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 دستگاه قضا در آغاز دهه پنجم    روز حرف ▼

االسالم  طی حکمی حجت رهبر معظم انقالب اسالمی،

رئیس جدید قوه قضائیه  والمسلمین رئیسی را به عنوان

اي در حکم خود بیان فرمودند،  امام خامنه. کردند منصوب

پنجم انقالب و گذشت چهل سال از تشکیل   آغاز دهه«

کند با  ه و حقوق اسالمی، ایجاب میدادگستريِ مبتنی بر فق

ها و دستاوردها و رهنمودهاي انباشته در این  تکیه بر تجربه

ها و تنگناها  نصاب زمانی، تحولی متناسب با نیازها و پیشرفت

قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و   در قوه

آمیز، دوران  اي مضاعف و نظم و تدبیري حکمت انگیزه

گام دوم انقالب است، با قدرت و جدیت   ي را که زیبندهجدید

 همان طور که در سطور فوق بیان شد، رهبر» .آغاز کند

فرزانه انقالب اسالمی انتظار دارند دوران جدید  حکیم و

حرکت قوه قضائیه متناسب و زیبنده گام دوم انقالب طراحی 

  . و عملیاتی شود

کمک به همانا  کهبر اساس مأموریت ذاتی قوه قضائیه، 

در بیانیه گام له  و معظم استتحقق عدالت و مقابله با فساد 

اختصاص  این موضوعمهمی را به دوم انقالب نیز فصل 

انقالب اسالمی در دوره چهل ساله  اند کردهتصریح و  اند داده

هاي بلندي برداشته است، اما  براي برقراري عدالت گام

تقدند آنچه تاکنون شده معاي  العظمی خامنه اهللا حضرت آیت

در همین . اي ژرف دارد  شده و بشود، فاصله با آنچه باید می

کنند در جمهوري  تأکید می در بیانیه گام دوم زمینه، ایشان

طور دائم باید براي رفع  هاي مسئوالن به اسالمی، دل

هاي عمیق طبقاتی به شدت  ها بتپد و از شکاف محرومیت

توزیع منابع عمومی و میدان دادن بیمناك باشد و تبعیض در 

خواري و مدارا با فریبگران اقتصادي که همه به  به ویژه

  . انجامد، به شدت ممنوع است عدالتی می بی

رئیس جدید قوه  هاي مهم حکم انتصاب با توجه به بخش

تأکیدات جدي  ورهبر معظم انقالب اسالمی  قضائیه از سوي

 درباره مسئله ئیسیاالسالم والمسلمین ر حجت ایشان به

انقالب آمده  عدالت و مقابله با فساد که در بیانیه گام دوم 

وقت آن رسیده است تا مردم استقرار عدالت و مبارزه است، 

  .امان با اژدهاي هفت سر فساد را بیش از پیش لمس کنند بی

تأکید رهبر معظم  ،عالوه بر مسئله خطیر فسادستیزي

قوه  آتیهاي  بی بودن برنامهانقال دن وانقالب بر مردمی بو

قضائیه حاکی از آن است که در گام دوم انقالب با تحقق 

اقدامات تحولی در قوه قضائیه، باید ارتباط عاطفی و کارکردي 

  .مردم نسبت به قوه قضائیه روز به روز تقویت شود

 

 !معناي مقاومت                          گزارش روز ▼

ها،  رنگ و لعاب اروپایی هاي خوش وج آمریکا از برجام و وعدهماه از خر 10پس از گذشت 

کند و چگونه  دانیم که اینستکس چطور کار می هنوز نمی«: گوید سیدعباس عراقچی می

ها امیدوار  به اروپایی... تر اینکه هنوز برخی در دولت، مجلس و عجیب! »تواند راهگشا باشد می

ها را بپذیریم تا گشایشی در وضع  لوایح مد نظر اروپاییگویند باید پالرمو و دیگر  هستند و می

مندي ایران  بهره در روزهایی که دست اروپا دیگر کامالً رو شده و! اقتصادي کشور ایجاد شود

اند،  اي از اقدامات از سوي ایران کرده مجموعه به منوط هم را سازوکار مضحک اینستکس از

! ام به هر قیمتی و ایستادن در کنار اروپا هستندها به دنبال حفظ برج همچنان برخی جریان

تر از این موضوع، وجود تناقض در سخنان و عملکرد دولتمردان است که هر  اما نکته عجیب

ها همه تالش خود را براي به تصویب رساندن  در حالی که دولتی! روز در حال افزایش است

هاي  گیر تا فضاسازي ید مراجع تصمیماند و از تهد ها به کار بسته لوایح مورد نظر اروپایی

اند، شخص اول  اي را براي تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی در دستور کار قرار داده رسانه

سؤال اینجاست » .تنها گزینه ما مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن است«: گوید دولت می

ه دولت همچنان در که معناي این ایستادگی و مقاومت چیست؟ آیا معنایش این است ک

 ازگر فشار اقتصادي به مردم باشد و براي رفع مسئولیت خود  عملی به سر برده و نظاره بی

اش با آمریکا  صدایی تالش براي جلب نظر اروپا که هم سخن بگوید؟مقاومت و ایستادگی 

دا کامالً روشن شده، نامش مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن است؟ مقاومت زمانی معنا پی

کرده و از کالم و سخنرانی فراتر خواهد رفت که دولتمردان وسط میدان بیایند و کسالت و 

کند که دولت به جاي اصرار به  مقاومت زمانی معنا پیدا می. تنبلی از دولت رخت بربندد

. ها براي حل مشکالت کشور، خود آستین همت را باال بزند تصویب لوایح مورد نظر اروپایی

  !مل کار برآید، به سخندانی نیستچرا که به ع

 ها ها و ترك واکنش ایران به تقالهاي روس          ویژه اخبار ▼

درصد  99اند  ها ادعا کرده در جریان برگزاري نشست سوچی با حضور روحانی، روس

در ! هاي معارض نیست منطقه ادلب در اختیار جبهه النصره قرار دارد و النصره جزء گروه

این در حالی . تش سوریه درصدد ورود به این منطقه براي پاکسازي کامل استهمین حال، ار

کنند؛ اما ایران  است که مقامات روسیه و ترکیه براي ایجاد منطقه حائل در ادلب رایزنی می

ها در مباحث بانکی،  تاکنون موافقتی در این باره نداشته و درخواست افزایش سطح همکاري

در . را در نشست سوچی مطرح کرده که مورد موافقت قرار نگرفته است... مبارزه با تروریسم و

هاي آتی تجاري و موضوعات دیگر با  بندي از بیانیه پایانی آمده است، طرفین درباره همکاري

،  همچنین در این نشست با افزوده شدن عراق و لبنان به ائتالف ایران. وگو کردند هم گفت

  .شده است تا آنان به عنوان عضو ناظر فعال شوند، سوریه و روسیه موافقت  ترکیه

  !سخنان عجیب یک مرجع

مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی و جمعی از اعضاي  یوسف صانعی در دیدار قائم  اهللا آیت

این چند روز پس از انتشار فیلم نماز خواندن آقاي «: شوراي مرکزي این حزب گفته است

نماز  تواند پیش  که روي صندلی نماز بخواند، می پرسند آیا کسی آیند می موسوي برخی می

معتقدم در حال حاضر نگه داشتن دین از نگه . شود؟ این سؤال شیطانی است؛ الهی که نیست

گفتنی است، پیش از این نیز، وي طی (!) ».تر است داشتن سرب گداخته در کف دست سخت

  !ریکا سخن گفته بودسخنانی عجیب از خدمات رضاخان و ضرورت کوتاه آمدن جلوي آم

 



 
  اخبار ▼

 !طلبکاري به جاي عذرخواهی

نفر از اعضاي فراکسیون امید با رئیس دولت اصالحات مالقات  40به تازگی حدود 

 130اند و این در حالی است که فراکسیون مذکور بنابر اعالم گردانندگان آن، بالغ بر  کرده

. اند فر از اعضا در این مالقات شرکت نکردهن 90تا  80به عبارت دیگر، حدود . نفر عضو دارد

هاي اقتصادي فریبنده و بزك آمریکا از  خاتمی در این دیدار به جاي عذرخواهی درباره وعده

ما «: سابقه در قبل از برجام منتهی شده، گفته است سوي طیف متبوع وي که به گرانی بی

نتیجه این . ها توجه کرد حرانالعاده سختی قرار داریم و باید به ریشه ب در موقعیت فوق

. اعتمادي به ناامیدي است اعتمادي مردم به نظام و تبدیل این بی وضعیت افزایش بی

وي » .ها است که باید اصالح شود گیري ها و جهت وضعیت کنونی نتیجه برخی سیاست

آیا فکر . دیگر خیلی سخت است که به مردم بگوییم بیایید رأي بدهید«: افزوده است

ها خواهند آمد؟ بعید  کنید در دور آینده انتخابات به حرف من و شما، مردم پاي صندوق می

  ».سال آینده تحولی رخ دهددانم مگر اینکه در یک  می

  ایراد شرعی و قانونی دارد 98الیحه بودجه سالِ 

عباسعلی کدخدایی از وجود ایراد شرعی و قانونی در حدود هشت بند از الیحه بودجه 

سخنگوي شوراي . العاده این شورا خبر داد و ادامه بررسی این الیحه در جلسات فوق 98

گونه اشکاالت در  سال اشکاالت متعارف دارد که اینطبعاً الیحه بودجه هر : نگهبان گفت

هاي که تاکنون داشتیم، با شماري از اشکاالت مغایر با  در بررسی. نظر گرفته شده است

قانون اساسی و شرع مقدس مواجه شدیم و در برخی موارد نیز ابهام دارد که به مجلس 

هنوز برخی از : نیز اظهار داشت هاي این الیحه وي درباره محتواي ایراد. ارسال خواهیم کرد

هاي  هایی با برنامه ششم و سیاست ها قطعی نشده است، اما به عنوان نمونه مغایرت این ایراد

هاي  کدخدایی همچنین درباره عملیاتی نبودن بودجه به منزله یکی از آسیب. کلی دارد

در برخی از این اشکال جدي است و شفاف نبودن : ریزي کشور گفت جدي در نظام بودجه

  .خورد هاي بودجه به چشم می بند

  رژیم صهیونیستی در سردرگمی

سرتیپ نیروهاي ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی و مدیر اجرایی آکادمی » اودي دیکل«

اي در روزنامه صهیونیستی  مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با انتشار مقاله

در سایه تغییرات «: ر داد و نوشتآویو خب از ضعف و سردرگمی تل» پست جروزالم«

المللی که به وقوع پیوسته، در حال حاضر اسرائیل به تنهایی در برابر دو  اي و بین منطقه

چالش اساسی شامل مناقشه اسرائیلی فلسطینی و تقویت نفوذ ایران در جبهه شمالی خود 

اند تأثیرات قابل تو در این زمینه طرح موسوم به معامله قرن ترامپ نمی. قرار گرفته است

وي همچنین با » .توجهی براي ما داشته باشد و شاهد یک بالتکلیفی در این زمینه هستیم

تأکید بر اینکه رژیم صهیونیستی هیچ راهکاري براي جلوگیري از تقویت نفوذ ایران در 

  .تر شدن اوضاع براي این رژیم در آینده خبر داد سوریه در اختیار ندارد، از وخیم

  هستند) ص(ها به دنبال تخریب مرقد پیامبر تکفیري

الحوثی، رهبر جنبش انصاراهللا در سخنانی با اشاره به تفکرات انحرافی  سید عبدالملک

را ) ص(خواهند بارگاه مطهر حضرت پیامبر اکرم ها می تکفیري: ها، تأکید کرد تکفیري

در مدارس دینی خود، ورزي دارند و  کینه) ع( آنها نسبت به حضرت امام علی. تخریب کنند

ورزي و قساوت را  ها کینه تکفیري: وي تأکید کرد . کنند را ترویج می) ع(توزي اهل بیت کینه

. کنند دارد، با او مقابله می را ابراز می) ع(دهند و هر کس دوستداري به اهل بیت آموزش می

آنها حتی . کنند عقیده نیستند، به کفر و شرك متهم می ها کسانی را که با آنها هم تکفیري

کنند و کودکان دیگران را کودکان مشرکان دانسته و قتل آنها را با  به کودکان رحم نمی

 . دانند شان جایز می پدران

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 مسلمانان جهاد شمشیر سالمی با بیان اینکه امروز سردار◄ 

 ما«: شده، گفت برکشیده نیام از است، آنان سعادت ضامن که

 قدرت امروز ایم، کرده آماده را خود بزرگ ايه جنگ براي

 سرخ دریاي و مدیترانه تا سرزمین این قلب از مان انقالب

 قدرتی، اندام عرض میدان فارس خلیج دیگر و  یافته امتداد

: افزود سپاه کل فرمانده جانشین» .نیست آمریکا همانند

 قدرتش؛ بازسازي براي دشمن به دادن فرصت یعنی مذاکره«

 جنگ این گوییم، چه می سخن جنگ میدان در شما با ما

  ».سیاسی چه باشد و اقتصادي

 درباره نظام مصلحت تشخیص مجمع توکلی، عضو احمد◄ 

 است این اصلی سؤال: گفت FATF به مربوط لوایح مسئله

 من بدتر؟ یا شود می بهتر شرایط بپذیریم را FATF اگر که

زیرا با توجه به  شود، می بهتر شرایط نپذیریم اگر گویم می

 بانکی رازداري بهانه به اطالعات کتمان »پالرمو« در اینکه

 همه و بدهیم اطالعات باید بپذیریم، اگر ،شود می تلقی جرم

 ما گویند می اي عده .کنیم افشا را تحریم زدن دور مجاري

 را شما نان که است این ما جواب اما خواهیم، می را مان نان

  .کنند می آجر

 نشریه با وگو گفت در آلمان کشور وزیر »آنن نیلس«◄ 

 اهللا حزب سیاسی شاخه کردن اضافه با بیان اینکه »اشپیگل«

 مواضع بر تأثیري تروریستی، هاي  سازمان فهرست به لبنان

 گروه :کرد داشت، تصریح نخواهد زمینه این در برلین

 خبرگزاري. است لبنان جامعه سیاسی احزاب جزء اهللا حزب

 این شود بینی می پیش :افزود خبر، این گزارش با »رویترز«

 ایاالت و سعودي عربستان با آلمان روابط در تنش به تصمیم

  . شود منجر آمریکا متحده

 امور در »اوباما باراك« اسبق مشاور »مالی رابرت«◄ 

 :روسیه گفت »نووستی« خبرگزاري با اي مصاحبه در خاورمیانه

 مواضع از خصوصی مذاکرات در که عربی کشورهاي از بسیاري

 شرکت دلیل به کنند، می حمایت ایران علیه اسرائیل و آمریکا

. گرفتند قرار خود کشورهاي مردم انتقاد مورد نشست ورشو در

 ایران به نسبت جهان کشورهاي دیدگاه که است این واقعیت

  .دارند را خود خاص ارزیابی هر یک و است متفاوت کامالً

 در شدند مدعی تلگرامی هاي کانال برخی آنکه از پس◄ 

 جمهور رئیس سمت به گیالن استان اداري شوراي جلسه

 معاون »اسماعیلی پرویز« است، شده پرتاب کفش لنگه

 از مذکور جلسه اینکه بیان با جمهوري ریاست رسانی اطالع

 نیز خبرنگاران و شده پخش به طور مستقیم صداوسیما

  .کرد تکذیب قویاً را مذکور ادعاي اند، داشته حضور

 زنی اتهام: اهللا لبنان گفت سیدحسن نصراهللا، دبیرکل حزب◄ 

 مشکلی هر چیزي درباره هرکس. نیست مهم ما براي اهانت و

 یا مذهبی اي فتنه از ما. کند رجوع قضایی دستگاه به دارد،

  . کنیم نمی نشینی عقب و هراسیم نمی داخلی

  .رسان سروش دنبال کنند در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 


