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 !براندازان تيفعال آغاز کار کشاورزان، نايپا       روز حرف▼

 کی در یو خارج یداخل ضدانقالب انیسه ماه گذشته جر در

از مرکز  یترییتو یهایساز و با ترند یارسانه میهجمه عظ

در آبان ماه بودند، اما  آفرینیخشونتبه دنبال  یدر آلبان نیمنافق

ندازانه چون موفق نشدند به صرافت افتادند که از اغتشاشات برا

 در اصفهان، اورزانمشکوک از کش تیآبان به سمت حما

 انیبروند. روز گذشته پس از پا ... و چهارمحال ،خوزستان

از افراد  یبرخ رود،ندهیکشاورزان در بستر رودخانه زا هایاعتراض

 انیکردند که مورد استقبال جر اغتشاش مشکوک اقدام به

 قرار گرفت. ضدانقالب

از  یبرخ هایسالیخشک دلیل به -0 د؟دنبال چه هستن به

ها در این غلبه بر کمبود یو انتقال آب برا مرکزی کشورمناطق 

سال گذشته رخ داده است اما  0۱در  یهمواره تجمعاتمناطق، 

ان و مردم کشاورز یریتجمعات شاهد درگ نیاز ا کدامهیچدر 

 که کشاورزان یطیاما در شرا -6. ایمنبوده مأموران اب معترض

 هاخواسته یریگیو پ ابدی انیپا هااعتراضکه  گیرندمیتصمیم 

و  سیبا پل یریبا درگ ایعده ،شود یریگیپ یبستر مناسب کیدر 

تا  شوندمیرا مرتکب  یاقدامات ی کشاورزان،هازدن چادر آتش

جو آرام پیگیری مطالبات به تشنج و درگیری کشانده شود، نقشه 

از عاملین این نوع فوراً  اریهوشکشاورزان  شومی که موجب شد تا

در  یغرب هایقدرتکه  یطیدر شرا -3 اعالم برائت کنند.رفتارها 

ایستادگی آن بر سر منافع ملت ایران در و  یمقابل دولت انقالب

 تیاکنون فعالو برجام قرار دارند،  ایهستهموضوع پرونده 

گرفتن دست برتر در  به دست یبرا یو خارج یداخل نیمنافق

و یا  یآببه بهانه کم خواهندمیشدت گرفته و  ،اکراتمذ

و در  کشورداخل را در  یسلسله اجتماعات ،دستازاینموضوعاتی 

 یهدف برخ -0 فعال کنند. آستانه شروع مذاکرات وین

 ست،یکمک به کشاورزان ن ،یخرابکار یبرا یخارج هایفراخوان

و  یفات قوماختال جادیممانعت از حل مطالبات کشاورزان و ا بلکه

و  یتیتداوم مشکالت مردم و تداوم نارضا یدر راستا یاستان

 هایزیرساخت بیتخر -۱ است. سوءاستفادهفراهم ماندن بستر 

آب  چندساعتهو قطعی  زروتوسط بولد به استان یزد رسانیآب

 هایجریان دیجد اتیاز عمل نشانمردم شهرهای میبد و اردکان، 

 -2است.  گریو شهرها با همد هااناستکردن  ریدرگ یمعاند برا

به  قیرا تشو کایهمواره آمر ریاخ یهاکه در سال یقطعاً کسان

 یت)ح رانیمردم ا هیعل هاتحریم دیو تشد رانیبه ا یحمله نظام

آنان  مردم دانست. رخواهیخ را هاآن تواننمی ،اندکرده (مارانیب

 تیالب حمارا در ق یکه براندازگوسفندند  نیدر پوست هاییگرگ

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( .کنندمیدنبال  اناز کشاورز

 

 

 
 

 
 

 آژانس رکليمد« متناقض»سبک                    روز گزارش▼

اظهارات خود پس از بازگشت از  نیدر نخست یالمللنیآژانس ب رکلیمد «یگروس رافائل»

بوده است.  «نتیجهبی» یپادمان ماندهیاو درباره مسائل باق یوگوهاداشته گفت انیب رانیا

 :شده است یمدع یانرژ یالمللنیحکام آژانس ب یدر نشست شورا یسخنان یط یگروس

 ازینمورد یهاینظارت و بازرس تیظرف یاینبود. من خواهان اح زیآمتیمذاکرات موفق»

 یآژانس و تمام زاتیتجه ریو تعم سیآژانس، سرو یهانیدورب یایآژانس هستم. خواهان اح

 یدر مسائل پادمان یاماندهیکه موضوعات باق است نیا گریهستم و مسئله د زهایچ نیا

با  داریبار در تهران و در د نیچند ازاینپیش یاست که و در حالیسخنان  نیا«. میدار

وجود ندارد و  رانیا یاهسته یهادر برنامه یانحراف چیکرده ه تأکید یرانیمقامات ا

که او در  یاست؛ اظهارات انجام در حالطبق معاهدات و ضوابط  رانیا یاهسته یهاتیفعال

آژانس در قبال برنامه  کردیبود رو تهکرده و گف هم تکرار وزیر امور خارجه کشورمانبا  دارید

 است! طرفانهیو ب یاحرفه ،یفن ،رانیا یاتم

را متهم  رانیا ن،یخود هم بعد از بازگشت به و یآژانس در سفر قبل رکلیمد :يليتحل گزاره

از مجتمع تسا )که  یخوب، بازرس یانش ندارد! اگر منظور از همکارژآبا  یخوب یکرد که همکار

به نقل از رئیس سازمان انرژی اتمی  ،صورت گرفت( است قدام خرابکارانهدر آن ا رماهیدر ت

 نیمشمول قوان گاهکار نیوجود ندارد و ا یادر مجتمع تسا مواد هسته» ،گفت دیباکشورمان 

 شرفتهیپ یوژهایفیسانتر دیواهد شد. مجتمع تسا کرج مرکز تولهم نخ ندهینبوده و در آ یپادمان

 رد،یاجازه بگ یاز نهاد یاسالم یتا جمهور ستین یازیکار هم ن نیا یباالست و برا تیبا ظرف

 ییهانیدورب. البته در کارگاه کرج «است رانیحق ا هاتیفعال نیا NPTچون طبق ماده چهار 

 ای ازیو در صورت ن کنندیم ویرا ثبت و آرش ریتصو میفر کی هیثان 08نصب شده است که هر 

به  یهم بر اساس قانون اقدام راهبرد ریتصاو نیکه ا شودمیرجوع  ریتصاو نیوجود اختالف به ا

روند  کیاز  رانیا یاهسته برنامه ندارند. هاآنبر  یاکنون نظارتو هم شودیآژانس داده نم

در  نی. اکندیعمل م یالمللنیبرخوردار بوده و طبق ضوابط آژانس ب یو قانون زیآممسالمت

رژیم داشته و مورد اعتماد  ریرپذیتأث تیشخص کیکه  یگروس یاست که آقا حالی

 رانیا یاکردن برنامه هسته یاسیبه س یبیعالقه عج هاست،ییو اروپا کایآمر ،صهیونیستی

را  رانیا یدر تهران است، برنامه اتم که یدارد؛ موقع« متناقض»سبک  کی شانیدارد! ا

و مذاکراتش با  دهیو سالمت نام نانیو در کمال اطم زیآممسالمت ،یفن طرفانه،یب ،یاحرفه

خالف  گرددیبرم رانیکه از ا یاما زمان کند؛یم فیسازنده توص اریرا بس یرانیمقامات ا

 یاکردن برنامه هسته یاسیدر س ینموده و سع یدر تهران داشته است، لفاظ هک ییهاصحبت

 (آیندخوش)نویسنده: حمید  است. تیواقع نیا یایگو رانیاو به ا ری! دو سفر اخکندیم رانیا

 مذاکرات تشنه اغتشاش است؟در آستانه  ضدانقالبچرا                 خبر ویژه▼

 ازیدر داخل کشور ن« آشوب»به  هاآنوابسته به  یارسانه هایامپراتوریو  یغرب کشورهای

کرده و سپس  یمعرف هامیتحر یاز اثرگذار یشاخص عنوانبهدارند تا بتوانند در مذاکرات آن را 

 کیاستفاده کنند.  رانیا ملت هیعل یتداوم جنگ اقتصاد یبرا یزنبرگ چانه کی عنوانبهاز آن 

ورود  هاآنطلب بالفاصله به آشوب یهابوده که گروه نیا یتجمعات نیدر چن یبررسقابلروال 

 یسع زیآمخشونت یهاساختارشکنانه و توسل به روش یشعارها سردادن و با کنندیم

نظام جلوه ضد یانیخود منحرف کرده و آن را جر یاصل ریمردم را از مس یهاخواسته کنندیم

به  رانیرخ نداده و ا ،«یفشار حداکثر» استیس یاجرا رغمیاست که عل یاتفاق نای اما؛ دهند

 گذاشته است. را پشت سر یاقتصاد اریعتمامجنگ  کیاثرات  نیدتریلطف مقاومت مردم، شد
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 اخبار ▼

 نقشه راه دولت در موضوع برجام

 ایهستهفقط دو روز تا شروع مجدد مذاکرات وین باقی مانده است، مسئولین پرونده  کهدرحالی

 هایطرفخصوص روند مذاکرات آتی و انتظارات از کشورمان آخرین مواضع کشورمان در 

اعالم کردند و هماهنگی در بیان مواضع نشان از قطعی شدن نقشه راه  صراحتبهبرجامی را 

جوزپ »با  یتلفن یوگودر گفتکشورمان امور خارجه  ریوز. دهدمیدولت در موضوع برجام 

باشند،  هامیکامل خود و رفع تحر مقابل آماده بازگشت به تعهدات هایطرف اگر»گفت:  «بورل

وجود  یو کاف یجد نیتضم دبای است. ریپذامکان یفور یتوافق خوب و حت کیبه  یابیدست

و سازنده  دیجد کردیبا رو دیدوباره از برجام خارج نخواهد شد و غرب با ییکایداشته باشد که آمر

اعالم  «پندنتیندیا»با روزنامه در مصاحبه  نیزامور خارجه  ریوز یاسیمعاون س«. دیایب نیبه و

 نیچارچوب کمپ لیذ شدهاعمال یهامیتحر ازجملهمربوط به برجام  یهامتحری تمام لغو»: کرد

 گریاز طرف د نیتضم برای درخواست. مذاکرات است تیموفق یشرط الزم برا ،یفشار حداکثر

اعمال مجدد  ایدن و عدم بازگردان دیجد یهامیعدم خروج از توافق، عدم اعمال تحر یبرا

در  یاسیومرج سشود که هرج یاحتمال خنث نیکه ا شودمیهدف دنبال  نیبا ا یقبل یهامیتحر

وزارت  سخنگوی ،زادهبیخط«. بگذارد ریکشور تأث نیا یالمللنیب یبر رفتارها متحدهایاالت

 یهامیمام تحرت»ایران در مذاکرات آتی خبر داد و اضافه کرد: مواضع  بودن روشنهم از  خارجه

 .«برداشته شود ینیع یهانیو همراه با تضم ییآزمای، قابل راستمؤثر کجا،ی صورتبه دیبا کایآمر

 کشورهای»افزود:  زاده یفخر دیدر مراسم سالگرد شهادت شهنیز  یاتم یسازمان انرژ سیرئ

. شودمیانجام به تعهداتشان  هاآنبازگشت  یو مذاکرات برا اندنکردهبه تعهداتشان عمل  0+۱

به  زیمقابل ن هایطرفکه  میابی نانیاطم دیو با تابیمبرنمیرا  یمذاکره قبل وهیش گردی

 «.کنندمیتعهداتشان عمل 

 در مرکز ايران! آبيبيحقايق 

 یآباز کم یدچار مشکالت ناش رانیا یفالت مرکزدر  شدهواقع یهاچرا استان نکهای در خصوص

 بیعج یبارگذار ن،یسرزم شیطرح آما یخال جای اما؛ شده است انیب یاریاند، سخنان بسشده

 تیاز مردم از وضع یبرخ نییپا یآگاه ،قاعدهیب یکشت و کشاورز ینبود الگو رود،ندهیزا یرو

چالش مهم بوده  ۱ ،ینگاه مل یجابهبه آب  یالهیشدن نگاه قب نیگزیو جا یآب یهاطرح یفعل

در حالی شاهد اعتراض در دو هفته اخیر ، مثالعنوانبه اند.قرار گرفته موردتوجهکه کمتر 

: کندیماین استان اعالم  استانداربرای کشت پاییزه بودیم که  نداشتن آببه اصفهانی کشاورزان 

روز را  088تنها کفاف حدود  رودندهیآب پشت سد زا دهدینشان م یآمار هایداده متأسفانه»

روند،  نیگرفته و در صورت ادامه ا یشیپ یآب از ورود یخروج زانمی حاضر حال در .دهدیم

کرده است:  تأکیداین مقام مسئول  .«میکنیبرخورد مدر بعد آب شرب با مشکل حاد  عمالً

 یرهاساز یمصارف کشاورز یآن را برا توانیآب شرب است در صورت وجود مازاد، م تاولوی»

با توجه به میزان آب موجود در مرکز کشور، اصالح الگوی کشت و  رسدیمبه نظر  .«کرد

 کالت در این حوزه باشد.راهکار برای کاهش مش نیترمهممدیریت صحیح منابع آبی 

 نشين!خارج طلبانسلطنتبلندگوی داخلي 

درباره  جمهورسیاز قول معاون امور زنان و خانواده رئ جعلی کامالً اظهارنظر گذشته هفته

 نای سازندگان منتشر شد. یمجاز یهااکانت یدر برخ یو فرزندآور تیجمع شیموضوع افزا

و انتشار  میتسن یاظهارنظر، به جعل لوگو نیبودن ا یمستند و رسم یالقا یبرا یمطلب جعل

 یقول جعلنقل نیکه ا دهدینشان م هابررسی آورده بودند. یرو یخبرگزار نیمطلب به نام ا

طلب و برانداز که خود را سلطنت یبار از خارج از کشور و توسط صفحات افراد نینخست

 یدفتر آقا سیرئ «یابطح یمحمدعل» مانند یامّا در داخل کشور افراد منتشرشده خوانندیم

به  نژادیسابق احمد شاوراناز م «یعبدالرضا داور»و  اشیجمهوراستیدر دوران ر یخاتم

اظهارنظر  نیبودن ا یدر ادامه به جعل داوری عبدالرضا اند.کمک کرده یمطلب جعل نیگسترش ا

 یهم داشته، حت شتریرا پ اتیجعل نیکه سابقه گسترش ا یابطح یاعتراف کرده اما محمدعل

 نشده است. یکار نیحاضر به چن

 اخبار کوتاه

خبر داد:  اطالعات ریوز !/رانيا هيعلدشمن  يبيجنگ ترک ◄

 یارسانه یهاتیآوردن همه توان و ظرف دانمی به با دشمن»

کشور را در دستور کار قرار داده  هیعل یبیجنگ ترک کیخود 

ضربه  یبرا یاز هر چالش و فرصت یبرداراست و به دنبال بهره

ته دوست و دشمن حضور گف به است. یزدن به انقالب اسالم

در  هاآن یمندتیمردم باعث رضا انیدر م جمهورسیرئ

 که کنند احساس مردم اگر شده است. یشتیسخت مع طیشرا

 .«کنندیم یهمراه هاآنرا دارند با  هاآن هایدغدغه مسئوالن

فرمانده نیروی دریایی  تنها کشور مستقل در درياهای آزاد!/ ◄

 ۱) زدیرو جمعه نمازهای ارتش، طی سخنانی پیش از خطبه

اینکه امروز مرزهای کشور را حداقل دو هزار  انیببا  آذر( تهران

ها به ایم و پرچم ایران را در عمق اقیانوسکیلومتر دورتر برده

رزمی در دریای  97اکنون ناوگروه هم»، گفت: میادرآوردهاهتزاز 

سرخ در عمق اقیانوس هند در حال اسکورت دریانوردان و 

 .«وزه اقتصادی در حال فعالیت هستندشناورهایی است که در ح

ایران تنها کشوری است که »کرد:  خاطرنشان امیر شهرام ایرانی

نیروی دریایی آن با استقالل و بدون اینکه از ناوگروهی استفاده 

 .«امنیت را برای خطوط کشتیرانی خود برقرار کرده است ،کند

 /کشور فسادزاست يياجرا نيبدنه سنگ :فرديابوتراب ◄

تهران  نماز جمعه یهادر خطبهدیروز  موقت تهران جمعه امام

صمت، آموزش  یمحترم، وزرا جمهورسرئی رسالت»: گفت

است که  نیا یتیریو مد یدیکل یهابهداشت و دستگاه ،یعال

کشور باز  یتیریدر عرصه مد دینو و جد یهایفناور یراه را برا

ها مقوله نیکشور با ا یبزرگ خودروساز هایشرکت کنند.

 عیدر صنا ایمسئله چیه ریمد کی عزل با هستند. انهگیب

 کی ریدر مس دبای ما .شودیحل نم یو خودروساز یدولت

به بخش  یدولت یهاشرکت یو به واگذار میریتحول قرار بگ

 نسنگی بدنه .میداشته باش قیو نظارت دق میبپرداز یخصوص

 .«کشور، فسادزاست یتیریو مد ییاجرا

« محسن رضایی» /های خارجي!از تحريم مؤثرترحريمي ت ◄

 ییرجا دیاز بندر شه دیدر بازد جمهورسیرئ اقتصادی معاون

 نیهزار تن کاال در ا 088با حجم  نریهزار کانت 7حدود »: گفت

سبب شده که  ینظام ادار وبمعی چرخه. است فیبندر بالتکل

به دست  دنیو رس کسرهیحمل  یجابه دیآیکه م ییکاال

 میاز تحر شیمردم ب شتیمع رهیبماند. زنج نجایها امردم، ماه

 .«است یداخل میتحت تحر ،یخارج

 فرمانده /رانيا یهاموشک یبه دقت باال کاياعتراف آمر ◄

از توان  رانیا یهاموشک»: اعالم کرد سنتکام ستیترور یروهانی

به اهداف برخوردار هستند.  قیحمله دق یبرا یاشدهاثبات

 اند.ساخته کیبالست یهااز موشک یقابل اریم بسپلتفر هایرانیا

حال انجام  چون در میهم ما شانس آورد سداألنیبه ع حمله در

 «.کشته نشد یو کس میرا خارج کرد روهاین م،یبود ینظام نیتمر


