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 درصدی که صددرصد است!پنج            روز حرف▼

ای با تبادل دائم پیام بین پایتخت گیر هستهمذاکرات نفس

اخبار  کشورها و محل برگزاری مذاکرات در وین ادامه دارد.

وفصل برخی اختالفات بین طرفین به گوش ضدونقیضی هم از حل

فع جمهور کشورمان از ردو روز پیش نیز رئیس رسد.می

حال سؤال این است که ما تا چه  های اصلی کشور خبر داد.تحریم

 ایم.ها نزدیک شدهاندازه به رفع کامل تحریم

راحتی سیاست کالن خود ها بهآمریکایی -4 نکات تحليلي:

دولت ترامپ از ابزار اعمال فشار  دهند؛نسبت به ایران را تغییر نمی

کرد و دولت بایدن مانند مستقیم و خروج از برجام استفاده می

دولت اوباما فشار را از طریق مذاکره و در چارچوب برجام دنبال 

ها حفظ ساختار در چنین شرایطی راهبرد اصلی آمریکایی کند.می

ها برای حفظ ساختار آمریکایی -0 ها.هاست نه لغو آنتحریم

ای داشتن ایران پحال پیشبرد دیپلماسی، برای نگهتحریم و درعین

که طوریبه برند.های چندالیه بهره میمیز مذاکرات از تحریم

ای، حقوق های ایران را تحت عناوین مختلف مانند هستهتحریم

اعمال  ..های اولیه و ثانویه و.بشر، حمایت از تروریسم، تحریم

که با گرفتن امتیازات دلخواه خویش از ایران، کنند تا هنگامیمی

ها را لغو کردند، دوباره و در از تحریمدر عوض، یک سری 

شرط مهمی که  ها را برگردانند.ای که اراده کنند، تحریمهرلحظه

ها برای بازگشت مقام معظم رهبری در راستی آزمایی از لغو تحریم

ایران به تعهدات برجامی بیان فرمودند، ناظر به همین رفتار 

مذاکرات وین،  ازجمله اختالفات مهم در -9 هاست.آمریکایی

بر اساس این تحریم، سپاه پاسداران انقالب  تحریم کاتسا است.

های تروریستی قرارگرفته و هر سازمان اسالمی در لیست سازمان

یا نهادی که با سپاه ارتباط دارد، تحت عنوان حامی تروریسم مورد 

در حقیقت طبق این قانون تحریمی، دولت،  گیرد.تحریم قرار می

های داخلی ایران عمالً در لیست زی و تمام دستگاهبانک مرک

توانند به این ها هرلحظه میگیرند و آمریکاییها قرار میتحریم

تیم  -0 بهانه، برخورداری ایران را از منافع برجام متوقف کنند.

ای پیش ببرد که منافع ملت گونهکننده باید مذاکرات را بهمذاکره

های چندالیه د و اسیر تحریمصورت کامل حفظ شوایران به

 ها نشوند.آمریکایی

ها لغو شده است که توان گفت تحریمزمانی می نکته راهبردی:

مند شود و اال رفع تحریم بر روی ملت ایران عمالً از منافع آن بهره

ماجرای لغو  کاغذ، تجربه تلخ ملت ایران در چند سال اخیر است.

گیری در بسا نتیجهیست و چهدرصدی ن 9درصد یا  39ها، تحریم

درصدی باشد که تا به حال انجام  39تر از پنج درصد آخر سخت

 شده است. )نویسنده: علی کارگر(

 

 

 تکرار يک سناريو                                    روز گزارش▼

جو امنیتی  انفجار اخیر در افغانستان و تکرار سناریوی مشابه حمله به دانشگاه کابل و ایجاد یک

در این کشور، بازهم توجهات را به سمت عدم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان معطوف 

 کرده است.

اردیبهشت از  49بنا بر توافق دوحه باید آمریکا خروج نیروهای خود را تا  -4 های خبری:گزاره

حرکت کرد و خود بندی دولت ترامپ کرد؛ اما بایدن برخالف جدول زماناین کشور تکمیل می

انفجارهای اتفاق افتاده در  -0 تاریخ جدیدی را برای پایان حضور در افغانستان اعالم کرد.

های تروریستی افغانستان و هدف قرار دادن مراکز علمی همچون دانشگاه و مدارس توسط گروه

یکا ایجاد شده این خأل امنیتی اکنون توسط آمر نشان از خأل امنیتی گسترده در این کشور دارد.

این نوع  اند.خوبی از آن بهره گرفتههای تروریستی همچون داعش در افغانستان بهو گروه

 داد.ها و هدف قراردادن مردم بر اساس مدلی است که داعش در عراق و سوریه انجام میعملیات

در  ری بود.ای از جنایات بزرگ این گروه تروریستی تکفیکشتار وسیع در اسپایکر عراق نمونه

نوعی مترصد این فضاسازی بودند ها این رخداد را به طالبان نسبت دادند و بهمقابل، بعضی رسانه

این در حالی است  که چون توافق دوحه اجرا نشده، پس طالبان اقدام به این عملیات کرده است.

ره( و شکل عملیات البته جامعه مورد هدف )شیعیان هزا که طالبان انفجار اخیر را محکوم کرد.

 هایی همچون داعش است.مربوط به گروه

تنها در افغانستان، های تروریستی نهپشت پرده این انفجارها و وقوع عملیات گزاره تحليلي:

آمریکا درصدد القای این  بلکه در کشورهای دیگر همچون عراق، بازیگری همچون آمریکا است.

ل است که چنانچه از این کشورها خارج شود، وقوع های تحت اشغاها و ملتگزاره به دولت

درواقع آمریکا دنبال این گزاره است که خروج  های تروریستی افزایش پیدا خواهد کرد.عملیات

های منزله افزایش فعالیتآمریکا به معنای ایجاد خأل امنیتی و ایجاد خأل امنیتی هم به

ربه بر افکار عمومی، حضور اشغالگر در عراق و تروریستی است، لذا در صورت کارساز بودن این ح

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( یابد.افغانستان دام می

 عوامل حمله به کنسولگری ايران در کربال چه کساني هستند؟           ویژه خبر ▼

های در کربال و جوسازی رسانه "ایهاب الوزنی"کشته شدن یک جوان فعال سیاسی به نام 

ونیستی علیه ایران باعث شد که جمعی از معترضان با شعارهایی علیه ایران صهی -سعودی

نظران عراقی در اولین واکنش به صاحب قسمتی از کنسولگری کشورمان در کربال را آتش بزنند.

فعال اجتماعی در کربال، سازمان جاسوسی موساد اسرائیل را متهم اصلی « ایهاب الوزنی»ترور 

نظران عراق معتقدند که موساد اسرائیل توانسته برخی صاحب معرفی کردند. این اقدام تروریستی

ها به داخل جامعه عراق نفوذ کند و است از طریق برخی عوامل مزدور بومی و همچنین آمریکایی

بنا بر اطالعات میدانی،  های اخیر عراق را طراحی و اجرا کند.حوادث ترور و برخی ناآرامی

به کنسولگری ایران در کربال را داشتند و البته موفق به اقدام عملی و  کسانی که قصد حمله

جای مانده، از همان ای و آثار بهآسیب رساندن به اموال و افراد نشدند، با توجه به اقدامات رسانه

جریاناتی بودند که در سال گذشته اقدامات تخریبی علیه کنسولگری ایران در کربال و علیه ملت 

آمده از دستالحرمین از آنان سر زد که بر اساس مدارک و اسناد و اقاریر بهر بینعراق حتی د

جمله آمریکا و تعدادی آنان در نزد مقامات امنیتی عراق، ارتباط آنان با سفارت برخی کشورها من

ها و ها، یمانیتوان به سرخیازجمله این جریانات می از کشورهای مرتجع منطقه اثبات شده بود.

 )کانال تحلیلی زمانه( وکرها اشاره کرد.ج
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 اخبار ▼

 نامه اسماعيل هنيه به رهبر معظم انقالب

رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی حماس در پیامی به رهبر معظم انقالب حوادث و 

گونه همان»در بخشی از متن این نامه آمده است:  تحوالت جاری در قدس اشغالی را تشریح کرد.

های غاصب علیه قدس و ضرتعالی در جریان بوده و هستید، حمالت و تجاوزات صهیونیستکه ح

سازی، کوچاندن اجباری فلسطینیان، سازی، شهرکساکنان آن اعم از تشدید عملیات یهودی

سازی نژادی و حمالت به منطقه باب العامود و شیخ جراح، همچنین تجاوزات علیه پاک

ن اعم از تعرض به این مسجد مبارک یا سرکوب نمازگزاران و بستن مسجداالقصی و معتکفین در آ

ها درهای آن و ممانعت از ورود فلسطینیان به آن برای اقامه نماز و عبادت ادامه دارد که تمامی این

سازی، کوچاندن بخشی به شهرکتالشی گسترده از سوی سران رژیم اشغالگر برای مشروعیت

و امالک آنان و تثبیت تقسیم زمانی و مکانی مسجد مبارک االقصی و ها فلسطینیان، مصادره خانه

اتر رفته و تغییر وضعیت حاکم بر آن است و این جنایتی جدید است که از تمامی خطوط قرمز فر

دار کرده و شهر قدس و تاریخ اسالمی آن و موجودیت، احساسات و عواطف امت اسالمی را جریحه

 «.رزق و روزی و آینده و حقوق مشروع ساکنان آن را هدف گرفته است

 تحقيق و تفحص مجلس از فايل صوتي ظريف کليد خورد

اردیبهشت( درباره  43غیرعلنی امروز )در جلسه »رئیسه مجلس اعالم کرد: ، عضو هیئت«امیرآبادی»

تیم  شدت محکوم کردند.نظر صورت گرفت و نمایندگان این کار را بهفایل صوتی ظریف بحث و تبادل

تحقیق و تفحص در این حوزه شروع به کار کرده و تا حاال سه گروه از نمایندگان تقاضای تحقیق و 

یون امنیت ملی به دنبال این است که هر سه کمیس تفحص در خصوص این موضوع را مطرح کردند.

عنوان تحقیق و تفحص از مرکز استراتژیک ریاست جمهوری در درخواست در قالب یک درخواست به

ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در همین «. طول هشت سال گذشته تصویب شود

قرار نبوده منتشر "گویند ست، اینکه میفایل صوتی ظریف امنیت ملی را هدف گرفته ا»زمینه افزود: 

هاست، پس باید گفت ها انتشار فایل صوتی کار صهیونیستاگر به قول دولتی ، درست نیست."شود

رأی فقط یک رأی نظامی دارید؛ پس چرا  9در شورای عالی از ها چگونه در بین شما نفوذ دارند؟ آن

د درست دارید نه پول، منطقه را هم که ول کردید، نه اقتصاگویید دیپلماسی فدای میدان شد؟ می

 «.گوییدچرا با تحریف تاریخ به مردم دروغ میخواهید امتیاز بگیرید؟! پس چگونه می

 آبادی: در فقدان ژنرال سليماني مويه کردممحمود دولت

شخصاً من مسئول اداره ذهن دیگران نیستم بلکه »نویسنده پیشکسوت ایران در اظهارنظری گفت: 

مسئول وجدان ملی خودم هستم و توجه دارم به همین قرن گذشته که میهن من و شما در اسارت 

ها در ضعف تمام ازآنجاکه ما ایرانی کشی شدند.دست بیگانگان مهاجم قرار گرفت و مردم ما نسل

اگر شده یک  .بودیم، چنان ادعای به حقی را نتوانستیم به کرسی بنشانیم و از مهاجمان غرامت بگیریم

طرفی کرده بود! حتی اند به کشوری که در هر دو جنگ اعالم بیعذرخواهی ساده که هجوم آورده

نمایندگان ایران در جلسه ترک مخاصمه و خروج قوای بیگانه از مملکت ما، اجازه حضور پیدا نکردند و 

تر بشود و به یاد بیاید که در کماگر به این معانی اندیشه  سرگردان ماندند، در محل اجالس در پاریس.

پاره از کشور ما زدوده شده، در آن صورت ممکن است به سال اخیر، به علت ضعف و جهل سه 022از 

 «.امهای مملکتم و همچنین ژنرال سلیمانی مویه کردهدرنگ واداشته بشوید که چرا در فقدان ژنرال

 ديدار رمضاني رهبر معظم انقالب با دانشجويان!

دبیرکل اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان با اعالم خبر برگزاری نشست « زادهوحید تقیت»

 04شنبه این دیدار در روز سه»تصویری دانشجویان با رهبر معظم انقالب اظهار کرد: 

با توجه به شیوع بیماری کرونا دیدارهای رمضانی رهبر انقالب  شود.ماه، برگزار میاردیبهشت

وی با اشاره به توجه و دغدغه رهبر  «.صورت محدودتری خواهد بودهای قبل و بهسالتر از متفاوت

این دومین نشست رهبری در ماه مبارک رمضان پس از »گرایی گفت: انقالب نسبت به مسئله جوان

خصوص در اگر سخنان رهبر معظم انقالب به برگزاری نشست تصویری با قاریان قرآن است.

بوده و  بینیم تأکید ایشان بر ظرفیت جوانان ی را موردتوجه قرار دهیم، میهای دانشجوینشست

 «.های جدی رهبر انقالب استها و دغدغهترین گفتمانگرایی یکی از مهمجوان

 اخبار کوتاه

 حضور نماينده بانک مرکزی در مذاکرات وين تأييد شد/ ◄

ایران  کل بانک مرکزی ایران تأکید کردرئیس« عبدالناصر همتی»

شده و قطعی ای خواستار رفع تضمیندر جریان مذاکرات هسته

وی در پاسخ  ها علیه صنعت بانکداری خود شده است.تحریم

ها علیه بانک رفع تحریم»های بلومبرگ نوشت: مکتوب به پرسش

ها های ایرانی، سوئیفت و هرگونه انتقال پول بین آنمرکزی، بانک

کل رئیس «.د مورد تأیید قرار گیردهای بزرگ خارجی بایو بانک

طور مستقیم مقاماتی از این بانک به»بانک مرکزی ایران گفت: 

در جریان مذاکرات حضور دارند تا مطمئن شوند که رفع 

آزمایی لغو همتی در مورد راستی «.واقعی خواهد بود ها،تحریم

ام آزمایی را انجروش خود کار راستیما به »ها هم گفت: تحریم

 «.شخصاً به روند مذاکرات امیدوارم دهیم.می

اعتنايي دولت به شرق به منافع ملي خسارت زد/ پرست: بيمهمان ◄

 4022نامزد انتخابات سخنگوی سابق وزارت امور خارجه و 

اگر در دنیای امروز رقبا احساس »ریاست جمهوری معتقد است: 

کشور  9ا نکنند، کنند همه هستند و اگر مراعات منافع ملی ما ر

 شود.جایگزین دیگر وجود دارد، یک رقابت سالم ایجاد می

کرد معتقدم یکی از اشتباهات دولت کنونی این بود که فکر می

اگر در بحث برجام روابط بهتری با دنیای غرب پیدا کرده، دیگر 

ها توان به آننیازی به کشورهایی که در شرق هستند، ندارد و می

 «.این خسارت زدن به منافع ملی ماست رد.اعتنایی کبی

ستاد مبارزه با روز بدون مبارزه با فساد در دولت روحاني!/  ۰22 ◄

مفاسد اقتصادی که مسئولیت برگزاری جلسات آن بر عهده 

اسحاق جهانگیری است، در اوج نیاز کشور برای مبارزه با رانت و 

ست که عمالً روز ا ۰22های منجر به مفاسد اقتصادی، سودجویی

نامه داخلی ستاد بر اساس آیین ای ندارد.تعطیل شده و جلسه

هفته  9هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، جلسات آن باید هر 

شد؛ اما آخرین جلسه این بار با حضور اعضای آن برگزار مییک

اسحاق  است. 3۹ستاد که برگزار شده، مربوط به خردادماه سال 

مردم باید بدانند و »ای گفت: ذشته، در جلسهجهانگیری سال گ

 «.خودمان نیز باید باور داشته باشیم که با فساد مخالف هستیم!

ای که اخیراً در جلسهشوم/ قاليباف: رئيسي بيايد نامزد نمي ◄

با آمدن »اند، قالیباف گفته: رئیسی و قالیباف حضور داشته

رغم دانم و علیمی رئیسی، رقابت با او را خالف مصالح انقالب

دیگر  کنم.ای برای کاندیداتوری احساس نمیفشارها وظیفه

دانند، باید از رقابت نامزدها هم حتی اگر خود را اصلح می

اهلل رئیسی کمک کنیم تا جریان گیری کنند و همه به آیتکناره

 «.انقالب با یک نامزد واحد وارد رقابت شود

« حمیدرضا حاجی بابایی» تي!/دردی باالتر از مشکالت معيش ◄

ماه( اردیبهشت 43وبودجه مجلس دیروز )رئیس کمیسیون برنامه

در شورای اداری استان همدان که با حضور رئیس قوه قضائیه 

متأسفانه مبارزه با فساد در کشور ما »برگزار شد، اظهار کرد: 

نتوانسته رضایت عمومی جامعه را به دست بیاورد اما حرکت قوه 

یه رضایت مردم را به دنبال داشته و نشان داده درد تبعیض، قضائ

 «.تر استفساد و رانت از مشکالت معیشتی دردناک


