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 !اي رسانه رواني جنگ بر درنگي

  سرمايه روانی با جنگ اطالعات:

 و ها  اماراتی ها، سعودي دالري

 و اسرائيل هدايت با و ها آمريكايی

 قدرتمند( البی) فشار گروه

 حال در نيويورك در ها صهيونيست

 ايران اسالمی جمهوري .اجراست

 از اسالمی انقالب پيروزي از برآمده

 اي رسانه ـ تبليغاتی اي جبهه با آغاز

 سال چهل مسير در و شد مواجه

 در همواره ضعف، و شدت با گذشته

 اي رسانه روانی  جنگ پديده با مقابله

 اين تاريخی كارنامه اگر. است بوده

 اي رسانه تقابل از و شود، رصد جنگ

 دورانی در و شرق حتی و غرب در

 شرقی ابرقدرت دو تعريف جهان كه

 ـ راديو سازي برنامه داشت غربی و

 يك از مردم شود، ارائه تلويزيونی

 و خود كشور در تاريخی تجربه

 از اسالمی انقالب دشمنان گيري بهره

 و اطالع اي انهرس ـ روانی جنگ ابزار

 جنگ پروژه. كرد خواهند پيدا آگاهی

 جمهوري عليه امروز اي رسانه روانی

 سابقه نيست، نو و تازه اسالمی،

 شيوه اگرچه دارد، ساله چهل تاريخی

 از گيري بهره با و است كرده تغيير آن

 اجراي هاي روش مدرن، فنّاوري

 .است شده پيچيده و نو جنگی چنين
 

 
 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 !اشرافي  هاي گربه سهم و عدالت سفره

 بسياري متاسفانه اما ندارد كم فساد با مبارزه براي خوب قوانين ما كشور :کیهان

 كامل طور به يا -خالی هاي خانه بر ماليات مانند- شوند نمی اجرا اصالً يا آنها از

 كليدي موضوع به ضعف اين اصلی داليل از يكی. شوند نمی اجرا جدي و

 برخی مجري و پيگير بايد كه كسانی از برخی. گردد می باز «منافع تعارض»

 نگهبانی به را اي گربه آنكه مانند. هستند آن اجراي عدم ذينفع خود باشند، قوانين

 و عمومی بخش در همزمان فعاليت مسئله كه زمانی تا! بگمارند قصابی

 چندانی اميد قوانين تاثير و اجرا به توان نمی نشود حل ست،فسادزا كه خصوصی

 قواي! دويد مفسدان دنبال و گذاشت باز را فساد توليد مجاري توان نمی .داشت

 فساد هاي راه وقتی. كنند تمركز فساد بر بايد مفسدان بر تمركز جاي به كشور

 و ريز پرونده ها ده نه و رود می باد به كشور ارز دالر ميلياردها نه شد، بسته

 هاي رويه اصالح با بنيادين و واقعی عدالت. ريزد می قضائيه قوه سر بر درشت

 پيش عدالتی چنين اقامه. مفسد چند محاكمه و گرفتن با نه شود می محقق فسادزا

 از را عدالت بايد هركس. است دولت و مجلس برعهده قضائيه قوه از بيش و

 انتخابات نامزدي زمان از نمايندگان، فعاليت جانبه همه شفافيت. كند آغاز خود

 دولت ايجاد. است زمينه اين در مجلس اول گام مجلس، در دادن راي تا

. است دولت عدالت بزرگ آزمون -كاريكاتوري و نمايشی نه- واقعی الكترونيك

 برسد كودكان به بايد كه شيري بطري باشد، پهن عدالت زمين بر كه اي سفره در

 .شود نمی اشرافی  هاي گربه سهم
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روز مباهله یا عید مباهله، یکی از بزرگترین 
رویدادهای تاریخ اسالم است که پیامبر 

گران  اکرم)ص( با اهل بیت)ع( به مصاف توطئه
)نجرانیان( رفتند. در این روز که در اصل روز 

، که نجرانیان برحقانیت رویارویی حق و باطل بود
 .خاتم االنبیأ بیش از پیش ایمان آوردند
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 ها تروریست جدید نسل با جنگ رساني روز به

 و كرده تحصيل پاكستان دينی مدارس در كه ها جهادي قدرتمند نسل حقانی الدين جالل عمر، مالمحمد مرگ با خراسان:

 گروه. است شده نزديك خود پايان به ند،بود رفته افغانستان در سابق شوروي سرخ ارتش جنگ به خود خاص تفكر با

 يا كنترل تحت را جديد اي منطقه روز هر «ملی وحدت» دولت امنيتی و مديريتی ضعف از استفاده با كه نيز طالبان اصلی

 زمان و ميالدي 1006 تا 6991 هاي سال در كه فردي. شود می هدايت «آخوندزاده مال» توسط آورد، می در خود نفوذ

. جنگی سابقه با اي چهره تا آيد می حساب به طالبان براي دينی اي چهره بيشتر و بوده شرعی قاضی طالبان گيري قدرت

 زمانی.دارد قرار طالبان جنگ وزير عنوان به حقانی، شبكه موسس پسر جوان، «حقانی الدين سراج» چهره، اين پس در اما

 سخنگوي «مجاهد... ا ذبيح» اكنون اما بود، حرام گرايی غربی نماد عنوان به( طالبان حكومت دوره در) تلويزيون تماشاي

 نمی جنگيدند، می خود دينی تفكرات براي روزي كه ها آن حاال. كند می مخابره توئيتر طريق از را گروه اين مواضع طالبان

 اين نمايندگی دفتر ،1006 سال در طالبان حكومت سقوط از پس ها سال كه بود چنين. بگيرند ناديده را سياست نقش توانند

 می سياسی گيري امتياز براي ابزاري را جنگ آن، نمايندگان كه دفتري. شد افتتاح قطر دوحه در 1062 سال در گروه

 اند؛ جنگ روزرسانی به حال در ها آن. هستند ازبكستان پايتخت «تاشكند» در دفتري گشايش پی در اكنون طالبان. دانستند

 .كشور اين از خارج در صلح براي مذاكره و افغانستان داخل در كشتار: است استوار اصل دو بر كه جنگی
 

 هستیم امنیت شوراي نشست در ایران جمهور رئیس حضور موافق ما: هیلي نیکي

 شوراي عضو كشورهاي سران نشست برگزاري براي ترامپ قصد از متحد ملل سازمان در متحده اياالت نماينده :انتخاب

 المللی بين قوانين نقض موارد به رسيدگی جهت آمريكا: گفت هيلی نيكی  .داد خبر ايران درباره وگو فتگ منظور به امنيت

 در هيلی .است شده شورا باالي سطح نشست برگزاري خواستار خاورميانه، در تهران كننده ثبات بی اقدامات و ايران توسط

 و قوانين طبق گفت، كرد خواهد شركت نشست اين در نيز نايرا جمهوري رئيس آيا پرسيد كه خبرنگاران از يكی به پاسخ

 كشور آن جمهوري رئيس شركت و باشد داشته حضور كه دارد را اين حق ايران امنيت، شوراي و متحد ملل سازمان اصول

 دارد ايران برابر در مشخصی استراتژي آمريكا دولت آيا كه پرسش اين به پاسخ در هيلی . .دارد تهران صميمت به بستگی

 آن توسط امنيت شوراي هاي قطعنامه نقض و ايران نادرست اقدامات كه اين آن و است ساده سفيد كاخ استراتژي گفت،

 .كنيم برجسته را كشور
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 مداخله

 شده، رانده بيرون عراق از كه آمريكا صبح نو:

 كشور اين داخلی سياسی اختالفات واسطه به

 وارد پنجره از دارد تالش كه است اي هفته چند

 انتخابات در پيروز شيعی جريان دو شود؛

 در بازهم اخير، دهه يك مانند به پارلمانی

 وزير، نخست انتخاب براي گيري تصميم لحظات

. شدند جديدي هاي ائتالف و اختالفات دچار

 تعيين صحنه به رويارويی از بخشی

 نيز مجلس رييس و رييسه هيات جمهوري، رييس

 مرجعيت ديگر سوي از. است كرده سرايت

 از هم باتانتخا ايام در داليلی به كه شيعی

 خودداري انتخابات فرايند در فعال مشاركت

 اتخاذ وسط يا ميانه موضعی هم حاال بود، كرده

 سنگين را طيف دو از يك هيچ كفه كه كرده

 موجود وضع ادامه كه است معلوم اما كند، نمی

 اين. پسندد نمی نيز را(  العبادي وزيري نخست)

 ها آمريكايی داري ميان براي را فرصتی فضا،

 به را خود ابزارهاي همه آنها تا كرده فراهم

 از را سهمی عراق، آينده براي كه درآورند ميدان

 ها آن نمايندگان متوالی هاي رايزنی. كنند خود آن

 بغداد، در احزاب مسووالن با ها انگليسی البته و

. است داشته ادامه هم ديروز تا و نداشته تمامی

 كه است كنونی وضع ادامه به مايل طبعاً آمريكا

 رأس در را خود به مايل وزيري نخست آن، در

 هاي سال در كه چند هر داشت، خواهد كار

 همزمان و كرده محلی بی او به همواره گذشته

 احزاب برخی در اشتياقی نيز طلبی قدرت

 تن ائتالفی چنين به كه كرده ايجاد ضدآمريكايی

 و گرفته قرار حساس اي لحظه در عراق. دهند

 خواهد اثرگذار منطقه مختصات بر آن، بانتخا

 .بود
 

 (1مقابله با دشمن)/سیاسي تحلیل آموزش
 گرفته نظر در آن "مقابل راهبرد" باید آنگاه شد، فهمیده درست دشمن، ی نقشه وقتی
 نمایش و کشور "مختلف های زیرساخت توانمندسازی" یعنی شود، عملی و شده
 رهبر بیانات روح دقیقا موضوع، این. دشمن برابر در "اقتدار"

 محور سه انقالب رهبر دیدار در. بود دولت هیأت با دیدار در( ۷۹۳۱/۶۰/۶۱)انقالب
 :دادند قرار بحث مور را
 مدیریت دولت، ی وظیفه» انقالب، رهبر نظر از: اقتصادی مدیریت ی مسأله. ۷

 آن، مهم رکن دو که است ارکانی دارای اما اقتصادی مدیریت این.« است اقتصادی
 و پرتالش و مبتکر جوانان و اقتصادی سالمِ فعاالن برای میدان کردن باز» یکی

 و فساد منافذ بستن» دیگری و تاس «وکار کسب فضای بهبود و موانع کردن برطرف
 شد خواهد شغل ایجاد و اقتصادی رونق و شکوفایی موجب اولی. «مفسد با برخورد

 امنیت پیام اقتصادی، گذاران سرمایه به اقتصادی، مفسدین با برخورد ضمن دومی، و
 . داد خواهد را کار و کسب فضای آرامش و ثبات و

 

 «اروپا کمرنگ غروب»

 سياسی دستپاچگی يك دهنده نشان[... لودريان و موگرينی اخير سخنان] همدلی:

 آشكار رو پيش هاي ماه در را ايران قبال در اروپايی كشورهاي مشی و خط كه است

 ندده را اجازه اين ايران سياستگذاران آنكه از قبل كه اينست مهم سؤال اما. كند می

 دستی پيش بايستی بكشند؛ پس پا سپس و بگيرند ماهی آلود گل آب از ها اروپايی كه

 سه كه حالی در .دهند نشان اروپا بالتكليفی برابر در قاطعانه رفتار يك و كنند

 از بعد ايران اي هسته توافق حفظ ضرورت بر برلين، و لندن و پاريس غربی، پايتخت

 به روز كشورها اين مواضع داشتند، تاكيد ژانويه ماه در آن از متحده اياالت خروج

 كوتاه سابقشان هاي وعده از و يابد می تغيير شان پايبندي و شود می تر رنگ كم روز

 10/7 بود كرده موافقت اروپا اتحاديه آن از قبل هفته يك كه حالی در .آيند می

 هدف با آمريكا هاي تحريم تاثيرات كاهش در تا كند كمك تهران به دالر ميليون

 هزينه كه كند می صحبت رقم اين از حالی در اروپا. باشد سهيم اي هسته توافق حفظ

. شود می برآورد ماه در دالر ميليارد 5 بر بالغ ايران عليه آمريكا اقتصادي هاي تحريم

 جز چيزي بيانگر برجام، نجات براي اروپا سهم با خسارت ميزان اين مقايسه طبيعتا

 .پاشد می چشم در خاك حقيقت در كار اين با اروپا هك نيست اين

 


