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جاسوسان

دوتابعیتی بازی برد -برد
است!
کیهان :جریاى هدعی اصالحات
هوواره حاهی جاسوسهای
دوتابعیتی بوده است ،از
تا
هستهای
جاسوسهای
جاسوسهای هحیط زیست و
جاسوسهای فعال در پوشش
خبرًگار .روزًاهه زًجیرهای هدعی
شده است که آزادی جاسوسهای
دوتابعیتی ،اعتبار ایراى را در دًیا
افسایش داده و یک اقدام برد-برد
است .هدعیاى اصالحات پیش از
ایي ًیس برجام را برد-برد و
فتحالفتوح و عاهل سرازیرشدى
سرهایه خارجی به ایراى و عاهل به
تاریخ پیوستي تحرینها و ًشاًه
تسلین شدى قدرتهای بسرگ
هقابل ایراى ًاهیده بودًد .ادعاهایی
که هیچگاه رًگ واقعیت به خود
ًگرفت.
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سخنی با کشورهای همسایه
جمهوری اسالمی :ؼطح رسیس آٔطیىا تطای تالـ زض رٟت ت ٝصفط ضؾا٘سٖ صازضات
٘فت ایطاٖ اظ أطٚظ ضؾٕاً وّیس ذٛضزِٚ .ی تؼیس ت٘ ٝظط ٔیضؾس تالـ ٘اواْ  ٚقىؿت
ذٛضز ٜتطأپ تطای اػٕاَ فكاض حساوخطی ت٘ ٝتایذ زِرٛاٞف تطؾس .آ٘چ ٝزض ایٗ ٔیاٖ
إٞیت ٔعاػفی پیسا وطز ،ٜاٚدٌیطی زقٕٙی آٔطیىا ػّیٔ ٝطزْ ایطاٖ زلیماً زض ٔمؽغ
ظٔا٘ی ذاصی اؾت ؤ ٝطزْ ایطاٖ زض تطاتط یه تالی ؼثیؼی لطاض ٌطفتٝا٘س  26 ٚاؾتاٖ
وكٛض زض ٔؼطض ؾیُ لطاض زاض٘س  ٚاصطاض ویٝٙتٛظا٘ ٝزاض  ٚزؾت ٝتطأپ تطای زقٕٙی تا
یه ّٔت زض چٙیٗ قطایؽی تؿیاض ظسا٘ؿا٘ی ت٘ ٝظط ٔیآیس.
ّٔتٟا  ٚزِٚتٟای ٔٙؽم ٝفطأٛـ ٘ىٙٙس آٖ وكٛضی و ٝزض رًٞٙای ا ٚ َٚز ْٚآٔطیىا ٚ
ٔتحسا٘ف ػّی ٝػطاق ت ٝوٕه ٔطزْ ایٗ وكٛض قتافت ایطاٖ تٛز .وكٛضی و ٝآٚاضٌاٖ
وٛیتی ضا زض آغٛـ ٌطفت  ٚت ٝآٟ٘ا پٙا ٜزاز ،ایطاٖ تٛز .وكٛضی و ٝزض اٚد تماتُ
ٚحكیا٘ ٝػطتؿتاٖ ٔ ٚتحسا٘ف ػّی ٝلؽط ت ٝوٕه لؽط قتافت ،ایطاٖ تٛز .وكٛضی و ٝزض
ؼ َٛچٟاضز ٝٞتا آغٛـ تاظ اظ ٟٔارطیٗ افغا٘ی اؾتمثاَ وطز ٔ ٚیّیٟ٘ٛا ٘فط ضا پٙا ٜزاز،
ایطاٖ تٛز .آٖ زؾتی و ٝزض اٚد ؾاِٟای پؽ اظ فطٚپاقی اتحاز قٛضٚی ت ٝوٕه
ٕٞؿایٍاٖ قٕاِی زضاظ قس ،اظ ایطاٖ تٛز .ایطاٖ ٞیچٍاٝ٘ ٜتٟٙا تسذٛإٞ ٜؿایٍا٘ف ٘ثٛز،
تّى ٝت ٝآٟ٘ائی و ٝزیطٚظ ٔطتىة ظّٓ ٘یع قس ٜتٛز٘س ،یاضی ضؾا٘س  ٚزِؿٛظ آٟ٘ا تٛز.
وكٛضی و ٝپط٘ٚس ٜتطٚضیؿٓ ٚحكی ٔٛضز حٕایت آٔطیىا ٔ ٚعزٚضا٘ف زض ػطاق ٚ
ؾٛضیِ ٚ ٝثٙاٖ ضا تؿت  ٚتطٚضیؿتٞا ضا تاض ٔ ٚاض وطز ،ایطاٖ تٛز .ایٗ ایطاٖ تٛز وٝ
ٍ٘صاقت ؼطح ٚلیحا٘ ٝآٔطیىا تطای ٔؿّػ وطزٖ تطٚضیؿتٟا زض ؾٛضی ٚ ٝػطاق ت ٝفطراْ
زِرٛا ٜآٔطیىا  ٚاؾطائیُ ٔٙزط قٛزّٔ .تٟا  ٚوكٛضٞای ٔٙؽم٘ ٝثایس ایٗ حمایك ػیٙی ٚ
ّٕٔٛؼ ضا فطأٛـ وٙٙس  ٚتا ؼٙاب پٛؾیس ٜآٔطیىا ت ٝچا ٜحٛازث تط٘ٚس .قاِٛزٜ
ٔحاؾثات ٙٔ ٚاؾثات فطزای ٔٙؽم ٝزض ٕٞیٗ ضٚظٞا قىُ ٔیٌیطز ٔ ٚكرص ٔیقٛز وٝ
زٚؾت  ٚزقٕٗ ویؿت.
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سرگیجه در بازار نفت
دنیای اقتصادٚ :ظؼیت تاظاض ٘فت زض فاصّ ٝا٘سوی و ٝتا ِغ ٛوأُ ٔؼافیتٞای ٘فتی ایطاٖ تالی ٔا٘س ،ٜحاِتی ٌ ًٙت ٝذٛز
ٌطفت ٝاؾت .ایٗ حاِت تاظاض ضٚظ ٌصقت ٝتا رسیتط قسٖ ٘اپایساضی ؾیاؾی زض ٘ٚعٚئال ،قست تیكتطی ت ٝذٛز ٌطفت .ت ٝایٗ
تطتیة ٔؼأالت ضٚظ ٌصقت ٝتاظاض رٟا٘ی ٘فت زض حاِی تا ضقس ٕٞطا ٜقس و ٝزض ضٚظٞای پیف اظ آٖ ٚاضز ؾیط ٘عِٚی قس ٜتٛز.
ضفت  ٚآٔس تاظاض ٘فت ٔیاٖ افت  ٚذیع لیٕتٞا زض پی ٚظؼیت ٘أكرصی اؾت و ٝتصٕیٓ اذیط آٔطیىا تطای لؽغ وأُ
صازضات ٘فت ایطاٖ ایزاز وطز .ٜزض ایٗ ٔیاٖ ٔٛظغ ٘أكرص ػطتؿتاٖ ؾؼٛزی ٘یع ؾطٌیز ٝتاظاض ٘فت ضا تیكتط وطز ٜاؾت.
ؾؼٛزیٞا تٝػٛٙاٖ تعضيتطیٗ زاض٘س ٜظطفیت ٔاظاز تِٛیس زض اٚپه اظ یىؿ ٛت ٝزِٚت تطأپ ل َٛافعایف تِٛیس تطای پٛقف
رای ذاِی ٘فت ایطاٖ ضا زازٜا٘س  ٚاظ ؾٛی زیٍط تسا ْٚتٛافك واٞف تِٛیس اظ ؾٛی وكٛضٞای ػع ٚ ٛغیطػع ٛاٚپه ضا ٕٔىٗ
ٔیزا٘ٙس .زض ایٗ ٔیاٖ ظاٞط قسٖ ذٛآٌٖٛایس ،ٚضئیؽرٕٟٛضی ذٛزذٛا٘س٘ٚ ٜعٚئال زض ٔیاٖ ؾطتاظاٖ اضتف ایٗ وكٛض ،احتٕاَ
قىُ ٌطفتٗ یه وٛزتای ٘ظأی ػّی ٝزِٚت ٘یىالؼ ٔازٚض ٚضا تمٛیت وطز  ٚتاػج ضقس تیكتط لیٕتٞا قس٘ٚ .عٚئال زض حاَ
حاظط تحت فكاض ٔكىالت زاذّی ٕٞ ٚچٙیٗ تحطیٓٞای ٘فتی آٔطیىا ،تا افت تِٛیس چكٍٕیطی ٔٛار ٝقس ٜاؾت .ؼثك آذطیٗ
آٔاض اٚپه تِٛیس ضٚظا٘ ٝایٗ وكٛض ت ٝحسٚز ٞ 700عاض تكى ٝزض ضٚظ ضؾیسٔ ٚ ٜیتٛا٘س تحت تٟسیسٞای فؼّی تا واٞف تیكتطی
٘یع ٔٛار ٝقٛز .واٞف تِٛیس ٘ٚعٚئال زض وٙاض ضیؿه تِٛیس زض ِیثی ٕٞ ٚچٙیٗ فكاض تحطیٓٞای آٔطیىا تط صازضات ٘فت ایطاٖ،
ٟٔٓتطیٗ تٟسیسٞای ؾٕت ػطظ ٝتاظاض ت ٝقٕاض ٔیض٘ٚس.
زض ػیٗ حاَ اػالْ ٚظؼیت فٛقاِؼاز ٜتطای صازضات ٘فت ذاْ زض ٘یزطی ٝت ٝػّت ٘اآضأی زض ٔٙؽم٘ ٝفتذیع زِتا ٘یع تٍ٘ ٝطا٘ی
اظ اذتالَ ػطظ ٝزأٗ ظز .تٌ ٝعاضـ «ز٘یایالتصاز» لیٕت ٞط تكى٘ ٝفت ذاْ تط٘ت ضٚظ ٌصقت ٚ ٝتا ِحظ ٝتٙظیٓ ایٗ ٌعاضـ
(ؾاػت  ،)16:30تا ضقس تیف اظ یه زالضی ت 73 /05 ٝزالض تط تكى ٝضؾیس .ایٗ ٘فت قاذص ضٚظ زٚقٙث ٝت ٝظیط  72زالض تط
تكى٘ ٝع َٚوطز ٜتٛزٞ .ط تكى٘ ٝفت ذاْ آٔطیىا ٘یع ضقسی  94ؾٙتی زاقت  ٚت 64 /44 ٝزالض تط تكى ٝضؾیس .یىی اظ ٟٔٓتطیٗ
زالیُ ضقس لیٕت ٘فت زض ضٚظ ٌصقت ،ٝاظٟاضات ذاِس اِفاِحٚ ،ظیط ٘فت ػطتؿتاٖ ؾؼٛزی زض ضاتؽ ٝاحتٕاَ تسا ْٚتٛافك واٞف
تِٛیس زض ٘یٕ ٝز ْٚؾاَ  2019تٛز .ایٗ اظٟاض٘ظط زض قطایؽی ٔؽطح قس و ٝؼثك تیا٘ی ٝواخ ؾفیس ٔثٙی تط ٕٞىاضی ػطتؿتاٖ ٚ
أاضات تا آٔطیىا تطای افعایف تِٛیس  ٚرثطاٖ ذطٚد ٘فت ایطاٖ اظ تاظاضٔ ،ؼأٌّٝطاٖ تط افعایف ػطظ ٝاظ ؾٕت ؾؼٛزیٞا ٚ
ٕٞطاٞا٘ف تىی ٝوطز ٜتٛز٘س.
ؼثك تاظٜتطیٗ ٌعاضـ صٙسٚق تیٗإِّّی پ ،َٛپازقاٞی ؾؼٛزی تطای تعٕیٗ قطایػ التصازی ذٛز ت٘ ٝفت 85زالضی ٘یاظ زاضز
و ٝتؿیاض تاالتط اظ ؾؽٛح فؼّی لیٕت ٘فت اؾت .زض وٙاض تٕاْ ایٗ ٔٛاضز تایس ت ٝایٗ ٘ىت ٝتٛر ٝزاقت و ٝپؽ اظ تاضید زٝٔ ْٚ
تٝػٛٙاٖ ٔٛػس ِغٔ ٛؼافیتٞای ٘فتی ایطاٖ ،وٕثٛز ػطظ ٝاظ ؾٕت ایطاٖ تٟسیسی رسی زض وٙاض اذتالَ ػطظٞٝای زیٍط تطای
تاظاض ٘فت ٔ ٚصطفوٙٙسٌاٖ آٖ اؾت .تا زض ٘ظط ٌطفتٗ تٕاْ ایٗ ٔٛاضز ،ؾطٌیز ٝتاظاض وأال ؼثیؼی ت٘ ٝظط ٔیضؾس.
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پشت پرده ظاهر شذن البغذادی
خراسان :اِثغسازی و ٝاظ ظٔاٖ اػالْ ذالفت زض
ٔؿزسرأغ ٘ٛضی قٟط ٔٛصُ زض تیط ،1393زیٍط
زض

ا٘ظاض

ػٕٔٛی

حاظط

٘كسٜ

تٛز،پؽ

اظحسٚز5ؾاَ اذتفاٚ ،یسئٛیی 18زلیم ٝای اظ ذٛز
ٔٙتكطوطز ٜوٛٔ ٝری اظ تحج ٞای ٔرتّف ضا زض
ٔیاٖ تحّیُ ٌطاٖ زأٗ ظز ٜاؾت ،تٚ ٝیػ ٜآٖ وٝ
غؾت ظس صّیثی ا ٚتا تٛر ٝت ٝحٛازث تطٚضیؿتی
اذیط زضؾطیال٘ىا ٔكىٛن  ٚلاتُ تأُ اؾت ،أا تٝ
ضاؾتی پكت پطز ٜظاٞط قسٖ زٚتاض ٜاتٛتىط
اِثغسازی چیؿت؟
ٔ -1ؤؾؿ ٝتطاث ػّٕی اظ ٔٛؾؿات زاػكی ٔٙتمس
اِثغسازی  3ضٚظ لثُ رع ٜٚای تا ٘اْ اِرالفة
إِٞٛی ٝضا ت ٝلّٓ اتی ػیؿی إِصطی اظ ٔفتی ٞای
ٔٙتمس اِثغسازی ٔٙتكط وطز .زض ایٗ رع ٜٚإِصطی
تا اضائ ٝزالیّی ذالفت اِثغسازی ضا ظیط ؾٛاَ تطز ٚ
آٖ ضا ٔكطٚع ٕ٘ی زا٘س .یىی اظ ازِ ٝاصّی إِصطی
حعٛض٘ساقتٗ ضؾا٘ ٝای اِثغسازی اؾتٔ .صطی
ٔسػی ٔی قٛز چٍ ٝ٘ٛذّیف ٝای وٞ ٝیچ ٘كا٘ ٝای
اظ ا٘ ٚیؿت ٔی تٛا٘س ذالفتف ٔكطٚع تاقس؟
 -2زاػف پؽ اظ قىؿت ٞای ٔتٛاِی٘ ،اٌعیط اظ
ضٚیای را ٜؼّثا٘ ٝتكىیُ ذالفت وٛتا ٜآٔسٚ ٜ
او ٖٛٙتالـ ٔی وٙس حیات ذٛز زض اشٞاٖ ػٕٔٛی
ضا اظ ؼطیك ا٘زاْ ػّٕیات ٞای تطٚضیؿتی اغطاق
قس ٜزض ٘ماغ ٔتٛٙع رٟاٖ تسا ْٚتركس.
زض ٟ٘ایت ت٘ ٝظط ٔی ضؾس ت ٝضغٓ آٖ و ٝاِثغسازی تا
ا٘تكاض ایٗ ٚیسئٛی  18زلیم ٝای تالـ زاضز تا
چٟط ٜای ٔٙؿزٓ  ٚفؼاَ اظ زاػف تٕ٘ ٝایف
تٍصاضز أا ػٕال ایٗ ٕ٘ایف ضا ػال ٜٚتط آٖ وٝ
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سفرههای خالی افطار در انتظار بستههای حمایتی دولت
صبح نو :تا ٘عزیهقسٖ تٔ ٝأ ٜثاضن ضٔعاٖ  ٚافعایف تٛضْ ،تؿیاضی اظ ذا٘ٛازٜٞای
وٓزضآٔس ایطا٘ی ٍ٘طاٖ ؾفطٜٞای غصایی ذٛز ٞؿتٙس؛ چطاو ٝضٚظتٝضٚظ تط لیٕت واالٞای
اؾاؾی ٛٔ ٚازغصایی افعٚزٔ ٜیقٛز ٘ ٚطخ تٛضْ افعایف ٔییاتس؛ أا تغییط ٔحؿٛؾی زض
زضآٔس قٟط٘ٚساٖ زیسٕ٘ ٜیقٛز .یىی اظ ضاٞىاضٞایی ؤ ٝیتٛا٘س زض ٔأ ٜثاضن ضٔعاٖ
تركی اظ وٕثٛزٞای ؾفط ٜغصایی لكط آؾیةپصیط ضا تأٔیٗ وٙس ،اضائ ٝتؿتٞٝای غصایی یا
حٕایتی ت ٝالكاض ٔتٛؾػ  ٚوٓتعاػت رأؼ ٝاؾت .تاایٗحاَ ،آیا زض ایٗ یه ٞفتٝ
تالیٔا٘س ٜتا ٔأ ٜثاضن ضٔعاٖ ،زِٚت ٔ ٚزّؽ فىطی ت ٝحاَ ؾفط ٜذاِی ایٗ لكط اظ
رأؼ ٝوطزٜا٘س؟ تط٘أ ٝحٕایتی زِٚت زض ٔا ٜضٔعاٖ چیؿت؟ تا ایٗ ِحظٛٙٞ ،ٝظ زِٚت
تط٘أٝای تطای حٕایت اظ الكاض وٓزضآٔس زض ٔا ٜضٔعاٖ اضائ٘ ٝساز ٜاؾت .ایٗ زضحاِی
اؾت ؤ ٝاٌ ٜصقت ٚ ٝزض رّؿ 18 ٝفطٚضزیٗ ٞ 1398یأتٚظیطاٖ ٔصٛب قس تؿتٝ
حٕایت غصایی تٌ ٝطٜٞٚای وٓزضآٔس رأؼ ٝتطای ذطیس واالٞای اؾاؾی پطزاذت قٛز.
اِثت ،ٝواضوٙاٖ ضؾٕی  ٚپیٕا٘ی وكٛضی ِ ٚكىطی  ٚواضوٙاٖ لطاضزازی قٙاؾٝزاض
زؾتٍاٜٞای ارطایی ،تاظ٘كؿتٍاٖ  ٚذا٘ٛاضٞای ظیطپٛقف وٕیت ٝأساز أاْ ذٕیٙی(ض،)ٜ
ؾاظٔاٖ تٟعیؿتی  ٚتٙیاز قٟیس  ٚأٛض ایخاضٌطاٖ ٔكٕ َٛایٗ ؼطح قس٘س.
تطٕٞیٗاؾاؼ زض پایاٖ فطٚضزیٗٔ ،ثّغی ت ٝحؿاب ایٗ ٌطٜٞٚا ضیرت ٝقس تا ا٘سوی اظ
فكاض التصازی ذا٘ٛازٜٞای آٖٞا تىاٞسٕٞ .چٙیٗ ،وٕه رثطا٘ی تٔ ٝثّغ زٔٚیّی ٖٛضیاَ
ت ٝحمٛقتٍیطاٖ ضؾٕی  ٚپیٕا٘ی وكٛضی ِ ٚكىطی  ٚواضوٙاٖ لطاضزازی قٙاؾٝزاض
زؾتٍاٜٞای ارطایی و ٝرٕغ ٔثّغ ٔٙسضد زض آذطیٗ حىٓ واضٌعیٙیقاٖ وٕتط اظ 30
ٔیّی ٖٛضیاَ تٛز ،اظؼطیك حؿابٞای تا٘ىی ٔتصُ ت ٝحمٛق ٔ ٚعایای واضوٙاٖ ٔكَٕٛ
ٚاضیع قسٚ .ظاضت تؼا ،ٖٚواض  ٚضفا ٜارتٕاػی ٔ ٓٞىّف قس تا ٕٞاٍٙٞی ؾاظٔاٖ
تط٘أٚٝتٛزر ٝوكٛض تطای حٕایت غصایی اظ ٌطٜٞٚای وٓزضآٔسٔ ،ا٘ٙس ذا٘ٛاضٞای
ظیطپٛقف  ٚپكت ٘ٛتتی وٕیت ٝأساز أاْ ذٕیٙی(ض ٚ )ٜؾاظٔاٖ تٟعیؿتی وكٛض ٘ ٚیع
ذا٘ٛاضٞای ظیطپٛقف تٙیاز قٟیس  ٚأٛض ایخاضٌطاٖ الساْ وٙس .ایٗ ٔثّغ اصالحی
تاتٛرٝت ٝتٛضْ ضٚظافعٔ ٖٚاٜٞای ٌصقت ٝچٙساٖ تأحیطی تط تٟثٛز ٚظؼیت ٔؼاـ
واضٔٙساٖ  ٚواضوٙاٖ زِٚتی ِ ٚكىطی ٔ ٚؿتٕطیتٍیطاٖ زؾتٍاٜٞای حٕایتی ٘ساقت؛
تاایٗحاَ ،تطای ذا٘ٛاضٞای ٔتٛؾػ  ٚظؼیف التصازی زٍِطٔی تٛز .حاَ تایس زیس تا
٘عزیهقسٖ تٔ ٝأ ٜثاضن ضٔعاٖ  ٚافعایف تٛضْ ،آیا زِٚت تؿتٞٝای حٕایتی ذٛز ضا
زض ایٗ ٔا ٜاضائ ٝذٛاٞس زاز؟

رّ ٜٛای ٚاظح اظ ا٘فؼاَ  ٚظؼف زاػف  ٚتالـ
تطای ٔٙؿزٓ وطزٖ ؼطفساضا٘ی اؾت وٞ ٝط ؾاػت
زض حاَ پطاوٙس ٜقسٖ اظ ٌطز اِثغسازی ٞؿتٙسٔ ،ی
تٛاٖ اػالٔی ٝای تطای ٚضٚز ت ٝزٚض ٜای رسیس اظ
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و راهح ه چش ه بس ه ب ه بيههنو نگههيه ب ه ظنفي ه هههيي ب ه ان هههيي

فؼاِیت ایٗ ٌط ٜٚتطٚضیؿتی زا٘ؿت و ٝلثال اِماػسٜ

درو کشهرر اسه  .مهند ا هنا نشهي دادهانه که هنگهيه از آنههي کمهک خراسه و

آٖ ضا پیٕٛزٔ ٚ ٜست ٞا لثُ ت ٝزٚضاٖ حعیط

وارد مي ا شه هانه ترانسه انه بهرر تهن مشهالت را حه کننه  .هک قله آ

ذٛز ضؾیس ٜاؾت .آیا ؾط٘ٛقت تٗ الزٖ  ٚاِماػسٜ
زض ا٘تظاض اتٛتىط اِثغسازی اؾت؟
3

که ه ا ه ه روزههههي شهههيه آ هسه ه ي ورود نينوههههيي مندمه ه بهههناي کمهههک به ه
سي زدگي و آسيبد گي آققت و شيناز اس .
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