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  سازي ایرانسیاست ناامن        روز حرف ▼

 همایش در سخنانی طی ،جعفري سرلشکر سردار

 لتشکی بر مبنی) ره(خمینی امام فرمان سالروز گرامیداشت

 دستاورد ترینبزرگ را امنیت هواپیمایی، حفاظت سپاه

 زا امنیت این دامنه امروز :گفت و دانست اسالمی انقالب

سرلشکر جعفري در  .است شده خارج نیز ایران مرزهاي

 ستیرژیم صهیونی عربستان،ناموفق به تالش  با اشاره ادامه

 جامعه امروز امنیت اصلی علت افزود:ناامنی  براي ایجاد و...

  ست. ااسالمی  جمهوري به مردم ایمان و دممر

ذکور براي عمده تالش عوامل م توان گفت،می واقع در

هاي قومی، سازي شکافایجاد ناامنی در ایران، بر فعال

هاي روهکگجهیز سازي و تزبانی و مذهبی در ایران، فعال

ي ویژه در مناطق مرزي و تالش برابه  ،معاند علیه نظام

هاي معاند این گروهکهماهنگی میان  ایجاد وحدت و

  کرد: توجه نکته سه به باید مینهز در این است که

 یکا،آمر مانند ،ايفرامنطقه و ايمنطقه کشورهايـ 1

 ،ايمنطقه هايپرونده در که و رژیم صهیونیستی عربستان

 مقابل در را خود بحرین و یمن سوریه، عراق، مانند

 با قصد دارند بینند،می خوردهشکست اسالمی جمهوري

 را مذکور هايپرونده بر ایران تمرکز نوعی به اقدامات این

 رهاشای به طور تلویح باال در که طورهمانـ 2نند. ک مختل

امن زدن به د ایران، داخلی فضاي کشیدن آشوب به شد،

 ترینممه از دیگر یکی ،...و فرهنگی زبانی، قومی، اختالفات

 کشورهاي مذکور، با تمرکز بر مناطق مرزي کشور اهداف

 و زبانی شکاف ودمرزي  مناطق برخی آنکه توضیح. است

 ضد این، بر فزونا و دارند مرکزي حکومت با مذهبی

 اقدامات و درگیري ایجاد سابقه مناطق این در انقالب

 و اخلید انقالب ضد گفت توانمی بنابراین،. ایذایی دارد

 هستند تا درصدد ايفرامنطقه و ايمنطقه حامیان

 تبدیل فعال هايگسل و هاشکاف به را نهفته هايشکاف

 مانند ،کشورهایی با کمک عوامل خارجی، مدل و کرده

 ورتحرکات مذکـ 3 نند.ک پیاده ایران در را عراق و سوریه

 وشود و با نصرت الهی، اقدامات مؤثر به طور دقیق رصد می

 ،هاي مردمیهنگام رزمندگان سپاه اسالم و حمایتبه

ه نقالب و دشمنان گرفته شدا فرصت هرگونه اقدامی از ضد

اما همواره  ؛گونه نگرانی نیستجاي هیچظر ناست و از این 

 هاي متنوع باشیم.هاي دشمن در شکلنقشهباید مراقب 
  

  

  قابل پذیرش! غیر                      روز گزارش ▼

هاي ها و قولاشتباه کرده که به گفته ؛رده استاشتباه ک گویدمحمدجواد ظریف می

 اعترافی اي اعتماد کرده است.هي، وزیر خارجه دولت باراك اوباما در مذاکرات هستجان کر

د تلخ حاین  اتخارجه دولت یازدهم امور هنگام و به غایت تلخ! ولی چرا این گفته وزیر دیر

  و البته قابل سرزنش است؟

 براي را تمام تالش خود نماینده جمهوري اسالمی ایران که قطعاً، جواد ظریفمحمد

به اما  ،اردو بر حسن نیت وي تردیدي وجود ند به بهترین توافق به کار بسته دست یازیدن

 ایی؛ آمریکمذمت استقابل سرزنش و یاالت متحده آمریکا هاي دولت ااعتماد به گفتهلیل د

اي چون ردهایران، نه براي فرد مطلع و تحصیلکاش با نیدي و دشمها بدعهکه سابقه سال

زها رو یناجواد ظریف را باید محمدروشن است.  بلکه براي همه مردم ایران چون روز ،او

اره با دررهبر معظم انقالب بارها و باره در طول مذاکرات؛ زیرا شایسته سرزنش دانست

ست و در پس نش ،بودند هشدار دادهبه صراحت  و توصیه کردهکردن به دشمن ن اطمینان

رو من روبهود که با دشرتان نمرسوم این فضا یاد لبخندهايهاي دیپلماتیک و برخاست

  . ایددر حال مذاکره پیماندشمنی عهدشکن و بدو فراموش نکنید با  هستید

 ؛دسرزنش کن کننده آن رااست که دولت یازدهم و تیم مذاکرهافکار عمومی امروز محق 

ه بنامه سعدآباد طعم بدعهدي و مصادره شتم و در توافقچرا که همین تیم در دولت ه

 نه ازهاي دوگاها و برداشتل را چشیده بود! مصادره به مطلوبهاي طرف مقابمطلوب

  اي کشورمان منجر شده بود! تأسیسات هسته بکلمات توافق که به تعطیلی و پلم

ین ا وزارت خارجه توان از دولت ونمی رگزهبا توجه به همین دالیل و شواهد است که 

یک از  که پایبند کرده استمدت به توافقی طوالنی را کشور که ؛ اشتباهیرا پذیرفتاشتباه 

 اشهاي درج نشدهتوجهی به قولبه راحتی با سوءاستفاده از خألها و بیطرف مقابل   سو

ار ن گرفتکشورماو از سوي دیگر  کندمیخود را یکی پس از دیگري نقض  در توافق تعهدات

 د! مو به مو توافق را اجرا کنبندها و تفسیرهاي چندگانه شده و باید 
 

 رارداد برگزاري مراسم عاشورا با یک مازوخیست!انعقاد ق ویژه       برخ ▼

ه ردي برایزن فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در برلین چندي پیش با ف ،علی موجانی

ن ان به ایبر اساس آن، بخش فرهنگی سفارت ایرکه قراردادي بسته » جان جان آریاز«نام 

هزار  راسم،سخنرانی در آن م با محوریت عاشورا و همچنین سمیمرا يبرگزار ه منظوربفرد 

او نه تنها  ،دهدنشان می »جان جان آریاز«مروري بر شخصیت . است یورو پرداخت کرده

 وموهن بلکه رفتارهاي  ؛ستیز نداردساز و ظلمهیچ سنخیتی با این فرهنگ انسان

زگی ه تابه موجانی ک	ها را نیز برانگیخته است.وي اعتراض غربی زاري)آخودمازوخیستی(

» رلیندر ب سرزمین توت فرنگی نمایشگاه هنري انارستان ـ«افتتاح  ي مراسمحواشی برگزار

 هایلمف اویر،ه تصبه دلیل سرو مشروبات الکلی دامن او را گرفته بود، با کسی قرارداد بسته ک

 حتی و کرده خود آزار به اقدام کامل برهنگی در وي ،دهداش نشان مینمایشی آثار و

 بر طراحی و وشتنن يراب خود خون استخراج به اقدام هاتماشاچی مقابل در زنده صورتبه

 در وبیخالک شامل که عجیبش ظاهر همراه به »جان جان« پیشینه .کندمی صفحات روي

 از مانع یکهیچ شود،می دستانش پوست زیر اشیا گذاشتن حتی و بدن نقاط بیشتر

  .است نشده وي با کشورمان فرهنگی رایزن همکاري
  



  اخبار ▼
  

 ترامپ با مالقات دنبال به گروهک منافقین

 دنبال به ایرانی مخالفان« عنوانبا  گزارشی انتشار با» زنیوفاکس« خبري شبکه پایگاه

 تحریک براي منافقین تروریستیک هگرو حانهذبوم هايتالش از ،»هستند ترامپ با مالقات

 در. داد خبر ايبه منظور تجدیدنظر در توافق هسته ارسال نامه به وي و ایران علیه ترامپ

 دونالد با تلفنی تماس یک برقراري دنبال به ایرانی مخالف گروه این :است آمدهزارش گ این

 هايوعده به را ترامپ ست تاا نشست یک حتی یا و آمریکا منتخب جمهوررئیس ،ترامپ

 گزارش اساس بر. رغیب کندت ایران ايهسته توافق مجدد مذاکره بر مبنی خود انتخاباتی

 و باطبی احمد مانند ،بشر حقوق فعاالن و سابق سیاسی زندانیان از تعدادي نیوز، فاکس

 این در. اندکرده اامض اي را که قرار است براي ترامپ فرستاده شود،نامه نیز صفوي سیاوش

 مردم به ،دارید عهدهبر را آمریکا رهبري شما که زمانی در امیدواریم ما«: است آمده نامه

  »!گیرندبازپس را دخو کشور که کنید کمک ایران
  

 اهللا یزدي: منشور حقوق شهروندي تبلیغات انتخاباتی استآیت

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: منشور حقوق شهروندي نه  ،اهللا یزديآیت

بند تنظیم شده در  120تک است. من تک» تبلیغات انتخاباتی«بلکه  ؛نه الیحهو طرح بوده 

میان  سخنی به قانون اساسی 4اما متأسفانه یک کلمه از اصل  ؛ماهاین منشور را خواند

باید به مجلس برود و آنگاه در شوراي نگهبان  ،الیحه است نیامده است. اگر این منشور

بررسی شود و اگر مصوبه دولت است، باید طبق قانون به رئیس مجلس بدهند تا بررسی 

سالمی بار است که در انقالب اخالف قانون اساسی نباشد. براي اولیناد آن برشود که مف

شود و متأسفانه قید و بندها را چنین منشوري در کشور به طور مستقیم به مردم ابالغ می

  اند.برداشته و به قانون اساسی توجه نکرده
  

 جمهور روسیه و آمریکانگاري بین رؤساينامه

 جمهور منتخب آمریکارئیساي که تیم انتقال قدرت در بیانیهبه گزارش اسپوتنیک، 

کرده پوتین دریافت  والدیمیر آمیز ازاي بسیار محبتنامهترامپ است:  مدهآ ،کرده منتشر

در  . وياستبسیار درست  جمهور روسیهمطرح شده از سوي رئیس هاياندیشه که در آن

را محقق کنند و مجبور ها بتوانند این اندیشهامیدوارم هر دو طرف این باره گفته است: 

فته گسخنگوي کاخ کرملین نیز  ،میتري پسکوفید. هاي جایگزین را بپیماییمنباشیم راه

فرستاده و ابراز امیدواري  براي دونالد ترامپ اي به همراه تبریک سال نوپوتین نامه است:

 . دو کشور روابط خود را ترمیم کنند است که کرده
  

  تا انتخابات ▼

(رئیس فعلی ی طلبان چند وقتی است که محمدعلی نجفبا فشار شوراي مشورتی اصالح 

مدیر  ،و مرتضی بانک ستاد خودداري کردهاین ور در از حضستاد انتخاباتی حسن روحانی) 

است. گفتنی است، یک آن شده اجرایی این ستاد هم خواستار اختیارات کامل براي اداره 

را برعهده داشته باشد؛  ریاست ستاد» علی ربیعی«مقام اجرایی خواستار آن بوده است که 

طلب از دولت یک اصالح اي براي برکنارياند این اقدام پروژهطلبان تصور کردهولی اصالح

  اند. شده مانع آن وبوده است 
  

 جریان درون در: گفت مبارز روحانیت جامعه مقامقائم ،تقوي سیدرضا االسالمحجت 

 ما نهایی کاندیداي عنوان به کسی چه اینکه اما ؛موافقند ائتالف با نیروهابیشتر  اصولگرایی

 رسیدن براي اصولگرا احزاب از دعوت قطعی زمان درباره وياست.  بحث محل ،شود معرفی

 زمان هنوز اما ؛هستیم نشست یک برگزاري پیگیر نیز حاضر حال در: گفت ائتالف، به

 .است نشده مشخص دقیقی و قطعی

  کوتاه اخبار ▼

 رئیس کمیسیون امنیت ملی ،عالءالدین بروجردي 

خبرنگاري  رسشپمجلس شوراي اسالمی در پاسخ به 

اظهار در آنکارا  مشکوك بودن ترور سفیر روسیه ربارهد

که ؛ چراستهابیشتر طراحی آمریکایی من داشت: به نظر

ترکیه عضو ناتو است و ارتباط بسیار نزدیکی با روسیه 

 ها نیست.برقرار کرده و همین ارتباط خوشایند آمریکایی

بنده این اتفاق  نگما خاطرنشان کرد: بهبروجردي 

مند در مسیري که آمریکا عالقه اتهشداري به ترکیه است 

  .کندن حرکت ،است

هاي وزارت اقتصاد با بیان مدیرکل بدهی نی،مهدي بنا 

ها در هر دوره بر اساس هاي دولت به بانکاینکه بدهی

مبلغ  گفت: د،شوگزارش سازمان حسابرسی مشخص می

وزیر اقتصاد به و فقط  ها محرمانه استبدهی دولت به بانک

 ،اما در گزارش بانک مرکزي ؛دهدور ارائه میجمهرئیس

 119 پایان سال گذشتهها در به بانکهاي دولت رقم بدهی

هزار میلیارد  134هزار میلیارد تومان و در مهر ماه امسال 

  است. عالم شدهاتومان 

ارد قصد ددولت آمریکا  ،اخبار منتشر شدهس براسا 

نفت مازاد را از ا تکه اوپک در تالش است ت در زمانی درس

)، ذخایر راهبردي نفت خود 2017(ژانویه  سازدبازار خارج 

کشورهاي عضو اوپک و  را به بازار عرضه کند. گفتنی است،

تولید نفت ن نفت غیر اوپکی تصمیم گرفتند تولیدکنندگا

 8/1نه ابه میزان روز 2017خود را از ابتداي ماه ژانویه 

کاهش  ز این طریق مانعامیلیون بشکه کاهش دهند تا 

  وند.شبیشتر قیمت نفت 

حشد مان بدر وابسته به دبیرکل ساز» هادي العامري« 

مساحت آزاد شده در غرب  با بیان اینکه تاکنونالشعبی 

: ما فتگرسد، ومترمربع میلکی 4500موصل به حدود 

کنیم که به مرزهاي اراضی غرب موصل را تا جایی آزاد می

سپس بازخواهیم گشت تا ارتباط تلعفر و  ؛سوریه برسیم

اي مبارزه با موصل را قطع کنیم و به ارتش و نیروه

  در یکسره کردن نبرد کمک کنیم.تروریسم 

، با بیان (ره)خمینی امام امداد کمیته رئیس ،فتاح پرویز 

 مقابل تواندمی مستضعفان قدرت بر متکی نظام اینکه

 دارندگان جاي به افزود: ،کند ایستادگی جهانی هايقدرت

 تا گیرند قرار جامعه سرأ در باید فقرا ،نجومی هايحقوق

 .کند حرکت بیشتر پیشرفت سمت به بتواند جامعه

وزیر دفاع روسیه با انتقاد از گسترش  ،یگوسرگئی شا 

به ویژه در شرق  ،نفوذ نظامی پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو)

 26با  2017بودجه این پیمان در سال : اعالم کرد اروپا

 میلیارد دالر رسیده است. 918به  ،شمیلیارد دالر افزای


