
 

1        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مقدمه 
 سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی بولتن ویژه 

 فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی

 1 14/ 9/  3به تاریخ  29شماره  

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

 

آخرین    از  تر  دقیق  رسانی  اطالع  و  آشنایی  و  بمنظور ضرورت  اخبار 

تحوالت پشت پرده سیاست ، شایعات، فضای مجازی، 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  

خبر ساز هفته و همچنین آخرین وضعیت امنیتی سراسر    چهره های

رسانه جمع   از صاحبنظران  به همت جمعی  ای  ویژه  کشور، خبرنامه 

آوری و تدوین شده است. این بولتن با توجه به مشغله ها و تراکم  

برداری سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی   کاری صرفا جهت بهره 

 المی تنظیم و ارایه شده است.فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اس
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 طالعاتی ا –های امنیتی  های موکد رهبر انقالب به دستگاهتوصیه

های اخیر   گزارشی را درباره اغتشاشات و آشوب  - ور بیانیه مشترکچند روز قبل از صد  – اطالعاتی    – های امنیتی  مسئوالن دستگاه

اند این گزارشی که می خواهید ارائه کنید باید در مردم تاثیرگذار باشد. اند. رهبر انقالب در این باره فرمودهتقدیم رهبر انقالب کرده

حاکمیت و نه در برابر بیگانگان بایستند. این باور د باشد.فوری، قاطع و صریح باشد. دشمن می خواهد مردم ایران در برابر  مستن

برای برخی از افراد به وجود آمده که ایرانی ها مقابل جمهوری اسالمی قرار گرفته اند. برای نخبگان ما دخالت خارجی در این آشوب 

اده کنید تا تاثیرگذار باشد. نباید  شود. برای اطالع رسانی باید از ابزار رسانه و هنر به نحو مطلوب استفها یک امر فرعی تلقی می  

تاخیر شود اگر دیر شود تاثیرگذار نخواهد بود. ما در حال جنگ هستیم و یکی از ابزارهای این جنگ رسانه است.  چرا ما عقب  

ه این زودی ب  -اغتشاشات  –ابزار رسانه به نحو مطلوب استفاده کنند. این موضوعات    هستیم؟ هرچه می توانید به آقایان بگویید که از

 تمام نمی شود. نظام سلطه با همه وجود به میدان آمده است. بیانیه شما باید متقن باشد و ما االن در تبیین اوضاع غایب هستیم. 

 علت اغتشاشات در زاهدان   برای پیگیری و برخورد با مقصران آقایان رئیسی و شمخانیکم تحرکی 

اند که  باره ماجرای اغتشاشات زهدان به علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی فرمودهرهبر انقالب پس از دریافت گزارشی در

رسانی زودتر به این مسئله ورود کنید.اگر مسئله را مثال پیگیری کردید و  کسی متخلف بود با او برخورد کنید. زودتر برای مردم اطالع

 شود که ماجرا چه بوده است. 

بودند که به این مسئله زودتر رسیدگی شود و اگر قصور و تقصیری بوده باید جبران   اهلل رئیسی فرمودهترهبر انقالب همچنین به آی

تاد کل نیروهای روه های دیگری از ناحیه سالبته گ اقدامی صورت نگرفته است.  آقایان شمخانی و رئیسی متاسفانهشود. اما از طرف  

 ، گزارش هایی تهیه و در اختیار مقام معظم رهبری قرار دادند که متفاوت با گزارش نیروی انتظامی بود.مسلح

 ها در بررسی موضوع اغتشاشات زاهدان گالیه رهبر انقالب از کم تحرکی

طرف ایشان   ه و پیشنهاد داده بودند که ازبه موضوع اغتشاشات زاهدان شد  برخی از مشاوران رهبر انقالب خواستار عدم ورود رهبری

ها همچنین پیشنهاد داده بودند که در اعزام نماینده رهبری به استان تر شود. آناقدامی صورت نگیرد تا مسئله یک مقداری روشن 

 سیستان و بلوچستان فعال زود است و نوعی باج دادن به مولوی عبدالحمید است.  

اند که اگر شما  اند، مستقیما  خطاب به دفتر خود فرمودههاهده کردآقایان شمخانی و رئیسی را مش  اما وقتی رهبرانقالب کم تحرکی 

 وقت ندارید این موضوع را پیگیری کنید من خودم پیگیری کنم. 

 دستور رهبر انقالب به شورای عالی امنیت ملی و ناجا در مواجهه با مولوی عبدالحمید

اند که در  دستور دادهبدالحمید بود،  که جمع بندی شان دستگیری مولوی عیت ملی و نیروی انتظامی  هبر انقالب به شورای عالی امنر

 آبرو شود. مولوی عبدالحمید نباید بازداشت شود. بلکه باید  بیجریان بررسی موضوع اغتشاشات در زاهدان،

 تیربار شلیک کرددستور رهبر انقالب به فرمانده ناجا برای محاکمه و برخورد با فردی که با 

اند که اوال به  مولوی عبدالحمید هشدار دهید. ثانیا آن فردی هبر انقالب به سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی دستور دادهر

 محاکمه و با او برخورد شود.  که با اسلحه تیربار شلیک کرده است،

 م زاهدان انتقاد رهبر انقالب از ناجا به خاطر عدم عذرخواهی از مرد

اند، قالب از نیروی انتظامی به دلیل این که از مردم و افکارعمومی ایران و زاهدان به خاطر حادثه زاهدان عذرخواهی نکردهرهبر ان

 اند.  گالیه و انتقاد کرده

 دستورات رهبر انقالب به حجت االسالم علی اکبری قبل از اعزام به زاهدان 

جت االسالم اختری به عنوان نماینده خود به استان سیستان و بلوچستان مخالفت مبنی بر اعزام ح  رهبر انقالب با پیشنهاد دفتر خود

 اکبری بروند. ایشان هم وجهه جمالی و هم قاطعیت دارند.کرده و فرموده بودند که آقای علی

 شنیده های مربوط به مقام معظم رهبری
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این ماموریت به حال  تا  انقالب گفته که من  رهبر  با  در دیدار  اکبری  نرحجت االسالم علی  نها  ام و تجربه  انقالب  فته  رهبر  دارم. 

صورت ی  برای ما نامه نوشته و ما باید جواب او را بدهیم. قرار است تعاطف   -مولوی عبدالحمید  –اند که نه شما بروید. آن فرد  فرموده

 د. ده بپذیریگیرد. البته در جلسه محکم و قاطع باشید. اگر نقایصی در کار بوده بپذیرید. اگر در مواردی حق با ان ها بو

 حادثه زاهدان   شهید و جانباز معرفی شدن بی گناهاندستورات رهبر انقالب برای 

که  در منطقه  اند که استاندار، مسئولین صدا و سیما و فرمانده ناجا  رهبر انقالب پس از دریافت گزارشات از حادثه زاهدان فرموده

 د شود.  ث تحریک مردم در استان شدند، برخورمقصر بودند باید تغییر کنند. با افراد و کسانی که باع

جان باخته و شهید   گروه معدوم،  3کشته شدگان حادثه زاهدان را به    ،بندی به حجت االسالم علی اکبری  5طبق مرقومه  ایشان  

ند که شهید اند که یک سری افراد معدوم هستند. یعنی مقصر و محارب بودند، یک تعدادی بیگناه بودبندی کرده و فرمودهتقسیم

  تعدادی بی گناه مجروح شده اند که جانباز تلقی شوند.محسوب می شوند.دیه یک تعدادی هم باید داده شود.

 شوند ن در زاهدان شهید محسوب میشدگانفر از کشته 16

مبلغ  رر شده دیه به علی الظاهر مق شوند.شدگان حادثه زاهدان به عنوان شهید محسوب مینفر از کشته 16برآوردها بر این است که 

 میلیون تومان به برخی از این افراد پرداخت شود.  600

 نظر رهبر انقالب درباره افرادی که در حادثه زاهدان سهوا تیر خورده اند  

ار و  زل یکی از سرداران بلوچ با یکدیگر دیدجت االسالم علی اکبری نماینده اعزامی رهبر انقالب به استان و مولوی عبدالحمید در منح

به وی گفته شده نظر رهبری بر این است که آنهایی که جزو اغتشاشگران نبودند و سهوًا تیر  گفت وگو کرده است. در این دیدار  

 تیر خوردند و آسیب دیده اند، جانباز محسوب می شوند.که خوردند یا کشته شدند، شهید محسوب می شوند. آنهایی هم 

 عبدالحمید سیاست کلی نظام درمواجهه با مولوی 

خشمگین شود و اهل سنت  سیاست کلی نظام بر این است که فعال با مولوی عبدالحمید مدارا شود. نباید اقدامی شود که او دوباره 

 البته تدبیر بر این است که به تدریج توانایی وی سلب شود.   را به خیابان ها فرابخواند.

 اهلل رئیسی ه آیتن برای بررسی عملکرد کابین نظرانشست جمعی از صاحب

حسین فدایی،غالمعلی حداد عادل،محسن رضایی، محمد باقر ذوالقدر،علی عسگری، علیرضا    وحضور  اهلل رئیسیآیت   دعوتنشستی با  

تغییرات و اصالحات   برخی ایجاد  برای  که هیئت امنای شورای ائتالف نیروهای انقالب هستند،  عزیزجعفری    زاکانی، حسین طائب،

موعه دفتر رهبری برگزار شده تا آن ها ها و مراکز زیر مجبررسی وضعیت عملکرد دولت و برخی از سازمان   صوصاو خ  در حکمرانی

 درباره نفرات کابینه نظرات خود را مطرح کنند.

وزرای آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات رئیس کل بانک مرکزی،  در این نشست بر ضرورت تغییر  

 فناوری تاکید شده است.  و

در این نشست آنفلونزا  بیماری  چرکین بودن ریه و  که به دلیل  گفتنی است که قالیباف نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده بود  

 دو نفر دیگر نیز غایب بودند.حضور نداشته است.

ه جمعه، نهاد نمایندگی در دانشگاه ها نیز همچنین در این نشست پیشنهاد شده تا روسای سازمان تبلیغات اسالمی، شورای ائم 

 تغییر کنند. 

 وگوی حداد عادل با رهبر انقالب  روایتی از محتوای اجمالی دیدار و گفت

گفته شده که رهبر انقالب در جریان دیدار  ده است.  در جلسه فوق الذکر دکتر حدادعادل گزارش دیدار خود با رهبری را مطرح کر

بات نکنید بلکه برای کل انقالب باشید. اند که شما فعالیت های شورای ائتالف را منحصر در انتخای فرموده غالمعلی حداد عادل به و

ها جلوه پیدا می کردید. باید مدیریت و  اخیر کجا بودند؟ اگر قوی و منسجم بودید باید در استاننیروهای شما در این شلوغی های 

 ان انقالب و شورای ائتالف به میدان بیایند. سازماندهی به گونه ای باشد که نیروهای جری

ن بسیج ما ضعیف شده و قدرت حداد عادل به رهبر انقالب گفته که یک جمعیت بزرگ می تواند این اغتشاشات را مهار کند. اال

ا دوست داشته  بسیج کنندگی ندارد. فرمانده بسیج از نگاه من باید یک چهره ملی باشد. فرماندهی می خواهد که حزب الهی ها او ر

 باشند و در دل آنها جا داشته باشد. 
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زم است که به فکر باشید و یک  حداد عادل همچنین گفته که کار جامعه روحانیت در فضای سیاسی کشور تمام شده است و ال

ب پیشنهاد داده است. دبیرکلی انتخاب کنید که این جامعه احیا شود. وی ظاهرا چند نفر را به عنوان دبیرکل این جامعه به رهبر انقال

 .اهلل اعرافی منصوب شودشود که آیتتصمیم هم بر این می

مطالب و نظرات خود را درباره حجاب به صورت مکتوب به ایشان ارائه  رهبر انقالب در این جلسه همچنین از حداد عادل خواسته تا 

 .کند

 پیگیری پوشش سفرهای استانی قالیباف از سوی صدا و سیما

رهبری در تماسی با پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما از وی خواسته تا سفرهای استانی ز اعضای دفتر  قدم یکی اسید علی م

 محمد باقر قالیباف را پوشش دهند.

 تالش حداد عادل و سروری برای ساماندهی جبهه انقالب  

اند  ریخته جبهه انقالب، گفتهنتقاد از وضعیت به هم های سیاسی با اغالمعلی حداد عادل و پرویز سروری در نشستی با یکی از چهره

 کنیم.  که ما برای ساماندهی جبهه انقالب خیلی تالش می

 های دولتگیبرنامههای قالیباف به رهبر انقالب درباره عملکرد تخریبی عدالتخواهان و بیگالیه

وریت شان این است که بیایند  یه کرده و گفته که کسانی انگار ماممحمد باقر قالیباف در دیدار با رهبر انقالب از رفتار برخی افراد گال

 آن ها برخورد نمی کند. ما را تخریب کنند. شایعه و تهمت بزنند و ما را اذیت کنند و کسی هم با

 ت.  خواهان بوده است. به تازگی نیز حکم دادگاه یاشار سلطانی در دیوان عالی نقض شده اسظاهرا منظور وی افراد عدالت

 ده اند که این افراد ما را هم  اذیت می کنند.  رهبر انقالب در پاسخ به وی فرمو

قالیباف به رهبر انقالب گفته که شما به من فرمودید که دولت را از خود راضی نگهدار، من هر کاری می کنم تا به دستور شما دولت 

و هدفی در کارها ندارد  و دلیلش این است که دولت برنامه و    را کمک و همراهی کنم. اما آن ها هیچ وقت از ما راضی نمی شوند

رهبر انقالب این نگاه را که    رویم اما آن ها درک نمی کنند.نمی توانند تصمیم بگیرند، آشفته هستند. ما برای کمک به آن ها می

 اند. دولت بی برنامه بوده و کند است و تصمیم نمی تواند بگیرد را تایید کرده

چه در نظام باید اتفاق بیافتد، ورود کنند. رهبر  موارد نسبت به تغییرات در دولت یا آن انقالب خواسته تا در بعضی از از رهبر قالیباف 

اند که من ورود مستقیم نمی کنم. شما و ارکان نظام به یک اجماع برسید. به یک تصمیم برسید و ان را انجام دهید.  انقالب فرموده

 مضمون که اگر در نظام ترک فعلی اتفاق بیفتد من ورود می کنم.   اند با اینرهبر انقالب تعبیری داشته کنم.من هم حمایت می

 نفر از اغتشاشگران  80مخالفت رهبر انقالب با صدور کیفرخواست محاربه برای 

ر رهبر انقالب در دیدار جمعی نفر از اغتشاشگران کیفرخواست محاربه تنظیم کرده است که پس از فرمایشات اخی   80قوه قضائیه برای  

از نزدیکان دفتر رهبر انقالب، ایشان همچنین با این حجم گسترده از  به گفته برخاز مردم اصفهان روند آن متوقف شده است. ی 

 کیفرخواست های محاربه مخالفت کرده اند.  

 برکناری فرمانده ناجای سیستان و بلوچستان تصمیم نظام بود 

نبود و نتوانستیم کاری  ه واهلل قسم عزل فرمانده ناجای سیستان و بلوچستان دست ماانده کل ناجا گفته ک ردار حسین اشتری فرمس

 کنیم. بلکه سیستم این تصمیم را برای ابراز رضایت مولوی عبدالحمید گرفت اما عبدالحمید هم همچنان ناراضی است.  

 رباره اصالحات نظام حکمرانی کشور نشست های تخصصی دفتر رهبر انقالب برای دریافت پیشنهادات د

دریافت پیشنهادات و راهکارها درباره موضوع اصالحات و تغییرات در نظام حکمرانی  دفتر رهبر انقالب نشست های تخصصی را برای  

 کشور با حضور صاحب نظران و چهره های مطرح برگزار می کند. 

 های حساس انقالب برای حضور در صحنهدستور رهبر انقالب به تشکیل یک جریان نیرومند انقالبی 

کشور ایجاد کنید که این جریان اند که شما بروید و یک جبهه و بدنه نیرومند در  های سیاسی فرمودهرهبر انقالب به یکی از چهره

، آموزش دهید و ها و اغتشاشات سینه سپر کنند. شما درد جریان انقالبی را شناسایی کنید، لمس کنیداللهی در بزنگاهنیرومند حزب

 بندی کنید.شبکه
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 دستور رهبر انقالب به سازمان تبلیغات اسالمی برای تشکیل شبکه مقابله با ضد انقالب در محالت

منسجمی را برای    اند تا با شناسایی عناصر انقالبی در مساجد محالت و .... یک شبکهانقالب از سازمان تبلیغات اسالمی خواسته  رهبر

ها مساجد و مساجد قم و محالت بزرگی که در پیرامون آن  در همین حال ، ت ضد انقالب در محالت تشکیل دهند.  مقابله با تحرکا

سازی نیروهای واکنش سریع تشکیل شده   اند. افراد متدین و متعهد شناسایی و عالوه بر شبکههی شدهسازماندها هستند،هیئت

 است. 

 ویژه  تشکر ویژه رهبر انقالب از نیروهای یگان 

طرف    رهبر انقالب در جریان حضور در دانشکده افسری امام حسن)ع( با تشکر و تقدیر از سردار اشتری فرمانده ناجا فرموده اند که از 

 های یگان ویژه  تشکر کنید و خدا قوت بگویید و به آنها روحیه دهید.  من از پرسنل خدوم ناجا تشکر کنید. مخصوصا از بچه

   ندرا مطرح کرد بدالحمیدبه از کسانی که عگالیه مقام عالی رت 

صالحیت و شایستگی برای آن که مطرح    دبدالحمیشنیده شده است که یک مقام عالی رتبه از اول نگاهشان این بوده است که ع

حد یک   های الزم برای مطرح شدن در شود و او را تحویل بگیرند ندارد و هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ اجتماعی فاقد صالحیت

ایشان از ابتدا نگاهشان تحویل نگرفتن او بوده است و چند باری هم که او درخواست   ای و کشوری است. از این جهت چهره منطقه

های دیگر سعی داشته است کنار مقام عالی رتبه قرار گیرد دیدار با مقام عالی رتبه را داشته و یا در ضمن دیدارهای عمومی و مراسم

های سیاسی چپ و راست برای رای گیری و ند که چرا برخی جریانگرفتند. این مقام عالی رتبه گالیه داشتیل نمیخیلی او را تحو

 انتخابات دست به مطرح کردن این فرد زدند و او را بزرگنمایی کردند. 

 توصیه رهبر انقالب درباره شیوه برخورد با اغتشاگران 

آبان ماه به آقای اژه ای در   26اصفهان در روز  نیه امام خمینی )ره ( برای دیدار با مردم  شنیده شده رهبر انقالب قبل از ورود به حسی

 اطالع رسانی کنید.خصوص شیوه برخورد با لیدرهای اغتشاشات فرموده اند: قاطع برخورد کنید و به مردم هم 
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      به سیستان و بلوچستان درباره سفر هیئت اعزامی از سوی رهبر انقالب 

محور اصلی در اظهارات جریان شبهه افکن القای انفعال نظام در برابر ناآرامی های اخیر است؛ بدین معنا که رهبری پس از شدت 

ز  مقصر بودن رهبری در قبال حوادث این استان و بی نتیجه بودن این اقدام نیاعتراضات این هیئت را به سیستان اعزام کرده است.  

 ت.  در برخی از مطالب آمده اس

   مصادیق و محورهای شبهه: ❑ 

)تلگرام(: - عال  مولوی عبدالحمید  انتظار داشتند مقامات  ابراز    ی مردم  با مردم  و  را محکوم  زاهدان و خاش  کشور حوادث 

  ت یتسلحکوم کردند و  شاهچراغ را م  یستیترور   ۀاست که تمام مسئوالن حادث   ن یکه مردم دارند ا  ی اهیگال  ...کردندیم  یهمدرد

  ن یانتظار مردم ا  کهینگفتند، درحال تی و تسل از مسئوالن محکوم نکردند  کدامچیمثل زاهدان و خاش ه  یگفتند، اما در حوادث بزرگ

و مسئوالن   کرد یو تفقد به استان سفر م  تیتسل  ی برا  جمهورسیمثل رئ  رکشو  یحوادث، مقامات عال  نیا  تیبود که ضمن محکوم

حادثه    نیا   یهایها و زخمکشته  یآمار باال  میمعتقد  ما  ...هستند.  دیمردم ناام  لیدل  نی. به همگفتندیم  تیبه مردم تسلباال  رده 

  یو انتظام  ی نظام  یو کادر   یاصل  یروهای سنت در نمسلح وجود دارد. در حال حاضر از اهل  یروهایاست که در ن  یض یتبع  ۀجینت

  م ی دار  ه یگال ی رهبر  تیاز ب ما ...مسلح حضور داشتند. یروهایسنت در نسابق اهل میدر رژ  کهی اندک، درحال ی لیحضور ندارند مگر خ

  کهیدرحال  ،مینکرد  افتیدر   یپاسخ  شانیبار هم از ا  کی  یحت  مینوشت  یمدت ما هرچه نامه به مقام معظم رهبر   نیکه در طول ا

نه. فقط    ای  اندده یرس  یما به رهبر   یهانامه  نیا  میدانی ست. نمبوده ا  ادیز   اریبس  یرفاقت و ارتباط ما در گذشته با مقام معظم رهبر 

در رابطه    ...مطلع شدم.  گرید  ییبلکه از جا  م،یپاسخ را نه مستق  نیشده بود که البته بنده ا  نوشتیپ شانینامه به دستور ا  کیپاسخ  

 1وجود دارند.است، اما مشکالت هم   بنده معتقدم دشمن هم زنند،یم ادیکه در کشور موجود است و مردم فر  یبا اعتراضات

قد  تمام  ،یاعتراضات سراسر   انیامام جمعه اهل سنت زاهدان در جر   د،یعبدالحم  یکه مولو  یحال  در  بی نام )شبکه بیان(: -

ا  مردم  کنار  گرفته، جمهور   رانیدر  نکرده   ن یا  اعتبارکردنیب  یبرا  یکوشش  چی از ه  یاسالم  یقرار  فروگذار  اهل سنت  مطرح   چهره 

به زاهدان است تا    ئتیه کیمورد تنفر شهروندان قرار دارد، اعزام   شهیاز هم  شتر یروزها ب  نیکه ا   ز یر خون  م یاقدام رژ  نیتر ه.تازاست

دو ماه گذشته و از آغاز    ی ام جمعه اهل سنت زاهدان طام  ...با نظام متقاعد کند.  یهمکار   ی را برا  دیعبدالحم  یبه زعم خود مولو

عام شهروندان بلوچ بارها اعتراض  از مردم معترض انجام داده و نسبت به قتل  تیرا در حما  ی نیآتش  یهایانسخنر   ، یاعتراضات سراسر 

 یجمهور   فیکرده است که تکل  حیو تصر زاهدان« دانسته    نیرا مسئول »جمعه خون  یا سابقه، خامنهکم  یاو در چند سخنراناست.    کرده

اقشار مختلف    تیکه حاال حما  دیعبدالحم  یمولو  .خواهندیرا نم  میرژ   نیا   گریم دبا رفراندوم مشخص شود؛ چراکه مرد  دیبا  یاسالم 

حکومت مستبد و خودخواه   لیدل نی شده و به هم لی اهل سنت کشور تبد یهاچهره  نیتر از محبوب  یکیرا با خود دارد، به   انیرانی ا

 د یببرد که مردم از او ناام  یرا به سمت  یده و قصد دارد مولوفعال از دِر سازش وارد ش  می . رهبر رژ کندیتحمل نم  گریاو را د  یاخامنه

 2  شوند.

چابهار    رجاوه،یم  رانشهر،ی زاهدان، سراوان، خاش، ا   یدر شهرها  ی تظاهرات مردم  نیدو روز پس از آخر   )رادیو زمانه(:بی نام   -

ائمه جمعه به زاهدان    یاستگذار یس  یشورا   سی رئ  ،یاکبر   یمحمدجواد حاج عل  یويژه به سرپرست  ئتیه  کیدر بلوچستان   نیشیو پ

 3  مذاکره کنند. یزهلیماعاس  دیعبدالحم  ژهیو به صورت و   «ینی د یسفر کردند تا با »علما

 
 

 

1  -https://t.me/MostafaTajzadeh/49049 
2  -@BayanMediaNetwork 
3  -https://www.radiozamaneh.com/740951 
https://www.radiozamaneh.com/740951 
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گزارش    ،یاسالم  یجمهور   یت یامن  یروهایروز از کشتار در زاهدان توسط ن  ۴0از    شیپس از گذشت ب  بی نام )رادیو فردا(: -

 ی در حال  او  ...شده است.  وبلوچستانستانیمرکز استان س  ی»ابالغ سالم او« راه  یبرا  یماسال  یرهبر جمهور   یاز سو  یاتیکه ه  دهیرس

  یا خامنه  ی عل  یتحت فرمانده  یروهاینکه    دهیدوست و دوستان« نام  اریو بلوچستان را »د   ستانیرهبر نظام را »دوست« و استان س

ن قوا  فرمانده کل  اخ  ز یکه  در دو ماه  ا  هی را عل  ها یگر بسرکو  نیدتر یاز شد  ی کی  ری هست،  روا    ن یتر محروم  ن یمردم  استان کشور 

 ست،یمعترضان کشور ن  یواقع   لیدال  دنیو حاضر به شن  کندیخود را تکرار م  اتیروا  یاپیکه حکومت پ  یطیدر شرا  ...  اند.داشته

 4داشته باشد. ردن اوضاع در آرام ک ی و بلوچستان چه نقش عمل  ستانیرهبر نظام به استان س یاز سو اتیکه اعزام ه ستیمعلوم ن

 ات یشدم و از جنا  یم  اریخود عازم آن د  نده،یفرستادن نما  ی بودم به جا  یخامنه ا  یآقا  یاگر من جا(:  ناصر دانشفر )تلگرام -

همه جانبه محقند    ی تیگفتم که در نارضا  یدادم، م  می   را   داده  رخ  مصائبهمه جانبه    ی. به آنها قول بررسخواستم  یرخ داده پوزش م 

به گزارشات   دیرخداد شخص من مقصرم و نبا  نیگفته اند که در ا   درستجهت نبوده و    یداده اند، ب  یشعار   یر مردم مولوو اگ

  یمن از قدرت جانشان آرام م  یر یکردم و اگر تنها با کناره گ  ی م  ییعزادار دلجو  ی. از خانواده هاکردم  ی م  ت ینادرست افرادم کفا

در  یملت باشد و متوجه شده باشند که راهکار، قشون کش یصدا دنیشن یگام به معنا نیکه ا  آرزو دارم ...کردم. یگرفت، درنگ نم

 بیو نج ف یمردم شر   نیا  یی ابتدا های خواسته به  دادن  تن سقوط،  درست و تنها راه نجات کشور از ورطه   ری. مسستیها ن ابانیخ

 5است.

را در    ری حوادث تلخ اخ  یها  یعانه، همه کشتگان و زخمجاش   یتواند در اقدام  یم  یدستگاه رهبر :  مهدی نصیری ) تلگرام( -

شدگان   ریابتکار، همه دستگ  نیدر ادامه ا   و  .اول اعالم کند  دیرا هم به عنوان شه  ینی و جانباز و مرحوم مهسا ام  دیسراسر کشور، شه

زندان برا  یاسیس  انیو  با منتقدان مصلح وارد گفتگو  آزاد نموده و    ی کنون  ر یز وضع خطبرون رفت اجامع جهت    ی ارائه طرح  ی را 

  ر، ینظر حق  به...و نظام خواهد گشود.  انیرانیو ا   ران ی ا  یکننده را به رو  دواریام  یورق را بر خواهد گرداند و افق   یاقدام  نیچنشود.

ور به نحو آن در مورد کل کش یابتکار در مورد استان س و ب زده باشد، مناط و مبنا نیکه دست به ا  یبا هر استدالل یدستگاه رهبر 

 6  کند. دیدر انجام آن ترد  دینبا یوجود دارد و لحظه ا تریقو

 د یجامعه فهم  ی و اعتراض  یبعد از گذشت دوماه تقابل با جنبش مدن   ی اسالم  یجمهور   تیحاکم  سلمان موسوی )تلگرام(: -

دوم   یکردن پرده    ادهیبدنبال پ  ییو نشانه ها  اتیادب  رییلذا با تغ   .ابدیدست    خواهدیبه آنچه م  تواند یکه با سرکوب و ارعاب نم

 ام یو پ  یرهبر   ندهینما  داریبه د  توانیپرده دوم ، م   ینشانه ها  گریاز د  ...است.  رانیا   یروزها  نیا  یاسیس  یخود در فضا  شینما

ان اشاره آن  از  ییخواندن کشته شدگان و دلجو  دیو شه  شانیو گفتگو با ا  ییدلجو   یبرا  دیعبدالحم  یبا مولو  داریبه زاهدان و د   شانیا

دانسته و    یستیترور   اتیعمل  کیرا محصول    ان کشته شدگ  تیوابسته به حاکم  یرسانه ها  شی چند وقت پ  نیتا هم  کهیکرد در حال

  یمتفاوت  کردیرو  کیشدن پرده دوم شاهد    یی و اجرا  استیس  نیا   لیبدون شک در تکم   ....دانستندیماجرا پاک م   نیدامن خود را از ا 

بر مطالبات   یستادگیجنبش و ا   ن یا  امیبود چرا که بعد از گذشت دوماه از اعتراضات گسترده ،تازه پ  می خواهام  نظ  رانیگیتصم  یاز سو

 7و زمامدارانش داشته است.  یاسالم  یجمهور  ندهی آ یرا برا ییها ی نگران نیمعترض یاش از سو یو خاستگاه مدن

 توئیت ها: •

است؛ به شرط آنکه  یبا مردم #بلوچستان برآمده است، خبر خوب ییوجنظام از در گفتگو و مسالمت  نکهیا: محمود صادقی -

بناکتفا نشود و    دیبه وعده و وع برا  تیملت به رسم  نیادیحقوق  تبع  یشناخته شود و    یو مذهب  یقوم  کیستماتیس  ضاتیرفع 

 8  .ردیصورت گ  یاقدامات عمل

 
 

 

4  -https://www.radiofarda.com/a/iran-khamenei-delegation-zahedan-killing-people/32128851.html 
5  -https://t.me/sahamnewsorg/78995 
6  -https://t.me/sahamnewsorg/79028 
7  -https://t.me/sahamnewsorg/79082 
8  -https://twitter.com/mah_sadeghi/status/1592042315287531520 
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انقالب و    ی به ابتدا  بازگشت  هستند!  دیاند شههه شدکشت  گناهیکه ب  ی در زاهدان: کسان  یاخامنه  نده ینما:  مرتضی کاظمیان -

 9شهروندان، ملک طلق حاکم خودکامه  جان !روندیکشته شوند، به بهشت م  گناهیاگر هم افراد ب  گفت،یم  که یخلخال یهااعدام

به    ابانیخمردم معترض رو در    شما  و بلوچستان«  ستانیبه مردم س  یزده »ابالغ سالم رهبر   تریت  م یتسن:  احسان سلطانی -

 10  !شکشیپرچم نبند، سالم پ لهیفرزند ملت رو بدون آب و غذا به م نداز،یحمام خون راه ن هاابانیرگبار نبند، در خ

و   ستانیبه س یاعزام اتیسفر ه یمنتشر شد، متوجه شدم دستاوردها ی اکبر   یحاج عل داریامروز که اخبار د وحید درباری: -

 11  ینی#مهسا_ام خواهد بود. م،یکنیکر مکه ف ی ز یاز چ شتریب اریبلوچستان بس

کشته    یا»عده  اونجا گفته؛   رفته  و بلوچستان رو بشنوه.  ستانیفرستادن که مثال حرف مردم س  ندهینما  کی  هادی موسوی: -

  ی برا  یحرف  گهید   فرض،شیپ  نیبا ا  خوب  است«  یاز آن مطرح است، اما مالک ما آمار مراجع رسم  یمختلف   یاند که آمارهاشده

 12  مونه؟یم دنیشنن و گفت

  چ ی گرفتن جان بلوچ، گرفتن جان ه  دیو بلوچستان، حکومت فهم  ستان یاز مردم س  رانی در ا  یسراسر   تیبا حما:  سیما ثابت -

 #  ینی#مهسا_ام  داد دیتاوان خواه دیکه گرفت  یز یعز  یهاتک جانتک بابت . ستین نهیهز یب یرانیا

 

 

 ارزیابی و تحلیل                                                                                

به ها    در مقایسه با  حجم زیاد واکنش های جریان معاند و شبهه افکن  در برابر حوادث اخیر، میتوان مشاهده نمود که واکنش  

این نکته اهمیت اقدام رهبر  ت.  اقدام مقام معظم رهبری مبنی بر اعزام هیئت به سیستان از حجم چندان زیادی برخوردار نبوده اس

. در معدود واکنش ها جریان معاند سعی بر آن دارد که این  انقالب و بازتاب مثبت این سفر و پیگیری به موقع را نشان می دهد

 داده و رهبری را مقصر اتفاقات پیش آمده جلوه دهند. اقدام را منفعالنه جلوه 

 محورهای اقدامات پیشنهادی:

 حورها مورد توجه قرار گیرند: لب تولیدی این مالزم است در مطا

 )اقدامی از موضع فعال و نه منفعالنه(   برخورد پدرانه رهبری همزمان با اقتدار نظام در برخورد با اغتشاشگران و آشوب طلبان -

ره - بر  دغدغه  مبنی  رفع    ی بررسبری  امن  و  زنندگان  برهم  با  برخورد  با  همزمان  مردم  ب  تیمشکالت  مماشات  عدم  ا و 

 .  اغتشاشگران

اقدام رهبری مبتنی بر تدبیر و بدور از هیجان زدگی و احساساتی شدن و به منظور بررسی تمامی جوانب مشکالت پیش   -

 است.همراه با دلجویی افراد آسیب دیده بوده مده آ

 .  اهتمام رهبری به رسیدگی به مناطق محروم ومذاهب و قومیت های گوناگون -

 و در راستای حفظ وحدت اسالمی  هیز از هرگونه نزاع مذهبیاقدام رهبری در راستای پر -

 
 

 

9  -https://t.me/sahamnewsorg/79019 
10  -https://twitter.com/ehsan_soltani/status/1591843531722833920 
11  -https://twitter.com/darabi_vahid/status/1592122164937129984 
12  -https://twitter.com/hadanmoosavi/status/1592014407886073857 
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 . ارتباط قلبی و عاطفی رهبری با قومیت هایی همچون اهالی سیستان و نگرانی ایشان از مشکالت آنها -

 . با برجسته ساختن خبر عفو بسیاری از گرفتارشدگان حوادث اخیر رهبری  نگرش مالطفت آمیز -

        با القای مقصر بودن ایشان فضاسازی اصالح طلبان علیه رهبری 

نامه سرگشاده ی نظام و لزوم برگزاری رفراندوم از مهم ترین محورهای  هزینه زایی سیاست خارجاقتدارگرایی و اختیارات فراوان رهبری،  

   ای است که از سوی حزب مجمع ایثارگراِن جریان اصالحات منتشر شده است.  

   مصادیق و محورهای شبهه: ❑ 

 13)صبح ما(  کشور یدرباره اعتراضات جار  ی به رهبر  ثارگرانیزب مجمع اگشاده حنامه سر 

االئمه    حهیو از باب النص  یرخواهیدر کشور را از سر خ  یر یگمینهاد تصم  نیتر یکه باب گفتگو با عال  مید یرس  جهینت  نیاز مدتها قبل به ا

 . میدلسوزانه مطرح کن م،یدانیم یصالح شخص حضرتعالباز کرده و آنچه را به نفع انقالب و کشور و مردم و به  نیالمسلم

 یسو و سخنان حضرتعال  کیاز مردم از    یاقشار بزرگ  دارشهیکشور و نوع مواجهه حکومت با اعتراضات ر   ریتلخ و ناگوار اخ  یرخدادها

را مخاطب   یو حضرتعال  میبگذار مالحظه را کنار    نیتا ا  ما را واداشت  گر،ید  یباره و نسبت دادن همه ماجرا به دشمن از سو  نیدر ا

اداره کشور انجام   یاصالح روند کنون  یبرا  ستهیبا  یها از دست نرفته، کار نشده و فرصت  رینهاده و تا د  شیراپف  یتا گام  میقرار ده

 . دیده

اسالم سال   با  که  حکومت پرداخته شد  یبرا   یکه چرا از اسالم مطرح در صدر انقالب فاصله گرفته و به خلق اسالم  میدار   تیما شکا

 شود کجا؟  یو عمل م جی که االن ترو یآن انقالب شد کجا و اسالم که بر اساس  یمتفاوت است؟ اسالم  اریبس 5۷

مخالفان   تیو قائل به حق مردم در حکومت و معتقد به حق فعال  تیاسالم مروج تحمل و مدارا و سازگار با جمهور   دیترد   یب -

کالم،    کیو پاسخگو بودن حاکم به مردم و در    ونینبودن قدرت در دست روحان  یانحصار   ی دعآنان و م  هیزور عل  ی ر یو مخالف به کارگ

مردم و به خصوص جوانان، طرفدار داشته و جذاب باشد؛ اما   انیدر م  تواندیهنوز هم م  ،یساالر و مردم  ی اسالم سازگار با دموکراس

نسل جوان از    دنیبلکه در عمل موجب وحشت و رم  ست،ین  ینظر و    یمتاسفانه اسالم مورد عمل حکومت، نه تنها قابل دفاع عقالن

 شده است. ندارانی و د  یندار ی و د نید

فرد متمرکز   کیهمه قدرت را در    ه،یفق   تیو اصل وال  یاز قانون اساس  انهیخاص و اقتدارگرا  یرهایکه چرا با تفس   میدار   تیما شکا

مشخص    یقانون اساس110مطابق اصل    هی فق  تیحوزه اقتدار وال  اند؟داده  ی از اصول قانون اساس  یار یبس   یلیکرده و عمال حکم به تعط

 نشانه »حصر« است . ،یرهبر  اراتیتاخ قیاست و طبعا ذکر مصاد

 اراتی »سقف« اخت  نییو تع  کند  یقلمداد م  ی رهبر   اراتیذکر شده در قانون را به عنوان »کف« اخت  اراتیاخت  زانینگهبان عمال م  یشورا

  نییرا که تع   یسینوو فلسفه قانون  کنند یم  ر یگونه تفس  ن یجهان قانون را ا  یگذاشته است. در کجا  ی رهبر را هم بر عهده شخص  

خودش   تیکه چرا نهاد خبرگان به مسئول  میدار   تیشکا  گذارند؟مایاست، به کنار م  یحکومت  ینهادها  یهات یو مسئول  اریحدود اخت

 ی هاتی عملکرد و مواضع و صالح  تی و از دادن گزارش به مردم درباره وضع  کندیعمل م  یفات یبه صورت تشر   ،یدر نظارت بر رهبر 

 زند؟یسر باز م یرهبر 

و مجلس را از نظارت   جادیقدرت ا  یقیساختار حق  یگونه عملکرد را برا  نیافزار انرم  ،یخاص از قانون اساس  رینگهبان با تفس  یشورا

  ی است که قدرت و ثروت اصل  یدر حال  ن یمنع کرده است و ا  یرهبر   تحت امر   یحکومت و مشخصا نهادها  یاز نهادها  یار یبر بس

 
 

 

13  -http://sobhema.news/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b4%d8%a7%d8%af%d9%87-
%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-
%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-
%d8%b1%d9%87%d8%a8/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86_%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/22094/ 
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از هر    شان،یتحت امر ا   یو نهادها  یاست و اگر رهبر   یساالر شرط اول تحقق مردم  یی. پاسخگواندنهادها متمرکز شده  نیکشور در ا

 بود؟  ینی د یساالر مردم یمدع  توانیمنتخب آنان مصون بمانند، چگونه م یبه مردم و نهادها ییگونه نظارت و پاسخگو 

کننده    نییخود فاصله گرفته و به صورت موثر و تع  یاز کارکرد ذات   جیمسلح و مشخصا سپاه و بس   یروهایکه چرا ن  م یدار   تیما شکا

  شده و کارکرد   یاسیاحزاب س  نیگز ینهادها اکنون جا   نیانکار است که ا  رقابلی غ  یتیواقع  نیاند؟ اهو انتخابات شد  یاسیوارد امور س

 دارند. یحزب

اما  ضرورت دارد،    یساالر مردم  قیتعم  کردیبا رو  یاکنون اصالح قانون اساس  ،یدر قانون اساس  یسال از بازنگر 33به گمان ما، بعد از  

  ن یرا در دستور کار قرار دهند تا معلوم شود صاحبان قدرت به ا یقانون اساس نیبدون تنازل هم یتوانند دست کم اجرا یحاکمان م

 . دندمعتق یرک ملشتم ثاقیم

بر »عزت، حکمت، مصلحت« فاصله گرفته و    یمبتن  یخارج  استیو س  « ی نه غرب  ،ی»نه شرق  یکه چرا از اصل اساس  میدار   تیما شکا

 م؟ یاو دور از دسترس شده تیدور از واقع یهاگرفتار آرمان

ملت مستقل    کیکشور قدرتمند به    کی تجاوز    دییعمال به تا  ،یاسالم  یبرسد که جمهور   یروز   میهرگز باور نداشت  م،ییگویم  حا یصر 

خواهد    یما تناسب ندارد، بلکه در عمل ما را منزو  یاسیو س  یاعتقاد  یهانه تنها با ارزش  ،یخارج  است یمواضع در س  نیبپردازد. ا

 گره خواهد زد. خواه،ادهیکشور ز  کی یوزگر کرد و سرنوشت ما را به تجا

در چند سال اول انقالب،    دیشا  است که اکنون در کشور هست.  ی همه مشکالت  شه یم نباشد، اما ر دغدغه عام مرد  م یآنچه برشمرد  دیشا

  ن یمعلوم شد که ا  جیبود، اما به تدر   هیمردم قابل توج  یبرا  هایاز کاست  یار یو جوان بودن نظام، بس  یلی وجود جنگ تحم  لیبه دل

را،   روند اداره کشور  نیا  جی. مردم نتامیشاهد  یو اجتماع  یوزه اقتصادرا به بار آورده که در ح  یجینتا  وروند اداره کشور غلط است  

 .  نندیبیخود م یو اجتماع یاقتصاد تیدر قالب وضع

قبل از انقالب و مجاهدان عرصه جنگ    یاسیس  انیو زندان  ی انقالب  یروهای از ن  ی بخش  یاسیس  ندهیبه عنوان نما  ثارگران«یحزب مجمع ا

)ره( ین یامام خم  یاسیس  شهیوفادار و به محکمات اند  یکه همچنان به قانون اساس  یانانو زنان و جو  عصر اصالحات  رانی و جهاد و مد

 ی هابا بازگشت به آرمانو    دیر یتا از فرصت موجود بهره بگ  دهدیحساس مخاطب قرار م  تیموقع  ن یا   ررا د  یمعتقدند، حضرتعال

رفراندوم با   کی  ایانتخابات آزاد    کی   ی برگزار   یبراعرصه را    ،ین اساسبدون تنازل قانو  یصدر انقالب و با بازگشت به مردم و اجرا

 اداره کشور شود. یمردم، مبنا تیتا خواست اکثر  دیا کن یمختلف مه یاسیس یها انیو جر  حضور همه اقشار مردم

کردها و پاسخگو و نامشخص بودن فلسفه مواضع و عمل  ینداشتن معترضان و منتقدان به رهبر   یاز مردم و دسترس  یحجاب رهبر 

)ع( به  یدر سخنان امام عل   ی. حق متقابل مردم و والستیدر قبال عملکرد خود، با فلسفه حکومت در اسالم سازگار ن  ی نبودن رهبر 

 شده است. نییتب یخوب

 ارزیابی و تحلیل 

تحلیل های   ،راد این جریاندث اخیر به نحو چشم گیری افزایش یافته است. در مطالب و اظهارات افجریان اصالحات در حوافعالیت  

اما بن مایه و موضوع اصلی مشترک در اظهارات آنها مقصر جلوه دادن کلیت    ؛ دهمتفاوتی از علت واقع شدن حوادث اخیر به بیان آم

تمامی شبهات مهمی که این جریان در سالیان اخیر مطرح می کرده در ذیل کالن شبهه  . در این بیانیه تقریبا  نظام و رهبری است

 آمده است.   قصر بودن رهبریم

 برخی از محورهای پیشنهادی:  •

جریان اصالحات بنا بر خصلت همیشگی موج سواری و استفاده از مشکالت جامعه، بر آن شده  تا از به نظر می رسد که   -

نیز استفاده اخیر  برد.    ابزاری   حوادث  این اساس پیش  بر  را  ت که در  هدف اصلی این جریان این اسکرده و کنش سیاسی خود 

یا به قول )معرفی کرده و رهبرِی سیاسِی این اغتشاشات    عنوان نماینده مطالبات پیش آمده در این حوادث   درازمدت خود را به

پیرامون نسبت  این جریان سیاسی  با مردم توجه ویژه ای شده و . از این جهت الزم است که  را بر عهده گیرد  (خودشان اعتراضات 

 عای مردمی بودن این جریان تاکید شود.  بر اعتبارزدایی از اد
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موج سواری و استفاده ابزاری از گسل ها و مشکالت جامعه    بر  یاسی این طیف با تمرکزمیتوان در مطالبی از فعالیت های س -

کمیت دغدغه این طیف سیاسی همواره "قدرت" و سهم بردن از آن و حضور در حادر ادوار گوناگون تبارشناسی کرد و عنوان ساخت که  

در این جریان البته همواره در پِس    ت داشتنقدر   طفیلِی میل به قدرت و زیسِت .  بوده و به هیچ عنوان دغدغه مردم را نداشته اند

  نقاب مردم گرایی پنهان مانده است.

ین  میتوان هم  .  نکته مهم این بیانیه اعتراف صریحی است مبنی بر اینکه آنچه گفته شده دغدغه های عام مردم نیست -

را برجسته ساخت و گفت که این موضوع چنان بدیهی است که ناخواسته یا خواسته خودتان نیز به آن اعتراف کردید؛ اما  موضوع  

 به مانند همیشه سعی دارید تا منویات سیاسی خود را به عامه مردم نسبت دهید.   

. این جریان با وجود در  ظر الزم استنیز به ن ب این طیف اعتبارزدایی از اصِل مخاطب قرار دادن مقام معظم رهبری از جان  -

مسئولیت خود در دولت های گذشته سرپوش گذاشته و مسئولیت ناپذیری    اکثر دولت ها در پس از انقالب همواره برداشتن    اختیار

سهم  گذاشت که  . باید این سوال را در مقابل فضاسازی این گروه  عمل می کنندخود به حد اعلی    ،را که به رهبری نسبت می دهند

اصالح    ،که رهبری  ادعا شدهیف بارها  عالوه بر این در اظهارات افراد برجسته این طشما از مشکالت ادعایی خودتان چقدر است؟!  

طلبان را به رسمیت نشناخته و به مشاوره های آنان وقعی نمی نهد؛ صرف نظر از دروغ بودن بی توجهی رهبری نسبت به این جریان، 

ودن  به فرض صحت ادعای شما، هدف از این نامه نگاری چیست؟ جز این است که با توجه به بی ثمر ب ونه گفت که  میتوان این گ

این اقدام تنها وجه سیاسی این قبیل بیانیه ها مهم بوده تا بتواند مردم ناراضی را به خود جلب کرده و زمینه برای فعالیت سیاسی 

پیدا کردن   سیاسی بوده و با هدِف  ،در یک کلمه میتوان گفت که این قبیل اقدامات ع واق . درفراهم شود در آینده و حضور در قدرت 

 مطلقا دغدغه مردم و رفع مشکالت آنها در میان نیست.  به قدرت به انجام میرسد و  معطوف به میلِ   ،پشتوانه مردمی

به عنوان    یتوان به نحو مستقیم پاسخ دادتک تک شبهات مطرح شده و بعضا دروغ های آشکار این بیانیه را مالوه بر این،  ع -

 مثال در مورد برجام، سیاست خارجی و ... 

 

       بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با مردم اصفهان درباره 

محورهایی همچون اعتبارزدایی از نسبت دادن اعتراضات به دشمن، نادیده گرفتن اعتراضات از جانب رهبری و اغتشاشگر نامیدن  

 ان از جانب ایشان در مطالب و اظهارات برجسته بوده اند. معترض

   مصادیق و محورهای شبهه: ❑ 

  ی حکومت  یوهایآبان، با تکرار سنار   ۲8روز شنبه    یدر سخنران  یاسالم  یرهبر جمهور   ،یا خامنه  یعل   بی نام )ایندیپندنت(: -

در    یاخبار مربوط به اعتراضات مردم   ر یاخ  یدر روزها  که ی. در حالخواند  ران«ی معترضان، آنان را »دشمن ملت ا  یسوز بر قرآن  ی مبن

ادعا کرد که   یاشم مردم دارد، خامنهاعتراضات، نشان از گسترده شدن خ   نو چهلم جانباختگا  یدر مراسم خاکسپار   ژهی شهرها و به و

 14 شود.« شتریمردم از معترضان ب ی زار یتر شود و بادامه اعتراضات باعث شده است تا »چهره معترضان روشن

)ایندیپندنت(: - اعتراضات، خامنه  بی نام  را تهد  گریبار د  یابا وجود گسترش    ی رهبر جمهور   یاخامنه  یعل   .  کرد  دیمردم 

بساط شرارت جمع خواهد   نیکرد: »بدون شک ا   دیآبان درجمع مردم اصفهان ضمن حمله به معترضان تاک  2۸امروز شنبه    یاسالم 

 15 شد.«

از جمله در   رانیمختلف ا   ی شهروندان معترض در شهرها  ،یاخامنه  یآقا  یاز سخنران  شیپ   وزر  یک  بی نام )بی بی سی(: -

  ... شعار دادند. ی اسالم یرهبر جمهور  هی شکل دادند و عل یضد حکومت ی ات گستردهها، تجمعاجان باختگان سرکوب  کریزمان دفن پ

  ی تیامن یروهایو خشونت ن رشدگانیها و دستگکشتهسابقه تعداد به آمار کم یااشاره چیروز شنبه خود ه یدر سخنران یاخامنه یعل

 
 

 

14  -https://t.me/Indypersian/63615 
15  -https://t.me/Indypersian/63607 
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منتسب کرده و    یخارج  یرا به کشورها  ر یاخ  یهابارها اعتراضاو در دو ماه گذشته،    .و بدون سالح نکرد  ی رنظامیمعترضان غ  ه یعل

شگر« خواندن معترضان گفت: اغتشابا »   او  ....نکرده است  یمعترضان، اظهارنظر   یگسترده و شعارها  یتینارضا  لیهرگز درباره دال

 16....ستندین کجوریافراد    نی»ا

  ادیبا عنوان »اغتشاش«    رانیمردم ا  یانقالب  زشیاز خ  گریبار د  یسخنران  نیدر ا  یاسالم  یرهبر جمهور   بی نام )اینترنشنال(: -

  غرب« به  یای»استکبار« و »دن  یفدرباره معر  یاامروز خامنه  یهاصحبت...و گفت »اغتشاشات و بساط شرارت جمع خواهد شد«.  کرد

مردم اعتراضات  عامل  »القا  رانی ا  یعنوان  با هدف  بن  یدیناام  یو  بهو  مردم  اذهان  به  »مردم  بست  جمع  در  جوانان«  خصوص 

حال در  دست  یاصفهان«،  تاکنون  که  جر است  در  نفر  پنج  دس  انیکم  به  اصفهان  مردم  کشته  سرکوب  یروهاین  تاعتراضات  گر 

  زش یخ   انیهزار نفر در جر   15از    شیشدن ب   ی، زندانمعترضان  یخواهیو آزاد  کتاتور«ی»مرگ بر د   ادیبه فر   توجهیاما ب  وا...اند.شده

  ی در نظام اسالم  ندی گویغرب، م  غاتی تبل  یدر داخل بر مبنا  یازن،گفت: »عده  2۷کودک و    ۴۷تن، از جمله    3۷۸و کشته شدن    ی انقالب

 17 .ستین یساالر و مردم یآزاد

. او در اوج  شدن خون مردم ادامه دارد ختهیو ر  یبه اعتراضات جار  یاسالم یرهبر جمهور  یی اعتنا یب ام )دویچه وله(:ن بی -

و محبت به اهل    مانیاستان صحبت کرد و اصفهان را "شهر ا   نیاز مردم اصفهان در باره آب ا  یبا جمع  داریدر د  یضد حکومت زشیخ

 18 " خواند.تیب

کرد و خواهان   دیها تاکدادن به اعتراض انیآبان، بر لزوم پا 2۸روز شنبه،  رانیا  یاسالم یرهبر جمهور  بی نام )رادیو فردا(: -

 تیحاکم  جیرا اتیدر ادامه سخنان خود با استفاده از ادب  رانیا   یاسالم  یرهبر جمهور   ...شد.  هییقوه قضا  یمجازات معترضان از سو

 کیتفک  دیگرفته« باو افراد پول  تیعامالن جنا  خوردگان،بیگردانان، فر ه »صحنهفت کو گ  از اعتراضات به عنوان »اغتشاشات« نام برد

اند مشابه نام برده  نیگذشته بارها از معترضان با عناو  یهادر هفته  رانیا   یاسالم  یجمهور   مقامات  شان مجازات شوند.و به اندازه گناه

 19  اند.وارد کرده شدگانداشترا به باز ینیاتهامات سنگ  ر،یتعاب نیاده از همو با استف

آمریکا(:  - نام )صدای  روز شنبه    ی اخامنه   بی  اصل  کردیم  ی آبان سخنران  2۸که  به عنوان عامل  »دشمن«  واژه  از    ی بارها 

با   یو دشمن   ،یمسجدسوز   ،یسوز شد معترضان به »قرآن  یمدع  یسند   چی ، و بدون ارائه هدر کشور استفاده کرد  یاعتراضات جار 

 ن« یاند و در جمعه موسوم به »جمعه خونصدها نفر را کشته  نونتاک ران ی ا یتیامن  یروهایاست که ن  یدر حال  نی. ااندتهبرخاس  ران«ی ا

 یمقامات جمهور  گر یکه همانند د  نرا ی حکومت ا  رهبر ها شهروند بلوچ را کشتند.نمازگزاران ده یبه سو م یمستق ی رانداز یزاهدان، با ت

از    یا خامنه  ی و در راس آنها عل  ی اسالم  ی مقامات جمهور   ی خوددار   ...ن »اغتشاشات« نام بردعنوابه    یاز اعتراضات سراسر   یاسالم 

  ریاخ  یاست که در روزها  یو »دشمن« در حال  ی و انتساب آن به عوامل خارج  یدر قبال اعتراضات سراسر   تیقبول هرگونه مسئول

 20شده است. زار برگ  رانیا  یاز شهرها یار یدر بس یا اعتراضات و اعتصابات گسترده

به    اعتنایاز هواداران نظام از اصفهان، ب  یبا شمار   داریآبان در د  2۸شنبه    یاسالم  یرهبر جمهور   بی نام )العربیه فارسی(: -

خود در سراسر کشور و خارج از آن ادامه    خواهانهیاز دو ماه است به تظاهرات آزاد  شی که ب  رانیخواست و اراده مردم معترض ا 

 21کرده  فی»دشمن« توصان را معترض دهند،یم

 
 

 

16  -https://www.bbc.com/persian/articles/cyje7ee3g72o 
17  -https://www.iranintl.com/202211196462 
18  -https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-
%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%88-
%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%DB%8C-
%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C/a-63818020 
19  -https://www.radiofarda.com/a/ali-khamenei-speech-protests/32138162.html 
20  -https://ir.voanews.com/a/iran-khamenei-threatens-protesters/6841481.html 
21  -https://t.me/Alarabiya_far/48722 
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و    کیانقالب دمکرات یروز یبا پ   یگفت: ”اغتشاشات“ و ”بساط شرارت“ جمع خواهد شد. آر   ی ا»خامنه  مریم رجوی )تلگرام(: -

 شه یهم  ی برا  ی نی د  سمیفاش  ت یدهه شرارت و جنا۴مردم، بساط    تیو حاکم   ی آخوندها و استقرار دمکراس  تیجارو شدن بساط حاکم

شکست   نیتر دردناک ی اشدن شعار مرگ بر خامنه یو با سراسر  کی و انقالب دمکرات امیاز ق  نجای که تا ا یاخامنه...جمع خواهد شد.

 دیدارد«. به او با  یو مکر   دیخورده است اما هر روز کاش گفت: »دشمن شکستوارفته  یروهایدادن به ن  هی روح  یرا خورده، امروز برا

 22 شورشگر باش«. جوانان یتر از سوسخت یگفت در انتظار شکستها

شهروند    ی از مردم معترض متنفر است، او همچنان در همان گفتمان نف  یمنه ا خا نجفی )گفت و گوبا بی بی سی(: مجتبی -

بحرانها تداوم خواهند داشت چون اعمال مدل کره    نیشناخته نشود ا   تی  . تا شهروند معترض هم به رسمکندیم  ست یمعترض ز 

ها به مقامات نظام فهمانده با   ابانیکش است. قدرت مردم در خ  فی ضع یاسالم  یجمهور   ...است.  رممکنیغ  رانیبه جامعه ا   یشمال

  ی خود برا  یاسالم یدر برخوردها، ترس و واهمه هم است. رهبر جمهور  تیاعالم قاطع نیروبرو هستند. پشت ا انگریعص یجامعه ا

 دار ی بدهد همچنانکه در د  ه یو مستاصل ها روح  رددهاخواست به م   روزش یآمده. در سخنان د   دانیدادن به لشکر استبداد به م  هیروح

 یوران دارد. آنها از تداوم و گستردگف   یو خستگ  دیها ترد   یارزش  انی. در مدینگهبان گفت نترس  یشورا   یچند وقت قبلش با فقها

 23شده اند. رانی" حیو آزاد یجنبش "زن،زندگ

  ی نمهوش و حواس« خواند. اواًل:    یب  ی خدا  ی را »بنده    دنی « و بارا »سبک مغز  امروز ترامپ  ی ا  خامنه اکبر گنجی )تلگرام(:   -

فحش ها به   ن یتر   کیو رک  یمرگ به خامنه ا  ،کتاتوریدانشگاه ها و سراسر کشور معترضان شعار اولشان مرگ بر د  یدر تمام  ندیب

در  بماند.    یزد، نتوانست سر قدرت باق  یرامپ هر کلکجمهور شدند و ت  سیها رئ  ییکایآمر   یباال  یبا رأ  دنی: ترامپ و بااً یاوست. ثان

تاکنون    دنیکه ترامپ و با  ندیب  ی. ثالثًا: نمتوان او را عزل کرد  یمردم هم نم  ی بوده و با رأ  ی سال رهبر بدون رأ  33  یکه خامنه ا  یحال

همراه خود    ران ی ا  هیاروپا را عل  یز ینامه ر بر  با  دنیچگونه با  ستند؟را شک  ران ی ها کمر ملت ا   م یآورده اند؟ چگونه با تحر   رانی چه بر سر ا

  ییکای کرد که همه مخالفان ضد آمر   یاستفاده کند؟ رابعًا: شاه کار   رانی ا  هیماشه عل  سمیاروپا از مکان  نکی کرد؟ چگونه ممکن است ا

  یرود، خامنه ا  ی م  یراه ه  ب   نکی جامعه ا  ت یاکثر   ی عنیکرده که اکثر مخالفان غربگرا شده اند.    یهم کار   ی شدند، خامنه ا  یو ضد غرب

 24  .گرید  یبه راه

که    یرهبر   ....بود  هیشب  ۵۷  ی قبل از د  یبه سخنان محمدرضا شاه پهلو  اریبس  یسخنان خامنه ا   )تلگرام(:محسن کدیور   -

  ر یاخو در اعتراضات   د،یگو  ی کند و زور م  ی به مردم ظلم م  ست،یپابند ن  ی شنود، به قانون اساس  یمردم را نم تیاعتراض اکثر  یصدا

البه قاطبه  مط ...از دست دادن ندارند. ی برا یز یکه چ یاست، نه جوانان معترض ر«یچهارصد نفر را به قتل رسانده است، »حق کینزد

پندارد با زور و سرکوب   یم   یاسالم  یجمهور   ...است.  یو شخص رهبر   یکتاتور یبه د   یاعتراض  یشعارها  زی ت  نوک.  نهاستی معترضان ا

 25است. یباطل الیتواند اعتراضها را بخواباند، که خ  یم ی نتساب آن به خارجتراضات و انادرست از اع ری تفس ای

دانشگاه گسترش   150و   رانی شهر ا 130از  شیماه خود شده، به ب نیاعتراضات وارد سوم کهیدر حال بی نام )فرهیختگان(: -

است»حاال که    ی اخامنه  ی از سخنان امروز عل  یفراز   نیا  اند،هزار نفر بازداشت شده  15از    شینفر کشته شده و ب  ۴00از    شیب  افته،ی

شورش مردم را   تیاگر حقان  یرهبر   ...تا بلکه بتوانند مسئوالن را خسته کنند  ددر حال شرارتن  اورندیب  دانینتوانستند مردم را به م

خواهد   ینظام و  یفروپاشعث  با  سوکی. از  خواهد داشت  جهیدو نت  ینی نشعقب  نی. ا ختیفرو خواهد ر   شیدئولوژ یتمام ا  ردیبپذ

  ندیعقب بنش  ست یقدم عقب برود تا آخر با  کیو اگر    ست یممکن ن  یاصالح   چی ه  ط یشرا   نیکه در ا   افتهیشد، چرا که او به فراست در 

گفتمان و   تواندینم  گرید  ندی که اگر عقب بنش  داندیم  یرهبر   ...بدهد.  ی از یامت  چ یه  خواهدیخاطر هم هست که نم  نیهم  بهو  

پر خاک و خون    ی منتظر دوران  یستی با  یازعم خامنهبه  ...است.    یکند چون مجبور و محکوم به سرنگون  ی ار ر قدرتش را نگهد ساختا

  خواهدیکه با ستم بر مردم حاکم شده، و م  ردی پذیتختش است، اما نم  دن یو نگران لرز   دهیبود؛ چرا که ضحاک اگر چه خواب آشفته د 

 
 

 

22  -https://t.me/majaleh20_30/213824 
23  -https://t.me/modjtabanajafifrance/1757 
24  -https://t.me/ganji_akbar/24086 
25  -https://t.me/Mohsen_Kadivar_Official/3206 
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 ی.) مواردندیقت و به عدالت بستایاو را به حق  یستیبدهند که او بر حق است و در بارگاهش با  یگواه به زور مردم را وادار کند تا  

مانند   یرانی کودکان ا  یتکاوه است که در قامت زنان و مردان و ح  نیبار ا  نیا  ی(. ولدیفهم  گونهنیا   توانیچون سالم فرمانده را م

  رو. ضحاک فخواندیشده است که ضحاک را به خاک فرا م  یانیدرفش کاو  ” یشده است، هر “سر پوش و روسر   ر یها تکث  ان«ی»ک

. و افسوس که  افتیما را سرخ کرده، در   هنیگرفته است و آسمان م  دنیکه از دور دست تاب   یاز نور   توانیرا م  نیخواهد افتاد و ا

در خون خود خفته اند. و   افتدیم  نیبر زم که او    ی زمان  کوشند،یضحاک م  دنیکش  ری به ز   ی که با عشق و با شور برا  یکسان  یار یبس

 26 است. یخواهیتلخ آزاد  یتراژد  نیا

دوبخش    دمید   یلذا ضرور   کنندیم  میمسئوالن را ترس  یرو  ش ی پ  ری خود مس  یها  یدر سخنران  یهبر   شهاب حائری )تلگرام(: -

  م ینظام موجب تحر   یکل  یاستهایس  .... تاس  یمشکِل کشور امروز مشکل اقتصاد  نیتر رهبر انقالب: مهم  را نقد کنم.  شانیاز سخنان ا 

ان،    نی موجود که مهمتر   یها  هی دادن سرما  یو فرار   هی در جذب سرما  یبه مملکت و ناتوان  یضرور   ر یغ  یها  نهیهز   لیوانزوا و تحم

 یوانیطبع ح  ...تحمل است  رقابلیغرب غ  ی برا  ی اسالم  یجمهور   شرفتیرهبر انقالب: پ  ...شود.  ینخبگان است شده و همچنان م

  نیکه ا  یو رفتارخشونت بار   ستیتفاوت ن  هیقض  نیما و آنها در ا  نیباشد ب  شتریب  طرهیاست که بدنبال س  نیا   یهر دولت  ای  یهر کس

متجاوز، گواه آن است که ما هم مثل    هیبه روس  ی کمک نظام  ایبشار اسد    ز یما از حکومت خونر   تیحما  ای  م ینیب  یم  ابانهایروزها در خ

کردن از نظام خودمان که در حال حاضر نه حال   ری و تعب  میخود رها شو  ص ی قدرت طلب وحر   یوانی طبع حز  ا  میتوانستن  یدول غرب

 ی افراط  یفتگیوخود ش  ی نیُعجب و خود بزرگ ب  کیاز    یام مقدس، ناشدارد، به نظ  یاش خوب است نه از اسالم بهره کاف  یجمهور 

...  ،یاسیوس  یاجتماع  ،ی،اقتصادیطیمح  ستیکه کشور به بحران ز ست  ما  یاستهای مشکل در س  . ...دارد  یفرهنگ  شهیاست که البته ر 

 27  است. ی ر یپذ تینکردن ومسئول ی اول وتنها راه بهبود اوضاع، فرافکن قدم مواجه شده است و

 توئیت ها:  •

 :محمود صادقی -

چهل سال   ن یا  در  دییمعلوم است. اما خوب است بفرما  نکهی ااست«؛    یارجمند و ارزشمند هنر   یهاراثی»اصفهان شهر م -

 28 از آنها است. یک یفقط  رودندهی زا  دنیآمد؟! خشک یارزشمند هنر   راثی م نیچه بر سر ا 

سوزاندن پرچم و    ران،یبا ا  یدشمن  ،یمسجدسوز   ،یسوز با اسالم، قرآن  یرهبر ج.ا گفت معترضان »دشمن:  حسین باستانی -

 ی ولبوده.    یمعترضان، مشخصا چه کس   یشعارها  ی سوژه اصل  نددایجمله فوق البد م  ندهیکرده اند. گو  «یبه سرود مل  یاحترامیب

 29  ی نی#مهسا_ام .«دیگوی»نماست که او   یز یهمان چ قایبه روال معمول، »اصل موضوع« دق

 اکبرین:   -

  دیام  ز یمسئوالن ن  ی بود »حت  کیحرف بزنند« و نزد   ی اسالم  ی جمهور   ه یدر داخل رشوه دادند تا عل  یاگفت »به عده  یاخامنه -

 یدیشهر و هزاران تجمع رساندند؟ چرا ناام   1۴1رشوه را تا    یست بدهند«. اصال قبول! به چندهزار آدم رشوه دادند؟ چه جور ا از دخود ر

 30  ینی #مهسا_ام تو بشر!  ی اهچقدر تب د؟یتا مسئوالن رس

 
 

 

26  -https://t.me/IRANINtellectuals/27575 
27  -https://t.me/virayeshe_zehn/2848 
28  -https://twitter.com/mah_sadeghi/status/1593940129344888839?t=TmA1SS_D7E_LicGIum3rqw&s=19 
29  -https://twitter.com/hosseinbastani/status/1594069595710636033 
30   -https://twitter.com/MJ_Akbarin/status/1593947133341736960?t=xfJRhUpNwVLZGsuibvAeRw&s=19 
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گفت: به معترضان    یانهناهار داد«! امروز هم خام  انیمایبه راهپ  یاطالعات گفت »سعود  ر یوز   ن،یبرل  میبعد از تظاهرات عظ -

کردند   جیشان را بسو رشوه، هواداران  سیبا ناهار و ساند  یحرف بزنند«. چون خودشان عمر   یاسالم  یجمهور   هی »رشوه دادند تا عل

 31  ی نی#مهسا_ام .کنندیم لیمنطق تحل نیرا هم با هم ایدن

  ن یکه مملکت را به ا  یشگیهم ی ا شه یان کلحرف تازه. تکرار همان سخن  کی،  فکر نو کیاز  غ یدر : محمدحسین کریمی پور -

 32 نشاند! اهیخاک س

 امید دانا:  -

  گری، شوربختانه در چارچوب منطق و استدالل دست  یعمال دفاع از نظام ناشدن  ی ا#خامنه  یاسفانه با سخنان امروز آقامت -

 33 ..ارهیکمک کنه و خودش نظام را سرعقل ب رانمونیبه ا   خدا از نظام دفاع کرد. شودینم

و پرداختن فقط به دشمن و   ی_اجبار عتی گرفتن مردم معترض به #شر  دهیو ناد  یا#خامنه  یبه نظر شما سخنان امروز آقا -

 34شود؟ تیهدا  یکشور به سمت جنگ داخل شودیموجود تا چه حد باعث م یدامن زدن به دو قطب

 اکبر گنجی:  -

، بلکه کاماًل به  گونه تعامل با مخالفان را ندارد  چی ه  امروز سخن گفت، نشان داد که نه تنها قصد  ی که خامنه ا  یبا زبان  -

استفاده   زیرآمی: چرا از زبان تحقاً یرا از کجا آورده است؟ ثان  نانیاطم  نیا   ستیخود و حفظ نظام اعتقاد است. اواًل معلوم ن  یدار یپا

 35 سازد؟ یمسدود م ی را به کل ز یآم رخشونتیغگذار   یاکرده و راه گفت و گو بر 

هستند،   زیاسالم ست یکه عامالن حرکت اعتراض  نیکند  با گفتن ا یو گمان م ستین ینی حاضر به عقب نشصالً ا یخامنه ا -

 36.ستیکارساز ن گری سخنان موثر بود، اما اکنون د نیا یشود. زمان یتمام م  یحرکت اعتراض

به وقاحت او هم    یفرد  یحاال حتها تمام شده،  اعتراض  گفتیخود م یقبل  یهایقاتل، در سخنران  یاخامنه  جمشید برزگر:  -

بساط بدون شک جمع خواهد شد.«   نیکه:»ا   دهدیهراسان خود به آنها وعده سر خرمن م  یمزدورها  یهابا باال گرفتن مخالفت 

 37  ینی #مهسا_ام است. کشودکحکومت ک   نیبساط ا شودیکه جمع م یز یچ  میدانیهمه م یول

نكته اي گفت كه  درست بود.جنبش مسؤالن را  خسته  اما      ام شرور  خواند.خامنه اي مردم را در برابر نظ:  تقی رحمانی -

جز ادامه اعتراض ندارند.حکومت   یمردم هم چاره ا   پس   دیکفته که سرکوب کن  ش ی او در جواب مسوالن خسته چند روز پ  .كرده أست

 38  است. ستادهیدر برابر مردم ا 

ی رچم ایران را سوزاندند،ای: با ایران دشمنی کردند، پ خامنه: مرتضی کاظمیان - نه   ***** .احترامی کردندایران را بی  سرود مل 

ستیز، صالحیت گفتن از  دیکتاتور ایرانپرچم جمهوری اسالمی، پرچم ایران است؛ نه سرود جمهوری اسالمی، سرود ملی است؛ نه  

 39  #مهسا_امینی .وطن دارد

 
 

 

31  -https://twitter.com/MJ_Akbarin/status/1594000230718078976 
32  -https://twitter.com/M_H_Karimipour/status/1593939630084456449?t=2Nt_pn7GxWsrJSrwvqAi4w&s=19 
33  -https://twitter.com/omid_dana/status/1593982516054089728 
34  -https://twitter.com/omid_dana/status/1594013448509460480 
35  -https://t.me/ganji_akbar/24075 
36  -https://twitter.com/GanjiAkbar/status/1593927515789266944 
37  -https://twitter.com/JamshidBarzegar/status/1593928653506756611 
38  -https://twitter.com/RahmaniTaghi/status/1593927567123398656 
39  -https://twitter.com/morkazemian/status/1593923359271784452 
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  اول   م در مشکالت مؤثر بود.ها ه  می رهبر انقالب: البته تحر :  سعید مروارید -

  ن یاز ا  هاییکایاز آمر   د ی]ها[ به سود ما تمام شد" و "ما با  میتحر   نی،  "ا13۸۸  نیفرورد

 40 .میبه نقمت آن برس میر نعمت تحتا از  دیسال طول کش 13 .میبخش تشکر کن

 علی افشاری:   -

سرکوبگر   یروهایبه صحنه آمد تا به ن  یبکار ی و فر   یاپرداز یباز با رو  یاخامنه -

  ی روز ی و جامعه را پ  استینظام در س  نیشکست سنگ  ییگرا. باز با وارونهبدهد  هیروح

است.    ی مسال  یتوخال  د یمشابه تهد  ی اجلوه داد! وعده فروش کردن اعتراضات خامنه

 41  ی نیاست. #مهسا_ام یرسودگو ف یاز مردم در معرض خستگ شترینظام ب

است که    یکس  ری . حقستیک  ری حق  ندیتا بب  اندازدیب  نهیبه آ  ینگاه  یاخامنه -

عل  کیرک  یشعارها م  ه یگسترده  را  قدرت    شنودیخود  به  سفت  همچنان  اما 

است  یاست؛ کسکرده  یطلبرا ابزار قدرت   نیفاده از اراذل و اوباش دوار با کشتار، شکنجه و است است که  فرعون  یکس  است؛ دهیچسب

 42  دارد. ادیتملق اعت دنیشنکه به 

وعده جمع    ، رانیمردم ا   ی_انقالبزشیگرفتن #خ  دهیبا نادرا از سر گشادش نواخت و    پوریبازهم ش  یاامنهخ:  ئاالن توفیقی -

زود بساط   ِی ع کرده بودند اما شک ندارم که بزودنشان بود تا به حال جممطمئنا اگر در توا  -.نپ  شدن»بساط شرارت«را تکرار کرد.

 43  جمع خواهد شد.  رانی در ا هانیو سلطه فق نیاطیش یشرارت جمهور 

مردم زد.گفت؛»بساط شرارت   زشیدرست در باره خ  یبالخره حرف  یاپرتکبرش خامنه  در روضه نازه پر توهم  عباس میالنی: -

ا   یکمتر کس  بدون شک جمع خواهد شد.« با جنبش    یینکبت وال   داندی جهان نمو  رانیدر  تجسم شرارت است و بساطش حتما 

 44 اثر دارد.  یاخوفیل یدهایدنه ته ی شوتیدون ک یها اوهیجمع خواهد شد. نه  ی_آزادی #زن_زندگ

زبان تهد  یاخامنه  علی کشتگر: - شدت سرکوب به   نددایکه نم  کندیخواند؛ وانمود م  ر«یملت معترض را »حق  د،یامروز به 

 سم ی و شکافند. سقوط ترور  یسرکوب دچار خستگ یهااند و در مقابل، ارگانتر شده! اما مردم سراسر کشور مصممدهیرس یکشکودک

                                                     45  .میاست. باور کن کیحاکم نزد

 

 ارزیابی و تحلیل  -

همچنان مهم ترین محور تالش ضدانقالب، تضعیف باور دشمن خارجی در مردم، و نه برمی آید، که  از خوانش کلیت شبهات اینگو

ا سست کردن باور به خصومت جریان سلطه در مردم، می تواند به  تصور دشمن این است که ب  تبدیل آن به دشمن داخلی است.

ب ها را به بی حسی و بی تفاوتی تبدیل کند. در این خصوص  تداوم بی ثباتی ها ادامه داده و به نوعی مقاومت  مردم در برابر آشو

و انتظامی نباشد، نیاز به یک اقتدار چند  برخورد امنیتی  به نظر می آید باید مطالبه اقتدار از سوی مردم، تنها متمرکز روی مساله  

 وجهی احساس می شود. راهکارهای ذیل ناظر به همین چند بعدی دیدن اقتدار است: 

 
 

 

40  -https://twitter.com/MorvaridSaied/status/1593926056842563585?t=CWH25Xg8tWSmNT3PyAEjDw&s=19 
41  -https://twitter.com/afshari_aku/status/1593941524844363782?t=6jU5djabRjzauvv7aY2W1Q&s=19 
42  -https://twitter.com/afshari_aku/status/1594003628121067520 
43  -https://twitter.com/alan_tofighi/status/1593938861163520000?t=j_DUfs2uzWVmnmGocjzV7A&s=19 
44  -https://twitter.com/milaniabbas/status/1594122422877200384 
45  -https://twitter.com/AliKeshtgar/status/1594006492864286720 
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 : هادی دامات پیشن محورهای اق  •

ا  ی به اقتدار شناخت  ازی. ناول   کی  دیبا  . مینسبت به دشمن و برگرداندن مصداق دشمن از داخل به خارج دار   ی باور واقع  جادیدر 

 کشور شود.  یهاتی نزد همه جمع یز یسترانیا یفضا ی ساز یشود که منجر به خنث  جادیدر مردم ا  یمقاومت ذهن

داشتند، راه مقابله با دشمن   انیب  یکه رهبر طورهمان  یعنی.  است  یمسئوالن و مردم مرحله بعد   نا یدر م  یوجود اقتدار رفتار دوم.  

کار و تالش در    هی روح  جی ترو   ،یسوز دی و ام  ینی آفر أسی   یفضا  ریی تغ   ی کشور است. برا  شرفتیپ  ریکار و تالش در مس  هی روح  ج یترو 

 است. واجباتمردم و مسئوالن از اوجب 

تحت عنوان مبارزات   یرانقالبیغ  انیجر   یساز ی. تئور میدشمن دار   ریمس   یامتداد داخل  ییدر شناسا  ی ل یر تحلتدااق  کیبه    ازینسوم.  

دشمن   یستی ترور   ی نیآفر است که بستر نقش  یبی همان خط فر   انه،ی جواعتراض مسالمت  اکارانهیر   دواژهیقالب کل  در  ز یخشونت پره

  ان یجر   یساز اتیموج ادب  نیو مماشات با چن  یکار دست از مالحظه  ستیبا  یمردم  یهامنظور رسانه  نیا  ی. براآوردیرا فراهم م

 برمال کنند. یبسترساز  نیو سوءاستفاده دشمن را از ا  یبردار بهره قیبرداشته و مصاد یرانقالبیغ

را برطرف    یدیالش ناامو ت  کار  هیکه روح. همچناناست  یبعداقتدار چند  جادیا گریراهکار د  شرفت،یعنوان ابزار پبه  دیجهاد امچهارم.  

  توانیاست. نم ینیدآفر یام  ،یدوسترانیا   یهااز شاخص   یکی ی. به باور رهبر کندیرا هموار م  شرفتی پ ریمس زین  دیام  جادیا   کند،یم

 کرد.  أس ی یالقا  ،یقالب دفاع از منافع مل در

از تهد  یساز تداوم فرصتپنجم.   د   دها،یمردم  ک اس  یبعداقتدار چند  گر یمصداق  نمونهت  در هم  ییهاه  آن  اخ  نیاز    ریچند هفته 

  ن یدر ا  نکهی نکته مهم است و آن ا  کی حائز    انیعجم  دیشه  کریپ  عییآبان و تش 13  یساز به دو فرصت ی. اشاره رهبر کندیم  ییخودنما

   متبلور شد. کایدشمن در مصداق آمر  یقع شده، باور وادو فرصت ساخته

 بزنند بیم آسد که به نظااز آن هستن رتری حق اریمعترضان بس

ماه خود شده،   ن یکه وارد سوم  ران ی در ا  یدرباره اعتراضات جار   گر یبار د  یاسالم  یرهبر جمهور   یاخامنه  ی اهلل عل  تیآبی بی سی:  

 «.بزنند ب یاز آن هستند که بتوانند به نظام آس رتر یحق اریکرده و درباره معترضان گفت: »بس یسخنران

جان باختگان   کریاز جمله در زمان دفن پ  رانیمختلف ا   یشهروندان معترض در شهرها  ،یاخامنه  یآقا  یاز سخنران  شی روز پ  کی

 .شعار دادند یاسالم ی رهبر جمهور  ه یشکل دادند و عل یضد حکومت  یاها، تجمعات گستردهسرکوب

 رهبر ایران در مراسم خاکسپاری آیالر حقی اعتراض به 

  ت ی مسئول  ی اسالم  ی شد. جمهور   ل یتبد  یاسالم  یرهبر جمهور   ه یبه صحنه اعتراض عل  ز،ی در تبر   ی قح  الری آ  یجمعه، مراسم خاکسپار   روز

 ،یچون خودکش  یلیاز معترضان کشته شده، دال  یار یبس  یو برا  ردیگیخود را برعهده نم  یتیامن  یروهایکشتن معترضان به دست ن

 ؛ی ر یجزا  ایلی از ا ی در گزارش شتر یب اتیئاست. جزاعالم کرده تیجمع انیاز م  یرانداز یت  ایسقوط از ارتفاع 

 با معترضان برخورد خواهد کرد ی ارتش در صورت فرمان رهبر  

کرد که ارتش، در صورت فرمان    دیرا تهد  ینی معترضان پس از کشته شدن #مهسا_ام  ،یاسالم   یارتش جمهور   ی نیزم  یرویفرمانده ن

که اخبار مربوط به نقض    -هرانا    یخبرگزار   گرید  یهد کرد. از سوبا معترضان برخورد خوا  یبه صورت جد  ،یاسالم  یرهبر جمهور 

از  دهای فر اعالم کرده است. به رغم شدت گرفتن تهدن  32۸را  ر یشدگان اعتراضات اخشمار کشته - کندیرا رصد م ران ی حقوق بشر در ا

 بود.   یعتراضم شاهد تجمعات اروز چهارشنبه ه رانیها و مدارس ا دانشگاه  ها،ابانیخ ،یاسالم  یجمهور  یهامقام یسو

 خواب را ساختم   هیصفاي  ابانیخ ریمس نیدر هم

 ی لطف یمجتب سحام نیوز: 

داده   ییشعارها  یرهبر   هیدولت وجود ندارد اما عل  هیعل  یر یدندان گ  زیمعترضان، چ  یشعارها  انیدر م  ،یاعتراضات جار   یماجرا  در

معترضان   هیعل ی جنس  یخشن و حت  یخاطر به نسبت ها یاز آزردگ ی لشده است.) و ان یاصولگرا یبرخ  یشود که موجب آزردگ یم

 .( ستین یخبر 

در    زی خود ن  ،یرهبر   گاهیجا  تیاهم  ی گسترده برا  غاتیشده است؟ گذشته از مواضع و عملکردها، تبل  نیچن  ن یا  یچرا نشانه رو  اما

شود   یشده و م  یز همه مهم تر موجب زدگو ا  کند  یکرده و م  یانیشا  تیاست را تقو   یو اثرگذار رهبر   یقضاوت که حاکم اصل  نیا
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  ی را که م  ی اهلل منتظر   تیآ  امرزدی. خدا بردی متصل به نهاد قدرت صورت پذ  «ی»غضنفرها  یاز سو  دهایو تمج  فی اگر تعر   ژهیبه و 

 .و چندش جامعه خواهد شد یشود موجب زدگ یم  هیفق تیکه از وال یادیز  ییها  فیگفت تعر 

به  اضافه شد و  یقانون اساس یو پس از بازنگر  6۸مطلقه آن در سال  دی از همان نمونه هاست. ق ه«ی مطلقه فق تیمبحث »وال  اصل

شد شعار »ذوب در   یکه داده م  ییشعارها  انی. در مافتی  شی افزا  ی رهبر   اراتیاخت  ره یواژه کارساز در وسعت عمل رهبر، دا   نیجز ا 

رهبر را کشف و اطاعت محض کرد.   اتیمنو   دیبا  ندی گو  ی م  یکرد که برخ  دایپ  خیب  یی. کار تا جاودب   یگر یواژه د  ت«،یو وال   یرهبر 

 ها( تین ی عنی  اتی)منو

 ی وال یشده بود: »نماز ب سهی)ع( مقای حک و با امام عل  یپوستر رهبر  ری شعار که ز  نیکم نبود. مثال ا   عهیبا امامان ش یرهبر  سهیمقا

 !«کندبگو، نماز خود قضا  یوضو/ به منکر عل ی است ب ی او، عبادت

کوثر است، دشمن او ابتر است«.)کوثر نام سوره   ی سرود که در آن آمده بود: »خامنه ا  تیچند ب  انیاز آقا یکی  ۸۸سال    ی در ماجرا  ای

سوره در برابر    نیشده است. ا   ریتفس  ادیز   ریمفسران در شأن حضرت زهرا)س( نازل، و کوثر به خ  یبرخ  دهیاست از قرآن که به عق  یا

هنگام  یآورد که رهبر   یم  یرو  ی به نقل خاطره ا  یگر ید   یروحان  ای)ع( نازل شد.(  امبر یالنسل بودن پ مقطوعبر    ینکفر مب   یطعن ها

 .حرم حضرت معصومه)س( تیبود و هست: تول یمنصوب رهبر  یروحان نی)ع(! ای عل ایآمدن گفته است   ایبه دن

آمده بود: »من   یخامنه ا  یکه از قول آقا  دمید  یبنر   هیضیرسه فدر مد  یندارد مثال روز   یشود که آدرس  یم  ییهم بزرگنما  یمطالب  گاه

آن   ژهی و  ت یبه امام زمان متصل و مورد عنا  ی دهد و  ی که نشان م  ی گر ینکات د  ای!  رم«ی گ  یمردم را از حضرت زهرا م  کسالهیارزاق  

  .امام است

  کیبه نهاد قدرت نزد  چهیدر   نیاز ا   یشده تا افراد رهنگ  به ف  لی تبد  ای بلکه گو  رندی گ  یمطالب نه تنها مورد عتاب قرار نم  نیا   ندگانیگو

  !و آخوند رسانه شوند رندی تر شوند، حکم بگ  کیو نزد

  یمدرسه در قم، برا  کیطالب    یبا جمع  یاز دوستان فاضل من در حوزه نقل کرد:روز   یکیکنم که    ی نقل م  ییراستا ماجرا  نیدر ا

  ه یاعالم  دیالتقل  ز یبرگزار و قرار بود در باره مراجع جا   ی جلسه ا  نیمدرسدر جامعه  . آن روز  میحرکت کرد  نیجامعه مدرس  یتجمع روبرو

  ی در جلسه ا ی: »روز نکهیبر ا  یاهلل بهجت نقل کرد مبن تیاز آ  یرفت و خواب بونی پشت تر  یماندگار  یو آقا میدیدهند. به محل رس

 ست؟ یک یجا  دمینگه داشته بودند. پرس یخال  یجا کیام زمان از بزرگان حضور دارند. کنار ام یامام زمان با جمع دمیوارد شدم و د

  ی بلند شدند و آقا  شانیا  یپا  یو از جمله امام زمان جلو  یکه وارد شد، همگ  شانی ا  ا. و بعدمیرا نگه داشت  یخامنه ا  یآقا  یگفتند جا

آشنا بودم و تعجب کردم که تا دوست و خاطره  نیا ندهیبود با گو یمن مدت دیگویم یرا به کنار خودش دعوت کرد.« راو یخامنه ا

 نینبود، در هم  یخاص  ی! گفت: جا؟یو پرداخته کرد  ساختهداستان را کجا    نیا  دمیبودم! از او پرس  دهیخواب را نشن  نیبه حال ا

 !میدآمیم می که داشت هییصفا ابانیخ ریمس

 ی رهبر  ری اخ یدنهای کوتاه بر خط و نشان کش ینقد
  وریمحسن کدسحام نیوز: 

  .است دهیحد خود رس نیتر  قیبه عم رانی در ا تیمردم و حاکم نیب افکش

 .شده است انیرانی و ا رانیا  یدشمن اصل رانی از نظر اکثر مردم ا یاسالم  یجمهور 

 .بود هیشب 5۷ یقبل از د یبه سخنان محمدرضا شاه پهلو اریبس یسخنان خامنه ا 

  .نندیب ینم ی ا ندهیخود آ یراحکومت اعتماد ندارند و در آن ب  نیمردم به ا تیاکثر 

  .دانند یخود نم ندهیرا نما یسه گانه احد  یچه در سران قوا ،یدر مسئوالن نظام چه در رهبر  مردم

و در    د،یگو  یکند و زور م  یبه مردم ظلم م   ست،یپابند ن  یشنود، به قانون اساس  ی مردم را نم  تی اعتراض اکثر   یکه صدا  یرهبر 

 .از دست دادن ندارند ی برا یز یکه چ یاست، نه جوانان معترض ر«یرا به قتل رسانده است، »حق د نفر چهارص کینزد ریاعتراضات اخ

  :تواند داشته باشد یدادن به اعتراضها دو راه م انیپا 

  .قتل عام افزونتر معترضان، و پرکردن زندانها شتر،یسرکوب و فشار ب یکی
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پوشش بانوان، متوقف   یآزاد  ده،ید  بت ی مص  یاز خانواده ها  یعذرخواه  ،یاسیس  انیمعترضان ، آزاد کردن زندان  یصدا  دنیشن  یگر ید

و از همه مهمتر   ،یو فرهنگ  یاسیس  ی ها  یبه مردم خصوصا جوانان، رفع مانع از آزاد  یسبک زندگ  لیاز تحم  زی کردن گشت ارشاد، پره

  :نظام صلدر مورد ا ی همه پرس  یبرگزار 

از دولت، و احکام   ن ینهاد د  یی عدم جدا  ، ینیاستبداد د   ای  ه یمطلقه فق  ت یوال  ، ینی کومت دهرگونه ح  ،یاسالم  یمردم با جمهور   ایآ

  نه؟ ایشرع به مثابه قانون موافقند  

  .نهاستی قاطبه معترضان ا مطالبه

  .است ی و شخص رهبر  یکتاتور یبه د یاعتراض یشعارها زی ت نوک

  .دیایکوتاه ب دیطرف با کی قیشقاق عم نیا در

تواند اعتراضها را بخواباند،   یم  ینادرست از اعتراضات و انتساب آن به خارج  ریتفس  ایپندارد با زور و سرکوب    یم  یماسال  یجمهور 

  .است  یباطل الیکه خ

 است، دهیاکنون به متن مردم رس  اعتراضها

  .را ماموران نظام پرپرکرده اند شانی روبروست که جگرگوشه ها ینظام با مادران 

  .توان حکومت کرد یا زور نممخالفند جز ب یاسیبا رهبر و نظام س تشیکه اکثر  ی ملت بر

  .است  یکه اهل مصالحه با مردم خود نباشد محکوم به سقوط و فروپاش یزمامدار 

  .یاسیفقدان شعور س یعنی  میکن یسقوط م میقدم به مطالبات معترضان تن ده کیمنطق که اگر   نیا

  .شد دیاهساقط خو دیبه مطالبات ملت تن نده اگر

  هراسد؟  ینظام م ندهیآ یهمه پرس  ی است چرا از برگزار  رانی در ا « یواقع ینید یشدن مردمساالر  ادهی»پ یکه مدع  یکس

و    یارض  تیاز خشونت، دفاع از تمام  زیو پره  ،یصنف  یو انجمنها  یاس یمتشکل شدن در احزاب س  ، یاعتراضها، مقاومت مدن  ادامه

 .خواهد بود  کینظام سکوالر دموکرات کیحکومت قانون و استقرار    ران،ی مردم ا تیکمبه حا دنیرس دینو ران ی استقالل ا
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 برنامه محوری در هفته بسیج  3۵برگزاری 

آذر اجرایی می شود.در این برنامه ها دیدار بسیجیان با روسای  5آبان تا  29تا برنامه محوری از  35همزمان با برگزاری هفته بسیج  

  رلشکر باقری و سرلشکر سالمی و وزرای کابینه اجرایی می شود.قوا، س

 مله نظامی سپاه به مقر احزاب کرد ح

وارده   انینظام  ر یرا به غ  یادیز   بیمخالف خود، آس  یهاگروه  یسپاه پاسداران به مراکز و مقرها  یفرامرز   ینظام  حمالت رادیوفردا:  

احزاب کرد    یحمالت، مقرها  نیان هدف حمله قرار گرفته است. هدف اپاسدارسپاه    یکردستان عراق، بارها از سو  میکرده است. اقل

 .کنندیم ی حمالت ابراز نگران  نیاز ادامه ا  گاهها،یپا  نیبه ا کیمناطق نزد ساکناست اما مردم   یاسالم  یمخالف جمهور 

 خرج دادند به « یدار شتنیدر برخورد با معترضان »خو ،یانتظام یروهاینسپاه و 

و سپاه در برخورد با   ج یبس  ،یانتظام  یروهای که در اعتراضات دو ماه گذشته ن  دیگویم  یسیرئ  میابراه   ،یپارلمان  معاون  رادیوفردا:

 «.میخود نشاند یکه داعش را سرجا میهست یخرج دادند وگرنه »ما همانبه «یدار شتنی معترضان »خو

آمده که حکومت »در   شیتصور پ  نی هفته گذشته ا  ۹د در  نماز جمعه مشهد افزو  یهااز خطبه  شیآبان پ  2۷جمعه    ینیحس  محمد

 .«میغائله را ختم کن  نیهر زمان که مسئوالن اراده کنند، ا میتوانی»قطعًا در کشور خود هم م  کهیموضع ضعف« قرار دارد، در حال

ابراه  یادعا امن  یانتظام  یروهاین  «یدار شتنی»خو  بریمبن  یسیرئ  میمعاون  شرا  یتیو  اعالم    شودیممطرح    یطی در  بنابر  که 

گلوله و   کیبا شل  رانی در نقاط مختلف ا   ی#اعتراض_سراسر   انیتن در جر   3۴2کم  در دو ماه گذشته دست  یحقوق بشر   یهاسازمان 

 .شدگان گزارش شده استکشته انیم کودک در ۴3کم اند. دستکشته شده  یتیامن یروها ین یضربات باتوم از سو ای

 ان شد سردار سپاه استاندار تهر 

سردار سپاه پاسداران به سمت   کیانتصاب    یکشور برا  ریوز   شنهادیآبان، به پ  2۹  کشنبهی  یاسالم  یدولت جمهور   اتیهرادیوفردا:  

کننده  از مقامات ارشد سپاه پاسداران است که تا زمستان پارسال معاون هماهنگ  ی فخار   رضایمثبت داد. عل  ی تهران را  یاستاندار 

 .سپاه پاسداران بود ایاالنبقرارگاه خاتم

 .در کارنامه خود دارد زی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران است که سابقه وزارت دفاع را ن ز یکشورن ری وز  ،یدیوح احمد

 بسازند  ت یهویزنان ما را مانند زنان غرب ب یهادشمنان دوست دارند چهرهسالمی: 

ب  ،یسالم  نیحسرادیوفردا:   با  زنان غرب ب  یها»دشمنان دوست دارند چهره  نکهیا  انیفرمانده کل سپاه  را مانند    ت یهویزنان ما 

 «.خانه و قمارخانه باشدما مملو از شراب یهاابانیبسازند«، گفت: »دشمنان دوست دارند خ

 «.رندیمسلمانان است را از زنان ما بگ یهاحجاب سنگر حفاظت از ارزش  خواهندیافزود: »دشمنان م او

 داریم شک   زادهیجحا یدرباره صحت ادعا
 ی هوافضا  یرویفرمانده ن  زاده،یحاج  ی رعلیام  یگفت که درباره صحت ادعا  کا یوزارت دفاع ٓامر   یسخنگو  نگ،ی س  نای سابر رادیوفردا:  

 .دارد دیشک و ترد ران،ی)مافوق صوت( توسط ا  شرفتهیپ کیسونپریها کیساخت موشک بالست یسپاه مبن

 .عبور کند  شرفتهیپ  ییدفاع هوا  یهااز سامانه  تواندیموشک م  نیگفته بود که ا زادهیحاج

 حزب دموکرات حمالت موشکی سپاه را محکوم کرد 

 ی هاحمله  نیگفت: ا  یاهیانیسپاه پاسداران در ب  یضمن محکوم کردن حمالت موشک رانی دموکرات کردستان ا  حزبایران اینترنشنال:

 ستیدر کردستان ن یبه توقف تظاهرات جار در قا یستیکه حکومت ترور  رد یگیصورت م  یدر حال هیرویب

 

 

 رصد اخبار سپاه
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 نقش نخسا در سرکوب خیزش سراسری مردم ایران 

اش در مشارکت در نقش  ،ییوهایدیوابسته به سپاه پاسداران، با انتشار و  ینظامگروه شبه  کی  نخسا،ایران اینترنشنال: مدعی شد:  

شده بود. نخسا  ریدستگ یو اخاذ یبه اتهام کالهبردار  نیاز ا شیپگروه،  نیاز فرماندهان ا یکیرا فاش کرد.  یانقالب زشیسرکوب خ

 کند؟ یچه م   رانی ا یهاابانیو در خ ستیچ

 کردستان  میاحزاب کرد در اقل  یمرکز  یهاسپاه پاسداران به اردوگاه یحمالت پهپاد 
در   یهفته از اعتصابات و اعتراضات سراسر   نیمدر آغاز نه  ی، سپاه پاسداران انقالب اسالم1401آبان    23امروز دوشنبه،    صبحایران وایر:

کشان کردستان« و »حزب  احزاب کرد از جمله »کومله زحمت  یمرکز   یهااردوگاه  ،یو پهپاد  یبا حمالت موشک  گریبار د  کی  ران،ی ا

 .کردستان عراق مورد حمله قرار داده است م یخاک اقل یعمق طقرا در منا ران«یدمکرات کردستان ا 

 انرود توسط سپاهتن مردم جوی رگبار بساادع

سازمان   دهدیرا نشان م  نیسنگ  یهای ر یاز شهر جوانرود که درگ  یافتیدر   یوهایدی، عالوه بر و 1۴01آبان30امروز دوشنبه  ایران وایر:  

ران  توسط سپاه پاسدا  رانشهر ی خود از به رگبار بسته شدن شهروندان #جوانرود و پ  ترییتو  ینگاو« در حساب کاربر »هه  ی حقوق بشر 

 .اندشده شهر کشته نین حمله مرگبار، دستکم دو شهروند معترض در ا یا انیوشته است در جر خبر داده و ن

 می مماشات کرد خوردگانبیبا فر 

  دیکشیروز هم نم 6روز به   60 ن یها نبودند، ااگر آن م؛یمماشات کرد خوردگانبیبا فر  ر،ی ر حوادث اخد :فرمانده سپاه نیجانش

در آن   د؛ یموفق شو  دیهم نتوانست  ایدن  نیخاک بر سرتان که در ا  د؛ یسنگ جمع کنزمستان چوب و زغال   یگفته اند برا  یمسئوالن غرب

 رفت دیعالم هم که به جهنم خواه

 منطقه ن یامروز سپاه در ا اتیکردستان عراق به عمل میواکنش اقل
خشونت محقق    قیگاه از طر   چ یکرد که ثبات ه  دیمنطقه تاک  نیدر ا  ران ی ا  اتیکردستان عراق در واکنش به عمل  میدولت اقلانتخاب:

قابل   ریزند و غ  یم  بیکردستان آس  میعراق و اقل  تیبه حاکم  رانیاقدامات مکرر ا  نیادعا شده است که ا  هیانیب  نینخواهد شد. در ا

 .است  هیتوج

 ند را شبانه دفن کرد یمحمد  اریشهر  کریبوکان پ مارستانیسپاه با هجوم به ب یروهاین
گفت که    یی دئویبا انتشار و  دهدیرا پوشش م  رانیا   نیگاو که اخبار مربوط به مناطق کردنشهنه  یسازمان حقوق بشر سحام نیوز:   

 .«را »ربودند یو کر یاز کشته شدگان اعتراضات بوکان، پ یمحمد اریشهر  کر یپ  یمحل نگهدار  مارستانیسپاه با حمله به ب یروهاین

را ربودند و ساعت   یمحمد  اریشهر   کریبوکان هجوم برده و پ  پوریقل  مارستان یسپاه به ب  یروهایاز ن نفر  50از    ش یگزارش »ب  ن یا طبق

  ی رانداز یت یمحمد یخانواده آقا یبه سو مارستانیدر داخل محوطه ب روهای ن نیکه ا دیگویدفن کردند.« هه نگاو م انهیشب مخف 11

  .کردند جروحکم پنج نفر را مو دست

 آورد میخواه رانی بسته و قالده به گردن به ارا دست لیسابق اسرائ ری نخست وز 
سابق   ری گفت که »نخست وز   رانیا  یهابنت از اعتراض  ینفتال  تیفدا، فرمانده سپاه استان اصفهان پس از حما  یمجتبسحام نیوز:  

  م یانشااهلل با شکست رژ   رانیا   ی اسالم  یهور جم   یسفر کند، ول  ران ی اغتشاشات در تهران به تهران و ا  نیبود که با ا   دوار یام  ل یاسرائ

 «.خواهد آورد ران ی کت بسته و قالده به گردن به ا راها آن ری نخست وز  ل،یکش اسرائکودک

را شکست   کتاتوریشما د  ران،ی نوشت: »مردم بزرگ ا  یبه زبان فارس  یتییدر تو  شیچند روز پ  لیاسرائ  نی شیپ  ریبنت، نخست وز   ینفتال

از تهران آزاد   دوارمیبا شما هستند. ام  لیبخش است. مردم اسرائخواهد شد. شجاعت شما الهام  رهی بر ترس چ  یداد. آزاد  دیخواه

 .کنم دارید

 بعضي افراد منتسب به سپاه به  یاسالم  یهشدار روزنامه جمهور  

شهداي بسيجي در مشهد  حضور خيل عظيم مردم در مراسم تشییع پيکرهاي پاک   :در سرمقاله خود نوشت  ی اسالم  ی روزنامه جمهور 

کشان در خون خود غلطيدند، قدردان بودن ملت ايران نسبت به مدافعان امنيت کشور به دست آدمو اصفهان و شهرهاي ديگر که  

مردم مفهوم واالئي داده است که بايد   اسيسيج، به اين اقدام حمرا با شفافيت نشان داد. رخ دادن اين واقعه در آستانه هفته ب

 .تشويق کندنظير اين لشکر مخلص خدا به ياد آوردن خدمات کمهمگان را 
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ها، توصيف بسيار زيباي امام خميني از بسيج که آن را »لشکر مخلص خدا« ناميد، نه فقط در دوران دفاع مقدس بلکه در تمام دوران

  ادیدر دفاع مقدس را به    انیجیبس  یهایو فداکار   هایفداکار صادق و منطبق است. شايد افرادي باشند که دالور بر اين مجموعه  

طلبان که براي پاره پاره   هاي تجزيهنداشته باشند ولي بايد به اين واقعيت توجه کنند که ماندگاري ايران و سالم ماندن آن از طمع

در کنار آنان   هاي بسيجيانهاي تمام نيروهاي مسلح و جانبازيکردن اين کشور به پنج استان لشکرکشي کردند را مرهون فداکاري

 .هستيم
اي هم دارد. در اين  مخلص خدا« که امام خميني به بسيجيان دادند، عالوه بر جنبه توصيفي، جنبه تعليمي و توصيه  عنوان »لشکر

جنبه، منظور امام اينست که بسيجيان همواره اخالص را سرمايه اصلي خود بدانند و براي تقويت و عمق بخشيدن به آن تالش کنند.  

د که بسيجيان براي خدا کار کنند و با اين ويژگي ممتاز، بندگي خدا را بر هر چيز ديگري شوموجب مي  صرداري از سرمايه اخالبرخو

کنند  دانند و آن را با چيز ديگري عوض نميترجيح بدهند. اقتضاي بندگي خدا اينست که خدمت کردن به بندگان خدا را عبادت مي

 .نمايندتحمل مي و در اين مسير، ناماليمات را
ج مردمي با ابتکار بنيانگزار نظام جمهوري اسالمي تأسيس شد، ويژگي براي خدا کار کردن و در خدمت مردم و ميهن  از زماني که بسي 

هاي مختلف ديگر با تمام توان هاي دفاع مقدس در عرصهبودن در کليت اين مجموعه حفظ شده است. بسيجيان عالوه بر صحنه

کشور خدمت  بوده  در  مردم  ا  دانو  مسير  اين  در  ناجوانمرديو  و  ناماليمات  با  هرچند  نورزيدند  دريغ  فداکاري  هيچگونه  و  ز  ها 

 .هاي زيادي نيز مواجه شدندانصافيبي
هاي شخصي از استفادههاي مختلف، عاري از اخالص درصدد سوء توان درک کرد که افرادي در مجموعهاين واقعيت را به درستي مي

تواند توان يافت ولي وجود چنين چيزي هرگز نميها را در تمام اقشار مي. اين ناخالصيآيندهاي خود برميها و جايگاهيتموقع

 .ها باشدخود مجموعه  نمجوزي براي زير سؤال برد
رفتار بعضي افراد  شوند که با قلم و يا با سخن خود از طريق متمرکز شدن بر سخنان يا  در شرايط حساس کنوني، افرادي ديده مي

ها را زير سؤال ببرند. اين، يک اشتباه و کنند اصل و اساس اين مجموعها بسيج و يا نيروي انتظامي تالش ميمنتسب به سپاه ي

خطاي راهبردي خطرناک است، زيرا کشور به اين نيروها براي حفاظت از امنيت نياز دارد و تضعيف آنها قطعًا به زيان کشور و منافع 

 .ستملي ا
هاي اند حل مشکالت اقتصادي و رعايت آزاديهائي که موجب اعتراضات شدهان دادن به نارضايتياين درست است که راه اصلي پاي

استفاده از شرايط کنوني و با اي نيز با سوء مشروع و حقوق شهروندي آحاد مردم است ولي اين واقعيت را هم بايد پذيرفت که عده

امنيت و ضربه وارد ساختن به اعتبار کشور هستند که کارشان هيچ ربطي  ته از اعتراضات، در حال اخالل در  سوار شدن بر موج برخاس

 .ها نداردبه نارضايتي
هاي سابقه دشمنان خارجي ملت ايران در حمايت سياسي و به ويژه تبليغاتي آنها از اغتشاشگران که از طريق شبکههماهنگي کم

اند و همه بايد در  اين جماعت با اصل و اساس کشور و نظام درافتاده دهد که  گيرد، کاماًل نشان ميمي  اي صورتتلويزيوني ماهواره

 .بايستيم و از نيروهاي حافظ امنيت براي دفع شر اشرار حمايت کنيم انبرابر آنها با تمام تو
همگان   ي ر برابر آن همزمان شده، بايد براهاي ستودني بسيجيان دو فداکاري  یستادگیاينکه امسال هفته بسيج با اغتشاشات و ا 

هاي دلسوزانه امام خميني، چه درباره بسيج و چه به  اي براي لزوم قدرداني از اين لشکر مخلص خدا باشد. همه بايد به توصيهنشانه

هاي قدرداني از فداکاريو به آنها عمل کنيم. توصيه به بسيج براي خالص ماندن و توصيه به عموم براي    نمودهخود بسيج، توجه عميق  

 .مخلص خدا اين لشکر  
 م یبساز  یساله که جنگ نرفته ظرف سه سال ژنرال قو 18جوان   کیاز  شودیم  :ییمحسن رضا 

  چینبود و ه روزش ی د یسپاه مثل زندگ  ی از زندگ ی روز  چی سازمان خالق بوده و ه کیفرمانده اسبق سپاه پاسداران گفت: سپاه : ایلنا

 ار یسازمان سپاه بس  دهدین نشان م  یکپارچگیو    یی دانا  تیمفهوم خالق  3سپاه بر    یاساس  رکن یمثل حال نبوده و ا  زین  ندهی از آ  یروز 

 .خالق بوده است

ساله که جنگ هم نرفته ظرف سه    1۸جوان    کیاز    شودیاست که م  یمعن  نیدارم و به ا   یکالبدشکاف  زی به عنوان م  یبنده اصطالح

ها و بعد  دهند،یم  ادیها از خودشان به خودشان  صورت است که آدم  نیآن هم به ا  می. مکانسمیبساز   یوسال نه رزمنده بلکه ژنرال ق

 .کندیم  لی تبد یآن را به کالس آموزش افتدیم یدر زندگ یدهند و هر اتفاقیهم انتقال م گرانیبه د
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 بخش و امیدآفرینو برجسته سازی اخبار و گزارشات روحیه  ضرورت تولید
به شرایط کشور بر ضرورت تولید و برجسته سازی اخبار و گزارشات خوب، امیدآفرین و روحیه بخش از  برخی از کارشناسان با اشاره  

  حوزه های مختلف به ویژه در عرصه خدمت رسانی به مردم تاکید می کنند.

 د پیشنهاد ریاست سازمان برنامه و بودجه از سوی بذرپاش ر

معاون اول رئیس جمهوری به مهرداد بذرپاش پیشنهاد داده تا ریاست سازمان برنامه و بودجه را بر عهده گیرد. وی به  مخبر  محمد  

گفته که من رئیس تیم اقتصادی دولت هستم.مشکل دولت در سازمان برنامه و بودجه است و آقای میرکاظمی بودجه را  بذرپاش  

 افتد. اما وی این پیشنهاد را رد کرده است. کارها راه می دهد. اگر شما به این سازمان برویدنمی

 اهلل رئیسی برای حضور بذرپاش در کابینه استخاره آیت

اهلل  اهلل رئیسی برای حضور من در وزارت راه و شهرسازی خیلی اصرار کرد. من گفتم که نمی پذیرم. آیتش گفته که آیتمهرداد بذرپا

خواهد. شما که وزارت کار را هم تمایل داشتید. من به او گفتم که وزارت راه و شهرسازی پول میرئیسی گفته که چرا نمی پذیرید.  

میلیون مسکن محقق نمی    ۴جا پول می خواهد  و اگر پول نباشد  تا را دارد و و درآمد دارد. ولی ایناما وزارت کار خود پول دارد. شس

به او گفتم      آقای میرکاظمی هم به کسی پول نمی دهد و من زمین می خورم.  شود، هواپیما نوسازی نمی شود، راه ساخته نمی شود.

شخصیت دیگری نیز درباره نرفتن بذرپاش به وزارت مسکن   ی خوب آمد.اهلل رئیسی استخاره کرد و خیلشما استخاره کنید. آیت

 استخاره کرده بود که خیلی بد امده است.

 ابینه مشاوره بذرپاش با قالیباف برای حضور در ک

اهلل رئیسی پرسید. من به او  محمد باقر قالیباف گفته که مهرداد بذرپاش در تماسی تلفنی نظر من را برای حضور خود در کابینه آیت

کنیم و کاری می کنیم یک رای خوبی در   گفتم اگر واقعا دولت به شما نیاز دارد و شما هم تمایل دارید، بروید. ما هم حمایت می

 قالیباف همچنین با انتقاد از عملکرد دولت گفته که این بچه بازی چیست؟ چرا این طوری هستند؟  مجلس کسب کنید.

 نشست سیاسی حزب موتلفه و سید حسن خمینی در منزل انواری

برای شرکت در نشستی با جمعی از   –فرزند وی   –د حسین انواری عضو هیئت امنای کمیته امداد از سید حسن خمینی و سید احم

ور انبارلویی، بادامچیان و .... برگزار شده است. در این نشست حزب موتلفه در خانه خود دعوت کرده و این نشست با حض  اعضای

 مباحث سیاسی جدی مطرح شده است. 

 ت ریاست جمهوری تحرکات رئیس سازمان تبلیغات اسالمی برای ورود به رقابت های انتخابا 

خود را برای ورود به انتخابات ریاست   یغات اسالمی با تشکیل یک هسته مشورتیجت االسالم محمد قمی رئیس سازمان تبلح

 جمهوری آماده می کند. 

 ساعت کار می کند  3ها وزیر دفاع روز تن 

شود و   یمسلح روزانه تنها سه ساعت در محل کار خود حاضر م  یروها ین  یبانیدفاع و پشت  ریوز   یانیآشت  ییقرا   ریشده ام  دهیشن

  نیاز ا  شتریب  کندیکه مصرف م  ییدارد و به خاطر داروها  یمار یمشکل ب  ییقرا  ریام.  سپرده شده است  یو  نیجانش  کارها به  شتریب

 تواند در محل کار خود حاضر شود  ینم

 جلسه سخت حاج علی اکبری با جوانان شیعی و نیروهای انقالبی سیستان و بلوچستان 
سه را با جوانان قالب به سیستان و بلوچستان گفته که من سخت ترین جلحجت االسالم حاج علی اکبری نماینده اعزامی رهبر ان

 شیعه و نیروهای انقالبی در این منطقه داشتم.   

 ه به خانواده جانباختگان حادثه زاهدان میلیون دی 600پرداخت  

 میلیون تومان دیه به خانواده جانباختگان حادثه زاهدان پرداخت می شود.   600احتماال 

 یداخل یاسیاخبار س
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 ل مقرری ماهانه به خانواده کشته شدگان زاهدان برای اعما تدبیر نظام

برای خانواده های بهزیستی  یا سازمان  امداد  کمیته  که  است  این  بر  نظام  کلی  ماهانه   سیاست  مقرری  زاهدان  معدومان حادثه 

 پرداخت کنند.  

 تعدیل مواضع مولوی عبدالحمید 

تعدیل شده است   الحمید پس از حضور حجت االسالم علی اکبری در زاهدانبرخی از کارشناسان معتقدند که مواضع اخیر مولوی عبد

 و از آن فرمان اقدام و شورش استنباط نمی شود. 

 ضور در وزارت راه و شهرسازی  شرط نیکزاد برای ح

در کابینه  علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسالمی یکی از گزینه های جدی وزارت راه و شهرسازی بوده است. وی حضور خود  

 باری راه اندازی نشد.را مشروط به راه اندازی یک خط اعتباری تضمینی برای این وزارت خانه کرده بود که ظاهرا این خط اعت 

 همچنین برادر خود را به عنوان یک گزینه به آیت اهلل رئیسی پیشنهاد داده بود که وی نپذیرفته است.  وی 

 ی دوستی به عنوان جایگزین محمد سعید تقالی برخی از نزدیکان دولت برای معرف

 شود که این پیشنهاد رد شد. برخی از نزدیکان دولت پیشنهاد داده بودند که دوستی به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد منصوب 

 رایزنی نزدیکان دولت برای تغییر رئیس سازمان انرژی اتمی 

 س سازمان انرژی اتمی هستند.  گروهی از نزدیکان دولت درصدد تغییر محمد اسالمی رئی

 امتیازات ویژه دولت به بذرپاش 

زارت راه و شهرسازی چند امتیاز به وی داده است. آیت اهلل رئیسی در واکنش به مخالفت مهرداد بذرپاش برای پذیرش مسئولیت و

دوق ذخیره ارزی مبنی بر تامین اول این که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری از وی حمایت جدی داشته باشد. ثانیا مصوبه صن

 5ی قرار گیرد. ثالثا مبلغ  میلیارد یورو بابت ساخت زیرساخت های ریلی، جاده ای، هواپیما، بنادر و کشتی رانی و... در اختیار و  11

 رپاش باشد.  نیز در اختیار بذ  -که رستم قاسمی به تازگی مصوبه آن را دریافت کرده است -میلیارد دالر بابت تهاتر نفت با چین

 پیش بینی رای باالی مجلس به بذرپاش 

مجلس را برای ورود به وزارت راه و شهرسازی    رای نمایندگان  200برخی از کارشناسان پیش بینی کرده اند که مهرداد بذرپاش بیش از  

 این کارشناسان گفته اند که وی احتماال ستاره کابینه می شود. کسب کند.

 یر  لل شکل گیری اغتشاشات اختشکیل کمیته حقیقت یاب ع

یر به توافق رسیده سران قوای سه گانه نسبت به تشکیل کمیته حقیقت یاب برای بررسی علل شکل گیری اغتشاشات و آشوب های اخ

 اند. مقدمات آن فراهم شده و ریاست آن را نیز حجت االسالم اژه ای بر عهده می گیرد. 

 اندازی قرارگاه رسانه ای   تقالی برخی از نمایندگان مجلس برای راه 

یت از این طرح آن را در برخی از نمایندگان مجلس طرح راه اندازی قرارگاه رسانه ای در کشور را مطرح کرده اند. قالیباف با حما

 سطوح باالتر پیگیری می کند. 

  واکنش برخی از دولتی ها نسبت به انتقادات قالیباف از دولت 

ضرورت اصالحات در دولت متناسب با حکمرانی نو، واکنش برخی از  ر نقد عملکرد دولت و همچنین  اظهارات محمد باقر قالیباف د

خته است. البته گفته شده که قالیباف برای ورود به مبحث حکمرانی با دفتر رهبری هماهنگی  دولتمردان و طرفداران دولت را برانگی

 به سمت نقد دولت برده است. هایی را کرده بود اما در اظهارات خود سمت و سوی بحث را 
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 هشدار درباره احتمال شکل گیری ناآرامی ها در پی برخورد با فیلترشکن ها  

خی نظرسنجی ها نشان می دهد که در صورت استمرار برخورد با فیلترشکن ها احتمال شکل گیری عصبانیت و ناآرامی در نتایج بر

   د. همچنین تلگرام به عنوان سکوی ساماندهی اعتراضات احتمالی می شود.گروه های سنی فعال در اغتشاشات می شو

 ی کرد یهابا گروهک کایجلسه محرمانه آمر  اتیجزئ

 .التهاب در حوزه زنان و جوانان را در دستورکار داشتند شی افزا  یبرا یاگسترده یز یبرنامه ر  ریاخ یهاماه یط هاییکایآمر 

آمده بدست  گزارشات  و  اخبار  آگاه،ارد  مطابق  منابع  رده   یاجلسه  یماه سال جار   بهشتیاز  امن  یهابا حضور  با    کایآمر   یتیارشد 

  یاسالم یجمهور   هی عل  اتیدر خصوص نحوه عمل  یی هایکردستان عراق برگزار و هماهنگ  لیدر منطقه ارب  یکرد  یهامسئوالن گروهک

 .ردیگیصورت م  رانی ا

ها به طور مشخص دو هدف به عنوان نقطه تمرکز گروهک  یها، به سرکردهار شدبرگز   ی و گروهک  یجلسه که به صوورت سر   ن یا  در

 .رانی جوانان ا  تیزنان و جمع تیکه عبارتند از جمع  شودیمشخص م هایز ی ر برنامه

 ی هر کشور   هیسرما  دیگویخطاب به حاضران م  ییکایها برگزار شده بود، رابط آمر گروهک  هیتوج  یجلسه که برا نیا  یانیبخش پا  در

 .دفاع و کنترلش ندارد یبرا زی چ چ یه می ر یجوانان را بگ رانیجوانان آنها است، اگر ما از ا 

  رانی ا   یاسالم  یضربه به جمهور   یطلب برا  هیتجز   یهااز گروهک  کای آمر   یهاتیو نقشه ها و نوع حما  قیجلسه مصاد  نیدر ا   اگرچه

  نیدر ا  ییکایگفت نقطه تمرکز آمر   توانیاساس م  نیدارد اما بر اار  قر  یتیدستگاه امن  اریآن در اخت  اتیمطرح شده بود که جزئ  زین

 بوده است.  تیدو جمع نیا ی تا زمان آغاز اغتشاشات در مهرماه، بر رو رانیصوص ا در خ یساز  کهحرکت و شب یدور از ابتدا

 مقدس  یهادر حرم اتیاز عمل شی پ ست یبازداشت سه ترور  

کردستان و کرمانشاه   یاز استان ها  یبازگشته و در مناطق  رانی ج از کشور به ااده خود از خار همراه با خانو  یر ی از افراد تکف  یبرخ 

  ران ی از آن ها خواستار بازگشت به ا  یگر یتعداد قابل توجه د  ،یاطالعات  یهستند. به گزارش دستگاه ها  غیساکن شده و مشغول تبل

 .شده اند

ا   عالوه لباس محل  2  میت  کی، عوامل سازمان اطالعات سپاه    نیبر  با پوشش  را که  و   یدر منطقه مالثان  ینفره مسلح  خوزستان 

 .بودند، بازداشت کرده است کرده یجیبس یروهای به ن یرانداز ی اقدام به سردادن شعار و ت یشهرستان باو

در   یست یترور   اتیکه درصدد انجام عمل  ینفر از افسران افغانستان  3و بازداشت    ییوزارت اطالعات موفق به شناسا  رایاخ  نیهمچن

 .افراد عضو گروه طالبان بوده اند نیمقدس در کشورمان بوده اند، شده است. گفته شده که ا  یحرم ها

گروهک ها   ن یها از ا  ییکایاست که آمر   یده اند. گفتن و بازداشت ش  یی در خوزستان شناسا  یکرد  یاز گروهک ها   یات یعمل  میت  کی

 نفوذ دهند. ران ی عراق به ا  ی مناطق مرکز   ریاز مسخود را  ی اتیعمل یها میخواسته اند تا ت

 ی انقالب یروهایبر صدمه زدن به ن نیمانور معاند

 .است  جیو بس ی انقالب  یروهاین انیحس ترس م جادی معاند به دنبال ا انیجر 

ا )منزل،  به آنهحمله    ای  دیو تهد   یو انتظام  ج یبس  ،یتیعناصر امن  ییبر شناسا  نیمانور معاند  دهدینشان م  ی مجاز   یفضا  یبررس

 .قابل توجه بوده است  ریاخ یروزها یخانواده و...( ط

 3طائفه منگور، به منزل    یجیروز قبل از حادثه مهاباد حمله به منزل بس  کیو    ریاخ  یدر روزها   هایخصوص مطابق بررس  نیا  در

 .در بوکان هم حمله شده بود یجیبس

  ف یتضع  یاقدامات در راستا  نیاست. ا  افته ی  شی روزها افزا   ن یدر ا  زین  یابانیکف خ  یروهایبرهنه کردن ن  ایمجروح    ر یتصاو  انتشار

 .شودیم  یابیارز  یارزش یروهایرعب در ن جادی و ا هیروح

 یتیاخبار امن
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 در اماکن مقدسه قم   یستیاقدام ترور  یتیهشدار امن
  یستیترور   یهارکات گروهککه توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( از تح  یکشور و اطالعات  یتیامن   یهامطابق گزارشات دستگاه

 .را دارند رانی در ا یاماکن و عتبات مذهب  ه یمجدد عل ی ستیترور  اتیقصد انجام عمل نیبدست آمده است، معاند

 ی ستی ترور   میت  کی  دهدیوجود دارد که نشان م  ییهاداده شده به مراکز مرتبط، گزارش  یتیاعالم هشدار امن  رویخصوص پ  نیا  در

 .قم به خصوص مسجد مقدس جمکران و حرم مطهر را دارند ی خرابکارانه در اماکن مذهب اتیقصد حمله و عمل یخارج

مناطق و مراکز مشابه   نیاستان و همچن  نیالزم در نظر گرفته شده و تحرکات و ترددات مشکوک در ا  رانه ی شگیاقدامات پ  نهیزم  نیا  در

ن  ر یدر سا   ر یهمانند سا  ز ین  ی ستیترور   میت  نیشااهلل ا خداوند متعال ان  ی ر ایقرار گرفته و با    ی تیامن  یروهاینقاط کشور تحت نظر 

 .شودیو کشف و منهدم م ییشدند، شناسا یخنث  ری اخ  اههکه در دو م یاقدامات

از هموطنانمان    یدر شاهچراغ رخ داده و منجر به شهادت تعداد  شیپ  یکه چند  یستیترور   اتیرابطه الزم بذکر است که بجز عمل  نیا  در

شده بود که با اقدام به موقع و هوشمندانه سربازان گمنام   ی و اماکن طراح  ساتیتاس  ه یعل  زی ن  یگر یمتعدد د   یهااتیملشده بود، ع

 .در باران منتشر خواهد شد یاقدامات به زود نیا اتی . جزئدش ی امام زمان )عج( خنث

 به اسم رمز تداوم آشوب در کشور رفلکیپ  انیک لی تبد 

گوناگون از   یها  تیاز جانباختگان حادثه بود که روا   یک ی  ،یار یساله بخت  10فلک، کودک    ریپ  انیک  ذه،ی ر ا شه  یستیاز حادثه ترور  پس

 .رقم زده است  یمجاز  یدر فضا ین یمشابه مهسا ام ییفوت او، ماجرا  یچگونگ

هدف   بودند،  ذهیخانه خود در ا با خانواده و در حال بازگشت به    کهیدر حال  آبان،  25شبانگاه    ذهیساله اهل ا   10کودک    رفلک،یپ  انیک

 ی اتفاق موجب بروز واکنش ها  نیشد. ا  یبستر   مارستانیهم هدف سه گلوله قرار گرفته و در ب  رفلکیپ  انیگلوله قرار گرفت. پدر ک

آن را و معاند    یو کاربران انقالب  مایها، صداوس  یتیتا سلبر   ،ییاروپا  یرسم   یکشور شد و از باشگاه ها  یمجاز   یفضا  در  یگسترده ا

 .تاب دادندباز

 فلک منتشر شده است ریپ انیدرمورد ک یمجاز  یآنچه در فضا  شرح

 1۷:30در خوزستان وارد شده و در ساعت    ذهیشهر ا   یبه بازار مرکز   ی ستیترور   م یت  کیمنتشر شد که    ی آبان خبر   25چهار شنبه    روز

 انیکودک ک  نیکودک شد. نام ا  کینفر از جمله    شهادت هفتمنجر به    یستیترور   اتیعمل  نیروز مردم را به رگبار بسته است. ا  نیا

 .از واکنش ها را به راه انداخت  یمنتشر شد و موج یمجاز  یجان او در فضا  یب کریپ ری فلک بود که به سرعت تصو ریپ

رخ داده و   کلت یدو موتورس  ن یتوسط راکب  ی ستیحمله ترور   ن یخوزستان گفت، ا  ی استاندار   یتیامن  ی معاون انتظام  ،یاتیاهلل ح  یول

 .اندرا به گلوله بسته تیامن نیهم مردم و هم مدافع نکفیبا سالح کالش نیراکب

  نیرا منتشر کرده و جانباختگان ا  زهی در شهر ا   یستیحمله ترور   کیداخل کشور خبر از    یرسانه ا  یادعا ها فضا  نیاز انتشار ا  پس

  نیقرار گرفته و ادعا کردند که ا   راز یاصفهان و حرم شاهچراغ ش  رمیادثه سمحادثه در کنار ح  ن یا  نیاعالم کردند. همچن  دیحادثه را شه

 .است  گریکد یو مشابه  ودهب یستیاقدامات ترور 

 ی در روستا   انیک  یمنتشر شده مراسم خاکسپار   هیکشور مطرح بود که طبق اعالم  یرسانه ا  یادعا در فضا  نیآبان ماه ا  2۷روز جمعه    تا

بود. او در  یدر خاکسپار  ان،یراد، مادر ک ییموال  نبی مراسم اظهارات ز   نی. نکته مهم ا شودیبرگزار م هذیشهرستان ا  ییپرچستان گورو

چه شد«. او    یانداز   ری ت  نیکه در ا   دی را »از خود من بشنو   قتیکه حق  شودیم  یآمده بودند مدع  انیک   عییتش   یاکه بر   یتیجمع  انیم

 .شود یگفته او با سوت و کف حاضران همراه م نیحادثه دروغ است. ا  نی بودن ا  یستیکه ترور  ستیمدع

به شهر   یگر ید  ریدهد که از مس  یم  حیو ترج   کندیامتناع م  یبازگشت به شهر از عبور از کمربند  یهمسرش برا  شودیم  یادامه مدع  در

آن ها از کنار   ها حضور داشتند.  یو لباس شخص  نیکه در کنار آن مامور   دهیمرکز هالل احمر رس  کی به    یمسافت  یبرسد. پس از ط

 ادیفر   نیاز مامور   ی کیمادر،    یلحظه به ادعا  ن یرسند. در ا  یدند م که تجمع کر  یمردم  ی متر   ستیدو  ودو تا حد  کنندیاموران عبور مم

به    شودیم  یو برگرد«. مادر مدع  خواهندیما را م  یها خوباعتماد کن، آن  سی » به پل  دیگو  ی به پدر خود م  انی. کدیزند که برگرد  یم

 .بندد یرا به رگبار م نشانیماش اه یاز لباس شخص  یکی ن،ی دور زدن ماش برگشتن ومحض 
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لباس شخص  ستیمدع  انیک  مادر ت  ییها  یهمان  ک  یرانداز ی که  به هالل احمر منتقل م  انیکردند،  ا  یرا  که    ستییادعا  نیکنند. 

  یرانداز ی که به خودرو ت  ی: همان کساندیگو  ی و م  کندیمطرح م  مایصداوس   یونیز یدر برنامه تلو  ذهی ا   نیشیپ  ندهیپور، نما  شیدرو

 .است رفلکیخانواده پ  کیپور از بستگان نزد  شیو پدرش را به هالل احمر منتقل کردند. درو انیکردند ک

  نیا  ی نفر از عوامل اصل   3که    ستیحادثه، مدع نیبعد از ا  یخوزستان ساعات یاستاندار   یتیامن  یاست که معاون انتظام  یدرحال  نیا

  ،ینیمهسا ام   یکرده و همچون ماجرا  لی فاجعه تبد  کیحادثه را به    ن یکه ا   یلیاز دال  یکیبازداشت شدند.    ذهیتان ا در شهرسحادثه  

 .حادثه است  نیا  نیو عامل یچگونگ  تیگزار را به همراه داشته، تناقض در روا  ری تند افراد تاث یااز واکنش ه یموج گسترده ا

گفته    نیمن را زدند، والسالم، درود به همتان. ا  یبچه ها  یلباس شخص  یها  رویخود ن  دیگویسخنان خود م  انیدر پا  انیک  مادر

 .سر بدهند  ینظام و رهبر  هیو نظام شعار عل  یرهبر  ه یعل یشود تا حاضران در خاکسپار  یموجب م

 ان یک  یکسپار مراسم خاکرد در    یمنتشر شد که سفارش م  انیراد، مادر، ک  ییموال  نبیاز ز   گرید  وید یو  کیپس از آن هم    یساعات

  ه یآ  کیبه خاطر حفظ نکردن    کباریکه    کندیم  فی خاطره تعر   کی او    نیاو از قرآن و اسالم متنفر بود. همچن  را ی قرآن پخش نکنند، ز 

را  و چ  میرانیو ا  ستمیمن عرب ن  یزن  یدر پاسخ به او گفته است که چرا من را م  ان یاست و ک  زدهامتحان مدرسه او را کتک    یبرا

 .قرآن بخوانم دیبا

 .خواند  یم زیآم نیشعر کودکانه توه کی یرهبر  هی منتشر شد که عل یدر مراسم خاکسپار  انیاز مادر ک گر ید  ییوید یو نیهمچن

 ی. او مدعکردیمنتشر کرد که موضوعات مطرح شده باال را انکار م  انیاز مادر ک  یاستان خوزستان مصاحبه ا  مایشب صداوس  جمعه 

  نی. همچنشودیاو منتشر نم  یاز سو  ی اعتراض  یتلفن همراه خود را گم کرده و هرگونه پست و محتوا  ی رانداز یت  یشد که پس از ماجرا

  .درخواست کرد که از او و پسرش سو استفاده نکنند نطوریدر مراسم نخوانده و هم یگونه شعر  چی شد که ه یاو مدع

مرگ    ت یگفت: »واقع  ،یداخل  یهامقامات و رسانه  یرد ادعاا  ب  زین  ان« یک  ی»عمو  رفلکیشدند که سجاد پ  یمعاند مدع  یها  رسانه

تمام ابعاد پنهان   انیک  مادر  یهاهزاران نفر عنوان کرد.« او افزود: »صحبت  انیو در م  ع ییاست که مادرش در مراسم تش  یهمان  انیک

 «.ماندینم یباق یگر یحرف د  د،یبه آن استناد کن دیتوان یم کند،یم انیموضوع را نما

 ست؟ یچ  خی  یماجرا 

 ان یدور جسد ک  یها  خیاز    یر یشده بود، تصو  یکیکاربران و طراحان گراف  یو احساس  یهنر   یهاکه موجب واکنش  یمهم  موضوع

ربوده نشود، آن را به    یپسرش توسط ماموران انتظام  کریپ  نکهی ا  یبرا  انیشده بودند که مادر ک  یفلک بود. کاربران معاند مدع  ریپ

  یروز خاکسپار   یبه سرد خانه کرده است تا برا  لیو همان محل را در خانه، تبد   خته یر   رشپس   کریپ  یرو  خی خانه برده و خودش  

 .آماده شود

مادرش به    دارید  یشده و جسد را برا  ی احساسات  انینشدن ک  ایکه مردم حاضر در هالل احمر پس از اح  ستیاما مدع  انیک  پدربزگ

 .زگرداندندبه هالل احمر با یمنزل بردند و پس از عزادار 

مظلوم    یعنوان که »مردم به قدر   نیکردند با ا ی طراح ی احساس یاز کاربران هنرمند معاند داستان ها  یار یبس ، یمجاز  یدر فضا اما

هم کم    خی   ی سرد نگه داشتن جسد مرحومشان حت  ی فرزندان کشته شده خود را به سرد خانه بفرستند و برا  ستندیشده اند حاضر ن

 .«آورند یم

 ست؟یکمان چ نیخدا رنگ یماجرا 

از مسابقات  ی کیشرکت در  یمنظور او برا نیمداشته است. به ه کیابزار ربات یو تا حدود یبه کاردست یار یفلک عالقه بس ریپ انیک

ساخته شده  یبه درست یکاردست نیکه ا  دهدینشان م وید یو کیساخته است و در  یدست یچوب قی قا کی ان،یبا عنوان جابر ابن ح

  نیتا ا  شودیموجب م  نیو هم  کندیکمان« آغاز م  نیرنگ  یخود را با عبارت »به نام خدا  و یدیو  یداآن مثبت است. او ابت  ش یو آزما

 .شود رالیوا  ی مجاز  یجمله در فضا

. شودی م  رال ی توسط کاربران معاند وا  ز یعبارت ن نیکه ا   کندیاستفاده م  کنه« یکار م  ن یکه ا میر یگیم جهی ادامه او از جمله »پس ما نت  در

خود نوشتند:»پس ما    یاغتشاش ها  ری و تداوم آشوب و اعتراض استفاده کردند و کنار تصاو  یر یگ  جه ینت  یعبارت برا  نیآن ها از ا

 «کنهین کار میکه ا م یر یگیم جهینت
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از خود   یاعتراضدو ماه واکنش تند    نی که در ا  ییها   یتیاز سلبر   ادیگسترده بوده و تعداد ز   اریفلک، بس  ری پ  انیواکنش ها به ک  موج

ا ن  نیرنگ  یعبارت خدا  نیماجرا ورود کردند. همچن  نینشان نداده بودند، در   یکیگراف  یها  یشد و طراح  رالی بشدت وا  زیکمان 

 .آن را بازتاب داد تییتو کیدر  ایتالیباشگاه رم ا یزبان فارس یتر یی که حساب تو یشد. تا حدود تشر و من دیاز آن تول  یگسترده ا

 .خصوص منتشر کرد  نیرا در ا هیانی نوامبر، ب 20کودک،  یدر آستانه روز جهان زین ف سیونی نیهمچن

مربوط به    یها»به شدت« نگران گزارش  سف یونیصادر شده آمده است که    کودک  یروز جهان  دنیکه به مناسبت فرا رس  هیانیب  نیا  در

از اواخر سپتامبر تاکنون   «،یان آمار رسمرغم »فقد  نوشته به  سفیونیاست.    ران ی شدن و بازداشت کودکان در ا  یکشته شدن، زخم

»ناآرام  50حدود   در  ا  ها«ی کودک  داده  رانیدر  از دست  را  به کشته شدن کجان خود  اشاره  با  و  ا  10  انیاند  را    نیساله،  موضوع 

 .»وحشتناک« خوانده است 

و   تی  حسن ن  ری سف  1۴01تا    13۸5سال  د. او از  استعفا دا  سفیونیاز    شی حادثه و ماجراها  نیپس از ا  زین  ی مهتاب کرامت  نیهمچن

 .بود سفیونیصلِح  

قوم    نیمعاند ا  ی امر موجب شده تا رسانه ها  نیداشته و هم  یار یاصالت بخت  انیاست که خانواده ک  نیا   گرید  تیحائز اهم  نکته

 .کنند ی به اقدامات اعتراض کی را تحر  ری پذ  ریگذار و تاث ریتاث

با   خواهندیم  رفلکی،پ  انیبا برجسته کردن ک  نکیزدند و ا  دی)کرد( پروژه را کل  تهایزنان و قوم  تیر با محو  ین یمهسا ام  یماجرا  در

افکار  ی احساسات و همراه ساز  ختنیها)لر را با هدف برانگ  تیکودکان و قوم ت یرا با محور  یدیپروژه جد ی حفظ و تداوم پروژه قبل

 .ها را دنبال کنند یاآراماغتشاشات و ن  دیخود و تشد ظر مدن یوهایبا سنار  یعموم

محسوب شده و   یرانیکودکان و حس مادرانه از ارزشها ا   یکه در افکار عموم  شودیضد انقالب دنبال م  یاز سو  یروند در حال  نیا

قوم مورد هجمه قرار   نیا  رتیو غ تی حم لیبه دل یار یبخت لی تمرکز بر ا  گرید یزنان و مادران خواهد شد از سو جیی ته  جادی موجب ا

  ی اسالم   ی جمهور   ه یرا عل  ی شده و مواضع و اقدامات  دیاز اقوام هوادار سخت ج.ا.ا دچار ترد   یکیبه عنوان    ررهگذر قوم ل  نیفته تا از ا گر

 .اتخاذ و انجام دهد

از   گرید  یو نماد اعتراض اتیادب کیبه   ،یخدانور لجه ا یاعتراض نیکمان، همچون حرکت نماد  نیشود که عبارت رنگ یم ین یب شیپ

 .شود لی معاندان تبد یوس

 استراتژی ضدانقالب برای برگزاری تجمع میلیونی 
 .ار داردار جریانات ضدانقالب قر میدان کشاندن تمامی اقشار ناراضی و خلق »جمعیت انبوه« و »میلیونی« در دستورک به

ای و مجازی  های ضدانقالب و فضای رسانههای فکر داخلی و رصد تحرکات گروهکهای امنیتی و همچنین اتاقبرآورد دستگاه  - باران

است سرفصل کلیدی به عنوان راهبردهای فعلی و آتی معاندین در نظر گرفته شده    10های آینده  دهد که در هفتهدشمن نشان می

 .هایی مواجه سازندها را ادامه داده و کشور را با چالشت و ناآرامی که با استفاده از آن بتوانند اغتشاشا

 :سرفصل زیر به عنوان موارد اصلی مطرح شده است 10در این خصوص 

 سمت مراکز اصلی شهرها محور و حرکت از محالت بهصورت محلهاستمرار تجمعات به .1

 ن اقتدار حاکمیتف ناامن سازی شهرها و شکستای با هدنقطه تداوم اغتشاشات .2

 «تداوم استراتژی»اعتصاب در روز و اعتراض در شب  .3

 «میدان کشاندن تمامی اقشار ناراضی و خلق »جمعیت انبوه« و »میلیونی به .۴

 های مهم و مسیرهای ترانزیتی تسخیر اتوبان .5

 تخریب زیرساختهای اصلی  .6

 ارشکنی از نظامر شاهچراغ، ایذه( با هدف اقتددامنیتی)نظی خلق حادثه ض .۷

 ای تداوم جنگ روانی و رسانه .۸
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 ... های زمانی مناسبتی نظیر روز دانشجو وتمرکز بر بازه .۹

 «و هواپیمای اوکراینی( تحت عنوان »زمستان فروپاشی ۹6ماه )سالگرد دی های دیها به مناسبتتالش برای اتصال ناآرامی .10

 ی میکر  ی عل نستاگرامیدر صفحه ا  سی آموزش ترور پل
بازنشسته    کن یباز   یمیکر   یعل  یو پرتاب بمب اتش زا از پشت بام از سو  نیکم  یبا اجرا  ی تیامن  نیو مامور   س یترور و قتل پل  آموزش

 .فوتبال

 ی تیاقدامات ضدامن  یدستورالعمل آشوبگران برا 
 انگریمعارض در خصوص اغتشاشات در کشور ب  یهااز داخل گروهک  دست آمدهاخبار ب  نیاغتشاشات و همچن  یدرهایرصد تحرکات ل

 :ها قرار گرفته است آن یدانیم اتیدر دستورکار عمل ری ز  یاست که محورها  نیا

 ی تیترانز   یرهایو مس یبرون شهر  یهاراهبندان جاده.1

 .(انسداد و .. ،یمصنوع  کیها)ترافشهرها و اتوبان ی اصل یهاابانیراهبندان خ.2

 با ماموران  یر یکوکتل مولوتوف و ابزار درگهمراه داشتن .3

 ی اصل نیادیسمت مها و حرکت بهدر محله ییتجمع ابتدا .۴

 از منازل   یتداوم شعارده.5

 هایر یدر دستگ ییو ضدبازجو یی عدم شناسا یتالش برا.6

 .جامعه   یهمراه زانیم شی پا یاستفاده محدود از سالح برا  .۷

 ادیده مانده استگران نتحلیل نگاه ی اخیر از ر فتنهخدمات مهم ارتش د
ارتش جمهوری اسالمی در فتنه اخیر با آن که مستقیما دستوری برای حضور در میدان نداشته است اما مسئولیت حفاظت از بسیاری 

به صورت منظم و نامحسوس  از مراکز مهم دولتی و صنعتی و مهم کشور را به صورت شبانه روزی به عهده داشته است و در این مدت  

فتنه دخیل بوده است. بسیاری از مسئوالن ارتش در طول این مدت فتنه به صورت مداوم در خدمت حاضر بوده و    در مقابله با

اند. اخیرا یکی از فرماندهان عالی ارتش ضمن گزارش خدماتی که در ارتش در این مدت امنیت بسیاری از نقاط کشور را تامین کرده

که از نیروهای انتظامی داشته است گالیه کرده است که متاسفانه برخی در رسانه ین امنیت ارائه کرده و پشتیبانی جدی  در تام

دهند. به حدی که ممکن است افکار های دشمن به ارتش دفاع الزم را انجام نمیخدمات ارتش را نادیده گرفته و یا در برابر هجمه

  زم را از نظام نکرده است.ر گیرد که ارتش در این فتنه حمایت الها قراعمومی تحت تاثیر این شبهه

 آغاز به کار گروه های مجازی کمیته مجازات 

و »مدافعان   د« یمجازات« ، » انصار حزب اهلل نسل جد  ته یهمچون »کم  ی نی با عناو  یمجاز   یهااستانها تالش شده تا گروه  ی در برخ

ها   یت یمقابله نرم و سخت با اغتشاشات معاندان و سلبر   یبرا  یهدف آمادگبا    ها،  یو حزب الله  انیجیبس  نیدر ب  «یحرم رضو

 .خود را آغاز خواهد کرد یدانیم تیلو فعا زی تجه  یشود و ادعا شده بزود لیتشک

 درخواست برای دخالت نظامی غرب در ایران 

  یغرب  یدرخصوص درخواست از کشورها  یگسترده ا  یفضاساز   ن،یکردنش   یدر شهرها  یتیامن  یو پس از رخدادها  ریدر سه روز اخ

داشته    یخواست تا مداخله نظام  ییاروپا  یاز کشورها  نژادی عل  حیمس  زین  شی پ  یاست/ ساعاتصورت گرفته  یجهت دخالت نظام

»منطقه پرواز ممنوع« در    جادیخود موضوع ا   یدر صحبتها  یکرد  یستی ترور  یهااز فرماندهان گروهک  یبرخ  ز ین  شی پ  یباشند/ چند

 ن را مطرح کرده بودند.کردستا

 سناریوی پیچیده دستگاه های اطالعاتی خارجی علیه ایران  

روس ها حاصل شنودهای منطقه ای خود از دستگاه های اطالعاتی خارجی درباره ایران را در اختیار مقامات ایرانی قرار داده اند. 

فته اند. مردم ایران  از لحاظ ذهنی به این باور رسیده اند که  گرر  دستگاه های مذکور معقتدند که مردم ایران در وضعیت انقالب قرا

 شرایط کشور در یک شرایط انقالب است. 
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دستگاه های اطالعاتی خارجی گفته اند که االن باید این باور ذهنی را به اجرا و اقدام و تبدیل به حضور در خیابان کنیم. در گام اول 

را خلق کرده ایم. این تصور از ذهن باید به عینیت برسد. باید    -بودن حکومت ایران  نیفتیعنی القای ر  –آن چه که می خواستیم  

ماهه این فضا را ایجاد کنیم و یک رهبر برای این اپوزیسیون پیدا کنیم. آن ها حامد اسماعیلیون را که خود   ۴بتوانیم در یک دوره  

 سخنور هم است، مطرح کرده اند. . دکتر است. خانم و دختر او در هواپیمای اوکراینی کشته شدند

دستگاه های اطالعاتی در جلسات خود گفته اند که باید این پیام  به جامعه بین المللی القا شود که رهبر آینده ایران را انتخاب شده 

ناتو از این  ر  د  یا به نوعی به رسمیت شناخته است. انجام دیدارحامد اسماعیلیون با  جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و حضور وی

 منظر قابل بررسی است.  

این دستگاه های اطالعاتی گفته اند که جامعه ایرانیان مقیم آمریکا و کانادا بهترین جامعه خارج از کشور هستند. چون در آنها پول، 

ت و آمد ایرانیان رفم  ثروت ، تحصیالت و اعتبار وجود دارد. این جامعه جوان ترین جامعه مرتبط با داخل ایران است. بیشترین حج

 خارج از کشور میان ایرانیان مقیم کانادا به داخل بوده است.  

 هزار نفر در تورنتو ظرفیت خود را نشان داده است. 50به گفته آن ها ، حامد اسماعیلیون با گردآوری حدود 

 برلین اتفاق افتاد برگزار شود.   دره آن ها گفته اند که باید همایش هایی با مقایس بزرگ  در خارج از کشور شبیه آن چیزی ک 

در جلسات دستگاه های اطالعاتی خارجی گفته شده که طرف آمریکایی گفته که مذاکرات خود را با ایران قطع خواهیم کرد. این  

 روز افتاد.   3اتفاق به فاصله 

نظامی ایران دنبال شود.   – امنیتی    ایوهدستگاه های اطالعاتی خارجی همچنین گفته اند که باید پروژه شکست اقتدار و ابهت نیر

 چندین شهر نیز باید از کنترل حکومت خارج شود.  

 البته آن ها اذعان کرده اند که ما در خلق یک جمعیت بزرگ ناکام بودیم اما می توان با یک اقلیت بزرگ هم کار را پیش برد.

 اند درصد مردم خواستار حجاب اختیاری شده ۵1

درصد مردم معتقدند که حجاب   51دهد که  نفر در سراسر کشور نشان می  977هزار و    3کشور با جامعه آماری    رتزانتایج نظرسنجی و

 اند. درصد نیز بر الزامی بودن آن تاکید کرده 36.8باید اختیاری باشد. 

 علت مرگ مهسا امینی از نگاه مردم چه بود؟

درصد گزینه    16.4درصد گزینه احساس ترس،    25.3اند.  تم عنوان کردهش  و  درصد مردم علت مرگ مهسا امینی را ناشی از ضرب   30.9

 اند. درصد گزینه نمی دانم را انتخاب کرده 27بیماری زمینه ای و 

 ؟کنندمردم اخبار و اطالعات خود را از کدام منابع خبری دریافت می

درصد از شبکه های اجتماعی،   24.6د را از صدا و سیما  خوت  درصد مردم اخبار و اطالعا  25براساس نتایج نظرسنجی اخیر وزارت کشور  

 کنند.درصد از سایت ها و رسانه های خبری دریافت می 6.4درصد از طریق دوستان،  11.1ای، های ماهوارهدرصد از شبکه 16.4

 دانند درصد مردم ادعای معترضان را ناحق می 41

 اند که حق با آن ها بوده است. درصد گفته 5.3ا معترضان نبوده است. تنها ب حقهای اخیر  درصد مردم معتقدند که در ماجرا 41.1 

 مهمترین خواسته معترضان از نگاه مردم 

درصد گزینه اصالح شیوه حکومت در   37کنندگان در نظرسنجی وزارت کشور در پاسخ به این که خواسته معترضان چیست؟  شرکت

 اند.درصد گزینه آزادی در نوع پوشش را انتخاب کرده 10ت، ومحکدرصد گزینه تغییر   30.4همه زمینه ها، 

 درصد مردم از عملکرد ناجا  ۵3انتقاد 

 اند. درصد نیز عملکرد ناجا را تایید کرده 27درصد مردم معتقدند که عملکرد نیروی انتظامی بد بوده است.  53

 انند دمیدرصد مردم اخبار و گزارشات صدا و سیما را صحیح و صادقانه ن 4۲

 13.7اند که خیلی کم صادقانه است. درصد گفته  26.7درصد مردم اخبار و گزارشات سازمان صدا و سیما را غیرصادقانه می دانند.    42

 درصد نیز معتقدند که این اخبار و گزارشات خوب و صادقانه بوده است.
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 درصدی مردم به استمرار روند اعتراضات   ۵6پیش بینی 

درصد پیش   34توان پایانی برای آن در نظر گرفت. یابد و فعال نمیتقدند که روند اعتراضات همچنان ادامه میمعم درصد مرد 56.3

 هفته آینده تمام می شود. 2اند که طی بینی کرده

 درصد مردم از بابت تجزیه ایران نگرانی ندارند  48

 9.6درصد گزینه اصال و کم،    48ران تجزیه ایران هستید؟  نگا  کنندگان در نظرسنجی وزارت کشور در پاسخ به این که آیا شمشرکت

 اند.درصد گزینه زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کرده 43درصد گزینه تا حدودی و 

 داننددرصد مردم اعتراضات خیابانی را عاملی برای کاهش مشکالت می 84

 د. شویدرصد مردم معتقدند که این اعتراضات خیابانی سبب کاهش مشکالت م 84

 درصد مردم تمایلی به حضور در راهپیمایی حمایت آمیز از نظام ندارند ۷0

درصد   5.9درصد گزینه زیاد و خیلی زیاد و    21.4درصد مردم تمایلی به حضور در راهپیمایی در حمایت از نظام و انقالب ندارند.     70

 اند. نیز گزینه تا حدودی را انتخاب کرده

 اهلل رئیسی کاهش یافته است حبوبیت آیتم  کهدرصد مردم معتقدند  ۵0

 24.9اهلل رئیسی کم و خیلی کم شده است. درصد مردم معتقدند که میزان محبوبیت آیت  50.4براساس نتایج نظرسنجی اخیر ایسپا  

 اند. درصد گزینه متوسط را انتخاب کرده 10.7درصد گزینه زیاد و خیلی زیاد، 

 ی برای ما محبوبیت کمی داردیسرئاهلل اند که آیتمردم گفته  44

درصد گزینه     34.7درصد گزینه متوسط،    12.6ها محبوبیت خیلی کم و کم دارد. ،  اهلل رئیسی برای آناند که آیتدرصد مردم گفته  44.2

 زیاد و خیلی زیاد را عالمت زده اند. 

 رجیحی ت  رز اهلل رئیسی پس از اجرای سیاست حذف ادرصدی شاخص محبوبیت آیت ۵3افزایش 

درصد در تهران    18اهلل رئیسی که بعد از حذف ارز ترجیحی در تیرماه به کمتر از  دهد که شاخص محبوبیت آیتبررسی ها نشان می

 درصد رسیده است. 35درصد در کشور رسیده بود در حال حاضر تقریبا به  26و 

 دانند اهلل رئیسی را متکبر و کم کار نمیمردم آیت

کار و متکبر  کمدهد که آن ها وی را مفسد، متمرد،اهلل رئیسی نشان میرشناسان بررسی نظرات مردم درباره آیتکاز  به گفته برخی ا

 دانند. بلکه می گویند که توانایی وی  بیشتر از این نیست.نمی

 رسانه های انقالبی مسائل غیراخالقی و مالی علی کریمی و مصی علی نژاد را فاش کنند

ان خواستار برجسته سازی رهبران مورد نظر دشمن برای آینده  ایران شده اند. این کارشناسان گفته اند که باید اسشنبرخی از کار

پرونده مسائل غیر اخالقی و فسادهای مالی افرادی مانند علی کریمی، مصی علی نژاد ، نازنین بنیادی برای مردم و افکارعمومی به  

 خوبی تبیین شود.  

 ران بی.بی.سی و ایران اینترنشنال برای به کارگیری جوانان افغانی کادر تقالی دست ان

را  افغانستانی  جوانان  از  اینترنشنال، جمعی  ایران  و  بی.بی.سی  انقالب  زبان ضد  فارسی  ای  ماهواره  اندرکاران شبکه های  دست 

ورت آنالین برای آن ها برگزار شده ص  بهشناسایی و برای فعالیت در این شبکه ها آموزش می دهند. تاکنون چندین دوره آموزشی  

 است. 

 گسترش حمله به حوزه های علمیه در کشور  

 دیده حمله و به آتش کشیدن حوزه های علمیه در شهرهای مختلف کشور در حال گسترش استپ

 برخی از لیدرهای اغتشاشات در مازندران گذرنامه ترکیه دارند 

 داشت شده اند. این افراد دارای گذرنامه ترکیه هستند. ازب گروهی از لیدرهای اغتشاشات در مازندران
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 درصد مردم از اغتشاشات حمایت کرده اند  ۲0

درصد در   20به گفته محسنی راد رئیس مرکز افکارسنجی دانشگاه تهران گفته که نتایج نظرسنجی این مرکز نشان می دهد که تنها   

 درصد حمایت کرده اند.   ۴0در تهران ه بتکشور از اغتشاشات و آشوب ها حمایت کرده اند. ال 

 طرح مجلس برای مجازات دانشجویان و اساتید فتنه گر 

گروهی از نمایندگان مجلس طرحی را برای ارائه به صحن مجلس آماده می کنند که دانشجویان و اساتید تابلودار در اغتشاشات اخیر  

 زینه های تحصیلی محکوم می شوند. ه یهبه مجازات هایی مانند ممنوع الخروجی و همچنین پرداخت کل

 تقالی رئیس فدراسیون بوکس و یک عضو تیم ملی برای دریافت پناهندگی  

نفر از اعضای تیم ملی بوکس ایران به همراه حسین سوری رئیس این فدراسیون و یک نفر کادر اداری در جریان سفر این تیم به    1

 ی پناهندگی خود تقال می کنند. راب اسپانیا از بازگشت به ایران خودداری کرده و 

 دستاورد اغتشاشات برای ضد انقالب چیست؟  

 داند. جریان ضد انقالب بزرگترین دستاورد اغتشاشات اخیر را ریزش ترس مردم از نیروی نظامی و انتظامی می

 شدگانهای شهدا در جمع بازداشتحضور فرزندان برخی از خانواده

 اند. دولت و خانواده های شهدا در جمع بازداشت شدگان بوده ن داتعدادی از فرزندان کارمن

 گیری اعتصابات سراسری  شکست ضد انقالب در پروژه شکل

برآوردها بر این است که جریان ضد انقالب در راهبرد خود برای تبدیل اغتشاشات به پروژه اعتصاب شکست خورده است. پیش  

 سراسری بوده که در این تقال ناکام مانده است.  ابتصگیری اعبینی و تقالی ضد انقالب بر شکل

 تقالی گروهک نفاق برای اجرای پروژه ترور و خشونت در کشور  

برای تبدیل اغتشاش به پروژه ترور و خشونت تقال می  -های امنیتیبه گفته دستگاه کند. این  اطالعاتی، گروهک تروریستی نفاق 

 ات نظامی نشان دهد. رکتحگروهک درصدد است تا در برخی از شهرها 

 همکاری نفاق و داعش برای ایجاد آشوب در ایران  

 گروهک نفاق در جریان اغتشاشات اخیر در شهرهای ایذه، اصفهان و شیراز با گروهک داعش همکاری داشته است. 

 گسترش ارسال سالح قاچاق به ایران  

کند. به تازگی لیح اغتشاشگران و حتی شعارنویسان تقال میتسی  ارسال سالح قاچاق به ایران گسترش یافته است. ضد انقالب برا

 های سنگینی از سالح کشف شده است.   محموله

 اتفاق مهم در منطقه که برجسته سازی نشده است 3

از جمله حمله به پایگاه نظامی آمریکا در عراق، حمل به گفته کارشناسان مسائل منطقه، طی هفته اخیر چند اتفاق مهم    بهه  های 

 نفتکش اسرائیلی در دریای عمان، نزاع شدید در محله شارون در تل آویو رخ داده است.  

 دانشجو به کمیته انضباطی  100هزار و  ۵معرفی 

استاد   1۸معرفی شده و    نفر دانشجو به کمیته انضباطی  100هزار و    5ها تاکنون  در جریان رسیدگی به پرونده اغتشاشات در دانشگاه

 اند. خروج شدهالع نیز ممنو

 دانند مردم ریشه اغتشاشات را مسائل اقتصادی می 60

درصد آن ها ریشه اغتشاشات اخیر را مسائل و مشکالت    60دهد که  نفر نشان می  200هزار و    1نتایج یک نظرسنجی با جامعه آماری  

 دانند. میر اند. همچنین بیش از نیمی از این افراد نیز مسئوالن را مقص اقتصادی عنوان کرده

 درصدی درباره موفقیت اغتشاشگران در رسیدن به هدف خود  ۷پیش بینی 

 رسند.  کنندگان در یک نظرسنجی معتقدند که اغتشاشگران به نتیجه مورد نظر خود میدرصد از شرکت ۷
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 هزار نفر در کف خیابان  600حضور 

 هزار نفر بوده است.   600 ازبرآوردها بر این است که مجموع اغتشاشگران در سراسر کشور کمتر 

 موفقیت نسبی ضد انقالب در القای آشوب سراسری در اذهان عمومی 

به گفته کارشناسان سیاسی، تبلیغات و هیاهوی جریان ضد انقالب اذهان عمومی و مردم جامعه را نسبت به این که در کل کشور 

 درگیری وجود دارد، متقاعد کرده است.

 تشاشات سراسری است.  اغه  یعنی مردم پذیرفته اند ک

اند که در اذهان عمومی خارج از کشور نیز این موضوع که نظام ایران  برخی از مسئوالن ایرانی مقیم خارج به مسئوالن داخلی گفته

 به هم ریخته و آینده نامعلومی دارد، باور پذیر شده است. 

 ند اهزار فعال مجازی که عامل تحریک مردم به آشوب بوده  1۲شناسایی 

اند، شناسایی  ها که در تحریک مردم به آشوب و درگیری نقش داشتههای اجتماعی و وبالگهزار مجموعه پربازدید شامل شبکه  12

 اند. شده

 های امنیتی توجیه گروهی از سلبریتی ها از سوی دستگاه

 اند. و توجیه شده  وتدعاطالعاتی   –های امنیتی  ها و فعاالن هنری و ورزشی از سوی دستگاهگروهی از سلبریتی

 آبان 13میلیون نفری در راهپیمایی  1۲حضور 

 اند. میلیون نفر شرکت کرده 12آبان در سراسر کشور در حدود  13برآوردها بر این است که در مراسم راهپیمایی 

 طلبان در اغتشاشات اخیر  نقش پررنگ سلطنت

در   نفاق  گروهک  پای  رد  که  معتقدند  کارشناسان  از  اخیر  تشاغبرخی  استآن  -اشات  شده  بزرگنمایی  که  گروهک   -گونه  از  کمتر 

 تر بوده است. طلب در این اغتشاشات پررنگهای متمایل به سلطنتاند که حضور گروهطلبان بوده است. این کارشناسان گفتهسلطنت

 احتمال جا به جایی برخی از روسای دانشگاه ها 

ها توجیه شده های اخیر و سناریوهای ضد انقالب در دانشگاهپرده اغتشاشات و آشوب شتپ  ها نسبت بهجمعی از روسای دانشگاه

 اند که احتمال جا به جایی آن ها قوت گرفته است.  کنند. اما برخی از آنان در این باره مقاومت نشان دادهو همراهی می

شان شان توجیه نبودند و توجیهها یک سریدانشگاه   ایوس ها. رها با روسای دانشگاهها هم خیلی تاثیر داشته با سلبریتیصحبت

 ها هم موافق نبودند که با وزیر علوم صحبت کردند که جابجایشان بکنند.کردن که موفق بوده بعضی

 های صدا و سیما توجهیگالیه ناجا، سپاه و وزارت اطالعات از بی

ها و پیشنهادات خود در مواجهه با زمان صدا و سیما به توصیهسان  توجهی مسئوالنیروی انتظامی، سپاه و وزارت اطالعات از بی

 ها گالیه کرده اند. اغتشاشات و آشوب

 عملیات تروریستی در شاهچراغ از سوی یک شبکه داعشی طراحی و اجرایی شد 

راز به طور کامل از  شی ر  د  –شاهچراغ    –دهد که عملیات تروریستی در حرم احمد و محمد بن موسی الکاظم)ع(  ها نشان میبررسی

 اند. سوی یک شبکه خارجی طراحی و اجرایی شده است. این شبکه خارجی به عنوان گروه داعش خراسان تعریف شده

 میدانی اغتشاشگران  -گیری حضور میلیونیسناریوی ضد انقالب برای شکل

و برای    به سبک میدان التحریر طراحی کردها  ر  جریان ضد انقالب سناریوی حضور میلیونی اغتشاشگران و آشوبگران در یک میدان

سازی و  اند. هدف ضد انقالب این است که در حاشیه این تجمع میدانی پروژه کشتهکنند که تاکنون موفق نشده اجرای آن تقال می

 درگیری مسلحانه را کلید بزند. 

 پیش بینی اجرای یک پروژه بزرگ از سوی ضد انقالب در دی ماه

اند که احتماال  ی امنیتی بر این است که ضد انقالب برای اجرای یک پروژه بزرگ در دی ماه تقال می کند. برخی گفتههاادپیش بینی نه

 از یک تشکیالت جدید یا اقدام جدید رونمایی می کنند.  
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 اذعان آمریکایی ها به ناآشنایی از وضعیت داخلی ایران 

ها درباره وضعیت داخلی ایران و گزارش  بینیاذعان کرده اند که برآوردها و پیش  یدسفها در گزارشی به کاخ  منابع اطالعاتی آمریکایی

 های داخلی ایران کامال اشتباه بوده است.   های گروهک های کرد و نفاق از نارضایتی

 های ناجا و بسیج در کف میدان مواجهه با اغتشاشگران پیشنهاد حفاظت مسلحانه از تیم

های ناجا و بسیج به هنگام حضور در کف میدان را مورد تیم  اند که گروهی از نیروهای مسلح،د دادههاشن برخی از کارشناسان پی

 حمایت و حفاظت قرار دهند.

 تداوم مسئولیت برخی از مسئوالن دوره سابق سازمان اطالعات سپاه

 کنند.  می یتالبرخی از مسئوالن سابق سازمان اطالعات سپاه همچنان در هدایت امور این سازمان فع

 طلبان در اغتشاشات اخیر پررنگ نیست نقش اصالح

  به گفته برخی از کارشناسان، نقش جریان اصالحات در اغتشاشات اخیر خیلی پررنگ نبوده است. 

 دستگاه امنیتی بیگانه با ضد انقالب   4۷همراهی  

را در اغتشاشات اخیر همراه خود کرده است. بنابراین    نهگادستگاه امنیتی بی  ۴۷رخی از کارشناسان معتقدند که جریان ضد انقالب  ب

  باید با اطالع رسانی دقیق و سریع و روایت اول از اتفاقات و رویدادها مانع از موفقیت آن ها در این جنگ نابرابر شد.

 عملکرد قابل تامل برخی از دستگاه ها و نهادهای انقالبی در مواجهه با اغتشاشات 

ا اشاره به طرح انتقادات تدریجی جریان انقالبی از عملکرد برخی از دستگاه ها و نهادهای انقالبی در مواجهه با  ب انبرخی از کارشناس

را نشانه ای از ناهماهنگی میان جبهه انقالب در مواجهه با اغتشاشات دانسته و بر ضرورت ایجاد   اغتشاشات اخیر، این انتقادات 

های دیگر تاکید می امنیت ملی، وزارت کشور، دستگاه قضایی، دستگاه امنیتی و دستگاهی  الهماهنگی و هم افزایی میان شورای ع

 کنند.  

ها  و نهادها نه تنها هماهنگی های الزم را ندارند بلکه کارکردهای تخصصی شان هم درست به گفته این کارشناسان، برخی از دستگاه

از نظر مفهومی و از نظر عملیاتی سهم دستگاه قضایی در مهار اغتشاشات ی  اینیست. مثال سهم شورای عالی امنیت ملی یا دستگاه قض

 مشخص نیست. 

 این کارشناسان معتقدند که برخی از مدیران و دست اندرکاران این دستگاه ها احتماال با دیدگاه های نظام و رهبری نیز فاصله دارند. 

تشاشات نقش داشته باشد  االن کجا است؟ آیا نقش خود را ایفا  اغن  مثال دستگاه شورای عالی امنیت ملی که ظاهرا باید در ای

ها با یک سبک قابل کند بنابراین این ناهماهنگی ها نشان می دهد که مسئله حکمرانی ما اشکال اساسی دارد. این وضعیتمی

   م.مدیریت نیست و لذا ما ضعف در شیوه برخورد داریم. یا به تعبیری ضعف در شیوه حکمرانی داری

این کارشناسان معتقدند که استمرار این وضعیت سبب القای ناتوانی نظام در برخورد با اغتشاشات اخیر در جبهه انقالبی می شود. 

شود کما این که این طور شده است. مثال اگرچه موج بی تر میدر نقطه مقابل نیز دشمن وقتی احساس کند نظام راه حل ندارد جری

ل کمتر شده بود اما به نظر می رسد که در شکل گیری موج جدید اغتشاشات، دامنه بی حجابی هم  اوی  حجابی نسبت به روزها

 افزایش یافته است. 

 آذر  16هشدار درباره تدبیر مراسم 

که د  انتاکید کرده اند. این گروه از کارشناسان گفته    -روز دانشجو  –آذر    16برخی از کارشناسان نسبت به مدیریت و برنامه ریزی روز  

باره تدبیر و چاره   16مراسم   باید در این  بنابراین  از سوی تشکل های دانشجویی مدیریت می شود.  آذر ستاد مشخصی ندارد و 

 اندیشی کرد. 

 تذکر جدی تیم اعزامی رهبر انقالب به مولوی عبدالحمید 

لوچستان به وی و همچنین تذکر جدی تیم  ب  و  مولوی عبدالحمید در واکنش به بی محلی تیم اعزامی رهبر انقالب به استان سیستان

اعزامی به وی نسبت به اقدامات و تحرکات وی، ادعاهایی را در خطبه های نماز جمعه اخیر مطرح کرده است. گفتنی است که رهبر  
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داشته باشد،   مهداانقالب دستور داده اند که به مولوی تذکر جدی داده شود. تیم اعزامی نیز به وی گفته اند که اگر تحرکات شما ا

 حکم بازداشت شما صادر می شود. 

 ادعای مولوی مبنی بر تهدید آمیز بودن سخنان تیم اعزامی به زاهدان ناظر بر تهدید خود از سوی این تیم بوده است.  

 دولت در مواجهه با اغتشاشات اخیر ناکارآمد عمل کرده است 

شات اخیر ناکارآمد و بدون برنامه عمل کرده است. این کارشناسان گفته  شاغتگروهی از کارشناسان معتقدند که دولت در مواجهه با ا

توجهات مردم و افکارعمومی را به سمت   – از منظر افکارعمومی   –اند که دولت باید با اجرای چند برنامه کوتاه مدت اما قابل توجه  

 و سوی خود جلب کند. اما در این باره اصال تحرکی دیده نمی شود. 

 رهای کور نشانه شکست دشمن در پروژه اغتشاشات روت  سناریوی

بینی شده بود که در آستانه رقابت های جام جهانی موضوع اغتشاشات و آشوب برخی از کارشناسان با اشاره به این که اگرچه پیش

ا علیه نظام و انقالب  ر  ای کند اما حادثه تروریستی در شهر ایذه نشان داده که دشمن سناریوی تازه  ها در کشور تقریبا فروکش می

 طراحی و عملیاتی کرده است.  

این کارشناسان گفته اند سناریوی قبلی دشمن یعنی فراخوان اعتصاب بازار و حضور در کف خیابان با بی توجهی بازاریان و کسبه و  

 مردم مواجه شده و دشمن با ناامیدی از این سناریو، حادثه تروریستی ایذه را رقم زده است.  

 ه این کارشناسان، دولت حتی در تبلیغ و اطالع رسانی اقدامات و کارهای خود نیز سکوت کرده است. فتگ به

 هشدار برخی از کارشناسان درباره استمرار خط آشوب و شکست ابهت و اقتدار نظام 

های داخلی درباره اغتشاشات ه  انبرخی از کارشناسان با اشاره به تداوم ضد و نقیض گویی ها و شانتاژآفرینی ها از سوی برخی از رس

برای ایجاد  انکار کرد که ظاهرا هیچ مرکزی  را نمی توان  این واقعیت  اند که  و آشوب ها و به ویژه حادثه تروریستی ایذه گفته 

 ها و مقابله با جریان سازی های ضد انقالب و اغتشاشگران وجود ندارد. هماهنگی

ملی در این ایام به شدت انتقاد کرده و گفته اند که عملکرد این شورا، برخی از نیروهای ت  نیاین کارشناسان از عملکرد شورای عالی ام 

 انقالبی را هم به تردید انداخته است که چرا هیچ مرکزی مدیریت اخبار و مسائل اغتشاشات را بر عهده نمی گیرد.  

ت و تلفات نیروی انسانی ابهت و اقتدار نظام و راسابه گفته این کارشناسان، تداوم خط آشوب و فتنه و همچنین گسترش دامنه خ

 کشور را درهم می شکند که بازسازی آن نیازمند زمان است. 

 جریان انقالبی در مواجهه با بحران و اغتشاش کامال انفعالی عمل می کند 

ط خود را در یک جنگ ترکیبی  ایشربه گفته برخی از کارشناسان، جریان دشمن و ضد انقالب با تشکیل اتاق های فکر، ستاد و ائتالف  

علیه نظام تقویت کرده است اما وضعیت جریان انقالب در مواجهه با این جنگ این چنین نیست. اصال به نظر می رسد که هماهنگی  

وجود ندارد. شورای عالی امنیت ملی هنوز به وظایف خود در این باره واقف و آگاه نیست. اصال سرعت عمل و حرکات ابدایی و  

دهد که اصال کار ستادی شکل نگرفته  کنیم. این نشان میاری در این جنگ نابرابر احساس نمی شود.یعنی کامال انفعالی عمل میتکاب

 است.

این کارشناسان با اشاره به این که در سال های گذشته نیز نسبت به ضرورت تقویت جبهه رسانه ای انقالبی هشدارها و اخطارهایی  

های د اصال در این حوزه هیچ کار و اقدام اثرگذاری نداشته ایم. در حالی که دشمن و ضد انقالب در قالب شبکهانه  داده شده بود، گفت

مختلف به برخی از عناصر داخلی خط می دهد اما جریان انقالبی اصال هیچ  اقدامی در مقابله با آن نکرده است. البته برخی کانال  

 البی در این کانال ها بیشتر به نقد رفتار و عملکرد عناصر و چهره های انقالبی می پردازند. نق ا  های ارتباطی طراحی شده اما نیروهای

ها مطرح شده که جریان انقالبی فاقد مدیریت رسانه ای، فاقد مدیریت مسئله  هاست که این بحثبه گفته این کارشناسان، سال

 اهنگی جدی و موثر برای مقابله با آن است.همک فرهنگی است.در حالی که در شرایط بحران اولین بحث ایجاد ی 

 برخی از چهره های انقالبی با گفتار و نوشتار خود مردم و جوانان را جری تر می کنند 

برخی از کارشناسان معتقدند که گروهی از چهره های انقالبی با گفتار و نوشتار خود صرفا به تحریک کف خیابان می پردازند. در حالی 

 ای مختلف مردم را تحریک کنیم نه تنها دستاوردی برای نظام ندارد بلکه دامنه بحران و تهدید را گسترش می دهیم. ه  دهکه اگر ما تو
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  این کارشناسان گفته اند که باید این گروه از افراد در جبهه انقالبی کنترل و مهار شوند. در غیر این صورت بدون تردید، جریان انقالبی

 . ردضربه های جدی تری می خو

 ضرورت راه اندازی ستاد مقابله با بحران و اغتشاشات 

گروهی دیگر از کارشناسان گفته اند که شرایط کشور حساس شده است اما عقالنیت در حکمرانی کشور حاکم نیست.در این شرایط  

غتشاشات اخیر راه اندازی  ا  و  شورای امنیت ملی کار خود را می کند. باید به سرعت ستاد و قرارگاهی برای مقابله با دامنه بحران 

 شود. 

 جبهه انقالب با تمام ظرفیت به میدان مقابله با ضد انقالب نیامده است

برخی از کارشناسان با اشاره به این که دشمن و ضد انقالب در اغتشاشات اخیر تمام ظرفیت های خود را به میدان آورده است، گفته  

فیت های خود را در مواجهه با این اغتشاشات فعال سازی کند. در حالی که به نظر می  ظرم  اند که نظام و جبهه انقالب نیز باید تما

 رسد این گونه نیست و تمام ظرفیت به میدان نیامده است.  

این کارشناسان گفته اند که نیروهای انقالبی نیز در قالب یک شبکه اثرگذار ساماندهی نشده اند. از سوی دیگر، برخی از خواص و  

 اثرگذار نیز در مواجهه با مارپیچ سکوت، سکوت اختیار کرده اند. ی هاچهره 

به گفته این کارشناسان، حوزه تبیین و روشنگری نسبت به پیدا و پنهان اغتشاشات اخیر بسیار کمرنگ است و صدا و سیما در این  

 ت و القائات نیست. هاشب حوزه کامال تعطیل است. البته تولیداتی داشته اما این تعداد جوابگوی حجم و سرعت 

 چرا برخی از نمایندگان مجلس سکوت کرده اند؟ 

گروهی از کارشناسان بر این باورند که تعدادی از نمایندگان مجلس برای حفظ به اصطالح سرمایه اجتماعی و آرای خود تقال می کنند  

 و اصال تمایلی به ورود به میدان مقابله با شبهه افکنی ها را ندارند.  

 ن برای استمرار اعتراضات و شکل گیری مقاومت مدنی  شمد تقالی

برخی از کارشناسان با اشاره به این که اعتراضات کف خیابان در روزهای آینده نیز حتما ادامه می یابد و به زودی نمی کند، گفته اند  

تغییر شکل دهد. مثال دانشجویان، ی وعکه ضد انقالب  تالش می کند تا این اعتراضات عالوه بر کف خیابان به اشکال مختلف و متن

 اساتید، هنرمندان و ورزشکاران را در صحنه نگه داشته و برای شکل گیری اعتصابات تقال می کند. 

این کارشناسان گفته اند که سعید حجاریان چندی پیش گفته که بازار باید به این اعتراضات بپیوندد، دشمن و یک جریان داخلی  

 مقاومت مدنی تقال می کنند.  ریگی برای تحقق آن و شکل 

 جریان انقالبی برای مقابله با القائات ضد انقالب مبنی بر پیروزی در کف خیابان و عقب نشینی نظام تدبیر کند 

گروهی از کارشناسان معتقدند که دشمن و ضد انقالب برای زنده نگه داشتن اعتراضات کف خیابان تقال کرده تا پیروزی خود در کف  

القا کند. این کارشناسان گفته اند که ضد انقالب با تولید محتوای متعدد در فضای مجازی این گونه القا می کند که نظام ا  ر  خیابان

و حکومت را وادار به عقب نشینی کرده است. بنابراین جریان انقالبی باید برای این سناریوها برنامه و دستورالعمل اثرگذاری داشته  

 باشد.  

 ی برخی از عناصر سیاسی داخلی برای القای پروژه تردید افکنی در جبهه انقالبالتقمصادیقی از 

گروهی از کارشناسان معتقدند که برخی از عناصر سیاسی داخلی همسو با دشمن و ضد انقالب پروژه تردیدافکنی در جبهه انقالب را 

 دنبال می کنند.

ی نصیری در مطلبی با عنوان سخنی با دینداران در جمهوری اسالمی صراحتا  هدم  این کارشناسان با ذکر مصادیقی در این باره گفته اند

کند که با جمهوری اسالمی مرزبندی کنند. وی نوشته که اگر گرایش دینی دارید با همین گرایشات دینی باید این جریان را دعوت می

 آفرینی کنید. در موضع دفاع از این اعتراضات نقش

های های ضد انقالب رادیو زمانه، رادیو فردا و زیتون هم همین خط را دنبال کرده و نوشته که مذهبیه انمجتبی نجفی نویسنده رس

 اصیل باید پیشقراول مخالفت با حکومت دینی باشند، چون حکومت دینی بزرگترین دشمن دین است.
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زاد سوگوار در این مصیبت ملی کم  آ ای هرضا بهشتی هم در صفحه فیس بوک خود نوشته که دینداران مستقل از حکومت و وجدان

های شریف بسیاری بیدار است و کنم از این جمعیت عظیم خاموش یا مردد و منتظر غافل نمانند. وجداننیستند. من پیشنهاد می

راه   درا  ها را برای پیوند بگشایید فضا را از خشونت کور کمی بپیرایید تآماده همراهی شماست. شما برای طی این راه دراز دست

 آزادی از استبداد  و رهایی ایران همراهان بیشتری را فراهم کنید. 

 اکثریت مدیران استانی دولت در سیستان و بلوچستان اعضای ستاد انتخاباتی روحانی هستند

ستاد ر  د  درصد مدیران دولت آیت اهلل رئیسی در استان سیستان و بلوچستان از افراد فعال  ۹۹به گفته برخی از مدیران محلی،  

 انتخاباتی حسن روحانی هستند. 

 قصور فرماندار سقز سبب تحریک کردستان در ماجرای مرگ مهسا امینی شد 

برخی از کارشناسان مهمترین علل اوج گیری ماجرای مرگ مهسا امینی در کردستان را کم کاری ها و قصور فرماندار سقز دانسته و  

احمدی نژاد و روحانی را نیز در کارنامه خود دارد اما در مواجهه با این موضوع با  ی  هاگفته اند که وی که سابقه همکاری با دولت  

 امنیتی کردن فضا، افکارعمومی و مردم منطقه را تحریک کرده است.

 این کارشناسان نسبت به خطاهای احتمالی وی در آینده نیز هشدار می دهند.  

 خی از سلبریتی ها بر ه پیشنهاد دولت برای اعمال محدودیت اجتماعی نسبت ب

دولت به مجلس و قوه قضائیه پیشنهاد داده که با اعمال محدودیت در ارائه خدمات اجتماعی به برخی از سلبریتی های هنجار شکن 

با رفتارهای این گروه از سلبریتی ها برخورد قانونی شود. این محدودیت ها در حوزه تبلیغات، فعالیت هنری و به کارگیری آن ها 

 ود. ب هدخوا

 اجتماعات ناامن ساز   یبر راه انداز  نیتمرکز منافق
از فوت شدگان   یمعترضان به حمالت مسلحانه و کشته ساز   کینفاق بر تحر   ی صفحات مجاز   دهدیصورت گرفته نشان م  یهایبررس

 .کز شده انداجتماعات ناامن ساز متمر  ی از شرب خمر و موادمخدر جهت راه انداز  یناش یها، مرگ ها یتصادفات، خودکش

 ن یمنافق یز مجا یتوسط گروه ها زیروز گذشته ن 3 ی اغلب اجتماعات و اغتشاشات ط  ی دانیم تیاست که هدا ن یقابل توجه ا نکته

 .با کشور آلمان در ارتباط هستند  یا  فهیگروه در مناطق قومگرا و طا نیا  یصفحات مجاز  یها نی ادم یصورت گرفته است. برخ

نفر و   5که منجر به شهادت   ذهیاغتشاشات در ا   یاتیو عمل ی دانیم تیاز هدا   یهت که حجم قابل توج خصوص گفته شده اس  ن یا در

 ." صورت دادذهیا امی"ق یشد را کانال تلگرام  گر ید یشدن شمار  یزخم

گران  آن توسط عوامل نفاق مستقر در آلمان و داخل خوزستان دارد ضمن آموزش مبارزه، آشوب  تی ر یاز مد  یکانال که شواهد  ن یا

  ز ین  هی و عسلو  ی در پارس جنوب  یاعتصابات سراسر   ی ز محرکان اصلا  شتر یکرد. کانال مذکور پ  تیشهر هدا  نیدر سطح ا   ز یمسلح را ن

 .بود

 استمرار اغتشاشات در کشور یبرا  نیمعاند ویسنار  6
قبل همچون تکرار    یهاهفته    یکردهایرو   یبه برخ  یمعاند و اصالح طلب، ضمن تداوم بخش  انی در هفته هشتم اغتشاشات جر 

برخورد   یبرا  رانی به ا  کیمقاومت نزد  یروهایاستفاده از ن  یو تکرار ادعا  یحقوق بشر   یوساز یسنار   یتالش برا   ،یکشته ساز   یویسنار 

از    شی شاپیپ  ییبه اغتشاشگران، با مقصرنما  یتیامن  ی و ارسال پالس خرابکار   یوساز یچون سنار   یا   هتاز  یکردهایبا اغتشاشات، رو

 ی مسئله به عنوان نفرت عموم ورزشکاران از نظام، الگوساز   نیا  ییتوسط ورزشکاران و بازنما  یسرود مل  یاز عدم همخوان  تیحما  نظام،

در کشور اتخاذ    یساختار   راتیی تغ  جادیو ا   یاصالح حکمران  دهیا  نهیزمدر    ینیو ابهام آفر   کیها و تشک  یتیاز کشف حجاب سلبر 

 .کردند

 ۱ ویسنار 

 ی مل یها میت   کنانیز اران و بابر ورزشک تمرکز
باز   یهفته گذشته عدم خواندن سرود مل  در فوتبال ساحل  یمل  میت   کنانیاز جانب  و    بالیوال  ،یبسکتبال، کشت  ، یفوتبال،  نشسته 

 ی لاز خوشحا  یداشت. در کنار آن نمادساز   ی و منطقه ا  یالملل   نیب  یمعاند و رسانه ها  یرسانه ها  ان یدر م  ی واترپولو بازتاب فراوان

  ز ین  یکردن مو در مسابقات فوتسال و فوتبال ساحل   یچیق  ایو    لهیم  یپا  یبه خدا نور لجعه ا  نتسببعد از گل مانند عکس م   یها
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  نیا  یالمل  نیب ی مختلف ورزش نیادی در م رانیا  ی مل یها م یحضور ت  نیو همچن یبه جام جهان یکیشده است. با توجه به نزد  دهید

همراه باشد و به عنوان نماد    یبه سرود مل   ییاعتنا   یتداوم ب  ایو  یادساز نم  نگونهیبا تداوم ا   یاعتراض  یاحتمال وجود دارد که موج ها

  .کند دایپ  یبا اغتشاشات بازتاب گسترده ا یهمراه

 ۲ویسنار 

 فوتبال در قطر  یمل میت ی برا یساز  هیحاش
مسابقات   یتماشا  یبرا  یرانی هزار ا36از    شیرت ورزش بشود. طبق آمار وزا  یبرگزار م  یدر جام جهان  رانیا  یباز   نیاول  گریروز د ۴

فوتبال   یمل  میبا حضور در اطراف محل اسکان ت  نیاز معاند  یرو ممکن است تعداد  نیتهه کرده اند. از ا   طیقطر بل  یفوتبال جام جهان

  یمل  میت  یبرا  هیحاش  جادی م به اساختارشکنانه اقدا  یبا سر دادن شعارها  یمل  میت  یها  یو با حضور در ورزشگاه و هنگام انجام باز 

 .معاند فراهم آورند یرسانه ها یبرا یدیخوراک جد  ری مس نیفوتبال کنند و از ا 

 ۳ ویسنار 

 گران یهنرمندان و باز  انیکشف حجاب در م دیموج جد  شروع
 تا یآناه  ،یاح یر   ونیااز جمله کت  یهنرمندان داخل  یاز کشف حجاب از سو  یمیاعتراضات در کشور موج عظ  ییدو هفته ابتدا  یکی  در

موج    ن یهفته گذشته ا  یدر انتها  نکهی فروکش کرد تا ا  یتاحدود  ن،ی موج پس از دو هفته آغاز   نی. امیو شبنم فرشادجو بود  یهمت

  قی( و شقانیهمسر بکتاش آبت  یباور   می مر   ،یخضر معصوم  ،یامدنیآغاز شد. عالوه بر او دن  ارهدوب  یدوستیباکشف حجاب ترانه عل

 ان یتوان حدس زد موج کشف حجاب در م  یم   نیاز خود بدون حجاب منتشر کردند. بنابرا  یر یبودند که تصاو  یگرانیدهقان باز 

 .اشته باشدد متداو  ز ین ندهیاست دوباره آغاز شده، در هفته آ یکه چند روز   گرانیباز 

 ۴ ویسنار 

 سالگرد آن   دنیهمزان با فرارس ریبه اغتشاشات اخ  ۹8آبان  وندیپ
  ریزدن اغتشاشات اخ  وندیپ  ران، ی شعله ور نگه داشتن اغتشاشات در ا  ی ماه آبان برا  یضدانقالب از ابتدا  ان یجر   ی ها  ژهی از کارو  یکی

آبان   ابعاد اقتصاد  ۹۸با اعتراضات  به  پ  یبه منظور گسترش آن  با سالگرد   یانیرو )هفته پا   شی بود. حال هفته  آبان ماه( مقارن 

تا    2۴  یروزها  یبرا  یی حاال فراخوان ها  نیمعاند از هم  انیجر   نه یزم  ن یاست و در هم  ن یبنز   ی به گران  کنشدر وا   ۹۸اعتراضات آبان  

 .صادر کرده است زیآبان ن 2۷

 ۵ ویسنار 

 ی اسالم  یبه جمهور  ی الملل  نیفشار ب یویسنار  تداوم
همراه است در هفته    رانیا   هیلها ع  م یکه بروز آن با اعمال تحر   یاسالم  یجمهور   هی عل  یالملل  نیو ب  یجهان  یفشارها  جادیا   یویسنار 

وتجمعات   یاسالم  یجمهور   هیآنهاعل  یو فضاساز   یالملل  نیب  ینهادها  یانتشار گزارش ها  ت،یامن  ی گذشته با نشست شورا  یها

و   کایآمر   یتجمعات در شهرها  یبا برگزار   زیکه گذشت ن  یفشارها در هفته ا  نیگرفته است. ا  رتصو  نیاز جمله تجمع برل  یرانی ضدا

آن ها   یاو اظهارنظرها  یاسالم   یجمهور   هیعل  ییاروپا  یکشورها  یها  هیانیب  ،ییبا مقامات اروپا  میکاسبان تحر   یها  یزنیا و راکاناد

اعمال    یعنیو محصول آن    وهیو م  ابدیتداوم    ندهیآ   یدر هفته ها  ها  یفضاساز   ن یاست که ا  ی نیب  شی قابل پ  یصورت گرفت. تاحدود

 .اعمال خواهد شد یآت یدر روزها زیکشور ن  هیعل شتریب یها م یتحر 

 ۶ ویسنار 

 و فشار به بانوان ورزشکار زن  تمرکز
در  ی الناز رکاب زیاز آن ها ن شیاقدام به کشف حجاب کردند. پ یو خارج یدر مسابقات داخل رانیورزشکار ا یهفته گذشته دو بانو در

زشکاران،  ور  ن یو عدم برخورد با ا  یاقدامات   نیشدن چن  یعادرسد با  ی انجام داده بود. به نظر م  یاقدام  ن یچن  یالملل   نیمسابقات ب

 .داشته باشد تداوم زیکشف حجاب بانوان ن
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 هفته چهارم آبان ماه 

 لرستان: 

 لرستان  هیعلم یحوزه ها تیر یپرتاب کوکتل مولوتوف به ساختمان مد .1

 استان حمله کرده و چند کوکتل مولوتوف به آن پرتاب کردند.   ه یمعل  یحوزه ها  تیر یچند موتور سوار به ساختمان مد  کشنبه ی  شامگاه

 ساختمان وارد نشد.  نی ا  به یجد بیحادثه آس نیا در
 

 از منکر لرستان   یعوامل آتش زدن ساختمان امر به معروف و نه یر یدستگ .2

 شدند.   ریعج( در اداره اطالعات دستگاز منکر لرستان توسط سربازان گمنام امام زمان)   یآتش زدن ساختمان امر به معروف و نه  عوامل

  ر یگ  نیو زم  یپس از زخم  تایبه سمت سربازان گمنام امام زمان کرد و نها  ینداز رای اقدام به ت  یر یدستگ  نیگروه آشوبگر در ح  نیا  دریل

 شد. ریشدن دستگ

 

 بهمن  ۲۲  دانیدر م یبنر مقام معظم رهبر  یرو یسیشعار نو .3

بهمن نصب شده بود توسط چند آشوبگر مخدوش و    22  دانیکه در مقابل اداره ارشاد در م  یمربوط به شعار مقام معظم رهبر   بنر

 هنجار شکن نوشته شد. ین شعارهاآ یرو
 

 و اغتشاش در شهرستان دورود یر یدرگ .4

شاهد   زی نآبان در سراسر کشور، در شهرستان دورود    26تا    2۴  یآشوب و اعتصاب در روزها  جادی ا  یبا فراخوان ضد انقالب برا  همزمان

 .م یبود یمردم جی و بس یانتظام ی روهایاغتشاشگران با ن یر یدرگ

همراه بود چند نفر    یعموم  یاز ساختمان ها  یتعداد  شهیکه با پرتاب سنگ، کوکتل مولوتوف و شکسته شدن شها    یر یدرگ  نیا  در

 شدند. ر یدستگ یتیامن یروهایاغتشاشگران توسط ن یدرهایاز ل یشدند و تغکعداد یزخم

 

 ن: وی قز 
 کیآب یدر شبکه برق رسان یخرابکار  .1

دکل برق توسط    کی  یها  هیپا  دنیرخ داد، با بر   کیشهر آب  ی_کرج و حوالنیقزوکه پنجشنبه گذشته در آزادراه    یخرابکار   انیجر   در

 رفت. یبه خاموش ی شهر دچار اختالل شد و تا ساعات  نیخرابکاران، شبکه برق ا

ف  به سرعت خود را به محل حادثه رساندند و ظر  یو فن  یتیامن  یروهایبه دنبال داشت، ن  زیرا نمردم    یتیاقدام که نارضا  نیا  یپ  در

 آمده را رفع کردند. شی مشکل پ ،یمدت کوتاه

 !  نیقزو انیدانشجو یشیآزاد اند یدر کرس یدولت روحان ر یحضور وز  .۲

  ن یرو به قزو  شیپ  یروزها  یط  یدولت روحاناطات  ارتب  ریوز   یبناست آذر جهرم  ،ییدانشجو  یاز تشکل ها  یکیشده با دعوت    دهیشن

 به عنوان سخنران حاضر شود. یشیآزاد اند یها  یاز کرس یک یسفر کند و در 

 

 ! گانه یب یخبرنگار بدنام و مرتبط با شبکه ها  کیاز    نیاداره کل اطالعات قزو  ژهیو تیحما .3

اداره کل    ژهی و  ت یجلسه از حما  نیاستان، در چند  ن یدر ا  النیا   ی و سرپرست خبرگزار   نیقزو   تر یت  یخبر   گاهیپا  ری مد  ی جعفر   ی مصطف

مختلف    یاز افراد و مجموعه ها  یر یموارد با استفاده از موضوع مذکور به باج گ  یکرده و در برخ  ادیفرد    نیا  یها  تیاطالعات از فعال

 پرداخته است! 

 

 اخبار استان ها
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 ی باشد، در ماه ها ی شهر تهران م یو عضو سابق شورا  ی خانیقدرت عل خ یفرزنده ش یخانیبه محمد عل کینزد  یروهایکه از ن نامبرده

  نیقبل از انقالب، دعوت شده بود. ا  انیاز زندان  یکیاز کتاب مرتبط با    ییعات جهت رونمااداره کل اطال  یگذشته در مراسم اختصاص

 سم دعوت نشده بود. رام  نیبه ا  یگر یرسانه د چی(، هیجعفر  یمصطف یخبر  گاهی)پانیقزو تریو ت مایسکه به جز صداو ستیدر حال

شده در   دهیشن  نی. همچنستیوجه خوشنام ن  چیو به ه  دارد  تیدر حوزه رسانه فعال   ریفرد باجگ  کیبه عنوان    نیدر قزو   یجعفر 

و خبر از اتفاقات   لمیبه ارسال عکس و ف نترنشنالی ا  ینی ها از خبرنگاران قزو یزدیبا الهام  یر یبا ارتباط گ یجعفر  زی ن ریاغتشاشات اخ

 است! خته شبکه پردا نیبه ا  نیوقز

 

 سمنان: 
 ! هایو فحاش دهایکسبه سمنان از تهد یبرخ هی الگ .1

 دارند!  هی گال شانیهاباز بودن مغازه  لیدر بازار به دل  ی اعده یهایو فحاش دهایاز تهد ر یاخ یسمنان در روزها سبهک

بستن   ی خارج از کشور برا  زبانیفارس  یهاشبکه  یهاوانو فراخ  هاهیانیبه ب  ر یاخ  یغالب اصناف استان سمنان در روزها  یتوجه یب

 هم به فرجام مدنظرشان نرسد:  بارنیا  یمعاندان نظام اسالم دیتوطئه جد  خود، سبب شده است تا  یصنف یواحدها

 

ا  اما تماس  کی  ان،یم  نیدر  در  سمنان  کسبه  که  هم  تأمل  قابل  تحر   یهانکته  با  سمنان  یخبرگزار   هیر یمکرر  استان  در   فارس  و 

م   یدانیم  یوگوهاگفت روزها   نیا  کنند،یعنوان  در  که  تهد  ری اخ  یاست  فحاش  دهایاز  دل  یاعده  یهایو  به  بازار  بودن   لیدر  باز 

 اند! در امان نبوده شانیهامغازه

  ی براست،  شما  فه یمردم وظ  تیامن  نی استان؛ تأم  تیمسؤول امن  انی اند که »آقانوشته  یمجاز   یفضا  یهاگروه  یدر برخ  یحت  آنها

معاندان توجه نکردند و باز    یصاب سراسر به فراخوان اعت ،یشتیمع تی وضع نیحالل در ا یکسب روز  یکه در پ   یاحفظ جان کسبه

 د؟« یدار  یابرنامه هشدند، چ دیبودند، کتک خوردند و تهد

افراد    نیا با ا کسبه تمرکز دارند، بگمارند تخود را در چند نقطه شهر که    یروهایاند تا ناستان سمنان خواسته  یتیامن  یروهایاز ن  آنها

 اصناف برخورد کنند. تیمخل امن

که همراه با   زنند یدر بازار به او برچسب م هایبسته باشد، برخ  یوکار : »اگر کسبدیگویدر تماس با خبرنگار فارس م از اصناف  یکی

 قرار است با آشوبگران و قلدران مماشات شود؟«  یت. تا کاغتشاشات و اعتصابات است. اگر هم باز باشد که جان و مالش در خطر اس

ها باز شب  نیا   گر ید   یهایلی : »مغازه ما در کنار خدیگو یم  کند،یم  ی)عج( سمنان معرف   عصریلوار ولب فروشانلیکه خود را از موبا  یو

به کار   انمانیمشتر   یجلو  کیلفاظ رکا  و  دادندیو فحش م  کردندیم  دیما را تهد  یاما برخ  م؛ یوکار خود مشغول بودبود و به کسب

 !د«ینکن دیو خر  دیداخل نرو  گفتندیما م انیبودند و به مشتر  ستادهیمغازه ا  رون یآنها ب د؛ یرا ببند تانیهامغازه  دیکه با بردندیم

به راه    ی کار کتک  وارد مغازه شدند و   ی اکه عده  م یبود  انیاز مشتر   ی کیگل  دسته  یساز : »در حال آمادهدیگویفروش هم م گل  کی

 دیبا زور و تهد کنند،ینم شانیکه همراه  یدارند؛ اما با کسان یآزاد  یادعا هانیکردند. ا  رونیرا به زور از مغازه ب یانداختند و مشتر 

 ! کنند«یبرخورد م

استان   نیا   یناف در شهرهامراکز تجمع اص   شتریتا نسبت به رصد ب  رودیاستان سمنان انتظار م  یتیامن  یروهایو ن  س یاز پل  هرحال،به

 د. بازار، اهتمام داشته باشن  تیو برخورد قاطع با مخالن نظم و امن
 

  ابان ی در خ  1۴01ماه  آبان  25امشب    20در شهر شاهرود از ساعت حدود    یناآرام  جادیفراخوان ضد انقالب، تجمع و ا  رویپ .2

نفر دختر و پسر جوان که    30تا    20به    بیقر   ره با حضور  ینیامام خم  دانیبه سمت م  یبهمن از چهار راه شهربان  22

آغاز شد که شعارها ا  یم  ج یو سپاه و بس  یرهبر   هی عل  کیرک  یدانشجو بودند  روند تا حدود ساختمان    نیدادند و 

افراد حاضر در تجمع خاتمه    ی ر یو سپاه و دستگ  جیو بس  ی تیامن  یروهای که با ورود ن  افتیپزشکان شاهرود ادامه  

بهار تجمع کردن و اقدام به کشف حجاب نمودند که با حضور    مارستانینفره در مقابل ب  20  یجمع  نیهمچن  افت،ی

اغتشاشات تا حدود    نی شدند . ا  ر یهم دستگ  یبال متفرق و تعداد  نتی با پ  کیو سپاه و شل  جی و بس  یتیامن  یروهاین

 ادامه داشت و بعد تمام شد.  21ساعت 
 شد. یم جامان  یگاه زیبوق ممتد خودروها ن انیم نیا در

 شب بود. نی رخ داده در ا  اتفاقات  گریاز د زین  یتیامن  یروهایحجاب به ن یگل توسط زنان بدحجاب و ب اهدا
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 «ی»عدم آزادگ  دواژهیسمنان با کل یرنای خبرنگار ا یعالم عدم همکار ا .3

در    رنای ا  یخود با خبرگزار   یاز قطع همکار   «،ی»عدم آزادگ  دواژهیبا کل  ینستاگرامی ا  یسمنان در پست  یرنایخبرنگار ا   نژاد،ینیآتنا نائ 

 .کردیمنتشر م یمطالب یآزاد ،یو شعار زن،زندگ ریتشاشات اخمکرر درباره اغ  زین تر شیپ  یاستان خبر داد. و

 اصناف!  ی لیبا فراخوان تعط  یپزشک مشهور سمنان  یهمراه .4

 کرد. یهاصناف همرا ی لیبا فراخوان تعط یمحبوبه دربان، پزشک مشهور سمنان دکتر

ر   دکتر از پزشکان فوق تخصص  آلرژ   ه،ی محبوبه دربان،  برا  یهاا فراخوان شبکهب  یدر سمنان در همراه  یآسم و    یلیتعط  یمعاند 

 اعالم کرد.  ل یمطب خود را به مدت دو روز تعط ،یصنف یواحدها

 ستی و هشتم ب ستیعصر؛ ب کشنبه یشنبه و   یها خ ی ! مطب در تار زانی نوشته است: »با سالم خدمت عز  ی نستاگرامیدر پست ا  یو

 .باشد«ی م لیو نهم آبان ماه تعط

 شده است. دیدو روز تمد  نیدر ا  یصنف یواحدها ی لیتعط  یامعاند بر یهاشبکه فراخوان

 ی مل میت  بیو عامالن تخر  یمیکر  یسمنان از عل  یسابق استاندار   رانیاز مد  یکی تیحما .5

  ی به استاندار   یو معاون فرماندار بوده و در دولت حسن روحان  روزکوهیف  یبخشدار مرکز   نژاد، یکه در دولت احمد  نژادیابوالفضل زمان

  یم  تی روزها اعالم حما  نیاغتشاشات ا  هی پرحاش  یت یسلبر   ،یمیکر   ی از عل  یمتعدد  یها  یروزها در استور   نیمنتقل شد، ا  سمنان

 کند.

 سمنان است.. یاستاندار  ی ارشناس امور اجتماعسمنان بوده، هم اکنون ک یدر استاندار  رکلیهم معاون مد یکه مدت یو

 کند یشرف" خطاب م یرا " ب  رانی فوتبال ا یمل میت کنانی و باز  ی مل  میت انیمحا حای ها، تلو ی از استور   یکینژاد در  یزمان
 در گرمسار یتیماموران امن یمعرف یبرا  ینستاگرمیا  یجی پ یانداز  راه .6

  یو سپاه به مردم راه انداز   جیبس  یروها یو ن  یتیماموران امن  یار با هدف معرفر گرمسدر شه   ینستاگرامیا   یجیپ  ر،یاخ  یروزها  در

 ست.شده ا

به   ر،یکادر سپاه هستند و در گرمسار در اغتشاشات اخ  ای  جیبس  ،یتی که گفته شده از ماموران امن  یافراد   یبرخ  ریتصاو   ج،یپ  نیا  در

 اصطالح مردم را "سرکوب" کرده اند، منتشر شده است. 

 کرده اند.  یپاه معرفو س  جی و مخبران بس ی اسالم یشده را مزدوران جمهور  ی افراد معرف  ،یصفحه مجاز   نیا  نندگانداگر

 یکانال حساب کش  فی ردرا هم  جیپ  نیمردم گرمسار و آرادان در مجلس، ا   ندهینما  ،یمطهر   ریچند تن از مخالفان اردش  ،یطرف  از

 کند.  یم  یرا مزدور معرف یه فقط مخالفان وده اند کنسبت دا یعنوان کرده و آن را به دفتر مطهر 

 garmsar.news.2000@ای دی این پیج: 

 

 زنجان: 
 ابهر  ندهیادامه دار استاندار و نما یهایر یدرگ .1
 یدگیاز عدم رس  ندهینما  نیا   هی و گال  ی اسالم  یمردم ابهر و خرمدره در مجلس شورا  ندهیاستاندار و نما  یلفظ  یاز چند بگو مگو  بعد

 یکل راه و شهرساز   ر ی مد  ی ه برکنار اقدام ب  ی با حضور در وزارت راه و شهرساز   ی در اقدام  ی تابعه خود و  یهاشهرستان  ی ه هاپروژبه  

 استان کرده است. 

گزارش    ریجمهور و وز   سی کرد گفته که بعد از چند تذکر به رئ  یپرده بردار   تریاقدام خود در توئ  نیکه از ا  یحسن شجاع  االسالمحجت

 را فراهم کرده است.  ر یمد  یبرکنار  نه یزم داده و

 استان زنجان   ینامناسب بهداشت تیضعو .۲

 در زنجان بدتر است.  ت یوضع نیا  ستیمناسب ن کیوتیب یآنت نه یدر زم ژه یدارو در کشور به و تیوضع که یحال در

 مطرح شده بود. ز ین گرید یهاسهم استان به استان یدر مورد واگذار  ییبحث ها زی کمبود سرم ن نه یدر زم ر یاخ

نامناسب ماهنشان   تیاز وضع  یی ست، گزارش هاشده ا  ری و همه گ  ستیآنفلوآنزا در کشور خوب ن  تی که وضع  یطی در شرا  نیهمچن

 . رسدیو طارم به گوش م

 ها از انتصاب مسووالن در شهرستان ها   یتینارضا شی افزا  .3

 است.  افتهی شی تخصص مانند ماهنشان افزا  یمد و بافراد نا کارآ  یاز انتصاب برخ ییهاهی شهرستان ها گال یبرخ در

 دارند. هی به ستادها گال یتوجه   یاز ب زین یشهرستان یستادها یروسا نیهمچن
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 قم:  
 ی مطالب  انیدو نماز در مدرسه ب  نیب  ی ( در سخنران روگاه یقم )در منطقه ن  یبرقع  دیبهمن امام جماعت مدرسه دخترانه شه  2۹  کشنبهی

دانش    یناراحتموضوع موجب  نینمود که ا  انیب رانیدر ا  لی و تحص  یجهت زندگ  گانهیبا اتباع ب رانیکشور ا یدرباره لطف و همکار 

سروصدا    جادی با ا  زین  ی رانی موضوع دانش آموزان ا   ن یا  الیاز آنان شد. به دن  یخانه توسط تعداد  نمازو ترک    یآموزان افغانستان

به دانش آموزان   ز یام  نیکه همراه امام جماعت بوده، از الفاظ توه  انیصالحبه نام    یواکنش نشان داده و فضا متشنج شد. فرد

  کیبا    زی( نانی)صالح  یشود و  یکردند. گفته م  دایپ  یکیز یف  یر یدرگ  گریکدیدانش آموزان با    تیفاده کرده و در نهااست  یافغانستان

و افت فشار شد   د یدچار استرس شد  یرانیا آموزان    از دانش  ی کی  انیم  ن یداشته است. در ا  یکیز یبرخورد ف  یدانش آموز افغانستان

دانش آموزان بالفاصله موضوع را به    یخبر   نیمنتقل شده است. همچن  مارستانیبه ببا اورژانس    یمدرسه و  یایکه با تماس اول

کنند    یمدرسه مراجعه م ه ب یبرخورد با امام جماعت و فرد همراه و  یبرا یران ی و ا یخانواده اطالع داده و چند نفر از اتباع افغانستان

 کرد.  دایبا حضور ماموران ناجا خاتمه پ ز یموضوع ن نیکه ا 

شدند دانش آموز  یدر مدرسه منتشر کرده و مدع سیو حضور پل مارستانیاز انتقال دانش آموز به ب  دئویضدانقالب دو و  یها شبکه

 توسط امام جماعت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. یافغانستان

 کرده است. جادیا  یادیز  ی فمن یو روان یاحساس یساکن قم فضا یهزار تبعه افغانستان 100از  شیب  نیحادثه در ب نیاست ا   یگفتن

 

 کردستان: 
 شه یخودرو در شو کیبه راننده  ی رانداز یتا ت یآموز دهگالن چهار دختر دانش ی ر یاز دستگ .1

 

موجب التهاب  یو به نوع  چرخدیتوسط ماموران دست به دست م ی آموز دختر دهگالنشدن چهار دانشربوده عهی چند روز است شا

 شهرستان شده است.  نیدر ا

اند و در حال حاضر در  شده ریآموزان در قروه دستگدانش ن یخبر، گفت: ا   نیا  دییآموزش و پرورش شهرستان دهگالن ضمن تا ر یمد

 سنندج هستند. تیکانون اصالح و ترب

 سال است.   1۷سن آنها حدود    نیانگیهستند که م  یآموز دختر دهگالنچهار دانش  شیو ستا  یمیر ک  ژان یک  ان،یشنو احمد  ،یلطف  دایآ

روشنگر   یساز کشته  یهااز سوژه  گرید  یکی  یپناهنی حس  یذکر است، هست  انیشا با  آن  پرونده  بود که  در دهگالن    یضدانقالب 

 .افتی انیها پارسانه

 ستی به راننده ا  پایخودرو سا   کیتوقف    ی سپاه برا  ی روهاین  شه یشهر شو  ی کیدر نزدبه سنندج و    وانی مر   ر یهفته گذشته در مس  اواخر

 .کندیراننده از ترس فرار م که  دهندیم

 .کندی آباد غرب در استان کرمانشاه بوده، فوت مکه اهل اسالم پایو راننده سا کنندیم یراندز ی ت یبالفاصله به و ماموران

 

 فارس:  
،  2۴سه روز   یکسب و کار در هفته گذشته، متاسفانه ط  یلی تعط بر یاغتشاشگران مبن خوانفرا  یسه روز اعتصاب/ در پ .1

ماجرا    ن یاستان ا  یی اجرا  ت یر یحوزه مد  یناکارامد  لیاعتصاب شده و به دل  ری درگ  رازی ش  یآبان اکثر بازارها  26  و  25

 نشد. تیر یمد

متاسفانه اغتشاشات   یاعتصابات سراسر   یماه و در پآبان  26و    25،  2۴سه روز    یط  /آبادیچند کشته در اغتشاشات معال .2

و    یدیمو  دیام  یهانام و دو جوان به  ی دیمحمد مو  دی شته شدند. طلبه شهآن چند نفر ک  یداشت که در پ  انیجر   زین

پور   یراز یش نینام حسنفر به کیدر مرودشت و  یینام آرمان عطانفر به کیجان خود را از دست دادند.  یسجاد قائم

 ست داد.جان خود را از د یر یدرگ جادی ا لیبه دل رازی در شهرک گلشن ش یجنازه سجاد قائم  عییراسم تش در م

شده است    یکه به خارج از کشور متوار   رازیشهر ش  یعضو سابق و معزول شورا  ،یحاجت  یمهد  /یاغتشاشگر آنور آب  دریل .3

  کیاغتشاشات به تحر   دریعنوان لبه  ی مجاز   یدر فضا  یاست، و   یو به دنبال پناهندگ  کندیم  یزندگ  هی روزها در ترک  نیا

 .به اغتشاشگران مشغول است یده و خط
 

j9iijj
j

jjjJjojjjjjijjJjjjjjjjjjj
iDj
i

!!.



 

43        

سال گذشته    یعنوان کرد که ط  ی اراکد در فارس/ استاندار فارس روز گذشته در جلسه  یدیواحد تول  220  یانداز وهم راهت .4

استان   یاقتصاد  رانیفارس از مد  یخبرگزار   یهایر یگیبازگشته است، اما پ   دیراکد استان به چرخه تول  یدیواحد تول  220

 . رداموضوع صحت ند نیا دهدیو سازمان صمت نشان م
 

ضدانقالب و کار    انیاز اغتشاشات/ حضور گسترده جر   ی دانشگاه علوم پزشک  دیاسات  تی حما  یسالمت مردم در پ  دیتهد .5

  راز یش  یدانشگاه علوم پزشک  دینفر از اسات  125کننده است، نامه  نگران  اریآنها در بدنه بهداشت و درمان بس  یالتیتشک

وجود دارد که تبعات به حوزه بهداشت و درمان و سالمت مردم    ی گرانن  ن یکرده و ا  دایپ  ییبرد باال  یمجاز   یدر فضا

 منتقل شود.
 

 

 البرز: 
و    اراذل  تن از  ن یهفته گذشته چند  انیضد انقالب و در پا   یاعتصابات سه روز کسبه در  فراخوان ها  انیپس از پا .1

کسبه    دیدر کرج و تهد  دیخر  یلها و مراکز اص   ابانینقطه از خ  نیدر چند  یرعب و حشت و ناامن  جادی اوباش پس از ا

 شدند. ریاستان دستگ  نیدر حال فرار و خروج از ا

 

جامعه،    یعمومبر برهم زدن نظم    ینفر سع   50تا    30کم حدود    اریبس  یها  تیضد انقالب تجمعات با جمع  یسه روز فراخوان ها  در

 و راه بندان کردند.  کیتراف جادهی سطل زباله و ا ک،یآتش زدن الست

 

 در محل   یهفته جار  یهفته گذشته و ابتدا انیدر پا ییانشجو د تجمعات

   50حدود  یها  تیبا جمع یدختران و خوارزم یکاربرد یآزاد و علم دانشگاه

 .دیرس انیزمان ممکن به پا نیو کوتاه تر  یر ین درگهنجار شکنانه برگزار شد که بدو ینفر و شعار ها ۷0تا  

 

 ی روهاینفر مواجه بود که با حضور ن  100  ری شبانه با تجمعات ز   سیشته، در شهرستان فرداعتصاب سه روزه هفته گذ  یدر پ   نیهمچن

 . شدندیمتفرق م تیجمع  سیو پل یتیامن

 .شدند ریدستگ  سینفر در سه شب اعتصابات فرد ۴0حدود   انیم نیا در

 

  ی ممتد و اعتراض  یهاسطح شهر با بوق  یتردد خودروها  ، یمل  م یو باخت ت  س یو انگل  رانیا   یباز   انی پا ی آبان ماه، در پ  30  نیهمچن

 .مشهود بود که در سطح شهر اتفاق افتاد یامر  ی وادادگان داخل یاز سو  سیانگل یبرا ی روز یجشن پ انیم نیمواجه بود. در ا

 نبوده است. سیساعت در فرد نیو آشوب تا به ا ی از تجمعات اعتراض ی دارد و خبر  شهر در آرامش قرار یفضا اما

 

 همدان: 

بروز    ،یچاه پدافند  30  لی)آخر آبان( و عدم تکمیکشاورز   یهادر همدان و اتمام زمان اجاره چاه  یآبتوجه به مشکل کمبا .1

و در زمستان هم شاهد نزوالت    ردی ت بگسرع  یکشاورز   یهاچاه  لیمحتمل است، البته اگر روند تکم  یمشکل آب و قطع 

 خواهد شد.  تیر یمشکل مد میباش یجو
چون    ینفره در نقاط  15تا    10  تایپراکنده و نها   یهاکه گذشت دو شب شاهد تجمع  ی اد انقالب در هفتهفراخوان ض  یدر پ .2

کنندگان  تجمع  قهیدق  20ر از  ظرف کمت  یر یو دستگ  یتیامن  یروهایکه با حضور ن  میخضر و استادان بود  زج،ید  مه،یب  دانیم

 .متفرق شدند
هفته بود که البته    نیاز اتفاقات ا  سرکانیساله با کوکتل مولوتوف در تو  1۴و    13تعرض به دفتر امام جمعه توسط دو نوجوان   .3

 . خاموش شد عی آتش سر  عینکرد چراکه سر  تی و خوشبختانه اتش به داخل سرا دید  بیاس ی فقط درب خروج
اکه کوکتل  خصوص ناموفق بودند چر  نیدو جوان که البته در ا  یاز سو  ریتر امام جمعه مالمولوتف به دف  تعرض با کوکتل .4

 مولوتوف به هدف اصابت نکرد و متعرضان هم از ترس بالفاصله پا به فرار گذاشتند. 
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نفر    10  یتیامن  یروهاید نکردن مغازه ها بودند اما با برخور  ل ی درصدد تعط  دیکه با تهد   نینفره در شهرستان درگز   30تجمع   .5

 بودند.  ی بوم ر یغ هایر یمتفرق شدند، اغلب دستگ هی و بق ریاز آنها دستگ
صوت .6 نارنجک  تا  دو  م  یپرتاب  تالش    دانیبه  و  نهاوند  در  برا  5ابوذر  پسر  و  شعارها  بی ترغ  یدختر  به  بعضا   یمردم 

  ن یبا ا یاز مردم کس نکهیضمن ا دینرس یاجهیبه نت یر یو دستگ یتیو امن ینظام ییروهایساختارشکنانه با اقدام به موقع ن

 نکرد.  ی افراد همراه
  نیاتفاق به خاطر ا   ن یبعد از ا  هایاغلب طالفروش   یلی ر راسته زرگرها در همدان در روز دوشنبه و تعططالفروش د  کیقتل   .7

 بازار انجام شده است. یلیاحتمال که قتل توسط اغتشاشگران و با هدف تعط
به تجمع در    انی" و دعوت دانشجو یآزاد  ،یبا عنوان "زن، زندگ  یخوابگاه دخترانه فرزانگان دانشگاه بوعلر  د  یسیوارنوید .۸

 ابانیخ

 

 مازندران: 
در   یپزشک یدانشجو ی ر یآنها کارمند بودند/ دستگ نیکه والد ینفر از نوجوان  52 یر ی: دستگیسار  هیسپاه ناح فرمانده .1

آنها در    نیشدگان عمدتا نوجوان  والد  ری نفر از دستگ  52گفت:    ،یسار   ه یحسپاه نا  ژهفرماندهیو   / یسیشعار نو  نیح

اشاره    یرسم  ریدر جلسه غ  برنگارانبا خ   ینشست خبر   هیدر حاش  یفیشر   میابراه  دیل هستند.//سشاغ  یدستگاه دولت

نفر از    52تان،  گران در مرکز اساغتشاش  یر یدستگ  انیبه اغتشاشات در مرکز استان مازندران داشته و گفت: در جر   یا

 ودند. شاغل ب یآنها در دستگاه دولت نیشدند والد  ریکه دستگ ینوجوانان جوانان و
 . میتعهد آنها را آزاد کرد کی افتینشود و با در  یآنها پرونده ساز  یکه برا م یها تالش کرد یر یدستگ انیکرد:  در جر  حی تصر  یو

فرد هم   ن یخبر داد و افزود: ا  یسیشعار نو  نیدر ح  ی آخر رشته پزشک  رمت   یدانشجو  یر یاز دستگ  نیهمچن   یسار   هیسپاه ناح  فرمانده

 اعتراف و اشتباه آزاد شده است.با تعهد و اذعان به  

 

 گروه سارق مسلح در منطقه چهاردانگه  یر یدستگ .۲

 شدند. ریگروه سارق مسلح که قصد عبور از چهاردانگه مازندران داشتند دستگ کی

 منطقه چهاردانگه مازندران دادند. دار در نقاب  از تردد گروه  یمنابع محل  یبرخ

مردم منطقه شده   نیموضوع باعث رعب و وحشت در ب  نیگروه در دست نبود و هم  نیا  تیاز وضع  ی اطالعات  یگزارش منابع محل  در

 است.

 ست.افراد خبر داده ا  ن یا  یر یمازندران که نخواست نامش فاش شود از دستگ یانتظام یمنبع آگاه در فرمانده کی

 ذکر کرده است.  یاتی ملو ع یاطالعات یکارها یداشتن موضوع برا تیموضوع را اهم  نیا  یرسانعدم اطالع لیدل یو

 .شودیم یرساناطالع تیموفق  نیکامل، ا  یابی  شهیو ر  یاطالعات   هیمنبع آگاه در ادامه خاطر نشان کرد: پس از تخل  نیا 

 

براساس اطالع  یاز جوانان بهشهر   یعداد .3 اعالم  هی امشب  به  ییها  ه یها  ا   زش یخ  که  شده امشب    مشهوررانیمردم 

 بر ضد نظام سردادند. ییو شعارها ختندیر  ابانیماه به خ آبان 25چهارشنبه شب  

 امام بهشهر تجمع کردند. ابانیدادند و در خ  لی شبانه تشک یتجمعات اعتراض ها،ابانیاز جوانان بهشهر با آمدن به خ  یگروه

زمان   نیدر همبر متفرق کردن مردم داشتند و برق بهشهر هم    یاجتماعات سع  نیبا حضور در ا  یو انتظام  یامنظ  یروهایو ن  سی پل

 و تلفن با مشکل مواجه شد. نترنتیقطع و ارتباطات ا   کساعتیشب حدود   1۹ یحوال

در شهر حاکم  تیه شده و امنمعترض دختر و پسر در بهشهر  پراکند  تیجمع یتیو امن یانتظام ،ینظام یروهایاکنون با حضور ن هم

 است.

روح تازه به اغتشاشات و برهم زدن آرامش مردم،   دنیدم  یدشمنان برا  است که در اتاق فکر  ییویسنار   یپرداز و دروغ  یساز کشته

 شده است.  فی تعر 

 . شوندینمغافل  یا حادثه  چیاز ه  نکهیو نکته مهم ا   دهندیرا به حکومت نسبت م یی هر اتفاق، حادثه و ماجرا آنها

محمدرضا فروتن    یمقدم، برخ  دیوح  نیرا  مع  معاند او  یهااز شبکه  ی منتشر شده که برخ  یاز فرد  ی ر یتصو  یمجاز   یدر فضا  امروز

  ن یا  ستیاصال مشخص ن تیاست، در نها یمربوط به چه کس ستی اصل عکس اصال مشخص ن کهی در حال دندینام یدیسع الدیو م

 نه؟   ایفرد مربوط به مازندران است 
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فرد را کشته    نیکه منتشر و اعالم کردند ا  ینشسته و عکس  نیدر تنکابن به زم  یها را منتشر کردند گفتند بالگردعکس  نیا  کهیزمان

 انتقال دادند.  ی گر یرا با بالگرد به مکان د

کابن بوده است که به  در تنزوج    کی  یاست که مربوط به حادثه سوختگ  نیاز ا   یخبرنگار فارس حاک  ی اما داستان بالگرد؛ در بررس  و

 منتقل شدند. یسار  یسوختگ مارستانیب

به   یزارع سار   دیشه  یسوختگ  مارستانیاکنون در بمقدم بوده که هم  دیوح  نیتنکابن مع  یهاکشته  ی اماز اس  یکی  یگر ید  یبررس  در

 هستند. یدامات درمانشده و زنده است و به همراه همسر خود در حال ادامه اق یاز نشت گاز بستر  یناش یسوخت لیدل

تنکابن در اثر تصادف در   مارستانیآبان ماه امسال در ب  23که به عنوان کشته منتشر کردند محمدرضا فروتن بود که    یاسم  نیدوم

 شده اغتشاشات نام بردند.  به نام کشته یفوت کرده است اما اکنون از و شیفرد دو روز پ ن یو  ا یبستر  مارستانیب

 یدر تنکابن زندگاست که او هم    یدیسع   الد یبه نام م  ی پردازان و اتاق فکر آنها منتشر شده است؛ فردط دورغ  که توس   یاسم  نیسوم

 .کندیم

  ایندارد و    ی از آن وجود خارج  ی است که برخ  یی هاضدانقالب دنبال مصداق  ان یجر   ی انجام شده مشخص شد که خط خبر   یبررس  با

نداشته    یفضا مردم آگاه  نیوصل کردند و اگر در ا   گریآنها را  به همد  یدروغ  یویسنار   کیبا موضوع ندارد اما آنها با    یارتباط  چیه

 . کنندیمموضوعات را باور  نیشند ابا
 

 معاند درباره فروتن/ فروتن براثر تصادف فوت شد یها*دروغ رسانه

 ی ساز معاند در پروژه کشته  یهاکه رسانه  تنکابن درباره فوت محمدرضا فروتن   ییرجا  دیشه  مارستانیب  سی رئ  انیناظر   م یابراه  دکتر

به  یدو نفر مصدوم تصادف 115اورژانس  قیاز طر  1۴01ماه سال آبان  21روز شنبه  هقیدق 50و  1۸به انقالب نسبت دادند، گفت: ساعت 

 تنکابن منتقل شدند. ییرجا دیشه مارستانیب

 کله« دچار حادثه شدند. کله و پلتدر منطقه »آال   سانین  یبا خودرو  بودند در اثر تصادف  کلتیدو نفر که راکب موتورس  ن یافزود: ا  یو

ب  ییرجا  دیشه  مارستانیب  سیرئ راننده موتورس  انیتنکابن  آقا  یمحمدرضا فروتن بود و همراه و  یآقا  کلتیکرد:  ابوالفضل    یهم 

 سوار بود. کلتیمعبود بود که در ترک موتورس

کرده و تا دو روز   دایبهبود پ  یو  یحال عموم  یدر ران پا شد که پس از جراح  یکستگاضافه کرد: ابوالفضل معبود دچار ش  انیناظر 

 مرخص خواهد شد. مارستانیب از ندهیآ

شده   یهمان مرگ مغز   ایدوبل(    ازیدر ی شد )م  مارستانیوارد ب  115که توسط اورژانس    یاشد: محمدرضا فروتن در لحظه  اداوری  یو

 بود. 

 ن ک یانجام شد ول  یو  یشد و اقدامات الزم برا  یبستر   وییسی در آ  طی با همان شرا  یگفت: وابن  تنک  ییرجا دیشه  مارستانیب  سیرئ

 آبان ماه فوت کرد. 2۴صبح    قهیدق 50و  ۴در ساعت 

 هستند  یمنتقل شد/ او و همسرش درحال ادامه روند درمان یسوختگ مارستانیبه ب قیبراثر حر  مقدمیدیوح گر؛ ی*دروغ د
  ی عزام بالگرد برادر تنکابن که منجر به ا  یدر ادامه در ارتباط با حادثه سوختگ   ز یاستان مازندران ن  115نس  اورژا  س یرئ  ی بیحب  رضا

شده بود،   ی زارع سار   دیشه  یتخصصفوق  مارستانیاز تنکابن به ب  یواحد مسکون  کی  یسوز آتش  یاز سوختگ  یانتقال مصدومان ناش

  32  دمقدمیوح  نیساله، مع  22  یدیمرجان سع  یهاشهر تنکابن به نام  وان در زوج ج  کی  می خبر شد  با  ی تماس تلفن  یاظهار کرد: ط

 /بدن و سروصورت شدند یفوقانمهین یر کپسول دچار سوختگساله دراثر انفجا
از تثب  یو   یی رجا  دیشه  مارستانیدو مصدوم به ب  ه یاول  تیافزود: بالفاصله همکاران اورژانس در محل حادثه حاضر شدند و پس 

 قل شدند.تنکابن منت

درخواست انتقال   ی از سوختگ  یناش  ی دگیدبییآ  طی شرا  شرفت یو پ  ی وخامت حال عموم  ل یدلکرد: به  انیاورژانس مازندران ب سیرئ

 زارع مرکز استان داده شد.  دیشه  یسوانح و سوختگ یبه مرکز فوق تخصص مارستانیب یازسو

 بالگرد از کجا آب خورد  یماجرا 

  هیاول  تیتثب  الزم انجام شد، اضافه کرد: بالگرد صبح امروز به تنکابن اعزام شد و پس از  یهایه هماهنگبالفاصل  نکهیا  انیبا ب  یب یحب

 اعزام شدند. یزارع سار  مارستانیدو مصدوم به ب نیو انجام اقدامات الزم ا 

 هستند. یزارع سار  مارستانیدر ب یدرمان یهاتحت مراقبت زیدو مصدوم ن نیگفت: در حال حاضر ا  یو

  چیه  زین  یه مطرح شده است که وبه عنوان کشته  حادث   یعنوان شهروند در تنکابنبه  یدیسع  الدی با نام م  زی ن  گریفرد د  نیچنهم

زنده است  یفرد هم به عنوان فرد کشته شده اعالم شده است، که و نینام ا  یساز در قالب پروژه کشته ینداشته و ندارد ول یمشکل

 .کندیم یو در تنکابن زندگ
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 مرکزی: 
 شود، یم  سی با پل  ی کیز یف  ی ر یکه  منجر به درگشهر را داشتند    تیاز اراذل و اوباش قصد برهم زدن امن  یدر شهر محالت عده ا  شب یپر 

و به    یفرماندار   یخانواده هاشون جمع شدن جلو  روزیامروز و د   شن،ی منتقل م  مارستانیو دو سه نفر به ب  شنیم  یزخم  ایاراذل گو

 نشانه اعتراض.  

 

متر از چند روز به عقب افتاده پارس آمپول ساوه که حقوقشون ک  شرکت  از کارگران  یساعت جمع  کیکمتر از    یبرا  ز گذشته نیزور

منتسب    ی لمیف  نیهمچن  شبیگردند. د  ی حقوقها به کار بر م  ز ی ساعت بعد از وار   کیکه بالفاصله بعد از    کشندیبوده، دست از کار م

  یمعتج  چی همکاران ما ه  ین یمشاهدات ع  اس لحظه بر اس  نیبر آشوب در اراک منتشر شده که تا ا   یبن معاند م  یبه اراک در شبکه ها

 لم یاراک تجمع کرده و اقدام به ف  یهااز کوچه  یکیدر    یقیافراد دقا  نی ا نکهیاحتمال ا  یتیدر اراک صورت نگرفته، به گفته مسوالن امن

  اراک نباشد که تاکنون مشخص نشدهط به مربو لمی ف نیکردند وجود دارد و شاهد هم ا یبردار 
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 قطری ها برای برخورد با عناصر ضد انقالب در جام جهانیوعده 

قطری ها به ایران وعده داده اند که عالوه بر جلوگیری از ورود پرچم گروهک های ضد انقالب به ورزشگاه های محل بازی تیم ملی  

داشته باشند و مانع از هرگونه اقدام آن  هزار دوربین مستقر در ورزشگاه ها کلیه رفتار آنان را تحت نظر 5ل ایران، با استفاده از فوتبا

  آبان 30کمالوندی؛ مورخ   گزارش محرمانه ها علیه ایران و ایرانی شوند.

 . شودصادر می ای در شورای حکام علیه ایرانقطعنامه اطالع داشتیم کهاز مدتها قبل  ما 

اگر    ته بودیم که را فراهم کرد. قرار بود آپارو فردا به تهران بیاید که قبل از قطعنامه هم گف  برای چنین اقدامی  گروسی زمینه الزمرافائل  

البته  صادر شود    مزبور  قطعنامه افتاد.  اتفاقی نخواهد  این نیست کچنین  امابرنامه  بررسی    ه سفر کال ملغی شود    شرایط در حال 

 شود. هرحال این سفر فعال انجام نمی؛ بههستیم

 :که دیروز انجام شد اقداماتی
 خواهند شد.  که بعدا گازدهی  ایمهو دو آبشار هم پسیواسیون کرد اندهدر نطنز گازدهی شد IR4و  IR2mآبشار  2

 ایم.  کرده IR6درصد برای اولین بار در فردو با  60اقدام به غنی سازی  

 که البته مدتی زمان خواهد برد.ها به نصب ماشین ایم هو فردو بودند شروع کرده در نطنز دو سالنی کدر 

کننده تلقی خواهد شد به سمت آن حرکت اقدامی تحریککنیم ولی چون  سازی درصد غنی ۹0 اورانیوم را در حد کم  هم قادریم  االن

   ایم. نکرده

 .  نیست NPTکسی در دولت بدنبال خروج از  

 شود. آن نصب به جای  IR6را در فرو جمع کرده و  IR1یم این هستبدنبال 

 های فعلی:  داشته
 در حال حاضر  

 درصد 20کیلو اورانیوم  6۴0

 درصد  60کیلو  100

 درصد و پایین تر  5بیش از دو و نیم تن 

 ایم. را محقق کردههر چه قانون اقدام راهبردی گفته ما فراتر از آن 

 :  درباره گزارش مدیر کل
ت مختلف است. ادبیات آن با قطعنامه یکی است و بحث  درصد سیاسی و غیرپادمانی است. گزارش پر از اشکاال  100گزارش مدیرکل  

 هم فعال بیشتر حول مساله تورقوزآباد است.  

ارسال رای امنیت  شود وگرنه به شویک مورد منفی. منفی اینکه تا اسفند تکلیف آن روشن    و  ببانیه آمریکا یک مورد مثبت دارد 

احتمال صدور قطعنامه در  . با این حال  دهیم این موضوع توسط ایران و آژانس حل شودنکته مثبت اینکه ترجیح میخواهد شد اما  

 است.  شورای امنیت با توجه به رای روسیه و چین کم 

 سم ماشه: درباره مکانی

 . یران بسته شودخواهند پنجره دیپلماسی با ا روند چون نمیسراغش نمی فعال

 

 یخارج استیالملل و س نیاخبار ب
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مشکالتی ایجاد خواهند کرد.  و احتماال سال هشتم و نهم    شوند)لغو( می  terminateتا قطعنامه شورای امنیت    6سال دهم برجام  

توانند تغییراتی ایجاد کنند که اشتباه فکر  کنند در محیط داخلی ایران میمیفکر  . آنها  بحثهای پادمانی ابزاری برای آنهاستاین  

 .  شناسندند چون جامعه ایران را نمیکن می

 . شودحل نمی هم ود مساله پادمانیشن محقق تا توافق سیاسی

   . ایمای هشدار دادهنسبت به خرابکاری هسته

 است.  کا برای مذاکرهوزیر خارجه عمان در سفر به تهران حامل پیام آمری

 سه خط قرمز طرف مقابل که سعی کردیم رعایت کنیم  
 درصد ۹0ی زی باالغنی سا -1

 NPtخروج از  -2

 تولید اورانیوم فلزی به حد زیاد و بازفرآوری - 3

 خط جدید و ماشین های فنی در نطنز و فوردو  ۲راه اندازی 

ایران در واکنش به قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین المللی اتمی برخی از ماشین های فنی را که در سال های اخیر در سایت 

خط جدید نیز در این سایت  2شده بودند، به زودی در سایت های نطنز و فوردو وارد مدار می کند. همچنین  ته ای متوقف  های هس

  ها راه اندازی می شود.

 ایران  به  خارجی نخبگان  از  تعدادی   محرمانه سفر

  از   تخصصی،  تور  یک  قالب  در  تا  اندآمده  ن راای   به  آمریکا،  و   اروپا  و  آسیا  از  خارجی   نگارانروزنامه  و  تحلیلگران  نخبگان،  از  تعدادی

  افراد   اما  است  محرماانه  سفرها  این.کنند  دیدن   نظامی  و  فناوری  علمی،  مختلف   هایحوزه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  دستاوردهای

  اینهرسا  و  علمی  نگوناگو  هایتریبون  در  مختلف   تحلیلی   هایقالب   در  را  دستاوردها  این  دیدن  از  خود  برداشت  سفر،  از  پس  تا  آزادند

 و   سینمایی  هایسلبریتی  برای  آن،  اساس  بر  که  شده  تقدیم  رتبهعالی   مقام   یک  آقازادگان  از  یکی  به  پیشنهادی  شده  شنیده.کنند  ارائه

 .شود  تربینانهواقع شانمواضع و  شوند مطلع بیشتر کشور دستاوردهای از تا  شود برگزار تورهایی  چنین  نیز کشور داخل  ورزشی

 تروریستی  تلویزیونی هایشبکه  به ایران مقیم  نستانیافغا قلم  اهل  جذب

 جذب   و  دیده  ویژه  هایآموزش  مجازی،  فضای  طریق  از  عمدتاً   برندمی  سر  به  ایران  در  که  افغانستان  قلم  اهل  از  جمعی  شده  شنیده

  گفته. اندشده  هاشبکه  این  جذب  اخیر،  ایهشورش  آغاز  از  پس  افراد،  این   عمده.اندشده  ستیزایران  و   بیگانه  تلویزیونی  هایشبکه

 نام با است  قرار ایران،   اجتماعی  و سیاسی وضعیت با آشنایی  و  ایرانی فرهنگ  و فارسی زبان به  تسلط  به  توجه  با افراد  این شودمی

 .کنند کار هاشبکه این  برای ایرانی، نگارانروزنامه و تحلیلگران اسم  به و مستعار

 سعودی یهعل عملیات احتمال کاهش

 عملیات   امکان  که  کرده  اعالم  انصاراهلل  اخیر،  هایهفته  طی  یمن  به  سعودی  رژیم  هوایی  حمالت  کاهش   به  توجه  با  شده  دهشنی

  و  بزودی که  بود این   تحلیلگران از  بسیاری تصور  که است  حالی در این.ندارد نزدیک آینده در را سعودی اهداف   علیه نظامی  گسترده

 کشور   این  علیه  نظامی   اقدامی  رسانه،  حوزه  در  بخصوص   اخیر  فتنه  طی   ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  سعودآل  اقدامات  به   پاسخ  در

  دیگر   ثالث  کشور  یک  طریق  از  بزودی  اقدام،  این  دهندمی  احتمال  ناظران  از  برخی .شود  انجام  نفتی  تأسیسات  زمینه  در  بخصوص

 .گیرد انجام

 ملل   ام زن سازماناحتمال اخراج ایران از کمیسیون مق

 شنبه در این کمیسیون مطرح و احتماال مورد تصویب قرار می گیرد.    5موضوع اخراج ایران از کمیسیون مقام زن در سازمان ملل روز 

 جبهه مقاومت طرح ضربه سخت به سعودی را دنبال می کند  

می شود. احتماال با اجرای این  قاومت دنبال  به گفته برخی از کارشناسان، طرح ضربه سخت به عربستان سعودی از سوی جبهه م

 ماه به طور کامل قطع می شود.   ۸طرح، روند صادرات نفت عربستان به مدت 
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 جبهه مقاومت برای اجرای این طرح مترصد حمالت دوباره سعودی ها به یمنی ها است تا بهانه الزم فراهم شود. 

 سفر گروهی از نخبگان غربی به ایران  

کوت رسانه ای به ایران سفر کرده و مشغول بازدید از دستاوردهای جمهوری اسالمی در حوزه های ان غربی در سگروهی از نخبگ

 موشکی، پهبادی و ... هستند. 

 آماری از میزان و حجم اورانیوم غنی شده در کشور  

درصدی و   60یوم غنی شده  کیلو اوران  100درصدی،    20کیلوگرم اورانیوم غنی شده    640به گفته برخی از کارشناسان، ایران هم اکنون  

 کیلو اورانیوم غنی شده با درصدهای کمتر در اختیار دارد.  500هزار و  2بیش از 

 ابراز تمایل وزیر خارجه و معاون حقوقی رئیس جمهوری به امضای معاهده پاریس 
ده پاریس در اجالس اخیر  ی امضای معاهحسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور برا

 شرم الشیخ تمایل نشان داده اند. البته ایران هنوز هیچ سندی را امضا نکرده و یک سری تعهدات شفاهی داده است.  

 تقالی آژانس بین المللی اتمی برای جلوگیری از اقدامات متقابل ایران  

رانی گفته که قطعنامه اخیر آژانس خیلی مهم نیست به آن به مقامات ایالمللی اتمی در پیامی  رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین

 توجه نکنید و واکنش سخت نشان ندهید.  

 قطعنامه ها علیه ایران کاری از پیش نمی برد 

ایران، آن ها نمی توانند کاری ر ا در به گفته کارشناسان، علی رغم تقالی آمریکایی ها و اروپایی ها برای صدور قطعنامه ها علیه 

 منیت از پیش ببرند. زیرا روسیه و چین آن ها را وتو می کنند.شورای ا

 وزیر خارجه عمان از طرف آمریکایی ها برای ایران پیام آورد

 بدر السعیدی وزیر خارجه عمان در جریان سفر به ایران حامل پیام جدیدی از آمریکایی ها برای شروع مذاکرات بوده است.  

 ده از مکانیزم ماشه ندارندیلی به استفاآمریکا و اروپا تما

راه در مواجهه با ایران در قالب مذاکرات برجامی دارند. اول این که    2برخی از کارشناسان گفته اند که آمریکایی ها و اروپایی ها  

وسیه مواجه  گین چین  و رقطعنامه ای را علیه ایران از شورای حکام به شورای امنیت سازمان ارسال کنند که در این شورا با مانع سن

شده و آن را وتو می کنند. دوم این که از سیستم مکانیزم ماشه یا اسنب بک استفاده کنند که این حالت را در حال حاضر هم می 

 توانند انجام دهند و نیازی به قطعنامه و گزارش علیه ایران ندارد. 

خارج می شود و میزان غنی سازی خود     NPTدامی متقابل از  ران هم در اقالبته اگر آن ها سیستم مکانیزم ماشه را در پیش بگیرند ای

 درصد هم افزایش می دهد.  ۹3را تا 

یز  بنابراین آمریکایی ها و اروپایی ها از این اقدام واهمه دارند و هرگز از مکانیزم ماشه استفاده نمی کنند. آن ها در پیامی به ایران ن

 ند. را انجام ندهوعده داده اند که هرگز این کار 

 سال  ۲0انباشت مواد غنی شده در ایران به اندازه 

به گفته برخی از کارشناسان، میزان مواد غنی شده در کشور آن قدر زیاد شده که ایران دیگر نیازی به مواد غنی شده ندارد. در حال 

 سال مواد غنی شده در اختیار دارد.  20حاضر به اندازه 

 ست سیاسی ا 4+1 اختالفات ایران و گروه

مسائل فنی نیست بلکه صرفا موضوعات سیاسی است. در صورتی   ۴+1به گفته برخی از کارشناسان اختالفات در مذاکرات ایران و گروه  

 که این اختالفات حل شود به سرعت توافق حاصل می شود. 

 گزارش های اولیه خبرنگاران از فضای با نشاط و مثبت تیم ملی در قطر 

به قطر، فضای تیم ملی در آستانه رقابت های جام جهانی را بسیار مثبت و بانشاط ارزیابی کرده اند. برخی از اعزامی  اران  خبرنگ

بازیکنان نیز در مواجهه با شیطنت های خبرنگاران انگلیسی و ضد ایرانی واکنش های غیرتمندانه ای را از خود نشان داده اند که در  

 ه ای به همراه داشته است. بازتاب گستردرسانه های داخلی و خارجی 
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به   بر اعمال فشار  اینترنشنال احتماالت مبنی  ایران  پراکنی بی.بی.سی و  بنگاه سخن  در همین حال، عدم حضور شبکه خبرنگاران 

 بازیکنان تیم ملی ایران را کاهش داده است. 

 انتقاد کارلوس کی روش از عدم حمایت تیم ملی ایران  

لی ایران با انتقاد از مدیران فدراسیون فوتبال گفته که من برای کنترل تیم ملی تمام تالش خود را سرمربی تیم مکارلوس کی روش  

می کنم. شما وعده داده بودید که در فضای مجازی و کامنتینگ به حمایت از بازیکنان تیم ملی بپردازید اما هنوز که ما چیزی ندیده 

 ایم.  

 بی به مهدی ترا فحاشی شبه تماشاگران ایرانی 

به گفته برخی از کارشناسان گروهی از شبه تماشاگران ایرانی در جریان دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و انگلیس اقدام به فحاشی 

و اهانت به برخی از بازیکنان تیم ملیی کشورمان از جمله مهدی ترابی کرده اند. این گروه از شبه تماشاگران همچنین سردار آزمون 

 ق کرده اند.  به شدت تشوی را

 هشدار درباره احتمال برخی تحرکات ضد انقالب پس از دیدار تیم های فوتبال ایران و آمریکا 

سالروز پیروزی تاریخی ایران بر    –آذر    ۸برخی از کارشناسان با اشاره به این که بازی تیم های ملی فوتبال ایران و امریکا در روز  

 برگزار می شود، نسبت به شیطنت های احتمالی در قطر و ایران هشدار داده اند.  –سال  20 جهانی بعد ازاسترالیا و راهیابی به جام 

 های امنیتی خارجی در شکست برابر اراده مردم ایران در دفاع از نظاماذعان دستگاه 

د آشوب و اغتشاش در  ود برای ایجاهای امنیتی خارجی پس از ناکامی در اجرای سناریوهای خ به گفته برخی از کارشناسان، دستگاه 

اند که پاشنه آشیل ما این بود که در خلق جمعیت درکف خیابان ناکام ماندیم. باید در دوره بعد برای این  ایران با ابراز ناامیدی گفته

 مشکل خود فکری کنیم. 

 ها سبب تقویت انسجام و روحیه نیروهای مسلح ایران شده استآشوب 

که علی رغم تالش ها برای تضعیف و تخریب روحیه نیروهای مسلح در ایران اما  انسجام بین   اندرجی گفتههای امنیتی خادستگاه 

 احیا شده و روحیه آن ها نیز باالتر رفته است.   –بسیج و نیروی انتظامی    -نیروهای مسلح 

د پرهیز کرده و سطح خشونت ن زیادی افرابه گفته آن ها ، نظام و حکومت ایران تحت کنترل رهبری ایران است. نظام از کشته شد

 نیروی انتظامی به همین دلیل کاهش پیدا کرده است. یک قشر بزرگی از مردم همچنان پشت سر نظام ایستاده است.

 های کردی در عبور از مرز ایران ناتوانی گروه

ند. البته برخی از این گروه ها تحرکاتی  ااتوان بودههای کردی در عبور از مرز ایران و ورود به شهرها نبراساس اطالعات دریافتی، گروه

 اند.در شهرهای استان کردستان داشته

 فشار برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به آمریکا برای حمله به ایران 

اتی اند تا عملیها خواستهبرخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس در واکنش به سرعت ایران در مسیر پیشرفت و موفقیت از  آمریکایی

 را علیه ایران تدارک ببینند. مثال حمالت هوایی به ایران داشته باشند. 

 سناریوهای متعدد دشمن برای امتداد دامنه آشوب در ایران  

دهد که دشمن و ضد انقالب سناریوهای چندگانه ای را برای ایجاد و گسترش آشوب و اغتششات در ایران در ها نشان میبررسی

 هایی را به نظام تحمیل کنند.  ها درصددند تا با اقداماتی مانند عملیات تروریستی در شاهچراغ هزینها دارند. آندست اجر

 کند. ارز و مسکن برای تحریک مردم تقال می هایی در بازار طال،همچنین دشمن برای ورود به حوزه اقتصادی و ایجاد شوک

 ایران  ای سقوط نظامرویای برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بر 

 اند که ما باید آمادگی های الزم را برای سقوط نظام ایران ایجاد کنیم.برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس مدعی شده
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 ناکامی ضد انقالب برای سناریو پردازی درباره حسین رونقی  

آفرینی درآشوب های اخیر بازداشت شده بود به    به دلیل نقش   روایت دیگری حاکی است که حسین رونقی یکی از خبرنگارانی که 

دلیل وخامت بیماری قلبی از زندان به بیمارستان سینا منتقل شده است. همچنین به منظور جلوگیری از سواستفاده رسانه های ضد 

ه و سناریوی رسانه  ندش منتشر شدانقالب از این موضوع، اجازه مالقات مادر وی نیز داده شده است. عکس هایی از دیدار وی و فرز

   های ضد انقالب را برهم زده است.

 های خیابانی به اراذل و اوباش  هشدار درباره سناریوی ضد انقالب برای آموزش درگیری

های یریبرخی از کارشناسان با اشاره به سفر گروهی از اراذل و اوباش به قطر و ترکیه و .... نسبت به آموزش و تربیت آن ها برای درگ

 اند. انی از سوی ضد انقالب هشدار دادهخیاب

 آمادگی ذهنی جامعه برای اعدام برخی از آشوبگران 

 به گفته برخی از کارشناسان، احساسات و عواطف و زمینه ذهنی مردم برای قصاص و مجازات برخی از آشوبگران فراهم شده است.

 شکست پروژه دشمن در زاهدان  
ی صورت گرفته هدف دشمن از تبدیل زاهدان به مرکز اصلی شورش در کشور و محور آغاز جنگ  های و بررسیمطابق برآوردهای امنیت

   مسلحانه با شکست مواجه شده است. به طور کلی فضای افکار عمومی کشور خیلی با مساله زاهدان همراهی نداشته است. 

 کاهش دامنه اغتشاشات در استان های کشور  

استان   3که دامنه اغتشاشات در استان های کشور به طور چشمگیری کاهش یافته است. البته    نشان می دهد  ررسی های میدانیب

 آذربایجان غربی و کردستان و کرمانشاه کمی ملتهب است.  

 منطقه جوانرود بارانداز سالح قاچاق 

ح قاچاق تبدیل شده است. این  ه و توزیع سالبه گفته برخی از کارشناسان، منطقه جوانرود کرمانشاه از مدت ها قبل به محل تخلی

  کارشناسان نسبت به احتمال گسترش درگیری های مسلحانه در این منطقه ابراز نگرانی می کنند.

 اعتصاب غذای برخی از بازداشت شدگان آشوب های اخیر  

   ب زده اند.رخی از بازداشت شدگان از اقوام مختلف در یک حرکت نمایشی و تحریک آمیز دست به اعتصاب

 مردم زاهدان تمایلی به ناامنی و اغتشاش ندارند

مردم استان سیستان و بلوچستان و شهر زاهدان با استقبال از سفر حجت االسالم علی اکبری نماینده اعزامی رهبر انقالب به این  

 ارند.  استان نشان داده اند که تمایلی به شکل گیری و گسترش ناامنی و اغتشاشات در این استان ند

 شوار شناسایی و احراز هویت کشته شدگان حادثه زاهدان کار د

بررسی ها نشان می دهد که تشخیص این که برخی از کشته شدگان زاهدان به عنوان شهید بسیار سخت و دشوار است. زیرا اهل  

 ، سنت به سرعت جنازه های خود را دفن می کنند. همچنین برخی از آن ها فاقد شناسنامه بوده اند

 ضور تدریجی زنان در آشوب های اخیر  افزایش ح

درصد مردان در آشوب های اخیر شرکت کرده اند. برخی از کارشناسان از افزایش روند   52درصد زنان و    47براساس آمار موجود  

 حضور زنان در این آشوب ها خبر داده اند. 

 درصدی حضور زنان و دختران در آشوب های اخیر زاهدان  ۵3افزایش  

درصد افرادی که در شهر زاهدان و برخی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان به کف خیابان    53ان می دهد که  بررسی ها نش

آمده اند، زنان و دختران بوده اند. کارشناسان حضور این جمعیت را قابل تامل ارزیابی کرده و گفته اند که پیش از این در هیچ یک  

 حضور نداشته اند.عیت از زنان از تجمعات به این میزان جم

 یاخبار اجتماع
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 روند انتشار مطالب اعتراضی در شبکه های اجتماعی   

رصد و پایش محتوایی فضای مجازی نشان می دهد که در هفته گذشته روند انتشار مطالب اعتراضی در شبکه های اجتماعی در 

ضی در استان های تهران، کردستان، مطالب اعترا  استان های گیالن ، مرکزی، مازندران و آذربایجان غربی کاهش نشان می دهد اما

البرز، اصفهان و آذربایجان شرقی افزایش قابل توجهی داشته است. تهران و کردستان از نظر تعداد مطالب اعتراضی در صدر این  

 درصد مطالب منتشره نیز توسط ربات ها بارگذاری شده است.  30استان ها قرار دارند. همچنین بیش از 

 برای شادی های خیابانی پس از دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران  ه سازید زمین پیشنها

برخی از کارشناسان پیشنهاد داده اند که به بهانه رقابت های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی، زمینه حضور جوانان درخیابان ها 

 فراهم شود.  –البته به صورت کنترل شده    –برای ابراز شادی و تشویق  

 کارشناسان پیشنهاد راه اندازی کاروان های شادی در این ایام را داشته اند.  این گروه از

 گزارش اشتری از قطر 

پریروز در ناجا بودیم، در جلسه قرارگاه راهبردی فضای مجازی نیروهای مسلح آنجا برگزار شده بود خود آقای اشتری هم حضور 

هزار پرچمی بوده شیر و    12ی این مباحث وارد مذاکره شدیم بحث این  طرف قطری براداشت در جلسه راهبردی، آنجا گفتند ما با  

خورشید قرار بوده بیاید توی ورزشگاه، بخشی از اینها را مافقین گرفتند برای بازی ایران و انگلیس گفت که همه اینها را پیدا کردیم و  

ست یعنی کامال تحت پوشش است و تعهدی که طرف  در ورزشگاه اهزار دوربین    5هایی که آنجا کار گذاشتند در ورزشگاه  دوربین 

های اینجوری ارزشهای جمهوری اسالمی  قطری داده این است که نگران نباشید در این حوزه که یک وقت ساختارشکنی بشود و اقدام

 رعایت نشود.

 ران هشدار درباره حضور برخی از خبرنگاران با گرایشات ضد انقالب در تیم اعزامی از ای

کارشناسان نسبت به حضور برخی از خبرنگاران ورزشی دارای گرایشات ضد انقالبی در ترکیب خبرنگاران اعزامی به قطر ابراز  برخی از 

 نگرانی کرده اند.

 بازیکن تیم ملی   3حمایت گروهی از فعاالن انقالبی در فضای مجازی از 

از برخی از از فعاالن انقالبی فضای مجازی حمایت  م ملی مانند مهدی طارمی، مهدی ترابی و وحید امیری و بازیکنان تی  گروهی 

نفر موثر بوده   3خانواده های آنان را در فضای مجازی بر عهده دارند. فدراسیون فوتبال گفته که اقدامات صورت گرفته برای این  

 است. 

 گزارشی درباره وضعیت اهل سنت در شرق کشور

سیستان و بلوچستان در نشستی به تشریح وضعیت اهل سنت در شرق کشور رهنگی منطقه  سید محمد احمدی یکی از فعاالن ف

پرداخته و گفته که اهل سنت شرق کشور دارای مذهب حنفی هستند. آن ها معتقدند که امام اعظم ابوحنیفه از شاگردان امام جعفر  

 صادق)ع( بوده است. 

تعصب و گروهی نیز تعصبی تر هستند. برخی نیز سلفی  ی دیگر کمی مگفتنی است که گروهی از اهل سنت رادیکال هستند.گروه

 هستند. اکثر آن ها بیشتر به وهابیت روی می آورند. 

 البته در منطقه زاهدان این گروه ها حضور ندارند. 

 استاندار و نمایندگان دولت و نظام در سیستان باید با گروه بلوچ ارتباط داشته باشند 

داشتند. بزرگانی در منطقه هستند و اخالقیات ویژه ای هم دارند. اگر با کسی دست برادری بدهند نقالب سردار  گروه بلوچ ها قبل از ا

 در حق او نامردی نمی کنند، ارتباطات دوستی را نگه می دارند.

چون قصد ما حفظ  داشته باشد.  بنابراین هر فردی که به عنوان استاندار یا نماینده به این منطقه می رود، لزوما باید با آن ها  ارتباط  

 نظام است. حفظ نظام از اوجب واجبات است. 
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 اعالم حمایت مولوی های استان سیستان و بلوچستان با مولوی عبدالحمید 

او مولوی عبدالحمید    داماد  اکنون  بود.  آقای مولوی عبدالعزیز  انقالب  اول  باید گفت که  زاهدان  در  درباره مجموعه مسجد مکی 

د مکی را بر عهده دارد، محور مسجد مکی بعد از انقالب خیلی ویژه تر شده است. یک زمان در سراوان  مسئولیت مسج  اسماعیل زهی

مولوی ساداتی یا مولوی یوسف حسین پور محور بودند اما االن مولوی ها در سطح استان حتی مولوی گرگیج در گالیکش  آزاد شهر  

 ه نوعی خود را پیرو مولوی عبدالحمید می دانند. چابهار هم ب  استان گلستان یا مولوی محمدعمر سربازی در

 خودشیفتگی مولوی عبدالحمید 

مولوی عبدالحمید خصوصیات خاص اخالقی دارد. او خیلی هیجانی است. خیلی به دیده شدن و شهرت خود توجه دارد. او  دوست 

 یط وی در کارها و امور شده است.  افراط و تفر  دارد همه به نوعی او را تکریم و  به او تعظیم کنند. این روحیه باعث

 زندگی مولوی عبدالحمید خیلی الکچری است.  

 نقش پیدا و پنهان داماد مولوی عبدالحمید در مدیریت وی  

مولوی احمد ناروئی یکی از دامادهای مولوی عبدالحمید چند سال قبل بر اثر سانحه تصادف در منطقه کورین زاهدان جان خود را از  

ل حاضر داماد دیگر وی به نام حافظ اسماعیل او را اداره می کند. او نسبت به جریانات سیاسی و ... خیلی شناخت  ت داد. در حادس

 درستی ندارد. 

 ۹۵دیدگاه مولوی عبدالحمید درباره رهبر انقالب در سال 

ر معظم انقالب فقط کشور ایران  گفته که رهب  در زاهدان به مناسبت هفته وحدت  ۹5مولوی عبدالحمید در یک برنامه رادیویی در سال  

 را رهبری نمی کنند بلکه ایشان جهان اسالم را رهبری می کند. 

 مسئوالن استان سیستان و بلوچستان نباید با رفتار خود سوتفاهم ایجاد کنند 

با اقدامات خود در این    نشود. نباید  مسئوالن استانی باید در گفتار و رفتار خود بسیار دقت نظر داشته باشند تا سبب ایجاد سوتفاهم

 منطقه تنش ایجاد کنند.  

در چهارراهی در زاهدان دستفروش بود اما به دلیل رفتار نامطلوب مدیرکل وقت وزارت فرهنگ    -که اعدام شد  –مثال عبدالمالک ریگی  

ان نظام و انقالب  تبدیل  یکی از دشمن  و ارشاد اسالمی در دوره احمدی نژاد و عرضه کتب زیارت عاشورا در یک نمایشگاه کتاب به 

 شد. 

 گرایشات اصالح طلبی مولوی عبدالحمید 

امیدوار بود اما وقتی متوجه شد که آن ها در این انتخابات موفقیتی   1۴00مولوی عبدالحمید به پیروزی اصالح طلبان در انتخابات  

 ندارند به آیت اهلل رئیسی دست دوستی و همراهی داد. 

 ان ارتباطات خوبی با مسئوالن محلی و استانی نداردتان و بلوچستاستاندار سیس

حسین مدرس خیابانی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان قبل از مسئولیت خود حتی یک بار هم به این منطقه سفر نکرده 

 سنت هم ارتباط ندارد.   در امور اهل  بود. وی هیچ ارتباطی با مسئوالن و مدیران محلی ندارد. وی حتی با آقای مهامی نماینده رهبری 

 استانداری بسیاری از امور را رها کرده و نیروهای سپاه بسیاری از کارها را بر دوش می کشند. 

 استاندار سیستان و بلوچستان با مولوی ها ارتباطی ندارد 

حتی  -ها بال استثناء  . همه مولوی  حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان هیچ ارتباطی با مولوی های استان ندارد

از مولوی عبدالحمید هستند. ولی    -شخص محمدعمر سربازی که در چابهار است باالتر  از نظر علمی به مراتب  از نظر اعلمیت و 

 متاسفانه ارتباط درستی با آن ها گرفته نشده است.  

 چرا مولوی ها به عبدالحمید احترام می گذارند

ا به مولوی عبدالحمید این است که او را به عنوان کسی می دانند که حرف و سخن آن ها را ترام مولوی هیکی از مهمترین علل اح

به مسئوالن کشور انتقال می دهد.  در صورتی که او کاری نمی کند بلکه فقط برای خود کار می کند. ولی این گونه القا شده که او  

 رگان طوایف در مسجد مکی با وی عهد و پیمان اخوت بستند.  سرداران و بزبنابراین برخی از  برای مردم سینه چاک می کند.
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 حمایت های مالی و معنوی عبدالحمید از طالب ضعیف  

مولوی عبدالحمید در مسجد مکی به طالبی که وضعیت مالی خوبی ندارند شهریه می دهد.خوابگاه در اختیار آن ها می گذارد. برای  

 آن ها شغل ایجاد می کند. 

ی یک جریان خاصی حمایت مالی می شود. البته مولوی های استان هم در اعیاد و مراسم مختلف به مسجد مکی  وی از سواال  احتم

 کمک های مالی می کنند.

 استاندار استراتژی مشخصی ندارد

 استاندار سیستان و بلوچستان استراتژی مشخصی برای تعامل و همکاری با اهل سنت در این استان ندارد. 

ت گیرد مشخص می شود که چند درصد مدیران کل این استان اصولگرا هستند؟ استانی با این عظمت یک  ررسی صوریک باگر  

 استراتژی مشخص می خواهد.  

همه فرمانداران منطقه بلوچستان اهل سنت هستند، بندر آزاد چابهار تا االن دست اهل سنت بوده است. یکی یا حتی چند نفر از  

 مالی و یکی دیگر از معاونان او اهل سنت هستند.   معاون اداری معاونین استاندار،

 رئیس فدراسیون بوکس که پناهنده شده سنی مذهب است 

از نیروهای اهل سنت است. وی  -که با فشار مولوی عبدالحمید به این سمت منصوب شد –حسین سوری رئیس فدراسیون بوکس  

 کل ورزش و جوانان استان بود. او قبال مدیر به تازگی در اسپانیا اعالم پناهندگی کرده است.  

 مردم سیستان و بلوچستان در اوج فقر و مظلومیت طرفدار نظام و رهبری هستند 

مردم سیستان و بلوچستان مظلوم هستند.این منطقه بسیار خشن است. در برخی از مناطق استان به دلیل فقر و گرسنگی نوزادان  

 رهبری و نظام ارادت دارند.  این مناطق بهانگشتان خود را می مکند. اما مردم 

 دستور رهبر انقالب برای تامین آب سیستان و بلوچستان 

علی عسکری چند سال قبل به من گفت که به دیدار رهبری رفته بودم ایشان فرمودند که سیستان را دریابید.شما باید از بودجه  

سال گذشته حق آبه هیرمند را نمی دهند. اگر در    20ا در  افغانستانی هسازمان صدا و سیما برای مسئله آب این استان هزینه کنید.

 منطقه سیستان آب نباشد زندگی نیست.این استان هیچی ندارد،حتی شهرک صنعتی ندارد.

 تقالی اهل سنت برای تغییر بافت جمعیتی در سیستان و بلوچستان

 د به والیت ائمه هستند.  منطقه سیستان و بلوچستان از لحاظ مذهبی به طورکلی شیعه اثنی عشری و مقی

فرزند   20فرزند و    4هزار نفر است. برخی از مولوی ها دارای    750میلیون و    2جمعیت کل استان سیستان و بلوچستان در حدود  

 ایجاد کنند.  هستند. آن ها می خواهند که در این استان تغییر جمعیتی  

 صد بود اما اکنون در منطقه بلوچستان همه اهل سنت هستند. در  40به    60در سال های گذشته نسبت جمعیت شیعی به اهل سنت  

 تحرکات کمرنگ دراویش در سیستان و بلوچستان 

 فرقه دراویش در منطقه سیستان و بلوچستان فعالیت کمرنگی دارد. 

 استعمال مواد مخدر را حرام می داند مولوی عبدالحمید خرید و فروش و 

 اد مخدر و استعمال آن بر حرمت است. مولوی عبدالحمید آن را حرام می داند.نظر اکثر مولوی ها در مورد قاچاق مو

 مدارس شیعی زیر فشار اهل سنت هستند

ایرانشهر و  چابهار در استان به پرورش و تر  15مدارس متعلق به حداد عادل در   بیت دانش آموزان می پردازند اما  سال اخیر در 

 فشارهای اهل سنت زیاد است. 

 باره سناریوی دشمن برای ترور مولوی عبدالحمیدهشدار در

 بهترین راهکار برای حل مسئله مولوی عبدالحمید تعامل و ارتباط با آن ها است.  
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تهاجمات احتمالی داعش و ضد انقالب محافظت کرد. ایده بازداشت مولوی عبدالحمید اصال درست نیست. حتی باید از وی در برابر  

 برنامه ریزی کرده و منتظر یک جرقه در استان است. قطعا داعش برای ترور وی 

 مولوی عبدالحمید در استان محبوبیت زیادی ندارد 

 مولوی عبدالحمید وزن باالیی در استان ندارد. مردم استان شخصیت وی را به خوبی می شناسند. 

 ولوی عبدالحمید از آیت اهلل رئیسی  درخواست م 

 هلل رئیسی یک تماسی با ما بگیرد و از ما دلجویی کند.  مولوی عبدالحمید پیام داده که آیت ا

 پایان گزارش 

 

  



 

56 
 

 

 

 

 تقالی قالیباف برای رفع فیلتر اینستاگرام ادعای 

 .ستاگرام به سختی تالش می کندمحمد باقر قالیباف رئیس مجلس نسبت به رفع فیلتر شبکه اجتماعی این

 بازیگران را دیگر با حجاب به روی صحنه نمی فرستیم  

  یعل. فرستندیصحنه نم یرا باحجاب بر رو گرانیباز  گریآثارشان د یاند که در اجرا اعالم کرده یادداشتیا انتشار چند کارگردان تئاتر ب

   .هستند ادداشتی  نیاز کارگردانان تئاتر منتشر کننده ا ی هو شهاب آگا یالدن ناز  ان،یالر  امیپاکراه و پ اوشیشمس، س

 با اغتشاشگران  یو همراه ران«ی »ج  الیسر  گریکشف حجاب باز 
 «.دی آیاست که از من برم  یکار  نیبه انقالب است، کمتر  یمن کمک  ی: »اگر برداشتن روسر ران«ی»ج الیسر  گریباز  نژاد،یافشار  کتانه

 سنندج  یبوم سی شهادت مامور پل
طلب در روز روشن و   هی تجز   یستهای شهر سنندج بدست ترور   یبوم  سی مامور پل  یوسفیسرگرد حسن    دیشه  هیالهو  یو قتل عل  رورت

 .شهر یمرکز  دانیدر م

 آماری از تعداد مدارسی که با آشوبگران همراهی کرده اند  
  – مدرسه    ۷۷6هزار و    1هزار باب است.  1۴در کشور  گفته که مجموع مدارس  آموزش و پرورش  رئیس حراست    معاون وزیر وعطاران  

  با آشوبگران همراهی کرده اند.   -هنرستان 33۹مدرسه متوسطه دوم و  ۸۹5مدرسه متوسطه اول،   ۴2۹مدرسه ابتدایی،  113شامل 

 مدرسه پسرانه بوده است.  5۹0مدرسه دخترانه و  1۸6هزار و  1مدرسه،  ۷۷6هزار و    1وی گفته که از مجموع 

 بوده اند. خراسان رضوی، خوزستان و تهران های کردستان،  در استانبه ترتیب  همراه با آشوبگران مدارسبیشترین 

 معلم فعال در اغتشاشات اخیر   ۹84هزار و  1شناسایی 

اسایی  نفر از معلمانی را که با آشوبگران و اغتشاشگران همراهی داشته اند، شن  ۹۸۴هزار و    1مسئوالن حراست وزارت آموزش و پرورش  

 ازداشت شده و برخی نیز تذکر گرفته اند. و برخی از آن ها ب

 شعارنویسی در داخل مدارس  

به گفته مسئوالن وزارت آموزش و پرورش با رصد و پایش مستمر فضای مدارس میزان همراهی با موج آشوب کاهش داشته است. 

 ان ادامه دارد. همچن با استفاده از خودکار و اسپری اما شعارنویسی در داخل مدارس

 هزار دانش آموز کردستانی در اغتشاشات 1۷مشارکت 

 هزار نفر از آنان در اغتشاشات مشارکت داشته اند.  1۷هزار دانش آموز استان کردستان،  25بررسی ها نشان می دهد از مجموع 

 ه تخلفات اداری معلم در استان کردستان به کمیت  300ارجاع پرونده 

ارجاع داده شده تخلفات اداری  کمیته بررسی  ه بمدارس استان کردستان به دلیل همراهی با اغتشاشگران علمان ماز  نفر  300پرونده 

  است. 

 استان در اغتشاشات فعال بوده اند 4دانش آموز از  1000

ل بوده و برخی از  نفر از دانش آموزان مدارس استان های تهران، فارس، آذربایجان شرقی، کرمانشاه در اغتشاشات بسیار فعا  1000

 جوانان و نوجوانان را برای اغتشاش در بیرون مدارس ساماندهی کرده بودند. 

 دانش آموز در اغتشاشات حضور داشته اند  ۲۵0هزار و  3

دانش آموز در سراسر کشور در اغتشاشات فعال بوده اند که از برخی از آن ها تعهد کتبی گرفته شده و برخی    250هزار و    3مجموعا  

 ز چند روز از مدرسه اخراج شده اند.نی

 یاخبار فرهنگ
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 ابتکارعمل اداره آموزش و پرورش استان خراسان رضوی برای اقناع دانش آموزان  

برگزاری اردوهای فرهنگی برای اقناع دانش آموزان این استان تالش    مسئوالن اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی با

 ل اردوها نیز اقدام به درگیری و اغتشاش کرده اند. کرده اند. اما برخی از آنان حتی در داخ

 فعالیت پرورشی در مدارس تقریبا تعطیل شده است 

  50پرورشی در مدارس در حد صفر است. گفته شده که وزارت آموزش و پرورش به    بررسی ها نشان می دهد که فعالیت نیروهای

 هزار نفر معلم پرورشی نیاز دارد.

 ه های معلم برخورد بی ادبانه با طلب 

گروهی از طالب حوزه های علمیه خواهران و برادران از طریق آزمون جذب وزارت اموزش و پرورش شده اند. اگرچه سطح علمی آن 

باالتر از نیروهای جذب شده   –واحد در دانشگاه ها    1۴0واحد درسی در حوزه در مقایسه با گذراندان    1۹5دلیل گذراندن  به    –ها  

شده اصال مطلوب و مناسب نیست. در چند مدرسه طالب  ا نحوه برخورد فرهنگیان با این گروه از نیروهای جذب  دانشگاه ها است ام

 تفریح منع کرده اند. را از حضور در جمع فرهنگیان در زنگ 

 کپی برداری دانش آموزان از فیلم های خشن و ساختارشکن در اغتشاشات اخیر  

به فیلم ها و سریال های خشن و ساختارشکن عالقه مندند. تقریبا اکثر دانش آموزان بررسی ها نشان می دهد که دانش آموزان  

ه اند. برخی از اقدامات مخرب در آشوب ها و اغتشاشات اخیر از این  سریال های خشنی مانند وایکینگ ها و اورتلندر را تماشا کرد

 سریال ها و فیلم ها کپی برداری شده است. 

 معلمان و دانش آموزان در سامانه شاد جزئیاتی از آمار فعالیت 

باقرزاده مدیر سامانه دانش آموزی شاد گفته که  علی رغم تعطیلی مدارس در ایام کرونا و ایام دیگر سعی شده که این سامانه فعال 

 باشد. محتوای ضبط شده و زنده از دروس معلمان روی این سامانه قرار می گیرد.  

میلیون   ۷.5حضور دارند و روزانه  سامانه شاد  معلم در این  میلیون    13ز نسل یکتا صورت می گیرد.  میلیون بازدید ا   26وی گفته که  

 هزار ترابایت فضای اینترنتی دارد.   15بازدید محتوایی داشته ایم. 

 میلیون محتوا روی این سامانه بارگذاری شده است.   3.5وی گفته که در بهمن ماه گذشته 

 ر این سامانه برقرار شده است. تباط تصویری میان معلم و دانش آموز دمیلیون ار  ۴.5به گفته وی 

 هزار کانال تلگرامی  300میلیون کاربر در   600رفت و آمد 

 هزار کانال تلگرامی بازدید می کنند.    300میلیون کاربر از محتوای  600بررسی ها نشان می دهد که   

 رامبد جوان تهدید به تعطیلی سینماها کرد

 د جوان تهدید کرده که در صورت عدم آزادی سلبریتی هایی که اخیر بازداشت شده اند، سینماها را تعطیل می کنیم.  رامب

 رد پای عسکرپور در صدور بیانیه تهدید آمیز خانه سینما  

دان در تحریک  خانه سینما و مدیرعامل خانه هنرمنرئیس هیئت مدیره    عسکرپور  به گفته برخی از کارشناسان رد پای محمد مهدی

 کامال مشهود است. فعاالن سینما در حمایت از سلبریتی های بازداشت شده و صدور بیانیه تهدید آمیز در حمایت از آنان 

 این کارشناسان گفته اند که وی در وزارت اطالعات نفوذی عمیق و جدی دارد.

تاثیر    ۸۸حات را دارد و در بسیاری از اتفاقات قبل از فتنه  به گفته این کارشناسان وی در کارنامه خود سابقه همکاری با جریان اصال

داشت تغییر  فجر را    ای از دهه  جلوه  تمام جوایز تخصصی را کهفجر    فیلم  هجشنوارمستقیم داشته است. مثال به عنوان دبیر وقت  

  داد.

شد و به عنوان رئیس    ت هیئت رئیسه، نامزدنتخابادقیقه قبل از رای گیری ا  15وی با قانون شکنی و زد و بند در خانه سینما تنها  

 هیئت مدیره این خانه انتخاب شد. 

 فعاالن سینما جایگاهی ندارد و نمی تواند نقش لیدری را ایفا کند.در بدنه خانه سینما  گفتنی است که 
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 قوه قضائیه برای سلبریتی های هنجارشکن احکام بازدارنده صادر کند

خی از سلبریتی های هنجارشکن مورد حمایت برخی از کانون ها در خارج کشور قرار دارند و منافع  بررسی ها نشان می دهد که بر 

مالی و اعتباری آن ها بسیار زیاد است. بنابراین صدور احکامی مانند ممنوع الفعالیت بودن در عرصه سینما برای آن ها مفهومی  

 ندارد. 

عامل بازدارنده مناسبی برای اقدامات هنجارشکنانه آن ها باشد. از این رو،   س و ممنوع الخروجی می توانداما احکامی مانند حب

 برخی از آن ها خانه سینما را وادار به حمایت از خود کرده اند که این گونه احکام برای آن ها صادر نشود. 

 ابراز نگرانی نسبت به برگزاری جشنواره فیلم فجر  

 ره فیلم فجر با توجه به فضای اغتشاشات اخیر ابراز نگرانی کرده اند.  اسان نسبت به برگزاری جشنوابرخی از کارشن

مسئله بزرگ مواجه است. اوال دعوت و حضور فیلم های خارجی سخت و    2این کارشناسان گفته اند که جشنواره فیلم فجر آینده با  

ت اهلل رئیسی است و می تواند بسیار مشکل آفرین است. ثانیا این جشنواره اولین جشنواره ای است که حاصل خروجی دولت آی

 مسئله ساز باشد. 

وجود برخی از کارگردانان در آستانه برگزاری جشنواره فجر  احتمال انصراف مدیران، داوران و  یش بینی کرده اند که  این کارشناسان پ

 می زند.به جشنواره ضربه  این گونه رفتار و دارد

 

 پیش بینی های الزم در مواجهه با هنجارشکنی احتمالی بازیگران ادعای مسئوالن جشنواره فیلم فجر درباره 

حضور در جشنواره خبر داده اند و گفته اند که پیش بینی    برگزاری جشنواره فیلم فجر از استقبال و فشار سینماگران برایمسئوالن  

 ی گیرد. های الزم برای برخورد با هنجارشکنی های احتمالی آن ها با هماهنگی قوه قضائیه صورت م

زیگران در خالل برگزاری جشنواره و نشست های مطبوعاتی گفته  این مسئوالن در پاسخ به سئواالتی درباره احتمال کشف حجاب با

اند که تا آن زمان این مسئله کامال حل می شود و کشف حجاب منتفی است. اما براساس قوانین حاکمیتی با آن ها برخورد می  

 د. وش

 ای اخیر ب مارکسیستی در کشور در سالهگسترش نشر کت 
دهد که در چند سال اخیر نشر کتابهای مارکسیستی و چپ در کشور به شدت ها یک بررسی صورت گرفته نشان میمطابق گزارش

افزایش یافته است و علی رغم مشکالت جدی مالی که در عرصه نشر کتاب وجود دارد بخش قابل توجهی از ادبیات سیاسی و کتب 

به این سو منتشر شده است به جریان چپ و مارکسیسم اختصاص دارد. انتشار کتب لنین و    ۹۸ماعی که در کشور در سالهای  اجت

های انتقادی و ... بسیار استالین و تروتسکی، چاپ کتاب در مورد مباحث اجتماعی و فرهنگی مارکسیسم، انتشار کتب مارکسیست

 پر رنگ بوده است.  

 های داخلی ورد پیام رسانبرآوردهای آتی در م
درصد مخاطبان و کاربران ایرانی را پوشش دهند. که موفقیت   ۴0اند  رسانهای داخلی تا کنون توانستهها مجموع پیامبق گزارشمطا

ابق کنند و در آن فعال هستند. مطهای داخلی نیز استفاده میرسان درصد از کاربران ایرانی از پیام ۴0شود. یعنی  خوبی محسوب می

درصد قابل افزایش است که البته افزایش آن به کندی    65های قبلی و کنونی، این میزان حداکثر تا  جیبرآوردهای حاصل از نظرسن

های خارجی برداشته شود این موفقیت نیز قبل از تثبیت دچار صورت خواهد گرفت و به سادگی نخواهد بود. اگر فشار از پیام رسان

 د مخاطبان خیلی محتمل نیست.  درص 65تمال باالتر رفتن  از  خدشه خواهد شد. اما اح

 شکست پروژه دشمن در زاهدان 
های صورت گرفته هدف دشمن از تبدیل زاهدان به مرکز اصلی شورش در کشور و محور آغاز جنگ  مطابق برآوردهای امنیتی و بررسی

 اهی نداشته است.  ور خیلی با مساله زاهدان همرمسلحانه با شکست مواجه شده است. به طور کلی فضای افکار عمومی کش
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 ی اخیر مجموع مدارس مشکل دار در فتنه
مدرسه در مقاطع مختلف تحصیلی دچار مشکالتی در فتنه    230ی اخیر حدود  هزار مدرسه در کشور، در فتنه  1۴0از مجموع بالغ بر  

ء آنها بوده است. از این تعداد  امات دانش آموزان و یا اولیاشدند که برخی به علت اقدامات معلمان و کادر مدرسه و برخی هم اقد

 مدرسه و مرکز آموزشی نیز بیش از نیمی از آن در مناطق قومیتی بوده و علت اصلی تحرکات نیز قومیتی بوده است.  230

  

 هکرهایی که اطالعات افراد را فاش می کنند 

جنبش ها معرفی کرده اند. نام این گروه    دوست و عالقه مند به کمک به   بررسی ها نشان می دهد که برخی از هکرها خود را انسان 

از هکرها هک کریست ها است. آن ها از بین جوانان یارگیری می کنند. هک کریست ها اطالعات افراد را استخراج کرده و فاش 

 می کنند. 

 اذعان ناتو به جنگ شناختی علیه جوامع هدف  

کرده که ما با ابزارهای سایبری درصدد تکه تکه کردن جوامع هستیم.   ابی درباره جنگ شناختی اعالمبا انتشار کت  2021ناتو در سال  

اجماع ملی را در کشور هدف از طریق جنگ شناختی از بین می بریم. جنگ شناختی پیوندی بین ارتباطات، اطالعات و مهندسی 

 اجتماعی است و از این طریق باید عمل کنیم.

 ی آزادی سلبریتی ها ویژه خانه سینما برای پیگیر  راه اندازی کمیته

نفر ازسینماگران    130خانه سینما برای پیگیری امور سلبریتی ها بازداشت شده یک کمیته ای را تشکیل داده است. گفته شده که تاکنون  

 نفر از فعاالن تئاتر در شهرستان ها نیز بازداشت شده اند.  8و فعاالن تئاتر در تهران و  

از افرادی که اتهامات کمتری داشته اند به سرعت آزاد شوند تا تالیف قلوبی میان اهالی سینما   کمیته پیشنهاد داده که برخی  این

 صورت گیرد. 

 این کمیته همچنین خواستار دیدار و گفت وگوی برخی از هنرمندان با حجت االسالم اژه ای رئیس قوه قضائیه شده اند.

 ردم به واتس آپدرصد م  ۵0عالقه مندی  

  5۴درصد زن و    ۴6با ترکیبی از    –نفر در کشور    300هزار و    1و ارشاد اسالمی یک نظرسنجی تلفنی با جامعه آماری  وزارت فرهنگ  

 های ایرانی سراسر کشور انجام داده است.درباره وضعیت پلتفرم  -درصد مرد

درصد به شبکه   20نستاگرام و  درصد به شبکه اجتماعی ای  36 درصد به شبکه اجتماعی واتس آپ، 50براساس نتایج این نظرسنجی 

 اجتماعی تلگرام ابراز عالقه کرده اند.

 درصد مردم معتقدند که کسب وکارهای مجازی آسیب دیده است  ۷0

 درصد مردم معتقدند که اختالل در اینترنت به کسب و کارهای مجازی ضربه زده است.  ۷0

 یت های اینترنتی درصدی مردم با محدود 60مخالفت 

 درصد با این تصمیم موافق بوده اند. 30م با تصمیم دولت مبنی بر محدودیت دامنه اینترنت موافق نیستند. درصد مرد 60

 درصدی با رفع محدودیت از شبکه های اجتماعی خارجی  6۵مخالفت 

حدودیت ها درصد نیز با رفع این  م  65ز  درصد مردم با رفع محدودیت ها در شبکه های اجتماعی خارجی موافق بوده و بیش ا  21

 مخالف بوده اند. 

 درصد مردم شبکه های اجتماعی خارجی را در شکل گیری اغتشاشات موثر می دانند  46

درصد نیز با    2۴درصد مردم معتقدند که شبکه های اجتماعی خارجی در شکل گیری اغتشاشات و گسترش آن نقش داشته اند.    ۴6

 اند. این نظر مخالف بوده 

 خارجی را مروج فساد اخالقی می دانند   درصد مردم شبکه های ۵0

 های خارجی در ترویج مسائل غیراخالقی نقش بسیار موثری داشته اند.درصد مردم معتقدند که شبکه 50
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 میلیارد تومانی ناشی از تعطیلی کسب و کارهای مجازی 300ضرر 

 تومان به کشور ضربه زده است.  میلیارد  300ی مجازی بیش از برآورد اولیه بر این است که تعطیلی کسب و کارها

 درصد مردم اینستاگرام را در تحریک مردم به اغتشاشات موثر می دانند  ۷۵

 درصد مردم معتقدند که شبکه اجتماعی اینستاگرام نقش مهمی در دامن زدن به اعتراضات و اغتشاشات داشته است.  ۷5

 ز شبکه های اجتماعی داخلی آماری از میزان استقبال مردم ا 

 درصد بله بوده است.   2درصد سروش،    ۴درصد ایتا،    10درصد،    20زان استقبال مردم از شبکه های اجتماعی داخلی به ترتیب روبیکا  می

 درصد مردم به شبکه های اجتماعی داخلی عالقه مندند  60

شبکه های اجتماعی خارجی تمایل  درصد نیز به    ۴0تفاده کنند.  درصد مردم گفته اند که تمایل دارند از شبکه اجتماعی داخلی اس  60

 دارند. 

 درصدی مردم با دولت در توقیف شبکه های اجتماعی خارجی  ۵4همراهی 

اجتماعی جامعه موظف است که شبکه های اجتماعی خارجی را    -درصد مردم معتقدند که دولت برای حفظ امنیت سیاسی    5۴

 ه منفی را انتخاب کرده اند. درصد نیز گزین  3۴مسدود کند. 

 گزارشی از نشست تبیینی برای برخی از بازیگران و هنرمندان 

نشستی با حضور آقای مقدم فر مشاور فرمانده کل سپاه با برخی از بازیگران و دست اندرکاران سینما و تلویزیون از جمله سید جواد  

، حسین سلیمانی، شاهمرادی،  رکنی،  ی، رامبد جوان، بافقی، سلوکیهاشمی، محمدرضا شریفی نیا، جواد موگویی، شهرام گیل اباد 

 مرادخانی، علی صدری نیا، دکتر پور حسین و ... در برج میالد برگزار شد.  

آقای مقدم فر تحلیل خوبی را ارائه کرد. بنای ما بر این بود که سکوت کنیم و آن ها حرف بزنند. تا یک میزانی هم تخلیه شوند و هم   

 طور احساس نشود که ما نمی شنویم و کنار هم نمی شینیم.  هفته آن ها از بین برود. اینبغض ن 

البته جلسه خیلی چالش داشت. ذهنیت برخی از آن ها این است که باالخره مهسا امینی را کشته اید و باید دیه او را بدهید و 

 دروغگو است.  عذرخواهی کنید. در ذهن برخی از آن ها این بود که جمهوری اسالمی 

گویند جمهوری اسالمی دروغ می گوید. هر یتی در ذهنشان تصویب شده است و از این روایت عبور نمی کنند و میمجموعا یک روا 

هایی داریم که بعضی هایشان درست است. ما که نمی توانیم چه هم استالل کردیم فایده ندارد. برای اثبات روایت آن ها هم گزاره

رفته ایم. احتماال سرباز ما خطا می کند. پاسدار ما خطا می کند. نیروی انتظامی خطا  هستیم. ما وسط فتنه پیچیده  بگوییم بی خطا

 افتد.می کند. اما اراده نظام که به این خطا نبوده و نیست.خطا اتفاق می

طور م نظام است. کدام مملکت این  استراتژی نظام این است که نباید کسی را بکشیم. این استراتژی نظام است. این نظر مستقی 

ماه فتنه بود اما یک اعدامی نداشتیم. اگر در ماجرای کهریزک    ۸نزدیک به    ۸۸است. ما با افتخار دفاع می کنیم و  می گوییم در سال  

پیمای اوکراینی  اشتباه بوده فرهاد نظری برکنار شده است. اگر هوا    ۷۸اشتباه بوده مرتضوی برکنار شده است. اگر در کوی دانشگاه  

دادگاه آن برگزار شده است. فرهاد نظری زندان رفته است. سعید مرتضوی زندان رفته است. هم عزل شده و هم   این طور بوده

محاکمه شده است. نظری کتاب نوشته که من را مظلومانه سر بریدید. برای جمهوری اسالمی ببرید. اشکال ندارد. نظری در کتاب 

 ی امنیت ملی را انجام دادم که رئیس آن خود خاتمی بوده است. بات شورای تامین و شورای عالخود نوشت که من مصو

مصادیق زیادی می توان ارائه کرد که وقتی برای نظام مسئله ای ثابت شده، جبران کرده است. مثال اقای الریجانی بعد از انتخابات  

 کرده باید جبران کند. رمودند که شورای نگهبان ظلم نسبت به عملکرد شورای نگهبان اعتراض کرد، رهبر انقالب ف

 جزئیاتی از نشست جمعی از بازیگران و دست اندرکاران سریال و فیلم و بازیگران با مشاور فرمانده سپاه 

با آبان ماه نشستی را    25مورخ    گروهی مرکب از دست اندرکاران تولید سریال و فیلم سینمایی و برخی از بازیگران روز چهارشنبه

حمیدرضا مقدم فر در برج میالد برای تحلیل مسائل و موضوعات روز داخلی برگزار کرده اند. در این نشست محمدرضا شفیعی، علی  

صدری نیا، جواد موگویی، حسین گیل آبادی، سید جواد هاشمی، مجتبی امینی، محمدرضا شریفی نیا، کمیل خجسته، امین توکلی  

 سین و .... حضور داشته اند.محمود رجبی معمار، پور ح ده، زا
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برخی از شرکت کنندگان در این جلسه انتقادات تند و تیزی را علیه مدیریت صدا و سیما، دفتر رهبری و همچنین برخی از مسئوالن 

 نظام مطرح کرده اند. 

 ت در بازداشت بود. ساع 48بار بازداشت کرد و به مدت  2را نیز   در این نشست رجبی معمار مدعی شده که گشت ارشاد دختر من

 محمدرضا شریفی نیا نیز در این نشست با انتقاد از برخی عملکردها گفته که دشمن اصلی در داخل کشور است. 

ن انقالبی همه را تار سید جواد هاشمی با انتقاد از برخورهای جریان انقالبی گفته که رهبری فرمودند سلبریتی های متدین اما جریا

 ران رجبی برای این جریان باقی مانده است.و مار کرده و تنها مه 

دانم همه شما عاشق رهبری هستید. همه ما از  مقدم فر در این نشست با تبیین علل شکل گیری اغتشاشات اخیر گفته که من می

ا در این  دانم شما کدام سمت هستید؟ امنکنیم. من نمیاین اوضاع ناراحت هستیم. ولی باید مراقب باشیم که خط و مسیر را گم  

فتنه روشن است که حق با کیست. ما در این شرایط همیشه یک برگ برنده را داریم آن برگ برنده هم والیت و رهبری است. شهید 

قبت به خیر باشید، والیتمدار خواهید عاسردار سلیمانی در این باره گفته اند که از شئون عاقبت به خیری والیت پذیری است. اگر می

 باشید.  

گفته که آقای رجبی معمار   -که در این نشست اظهاراتی شبه اپوزیسیونی مطرح کرده است  –فر با اشاره به عملکرد رجبی معمار  مقدم  

 های مختلف تلویزیون بوده است. او رفتار خوبی با حاتمی کیا نداشته است.  در سمت های مختلف در سپاه و شبکه

شناسم. اش را من میتحصیلکرده دبیرستان علوی است. ریشه مذهبی دارد. خانواده   نیا بچه محل ماست. اوی گفته که آقای شریفیو

 این آقا عمق دارد.

وی خطاب به هنرمندان و سلبریتی ها گفته که  همه شما جزو متدینینی هستید که رهبری هم به شما اشاره کرده است.شما مگر  

 کار نکردید؟ مستند نساختید؟ رای انقالب ب

 ی دولت و مجلس برای توقیف دائمی واتساپ و اینستاگرامعدم همراه

نمایندگان مجلس و دولت در نشست اخیر مرکز ملی فضای مجازی نسبت به مسدود سازی پیام رسان های خارجی رای مثبت داده  

 رح کرده اند.  اند اما در فضای افکارعمومی زمزمه هایی مبنی بر بازگشایی آن ها مط

 اند که در حال حاضر پیام رسان های داخلی آمادگی و ظرفیت ارائه خدمات به کاربران را ندارند.  دولت و مجلس مدعی شده

 گفتنی است که مجلس و دولت چندان با توقیف شبکه های اجتماعی خارجی همراهی نمی کنند. 

 ای اجتماعی  درصدی ارسال مرسوالت پستی پس از توقیف شبکه ه ۲۵کاهش 

درصد   25شرکت ملی گفته که بعد از فیلترینگ شبکه های اجتماعی خارجی حجم ارسال مرسوالت پستی  محمود لیایی مدیر عامل  

 کاهش یافته است. 

 انتقاد مدیرکل نظارت و ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی از فریبکاری اپلیکیشن های ایرانی  

های ایرانی  ی  گفته که متاسفانه برخی از اپلیکیشنابی مرکز فناوری مرکز ملی فضای مجاز سید عباس مرادی مدیر کل نظارت و ارزی

 از جمله روبیکا نظام را فریب می دهند. وی گفته که برخی از این اپلیکیشن ها آمار سازی می کنند.  

. پیام رسان هزار نفر رسیده است  88نفر به روزی    هزار  20آبان از روزی    13شهریور تا    29به گفته وی روبیکا تعداد کاربران روبیکا از روز  

هزار نفر رسیده   21هزار نفر به    5هزار نفر رسیده است. پیام رسان بله هم از    36هزار نفر به    21سروش پالس نیز طی این مدت از  

 است. 

  6گیگا بایت بر ثانیه و بله هم    50تا  گیگا بایت بر ثانیه ای  42گیگابایت بر ثانیه ،  سروش پالس    938میزان ترافیک روزانه روبیکا  

 گیگابایت بر ثانیه بوده است.   

 مهمترین علل عدم استقبال کاربران از پیام رسان های ایرانی  

درصدی کاربران به    60یک نظرسنجی مهمترین علل عدم استقبال کاربران از پیام رسان های داخلی  اوال عالقه مندی  براساس نتایج  

 دی به قابلیت های تصویری شبکه های خارجی بوده است. درص 54یق واتساپ، ثانیا عالقه مندی مکالمه صوتی از طر 
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 قالیباف: مردم را نمی توان به زور چماق به شبکه های اجتماعی داخلی هول داد 

ته که شما نمی  محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در نشستی با عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گف

 خواهد. های داخلی هول دهید. بلکه این کار یک کار مطالعاتی میمردم را به سمت اپلیکیشن توانید با زور و چماق

 پیشنهاد ساماندهی حضور و رفت و آمد زنان چادری در معابر عمومی

 اند.مومی، بازار و مترو و .... را داده برخی از کارشناسان پیشنهاد ساماندهی و حضور گروه کثیری از زنان چادری در معابر ع

 احتمال حذف برخی فیلم های سینمایی

احتمال حذف فیلم هایی با حضور زنان بازیگری که در ماه های اخیر کشف حجاب کرده اند، از کنداکتور صدا و سیما، وی.او.دی ها 

 قوت گرفته است.  

 ان در عرصه های مختلف جامعه ضرورت بازتکرار مخالفت های مولوی عبدالحمید از حضور زن

کارشناسان خواستار انتشار رویکرد مولوی عبدالحمید به چند همسری و همچنین اظهارات مولوی عبدالحمید در سال های   برخی از

ذشته گذشته در انتقاد از حضور زنان در صدا و سیما، سینما، بازار و .... شده اند. این کارشناسان گفته اند که اظهارات سال های گ

 است که نقاب فریب از چهره وی بر می دارد. مولوی عبدالحمید مستندات خوبی 

 شبهات و ابهامات نیروهای انقالبی احصا و پاسخ داده شود

برخی از کارشناسان به انباشت شبهه و مطالبه در میان نیروهای انقالبی اشاره کرده و گفته اند که بسیاری از نیروهای انقالبی کف  

 به این شبهات و ابهامات پاسخ دهد.   جریان انقالبیمیدان نیز دچار شبهه و ابهام شده اند. باید 

 موفقیت دشمن در ناامن سازی جامعه و ناکامی صدا و سیما در روایتگری 

گروهی از کارشناسان با دسته بندی مهمترین مسائل روز جامعه گفته اند که مسئله اول اصرار دشمن بر تداوم ناامنی ها در فضای 

با خود ناموفق بوده است اما باید اعتراف کرد که دشمن در حوزه ناامن سازی کشور   راه سازی مردمعمومی است. اگرچه دشمن در هم

 تا حدودی موفق شده است.

مسئله دوم نیز این است که جریان انقالبی باید روایت اول از اتفاقات و حوادث را به دست بگیرد. البته صدا و سیما تالش می کند  

د توجه داشت که سازمان صدا و سیما از سال ها قبل در قالب پروژه اعتبارزدایی فاقد  باشد اما بای  که در روایت اول نقش داشته

 اعتبار شده است.  

این کارشناسان گفته اند که البته عملکرد صدا و سیما قابل نقد جدی است. در بسیاری از برنامه ها اعم از گزارش و گفت وگو  به  

 کند.  وال و شبهه ایجاد میدهد بیشتر سئ ای انجامجای این که روایت حرفه

 به گفته این کارشناسان، صدا و سیما در شرایط فعلی توان مدیریت افکارعمومی را ندارد.  

 روایتگری در جنگ ترکیبی بسیار مهمتر از مقابله با فتنه گران کف خیابان است 

ود را دارد گفته اند که در این گونه جنگ ها پیچیدگی های خعلوم شناختی   –گروهی از کارشناسان با اشاره به این که جنگ ترکیبی 

ساله   ۹درصد ماجرا در روایتگری و هدایت افکارعمومی است. مثال در ماجرای مرگ کیان کودک    ۹0درصد ماجرا در کف خیابان و    10

 ایذه ای مادر وی نقش بسیار مهمی در روایتگری ماجرا دارد.  

 درکاران رسانه ها رخی از دست انانتقاد حدادعادل از نگاه بسته ب 

غالمعلی حداد عادل گفته که من برای تبیین علل و عوامل بروز اغتشاشات اخیر آماده گفت و گو و حضور در برنامه های تلویزیونی  

 هستم اما ظاهرا ما را قبول ندارند و دعوت نمی کنند.  

 نندتکرار منتشر کرسانه های انقالبی مستندات دروغ پردازی های ضد انقالب را پر

گروهی از کارشناسان خواستار تولید محتوای پرتعداد درباره دروغ پردازی های دشمن و ضد انقالب برای تحریک مردم به حضوردر  

 کف خیابان و گسترش دامنه اغتشاشات شده اند.  

 ناتمام گذاشت.  ی های دشمن رااین کارشناسان گفته اند که باید با استناد به مدارک و مستندات موجود پروژه دروغ پرداز 
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 جریان انقالبی در واکنش سریع در برابر سونامی اخبار و شایعات ضد انقالب ناتوان نشان می دهد

برخی از کارشناسان معتقدند که اغتشاشات اخیر اگرچه ابعاد امنیتی و ... داشته اما بیشتر رسانه ای است. بنابراین باید روی فعالیت 

ته باشیم.  این کارشناسان گفته اند که دشمن تمام توان خود را با هم افزایی به میدان آورده است.  کز بیشتری داشهای رسانه ای تمر 

 های دشمن فعال شده است. مثال  ای همه ظرفیتدانیم به شکل بی سابقههمه ما می

و فقط یک برنامه را پوشش دهد.  ود را قطع کندهای ختاکنون، تمام برنامه 1336در تاریخ رسانه سابقه ندارد که بی.بی.سی از سال 

از سوی دیگر تاکنون سابقه نداشته که دشمنان در مدیریت یک موضوع این قدر با هم هماهنگ شده باشند. شما نگاه کنید خوانندگان، 

 قه باشد.  تاریخ بی ساب افزایی آنها در این اغتشاشات شاید در طولهایی که بعضا با هم دشمنی دارند اما همورزشکاران و رسانه

شود. به طوری که یک سونامی خبرهای ضد نظام ایجاد  تر میاین کارشناسان معتقدند که موضوع اغتشاشات هر روز بزرگ و بزرگ

شده است. اما جریان انقالبی در پیش بینی وقایع و سرعت عمل برای مداخله ناتوان نشان می دهد. برخی از وقایع به راحتی قابل 

کنند  توانند پیش بینی کنند ولی دستگاه های مربوطه و رسانه ها آن را پیش بینی نمیای هم میاد غیر رسانهینی است و افرپیش ب

کنند و بعد از وقوع آن، صرفا  واکنش دفعی نه واکنش صحیح نشان می دهند.مثال در بحث قلعه گنج، یا بحث چابهار،  و مداخله نمی

 ینی بود.  بیع قابل پیشیا بحث مهسا امینی،همه واقا

 دشمن در سال های اخیر پروژه بی اعتبارسازی منابع رسانه ای انقالبی را اجرا کرده است 

ای انقالبی، آن ها را بی اعتبار  اعتبار سازی منابع رسانهبه گفته برخی از کارشناسان، دشمن طی سال های گذشته با اجرای پروژه بی

اند. این گروه از رسانه ها حتی اگر  بهترین کار را هم کنند، موفقیت آن ها خیلی  از دست داده    کرده و آن ها هم مخاطبان خود را

 کم است.

 جبهه انقالبی باید ماتریس سکوت در فضای مجازی را بشکند 

می  برخی از کارشناسان بر ضرورت فعال سازی ظرفیت کامل جبهه انقالبی با هدف شکستن ماتریس سکوت در فضای مجازی تاکید  

فته این گروه از کارشناسان، باید ظرفیت ماتریس سکوت شکسته شود.مجلس، دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و   کنند. به گ 

مجلس خبرگان این ظرفیت را دارند که این سکوت را بشکنند. اما متاسفانه برخی از آن ها نه تنه سخنرانی بلکه حتی یک توئیت 

 نکرده اند.  ت اخیر منتشر هم برای موضع گیری درباره اغتشاشا

 تولید محتوای سنگین روزنامه های شبه زنجیره ای اصالح طلبان علیه انقالب 

رصد و پایش محتوایی روزنامه های شبه زنجیره ای اصالح طلبان نشان می دهد که میزان حجم تولید محتوای منفی علیه انقالب  

 واند در یک روز تمام این مطالب را مطالعه کند.ه مخاطب نمی تدر روزها و هفته های اخیر بسیار زیاد بوده به نحوی ک

هر یک از عناصر جریان اصالح طلبی روزانه چندین مطلب و یادداشت در نقد وضعیت موجود منتشر می کند. مثال عباس عبدی در 

 یادداشت منتشر می کند.  7روزنامه اعتماد حداقل 

 اره مرگ کودک ایذه ایی لید مستند دربانتقاد از اعزام خبرنگار شبهه آفرین برای تو

ای یکی از خبرنگاران صدا و سیما برای تولید مستندی درباره مرگ کیان پیرفلک به ایذه اعزام شده است. وی در ماجرای مرگ  حمزه

زخواست گوییم بامهسا امینی در صفحه اختصاصی خود در اینستاگرام نوشت که ما بیشتر در آن دنیا به خاطر چیزهایی که نمی

 م.شویمی

برخی ازکارشناسان با اشاره به این که وی مستندساز شناخته شده ای نیست، نسبت به تولید محتوای مناسب در این مستند ابراز  

 تردید کرده اند.  

 جریان انقالبی باید پر حجم به تولید محتوای تبیینی بپردازد  

گیری اغتشاشات جم به تولید محتوای تبیینی درباره علل شکلبه صورت پر ح   این گروه از کارشناسان معتقدند که جریان انقالبی باید

 های اخیر بپردازد. و آشوب

به گفته این گروه از کارشناسان، دست نیروهای انقالبی در حوزه تحلیل و تبیین مسائل و موضوعات جاری و روز جامعه خالی است. 

د برای هر رویداد و اتفاق یک تحلیل و تفسیر متناسب با موضوع تولید و بیر کنند. بایهای انقالبی باید در این باره تدبنابراین رسانه

 در جبهه انقالب بازنشر شود. 
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های جریان ضد انقالب  افکنیها و شبههپردازیاند تا به نقد ادعاها و دروغهای انقالبی خواستهها و چهرهاین کارشناسان از رسانه

گف کارشناسان  این  باید  تهبپردازند.  دروغاند  با  متناسب  محتوایی  تولید  سرعت  به  روز  وقایع  و  اتفاقات  تحلیل  و پردازیدر  ها 

ای را مجبور به انتشار این  های شبه زنجیرههای بیگانه تهیه شود و روزنامهای داخلی یا رسانههای شبه زنجیرههای روزنامهافکنیشبهه

 تولیدات کرد. 

های موجود در های انقالبی به تولید محتوا در حوزه صوت و تصویر ورود کرده و خالاند که رسانهد دادهشنهاگروهی از کارشناسان پی

 رسانه ملی را هم پوشش دهند. 

نظر جدید را  های صاحب  فهرستی از چهرههای انقالبی با گسترش دایره صاحب نظران و تحلیلگران ،اند رسانهاین کارشناسان گفته

 ، افکارعمومی و مردم معرفی کنند.  به رسانه

 رسانه های انقالبی شکست ضد انقالب را در اغتشاشات اخیر برجسته سازی کنند

از کارشناسان، رسانه ها را در های انقالبی باید خط القای شکست جریان ضد انقالب در ایجاد اغتشاشات و آشوببه گفته برخی 

 ها در القای پیروزی خود شوند. گری آندهند و مانع از روایت دستور کار خود قرار

ها پس از شکست اند تا رویکرد ضد انقالب به ترورهای کور را به عنوان استراتژی آنهای انقالبی خواستهاین کارشناسان از رسانه

ن شود که استراتژی  می و مردم به خوبی تبییسازی کنند. باید برای افکارعموها در کشور، برجستهسناریوی ایجاد اغتشاشات و آشوب

 بوده است. ها در ایجاد اغتشاش و آشوبنشاندهنده شکست آن  -ترورهای کور  –جدید آن ها 

 جریان انقالبی یک سناریوی قابل تعمیم برای مواجهه با سناریوهای ضد انقالب طراحی کند

انقالبی در مواجهه با اقدامات ضد انقالب    هایبل تعمیم به رسانهگروهی از کارشناسان خواستار طراحی یک سناریوی مشخص و قا

توان با اشراف و تسلط بیشتری به نقد جریان ضد انقالب  اند که با این سناریو میاعم از آشوب، بحران، درگیری و ترور شده و گفته

 پرداخت.

اش و آشوب در کشور شده و انقالب در ایجاد اغتش  سازی عدم همراهی آحاد مردم با ضداین کارشناسان همچنین خواستار برجسته

 ها برجسته سازی شود.  اند مستندات و مصادیق فراوانی در این باره وجود دارد که باید در صدا و سیما و رسانهگفته

 مستندات دروغ پردازی دشمن در کشته سازی ها و شبهه افکنی ها جمع آوری شود

بر ضرورت مستندسازی درباره    گیری فتنه دیگری وجود دارد،ضات یا شکلکه احتمال تداوم اعترا برخی از کارشناسان با اشاره به این  

 اند. افکنی و شایعه پراکنی و انتشار اخبار دروغ و اخبار فریب تاکید کردهشبهه ،سازیتقالی ضد انقالب برای اجرای سناریوی کشته

های اطالعاتی خود درباره فتنه اخیر بپردازند تا در مواقع دادهد به تکمیل اطالعات و  های انقالبی بایاین کارشناسان معتقدند که رسانه

 ضروری بتوان از آن استفاده کرد. 

 برخی از مدیران میانی مانع از دسترسی رسانه های انقالبی به اطالعات دست اول شده اند 

ح دستیابی به اطالعات و داده های تی مهمترین ابزار و سالشناخ  – برخی از کارشناسان با اشاره به این که در جنگ علوم ادراکی  

اطالعاتی درباره رویدادها و اتفاقات میدان است، گفته اند که مسئوالن و مدیران میانی مانع از دسترسی خبرنگاران جبهه انقالب به  

ی خبرنگاران ن شهر مانع از گفت وگواین داده های اطالعاتی می شوند. مثال در جریان حادثه تروریستی شهر ایذه ، مسئوالن ای

 انقالبی با مجروحان حادثه و روایتگری دست اول این ماجرا شده اند. 

 تحریم رسانه های انقالبی از سوی برخی از عناصر جبهه انقالب  

ز گفت و گو و ارائه  گروهی از کارشناسان معتقدند که تعدادی از عناصر سیاسی جبهه انقالب،  رسانه های انقالبی را تحریم کرده و ا

 لیل درباره مسائل روز و همچنین اغتشاشات اخیر خودداری می کنند.   تح

 واکنش برخی از دختران محجبه نسبت به الزام زنان به حجاب اجباری 

از دختران   برخی از کارشناسان نسبت به اثرگذاری برخی از شبهات و القائات بر نیروی جوان انقالبی هشدار داده و گفته اند که برخی 

سئولیت بسیج دانشجویی را نیز بر عهده دارند در مواجهه با اساتید انقالبی نسبت به الزام زنان و دختران جامعه به  محجبه که م

 حجاب اجباری واکنش نشان می دهند آن ها از این که زنان و دختران را به ورزشگاه ها راه نمی دهند، انتقاد می کنند. 
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 پرورش نسل جدید هه انقالب در تربیت و انتقاد از عملکرد جب

برخی از کارشناسان از کم کاری ها و غفلت های نیروهای انقالبی در سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسالمی، مدارس و ... طی 

 به خوبی انجام دهد. سال های اخیر انتقاد کرده و گفته اند که جبهه انقالب در سال های گذشته نتوانسته امور تربیتی نسل جوان را  

 رسانه های انقالبی به مقابله با راهبرد تهدید و القای ترس دشمن بپردازند

به گفته برخی از کارشناسان، دشمن در روزهای اخیر راهبرد تهدید همراه با القای ترس را در دستور کار خود قرار داده است. رسانه 

 نه تر عمل کنند. های انقالبی در مقابله با این راهبرد باید فعاال

 ان انقالبی مطالبه گری و پرسشگری از دولت روحانی را فراموش نکنند جری

گروهی از کارشناسان از رسانه های انقالبی خواسته اند تا مطالبه گری و پرسشگری از دولتمردان کابینه روحانی را در دستور کار قرار  

 . ود و دولت روحانی کننددهند و آن ها را ملزم به پاسخ گویی درباره عملکرد خ

این کارشناسان گفته اند که دولت روحانی با سواستفاده از وضعیت موجود سیاست فرار به جلو را در دستور کار قرار داده است. 

یر حاصل  برخی از دولتمردان کابینه روحانی نیز در نوشتار و گفتار قابل تامل خود تقال می کنند تا این گونه القا کنند که اغتشاشات اخ

 ت آیت اهلل رئیسی بوده است. سیاست های دول

 نیروهای انقالبی در فضای مجازی عملیات فوری داشته باشند 

گروهی از کارشناسان با اشاره به این که فضای مجازی در اختیار جریان انقالبی نیست، خواستار اجرای یک عملیات فوری نیروهای 

 ه اند. بزار و ظرفیت موجود شد انقالبی در فضای مجازی با استفاده از ا

 استقبال گسترده مردم از کنگره شهدای قم 

 استقبال مردم از کنگره شهدای قم بسیار چشمگیر و گسترده بوده است.

 احتمال حضور و سخنرانی آیت اهلل رئیسی در یک دانشگاه در شیراز

عملیات تروریستی در شاهچراغ    هلمین روز شهادت شهدایکه با چ   –روز دانشجو    –آذر    16آیت اهلل رئیسی احتماال همزمان با روز  

 مصادف شده است، به شهر شیراز سفر کرده و در یک دانشگاه این شهر سخنرانی می کند.  

 ثبت نام فیلم های خارجی و داخلی برای شرکت در جشنواره فیلم فجر 

 ند. لم فجر ثبت نام کرده افیلم خارجی برای حضور در جشنواره فی 100فیلم داخلی و بیش از  50تاکنون 

 برخی از کارشناسان با اشاره به رفتار هنجار شکنانه برخی از سلبریتی ها نسبت به برگزاری این جشنواره هشدار داده اند. 
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 افزایش روند فروش محصوالت شرکت میهن پس از انتشار کلیپی قابل تامل  

میهن و درخواست کارگران این شرکت برای خرید محصوالت میهن، روند   انتشار کلیپی از شرکت  به گفته برخی از کارشناسان در پی

   فروش محصوالت این کارخانه افزایشی شده است.

 فشار دولت به بذرپاش برای پذیرش مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی 

اما دولت به وی فشار   و شهرسازی تردید دارد.روایت دیگری حاکی است که مهرداد بذرپاش نسبت به پذیرش مسئولیت وزارت راه 

سنگینی را وارد می کند. برخی از نزدیکان دولت در تماس با بذرپاش به وی گفته اند که نامه معرفی شما به مجلس آماده شده 

مه ششم دولت است. وی در تماسی با اسماعیلی مسئول دفتر رئیس جمهوری از وی خواسته تا نسبت به فعال دست نگهدارند تا برنا

 رائه شود و بعد از آن اقدام صورت گیرد.  به مجلس ا

 معاونان وزارت راه و شهرسازی هم در جلساتی برای تنظیم برنامه بذرپاش به مجلس به وی مشاوره می دهند. 

 احتمال تغییر نظر دولت نسبت به معرفی بذرپاش به مجلس  

 د بذرپاش به عنوان وزیر راه و شهرسازی خبر داده اند.  برای معرفی مهردا ۹0ه برخی از کارشناسان از احتمال انصراف دولت در دقیق

 اقدام پیشدستانه مدیرعامل بورس برای فرار از برکناری  

به گفته برخی از کارشناسان، عشقی مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار پس از اطالع از نظر منفی شورای عالی بورس نسبت به  

 آن ها در یک حرکت پیشدستانه اقدام به استعفا کرده بود.  قطعیت برکناری از سوی عملکرد خود و 

 گفتنی است که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی مانع از برکناری وی از سمت خود شده است. 

 استان به خاطر کمبود آب   3احتمال شکل گیری تجمعات در 

ر استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری و اصفهان به دلیل  ی تجمعات و اعتراضات دبرخی از کارشناسان از احتمال شکل گیر 

 کم آبی خبر می دهند.  

 درصد مردم معتقدند که وضعیت معیشتی رو به اصالح و بهبود نیست ۷0

 بهبودی نیست. اقتصادی آن ها رو به   –درصد مردم معتقدند که وضعیت معیشتی  70نتایج چندین نظرسنجی نشان می دهد که 

 ذرپاش به عنوان وزیر جدید راه و شهرسازی قطعی استمعرفی ب

 دانند.برخی از اعضای دفتر رئیس جمهوری وکمیسیون عمران معرفی مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر جدید راه و شهرسازی را قطعی می

 کند بذرپاش برای وزارت راه تیم خود را به خط می

رایزنی های برای تشکیل تی  مهرداد بذرپاش  را  آغاز کرده است.خود  راه و شهرسازی  به    م کاری در وزارت  سفارش یک عالم دینی 

 بذرپاش برای عدم عافیت طلبی در دنیا

مهرداد بذرپاش گفته که برای رایزنی درباره پذیرش مسئولیت وزارت راه و شهرسازی با یک عالمی گفت وگو کردم که او گفت شما 

   نم .ن هم عافیت طلیی نمی کعافیت طلبی نکنید. م

 قالیباف از خروج بذرپاش از دیوان محاسبات  طرفداران استقبال 

محمد باقر قالیباف که تمایلی به حضور مهرداد بذرپاش در دیوان محاسبات ندارد، از پیشنهاد وزارت وی استقبال کرده    طرفداران

 است. 

 

  

 ی اخبار اقتصاد



 

67        

 

 

 

 اول آذرماه هفته منتهی به  رصد چهره ها

 رهبر انقالب  .1

صحنه گردانان اصلی اغتشاشات اخیر که نتوانستند مردم را به  در دیدار مردم اصفهان با ایشان گفتند:  اهلل خامنه ای رهبر انقالب  آیت

واهد شد و ملت با تنفر روزافزون از آنها با اغتشاشات جمع خها، مسئوالن را خسته کنند اما صحنه بیاورند درصددند با ادامه شرارت

 .تر، به کار و تالش و پیشرفت ادامه خواهد دادنیروی بیشتر و روحیه تازه

در این سالها هرگاه صدای قدرتمندِی جمهوری اسالمی بلندتر بوده است، تالش دشمن برای پنجه زدن به ایشان همچنین گفتند:  

 .ده استنظام اسالمی بیشتر ش

فرمودند:  رهبران  تالشقالب  این  همه  وجود  ترور  با  تحریم،  همچون  مشکالتی  البته  ماندند،  ناکام  مجموع  در  ملت  دشمنان  ها، 

بکارگیری انواع شگردهای سیاسی و امنیتی و دادن رشوه به عده ای در داخل برای حرف زدن علیه جمهوری ای،  دانشمندان هسته

 .ت ملت ایران را متوقف کنندنتوانستند حرک اسالمی، بوجود آوردند ولی

 

 آیت اهلل رئیسی  .2

 ی ایاز خواص در قضا  یلیعمل نکردند، خ  شانفهیبه وظ  ریاخ  یایدر قضا  هایلی خآیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور گفت:  

 . دادندیانجام م دیکه باانجام ندادند  یافکار عموم  ری خودشان را در تنو یو انقالب یاخالق  ،یشرع ،یقانون فهیمردود شدند، وظ ر یاخ

 .  میترسیم یجوساز ز ا ندی گویم د،یکنینم انیمردم ب یرا برا  قیچرا حقا پرسندیافراد م ن یاز ا یوقتوی همچنین گفته؛  

رصد   نند،ی بب  گرانید  نکهیقبل از ا   ند،ی کند؛ بب  یشناساست که در زمان خودش زمان  نیمنتخب بودن در ارئیس جمهور گفته است:  

از ا کند، ق   نکه یا   یعن ی   یاست، نخبگ  نیبه ا   یرصد کنند، دشمن را بشناسد و در زمان خودش هشدار دهد، نخبگ   گرانید   نکهیبل 

 را رصد کند. طیو شرا  ی نیزبیو ت یباندهید

 

 کیان پیرفلک  .3

یک منبع آگاه   ک کشته شده در ایذه که توسط اغتشاشگران به شهادت رسیده است. اما، بی بی سی به نقل از کیان پیرفلک کود

  . بندند یشامل او، برادر و پدر و مادرش در خودرو خود بودند که ماموران خودرو را به رگبار م  رفلکی خانواده پمدعی شده است که  

 کشته شد.  اشهی گلوله به ر  کیبود و با شل یی کالس سوم ابتدا انیک

رده و او  اصابت ک  انیپدر ک  رفلک،یپ  ثمیلوله هم به کمر مسه گبی بی سی در ادامه به نقل از همان منبع آگاه مدعی شده است که  

 است. یبستر  مارستانیدر ب

 

 راد یی مول   نبیز  .4

ساز منتشر کرده و نوشته است: دست  یهایباز با اسباب  انیک  یعلم  ی از باز   ی کوتاه  یویدیو مادر کیان پیرفلک    رادییموال  نب یز 

 «  داااا رود قشنگم  یبش کیمهندس روبات ی خوایم یواسه اون روز که گفت  رمیواسه ارزوهات بم رمی»بم

 وی همچنین در مراسم تشییع پسرش شعری موهن علیه رهبر انقالب خواند.

 

 خبرساز هفته  یچهره ها
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 یحیی گل محمدی   .5

 احضار شده است.  یانضباط تهیبه کم حمایت ازاغتشاشات  لیبه دل سیفوتبال پرسپول م یت ی سرمرب ،یگل محمد ییحی

 

 سردار غالمرضا سلیمانی  .6

 ۹00از    ش یو ب  یهزار گروه جهاد  ۴2از    ش یبغالمرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نشست خبری خود گفت:  سردار  

 .کنندیشرکت م جی هفته بس یهاشیمختلف در رزما یهاهزار نفر در استان

 

 سردار محمد پاکپور  .7

زمینی سپاه گفت:   نیروی  فرمانده  پاکپور  و محلسردار محمد  مقرها  گروهک تجز   یاهامروز  به  آزاد  طلبهی متعلق   ی پاک )حزب 

و    قی دق  یهاشمال غرب کشور نقش داشته است با موشک  ر یاخ  یهایاز اغتشاشات و ناآرام  یبانیو  پشت  تیکردستان( که  در حما

 دم شدند. زن مورد هدف قرار گرفتند و منهنقطه

شمال عراق تا خلع سالح    میدر اقل  ی رانیضد ا   طلبهی تجز   یستیترور   یهاگروهک  هیسپاه عل  ینیزم  یروین  اتیعملوی ادامه داد:  

 ادامه دارد. هاستیترور 

 

 جواد نکونام  .8

ملی پوش سابق تیم ملی دعوت فیفا برای حضور در قطر را رد کرد. این در حالی است که پیش از این علی دایی هم   جواد نکونام

 چنین اقدامی انجام داده بود. 

 

 سردار قاآنی  .9

 به عراق سفر کرد و با مقامات این کشور دیدار کرد. 2آنی فرمانده نیروی قدس سپاه یک روز پس از عملیات ربیع سردار قا

 

 ی م یکر   یعل  .10

  ی من مسائل  ی را رد کرد و نوشت: »در حال حاضر برا  کیاز نزد  یجام جهان  یتماشا  یفوتبال قطر برا  ونیدعوت فدراس  یمیکر   یعل

 آنها باشم.« یدر کنار هموطنانم و صدا خواهمیتر از فوتبال وجود دارد و م مهم

 

 دونالد ترامپ  .11

 ثبت نام کرده است.  202۴سال  یجمهور  استیدر انتخابات ر  یزدنام  یبرادونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا 

آنکه   یگفت: براو    اعالم کرد که وارد رقابت ها خواهد شد  دایخود در فلور   یشخص   یالی در و  یسخنان  انیترامپ سه شنبه شب در جر 

  یمتحده اعالم م  االتیا  یجمهور   استیانتخابات ر   یخود را برا  یامشب نامزد  م،یرا دوباره به عظمت و شکوه سابق برگردان  کایآمر 

که    کالیچپ راد  ینشده. ما دمکرات ها  دهید   ی... چنان مبارزه خواهم کرد که قبال از کس202۴از حاال تا روز انتخابات    ن یبنابرا  کنم.

 داد. میکنند شکست خواه رانیدارند کشور ما را از داخل و یسع
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 ان ی عبدالله   ر یام  ن یحس  .12

ر   هاییکایآمر :  گفت  ی اسالم  یامور خارجه جمهور   ری وز   ان،یعبدالله  ر یام  نیحس م  اکارانه یواقعا  به طور مستمر کنندیبرخورد  ما   .

 است.  ساعت قبل انجام شده ۷2 کایآمر  با امیتبادل پ نیآخر  شود،یتبادل م  ییکایبا طرف آمر  هامانامیپ

به    اکارانهیر   یرابرت مال  یکه درباره برجام شتاب دارند اما آقا  دهندیم  امیخارجه به ما پ  یوزرا  یبرخ   ق یاز طر   کایآمر وی افزود:  

فشار کنند تا از خطوط اعمال    خواهندیم  ابان،یدر اغتشاشات و کف خ  یکاتیبا تحر   کایآمر .  ستیما ن  تیبرجام اولو  دیگویها مرسانه

 .میقرمز عبور کن

 

 حسن اسدی زیدآبادی  .13

 صبح امروز توسط سازمان اطالعات سپاه بازداشت شد.  یاسیفعال س نیا ،یادآبادیز  یبه گفته همسر حسن اسد

تو  یخلف  عاطفه دستگ  ترش ییدر  به هنگام  اطالعات سپاه  ماموران  که  وسا  یر ینوشت  »تمام  ن  اش«یکیالکترون  لیاو   ف یتوق  ز یرا 

 اند.کرده

 است.  یدادگستر  ل یحقوقدان و وک ،یدآبادیز  یاسد یآقا

 

 پرویز برومند  .14

 وتبال و استقالل در جریان اغتشاشات اخیر دستگیر شد. ف یمل میبان سابق تدروازهپرویز برومند، 

 

 د یعبدالحم   یمولو  .15

و    ستانیبه استان س  یاخامنه  یعل  یاعزام  اتیامام جمعه اهل سنت زاهدان، از ه  د،یعبدالحم  یمنتسب به مولو  یحساب کاربر 

 بلوچستان انتقاد کرد. 

  حادثه  تیمحکوم  ها،تیواقع  دنید یرهبر   یاعزام  ئتیمنتشر شده، آمده است: انتظار از ه  یحساب کاربر   نیکه توسط ا  یتییتو  در

 و ارعاب مظلوم.  دیه تهدحادثه و احقاق حق بود، ن نی ا دگانیدبیشهدا و آس یهااز خانواده یی زاهدان، دلجو جمعه

در  دان، هیاتی به ریاست حجت االسالم حاج علی اکبری نماینده ویژه رهبر انقالب در سفر به زاهدان گفته بود:  در پی حوادث زاه

پاسخگو  د یبا اندختهیدشمن ر  ابیآب به آس کنندهکینامناسب و تحر  ی هایزدن و سخنران تیکه با توئ یاستان کسان ر یحوادث اخ

 ند. باش

نوشته است    یتییدر تو. وی  و ارعاب  دیبود نه تهد  ییدلجو  یرهبر   ی اعزام  ئتیانتظار از هدر جایی دیگر گفته است؛    وی همچنین

همچنین گفته    دیعبدالحم  ی مولو  زاهدان« بود.  نیجمعه خون  تیجنا  تیمحکوم  ها،تیواقع  دنید  ی رهبر   یاعزام  ئتی»انتظار از ه

و ارعاب مظلوم«   د یبه »تهد  اتیه  نیحادثه و احقاق حق«، ا   ن یا  دگانیدبیشهدا و آس  یهاادهاز خانو  یی»دلجو  یبه جا  است؛ 

 متوسل شده است. 

 خواهند.  یجستجو کنند که مردم چه م دیو عدالت وجود دارد و مقامات با یدر کشور مشکل آزادمولوی عبدالحمید گفته است: 

 

 ی محسن چاوش  .16

 ی جهانبا با کاروان فوتبال در جام   یهمکار   چگونهیاست و ه  یمیفارس« گفته که قد  جی »خل  در مورد ترانه، خواننده  یمحسن چاوش

، ارگان، نهاد و... حق استفاده از آثارم را ندارد. فوتبال و ملحقاتش،  رسانه  چ ی که ه  کنمیم  دیتاکوی در توئیتر خود نوشت:  در قطر ندارد.

 .ندارد تیاهم  میبرا  یاروزها ذره نیکه ا  ستیز یتنها چ
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 احمد وحیدی   .17

  در اغتشاشات اخیر»مرتبط با داعش«    یفرانسه« و اشخاص  یاز »دستگاه اطالعات  یگفته است که افراداحمد وحیدی وزیر کشور  

هستند   هییقوه قضا  اریدر اختو    داشتند  یادینقش ز   یشدند که برخ  ر یدستگ  گرید  یهاتیاز مل  یدر اغتشاشات افراد  شده اند.  ریدستگ

 انون با آنها برخورد شود. تا طبق ق

مرتبط    یهادستگاه  ندگانیمتشکل از نما  ته یکم  نیخبر داد و گفت: ا   ر یاخ  یهایدرباره ناآرام  قیتحق  ته یکم  ل یاز تشک  وزیر کشور

 شده است.  لیحقوقدان، در وزارت کشور تشک کی تی با محور  هایدولت ریو غ یدولت

 

 ی الرحمن کوه فضل   یمولو  .18

  آباد لیدر زندان وک  یالرحمن کوهفضل  یاند که مولوگزارش داده  کنندیرا منتشر م  رانیا   نینشمناطق بلوچ  یکه خبرها  ییهارسانه

 طبق ادعاهای منابع بلوچ، این اعتصاب به دلیل عدم موافقت با آزادی وی انجام شده است.   مشهد دست به اعتصاب غذا زده است.

 

 ایمان صفا  .19

 ی آرزو یمل میت یو برا دیبگذار  یاستور  کیامروز زنگ زدند و گفتند که توری اینستاگرام خود نوشت: در اس یرانیا  گریصفا، باز  مانیا

متعلق به مردم است، پس    یمل   م یت  نی اگر ا  . میدهیتومان هم م  ونیل یاز فوتبال دارند.  ی تر مهم  یهامردم دغدغه  . ده م دیکن  تیموفق

   د؟یکنیپول پرداخت م  تشانیموفق یآرزو یچرا برا

 

 تحریم مسئولن و خبرنگاران صداوسیما  .20

 کرده است.  می تحر  را  رانی ا  یاسالم  یجمهور  یمایاز کارکنان سازمان صدا و س  نفر 6 کا،یآمر  یدار وزارت خزانه

معاون    ،یبرمهان  محسن ا،  میصدا و س  یمرز معاون برون  ،ینوروز   احمد،  مایسازمان صدا و س  سیرئ  ،یجبل  مانیپاسامی عبارتند از؛  

 مایپور، خبرنگار صدا و س حیذب  ساداتآمنهو  مایخبرنگار صدا و س  ،یرضوان یعل ، یویت پرس رانیاز مد  ،یپورانور  وسفی، مایس

 

 ی باقر   م ی کر  .21

شماها را نگران و    نقدریا   ز یبا مردم عز   یهمدرد  ی برا  یچرا گذاشتن پستنوشت:    نستاگرامش ی در ا، بازیکن سابق تیم ملی  یباقر   میکر 

   .میچون از خود مردم هست میکنار مردم باش میدار  فه یسخت من و امثال من وظ یروزها نیا رکند؟دیآشفته م

 

 ی دآباد ی احمد ز .22

خود را   دیمتهم شده و ظرف پنج روز با  ب«یدر کانال تلگرامش نوشته که به »نشر اکاذروزنامه نگار و فعال سیاسی    یدآبادیاحمد ز 

 دیگر قصد فعالیت سیاسی ندارد. عالم کرد که او همچنین ا  کند. یرسانه معرف یبه دادسرا

 

 محسن رضایی  .23

 عامل این جنایت در مرز ماکو خبر داد.  3محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور در مراسم تشییع شهدای ایذه از بازداشت 
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  ن یدر مقابل مردم ا  ذهیه و در ا آورد  ذه یرا به ا  ی ستیحادثه ترور   نیا   تکاریتقاضا دارم افراد جنا  ییاز مسئوالن قضاوی گفته است؛  

 شهرستان مجازات و محاکمه بشوند. 

 

 ی حق   الری آ  .24

دختر جوان تبریزی که ضد انقالب ادعا می کرد توسط نیروهای امنیتی کشته شده است که پس از انتشار فیلم دوربین   ی حق  الریآ

خود در محل گودبرداری شده کنار برج شهران  ته و  های مداربسته مشخص شد که مرگ او هیچ ارتباطی به نیروهای امنیتی نداش

 تبریز سقوط کرده است. 

 

 آیت اهلل علم الهدی  .25

کشف حجاب   کایآمر   تیرضا   یو برا  دارندیاز سر برم  یهم که روسر   ییها نیاآیت اهلل علم الهدی امام جمعه مشهد گفته است؛  

که عفت خود را رها   دیهست  یراض  ای . آکندیمرداد نگاه م  28  یکودتا  یهایبه آنان به چشم همان روسپ  کایبدانند که آمر   کنند،یم

 د؟ یایخوشش ب کایتا آمر  دیکن

 

 علی کریمی  .26

به خروج علی کریمی از  علی کریمی بازیکن اسبق تیم ملی این هفته در تیزر مصاحبه خود به موارد مهمی اشاره کرد. در این مصاحبه  

 اشاره شده است.   امارات

 

 زاده   عبداهلل رمضان  .27

 .دی! بس کنبازدیرنگ م انیمادر ک ت یدر مقابل روا یرسم تی روا اصالحات گفته است:  دولت یزاده، سخنگو عبداهلل رمضان

 

 حمیدرضا روحی  .28

 در بسیج منتشر کرد. ساله که در اغتشاشات کشته شد. خبرگزاری فارس اسنادی از دوره آموزشی وی  19حمیدرضا روحی جوان 

 

 عادل فردوسی پور  .29

پس  وی گفته است؛    است. رفتهیرا نپذ  یجام جهان  یهایباز گزارش  شنهادیپل فردوسی پور گزارشگر ورزشی مدعی شده است که عاد

در ماتم و اندوه فرزندان خود نشسته،   زی عز   ران ی که ا  یرا گزارش کن. در دوران  یگفتند جام جهان  ت،ی به چهار سال ممنوع  کیاز نزد 

 است.  تریدنیشن یی مردم از هر صدا یصدا
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 اند بازداشت شده یخارج ۴۰  رانی ا ر ی اعتراضات اخ ان یدر جر د یگویم هیقوه قضائ

 .اندبازداشت شده رانیدر ا  یاعتراضات ضد حکومت انیدر جر  یتبعه خارج  ۴0  دیگویم هیقوه قضائ یسخنگوی بی سی: ب

 ا ی»مرتبط با داعش«    یفرانسه« و اشخاص  یاز »دستگاه اطالعات  یگفته است که افراد  ران،ی کشور ا  ر ی وز   ،یدیاحمد وح  نیاز ا   شیپ

 .شده اند ریدستگ  رانی در ا ریدر اعتراضات اخ یسالم گروه موسوم به دولت ا

 کرده است   ت ینوه اش از من شکا   یسمون ی س  ان ی سر جر   باف ی نوباوه: قال  

به دادگاه مراجعه   ی روز آت 5شده که اگر تا  دیبه من ابالغ شده که در آن ق بیبه دادگاه با اتهام نشر اکاذ ی اهی امروز احضار جماران: 

 .و بازداشت خواهم شد شودیم نکنم، حکم جلب من صادر

  .دانمیم  یندگینما  فیوظا  یحقوق مردم و در راستا  تیحفظ رعا   یاند را برا کرده  تینسبت به آن اعالم شکا  بافیقال  یکه آقا  یاقدام

هم  ارائه خوا یبه همراه عکس و مدرک کاف بافیخانواده قال  یخارج یسفرها در خصوص  یشتر یاگر ضرورت داشته باشد، اطالعات ب

 سنایداد./ ا

 «از »نوباوه   باف«ی »قال  ت یدرباره شکا   ندگانینظارت بر رفتار نما   ئت ی ه   ی سخنگو   حاتیتوض  

  ن ینسبت داده بود ؛ در ا  بافیرا نسبت به قال  یرا منتشر کرده و اتهامات   یتیاست که نوباوه توئ  نیا   هی : اصل قضیغضنفرآبادجماران:  

 نه؟  ایبوده   یندگینما فیوظا یاظهارات نوباوه در راستا  نیا ایتعالم کرد که آاس ئتیمطرح شد و دادگاه از ه یت یخصوص شکا

  یندگینما  ف یوظا  یمطرح کردند، در راستا  تیکه نوباوه در توئ  یکه اتهامات  دیرس  جهینت  نیبه ا  ندگانینظارت بر رفتار نما  ئتیه

 سنایاه است./ اانجام شده با دادگ تیدرباره شکا یر یگ می تصم  زیبه بعد ن نینبوده و از ا 

   دی ببر  هی " را به حاشم ی توان ی " و "نمشود ی که معتقدند "نم  رانى ی : مد ی س ی رئ  

افراد    نی . اکنندی" را تکرار مشودی در ادارات هستند که مدام واژه "نم  یها: افراد استان  یعالیاجالس شورا  نیازدهمیدر    جمهورسیئر

 باز شود ر یادامه مس  یتا راه برا رندیقرار گ هیبا حفظ احترام در حاش

 باشد ییگشاکار، تالش و گره هیبا روح ی رانی کارمندان و مد اریدر اخت دیبا شرفتیپ  ریمتن و مس

 تالش و تحول ندارند ه یجا هستند که روحدر آن یافراد مینیبیوجود دارد، م یکلمش میهر کجا حس کرد 

 داد؟   یرأ   ی س ینفر به رئ   ونی ل ی م  ۱۸  دی گو  ی م  ی چه کس 

جز    یداد؟ کس   یرأ  یس ینفر به رئ  ونی لیم  1۸  دیگو   یم  ی: چه کس 1۴00استاد دانشگاه تهران در مورد انتخابات    ،یارمک  دگاهیدجماران: 

 !نبود یسیرئ

 ون یلی م  18و    م یکن  ی کنترلش م  م،یآور   یفشار م   م،یبند  یدانشگاه تهران به جماران گفت: جامعه را م  یاستاد برجسته جامعه شناس

 آورد؟  ینژاد دوره اول روز اول مگر چقدر رأ ی. احمددهند ی م یرأ یسیبه رئ

 ی. وقتستین یطور  نیافتد. مسائل انتخابات که ا   یاتفاق م  نیا د،یزن یو همه را م  دیکن یهمه را دزد م دیکن ی شروع م یبعد وقت

 .جامعه به رقابت بپردازند  کیدموکرات ندگانیاست که نما یر یانتخابات قابل اندازه گ یرأ

شان را    ی ندگیگردند و نما  یدارند و مستمرا به جامعه بر م  یندگیبحث را دارند و از جامعه نما  نیکه حوصله ا  یی روه هااحزاب و گ

 .کنند ی م دیرا با جامعه تمد شانیها  یندگیمستمرا نما ایکنند. احزاب در دن یم دیتمد

 اخبار سران قوا 
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هم در دست   یهست، قدرت مرکز   ارشیدر اخت  و... دستش هست و  تیپول و قدرت دارد و حوزه امن  دیی گو  یکه شما م  یگفتمان

گفت و گو کند و   یبه طور عال  میگو  ی وجود دارد، اشکال ندارد. من م  ارشیرا هم تصاحب کرده و در اخت  نیزه داز حو  یدارد، بخش

 ./ جماران میاست؛ به بحث بگذار   قگفتمانش صاد نیعناصر ا  یکجا مینیبب

  دانند خود نزد مردم را ب  تی محبوب  زانی مسئولن م 
  ینظرسنج  کیهستند/    ینه مردم راض  ندیگو  یهستند و آنها م  یو عصبان  یمردم ناراض  مییگو  ی: ما میمرعش  نیحسخبرآنالین:  

 رد یمسئوالن قرار بگ اریهم صرفا در اخت  جشیانجام شود، نتا

که به    نهایا   بانی نفر از مردم پشت  نویلیچند ده م  یآمده اند ول  ابانی حزب کارگزاران: امروز درست است که مردم کمتر به خ  رکلیدب

 .هستند ینه مردم راض ندیگو  یهستند و آن ها م  یو عصبان یمردم ناراض مییگو  یهستند.ما م ند،یآ یم ابانیخ

  جادیمنجر به ا   نیدرصد بوده است و هم1.5مان کمتر از    یدرصد و رشد اقتصاد  ستیب  ی نرخ تورم کشور باال  ریسال اخ  ستیدر ب 

 .مردم شده است یکالت براازمش یانباشت

کشور   تیامن  یبحران اعتراضات به وزارت کشور و شورا  تیر یمد  یاست و واگذار   شه یتر از همسابقه  ی مشکالت ب  یامروز گستردگ  

 .را روشن کند فیمشکل دارد مشکلش را حل و تکل یشمخان یبا آقا یسیرئ ی. اگر آقاستیآنان ن تیدر صالح

جنبش   نیمردم در مورد ا  یتمندیرضا زانیدر باره م  ینظرسنج  کیکند،    هیخواهد به موهومات تک  یم   یتا چه زمان  ی اسالم  یجمهور 

 ی مسئوالن و رهبر   اریدر اخت  جیرا مردم بدانند، صرفا نتا  ی نظر سنج  ن یا  جینتا  ستیو مسئوالن سه قوه انجام شود، اصال هم الزم ن

 خود نزد مردم را بدانند.  تیمحبوب زان یمسئوالن م ستین دب نکهیضمن ا   ردیقرار بگ

 د ی جذب نکن   روی مجلس ن   یبدون ضابطه برا   باف ی قال   ی آقا 

 مواجه است یادیاداره مجلس با اشکاالت ز   /دیجذب نکن  رویمجلس ن  یبدون ضابطه برا بافیقال ی: آقاغشیب یاحمدسحام نیوز: 

عمر    ماندهیکه مبادا در مدت باق  میهست  نیا   از همکاران نگران   ی لیگفت: بنده و خ  بافیمجلس خطاب به قال  ت یامن  ونیسیکم  عضو

 .مجلس شود  یبرا یمعضل روهایو تورم ن کیتراف  نیشود و ا ل یتهران تبد  یمجلس خانه ملت هم به سرنوشت شهردار 

 ی س ی رئ   م ی ابراه   ییتوهم دارو 

کند، به صادرکنندگان   دیتولرا    ازشیمورد ن  ی٪ داروها۹5  م یتحت تحر   یکه کشور   ست ین  یرفتنی دشمنان پذ  ی :  برایسیرئسحام نیوز:  

 .شود لی دارو هم تبد

 ی ٪ دارو۹5آن    انیم  دی. شابردیداروها به سر م  ن یتر هفته است کشور در تب کمبود ساده3جمهور خبر دهد که    سی نفر به رئ  کی

  یهم باشد./احسان بداغ کیوتیبیآنت و یسرم نمک یدیتول

 شود ی م  ت یجنگ استکبار هدا  از اتاق  ها ی : ناآرام باف ی قال 

که    هایناآرام  نینوشت: دشمنان جاهل بدانند ا   یامیدر پ  ذهیا  یستی در واکنش به اقدام ترور   یاسالم  یمجلس شورا سیرئانتخاب:  

 .ملت خدشه وارد نخواهد کرد  نیو اراده راسخ ا   مانیدر ا  یاذره   شود،یم  تیسرسپرده آنان هدا  یادیو ا  یجنگ استکبار جهاناز اتاق

 از سکوت خواص در اعتراضات اخیر ایران   انتقاد رئیسی

از   مشهور از آن،  یهاافراد و چهره  ت یو حما  ری اخ  یدر رابطه با اعتراضات سراسر   رانیجمهور ا   سی رئ  ،یسیرئ  میابراهبی بی سی:  

 .سرشناس وابسته به حکومت انتقاد کرد یهاسکوت چهره

 «.مردود شدند ری اخ یایاز آنها »در قضا یل ی ت خکرد و گف ادیافراد با عنوان »خواص«    نیاز ا یسیرئ یآقا

  ی را برا  قی»چرا حقا  پرسندیافراد م  نیاز ا  یرا خطاب قرار داد و گفت وقت  «یاسینخبه س  ،یو گرام   ختهیافراد از جمله »فره  یاو برخ

 «.میترسیم یاز جوساز  ندی گویم د،یکنینم انیمردم ب
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قبل از    ند،یکند؛ بب  یشناساست که در زمان خودش زمان  نیگفت: »منتخب بودن در ا  تیاو با انتقاد از »نخبگان« وابسته به حاکم

است،   نیبه ا   ی رصد کنند، دشمن را بشناسد و در زمان خودش هشدار دهد، نخبگ  گرانید  نکه ی رصد کند، قبل از ا  نند،ی بب  گران ید  نکه ی ا

 «.را رصد کند طی و شرا  ینیزبیو ت  یباندهید  نکهی ا  یعنی  ینخبگ

کردند و سرکوب   تیحما  یاز اعتراضات مردم  یاسیاز هنرمندان، ورزشکاران و فعاالن س  یار یبس  رانی در ا  ری مان شروع اعتراضات اخاز ز

 .اندمعترضان را محکوم کرده

 جلسات مشترک مجلس با دولت و قوه قضائیه برای عبور از مشکالت موجود 

آذر جلسه    13و    ۸  یدر روزها  هیدولت و سپس مجلس با قوه قضائ  مجلس اعالم کرد مجلس با   سهیرئ  اتیه  یسخنگوبی بی سی:  

 .برگزار خواهد کرد یمشترک

 .برون رفت از آن« است یهابه مشکالت و راه یدگیجلسات »رس  نیگفته هدف از ا یموسو نظام

 شت ی مربوط به معموضوعات    ژهیکشور به و  یجلسات چه خواهد بود اما گفته قرار است »مسائل کل  نیا  بیمشخص نکرد ترک  او

 .«ردی گیو تبادل نظر قرار م یمردم مورد بررس

 .است یاسالم یها به مناسبت هفته مجلس شورانشست نیشده ا  گفته

 حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد   دنی شن   یدولت برا ی:  س ی رئ 

و مخالف گوش شنوا دارد،   حرف معترض  دنیشن  یگفته است »دولت برا  رانیا   یاسالم  یجمهور   سی رئ  یسیرئ  میابراهبی بی سی:  

 «.اما اعتراض با آشوب و اغتشاش تفاوت دارد

است و مردم انتظار دارند با آن   یافتگیوگو و هم مانع هر نوع توسعه  در ادامه گفت که »اغتشاش هم مانع گفت  ی سیرئ  م یابراه

 «.برخورد قاطع شود

اعتراضات را    نیبه طور مکرر ا  یتیامن  یحکومت و نهادها  ذرد،گیم  ران ی اداخل    یاز دو ماه از اعتراضات سراسر   شیکه ب  یحال  در

 .دانندیم یخارج ی»اغتشاش و آشوب« و وابسته به کشورها

در   یجار   تیحقوق بشر سازمان ملل متحد وضع  یعال  یایسار یکه روز گذشته کم  شودیمطرح م  یدر حال  یسیرئ  میابراه  اظهارات

 .کرده است فیتوص  «یمنجر شده، »بحران ری نفر در دو ماه اخ 300از  شیرا که به گفته او به کشته شدن ب رانی ا

پا  یاز منابع خبر   یبعض بشر   گاهی مانند  ا  یحقوق  در  فعاالن حقوق بشر  ارگان مجموعه  اعتراضات شمار کشته  ران، ی هرانا،  شدگان 

 .اندالم کردهاع ۴1۹و نهم آبان،  ستیب شنبه کیرا تا روز   ی سراسر 

 است  ی جعل   ه« ی قوه قضائ   سی ب به ر خطا   نده ینما   ۲۲۷نامه  

 ندگان ینفر از نما  22۷  یبا امضا  یاجتماع یهاو شبکه  یمجاز   یدر فضا  یانامه  ر،یمجلس اعالم کرد: در چند ساعت اخ  ی روابط عموم

ا   یاسالم  یمجلس شورا   هیمحترم قوه قضائ  استیر   ،یااژه  نی االسالم والمسلمنامه خطاب به حجت  نیمنتشر شده است که در 

نامه از اساس   نیا   تیشود که ماه  ی بندمحاربه دسته  یهاشده و معاند در زمره پرونده  ری دستگ  دخواسته شده است تا پرونده افرا

 .و دروغ است یجعل 

 

 ادل رئیس شورای ائتالف در نشست استانی جمعیت ایثارگران ظهارات غالمعلی حداد عا

 ده و می بینند دشمنان بیشتر از ما عظمت و شکوه این انقالب را دی

کنید، عضو جمعیت ایثارگران هستید خدمت خواهران و برادران سالم عرض می کنم.از همه شما به سبب تالشی که در راه انقالب می

 اید، تشکر می کنم.  نده نگه داشتهرا ز و با اسم خود ایثارگری
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را با انقالب  آشنا کنم؟ بلکه شما باید ما را با انقالب آشنا   آمدم در فکر بودم که برای شما چه بگویم؟ آیا شماامروز که خدمت شما می

ین شرایط روز و حوادثی که در کنید. به قول امام )ره( شما در وفاداری به انقالب و در ایثارگری برای انقالب سابقه دار هستید. ولی ا

سال تا این جا طی کردیم، داشته باشیم. این که از    43کند که یک تاملی در این راهی که  این دو ماهه اخیر اتفاق افتاده ایجاب می

 این به بعد را چگونه باید طی کنیم؟ این روزها یک موقعیت حساسی برای انقالب است.  

ب را باید از وسعت کار دشمنان انقالب فهمید. ما مثل بازیکنانی هستیم که در میدان بازی حقیقت این است که عظمت این انقال

شان متفاوت کنند شاید ارزیابیمتوجه نیستیم که چه اتفاقی در این انقالب افتاده است؟ آنهایی که بیرون نگاه میکنیم. خودمان  می

 بینند.باشد آنها بیشتر عظمت انقالب و شکوه کار را می

 کدام کشور به استثنای ایران دارای استقالل فکری و سیاسی است؟ 

سال است حدودا که دنیای غرب از نظر نظامی و قدرت مادی   500غییر کرده است. یعنی  دنیا چند قرن است که به نفع دنیای غرب ت 

جای دنیا کمابیش قابل مقایسه با هم   نسبت به بقیه کشورهای جهان دست باال را پیدا کرده است. قرن ها قبل قدرت مردم در همه

ی است. دویست سال طول کشیده بین مسلمانان طول های صلیبی مربوط به قرون وسطهای صلیبی را ببینید. جنگبود.مثال جنگ

لشگرکشی پیروز شدند گاهی  کشیده است.  آنها  لشکرکشی کردند. گاهی  است. مسلمانان هم  گرفته  اروپا صورت  از  های عظیمی 

الدین حسال طول کشیده است. سرانجام هم صال  200ها با همدیگر قابل مقایسه بودند. این جنگ ها  نان پیروز شدند. قدرت مسلما

 ایوبی پیروز شده و آن ها را بیرون ریخته است.  

جنگی مبتنی  های  جنگیدند. اما از وقتی تفنگ، توپ و سالحها همه با شمشیر میهای قرون وسطایی این طور بوده که قدرتجنگ

آمریکا و یک سطح هم    سطح پیدا کرده است.  یک سطح اروپا و بعد هم  2بر دانش و فناوری جدید اختراع شده است، دنیا هم  

ای به نام استعمار تا نیمه قرن بیستم پدیده 16بینید که  از قرن بقیه کشورها هستند. این پدیده منشاء استعمار شده است. شما می

ها مردم بیچاره بومی را می کشتند و ها با کشتی به آفریقا می رفتند و کشتیی طبیعی بوده است.مثال انگلیسخیلی عادی و خیل

 150پیاده نظام انگلیسی وارد آن منطقه شده و آن جا را تصرف می کرد. کشورهای کوچک  و کشورهای بزرگ را تصرف می کردند.  

مراجعه کنید ببینید   19تاریخ و وسعت حاکم بودند. شما به جغرافیای دنیا در قرن ها در این هند به این عظمت با این سال انگلیس

 ور است؟وضع کشورهای استعمارزده چط 

در کتاب در فرانسه با صراحت نوشته شده  بود که این کتاب برای مستعمرات فرانسه طراحی و تدوین شده است. فرانسه در شمال  

 ب شرقی آسیا ویتنام در آفریقا و ... بوده است. آفریقا، تونس، مراکش، الجزایر در جنو

از کشورهای خود به  جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی سبب شد که در شیوه استعمار  را  گری تجدید نظر شود. قبال حاکمان 

کنند. استعمارگری کشورهای مستعمره می بردند که نظارت کنند و منافع آن کشورها را غارت کنند. منافع کشورهای استعمارگر را تامین  

تعمار نو داد. یعنی چکار کردند؟ خیلی عریان بود. ولی بعد از جنگ جهانی دوم این شیوه استعمارگری مکشوف جای خود را به اس

کشورها را به ظاهر مستقل کردند ولی به شرطی که در باطن منفعت استعمار تامین باشد. یعنی گفتند ما بیرون می رویم. شما خود  

و ...   ه باشید، سرود داشته باشید، قانون اساسی داشته باشید. پرچم داشته باشید. در سازمان ملل کرسی داشته باشیدحاکم داشت 

چرخد. یعنی باز این یک ظاهر  این حرف های قشنگ را درست کردند. ولی حقیقت این است که در بر همان پاشنه قرون قبلی می

اهر برای دلخوش کردن عامه مردم است که بگویند مثال ما هم در جام جهانی تیم  است این کشورها همه اسیر هستند. و این ظو

یم انگلیس است. یک تیم آمریکا است. ما در سازمان ملل عضو هستیم. کشورها االن به این ظواهر  داریم. یک تیم ما هستیم. یک ت 

کا و بقیه کشورها همه اسیر است. به ندرت کشورهایی  دلخوش هستند. اما باطنا همان قدرت فائقه دنیای غرب فعال با پیشتازی آمری

عنا و حقیقت خارج شده اند. در همین منطقه خودمان نگاه کنید شما کدام هستند که از این دوگانه استعمار و استعمارزده از نظر م 

 بینید که مستقل باشد و برای خود تصمیم بگیرد؟کشور می

 کر فرو برد خاطره ای که دولتمردان پاکستانی را به ف 

آن سفر آقای سروری هم  یک سفری به پاکستان رفتم. در    -که بنده رئیس مجلس بودم-یک خاطره نقل کنم؛ در زمان مجلس هفتم  

  - که خانه خودش بود -از مقامات آن جا در یک باغ بزرگی    -که رئیس مجلس سنای پاکستان بود-همراه ما بود.یک شبی میزبان ما  

دصد نفر کشوری و لشگری همه گوش تا گوش نشسته بودند. طبق معمول چند نفر قبل از ما سخنرانی  دعوت کرده بود. شاید چن

سخنرانان سناتوری به نام مجاهد حسین بود . او دوست من است و با ما از قبل و بعدش آشنا است. ایشان شیعه  کردند. یکی از  
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مام خمینی نقل کنم.گفت من اوایل جنگ خبرنگار روزنامه خواهم یک خاطره از اهم است. او پشت تریبون رفت و گفت من می

به کردم. گفت من جوانی کردم از امام پرسیدم که امام این انقالب شما چه  جنگ در پاکستان بودم. به ایران رفتم و با امام مصاح

زدند. گرانی شد. اوضاع    ای داشت؟ جنگ شد. مردم کشته شدند. جوانان کشته شدند. مجروح شدند. شهرها خراب شد. موشکفایده

د که امروز برای ایران در تهران تصمیم گرفته به هم ریخت. امام یک نگاهی به من کردند و گفتند فرزندم! فایده این انقالب این بو

 شود. او گفت امام همین جمله را جواب من داد. می

م. این ها هم آدم های سیاسی و کارکشته بودند.همه  ها کردوقتی این سناتور در آن مجلس این حرف را زد من یک نگاه به چهره

شود؟ این حالت را ام کشور در مرکز آن کشور برایش تصمیم گرفته میپرسیدند که در کدسرها را انداختند و گویی از خودشان می

و کلمه یا حرفی  فکر کنید. االن همین سوال این جا مطرح است. شما االن فکر کنید ببینید یک نخست وزیر یک رئیس کشور د

 شود. زند،  ظرف دو ماه طومار حکومتش پیچیده میمی

 ظامات جهان را باطل کرده است گاو شیرده کلید واژه ای است که تمام ن 

خواهم بگویم. وقتی ترامپ می خواست درباره عربستان ببینید! یک حرفی ترامپ زد. این حرف عصاره همه مطالبی است که من می

یرده! گفت گاو ش   -آمریکا تیره نبوده است  بستانی که با امریکا نهایت دوستی را دارد و هیچ وقت روابط عربستان وبا عر  - حرف بزند  

ساله تاریخ استعمار را در خود دارد. یعنی با این گاو شیرده شما باید   500،  400این گاو شیرده یک کلیدواژه است که همه آن حرفهای  

و سازمان ملل و شورای امنیت و قوانین و قراردادها و شعارها و ... همه باطل است. یعنی دنیای بفهمید تمام این نظامات جدید  

کند. این وضعیت دنیای امروز است. حرف زیاد است. مجالس زیاد  ه دنیای غیر غربی به چشم گاو شیرده نگاه میغرب همچنان ب

و ...    20و    19واقعیت روح قضیه،  همان روح استعمارگری قرن  ها زیاده است. کتاب زیاد است. درس زیاد است.اما  است. کنگره

ستقل هستند. ولی وضعیت همان است. یعنی این گاو شیرده فقط عربستان است منتها در یک پوشش ظاهری که همه فکر کنند م

 یان دنیای ماست. سعودی نیست. یعنی همه دنیا باید گاو شیرده دنیای غرب به سرگردگی آمریکا باشند. این واقعیت تلخ عر 

 انقالب اسالمی تمام معادلت استعمار قدیم و جدید را به هم زده است 

ا، یک کشور جرات کرده به این سلطه شوم نه بگوید. آن هم جمهوری اسالمی ایران است. مردم این کشور به  بنابراین در این دنی

و ایمان و اخالص این مرد بزرگ انقالب کرده و این زنجیر را پاره  برکت انقالب اسالمی،  به برکت رهبری امام و توکل و تقوا و عرفان

ت. این یک اتفاق ساده نیست. این یک کودتا نیست که شما فکر کنید در یک کشوری مثال  کرده است. این نامعادله را به هم زده اس

ومت عوض شود. از این چیزها در کشورهای هایشان کاخ رئیس جمهوری قبلی را بمباران کنند و فردا حکافسر نیروی هوایی با جت  4

 د.کوچک الی ماشاءاهلل اتفاق افتاده و خواهد افتاد و هیچ اهمیتی ندار

اما در این کشور یک اتفاق بزرگی افتاده است. یعنی یک کشوری آمده با یک فرهنگ متفاوتی، با یک جهان بینی مستقلی، با یک  

خواهیم خود برای خود تصمیم بگیریم. این بزرگترین گناه  خود را داشته باشیم.ما میخواهیم زندگی  های متفاوتی گفته ما میروش

 ست. زیرا این سرود یاد مستان دادن است .این الگو برای بقیه کشورها است.از نگاه نظام سلطه غرب ا

 سناریوها و توطئه های متعدد دشمن علیه انقالب ناکارآمد بوده است 

ماه دیگر کار این ها تمام است. بنده اول انقالب در دولت بازرگان به توصیه شهید   3ماه دیگر    2ند  گفت آن وقت اول انقالب می 

ماه دیگر    6ماه دیگر کار این ها تمام شد.  3گفتند  رسید که میاون وزیر ارشاد بودم. این خبرهای خارجی دست ما میمطهری مع

ال و نیم قبل از شروع جنگ از کردستان از خوزستان از ترکمن صحرا چه  تمام است که نشد. یادتان است چه کارهایی کردند؟ یک س

 را به مردم و کشور تحمیل کردند.   سال جنگ 8غوغایی بود؟ چون فایده نکرد 

های به ظاهر سیاسی وقتی دیدند که جنگ هم نتوانست این انقالب را سرنگون کند، به سراغ تحریم رفتند. درصدد ایجاد یک جریان

الب سر جای خود بینند که انق کنند، میگرا افتادند که جاده را برای آن ها باز کند. انواع و اقسام کارها و هر کاری که میولی غرب

ترین  گویند فلج کنندهسال اخیر وضع کردند بدتر نیست. خودشان می10کند. دیگر از این تحریم هایی که  است و رشد خود را می

بینند که نیروهای وفادار و متمایل به آنها که  رود و بعد میبینند که انقالب راه خود را میلی میتحریم های تاریخ بوده است. و

 شود.  ند راه را برای آنها باز کنند، از سوی مردم پس زده میتوان می
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در انتخابات مجلس  زنند که شورای نگهبان چه کار کرد؟ خوب باید گفت که شورای نگهبان  البته برخی  یک حرف های بیهوده ای می

دند چرا رای نیاوردند؟ در انتخابات مجلس دهم نفر از شما را هم تایید کرد. آنهایی که تایید ش  10نفر از شما را رد کرد    10،  98در سال  

ن ها را هزار رای آورد؟ مردم به این ها رای ندادند. ای  70هزار  رای آورده بود اما چرا در دوره جدید مجلس    200میلیون و    1فردی  

 ها را سر نظارت استصوابی و شورای نگهبان شکستند. خواهند اما آن ها همه کاسه و کوزهنمی

امپ شهید سلیمانی را شهید کرد، آن مردمی که در همه ایران به صورت خودجوش پیکر شهید سلیمانی را تشییع کردند در وقتی تر 

دی انتخاب شد.    13بات ما هم سه ماه بعد از شهادت شهید سلیمانی بود. آن  واقع به تمام جریانات غربگرای داخلی نه گفتند. انتخا

 انتخابات دو اسفند بود.  

 سالمی یک واقعیت انکار ناپذیر دنیا و منطقه شده است انقالب ا 

اره  بیند که یک مجلسی، یک دولتی و یک قوه قضائیه هماهنگ با هم و همسو با رهبری سر کار آمده است. دوبدشمن اکنون می

کردیم، یک روز تشییع جنازه  میرا باید یادتان باشد. ما یک روز کار    60باز می گرداند. شما تابستان سال    60اوضاع را به تابستان سال  

های تهران به جان مردم افتاده بودند. در جبهه هم که معلوم بود. یعنی چه سال داشتیم. اصال کارمان این بود. منافقین در خیابان

اهلل مدنی های بزرگ انقالب امثال شهید چمران و امام جمعه های بزرگ مانند شهید قدوسی، شهید آیتما گذراندیم. چهره  سختی را 

 ترور شدند. 60و ... در تابستان 

ریان، بینند این انقالب نه تنها در داخل از بین نرفت بلکه یک جاالن کشور در این دو ماه به همان روزها بازگشته است. این ها می

َما ده کند و بگوید  دیگر  یک واقعیت انکارناپذیر در دنیا و منطقه شده است. یعنی در منطقه دیگر این که آمریکا یک چیزی را ارا ِإنَّ

َلُه ُكْن َفَيُكوُن  َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل  خود را به بیروت خواست  سال گذشته وقتی می  40افتد. این اسرائیل در  این اتفاق نمی  َأْمُرُه ِإَذا 

روز جنگیدند    33نطقه اتفاقی افتاد که  کرد. اما به برکت انقالب اسالمی در مآمد و بیروت را تصرف میبرساند دو ساعته از مرز می

 نتوانستند خود را از مرز به آن رودخانه و نهر برسانند.

زنیم.  گاه کنید همین االن ناو جنگی اسرائیل را ما میگفت که نکرد و جمعیت نشسته بودند. ناگهانسید حسن نصراهلل سخنرانی می

ناو جنگی  اهلل چگجمعیت روی صفحه تلویزیون دیدند که موشک حزب را مردم جهان    80ونه  را پودر کرد. این ها  میلیون دالری 

 بینند. آن ها می دانند که این ها شعار نیست. این اتفاقات در منطقه افتاده است. می

گفتند    کند و باید بشار اسد بماند. آن هاای داشتند؟ رهبری فرمودند که در سوریه مسائل با جاهای دیگر فرق میامهدر سوریه چه برن

 گفت بشار باید بماند.  که بشار باید برود. اما انقالب اسالمی ایران می

نستان ببینید. یعنی انقالب در منطقه با یک واقعیت لبنان را ببینید. عراق را ببینید. یمن را ببینید. وضع افتضاح آمریکایی ها را در افغا

 مبدل شده است.

 در ایران    کشور برای ایجاد آشوب  47تمرکز اطالعاتی 

که هم ظرفیت جنسیتی داشت، هم ظرفیت قومیتی داشت،   –ای آن هم فوت این خانم  ای، یک بهانهحاال در ایران درباره یک قضیه

ها آمدند. به تصور این که مثل انقالب وقتی یک عده راه بیفتند مردم هم زیر  ای به خیابانهطراحی کردند. یک عد  - هم جوان بود  

سال است گلوی این ملت را فشار دادیم همه ناراحت هستند.   10  -یعنی دشمنان  –و سختی ها به ستوه آمدند. ما    بار فشار گرانی 

ازدواج مشکل شده است. کاسب در فشار اجوان راه میها بیکار هستند.  بنابراین یکی  افتند. ست.  راه می  افتد و همه دنبال او 

نقطه و  خیابان را آتش زدند. افرادی را کشتند. شعار   5قسمت شدند و    5آمدند مثال  نفر    200نفر،    100نفر،    50تصورشان این بود.  

دروغ و راست چیزهایی را پخش کردند تا   هاها و ماهوارههایی نوشتند. شبکه های  ایران اینترنشنال بی بی سی و همه این شبکه

نجام دادند. یک وقت در پلی تکنیک این حرف ها را زدند.  ملت را تحریک کنند. یک وقت در دانشگاه صنعتی شریف این تندروی را ا

 افتد.فاقی میهزار نفر مردم بیایند بیرون و مثال مثل انقالب یک ات 200یک وقت در زندان اوین آن برنامه را طراحی کردند.بعد 

ها راه نیفتادند. از آن طرف آن ها دیدند کنند اما دنبال این نفر بیشتر نشد. مردم آن ها را نگاه می  400اما دیدند که این جمعیت از 

  13ی  اش راهپیمای هزار نفربه خیابان می آیند. نمونه  400کند که مردم به خیابان بیایید حداقل  که هر وقت رادیو تلویزیون اعالم می

چه زمانی دیده بودید که  آبان مراسم داریم،    13و چند سالی که النه جاسوسی تسخیر شده و    40آبان را  مالحظه کنید. شما در این  

 از اول طالقانی تا آخر طالقانی جمعیت پر باشد؟ کی دیده بودید؟ 
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ال همین گروه های فالن این جا آنجا کارهای آن ها دیدند که این جمعیت قابل مقایسه نیست. نوع عملیات را تغییر دادند. مث

 صفهان و تهران، انجام دادند.ایذایی و ترور درحرم شاهچراغ یا در خیابان های شهرهای ایذه، ا

میز ایران دارند.    -کنم مستند استاین که من عرض می  –کشور    47خواهم بگویم این مسائل قابل فهم است. دستگاه اطالعاتی  می

فتاده ن کشورها برای مقابله با این انقالب گذاشتند رقمی است که گفتنی نیست. پس بدانید که چه اتفاقی در ایران اای که ایبودجه

 دانید. است؟ و می

 مهمترین وظیفه جبهه انقالب و نیروهای انقالبی چیست؟ 

 من این مقدمه را برای این گفتم که از خودمان بپرسیم وظیفه ما چیست؟  

کنم چندصد تشکل سیاسی ثبت شده داریم؟ چند تشکل سیاسی ثبت شده در وزارت کشور داریم؟ بنده فکر می  در ایران چند حزب

ای دارند. یک عده هم اصولگرا هستند. من سئوالم از خودم که االن در یک عده اصالح طلب هستند. آنها حساب جداگانهداریم.  

واهران این است که وظیفه امروز ما در این شرایط چیست؟ وظایف شرعی  شورای ائتالف یک مسئولیتی دارم و از شما برادران و خ

ف شرعی وارد شدیم. اساس انقالب یک کار خدایی بوده است. مردم برای چه چیزی  ما چیست؟ چون ما در این انقالب با وظای 

به میدان آمدند. االن باید بپرسیم    -که وظیفه ملی هم در دل آن وظیفه شرعی بود  - انقالب کردند؟ یعنی به عنوان یک وظیفه شرعی  

آیی برای این که وظیفه شان را خوب انجام دهند بینیم هیچ کدامشان کارهایی که ما میوظیفه ما چیست؟ این احزاب و تشکل

ندارند. یعنی یک وقت این شورای وحدت درست شده بود. جامعه روحانیت مبارز دو سه سال پیش که بعد از انتخابات مجلس یک  

ا با این ها تالفی افتاد، جامعه روحانیت مبارز دعوت کردند که شورای ائتالف تعطیل شود و در یک جریان دیگری هضم شود. ماخ

ای کشیدیم اگر عیب دارد این را  ای راه افتاده یک کاری شده این را بیایید اصالح کنید. یک جاده بحث داشتیم که یک ماشین ترقه

حزب را دعوت کردند و آمدند.   40کنیم. راه را ببندید؟ بحث زیاد داشتیم. بعد گفتند ما با احزاب کار میخواهید اصالح کنید. چرا می

که از اول    -بردند. یک روزی ما دعوت شدیم دیدیم که گوش تا گوش نشستند. آقای فالن دبیر کل حزب فالن است. ما  می  اسم

مالیدیم آقایان هر چه چشم خود را می  -شناسیم در دولت و ...  فضا بودیم و میخوانیم و در  انقالب االن هفتاد سال است روزنامه می

 نقالبی اسامی مفصل چی از آن در آمد؟شناختیم. اصولگرا و ارا نمی

خواهم بگویم دیگر این که ما هفته ای یک بار دور هم جمع شویم، یک خرده اخبار بشنویم و تحلیل کنیم و حرف بزنیم بعد  بنده می

 ار خودمان برویم ، این جوابگوی شرایط فعلی نیست. این یک واقعیت است. سر ک

 ر صحبت پاک/ بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بودحافظ گفت: راست چون سوسن و گل از اث

را  کردید و من خبر نداشتم. من هم در جای دیگری که هستم همین حرفیعنی حرفی که در دل شما بود قبل از آمدن من بحث می

کند و هم با تلویزیون و یکند. هم اسلحه وارد مزنم که انقالبیون در این شرایطی که یک دنیایی دارد بر ما سیل اسلحه وارد میمی

کند. هم جنگ نظامی میدانی  و هم جنگ ذهنی می کند. در چنین شرایطی ما فقط دلمان را خوش  رادیو رسانه جنگ ادراکی می

ای یک بار دو هم چایی بخوریم و یک مقداری از دولت انتقاد م. آنها موتلفه هستند. آنها چی هستند. هفتهکنیم ما ایثارگران هستی

 م و از استاندار بگوییم آیا این کل انقالب شد؟ کنی

 باید رفتار خود را در شرایط کنونی تغییر دهیم 

گری وارد شده و ایجاب می کند که ما هم تغییر رفتار  امروز شرایط انقالب و کشور مانند گذشته نیست. امروز دشمن با یک شکل دی

مه منتظر انتخابات بودند، کی انتخابات مجلس یا شورای شهر یا ریاست دهیم. تا حاال این تشکل های سیاسی که ما می شناختیم ه

وارد می شود و همه  البته  انتخابات ریاست جمهوری که از سطح تشکل ها خارج است. یک چهره ای    –جمهوری برگزار می شود.  

 رای به او می دهیم.  

 ایم دهه اخیر صرفا دنبال حضور در انتخابات و پیروزی در آن بوده    2طی 

سال است.   23که وارد کار مجلس ششم شدم تا به االن    ۷۸سالی که من در گردونه انتخابات مجلس هستم. از سال    23االن نزدیک  

ک شکلی تجربه داریم و همه دنبال این هستند که تعداد بیشتری از تشکل خود را در  بنده شاهد بوده ام که هر دوره ای ما به ی

دهند. یا در لیست استان ها باشند. یعنی مسئله ما صرفا مسئله انتخابات شده است. در انتخابات لیست نامزدهای تهران قرار  

ست، پیروزی در انتخابات هم یعنی این که تعداد شورای شهر هم همه فکر می کنیم که خدمت به انقالب، پیروزی در انتخابات ا
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َكاُثرُ کَأْلهَ یم،  نیروها و نفرات ما بیشتر باشد. همه تشکل ها با هم دعوا دار  ى ُزْرُتُم اْلَمَقاِبرَ    (1)ُم التَّ نفر هستیم؟   3این که ما چرا     (2)َحتَّ

ید بیشتر عضو داشته باشیم. فالن باید باشد و .... سرخود  ترکیب این شورا یک طوری است،. وقتی رای بگیرند به ضرر می شود، ما با

 آمده است. را به این حرف ها گرم کرده ایم که این وضعیت پیش

 انتظار رهبری از جبهه انقالبی دفاع برای حفظ انقالب است 

که هم و همت تشکل ها روز پیش در خدمت رهبر انقالب بودم. آن چه که من از صحبت با ایشان فهمیدم این است  10من حدود  

بات هم یکی از کارها است و مهم هم و جمعیت های سیاسی فقط انتخابات نباشد، در درجه اول وظیفه ما حفظ انقالب است. انتخا

است. ولی االن مسئله اصلی حفظ انقالب، دفاع از انقالب است. باید به میدان بیاییم. این نکته ای است که من از آن جلسه فهمیدم 

م را  یافت کرد. من حرفی را به رهبری نسبت نمی دهم که بگویند حداد گفت که رهبری این طوری گفته است، من حرف خودو در 

می زنم. می خواهم بگویم که انتظار رهبری از ما این است که هم عظمت انقالب را و هم وسعت و پیچیدگی توطئه دشمنان را 

، سال های 60،  5۹،  5۸د انجام دهیم؟ تصورم این است که باید به روحیه سال های  بفهمیم. بنده اگر بخواهم بگویم که چکار بای

ما در اول انقالب چکار می کردیم؟ آیا سرکرسی های مجلس دعوا می کردیم؟ مسئله ما در آن زمان چه    جنگ، ایثارگری و... برگردیم.

ه ما این بود که این گوهر را چطوری از تعرض منافقین، بود؟ مسئله ما حفظ این گوهر انقالب بود که به دست آورده بودیم. مسئل

 کنیم؟  سلطنت طلب ها، ساواکی ها، آمریکا، بعثی ها و... حفظ

 لبی آمریکا، صهیونیست ها و انگلیسی ها برای ایجاد پایگاه علیه ایران در اقلیم کردستان 

نیستند؟ این ترورها را چه کسی انجام می دهد؟ آن موقع   االن فکر می کنید وضعیت با آن موقع فرق کرده است؟ آیا االن منافقین 

بعدازظهر می بستند و    ۴یا به یاد دارید که تا چند سال جاده ها از ساعت  مشکل کردستان را نداشتیم؟ آ   60،  5۹،  5۸در سال های  

 دیگر عبور و مرور در آن ها متوقف بود، 

ک نظامی حق نداشت از جاده عبور کند. تنها جاده ای که در آن رفت و  بعدازظهر ی  ۴من از اول جنگ در کردستان بودم از ساعت  

غروب پلیس راه    ۸ی جاده ها دیگر بسته شده بود. االن هم هنوز طوری است که ساعت  زنجان بود. الباق-آمد جاری بود، بیجار  

 فعالیت خود را تعطیل می کند. 

بود که کردها جرأت نفس کشیدن نداشتند. االن آمریکا، اسرائیل،    اما تفاوت آن دوره این بود که آن موقع در عراق یک صدامی 

نطقه اقلیم به پایگاهی برای تهدید علیه ایران تبدیل کنند. یعنی همان طور که ما بیخ  انگلیس و دیگران آمده اند و می کوشند که م

یم را یک سکوی پرتاب ناامنی برای داخل ایران  گوش اسرائیل حزب اهلل را قرار داده ایم. این ها هم می خواهند در بیخ گوش ما اقل

 درست کنند. بنابراین آن موقع در آن طرف مرز چیزی نبود. 

 است   نظامی   شبه  –ن در حال جنگ اقتصادی  ایرا 

تصور بنده این است که باید وجدان خود را قاضی کنیم. باید باور کنیم که کشور در حال یک جنگ جنگ اقتصادی است. جنگ   

ی ساله باشد و بمباران هوایی و لشکرکشی نیست، ول  ۸جنگ نظامی هم که شما می بینید حاال به آن صورتی که جنگ    تحریم است، 

اگر جنگ نیست این همه سالح چگونه وارد می شود؟ هر شب می گویند این تعداد کشف شد. آن مقداری که کشف نشد، چقدر 

م از غرب سالح وارد می شود. این ها دست گروهک ها، ساواکی ها،  سال بعد از سقوط صدا  30است؟ چه کسی خبر دارد؟ یعنی  

. از سالح سرد چاقو تا سالح گرم وارد می شود. موتورسواران در ایذه با اسلحه  سلطنت طلب ها، نفوذی ها، جاسوس ها و... است

 نفر را کشتند تا مردم را به حضور کف خیابان تحریک کنند. ۷

 ائتالف ارتباطی نداشته است  سال گذشت با شورای   2مجلس از  

ا می داند که تشکل خاصی منظور من نیست. اما به باور من، باید اوال باید روحیه ایثارگری داشته باشیم. این یک اصل است. خد

ر تبدیل  نف  5نفر ما به    ۴این که ما بیاییم یک اسمی را روی خود بگذاریم و دور هم بنشینیم و فکر کنیم که در لیست انتخابات سهمیه  

 شود. خوب بعد دیگر چه؟   

امضای شورای ائتالف پای اسم آنهاست. اما االن   درصد این هایی که در مجلس فعلی هستند    ۹0االن ما یک مجلس درست  کردیم.  

فی  سال است که ما با این مجلس عمال هیچ ارتباطی نداریم. یعنی هر نماینده ای می رود آن جا هر چیزی می گوید که مثال حر  2
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ساله بنده   ۴0، 30فیق  گفته است. ببینید که نماینده ایثارگران که در فهرست تهران بوده است، در مجلس چه نطقی کرده است؟ او  ر

 است.

 مشکل بزرگ کشور اقتصادی است چرا کار تشکیالتی نمی کنیم؟ 

ردیم در این مجلس چه کار می کنیم؟ بیرون چه کار آیا این طوری می خواهیم کار کنیم؟ هنر ما این باشد که مثال ما بردیم. حاال که ب

. گفتیم حاال که ما پیروز شدیم، انقالب به پیروزی رسیده است. اصالح  می کنیم؟ ببینید  ما تو خالی شدیم. خیال ما راحت شده است

نداریم. اما چقدر ما در طلبان هم از میدان خارج شده اند. دولت، مجلس و قوه قضائیه هم از خود ما است.پس  ما دیگر مشکلی  

کنیم؟ االن مشکل بزرگ کشور اقتصادی   داخل این تشکل ها برای حل مشکالت کشور فکر می کنیم؟  برای حل مشکالت کشور کار می 

تومانی را حذف کنیم. چند ماه ایشان تامل    ۴200است. آقای رئیسی آمد. مجموع مشورت ها و بررسی ها به این جا رسید که ارز  

ارج از  ماه دیگر، چه شود، چه شود.ما به عنوان فعاالن سیاسی مشهور حاضر در صحنه، خ  2دائم می گفتند یک ماه دیگر،  می کرد.  

دولت یک قوه و بنیه ای داشتیم که بنشینیم و بگوییم آقا ما به این دالیل موافق یا مخالف هستیم. باید کار فنی کنیم نه این که یک  

فهمیدید این طور شده و آن طور شده است. ما باید نقد کنیم. این که کار نیست، این ها واهی است.   نفر برود به ایشان بگوید آقا

علمی کنیم که باالخره این حذف ترجیحی درست است یا نادرست است؟ اصال بنیه نداریم. یعنی این تشکل ها عقبه ندارند،  باید کار  

می فرستند، آن نماینده هیچ ارتباط تشکیالتی، فکری و برنامه ای با حزب    عقبه کارشناسی ندارند. نماینده هم که به داخل مجلس 

 خود ندارد .

 است باید روحیه ایثارگری را احیا کنیم شرایط کشور حساس شده 

دند.  نفر از آن ها از یک تیره دیگری بو  ۸نماینده  به مجلس فرستادیم. البته    30درباره شورای ائتالف بگویم که ما از شورای  ائتالف  

ویند آقا مثال این تشکل  نفر بقیه که به ما نزدیک هستند اصال نیامده اند پیش من که بگ  22حساب آنها از بقیه جدا هستند. همان  

ائتالف درباره حل مشکالت اقتصادی کشور چه برنامه ای دارد؟ ما برنامه ای نداریم، کاری نمی کنیم. فقط دولت کار را کند اگر خوب  

 وب شد اما اگر بد شد انتقاد می کنیم. این که کار سیاسی نمی شود.  شد می گوییم خ

بنده می خواهم بگویم به قول سهراب سپهری چشم ها را باید شست جور دیگر باید  االن شرایط فعلی کشور بسیار حساس است.  

چکار می کردیم؟ باید   60،  5۹در سال    دید. یک نگاه دیگر باید به صحنه بیندازیم. من می گویم روحیه ایثارگری را تجدید کنیم. ما

نیم که این مردم مؤمن عالقه مند به این انقالب بتوانند برای  متناسب با واقعیت های امروز به آن روحیه بازگردیم. یعنی باید کاری ک

وقتی بیمارستان خاموش کردن این التهاب مدیریت شوند. االن وضع انقالب شبیه یک مریضی است که خونریزی دارد. این مریض را  

ونریزی متوقف شود تا این یک ثباتی  می برند،  اول به فوریت های پزشکی یعنی اورژانس می برند. آنجا می گویند اولین کار باید خ

پیدا کند. بعد داخل بخش می برند. عکسبرداری می کنند، آزمایش می کنند. بیماری را تشخیص می دهند و بعد مداوا می کنند.  

عنی  انقالب طوری است که دشمن فکر کرده مردم دیگر از انقالب و نظام منصرف شده اند. ولی واقعا این طور نیست. ی االن شرایط  

ربیع جمعیت چقدر بود؟ مراسم بعد از نمازجمعه، تشییع    1۷ماهه ببینید مردم چقدر به میدان آمده اند. روز دوشنبه    2شما در این  

آبان این جمعیتی که    13ماه اضافه شده است؟ همین    2جمعیت نسبت به پارسال در این    جنازه ها، راه پیمایی های بعدی چقدر

ان را شما در نظر بگیرید روز هشتم محرم جمعیتی که برای حسینیه اعظم زنجان می آیند چند نفر هستند؟ آمد، چقدر بود. مثال زنج

خیابان ها راه بیفتند و هتک حرمتی کنند، شعار بدهند، چیزی را آتش  نفر جوان، یا بچه، یا لیدر، یا منافق، یا... در    ۴0آیا رواست که  

ن جمعیت مؤمن کجاست؟ این وسط یک چیزی گم شده است. یعنی شما در همین تهران  بزنند و مردم بایستند تماشا کنند؟ پس آ

ا هستند؟ چرا ما ساماندهی نمی این همه هیئت دارید. این هیئت ها با غیرت دینی خود پای کار انقالب آمده اند. اما االن کج

با آقای رئیسی جلسه طوالنی داشتیم. به   کنیم؟ چرا سازماندهی نمی کنیم؟ من همیشه به مسئولین می گویم. همین دیشب هم

  نفر   100آبان آمد. شما از این جمعیت از هر    13ایشان عرض  کردم آقا بسیج را دریابید. این جمعیتی که می آیند. همین جمعیتی که  

 یک نفر را در دایره بسیج بیاورید، این ناآرامی ها فروکش می کند.

 دبیر کنیم باید درباره آموزش و پرورش و دانشگاه ت

االن انقالب این طوری شده است که ما نگاه می کنیم که ببینیم کجا پلیس است و می گوییم الحمدهلل پلیس است. اول انقالب هم  

م کجا ما هستیم. بچه های مساجد همه پلیس بودند. االن همه نشستیم ببینیم پلیس کجاست؟ این طوری فکر می کردیم؟ می گفتی

 د در برابر این همه توطئه به پلیس اکتفا کند؟  مگر یک کشور می توان
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م در آموزش و  راهکار بنده این است که یک اقدامات کوتاه مدت برای غلبه به این برنامه داریم. اما  بعد باید بنشینیم فکر کنیم ببینی

کجا درست محاسبه نکردیم؟ به قول    پرورش چکار کنیم؟ در دانشگاه چکار باید کنیم؟ چه کارهایی کردیم؟ کجا افراط و اشتباه کردیم؟ 

رهبری کجا باید در سیاست داخلی نرمش قهرمانانه نشان دهیم؟ کجا حتما پای یک چیزی بایستیم؟ این ها را باید تدبیر کرد. این  

 مرحله بعد است. ها برای 

 بسیجی ها را در خیابان ها ساماندهی کنیم  

،یک  ۹۸،  ۹6،  ۸۸شهریور که جلوی بیمارستان کسری شلوغ کردند این بود که مثل    25تصور ما روز اولی که شلوغی ها شروع شد مثال   

کنند. آن جا را آتش می زنند. کجا ماه است اما  باز می بینیم این جا شلوغ می    2هفته ای شلوغ می کنند و تمام می شود، االن  

م. یک چرخی نیست که این آب را از ته چاه بیرون  فالن می کنند. این جمعیت هم مثل یک آبی ته چاه، ما هم تشنه سر چاه هستی

بیاورد و به لب تشنه برساند. االن وظیفه همه ما این است که در صحنه حضور داشته باشیم. همین که بسیجی ها حضور داشته  

ال چیزهای دیگری باشند طرف حساب کار خود را می کند. چون این ها که ایمانی به قیامت، قبر، شهادت، بهشت و جهنم ندارند، دنب

هستند. اما نیروهای بسیجی ما می گویند که اگر کشته شویم یک سعادت است و اگر پیروز شویم یک سعادت دیگر است. شعارهای 

نفر، یک ربع می ایستند شعارهای ساختارشکن می دهند، قمه می    100نفر،    50نفر،    ۴0آنها چیست؟  آن ها را ببینید. االن تاکتیک  

ا را تعطیل می کنند، تهدید می کنند، آتش می زنند، ماشین ها بوق می زنند. اما تا ندا می آید که پلیس می آید این  کشند، مغازه ه

خیابان پایین تر باز همین کار را می کنند. اما اگر اینها بدانند که چهارراه   2یا  ها از کوچه ها متفرق می شوند. در یک چهار راه دیگر  

ی هستند، متوقف می شوند. ما هزاران برابر ان ها نیروی جان باخته، مؤمن و متدین داریم. سازماندهی باالتر هم نیروهای بسیج

 باید کنیم شما باید سازماندهی کنید. به امید دیگری هم ننشینید. 

 روهای متعهد عاشق انقالب را باید ساماندهی کنیم نی 

هزار نفر آن جا جمع بودند. گفتند شما هم صحبت کنید   2تهران رفتم.  محرم امسال بنده به هیئت لرستانی های مقیم تهران در غرب  

ه ای رفتیم. می دانید که لرها  و ما هم یک ربعی حرف زدیم. آن ها گفتند روز تاسوعا، دسته راه می اندازیم که بیایید و ما چند دقیق

فن آورانه ای ِگل مالی درست کرده بودند و بعد هم چقدر در تشیع عالقه ای بر حضرت ابوالفضل العباس دارند. یک ساز و کار خیلی 

ما  باید جلوی بخاری بایستیم که این گل را حرارت بیرون خشک کند، با حرارت بدن خشک شود طبق قوانین ترمو دینامیک آدم سر

 می خورد.

جا بودند. شما تلفن این ها هزار نفری که دعوت شدند و مردان و زنان آن  2رئیس هیئت دوست من است. به او گفتم فالنی این  

نفر را سازماندهی کنید و بگویید االن که شب ها شلوغ می شود تشریف بیاورید   300،  200را که دارید و بزرگان آن ها را می شناسید،  

د تا  نفر در میدان دیگر بایستید و نفری یک چوب هم دست بگیرن  20نفر این میدان،    20یا مسجد، یک مرکزی بنشینید،  در هیئت،  

ان ها پیدا شدند، این نیروها مرگ بر ضد والیت فقیه بگویند همه آنها فرار می کنند. می خواهم بگویم که خیلی کار عجیب و غریبی  

 نیست. 

یه اعظم زنجان رفتم. یا در شهرهای دیگر مثل اردبیل، تبریز، باید این نیروهای مذهبی عاشق انقالب را  آقایان، خانم ها من به حسین

 ت کنید، سارماندهی کنید، بگوییم فشار معیشتی هم اگر است این هم تقصیر آمریکا است، واقعیت هم همین است. مدیری

 دشمن خط تحریم، تحریف و تحریک را دنبال می کند 

روختیم  های قبل از تحریم هم مدیریت ما در کشور بهتر از حاال نبود. ولی مشکالت حاال را که نداشتیم. چون نفت می فببینید سال  

سال پیش یک میلیون دالر در سال برای گسترش زبان   10و ارز آن بر می گشت. بنده مثال در یک جایی برای زبان فارسی کار می کنم.  

هزار دالر هم به دست من نمی آید. مدیر همان مدیر است، پول نیست. من    150کردم. امروز  فارسی در کشورهای دنیا توزیع می  

راضی هستید، کاسب ناراضی است. ولی یادمان نرود که مشکل چیست؟ یعنی یکی از حرف های رهبری این  ناراضی هستم. شما نا

هم نیافتیم. فکر کنیم مثال اشکاالت چیست؟ این  است که دشمن اصلی را فراموش نکنید، علت اصلی را فراموش نکنید. به جان  

چکار کرده است؟ تحریم کرده است. با تحریم تضعیف کرده، با   اشکاالت بوده و هنوز هم هست، باید هم برطرف کنیم. ولی دشمن

 رسانه تحریف و تحریک کرده است.
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 همه باید در شرایط فعلی به میدان بیایند 

گوی شرایط فعلی نیست، شرایط فعلی ایجاب می کند که نیروهای مردمی انقالبی را  به صحنه  بنابراین این شکل کار سیاسی جواب

د را تقویت کنیم و منتظر هم نباشیم که مشکالت بسیج را یکی دیگر حل کند. برخی می گویند که  بسیجی ها  بیاوریم. بسیج مساج

م همین طوری بود. مگر اول انقالب دستگاهی بود که شام که می آیند خیابان یک شام هم به این ها نمی دهند. اول انقالب ه

 کسی کاری برای خود می کرد. بدهد؟ یا یک جوانمردی همه را مهمان می کرد و یا هر 

نفر معین شده بودند که   30من خاطره ای نقل کنم. بنده عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی بودم. از قبل از پیروزی انقالب   

تشکیل شد. هفته ای    -نفر شد ۷2که قتلگاه  –ای مرکزی حزب بودند. بعد از انقالب جلسات ما در محله سرچشمه  این ها عضو شور

شب ما جلسه داشتیم. شهیدان بهشتی، باهنر، مرحوم هاشمی، مرحوم موسوی اردبیلی، مرحوم حاج    10بعدازظهر تا    6شب از    2

شسته جلسه می گرفتیم. یک نانوایی تافتونی در سرچشمه بود. یک نفر می  مهدی عراقی، رهبری و دیگران همه دور تا دور میز ن

اتاق روی صندلی می گذاشت. هر کسی که گرسنه می شد می رفت یک تکه از آن نان   رفت یک من نان تافتون می خرید و  وسط

 را می خورد.  

زد که به صدا و سیما بروید. ما آنجا رفتیم. چه    روز از انقالب گذشته بود که شهید مطهری به من زنگ  3یک خاطره دیگری بگویم،  

ن هم در ساختمان پخش کار می کردم. آن موقع اصال تولید و... دست داستانی بود؟ بماند. قطب زاده هم رئیس صدا و سیما بود. م

  11بعدازظهر تا  ۴لویزیون هم  ما نبود. اصال نمی دانستیم تولید یعنی چه؟ فقط آنتن رادیو بود که باید رادیو روشن باشد. یک کانال ت

نشسته بودیم و فقط مطلب می نوشتیم و خود ما شب برنامه داشت. تلویزیون یک فیلمی راز بقا، اخبار، سخنرانی و... داشت. ما  

ی در هم می رفتیم در اتاق رادیو می خواندیم. این طوری چند نفر رادیو را اداره می کردیم. اوایل اسفند ماه بود. من دیدم یک کس 

ما حمله شده است. دقیقه بعد تلویزیون اعالم کرد که به صدا و سی  5دست او بود.    3جلوی ساختمان پخش یک تیری شلیک کرد، ژ

حاال قطب زاده هم آن جا بود که من همان موقع شک بردم که این سنایوی خود قطب زاده بود. چون او اهل این کارها بود. و بعدا  

دقیقه نگذشته بود از زمین و آسمان آدم به این صدا و    5زها داد. عاقبت به شر شد. ولی نکته مهم که  هم جان خود را سر این چی

خت. اصال ما گیج شده بودیم. من در طبقه دوم ساختمان پخش بودم. واقعا مثل سیل آدم وارد صدا و سیما شد. یعنی  سیما ری

او بود برداشت و هر چی در کنار او بود سوار شد آمد. یکی پیاده،   وقتی گفتند به صدا و سیما حمله شده هر کسی هر چه در دست

انت بودند. کلی با ماشین سواری آمدند. کلی با کامیون و کمپرسی آمدند. از جنوب، یکی با دوچرخه، یکی با موتور، کلی عقب و 

هم دست آن ها بود. از مثال نارمک   3ژ  شمال، کن، هرچه بچه کمیته ای بود آمدند و گفتند به صدا و سیما حمله شده است. آن وقت

سیما حمله شده است. محوطه بزرگ صداو سیما  از آدم سیاه شد راه افتاده بود تیرهوایی زده بود. ای مردم  به صدا و    3که با این ژ

که یکی از این    و همه هم  تیراندازی می کردند.اصال صدا به صدا نمی رسید. بعد چراغ ها را هم خاموش کردند. همه از ترس این 

ردیم. من یکی دو بار جرأت کردم  تیرها بخورد به شیشه و کمانه کند روی زمین خوابیده بودیم. فقط نگاه به این شیشه های می ک

روشن است. این طوری   3سر خود را آوردم باال و محوطه را نگاه کردم. دیدم کل این صدا و سیما  از جرقه آتش سرخ سر تیرهای ژ

ما هم عالقه برای حفظ انقالب داشتند. این مردم هنوز هم می توانند این طور شوند. البته درست است دلخوری دارند.  مردم شوق و  

آبان دو هفته پیش را پیشکش داشته باشید. االن پلیس و نیروی    13بد  کردیم ولی هنوز مردم هستند. خیلی هم هستند. همین  

 نند، آن موقع هیچ از این خبرها نبود.انتظامی هم هست و آنها هم دارند کار می ک

حرف دارند که نسبت به ملت اشتباه کردند؟ فرض کنید، نه! من  این که حاال آیا بیشتر مسئولین ما که راس کار هستند اعتقاد به این  

 نرفتم از آنها بپرسم همه باالخره می فهمند.

 ده است دشمن نباید احساس کند که صحنه کشور از نیروهای انقالب خالی ش

باشد آدم های مثل  جمع بندی من این است که دور همدیگر بنشینیم. هر کسی که هر جایی است بدون این که منتظر جای دیگری  

 خود را جمع کند و بگوید االن نفس حضور ما مهم است. فقط یک فریاد کشیم االن کارساز است.

 خواص باید سکوت خود را بشکنند 

ری، هر محله ای، نیروهای شناسایی شده خود را دور هم جمع کنید با بسیج محله هم هماهنگی کنید. بنده می گویم اگر در هر شه 

ین که این حضرات فکر نکنند که صحنه کشور از نیروهای انقالب خالی شده است، بس است. االن باید توده های انقالبی  فعال برای ا 
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حرف بزنند. خواص باید صحبت کنند، خواص نباید ساکت شوند،   به صورت سازماندهی شده حضور داشته باشند و خواص باید

 کوتاه و معقول حرف بزنند، منطقی حرف بزنند. 

 قالب اسالمی به حفظ کرامت، حقوق و احترام زن تاکید کرده است ان 

قالل بوده است. اولین ما در منطق چه چیزی کم داریم؟ مثال یک کومله بیاید شعار بدهد و ما کم بیاوریم؟ اولین کلمه شعار ما است 

ست یا احترام به زن است  ما که در  شعار اینها چه بوده است؟ زن! زن یعنی چه؟ اگر زن، منظور کرامت زن است یا حقوق زن ا

انقالب خود به این ها معتقد هستیم و عمل هم کردیم. ورزشکار زن، هنرمند زن، صنعتگر زن، دانشمند زن چقدر در کشور حضور 

سال پیش دانشجوی دانشگاه تهران بودم، رشته فیزیک    60الس های درس شما چند درصد دانشجوی دختر هستند؟ من  دارند؟ در ک

نفر دانشجو   ۷0نفر دختر در کالس ما بودند. االن در همان رشته فیزیک اگر    3دانشجو بودیم که    ۷0نشکده علوم درس می خواندم.دا

این زن چه می فهمید که از برهنگی می خواهید شروع کنید؟ ما منطق داریم نباید    نفر آنها دختر هستند. شما از  50باشد حداقل  

 توده های ما باید در صحنه حاضر باشند. عقب نشینی کنیم. خواص ما و  

 برای عذرخواهی باید به شرایط زمانی و مکانی توجه کنیم 

ئوالن خواستار شکل گیری و گسترش فرهنگ عذرخواهی  برخی از کارشناسان با اشاره به برخی از اشکاالت و اشتباهات مدیریتی مس

 در میان آن ها شده اند. 

 غلبه بر این اغتشاشات باید از نیروهای انقالبی که تاریخ مصرف آن ها گذشته، عبور کنیم.  این کارشناسان گفته اند که برای 

ا عذرخواهی نفت روی آتش است، حواستان به غالمعلی حداد عادل در این باره گفته که عذرخواهی باید باشد. ولی بعضی وقت ه

و کوتاهی شده است. مسلما کسانی هم اشتباهاتی کردند ولی   این باشد. یعنی شرایط زمانی و مکانی را هم باید دید، اشتباه شده

درست   شما فکر نکنید با عذرخواهی مسئله جمع می شود. االن عذرخواهی به معنی این است که هر چیزی طرف مقابل می گوید

 رست است.  تای دیگر غلط ولی عذرخواهی که کنید می گویند همه حرف ما د  100است. یعنی اگر یک حرف آن درست است و 

البته برخی معتقدند که فرمانده نیروی انتظامی باید در ماجرای مهسا امینی عذرخواهی کند. آن مقداری که من درباره قضیه مهسا  

ثر کوتاهی شده است. ولی فکر نکنید که او را کشتند. ببینید یک اشکال نیروی انتظامی این است امینی می دانم این است که حداک

انم آنقدر که وانمود می کنند خراب نبوده است. بلکه مثل بقیه بوده است. اصال انتقال او به ساختمان وزرا ضرورتی  که حجاب این خ

 نداشته است.  

گی کنار من نشسته بود و گفت که ما بنا نداریم  به بدحجاب ایراد بگیریم.این فرد هم  سردار اشتری در شورای عالی انقالب فرهن

 ت که مثل او فراوان هستند.حداکثر بدحجاب بوده اس

 باید با نمایندگان خاطی مجلس برخورد کرد 

تهران و سراسر کشور خواستار   برخی از کارشناسان خواستار برخورد با انتقاد از برخی از نمایندگان مجلس منتخب شورای ائتالف در

 برخورد شورای ائتالف با آن ها شده اند. 

ی گویم به این نمایندگان کمک نمی کنیم. من می خواهم بگویم وقتی کسی لیست می دهد غالمعلی حداد عادل گفته که من هم م

 باید برنامه هم داشته باشد. برای این لیست ما برنامه نداریم.  

 ن و بلوچستان با مجموعه مسجد مکی ارتباط نگرفته اند مسئولن استان سیستا 

شاخصه، سیاسی باشد ،   3برای استان سیستان و بلوچستان بر اساس  برخی از کارشناسان خواستار انتخاب یک استاندار جدید  

ن وضعیت اقتصادی، اقتصادی باشد و عمرانی باشد، شده اند. این کارشناسان گفته اند که سیستان و بلوچستان یک منطقه ای با آ

علی با گذشت یک سال و  نیم هیچ  کشور عقب مانده افغانستان و پاکستان است. استاندار ف   2وضعیت جغرافیایی است. هم مرز با  

ارتباطی با مجموعه مسجد مکی و با شخص مولوی عبدالحمید نگرفته است. همین مولوی عبدالحمید چند سال قبل در یک برنامه  

 مقام معظم رهبری االن نه این که ایران را رهبری می کنند، بلکه جهان اسالم را رهبری می کنند.رادیویی گفته که 

قای علی اکبری نماینده رهبری هم پس از حضور در زاهدان گفته که وضعیت طوری شده که ما مسئولین جرأت نمی کنیم  اما اکنون آ

 با این مسجد یا این شخص ارتباط بگیریم.
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استان اطات و دوستی ها با مولوی ها بیشتر شود. ولی متاسفانه مسئولین ما هیچ ارتباطی با آن ها نمی گیرند. اصال  باید دایره ارتب

 را نمی شناسند. 

 ناجا باید درباره ماجرای سیستان و بلوچستان عذرخواهی کند 

اهی شود. وقتی هیئت اعزامی شورای حداد عادل گفته که در ماجرای سیستان و بلوچستان اشتباهاتی صورت گرفته و باید عذرخو 

شان فرمودند که فرمانده نیروی انتظامی زاهدان و یکی عالی امنیت ملی درباره اتفاقات زاهدان گزارشی به رهبری ارائه کردند، ای

 ر رفتند. دیگر باید تغییر کنند که این کار صورت گرفت. آقای حاج علی اکبری هم به معنای عذرخواهی عملی و دلجویی به این سف 

 برخی از نمایندگان مجلس عکس سیاست شورای ائتالف و دولت انقالبی رفتار می کنند 

سال پیش مطالبه گر بودیم نوبت بعد که   ۴دل در ادامه این نشست گفته که من در نشستی در قزوین گفتم که ما  غالمعلی حداد عا

ن دفعه برای مردم چه بگوییم؟ این دغدغه ما است. عرض من این  انتخابات باشد باید پاسخ گو باشیم. آقایان شما بگویید که ای 

التهاب باید فرو بنشیند.رمز مشارکت بیشتر هم این است که کار آمدی نظام و دولت   است که االن کار را خیلی سخت نکنیم. االن این

می کنند. باید نقطه ضعف ها را پیدا    بیشتر می شود. یعنی اگر دولت و نظام کارآمدی نشان دهند مردم در انتخابات بیشتر شرکت 

کاری کنیم که حتما دفعه بعد نماینده باشیم، دوری کنیم. کنیم. یعنی نیروها قوی باشند، ما هم قدری از شهوت مقام و این که یک  

ن دستور آقای  ماهه واتساپ و اینستاگرام را بسته است. نماینده اصولگرای مجلس انقالبی با ای  2مثال آقای رئیسی فعال در این  

وردند، به خاطر این که بگویند  رئیسی و تصمیم نظام مخالفت کرده است. گرفتاری ما این است یعنی عده ای به خاطر این که رای آ

فقط ما  درست می گوییم و بقیه همه احمق هستند، حرف هایی می زنند. آقایی که در لیست ما بوده و نماینده شده در مجلس  

ایی که در آن باال نشسته اند انتخابات را مهندسی می کنند. شما که در کنار دست من نشسته بودی و با هم  می گوید که آن روس

یم می گرفتیم. حاال شما از مهندسی انتخابات حرف می زنید و مردم را بدبین می کنید. گرفتاری ها این ها هم است، باید مطالبه  تصم

 کرد.

نفر از آدم های انقالبی، مخلص، ایثارگر، پاک دست را در   10نماینده ولی فقیه گفتیم مثال ما    ما به هر استانی رفتیم خیلی روشن به

اختیم و می خواهیم این ها عضو هیئت موسس قرار دهیم. شما درباره آن ها نظر دهید. گفتیم شما مثل خودتان  این استان شن

اشند، دانشگاهیان باشند، تا شورای ائتالف تشکیل شود. بعد به این  نیروهایی را دعوت کنید با این شرایط خانم ها باشند، جوانان ب 

زیابی کنید، بررسی کنید، خود شما رأی دهید و انتخاب کنید، این افراد با این پروسه آمده ها گفتیم شما از مردم نظرخواهی کنید، ار

بدون رضایت    –ید. حتی در تهران یکی از دامادهای من  اند. بنده یک نفر را مامور نکردم یا به کسی نگفتم این آقا را در لیست بگذار 

گفتند ما تازه فهمیدیم که داماد شما هم نامزد انتخابات بوده است. اصال من ماه بعد از انتخابات بچه ها    2کاندیدا شده بود.     -من

جای انتقاد باید آن ها را دعوت   نگذاشتم کسی بفهمد. ما دخالت نکردیم، هر چه پختیم خود ما پختیم. االن هم بنده می گویم به 

الن وضعیت چطوری شده است؟ االن جزیره هایی را  کنند به شورای ائتالف و با  ان ها صحبت کنند، نقد کنند، کمک کنند، ولی ا

 شورای ائتالف تشکیل داده اند.  

 

 

 

 اجتماعی شهرداری تهران  –زاده معاون فرهنگی  اظهارات محمد امین توکلی

 نهادهای امنیتی نبود   بینی با این وسعت جزو پیش   اغتشاشات اخیر 

گیری ورزی خردمند تحلیلی از علل شکلران با حضور در هیئت اندیشهاجتماعی شهرداری ته   - محمد امین توکلی زاده معاون فرهنگی

 ارائه کرده است.    اغتشاشات اخیر و راهکارهای مهار روند آن، 

بینی  گویند ما این اتفاقات را پیشهای مرتبط با موضوع میل است این که تقریبا همه دستگاه چه که مرسوم و متداو  در وهله اول آن

 افتاد.افتد. البته شاید نه در این زمان بلکه در آبان این اتفاق میهایمان بود که این اتفاق میبینیپیش  کردیم و جزومی

 ها نبود!  بینیجزو پیشرسد که این ابعاد، این حجم و این وسعت ولی به ذهن من می
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 گیری این اغتشاشات از مناظر مختلف قابل بررسی استعلل شکل 

دوستان سیاسی،   های بسیج مناطق مختلف شهر،های انقالبی حوزه دانشجویی، نیروهای حوزهاالن تشکلجلسات متعددی را با فع

دهد. برخی از منظر اقتصادی، برخی از منظر فرهنگی  لی ارائه میایم. هر کسی از ظن خود یک تحلی ای و امنیتی و ... برگزار کردهرسانه

 کنند.اه میو برخی هم از منظر اجتماعی به این موضوع نگ

 دست و پنجه نظام سلطه در اغتشاشات اخیر آشکارتر شده است 

یل اشتباهی را مبنی بر این که  البته برخی نیز در جبهه انقالب تا قبل از فرمایشات رهبر انقالب در دانشگاه امام حسن)ع( یک تحل

 تنه معرفی کردند و گفتند که این فتنه کار این هاست.ها عوامل اصلی فدانستند، ارائه کردند. یعنی سلبریتیاین فتنه را داخلی می

گذشته رهبری  رهبر انقالب با فرمایشات خود سریعا فرمان تحلیل و تفسیر موضوع را تنظیم کردند. البته ما براساس دیدگاه و نگاه  

هم یادمان است که    ۸۸سال  داخلی راس این اغتشاشات تعریف شود. مثال در    دهد که فتنهدانستیم که ایشان اجازه نمیهم می

طور نیست. ایشان با منطق  و مستند گفتند که راس فتنه خاتمی و موسوی و ... است اما ایشان فرمودند که نه! اینها میخیلی

 کردند.  این مسئله را روشن

ن کشورهای نظام سلطه  کنید. وقتی روسای جمهور و رهبرادر این اغتشاشات هم شما دست و پنجه نظام سلطه را به خوبی حس می

اند، ای خود را فاش کردههای مالی و رسانهاند. حمایتگیری کردههای خارجی موضعاند. برخی از پارلمانگیری کردهمستقیما موضع

  واقعا در خارج است. فت که رهبری از منظر سیاستمدارانه معتقدند که راس فتنه داخلی نیست و خارجی است. نه!طور گنباید این

ها باعث این فتنه و راس ان هستند که رهبری تخفیف دادند و گفتند که آن ها های داخلی نوشتند که سلبریتیالبته برخی از رسانه

های ورزشی از خودمان هستند و این ها را به آن طرف هل ندهید. به عبارتی رهبری چهره  هایشان هممحلی از اعراب نیستند. بعضی

 د.  و هنری را تفکیک کردن

 اصرار برخی از تحلیلگران مبنی بر این که سر این فتنه داخلی است

یثم نیلی و وحید جلیلی و دوستان ای با حضور وزیر ارشاد و افرادی مانند مالبته برخی اصرار دارند که فتنه داخلی است. من در جلسه

رهبری هنوز در میان آن ها جا نیفتاده است. کنم که تحلیل  مختلف با موضوع اغتشاشات حضور داشتم. همچنان این را حس می

دشان ها خوایم و اجازه داده ایم که برخی از آن ها را با خود ببرند. بعضیهیعنی به نظرم خود ما لشگرسازی خوبی برای رقیب کرد

   - های هنریدرباره چهره  به ویژه   – ها را هم ما هل دادیم. به نظرم این تفکیک  شد. بعضیرفته بودند که به نظرم باید برخورد می

توانستیم برخی از آن ها را با تدبیر در گروه خود نگه داریم. نه این که مثال یک سرهنگ یکی از  یعنی واقعا می  خوب رعایت نشد!

خانیم. چرکنیم و تو را در شهر مینیتی یک چهره ملی هنری را بخواهد و به او بگوید که آفتابه از گردنت آویزان میهای امدستگاه 

 فرد هم فاصله خود را با ما بیشتر کند.  

 کنند های خارجی نیروهای انقالبی را محاصره و حذف می پلتفرم 

پلتفرم م البته  را  ما  نیروهای  وحشتناکی  شکل  به  خارجی  میهای  حذف  و  نیست. حاصره  ما  دست  زیرساخت  واقعا  چون  کنند. 

شود سریع با آن  ه یک مهندسی کوچک و یک حرکت جمعی میزیرساخت طوری طراحی شده است که به محض این که متوج

ز صفحات نیروهای کنند. به نظرم خوب است که مصادیق این رفتار را به افکارعمومی و مردم ارائه کنیم. مثال این که برخی ابرخورد می

ستمان در پلتفرم خارجی باز باشد تا ایم. یعنی ای طور نیست که دهای خارجی حذف شدماه از بستر پلتفرم  3اند.  ما را حذف کرده

 هر کاری دلمان خواست انجام دهیم. ولی حتما قابل تدبیر است. 

 جنگ جهانی سایبری علیه ایران شکل گرفته است 

سایبری شروع شده و قبل از ما از روسیه شروع شد.یعنی عملیات سایبری بزرگ جهانی از روسیه شروع    به تعبیر من، جنگ جهانی

 آید.  لو میشده و به ج 

کند. تجربه قبلی درباره  ایران در حال حاضر درگیر یک جنگ جهانی سایبری شده است. بشریت برای اولین بار این جنگ را تجربه می

هایشان نیم المللی علیه نظام و حکومت ایران پیام گذاشتند. بعضی از این ها قیمت استوریهای بینآن نبوده است. برخی از چهره

 دهد که یک تصمیم جدی گرفته شده است. استوری گذاشته است. این نشان می 5بینید ر است! بعد میمیلیون دال
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 ها در عربستان آوری اطالعات و داده جزئیاتی از یک مرکز پیشرفته جمع 

 ثال شما مرکز اعتدال عربستان را بررسی کنید. البته گزارش مختصری درباره این مرکز تقدیم رهبری شده است.  م

ان پیش روی ما است. یعنی طراحی بن سلمان برای افکار عمومی    ماموریت و اثرگذاری این مرکز را کشف نکرده ایم. بلکه نتیجه

کند! ماجرای کشتن او   فیلم آقای جمال خاشقچی را ببینید که عربستان چکار میکشور ما از طریق مرکز اعتدال محسوس است. مثال

شود. جمال خاشقچی اطالعاتی را در مورد مرکز اعتدال به دست فرآیندی است که علت مرگ او میمنظور من نیست. بلکه منظورم  

العات درز کرد. اما بقیه آن را پنهان نگه داشتند. این مرکز  های آمریکایی درگیر شد. بخشی از این اط ها و رسانهآورده بود. با آمریکایی

از آمازون   –های سایبری دنیا  افتتاح کردند. تمام زیرساخت  201۷و ... آن را در سال    آن قدر اهمیت دارد که ترامپ و پادشاه عربستان

این مرکز سوای مرکزی در آلبانی یا مرکزی در کردستان   گذارد.پشت این مرگز قرار گرفته و بستر را در اختیار عربستان می   -و گوگل و ...

اند تا بنشینند و طراحی  ی از افراد افغانی و ایرانی را به این مرکز انتقال دادهتر است. تعداد زیادعراق است. این مرکز کمی پیشرفته

 کنند.به نظرم این جنگ سایبری را هنوز ما نتوانستیم تشریح کنیم.

 کند افزایی کمک می بازی دشمن به روشنگری و بصیرت   خوانی صحیح ازنقشه 

مردم   خوانی به درستی صورت گیرد،بسیار موثر است. اگر این نقشه  بخشی خوانی صحیح از بازی دشمن در روشنگری و بصیرتنقشه

 پذیرند. هایش هم درست است، نقش دشمن را میاحساس کنند که نقشه درست و مصداق

 دهند ه و نفی دشمن را آموزش می ها توهم توطئ دانشگاه 

ن که  توهم توطئه نداشته باشید. به دایی جان دهند ایای که به دانشجویان یاد میهای درس دانشگاهی اولین نکتهدر کالس 

 گذارند! ناپلئون فکر نکنید. یعنی اصال اساتید حوزه علوم انسانی عمدتا نفی دشمن را در دستور می

من را شفاف کنیم. باید دشمن را اثبات کنیم. در این حالت نیروهای جوان هم از فضایی که پدید آمده خارج  بنابراین باید نقشه دش

 شوند. می

خوانی کردم و اثرش را دیدم. صدر تا ذیل نقشه  ام. یک بار نقشههای دانشجویی چند بار این را آزمون و خطا کردهبنده در محیط

 های دیگر آن را کشف کردند. گر شدند و نقطهدشمن را گفتم. دانشجویان خود تحلیل

خوانی را انجام دهند. های مختلف باید این نقشهلگران در حوزهنظران و تحلی این نقشه خوانی به نظرم هنوز رخ نداده است.صاحب

سلسله اتفاقات فرهنگی    ای در راستایزند تا ثابت کند که این پدیده یک پدیدهوقتی که روشنفکر و نخبه دانشگاهی ما دست و پا می

تغییر نکند، حتی برخی از علما و مداحان و ....  رسیم که اصال دشمنی نداریم. اگر این باور و اجتماعی است، طبعا ما به این نقطه می

 گیرند.جبهه انقالب هم در صف مقابل قرار می

 شود رسانی  پرده مالی، آموزشی و رباتیکی جنگ ترکیبی اخیر اطالع  درباره پشت 

های ، از سرپنجهی مالی، از سرپنجه هاهای آموزشیصورت گیرد. باید از سرپنجه  -باید یک توصیف جامعی از این جنگ جهانی سایبری

 های رباتیکی و انتشار آن ها مستنداتی تولید و برای افکارعمومی و مردم و به ویژه جوانان تشریح شود.  ، از سرپنجهتکثیر و توزیع

 اند یلگران و سخنرانان ترسیده برخی از تحل 

مراسم بعد از نماز جمعه، مراسم    -ن آمدند. اجتماعات بزرگ  بار مردم تهران بیرو  6از روز اولی که این اتفاقات شروع شد تا االن تقریبا  

ها پای کار ین که بعضیاند. در تک تک این مراسم برای ابرگزار کرده  –آبان    13مراسم    میدان امام حسین، مراسم بیعت با امام زمان، 

مراسم سخنرانی کند و شعر بخواند. یعنی  بیایند واقعا یک تالش وسیعی شده است.مثال این که سخنران یا مداح راضی شود در این 

 کنند. ما دچار این مشکل شده ایم. حتی برخی از افراد دعوت صدا و سیما را هم قبول نمی

از چهرههم تقریبا این اتفاقات افتاد. ام  ۸۸سال   را در استودیوها میا من خودم بسیاری  و  ها  چرخاندم. یعنی این قدر سخنران 

 گر کم داشتیم. تحلیل
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این  خواهد،زند. یعنی دقیقا زمانی که مخاطب روایت اول را میکنند تا این غبار فروبنشیند. همین روحیه به ما لطمه میخی صبر میبر

بارتر این که  تاسفکند و برای اثبات ادعا و شایعه خیلی کار سخت می شود. د روایت رسوب میکنند. اگر به فریاد نرسیافراد کپ می

 ر روایت غلط شراکت جدی دارند. برخی از خواص د

 آن چه این صحنه را رقم زده احساس و ذهنیت است 

چه فضایی را باید عبور کنیم تا به یک نقطه  کند که ما  گونه جلسات به ما کمک میاما درباره راهکارها باید گفت که برگزاری این

زند کنیم. ولی آن چه این صحنه را رقم میها صحبت میواقعیت  ها وها در مورد عینیتدرست برسیم؟ ما عمدتا در این گونه نشست

انقالب عمدتا در جغرافیای مذهبی خود ی  عنی در احساس و ذهنیت است. اصال واقعیت و عینیت نیست. چون نیروهای جبهه 

ه مابقی جامعه هم اگر  دهند. احساسم این است ک های خود را نشان می واکنش  و در راهپیمایی   ، در هیئتجمعهمسجد، در نماز 

گفتند  نتوانست چنین رخدادهایی را رقم بزند مثال تواناییش کمتر است. اما واقعیت این است که آن متاورسی که درباره آن قبال می

ی گفتند االن در مورد افکار عمومی جمهوری اسالمی رقم خورده است. مثال بعضنیت و ادراک و معنایی که قبال میگیری ذه و آن شکل

روز یا یک هفته به پایان نظام وقت بیشتر نمانده است. این حس در میان    3شدگان احساسشان این است که واقعا  از بازداشت

بینند؟  آور باشد و بگوییم که چرا واقعیت را نمیفته است. شاید برای ما خیلی اعجابنوجوانان و برخی از جوانان القا شده و شکل گر

 افتد رقم خورده است. که اتفاق می اما آن فضا و بمبارانی

ای  رود. گفت ما به یک نقطهای هشدار داد و گفت اگر انقالب نکنیم انقالب از بین میسال پیش آقای فدایی در یک جلسه  ۸شاید  

ژه انقالب استفاده از این وا   رود باید انقالب کنیم. خیلی از دوستان گفتند آقای فدایی!اگر انقالب نکنیم انقالب از بین می  رسیدیم

هایی که در  ای رسیده که باید انقالب صورت گیرد. یعنی آفتنکنید چون خیلی خوب نیست. اما او مصر بود که نظام به یک نقطه

 وجود دارد ما به این نقطه رسیدیم.  هایی کهها و آسیبمجموعه

 مراد رهبر انقالب از بیانیه گام دوم انجام یک انقالب بود 

خواستند با این  یری می گویم که مراد رهبر انقالب از بیانیه گام دوم، انقالب بود. یعنی صرفا یک بیانیه نبود.ایشان میمن به تعب

ای شد که برخورد جریان انقالبی با این بیانیه خیلی خیلی نازل بود. بلکه صرفا یک بهانهبیانیه یک انقالب راه بیندازند. اما متاسفانه 

کنند که نوبت بیانیه گام دوم و جوانگرایی  ای بکشند. آن ها فکر میقالبی به صورت پیشکسوتان انقالبی یک پنجهبرخی از جوانان ان 

 بیاید. آن فهم انقالبی که شایسته این بیانیه بود، پدید نیامد.است. این طور تعبیر شد که یک نسلی باید برود و یک نسلی 

ل را و امام تحول را مطرح کردند و فرمودند که آن جا اگر تحول اتفاق نیفتد ما الجرم  خرداد بحث تحو  1۴بنابراین رهبری در مراسم  

ل هم بدون هزینه نیست. تحول یعنی کارهای دانند. تحوخوریم. رهبری تحول را برای جمهوری اسالمی ضروری و الزامی میلطمه می

ای  شود عمدتا به یک نقطهوگوهایی انجام میهر وقت گفتزیرساختی و بنیادی انجام دادن که حتما در آن هزینه است. تقریبا  

می خیلی صریح   ها خیلی پرهزینه است، آن را رها کنید. رهبر انقالب در کردستان در مورد ساختار جمهوری اسالرسد که این کارمی

 بپردازند. آن ترس دارند چه برسد که بخواهند به آن  ها از بیان دوباره اند. تقریبا بعضیفرمایش کرده

 احمدی نژاد پرچم عدالتخواهی را از نیروهای انقالبی ربود 

مثال وقتی رهبر انقالب موضوع  خواهند پرچم تحول را بلند کنند.  کنند که مثال میهایی را مطرح میبینید که یک عده بحثاالن می

ای ایجاد کردند، پرچم عدالتخواهی را    ند و مطالبهسازی کردند، ادبیات آن را پدید آوردعدالتخواهی  در کشور را مطرح و  گفتمان

 نژاد ربود و کار دیگری کرد.اقای احمدی

 مراقب باشیم که پرچم تحول از جبهه انقالب ربوده نشود 

از بیانیه گام دوم خواهد.یعنی رهبری زحمت میکه پرچم تحول هم ربوده نشود، یک مراقبت جدی میبنابراین برای این   کشند 

سوی تحول را ایجاد کنند اما برخی درصددند که آن را بربایند. چون فضای اجتماعی کشور شکل گرفته و جریان اصالحات  حرکت به

دانیم واقعا این طور نیست. را به نام خود ترجمه کند. در حالی که ما میخواهد وزن اعتراضی که در کشور شکل گرفته  به شدت می

ها مانند آقای قالیباف طلبی ندارد و به غیر از آن بعضیاز نقاط کشور شکل گرفته وزن اصالح یعنی این اعتراض عمومی که در بعضی

توانیم این تحول را ایجاد کنیم. یعنی  کنند که ما می  کنند که چنین حسی را ایجادو آقای ضرغامی از درون جریان انقالبی تقال می
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البته سند تحول در دولت و در قوه قضائیه  جا جلو آورده و ضرورت انقالب است.  همه فهمیدند که رهبری این طرح و برنامه را تا این  

 نوشته شده است. آن چه که باید دستمایه تحول کشور شود این سند است.  

 

 شناسان از عملکرد شهردار و انتصابات در شهرداری انتقاد برخی از کار 

اند که  های انقالبی گفتهکرد علیرضا زاکانی شهردار تهران و برخی از چهرهورزی با انتقاد از عملبرخی از کارشناسان در هیئت اندیشه

بچه های تشکیالتی پست    این افراد همیشه که حرف و ادعای کار تشکیالتی دارند و سرشان به این تشکیالت گرم است. وقتی

دهند. و این قاعدتا لیاتی و کاری انجام میهای عمهای فکری و مشاوره کنند و نه بحثگیرند، دیگر نه پشت سر خود را نگاه می می

می ایجاد  بدی  خیلی  ذهنیت  زشتهم  مثال   دارد.  زشتی  خیلی  خروجی  هم  شهرداری  کند  در  را  انتصابات  از  ممکن  شکل  ترین 

خواهیم  میهای جدید مدیریت منابع انسانی  اندازیم و از طریق مدلآقای زاکانی وعده داد که کمیته پایش مدیران راه میبینیم.می

افراد را در شهرداری به کارگیری کنیم.اما خروجی آن است که آقای زاکانی یک پست به آقای ایکس در سازمان مدیریت، به دیگری 

خیلی    دهد. این اقدامات برای آقای زاکانی که به اسم فساد ستیزی به شهرداری رفت،اره میدر ریاست جمهوری و ... یک پست اج

ای مقبول است و آقای زاکانی در جلسات خصوصی گفته که این هم رزم من ی بد است. مثال فردی که چهرهزشت است. این خیل 

د. آقای فروزنده مختصص کار پارلمانی و البی و تشکیالت و  کننشود و او را عزل میاست، به یک باره فاسد و زیاده خواه تلقی می

و تازه در پشت پرده گفته که من از این تیم شهرداری خسته شدم. او دنبال های اقتصادی دارد؟  منابع انسانی است اما صالحیت

 پست دولتی است. 

رو فردی منصوب شده که اصال در این فضا نبوده، درباره انتصابات مصادیق زیاد است. مثال ماجرای مترو را ببینید! در مدیریت مت

 تخصصی است. -فهمد. یک فضای کامال فنیتخصص فنی ندارد.مباحث مترو را نمی

مدیر داشته است. یعنی این قدر این انقالب فشل و دست بسته است؟حاال از نیروهای   3این پست کلیدی در کمتر از یک سال  

 ن مترو مشهد را هم نیاورید. خواهید ولی الاقل معاوقالیبافی نمی 

 من از شما سوال دارم آیا آقای فروزنده دنبال پست دولتی نیست؟

نسبتا بهتر شده است. اما شهرداری    -علی رغم این که برخی نقدها به آن وارد است  –اند اگرچه فضای شهرداری گفته  این کارشناسان

 بت کنند، احتمال آلودگی وجود دارد.یک مرکز فسادخیز است هر چقدر هم نیروهای انقالبی مراق 

 ند. متاسفانه برخی از نیروهای انقالبی هیچ سابقه، رزومه و  سعه صدری ندار

خوردید گرفتار مسائل مالی شده است. بعد نمونه دیگر این که یک نیروی انقالبی که شهردار و شما نزدیکان او روی اسم او قسم می

گذاری کرده است؟ از چند مورد مشابه فیلم دارد. صوت دارد. به نظر تیم  است. آیا فالنی تلهگویند که فالنی تله گذاری کرده  می

 مان اطالعات سپاه هم که توجه نشده است. کننده سازبررسی

 شهرداری تهران انتظارات جریان انقالبی را پاسخ نداده است 

 ریزی وجود ندارد. راحی و برنامهبرخی از کارشناسان معتقدند که در شهرداری تهران عقبه فکری برای ط 

 کری مورد نظر جریان انقالبی اتفاق نیافتاده است. اجتماعی آن اتفاق ف –این کارشناسان گفته اند که در حوزه معاونت فرهنگی  

اتفاق   اند انتظار این است که تحولی در شهرداریورزی در این معاونت شده و گفتهاین کارشناسان خواستار تشکیل هیئت اندیشه

 بیفتد. 

 های شورای شهر برخورد کند خواهی شهرداری تهران با زیاده 

گفته کارشناسان  از  بگروهی  که  نظر میاند  انقالبی  ه  که جریان  است  این  انتظار  است.  دچار چند دستگی شده  رسد شورای شهر 

 شهرداری با این افراد زیاده خواه برخورد کند.  
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 دهد نان دامنه مطالبات را کاهش می وگو با آ حضور در میان مردم و گفت 

دانیم که دشمن اند همه میگفتهمرزهای ایران بوده است،  برخی از کارشناسان با اشاره به این که ریشه اغتشاشات اخیر در بیرون از 

که تنها همان کار  ها و اغتشاشات بوده است. اما بخشی از ریشه ها نیز داخلی است. نباید فرافکنی کنیم و بگوییم منتظر این آشوب

 آمریکا و اسرائیل است. اما چرا ما نتوانستیم مردم را با خود همراه کنیم؟  

کرد ولی االن با این  نفر کشته شوند کسی باور نمی  300گفت ممکن است  طی قرار داریم که اگر دو ماه پیش کسی میاالن در شرای

 روی دست ما است. که هنوز از تفنگ پینت بال استفاده کردیم این تعداد کشته

گذاری شده امکان این که  از خارج سرمایهآید و با این پتانسیل که  برخی اعتقادشان این است که با این مقدار اسلحه که از خارج می

 هایمان استفاده کنیم.هزار کشته داشته باشیم، وجود دارد. بنابراین ما باید از همه ظرفیت 500ما سال دیگر 

ها توجه ندارند که یک عقبه فکری بسیار قدرتمند پشت این اغتشاشات است. یعنی این طور نیست اند که برخیهاین کارشناسان گفت 

 های جاسوسی بحث ایران روی میزشان است. ه شما با چند جوان طرف باشید. تمام کارشناسان زبده و شبکهک

مشارکت پایین آمد باید به این چراغ قرمز توجه می   مردم ناراضی هستند.وقتی در انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری

اش همین سوت و کف است. یعنی اگر میان ان ها رفته بودیم و   .. نتیجهکردیم. انباشت مطالبات در میان جوانان و دانشجویان و .

 گرفت.حرفهایشان را شنیده بودیم، این وضعیت شکل نمی

برنامه ای مردم و حضور در میان مردم در محالت  هایی برای افزایش سطح سواد رسانهرحها و طاین کارشناسان پیشنهاد اجرای 

 .اند مختلف شهرها را مطرح کرده

 شهرداری تهران تعطیل است؟  چرا رسانه 

نتصابات برخی از کارشناسان معتقدند که علیرضا زاکانی شهردار تهران انتصابات حاشیه دار و سئوال برانگیزی داشته است.بعضی از ا

 خوب نبوده است.  

 است.  ای شهرداری تهران تقریبا تعطیل شده این کارشناسان بر این باورند که فضای رسانه

رسانه شهرداری به هر دلیلی در تبیین فضا و موضوعات تعطیل است و نه جبهه انقالب و نه فضای عمومی جامعه از اقدامات شهرداری  

 بی خبر است. 

 ی است شهردار   اجتماعی   –سئله معاونت فرهنگی  فقدان ایده مهمترین م 

تهران فاقد ایده و برنامه و خالقیت است.فقدان ایده مهمترین اجتماعی شهرداری    –به گفته برخی از کارشناسان، معاونت فرهنگی  

 مسئله این معاونت است.  

برنامهاز طرفی به نظر می برنامهگیرهای خیلی عادی در این معاونت صورت میریزیرسد که  ها کارشناسی شده و ریزید.  یعنی 

 مطالعاتی نبوده است.  

 ه بوده است حضور زاکانی در شهرداری تهران خطا و اشتبا 

اند که وی در این حوزه تخصصی ندارد. و گفته  گروهی از کارشناسان حضور زاکانی در شهرداری تهران را خطا و اشتباه وی دانسته

 ی مصداقی بر این ادعا است.  های زاکانانتصابات و برکناری

 جزئیاتی از تخلفات پشت پرده مالی مدیرعامل بانک شهر 

در جریان فساد مالی پدر خود در شرکت   - داماد محسن رضایی  – اند که مهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر  هبرخی از کارشناسان گفت

 شته است.  نقش دا -ساله برای وی شده است 2که منجر به صدور حکم حبس  –نفت جم  

 به گفته این کارشناسان، مهدی احمدی با همکاری پدر خود فسادهای مالی را مرتکب شده است. 

ای شدن پرونده داماد و پدر برای جلوگیری از رسانه  1۴00های انتخاباتی  اند که محسن رضایی در جریان رقابترشناسان گفتهاین کا

 داماد خود به شدت تقال کرده است. 
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 کارشناسانه توکلی زاده به انتقادات از شهرداری  های  پاسخ 

 میلیارد تومانی   80های  افتادگی حقوق تا ورشکستگی  از عقب 

اجتماعی شهرداری گفته که من از   –محمد امین توکلی زاده در پاسخ به انتقادات کارشناسان از عملکرد شهرداری و معاونت فرهنگی 

کنید که ما چه چیزی را از جریان اصالحات تحویل گرفتیم؟ تقریبا شعاع  است. فکر می  کنم مشت نمونه خروارمعاونت خود شروع می

 تحویل گرفتم.    مرکزی حزب اتحاد ملت را

 بروید و پرونده مدیران و نیروهای قبلی این معاونت را بررسی کنید.

شورای شهر تجمع داشتند. برج میالد    ماه حقوق عقب افتاده داشت. هر ماه جلوی  ۴،5سازمان ورزشی که تحویل گرفتیم در حدود  

تومان از منابع دیگر شهرداری را در این بخش تزریق کنیم که  میلیارد    ۸میلیارد ورشکستگی تحویل گرفتیم. هر ماه باید    ۸0،  ۷0را با  

 حقوق آن ها  را بدهیم. تقریبا هیچ مجموعه سالمی را ما از مجموعه جریان اصالحات تحویل نگرفتیم.

ل شده و ها عمدتا تعطی بهاران تحویل گرفتیم. عمدتا تعطیل شده بود. زیرساخت  13بهاران داشتیم ما از ان ها     22انی  اگر یک زم

ماه پایانی برای پرداخت    3هزار میلیارد تومان بدهی داشت. در    ۹0فرسوده هستند. آقای زاکانی وقتی شهرداری را تحویل گرفت  

 ام گرفته بودند.حقوق کارکنان شهرداری از بانک شهر و

 ها بر ناتوانی و استعفای زاکانی بود پیش بینی 

گردید! خودتان استعفا به اقای زاکانی گفت که شما شهرداری نروید تا پایان سال بر میگویند. آقای قالیباف  بله! دوستان راست می

ا اداره کند اما واقعا این طور شد؟ بدون دریافت تواند شهرداری ردهید.شاید بعضی از بیرون همین توقع را داشتند که زاکانی نمیمی

 کنیم.ایم با منابع داخلی شهرداری، امور را اداره وام توانسته

 از اداره مالی شهرداری تا سوددهی برج میالد 

لد گویید که این ها کار باالن مجموعه ورزشی ما هیچ بدهی ندارد.برج میالد به سوددهی رسیده است. همین نیروهایی که می

 نیستند توانستند مجموعه را از ورشکستگی نجات دهند و به سوددهی برسانند.

 تامین قطعات مورد نیاز مترو 

ها و ترمزها وجود نداشت. انبار خالی از قطعات را تحویل گرفتیم. االن با ترویی که ما تحویل گرفتیم هیچ قطعه یدکی برای چرخم

سال   ۸ون به حوزه حمل و نقل تهران اضافه نشده است؟ طی    600ت. همین امروز  واردات از چین نیازهای مترو تامین شده اس

 سال گذشته هیچ اتوبوسی اضافه نشد.  5اتوبوس اضافه نشده است؟ در  300فه شده بود؟ آیا  گذشته چند ون به این ناوگان اضا

  ۴00گویند که شما باید سهمیه تهران دعواست. میقرار ما با دولت یک قراری بود که تامین شد. سهم تهران متفاوت شد. االن برای 

 هزار بیشتر برای تهران نیست.   200هزار را تحویل دهید 

میلیارد تومان ماهیانه   2500توان آن ها را بیرون کرد.باید حقوقشان را بدهیم.  خره یک بدنه ای در شهرداری وجود دارد که نمیباال

 میلیارد بود. البته االن افزایش یافته است.   1۸00، 1۷00. فکر کنم کل بودجه صدا و سیما باید حقوق بدهیم. من در صدا و سیما بودم

 میلیونی را از جریان اصالحاتی تحویل گرفتند.   10شانه زیر این بار گذاشتند و شهر  نیروهای انقالبی

 های اجتماعی وضعیت َآشفته تهران از منظر آسیب 

های عجیبی  جلسه گریه کردند و عبارت 2اند. رهبر انقالب در های اجتماعی برگزار کردهآسیب جلسه 6شما می دانید که رهبر انقالب  

 گفتند که این چه وضع حکمرانی است؟ برای چه؟  فرمودند. ایشان

شوش و  خواهم باز کنم. شما وارد اش را میهزار معتاد متجاهر در تهران بودند. فقط یک نمونه 22وقتی شهرداری را تحویل گرفتیم  

اهر تحویل گرفتیم. هزار معتاد متج  22شدید مثل راهپیمایی بود.  ها و کوهسنگی خاک سفید و دولت آباد میهرندی و اوراقچی

هزار    10هزار معتاد داریم    22هزار نفر بود.    10گویند در حد  می  16کردیم؟ ظرفیت امدادی ما در تهران که به آن ماده  چکار باید می

ه در اختیار نیروی انتظامی و بهزیستی است. ما ماموریتی در این حوزه نداریم. شهرداری موظف نیست. شهرداری  مکان وجود دارد ک
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پشتیبانی کننده از بهزیستی و نیروی انتظامی است. ولی رهبر انقالب فرمودند که این ها زن و بچه ما هستند. این بچه من است 

شوید. من با همین ادبیات د شده است. عبارات رهبری را بخوانید کن فیکون میکه معتاد شده است. این دختر من است که معتا

گویند که شما برای این که امر رهبری را اجرا کنید باید از ما اجازه بگیرید. رای شهر به من میدر شورای شهر صحبت کردم. در شو

د باید از شما مصوبه بگیریم؟ یک نفر در شورای شهر گفت گوییگفتم شما باید دست ما را بگیرید که امر رهبری زمین نماند. اما می

 عتادان را جمع کردید؟نشانان را ندادید برای چه مکه شما هنوز حقوق آتش

 دوستان در شورای شهر این نگاه را دارند. 

ان با عزم و اراده شهرداری  اما ما تصمیم گرفتیم که برای تغییر وضعیت تالش کنیم. یک ساختار راه انداختیم و گفتیم که مشکالت تهر

ان را حل کند. سطح مشکالت شهرداری ملی  تواند مشکالت تهرتواند ادعا کند که میحل نخواهد شد. هیچ دستگاه و نهادی نمی

هزار    5دهند.  هایشان جمعیت یک شهر را تشکیل میهزار نفر معتاد با خانواده   22است. اقتضائاتش محلی، بومی و شهری است.  

 هزار کودک کار یک معنایی دارد. 5ک معنایی دارد. متکدی ی

 ماجرای تشکیل قرارگاه اجتماعی در شهر تهران 

ها و نهادهای دیگر  قرارگاهی در شهرداری راه انداخته ایم تا نبود مدیریت واحد شهری را جبران کنیم و از توان دستگاهما یک نظام  

 هم بهره مند شویم.

. یک ضلع شهرداری است. شهرداری به مثابه یک دولت پر جزیره است. مناطق شهرداری کار خود را ضلع است 3این قرارگاه دارای  

کنند، همه هم اعتبارات و اختیارات دارند. هماهنگی میان ها کار خود را میکنند، معاونتن شهرداری کار خود را میکنند، سازمامی

 ی نیاز دارد. این ها و کنار هم قراردادن این ها، خود یک اراده جد

ابراین به تنهایی نمی توان نهاد مسئولیت و ماموریت دارند. بن  1۴های اجتماعی  توجه داشته باشید که فقط در موضوعات آسیب

گیریم معتادان را جمع آوری کنیم، قوه قضائیه باید رای بدهد. نیروی انتظامی باید جمع اوری کند.  کاری انجام داد. مثال تصمیم می

وت کردیم. اید غربالگری کند. دانشگاه علوم پزشکی باید درمانگری کند. شهرداری از خود هیچ ندارد. بنابراین همه را دعبهزیستی ب

دولت آقای   –های اخیر  دهند. این شورا در سالآقای رئیس جمهور اراده کردند و گفتند که شورای اجتماعی کشور را تشکیل می

شورا را تشکیل دادند و حوزه تهران را به آقای زاکانی سپردند. او نیز قرارگاه اجتماعی شهر    تشکیل نشده بود.آقای رئیسی  -روحانی

نهاد و دستگاه را کنار هم نشاندیم تا    1۴جلسه برگزار کرد.    32صبح در حدود    ۹صبح تا    6تشکیل داد. هر یکشنبه    تهران را شخصا

 این مشکل را حل کنند.  

ببینید ما گفت اوال  اما مشکالت چیست؟  کردیم اصال ظرفیت هزار تخت بیشتر ظرفیت نداشتیم و اگر بیشتر جمع آوری می  10یم 

هزار    5های دیگر هم باید  هزار تخت بود. دستگاه   5کردیم. تکلیف بر عهده شهرداری ایجاد  فیت ایجاد مینداشتیم. پس باید ظر

 کردند. تخت تامین می

به نام منع پذیرش برخی از افراد وجود دارد. یعنی مثال زخم باز معتادی که بدنش  موضوعی    16نکته این که در پروتکل های ماده  

 ماند. ده، مغزش دچار مشکل شده است و بیش از چند ماه زنده نمیکرم گذاشته، کبدش متالشی ش 

کشند و  ون این ها درد میتوانید چند روز غذا بخورید.چاگر یک بار مرکز زخم باز شهرداری در منطقه خاوران را ببینید، واقعا نمی 

ر مرحله آخر اعتیاد هستند و هیچ کسی جمع  متادون و مواد مخدر بر درد آن ها اثری ندارد، بسیار فحاشی می کنند. این افراد د

سال از لحاظ هزینه نگهداری    65کند. نگهداری افراد باالی  سال را هیچ کسی جمع آوری نمی  65کند. پیرمردهای باالی  آوری نمی

هم  هم کسی جمع    تضائاتی دارد.باید پوشاک، درمان او را تامین کنند.این ها هویت ندارند و شناسنامه ندارند. زنان در این سناق

نفر    1۹کنند. سپاه تصمیم گرفت مرکز طراوت را راه اندازی کند. در مرحله اول  آوری میها جمعکند. به صورت محدود بعضیآوری نمی

  تحویل گرفت. شب عید مرکز دچار آتش سوزی شد. آن ها زیرزمین را آتش زدند. مددکاران در را باز کردند و فرار از این گروه زنان را  

 کردند. چون این ها با قمه و چاقو و تیزی بودند. دوست پسر یا شوهر آن ها آمده بودند. 

رند. این افراد را هم جمع آوری نمی کنند.  معلوالن هم مشکالت خاص خود را دارند. کسانی که آسیب ذهنی دارند. آسیب بدنی دا

 کسی زیربار هزینه هایش نمی رود. 
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ابتدای امسال تا به اال میلیارد به بیمارستان امام حسین)ع( برای مداوای بیماران زخم باز پرداخت کرده   3.5ن نزدیک به   ما از 

رود. در این شهر تهران به هر کسی گفتیم زیر بار  این ها نمیهای درمانی را دارند. هیچ کسی زیربار  ایم.این گروه سنگین ترین هزینه

یاور شهر ویژه معلوالن،   ۹آن را ایجاد کردیم.  آن را انجام می دهیم. مرکز تخصصینرفت. آقای زاکانی گفت وظیفه ما نیست اما ما 

کردیم. مابقی هم بهزیستی و نیروی انتظامی  های مراکز تهران اضافه  هزار نفر تخت به ظرفیت  5ویژه زخم باز و... ایجاد شده است.  

 اضافه شد. های تهرانهزار عداد تخت 10و جاهای دیگر تهیه کردند. در مجموع 

 تالش برای راه اندازی مرکز جامع سالمت در منطقه جاجرود 

تخت دیگر آماده می    500ار و  هز   2تخت آماده شده و    500هزار و    1کنیم. در مرحله اول  برای راه اندازی مرکز جامع سالمت تالش می

هزار نفری   22سالمت راه اندازی شود ظرفیت   شود. ما ظرفیت پذیرش معتادان متجاهر تهران را افزایش می دهیم. اگر مرکز جامع

نهاد و دستگاه را   1۴صبح هر هفته    ۹صبح تا    6جلسه    32کامل می شود. این مرکز جامع در جاجرود است. شهردار تهران در قالب  

 تهیه شده است.  کردند، فراهم کرده است.بودجه ای برای این اقدامدور هم جمع کرده و  زیرساختی را که دیگران باید فراهم می

 اتفاقات محیرالعقول زیر پوست شهر 

اصال هزینه  هزار تومان هزینه کند. برای معتادی که زخم باز دارد  33ستاد مواد مخدر برای یک معتاد عادی و سرحال باید در حدود  

این امور دستور رهبری است. ما    میلیون تومان هزینه شود. شهرداری گفته که رسیدگی به  2دهد. در حالی که روزانه باید تا  ای نمی

شوید. وظیفه داریم و این هزینه را پذیرفته است. برخی گفتند که این یک نوع زیست شهری است. شما به تنهایی حریف آن نمی

درصد بیشتر نیست. شما خود را معطل نکنید. اما ما با نیروهای جهادی و هرکسی که در حوزه اعتیاد   5اعتیاد    بازگشت از مسیر

تجربه ای داشته، جلسه گذاشتیم و آن ها را پای کار آوردیم. تمام کسانی که مرکز تخصصی خصوصی یا مراکز دولتی دارند، تمام 

در یک همایش چند روزه با تشکیل کارگاهی تجارب این ها را به دانش تبدیل کردیم.    کنند، را شناسایی و کسانی که مشارکتی کار می

توان افزایی برای پذیرش این معتادان تعریف کردیم. معارفه من از گرمخانه خاوران بود. من به دفتر نرفتم    مرحله برای بازآفرینی و  6

اسیری می برند. اصال این واژه را ما نشنیده بودیم. وقتی با زاد و ولدی بلکه کار را شروع کردم. من انجا فهمیدم دختر را معتادان به 

افتد و جبهه انقالب  شوید. این اتفاقات در بیخ گوش ما در تهران اتفاق میست دیوانه میشوید که پدر طفل مشخص نیروبرو می

رهبری فرموده اند که این دختر من است، این    هم هیچ عکس العملی به آن ندارد. انگار برای ما نیستند. همشهری ما نیستند. اما

 ما نسبت به این آسیب غربیه ایم. پسر من است. رهبری واژه دختر و پسر خود را به کار بردند اما  

 جنگ شهرداری با مافیای مواد مخدر  

است. جنگ با اعتیاد به این  یک مناسبات بزرگی پشت سر مواد مخدر وجود دارد.بزرگترین تجارت دنیا بعد از سالح و فحشا، اعتیاد 

افتید. مثال میزان مصرف مواد شیشه  می  شوید با یک مافیای بزرگ جهانی درراحتی نیست. وقتی وارد منطقه شوش و هرندی می

کند، آیا این ساده است؟ شود یک گرم شیشه پیدا نمیاستان گلستان در یک خانه تولید می شود اما وقتی نیروی انتظامی وارد می

های امنیتی، با الیهگیرد. شما با یک پدیده ساده که مواجه نیستید. ما به دل این پدیده  میلیون تومان پول می  ۷ر آن خانه روزی  مخب 

اجتماعی، فرهنگی وارد شده ایم. تجربه این کار را هم نداشتیم. اما هر کسی تجربه داشته و دارد را صدا زدیم. مثال از آقای حسین 

افراد دیگ و  افتخار مییکتا  با  امروز  ایم.  گرفته  پذیرر مشورت  را  نداریم. ما همه  نام منع پذیرش  با  در تهران چیزی  ش  گوییم که 

 کنیم.این در حالی است که وظیفه شهرداری تهران نبود و نیست. اما حتی برای این کار بودجه را هم از شهرداری تامین کرده ایم. می

 رایی از معتادان قانونی استاقدامات شهرداری برای نگهداری و پذی

در سطح ملی شکل گرفته است. شهرداری هم    بنابراین قرارگاه اجتماعی کشور به همت آقای رئیسی تشکیل شده است. تقسیم کاری 

 مسئولیتی را پذیرفته است. این اقدام شهرداری محمل قانونی دارد. بودجه مربوطه را هم با مصوبه شورای شهر تامین می کنیم. 

و پزشک با این رقم هزار تومان مصوبه قبلی که نمی توان کاری کرد. هزینه تامین صبحانه، ناهار و شام یا لباس و پرستار  33رقم با 

اصال تامین نمی شود. شهرداری خود بودجه ای را تعریف کرده است. آیا شهرداری در این شهر وظیفه اجتماعی دارد یا ندارد؟ آیا این  

اجتماعی، باغ موزه دفاع   –هنری، معاونت فرهنگی    -ز پلشتی ها تهی کنیم؟ میزان بودجه کل سازمان فرهنگیشهر را می توانیم ا

  ۴00میلیارد تومان است. میزان بودجه برای هزینه    300هزار و    ۴اجتماعی است، در حدود    –و هر آن چه در حوزه فرهنگی    مقدس

کرد.  البته در تمام دستگاه های شهرداری وضعیت همین است. با همه این  میلیارد تومان است. با این رقم که کاری نمی توان  
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ام داده است. این یک پروژه ملی شده است. برخی استان ها از این روش الگوبرداری کرده اند. اقتضائات، شهرداری این کارها را انج

سپاه قدس را از سوریه برای اجرای این پروژه به کار   گویند الگوی خود را به ما بدهید. یکی از سرداران مدیران استان های دیگر می

 که چرا گزینه ما را برای این پروژه به کار نگرفته اید؟   شوندگرفته ایم. او فامیل ما نیست. دوستان ناراحت می

 است   شده  تدوین دیگر   نهادهای   کمک   با   تهران شهر  اجتماعی   –سند  فرهنگی 

های فرهنگی اجتماعی شهر دست به دست هم بدهند. دفتر رهبری گفتند  باید همه دستگاهبرای این که اتفاقی در تهران رخ دهد  

ما با تشکیل کارگروه هایی یک آسیب شناسی در حوزه ورزش، حوزه فرهنگی،   -اعی شهر تهران را تهیه کنیداجتم  -که شما سند فرهنگی

اجتماعی شهر تهران را تدوین کردیم. اما    -م. سند فرهنگی  حوزه بانوان، حوزه سالمت، حوزه گردشگری، حوزه اجتماعی انجام دادی

های فرهنگی که در تهران اطالعات دارند اطالعات را در اختیار ما  که همه دستگاه به این کفایت نکردیم . دفتر رهبری دستور دادند  

نقالب فرهنگی، سازمان اطالعات سپاه، وزارت اجتماعی شهر تهران را تولید کنیم. شورای عالی ا  - بگذارند که بتوانیم سند تحول فرهنگی

ه اند. یک سند تحول فرهنگی اجتماعی برای شهر تهران تولید  اطالعات، معاونت اجتماعی وزارت کشور و ... اطالعات خود را داد

و اشکاالت بررسی و های تخصصی برگزار و ایرادات  جلسه کارشناسی در دفتر رهبری برای تولید این سند برگزار شد. کمیته  10کردیم.  

اجتماعی   -راه ما در حوزه فرهنگی مرتفع شد. در دفتر رهبری که عالی ترین سطح جلسه در کشور است این را تصویب کردیم.نقشه 

 ۷های فرهنگی اجتماعی شهر تهران باید از این سند تبعیت کنند. نظام قرارگاهی آن را هم نوشته ایم.  مشخص است. تمام دستگاه 

توانیم در حوزه رای اجرای آن نیاز است. قرارگاه فرهنگی، قرارگاه نشاط و ورزش،  قرارگاه سالمت و ...الزم است. مگر ما میقرارگاه ب

سالمت بدون وزارت بهداشت کاری کنیم؟ مگر در حوزه فرهنگی بدون صدا و سیما و بدون سازمان تبلیغات و ارشاد می توان کاری 

 رگیرند. این نقشه راه باید به روز شود. باید ایرادات را برطرف کنیم. اگر نقشه نداشته باشیم و ندانیم کجاکرد؟ باید این ها کنار هم قرا

 شود در تهران قدم برداشت؟ رویم مگر میمی

 راه اندازی قرارگاه سالمت برای مقابله با کرونا در تهران 

های ی ما شهر را که تحویل گرفتیم، بیماری کرونا همه فعالیتاولین قرارگاهی که در شهرداری تشکیل شد قرارگاه سالمت بود. وقت

بو کرده  تعطیل  را  شهر  اقتصادی  اجتماعی  هیچفرهنگی  کنیم.  فکری  یک  کرونا  مهار  برای  اول  باید  گفت  زاکانی  آقای  کاری د. 

 توانستیم انجام دهیم. شهر قفل بود. نمی

 طالع رسانی کنیم ماه را نتوانستیم ا  2مدیریت و مهار بیماری کرونا در  

مدیریت کند ولی چون از تماس  ماه قضیه کرونا را در کشور    2دولت جدید جمهوری اسالمی و جبهه انقالب اسالمی توانست طی   

آقای رئیسی با رئیس جمهور چین برای خرید واکسن، نحوه انتقال آن به کشور و تحویل و توزیع آن مستند سازی نشده است، 

 را اثبات کنیم.نتوانستیم این موضوع 

ور واکسن بزنند به این نقطه رسیدیم  خوابیدند که صبح بتوانند در این کشای که مردم  سر مرز ارمنستان شب میبنابراین از مرحله

 هزار دز واکسن فقط به اتباع، زباله گردها و معتادها زدیم. ورزشگاه، فرهنگسرا، ایستگاه اتوبوس و ... مرکز واکسیناسیون شد.   65که  

  13۷که لطفا به    حتی ماشین ون در محله ها می چرخید و برای افرادی که تمایل داشتند، واکسن تزریق می کرد. حتی اعالم کردیم 

واکسن داخلی دارید اما    6زنگ بزنید تا نیروی ما در منزل به شما واکسن بزند. اما نتوانستیم این اقدامات را ثبت و ثابت کنیم. شما  

 ۸5عرضگی روحانی را ثابت کردیم. کشور را خیلی زودتر از کشورهای مدرن دنیا واکسینه کردیم. ارد کردید. بیکلی واکسن خارجی و

 درصد مردم را واکسن زده ایم. اما نتوانستیم این اقدامات را به مردم و افکارعمومی اطالع رسانی کنیم. 

 راه اندازی پویش های مختلف در قرارگاه فرهنگی  

قرار  نگی هم گفتیم که ما و هیچ نهاد دیگری نمی تواند به تنهایی کار کند. باید شهرداری، بسیج و  سپاه کنار هم  در قرارگاه فره 

ها گفتیم این کمپین را اجرا کنید. نوجوانان گیرند. یک پویش را طراحی کردیم. گفتیم االن بحث نوجوانی مهم است. در تمام محله

شر کنند. پویش لبخند بسازید را شروع کردیم. همه اعیاد را در بسته لبخند بسازید، قرار دادیم و  هر محله سرود یا تئاتر تولید و منت

 ما عید نوروز، مبعث و... فرقی ندارد.   گفتیم برای

 

 



 

94 
 

 جبهه انقالب در حوزه رخدادها خیابان های تهران را فتح کرده است 

تح کرده است. البته این کار ما نیست. اما خیابانی که از دست رفته بود در حوزه رخدادها واقعا جبهه انقالب خیابان های تهران را ف 

ل گرفتیم، در سالگرد شهادت شهید همدانی گفتیم که تصاویر و بنرهایی از آن شهید را در خیابان را پس گرفتیم. ما وقتی شهر را تحوی

زنند، گفتم اشکالی ندارد. دلهره داشتیم عکس شهید یهای تهران نصب کنند. آقای ضرغامی گفت که آقای توکلی این بنرها را آتش م

ین نقطه رسیدیم که سالم فرمانده برگزار کردیم. از یک جایی تحویل گرفتیم به در خیابان تهران بزنیم. اما باالخره از این نقطه به ا

 2ود. اما فقط برای سالگرد حاج قاسم  خواستیم برگزار کنیم  اما و اگرهای زیادی در آن باین نقطه رساندیم. سالگرد حاج قاسم می 

ژه شناسی شهدا در سالگرد حاج قاسم باز کردیم. آئین موکب هزار و اندی برنامه را در همه مناطق اجرایی کردیم. قفل شهر را با وی 

جد تهران را مشارکت داری را ترویج کردیم. یک عده از دانشگاه تهران تا پل کالج و یک عده از سر کالج تا حسن آباد موکب زدند. مسا

رنامه گذاشتیم. ان لحظه که به حضرت  دادیم تا در امور مراسم شهری دخالت کنند. در نیمه شعبان از تجریش تا میدان راه آهن ب

خوریم. ان ها جامعه ایران را نسبت به  توهین شد من گفتم اگر برخورد نکنیم، ضربه می  -در فیلم موهن عنکبوت سیاه  –رضا )ع(  

کشور خوریم. تجمع اعتراضی در  زدند. شعرا را جمع کردیم و گفتیم عکس العمل نشان ندهید ضربه میه مقدسات تست میاهانت ب

 راه انداختیم. بزرگترین اجتماع امام رضایی در تهران و شهرهای مختلف کالنشهرها تشکیل شد.

فرمانده را در مدرسه، دانشگاه، منطقه، محله با هم اجرا کردند.  را در شهر تهران و چند کالنشهر برگزار کردیم. سالم  پدیده 20بیش از 

 م. این ها کار ساده ای نیست. بار تمرین کردیم تا به این مرحله رسیدی 10

 اولین کمپین خارجی شهرداری در عراق برگزار شد 

خواهیم پایمان را از مرز بیرون  ببریم. می خواهیم اولین کمپین شهرداری را به عراقدر جریان برگزاری راهپیمایی اربعین گفتیم ما می

د؟ جوانان در اربعین متفاوت تر هستند. در آن شرایطی که رسانه بگذاریم. در اربعین درباره چه موضوعاتی می توان کمپین سازی کر

ی و اتحادیه رادیو  نداشتیم. ایستگاه نداشتیم چطور می توانستیم موکب راه اندازی کنیم؟ جلساتی با نیروهای قدس و حشد الشعب

با تمام گروه نیز  با  های عراقی گذاشتیم و گفتیم بیایید بو تلویزیون تشکیل دادیم. جلساتی  خواننده   5ا هم کمپین ایجاد کنیم. 

ایرانی   لبنانی، عراقی،بحرینی و  طرحی را نوشتیم. برخی نسبت به ترور ابوذر روحی هشدار دادند.    –ابوذر روحی    -خارجی شامل 

مپین  بین ی حشد الشعبی شبانه روزی حفاظت می کردند. اولین کمپین بین المللی شهرداری بود. زیرا شهرداری تا به حال کنیروها

 المللی برگزار نکرده بود. البته ضعف هایی هم داشتیم. 

 شهرداری امروز ایده و برنامه دارد 

ها مدعی هم هستیم.عملکرد  و برنامه داریم بعد از یکسال در همه حوزهبه هر حال االن شهرداری کارنامه دارد. اگر تا دیروز گفتیم ایده   

 بلی مقایسه کنید.معاونان فعلی شهرداری را با معاونان ق

این در حالی است که ما برای دریافت بودجه اربعین در شورای شهر استنطاق شدیم. آقای فروزنده می گفت اصال نیازی نیست به 

 عین است و رقم هزینه هم که درشت نیست، تصویب می شود. اما ما رفتیم و استنطاق شدیم.  صحن شورا بیایید. موضوع ارب

 ه ها برای انتصابات فشار می آورند برخی از افراد و گرو

در جریان انتصاب مدیرعامل برج میالد برخی از افراد فشار می آوردند.وقتی در برابر فشارها مقاومت می کنیم می گویند او را به  

دادم. او هم  می زنیم. یک نفر در شورای شهر گفت این درختی که تا امروز ثمر نداده است تا اخرش هم نمی دهد. به او تذکر زمین 

گفت که ما نمی گذاریم شما در شهرداری بمانید. برای آینده شغلی خود کاری دست و پا کنید. این وضعیت بخشی از جبهه انقالبی  

 دید برای انتصاب برخی از افراد انجام دادند. من زیر بار نرفتم. است. چند هفته پیش یک عملیات ج

ی که من به شهرداری آمده ام فضای تخریب، دروغ و نارو علیه من چطور بوده است؟ البته  شما رسانه ها را رصد کنید ببینید از زمان

 را تامین کنیم.به آن ها جواب نمی دهیم. فقط می خواهیم به این مردم خدمت کنیم. باید شادی مردم 

  6یسه کنید. مثال میزان آسفالت کاری  شما یک سال اول شهرداری در دوره اقای زاکانی را با همه شهرداران تهران بعد از انقالب مقا

درصد افزایش نسبت به همه ادوار سال های گذشته داشته ایم. ما    35ماه اول امسال را با همه سال های گذشته مقایسه کنید. ما 

 ایی می کنیم شما راستی ازمایی کنید.یک ادع
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 آماری از نوسازی ها در امور مناطق و ناوگان حمل و نقل شهری  

متی برای روزهای دوشنبه تعریف کرده ایم. هر یک از معاونان از نماز صبح تا اخر شب باید در منطقه ای حضور داشته باشد قرار خد

ر خدمتی دوشنبه ها را پیگیری می کنیم. در نواحی کمیته های متناظر تشکیل  و به امور حوزه تخصصی خود ورود کند. مصوبات قرا

درصد بیشتر از گذشته اسفالت   35هزار مسکن قرارداد بسته است.    ۸0قرارگاه مسکن برای احداث  می دهیم و اجرایی می کنیم. مثال  

 افه کرده ایم. قطعات یدکی مترویی را وارد کرده ایم.اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل اض  300ون و    600در خیابان ها ریخته ایم.  

 مهمترین رخدادهای فرهنگی در دوره جدید شهرداری  

کیلومتری از میدان   10وزه فرهنگی رهبر انقالب بارها از اجرای سرود سالم فرمانده در مناطق مختلف شهر و اجرای راهپیمایی  در ح

ها در شهر تهران بوده اند. شهر سازمان صدا سیما، سازمان بسیج، سازمان ه این دستگاهولیعصر تا تجریش یاد کرده اند. قبل از ما هم

ها توی شهر تهران  قبل از این مدیریت شهری جدید این همکاری شکل نگرفته است. هیچ کدام از این رخداد  تبلیغات داشته اما تا

 برگزار نشده است. 

 ه این کار جبهه انقالب است.  اتفاقا اصال تبلیغی از شهرداری نمی بینید. بلک

 شهرداری بدون برنامه و طرح هزینه ای را پرداخت نمی کند 

همه دستگاه ها به شهرداری به مثابه یک بچه پولدار عقب مانده ذهنی نگاه می کردند.می گفتند هرکسی پولی در دوره های گذشته،  

صال ایده پردازی، خالقیت و مشارکت مطرح نبود. روز اول  می خواست یک فاکتور به شهرداری ارائه می کرد و پول می گرفت. ا 

ا بکشید و بروید. اما االن هیچ یک از مسئوالن شهرداری مانند دوره حضور من یکی از این مسئوالن به من گفت که شما چک ر

 داخت کنیم.  گذشته نیستند. بلکه باید بنشینیم طرح  را تصویب کنیم. تقسیم کار انجام دهیم و بعد هزینه ها را پر

 معاون خدمات شهری به دلیل عدم اجرای برنامه ها تغییر کرد 

 ه به نقطه ای که می خواستیم نرسید، تغییر دادیم. معاون خدمات شهری را به دلیل این ک

 طرحی جدید برای فروش اشغال و زباله در تهران 

ی هم رسیده اند. شورایی نسبت به ارائه یک مدل جدید  هایبرای فروش اشغال و زباله تهران بحث هایی صورت گرفته و به راهکار

 در حال بررسی است.  

 تهران ماجرای یک جا به جایی در شهرداری 

درباره جابه جایی اقای فالح باید گفت که او همچنان برادر خوب ما است.اقای زاکانی هم مرتب ذکر خیر او را دارد. رفاقت اقای 

قای گودرزی و تاجیک و از همه ما است. اقای فالح کارهای بزرگی درشورای شهر کرد. وقتی که آقای زاکانی با اقای فالح قدیمی تر از ا

م به جا به جایی او گرفت برخی از اعضای شورا نامه نوشتند و سفارش کردند که او را تغییر ندهید. آقای چمران در زاکانی تصمی

شورای شهر گفته که در انتصابات شهرداری ورود نکنید. برخی از آن ها   انتصابات ورودی ندارد. اقای چمران چندین بار به اعضای

ه است. او را ابقا کنید. اقای زاکانی تصمیم به جا به جایی وی داشت. به او پیشنهاد چند  گفتند که اقای فالح خدمات زیادی داشت

 سمت را داد اما او نپذیرفت.  

 ماجرای تغییر مدیریت حراست شهرداری  

مدیر    ی مقدم هم باید گفت که من با اقای مقدم نشست و برخاست داشتم.ما به توصیه بزرگانمان که گفتند برای انتخابدرباره آقا 

حراست با برخی از عزیزان مشورت کنید اقدام کردیم. از سازمان اطالعات خواستیم که یک کسی را که به امور شهرداری اشراف داشته  

م را معرفی کردند. او واقعا بنیانگذار مبارزه با فساد در شهرداری شد. اما ما به یک مصداقی خوردیم باشد، به ما معرفی کنند. اقای مقد

سکه گرفته است. این را صحنه سازی   2کند. باالخره وقتی شما دوربین گذاشتید و فردی مثال  یت مقدم با روایت ما فرق میکه روا

ت که این اتفاق افتاده است ثانیا شما حق ندارید دام پهن کنید. دام پهن کردن در می دانیم. چون اوال در این حوزه این بار اول نیس

مقدم گفت که من دام پهن نکردم. این فیلمبرداری هم کار من نبود و کار پلیس امنیت است. یک    این حوزه ممنوع است. اقای

د شنید. قضاوت در این موضوع سخت است. وقتی مجموعه دیگری بوده و ما هم بعد مطلع شدیم. اما روایت طرف مقابل را هم بای

ها درباره آن نوشتند و یک موج بزرگی راه افتاد. اقای زاکانی گفت انهاین اتفاق افتاد قبل از این که اقای شهردار مطلع شود، تمام رس
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من بگویید. او از مدیران من ای را دنبال کردید و می خواهید دستگیر کنید، به  که خوب قضیه را به من می گفتید. شما یک سورژه 

را می گرفتیم. االن قضاوت در این موضوع کار   است. ما باالخره مدیریت می کردیم و قبل از این که فرد وارد فساد شود جلوی او

فه  ای از اقای مقدم نداریم. ما وظیسختی است.حاج کاظم هم یک گروه تحقیق فرستاد. اقای زاکانی مصاحبه کرد و گفت ما هیچ گله

 مان این است که از اقای مقدم صیانت کنیم. 

 جبهه انقالب دچار آفت شده است

یک افتی شده است.جلسه ای با حضور برخی از  دوستان درباره گام دوم انقالب تشکیل شد. آن ها  به نظر من جبهه انقالب دچار  

د کنار بروند. به آن ها گفته شد که شما  نه انقالب را  گفتند ما گام دومی هستیم و می خواهیم انقالب را تغییر دهیم. پیرمردها بای

روح و نه جانباز شدید. ادعا دارید که انقالب را تحویل ما بدهید. برخی از ان  درک کردید. نه ساواک را دیدید. نه در دفاع مقدس مج

ه اند. شما با این ادعا می خواهید کل  هایی که اخالق و علما و جبهه و جنگ و ساواک و فالن را دیده بودند، گرفتار قدرت طلبی شد

نامه ای به آقایان رئیسی، قالیباف، حداد نوشتیم و ایراد    انقالب را در دست بگیرید فساد قدرت طلبی جبهه انقالب بیرون می زند.

 این روش را توضیح دادیم.  

شکال دارد. باالخره االن وضع مجلس را می  این روشی که جبهه انقالب برای انتخاب نماینده در شورای شهر، مجلس پیش می رود  ا 

به ما بدهید وگرنه شما را به زمین می زنیم. آیا این ادبیات نماینده به وزیر می گویند که هیئت مدیره فالن شرکت را    2بینیم.  

 های انقالب است؟  بچه

. در همان مجلس برای گرفتن یک پست جبهه انقالب دچار افت شده است. در مجلس و برخی از نهادهای دیگر دچار ریزش شده ایم

 افراد را تهدید می کنند. 

 چرا در برخورد با اغتشاشگران مماشات می شود؟ 

یک نکته دیگر این که برخی از نیروهای انقالبی و رسانه ای می پرسند که چرا در برخورد با اغتشاشگران مماشات می کنید؟ چرا  

گروهی به دیدار رهبر    ۸۸برخورد نمی کند؟ چرا قوه قضائیه برخورد نمی کند؟ در سال  برخورد نمی کنید؟ چرا نیروی انتظامی محکم  

نفر را اعدام کنید مشکل حل می شود. رهبری فرمودند که مگر با اعدام موضوع حل می شود؟   3مثال این    انقالب رفتند و گفتند که

 حمایت کنند کار به آن جا نمی رسد.  اگر دوباره نتوانیم مردم را متقاعد کنیم که باید از انقالب خودشان

بال این است که قوه قضائیه فتنه را برطرف کند. جریان مقابل  بنابراین االن هم واقعا ما این مشکل را داریم. هنوز جریان انقالب دن

د. برخی از خواص به  تصمیم گرفته که در خیابان هزینه بدهد اما بعضی از نیروهای انقالبی هنوز تصمیمی به هزینه دادن نگرفته ان

 میدان نیامده اند. هنوز جریان انقالب برای رفع فتنه آدرس دیگری می دهد. 

 ل چهارم در حال شکل گیری است هسته سخت نس 

دانشگاه  در چند  از تشکل ها  برخی  است.  در حال شکل گیری  گرفته است. هسته سخت نسل چهارم  اتفاقات مثبتی هم شکل 

ه اند. برخی از دانشجویان بسیجی مشت و لگد و چوب خورده اند. اما محکم در دانشگاه ایستاده اند.  بیشترین درگیری ها را داشت

 که از سال های قبل بی خاصیت شده بود، االن دانشجویان حزب اللهی محکم پای پرچم انقالب ایستادگی می کنند.  دانشگاهی

هشتاد و دهه نود در حال شکل گیری است. محکم ایستاده و از  این خیلی مطلوب است. باالخره یک جریانی از میان نسل دهه  

 ولین اشتباه کرده اند.انقالب دفاع می کند. اصال هم کاری ندارد که مسئ

این هسته مقاومت باید در محالت، مناطق، اصناف شکل گیرد. اگر مردم جلوی فتنه را نگیرند تا ماه ها نسبت به آثار ذهیتی و  

 ی بحث خواهیم داشت.  مباحث ادراکی و معنای

 نظام در اطالع رسانی دچار مشکل شده است 

ور کمرنگ شهرداری در رسانه ها تنها مشکل این مرکز نیست. بلکه بخش های نکته دیگر این که مشکل عدم اطالع رسانی و حض

ا تا این اندازه از مخاطب کوتاه دیگری از نظام هم در حوزه افکار عمومی و رسانه مشکل دارند. قاطعانه می گویم که هیچ گاه دست م

 نشده بود.  
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 ه هیچ رسانه ای توجه نمی کند. دشمن در فضای مجازی حالت ایزوله ای را ایجاد کرده که مخاطب ب

 آذری جهرمی ابراطالعات نظام را به دشمن داد 

احت در اختیار دشمن گذاشته است. به باور من آقای آذری جهرمی را باید محاکمه کرد که ابر اطالعات جمهوری اسالمی را خیلی ر

 دشمن جامعه ما را به خوبی می شناسد. ذائقه های ما را می شناسد.

 نو  ی حکمران هی در نظر  ییجبهه اصولگرا داتیو تهدها فرصت

مجلس دوازدهم   یها  ی آن از دست دادن کرس  نهیحداقل هز   ،ییاختالف و شکاف در هر بستر و به هر بهانه در جبهه اصولگرا   هرگونه

 .خواهد بود  انیتوسط اصولگرا
از چهره    یروزها برخ  ن یاست که ا  یازجمله عبارات   ن«ینو   یها  یز یو »برنامه ر   «یاصالح   راتیینو«، »تغ   ی چون »حکمران  ییگزاره ها

و... هستند. در   یاقتصاد ،یاسیس ،یاجتماع یدارند آماده تحول در همه حوزه ها دیاصولگرا به کرات از آن استفاده کرده و تاک یها

و    تید از بازگشت امن مشروع و الزم بع راتیینو و تغ   یمجلس که در آن از ضرورت حرکت به سمت حکمران  س یرئ  قراستا نط  نیهم

 .داشت یگفته بود بازتاب گسترده ا آرامش در کشور سخن
 :پرداخت میها بوده خواه لیتحل  یمهم که نقطه آغاز برخ یرصد یاز کدها یبرخ  یشده به بررس ادیتوجه به نکات  با

که    یدر نوع حکمران   یبازنگر و مدتهاست که او از ضرورت    ستین  بافیمحمدباقر قال  یاز سو  یدینوسخن جد  یشدن حکمران  مطرح

توجه   تیضرورت و فور   ری اخ عیمجلس »وقا  سیرئ ی و رسانه ا یاسیاما به نوشته مشاور س دیگو یباشد سخن م  یبر کارآمد ی مبتن

 .«نشان داد  شیاز پ ش یبه آن را ب

نو اصول   فستیدر مان  ۹6در سال    قرار داده بود.  دیمورد تاک  یینواصولگرا   فستیرا با ارائه مان  رییضرورت تغ   نیاز ا  شیپ  بافیقال

در    یاساس  ر ییشود که در آن تغ   یم  ف یتعر   ییاصولگرا   ی بر مبنا  دینو و جد   ییبنا  جادی ا  ییشده است: »نواصولگرا   ح ی تصر   ییگرا 

شوند  یم   فی تعر   یی نواصولگرا یآن شاخص ها ل یشوند که ذ  یبنا محسوب م نیا  یاصل  ی ژگیو ملکرد،ساختار و ع کرد،یگفتمان، رو

 .«است  ییاسالم ناب و نوگرا  ،یآن مردم باور  یسه شاخص اصل که 

در   یحزب مؤتلفه اسالم   ریدب  « یبیحب  یروبرو شد. »محمدنب  یمتفاوت  یدر همان زمان با واکنش ها  « یی»نواصولگرا  دواژهیکل  طرح

  ی اصطالح  نیم نه قبول دارم. ارانه به کار برده ا  یی: »من کلمه نواصول گراگفته بود  ییکلمه نواصولگرا   انیدر خصوص ب  ۹6مرداد  

موضوع    کیرا در اصل    ییموضوع دارد اما من تحول در اصولگرا   نی از ا   یف یبه کار برده است. البته البد تعر   بافیقال  یاست که آقا

 .«دانم یم انهیگرا  راصولیغ

خواهند    ی اگر م  انیبود: »اصولگرا گفته    یی در واکنش به موضوع نواصولگرا   ۹6در مرداد    کیمحمدرضا تاج  ز یاصالح طلبان ن  انیجر   در

 د یبرخوردار باشند، نخست با  ندهیبزرگ آ  یدر رقابت ها  یروز یاز شانس پ  انایحضور داشته باشند و اح  یوجدیآلترنات  کیبه صورت  

 «.کنند یشکن  له یپ ینوع دیاند خارج شوند، با دهیچیکه دور خود پ ینگفتما له یپوسته وب ن یاز ا
  رات ییشود تا تغ   تیدر کشور به صورت کامل تش  تیکرده بود: »هرچه زودتر امن  ی دوار یمجلس که ابراز ام  س یرئ  ر یاز اظهارات اخ  بعد

آغاز    یاسالم  یجمهور   یاسیدر چارچوب نظام س  یاسیو س  یاجتماع  ،یاقتصاد  ینو در عرصه ها  یمشروع و الزم به سمت حکمران 

 .مطرح کرد  فی در دانشگاه شر  ی ضرغامو»تحول«را عزت اهلل اصالح«» یبا محتوا  یشود.« اظهارنظر بعد
غلط    یکردهایاست، بارها از ضرورت اصالح رو  یشخصا طرفدار همه پرس  نکهیگشت ارشاد و با اشاره به ا   دهیضمن نقد ا   ی ضرغام

 :نوشت یتییبا انتشار تو زین  میرسلی م یه مقوله تحول سخن گفت. مصطفگذشته و توجه ب 
مـا، بدون   ب یو نج  ی خـود را در اجابت خواسته بـر حـق مـردم انقالب  یـیکارا   دیبا  ییقضاو    یو اطالعات  ی تیامن  یها  دستگاه»

از اصالح طلبان موکول  یبرخ  انیم  نی . در افتد«ین  ریبه تاخ  نیاز ا  شی ب  یو ادار   ینشان دهند ... تا اصالحات اقتصاد  یفرصت سوز 

 زین  یی اصولگرا  انیاز فعاالن جر   یسرانجام« القا کرده و برخ  یده برا »وع  تیاز بازگشت آرامش و امن  داصالحات را به بع  نیکردن ا

 .است یکنند او به دنبال کسب رأ یدانند و عنوان م ی»راهبرد انتخابات« م کیرا  رییبر اصالح و تغ  بافیقال داتیتاک
دشمنان   یس بن بست« از سو»احسا  یالقا  یدر راستا  یرا گفتمان  بافینو قال  یاصولگرا حکمران  یاسیفعال س  کی  نهیزم  نیهم  در

نـقـد به اظهارات   ـن یکرد. اما مهم تر   ی معرف  تیکل نظام و حاکم  ت یرا وجود مشکل در اصل و هو  یدانسته و صحبت از حکمران

اصالح طلب بازنشر داده   یآن به صورت گسترده در رسانه ها  یداشت که گزارش انتقاد  وزینرا رجا  یمجلس و عزت اهلل ضرغام   سیرئ

 .کردند ادی ییآن به عنوان نشانه اختالف و شکاف در جبهه اصولگرا  شد و از
  راتیی لزوم اصالحات و تغ  رامونیمجلس پ  س یرئ  یوشت: »ادعانو« ن  یمجلس درباره »حکمران  سی در خصوص اظهارات رئ  وزیرجان

  ی اسالم   یجمهور   یاسیسدر چارچوب نظام    یاسیو س  یاجتماع  ،یاقتصاد  ینو در عرصه ها  یحرکت به سمت حکمران  یمشروع برا
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جامعه را    یبه قول خودشان بدنه خاکستر   ینی چن  نیدارند در مقاطع مختلف با اظهارات ا   یافـراد است که سع   ـنیا  نـهیر ید  یآرزو

با   یباشد، خواه همکار   انیناحق شورش  ی در برابر خواسته ها  ینیرا در دامان انقالب حفظ کنند؛ خواه عقب نش  شان یجذب کرده و ا

بر سر کشور خواهد آمد.   یی چه بال ندهی و در آ ری مس ن یاکه در  ندارد   یتی. اصال هم اهمیخارجـه بالقوه قلمدادکردن و ر یوز  و  فیظر 

عـلـم    ـز یمطـالـبـه را ن  ـنیاقتضا کند، ا  ط ینداشته و اگر شرا   زین  سمیاز افتادن به ورطه سکوالر   ییاصالح خواه ابا  یها  برالینئول

چون ضرغام«   یهم ندارد »شومن  یرقکنند. ف  یمطالبه م  زیرا ن  یحکومت پارلمان  یشده و حت  استیاز س  نید   ییکـرده و خواهان جدا

 «...چون  ی»تکنوکرات ایباشد 

دانشگاه شر   یاظهارات ضرغام  نیهمچن  وزیرجان مواضع    ف یدر  افراط  کی را مشابه  اهلل    « ی»اصالح طلب  »عزت  نوشت:  و  خواند 

 .«داند  یخود م  یاپرداز یرؤ  ریدر مس ی بـه دل گرفته و آن را به مثابه ترمز   نـهیک  1۴00و    ۹6  یسال هااز اتفاقات رخ داده در   ی ضرغام

  یبرا  یز ینو«، »ضرورت اصالح« و... بالفاصله به دستاو  یدر خصوص »حکمران  انیاصولگرا  یهر صورت اختالفات درون گفتمان  در

همچون   یی گزاره ها  انیشدند نواصولگرا   ی که مدع  یی مبدل شد تا جا  ییشکاف در جبهه اصولگرا   یاصالح طلب جهت القا  یرسانه ها

 .کنند  یدنبال م تیر یاز قطار مد یدار یجبهه پا  یکردن اعضا  ادهینو« را با هدف پ ی »حکمران
را    یو اصالح طلب   یتحول خواه  نیا   یجلو  ریاخ  یها  یآماده اصالحند، اماناآرام  انیاصولگرا  نکهی آبان خود » ا  1۷در گزارش    اعتماد

خواند که »اغلب    یدار یجبهه پا  کردی و مقابله با رو   شرویپ  یعبور از چالش ها  ی برا  انیگرفته است« را برآمده از اتاق فکرنواصولگرا

 .«شوندیبا معترضان م یکنند و خواستار برخورد حداکثر  ی اظهارنظر م ر یاخ یرخدادها خصوصدر  ارتندیبالحن بس

  ق یکنند که از طر   ی م  ی را در حکم فرصت تلق  ر یاخ  ی اعتراض  یگسترش رخدادها  ان،یصولگرا شده است: »نوا  ی مدع  نیهمچن  اعتماد

گزارش آمده است: »اصالح و تحول   ن یسوال ببرند« در ا  ر یساز را ز   می تصم  یدر ساختارها  یدار یجبهه پا  تیر یتوانند نحوه مد  یآن م

 «.است یدار یجبهه پا یآنها با اعضا  ی نیگز یجا ان،یاز منظرنواصولگرا 
به    یانشقاق گفتمان  نیکند: »نخست آنکه ا   ی آبان( دو گزاره را مطرح م  1۸)  ی روزنامه شرق در گزارش  ، یخط رسانه ا  نیادامه هم  در

آتش    نیاست؛ بنابرا  یجمهور   استی انتخابات ر   ی و حت  یبه مجلس آت  بافینگاه قال  م یون  یعمرمجلس فعل  انینزاع قدرت در آستانه پا

 یخاکستر  فیط وزیآغاز اصالحات است تابه قول رجان یادعا لیذ باف،یحرکت قال لیبه دل انینواصولگرا  هیتندروها عل فی توپخانه ط

در همه ابعاد کشور از    یو بن بست کنون  ط یکه شرا   و باور وجود دارد  یتلق  نینکند. دوم آنکه ا   دایپ  ل یمجلس تما  س ی به سمت رئ

از مجلس    یتندرو است که بخش   فیط  یر یو قدرت گ  ماتیول رفتار، تصممحص  یو...، همگ  شتیمع  ،یپلماسیتا د   استیاقتصاد و س

به    یبرا   ی اسم رمز   انیبر لزوم اصالحات توسط نواصولگرا   دیتأک  نی را در قبضه خود دارد بنابرا   زدهمیو کل بدنه دولت س  ازدهمی

 .«است یسیرئ یر یگ میاز دولت و کل بدنه تصم  انیبردن سوپراصولگرا هیحاش

  ن یام  ی دولت همچون فاطم  یوزرا  یمجلس با برخ   سی رئ  ریشده است نوع برخورد اخ  یمدع  یدر گزارش  زین  «یمل  »آرمان  روزنامه

و   بافیدهد که »قال  یسازمان برنامه و بودجه( نشان م  سی)رئ  یرکاظمیاقتصاد( و م  ری )وز   ینفت(، خاندوز   ری )وز ی صمت(، اوج  ری )ز 

ها به سمت روند اصالح امور بکشانند و فضا را   ی چ  ی دار یپا  یها  یتندرو  ی برخ  یسمت وسو  زدرصدند که دولت را ا  انینواصولگرا 

 .«برانند ه یرا به حاش انیجر   ن یا یاببرند و تندروه ندهیدر مجلس و دولت آ ریی به سمت تغ

 ه ی و نظر  لی تحل

روش ها را اجتناب   و  کردهایاز رو  یسو ضرورت گسترش »گفتگو« و اصالحات در برخ   کیدر کشور که از    ریتوجه به حوادث اخ  با

از سو  ریناپذ رسد   یبازگشت به قدرت را به وجود آورده است، به نظر م  یاصالحات برا  انیدر جر   دیاز ام  یدگر موج  یساخته و 

مجلس دوازدهم   یها  ی آن از دست دادن کرس  نهیحداقل هز   ،ییهرگونه اختالف و شکاف در هر بستر و به هر بهانه در جبهه اصولگرا 

 .خواهد بود  انیتوسط اصولگرا
، »تغ   یهمچون »حکمران  ییطرح گزاره ها  نیبنابرا  ن  انیو... توسط اصولگرا  «یاصالح  راتیینو«  اول  به اجماع درون   ازیدر وهله 

 شود.  لی تبد ییاصولگرا انیجر  لیصورت ممکن است به پاشنه آش   نیا  ری آن دارد در غ یدر خصوص ضرورت و نحوه اجرا یگفتمان
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 در »فارس من« چه می گویند؟  مردم

های کشور(، منعکس  سامانه »فارس من« به عنوان یکی از مهمترین نقاط اتصال مردم با خبرگزاری فارس )و البته مجموعه رسانه

د شویها دیده نمهایی که بسیاری از مواقع اصال در رسانههای ذهنی و روزمره مردم است؛ دغدغهکننده بخش قابل توجهی از دغدغه

شود. ذکر این توضیح ضروری است که بسیاری از موضوعاتی که گاهی در و یا به اندازه و شکل مورد نیاز مردم به آن پرداخته نمی

های مردم الزاما جنبه کارشناسی شود، چندان مورد توجه مردم نیست و در نقطه مقابل، بسیاری از درخواستها پررنگ میرسانه

های ثبت شده در یک  دغه مهم باید به آن توجه شود. در این بخش، به بررسی تعدادی از مهمترین پویشک دغعنوان یندارد ولی به

 پردازیم. هفته اخیر می

 

 های پرتکرار  پویش ❖

و حوادث تروریستی در ایذه، اصفهان و مهاباد   تحت تاثیر اغتشاشات پس از فوت مهسا امینی است  همچنانهای این هفته،  پویش

های اجتماعی و  توجه به جایگاه فضای مجازی و نقش شبکه  .است مردم برای برخورد با اغتشاشگران افزوده استدرخوبر شدت  

 لزوم حاکمیت ملی بر این فضا در این زمینه قابل توجه بوده است.

 

 امضا  1000های باالی پویش ❖

 *سامانه ناظر فراجا دوباره فعال شود

  ی برخورد با جرائم مشهود و ناهنجار   فهیسامانه وظ  نیفعال« شده است . ا  ری »غ  ینتظاما  یوریاست که سامانه ناظر توسط ن  یمدت

افراد هنجارشکن و   یرا بر عهده داشت و برا  یمانند »کشف حجاب« در خودرو و اماکن عموم  یو اجتماع  یو فرهنگ  یاخالق  یها

 داشت.   یو قدرت بازدارندگ گرفتیرا م هایکنجارشهن نیا یجلو یادیامر تا حدود ز  نیکه ا  شدیارسال م امکیقانون شکن پ

 شود  یدگیقم رس ی رانی ا  یحجاب در سرا  تی*به وضع

  ن یو از طرف مسئول  کنند یاقدام به کشف حجاب م یشده که به راحت یافراد یبرا  یجوالنگاه  ی رانی ا یاست که سرا یچند متأسفانه

اما   رندیرا بگ  یناهنجار   نیا   یفروشگاه تذکر داده شده که جلو  نیولمسئ  بارها به  شودی داده نم  یاقدام و تذکر   چیفروشگاه هم ه

 است. گرفتهصورت ن  نهیزم نیدر ا  یاقدام

 به فوالد مبارکه منتقل شود یاجتماع نیآهن از تأم *سهام ذوب

حل مشکالت    جهت )شستا( در ذوب آهن اصفهان و عدم اقدام موثر در یاجتماع  نیسازمان تأم یرتخصصیغ ی توجه به سهامدار  با

تمام شده شرکت ذوب آهن  نهیو باال رفتن هز  آمدهشیپ یو مشکالت اقتصاد میکار مستق یروین1۴000با  یصنعت میمجتمع عظ نیا

، خواهشمند   یدر سال جار   ان یشرکت و ورود به ز   ن یسود ا  ه یرفتن حاش  نیو از ب  ی مصرف  یژ مصرف کک به عنوان انر  ل یاصفهان به دل

  ن یمجدد ا  ییدر ذوب آهن اصفهان و شکوفا داریپا  یرشد جادی و ا یصنعت   میمجتمع عظ  نیا  دیاز سر راه تولانع است جهت رفع مو

از سهام شرکت ذوب آهن   56(، نسبت به انتقال  یحقوق پرداخت  یساز پرسنل )همسان  یشتیمع  تیمجتمع و بهبود وضع درصد 

 .دییشرکت فوالد مبارکه اصفهان دستورات الزم را مبذول فرمابه  باشد  ی)شستا( م یاجتماع نیاصفهان که متعلق به سازمان تام

 اغتشاش  یحام  یخارج  یهاپلتفرم  نگیلتر ی*ف

اخ  در بود  ر یاغتشاشات  از طر   می شاهد  ا   یخارج   یهاپلتفرم  ق یکه  تو   نستاگرام،ی مثل  آشوب  تر،یتلگرام،    یها سازماندهواتس آپ 

 انان کشورمان اغفال شدند. ز جوا یرها شده بعض یمجاز  یفضا لهیبه وس شدندویم

  ن یاز ب  ی حوادث بعد  ی را برا  نهیزم  یمل   نترنتیا   ی ر یو بکار گ  ی داخل  ی هاآوردن به پلتفرم  یورو  یخارج   یهاقطع کامل پلتفرم  با

 . دیببر 

 فارس من
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 و واتساپ محدود شود نستاگرامی *تلگرام، ا

  ی داخل  یرسان ها  امیکه پ  دیمف  یکاربردها  یپ، فراتر از برخاتساو و  نستاگرامی تلگرام، ا  یرسانها  امی به تجربه چندساله گذشته پ  بنا

 ان یفحشا و برباد دادن بن جیو فرهنگ ملت، ترو  نید نیمعارض یانتشار دروغ ها یبرا یآن را پوشش دهند، به بستر  توانندیهم م

  یمربوطه در حذف دسترس  ران ی چرا مدند.  شده ا  ل ی تبد  رانیا   ی اسالم  یمعارضه با نظام جمهور   ی برا  یز یر   رنامه و ب  یخانواده، هماهنگ

  تیمنفعل و محافظه کار جد  رانیمد  ریی !؟ چرا شما در تغکنندیرسان ها که مانند اسب تروا عمل کرده اند  تعلل م  امیپ  نیا  یعموم

 !؟ دیدهینشان نم

 

 های مهمپویش ❖

 ران ی ا  ی جان برا   ی فوتبال تا پا   یمل   می از ت  ت ی*حما 

است   ن یرو خواسته مردم از شما دالورمردان ا  ن یاست. از ا  زمانی نشانه اقتدار و عزت کشور عز   ،ینشک حضور شما در عرصه جها  یب

ابن   یعل  ی خاصه  ت یعنا اش هی که سرما ران ی پرچم پرافتخار ا  ری ز  ،یگر مردم جهان، فارغ از هر اختالف نظر که در برابر چشمان نظاره

 . دیرا شاد کن رانی دل ملت مسلمان ا   ،یرانی ا تین دادن اصالت و حمنشا و وحدت و ی( است، با همدلمالسال ه یالرضا )عل یموس

 مختلف   ی در بازارها   انی *برخورد با نفوذ رنگ پرچم همجنسگرا 

  عایسر   ستیبایکرده و رو به گسترش است. م  داینفوذ پ  رهیو غ  یپوشاک، لوازم جانب  ،یباز در قالب اسباب  انیگراپرچم همجنس  رنگ

 .ردیالزم به مردم صورت گ یبخش یمحصوالت برخورد قاطع شود و آگاه ن یا  عیتوز  و دیتول یهابا گلوگاه

   دی را بدون پاسخ نگذار   ذهی به مردم ا   ی ست ی *حمله ترور 

و به    ی کشاندن کشورمان به جنگ داخل  یوابسته به آنها برا  یو رسانه ها  رانیتوجه به تالش مذبوحانه دشمنان قسم خورده ا   با

ا  میمردم فهاز    آشوب کشاندن کشور ضمن   رانیا   زمانیگسترده در سراسر کشور عز   یبا تظاهرات  میخواه  یم  رانی و وطن پرست 

 به دشمنان بدهند  یو اصفهان را محکوم و پاسخ دندان شکن ذهیو ا راز یدر ش ری اخ یستیشوم دشمنان حمالت ترور  اتین تیمحکوم
 گران تشاش اغ   دیدر مقابل تهد   ان ی *لزوم حمايت از کسبه و بازار 

بازار   کسبه  با توجه به وضع  انیو  و به    یاقتصاد  تیموجود به ضرورت استمرار فعال  یاقتصاد  تیمتعهد کشور  آگاه هستند  خود 

کشند    یزدن به اقتصاد و ثبات کشور نقشه م  بیآس  یاست که برا  یو کسان  نیآن که خواسته معاند  هی شب  ی گر ید  زی هر چ  ایفراخوان  

اغتشاشگران در   داتیدر مقابل تهد زانیعز  نینسبت به حمايت از ا  ی و انتظام ییقضا نیست که مسئولزم ا. لذا ال کنندینم ی توجه

 محل کسبشان اقدامات الزم را بعمل آورند.  یاجبار   یلی تعط

 برخورد شود     ی ا ه ی*با متخلفان فروش آرد سهم 

آن را   یو به شکل قانون  خرندیو آرد را از آنها م  ندکنیم  قیرا تشو   هایینانوا   رانی هستند که مد  ییایکه به شکل گروه ماف  یکسان

 . کنندیصادر م

 د؟ ی فرزند سوم را محدود نکن   الت ی *تسه 

خانواده   تیقانون حما  یکم هست، چرا برا  زیمتولد شده و درآمد بنده ن  1۴00.03.2۴  خی و امثال بنده که فرزند سوم مان در تار   بنده

 شرط گذاشته شده؟  1۴00( از آبان ماه یطاقسا نی)طرح خودرو و زم تیجمع  یو جوان

 شود   بی *قانون برخورد با دروغ در جامعه تصو 

در دادگاهها وجود داشته   یدگیاز دروغ باشد و در صورت اثبات امکان رس یعار  دیارائه شده توسط هر فرد به دستگاهها، با اطالعات

 شود.   نییتع  شی باشد و مجازات سخت برا
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   ی سرطان   مارانیو رنج ب   ف ی دستگاه گامان   م ی حراز ت  ی*لزوم ساخت مستند 

 یار یکار خطرات بس   نیا  ند،ینما  یهستند سر را جراح  ریناگز   یکسب سالمت  یهستند برا  یکه مبتال به تومور مغز   یاز افراد  یگروه

  یمغز   یاز تومورها یعضکه بباشد    یم  رانی در ا  فیبه نام گامانا  یشوند. دستگاه  یمبتال م  یگوناگون  یهابه عارضه  مارانیداشته و ب

. در حال حاضر دستگاه به علت نداشتن سوخت کار ستیسر ن  یبه جراح  یاز ین  گریرا با فرستادن اشعه به سر آن را خشکانده و د

 . دهدیسوخت دستگاه را نم رانیکشور سازنده )سوئد( به ا  میهست کایظالمانه امر  یهایکند و چون تحر  ینم

 و احکام آن اعالم شود   یررس ب  ها ی ت یسلبر   ی پراکن*دروغ 

 ی آقا  هیمحترم قوه قضائ  سیمستمر و بدون سند، از رئ  یهایپراکنو شبهه و دروغ  هایتیاز سلبر   یبرخ   یهایافروز توجه به آتش  با

صادره کرده و احکام   یاشخاص را بررس نیا   یهاها و تهمتو شفاف تمام ادعاها،دروغ  یدادگاه علن  کیتا در   م یدرخواست دار   ی ااژه

 .  سدبه سمع و نظر مردم بر

 شود   بی تصو  ی از بدحجاب  ی ر یجلوگ  ی برا  بازدارنده   نی *قوان 

نامناسب و فروش آنها    یهالباس  داتیو نظارت بر تول  یاز اشاعه بدحجاب  یر یجلوگ  ی برا  میخواهیمحترم مجلس م   ندگانینما  از

  د ی را از بازارها جمع و اجازه تول  یبدحجاب  لی ابزار و وسا  میواهخ  یوزارت صمت م از    نیکنند. همچن  بیرا تصو   یابازدارنده   نیقوان

 و کال نامناسب را ندهند. یر دکمه، تو یپاره، ب یلباسها

 *اغتشاشگران به اشد مجازات محکوم شوند 

ر   با به  ب  یهاشدن خون  ختهیتوجه  و  ن  گناهیپاک  مرد،  زن،  اغتشاش  یجی و بس  ینظام  یروهایبچه،  آشوبگرابه دست  ن،  گران و 

  یتمام  میبس است، ما خواستار   گری مماشات د  ،یبدحجاب  جیجامعه و اهانت به مقدسات و ترو   تی بر هم زدن نظم و امن  نیهمچن

  ی اغتشاش را به اشد مجازات محکوم کرده تا درس عبرت  یو ورزشکاران حام  هایتیسلبر   لهاند از جمآتش بوده  اریبزمیکه ه  یافراد

 را ندهند.  ران ی ا  یاسالم یمردم جمهور  عت یبه باور و شر  نیو توه ی ناامن جادی به خودشان اجازه ا گران که فتنه رگ ید یباشد برا

 و عدم جذب از بانک سپه   ی *استخدام فرزندان کارکنان بانک کشاورز 

باعث   تینها   که در  یکشاورز   مازاد بانک سپه در بانک  یروهایبر جذب ن  ی و سپه مبن  یبانک کشاورز   نیماب  یتوجه به تفاهم نامه ف  با

  ن یدر خواست ابطال ا   گردد،یجانبازان، بازنشستگان م  ثارگران، یفرزندان کارکنان شامل خانواده شهدا، ا   یحقوق استخدام  ع ییتض

 .میتفاهم نامه را خواستار 

  ی دولت   ران ی کارمندان و مد   ی کار جهت گزارش کم   یا سامانه   جاد ی*ا 

موضوع جهت گزارش مردم در   یر یگی درختچه پ  شیعموم مردم، همراه با نما  یاقابل دسترس بر   و  یسراسر   کپارچهیسامانه    جادیا

 است.  یالزم و ضرور  ی ادارات رانیکارمندان و مد ایرابطه با ادارات و  

 الملل ن ی ب  س یپل   قی از طر  ی م یکر   ی * درخواست استرداد عل 

  تیمدافع امن  یروهایآموزش حمله به ن  شان،ی د امتعد  یهایراکنو دروغ پ   ریدر اغتشاشات  اخ  یمیکر   یتوجه به نقش برجسته عل  با

درخواست   هیو قوه قضائ  سی آشکار به کشور؛ از پل  انتیو خ  یمل  تی امن  هیعل  شانیانکار ا  رقابلیو اقدامات غ  یدر صفحات مجاز 

به تخلفات    یدگیدر رس  یاغماض  هچگونی و ه  ندیاقدام نما  شانیا   م یبه جرا   یدگیجهت استرداد و رس  المللنیب  س ی پل  قیاز طر   شودیم

 نداشته باشند. شانیا

 اسلحه به  کشور به عنوان محارب شناخته شود   ی *قاچاقچ 

از آمار    ن یاست و ا  ش یو دشمنان کشورمان رو به افزا   ی خارج  یتیامن  یها  سی قاچاق سالح به داخل کشور توسط سرو  امیا   نیا  در

و اصفهان  ذهیروزها حادثه تلخ ا  نیباشد  ا  یکشتن مردم مو  یق هم ناامنقاچا نیقاچاق سالح کامال مشخص است هدف ا یکشف

و حمل سالح و اسلحه به عنوان محارب   عیباشد لذا قاچاق و توز   یضربه زدن به مردم م  لمساله است که دشمن به دنبا  نیا  دیمو

 . دیپرونده قاچاق بتواند در اسرع وقت حکم صادر نما یشناخته شود تا قاض
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 ی منافع مل   هی اقدام عل  ل یبه دل  ی حمد مگل  ی ت برکنار * درخواس

  ریاز اغتشاشگران، اقدام به انتشار تصاو  تیضمن حما  یو اصول ورزش  یمل  تیبرخالف امن  سیپرسپول  میت  یسرمرب  یمحمدگل  ییحی

به شما   از صفر   شتریب  دشویدر درس معرفت نم  نکه ی بر ا  یمبن  یسی رئ  اهلل تیبا آ  داریفوتبال پس از د  کنانیخطاب به باز   یو مطالب

 افت یدستمزد در   یاسالم  یجمهور   المال ت یتومان از ب  اردهایلیساالنه م  یمحمدگل  ییحیاست که    یدر حال  نیداد، نموده است. ا

 .  ستدیایاما علنا مقابل نظام و انقالب م کندیم

   ی دندانپزشک   ی ها نه ی مردم در پرداخت هز   ی *ناتوان 

  5،  4اش  که درآمد ماهانه  یاخانواده  یاست؟ برا  ییمختلف بر چه مبنا  یهاطبدر م  یندانپزشکو کتاب بودن تعرفه د  حسابیب

را تحت پوشش قرار    یخدمات دندانپزشک  هامهیچرا ب  ست؟ین  یکنند؟ چرا نظارت  نیرا تأم  هانهیهز   نیتومان است چگونه ا   ونیلیم

  دهند؟ینم

   ی چادر مشک مت ی*ضرورت کاهش ق 

است و با توجه به تورم حاکم بر    شی آن روز به روز در حال افزا  متیشت است اما متاسفانه قاز زنان شهر ر  یار یپوشش بس  چادر

 آن را ندارند.   دیاز خانواده ها قدرت خر  یجامعه ، برخ

 مقابله شود  یی مواد غذا  دکنندگانیتول  ی فروش *با کم 

فروش  ییموادغذا  یهاشرکت  یبرخ گونه  یم  یکم  به  ا   ی اکنند،  غذا  نیکه  ک  پس، ی)چ  ییاقالم    ،یبستن  ت،ییسکویب  ،کیاسنک، 

 .شودیم شتریب شانمتیکمتر و ق شانتیفیو ک  ( به مرور زمان وزنر یبه خصوص پن اتیها، انواع لبننوشابه

 و نماوا متوقف شود   مو یل ی از ف  ی اه ی ترک  ی ها ال ی *پخش سر 

را به صورت دائم در   یاهی مستهجن ترک  یهاالیو سر را پر کرده    یو  یشبکه جم ت  یو نماوا جا  مویلیاست که ف  یچند سال  متأسفانه

 . کنندیآن عرضه م یداخل یهاپلتفرم

 ی ران ی فرزندان مادر ا   ی در روند صدور شناسنامه برا   عی *تسر 

فرزندان   تیبعتا  فیتکل  نییماده واحده قانون تع  بیتصو  یمرز و بوم در پ  ن یبه عنوان فرزندان ا  یران ی از مادران ا  یجمع   نجانبانی ا

و    یفی پس بالتکل  ن یکه ز   میشد  دواری و ام  مانیدر دلها  یدینور ام  1398.7.2مصوب    یبا مردان خارج  یرانی اصل از ازدواج زنان ا ح

  ن یبه سرزم  ران ی ا یاسالم ینظام مقدس جمهور   یدر جهت سربلند  زیاست و فرزندانمان ن  دهیرس  انی فرزندانمان به پا  یتیتعارض هو

قانون   نیا   ییاز حد روند اجرا   شیب  ی کند  ان،یمتقاض  یاز دو سال و شمار باال  شیا با گذشت بخواهند کرد ام  خود خدمت  یمادر 

 فرزندانمان قرار داده است.  یت یهو  یفیو بالتکل یرا نگران یرانی از ما مادران ا یشمار یتعداد ب

 فوتبال   ی مل  م ی ت  ی برا   ی ساز ه ی *ممانعت قطر از حاش

طلبان خائن جهت حضور در قطر و  و سلطنت  طلبانهی گرفته تا تجز   تکاریجنا  نیاز منافقفروشان  وم وطنش  یهاتوجه به برنامه  با

ا  هیعل  یپراکننفرت از دولت قطر خواسته شود که  را به محض ورود به کشور قطر    شهی پ  انتیاراذل و اوباش خ  نیمردم و نظام، 

 استرداد شوند.  ران ی ا  یاسالم یهور به جرائم شان به جم النهعاد یدگیبازداشت کرده و جهت رس

 کار و معوقات خود هستند       ر یگ ی *کارگران سبالن پارچه پ 

  ز ی مطالبات ما از طرف شرکت وار   یتا به امروز تمام  میشد  یاز پرسنل شرکت سبالن پارچه که از خرداد ماه قطع همکار   یجمع  ما

محروم    یکار یب  مهیسال سابقه، از ب  6داشتن حداقل  و با    1۴01و    1۴00در سال    یاجتماع  نیتام  مهیب  ز یبعلت عدم وار   ی نشده و حت

 . میدار  یفور  یر یگیکار درخواست پ رهو ادا یاستان نیمسئول م،ازیشد

 جهت استفاده معلولن   یشهر   ی فضا   ی ساز *ضرورت مناسب 

  یساز که موارد مناسبو ...  یحیتفر  ،یادار  ،یعمران ،یساختمان یهابه پروژه دیمعلوالن با یبرا یشهر  یفضا یساز بر مناسب عالوه

 کار داده نشود.  انیمعلوالن را لحاظ نکرده باشند، پا 
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 در جامعه    یفرهنگ کتابخوان   جی *ضرورت ترو 

اجتماع   یهایاز مشکالت و ناهنجار   یار یو مطالعه، بس  یفرهنگ کتابخوان  افتنیو رواج    ج یبا ترو   دانند یم  ییخرد و دانا  صاحبان

اکرم    امبریپ  م، یو سفارش مکرر قرآن کر   دی. تأکدیایبوجود ن  یمشکل آن چنان  یاجامعه  نیدر چند شد و چه بسا  حل و مرتفع خواه

 یامر برکس  ن یدر ا  یدر قصور و کوتاه  ی علم و دانش، حجت را بر همگان تمام نموده و عذر   ش افزای بر …)ع(    نی)ص( وائمه معصوم

 نمانده است. یباق

 اشات اعالم شود  اغتش   هی عل   یاس ی خواص و رجال س ی ر یگ *موضع 

 یجمهور   نیو متد  فیشر   ،یکه مردم انقالب  یو ... را به خط کرده و در روزگار   کنیو باز   گریتا باز   یت یکه دشمن از سلبر   یروزگار   در

  دکننیرگ رحم نم و جوان و کوچک و بز   ری که پ  یی هایاغی  ن یآمدند و از ا  دانیبارها و بارها به م  ریفتنه اخ  ن یدر طول ا  رانیا   یاسالم 

و قاطع و محکم    حی صر   ی ر یرابطه موضع گ  نیسران نظام و خواص در ا   ی که برخ  ستیابراز انزجار و نفرت کردند اصال مورد قبول ن

 خود را اعالم نکنند. 
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 (1401 آبان ماه چهارم)هفته 
رو، بررسی   اجتماعی توییتر و  موضوعات مهم در شبکهاست. این گزارش شامل    های اجتماعیموضوعات ترند شبکهگزارش پیش 

 است.  تلگرام

 های اجتماعی موضوعات ترند در شبکهبخش اول: 

 ابر موجودیت کانال های تلگرام 

 

 در تلگرام شکل گرفت. ابر موجودیت ماه تیر سومدر هفته  •
 

 در کانال تلگرام  ایذهاطالعات موجودیت  .1

  

 در کانال های تلگرام ایذه ابر موجودیت پست های موجودیت  ۲-1

  
  که  مسلح  گروهی  حین  همین  در  و  شدند  درگیر  انتظامی  نیروهای  با  اغتشاشگران  ایذه  شهر  در  انقالب  ضد فراخوان  دنبال  به •

  تیراندازی   پلیس   و  مردم   سمت  به   کالش   های اسلحه  با  شده  ایجاد  التهاب  از  استفادهسوء  با  بودند  سیکلت   موتور   بر   سوار

 و تلگرام تر ییتو یشبکه اجتماع شی مایگزارش رصد و پ
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  ها مورد بحث ، هشتگ کیان پیرفلک، داعش، ایذه، تروریستپس از این حادثه تروریستی  .بستند  رگبار  به  را  آنها  و  کردند

 در شبکه اجتماعی بوده است.  داغ کاربران 

 
 تلگرام در کانال  مهاباداطالعات موجودیت   .۲

  

 

 در کانال های تلگرام مهابادابر موجودیت پست های موجودیت  2-2

 

  نگرفته   صورت  انتظامی  نیروهای  توسط   تیراندازی  هیچ   حادثه،  این  از   معاند  های  رسانه  سازی  کشته   و   فضاسازی  برخالف •

رو، کاربران    .داشتند  جوانان  کردن  متفرق  در  سعی  اغتشاش  ضد  هایروش  از  استفاده  با  تنها  نیروها  این  واست   از این 

هشتگ  کنار هشتگ مهاباد کلمات مهسا امینی، فرشته احمدی، بوکان، سنندچ، انقالب را هم  معاند در های کانالخارجی و 

 میلیون بازدید در تلگرام برسد. 1۷۷گذاری کردند تا هشتگ مهاباد به 
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 در کانال تلگرام پیرفلک  کیاناطالعات موجودیت  .3

 

 در کانال های تلگرام پیرفلک کیانابر موجودیت پست های موجودیت  1-3

  

 کرده  توصیه  آنها  به  امنیتشان  برای  ماموران  گوید  می  او.  اند  کشته  ماموران  را  فرزندش  است  معتقد  کیان  مادر  موالیی  خانم •

 فضای  در  برخی   .اند  کرده   تیراندازی   ماشینشان  به  ها  همان  زدند  دور  که   هنگامی   و   نروند  اغتشاشگران  سمت  به   که   اند

  واقع   خالف  اظهارات  با  را  آن  و  دانستند  واقعه  این  اولیه  لحظات  در  ضدانقالب  القای  از  ناشی  را  موالیی  خانم  اظهارات  مجازی

  صفحه  مطالب  به  اشاره  با  نیز   دیگر   برخی  و  کردند  مقایسه   نداشته   بیماری  سابقه   هیچ  دخترش  بود  گفته  که  امینی  مهسا  پدر

 ارزیابی  بود،  شده  فالو  وی  توسط   که  صهیونیستی  رژیم  صفحه  مثل  ضدایرانی  صفحات  از  متاثر   را  وی  ادعای  موالیی  خانم

 میلیون بازدید در تلگرام رسیده است.   ۴1از این رو، هشتگ کیان پیرفلک با این اظهارات متناقض به  .کردند
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 تلگرام در کانال   بسیجسخنگوی  اطالعات موجودیت .۴

 

 در کانال های تلگرام  بسیجابر موجودیت پست های موجودیت  4-1

 

خاطر آن است که این نهاد در کنار سایر نیروهای نظامی و  زنند تنها بهآن می سپاهو   بسیجهای معاند دست به تخریب مروز رسانها

ها داشته و به خاطر خون شهدای واالمقام در این نهاد، های دشمن در همه عرصهسازی توطئهانتظامی کشور نقش موثری در خنثی

برنامه اجرای  از  مرزهای کشور  دست دشمن  از  انگیزانه  تقرقه  و  مانده استهای خبیثانه  معاندرسانه  این  اینحال  با.  دور  با    های 

 هدف .  است  کرده متهم خشونت  به را امنیت مدافعان اوباش، گریوحشی تطهیر باهای تلگرامی در کانال علیه بسیج گذاریهشتگ

 .است امنیت  مدافعان دیگر و  بسیج علیه آمیز  خشونت اقدامات به مردم تشویق  روانی عملیات این  از
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 های توییتر فارسی ابر موجودیت پست 

 

های توییتر در هفته اخیر، موضوعات ترند  با بررسی ابرموجودیت پست 

مسائل مهم و داغ شبکه اجتماعی بوده است.  زا

 
 توییتر فارسیاطالعات موجودیت  .5

  

  .است  سازی  کشته  و  پردازی  دروغ  معاند  های  رسانه  اصلی  شگردهرگاه در جامعه ایران، تشتت و ناآرامی به وجود بیاید،   •

 سمت  به  ندارد  تعادل  کهحالی  در  وی.  شودمی  پیاده  مجتمع  مقابل  سواری  خودروی  یک  توسط   آبان  25  شب  حقی  آیالر

  سقوط  است  وسازساخت  حال  در  مجتمع  مجاورت  در  که  ساختمانی  بزرگ  گودال  داخل  به  متاسفانه  و  رودمی  مجتمع  محوطه

ها با پوشش  . این رسانهاست  شده  کشته  تبریز  اغتشاشات  جریان  در  وی  بودند  شده  مدعی  ایرانی   ضد  هایرسانه.  کندمی

نمایی نسبت به فضای غبارآلود کشور، برای هر چه بیشتر دیده  ارائه اطالعات نادرست و مظلومبا  هزار تایی    2۴ریتویت  

 .اندنشستهشدن و خوش رقصی برای معاندان نظام به امید واهی کسب موقعیت اجتماعی و اقتصادی بهتر 
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 توییتر فارسیابر هشتگ پست های موجودیت  5-1 

  

 یفارس تر ییتو  ایالر  تیعواطف موجود لی تحل 5-2

 

 توییتر فارسی  ایالرلیست موضوعات جدید پست های موجودیت   5-3
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 توییتر فارسی روحی حمیدرضااطالعات موجودیت  .6

 

 

 توییتر فارسی روحی حمیدرضاابر هشتگ پست های موجودیت  1-6

 

های غیررسمی  های اجتماعی و رسانههای شهر زیبا در شبکه“حمیدرضا روحی” در تجمعات و ناآرامیفوت یک نوجوان بنام    •

های  های رسمی و خبرگزاریهای امنیتی کشته شد. بعد از آن رسانهمنتشر شده بود و ادعا شده بود که با تیراندازی نیرو

، ضمن معرفی وی به عنوان یک بسیجی، نوشته بودند اصولگرا در خبری با عنوان” شهادت بسیجی دهه هشتادی در تهران”

ها حذف و خبری دیگر  های این خبرگزاریتوسط “اغتشاشگران” به شهادت رسید. اما ساعتی بعد این خبر از خروجی و کانال 

  و  توییت  هزار  2۴  از  بیش  ،. با انتشار فوت این جوان توسط اغشتشاگراندر خصوص نحوه فوت این نوجوان منتشر شد

  نزدیک.  نیست  انکار  قابل   فاجعه  این  از  مردم  پریشانى  و  خشم  ناامیدى،  موج .  شد  منتشر   مجازی  فضای  در  اودر مورد    کامنت

ای روشن  ای به قدری راحت و ابعاد آن به اندازهاین بازی رسانه که  دهد  مى   نشان  مجازى   فضاى  در  واکنش   هزار نفر  2۹  به

ای به هر  های رسانهبا تکنیکهای معاند  در واقع رسانه .شودپشت پرده آن می  یز متوجه نیتای ناست که هر انسان ساده

 .شوندرافروختن احساس جوانان میای باعث ببهانه
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 توییتر فارسی  روحی حمیدرضاتحلیل عواطف موجودیت    6-2

  

 توییتر فارسی روحی حمیدرضاموجودیت های لیست موضوعات جدید پست 6-3
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 ی توییتر فارس رونقی حسین اطالعات موجودیت  .۷

 

 

 توییتر فارسی   رونقی حسینابر هشتگ پست های موجودیت  1-۷

  

نمایی از وضعیت جسمی این فرد داشتند و از همان ابتدا های خبری خاص سعی بر بحران، جریان حسین رونقی ابتدای بازداشت

دهد های به عمل آمده نشان میآسیب جسمی به وی را مطرح کردند که پیگیریساز خبری ادعایی مبنی بر وارد آمدن  تیم جریان

نشان از این دارد که حسین این اتفاقات    .ادعاهایی از جنس آسیب رسیدن به پاهای این فرد به هیچ وجه صحت نداشته است

هایی از زندان و در نهایت فرار از ایران  رونقی ملکی و حامیانش فقط به دنبال جوسازی هستند تا از این طریق هم به هدف خود که ر

است برسند و هم در تالش هستند تا با پیروزی مقابل دستگاه قضایی بدعتی برای سایر مجرمان و تبهکاران بگذارند تا با جو سازی 

رهایی پیدا کرده   و دروغ پردازی و سایر اقدامات شرم آور و تحت فشار گذاشتن مسئوالن و دستکاه قضایی بتوانند از چنگال قانون

  و به اهداف شوم خود برسند
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 توییتر فارسی  رونقی حسینلیست موضوعات جدید پست های موجودیت   7-2 

 

 

 

 

 توییتر فارسی جهانی   جاماطالعات موجودیت  .۸
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 توییتر فارسی  جهانی جامابر هشتگ پست های موجودیت  8-1

 

  تحریم   قطر  2022  جهانی  جام  در  حضور  برای  را  ایران  ملی  تاکید بر این داشتند تیماینترنشنال که    ایران  معاند  و  زبان  فارسی  شبکه 

در بین کاربران  هزار ریتویت    45خبر  این    !کردند  تحریم  جهانی  جام  در  حضور  از  را  خودشان  و  شده  برعکس  قضیه  انگار  حاال  .کنند

 به .ببرند  نام  تروریستی  شبکه  یک  عنوان  به   اینترنشنال  ایران   از  اجتماعی،  هایشبکه  کاربران  شد  باعث  موضوع   این توییتر داشته است.  

  ایران   عوامل  از  یکی   ورود  مجوز  ابطال.است  بوده  تأثیرگذار  شبکه   این  با  مواجهه  نوع   و  قطر   دولت  رویکرد  در  مسئله  همین  رسدمی  نظر

  به  که  فوتبال  جهانی  جام  مسابقات  از  گزارش  تهیه  منظور  به  شبکه  این  عوامل  دیگر   برای  مجوز  نکردن  صادر  و  قطر  به  اینترنشنال

 است  برانگیخته  را شبکه  این عصبانیت شدت به شد، خواهد آغاز دیگر هفته یک  از کمتر قطر میزبانی

 

 توییتر فارسی   جهانی جامتحلیل عواطف موجودیت   8-2 
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 توییتر فارسی  جهانی جام  ست موضوعات جدید پست های موجودیتلی 8-3
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 روز گذشته است .  ۲8این گزارش مربوط به  .تهیه شده است   similarweb.comتوسط سایت  1401 آبان 29 این گزارش در

 

 

است و نسبت به بقیه باالتر         16در ایرانرس فا هبتردر عکس فوق رتبه های کشوری و جهانی فارس با رقبا را نشان میدهد.

 است.

 

میزان ترافیک سایت فارس  

که   ذشتهوز گر ۲8فاصله  در 

خبرگزاری فارس دارای  

بیشترین ترافیک بوده  

عددها به ملیون   است.

ملیون  57است فارس 

 بازدید

 
 

 فارس با  یخبرگزار تی سا سهیگزارش مقا
 (  سنا یمشرق و ا-  مای صدا و س یخبرگزار-سنایا-)تابناک
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میزان بازدیدها بر  

اساس کامپیوتر  

 لیادسکتاپ یا موب

 

درصد  5ریبا فارس تق

از دسکتاپ بازدید  

درصد    94داشته  و 

بازدید کنندگان با 

 موبایل بوده اند. 

 

شترین بازدید از  یب

  فارسموبایل مربوط 

 است.

 

کمترین بازدید 

دسکتاپ نیز مربوط  

 به فارس است. 

 

 

 

 

 

   است .   روزانه( بازدید sDaily avg. visit) ن یر تالدارای باروز گذشته  28در در جدول فوق خبرگزاری فارس  

 است .  ایسناط به سایت خبرگزاری  ربو( مvisit durationا بیشترین زمان ماندگاری کاربران )ما

یاز خوبی برای  کمتر است و این امت( در خبرگزاری فارس از بقیه bounce rateسایت ) خروج از خوشبختانه شاخص پرش و یا 

 است .و نسبت به بقیه سایتها بهتر است.بقیه کمتر   از در صد 51.83 ددعزاری فارس است خبرگ
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و وشبختانه سایت فارس نسبت به بقیه رقبا بازدید باالتری داشته است ماهانه را نشان میدهد  که خدر نمودار فوق آمار بازدید 

 ملیون بازدید ماهانه 57  تا 

 

 

 

 

 نشان میدهد سایتها را به تفکیکی نجا ورودیهاار مهم است اییسمودار فوق که باما در ن
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 است  تابناک ( باالترین عدد مربوط به directورودی مستقیم )-1

 ( emailورودی ایمیل )-۲

 و لينک از دیگر سایتها   ( وروديreferralsورودی ارجاعی )-3

 ( socialجتماعی)ورودی شبکه های ا-3

دارای   یسناا اما است  یعنی ورودی از طریق جستجوهای کاربران در گوگل  ( organic searchورودی جستجوهای ارگانیک )-4

 است  صدا و سیمار مرتبه دوم  و دباالترین ورودی از جستجوهای گوگل است. 

 

 

 

 

 دهد د از شبکه های اجتماعی را نشان می ش فوق میزان بازدیگزار

 .است     ارسف به بیشترین بازدید اینستگرام مربوط اینستگرام : -1

   فارستوییتر: -۲

 صداو سیما:   وبیوتی-3

 فارس بیشترین ارجاع :تلگرام-4

 ت. اسبوده فارس ع به بیشترین ارجا:فیس بوک-۵

 تابناک   بیشترین ارجاع به عی:اجتما دیگر شبکه های -6
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 روز گذشته است .  ۲8این گزارش مربوط به  .تهیه شده است   similarweb.comتوسط سایت  1401 آبان 29 این گزارش در

 

 

 ت به بقیه باالتر است.و نسب است  16ایران رد در عکس فوق رتبه های کشوری و جهانی فارس با رقبا را نشان میدهد.رتبه فارس 

 ایران است.  32و همشهری رتبه  17خبر آنالین رتبه 

 

 

میزان ترافیک سایت فارس  

که   ذشتهوز گر ۲8فاصله  در 

خبرگزاری فارس دارای  

بیشترین ترافیک بوده  

عددها به ملیون   است.

ملیون  57است فارس 

ارای  خبر آنالین د بازدید

 ملیونی   55بازدید 

 
 

 فارس با  یخبرگزار تی سا سهیگزارش مقا
 ( ن یو خبرآنال نیآنال ی)همشهر
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میزان بازدیدها بر  

اساس کامپیوتر  

 دسکتاپ یا موبایل

 

درصد  5 ابی ر قفارس ت

از دسکتاپ بازدید  

درصد  94داشته  و 

بازدید کنندگان با 

 موبایل بوده اند. 

 

 
 

 

 

 

 

 است .  نهزارو( بازدید Daily avg. visitsدارای باالترین )روز گذشته  28در  فارسدر جدول فوق 

  

 است .  خبرآنالینط به سایت ربو( مvisit durationبیشترین زمان ماندگاری کاربران )  

ی برای  کمتر است و این امتیاز خوب یه س از بق( در خبرگزاری فارbounce rateسایت ) خروج از خوشبختانه شاخص پرش و یا 

 است.   سایتها بهترت به بقیه بقیه کمتر است .و نسب ز ا دصرد51.83عدد خبرگزاری فارس است 
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 میزان بازدید فارس از خبرآنالین بیتشر بوده است . اما عموماآنالین با فارس رقابت داشته است و ی بینیم که خبر  در نمودار فوق م

 

 

 

 

 نشان میدهد فکیکها را به ت اما در نمودار فوق که بسیار مهم است اینجا ورودیهای سایت 
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ارد  است یعنی اکثر کاربران با نوشتن نام خبرگزاری فارس مستقیم و ( باالترین عدد مربوط به فارسdirect)ورودی مستقیم -1

 سایت فارس شده اند. 

 ( emailل )ورودی ایمی-۲

 ( ورودي و لينک از دیگر سایتها  referralsورودی ارجاعی )-3

 ( socialتماعی)ورودی شبکه های اج-3

یعنی ورودی از طریق جستجوهای کاربران در گوگل است که متاسفانه اینجا  ( organic searchورودی جستجوهای ارگانیک )-4

 ودی گوگل است.ارای بیشترین ورهمشهری آنالین د در گوگل است .اما ق جستجوها دارای کمترین ورودی از طری خبرگزاری فارس

 

 

 

 دید از شبکه های اجتماعی را نشان می دهد گزارش فوق میزان باز 

 . است  فارسبه بیشترین بازدید اینستگرام مربوط ینستگرام : ا-1

 است.  فارسبوط به دید مربیشترین باز  توییتر: -۲

    ین خبرآنال:  یوتیوب-3

 به فارس بیشترین ارجاع :رامتلگ -4

 سفارن ارجاع به بیتشری:فیس بوک-۵

 است.  همشهری  شترین ارجاع به بیعی:دیگر شبکه های اجتما-6

 

 انتهای متن .............


