
1 

 99 تیرچهارم هفته  23شماره  

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 تحلیل اول

 

 99در سال  ینىتحول آفر یدهاىو تهد هافرصت

 

ساز و سالى سرنوشت یداستگذشته است. قرائن و شواهد پ 99ماه ازآغازسال 4 تقریبا

ها و فرصت یشتركرد. شناخت ب یمرا سپرى خواه كنندهییندهنده و تعجهت

كمك خواهد كرد. با هم  تریحما براى اتخاذ مواضع بهتر و صح یرو یشپ یدهاىتهد

 . تداش یمخواه یدهاها و تهدفرصت ینمرورى به ا

  ینىخواهى و تحول آفر؛ سال تحول99 سال

خواهى و خرداد امسال، موضوع تحول14انقالب اسالمى در  یمحك رهبر

مطرح كردند. مطرح كردن موضوع  ینىبرمكتب امام خم یهرا با تك ینىآفرتحول

است، آن  یدسال قرن شمسى و در آغاز قرن شمسى جد ینكه آخر 99تحول در سال 

 . طرحنیستاى بدون حكمت و هوشمندى چون امام خامنه یربص یمهم ازسوى حك

موجود در  هاىیتبه ظرف یتقطعا با عنا یشانسال از سوى ا ینخواهى در اتحول

و  یشترما را به تامل ب یدمهم با ینانقالبى انجام شده است. ا یروهاىكشور و مردم و ن

تر وادار كند. فهم درست تحول و فهماندن آن به مخاطبان عام و تحرك افزون

تحول و  یطعوامل و شرا یقتحول، درك دق هاىخاص، فهم الزامات و دشوارى
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قوى، سوق دهد و به مواضع  یرانبا ا ینىآفرخواهى و تحولموانع آن و ارتباط تحول

باره چند محور اصلى به  ینهاى راهبردى و راهگشا بكشاند. در او برنامه هایاستو س

 رسد: نظر مى

 یگربا نگاهى د 99سال  هاىفرصت

آغاز  -بشرى  یستى زناخوانده یهمانم -كرونا یرىگرا با اوج 99سال  -یك

 یریتبا همكارى مردم و مسؤوالن مد یادىرا تا حدود ز یدتهد ین. بزرگتریمكرد

وجود داشته و دارد اما مشاركت فعال مردم،  یىها. اگرچه نقائص و كاستىیمكرد

انسانى و اخالقى را  یرتصاو ینباتریو ز ینانتشار عطر مواسات و همدلى مومنانه بهتر

را به  یدهاتهد ینتوان بزرگترروى جهان قرار داد و نشان داد كه چگونه مى یشپ

 كرد.  یلفرصت تبد

انقالبى و  یشجوان و آرا یببا ترك یازدهمدر خرداد ماه امسال، مجلس  -دو

كرد.  یتتقو یشازپ یشرا به اصالح و تحول ب یدهاخواهى آغازبكار كرد و امتحول

نظام  یادهاى و پامان استكبار رسانهبىجهت از همان روزهاى اول مورد هجمه  ینبهم

 اش قرار گرفته است. داخلى

قوه در  ینو ورود ا یهقوه قضائ یزانهمحورانه و فسادستعملكرد خوب و عدالت -سه

و خصوصا اصالح و  ینىو كارآفر یداز تول یتهاى حقوق شهروندى، حماحوزه

 یسقوه و رئ ینهاى مختلف اتحول از درون، موجب شده است تا در نظرسنجى

 كند.  یرهذخ مىاز اعتماد را در حساب نظام اسال یىمحترم آن نصاب باال
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 99در سال  یهقوه مجر یتفراهم شدن مقدمات دولت جوان حزب اللهى و تقو -چهار

 نمودار خواهد شد. 1400 اتفاق خواهد افتاد و ثمرات آن در بهار

و  ینترو مظلوم ینبهتر یرانه،بص یرونظكم یبایىو صبر و شك یرنظبىتاب آورى  -پنج

كننده و و به زعم دشمن فلج یندهفزا هاىیمدر برابر تحر یخمردم تار ینمقتدرتر

 یتدولتمردان، كه حكا یریتىهاى آشكار مدو ضعف هایرىتدببى یزو ن ینآفرآشوب

 است.  یلبدبزرگ و بى هاىفرصتملت آگاه ما دارد، از  تیرازبص

آن در اقتصاد،  یممستق یرانقالبى و تأث یرانقدرت بازدارندگى نظامى ا یشنما -شش

افكار  یربود كه منجر به تنو یادىها و سئواالت زو پاسخ عملى به شبهه ینىع یشنما

 یدىجد یىنماها شد و فرصتسازىغرور ملى و خنثى كردن شبهه یتعمومى، تقو

 آورد.  یدرا پد

جبهه متحد و  یلدر منطقه و عجز از تشك یكاهاى راهبردى آمرشكست -هفت

در  اشیطانىهاى شبه هدف گذارى یلو عدم ن یرانا یهاى برعلسازى منطقهائتالف

شدن عربستان و ارتجاع منطقه  گیریندولتى در كشورهاى مقاومت و زمبى پروژه

هاى از فرصت یزاست ن یدهانجام یرانعمق راهبردى ا یتكه به تقو یمن،در

 و پس از آن خواهد بود.  99در سال  كنندهیینتع

او از  ینىنشدولت قوى در داخل و عقب یلدر تشك یونیستىصه یمشكست رژ -هشت

هاى استكبار در فهرست شكست یدمعامله قرن و الحاق كرانه غربى را با یطانىطرح ش

 قرار داد. 
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افتضاح  یریتآنان به كرونا و مد یتو اروپا و مشغول یكاآمر یختهدرهم ر یتوضع-نه

زمان براى اغتنام فرصت  ینبهتر یریت،هاى قدرت و مدى مدعى دولتو رسواكننده

 انقالبى است.  یرانجهت قوى شدن ا

ها و جنبش یردرگ یىكه ازسو یكابحرانى و اوضاع نابسامان آمر یطشرا -ده

 یگرو از د یكااستپوستان محروم و عموم مردم آمر ینو رنگ یاهپوستاناعتراضات س

بندى قدرت، دست به مبهم درصورت اىیندهسو با انتخاباتى سخت و دشوار و آ

به خودشان مشغول یشتر فرصت ب ینرا در ا یكااست، طبعا دولتمردان نادان آمر یبانگر

 هد كرد. كرده و خوا

وجود آمده دربازار نفت به یطبه عالوه شرا یكاى آمرظالمانه هاىیمتحر -یازده

ترى را براى آزادسازى دست مناسب یتجهان، موقع یىخاطر كرونا و اقتصاد كرونابه

 از نفت و تحقق اقتصاد بدون نفت فراهم كرده است. یرانو پاى اقتصاد ا

ها، انجمن ها،یتبى فراوان در قالب جمعجوان و مومن و انقال یروىن -دوازده

 یجى،هاى مردمى و بسعلمى، فرهنگى، تشكل یغى،هاى جهادى عمرانى، تبلگروه

و سربلند به  یروزپ یرهاى اخهاى دشوار سالكه در آزمون یانبنهاى دانششركت

 اند. آمده و مانده یدانم

 یمرهبرحك هاىیتمهدوى و هدا یاتها البته مرهون لطف الهى و عنافرصت ینا همه

 انقالب اسالمى است. 
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 روى مااست! یشكه پ تهدیدهایى

هاى بزرگ و فرصت ینبزرگ است از ا یطاناست كه دشمن كه مظهر ش طبیعى

هم عصبانى شود و هم چشم طمع به آن بدوزد و  یرانانحصارى ملت ا هاىیتمز

 كند.  یلتبد یدها را به تهدها را به ضعف و فرصتبكوشد تا آن قوت

و اقدام و  یشهروشن از دشمن و برآورد فكر و اند یربا درك درست و تصو یدبا ما

و اقتدار  یروزىپ یفتهو نه ش یماو شو ید. نه مرعوب قدرت و تهدیمعمل او حركت كن

نقطه قدرت ما است حمله  یمكناى كه تصور مىدرست از نقطه یطانخودمان. ش

را  یندههاى آرو و خصوصا در ماه یشپ یدهاىتهد ینترمنگاه مه ینخواهد كرد. با ا

 توان برشمرد: مى ینچن

خاطر كه بخشى ازآن به یهدر قوه مجر یفو نظارتى ضع یریتىنظام مد -اول

هاى مانده ازطاغوت و عدم رفع و عالج آن در طول دهه یراثبه م یوانساالرىد

كهنه، نظام ادارى فرسوده و  یوانساالرىاست كه د ینا یقتگذشته است. حق

ها و جناح هادولتبزرگى است كه همه مجالس و  یبع یریتى،مد یوبساختارهاى مع

هاى و بروز نشده و البته نظارت یمىقد ینهستند. نظام ادارى و قوان یمدر آن سه

شود و اعتمادها فساد ادارى و اقتصادى مى ینزشت و ننگ یدهناكارآمد موجب بروزپد

 زاند. سورا مى

دادن همه مشكالت به رفع  یونداى ناشى از پبرنامگىدولت كنونى و گرفتار بى -دوم

اى، ضعف و قصور در هماهنگى، ضعف برنامه یزاى واجراى برجام و نمشكل هسته
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نابسامان اقتصادى  یطجهادى در دولت كنونى باعث شده است شرا یهضعف روح

 سازد.  ترراهمدشمن ف را براى سوء استفاده یطشده و شرا یدتشد

 یونیسماى غرب و صهاستكبار رسانه یطانىهاى شها و برنامهو طراحى هایاستس-سوم

اى به باورها و محاسبات و رفتارهاى در جنگ روانى و نرم و تهاجم فرهنگى و رسانه

 یتىو جنگ هو هایتادراكى، نبرد روا یاتمردم و مسؤوالن با راهبردهاى عمل

 است.  یدهادته ینازجمله ا

 هاىیلو فس -سابقاً انقالبى  -یمانِو پش یدهتحركات عناصر خودباخته، بر -چهارم

اوضاع كشور و  نمایىیاهو س یراتسازى خود از قدرالسهم تقصدر تبرئه یاسىس

 یوندرو و پ یشپ یطهاى كاذب از شراسازىبا انگاره یندهازآ ینسازى دروغادراك

 زدن آن به سازش با دشمن!

زدگى مفرط و انقالبى و عمل یروهاىن یاسىفكرى و معرفتى و س یهضعف بن -پنجم

هاى ها و واكنشمعنوى و معرفتى كه منجر به كنش یقعم هاىیتفرار از فعال

شود كه نمود آن در فهم و رفتار غلط در عجوالنه، احساسى و عصبى مى

شود و ر مشاهده مىیهاى اخدر سال ینىآفرخواهى و تحولعدالت گرى،یانقالب

 انقالب اسالمى شده است.  یمموجب انتقادات رهبر حك

ها و اى و قرارگاهى، مشغول شدن به آرمجبهه یشضعف در آرا یافقدان  -شش

 ها، آرمان یاننس
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گروه خود،  یركارآمد از غ یروهاىندادن به ن یدانو ضعف نگاه برنامه اى، م فقدان

 است.  یدهاتهد یندر جذب حداكثرى، ازجمله ا و ضعف یارانى محدود ماندن حلقه

كه سال  99بوده و هست اما توجه به آن در سال  یشهالبته هم یدهاتهد این

تر و منجر شود الزم یندهسال و سال آ ینبه تحوالت بزرگ در ا یدو با اىكنندهیینتع

 است.  تریستهبا
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 تحلیل دوم

 

 یم؟شو یروزپ هایتدر جنگ روا چگونه

 

انقالبى  یرانخصوص اسراسر جهان و به یر،گذشته و خصوصا دو ماه اخ هاىماه

 یناست. تمام ا یرزاها و خبرسازى هاى مختلف و متتوع و تحجوالن رسانه یدانم

جبهه جهانى  یهاستكبار برعل یبىجنگ ترك ینها كه بخشى از جورچخبرسازى

اى قطعه ها،یتجنگ روا .یردگشكل مى یرانتهاجم بر ا یتمقاومت است با محور

جنگ و ابعاد آن و  ینا یقتهاجم است. شناخت درست و دق جورچینینمهم از ا

و  یقدق یرىگبه موضع یادىى زندگى روزانه كمك زو عرصه یدانآن در م یقتطب

 یراخ یدادهاىمقاله، با نگاهى به حوادث و رو ینكند. ارفتارهاى عقالنى و انقالبى مى

و  هایترواها به موضوع نقش خردهحادثه ینبر ا سوارىوجو تالش دشمن برم

 پردازد. كنونى مى یتآن در وضع یراتو تأث هایترواكالن

 خبرى كاذب! یىبا خبرسازى جعلى و بزرگ نما یابىعطش خبر

و  یدههاى مختلف و مناطق مختلف كشور شنرا در بخش یادىروزها اخبار ز ینا در

اى كشور را فراگرفت نمونه هاى مهمى كه فضاى رسانه. به برخى از یدشن یمخواه

 : یدتوجه كن
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از پنجاه مهاجر افغانستانى  یشو افغانستان ب یراناى مشكوك در مرز ادر حادثه  -1

اى جنگ رسانه ىیهموضوع دستما ینشود. ابه آب انداخته مى یكرهاىكشته شده وپ

 دد. گرمى یهدو ملت برادر و همسا یناختالف ب یجادو ا

شود. و نظام برگزار مى یهاز افتخارات قوه قضائ یكىعنوان دادگاه اكبرى به  -2

حركت  ینا یناز دوستان ناآگاه، به جاى تحس یارىاى دشمن با غفلت بسفضاى رسانه

برد و تالش مى ییهسابق قوه قضا ییسانقالبى، تمام توجهات را به سمت وسوى ر

 جلوه دهد.  كند نقطه قوت قوه را نقطه ضعفمى

و باچندعكس و  شودیم یداجسد قاضى منصورى در جلوى هتلى در رومانى پ  -3

 شود. هاى مختلف شروع مىو گزارش یلمبهم تحل یرتصو

« اىپشت بام اجاره»خبرى مبنى بر اجاره پشت بام مطرح شده وبا طرح عنوان   -4

 .گیردیهاى مختلف انجام مجوسازى

به  یلو در كرمان قتل با تبر دو دختر توسط پدرانشان تبد قتل با داس یالندر گ -5

 گردد. موضوع اول كشور مى

به آشفته بازار  یلهاى مسؤول تبدنظارتى دستگاهفضاى مجازى با استفاده از بى -6

 . شودیو مسكن م ینو زم ینارز و سكه و ماش

هاى ساختمان؛ ها، مراتع، باغاتهاى عمدى و سهوى در جنگلسوزىآتش  -7

هوشمندانه  یاتسرى عمل یكهاى ها، حلقهو كارخانه هایروگاهادارى و پزشكى و ن

 . شودیدشمن جلوه داده م
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 آمیزیكهاى جنجالى و تحرو مصاحبه هازنىیتها و توئنگارىنامه یرهزنج  -8

 . یردگآغازشده و اوج مى

 شود. الن دائما تكرار مىمكرر مسؤو هاىیبتكذ یرغمعل ینخبر گران شدن بنز  -9

 شود. داده مى یببرسهام عدالت منتشر شده و ضر یاتمال یبخبر دروغ تصو -10

جبهه  یاشود كه گومى یرسازىاى تصوگونهبه یهحوادث عراق و لبنان و سور -11

 و سقوط است.  ینىنشمقاومت در حال عقب

دائما به شهادت ها سردار قاآنى و سردار حاجى زاده خبرسازى یندر ا -12

 رسند!!مى

دارد و بعضى  یتاخبار درست است و واقع ینبرخى از ا ید،كنمالحظه مى چهچنان

در دستور كار قرار « سازى خبرىگرسنه»راهبرد  یطشرا ینجعلى و كذب است. در ا

شود؛ چه ها مىسؤال در محافل و جلسات و دورهمى یناى كه اولبه گونه یردگمى

 خبر؟ !

ساختگى و رفع گرسنگى خبرى، خبرسازى جعلى و  یازن ینپاسخ به ا براى

اخبارى كه در باال  یارى. بسگیردیاخبار درست در دستور كار قرار م یىنمابزرگ

اجتماعى  هاىیبنابسامان اقتصادى و آس یتاز وضع یتدرست است و حكا یمخواند

سازى و دروغ نمایىیاهن سلك ،منكر آن بشود یدتواند و نباو فرهنگى دارد. كسى نمى

 یدنو كرمانى، اساسا سربر یالنىدارد. مثال در حادثه قتل دو دختر گ یگرىد یتحكا

 یىنماخبر بجاى درست یىنمادرشت ینجادروغ است! ا یزكذب بوده و قتل با تبر ن



11 

 99 تیرچهارم هفته  23شماره  

خبر انجام شده است. در حادثه قتل قاضى منصورى در حالى كه متهم اصلى آن 

اى خبر پشت بام اجاره یاروند. ا انگشت اتهام به سمت نظام نشانه مىام ددشمنان هستن

 داراى ابهام است و درصورت درست بودن موردى و نادر است.

 شود؟ غالب مى یتبه روا یلتبد هایتخرده روا چگونه

اول  یتآن در زمان مناسب با روا یتمعنا و محتوا و روا یدقدرت تول هایتجنگ روا

كشتارمجازى با كلمات و جمالت و  هایتو جذاب و هنرمندانه است. جنگ روا

 یفو حر یباست كه رق یروزىجنگ بدون پ هایت. جنگ رواهاستیلاخبار و تحل

و گزارش و  یتو دشمن براى ضربه زدن به طرف مقابل به انتشار هدفمند اخبار و روا

 . پردازدیآن م یلتحل

وجود دارند.  «هایتخرده روا»( و هایت)اَبَر روا «هایتن رواكال» ها؛یتجنگ روا در

 ها. آن یقمصاد هایتهاى اصلى هستند و خرده رواو گزاره یممفاه هایتكالن روا

 یرانشود؛ مثال: نظام انقالبى اكالن در نظر گرفته مى یتروا یكابتدا یطشرا ینا در

 هایتخرده روا یدبا یفتدها جابدر ذهن یتكالن روا ینا كهینناكارآمد است! براى ا

 یعنىشوند.  یتروا «شوندگىیعقدرت توز»و  «یختگىقدرت برانگ»با دو عنصر 

دست به دست و مجلس به مجلس و  رعتسازى همراه با سباهنرمندى و جذاب

و مجازى بچرخد  یقىمحفل به محفل و كانال به كانال و گروه به گروه در فضاى حق

اخبار ساختگى و  یدانم ینشود! در ا«غالب یتروا»به  یلدو بگردد تا تب
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دلخواه دشمن را  یرىهستند كه تصو ینىساختگى قطعات جورچ هاىیىنمادرشت

 دهد. كشور فراروى مردم قرار مى یندهازآ

 یكها، آن یدنخبر درست و كنار هم چ یىواقع با ساختن خبر دروغ، بزرگنما در

خاطر گفتمان مقاومت به كشور به یست؟غالب چ یرد؛روایتگغالب شكل مى یتروا

گزاره  ین!؟ پرواضح است كه ایستو راهى جزمذاكره و سازش ن یدهبست رسبن

بارز  صداقو مقاومت م یتو امن یشتدروغ است واساسا دو راهى مع

اصالً  هایتهاى كاذب است، لكن در جنگ رواهاى جعلى و دو قطبىسازىدوگانه

 یجهدلخواه است. نت یجه! براى دشمن آنچه مهم است، نتیستمهم ن یقتحقو  یتواقع

را به  اىیلههدف هر وس ینبه ا یدناست و براى رس یرانملت ا یمدلخواه استكبار تسل

 كارخواهد گرفت.

 یم؟شو یروزپ هایتدر جنگ روا چگونه

نكات توجه كرده و به آن باور و التزام  ینبه ا یدبا هایتدر جنگ روا یروزىپ براى

 : یداكنیمپ

 بود.  یمخواه هایتجنگ روا یروزماپ -اول

را شروع كرده است اما، حركت  هایتروا یناست كه دشمن جنگ سهمگ درست

مهدوى است به  یاتعمومى جهان به بركت انقالب اسالمى كه از الطاف الهى و عنا

غرب  گیرشدنیندر حركت است. نمونه آن زم خواهىیقتو حق یابىیقتسمت حق

غلط از قدرت  یتروا رها دكرونا است كه تالش چند دهه آن یمارىدر مواجهه با ب
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 یدنو رس االسدینآن هدف قرار دادن ع یگر. نمونه دیدغرب را چالش كش

و  یختاستكبار از اقتدارش را فرور یتهاى رواهاى ما به ونزوئالست كه سازهكشتى

 نمونه فراوان است. نیاز ا

 یمكن یمنگاه خود را تنظ یهزاو-دوم

مهم است كه  ین. مثال ایمكن یمتنظ یننگاه خود را با افق نگاه امام مسلم یهزاو باید

سازى در عراق و ارتجاع منطقه در آشوب یكاو آمر یونیستىصه یمرژ یرتحركات اخ

و لبنان و غزّه  یهبه سور یونیستىصه یمبه حشد و رژ یكاآمر یاحمالتو لبنان  یهو سور

پندارد تحركات را نشان قدرت استكبار مى ینواداده، ا ه! نگا یم؟كن یلرا چگونه تحل

داند. از نگاه و درماندگى دشمن مى یصالرا نماد استاى آنو نگاه انقالبى امام خامنه

مقاومت مكرر  هاىیلىو گنگى س یجىاقدامات منفعالنه است و از سر گ ینا یشانا

 . یمو هنرمندانه رواج بده یمكن یتتقو یدنگاه را با یناسالمى است. ا

 یمكن یگیرىها را پخبرسازى ىیرهزنج -سوم

 یارا ارسال كرده كه آنشود. قبل از آنمنتشر شده و دست به دست مى یادىز اخبار

 یگیرىخبر پ مبدا ساخت و نشر یابه منبع خبر  یدناخبار را تا رس یرهزنج یم،اعالم كن

. در نقل اخبار مشكوك و یمرا نقل كنآن هایلاز اخبار و تحل ینانكرده و پس از اطم

 یدبر نادرستى است مگر اثبات شود. اصل بر شك و ترد اصل یگانهمبهم و منقول از ب

 است مگر اثبات شود. 

  یست؟و انتشار خبر ما چ یلتحل یندبرآ -چهارم
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هر  ید. بایمكنها اخبارى منتشر مىها، سخنرانىخطبه ها،یلاز ما در تحل بسیارى

خطبه  یندبرآ یا. آیمكن یشخود را رصد و پا یاناتو مطالب و ب یمازچندگاهى برگرد

كار ما نشاط مردم  یجهآن؟ نت یفتضع یا یدهنظام انجام یتو سخن و مطلب ما به تقو

  یم؟ادرو كرده یاس ای ایمیدآفریدهرخوت و سستى؟ با سخنان و مطلبمان ام یااست 

 !یستندكانال ما ن یامخاطب ما فقط پاى خطبه  -پنجم

پاى خطبه و خطابه و  یادز یاكم  یتجمع ینهم یماست اگر تصور كن یشىاند ساده

و  هایلى مااست. امروز افكارعمومى و عامه مردم تحلى محدود شنوندهكنندهدنبال

 . یرندگمى یجهشوند و نتاخبار ما را مى

 !یمنكن یلجدول اطالعات دشمن را تكم -ششم

خروجى فراهم شده از اطالعات و اخبار عادى و ساده  یعنى( big data) یتاد بیگ

كشور كه به راحتى و بدون مانع گفته و نوشته  یكو دم دستى مخاطبان و شهروندان 

لب ائمه ها و مطاكند. مثال اخبار خطبهها را رصد مىشود، دشمن اما با زرنگى آنمى

 ینتراو چه برداشتى از اصلى یمتوجه كن یدجمعه قطعا مورد رصد دشمن است. با

 خواهد داشت؟  یتىحاكم هاىیبونتر

 یمموضوعات را چندوجهى نگاه كن -هفتم

نوع مواجهه،  ترینیفو ضع ین. بدتریونددپكشور ما حوادث مختلفى به وقوع مى در

 یكفضاى كنونى اقتصادى  یلوجهى و تك ساحتى است. مثال در تحل یكمواجهه 

 یمكنند تا مشكالت را به تحراو تالش مى یانوجود دارد. دولت و حام یطافراط و تفر
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كوشند عامل اصلى را دولت قلمداد كنند. نسبت دهند و برخى مخالفان دولت مى

كارشناسانه و منصفانه  نییتع»و « باهم نگرى علل و عوامل» یعنى؛نگاه چند وجهى 

 «. سهم هر عامل

 یمبدان هایتهمگى خودمان را سرباز جنگ روا -هشتم

. اگرچه جنگ یمجنگ بدان ینهمه و همه خود را سرباز ا یدبا هایتجنگ روا در

آن در كف  یجو بروز نتا ینیتاما ع گیردیرسانه شكل م یداندر م یشترب هایتروا

تصور كند سرباز جنگ  یدمردم است. كسى نبا زندگى روزمرّه یانو م یدانم

 یژهو. امروز همه اقشار مردم بهتتصور غلطى اس یناند! افقط اهالى رسانه هایتروا

باور را در  ینا یدجنگ هستند. با یدانم یناز هرصنف و قشرى سرباز ا یونهمه انقالب

 عمومى منجر شود.  یتتابه احساس مسؤول یممخاطبان خود گسترش ده یانم

 !یمسنگر مقابله و مواجهه را درست انتخاب كن -نهم

و قالب آن مهم است. درست  یانو نحوه ب یتزمان و مكان و موقع یانو ب یینتب براى

جنگى، انتخاب سنگر و نحوه حمله و  یشمثل انتخاب اسلحه و توجه به نحوه آرا

حماسى  یا. یستمناسبى ن یگاهامطالب ج یلىتفص یانها در بدفاع است. مثال؛ خطبه

 تفاوت دارد.  ردنسخنرانى ك یجانىسخن گفتن با احساسى و ه

 یتبه روا یلو هنرمندانه تبد یریمانقالبى را دست كم نگ هاىیتخرده روا -دهم

 . یمغالب كن
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نظام انقالبى  یروزىفراوانى از كارآمدى و پ یقو مصاد هایترواحال حاضر خرده در

نگاه  یهها را به دست آورده و بازاواخبار آن یدستكبار وجود دارد. بادر مقابله با ا

ازشكست و انفعال  یادىز هاىیتخرده روا ینچن. همیمكن یتهنرمندانه روا یق،دق

هارا بدست آورده و جذاب و آن یدو منطقه و جهان وجود دارد كه با یراندشمن درا

 گفت. یمخواه یشترباره ب ین. انشاء اهلل در ایمكن یتدرست روا
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 تحلیل سوم

 

 اى دشمن در حادثه نطنزبه خط رسانه نگاهى

 

دقیقه بامداد، انفجارى در یكى  1: 45روز پنجشنبه دوازدهم تیرماه ساعت  سحرگاه

 اى شهید احمدى روشن )نطنز( رخ داد. هاى بیرونى مجتمع هستهازسوله

و دو روز پس از دستور رهبر معظم انقالب اسالمى  92خرداد سال 16مجتمع در  این

هزار سو، كلنگ زنى شده و ساخت آن شروع شد. 190مبنى بر دستیابى ایران به تولید 

با توافق برجام ساخت این سوله متوقف شده و مدتى بعد دوباره آغاز بكار كرده بود. 

شرفته و نسل جدید اختصاص داشته و كار آن با این سوله، به ساخت سانتریفیوژهای پی

 رفت. سرعت پیش مى

هاى رادیو اكتیویته ایجاد شده نه خسارات جانى داشت و نه موجب آلودگى انفجار

گردید. البته خساراتى به سوله و تجهیزات داخل آن وارد گردید كه اگرچه موجب 

ن در ایجاد تاسیسات و تأمین خاطر توان ایراشود اما بهتوقف ساخت سانتریفیوژها مى

ها به سرعت ترمیم خواهد درساخت دستگاه هوجود آمدتجهیزات مربوطه اختالل به

اى توقف ایجاد نخواهد كرد و سازى هستهشد. گفتنى است كه این انفجار در غنى

ها تا حدود دو ماه متوقف شده و پس از ترمیم سریع و فقط ساخت برخى دستگاه
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تر عملیات ساخت سانتریفیوژها ادامه اى وسیعسعه سوله در اندازهبهسازى و حتى تو

 خواهد یافت. 

همان ساعات اولیه و صبح جمعه كمالوندى، سخنگوى سازمان انرژى هسته ایران با  از

ى آسیب دیده، شایعات دشمن مبنى حضور و مصاحبه در كنار ساختمان سوله

سخنگوى شوراى امنیت ملى در  چنین، خسروىبرآلودگى منطقه را پاسخ داد. هم

حادثه از همان صبح  اصلىاى اعالم كرد، علت تیرماه طى مصاحبه 13روز جمعه 

 شود. پنجشنبه معلوم شده ولى بنابه دالیلى از اعالم علت اصلى حادثه، خوددارى مى

 مطرح در باره حادثه هاىفرضیه

 باره این حادثه دو فرضیه اصلى مطرح است:  در

خاطر نقص ایمنى در تاسیسات برق و امكانات و یا خطاى طبیعى بودن حادثه به -اول

 .انسانى در بكارگیرى نادرست ابزار و وسائل

 طراحى و توطئه دشمن براى انفجار سوله -دوم

این فرض اصلى سه فرضیه فرعى متصور است و هریك طرفدارانى دارد كه بیشتر  در

 است:  اى دشمنرسانههاى تابع فضاسازى

توسط رژیم  16حمله هوایى و بمباران سوله توسط هواپیماهاى اف  -اول فرضیه

صهیونیستى! این فرضیه تالش دارد، قدرت و توان رژیم صهیونیستى در عرصه آفند 

نمایى كرده و پدافند سایبرى و هوایى و دفاع الكترونیك و جنگ سایبرى، بزرگ

 نز زیر سؤال ببرد. نط معهوشمند ایران را از تاسیسات راهبردى مانند مجت
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هاى كروز كه داراى سرِ سنگینى نبوده و از حمله موشكى توسط موشك -دوم فرضیه

كیلومتر بُرد دارند و احتماال از  925ها توان حمله با زاویه باالیى را دارند. این موشك

 اند. كیلومترى( پرتاب شده800یكى از مرزهاى كشورهاى همسایه مانند افغانستان )

خرابكارى از درون سوله توسط عوامل نفوذى آمریكا و صهیونیزم. در  -سوم فرضیه

 این صورت نیز دو احتمال مطرح است: 

 . این خرابكارى با انتقال و جاسازى مواد انفجارى به سوله انجام شده باشد. 1

 . این خرابكارى به مرور زمان با دستكارى در تجهیزات موجود انجام شده باشد. 2

هاى انجام شده، تاحدود زیادى مشخص است كه دو احتمال اول نزدیك به بررسى با

صفر است. حمله هوایى و بمباران چیزى شبیه طنز است. چگونه یك هوایپماى 

تواند این مسیر طوالنى را در خاك ایران طى كند و با شكستن همه جنگى مى

ف قرار دهد؟ را هد ولهحصارهاى پدافندى به مجتمع نطنز وارد شده و فقط یك س

ها و ساختمان ادارى و... نكند؟ چرا اقدام به بمباران بخش اصلى مجتمع و دیگر سوله

 شود. اى بیشترى برایش فراهم مىبا این كار امكان فضاسازى رسانه

هاى منتشر شده از احتمال حمله موشكى نیز بسیار بعید است. زیرا عكس چنینهم

ل زیاد از داخل بوده است و نه بر اثر اصابت دهد انفجار به احتماگوگل نشان مى

 ازبیرون. 

فحواى سخنان سخنگوى شوراى امنیت ملى و رئیس و سخنگوى سازمان انرژى  از

تر به یقین، احتمال خرابكارى توسط اتمى چنین برمى آید كه؛تنها احتمال نزدیك
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ضعف ما  هاى امنیتى واگرچه نشان از وجود حفره -عوامل نفوذى است. این اقدام

هاى زیادى هم بیشتر و در موقعیت یزاما تاحدود زیادى هم طبیعى است. ایران ن -دارد

ها لطمه و ضربه زده وخواهد زد كه تر به منافع آمریكا و صهیونیستهم باالتر و قوی

 در جاى خود باید بدان پرداخته شود. 

 شه یابى حادثه نطنز یو ر تبیین

باره چرایى و تبیین این حادثه )بر مبناى احتمال سوم( پاسخ به چند پرسش  در

 كننده است. روشن

 كه، استكبار از این اقدام سه هدف دارد: این پاسخاى؟ چرا مجتمع هسته -اول سؤال

و احتمال رفع تحریم تسلیحاتى ایران  99نزدیكى به مهرماه  -كوتاه مدت -اول هدف

ران و نیز انتخابات ریاست جمهورى آمریكا و احتمال شكست و شكست آمریكا از ای

 ها براى مهار ایران خواهد گرفت. ترامپ یك فرصت طالیى را از دست صهیونیست

ترین كشور منطقه. عنوان امنهدف قرار دادن امنیت ایران به -میان مدت -دوم هدف

انند حمله به خواهد به دو هدف فرعى دست یابد؛ اوال: مدر این هدف دشمن مى

مجلس و رژه اهواز بگوید ما جنگ را داخل ایران كشاندیم و با حمله هوایى یا 

این  -ایران را درهم شكستیم. ثانیا ىموشكى اقتدار امنیتى و تسلیحاتى و حتى علم

شود و لذا عالوه بر سازى اورانیوم درآن انجام مىای كه غنىحمله به مجتمع هسته

 شود. ست محیطى هم محسوب میتهدید امنیتى تهدید زی
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ى جلوگیرى از پیشرفت علمى كشور و باالبردن هزینه تكمیل چرخه -سوم  هدف

سازى داند كه ساخت و پرداخت و انبوهاى ایران. دشمن میپیشرفت هسته

هزار سو، ایران را در تراز علمى و 190سانتریفیوژهاى نسل جدید در دستیابى به تولید 

معناى شكست فاحش و در جهان قرار خواهد داد و این به صنعتى در این عرصه

اى و روانى در برابر ایران انقالبى و استكبار در یك جنگ تركیبى دیپلماسى و رسانه

ایران در عرصه هسته و علمى و فناورى كه نماد قدرت هر « توانیمما مى»نشان از 

اى میت یك مجتمع هستهكشور است خواهد بود. با این نگاه طبیعى است مكانى با اه

مورد هدف حمله و  -با مختصات راهبردى آن -شهید احمدى روشن  مجتمعآن هم 

 خرابكارى واقع شود. 

طلبد اما این سؤال مجال بیشترى مى پاسخچرا این زمان انتخاب شد؟  -دوم سؤال

خوبى كه آمریكا و صهیونیسم بهاین -اولتوان به اختصار گفت: درچند نكته مى

 دانند نه توان و نه جرات حمله نظامى را ندارند. مى

تدریج دارد تبدیل به فرصت سازندگى ها به سقف خورده و بهى تحریمفوّاره-دوم

 كند. تر مىشود و ایران را به اقتصاد منهاى نفت نزدیكاقتصادى براى ایران مى

دارى ندارد. اكنون مذاكره و توافق در ایران حتى از ناحیه حامیان قبلى آن، طرف -سوم

 احتمال مذاكره از هر زمان دیگرى كمتر و نزدیك به صفر است. 
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فشارهاى ایجاد شده در شوراى حكام بدون اجماع و اتفاق الزم و عدم توفیق -چهارم

ها را برعلیه آمریكا در شوراى امنیت در مرحله اول تمدید تحریم ایران، فرصت

 سوزانده است. 

! اثرگذارى فشار حداكثرى از طریق اقتصادى و به اوج ماند یك نقطهمى -پنجم

استفاده از هاى عمدى و سهوى و سوءتدبیرىسوارى بر كمرساندن این فشار با موج

اى در نیروگاه برق و هاى زنجیرهسوزىجریان ایجاد شده از حوادثى نظیر آتش

 مجتمع پارچین و... 

خواهد با ا به زعم باطل خود مىاحمق صهیونیستى و دولت روبه افول آمریك دشمن

هاى مقطعى و محدود و آفرینش حوادثى از این دست، فشار هایى نظیر تخریبمكمّل

حداكثرى روانى خود را از راه ناامنى و تهدید امنیت مردم، بیشتر وارد كند تا در دو 

( و آبان ماه )انتخابات ریاست جمهورى ایرانمقطع مهرماه )رفع تحریم تسلیحاتى 

 بردارى كند. آمریكا( به نفع خود بهره

 اى صهیونیسماى امپرطورى رسانهرسانه خط

دارى اى دشمن با میدانهمان ابتداى وقوع حادثه خط تهاجم و آتشبارى رسانه از

اى نتانیاهو آغازبكار كرد. این خط مشاور رسانه« آیدى كوهن»شخصى به نام 

 اى محورهاى زیر را دنبال كرده و خواهد كرد: سانهر

نمایى حادثه نطنز با دروغ پراكنى نظیر حمله هوایى و بمباران تالش براى بزرگ . 1

 و حمله موشكى 
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سازى توان سایبرى و آفندى اسرائیل غاصب! این درحالى است كه برجسته .2

هاى ها و موشكرابر راكترژیم صهیونیستى با گنبد آهنینش توان دفاع ازخود در ب

 ها و مقاومت لبنان را ندارد. كوتاه برد فلسطینى

سازی قدرت نفوذ رژیم صهیونیستى؛ این درشرایطى است تالش براى برجسته . 3

ترین كه این رژیم جعلى بارها و بارها طعم نفوذ ایران در كابینه خود و در حساس

 واهد كرد. هاى خود را احساس كرده و خمناطق و زیرساخت

 گیرى در حادثه نطنز موضع چگونگى

همه باید بدانیم آنچه اتفاق افتاده حركتى از روى استیصال و در مخمصه افتادن  -1

غربى، روزى درصدد انحالل عمق راهبردى ایران  -عربى  -دشمن است. مثلث عبرى 

ك به تعبیر و تغییر رژیم در ایران بود و تا هفت سال پیش این رویاى آشفته را نزدی

هاى كور حشد عراق به سردارمقاومت و بمباران انهدید اكنون باید با حمالت دزدمى

 و ارتش سوریه و حمالت شبانه به غزه احیاى آبرو كند!

هاى آنان شد. دشمن در تالش است نباید مغلوب روایت دشمن و اسیر جوسازى -2

پیوسته نشان اى بهمهاى خود، حوادث طبیعى دیگر را بسان زنجیرهپردازىبا دروغ

 را محصول طراحى و نماد قدرت پوشالى خود جا بزند. داده و آن

كلینیك تهران، سوزى است بدانیم حوادث پارچین و نیروگاه اهواز و آتش خوب

همه محصول نقص ایمنى و حفاظت و ضعف مدیریت است. مثال در حادثه نیروگاه 

افتد، این كار خاطر گرماى هواست كه هرساله اتفاق مىاهواز تركیدن ترانس برق به
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قبل از وقوع حادثه دارد.  هدستانبینى الزم و جایگزینى پیشنیاز به پیش

خاطر نیز بخشى، محصول گرماى هوا، قسمتى به هاهاى سریالى در جنگلسوزىآتش

خواران است و بخش دیگر دعواها واختالفات خواران و زمینهاى جنگلخواهىزیاده

سوارى ضدانقالب است كه بسیار محدود است. لذا جز قومى و البته مواردى هم موج

بكارى باید ابعاد آن بررسى شود در هیچ حادثه دیگرى ردّپاى خرا كهحادثه نطنز 

 نیست. البته ردّ پاى ضعف و قصور اجرایى ومدیریتى هست. 

ها خوددارى شده و پس تا روشن شدن ابعاد حادثه نطنز از بیان موضوع در خطبه -3

رسانى توسط شوراى عالى امنیت ملى و سازمان انرژى اتمى، در مجامع از اطالع

 عمومى مطرح شود. 

كه ابعاد ران باید به دونكته اشاره كرد: اول ایندرباره چرایى تاخیر اعالم موضع ای -4

چه فرضیه نفوذ و خرابكارى تقویت شود تر شود. چناناین حادثه باید بررسى دقیق

شناخت ردّپاها و عوامل اصلى و مباشر حادثه و امتداد و اتصال داخلى و خارجى آن 

صهیونیستى باشد  این اقدام از سوى آمریكا یا رژیم چهچنانكه: مهم است. دوم این

 سازى شده و شرایط فراهم شود. باید براى اقدام متقابل و متناسب زمینه

كند، دشمن را در شرایط كنونى كه ایران علت حادثه را شناخته ولى اعالم نمى -5

دهد. ایران هاى بعدى قرار مىموقعیت تعلیق و اضطرار و تردید و تحیر براى اقدام

ابتكار عمل را بدست گرفته و درصورت اعالم علت حادثه، تاكنون هم با این اقدام 

 را تعیین خواهد كرد.آن ىنحوهاقدامات بعدى و زمان و مكان و 


