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 !فساداز  اپسندترن  روز حرف ▼

اعدام بابک زنجانی، مفسد نفتی و اقتصاادی  اعالم حکم 

مختلفی در های و بازتابها دادگاه بدوی با واکنشاز سوی 

اعام از واقیای و مجاازی     ،هاا رسانه و جریانات سیاسی بین

ایان موواوه هماناان جاز      باه ویا ه   . ه اسات رو شدهروب

کاه باا    اسات یی هاو رسانهها فراد، گروهاهیجانی های سوژه

اباازاری از آن جناااحی بااا هاادت اسااتفاده سیاساای و نگاااه 

 صدد کوبیدن رقیب سیاسی خود هستند. در

این امر بدیهی است که فساد از هر ناوه آن و از ساوی   

اسات.  محکاوم  ناپساند و  سار بزناد،   کاه  هر فرد و گروهی 

که بدون توجه به راهبرد نظام اسالمی هم همواره این بوده 

با باید که فسادکننده کیست و به چه جریانی تیلق دارد، نای

 اگر حالن را پیااند. اسرانگشت آهنین قانون گوش متخلف

وواییت   ،الماال باشاد  این فسااد در اماور مردمای و بیات    

 . اعمال شودتر هم تنبیهات سختباید تر بوده و حساس

 رساد و از مای  اما آناه غیراخالقی و غیرشرعی به نظار 

اصااال فسااااد مشااام زکننده و ناپساااندتر اسااات، نگااااه 

سیاسای و  های حسابطلبانه از ورای آن برای تسویهفرصت

و ی فرافکناناه  جناحی است و فراتر از آن، مبتنی بر تحلیلا 

فساادکننده باه نیروهاای    انتسااب   ،ای اثباات نشاده  گمانه

در حاالی کاه خاساتگاه و پار و باال       .اسات ارزشی و نظام 

از  وده،در چاه زماانی با   مشخص است کاه   ش کامالًگرفتن

 شده است.تشویق ی هایدولتدر چه و چه کسانی سوی 

بور با مساعی نیروهای ارزشای  زفرد م اینکه ترنکته مهم

برای مبارزه با مصادیق فساد از هر نظام درخواست جدی و 

گروه و جناحی که باشد و به هر شخصیت و ساازمانی کاه   

ت علنی محاکماه شاد تاا    منسوب باشد، دستگیر و به صور

الماال و  داری از بیات ملت بدانند نظاام اساالمی در امانات   

 عقد اخوت نبسته است.منافع مردم با هیچ کسی 

ها رسانهمنسوب به های که در دولتاست حالی این در 

امااروز کسااانی کااه باار ساار ایاان مووااوه  و هااا و جریااان

ی فسادان ماند، حیثیت نظام را سر دست گرفته انهگروچیه

باا  تنهاا  نهبودند که با نگاه سیاسی و با حمایت دولت وقت، 

کاه  هام  زمانی بلکه  ،شدمی تمخالفشان رسیدگی به جرم

با اقدام قاطع نظام برای برخورد مواجه شدند، تالش کردند 

ساازی و حتای   انعالماال ما  مفسادان بیات  بر سر محاکمه 

 .کنندسازی بحران
 

 
 

 شکست دیگر        روز گزارش▼ 
توان پرده دیگری از باه  ای از آزمایش موشکی سپاه را میانتشار فیلم کوتاه چهار دقیقه

تصویر کشیدن شکست پروژه متوقف کردن جمهوری اسالمی ایران دانست. سپاه پاسداران 

ه از دو شهر موشکی خود در اعماق زمین رونماایی کارد   1413ه در سال انقالب اسالمی ک

از پرتاب موشک از  کوتاه، در آخرین نمایش قدرت دفاعی خود در سال جاری، فیلمی است

؛ تصااویری کاه دلگرمای و غارور را بارای      کارد یک سیلوی موشکی در دل زمین را منتشر 

پاه، آن را  انده کال سا  سالمی به ارمغان آورد و فرمایرانیان و نگرانی را برای دشمنان ایران ا

ساردار  باه گفتاه   ؛ سیلوهایی که کردتوصیف  سپاه موشکی تنها گوشه کوچکی از سیلوهای

 ، در حال گسترش به تمام شهرهای کشور است.جیفری

های غربای باا پوشاش    ابتدا رسانه ؛هایی را به همراه داشتبالفاصله واکنش نمایشاین 

نشینی در برابر آمریکا را ندارد و بسیار مایش ایران تأکید کردند که ایران هرگز قصد عقبرز

باه   5+1ای میاان ایاران و کشاورهای    انگارانه خواهد بود که فرض کنیم توافق هساته ساده

مینای تسلیم شدن ایران است. اندیشکده مطالیات صلح و جنگ آمریکا نیز در نوشتاری باا  

دهاد، اگرچاه   های موشکی ایران پس از برجام نشان مای نویسد، آزمایشمین مضمون میه

ای ندارد، ولی زیر بار کااهش نقاش خاود در منطقاه     این کشور نشان داد که اهدات هسته

 ،«کارک  مارک»نخواهد رفت. نوشتارهایی که به زبان دیگر نیز در کنگره آمریکا تکرار شد. 

هاای  ز جمله نمایندگانی بودند که در واکنش به ایان آزماایش  ا« کاتن تام»و « آیوت کلی»

 .«ندارناد  آمریکاا  از هراسی ایران دیگر که است واوح»موشکی کشورمان با تأکید بر اینکه 

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا  ،مارک تونرهای موشکی ایران شدند. خواستار تشدید تحریم

نیز از طرح موووه در شورای امنیت سازمان ملل و اقدامات سازمان ملل و اقدامات یکجانبه 

با این همه دیگار نیااز نیسات تکارار     آمریکا علیه برنامه موشکی ایران سخن به میان آورد. 

یران با هدت کند کردن پیشارفت ایاران و عقاب    های دشمن برای تحریم اجوییبهانهکنیم 

  نگه داشتن جمهوری اسالمی پایان ندارد.
 

 عوض شدن جاي دوست و دشمن   ویژه خبر ▼
رژیم صهیونیستی  از مقابله باها جایی روند نزاه عربنگار مشهور عرب گفت: جابهروزنامه

ای در مقاله «فهمی هویدی»وجه عقالنی و منطقی نیست. ورزی با ایران به هیچخصومت به

چاا    «الشاروق »در روزنامه « شود؟آیا ایران، شیطان بزرگ کشورهای عربی می»با عنوان 

ساز در منطقاه  ای سرنوشتخواهم بگویم این است که ایران به مهرهآناه می»مصر نوشت: 

شود. ماا  تر هم میتوان آن را نادیده گرفت. البته از این به بید مهمتبدیل شده است و نمی

توانیم این کشاور را نادیاده بگیاریم و باه شایطان جلاوه دادن آن و نوشاتن اراجیاف         مین

را با چند هشادار باه پایاان    خود ها بسنده کنیم. فهمی هویدی سخن روزی در رسانهشبانه

هاای ایان   نزاه کشورهای عربی با ایران باید در محادوده سیاسات   -1رساند که عبارتند از: 

هاا باا   ها با شیییان و عارب مل مذهبی و قومی باشد؛ زیرا نزاه سنیکشورها و به دور از عوا

از کشاورهای   یکی ایران کهما باید این نکته را درک کنیم  -2ها پایان و برنده ندارد. فارس

شود، این اکنون مطرح میپرسشی که هم -4 برای ما مهم هستند. آنمردم و  استاسالمی 

کجاست؟ آیا منطقی است روند نزاه با اساراییل آرام   تاست که نقش عقال و رهبران دو طر

 اما روند خصومت با ایران تشدید شود؟ ،گیرد



 اخبار ▼

 جلسات الریجانی و عارف با نمایندگان جدید

گاذرد،  برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی مای در حالی که چند روز از 

ایان میاان، علای     است. درهای سیاسی در بین منتخبان مجلس دهم داغ شده بازار رایزنی

الریجانی، رییس مجالس هشتم و نهم که در انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه قم در 

زنی خود با نمایندگان جدید راه یافتاه  جایگاه دوم قرار گرفته است، مدتی است جلسات رای

به مجلس را آغاز کرده است؛ این جلسات میموالً هر روز در فاصله صبح تا ظهر در دفتر کار 

محمدروا عارت، منتخب مردم تهران و سرلیست ایاتالت   شود. همزمانالریجانی برگزار می

ید راه یافته باه بهارساتان   طلبان نیز جلسات مشابهی را برای رایزنی با نمایندگان جداصالح

ها، برخی اجازای  در میان این رایزنی ،دهدها از منابع آگاه نشان میآغاز کرده است. بررسی

کنند نمایندگان جدید را به سمت علی الریجانی ساوق دهناد تاا احتمااالً     دولت تالش می

 فضای مجلس آینده در اختیار رییس مجالس هشتم و نهم قرار گیرد.

 ستان با انصاراهلل در مرز جنوبیمذاکره عرب

بین هی ت انصاراهلل یمان و عربساتان سایودی در یاک منطقاه       مذاکرهیک منبع یمنی از 

طای یاک    ،تأکیاد کارد   «المیادین»وگو با شبکه در گفتوی مرزی بین دو کشور خبر داد. 

وگوهاایی باا وسااطت طارت ثاالثی باین هی ات        گفات  هابه خواسته سیودی هفته گذشته

تأکیاد   این منبع یمنای اهلل و هی تی از ریاض، در مرز بین دو کشور انجام گرفته است. انصار

توان اند که انصاراهلل بازیگر اصلی در فضای سیاسی یمن است و نمیها فهمیدهیکرد: سیود

اناد کاه   ها مدعی اطالعاتی شدهگفت: سیودی در ادامه وینقش این گروه را نادیده گرفت. 

، اما حقیقت کامالً بر عکس ایان مسا له اسات.    استکند انصاراهلل خواهان تسلیم اعالم می

کماکان  و دست بکشد «المؤتمر»به وی ه از حزب  پیمانانشممکن نیست که انصاراهلل از هم

 .هدت انصاراهلل ایستادگی در برابر تجاوز دشمن و توقف آن است

 ریاض مقامات بههشدار جان کري 

به نقل از مقامات آمریکایی و عرب نوشت: واشنگتن به ریاض « وال استریت ژورنال»روزنامه 

فشار وارد کرده است که از اعمال بیشتر اقدامات تنبیهی اقتصادی علیاه لبناان خاودداری    

موجاود باین    : اختالفات بر سر لبنان به یکی از اختالفاات این روزنامه در ادامه نوشتکند. 

ریاض و واشنگتن بر سر سیاست خارجی عربستان تبدیل شده است. عربستان ماه گذشاته  

هاایی  تیدکمک سه میلیارد دالری خود به ارتش لبنان را به حالت تیلیق درآورد و محادو 

همانین لبنان را به اقدامات تنبیهی بیشتر  ؛سفر به بیروت اعمال کرد دربرای شهروندانش 

های ارشد آمریکاایی از جملاه   مقام آمریکایی در این زمینه گفت: دیپلمات ککرد. یتهدید 

فارس هشادار  جان کری، وزیر خارجه به صورت خصوصی به ریاض و دیگر کشورهای خلیج

ثبااتی اقتصاادی در لبناان را بااال نبرناد. ایان مقاام        شان ریسک بای اند که با اقداماتداده

ریسکی، لبنان را بیشتر به دامان ایاران ساوق    اقدامات  کنیم کهآمریکایی افزود: ما فکر می

 دهد.می

 تقاضاي ترکیه براي میانجیگري ایران

ترکیه خواستار میانجیگری ایران بین  ت:به نقل از منابع آگاه در تهران نوش« الرای»روزنامه 

بار اثار سارنگون     آنکارا و مسکو برای پایان دادن به مناقشه آشکار میان دو کشور است که

تواناد نقاش   روسیه از سوی ترکیه پدید آمده اسات. ایاران مای    23کردن هواپیمای سوخو 

تواند نقش های روسیه و ترکیه ایفا کند و ترکیه نیز میمثبتی را برای نزدیک کردن دیدگاه

ترکیه پاس   ،ای را در ترمیم روابط عربستان سیودی و ایران برعهده بگیرد. همانینسازنده

هاای  نشاینی روابطش با عراق در اثر نپذیرفتن درخواست بغداد برای عقاب  متشنج شدنز ا

 نیروهای ترکیه از اطرات شهر موصول، برای ترمیم روابط خود با عراق نیازمند ایران است.

 کوتاه اخبار ▼

وزیاار رژیاام سااخنگوی کااای ساافید بااه اقاادام نخساات ◄

کا واکنش جمهور آمریصهیونیستی برای لغو دیدار با رییس

آداب  مبادی صهیونیستی رژیم مقامات رفتار گفت: و داد نشان

نبوده است. اوباما و نتانیاهو قرار بود در ماه مارس، همزمان 

وزیر رژیم صهیونیساتی باه واشانگتن بارای     با سفر نخست

 شرکت در نشست سالیانه آیپک با یکدیگر دیدار کنند.

در « سوریفشفشه در چهارشنبه کمپین تحریم ترقه و»◄

کمپاین تحاریم   » ت.های اجتماعی به راه افتااده اسا  شبکه

از طرت مردم  هنگامی« سوریترقه و فشفشه در چهارشنبه

اندازی شده است که آمارهای مربوط باه  و فیاالن مدنی راه

های گذشته چندان خوشایند مصدومان این مراسم در سال

 نیست.

، در جریان صهیونیستیجنگ رژیم وزیر  «موشه ییلون»◄

آویاو  در مؤسسه مطالیات امنیتی اساراییل در تال   نشستی

در سوریه، در صورتی که انتخاب میان : »است اظهار داشته

آنهاا  کانم.  ایران و داعش باشد، من داعش را انتخااب مای  

 «د.نهایی را که ایران دارد، ندارها و تواناییقابلیت

 رشی به نقل از مؤسسه خیریاه در گزا« گاردین»روزنامه ◄

در آستانه ورود به نوشت: سوریه « world vision» کودکان

میلیااارد دالر  385 ،ششاامین سااال بااروز جنااگ داخلاای 

 پانج تاا  ها درگیریکه با احتمال ادامه  استخسارت دیده 

 تریلیون دالر خواهد رسید. یکسال دیگر این رقم به 

ونی باه  ای تلویزیدر مصاحبه «المرصد»روزنامه سیودی ◄

نوشت: کشورهای غربای باا تزریاق     «علی المالکی»نقل از 

شوند می سببهای صادراتی به عربستان، ای به گوشتماده

های تولید نوزاد پسر در زن و مرد ناابود شاود و هماین    ژن

 ت.افزایش تولد نوزادان دختر شده اس موجبامر 

سردار کمال هادیانفر، رییس پلایس فتاای ناجاا دربااره     ◄

هاای  فیالیات  در زمیناه رین بخش از فضاای مجاازی   بیشت

هاای انتخابااتی   درصد از کال فیالیات   91انتخاباتی گفت: 

 ،هاا فضای مجاازی در تلگارام انجاام شاد و ماابقی شابکه      

 نداشتند. ایبوک، توییتر و... نقش جدیهماون فیس

مدیرعامل بورس تهران با اشااره باه    ،اصلحسن قالیبات◄

ان گذارسرمایهبرای میامالتی جدید  کد 2۲۲ سابقهصدور بی

میلیاارد توماانی ارزش میاامالتی ایان      29خارجی از رشد 

  .گذاران پس از اجرای برجام خبر داده استسرمایه

 

رسااند اماروز آخارین    به اطاله خوانندگان گرامی می
در ساال  « هاا اخباار و تحلیال  »شماره نشریه روزاناه  

مندان برای استفاده از اخبار منتشر شد. عالقه 1413
توانناد  های سیاسی روز در ایام تیطیالت میو تحلیل

 کنند.مراجیه  «بصیرت»به پایگاه تحلیلی، خبری 
 مرکز مطالعات سیاسی 

 


