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 است ايران با ما ارتباط راه تنها كرى-ظريف كانال 

 كه حالى در آمريكايى نظاميان فيلم ديدن: گفت آمريكا خارجه وزارت سخنگوى

 تفنگداران اين: افزود » كربى جان«. بود سخت برايم بودند شده تسليم و زده زانو

 اين به پاسخ در وى.هستند بازجويى حال در قطردر پنتاگون كارشناسان توسطهنوز

 حال در ايران با كه ما«: گفت نيست؟ ژنو كنوانسيون نقض اتفاق اين آيا كه سوال

 ايرانيان اقدام اين البته بسنجيم؛ ژنو كنوانسيون با را موضوع اين كه نيستيم جنگ

 ديپلماتيك روابط ايران با ما«: داد ادامه كربى جان» . بود غيرسازنده و نامناسب

 كارآمدترين فعالً كه است خارجه وزير دو كانالما، ارتباط كانال تنها فعالً و نداريم

 .است موجود كانال

 
 

 

 

 برجام هايوعده اجراي نوبت  

 به است، زدنيمثال برجام تعهدات انجام برای دولت زايدالوصف سرعت

 استفاده نيز «رود پيوسته و آهسته كه است آن رهرو» قاعده از كه صورتي

 و گرايياعتدال پروسه برجام اجرای در دولت بهتر، تعبير به. نمايدنمي

 دو با را مذكور سرعت تحليلگران. است كرده استثنا را خواهياعتدال

 كه باورند اين بر برخي. كنندمي تحليل خوشبينانه و بدبينانه رويكرد

 نهايتاً و كشور مشكالت خاطر به دولت سوی از برجام اجرای سرعت

 آالم ترسريع كاهش به تواندمي اجرا در سرعت كه است مردم مشكالت

 اجرای سرعت دوم ديدگاه. شود منجر كشور اداره مشكالت و مردم

 دادن نشان با كندمي تالش دولت كه زندمي گره انتخابات با را برجام

 طبيعي صورت به را رأی سازمان و رأی گيریجهت برجام اجرای اثرات

 هم سومي ديدگاه. گيرد شكل دولت با همسو مجلس و گيرد دست در

 كندمي حل مردم مشكالت از را مشكلي برجام اجرای اگر كه دارد وجود

 انتظار مردم .گيرد قرار هم دولت سبد در آن ثمرات دارد اشكالي چه

 خود سفره شدن پر شيريني با همراه را اراك رآكتور پركردن تلخي دارند

. دهند تسكين خود معيشت ارتقای با را ملي غرور به خدشه آن و ببينند

 آنچه از فراتر دولت نيز عمل در و يافت پايان دولت گفتن سخن بنابراين

 جديد  هایتحريم حتي. كرد عمل خود تعهدات به داشت توقع غرب

 نكرد نااميد را ما دولتمردان هستند، ایهسته با ارتباطبي ظاهر به كه امريكا

 حوزه به را دشمن و كنند اجرا را تعهدات كردند تالش همچنان بلكه

 علني صورت به دولت كه است اين توقع امروز از .بكشانند اعتمادسازی

 هجوم و طلبكاری موضع در و نمايد مطالبه را بسته هایگذرگاه شدن باز

 قرار «زد نبايد را حرفي هر ديگر» پاشنه بر اگر. گيرد قرار غرب مقابل در

 در نيز خود بلكه شد نخواهد ملموس مردم سفره در عوايدی تنها نه گيرد

 .شد خواهد جوانمرگ سياسي عرصه

 شنيديم را آمريکا لرزان صداي 

با اشاره به دستگيری تفنگداران آمريكايي سردار حسين سالمي 

فارس خاطرنشان كرد: بعد از جنگ جهاني دوم هيچ خليج در

بود يك نظامي آمريكايي را دستگير  وری در جهان نتوانستهكش

شدند شناورهای  های ماكند اما وقتي اين نظاميان وارد آب

 ها را محاصرهكوچك ايراني با تعداد نيروی كمتر مانند عقاب آن

جوان پاسدار  6-5و دستگير كردند و اين ده تفنگدار در مقابل 

آوردند.جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران ادامه  سر تسليم فرود

هواپيمای  60هواپيمابرشان كه دارای  ها در ناوداد: آمريكايي

دستپاچگي شده و هول  هزار نفر خدمه است دچار 5جنگي و 

آوردند مي درپي هواپيماهای خود را به پرواز دركرده بودند و پي

 وی افزود: در ادامهشنيديم.و ما صدای لرزان اين ابرقدرت را مي

واحدهای شناور ما بالفاصله جزيره فارسي را پوشش دادند و 

حركت كوچكي از شما سر بزند پاسخ  تهديد كردند كه اگر

كرد.سالمي ادامه داد: بعد از  ای از ايران دريافت خواهيدكوبنده

شد كه طي  شان شنيدهآن صدای عجز و التماس مقامات سياسي

 كردند؛ ما نيز طيادی اين تفنگداران را ميهايي تقاضای آزتماس

هايي كه انجام شد فهميديم اين ملوانان بدون قصد وارد بررسي

اند.جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران اظهار شده های ايرانآب

كردند اما مهرباني دستگيری گريه مي داشت: اين ملوانان پس از

ا اشاره به شد.وی ب پاسداران ما باعث احساس آرامش آنان

 هاعذرخواهي مقامات آمريكايي تصريح كرد: آمريكايي

متواضعانه به اقتدار ما اقرار كردند و ما نيز به دليل اينكه تشخيص 

ها را های ايران شده بودند آناين ملوانان غير عمد وارد آب داديم

 .هايشان را هم به آنها بازگردانديمحتي سالح آزاد كرديم و
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 است اصولگرايان وحدت از جلوگيري نفوذ هايراه از يکی: حدادعادل  

 تبلور ياصولگراي و دانيمينم امام راه ادامه جز چيزی را اصولگرايي ما: گفت اصولگرايان ائتالف شورای همايش دومين در عادل حداد غالمعلي

 هایگله بايد ديگری زمان هر از بيش امروز :كرد تأكيد عادل حداد. هستند آن دارپرچم رهبری معظم مقام و( ره) خميني امام كه است سياسي

 وی. شيمبا اختالف ايجاد برای بهانه نآورد دست به دنبال به نبايد امروز. نكنيم تكرار را شودمي تفرقه باعث كه اتفاقاتي و نكرده مطرح را گذشته

 كه بوده اين مانتوصيه اما كنيم تعيين مزدنا كه نيست گونهاين هااستان در اما داشته؛ جلسه 5 تاكنون اصولگرايان ائتالف مركزی شورای: داد ادامه

 را دشمن نفوذ های راه زا يكي وی. بگيرد صورت سفيدیريش اين استان مركز در بعد مرحله در و برسند وحدت به شهرستان هر اصولگرايان

 مردم البته هستند ناراحت چقدر كه بينيدمي است شدهتشكيل شورا اين كه ماهي 2 طي: كرد تصريح و عنوان اصولگرايان وحدت عدم برای تالش

 شدند خوشحال بسيار وحدت اعالم از انقالبي

 مجلس انتخابات داوطلبان صالحيت نتايج اعالم زمان 

 اتمام به دی 26 داریا وقت پايان در اسالمي شورای مجلس انتخابات انداوطلب صالحيت بررسي: گفت انتخابات بر نظارت مركزی هيئت سخنگوی

 داوطلبان الحيتص بررسي روند خصوص در پيكره سيامك.شد خواهد اعالم آنها به مستند طور به شدگان صالحيت رد داليل و رسد مي

 فاصله اين در بود؛ اجرايي ایه هيئت آراء به اعتراض برای فرصتي گرفت، صورت اجرايي هيئت در كه هاييبررسي از بعد: افزود مجلس انتخابات

: گفت وی.كردند بررسي را نهاآ غير يا شدند صالحيت رد اجرايي های هيئت در كه كساني از اعم داوطلبان هایپرونده استاني نظارت های هيئت

 .كنند كسب هم را مركزی ئتهي نظر بايد كنند مي نظر اعالم و بررسي را داوطلبان های پرونده اينكه ضمن استاني نظارت های هيئت قانون، طبق

 در اميدواريم كه كنيم اعالم ار نتايج بتوانيم بايد دی 26 روز انتهای قانوني، بندی زمان اساس بر: گفت انتخابات بر نظارت مركزی هيئت سخنگوی

 .شود انجام كار اين مقرر موعد

  رفسنجانی هاشمی كانديداتوري درباره روحانيت جامعه موضع  

 غالمرضا االسالمحجت ،يرفسنجان هاشمي كانديداتوری از مبارز روحانيت جامعه حمايت عدم و حمايت درباره نقيض و ضد اخبار انتشار از بعد

 نكرديم ایرسانه را يمتصم اين اما گرفتيم تصميم و كرديم بحث مركزی شورای در ايشان مورد در ما :گفت تشكل اين ارشد عضو مقدم مصباحي

 یگير تصميم باره اين در و نشده ايينه ليست اين تا و برسد توافق به جامعه دو بين مشترك كميته در مدرسين جامعه با ما ليست خواهيممي زيرا

 . مانيم مي مشترك كميته تصميم منتظر و كرد نخواهيم موضع اعالم نشده

 اجرايی هايهيأت از نجات سردار انتقاد 

 چراكه ردندا ايرادی انتخابات رد نامزدی برای زياد افراد حضور نفس»: افزود انتخابات نامزدهای تعداد افزايش به اشاره با نجات محمدحسين سردار

 بايد مثالً و گيرندمي نظر در باتيانتخا هر كانديداهای برای اوليه شرايط يك جاهمه در»: افزود وی. «است كشور انتخاباتي سيستم در اصلي ايراد

 نچو»: داد ادامه سپاه ماعياجت و فرهنگي معاون.«دارد اجمالي مقبوليت شود مشخص كه كنند تأييد را فرد آن شهرداری يا شهر شورای از تعدادی

 يا و نداشته لسمج از اطالعاتي هيچ شايد ولي دارد بااليي تحصيلي مدرك يك صرفاً كه شخصي نيست انتخابات قانون در خصوصيات اين

 را وظايفشان اجرای هایهيأت ما نظر هب»: كرد عنوان اجرايي هایهيأت عملكرد از انتقاد ضمن نجات. «كند نامثبت انتخابات در ندارد، مقبوليتي

 و فرهنگي معاون« .است دهش ضايع مردم حق شود تأييد اگر ندارد، صالحيت كه كسي يعني است الناسحق صالحيت بررسي ندادند؛ انجام درست

 مجبور نگهبان شورای حاال»: افزود و دانست نگهبان شورای كار شدن سخت را اجرايي هایهيأت وظيفه درست نشدن انجام نتيجه سپاه اجتماعي

 رائتب بر اصل بايد گويندمي كه نيكسا جواب در وی. «كنندمي پيدا ريزش زيادی افراد قطعاً و كند جبران را اجرايي هایهيأت كار كسری است

 عصاره و شود مجلس نماينده خواهدمي كه كسي اما ندارد كاری او با كسي رودمي خيابان در كه كسي اينكه يعني برائت بر اصل»: گفت باشد،

 برای كه نيست معني اين به نشد احراز شرايطش كسي اگر»: افزود سپاه اجتماعي و فرهنگي معاون.«برسد تأييد به صالحيتش بايد باشد ملت يك

 «.كند اداره را بزرگ شركت يك بتواند شايد و ندارد صالحيت ديگر كارهای
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 روز 3 البغدادي هاتروريست هب عراق ارتش شست ضرب 

 كرد اعالم عمومی عزاي

 جبهه از فراری تروريست هاده تيرباران دستور گذشته هفته همين كه «بغدادی ابوبكر»

 عناصر از تن 237 هالكت خاطر به ديروز بود، كرده صادر «موصل» در را «رمادی» نبرد

 هفته اواخر هاتروريست اين.كرد اعالم عمومي عزای روز سه االنبار، استان در خود

 ارتش و مردمي بسيج نيروهای حمله در «حديثه» شهرستان «بروانه» منطقه در گذشته

 بحراني شدت به االنبار در داعش برای شرايط اكنونهم.بودند درآمده پای از عراق

 منطقه گويند،مي عراق در رسمي منابع اسالمي، جمهوری خبرگزاری گزارش به است؛

 شهر. است شده آزاد كامال داعش هایتروريست اشغال از «رمادی» شرق در «السوره»

 حد در.شد آزاد اخيرا بود، درآمده داعش اشغال به گذشته فروردين از كه هم «رمادی»

 پنجشنبه داعش هایتروريست هم «دياله» و «الدينصالح» شمالي استان دو فاصل

 برجا با اما دادند، ترتيب مناطق برخي مجدد اشغال برای را سنگيني حمالت گذشته

 داعش هدف الدين،صالح تروريستي عمليات در. نشستند عقب كشته، هاده گذاشتن

 .بود «حمرين» ارتفاعات در «عالس» نفتي ميدان هایچاه مجدد اشغال

 
 كنيد حمايت ايران با عربی كشورهاي ديپلماتيک روابط قطع از

 وزير ،«كری جان» به اینامه در آمريكا نمايندگان مجلس در خواهجمهوری نماينده

 روابط قطع در عربستان اقدام از صراحت با اندخواسته او از كشور اين خارجه

 ادعا اين بيان با آمريكا نمايندگان مجلس قانونگذاران. كند حمايت ايران، با ديپلماتيك

 توجيه اساس بر تنها را خارجي سياست عرصه در گيریتصميم آمريكا، دولت كه

 استدالل اين»: اندنوشته كرده استوار ايران با ایهسته جامع توافق هایشايستگي

 حامي عنوان به كشور اين نقش اين و شده ايران شدن جسور باعث دولت، نادرست

: نويسندمي نامه اين از بخشي در آنها«.است بخشيده توسعه را دولتي تروريسم

 و كويت امارات، بحرين، با همراه سعودی، عربستان است حاكي خبری هایگزارش»

 سر بر هانگراني از كه الملليبين رويدادی سر بر را ايران با ديپلماتيك روابط سودان

 يا و كرده قطع گيردمي نشأت تروريستي غيرقانوني هایفعاليت از ايران حمايت ادامه

 وريسم،تر ترويج در عربستان نقش از الملليبين انتقادهای رغمعلي «.اندداده كاهش

 و تروريسم با تقابل در را كشور اين خود جمعه روز نامه در آمريكا كنگره نمايندگان

 قطع) ديپلماتيك اقدامات اين»: نويسندمي آنها. اندكرده معرفي آن با جنگ حال در

 از متشكل ائتالفي عربستان كه گرفت صورت آن از بعد ماه چند تنها( تهران با روابط

: اندنوشته آمريكايي قانونگذاران«.داد تشكيل تروريسم با مقابله برای اسالمي كشور 30

 ايران،. هستيم ايران عليه ديگران و عربستان اقدامات به شما رسمي پاسخ منتظر ما»

 اهدافش پيگيری برای را موجود هایتوافقنامه كماكان گذشته، در اقداماتش با همراستا

 «.كندمي لغو

  
 رودمی كنار پسرش نفع به سلمان

 و مسائل كه واشنگتن در مستقر انديشكده يك

 از كند،مي پيگيری را سعودی عربستان خبرهای

 پسرش نفع به قدرت از سلمان ملك گيریكناره

 خبر( دفاع وزير و وليعهد جانشين) سلمان بن محمد

: نوشت يادداشتي در «خليج مسائل بنياد» .است داده

 دارد درنظر سعودی پادشاه سعود،آل سلمان

 به را پسرش محمد و كرده واگذار را اشپادشاهي

: است آمده خبر اين در. كند منصوب پادشاه عنوان

 برادرانش با ديدارهايي حال در ساله 80 سلمان ملك

 كند؛ جلب اقدام اين از را آنها حمايت تا بوده

 وليعهد نايف بن محمد حذف سبب كه اقدامي

 انديشكده اين .شد خواهد آمريكا محبوب و كنوني

 كنوني وليعهد توسط پسر فرزند نداشتن به اشاره با

 دليل به و دارد دختر 2 نايف بن: داد ادامه سعودی

 اثر او فرزندآوری روی كه كوكائين به اعتيادش

 سلمان بن محمد اما ندارد پسری فرزند هيچ گذاشته،

 در. دارد مشهور و سلمان هاینام به پسر 2و دختر 2

 اولين سلمان: است آمده هم گزارش اين ادامه

 خودش رضايت با كه بود خواهد سعودی پادشاه

 پادشاه عنوان به را پسرش و گذاشته كنار را سلطنت

 خليفه بن حمد توسط مشابهي اقدام. گماردمي

 شد انجام 2013 سال در قطری سابق حاكم ثاني،آل

 مطلع منابع .نشاند خود جای به را پسرش تميم او و

 قدرت از( سلمان)گيریكناره برای دقيقي زمان

 اين آينده هفته چند ظرف معتقدند اما نكردند اعالم

 گفتند همچنين منابع. شد خواهد انجام موضوع

 برای دالری ميليون صدها هزينه حال در پادشاه

 خاندان درون در تصميمش اين از حمايت جلب
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 شودمی پساتحريم در ايران نفت مشتري بزرگترين هند  

 زودی به چين از گرفتن پيشي با هاهندی و رسيدند توافق به پساتحريم در نفت روزانه صادرات ایبشكه هزار 260 افزايش برای هند و ايران

 فروند 13 كه دارد اختيار در پيكر غول كشنفت كشتي 22 حاضر حال در ايران ،«رويترز» از نقل به .شد خواهند ايران سياه طالی مشتری بزرگترين

 نفت توليد است قرار برجام، اجرای اب حال، همين در.هستند هند و اروپا به شدن راهي آماده هاتحريم رفع با و دريا روی بر كامل ظرفيت با آنها از

 خواهد افزوده روز در كشور ناي نفت صادرات به هم ديگر بشكه هزار 500 تدريج به و يابد افزايش روز در بشكه هزار 500 نخست، مرحله در ايران

 ممقا اين.هستند هند هاكشنفت اين اصلي مقصد: گفت رويترز با مصاحبه در نشود، برده او از نامي خواست كه ايراني ارشد مقام يك همچنين.شد

 هب ای ويژه نظر خود رقبای ايرس همچون هم ما و است بيشتر آسيايي كشورهای ساير از نفت برای هند تقاضا كه كرد اشاره نكته اين به ايراني ارشد

 ودروخ بيشتر فروش و نفت قيمت فعلي طشراي با كه اندكرده اعالم هند نفت هایپااليشگاه: كرد تصريح ايراني ارشد مقام اين همچنين .داريم هند

 مدير حال، همين در.است نچي از بيشتر حاضر حال در هند خودرو فروش ساالنه آمار و هستند ايران از نفت بيشتر واردات خواهان كشور اين در

 رشد لدلي به رو اين از.داد خواهيم افزايش را خود واردات ها،تحريم رفع با و داريم ای ديرينه رابطه ايران با: گفت هند «اسار» نفت شركت عامل

 هند به آسيا در ايران اتصادر اصلي مقصد و بود نخواهد توجه قابل كشورها اين به ايران نفت صادرات ژاپن، و جنوبي كره چين، اقتصادی كند

 .بود خواهد

 شودمی حذف ديگر نفر ميليون3 نقدي يارانه

 احوال، ثبت سازمان آمار آخرين ابربن كه داده خبر ماه بهمن از ندارند، ملي كارت كه باال به هاساله18 نقدی يارانه حذف از كار وزارت حالي در

 تسنيم، خبرگزاری گزارش به.دكنن اقدام ملي كارت دريافت به نسبت دارند فرصت روز 20 امروز از افراد اين و است نفر ميليون3 حدود آنها شمار

 ها،يارانه سازی هدفمند قانون 7 ماده از اجرايي نامهآيين 4 ماده براساس كرد، اعالم ایاطالعيه در اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت پيش روز چند

 بهمن 15 تاريخ تا حداكثر موظفند اند،نكرده دريافت را خود ملي كارت تاكنون اما بوده ملي شماره دارای كه سن سال 18 از بيشتر هموطنان تمامي

 اين يارانه پرداخت ربوطه،م ملي كارت وضعيت تكليف تعيينعدم صورت در دهند، انجام ملي كارت دريافت برای را الزم اقدامات جاری سال

 .شودمي متوقف جاری سال بهمن از افراد

 كردند تيتر را ايران از كري جان تشکر پيام هستند، كجايی نيست معلوم داخلی هاي رسانه برخی 

 اقدامات آنها البته شود؛مي افزود آنها تعداد به روز هر و است شيطاني های قدرت دست در امروز رسانه:گفت مستضعفين بسيج سازمان رئيس

 ستانافغان در بيمارستان يك به آمريكا مهرماه :كرد اضافه مستضعفين بسيج سازمان رئيس.دارند كار دستور در رسانه مكمل بعنوان هم را ميداني

 نجااي گفتند و گرفتند را يكاييآمر سربازان گوش موش مثل زمان امام سربازان گذشته روز همين يا و نپرداختد ان به ها رسانه اصال اما كرد حمله

 لطغ اصال  گفت بايد كه ردند؛ك تيتر را امريكا خارجه امور وزير تشكر پيام هستند كجايي نيست معلوم كشور های رسانه برخي اما نيست، شما جای

 نستدا مهم ها رسانه كار كميلت برای را استكبار ميداني اقدامات وی.آمدند فارس خليج به كه كردند غلط سربازانشان و اصال كرده تشكر كه كرده

 وارد هستند لبط سلطنت كه عناصری و شوند مي فعال آمريكايي جاسوسي های سرويس مزدوران ايران ملت دادن جلوه خشن برای: افزود و

 خانمها برخي صورت به ديگری روز و كشندمي را برخي قاضي و دادگاه بدون و اندازند مي راه را ای زنجيره هایقتل و شوندمي نظام دستگاهای

 سفارت به و كنندمي ريزی برنامه ردهپ پشت های دست با ديگر روز: داد ادامه نقدی سردار.دهند جلوه بد را ها اللهي حزب چهره كه پاشندمي اسيد

 ها رسانه اين ماموريت: داد ادامه ویكردند؟ حمله و آمدند كجا از شب نصف نفر 100 وگرنه كنند خراب را ما های بچه چهره تا ريزندمي عربستان

 ختناندا جا برای: كرد اطرنشانخ نقدی.دهند تنزل عربستان و عرب و عجم مبارزه به را آمريكا با ايران ملت مبارزه سطح كه است اين مزدورانشان و

 يليخ امروز بايستي: كرد اكيدت وی.است وابسته های رسانه تلقين اينها. بگيرد فاصله مدتي عرب جهان از بايد ايران كه زنند مي تيتر موضوع اين

 و جنگ و تفرقه با ملتها ودخ عليه را قدرت اين ميخواهند دشمنان حاال اورده صحنه به را هاملت انقالب عظم حركت چون كرد عمل هوشيارانه

 .گيرند بكار ها تكفيری


