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راهبردهای عملیات رسانه ای 
غرب   در فجر چهل و سوم 

 در مذمت پرداخت پاداش 
بردهاي فوتبال از جیب مردم

کاش رسانه های خودتان را 
بخوانید!

فرار رو به جلوی امریکا و متحدان 
در پرونده های شکست خورده

حسین عبداللهی فر

سعید احمدیان

هادی محمدی

امروزه جنگ نرم دشمن از مراحل رسانه و احساسی خود عبور 
کرده و به مراحل جنگ های شناختی رسیده است. در این نوع 
از جنگ ها، هم وقایع به شکل تحریف شده و مطابق با خواست 
دشمن تحریف می شوند تا با نادم سازی از گذشته به نومید  سازی 
از آینده برسند، و هم با به کارگیری هوش مصنوعی داده های در 
معرض دید و شنود مخاطبان را به گونه ای تنظیم کنند که بدون 
احساس هر گونه مدیریت ش��دگی، به همان طرز فکر، سبک 
زندگی و نتیجه گیری برس��ند که مورد هدف برنامه ریزان بوده 
است.  بر همین اس��اس مهم  ترین راهبرد  ها و اقدامات رسانه ای 
دشمنان ملت ایران در دهه فجر امسال به گونه ای ترسیم شده 
که تمرکز بر عوامل ش��ناختی بیش از پیش مشاهده می شود. 
مفروض دشمن بر این امر قرار گرفته است که ملت مسلمان ایران 
امسال چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب خود را در شرایطی 
جشن می گیرد که شاهد حضور دولتی انقالبی و مردمی در عرصه 
مدیریت اجرایی کشور است؛ دولتی که تمامی مساعی خویش را 
برای حل مشکالت اقتصادی مردم به کار گرفته اما مسائل انباشته 
شده هنوز اجازه نداده تصویر مثبتی از کارآمدی تفکر انقالبی و 

روحیه جهادی در اذهان عمومی شکل گیرد| صفحه2

رویه ناصواب دس��ت درازي فوتبالي ها ب��ه بیت المال و جیب 
مردم گویا قرار است همچنان ادامه پیدا کند و تغییر دولت هم 
سبب نشده هزینه ریخت و پاش و زیاده خواهي هاي فوتبالي ها 
از بودجه عمومي کشور پرداخت نشود. اگر یک روز بدهي یک 
باش��گاه دولتي به یک مربي خارجي از تسهیالت اشتغالزایي 
محرومان پرداخت شد، حاال خبر مي رس��د دولت دست در 
جیب کرده و قرار اس��ت جور فدراس��یون فوتبال را بکشد و 
پاداش هاي معوقه و همچنین هزینه هاي جشن صعود به جام 
جهاني را پرداخت کند، آن هم در شرایطي که پرداخت پاداش 
بردهاي بازي ه��اي تیم ملي در انتخابي ج��ام جهاني یا جام 

ملت ها، وظیفه فدراسیون فوتبال است|صفحه13

»اکنون اصالح طلبان س��کوت کرده اند تا دولت آقای رئیس��ی 
بتواند در مذاکرات موفق عمل کند، زیرا اصالح طلبان می دانند 
نباید دعواهای سیاسی را به حوزه دیپلماسی کشاند و امیدوارم 
اصولگرایان هم یاد بگیرند تا بعد از این اگ��ر روزگاری در قدرت 
نبودند همه چیز را زیر پا نگذارند. «  تعجب نکنید؛ این جمالت 
طنز نیستند، بلکه موضع گیری واقعی یک فرد اصالح طلب است. 
داریوش قنبری این سخنان را در خالل گفت وگویی با نامه نیوز 
بیان کرده است او در حالی از س��کوت اصالح طلبان برابر دولت 
رئیسی گفته که فقط در یک موضوع »سفر رئیسی به روسیه « دهها 
مطلب دروغ و تحلیل تخریبی علیه دولت رئیسی و تعامل با روسیه 

در رسانه های اصالح طلب منتشر شده است| صفحه2

بس��یاری از گزاره ها و نش��انه ها از مراک��ز فک��ری امریکایی یا 
دسته بندی های سیاسی دموکرات، شروع به کار بایدن را سرآغاز 
بازنگری در بسیاری از راهبردهای ملی و جهانی امریکا می دانستند 
و البته در ماه های اولیه ریاس��ت جمهوری بایدن، شاهد برخی 
گام ها هم بودیم، ولی در رویکردهای کالن یا حوزه های راهبردی 
مانند غرب آس��یا و تعامل با قدرت های ب��زرگ و رقیب و برخی 
سیاس��ت های امنیتی- نظامی، این بازنگری را ش��اهد نبودیم، 
بلکه بالعکس در ریل گذاری سیاس��ت های افراطی و تنش ساز، 
جنگ افروز و جنایتکارانه و با عبور از قواعد و قوانین و رویه هایی که 
تا به حال از امریکا دیده شده بود، رفتار کردند. این استمرار در رفتار 
سیاست خارجی بایدن، در برخی حوزه ها به نوعی حالت فرار به 
جلو دارد تا به هر دلیلی این پدیده را توجیه کنند. آنچه بدیهی است 
اینکه سیاست فرار به جلو و عبور از رویه ها، از یک سو به محدودیت 
گزینه های سیاست خارجی امریکا، داللت دارد و از سوی دیگر 
چنین سیاس��تی به ش��کل طبیعی هزینه های افزایش یافته یا 

پیش بینی نشده ای برای امریکا ثبت خواهد کرد|صفحه15
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    رئیس جمهور در دیدار وزیر دفاع جمهوری آذربایجان: سیاست جمهوری 
اسالمی همکاری گسترده با همسایگان به خصوص کشور آذربایجان در حوزه 
قفقاز اس��ت و با توجه به تأکیدات صورت گرفته در آن دیدار از سوی رؤسای 
جمهور دو کشور، روند توس��عه تعامالت اقتصادی و تجاری  از جمله تعامالت 
ترانزیتی دو کشور با سرعت بیشتری در حال انجام است. ایران این آمادگی را 
دارد که توانمندی های فنی و مهندسی خود را در عرصه های مختلف در اختیار 

برادران آذربایجانی قرار دهد  

    تازه    ترین گزارش   ها از وین مؤید این است که جلسات تهیه متن که پیش از 
این در سطح کارشناسان و در قالب کارگروه   ها یا جلسات دو یا چند جانبه برگزار    
می شد، طی روزهای گذشته در سطح رؤسای هیئت   ها و با حضور همه طرف   ها 
برگزار شده اس��ت و همانطور که انتظار می رفت، تضمین   ها و راستی آزمایی 
محور مذاکرات در این جلسات بود. در حالی که این موضع گیری   ها و شواهد 
موجود از حساس��یت این برهه از مذاکرات حکایت دارد تا جایی که بازگشت 
مذاکره کنندگان به پایتخت   ها برای رایزنی های نهایی نیز دور از ذهن نیست، 
روز سه    شنبه لیز تراس، وزیر خارجه انگلیس بار دیگر به منفی بافی پرداخت. 

البته برخالف لندن، طرف چینی و روسی دیدگاه دیگری دارند

    در دومین دادگاه سرکرده گروهک تروریس��تي حرکه النضال، به ارتباط 
این گروه با دیگر دشمنان نظام پرداخته شد. این گروهک تروریستي ارتباط 
گس��ترده اي با گروهک منافقین، جیش العدل و رژیم صهیونیستي دارد و از 
حمایت هاي مالي عربستان هم برخوردار است. برخي از اعضاي حرکه النضال 
هم از سوي گروه هاي تروریستي در س��وریه آموزش دیده اند. بمب گذاري در 
فرماندهي بسیج خوزس��تان، ترور امام جمعه خوزس��تان و حمله به وزارت 
دادگس��تري و وزارت کش��اورزي هم از برنامه ه��اي این گروهک ب��ود که با 

دستگیري سرکرده آنها ناکام ماند  

  افزایش صادرات نفت ایران تحت تأثیر تضعی��ف و از کارکرد افتادن نظام 
تحریم ها از تابس��تان سال گذشته رخ داده اس��ت که با روي کار آمدن دولت 
س��یزدهم و تنظیم روابط دیپلماتیک با کش��ورهاي بلوك شرق، به خصوص 
چین، روند سست شدن تحریم ها شدت بیشتري گرفته است. بر اساس اعالم 
بانک مرکزي، بخش نفت و گاز ایران در س��ال 1399 حدود 8/7 درصد رشد 
اقتصادي داشته اس��ت. مرکز آمار ایران نیز رش��د بخش استخراج نفت و گاز 

طبیعي را در این سال 5/6 درصد اعالم کرده است

  در 9 ماهه نخس��ت امس��ال بیش از 500 واگن قطار تولید ش��ده که تاکنون 
بي سابقه بوده است. سال گذشته ماهي حداکثر 25 واگن قطار در ماه تولید مي شد 
که اکنون به ماهي 100 واگن رسیده است. ضمن اینکه برنامه اي براي افزایش 120 
واگن در ماه نیز در حال انجام است.   مدیر عامل مپنا با بیان اینکه اوایل سال آینده 
اولین قطار ملي مترو را هم تحویل خواهیم داد، گفت: برنامه امسال ما تولید 750 
واگن است.  یک تحول جدید انجام داده ایم و قطارهاي پرسرعت و لوکوموتیو هاي 

پرقدرتي را براي اولین بار تولید کرده ایم  

  رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد: 10روز پیش وعده دادی��م که کیفیت 
خودرو ه��اي داخلي را تغیی��ر دهیم، بر همین اس��اس 15 تکلی��ف قانوني 
جدید تعریف ش��د که هر کدام در بحث هایي نظیر عملکرد، ایمني و کیفیت 
خودرو هاي داخلي مؤثر هس��تند و این تکالیف به امضاي خودرو س��ازان و 
مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید.  خودرو سازان مکلف شدند که 
هر خودرویي که بیش از دو ماه در انبار ها یا پارکینگ ها ماندگاري داشته باشد 
مجدد مورد بازرسي قرار دهند و تمام قطعات الستیکي، پلیمري، شن زدگي، 
فرو رفتگي یا آس��یب هاي عوامل طبیع��ي قبل از تحویل ب��ه مصرف کننده 

ترمیم شوند 

  تنش    ها بین روسیه و غرب بر س��ر اوکراین از شاخ و شانه کشیدن نظامی 
فراتر رفته و اهرم اقتصادی هم وارد کارزار رقابتی شده است. غربی    ها هشدار 
داده اند در صورت حمله روس��یه به کی یف، دسترس��ی این کشور به سامانه 
بین بانکی سوئیفت را قطع می کنند، مقامات مس��کو هم در واکنش به این 
سناریو، هش��دار داده اند که با بس��تن ش��یرهای گاز، اروپا را از نعمت انرژی 

محروم خواهند کرد

 رژیم صهیونیستی نمی تواند 
دوست ملت های مسلمان باشد

 نگارش متن در وین
 به سطح رؤسای هیئت ها رسید
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90 دقیقه تا جشن صعود به جام جهانی

  انقالب
 زنان را  پشت دوربین مي نشاند

خط مشترك اصالح طلبان و ضدانقالب
 علیه منافع ملي

هت تریک با چاش��ني صع��ود، هدفي اس��ت که 
اسکوچیچ عصر امروز )س��اعت 18( شاگردانش را 
براي دستیابي به آن در آزادي روانه میدان مي کند، 
آن هم برابر عراقي که اگرچه در پنج بازي اخیرش 
با ایران دو برد و یک تساوي به جیب  زده، اما در هر 
دو دیدار قبلي تن به شکست داده است. نتیجه اي 
که تکرار آن براي سومین بار پله صعود ایران به جام 

جهاني قطر است. 
 کمتر از پنج ماه پیش بود که باز شدن دروازه عراق 
به واس��طه جهانبخش، طارمي و قلي زاده شکست 
س��نگیني را به این تیم تحمیل کرد. شکس��تي که 
عراق حتي در مصاف هاي بعدي نیز موفق به جبران 
آن نشد، به طوري که حاال در شرایطي عصر امروز با 
نگاهي انتقامي راهي آزادي مي شود که در شش بازي 
گذشته خود هیچ بردي کسب نکرده و با چهار تساوي 
و دو باخت یک پله باالتر از سوریه در رده پنجم جدول 

ایستاده است!
 حال آنکه شاگردان اسکوچیچ، میزبان امروز که در 
اندیشه قطعي کردن صعودشان به جام جهاني قطر 
در آزادي هستند با پنج برد، یک مساوي و بدون هیچ 

باختي در صدر جدول گروه  A جوالن مي دهند!

 روي کاغذ عراق، گربه س��یاه ایران ب��ا دو باخت 
پي درپي برابر ش��اهزادگان پارس��ي حرفي براي 
گفتن ندارد. شاگردان اس��کوچیچ در شش بازي 
اخیر 11مرتبه موفق به گش��ودن دروازه حریفان 
ش��ده اند و این نش��ان از قدرت باالي خط حمله 
تیم مل��ي فوتب��ال ای��ران دارد. مهاجماني که به 
راحتي مي توانن��د قدرت خود را ب��ه خط دفاعي 
عراق با 9 گل خورده در شش مصاف قبلي دیکته 

کنند، خصوصاً که مهاجمان عراق با س��ه گل  زده 
نیز چن��دان زهردار نش��ان نداده اند ک��ه بتوانند 
دغدغه اي براي خط دفاع ای��ران با دو گل خورده 
ایجاد کنند. با وجود این دس��ت کم گرفتن عراق 
ته جدولي مي تواند یاران اسکوچیچ را در آزادي که 
قرار است بعد از مدت ها روي تماشاگران را به خود 
ببیند به مخاطره بیندازد و صعود ایران را با تأخیر 
مواجه کند، چراکه تجربه ثابت کرده مصاف ایران 

و عراق هرگز تابع ش��رایط جدولي نیست و عراق 
اگر کورسوي امیدي هم نداشته باشد براي اعاده 
حیثیت و جبران ناکامي هاي خود هم که شده با 

تمام توان به میدان می آید.
 مسئله نگران کننده اما براي سرمربیان دو تیم قبل 
از این مصاف حساس، مثبت شدن تست بازیکنان 
کلیدي ایران و عراق بود. قبول این مس��ئله براي 
مهمان عراقي کار س��اده اي نبود. آنها قبل از ورود 
به ایران تست داده بودند و مشکلي وجود نداشت، 
اما تست برخي بازیکنان شان در ایران مثبت شده 
بود. مسئله اي که عراقي ها را بر آن داشت تا دست 
به دامان کنفدراس��یون فوتبال آس��یا شوند براي 
دادن تست مجدد در آزمایشگاه هاي دیگر که این 
درخواست رد شد تا دست پتروویچ با توجه به مثبت 
شدن تست یاسر قاسم، مناف یونس، امجد عطوان و 
حتي سعد ناطق که به عنوان بازیکن جایگزین راهي 

ایران شده بود در پوست گردو بماند.
اوضاع اسکوچیچ نیز چندان بهتر از همتاي او روي 
نیمکت عراق نبود. سرمربي ایران هم خیلي زود 
متوجه شد نوراللهي، مجید حسیني و حاج صفي را 
به دلیل ابتال به کرونا در اختیار ندارد. |صفحه13

زنان فیلمساز از ابتداي انقالب اسالمي جاي خود 
را به عنوان سینماگراني مستعد باز و تثبیت کردند. 
اگر پیش از انقالب حضور زنان تنها به مقابل دوربین 
خالصه مي شد، انقالب اسالمي این فرصت طالیي 
را براي زنان ایجاد کرد تا استعدادهاي خود را در 

تخصص هاي فني و تکنیکي نشان دهند. 
 در ای��ن دوره از جش��نواره فیلم فج��ر، حضور 
یک فیلمس��از زن در بین اس��امي کارگردانان 
براي رقابت در چهلمین جشنواره فیلم فجر به 
چشم مي خورد. با نگاهي به جریان فیلمسازي 

کشورمان نقش زنان فیلمس��از و تعدد و کثرت 
حضور آنها نویدبخش آین��ده بهتر و حرفه اي تر 
این طیف از فیلمس��ازان اس��ت. با بررسي آثار 
پرمخاطب و پرف��روش تاریخ س��ینماي ایران 
که در میان آنه��ا آثاري از فیلمس��ازان زن نیز 
مشاهده مي ش��ود، روند صعودي و شتابان این 
رشد به وضوح قابل مش��اهده است. چه بسا اگر 
انقالب اس��المي رخ نمي داد، زنان همچنان در 
عرصه تنگ مقابل دوربین به رسمیت شناخته 

مي شدند. | صفحه16

اصالح طلبان به زعم خود از توهین به رئیس جمهور 
کشورمان در سفر به روسیه مي گویند؛ از رعایت 
نشدن آداب دیپلماتیک و از بي اعتنایي پوتین به 
رئیسي.  همه رسانه هاي اصالح طلب به طور هماهنگ 
یادداش��ت هایي متعدد در مورد »توهین به رئیسي 
در سفر به روسیه« منتش��ر کرده و ژست دلسوزي 
هم گرفته اند که یعني از توهی��ن به رئیس جمهور 
کش��ورمان ناراحت ش��ده ایم. فقط هم یادداشت و 
رسانه نیس��ت، در توئیتر هم موجي از ابراز ناراحتي 
اصالح طلبان ب��ا همین موضوع به راه افتاده اس��ت. 

این سو، خواننده این یادداشت ها و توئیت ها درمي ماند 
که آنها از چه چیزي صحبت مي کنند؟ کدام توهین 
به رئیس جمهور؟ رئیسي که با احترام رفت، با احترام 
مورد استقبال قرار گرفت، با احترام در جلسه با پوتین 
شرکت کرد  و با احترام به ایران بازگشت. کجاي این 
تعامالت رنگي از توهین داش��ت؟ پس این جماعت 
اصالح طلب که همواره خود را حامي دیپلماس��ي و 
تعامل با همه کشورهاي جهان، معرفي مي کردند، 
چرا اکنون از توسعه روابط خارجي آن هم با کشوري 

قدرتمند ناراحت هستند؟  | صفحه5

   اقتصادی

چشمک بورس به مصوبات دولت 
تأکید رئیس جمهور بر حمایت از بازار سرمایه و مصوبات حمایتي هیئت دولت براي بازار سرمایه که کاهش نرخ سوخت

 و خوراك و اصالح نرخ تسعیر ارز، بخشي از آن بود، شاخص کل بورس را با 20 هزار واحد رشد مواجه کرد
اواخردولتدوازدهمبازارسرمايهبانوسانشديديمواجهشدومتأسفانهاشخاصعاديدقيقًا
زمانيواردبازارسرمايهشدندكهحبابقيمتيبازارسهامدرحالتركيدنبود،ازاينرو،بخشي
ازمردمجامعهسرمايهخودرادربازارسهامازدستدادهاندومنتظرسياستهاياقتصاديدولت
س�يزدهمهستندتاببينندبازارسرمايهراچگونهبهبودخواهدداد.دراينميانبراساستأكيد
رئيسجمهوربهوزارتاقتصاددرحمايتازبازارس�رمايه،روزگذش�تهشاخصهايبازارسهامبا

رشدمواجهشدوقراراستمصوباتدهگانهدولتدرحمايتازبازارسرمايهعملياتيشود

وزيراقتصاد:درراستاياجراييشدنمصوباتيكهپيشترستاداقتصاديدولتدرحمايتاز
صنايعبورسياتخاذكردهبود،دواقدامصورتگرفت؛اقدامنخست،مصوبههيئتدولتبهعنوان
اصالحيهاليحهبودجه1401اس�تكهبهطوررس�ميبهمجلسش�وراياسالميارسالخواهدشد
ودوم،ابالغي�هاياس�تازطرفمعاوناولرئيسجمهورب�هوزراياقتصادي،رئيسبانكمركزي،
رئيسس�ازمانبرنامهوبودجهودستگاههايذيربط.ابالغيهدولتمشتملبرپنجمصوبهازجمله

سقفگذارينرخخوراكونرخسوختميشود|صفحه4

 قرمز کرونا 
خیره سرا نه 

با ز گشت
 بعد از 47 روز با قرمز شدن اردكان يزد

 رنگ قرمز به نقشه كرونايي كشور بازگشت 
 و با شيب تند افزايش ابتالهاي تازه

سرعت قرمز شدن شهرهاي كشور نيز 
افزايش خواهد يافت
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