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…< اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،1361در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی ﺗﻬﺎﺟﻢ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺻﺪام ﻋﻠﯿﻪ
اﯾﺮان زﺑﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  200ﻣﺎﯾﻞ از ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﮓ ،در
اﺑﻮﻇﺒﯽ ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ،ﺷﺶ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
ﺷﻮرای ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ… .
…  -1اﮔﺮﭼﻪ داﻋﺶ در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﮔﺒﺎری را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه،
ﻫﻨﻮز ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻌﻔﺮ و ﻫﻮﯾﺠﻪ در ﻋﺮاق و ﺷﻬﺮﻫﺎی دره
ﻓﺮات در ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺷﻬﺮ رﻗﻪ ،دﯾﺮاﻟﺰور ،ﻣﯿﺎدﯾﻦ،
اﺑﻮﮐﻤﺎل و… را در ﺗﺼﺮف دارد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮوری ﮐﻪ داﻋﺶ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻃﯽ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺣﺎل ﭘﺴﺮﻓﺖ
ﺑﻮده و ﭘﺮوژه ﺧﻼﻓﺖ ﺳﺎزی …
و اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ آن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از اﯾﻦ رو
ﺷﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺗﻮﺗﺎل ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺳﮏ را ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﻮﺗﺎل ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺳﮏ را ﺑﻪ
ارزش  7.45ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﺮﯾﺪ و اﻋﻼم ﮐﺮد درآﻣﺪﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎن درآﻣﺪی
ﺧﻮد و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺳﻮد ﺳﻬﺎﻣﺶ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد… .
ﺳﺎل از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ،ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻮﺿﻌﯽ و
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﺗﺪوﯾﻦ و ﻃﺮاﺣﯽ روﯾﺪادﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،اﻓﺰود :ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی در
ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﻔﺮط در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﯽ اوﻟﻮﯾﺖ دار… ،
… .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺎ در ﺳﺎل  1950زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻓﻌﻠﯽ
ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻼح ﻫﺎی ﺑﺎﻟﺴﺘﯿﮏ و اﺗﻤﯽ ﺑﻮد در ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 360ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﻠﻔﺎت دادﻧﺪ و
دﻫﻬﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﺴﺎرت ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﻫﺴﺘﻪ ای اﻣﺮوز ﺗﻠﻔﺎت و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎب ﻣﯿﻞ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ …

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ذوب آﻫﻦ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ 3
اﻗﺪام از زﯾﺎن دﻫﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﻮرس ﭘﺮس
،اﺣﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ ذوب آﻫﻦ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﻣﺎر در 4
ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺎن  ،اﻣﺎرات
ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ  ،اردن  ،ﻣﺼﺮ و … ﺑﻮده ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ… .
… :ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات ذوب آﻫﻦ ﻃﯽ  4ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ  476ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ از اﺻﻔﻬﺎن ،
اﺣﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر در  4ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺎن ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ،اردن ،ﻣﺼﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ… .
… وی اﻓﺰود :ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎل  1394ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﻮرم
ﻣﺰﻣﻦ ،ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ و ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ،اﺟﺮای ﻧﺎﻗﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی،
ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و… از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺿﻌﯿﻒ و ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺷﮑﻞ داده
اﺳﺖ  .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﻠﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎی …
… ﺧﺎﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪ روزی از روﺑﻮﺳﯽ و دﺳﺖ دادن ﻋﺎدل اﻟﺠﺒﯿﺮ و
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری اﺳﻼﻣﯽ در
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺷﺖ… .
… .اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺪان ﻣﯽ ﭘﺮدازم ،ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺻﻠﺢ ﻣﺴﻠﺢ اﺳﺖ .ﺻﻠﺢ ﻣﺴﻠﺢ در دو زﻣﺎن ﺣﺎﮐﻢ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﺨﺴﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻠﻔﺎت
ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻧﺮژی ﺷﺎن را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻧﯿﺮو و
اﻣﮑﺎﻧﺎت و از ﺳﺮﮔﯿﺮی ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ و دوﻓﺎﮐﺘﻮ اﻋﻼم ﺻﻠﺢ ﮐﺮده
اﻧﺪ… .
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﮔﺎم ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ ﺑﺎ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد در ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮداﺷﺘﻪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﯾﺮان ﻫﺸﺪار دﻫﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را در ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارد .اﻣﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ )اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ و ﺑﺤﺮﯾﻦ( ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺿﺪاﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ

دﻧﺒﺎل ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ …
… ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺳﺎل  2014ﻣﯿﻼدی… ،
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  ،در ﺳﯽ و ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ ،
ﻣﻬﺪی ﺻﻔﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﮐﯿﮏ ﺑﻮﮐﺴﯿﻨﮓ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺎن در اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﮐﻮﻫﺴﺎر ﺑﻬﺮاﻣﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺨﺼﯽ
و ﻋﻠﯽ ﺿﯿﺎء ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎدﯾﮕﺎرد ﺑﻪ دوﻟﺘﯽ ﻫﺎ و اﻓﺮاد ﺧﺎص ﺗﻌﻠﻖ دارد ﺻﻔﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد… :
…؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ 80
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﻣﺨﺎرج ارﺗﺶ ،ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن و وزارت اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯿﻬﻨﯽ ﻇﺮف ﻓﻘﻂ
ﯾﮏ ﺳﺎل .ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﮕﺮ ،اﻧﺪازه وزارت اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯿﻬﻨﯽ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻈﺎرت
اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺣﻤﻼت  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮش اﻋﻼم ﮐﺮد ﺟﻨﮓ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن
ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ را راه ﻣﯽ اﻧﺪازد و ﻫﺮﭼﻪ را ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺮون
ﺳﭙﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ… ،
… ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﺷﻬﺮدار دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ :ﺷﮑﻮﻓﻪ
ﺷﻬﺎﺑﯽ ﭘﻮر در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،ﺧﻮد را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
ﻣﺘﻮﻟﺪ  66ﻫﺴﺘﻢ و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎری و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی و از ﺳﺎل  89ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮدار ﺳﺮﮔﺰ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺨﺶ اﺣﻤﺪی
در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪم .اوﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮدار ﻣﺴﺘﻘﻞ زن ﮐﺸﻮر ﭘﺲ
از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻮدم …
…؛ آن ﻫﻢ ﮐ ُﻨﺪ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اﯾﺮان اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش
ﻫﺎی آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺴﺆوﻻن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﮐﺸﻮر
اﯾﺮان ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ده ﺳﺎل دوﺑﺎره ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی را از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮد و ﺗﻮان ﻫﺴﺘﻪ
ای ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ… .
… ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮی ﺳﻔﯿﺮ [09:04 20.08.17] ,ﻫﺎدی ﻗﻮاﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ٔ ﺣﻮزه ٔ
اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪٔ اﺳﻔﺮاﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻧﯿﺮو
در دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ  l1l.ir/28jvدرﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻄﺮف ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
آﻣﺎﯾﺶ اﺷﺎره ﺷﺪه ،اﻣﺎ آﻗﺎی ﺑﯿﻄﺮف! ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ  8ﺳﺎل
در دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﺎت وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﻮدﯾﺪ،در ﺑﺤﺚ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ دﭼﺎر
اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪﯾﺪ .آﻗﺎی ﺑﯿﻄﺮف! اﻣﺮوز رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت …
… ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ در ﺧﺼﻮص ﺳﻔﺮ ﻧﯿﮑﯽ ﻫﯿﻠﯽ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ وﯾﻦ و اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﺮار اﺳﺖ
در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت آژاﻧﺲ ﺑﻪ ﮔﻔﺖ
وﮔﻮ ﺑﭙﺮدازد ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :وﻇﺎﯾﻒ آژاﻧﺲ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺟﺎم و اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ آژاﻧﺲ
اﻋﻼم ﺷﺪه …
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺪون ﺳﺤﺎﺑﯽ در ﺑﺎره ﺧﻮدش رﻓﺘﻢ ﺑﻪ رادﯾﻮ و اﻧﻘﺮاض
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﻬﻠﻮی را اﻋﻼم ﮐﺮدم اوﻟﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﭘﺲ
از اﻧﻘﻼب  57اﺳﺖ .از ﺳﻮﯾﯽ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﯽ اش ﺑﺎ ﻃﯿﻔﯽ از ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﯾﺮاﻧﺴﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﻬﺮه ﻣﻄﺮح ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد .ﻓﺮﯾﺪون ﺳﺤﺎﺑﯽ ﻓﺮزﻧﺪ زﻧﺪه ﯾﺎد ﯾﺪاﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ و ﺑﺮادر ﻋﺰت
اﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ اﺳﺖ .او دﮐﺘﺮای زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ در اﻣﻮر اﮐﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ دارد و
در دوراﻧﯽ ﻃﻼﯾﯽ از ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺘﻌﺪد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺣﻀﻮر داﺷﺖ… .
آﻧﺎ
۱۳:۳۴ – ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎع ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎ داﻧﺶ – ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ – ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ و ﺗﻤﺮﯾﻦ داﯾﻤﯽ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎ
اﯾﻤﺎن ﮐﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ی ﻫﻤﻪ ی آﻧﻬﺎﺳﺖ ”.اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺳﺎل  1369در ﺟﻬﺖ ﻟﺰوم ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮان دﻓﺎﻋﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ… .
… ﻗﯿﻤـﺖ اوﭘـﮏ ﺑـﺮای روز ﺟﻤﻌـﻪ ﻫﻨـﻮز ﺑـﺮ روی ﺳـﺎﯾﺖ اﯾـﻦ ﺳﺎزﻣـﺎن
ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ اوﭘﮏ در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ 18
آﮔﻮﺳﺖ  2017ﯾﻌﻨﯽ  27ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  48.67دﻻر در ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  2017ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 49.74دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﺒﺪ ﻧﻔﺘﯽ اوﭘﮏ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻔﺖ ﺻﺤﺮای اﻟﺠﺰاﯾﺮ،
ﻧﻔﺖ اورﯾﻨﺖ اﮐﻮادور ،ﻧﻔﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﯾﺮان ،ﻧﻔﺖ ﺳﺒﮏ ﺑﺼﺮه ﻋﺮاق ،ﻧﻔﺖ
ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﻮﯾﺖ ،ﺳﯿﺪر ﻟﯿﺒﯽ ،ﺑﻮﻧﯽ ﻻﯾﺖ ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ،ﻧﻔﺖ ﻣﻮرﺑﺎن اﻣﺎرات و
ﻣِﺮ ِی وﻧﺰوﺋﻼ اﺳﺖ… .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺟﺎم ﻧﯿﻮز  ،ارﺗﺶ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ و اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ،ﺻﺒﺢ  30ﻣﺮداد ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮﺷﮏ ﻫﺎی
ﻗﺎره ﭘﯿﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ در ﺷﺒﻪ
ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮه ،رزﻣﺎﯾﺶ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺎزه ای را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ
ﮔﺰارش رادﯾﻮ ﻓﺮدا ،ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ اوﻟﭽﯽ-ﻓﺮﯾﺪم
ﮔﺎردﯾﻦ  ،از ﺳﺎل  2015ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد… .

ﺳﺎﯾﺖ ﻓﯿﻦ ﺗﮏ ﺗﺎﯾﻤﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری  DIA Amsterdamو Disrupts Media
ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن  9اﺳﺘﺎرت آپ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار و اﺛﺮﺑﺨﺶ
ﺟﻬﺎن ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻨﺒﻊ:
thefintechtimes.com
اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮدرو
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ،ﻗﺪرت آﺗﺶ و ﺣﺮﮐﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ
ﺗﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺤﯿﻂ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  24ژوﺋﻦ ﺳﺎل
 2015ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن درآﻣﺪ… .
… ﺻﻠﺢ ﻣﺴﻠﺢ در دو زﻣﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﺨﺴﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻨﺎزﻋﻪ
ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻧﺮژی ﺷﺎن را از دﺳﺖ داده
اﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻧﯿﺮو و اﻣﮑﺎﻧﺎت و از ﺳﺮﮔﯿﺮی ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ و
دوﻓﺎﮐﺘﻮ اﻋﻼم ﺻﻠﺢ ﮐﺮده اﻧﺪ… .
… .آن روزﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺮﺟﺎم ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﻣﺬاﮐﺮات  5+1ﺑﻪ ﻋﻼوه
ﮐﻤﯿﺴﺮ ﻋﺎﻟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺪرﯾﮑﺎ ﻣﻮﮔﺮﯾﻨﯽ ﻣﻌﺮوف،
در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد .ﺑﺮﺟﺎم ،ﻧﺎم ﻓﺮﺟﺎم ﮐﺎر ﺑﻮد ،ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﯽ
ﻣﻌﻨﯽ و ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک  .ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻠﺢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺶ ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﮐﻪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ… ،
… 360 ،ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺳﺘﺎره ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و 120ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ در
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس( را از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺨﺶ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﭘﺎﻻﯾﺶ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ در روز ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﺑﺎ اﺑﻼغ اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ﻧﻘﺸﻪ راه …
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﻟﯿﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ) (PICLو ﮔﺰارش روزاﻧﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری
) (PDBاز رده ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل 2005
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن آزادی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ و در دادﮔﺎه ﻓﺪرال
اﻋﻼم ﮐﺮد :ﮔﺰارش روزاﻧﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ،ﺧﻼﺻﻪ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ… .
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