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 العالي(ای )مدظلهامام خامنه

كشف حجاب، از بین بردن  دی است؛ 71 یكی از جنایات بزرگ رژیم طاغوت، همین مسئله

كه برای سالمت جامعه  -ای كه در اسالم میان دو جنس قرار داده شده است آن حائل و فاصله

ه بر سر زن در جوامع غربی آمد، بر سر زن مسلمان ایرانی بیاورند. این اقدام تا بالئی ك -است 
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 ترجيحي ارز کار پايان               روز حرف▼

 بودجه هموضوعات هر سال ترینبنیادینرخ ارز یكی از تعیین 

 تومانی ۰۰11دالر  داشتننگهچند نرخی بودن ارز و است.  كشور

بودن و ایجاد رانت  فسادزاهمچون  یهایبحث در بودجه سالیانه،

این  اصالح ،سبب شد مطالبه جدی مردم و مجلس ،ایعدهبرای 

كمیسیون تلفیق همین راستا  در باشد.شیوه واگذاری 

پیشنهادات مختلفی را بررسی كرد تا تعدیل زیادی روی نرخ 

 گیرد.انی ارز دولتی صورت متو ۰۰11

 در رابطه مجلس هدف اصلی كمیسیون تلفیق -7 نکات تحليلي:

بودن  فسادزاو  رانت حذف بر مبتنیارز، نرخ پیشنهادات اصالحی  با

 مشكالت اصلی هایریشهنگاه یكی از  این در چراكه است؛ آن

توزیع ارز دولتی در طول سالیان است و  خواریرانت ،اقتصادی

چندان ملموس نبود و بسیار از این  مردم یگذشته در سبد معیشت

 صدها گذشته سالیان طی اینكه وجود با. بودند مندگلهوضعیت 

 و ترجیحی ارز صورتبه المالبیت و ملی منابع از تومان میلیارد

 در ولی كرده پیدا تخصیص اساسی كاالهای تأمین برای اییارانه

 نداشته، تولید و هاقیمت كنترل به كمكی موضوع این تنهانه عمل

 نرسیده مردم دست به مناسب قیمت با هم ضروری كاالهای حتی

 ،دولتی ارز حذف بر مبنا همین بر تلفیق هم ونیسیكم .است

با فرض  -۰ را در دستور كار قرار داد. ارز شدن نرخیتک و تأكید

فعلی اقتصادی كه موضوع معیشت مردم به  شرایط در ،حذف رانت

 تصمیمات این. ویژه باشد هامراقبتباید  ،مسئله مهم تبدیل شده

 اقتصادی فعاالن شدن آماده و فضا تهییج به منجرممكن است 

تقریب به  یبرا .شوددر كشور  ارز باالتر هاینرخ با مواجهه برای

 پیاده اخیراً نیز خودرو خصوص در فرمول همین ذهن باید گفت

 داخلی خودروهای قیمت غیرمنتظره افزایش آن واضح نتیجه و شد

تصمیم مجلس شورای اسالمی شجاعانه و به نفع  بااینكه -8 .بود

اما دقت و  ،یشت، اشتغال و تولید خواهد بودمنابع عمومی مع

انحصاری  یهاواردكنندهناراحتی با تا  طلبدمینظارت مضاعف را 

تومانی منابع سرشار درآمدی خود را از  ۰۰11كه با حذف ارز 

 .نشوددر بازار ایجاد  اخاللی ،دست خواهند داد

 ترجیحی ارزكه  اندواقفبه این نكته  همه نکته راهبردی:

رانت  منجر به درنتیجهدر اختیار افراد خاص قرار گرفته و  عمدتاً

در قضایی  هایپروندهتشكیل  ی ودستگیرو فساد شده است؛ 

است  خوب گویای این وضعیت است. ات اقتصادیموضوع

برچیدن رانت و فساد ارزی، منابع حاصله را ضمن  متولیان امر

منطقی برای  هایشیوه به ،ها و دالالنپرداخت به واسطه جایبه

در اختیار مردم  ،جبران بخشی از تورم حاصل از این تغییر قیمتی

 ه: علی قاسمی(. )نویسنددنقرار ده

 

 

 ديخواهد چرخ زين شتيمع د،يچرخ ایهستهچرخ               روز گزارش▼

كه توسط  ایهستهدرصد در صنعت  ۰1 سازیغنیبه  رانیا یابیاعالم دست شیسال پ چند

توان و قدرت  نیا متأسفانهفرو برد.  رتیرا در ح یصورت گرفت، جامعه غرب ایهستهدانشمندان 

و در نتیجه  سال 5 تقریباً بعد از  و اكنون متوقف شد ایهستهمذاكرات  انیبازدارنده در جر

 هایبازتاباز سر گرفته شد كه  درصدیبیست ومیاوران دیدوباره تول غربی، هایطرفبدعهدی 

 داشت. یرا در پ یمختلف

آحارونت،  عوتیدیدر مصاحبه با  یستیونیصه میجنگ رژ ریوز« گانتز یبن» :یخبر هایگزاره

فشار بر  دیهمه جهان با»كه  دهدینشان م یدرصد ۰1 یسازیدر مورد غن رانیگفت: اعالم ا

ها خود در همه عرصه نیهدف، با متحد نیحصول ا یبرا لیكند و اسرائ دیكشور را تشد نیا

سطح  شیدر افزا رانیشد كه اقدام ا یمدع زین كایآمرارتباط گرفته است. وزارت خارجه 

 یسخنگو« استانو تریپ» .است ایهسته گیریباج یبرا یدرصد، تالش ۰1به  ومیاوران سازیغنی

از تعهدات تهران « توجهقابلانحراف » کی رانیاقدام ا نیا ،شد یمدع بارهدرایننیز اروپا  هیاتحاد

 است! ۰175 یاتوافق هسته لیذ

 عنوانهیچبهبرجام  81كه طبق بند  یدرصد ۰1 یبا غنا ومیاوران دیتول ازسرگیری :يليتحل گزاره

 جادیرا در دل نخبگان و مردم ا دیاز ام ی، موجشودنمیمحسوب  ایهستهبا توافقنامه  ریاقدام مغا

را از  رانیداد و ا انیتعهدات غرب پا یبودن عدم اجرا نهیهزیبه ب یاقدام انقالب نی. انموده است

با قدرت  یاسالم ی. تجربه نشان داده است كه هر وقت جمهورخارج كرد چندساله یموضع انفعال

به ضرر  رانیا نیبنابرا؛ است افتهیبه منافع خود دست  زانیبه همان م ،را دنبال كرده است یموضوع

به تعهدات خود عمل طبق برجام  زین رانیا ،شودرفع  هامیتحر ؛ اگرداد انیبرجام پا هیسوکی

شود.  لیتعط زین ایهستهبماند و صنعت  ها باقیمیتحر دهدنمیاجازه  ایران دیگر یول خواهد كرد،

 (ی: اكبر معصومسندهیبود. )نو دیبا یشتریب یاقتصاد هایگشایشمنتظر ، جلوروبهبا این اقدام 

 دستمان روی ماشه است :یباقرسرلشکر                        ویژه راخبا ▼

 یبرگزار انیارتش در جر یپهپاد یهاو سامانه هایگاناز  دیمسلح در بازد یروهایستاد كل ن سیرئ

مسلح در حوزه  یروهایارتش و ن شرفتیو پ یبا اشاره به بازدارندگ، یبزرگ رزم پهپاد نیتمر

 ستیاز جانب ارتش ترور یتحركات ریاخ یدر روزها متأسفانه» ، افزود:كشور یو اقتدار دفاع یپهپاد

موارد را  ریسا ایدوربرد  یماهایاز هواپ ییدر منطقه صورت گرفته است و پروازها كایآمر تكاریو جنا

 یرا به جمهور یاتهامات نیگذاشتند. همچن شیوحشت به نما جادیو ا یینمادر جهت قدرت

 شیبه نما یدر راستا رویمتعدد و انتقال ن یهاشیو رزما هایآمادگ نیاند كه اوارد كرده یاسالم

 یمل تیو امن ییایدر ،ییهوا ،ینیزم یزهادفاع از مر یمسلح برا یروهایكامل ن یگذاشتن آمادگ

 رانیا یاسالم یجمهور نكهیا باوجود»كرد:  حیمسلح تصر یروهایستاد كل ن سیرئ .«كشور است

كامل آماده  طوربه دیاما در برابر هرگونه تهد را ندارد، ایهمسایهكشور  چیقصد تهاجم و تجاوز به ه

 ترینكوچک قرار دارد و چنانچه دشمن هاماشه یمسلح قهرمان ما بر رو یروهایاست، دستان ن

 .«خواهند داد یامسلح پاسخ جانانه یروهاین حتماً ند،ك ییخطا

فرمانده كل  یاو رسانه یفرهنگ مشاور /ستنديحاج قاسم هم غافل ن فيفر: از تحرمقدم ◄

كه  یاسیس یهااز جناح یسال از شهادت حاج قاسم گذشته است كه بعض کی ازهت» :گفت سپاه

ظلم است  نیا در منتسب كردن حاج قاسم به خودشان دارند. یسع غلطبه ستندیچهره هم نخوش

هضم در  یمانیسل دیشه .میاز افراد بدنام منتسب كن یو برخ یاسیس یهااو را به جناح میكه بخواه

 حاج چطورحاج قاسم را بخواند.  نامهتیوص دیدارد، با دیبود و هر كس ترد تیانقالب و ذوب در وال

حاج قاسم  كهدرحالی كنندیمنتسب م 33فتنه سال  اینظام و  هیعل 13سال  یكودتا به را قاسم

 .«بود هاآندر مقابل  شد،یم دیهر جا كه انقالب تهد



 

 

  
 اخبار ▼

 عوض کنندطلبکار و بدهکار را هم  یجا خواهندمي

را درباره توافق « است نیتضم یكر یامضا» یخیتار تریت ازاینپیششرق كه  روزنامه

به « برجام ندهیاروپا و آ»با عنوان  یادداشتیمنتشر كرده بود، در شماره امروز در  ایهسته

دولت  شترکمواضع م»سابق وزارت خارجه نوشت:  رانیاز مد «یقربان اوغل دیجاو»قلم 

و مسئله حقوق  یموشك ییتحوالت منطقه، توانا»درباره  ییو سه كشور اروپا كایآمر دیجد

 یول از موضعدر قبال دو مورد ا رانیمذاكرات خواهد بود. ا دیدور جد لیپاشنه آش« بشر

موضوعات  نیدر ورود به ا یهراس دیبرخوردار است و نبا ییباال یزنو از قدرت چانه یقو

از ادعاهای گذشته خود، این بار  جلوروبهبا فرار  طلباصالح یتندرو فیط. «شدداشته با

به ادعای این ! شودمیلغو  هاتحریم م،یبزن دیرا كل یاست كه اگر مذاكرات موشك یمدع

فرانسه اكنون . بالمره لغو شود هاتحریم یتمام ایهستهتوافق  واسطهبهبود قرار  طیف،

فرانسه و  س،یانگل كا،یاست؛ آمر نیمنافق یستیگروهک ترور یاعضا زبانیكه م هاستسال

 نیبدهكار هستند؛ ا رانیپرونده حقوق بشر، به ا ازجملهمختلف و  هایپروندهآلمان در 

را در  «دیو شهجابجا كردن جالد »سابقه  ازاینپیشكه  ایعده یول میكه طلبكار مییما

 طلبكار و بدهكار هستند. یعوض كردن جا یدر پ زیكارنامه خود دارند، اكنون ن

 جنگ نکن! رانيبا ا :ترامپ خطاب به نتونيکل یالريه

كشور و  نیبه ا تواندمیكه ترامپ  هیهد کی»نوشت:  یترییتو یامیدر پ نتونیكل یالریه

 گفتن را آغاز نكند. رانیبا ا یاز دولتش جنگ ماندهباقیروز  75است كه در  نیجهان بدهد ا

 دهندمیرا نشان  شانكفایتیبیدارند  نكهیا ای كندمیكارها را  نیا دولتش دارد عمداً نكهیا

 ییكایآمر یهارسانه اخیراً .«اندزده یخطرناك یدست به باز هاآن، درهرصورت سخت است.

به راه  رانیبه ا یدرباره احتمال حمله نظام دیجد یجنجال ران،یمردم ا بیفر یدر راستا

 یاسیس لگریتحل ،یشیقر سیق ،ییكایآمر یهارسانه ریواكنش به جنجال اخ در انداختند.

 . جنگستین استیشنپلی یباز رانیبا ا جنگ»خود نوشت:  تریلندن در توئ میمق

جنگ  نیا ییایاحمقانه است! محدوده جغراف ییمحدود آرزو ییایجغراف رهیبا دا ایهفتهیک

خواهند كرد.  نییتع هاایرانیجنگ را هم  نیا انیخ پایخواهند كرد. تار نییتع هاایرانیرا 

 .«اندكرده ریزیبرنامه یتجاوز نیپاسخ به چن یدو دهه برا هاایرانی

 صهيونيستي به رزمايش پهپادی ارتش -آمريکايي هایرسانهواکنش 

 یبوم یانواع پهپادها رانینوشت كه ا یدر گزارش شنبهسهبعد از ظهر  «ترزیرو» یخبرگزار

قاسم  دیارشد خود )سردار شه یمراسم سالگرد شهادت نظام یرا چند روز بعد از برگزار

 نیاگذاشت.  شیبه نما شیرزما کیدر  به عراق، كایآمر یحمله پهپاد لهیوسبه( یمانیسل

در  ریاخ یهاالكشور در منطقه در س نیا یحام یروهایو ن رانینوشت كه ا یخبرگزار

 یچند زین كایمقام دولت آمر کی .اندآوردهرو به استفاده از پهپادها  ،مناطق مختلف منطقه

حمل مهمات را دارند و  تیقابل رانیا یپهپادها ،یقبل گفت كه فراتر از بحث تجسس

 شگزارش گریدر بخش د ترزیرو اهداف انجام دهند. یبر رو یحمالت انتحار توانندیم

 ینظام عیصنا حات،یو عدم اجازه واردات تسل یالمللنیب یهامیتحر باوجود رانینوشت، ا

در  یستیونیصه هینشر کی زیقبل ن یچند توسعه داده است. یداخل داتیخود را با مدد تول

 یجنگ زاتیتجه انواع شیو نما رانیا یاز سو یشگاهینما یبا اشاره به برگزار یگزارش

است كه  ییاز كشورها یكیو  یابرقدرت پهپاد نکیا رانیپهپاد نوشت، ا موشک و ازجمله

« جروزالم پست» روزنامه .سازدیرا م یكوچک، بزرگ و انتحار یهادپهپا یادیشمار ز

 ریاخ یخود در روزها یها و پهپادهااز موشک یشگاهینما ییبا برپا رانینوشت، ا بارهدراین

و  یسربلند انگریب شگاهینما نیاگذاشت.  شیگذشته را به نما یهادر سال تشیموفق

 است. یحاتیتسل میقبل از خاتمه تحر حاتیدر ساخت تسل تیقفمو

 کوتاه اخبار ▼

اعالم  عراق ریوزنخست /شوديدر عراق نصف م کايارتش آمر ◄

خروج چند مرحله از  كا،یبا آمر یثمره مذاكرات راهبرد»: كرد

از  شیب ندهیآ یكشور از عراق است. در روزها نیا یروهاین

در  رویاز عراق خارج شده و تنها چند صد ن روهاین نیاز ا یمین

این اقدامات آمریكا در  هرچند .«خواهند ماند یعراق باق

هماهنگی با دولت عراق و برای راضی كردن افكار عمومی این 

مقاومت این كشور و  هایگروهولی  گیردمیكشور صورت 

مام منطقه عراق، بلكه از ت منطقه بر خروج كامل آمریكا، نه از

 تأكید دارند. فارسخلیج

 یسخنگوديپلماسي نياز ندارد/  یاکرهآزادسازی کشتي  ◄

 یموضوع كشت كهنیاكشورمان با تأكید بر  وزارت خارجه

 قاممقائم سفر»، گفت: ندارد ازین کیپلماتیبه سفر د یاكره

با  یاما ارتباط ،شودیانجام م کینزد ندهیخارجه كره در آ ریوز

دو  نیانجام سفر جداگانه ب یبرا یماجرا نداشته و توافق نیا

و  یموضوع در قالب فن نیا اصوالً وجود ندارد؛ چراكه  زیكشور ن

 کیپلماتیه سفر دو ب رودیم شیشده پ فیتعر یحقوق ریدر مس

 .«ندارد ازین

 معاون/ خارج از کشور مسدود شدبا قمار درگاه  4055 ◄

و مسدود  ییبا اشاره به شناسا یمركز بانک نینو یهایفناور

قماربازان گفت: برخورد با  در خصوصدرگاه قمار  ۰511كردن 

 كنند،مجرمانه قمار مشاركت در عمل بار  نیكه اول یكسان»

 امکیو دفعه سوم عالوه بر پاخطار  امکیهشدار، بار دوم پ امکیپ

كه  یو پرونده كسان شودیمسدود م هاآن یحساب بانك ،اخطار

 .«شودیدادگاه ارسال ماقدام به قمار كنند به  كراتبه

 وزارت/ در امارات رانيا هایداراييدالر از  ونيليم 1 فيتوق ◄

دالر از  ونیلیم 1 ،اعالم كرد ایبیانیهدر  كایآمر یدادگستر

را كه قصد دور زدن  یانیرانیاز ا شدهفیتوق هایدارایی

خوانده  «سمیترور انیقربان»كه  یبه افراد ،اندداشته هاتحریم

 .دهدمیاختصاص  ،اندشده

 نترنتیا تیپِتابا ۰۰ روزانه/ !یمجاز یايدن یبرا يولخرج ◄

 كشورمان )همراه اول و ایرانسل( یلیفقط در دو اپراتور موبا

 نترنتیاز ا یحجم نجوم نیكه بابت ا یپول .شودیمصرف م

 تومان در ماه است. اردیلیحدود دو هزار م شود،یپرداخت م

كتاب امسال  شگاهینما/ شودمينمايشگاه کتاب باالخره برگزار  ◄

 زیها نكتاب و شودیبهمن برگزار م 1تا  كمیو از  یصورت مجازبه

 ان،یدانشجو .شودیعرضه م گانیو ارسال را فیدرصد تخف ۰1با 

 ( برایشنبهپنجفردا )از  توانندمی علمیهیئت یطالب و اعضا

 .مراجعه كنند ketab.ir تیسا بهنام بن كتاب ثبت

آیا فرد هادی سیاسی كه فرصت  :(771 سؤالاحکام سياسي ) ◄

مطالعه و یا فعالیت سیاسی ندارد، از لحاظ قانونی و شرعی 

بستگی به : پاسخ تواند همچنان عضو شبكه هادیان بماند؟می

 مقررات مربوطه دارد.


