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 روهاتقویت میانه   روز حرف ▼

فضاای پاا اب برجااا را     ،های خبریها و جریانرسانه

اند و تأکید دارند که ایان  دانسته« روهاتقویت میانه»فضای 

روها در مجلا و اقبال ماردا  گرفتن میانهفضا سبب قدرت

 شود. به سوی آنان می

 «ویک کارل» قلم به ایمقاله در «تایم» اینترنتی پایگاه

 کاردن  آباد یعنای  جدیاد،  اتفاا   سه شودمی گفته نوشت:

 دیگر تن سه و پستواشنگتن خبرنگار «رضائیان جیسون»

 تفنگاادار 41 کااردن آباد دوگانااه، تابعیاات بااا بناادانیان اب

 باه  حمله به عامالن ایران مقامات شدید واکنش آمریکایی،

 عامالن ژانویه )دستگیری دوا در سعودی عربستان سفارت

 تهاران  در رومیاناه  نیروهای موضع تقویت همه ،حمله( این

هام   «مانیتور ساینا کریستین»روبنامه  .دهدرا نشان می

 ماا  نگاه که گویندمی آمریکا دولت مقامات اب بعضی نوشت:

 اجارای  کاه  امیدوارند آنها. است ایران پارلمانی انتخابات به

 وریاه ف انتخاباات  در روهاا میاناه  پیروبی باعث توافق هموار

رو در ادبیاات سیاسای آمریکاا باه     هاای میاناه  گاروه  .شود

شااود کااه ضاامن پاانیر  مبااانی هااایی اقااال  ماایگااروه

های ملی و نسبت به ارب  ،سکوالریستی و هژمونیک غرب

دارناد. اب ایان رو،   چندانی ن اسالمی کشور خود تعلق خاقر

های مختلف دموکراتیزه کردن ایاران کاه اب ساال    در پروژه

میلیاون دالر بارای    91ت، ساالیانه  شروع شاده اسا   2119

های انقالبای در  رو و مقابله با اندیشههای میانهتقویت گروه

 اند. گناری کردهایران سرمایه

 ایجااد »کتاابی باا عناوان    « رناد »در مؤسسه پژوهشی 

تادوین شاده و در آن   « رومیاناه  مسالمانان  اب هاایی شبکه

رو ذکر شده های میانهاندابی تشکلراهکارهای تقویت و راه

 اسالمی جوامع آینده معتقدند، کتاب این است. نویسندگان

 اب «جهادی تروریسم» عنوان با آنان که ایمسئله استمرار و

 خشاونت  و تساهل عدا مسئله تأثیر تحت کنند،می یاد آن

 قاور  باه  مسئله این که آنجا اب و بود خواهد جوامع این در

 دقات  باا  را آن بایاد  کند،می متأثر را غرب امنیت مستقیم

 . داد قرار بررسی و توجه مورد

وژه نفوذ یکای اب راهکارهاای نمااا سال ه     اکنون که پر

« رومسالمانان میاناه  »پا اب برجاا است، البا است پروژه 

نیز بار دیگر مورد توجاه قارار گیارد؛ بیارا آمریکاا در هار       

 خواهد آنان را تقویت کند.قرحی می

 

 دیرهنگام اعتراف     روز گزارش ▼

 آژانا مدیرکل آمانو، المللی انرژی اتمی و اجرای برجاا، یوکیاپا اب گزار  آژانا بین

راهی تهران شد تا باا مقاماات کشاورمان دیادار کناد؛ سافری کاه        المللی انرژی اتمی بین

کنناده، آن را  تایم ماناکره   عضاو اکبر صالحی، رئیا سابمان انرژی اتمی کشاورمان و  یعل

، اما شواهد امار و گفتاه برخای اب مسائوالن مربوقاه حکایات متفااوت اب        دنتشریفاتی خوا

کند. آمانو ابتدا با صالحی دیادار کارد و پاا اب ایان     اکبر صالحی را بیان میهای علیگفته

 ایاران و  دیدار در نشست خبری مشترک با رئیا سابمان انرژی اتمی اعاالا کارد، روابا    

این پرسش که پرونده ایران چه بمانی به  به. وی البته ای خواهد شدآژانا وارد مرحله تابه

داد و اب همکاری مداوا سخن به میان پاسخ  مبهمی جمالتقور کامل بسته خواهد شد، با 

همکااری   برجمهور بود، آمانو در این دیدار آورد. برنامه بعدی آمانو در تهران دیدار با رئیا

المللی انرژی اتمی در پایان هام باا   آژانا بینمدیرکل  تأکید کرد.گسترده آژانا با تهران 

 ای نشد.وگوهای آن رسانهمحمدجواد ظریف دیدار کرد که متن گفت

کناد، ساخنان   اما فارغ اب این دیدارهای مرسوا، آنچه اهمیت ایان سافر را آشاکار مای    

 بااره اب تادوین  کشاورمان اسات. وی در ایان   ای هستهکمالوندی، سخنگوی سابمان انرژی 

در خاالل سافر آماانو باه     مسائل مختلاف   گیرینتیجه و بندیجمع برای گسترده ریراهکا

 و بنادی در جماع  سابنده دانسات کاه موجاب تساریع     وی را سفریخبر داد و سفر تهران 

 ه است.شد مختلف برجاا هایبخش گیرینتیجه

اعتارا    اما جدا اب این سفر آنچه برای ما بسیار اهمیت دارد، این است که اکنون و پاا اب 

المللای انارژی اتمای    های آژانا بیننیت ایران، باید اب توانمندیدیرهنگاا آژانا به حسن

اساتفاده کنایم و تنهاا باه     ای کشاورمان  آمیز هستهبرای پیشرفت و گستر  فناوری صلح

 ای قناعت نکنیم.های هستهآبماییراستی
 

 پروژه تخریب شورای نگهبان فاز جدید   ویژه خبر ▼

 اب مجلا دوره دهمین انتخابات داوقلبان صالحیت بررسی نتایج شدن مشخص اب پا

 نگهباان را  شاورای  تخریاب  فاب جدیدی اب پروژه اصالحات جریان نمارت، هایهیئت سوی

 ردّ صاالحیت  شادن  مشاخص  اب پا قلباناصالح رسیده، اخبار اساس بر. است کرده آغاب

 کلید را نگهبان شورای و نمارت هایئتهی اب «شکایت نهضت» خود، به منسوب هایچهره

 هاای اساتان  در خود نمایندگان با هاییتماس در قلباصالح م رح لیدرهای برخی. اندبده

 باه  مراجعاه  باا  هاا اساتان  در اصالحات جریان منسوبان همه که اندخواسته آنها اب مختلف،

هاای اجرایای کاه در    تئا لبته هیا. کنند شکایت هاهیئت عملکرد این اب نمارت، هایهیئت

باا اساتعالا اب مراجاع چهارگاناه     هاای داوقلباان را   مرحله اول مسئولیت بررسی صالحیت

که برخی سوابقی نمیار   را درصد داوقلبان 91یعنی  ،هزار نفر 41عهده داشتند، بیش اب بر

  .یید کردندأشان وجود داشت، تنیز در کارنامهقاچا  مواد مخدر 

 بار  قلباناصالح است، شده قراحی نگهبان شورای بر فشار ایبر که قرح این مبنای بر

 تأکیاد  خاود  نیروهاای  صاالحیت  ردّ دالیال  اعالا و «علنی صورت به مستندات ارائه» لزوا

 هماین  اسااس  بار  اصاالحات  جریان به منسوب هایچهره اب تعدادی تاکنون. کرد خواهند

 .اندداده ارائه نمارت هایهیئت به را خود شکایت قرح،



 اخبار ▼

 اسالمی انقالب پاسداران سپاه از مجلس قدردانی

ای اب اقداا نیروی دریایی سپاه مجلا شورای اسالمی با انتشار بیانیه نمایندگان اب تن 291

 توقاف » آماده اسات:   این بیانیه اب قسمتی در دستگیری ملوانان آمریکایی تقدیر کردند. در

 باه  غیرمجااب  و غیرقاانونی  ورود دلیال  باه  ارانتفنگاد  دستگیری و آمریکا ربمی شناورهای

 41 و 41 هاای پاالیشاگاه  اب برداریبهره سپا و ایران اسالمی جمهوری های سربمینیآب

 پاساداران  ساپاه  فااخر  نموناه  دو االنبیااء)((، خاتم سابندگی قرارگاه توس  جنوبی پارس

 تصاریح  بیانیاه  ایان  در «رود.مای  شمار به سابندگی و دفاعی هایعرصه در اسالمی انقالب

 نیاروی  غرورآفارین  اقاداا  ملات،  خانه اب اسالمی شورای مجلا نمایندگان ما»: است شده

 صاحنه  دو در االنبیااء)(( خااتم  سابندگی قرارگاه و اسالمی انقالب پاسداران سپاه دریایی

 معمام  رهبار  و ایاران  فهایم  و رشاید  ملت به را ملی منافع تأمین در راستا هم اما متفاوت،

 ساتر   هایمجاهدت اب جانبههمه پشتیبانی اعالا با و نموده عرض تبریک اسالمی انقالب

 «.نماییممی مسئلت متعال خداوند اب را ایران اسالمی جمهوری نماا روبافزون توفیق آنان،
 

 الرمادی در نشدهخنثی مین و بمب هزار 022 

 تروریساتی  گروهاک  کاه  مینی و ببم هزار 211 :کرد اعالا عرا  االنبار استانداری شورای

خبرهاای   براسااس  .اسات  نشاده  خنثای  هناوب  گناشته، کار الرمادی شهر س ح در داعش

 ایان  شاده تخریاب  مناقق بابسابی برای و شده تخریب شهر الرمادی اب درصد 81رسیده، 

 باه  اقاداا  داعاش  تروریساتی  گروهاک  .اسات  نیاب دالر میلیارد 41 بر بالغ اعتباری به شهر

 کار مین و بمب میزان این وجود با و کرده الرمادی شهر در وسیعی گناریمین و اریگنبمب

هاای  خیابان در وآمدرفت و کندمی تهدید را الرمادی شهر مناقق تماا خ ر شده، گناشته

 متحد ملل سابمانگفتنی است،  .است پنیرامکان برهی و ژهوی نیروهای برای فق  شهر این

 .است داده را هاییوعده الرمادی شهرهای مین و اهبمب سابیخنثی برای
 

 انتخابات تا ▼

 دنارسیا  دارایان درباره فراینااصولگ ال اائت شورای گویاسخن ،دادعادلاعلی حاغالم◄ 

 هام  کاه  خواساتیم  اصاولگرا  هاای  تشاکل  اب ما: در تهران گفت نفره 91 نهایی فهرست به

 حادود  اب ،همچناین . کنند ارائه را ودخ هایشاخص هم و خود پیشنهادی نفره 91 فهرست

 ارائاه  ماا  باه  نفاره  91 فهرسات  یک کداا هر نیز آنها که کردیم دعوت اصولگرا نامزد 481

 کمیتاه  در افاراد  ایان  کاه  رسید خواهیم نفر 11 حدود به پیشنهادها این مجموع اب. بدهند

 بررسای  ،سات ا تقاوی  االساالا حجت با آن ولیتمسئ که نهایی فهرست هایشاخص تعیین

 شد. خواهند

 ساوی  اب اساالمی  شاورای  مجلاا  فعلای  نمایناده  94 تااکنون  دریاافتی،  اخبار بنا بر ◄

 مجلا دوره دهمین انتخاباتهای رقابت در حضور اب و ردّ صالحیت شده نمارت هایهیئت

 گارایش  باا  نفار  هشات  اصاولگرا،  گارایش  باا  نفر 21 بین این اب .بابماندند اسالمی شورای

 باه  مرباو   هاا صاالحیت  ردّ بیشاتر  هستند؛ به این ترتیب، مستقل نفر چهار و قلباصالح

 است. بوده اصولگرایان

 مجلاا  رئیا: گفت اسالمی شورای مجلا در اردکان مردا نماینده تابش، محمدرضا ◄

 اساتماع  برای کارگروهی تا کرد خواهد درخواست نگهبان شورای اعضای اب اسالمی شورای

 بمیناه  این در مجلا رئیا با امروب ماوی افزود: . شود تشکیل ضمعتر نمایندگان سخنان

 شاورای  باا  مجلاا  رئایا  رسامی  مناکره به منو  کارگروه این تشکیل و کردیم صحبت

 ایان  دربااره  صحبت حال در که گفت و داد را رایزنی این قول الریجانی آقای. است نگهبان

 است. موضوع

 کوتاه اخبار ▼

 دادساتان  «نیسامان  رتاو آلب» مار   اب پاا  ساال  یک ◄

 جمهاوری رئایا  مااکری،  مائوریسیو ،«آمیا» انفجار پرونده

 آلبرتاو . داد را عادالت  اجارای  قاول  او خاانواده  به آرژانتین

 یااب حقیقات  کمیتاه  کاه  بود کرده متهم را دولت نیسمان

 علیاه  اینترپُال  پلیا قضایی پیگرد لغو قصد به خواستمی

 کیرشاانر، ناکریسااتی و بگیاارد شااکل ایراناای مقامااات

 اقالعااتی  هاای کانال قریق اب آرژانتین وقت جمهوررئیا

 تجااری  معاامالت  باه  متهماان  تعقیب لغو با تا کرده تال 

 . بپردابد آرژانتین غالت برابر در ایران نفت

 شورای مجلا رئیسههیئت سخنگوی مصری، عبدالرضا ◄

 سایدمحمود  باا  مجلا غیرعلنی جلسه به اشاره با اسالمی

 بیاان  اقالعات وبارت مسئوالن: گفت اقالعات وبیر ،علوی

 بسایار  همکااری  من قاه  تسانن  اهل بزرگان و علما کردند

 پیشگیری در آنان همکاری که داشتند ایصمیمانه و جامع

 ماؤثر  کشاور  در تکفیاری  هاای گروه اهدا  کردن خنثی و

 .است بوده

 غاول  چهاار  کاه  تساال  و موتورب، کرایسلر، فورد جنرال ◄

 اب روناد، مای  شامار  باه  آمریکاا  متحده ایاالت ابیخودروس

 در آنها حضور مجوب تا اندخواسته آمریکا داریخزانه وبارت

 نیاز  پیشاتر  کاه  آمریکایی خودروسابان. کند صادر را ایران

 منتشر ایرانی خودروسابان با آنها مناکرات بر مبنی اخباری

 خاودرو  پسااتحریم  باابار  در ساهمی  خواهناد می شده بود،

 میان تنها بابار این کیک ندهند اجابه باشند و داشته یرانا

 . شود تقسیم هااروپایی

 نشاان  آکسافورد  اب جدیادی  گازار  : نوشات  گاردین ◄

 شاده  ایجااد  ثروتمندان و فقرا بین عمیمی شکا  دهد،می

 اب نیمی ثروت با برابر میلیاردر 12 ثروت جایی که تا است،

 988 باود،  شده الااع 2141 سال در است. جهان جمعیت

 جمعیات  کال  اب درصاد  11 معاادل  ثروتی جهان، ثروتمند

 . دارند را جهان

 فروناد  یک با آبادی، اب پا ایران در آمریکایی بندانیان ◄

 را ترک کردند و تهران سوئیا دولت اختصاصی هواپیمای

 نمامی پایگاه وارد سپا، و رفتند سوئیا ژنو شهر به ابتدا

 آمریکاا  مقابال،  در .شدند آلمان شورک در آمریکا رامشتاین

 دیگار  ایرانی 47 و آباد را آمریکا در بندانی ایرانی هفت نیز

  کرد. خارج تعقیب تحت افراد فهرست نیز اب را

 دولات  دهد،می نشان 4991 سال بودجه الیحه بررسی ◄

هااای جریمااه محاال اب آینااده سااال در انتمااامی نیااروی و

 درآمااد تومااان لیاااردمی 811 و هاازار دو رانناادگی، مبلااغ

 211 و هازار  دو 4997 ساال  این مبلاغ در . داشت خواهند

 .است بوده تومان میلیارد


