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  ضرورت پاسخگویی          روز   حرف ▼

در  »هیئکارنامه عملکرد قوه قضا یبررس«نشست 

ان خاص جیشور و ه و انیبا حضور دانشجو فیدانشگاه شر

و االسالم  حجتبرگزار شد و در آن  ییدانشجو يها طیمح

تالش کرد  هیئقضا  معاون اول قوه ،يا اژه یمحسن نیالمسلم

ان پاسخ یح دانشجویصر هاي پرسشبا صبر و حوصله به 

  .دیگو

 يمورد به صورتن یش از ایکه پ را ین اقدامیچن

 مسئوالنو از ک گرفت ید به فال نیباصورت گرفته بود، 

در  ين حضوریخواست تا با تداوم چن ییدستگاه قضا

 هايقشر ویژه به و مردم به ییقضا دستگاه کردن کیدنز

  .ان تالش کنندیچون جوانان و دانشجو ياثرگذار

 يادیابهامات و اعتراضات زها،   امروز در جامعه پرسش

اسخ پکه اغلب بدون  وجود دارد یینسبت به دستگاه قضا

است که بخش قابل  ین در حالیا. مانده است یباق

 یا ناخواسته با موضوعاتیاسته از افراد جامعه خو يا مالحظه

مطابق . گردد یبرم ییبه دستگاه قضا يرند که به نحویدرگ

ون پرونده یلیم 15ش از یب 1395ه، در سال یقوه قضائ آمار

ک جمع و ضرب یبا  است کهشده  یبررسن مجموعه یدر ا

به طور از جامعه  نفر ونیلیچند مم یشو یمساده متوجه 

اینجا است  !ندرین مجموعه درگیبا ام یمستق ریم و غیمستق

کننده بیش از  و قانع بموقعرسانی دقیق،  که ضرورت اطالع

  .شود میپیش احساس 

درصد قبول دارم  100من «اي که  این اظهارات آقاي اژه

به  میا انستهاست و ما نتو فیضع هیئقوه قضا یرسان که اطالع

اي  اعتراف شجاعانه هرچند »میشو وارد حوزه نیا در یدرست

د ین دستگاه بایا مسئوالن! کافی نخواهد بوداست، اما 

هنوز از گذشت چهار دهه  پسپاسخگو باشند که چرا 

، مسئلهن یا! ف است؟ین دستگاه ضعیا یرسان اطالع فرایند

اعتراف به آن کار به  باکه تنها  ستین یتیکم اهم موضوع

 موجب شده یرسان اطالع ضعف درن یاچرا که  پایان برسد؛

و  افتهی شیافزا روز به روز دستگاه نیا به نسبت ینیبدب است

  .اثرگذار باشد یز بر افکار عمومیبدخواهان ن يها یینما اهیس

 یرسان اطالعپاسخگویی و رفع مشکالت  ،رسد ینظر مه ب

در ساختار  یاصالح يها تیها و فور تیاز اولو یکیح یصح

 روزي آن زحمات شبانهکه بدون باشد  ییستگاه قضاد

ن دستگاه قابل مشاهده یخدوم ا یانسان يرویمجموعه ن

ه یجاد شده از قوه قضائیبود و چهره مخدوش ا نخواهد

   .افتیهمچنان تداوم خواهد 

  نظارت همگانی                                  روز گزارش▼ 

شوراي  را تقدیم مجلس 1397هفته جاري برنامه بودجه سال ابتداي  جمهور رئیس

و  پیشینهاي  سابق جمهور ایران اسالمی در دولتساي رؤ از سوي اقدامی کهکرد،  اسالمی

یم بودجه تقد اما ؛شده استهر سال تکرار  خود وي در مقام رئیس دولت یازدهم و دوازدهم

هاي  مهم با همه سالو ده عم ي یک تفاوترئیسه مجلس در هفته جار ئتسال آینده به هی

  ؟ثیرات آن چه خواهد بوداین تفاوت چیست و تأ حال .داشتپیش 

در میان بندهاي مختلف برنامه بودجه، در میزان اعتبارات اختصاص ی که نباید تفاوت

ي یافتن آن باید از برا بلکه ؛به دنبال آن بود... ور جمهو خنان رئیسس در میانداده شده و 

تغییر  این رفت؛ چرا که و به میان مردمي اسالمی و جلسه علنی بیرون آمد مجلس شورا

ساز  مردم بر این برنامه مهم و سرنوشت همگانیو نظارت افکار عمومی عبارت است از ورود 

مردم در  و است محقق شده به لطف گسترش فضاي مجازي و رسانه عمومی که کشور

 گوناگونهاي  براي بخش ههاي اختصاص داده شد دجهبوتک  عی درباره تکهاي اجتما شبکه

سازي بخشی  بخش، اختصاص به یک قسمت و محروم کشور، افزایش یا کاهش اعتبار یک

بند این سند دسترسی داشته و  ندمردم حاال به ب .کنند و مطالبه دارند دیگر سؤال می

را با میزان کارایی و خروجی آنها مقایسه ... میزان اعتبارات دریافتی یک نهاد، سازمان و

جاري دولت رو  هاي آور است که چرا بودجه برانگیز و تعجب شان سؤال براينند؛ مردم ک می

ش نتخاباتی کاهمردم شعارهاي ا !است عمرانی کشور رو به کاهشهاي  به افزایش و بودجه

به آن  97ریزي  در بودجهمشخص شود آیا  کنند تا تکیه بودجه کشور به نفت را دنبال می

یک گام بلند در حوزه را آن  توان میهاي فراوان دیگر که  و پرسشیا نه؟  عمل شده است

هاي  ویی دستگاهبه پاسخگ دتوان که می یفیت در کشور دانست؛ شفافیتنظارت و شفا

نتایج مطلوبی را  این امر تردید بی. رت مردم بر عملکرد مسئوالن منجر شودو نظامختلف 

 .براي کشور در پی خواهد داشت

  هاي پیام سردار سلیمانی بازتاب               ویژه       خبر▼ 

 قدس و فلسطین از مقاومت جبهه و ایران جانبه همه حمایت بر سلیمانی سردار کیدتأ

 هوا، شین خبرگزاري بلومبرگ، از جمله گوناگون، هاي رسانه در اي گسترده انعکاس اشغالی،

 بلومبرگ. داشته است پست نالنش تایمز و گالف نیوز، بارت بریت آزاد، اروپاي به موسوم رادیو

 براي ایران که کرد اعالم سلیمانی«: زد تیتر سپاه قدس نیروي فرمانده سخنان انعکاس در

 از پس روز چند«: نوشت آمریکایی رسانه این» .است آماده فلسطینی نیروهاي از حمایت

 رسمیت به اسرائیل پایتخت عنوان به را] اشغالی قدس[ شلیماور متحده، ایاالت کهآن

 از حمایت براي کشورش آمادگی ایران، قدس سپاه فرمانده سلیمانی، قاسم شناخت،

 عنوان با گزارشی در نیز آزاد اروپاي رادیو ».کرد اعالم را غزه نوار در فلسطینی نیروهاي

 فلسطینی نظامیان شبه از حمایت پیشنهاد اورشلیم، درباره ترامپ اقدام با مقابله در ایران«

 از »کامل حمایت« پیشنهاد ایران قدس سپاه ارشد فرمانده«: نوشت »کرد مطرح را

 رسمیت به براي ترامپ دونالد تصمیم علیه آنان تممقاو در را فلسطینی نظامیان شبه

 تظاهرات از تصویري نیوز نیز گالف ».کرد مطرح اسرائیل یتختپا عنوان به اورشلیم شناختن

 سلیمانی ژنرال«: نوشت و برگزید خود خبر براي را »اسرائیل بر مرگ« پالکارد با ایران در

 شهید هاي گردان فرماندهی با تلفنی تماس طی را فلسطینی نیروهاي از حمایت پیشنهاد

 باریکه کنترل که کرده اعالم) اسالمی جهاد هاي گردان( سرایا فرماندهی و قسام عزالدین

  ».دارند دست به را غزه

 



  
  

  اخبار ▼

  شان را بشنود با مردم حرف بزند و مشکالت روحانی نتوانست

پیشنهاد دولت  در واکنش به و جمهور در مطلبی تند علیه رئیس »دآفتاب یز«روزنامه 

حسن روحانی «: نوشت» گردشگري زوري«با عنوان  براي افزایش عوارض خروج از کشور

نژادوار را تکرار  خواهد در رفتارهایش اعمال پوپولیستی احمدي پیشتر با این ادعا که نمی

جمهوري نبود که در جمع مردم با آنها چشم در چشم  گاه رئیس کند، در این پنج سال هیچ

کارهاي مثبت  دربارهرسانی  او حتی در نمایش و اطالع. ن را بشنودشا حرف بزند و مشکالت

ها، توانایی خاصی در این  وي اکنون نشان داده که برخالف این ناتوانی .دولت نیز عاجز بود

نش اهاي نادرست و غیرکارشناسانه، خود به مخالف کارگیري سیاست هگهگداري با ب کهدارد 

هایی مثل همین افزایش تعرفه سه  با گل به خودي اي براي حمله و هجمه داده و سوژه

 وي از آنها و برنجاند، که از قشر متوسط جامعه هستند را برابري، عمده طرفداران خود

پاسخ دهد که آیا وضعیت مملکت  پرسشاین  به باید اکنون دوازدهم دولت .شوند رویگردان

 خواهد می که شده جنگ دوران تر از نازد، وخیم آن هم با تصویب برجامی که دائم به آن می

  »مردم بستاند؟ دست از گونه این را خود هاي بودجه کسري

  ادعاي مضحک سفیر آمریکا در عراق

به این سمت منصوب  2016سفیر آمریکا در عراق که از سپتامبر » داگالس سیلیمن«

مدعی تالش واشنگتن براي عقب راندن » آسوشیتدپرس« گو با خبرگزاري و شد، در گفت

 .نفوذ ایران در عراق و کمک به دولت مرکزي این کشور براي حل تنش با کُردها شد

 :مدعی شدشمارد،  ران را در عراق یک مشکل برمیواشنگتن نفوذ ایاینکه  سیلیمن با بیان

ها تا حدي به دولت  ایرانی. گذارد ایران به سادگی تمامیت ارضی همسایگانش را زیر پا می«

ام آنها با اهداف  اما صادقانه بگویم که ندیده ؛کنند عراق براي شکست داعش کمک می

برقراري ثبات در  به منظور بشردوستانه به دولت عراق یا به برنامه سازمان ملل متحد

هایی همچون آمریکا که ادعاي  این اظهارات در حالی است که قدرت ».منطقه کمک کنند

  .کردند ین گروه تروریستی حمایت میمقابله با داعش را داشتند، از ا

  هاي داخلی حساب ویهتس مخمصهعهد جوان سعودي در  ولی

جمهوري فرانسه و  رئیس» امانوئل مکرون«فرستاده ویژه  ،برخی منابع مطلع فاش کردند

» طالل امیربن«از جمله  ،شده هاي بازداشت در ریاض، با شماري از شاهزاده این کشورسفیر 

ریتز «در هتل » عبدالعزیز بن عبداهللا«مدیر دیوان پادشاهی در دوره » خالد التویجري«و 

میلیاردر معروف هرگونه تفاهم با » طالل امیربن«رد که در دیدار شاهزاده دیدار ک» کارلتون

 اي ط به گونهایشر ،گفتنی است. شود کند و محاکمه علنی را خواستار می بازرسان را رد می

عهد سعودي  ها، ولی شده است که با گذشت بیش از یک ماه از بازداشت این شاهزاده

ها را محاکمه علنی  تواند شاهزاده سو او نمی از یکبیند،  خودش را در مخمصه واقعی می

ها و  ها را بدون مصادره بخشی از دارایی شده تواند این بازداشت دیگر، نمی سويو از  کند

  .شان آزاد کند؛ چرا که آزادي مساوي با تبرئه است هاي پول

  اصالحات در حال از دست دادن سرمایه اجتماعی خود است

صادق خرازي، دبیرکل حزب نداي ایرانیان درباره شرایط اجتماعی جریان اصالحات 

ما به دلیل مشکالت زیادي که . صادقانه به شما بگویم که کار بسیار سخت شده است :گفت

ریزش پایگاه اجتماعی  حال در هست، مان هایی که در عملکردهاي با تیک بعضاً و دارند مردم

آفرینی  هایی نقش موقعیتی پدیده در حرکتی یا در آینده، در به یکباره اینکه مگر ،خود هستیم

پسندتري جامه  هایی به وجود بیاید تا نیروهاي جدید بتوانند به گفتمان مردم کنند و فرصت

تر  شده از انتخابات تقویت پیشمان نسبت به  امروز پایگاه اجتماعی: افزود وي. عمل بپوشانند

مشکالت این چون  ؛طبیعی است مسئلهالبته بخشی از این . نیست و در حال نزول است

  .دولت کم نیست
  

  

  

  

  

  کوتاه اخبار ▼

دور پول رایج صشوراي پول و اعتبار مقرر کرد ورود و ◄ 

 ـ ـ شهروند ایرانی یا خارجی هر مسافر از سويکشور 

همچنین . مانع استمیلیون ریال بال 50حداکثر تا مبلغ 

هاي  مؤسسه تخلفات اي براي رسیدگی به باید شعبه ویژه

گفتنی . دغیرمجاز در یکی از دادسراهاي تهران تشکیل شو

شده براي ورود  ت نشدن سقف تعییندر صورت رعایاست، 

قانون پولی و  42ماده  طبقو خروج ریال، با متخلفان 

 .شود مقررات رفتار می دیگرر و همچنین بانکی کشو

امور بشردوستانه  کننده هماهنگ »گولدریک مک جیمی« ◄

عرضه سوخت، مواد  یمنادامه محاصره : سازمان ملل گفت

پذیر را به  ار مردم آسیبرا محدود کرده و شم غذایی و دارو

ها یمنی از  جان میلیون: وي افزود. شدت افزایش داده است

میلیون نفري که یک قدم تا قحطی فاصله  4/8جمله 

رسانی و  وانایی ما براي ادامه عملیات کمکبه ت ،دارند

مین بهداشت، آب سالم، غذا، سرپناه و حمایت غذایی از أت

  .آنها بستگی دارد

در سخنانی با وزیر خارجه فرانسه » انژان ایو لودری«◄ 

اي  برتري منطقه براي تهران تالش ادعاي و ایران به زدن اتهام

هرگونه توافق درباره  :اظهار داشتدر رقابت با عربستان 

استقالل، عدم فشار و حضور «سوریه مستلزم کشور آینده 

 حالی وزیر خارجه فرانسه در. است» از جانب دیگر کشورها

این جمهور  رئیس »مکرون امانوئل« که کرد  بیان ار سخنان این

  .قصد دارد به زودي به تهران سفر کند کشور

اینکه مسکو تصمیم با وجود : کاخ سفید اعالم کرد◄ 

، اما خارج کنداز سوریه را نیروهاي خود  گرفته است

نیروهاي خود از این کشور را  خارج کردنواشنگتن قصد 

آمریکا به : سخنگوي کاخ سفید گفت ،سارا سندرز. ندارد

براي  دارد،در توانش  هر چهدهد و  یشروي خود ادامه میپ

ها و حفاظت از جان  پیروزي علیه داعش در همه جبهه

  .دهد ها انجام می آمریکایی

االسالم مجتبی ذوالنوري، نماینده اصولگراي  حجت◄ 

 يها بین جریان گويو گفت ایده درباره اسالمی شوراي مجلس

پارلمان یا اتاق  طلب و تشکیل یک و اصالحسیاسی اصولگرا 

چون نه اصالحات و : فکر مشترك بین این دو جریان، گفت

این دانم  بعید می، ن رأس و لیدر ندارندنه اصولگرایا

خیلی خوب  ،گو اتفاق بیفتد، اگر چنین اتفاقی بیفتدو گفت

  .دارم وگو گفت است و حتی خود بنده نیز آمادگی

اتاق  گذاري سرمایه انجمن رئیس ،سلیمی حسین◄ 

 25از برجام تاکنون  پسبازرگانی ایران با بیان اینکه 

: است، گفت شده مصوب خارجی گذاري سرمایه دالر میلیارد

شود از این رقم تا  بینی می این در حالی است که پیش

 .میلیارد دالر عملیاتی شود پنجپایان سال فقط 


