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 شد خواستار را ایران علیه لحن تشدید سفید کاخ
وال »گزارش کرد، طبق گزارشی که در روزنامه آمریکایی  «بیستدیلی»ایگاه خبری پ

جمهوری آمریکا هفته گذشته به رئیس« دونالد ترامپ»رسید،  به چاپ« استریت ژورنال

لحن نامه وزارت خارجه آمریکا که در آن اعالم شده بود ایران از  مشاوران خود گفت

وال استریت ژورنال گزارش کرده بود که .کند را تندتر و تشدید کنندمی تبعیتبرجام 

دستور « دونالد ترامپ»وزیر امور خارجه آمریکا اعالم کرده است که  «رکس تیلرسون»

 ایهای ایران طبق توافق هستهاین مسئله را بررسی کنند که آیا لغو تحریم داده است

راستای  یس، فرانسه، روسیه، چین بعالوه آلمان( در)آمریکا، انگل 2+6ایران و  4162

  .منافع امنیت ملی آمریکا بوده یا خیر

 مرزها نخواهد بود نگاهشان به بیرون از این، بدهندقول  دها؛نامز
در جمهوری  فرمودند:در بخشی از سخنان خود با مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی  یدارعیدسعید مبعث در د همزمان بامعظم انقالب رهبر 

 ایرانند، جوانهای ما، مردم انقالبی ما و مردم مؤمن ما هستند که در مقابل کسی که در مقابل زورگویی ایستاده است، کلّ ملّتاسالمی آن

جهت، یکدل، در مقابل دشمن بِایستند، دشمن هیچ تعرّضی یک اند. و هر ملّتی و هر کشوری که مردمش یکپارچه،های استکبار ایستادهزورگویی

خاطر همین اتّحاد و وحدتی است که اسالمی به بکند، هیچ غلطی نمیتواند بکند. شجاعت جمهوری اسالمی، ایستادگی جمهوری نمیتواند به اینها

اشاره کردند به انتخابات؛ انتخابات یکی  .ی خودشان میداننددر صحنه است. مردم ما حضور در صحنه را وظیفه خاطر حضور مردموجود دارد، و به

باید بدانند، یک وظیفه است؛ هم  است؛ بنده این را عرض بکنم. مردم عزیز ما انتخابات را یک وظیفه میدانند و از مظاهر مهمّ حضور مردم در صحنه

و قدرت مردم  برای نظام جمهوری اسالمی است. انتخابات، هم شأن مردم و حقّ مردم چندمنظوره یانتخابات یک وسیله حق است، هم وظیفه است.

این قدرت را به مردم میدهد که انتخاب بکنند، هم دشمن را از تعرّض به  در تشکیل رأس حکومت و مسئوالن اجرائی حکومت را اِحیاء میکند و

معنای حضور مردم این است که این ملّت بزرگ، یکپارچه  .ضور مردم مانع تعرّض دشمن و برای مصونیّت کشور استملّت بازمیدارد. ح کشور و

ی و من به همه...را از دست میدهد این را میبیند، جسارت خودش را از دست میدهد، توانایی تحرّک و تعرّض خودش ایستاده است. دشمن وقتی

 تصمیم بگیرند، به مردم هم -ایمحرفی است که بارها گفته-را عرض میکنم  خابات ریاست جمهوری هستند ایناین آقایان محترمی که نامزد انت

ها، نگاهشان به بیرون از ی اقتصادی، برای باز کردن گرهبرای توسعه بگویند، در تبلیغاتشان هم بگویند، قول هم بدهند که برای پیشرفت امور کشور،

ی از این ظرفیّتهای ما زیاد است؛ توجّه به این ظرفیّتها، استفاده های ما زیاد است،اه به خود ملّت خواهد بود. تواناییمرزها نخواهد بود، نگ این

 کشور را به اقتدار و استحکامِ ساخت درونی برساند؛ و این، آن چیزی ی از این ظرفیّتها میتواندریزی عاقالنه و مدبّرانه برای استفادهبرنامه ظرفیّتها،

 .به توفیق الهی مصونیّت خواهد داد دشمن را مأیوس میکند، این، آن چیزی است که به کشور و ملّت و نظام اسالمی، است که

 شد اجرا رونهوا «ایرانی پاسپورت به اعتبار بازگشت» 
که هرساله رتبه گذرنامه های کشورهای جهان را  "همکاران موسسه هنلی و"درست یکماه قبل از در دست گرفتن قوه مجریه توسط دولت یازدهم، 

ه رئیس جمهور درحالی است که حاال و با وجود وعد جهان قرار دادند. این86آخرین رتبه بندی خود گذرنامه ایرانی را در رتبه  اعالم می کنند در

تنزل پیدا کرد و تنها  38به  86همکاران از  احترام به پاسپورت ایرانی، رتبه کشورمان در اعتبار سنجی موسسه هنلی و مبنی بر بازگرداندن اعتبار و

بار و احترام به گذرنامه ایرانی زیر حال اما در اتفاقی جدید، بازهم اعتسومالی،عراق، پاکستان و افغانستان قرارگرفت باالتر از کشورهایی چون لیبی،

نظر گرفته است. بر اساس اسناد موجود، اتباع ایرانی از  رفته است و شهر هنگ کنگ شرایط خاصی را برای دارندگان گذرنامه ایرانی در سوال

م نیاز به اخذ ویزای ترانزیت دارند! کنگ ه ، برای ورود به فرودگاه هنگ36یعنی بیست و سوم فروردین ماه سال  416۲سال  تاریخ دوازدهم آپریل

ملزم به رعایت این  کنگ اعالم شده، تنها چند ملیت شامل ایرانی، افغانستانی، کره شمالی و سودان دراین دستور العمل که از سوی هنگ

 .گذرنامه های افغانی،کره شمالی و سودانی قرار گرفته است دستورالعمل هستند و گذرنامه ایرانی از نظر اعتبار هم رده
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 !دارم روزه ۰۱۱ برنامه هم بعد دوره برای: روحانی
ل خود درخصوص رونق تولید، خروج از رکود و ح ، درباره برنامه عملیورود به سازمان صدا و سیما برای ضبط برنامه حسن روحانی به هنگام

صداوسیما افزود: در این برنامه درباره تولید که چه   در پاسخ به سوالحسن روحانی  .کنمکه آن را منتشر می بیکاری گفت: یک برنامه مدون دارم

االن رکود نداریم جز در یک بخش. یعنی اقتصاد  درباره رکودشود و مسائل رکود؛ البته بگیرد و همچنین بحث اشتغال مطرح می اقداماتی باید انجام

هم در این برنامه آمده  ها از رکود خارج شده در عین حال درباره رونق اقتصادیرکود دارد مابقی بخش ما فقط در یک بخش و آن هم مسکن

فروردین ماه سال جاری در اولین  46گفتنی است حسن روحانی .کنمکه اعالم می است ضمن اینکه من یک برنامه صد روزه هم خواهم داشت

کنید اما حل می روز 611کالت را در سوالی مبنی بر اینکه شما در ابتدای دولت خود گفتید که مش کنفرانس خبری خود در سال جدید در پاسخ به

ای مخرب آمدند و عدهحل نخواهد شد، چه شد که نظرتان تغییر کرد؟ گفت:  سال آینده هم 21در آذرماه سال گذشته گفتید که مشکالت در 

کرد، فرد دیگری بود، ما نیستیم. مگر می لروزه مشکالت را حل کند، آن کسی که یک شبه مشکالت را ح 611خواهد گفته می گفتند که روحانی

 .شود مشکالت را در صد روز حل کردرا بزند مگر می اینکه آدمی عقل نداشته باشد این حرف

 است دیگری جای به شاننگاه کرد ایجاد شغل میلیون ۵ شودنمی گویندمی که کسانی 

 بیش از هر زمان دیگری کشور، نظام و مردم امیرالمؤمنین شهر قم گفت: امروز در دومین سفر تبلیغاتی خود در مسجد حضرتمحمدباقر قالیباف 

بیند مادرش در خانه مردم خدمتکاری نیست که جوانی می نیازمند تحول اساسی در عرصه اقتصادی هستند. قالیباف اظهار داشت: این سزاوار

التحصیل مادرش را بکند اما وقتی فارغ کند که جبران این محبتکند تا فرزندش تحصیل کند و آن فرزند مدام فکر میمی کند، پول جمعمی

اقتصادی را بررسی کنیم  کشور در رتبه 621با کمک مادرش باشد. قالیباف ادامه داد: اگر اطالعات آماری  اش بایدبیند گذران زندگیشود میمی

گوییم پول نداریم. قالیباف گفت: چرا امروز می .پتانسیل داریم آخر هستیم. این چه معنایی دارد کشور آخر هستیم. دقیقا در جایی که 61ما جزو 

میلیون شغل ایجاد کرد  2شود نمی گویندکنیم. طبیعی است کسانی که میگذار نیستیم، مردم را وارد کار نمیوقت .پول داریم، روش بلد نیستیم

 42روش شما که  شود ولی نه باچه کار کنیم؛ میکننده شغل را باید پس این همه جوان درخواست شود،شان به جای دیگری است. اگر نمینگاه

خواهیم برای مدیریت اجرایی کشور اردیبهشت می 43جمهوری خاطرنشان کرد: ماریاست میلیارد دالر قاچاق وارد کشور شود. نامزد انتخابات

 .این اراده را دارند ند. مردمسال حل کرد تا مردم امیدوار شو 2این ظرفیت مشکالت اقتصادی را طی  توان باتصمیم بگیریم. می

 در فقر مطلق وجود نداشته باشد  ایتوان کاری کرد که دیگر خانوادهبا همین درآمد کشور می
اند خسته شده استقبال باشکوه مردم بیرجند، در مصالی این شهر گفت: مردم از حرف و وعده به خراسان جنوبی رفت و در میانسیدابراهیم رئیسی 

هزار تومان  22آنها فقط  جمهوری با بیان اینکه افرادی که درآمددوازدهمین دوره انتخابات ریاست نامزد .و همه چیز باید در میدان عمل اتفاق بیفتد

فقیر را از این  ای از مدیریت، زندگی افرادشود با شیوهیا می کشور امکانات وجود ندارد؟ یارانه است، چگونه باید زندگی کنند، گفت: آیا در

شود و زمانی جوانان و جامعه دانست و افزود: طرحی برای مسکن شروع می کن را یکی دیگر از مشکالتشرایط نجات داد؟ وی دغدغه تأمین مس

شود، کسی که فرش زیر پا ولی ناگهان این طرح متوقف و معطل می دار خواهند شد،شوند که خانهها امیدوار میرود جواندیوارهای آن باال می که

توان تأکید کرد: معتقدم با همین درآمد کشور می ب مسکن شود، با این نوع اقدامات چه باید بکند؟ رئیسیخود را فروخته تا صاح و وسایل زندگی

دهک پایین باال برده و تا  9را در  ای که در حال پرداخت استتوان یارانهدر فقر مطلق وجود نداشته باشد و می ایکاری کرد که دیگر خانواده

دولت موظف به ایجاد سالی  ر ادامه با اشاره به مشکل بیکاری در جامعه اظهار داشت: براساس برنامه ششم،دوی  .برابر افزایش داد 9تا  4میزان 

کاندیدای  .میلیون شغل ایجاد کرد و ریشه بحران بیکاری را از کشور برداشت 2/6تا  شود یکمیلیون شغل است و ما معتقدیم در سال مییک

ماهه اول، ساختارهای  6مردم و خدا در جایگاه دولت قرار بگیرم، در  جمهوری تصریح کرد: من اگر با لطفدوازدهمین دوره انتخابات ریاست

  دولت وجود داشته باشد، آن را با ارائه الیحه انجام حل آن دردر کشور را در گزارشی به مردم و مجلس معرفی خواهم کرد و اگر راه موجب فساد

 .های فساد در کشور نباشندشاهد بروز پرونده مردم دیگر تا داد خواهم
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 دارد قانونی شبهه جهانگیری پوششی کاندیداتوری 
جهانگیری( رسماً اعالم کرده که برای کمک به روحانی وارد  الریجانی در پاسخ به این سؤال که یکی از نامزدهای انتخابات )اسحاقمحمدجواد

این باره  بنده درباره نامزد پوششی شبهه قانونی دارم، البته شورای نگهبان باید در»اصطالحاً کاندیدای پوششی است و نه واقعی، گفت:  صحنه شده و

 نظر من، به«من نامزد هستم، ولی نامزد پوششی هستم«ر شخصی اعالم کنداگ نظر من، گفت: در هر حال به«موضع قانونی را اعالم کند که کرده است

 اند کاندیدایبرداشت من از قانون این است، افرادی که رسماً گفته .اصالً چنین شخصی نامزد نیست. این سوء استفاده از امکانات نامزدی است

الریجانی در ادامه در مورد کاندیداهای پوششی، از منظر  .پوششی هستند، اصالً صالحیت نامزدی ندارند حتی اگر رجال سیاسی و دینی باشند

اند فقط برای کمک به یک که رسماً اعالم کرده عنوان عضو این شورا معتقدم کسانیت: بنده بهشورای نظارت بر صدا و سیما گف عضویتش در

های صدا ها و برنامهمناظره اند و فقط کاندیدای پوششی هستند، حق شرکت درکردهجمهوری شرکتمباحث ریاست ها وکاندیدای دیگر در مناظره

توانید پنج نفر مسابقه نمی ندارند و در« زنیجر»کنندگان در آن حق ای است که شرکتها مسابقهاظرهمن جمهوری را ندارند زیراو سیما برای ریاست

  .اندافرادی است که در آن شرکت کرده دیگر را بیاورید تا به شما کمک کنند. مسابقه بین

 دارد ادامه روحانی مشاور ینتوه به مجازی هایواکنش 
ایل صوتی از حسام الدین آشنا مشاور رسانه های خبری ف .مشاور رسانه ای رئیس جمهور خبرساز شددین آشنا لحسام اطی روزهای گذشته بازهم 

  جمهورمشاور رئیس.منتشر کردند ای که اخیراً در دانشکده صداوسیما و به صورت غیرخصوصی برگزار شده، راجلسه جمهور درای رئیسرسانه

کاندیداها مثل  ای داشته باشد کهریاست جمهوری عنوان کرد: چرا صداوسیما نباید مجری کاندیداهای به توهین با سخنانش، ازی های بخش در

این بخش از صحبت های مشاور !گوید: نگفتم که سگ چه کسی استاو می سگ از او بترسند! بعد از تذکر یکی از حاضران در اطراف آشنا،

)سازنده فیلم دهباشی اجتماعی صدا کرد و با اعتراض بسیاری از کاربران روبرو شد و حتی مجددا رسانه ای رئیس جمهور مثل بمب در شبکه های

اندن یک خبرنگار یا نامزد سگ خو»آشنا نوشت:  به خطاب جداگانه توئیتی در وی. کرد توئیت انتشار به  وادار  را (34مستندروحانی در سال

 «!آورسابقه است و سخت شرمجمهور نابردباری چون جناب آقای ترامپ بیرئیس انتخابات، حتی در جمع مشاوران

 کنایه سنگین شریعتمداری به مشاور روحانی 

با اشاره به جمله بی ادبانه ای که مشاور فرهنگی رئیس جمهور درباره حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در گفت و گو با فارس 

دهد که ایشان عالوه بر تصدی پست مشاورت فرهنگی رئیس نامزدهای ریاست جمهوری به کار برده است، گفت: این اقدام آقای آشنا نشان می

توانند بیش از یک شغل معاونان و مشاوران رئیس جمهور نمیقانون اساسی،  626جمهور، استاد لقمان حکیم نیز هست و حال آنکه مطابق اصل 

شریعتمداری ادامه داد: البته شایع شده که اخیرا از لقمان حکیم پرسیده اند ادب از که آموختی و ایشان با ناراحتی گفته است: بس است !داشته باشند

و شما هم در کتاب های درسی نوشته اید ولی به این کالم « از بی ادباندیگر، چقدر می پرسید؟! تا حاال هزار بار پرسیده اید و جواب داده ام :

وی گفت: با این پاسخ قاطع لقمان حکیم به نظر می رسد که آقای آشنا خود به خود از شغل دوم برکنار !حکیمانه عمل نکرده و بازهم می پرسید

سال گذشته حواله منتقدان  2ی با توجه به انبوه ناسزاهایی که دولتمردان طی شده باشند و دیگر ادامه کار ایشان در دولت اشکالی نداشته باشد و حت

 کرده اند، حضور یک کارشناس برجسته فرهنگی نظیر وی در دولت از نان شب هم واجب تر باشد.

 واکنش رئیس ستاد قالیباف به جهانگیری 

جهانگیری اظهارنظرش را  کنمجمهور گفت: من پیشنهاد میمحمد دهقان رئیس ستاد انتخابات قالیباف در واکنش به جهانگیری معاون اول رئیس

توانیم. وی ادامه داد: کسانی که با تعطیلی میلیون شغل ایجاد کرد، بلکه بگوید ما به عنوان دولت تدبیر و امید نمی 2توان اصالح کند و نگوید نمی

ر واکنش به وعده اشتغال قالیباف گفت: تر جهانگیری دتوانند در مورد اشتغال حرف بزنند. پیشها جوان را بیکار کردند، نمیکارخانجات میلیون

 شود.این برادر عزیز یا شغل ایجاد نکرده یا عدد و رقم متوجه نمی
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 خورندمی خاک قاچاق هایپورشه 
های قاچاقی که سال گذشته قرار بود امحا شوند، قاچاق، پورشه با گذشت هشت ماه از دستور رهبر معظم انقالب اسالمی برای آتش زدن کاالهای

و  پس از دستور رهبر معظم انقالب اسالمی و باال گرفتن مطالبه عمومی برای جدیت در مبارزه با قاچاق کاال .خورندانبارها خاک می همچنان در

میلیارد تومان در  62خودروی بنز و پورشه به ارزش تقریبی  69از امحای  32مرداد  49ارز، معاون مبارزه با قاچاق ارز و کاالی تعزیرات حکومتی 

قاچاق مرداد در حالی که همگان منتظر امحای خودروهای 46با این حال در روز موعود یعنی راستای اجرای دستورات مقام معظم رهبری خبر داد.

ارزش آتش زده شد که البته در جای خود ها، کاالهای قاچاق کمبودند، به دالیل نامعلومی این اتفاق نیفتاد و فقط در چند نقطه از تهران و شهرستان

ای این آوری و فروش اموال تملیکی مدعی شد که مجوز قضایی برای امحدر آن مقطع، رئیس سازمان جمعشد.اقدام رو به جلویی محسوب می

نامه اجرایی خودروهای لوکس دریافت نشده است. این در حالی است که اساسا امحای کاالهای قاچاق نیازی به مجوز قضایی ندارد و طبق آیین

تعزیرات، عهده این سازمان است و هنگام امحا نمایندگانی از سازمان قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، امحای کاالهای قاچاق به 2۲و  26مواد 

 زیست، نیروی انتظامی و دادسرای محل در مراسم حضور خواهند داشت.سازمان محیط

 خاندان هاشمی در دانشگاه آزاد همچنان ادامه دارددخالت  
در چند روز گذشته تغییرات اساسی در دانشگاه با تغییر سکاندار اصلی آن  به دانشگاه آزاد؛ شمی رفسنجانی و با آمدن دکتر والیتیااز وفات هبعد 

خود قلمداد می کنند با ابراز نارضایتی از این تغییرات  یرثجزو امالک اانشگاه آزاد را دنجانی که ی رفسشمن حال فرزندان هاشکل گرفت . در همی

پدر سمتی در دفتر هیات  لطفکه به شمی هایاسرهمین زمینه . در می کنندعدم انجام کارهای مثبت در این دانشگاه  برسعی  فشار بر هیات امناء اب

های مدیریتی میرزاده در دانشگاه آزاد اسالمی، منطبق بر سیاست :آزاد اسالمی گفت در رابطه با تغییر مدیریتی در دانشگاهامناء دانشگاه نیز دارد؛ 

شمی برای ثبات و رشد دانشگاه هااهللبرخالف سیره مدیریتی آیت د و برکناری او سه ماه قبل از مدت حکم قانونیشمی رفسنجانی بوهااهللآیت مشی

 است.  آزاد اسالمی

  خبرهای جدید پوردستان درباره رسیدگی به معیشت کارکنان ارتش 
کمیته ارتقای »رسیدگی به معیشت کارکنان این نهاد، از تشکیل  جانشین فرمانده کل ارتش با اشاره به تاکیدات ویژه رهبر معظم انقالب برای

 قرارگاه از حمایت برای که هایی برنامه اشاره به  در این نهاد خبرداد و با« شورای عالی معیشت»مطالعات راهبردی ارتش و نیز  کزدر مر« معیشت

 .خبرداد 36دیگر در این حوزه در سال  و برخی خبرهای خوب« ترمیم ثانویه حقوق و مزایای کارکنان»وجود دارد، از   ارتش در( قرب) بازسازی

ای به بحث حقوق و مزایای کل نیروهای مسلح، ایشان اهتمام ویژه رابطه انصافا بعد از انتصاب سردار سرلشکر باقری به سمت ریاست ستاددر این 

جانشین فرمانده  .ترمیم ثانویه نیز در سال جاری انجام خواهد شد ...ماه انجام شد و ان شاءاداشتند که ترمیم اولیه در این خصوص در بهمن  کارکنان

با سایر نهادها و دستگاه های دولتی با بیان این که در قانون خدمات  کل ارتش همچنین درخصوص مقایسه حقوق و مزایای کارکنان ارتش

سازمان  است و تفاوتی ندارد که آن فرد در ارتش باشد یا مبنا بر اساس سنوات خدمتی، مدرک تحصیلی، منطقه انجام وظیفه و جایگاه فرد کشوری،

ها کنند اما سازمانحقوق را دریافت می قانون خدمات کشوری یک درجه دار ارتش در پایگاه نظامی با فرد مشابه خود یک دیگر ، گفت: بر مبنای

 .کنندکارکنانشان کمک می با انجام برخی اقدامات به حقوق
 

 !هزار نفری بیکاران 9۰2لشکر  

دهد بیکاری های مرکز آمار ایران نشان میآماری از داده هایبررسی

هزار نفر  462سال در عمر دولت یازدهم بیش از  43تا  62جوانان 

هزار نفر نیز از بخش صنعت  662 افزایش یافته است در حالیکه

 .اندخارج شده

 
 


