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 يو مسئله رفاه مل ياسياستقالل س      روز حرف▼

و استقالل  دیداشته باش یاسیاستقالل س دیشما بخواه اگر»

 دیحفظ کن کایمثل آمر یرا در برابر دشمن غدار تانیمل

هرچند از زبان  هجمل ؛ این«دیهم داشته باش رفاه دیتوانینم

شده است،  انیب یاسیحزب س کی مؤثرعضو  «انفریعطر محمد»

 نیدر ب عددروزها به اشکال مت نیا یاسیخط س نیچن باًیتقراما 

 .شودمیخاص تکرار  یاسیس انیجر کیافراد منسوب به 

و  هایدوراهدر  یاسیقرار دادن نظام س -0 :يليتحل نکات

 ؛شده است لیتبد یاسیس کیتاکت کیبه  است یمدت هادوگانه

 وژیفیهم چرخ سانتر»و اقتصاد که تحت عبارت  یاهستهدوگانه 

ها بود سازیاین دوگانه ازجملهمطرح شد،  «بچرخد و هم اقتصاد

ر د یکشور اقدام کیشدن  ایهستهشد.  زیآمفاجعه شدتبه که

؛ استبشر امروز  اتیدر ح لیتسه یو برا یاقتصاد جهت توسعه

دوگانه ساخته  نیبه ناروا ا ،بود مدنظر یاما چون اهداف انتخابات

 دیاز تولدرصد  75از  شترینسه بفرا نکهیا نمونه، عنوانبهشد. 

 یاقدام یقیناً  ،کندمی تأمین یبرق خود را از بخش اتم

 دوگانه -9 .است مردم ترانآس یزندگ یو برا یاقتصاد

 هایگروه یاست که برخ یخط ،یاسیس لو استقال شرفتیپ

 شیبه پ یبه شکل مستمر و جد 0044انتخابات تا  یاسیس

از  یو رفاه عموم شرفتیگفته شود راه پ نکهیخواهند برد. ا

انقالب  فقطنه، قرار دادن گذردمی یعدول از استقالل مل ریمس

 نیاست. ا نیمخاطره سهمگ کیدر  رانیا نیکه سرزم یاسالم

 یاسیاحزاب و عناصر س یبرخ یاز سو راحتیبهاتفاق اما 

از  معموالًآنجاست که  زیو بخش تلخ ماجرا ن شودمیمطرح 

از خود  زین یدر حوزه آزاد کشور ،هاگروهافراد و  نینگاه ا

روزها و  نیکه ا یجماعت -9 !دهدنمینشان  یو بردبار تیظرف

 یرهایکشور را در نسبت با متغ یاساس مشکل نده،یآ احتماالً

بود  نیا شاناصلیاما حرف  29سال  ،کندمی فیتعر یخارج

 !اداره کشور است تیریدر مد ن،یادیکه مشکل بن

نظر در  یبه معنا گاههیچ یاسیاستقالل س :یراهبرد نکته

 ؛ستین یخارج یوندهایو قطع پ یرونیب یرهایمتغ نگرفتن

 یو طراح ماتیاتخاذ تصم ندیفرآکه آن است  یمقصود اساس

 .ردیو در درون کشور صورت گ یراهبردها بر اساس منافع مل

که  دهدیمشان نو تجربه توسعه در همه کشورها  تیواقع

 اساساًگذشته است.  یاستقالل مل ریو رفاه از مس شرفتیپ

است.  یداخل یبه طراح یو متک یامر درون کیتوسعه  ندیفرآ

و  یاسیدر کنار زدن استقالل س یاسیس هایگروه یبرخ تأکید

بلکه  ،آوردنمی شرفتیجامعه پ یبرا تنهانه، یبه نفع رفاه مل یمل

قرار  داتیسرشار از مخاطرات و تهد یریرا در مس رانیا تیکل

 (یغضنفر زی: عزسندهینو) خواهد داد.

 

 

 

 

 

 
 

 

 منطقه در يتيامن یهمکار موفق یالگو                       روز گزارش▼

در  دو کشور نیب یهمکار ءارتقا ساززمینه تواندمیدفاع عراق به کشورمان  ریوزاخیر  سفر

 باشد. یتیو امن یمسائل نظام

 ییکایآمر دیشد یهامیتحر باوجود رانیا»: نوشت مزیتا ایاوراس یخبر گاهیپا :یخبر گزاره

پهپاد  نهیابرقدرت در زم کیمعکوس به  یو مهندس یدانش بوم قیموفق شده است از طر

به گفته . کرده است ییرا رونما ۶-نمونه پهپاد مهاجر نیدتریجد یتازگبه رانیشود. ا لیتبد

 «.کرد یابیبر اساس ظاهر ارز صرفاً پهپاد را  نیا دینبا یدفاع لگریتحل «اکس دیوید»

 ینظام زاتیبه انواع مختلف تجه یابیدر دست رانیا یاسالم یجمهور تیموفق :يليتحل گزاره

 تواندمیاست،  نظیربیدر جهان  هاموفقیت نیا زانیم که به اعتراف دوست و دشمن

سال  نیکشور عراق چند انیم نیباشد. در ا هیهمسا یکشورها ایمنطقه تیامن کنندهتضمین

گروه  زیقرار گرفت و در مرحله دوم ن کایآمر میمستق تجاوزد است که در مرحله اول مور

مخدوش کرد. تنها  کامالًرا کشور  نیا شرفتیپ و تیتمام امن گریوحشیداعش با  یستیترور

بود. حال که  رانیا یاسالم یعراق شتافت، جمهور یاریبه که در این ایام ناامنی  یکشور

تمامی  تواندمیعراق رفته است، کشور  نیکشورمان از ب هیسازمان ملل عل یحاتیتسل میتحر

خود  تیامنخویش تأمین کند و سطح  سابقهخوشخود را از همسایه صادق و  ینظام نیازهای

، همواره عراق تیامن تأمین برایکرده است که  یهمواره اعالم آمادگ زین رانی. ابخشدرا ارتقاء 

ستاد کل  سیرئ در دیدار اخیران جمهوری اسالمی ایر؛ این راهبرد خواهد بود این کشوردر کنار 

در این دیدار  سرلشکر باقری .نیز دوباره مطرح شد فاع عراقد ریوز باکشورمان مسلح  یهاروین

بود که مقدمات آن  میخواه برادرانمانکند، ما در کنار  ازیهر زمان عراق احساس ن»: کرد تأکید

 هایهمکار نیا ،موردنیازو مناطق  تیوضع تناسببهقرار شده است که  نیفراهم است، همچن

موفق  ی. الگو«شودیامضا م کینزد ندهیو عراق در آ رانیا یدفاع یهمکار سند. ابدیتوسعه 

عراق منجر شد، در  تیامن تأمینو داعش  نابودسازیو عراق که به  رانیا ینظام یهمکار

ببرد. فراموش  نیرا از ب سمیشود و خطر ترور لیتبد ایمنطقهموفق  یلگوا کیبه  تواندمی

 ،در منطقه گرید یبا وارد کردن کشورها تواننمیو  زاستدرون ایمقوله تیکه امن مینکن

 ردیقرار گ فارسخلیج هیحاش یکشورها یبرخ توجه مورد دیباکه  اینکتهآورد.  به دست تیامن

 (ی: اکبر معصومسندهینباشند. )نو فارسخلیج تیامندنبال  کایو در آمر

 !شوديمبا دالر معاوضه شد، با خون حفظ  ي کهخاک               ویژه  خبر ▼

که  میشاهد هست اآلناما  ،دفتین یوجب از خاک کشورمان به دست اجنب کیکه  میدیسال جنگ 8

در  یهمشهر روزنامه !فروشندیم یعرب یخاک کشورمان را به کشورها یو کشت یبا کمپرس

 تیبه نام حما 0924که در سال  یقانون بر اساس» موضوع پرداخته و نوشته است: نیبه ا یگزارش

به  ازیبدون ن توانندیم بردارانبهرهشده، جز در مناطق حفاظت شد، به  بیتصو دکنندهیتولاز 

 شیباعث افزا هیرو نی. اندکن یبرداربهرهاز معادن  ،ستیزطیمحمجوز از سازمان حفاظت  افتیدر

 ،«کهرم لیاسماع» آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد. 84خاک شد که از دهه  یرقانونیتجارت غ

 یادله کاف. خاک کشور از هر نوع را فروخت دینبا عنوانچیهبه: »گویدمیکشورمان  شناسبوم

فروخته  فارسجیخل هیحاش یعرب یخاک پس از برداشت به کشورها دهدیمکه نشان  اردوجود د

 نیا ریجزا کهییازآنجا. سازندیم لوینخ رهی، جزفارسجیخل هیدر حاش رانیبا خاک ا هاآن. شودیم

 رانیبا خاک ا هاآن. ستین مکندر آن م یاست، کشاورز میکربنات کلس یو حاو یکشورها مرجان

هم به  در استان سیستان و بلوچستان انی. خاک منطقه نوبندسازندیم یکشاورز نیخود زم یبرا

 .«شودیمبه کشور امارات فروخته  ونیهر کام یدالر برا 8 متیق

 



 

 

  
 

 اخبار ▼

 !مذاکرهموضوع با  اصولگراييتکليف جريانات 

 یموتلفه که گفته بود مذاکره برا تیعضو جمع ،«یترق درضایحم»سخنان  سهیروزنامه شرق با مقا

مذاکره  یکه گفته بود دولت جوان انقالب «یلیجبرائ اسری دیس» تیئست و توخوب ا انیاصولگرا

 یاکار با مقوله ینجایتا ا انیاصولگرا فیکه تکل رسدیصورت به نظر م هر در»نوشته است:  ،کندینم

 انیاصولگرا یاما از سو ،مذاکره انجام شود دیباور دارند که با هاآناز  ی. برخستیمذاکره روشن ن نامبه 

 توانیدرباره مذاکره م شانینظرات ا ی. با بازخوانکنندمی یرا نف هایسراسر مذاکره با غرب زین یو برخ

 نیا دیجد یهاو گروه گرااصول یهابه مذاکره دارند و جوان لیجناح راست تما یسنت فیکه ط افتیدر

 گیرینتیجهبرخالف  .«دانندینادرست م یکلطورخود هستند و مذاکره را به انینیشیجبهه تندتر از پ

 یمقام معظم رهبر رایز ؛روشن است کرهمذا فیتکلاست که  ینکته الزام نیاشاره به ا ،روزنامه نیا

را توجّه  نیهمه ا کنممیخواهش »: اندفرموده انیو روشن ب حیصر ،موضع انقالب را نسبت به مذاکره

وانمود  ای شوندنمیمتوجّه  ای هایچون بعض م،یبگو اچارمن بازهمام، را بارها گفته نیکنند! البتّه من ا

 زیپشت م دییایشما ب نکهیا یعنی م،یمذاکره کن دییایب گویدمیدشمن  نکهیاند؛ امتوجّه نشده کنندمی

اگر قبول  د؛یقبول کن دیشما هم با د،یشما موشک نساز دیبا مییو ما به شما بگو دینیمذاکره بنش

آش است و  نیهم د،یاگر قبول نکرد د؛یاکرده دفاعیخودتان را ب یعنی ده؛که خب پدرتان درآم دیکرد

با  میگویبنده م نکهیا لیدل ن؛یا یعنیمذاکره  د؛یتهد بازهم م،یتحر بازهمدعوا،  بازهمکاسه؛  نیهم

 (04/45/0922) «.، این استکنیمنمیمذاکره  کایآمر

 وزارت خارجه برای تسهيل مبادالت تجاریاقدامات 

این وزارتخانه اقدامات در خصوص امور خارجه  ریوز یاقتصاد یپلماسیمعاون د ،«یانصار غالمرضا»

 نیو چ رانیا یجامع همکار ییسند نها»: رها، گزارش دادتسهیل مبادالت تجاری با سایر کشو برای

و آن را  خردمیرا  رانینفت ا زین هیروس مجلس و... ورود کرده است. ،ییمختلف قضا یهادر بخش

 هایندگینما به. افتیخواهد  زیو ادامه ن میدار ونزوئال به واردات و صادرات تنوع. کندیمجدداً صادر م

 یدستورالعمل نیچن د؛یاستفاده کن یمناسبات اقتصاد تیتقو یاز تهاتر برا توانندیاعالم شده است م

خارج از  انیرانیبه نفع ا یدیمقررات جد زودیبه. شده است یتجارت خارج ریباعث توسعه چشمگ

 هایخارج یتقاضا. شودمیدر بورس وضع  گذاریسرمایهو هم در  گذاریسرمایهکشور هم در حوزه 

 «.بوده است توجهقابلاز نظر تعداد  گذشته یهاماه یدر ط رانیدر ا گذاریسرمایه یبرا

 ايران! 9044 انتخابات یبرا «دنيبا» ميتبرنامه 

ها دموکرات»: و تحلیلگر مسائل آمریکا معتقد است دانشگاه تهران یاسیاستاد علوم س ،«یزدیا فؤاد»

 یبه بروز برخ تنهانه رند،یرا در دست بگ رانیکه قرار است پرونده ا دنیاطراف با میمخصوصًا ت

کار  نیا یدارند، بلکه برا لیتما رانیصلح در ا-مخالف مذاکره و جنگ-موافق رینظ هایدوقطب

 نیطرح و برنامه دارند، ممکن است در ا 0044انتخابات  یبرا هادموکرات .اندکردههم  یزیربرنامه

 نیا یبرا هاآنضربه بزنند.  گریکمک کنند و به جناح د رانیدر داخل ا یاسیجناح س کیبرنامه به 

کشور را آزاد  کیدر  رانیممکن است فالن پول بلوکه شده ا هادموکرات هم دارند. ییمنظور ابزارها

ما  نیا رایز ،میشو روزیپ 0044در انتخابات  دیما با دیبتواند بگو رانیدر ا یاسیجناح س کیکنند تا 

 .«میرا آزاد کن رانیبلوکه شده ا یهاپول میتوانیکه م میهست

 ؟!خورنديمخاکستر  هامرغ

 22دوم مهرماه  مهین در یدولت یایکنجاله سو محموله ،انجام شده یشگاهیآزما یهایبررساساس  بر

 عاتیضا نی( داشته است که به گفته مرغداران اعاتیدرصد خاکستر )ضا 99تا  8.5حدود  نیانگیم طوربه

بلکه  ،آورده نییفوق را پا ولمحص نیدرصد خلوص پروتئ تنهانهشامل شن، گل و پودر آجر بوده که 

شدت وجود  صورت گرفته توسط مرغداران، یهاتماساساس  بر متضرر کرده است. زیمرغداران را ن

 یهااستاناز مرغداران  یاریبس حالنیباا .مشهود است زین رمسلحیغبود که با چشم  یبه حد هایناخالص

فوق مطمئن شدند. در گزارش  محموله یناخالص زانیاز م شگاهیبار به آزما نیبا ارسال نمونه ا یجنوب

 نیمرغداران با استفاده از ا هیسرما تنهانه با عنوان خاکستر نام برده شده است. هایناخالص نیا ،شگاهیآزما

 نیاز ا یاریممکن است بس رایز ؛خواهد شد عیهم ضا کنندهمصرفبلکه حقوق  ،شودیم عییمحصول تض

 هم منتقل گردد. کنندهمصرفمحصول به  نیمصرف ا قیاز طر هایآلودگ
 

 کوتاه اراخب ▼

ارتباطات بازار  ریمد/ شکست یمتشکل ارزقفل بازار  ◄

 رانیبازار متشکل ارز ا نیا از شیپ»: خبر داد یمتشکل ارز

انتشار نداده و نرخ  یخود را به شکل عموم یهانرخ گاهچیه

بازار در  نیا یسامانه معامالت قیتنها از طر یمعامالت یارزها

ارز  انیمتقاض پس نیا از .گرفتیقرار م هایکارگزار اریاخت

تنها مرجع  عنوان به www.ice.ir تیسا قیاز طر توانندیم

 .«مطلع شوند یرسم یهانرخ عمده ارز از نرخ نییتع یرسم

 ،«یبهرام افروز» /پنج کشور مهم همسايهاز بازار  رانيسهم ا ◄

حداقل در پنج  رانیا»: گفت صندوق ضمانت صادرات رعاملیمد

عربستان، قزاقستان، پاکستان و  ه،ی)روس هیکشور مهم همسا

صادرکننده اول به  ستیجزو ب ریسال اخ 04(، در نیبحر یحت

 یبرا یمیعظ اریبس تیظرف ن،یبرابنا؛ آن کشورها نبوده است

 هیهمسا یبه کشورها رانیصادرات ا خصوصاًتوسعه تجارت و 

سال گذشته،  04 در گرفته شده است. دهیوجود دارد که ناد

 نیترو عربستان، بزرگ هیامارات، ترک ه،یروس یکشورها

درصد واردات  75از  شیاند و بمنطقه بوده یهاواردکننده

از واردات  رانیسهم ا .اندمنطقه را به خود اختصاص داده

 کهیبه نحو ،است زیاندک و ناچ اریمذکور بس یکشورها

از  ریچهار کشور، به غ نیااز واردات  رانیسهم ا یحساب نیانگیم

 درصد بوده است. 0.5، همواره کمتر از 9400سال 

 انجمن خودروسازان ریدب خودرو بخر، سودشو ببر!/ ◄

ماه بعد  0خودرو تا  یکشقرعهرندگان در درصد ب 84» :گفت

بازار  کارخانه با اختالف قیمتی شدید .«اندرا فروختهخود  نیماش

سودجویی در ثبت نام خودرو را باال برده است  زمینه ،خودروآزاد 

تفکیکی بین نیازمندان خودرو و سودجویان  توانینمو عمالً 

 پژو پارس یخودروقیمت کارخانه نمونه،  عنوانبهقائل شد. 

 دارد. متیتومان ق ونیلیم 904و در بازار آزاد بوده  ونیلیم 044

 سردار/ 9044سال از مرزها  یطرح هوشمندساز یاجرا ◄

 طرح»اعالم کرد:  ناجا یمرزبان فرمانده ،یگودرز یاحمدعل

در  ندهیو انسداد مرزها در برنامه هفتم از سال آ یهوشمندساز

به  ازیکشور ن یراستا در منطقه مرز نیدر ا دستور کار قرار دارد.

 .استها پاسگاه زیتجه زیو ن یمرز یهااحداث برجک، پاسگاه

دولت ارسال  زیمسلح و ن یروهایطرح به ستاد ن نیا کامل رنامهب

و انسداد  یساله طرح هوشمندساز 5برنامه  کیشده و در 

و  تی، غرب و جنوب غرب کشور با اولوشمالغرب یمرزها

 .«شودیم ییاجرا یبندزمان

 نفعی جاری قوانین از که فردی (:04 سؤالاحکام سياسي ) ◄

 یا و نخبه عنوان تحت که شخصی: مثالعنوانبه) باشد برده

 به نجومی هایحقوق دولت قانون، طبق نادر و خاص متخصص

 قانون آن با هیفقیول نظر مخالفت متوجه بعد ولی( پردازدمی او

اگر پاسخ:  ؟دارد شرعی وظیفه چه قانون آن استمرار باوجود شود

شده از شورای نگهبان باشد، عمل به  دییتأقانون مصوب مجلس 

آن الزم و تخلف از آن جایز نیست؛ و اال اگر مخالف نظر رهبری 

 باشد، عمل به آن جایز نیست.

 


