
  

  :رهبر معظم انقالب در ديدار نوري مالكي

  شود ي ها براي عراق، تعبير نميخواب آمريكاي

در ديدار آقاي نـوري مـالكي نخـست وزيـر           رهبر معظم انقالب اسالمي     

 سفر نخست وزير عراق به تهـران و توافـق هـاي انجـام               :فرمودندعراق  

  . گرفته، پيوند ناگسستني ايران و عراق را مستحكم تر كند

 با اشاره به سخنان آقاي نوري مالكي درخصوص حركت اقوام و            له معظم

مذاهب مختلف در عراق به سمت وحدت كلمه و شـنيده شـدن سـخن               

به وجود آمدن سخن و حركـت واحـد در          : شور، افزودند واحد در اين ك   

 دشـمناني دارد كـه در       ،عراق موفقيت بزرگي است اما اين وحدت كلمـه        

  . واقع دشمنان دولت و ملت عراق هستند

مچون نقـش انگلـيس در ايجـاد        ايشان نقش كنوني آمريكا در عراق را ه       

بـا بيـان ايـن كـه        اختالف در عراق پس از استقالل اين كشور دانستند و           

هـا   البته آمريكايي : افزودندشود،    ها براي عراق تعبير نمي      خواب آمريكايي 

  . با وقاحت بيشتري مانع وحدت كلمه در عراق هستند

كه همه عناصر مؤثر عراقي بايـد بـه          رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر اين      

: باشـند افزودنـد   فكر چاره انديشي براي رهـايي از ايـن مـشكل اصـلي              

والن عراقي كه با رأي واقعي مردم بر سر كار آمـده            ئدولت، مجلس و مس   

اند بايد امكان تسلط بر همه امور عراق و تصميم گيري در مورد مـسايل               

  . مختلف را داشته باشند

كه يـك عامـل      اين: خامنه اي خاطرنشان كردند   العظمي  ... ا تحضرت آي 

دخالت كند و سلطه خـود      خارجي بخواهد به تدريج در همه امور عراق         

را بر شئون مختلف ايـن كـشور گـسترش دهـد، مهمتـرين مـانع در راه                  

  .پيشرفت و سعادت ملت عراق خواهد بود

  

  هاي اروپايي و بازتاب آن هاي خارجي ايران از بانك دارائيخروج 

ي بازتـاب   خبر خروج دارايي هاي خارجي ايـران از بانـك هـاي اروپـاي             

  .گسترده اي در محافل خبري داخلي و خارجي داشت

معاون اقتصادي وزير امور خارجه از تغيير تركيب دارايي هـاي ايـران در              

بـا  : بانكهاي اروپايي و انتقال آن بـه بانكهـاي آسـيايي خبـر داد و گفـت                

 بخشي از دارايي هاي ارزي ايران به دارايي     ،تصميم كار گروه ويژه دولت    

  . مانند طال و بخشي هم به سهام تبديل شدهاي واقعي

با اشاره به انتقال دارايـي هـاي ارزي ايـران از بانكهـاي              » محسن طاليي «

با پيش بيني صورت گرفته تصميم گرفتيم تركيب و         : اروپايي تصريح كرد  

ترتيب دارايي هاي ارزي را به منظور افـزايش ضـريب امنيـت آن تغييـر                

ان عالوه بر اقدامات فوق به      بخشي از منابع ارزي اير    : وي افزود  .دهيم

  .هاي آسيايي منتقل شده است بانك

كه دارايـي هـاي ارزي ايـران در بانكهـاي اروپـايي              طاليي با بيان اين   

بصورت محدود براي جلوگيري از بسته شدن حساب نگهـداري مـي            

رقم ذخاير ارزي در بانكهـاي خـارجي حـداقل الـزام آور             : شود افزود 

  .ها استبراي تبادالت بانكي با كشور

به گفته طاليي تركيب دارايي و سپرده هـاي ارزي ايـران در بانكهـاي               

علـي رغـم افـزايش    : وي افـزود . خارجي در شرايط مطمئني قرار دارد  

فشارهاي وارده به شبكه بانكي، رقم صادرات و واردات ايران از مـرز             

 ميليارد دالر گذشت كه حاكي از موفقيـت شـبكه بـانكي ايـران در             ٦٥

  . خارجي و ارتباط بين بانكي استمبادالت

 بـه نقـل از   ،...گـاردين، ديلـي تلگـراف و   روزنامه هاي همين حال   در  

ديپلمات هاي غربي از دستور رئيس جمهور ايران براي خـارج كـردن             

و آن را بازتـاب     دارائي هاي اين كشور از بانك هاي اروپايي خبر داده           

  .ندداد

  

  ها به ناكارآمدي زورگويي عليه ايران غربياذعان 

 ،هـاي غـرب     در مقابـل زورگـوئي    ايـران   جمهـوري اسـالمي     مقاومت  

ناكارآمـد بـودن   اعتراف بـه   را به  آنهاهاي سياسي     ها و شخصيت    رسانه

  .ه با ايران واداشته استهآمريكا و كشورهاي غرب در مواجسياست 

هـا از     هاي غربي   اي از ناكامي    نمونه» بوبوستون گل «آمريكايي  روزنامه  

در ورزش بيسبال اگر سه     : زورگوئي به ايران را چنين تعبير كرده است       

ننـده تـوپ بايـد از بـازي خـارج      ضربه به اوت رود، شخص پرتاب ك 

پس از شكست غيرقابل انكار سومين قطعنامه شوراي امنيت كـه            ،شود

هاي  هايي را عليه برنامه هسته اي ايران اعمال كرد، استراتژيست          تحريم

جورج بوش، رئيس جمهور آمريكا در امور مربوط به ايران بايـد درك             

  .كنند كه از بازي حذف شده اند

اين روزنامه نوشت جورج بوش و رايس به جاي اتهـام پراكنـي عليـه               

  .گوي مستقيم با تهران روي بياورندو ايران بايد به گفت

هـاي    تـاثير بـودن قطعنامـه       همين حال رژيم صهيونيستي كـه از بـي        در  

كـه جامعـه    كـرد   رسد، اعـالم      شوراي امنيت بيشتر عصباني به نظر مي      

  .تسليم شده استايران اي  المللي در مقابل برنامه هسته بين

گو با راديو اسرائيل، جامعه بين المللي را و فتدر گ» بنيامين بن اليعازر«

احـساس  : به ناكامي در توقف برنامه هسته اي ايران متهم كرد و گفت           

مي كنم جهان غرب تـسليم تحـوالت هـسته اي ايـران شـده اسـت و             

 ها لياخبار و تحل
   ياسي ساداره) يداخل(ه روزانه ينشر
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*يي و شكوفايسال نوآورجانبه در  افزايش توان دفاع همه*
  :ب اسالميرهبر فرزانه انقال

 به ‐ساحت سپاه از آن دور است...  كه بحمدا‐زدگي و عشرت طلبي و رفاهتجمل 
ها نبايد عزم شما مردان  هيچ بهانه در اين مجموعه پاكنهاد نبايد نفوذ كند و وسوسه

  .طلب را متزلزل سازد حق



تالش خود را صرفاً به حرف زدن درباره برنامه هسته اي تهران محـدود              

شـركتهاي  : افزايـد   اين وزيـر كابينـه رژيـم صهيونيـستي مـي          . كرده است 

  .شب و روز با ايران تجارت مي كنندآمريكايي اروپايي و 

كشورهاي غربي راكني دائم ايران در آژانس نيز در پاسخ به اتهام پنماينده 

آنهـا شـايد    : اي كـشورمان گفـت      آميـز هـسته     هاي صلح   نسبت به فعاليت  

 هزار نفر روز بازرسي گسترده، هيچ مـدركي         ٣ند كه بعد از      باش ناخرسند

به سوي اهداف نظامي يافـت      ايران  اي   هاي هسته  فعاليتگواه بر انحراف    

 فـن   ه ايران ب  بگويد كه بوش  آقاي  يك نفر به    : گفت سلطانيه .تنشده اس 

دنيـا  اورانيوم دست پيدا كرده است و اين سخن او كه           آوري غني سازي    

دسـت  اورانيوم  ايران به فن آوري غني سازي       د   اجازه نده  كهد  بسيج شو 

  .پيدا كند دير شده است

  

  :وزير دفاع

  ير موفاز ادعايي احمقانه استاظهارات اخ

وزير دفاع كشورمان اظهارات اخير يكي از وزيران صهيونيستي را ادعايي           

  . داخلي اين رژيم بيان كردل احمقانه و ناشي از مساي

در حاشيه مراسم بدرقه رسمي نخست وزير عراق در جمـع             نجار سردار

خبرنگاران در پاسخ به پرسـشي دربـاره ادعاهـاي شـائول موفـاز، وزيـر                

رژيم جعلي اسراييل   : ترابري رژيم صهيونيستي مبني بر تهديد ايران گفت       

لبنان دچـار مـشكالت روانـي در        ... ز حزب ا  پس از شكست خفت بار ا     

داخل شده است و نيمي از جوانان اين رژيم خواهان مهاجرت هـستند و            

اميدي به ماندگاري اين رژيم ندارند، بنابراين گاه سران آنها صحبتهايي را    

ايران يك نظـام    : وي ادامه داد  . مطرح مي كنند كه ادعاهايي احمقانه است      

باثبات و پايدار است و نيروهاي مسلح ما در اوج اقتـدار هـستند و اگـر                 

كسي بخواهد يك چنين كار احمقانه اي  بكند پاسخش بـسيار دردنـاك              

خواهد بود؛ اگرچه هنوز حرف را نزده، حرف خودشان را رد مـي كننـد،        

كم آوردن در مـسايل     معلوم است حرفهايي كه سر هم مي بافند ناشي از           

  .داخلي است

سـخنان  : در تحليلي نوشت  روزنامه صهيونيستي هاآرتص      حال مينهدر  

المللـي و داخلـي را عليـه          شائول موفاز نه تنها توفاني از انتقادهـاي بـين         

  ۹  اسرائيل حتي از جانب دوستان آن برانگيخت، بلكـه موجـب افـزايش              
  . دالر رساند ۱۳۹  اي  درصدي قيمت نفت شد و آن را به بشكه

موفـاز واكـنش    در داخل اسرائيل نيز مقامات سياسي و دفاعي به سخنان           

دفتـر ايهـود اولمـرت      . نشان دادند و برائت خـود را از آن ابـراز داشـتند            

  . برائت خود را از سخنان موفاز اعالم كردنخست وزير اسرائيل 

ماتان ويالني معاون وزير جنگ اسرائيل هم موفاز را متهم ساخت، با اين             

را در خدمت مقاصد سياسي داخلي سخنان ، منافع ملي راهبردي اسرائيل       

  .خود گرفته است

  :ديدبان حقوق بشر

  تآمريكا بزرگترين زندانبان دنياس

اره بـه   سازمان ديدبان حقوق بشر در جديدترين گزارش خـود بـا اشـ            

آمريكا بزرگ ترين زندانبان دنيا     : شمار باالي زندانيان آمريكا اعالم كرد     

 هزار تـن در  ٣٠٠ ميليون و ٢و هم اكنون بيش از    در طول تاريخ است   

  .آمريكا در زندان به سر مي برند

 هزار نفر در آمريكا     ١٠٠ از هر    كهم كرد   اعالوزارت دادگستري آمريكا    

همچنين اين آمار در مقايسه با ديگر كشورها،         . نفر زنداني هستند   ٧٦٢

شمار باالي زنداني در آمريكـا را نـشان مـي دهـد زيـرا ايـن آمـار در          

 ١٠٠  نفـر از هـر     ٩١ تن و در فرانـسه       ١٠٨ نفر، در كانادا     ١٥٢انگليس  

از سوي ديگـر، بـر اسـاس آمـار منتـشر شـده وزارت                .هزار نفر است  

 زنـداني سـياه     ٦در مقابل هر زنداني سفيدپوسـت،       دادگستري آمريكا،   

  .پوست قرار دارد

 
  ر كوتاهاخبا

ــام ســالگرد ارتحــال حــضرت امــام   ــا اي ــان ) ره(همزمــان ب جوان

كشورهاي عربي حاشيه جنوبي خليج فارس به تكثير و توزيع گسترده           

در ايـن   ... و مجموعه لـوح فـشرده روح ا       ) ره(پوسترهاي حضرت امام  

اين گزارش حاكي است در كويـت، عربـستان،         .كشورها اقدام كرده اند   

» ...روح ا «ورت گسترده لوح فشرده     بحرين، قطر و امارات عربي، به ص      

توزيع شده كه با استقبال گسترده مخاطبان جوان اين كـشورها رو بـه              

روح « هزار لوح فشرده     ١٥ها در كويت      بر اساس شنيده  . رو شده است  

فقط در دو ساعت توزيع و ناياب شده و وضعيت مشابهي نيـز در              » ...ا

 .بحرين گزارش شده است
پرچم بارگاه نوراني ) س(همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا 

ي آمريكا به اهتـزار     »فيالدلفيا«در مهديه ايالت    ) ع(حضرت امام حسين  

ول مؤسسه فرهنگي ياران دفاع مقدس با بيان اين خبـر در            ئمس. در آمد 

اين پرچم چنـدي پـيش بـه درخواسـت مـسلمانان و             : خرمشهر گفت 

دانشجويان مقيم آمريكا و كانادا راهي آمريكاي شمالي شد و در شـب             

با حضور مسلمانان و دانشجويان     ) س(شهادت حضرت صديقه طاهره   

 .مريكا در مهديه ايالت فيالدلفيا به اهتزاز درآمدمقيم آ
سـفر  احمدي نژاد به ايتاليا، ايـن   تردكبا گذشت چند روز از سفر        

  .همچنان در كانون توجه رسانه هاي منطقه اي و بين المللي قـرار دارد         

چـاپ لنـدن اظهـارات احمـدي نـژاد عليـه            » الشرق االوسط «روزنامه  

دولت ايتاليا از سـفر     : اسرائيل در نشست فائو را منعكس كرد و نوشت        

ر يـك از    كـه هـ   به نحوي   احمدي نژاد به رم در عذاب به سر مي برد،           

عصبانيت خود از اين موضوع بـه ويـژه اظهـارات ضـد             وزيران دولت   

وزير كشور ايتاليا يكي از اين       .اسرائيلي احمدي نژاد را نشان مي دادند      

افراد بود كه در واكنش بـه حمـالت تـازه لفظـي احمـدي نـژاد عليـه                   

ها منجمـد كـرد و      اظهارات احمدي نژاد خون را در رگ      : اسرائيل گفت 

  .هاي غربي را برانگيخت نگراني دموكراسي


