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 ضمیر مخاطبش را پیدا کرد      روز حرف ▼

یشتتنواره میمتتی  روز گذشتتته و در یایتتان باگتت اری  

معتاون ممتاد، تشتتنبانی و     ،هیلیسادار مبتدا  ،باقاالعیوم)ع(

از مزمتایش  تحقنقات صنعتی ستتاد کتن نناوهتای مستی      

در متتا  هشتت  با خطتای  و ومتا نیکدو ه ار  موشکی با باد

و  وزیا دفاع ،خبا اقب امالم اینعمت .روزهای اخنا خبا داد

نبانی نناوهای مسی  کشورمان، این مزمتایش موشتکی   تشت

در روزهای اخنا چننن مزمایشتی اناتام    :و گفت ادرا رد ک

 ت.نشده اس

 هتای در رستانه اما این خبا فتار  از صتحت و ستقم من،    

 ایبته گونته   ؛کاد تندا ایگستاده بازتاب صهنوننستی رژیم

ایاان  دفامی زرادخانه تقویت راستای این مزمایش را در که

 قطعتی  گتافتن  قتاار  هدف با همه منها به اتفاق دانستند و

 دند! کا کندأت موشک این وسنیهه ب اشغالی اراضی

یتک ستتو   از کشتورمان هتای موشتتکی  موضتوع مزمتایش  

دهنده م م و اراده یدی یمهوری اسالمی ایتاان بتا   نشان

تقویت قدرت دفتامی و موشتکی ختود در باابتا تهدیتدات      

بنگانگان است و از سوی دیگا بنانگا ایتن مهتم استت کته     

گتتاه متتانعی بتتاای ارتقتتای ای هتتن بایتتام و توافتتت هستتته

د و یمهتوری  های دفامی کشتورمان نخواهتد بتو   توانمندی

حتت دارد  المییتی  هتای بتنن  طبت کنوانسنون ایاان اسالمی

هماننتد دیگتا کشتورهای     ،ختود  باای تقویت بننه دفتامی 

 شود.های موشکی و دفامی ماه  ییهان به فناور

وننستی ختود را مخاطتب و   اما اینکه بالفاصیه رژیم صهن

 کننتده از یک طتاف بنتان  ، داندهدف یمهوری اسالمی می

هتا و  این واقعنتت استت کته ایتن رژیتم بتا همته حمایتت        

ی ، خود را در باابا یمهوری استالم های ممایکاییتشتنبانی

تتذیای ختود را   داند و نگاانتی و مستنب  ضعنف و ذلنن می

با ممینات روانتی و   کوشدکند و از طاف دیگا میاذمان می

یامعه یهانی و افکار ممومی را نستبت   ایفضاسازی رسانه

تحایتک  در شتاای  تتا از بایتام    ویژه هب ،به این موضوع

ه و رنت  باختت   یهتان کند. حنایی که باای افکار ممتومی  

یمهوری اسالمی اهن  که داده تاابه تاریخی به منها نشان

طتور کته وزیتا دفتاع     و همانتااوز به هن  کشوری ننست 

نگتاه تهتایمی حاکتت    گتاه بتا   هتن  کشورمان امالم کاد، 

تتوان دفتامی    یارتقتا باای دهنم چه اناام میایم و مننکاده

 .کشورمان است
 

 

 

 محاسباتی اشتباه              روز گزارش▼ 

 خاریه تعننن فادی را بته منتوان ستفنا   امور با ویود منکه روز گذشته سخنگوی وزارت 

 د، اما باخی منتاب  خبتای، از معافتی حمنتد    اکایاان در فاانسه تکذیب  یمهوری اسالمی

اند. همان فادی کته در اوایتن   ایاان در فاانسه خبا داده سفنا به منوان به تاریا ابوطالبی

سوی وزارت امور خاریه به منوان نماینده ایاان در ستازمان میتن معافتی    از دولت یازدهم 

شد؛ ولی ایاالت متحده ممایکا به بهانه حضور ابوطالبی در یایان تسخنا النه یاسوستی از  

ا افکار سازمان مین در باابحی از استقالل صدور روادید باای وی خودداری کاد تا نشان واض

این بار به منوان سفنا ایاان در فاانسه معافی شده است، ولتی   او ممومی یهان قاار گناد!

دولت فاانسه با بنان اینکه ما به فادی که ممایکا باای وی روادید صادر نکاده است، ایتازه  

البی در مقام سفنا یمهوری استالمی  اب ابوطصحضور در فاانسه را نخواهنم داد، مان  از انت

 ایاان در تاریا شده است! 

 تتوان من را در وهیته اول نمونته مشتکار تطتابت     متی  ،خبای که اگا صحت داشتته باشتد  

دهد، فاضنه افاادی که فکتا  که نشان مینمونه روشنی  !های اروتا و ممایکا دانستسناست

ه و اساس، بنش از حد خوشبننانه و تایتوان با اب ار اروتا با ممایکا فشار مورد، بیکنند میمی

یک اشتباه محاسباتی است. در وهیه دوم نن  ایتن مستهیه، شکستت بت رگ دیگتای بتاای       

یتک  تتوان از یبهته استتکبار    کنند با ممد و شدهای سناسی متی افاادی است که خنال می

مقاصتد و   ای تتأمنن و تحقتت  ها تنها بتا دولت منکه اینغافن از ساخت! و خناخواه دوست 

. در وهیه سوم نن  باید به دنبال مااودات سناسی و اقتصادی با کشورمان هستندمناف  خود 

احتاامی دیگا به کاامت و م ت ایااننان است، در حالی که گفت که این اتفاق بسنار تیخ، بی

دولت یازدهم با شعار اف ایش م ت تاسپورت ایاانی تناوز انتخابات شتد، ممایکتا، فاانسته و    

از تبعتات  لهتاه و نگاانتی   سعود به راحتی و بدون هتن  د هایی، چون رژیم ملحتی حکومت

 کنند!از صدور رویداد باای مسهوالن ایاانی خودداری میچنننی این اقدامات
 

 استانبول درها آمریکایی به ایهسته پیشنهاد ماجرای    ویژه خبر ▼

 ایتاان بته  ای هستته  تنشتنهاد  بتا اشتاره بته متایاای     اقتصتاددان  راغفا، حسنن دکتا

 دولتت  دارم کامتن  العاطت  بنتده : وگوهتای استتانبول گفتت   یایان گفتت  درها ممایکایی

 مورد که داد مهمی تنشنهاد غابی کشورهای به ایهسته مذاکاات از یکی در نژاداحمدی

 در روحانی مقای که امتنازاتی تمام تنشنهاد این در. نگافت قاار غابی کشورهای تذیاش

 در تنشنهاد این وی گفت: .داشت ویود هم و چه بسا بنشتا داد هاغابی به بایام مسهیه

 مطتا   وقتت  کننتده مذاکاه تنم رئنا یینیی، سعند مقای از سوی و استانبول ااتمذاک

 هتا تحتایم  ه شتدن باداشتت  باابا در ایاان شد تنشنهاد هاممایکایی ای که بهبه گونه شد؛

 مااکت   از باختی  و دهتد  کتاهش  درصتد  چهتار  تتا  را ختود  سازیغنی سط  است حاضا

 تنشتنهاد  ایتن  این، ویود با. درمورد طننتعننمه حالت به یا کند تعطنن را خود ایهسته

 بته  نتژاد احمتدی  دولتت  طتاف  از راغفا اف ود: یینیتی . گنادنمی قاار ممایکا قبول مورد

 ایهسته هایسناست در است حاضا ایاان که کاد تنشنهاد استانبول در غابی کشورهای

مسهیه اینااست که اما  باود؛ بنن از المیییبنن هایتحایم تا مورد ویود به بازنگای خود

 . کنند توافت نژاداحمدی دولت با نبودند حاضا غابی کشورهای
 



 اخبار ▼

 ها مجبورند به زبان فارسی پاسخ ما را بدهنددریادار فدوی: آمریکایی

فارس بته زبتان   ها مابورند در خینجممایکایی 33فامانده نناوی دریای سپاه گفت: از سال 

بته بارستی وضتعنت منطقته      ،ریادار میتی فتدوی  د تاسخ دهندپاه س هایتاسشفارسی به 

های دریایی سپاه تاداختت و  رزمایش بارهفارس و باخی اظهارات مقامات ممایکایی درخینج

فارس یک حضور معمولی و طبنعی ننست، اظهتار  ها در خینجبا بنان اینکه حضور ممایکایی

فارس هستند کته  ای در خینجای و فاامنطقهداشت: منها همواره به دنبال همپنمانان منطقه

تصای  کاد: اماوز حتدود   است. ویهمنن موضوع مرایش نظامی منطقه را غناطبنعی کاده 

فارس در خینج ،فاوند شناور نظامی بنگانه که ممدتاً از ممایکا، فاانسه و انگینا هستند 66

 ،وه بتا شتناورهای منهتا   شوند و متال سپاه رصد می از سویحاضاند که همه منها ها سامت 

شان در هوا نن  مورد اشااف اطالماتی ماستت و ختود منهتا هتم ایتن را      هایدیگا توانمندی

فارس است ایم که ایناا خینجامالم کاده 33خاطانشان کاد: از سال دانند. سادار فدوی می

دی  11ها باید در این منطقه به زبان فارسی با ما صتحبت کننتد و در متایاای    و ممایکایی

همته مکالمتات بته     ،فارس مناا شدسال قبن که به دستگنای نظامنان ممایکایی در خینج

تصای  کاد: البته ما باای نناوهای خودمان این قند را مطا  نکتادیم   بود. ویزبان فارسی 

در  هتا افت ود: ممایکتایی   فامانده نناوی دریایی سپاه هستند. و منها به زبان انگینسی مسی  

 ،اما باید بدانند اگا حماقتی اناام دهند ،کنندهایی میهوا نن  در این منطقه گاهی شنطنت

 شد.بدتا از دریا تحقنا خواهند 

 هامقابله با تروریست آمادهنیروهای مقاومت 

و منتاطت اطتااف    «طومان خان»در حمالت چند روز گذشته به بنا با امالم مناب  مندانی، 

انتد و ایتن، مقدمته ممینتات     یتا زخمتی شتده    ت رسندههالکبه وریست تا 366من، حدود 

حیتب   «ریف ینوبی»یدیدتاین خباهای رسنده از یبهه خان طومان در است. مزادسازی 

و  شده است که ارتش سوریه و متحدانش از حالت تدافعی یمعه گذشته خارج از من حاکی

« ینش الفتت  »تنشاوی ائتالف  و متحدانش . ارتشاندهاومی تغننا وضعنت داده حالتبه 

احاار الشتام یتا    امضایاند و به دلنن اشااف با منطقه، هاگونه تحاک متوقف کاده را کامالً

تمتام   گنانتد و تقایبتاً  کنند به محور زربه فشار بناورنتد، هتدف متی   النصاه را که تالش می

گفتنتی   استت. ه در نطفه ساکوب شد هایی که باای ن دیک شدن به زربه اناام شده،تالش

های دولت تاکنه، ممایکا و رژیم مابستان چند هت ار فتاد   با، با کمکدر زمان متش ،است

تتاین تاهنت ات   مسی  از استان ادلب سوریه به حومه ینوبی حیب منتقن شدند و تنشافته

 ت.نظامی در اختنار منان قاار گاف

 در صدد ریاست الریجانی طلبانها و اصالحدولتی

 طیبتان اصال  امند، فااکسنون ییسه باگ اری از تنش و ذشتهگ روزهای طی که درحالی

 و کادنتد می یاد مایا ریاست باای خود گ ینه تایناصیی من له به مارف، محمدرضا از

 «یت د  مفتتاب » دانستتند، روزنامته  متی  حامی 21۱ با دهم مایا رقنببی رئنا را وی

 بتادن  نام خود بدون گ ارش در این روزنامه .کاد اتخاذ زمننه این در را یدیدی سناست

 بتادن  کاربه با دهم مایا ریاست باای طیباناصال  گ ینه من له به مارف محمدرضا از

 االستالم حاتت  طافتی، از  !شتد  الریاتانی  میتی  دامن به دست نومی به متفاوت ادبناتی

 بتا بنتان ایتن مطیتب کته      مبتارز  روحاننت یامعه ماک ی شورای مضو ابااهنمی، حسنن

 بگناد، گفت: چالشی بامهده را دهم مایا ریاست الریاانی کنندمی هم تالش هاتیدول

 که ندارند را این توان و قدرت طیباناصال  ممد؛ چااکه نخواهد ویود به دهم مایا در

 متعتادلی  و متوازن مایا یک دهم مایا بنابااین کنند، مفاینیچالش دهم مایا در

 بود. خواهد

 کوتاه اخبار ▼

 امت ام  از ممایکا دفاع وزارت سخنگوی رویتاز،  ارشگ به◄

 هدف گفت: و داد خبا سوریه به کشور این یدید نناوهای

است.  سوریه در معتدل هایگاوه مموزش نناوها، ام ام از ما

 ارتبتا   استد  بشتار  مختالف  هتای گاوه با: اف ود کوک تنتا

 بتا  مبتارزه  در منهتا  ممتوزش  بتا  امندواریم و ایمکاده باقاار

 امتالم  ممایکا دولت این از باداریم. تنش ب رگی قدم دامش

 ستوریه،  بته  نظتامی  نناوهتای  امت ام  از هتدفش  بود، کاده

 شتمال  کتاد  نناوهتای  ویتژه  به و نظامی هایگاوه مموزش

 است. دامش با مبارزه باای سوریه

بتا اشتاره بته    اوحدی، رئنا سازمان حج و زیارت  سعند◄

 مصتوب  حتج  مالی شورای: گفت حج مالی شورای باگ اری

 بتا  را حج تمت  به زائاان ام ام موضوع حج سازمان که کاد

 بتا  وی .کنتد  تنگنتای  زائتاان  امننت و کاامت م ت، حفظ

 من له به اساسی موضوع چهار ییسه این در اینکه به اشاره

 .شد مطا  ایاانی زائاان اولنه حقوق قام  خ 

 دهتد، متی  نشتان  میتی  توسعه صندوق گ ارش تاینتازه◄

 ۱6 هتا تقایبتاً بته   ستال  ایتن  طتول  در مناب  واری  ماموع

 که 2436 در سال ،این اساس با .است رسنده دالر منینارد

 23 مبیت   میی بود، توسعه صندوق کار به شاوع سال اولنن

 در ستال  منینتارد،  16 مبیت   2432 ستال  رد ،دالر منینارد

 منینتارد  21 مبی 2434 سال منینارد، در 23 حدود 2431

 نفتی درممدهایاز  دالر منینارد 1/1 مبی  2433 سال در و

 .است دهبه صندوق واری  ش

 انامتتن متتدیاههنهتتت رئتتنانایتتب رمنتتایی، احمدرضتتا◄

 از ستتازانقطعتته مطالبتتات دربتتاره همگتتن ستتازانقطعتته

 استت  روز 426 که یمدار سازیقطعه ما: گفت سازهاخودرو

 در حالی که است؛ نکاده دریافت خودروساز از را خود طیب

 بنشتتتا اکنتتون امتتا باشتتد، روز 36 بایتتد تستتویه مومتتد

 .کننتد می دریافت تول خودروساز از روزه 2۱6 سازانقطعه

 سازیقطعه ظافنت درصد 16 چنن از واردات اف ون با من،

 است. کاده تعطنن را کشور

بتا  ئنا کمنته نناوهای مستی  کنگتاه   ر ،کننیان مک◄

ممایکا باید باای رابطه بتا ایتاان و ییتوگنای از     بنان اینکه

یدیدی به کار  راهبادغاب مسنا نفوذ این کشور در منطقه 

ش را با ایاان قطت  کنتد و از   ااوباما باید رابطه گفت:اد، گن

توانتد رابطته ختوبی بتا ایتاان      این توهم خارج شود که می

 د.داشته باش

 کهاین بنان با تاستور انستنتو نائر ،قانعی مصطفی دکتا◄

: گفت شده، بالننی تست وارد کشور در هاری واکسن تولند

 تولنتد  بته  اقتدام  ننت   نوتاکنب هایواکسن تولند زمننه در

 .ایمکاده مالت تب و منفیومن ا واکسن


