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 در تهران کيپلماتيد کيتراف          روز حرف▼

منطقه  کیپلماتید یسفرها کیبه چهارراه تراف این روزها تهران

از ی یکشورهاسای جمهور ؤر ریاخ ی. در روزهاشده است لیتبد

 انهیم یایو آس المنافعمشترکمستقل  یتا کشورها نیالت یکایآمر

سا ؤر یاند. سفرهاامضا کرده یهمکارد اسنا افته،یحضور  رانیدر ا

پاکستان، ونزوئال، ترکمنستان،  ه،یروس یو مسئوالن کشورها

 است: یچند وجه راهبرد یارمنستان، قزاقستان و ... دارا

 سازیمنزو یهامیادعاها و تحر رغمبه ،دهدینشان مسفرها  نیا -5

سبب  هاآناقدامات دشمنانه  تنهانه ران،یا یراب کایغرب و آمر

 کینشده بلکه تهران را به چهارراه تراف رانیا کیپلماتید یانزوا

 کیپلماتید یسفرهااین  -1کرده است.  لیمنطقه تبد کیپلماتید

و  ستین یتنها چند کشور غرب ایکه دن هبرداشت قتیحق نیپرده از ا

مبادالت  رهیدا ند،یبیم« واسعه»را « ارض اهلل»که  یهبر نگا یمبتن

 -7تر خواهد شد. گسترده ایدن یکشورها ریو مناسبات با سا

فصل  تواندیمسفرها  نیدر ا یهمکار یهاادداشتینامه و تفاهم

 یو توانمندساز یخارج استیاز مناسبات در حوزه س یدیجد

 یاتازه یدادهایاز روندها و رو یناش دیجد طیشراکشور رقم بزند. 

به سمت هندسه و  ایو رفتن دن نیو اوکرا هیهمانند جنگ روس

و ضرورت  تیاهم بیبر ضر یقدرت جهان دیجد شیاآر

 استیس -4کرده است.  شتریمراودات را ب نیبه ا یبخشسرعت

 استیآن به س یو مردم یانقالب کردیو رو زدهمیدولت س یگیهمسا

 یمبتن یزدامیتحر یاقتصاد یپلماسیگرفتن د شیو در پ یرجخا

 ینقشه راهنما ،«تحعزت، حکمت و مصل» یبر سه اصل اساس

 یهاو توسعه بده بستان یو مراودات خارج هامانیدولت در انعقاد پ

و دامنه  یاسیتنها ساحت س استیس نیبوده است. ا یاقتصاد

لکه به موازات آن به تهران را گسترش نداده ب کیپلماتیمراودات د

نظام سلطه از اقتصاد  یلیفروبسته و تحم یهااز گره ییگشاگره

دستیابی به شده است.  یهم توجه جد یپلماسیاز رهگذر د رانیا

که تنها شش ماه  5411سال  انیدر پا یدرصد 1.1اقتصادی رشد 

 یرنفتیتجارت غ شیتا افزا گذشت،یم زدهمیدولت س تیاز مسئول

دالر در  اردیلیم 51حدود  یدالر با رشد اردیلیم 41به سقف 

کشور از مرز  یهشت ماه از شروع به کار دولت و عبور تراز تجار

از فروش  یادالر و ثبت رکورد تازه اردیلیم صدکیاز  شیب

 یبانقال کردیرو یدستاوردها ازجمله یمیو پتروش یمحصوالت نفت

نگاه به  یخارج استیاز س یریگدولت در بهره «میتوانیما م»و 

 یپلماسیبر د دیتأکبا  یو مستقل جهان هیهمسا یکشورها، شرق

حوزه است. ارزش  نیاز مشکالت مردم در ا ییگشاو گره یاقتصاد

 یریکه درگ شودیروشن م شتریب یدرآمدها و دستاوردها زمان نیا

را با جنگ  یو نظام اسالم تیکمشدت دولت و مجموعه حاپر

 یلیان انقالب را هم در بسته تحلدشمن عیجبهه وس یبیترک

 پریشان( اهللفتح)نویسنده:  .میقضاوت کن آنگاهو  مینیخودمان بب

 

 

 

 

 

 

 کسب اعتبار یبرا یادورهسفر                        روز زارشگ▼

سفر محمد  نیاول نی. اکندیسفر م این کشورژوئن به  11عربستان  عهدیول ،اعالم کرد هیترک

در  یمنتقد سعود نگارروزنامه ،یچاز زمان حادثه ترور جمال خاشق هیبن سلمان به ترک

بن سلمان  ریاخ یکارشناسان هدف از سفرها یعربستان در استانبول است. برخ یکنسولگر

 یایبه عربستان را جهت اح دنیمانند سفر با کیپلماتیمراودات د شیافزا یو تالش برا

 جمهورسیرئ» :نوشت نیز درباره آن کیوزوین ییکایکه مجله آمر ی؛ موضوعدانندیموجهه او 

 یکه الزم است برا یهر کار دیو در آغوش گرفتن بن سلمان با اضیپرواز به ر یجابه کایآمر

، یهفته جار در در نظر دارد یسعود دعهیول حالنیباا. «انجام دهد رانینفت ا دیبازگشت تول

 میبا رژ یارتباطات ریدر مدت اخی که سفر کند. سه کشورنیز اردن و مصر  به هیترکعالوه بر 

 !اندکردهبرقرار  یستیونیصه

 بسآتشو  منیشکست در  یحیبعد از قبول تلو یعربستان سعود -5 تحليلي: یهاگزاره

است. البته  منیجبران شکست خود در  یبرا یتالفائ لیموقت با انصاراهلل، به دنبال تشک

تان در منطقه عربس یهااستیسکشورها همچون مصر و اردن همواره در دنبال کردن  یبرخ

خالف عربستان  ییهایریگجهتمشاهده شده که  دموار یدر برخ هیاما ترک ؛اندبوده رودنباله

 عتبار مجددکسب ا یسفر برا درواقعسلمان سفر بن نیداشته است. ا

 .رودیمبه شمار  منیبعد از شکست در جنگ  ژهیوبه یامنطقه یکشورها انیدر م عربستان

 یکشورها انیدر م ژهیوبهمنطقه و  یاسیس یندهایدر فرآ یهمواره هر اقدام و عمل -1

 نیا یبرا رانیبا گزاره ا یستیونیصه میو رژ کایاست که آمر یبرگرفته از تهدیدات واه ،یعرب

 ییهمگرا یدر راستا دیسلمان را بامعتقدند که سفر بن یاری. بساندکرده جادیورها اکش

وجود دارد و  زیگزاره نقض ن کیکرد. البته  فیتعر رانین کشورها در مقابله با ایا انیم شتریب

دو روابط  یکیو عربستان شکل گرفته و منجر به نزد رانیا نیب راًیاخاست که  یآن مذاکرات

سوق دادن عربستان به  یبرا یادیز یهاتالش ریچند وقت اخ یط -7 ست.کشور شده ا

را  پیش روی بن سلمان یادورهسفر  یاریصورت گرفته است. بس یستیونیصه میسمت رژ

چند  یطکشورها  نیا رایز ؛دانندیم رژیم صهیونیستیحرکت عربستان به سمت  همقدم

ذکر  یکشورها انیدر م -4. اندداشته هاستیونیصهرا با  هایهمکار نیشتریب ریوقت اخ

قتل  دراست: الف(  برخوردار یشتریب تیاز دو منظر از اهم هیسلمان به ترکشده سفر بن

قرار گرفت و حرکت  هیابتدا موضع مخالف و سپس در موضع کتمان قض هیترک ،یچقاشق

 1117تخابات ان یبرا یمال یهاتیحماکرد. ب( اردوغان به دنبال  هیتوج کامالًعربستان را 

 از اردوغان داشته باشد. تواندیمرا  تیحما نیشتریعربستان ب انیم نیاست و در ا هیترک

کسب  یبرا ییبه دنبال بسترها من،یگفت عربستان بعد از شکست در جنگ  دیبا درمجموع

 گرانیباز یخود تعامل با برخ دیجد یکردهایدر رو انیم نیگذشته خود است و در ا گاهیجا

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( را در دستور کار قرار داده است. هیهمچون ترک یامنطقه

 سپاه نيروی قدسبا  ييونزوئال یمايهواپارتباط  ماجرای             خبر ویژه   ▼

واپیمای ونزوئالیی در آرژانتین و پخش نشست اضطراری یک ه یارسانهانتشار در پی 

اعالم  نیآرژانت جمهورسیرئشایعه مبنی بر مربوط بودن این هواپیما به نیروی قدس سپاه، 

 یارتباط ن،یدر آرژانت ییو ونزوئال یرانیا نانیبا سرنش یبار یمایهواپ نیفرود آمدن ا»: کرد

وجود  مایهواپ نیدر رابطه با ا یرعادیمسئله غ چیهنداشته است.  رانیقدس سپاه ا یرویبا ن

 .«است دهونزوئال بو هیعل کایآمر یهامیتحر لیبه دل یریگنداشته و تنها مشکل آن سوخت
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 اخبار ▼

 ستندهدردآور  یاندازپوست ازمنديطلبان ناصالح عبدی:

 در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم به نقد وضعیت موجود طلباصالحفعال سیاسی « یعبد عباس»

این جریان مابین اقدام سیاسی و اقدام  یگذارفاصلهجریان مطبوع خویش پرداخت و از لزوم 

کالً سکوت کند و کنار بکشد  تواندیم خاتمیکه م معتقد»: براندازانه سخن گفت. عبدی گفته است

با  بانطلکه اصالح معناستیانجام بدهند. اصالً ب خواهندیکه م یهر کارطلبان و بگذارد اصالح

ها اشتباه طلبقطعاً اصالح 17سال دانشگاه تهران در  کوی برنامه دربراندازان مرز نداشته باشند. 

و  کردندیخودشان جمع م یها بود که آن ماجرا را با قدرت مردمطلباصالح فهیوظ چراکهکردند. 

برخورد در  کردند؛یکه ماجرا را ادامه دادند، برخورد م ی. با تمام آن کسانکردندیهم م یدگیبعد رس

 ای هانای اما؛ یکیزیخودشان و نه برخورد ف یو مردم یاسیو از نوع قدرت و اعتبار س جودچارچوب مو

 .«شد و آن به نفع جامعه نبود تیتداوم آن وضع اشجهینخواستند، نت اینتوانستند برخورد کنند 

 خاطره درباره محل سکونت رهبر انقالب کي يبازخوان

را  یرهبر انقالب چند سال اول رهبر: »است گفته ای در شبکه افقبرنامهمهمان  ریاخ روزهای در

 ادمیگفته موضوع  نیدر واکنش به ا مایاسبق صداوس سیرئ یهاشم .«کردندیم یدر کانکس زندگ

مراسم ر خاطراتش از دخوشوقت  اهللتیفرزند آکرده باشند.  یدر کانکس زندگ یرهبر ستین

که در منزل  رهیبران همشدر مراسم بله»: دیگویانقالب م معظم ازدواج خواهرش و فرزند رهبر

و چند نفر  یحجاز ین دو طرف هم حضور داشتند. آقابرگزار شد، حضور داشتم. بستگا یرهبر

 نیساده برگزار شد! منزل رهبر انقالب در هم ساختهشیخانه پ کیمراسم در  نای هم بودند. گرید

با  آنجابود که در  یخال یفضا کی جان،یآذربا ابانیدر خ یجمهور استیکانکس بود! غرب منطقه ر

 سازه بود. نیبودند. محل کار رهبر انقالب هم در همدرست کرده  یاطبقه کیکانکس ساختمان 

 کی. میکه جا خورد دیدهنده به گوشمان رستکان یصدا کیناگهان  م؛بودی نشسته کانکس داخل

 یسادگ نیسازه، در ع نیخود گفتم، ا شیکانکس افتاده بود. پ یسقف فلز یکاج رو وهیم

عبداهلل «. !فتدیشان بو خانواده یرهبر یبرا یناخواسته، اتفاق یهست. نکند خدا منی، نااازحدشیب

 د کرده است.این موضوع را تأییش ردر صفحه توییتنیز  دیرمسئول روزنامه همشهریمگنجی، 

 واردات خودرو هستند! یايخانواده ماف 18 ميرسليم:

واردات خودروی خودرو به عنوان یکی از مخالفین جدی که در ماجرای « میرسلیم یمصطف»

رس وی تمختلفی همچون  یهابرچسباین مخالفت نیز  واسطهبهو  شودیمخارجی از او نام برده 

 51»: گفته است یتازگبه، هاستزبانبر سر  خودروبا واردات  اشیفرداز به خطر افتادن منافع 

یک واردات سالمی نیست، قدرتمند هست و پول هم  کالًواردات ما  واردات هستند. یایخانواده ماف

شکنی. چرا ما شما وقتی به کسی احسان کردی، نمکش را خوردی، نمکدانش را نمی. دکنخرج می

وقتی شما هدیه  یه نگیرند؟آمدیم در مجلس و گفتیم باید شفافیت باید باشد؟ نمایندگان هد

نخواهد کرد برود برای  جرئتدیگر کسی  وقتآنها که مشخص شد، شوی. اینگرفتی، مدیون می

 اآلن» ود نیز گفته است:خدر دفاع از میرسلیم «. دحاال راهی را باز کند، هدیه بده مثالًکه این

ارتباطی با  گونهچیهنه رسمی و نه غیررسمی، نه حقوقی و نه مالی و نه سهامی،  گونهچیه

 «.پیگیری خواهم کرد از نظر حقوقیشاءاهلل و اناست  خیانت واقعاً ها ندارم. این خودرورانیا

 الي ايراناز خوف حمله احتم اشغالي یهانيسرزمدر  صدا در آمدن آژيرهاه ب

گسترده در  یو انفجارها هایسوزو آتش یاشغال یهانیدر سرزم ریچند هفته اخ متوالی اتفاقات

وهم مواجه کرده است که احتمال ت نیرا با ا یاشغال یهانیمقامات و ساکنان سرزم ن،یسرزم نیا

 یخطر در برخ ریپس از به صدا در آمدن آژ یساعاتدیشب  .وجود دارد رانیا یاز سو یحمالت

 یخطر در شهرها ریآژر ادامه د ،یاشغال یهانی( در سرزمی)قدس اشغال میمناطق شهر اورشل

 ساکنان ادامه داشت! قهیدق 11حدود  یخطر در قدس اشغال رآژیو هولون به صدا در آمد.  التیا

 مسئله نای .رار کردندفها به پناهگاه یبا توهم حمله موشک میهمچون اورشل زیو هولون ن التای

هستند که  دیترد نیدچار ا هاآنمواجه کرده است.  یو ساکنان را با سردرگم هیونیستیصمقامات 

 ها بروند.به پناهگاه دیبا یتیاست و در چه وضع یخطر واقع ریکدام آژ

 اخبار کوتاه

 /آژانس از ايران بوده است! یهايبازرسدرصد از  57سالمي:  ◄

 هایسازمان» :کشورمان گفت یاتم یسازمان انرژ سیرئ

 رانیبداند ا ایدن .از قدرت خود سوءاستفاده کنند دینبا یالمللنیب

درصد  11از  شیاما ب ؛را دارد ایدن یاهسته تیز ظرفسه درصد ا

 ییکرد کشورها یبررس دبای انجام شده است. رانیاز ا هایاز بازرس

 زانیچه م کنندیم یاندازراه رانیا هیو جنجال عل اهویکه ه

معاهده  نیهم .ردیپذیآنان صورت م یااز مراکز هسته دیبازد

 ومیپلوتون یدر آن فرآور ،شده امضا ایفرانسه و استرال نیکه ب ریاخ

 ریسوخت بوده و همان مس یبازفرآور نهیو در زم ردیگیصورت م

 «.ستند؟یکشورها حساس ن نینسبت به ا ایاست؛ آ ینظام

سالروز درگذشت دیروز  !/زيستاستکبارو  گراروشنفکر ملي ◄

از مبارزین انقالبی و از روشنفکران دکتر علی شریعتی 

و استکبارستیز بود. هرچند درباره اندیشه این استاد  شناسغرب

 توانینموجود دارد؛ اما این را نظرات موافق و مخالف دانشگاه 

ملی و مخالف وابستگی کشور به  یاچهرهانکار کرد که شریعتی 

دوره پهلوی دوم  در»غرب بود. او درباره آمریکا معتقد بود که، 

«. حکومت ایران زیر سلطه فرهنگی و سیاسی آمریکا بود

مریکا! این بالهت آمریکا! آ»شریعتی درباره آمریکا گفته است: 

عظیم و توحش متمدن و بدویت مدرن و خشونت با اتیکت و 

غارت قانونمند و خوشبختی زشت و آزادی لَش و دموکراسی 

اردیزه شده و استاندریزیاحمق و اندیویدوآلیسم ]فردگرایی[ قالب

 «.برغخره همان جاهلیت و باأل

 قاچاقچي با انتشار يک فيلم عروسي/ 57ماجرای لو رفتن  ◄

 یجنوب کشور با گردش مال مواد مخدرباند قاچاق  نیتربزرگ

. قاچاقچی دستگیر شدند 17و  منهدم شد یتومان اردیلیهزار م

 4که سرکردگان آن  مواد مخدرقاچاق  یالمللنیباند ب یاعضا

مواد تن انواع  هزار 1از  شیب سال 1بودند و در کمتر از  برادر

از هزار  شیب شانیهااند و گردش حسابقاچاق کرده مخدر

شدند و  ریدستگ یضربت اتیدر چند عمل ،بود مانتو اردیلیم

فرستاده شد. به دادگاه  فرخواستیشان با صدور کپرونده

 لمیدنبال انتشار چند فقبل به یپرونده از چند نیبه ا یدگیرس

 یکوتاه افراد لمیف نیادر آغاز شد.  یجشن عروس کیکوتاه از 

 دادند.یبه داماد م یاردیلیم یهاشاباش

 عضو« محسنی حسن» /!هيبه ترکايران صادرات آب  ◄

صادرات »از  نایسیدانشگاه بوعل یشناسنیگروه زم یعلمئتیه

ابراز تأسف کرد و گفت:  «هیوانه به ترکهند نریکانت 111روزانه 

و  میکنیمآب صادر  هیچون ترک پرآبی کشور به ما متأسفانه»

 «.!میموضوع هم خوشحال نیاز ا

 یآمارها بر اساس /!شمداد و مدادترا يهزار تن 0واردات  ◄

تُن انواع  1۱54 درمجموعسال گذشته  یط ،رانیگمرک ا

مدادتراش وارد کشور  چوب مداد )اسلت( و ،یمداد، مداد رنگ

دالر  ونیلیم 1.51اقالم منجر به خروج  نیشده است. واردات ا

 ارز از کشور شده است.


