
  اخبار ▼
  شان تا حد محاربه پیش خواهد رفتجرم ،شوند محاکمه سران فتنهاگر 

اساس نظر  حصر موسوي و کروبی برآیا که  پرسشپور ازغدي در پاسخ به این حیمحسن ر
فته و گر امنیت ملی صورت اساس نظر شوراي عالی حصر بر گفت: خیر، ،فقیه بوده استولی

رفت و حکم بسیار  اهدشان تا حد محاربه پیش خومجر ،شوند اکمهمح این افراد اگر بنا باشد
ایران در زمـان   مشهورمراجع  بارهسه مورد حصر در وي با اشاره به ت.سنگینی خواهد داش

بیان کرد: حصر صادق روحانی، قمی و شریعتمداري از مواردي است که از  ،امام خمینی(ره)
به جاي  ،دگرفت و به دلیل اینکه این افراد از مراجع مطرح کشور بودن ابتداي انقالب صورت

  .هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محروم شدندمحاکمه با احترام حصر شده و از فعالیت
  استفاده از یک حادثه زورگیري!سوء

مورد  88 از سران فتنه برادر میرحسین موسوي ،میرمحمود موسوي تازگیبه شودگفته می
اي (بـا ادعـاي   هـاي زنجیـره  در صـدر رسـانه  سفانه أمت این خبر. ه استزورگیري قرار گرفت

هاي دولت تبـدیل شـد. وزیـر کشـور و     قصد و حمله) قرار گرفت و به سوژه اول رسانهسوء
اي نماینده ویژههم خارجه  وزیر امورحتی  د.ندستور پیگیري صادر کرد نیز تهراناستاندار 

، مسـئوالن  گیـرد اگر کسی مورد ظلم قرار  براي بررسی این موضوع فرستاد! نفس اینکهرا 
تردیدي نیست  اما ؛، امر مذمومی نیستارشد قوه مجریه پیگیر شوند و برایش دل بسوزانند

نسبت وي با یکی از سران  به دلیلکه علت حساسیت و اهمیت زورگیري از آقاي موسوي 
هاي روزمره از مردم عادي هم ها براي زورگیرياین مسئوالن و رسانه. اي کاش فتنه است

 .دشتنسیت دااینقدر حسا

  دهندشان را فریب میبعد طرف مقابل ،کنندها توافق میآمریکایی
 پرسشـی  به پاسخ در »تودي راشا«گو با خبرگزاري ودر گفت آمریکایی کارکهنه فعال یک

 برجـام  در هـا تحریم رفع مزایاي از مند نشدنبهره بر مبنی ایران انتقادات آیا اینکه درباره
 آنهـا  .سـت آمریکا دولت کار روال زیادي حد تا این. بله کنممی فکر: «گفت است، منصفانه

 هـراس اشاره بـه   با »هورنبرگر« .»دهندمی فریب را شانمقابل طرف بعد و کنندمی توافق
 ایـن : «گفـت  ،آمریکـا  برجامانـده  هـاي تحریم دلیل به ایران با مبادله از اروپایی هايبانک

 ترسانده اند،نشده برداشته که قوانینی خاطر به مرگ سرحد تا) اروپایی کشورهاي( کشورها
 شـکی  بگذارند، پا زیر را قوانین این آنها اگر. بترسند که است منطقی آنها براي و شوندمی

 مصـادره  را شـان هـاي دارایـی  و دهـد می قرار تعقیب تحت را آنها آمریکا دولت که نیست
  .»کندمی

  نیست بند و زد و معامله اهل روحانی آقاي
 بزنگـاه  امروز اینکه بر مبنی اظهارات برخی به پاسخ در توسعه و اعتدال حزب سسمؤ عضو

 آقـاي : کـرد  اظهـار  است، روحانی سوي از انتخاباتی هايرقابت از عارف گیريکناره جبران
 .بود نخواهند نیز آینده در و نبوده بند و زد و معامله اهل وجههیچ به ناآل تا روحانی دکتر
 تصـمیم : کـرد  اظهـار  دهم مجلس با یازدهم دولت تعامل نحوه درباره واعظی محمودسید

 و تعامل ،بیاید کار روي که مجلسی هر با که بوده این بر ابتدا از روحانی آقاي دولت جدي
  .داندمی نظام قوت نقاط از را مجلس با تعامل کهچرا باشد؛ داشته همکاري

  برجام! دربارهرفسنجانی  هاشمی عجیب ادعاي
از سـوي   شـده مطـرح  شعار: گفت قزوین واحد اسالمی آزاد دانشگاه در رفسنجانی هاشمی

 حضـرت  ظهـور  بـا  چراکـه  ؛شـد  خواهد محقق) عج(زمان امام ظهور با امید، و تدبیر دولت
. داشـت  خـواهیم  برابري و برادري عدالت، با همراه و نعمت از پر امن، دنیایی) عج(عصرولی

 حل را کشور مشکالت تمام برجام افزود: دستاوردهاي نظام مصلحت تشخیص مجمع رئیس
  .است شده باز ،بود شده بسته که هاییراه ،آورده وجود به برجام که وضعی ست. باا کرده

  کوتاه اخبار ▼
گلنکـور و  هـاي  شـرکت  :ک مقام ارشـد ایرانـی گفـت   ی◄

نفتی مستقل جهـان، در   هايشرکتترین بزرگاز ویتول، 
مدت براي خرید نفت از ایران آستانه انعقاد قراردادهاي بلند

احتمالی بـه معنـاي بازگشـت دو     هاياین قرارداد ند.هست
 هااز تحریم پیششریک بزرگ تجاري نفتی ایران است که 

ایران از زمان لغو  ند.اي با تهران داشتگستردههاي همکاري
امـا   ؛ها، به دنبال افـزایش تولیـد نفـت خـود اسـت     تحریم

بسیاري از مشتریان غربی به دلیل مشکالت بانکی، تمایـل  
  د.انچندانی به خرید نفت از ایران نشان نداده

 نامـه  در اتمـی  انـرژي  سـازمان  ناتعدادي از متخصصـ ◄
رئـیس سـازمان انـرژي     ،اکبر صـالحی علی به ايسرگشاده

نگرانی کردند.  ابراز سازمان این پژوهشگران تعدیل اتمی از
 نیروهاي از زیادي تعداد اتمی، انرژي سازمان ،گفتنی است

 سپس و 94 ماه آبان در نفر 80 ابتدا مرحله، دو در را خود
 بنا به و است کرده تعدیل 94ماه  اسفند پایان در نفر 200
 یـک  همکـاري  قطـع  رونـد  سازمان، این مدیران هايگفته
  .یافت خواهد ادامه دیگر نفر 600 حدود تا طرفه
رئــیس انجمــن صــنفی گــاوداران از کــاهش چشــمگیر ◄

است دولـت در ازاي   لبنیات خبر داد و گفت: قرارصادرات 
ــه  4000خشــک کیلــوگرم شیر صــادرات هــر تومــان یاران

 .پرداخت کند که مـا منتظـر ابـالغ ایـن موضـوع هسـتیم      
بـراي  کشـورهاي اروپـایی   داشت:  سیداحمد مقدسی اظهار

یورو یارانه و  دوشان حدود کیلوگرم شیرخشک صادرات هر
 سـبب کنند که همین عامـل  مشوق صادراتی پرداخت می

  ند.آنها بازار صادراتی ایران را بگیر است شده
 یکی از مراجع عظام تقلیـد  با خود دیدار در جنتی علی◄
 یک فیلم محتواي اطالعی ازبا اظهار بی عجیب سخنانی در

فروش  تومان میلیارد 10و حدود  اکران شده به تازگیکه 
 نبـود  مناسب هرگز لبالوآ کیلو 50 فیلم: گفت ،داشته است

 و سـاخت  اجـازه  ،داشتم اطالع فیلم این چگونگی از اگر و
  دادم!نمی آن به اکران
 عربسـتان  اطالعات سازمان سابق رئیس ،فیصلال ترکی◄
در جلسه  هاي تروریستیگروه از خود حمایت ترینتازه در

 رژیم ،با مقامات انگلیسی و صهیونیستی پیشنهاد داده است
بـه جنـوب لبنـان مقـدمات      گسترده با حمله صهیونیستی

  فراهم کند. را سوریه از اهللازبح خروج 
 نشسـت  در آمریکا خارجه وزارت سخنگوي ،کربی جان◄

 ایــران را حـامی تروریســم دانسـت و اقــدام   ،خـود  خبـري 
 تسـلیت  بـراي  کشورمان خارجه وزیر »ظریف محمدجواد«
 مصـطفی « شـهادت  مناسبت به لبنان اهللاحزب کل دبیر به

  خواند. »کنندهمأیوس« را »بدرالدین


