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 مواضع ایران درستی       روز حرف ▼

المللیی بیرای یاییان دادن بیه     های بیننشستدر یکی از »

 در جمهور،رئیس همراه به ظریف آقای بود قراربحران سوریه 

 روحیانی،  دکتیر  سیفر  لغیو  بیا  که کند ییدا حضور آن نشست

خیوبی   بیه  .رساند نشست به را خودش با تأخیر ظریف، آقای

 کیه  عزتیی  واقعیا   کیه  گفیتم  او بیه  مین  نزما آن دارم یاد به

 هیای داشیته  و شیهدا  برکت خون به ایران اسالمی جمهوری

 در دییدم  روز اسیت. آن  غرورانگیز من برای کرده، ایجاد خود

 و اندنشسته یکدیگر گرد آن در خارجه وزیر 25 که ایجلسه

 دیگیری  کشیورهای  و عربستان روسیه، آمریکا، خارجه وزرای

 صیحبت  وزرا برخیی  وقتیی  دارنید،  حضیور  خیود  ادعاهای با

 آن در من سطح اما کرد؛نمی توجهی آنها به کسی کردند،می

 عزتیی  دلیل به این، وجود با و بود خارجه وزیر معاون نشست

 بیه  وقتیی  دارد، جهیان  در اییران  اسیالمی  جمهوری نظام که

 گیوش  را سیننان  ایین  دقیت  بیه  همیه  یرداختم،می صحبت

 هبی  بیاییی  حساسییت  بیا  آمریکیا،  هخارجی  وزییر  و کردندمی

 سیت نش آن در ما موضع دببین که دادمی گوش من هایصحبت

معیاون  امیرعبداللهیان،  این بنشی از سننان حسین« چیست.

وزیر امور خارجه است که بیر راهبیردی بیودن مواضیع     سابق 

ز جمهوری اسالمی ایران در حمایت از مقاومت تأکیید دارد. ا 

 در ینج سال گذشته رهبر معظم انقالبابتدای بحران سوریه 

انید کیه آن   اصل کلی را برای بحیران سیوریه ترسییم کیرده    یک 

سیت؛ ایین در   ملیت سیوریه ا   -حمایت از جبهه مقاومت و دولت 

سیوریه   کردنید حالی است که کشورهای حامی تروریسم فکر می

کنند، امروز به تمدید را ظرف یک هفته تا یک ماه ساقط می

ای بیرای حفیو و تجهییز کیردن     ک هفتیه هیای یی  بسآتش

 انید. روز گذشیته وزرای  مزدوران خود در محاصره روی آورده

 و نشسیتند  هیم  دور دیگر بار ژنو، در روسیه و آمریکا خارجه

 بعید  سیاعتی . گرفتنید  تصیمیم  سیوریه  آینیده  و حال درباره

 در «کیری  جیان » اشآمریکایی همتای و «یوروف سرگئی»

 خبیر  بسآتش سر بر توافق از و شدند حاضر خبرنگاران برابر

 بیا  خیود  موافقیت  هم «اسد بشار» دولت که بسیآتش دادند؛

 بیس، آتیش  مشیمول  منیاطق  کرد و تعداد اعالم را آن اجرای

 گیروه اعیالم   69 بیس آتش مشمول هایمنطقه و گروه 597

شد. تجربه نشان داده است که صلح موقت بیا دشیمن غیدار    

قابلیه بیا   مینده است و تنهیا راه  تری در آآغاز درگیری سنت

طریق مقاومت اسیت، نیه    کن کردن آنها ازها ریشهتروریست

 خرد.آنها زمان می هایی که برایمذاکره
 

 تکراری یسناریو    روز گزارش ▼

آن را تیا حید    ایآن که عده ییامدهایو  FATFهای فراوان درباره موضوع در میان بحث

ویی ساده و منالفان ییوستن بیه کیارگروه میالی را میتهم بیه      با فساد و یولش مبارزهموضوع 

دیگر نتیجه قطعی آن را خودتحریمی و  ایعدهحمایت از فساد اقتصادی کردند و در مقابل 

المللی به اصطالح بین یهاهای انقالبی که در لیست تحریممحدود شدن نهادها و شنصیت

های سیهه و ملیت بیه    رائه خدمات بانکهستند دانسته و در اثبات این موضوع  بحث عدم ا

و کنار گذاشتن این قرارگیاه از فعالییت در حیوزه صینعت نفیت را       اینبیاء)ص(قرارگاه خاتم

رو شیدیم  و آن تکیرار دوبیاره    هشاهد مثال آوردند، با یک رویکرد و اتفاق تکیراری نییز روبی   

چنانچیه  شیر کردنید،   ای آن را منتهیای زنجییره  روزنامه که« هاستتقصیر قبلی» یسناریو

نیز و روزنامه شرق « ییشنهاد دولت احمدی نژاد بود FATFعضویت در » روزنامه آفتاب یزد

«FATF را تیتر یک کردند. جدای از اینکه این تیترها چقدر صحت دارد و   «میراث کیست؟

نحوه عملکرد دولت قبل که نقد و بررسی آن نیازمند نوشیتارهای دیگیر    چگونگیجدای از 

قرار است  کیهای نزدیک به دولت تا ز اهمیت است که دولت و رسانهئ، این موضوع حاتاس

 از قبول مسئولیت نسبت به اتفاقات کشور شانه خالی کنند؟ 

ه دولیت  بی زودی باید جای خیود را  ه های یایانی قرار دارد و بدولت یازدهم اکنون در ماه

سیئوین  ر اتفاق کوچک و بزرگیی ییای م  و درباره هعالقه دارد چنان اما هم ؛دوازدهم بدهد

ه عمیر  های اول و حتی تا نیمی در ماه چهکشد  موضوعی که اگربهای قبلی را به میان دولت

از  ییس  نامیا اکنیو   ؛توانست مفید باشد و فشار انتقادات به دولت را کیاهش دهید  دولت می

ا به رر عمومی لی، افکائگذشت بیش از سه سال از عمر دولت تدبیر و امید طرح چنین مسا

یذیری در یی فرافکنی ها به جای یاسنگویی و مسئولیتدولتیاین نتیجه خواهد رساند که 

 هستند.
 

 به دنبال رصد تحرکات ایران در منطقهآمریکا        ویژه خبر ▼

یک وبگاه آمریکایی مدعی شد که ارتش آمریکا قصد دارد با ایجاد یایگاهی برای سیاخت  

ییشرفته در امارات، ایران و تحرکات آن در منطقه را زییر نظیر داشیته     و استقرار یههادهای

هیای تنیدروی   خطرنیا  قیایق   اقداماتدر مطلبی با اشاره به « وار ایز بورینگ»باشد. وبگاه 

هیای  یک ماه گذشته در خلیج فارس و تهدید علیه کشتی طیبه ویژه  ،نیروی دریایی سهاه

 که در ییاست  ش آمریکا به طور رسمی اعالم کردهنوشت: یگان مهندسی ارت آمریکاجنگی 

یک ییمانکار برای ساخت تأسیسات جدید برای نیروی دریایی آمریکا در زمینیه   کارگیریبه

در یایگاه هوایی الظفیره در امیارات متحیده عربیی اسیت.      « C4-MQ -تریتون»تولید یههاد 

 بیاره یی سیال جیاری در همیین   وزارت دفاع آمریکا )ینتاگون( برای ننستین بار در ماه جو

شود که نیروی هوایی آمریکیا کیار سیاخت ایین     . گفته میکردییشنهاد این یروژه را منتشر 

کنند، برعهده های هوایی از آن استفاده میرسانسوخت اکنونای که سیسات را در منطقهأت

درییای عمیان،    با ذکر دامنه عملیات یههادهای تریتیون از  یایانخواهد گرفت. این وبگاه در 

ثیر این هواییماها بر نبرد یمن اشاره کرد و نوشت: جیدای از  أخلیج عدن و دریای عرب به ت

هیای کوچیک عیازم سیواحل     توانند کشتیدر شمال خلیج فارس، آنها می محل این یههادها

هیا  های آمریکایی نزدیک به آنهیا را بیه سیوی ایین کشیتی     یمن را زیر نظر داشته و کشتی

 د.هدایت کنن



 اخبار ▼

 باشید فعال هم «روحانی» از غیر هایگزینه یافتن در نوری: ناطق

خبیر داد و   نیوری نیاطق  با جبهه از نشست این طلباناصالح جبهه رئیسنایب آذرباد، بابک 

 روحیانی  تنهیای  حضیور  کیه  دارنید  اعتقیاد  طلباناصالح و اعتدالگرایان جبهه: داشت اظهار

 هم اعتدالی و طلبیاصالح منش با فکرخوش افراد دیگر از ایدب بنابراین است؛ بزرگی ریسک

 نیوری  ناطق ایسالمحجت عارف، دکتر باید: گفت کرد. وی دعوت انتنابات در نامزدی برای

 انتنابیات  در هسیتند،  اصالحات دولت رئیس و هاشمی آقایان تأیید مورد که ظریف دکتر و

 نظیر  بیا  کیه  کیرده  تصریح نیز در این جلسه نوریناطق آذرباد افزود: .شوند کاندیدا رو ییش

 بنواهنید  گراییان اعتیدال  و طلبیان اصالح اگر .باشید فعال دیگر هایگزینه یافتن در بزرگان

 بگذارنید،  روحیانی  روی بر را تنها آینده انتنابات برای شاناجتماعی و سیاسی سرمایه تمام

 .است استراتژیک یاشتباه
 

 معظم انقالب! رهبر بیانات گرفتن نادیده در ارشاد وزیر پرواییبی

 از تجلییل  بیرای  ارشاد وزارت تابعه مؤسسات از یکی همت به که مراسمی در گذشته هفته

 دوران مبتیذل  -کمیدی  هیای فیلم کارگردان وحدت نصرت از شد، برگزار هنر ییشکسوتان

 نماینیده  میازنی  ایسالمحجت ،ارشاد هنری معاون مرادخانی، علی حضور با انقالب از ییش

رهبیر   صیریح  بیانات به توجه بدون ارشاد شد. وزارت تجلیل مسئوین از نفر چند و مجلس

 ایشان منویات برعکس دقیقا  ییشکسوت، هنرمندان برای جشنی برگزاری طی انقالب معظم

 قیدمی  طول عمرش تمام در اما زده، نیش انقالب به گوییمنمی که فردی کند و ازاقدام می

 است. خوشحال بابت این از و کندمی تقدیر برنداشته انقالب و یند برای
 

 آلبانی به منافقین گروهک انتقال در همکاری به واشنگتن اعتراف

 انتقیال  برای کشور این دولت همکاری به خبری نشست در آمریکا خارجه وزارت سننگوی

 یرسش به یاسخ در ودوتر کرد. الیزابت اعتراف آلبانی به منافقین تروریستی گروهک اعضای

 و کرد تأیید را انتقال این در آمریکا جمهوررئیس اوباما، بارا  دولت همکاری خبرنگار، یک

 مجیدد  اسیکان  بیرای  «آمریکیا  از سیوی  دیهلماتییک  عمده طرح یک یایان» منزله به را آن

 لدلیی  به کشور این وزیرننست و آلبانی دولت از کرد. وی توصیف منافقین گروهک اعضای

هستند،  «المللیبین محافظت نیازمند» وی گفته به که منافقین گروهک اعضای از استقبال

 «.کرد «ویژه تشکر»
 

 جهانی فرش بازار از ایران سهم درصدی 33 کاهش

 و فرش بازار افت عوامل باید: گفت مجلس در تبریز مردم نماینده سعیدی، محمداسماعیل 

 50 گذشیته  در چرا شود مشنص تا کرد وجوجست ریتییچیده مسائل در را ایران صادرات

است.  یافته کاهش درصد 17 به رقم این حای و بود ایران به متعلق فرش جهانی بازار درصد

 به گرفتمی قرار استقبال مورد ایران فرش که زمانی: گفت مجلس فرهنگی کمیسیون عضو

 اسیتفاده  یسوئیسی  اکیفییت ب هیای رنیگ  از اینکیه  ییا  شد،تزریق می طبیعی هایرنگ هانخ

 نیابودی  بیه  را اییران  فیرش  صینعت  چینیی  کیفییت بی هایرنگ که هاستسال اما شد؛می

 است. کشانده

 دارنقاب زنان به داعش هشدار

 امنییت  افیزایش  بیرای  و برندمی سر به ترس حالت در موصل شهر در داعش هایتروریست

 دارنید  صیورت  بیر  نقیاب  که زنانی به آنها. اندکرده صادر جدیدی دستورهای خود نیروهای

هشیدار   هیا زن تمیام  بیه  ایاعالمییه  در و دهنید نمی را خود هاییایگاه و مقر به ورود اجازه

 صیادر شید   آن از یس دستور این. شوند وارد آنها نظامی مراکز و مقر به نقاب بدون اندداده

 .کشت چاقو با را داعش عضو دو دارنقاب زن یک ییش مدتی که

 کوتاه خبارا ▼

 سیاوشیی،  طیبیه  تاجگردون، غالمرضا تابش، محمدرضا◄

 آبادی نماینیدگان ایمن جعفرزاده غالمعلی و ذوالقدر فاطمه

  یارالمهییک  مسیابقات  تماشیای  مجلیس بیرای   طلباصالح

 شدند. این سفر برزیل راهی دولت مستقیم بودجه با 2016

 کشیور  عمومی بودجه از گیریبهره با و راحتی به  حالی در

 دلیل به ایرانی یهاتیم مربیان از تعدادی که گرفته صورت

 از عدم تنصیص بودجه مورد نیاز از سیوی دولیت ییازدهم   

 از ییس  آنهیا  اعزام یا و بازمانده المهیک مسابقات در حضور

 صیورت  تیأخیر  بیا  ها و افکار عمومیرسانه فراوان فشارهای

 .گرفت

: سیعود گفیت  در تحلیلی از اقدامات رژیم آلفرانسه  رادیو◄

 را خیود  شهروندان که است زیادی هایسال تنها نه ربستانع

 مردمیی  و داده قرار وهابیت تبلیغات معرض در تمام شدت با

 بیه  نفتیی،  دیر میلیاردها صرف با بلکه است؛ یرورده متعصب

 بسیاری در ساکن مسلمانان میان در ایدئولوژی همین ترویج

 که کندینم انکار کساست. هیچ یرداخته جهان کشورهای از

 جهیان،  تروریستی آوررعب سازمان دو« داعش» و «القاعده»

 سیعودی  عربسیتان  عالقیه  میورد  گیری وهیابی  خلف فرزندان

 .هستند

 اسییتفتای بییه یاسییخ در رهبییر معظییم انقییالب  دفتییر◄

 هیایی مکان سایر و خیابان یار ، در بانوان سواریدوچرخه

عیالم  ا شیرح  بیه ایین   را ایشان دارد، نظر حضور نامحرم که

 منظیر  در و عمومی مجامع در بانوان سواریدوچرخه»: کرد

 به و فتنه معرض در و مردان نظرجلب موجب غالبا  نامحرم،

 و اسیت  بیانوان  عفت با منافی و اجتماع شدن کشیده فساد

 نیامحرم  منظیر  در کیه  صیورتی  در و شیود  تر  است یزم

 «ندارد. اشکال نباشد،

 شییعیان  اعیالی  سمجلی  دفتیر  نماینده «غماس ماجد»◄

 ییروزمندانه خروج نمایش برای منافقین تالش عراق درباره

 اسیت،  ذلیالنیه  عیراق  از منافقین این کشور گفت: خروج از

 سنگینی و ذلیالنه شکست هم مرصاد عملیات در آنها وقتی

 روحییات  حفیو  برای کردند سعی هم زمان همان خوردند،

   هستند ییروز دهند نشان خود

 در ما: گفت اتمی انرژی سازمان الحی رئیساکبر صعلی◄

 کشور برای را ایهسته برق مگاوات هزار 20 بلندمدت افق

 هیزار  میدت هشیت  مییان افیق   در امیا  کرد؛ خواهیم تأمین

 .است مدّ نظر مگاوات،

تهییران بییزرگ در  یلیییسنیییا، رئیییسسییردار سییاجدی◄

 و خریید  در فعیال  بانید  30 از بییش  :ای اعالم کردمصاحبه

 مندر مواد انواع تن 11 از و بیش کشف مندر مواد فروش

 منهدم شد. جاری سال در


