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 والپوشانی خاتمی شنود دروغ

 فروشی وطن

اقدامیدرایزنجیرههایروزنامه:کیهان
وخودساختهدروغیکبراساسوهماهنگ
خاتمیعلیهشنودرسواییشدندمدعیپردامنه
مانندتیترهاییدرهاروزنامهاین.استدادهرخ
،«اصالحاتشنود»«شنودتکراررسوایی»
و،«کنندمیاستقبالشنودازطلباناصالح»
سعی،«استسمعاستراقغیرقانونی،شنود»

بدهندتابوآبخودساختهشایعهبهکردند
-ترقیحمیدرضاکهاستحالیدراینو

-اندشدهشنودمدعیویقولازکهکسی
اوواستدروغادعاییچنینکردتصریح
نشریات.شودمیشنودخاتمیکهنگفته
حزبعضوصرفاًکهترقیقولازایزنجیره
دولترئیس»بودندنوشتهاستمؤتلفه

جلساتدراگرنکندتصوراصالحات
اوهایحرفکسیزند،میحرفیخصوصی

شنودنمییافهمدنمیرا هایشگیریموضع!
حتیجملهاین."رسدمینظامگوشبههمه
سندیتنهباشد،شدهگفتهترقیسویازاگر
.استشنودمفهومنهوداردقانونیورسمی
جلساتهمیندربارهاخاتمیکهچنان

ادعایکهکردهاعترافواذعانخصوصی
وندارد؛واقعیت88سالانتخاباتدرتقلب
افرادسویازعلنیشکلبهاظهاراتهمین
شدمنتشرمختلف عنایتبایدحالهمیندر.
متدینافرادنیزطلباناصالحمیاندرکهداشت
ونظامبینکهدارندحضوروطندوستو

انتخابرأیاولیآن،بهخائنانوانقالب
بهراهاخیانتبرخیزمزمهبنابراینوکنند
بایدباالخرهو.کنندمنتقلمسئولمراجع
نظامبهخاتمیخیانتاعتباربهکهکردتصریح
انقالبضدباهمراهیو88فتنهدرانقالبو
باارتباطهمچنینونیابتیآشوبپروژهدر

حتیسوروس،جرجچونبراندازیعناصر
شد،میگذاشتههممراقبوشنوداوبرایاگر
هیچکهچرابود؛عقالنیوقانونیاقدامی
غافلفروشانوطنوخائنانازکشوری
حمیدرضااصالًاخیر،شانتاژدراماشود؛نمی
منافقینونیاوردهمیانبهشنودازبحثیترقی
ساختهخوددروغبراساسطلبی،اصالحمدعی
آشوبگرانشودمییادآور.کنندمیجنجال
علناًفتنه،سرانتحرکاتواسطهبهشدهگستاخ
نشانهنظاماصلاست،بهانهانتخابات»شعار
 .دادندمی«است

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ایران با عمل به قرآن مقابل آمریکا ایستاد

وپنجمینسیدرکنندگانشرکتدردیدارایخامنهالعظمیاهللآیتحضرت:وطن امروز
استاهللحبلبهتمسکواقعدرقرآن،بهعمل:فرمودندکریمقرآنالمللیبینمسابقاتدوره
وانحرافوسقوطدچاری،سیاسواجتماعیوفردیزندگیدرمسلمانانشودمیموجبو
پذیریضربهموجبقرآنبهنکردنعملوتوجهیبیاینکهبرتأکیدباایشان.نشوندذلت
گرفتارقرآنبهنکردنعملدلیلبهاسالمیکشورهایامروز،متاسفانه:افزودندشد،خواهد
گفتندهمچنیناسالمیانقالبرهبر.اندشدهکفارتسلطوماندگیعقبضربه کشورهای:
جمهوررئیساینکهواندشده«ذلتبیماری»دچارقرآنبهنجستنتمسکاثربراسالمی
دوامهمهفتهیکعربیکشورهایبرخینباشیم،مااگر»گویدمیوقاحتکمالباآمریکا
.استبیماریهمیننتیجه،«آورندنمی

 تشریفاتی و تبليغاتی اینقدر شهر شوراي كردم نمی فکر: هاشمی محسن

 باشد

استگفتهتهرانشهرشورایبرریاستشماههشتازپسرفسنجانیهاشمیمحسن:جوان
.اسررتتشررریفاتیوتبلیغراتیتصرروراتمازبرریششروراجایگرراهبگررویمصرادقانهبخررواهماگرر

ازهمگریکرهشرهرشروراییکدسرتجریرانکرهگرفترهصورتحالیدرهاشمیاظهارات
داشرتهپایتخرتادارهبررایخروریدرمصروبهانردنتوانستهکنونتاهستندطلباصالحاحزاب
یراسراختهتهررانبرایپیشینشهردارکهاندبودههاییخیاباننامکردنعوضمشغولیاباشند
نشرده،اجرایریهنروزهمسالازماهیکگذشتباکهترافیکسرانجامبیطرحداروگیردر
شروراینراق عملکردهرایدیگرازهمهردارشانتخابمعضل.استکردهسردرگمراهمه

کرهاسرتشروراییرئریسکرهبرردهپریهرمهاشرمیمحسرنحراال.اسرتپایتختیکدست
چنردمیدسرتاولویرتکارومردمدردوپیچندمینسخهبیرونازبرایشحزبیسردمداران
ایرنبرهالبتره.اسرتبرازیجنراحوسیاسریکشریگریساستمهمانتهاوابتدادرآنچهاست؛
بههاشمیمحسناعتراف.اندکردهاعترافهمکارگزار-اصالحاتسردمدارانخودمفسده
.استشهرشورایدرسیاسیکشیگیسهمیندیگررویشورا،بودنتبلیغاتی-تشریفاتی
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ازامانداشتند،خوبیهایجوانیهابعضی
هیچشدندکهپیرشان؛پیری هاجوانی]این. را[
داریدنگه]کنیدسعی خوبشماهاالبتّه[.

دروانقالبخدمتدرالحمدهللشماهاهستید،
را[حالتاین]کنیدسعی.هستیداسالمخدمت

داریدنگه راهدراستقامتوقدمثباتاین.
)بیاناتمقاممعظماستخوبیچیزیکصحیح .

 (69-2-81ریبره
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 ایران به حمله بازندگان

بهمنطقهاستراتژیکتعادلنقطهوسیاسیگرانیگاهنیزایرانزیرادارد،ماکشوربرایبسیاریهایآموزهشمالیکرهجریان/اشرفیمحمود:شهروند
رودمیشمار آرامشتامیندرایرانثباتنقششود،میزدهدامنآنبهسعویعربستانسویازویژهبهکهایمنطقهسیاسیهایرقابتزاکناربر.
از.استبودهپاکستانوافغانستانپرآشوبمناطقبینحایلوامنسرزمینیهموارهایران.استآشکارهااروپاییمخصوصاهمگانبرجهانومنطقه
هایسیاستازبازتابیدرنهایتهاکشوراینخارجیسیاستزیرانیست،سیاسیتبلیغاتجزچیزیدرواقعاسراییلوعربستاننظامیتهدیداترواین
تعادلنقطهمثابهبهایران.استشدهثابتدومجنگویژهبهگذشتهقرنبزرگجهانیجنگدودرایرانثباتاهمیت.آمریکاستآشکاروپنهان
بزرگ،تنشبروزصورتدر.نیستپایهبیهایحرفجزچیزیهاکشوربرخیسویازآننظامیتهدیدوبودهصلحگرانیگاهومنطقهراتژیکاست
یختاررااین.بودخواهدمصونایران.دیدخواهندرازیانبیشترینعربیمتحدهاماراتواسراییلسعودی،عربستانیعنیبیستمقرنمصنوعهایکشور
برجامامنیتاسرائیلراتأمینکردهاستازآنخارجنشوید.استکردهثابتکشورماندرازودور

 اروپا نفع به برجام طرفه یک اتوبان

می42بابرابراردیبهشت22)دیگرروز41دودحفرهیختگان: تصمیمایرانایهستههایتحریمتعلیقدربارهآمریکاجمهوررئیسستاقرار(
بگیرد ربطبیبرجامحفظبرایهاآمریکاییکردنمتقاعدباترامپبافرانسهجمهوریرئیسوآلمانصدراعظماخیردیدارگویندمیخبریمنابع.
نیست اوجبازمانهم2142سالدرکهطوریبهکنند،میتوجیهرابرجامحفظبرایهاغربیخواهیسهمنیزاقتصادیهایارزیابیاساس،اینبر.
به2142سالدرمیزاناینکهبودیافتهتنزلیورومیلیارد6حدودبهاروپااتحادیهعضو28وایرانتجاریمبادالتمیزانظالمانه،هایتحریمگیری
نشانآمارهااست،شدهبررسیایرانبه5+4گروهاروپاییعضوسهصادراترشدتحوالتکه«نفرهیختگا»گزارشدر.استرسیدهیورومیلیارد24
2.5بهنزدیکایرانبهفرانسهصادراتوبرابرسهازبیشایرانبهانگلیسصادراتبرابر،4.5ازبیشایرانبهآلمانصادراتپسابرجامدردهندمی
صادراتسالایندرکهطوریبه.آنهانفعبهالبتهاست،بودهکشورسهخارجیتجارتبرایسالبهترین66سالاساس،اینبر.استیافتهافزایشبرابر
.استداشتهرشددرصد462انگلیسصادراتودرصد81فرانسهصادراتدرصد،24.5آلمان

 برجام براي «پانمونجوم» دیدار هاي پيام

بهنگاهیدر.استویژههایپیامحاملتاریخیموقعیتایندرپانمونجومروستایدرجنوبیکرهوشمالیکرهرهبراندیدار/مطهرنیامهدی:ایران
کند،میتالشامریکاحالاینبا.باشندداشتهنشیبیوفرازباتوأمروابطکهداشتنظردرتوانمیرابینیپیشاینامریکاوشمالیکرهروابطآینده
مثبتفضایایجادجهتدرنرمچالشیکبهوبستهمتخاصمدشمنمنظرازراشمالیکرهپروندهوکردهحرکتآمیزتمسالمفضاییکسمتبه
کندتبدیلهمکاریبرای دهدنمی«اون«بهبخشیاعتمادبهنیزاهمیتیراهایندرترامپ. کنشصحنهنیست،اعتمادصحنهالمللیبینصحنهزیرا.
دائممنافعمادائم؛دشمننهداریم،دائمدوستنهماگویندمینیکسونهمچونسیاستمدارانیالمللبینعرصهدر.استمنافعبهدستیابیبرایمتقابل
للیالمبینمختلفهایپیمانازبارهاوبارهاامریکاکهداندمیاون.نداردوجودکدامهیچدائم،منافعنهودشمننهدوست،نهگویممیمناما.داریم
رهبربادیدارومذاکرهبهنیزترامپکرد،فراموشنبایدآنکهضمن.استآننگرانهمچینکهشودجنگیواردخواهدنمیاما.استشدهخارج
برایهمنآازخواهدمیودادهقرارخودجمهوریریاستاولدوردستاوردعنوانبهراشمالیکرهبامذاکرهخواهدمیاو.داردنیازشمالیکره
 .سازدامریکاجمهوریریاستانتخاباتآتیدوردرپیروزیبرایپلیراآنهموکنداستفادهامریکاکنگرهایدورهمیانانتخاباترویگذاریتأثیر
پذیرد،نمیآن،سربرتوافقبودنالمللیبینوجودبارابرجاماگراو.استکردهتبیینراآنخودچونپذیرد،میراقلدرمآبانهمذاکرهنوعاینترامپ
بتواندکهبودآنبرایکرد،انتخاب2146انتخاباتدرخودتبلیغاتیعاملیکعنوانبهرابرجاماگراو.استنبودهآنبانیخودکهاستروایناز
کهچرا.استنکردهبرجامعلیهکاریاخیرسالنیمویکطیعملدراما.کندعملبود،اوباماهایسیاستوبرجامحامیکهکلینتونهیالریعلیه
.کندمیحرکتکردنپرتابوکردنخالیجاکردن،تحریکتاکتیکسهباجوجیتسواستراتژیاساسبر
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http://kayhan.ir/fa/news/130973/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%86%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF


 
 

 9 

 

121 /شمارهاردیبهشت 1شنبه م/سوسال  ای  هک گذشت  زیده مهمترین اخبار رد هفتهگ      

 

 
 ملت اگر باشد تان حواس:  آملی جوادي اهلل آیت

 ریخت خواهد دریا به را ما همه كند قيام

:اعتماد خواهددریابهراماهمهکند،قیامملتاگر»
ریخت عبداهللاهللآیتهشداروانتقادترینتازهاین.«
استشیعیانتقلیدمرجعآملیجوادی درپنجشنبهروزاو.
ازاجتماعیرفاهوکارتعاون،وزیرربیعی،علیبادیدار
یعنیخیمخوشمشکلوفرهنگیفقریعنیبدخیممشکل
»گفتوکردصحبتبدنیفقر انقالباوایلمردم:

ترورها،بمبارانتحمیلی،جنگجملهازمختلففشارهای
وهاشخصیت مردمهمینشکبدونامااندکردهتحمل...
.«کندنمیتحملرامسووالنهایعرضگیبیوهااختالس
ملتییعنیکریمقرآنهایآموزهطبقفقیراینکهبیانباوی
»گفتشکسته،فقراتشستونکه ستونکهملتیازآیا:

ویلچریکهملتیدارید؟مقاومتانتظارشکستهفقراتش
نداردمقاومتتوانشد استخالیجیبشکهملتی.
رودمیدیگریبارزیرشکبدون وجودبااگرکهبدانیم.
خواهددریابهراماهمهکندقیامملتمشکالتاین
باشدتانحواسجهتهمینبهریخت ازبسیاریالبته.
مااماآوردندفراهمراخودفرارجاییاکردندارفرکشور
برخیهایعرضگیبیوهاعدالتیبیاین.نداریمفرارجای

نیستتحملقابلمسووالن ومنابعهمهاینکهکشوری.
.«باشدداشتهگرسنههمهاینبایدچراداردخاكوآب
مباحثترینداغازیکیبهایاشارهآملیجوادیاهللآیت
»گفتوداشت«مجازیفضای»یعنیوزر مجازیفضای:
واستحقیقیفضاییکبلکهنیستمجازیمننظربه

فضایفضاآنشدبیانقابلفکرواندیشهکههرجایی
 .«استحقیقی

 

 (1)چيست؟  منطقه در ایران حضور علت/ روش تحليل مسائل سياسی

درگیریاینکانوندرخاص،طوربهومنطقه،درایرانحضوریدرباره

کهاستمعتقدلاونگاه.داردوجودنگاهچهار،(سوریهوعراقیعنی)

اینان،نگاهاز.استنادرستیواشتباهکارمنطقه،درایرانحضوراساسا

کشورهایبیشترخصومتایجادموجبطرفیازمنطقه،درایرانحضور

دیگر،طرفازوشدخواهدایرانباآنانایمنطقههایدنبالهوغربی

این.شودمیخودشدرونیوداخلیمسائلازکشور،شدنغافلباعث

حراممسجدبهرواست،خانهبهکهچراغی"معتقدندهاجریانوافراد

".است


 

 

 رضاخان موميایی جسد با ورزي سياست

دربرارهقطعیاظهارنظرهنوزکه«رضاخان»مومیاییِدجسکشف/غالمیاحمد:شرق
خمرودهفضرایدرسرعتبهنشده،ابرازرسمیمقاماتسویازآننبودنیابودنواقعی
آنچرهنیست،مهمچندانجسداینکشف.شدتبدیلسیاسیموضوعیبهایرانسیاست
داخلریسیاسرتیتوضعبهتوانمیرویداداینطریقازکهاستنکتهایندارداهمیت
تاریخیهایچهرهغالبِهمچونرضاخان.کردتحلیلدیگرایزاویهازراآنوبردپی
اکثررودارنردبراورآنبرههمگرانآنچرهامرا.اسرتچنردوجهیایچهررهایرراندیگر

اسرت،برودهعیرارتمرامدیکتاتوریرضاخانکهاستایننظر،اتفاقآندرروشنفکران
دیکتراتوریایدهبا«لیبرال»هایتئوریسینوزیباکالمصادقازجملهطلبانیاصالحگیرم
دورهآنتراریخیوقایعترینتاریکوبگذارندرضاخانچهرهبرنقاببخواهندمصلح
تراکرهمردمریگذاشرتنِپاپیش.کنندمخدوشراواقعیتوبگیرندنادیدهالفاظاینبارا

فعالیرتحوزهبهشانناگهانیورودوبردندمیسربهسیاسیانفعالازایورطهدردیروز
روحرانیدولرتضرعفبرهرفترهرفتهنبود،منسجماگرچهکهشعارهاییطرحوسیاسی
نیروهرایواحرزاب«مرزیِصفر»وضعیتباتوأمانتواندمیمعضلدواینوانجامدمی

سیاسینبشجهرزیرا.شوداجتماعیخودانگیختههایجنبشمسیرتغییرموجبسیاسی
نیرزدولتریهر.کندپیدانظامیسرشتینظامینیروهایمستقیممشارکتبدونتواندمی
ترسرریمبررا.شررودبرخرروردارنظررامیمرراهیتیازهررانظررامیمشررارکتبرردونتوانرردمرری
دیگرریمعنرای«رضراخان»جسردکشرف ایرران،سیاسریجغرافیرایازشکستهپاودست
احزابسویازآنانماندنپاسخبیوسیاسیهایسازییترواوهاسراییافسانه.یابدمی

خطرزنگباشد،مرتجعانهنظامیظهورازرؤیاییتصویریآنکهازبیشداخلیسیاسی
.است

 


