
 

 نشیند . های ایران به یمن پنجشنبه در جیبوتی می اولین هواپیمای کمک

 !!!!!! اوباما ممنوعیت مبادالت نفتی با ایران را تمدید کرد

 .  سردار دهقان: ایران، عراق و سوریه خواهان محو کامل داعش هستند

 .  حسین عسگری از ریاست دپارتمان داوری استعفا کرد

   شود منافع خود را به بازرسی ازمراکزنظامی گره بزند مظفر: هیچ کشوری حاضر نمی

www.skhabari.blog.ir   

 49اردیبهشت ماه 13بررسی و تحلیل بسیج دانشجویی آ. شرقی   پنجشنبه    

 مدیر مسئول : عبداهلل شادی / سردبیر : رحمان اکبری

محمد نبی حبیبی دبیرکل       

حزب موتلفه : اصولگرایان در        

انتخابات آینده یکصدا و با یک        

ای عمل    جزیره / آیند  لیست زیر چتر جامعتین می    

کردن و نامزدهای متعدد معرفی کردن سمی              

مهلک است/ شعار جریان اصولگرایی باید یک           

 صدا و یک فهرست در کل کشور باشد. 

را ارتباط بدهند با میالدد مسالعالود       پاسدار را به نام]سوم شعبان [   این ابتکار جالب که روزی   امام خامنه ای :      
دهی است. باید از کسانی که اول این فکر به ذهن   سیدالشهداء )سدم ا... علیه(، یک ابتکار پرمغز و جهت 

ی    پالاسالداران، داعالیاله       ی سپاه آنها رسیده است و ما را متوجه به این معنا کردند، تشکر کرد؛ زیرا داعیه  
  0/31////31بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداری از انقدب اسدمی                                   بزرگی است:

 منتخبی از جراید امروز

 علیرضا فغانی، داور دیدار تراکتو و نفت تهران به کمیته داوران معرفی شد. 

ماری هارف سخنگوی        

کاخ سفید : توافق ما بر این            

اصل استوار است که در صورت      

های برای بازرسان آژانس       توافق نهایی، دسترسی  

ها شامل اماکن و افراد       ایجاد شود که این دسترسی    

ها اگر به کف      ایرانی خواهد شد.در زمینه دسترسی    

ای را امضاء      نامه  های خود نرسیم، توافق       خواسته

ها در حال      نخواهیم کرد./ در همکاری با ایرانی        

تهیه فهرستی از ابعاد نظامی احتمالی ایران هستیم.        

سرلشکر جعفری: سپاه با درک شرایط محیطی انقدب              

دنبال تولید  ی مستضعفین و مستکبران به اسدمی و تقابل دو جبهه 

قدرت روزافزون درونی با تکیه بر معنویت، ایمان، عقدنیت و              

های نبرد    روز رسانی تاکتیک    های دفاعی و امنیتی و به        هوشمندی و استفاده از فناوری     

دشمنان با زبان سدح بیشتر آشنا هستند، قصد داریم با همین زبان با                نامتقارن است./ 

رود/   کار می   ستیزی به   خواهی و ظلم     / سدح سپاه برای عدالت      رو شویم      آنان روبه 

ی برق شمشیرهایمان و قدرتِ ایمان        پاسداری انقدب اسدمی در برابر دشمنان در سایه       

 سازد. هایی است که توازن وحشت و خطر را برای دشمنان برقرار می و فناوری

 گفتمان جاهلیت و گفتمان نوین اسدمی   :  امام خامنه ای   

عنوان دوگفتمان اصلی دنیای امروزهستند که نزدیکی و                به

آشتی این دوگفتمان غیرممکن است. گفتمان جاهلیت امروز که         

گفتمانی ظالمانه، زورگویانه، متکبرانه و خودخواهانه و از جانب قدرتهای سلطه گر                  

جهان است، در مقابل گفتمان اسدمی قرار دارد که طرفدار عدالت، آزادی بشر و از                   

بین رفتن زمینه های استثمار و استعمار، و نابودی نظام سلطه است./ آمریکاییها زیاده               

خواهی های جدید در مذاکرات هسته ای مطرح می کنند از جمله اینکه درخواست                   

برای بازرسی از مراکز نظامی و گفتگو با دانشمندان ایرانی را داده اند . این اجازه                      

مطلقا داده نخواهد شد و دشمنان بدانند که ملت و مسئوالن ایران در مقابل زیاده                      

من اجازه نخواهم داد که        خواهی ها و زورگویی ها بهیچ وجه کوتاه نخواهند آمد./            

بیگانگان بیایند و با دانشمندان و فرزندان عزیز و برجسته این ملت صحبت و از آنان                  

دهیم از هیچ یک از مراکز          ها ما گفتیم اجازه نمی       در مورد بازرسی  /  بازجویی کنند. 

نظامی هیچگونه بازرسی از سوی بیگانگان انجام شود/هر مقدار در مقابل زیاده خواهی             

های طرف مقابل کوتاه آمده شود، آنها جلوتر خواهند آمد . باید در مقابل این زیاده                   

مسئوالن و  خواهی ها، دیواره مستحکمی از عزم و توکل و اقتدار ملی بوجود آید./                   

 مذاکره کنندگان باید پیام عظمت ملت ایران را در مذاکرات نشان دهند 

رییس جمهوری در جمع علما،     

ایثارگران و برگزیدگان تبریز: با       

انسجام ، امید و تدبیر، از هر               

مشکلی عبور خواهیم کرد.نباید اجازه دهیم امید          

مردم شکسته شود . تردید ندارم اگر منسجم و              

متحد باشیم و دست به دست یکدیگر بدهیم و              

برای آینده کارهایمان تدبیر داشته باشیم و همواره       

عطر و بوی فضای امیدواری در جامعه احساس             

توانیم به راحتی از مشکدت عبور کنیم./         شود، می 

های اقتصادی باید پیوست        برای انجام همه طرح     

محیط زیستی آن فراهم شود در غیر این صورت ما   

با معضدتی نظیر آنچه بر سر دریاچه ارومیه آمد،           

مواجه خواهیم شد. /مگر من چه کرده ام که                 

 اینگونه مورد استقبال قرار می گیرم؟!!!

نوشت: ای    ایران هسته سایت  

تعداد آمریکا در چهار موضوع         

بندی    زمان،   ها در فردو       ماشین

و ها    زمان بندی تعلیق تحریم     ،  تحقیق و توسعه   

دیدگاه ها و افرادقابل دسترسی برای آژانس         مکان

خود را نسبت به لوزان تغییر داده است.صالحی  و           

بروجردی هم این موضوع را تایید کرده اند اما              

هنوز موضعی از سوی تیم مذاکره کننده و بویژه            

 شخص آقای رییس جمهور اتخاذ نشده است.

رییس جمهور در تبریز : دیگر تیم تراکتور متعلق به                

مردم آذربایجان نیست بلکه متعلق به ایران است.در حوادث             

تبریزاگر کسی مقصر باشد تردید نکنید که دولت با همه توان             

برای تنبیه او ایستادگی خواهد کرد. /ما امروز در صحنه بین المللی به یک نقطه بسیار                 

هراسی در سطح دنیا        ایم ما امروز در حال شکست دادن نهایی ایران               مهم رسیده 

هستیم./ امروز در صحنه بین المللی، سرداران مذاکرات و سرداران دیپلماسی شما                 

برای ملت ایران غرور و افتخار آفریدند. شما بدانید پایان این مذاکرات به حول و قوه                 

الهی افتخار برای ملت بزرگ ایران خواهد بود./ ما در این کشور در کنار حرکت                      

ای حرکت سالم اقتصادی را هم می خواهیم. ما در این کشور               فناوری صلح آمیز هسته   

اشتغال را برای جوانانمان می خواهیم./ اگر کسی می خواهد شعار بدهد باید از جیب                 

خودش و نه از جیب مردم باشد، ما حق نداریم از جیب مردم در جامعه افراط و                          

شعارزدگی ایجاد کنیم./ وضع دریاچه ارومیه امروز از سال گذشته بهتر است و دولت                

 یازدهم تدش خود را برای احیای این دریاچه در طرحی بلندمدت ادامه می دهد.

بنا به گزارش المیادین ،       

کشتی  ایران شاهد حامل            

های بشردوستانه برای        کمک

مردم یمن جهت بازرسی زیر نظر مراجع                  

کند و سپس  المللی به سمت جیبوتی حرکت می بین

 کند . به سمت یمن حرکت می


