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 آميز!دستبرد خيانت                روز حرف▼

ساعته از مصاحبه دکتر ظریف، بمب انتشار فایل صوتی سه

خبری دیروز در فضای سیاسی کشور بود. این فایل صوتی به 

شده توسط مرکز شده در قالب پروژه تعریفبرنامه ضبط

تاریخ شفاهی »جمهوری با عنوان های استراتژیک ریاستبررسی

مورد دستبرد قرار گرفت و تعلق دارد. برنامه حساسی که « ایران

 !سعودی بود« ایران اینترنشنال»اولین انتشاردهنده آن 

فارغ از نقدهای جدی که به محتوای فایل هاي تحليلي: گزاره 

منتشره وارد است و شیوه ناشیانه آنچه ثبت تاریخ شفاهی نامیده 

شده است، اما سؤال اصلی در این میان آن است که این فایل 

سازی آن که بدون شک قرار بر عدم عمومی« فراتر از محرمانه»

ه در مقطع کنونی انتشار یابد، با چه وجه قرار نبودهیچبوده و به

ای و توسط چه کسانی انتشار عمومی یافته است؟! هدف و انگیزه

چه کسانی متصدی این دستبرد بوده و از انتشار این فایل سود 

تواند تا حدودی توجه به زمان انتشار این فایل، می -5برند؟! می

ای انتشار زمانهاهداف انتشاردهندگان را آشکار سازد. این فایل در 

ای در وین در حال برگزاری است یافته که از یکسو مذاکرات هسته

ساز و از دیگر سو کشور در آستانه برگزاری انتخابات سرنوشت

های تأمل آنکه در هفتهجمهوری و شوراها قرار دارد. قابلریاست

عنوان یکی از نامزدهای انتخابات شنیده شده اخیر نام ظریف نیز به

آفرینی در آستانه . بدون شک این اقدام باهدف جنجالاست

انتخابات صورت گرفته است. طراحان این سناریو بر این باور 

های اند که با انتشار این فایل، آتش درگیری و منازعات جناحبوده

های دروغین در کشور اوج گرفته و هر یک سیاسی و دوقطبی

نت به کشور و منافع تالش خواهد کرد تا دیگری را متهم به خیا

شده و های گزینشتوجه به محتوای بخش -0ملی کند! 

برانگیز آن مصاحبه، اعم از؛ تضعیف جبهه مقاومت، هجمه به بحث

سپاه، تخریب چهره شهید حاج قاسم سلیمانی، بزرگنمایی 

اختالفات در سیاست خارجی جمهوری اسالمی، ایجاد چالش در 

ها و بیگانگان را دست داشتن نفوذیخوبی روابط ایران و روسیه، به

سازد. بدون شک بیشترین بهره از این در این ماجرا آشکار می

دستبرد اطالعاتی را بیگانگان و دشمنان ملت ایران و دشمنان 

توجه به نقش دشمنان ملت در این  -1جبهه مقاومت خواهند برد! 

ین ماجرا آمیز باید ما را هوشیار سازد که مواجهه با اپروژه خیانت

های سیاسی داخلی بدل شود و نباید به عاملی برای تقابل

 های اتهام بدون داشتن سند، به رقبای سیاسی روانه گردد.نشانه

مطالبه جامعه، برخورد قاطع و بدون تعارف دستگاه قضایی و 

امنیتی با متخلفین و خائنین به منافع ملی کشور است تا اجازه 

تکرار چنین اقداماتی در چنین برهه حساس به دشمنان و 

 )نویسنده: مهدی سعیدی( اده نشود.ایادی نفوذی آنان د

 

 

 !تارهاي عنکبوت يا گنبد آهنين                            روز گزارش▼

یر سبب شده بود که رژیم صهیونیستی های اخداری جریان مقاومت در سالصبر و خویشتن

ها به حدی حمالت تروریستی زیادی علیه جبهه مقاومت در زمین و دریا انجام دهد. جسارت آن

 زدند.رسیده بود که حتی در خاک جمهوری اسالمی دست به اقدام تروریستی می

ادث اخیر سرلشکر محمدباقری، رئیس ستادکل نیروهای مسلح درباره حو -5 هاي خبري:گزاره

طور دائم خاک سوریه توانند بهکنند میها فکر میصهیونیست»در فلسطین اشغالی، اظهار داشت: 

را هدف قرار دهند و در جاهای مختلف و در دریاها شیطنت کنند و پاسخ نگیرند. قطعاً اقدامات 

ها را سر زد، آنانداها را به خطر میشده طی چند روز اخیر و اقدامات آینده که منافع آنانجام

فرمانده سپاه در سردار سالمی،  -0«. عقل خواهد آورد و آینده جبهه مقاومت روشن است

ها صهیونیست»گفت: با اشاره به تحوالت اخیر در فلسطین اشغالی، وگو با شبکه المیادین، گفت

ال تمام اوضاع شوند، درهرحتر میاگر بر ادامه شرارت خود اصرار ورزند، قطعاً به فروپاشی نزدیک

های برای فروپاشی رژیم صهیونیستی آماده است. در روزهای قبل شاهد بودید که چگونه شرارت

های اشغالی رخ داد، ممکن است دوباره پاسخ نماند. اتفاقاتی که داخل زمینرژیم صهیونیستی بی

 «.تکرار شود و یا حتی توسعه پیدا کند

ای رژیم صهیونیستی از ناحیه جبهه مقاومت و نطقهعالوه بر تهدیدات م هاي تحليلي:گزاره

های سیاسی و اقتصادی شدیدی در داخل روز این تهدیدات، این رژیم با بحرانملموس شدن روزبه

های اشغالی به موضوعی مستمر و رو به که اعتراضات خیابانی در سرزمینطوریمواجه است، به

ین دستگاه امنیت عمومی رژیم صهیونیستی رشد تبدیل شده است. یووال دیسکین، رئیس پیش

ای ایران، من درباره تهدید هسته»نویسد: می« یدیعوت آحارنوت»زبان )شاباک( در روزنامه عبری

کنم، بلکه در خصوص تغییر و تحوالت مربوط به ها صحبت نمیاهلل لبنان یا سلفیهای حزبموشک

دهد و پس ها را تغییر میکه ماهیت دولتگویم جمعیت، تغییرات اجتماعی و اقتصادی سخن می

حال اگر بحران امنیتی به دیگر «. شودها قلمداد میاز یک نسل، تهدیدی برای موجودیت آن

های رژیم صهیونیستی افزوده گردد، فروپاشی رژیم صهیونیستی سرعت بیشتری خواهد بحران

سوی گروهای کوچک جبهه های داخلی این رژیم به همراه اقدامات امنیتی از گرفت. چالش

 تواند این رژیم را به نابودی بکشاند. )نویسنده: فرهاد کوچک زاده(مقاومت می

 هدف انتخاباتي آمريکا از مذاکرات وين                   ویژه خبر ▼

های مجلس در گزارشی به بررسی مذاکرات وین پرداخت. معاونت مطالعات سیاسی مرکز پژوهش

محرمانگی مذاکرات و عدم ارائه جزئیات گفتگوها سبب بروز »است:  در این گزارش آمده

های گوناگونی از وین شده است. نوع خوانش آمریکا و اروپا از روند مذاکرات با آنچه در ایران روایت

تنها چندان همسو نیست، بلکه در برخی موارد در تضاد با یکدیگر است. بررسی شود، نهبیان می

دهد، تصویری که از مذاکرات وین در فضای داخلی ایران در حال ل نشان میهای این پازتکه

شدن استف با آنچه در وین در جریان است، تفاوت معناداری دارد و کلید فهم وضعیت ساخته

این گزارش «. گیری درباره آن در تبیین این تفاوت استای و تصمیمکنونی پرونده هسته

ها، تحریف در بیان حقایق مذاکرات وین اصلی در مسیر رفع تحریم هاییکی از آسیب»افزاید: می

تنها مردم را مأیوس خواهد بینی کاذب درباره دستاوردهای احتمالی وین، نهاست. ایجاد خوش

«. کننده ایران را در موضع ضعف قرار خواهد دادساخت، بلکه به لحاظ مذاکراتی نیز تیم مذاکره

جمهوری کند که آمریکا در آستانه انتخابات ریاستس تصریح میهای مجلگزارش مرکز پژوهش

ای فضای روانی را مدیریت کند که در عین مداخله و اثرگذاری بر گونهایران در تالش است تا به

 نتایج انتخابات، بتواند یک توافق بد را به ایران تحمیل کند.
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 اخبار ▼

 کلک زدن علي مطهري به مردم!

رود که تغییر حساب میاز مسائل شرعی اسالمی بوده و جزو قوانین کشور به حجاب اگرچه یکی

ها مورد جمهور نیست، همیشه در آستانه انتخاباتاحکام و قوانین مربوط به آن در اختیار رئیس

ظاهر آلود کردن فضا و شعارهایی بهبازان قرار گرفته است تا با گلتوجه برخی سیاست

شوند، شکنانه بتوانند آرای بخشی از جامعه را که قشر خاکستری عنوان میخواهانه و هنجارآزادی

کند و یک روز مثل امروز نژاد از مدل موی جوانان دفاع میاز آن خود کنند. یک روز احمدی

گوید. پرست که نامزد ریاست جمهوری است، از مخالفت خود با گشت ارشاد میرامین مهمان

است که چند روز اخیر در خصوص مسئله حجاب نظراتی خارج از هایی علی مطهری هم از چهره

مطهری گفت:  طلب در واکنش به این اظهاراتعرف مطرح کرد. ناصر قوامی، فعال سیاسی اصالح

کنم شود اما من به آقای علی مطهری توصیه میمتأسفانه کتاب مسئله حجاب دیگر چاپ نمی»

طلب در این فعال سیاسی اصالح«. که حداقل آن کتاب مسئله حجاب مرحوم پدرشان را بخوانند

ود: رو کمک خواهد کرد؟ افزها چقدر به آقای مطهری در انتخابات پیشپاسخ به اینکه این حرف

کنم که شورای نگهبان اصالً او را تأیید صالحیت کند. وقتی برای نمایندگی مجلس من فکر نمی»

استفاده ابزاری از موضوعی که اصالً در »وی توضیح داد: «. شودتأیید صالحیت نشد، اآلن هم نمی

ه است کارجمهور چهجمهور نیست، برای جلب نظر مردم اخالقی نیست. اصالً رئیساختیار رئیس

گیرند و که بگوید روسری برداشتن ایرادی ندارد. اصالً بگوید آیا اگر کسی روسری را بردارد، نمی

 «.ها نوعی اغفال و کلک زدن به مردم استزنندش؟! بیان این حرفشالق نمی

 آمريکا: مذاکرات وين سازنده است!

در وین در گفتگویی  ایسخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آستانه دور جدید مذاکرات هسته

در صورت موفقیت »مفصل با شبکه الجزیره، با سازنده توصیف کردن مذاکرات وین، اعالم کرد: 

با « ند پرایس«. »گیردای( قرار میمذاکرات، ایران در مسیر برترین سامانه بازدارنده )هسته

زگار و ناسازگار با های ساشده علیه ملت ایران به تحریمهای اعمالتفکیک کردن مجموعه تحریم

های سازگار کند که تحریمبرجام، صراحتاً از بردن ایران به گوشه رینگ سخن گفته و تأکید می

ها گر این نکته است که ایراد دموکراتوضوح بیانبا برجام حتماً باید حفظ شوند. این رویکرد به

یه ایران، نه از سر به ترامپ در خصوص خروج از برجام و اعمال راهبرد فشار حداکثری عل

دلسوزی که به دلیل بر هم خوردن مسیر تشدید فشار بر کشورمان بوده است. ایران قطعاً 

ها با هر برچسبی منطبق با قانون مجلس و رهنمودهای رهبری به چیزی جز رفع همه تحریم

ن دور از صورت یکجا تن نخواهد داد. باید به این نکته توجه داشت که اساس ورود ایران به ایبه

مذاکرات وین، خلع سالح آمریکا در زمینه پیگیری راهبرد فشار حداکثری بوده تا از طریق آن 

کننده ایرانی امروز دوشنبه مجدداً وارد ها محقق شود. هیئت مذاکرهموضوع رفع کامل تحریم

ده گونه که عباس عراقچی سرپرست هیئت در گفتگو با خبرنگاران اعالم کروین شده است و آن

گیری مذاکرات فرسایشی یکی از اصول اصلی هیئت ایرانی در مذاکرات است. جلوگیری از شکل

سازنده بودن »رود طی هفته جاری و با اعالم نتیجه مذاکرات، تکلیف دو کلیدواژه انتظار می

 مشخص شود.« عدم گرفتار شدن در تله مذاکرات فرسایشی»و « گفتگوها

 کنند؟!مي ها از تورم استقبالکدام دهک

 1ایران جزء »گوید: رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی می« وحید شقاقی شهری»

یکی از علل تورم در اقتصاد ایران، رشد  کشوری هست که هنوز مسئله تورم را حل نکرده!

دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی و نقدینگی و رشد پایه پولی بوده است؛ آمارها نشان می

دهک درآمدی هزینه تورم را  ۸شدت باال رفته است. در اقتصاد ایران، در دو سال اخیر بهها بانک

دهک اتفاقاً در  0برند، به همین دلیل است که دهک ثروتمند از تورم لذت می 0دهند و می

دهند. واردکنندگانی که از رانت های مختلف نفوذ کرده و اجازه اصالحات ساختاری را نمیحوزه

های نجومی دارند، بدون آنکه مالیات بدهند، با تورم، کنند، افرادی که ثروتاستفاده می وارداتی

 «.شودثروتشان چند برابر می

 اخبار کوتاه

حسین » گاه از مردم هزينه نکرد/امير عبداللهيان: حاج قاسم هيچ ◄

الملل در دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین« امیرعبداللهیان

ی ایجادشده پیرامون فایل صوتی منتشرشده از واکنش به حواش

وزیر امور خارجه، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی 

و سایر مذاکرات  برجام ای منتهی بهدر مذاکرات هسته»نوشت: 

همواره دستاوردهای میدانی جمهوری اسالمی المللی، مهم بین

ایران پشتوانه بزرگ دیپلماسی بوده است. سردار سلیمانی 

گاه از مردم هزینه نکرد. سردار سلیمانی میدان و دیپلماسی هیچ

 «.دانسترا دو رکن حفظ منافع ملت و امنیت ملی می

رئیس  ها دستاويز دعواهاي سياسي نشود/رئيسي: لغو تحريم ◄

آزمایی آن، ها و راستیلغو تمامی تحریم»اه قضا گفت: دستگ

مطالبه ملی است و این مطالبه ملی نباید دستاویز دعواهای 

سیاسی گردد. کسانی که به دنبال تحقق این وعده برای ملت 

 «.کشی به طرف مقابل ندهندایران هستند، اجازه وقت

یس انستیتو رئ کوبايي تا خردادماه/ -توليد انبوه واکسن ايراني ◄

واکسن تولید مشترک ایران و کوبا »پاستور ایران خبر داد: 

رسد و در صورت دستور وزارت خردادماه به تولید انبوه می

تواند با چند بهداشت، وارد بازار خواهد شد. این واکسن می

تواند برای یافته مقابله کند. تک ُدز این واکسن میویروس جهش

اند، کافی باشد. این واکسن تنها فتهافرادی که قبالً کرونا گر

 «.واکسنی است که مکمل یادآور دارد

سخنگوي ارتش عراق: نياز به هيچ سرباز آمريکايي نداريم/  ◄

در »سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تأکید کرد: 

صورت عدم موافقت آمریکا با اخراج نیروهایش از عراق، دولت 

این مسئله اتخاذ خواهد کرد. ما  عراق استراتژی دیگری در قبال

در حال تنظیم جدول زمانی برای خروج این نیروها از عراق 

گونه سرباز آمریکایی یا بیگانه ما در عراق نیازی به هیچ هستیم.

 «.جهت حمل سالح برای مبارزه، در سرزمین عراق نداریم

 دبیر کانون مرغداران گوشتیروزه سياه شد/ بازار جوجه يک ◄

قیمت »با هشدار درباره کاهش دوباره تولید مرغ، گفت: کشور 

 ۰222تومانی،  ۰022جای قیمت مصوب روزه بهجوجه یک

تجربه نشان داده است که «. رسدتومان به فروش می

ریختگی در بازار جوجه، در کمتر از یک ماه تأثیر خود را همبه

یتاً های طویل و نهابر بازار مرغ خواهد گذاشت و احتماالً صف

تدبیری امروز در یک ماه آینده افزایش قیمت مرغ نتیجه بی

 خواهد بود.

شهرستان رودبار در جنوب شهرستان بدون زنداني مالي/  ◄

استان کرمان، امروزه دیگر هیچ زندانی جرائم غیرعمدی ندارد؛ 

اما این اتفاق به همت خیران این شهرستان افتاده است. این 

آوری کرده و تحویل ون تومان جمعمیلی 5۸2تازگی خیران به

 اند.ستاد دیه داده
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