
 

5931 ماه اردیبهشت  22 ارشنبهچه /943 / شماره سومسال 

  هستند ايران قرمز خط سوريه دولت و اسد: واليتي 
 خبرنگاران جمع در آلمان خارجه وزیر معاون ادرر، مارکوس با دیدار حاشيه در والیتي اکبرعلي

 شما ارزیابي است، شده کمرنگ اسد بشار از روسيه حمایت شودمي گفته» پرسش به پاسخ در و

 به اشاره با وي. ندارم هاروس اصلي موضع از دریافتي چنين بنده: داشت اظهار ،«چيست

 صحبت بارها روسيه جمهوررئيس پوتين آقاي با: گفت روسيه، جمهوررئيس با خود هايمالقات

 پایبند خودشان تعهد بر و دارد تعهد اسد بشار آقاي دولت و سوریه از حمایت در نيز او و امکرده

 پنج حال به تا: داد ادامه نظام مصلحت تشخيص مجمع استراتژیک تحقيقات مرکز رئيس.هستند

 دولت از حمایت خصوص در او تصميم در تزلزلي گاههيچ و داشتم مالقات پوتين آقاي با بار

 موضعي چه دیگري دولت اینکه از صرفنظر ایران اسالمي جمهوري براي. نيافتم سوریه قانوني

 .است قرمز خط او دولت و اسد بشار دارد،

 طومان درخان تروريست 055 هالکت/گرفت انتقام مقاومت    

 استان «طومان خان» شهرک در داعش عناصر بر شرایط گذرد،مي که لحظه هر

 و دولتي نيروهاي. شودمي ترتنگ آنها محاصره حلقه و ترسخت سوریه «حلب»

 پاي از را داعش عناصر از نفر 155 کمدست خود، سنگين نبردهاي ادامه در مقاومت

 طومان خان به گذشته  شنبه که تروریستي 5155 مجموع از ترتيب، بدین و درآوردند

 پاي از آنها سومیک از بيش بودند، گرفته جشن را خود پيروزي و کرده حمله

 مشابهي سرنوشت شهرک، در ماندن باقي صورت در که دانندمي هم بقيه و درآمدند

 هاتروریست مواضع بار 35 گذشته ساعت 24 ظرف سوریه ارتش هوایي نيروي. دارند

 رعایت دغدغه دیگر  اکنون که سوریه ارتش .کردند بمباران شهرک این در را

 تبدیل هاتروریست گورستان به را طومان خان که کرده اعالم ندارد، را بسآتش

 مجهن هايدروازه واقع در طومان،خان به ورود با «النصره جبهه» هايتروریست.کندمي

: گفته هم سپاه کل فرماندهي جانشين «سالمي» سردار. کردند باز خود روي به را

 شهر غربي جنوب در که طومان خان. است ما کنترل تحت طومانخان در اوضاع

 جبهه هايتروریست اشغال به کلک و حقه طریق از گذشته شنبه دارد، قرار حلب

 کل و طومان خان از تروریسم شدن کنریشه احتمال که حالي در اما، .درآمد النصره

 این از هاتکفيري خالصي بر تروریسم حامي جبهه تالش گرفته، قوت حلب استان

 05 ها،گزارش آخرین براساس است؛ شده تشدید نيز طومانخان باتالق از و وضعيت

 از تا شده حلب استان وارد ترکيه از تسليحات حامل کاميون دستگاه سه و مسلح عنصر

 پاریس در «سوریه دوستان» اصطالح به نشست .شود تقویت النصره جبهه یقطر این

 وزیر چند هر است؛ تفسير قابل حلب هايتکفيري از حمایت چارچوب همين در هم

 چگونگي نشست، اوليه اولویت بود، گفته دوشنبه روز نشست این در فرانسه خارجه

 در عربستان خارجه وزیر را تواقعي ولي است، النصره جبهه و داعش با مبارزه تشدید

 عناصر از تسليحاتي حمایت اینکه بر مبني گفت، خبرنگاران به نشست همين حاشيه

  !شودمي تشدید سوریه در مسلح

 يعني انقالبي، مديريت: سلیماني 

 بودن ترفیع و پاداش دنبال به از فارغ

 همایش از روز دومين در سليماني قاسم سرلشگر سردار

 و انقالبي مدیریت به اشاره با انتظامي، نيروي فرماندهان

 و اسالمي نظام یک ما نظام: کرد خاطرنشان جهادي

 بيشتري قدسيت و بزرگ هدف چقدر هر و تاس دیني

 سختي، قبول فداکاري، ميزان همان به باشد داشته

 خواهد ترآسان انسان براي مشکالت و هامرارت

 جوانان بویژه جامعه آحاد عالقه ابراز به اشاره با وي.شد

 را اشتياق این آنچه: گفت والیت حریم از دفاع براي

 صيانت همان نيیع مقدس هدف یک آوردمي وجودبه

 به اشاره با سليماني.است اسالمي و دیني هايارزش از

 جایگاه این: گفت اسالمي انقالب رفيع و عظيم جایگاه

 فرمانده .نيست مقایسه قابل نظامي هيچ با واال و رفيع

 در انقالبي مدیریت وجود به اشاره با سپاه قدس نيروي

 درچق هر دوره آن در: کرد مطرح مقدس دفاع دوران

 و بود بيشتر پذیرياطاعت تر،سخت شرایط و فضا

 یکدلي تبعيت، انسجام، مدیریت یعني انقالبي مدیریت

 به از فارغ یعني انقالبي و دیني مدیریت همدلي؛ و

 در شماريبي هايمشخصه بودن؛ ترفيع و پاداش دنبال

 تا داشت وجود مقدس دفاع دوران انقالبي مدیریت

 .شودمي معرفي الگو یک نوانع به دوران این که آنجا

 مهدي خرازي، حسين چون شهيداني: کرد تصریح وي

 با مدیراني بارز نمونه...  و همت ابراهيم باکري،

 .هستند انقالبي مدیریت رویکرد
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 کرد تايید را خالقي مینو درباره نگهبان شورای نظر قوا اختالف حل هیئت   
 به خبر شبکه سایت. کرد تأیيد را دهم مجلس در اصفهان انتخابيه حوزه سوم منتخب «خالقي مينو» درباره نگهبان شوراي نظر قوا اختالف حل هيئت

 نظر خالقي مينو خانم درباره خود هايبررسي در قوا اختالف حل هيأت: نوشت است، نشده ذکر خبر در وي نام که مجلس نماینده یک  از نقل

 به جایگزین نفر تکليف تعيين درباره وي.است داده نگهبان شوراي به را حق و ردهک تأیيد را وي آراي ابطال و صالحيت ردّ بر مبني نگهبان شوراي

 بررسي را موضوع این مجدداً نگهبان شوراي شده مقرر داشته، نگهبان شوراي با کشور وزارت که مذاکراتي اساس بر: گفت خالقي، مينو خانم جاي

 آراي درصد 21 نصاب حد که اصفهان انتخابيه حوزه ششم منتخب آیا که کند گيريتصميم زمينه این در باید نگهبان شوراي: گفت وي. کند

 هايشنيده حال همين در.شود مشخص ايدورهميان انتخابات در جایگزین نماینده تکليف یا شود دهم مجلس وارد کرده کسب را مأخوذه صحيح

 حدنصاب که اصفهان منتخبان از بعدي نفر نگهبان شوراي گذشته رویه بر مبتني هيئت این تصميم اساس بر که است این از حاکي خراسان خبرنگار

 .است اميد ليست از نيز منتخب این. شودمي خالقي مينو جایگزین کرده کسب را درصد21

 هنرمندان و ورزشکاران به تهران دادستان هشدار آخرين  

 و ورزشکاران به را هشدارم آخرین: گفت تهران دادسراي محل در اقتصادي و بانکي پولي، دادسراي قضات جمع در آبادي دولت جعفري عباس

 و مبتذل جلسات در هنرمندان و ورزشکاران اگر: داد ادامه وي.کرد خواهيم اعالم را شما اسامي کنيد شرکت مبتذل جلسات در دهم،مي هنرمندان

 و سينمایي هايفيلم در که هنرمنداني: افزود قضایي مقام ینا.شد خواهد اعالم آنها اسامي شود محرز آنها اتهام و کنند شرکت موازین خالف

 شرکت شرع موازین خالف جلسات در نباید هستند، جوانان بویژه جامعه توجه مورد که ورزشکاراني و دارند ر حضو تلویزیوني هايسریال

    .دارد وجود فساد خطر فرهنگي حوزه ویژهبه هاحوزه همه در و نيست اقتصادي حوزه به محدود تنها فساد: شد یادآور آباديدولت.کنند

 شود آسان مردم خوردنآب راه تا کند قطع را مديرانش نجومي حقوق دولت  

 که معتقدیم ما: داشت اظهار دولتي مدیران از برخي نجومي حقوق درباره اصالحات، مردمي حزب دبيرکل فومني زارع محمد االسالمحجت

 مسئوالن و هادستگاه مدیران همه دستمزد باید: افزود وي.است ایران ملت همه حقوق تضييع ها،دستگاه زا بعضي حقوقي سنگين پرداخت

 55 مدیران هادستگاه برخي در: کرد خاطرنشان فومني .زندمي و زده مردم اعتقادات به را ناپذیريجبران ضربه تبعيض چراکه شود؛ سازيیکسان

 ايعده و است خالي مستضعفين براي فقط المالبيت که شودمي طرح سوال این واقعا بنابراین گيرند،مي حقوق ماه در تومان ميليون 05-15 این برابر

 هايحقوق که کنيم گوشزد را نکته این هادولتي به باید: گفت اصالحات، مردمي حزب دبيرکل .کندمي برداشت آن از باشد، کرمشان که هرچقدر

 دست به کنم چه کنم چه کاسه یارانه، پرداخت زمان آقایان: داد ادامه فومني.شود آسان مردم خوردن آب راه تا يدکن قطع را تانمدیران نجومي

 .دهندمي حقوق نجومي هستند، نورچشمي البد که مدیرانشان به سو آن از و نامندمي دولت سياه روز را هایارانه پرداخت زمان و گيرندمي

 يشگاهدرنما کتابفروش رکوردشکني 

 و علمي الملليبين رویداد این از مردم توجه قابل استقبال از متوليان دیگر که شودمي سپري شرایطي در تهران کتاب نمایشگاه روزهاي آخرین

 تمام و پا به شهرداري و اسالمي ارشاد و فرهنگ مدیران ميان را شگفتي از موجي بازگشایي روز در که استقبالي. نيستند متعجب فرهنگي

 باالترین دوشنبه، توماني ميليارد 8 فروش زدند رکورد ششم، روز تا توماني ميليارد 91 خرید با هاکتابخوان.کرد برآب نقش را قبلي هايبينيپيش

 گذشته سال در مشابه مدت به نسبت را درصدي 25 تا 51 فروش رشد دوره این که کرد ثبت را کتاب نمایشگاه ساله 23 تاریخ در روزانه فروش رقم

 گالیه مخاطب زدمي ورق صدرا نشر غرفه در را شهيدمطهري هايکتاب که حالي در گذشته روز اسالمي ارشاد و فرهنگ وزیر .سرگذراند از

 جنتي سخنان البته .گرفت قرار مطهري شهيد هايکتاب از( ع)صادق امام دانشگاه ازجمله نهادها و هاسازمان از برخي سازيکتاب از مطهريعلي

 تعطيلي به وادار نمایشگاه نخست روزهاي طي که( انتشارات 55 حدود)نشري مؤسسات برخي درباره او نشد؛ ختم مطهري گالیه انعکاس به تنها

 انعنو مذکور ناشران غرفه در دیگر ناشران کتاب ارائه را هاتعطيلي و تذکر این علت ترینمهم او. گفت سخن نيز شدند خود هايغرفه موقت یا دائم

 .است داشته وجود بين این در نيز مجوز بدون هايکتاب عرضه از مواردي گویا البته. کرد
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 !ممنوع روهینگیا اسم: سوچي  

 دولت توسط «دموکراسي و بشر حقوق» ترویج درباره جنجال و جار رغمبه

 مسلمانان: گویدمي سوچي سانگ آنگ ميانمار، در غرب حمایت مورد

 تحویل دنبال به که بود امسال ماهفروردین. شناسيمنمي يترسم به را روهينگيا

 حزب رهبر سوچي، سانگ آنگ کشور، این ارتش از غيرنظامي دولت گرفتن

. شد انتخاب کشور این جدید خارجه وزیر عنوان به ميانمار دموکراتيک ملي

 اساسي قانون طبق آورد، دستبه را ميانمار پارلماني اکثریت حزبش که وي

 غيرميانماري و انگليسي او همسر که چرا شود، جمهوررئيس نتوانست مارميان

 این جمهوررئيس و رسيده قدرت به ميانمار در سوچي حامي دولت اما است

 تایمزنيویورک. است ميانمار دموکراتيک ملي حزب رهبر نزدیکان از هم کشور

 حتي آمریکا سفير با دیدار در ميانمار حاکم حزب رهبر داده خبر گزارشي در

 مسلمانان دادن قرار خطاب براي «روهينگيا» لفظ از آمریکا که شده آن خواستار

 از کرده توصيه آمریکا سفير به او» :داد خبر روزنامه این. نکند استفاده ميانماري

 در هانسل براي که شده سرکوب مسلمانان جمعيت توصيف براي روهينگيا لفظ

 که گفته باره این در سوچي سخنگوي. «نکند ادهاستف اند،کرده زندگي ميانمار

 نخواهد خطاب نام به را روهينگيا ميانمار، قبلي نظامي دولت مانند جدید دولت»

 روهينگا لفظ از ما. شناسدنمي رسميت به شهروند عنوان به را آنها چون کرد،

 .«کرد نخواهيم استفاده

 
 است غلط وشیماهیر به اوباما سفر از عذرخواهي تفسیر: سفیدکاخ

 صورتي در گفت مطبوعاتي کنفرانس در سفيد کاخ سخنگوي "ارنست جاش"

 حمله دليل به آمریکا عذرخواهي عنوان به را هيروشيما به اوباما سفر مردم که

 .است اشتباه تفسير این که گفت باید کنندمي تفسير شهر این به اتمي

 آمریکا جمهور رئيس "ااوبام باراک" که کرد اعالم سفيد کاخ این از پيش

 تا رفت خواهد ژاپن هيروشيماي به تاریخي سفري در جاري مي ماه اواخر

 با 5341 سال در آمریکا که شهر این از که باشد آمریکا جمهور رئيس نخستين

 55 شنبهسه روز که ايبيانيه در سفيد کاخ.کند دیدار داد، قرار هدف اتم بمب

 "آبه شينزو" همراه به آمریکا جمهور رئيس: کرد اعالم کرده، منتشر را آن مي

 دیگر بار تا کرد خواهد دیدار هيروشيما از تاریخي سفري در ژاپن وزیر نخست

 تسليحات از عاري جهان در امنيت و صلح سياست پيشبرد به خود پایبندي بر

 سران نشست پایان از پس سفر این که است آمده بيانيه این در.کند تاکيد اتمي

 حضور با مي 20 الي 20 روزهاي در و ژاپن در که جهان صنعتي رکشو هفت

 اعالم ژاپن خارجه امور وزارت همچنين.شودمي انجام شد، خواهد برگزار اوباما

 20 روز در هيروشيما به ژاپن وزیر نخست و آمریکا جمهور رئيس سفر که کرد

 .شد خواهد انجام مي

 
 آفريقا شمال در تروريستها حضور چرايي

 گونه به سياسي اقتصادي، نيافتگي توسعه عامل دو کلي طور به

 گروه فعاليت براي مناسب مکاني به تبدیل را قاآفری فزاینده اي

 عقب مصداق. است نموده مختلف ابعاد در تروریستي هاي

 اجتماعي هاي نابرابري و فقر قاره، این در اقتصادي ماندگي

 آن نفر دو ميانگين طور به آفریقایي 1 هر از  طوریکه به است

 زندگي دالر 95 از کمتر ماهيانه درآمد با و هستند فقر خط زیر

 حال در که تروریستي گروههاي مهمترین از یکي. ميکنند

 تروریستي گروه آفریقاست، شمال در نفوذ خواهان حاضر

 گسترش براي را آفریقا شمال داعش، چرا اما .است داعش

 کشورهایي تونس و ليبي است؟مصر، کرده انتخاب خود نفوذ

 راخي سال 2 طي آنها در داعش ظهور هاي نشانه که هستند

 با بارها ليبي و مصر ارتش نيروهاي است، شده پدیدار

داعش در شمال آفریقا  .اند شده درگير داعش هاي تروریست

به سيطره بر مناطق راهبري و حياتي دریاي مدیترانه و تهدید 

عمليات تبادل تجاري در حوزه دریاي یعني استراتژیک ترین 

، اروپا و آفریقا و کوتاه ترین راه مواصالتي ميان قاره هاي آسيا

مي اندیشد.عالوه براین داعش با سيطره بر حوزه دریاي 

مدیترانه مي تواند درآمدهاي ترانزیت کسب کند و روند 

ارسال سالح و تجهيزات مورد نياز خود در مناطق مختلف 

خاورميانه را تسهيل کند. نکته مهم دیگر که نباید از نظر دور 

انال استراتژیک سوئز و داشت تمایل داعش براي سيطره بر ک

منطقه سيناء است.عامل دیگر در طمع داعش به شمال آفریقا، 

تاراج منابع نفت و گاز و انرژي در خاورميانه است و 

کشورهاي ليبي و مصر از این قاعده مستثني نيستند. از سوي 

دیگر سالح هاي شيميایي موجود در ليبي عامل مهم دیگري 

 و ناامني مذکور، موارد از صرفنظر .براي جذب داعش است

 به 2555 هاي سال در آفریقا شمال تحوالت از ناشي ثباتي بي

 نفوذ براي را موقعيت بهترین ليبي و تونس مصر، در بعد

. است کرده فراهم کشورها این به داعش هاي تروریست

 پایدار ثبات از کشورها این در آمده کار روي هاي دولت

 اجتماعي مشکالت و صادياقت فشارهاي و نيستند برخورد

 مصر، نظامي و امنيتي توان راه سر بر مانعي کشورهایي چنين

 در ها تروریست گسترش و نفوذ با مقابله براي تونس و ليبي

 .است آفریقا شمال
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 49 سال در جنین سقط تعداد 

 نيز 32 سال در: گفت شد، برگزار فرهنگي انقالب عالي شوراي در امروز که باروري سالمت الملليبين کنگره اولين خبري نشست در مروتي حسين

 ادامه وي.است شده انجام غيرقانوني مورد هزار 215 و است قانوني مورد هزار 0 تنها ميان، این از که داریم ساالنه سقط مورد هزار 210 که شد اعالم

 اما است، خوبي بسيار کار البته که دهيم کاهش را تعداد این تا کنيممي فرهنگسازي و ریزيبرنامه آن براي و داریم تصادفات کشته هزار 58 ما :داد

 به بتنس که شد اعالم مورد هزار 225 ها جنين سقط آمار 34 سال در: افزود مروتي.دهيمنمي انجام کاري غيرقانوني، و جنين سقط هزار 215 براي

 .است داشته کاهش خود گذشته سال دو

 ايران خودروی صنعت خارجي قرارداد دومین  

 خارجي گذاران سرمایه حضور قرارداد دومين :گفت و داد خبر ایران خودروي صنعت خارجي گذاريسرمایه قرارداد امضاي از صنعت وزیر معاون

 با و ونچر جوینت صورت به قرارداد این که رسيده امضا به فرانسه سيتروئن و سایپا شرکت ميان گذشته روزهاي در ایران خودروي صنعت در

 امضا به که قراردادي براساس: افزود تجارت و معدن صنعت، وزیر معاون .شد خواهد عملياتي کاشان سایپاي سایت در شرکت این گذاري سرمایه

 به را کاشان در خود خودروي توليد سایت نيز سایپا ایراني شرکت و آورده نایرا به را خود خارجي مالي منابع باید فرانسوي شرکت این رسيده،

 صورت به جدید کالس در خودرو مدل چندین که است این بر قرار: کرد تصریح وي.دهد مي قرار سيتروئن اختيار در پروژه، آورده عنوان

 هيات رئيس.شد خواهد ارسال صادراتي بازارهاي به آن درصد 45 و داخل بازار به آن درصد 05 که شود توليد خودروساز دو این سوي از مشترک

 خواهد صورت فرانسوي شرکت این سوي از مالي منابع تأمين و مهندسي طراحي، کار: اظهارداشت ایران صنایع نوسازي و گسترش سازمان عامل

 وارد ایران به نيز سرمایه فني، دانش انتقال بر عالوه نسيتروئ: کرد خاطرنشان معظمي.داشت نخواهد مالي صورت به اي آورده نيز سایپا و گرفت

 .کرد خواهد

  هستند تروريستي حمالت نگران شدت به ها فرانسوی 

 نظرسنجي نتایج براساس .هستند نگران کشورشان در تروریستي حمالت وقوع درباره شدت به فرانسه مردم دهد مي نشان نظرسنجي یک نتایج

 تهدید فرانسوي پاسخگویان درصد40 است، گرفته صورت آلمان و فرانسه در ماه فروردین اواخر اینترنتي احبهمص روش به که ایفوپ مؤسسه

 این نتایج.انند د نمي «جدي اصال» نيز درصد یک و دانند مي«  جدي چندان نه» درصد4و «جدي نسبتا» درصد43و «جدي بسيار» را تروریستي

 از درصد 04.دانندمي «جدي بسيار»  را خود کشور عليه تروریستي حمله تهدید هاآلماني از درصد 24 تنها ، دهد مي نشان همچنين نظرسنجي

 جدي اصالً» خطر این گفتند صد در یک و دانستند «جدي چندان نه» را آن درصد 59  و «جدي تقریباً» را خطر این  هم آلماني کنندگانشرکت

 این. گرفت صورت فرانسه پایتخت پاریس، در داعش تروریستيِ گروه مرگبار حمالت از اهم  شش به نزدیک گذشت از پس نظرسنجي این.«نيست

 .شد نفر 595 شدن کشته به منجر 5934 آبان 22 تاریخ در حمالت

  کند مستثني مرا "جاهل" ترامپ که پذيرمنمي: لندن مسلمان شهردار  

 هايحرف شهردار این شود،مي قائل استثنا آمریکا به ورود براي است مسلمان کی که لندن جدید شهردار براي گفت، ترامپ دونالد که آن از پس

 از نقل به. کرد اسالم درباره "جاهالنه دیدگاهي" داشتن به متهم را او و دانست اهميتبي آمریکا به ورود براي کردنش مستثني درباره را ترامپ

 عنوان به خان، صادق شدن انتخاب دنبال به آمریکا خواهجمهوري حزب احتمالي جمهوري ریاست کاندیداي ترامپ، دونالد فرانسه، خبرگزاري

 اتفاق یک این و است خوشحال شده انتخاب لندن شهردار عنوان به وي که این از گفت، تایمز نيویورک به لندن شهر در مسلمان شهردار اولين

 دیدگاه" که آنچه به نسبت و داده قرار انتقاد مورد را او ترامپ هايحرف ینا به پاسخ در لندن جدید شهردار حال این با.است خوب بسيار بسيار

 صادق.داد هشدار بيندازد، خطر به را آمریکا امنيت هم و انگليس امنيت هم تواندمي وي هايدیدگاه که این و خواند اسالم درباره ترامپ "جاهالنه

 مربوط هم است جهان جاي هر در من مشابه ايپيشينه داراي که کسي هر و امخانواده ،دوستان به بلکه نيست من به مربوط تنها مساله: گفت خان

 .پذیرمنمي است اسالم به جاهل که فردي سوي از استثنا این من. شودمي


