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 دبه آمریکایی و اقدام ایرانی    روز حرف ▼

 را خاود ایاران   ساالیانه  آمریکا در گزارش خارجه وزارت

کرد. محور تبلیغات انتخاباتی  معرفی تروریسم اصلی حامی

نامزدهای آمریکایی، منتفی کردن برجاا  و تاداو  شارای     

ها علیاه ایاران اسات. سانا و     فشار با حفظ سازوکار تحریم

کا طرح تصویب چند تحریم جدید علیه ایران را کنگره آمری

کنناد. ایاران از دسترسای باه دفااق حقاوقی در       دنبال می

محاکم قضایی کشور مدعی عدالت و آزادی محارو  شاد و   

خبرهااای جدیااد دیگاار درباااره نحااوه مناساابات و رفتااار   

ها با جمهوری اسالمی ایران که همه آنها در یا   آمریکایی

اینکه خصاومت و دشامنی باا     ،نقطه مشترک هستند و آن

 جمهوری اسالمی ایران همچنان ادامه دارد.

 مجلاا  نمایناادگان بااا دیاادار در انقااال  رهباار مع اام

 توافاا  از قباال همچااون آمریکااا تهدیاادهای: »فرمودنااد

 برخاورد . ماناد  سااکت  آنهاا  برابار  در نباید است، ایهسته

 بایاد  کسای  چاه . است خصمانه ایران ملت با آمریکا دولت

: است گفته تازگیبهنیز رئی  مجل   «بدهد؟ را آنها خپاس

 برای ما کنند، تخطی ایهسته موضوق در هاآمریکایی اگر»

 .«شویممی کار به دست آنها به درست راه فهماندن

گیری از سوی مجل  شورای اسالمی مناسب این موضع

است، اما باید دید دیگر قوا و نهادهاای جمهاوری اساالمی    

آیاا  . شوند کار به دست خواهندو چگونه می وقت چه ایران

دولت نیز به این باور رسیده است که پ  از گذشت چهاار  

ای از ساوی  ونیم از انعقااد برجاا ، ناه تنهاا هاید اراده     ماه

ها برای اجرای آن نیست، بلکه نوعی اقدا  عکا   آمریکایی

 شود.رسمی و غیررسمی دیده میهای از طری  اعمال فشار

 آندر آمریکااا همااه نهادهااا پااای   کااه  هااایینیکارشااک

اند، اما در جمهوری اسالمی ایاران چطاور؟ آیاا در    ایستاده

غدار که ریاکاراناه و منافقاناه رفتاار     ایستادن مقابل دشمن

 ؟ وحدت وجود داردکند، می

ای ملی است و باید همه نهادها و قاوا  این مسئله، مسئله

 جنااحی گازارش   فایاده سیاسای و   -بدون محاسبه هزینه 

 تهیااه و میاازان برجااا  اجاارای شاافاو و جااامعی درباااره 

کنند و بارای قضااوت    دقیقاً معلو  ها راآمریکایی بدعهدی

 ملت .در من ر مرد  ایران و افکار عمومی جهان قرار دهند

نهادهاای ملای و    هماه مقتدراناه   پاساخ  غیور ایران منت ر

 . ها هستندآمریکایی دبه انقالبی به
 

 

 تهدید اصلی                روز زارشگ ▼

آنقدر گزارش سالیانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره حمایت ایران از تروریسام واروناه   

ن ران آمریکایی هام در اعتاراب باه ایان حجام از      ها و صاحباست که حتی صدای رسانه

 اینکه: »نوشته است بارهبه تازگی در این« ریسرچگلوبال»گویی بلند شده است. پایگاه خالو

 کاردن حقیقات   واروناه  اسات،  تروریسام  اصالی  حامی ایران گویدمی آمریکا خارجه وزارت

این پایگاه خبری در ادامه گزارش خود آورده است: تاکنون هید ساند و مادرکی از    .«است

های تروریستی در منطقه خاورمیانه]غر  آسیا و شمال آفریقاا  یافات   کم  ایران به گروه

 هاای گاروه  تماامی  گیریشکل در ست، بلکه این ایاالت متحده آمریکاست که تقریباًنشده ا

 سااب   رئای   «فلاین  مایکل»است؛ چنانچه  داشته نقش القاعده داعش، از اعم تروریستی،

 قارار  فشاار  تحات  بارای  واشنگتن گفته است: ایمصاحبه در آمریکا دفاعی اطالعات آژان 

 .اندکرده حمایت ...و داعش جمله از سوریه، در هاتروریست از آگاهانه دمش ، دادن

ای اسات و ناه اعتراضاات    ناه اتهاماات آمریکاا علیاه ایاران موضاوق تاازه       در این میان اما  

بار اتفاق افتاده است. آنچه در این میان عجیب برای اولین درباره آنها ن ران و رسانهصاحب

های داخلی برای تعامل با ایاالت متحده و پایان برخی جریانکننده است، تمایل بیو نگران

زنای باه ایاران و تهدیاد     نزدی  شدن به کشوری است که در دوران پسابرجا  نیز از اتهاا  

کناد.  دارد و کینه دیرینه خود از ایرانیان را مخفی نمیجمهوری اسالمی ایران دست برنمی

هاای  هاا و تبسام  ها و گفتهکننده این است که مسئول و مدیر کشور، به وعدهمسئله نگران

رو اسات؛  مداران آمریکایی دل ببندد و فراموش کند که با چه کسای روباه  فریبنده سیاست

ها علیه ایاران  تاریخ خصومت آمریکا با ایران را به یاد نیاورد و مدا  اظهارات امروز آمریکایی

ان دشمنی دشمن برای انقال  اسالمی و مرد  ایرو تهدید اصلی د. خطر بزرگ کنتوجیه را 

 است.گیران تصمیمبرخی از انگاری دشمن از سوی نیست، بلکه دوست
 

 ها بیخ گوش ایرانحیاط خلوت صهیونیست     ویژه رخب ▼

ایان روزهاا باا    ، به دنبال استقالل و تشکیل کشور کردساتان اسات  هاست که مدتبارزانی 

ث اساتقالل را برجساته کارده    دلگرمی از پشتیبانی آمریکایی در نبرد با داعش، دوباره بحا 

رژیم صهیونیستی از ایده تشکیل کشور کردی پشتیبانی  ،است. اما تنها و تنها در کل جهان

رژیم صهیونیستی به دنبال ی  جای پای قابل اتکا در قلاب منطقاه غار     ؛ چرا که کندمی

دی، همجوار با دشمنان و رقبای بالفعل و بالقوه خود است. تشکیل یا  کشاور کار    و آسیا

کناد،  )در برابار محاور مقاومات( ایجااد مای     « جبهه شارقی »افزون بر اینکه ی  حایل در 

طلبی کردها را در پهلوی سوریه، ایران و ترکیه تیز کرده و آن را به ابزار تواند تیغ جداییمی

تواناد اثاری دومیناووار بار     امتیازگیری اسرائیل تبدیل کند. تشکیل ی  کشور کردی، مای 

های قومی و نژادی منطقه داشته باشد که خاود دقیقااً در راساتای    سایر اقلیتطلبی تجزیه

غر  آسیاست. افزون بر اینکه ی  کشاور کارد هممیماان    « بالکانیزه کردن»طرح اسرائیلی 

رژیم صهیونیستی، تا حدی انزوای سیاسی و فرهنگی این رژیم را در منطقه تعدیل خواهاد  

تار تأسیساات و   دهاد کاه باا اساتقرار راحات     مای یستی به رژیم صهیوناین امکان را و  کرد

تجهیزات و نیروهای ن امی و اطالعاتی، اشراو بیشتری به تحرکات داخل مرزهای ایاران و  

 ترکیه داشته باشد.



 اخبار ▼

 ای که مطهری رئیس آن شد!تشنج در اولین جلسه

ت علای  باار باه ریاسا   در ششمین جلسه علنی مجل  شورای اسالمی کاه بارای نخساتین   

ای از تشنج و درگیری در صحن علنی مجل  های زشت و زنندهمطهری برگزار شد، صحنه

جود آمد. این گونه که در حین نط  محمدعلی پورمختار در کنار جایگاه ناطقان، خلیل و به

 درگیر شد. آملآقایی، معاون پارلمانی وزیر جهاد کشاورزی با یوسفیان مال، نماینده مرد  

در ادامه این درگیری خلیل آقایی با چااک دادن یقاه پیاراهن خاود و درگیاری لف ای باا        

. گفتنی نمایندگان در صحن علنی مجل  تشنج ایجاد کرد و صحنه زشتی را به وجود آورد

علی مطهری در مقا  رئی  و مدیر جلسه مجل  نتوانست به درستی مانع بروز ایان   است،

ینده مرد  میاندوآ  خواهش کارد تاا بارود و باه ایان غائلاه       اقدا  زننده شود و فق  از نما

 خاتمه دهد. 
 

 میهمان ویژه چه کسی در ایران بود؟« جورج سوروس»مشاور 

« جاور  ساورو   »های رنگی و مشاور فعال انقال « جفری دیوید ساک »شود، گفته می

می ایاران  های رنگی، در سکوت خبری به دعوت دفتر نمایندگی جمهوری اساال پدر انقال 

هاای خباری نشاان    در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به تهران آمده اسات. پیگیاری  

در اولین گا  پ  از حضور در تهران به ساازمان حفاظات   « جفری دیوید ساک »دهد، می

محی  زیست رفته و با معصومه ابتکار، دیدار کرده است. ساک  همچنین با وجود مخالفت 

 ، به دانشگاه امیرکبیر رفتاه اسات.   برای شرکت در ی  همایش نقالبیدانشجویان متعهد و ا

 های وی در تهران بوده است.از دیگر برنامهبا عراقچی وگو گفتدر وزارت خارجه و حضور 
 

 اند!آورده گیر ایمدرسه بچه وزرا

 شاگرد کنندمی فکر وزرا از برخی» گفت: الریجانی به خطا  اخطاری در کواکبیان مصطفی

« .کنناد می مطرح ما برای شود،می هاروزنامه در که را هاییبحث و اندآورده گیر ایدرسهم

 دساتور  حاداقل  شاود،  مارد   بارای  کااری  اسات  قارار  اگر»: داد ادامه تهران مرد  نماینده

 وزیار . ا شارمنده  هاا جاوان  بیکااری  از من گویدمی رهبری شود؛ غیرعلنی جلسه دادیدمی

 مطرح شانصحبت در حلیراه هید ایشان بینیممی اما باشد؛ شرمنده بیشتر باید که صنعت

 در مجلا   کاه  کنید کاری باید فرمودند رهبری»: کرد تأکیدهمچنین  کواکبیان« .نکردند

 «.شود خدمتی مرد  به کنمنمی فکر جلسات نحوه این با اما بماند؛ باقی امور رأ 
 

 شورک بیکاران خیل به دیگر نفر هزار ۰۵۵پیوستن 

 باازار  رونا   و اشاتغال  زمیناه  در دولت اینکه به اشاره با کار بازار کارشنا  توفیقی، فرامرز

 ساوی  از جادی  برناماه  یاا  طرح تاکنون: داشت اظهار است، نکرده عمل موف  کار و کسب

 با تنها کشور اشتغال مشکالت و معضالت و است نشده اعال  اشتغال ایجاد برای کار وزارت

 در اشتغال ایجاد عد  از است. توفیقی شده بررسی اشتغال عالی شورای هجلس ی  تشکیل

 بیماه  قاانونی  زماان  رسایدن  اتماا   به شاهد: گفت و داد خبر گذشته هایسال طی کشور

 بودند. شده بیکار ناخواسته که هستیم نفر هزار 155 از بیش بیکاری
 

 نیست  69 انتخابات در اصولگرایان نامزدنژاد احمدی

 انتخاباات  در روحاانی  و نژاداحمدی تقابل درباره تهران شهر شورای عضو انصاری، ضاغالمر

 با آنها بلکه بود؛ نخواهد نژاداحمدی پایداری جبهه و اصولگرایان کاندیدای قطعاً: »گفت 14

 زیبااکال   اظهارن رهاای  درباره انصاری .«کنند گر  را صحنه که کنندمی بازی نژاداحمدی

 هساتند،  ایدوره دو ما کشور در هادولت معموالً و است شخصی زیباکال  یآقا ن ر: »گفت

 داشاته  اختیاار  در را بعادی  دولت باید روحانی شخص که است ایگونهبه نیز کشور شرای 

 .« باشد

 کوتاه اخبار ▼

 95 از کمتار  وجاود  به اشاره با مرکزی بان  کل رئی  ◄

 که صورتی رد: گفت کشور، در متوس  و کوچ  بنگاه هزار

 آن رقام  کاه  باانکی  شبکه جدید تسهیالت درصد 95 تنها

 و کوچا   هایبنگاه به است، تومان میلیارد هزار 94 حدود

 و شاوند مای  احیاا  هاا بنگااه  ایان  یاباد،  اختصاا   متوس 

 دهند. ادامه خود فعالیت به توانندمی

گفات،   سوریه ب آتش بر ن ارت روسی مرکز سخنگوی◄

 تحات  و شاده  ساوریه  وارد ترکیاه  از ساالح  محمولاه  ی 

 داعاش  دسات  باه  حلاب  در هاا، تروریسات  شدید حفاظت

 شادید  درگیاری  صاحنه  روزهاا  ایان  حلاب  .اسات  رسیده

 است. داعش و النصرهجبهه هایتروریست و دولتی نیروهای

 گازارش  باه  را قاد   سماه نا  آمریکا داریخزانه وزارت◄

 پیشاتر   که «تروریستی هایدارایی» به موسو  خود سالیانه

 باا  کاه  هاایی سازمان میان در. کرد اضافه شده بود، منتشر

 میزان بیشترین اند،شده متهم تروریسم به واشنگتن ادعای

 میلیاون  96 رقم با قد  سماه به مربوط شده مصادره پول

 .است دالر 614هزار و 951و 

 گروهای  گفته است: «صهیونیست اتحادیه» حز  رهبر ◄

 ایان  هساتند،  «معتادل » او گفته به که عربی کشورهای از

 اسارائیل  رژیام  با صلح به رسیدن برای که دارند را آمادگی

از ایان شارای  باه     «هرتازوگ  اسحاق» وارد مذاکره شوند.

 منزله فرصت استثنایی برای رژیم صهیونیستی یاد کرد.

 وزیار نخست «العبادی حیدر» کرد: اعال  آگاه منبع ی ◄

 فساد، با مبارزه و العبادی اتیاصالح طرح راستای در عراق

 «الجاااو حمدیااه» و اطالعااات رئاای  «الغرباااوی زهیاار»

 رئای   «الشبوط محمدعبدالجبار» و تجارت بان  مدیرکل

 کرد. برکنار را کشور این ایرسانه شبکه

 معااون  شاد:  گفته کنندگانتهیه عالى شوراى جلسه در◄

 این ت ازاس کرده اعال  ارشاد وزارت به اىنامه در دادستان

 شود، پخش اىماهواره هاىشبکه از که فیلمى هر تیزر پ 

 .شودمی توقیف

الیا  حضرتی، نماینده مرد  تهران در مجل  از دیدار ◄

علی الریجانی با محمدرضا عارو خبر داد و گفت: طی یکی 

دو روز گذشته رئی  مجل  شاورای اساالمی باه من اور     

مناازل  دلجااویی در موضااوق رقاباات ریاساات مجلاا  بااه 

 محمدرضا عارو رفته و با وی دیدار کرده است.

باا  ای محمدباقر قالیباو، شاهردار تهاران در بخشانامه    ◄

هاای  ها و سازمانبه همه معاونت ،اشاره به ماه ضیافت الهی

هاای  برپایی سافره  ،زیرمجموعه شهرداری تهران ابالغ کرد

ها با بودجاه عماومی ممناوق    افطاری از سوی این مجموعه

 .است


