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   )العالی مدظله(اي  امام خامنه

 اسالمی جمهوري زیرا ؛داریم خود قلب تعمیر به احتیاج اسالمی جمهوري در مسئوالن ما  همه

   و آزادي عدالت، الهی، شریعت و توحید همچون مهمی هاي آرمان و اهداف اساس بر

  .است متفاوت دنیا در متعارف هاي حکومت با و آمده وجود به استقالل

)20/1/97( 

  !فریب یا تایپی غلط        روز    حرف ▼

 یعنی ،»پالرمو« امنیتی حساس کنوانسیون متن دولت

 براي را هاي تروریستی گروه به کمک منع کنوانسیون

به  که در این متن برخی کلمات فرستاده مجلس به تصویب

 و دولت به اعتماد با نمایندگان اما شده است؛ ترجمه غلط

 تصویب را آن ها کنوانسیون یبتصو در قبلی عادت طبق

 متوجه آن نگهبان شوراي اند، این در حالی است که ه کرد

 گفته جمهور رئیس حقوقی و معاون گردانده بر و متن را شده

  ! است حل قابل تعامل با و بوده تایپی مشکل است، این

 ها همکاري ارتقاي را خود هدف ظاهر در کنوانسیون این

 فراملی یافته سازمان جرایم با مؤثرتر مبارزه و پیشگیري براي

 مالی هاي پشتوانه و منابع قطع طریق از تروریسم با و مبارزه

 این آن تصویب اما کند، می معرفی تروریستی هاي سازمان

 دلیل به ایران اسالمی جمهوري که دارد دنبال به را پیامدها

 تحت فلسطین و لبنان در مقاومت هاي گروه از حمایت

  .گیرد می قرار المللی ینب فشارهاي

 که دارد وجود ها کنوانسیون این در افزون بر این، بندهایی

اي  گونه به سبب مشکالت جدي براي ما خواهد شد، آینده در

 ما داخلی قوانین با تروریسم و پولشویی از آنها تعریف		که

  .است متفاوت

 از قطعه یک مثابه به معاهده رسد، این به نظر می

 پسابرجام دوره در ایران علیه آمریکا فشار هبرنام جورچین

 طراحی یک در متحده ایاالت دیگر عبارت است و به

 گوناگون هاي کنوانسیون به ایران الحاق دنبال به راهبردي،

 ایران بانکی نظام در مالی شفافیت ایجاد آنچه با تا است

غیر  و تحریمی دو بخش به کشور تقسیم د، بانکن می معرفی

 از و کرده هدایت ایران درون به را نزاع و نگج تحریمی،

 ایران ملت و نظام به ضربه براي آمده وجود به شرایط

تحت  نفوذ هاي الیه دهد، می نشان اتفاق این .کند استفاده

عناوین غیر قابل قبولی، چون غلط تایپی به دنبال تحقق 

 چند غلط ترجمه نیز برجام موضوع در. اهداف خود است

 اثر ها قرن تا که کرد وارد کشور به هایی سیبآ حساس کلمه

  .است باقی آن

در این زمینه و بر اساس این اتفاقات انتظار این است که 

 خانه وهن که آمیز اهانت رفتار این خاطر به دولت از مجلس

 هاي کنوانسیون و داشته، توضیح بخواهد دنبال به را ملت

چرا که  ؛کند بازنگري به طور جدي را قبلی شده تصویب

 و ها کنوانسیون به پیوستن براي تعجیل در دولت رفتارهاي

 و سیاسی، امنیتی پیامدهاي به توجه بدون غربی معاهدات

 غلط یا ترجمه فقط مشکل که دارد آن از حکایت اقتصادي

 سبب برخی اختالالت در سیستم دولتی بلکه نیست؛ تایپی

 !شده است نظام براي هزینه ایجاد

  

  !نمونه عجیب فرانسه                             روز گزارش▼ 

اي بودند که به ناگاه  در ژنو در یک قدمی توافق در زمینه مسائل هسته 5+1ایران و گروه 

رآکتور آب  انسه با طرح موضوعات جدید دربارهوزیر خارجه فر» فابیوس«خبر رسید، 

رانیوم غنی شده ایران، مانع ذخیره اوو  سازي اورانیوم در خاك ایران سنگین اراك، غنی

اي جزء اولین  نهایی شدن توافقات شد؛ اما همین فابیوس پس از نهایی شدن توافق هسته

هاي فرانسوي، از جمله  شرکتپس از آن مقامات اروپایی بود که راهی تهران شد و 

لیه هاي ظالمانه ع هایی مانند پژو که با وجود قرارداد با کشورمان به بهانه تحریم شرکت

جمهوري اسالمی ایران تعهدات خود را اجرا نکردند و ایران را ترك کردند، دوباره به ایران 

پاریس از اولین  و اما این پایان ماجرا نبود د و قراردادهاي تازه منعقد کردند؛بازگردانده شدن

با به انعقاد قرارداد  این سفر در اروپا بود کهپس از برجام جمهور کشورمان  مقاصد رئیس

قراردادي که گفته شد ایرباس را از هاي فرانسوي، مانند ایرباس منجر شد؛  شرکت

جمهوري فرانسه و  پس از برگزاري انتخابات ریاست این روند. ورشکستگی نجات داد

. خداحافظی فرانسوا اوالند از کاخ الیزه و روي کار آمدن امانوئل مکرون جوان نیز ادامه یافت

جمهور فرانسه را به  هم به تهران آمد تا مقدمات سفر رئیس مکرون وزیر خارجه» لودریان«

ن بار نام و ای هاي فرانسوي رو به گسترش بود و همچنان حضور شرکت تهران فراهم کند

ها ایران را ترك و تعهداتش  هم با وضع تحریم آنشرکتی که  شرکت نفتی شکل مطرح شد،

 .هماهنگ خواهد بود آمریکاکرد براي حضور ایران با اعالم  را اجرایی نکرد و این بار نیز رسماً

بیشترین و تندترین مواضع را علیه حضور  که در دوران پسابرجام دولت فرانسهاین با وجود 

اکنون نیز در  ،کرد مطرح می... جمهوري اسالمی ایران در منطقه، برنامه دفاعی کشورمان و

هاي  هی اروپا با دولت ترامپ و سیاستهاي اروپایی براي اعالم همرا مقام سخنگوي دولت

ایاالت متحده در مواجهه با برجام و قرار دادن ایران بر سر دو راهی از بین رفتن برجام یا  

اي و دائمی کردن این  اي به توافق هسته ادامه مذاکرات براي افزودن موضوعات غیر هسته

 برابر افکار عمومیرگ را در مجموعه اتفاقاتی که این عالمت سؤال بز .کند تالش میتوافق 

فرانسه و رفتارهاي  ی میان اعطاي امتیازها از سوي ایران بهدهد که چه نسبت قرار می

  خصمانه دولت این کشور وجود دارد؟ آیا نباید در نحوه مواجهه با فرانسه تجدید نظر کنیم؟

 جزئیات تازه درباره حادثه اخیر در ریاض      اخبار ویژه      ▼ 

نفجار در نزدیکی ها درباره اتفاقات هفته اخیر و صداي تیراندازي و ا ها و افشاگري تحلیل

فعال معروف سعودي در » مجتهد«. خاندان سلمان در ریاض ادامه داردهاي  یکی از کاخ

عهد سعودي  صفحه توئیتر خود جزئیات جدیدي را درباره حادثه تیراندازي در کاخ ولی

مجتهد . متري صورت گرفت میلی 50الخزامی با توپ  حمله به کاخ: فاش کرد و نوشت

در این حادثه، هفت نفر کشته شدند و عامالن آن از اعضاي خاندان حاکمه آل : افزود

ها  درگیري: نوشته استدیگر معارض معروف عربستان نیز » سعد الفقیه«. سعودي هستند

اي هدف قرار دادن دقیقه ادامه داشت و منطقی نیست که بر 50در کاخ الخزامی حدود 

  .بگیردافقی انجام به صورت ، حدود یک ساعت تیراندازي ادپپهیک 

  اسنپ ارتباطی به سپاه ندارد

به این » اسنپ«ونقل  سردار شریف، سخنگوي سپاه درباره ارتباط سامانه هوشمند حمل

ا کنیم، نه تنه براي تنویر افکار عمومی و آگاهی ملت عزیز ایران تأکید می: نهاد، گفت

ونقل شهري، ارتباطی با سپاه نداشته  هاي هوشمند حمل ، بلکه هیچ یک از سامانه»اسنپ«

کنندگان  از آحاد مردم شریف به ویژه رانندگان زحمتکش و اداره: وي افزود. و ندارند

اند، انتظار داریم  ها که در ارائه خدمات به شهروندان عزیز با مشکالتی هم مواجه شده آژانس

 .ناکام گذارند راافکار عمومی  کنندگان ات توجهی نکنند و تشویشبه این شایع

 



  
  

  اخبار ▼

  به حوزه نظامی ها و صهیونیست ها يگسترش روابط سعود

در گزارشی به نقل از یک تاجر اروپایی از تالش عربستان براي  »پست جروزالم«روزنامه 

تاجر اروپایی این . استهاي ضد موشکی رژیم صهیونیستی خبر داده  خرید برخی سامانه

ها در حال بررسی خرید سامانه  پایتخت عربستان، خبر داده است که سعودي »ریاض«مقیم 

صنایع «و » رافائل«اي که ساخت شرکت  هستند؛ سامانه» گنبد آهنین«دفاع موشکی 

ین روزنامه صهیونیستی که مدعی است خبر خود را از روزنامه ا. است» هوافضاي اسرائیل

سوئیس دریافت کرده، در ادامه آورده است کارشناسان نظامی سعودي،  »باسلر زایتونگ«

. اند پایتخت امارات مشاهده و بررسی کرده ،فناوري نظامی رژیم صهیونیستی را در ابوظبی

اینکه دو طرف  با وجودطبق این گزارش، همکاري اطالعاتی عربستان و رژیم صهیونیستی 

ا را به همکاري هدارند، پیشرفت جهشی داشته و عاملی که آنروابط دیپلماتیک رسمی ن

هاي خبري  برخی گزارش. گسترده نظامی کشانده، هراس مشترك دو طرف از ایران است

شود؛ ابتدا نزدیکی و همکاري بیشتر  عربستان با دو هدف دنبال می خریداین ، حاکی است

  .ارتش یمنهاي  با رژیم صهیونیستی و دوم در امان ماندن از موشک

 آملی جوادي اهللا انتقاد شدید از انعکاس نادرست سخنان آیت

آملی از مراجع معظم تقلید، درباره  اهللا جوادي مسئول دفتر آیت ،االسالم جعفریان حجت

: اي داشت، توضیح داد که در فضاي مجازي بازتاب گستردهآملی  اهللا جوادي سخنان اخیر آیت

ها گاهی کار  سفانه رسانهأاما مت ؛وده و صدر و ذیلی داشتهاین سخنان در دیدار وزیر کار ب

 ،برداري کنند توانند بهره بدي کرده و یک قسمت از سخنان یک عالم یا شخصیت را که می

 40نزدیک   اهللا جوادي وي با بیان اینکه آیت .کنند انعکاس داده و همان را پخش و تیتر می

اي به وضعیت اقتصادي و  صحبت اشارهایشان در اثناي : دقیقه صحبت کردند، گفت

اي از قرآن فرمودند که  مدیریتی، اختالس، رشوه و فساد اداري داشته و با استناد به آیه

هاي اوایل انقالب و جنگ  مردم دشواري ،کید کردندأتو  نداردخداي متعال با کسی تعارف 

نجومی و  هاي حقوق ،هشت ساله و بمباران شهرها را تحمل کردند، اما همین مردم، اختالس

  .کنند عرضگی را تحمل نمی بی

  اند طلبان سرخورده شده مردم از عملکرد اصالح

گو با و طلب و عضو شوراي اول شهر تهران در گفت ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی اصالح

وي . اند طلبان سرخورده شده روزنامه شرق، اذعان کرد که مردم نسبت به عملکرد اصالح

وقتی که احزاب : هاي این روزهاي شوراي شهر تهران اشاره کرد و گفت حاشیههمچنین به 

سیاسی با آن وضع فجیع فهرست شوراها را بستند، از نظر من حذف نخبگان بود، درباره 

شهردار تهران نباید بگذاریم این اتفاق تکرار شود؛ یعنی نباید اتفاقی بیفتد که عناصر دست 

. شهردار کسی است که باید کابینه تشکیل بدهد. اري شونددوم دولت یا حزبی وارد شهرد

توصیه اول من این است که شرایط را به سمتی نبرند که جوي از  ،...برنامه داشته باشد

طلبان و  هم اصالح. ن در شرایط خوبی نیستیمما اآل. ناامیدي را به جامعه شهري القا کنند

  .هم دولت تحت فشار قرار دارند

  !ته کاري صورت نگرفته استک سال گذشدر ی

گفته  با انتقاد از عملکرد دولت طلب مجلس ، از نمایندگان اصالح»پروانه سلحشوري«

او با بیان اینکه در . در این یک سال کاري صورت نگرفته که بتوانیم از آن دفاع کنیم: است

 پیشي روحانی آقا :فتایم، گ نقدهایی هم داریم و بارها هم اعالم کرده ،عین حمایت از دولت

رود مسئولیت آنان را بر عهده بگیرد و پیگیر آنان  انتظار می که اند هایی داده از انتخابات وعده

پس اگر  .شان است که خارج از مسئولیت دادند میهایی  باشد، به هر حال ایشان نباید وعده

ه دولت گفتیم تیم بارها ب: کید کردأنماینده مردم تهران ت .باید عمل کنند ،اند اي داده وعده

برد که توانایی ندارد؟ آیا آقاي  اقتصادي خوب چیده نشده، چرا دولت تیمی را به کار می

  توانست یک تیم کارآمدتر با خود همراه کند؟  روحانی نمی

  

  کوتاه اخبار ▼

. در مشهد بازداشت شد »شرق«مسئول روزنامه  مدیر◄ 

ستایش تا از «روزنامه شرق چندي قبل در مطلبی با عنوان 

آمیزي نسبت به ساکنان محله شهید  با جمالت توهین» ندا

زنان محله دو دسته «: گونه نوشته بود رجایی مشهد این

آیند یا آنها  هستند، یا تحت هیچ شرایطی از خانه بیرون نمی

انتشار  ،گفتنی است» .کنند فروشی می  آیند تن که بیرون می

منطقه و همچنین این مطلب، با واکنش و تجمع زنان این 

اقشار مذهبی همراه شده بود که در نهایت به امضاي 

  .انجامیدو شکایت از آن طوماري در این رابطه 

سازنده فیلم انتخاباتی حسن روحانی  دهباشی، حسین◄ 

 جز به که بود روشن ایام همین در قبل سال  از یک :نوشت

 به ایرباسی یا بوئینگ هیچ ملخی، و مرجوعی هواپیماهاي

 و مستقر دولت سنگین توپخانه اما شود؛ نمی تحویل ایران

 و نمایی سیاه تهمت با را نقدي هرگونه وابسته هاي رسانه

 کمی انتخابات ایام کاش و کردند می تخریب خواهی سهم

 و ها مرجوعی همین از کم دست و کشید می طول بیشتر

 ترند، سالم فرسوده فروند ها ده از حال هر به که ها ملخی

 .شد می مان نصیب بیشتر ندتايچ

یک منبع نزدیک به مذاکرات دونالد ترامپ و امانوئل ◄ 

ترامپ در گفت، جمهوري آمریکا و فرانسه  سايؤر ،مکرون

جمهور فرانسه گفته است که از مذاکرات  این دیدار به رئیس

هاي اروپایی درباره برجام مطلع  با کشور »برایان هوك«

هوك نماینده ویژه وزارت خارجه  برایان ،گفتنی است !تنیس

کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و  سهآمریکا براي مذاکره با 

هاي آمریکا در زمینه اصالح  پیگیري خواسته به منظورآلمان 

  .برجام است

: عربستانی گفت معارضان از یکی »الصالح حسن شیخ«◄ 

 در عراق وضعیت به توانم می را عربستان امروز سیاسی وضعیت

 که شخصی هر کنم، توصیف کشور این سابق دیکتاتور رهدو

 سلمان محمدبن اقدامات و ها سیاست به اعتراضی ترین کوچک

 بسیار نیز سعودي شاهزادگان. شود می زندانی باشد، داشته

 کنند، براي شورش اگر حتی که طوري به اند، شده ضعیف

  .ندارند همراهی هیچ سلمان محمدبن با مبارزه

 متخصصان: گفت کشور دامپزشکی انسازم رئیس◄ 

 دام، یا طیور بیماري جدید سویه دریافت محض به توانند می

 روانه اروپا از زودتر و ساخته سال دو یکی ظرف را آن واکسن

 درصد 65 و دام واکسن درصد 95 گفتنی است، .کنند بازار

 .شود می تولید کشور در طیور واکسن

در : گفت جمهور سرئی فناوري و علمی ستاري، معاون◄ 

 میلیون 450 به بنیان دانش هاي شرکت صادرات سال گذشته

کشورهاي  در ها شرکت این داروي بار اولین و رسید دالر

 در دارو پنج امروز شود؛ این در حالی است که می ثبت اروپا

  .است شده ثبت روسیه


