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ایسنا :دکتر سعید نمکی گفت :متاسفانه دیشب گزارش پیدا کردیم که در یکی
از استان های جنوبی برای اولین بار سه مورد ویروس آفریقای جنوبی را در یک
مجموعه پیدا کردیم .داریم دنبال و رصد میکنیم که برایمان قطعی شود و موارد
را به مردم اطالع میدهیم .وی افزود :در زمینه ویروس هندی هم صدای پایش را
نزدیک تر کنار خودمان می شنویم.

اولین واکنش ظ ریف :نگ ران تاریخ نباشید؛
نگ ران خدا و مردم باشید
آفتابنیوز  :طی روزهای اخیر انتشار فایل تقطیع شده از یک گفت و گوی
محمد جواد ظریف که در قالب تاریخ شفاهی انجام شده ،زمینهساز حمالت جریان
اصولگرا به وزیر امور خارجه در فضای رسانهای شده است .وزیر امور خارجه با
انتشار صوتی در صفحه اینستاگرام خود گفت :من معتقدم کار برای تاریخ نکنید
چون خطاب به تاریخ میگویم .خیلی نگران تاریخ نباشید نگران خدا و مردم باشید.

ربیعی :فایل صوتی اظهارات ظ ریف به سرقت رفته است

به گزارش اقتصادآنالین به نقل از انتخاب ،علی ربیعی سخنگوی دولت در
نشست خبری هفتگی با اشاره به فایل صوتی ظریف گفت :این فایل توسط رسانه
پترودالری کینهتوز منتشر شده ،همین امر نشانگر توطئهآمیز بودن ربایش و پخش
گزینشی این مصاحبه است .رییسجمهور به وزارت اطالعات دستور دادند تا عوامل
توطئه را شناسایی کنند .این ربایش اسناد به اعتقاد ما توطئهای علیه نظام ،دولت،
و انسجام داخلی و نهادهای کارآمد و علیه منافع ملی ما است.

ظ ریف با نخس توزیر سابق ع راق گفت وگو کرد
پارسینه :وزیر امور خارجه ایران در ادامه برنامههای سفر کاری خود به عراق ،با
«عادل عبدالمهدی» نخست وزیر سابق این کشور دیدار و گفت وگو کرد .در دیدار
ظریف با عبدالمهدی در مورد مسائل مهم و مشترک میان دو کشور ایران و عراق
تبادل نظر شد .ظریف همچنین دیدارهای دیگری با رییس جمهوری ،نخست وزیر،
رییس پارلمان و دیگر مقامات عراقی در عراق داشته و در مورد مسایل مهم مشترک،
منطقه و بینالمللی گفت وگو کرده است.

نماینده شه ریار :ظ ریف خودش استعفا دهد

فارس :حسین حق وردی نماینده شهریار در مجلس گفت :باتوجه به اینکه عملکرد
۸ساله محمد جواد ظریف در راس دستگاه دیپلماسی کشور نه تنها هیچ دستاوردی
برای ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی نداشته ،بلکه در آخرین ماههای فعالیت
دولت هزینههای سنگینتری نیز به نظام تحمیل خواهد کرد ،لذا بهتر است خود وی
عاقالنه استعفا دهد تا ضربات بیشتری به ملت و نظام وارد نشود ،در غیر اینصورت
استیضاح و برکناری ظریف توسط نمایندگان مجلس حتمی و ضروری است.

روزنامه همدلی نوشت :گفتوگوی غیرقابل پخش درباره
مسائل محرمانه کشور ،یکی از طبیعیترین کنشها در مناسبات
داخلی کشورهاست .در این گفتگوها هم ممکن است تفاوتهای
شدید با آنچه که در فضای عمومی میگذرد ،دیده شود.
از این نظر سخنان متفاوت محمدجواد ظریف و
اختالفنظرهایش با بخشی از سیاستهای نظامی سردار
سلیمانی ،موضوع عجیبی نیست .او بارها نشان داده که علیرغم
اختالف سلیقه درباره بخشی از سیاستهای حاکمیتی ،اما
به مانند یک کارگزار عمل کرده است؛ بنابراین آنچه که هم
اکنون در بخشی از فضای سیاسی کشور در حال رخ دادن است،
مستعد این است که اتفاق مهم در انتشار این سخنان محرمانه
به حاشیه رانده شود و همه مشکالت برظریف متمرکز شود.
او پیش از این نیز بخشی از این سخنان را بر زبان آورده است
و از این منظر سخن جدیدی نگفته است .مخالفان و حمله
کنندگان به او نیز مشخص است که انتشار این فایل صوتی را
بهانهای برای حمله به او قرار دادهاند ،به خصوص که در بخشی
از فضای سیاسی و رسانهای کشور زمزمه یا درخواست نامزدی از
وزیر خارجه برای حضور در انتخابات شنیده میشود و بر اساس
برخی نظرسنجیها میتواند جناح مقابل مخالفان ظریف را به
یک انسجام برساند.
از هم اکنون سخنان برخی از مخالفان سیاسی محمدجواد
ظریف بر نکتهای متمرکز شده که میتواند به اتهامافکنی نیز
منجر شود و آن توهین به سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
است.
گویی فرصت مناسبی فراهم شد تا با یک تیر دو نشان
انتخاباتی بزنند .یکی اینکه به گمان حضور ظریف در انتخابات
او را از صحنه خارج کنند و دیگر اینکه با قرار گرفتن زیر تصویر
و تابلوی پیروی از سردار سلیمانی کاستیهای خود را بپوشانند
وعالقهمندان به او را به دور خود جمع کنند.
عالوه بر انگیزههای سیاسی و جناحی مخالفان ظریف و دولت
روحانی یا انگیزههای ارزشمدارانه هواداران سردار سلیمانی ،اما
در این میان آنچه مورد غفلت عمدی یا سهوی قرار میگیرد،
انتشار یک سند دولتی محرمانه است .به خصوص که در چند
سال اخیر نیز زمزمههای نفوذ در مراکز امنیتی کشور و خروج
اسناد محرمانه کشور به سوی کشورهای دشمن بسیار پر رنگ
شده است .آسیبشناسی این موضوع و پیدا کردن کانالی که از
طریق آن این مصاحبه محرمانه منتشر شده و مهمتر از همه
رساندن آن به شبکهای معاند ،نیز باید مد نظر قرار گیرد.

عکس :سید محسن فروزنده

وزیر بهداشت :ویروس آف ریقایی کرونا به ای ران رسید
صدای پای ویروس هندی نزدیک است

نکتهای برای مخالفان ظریف
و صوت جنجالی
سریال تیرهای برق وسط کوچه ادامه دارد...

انتشار یک فایل صوتی! چرا و چطور؟
عصرایران؛ مصطفی داننده -ساعتی
مانده به افطار ،یک شبکه تلویزیونی خارج
از کشور با پخش بخشهایی از گفتوگوی
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با
سعید لیالز ،زلزلهای سیاسی را یه پا کرد.
این شبکه بخشهایی از یک گفتوگوی 7
ساعته را منتشر کرد و بعد از آن  3ساعت
از مصاحبه پخش شد.
این مصاحبه گویا به سفارش دولت و با
مدیریت حسام الدین آشنا مشاور رییس
جمهور و واعظی ،رییس دفتر روحانی
انجام شده است .نه تنها ظریف بلکه دیگر
وزرا هم با سعید لیالز گفتوگو کردهاند.
بعد از انتشار این فایل صوتی ،اولین
سوالی که به ذهن متبادر شد این بود که
این فایل چگونه به بیرون و شبکه مزبور
درز پیدا کرده است؟ البته برخی از روزنامه
نگاران خارج نشین در کالب هاووس اعالم
کردند که این فایلها در اختیار بیبیسی
و برخی از روزنامهنگاران دیگر هم بوده و
فقط شبکهی یاد شده زودتر از آنها و بدون
مالحظه این مصاحبه را پخش کرده است.
قطعا دولت و شخص حسام الدین آشنا،
باید در مورد این مصاحبه و چگونگی
لو رفتن آن توضیح بدهند .نمیشود با
سکوت و اینکه منتظر بمانیم ،آبها از
آسیاب بیفتد از کنار آن عبور کنند.
مسئله بعدی این است که چه کسانی
به دنبال سود بردن از انتشار این فایل
بودند؟ اصولگرایان میگویند کار ،کار
خود دولت است که میخواهند در آستانه
انتخابات به مردم بگویند در کشور کارهای
نبو دهاند و دیگران برای اداره امور تصمیم

میگرفتند و همیشه مردان میدان ،به
مردان دیپلماسی ارجحیت داشتند.
جریان مقابل اما بر این باور است که
این فایل توسط رقبا منتشر شده است تا
به واسطه آن ظریف را از صحنه رقابت
حذف و بر مذاکرات احیای برجام در وین
تاثیر بگذارند.
نگارنده نیز فکر میکند که تحلیل
دوم به واقعیت نزدیک تر است از اینکه
خود دولت دست به انتشار این فایل زده
باشد .نکته قابل توجه این است که بدانیم،
ساعتی قبل از انتشار این فایل ،عراقچی
رییس تیم مذاکره کننده در وین اعالم
کرد« :در زمینه لغو کامل تحریمهای
بخشی و موضوعی توافقات خوبی صورت
گرفته است».
احیای برجام در وین ،میتواند برای
دولت یک برگ برنده باشد .ظریف هم
میتواند برخالف تمام نه گفتنهایش
در مورد نامزدی انتخابات ،به یک گزینه
جدی برای انتخابات خرداد  1400تبدیل
شود.
برخی در یک سال گذشته فکر
میکردند به راحتی و بدون هیچ مشکلی
به ریاست جمهوری ایران خواهند رسید.
حتی در خلوت هم رییس جمهور بودن
را تمرین کرده بودند اما حاال با روشن
شدن آتش زیر خاکستر مذاکره ،وضعیت
را مناسب نمیبییند و فکر میکنند ممکن
است دوباره نامزدی با شعار مذاکره و
دوستی با جهان رای مردم را به سبد خود
بریزد.
این دسته ،بهتر از هر فرد دیگری

میدانند که مردم همچنان بر این باور
هستند که میتوان با مذاکره و گفتوگو
بخش اعظمی از مشکالت کشور را حل
کرد .مشکالتی که قطعا سومدیریت هم
در آن نقش بسزایی دارد.
مخالفان دولت روحانی ،در این اندیشه
هستند که به هر طریق ممکن راه رسیدن
به توافق وین را ببندند .مذاکرات وین
مثل ُگل دقیقه  90است و میتواند بازی
انتخابات را به وقت اضافه و حتی ضربات
پنالتی ببرد .این درحالی است که عدهای
فکر میکردند به راحتی برنده این بازی
هستند.
قطعا با تشکیل اولین جلسه مجلس،
شاهد روانه شدن سیل سوالها به سمت
ظریف خواهیم بود .حتی استیضاح هم
دور از ذهن نیست.
باید منتظر ماند و دید سیب سیاست
در روزها و ماههای آینده چگونه خواهد
چرخید.
در پایان باید گفت ،جدای همه اینها
واقعیت این است که گذشت ،زمانی که
تصور می شد هر سخن و گفتاری را
میتوان به مکانی خاص محدود کرد یا
به شیوه سعید مرتضوی رسانه ها را به
صالبه کشید .رسانه داخلی منتشر نکند
رسانه ماهواره ای این کار را انجام میدهد.
صدای رسانه را در داخل ببندی از کالب
هاوس شنیده میشود .پس بهترین کار
آزادی رسانهها و امکان رقابت سیاسی
در فضای آزاد و شکستن انحصار صدا و
سیما و خارج شدن آن از دست تفکری
خاص است.
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