
 

 رهبری معظم مقام به مربوط های شنیده

 مدیریت بحران بدون خون ریزی باشد

یخته بحران را بدون رشنیده شده است که در ابتدای بروز اغتشاشات اخیر یک مقام عالی رتبه به فرماندهان سپاه دستور داده است که من مدیریت این 

از این جهت فرماندهان سپاه از همان ابتدا اجازه حمل سالح جنگی به . خواهم و باید میدان را بدون خون ریزی مدیریت کنیدشدن خون از شما می

این امر باعث شده است . است دادند و هیچ یک از نهادهای دخیل در مدیریت میدانی این اغتشاشات اجازه حمل سالح جنگی نداشتهنیروهای میدانی نمی

اما خواسته مقام عالی رتبه این بوده است . های داخلی، سپاه و نیروی انتظامی به کوتاهی و عدم جدیت در عمل متهم شوندکه از سوی برخی از جریان

 .که برخورد نظامی صورت نگیرد و بدون کشتن و سالح جنگی، میدان مدیریت شود

 رشناسان برای تمرکز بر مسائل ازدواج، فرزند آوری و تحکیم خانوادهتاکید رهبر انقالب به کا 

ده اخانم دکتر قاسمپور رئیس فراکسیون زنان مجلس گفته است در یکی از پنجشنبه شب هایی که نخبگان خدمت حضرت آقا هستندبه فعالین حوزه خانو

رت آقا گفتند در خانواده ما مسئله تشکیل خانواده را داریم باید روی بحث ما خدمت حضرت آقا رسیدیم حض. من آنموقع نماینده نبودم. اختصاص داشت

تعبیر حضرت آقا این بود که این . مسئله فرزندآوری و تحکیم خانواده را داریم و یک مسئله داریم به اسم حق زن. های دیگر کار کنیمازدواج و بحث

های حتی ایشان آنجا مثال زدند و گفتند یک تعدادی از خانم. کندو استحکام خانواده کمک میتواند داشته باشد به تحکیم آرامشی که زن در خانواده می

من گفتم که مسئله ما این نیست؛ مسئله ما این است که آن خانم دکتری که از همسر بی سوادش کتک . مسئول آمدند پیش من گفتند ما تعدادمان کم است

های داخل همان جلسه هم باز ایشان نسبت به این بحث یک ورودی داشتند در جلسه آسیب. کار کنید شما بروید راجع به مسائل اساسی! خوردمی

گویند که من شنیدم که یک خانمی از همسرش کتک خورده بعد شنیدم که رفته کاراته یاد ایشان می. اجتماعی هم ایشان یک مقدار جذاب صحبت کردند

 .ک تعبیری اینجوری هم داشتندی. من دلم خنک شد! گرفته و همسرش را زده

مشروح اظهارات خانم قاسمپور که حاوی گزارش جلسه دانشگاه الزهرا س و هتاکی به اهل بیت عصمت و طهارت و همچنین اخرین مراحل تصویب 

اغراق گویی خانم های و همچنین کم کاری و ( جایگزین الیحه منع خشونت علیه زنان)الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر آسیبدیدگی 

 اصالح طلب درباره حمایت از حقوق زنان در همین خبرنامه منتشر شده است

 رهبری معظم مقام علیه شبهات اهم

 فضاسازی برخی از روشنفکران به بهانه حوادث اخیر  

سروش در گفتاری مدعی . ز اهمیت استدر میان اظهار نظرهای چند وقت اخیر روشنفکران و اهل نظر، مطالب و اظهارات سروش و طباطبایی حائ

جواد طباطبایی نیز از چند وقت پیش در نوشتارهای بلندی مدعی شده که اعتراضات . است که اعتراضات اخیر ایران معطوف به نفی استبداد دینی است

 .اخیر انقالبی ملی در دل انقالِب ضد ملِی اسالمی است

  مصادیق و محورهای شبهه: 

 (:تلگرام)ش عبدالکریم سرو -

 سروش_عبدالکریم#خواهانه شهروندان دکتر سروش درباره اعتراضات اخیر ایران و فریادهای حق_عبدالکریم#دکتر ( ۱۴۰۱اول آبان )سخنان تازه  

گر آموزان و دیضمن تمجید از مقاومت شجاعانه نسل جوان، دانشجویان و دانشمثنوی _ششم_دفتر_شرح#گفتار از درس ۳۶در مقدمه نشست 

ای ما از تفاوت نهاد چرا که برخی از بزرگان فرهنگی و ادبی اندیشه صنوف و شهروندان ایرانی گفت باید بین حمله به دین و حمله به استبداد دینی

یف محوری که برای آزادی و حق محوری و نه تکل ۵۷متاسفانه تفسیر مستبدانه حاکمیت از دین سبب شد انقالب سال اند و بزرگان همین دین بوده

 1.تر از استبداد سلطنتی بودو ضد استبداد بود به چاه استبداد دیگری بیفتد که بسی تیره و عمیق

از  حران بیشنشینان حاکم بر شرایط بحران چهار دهۀ گذشته، بویژه در دو دهۀ اخیر که بر اثر ناکارآمدی کوخد (:تلگرام)جواد طباطبایی  -

با پیروزی انقالب ضّدِّ ملّی، آگاهی ملّی ایران که َمسکنِّ اصلی . شد، آگاهی ملّی ایرانی در جستجوی سرپناهی نوآئین بودتر میپیش ژرف

آموزش و پرورش، نظام آموزش دانشگاهی، . ، اگر بتوان گفت، در مهاجرتی درازآهنگ در جستجوی سرپناهی بودخود را از دست داده بود

های جدید را از آگاهی ملّی های فراوانی را به کار بردند تا ذهن نسلکوشش. ا.های عریض و طویل تبلیغ جون و همۀ دستگاهرادیو تلویزی

کردند با این روش خواهند توانست شالودۀ حکومت خود را استوار آنان گمان می. ـ چپی رسمی را جانشین آن کنندتهی و ایدئولوژی شریعتی

های تبلیغات و مغزشویی چیره شده بودند، همه، کمابیش، آلوده به ویروس همین ایدئولوژی با پیروزی انقالب به دستگاهجماعتی که  ....کنند

 .دانستند و نه به عنوان مهندساِن بد دین داشتندچپی بودند، بسیاری آنان نیز مهندسان مسلمانی بودند که نه از مهندسی چیزی می ـشریعتی
بدین سان، همۀ آنان گمان . افتادنیز چنان آلوده بودند که هیچ درمانی در آنان کارگر نمی« گرایی کفر استملّی»همۀ اینان به ویروس 

حکومت ذهن نوجوانان و جوانان را از هرچه  ...توان به نتیجۀ مطلوب رسیدکردند که با شتاب بیشتر به کار ایدئولوژیکی بخشیدن میمی

، و، چون قرار نبود که ما مقصر باشیم یت خالی کرده بود، اما چیزی برای عرضه به آنان نداشتفرهنگ ملّی بود یکسره و با موفق

چنین دریافتی از وضعی که ایجاد شده بود، که خود عین . کردیم که بتوان همۀ تقصیرها را بر گردن او گذاشتبایست دشمنی پیدا میمی

توان یک عمر در رویارویی شد که میشد و هم مترسکی پیدا میآلوده نمی« ما»یی این ُحسن را هم داشت که هم دامن کبریا نفهمیدن بود،
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ـ با گذشت گیجی ناشی از وارد شدن ضربۀ ایدئولوژی شریعتی ....ای هم ندادوار با او جنگید و کشتهبا او رجز خواند، حتٰی دُن کیشوت

ه جا بود کاین. اند که قرار بود با برآمدن نسل جدید اثری آن بر جای نمانَدهآمد عادت، آنان خأل را با فرهنگی پر کردچپی انقالب، از خالف

کردند ایدئولوژی جدید از راه تهاجم فرهنگی وارد که حکومتیان گمان میدر حالی. اندیشۀ ملّی جای خأل فرهنگی ایجاد شده را پر کرد

این شبح به دالیلی بسیاری از دیدۀ . ن و جوانان ایرانی ایستاده بودخواهد شد، شبح اندیشۀ ملّی در آستانۀ درِّ بخش بزرگی از نوجوانا

جا به صورت چه اینک و تا اینآن. همۀ مقدمات شروع به فعالیت آتشفشان آگاهی ملّی نوجوانان و جوانان آماده بود. حکومتیان پنهان ماند

ربارۀ این پدیدار شدن د ....بری مسئوالن و آگاهی ملّی استخای بیرون آمده بخش ناچیزی از تَفتان عظیم ناخرسندی عمومی، بیگذاره

آمدهای جا باید بگویم که از پیآن، در بخش دیگری سخن خواهم گفت، اما این هایو ویژگی آگاهی ملّی در میان نوجوانان و جوانان،

اسالمی چنان بر باد رفته است که با هیچ « انسان تراز نوینِ »های آنان برای ایجاد خبری مزمن حکومتیان این بود که همۀ کوششبی

که حکومتیان از تکرار این تجربۀ شکست خورده صرف های از دست رفته ممکن نخواهد شد و بهتر است شگردی برگرداندن آن فرصت

 2.های نفهمیدن مزمن استیک بار، اما اشتباه دوم از نشانه! است، بلی« انسان محل سهو و نسیان»اند که از قدیم گفته. نظر کنند

 ارزیابی و تحلیل                                                                             

 

ادامه آن، سیلی از تحلیل ها و تبیین ها درباب این ماجرا از سوی سیاسیون و روشنفکران سکوالر و اصالح طلب  درپس از بروز ناآرامی های اخیر و 

در این مطالب سعی بر آن شده تا در بستر مفروض قابل تاویل بودن این ماجرا ، ناآرامی های اخیر  از جنبه های گوناگون سیاسی، . منتشر شده است

فصل مشترک اکثر این مطالب ضدیت با نظام و بطور مشخص سیاست های رهبر معظم انقالب و . تحلیل شود... ی و فرهنگی، اجتماعی، اقتصاد

 .مقصر جلوه دادن رهبری و نهاد والیت فقیه است

 محورهابی اقدامات پیشنهادی: 

الی نظر در جبهه انقالب به ضرورت الزم است تا اه. بدست دادن روایت صحیح از منظر جریان انقالبی روز به روز ضروری تر می نماید -

 .امر واقف شده و تحلیل های متنوعی از جنبه های گوناگون از رخدادهای اخیر داشته باشند

در فقدان  روایت ها و تبیین های درست از وقایع،  بیم آن میرود که این رخدادها از جانب جریان رقیب مصادره شده و روایت های آنان  -

مدعیات افرادی همچون سروش وطباطبایی به در کنار تبیین درست از ماجرا الزم است تا . مه مردم رسوب نمایددر افکار نخبگان و عا

 .میتواند راهگشا باشدبرجسته نمودن تناقضات فاحش این افراد با توجه به ادعای سابق و فعلی . چالش کشیده شود

 .مضرات هر نوع انقالب و همچنین در ذم خشونت به کرات سخن گفته اندبه عنوان مثال سروش و طباطبایی تا پیش از این،  در نفی و  -
میتوان در مقام پرسشگر، تناقضات این افراد را نشان . حال در وقایع اخیر به میدان آمده و وقایع اخیر را همچون یک انقالب تحلیل میکنند

عوام زدگی و عدم درک این افراد از واقعیت  .ویی آنها شدبا برجسته سازی خشونت رادیکال در اغتشاشات اخیر خواهان پاسخ گداده و 

میتواند محورهای  تحمیل نظریات خود به واقعیتو همچنین  به خصوص جهل آشکار نسبت به برخی از افراد نسل جدیدو  های میدانی

 .اقدام بر علیه این دسته از روشنفکران باشد

 اهتحلیل عملیات معاندین علیه رهبرانقالب در آشوب

 .حس نفرت و خشم، از مهم ترین انگاره هایی است که تحت تاثیر رسانه های معاند، در افکار عمومی شکل گرفته است

عه جریانات ناهمسو داخلی و معاند در راستای تداوم فشار رسانه ای خود در فضای مجازی، سعی میکند سخنان رهبری تا حد زیادی برای عموم جام

ریانات معاند سعی بر این داشتند که سخنان ایشان را بایکوت کنند تا شنیده نشود، اما امروزه که دریافتند رهنمود ها و موضع سابقا ج. نفرت انگیز شود

 .گیری های ایشان تاثیر بسزایی در جامعه دارد، سعی بر تحریف و حاشیه سازی میکند

این همصدایی عالوه بر فشار رسانه ای موجب . اخلی نیز همصدا می شوندای زیاد است که برخی جریانات ناهمسو داین حاشیه سازی ها به اندازه

 .میشود که عموم جامعه تحت تاثیر القائات فضای مجازی قرار گرفته و نسبت به بیانات ایشان نفرت زده شوند

 شبهات معاندین در فضای مجازی علیه رهبر انقالب

معاندین، شبهاتی را در خصوص بیانات رهبری و موضع گیری ایشان در قبال اغتشاشات برخی کاربران فضای مجازی و سلبریتی ها به تاثیر از 

 .مطرح کردند

جهی وپس از بیانات رهبری و موضع جدی ایشان در قبال ناآرامی های کشور، رسانه های معاند در شبکه های اجتماعی بویژه توییتر، شبهاتی قابل ت

کمی بعد این القائات رسانه ای برانداز ها در استوری ها و توییت های روزمره . شان مطرح کردندرا در خصوص رهنمود ها و موضع گیری های ای

 .نویسان قشر خاکستری و حتی برخی سلبریتی ها هویدا شد

 .این تاثیر پذیری ناشی از فضاسازی گسترده معاندین در سه هفته اغتشاشات خیابانی بود
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 :مهمترین شبهات

 اسالمیـنهال تنومند انقالب .۱

 ب دادهواکنش برخی سلبریتی ها به اظهارات رهبری در مـورد تنومنـد شـدن نـهـال انقالب اسالمی مورد توجه رسانه های معاند قرار گرفت و بازتا 

یلبورد میدان در همین راستا می توان به واکنش مهرداد پوالدی بازیکن فوتبال اشاره کرد که در واکنش به این اظهارات و همچنین حواشی ب. شد

حتی به اندازه چند تصویر یک بیلبورد هم در جبهه خود آدم حسابی ندارید و حرف از درخت تنومند می زنید؛ شما علف هرز هم )ولیعصر گفته بود 

 .(نیستید

 نیروی انتظامی مظلوم واقع شد. ۲

یروهای امنیتی و نظامی با معترضان مدعی دروغگویی رهبری رسانه های معاند و کاربران ضدانقالب با مانور روی ویدئوهای برخورد بعضا خشن ن

 .انقالب شده و اظهار داشتند که مردم معترض با دستان خالی در برابر نیروی انتظامی که قدرت درید اوست، مظلوم واقع شده اند

 کسی غلـط مـی کنـد فـکـرکـنـدن درخت جمهوری اسالمی را بکند. ۳

د نمکرر ضدانقالب به براندازی و تبدیل اعتراضات به انقالب سبب شد تا رهبری انقالب در آخرین سخنرانی خود به این مسئله اشاره و اظهار ک تاکید

ترس  یدر مقابل ایـن اظهارات، رسانه های ضدانقالب و کاربران فعال معاند در فضای مجازی با القا. غلط میکنند کسانی که به فکر براندازی هستند

 زشدید آقای خامنه ای از اعتراضات اخیر و احساس خطر کردن ایشان از تغییر نظام، مدعی شدند وی به همین دلیل واکنش های هیجانی و عصبی ا

 .خود نشان داده و این امر نشان میدهد حرکت مردم در این قائله تا چه میران اثرگذار بوده است

یه چنین افرادی را می توان بایک تنب. اثرهیجان ناشی از مالحظه یک برنامه اینترنتی به خیابان می آیند -بر برخی جوانان ونوجوانانی هستند که . ۴

 .متوجه کرد که اشتباه می کنند

رنامه برهبری انقالب در اظهارات خود در دانشگاه امین، اظهار داشتند که برخی جوانان و نوجوانانی هستند که بر اثر هیجان ناشی از مالحظه یک 

همین اظهارات مورد بهره برداری رسانه های . چنین افرادی را می توان با یک تنبیه متوجه کرد که اشتباه می کنند. اینترنتی به خیابان می آیند

کپشن  یح وضدانقالب و کاربران معاند قرار گرفته و در توضیح چند ویدئوی گیر افتادن نیروهای نظامی و انتظامی در دست مردم معترض، از توض

 .استفاده کردند( تنبیه نیروی انتظامی توسط مردم معترض)

 بازتاب اظهارات مولوی عبدالحمید علیه رهبرانقالب

 های مثبت این گروهاظهارات سیاسی عبدالحمید به دلیل رنگ و بوی ضد رهبری آن در فضای رسانه ای معاندین وایرال شده و با استقبال و واکنش

 .همراه شده است

مهرماه  ۸لوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه های نماز جمعه این هفته، بار دیگر ماجرای تیر اندازی و درگیری در نماز جمعه مو

و  های تندتر، کشته شدگان این حادثه را به زعم خود بر گردن جمهوری اسالمی، رهبری و مسئولین جمهوری اسالمی انداخترا یادآور و با خطابه

ها نفر در اعتراضات زاهدان و مسئولیت رهبری در کشتار شدن دهتوجهی حکومت به کشتهانتقاد از بی»اظهارات او در رسانه های معاند با عنوان

 .منتشر شده است« خونینجمعه

گفت، ادعای رسانه ها و مهر  در مسجد مکی زاهدان، درحالی که برای شرکت کنندگان در نماز جمعه اهل سنت این شهر سخن می ۲۹روز جمعه  او

طلبی و دادن به تجزیهنسبت. سازی هستندافرادی که این جنایت را رقم زدند االن به دنبال دروغ: »مسئوالن جمهوری اسالمی را رد کرد و گفت

اند، چند نفر از شما کشته شده است؟ در صحنه اول اگر با سالح حمله کرده. انداند به ما با سالح حمله کردهیا گفته. ها همه کذب محض استهکگرو

دم زاهدان ، مرگویید؟ باالترین خواسته اولیای دمها را میچرا این دروغ. اند یک نفر هم از آن طرف کشته نشده استکه بیشترین تعداد مردم کشته شده

ها فرمان داده است، تک مامورانی که مرتکب این قتل شدند، مواخذه شوند و کسی که به آناین است که تک{ سیستان و بلوچستان}و مردم استان 

ری کشور و رهببه چه جرمی اینها کشته شدند؟ مسئوالن، مدیران . مسئوالنی که در این جریان کوتاهی کردند، باید پاسخگو باشند. دستگیر شود

 تواند شانه خالیجمهوری اسالمی که همه نیروهای مسلح تحت فرمان ایشانند، باالخره، همه مسئولند در برابر خداوند تبارک و تعالی، هیچ کس نمی

 «بکند

ی که برخی از معاندین سلطنت این اظهارات در رسانه های معاند و روزمره نویسانشان در توییتر با استقبال قابل توجهی رو به رو شده است به نوع

د که آن ها معتقدن. طلب و ملی گرا، دیگر فعاالن ضدانقالب توییتر را از فحاشی به او به عنوان یک روحانی دینی و در اصطالح آخوند، منع کرده اند

ار به نظر میرسد عبدالحمید نیز گرفت. رام استعبدالحمید با روحانیون داخل ایران متفاوت است و به دلیل اینکه بدنه اجتماعی باالیی دارد، قابل احت

اکنون . جمهوری اسالمی شده و ادعاهای معاندین را در این راستا تکرار می کند« پروپاگاندای دروغ»فضاسازی های رسانه ای معاند مبنی بر 

با استقبال و واکنش های مثبت این گروه همراه  اظهارات سیاسی عبدالحمید به دلیل رنگ و بوی ضد رهبری آن در فضای رسانه ای معاندین وایرال و

 .شده است

 های جکومتیسانسور سخنان رهبر ایران توسط رسانه

شکل کطور یای را پس از انتشار اولیه بهخامنه_علی#های حکومتی فارس و ایرنا و تسنیم بخشی از سخنرانی دیروز خبرگزاری: رادیوفردا مدعی شد

 .سانسور کردند



الن چرا به ف. پهپادهای ایرانی خیلی خطرناک است»کنند که اسالمی درباره پهپادهای نظامی ساخت ایران گفته بود کسانی انتقاد می رهبر جمهوری

 .ای حذف کردندهای جمهوری اسالمی این جمالت را از سخنان خامنهاما ساعتی بعد از انتشار، خبرگزاری« فروشید؟کس می

پادی موشکی و په های تجهیزات پیشرفتهچند سال پیش، وقتی که عکس: »ای این جمله هنوز وجود دارددفتر علی خامنهسایت رسمی با این حال در وب

س فروشید، چرا به فالن کچرا به فالن کس می. گویند که پهپادهای ایرانی خیلی خطرناک استحاال می. گفتند این فتوشاپ استشد، میمنتشر می

 .«دهیدمی

المللی برانگیخته است اما ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت های بسیار زیادی را در سطح بینیر تحویل تسلیحات ایرانی به روسیه واکنشدر روزهای اخ

 «.ارسال تسلیحات از جمله پهپادهای نظامی از سوی ایران جهت استفاده در جنگ اوکراین فاقد صحت است»خارجه، ادعا کرده است 

 ال پهپاد به روسیه را تایید کردرهبر جمهوری اسالمی ارس

گاردین خبر داد که صنایع هوایی شاهد، مسئول طراحی و توسعه . رهبر جمهوری اسالمی به صورت ضمنی ارسال پهپاد به روسیه را تایید کرد

 شودپهپادهای سپاه پاسداران، تحریم می

 ای را اخراج کنندمقامات و وابستگان خامنه

 :ی تونی بلررابی مدیر بخش ایران در موسسهکسری اع:ایران اینترنشنال

 کشورهای غربی باید سپاه پاسداران را به فهرست تروریستی خود اضافه کنند

 ها رو توقیف کنندها را تحریم و اموال آنآقازاده

 ای را اخراج کنندمقامات و وابستگان خامنه

 واکنش رهبر جمهوری اسالمی به مهاجرت نخبگان

 شونداستکبار جهانی می روند پیچ و مهرهگاهی می: رهبر جمهوری اسالمی به مهاجرت نخبگانواکنش : بی بی سی

، خودداری دانشجویان از رفتن به «نخبگان و استعدادهای برتر علمی» ای، رهبر جمهوری اسالمی، امروز در سخنرانی در جمع هللا علی خامنهآیت

 .نسبت داد« دشمنان کشور»ها در پی اعتراضات جاری ایران را به سرکالس

روند رسد میکنند، وقتی نوبت ثمردهی میاینها در اینجا رشد می»خواند و گفت « ناشکر»ای با اشاره به مهاجرت نخبگان از ایران، آنها را علی خامنه

د کننشوند، اینها ناشکری میها، میبا ملتها و دشمنی استکبار جهانی برای تصرف ملت روند پیچ و مهرهگاهی می. دهندشان را به دیگری میمیوه

 «.بینندالبته خیر هم نمی

 هللاای، شاگرد و مخالف آیتشیخ علی تهرانی درگذشت؛ شوهر خواهر خامنه

 سیبیپوریا ماهرویان، بی��

 .سالگی در تهران درگذشت ۹۶شیخ علی تهرانی، شوهر خواهر رهبر جمهوری اسالمی ایران، در 

 ها توانستند به ایران برگردند و با محکومیت سنگینیندان مسئوالن جمهوری اسالمی که مخالف نظام بودند، کسانی بودند که پس از سالدر میان خویشاو

 .رو نشوندهم روبه

شیخ . ای بودمنههللا خمینی و شوهر خواهر آقای خااو شاگرد آیت. یکی از مشهورترین آنها علی مرادخانی ارنگه معروف به شیخ علی تهرانی است

 .علی تهرانی از روحانیان مبارز پیش از انقالب بود که بارها زندانی و تبعید شد

پس از انقالب عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و از مقامات قضایی بود، اما اختالف او با محمد حسینی بهشتی، اکبر هاشمی رفسنجانی و علی 

 .باال گرفت و نهایتا به مخالفت او با جمهوری اسالمی انجامید ۱۳۵۸جمهوری در سال  ای در آستانه نخستین انتخابات ریاستخامنه

 رهبر ایران مسئول کشتار جمعه خونین زاهدان است

مهرماه و  ۸ها نفر در جریان نماز جمعه شدن دهتوجهی حکومت به کشتهمولوی عبدالحمید، روحانی سرشناس و امام جمعه زاهدان با انتقاد از بی

ای، رهبر جمهوری اسالمی، هم به عنوان کسی که سمت فرماندهی کل قوای نظامی در این کشور را دارد هللا علی خامنهراضات پس از آن، از آیتاعت

 .خونین یاد کرده استکشتار جمعه« مسئول»به عنوان 

گفت با رد کردن ماز جمعه اهل سنت این شهر سخن میدر مسجد مکی زاهدان برای شرکت کنندگان در ن -مهر  ۲۹ -مولوی عبدالحمید که روز جمعه 

 .سازی هستندافرادی که این جنایت را رقم زدند االن به دنبال دروغ: »»روایت حکومتی از تیراندازی به سوی معترضان در روز هشتم مهر، گفت
ته اند، چند نفر از شما کشاگر با سالح حمله کرده. انده کردهاند به ما با سالح حملیا گفته. ها همه کذب محض استطلبی و گروهکدادن به تجزیهنسبت

 «گویید؟ها را میچرا این دروغ. اند یک نفر هم از آن طرف کشته نشده استشده است؟ در صحنۀ اول که بیشترین تعداد مردم کشته شده

 شودفعالیت مرکز اسالمی هامبورگ تعطیل می: شهردار هامبورگ



ای، رهبر جمهوری علی خامنه. شوداسالمی هامبورگ، به عنوان یکی از مهمترین موسسات اسالمی در آلمان نام برده میاز مرکز : بی بی سی

 .کنداسالمی رئیس این مرکز را انتخاب می

 .گوید طرح پایان دادن به فعالیت این مرکز به پارلمان آلمان ارائه شده استدویچه وله فارسی می

هاست که این مرکز را زیر نظر دارد و در کنار سفارت ایران آن را مهمترین نمایندگی ی، سازمان امنیت داخلی آلمان، سالبه نوشته این سایت خبر

 .داندحکومت ایران می

 این نظام با این دست فرمان به دره خواهد رفت 

 شهاب الدین حائری شیرازی: سحام نیوز

 : مشاور عالی فرمانده سپاه، نقل شد  سپاه بود و فی الحال سال مسئول اطالعات 13دیروز از قول حسن طائب که 

 .مردم خیلی کمتر به سمت فیلترشکن می روند

 .ظرفیت کوچ پیام رسان های داخلی پنج برابر افزایش یافته است

 .قرار بود اغتشاشات را به خوزستان آورند

 .خواهند ایران حقیقی را به ایران مجازی تبدیل کنندمی

 عصرایران./ادی یک فشار اقتصادی به مردم می آورد که با گذشت زمان شرایط بهتر می شودجراحی اقتص

 !شما از این سخنان چه می فهمید غیر از ماله کشی غیر به جهل کشاندن حاکمان که حاصل آن وضع موجود است

 .طائب سخن می گویندبنظرم مسئله کمی عمیق تر است امروز ائمه جمعه و منصوبان رهبری و روسای قوا هم مثل 

! ه رسیده نهعسبب آنستکه حاکمیت از بیان ضعفها خوشش نمی آید به نقد واندرز بهاء نمی دهد منتقد را تادیب می کند نه االن که اعتراضها به بدنه جام
دار چند بار خواستندم هش"ویرایش ذهن"الم کالً ما جماعت آخوند گوشمان بدهکار انتقاد نیست مگر گناه بنده چه بود غیر از نقد محترمانه رهبری در کان

 !دادند که علنی نقد نکن بعد که استدالل کردم در شرایط فعلی نقدعلنی را واجب میدانم

 .مردم جان ومال و دین شان در خطر است و حفظ اینها منوط به نصیحت و نقد حکام است

باالخره تحمل نشدیم و از یک مجتهد ....فت وباید حرف زد و مطالبه اصالح کرد واین نظام که نتیجه خون شهداست با این دست فرمان به دره خواهد ر

 .که شورای نگهبان خودشان اجتهادش را تصدیق کرده بود امام جماعتی را هم گرفتند

کوم و جرم تشویش اذهان مح اساتید حوزه و دانشگاه بسیارند که بخاطر نقد یا گوشمالی شدند با گرفتن اسباب کار و معاش یا اگر سرعقل نیامدند به

 !زندانی شدند

 !!چه تشویش اذهانی

 تشویش اذهان را طائب و متملقان دیگر میکنند که موجب مشوش شدن ذهن مردم نسبت به حکام شده مردم را به حاکمیت بد بین و نسبت به اصالح

 .اقعیت دور کرده مشوش میکنندناامید می کنند و همزمان با ارامش ساختگی که القا میکنند ذهن حکام را هم از و

ن یاگر به فرمایش امیرمومنان تلخ گوی صریح را نزدیک ترین فرد به خود میگذاشتیم و تعریف وتمجید کن را دور می کردیم امروز وضع مملکت چن

 .نبود

 زاده از زندان سپاه به علی خامنه ایدومین نامه سید مصطفی تاج

یاسی که به جرم انتقادات صریح و مصلحانه به رهبری صد و پنجمین روز اسارتش را در زندان سپاه می گذراند، اولین نامه این زندانی س: سحام نیوز

وشتن از اینرو مبادرت به ن. مهرماه منتشر شد که نه تنها منجر به رفع مشکالت نشد بلکه فشارها توسط سازمان اطالعات سپاه بر او افزایش یافت ۱۸

                                                .ی کرده استدومین نامه خطاب به رهبر

 رهبر جمهوری اسالمی ایران

 آیة هللا خامنه ای

 با سالم

روز از بازداشت غیرقانونی و محاکمه ناعادالنه و صدور و ابالغ و اجرای حکم، کماکان در بازداشتگاه ۱۰۰مطلعید که اینجانب با گذشت بیش از 

 .پاه و محروم از همه حقوق محکومان و زندانیان، هشتمین سال حبس و زندان را می گذرانمسازمان اطالعات س



خالف حقوق مسلم زندانیان تنها به دلیل انتقاد از سیاست های  می دانید که براساس احکام ناعادالنه برای اتهاماتی بی اساس در شرایطی غیرقانونی و

ه برای تغییر رویکردهای حکومت برای بازگشت به مسیر حاکمیت قانون و آزادی و عدالت و دموکراسی و تالش مشفقانه و اصالح طلبان کلی نظام و

سال به صورت انفرادی زندانی بوده ام و این بار نیز در حکومت یکدست به واسطه انتقادهای صادقانه به رویه های نادرست اداره  ۷حقوق ملت، 

دان شده ام، و بار دیگر به جای گذراندن دوران زندان در بندهای عمومی، به شیوه ای غیرقانونی در کشور و رهبری نظام محکوم به هشت سال زن

 .بازداشتگاه سپاه محبوسم و هشتمین سال از محکومیت ناعادالنه خود را می گذرانم

ان و از شناخته شده ترین شخصیت های ، سعید حجاریان نایب رئیس شورای شهر تهر۱۳۷۸این در حالی است که سعید عسگر که در اسفندماه سال 

 سیاسی و فرهنگی کشور را مقابل ساختمان شورای شهر تهران به قصد قتل جلوی چشم صدها تن از شهروندان مورد سوء قصد قرارداد، کمتر از یک

نندگان به خوابگاه دانشجویان عالمه و البته پس از آزادی با فاصله کمی بار دیگر سردسته حمله ک. سال حبسش را در زندان سپری کرد ۱۵سال از 

 .طباطبایی شد

 امکان اجرای عدالت و ایجاد نظم و نظر شما قدرت و نمونه از صدها معیار دوگانه را یادآور شدم تا روشن شود چرا دستگاه قضایی تحت امر و این

کته یدستگاه قضایی که تحت سیطره ضابطان امنیتی و نظامی است و آنان هستند که سرنوشت متهمان را به قضات د. ثبات و امنیت در کشور را ندارد

 .می کنند و حتی پس از صدور و اجرای حکم زندگی در زندان را نیز بر محکومان سیاسی سخت تر کرده شرایط زندان در زندان فراهم می آورند

ده راینجانب علیرغم عدم دسترسی به اطالعات در زندان سپاه به هر روی از وضع ناآرام کشور و اعتراضات اجتماعی فراگیر که آن را پیش بینی ک

و البته باعث تأسف است که بارکج شیوه های ناپسند آمرانه و فردساالرانه . و مکرر نسبت به محقق شدن آن به شما هشدار داده بودم، باخبر شده ام

ایع وق اداره کشور، نتیجه ای جز باال گرفتن نارضایتی های عمومی و لبریز شدن کاسه صبر مردم ندارد و جای تعجب است که چرا حکومت از این

کسب رضایت عمومی، همچنان راه سرکوب معترضان و بازداشت و محاکمه نخبگان، فعاالن سیاسی پند نگرفته به جای اصالح رویه های غلط و

 !اقشار مرجع اجتماعی را در پیش گرفته استمدنی، روزنامه نگاران، دانشجویان، هنرمندان وو

اعمال فشار مأموران سپاه نسبت به خود که جرمی جز نقد مصلحانه عملکرد رهبری را قانون ستیزی ومهرماه سال جاری به جنابعالی از  ۱۸در نامه 

تضییقات بر شدت آن افزوده شد، و حداقل حقوق زندانی چون تماس تلفنی جای تأسف است که پس از انتشار نامه بجای رفع فشارها و. نداشته ام، نوشتم

 .آن از جانب ضابطین عدم رعایت قواعد اعالم شد علت و مالقات با خانواده هم قطع و

مسئوالنه به ملک و میهن و مردم کرده ام، ضمن اعالم عدم امنیت خود در زندان سپاه، ابراز نگرانی اینک اینجانب که عمرم را وقف خدمت صادقانه و

کشور که در میان بی قانونی ها و اعمال بی ضابطه قانون  بی پناه زندانی در زندان های سراسر خود را نسبت به وضعیت هزاران معترض بیگناه و

 .گریزان جانشان درخطر است، اعالم می دارم

 

 سپاه اخبار رصد

 نفر از شاغالن نظامی در جمع بازداشت شدگان آشوب های اخیر 115

 .نفر شاغل نظامی بوده اند 115بررسی ها نشان می دهد که در جمع بازداشتی های آشوب های اخیر 

 ادعای یکی از جانبازان درباره کم توجهی مسئوالن به امور جانبازان

جانبازان  هیکی از جانبازان در گفت وگویی با یکی از چهره های سیاسی از کم توجهی ها و بی توجهی ها نسبت به امور جانبازان انتقاد کرده و گفته ک

به گفته برخی از کارشناسان، طی !اعتماد جانبازان به نظام سواستفاده کرده است وی مدعی شده که رهبری از. با مشکالت عدیده ای مواجه شده اند

رشناسان این کا. سال های اخیر میان نسل گذشته نیروهای جنگ و نسل جدید فرماندهان فاصله افتاده و آن ها با نسل جدید فرماندهان هیچ ارتباطی ندارند

رده با نظام و  رهبری زاویه پیدا ک –به دلیل عدم ارتباط موثر نسل جدید فرماندهان با آنان  –تحمیلی گفته اند که شاید بیش از دو سوم جانبازان جنگ 

 .اند

 نارضایتی گروه قابل توجهی از فرمانده گردان های دوران جنگ از بی توجهی به خود

درصد آنان از عدم  60. در خانه زمین گیر شده انداستان کشور  11درصد از فرمانده گردان های دوران جنگ در  20بررسی ها نشان می دهد که 

 .رسیدگی به مشکالت خود به شدت گالیه مندند

 درصد بازداشت شدگان فاقد سابقه بازداشت بوده اند 93

 .اند درصد آنان فاقد هرگونه سابقه بازداشت بوده 93نتایج اولیه بررسی وضعیت و سابقه بازداشت شدگان آشوب های اخیر نشان می دهد که 

 سردار سرلشکر سالمی تبیین ماجرای آشوب های اخیر

به تبیین ... قشر شامل معلمان، بسیج اساتید، بسیج دانشجویی و  28سردار سرلشکر حسین سالمی فرمانده سپاه پاسداران طی هفته های اخیر برای 

جای خالی برخی از خواص را که در این ایام سکوت اختیار  به گفته برخی از کارشناسان، سرلشکر سالمی. ماجرای آشوب های اخیر پرداخته است

 .کرده اند، پر می کند

 هشدار احتمال بروز اقدامات خرابکارانه در صنایع پهپادی 



ارنه کببا توجه به حساسیت شکل گرفته کشورهای غربی بر روی مسئله استفاده از تسلیحات ایرانی توسط روسیه در جنگ اوکراین، احتمال اقدامات خرا

در یک ماهه گذشته، انتشار تصاویر و فیلم های عملیات پهپادهای ایرانی در . در صنایع نظامی از سوی نهادهای اطالعاتی غربی بسیار باال است

له سئمیزان تمرکز رسانه ای در غرب و علی الخصوص رسانه های عبری زبان در رابطه با این م. میدان نبرد اوکراین، افزایش شدیدی داشته است

 :بر چند محور خاص متمرکز شده است

 .گناه و جنایت ایران در سهیم شدن با روسیه در حمله به اوکراین و اتحاد با دشمن کشورهای اروپای غربی و آمریکا -۱

 .به ارتش اوکراین از سوی ایران" کشنده و خطرناک"ارائه تسلیحات  -۲

 .به مراکز غیر نظامی و شهروندان عادی در اوکراین استفاده از تسلیحات ایرانی توسط روسیه در حمله -۳

 .خطر بالقوه تسلیحات ایرانی برای امنیت کشورهای اروپایی -۴

 .ایران تجهیز کننده گروه های مقاومت به سالح های مخرب مانند پهپاد و موشک های نقطه زن -۵

 .خی از کشورهای آسیایی و آمریکای جنوبیخطر تجهیز رقیبان کشورهای غربی به تسلیحات ایرانی مانند چین و بر -۶

 .دور زدن تحریم های اعمال شده توسط کشورهای غربی از طریق فروش تسلیحات به کشورهای خارجی و افزایش میزان درآمد ارزی -۷

ن و شدید توسط کشورهای لزوم فشار بیشتر بر ایران در مذاکرات هسته ای و یا ترک کردن میز مذاکرات با ایران و اعمال تحریم های سنگی -۸

 .اروپایی

 ارزیابی اسرائیل از افزایش مشتریان تسلیحات ایران

ع در بنا بر گفته این منب. یک منبع امنیتی عبری زبان ارزیابی کرد که کشورهای دیگر در جهان، برای خرید تسلیحات ایرانی درخواست خواهند داد

نظامیان در عراق، پس از مشاهده اثربخشی پهپادهای هللا یا شبههای شبه نظامی از جمله حزبسازمانکنار دشمنان درجه یک رژیم صهیونیستی مانند 

 .توان تخمین زد که کشورهای دیگر نیز خواهان خرید تجهیزات نظامی ایران هستندایرانی در اوکراین و عربستان، می

ایران  .فاده داخلی تسلیحات در ایران نسبت به کشورهای غربی کاهش یافته استمحدود بودن صادرات و است. تسلیحات ایرانی ارزانتر از غربی است

ایران  .دارد و بنابراین می تواند در مقایسه با یک کشور غربی، به کشورهای بیشتری تسلیحات نظامی صادر کند" متحد"از نظر ژئوپلیتیکی کمتر 

 .ای که صنایع غربی از آن برخوردار نیستندتوانایی -به کشورهای مقصد تحویل دهد های آمریکاداند که چگونه تسلیحات را تحت تحریمهمچنین می

 دهدرا به آمریکا می" ۱۳۶شاهد"اسرائیل اسناد مرتبط با 

 رژیم صهیونیستی با هدف تحت فشار گذاشتن ایران از سوی کشورهای خارجی، سعی در ارائه اسناد همکاری نزدیک نظامی میان ایران و روسیه در

 .نگ اوکراین را داردج

هدف اصلی وی برای سفر به . اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور رژیم صهیونیستی وارد آمریکا شده و با رئیس جمهور ایاالت متحده دیدار خواهد کرد

 .ایرانی بر علیه اوکراین است ۱۳۶آمریکا، ارائه اسناد و مدارک مبنی بر استفاده روسیه از پهپادهای شاهد

کرده است اطالعاتی را ارائه خواهد داد که ثابت می کند هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی در خانه های سراسر اوکراین، عملیات  هرتزوگ اعالم

 .انتحاری میکنند

ران را ایصهیونیست ها قصد دارند با ارائه اسناد واضح از به کار گیری پهپادهای ایرانی توسط روسیه به آمریکا، فشارهای جهانی و غرب بر علیه 

 .به گفته برخی از منابع صهیونیستی، اطالعات هرتزوگ، در انواع شواهد بصری، جغرافیایی و فنی ارائه شده است. شدید کنند

 :احتماال اسحاق هرتزوگ در رابطه با سه موضوع به جو بایدن و مقامات آمریکایی، مدارکی را ارئه خواهد کرد

 .(مستندات ماهواره ای و احتماال نزدیک از ارسال محموله تسلیحاتی از ایران به روسیه)زنجیره تامین پهپاد برای روسیه  -

 .(تطابق بصری بین پهپادهای ایرانی و پهپادهایی که در حال حمله انتحاری در شهرهای اوکراین مشاهده شده بودند)ارائه عکس های تطبیقی  -

 (.کترونیکیموتورها و قطعات ال)مستندات فنی با نشان ایرانی  -

 ادعای سایت منافقین درباره گزارش سردار سالمی به رهبر انقالب درباره تعداد دستگیرشدگان

 :سایت مجاهدین خلق در ادامه فضاسازی خود علیه نظام اسالمی در مطلبی هتاکانه نوشت

 نفر را دستگیر کردند۴۴۵هزار و ۲۰دو هفتٔه اول قیام، ای، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت اطالعات در گزارش سرکردٔه کل سپاه پاسداران به خامنه

 کمیسیون امنیت و ضدتروریسم -اطالعیه شورای ملی مقاومت ایران 



ای از آن در اختیار کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ای تهیه شده و نسخهکه برای خامنه“ خیلی محرمانه”بندی طبق یک سند با طبقه 

نفر توسط نیروی ۹۵۴۵نفر توسط نیروهای سپاه، ۹۶۵۴: سرلشکر سالمی سرکردٔه کل سپاه گزارش کرده است که در دو هفته اول قیام است، پاسدار

 .اندنفر توسط نیروهای وزارت اطالعات بازداشت شده۱۲۴۶انتظامی و 

 .انداند اما تعداد بیشتری دستگیر شدهچنان که در اخبار علنی رژیم آمده شماری از دستگیر شدگان در این فاصله آزاد شدهآن 

چنین سرکرده سپاه دشمن مدعی است، تعدادی از دستگیر شدگان اعضای هم. سال دارند۲۰درصد بازداشت شدگان کمتر از ۴۲بر اساس این گزارش  

 .مجاهدین هستند« سازماندهی شده»

 کمیسیون امنیت و ضدتروریسم 

 (۲۰۲۲اکتبر  ۲۳) ۱۴۰۱اول آبان 

 ملی مقاومت شورای

 دفتر نیروهای مسلح در دانشگاه ها

گوید که قرار است در هر دانشگاهی یک دفتر به نماینده نیروهای مسلح اختصاص داده شود تا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران می: رادیوفردا

 .گیری شودهای این وزارتخانه با نیروهای مسلح از طریق آن پینامهقراردادها و تفاهم

مهر در اظهارات خود به مذاکرات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ستاد کل نیروهای مسلح پرداخت و از  ۲۷گل روز چهارشنبه محمدعلی زلفی

 .تفاهم این دو نهاد بر سر مواردی نظیر امریه سربازی برای دوره پسا دکترا خبر داد

 .ر است اجازه امریه پسادکترا را از رهبر جمهوری اسالمی بگیردگل اظهار داشت که ستادکل نیروهای مسلح قراآقای زلفی

های علم و فناوری قرار شد یک دفتر در هر دانشگاهی به نماینده نیروهای مسلح اختصاص داده شود همچنین برای امریه سربازی پارک: »او افزود

 «.طریق پیگیری شودهایی که با نیروهای مسلح وجود دارد، از این نامهتا قراردادها و تفاهم

های علمی و مبتنی بر فناوری شود که با هدف توسعه فناوری و فراهم آوردن امکانات و زیرساختهایی اطالق میهای علم و فناوری به سازمانپارک

 .اندبرای کسب و کارها ایجاد شده

 مریکا، اسرأییل و انگلیس از اردیبهشت برنامه اغتشاشات را طراحی کردندا  

ها، مریکاییا  : »کل سپاه پاسداران با مرتبط کردن خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسالمی گفتحسین طأیب، مشاور فرمانده: ایران اینترنشنال

 .«ها از اردیبهشت برنامه اغتشاشات را طراحی کردندها و انگلیسیاسرأییلی

 .«به بسیج بیشتر شود باید تصویر مطلوب را بسازیم که رغبت مردم: »او افزود

 امروز در حقیقت شب قدر انقالب ماست

نقالب امروز در حقیقت شب قدر ا: »کننده است و افزودحسین سالمی، فرمانده کل سپاه گفت شرایط کشور و انقالب اکنون تعیین: ایران اینترنشنال

 .«ماست

ها علم و دانش روییده و ایران درحال دستیابی به داند از این مکانو میها و مدارس ماست نسخه ا مریکا تعطیل کردن دانشگاه: »او اضافه کرد

 .«دستاوردهای بزرگ بشری است

 حین دستگیری کشته شدند ۲۰۱۹زن آمریکایی سال۵۰

. گویندنمی حین دستگیری کشته شدند ولی هیچ سخنی در موردشان ۲۰۱۹زن آمریکایی سال۵۰: محمدرضا نقدی از فرماندهان سپاه: ایران اینترنشنال
 !کنندهگمراه

ها گیرد و برخالف ایران محدودیتی برای پیگیری رسانه، در آمریکا پلیس تحت پیگرد قانونی قرار میصرف نظر از تفاوت در زمینه اعمال خشونت

 .و نهادهای مدنی نیست

 شودای به نظام وارد نمیبا چهارتا درآوردن روسری خدشه

دارند، بدانند با چهارتا درا وردن روسری ا نهایی که در خیابان روسری برمی: »کننده نیروی زمینی سپاه گفتن هماهنگاکبر پورجمشیدیان، معاوعلی

 .«شودای به نظام وارد نمیخدشه

 انتشار اسناد شرکت توسعه انرژی اتمی ایران

دی زندانیان خیزش سراسری، اسناد شرکت توسعه انرژی اتمی های ایران، برای آزاساعته به مقام ۲۴گروه هکرِی بلک ریوارد، پس از ضرب االجل 

 .با سازمان انرژی اتمی بسته است هزار دالر ۷۰۰قراردادی به ارزش بیش از  تنها در یک مورد، شرکتی متعلق به سپاه. ایران را منتشر کرد



 آرژانتین از قطر خواست محسن رضایی را بازداشت کند

تین از دولت قطر خواست محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقالب اسالمی را که به دوحه سفر کرده، به وزارت خارجه آرژان: بی سیبی

 .، بازداشت کند۱۹۹۴گذاری مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس در سال اتهام دست داشتن در بمب

 های باکو دامن زده استزمایش سپاه به نگرانی برخی از رسانهر

اند ها در باکو این گمان را مطرح کردهمزمان با برپایی رزمایش بزرگ سپاه پاسداران در پشت مرزهای جمهوری آذربایجان، برخی رسانهه: بی سیبی

 .که قصد تهران، جلوگیری از گشوده شدن داالن ارتباطی بین این کشور و منطقه نخجوان است

 رود ارسهای زرهی و مهندسی نیروی زمینی سپاه از روی عبور یگان

های زرهی گوید در سومین روز مانور نظامی در پشت مرزهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان، یگانسپاه پاسداران انقالب اسالمی می: بی سیبی

 .اندو مهندسی نیروی زمینی سپاه از روی رود ارس عبور کرده

 .شود و کرانه شمالی آن خاک ایران نیستمی رود ارس، مرز ایران با دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان محسوب

دقیقا روشن نیست که منطقه عمومی به کدام قسمت از رود . است« منطقه عمومی ارس»در خبرهای این مانور نظامی گفته شده که محل برگزاری آن 

 .ارس اشاره دارد

 .شود، هم مرز استیجان محسوب میبا جمهوری خودمختار نخجوان که خاک جمهوری آذربا« منطقه آزاد تجاری ارس»اما 

 آمار تلفات غیرنظامیان در حمله سپاه به کردستان عراق

ها زخمی و صدها خانوار کشته، ده ۱۶: بان حقوق بشر آماری از تلفات غیرنظامیان در حمله سپاه به کردستان عراق را منتشر کرددیده: بی سیبی

 آواره

للی مدافع حقوق بشر در گزارشی گفته است که در حمالت سپاه پاسداران به دفاتر احزاب مخالف جمهوری المبان حقوق بشر، از نهادهای بیندیده

 امیاسالمی ایران در اقلیم کردستان عراق در اواخر سپتامبر، شهرها و روستاهایی هدف قرار گرفت که در آنها، این احزاب هیچ گونه فعالیت نظ

 .نداشتند

 .ها نفر زخمی و صدها خانواده آواره شدندنفر کشته، ده ۱۶کم این حمالت دستاین سازمان گفته است که در 

افزاید که سپاه پاسداران انقالب اسالمی مسئولیت حمالت به دفاتر احزاب اپوزیسیون ایرانی در کردستان عراق را بر عهده گرفته و این گزارش می

 .خوانده است« های تروریستیپایگاه»آنها را 

حقوق بشر در عین حال گفته است نتوانسته مشخص کند که آیا احزاب مخالف کرد ایرانی از نقاطی که در مناطق کوهستانی هدف حمله قرار بان دیده

 .کردند یا نهگرفت برای فعالیت نظامی استفاده می

 ارسال یادداشت رسمی به طرف آذربایجانی درباره رزمایش سپاه

ایران در آذربایجان در مورد رزمایش وسیع نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی که ایران از روز سفارت جمهوری اسالمی : بی بی سی

ای اعالم کرد که قبل از آغاز این مانور، یادداشتی رسمی به طرف آذربایجانی ارسال دوشنبه در مناطق شمال غرب ایران شروع شده با انتشار بیانیه

 .شده است

غرب که اخیرا در مرز ارمنستان آغاز شده بر اساس برنامه های نیروهای مسلح ایران در منطقه شمالمانوورها و رزمایش: »است در این بیانیه آمده

 .«های منظم نیروهای مسلح ایران در حال انجام استفعالیت ساالنه و رزمایش

ره هدف تبلیغات گسترده دشمنان بوده است، اما هوشیاری سران دو روابط دو کشور دوست و برادر ایران و آذربایجان هموا»سفارت ایران گفته است 

 .«کشور مانع از دستیابی آنها به این هدف شده است

آذربایجان  اف وزیر دفاعدر بخش دیگری از بیانیه تاکید شده که سرلشکر محمدحسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و سپهبد ذاکر حسن

هایی در جریان رزمایش جاری مطرح پیشنهادهایی در خصوص همکاری در اجرای تمرین»وگو کردند و در آنجا ا هم گفتدر روز سوم اکتبر، ب

 «.شد

 های کانادا بر شش فرد و چهار نهاد در ایرانتحریم

قض ن»کننده یا فراهم کننده زمینه گوید جزو بدترین عوامل مشارکت هایی را بر شش فرد و چهار نهاد در ایران که میکانادا روز چهارشنبه تحریم

 .بوده اند اعمال کرده است« فاحش حقوق بشر

ابر در بر( معترضان)کانادا با استفاده از همه ابزارهایی که در اختیار دارد به حمایت از آنها : »مالنی جولی، وزیر خارجه کانادا، در بیانیه ای گفت

 .«رژیم متوجه صلح و امنیت منطقه می کند، ادامه خواهد دادنقض حقوق بشر توسط رژیم ایران و تهدیدی که این 



 .این فهرست شامل محمد کرمی از نیروی قدس سپاه پاسداران، و شورای نگهبان و مجلس خبرگان می شود

 واکنش سرلشکر باقری به تحریم خود از سوی اتحادیه اروپا

ان انقالب اسالمی متنی را از سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خبرگزاری های فارس و تسنیم وابسته به سپاه پاسدار: بی بی سی

 .جمهوری اسالمی ایران در واکنش به تحریم هفته پیش او از سوی اتحادیه اروپا منتشر کرده اند

ه وسیه و استفاده از آن علیه اوکراین، گفتسرلشکر باقری در واکنش به تحریم خود از سوی اتحادیه اروپا که به دلیل در اختیار قرار دادن پهپاد به ر

های مسلح ما از این تهدید فرصت ها قرار دادند اما نیروهای مسلح جمهوری اسالمی را در لیست تحریماز ابتدای پیروزی انقالب اسالمی نیرو»

 .«اندهای ایرانی، صف کشیدهزن و پهپادهای نقطهککردند، امروز برای خرید موشها سیم خاردار هم از رزمندگان ما دریغ میاگر روزی آن. ساختند

 دهم در اجرای تحریمیها وکالت میاز امروز به آن. دوستانه به اتحادیه اروپا دارمیک پیشنهاد انسان»رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ایران گفته 

های سراسر جهان را شناسایی و مصادره و صرف خرید در بانکهای سرلشکر محمدحسین باقری اند، مجازند همه اموال و داراییکه تدارک دیده

 .«سنگ برای شهروندان اروپایی کنند، زمستان سختی درپیش استذغال

 ایمپهپاد ایران را ساقط کرده ۲۲۳: اوکراین

 ۱۳ن در خاک اوکراین در تاریخ ساخت ایرا ۱۳۶-از زمان سرنگون کردن اولین پهپاد انتحاری شاهد»ای گفت ارتش اوکراین در بیانیه: سیبیبی

 .«اندپهپاد از این نوع را ساقط کرده ۲۲۳های نیروهای دفاعی اوکراین سپتامبر، نیروهای هوایی و دیگر بخش

با اشاره مهر  ۲۷ای، رهبر جمهوری اسالمی در سخنرانی روز چهارشنبه هللا علی خامنهاند اما آیتهای ایران همواره این موضوع را تکذیب کردهمقام

 .به اعتراض کشورهای غربی، توان پهپادی ایران را ستود

گویند که یحاال م. گفتند این فتوشاپ استشد، میموشکی و پهپادی منتشر می های تجهیزات پیشرفتهچند سال پیش از این وقتی که عکس»او گفت 

 .«دهیدکس می فروشید، به فالنچرا به فالن کس می. پهپادهای ایرانی خیلی خطرناک است

 شویروزنامه سپاه علی دایی را تهدید کرد؛ پرپر و هالک می

 علی»، به «مهرداد پوالدی»نامیدن « ولگرد»و « علی کریمی»خواندن « سوادبی»وابسته به سپاه پاسداران، ضمن « جوان»روزنامه : بی بی سی

 .نکند« پرپر»هشدار داده است که خودش را « دایی

 .ن روزنامه که در صفحه نخست آن نیز منتشر شده، علی دایی به صراحت مورد تهدید قرار گرفته استدر مقاله امروز ای

ادعای  علی دایی. آموز اردبیلی به دست نیروهای امنیتی واکنش نشان دادپناهی دختر دانش_اسرا#دایی طی روزهای گذشته نسبت به درگذشت _علی#

خودکشی این دختر نوجوان یا حمله قلبی او را رد کرد و مدعی شد که اطالعات دقیقی از چگونگی کشته نماینده مجلس و نهادهای امنیتی در مورد 

 .شدن او دارد

 تا آخرین قطره خون در جشن پیروزی شرکت خواهیم کرد  : بیانیه فرماندهان سابق دفاع مقدس

جنگ تحمیلی که خود را پیرو برادران عزیزمان باکری ها، محمد و خانواده شهدای هموطنان عزیز، ما جمعی از فرماندهان سپاه :  سحام نیوز

   .می دانیم الزم به توضیح دانستیم موارد زیر را به استحضار ملت دالور و شریف ایران برسانیم… بروجردی، حسن افشردی، حسین خرازی و 

و ما هم بیش از دو دهه است را طی چند دهه اخیر رصد کرده اوج گیری مبارزات شما برای اصالح نظامی را که اکنون تا بن دندان فاسد شده  -۱

 .است که به این نتیجه رسیده ایم که این نظام اصالح پذیر نبوده و باید سرنگون شود

سال اخیر و با یکدست شدن حاکمیت پیش آمده است ضمن برهم زدن اصل تفکیک قوا که اساس یک  ۲۰خسارات بی اندازه ای که باالخص طی  -۲ 

و اکثریت فرودست ( ٪۴)دوقطبی شدن جامعه به یک اقلیت برخوردار چهار درصدی ظام مبتنی به رای مردم است موجب نابودی طبقه متوسط و ن

 .شده است( ٪۹۶)نودوشش درصدی 

سالح وزندان و تبلیغات رسمی  میلیونی ایران و متکی به رانت پول، ۸۵میلیون نفر از جمعیت  ۳/۵بعبارت ساده تر این حاکمیت تنها از حمایت حدود 

 .یا زر و زور و تزویر برخوردار می باشد

ما فرماندهان جنگ دخالت شخص خامنه ای و اجرای دستورات وی توسط شورای نگهبان برای رد و تایید صالحیت نمایندگان مردم در انتخابات  -۳

و سلب حق تعیین سرنوشت « نقض حاکمیت ملی» دیگر موارد را  ریاست جمهوری، مجالس شورای اسالمی و خبرگان رهبری، شوراهای شهری و

 .از مردم ایران دانسته که از هیچ پشتوانه شرعی، عرفی و قانونی برخوردار نبوده و تنها یک استبداد قرون وسطایی را بنمایش می گذارد

رنامه هسته ای ایران وبا هدف دستیابی به سالح اتمی جهت ما بهدردادن صدها میلیارددالر از سرمایه و ثروت عمومی کشور را برای پیشبرد ب -۴

 .تضمین بقاء حاکمیت وباند مافیایی خطرناک فعلی محکوم کرده به جد خواستار توقف آن برنامه می باشیم

ه همراه با تحمیل هزینه ما فرماندهان دفاع مقدس دخالت کشورمان در امور داخلی کشورهایی نظیر لبنان، سوریه، عراق، یمن و افغانستان را ک -۵ 

وی چند ده میلیارد دالری به بودجه عمومی کشور می باشد محکوم کرده و خواهان توقف این حاتم بخشی ها از سوی خامنه ای و سرداران سرسپرده 

 .می باشیم



تقلب و رانت حکومتی برسمیت نشناخته و کلیه دهه اخیر را بدلیل فقدان پشتوانه مردمی و اتکاء به  ما دولت و مجالس مهندسی شده باالخص طی دو -۶

ما قویا وزرای دولت، وکالی مجالس شورای اسالمی و خبرگان رهبری، اعضای شورای . تصمیمات و قوانین مصوب آنها را نامشروع قلمداد می کنیم

 .در دادگاه های ذیصالح می باشیمو پاسخگویی آنها نگهبان و قضات مرتبط با صدور احکام ناروا را مسئول شمرده و خواهان محاکمه 

ما وضع قوانین ضد بشری وزن ستیز را در هر سطحی که بخواهد نصف جمعیت ایران را به پستوخانه فرستاده و از آنها بعنوان کارخانه  -۷ 

 .اشیمفرزندآوری استفاده نماید محکوم کرده خواهان نادیده گرفتن این قوانین از سوی مراجع اداری و قضایی کشور می ب

حت تما خواهان بازگرداندن کلیه درآمدهای نفتی و غیرنفتی و سرمایه های ملی غارت شده و انتقالی به بنیادها و هولدینگ های زیر نظر رهبری  -۸ 

موجود امکان برداری از آنها برای عموم مردم و نه الیگارشی عنوان خصوصی سازی به حوزه دولت بوده تا پس از انتخاب دولت مردمی امکان بهره

 .پذیر باشد

ان رما ماجرا جویی فرماندهان خائن سپاه وشخص خامنه ای را در شراکت در تجاوز والدیمیر پوتین رهبر مافیایی روسیه به کشور اوکراین و بمبا -۹ 

گ ویرانگر به کشور عزیزمان مسئولیت حاکمیت را نسبت به نقش خود درآوردن شعله های این جنشهرها و زیرساخت های این کشور محکوم کرده  و

 .یادآوری می کنیم و نیز وام دار کردن نسل های آینده مان بخاطر شراکت در این جنگ

ما حمایت کامل خود را از مبارزات بحق مردان، زنان و جوانان کشور در داخل و خارج در احقاق حقوق خود که با حمایت جامعه بین الملل  -۱۰

 .  پا بپای آنها در میدان اعتراضات واعتصابات شرکت خواهیم کردهمراه شده است ارج نهاده 

درجشن کرده  و در نهایت ما فرماندهان دوران دفاع مقدس با شما مردم قهرمان ایران عهد و پیمان می بندیم  که تا آخرین قطره خون خود با شما همراهی

 .پیروزی ملت ایران برضحاک زمانه شرکت خواهیم کرد

 یران، پاینده باد ایرانیانزنده باد ا

 جمعی از فرماندهان دوران دفاع مقدس

 ای به وزارت ندارندواکنش رسانه اطالعات سپاه به وزیر شدن دو ایرانی؛ مردم سوئد عالقه

 اجرتی چه مزایاییهای ضدمهدانند که انتخاب یک ایرانی و افغانی و سوری االصل برای اجرای سیاستها به تجربه و شناخت میغربی: مشرق نوشت

 .دارد

کنند به ارباب خود ابراز وفاداری کنند و برای اثباتش به وطن خود هم پشت ها همیشه تالش میدانند بردهها میآن. زنندها با یک تیر چندین نشان میآن

 !کنندمی

 ادعای عجیب و غریب فرمانده نیروی دریایی سپاه

ها نفر تلفات از آن ۵۲ها توانستیم بیش از در مدت یک سال و نیم درگیری مستقیم با آمریکایی: ی سپاهادعای عجیب و غریب فرمانده نیروی دریای

 شهید دادیم ۹بگیریم و در مقابل، 

 :فرمانده نیروی دریایی سپاه

شهید  ۹ها بگیریم و در مقابل، لفات از آننفر ت ۵۲ها توانستیم بیش از های تندرو در مدت یک سال و نیم درگیری مستقیم با آمریکاییبا استفاده از قایق

 .دادیم

ها سه فروند ناو شامل ناوهای ساموئل رابرت، سی اور سی تی و سانگاری و نیز دو فروند در این مدت ما چهار قایق را از دست دادیم، ولی آمریکایی 

 میزان/بالگرد را از دست دادند

 !ه خیابان نیامدندمردم برای محکوم کردن این حوادث مانند گذشته ب

 :محسن دهقانی معاون سیاسی سپاه الغدیر یزد: سحام نیوز

 !مردم برای محکوم کردن این حوادث مانند گذشته به خیابان نیامدند 

جود وبرخی دستگیر شدگان در حوادث اخیر به علت نارضایتی از شرایط اقتصادی در تجمعات حاضر شده بودند؛ قبول داریم که مشکالتی در کشور 

کوم دارد و چه بسا همین نارضایتی ها سبب شد که اگر چه مردم در حوادث اخیر به حمایت از دشمن به میدان نیامدند اما از آن طرف هم برای مح

 .کردن این حوادث مانند گذشته به خیابان نیایند

 نیروهای ایرانی وارد نبرد اوکراین شده اند

رسمی اعالم کرد که نیروهای ایرانی در کریمه حضور دارند و در حمالت پهپادی روسیه به مناطق مختلف  ایاالت متحده دیروز به طور: سحام نیوز

 .اوکراین، مشارکت می کنند

 .این خبر را مقامات بریتانیایی نیز تأیید کرده اند



اه پاسداران در کریمه در عملیات روس ها بر اساس خبر ارائه شده توسط جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، گروهی از نیروهای سپ

 .او گفت که ایران می تواند به دنیا درباره پیوستن به روسیه در تجاوز به اوکراین دروغ بگوید ولی نمی تواند حقیقت را پنهان کند. مشارکت می کنند

، به او در بخشی از سخنانش. نی به روس ها را اعالم کردژنرال پت رایدر، سخنگوی پنتاگون، دیگر مقام آمریکایی بود که خبر پیوستن نیروهای ایرا

الش و چنین تاظهارات روس ها و مقامات ایرانی که تالش دارند تا ایرانی بودن پهپادهای انتحاری استفاده شده در اوکراین را تکذیب کنند، اشاره کرد 

 .هایی را به سخره گرفت

 !درگذشت مهسا امینی یک حادثه نیست یک طراحی است

 :حسین طائب رئیس متوهم سابق سازمان اطالعات سپاه : سحام نیوز

 .وقایعی مانند درگذشت مهسا امینی حادثه نیست؛ بلکه طراحی است 

 .در آخرین پرده از نمایش اخیر قرار بود در اهواز، یک فرد عرب را هدف قرار بدهند اما تیم مجری این توطئه دستگیر شدند 

بنا داشتند که انتخابات را به اغتشاش بکشانند؛ قصد داشتند یک فرد دوتابعیتی را کشته و مرگش را به گردن حاکمیت  هم ۱۳۹۲ها سال آمریکایی

 .بیندازند

 ای کردروسیه موضوع خرید پهپاد از ایران را رسانه

خواهند سیاست خارجی ما را به گروگان ؛ میروسیه از ابتدای حمله به اوکراین به دنبال کشاندن پای ایران به جنگ بود: حسین عالیی: سحام نیوز

 بگیرند

 ای کردروسیه موضوع خرید پهپاد از ایران را رسانه

 کند بی طرف باشیمجنگ اوکراین فقط از نظر انسانی برای ایران مهم است؛ منافع ملی ایجاب می

 .آنقدر زیاد است که رسیدن به صلح کار دشواری است فاصله خواسته های طرفین جنگ اوکراین: اولین فرمانده نیروی دریایی سپاه می گوید

 روسیه ممکن است از سالح های هسته ای تاکتیکی در جنگ استفاده کند

 دولت های غربی عالقمند به تداوم یک جنگ فرسایشی هستند تا بتوانند حساب روسیه را در جریان جنگ اوکراین برسند

 اروپا به تفاهمی خوب دست یابد، صلح در منطقه نیز پایدارتر می شوداگر ایران بتواند برای صادرات گاز و نفت به 

با  تبهترین سیاست برای جمهوری اسالمی ایران، حفظ بی طرفی در جنگ اوکراین و تالش برای پایان دادن به آن و برنامه ریزی برای رفع اختالفا

 آمریکا و اروپا است

 داخلی سیاسی اخبار

 رود به انتخابات ندارمفعال تمایلی به و: الریجانی

های انتخاباتی مجلس یا ریاست جمهوری آینده گفته که فعال های سیاسی درباره احتمال ورود به رقابتوگو با برخی از چهرهعلی الریجانی در گفت

 .انتخابات ندارم 2بنایی برای ورود به این 

 درصدی مردم در انتخابات 30پیش بینی الریجانی مبنی بر حضور 

درصد مردم در این  30الریجانی با اشاره به فضای موجود جامعه گفته که اگر مثال فردا انتخاباتی برگزار شود، در خوشبینانه ترین حالت شاید  علی

 .صحنه حضور یابند

 جزئیاتی از پشت پرده طرح دوباره استیضاح وزیر صمت

پیش از این نیز قرار بر استیضاح وی بود اما . ای اسالمی مطرح شده استامضا در مجلس شور 30طرح استیضاح سیدرضا فاطمی امین با بیش از 

وزارت خانه جدید داد و طرح استیضاح کنار  2آیت هللا رئیسی در گفت وگویی با محمد باقر قالیباف وعده ارائه الیحه ای از سوی دولت برای تشکیل 

ماه وعده دولت مبنی بر ارائه الیحه مذکور عملی نشده  4اما با گذشت .رفی نخواهد شدمخبر هم گفته بود با الیحه تفکیک، فاطمی امین مع. گذاشته شد

 .و نمایندگان مجلس باردیگر طرح استیضاح فاطمی  امین را به هیئت رئیسه مجلس ارجاع داده اند

 .را قانع نکرده است آیت هللا رئیسی نشستی را نیز با امضا کنندگان طرح استیضاح برگزار کرده اما این نشست نیز آن ها

 .در پی اعالم وصول طرح مذکور از سوی هیئت رئیسه، این طرح سه شنبه در دستور کار مجلس قرار می گیرد

 .پیش بینی ها بر این است که احتماال سید رضا فاطمی امین در گرفتن رای اعتماد دوباره مجلس ناکام باشد



 احتمال رای مثبت مجلس به فاطمی امین

هللا رئیسی یتهای آبه گفته برخی از نمایندگان مجلس، فضای کلی مجلس به نفع سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت نبوده اما با رایزنی/ تفاوتروایتی م

محمد باقر قالیباف . و احتمال رای مثبت مجلس به وی قوت گرفته است –شده  50-50به اصطالح  -و قالیباف در روزهای اخیر شرایط بهتر شده 

یسی هم نشستی هللا رئآیت. وگو نزد سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت فرستاده استمجلس چند نفر از نمایندگان استیضاح کنندگان را برای گفت رئیس

 .کنندگان برگزار کرده استرا با تعدادی از نمایندگان استیضاح

 برخی از نمایندگان مجلس وزیر صمت را توانمند نمی دانند 

ن مجلس از جمله قالیباف و سیاهکلی بر این باورند که سید رضا فاطمی امین وزیر صمت فرد متعهدی است اما کارآمدی و توانمندی برخی از نمایندگا

 .الزم را در این وزارت خانه ندارد

 تقالی گروهی از نمایندگان مجلس برای انتصاب افراد مورد نظر خود در وزارت صمت

 .یک طیف نسبت به عملکرد و توانمندی وی ایرادات کارشناسی دارد. ین وزیر صمت شامل چند طیف هستنداستیضاح کنندگان سید رضا فاطمی ام
این طیف در پشت . یک طیف از نمایندگان مجلس صرفا دنبال انتصاب  افراد مورد نظر خود هستند که فاطمی امین در برابر آن ها مقاومت می کند

 .فوالد، مجموعه های اقتصادی و هلدینگ ها هستندصحنه دنبال نفوذ عوامل خود در کارخانه 

 همراهی آیت هللا رئیسی با خاندوزی در برکناری سعید محمد

ایت هللا رئیسی هم با نظر . اختالفات میان سعید محمد دبیر سابق مناطق آزاد و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد مهمترین علت برکناری او بوده است

 .موافق بوده است خاندوزی مبنی بر برکناری وی

ن باره اما قالیباف در ای. برخی از کارشناسان گفته اند که اگرچه در فضای مجازی علت این برکناری اختالفات قالیباف و سعید محمد مطرح شده است

 .نستسعید محمد از ابتدای فعالیت خود در دولت آیت هللا رئیسی خود را باالتر از خاندوزی می دا. هیچ نقشی نداشته است

 حجت عبدالملکی گزینه پیشنهادی آیت هللا رئیسی برای دبیری مناطق آزاد

خاندوزی  .حجت عبدالملکی گزینه دولت و آیت هللا رئیسی برای دبیری مناطق آزاد است اما احسان خاندوزی وزیر اقتصاد این پیشنهاد را نپذیرفته است 

 .افل خبری از جلواتی، مصطفی زمانیان به عنوان گزینه های خاندوزی نام برده می شوددر برخی از مح. برای این پست چند گزینه در نظر دارد

 ساله از خدمات دولتی 5صدور حکم تبرئه مرتضوی از انفصال 

کار و رفاه ساله سید صولت مرتضوی وزیر جدید تعاون،  5به گفته برخی از کارشناسان، به تازگی حکمی از دادگاه تجدیدنظر مبنی بر برائت انفصال 

با هماهنگی های صورت گرفته از سوی . تاریخ این حکم نیز یک روز قبل از رای اعتماد مجلس به وی بوده است. از مشاغل دولتی صادر شده است

 .مجلس و دولت، این حکم به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است 

 رویاپردازی های اصالح طلبان برای بازگشت به صحنه قدرت

آن ها مدعی شده اند که باید این گونه القا کنیم که تنها راهکار . وریسین های اصالح طلبان نسبت به بازگشت به صحنه قدرت امیدوار شده اندبرخی از تئ

 گروه های واسط میان جریان اصالح طلبی و مردم باید فعاالنه. برای عبور از وضعیت موجود، بازگشت به اصالح طلبی و گفتمان اصالح طلبی است

به گفته آن ها، جریان اصالح طلبی در سال های اخیر از طریق جریان .به میدان بروند و مردم و حاکمیت را به سمت اصالح طلبان هدایت کنند

شتی آاین گروه از تئوریسین ها گفته اند که باید گفتمان اصالح طلبی با کلید واژه های .اقتدارگرای داخلی و جریان برانداز خارجی تضعیف شده است

 .ملی و گفت و گوی تمدن ها مطرح شود

 ذوق زدگی اصالح طلبان از طرح بحث گفت و گوی نظام با معترضان

نمی  ماصالح طلبان همچنین از طرح بحث گفت وگویی که آقای اژه ای و برخی از مسئوالن مطرح کرده اند، استقبال کرده و گفته اند که اصال فکر ه

اصالح طلبان گفته اند این که دولت محور گفت وگو باشد، قبول نداریم بلکه گفت و . قضائیه این موضوع را دنبال کنند کردند که این قدر دولت و قوه

 .گو باید احزاب محور باشد

 اصرار برخی از اعضای حزب کارگزاران به حضور خاتمی در کف خیابان

ته اند که وی باید از فرصت اغتشاشات برای طرح دوباره نام و چهره خود برخی از اعضای حزب کارگزاران سازندگی با انتقاد از محمد خاتمی گف

 .باید به میدان می آمد تا مردم او را ببینند. استفاده می کرد

 تالش برای تغییر سمت و سوی اغتشاشات به دانشگاه ها و اصناف

ناف ها و سپس اصتشاشات، از سمت زنان و دختران، به سمت دانشگاهشود از اواسط هفته جاری، سیر این اغبا توجه به روند اغتشاشات اخیر، گفته می

ی دهنده تغییر فاز اغتشاشات از جنسنشان...( نظام پزشکی، بورس و)، اصناف ...(عصر وپاساژ عالءالدین، ولی)شدن بازاریان فعال. پیش رفته است

 .ند را در قالب اعتصاب و هم درگیر خواهد کردو اخالقی و اجتماعی به سمت اقتصادی است و بزودی طبقه کارگر و کارم



 هابینیاهم پیش 

 تداوم وضعیت سقوط بورس -

ها تسویه کند؛ صندوقی که در بهترین وضعیت همت با آن ۳۰ها را ابطال کند و در حدود ماه صندوق توسعه باید معامالتش رو با کارگزاریدر بهمن -

 !شته استمیلیارد تومن اندوخته دا ۵۰۰شهریورماه، 

 .فروش اوراق تبعی شهریورماه نیز تورم را در سال آینده افزایش خواهد داد -

هم بیش از این به تعویق بیفتد یا شکست آن از سوی  ۴+۱های دارای درآمد ثابت گرفته نشود و امضای توافق با اگر جلو شایعه ورشکستگی صندوق -

ومان در هر دالر خواهد رسید که به رکود و بیکاری و اعتصابات و اغتشاشات بیشتر دامن خواهد هزارت ۵۰تا  ۴۰طرف مقابل اعالم شود نرخ ارز به 

 .زد

 

 امنیتی اخبار

 دشمنان نتوانستند سوار موج نارضایتی ها شوند، اما جلوتر آمده و قداست رهبری را شکستند: دکتر رضایی

دشمنان نتوانستند سوار موج نارضایتی ها : زی ائتالف نیروهای انقالب گفتشورای مرک 1401آبانماه  4دکتر محسن رضایی در نشست چهارشنبه 

 .شوند،اما جلوتر آمدند

بله هنوز نتوانستند سوار . اینها می خواستند سوار این موج بشوند. این مسائل حادثه جدیدی در ماهیت حادثه بود: وی در تبیین حوادث اخیر گفت

ه اینها نتوانستند سوار شوند؛ اما نسبت به گذشته یک گام ب. اعی می شدند، االن خیلی باید پیشرفت می کردندشوند،اگر سوار این موج نارضایتی اجتم

اوال بحث  حجاب را زیرسوال بردند، درست هست مسئله حجاب . می گوییم موفق نشدند، ولی دستاوردهایشان، دستاوردهای خطرناکی است. جلو آمدند

درت این نظام که فقط ق. دوم قبح شکنی یعنی کانون قداست که رهبری بوده به معنایی شکستند و دل و جرات دادند .مسئله خیلی مهمی برای ما هست

سوم این که نشان می دهند ایران ناامن است، . اینها قداست را از بین بردند. یک قداست داشته است. نظامی نبوده، یک قدرت ایدئولوژیک داشته است

 .نیروهای انتظامی ما خیلی اذیت شدند. و دنبال ادامه دادن این مسئله هستند جای سرمایه گذاری نیست

 مشروح اظهارات دکتر محسن رضایی در همین خبرنامه منتشر شده است

 نقطه ایران شکل گرفته است 3درصد فراخوان ها در این  50 

نقطه ایران شامل تهران بزرگ، استان تهران و کرج  3رگیری در درصد فرخوان ها برای آشوب و د 50امنیتی نشان می دهد که  –بررسی های فنی 

 .انجام شده است

 یارگیری اراذل و اوباش از باشگاه های بدنسازی و آرایشگاه های زنانه و آموزشکده های زبان

برای عضوگیری و سازماندهی اراذل  برخی از گیمرها، کافه ها، آرایشگاه های زنانه، باشگاه های بدنسازی، آموزشکده های زبان، به عنوان مراکزی

 .و اوباش آشوب های اخیر مورد استفاده قرار گرفته است

  

 مدیریت پشت پرده یکی از کارمندان سفارت سوئیس در اغتشاشات منطقه اوین

وی یک موسسه آموزش زبان . گانه در سعادت آباد در سفارت سوئیس در تهران مشغول به فعالیت است 8فرزند رئیس هیئت مدیره یکی از برج های 

نفر از شاگردان این موسسه را برای اغتشاش و درگیری به خیابان کشانده  100وی در جریان آشوب در اوین طی فراخوانی . راه اندازی کرده است

 .بود

 احتمال برکناری مدیر اسنپ به دلیل تحرکات پشت پرده اغتشاشات

سنپ قرار بر این است که مدیر ا. ی اسنپ و تبسی در پشت پرده  اغتشاشات اخیر نقش فعالی داشته اندبررسی ها نشان می دهد که آژانس های اینترنت

 .تغییر کند

 درصد بازداشت شدگان فاقد سابقه بوده اند 93

به گفته .وده انددرصد بازداشت شدگان در تهران بزرگ، استان تهران و کرج فاقد هرگونه سابقه بازداشت ب 93براساس گزارش قرارگاه ثارهللا 

 .تحلیلگران این گزارش نشان می دهد که جریان ضد انقالب توانسته یک سازماندهی جدید با افراد جدید ایجاد کند

 در فتنه اخیر 98عدم حضور جدی هیچ یک از اراذل و اوباش اغتشاشات 



تعیین کننده ای در تخریب ها داشته اند در  فتنه جدید به میدان نیامده نقش  98به گفته عوامل امنیتی ، هیچ یک از اراذل و اوباشی که در اغتشاشات 

 .نفر از اراذل و اوباش بازداشت شده اند 10در تهران بزرگ، استان تهران و کرج کمتر از . اند

 اعتیاد اکثر بازداشت شدگان به مواد مخدر و مشروب

 .ا استفاده می کننداکثر بازداشت شدگان  از مواد مخدر، مشروب و مواد انرژی ز

 اکثر بازداشت شدگان فرزندان طالق یا فراری از خانه بوده اند

 .ننددگی می کتعداد قابل توجهی از بازداشت شدگان فرزندان طالق یا فراری از خانه بوده اند که یکدیگر را در برخی از مکان ها پیدا کرده و با هم زن

 یپلم دارنددرصد بازداشت شدگان مدرک دیپلم و زیر د 70

 .درصد مدرک دکترا دارند 2درصد بازداشت شدگان دارای مدرک دیپلم و زیر دیپلم بوده و تنها  70بررسی ها نشان می دهد 

 جا به جایی لیدرهای مرد به جای لیدرهای زن در هفته های اخیر اغتشاشات

 .ن برخوردهای سخت، مردان لیدری اغتشاشات را به عهده گرفته انددر جریان آشوب ها در هفته اول لیدرهای زن فعال بوده اند اما با جدی شد

 درصد بازداشت شدگان ایدئولوژی و تقید مذهبی ندارند 11

 .نفر نماز می خوانند 2هزار نفر بازداشت شده تنها  1از . درصد از بازداشت شدگان فاقد ایدئولوژی و یا فاقد تقید مذهبی هستند 11

 اشت شدگان در کف خیابان چیست؟مهمترین علت حضور بازد

هیچ . کاهش یافته است 88و  98بررسی ها نشان می دهد که در جریان آشوب های اخیر میزان حمله به بانک ها یا اماکن عمومی در مقایسه با فتنه 

ر کف خیابان را ناکارآمدی برخی از بازداشت شدگان مهمترین علت حضور د. فرمانی نیز در این باره حتی در فضای مجازی منتشر نشده است

 .مسئوالن، فساد مالی و اختالس در کشور عنوان کرده اند

 پیروی برخی از بازداشت شدگان از دستورات سلبریتی ها

 .بسیاری از بازداشت شدگان گفته اند که از برخی از سلبریتی ها مانند علی کریمی حرف شنوی کرده و به خیابان ها آمده اند

 شت شدگان اعضای گروهک ها بوده انددرصد بازدا 10

 .درصد از بازداشت شدگان را اعضای گروهک منافقین، گروهک سلطنت طلبان، و از احزاب کرد، کوموله تشکیل داده اند 10

 اکثر بازداشت شدگان در خیابان سازماندهی شده اند

سازماندهی آنها عمودی . خیابان امده و  در خیابان سازماندهی شده اندبررسی ها نشان می دهد که اکثر افراد تحت تاثیر فضا سازی فضای مجازی به 

 .هنوز دستگاه های اطالعاتی سر و ته این شبکه را پیدا نکرده اند. نبوده بلکه افقی بوده است

 نقطه تهران درگیر آشوب بوده است 70طی یک روز 

 .نقطه تهران درگیر شده است 70براساس گزارش ارائه شده در شورای امنیت ملی بعضا در یک روز 

 هزار نفر از سوی نیروی انتظامی 19بازداشت 

درصد بازداشت  86. هزار نفر از سوی این نیرو در سراسر کشور بازداشت و البته اکثر آن ها آزاد شده اند 19براساس گزارش نیروی انتظامی ، 

نفر از آنان اطالعات قابل توجهی  650هزار و  1شت به سر می برند اما تنها هزار نفر در بازدا 5در حدود .درصد زن بوده اند 14شدگان مرد و 

 .دارند

 آماری تفکیکی از وضعیت شغلی، سنی، دینی بازداشت شدگان

ت، درصد از کارمندان دول 2. درصد بازداشتی ها در سراسر کشور هیچ سابقه قبلی اغتشاش و درگیری و فتنه ندارند 93بررسی ها نشان می دهد که 

 8تا  2درآمد ماهیانه برخی از آنها از . درصد شغل ثابت ندارند 68.درصد آن ها مجرد هستند 81.درصد دانشجو بوده اند 9درصد دانش آموز ،  12
 71.ه ایمدرصد آنها گفته اند که ما به خاطر مهسا امینی به خیابان آمد 2فقط . درصد خانواده بازداشت شدگان چادری هستند 65. میلیون بوده است

 .کشور هستند 11درصد بازداشت شدگان تبعه ایران نبوده و از  2. سال سن دارند 18درصد کمتر از  17سال،  33درصد بازداشت شدگان کمتر از 

 آمادگی قبلی بازداشت شدگان برای بازجویی

بعضا تلفن همراه نداشته یا اطالعات در تلفن . یی دیده انداکثر بازداشت شدگان  برای بازجویی ها آمادگی قبلی داشته اند که نشان می دهد آموزش ها

 .آنها مسئول مشکالت کشور را رهبری دانسته و گفته اند که رهبری باید پاسخ گوی این مشکالت باشد. همراه آن ها حذف شده بود



 جلسات محفلی برخی از سفرای اروپایی و رصد کامل اغتشاشات

آن ها همچنین با برخی از سران اصالح طلب دیدار داشته . جلسات مستمری دارند و اغتشاشات را رصد می کنند برخی از سفرای اروپایی در تهران

 .اند

 هزار نفر در سراسر کشور به خیابان آمده اند 200

 .ری هستندهزار نفر آن ها تکرا 100. هزار نفر در سراسر کشور به کف خیابان ها آمده اند 200برآوردها بر این است که مجموعا 

 نقطه تهران 23نفره در  100تا  30تجمع 

 .نفر برگزار شده است 100تا  30نقطه تهران تجمعاتی از  23مهرماه در  30طی روز شنبه 

 چراغجلوگیری از طرح انفجار حرم حضرت شاه

 گذاریه است که حرم حضرت شاه چراغ بمبشنیده شده است که در یکی از اقدامات خرابکاری و انفجاری طراحی شده توسط ضد انقالب، قرار بود

 .شود و ماشین حامل این مواد منفجره در مسیر استان فارس توسط نیروهای وزارت اطالعات دستگیر شده است

 تالش ضد انقالب برای ساقط کردن یک هواپیما

های ضد انقالب قرار داشته است و ور کار جریانشنیده شده است که مساله خرابکاری و ساقط کردن هواپیما طرح جدی دشمن بوده است و در دست

رخی از این طرح با هوشیاری ب. سعی داشتند که با ساقط کردن یک هواپیما جوی شبیه هواپیمای اوکراینی را دوباره ایجاد و به بحران کنونی بیافزایند

در . ری که در این توطئه مشغول تالش بودند شده استنف 28ی پرسنل هواپیمایی کشوری بر مال شده است و وزارت موفق به دستگیری یک شبکه

آن را  ای و مجازیکرد را منفجر کنند و با استفاده از فضای رسانهاین طرح قرار بوده است که هواپیمایی که از ایران به فرانکفورت آلمان پرواز می

 .کار نظام جلوه دهند

اند رت، مساله این طرح تروریستی با لورفتن مکالمات دو خلبان که در این کار دخیل بودهشنیده شده است که در طرح ساقط کردن هواپیمای فرانکفو

 .نفر دیگر دستگیر شدند و طرح ساقط کردن هواپیما و شبیه سازی ماجرای هواپیمای اوکراینی متوقف شد 26این و خلبان به همراه . برمال شده است
ضد  هایبقه ذهنی افکار عمومی از ماجرای هواپیمای اوکراینی، اگر هواپیمایی را ساقط کنیم و رسانهکردند که با توجه به ساها تصور میاین خلبان

هد ی اغتشاشات فراهم خواانقالب یک صدا بگویند که کار سپاه بوده است، افکار عمومی داخلی باور خواهد کرد و شوک الزم برای مشتعل شدن دوباره

های ضد انقالب به صورت مستمر به دنبال ایجاد یک شوک جدید بودند که از افول جدی اغتشاشات که در حال از هفته سوم اعتراضات، جریان. شد

 .ی جدیدی نمایندرخ دادن بود جلوگیری کنند و اعتراضات را وارد مرحله

 کندعلی کریمی در ازای پول همکاری کامل با ضد انقالب می

های ضد انقالب و مرکز اعتدال عربستان واگذار کرده ود را به مبلغ سه و نیم میلیون دالر به جریانشنیده شده است که علی کریمی اکانت مجازی خ

 .های مجازی او کامال با مرکز اعتدال عربستان است که در همکاری میان ترامپ و عربستان ایجاد شدگیریاست و مدیریت موضع

 مگام عملیاتی دشمن در فضای مجازی برای براندازی نظا 3

گام اول این که انقالب سریع اسان و ممکن . بررسی ها نشان می دهد که جریان ضد انقالب در فضای مجازی عملیاتی با سه گام را طراحی کرده است

 یگام دوم طراحی انقالب مستمر، یعن.  یعنی کافی است مردم از خانه به خیابان بیایند در این حالت رژیم شکست خورده است. شکل گرفته است

 .استمرار تجمعات در روزهای شنبه را اعالم می کنند و گام سوم کشته سازی است

 ماه آینده 3ابراز نگرانی یک دستگاه امنیتی درباره وضعیت کشور تا  

 .ماه آینده نگران کننده خواهد بود 3اطالعاتی بر این است که وضعیت کشور تا  –برآوردهای برخی دستگاه های امنیتی 

 

 ها و استارتاپ ها در فضای مجازیسازی سلبریتیفرهنگ

تیپ شخصیتی شامل استارتاپ ها سلبریتی ها و مصرف کننده ها فعالیت قابل توجهی  3به گفته برخی از کارشناسان در جریان اغتشاشات اخیر 

 .دهندنجام داده و میسازی اتیپ در فضای مجازی برای خود فرهنگ 3اند که این این کارشناسان گفته. اندداشته

 ضد اجتماعی –هشدار درباره تحرکات آینده جنبشی ضد دینی 

یک جنبش، اند که اینایدئولوژی مشخصی ندارد،گفتهگروهی از کارشناسان با اشاره به این که جنبش اخیری که در جریان اغتشاشات شکل گرفته است،

نیز باید منتظر طرح بحث مطالبه گری در حوزه همجنس بازی و آلودگی های روابط زن و احتماال در آینده . جنبش ضد دینی و ضد نظم بوده است

البته هنوز معلوم نیست که . در کشورهای لبنان، یونان و عراق این جنبش اتفاق افتاده است 2019اند که از سال این کارشناسان گفته.مرد باشیم

رسد که این حرکت فعال قابلیت مدیریت به آن معنا را ندارد چون واقعا حرکت بته به نظر میال.کندجمهوری اسالمی با این جنبش چگونه برخورد می

 .را حرکت سیاسی نمی توان تلقی کرد، بلکه صرفا یک حرکت اجتماعی برگرفته از فضای سایبری یا فضای مجازی است



 اند مدیریت اغتشاشات را بر عهده بگیرندها نتوانستههیچ یک از گروهک 

اند مدیریت اغتشاشات های خارج کشور نتوانستهجریان اصالحات و گروهکهای اپوزیسیون داخلی،هیچ یک از گروه اور برخی از کارشناسان،به ب

 .البته در پشت پرده این آشوب، جریان تجزیه طلب قرار دارد. اخیر را بر عهده بگیرند

 یی از حواشی مرگ مهسا امینیهاانتقاد از تعلل نیروی انتظامی در انتشار سریع فیلم

وارد نشده  ایبرخی از کارشناسان از تعلل نیروی انتظامی در انتشار سریع و به موقع فیلم اذعان پدر مهسا امینی مبنی بر این که به آن مرحومه ضربه

زمینه سواستفاده دشمن درباره مرگ مهسا امینی محدودتر  های انقالبیها به رسانهگونه دادهاند که در صورت ارائه به هنگام ایناست، انتقاد کرده و گفته

 .شده بود

 فضای اساسی در مواجهه با اغتشاشات اخیر 4غفلت از 

دیالوگ و گفتگو و عملیات در بحران ها  مشغول سازی ، بخش  انگاره سازی، 4برخی از کارشناسان معتقدند که در جریان اغتشاشات اخیر در  

به گفته این کارشناسان، عدم واکنش به محرک ها سبب شده تا دامنه تخریب از سوی دشمن نیز گسترده . یی صورت گرفته  استهاکاری  و غفلتکم

در این باره . های فارسی زبان ضد انقالب منتشر شده استهزار دروغ از سوی رسانه 17مثال به تازگی اخبار و گزارشاتی مبنی بر انتشار . تر شود

 .تر شودای صورت گیرد تا اذهان مردم و افکارعمومی نسبت به این اتفاق روشنسازی حرفهباید یک برجسته

 ها در فضاسازی توئیتری علیه ایرانان به نقش ربات.ان.اذعان سی

 کشورهای هایی ازان در گزارشی فاش ساخته که پشت پرده هجمه سنگین توئیتری در ماجرای مرگ مهسا امینی، ربات.ان.شبکه تلویزیونی سی

 .اندآمریکا، اسرائیل و گروهک منافقین نقش داشته

 های مختلف اجتماعی در ایرانهماهنگی ضد انقالب برای تحریک گسل

سلول  60مثال بیش از . سال گذشته استفاده شده است 2های اخیر قطعا از یک زیرساخت بیش از به گفته برخی از کارشناسان، در ماجرای آشوب

یاتی از فضاهایی مثل منافقین، جیش العدل، سلطنت طلب، بهائی ها تا دیگر جریان ها در این حوزه در کف جامعه فعال شده که کامال امنیتی و عمل

تمام همت و دغدغه این ها هم در این مدت . صحبت می کنند VOAهماهنگ با مجموعه رسانه های ضد انقالب مثل ایران اینترنشنال و بی بی سی و  

 .بوده است  -نسلی اعم از گسل جنسیتی، گسل قومیتی،  گسل نسلی و بین –های مختلف اجتماعی داخل کشور  تحریک گسل

ها، درصد را در عملیات 20سلول عملیاتی این  60درصد اغتشاشات اخیر در کف میدان و در خیابان ها است و  آن  20اند که این کارشناسان گفته

شهر در سکوت و آرامش است . های تهران میبینیم که هیچ اتفاقی نیستمثال در گردش در خیابان. کنندهدایت می های خاصتحرکات در نقاط و مکان

 .شودولی در اینستا گرام و تلگرام مطالبی مبنی بر سقوط نظام و رضا پهلوی و مریم رجوی در مسیر تهران منتشر می

 پذیر جامعهسناریوی دشمن برای همراه سازی اقشار فرودست و آسیب 

 به گفته برخی از کارشناسان، عوامل پشت پرده اغتشاشات اخیر سناریویی را برای ادامه دادن ماجرا در فضای کف خیابان با هدف ورود طبقات

ی در های کارگراند که دشمن درصدد فعال سازی گسلاین کارشناسان گفته. اندفرودستان و اقشار آسیب پذیر به این ماجرا در دستور کار قرار داده

 .سراسر کشور است

 بازخوانی بخشی از سناریوی دشمن برای ایجاد آشوب در کشور 

ماه قبل برای  ناامن سازی  6های ضد انقالب از دهد که گروهکامنیتی اغتشاشات اخیر نشان می –فنی  برخی از کارشناسان معتقدند که بررسی

که در این سناریو بر نقش سلبریتی ها، برخی از جریان های سیاسی داخلی و جریان های خارج از کشور  بودند دانشگاه ها سناریویی را طراحی کرده

 .تاکید شده بود

 تمرکز بر دانشگاه ها و دانشجویان( الف

، اامیدی در دانشگاهها موظف به القای فضای یأس و نتشکل های رسمی و غیر رسمی در دانشگاه اند که بر اساس این سناریو،این کارشناسان گفته

 .اندتشدید دانشجو محوری، تضعیف نقش اساتید، شکاف بین مطالبات، افزایش انتظارات و ظرفیت های دانشگاه بوده

 1401 ابعاد فوق پیچیده آشوب( ب

ی اوال چند بعد. ده ای داشته استاین اغتشاشات یک ماهیت خیلی پیچی. پیش بینی شده بود 1401به گفته این کارشناسان، احتمال آشوب و اغتشاشات تا 

ثانیا عالوه بر این که گروه های مختلف را درگیر خود می کند، به بازسازی . گیردبوده و ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، محیط زیستی را در بر می

صادی و بعد کارگری و احتماال بعد معلمی کند، سپس اقتمثال در وهله اول به صورت اعتراض فرهنگی بروز می. پردازد و تغییر شکل می دهدمی

 بنابراین نباید خوشبینانه با آن مواجه شد که به همین سادگی جمع خواهد شد، در ظاهر بسیار معمولی و بی ارزش است، ولی بسیار پیچیده و.شودمی

های روهرابعا درصدد پیوند اغتشاشات با گ.کن هستندثالثا دنبال براندازی هستند، ساختار ش. اصال مطالبات بخشی و صنفی نیست.کندهدفمند عمل می

می خواهند یک پیوند بین اغتشاش، دانشجو و اعضای هیئت . کنندمثال  از درون دانشگاه برای پیوند با بیرون دانشگاه و مردم تقال می. مردمی هستند

 .  علمی ایجاد کنند



 فراخوان برای ایجاد آشوب 550( ج

فراخوان منتشر شده  550هفته ای  3مثال در این مدت .  تولید هیجان گسترده ای کرده استر جریان اغتشاشات اخیر ،از سوی دیگر ضد انقالب د

 .است

 ها به لیدرهای متفاوتتقسیم ماموریت( د

 .ه ای لیدر اغتشاشات شدنددر هفته اول لیدرها عمدتا سیاسی بودند،هفته دوم لیدرهای علمی، المپیادی را مطرح کردند،هفته سوم کانال های ماهوار

 برجسته سازی طبقات مختلف جامعه( ه

، دمهمترین اهداف نیز در حوزه دانشگاه فعال این که  دنبال سلف غذا خوری مختلط هستند، دنبال ورزش مختلط هستند، دنبال استخر مختلط هستن

ها است و داشتن این آشوبه جریان ضد انقالب درصدد زنده نگهالبت.کالسهای آزاد و بدون حجاب و ارتباط راحت، مبالغه و مصالحه می خواهند

 .درصدد است تا برجسته سازی به صورت طبقاتی صورت گیرد

 های اخیر به شورای عالی امنیت ملیارائه گزارشی از احتمال وقوع آشوب

پژوهشگران حوزه امنیتی به شورای عالی امنیت ملی ارائه شده های تیرماه تا مهرماه از سوی گروهی از گزارشی درباره احتمال وقوع آشوب طی ماه

 .در این گزارش تاکید شده که ماهیت حوادث آینده، پدیده محور، جزیره ای، زودگذر، فاقد پیچیدگی اندک هستند. است

 دانشجو نما در دانشگاه الزهرا س چه گفته بود

 .{نستجیرباهلل. نعوذباهلل}

ها ....گفته این .گفته شده( ع)اصغرلفظ رکیک که خیلی در زبان این قشر هست، در مورد واقعه عاشورا و مشخصا صحنه شهادت حضرت علی یک

 .خود دانشجوها او را هو کردند و تریبون رااز او گرفتند.کنیدرو شما باور می

 های تروریستی شرق کشور برای خرابکاری چیست؟سناریوی جدی گروهک

در روزهای اخیر جریانات . دهندجویانه انجام میمهر اقدام تالفی 8های تروریستی شرق کشور تهدید کردند که در واکنش به اتفاقات جمعه گروهک

دار و اعالم یوابسته به مسجد مکی در استان سیستان و بلوچستان فعال شده و تعدادی از بزرگان طوایف استان به دیدار مولوی عبدالحمید آمده و با او د

 های تروریستیتوان به اعالم اتحاد برخی طوایف شرور اشاره کرد که سابقه قاچاق مواد مخدر، همکاری با گروهکاتحاد کردند که در این خصوص می

فی تهدید به اقدام تال ای ضمن معرفی خود بعنوان جنبشی مردمی،الظلم نیز در بیانیهعالوه بر این، گروهک تروریستی جیش.اندرا نیز داشته... و 

مهر در سراسر  ۲۹جریان معاند سهاب نیز از اقوام بلوچ خواست پس از نمازجمعه . مهر زاهدان کرد ۸جویانه به ویژه در مرزها، پیرامون حادثه 

رید از کسبه شیعه تحریم و عدم خایجاد شکاف و تفرقه افکنی میان قوم بلوچ و سیستانی و تبلیغ .سیستان و بلوچستان راهپیمایی اعتراضی برگزار کنند

 .سیستانی توسط جریان مکی زاهدان شدت یافته است

 ها استان اخبار

 :همدان

 تجمعات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان .1

جو  دانشگاه ازبا توجه به دور شدن فضای "ای با این مضمون که طی هفته جاری تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان با صدور بیانیه

 .حاکم بر جامعه، مختلط شدن سلف، حرکتی کوچک و البته تاثیر گذار برای جلب همکاری دانشجویان و ایجاد همبستگی میان ما است

 ازنیم بنابراین برای دریافت غذا در سلف جنس مخالف حتمدر صورت وجود اتحاد میان ما، با همکاری هم اقدامات بزرگ تر و موثرتری را رقم می

 .دانشجویان را به این کار ترغیب کردند" بصورت گروهی اقدام کرده و ترجیحا تنها اقدام نکنید

 .نفر از دانشجویان دختر و پسر در سلف دانشگاه به صورت مختلط شعار زن، زندگی آزادی سر دادند ۱۵۰در همین راستا حدود 

 ضرب و شتم کارگران قرارگاه خاتم .2

 

سانی به همدان تعدادی از اراذل و اوباش با اطالع از فعالیت کارگران قرارگاه خاتم در شهرک شهید بهشتی اقدام به ضرب در جریان تکمیل پروژه آبر

 .اندتعدادی از ضاربان شناسایی و دستگیر شده. یکی از کارگران در آی سی یو بستری شده است. و شتم این افراد کردند

 

 ناکامی کانون غیرقانونی معلمان همدان .3



مدرسه  ۱۰بعد از فراخوان گسترده کانون صنفی معلمان برای عدم حضور فرهنگیان در کالس طی روزهای یکشنبه و دوشنبه اول و دوم آبان جز  

لیدرهای این کانون دراستان بودند فرهنگیان استان سرکالس درس حاضر " در کل استان و در هر مدرسه دو تا سه کالس که معلمان آنها هم اکثرا

 .ندشد

 :کرمان

 دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات استاندار .1

 .طی هفته جاری، استاندار افرادی را برای سمت های مختلف در نظر داشت که با دخالت نمایندگان مجلس مواجه شد و به سرانجام نرسید

شد که با فشارهای آقای پور ابراهیمی و اید عوض میفرماندار کرمان ب. شد که با فشار های آقای پور ابراهیمی نشدمعاونت عمرانی باید عوض می

سن دخالت های پورابراهیمی و ح. فرماندار راور هم با دخالت آقای پورابراهیمی و با حاشیه درست کردن به سرانجام نرسید. حسن پور این اتفاق نیفتاد

 .ن باشندپور بیش از اندازه شده و سعی دارند فقط مهره های خودشان در راس ادارات استا

 :البرز

 فراخوان ضدانقالب برای تجمعات دانشجویان و اغتشاشگران .1

ضد انقالب در فضای مجازی استان البرز، طی هفته جاری در خیابان درختی، فلکه اول گوهردشت، خیابان رستاخیر ،کانال  هایبنا بر فراخوان گرو ه

متری گلهشر، عظمیه، میدان نوت مناطقی بود که در فراخوان های این استان اعالم شده  ۴۵فردیس، کوکب گلشهر، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به 

 .بود

 .حل های اعالم شده در فراخوان های ضد انقالب هیچ تجمعی شکل نگرفتیک از مدر هیچ

مهر ماه در محل دانشگاه ازاد کرج شکل گرفت که بعد از حدود یک ساعت با حضور کارکنان حراست و بسیج  ۳۰تجمع کوچکی در روز شنبه 

 .دانشجویی دانشگاه آزاد به شکل مسالمت آمیز این تجمع به پایان رسید

 .دانشجو معترص شکل گرفت ۵۰مربوط به دانشگاه خوارزمی با حدود  دیگر تجمع

روز گذشته فعالیت هایی را علیه نظام و مطالبی را در رابطه با حجاب  ۴۰نفر از کارمندان دولت در ارگان های مختلف، که در  ۱۰طی هفته جاری 

 .شدند اجباری منتشر کردند، توسط سازمان اطالعات سپاه در محل کار خود دستگیر

 .شایان ذکر است درگیری قابل توجهی میان نیروهای امنیتی و معترضان صورت نگرفته است

 :اصفهان

 سخنان غیرقابل انتشار سردار اشتری در جمع اعضای مجمع نیروهای انقالب اصفهان .1

هزار مدرسه  ۱۱۰ت هستند، همچنین از حدود میلیون دانشجو داریم و تعداد افرادی که تجمع کردند، حدود یک درصد از جمعی ۳در سطح کشور حدود 

ها هزار نفر به خیابان آمدند که این اعداد در برابر عظمت مردم در میلیون جمیعت ده ۸۰مدرسه تجمع داشتند و از حدود  ۷۰تا  ۵۰کشور حدود 

 .راهپیمایی سوم مهر رقمی نیست اما فشار روانی این اقدامات زیاد است

 ها دستگیر شدند و بارهای اسلحه زیادی توقیف شد،منافق و یا خانواده آن ۹۴و نفر مسلح  ۱۷در این مدت 

 .درصد از افراد که دستگیر شدند خانواده منسجم اسالمی نداشتند ۸۰طبق آمار حدود 

ای به میدان های ماهوارهبکهدرصد با تحریک ش ۲۰تا  ۱۰های مجازی و اینستاگرام و حدود اند که با تحریک شبکهها اعالم کردهدرصد دستگیری ۵۰

 .کردها را محدود کرد به این علت بود که این فضا اغتشاشات را هدایت میآمدند و اینکه وزارت ارتباطات برخی از برنامه

یز موردی در این زمینه ها دستگیر شدند و اگر مردم ننفر از آن ۴کننده را پوشیده بودند که ای لباس نیروهای عملدر اغتشاشات اخیر شاهد بودیم عده

 .مشاهده کردند گزارش دهند

 .شخص مهسا امینی به نیروهای کومله برای ما ثابت نشد اما اینکه نزدیکان او با این جریان ارتباط داشتند ثابت شده است وابستگی

در جمع رؤسای شورای هماهنگی ( رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان و فرماندار اصفهان)محمدعلی احمدی .2

 :انهای استان اصفهتبلیغات اسالمی شهرستان

 ۳ان شبندیهای مختلف سر زدند و جمعسال قبل تیمی از دفتر رهبر انقالب برای بررسی وضعیت شورای هماهنگی مأمور شدند و به استان ۳حدود 

 منحل شود و مأموریت به سازمان دیگر محول شود-در سازمانی دیگر ادغام شود-شورای هماهنگی بماند و اصالح شود-: پیشنهاد بود

 .دست نزنید و پس از آن موضوع را به گروهی ارجاع دادند( ره)پیشنهاد بیان کردند که به تأسیسات امام ۳معظم انقالب در پاسخ به این اما رهبر 



ا رهللا جنتی درخواست استعفا دادند و نگران بودیم این موضوع خللی در روند کار شودر ادامه اختالفاتی در مجموعه شورا ایجاد شد که در نهایت آیت

 .ایجاد کند که این موضوع اتفاق افتاد

 .کننده رسیدیم و شاهد رویکرد تحولی نبودیمخللی که در کار ایجاد شد منجر به تغییرات امیدوار کننده شد اما پس از آن به رویکردهای نگران

ها چیزی به نام ام ادارات کل اعالم کنید در شهرستانها جمع کنید و به تمای از تهران مواجه شدیم که فورا مهرها را از شهرستانمدتی قبل با نامه

 .ها موضوع اصالح شدشورای هماهنگی تبلیغات نداریم؛ با دیدن این نامه متعجب شدم و پس از انجام پیگیری

 تجمع در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .3

طور مختلط پشت درب سلف مرکزی این دانشگاه جمع شده به ظهر دوشنبه دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه اصفهان طی فراخوانی از قبل تعیین شده

 .و قصد ورود به این مجموعه را داشتند ولی با مخالفت نیروهای حراست دانشگاه مواجه شدند

ری حراست بی ریشه دیکتاتو»در ادامه این اقدام، حدود صد تا صد پنجاه نفر از دانشجویان داخل راهرو و پشت در سلف ایستاده وشعارهای 

حراست بسیجی »،«آزادی آزادی آزادی»،«بسیجی سپاهی یزید ما شمایی»،«حراست راهو بازکن»، «حراست حیا کن سلف ما رو رها کن»،«نمیشه

 .دهندسر می« پیوندتان مبارک

 .شدند مواجه« واهیم به ما ملحق شویدخما تماشاگر نمی»و « دانشجو بیا باال»ها ایستاده و تماشای ماجرا بودند که با شعارنفر هم پایین پله ۱۰۰حدود 

زن، زندگی، »دقیقه وارد مجموعه شدند و صدای شعار  ۵بود که دانشجویان یکی از درهای ورودی سلف را شکستند و پس از حدود  ۱۳ساعت  حدود

 .رسداز داخل مجموعه به گوش می« آزادی؛ مرد، میهن، آبادی

های خود ف توزیع نمیشد، تعدادی از دختران روسریزنند اما غذایی داخل سلنفر داخل سلف تجمع کرده و دست می ۱۵۰حدود  ۱۳:۱۵حدود ساعت 

 !کردندرا برداشته و دانشجویان با ورود به بخش پیشخوان، میان دانشجویان دوغ پرتاب می

 .مدیریت دانشگاه پس از این اتفاق، توزیع غذا بدون کارت دانشجویی را خارج از مجموعه سلف آغاز کرد ۱۳:۲۰ساعت 

رسد و نیروهای حراست تقریبل مانع از ورود دیگر دانشجویان یدن و شعار دانشجویان از داخل مجموعه سلف به گوش میصدای دست و پایکوب ۱۳:۳۰

 .شوندبه مجموعه سلف می

 به مرور از مجموعه ۱۴رفتند و ساعت راه دانشجویان را برای ورود به سلف باز کردند و دانشجویان پس از دریافت غذای خود به سلف می ۱۳:۳۵

 .خارج شدند

 :لرستان

 آبادآتش زدن پایگاه بسیج ثارهللا خرم .1

 .آباد توسط چند آشوبگر با پرتاب کو کتل مولو توف به آتش کشیده شدحوزه بسیج ثارهللا در منطقه پشت بازار خرم

 .ستگیری آشوبگران ادامه داردتالش برای د. این افراد پیش از آتش سوزی اقدام به شعار نویسی روی دیوار این حوزه بسیج کرده بودند

 آبادحمله تروریستی به یک کسبه بسیجی در خرم .2

آباد او را مورد حمله وحشیانه قرار داده و با ضربات قمه و چاقو وی را زخمی چند آشوبگر تروریست با حمله به مغازه یک جوان بسیجی در خرم

 .کردند

 .ان و انجام عمل جراحی نجات پیدا کردخوشبختانه این جوان بسیجی با اعزام سریع به بیمارست

 .گفته می شود پیشتر اغتشاشگران و آشوبگران عکس این جوان بسیجی را در فضای مجازی منتشر کرده و خواستار حمله به وی شده بودند

 کندمعاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان تغییر می .3

ماه قبل به جای  3جید منعمی سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان که حدود ها از منابع آگاه حامی از آن است که مشنیده

 .بهران ستاری در این سمت منصوب شده بود، بزودی با این سمت خداحافظی خواهد کرد

سرپرستی معاون سیاسی استانداری را نیز منعمی از سال گذشته به عنوان فرماندار ویژه بروجرد منصوب شده و در حال حاضر عالوه بر این سمت، 

 .عهده دار است

 دستگیری چند شعارنویسی شبانه در لرستان .4

 .آباد می کردند توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدندچند فرد که به صورت شبانه اقدام به شعارنویسی در سطح شهر خرم

 یافزایش هشتک نیکا شاکرمی در بین برخی کاربران لرستانی فضای مجاز .5



های معاند هشتگ نیکا بدنبال تحت تاثیر قرار دادن مردم لرستان همزمان با نزدیک شدن به چهلمین روز درگذشت نیکا شاکرمی عده ای سلبریتی

 .هستند

 .کلیدواژه این افراد که عمدتا در مخالفت علنی با نظام فعال هستند غیر لر و برآشفتن غیرت لرتباران است

 .به تاسی از این افراد هشتگ نیکا شاکرمی را منتشر می کنندعده ای از کاربران نیز 

 .آباد است بعید به نظر می رسد مشکل خاصی در مراسم چهلمش ایجاد شودبا توجه به اینکه قبر نیکا شاکرمی در روستایی در اطراف خرم

 :زنجان

 نفر شعار نویس در شالت زنجان ۱۵دستگیری  .1

 .کردند دستگیر شده اندها و ادارات دولتی اقدام به شعار نوسی مینفر که در نقاط حساس مثل مدارس،دانشگاه ۱۵هفته گذشته  طی

 .کردند جوان و نوجوان هستنداکثر کسانی که اقدام به شعار نویسی می

 افزایش پرتاب کوکتل مولوتف در زنجان .2

 .حساس و بسیج افزایش یافته استپرتاپ کوکتل مولوتف به نقاط دولتی و مراکز 

 .های زنجان حمله شده استدر آخرین موارد به حوزه علمیه خواهران در گلشهر کاظمیه و مرکز بسیج در یکی از شهرک

 فراخوان تجمع اعتراضی برای چهلم مهسا امینی .3

 .جمع در مناطق مختلف استان ارائه شده استهمزمان با فرا رسیدن چهلمین روز درگذشت مهسا امینی تحرکاتی در استان برای برگزاری ت

 .همچنین در سالروز تاجگذاری و یا روز پادشاهی نیز فراخوان هایی برای تجمع پخش شده است

 ادغام سلف دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی .4

 .کردنددانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در اقدامی با حصور در بخش سلف خواهران اقدام به مختلط کردن سلف  

 .حراست دانشگاه نیز نتوانسته در این زمینه اقدامی بکند و چند روز است که دانشجویان دختر و پسر در کنار هم غذا می خورند

 :قزوین

 گران مسلح در قزوینانهدام باند آشوب .1

نفر از آشوبگران مسلح در خیابان شهید بابایی قزوین دستگیر و از آن ها مقدار قابل توجهی سالح گرم و مهمات کشف و ضبط  ۴روزهای اخیر  طی

 .شد

 .سازی اقدام و به جان شهروندان سوءقصد کننداین افراد قصد داشتند با ایجاد آشوب و اغتشاش، در راستای پروژه کشته

 ص نحوه کشته شدن جواد حیدری در قزوینشک و تردید در خصو .2

فردی که در اغتشاشات اخیر با همراهی دو )در حالی که ضد انقالب در هفته های گذشته با فضاسازی رسانه ای و مصاحبه با خانواده جواد حیدری

به دنبال کشته  (د و در جریان این اقدام کشته شدنفر دیگر به دنبال استفاده از سالح و کوکتل مولوتف و ورود به یکی از پایگاه های پلیس قزوین بودن

ل زیاد اسازی از نامبرده و اتهام زنی به نیروی انتظامی بود، شنیده شده با بررسی های صورت گرفته نتایجی به دست آمده که نشان می دهد به احتم

 .ادامه داردگفتنی است تحقیقات در این خصوص همچنان . این قتل توسط افراد دیگری انجام شده است

 !مواضع متناقض رییس اتاق بازرگانی قزوین و مدیرکل صمت استان بخاطر شینگن .3

 

 سشنیده شده اخیرا در جلسه ای که به جهت زمینه سازی حضور تجار قزوینی در بازار و نمایشگاه های سوریه تشکیل شده بود، مهدی بخشنده ریی

 !قزوین با ارائه دالیلی غیر قابل استناد و غیر منطقی با این اقدام مخالفت کرده اند اتاق بازرگانی و عزیزاله افضلی مدیرکل صمت استان

ینگن ش به گفته فردی مطلع، در جریان همین جلسه بخشنده و افضلی در گفتگویی کوتاهی که با یکدیگر داشتند از حضور در سوریه و آسیب دیدن مساله

 !ر در سوریه مخالفت می کردندخود هراس داشتند و به همین دلیل با موضوع حضو

این در حالیست هر دو فرد مذکور در جلسات استانی به صورت مداوم بر ضرورت توجه به منویات رهبری و همراهی با سیاست های حاکمیت و 

 !دولت سیزدهم تاکید می کنند



 :یزد

کردن حدود چهار هفته اغتشاش و تجمع اعتراضی در نقاط مختلف شهر یزد به دنبال عملیات گسترده و پیشگیرانه نهادهای  بعد از سپری -

مهرماه فضای عمومی شهر و استان یزد آرام و تا امشب دوم آبان ماه هیچ تجمع و اغتشاش  29امنیتی، انتظامی و بسیج خوشبختانه چند روزی است از 

 .ستجدی گزارش نشده ا

قضایی و انتظامی باید برای  رسد مسئوالن امنیتی،بنا به تحلیلها، اغتشاشات در شهر و استان یزد وارد فاز جدیدی شده که به نظر می -

 .ریزی جدی انجام و اجرا کنندساماندهی این مهم برنامه

شدند موج جدید اغتشاشات در استان یزد است که در این  های درگیری در قالب نیروهای بسیج سازماندهیترور مخفیانه مدافعان امنیت که در شب

 .گزارش به چند مورد از آنها به عنوان مصداق پرداخته می شود

ساله در شهرستان بافق از قول فرمانده انتظامی استان یزد در رسانه ها منتشر شد که سردار بهدانی  42مهرماه خبر قتل یک مرد  30شنبه  -

بعد از بررسی های انجام شده مشخص شد متوفی با ضربات متععد شیئی برنده و پاشیدن اسید به قتل رسیده  :اران اظهار کردفرد در این باره به خبرنگ

 .است

ساعت غافلگیر و دستگیر شده و در اعترافات خود اختالفات شخصی را دلیل اقدام خود  6بعد از تشکیل تیم فنی، ضارب بعد از حدود  :وی افزود

 .تمطرح کرده اس

مقتول این  :مسئول معاونت اجتماعی فراجای استان یزد در گفت و گویی خصوصی و محرمانه در این باره اظهار کرد سرهنگ محمدرضا مزیدی،

 .پرونده از نیروهای مدافع حرم بوده و در اغتشاشات شهر یزد به عنوان نیروی بسیجی در مناطق مختلف حضور موثر داشته است

تحقیقات اطالعاتی انجام شده، مشخص شد که قاتل وی نیز از جمله اغتشاشاگرانی بوده که توسط مقتول دستگیر و با قید وثیقه آزاد بعد از : وی افزود

 .شده بود

 .بحث ترور احتمالی نزدیک به یقین است که تا مشخص نشدن تحقیقات روانشناسی پلیس اعالم نخواهد شد :سرهنگ مزیدی در پایان گفت

نا از دیگر بسیجیان گردان مدافع حرم تیپ الغدیر و از مدافع امنیت است که در اغتشاشات اخیر در قالب نیروهای گردان امنیتی محمدجواد بی -

مهرماه توسط چند موتور سوار  27سپاه الغدیر سازماندهی و برای سرکوب اغتشاشگران نیز حضور موثر داشته و در تاریخ چهارشنبه ( ع)امام علی

 .عقیب و با ضربات متعدد سنگ و چوب مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در نهایت با ورود مردم موفق به فرار شده استدو سرنشینه ت

تقی حجتی یکی دیگر از نیروهای بسیجی در شهر یزد است که ظاهرا در اغتشاشات اخیر به طور مشخص و محسوس مأموریتی را دنبال  -

او نیز  های امنیت اخالقی و امنیت عمومی بسیج بوده که بعد از شناسایی توسط اغتشاشگران،ال در گشتنکرده ولی پیش از این یکی از نیروهای فع

 .گیردتوسط یک خودرو با چهار سرنشین در خیابانی حوالی محله سیدگلسرخ متوقف و مورد ضرب و شتم از ناحیه سر قرار می

اه طلبد دستگومی شهر یزد طی چند روز گذشته شدت باالیی گرفته و میموارد ضرب و شتم نیروهای بسیجی بعد از آرام شدن فضای عم -

 .قضایی با تدابیر الزم برای ساماندهی این معضل اقدامی جدی را در دستور کار قرار دهند

افل حماجرای ترور بسیجیان فعال در جریان خنثی کردن اغتشاشات اخیر از یک سو و موضع گیری برخی مجریان و هنرمندان یزدی در م -

 .کندخصوصی متعدد از سوی دیگر نظریه فاز جدید اغتشاشات در استان یزد را تقویت می

نفر از هنرمندان و بازیگران تئاتر در استان یزد مکرر در جلسات هم اندیشی خصوصی اغتشاشات  20بنا به گزارش عناصر خبری، حدود  -

 .بیشتر هستنداخیر را تأیید و خواستار راه اندازی خیزشی دوباره با شدت 

بازیگران  :وگویی غیر رسمی  اظهار کردحجت االسالم مجتبی صداقت، مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، نیز در گفت

اد ن رویدیزدی هجدهمین جشنواره تئاتر مقاومت که به میزبانی استان یزد برگزار شده بود را تحریم کرده و هیچ کدام از بازیگران شاخص در ای

 .ارزشی، مشارکت نکردند

های چهره به چهره و زیرپوستی شاید برخی از بازیگران و هنرمندان یزدی به صورت عام و رسمی اغتشاشات اخیر را حمایت نکرده ولی با سم پاشی

 .ها را تقویت کردندجریان ناآرامی

به دلیل وجود پیروان ادیان مختلف از یک سو و وجود جمعیت نامشخص اتباع  بهروز اسالمی یکی از اساتید دانشگاه و جامعه شناس یزدی، استان یزد

های جدی آشوب و اغتشاش در کشور تواند به یکی از کانوناگر به موقع مدیریت و اعمال طرح امنیتی نشود، می افغانسانی غیرمجاز از سوی دیگر،

 .تبدیل شود

رسد بیش از پیش باید برای مدیریت و جریان های انحرافی در شهر و استان یزد فوق به نظر میگفتنی است، با توجه به موارد مطرح شده در گزارش 

 .ریزی شودکنند برنامههای مختلف فعالیت میکه در قالب گروه

اتباع افغانستانی مدیریت درصد آنها توسط  100توان به جوالن ضایعاتی ها با تراکنش مالی باال که های انحرافی فعال در استان یزد میاز جمله گروه

کنند و شبکه های مجازی پرمخاطب که با فیلتر شکن های بی ادبانه سعی در جذب مخاطب خاکستری میهای هنری که با اجرای نمایششود، گروهمی

 .همچنان در استان فعال هستند، اشاره کرد



 :خوزستان

 تدبیر دولت رئیسی در جلوگیری از بروز بحران آبی در خوزستان .1

سازی ابا آغاز به کار دولت سیزدهم میزان ذخایر آب سدهای خوزستان در تراز بسیار پایین قرار داشت و وضعیت مناسبی نداشتند علت این موضوع ره

 .بیش از اندازه آب از سدها به منظور تولید برق از نیروگاه برقابی در تابستان سال قبل بود

 مدت آبرسانی غدیر جلوی بروزفعلی توانست با تغییر الگوی کشت،مدیریت تنش آبی بخصوص در حوزه رودخانه و اجرایی کردن طرح میان دولت

 .بحران آبی در خوزستان را بگیرد

 .روستا تأمین شده است ۱۵۰۰از سال گذشته تاکنون در مجموع آب آشامیدنی 

 تجمع دانشجویان دانشگاه شهید چمران .2

دانشجو در دانشگاه شهید چمران اهواز تجمع کردند و شعارهایی چون زن زندگی آزادی سر دادند و در صحن دانشگاه  ۶۰روز سه شنبه حدود صبح 

 کردندراهپیمایی

 .دانشجویی دانشگاه هم همزمان با این تجمع برنامه تریبون آزاد مقابل دانشکده مهندسی برگزار کردبسیج

 

 :هرمزگان

 شهریور در بندرعباس سقوط کرده بود به شیراز منتقل شد ۳۰سپاه که  ۲۲ند سوخو الشه یک فرو

ن برای ااخذ تصمیم و تفاهم استاندار هرمزگان با صفایی مدیرعامل سازمان بنادر در تملک بخشی از پارک ساحلی بندرلنگه به اداره بندر این شهرست

 هایی همراه بوده استو مخالفتهایی در منطقه شتاب دادن به ترانزیت خودرو با واکنش

 نفره در این دانشگاه تشکیل و شعارهای ساختارشکنانه سر داده میشود ۵۰تا  ۳۰مهر و با بازگشایی دانشگاه هرمزگان هر روز تجمعات  ۲۳از 

شده و واحدهای حراست این  های مستقر در هرمزگان به ادوات و تجهیزات جدیدی مجهزهای پدافند هوایی پاالیشگاهروز قبل رینگ ۱۰از حدود 

 .ها نیز نیروهایی را برای بهره گیری از دستگاههای َجِمر هوایی آموزش داده اندپاالیشگاه

 میلیون دالر از پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس طلب دارد که هنوز پرداخت نشده ۴۵۰قرارگاه خاتم االنبیا سپاه 

 شودینه جدی جایگزینی بجای رستم قاسمی در وزارت راه و شهرسازی یاد میاز مهدی دوستی استاندار هرمزگان به عنوان گز

 دستگیری هایی نیز در. دو اختالس در پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس در هرمزگان رخ داده که حراست جدید این مجموعه پرده از آن برداشته است

 .این ارتباط صورت گرفته است

 :مازندران

 "!چه کسی دخترک را کشت"تدوین و تقطیع فیلم ها برای روایت نادرست از پروژه / با فریم ها برای کشته سازی در آمل  بازی .1

این ویدئو . است غزاله چالبیآخرین ویدئوی منتشر شده در شبکه های معاند از اغتشاشات روزهای اخیر در ایران، مربوط به مرگ دختر جوان آملی 

اگر با دقت این فیلم خوانش شده و تحلیل شود حقایق جالبی . وایتی از مرگ یک دختر در اغتشاشات خیابانی را نشان می دهدساعت گذشته ر 24در 

 .را نشان خواهد داد

 .در کپشن این ویدئو نوشته شده لحظه کشته شدن غزاله چالبی هنگام فیلم برداری در آمل را نشان می دهد. ثانیه است37ویدئو 

شهریور ماه است و گفته است  30ت که شلیک مستقیم گلوله توسط نیروهای امنیتی به مردم از داخل فرمانداری آمل در تاریخ چهارشنبه فیلم مدعی اس

یدا کردن پ که در موبایلی که متعلق به غزاله چالبی بود و نوشته که بعد از شلیک مستقیم بر سر او توسط مردم گرفته شده است و تا امروز به  دنبال

 .رمز گوشی بودند و امروز این فیلم بازیابی و ارسال شد

 .فیلم را چند بار با دقت ببینید

در آمل  ناین فیلم بازیابی و ارسال نشده است؛ این فیلم چندین فریم ویدئو را با هدف یک روایت دلخواه شبکه های معاند از کشته شدن یک دختر جوا

م به خوبی مشخص است که ویدئوها از چندین زاویه و مکان مختلف برداشت شده و احیانا توسط غزاله چالبی در تحلیل محتوای این فیل. تدوین کرده اند

 .تصویربرداری شده اما تدوین آنها در راستای پروژه کشته شدن دخترک توسط نیروهای امنیتی را بازگو کند

شهریورماه، دقایقی این محوطه در  30داری آمل است در چهارشنبهبراساس مشاهدات از شب حادثه، در محوطه ای که گفته می شود حیاط فرمان

اغتشاشگران خودروها و نگهبانی این محوطه را به آتش کشیدند و به زودی ویدئوهای آن در شبکه های مجازی . اختیار اغتشاش گران قرار گرفته است

 .طول نکشیده است بازنشر شد اما آنچه در آمل رخ داد همین دقایقی است که به نیم ساعت نیز



 در این زمان برای ایجاد درگیری کمتر، حیاط فرمانداری از نیروهای حفاظتی و امنیتی و پلیس خالی شد و این فرصت سبب شد تا عوامل آشوب،

سوزند و حیاط در  خودروها در محوطه می. خودروها را به آتش بکشند حاال ویدئوی منتشر شده از موبایل غزاله چالبی نیز همین را نشان می دهد

 .اختیار اغتشاشگران است و عده ای نیز مقابل درب ورودی ایستاده اند

 ویدئو تصویر شلیک یک فرد را نشان می دهد از قضا در هنگام شلیک نیز هیچ فردی حتی فیلمبردار این تصویر نیز از جای خود تکان سختی نمی

انبوه جمعیت مقابل فرمانداری است اما در هنگام تیراندازی که مدعی است به صورت مستقیم به  !خورد، آیا از شلیک گلوله یا تیراندازی نترسیده اند

و همچنان مشغول فیلم گرفتن هستند چون می دانند هدف شلیک نیستند و شاید تیرهوایی ! مردم شلیک کرده است هیچ کس از جای خود تکان نمی خورد

 .او را می شناسندمی زنند و شاید فرد شلیک کننده خودی است و 

چند صد متر از جایی . فریم بعدی از آن سوی خیابان را نشان می دهد، هنوز مشخص نیست چطور می توان اثبات کرد که فیلمبردار، دخترک است

نه  .ایستاده اند جمعیت همچنان. که در ابتدای ویدئو نشان داده می شود، فیلمبردار دارد از حضور جمعیت و آتش حیاط فرمانداری تصویر می گیرد

 .دصدای تیراندازی می آید و نه مساله ای رخ داده است، همه ایستاده اند فیلم می گیرند و سوختن خودروها و سطل آشغال ها را تماشا می کنن

گونه  روایت فیلم به فریم بعدی اما جالب تر است، مکان فیلم مشخص نیست، تصویر رو به باال ترک سقف و یا چیزی مانند این را نشان می دهد اما

 لای تدوین شده که بگوید این تصویر موبایل غزاله است و دوربین موبایل اش روشن بوده است، حاال چطور در میان آن همه جمعیتی که در مقاب

 !فرمانداری حضور داشت، یک جنازه به راحتی افتاده است، موبایل اش روشن است و کسی کاری به کارش ندارد

وان ج مدعی است این فیلم دوربین موبایل غزاله است و او مقابل فرمانداری کشته شده است اما زاویه دوربین چیزی را نشان نمی دهد به جز دو سه فیلم

 .که بی تفاوت به دوربین و صاحب آن، در حال فیلمبرداری رژه می روند

جمعیت اغتشاشگران بر زمین افتاده است چرا ویدئوها، جمعیتی را نشان نمی دهد، آن  اگر این ویدئوها متعلق به غزاله است و اگر او مقابل آن حجم از

ان سجمعیت و دود و آتش کجاست، افرادی که باالی سر او هستند چرا اینقدر نسبت به کسی که تیر خورده است بی تفاوت اند و واکنش طبیعی یک ان

 .از تیر خوردن یک انسان دیگر را ندارند

 .ی که در فیلم هم مشهود است فردی باالی سر دخترک اگر آن هم غزاله باشد می رسد و تمامبعد از دقایق

روز و دقیقا پس  30تلفن همراه غزاله چالبی براساس شنیده ها ، پس از انتقال او به بیمارستان برخالف سایر مصدومان گمشده است و امروز پس از  

اگر موبایل در اختیار افراد ! ری که بازگشایی رمز یک موبایل کمتر از یک ساعت به طول می کشدروز موبایل او رمزگشایی شده در روزگا 30از 

 .رهگذر بوده است چطور در آن بلبشو می دانستند که ویدیوهای آن موبایل متعلق به چالبی است

 کردن دانشجویان به فرماندار بابلسرهو/ تداوم تجمع دانشجویان در دانشگاه مازندران  .2

تعداد  .دامه تجمع دانشجویان در دانشگاه مازندران فرماندار بابلسر در بین انها حضور یافت که صحبت وی با هو کردن دانشجویان قطع شده استدر ا

 .بیشتر با ماسک حضور داشتند نفر می شد و ۵۰انها حدود 

ت های وی را قطع کردند و خواستار آزادی دانشجویان انها حین صحبت های مجتبی قلی پور فرماندار بابلسر با شعار بی شرف بی شرف صحب

 .بازداشتی شدند

 .دانشگاه مازندران بزرگترین دانشگاه دولتی استان است

 پزشک هنگام شعارنویسی در ساری 3دستگیری  .3

 

 .ستان دستگیر شدندهای شهر ساری توسط بسیجیان سپاه شهرساری هنگام شعار نویسی در سطح خیابان( ره)پزشک بیمارستان امام خمینی 3

توسط ( زن زندگی آزادی)پزشک هنگام شعار نویسی با اسپری با عنوان  3شب گذشته طی عملیات اطالعاتی، : یک منبع آگاه به خبرنگار ما گفت

 .بسیجیان سپاه ساری دستگیر شدند

های اولیه و دریافت مدارک در خودرو آنها ی در بازجوییپس از دستگیر: وی با اشاره به اینکه این سه نفر شامل یک مرد و دو زن بودند، اظهار کرد

 .ساری بودند( ره)نفر پزشک بیمارستان امام خمینی 3مشخص شد این 

ساله بوده که اهل شهرهای مشهد و تهران  40تا  30ساری دارای سن ( ره)پزشک شاغل در بیمارستان امام خمینی 3این : این منبع آگاه عنوان کرد

 .هستند

های گذشته بارها در مناطق مختلف ساری اقدام به شعارنویسی علیه نظام کرده بودند که پس از دستگیری تحویل پزشک طی شب 3این : وی گفت

 .نهادهای امنیتی شدند

 اجرای حکم اعدام سه زندانی در زندان ساری .4

 .به اجرا در آمدحکم سه زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان ساری 



 آتش سوزی ساختمان امور اراضی داره جهاد کشاوزی بابلسر .5

های از ساختمان اداره امور اراضی به گزارش خبرگزاری فارس از بابلسر، بخش./ ساختمان امور اراضی اداره جهادکشاورزی بابل دچار حریق شد

نشانی شهرستان مهار شخص نشده است اما این حریق با مداخله نیروهای آتشجهادکشاورزی بابلسر  بامداد امروز دچار حریق شد و هنوز علت آن م

 .شده است

 :سیستان و بلوچستان

 درصد دستگیرشدگان فرزندان مسؤوالن ارشد استان هستند 50بیش از  .1

های دانشگاه و بزرگمهر ات خیاباندرصد از دستگیر شده ها در اغتشاش 60درصد و در واقع  50بیش از . به گفته یکی از منابع آگاه در شورای تامین

 .زاهدان که قبل از روز جمعه سیاه زاهدان انجام شده فرزندان مسؤوالن ارشد استان هستند

 .ستندهاغلب دستگیرشدگان اغتشاشات از روز جمعه سیاه تا کنون هم اکثرا از طوایف مختلف استان و فرزندان و وابستگان مولوی های برجسته استان 

 .نده قرار شده سران طوایف در نماز جمعه مسجد مکی حضور داشته باشند و بعد از نماز جمعه قرار بر راهپیمایی مسالمت آمیز استدر جمعه آی

برای  هدر رد صحبت های مولوی عبدالحمید هم ظاهرا اهل سنت کردستان بیانیه ای تنظیم کرده اند ، بررسی های خبرنگار ما نشان می دهد این بیانی -

 .ل پیش بوده و ارتباطی به اتفاقات اخیر ندارد، اما همچنان این بیانیه در گروه های سیستان و بلوچستان دست به دست می شودیک سا

 :خراسان شمالی

 یکی دانش آموز دختر در یکی از مدارس استان سوختگی .1

رسید اما به صورت رسمی به دلیل سهل انگاری مدرسه در نگهداری از مواد اشتعال زا و استفاده این اتفاق که طبق شنیده ها کمی مشکوک به نظر می

 محیط آزمایشگاهی اتفاق افتاد نادرست در

دادند که با رسانه ای شدن به موقع این موضوع تاکنون از این اتفاق جلو راندن این اتفاق خبر می برخی شنیده ها از برخی تحرک ها برای به حاشیه

 .گیری شده است

 :مرکزی

د نبا توجه به اختالف شدید بین اصفهان و شهر محالت انتصاب فرماندار اصفهانی برای محالت موجب تنش بین سیاسیون استان شده، عده ای میگوی

 فرماندار اصفهانی برای محالت فشار سلیمی عضو هیات رییسه مجلس با هدف زمینه سازی برای جدایی محالت از مرکزی استپشت پرده انتصاب 

 ریس ستاد روحانی در استان مرکزی در آشوب های اخیر نقش اساسی و تشویش اذهان عمومی داشت، دستگیر شد بهنام چگینی

 :سمنان

 ها در سمنانادامه شعارنویسی .1

 .های روزهای اخیر در برخی نقاط سمنان همچنان ادامه داردها در پی فراخوانشعارنویسی

، زن، زندگی»های روزهای اخیر با موضوعات ها در پی فراخوانامنیتی استان سمنان، شعارنویسی های اطالعاتی وشده از دستگاهبنا به اطالع کسب

 .در برخی نقاط سمنان همچنان ادامه دارد« مهسا امینی»و « آزادی

جهادیه سمنان گزارش  افروز، امام واحمر، پشت رستوران مجلسهای تعاون، هاللهایی از شعارنویسی در محدوده خیابانهای اخیر، نمونهدر شب

 .شده است

 .نیز به شعارها اضافه شده است« نیکا شاکرمی»آموزان صورت گرفته باشد، نام شود عمدتاً توسط دانشبینی میهای اخیر که پیشدر شعارنویسی

 های اطالعاتی شبانه در سمنانافزایش گشت .2

 .ها افزایش یافته استای و شعارنویسینطقههای مهای اطالعاتی شبانه در سمنان به دنبال برخی درگیریگشت

های استان سمنان شبانه در های پلیس، از کالنتریهای جدیدی از گشتتیم: یک منبع مطلع در اطالعات فراجای استان سمنان به خبرنگار ما گفت

 .کنندزنی میمناطق مختلف استان گشت

ت سپاه و وزارت اطالعات نیز شبانه به طور نامحسوس در مناطق مستعد استان سمنان به گفته وی، نیروهای اطالعاتی از فراجا، بسیج، اطالعا

 .ها را شناسایی و دستگیر کنندکنند تا عامالن شعارنویسیزنی میگشت

 .های پلیس در خصوص موارد ضدامنیتی در روزهای اخیر افزایش یافته استبه اذعان مسؤوالن فراجای استان سمنان، گزارش

 آموزان در سمناننفر از دانش 6دستگیری  .3



 .اندروز گذشته دستگیر شدهآموزان مقطع متوسطه دوم در سمنان در شبانهتعدادی از دانش

ها و دامن آموزان مقطع متوسطه دوم را در سمنان که در شعارنویسینفر از دانش 6روز گذشته، نیروهای اطالعاتی و امنیتی استان سمنان در شبانه

 .اشات دست داشتند، دستگیر کردندزدن به اغتش

های اخیر در سمنان کنکوری را در پی ناآرامیآموزان پشتدر سازمان اطالعات سپاه استان سمنان نیز تعدادی از دانش( عج)سربازان گمنام امام زمان 

 .ها بازداشت کرده استو شهرستان

 .های استان سمنان مشغول به تحصیل هستندنرستانریاضی و فیزیک یا در ه آموزان دستگیرشده، در رشتهعمده دانش

 .اندوگوهای مفصلی، به اقدامات خود علیه امنیت و آرامش شهر و شعارنویسی روی دیوارها اعتراف کردهدستگیرشدگان در گفت

دامنیتی ای عمل شود که پرونده سنگین ضنهگویند تالش دارند تا با رأفت اسالمی و نگاه پدرانه به دستگیرشدگان، به گومقامات امنیتی استان سمنان می

 .برای آنها تشکیل نشود

 ها در سمنانده سال زندان برای لیدر اغتشاش .4

 .دهندهای اخیر در سمنان خبر میسال زندان برای یکی از لیدرهای اغتشاش 10قضایی استان سمنان از صدور کیفرخواست  ضابطان

سال  10گویند برای این فرد نسبت به صدور ضابطان قضایی استان سمنان با اشاره به پرونده یکی از لیدرهای اغتشاشات اخیر در این استان، می

 .شده است محکومیت کیفری اقدام

ها تر به اقدامات خود در دوران آشوبهای اخیر در سمنان در حالی صادر شده که وی پیشمحکومیت سنگین فعلی برای یکی از لیدرهای اغتشاش

 .اعتراف کرده است

 .ستهای اخیر تأکید کرده ان آشوبهای امنیتی استان، بر لزوم برخورد قاطع با عامالرئیس کل دادگستری استان سمنان نیز در بازدید از بازداشتگاه

 شهرخودسوزی یک کارگر در مهدی .5

 .یکی از کارگران کارخانه جدیداالحداث ایران تایر مهدیشهر خودش را آتش زد

نون و اک بنا به اطالع خبرنگار ما، این کارگر با پیمانکار خود در کارخانه، به خاطر اختالف در تسویه حساب مشاجره کرده و بعد خودش را آتش زده

 .نیز حالش وخیم است

 .است هبه گفته شاهدان عینی، این کارگر ماده قابل اشتعال تینر را از انباردار گرفته و فندک را روشن کرده و جلوی چشم سایران خود را آتش زد

 .وخیم استانباردار کارخانه نیز در این حادثه که قصد کمک و مهار آتش را داشته، لباسش دچار حریق شده و حال وی 

 .نفر دوم نیز به بیمارستان سوانح سوختگی ساری اعزام شده است.حال عمومی یکی از کارگران وخیم گزارش و در بیمارستان کوثر بستری شده است

 :چهارمحال و بختیاری

 :حال و بختیاری رخ داده استبا توجه به اغتشاشات سازماندهی شده در کشور،  موارد زیر اتفاقاتی است که در هفته گذشته در استان چهارم

 .تحریک قومی و قبیله ای و درخواست های متعدد برای تجمع که همه با شکست روبرو شد•  

در هفته گذشته شاعر نامدار بختیاری سهراب حیدری درگذشت که روز دوشنبه خاکسپاری این شاعر در شهرکرد انجام شد گروه های ضد انقالب •  

هنجارشکنی در مراسم تدفین این شاعر داده بودند که هیچ گروهی از مردم در این مراسم تدفین که با حضورغریب به  چندین درخواست تجمع برای

 .نفر از مردم و مسئولینی همچون استاندار برگزار شد شعار ساختار شکنانه ندادند  3000

دو تن از اساتید این دانشگاه برگزار شد که از ابتدای این برنامه  قبل از ظهر روز دوشنبه یک تریبون آزاد در دانشگاه دولتی شهرکرد با حضور•  

نفره از دانشجویان دختر و پسر شروع به سر دادن شعار های ساختار شکنانه کردند که حدود نیم ساعت از شروع برنامه بدون صحبت 200گروهی 

در محوطه دانشگاه اقدام به شعارهای ساختار شکنانه کردند و بعد از کردن اساتید دانشگاه این برنامه تمام شد و جمعیت حاضر در سالن با حضور 

 نحدود یک ساعت راهپیمایی در محوطه دانشگاه به سمت سلف غذاخوری پسرانه حرکت کردند، بعد از دقایقی پسران با ایجاد تونل و تشویق دخترا

 .دختران به سلف پسرانه ورود کردند همچنین شب سه شنبه دوباره عده ای از. را به داخل سلف پسرانه را دادند

ز اتعداد زیادی از اساتید دانشگاه آزاد شهرکرد کالس های خود را برای روز سه شنبه کنسل کردند که به نظر میرسد این اقدام برای پیشگیری •  

 .سرایت اتفاقات دانشگاه دولتی به دانشگاه آزاد باشد

رد اعالم کرد که تعداد بسیار باالیی از ماموران کادر نیروی انتظامی در این مدت استعفا داده اند که یکی از قضات در گفت و گو با ما  در شهرک•  

 .نداشتن امنیت جانی. 2میلیون دریافت میکنند  6تا 5حقوق بسیار پایین که اکثر این نیروها حقوق حدود . 1دو دلیل را برای این اقدام خود آورده اند

 :تهران



 .ر دونفر ناشناس با لباس بسیجی ساختمان مزار شهدای پرند را آتش زدند که با حضور نیروهای نظامی فرار کردندمه 29شامگاه جمعه 

 .سالح جنگی از یک هیئت در پرند کشف شد 300مهر حدود  27چهارشنبه 

 .مسئول هیئت اصلتا اهل عراق است که در طول سال رفت و آمد به خارج از کشور دارد

 :بوشهر

روز استراحت دست به  ۱۴روز کار و  ۱۴شود گروهی از کارگران شاغل در عسلویه تهدید کرده اند در اعتراض به تغییر دوره کاری به شنیده می 

 .تجمع اعتصاب خواهند زد

بود نیروی یلی مثل کمگفتنی است از ابتدای سال تاکنون نامه ای در خصوص تغییر دوره کاری به مجتمع گاز پارس جنوبی ابالغ شده اما مسؤالن به دال

 .جایگزین از ابالغ مصوبه خودداری کرده اند

 خارجی سیاست و الملل بین اخبار

 شیطنت رسانه ای گروهک های کومله و دمکرات علیه ایران

بوده  باالیی به گفته برخی از کارشناسان، اگرچه حمالت موشکی سپاه به مقرهای گروهک های کومله، دمکرات و پاک دقیق با قدرت تخریب بسیار

اما هیچ تغییری در لحن یا ادبیات . است،گروهک های مذکور پس از این حمالت، تولید روزانه برنامه درباره ایران را به یک ساعت کاهش داده اند

 .خود نداده و همچنان به شانتاژآفرینی ها علیه ایران می پردازند

 میلیون ایرانی در خارج کشور 5خدمات سفارت خانه ها و نمایندگی های ایران به 

میلیون نفر ایرانی در  7حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه کشورمان در نشستی با جمعی از اصحاب رسانه گفته که بر اساس امار غیر رسمی تقریبا 

ندگی های ایران مراجعه و مشخصات خود میلیون نفر ایرانی به سفارتخانه ها و نمای 2.5در سال های قبل این دولت فقط . خارج کشور زندگی می کنند

 .میلیون نفر افزایش یافته است 5اما در دولت جدید با ایجاد یک سامانه جدید، این رقم بطور رسمی به . را ثبت کرده بودند

 نقش پشت پرده دستگاه اطالعاتی آلمان در تجمع ایرانیان در برلین

امنیتی آلمان پشت پرده تجمع اخیر گروهی از ایرانیان در برلین قرار دارد  –سیستم اطالعاتی  به گفته حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان،

 .و به نوعی از آن حمایت کرده است

 اعمال محدودیت آلمانی ها برای گروهک منافقین در تجمع برلین

ک های منافقین و سلطنت طلب در تجمع اخیر در برلین آلمانی ها نسبت به بروز درگیری و زد و خورد میان گروهک های ضد انقالب به ویژه گروه

 به شدت نگران بوده و از گروهک رجوی تعهد گرفته اند که اصال پرچم منافقین در این تجمع حمل نشود و شعاری در حمایت از این گروهک مطرح

 .نشود

 التماس آمریکایی ها به ایران برای توافق

به گفته حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران، آمریکایی ها تقال می . ران گفته اند که ما آماده توافق هستیمآمریکایی ها در پیام های متعددی به ای

ندوره آمریکایی ها تقال می کنند که قبل از برگزاری انتخابات میا. کنند که از اعتراضات و اغتشاشات برای امتیازگیری بیشتر از ایران سواستفاده کنند

 .بنابراین فشار می آورند که ایران در این باره تعجیل کند. یران به توافق برسندای کنگره با ا

 هشدار جدی ایران به یک سفیر اروپایی

سین ح. به گفته وزیر خارجه ایران،  یکی از سفرای اروپایی و برخی از کارمندان آن سفارتخانه در جریان آشوب های تهران کف خیابان بوده است

ساعت  24در این باره گفته وقتی که من این خبر را شنیدم از طریق وزارت خارجه پیام دادم که اگر این رفتار شما ادامه پیدا کند، ظرف امیرعبداللهیان 

 .سفیر و کارمندان از کف خیابان فاصله گرفتند اما  در الیه های پنهانی به حمایت از آشوبگران می پردازند. شما را از ایران اخراج می کنیم

 نتشار اظهارات محرمانه وزیر خارجه در خبرآنالینا 

 .ای را منتشر کرده استسایت خبر آنالین اظهارات محرمانه حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان در جمع برخی از مدیران رسانه

 طلب از وزیر خارجههای اصالحسئوال قابل تامل مدیران رسانه

ها از فروش پهپادهای ایرانی به طلب در نشست حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان با مدیران رسانهحهای اصالگروهی از مدیران رسانه

ه که شود؟ در این نشست به این گروه مدعی گفته شددانستید که این پهپادها برای جنگ اوکراین استفاده میاند که آیا شما نمیروسیه انتقاد کرده و گفته

امنیتی به فروش رسیده و ثانیا یک سال قبل از شروع جنگ روسیه و اوکراین این فروش انجام شده  –های سیاسی ا براساس پروتکلاوال این پهپاده

 کنند؟ای میمگر ایران علم غیب داشته که آن ها از این پهپادها چه استفاده. است



 هاشمشیر وتوی چین و روسیه باال سر آمریکایی

یت به شورای امن  -به دلیل فروش پهپاد به روسیه –ها احتماال پرونده ایران را پاسخ به ادعایی مبنی بر این که آمریکاییبرخی از کارشناسان در 

 گیری در شورای امنیت علیه ایران را وتواند که بر فرض چنین اقدامی از سوی آمریکا، روسیه و چین هرگونه تصمیمکنند، گفتهسازمان ملل ارائه می

 .کنندمی

 احتمال حمله پیچیده نظامی انصارهللا به آل سعود

 .دهندبرخی از کارشناسان از احتمال یک عملیات نظامی پیچیده انصارهللا یمن علیه آل سعود خبر می

 پیشنهاد ارائه مستندات نقش کشورهای اروپایی در فتنه اخیر

و فرانسه و برخی از کشورهای اروپایی در فتنه اخیر برای افکارعمومی و مردم اند که مستندات رد پای انگلیس گروهی از کارشناسان پیشنهاد داده

 .شودارائه شود تا آن ها بدانند که این فتنه عالئم خارجی دارد و در خارج از کشور مدیریت می

 تحریم گسترده انتخابات پارلمانی بحرین

از رهبران  «سید مرتضی السندی»نماینده حوزه علمیه، « عبدهللا دقاق»دکتر شیخ  هللا شیخ عیسی قاسم و تمامی رهبران معارضه بحرینی از جملهآیت 

مل جریان ع»از رهبران « راشد الراشد»، دکتر (أمل« )العمل اإلسالمی»جانشین دبیرکل جمعیت « عبدهللا الصالح»، شیخ «الوفاء»جریان اسالمی 

یم به اعالم تصم« ائتالف الشباب»رئیس دفتر سیاسی « ابراهیم العرادی»دکتر و « جنبش خالص»دبیرکل « عبدالرئوف الشایب»، دکتر «اسالمی

 .تحریم انتخابات دارند

ز خلیفه را در آستانه سفر پاپ فرانسیس به منامه، اشود این تحریم گسترده، باعث از اکثریت افتادن انتخابات پارلمانی خواهد شد و رژیم آلگفته می

 .اعتبار خواهد انداخت

ا عالوه تفه برای جبران این رسوایی، اقدام به جذب اهل سنت از پاکستان و بنگالدش کرده و به آنان تابعیت بحرینی و امکانات و پول فراوان داده خلیآل

 .خلیفه، اقدام به زاد و ولد و تغییر ترکیب جمعیتی این کشور کوچک از اکثریت شیعه به سنی کنندبر مشارکت در انتخابات به سود آل

 سرمایه گذاری هنگفت آمریکایی ها در رسانه های عراق و اقلیم کردستان

آمریکایی ها همچنین بودجه های هنگفتی را . به گفته کارشناسان حوزه عراق، رسانه ای منطقه اقلیم کردستان کامال تحت نفوذ امریکایی ها قرار دارد

در قالب بورسیه خبرنگاران اقلیم و عراق را اجرایی کرده و شماری از نویسندگان و  آمریکایی ها طرح هایی. برای این رسانه ها در نظر گرفته اند

 .خبرنگاران عراق و اقلیم را به آمریکا اعزام کرده و می کنند

 تحلیلی درباره تحرکات اخیر جمهوری آذربایجان علیه ایران

 ماموریت ویژه آمریکا به دولت باکو

های اخیر گفته که آذربایجان محل تالقی سیاست احیای هژمونی اقدامات و رفتارهای جمهوری آذربایجان در هفته یکی از کارشناسان در تحلیلی درباره

ه داشت از سوی دیگر باید توج.البته نقش آمریکا در این ماجرا بسیار پیچیده بوده و یک تقسیم کاری میان آن ها صورت گرفته است. ها استآمریکایی

یار ها بسقطعا منطقه قفقاز جنوبی برای آمریکایی از این منظر،. منیتی احیای هژمونی آمریکا، ایجاد کانون های بحران استهای اکه یکی از مولفه

 .آورده دارد

 تقالی صهیونیست ها برای احداث پایگاه در کنار مرزهای ایران از طریق آذربایجان

نیستی مثال رژیم صهیو.آذربایجان حضور دارند، اهداف و نقشی را برای خود تعریف کرده اندنکته مهم دیگر این که هر کدام از بازیگرانی که در مسئله 

این رژیم به این موضوع به صراحت اشاره . بر اساس نظریه موازنه تهدید به دنبال این است که آذربایجان را دنباله رو سیاست های  خود قرار دهد

مام اقدامات آموزشی مبارزه،  بازسازی و ایجاد کارخانه پهپادی از سیاست های ایران پیروی کرده سال گذشته ت 30همچنان که لبنان طی .کرده است

این راهبرد در . صهیونیست ها احداث روستاهای هوشمند در کنار مرزهای جمهوری اسالمی را به عنوان مهمترین راهبرد خود دنبال می کنند.است

 .ری اسالمی ایران استواقع ایجاد موازنه منفی در مواجهه با جمهو

 سناریوی ترکیه برای دست یابی به دریای خزر

براساس ایده شکل گیری منطقه تورانی به  -که به انگشت آتاتورک معروف است -، منطقه قره سور را 1310از سوی دیگر، رضا خان در سال 

ت ترکیه درصدد اتصال یک تونل به قره سور و در نهایت دریای خزر هایی دارد ولی االن دولالبته توران با منطقه ترکیه تفاوت. ترکیه بخشیده است

 .چون ناتو از این طریق به دریای خزر دست می یابد. این اقدام ترکیه برای ناتو هم مهم است. است

 مرحله ای آمریکا و صهیونیست ها برای منطقه قفقاز جنوبی 3سناریوی 

، آمریکا و صهیونیست ها یک طرح سه مرحله ای را برای منطقه قفقاز جنوبی در نظر گرفته براساس گزارش موجود در ستاد کل نیروهای مسلح

دانند افکار عمومی داخلی ایران و برخی کشورها باید نسبت به این چون ان ها می. بود 1399باغ در سال مرحله اول آغاز جنگ دوم قره. بودند

گونه در اذهان عمومی ایران القا شده که آذربایجان و ارمنستان اختالفات مرزی دارند و هر مثال پس از جنگ قره باغ این . موضوع جهت دهی شود



کنند که این اقدامات در راستای کمک به آذربایجان های مرزی اقدامی می کند، مردم فکر میهای ما برای مانورهای مختلف یا شیفتوقت که کاروان

 .کنداسالمی ایران حتما به آذربایجان کمک مییعنی خواست عمومی این است که جمهوری . است

 طرح آذربایجان برای تحریک افکارعمومی ایران

قبال ترک ها در جنگ دوم قره باغ درصدد . علیه ارمنستان آغاز کرده و به شهری به اسم جرموک نزدیک شده است آذربایجان به تازگی حمالتی را

ترک ها در . که ایران با انجام مانورهای نظامی و فشارهای دیپلماتیک این طرح را ناکام گذاشتمسدود کردن مرز ما از طریق زنگ زور بودند 

 حرکت کرده و به شهر  -یعنی  یک سوم خاک ارمنستان را از جنوب به شمال پشت سر گذاشته اند –عملیات اخیر خود علیه ارمنستان از منطقه باال 

 این حمالت در جایی.مسیر باقی مانده تا با مسدود کردن این مسیر و اتصال آن به نخجوان گام بردارندکیلومتر دیگر  42جرموک نزدیک شده و تنها 

این عملیات ترک ها نشان .نشین بوده اما جزو هفت شهر قره باغ نیستشهر جرموک یک شهر کامال ارمنی. باغ نیست، ادامه داردکه اساسا جزو قره

ند به مان –این درحالی است که فعال در حوزه آذربایجان شرقی مشکل امنیتی . مسائل به داخل خاک ایران هستندمی دهد که آن ها در پی کشاندن این 

 در یاداشتی نوشته که ایران فقط  -جاسوس رژیم صهیونیستی  -مثال خانم برندا شفر. نیست -مشکالتی که در جنوب شرق یا شمال غرب وجود دارد

 .به عبارتی طرح ناامن سازی این منطقه را مطرح کرده است. قابل تامل است این عبارت خیلی. قوم فارس نیست

 شیطنت آذربایجان در مسیر فروش گاز ایران

بندد کریدور شمال به جنوب را می. کندنکته مهم این که تحرکات ترک ها و مسدود کردن مسیر جرموک به لحاظ ترانزیتی برای ایران مشکل ایجاد می

. دهدایران بخشی از گاز خود را از طریق یک خط لوله به ترکیه می. گاز ایران به کشورهای نخجوان و ترکیه مشکل ایجاد می شود و در زمینه فروش
این . درصد حق ترانزیت به ارمنستان انتقال می دهد 15اما از آن طرف گاز از آذربایجان دریافت کرده و  با . یک خط لوله نیز به نخجوان داده است

از طرفی به لحاظ امنیتی هم به خصوص با اقدامات . ترک ها دسترسی ایران را قطع کرده و در زمینه فروش گاز ایران اخالل به وجود می آورد اقدام

 .رژیم صهیونیستی چالش ایران دوچندان خواهد شد

 سناریوی تاسیس جمهوری جعلی زنگ زور

یه طی حتی در ترک. کمک آذربایجان و ترکیه درصدد تاسیس جمهوری جعلی زنگ زور هستندنکته مهم دیگر این که آمریکایی ها و صهیونیست ها با 

دفتر سیاسی این جمهوری را نیز در ترکیه راه اندازی . نخست وزیر و کابینه برای آن تعیین کردند. مراسمی پرچم این جمهوری را رونمایی کردند

 .کردند

 ار نامناسب ارتش این کشورگزارش تیم اعزامی به ارمنستان از وضعیت بسی

 مسئول این گروه گفته.جمهوری اسالمی ایران با اعزام یک گروه از نیروی زمینی سپاه به ارمنستان در حال بررسی وضعیت نظامی ارمنستان است

بررسی . وجود دارد، نداده اند ارمنی ها به این تیم اجازه نزدیک شدن به مرزهایی را که در آن درگیری. که ارمنستان واقعا وضعیت آشفته ای دارد

گلوله  5مثال در یک منطقه مهم تنها یک دستگاه توپ با . ها مقدماتی گروه نشان می دهد که وضعیت ارتش ارمنستان بسیار فجیع و نگران کننده است

رارداد خرید سالح از چین امکان انتقال آن را ها گفته اند که علی رغم انعقاد قارمنی.اگر یک گلوله آن کم شود جایگزینی برای آن ندارند. وجود دارد

 .آن ها از ایران خواسته اند که از طریق هوایی یا زمینی این امکان را برای آن ها فراهم کند. به کشور خود ندارند

 مهمترین ویژگی های رزمایش نیروی زمینی سپاه در منطقه ارس

 .ایران مقتدر دارای ویژگی های خاصی استرزمایش اخیر نیروی زمینی سپاه  در منطقه ارس با شعار 

 تمرین پیاده کردن یک تیپ چترباز

کیلومتر در مرز برگزار شده  300این رزمایش در ابعاد . تاکنون رزمایش آفندی با این عظمیت در تاریخ جمهوری اسالمی ایران برگزار نشده است

مثال چتربازان یک تیپ چترباز از هلیکوپتر پیاده شده . ت به صورت واقعی انجام شدهایی که برای حمله مستقیم و برق آسا نیاز اسهمه تمرین. است

ز این در پیش ا.برن شده بود ولی در این رزمایش یک تیپ چترباز در منطقه پیاده شده استپیش از این تنها یک گردان چترباز به یک نقطه هلی. اند

این یک اقدام خیلی خاص است که ریسک هم در . برن و در تاریکی شب پیاده شده بودندهلی ، یک تیپ چترباز به یک نقطه17رزمایش پیامبر اعظم 

 .در رزمایش ایران مقتدر یک تمرین حجمی برای انتقال و پیاده کردن چتربازان در دل تاریکی شب بوده است.دل آن وجود دارد

 ثبت یک رکورد تاریخی در رزمایش اخیر

روز به کار گرفته شده اند که یک رکورد تاریخی در  4ابل توجهی نفربرها، ادوات سنگین و سبک در بازه زمانی همچنین در این رزمایش تعداد ق

 .های اجرا شده، به شمار می آیدرزمایش

 متری در کمترین زمان ممکن روی ارس 120نمایش اقتدار ایران با احداث پل 

رودخانه ارس مرز . انه ارس بوده که پیام ویژه ای را نیز به دولت آذربایجان داده استمتر پل روی رودخ 120مهمترین ویژگی این رزمایش احداث 

متر  250ای به مساحت تقریبی یک جزیره. یک سمت به خاک ایران وارد می شود. شوداما در بخشی به دو شاخه تبدیل می. ایران و آذربایجان است

نیروهای رزمی ایران با احداث این پل تانک و نفربرهای خود را ارس عبور داده و در داخل . به عنوان نقطه مرزی در خاک ایران شکل گرفته است

پلی که در کوتاه ترین زمان ممکن روی ارس زده شد بهترین پیام بود که بخشی از توانمندی ایران را به تصویر کشیده . این جزیره دور زدند و برگشتند

این اقدام زیر دوربین های صهیونیست . و انجام مانور نماز جماعتی را نیز روی پل برگزار کرده اندنیروهای رزمی پس از حضور در جزیره . است

 .ها صورت گرفته است



 آمادگی ایران برای انهدام کامل پایگاه های صهیونیست ها در مرز آذربایجان

نیروهای رزمی ایران در فاصله .را مدیریت می کردند سرلشکر حسین سالمی در اتاق جنگی که برای رزمایش اخیر طراحی شده بود این رزمایش

سطح آمادگی نیروهای ایران در سطحی بود که شلیک . متری دوربین ها و پایگاه های صهیونیست ها در مرز آذربایجان قرار داشتند 20ای کمتر از 

 .حتی یک گلوله از سوی آنان، می توانست به انهدام کامل پایگاه های آن ها بیانجامد

 اجرای تعلل دولت روحانی در برخورد با اقدامات مشکوک آذربایجانم

زه ا اجانکته مهم دیگر این که در جریان جنگ قره باغ، نیروهای امنیتی به دولت روحانی پیشنهاد داده بودند که گروهی از نیروهای نظامی ایران ب

همچنین در آن زمان پهپاد هرمس صهیونیست . الفت شدید دولت مواجه شدکیلومتری مرز این کشور ورود کند که با مخ 10دولت ارمنستان تا عمق 

قرار بر این بود که یک تیم نظامی از ستاد کل نیروهای مسلح به آذربایجان سفر . کیلومتری نطنز پیش روی کرده بود 100ها از سمت آذربایجان تا 

ر آذربایجان در گفت وگویی مدعی شد که این اقدام محال است که از سوی کشور  اما سفیر وقت ایران د. کند و به دولت الهام علی اف تذکر جدی دهد

اما در حال حاضر وزارت خارجه و دستگاه های امنیتی کامال  با هم هماهنگی . یعنی حرکت را کال خنثی کرد! دوست و برادر ما آذربایجان باشد

 .دارند

 افتتاح سرکنسولگری ایران در قاپان ارمنستان

 .سرکنسولگری ایران در منطقه قاپان جمهوری ارمنستان یکی دیگر از پیام های این رزمایش بوده استافتتاح 

 ناکامی آمریکا در اجرای طرح پرواز ممنوع علیه ایران

جرای طرح رصدد اسرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه گفته که برای ما قطعی شده بود که آمریکایی ها با طراحی اقدامات تروریستی علیه ایران د

 .ممنوعیت پرواز در آسمان ایران بوده اند

 سناریوی روس ها علیه ایران در عرصه بین المللی

دولت روسیه خود عامدانه درباره پهپادهای ایرانی به . برخی از کارشناسان معتقدند که روسیه به سواستفاده از ایران در عرصه بین المللی می پردازد

به گفته این کارشناسان، روسیه سناریویی را دنبال می کند که اوال ایران را شریک خود در جنگ با اوکراین کند و ثانیا .ه استغرب و آمریکا گرا داد

 .مانع از احیای برجام شود

 اصرار اصالح طلبان برای التهاب آفرینی در جامعه به بهانه فروش پهپادهای ایرانی به روسیه

 .رویکرد اصالح طلبان در مواجهه با موضوع فروش پهپادهای ایرانی به روسیه، یک رویکرد التهاب آفرینی استبرخی از کارشناسان گفته اند که 
 .  اصالح طلبان معتقدند که زمینه ارسال پرونده ایران به شورای امنیت یا فعال سازی مکانیزم ماشه وجود دارد

 های معاند و ضدانقالببازتاب تجمع برلین در اکانت

اما یک روز قبل . ، بر اساس فراخوان از پیش مطرح شده برای ایرانیان حاضر در اروپا، در شهر برلین آلمان تجمع اعراضی برگزار شدروز شنبه

های جانباختگان هواپیمای اوکراینی، فراخوان دیگری منتشر کرده و خود را سخنگوی این از روز موعد، حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده

هزار  ۱۰۰هزار  تا  ۵۰کنندگان در برلین را اعداد مختلفی از تلویزیون آلمان و فعاالن رسانه ای برانداز ، تعداد تجمع.ی معرفی کرده استگردهمای

د مر»و « زن زندگی آزادی»جنبشی که با شعار .نفر ادعا کردند اما نکته مهم این تجمع جلوه های ظاهری و جذابیت های احساسی این گردهمایی است

همانطور که معترضان هنوز بین دو شعار زن زندگی آزادی و مرد . شکل گرفته و همه چیز در آن دیده میشود جز میهن و آبادی« و میهن و آبادی

چم شیر ردر این تجمع پرچم اقلیم کرستان از همه بیشتر، پ. میهن آبادی به وحدانیت نرسیده اند، در خصوص انتخاب پرچم نیز دچار چند ملیتی شده اند

چم ها، پرچم االحوازیه و پرها و تراجنسیتیتیبیجیو خورشید، پرچم ایران بدون آرم و لوگو، پرچم اسرائیل، پرچم اوکراین، پرچم رنگین کمانی ال

 .هایی با نشانه های دیگر دیده شدند

در اولین مطالبه خود خواستار توقف مذاکرات سران اروپا . اسماعیلیون، سخنگوی این گردهمایی در بیانیه خود مطالبات قابل توجهی را مطرح میکند

اسماعیلیون می گوید قصد ورود کشور . او در مطالبه دوم، تحریم هدفمند مقامات جمهوری اسالمی را مطرح میکند.با نمایندگان جمهروی اسالمی است

آن ها « گرانالبی»و اخراج مقامات جمهوری اسالمی و وابستگان و  های اروپایی به جنگ با ایران و مردم ایران ندارد بلکه ما خواستار براندازی

 .کیو پالس است که خواستار آزادی همجنسگرایی در ایران استتیبیجینکته حائز اهمیت دیگر این تجمع نیز سخنرانی نماینده جامعه ال. هستیم

ه جمعیتی که ب. ا با گردهمایی های مذهبی داخل ایران مقایسه کردندبرخی جمعیت ر. کاربران انقالبی نیز در این خصوص نکاتی را مطرح کردند

هزارن نفری آزادی نمیرسد و به همین خاطر دیگر قابل قیاس با  ۱۰۰نیمی از تجمعات سالم فرمانده در استان های مختلف به خصوص ورزشگاه 

بی فراخوان معاندان همراه با تجهیز اتوبوس و نوشیدنی را به تمسخر کاربران انقال. در محرم و یا حتی اربعین نیست( ع)جمعیت عزاداران اهل بیت 

 .گرفتند و ساندیس های تشویقی برای شرکت در این گردهمایی را سوژه خود کردند

 :اقدامات میدانی معاندین در برلین

 طلب و منحرفان جنسیهای تجزیهپرچم گردانی گروهک

 نبشسخنرانی حامد اسماعیلیون به عنوان سخنگوی ج



 سخنرانی نماینده جامعه ال جی بی تی کیو پالس

 تهیه و نمایش پالکاردهای توهین آمیز به رهبری و مسئوالن نظام

 آرایش و پوشش البسه مشابه به اعتراضات خیابانی هالیوودی و خارج از کشور

 :اقدامات رسانه ای معاندین

 حضور میدانی خبرنگاران شبکه های معاند از جمله اینترنشنال

 پوشش رسانه ای لحظه به لحظه این تجمع در رسانه های معاند

 ادعای حضور جمعیت باال پس از پایان تجمع

 برای آزادی ایران« روز تاریخی»معرفی این روز به عنوان 

 (به کنایه از جانباختگان هواپیمای اوکراینی)تصویر حضار در تجمع به تصویر یک هواپیما  تشابه

 انتشار تصاویر اشک و بغض ایرانیان خارج از کشور

 "۱۳۶شاهد"تقالی آمریکا برای دستیابی به یک نسخه از 

ت که تمام سازمان های اطالعاتی آمریکا به صورت یکپارچه به نظر میرسد خسارت پهپادهای ایرانی به تسلیحات غربی و اوکراین در سطحی بوده اس

 .برای پیدا کردن راه حلی برای مقابله با پهپاد های ایرانی به صف شده اند

گزارش دادند که جامعه اطالعات آمریکا اکنون در تالشی سطح  ۲۲/۱۰/۱۰یک رسانه خارجی مدعی شد چندین منبع اطالعاتی آمریکایی روز شنبه 

 .ایرانی با هدف توسعه سیستم تسلیحاتی علیه آن است ۱۳۶-ی بدست آوردن یک نمونه از پهپاد انفجاری شاهدباال برا

کننده اطالعات ملی جامعٔه اطالعاتی ایاالت متحده آمریکا متشکل از شانزده نهاد و سازمان اطالعاتی است که ریاست آن بر عهدٔه اداره: توضیح)

های خود پردازد و نتایج بررسیآوری اطالعات و ارزیابی آن میده سازمان، در زمینه وظایف سازمانی خود به جمعهریک از این شانز. آمریکا است

 (دهدجمهور ایاالت متحده آمریکا، سیاستمداران یا نظامیان کشور قرار میرا در اختیار رئیس

ی هایی از این پهپادهای ایرانبخش: وی افزود.« بدست آوردن نمونه پهپاد ایرانی اکنون در اولویت اول اطالعات است: »منبع ارشد آمریکایی گفت یک

ونتاژ ه آیا امکان ماین مقام آمریکایی از بیان اینک. ها هستنداند و کارشناسان در حال بررسی آناند، قبالً وارد آمریکا شدهکه در اوکراین سرنگون شده

 .یک پهپاد کامل یا تقریبا کامل از این قطعات وجود دارد، خودداری کرد

ورهای کشمنابع آمریکایی دیگر به این احتمال اشاره کردند که اطالعات آمریکا اخیرا موفق شده است یک پهپاد انتحاری کامل ایرانی را از یکی از 

تکذیب این خبر خودداری کردند و همچنین از نام بردن کشوری که مدل پهپاد ایرانی از آن به آمریکا آورده شده  این منابع از تایید یا. مدیترانه بیاورد

 .است، خودداری کردند

 اطالعات نبه گفته منابع این رسانه، در سفارت ایاالت متحده در کیف، پایتخت اوکراین، یک ستاد ویژه آمریکایی که عملیات ها را برای به دست آورد

فرماندهی این ستاد را یک ژنرال تک ستاره ارتش آمریکا برعهده دارد و هر روز بخش هایی . مدیریت می کند، در حال فعالیت است ۱۳۶-پهپاد شاهد

 .از پهپاد ایرانی که در اوکراین سرنگون شده است به ایاالت متحده منتقل می شود

 

 اجتماعی اخبار

 م اما درباره پرونده اسرا پناهی قانع نشده اممن هیچ مشکلی با نظام ندار: علی دایی

سرا ا سید مجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در تماس تلفنی با علی دایی از رفتار اخیر وی در انتشار مطالب کذب درباره مرگ

ظام ندارم البته هیچ مشکی با ن. موضوع اسرا پناهی قانع نشده اماما دایی گفته که من درباره . پناهی گالیه کرده و گفته که این رفتار در شأن شما نیست

دایی همچنین از اظهارات حسن عباسی علیه فوتبالیست ها به شدت انتقاد کرده و گفته که چرا . و البته در موضوع اسرا پناهی دیگر هم ادامه نمی دهم

اگر همین حرف درباره ناموس .اما االن از ما انتظارات عجیب و غریب دارید. کردیدباید با او برخورد می . شما هیچ واکنشی در این باره نشان ندادید

 ما را درباره مسئولین گفته بود، همین برخورد را می کردید؟

 عصبانیت دایی از انتشار مطالبی درباره ارتباط وی با کاملیا انتخابی فرد

ی که این چیزهای. تندی و تکبر به وی پرخاش کرده که اصال چرا به من زنگ زدیدعلی دایی در پاسخ به تماس تلفنی یکی از خبرنگاران در حالت 

دایی همچنین از مطالب منتشره درباره ارتباط خود با کاملیا انتخابی فرد در زمان اقامت در آلمان . صدا و سیما از من پخش کرد، چرت و پرت است

 .در سایت رجا نیوز به شدت انتقاد کرده است



 جمعه اردبیل برای مدیریت رفتار علی داییتالش امام 

من با . دحجت االسالم سید حسن عاملی امام جمعه اردبیل در واکنش به اقدامات علی دایی گفته که هیچ کسی نباید با او صحبت کند و او را تحریک کن

از وی عیادت کرده  -که در بستر بیماری است – حجت االسالم عاملی با حضور در منزل مادر علی دایی. او صحبت می کنم و کار را جمع می کنم

حجت االسالم عاملی به وی گفته مادر . و از همان محل در تماس با علی دایی گفته چرا به اردبیل نمی آیید؟ دایی گفته که من تازه به اردبیل آمده بودم

الم عاملی پس از سفر دایی به اردبیل با وی در منزل مادر او حجت االس. هیچ کسی کاری با شما ندارد. بیایید به او سرکشی کنید. شما مریض است

 .ولی من با نظام هیچ مشکلی ندارم. حجت االسالم عاملی گفته که من هر چه حرف زدم او گفت که من قانع نشدم. دیدار و گفت وگو کرده است

 رویکرد متفاوت اصالح طلبان در مواجهه با مرگ مهسا امینی 3

رویکرد . رویکرد متفاوت داشته است 3ریان اصالح طلب در مواجهه با ماجرای مرگ مهسا امینی نشان می دهد که این جریان بررسی فعالیت های ج

 .رویکرد دوم تقالی آن ها برای اغتشاشات خیابانی بوده است. اول آن ها در هفته اول ماجرای فوت مهسا امینی این بود که فضا را هیجانی کردند
 .ریان تقال برای کاسبی از اغتشاشات اخیر استرویکرد سوم این ج

 تحلیل یکی از جانبازان عملیات تروریستی ریگی از وضعیت سیستان و بلوچستان

که  ننوری فرماندار اسبق زاهدان و یکی از جانبازان عملیات تروریستی عبدالمالک ریگی درباره تحوالت سیستان و بلوچستان گفته که علی رغم ای

وی .ار ایستاده اند و شجاعانه از انقالب اسالمی در سیستان حمایت می کنند، اما در دولت آیت هللا رئیسی به آن ها بی مهری شده استشیعیان پای ک

یات لگفته که برخی از این افراد گفته اند که برای حمایت و تقویت انقالب و مقابله با جریان مولوی عبدالحمید حاضر هستیم جلوی مسجد مکی عم

 .اری کنیمانتح

جهان . نماینده شیعه از منطقه سیستان و بلوچستان در مجلس حضور دارند ولی متاسفانه کلمه واحد ندارند 4وی گفته که اگرچه در انتخابات اخیر 

 .تسنن با جریان وهابت فرق می کند. اسالم، جهان تسنن است، باید زبان تعامل با ان ها را بفهمیم

درصد فرمانداران و بخشداران سیستان و بلوچستان  60در سیستان و بلوچستان است اما  ... دالحمید مدعی تبعیض و به گفته وی اگرچه مولوی عب

 .باید در مقابل او ایستاد و او را مدیریت کرد. البته عبدالحمید می گوید حتی رئیس جمهور هم باید سنی باشد. اهل تسنن هستند

 .فقر در استان بیداد می کند. و بلوچستان سرمایه گذاری کنیموی گفته که باید روی قشر جوان سیستان 

 .ی کنندعوامل آل سعود با راه اندازی حوزه های علمیه در مناطق فقیر نشین اهل سنت هم سطح سواد آن را ارتقا می دهند و هم شکم آن ها را سیر م

 .و بلوچستان هدایت می کندبه گفته وی یک کلونی در افغانستان و پاکستان، آشوب ها را در سیستان 

 یک جریان موازی برای مدیریت مولوی عبدالحمید نیاز است

ود یک جریان روشنگفری در دانشگاه وج.وی گفته که برای مدیریت مولوی عبدالحمید باید جریان موازی در استان سیستان و بلوچستان تقویت شود 

ان در جریان انتخابات در برابر مولوی عبدالحمید ایستادگی کرد و انتخابات به نفع جریان شیعی دارد که این ظرفیت را دارد، دکتر  کاشانی از دانشگاهی

 .در سیستان و بلوچستان تمام شد اما دولت هیچ پست و مقامی به وی نداده است

 هشدار درباره شکل گیری موج جدید مهاجرت شیعیان از سیستان و بلوچستان

 .جدید مهاجرت شیعیان از استان سیستان و بلوچستان وجود دارد به گفته وی احتمال شکل گیری موج

 در منطقه سیستان( ع)شکل گیری اولین قیام خون خواهان امام حسین

در منطقه سیستان و از زابل شکل گرفته که برادر ( ع)مطالعاتی اولین قیام خون خواهان امام حسین –وی گفته که براساس نتایج یک پژوهش علمی 

 .  کشته شده است( ع)د حاکم این منطقه به دست خون خواهان امام حسینابن زیا

 میلیون نفر از اقدام دختر صخره نورد ایرانی در کشف حجاب 30حمایت 

بررسی فنی صفحه اختصاصی الناز رکابی ورزشکار زن ایرانی در رشته صخره نوردی که در جریان مسابقات جهانی اخیر بدون حجاب ظاهر شده 

 .درصد آنان به حمایت از وی و اقدام وی پرداخته اند 90میلیون بازدیدکننده داشته که بیش از  30ان می دهد که مطلب اخیر وی بود، نش

انستم د به گفته برخی از همراهان وی در جریان مسابقات جهانی، وی پس از این اتفاق با گریه گفته که فکر می کردم شال روی سرم قرار دارد و نمی

 .از روی سرم افتاده است که شال

 تهدید شهاب حسینی بازیگر به اسید پاشی در صورت عدم حمایت از آشوبگران

 .شهاب حسینی گفته که برخی وی را تهدید کرده اند که اگر در حمایت از آشوبگران حرفی نزد به روی وی اسید می ریزند

 ا امینیدرخواست برخورد قانونی با ترک فعل فراجا در ماجرای مرگ مهس

 .به گفته برخی از کارشناسان، فراجا در ماجرای مرگ مهسا امینی اقدام به ترک فعل کرده و باید در این باره مورد مواخذه قرار گیرد



 درصد مردم از رفتار خشونت آمیز پلیس با مردم 61انتقاد 

 .خشونت با مردم برخورد می کند درصد مردم گفته اند که نیروی انتظامی با 61نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که 

 مهسا امینی قابلیت بازداشت نداشته است: قالیباف

اشته دمحمد باقر قالیباف گفته براساس گزارش مامور نیروی انتظامی مهسا امینی بد حجاب معرفی شده و بر این اساس گشت ارشاد حق اعزام او را ن

 .است

 زاهدان روایت دیگری از ماجرای شکل گیری اغتشاشات در

ختر د روایت دیگری از ماجرای شکل گیری اغتشاشات در زاهدان حاکی است که پس از انتشار رفتار قابل تامل فرمانده نیروی انتظامی چابهار با یک

ز پایان نماز نفر پس ا 250در منطقه چابهار که تا مرز لخت شدن وی پیش رفته بود اما تجاوزی صورت نگرفته، ، گروهی از مردم زاهدان در حدود 

گاه در پاس. جمعه به سمت پاسگاه نیروی انتظامی که به حیاط مصلی نیز چسبیده است، حرکت کرده و پس از تجمع اقدام به سردادن شعار کرده اند

یاط شکستن درب به حبرخی از تجمع کنندگان اقدام به حمله به سمت پاسگاه کرده و با . نفر نیروی انتظامی مستقر بوده است 70مذکور نیز در حدود 

گروهی دیگر نیز با یک اتوبوس به دیوار پاسگاه کوبیده و اقدام به تخریب بخشی از این دیوار .تیر هوایی کرده اند 2پاسگاه وارد شده و اقدام به شلیک 

ندگان امی اقدام به رگبار بر روی تجمع کندر این هنگام یکی از نیروهای انتظ. یک دستگاه خودرو نیز در برابر پاسگاه به آتش کشیده می شود. کرده اند

در ادامه این درگیری ها برخی از افراد با فراخوان هایی اقدام به یارگیری کرده و . نفر هم زخمی شده اند 120نفر کشته شده و  56کرده که در 

مشکی و یکی دیگر با لباس سفید وارد میدان شده  یگان یکی با لباس ورزشی 2در این هنگام،  . گروهی از افراد مسلح در مسجد مکی مستقر شده اند

در جریان این پاکسازی فرزند شه بخشی با اسلحه اقدام به شلیک به سوی فرمانده . و خیابان های متنهی به مسجد و خیابان دیدگاه را پاکسازی کرده اند

 .ارونه سازی واقعیت ها کرده استالبته مولوی عبدالحمید در این باره اقدام به و. اطالعات سپاه زاهدان کرده است

 بروز تنش در زاهدان پس از نمازجمعه

نفر ضمن تجمع در خیابان های خیام و بهشتی زاهدان و شعاردهی علیه نظام و رئیس جمهور، اقدام به  ۵۰۰پس اتمام نماز جمعه در مسجد مکی حدود 

اغتشاشگران همچنین با حضور در مرکز شهر زاهدان و تخریب .نگ نمودندبانک قوامین ملت کشاورزی،پاسارگاد و تجارت با چوب و س ۵تخریب 

برخی از آشوبگران کماکان در مرکز شهر و بازارها به صورت .تعدادی بانک، مغازه و خودرو با یگان ضدشورش درگیر و سپس متفرق شدند

حجم معترضین شعار .وثری در شکل گیری این حادثه داشتاظهارات تحریک کننده امروز مولوی عبدالحمید نقش م. خودرویی در حال تردد هستند

مسیر حرکت آشوبگران خیابان های خیام و بهشتی و شعارها عمدتا . نفر آنها هسته اصلی اعتراض بودند ۷۰تا  ۵۰نفر بود که  ۵۰۰تا  ۳۰۰دهنده 

 .بود« مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر بسیجی، مرگ بر رئیسی»

 ها به استان خوزستانهشدار ورود غیرقانونی اروپایی

 مطابق گزارشات.در روزهای اخیر گزارشاتی از افزایش ورود غیرقانونی ضدانقالب مقیم اروپا به ویژه هلند و تردد در خوزستان به دست آمده است

 بروز تنش در این منطقه بر های امنیتی ، شواهد از افزایش گزاره های امنیتی و اعتراضی در خوزستان حکایت داشته و احتمالرصد و پایش دستگاه

 .اثر یک جرقه اعتراضی و اجتماعی وجود دارد

های مرزی و اقوام مطابق این خبر، در روزهای گذشته تحوالتی در استان رخ داده است که در راستای پروژه به آشوب کشیدن یکی دیگر از استان

 :توان بهایرانی قابل تحلیل است که در این خصوص می

 ای خلقی و معاند به ویژه منو و بی بی سی با عناصر داخلیط گیری شبکه های ماهوارهرشد ارتبا. 1

 فراخوان نفاق برای تجمع در چند منطقه اهواز. 2

 افزایش ورود غیرقانونی ضدانقالب مقیم اروپا به ویژه هلند و تردد در خوزستان. 3

 .اضی سازی مردم اشاره کردتشدید کارشکنی های کادر درمان برخی بیمارستانها برای نار. 5

 روایت دیگری از ماجرای اغشتاشات در زندان اوین

روایت دیگری از ماجرای اغشتاشات در زندان اوین حاکی است که به دلیل بروز برخی از اغتشاشات در زندان های رشت و شیراز، مانوری از 

 .روز واقعه در زندان اوین برگزار شده است 16تا  14ساعت 

مامور سرشماری را گروگان گرفته و با خلع سالح برخی از زندانبانان اقدام به  2در ساعت سرشماری عصرگاهی  7ز زندانیان در بند گروهی ا

 .آشوب کرده اند

در جریان . بخش در زندان اوین،  نیروهای ناجا و نوپو هم وارد میدان شده و با آشوبگران درگیر شده اند 3با گسترش دامنه اغتشاشات و آتش سوزی 

نفر هم با  2.نفر دچار برق گرفتگی شده و جان خود را از دست داده اند 2. نفر به دلیل هجوم زندانیان و در میان دود  کشته شده اند 4این درگیری، 

 .تیراندازی تک تیراندازان کشته شده اند

 .شده پشت زندان اوین کشته نشده اند گفتنی است که علی رغم برخی ادعاها هیچ یک از زندانیان در منطقه مین گذاری



 .حضور نیروهای بسیج به دلیل شرکت در مانور مانع از همراهی برخی از مردم با اغتشاشگران شده است

 نامه برگزاری تجمعاتپیشنهاد کارشناسان برای تدوین آئین

در تهران و شهرستان ها برای برگزاری تجمعات اعتراض آمیز هایی گروهی از کارشناسان به اظهارات برخی از دولتمردان مبنی بر این که مکان

عجیل ها تگونه طرحخاص است و نباید درباره اجرای این نامهنامه و شیوهاند که این اقدام نیازمند تدوین آئیناختصاص داده شود، انتقاد کرده و گفته

ای شامل شرایط و مقررات نامهاند که باید آئینتجمعات در کشورهای دیگر، گفتهها و مقررات برگزاری نامهاین کارشناسان با اشاره به آئین. کرد

ستفاده ابرگزاری تجمعات و همچنین تعهدات قانونی افراد یا احزاب برگزار کننده این گونه تجمعات به صورت شفاف نوشته شود تا مانع از هرگونه سو

موضوعات و شعارها در این تجمعات، چگونگی حفظ نظم و انضباط در برگزاری آن و  ها درباره طرحمثال احزاب یا گروه. از این طرح باشد

 .جلوگیری از اقدامات خرابکارانه متعهد شوند و مجازات قانونی در برخورد با آنان در صورت هرگونه تخطی از این تعهدات اندیشیده شود

 قلم  دارو در تهران و برخی از استان ها 15کمبود جدی 

 .قلم از داروهای اساسی از جمله سم با کمبود جدی مواجه شده است 15دهد که در تهران و برخی از استان ها نشان می هابررسی

 گیری آنفوالنزاکمبود سرم و دارو همزمان با اوج

همزمان با .نیز به وجود آمده استدر روزهای اخیر و همزمان با اوج گیری ابتال به آنفوالنزا و کرونا در برخی شهرها، کمبود دارو برای بیماران 

ایعه ها و شاحتکار دارو در داروخانه. اوج گیری آنفوالنزا در کشور کمبود شدید دارو به ویژه آنتی بیوتیک ها و سرم نارضایتی ها را شدت داده است

ریافتی در حال حاضر، کمبود انواع دارو و مطابق گزارشات د.درصدی قیمت دارو طی هفته های آینده نیز بر این مشکل دامن زده است ۱۵۰افزایش 

ها در تعدادی از استانها مانند کرمان، ک و ب، چ و ب، همدان، لرستان، کرمانشاه، ایالم مشکالت و نارضایتی نیز کمبود انواع سرم و آنتی بیوتیک

استان کشور وضعیت تامین و توزیع دارو در  ۱۴برخی گزارشات حاکی از این است که در حال حاضر در .هایی را برای مردم بوجود آورده است

 .شرایط نامناسب بوده و باید سریعا برای نیاز بازار اقدام کرد

 لیدر اصلی جریان مکی داماد مولوی عبدالحمید است 

ی به دلیل ضعف شنوای مولوی عبدالحمید. به گفته برخی از کارشناسان لیدر اصلی جریان مکی را مولوی حافظ داماد مولوی عبدالحمید برعهده دارد

داماد وی همچنین مسئولیت تهیه و تنظیم خطبه . داماد وی در نشست های خصوصی به عنوان فرد امین وی شرکت می کند. از سمعک استفاده می کند

 .های وی را برعهده دارد

 تقالی مولوی عبدالحمید برای تحکیم جایگاه خود در سیستان و بلوچستان

وی در خطبه های نمازجمعه اخیر با طرح اظهارات قابل تامل گفته که رهبری باید جوابگوی . تحکیم جایگاه خود تقال می کندمولوی عبدالحمید برای 

ردم خدایا به داد م. در این ممکلت ازادی برای مردم نیست. ایشان رئیس نیروهای مسلح است و پیش خدا باید جوابگو باشد. خون های ریخته شده باشد

 .ایران برس

 نتقاد کارشناسان امنیتی از دیدار وزیر کشور با مولوی عبدالحمیدا

ند که ابرخی از کارشناسان امنیتی دیدار و گفت وگوی سردار احمد وحیدی وزیر کشور با مولوی عبدالحمید را اقدامی اشتباه ارزیابی کرده و گفته 

کارشناسان  این. ر وحیدی گفته که در پی تماس آقای رئیسی با وی مالقات کرده استاما سردا. قرار نبوده که وی دیداری با مولوی عبدالحمید داشته باشد

 .امنیتی گفته اند که نتیجه دیدار و گفت وگوی سردار وحیدی و مولوی عبدالحمید کامال برعکس شده است

 شرور با مولوی عبدالحمید اعالم اتحاد سران طایفه

رصد  گزارش.سران و بزرگان یک طایفه شرور در مناطق جنوبی کشور قصد دارند با حضور در مسجد مکی با مولوی عبدالحمید دیدار و بیعت کنند

حمید همبستگی با مولوی عبدالبخش استان سیستان و بلوچستان جهت اعالم اتحاد و دهد قرار است طایفه شرور شههای امنیتی نشان میو پایش دستگاه

ها مشهور به قاچاق موادمخدر و ارتباط با گروهک تروریستی در خصوص این گروه و این طایفه گفته شده است که آن.در مسجد مکی حضور یابد

لوی عبدالحمید امام جمعه مو.جیش الظلم هستد که ارتباط نزدیک تر آنان با جریان مسجد مکی میتواند موجب بروز بحران ضدامنیتی در استان شود

های اخیر اقدامات محرکی در خصوص تداوم التهابات موجود در استان انجام داده که در جدیدترین آن، با دستور اهل سنت سیستان و بلوچستان در هفته

 .ن کشته شده در زاهدان استعبدالحمید موسسه مالی محسنین وابسته به این جریان درحال جمع آوری کمک مالی برای خانواده های اغتشاشگرا

 !های اغتشاشات شهید هستندکشته: عبدالحمید

محورهای سخنرانی مولوی عبدالحمید در جمع !مولوی عبدالحمید در دیدار طایفه شرور شه بخش گفته است که کشته شدگان اغتشاشات شهید هستند

 :سران طایفه  شرور شه بخش به شرح زیر است

دان به عنوان یک پیروزی برای اهل سنت و ایجاد فرصتی برای استفاده از واژه شهید برای برجسته سازی کشته شدگان مهر زاه ۸تلقی اغتشاشات -

 اغتشاشات در جهت همراه سازی اهل سنت

 مهر ۸سنت با جریان مکی بعد از اغتشاشات ادعای همراهی بیشتر اهل-



اکنون، تشدید نارضایتی مردم از نظام جمهوری اسالمی و بزرگنمایی ادعای اعمال ظلم مطالبه تبلیغ عدم تحقق خواسته های مردم بعد از انقالب ت-

 جمهوری اسالمی ایران به مردم

 محور های سخنان مولوی گرگیج در نماز جمعه

 تمجید از روش حکمرانی خلفا بعداز پیامبر -

 وخامت انگاری وضعیت معیشتی و القاء ناکارآمدی دولت -

 سنت در پیروزی دولت سیزدهم و نادیده گرفته شدن فریاد مردمبودن سبد رای اهل ادعای تاثیر گذار -

 متهم کردن نظام به مواجهه مسلحانه با معترضان-

 تشبیه کشته های اغتشاسات زاهدان همتراز شهدای بدر و خندق -

 پروژه اغتشاش در زندان اوین با هدف ترور فرزند یکی از مقامات سابق

شود ه میطور که گفتع مدعی هستند پروژه اغتشاش در زندان اوین با هدف ترور فرزند یکی از مقامات سابق و فقید صورت گرفته؛ آنبرخی منابع مطل

های کشور، چند روز پیش از ماجرای اوین، در زندان الکان رشت تست عملیاتی خورده و سازی در اندرزگاهپروژه آشوب، اغتشاش، فرار و کشته

شیاری کنند که با هوهای عملیاتی خود ابالغ میتر به هستهالذکر را برای پروژه اصلی و بزرگتیجه حداقلی مدنظر، دشمنان نسخه فوقپس از حصول ن

                                                                                                                                                          .شودسیستم امنیتی، و خارج کردن افراد هدف از تیررس دشمنان، پروژه اصلی با شکست مواجه می

 های تاثیرگذار، شاخص، سلبریتی وهای بیگانه، حذف فیزیکی چهرههای دستگیر شده از عوامل سرویسبر اساس اخبار موثق، بخشی از پروژه هسته

 .های اطالعاتی و امنیتی کشور، این اتفاقات شوم تا این لحظه با موفقیت همراه نبوده استویژه سیستم امثالهم بوده که با تالش

 پیشنهاد انجام طرح پژوهشی درباره علل ورود جوانان به آشوب های اخیر

درباره علل ورود جوانان  مطالعاتی از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی –برخی از کارشناسان خواستار اجرای یک طرح پژوهشی 

 .بازداشت شده به آشوب های اخیر شده اند

 پیشنهاد قطع ارایه خدمات به حمله کنندگان پلیس

ای که از سوی یکی از اعضای هیئت علمی به پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی فراجا پیشنهاد شده، افرادی که به طبق ایده شودگفته می

سال، از دریافت هرگونه خدمات انتظامی، اجتماعی و امنیتی از سوی فراجا منع شوند؛ برای مثال اگر  ۵کنند به مدت مأموران ناجا حمله یا اهانت می

ها تعرض کند امکان دریافت خدمات پلیسی، انتظامی و حقوقی نداشته باشند و یا اگر نیاز به کسب عدم کسی مالی را از آنان به سرقت ببرد یا به آن

 .سوءپیشینه یا دریافت گذرنامه دارند این ارائه خدمات، از آنان منع شود

هایی مثل حبس و جریمه مالی، بازدارندگی حداکثری ایجاد خواهد شد زیرا برای ازاتبا این روش، بدون درگیری فیزیکی و برخورد خشن پلیسی و مج

 .توان از او مالی را دزدیدمثال کافی است سارقی متوجه شود کسی مصونیت امنیتی و امکان شکایت ندارد و می

 آغوش رایگان دختران جوان در اکباتان

وش شوند در آغکسانی را که رد می« آغوش برای ملت غمگین»ر کاغذی که بر روی آن نوشته شده چند دختر بدون حجاب در اکباتان ایستاده و در کنا

 .گیرندمی

 انصراف اعتراضی سهیال منصوریان از مسابقه

 .سهیال منصوریان فایتر ایرانی قبل از اعزام به مسابقه خود در استانبول ترکیه برای حمایت از دختران از این مسابقه انصراف داد

 !سی از مواضع برخی فرزندان شهدابیایت بیحم

های آسیه باکری، آناهیتا شیرودی، حسین ثمری و آزاده بیطرف از کسانی بودند که اعتراض خود را در شبکه های مجازی بیان کردند که با واکنش

 .بسیاری نیز روبرو شدند

 آمار تفکیکی بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر در کشور

نفر از سوی  ۹۵۴۵نفر از سوی نیروهای سپاه،  ۹۶۵۴امنیتی نشان می دهد که در جریان آشوب ها و اغتشاشات اخیر،  –اتی بررسی های اطالع

 .نفر از سوی نیروهای وزارت اطالعات بازداشت شده اند ۱۲۴۶نیروهای فراجا و 

 ۳۵تا  ۲۰درصد از آنان در سنین  ۴۸سال،  ۲۰ن کمتر از درصد از بازداشت شدگا ۴۱.۸اطالعاتی نشان می دهد که  –نتایج اولین بررسی های فنی 

 .سال سن دارند ۳۵درصد نیز باالی  ۱۰.۸سال و 



 ۱۰نفر عضو گروهک سلطنت طلب،  ۱۳۲نفر عضو سازماندهی شده گروهک نفاق،  ۱۰۰در جریان تجمعات و آشوب های اخیر در تهران، بیش از 

عضو گروهک تکفیری بازداشت  ۱۰نفر عضو گروهک پان ترکیسم و  ۷ک های کردی، نفر عضو گروه ۸۶نفر عضو گروهک چپ مارکسیستی، 

 .شده اند

 نقش ویژه دختران نوجوان در شعارنویسی علیه نظام

های اخیر روند شعارنویسی ها در مناطق پرتردد کشور افزایش یافته و مواردی از این اقدام بر بیلبوردهای مطابق گزارشات بدست آمده در هفته

 .نیز مشاهده شده است... ها و یغاتی بزرگراهتبل

ها به ای که در سطح استان مازندران علیرغم پاکسازی مکرر، شعارنویسیدر سطح کشور نیز براساس اخبار واصله، این شرایط جریان دارد بگونه

در سایر استانها . برابر کل سال گذشته است ۳.۵، جنوبی نیز شعار نویسی های یکماه گذشته.در خ. بیش از هزار مورد طی چند روز اخیر رسیده است

 .سابقه داردنیز روند شعارنویسی ها همچنان روندی صعودی و بی

و  منکته قابل تامل اینکه برخالف اغتشاشات سابق، اغلب شعارنویسان دستگیر شده در آشوب های اخیر عالوه بر همراه داشتن سالح های سرد و گر

 .فرار آمادگی قبلی برای درگیری با نیروهای امنیتی و انتظامی داشته اند کوکتول مولوتوف، ضمن عدم

ی همچنین خوابگاه های دخترانه برخی دانشگاه ها به مرکز هماهنگی تجمعات دانشجوئی و هدایت شعارنویسی ها تبدیل شده و تعدادی از گروه ها

کشاندن اعضای این شبکه های هرمی به خیابان ها و شعارنویسی بوجود آورده نتورک مارکتینگ و بازاریابی نیز شبکه هایی برای اطالع رسانی و 

عالوه بر دختران دانشجو، پخش دست نوشته و شعارنویسی شبانه علیه نظام توسط دختران نوجوان دانش آموز نیز افزایش یافته است بطوریکه . اند

 .سال است ۱۵تا  ۱۳سن اغلب این دختران بین 

 کشور و انفعال وزارت ورزش تعلیق احتمالی ورزش

ان ماتفاقات روی داده در فدراسیون کشتی مبنی بر عدم رویارویی ملی پوشان کشورمان برابر نمایندگان رژیم صهیونیستی موجب شده تا ورزش کشور

 .در آستانه تعلیق و حذف از گردونه بین المللی قرار گیرد

قهرمانی بزرگساالن جهان در صربستان و مسابقات قهرمانی امیدهای جهان در اسپانیا، با تیم ملی کشتی کشورمان در دو رویداد خود، مسابقات 

به همین دلیل، چند ملی پوش کشورمان به دلیل سر وزن نرسیدن، از فهرست نهایی مسابقات کنار گذاشته . نمایندگان رژیم صهیونیستی مواجه شدند

 .شدند

ت با عنای. ن المللی المپیک به موضوع ورود کرده و به اصطالح، آخرین هشدار را در این باره داده اندهمین نیز موجب شده تا مقامات ارشد کمیته بی

 .ته باشدشبه رفتار اخیر کمیته بین المللی المپیک، پیش بینی بر این است که این وضعیت تبعات جدی و محرومیت های بین المللی سنگینی را در پی دا

در کره جنوبی، با توماس باخ رئیس ( انوک)های ملی المپیک فا در حاشیه بیست و ششمین مجمع عمومی انجمن کمیتهدر این راستا، محمود خسروی و

در این مالقات، سه محور حائز اهمیت برای این نهاد بین المللی که آن را رصد کرده، ورزش بانوان، به . کمیته بین المللی المپیک دیدار داشته است

 .هیونیستی و وضعیت الناز رکابی عنوان می شودرسمیت شناختن رژیم ص

 نامبرده وقتی درباره رکابی و وضعیتش برای بازگشت. در اواسط این جلسه، مارکو اسکوالریس رئیس فدراسیون جهانی کوهنوردی نیز اضافه می شود

البته، خسروی وفا در آن لحظه با رکابی . ریه می کندبه ایران صحبت می کرده، با این تصور که بازداشت شده و راهی زندان شده، احساساتی شده و گ

 .تماس مستقیمی برقرار کرده و نامبرده نیز اعالم می دارد که برخوردی صورت نگرفته و در کمال صحت و سالمت است

 خط قرمز کمیته بین المللیاما در بخش پایانی نشست، باخ عنوان می دارد ورزش ایران در موضوع رویارویی با نمایندگان رژیم صهیونیستی وارد 

نامبرده به طور تلویحی اعالم می دارد که دیگر امکان مسامحه و نادیده . المپیک شده و بایستی هر چه زودتر استانداردهای این نهاد را رعایت کند

 .گرفتن وضعیت کنونی وجود ندارد و بایستی این ماجرا به اتمام رسد

نظرات مقامات ارشد کمیته ملی المپیک بر این است که این موضع گیری باخ، نگران کننده و داللت بر هشدار ارزیابی متخصصان حوزه بین الملل و 

در واقع، ایران در آستانه برخورد جدی قرار دارد و در صورت تکرار ماجرای . نهایی در آستانه تعلیق و محرومیت سنگین ورزش کشورمان است

 .ر به نظر می رسدکشتی، تحریم تمام ورزش کشورمان متصو

بر اساس بررسی های صورت گرفته، با عنایت به حساسیت نهادهای بین المللی درباره عدم رویارویی ملی پوشان کشورمان با نمایندگان رژیم 

بحران  رفع صهیونیستی، ابتدای سال گذشته و در دولت قبل در نهاد ارشد نظارتی کشور مصوب شد که ستادی جهت رصد تهدیدها و ایجاد بسترهای

متاسفانه این ستاد تا کنون فقط یک جلسه برگزار کرده که داللت آشکاری بر انفعال و بی . در این خصوص، با محوریت وزارت ورزش تشکیل شود

 .توجهی وزارت ورزش و جوانان به این موضوع فوق العاده مهم و حساس دارد

میته بین المللی المپیک قصد دارد ورزش ایران را از هر گونه حضور بین المللی در عرصه با توجه به آنچه تحلیل ها و ارزیابی ها نشان می دهد، ک

محروم کند تا به صورت رسمی و اعالمی، رژیم اشغالگر قدس ... های پیشرو مانند بازیهای آسیایی، بازیهای المپیک، مسابقات جهانی و قاره ای و 

لت وزارت ورزش و جوانان، پیش بینی بر این است که احتمال وقوع این ماجرا، بسیار محتمل و با توجه به بی توجهی و غف. را به رسمیت بشناسد

 .نزدیک است

 اصلی اعتصابات کدام جریانات هستند؟ کنندههدایت



کسبه از ترس تخریب و غارت و  ٪۷۰غربی حکایت از این دارد که علت تعطیلی.ها در خصوص تداوم اعتصابات در بازارهای کردستان و آبررسی

 .ناشی از همراهی با ضدانقالب کردی است ۳۰٪

 و" علی جوانمردی"های معاند آواتودی و نیشتمانی جوان منتسب به صاب رسانهدهد هدایت کننده اصلی این اعتها نشان میدر این خصوص بررسی
 از فعاالن حزب دمکرات مستقر در اربیل عراق است" ارسالن یاراحمدی و لیال مستاجر"نگاو متعلق به هه

 .این رسانه های همکاری گسترده ای با رسانه های سعودی و ضدانقالب مستقر در آلمان دارند

 ناجا به درخواست نمایندگان اهل تسنن در مجلس بی توجهی 

هی ا توجنمایندگان اهل تسنن در مجلس از مدت ها قبل خواستار برکناری فرد خاطی نیروی انتظامی در منطقه چابهار شده بودند اما به درخواست آن ه

 .نشده است

 

 فرهنگی اخبار

 چرا آشوب های اخیر به انقالب نمی انجامد؟

سی در پاسخ به این که شما انقالب فعلی را در حال .بی.میان مورخ، شرق شناس و ایرانی ارمنی تبار مقیم آمریکا در گفت وگویی با بیپرواند ابراها

ت مسجد و بازار به روحانی. تا زمانی که مسسجد و بازار همراه نباشد، انقالبی در کار نخواهد بود. پیروزی می بینید؟ گفته اصال این خبرها نیست

 .صل هستند و اگر اینها نیایند، انقالبی صورت نمی گیردمت

 کنندای میمیلیون نفر در ایران بازی رایانه 36بیش از  

این آمار براساس رشد . میلیون نفر در ایران بازی رایانه ای می کنند 32، در حدود 98براساس آمار رسمی بنیاد ملی بازی های رایانه ای در سال 

 .دقیقه بوده است 120ای هم در سال گذشته میانگین ساعات روزانه بازی رایانه. میلیون نفر در ایران است 36صد بالغ بر در 8ترکیبی با رشد 

 ایهای رایانههزار میلیارد تومان گردش مالی در حوزه بازی 5

 .ن استمیلیارد توما 100هزار و  5ای در ایران بالغ بر های رایانهمیزان گردش مالی در حوزه بازی

 ظهور و بروز استریمرها و نقش پشت پرده در هدایت نوجوانان و جوانان

حتی خیلی . افراد تلویزیون و ماهواره نمی بیننداین. اندسال بوده 22 -15اند در رده سنی ها آمدهدهد که اکثر افرادی که به خیابانها نشان میبررسی

سال اخیر  5استریمرها طی . کنندگیرند و استریمرها آن ها را هدایت میاما این ها از استریمرها خط می. نسبت به سلبریتی ها هم واکنش مثبتی ندارند

بازی کردن آنها را دیگران می بینند و به واسطه تماشای بازی ها، طرفدارانشان  را . الین بازی می کنندآن ها به صورت آن. انددر جهان فعال شده

 .مبالغ این هدیه یک رقم بسیار سنگینی است. به آنها می دهند دونکس می کنند یا پول هدیه

 دریافت و پرداخت های کالن مالی برای یک بازی رایانه ای

یعنی بابت . استریمر دونکس دریافت شده است 3برابر هزینه تولید بازی سفیر عشق توسط  2بیش از . رونمایی شد 1399بازی سفیر عشق آذر سال 

 .اندهزار نفر در فضای مجازی دیده 792این بازی را  . اندتهبازی کردن پول گرف

 میلیونی برخی از ویدئوهای استریمرها در فضای مجازی 9بازدید 

د را های خومیلیون بار در یوتیوپ یا توئیچ بازدید شده توئیچ بستری است برای استریمرها که بازهای 9تا  6برخی از ویدئوهای استریمرها بالغ بر 

 .ئه می کنندارا

 نقش یک استریمر در هدایت آشوب ها از ترکیه

اگر صفحه او را . فردی به نام آریا کی اوکسل یکی از معروف ترین آن ها است. برخی از استریمرها طی دو سال اخیر به ترکیه مهاجرت کرده اند

به کجاها  .مثال  در خیابان چکار کنید. ایران را هدایت می کند در توئیتر، اینستاگرام، توتیچ، یوتیوپ مشاهده کنید متوجه می شوید که آشوب های

 .بروید، یا این که چه کسی کشته شده است

 مواضع انقالبی برخی از استریمرها

 .ی دارندثالبته برخی هم مواضع خن. مواضع این گروه از استریمرها مثبت است. نکته دیگر این که در میان بازداشت شدگان استریمرهای انقالبی داریم

 ویژگی های قابل تامل استریمرهای ایرانی

میز الفاظ و کلمات توهین آ. درباره مهمترین ویژگی های استریمرهای دختر و پسر می توان گفت که آن ها  از الفاظ بسیار رکیکی استفاده می کنند

 .ه آن ها توجه می شودنسبت به اهل بیت، نسبت به رهبری، نسبت به ارکان نظام به کار می برند که کمتر ب



 معروف ترین استریمرهای ایرانی در کدام استان ها اقامت دارند؟

بته ال. ندبرخی از استریمرها در استان های مازندران، لرستان، اصفهان، خوزستان، بوشهر، طرفداران زیادی در ایران دارند و بسیار درآمد خوبی دار

 .خیلی هم جریان سازی می کنند

 اعتبارزدایی از رسانه های داخلی بوده است سناریوی دشمن

ای صدا ه برخی از کارشناسان با اشاره به سناریوی دشمن در سال های اخیر مبنی بر اعتبارزدایی شده از رسانه های داخلی ایران، گفته اند که شبکه

 .داخلی اصال شنیده نمی شوداین نشان می دهد که صدای رسانه های . درصد مخاطب دارد 17و سیما در حال حاضر در حدود 

 سی به ایران اینترنشنال برای اجرای ماموریت مشترک رسانه ای علیه ایران.بی.کوچ اجباری برخی از نیروهای بی 

 و سی به شبکه ضد انقالب ایران اینترنشنال خبر داده.بی.برخی از کارشناسان از مهاجرت و کوچ اجباری گروهی از نیروهای شبکه فارسی زبان بی

ترک شگفته اند که این کوچ اجباری عالوه بر این که سبب رقابتی شدن فعالیت آن ها شده بلکه نسبت به برخی از سناریوها علیه ایران به صورت م

دام ازی اقسی و ایران اینترنشنال در ماجرای آشوب های اخیر عالوه بر رخداد س.بی.این کارشناسان گفته اند که بی.ماموریت هایی را اجرا می کنند

 .به روایت گری وارونه و مبتنی بر نگاه خود می کنند

 فعالیت کمیته خاص برای رایزنی و گفت وگو با سلبریتی ها از سوی رئیس سازمان صدا و سیما

ر از سوی ردیگکمیته ای مرکب از پورحسین، جعفری جلوه، اصغر پورمحمدی و چند نفر دیگر برای رایزنی و گفت وگو با برخی از سلبریتی ها با

 .پیمان جبلی فعال شده است

 انتقاد برخی از کارشناسان از برخورد با همایون شجریان

رای ب برخی از کارشناسان از برخورد ماموران ناجا با همایون شجریان و ضبط گذرنامه وی پس از بازگشت به ایران انتقاد کرده و گفته اند که وی

این کارشناسان، از این .ه های خود در خارج کشور را لغو کرده است اما این گونه با وی برخورد شده استعدم موضع گیری علیه نظام کلیه برنام

 .گونه برخوردها به عنوان نوعی کج فهمی که سبب ضربه به نظام و افزایش هزینه علیه نظام می شود، یاد کرده اند

 دانشجوی معترض 30با گفت وگوی خود  50تالش رئیس دانشکده روانشناسی برای انتشار 

ساعت گفت و گو کرده  50نفر در حدود  30پورحسینی رئیس دانشکده روانشناسی که در جریان اعتراضات دانشجویی با حضور در جمع آنان با 

 .داست، در نظر دارد که حاصل گفت وگوهای خود را برای شناخت بهتر مسائل پیدا و پنهان دانشجویان در قالب مجموعه ای تدوین کن

 ضرورت ارائه داده های اطالعاتی درباره اختالفات درون گروهی دشمن به رسانه های داخلی

عاتی برخی از کارشناسان خواستار ارائه اطالعات و داده های اطالعاتی درباره اختالفات و درگیری های درون گروهی دشمنان از سوی نهادهای اطال

ز کارشناسان، این گونه اطالعات و داده های اطالعاتی سبب دست برتر رسانه های داخلی در میدان مواجهه به گفته این گروه ا.امنیتی کشور شده اند –

 .و مقابله با آن ها می شود

 دسته بندی شعارها در آشوب های اخیر

ر برای تولید روحیه مقابله تخصصی نشان می دهد که شعارهای مطرح شده در آشوب ها و اغتشاشات اخیر در مرحله اول شعا –بررسی های میدانی 

طرح شعارهای فمنیستی، دانشجویی و علیه روحانیت . بوده، در مرحله دوم  شعار علیه رهبری نظام و در مرحله سوم شعار برای نفی حجاب بوده است

 .در مراحل دیگر بوده است

 آماری از تولید محتوای فضای مجازی علیه ارکان نظام

 17درصد علیه فراجا،  18درصد علیه سپاه،  26درصد علیه رهبری،  37هفته  4ی مجازی نشان می دهد که در رصد و پایش محتوایی در فضا
 .همچنین باالترین هجمه علیه رهبری و سپاه صورت گرفته است. درصد علیه رسانه های داخلی بوده است 6درصد علیه دولت،  7درصد علیه بسیج، 

 ای مجازی در ایام آشوبمهمترین محورهای تولید محتوا در فض

سوق دادن اعتراضات به سمت رهبری . مهمترین محورهای تولید محتوا در فضای مجازی شامل القای پایان یافتن ظرفیت حکمرانی جمهوری اسالمی

ازی پروژه آشوب به نظام، تقویم دار کردن اغتشاشات، گره زدن اعتراضات به حوزه اقتصاد، القای احساس ناامنی در خانم های چادری، همسان س

القای متفاوت بودن اعتراضات . تداوم رویدادسازی و گسترش کشف حجاب، القای شکاف های عمیق سیاسی و اجتماعی در ایران. اسم سوریه سازی

ت، محدود سازی به لحاظ شدت و گسترش در جغرافیا و تشبیه به انقالب جدید،  القای حضور همه مولفه ها و گروه های قومی و مذهبی در اغتشاشا

 .شبکه های اجتماعی بوده است

 فراخوان تجمعات گسترده در ایران همزمان با زاد روز کوروش

در فضای مجازی  -آبان ماه  7روز شنبه  –فراخوان هایی برای تجمعات گسترده در تخت جمشید و برخی از مناطق کشور به بهانه روز کوروش 

 .دست به دست می شود



 رخی از شهروندان در شعاردهی شبانه علیه نظامحضور کم تعدادی ب

اقدام به سردادن شعار علیه  21در ساعات ... جمعیت بسیار محدود و کم تعدادی در برخی از مناطق شهر تهران از جمله سعادت آباد، تهرانپارس و 

 .نظام و انقالب و رهبری می کنند

 ر عمومیعدم همراهی زنان و دختران از پدیده کشف حجاب در معاب

 .بررسی ها نشان می دهد که زنان و دختران از پدیده کشف حجاب در معابر عمومی در ایام آشوب و اغتشاش استقبال قابل توجهی نداشته اند

 درصدی در دانشگاه ها 20کشف حجاب 

 .درصد بوده است 20تا  10به گفته برخی از کارشناسان میزان کشف حجاب در سطح دانشگاه ها در حدود 

 درصد داده ها در ماجرای مهسا امینی در توئیتر منتشر شده است 98

درصد داده ها در  98یکی از کارشناسان امنیتی در تحلیلی درباره پشت پرده آشوب های اخیر در جمع محدودی از کارشناسان رسانه ای گفته که 

 .م بوده استدرصد در تلگرام و نیم درصد هم در اینستاگرا 1.5. توئیتر منتشر شده است

 هزار کاربر در توئیتر درباره مهسا امینی مطلب منتشر کرده اند 766بیش از 

هزار کاربر  26هزار کاربر در شبکه اجتماعی اینستاگرام و  79.کاربر در توئیتر به ماجرای مسها امینی پرداخته اند 910هزار و  766وی گفته که

 .ورود کرده انددر شبکه اجتماعی تلگرام نیز به این موضوع 

 درصد کاربران توئیتر به موضوع مهسا امینی 43بی تفاوتی 

 .درصد کاربران فعال توئیتر نسبت به موضوع مهسا امینی کال بی تفاوت بوده اند 43بررسی ها نشان می دهد که 

 درصد کاربران تلگرام روی موضوع مهسا امینی 44تمرکز بیش از 

درصد کاربران در  44.9درصد کاربران در شبکه اجتماعی اینستاگرام و  8.3ضای مجازی با موضوع مهسا امینی در جریان شانتاژآفرینی ها در ف

 .شبکه اجتماعی تلگرام فعال بوده اند

 تولید باالترین میزان محتوا در فضای مجازی در روز عفاف و  حجاب با رویکرد اعتراضی

در موضوع   -روز عفاف و حجاب –تیرماه  21باالترین میزان فراوانی تولید محتوا در روز  رصد و پایش محتوایی فضای مجازی نشان می دهد که

 .گشت ارشاد و حجاب با رویکرد اعتراضی بوده است

 ساعت تاخیر 30ورود گروهک نفاق به ماجرای مهسا امینی با 

ساعت تاخیر به تولید محتوا و شانتاژآفرینی  30وهک نفاق با بررسی ها نشان می دهد که پس از انتشار اولین اخبار درباره مرگ مهسا امینی، گر

 .درباره این موضوع در فضای مجازی پرداخته است

 کاربر 430هزار و  17میلیون هشتک مهسا امینی از سوی  80تولید 

گرفته که بررسی های فنی  محتوا تولید با هشتک مهسا امینی صورت 283هزار و  750میلیون و 91روز اول ماجرای مرگ مهسا امینی  7طی 

 .میلیون از این هشتک را تولید کرده اند 80نفر  430هزار و  17نشان می دهد 

 سناریوی امریکا برای جایگزینی رکورد تولید محتوا درباره جورج فلوید با مهسا امینی

ا ه اجتماعی توئیتر توانسته اند رکورد تولید محتوفنی نشان می دهد که آمریکا و صهیونیست ها با تبانی با مسئوالن شبک –بررسی های تخصصی 

 .درباره جورج فلوید آمریکایی را با رکورد تولید محتوا درباره مهسا امینی جا به جا کنند

 فعالیت گسترده خبرنگاران ایران اینترنشنال در فضای مجازی

سی زبان ایران اینترنشنال در تولید محتوا در شبکه های اجتماعی به بررسی ها نشان می دهد که خبرنگاران و دست اندرکاران شبکه ماهواره ای فار

 .شدت فعالیت دارند

 درصدی تولید محتوا در فضای مجازی پس از اعمال محدودیت های فنی 65کاهش 

ی باند اینترنت در ایران به در شبکه های اجتماعی پس از اعمال محدودیت ها در پهنا -اعم از تولید محتوا یا بازنشر مطالب –میزان انتشار مطالب 

درصد کاربران فعال با موضوع مهسا در  77درصد میانگین بازدید و  73درصد میانگین الیک و  30همچنین . درصد کاهش یافته است 65میزان 

 .اینستاگرام کاهش پیدا کرده است

 



 درصد ترافیک خارجی پهنای باند اینترنت در اختیار تلگرام و واتس آپ 68

درصد در  32درصد در اختیار شبکه های اجتماعی تلگرام و واتس آپ و  68ها نشان می دهد که از مجموع ترافیک خارجی پهنای باند بررسی 

درصد در اختیار شبکه  44درصد در اختیار واتس آپ،  9درصد ترافیک خارجی  68همچنین از مجموع .  اختیار شبکه های داخلی بوده است

 .ان ها بوده است.پی.درصد هم در اختیار وی 4اجتماعی اینستاگرام و 

 میلیون کاربر 15خدمات رسانی روزانه روبیکا به 

میلیون کاربر روزانه،  6نفر کاربر روزانه، ایتا  200میلیون و  2رصد و پایش محتوایی درباره پیام رسان های داخلی نشان می دهد که اپلیکیشن بله 

 .میلیون کاربر روزانه دارند  15بر روزانه و روبیکا هزار کار 700میلیون و  2سروش پالس 

 پیشنهاد تدوین طرح گفت و گو با فعاالن حوزه های مختلف برای رفع شبهات

ناسان، به گفته این کارش.برای پاسخ به شبهات شده اند... برخی از کارشناسان خواستار تدوین طرح گفت وگو با فعاالن حوزه های ورزش، روحانیت و 

 .این طرح می تواند دامنه اعتراضات و انتقادات را محدودتر کنداجرای 

 نقش برخی از معلمان در تحریک نوجوانان و جوانان برای حضور در کف خیابان

ها به خود یکی از عوامل مشوق حضور نوجوانان توجهیبه گفته برخی از کارشناسان، گروهی از معلمان ناراضی از سیستم آموزش و پرورش و کم

این کارشناسان معتقدند که وزارت آموزش و پرورش عالوه بر تالش برای احقاق حقوق معلمان باید نسبت به . اندهای اخیر بودهجوانان در آشوب و

درصد از نیروهای آموزش و پرورش را  40اند که در حدود برخی از کارشناسان گفته. شیوه گزینش و جذب معلمان یک بازنگری جدی داشته باشد

 .دهدادر غیر معلم تشکیل میک

 پیشنهاد فعالیت دوباره امور پرورشی در مدارس

. انددهشبرخی از کارشناسان با اشاره به تمرکز دشمن و جریان ضد انقالب بر روی نسل آینده کشور، خواستار فعالیت دوباره امور پرورشی در مدارس 
آموزان و نسل جدید با انقالب و نظام بوده اصالحات یکی از مهمترین عوامل گسست دانشبه گفته این کارشناسان، حذف امور پرورشی در دوران 

 .است

 کننددرصد مربیان امور پرورشی بر ضرورت حفظ حجاب تاکید می 60

ه از روسری درصد آنان بر ضرورت حفظ حجاب و استفاد 60دهد که بیش از نتایج یک نظرسنجی از مربیان امور پرورشی استان تهران نشان می

 .تاکید کرده اند

 ها باید بازنگری و اصالح شودسیاست مواجهه با سلبریتی

ک توان برای تمام آن ها یاند که نمیها و اغتشاشات اخیر گفتهها در حمایت از آشوببرخی از کارشناسان با اشاره به رفتار اخیر برخی از سلبریتی

اما به هر حال . اندها را بر عهده داشتهبرخی مانند علی کریمی، مهران مدیری نقش لیدری این آشوب. نسخه واحد نوشت و به یک گونه برخورد کرد

 سازی بدون قاعده برخیاین گروه از کارشناسان از برجسته.نباید آن ها را به حال خود رها کرد بلکه باید با برخوردهای قانونی آن ها را مدیریت کرد

ها اند که تاکنون هیچ سیاستی براساس سند باالدستی برای مدیریت و نظارت سلبریتیرسانه ها انتقاد کرده و گفتههای هنری، ورزشی در از چهره

 وجوی شهرت هستند و به حضور در رسانهها اعم از ورزشی و هنری در جستسلبریتی به گفته این کارشناسان،. تدوین و اجرایی نشده است

 .مند کرد و بلکه به حداقل میزان حضور رساندیزان حضور آن ها در رسانه به ویژه رسانه ملی را قاعدهتوان  منیازمندند،بنابراین می

 هاضرورت استفاده از تجارب جهانی در مدیریت سلبریتی

هایی حها و طره برنامهکشورهای مختلف در مواجهه با این پدید. ها یک موضوع مورد توجه در جهان استبه گفته برخی از کارشناسان، مسئله سلبریتی

ناسان این کارش.ها در کشور را مدیریت کنندسلبریتی ها،مدیران ارشد نظام نیز باید با استفاده از تجارب دیگر کشور. اندرا تدوین و اجرایی کرده

بیر عناصر تندرو و عناصر حامی نظام، تد بلکه باید با تفکیک آن ها به. ها رفتار افراطی و تفریطی داشتمعتقدند که نباید در مواجهه با سلبریتی

 .مناسبی را درباره آن ها اتخاذ کرد

 ضرورت وضع قوانین جدید در برخورد با هنجارشکنی سلبریتی ها

اند که تهو گف ها در مواجهه با مسائل روز به ویژه مسائل سیاسی شدهگروهی از کارشناسان خواستار وضع قوانین مرتبط با رفتارهای خطای سلبریتی

ه از به گفته این گرو.اند تا در این باره تدبیر کننداین کارشناسان، از قوه قضائیه و مجلس خواسته.در این باره با یک خالء قانونی مواجه هستیم

 در حرکت در مسیر توان نقش مهمی را در بازدارندگی آنانها میهای سلبریتیتصویب و ابالغ و اعالم قوانین برخورد با هنجارشکنی کارشناسان،

 .هنجارشکنی ایفا کند

 انگاری در حوزه فضای مجازی با جدیت دنبال شودگذاری و جرمقانون

اند که یکی از ابزار موثر در این نوع های اخیر گفتهبرخی از کارشناسان با اشاره به طرح بحث حکمرانی نوین با استفاده از فضای مجازی در سال

ی و جرم گذاربلکه باید موضوعات قانون. توان رفتار آنان را مدیریت کردهای تلویزیونی نمیها از برنامهکه با حذف آن ها هستندحکمرانی سلبریتی

 .انگاری در حوزه فضای مجازی با جدیت بیشتری دنبال شود



 های هنجار شکن و مدعیپیشنهاد شکایت از سلبریتی

ها در مواجهه با این اند که آنهای هنجار شکن و مدعی را مطرح کرده و گفتهی از سلبریتیگروهی از کارشناسان پیشنهاد طرح شکایت علیه برخ

طبعا در صورت عدم ارائه مستندات طبق قانون به پرداخت جریمه نقدی یا تحمل . شوندشکایت مجبور به ارائه مدارک مستند درباره ادعاهای خود می

 .ت کردها را مدیریتوان رفتار افراطی سلبریتیبا این روش عالوه بر حفظ و تقویت اقتدار نظام میبه گفته این کارشناسان، .شوندحبس محکوم می

 هابرخورد قانونی با گروه فشار سلبریتی

ها ز سلبریتیااند که در جامعه هنری تعداد اندکی ها شده و گفتههای پیدا و پنهان برخی از سلبریتیبرخی از کارشناسان خواستار تمرکز و رصد فعالیت

 – ایباید برای مدیریت و برخورد حرفه. با محافل بیرونی ارتباط داشته که نقش ماموران آن ها و نقش گروه فشار را در جامعه هنری بر عهده دارند
فضای مجازی و در میان  در این حالت جریان سازی آن ها در. تدوین و اجرایی شودقانونی با این گروه از سلبریتی ها سازوکارهای مشخصی تعریف،

به گفته این کارشناسان، اکثر سلبریتی ها زیر فشار این گروه اقلیت وادار به همراهی با برخی از سناریوهای . شودمردم و افکارعمومی مدیریت می

 .شوندجریان رقیب یا جریان ضد انقالب می

 هاضرورت استفاده از ابزارهای مالی برای مدیریت سلبریتی

ز کارشناسان با اشاره به این که اکثریت افراد جامعه هنری از وضع مالی خوبی برخوردار نبوده و بعضی از آن ها نیز با مشکالت معیشتی گروهی ا

یت رتوان به خوبی جامعه هنری را مدیاند که با این شیوه میهای بیشتر دولت و مسئوالن عرصه هنر از آنان شده و گفتهمواجه هستند، خواستار حمایت

 .کرد

 پیشنهاد اعمال جرایم اقتصادی برای سلبریتی ها و پلتفرم های هنجارشکن

رخی ب مجتبی توانگر نماینده مجلس شورای اسالمی در نشستی با جمعی از پژوهشگران گفته که بهترین راهکار در مواجهه و برخورد با سلبریتی ها و

اگر سلبریتی یا صاحبان پلتفرم بدانند که در . جازات آن ها از طریق جرایم اقتصادی استاز پلتفرم های هنجارشکن در ماجرای اشوب های اخیر، م

 .صورت هنجارشکنی برای اموال آن ها چه اتفاقی می افتد، قطعا عامل بازدارنده موثری است

 دی.او.اختالف نظر وزارت ارشاد و صدا و سیما درباره نظارت محتوایی در حوزه وی

 ها تامین میها فعالیت دارند و نیازهای مالی آن ها از طریق و وی او دیفته که اکثر سلبریتی ها و بازیگران در حوزه وی او دیاین نماینده مجلس گ

ام دقیقه را در اینستاگرام، کانال های تلگر 5فیلم های کوتاهی در حد . مثال یک مجموعه به نام اکو ایران، برنامه کوتاه تلویزیونی تولید می کند. شود

مسئوالن این مجموعه گفته بودند که ما توانایی ارائه برنامه به شبکه تعطیل شده ایران کاال را داشته و حتی به صدا و سیما . و سایت منتشر می کند

ور داده اند که پیش از این هم رهبر انقالب دست.ها را تحت نظارت خود قرار دهدبنابراین صدا و سیما باید این وی او دی. کمک مالی هم می کنیم

البته االن اختالف صدا و سیما و وزارت ارشاد درباره تعریف صوت و . نظارت در صوت و تصویر فراگیر انحصارا در اختیار صدا و سیماست

را  نهاست؟شورای عالی فضای مجازی به تازگی یک مصوبه در این باره تصویب و آهاست یا آی پی تی ویتصویر فراگیر است که آیا وی او دی

البته وزارت ارشاد براساس دستور رهبری نظارت . ها ارائه کندارشاد موظف شده تا یک طرحی برای مدیریت محتوایی وی او دی. ابالغ کرده است

ارتی به عب.داما ارشاد باید سازوکار آن را تصویب و به مجلس ارائه کن. ها را باید به صدا و سیما واگذار کندمحتوایی بر  صوت و تصویر وی او دی

 .های ان را تعیین کند و مجلس باید قانونگذاری کندشورای فضای مجازی باید چارچوب

 تالش مجلس برای قانونمند کردن مصوبات شورای عالی فضای مجازی

بت یاری از مواد مثآقای قالیباف بس. مجلس شورای اسالمی با تالش آقای قالیباف درصدد قانونمند کردن تصمیمات شورای عالی فضای مجازی است

 .طرح صیانت را در شورای عالی فضای مجازی مصوب کرده است

 رایزنی روسای مجلس و قوه قضائیه درباره شیوه مجازات عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی

 .ند، در حال رایزنی هستندروسای مجلس و قوه قضائیه درباره شیوه مجازات افرادی که مصوبات شورای عالی فضای مجازی را اجرایی نکن

 آماری از ضرر و زیان شرکت های همراه اول و ایرانسل از محل توقیف اینستاگرام

البته نکته مهم این است که اینستاگرام برای اپراتورها درآمد .در حال حاضر اجماع و همگرایی بر این است که شبکه اجتماعی اینستاگرام توقیف شود

به عبارتی شرکت .درصد فروش پهنای باند این اپراتور مربوط به اینستاگرام است 60اخوان مدیرعامل شرکت همراه اول  به گفته آقای. زایی دارد

هزار  9به گفته آقای اخوان در صورت بستن اینستاگرام، در حدود .هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است 15همراه اول از محل فروش آن، 

 –اپراتورهای ثابت . البته به همین میزان هم به شرکت ایرانسل ضرر وارد می شود. راه اول ضرر و زیان وارد می شودمیلیارد تومان به شرکت هم
 .هزار میلیارد تومان ضرر می کنند 12در حدود  -آن ها یی که اینترنت ثابت می دهند

 دولت و حاکمیت باید درباره شبکه جایگزین اینستاگرام چاره اندیشی کند

هزار میلیارد تومانی در صورت بستن اینستاگرام، درصدد ایجاد تردید در اذهان مسئوالن نسبت به  80از افراد با آمارسازی و ادعای ضرر برخی 

ر به باو.این در حالی است که بسیاری از صاحب نظران خواستار توقف فعالیت اینستاگرام شده اند.تصمیم گیری درباره توقف فعالیت اینستاگرام هستند

اید نسبت اما از طرفی ب. قوه قضائیه باید با آن ها برخورد کند. من، اغتشاشگران و آشوب طلبان باید پاسخگوی محدودیت ایجاد شده در اینترنت باشند



اما درباره . ندکحاکمیت باید با عقالنیت و با تدبیر اینستاگرام را توقیف یا تضعیف . به جایگزین سازی شبکه اینستاگرام تدبیر درستی صورت گیرد

 .جایگزین آن و تقویت ویژگی های شبکه جایگزین چاره اندیشی کند

 شورای عالی امنیت ملی هنوز درباره توقف واتس آپ و اینستاگرام تصمیمی نگرفته است

 .ته استشورای عالی امنیت ملی تاکنون هیچ مصوبه ای مبنی بر توقف فعالیت شبکه های اجتماعی واتس آپ و اینستاگرام نداش

 مشکالت جدی زیرساخت های ارتباطی کشور برای توسعه شبکه های اجتماعی داخلی

 .برخی از کارشناسان معتقدند که زیرساخت های ارتباطی کشور برای توسعه شبکه اجتماعی داخلی و خدمات ابری با مشکالت جدی روبه رو است

 اجتماعی داخلیوعده قالیباف برای تامین نیازهای مالی توسعه شبکه های 

پول  همحمد باقر قالیباف در نشستی درباره تعیین تکلیف شبکه های اجتماعی خارجی و فعالیت شبکه های اجتماعی داخلی گفته که من فکر نمی کنم ک

سه گانه مطرح می و هزینه مالی سنگینی را طلب کند اما اگر این نیاز به صورت واقعی احساس شد، من موضوع را در شورای عالی هماهنگی قوای 

 .فوریتی در مجلس مصوبه ای مبنی بر الزام دولت به تامین منابع مالی تصویب می کنیم 2کنم و اگر به نتیجه نرسیدم، در قالب طرح 

 احتمال مقاومت کاربران برای مهاجرت از اینستاگرام

بکه اجتماعی اینستاگرام به یک شبکه اجتماعی داخلی هشدار برخی از کارشناسان نسبت به احتمال شکل گیری مقاومت اجتماعی برای مهاجرت از ش

 .داده اند

 تالش دولت برای استفاده از پلتفرم یک کشور نزدیک به ایران

 .دولت برای استفاده از خدمات یک سکوی خارجی از یک کشور نزدیک به ایران تالش می کند

 اجتماعی پیش بینی احتمال طوالنی شدن دوره مهاجرت کاربران از شبکه

اهی ربرخی از کارشناسان احتمال طوالنی شدن دوره مهاجرت کاربران از شبکه اجتماعی اینستاگرام به شبکه های اجتماعی دیگر را به دلیل عدم هم

جرت ه این مهابه گفته این گروه از کارشناسان، گروهی از فعاالن سیاسی و اقتصادی به دلیل منافع خاص خود تمایلی ب. ذی نفعان مطرح کرده اند

 .نشان نمی دهند و احتمال تحریک مردم از سوی آنان برای مقاومت در برابر مهاجرت وجود دارد

 پیشنهاد ارائه بسته های تشویقی به گروه های مرجع برای مهاجرت از اینستاگرام

اینستاگرام به شبکه اجتماعی دیگر باید مشوق ها و بسته به گفته برخی از کارشناسان، برای تشویق گروه های مرجع به مهاجرت از شبکه اجتماعی 

مثال واگذاری بخشی از سهام شبکه اجتماعی به افرادی که زمینه مهاجرت گروه های زیادی را به آن شبکه فراهم . های تشویقی تعریف و اجرایی شود

 .مشوق ها پیشنهاد شده است می کنند، اعمال تخفیف های مالیاتی یا اعمال تخفیف های پستی به عنوان برخی از

 وظیفه بانک مرکزی در تامین منابع مالی برای خرید خدمات از سکوهای داخلی

بانک مرکزی جمهوی اسالمی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق بانک ها یا موسسات اعتباری غیربانکی مکلف شده تا حداکثر 

مثال طرح بی ان پی ال . زنجیره ای را برای خرید محصوالت و خدمات در سکوهای داخلی فراهم کند ظرف یک ماه از تاریخ مصوبه با منابع مالی

 .یا طرح های دیگر را برای ارائه خدمات ویژه به فعاالن در شبکه های اجتماعی  اجرایی کند -یعنی امروز نسیه بخر فردا پرداخت کن -

 صدا و سیما دی ها و.او.تفاوت فاحش هزینه تولید سریال در وی

این در حالی است که صدا و . هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری می شود 50دی ها . او. به گفته برخی از کارشناسان، برای تولید سریال در وی

 .هزار میلیارد تومان برای سریال سازی هزینه می کند 6سیما تقریبا 

 ی هاد.او.تعلل صدا و سیما در ارائه طرح مدیریت محتوایی وی

 اییبرخی از نمایندگان مجلس در نامه ای به پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما از وی خواسته اند تا طرح این سازمان را برای مدیریت محتو

 .اما تاکنون هیچ طرحی در این باره از سوی سازمان صدا و سیما ارائه نشده است. دی ها ارائه کند. او.وی

 قضائیه درباره جرایم فضای مجازی است مجلس در انتظار الیحه قوه

شورای عالی فضای مجازی برخی از مصوبات اخیر خود در حوزه جرم انگاری را برای قانون گذاری درباره آن به مجلس شورای اسالمی ارجاع 

 .مجلس نیز از قوه قضائیه خواسته تا در این باره یک الیحه به مجلس ارائه کند. داده است

 س و شورای عالی فضای مجازی درباره کنترل فضای مجازیاختالف نظر مجل

 .مجلس شورای اسالمی با شورای عالی فضای مجازی درباره چگونگی مدیریت و کنترل فضای مجازی دچار اختالف نظر شده است



 اجرای ضربتی طرح توسعه و پیشرفت شبکه روبیکا

هزار نفر عضو  250وبی داشته و میزان کاربران آن افزایش یافته و روزانه بیش از شبکه اجتماعی روبیکا در هفته های اخیر توسعه و پیشرفت خ

رخی از ب. سپاه و بسیج تمایل به تقویت روبیکا و مهاجرت کاربران ایرانی از شبکه های اجتماعی دیگر به این شبکه را دارند.  روبیکا می شوند

 .ان سال به وضعیت برابری با خدمات ارائه شده از سوی اینستاگرام و تلگرام می رسندمسئوالن این شبکه اجتماعی گفته اند که احتماال تا پای

 تلگرام در حال فعال کردن پروکسی برای ایرانیان

 در تالشیم تا فعال کردن پروکسی چرخشی را به تلگرام: کند اعالم کردتلگرام که جدیدترین ویژگی های تلگرام را معرفی می کانال مستقل و نزدیک

ایران اخیرا محدودیت های شدیدی در دسترسی به اینترنت اعمال کرده است و در پی : این کانال افزود. اطالع دهیم تا برای کاربران ایرانی فعال شود

ی تلگرام و قابلیت پروکسی داخل. دن دسترسی اینستاگرام و واتس اپ، کاربران بسیاری بعلت اتصال آسان تر، مجدداً به تلگرام بازگشته اندمسدود کر

ی اضمن اعالم همدردی با مردم ایران، تالش خود را بر.اتصال بهینه تلگرام، منجر به موجی از بازگشت و استفاده مجدد کاربران از تلگرام شده است

توسط ایاالت متحده، سرویس روتیتنگ پروکسی را  AWS ارتباط بهتر شما خواهد داشت و امیدوار است تلگرام با توجه به برداشته شدن تحریم های

 .این بار برای مردم مورد سانسور ایران فعال کند

 واکنش ها به ادعای فیلترینگ کالب هاوس

رویکرد سیاسی اصالح طلب خبری را مبنی بر فیلترینگ کالب هاوس منتشر کردند و این خبر با سرعت  کانال های تلگرامی پربازدید البته بیشتر با

 برخی. فیلترینگ کالب هاوس با واکنش انتقادی کاربران فضای مجازی مواجه شده است. در حال بازنشر در کانال ها و گروه های تلگرامی است

اوس در زمینه افزایش فرهنگ گفتگو و بیان اظهار نظر منتقد و مخالف آن هم در یک فضای مسالمت کاربران با یادآوری فواید استفاده از کالب ه

ترنتی  این آمیز  و همچنین کثرت استفاده از این فضا در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، این اقدام را اشتباه مسئوالن در حوزه محدودیت های

 .توصیف کردند

 َکْدَکنی به طالبفحاشی محمدرضا شفیعی 

 :محمدرضا شفیعی َکْدَکنی، استاد معروف ادبیات دانشگاه تهران

اند و این خنده دار است، طلبه هایی که درس خودشان را نخوانده اند، فقه و اصول خودشان را بلد نیستند، مدعی طلبه ها هم مدعی علوم انسانی شده

علوم انسانی درست کنند، مرد حسابی تو در کدام کنگره سوسیالوژی مقاله دادی و مقاله ات در . ..هستند که میخواهند در سوسیالوژی، آنتروپولوژی و

 از روی سه تا چهار تا کتاب جامعه شناسی فارسی میخواهی نظر بدهی؟! نشریات چاپ شده؟

 افزارهای اینترنت استارلینک به ایرانورود سخت

دارد که قطعات سخت افزاری اینترنت ماهواره ای استارلینک به صوت قاچاق وارد کشور شده ویدئوهای منتشر شده در فضای مجازی نشان از این 

 .است

 علت درگیری اخیر دانشجویان دانشگاه شریف چه بود؟

ز ا طرفه پیش رفته و با رصد آن به نظر میرسد اقدام دانشجویان بسیجی برای ممانعترویکرد فضای مجازی نسبت به اتفاقات دانشگاه شریف، یک

 .ورود دانشجویان با میز، نوعی راه بندان تلقی و محکوم شده است

موضوع درگیری ممانعت از ورود . اتفاقاتی در دانشگاه شریف پیش آمد که موجب درگیری بین دانشجویان معترض و بسیجی با یک دیگر شد

دانشگاه، بوده که موجب شده بار دیگر اتفاقات تلخی در این  دانشجویان معترض به سلف دانشگاه شریف، مطابق با مقررات اعالم شده توسط حراست

 .علت جلو گیری از ورود معترضین به سلف، حضور مختلط دانشجویان در آن مکان بوده است. دانشگاه رخ دهد

یان بسیجی را دعوت به بسیج دانشجویی دانشگاه شریف، از روز قبل از این ماجرا، از طریق کانال ها و پیج های شبکه های اجتماعی،  دانشجو

این تجمع روز اول آبان برگزار شده و در مقابل برخی دانشجویان معترض . برگزاری تجمع و حضور میدانی در برابر دانشجویان معترض میکند

قیر و کنایه ن بسیجی، قصد تحاین دانشجویان با هدیه کیک و ساندیس به دانشجویا. رفتار هایی کنایه آمیز نسبت به این دانشجویان از خود نشان می دهند

 .بسامد این رفتار ها،در اکانت های دانشجویان معترض، با تمسخر و کنایه به آن ها همراه میشود. به آن ها را دنبال میکنند

ر دانشجویان دیگ این در حالی است که. در ادامه بسیج دانشجویی مقابل سلف دانشگاه، نماز جماعت برگزار می کند و پس از نماز وارد سلف می شود

پس از نماز برخی دانشجویان مدعی شدند که امکان ورود دانشجویان به سلف وجود ندارد و . مقابل سلف جمع شده و قصد ورود به این مکان را دارند

لف نشجویان بسیجی داخل سآن ها مدعیند که در حین این سفارشات، دا. به جای آن میتوانند غذای خود را تحویل گرفته و در فضای باز استفاده کنند

 .این موضوع موجب انتقادات تند دانشجویان برای ورود به سلف شد. بودند

حراست که مقابل ورودی ایستاده بود . ها هشدار میداداندکی بعد فشارها به سمت در ورودی و حراست شروع شد و حراست مدام درباره شکستن شیشه

روبه رو میشود که پس از سه بار آرامش و هجوم، شیشه های ورودی سلف شکسته و بر سر حراست  با هول دادن و جو متشنج دانشجویان معترض

 .و افراد نزدیک به محل ریخته میشود که سبب مجروحیت آن ها می گردد



مه ادعا ها گفته میشود در در ادا. پس از این اتفاق دانشجویان مدعی میشوند که حراست با ردیف اول معترضان برخورد کرده و آن ها را عقب میرانند

ن وآن حین دانشجویان بسیجی داخل سلف و پشت در ایستاده و با پوزخند درب را نگه داشته بودند و مشغول فیلمبرداری از دانشجویان معترض بیر

 .سلف بودند

گذر این  پس از. ا کوتاه آمدین و عقب رفتیمدانشجویان معترضی که در توییتر فعال هستند، مدعی میشوند ما به دلیل حفظ جان ماموران حراست بار ه

در این موضوع نیز ادعا شده که معترضین در تجمع خود راهرویی را . مدت زمان، دانشجویان بسیجی خواستار بیرون رفتن از درب اصلی میشوند

 .یشوندبرای بسیجیان باز میکنند تا از درب خارج شوند که با ممانعت بسیجی ها برای خروج از محل موجهه م

یکی از دانشجویان حاضر در تجمع در توییتر خود . دقیقه به طول کشیده و معترضین با شعار به سمت ورودی سلف میروند 40ادعا شده این مدت 

به  ارتفاع را. نوشته است که بسیجی های درون سلف، میزها را در این فاصله، به صورت عمودی روی هم قرار داده و پشت درب قرار داده بودند

 .ها دفاع میکرداز باالی آن را داشتند ولی میز از صورت و بدن آن« زدن»گونه ای تنظیم کرده بودند ک خودشان توانایی 

های شیشه در همین حین یکی از دانشجویان متوجه میشود که قاب. شیشه ها یکی پس از دیگری میشکند و تعداد میزهای پشت درب نیز  بیشتر میشود

فشارها کامال برداشته شده و مشغول جدا کردن . این کار باعث شد تا دسترسی به داخل عمال بدون باز کردن درب ممکن شود. ست در بیایندمیتواند با د

 .ها با دست می شوندقاب

 ی دانشجویان بسیجی ازقاب ها که برداشته می شوند ، دسترسی دانشجویان راحت تر شده و میز ها را کنار میزنند، پس از برداشته شدن میزها تمام

 .ها در سلف و فریاد و شعار همراه میشوددرب جنوبی خارج شده و نتیجه تالش چندین ساعته دانشجویان معترض، با حضور دوباره آن

 .پخش غذا هم رفته بودند و غذایی به دانشجویان داده نشد و چراغ ها هم خاموش شده بود مسئولین

 نکته قابل توجه پس از ورود دانشجویان معترض به سلف این است که توییتری های آن ها مدعی شدند که دانشجویان بسیجی فضای داخل را به هم

اما با این وجود معترضین فضای داخل را جارو و . میز و دکوراسیون داخل سلف، هستندریخته و مقصر اصلی شکسته شدن شیشه ها و بهم ریختگی 

، شماره حسابی را برای جمع آوری کمک مالی خسارات وارد شده، ارائه کرده «شریف تودی»مرتب کرده، میز ها را چیده و حتی در کانال تلگرام 

 .اند

ین خود را، که احتمال میرود در پی پرت کردن خرده شیشه ها توسط معترضین صورت از طرفی دیگر دانشجویان بسیجی ویدیو و تصاویر خون

 .گرفته، منتشر کردند و با این اقدام دانشجویان معترض را وحشیانه عنوان کردند

 .ده استعالوه بر این، بسیجی ها مدعی شدند شیشه ها توسط معترضین شکسته شده و موجب صدمات جدی به برخی از دانشجویان بسیجی ش

طرفه پیش رفته و با رصد آن به نظر میرسد اقدام دانشجویان بسیجی برای ممانعت از ورود دانشجویان اما رویکرد فضای مجازی نسبت به این اتفاق یک

ه معاند صورت گرفت ای علیه این اقدام از سوی فعاالن رسانه هایدر این بین بیشترین جو رسانه. با میز، نوعی راه بندان تلقی و محکوم شده است

 .است

 .نیز در خصوص این اتفاق راه اندازی شده است« یکشنبه خونین»، «جنایت شریف»همچنین هشتگ 

 اقدام های صورت گرفته در دانشگاه شریف

 های سلف دانشگاهشکسته شدن شیشه* 

 کنار زدن میزهای مقابل ورودی سلف با لگد و هول دادن* 

 شدن تعدادی از دانشجوهای بسیجی زخمی* 

 ادعا شده در توییتر_ حضور لباس شخصی ها در بین بسیجیان دانشگاه برای ممانعت از مختلط شدن دانشجویان* 

 کنار زدن موانع بسیج دانشجویی مقابل سلف و ورود مختلط دانشجویان معترض به این مکان* 

 انشگاه توسط دانشجویان معترضپاکسازی و مرتب کردن فضای به بهم ریخته سلف د* 

 ادعا شده در توییتر_ جمع آوری پول برای برطرف نمودن خسارات وارد شده در سلف توسط دانشجویان معترض * 

 پس از اتمام التهابات سل« حیدر حیدر»مراجعه دانشجویان بسیجی به ورودی دانشکده کامپیوتر با شعار * 

 به فرمایشات رهبر انقالب ادعای قابل تامل حسین قدیانی در واکنش

مام ا حسین قدیانی نویسنده سابق روزنامه کیهان و وطن امروز با انتشار مطلبی در صفحه مجازی خود به فرمایشات رهبر انقالب در دانشگاه افسری

های ه که دفتر رهبری فقط سوتیتروی مدعی شد. واکنش نشان داده و مدعی شده که این سخنرانی فقط کیهان شادکن بوده و مردم شادکن نیست( ع)حسن 

 .قدیانی پیش از این نیز مطالب تندی علیه دفتر رهبری، عالمه مصباح یزدی منتشر کرده بود.دهندکیهان و همشهری را به ایشان نشان می

 نگرانی کارشناسان از عادی سازی شعارهای رکیک دانشجویان



ه عادی این کارشناسان نسبت ب. های قبل بسیار رکیک و اهانت آمیز استیسه با شعارهای سالبه گفته برخی از کارشناسان شعارهای دانشجویان در مقا

 .اندشدن این روند ابراز نگرانی کرده

 اقتصادی اخبار

 ها را محدودتر کندتواند دامنه آشوبدولت با کارکرد موثر در حوزه اقتصادی می

تواند های غلط در حوزه اقتصادی میسازی رئیسی انتقاد کرده و معتقدند که برخی از تصمیمهللابرخی از کارشناسان از عملکرد اقتصادی دولت آیت

تواند دولت در شرایط حساس می. بورس در اختیار دولت است 90اند که در حدود این کارشناسان گفته.های احتمالی شودمنجر به اعتراضات و آشوب

ه به گفته این کارشناسان ، دولت ب. شودگه دارد که مانع از افزایش سطح اعتراضات و انتقادات میهایی وضعیت بورس را مثبت نبا انجام تاکتیک

 تواند زمینه ساز بحران باشدهای انتخاباتی میمیلیون مسکن عمل نکرده و این گونه موارد از وعده 1وعده خود مبنی بر احداث ساالنه 

 ساله کشور 20ه اهداف سند چشم انداز تاثیرگذاری منفی اغتشاشات در مسیر دستیابی ب

اند که بروز این اغتشاشات گفته... ساله جمهوری اسالمی ایران مبنی بر رشد و توسعه اقتصادی و  20برخی از کارشناسان با اشاره به سند چشم انداز 

 .گذاردبه اهداف طراحی شده در سند مذکور اثر منفی می

 اخوان اعتصابعدم استقبال کارگران هفت تپه از فر

 ترئیس سندیکای کارگران هفت تپه در حمایت از اعتصاب کارگران عسلویه بیانیه تحریک آمیزی را منتشر کرده که با عدم استقبال کارگران شرک

 .هفته تپه مواجه شده است

 هشدار درباره بحران سازی رئیس استاندارد در حوزه صنعت خودرو

مهدی اسالم پناه رئیس سازمان ملی استاندارد در تعیین ضرب االجل یک ماهه برای تست و آزمایش برخی از  به گفته برخی از کارشناسان اقدامات

دکترای مدیریت از دانشگاه  –این کارشناسان معتقدند که مدرک تحصیلی وی . قطعات خودرو سبب ایجاد بحران در صنعت خودرو سازی می شود

به گفته این گروه از کارشناسان، وی برخوردهای .دارد و وی از تخصص کافی در این حوزه برخوردار نیستهیچ ارتباطی به حوزه استاندارد ن -عالمه

 .متکبرانه ای از خود نشان می دهد

 هزار میلیارد تومان سرمایه مردم از بورس توسط یک کارگزار بورسی 1انتقال 

تمام اعضای هیئت مدیره . میلیارد تومان سرمایه مردم را از بورس خارج کرده استهزار  1یک کارگزار بورسی به نام تحلیلگر سرمایه در حدود 

 .این شرکت نیز به خارج کشور رفته اند

 تمرکز معاندین بر اعتصاب رانندگان حمل سوخت

سانی پاالیشگاهی و سوخت ر جریان معاند در توییتر و دیگر بستر های شبکه های اجتماعی فشار سنگینی را بر قشر کارگری و شاغالن در بخش های

در این راستا فراخوان ها و تحریک های زیادی از سوی اکانت های برانداز برای ترک فعل در پاالیشگاه ها و مراکز سوخت رسانی . وارد میکنند

 .صورت میگیرد

ی کنند تا دیگر کارگران و شاغالن همچنین این اکانت ها اخبار زیادی را درخصوص شکل گرفتن حلقه های اعتصاب در برخی شهر ها منتشر م

در خصوص شرکت ها نیز .به نظر میرسد بیشترین تمرکز ها بر شهر های ماهشهر، عسلویه، اهواز، بوشهر و آبادان است. وابسته نیز همکاری کنند

انندگان ن فشار زیادی بر اعتصاب رهمچنی. توجه زیادی بر اعتصاب در هفت تپه، نفت و پتروشیمی پارس جنوبی و برخی مراکز فوالد کشور شده است

 .شودحمل سوخت این استان ها وارد می

هده ع در حاشیه برگزاری اعتراضات خیابانی هفته های گذشته نیز، توماج صالحی، خواننده رپ معاند که به نظر می رسد لیدری اغتشاشات را نیز بر

اد های اطالعاتی، چند روز است که به خانه سر نزده و مدام جا به جا میشود  بین داشته و به قول خودش برای فرار از بازداشت و دور ماندن از نه

 .توییت ها و سفارشاتش به معترضین، از اهمیت عسلویه در اعتراضات یاد میکند

قصد دارد ابتدا با  پیش از این علی علیزاده در صداوسیما و تحلیل خود از اوضاع اغتشاشات کشور مدعی شد ضد انقالب در برنامه ریزی های خود

رهنگان ببهانه های اجتماعی فضای جامعه را ملتهب و احساسی کرده و پس از این با ایجاد زمینه های تخریبی برای اقتصاد کشور، پای کارگران و پا 

 .را تکرار کند ۹۸را به خیابان بکشاند و رخدادی همچون آبان 

میشود که بعضی افراد در آن کارگران مراکز پتروشیمی و پاالیشگاهی را دعوت به اعتصاب در رصد شبکه های اجتماعی نیز برخی ویدیو ها دیده 

آن ها در استدالل خود به کارگران سفارش میکنند که شما رکن اساسی در جمهوری اسالمی هستید و اگر سوخت رسانان و . و ترک کار میکنند

دیگر درآمدی از فروش و صادرات فراورده های سوختی ندارد؛ و زمانی که اقتصاد کارگران پاالیشگاه ها دست از کار بکشند، جمهوری اسالمی 

 .کشور دچار مشکل شود، همه جامعه اعتراض می کنند

، بر نددر ادامه با رصد شبکه های معاند همچون ایران اینترنشنال که این روز ها گفت و گو های زیادی در برنامه با موضوع اعتصابات برگزار کرد

کته اذعان میکنند و در تحلیل خود معتقدند که از کار افتادن بخش سوخترسانی، ضربه و هزینه قابل توجهی بر جمهوری اسالمی وارد خواهد همین ن

 .کرد



 !و فروش بنزین به لیتری هشت هزار تومان خرید

مطابق گزارشات بدست آمده و همزمان با اعالم اعتصاب و کم کاری برخی .در برخی مناطق کشور شاهد تداوم کمبود سوخت در پمپ بنزین ها هستیم

ها در این خصوص بررسی.ه دنبال داشته استاز رانندگان حمل سوخت در کشور، برخی شهرها با پدیده کمبود سوخت مواجه شده اند که تبعاتی نیز ب

دهد در حال حاضر تداوم کمبود سوخت و ازدحام در جایگاههای استان کرمان در حال تبدیل به یک بحران است و بر این اساس اجرای طرح نشان می

این است که بخش دیگری از دالیل نکته قابل توجه در خصوص کمبود سوخت .کدینگ و محدودیت کارتهای سوخت آزاد در این استان ضروریست

های جنوبی کشور، برخی قاچاقچیان در ازای خرید هر لیتر وضع کنونی ماحصل قاچاق به کشورهای همسایه است بطوریکه در حال حاضر در استان

 .تومان نیز بپردازند که این اقدام موجب افزایش تقاضا شده است ۸۰۰۰بنزین از مردم حاضرند تا 

 ن شرکت آیدین تبریزاعتصاب کارگرا

البته گفته می شود این تجمع در اعتراض به مسائل معیشتی است که . تصاویری از تجمع و اعتصاب کارگران شرکت آیدین تبریز در حال انتشار است

 .ضدانقالب در حال مصادره آن است

 امروز در چند شهر کردستان اعتصاب بازار داشتیم؟

حضور در خیابان و همچنین اعتصاب کسبه و بازاریان در شهرهای کردنشین، از صبح امروز در برخی  پیرو فراخوان معاندان کردی، برای

درصد بازار بانه  ۳۰درصد بازارهای سنندج، سقز و مریوان و  ۹۰مطابق گزارشات بدست آمده از صبح امروز .ها اعتصاباتی رخ دادشهرستان

 .درصد بازارها تعطیل نمودند ۲۰غربی مانند بوکان  نیز .ن آهمچنین در مناطق کردنشی. کردستان در اعتصاب است

های کردی و درصد تعطیلی بازارها در این شهرها از هراس تخریب آشوبگران و گروهک ۷۰دهد علت های امنیتی نشان میبررسی و پایش دستگاه

 .درصد نیز در همراهی با معاندان است ۳۰

 

 قوا سران اخبار

 ها در سازمان ملل را خنثی کرد؟مریکاییرئیسی چگونه سناریوی آ

سی در سازمان هللا رئیآمریکایی ها در جریان حضور آیت.ریزی کرده بودند که در سازمان ملل دیداری بین رئیسی و بایدن اتفاق بیفتدها برنامهآمریکایی

در این رابطه و مطابق هر سال، در روز سه .ودندملل در نیویورک یک سناریویی را برای رو در رویی روسای جمهور دو کشور طراحی کرده ب

ای هللا رئیسی روز چهارشنبه بود اما به بهانهشنبه به عنوان روز اول اجالسیه قرار بود بایدن رئیس جمهور آمریکا سخنرانی کند و سخنرانی آیت

وی بود که پس از سخنرانی آقای رئیسی با فاصله یکی طراحی به نح.ها در یک روز انجام شودریزی کردند که هر دوی این سخنرانیطوری برنامه

پس از پایان سخنرانی آقای رئیسی، رئیس جمهور ایران به سمت هتل حرکت کرد اما به تیم . دو رئیس جمهور دیگر، سخنرانی بایدن انجام شود –

واند تمجوز تردد ندارد و نمی... م اسکورت خودرویی و حفاظت اعالم شد که چون بایدن زودتر از موعد حرکت کرده و این منطقه حفاظت شده است، تی

ماند تا بایدن وارد ساختمان شده و بعد امکان های سازمان ملل منتظر میصحنه طوری طراحی شده بود که رئیسی باید در اتاق ها و داالن!حرکت کند

دقیقه ای از یک مسیر خلوت به هتل  ۵ور با پیاده روی خروج تیم اسکورت ایرانی وجود داشت اما بالفاصله طراحی صورت گرفت و رئیس جمه

 .ها را خنثی کردرفت که این اقدام نقشه آمریکایی

 سخنرانی عصبی رئیسی در دانشگاه الزهرا

 گاهن دانشزمان با شعار دانشجویان بر علیه جمهوری اسالمی و حجاب اجباری در ایسخنرانی عصبی رئیسی در دانشگاه الزهرا هم:ایران اینترنشنال

 های دیگر دشمن را ناکام خواهد گذاشتخصوصا این نسل جدیدی که امروز در میدان است، حتما مثل عرصه: رئیسی

 ام چیستام دقیقا اتهامهنوز متوجه نشده

حکم دادگاه در  ر تصویری ازوحید اشتری، افشاگر سفر خانواده محمد باقر قالیباف به ترکیه که با نام سیسمونی گیت معروف شد، با انتشا: بی بی سی

باعث تاسف است که تا این مرحله از رسیدگی من : »او نوشته.ماه حبس محکوم شده است ۱۸توییتر خود نوشته که در نتیجه بررسی دوباره پرونده به 

ال و کارشناسان حقوقی بخوانند و نظر کنم تا قضات و وکرای کامل را منتشر می. ام چیست و باید از چه دفاع کنمام دقیقا اتهامهنوز متوجه نشده

طالب مرتبط و م( رئیس سابق اطالعات سپاه)او چهار ماه پیش گفته بود که بخاطر افشای سفر خانواده قالیباف به ترکیه و خیریه حسین طائب .«بدهند

های مکتوب و سخنرانی اجتماعی، رسانه هایو ممنوعیت از هرگونه فعالیت در فضای مجازی، شبکهبا هولدینگ یاس، به دو سال حبس تعزیری 

ماه تصاویری از چند عضو خانواده محمدباقر قالیباف هنگام ورود به فرودگاه تهران با پروازی از استانبول همراه با حجم فروردین.محکوم شده است

ته اش از ترکیه گفت که آنچه درباره این سفر گفادهآقای قالیباف، رئیس مجلس ایران در نخستین واکنش به ماجرای خرید خانو.زیادی از بار منتشر شد

 .اندمنتشر شده" تخریب سیاسی"هایی بوده که برای شده، دروغ

 مان را هدر می دهیمهایمیلیارد دالر انرژی ۸۰تا  ۶۰ساالنه بین 

مان را هدر می هایمیلیارد دالر انرژی ۸۰ تا ۶۰ما ساالنه بین : »محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در نشست علنی مجلس گفت: ایران اینترنشنال

چطور حاضریم دست گدایی به همه جا دراز کنیم و پول بگیریم ولی حاضر : »او افزود« خواهیم در این زمینه در کشور تصمیم بگیریم؟دهیم؛ ا یا نمی

 .«نیستیم اصالح کنیم



 جلسه سران قوا در پی گسترش اعتراضات

ای مشترک ای و محمدباقر قالیباف در جلسهغالمحسین محسنی اژه های صنعتی، ابراهیم رٔییسی،پی گسترش اعتصابات در برخی بخش در: بی بی سی

 ناکام گذاشتن دشمنان در»ها خواستار همکاری برای ا نها از همه دستگاه. رو شودبهکند فعالیت فضای تولید با وقفه رواعالم کردند دشمن تالش می

 .شدند« دن به اهدافشانرسی

 زدهگناه و غفلتعناصر اصلی و افراد کم»ضرورت تفکیک میان 

 گناه وعناصر اصلی و افراد کم»ها بر ضرورت تفکیک میان ای، رئیس قوه قضاییه ایران درباره برخورد با اعتراضمحسنی اژه: بی بی سی

مورد عناصر اصلی ظلم به مردم و آینده است ولی در عین حال باید برای افراد  دلسوزی بیجا و احکام ضعیف در: »تاکید کرد و گفت« زدهغفلت

 .«گرددگناه، چند مرحله ارفاق لحاظ کم

 ندهید« احکام ضعیف»نکنید و « دلسوزی بیجا: »هاای به قاضیاژه

راسری در ایران پرداخته و درباره نحوه ای، رئیس قوه قضائیه ایران به موضوع دستگیرشدگان اعتراضات سغالمحسین محسنی اژه: بی بی سی

 ظلم به»این اعتراضات را « عناصر اصلی»، صدور احکام ضعیف برای «دلسوزی»او با اشاره به خودداری از .صدور احکام آنها سخن گفته است

به مردم و آینده است ولی در عین دلسوزی بیجا و احکام ضعیف در مورد عناصر اصلی ظلم : »ای گفتهآقای اژه.توصیف کرده است« مردم و آینده

او در بخش دیگری از .«گرددشوند چند مرحله ارفاق لحاظ میگناه گنجانده میحال برای افرادی که در جریان اغتشاشات اخیر، در زمره عناصر کم

ا توانند تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شوند یمی« تبدیل قرارها»اشاره کرده و گفته آنها با تمهیداتی از جمله « گناهکم»سخنان خود به دستگیرشدگان 

این اظهارات به نوعی .«مشمول ارفاق خواهد شد»حکم آنها « پشیمانی»در صورت طوالنی شدن زمان انتظار برای برگزاری دادگاه، در صورت 

 .های رهبر جمهوری اسالمی در دو سخنرانی او درباره وقایع اخیر استتایید گفته

 !راس مجلس قرار می گیرد تاج هم باید در راس فوتبال قرار گیردوقتی قالیباف در 

های مختلف، بدون رسیدگی تایید صالحیت شد و در راس مجلس قالیباف با آنهمه پرونده در سمت در مملکتی که آقای: وحید اشتری:  اصالحات نیوز 

ندان در ز… سازمان امالک و تا رئیس صندوق بازنشستگی شهرداری وقانونگذاری نشست، در حالیکه مهمترین اطرافیانش از قائم مقام تا رئیس 

 .بودند

 تایید شد« سیسمونی گیت»حکم بدوی افشاگر 

بر داده معروف شد در توییترش خ« سیسمونی گیت»افشاگر سفر خانواده محمدباقر قالیباف به ترکیه که به رسوایی وحید اشتری،:  اصالحات نیوز 

 .ماه حبس او را تائید کرده است ۱۸وی که دادگاه کیفری حکم بد

 هزار تومانی ناشی از چیست؟ 75آقای قالیباف مرغ  

دانستید، در عرضگی میهزار تومان را ناشی از بی ۲۹ها، مرغ کیلویی قالیباف شما که در دولت روحانی علیرغم وجود تحریم آقای نیوز اصالحات

 !هزار تومان رسید ۷۵رئیسی به کیلویی  خودتان بر مجلس؛ و دولت ابراهیم  جریان باشید که مرغ در دوران ریاست

 

 اخیر اغتشاشات و ها آشوب تحلیل در انقالب نیروهای ئتالفا شورای در رضایی محسن گزارش 

به دلیل اینکه اظهارات دکتر محسن رضایی در آخرین لحظات تدوین نهایی خبرنامه در اختیار ما قرار گرفت، فرصت هرگونه ویرایشی 

ما را به مطالعه اظهارات دکتر در نظر به اهمیت مطالب مطرح شده، ضمن عذرخواهی از ارایه بدون ویرایش، توجه ش. از ما سلب شد

 :شورای مرکزی ائتالف نیروهای انقالب جلب می کنیم 1401آبان ماه  4جلسه چهارشنبه 

یک تحلیل این هست که این حادثه خیلی حادثه طبیعی هست چون . این حادثه که اتفاق افتاده چند نوع نگاه در رابطه با این حوادث هست

هیچ . مردم ساالری باشد دو تا رویداد اتفاق می افتد، یک رویداد مشارکت هست، یک رویداد اعتراض هستدر هر جا که نهاد آزادی و 

اگر در جایی صحبت از انتخابات و دموکراسی باشد و . مردمساالری واقعی در دنیا نیست که در دنیا مشارکت اعتراض نداشته باشد

یعت مردمساالری این هست که مردم اعتراض می کنند و از طرف دیگر طب. اعتراضی نباشد اون دموکراسی و مردمساالری نیست

مثال فرانسه را می گویند، انگلستان را می گویند، آلمان را می . دو تا انتخاب در نهادهای آزادی و مردمساالری هست. مشارکت می کنند

 کسانی که مشارکت می. ت باعث تایید می شوداعتراضات باعث اصالح می شود، مشارک. گویند که یک عده می آیند اعتراض می کنند

بعد که  .کنند می آیند اون حاکمان خودشان را تایید می کنند از یک عده ای با تایید اونها حاکمیت تشکیل می شود، دولت تشکیل می شود

بنابراین مردم ساالری . اعتراض می شود اونهایی که حاکمان متوجه می شوند اشکاالت شان کجا هست و خودشان را اصالح می کنند

منتها یک تفاوتی وجود دارد و اون این هست که . لذا وقتی اعتراض می شود خیلی طبیعی هست. یک ابزاری برای تفاهم کشورها هست

در  مثال فرض کنید. در هیچ یک از کشورهایی که قدیمی هستند در دموکراسی دیگه از بیرون قدرت های خارجی نمی آیند دخالت بکنند

یکا اون اعتراضاتی عظیمی که صورت گرفت نه انگلستان دخالت کرد نه فرانسه دخالت کرد، خیلی طبیعی ادامه پیدا کرد بعد از اون آمر

هم  اما در ایران. دو سه ماه طول کشید حتی روس ها و حتی چینی ها دخالتی نکردند. کشته شدن جوان سیاه پوست آمریکایی، جورج فلو

بنابراین وقتی مشارکت می شود یا می آیند تحریم می . و هم در اعتراض در هر دو دخالت صورت می گیرد در مشارکت مردمساالری



هم در  .کنند و می گویند شرکت نکنید، شما که دموکراسی هستید چرا دموکراسی ایران را تحریم می کنید، برای چی دخالت می کنید

پس اینجا یک . هم در رویداد دوم باز دخالت صورت می گیرد. ین دخالت هامشارکت دخالت می شود و روز به روز هم بیشتر شده ا

چیزی پیدا شده برخالف تمام کشورهایی که دارای آزادی و دموکراسی هستند یک عامل خارجی می آید هم قسمت مشارکت را به انحراف 

می دهد و تخریب می کند و هم حتی حمایت  یعنی اعتراض را به سمت خشنونت سوق. می کشد و هم اعتراض را به انحراف می کشاند

با این که تعداد زیادی شهید شده و برخی کشته شدند با این که طرفدار حقوق بشر هستند ولی اینجا استثنا قائل می شوند . علنی هم می کنند

این منطق جدیدی هست و برای . که تظاهرات نباید مسالمت آمیز بشود و اگر از مسالمت آمیزی خارج شد از اون هم باید حمایت کنیم

اد اینها می آیند روید. اولین بار در این کشورها شکل گرفته در این کشورهایی که مدعی هستند آزادی و دموکراسی را ما به وجود آوردیم

موکراسی نید، مگر دمشارکتی را به انحراف می کشانند و می گویند انتخابات ایران را تحریم کنیم، چرا باید انتخابات ایران را تحریم ک

اون  .یک بخشش مشارکت نیست، شما اگر واقعا طرفدار مشارکت و آزادی هستید چرا خراب می کنید و چرا می گویید باید تحریم بشود

قسمت رویداد دوم مردمساالری که اعتراض هست اونها باید بگویند که اعتراض خوب هست مسالمت آمیز باشد، اینها می آیند اعتراضات 

 .این یک نگاه هست به حادثه. ه سمت و سوی دیگری سوق می دهند و قسمت های تخریبی را علنی حمایت می کنندرا ب

آیا ما یک نگاه . در این نگاه حادثه باز نحوه مقابله هم فرق می کند، نحوه مقابله درست این دیدگاه یک نحوه مقابله درست می خواهد

این یک دیدگاه هست و قاعدتا استراتژی مناسب خودش . عتراض و تخریب فاصله گرفتن داریمدرست می کنیم به این حادثه یعنی بین ا

یک رویداد دیگر می گوید که اینها درست اما چیزهای جدیدی هم دارد اتفاق می افتد، که اینجا باز دو سه تا نگاه وجود . را می خواهد

هست مردم ساالری بستر این اعتراض و مشارکت هست، ولی این دفعه دارد بعضی می گویند که یک انقالب دارد می شود، این درست 

اینها ناامید شدن از اصالح و احساس می کنند مردمساالری جواب نمی دهد یک انقالبی صورت می گیرد منتها با بستر آزادی هایی که 

الری دارد یک انقالبی صورت می گیرد، فضای اینترنت که هست و مثل زمان شاه برخورد نمی کند و بقیه فضای مردمسا. وجود دارد

بعضی هم معتقد هستند که درست هست یک چیز جدیدی اتفاق می افتد اما این چیز جدید انقالب نیست ولی . بعضی این را معتقد هستند

ا تبدیل به ن اعتراضات رمی تواند تبدیل به انقالب بشود و تمام تالش دشمن این هست که تمام این شورش ها را تبدیل به انقالب بکند یا ای

 .براساس این چند دیدگاه هر دیدگاهی یک فرمولی پیشنهاد می کند یک روشی پیشنهاد می کند. انقالب بکند

سال پیش بود با آقای علوی تماس گرفتم وزیر اطالعات سابق، بهش گفتم شما شورای اطالعات را تشکیل بدهید من بحثی  6، 5تقریبا 

دلیلش هم این بود که عالقه ای در جامعه می بینیم که به ذهنم رسید که نکند ما همان غافلگیری . حث را انجام بدهمدارم، می خواهم اون ب

ه اونجا ساواک اشتباهش این بود ک. چیزی در ذهنم شکل گرفت، رویدادهایی که اتفاق می افتد. که ساواک پیدا کرد اطالعات مان پیدا کند

که  یادم هست خطبایی. مثل چریک های فدایی، مجاهدین خلق. نیرو را گذاشت در این نیروهای سنتی گذشته ماهیت تهدید را نفهمید، تمام

مثل آقا و هاشمی خطبه می خواندند اینها را تبیین می کردند، اما هیچ گاه فکر نمی کردند مسائلی که هست از درون این مسائل نهضتی 

دوم ساواک ژاندارمری و اینها در . عقیب مراقبت و شنود و اینها دیگه قابل کنترل نباشدبلند شود که دیگه با سازمان های خودش مثل ت

خیلی رژیم سخت می گرفت، انقدر فشار زیاد بود خودمان در تهران نمی  54و  53حالی که در اوج اتقدار بود، یعنی اینها در سال 

یم اصفهان آمدند اصفهان تقریبا همه جا اقتدار ساواک و توجه ساواک فقط ما رفتیم قم آمدند محل ما را پیدا کردند، رفت. توانستیم باشیم

من چیزی به ذهنم آمد به آقای علوی گفتم شما شورای اطالعات را . دنبال کسانی مثل ما، تیم هایی که شکل گرفته بود دنبال اینها بود

ارت بود، آقای مهدی که دبیر اون جلسه بود، من گفتم نگرانم تشکیل بدهید، ما رفتیم اونجا گفتیم که همه بودند اطالعات سپاه بود، وز

بعد برایشان توضیح دادم، گفتم تا دیروز ماهیت تهدیدات در داخل ایران سیاسی . ماهیت تهدیدات کشور عوض شده و ما در جریان نیستیم

پایین شکل  بعد گفتم. نداریم اجتماعی امنیتی داریم ما تهدیدات سیاسی امنیتی. امنیتی بوده، ولی از این به بعد اجتماعی امنیتی خواهد شد

 .می گیرد ولی اون نیروهای خارجی که هم در داخل ما هستند و هم از بیرون می توانند اثر بگذارند، سعی می کنند بیایند سوار این بشوند
مشکل شان کجا هست، . رشان می شونداین موضوع اجتماعی و فرهنگی و معیشتی هست و از دل داخل جامعه هست و اینها می آیند سوا

سانی پیدا کنند که یعنی ک. گفتند مشکلی نمی توانند با این بدنه ارتباط بگیرند باید حلقه واسطه پیدا کنند و از طریق اون ارتباط بگیرند

محلی، این رهبر اجتماعی اجتماعی باشند، هوادار داشته باشند و مثال رهبران محلی، منتها رهبران اجتماعی محلی نه رهبران سیاسی 

ین به همین دلیل به محض این که ا. محلی را پیدا کنند بیایند اینها را به خودشان وصل کنند و این بدنه اجتماعی را با خودشان همراه کنند

طریق  حادثه روشن شد، علی کریمی توئیت زد گفتم این علی کریمی را بخواهید چرا، چون مشکل این دخالت خارجی که دیروز از

اید اینها ب. اصالح طلب ها یا دیگران عمل می کرد اونها متوجه شدند که اون نیرو دیگه کارش تمام شده هست، کاری نمی توانند بکنند

 نندابیایند کسانی پیدا کنند که بتوانند به این بدنه اجتماعی ناراضی وصل بشوند و اگر بتوانند این کار را بکنند خیلی کارهای زیادی می تو

بعد دیدم پرسش و پاسخ خوبی شده و چند ماه دیگه دیدم هیچ اتفاقی نیفتاد دوباره با آقای علوی زنگ زدم و گفتم همایشی . انجام بدهند

نفر بچه های اطالعات خود  300، 200ایشان یک همایش گذاشت . چیزی باشد و بچه های پایین هم باشند حاضر هستم بیایم صحبت کنم

 .د و من رفتم اونجا و این بار کامل توضیح دادم برایشانوزارت و سپاه آمدن

برگردیم به این نگاه ها این نگاه اول که طبیعی هست، نمی توانیم بگوییم چرا اعتراض می شود همانطور که مردم مشارکت می کنند 

مشکل ما این . نکر هستیک نوع امر به معروف و نهی از م. اعتراض هم صورت می گیرد و خود اعتراض موجب اصالح می شود

با حضور مردم مثل . بوده که هم در مشارکت و هم در اعتراض دشمن می آید وارد می شود این را نتوانستیم فکر اساسی برایش بکنیم

پس یک بخشی از این حادثه . باز کار ما راحت تر بود اینطوری. ماه طول کشید 7مردم آمدند در صحنه ماجرا حل شد، ولی  88سال 

نکته دوم این هست که این اعتراضات تغییر ماهیت داده و این اعتراضات مثل قبل نیست که چرا میرحسین . خاطر دموکراسی هستبه 

االن مسئله که وجود دارد این هست که در جامعه نارضایتی . موسوی رای نیاورده و چرا رای ما را نخواندند، کاری به رای ندارند



االن هم در آزادی ها دنبال آزادی . یک ظرفیتی شده که به این اعتراضات را در خیابان شکل می دهداجتماعی و فرهنگی و اقتصادی 

یعنی جنس آزادی ها االن آزادی که اصالح طلب ها دنبالش هستند این نیست و اشکال ما این . سیاسی نیستند دنبال آزادی فرهنگی هستند

زادی آ. مصاحبه می گیریم ولی این دو تا دیگه بدنه را نمی توانند مصاحبه بگیرند هست که مدام اصالح طلب ها و اصولگراها را ازشون

فرهنگی، آزادی اجتماعی، مسئله معیشت مردم به همین دلیل از فرهنگی که این شروع شده بزرگترین خطرش این هست که نارضایتی 

ماعی همه در صحنه نیامدند چرا در جامعه نارضایتی وجود از این نقطه شروع شده، نارضایتی های اجت. دیگر هم به این اضافه می شود

بعضی از مغازه ها و یا در خیابان نگاه ها به خانم های چادری تغییر کرده بچه های حزب الهی تغییراتی . دارد ولی همه به صحنه نمی آیند

ت اجتماعی دارد هنوز جای اشتعال دارد نکته بنابراین این چون ماهی. ایجاد شده و در مدارس بعضا درگیری می شود ولو درگیری لفظی

چون جنسش اجتماعی هست و اقشار اجتماعی ناراضی دیگری هستند . اگر موضوع سیاسی بود االن دیگه باید تمام می شد. مهم این هست

راکنده هم هست اینها را چون پ. اینها احتمال پیوستن یا استمرار دارد و مدام شعله خاموش می شود و دوباره از یک جایی قور می گیرد

یک زمینه مردمساالری هست اعتراضاتی هست، جنس این اعتراضات االن اجتماعی شده همان کاری که . نمی توانند با هم جمع کنند

لت دخا حاال جنس این. دشمن قبال در نارضایتی سیاسی می کرد، امنیتی می کرد االن آمده در بستر اجتماعی امنیتی این دخالت را می کند

ر این چند تغییر د. چی هست، جنس این دخالت هم تغییر کرده پس جدید بودن یکی در ماهیت هست، یکی هم این دخالت تغییر پیدا کرده

ین مدیریت صحنه را دادن دست منافق. دخالت می بینیم یکی برای اولین بار این گروه ها که علیه هم دیگر بودند یک انسجامی پیدا کردند

در خیابان می زدند با چاقو این کار منافقین بود، خیلی ها آموزش دیده هستند، و مدیریت صحنه اغتشاشات دست اونها  همین کاری که

که  نکته مهم و ناشناخته. مدیریت افکار عمومی و رسانه ها اینترنشنال و اینها دست اینتلیجنت سرویس و سی آی ای و اینها هست. هست

د اون عوامل نفوذی هست که حتی ممکن هست در اطالعات و انتظامی ما و بچه های انقالبی ما باشند دوستان ما هنوز سوار کار نشدن

که بعضی از این خرابکاری ها که صورت می گیرد یا مستقیما کار نفوذی ها هست و یا نفوذی ها تاثیر عوامل ما می گذارند بعضی وقت 

این هم دست اسرائیل هست و این . این القای نفوذی ها هست یا واقعا نفوذی بوده ها کارهایی می شود تعجب می کنید که چرا این کار شد

 خیلی عامل مهمی هست چون ببینید آقای فخری زاده از شمال راه افتاده دانشمند هسته ای ما، این راه افتاده چه ساعتی راه افتاده از کجا

کیلومتر راه می رود بعد رسیده سر دو راهی،  250، 200د به آبسرد، می دانستند این چه ساعتی راه می افتد و چقدر طول کشیده برس

ُخب چرا این تهران نرود و می پیچد به سمت آبسرد، بعد چرا این ماشین در جاده تهران نبوده این ماشینی که شلیک کرده اسلحه پشتش 

ا ماهواره کار کرده و هم عامل نفوذی نزدیک ایشان نشان می دهد هم اینج. بوده، بعد از دوراهی این ماشین به سمت ویالی ایشان بوده

ساعت قبل فعال بوده می دانستند ایشان بنا هست کجا بیاید و به سه راهی برسد می آید سمت ویال و  48کار کرده، آنقدر این مدیریت از 

. کندتی و انتظامی کسی را ندارند که کمک بکسانی که اینجا نفوذ دارند یعنی در دستگاه امنی. این ماشین را گذاشتند بین سه راهی و ویال
هر کدام هم یک نقشی داشته، عربستان بیشتر پول می . اینجا واقعا یک اتحاد و انسجام فوق العاده ای بین همه دشمنان ما صورت گرفته

مه اینها مگر می شود همه دهد، موساد بیشتر نفوذی دارند منافقین صحنه عملیات را بر عهده می گیرند، فرانسه و آمریکا و اروپا ه

بنابراین این حادثه جدیدی هست هم در ماهیت حادثه، . جمعیت در آلمان دور هم جمع بشوند بدون این که بسیج عمومی کشورها کرده باشند

اجتماعی  یتیبله هنوز نتوانستند سوار بشوند،اگر سوار این موج نارضا. اجتماعی امنیتی هست اینها می خواهند بیایند سوار این بشوند

جاب را اوال بحث  ح. می شدند االن خیلی باید پیشرفت می کردند این نتوانستند سوار بشوند اما نسبت به گذشته یک گام به جلو آمدند

مسئله حجاب مسئله خیلی مهمی . زیرسوال بردند، درست هست می گوییم موفق نشدند ولی دستاوردهایشان دستاوردهای خطرناکی هست

ی این نظام که فقط قدرت نظام. دوم قبح شکنی یعنی کانون قداست که رهبری بوده به معنایی شکستند و دل و جرات دادن. تبرای ما هس

سوم این که نشان می دهند ایران ناامن هست، جای . نبوده، یک قدرت ایدئولوژیک داشته یک قداست داشته اینها قداست را از بین بردن

 .نیروهای انتظامی ما خیلی اذیت شدند. دامه دادن این مسئله هستندسرمایه گذاری نیست و دنبال ا

حادثه  .چرا اینطوری زود به کنترل در نیامده، بین نگاهی که ما فاصله ای که نیروهای دفاعی، نیروهای سیاسی امنیتی با این حادثه داریم

نیروی انتظامی باید آموزش هایش . حادثه، حادثه جدید بود کامل نشده بود، آموزش هایی که ما داریم برای حادثه های قدیمی هست، این

هنوز ما انطباق . عوض بشود، اطالعات درست بشود، ابزار حتی ابزار برخورد هم آرام آرام می فهمیم چطور باید با اینها مقابله کرد

ه دوستان ما همین امروز هم در مجمع می گفتند البت. کنترلی با این حادثه پیدا نکردیم چرا که دیر متوجه شدیم ماهیت این حادثه چی هست

اون چیزی که به ما و شما در جلسه بر می گردد قسمت . ما پیش بینی می کردیم ولی کامال روشن هست در صحنه عمل مدیریت نیست

جه در ابهامات جدی اصال راه های راست، بچه های ما هیچ انسجام جنگ روانی نداریم به هیچ و. رسانه ای و گفتمان سازی مسئله هست

ر شبکه های گسترده در کشو. به سر می بریم در حالی که جنگ روانی قدرتمندی توسط نیروی انتظامی، بسیج، اطالعات راه بیندازیم

ت منه این که هر هفته یا دو هفته یک چیزی به ذهن مان بیاید، ما روزانه باید سعی کنیم افکار عمومی را به س. روزانه باید محتوا بدیم

چرا نمی توانیم چون با شناخت جدید از این . قشر خاکستری را سعی کنیم به اون سمت نرود به این سمت برگردد. خودمان جذب کنیم

یک فاصله ای بین حادثه از نظر شناختی و ارزیابی و سازماندهی به وجود آمده این شکاف باعث شده . رویداد عقب هستیم و فاصله داریم

ر دو سه هزار نف. ی به دست بیاورند و ما حداکثر تالشی که کردیم فعال حادثه را کوچک کردیم و این حادثه ادامه دارداینها دستاوردهای

نفر شهید شدند و این خطرناک هست و نباید فکر کنیم این کار تمام شده،  80، 70از ما مجروح شدند، از نیروهای انتظامی و امنیتی و 

از این الک  .بچه های انقالب باید یک ابتکاری بیایند میدان انقالب را عوض کنند. نی تغییر میدان بازیباید یک ابتکار عمل جدید، یع

 و دفاعی و همراه با تردید، همراه با ابهام بیاییم وارد میدان جدید بازی بشیم و یک تهاجمی را ما شروع کنیم که کال اوضاع را برگردانیم

ر از این تهدید یک فرصتی ایجاد کنیم، این که چگونه باید تهدید را به فرصت تبدیل کرد باید کار بچه صحنه را تغییر بدهیم به تعبیر دیگ

 .های انقالب باشد و از تهدید و ابهام خارج بشوند



انقالب  لاالن با کارهای تاکتیکی و تکنیکی و تجزیه و تحلیل خورد که انجام می دهیم حتی بتوانیم یک حادثه را کنترل بکنیم ما در ری

نمی توانیم ما باید یک جریان انقالبی درست کنیم، اسمش را بسیج بگذارید هرچی می خواهید اسمش را بگذارید ما در جبهه انقالب یک 

ائیه و اگر جریان انقالبی باشد دیگه قوه قض. جریانی شکل بگیرد اگر جریان انقالبی باشد مجلس و دولت که نباید اینطوری رفتار کنند

یا ما اینجا نباید بنشینیم ببینیم که انتخابات مجلس کی می آید و دو سه ماه قبلش شروع کنیم انتخابات . نباید مجزای از هم کار کننددولت 

ما باید در جریان انقالب فرصت های زیادی را از دست دادیم و االن هم سه قوه دست خود ما هست باید از این فرصت . برگزار بشود

 .ک جریان انقالبی که میدان بازی را عوض کنیم و اونها به انفعال بیفتند و پاسخگو بشوندی. استفاده کنیم

 انقالب جبهه های رسانه سردبیران با مجلس زنان فراکسیون رئیس قاسمپور خانم نشست گزارش

 جمهوری اسالمی نگاه جدیدی را نسبت به شخصیت زن خلق کرده است

داده در سخنرانی خود در  مجلس شورای اسالمی در نشستی با جمعی از اصحاب رسانه درباره اتفاقات روی فاطمه قاسمپور رئیس فراکسیون زنان

 البته از یک منظر دیگری به نظرم مسئله مسئله زنان است اتفاقی که. جمع دانشجویان دانشگاه الزهرا گفته که من خیلی موافق بحث انقالب زنانه نیستم

 مثال افزایش تعداد دختران. سال اخیر بعد از انقالب حقیقتا رویکرد در حوزه زنان تغییر محسوسی کرده است 40ه که  در وی گفت.شوددارد پیگیری می

های غلط و های مختلف، ارتقای جایگاه زن  و دختر در خانواده و جامعه ، حذف برخی از  انگارهحضور زنان در  موقعیت کرده،و زنان تحصیل

اما علی رغم . دختران در جامعه ایرانی، نشان می دهد که  جمهوری اسالمی یک نگاه جدیدی را درباره زنان خلق کرده است های غلط دربارهسنت

 .ای تبدیل کنداین نگاه جدیدی که خلق کرده نتوانسته آن را به سند سیاستگذارانه

 نیست ها مبتنی بر آرمان و نگاه جمهوری اسالمیها و قانون گذاریجنس سیاستگذاری

 چون این ها با هم.های ما مبتنی بر آرمان و نگاه جمهوری اسالمی نیستالبته باید توجه داشت که به طور کلی جنس سیاستگذاری ها و قانونگذاری

ی ک جریان خیلهایی داریم و یدلیل آن هم این است که هنجارها و ارزش. این آرمان خیلی جلوتر از سیاستگذاری و قانونگذاری ماست. سنخیتی ندارد

شما هر کاری کنید یک چیزی شبیه همان شبیخون فرهنگی و . دهدتندرو در برابر ما قرار دارد که حتی درباره الیحه حقوق زنان هم واکنش نشان می

اصال وارد مسئله نشود و مثال این که . های انقالب محافظه کار کنیدخواهد که سیاستگذار و قانونگذار را نسبت به آرمانتهاجم فرهنگی  از شما می

 .مسئله را مانند استخوان در گلو باقی نگه دارد

 زنان احساس مثبتی به نظام و انقالب ندارند

در ... طلب، تروریستی، براندازی و های اصالحیک مسئله مهم برای جمهوری اسالمی است و تا زمانی که وجه تمایز خود با جریان این مسئله

اید بنابراین این مسیر ب. احساس مثبتی نسبت به انقالب و نظام ندارند -شودرغم تمام خدماتی که به آنان شده و میعلی –زنان  گذاری نیاوریم،قانون

 .طی شود

 فاصله نگاه سران قوا، مجلس و دولت با نگاه رهبری درباره حوزه زنان نجومی است

فاصله نگاه رهبر انقالب با سران قوا، نمایندگان مجلس . کنند، رهبری هستندا دنبال میانصافا تنها فردی که در حوزه زنان به صورت ایجابی مسائل ر

 .ها این طور بوده استمنظورمن هم این دوره و آن دوره نیست در تمام دوره. ای نجومی استو اعضای هیئت دولت در مسائل زنان واقعا فاصله

 کرد انقالبضرورت مطالبه گری مثبت در حوزه زنان مبتنی بر روی

 .گری مثبتی در حوزه زنان مبتنی بر رویکرد انقالب اسالمی اتفاق بیفتدرسد باید یک مطالبهبه نظرمی

 نبرد گفتمانی جریان انقالبی و اصالح طلب در حوزه زنان

 .طلبان وجود داردباید توجه داشت که در حوزه زنان تخاصم گفتمانی و نبرد گفتمانی جریان انقالبی با اصالح

 روایت رئیس فراکسیون زنان مجلس درباره اتفاقات اخیر در دانشگاه الزهرا

بتدای در ا. باید گفت که برای خود من شاید تجربه جالبی بود –در زمان حضور و سخنرانی من  –درباره اتفاقات چند روز گذشته در دانشگاه الزهرا 

خیلی جسورانه بدون هیچ حریمی به استاد، مدیر   -که شاید تعدادشان هم خیلی زیاد نبود -برخی از  دانشجویان . برنامه التهاب فضا خیلی زیاد بود

اتفاقا یکی از دانشجویانی که شاید جنس رویکرد او از جنس عدالتخواه . کردیکی از اساتید جلسه را اداره می. اما جلسه خوبی بود. کردندتوهین می

گر و اغتشاشگر دانشگاه را خلع ید کرده در چندین جلسه جریان هوچیدانشگاه الزهرا برگزار کرده است،است و با روحیه حق طلبی این تربیون را در 

 .کردندکرد خیلی به او حمله مییعنی اگر کسی دفاع می. در ابتدای جلسه، یک دو قطبی شکل گرفت.بود

 جلسهو اخراج وی از سوی دانشجویان از ( ع)اهانت یک دانشجو با ساحت ائمه اطهار

. فتشود تعریف کرد که چی گزد با اجازه مسئول جلسه پشت تریبون آمد و یک توهین خیلی بدی کرد که اصال نمییکی از آنها که خیلی جیغ و داد می
د و و کردناما به محض این که توهین کرد تمام جلسه حتی کسانی که کامال بی حجاب بودند او  را ه. به امام حسین و حضرت علی اصغر توهین کرد

فرد هتاک در بخشی از . رئیس جلسه هم خیلی برخورد قاطعی کرد و او را از جلسه بیرون کرد.درخواست اخراج او را از جلسه مطرح کردند

لکن خانه ما هم با. قصد خودکشی هم ندارم. هیچ مشکلی ندارم. هایم را دادمارشد فیزیک هستم آزمایش 5های خود گفت که من دانشجوی ترم صحبت



ها  البته این حرف.احتماال منظور او این بود که اگر بالیی سرم آمد از سوی نیروهای حکومتی بوده است. جا خود را به پایین پرت کنمندارد که از آن

 .گیری یک پرونده کشته سازی نگران کرده استمسئوالن دانشگاه را نسبت به احتمال شکل

 طرح مطالبات منطقی از سوی دانشجویان

زدم همان آن چه که برای خود من جالب بود زمانی که من حرف می.در ادامه جلسه هم  دانشجویان مطالبات خود را گفتند و بعد من سخنرانی کردم

مطرح  اگفتم انتقاد داشتند، خیلی آرام انتقادها رکرد و حتی اگر به نکاتی که من میهیچ کس صحبت نمیدانشجویانی که التهاب درست کرده بودند،

یعنی آن هتاکی وسط جلسه کمک کرد به این که آن دانشجویانی . بنابراین فضای جلسه به سمت مطالبات منطقی رفت و نهایتا خوب تمام شد. کردندمی

 .تحمل این جمع یک حدی دارد! که خیلی جسور بودند حدی کنند که ببینید

 اقتصادی دانشجویان دانشگاه الزهرا –مشکالت سخت معیشتی 

مثال این که  من هفتاد و چند سال باید صبر کنم که بتوانم یک واحد . کندالبته با شنیدن برخی از حرفهای دانشجویان حقیقتا انسان احساس شرم می

ومان هزار میلیارد ت 92با طرح همین . آپارتمانی بخرم؟ شرایط معیشتی من چطور است؟ مسئله فساد مالی مسئوالن محتوای خیلی از سواالت بود

 52رقم،   ناختالسی که  از تحقیق و تفحص از فوالد مطرح شده، سئوال این بود که سهم ما از این پول چیست؟ البته من در این باره توضیح دادم که ای
اما .ودراست آزمایی ش شود و باید اسناددر تحقیق و تفحص ابتدا اسناد ارائه می. بعد این قضیه اصال ثابت نشده است. هزار میلیارد ان عدم نفع است

د پول تواننپدران آن ها نمی. ان ها گرفتار معیشت، گرفتار کرایه خانه هستند. دانشجویان هم حق دارند. واقعا این قضیه مردم را عصبانی کرده است

 خواستای میگفت یک مجموعهمیمسئول خوابگاه . در جریان حضور خود در دانشگاه الزهرا به خوابگاه هم سرکشی کردم.تو جیبی  به ان ها بدهند

دانشجو برای حضور در این پروژه  400ساعت اول  12در . به عنوان یک کار داخل خوابگاه برای دانشجویان آوردم. یک سری پاکت درست کند

ه بتوانند یک درآمدی داشته مسئول خوابگاه گفت که برخی از دختران دانشجو برای این ک.هزار تومان درآمد داشت،  ثبت نام کردند 60که ماهانه  

چکار کردیم که . کندواقعا انسان احساس شرم خیلی زیاد می. میلیون تومان پول بگیرند 15روند فالن استخر مختلط برای تبلیغ فالن کاال که باشند می

گفت دختر دانشجوی الزهرا در یکی از مثال می.به این نقطه رسیدیم که دختر ما برود دست به چنین کاری بزند؟ دلیلش هم کامال اقتصادی است

دانشجو برای حضور در .ها را ببینیدوضعیت خوابگاه. دهدهزار تومان انجام می 800های معروف کار نظافت و خدمات با دریافت ماهانه رستوران

 .ر ساعات شب سخت استگفتند ما مشکل اتوبوس داریم تردد از خوابگاه تا دانشگاه ددانشجویان می. خواهدخوابگاه اتوبوس می

 ماجرای تدوین و بایگانی الیحه منع خشونت علیه زنان

های رهبر انقالب در مجموعه جلسات اندیشه. گرددبازمی 90درباره الیحه منع خشونت علیه زنان هم باید گفت که ماجرای این الیحه به دهه اول سال 

. های قانونی هستندآن ها نیازمند حمایت. شود، حمایت قانونی کنیمی که امنیت آن ها تامین نمیاند که ما باید از زنانراهبردی با موضوع زنان فرموده
بنابراین خانم مجتهدزاده بعد از فرمایشات رهبری یک کارگروه با قوه قضائیه تشکیل داده . نژاد مطرح شده استاین فرمایشات در دوره دولت احمدی

 نژاد تدوین شده بود ولی چون شاید هیچ الگوییالبته متن اولیه الیحه در دولت احمدی. علیه زنان را تدوین کردند متن اولیه الیحه منع خشونت 91و آذر 

برخی از کارشناسان جریان انقالب انتقاد نسبت  91بنابراین در آذر .المللی بودبرای تدوین چنین قوانینی نبود، خیلی محتوای آن برگرفته از اسناد بین

یحه ولی دولت تغییر کرد و این ال. به عنوان خشونت اقتصادی مطرح کرده بودند... مثال موضوعاتی مانند نفقه، ارث زن و . ه انتقاد کردندبه متن الیح

 .های دولت باقی ماند تا دولت یازدهم آن را دوباره مطرح کرددر کمیسیون

هاست و با یک تر از این حرفگفته که مسئله خشونت در کشورما خیلی جدیخانم موالوردی پس از انتصاب در حوزه معاونت امور زنان و خانواده 

او این الیحه را کامال کنار گذاشت و به دنبال مرجع ملی خشونت . ما باید یک مرجع ملی خشونت ایجاد کنیم. قانون نمی توان مسئله خشونت را حل کرد

 .بود

 درصد زنان در ایران 66ادعایی درباره خشونت علیه 

. گیرنددرصد زنان مورد خشونت قرار می 66ه مهم این که در دوره اصالحات یک پیمایش انجام شده بود و براساس نتایج این پیمایش در ایران نکت
 .گیرندیعنی زنان در ایران دو برابر جامعه جهانی مورد خشونت قرار می. درصد است 33در صورتی که عدد جهانی متوسط 

 ه منع خشونت علیه زناننکته مهم درباره الیح 2

برنامه پنجم توسعه بحث امنیت  227دوم این که در ماده . اول این که این الیحه به قانون تبدیل شود. کنیمنکته مهم درباره این الیحه را دنبال می 2

البته این الیحه جنبه های کیفری هم دارد و  .شوددنبال می 227نامه اجرایی ماده های اجتماعی این الیحه با ایینجنبه. اجتماعی زنان مطرح شده است

هللا این موضوع به قوه قضائیه در دوره آیت. بنابراین از قوه قضائیه در این باره نظرخواهی کرده است. دولت مکلف بود که در باره آن الیحه ارائه کند

معاونت فرهنگی قوه یعنی آقای صادقی پیگیر این الیحه بود . ل کردتر به قم ارساقوه قضائیه هم آن را برای بررسی دقیق. آملی الریجانی  ارجاع شد

ه هللا رئیسی به سمت رئیس قوه قضائیهللا آملی الریجانی به پایان رسید و آیتاما دوره آیت. و درصدد کسب نظر از جامعه فضالیی و علمایی قم بود

د کننجالب این که خانم موالوردی و خانم ابتکار االن نسبت به این الیحه حمله می. خانم موالوردی هم جای خود را به  خانم ابتکار داد.  منصوب شد

 .سالی که مسئولیت داشتید هیچ کاری نکردید 4کند؟ در حالی که باید به آن ها گفته شود شما که خود در این که چرا مجلس کاری نمی

 آیت هللا رئیسی در قوه قضائیه به وعده خود عمل کرد

الیحه را  98وی در اسفندماه بر مسند قوه قضائیه قرار گرفت و در شهریور ماه . کنمیسی قول داده بود که من سریعا این الیحه را جمع میهللا رئآیت

 خانم رومینا اشرفی از سوی پدرش 99اما در خرداد . ها در دست بحث و بررسی قرار داده بوددولت هم این موضوع را کمیسیون. به دولت ارائه کرد

با قید  99جامعه خیلی ملتهب شد و آقای روحانی دستور داد که این الیحه بدون نوبت سریع بررسی شود و نهایت امر بهمن . با داس به قتل رسید

 .فوریت برای مجلس ارائه شد



 الیحه دولت و طرح مجلس درباره منع خشونت علیه زنان تفاوت زیادی نداشت

ی این موضوع در قوه قضائیه، برخی از نمایندگان مجلس درصدد ارائه طرحی در این باره بودند آقای پژمانفر البته گفتنی است که در جریان بررس

به عبارتی یک طرح در این باره در مجلس ارائه شد و دولت آقای روحانی هم الیحه ای را در این باره به . طرحی را در این باره در مجلس ثبت کرد

 .درصد اختالف وجود داشت 10ن طرح و این الیحه خیلی تفاوت فاحشی وجود نداشت، شاید البته میان ای. مجلس فرستاد

 شانتاژآفرینی های دولت روحانی علیه مجلس

دولت از همان روزی که این الیحه را به مجلس ارائه داد، . بود 1400وقتی الیحه از سوی دولت روحانی به مجلس ارائه شد، مجلس درگیر بودجه 

این ها اراده بررسی ندارند . این که ما این الیحه را با قید فوریت به مجلس ارسال کرده ایم، مجلس را متهم کرد که آن ها قصد بررسی ندارندبا ادعای 

ئین بعد از این که بحث بودجه تمام شد، طبق آ!سال در دست دولت روحانی بود 7در حالی که این الیحه . و به نوعی به مجلس فشار وارد می کردند

نامه مجلس باید در صحن مجلس رای بیاورد و وقتی که رای آورد طبق ایین. نامه باید فوریت یک الیحه در صحن مجلس هم رای الزم را کسب کند

 .این الیحه به کمیسیون اجتماعی سپرده شد 1400از اردیبهشت . اتفاقا مجلس رای خوبی به فوریت این الیحه داد. فوریتش مد نظر است

 دولت روحانی در ارائه سند پشتیبانی الیحه منع خشونت علیه زنان تعلل

یبان انگاری شود ما گفتیم که این یک سند پشتمثال نوشته باید برای فالن موضوع جرم. الیحه منع خشونت علیه زنان نیازمند یک سند پشتیبان است

دولت روحانی پس از پیگیری های فراوان مجلس . ر اساس آن تنظیم شده استباالخره هر طرحی هر الیحه ای یک سند مطالعاتی دارد که ب. خواهدمی

 .چندین موارد پژوهشی ارائه کرد و گفت که این سند پشتیبانی الیحه است

 مطالعه اسناد باالدستی، قوانین کشور و اسناد بین المللی برای تقویت الیحه

المللی مورد های اجتماعی در اسناد بیند باالدستی، در قوانین فعلی کشور، در پژوهشمرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی هم الیحه را در اسنا

 .دولت جدید اعالم کرد که من شاید بخواهم این الیحه را استرداد کنم. دولت آیت هللا رئیسی مستقر شد. این کار چند ماهی طول کشید. مطالعه قرار داد
دولت . از مجلس درخواست استرداد لوایح را داشته باشد -که در صحن مجلس قرائت می شود –رسمی البته در این باره دولت باید طی نامه ای 

دولت انتظار داشت که مجلس این الیحه را . الیحه را مطرح کرده است اما باید شفاف اعالم کند که این الیحه را هم می خواهد 30درخواست استرداد 

خواهید استرداد اگر هم نمی. مجلس به دولت اعالم کرده که به طور شفاف استرداد این الیحه را درخواست کنیداما .الیحه قرار دهد 30در البه الی آن 

دولت هم  از این که در فضای افکار عمومی آسیب . باالخره دولت و مجلس انقالبی هستند و با یکدیگر تعامل می کنند. کنید با مجلس همکاری کنید

هم از این  .به عنوان کسی که این الیحه را  قوه قضائیه به نتیجه رسانده بود. ها از بحث الیحه گفته بودرئیسی در مناظره ببیند نگران بود، چون آقای

اما در این میان، اتفاق دیگری در .مسئله نگران بود هم در واقع نگران بود که این الیحه باالخره یک سویه هایی داشته باشد که مورد نظرشان نباشد

این . دولت اعالم کرد که این الیحه در مجلس بماند. مردی در اهواز سر همسر خود را برید و در میدان شهر چرخاند. فکار عمومی روی دادفضای ا

همه کارشناسان مربوطه و نمایندگان . صورت گرفت 1401به هر حال یک جمع بندی از مواد این الیحه در خرداد . هم بحثی بین دولت و مجلس بود 

و  چون مهمترین مسئله. نگاه و رویکرد کمیسیون اجتماعی مجلس به موضوع خشونت علیه زنان، حل مسئله بود. اه ها به مجلس دعوت شدنددستگ

نه وازبه عبارتی یک م. ای باشد که به خانواده آسیبی نرساندنگرانی که وجود دارد این است که وقتی ما به حمایت از زن می پردازیم این باید به گونه

 .میان حق زن و حق خانواده باید اتفاق بیفتد

 تاکید رهبر انقالب به کارشناسان برای تمرکز بر مسائل ازدواج، فرزند آوری و تحکیم خانواده

نماینده  من به عنوان. یک پنجشنبه شب این دیدار انجام شد 98در مردادماه . یک نکته از دیدار کارشناسان و فعاالن حوزه خانواده با رهبری بگویم

رهبر انقالب در این دیدار درباره مسائل خانواده صحبت کردند و تاکید کردند که روی بحث ازدواج و مسئله فرزندآوری و تحکیم خانواده . مجلس نبودم

 .کندمیتواند داشته باشد به تحکیم و استحکام خانواده کمک تعبیر رهبری این بود که این آرامشی که زن در خانواده می. کار کنیم

 پیش بینی ابزارهای الزم برای عدم فروپاشی خانواده در جریان استیفای حق زن

یک  .یک پنجره واحد خدمت اجتماعی را تعریف کردیم. در جریان بررسی الیحه نظر بر این بود که رویکرد حل مسئله را یک مقداری تغییر دهیم

به  .اجتماعی، به دادگاه، به پلیس، به دفتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه مراجعه کندگیرد ممکن است به اورژانس زن که مورد خشونت قرار می

نابراین ب. ولی ما نباید فقط این را از منظر بحث کیفری ببینیم. های کیفری هم برای موارد حاد خشونت داریمما بخش.  عبارتی چندین ورودی دارد

باید ما مسئله . برای یک جاهایی الزم باشد خانواده بیاید خدمات اجتماعی بگیرد. آن پنجره واحد باشدخانم به هر کدام از این مراجع مراجعه کرد 

های حدزدایی را براساس این رویکرد را در الیحه قرار دادیم و سیاست. خانواده را حل کنیم نه این که طرف زن بایستیم و خانواده را متالشی کنیم

نهایتا تمام ابزارهای الزم را پیش بینی کردیم تا جایی که ممکن است شائبه این را داشته باشد که استیفای . قرار دادیمهای برنامه هفتم مدنظر سیاست

 .حق زن به خانواده او آسیب بزند، این اتفاق نیفتد

 

برای  یم گیری می شود تا مصوبه نهایی رابنابراین هفته گذشته اصالحات نهایی انجام شده و یکشنبه هفته آینده در کمیسیون اجتماعی درباره آن تصم

 .صحن مجلس بگیریم

 جایگزینی واژه آسیب به جای واژه خشونت در الیحه



ه جای آن ب. المللی است این واژه را حذف کنیدبه ما گفتند که واژه خشونت یک تم بین! نکته دیگر این که در این الیحه واژه خشونت را حذف کردیم

شاید در مجلس هم مورد نقد قرار گیرد که این ها حتی جسارت استفاده . ای مورد نقد قرار بگیردشاید در فضای رسانه. شده استواژه آسیب انتخاب 

 .از واژه خشونت را نداشتند و آن را حذف کردند

 بررسی دقیق این الیحه با حضور قضات و مدیران بهزیستی سراسر کشور

مثال در جلسه ای با قضات و با مدیران بهزیستی سراسر کشور ماده . ان در سکوت رسانه ای فعالیت کرده ایمدر جریان بررسی این الیحه در حد امک

 .به ماده این الیحه مورد بررسی قرار گرفت

 رای مجلس برای تصویب الیحه منع خشونت علیه زنان غیر قابل پیش بینی است

نت عدم تصویب الیحه منع خشو .ن نظر داد چون صحن مجلس غیر قابل پیش بینی استالبته درباره تصویب با تصویب آن در صحن مجلس نمی توا

 علیه زنان برای نظام هزینه می سازد

در حال حاضر هم خانم ها . اگر الیحه منع خشونت علیه زنان به صحن مجلس ارائه شود اما مصوب نشود هزینه سنگینی را برای نظام ایجاد می کند

مثال روزنامه اطالعات به نقل آن ها نوشته که مجلس به حقوق شهروندان در . برای تصویب این الیحه به مجلس فشار می آورندموالوردی و ابتکار 

 .مقابل حقوق سگ و گربه کم توجه است

 بهترین زمان ممکن برای تصویب الیحه منع خشونت علیه زنان فراهم شده است

بی زیرا توپ در میدان جریان انقال. بی خروجی مناسبی درباره الیحه منع خشونت علیه زنان داشته باشددولت آیت هللا رئیسی باید از این مجلس انقال

البته  .بهترین کار این است که مجلس و دولت این موضوع را جمع بندی کنند.در این باره گفت وگوهایی با آقایان اعرافی و کدخدایی داشته ایم.است

 .به نظر من جبهه انقالب درباره این موضوعات هوشمندانه عمل نمی کند. در برابر این الیحه مقاومت نشان دهند ممکن است که برخی از نمایندگان
زیرا رئیس مجلس، کمیسیون و فراکسیون زنان این عقالنیت را دارند که باید این اقدام . اتفاقا جای بعضی از این طرح ها همین سازه انقالبی است

 .ختالف نظرهای جزئی باهم داشته باشیم ولی اختالف نظرها باهمدیگر ماهوی نیستالبته شاید . صورت گیرد

 مدل های مختلفی برای جریان سازی درباره الیحه منع خشونت علیه زنان طراحی شود

رسانه های انقالبی هم . ه باشدممکن است نظر او آذرماه یا دی ما. درباره زمان ارائه الیحه منع خشونت علیه زنان باید با اقای قالیباف هماهنگ کنیم

. یک مدل روایت دست اول مجلس است. مدل برای اطالع رسانی فراهم کنیم 2باید . باید مجلس را در زمینه جریان سازی درباره این الیحه کمک کنند
 .  مدل دوم هم این که برای احتمال حمله رسانه ای به این الیحه تولید محتوای مناسبی داشته باشیم

 از انتقادات درباره الیحه منع خشونت علیه ایران استقبال می کند مجلس

 .البته مجلس و نمایندگان از انتقادات درباره الیحه منع خشونت علیه ایران استقبال می کنند

 برخی از مباحث کیفری در الیحه با سیاست های حبس زدایی تعارض دارد

مباحث  جنس. ن که بسیاری از مباحث کیفری در این الیحه با سیاست های حبس زدایی تعارض داردمهمترین بحثی که درباره این الیحه مطرح شده ای

 .امیدواریم که در این مباحث درگیری زیادی شکل نگیرد. خیلی بحث شرعی نیست

 نگرانی درباره سواستفاده جریان رقیب از الیحه منع خشونت علیه زنان

جریان رقیب هم می تواند مزاحمت . جام داده ایم، مردم بگویند که مجلس هیچ کاری برای ما انجام نداده استنگران این هستیم که پس از آن چه که ان

 .هایی ایجاد کند

 پایان اظهارات خانم دکتر قاسمپور

  

 من فارس

 چه می گویند؟« فارس من»مردم در 

، منعکس کننده بخش قابل (های کشورو البته مجموعه رسانه)فارس  به عنوان یکی از مهمترین نقاط اتصال مردم با خبرگزاری« فارس من»سامانه 

شود و یا به اندازه و شکل مورد نیاز ها دیده نمیهایی که بسیاری از مواقع اصال در رسانههای ذهنی و روزمره مردم است؛ دغدغهتوجهی از دغدغه

شود، چندان مورد توجه ها پررنگ میاز موضوعاتی که گاهی در رسانهذکر این توضیح ضروری است که بسیاری . شودمردم به آن پرداخته نمی

ن در ای. عنوان یک دغدغه مهم باید به آن توجه شودهای مردم الزاما جنبه کارشناسی ندارد ولی بهمردم نیست و در نقطه مقابل، بسیاری از درخواست

 سفیر.پردازیماخیر می های ثبت شده در یک هفتهبخش، به بررسی تعدادی از مهمترین پویش

 های پرتکرارپویش



توجه به وضعیت فضای مجازی . هاستهای این هفته، همچنان متاثر از اغتشاشات و عموما متمرکز بر مجازات عامالن و مشوقان این خرابکاریپویش

این محدودیت، میزان مراجعه مخاطبان به  .های موجود در اینترنت باعث اعتراض کاربران شده استمورد توجه مخاطبان است و البته محدودیت

های سیاسی، ورزشی و هنری از دیگر موضوعات مورد توجه مبنای سلبریتیاظهارنظرهای بی. فارس من را نیز با کاهش جدی مواجه کرده است

 .مردم در فارس من است

 امضا 1000های باالی پویش

 الحساب معلمان مهرآفرینپرداخت فوری علی

بندی توسط ریاست محترم مجلس شورای اسالمی برای ریاست محترم جمهوری ارسال شده است، چرا تا امروز مجدد آیین نامه رتبه دستور اصالح

 .بندی معلمان مهرآفرین انجام نداده استالحساب رتبهوزارت آموزش و پروش هیچ اقدامی برای پرداخت علی

 برخورد جدی و هوشمندانه با کشف حجاب در مأل عام

با توجه به اغتشاشات اخیر صورت گرفته که هدف اصلی آن اشاعه فرهنگ ضد ایرانی و اسالمی است که در پی آن شیوع بدحجابی و خصوصا 

ساز مفاسد اجتماعی و نزول مقام واالی زن و شکستن قبح بی بند و باری می باشد نسبت به اجرای قانون عفاف و حجاب برداشتن روسری که زمینه

 .شتری ورزیده و سرعت عمل را در دستور کار قرار دهند چرا که ایران ما ایران اسالمی استاهتمام بی

 شریف برخورد شود با مخالن امنیت و آموزش دانشگاه

کنانه هنجارشکنند، شعارهای افرادی دانشگاه را به حاشیه می کشانند و تحت عنوان اعتصاب، با توهین و زور، سایرین را از حضور در کالس نهی می

 زنندسر داده و اموال دانشگاه را آسیب می

 پرداز بیگانه پیگیری شودهای دروغشکایت مردم اردبیل از رسانه

الملل قوه قضاییه، دادستانی کل و وزارت مطابق خواست نماینده ولی فقیه در استان اردبیل و امام جمعه اردبیل، از طرف اهالی اردبیل از واحد بین

های بیگانه در خصوص فوت زنی برخی رسانهپردازی و اتهامخواهیم که شکایت رسمی مردم اردبیل در خصوص دروغجه مصراً میامور خار

 .های کشورهای خود این رسانه ها مطرح کرده و پیگیری کننددختری در اردبیل را در دادگاه

 های مهمپویش

 شود؟آمیز صادر نمیچرا مجوز تجمعات مسالمت

گری کنند بیان شده اما عمال اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و تا های اخیر اینکه اعتراض حق ملت است و باید مردم از مسئولین مطالبهلدر سا

 .به حال مجوز برگزاری هیچ تجمعاتی برای بیان آزادانه مشکالت و مطالبات بحق مردم داده نشده است

 ها پیگیری شودکمبود سرم در داروخانه

ها سرم کمیاب شده است، لطفاً پیگیری کنید آخر این چه وضعیتی است که یک سرم معمولی به سختی در اختیار حدود یکی، دو ماهی است در داروخانه

 .بیماران قرار می گیرد

 دهند؟های پرجمعیت خانه اجاره نمیچرا به خانواده

از مسئوالن درخواست داریم تا به این وضع . جمعیت و دارای فرزند زیاد امتناع می کنندهای پرها از اجاره دادن ملک به خانوادهاکثر صاحبخانه

 .رسیدگی کنند و با این کار در عمل از خانواده های پرجمعیت و از فرزندآوری حمایت کنند

 ها برای ضمانت وام فرزندآوری بررسی شودگیری بانکسخت

الحسنه مهر ایران عالوه بر چک خودم و گواهی کسری حقوق ضامن، درخواست ده و مدیر بانک قرضبرای وام فرزندآوری بعد از چهار ماه نوبتم ش

چرا قوانینی مختلف توسط مدیران در هر شعبه وضع . میلیون تومان 40کند آن هم برای وام بنده را رد کرده و دو ضامن کارمند و چک را طلب می

 شودمی

 دمعابر ناهموار برای معلولین هموار شو

ین لاز دانشجوهای ترم باالی عمران و شهرسازی دعوت کنید لیستی از مراکز معیوب برای معلوالن تهیه و در مرحله بعد توسط دولت محترم و مسئو

 .مربوطه رفع عیب شود

 ها چیست؟ماجرای نایاب شدن شیرخشک رژیمی در داروخانه

 .هایی که الرژی به پروتئین شیر گاو دارند باید از این شیر خشک مصرف کنندهبچ. چند وقتی است شیرخشک رژیمی کومیداژن نایاب شده است

 رسیدگی به عدم برگزاری آزمون عادی مشاوران قوه قضابیه



 اچه لزومی به برگزاری آزمون فوق العاده بود، وقتی قرار نبود آزمون طبق روال هر ساله برگزار شود؟مگر در بندهای طرح تسهیل کسب و کاره

 اید که اگر آزمون طبق روال هر ساله برگزار نشود وزیر دادگستری و قوه قضاییه مجری برگزاری آزمون خواهند بود؟نیاورده

 پویش اقامه نماز باران در سراسر کشور

وایات قطعا دعا، توسل، با توجه به کاهش باران در سراسر کشور و اینکه یکی از عوامل کاهش باران گسترش گناه در جامعه است، بنابر آیات و ر

 .توبه و نماز باران تأثیر دارد

 ویزیت اضافه پزشکان، رنج مضاعف یک بیمار

کند و وقتی بیمار جواب آزمایش کند و پزشک بعد از مالحظه اولیه از بیمار درخواست آزمایش میبسیاری اوقات یک بیمار به متخصصی مراجعه می

 وه بر ویزیت اولیه، یکبار دیگر هم جهت نشان دادن جواب آزمایش ویزیت کامل بپردازدبرد، موظف است عالرا نزد همان پزشک می

 دوپا و هیدراالزین برای زنان بارداراقدام جهت تأمین قرص متیل

وهای جایگزین عمدتا دار. ها موجود نمی باشدهای باردار از جمله متیل دوپا و هیدراالزین در داروخانههای مناسب برای فشار خون باالی خانمقرص

 .با عوارض جدی بر روی مادر و جنین همراه هستند

 آور محجبهتقدیر از بانوان مدال

 .آوران با حجاب دو برابر حد معمول تقدیر و تشکر مادی و معنوی به عمل آیدجهت تشویق بانوان به حجاب، از مدال

 درخواست ساخت سرود و انیمیشن حجاب در تلویزیون

 .رسدهای سراسری ضروری به نظر میپویانمایی و پخش سرود در مورد حجاب در شبکهتولید 

 شناسایی و برخورد با لیدرها و محرکین اغتشاشات شبانه

 .ندرو آنها هستها حاضر شده و با صدای بلند شروع به فحاشی کرده و برخی از ساکنان نیز دنبالهشب برخی افراد در کوچه ۱۱تا  ۹یک ماهی است که 

 برای لیدرهای اغتشاشگران خارج از کشور اعالم جرم شود

است، و حتی زندگی را برای اکثریت مردم اعم از دانشجویان و دانش آموزان و نظر به اینکه اغتشاشات برنامه ریزی شده اخیر هزینه فراوانی داشته

اموال لیدرهای اغتشاشات خارج نشین زمینه را برای پاسخگویی آنها  کسبه و فعاالن فضای مجازی مشکل کرده است، عاجزانه استدعا دارم با توقیف

 .فراهم شود

 دهندگان اخبار دروغ مورد پیگرد قانونی قرار گیرنداشاعه

خص ان شبا توجه به نقش موثر و پیدای افراد هنرمند و ورزشکار و حتی سیاسیونی که با سرمایه مادی و معنوی این نظام و مردم این مملکت به عنوا

 مشهور شده اند در تهییج و ترغیب ناصواب جوانان و نوجوانان در وقایع اخیر که باعث خسارات مادی و معنوی فروان در کشور و مخدوش نمودن

به  ها و تحریک افرادوجهه ایران اسالمی در جامعه جهانی شدند از مراجع ذی صالح درخواست داریم تا عالوه بر برخورد قاطع با خالف واقع گویی

ه و خردانشورش و ایجاد آشوب در جامعه، مانند بسیاری از کشورهای دیگر با تبیین و تعیین مقررات متقن و محکم از تکرار چنین تحرکات بی

 .بر نمایند زا جلوگیری نموده و به اصطالح اشاعه چنین شایعات دروغ را هزینهآشوب

 ها از سطح شهر تهران جمع شودبیلبوردهای سلبریتی

 .آوری شوندهای مترو تهران جمعها از سطح شهر و ایستگاهدرخواست داریم عکسهای تبلیغاتی سلبریتی

 های دانشگاه گرفته شودجلوی مختلط شدن سلف

ش شکنی تالنونآلود ماهی گرفته و با هنجارشکنی و قاها سعی کردند از آب گلای در بعضی از دانشگاههای اخیر در کشور، عدهبا توجه به نام آرامی

 .ها را مختلط کنندهای غذاخوری دانشگاهکردند تا سلف

 مقابله با ترک فعل مسئوالن به کجا رسید؟

ور، چه های کششود همین نابسامانیتا زمانی که مسئوالن به خاطر ترک فعل محاکمه و مجازات نشوند و به پستهای باالتر ارتقا پیدا کنند نتیجه می

 به وضعیت نامطلوب مدیران ناکارآمد است؟کسی مسئول رسیدگی 

 درخواست کاهش قیمت کاغذ

 های محصوالت فرهنگی با مشکل مواجه شده انددر پی افزایش قیمت کاغذ، انتشارات و فروشگاه

 قیمت افسار گسیخته روغن خودرو کنترل شود



 .چار افسار گسیختگی شده استچند سال است قیمت روغن خودرو عالوه بر گرانی و وجود محصوالت تقلبی بسیار د

 ایجاد سامانه نظارت بر قیمت خرید و فروش خودرو و مسکن

های مصوب برای نظارت بر بازار خودرو و مسکن، جلوگیری از های جداگانه برای ثبت نظارت بر قیمت خودرو و مسکن، ایجاد قیمتایجاد سامانه

خودرو و امالک، ثبت تمامی معامالت خرید و فروش خودرو و مسکن در سامانه، ایجاد جریمه داران و صاحبان های خودسرانه توسط بنگاهایجاد قیمت

 .و مجازات برای طرفین معامالت باالتر از قیمت مصوب را خواستاریم

 ای بر کاهش قیمت مسکن نیست؟چرا عزم و اراده

، ساماندهی و (چه خالی و چه دارای مستأجر)ایی بیش از سه ملک های جدید مثل مالیات بر دارهای موجود و تصویب قانونبا اجرای صحیح قانون

لوی ج... ، ثبت سقف قیمت بر اساس منطقه و هزینه ساخت رسمی سازنده و (نه فقط خود بنگاه بلکه کارکنان آن)دار کردن مشاوران امالک شناسنامه

 گرانی افسارگسیخته قیمت مسکن را بگیرید

 هامارستانحفظ کرامت و رسیدگی بهتر در بی

دستیاران  ها بطور کامل به دانشجویان وضمنا نباید بیمارستان.  کند اگر آشنایی نداشته باشد سرگردان می شودوقتی یک بیمار به بیمارستان مراجعه می

 .پزشکی سپرده شود و متخصص باید در بیمارستان حضور داشته و جوابگو باشد

 ون با حضور استاد صبوحیهای قرآنی در تلویزیضرورت تولید برنامه

باشد ما خواستار دعوت از در شرایطی که جای مباحث تدبری قرآن در صدا و سیما بسیار خالی است و جامعه تشنه قرائتی شیوا و لطیف از قرآن می

 .استاد صبوحی در شبکه های مختلف تلویزیون هستیم

 توجه جدی صداوسیما به تولید سریالهای طنز جدید

جامعه نیاز شدید به شادی و نشاط دارد که این مهم قسمتی از آن توسط .تر شده استیر ساخت سریالهای طنز قوی و جدید کمرنگدر سالهای اخ

 .صداوسیما با ساخت سریالهای طنز جدید و قوی محقق خواهد شد

 را بسازد 3صدا و سیما سریال گاندو 

همچنین خواستار این هستیم که محتوای سریال . کشورهای همسایه نیز به نمایش گذاشته شود در این سریال از بازیگران مشهور و نامدار استفاده و در

 .برگرفته از اتفاقات روز کشورهای همسایه نیز باشد و به نمایش چند قسمت خالصه نشود

 شان منتشر شودلیستی از اموال مسئوالن و خانواده

مقام و لباس در ثروت اندوزی مسئوالن انقالبی؛ الزم است اموال و دارایی آنها و همسران  برای روشن شدن اذهان عمومی در جهت عدم تاثیر پست و

 .و فرزندانشان نسبت به قبل از انقالب سنجیده شود و مانند همه کشورهای دنیا در دید عموم قرار گیرد

 طرح گشت ارشاد مسئولین به کجا رسید؟

 .جا رسیدلطفاً پیگیری کنید طرح گشت ارشاد مسئولین به ک

 

 های مترو به نام شهدای مدافع امنیت نامگذاری شودیکی از ایستگاه

ین همچن.  های مترو همچون شهدای سالمت، بنام شهدای امنیت نام گذاری شود تا نام و یادشان گرامی نگه داشته شودشود یکی از ایستگاهپیشنهاد می

 اییدهای مترو نصب نمهای شهدای امنیت را در ایستگاهعکس

 درخواست برگشت حامد زمانی به حوزه موسیقی

خالء آثار این خواننده این روزها بیشتر حس میشود و ما خواستار بازگشت . ما مخاطبان انقالبی خواستار بازگشت حامد زمانی به حوزه موسیقی هستیم

 .او و شنیدن آثار جدیدش هستیم

 

 ها خبرگزاری سایر با فارس مخاطبان ای مقایسه گزارش

 

ایرنا و باشگاه خبرنگاران جوان(-مهر-گزارش مقایسه سایت خبرگزاری فارس با )تسنیم  



. این گزارش تهیه شده است  similarweb.comتوسط سایت  1401مهر  30این گزارش در 

 روز گذشته است . 28مربوط به 

 

 

س در ایران در عکس فوق رتبه های کشوری و جهانی فارس با رقبا را نشان میدهد.رتبه فار

 است و نسبت به بقیه باالتر است. 13

 

 

میزان ترافیک سایت 
 28فاصله فارس در 

که روز گذشته 
خبرگزاری فارس 
دارای بیشترین 
ترافیک بوده است. 
عددها به ملیون 

ملیون 54است فارس 
 بازدید

 
 



میزان 
بازدیدها بر 
اساس 
کامپیوتر 
دسکتاپ یا 
 موبایل

 
فارس تقریبا 

درصد از 5
دسکتاپ 

بازدید داشته  
درصد 94و 

بازدید 
کنندگان با 
موبایل بوده 
 اند.

 
بیشترین 
بازدید از 
موبایل مربوط 
 فارس است.

 
کمترین بازدید 
دسکتاپ نیز 
مربوط به 
 فارس است.

 

 

 

 

 

( بازدید Daily avg. visitsروز گذشته دارای باالترین ) 28در جدول فوق خبرگزاری فارس در 

 روزانه است .

  



( مربوط به باشگاه خبرنگاران جوان visit durationاما بیشترین زمان ماندگاری کاربران )

 است .

( در خبرگزاری فارس از بقیه کمتر bounce rateخوشبختانه شاخص پرش و یا خروج از سایت )

درصد از بقیه کمتر است .و 51.26است و این امتیاز خوبی برای خبرگزاری فارس است عدد 

 به بقیه سایتها بهتر است. نسبت

 

 

 

 

در نمودار فوق آمار بازدید ماهانه را نشان میدهد  که خوشبختانه سایت فارس نسبت به بقیه 

 ملیون بازدید برای فارس ثبت شده است. 54رقبا بازدید باالتری داشته است . 

 

 



 

 

 تفکیک نشان میدهداما در نمودار فوق که بسیار مهم است اینجا ورودیهای سایتها را به 

 

( باالترین عدد مربوط به فارس است یعنی اکثر کاربران با نوشتن directورودی مستقیم )-1

 نام خبرگزاری فارس مستقیم وارد سایت فارس شده اند.

 

 (emailورودی ایمیل )-2

 ( ورودي و لینک از دیگر سایتهاreferralsورودی ارجاعی )-3

 (socialورودی شبکه های اجتماعی)-3

یعنی ورودی از طریق جستجوهای  (organic searchورودی جستجوهای ارگانیک )-4

کاربران در گوگل است که متاسفانه اینجا خبرگزاری فارس دارای کمترین ورودی از 

طریق جستجوها در گوگل است .اما خبرگزاری ایرنا دارای باالترین ورودی از 

 جستجوهای گوگل است.

 

 



 

 میزان بازدید از شبکه های اجتماعی را نشان می دهدگزارش فوق 

 بیشترین بازدید اینستگرام مربوط به فارس است .اینستگرام : -1

 بیشترین بازدید مربوط به باشگاه خبرنگاران جوان است. توییتر: -2

 فارس  یوتیوب : -3

 بیشترین ارجاع به مهرواتس اب:-4

 فارس و تسنیم نزدیک به همفیس بوک:-5

 بیشترین ارجاع به  مهر است.دیگر شبکه های اجتماعی:-6

 

 

 

 

 گزارش مقایسه سایت خبرگزاری فارس با )همشهری آنالین و خبرآنالین(

این گزارش  .تهیه شده است  similarweb.comتوسط سایت  1401مهر  30این گزارش در 

 روز گذشته است . 28مربوط به 

 



 

در عکس فوق رتبه های کشوری و جهانی فارس با رقبا را نشان میدهد.رتبه فارس در ایران 

 ایران است. 25و همشهری رتبه  12است و نسبت به بقیه باالتر است. خبر آنالین رتبه  13

 

 

میزان ترافیک سایت 
 28فاصله فارس در 

که روز گذشته 
خبرگزاری فارس 
دارای بیشترین 
ترافیک بوده است. 
عددها به ملیون 

ملیون 54است فارس 
بازدید خبر آنالین 

 65دارای بازدید 
 ملیونی

 
 

میزان 
بازدیدها بر 
اساس 
کامپیوتر 
دسکتاپ یا 
 موبایل

 
فارس تقریبا 

درصد از 5
دسکتاپ 
بازدید 
داشته  و 

درصد 94
بازدید 
کنندگان با 
موبایل بوده 

 د.ان

 



 
بیشترین 
بازدید از 
موبایل 
مربوط 
همشهری 
 است.

 
کمترین 
بازدید 
دسکتاپ نیز 
مربوط به 
همشهری 
 است.

 

 

 

 

( بازدید روزانه Daily avg. visitsروز گذشته دارای باالترین ) 28در جدول فوق خبرآنالین در 

 است .

  

 است . خبرآنالینبه سایت ( مربوط visit durationاما بیشترین زمان ماندگاری کاربران )

( در خبرگزاری فارس از بقیه کمتر bounce rateخوشبختانه شاخص پرش و یا خروج از سایت )

درصد از بقیه کمتر است .و 51.26است و این امتیاز خوبی برای خبرگزاری فارس است عدد 

 نسبت به بقیه سایتها بهتر است.

 

 



 

 

نشان میدهد  که خبر آنالین دارای بازدید بیشتری است و در نمودار فوق آمار بازدید ماهانه را 

 ملیون بازدید ماهانه است. 54ملیون بازدید در مقابل فارس دارای  65ماهانه 

 

 

 

 

 اما در نمودار فوق که بسیار مهم است اینجا ورودیهای سایتها را به تفکیک نشان میدهد

 

فارس است یعنی اکثر کاربران با نوشتن ( باالترین عدد مربوط به directورودی مستقیم )-1

 نام خبرگزاری فارس مستقیم وارد سایت فارس شده اند.



 

 (emailورودی ایمیل )-2

 ( ورودي و لینک از دیگر سایتهاreferralsورودی ارجاعی )-3

 (socialورودی شبکه های اجتماعی)-3

ق جستجوهای یعنی ورودی از طری (organic searchورودی جستجوهای ارگانیک )-4

کاربران در گوگل است که متاسفانه اینجا خبرگزاری فارس دارای کمترین ورودی از 

طریق جستجوها در گوگل است .اما  همشهری آنالین دارای بیشترین ورودی گوگل 

 است.

 

 

 

 گزارش فوق میزان بازدید از شبکه های اجتماعی را نشان می دهد

 اینستگرام مربوط به فارس است .بیشترین بازدید اینستگرام : -1

 بیشترین بازدید مربوط به فارس است. توییتر: -2

 خبرآنالین  یوتیوب : -3

 بیشترین ارجاع به فارسواتس اب:-4

 بیتشرین ارجاع به فارسفیس بوک:-5

 بیشترین ارجاع به  همشهری است.دیگر شبکه های اجتماعی:-6

 

 

 

مشرق و -خبرگزاری صدا و سیما -ایسنا-ابناکگزارش مقایسه سایت خبرگزاری فارس با )ت

   ایسنا(



این گزارش  .تهیه شده است  similarweb.comتوسط سایت  1401مهر  30این گزارش در 

 روز گذشته است . 28مربوط به 

 

در عکس فوق رتبه های کشوری و جهانی فارس با رقبا را نشان میدهد.رتبه فارس در 

 است و نسبت به بقیه باالتر است.    13ایران

 

 

میزان ترافیک سایت 
 28فاصله فارس در 

که روز گذشته 
خبرگزاری فارس 
دارای بیشترین 
ترافیک بوده است. 
عددها به ملیون 

ملیون 54است فارس 
 بازدید

 
 



میزان 
بازدیدها بر 
اساس 
کامپیوتر 
دسکتاپ یا 
 موبایل

 
فارس 
تقریبا 

درصد از 5
دسکتاپ 
بازدید 
داشته  و 

درصد 94
بازدید 
کنندگان با 
موبایل بوده 
 اند.

 
بیشترین 
بازدید از 
موبایل 
مربوط 
فارس 
 است.

 
کمترین 
بازدید 
دسکتاپ نیز 
مربوط به 
فارس 
 است.

 

 

 

 

 



( بازدید روزانه Daily avg. visitsروز گذشته دارای باالترین ) 28در جدول فوق خبرگزاری فارس در 

 است .

  

( مربوط به سایت خبرگزاری مشرق visit durationاما بیشترین زمان ماندگاری کاربران )

 است .

خبرگزاری فارس از بقیه کمتر  ( درbounce rateخوشبختانه شاخص پرش و یا خروج از سایت )

در صد از بقیه کمتر است .و 51.26است و این امتیاز خوبی برای خبرگزاری فارس است عدد 

 نسبت به بقیه سایتها بهتر است.

 

 

 

 

در نمودار فوق آمار بازدید ماهانه را نشان میدهد  که خوشبختانه سایت فارس نسبت به بقیه 

 ملیون بازدید ماهانه54جهش تا    رقبا بازدید باالتری داشته است

 

 



 

 

 اما در نمودار فوق که بسیار مهم است اینجا ورودیهای سایتها را به تفکیک نشان میدهد

 

 گزاری فارس استخبر( باالترین عدد مربوط به directورودی مستقیم )-1

 

 (emailورودی ایمیل )-2

 سایتها( ورودي و لینک از دیگر referralsورودی ارجاعی )-3

 (socialورودی شبکه های اجتماعی)-3

یعنی ورودی از طریق جستجوهای  (organic searchورودی جستجوهای ارگانیک )-4

کاربران در گوگل است اما ایسنا دارای باالترین ورودی از جستجوهای گوگل است. و 

 در مرتبه دوم صدا و سیما است

 

 

 



 

 اجتماعی را نشان می دهدگزارش فوق میزان بازدید از شبکه های 

 بیشترین بازدید اینستگرام مربوط به صدا و سیما  است .اینستگرام : -1

 فارس بیشتر  از بقیه  خبرگزاریها از توییتر بازدید داشتهتوییتر: -2
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 اجتماعی های شبکه در ترندها

اجتماعی توییتر و تلگرام در های اجتماعی است. این گزارش شامل موضوعات مهم در شبکهگزارش پیش رو، بررسی موضوعات ترند شبکه

 شبکه اجتماعی است.

 تماعیهای اجبخش اول: موضوعات ترند در شبکه
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 های تلگرامی تاکید داشتند:روهها در کانال و گرسانهاسرا پناهی، ابرموجودیت کلمه با توجه به 

های معاند ضمن اشاره به اینکه او دانش آموز مدرسه شاهد اردبیل بوده است، مرگ او را به حواشی این برخی رسانه

ر د مدرسه مرتبط کردند که همین اطالع رسانی ها سبب شد افرادی چون علی دایی هم واکنش اعتراضی داشته باشند.

ومی که به تازگی فوت کرده است، دارای مشکالت خانوادگی بوده و واقعیت این است که او این دختر خانصورتی که 

اصالً دانش آموز مدرسه شاهد اردبیل نبود. اصالً مدرسه شاهد اردبیل که در رسانه ها ذکر می شود مرتبط به متوسطه دوم 

حومه عوامل ضدانقالب و خودفروخته  تروریستی است، ولی اسرا پناهی دانش آموز متوسطه اول بود. از این رو، با فوت مر

فرصت را مغتنم شمرده و با بهانه خونخواهی این این دختر، عناصر خود را به خیابان ها سرازیر کردند. این در حالی است 

اعالم کرده اند که این اغتشاش ها و آشوب های خیابانی هیچ ها واکنش نشان داده و  آشوب که خانواده مرحومه به این

 ارتباطی به مرگ دخترشان ندارد.

 اطالعات موجودیت علی دایی در کانال تلگرام .2

https://36072740.khabarban.com/
https://36072740.khabarban.com/
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 ؛این هفتهبا توجه به ترند علی دایی در 

از زادگاهش اردبیل دارد همین منابع دست اول و البته نامشخص موجب شده تا ادعای رسانه آقای دایی مدعی است اطالعات کاملی 

 های معاند مبنی بر مرگ دختر نوجوانی به نام اسرا پناهی در اغتشاشات را بازنشر کرده و بر این موضوع پافشاری کند.

اعضای خانواده اسرا پناهی همگی داللت بر  گزارش های متقن و اسناد پزشکی، بررسی مقامات ذی ربط و همچنین صحبت های

فوت این دختر نوجوان بر اثر ایست قلبی در پی مسمومیت دارویی دارد اما علی دایی همچنان می گوید اطالعات دست اولی از 

اردبیلی، در  آموز فوت شده، دانش«اسرا پناهی»عموی  شهر اردبیل دارد و به استناد همین اطالعاتش همه گزارش ها را رد می کند.

های برخی افراد در فضای مجازی، باعث آزردگی خانواده داغدار ها و واکنشگفت: صحبت« علی دایی»واکنش به پست اینستاگرامی 

های معاند ما شده و از عموم مردم خواهشمندیم از انتشار اخبار کذب در این خصوص خودداری کنند. طی روزهای گذشته، رسانه

 علت ضرب و شتم توسط پلیس فوت کرده است.اسرا پناهی بهاعالم کرده بودند 



دهد تنوع بیشتری از کننده مواجه هستیم که نشان میبار دیده شده است؛ اینجا نیز با اعدادی خیره هزار 15این مطالب بیش از 

 اند.های اجتماعی این موضوع را دنبال کرده و مطالب آن را فوروارد کردهکاربران شبکه
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در روزهای اخیر شاهد تالش معاندین جمهوری اسالمی ایران از رسانه های انگلیسی تا شبکه های فارسی زبان مخالف با ایران 

اما برخالف این جو سازی ها قطر محروم کنند.  2022مختلف تیم ملی ایران را از جام جهانی بودیم که بتوانند با دستاویز مسائل 

و توهین  ها و پیشنهادها، تحقیرهدف از این قبیل فضاسازی  جلسه فیفا برگزار شد و هیچ نامی حتی از ایران در این جلسه برده نشد.

 ود.های ورزشی اخراج شزنان باشد، این آمریکاست که باید از تمامی رقابتعلیه مردم ایران است. چراکه اگر قرار بر بررسی حقوق 
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ین باشد. نشاعتراض ایرانیان خارج های اخیر ضد انقالب کانون تجمع گستردهدر ادامه اتفاقات برلین قرار بود با توجه به جوسازی

اجرای یک عملیات گسترده روانی تدارک دیده و از نخستین ساعات آغاز این حرکت به اصطالح  های ایرانی معاند برای رسانه

شارکت م کار شدند. بیشتر تصاویر با هدف نشان دادن آمار باالیاعتراضی، با انتشار تصاویر ساختگی و ارائه آمارهای تخیلی دست به

داد دو نکته حائز اهمیت بود. شود اما هنگامی که دوربین چهره معترضان را از نزدیک نشان میگنندگان النگ شات نشان داده می

شمار قابل توجهی که ایرانی نبوده و احتماال برای شرکت در این تجمع اجاره شده بودند؛ و گروه دیگری که با تکان دادن پرچم 

ب چهره واقعی و انگیزه نهایی معاندین از اغتشاشات اخیر را نشان دادند. شنیده ها نیز حاکیست که گردانندگان های تجزیه طلگروه

های ها را با وعدهها و پناهندگان سایر کشورها شده و آنهای مدنی غیر ایرانی از جمله دگرباشتجمع برلین، دست به دامن گروه

 مالی به تجمع آورده بودند.

 

 های توییتر فارسیدیت پستابر موجو



 
 

 الناز رکابی،  ،شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایرانهای توییتر در هفته اخیر، موضوعات ترند  با بررسی ابرموجودیت پست

 مسائل مهم و داغ شبکه اجتماعی بوده است.از نایاک و تبریز 
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یک روز بعد از ضرب االجل خود برای آزاد کردن اغتشاشگران و ارازل و اوباش اغتشاشات اخیر، « بلک ریوارد»گروه هکری 

مهرماه با ارسال ایمیلی  ۲۹کت توسعه انرژی اتمی ایران را منتشر کرد. این گروه هکری روز جمعه از اسناد شر« گیگابایت ۵۰»

ای از آن را در صفحه تلگرام خود منتشر کرده بود که در صورت عدم آزادی به شرکت توسعه انرژی اتمی ایران که نسخه

کرد که در جریان هک سایت شرکت توسعه انرژی اتمی  ساعت، اقدام به انتشار اسنادی خواهد ۲۴اغتشاشگران و معاندین طی 

برای « برای زن، زندگی، آزادی»و با شعار « مهسا امینی»اینباکس را با هشتگ  ۳۲۴ایران به دست آورده است. این گروه هکری 

 دانلود عموم در صفحه توئیتری خود قرار داده است.

 توییتر فارسیاتمی ایران  شرکت تولید و توسعه انرژی تحلیل عواطف موجودیت  6-2
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ه های معاند بورود به تهران و اظهارنظرهایی که او در سئول و پس از بازگشت به ایران داشته، رسانههای خانم رکابی پس از فارغ از مصاحبه

ر نخستین برداری سیاسی کنند. دهای متفاوت نمودند تا بتوانند از حواشی ایجاد شده در سئول بهرههای پیشین شروع به سناریوسازیسبک روش

خانم رکابی صورت گرفت و آشکارا برای این اقدام از او دعوت شد، اما انتشار استوری خانم رکابی در های زیادی برای پناهندگی اقدام؛ تالش

ای به ترک وطن ندارد. شکست پروژه پناهندگی، معاندین را مجبور به سناریوسازی دیگری خصوص حقیقت ماجرا، نشان داد که او هیچ عالقه

ساعت از سرنوشت خانم رکابی خبری در دسترس نیست، به روش القاء شبهات با استفاده از انتشار گسترده، سعی  ۴۸کرد و با ادعای اینکه 

های معاند جمهوری اسالمی به های امپراتوری دروغ رسانهاینک جوسازی کردند به تشویش اذهان برای جا انداختن ادعای پناهندگی بپردازند.

 های جعلی سوژهن اخبار کذب قبلی را با تاکید بر سناریوی مجبورسازی، پوشش داده و برای نمادسازیاشکال مختلف ادامه دارد تا همچنا

 بتراشند.
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ری برای گبه دنبال وقوع اعتراضات در ایران، نام سازمان نایاک بار دیگر بر سر زبان ها افتاده است، انجمنی در آمریکا که از سوی برخی به البی 

های رسانه از سوی مسئوالن این انجمن رد شده است.  جمهوری اسالمی ایران متهم شده است، ادعایی که هم از سوی مقامات ایران و هم

ها و انتقادات اخیر علیه این سازمان اند رضا اصالن، عضو هیأت مشاورین نایاک اعالم کرده به دلیل هجمهفارسی زبان خارج کشور مدعی شده

های معاند طوفان توییتری علیه سازمان نایاک های گروتصمیم به استعفا گرفته است. همچنین در این مدت زمان پر آشوب و پرتالطم رسانه

هزار توییت اعالم کردند که گروه نایاک در آمریکا برای نظام جمهوری  ۲۵۰توسط برخی کاربران به راه انداختند. ایرانیان آمریکا با بیش از 

راندازی و ها در بهای مکرر ضدانقالبپس از شکستشود این اختالفات بینی میبنابراین پیش  ها نیست.ی آنکند و نماینده اسالمی البی می

 های تندی علیه یکدیگر از خودشان نشان بدهند.ها واکنشاثر هرهفته این جریان بیشتر شود و بعدهای بیفراخوان
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شار تصاویر کنند با انتهای معاند تالش میهای آشوب طلبانه اخیر، رسانههای استان به فراخوانبه دنبال بی توجهی مردم تبریز و سایر شهرستان

نتشر های معاند و ضد ایرانی مهای خود تحریک کنند. هفته گذشته کلیپی در رسانه، مردم را به فراخوانتقطیع شده اغتشاشات اواخر شهریورماه

کنند به طوری که کنند ماموران انتظامی یک زن تبریزی را با سروصدای زیاد وی به سمت خودروی ون حمل میشده است که طی آن القا می

های اغتشاشگران در مرکز شهریور است و این زن یکی از لیدر ۳۱یک منبع آگاه، زمان وقوع آن زمان وقوع آن هم مشخص نیست. بنا بر اعالم 

شهر بود که توسط ماموران انتظامی رصد و شناسایی شده بود و توسط ماموران زن انتظامی حاضر در محل به سمت خودروی انتظامی هدایت 

مردم را تحریک و به حمایت از خود وادار کند که مردم توجهی نکرده بودند و شود. این زن اغتشاشگر با ایجاد سرو صدا تالش داشت می

 های آشوبگران از جمله عملیات روانی اینتصاویر هم گویای آن است. استفاده از عنوان دختر تبریزی برای این زن اغتشاشگر و یکی از لیدر

 های معاند است.رسانه
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