
محور »ضد مقاومت«
بعد از شکست تقریبی مذاکرات صلح سوریه و پیشروی های ارتش سوریه در مناطق تحت اشغال 
تروریست ها، به نظر می رسد تحرکات سیاسی، دیپلماتیک و نظامی جدیدی در منطقه در حال شکل گیری 
است. در همین راستا، باید به سفر خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین 
)حماس( به ترکیه در سه شنبه هفته گذشته و در ادامه، دیدار سعد حریری، رئیس جریان »المستقبل« لبنان با 

صفحه ۴رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اشاره کرد. این در حالی است که ...
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 برنامه ریزی برای 
تجزیه عراق

روحانی در دیدار رییس مجلس سنا بلژیک:

برجام تنها با اجرای دقیق تعهدات مستحکم خواهد شد
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی روز شنبه در دیدار خانم»کریستین دوفرین« با تاکید بر نقش مجالس 
در توسعه و تعمیق روابط کشورها ، اظهارداشت: ایران و بلژیک امکانات گسترده ای برای تقویت همکاری ها دارند که 
باید در فرصت پسابرجام، از این امکانات برای افزایش همکاریهای اقتصادی و تجاری بهره گرفت. رییس جمهوری با 
تاکید بر اینکه »مانعی برای توسعه روابط اقتصادی تهران - بروکسل وجود ندارد«، گفت: دو کشور می توانند فعالیت 

های اقتصادی مشترکی را برای کل منطقه  پایه ریزی کنند. روحانی به حضورهیات های بزرگ تجاری جهان و از 
جمله کشورهای اروپایی در تهران و انعقاد توافقات و تفاهمات گسترده با آنها اشاره کرد و اظهارداشت: تهران از 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3حضور سرمایه گذاران و کارآفرینان دولتی و بخش خصوصی بلژیک نیز برای همکاری  ... صفحه ۴

روزنامه »نیویورک تایمز« با انتشار مطلبی از به 
جریان افتادن دوباره طرح های مربوط به تجزیه 
عراق خبر داده است. به نوشته این روزنامه، هرچند 
مقامات آمریکایی می گویند که سیاست واشنگتن، 
همچنان بر حفظ وحدت و یکپارچگی عراق استوار 
است، مقامات سازمان ملل در بغداد، بی سر و صدا 

صفحه 2مطالعه طرح های مربوط به  ...

محمد سعید انصاری نایب رئیس 
کمیســیون انــرژی مجلس در 

ارزیابی خود از  ...

کمــال الدین پیرمــوذن نماینده 
مــردم اردبیــل آینــده برجام را 

درخشان و روشن ...

حشمت اهلل فالحت پیشه نماینده 
دور هشــتم مجلــس شــورای 

اسالمی گفت ...

دولت می تواند 
بنزین دونرخی 

را اجرا نکند

 برجام 
نوزادی کوچک 

با آثار بزرگ

 گفتند 
 شرمنده ات 

می شویم

پیروزی دوباره 
لیست امید
صفحه 2

اکثریت مجلس دهم اصالح طلب شد


