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  بود بهنگام و شجاعانه شما قداما

 نیروی جوان پاسداران با اسالمی انقالب معظم رهبر ایخامنه اهلل آیت حضرت

 نظامیان ورود مقابل در شجاعت با که اسالمی انقالب پاسداران سپاه دریایی

 کرده بازداشت را متجاوزان و اقدام ایران اسالمی جمهوری آبهای به آمریکایی

 اهلل آیت حضرت.دادند قرار تفقد مورد نزدیک از را آنان و کردند دیدار بودند،

 سپاه دریایی نیروی برانگیز ستایش اقدام این کوتاهی، سخنان در همچنین ایخامنه

 بسیار شما کار: کردند خاطرنشان و خواندند ایمان با همراه و شجاعانه را پاسداران

 که دانست خدا کار را حادثه این باید واقع در و بود بهنگام و جالب عالی،

 بر که هاییدست با آنگونه شما، بهنگام اقدام با تا کشاند ما هایآب به را هاآمریکایی

 .شوند بازداشت بودند، گذاشته سر

 کرسنت پرونده کارتن 8  

 شده صادر گازی سابقهبی فساد این در دخیل افراد برخی حکم ترپیش اگرچه

 حال در دادگاه است گفته قضائیهقوه سخنگوی ایاژه االسالمحجت اما است

 االسالمحجت که آنگونه. است بزرگ فساد پرونده این به العادهفوق رسیدگی

 و است زیاد بسیار پرونده این اسناد است؛ داده خبر خبری نشست در دیروز ایاژه

 در: گفت ایاژهمحسنی به خطاب فارس خبرنگار. شودمی کارتن 7-8 شامل

 کجا به شده تشکیل نفت فعلی وزیر درباره که ایپرونده کرسنت قرارداد موضوع

 کرسنت اول پرونده برای شده صادر حکم آیا و شودمی پیگیری آیا و رسیده

 تشکیل پرونده 4 اینکه: گفت پاسخ در ایاژه که خیر یا است شده ابالغ و نهایی

 طول هاسال که است هاییپرونده از یکی کرسنت پرونده ندارم، اطالعی شده

 در افرادی حکم این در: افزود وی. شد حکم صدور به منجر نهایت در و کشید

 رفت، کشور دیوانعالی به حکم و شد اعتراض اما گرفتند محکومیت بدوی دادگاه

 کرد اعالم شود حکم این به تبدیل که زمانی تا جرم آن وقوع زمان براساس دیوان

 در و نیست رسیدگی قابل اصالً گفت اساس این بر و شده زمان مرور مشمول

 طرف از حکم این به نسبت: کرد تصریح ایاژه.بست را پرونده نتیجه

 العموممدعی و نیست زمان مرور مشمول شد گفته و شد اعتراض العموممدعی

 توسط العموممدعی اعتراض این کرد؛ را( سابق 18) 477 ماده اعمال درخواست

 2۰ شعبه رأی و شد پذیرفته کردمی رسیدگی 18 ماده اعمال به که هیأتی

 حکم و شد نقض است زمان مرور مشمول بود گفته که کشور دیوانعالی

 اینکه بیان با قضائیهقوه سخنگوی.است باقی خود قوت به دادگاه محکومیت

 درخواست و گرفته قرار اعتراض مورد محکومان برخی طرف از حکم این مجدداً

 پرونده است، بررسی حال در پرونده حاضر حال در: گفت شده، 18 ماده اعمال

 گذشتممی میزی سر از مناسبت یک به که امروز و است قطور بسیار کرسنت

 کند خیر به خدا و شدمی کارتن 8 تا 7 حدود اما نشمردم را آن دیدم را پرونده

 .بخواند را اینها خواهدمی که ایقاضی برای

 حضرت از سوریه روحانیون درخواست 

 آقا

 شهادتش از پیش چندی همدانی حسینحاج شهید سردار

 که بود پرداخته سوریه تحوالت تشریح به نشستی در

 در وی.است شده منتشر سخنرانی این از هاییبخش اکنون

 کرده اشاره سوریه درباره آقا حضرت تدابیر به نشست این

 دبیرکل کرد، فوت اسد حافظ که وقتی: بود گفته و

 اظهار و رسیدند انقالب معظم رهبر محضر لبنان اهللحزب

 مشکلی نباشید، نگران هیچ فرمودند آقا. کردند نگرانی

. بود خواهد پدرش از بهتر بشار حتی و آمد نخواهد پیش

 زیادی تفاوت اسد، حافظ دوران به نسبت امروز سوریه

 آقای. نداریم امروز داشتیم، روز آن که مشکالتی و دارد

 منافعی از و دارد اهللحزب از جانبههمه هایحمایت بشار

 کامل پشتیبانی داریم، دیگر جاهای و فلسطین در ما که

 سوریه روحانیون: بود گفته ادامه در سردارهمدانی. کندمی

 و اندنوشته آقا حضرت برای جمعیدسته نامه صد از بیش

 استاد که سوریه روحانیان از یکی. اندکرده وفاداری اعالم

 اگر داریم، مشکل دو ما گفتمی ما به بود، هم دانشگاه

 بهتر شما برای لبنان شیعیان از کنید، برطرف را اینها

 دوم و کنید تربیت ما برای روحانی اینکه اول. شویممی

 روزه 45 دوره یک گذشته سال ما. بسازید مسجد اینکه

 لباس آنجا البته که ـ شیعه روحانی توسط مبلّغ تربیت

 برگزار تسنن اهل برادران برای ـ ندارد تن به روحانیت

 عملیات شب مانند رسید، پایان به دوره این وقتی. کردیم

 .کردندمی زاری و گریه همه
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 روحاني انتخاباتي فرمان با مجلس و دولت کردن یكدست بیم  

 ایجاد دنبالبه یازدهم دولت: کردند تأکید جمهوررئیس اخیر اظهارات به اشاره با نگهبان شورای به اینامه در اسالمی شورای مجلس نماینده 21

 یلتما بر مبنی فرمانداران و نداراناستا جمع در محترم جمهوررئیس اخیر اظهارات: است آمده نمایندگان این نامه در.است ساختهدولت مجلس

 نیز و اسالمی شورای لسمج در مردم نمایندگان بین را حیرت و نگرانی از موجی دهم، مجلس به( معتدلین) سیاسی جریان یک ورود برای ایشان

 ترینعالی عنوانبه) جمهور رئیس که است بار ناولی برای شاید: افزایدمی نامه این.است برانگیخته انتخابات، مجری طرفیبی به امیدوار کاندیداهای

 جالب و آوردمی میان به سخن مجلس، به خود حامی سیاسی جریان ورود برای خویش تمایل از صراحت، این با( انتخابات اجرایی دستگاه مقام

 دستیک دنبالبه روحانی، آقای انتخاباتی نفرما این با یازدهم دولت که رودمی آن بیم. داردمی بیان انتخابات مجریان جمع در را تمایل این اینکه

 بیانات نیز و اساسی قانون در حمصر قوای تفکیک اصل با که برآید مطیع و ساختهدولت مجلسی ایجاد برای تالش و مقننه و مجریه قوه دو کردن

 ننگهبا محترم شورای از  میاسال شورای مجلس نمایندگان برخی ما. دارد مغایرت انتخابات در دولت دخالت عدم بر مبنی رهبری معظم مقام روشن

 واکنش انتخابات، مجری قانون خالف عزم ینا برابر در داریم استدعا مجلس، انتخابات بر نظارت برای اساسی قانون در شده بینیپیش نهاد عنوانبه

 صورت، غیراین در که چرا دنمای اسالمی شورای مجلس انتخابات در طرفیبی رعایت به ملزم را دولتی کارگزاران و دولت داده، نشان مناسب

 پیروز انتخابات در را خود طرفدار سیاسی جریان خواهدمی است کرده اعالم صراحت با پیشاپیش آن رئیس که دولتی توسط انتخابات برگزاری

 .داشت نخواهد معنایی ببیند،

 کیست؟ میهن کرد

 هیچ اما است کردهمی زندگی کرج شهر در که گفت فردی از و داد عربستان سفارت به حمله آمر از سرنخی کشور وزارت سخنگوی هرچند

 یبیای و برو خود برای که ردیف برسد؛ «کردمیهن حسن» نام به ایلنا پیگیری تا نداد بود، کرده صادر را حمله دستور که کسی از نامی رسمی مرجع

 ورود زا بعد و نبوده ایران در مدتی ،کشور امنیتی هایمقام گفته به بنا که کسی همان است؛ بوده او خود عربستان سفارت به حمله متفکر مغز و دارد

 کردمیهن حسن که هست کرج اهللحزب انصار محفل الرضاهیات. بود مشهور کرج در پیش سال چند تا کردمیهن حسن.است شده بازداشت ایران به

 ارکن در. دارد ایگسترده فرهنگی هایفعالیت ها،نهاد و هاسازمان برخی مالی حمایت با مشهور، خطیب این.کندمی سازماندهی را هیات این

 شش ماجرای. کند خود فرد به منحصر تفکرهای جذب را بیشتری جوانان تا داده قرار کار دستور در نیز دیگری متعدد هایبرنامه مذهبی، هایهیات

 آن در. کشاند هارسانه به بیشتر را او نام شد،می آورده آن در کردمیهن به نزدیک هایموسسه از یکی نام که دریا در شدهغرق کرجی آموزدانش

 و نداشته دقت شته،دا برعهده را مسئولیت که کسی و هابچه این مربی وقتی که بود گفته کشور غریق نجات فدراسیون رئیس نایب زمان

 .است نبوده هم غریق جاتن و شده نصب سیاه پرچم که دانستهمی چون آمدهمی پیش تلخ حادثه این قطعا نبوده، پذیرمسئولیت

 است مضر ایران آبهای از کشور 6 عبور

وضوع دستگیری ما اشاره به ، ب«تر یکتی»تلویزیونی  نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با حضور در برنامه زنده دریادار علی فدوی فرمانده

با رهبری موجب خوشحالی همه  دیدار امروز :امروز با فرمانده معظم کل قوا، اظهار داشت دیدار نیز و  در خلیج فارس نظامیان متجاوز آمریکایی

ائمی بر کل دساعته و  24 وی با بیان اینکه سالهاست مسئولیت کل خلیج فارس و تنگه هرمز با ندسا است، گفت: ما تسلط.پاسداران دریایی شد

 کنیم،یه دقت رصد مبر این منطقه کانادا و فرانسه و نیوزیلند را خصوصا د مریکا و انگلیس وفدوی با بیان اینکه ما شناورهای ا.خلیج فارس داریم

ناور سپاه بالفاصله ش 2تحرکات در اطراف جزیره فارسی،  تصریح کرد: در ماجرای اخیر، بالفاصله پس از دریافت اطالعاتی درخصوص برخی

ضرر بی الیا( از آبهای ایران راامریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، نیوزیلند و استر) کشور 6وی در عین حال گفت: ما عبور شناورهای .اعزام شدند

 زیرهلی به سمت جوخواستند به جزیره عربی که متعلق به عربستان است بروند می فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: شناورهای امریکایی.دانیمنمی

فتند ما قصد گآنها هم می  کردند ولی به هر حال خواست خدا بود ومی سیستم های ناوبری این اشتباه را فارسی متمایل شده بودند. قاعدتا نباید با

 .کردیم جزیره فارسی جزیره عربی استآبهای شما را نداریم و فکر می ورود به
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 بشر حقوق همایش خلیفهآل میزباني به عرب مرتجعین  

 !کردند برگزار
 بحرین در یمن، مظلوم مردم قاتالن و داعش حامیان رسید خبر اینکه از پس

 انقالبیون به متعلق لوءلوء تلویزیونی شبکه اند،کرده برگزار بشری حقوق همایش

 افکار فریب دنبال به کمدی نمایش اقدام این با خلیفهآل کرد اعالم بحرین

 بشر حقوق سازمان مدیر «دولی براین» از  نقل به خبری شبکه این .است عمومی

 افکار فریب برای بحرین که دالری هامیلیون رغم به کرد اعالم بحرینی -اروپایی

 شده شناخته همگان برای کشور این در بشر حقوق نقض کندمی هزینه عمومی

 را همایش این برگزاری وی.دارد ادامه دولتی مسئوالن سوی از همچنان و است

 سوی از همایش این: گفت و کرد توصیف «بحرین دولت تبلیغاتی خطای»

 مشوقان از یکی خود که شودمی برگزار عرب اتحادیه بشر حقوق سازمان

 سرکوب و شکنجه اعمال و بشر حقوق نقض در ایمنطقه و محلی هایسازمان

 میالدی جدید سال در خلیفهآل رژیم کمدی نمایش اولین همایش این.است

 .است

  
 کرد مسدود «الذقیه» شمالي حومه در را مرزهایش ترکیه 

 مهم پایگاه آخرین «ربیعه» شهرک شد موفق سوریه ارتش اینکه زا بعد

 برای ترکیه درآورد، خود کنترل به را الذقیه شمالی حومه در هاتروریست

 امتداد در را مرزهایش خود خاک داخل به ها تروریست ورود از جلوگیری

 و سوریه ارتش المیادین، خبری شبکه از نقل به.کرد مسدود الذقیه شمالی حومه

 اصلی پایگاه آخرین که الذقیه شمالی حومه در واقع ربیعه شهرک آن همپیمانان

 بر .درآوردند خود کنترل به را آید می حساب به منطقه این در ها تروریست

 اخبار از برخی و اندگریخته ترکیه خاک داخل به مسلح افراد گزارش این اساس

 را الذقیه حومه مرزهای طول در خود مرزهای ترکیه که دارد حکایت این از نیز

 این بر کنترل از بعد سوریه ارتش.است بسته مسلح افراد ورود از جلوگیری برای

 .کرد مستحکم آن در را خود مواضع شهرک

  حماس سابق وزیر یک و نماینده یک بازداشت

 بازداشت باختری کرانه در الخلیل در را فلسطینی شش صهیونیستی رژیم اننظامی

. داشتند وجود نیز حماس سابق وزیر یک و نماینده یک هاآن میان در که کردند

 مجلس نماینده "قفیشه حاتم" هاصهیونیست ،"21 عربی" گزارش اساس بر

 2۰۰6 سال در که "جعبری عیسی" و "حماس به وابسته" فلسطین قانونگذاری

 گرفت، عهده بر 2۰۰6 سال انتخابات در پیروزی از پس را اسرا امور وزارت

 شناسنا افراد دست به قفیشه خودروی بازداشت، از پیش. کردند بازداشت

 .بود شده سوزانده

 
 عربستان، مالي پشتیباني با سیا:تایمز نیویورک

 کشید آتش به را سوریه

 حمایت افشای به گزارشی در تایمزنیویورک روزنامه

 هایسال طی آمریکا محرمانه طرح از عربستان مالی

 و پرداخت سوری شورشیان از حمایت برای اخیر

 جمهور رئیس اوباما، باراک دستور زمان از: نوشت

 برای( سیا) آمریکا مرکزی اطالعات سازمان به آمریکا

 عربستان همراه به سازمان این سوری، شورشیان تسلیح

 آموزش ماموریت پیشبرد برای را غیرعادی طرحی

 اسم هاآمریکایی که استکرده اجرا سوری شورشیان

 طرح این براساس.گذاشتند آن روی را «چنار الوار» رمز

 آمریکا دولت فعلی و سابق هایمقام که گونهآن

 گزاف مبالغ صرف و سالح تامین به هاعربستانی اندگفته

 در را رهبری سیا سازمان و اندپرداخته برنامه این برای

 هایموشک و مسلسل با کار برای شورشیان آموزش

 هاعربستانی کهآن با.است گرفته عهدهبه ضدتانک

 سوریه در شورشی هایگروه به کمک از علنی طوربه

 در سیا سازمان با آنها شراکت ابعاد اما اند،گفته سخن

 آنها مستقیم مالی پشتیبانی و بود محرمانه کمپین این

 طریق از طرح این جزئیات حال. بود نشده فاش

 فعلی و سابق مقام چند با که شده آشکار هاییمصاحبه

 فارسخلیج حوزه کشور چند در منابعی با و آمریکایی

 فاش را خود نام هامقام این بیشتر. است شده انجام

 محرمانه عملیات که زمانی از کردند اعالم اما نکردند،

 آورده باد هایثروت با عربستان شد، آغاز سیا سازمان

 ادامه در دیگر سوی از.کرد پشتیبانی آن از خود

 سوریه نظامی آگاه منبع یک سوریه، هایدرگیری

 شدند موفق سوریه ارتش نیروهای: کرد اعالم دیروز

 به. کنند آزاد را ترکیه مرز در ربیعه راهبردی شهر

 رسمی تلویزیون از نقل به و فرانسه خبرگزاری گزارش

 مقاومت نیروهای پشتیبانی با ارتش هاییگان سوریه،

 حومه در را ربیعه راهبردی شهر کنترل توانستند مردمی

 شهر این. گیرند دستبه ترکیه مرزهای در شمالی الذقیه

 الذقیه حومه در هاتروریست پایگاه دومین راهبردی

 .گیردمی.شدمی محسوب
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 سیاسي جرم طرح تازه مفاد تصویب  

 15 از بیش انفرادی حبس ممنوعیت مانند مواردی شامل که کرد تصویب را قانون این مشموالن امتیازهای «سیاسی جرم طرح» بررسی در مجلس

 حبس مدت طول در ولا ردیف بستگان با مکاتبه و مالقات حق نیز و عادی مجرمان از حبس و بازداشت مدت در نگهداری محل بودن مجزا روز،

 تاکنون انقالب ابتدای از هک اساسی قانون 168 اصل سازیشفاف برای است تالشی «بهارستان» در دیروز سیاسی جرم طرح «جزئیات» تصویب.است

 با و است علنی مطبوعاتی و سیسیا جرایم به رسیدگی» اساسی، قانون اصل این براساس.  است مانده مغفول و بالتکلیف اجرایی قانون نبود دلیل به

 توهین مانند قانون این 2 هماد در مصرح جرایم از یک هر طرح، این یک ماده اساس بر .گیردمی صورت دادگستری محاکم در منصفه هیأت حضور

 نمایندگان اسالمی، شورای مجلس اننمایندگ جمهوری،رئیس معاونان جمهوری،رئیس وزرا، تشخیص، مجمع رئیس قوه، سه رؤسای به افترا و

 یا داخلی هاییاستس یا سیاسی نهادهای و مدیریت علیه کشور امور اصالح انگیزه با چنانچه نگهبان شورای اعضای و رهبری خبرگان مجلس

 .شودمی محسوب سیاسی جرم باشد، داشته را نظام اصل به زدن ضربه قصد مرتکب آنکه بدون یابد، ارتکاب کشور خارجی

 شودنمي گرفته جدی که هشداری آموز؛دانش ۱۳ خودکشي  

 باز کرمانشاه، در ای همدرس بهداشتی سرویس در بار این پیوست؛ وقوع به جاری سال طی آموزان دانش خودکشیِ سیزدهمین 1394 بهمن سوم روز

 اجازه بهداشتی سرویس زا استفاده برای معلم از اول تفریح زنگ آغاز از قبل هشتم، پایه آموز دانش. کرد آویز حلق را خود آموزی دانش هم

 سال از ماه پنجمین اکنون.کندمی آویز حلق بهداشتی سرویس در را خود مدرسه حیاط محوطه به آموزان دانش سایر ورود از قبل و گیردمی

 هایفیلم به هم کمی البته. دارد شباهت دیتراژ یک به چیز هر از بیش کشور تربیت و تعلیم نظام برای که سالی گذرانیم، می را 95-94 تحصیلی

 از نفر سه اند،کرده آویزحلق را خود نفر 9. رسدمی نفر 13 به آموزان دانش خودکشی کنیم، حساب هم 94 تابستان ماه تیر از  اگر.ماندمی هالیوودی

 وینیر سوی از شده اعالم رسمی باراخ آمار این.است گرفته را خود جان گرم سالح با نفر یک و اندپریده پایین به عابرپیاده پل و خانه ساختمان

 .است کشور مختلف مناطق در انتظامی

 ؟ شد چه ها اماراتي دالری میلیارد 5/۳ بدهي  

 رسیده ثبت به دولتی دفاتر در «اینوک» نام به اماراتی شرکت نفتی دالری میلیارد 5/3 بدهی: است گفته حسابرسی سازمان رئیس پورسهیلی اکبر

 شرکت دالری میلیارد 5/3بدهی آیا دید باید حال.کنند پرداخت را ایران بدهی دتوانننمی هاتحریم دلیل به که گویندمی شرکت این مدیران و است

 «دوم زنجانی بابک»به ها،نهرسا در که نفتی شرکت این پرداخت پرونده یا و شد خواهد وصول هاتحریم رسمی لغو با عربی متحده امارات اینوک

 نفتی مطالبات حجم از سمیر و دقیق آمار تاکنون نفت وزارت و مرکزی بانک دیگر سوی از .برد خواهد سر به بالتکلیفی در کماکان یافته، شهرت

 ایران نفتی هایبدهی حجم افزایش از لتیدو مسئوالن برخی اظهارنظرهای بررسی وجود، این با .اندنکرده ارائه جهان مختلف هایپاالیشگاه از ایران

 نفتی هایبدهی پرداخت برای ایبرنامه هیچ ایران نفتی درشت دانه بدهکاران فعال رسدمی نظر به بین این در.دارد حکایت دالر میلیارد 17 از بیش به

 هایپاالیشگاه نفتی هایبدهی حجم( مبرجا اجرای از قبل) پیشتر نفت وزیر المللبین امور معاون نیا زمانی ندارندامیرحسین ایران نفت ملی شرکت

 تشکیل نفتی طلب این وصول ظورمن به کارگروهی: است گفته و کرده اعالم( دالر میلیارد یک از بیش معادل) یورو میلیون 9۰۰ را ایران به یونانی

 .است شده

 !پسابرجام در قانون زدن دور برای نگيخا لوازم واردکنندگان ترفند 

 داخل تولید هک بودیم امیدوار CBU صورت به خانگی لوازم واردات تعرفه افزایش با: داشت اظهار خبری نشست یک در غزنوی حمیدرضا

 قطعات واردات با و زنندمی دور را الف 2 قاعده به معروف قانون از بخشی واردکنندگان حاضر حال در اما شود، واردات از بخشی جایگزین

 7۰ از یشب تعرفه با شده ساخته صورت به را خانگی لوازم اینکه جای به واردکنندگان: داد توضیح وی.شوندمی برخوردار تریپایین تعرفه از منفصله

 به و مونتاژ قطعات این نهایت، در اما کنندمی اقدام متفاوت گمرکات و مختلف افراد طریق از منفصله قطعات واردات به نسبت کنند، وارد درصدی

 .شوندمی تبدیل کامل کاالی


