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   )العالی مدظله(اي  امام خامنه

 یو در کنار هم زندگ يهم همکار با ندیایکه برادران مسلمان ب مییبگو ایبه دن میخواه یما م

هاي  تفاوت[ نقطه نیهم يدشمن رو. است ]وبلوچستان سیستان[استان نیاش ا نمونه کنند؛

 )16/11/96.(کند جادیتفرقه ا خواهد یکرده و م هیتک ]مذهبی

  
 از چاله به چاه نیفتیم         روز    حرف ▼

افزایش فشارها بر کشورمان براي مذاکره درباره توان 

اي خود و تکرار مدل برجام در این  موشکی و نفوذ منطقه

ها، موضوعی است که به طور جدي در دستور کار  حوزه

هاي  شرط یکی از پیشظاهراً و حتی ها قرار دارد  اروپایی

جمهور فرانسه براي سفر به ایران، اعالم آمادگی  رئیس

اصرار و فشار . کشورمان براي مذاکره در این باره است

ها در این قضیه در حالی است که همواره این موضوع  اروپایی

بنابراین، در این . ستاز سوي مقامات کشورمان رد شده ا

  :زمینه باید به چند نکته اشاره کرد

دهد،  اي نشان می ـ آن گونه که روند تحوالت منطقه1

این جمهوري اسالمی ایران است که در موضع برتر قرار 

اي که موقعیت کنونی کشورمان در منطقه  دارد، به گونه

رو، هرگونه مذاکره در موضوع   از این. بدیل است بسیار بی

  .اي به هیچ وجه به صالح نیست نفوذ منطقه

ـ درباره قدرت موشکی نیز باید توجه داشت که اوالً این 2

هاي داخلی توسعه یافته است، ثانیاً  قدرت متکی بر توانمندي

مبتنی بر نیازهاي کشور بوده و ثالثاً ماهیت آن نه تهاجمی 

عیت ما بنابراین، در اینجا نیز موق. که تدافعی و بازدارنده است

در واقع، . بسیار مطلوب بوده و هرگونه مذاکره باید نفی شود

هیچ موشکی اساساً   اي و هم در حوزه هم در حوزه منطقه

نیازي به آنها نداریم که خود را به مذاکره با آنها مجبور 

  .بدانیم

ـ ممکن است گفته شود ارتباط با دیگر کشورها 3

اي براي موفقیت در کشورداري و کاتالیزوري به منظور  الزمه

حل مشکالت است که در این زمینه نیز توجه به چند نکته 

هاي اقتصادي  اوالً مذاکره براي تقویت فعالیت: ضروري است

و تجاري که مبتنی بر سود مشترك طرفین است، با مذاکره 

  سر منافع بنیادین متفاوت است و در حالی که اولی الزمه بر

به (پذیر دیگر اساساً مذاکره  کشورداري موفق است، حیطه

نیست؛ ثانیاً براي حل مشکالت داخل ) معناي دادوستد

کشور بیش از هر چیزي به اعتماد به درون، تقویت 

سازي اقتصاد  ها و استعدادهاي سرشار داخلی و پیاده ظرفیت

ثالثاً تجربه برجام به منزله آفتاب تابانِ . ومتی نیاز داریممقا

اعتماد به بیرون نشان داد که این قضیه حالل مشکالت 

کشور نیست و طرف خارجی بیش از آنکه به فکر حل 

مشکالت ما باشد، به افزایش سود و تحکیم نفوذ خود در 

 رو، هرگونه قدم برداشتن در مسیر  از این. اندیشد ایران می

اي براي کشورمان به امید حل  موشکی یا منطقه  مذاکره

  .تواند در حکم افتادن از چاله به چاه باشد مشکالت، می

  

  نقاب براي دشمنی                         روز گزارش▼ 

جامعه  اقشار محترم ءجز... خبرنگار، فعال محیط زیست و ،دانشجو ،طلبه ه،استاد دانشگا

قرار آیا صرف  و باشدنشان معصومیت  تواند کشیدن چنین عناوینی می یدكا آیا ام ؛هستند

پرسش به پاسخ این ! ؟داردهمراه به  مصونیت قضایی براي افراد ها گرفتن در این کسوت

منفی است و واضح است که داشتن چنین عناوینی به هیچ عنوان معصومیت و  طور حتم

و برخی از هاي سیاسی  سفانه برخی از جریاناما متأ ؛یت به همراه نخواهد آوردمصون

متهمان با پر رنگ کردن چنین عناوینی به دنبال رفع اتهام از برخی اي  اي رسانهه چهره

شدگان  بازداشت هاي اخیر شاهد بودیم، اول در ماهرا آن  نمونه روشن دو که هستند

یدك  نیز که عنوان دانشجو را(نفر دستگیري چند  پس ازکه ت دي ماه ها و اغتشاشا آشوب

از آنها  ،شدگاندستگیر بودنتالش کردند با تأکید بر دانشجو  ها  جریانبرخی ) کشیدند می

و  دوم نمونهدر  .اند شدهدلیل دستگیر  تقصیري بسازند که بی بیهاي مظلوم و  چهره

نفره از جاسوسان که تحت عنوان  هفتیک تیم دستگیري  يماجرا توان به مینیز تر  نزدیک

عی دفانظامی و هاي  یگاهپا  و اطالعات مشغول بودندجاسوسی  بهفعاالن محیط زیست 

موضوعی که به ویژه پس از خودکشی یکی  ؛اشاره کرد ،کردند به خارج ارسال میرا  کشور

یک فعال گونه جلوه داده شود که  از این جاسوسان به اوج خود رسید و تالش شد این

با آگاهی از  دشمندهد،  موضوعی که نشان می! تواند جاسوس باشد محیط زیست نمی

و است  ءاستفاده از این عناوینو سوشار در این اقبه دنبال نفوذ ، اقشاراین احترام مردم به 

هاي اطالعاتی و  دستگاه از این روبه اهداف خود دست یابد؛  آنهادر تالش است با نقاب 

باید نسبت به نفوذ .. .فعاالن اجتماعی و ،دانشجویانمنیتی، همچنین خود مردم به ویژه ا

اجتماعی آنها وسواس و دقت نظر بیشتري به خرج دهند و  استفاده از وجههءدشمن و سو

ثري در ؤنقش م دتوان هوشیاري که می .او را ندهند برداري اجازه جوالن دشمنان و بهره

 . دشمن در نیل به اهدافش داشته باشد گذاشتنناکام 

  انتقاد از دستکاري آمارهاي اقتصادي             اخبار ویژه   ▼ 

: نوشت» نبرد با گرانی در صفحات آمار«در گزارشی با عنوان  »وقایع اتفاقیه«روزنامه 

یکی از آمارهاي اقتصادي که به صورت هفتگی از سوي بانک مرکزي مورد بررسی قرار «

از مواد خوراکی در  فروشی برخی شود، متوسط قیمت خرده ه منتشر میگیرد و هموار می

تهران است که درصد تغییر قیمت آن نسبت به هفته گذشته، هفته مشابه ماه گذشته و 

اما گویا این رویه از سوي بانک  ؛شود هفته مشابه سال گذشته نیز محاسبه و اعالم می

هاي باالرفته بازار با  مرکزي طی دو هفته گذشته تغییر کرده و دیگر خبري از مقایسه قیمت

تواند  می ،هاي مشابه آن در سال گذشته نیست که به گفته بسیاري از کارشناسان تههف

  ».اي به نام گرانی باشد مسئله ق دستکاري آمار یا پاك کردن صورتمصدا

  حسن نصراهللاخنثی شدن طرح ترور سید

در حالی که : گر مسائل منطقه به نقل از منابع آگاه گفتتحلیل ،نجاح محمدعلی

حال چیدن دسیسه علیه در  رژیم صهیونیستیر متوالی و علنی و همراه با طوه ها ب سعودي

حمد  بن میر قطر شیخ تمیمامنابع خاص خبر از آن دادند که  اهللا هستند، ایران و حزب

حسن نصراهللا  ،اهللا ي اسرائیل درباره ترور رهبر حزبثانى پرده از اسرار عملیات فوق سرّ آل

ه باین عملیات و برداشت  ،تمرین سخت گماشته بودها بود نیروهاي اسرائیلی را به  که ماه

  .در نطفه خفه شداهللا لبنان  میر قطر با ایران و حزبالطف همکاري مستقیم 

  



  
 

 

 

 

 

  اخبار ▼

  !دنبال آزادي سران فتنهآمریکا به 

آمریکایی، سخنگوي وزارت  مقاماتجویانه و ضد ایرانی  در ادامه اظهارنظرهاي مداخله

» نوئرت هیثر«در بیانیه . منتشر کرد 1388اي درباره سران فتنه  خارجه این کشور بیانیه

ن موسوي هفتمین سالگرد بازداشت مهدي کروبی و میرحسی روزهاي اخیر«: آمده است

فعال  ،به همراه همسر او زهرا رهنورد 2009جمهوري سال  مزدهاي انتخابات ریاستنا

المللی ایران در  مغایر با تعهدات بین این بیانیه بازداشت سران فتنه را» .حقوق زنان است

و با دخالت در امور داخلی  گذاشتهپا را از این هم فراتر  ه ومسائل حقوق بشري خواند

کید بر آزادي سران فتنه أت ،گفتنی است .سران فتنه شده است وريایران، خواستار آزادي ف

جمهوري، ادعاي دروغین  در حالی صورت گرفته که آنها پس از شکست در انتخابات ریاست

قانونی و ایجاد  کارهاي قانونی در کشور، بیتوجهی به سازو را مطرح کردند و با بی» تقلب«

  .فتنه را در دستور کار خود قرار دادند

  تنها راه حل مشکل ریزگردها

هاي نماز جمعه اهواز با تأکید بر اینکه تنها راه  کثیر در خطبه اهللا محسن حیدري آل آیت

 همه :داشتحل معضل ریزگردها، برگرداندن آب منتقل شده خوزستان است، اظهار 

 کردند، منتقل را آب که هنگامی. نیست من نظر تنها این و هستند باور این بر کارشناسان

 تبدیل ریزگرد کانون به ها همین نیز امروز و شد خشک کشاورزي مزارع و مراتع ها، تاالب

البته بازگرداندن . کار در عرض یک ماه این معضل حل خواهد شد با این ؛ از این رو اند شده

وي با بیان اینکه خواسته مردم خوزستان مبارزه . آب نباید به صورت نمایشی و موقتی باشد

مقابله با ریزگردها باید اصولی باشد و : تبعیض و حل معضل ریزگردها است، گفت با فساد،

 اگر خیلی هم به این روش امید داشته باشند و بخواهند در هر. کاري نه آبنباتی و با نهال

هزار هکتار  350کاري  کشد تا نهال سال طول می 70کاري کنند،  هزار هکتار نهال پنجسال 

  .ه اتمام برسدهاي ریزگرد ب از کانون

 توانیم انجام دهیم ما هیچ کاري نمی

 به نقل »آحارونوتیدیعوت «تحلیلگر امور نظامی روزنامه صهیونیستی  »لکس ویشمن«

وزیر جنگ (تهدید جدیدي که اویگدور لیبرمن «: آویو نوشت از منابع بلندپایه امنیتی در تل

این » .موشکی دقیق ایران است هاي توانمندي دربارهگوید،  از آن سخن می) رژیم اسرائیل

ها  این میزان زیاد موشک در دست ایرانی«: تحلیلگر صهیونیست به نقل از این منابع افزود

توان آنها را از ایران شلیک کرد و  زیرا می ؛اي را تغییر خواهد داد موازنه قواي منطقه

ها  می، فرودگاهسیسات نظاأ، مقر وزارت امنیت در تل آویو، تنهادهاي حکومتی نظیر کنست

در  صهیونیستیوي با اذعان به ناتوانی رژیم » .هاي برق را با دقت هدف قرار داد و نیروگاه

هاي نظامی اسرائیل و همه ابزار«: ها به این رژیم افزود برابر شلیک احتمالی گسترده موشک

  ».عمل آورده ترین آنها نخواهند توانست محافظت صد درصدي از اسرائیل ب حتی پیشرفته

  ارزي جدید سامانه کار به آغاز

 داشت آن بر را مرکزي بانک و دولت گذشته هفته چند طی بازار در ارز نرخ رشد تداوم

 اوراق انتشار درصد، 20 سود نرخ با سپرده گواهی اوراق انتشار همچون ،اي ویژه اقدامات تا

 آزادي بهار سکه فروش پیش طرح و درصد 5/4 و 4 سود نرخ با ارز بر مبتنی سپرده گواهی

 سامانه: است گفته خبر این اعالم با مرکزي بانک کل رئیس ،سیفاهللا  ولی. کند شروع را

 از استفاده با. کرد خواهد کار به شروع آزمایشی صورت به )امروز(شنبه روز از ارزي جدید

 عملیات انجام به نسبت خود نیازهاي با متناسب ارز فروشندگان و خریداران سامانه این

 بازیگران دیگر و ها صرافی تدریج به همچنین. کنند می اقدام الکترونیک محیط در ارزي

 براي را ارز بازار مدیریت امکان سامانه این و شد خواهند متصل سامانه این به ارز بازار

  .کند می فراهم ارز متقاضیان براي را شفاف فعالیت امکان و سیاستگذار

  

  کوتاه اخبار ▼

رئیس کمیته ملی حقوق بشر قطر  ،المري بن صمیخ علی◄ 

ما به سیاسی کردن مناسک و نقض حق : گفتدر سخنانی 

وي در  .از سوي عربستان اعتراض داریمانجام شعائر دینی 

این زمینه با اشاره به اعمال محاصره کشورهاي عربستان، 

در دومین روز  :مصر، بحرین و امارات علیه قطر گفت

ی بر اخراج شهروندان قطري از هایی مبن محاصره، شکایت

قابل پذیرش هاي مکه مکرمه دریافت کردیم که این امر  هتل

  .تنیس

 رویکرد : گفت پوشاك اتحادیه رئیس ،شیرازي ابوالقاسم◄ 

 ویژه به ایرانی پوشاك مصرف و خرید به نسبت مردمو عالقه 

 همکاري با: داشت اظهار وي. است شده بیشتر بانوان بین در

 عنوان تحت لوگویی ،پوشاك اتحادیه و لباس و مد کارگروه

 ویترین روي بر که شد طراحی »ایران ساخت افتخار با«

 ایرانی پوشاك درصدي 100 کننده عرضه که هایی فروشگاه

  .شود می نصب هستند،

 اساس بر: گفت واردات فدراسیون رئیس ،دزا احتشام◄ 

 دالر میلیارد 42 حدود گذشته، ماه 10 در گمرك، آمار

 آینده سال نخست ماه 10 در اگر و شده کشور وارد کاال

 در که نرخی افزایش این با شود، وارد کاال مقدار همین هم،

 منتظر باید کشور اقتصادي نظام است، افتاده اتفاق ارز

  .باشد آن ناخوشایند و گزنده پیامدهاي

هزاران نفر از ساکنان  :نوشت »پست جروزالم«وزنامه ر◄ 

هاي اشغالی در اعتراض به پرونده فساد مالی  سرزمین

کنندگان با  کردند؛ تظاهرات تظاهراتنتانیاهو بنیامین 

به جاي کلمه » وزیر جرم«حمل پالکاردهایی با نوشته 

 همهاهو از این سمت و خواستار استعفاي نتانی ،وزیر نخست

  .اعضاي فاسد کابینه او شدند

وگویی  مجتبی ذوالنوري، نماینده مردم قم در گفت◄ 

رفسنجانی با تصمیم خود دیگر  مرحوم آقاي هاشمی: گفت

اهللا  چندین بار هم افرادي مانند آیت. به نماز جمعه نرفتند

کاشانی و دیگران رفتند و از ایشان درخواست کردند  امامی

  .اما ایشان خودش قبول نکرد ؛به نماز جمعه بیایندکه 

در حاشیه سفر به آلمان به منظور » بنیامین نتانیاهو«◄ 

جمهوري شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ بار دیگر علیه 

آنتونیو «وي در دیدار با . گیري کرد ایران موضعاسالمی 

اسرائیل اجازه «: دبیرکل سازمان ملل گفت» گوترش

  » .یران در سوریه قدرت بگیردادهد  نمی

شرکت ملی نفت ایران پس از امضاي قرارداد توسعه ◄ 

پارس جنوبی با توتال، تا پیش از پایان امسال  11فاز 

قراردادهاي توسعه میادین آبان و پایدار غرب را به شرکت 

زاروبژنفت روسیه و نفت پارس جنوبی را به مرسک اویل 

  .کند واگذار می

 


