قدر بسته عمل می کند و محدود است

ین مثال هم.یک مقداری بازتر عمل می کنند. اند که جداگانه فعالیت کنندر آثار خود اجازه دادههم رهبری به دفتر حفظ و نش

یکی از آنها هم آماده شده و به زودی . های مختلف یکی از این کارها استتولیدات غیر رسمی از دیدارهای رهبری با گروه

جدای از  شخصیت رسمی رهبری به تصویر کشیده  در  این مستندات تالش شده تا تصویری.از رسانه ملی پخش می شود

راه اساسی آن یک تصمیم بزرگ تحولی است، الزم هم نیست که خود تشکیالت رهبری .البته این به تنهایی کافی نیست. شود

رسانه ها، خبرگزاری ها، مطبوعات و فضای  . مباشرت کند، این همه ما ظرفیت داریم، خود صدا و سیما ظرفیت بزرگی است

البته ممکن است . طلبدتنها تصمیم و اراده و یک مقدار هم جرأت و جسارت و ریسک پذیری می. هایی دارندمجازی ظرفیت

 .در کنار این اقدامات چند خطا هم شکل گیرد ولی ایرادی ندارد

 شودای نمیاقدامات رهبری بعضا رسانه

که  این طور نباید تلقی شود. ات در کشور تاکید موکدی دارندیک نکته مهم دیگر این که رهبر انقالب نسبت به رعایت نظام

 .های سایر نهادها که در قانون اساسی مسئولیت دارند،  وظیفه دارند لوث شودهمه امور از رهبری مطالبه شود و مسئولیت

م دهند، انجام هم می رهبری هم طبق قانون اساسی در حوزه نظارت و مطالبه گری وظایفی دارند که آن کارها را باید انجا

منتها خیلی از آنها رسانه ای نمی شود واقعا من اطالع دارم که رهبر انقالب و دفتری این کار را می کنند، ولی لزومی . شود

 .به رسانه ای شدن مسائل نیست

 تاکتیک دشمن در اغتشاشات برای ایجاد رعب و وحشت در میان نیروهای انتظامی و نظامی

د و روحیه در افکارعمومی و مردم باید گفت که یکی از اهداف جنگ دشمن در همین ماجرای اخیر همین درباره کاهش امی

 .بوده است، یعنی جبهه انقالب، نیروهای حزب اللهی، نیروهای مدافع نظام را به انفعال بیندازند

قت این سطح خشونت را از سوی یعنی ما هیچ و. یکی از ویژگی های اغتشاشات اخیر میزان خشونت شدید در آن بوده است

 .زند و بعضا از آن ها هم جلوتر می رودها به داعش تنه میاین خشونت. ضد انقالب و اغتشاشگران در کف میدان نداشتیم
بلکه یک تاکتیک حساب شده است تا جریانات ! این خشونت برای چیست؟ فقط از روی عصبانیت یا از روی تنفر است؟ نه

 .تا حدی هم موفق بودند. نظامی و انتظامی را مرعوب کنند، بترسانند انقالبی و نیروهای

 های امنیتی غافلگیر شدنددستگاه



دشمن یک چنین طرحی دارد  1401البته نهادهای امنیتی و اطالعاتی به صورت کلی پیش بینی کرده بودند که در نیمه دوم 

کار دستگاه . این یک نقطه ضعف برای آن ها است. بودنددهبینی نکراما آن ها هم میزان و حجم و گستردگی آن را پیش

به همین خاطر می توانم بگویم بعد از ماجرای مهسا امینی نظام . اطالعاتی و امنیتی همین است که به خوبی پیش بینی کند

ر نمی امی و امنیتی فکنیروهای انتظ. روایت اول را آنها از ماجرای مهسا امینی گفتند و فضا را به دست گرفتند. غافلگیر شد

 .کردند اغتشاشات در این سطح گسترده باشد

 های اخیر شدعواملی که سبب شکست دشمن در آشوب

یکی از دالیلی که دشمن نتوانست پروژه خود را پیاده سازی کند و عقب نشینی کرد، حضور تدریجی نیروهای انقالب در 

طرح آن ها این بود که تا لحظه فروپاشی و براندازی جلو . ن جا متوقف کنندآنها که بنا نداشتند کار را ای. میدان مقابله بود

ببینید برنامه ان . یکی اینک ه مردم با این ها همراهی نکردند. مسئله موجب شد که پروژه آن ها شکست بخورد  3اما . بروند

ما از ا. ناراضی را به کف خیابان بیاورند ها این بود که با راه انداختن این اعتراضات و اغتشاشات توده های میلیونی مردم

مثال  مطالبات را از مطالبات معیشتی و . آنجا که خداوند دشمنان ما را احمق آفریده ان ها در طرح خود اشتباهاتی کردند

درصد مردم  70الی  60در حالی که االن طبق همه نظرسنجی ها، . بردند... اقتصادی به سمت مطالبات سیاسی، فرهنگی و

 .انداز وضع تورم، بیکاری، گرانی ناراضی. از وضع اقتصاد و معیشتی ناراضی هستند

ا اگر ان ه. شونددر این حالت مردم هرگز وارد چنین میدانی نمی. دوم این که سطح تخریب و خشونت را بسیار افزایش دادند

و با شعارهای تند شاید جمعیت بیشتری جذب در کف میدان نرم تر حرکت می کردند و تظاهرات های مسالمت آمیز داشتند ول

اشتباهات دیگری هم . ولی از همان روزهای اول با اوباشگری، داعشگری، سطح خشونت را خیلی افزایش دادند. می شدند

 .داشتند که موجب شد مردم با ان ها همراهی نکنند

و در این اواخر . بود به تدریج دچار ریزش شدبدنه اجتماعی که صرفا به خاطر اعتراض و نارضایتی با ان ها همراه شده  

به همین خاطر مجبور شدند که پروژه را به . نفره در کف میدان بودند 50نفره،  30نفره،  20دیگر هسته های سازمان یافته 

 .چون در دانشگاه ها استعدادها و ظرفیت های باالیی وجود دارد. سمت دانشگاها ببرند

ها این تحلیل. رهبر انقالب از همان ابتدای اغتشاشات ، تحلیل های دقیقی را ارائه کردند. ام بودسومین عامل هم اقدامات نظ

آبان سابقه نداشته  13گیری آن جمعیت عظیمی که در طول تاریخ انقالب برای مراسم آبان و شکل 13مقدمه ای شد برای 

آن روز به بعد یک افت شدیدی در کف خیابان اتفاق  از. آبان معادالت را عوض کرد 13به نظر من راهپیمایی روز . است

 .افتاد

رهبری با روشنگری های خود و تدابیر پشت صحنه، نیروهای امنیتی، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی هم به تدریج خود را پیدا 

 .تر به میدان آمدندکردند و قوی

 مهمترین تدبیر نظام و رهبری در مقابله با اغتشاشات

یعنی راهبرد نظام این . آن راهبرد هم حداقل تلفات است. نظام یک راهبرد ویژه در مقابله با اغتشاشات داشت ضمن این که 

به  88یا  98، 96مثال شما مقایسه کنید، تعداد کشته ها را نسبت به قضایای سال . بود که خیلی کشته و تلفات  نداشته باشیم

ناجا  .تفاده از سالح جنگی را برای نیروی بسیج و کادر خود ممنوع کرده بودمثال سپاه مطلقا اس. شدت کاهش پیدا کرده است

 .به هر حال این تدابیر بود. هم سالح جنگی نداشت

 ایمتر بودهدر حوزه جنگ روانی از دشمن ضعیف

. اید بپذیریمب. مالبته نسبت به دشمن در حوزه جنگ روانی ضعیف تر عمل کردی. البته از لحاظ رسانه ای هم تغییر فاز داشتیم
 .ولی باز با گذشت زمان، حرکت رسانه ای ما حتی کارهای خود صدا و سیما اثرگذار بودند

 ترهای بزرگگیری فتنهاحتمال شکل

. باید بدانیم که اعتراضات مردم، نارضایتی ها، ناکارآمدی های حکمرانی، کاهش سرمایه اجتماعی، همه این ها وجود دارد
و آتش زیر خاکستر است، یعنی اگر باز بستر و زمینه ای ایجاد شود، این طور حوادث یا بلکه شدیدتر از یعنی برطرف نشده 

 .چون دشمن دنبال براندازی است.  گیردان شکل می



بایدن صریح اعالم کرد که می خواهیم ایران را آزاد . سیاست دموکرات های آمریکا همیشه براندازی از درون بوده است

یعنی به صراحت معلوم شد که هدف این ها براندازی نظام، سقوط . ه سخنگوی پنتاگون ادعای او را اصالح کردالبت. کنیم

 .نظام، فروپاشی نظام بوده است

اگر ما اشتباهات خود را برطرف کنیم، چه در سطح راهبردی و کالن نظام و چه در سطوح بخش های مختلف، از جمله حوزه 

 .نیم کاهش سرمایه اجتماعی را جبران کنیمرسانه درس بگیریم، می توا

 .مسائل معیشتی را باید جدی بگیریم، دولت باید چند اقدام اساسی انجام دهد

 

 

 

 دولت روحانی در حوزه فضای مجازی هیچ کاری نکرده است

حوزه فضای  ها درکاریدرباره تدابیر در مورد فضای مجازی هم باید گفت که ضربه ای که االن می خوریم ناشی از کم

به نظر من دولت . این دولت هم خیلی دولت قوی نیست. گذردالبته از عمر دولت آقای رئیسی یکسال زمان می. مجازی است

از نظر توان مدیریتی متوسط رو به پایین است ولی از لحاظ نیت و انگیزه و مواضع و والیت پذیری واقعا یک دولت خوبی 

 سابقه او قضایی بوده و اصال.انصافا آقای رئیسی خیلی در این یک سال رشد کرده است. دتمام تالش خود را هم می کن. است

اما کابینه آن واقعا کابینه قوی . در حوزه اجرایی نبوده اما استعدادهای خود او موجب شده که توانمندی های خوبی پیدا کند

 .اکثر وزارتخانه ها کلی ضعف و مشکل و ناکارایی دارند. نیست

ساله آقای روحانی در حوزه فضای مجازی نه تنها هیچ گامی در جهت اصالح و بهبود و تحول برنداشت بلکه عکس  8 دولت 

یعنی این آقای جهرمی با ظاهر سازی گفت که ما می خواهیم اصالح کنیم و درست کنیم اما وقتی . منویات رهبری عمل کرد

اصال . اصال اراده این را نداشت که فضای مجازی را مدیریت کند آقای روحانی. به مسئله ورود کرد عکس آن را عمل کرد

 .جلسات آن را تشکیل نمی داد، وقتی هم تشکیل می داد صوری یک بحث هایی مطرح می شد

 .دولت آقای احمدی نژاد، و دولت قبل از آن هم که وضعیت شان معلوم است 

رهبر انقالب در احکامی که به شورای عالی فضای مجازی . تنقشه راه ما معلوم اس. درباره فضای مجازی باید کار کرد

 .ولی در اقدام ما مشکل داریم. انددادند و پیوست های آن که محرمانه است و منتشر نشده است، نقشه را داده

بکه ک شمثال اگر ی. در این دولت اراده آقای رئیسی، وزیر ارتباطات بر اصالح فضای مجازی است اما این کار زمانبر است 

خواهیم که توان رقابت با شبکه های خارجی را داشته باشد، زیرساخت ها می خواهد، بودجه اجتماعی داخلی قوی و خوب می

االن شبکه هایی که ما داریم خوب هستند ولی به هیچ وجه نمی توانند در کوتاه مدت . می خواهد، نیروی انسانی می خواهد

 .رام ایجاد کنندمثال یک ظرفیتی مثل واتساپ یا تلگ

ساله اراده  8پیش بینی من بر این است که اگر آقای رئیسی دور بعدی هم انتخاب شود یا یکی مثل او انتخاب شود در این بازه 

ولی در کوتاه مدت و حتی در میان . کنیموجود دارد و نظام هم کمک می کند و می توانیم تحولی در فضای مجازی ایجاد می

 .دانم بتوان تحولی شگرف و چشمگیر در فضای مجازی ایجاد کردمدت، من بعید می 

 

 فارس من

 چه می گویند؟« فارس من»مردم در 

، (های کشورو البته مجموعه رسانه)به عنوان یکی از مهمترین نقاط اتصال مردم با خبرگزاری فارس « فارس من»سامانه 
ها هایی که بسیاری از مواقع اصال در رسانهمردم است؛ دغدغه های ذهنی و روزمرهمنعکس کننده بخش قابل توجهی از دغدغه

ذکر این توضیح ضروری است که بسیاری از . شودشود و یا به اندازه و شکل مورد نیاز مردم به آن پرداخته نمیدیده نمی

های اری از درخواستشود، چندان مورد توجه مردم نیست و در نقطه مقابل، بسیها پررنگ میموضوعاتی که گاهی در رسانه



در این بخش، به بررسی تعدادی از . عنوان یک دغدغه مهم باید به آن توجه شودمردم الزاما جنبه کارشناسی ندارد ولی به

 چه می گویند؟« فارس من»مردم در  .پردازیمهای ثبت شده در یک هفته اخیر میمهمترین پویش

، (های کشورو البته مجموعه رسانه)اط اتصال مردم با خبرگزاری فارس به عنوان یکی از مهمترین نق« فارس من»سامانه 
ها هایی که بسیاری از مواقع اصال در رسانههای ذهنی و روزمره مردم است؛ دغدغهمنعکس کننده بخش قابل توجهی از دغدغه

وضیح ضروری است که بسیاری از ذکر این ت. شودشود و یا به اندازه و شکل مورد نیاز مردم به آن پرداخته نمیدیده نمی

های شود، چندان مورد توجه مردم نیست و در نقطه مقابل، بسیاری از درخواستها پررنگ میموضوعاتی که گاهی در رسانه

در این بخش، به بررسی تعدادی از . عنوان یک دغدغه مهم باید به آن توجه شودمردم الزاما جنبه کارشناسی ندارد ولی به

 سفیر.پردازیمهای ثبت شده در یک هفته اخیر مییشمهمترین پو

 

 

 

 امضا 1000های باالی پویش

 فروشان پوشاک نظارت شودگذاری عمدهبر نحوه قیمت*

الخصوص پوشاک کودک و نوجوان، زمانی که محصوالتشان را بصورت عمده در اختیار فروشندگان پوشاک علی هایتولیدی

درصد به فروش  ۴۰یا  ۳۰کنند، بعنوان مثال فروشنده باید محصوالت را با سود دهند،  درصد فروش مشخص میقرار می

نید ها یادآوری کخواهیم به تولیدیز مسئولین محترم میا. شودبرسانند در غیر این صورت جنس برای فروش تحویل داده نمی

 .حق تعیین قیمت فروش تک برای فروشندگان ندارند

 

 ساله در عربستان13محکومیت حکم اعدام نوجوان *

ساله به نام عبدهللا الحویطی را به اعدام  ۱۳حکومت سعودی در ادامه موج سرکوب روزافزون مردم عربستان، یک نوجوان 

 .کنیمما مردم ایران این حکم ظالمانه را به شدت محکوم می. کردمحکوم 

 

 

 های مهمپویش

 های گلزار شهدای کرمان تا سالگرد سردار سلیمانیدرخواست رفع کاستی*

شان داران حاج قاسم به مزار ایشود که بسیاری از دوستبینی میشویم، پیشبا توجه به اینکه به سالگرد حاج قاسم نزدیک می

شرف شوند با این حال این مجموعه دارای کمبودهای متعددی است که مسئوالن مربوطه باید هر چه سریعتر این کمبود ها م

 :را برطرف سازند

 

 ها شامل بانکها هم شودطرح تعطیلی پنجشنبه*

ها در کنار ها در پنج شنبهبا توجه به فراگیری بانکداری الکترونیک و انجام اغلب امور مالی به وسیله اینترنت تعطیلی بانک

 .کندسایر ارگانها خللی در زندگی مردم ایجاد نمی

 

 هامشکل عدم وجود داروی انسولین در سطح داروخانه*



 .نندتوانند زندگی کشود، انسولین النتوس در بازار نیست، بیماران انسولینی بدون داروی دیابت نمیانسولین یافت نمی

 

 قرآن همراه با رابط ناشنوایان هایی ازپخش برنامه درس*

هایی از قرآن در صدا و سیما رابط ناشنوایان در صفحه وجود داشته باشد تا این قشر های مذهبی همچون درسبرای برنامه

 ها بهره ببرند،  هم بتوانند از این برنامه

 

 لزوم حمایت از ورزشکاران مستعد مناطق محروم*

ورزش باید برای همه آحاد مردم از روستایی و عشایر تا شهرهای دور افتاده . ی شودچرا بیت المال صرف عده ای خاص م

 .و محروم باشد

 

 پاسخ نمانداقدامات فرانسه در جریان اغتشاشات کشور بی*

ی آنها آفرینفرانسه و نقش آن در برجام و سایر مسایل ایران کامال مشخص است از بازی پلیس بد در مذاکرات برجام تا نقش

هدف دیدار ماکرون . اندطراحان خارجی آشوب  به ناچار تا رده امانوئل ماکرون به صحنه آمده. در جریان اغتشاشات ایران

طلب، چیزی جز تالش ناامیدانه، برای تزریق انرژی به یک آشوب در حال مرگ نژاد با تالش گروه تجزیهو مصی علی

 .ه از وزارت خارجه وجود داردپاسخ قاطع به فرانسه، حداقل توقعی است ک. نیست

 

 بیوتیک برخورد شودهای تولید آنتیبا ترک فعل شرکت* 

بیوتیک خوراکی های آنتیمعموال در شهریور و مهرماه تولید شربت: »مدیرکل اداره داروی سازمان غذا و دارو گفت امروز

اخالقی ها تولید خود را کاهش و بیکند ولی برخی شرکترود؛ چرا که به اقتضای فصل این تقاضا افزایش پیدا میباال می

 .«انجام دادند

 

 شکاران جوان برای حضور در صداوسیمادعوت از قاریان قرآن و ورز*

های مناسبتی بزرگ و مهم صدا و سیما بجای اینکه از بازیگران و خوانندگان دعوت بشود و بیشتر به شهرت لطفاً در برنامه

امکانات، قاریان قرآن، افراد فعال در و سلبریتی خیالی برسند، از نویسندگان، خانواده شهدای جوان، ورزشکاران جوان بی

حوزه علمی و آموزشی و فرهنگی دعوت و برای این افراد شهرت آفریده شود نه صرفا بازیگرانی که هیچ هنری ندارند و 

عنوان هنرمند به خود گرفته و از شهرت سوءاستفاده کرده و در بزنگاه بحران پشت کشور نیستند و در هر مسئله سیاسی و 

 .دکنناجتماعی که به آنها مربوط نیست، دخالت می

 

 مرغ را بگیرد؟گرانی تخم دولت جلوی*

ها و تورم در کشور، الاقل جلوی گرانی غالب های دولت مردمی جناب آقای رئیسی مبنی بر کنترل گرانیبا توجه به وعده

 .مرغ گرفته شودقوت اقشار فقیر از جمله تخم

 

 ایجاد دانشکده هنر و سینما در دانشگاه امام حسین*



های نمایش خانگی و صداوسیما لزوم دانشکده هنر و ر سینما و هنر که در سریالهای مذهبی و ارزشی دعدم حضور بچه

 شودهایی همچون امام صادق و امام حسین بیشتر احساس میسینما در دانشگاه

 

 ضرورت طراحی لباس فرم برای کارکنان شاغل در ادارات*

اکثر خدمات حاکمیتی به دفاتر پیشخوان و  با عنایت به تعداد کثیر کارکنان نهادهای عمومی و ضرورت برون سپاری

من شود دولت ضپیشنهاد می .ها، متاسفانه شاهد ظاهرهای بعضاً نامناسب در دستگاههای دولتی و نیمه دولتی هستیمنمایندگی

 .ندک  های نساجی داخلی، کل لباس کارکنانش را به نسبت شرح وظایف و ماموریت آنها طراحی و تهیهعقد قرارداد با کارخانه

 

 معاونت طب سنتی در وزارت بهداشت احیا شود*

و راهبردهای نظام سالمت تأکید شده است که طب سنتی باید در کنار طب نوین « سالمت»های کلی بر اساس ابالغ سیاست

ارت وز سند ابالغی نظام سالمت و با توجه به توانایی آن در پیشگیری و ترویج سبک زندگی سالم در 14تا  12توسعه بند 

 .بهداشت و راهبرد نظام سالمت قرار گیرد

 

 درخواست افزایش شهریه طالب* 

 171717. درخواست افزایش شهریه طالب را داریم. توان امورات زندگی را اداره کردهزار تومان نمی ۵۰۰واقعا با 

 

 پیگیر چرایی افزایش قیمت یونولیت ساختمان باشید* 

وقتی از فروشندگان هم دلیل آن پرسیده . برابر شده است 6نسبت به حدود یک ماه پیش خود متاسفانه قیمت یونولیت ساختمان 

 .نفر است و آنها با عرضه کم محصول، قیمت را بسیار زیاد کرده اند 4گویند انحصار یونولیت در اختیار می شود، می

 

 های شهری پخش شودهای تیم ملی از تلویزیونبازی*

های شهری جانمایی و تعبیه شوند تا مسابقات تیم ها و محیطهای مناسبی به صورت گسترده در بوستانپیشنهاد می شود مکان

 .ملی فوتبال کشورمان را در جام جهانی، پخش زنده شوند

 

 تبدیل اسناد عادی به رسمی را سرعت ببخشید* 

ای هم این مشکالت را اضی قولنامهاز طرفی منع صدور جواز برای ار. امروز کشور دچار معضل کمبود مسکن می باشد

ادامه این روند موجب فاجعه در خصوص . باشدای میچند برابر کرده، خصوصا برای مناطق محروم که غالب اراضی قولنامه

 .شودمسکن می

 

 اندازی شودگشت اقتصادی برای مسئوالن راه*

ها و مبارزه با فساد اقتصادی آنها، حس آرامش و اعتماد را در مردم دوباره مسئولین و بررسی اموال و دارایی گشت اقتصادی

 .شودها در بین برخی از مسئولین میهمچنین باعث به دام انداختن سایر نفوذی. زنده خواهد کرد

 



 هایشان عمل کننددولت و مجلس به وعده*

 خواهد برایکند میوقتی دولت اعالم می. کنندباید گرفته شود ولی روی آن تعارف می کشور پر است از  تصمیماتی که

 .های ارز، خودرو و خانه مالیات بازدارنده بگذارد دیگر نباید تعارف کنددالل

 

 های درسی باید مهارتی باشدمحتوای کتاب*

دروس تئوری را . ، مهارت کار کردن را ندارندالتحصیالن مدارس و دانشگاه ها به علت آموزش های تئوریکبیشتر فارغ

... .نیز باید زیرمجموعه کارهای مهارتی قرار داد به این معنی که کار تئوری که منجر به کار مهارتی نشود باید از دروس و
 .حذف شود

 

 قیمت کاالها از تولید تا مصرف کنترل شوند*

ها، مسئوالن مربوطه با نظارت دقیق میدانی، مدیریت الزم را در کنترل ها و گرانی روزانه کاالثباتی قیمتجهت مقابله با بی

 .ها داشته باشندقیمت

 

 ضرورت برخورد قاطع و به موقع با محتكران كاال*

های ضد بشری دست به گریبان است یک عده احتیاجات روزمره مردم اعم از در این زمان که ایران با انواع و اقسام تحریم

د کنند و قوانین موجویا تجهیزات پزشکی و یا لوازم یدکی و هر گونه کاالیی که مردم احتیاج دارند، احتکار می دارو و غذا و

 .تر شدن آنها نیز شده استبازدارنده نیست بلکه موجب جری

 

 هارسیدگی به کمبود اسپری تنفسی سالبوتامول در داروخانه*

بیماران تنفسی از مسئولین  ی این دارو، ما جامعهها و عدم عرضهتوجه به کمبود اسپری تنفسی سالبوتامول در داروخانه با

 .ی آن را بیشتر کنیدمربوطه تقاضا داریم که کمبودهای این دارو را رفع و عرضه

 

 انتقاد از بدعهدی خودروسازان در تحویل خودرو به مشتریان*

های خود ادامه داده و خودروی مشتریان را با تأخیر دروسازی ایران خودرو و سایپا کماکان به بدعهدیدو گروه بزرگ خو

 .شودهای مردم و سواالتشان پاسخ مناسب و دقیقی داده نمیدهند و همچنین به پیگیریفراوان تحویل می

 

 عدالت در تقسیم امکانات آموزشی به نسبت جمعیت*

معلم های خوب باید در تمام مدارس . س ها باید دانش آموز با استعداد و نخبه وجود داشته باشددر همه مدارس و همه کال

آموزان و معلمان به فکر تقسیم امکانات و عدالت و مساوات بین همه بجای دست چین کردن دانش. الگوی سایرین قرار گیرند

 .مدارس در نقاط محروم و پرجمعیت شهرها و روستاها باشید

 

 م تسریع در ساخت مسکن ملیلزو*



های قانون جهش تولید مسکن و همچنین عدم با توجه به وعده دولت در خصوص ساخت ساالنه یک میلیون مسکن و ضرورت

رود دولت هر چه سریعتر آن را پیش ببرد و موانع تحقق کامل وعده ساخت مسکن در سال نخست دولت سیزدهم، انتظار می

 .ن مرتفع شودموجود بر سر راه ساخت مسک

 

 نماهالزوم دستگیری و مجازات پلیس*

های معاند از آسیب رساندن به اموال عمومی توسط افرادی در لباس نیروی توجه به پخش شدن تصاویر پرتکرار در شبکه با

شود، خواستار شناسایی و برخورد با این افراد جهت بازیابی اعتماد انتظامی که به تعبیری از آنها با عنوان مامورنما یاد می

 .بر کف حافظ امنیت هستیمعمومی به قاطبه نیروهای مخلص و جان 

 

 شود؟چرا هیچ عزمی برای تحقق بانکداری اسالمی دیده نمی*

در راستای تحقق بانکداری اسالمی جهت حذف تولید نقدینگی وحشتناک توسط  در هیچ یک از مسئولین هیچ عزمی جدی

کن کردن رانت و مواد ر جهت ریشههای کشوسازی پرداختها و در نتیجه کنترل تورم، گرانی و رانت همچنین شفافبانک

 .شودمخدر و قاچاق سوخت و اسلحه دیده نمی

 

 کیفیت تلویزیونیهای بیتقاضای پرهیز از تولید سریال*

های هنگفت صدا و سیما، وجود کارگردانان زبده و وفادار به نظام، هنرپیشگان خبره، العاده و درآمدزاییعلیرغم بودجه فوق

 های داخلی و تلویزیونیبینندگان آگاه، هوشمند و پر اشتیاق سریال کنندگان منصف،تهیه

 .هستیم ایحرفهای بعضا غیرمنطقی، ساده اندیشانه و کارگردانی غیرکیفیت، با فیلمنامهشاهد پخش سریالهای بسیار بی

 

 احیای معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش به جد پیگیری شود* 

باعث  رشد  تحول اساسی در وزارت آموزش  60شهیدان رجایی و باهنر نیز می باشد و در دهه  معاونت پرورشی که یادگار

   .و پرورش گردید متاسفانه به دالیلی  در دهه های بعد رو به افول و حتی در مقطعی حذف گردید که لطمه آن دیده می شود

 

 اشتغال اتباع غیرمجاز خارجی ساماندهی شود*

غال اتباع غیرمجاز خارجی در داخل ایران عالوه بر کاهش معضالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کنترل و ساماندهی اشت

مانند اعتیاد، طالق و کاری وطنان و جلوگیری از آثار سوء ناشی از بیهای شغلی بیشتر برای همآوردن فرصتموجب فراهم

تعاون،کار و رفاه اجتماعی برای مقابله با اشتغال  از سوی وزارت ۶۳۶۹سامانه تلفنی  . شودهای اجتماعی میدیگر آسیب

 .اتباع خارجی غیرمجاز اعالم شده پاسخگو نیستند

 

 های اردبیل خالی از وسایل بازی برای کودکانپارک*

آوری شده است و بسیاری از های شهر اردبیل وسایل و تجهیزات بازی و تفریح کودکان جمعها و بوستانمتأسفانه در پارک

 .م شهر برای تفریح و بازی کودکان خود مجبورند به مراکز بازی و تفریح خصوصی مراجعه کنندمرد

 

 ای کوتاه شوددست دالالن از خرید دالر سهمیه*



هزار تومان باشد دالالن و مفسدان زالوی اقتصادی که حتی سواد  ۳۴تا وقتی دالری به اسم دالر کارت ملی با نرخ مثال 

ندارند قیمت دالر آزاد را افزایش داده تا بتوانند با خرید سهمیه دالر چند کارت ملی، از این اختالف قیمت خواندن و نوشتن هم 

 .وقتی قیمت ارز آزاد شود دست مافیا از سفره غذا و داروی مردم کوتاه خواهد شد. روزانه پول به جیب خود بزند

 

 استخدامی هایها از کنکور و آزموندرخواست حذف سهمیه*

خاطر اعمال سهمیه در جذب ها و بازدهی نامطلوب در ادارات دولتی و غیردولتی بهبا توجه به کیفیت بد آموزشی در دانشگاه

های دانشجو و همچنین در استخدام کارکنان ادارات دولتی و غیردولتی، امضاکنندگان این پویش، خواهان حذف کلیه سهمیه

 .های استخدامی ادارات دولتی و غیردولتی هستیمهای آزمونهمیهکنکور در جذب دانشجو و همچنین کلیه س

 

 مطالبه لغو آبونمان قبوض تلفن ثابت*

با توجه به این که تفاوتی در ارائه خدمات در قبل و بعد از تصویب این قانون مشاهده نشده و با توجه به اوضاع معیشتی و 

 با تشکر  . زهای ضروری مردم جلوگیری نماییدهای اضافی در نیاهای اقتصادی از تحمیل هزینهبحران

 

 اختالسگران و مسئوالن دوتابعیتی به مردم معرفی شوند*

های نشین از سمت خود برکنار و به مردم معرفی شوند و در ثانی پولو دقیق مسئولین دارای فرزند خارج اوالً به صورت جدی

 .المال بازگردانده شوداختالس شده به بیت

 

 درخواست تسریع در تصویب قانون شهدای جهادگر*

ن عزیزان دچار حادثه شده و به نمایند، بعضی از ایهللا شرکت میجهادگران که در اردوهای جهادی به صورت فی سبیل

ای به قانون خود را بسیج سازندگی قانونی در مجلس دارد و در این راستا درخواست اضافه شدن تبصره. روندرحمت خدا می

باشد که در مجلس مطرح شده و حدود یک سال است که حدود دو سال می. دارد، که شهید خواندن این گمنامان هم در آن است

 .امنیت ملی مسکوت مانده است در کمیسیون

 

 برای چادر مشکی بانوان یارانه اختصاص دهید*

شود دولت برای بانوان جامعه مشمول شرایط آن هر چند ها پیشنهاد میبا توجه به شرایط و فشار اقتصادی فعلی روی خانواده

 .مدت یکبار سهمیه و یارانه تهیه چادر در نظر گیرد

 

 هاطب سنتی در درمانگاهاختصاص اتاق به پزشکان *

ها قرار ها به متخصصان طب سنتی هم مطب اختصاص داده شود، و داروهای مجاز گیاهی هم تحت پوشش بیمهدر درمانگاه

 .گیرد، تا مردم در مراجعه به این پزشکان قابلیت انتخاب داشته باشند

 

 

 های تقدیر و تشکرپویش

 سیستان و بلوچستانحمایت از عملکرد فرماندهی انتظامی *



( ع)با توجه به حمایت فرماندهی کل قوا از عملکرد نیروهای نظامی و انتظامی و اطالعاتی در دانشگاه امام حسن مجتبی 
طلبان مسلح در سیستان و بلوچستان و عدم موفقیت دشمنان در به همچنین اقتدار الزم جهت برخورد با اغتشاشگران و تجزیه

ورانه و تسخیر مراکز انتظامی استان، از فرماندهی انتظامی مظلوم استان سردار طاهری و سایر نتیجه رسیدن اعمال شر

 .کنیممدافعان امنیت کشور در نیروی انتظامی سیستان وبلوچستان در موقعیت حساس کشور حمایت قاطع می

 

 

 

 

 اجتماعی های شبکه در ترندها

ر و اجتماعی توییتاعی است. این گزارش شامل موضوعات مهم در شبکههای اجتمگزارش پیش رو، بررسی موضوعات ترند شبکه

 تلگرام در شبکه اجتماعی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


