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   )العالی مدظله(اي  امام خامنه

 خبیثی دشمن مقابل در و کندند خانواده و خانه از دل که هستیم عزیزي شهیدان مدیون ابد تا

 پاي تحمیلی جنگ در اگر .بود منطقه ارتجاع و شرق و غرب حمایت مورد که کردند سپر سینه

 از بدتر مراتب به وضعی و کردند نمی رحم چیز هیچ به شد، می باز کشور به بعثی دشمن

  )12/10/96(.آمد می به وجود ایران براي سوریه، و لیبی امروز وضعیت

 
  چهار نکته براي پاسخگویی     روز   حرف ▼

هاي مردمی که با هدایت ضد انقالب و اقدامات  اعتراض

رفت تا براي نظام  سازي اغتشاشگران می خرابکارانه و کشته

با حضور گسترده مردم در صحنه   سازي کند، و مردم هزینه

و مخالفت آنها با آشوبگران، فروکش کرد و سره از ناسره 

که توطئه ضدانقالب براي با توجه به اینحال  .مشخص شد

پاسخگویی و  اکنون زمانضربه به نظام سرکوب شده است، 

بر اساس این، پرسش  و رسیدگی به مطالبات مردمی است

هاي معیشتی مردم باید  ورفع چالش این است که براي حل

چه راهکارهایی در پیش گرفته شود؟ براي پاسخ به این 

  :مختصر اشاره کرد  ند نکتهتوان به چ پرسش می

این موضوع : خواران ـ برخورد جدي با مفسدان و رانت1

کند و با این اقدام،  هاي امید را در مردم ایجاد می زمینه

توانند امیدوار باشند که با کنار رفتن مفسدان و  مردم می

  . خواران، بهبود نسبی در اوضاع کشور حاصل خواهد شد ویژه

با این اقدام مردم بیشتر به : ـ افزایش شفافیت2

در واقع، . هاي گوناگون نظام اعتماد خواهند کرد دستگاه

شفافیت خود در عین حال که راهکاري براي مقابله با فساد 

حلی براي توجه بیشتر به اثربخشی و کارآمدي  است، راه

  . ها و اقدامات است تصمیم

واقعیت آن است که : ـ تالش براي رونق تولید داخلی3

مشکالت اقتصادي مردم در رکود و به ویژه   خش عمدهب

ریشه دارد که این مسائل هم ناشی ... رکود تورمی، بیکاري و

توجهی به  تر، بی از ضعف در تولید داخلی و به تعبیر دقیق

زایی را محدود  هاي اشتغال تولید داخلی است که هم زمینه

در . کرده و هم سبب تداوم رکود در اقتصاد کشور شده است

این زمینه به ویژه باید به کاهش جدي واردات کاالهاي 

مصرفی، در صورت وجود موارد مشابه داخلی و مبارزه با 

  . قاچاق کاال به داخل کشور اقدام کرد

بخش مهمی : هاي داخلی ـ توجه و به کاربستن ظرفیت4

از مشکالت اقتصادي موجود، محصول نگاه به بیرون براي 

 توسعه«ر قرار دادن مدل ر دستورکاحل مشکالت کشور و د

است که نه تنها از حجم مشکالت نکاسته است، » وابسته

. مشکالت افزوده است  ها نیز بر دامنه بلکه در برخی از زمینه

واقعیت تلخ این است که سرمایه خارجی و نگاه به دنیاي 

خارج هیچ گاه حالل مشکالت کشور نخواهد بود و در هیچ 

افزون بر این، در ایران، . نه نبوده استکشوري نیز این گو

زا  هاي خارجی اتفاقاً بحران نگاه به بیرون و تکیه بر ظرفیت

اي  در واقع، براي حل مشکالت کشور چاره. نیز بوده است

هاي داخلی و به کاربستن این  جز اعتماد به ظرفیت

  . ها نیست ظرفیت

 

 سخت شکست                                روز گزارش▼ 

ترین گزارش خود از  کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در تازه دفتر هماهنگ

هزار نفر از آغاز حمالت رژیم سعودي  50بیش از هشت هزار نفر و زخمی شدن  شدن کشته

اجعه در حال وقوع در این کشور به یمن خبر داده است؛ خبري که تنها بخش کوچکی از ف

هاي مهلک در این  لیل محاصره این کشور، شیوع بیماري؛ قحطی بزرگ در یمن به داست

ها و نابودي هزاران هزار خانه  کشور و ابتالي بیش از دو میلیون نفر به وبا، تخریب زیرساخت

هایی است که حاکمان مستبد و ماجراجوي سعودي در برابر چشمان  از جمله مصیبت

اما دریغ از یک اقدام مؤثر  ،آوردند المللی و مدعی صلح و حقوق بشر به بار هاي بین سازمان

 طبق آمار یونیسف و سازمان بهداشت. براي جلوگیري از ادامه نیافتن این فاجعه انسانی

میلیون کودك  11هاي فوري نیاز دارند و بیش از  درصد از مردم یمن به کمک 75 جهانی

به منظور حمایت از ها زنده نخواهند ماند؛ اما دونالد ترامپ که این روزها  بدون این کمک

ها نفر  اغتشاشگران در ایران اسالمی سخت در تالش است، براي در خطر افتادن جان میلیون

تفاوت از کنار ماجرا  شوراي امنیت سازمان ملل بی! زند در یمن حتی یک توئیت هم نمی

د دولتمردان اروپایی به جاي نگرانی براي کودکان یمنی، نگران چند موشکی هستن! گذرد می

آن سوي  ،البته این پایان ماجرا نیست! که از خاك یمن ریاض و امارات را هدف گرفتند

اي و  طلبانه کشورهاي غربی و مرتجعان منطقه محاصره سنگدالنه، در پس آن سکوت منفعت

ها، چون کوه استوار در برابر  یمن با همه این سختی بر حاکمان جاهل سعودي، ملتدر برا

شان  ها و حامیان نظیر که تا به زانو در آوردن سعودي مقاومتی بی. ستمتجاوزان ایستاده ا

شان  هاي ها در یمن نیز مانند دیگر نقشه فاصله چندانی ندارد و دیر نیست که نقشه سعودي

شکستی که طوالنی شدن جنگ و تجاوز  .جاي منطقه با شکستی سخت پایان پذیرد در جاي

  . تهاي واضح و روشن آن اس در یمن نشانه

  اتحاد اشقیا علیه ایران                         اخبار ویژه     ▼ 

هاي سعودي و جریان  پس از مقامات کاخ سفید، سران رژیم غاصب صهیونیستی، رسانه

داعش نیز از آشوبگران در ایران حمایت کرد و در » النبأ«نامه  طلب، هفته منافقین و سلطنت

. ها و اغتشاشات است ترساند، آشوب را می» ظام ایرانن«یادداشتی نوشت، تنها چیزي که 

ـ  ها در ایران اگر این آشوب«: رسانه این گروهک تروریستی در بخشی از یادداشت خود آورد

از جمله اینکه تماماً دین  ،ـ ادامه پیدا کند، نتایج بزرگی خواهد داشت به خواست خداوند

است، داعش در حالی مردم ایران را به گفتنی » .کن خواهد کرد را ریشه) شیعه(رافضی 

کند که شیعیان از نظر این  عصیان و شورش علیه نظام جمهوري اسالمی ایران تشویق می

  .شان نه تنها جایز، بلکه واجب است بوده و قتل» رافضی«گروه تروریستی 

  کار عهد تازه هشدار به ولی

یادداشتی در نویسنده و فعال معارض عربستان سعودي در » جمال خاشقچی«

عهد  ، ولی»سلمان محمدبن«هاي اخیر در ایران باید  آشوب«: نوشت» پست واشنگتن«

هاي وابسته به  این نویسنده با بیان این موضوع که رسانه» .عربستان سعودي را نگران کند

ها و تظاهرات  هاي تهران با عنوان اعتراض به افزایش قیمت رژیم سعودي به شدت از آشوب

آفرینی  تحت تأثیر تشنج  میلیون ایرانی 80«: کنند، نوشت ت ایران تمجید میعلیه حکوم

در اثر این [میلیون عربستانی، احتماالً  30 اما هاي سعودي قرار نخواهند گرفت؛ رسانه

هاي شورش علیه حکومت عربستان و  زمینه وقوت قلب خواهند گرفت ] اي تبلیغات رسانه

  ».خواهد شدعهد فراهم  ولی
 



    
  

  اخبار ▼

  خصوصی بخش به کاره نیمه پروژه هزار 14 واگذاري

 هاي پروژه« عنوان تحت مجزایی کتابچه بودجه، الیحه ارائه ضمن دولت به تازگی

نگرفته،  قرار ها رسانه اختیار در تاکنون که را به »خصوصی بخش به واگذاري قابل کاره نیمه

 غیر حاکمیتی طرح 500 و هزار 14نده آیسال  در این، اساس بر. است کرده ارائه مجلس

 خصوصی بخش به عمومی ـ خصوصی مشارکت پروژه طریق از دارد، گري تصدي حالت که

 الزم منابع تومان میلیارد هزار 68 طرح، 500 و هزار 14 این اجراي براي. شد خواهد واگذار

 طریق از تومان میلیارد هزار 30 عمرانی، بودجه طریق از تومان میلیارد هزار 15 که است

 10 آورده و ملی توسعه صندوق تسهیالت طریق از تومان میلیارد هزار 16 بانکی، تسهیالت

درباره  بودجه و برنامه سازمان یک کارشناس .شد خواهد تأمین خصوصی بخش درصدي

 طور به«: گفته است خصوصی، بخش آورده و تمام نیمه هاي طرح نیاز مورد منابع جزئیات

 سال 20 آنها اتمام که دارد وجود کاره نیمه ملی طرح هزار 6 و استانی طرح هزار 71 کلی

 رئیس حاضر حال در همچنین. است سال 14 آنها عمر متوسط حالی که در کشد؛ می طول

 میلیارد هزار 600 حدود را ها پروژه این تکمیل براي نیاز مورد هزینه برآوردي رقم مجلس

  ».است کرده اعالم تومان

  نیستند براي مردم قائل یشوب اهمیتحامیان آ

عالقه « :اي گفت نگار مطرح آمریکایی در مصاحبه نویسنده و روزنامه» گرین گرینوالد«

کنند نگران  کسانی وجود دارد که وانمود می از سويثباتی در ایران  زیادي براي ایجاد بی

: وي در ادامه گفت ».قائلند آنهااما در عمل کمترین اهمیت را براي  ،مردم ایران هستند

براي رفاه مردم ایران ابراز نگرانی  خود ، دونالد ترامپ است که در توئیترشخصاولین «

جمهوري است که حدود سه ماه پیش با امضاي فرمانی مردم  این همان رئیس. است کرده

نگار مشهور آمریکایی در ادامه  روزنامه» .منع کرده است کشورشایران را از ورود به خاك 

ترین دیکتاتورهاي  ردیف وحشی ترامپ همان کسی است که خودش را هم«: صریح کردت

: وي گفت ».قرار داده است جهاننقاط  دیگرجهان، از جمله دیکتاتورهاي عربستان و 

 ،گیرند می را بسیاري از تحلیلگران غربی که ژست نگرانی از نقض حقوق بشر در ایران«

 دیگرول آنها را دیکتاتورهاي سرکوبگر منطقه و هایی هستند که پ هاي اندیشکده آدم

  ».دهند خودکامگان می

  براي ایران است» اسب تروا«آمریکا در حال آماده کردن 

جمهور چچن روسیه از مواضع ترامپ که وعده حمایت از آشوبگران در ایران در  رئیس

ا در حال آماده آمریک، رمضان قدیروف اعالم کرد. زمان مناسب را داد، به شدت انتقاد کرد

صفحه خود در یکی از وي ضمن بیان این مطلب در . براي ایران است» اسب تروا«کردن 

هاي قبلی آمریکا در مناطق  دردناك دخالت پیامدهايبا اشاره به  ،اجتماعی هاي شبکه

چنین ... هاي لیبی، سوریه، عراق، افغانستان، صربستان، ویتنام و ملت: نوشت گوناگون جهان

با بیان پیشتر نیز جمهوري چچن  رئیس، است گفتنی. را دریافت کرده بودند ثريمؤکمک 

: گفته بودتوانند مسائل کشور خود را حل کنند،  اینکه فقط حکومت و مردم ایران می

  .مند به صلح و آرامش و ثبات در این کشور است روسیه به عنوان همسایه ایران، عالقه

  پاسخ داده شود مردم باید به اعتراضات و مطالبات

با  »آرمان«عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران در مصاحبه با روزنامه  ،یداهللا طاهرنژاد

اش نسبت به  برخی از اظهارات جهانگیري مثالً موضعگیري« :انتقاد از عملکرد دولت گفت

طور کل معاون اول منکر اعتراضات واقعی شد و آن را  زیرا به ؛تجمعات اخیر قابل نقد است

. اما واقعیت این است که اعتراضات وجود دارد ؛ه جریان پشت پرده منتسب کردب

یک  هیچ ،مشاهده شد هاي گوناگون بخشروي مجلس، بانک مرکزي و  اجتماعاتی که روبه

واقعیت این است که این اعتراضات پیش  ،بنابراین. هدایت شده نبود و کامالً خودجوش بود

باید به این اعتراضات و  و ت اقتصادي مردم بحق استاعتراضا. از این وجود داشته است

  ».مطالبات پاسخ داده شود

 

  کوتاه اخبار ▼

در : رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت بینا ،حریري◄ 

هاي زیادي را  هاي چینی محدودیت بانک 2017سال 

هاي  و ایرانی دانشجویان تجار، براي FATF بخشنامه براساس

وي با بیان اینکه درباره روابط بانکی . ندمقیم چین ایجاد کرد

با کونلون بانک فقط با ارز : با چین مشکالتی داریم، گفت

. توان کار کرد که ارز حاصل از فروش نفت است اي می مبادله

همچنین  ها کار کرد؛ براي ارز آزاد نیز هنوز باید با صرافی

 2017سیتیک از سال  ؤسسه مالیم اگزیم بانک چین و

 .کنند ها با ایران کار می اینانس پروژهبراي ف

واردات  ،عراق در راستاي حمایت از تولید داخلی◄ 

ممنوع کرده ، که امکان تولید داخل دارد را محصوالتی

 :در این باره گفت سفیر جمهوري ایران در عراق .است

بیل کاهو، شلغم، واردات برخی از محصوالت کشاورزي از ق

براساس  .راق ممنوع شده استکلم به ع چغندر، کلم و گل

دي ماه  6ممنوعیت واردات این محصوالت از  ،این گزارش

صادرکنندگان این محصوالت به  است وآغاز شده  96

 .صادرات مجاز نخواهند بود

در مناقصه  این شرکت :شرکت سینوپک چین اعالم کرد◄ 

قرارداد یک میلیارد دالري توسعه فاز دوم پاالیشگاه آبادان 

قرار است سینوپک  ،بنابه اعالم منابع آگاه .شده استبرنده 

چین حدود یک میلیارد دالر و شرکت بیمه صادرات و 

گذاري  این پروژه سرمایهبراي واردات چین سه میلیارد دالر 

هاي  کیفیت فرآورده بردن باال پروژه این اجراي از هدف .کنند

  .نظیر بنزین و گازوئیل است ،این نیروگاه

با  »وقایع اتفاقیه«زي در مصاحبه با روزنامه صادق خرا◄ 

معتقدم که با یک  :گفت ،انتقاد از عملکرد دولت دوازدهم

رو نیستیم و بحران ناکارآمدي در دولت  دولت کارآمد روبه

کید بر ضرورت افزایش امید أوي همچنین با ت .جدي است

پمپاژ  و ها کاهش پیدا کرده است انگیزه: گفت ،در جامعه

  .بینیم شادابی را نمینشاط و 

در جریان حوادث اخیر : گفترئیس دادگستري بروجرد ◄ 

. ه استدر شهرستان بروجرد یک تبعه اروپایی دستگیر شد

این فرد که نقش لیدر و : حمیدرضا بوالحسنی افزود

هاي  سازمان در، اغتشاشگران را به عهده داشت کننده هدایت

 تان بروجرد آمدهجاسوسی اروپا آموزش دیده بود و به شهرس

  .گردانی کند صحنهرا ها  تا آشوب بود

محتواي  مصادیق تعیین کارگروه دبیر ،آبادي خرم◄ 

هاي  سازي کانال مراجع قضایی دستور مسدود: مجرمانه گفت

که در چند روز اخیر به ترور و اغتشاش دعوت  را تلگرامی

و به وزیر وقت  کرده ها قبل صادر از مدت ،ندکرده بود

ثري انجام ؤسفانه اقدام مأبود، ولی مت  طات ابالغ شدهارتبا

 .نشد


