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  ت سفیر ملکهقوقاحت یا حماحرف روز       ▼

شود یدر تهران که گفته م سیانگل ریسف ف،یشرکل مونیسا

به استان فارس سفر کرده در  يگسترش روابط تجار يبرا

 :فتگ بیعج یاستان در اظهارات یجلسه با اعضاء اتاق بازرگان

 گذارمیاحترام م سینسبت به انگل رانیمردم ا یبه نظر منف«

 نرایا هحس را نسبت ب نیهم هم سیکه مردم انگل دیداناما ب

 ریسف ياز سو يریگموضع نیرسد که چنیبه نظر م» دارند!

  نمود. ریوقاحت او تفس ایحماقت  دیرا با ریاستعمار پ

 از زبان ر،یوقاحت سف ایحماقت  نیپاسخ به ا نیبهتر دیشا

ها قبل باشد که سال سیخارجه اسبق انگل ریجک استراو وز

 یعنمبه  نینبوده، اما ا ایتانیهرگز مستعمره بر رانیا« :گفت

به ثروت و قدرت،  دنیرس يکشور برا نیکه ما از ا ستین

 گرهلیروباه ح« ازدارند تا  یخوب لی. آنها دالمیانکرده یکشبهره

د. در باشن نیخشمگ ـاندکه به ما داده یلقب ـ»و استعمارگر

ا به ر رانیا ب،یبا رشوه و فر ، ما20قرن  لیو اوا 19طول قرن 

 جهینت نهایو هر وقت هم که ا میواداشت مانيهاانجام خواسته

 یهان. ما در جنگ اول جمیکرد ادهیپ رویکشور ن نینداد، در ا

 کی يریگکار به شکل نیو با ا میتجاوز کرد رکشو نیبه ا

شاه را کنار  1941. ما در سال میبار کمک کردفاجعه یقحط

ا م .میشنوتر او را سر کار آوردو حرف ترفیپسر ضع و میگذاشت

. در میکمک کرد 1970و اواخر دهه  مهیشاه در ن تیبه تقو

گرفت بدون هرگونه  میکه صدام تصم ی، زمان1980دهه 

فرانسه،  کا،یآمر ـحمله کند، تمام غرب رانیبه ا یهیتوج

 الؤس نیا الح »کردند. تیعراق حما از ـیهانگلستان و روس

 اتیناجاز اقدامات و  کیکدام  سیکه ما در انگل دآییم دیپد

  ».میاهرا انجام داد

ق را ور خیشود که تاریم هیتوص سیانگل ریملکه پ ر یبه سف

ها در عرض چند یسیانگل ،تساریبزنند چرا که در فاجعه آمر

ل باغ قتل عام کرده و به عام کیرا در  يهزار هند 6ساعت 

ات ا به کرهیتنمونه جنا نیاز ا خار دادند.مدال افت تیجنا نیا

 تنترنیساده در ا يجووجست کیاتفاق افتاده و با  خیدر تار

 شان دریجنگ اتیاز آنها را نام برد؛ از جنا ياریتوان بسیم

  .قایآفر درشان و قتل عام یعراق و افغانستان تا درندگ

ز ا یهاعذرخو يبه جا ریاستعمار  پ ریسف ،نکهیتأسف بار ا نکته

ا ر خیتار حانهیو وق ستدیایگستاخانه م نیچن نیشان ااقدامات

ان کند تا نشان دهد ژست دموکرات منشانه آنها همیم فیتحر

پنهان شده  نیدستکش مخلم ریاست که ز ینیپنجه پوالد

  ی)عیرب عقوبی( است.

  

  

  

  

  

  

 
 

  ايچهره غریب فناوري هسته      گزارش روز                 ▼

 ریعبت ی ایراناسالم يجمهور هیعل یستیونیصه میو رژ کایآمر یعنصر جنگ روان نیترممه

است  یدر حال نیااست.  ياهسته يفناور زیآمصلحفناوري  اي به جايکالهک هسته نادرست

 موضوع نیااز  امایست. ن يابلند اعالم کرده که به دنبال سالح هسته يبارها با صدا ایرانکه 

 و ممکن ستندین ايهسته زیآمصلح ياهیتفعال انیدر جر زیردم کشورمان نکه م نیبدتر ا

رار قد هجمه را مور يفناوراین آنها از  زیمآیتحما دگاهید یاست که دشمنان با جنگ شناخت

  دهد.

 ان باکه با توجه به هفته دولت و همزم میگزارش در صدد هست نیا در ي:خبر يهاگزاره

 يرژاز ان زیآمصلح يبرداربهره يدولت برا يهااز تالش ياپاره ياداغ شدن مذاکرات هسته

 ییاد غذامو یپرتوده يپرتابل برا يو ساخت سامانه گاما یطراحـ 1. میکن انیرا ب ياهسته

 درصد 30و  دهدیم شین را افزاآ یرا کاهش و انبارمان يمحصوالت کشاورز يریپذکه آفت

بوشهر با  کیشماره  روگاهینـ 2 کند.یاست را مهار محوزه مواجه  نیکه کشور در ا یعاتیضا

ذشته گ. در هفت سال کندیم دیمگاوات برق تول 1050مگاوات به طور ثابت  1000 دیتول

 85عادل مشده که ارزش آن  قیو تزر دیساعت برق به شبکه، تول لوواتیک اردیلیم 52حدود 

ار مگاوات برق هز 10 دیتول يبرا یاتم يسازمان انرژ يگذارهدفـ 3 بشکه نفت است. ونیلیم

مثل بوشهر  گرید یاتم روگاهیساخت ده ن يبرا یعنیدر سطح کشور است  ياهسته

درمان  يبرا رودا وینوع راد 50از  شیب دیبا تول رانیدر حال حاضر اـ 4 شده است. يزیربرنامه

تلف مخ يشورهامحصوالت خود را به ک دارد و اریرتبه اول منطقه را در اخت انواع سرطان

 تانمارسیب نیدر کشور که پنجم یدرمان ونی مارستانیب نیاول گریسال د تا دو .کندیصادر م

 ياهسته يفناور قیدرمان سرطان از طر يبرا دشویجهان محسوب م شرفتهیمجهز و پ

برجام  ياز امضا سه سال کهیدر حال 1397سال ـ 5 شود.یم ياندازکاربرد دارد در کشور راه

 180که  رانیا ویواکتیراد يداروها کنندهنیتأم نیتربزرگ زوتوپیذشت، شرکت پارس اگیم

  د.  ش میو صدا تحر سریآن وابسته بودند، ب يکشور به داروها ياهسته یمرکز پزشک

عدود زمره م ظالمانه در يهامیاکنون توانستند با وجود تحر یرانیا محققان ی؛انیپا نکته

 یینماداروها رو ویراد نیدتریو از جد رندیداروها قرار گ ویدکننده رادیتول يکشورها

 یرسانالعاست و با اط زیآمکشورمان بر مدار توسعه صلح يارشد و توسعه هسته ریمسکنند.

فکار اآنها در  يو اثرگذار تیموفق زانیم ،زیآمصلح يهانهیدر زم ياهسته يهاشرفتیپ

  (فرهاد مهدوي) د.ابییکاهش م یعموم

  یفارس يهائیتو تو ییکایآمر يوزهاییکفر ویژه            خب▼

 کیاستانفورد از  ینترنتینوشت محققان مرکز رصد ا دیجد یادداشتیدر  مزیتاوركیوین

 يهاشبکه نیخبر دادند که توسط ا بوكسیاپ و فواتس نستاگرام،یا تر،ئینفوذ در تو نیکمپ

عنوان شهروندان با جازدن خودشان به نیکمپ نیا يهاحذف شده است. حساب یاجتماع

. کردندیکشور خودشان منتشر م هیو عل کایاز آمر تیدر حما یالبمط ران،یمثل ا ییکشورها

 2022تا  2020سال  نیب بوكسیصفحه ف 7و  نستاگرامیحساب ا 6 تر،ئیحساب تو 21

 یهوش مصنوعها با حساب یبرخ لیپروفا ریرا هدف قرار داده است. تصاو یرانیمخاطبان ا

 يهاامیپ نیب یرانیا يو عکس غذاها یرانیداشتند با قراردادن شعر ا یشده بود و سع جادیا

دهد که دشمن با  یخبر نشان م نیکنند. ا یمعرف یعنوان افراد واقع خود را به ،یاسیس

  .مردم است يدسازیبه دنبال ناام نیدروغ ای یمنف يو پمپاژ خبرها وزهاییکاستفاده از ف



 

 

    

   اخبار ▼

  يدالر 100و نفت  کایآمر يطاقچه باال

 يبرا رانیا يهانتوانست خواسته کایخودش نوشت آمر یدر صفحه شخص یمانیا محمد

نفت دوباره به  یجهان متیق ن،یبنابرا رد؛یها را بپذمیشده برجام و لغو تحر نیتضم يایاح

طاقت  ن،یاز ا شیه؛ اروپا بو زمستان سرد آغاز نشد زییدالر برگشت. هنوز پا 100 يباال

در اثر برداشت گسترده ظرف شش ماه  کایآمر کیرا ندارد؛ و ذخائر استراتژ يبحران انرژ

مطالبات  رشیاست. غرب هر قدر پذ دهیحد در چهار دهه گذشته رس نیرتنییگذشته، به پا

 ینظم جهان که با آن، بتشیخواهد رفت و ه شتریب شیآبرو ندازد،یب ریخأرا به ت رانیمشروع ا

و غرب که موجب  کایشکسته خواهد شد. بحران بزرگ آمر شتریکرد، بیظالمانه را معتبر م

و انتقال محور قدرت از غرب به شرق را سرعت  ینظم جهان یشده به دست خود، فروپاش

  است: زوال راهبرد! يراهبرد يریگمیدر فهم و تصم یبدهند، ناتوان

  از دولت یینماهایدر س ینجوم يهاگاف

بوده و عمدتا هم  زدهمیانتقاد از دولت س شتازیپ ریسال اخ کیکه در  لنایطلب ااصالح تیسا

شده که مصرف گوشت قرمز  یمدع یتمرکز دارد، روز گذشته در مطلب یشتیبر موضوعات مع

است که طبق قواعد آمار و  یدر حال نیاست. ا افتهیدرصد کاهش  100 ریسال اخ کیدر 

 لنایا تیسا ایصفر شدن آن است. اما گو يبه معنا ریمتغ کی يصددر 100هش کا ات،یاضیر

نبوده و با طرح  قتیحق نیخود، متوجه ا یینماهایرسالت س شبردیپ يدر هفته دولت برا

جذاب  يتریخواسته ت ر،یسال اخ کیمصرف گوشت قرمز در  يدرصد 100کاهش  يادعا

 ردیمعاند قرار بگ انیخصوصا  جر هارسانه ریساهجمه به دولت منتشر کند تا مورد توجه  يبرا

مخاطب  يآنها برا یینماهایس تینوع محاسبات و مطالب، ماه نیاما توجه نداشته که با ا

  شود.یم انینما

  زدهمیبرق در سال اول دولت س دیتول شیافزا یرکوردشکن

در سال  روگاهیهزار مگاوات ن 6با ساخت  زدهمسی دولت برق، صنعت زدن درجا سال 8 از پس

در سال  نیاز ا شیبرق در کشور که پ دیتول تیظرف شیافزا یخیخود رکورد تار تیاول فعال

 آمارنامه در موجود آمار استناد به داد. شیمگاوات افزا 1065بود را،  دهیبه ثبت رس 1389

 کیکشور در طول  يهاروگاهینصب شده ن یاسم تیظرف نیشتریرکورد ب ران،ای برق صنعت

 مگاوات به شبکه برق اختصاص داشت. 4935با اضافه شدن  1389به سال  ن،یاز ا شیتا پسال 

و  ازدهمیبا کل عملکرد دولت  زدهمیدولت س ییسال ابتدا کی یط روگاهیآمار ساخت ن سهمقای

درصد کل دولت  80معادل  زدهمیسال دولت س کیآن است که تنها در  انگریدوازدهم ب

  است. افتهی شیبرق افزا دیتول تیظرف ازدهمیلت درصد کل دو 70دوازدهم و 

  کایآمر يوزارت خارجه به ادعا يواکنش سخنگو

 کایخود نوشت: آمر تریئوزارت امور خارجه در تو يسخنگو یگزارش مشرق، ناصر کنعان به

را  هیسور یستیضدترور يروهایو ن یمردم يهاکشور به گروه نیارتش متجاوز ا ریحمالت اخ

 خوانده است!» متحده االتیا يروهاین هیمداوم عل داتیبه حمالت و تهد میمستق یپاسخ«

اشغالگر در  يکای: اصل حضور آمرقتیوزارت امور خارجه در ادامه نوشته است: حق يسخنگو

 و محکوم است. یرقانونیغ هیسور یارض تیو تجاوزات آن به مدافعان استقالل و تمام هیسور

حمالت تجاوزکارانه کشورش را به  ياداد امروز در نامهبام کایآمر يجمهورسیرئ دنیجو با

موقت مجلس سنا رسانده و  سیو رئ کایآمر ندگانیمجلس نما سیبه اطالع رئ هیشرق سور

  حمالت به دستور او انجام شده است. نیگفته است که ا

  !دیکن یخداحافظ درتوناز ما

صفحات مقاومت با انتشار  شیکار دانیبر سر م لیلبنان و اسرائ نیتنش ب شیپس از افزا

تان نوشتند از مادران یستیونیحسن نصراهللا خطاب به سربازان صهدیس یقبل اناتیاز ب یعکس

 ریاز ز هانازهکه دشمن در خالل جنگ گرفتار خارج کردن ج میدار مانیما ا دیکن یخداحافظ

  اند.هاست که تا به امروز خودش و مردمش تجربه نکرد يزیچ نیآوار خواهد بود و ا

  

  اخبار کوتاه ▼

اعالم کرد  24فرانس /برق در اروپا متیق یرکوردشکن ◄

در  روشیهر مگاوات ساعت برق در قرارداد سال پ متیق

 یعنی د؛یرس وروی 1100و در فرانسه به  وروی 995آلمان به 

برق  پنجمکینسبت به پارسال.  يبرابر 10از  شیب شیافزا

و کاهش عرضه  شودیم دیلتو يگاز يهاروگاهیاروپا توسط ن

 سیشده است. در انگل هایگران نیباعث ا هیروس يگاز از سو

 متیاعالم کرد که سقف ق يانرژ کنندهمیهم سازمان تنظ

   دو برابر خواهد کرد. بایمهر) تقر 9برق و گاز را از اول اکتبر (

 نکهیبا ا / دیترک »من و تو«بغض کارشناس  یوقت ◄

با سگ  یرا به زندگ رانیمعاند، مردم اضدانقالب و  يهارسانه

انقالب من و  کنند که کارشناس شبکه ضدیم قیو گربه تشو

در  ییپوچ و تنها یکرد که از زندگیکه اعالم م یتو در حال

بغضش  دهیرس یغرب به ستوه آمده و به بن بست و پوچ

مد نظر  یسبک زندگ تیو نها تید تا نشان بدهد ماهیترک

  .ستیآنها چ

 یاوج /ینامه نفتدالر قرارداد و تفاهم اردیلیم 100 ◄

 100از  شیب زدهمینفت گفت در سال اول دولت س ریوز

. میامضا کرد يو گاز ینامه و قرارداد نفتدالر تفاهم اردیلیم

و  دیبه تول هامیآماده است بالفاصله بعد از رفع تحر رانیا

 ریسطح ذخا زدهم،یبازگردد. دولت س میاز تحر شیصادرات پ

داد و زمستان و تابستان را بدون  شیدرصد افزا 30را  يانرژ

  .میگاز و برق پشت سر گذاشت یقطع

 یاسیابوالفتح استاد علوم س یرعلیام ذلت تا عزت/ از ◄

 نیدر چن شیسال پ 81« :نوشت یتئیدانشگاه در تو

بود که در برابر تجاوز  فیضع يبه قدر رانیا ،ییروزها

شد. حاال بعد  میها بالفاصله تسلیسیها و انگلمشترك روس

مواجه با غرب،  يبرا هیروس ندیگویها مییکایسال، آمر 81

 یرانیا يو پهپادها یمیضد تحر یها، شبکه بانکفتکشبه ن

 »چشم دوخته است.

اولمرت،  بر سر برجام/ هاستیونیصه يدعوا ◄

ما را به سطح  اهوی: نتانیستیونیصه میاسبق رژ ریوزنخست

رسانده است. او بود که با  کایبا آمر يرضروریغمواجهه 

از برجام شد. خروج  کایبر ترامپ باعث خروج آمر ياثرگذار

  شد. رانیا ياهسته شرفتیاز برجام باعث سرعت پ کایآمر

 ،یجان کرب /رانیتوافق با ا ریگیپ دیسف کاخ ◄

ارسال  یدر پ دیکاخ سف یمل تیامن يکننده شوراهماهنگ

درباره  رانیا يهانظرات و درخواستبه  کایپاسخ آمر

ا همیاروپا در خصوص مذاکرات رفع تحر هیاتحاد شنهاداتیپ

  .میدر ارتباط هست هیاتحاد نیگفت که با ا

 100عصر جمعه  /یرفع تشنگ يبا هم برا همه ◄

کمک به حل معضل آب  يدستگاه تانکر کوچک و بزرگ برا

ران از حرم ته ياستاندار یهمدان توسط قرارگاه امدادرسان

  .استان شد نی(ره) عازم اینیامام خم

 ترزیرو ا/همیفروش نفت و کاهش فشار تحر شیافزا ◄

داده و با نقض کردن  شیرا افزا صادرات نفت رانیا :نوشته

کم  يامذاکرات هسته يفشار را از خود برا کایآمر يهامیتحر

  کرده است.


