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  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

هاي  ایستادن ما کنار گروه. اش این است که انسان در مقابل زورگویی ظالم به مظلوم بایستد حید الزمهتو

هایی که مورد حمایت آمریکا هستند براي  مقاومت در غرب آسیا و حضور ما در سوریه مقابل تروریست

معنا و دروغی  حرف مهمل و بی کند، طلبی می توسعه شود جمهوري اسالمی اینکه گفته می. همین است

  )25/1/97(.است

 !تلگرام و ضرورت عقلی دفع خطرروز   حرف ▼

هاي موبایلی فعال در  رسان هاي اجتماعی و پیام شبکه

فضاي مجازي مدتی است که جایگاه خود را در کشورمان 

این . شود آنها افزوده می کاربرانباز کرده و هرروز بر تعداد 

اي معایب و مزایایی دارد  پدیده ارتباطی نیز مانند هر پدیده

ها و تهدیدهایی توامان است  ه عبارت دیگر واجد فرصتو ب

کنند تا جایی که امکان  ها تالش می که همه افراد و دولت

هایی مانند سرعت و  دارد با کاهش تهدیدات، از فرصت

ها در ایجاد تعامل و ارتباطات  سهولت حاصل از این شبکه

 . وکار اقتصادي استفاده شود فردي و اجتماعی و کسب

ها به  نظرها پنهان نیست که امروزه این شبکه اما از

دلیل حجم عظیم اطالعات به دست آمده از مردم به لحاظ 

سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی نه تنها مطمح طمع و 

نظر دشمن در راستاي تسهیل سلطه بر ماست، بلکه مراکز 

هاي خصوصی خود درصدد  جاسوسی با پوشش شرکت

ها براي کسب اطالعات و  رسان پیام طراحی و ارائه این قیبل

اختالل در ساحت امنیت، اقتصاد و فرهنگ و اخالق 

  . کشورهاي هدف هستند

هاي  شاهد مثال آن تلگرام، از پرکاربردترین شبکه

هاي حساس  رسان خارجی در ایران است که در برهه پیام

کشور از جمله انتخابات به شدت تأثیرگذار بوده و در 

سازي، مانند اغتشاشات در  گون چالشهاي گونا موضوع

سازي  در ناامن تروریستی هاي گروه ارتباطات تسهیل جامعه،

و اختالل در اقتصاد کشور از طریق طراحی پول اینترنتی 

میلیارد دالر از  50خروج حدود  منجر به کوین گرام و بیت

از . قرار گرفتاستفاده دشمنان  سوء مورد و شد کشورمان

میسیون امنیت ملی مجلس از فیلترینگ این رو، رئیس ک

به گفته عالءالدین   .تلگرام تا پایان فروردین ماه خبر داد

هاي سال  فروردین، نقش تلگرام در بحران 11بروجردي در 

گذشته مخرب بود است؛ لذا بر اساساً تصمیمی که اتخاذ 

شده، تلگرام جاي خود را به یک سامانه مشابه ملی خواهد 

  .داد

هاي  دهنده طراحی سرویس فکر به داخل در ما که زمانی تا

هاي مطمئن ملی به مثابه کاالي  مرکزي امن و زیرساخت

تماماً ایرانی در حوزه گسترده ارتباطات الکترونیکی نباشیم، 

است و آنها » فضاي مجازي در کنترل دشمن«باید بدانیم 

کنند  از این طریق شناختی عمیق نسبت به جامعه پیدا می

  .اطالع باشیم د خودمان از آنها بیکه شای

 خودزنی رژیم صهیونیستی                     روز گزارش▼ 

گوي تلفنی با ترزا می، و وزیر رژیم صهیونیستی اعالم کرد، در یک گفت نتانیاهو، نخست

سیاست مرتبط با تسلیحات شیمیایی که در خصوص «: همتاي انگلیسی خود، گفته است

هاي حامی  وریه اتخاذ شد، باید به منظور جلوگیري از دستیابی دولتدولت بشار اسد در س

وي در توضیح این جمالت و براي » .کار گرفته شود اي نیز به تروریسم به قدرت هسته

ترین عنصر تضعیف  مهم«: کند هاي حامی تروریسم اضافه می شفاف شدن منظورش از دولت

دهد  وقتی به ایران و نمایندگان آن اجازه می خاورمیانه، ایران است و بشار اسد باید بداند

» .کند حضوري نظامی در سوریه داشته باشند، سوریه و استقرار منطقه را با خطر مواجه می

وزیر رژیم اشغالگر قدس در حالی که حمالت آمریکا، انگلیس و فرانسه  این جمالت نخست

ارغ از آنکه تا چه حد بیف و موسی به نقطه پایان آن رسیده استبدون هیچ دستاورد مل

ریختگی در ائتالف سعودي، غربی و  هم دهنده سردرگمی و به اساس است، نشان

هاي متعدد است، که البته با نگاهی  در منطقه و آشفتگی این ائتالف از شکست صهیونیستی

تردید به آنها حق خواهید داد تا این حد مستأصل باشند و اظهاراتی  به اوضاع منطقه بی

ـ را  که در صورت عملیاتی شدن آن به پایان رژیم صهیونیستی منجر خواهد شد ـ چنین

هاي اشغالی  در سرزمینموج جدیدي از مبارزات علیه اشغالگران  بر زبان بیاورند؛ چرا که

آغاز شده است و تظاهرات حق بازگشت بر ارکان قدرت رژیم صهیونیستی لرزه انداخته 

اکنون بیش از پیش متحد  مقاومتهاي اسالمی و  هاي سیاسی و جنبش جریان ،است

جمهوري اسالمی ایران روابط  با به ویژه و اند و با دیگر نیروهاي مقاومت در منطقه شده

 جریان مقاومت با شکست مواجه شود، توطئه تفرقه میان اند تا عمالً خود را بازسازي کرده

و در آستانه تسلیم کامل در اند  ـ تکفیري در منطقه شکست خورده هاي تروریستی گروه

برابر نیروهاي مقاومت هستند، دولت قانونی اسد برخالف خواست این جبهه همچنان در 

از پیروزي  حکایتها از انتخابات آینده عراق  بینی ها و پیش نظرسنجی ،قدرت است

 باوزیر این کشور  هم قرار دادن نخست روي روبهتوطئه  دارد،هاي حامی مقاومت  جریان

با شکست مواجه شده، روسیه به منزله یک  به منظور فروپاشی دولت در لبنان اهللا بحز

قدرت جهانی و داراي حق وتو در کنار محور مقاومت قرار گرفته و حربه استفاده از سازمان 

به منطقه را از بین برده  صهیونیستی جبهه غربی، عربی وهاي  ملل براي تحمیل خواسته

عی است شاهد طبی لذا  است؛تغییر بزرگ در غرب آسیا  بخشی از موارد مذکور تنها. است

  .پیمانانش باشیم سران رژیم صهیونیستی و هم چنین هاي این خودزنی

  !جدي نیست در رفع حصرآقاي روحانی                  ویژه      خبر▼ 

فرزند مهدي کروبی از سران فتنه درباره شرایط حصر پدرش از  ،محمدحسین کروبی

دهد و  آمدهاي مرتب و دیدارهاي متوالی خانواده و آشنایان با مهدي کروبی خبر میو ترف

 ،ما هر زمان تمایل داشته باشیم گونه شده که این کند، در چند ماه گذشته کید میتأ

با طرح این موضوع که خواستار حل مسئله حصر  وي. توانیم به دیدار حاج آقا برویم می

 و کند از دولت گالیه می ئیهکردن مواضع رئیس قواي مقننه و قضابا مثبت ارزیابی  ،هستیم

گرچه آقاي نوبخت ا ،ما هنوز اطالع دقیقی از برنامه دولت براي رفع حصر نداریم«: گوید می

هیچ  اًولی دقیق است،بارها عنوان کرده است که دولت به صورت جدي دنبال حل موضوع 

مشخص است آقاي روحانی . ی برداشته استداند دولت تا به حال چه قدم مثبت کس نمی

آقاي روحانی رئیس شوراي عالی امنیت ملی هستند  ،به هر حال. در کار خود جدي نیست

  ».هاي مهمی در این زمینه بردارند توانستند گام اي بود می و اگر اراده

 



   
  

  اخبار ▼

 مذاکرات آمریکا و اروپا درباره برجام ادامه دارد

مقامات آمریکایی و اروپایی که به تازگی براي » آسوشیتدپرس«ي به گزارش خبرگزار

جمهور آمریکا در  رئیس» دونالد ترامپ«اي با ایران و تغییرات مد نظر  بحث درباره توافق هسته

اند بر سر همه  اند؛ اما نتوانسته داشته هایی پیشرفت ،اند وگو کرده فق، در واشنگتن گفتاین توا

سازي ایران،  رفع سقف زمانی محدودیت غنی ،بر اساس این گزارش .دموضوعات به توافق برسن

قید و شرط به اماکن نظامی ایران  محدود شدن برنامه موشکی ایران، دسترسی نامحدود و بی

هایی است که ترامپ مطرح کرده و گفته در  اي ایران درخواست هاي منطقه و مقابله با فعالیت

اي  هاي هسته د، در موعد بعدي تمدید تعلیق تحریمها محقق نشو صورتی که این خواسته

امانوئل «در همین زمینه قرار است  .کند گیري می از این توافق کناره) اردیبهشت 22(ایران، 

این . صدراعظم آلمان به واشنگتن سفر کنند» آنگال مرکل«جمهور فرانسه و  رئیس» مکرون

موضوعاتی » اصالح«آخرین شانس آنها براي دستیابی به توافق با آمریکا براي  سفر احتماالً

  .اي با ایران خوانده است توافق هسته» نواقص«است که ترامپ آنها را 

  کنند ها به تهدید خود عمل می ایرانی

اي رادیویی  رئیس پیشین موساد طی مصاحبه» دنی یاتوم«، »پست جروزالم«به نوشته 

اقدامی نمادین که هیچ «کا، انگلیس و فرانسه به سوریه اشاره کرده و آن را به حمله آمری

ها هستیم  ما در مسیر برخورد با ایرانی«: وي افزوده. ، خوانده است»اهمیت راهبردي نداشت

آنها ما را به . و امیدوارم که این مسیر چنان تشدید نشود که به رویارویی مستقیم بینجامد

ما «یاتوم ضمن بیان اینکه » .اند شان متهم کرده ی و کشتن نیروهايحمله به اهداف ایران

، ادامه »را خیلی جدي بگیریم] رژیم صهیونیستی[ها علیه اسرائیل  باید تهدیدهاي ایرانی

گوید، وقتی آنها تهدیدي را  ها و تجربیات گذشته به من می ام با ایرانی سابقه آشنایی«: داد

اهللا در راستاي اراده ایران،  ما تردید نداریم که حزب. د کردمطرح کنند، آن را عملی خواهن

کردیم، روابط بین نتانیاهو و  ما گمان می«: رئیس پیشین موساد گفت» .کند حرکت می

 » .ها را کاهش دهد؛ اما در اشتباه بودیم آمیز بوده و توانسته است شکاف پوتین موفقیت

  !خورده تجویز الگوبرداري از یک طرح شکست

در » ایران«وگو با روزنامه دولتی  کارشناس مسائل منطقه در گفت» اصغر زرگر لیع«

اي نیازمند  مسائل منطقه نیز همچون مسئله هسته«: برانگیز گفته است اظهاراتی تأمل

اگر مراجع . معامالت سیاسی، مذاکرات دیپلماتیک و تجدید نظر در تعاریف حوزه نفوذ است

ا به وزارت امور خارجه واگذار کنند، دستگاه دیپلماسی ما این قدرتمند در ایران این امر ر

» .هاي فرسایشی و جنگ جلوگیري کند قابلیت را دارد که از طریق دیپلماتیک از چالش

اي از سوي روزنامه وابسته به دولت در  توصیه به الگوبرداري از برجام در مسائل منطقه

همچنان  و قابل دیدگان همه قرار داردخسارت محض برجام در مپذیرد که  حالی صورت می

اي،  این سؤال به قوت خود باقی است که چرا در ازاي محدودیت گسترده در صنعت هسته

  !؟است اي پایبند نبوده ود در هیچ زمینهها لغو نشده و غرب به تعهدات خ تحریم

  تحریم سوئیفت از طریق غول تکنولوژي روسیه

تر کردن نقل و انتقاالت پولی خود از این  براي امنهاي بزرگ روسیه اعالم کردند  شرکت

» SPFS«به بعد از سیستم روسی مشابه سیستم خدمات انتقال پول بین بانکی سوئیفت 

هاي فعال  ترین شرکت که یکی از بزرگ »رزتک«مدیران شرکت . استفاده خواهند کرد

ل این سیستم هاي دیجیتا زیرساخت: اند روسیه در صنعت تکنولوژي است، بیان کرده

داخلی، خطر مداخله خارجی در آن، احتمال حمله هکرها و همچنین وابستگی به خدمات 

روسیه  »رزنفت«گفتنی است، ماه گذشته میالدي شرکت . دهد بانکی خارجی را کاهش می

گازپروم «هاي نفتی در جهان است، اعالم کرد که با کمک  ترین شرکت که یکی از بزرگ

 .را آزموده است SPFSسیستم داخلی ) بزرگ تأمین مالی روسیهسومین بانک ( »بانک

  

  کوتاه اخبار ▼

سخنگوي کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با ◄ 

آزاد فعلی ناموفق بوده است،   بیان اینکه تجربه مناطق

آزاد فعلی خسارات   با توجه به اینکه مناطق: داشت اظهار

است، افزایش زیادي براي اقتصاد کشور به دنبال داشته 

که حرص و ولع افزایش این  آنها منطقی نیست؛ چرا

حسینی  نقوي. کند نمی حل را کشور اقتصاد از مشکلی مناطق

منطقه جدید ابتدا  پیش از تصویب افزایش هشت: افزود

باید در نحوه فعالیت این مناطق با هدف محقق شدن 

چراکه مدیریت  گیرد؛ صورت بازنگري شده بینی پیش اهداف

 .علی نتوانسته است این کار را انجام دهدف

ریا، مشاور امور روحانیت  بی االسالم ناصر سقاي حجت◄ 

عضو کابینه دولت  43رئیس دولت نهم با اشاره به بیانیه 

نژاد،  نهم و دهم درباره رفتارهاي اخیر محمود احمدي

عضو کابینه دولت نهم و دهم  43محتواي بیانیه : گفت

دفاع است و بنده از دوستانی که این  مورد تأیید و قابل

ریا  بی  سقاي .کنم اند، تشکر می بیانیه را تنظیم و امضا کرده

هاي  نژاد به توصیه امیدواریم که آقاي احمدي: تأکید کرد

  .دوستان توجه کرده و مسیر کنونی را اصالح کند

در فضاي  در صفحه خود» العربیه«شبکه سعودي ◄ 

ا اهداف غرب در سوریه با حمله آی«درباره اینکه  مجازي

، یک نظرسنجی »موشکی به آن محقق شده است یا خیر؟

درصد از  18بر اساس این نظرسنجی، تنها . برگزار کرد

درصد  82و   کنندگان به این پرسش پاسخ مثبت داده شرکت

  .اند به آن پاسخ منفی داده» ال«دیگر با انتخاب گزینه 

که به همت » انقالب هفته هنر«در مراسم اختتامیه ◄ 

شود، معرفی و تقدیر از چهره هنر  حوزه هنري برگزار می

انجام گرفت و نشان هنر  1396انقالب اسالمی در سال 

هاي  وي نویسنده کتاب. رسید» حمید حسام«انقالب به 

» میرد هرگز نمی آب« و »شد گم مهتاب وقتی« شده تحسین

  .است

چیس، پی مورگان  کارشناسان استراتژیک جی◄ 

بینی کردند که  ترین بانک آمریکا از نظر دارایی پیش بزرگ

در صورت اعمال تحریم علیه جمهوري اسالمی ایران از 

سوي اتحادیه اروپا و ایاالت متحده، قیمت نفت برنت به 

  .دالر در هر بشکه افزایش خواهد یافت 80

سخنگوي کاخ سفید با تکرار اتهامات » سارا سندرز«◄ 

در سوریه متهم » هاي تهاجمی رفتار«ن را به ایرا ،همیشگی

، »دونالد ترامپ«کرد و مقابله با آن را یکی از اهداف 

جمهور آمریکا در منطقه غرب آسیا و حمله موشکی  رئیس

  .اخیر عنوان کرد

نفر از نمایندگان مجلس در تذکري کتبی به  63◄ 

جمهور ضرورت عزل رئیس بانک مرکزي و عوامل  رئیس

انی ارز و متوقف کردن چرخه زندگی مردم و دخیل در گر

 .شدند یادآورضربه به نظام اقتصادي کشور را 


