
  

  :رهبر معظم انقالب اسالمي

  ناامن ترين مناطق عراق، محلهايي است كه آمريكايي ها حضور دارند 

 هـم انديـشي     رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار شركت كنندگان       

علماي اهل تسنن و تـشّيع و دومـين همـايش بزرگداشـت ابـن ميـثم              

بحراني، تصريح كردند ؛ وحدت دنياي اسالم، هـدفي اعلـي و دسـت              

يافتني است و علما بايد در اين زمينه بـه وظيفـه سـنگين خـود عمـل              

  .كنند

حضرت آيت اهللا العظمي خامنه اي هوشياري علما و ارشـاد مـردم،             

در دام وسوسه دشمن و كمك دولـت هـاي اسـالمي را             گرفتار نشدن   

اگر ايـن   : زمينه ساز وحدت دنياي اسالم ارزيابي و خاطر نشان كردند         

ها  وحدت تحقق يابد پشتيبان دولتهاي اسالمي خواهد بود و اين دولت    

ديگر مجبور نخواهند شد به دليل ترس و ضعف خود به دامن انگليس  

انقالب اسـالمي وجـود اخـتالف را در         رهبرمعظم  . و آمريكا پناه ببرند   

در دوران معاصـر،    : عقايد و فرقه ها امري طبيعي دانـستند و افزودنـد          

استعمار از جهالتها، تعصبها و كج فهمي هـا بـراي ايجـاد اختالفـات،                

حداكثر استفاده را كرد و پس از پيروزي انقالب اسالمي در ايران، اين             

  .حركت استعماري شدت گرفت

ليس را بـه دليـل سـابقه حـضور در منطقـه در ايجـاد                معظم له، انگ  

: اختالف ميان صفوف مـسلمانان متبحـر توصـيف  كردنـد و افزودنـد              

برجستگان مبارزه با استعمار از جمله امام خميني، سيد جمـال الـدين             

اسدآبادي، شيخ محمد عبده و شرف الدين عـاملي بـر وحـدت امـت               

 ، به حربه اي عليه دنياي  اسالمي تأكيد بسيار و تالش كردند اختالفات      

  .اسالمي تبديل نشود

ايشان به تالش اختالف افكنان و جبهه استكبار در عراق، افغانستان           

كـساني كـه درصـدد ايجـاد        : ، پاكستان و لبنان اشاره و تأكيـد كردنـد         

  .اختالف هستند نه شيعه هستند و نه سني

: رهبر معظم انقالب اسالمي در همـين زمينـه خـاطر نـشان كردنـد              

دستگاه هاي اطالعاتي آمريكا و اسرائيل با ايجاد اخـتالف و تحريـك             

عناصر تندرو، نقش اساسي در ناامني عراق بـر عهـده دارنـد و نـاامن                

ترين مناطق عراق، محلهـايي اسـت كـه نظاميـان آمريكـايي در آنجـا                

  .حضور دارند

معظم له به ترفنـد دشـمنان عليـه انقـالب اسـالمي ايـران اشـاره و                  

 آمريكـا برنامـه جديـدي       ،با پيروزي انقـالب در ايـران      : ردندتصريح ك 

طراحي كرد، تا انقالب اسالمي ايران را انقالب شيعي وانمود كنـد، در             

حالي كه انقالب ما، انقالب اسالمي و انقالب قرآن است كه افتخارش            

برافراشتن پرچم ارزشهاي اسـالمي توحيـد و معرفـي احكـام الهـي و               

  . و موفق نيز بوده استارزش معنوي اسالم است

  :همدانينوري آيت اهللا 

  مردم به مردان الهي عالقه مندند

 مردم به طور فطري به مردان بزرگ الهـي عالقـه مندنـد و از               

افراد  ظالم، ستمگر و مستكبر بيزارند، لذا وقتي رئيس جمهـوري            

ايران جايي مي رود مردم از او استقبال مي كنند، ولي هنگام سفر             

  .باري، به سوي آنها تخم مرغ گنديده پرت مي كنندسران استك

آيت اهللا نوري همداني از مراجع معظم تقليد با بيان اين مطلب            

عامـل  : در ديدار جمعي از فرماندهان سپاه فرودگاه كشور گفـت         

ايستادگي مردم ايران در برابر استكبار جهاني، ايمان آنهاست، امـا           

فرهنـگ ايمـان را درك      مستكبران عالم نمي تواننـد معنويـات و         

  .كنند

وي با بيان اين كه پيوند بـين مـردم ايـران و عـراق، ايمـاني و                  

 لبنان   رابطه ملت ما با مردم فلسطين،     : فرهنگي است اظهار داشت   

و تمام مسلمانان و آزادي خواهان جهاني از همين جهـت اسـت             

ودشمنان نمي دانند كه نمي شود جلوي ايمـان را گرفـت و آنهـا            

  .وي ايمان را درك نمي كنندموقعيت ق
  

  بازتاب سفر رئيس جمهور به آمريكاي التين

استقبال بي سابقه دولتمردان و مردم كشورهاي آمريكاي التين          

از احمدي نژاد در محافل سياسي و رسانه اي بازتاب گسترده اي            

  .تشدا

با ذكر اين نكته كه آمريكا در برقراري تمـاس          » جان ني يرني  « 

نمـي تـوان    : گفت  .  و ونزوئال كوتاهي كرده است     منطقي با ايران  

كشورهاي ايران، ونزوئال و كـشورهايي از ايـن دسـت را ناديـده             

  .گرفت، بلكه بايد در باره آنها كار كرد

كوتـاهي و ناكـامي مـا در     :اين نماينده دمـوكرات مـدعي شـد        

برقراري تماس اين كشورها به شيوه اي منطقـي بـه آنهـا اجـازه               

جه به مشكالت داخلي خود را به بيرون از كـشور           دهد كه تو    نمي

هدايت كنند و شبكه تلويزيوني فاكس نيـوز آمريكـا وابـسته بـه              

نومحافظه كاران هم به انعكاس سفر رئيس جمهور بـه ايـران بـه              

آمريكاي التين پرداخت و آن را سفري ضد آمريكـايي توصـيف            

  .كرد

 هـم در    ، كارشناس مركز پيشرفتهاي آمريكا    »جو سورينسيوني «

باره علت سفر مجدد احمدي نژاد در مدت زمان كمتـر از چهـار              

اين از خصومتهاي احمدي نژاد است      : ماه به آمريكاي التين گفت    

كه به اصطالح به حياط خلـوت آمريكـا آمـده و بـا سـران ضـد                  

آمريكايي كشورهاي اين منطقه ديدار مي كند و هدف وي از اين            

  ها لياخبار و تحل
  اداره سياسي) داخلي(نشريه روزانه 
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  :فرمودند) ص(عظم پيامبرا
اش بـر او حمــله    خداونــد عــزوجل از مــردي كه در خانــه  

  .كنند و او نجـنـگد نـفرت دارد
  »عيون اخبار الرضا«



ان مي تواند به كشورهاي همجـوار       اقدام اعالم اين مطلب است كه اير      

  .آمريكا نيز نفوذ كند

 روزنامه فرانسوي فيگارو نيز در شـماره روز گذشـته خـود دربـاره              

همزماني سفر احمدي نژاد به آمريكايي التين بـا سـفر وزيـر خارجـه               

نبـرد ديپلماتيـك بـين آمريكـا و ايـران از         : آمريكا به خاورميانه نوشت   

 در .ول ديدار مي كنند آغاز شده است   ئطريق كشورهايي كه اين دو مس     

حالي كه رايس سفر خاورميانه اي خـود را آغـاز كـرد احمـدي نـژاد                 

ان به كاراكاس وارد شد تا سفر ضد آمريكايي خود رييس جمهوري اير  

  .را ادامه دهد

ايـن دو كـشور كـه بـه عنـوان چهـارمين و              : اين روزنامه مي افزايد   

پنجمين كشور توليد كننده نفت در اوپك به شمار مي روند تـا كنـون               

.   برنامه همكاري زيادي را بـين شـركت هـاي نفتـي اعـالم كـرده انـد                 

فيگارو هم  . هسته اي ايران حمايت كرده است     همواره از فعاليت هاي     

ادعاي آمريكايي ها مبني بر مصرف داخلي داشتن اين سفر ها را تكرار  

  .كرده است

كاس سفر احمدي نژاد به سه      اهمچنين خبرنگار شبكه العربيه در كار     

كشور ضد آمريكايي در آمريكاي جنوبي را به هـدف تـرويج مفـاهيم              

  :انقالبي ايران دانست و گفت

تهران مي خواهد با گسترش روابط خود با كشورهاي مخالف جرج           

بوش رئيس جمهور آمريكا در فضاي حياتي آمريكا نقش ايفـا كنـد و              

ينده در سـطوح مختلـف      دي را براي مقابله با فشارهاي فزا      تالش جدي 

  .آغاز كرده است

  

  :انتقاد يك حزب ملي گرا از موضع اخيرملي مذهبي ها

  گان چراغ سبز داده استنهضت آزادي به بيگان

انتقاد جريان موسوم به ملي مذهبي از سياست هـسته اي جمهـوري            

  .اسالمي صداي يكي ديگر از ملي گراها را هم در آورد

يكي از اعضاي شوراي مركزي گروه موسوم به حزب پان ايرانيست           

صدور بيانيـه   » پيام آوران وابستگي و فرومايگي    « در بيانيه اي با عنوان      

پس از قطعنامه اخير شوراي امنيت عليـه ايـران را كـج             » ذهبيهاملي م «

ملـي  «: سليقگي و باعث حيرت و شگفتگي همگـان خوانـد و نوشـت          

مذهبي ها در بيانيه خود به نوعي از حوزه مسئوليت ملي فرار كرده اند             

و امر انرژي هسته اي را موكول به ساير مطالبات از حكومت نموده و              

ضحك، چراغ سبزي براي بيگانگـان روشـن        در يك تفسير مفصل و م     

از سـال هـاي دهـه       . البته اين رويه سياسي كار جديدي نيست      . كردند

 تا امروز نهضت آزادي و آقايان ملي مذهبي ها هرگز نگاهـشان             ۱۳۴۰

به واقعيت هاي ملموس داخلي نبوده و عادت ثانوي آنان اين شده كه             

  .دگوششان را با صداهاي آن سوي مرزها نزديك كنن

  
  : مقام حزب آقاي كروبي ابراز شدئماز سوي قا

  نگراني از بازگشت وفاق به جبهه اصولگرايان
يـك حـزب دوم خـردادي نـسبت بـه فـروكش كـردن               قائم مقـام      

  . انتقادهاي عناصر اصولگرا از دولت احمدي نژاد هشدار داد

بـه دبيـر كلـي      (ب نيا قائم مقام حزب اعتماد ملي        آقاي رسول منتج  

من به اصولگرايان بـه خـاطر فـضايي كـه           : اظهار داشت ) بيآقاي كرو 

. براي نخستين بار در اين جناح به وجود آمده تبريك مـي گـويم             

چرا كه دست از تعصب و سماجت بر اشـتباهات خـود برداشـته              

اند و از دولتي كه بر سر كار آورده اند به دليل اشـتباهاتش كمتـر                

  . حمايت كرده و بيشتر انتقاد مي كنند

ئم مقام آقاي كروبي در عين حال خواسـتار اسـتمرار فـضاي             قا

اميـد دارم ايـن انتقـادات       : عدم حمايت از دولت نهم شد و افزود       

اصولگرايان، تنها تاكتيكي سياسي و روشي براي عقب نمانـدن از           

  .اصالح طلبان نباشد

  

  :با امضاي رئيس جمهور صورت گرفت

  ابالغ دو مصوبه مهم براي اجرا

نژاد قانون انگشت نگاري از اتبـاع آمريكـايي در          دكتر احمدي   

  .مبادي ورودي به كشور را ابالغ كرد

بر اساس اين قانون مصوب مجلس شوراي اسـالمي دولـت از            

تمامي اتباع آمريكايي در مبادي ورودي كـشور و مراكـز صـدور             

، متناسب بـا رفتـار مقامـات آمريكـا، بازرسـي و انگـشت               رواديد

  .نگاري مي كند

هور همچنين قانون تجديد نظر ايران در همكاري بـا          رئيس جم 

آژانس بين المللي انرژي اتمي كـه در پـي صـدور قطعنامـه ضـد       

ايراني شوراي امنيت به تصويب نمايندگان ملت رسـيد، را ابـالغ            

  .كرد

دبير شوراي عالي امنيت ملي كميتـه اي را مـأمور             بيش از اين ،   

آژانس كرده است تـا     بررسي راهكارهاي تجديد نظر در روابط با        

موضوع متناسب با شرايط موجود از جهـت مختلـف پيگيـري و             

  .اجرا شود

  

  ر كوتاهاخبا

يك روزنامه آمريكايي فاش كرد كاخ سفيد قصد دارد مجدداً          

روزنامه آمريكايي واشنگتن تايمز كـه      . به كردهاي عراق خيانت كند    

ت دفـاع   عمدتاً بازگوكننده ديدگاه نومحافظه كـاران حـاكم بـر وزار          

آمريكاست فاش كرد كاخ سفيد آماده مي شود تا ظرف ماههاي آتي            

اين روزنامـه آمريكـايي بـا       . بار ديگر به كردهاي عراقي خيانت كند      

اشاره به اقدام اخير آمريكايي هـا در ربـودن ديپلماتهـاي ايرانـي در               

هاي ايرانـي در       عراق نوشت، مخالف كردها با ربودن ديپلمات       اربيل

 .ر آگاهي آنـان از طـرح خيانـت واشـنگتن بـه آنهاسـت               بخاط اربيل

گفتني است ديپلماتهاي بازداشت شده با اطالع و بنا به دعوت عراق 

  .در اين كشور مشغول انجام وظيفه بوده اند

به پيشنهاد رييس كل دادگستري استان سيستان و بلوچـستان           

و موافقت رييس قوه قضائيه ، با استخدام تعـدادي از علمـاي اهـل               

 و احـوال    حـسبيه سنت در امر قضا بـه منظـور رسـيدگي بـه امـور               

بنـا بـر اعـالم دادگـستري اسـتان           .شخصيه اهل تسنن موافقت شـد     

 در اجراي اين طرح از علمـايي اسـتفاده خواهدشـد كـه از                ،مذكور

سطح باالتر علمي برخوردار باشند و با وجود توانايي هاي جـسمي            

اهد شد و افـراد جانبـاز    سني كمتر لحاظ خو   شرطو مراتب علمي ،     

  .خانواده شهدا و ايثارگران در اولويت خواهند بود


