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 یک هفته ای هست که نیست! ؛ولی حاال مادر ،برگشت
 نقدی محمدعلی االثر جاوید شهید پیکرپس از سالها انتظار و چشم به راهی مادر، حاال 

 رئیس و اسالمی انقالب پاسداران سپاه فرهنگی معاون نقدی محمدرضا سردار برادر

 از مقام واال شهید این پیکر.شد شناسایی سال چند از پس مستضعفین بسیج سازمان سابق

 شهید والده «صائب بی بی» خانمحاجیه.است شده شناسایی DNA آزمایش طریق

چشم به در دوخت انتظار خبری از پسرش روزها  درسالها  نقدی محمدعلی االثر جاوید

نش به قد و باالی عزیز سفر کرده اش نه در قاب ایستاده که در اتا آنکه دوباره چشم

این قامت او را در  ،بیافتد اما پسر که هیچ گاه نمیخواست مادری با چند استخوان تتابو

بود  اسفندماه دوممادر به استقبال او.  ببینید و میخواست خودش به استقبال مادر برود نه

 .گفت لبیک را حق دعوتکه پسر بهشت را برای مادر آذین بندی کرد و مادر 

 ایران ثبات با مقابله برای سیا سازمان راهکار 7  

کند و رزومه امنیتی باالیی در دولت آمریکا دارد، در جلسه می سکات مودل رئیس اجرایی شرکت راپیدان گروپ که اینک در زمینه انرژی کارا

ها در بخش عملیات ویژه او سال .ایران مطرح کرد وریه برگزار شد، نقشه راه مهمی برای دولت آمریکا به منظور مواجهه باف 51که  استماع کنگره

ماموریت وی بوده است. وی به سه زبان فارسی،  هایترین محلیکی از اصلی -به خصوص افغانستان  -کرده و خاورمیانه می سازمان سیا فعالیت

کرد که علیرغم همه فشارها و  ارائه داد، تاکید« ایران زیر نظر»در این جلسه در مقدمه بحثی که با عنوان  مودل.یی مسلط استپرتغالی و اسپانیا

او همچنین افزود «.هایی که دارد، در شرف سقوط نیستها و کوتاهیجمهوری اسالمی علیرغم کاستی» اقداماتی که آمریکا علیه ایران انجام داده،

هایی درباره مودل در ادامه ضمن اشاره به شاخص .وجود ندارد« بهار پارسی»حاضر شرایط الزم برای اصالحات عمده در ایران یا  که در حال

 .ارائه کرد ایران پیشنهاداتی را به دولت آمریکا برای مقابله با ایران در دوره جدید استقرار نظام جمهوری اسالمی

صدای »سازی باید تغییرات اساسی در ساختار برنامه .رای واشنگتن در راستای سیاست آمریکا در قبال ایران باشدای بـ صدای آمریکا باید پنجره5

 .آبکی در بدترین وضعیت خود قرار دارند های ضعیف وسازیها به علت برنامهاکنون این رسانهایجاد شود. هم« فردا رادیو»و بخش « آمریکا

های تروریستی هستند، گروه دهنده ارتباط میان ایران با القاعده، طالبان و دیگراطالعاتی که نشان .ایران تشدید شود ـ موج جنگ اطالعاتی علیه1

ارتباط میان  .تروریسم را ربوده در حالی که رهبری این مبارزه باید در دست آمریکا باشد افشا شود. ایران با موفقیت رهبری جنگ علیه

 .ای علیه ایران باشدجزئی از برنامه کمپین رسانه و القاعده باید خبر شود و این امر باید های امنیتی ایرانسرویس

فارس از شبه  این اقدام باید همزمان با انتشار اخباری درباره حمایت شورای همکاری خلیج .ها برای ضربه زدن به ایرانـ کمک گرفتن از سعودی9

 .ها در منطقه را نشان دهدخواهد برد که بتواند وضعیت نابسامان تمام طرف ورتی از این اقدامات بهرهنظامیان مسلح انجام پذیرد. آمریکا درص

گیری از ها برای خروج از ایران و همچنین جاسوسترین پیشنهادات مادل تشویق نخبهیکی از مهم .ـ استمداد از سازمان سیا برای تمرکز بر ایران5

ی قابل توجهی به افرادی دهد که کمک ها گرین کارت 511گفت: در حال حاضر سازمان سیا این اجازه را دارد که ساالنه  وی.داخل ایران است

 دهند.آمریکا انجام می های اطالعاتیهای مخفیانه زیادی در راستای کمک به سازمانکنند و تالشمی های اطالعاتی آمریکابه سازمان

را موظف به ارائه گزارش هر سه ماه یکبار درباره فساد و نقض  کنگره باید با تصویب قانونی دولت .های حقوق بشریـ فشار بر ایران به بهانه4

 .حقوق بشر در ایران کند

فهرست  افسر ارشد سازمان اطالعات آمریکا ایجاد فتنه مذهبی در قم و نجف را نیز در .ـ دامن زدن به فتنه مذهبی در جهت اهداف خاص6

مادل صراحتا اعالم  .تقلید قم و نجف اختالف ایجاد کرد و از این تفرقه سود برد پیشنهادات خود قرار داد. مادل اعتقاد دارد باید میان مراجع عظام

 .کند باید از افرادی مانند صادق شیرازی حمایت قاطع کردمی

پشتیبانی  های امنیتی و آموزش وا باید با فراهم کردن سیستم موشک دفاعی، تضمینآمریک .ـ تشدید ایران هراسی در میان کشورهای عرب منطقه7

 .برابر طیفی از تهدیدات نامتقارن ایران در منطقه بایستد آشکار از بحرین و متحدان آمریکا در شورای همکاری خلیج فارس در
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 وحدت فراخوان از پس روز یک سازیقطبی دو 
جای گزارش عملکرد، گویی به جمهور محترم مدتی است بهاست، رئیس در سال پایانی دولت تدبیر و امید و در سالی که مزین به سال اقدام و عمل

همایش و تریبونی که در اختیار ایشان است، ارتباطی دارد یا  ها با فلسفهکند، این گفتار درمانیی نمیروی آورده است. چندان هم فرق گفتار درمانی

 91مواجه است که در شعارهای انتخاباتی سال  سیاسی معتقدند، دولت یازدهم پس از چهارسال با حجم انبوهی از مطالبات مردم خیر. برخی آگاهان

زند؛ های کاذب میو دوقطبی سازیپاسخی برای آن ندارد، الجرم برای فرافکنی از آن مطالبات دست به غیریت وعده آن داده شده بود و اکنون که

سخنان روحانی  .شوندمی معرفی« هاای، برخی و بعضیعده»بنابراین مخالفان با عناوینی مانند:  .ای که از قضا واجد مصادیق خارجی نیستدو قطبی

در بخش درمان؛ همه  خواهیمگذاری میما االن چقدر سرمایه روحانی گفت:.ها داردشباهت فراوانی به این گزاره« مجمع ملی سالمت» در همایش 

خیلی « بعضی ها»زیرا  91و  95های برگردم به سال خواهمتوانیم انجام دهیم، البته در آغاز این دولت که البته من نمیمی گذاری را ماسرمایه

ر داری به قبل از این دولت، گویند چه کامی شود گفت زیرا اگر بگوییم به مااز آن دوران نمی ارقام خیلی مشعشع است. شوند آمار وناراحت می

گذشته آن هم در سال چهارم و پایان  روحانی سپس برای توجیه انتقادهای مکررش به «.دوره قبلی گذشته است حاال مال دولت خودتان را بگویید

که آن دولت رفته  ود؛ امروزشگفتند انتقاد نکنید دولت تضعیف میخواستیم انتقاد کنیم میمی وقتی آن دولت بود» کار دولتش دولتش گفت: 

 باز خود سخنان ادامه در روحانی دکتر «.اندها آلزایمر سیاسی گرفتهآن دارید؛ بعضی گویند آن دولت که رفته چه کار بهخواهیم انتقاد کنیم میمی

 است عید فردا پس: گویدمی خارجی گذاریسرمایه و جامعه در شادابی و نشاط مخالفان عنوان به «بعضی» و «برخی» واژگان با کسانی معرفی با هم

 بخندیم است حالل کنیم گریه اگر چطور باشند داشته نشاط مردم بگذاریم. باشیم داشته نشاط باید. است پیش در( س) زهرا حضرت میالد ایام و

 .باشند داشته نشاط جوانان و جامعه بگذارید. شودنمی نشاط بدون روح و جسم سالمت است؟ حرام

 کس چک سفید امضا نخواهیم دادحشمتیان: به هیچ 
 .نیز به هیچ کس چک سفید امضا نخواهیم داد 96با اصالح طلبان ائتالف کردیم اما برای انتخابات  91رئیس خانه احزاب گفت: درسال 

در کنار روحانی از سوی اصالح طلبان برای انتخابات  ئیس خانه احزاب باشگاه خبرنگاران جوان،درباره معرفی گزینه دیگریحشمتیان ر قدرتعلی

هرسه  96اشاره به اینکه در انتخابات  وی با.کننداصالح طلبان حتما گزینه دیگری را در کنار روحانی معرفی می :گفت 96ریاست جمهوری سال 

خانه احزاب ادامه داد:  رئیس.کنند، گفت: ممکن است مستقلین با یکی از جریانات ائتالف کنندمی ر گزینه خود را مطرحجریان موجود در کشو

و احتمال  با یکی از جریانات کشور ائتالف کنند و این ائتالف بستگی به موقعیت زمانی 96 جریان مستقلین و معتدلین ممکن است در انتخابات سال

 .طلبان داردائتالف با اصالح 

 نژاد به ترامپنامه احمدی 
فارسی و انگلیسی نوشته شده، به سفارت سوئیس در تهران )حافظ منافع  نژاد به دونالد ترامپ نامه نوشت. این نامه که به دو زبانمحمود احمدی

ای خود با اشاره کلمه 9914نژاد در بخشی از نامه احمدی .ایران( تحویل و برای حساب توئیتری رئیس جمهوری امریکا ارسال شده است امریکا در

بینی هیأت روال معمول و خارج از اراده و پیش ه نتیجه انتخابات بر خالفشود کای امریکا چنین استنباط میسیاسی و رسانه از فضای»به اینکه 

مردم امریکا را آشکار کرد.با  سیاست امریکا بوده است... انتخابات اخیر، بخشی از مطالبات واقعی و انباشته حاکمه و جریان اصلی پشت صحنه

 جنابعالی به صراحت این»است:  مدهآبخشی از این نامه در «. گذارمما در میان میموضوعاتی را با ش استقبال از این امر و با امید به تأثیرگذاری،

اید که اید. جنابعالی اعالم کردهافکار عمومی را تخطئه کرده ای شکل دهندهها و عملکردها، ساختار حکومتی امریکا و دستگاه رسانهسیاست

مردم خوب امریکا، شما امروز این فرصت تاریخی را دارید که با آغاز  باوجود»ت: وی افزوده اس«. شرایط را به نفع مردم عوض کنید خواهیدمی

 «.برجای بگذارید اساسی و تالش در این راه، آغازگر تحولی بزرگ باشید و نام نیکی را از خود اصالحات
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 تهدیدات سید حسن نصراهلل و ترس هزاران نفر شهرک نشین 

های فلسطین اشغالی در شهر بندری حیفا طی برپایی تظاهراتی خواستار برچیده شدن ذخایر آمونیاک در این شهر نشینهزاران نفر از شهرک

حیفا تجمع  هزار شهروند اسرائیلی در برابر دادستانی 5صهیونیستی گزارش داد، بیش از  تلویزیون رژیم 51شبکه المیادین به نقل از کانال .شدند

 51خبرنگار کانال .خواستند این ذخایر را از شهر حیفا به جای دیگر انتقال دهد رده و از دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستیک

که اظهار نگرانی کردند  کرد که افراد شرکت کننده در این تظاهرات نسبت به تهدیدات سید حسن نصر اهلل اسرائیل با پوشش این تظاهرات اعالم

پس از .داد اهلل ذخایر آمونیاک در حیفا را هدف قرار خواهدبه لبنان حمله کند، حزب طی آخرین سخنرانی خود گفته بود در صورتی که اسرائیل

 .دصادر شو روز دیگر به تعویق انداخت تا حکم نهایی 9حیفا صدور حکم در این خصوص را به  ساعت به طول انجامید، دادگاه 9این تظاهرات که 

 سعودی سبک به عیاشی 

 محمد نجیبکشد وارد کواالالمپور پایتخت مالزی شد. می طول پادشاه عربستان روز گذشته در ابتدای تور آسیایی خود که حدود یک ماه

مالزی به استقبال ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان آمده  مسئوالن از تعدادی و دفاع وزیر حسین، الدین هشام عبدالرزاق نخست وزیر، 

 نخستین سفر آسیایی پادشاه عربستان از زمان رسیدن به قدرت است. قرار است ملک این. ملک سلمان به مالزی چهار روزه خواهد بود بودند. سفر

 ئی، ژاپن، چین، مالدیو و اردن برود. در مدتی که پادشاه دراندونزی، برون سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان در سفرهای آسیایی خود به مالزی،

نفره خود تعطیالت شش  5411پادشاه عربستان به همراه هیئت  کشور نیست اداره امور مملکت بر عهده محمد بن نایف، ولیعهد است. قرار است

گذراند. او از اول تا نهم جزیره بالی می یالت خود را درکشور بگذرانند. به گفته وزیر گردشگری اندونزی، ملک سلمان تعط ای را در اینروزه

است و شش روز باقی مانده را  این ترتیب پادشاه سه روز اول این سفر رسمی را به دیدارهای خود اختصاص داده مارس در اندونزی خواهد بود. به

 .است شاهزاده 14وزیر و  51پادشاه شامل  نفره 5411در تعطیالت خواهد بود. این هیئت 

 ترامپ: کلینتون باز هم در یک رقابت انتخاباتی تقلب کرد 

مجازی خود مدعی  واکنش به انتخابات اخیر تعیین رهبر جدید حزب دموکرات در مطلبی در صفحه شخصی جمهور آمریکا دردونالد ترامپ رئیس

ب وی در این باره نوشت: البته رقابت برای انتخا.اش سناتور برنی سندرز کرده استحزبیهم شد هیالری کلینتون اقدام به تقلب انتخاباتی علیه رقیب

ها کامال همراه با تقلب بود. در این رقابت فرد مورد نظر برنی سندرز نیز مثل خود او هرگز شانسی برای پیروزی رئیس جدید کمیته ملی دموکرات

ا در خواست.این واکنش ترامپ بعد از آن مطرح شد که تام پرز، وزیر سابق کار آمریکرا می« تام پرز»نداشت؛ چرا که هیالری کلینتون پیروزی 

 گیری در اجالس کمیته ملی حزب دموکرات در آتالنتا اکثریت آرا را کسب کرد و رقیبش کیت الیسون را شکست داد.رای

 عراق از استفاده برای عربستان طمع  

 عراق و عربستان روابط که گرفت انجام حالی در سفر این. کرد دیدار کشور این مقامات با و رفت عراق به سرزده سفری در سعودی خارجه وزیر

 ایران علیه برانگیزی جنجال اظهارات حسین، صدام سرنگونی از پس عربستان سفیر اولین پیش ماه چند. نداشت مطلوبی روند گذشته سالهای طی

عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی در دیدار با . است نکرده معرفی را خود جدید سفیر عربستان هنوز و انجامید کشور این از او اخراج به که کرد

اش در از دیدار با همتای عراقی ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق خواهان روابط سازنده با عراق شد. او پس و وزیرحیدر العبادی نخست

تمایل دارد. عادل الجبیر،  ممتاز با عراق است و برای کار مشترک با بغداد در رویارویی با تروریسم بغداد، گفت که کشورش به دنبال ایجاد روابطی

هستند و  اش در بغداد گفت: عربستان و عراق با آفت تروریسم مواجهجعفری، همتای عراقی ان در کنفرانس خبری با ابراهیموزیر خارجه عربست

 همچنین وزیر خارجه عربستان اظهار کرد: تاریخ عربستان و عراق افتخار آمیز .تمایلی برای همکاری با هم جهت از بین بردن این آفت وجود دارد

متعددی پرداختیم. من خواهان انجام سفر دومی در آینده هستم. در  جریان این سفر سازنده و مثبت بود و ما به بررسی مسائل است و مذاکرات در

او گفت که تصمیم دارد سفر دیگری نیز به  .ها موضعی واحد داردوزیر خارجه عربستان سعودی گفت که کشورش نسبت به عراقی همین راستا،

  .کند ریاض کمک-تواند به بهبود روابط تهرانطرفی عراق میخارجه عربستان گفت که بی ین وزیر امورعراق داشته باشد. همچن
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 برنگشت زندان به هم باز هاشمی مهدی  

اتهام اختالس، جعل، از سوی دادگاه انقالب به 95مصلحت نظام، سال  هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص رحوم مهدی هاشمی فرزند م

ضربه شالق محکوم شد که این  41از خدمات دولتی و  سال زندان، رد مال، جزای نقدی، انفصال دائم 14برخی مسائل امنیتی، جمعاً به  ارتشا و

قانون مجازات  595نامبرده برای گذراندن دوره محکومیت خود طبق ماده .متهم، در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد از سویحکم پس از اعتراض 

 خاطراهلل هاشمی رفسنجانی بهدی امسال، خبر فوت ناگهانی آیت 59وقتی که .مرداد سال گذشته وارد زندان اوین شد. 51سال حبس،  51 اسالمی،

مرحومش به مرخصی آمد و تا همین امروز هم هنوز به زندان برنگشته  مقام قضایی، برای وداع با پدر ایست قلبی منتشر شد، مهدی هاشمی با دستور

دار شدن این مرخصی رسد اما ادامهبه نظر می خاطر فوت پدرش، منطقی، عقالنی و قانونیکه اعطای مرخصی به مهدی هاشمی به است. هرچقدر

آخرین مرتبه با دستور مقام قضایی، مرخصی مهدی .آیداهلل هاشمی، قدری عجیب به نظر میدرگذشت آیت حتی پس از گذشت چهلمین روز

قضایی کسب کرده، وی هنوز به زندان  روز گذشته )شنبه( تمدید شد اما طبق اطالعاتی که خبرنگار تسنیم از مقامات هاشمی تا هفتم اسفند ماه یعنی

 .برای چندمین مرتبه تمدید شده است اشمیبرنگشته و احتماالً مرخصی مهدی ه

  ایران در خارجی مطرح خودروساز تنها ثانوی اطالع تا فرانسه  
 همان اند کرده ریزی برنامه ایران در حضور برای که خودروساز های شرکت رینمهمت االن اینکه اعالم با ایران سازان خودرو انجمن مشاور

پژو بسته شده است وارد بازار خواهد شد،  از سال آینده بخش مهمی از محصوالتی که قراردادهای تولید آن با شرکت » :گفت هستند، ها فرانسوی

آن شاهد ورود محصوالت رنو نیز به  قرارداد رنو نیز به ثمر بنشیند و از اواخر سال آینده یا اوایل سال بعد از همچنین امیدواریم تا پایان سال جاری

خودروسازی از کشورهای دیگر  چشم انداز صنعت خودروی ایران بسیار خوب است، درباره اینکه آیا شرکت های او با اشاره به اینکه«.بازار باشیم

نخواهند داشت و االن  شرکت های آمریکایی قطعا فعال برنامه ای برای ورود به ایران» نه، گفت: همچون آمریکا و... هم وارد ایران خواهند شد، یا

وزارت  برنامه ریزی کرده اند همان فرانسوی ها هستند، نکته مهم این است که مسئوالن مهم ترین شرکت های خودروساز که برای حضور در ایران

با دریافت  گذاری قرار داده اند و شرکت های خارجی هم تنها صنعت، معدن و تجارت شرط ورود شرکت های خودروساز به ایران را سرمایه

روند مذاکرات به جز با شرکت های فرانسوی  مطمئن حاضر به سرمایه گذاری در این شرایط هستند، به همین دلیل درحال حاضر تضمین ها و سود

 «.اند، کند پیش می رود که سال های طوالنی در کشورمان بوده

 خودکشی مهدیس میرقوامی ربطی به وزارت اطالعات ندارد 

وت خانم مهدیس لبابی میرقوامی با این وزارتخانه را تکذیب کرد. بر ای هرگونه ارتباط بین فروابط عمومی وزارت اطالعات با صدور اطالعیه

در تاریخ پنجم اسفند بهمن به علت بروز برخی مشکالت خانوادگی، خودکشی کرده است.  7اساس بررسی ها و رصدهای اطالعاتی، وی در تاریخ 

بابی میرقوامی، یکی از شهروندان استان کرمانشاه و دانشجوی کارشناسی ارشد مصادف با روز مهندس، اخباری درباره فوت خانم مهندس مهدیس ل

شر شد. دانشگاه سهند تبریز به علت تجاوز ماموران اداره کل اطالعات کرمانشاه در شبکه ها و خبرگزاری های وابسته به معاندین و ضد انقالب منت

 رت اطالعات و اداره کل اطالعات کرمانشاه را نداشته است.نامبرده هیچگونه سابقه دستگیری، احضار یا بازداشت در وزا

*  
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