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  فرمایشی مبارزه            روز حرف ▼

 دل چشم دیگر به/  خیزبر که کردن خیرگی چشمی به»

 نجومی هایفیش با دولت مبارزه حکایت ؛«یزگرم که دادن

 باا  مقابلاه  و مباارزه  حال در گویدمی طرف یک از که است

 در ایرساانه  اقاداما   دیگر طرف از و است اقتصادی فساد

 دولات  بارای  ساازی بحاران  ناوعی  را پدیاده  ایان  با مقابله

 از انتقااد  در دولات  پارلمانی معاون ،انصاری مجید. دناممی

 مفساادان و نجاومی  هاای فایش  صااحبان  اساامی  افازایش 

 یاک  روز3 هار  اصاالحا   دوره در :اسات  گفتاه  ،اقتصادی

 ایگفتاه . بحران یک روز هر دولت این در و داشتیم بحران

 فرمایشای،  مباارزه  نوع یک دولت مبارزه ،دهدمی نشان که

 که اراده جدی وجود ندارد واقعاً و است گزینشیو  مقطعی

  بخشکاند. را فساد ریشه

( 33 آذر 51)پایش  ساال  دو اسالمی انقالب معظم رهبر

بر صدور مبنی ،جهانگیری آقای نامهدرخواست  به پاسخ در

 و اداری نظاام  ساالمت  ارتقاای  ملّای  ماایش ه»رایپیامی ب

 آن باه  اگار  کاه  کردناد  صادر را ایمرقومه «فساد با مقابله

 ایمطالباه  وضاعیت  در دولات  اکنون ،شدمی عمل مرقومه

 :بودند نوشته همایش این برای آقا حضر  زیرا؛ داشت قرار

 مگار  بکناد   ایمعجزه چه بناست آن امثال و سمینار ینا»

 توجه با نیست  روشن قوه سه مسئوالن شما برای وضعیت

 و همادلی  لحاا   از کاه  امیدبخشای  و مناسا   شارای   به

 چارا  دارد، وجاود  امار  مسئوالن بین همفکری و هماهنگی

ه با  هماه  را نتیجه که گیردنمی انجام اساسی و قاطع اقدام

 خطاب آن از سال دو اکنون «... کنند مشاهده ملموس طور

 در دوبااره  کنایم مای  مشااهده  ماا  و گاررد مای  دردمندانه

 نشان این ؛شودمی گرفته سمینار (!)شمال لوکس هایهتل

 بارای  را درماانی  سخن و درمانی سمینار دولت که دهدمی

 قاانونی  اصالی  عناصار  زیارا  ،اسات  برگزیده فساد با مبارزه

 بارای  و اناد کارده  ساخنرانی  سمینار این در فسادها کردن

 پیادا  ادامه روند این اگر اند؛پیچیدهنسخه  مقاومتی اقتصاد

 مجباور  دولات  و شاده  نهادینه سیستم در مالی فساد ،کند

 اگار . بدهد باج اقتصادی ارکان در نفوذی عناصر به شودمی

و عازم جادی در    اسات  فساد با مبارزه خواهان واقعاً دولت

 نیاید، ستوه به ایرسانه نقدهای ازنه تنها  باید این راه دارد،

 مقادس  امار  ایان  در خاود  باه  کمک برای آنها قلم از بلکه

 .دکن استفاده
 

 

 

 انکار یا اقدام!                  روز ارشگز ▼

 اناریی  ساازمان  مسئول ایشان نیست، مرکزی بانک کل رئیس و اقتصاد وزیر ،آقای صالحی»

 خارجه وزیر خارجی سیاست در است، مسئول عراقچی آقای ایهسته مسائل درباره. است اتمی

 مساائل  در و اسات  مسائول  مرکازی  باناک  و اقتصااد  وزیار  اقتصاادی  مسائل در است، مسئول

هاای  این عبارا  واکنش حسن روحانی به گفتاه « .است پاسخگویی مسئول ایشان زنی ایهسته

اجارای   درنهایی شدن برجام از کناد باودن طارف مقابال      از روز پس 82صالحی بود که  دکتر

و  باره سکها در اینخارجه سابق کشورمان ماه وزیر اموربود شده  سب  و هتعهداتش انتقاد کرد

مقدمه در اکبر صالحی خبری شکسته شد و علی نشستی در یک سکوتی که البته به تازگ ؛کند

 طارف  برجاام  در اماا  ؛شود ناراحت عزیزی است ممکن دوباره حاال گوید:میوار یهکناسخنانش 

 :کناد و همچنین اضافه مای  باشد تضاد در برجام روح با که نکند کاری است شده متعهد مقابل

، بگاویم  تاوانم مای  را ایان  مان پابرجاست،  ری از مشکال ال دانشگاهی همچنان بسیئدر مسا»

 مرکازی  بانک رئیس یا و اقتصاد وزیر شما آقا مثالً که کند اعتراض من به تواندنمی هم دوستی

 «.هساتم  دانشاگاه  اساتاد  ساال  82 علمی نظر از حداقل که چرا ؛نیستید خارجه امور وزیر یا و

 و آلمان صدراعظم ،مرکل آنگال اخیر ادعاهایبه  ،رد طرف مقابل با ایرانوبرخاز قاد با انتصالحی 

درباره تالش ایران برای دساتیابی باه ساالح کشاتار      ملل سازمان دبیرکل ،مونکیبان اظهارا 

 و کانم مای  احتیاا   خصاو   ایان  در کردن صحبت برای بنده» :دکنمیکید تأاشاره و جمعی 

، اسات  دادن روی حاال  در اتفاقااتی  کانم می احساس اما است، یسیاس بحث بگویند که نگرانم

 زنگ به گوش باید و هستند ما علیه پز و پخت و چینیزمینه حال دردشمنان  کنممی احساس

 انایان ساخن  هاای مسائول باه    واکنش دولت و دساتگاه که حال باید صبور بود و دید « .باشیم

ی را آغاز خواهناد  برای رفع تهدیدها اقدام و تحرکاین بار یا  کنندمیانکار باز هم  ؛چگونه است

 مبالغه نیست اگر بگوییم سرنوشت برجام به آن گره خورده است.که واکنشی  .کرد

 رفسنجانی هاشمی تاریخی اعتراف ماجرای            ویژه رخب ▼

 کشاور  مسائوالن  برخای  اعتاراف  به دیدار دو در گرشته ماه یک طی انقالب معظم رهبر

. کردناد  اشااره  آمریکاا  باا  مصاالحه  و تعامل ضرور زمینه  در هااستدالل بودن غل  درباره

 بوده کشورمان پیشین جمهور رؤسای از افراد این از یکی گفتند دانشجویان دیدار در ایشان

 مسائله  ایان  باه  و نداشته جوابی آمریکا با ارتبا  ایجاد ردّ در من هایاستدالل به که است

 هاشامی  ها،روایت این در اسالمی انقالب معظم رهبر اشاره مورد فرد. است کرده نیز اذعان

 ایجلسه به تاریخی، اعترافا  این از یکی و است کشورمان اسبق جمهور رئیس ،رفسنجانی

 معظم رهبر با مصلحت تشخیص مجمع اعضای همراه به 35 سال در وی که شودمربو  می

 باا  و داده قارار  خطااب  را رفسنجانی هاشمی ،ایشان جلسه حاشیه در. کردند دیدار انقالب

 مطارح ( 11 ساال  حادود ) 42 دهه در آمریکا با ارتبا  مسئله درباره که مباحثاتی به اشاره

 دیدگاه این ردّ در هاییاستدالل بنده نیز موقع آن باشد خاطرتان اگر: یندفرمامی بود، شده

 بلاه : گویاد مای  پاساخ  در رفسنجانی هاشمی. نداشتید آن برای پاسخی شما و کردم مطرح

 رفسانجانی  هاشامی  ،است گفتنی. نداریم شما هایاستدالل به پاسخی ما است؛ طورهمین

 ملای  امنیات  عاالی  شاورای  دبیاری  ئولیتمسا  در روحانی حسن و مقام رئیس جمهور در

 بار  نوعی به آن در و کنندمی تنظیم انقالب معظم رهبر به خطاب اینامه( 11 سال حوالی)

 ایشاان  اماا  ؛آورناد مای  میاان  باه  ساخن  آمریکا با مناس  ارتبا  برقراری امکان و ضرور 

 .ندبود کرده مطرح نامه این در شدهذکر  موارد کامل نفی در هاییاستدالل



 اخبار ▼

 !داد خبر رجوی مسعود مرگ از سعودی ادهشاهز

 سخنرانی در عربستان اطالعا  دستگاه سابق رئیس و سعودی شاهزاده الفیصل، رکیت 

 ،«رجوی مسعود» مرگ از پاریس، در منافقین گروهک حامیان انهیسال اجتماع در خود

 لفظ از بار چندین خود سخنرانی جریان در وی. داد خبر تروریستی گروهک این سرکرده

 بر مبنی شایعاتی نیز این از پیش. کرد استفاده رجوی به اشاره برای «درگرشته» و «فقید»

 شده منتشر کشور، این به آمریکا حمله از پس عربستان، به عراق از منافقین سرکرده فرار

 به خطاب اسالمی، جمهوری رییم سقو  برای امیدواری ابراز با همچنین الفیصل. بود

 در که سعودی شاهزاده این .کنیممی حمایت شما از و ایمایستاده شما با ام: گفت منافقین

 مریم به خطاب داد،می ادامه خود سخنان به منافقین اعضای درپیپی هایتشویق میان

 تاناهداف به که کند کمک شما به تا خواهیممی خدا از: افزود فقیدش همسر و رجوی

 .یابید دست
 

 ایهسته هایزرادخانه روزرسانیهب برای یدالر تریلیون یک هزینه

 رسانی روزبه برای دالر تریلیون یک از بیش رو، پیش سال 32 طی دارد قصد آمریکا دولت

 ارتقای شامل سازیمدرن این اسپوتنیک، گزارش به .کند هزینه خود ایهسته زرادخانه

 امکان که است یرپرتطبیق محصوال  ساخت آن از تروحشتناک و ایهسته هایسالح دقت

 کاهش به مرتباً مسکوگفتنی است، . کندمی ترمحتمل را ایهسته هایسالح از استفاده

 سالح و صنایع سازینمدر و تجهیز شاهد که حالی در ورزد،می اصرار هاسالح این ساخت

 هایسالح تکثیر و آزمایش منع معاهده مفاد نقض امر این ،واقع در. آمریکاست ایهسته

 در ایهسته هایسالح افزایش قر  پا و پر طرفداران از یکی .آیدبه شمار می ایهسته

 ماه در وی. است کشور این سنای نظامی خدما  کمیته رئیس «کینمک جان» آمریکا،

 سازیمدرن و ساخت افزایش «هاروس تهاجمی خصوصیا » دلیل به که بود گفته مارس

 .است ضروری کامالً هاسالح گونه این
 

 نجومی هایفیش افشاگران از بانکی متخلف مدیران انتقام

 هایحقوق متخلفان با قاطع برخورد ضرور  بر انقالب معظم رهبر کیدا تأ با وجود

 برکنار آنها عامل مدیران که هاییبانک از تعدادی در ،دهدنشان می رسیده اخبار نجومی،

 انتشار در آنها داشتندست احتمال که یخدوم نیروهای و مدیران از بسیاری اند،شده

 دیگر برخی در. اندهشد بازنشسته یا برکنار خود سمت از رفته،می مدیران نجومی هایفیش

 هستند، تغییر تهدید معرض در اما ،نشده عزل آنها ارشد مدیران هنوز که هابانک از

 در رودمی احتمال که را ارزشی نیروهای از برخی دستانهپیش اقدامی در هابانک متولیان

 برکنار خود سمت از یا اخراج خود کار محل از ،کنند ایفا نقش مدیران مالی تخلفا  افشای

 کنند. جلوگیری تخلفا  مدارک و اطالعا  به آنها دسترسی از تا اندکرده
 

 پرسیهمهدوباره  برگزاری با انگلیس دولتمخالفت 

 نفر یلیونم چهار از بیش درخواست با رسمی طور به انگلیس دولت وی،تیپرس گزارش به

 مخالفت( اروپا اتحادیه از انگلیس خروج) برگزیت پرسیهمه تکرار برای جزیره مردم از

 پرسیهمه قانون تصوی  هنگام واکنش به این درخواست اعالم کرد: در دولت. است کرده

 خارجه وزار  .ه استنشد تعیین مشارکت میزان حداقل برای نصابیحدّ اروپا اتحادیه

 در مرتبه یک گیرییأر این گفتند صراحت به دولت و وزیرنخست: »کرد اعالمهم  بریتانیا

.« گراشت احترام باید تصمیم این به بود گفته وزیرنخست و دهدمی رخ نسل یک طول

 انتخابا  برگزاری تجدید خواستار 44 سال فتنه آشوب ماجرای در انگلیس ،است گفتنی

 .بود شده ایران در

 کوتاه اخبار ▼

 بنزین مصرف حجم بیشترین فطر عید تعطیال  ایام در ◄

 ثبت به لیتر میلیون 31 باتیر ماه  51 شنبهسه روز در

 در ایتازه رکورد روز در مصرف میزان این کهاست  رسیده

 چهارشنبه روز در. آیدبه شمار می کشور بنزین مصرف

 روز در و لیتر میلیون 3/45 پنجشنبه ر،لیت میلیون 1/35

 استفاده کشور سطح در بنزین لیتر میلیون 3/14 جمعه

 طی کشور در بنزین مصرف میزان ،مجموع در .استشده 

 .است بوده لیتر میلیون 3/331 گرشته هفته آخر روزچهار 

به : نوشت «آحارونو  یدیعو » یونیستیصه روزنامه ◄

 حماس، جنبش به متعلق هایتونل کشف دنبالبه تازگی

 اجرایاست  گرفته تصمیم صهیونیستی رییم جنگ وزار 

 را ایبودجه و بخشد تسریع را غزه هایتونل با مقابله طرح

 رییم طرح این .است داده اختصا  منظور این هب

 کشف ریناوف جمله از ،بخش چند شامل صهیونیستی

 مرز امتداد در هوشمند دیوار ایجاد و زیرزمینی هایتونل

 سرزمین و مصر مرز در که است دیواری همانند و غزه نوار

  .است شده احداث اشغالی

 صادرا : گفت بازرگانی اتاق عضو آرگون، عباس ◄

که  شد کم درصد 58 امسال نخست روز 35 در غیرنفتی

 و ایواسطه یکاالها: افزودهمچنین  وی. خطر یعنی این

 و هاکارخانه برای اولیه مواد عنوانه ب که ایسرمایه

 روروبه واردا  افت با ،شوندمی استفاده تولیدی واحدهای

به دلیل پایین آمدن تقاضا در  دهدنشان می که اندشده

 اند.خود را کاهش داده تولید سطح هاکارخانه ،بازار

به همراه گروهی از نیروهای مردمی در  عراقارتش  ◄

قیاره، مرکز اصلی سرقت نفت شمال این کشور، منطقه ال

عراق از سوی داعش و پایگاه هوایی این منطقه را از اشغال 

 «محمود السورجی» .این گروه تروریستی آزاد کردند

با  سخنگوی نیروهای مردمی در استان نینوا در شمال عراق

پایگاه القیاره، یک مرکز مهم راهبردی اعالم این خبر گفت: 

 .شمار می رود و کلید آزادسازی موصل به

 اینکه بیان با مجلس رئیسهتئهی عضو ،رنجبرزاده ◄

 گوش به کشور به کاال قاچاق از ناخوشایندی خبرهای

 کشور به کاال قاچاق سرنخ که نیست شکی: گفت رسد،می

 و دولتی هایدستگاه در که رسدمی کلفتیگردن افراد به

 .هستند فعال سیاسی بعضاً

 کارشناسان: گفت ایران مهبی سوزیآتش هایبیمه مدیر◄

 بوعلی پتروشیمی به هشد وارد خسار  مجموعه این

 اندزده تخمین یورو میلیون 12 حدود را ماهشهر سینای

 تکمیل از پس و وقت اسرع دراین میزان خسار   که

 .شودمی پرداخت هابررسی


