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  متفاوت میبا ترس يسفر    حرف روز        ▼

 نیتن ابا توجه متن و فرام جمهورسیسخنان رئ يمحتوا لیتحل

ه بسفرشان  ياز دستاوردها ییهاما را با بخش تواندیسفر م

جهان که  ينشست سران کشورها نیترو حضور در مهم کایآمر

 يریگهمه لیسازمان ملل به دل يمجاز یزبانیپس از دوسال م

 یسیرئ اهللاتیآ -1شد آشنا کند. برگزار  يکرونا، به صورت حضور

چهره با مقامات بهو مالقات چهره یشیاندبا توجه به فرصت هم

مواضع  -این از رهبران دنتبا حدود هشت  -کشورها گرید

ا ب وکرد  انیو شجاعانه ب حیرا به طور صر رانیا یاسالم يجمهور

 یخارجاستیو س یمواضع اصول قیقد نییبه تب یاستدالل یمنطق

ر د رانیا یبر سه شرط اساس گریو بار د پرداختمتوازن تهران 

تضمین اعتمادآفرین «، »هاي ظالمانهرفع تحریم« یعنیمذاکرات، 

حل و فصل مسائل پادمانی به صورت قطعی «و » بخشو اطمینان

  کرد. دیکأت »داریو پا

اروپا به  يوراشرئیس  شلیبا شارل م داریدر د یرئیس يآقا -2 

 کایاز آمر تیدر تبع هیاتحاد نیا یخارج استینقد منطق س

 یمستقالنه در مسائل جهان يریگپرداخت و آنها را به موضع

 رهبران با داریکه در د یامیو پ يگذارهدف نیترفراخواند. مهم

ر جمهو سیتوجه رئ نوناروپا در کا يشورا سیاز جمله رئ یخارج

 یالمللنینظم عادالنه ب«قرار داشت، پرداختن به  یرانیا تئیو ه

 یاتکه اقدام یامیبود؛ پ »ياقتصاد ییگراچندجانبه قیاز طر

 يشانگها رینظ يامنطقه يهمکار يهاهمچون حضور در سازمان

  .شودیآن محسوب م ینینمود ع

 ورك،یویر رهبران جهان در اجالس ساالنه ناساسا حضو -3 

و  دیآیبشمار م کیپلماتیتوسعه روابط د يبرا رینظکم یفرصت

 يادارهیمتعدد و د يهابا توجه به مصاحبه یسیدکتر رئ يآقا

ه برا  وركیویکه داشت، توانست سفر ن یفراوان یررسمیو غ یرسم

کشور  یعموم یپلماسیاهداف د شبردیپ يفرصت مهم برا کی

 نیببو ت یمنافع مل يریگیپ ينهاد برا نیا لیو از پتانس لیتبد

بهره  زدهمیدولت س یخارج استیو س یگفتمان انقالب اسالم

 -یغرب ياشبکه رسانه يعمد یتوجهیبه ب لیو به رغم تما ردیگ

؛ همچون يدر موارد یخوب ياسفر بازتاب رسانه نیا یونستیصه

 حیبه آنها در نقد صر دنیبخش جسارتو  انیجلب نظر جهان

د نق ،ییو اروپا ییکایآمر يبشردو و چندگانه حقوق ياستاندردها

 ياو اجر یالمللنیب يهامانیبه تعهدات و پ يعدم وفادار حیو تقب

 يهاقدرت در غرب، دفاع از حقوق ملت انیمدع يآنها از سو

 یقدرتمندان عالم و مشروع و منطق يو تعدتحت ستم 

 کردن عکس سردارمظلوم با بلند يهادادن مقاومت ملتننشا

 ير راه اعتالدکه  یخود به عنوان نماد کس یها در سخنراندل

جان  منطقه دهیستمد يهااز ملت تیو دفاع و حما تیمقام انسان

 ییکایآمر یدولت سمیرا به ترور انیخودش را فدا کرد، توجه جهان

 بشر آنها به حقوق مزورانهدوگانه و  يکردهایو رو یستیونیو صه

 )شانیفتح اهللا پر(                                           را افشا کرد. 

 

 

 

 

 

  

 یعراق در تجارت خارج گاهیجا       گزارش روز             ▼

  هاست.میتحر يسازیدولت در خنث يکارهااز راه یکی ياقتصاد یپلماسید شیافزا

 رانیاصادرات  1401ر سال د نکهیبر ا یها منتشر شد مبندر رسانه يخبر روزیخبر: د گزاره

  رسد. یدالر م اردیلیم 10به عراق به 

خود  زانیم نیدر باالتر 1400تا سال  1395از سال  رانیصادرات ا -1: یلیتحل يهاگزاره

الر و در د اردیلیم 7,4به  1399است و در سال  دهیدالر رس اردیلیم 9به  1398سال  یعنی

له جهش در که تاکنون سه مرح ستیموضوع در حال نیا -2دالر.  اردیلیم 8,9به  1400سال 

به  1380ر سال دالر د ونیلیم 145از  رانیاتفاق افتاد است و صادرات ا عراقبه  رانیصادرات ا

 1391است که جهش سوم آن مربوط به سال  دهیرس 1391دالر در سال  اردیلیم 6حدود 

دولت  يراب تیموفق کیدالر  اردیلیم 10به عراق تا  رانیرشد صادرات ا نی. بنابراباشدیم

 ازمندیال نح نیکشور ثروتمند و در ع کیعراق  نکهیا أملنکته قابل ت -3. باشدیم زدهمیس

 اردیلیم 11شته درآمد عراق از محل فروش نفت در ماه گذ -4است.  يگذارهیتوسعه و سرما

 یدر حال دالر برسد اردیلیم 120به حدود  يدر سال جار شودیم ینیبشیدالر بوده است و پ

 ازمندیق نکشور عرا گریاست. از طرف د دالر اردیلیم 40 ریمعموال ز رانیا یکه درآمد نفت

هاست. خترسایدر ز يگذارهیسرما نیو همچن یصنعتو  یاساس ياز کاالها ياریبس نیتأم

جام، بر يایاست که بدون توجه به اح رانیا يبرا یدر عراق فرصت مناسب ژهیو تیموقع نیا

 تیفیتقاء کغافل شد، ار ناز آ دیکه نبا يگرینکته د -5کند.  نیخود را تأم يارز يازهاین

درات ه صاکاست  افتهی شیبه عراق افزا رانیصادرات ا یبه عراق است. در حال رانیصادرات ا

ادرات که ص دهدیموضوع نشان م نیبرق و گاز در دو ماه گذشته با کاهش مواجه بوده است. ا

غال و اشت شیزاف یعنی ،بخش نیاست و صادرات در ا شیبه عراق در حال افزا یرانیا يکاالها

با  رده استش کتال رانیا یسالما ي. البته جمهوررانیدر ا يفعاالن اقتصاد يبرا داریدرآمد پا

به  نیا تیظرف نیتجارت دو طرفه باشد که ا نیاز عراق، ا یاساس يواردات کاالها شیافزا

 يزکشاور يبر رو توانیاست که م يزیخحاصل نیشدت مستعد رشد است. مثال عراق سرزم

طرف  کیاز  ،ینیانجام داد و با انجام کشت فراسرزم یمطمئن يگذارهیکشور سرما نیدر ا

تجارت  ا گسترشبو هم  کردرا مرتفع  یروغن يهامانند دانه یاساس يبه کاالها رانیا يازهاین

  رد.کرا فراهم  داریتجارت پا نهیکشور، زم نیتوازن در تجارت با ا جادیدر عراق و ا

ه بها و کمک میتحر يسازیدر خنث یتواند کمک مهمیم ياقتصاد یپلماسید نکهیمهم ا نکته

 يدجاه موضوع نگ نیمردم باشد لذا در دولت تالش شده است که به ا شتیو مع یاقتصاد مل

  علی کارگر)(                                                                                   .ردیصورت گ

 با نام مهسا يسازکشته                            خبر ویژه             ▼

 يشدن دختردشمن با کشته يسازدر شهر فوالدشهر اصفهان پروژه کشته شنبهپنج متاسفانه

گ ب تفندر خارج از مناطق اغتشاش توسط عوامل مزدور به ضر ییساله بنام مهسا موگو 18

وشن ر يقتل به نظام برا نیدادن امعاند در صدد نسبت يهازن صورت گرفته و شبکهساچمه

که  یاسم آن هستند. با توجه به تشابه يبر رو يسوارنگهداشتن شعله آتش اعتراضات و موج

 کیتحر يعوامل ضد انقالب برا رسد،یوجود داشته به نظر م ینیهسا امدختر و م نیا نیب

 يرارا ب دختر را از قبل نشان کرده و او نیمردم و زنده نگهداشتن رمز آشوب ا جاناتیه

 رهیغ و تیتوئ ومحتوا و انتشار اخبار  دیاو، در حال تول نو پس از کشت کردهشدن انتخاب کشته

 وریم غاقوا خانواده نامبرده از نکهیبا توجه به ا نیهستند. همچن دیسوژه جد نیا رامونیپ

 یتیقوم يهاکردن گسلدوم دشمن فعال يویرسد سناریبنظر م باشند،یکشورمان م ياریبخت

 باشد.یم یتیضد امن يهاپروژه ياجرا يبرا

 



 

  

   اخبار ▼

  جمهور سیئاز ر ریاقدام قابل تقد کی

داشت.  کایآمر يهاارشد رسانه رانیبا مد يداریاو د وركیویبه ن جمهورسیسفر رئ در

اعالم  ران،یسفر به ا يبرا ییکایآمر يهاپس از درخواست رسانه دارید نیدر ا جمهورسیرئ

 دیوجود ندارد اما در انعکاس اخبار با رانیبه ا ییکاینگاران آمرسفر روزنامه يبرا یکرد مانع

 نیبه ا مزیتا وركیوین هیبود که نشر نیا دارید نیباشند. از نکات جالب ا تهصداقت داش

از  یکی مزیتا وركیوینشدن ندعوت ییبابت چرا یوالنشست دعوت نشد. پس از طرح س

در  مزیتا ركویویاز خبرنگاران ن یکیحاضر در نشست درباره عدم حضور  یرانیمقامات ا

 هینشر نیانتشار گزارش کذب هفته قبل ا ،عدم حضور نیا لیگفت که دل ينشست خبر

سوال برد و  ریز زیاش و خود را نرهبر معظم انقالب بود که اعتبار رسانه یدرباره سالمت

  داشت. میحضورش نخواه يبرا یمانع رد،یچنانچه اشتباه خود را بپذ

  ییزداو صنعت يانرژ بحران

 يهاینیبشیرا واداشته است تا پ دکنندگانیکه تول افتهی شیافزا ياتا اندازه يانرژ متیق

کارکنان خود را  نه،یدر هز ییجوصرفه يقرار دهند و برا دنظریخود را بارها مورد تجد يتجار

گمانه را به وجود  نیا یکنون طیکنند. شرا لیرا تعط دیبفرستند و خطوط تول یبه مرخص

از  یاست. براساس گزارش دهیاز اروپا فرارس ییزداصنعت دیدوره جد يهاه نشانهک دهآور

ظروف  دکنندهیتول نیترکه بزرگ نترنشنالیاآرك يسازشهیکارخانه ش مز،یتاوركیوین

 یکارکنان خود را به مرخص سومکیمجبور شده  رایاخ شود،یجهان محسوب م ياشهیش

را  لیاستفاده از گازوئ ه،یو بق شده لیکوره کارخانه تعط9از  کورهکه چهار  يبفرستد، به طور

  اند.کرده یعیگاز طب نیگزیجا

  دیکنیجرأت م چطور

واکنش نشان داده و  کایخارجه آمرامور ریوز تییوزارت امور خارجه به تو يسخنگو یکنعان

رج از کشور، هم در داخل و هم خا يحقوق بشر نیمتحده با آن سابقه ننگ االتینوشت ا

و به موعظه جهان  ندیبیم یچطور به خود جرأت داده و خود را در موضع برتر اخالق

آن  سیاست که پل يخارجه کشور ریداشته باشد که او وز ادیبه  دیبا نکنیبل يآقا ند؟ینشیم

  اند را به ضرب گلوله کشته است.بوده پوستاهیها ساز آن يارینفر که بس 730ماه،  9تنها در 

  بد نامه نوشت سیپل

خواستار تداوم  یاتم يانرژ یالمللنیآژانس ب رکلیبه مد يادر نامه ییکایسناتور آمر چند

در نامه خود به  ییکایآمر يسناتورها نیشدند. ا رانیآژانس در ا نیا یپادمان يهاتیفعال

 یابراز نگران ينامه را برا نیاند ما اآورده یاتم يانرژ یالمللنیآژانس ب رکلیمد ،یرافائل گروس

 یاتم يانرژ یالمللنیآژانس ب قاتیتحق افتنی انیبر پا یمبن رانیخود در رابطه با درخواست ا

 نیتا ا میکنیم بیترغ ایو شما را قو میسینویحل نشده م ياهسته يهاتیفعال نهیدر زم

مواد و  ها،تیدر رابطه با سا رانیا يروشن از سو ییهاپاسخ افتیپرونده را تا زمان در

 سیبد پل سیپل يویدر قالب سنار دینامه را با نی. ادیتحت سوال باز نگه دار يهاتیفعال

  دارد. رانیاز ا يریازگیدر امت یکه سع دیخوب د

  ییکایبشر از جنس آمر حقوق

را به  یرانیدو شهروند ا کایسال گذشته آمر کی یستاد حقوق بشر اعالم کرد که ط ریدب

. برندیبه سر م ينامساعد طیکرده که هر دو در شرا ریدستگ میدور زدن تحر یواهبهانه

 46 يپور است؛ وبه نام رضا سرهنگ يافراد، فرد نیاز ا یکیواصله،  يهابراساس گزارش

شده است.  ریدستگ ییکایآمر يمرز يروهایو توسط ن کاناداستساله و ساکن مونترال 

 نیاستمرار ا يرا برا ینیو مجبور است اجاره سنگ بردیبه سر م یپور در حبس خانگسرهنگ

درباره  يجد یمانده و نگران بهرهیب یاز خدمات درمان نیبپردازد. او همچن یحبس خانگ

ارائه شده،  شانیمحدود به ا یپزشکهم که خدمات  يوجود دارد. در موارد يسالمت و

  اند.اخذ کرده يرا از و هانهیهز

  

  اخبار کوتاه ▼

 گریکارگردان و باز يریمهران مد /دیپول را پس بده ◄

 وجهچیاعالم کرده است که به ه ینستاگرامیا پیدر کل یونیزیتلو

او از  یبرنامه دورهم دیجد ياز سر میفر کی یحت ستین یراض

 یکاشان ریکه  ناصر قد ستیدر حال نیپخش شود. ا مایصداوس

برنامه در  شپخ میو تصم تیکگفته که مال یکننده دورهم هیته

است.  ینظر شخص »يریمد« يو نظر آقا ماستیصداوس اریاخت

 نیکرده، گفته است که هم افتیدستمزد در اردیلیم نیاو چند

  حدود است.

 يداروزارت خزانه /میدهیم نترنتیا میدهیدارو نم ◄

وضع کرده با  رانیا هیعل يمکرر يهامیروزها تحر نیکه ا کایآمر

 یاز مبادالت یکردن برخبه مشخص یمجوز عموم کیصدور 

معاف  هامیاز تحر رانیا يبرا نترنتیا نیپرداخته که در حوزه تام

مانع از  میبه اسم تحر هاییکایکه آمر ستیدر حال نیهستند؛ ا

  شوند.یخاص به کشور م مارانیب يداروها یورود برخ

 التیتشک سیمحمود عباس رئ /عباس هم درآمد يصدا ◄

طاقتش  گریکه به سازش معروف است د نیخودگردان فلسط

و  کایمرآاز  یستیونیصه میخواندن رژ دیضمن آپارتاتمام شده و 

خود در  اتیخواست که به جنا یستیونیصه میرژانگلستان و 

  اعتراف کنند. نیحق ملت فلسط

قدس سپاه  يرویفرمانده ن /یسیبه رئ یسردار قاآن امیپ ◄

 کایآمر اتیجنا نییدر تب جمهورسیاز اقدام شجاعانه رئ یامیدر پ

  کرد. یترور حاج قاسم در سازمان ملل قدردان حیو تقب

شهردار  /يآتش اغتشاشگران به جان امکانات شهر ◄

که سطح  میهست نیکه ما به دنبال ا یتهران گفت در حال

دستگاه اتوبوس،  43متأسفانه  میرا در شهر باال ببر یرسانخدمات

 ریدر اتفاقات اخ ینشانآتش يخودرو 23اتوبوس و  ستگاهیا 54

 .دید بیآس

 يالریه /رانیمادر داعش از اغتشاشات در ا تیحما ◄

از  تیضمن حما یتییخارجه دولت اوباما، در تو ریوز نتون،یکل

 یانسان هیحقوق اول يبرا انیرانینوشت ا رانیاغتشاشات در ا

از خشونت  يعار یزندگ ستهیشا نانآ. کنندیخود تظاهرات م

 کتابو ارعاب هستند. چشم جهان به شماست. کلینتون در 

وجود هخاطرات خود رسما نوشته داعش را دولت آمریکا ب

  آورده است!

در آلمان  يادامه بحران انرژ لیبه دل /زغال گران شد ◄

. اداره آمار آلمان در افتی شیدرصد افزا 85,7 زمیه متیق

چوب در  يهاو گلوله زمیه متیق شیاعالم کرد: افزا ياهیانیب

از  ياریبس رایتقاضا است، ز شیاز افزا یدرجه اول ناش

گرم  يبرا نیگزیجا يهاکاالها به عنوان راه نیبه ا هایآلمان

گاز، نفت و  يهامتیق شیدر بحبوحه افزا شانيهاکردن خانه

  اند.آورده يبرق رو

کننده  نیتأم يسدها تیطبق آمار ظرف /کم یآب هست ول ◄

متر مکعب است، که فقط  ونیلیم 889و  اردیلیم کیآب تهران 
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