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 ها درشت مقابله با فساد دانه        روز حرف ▼

مجلس خبرگان رهبري در نشست روز گذشته خود یک 

االسالم والمسلمین  انتخاب داشت و آن هم تعیین حجت

رئیسی مجلس خبرگان رهبري  به نایبسیدابراهیم رئیسی 

شاهرودي  اهللا هاشمی آقاي رئیسی جایگزین مرحوم آیت. بود

ایشان فراهم شده است تا در این شده و فرصتی براي 

مجلس مهم نقش مؤثري ایفا کند و  از این اعتبار براي 

  .آفرینی مؤثرتر در قوه قضائیه بهره گیرد نقش

اکنون فرصتی تاریخی در آغاز دهه پنجم انقالب اسالمی 

براي رئیس انقالبی دستگاه قضا فراهم آمده است تا اهداف 

ی را در عرصه گسترش بر زمین مانده مهم انقالب اسالم

اولویت و فوریت دستگاه قضایی . عدالت برقرار کند

ـ که در  سر فساد مبارزه با اژدهاي هفت. فسادستیزي است

ـ در  گذاریم رد پایی از آن قابل مشاهده است هر جا که پا می

ها و دوچندان شدن فشارهاي  این روزگارِ افزایش گرانی

مسئله افکار عمومی اقتصادي، بیش از هر چیز دیگري به 

همه انتظار دارند رئیس جدید خیلی زود با . بدل شده است

  .رویکردي انقالبی به میدان مبارزه با فساد وارد شود

ترین شاخصه در این میدان قاطعیت در برخورد با  مهم

این قاطعیت تنها به کالم و زبان محقق . جرایم است

جهه با جرایم و شود؛ بلکه باید خود را در عمل و در موا نمی

مجرم در هر جایگاه و مقامی باشد، مجرم . مفاسد نشان دهد

است و باید با آن برخورد شود؛ اما انتظار جامعه از دستگاه 

آنها هم ! هاست درشت تر با دانه برخورد جدي ،قضایی انقالبی

اند و هم  اند و بیشتر به جامعه لطمه وارد کرده بیشتر خورده

هایی گرم بوده است، در معرض  تشان به حمای چون پشت

رود اگر  از این رو انتظار می! اند گریز از دست قانون و محکمه

اند و  قرار است عدالت برقرار شود، آنان که بیشتر خورده

و این تنها از عهده  تري مواجه شونداند، با برخورد قاطع برده

آید؛ چرا که در مسیر برقراري  دستگاه قضایی انقالبی برمی

ها مشکالت بیشتر بوده و  درشت دالت در مواجهه با دانهع

کارانه ناتوان از ایستادگی در برابر هجمه  روحیه محافظه

  .ها خواهد بود تهدیدها و تطمیع

باید   قضایی  دستگاه«: رهبر معظم انقالب نیز تأکید دارند

،  از بهترین  مفاسد اقتصادي  هاي پرونده  به  رسیدگی  براي

  نماید و بدون  استفاده  قضات  ترین و پاکیزه  ترین قوي

ها قرار  درشت  را بر برخورد با دانه  اصل  تبعیضی  گونه هیچ

سال تجلی مبارزه  1398امید که سال  )17/4/1381(» .دهد

  .ها باشد درشت دستگاه قضایی با مفاسد دانه

 اذعان به شکست                        گزارش روز ▼

 2020معاون وزارت خارجه آمریکا در جلسه توجیهی بودجه سال » وانسالی. جان جِی«

این کشور مواضع ضد ایرانی سردمداران واشنگتن را تکرار و اعالم کرد، بودجه جدیدي 

جمالتی که در همه چهل سال گذشته تنها . براي مقابله با ایران در نظر گرفته شده است

هاي پس از پیروزي انقالب  در تمام سال! ه استنام گویندگان و تاریخ بیان آنها تغییر کرد

هاي ضد  راي پیش بردن سیاستب هنگفتاي با مبالغ  اسالمی، ایاالت متحده هر سال بودجه

و ضد گفتمان برآمده از انقالب ملت ایران اختصاص داده است؛ اما سؤال اینجاست که  ایران

داشته است؟ آیا هزینه کردن چه رهاوردي براي سران کاخ سفید  ها صرف تمام این بودجه

میلیاردها دالر به صورت مستقیم براي مقابله با جمهوري اسالمی ایران و شاید هزینه 

نشانده و دیکتاتورهاي  هاي دست غیر مستقیم و به واسطه دولت تچندین برابري به صور

 هاي اروپایی، اهداف ضد منطقه، مانند رژیم صدام حسین، رژیم سعودي و همچنین دولت

  ایرانی آمریکا را تأمین کرده است؟

 شناسان یا تحلیلگران سیاسی برویمبراي یافتن پاسخ این پرسش الزم نیست به سراغ کار

حساب خارج است، فهرست کنیم؛ از سال گذشته را که  40هاي انقالب اسالمی در  پیشرفتو 

دهد  که خبر میتوجه کنیم؛ جمالتی » سالیوان. جان جِی«تنها کافی است به همین جمالت 

جمالتی ! هاي جدیدي براي مقابله با تهران به تصویب هیئت حاکم آمریکا رسیده است بودجه

نشان  انقالب اسالمی را جاي داده است و که در دل خود اذعان و اعتراف به شکست در برابر

ده ها ضعیف نش انقالب اسالمی نه تنها به واسطه توطئه آمریکایی ،سال گذشته 40در  دهد می

گذارد و آنها مجبورند براي  است؛ بلکه سال به سال هزینه بیشتري روي دست کاخ سفید می

شوند؛ اما  هایی که اگرچه هر روز بیشتر می ؛ هزینهکنندهزینه  بیشتر متوقف کردن ملت ایران

  .ناچیزتر و کمتر و کمتر شده است مرتباً نتیجه آنها در سراسر چهل سال گذشته

 !تقالي ایجاد تقابل با خط امام و رهبري                  ویژه اخبار ▼

سازي خط فکري و آراي  دهد، یک جریان فکري درصدد برجسته ها نشان می بررسی

تربیتی و سیاسی امام موسی صدر در جامعه و به ویژه میان نسل جوان با هدف ایجاد تقابل 

مصطفی محقق  سید. استو رهبر معظم انقالب با وي ) ره(هاي حضرت امام میان اندیشه

وي تاکنون در چندین جلسه به . داماد یکی از سردمداران این جریان فکري است

هاي گوناگون، از جمله مراسم رونمایی از کتاب یا تجلیل از یک شخصیت  مناسبت

محقق داماد در . ـ سیاسی، مدعی توجه به آراي امام موسی صدر شده است فرهنگی

هاي امام موسی صدر در کتب  پیشنهاد داده است اندیشه نشستی در مدرسه دارالفنون

گفته شده است، خواهر امام موسی صدر که مدیریت . آموزان گنجانده شود درسی دانش

اي فرهنگی در تهران را برعهده دارد، همراه با داماد خود نقش فعالی در این جریان  مؤسسه

ها در  خوئینی الم سیدمحمد موسوياالس برخی از کارشناسان معتقدند، حجت. کنند ایفا می

وگوي اخیر خود با ایرنا به نوعی به این تقالها واکنش نشان داده و گفته است امام  گفت

  .  موسی صدر از نظر فکري با انقالب و نظام اسالمی زاویه داشته است
 

بنابر اخبار دریافتی علی الریجانی، رئیس مجلس شوراي اسالمی در سفر اخیر خود به  ◄

جمهوري کشورمان  هاي جداگانه رهبر معظم انقالب و حسن روحانی، رئیس ین حامل پیامچ

جمهور چین صرفاً پیام رهبر معظم انقالب را به وي  به کشور چین بوده؛ اما در دیدار با رئیس

جمهور چین به ایران، روحانی رفتار  گفته شده است، در جریان سفر رئیس. ارائه کرده است

  .خود نشان داده که سبب ناراحتی وي شده است تحقیرآمیزي از

 



 
 

 

  اخبار ▼

  !خورد فراکسیونی که به هیچ دردي نمی

محمدرضا عارف، در نشستی با فعاالن نشریات دانشجویی و در پاسخ به این پرسش که 

کاش من وقت . خورد به هیچ دردي نمی«: خورد، تصریح کرد فراکسیون امید به چه دردي می

شود  باشم تا عملکرد این فراکسیون را تشریح کنم؛ چون در پنج دقیقه نمی بیشتري داشته

ها  رئیس فراکسیون امید همچنین با بیان اینکه بنا بر نظرسنجی» .این عملکرد را تشریح کرد

دلیل ضعف عملکرد، بخشی از سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است،   جبهه اصالحات به

در خانه کروبی بودند، اما اآلن او  در گذشته نیروهاي امنیتی«: در رفع حصر تصریح کرد

در هر حال ما پیگیري رفع حصر را مطرح . تواند بیرون برود و جلساتی را هم برگزار کند می

گفتنی است، متأسفانه از دیدار عارف با طیف دانشجویی مذکور، » .کردیم، نه رفع حصر را

برعکس شده ائتالف هاي  وگو درباره مشکالت اقتصادي مردم و وعده خبري مبنی بر گفت

  !مدعیان اصالحات و اعتدال منتشر نشده است

  هاي بزرگ نفتی پشت درهاي بسته درباره ایران نشست شرکت

هاي بزرگ نفتی جهان پشت  منابع آگاه اعالم کردند وزیر خارجه آمریکا با رؤساي شرکت

یایی و گرفتن کند تا آنها را براي عرضه بیشتر نفت به بازارهاي آس درهاي بسته دیدار می

پمپئو در نظر دارد در این بحث درباره : این منبع آگاه اعالم کرد. مشتریان ایران ترغیب کند

ها روي آسیا و  چگونگی غالب شدن انرژي آمریکا در بازارهاي جهانی بحث کند؛ اما عمده بحث

ویت همچنین قرار است درباره تق. همچنین منزوي کردن جمهوري اسالمی ایران خواهد بود

گفتنی است، در حال حاضر . ها و قراردادها با کشورهاي منطقه خاورمیانه بحث شود پیمان

ترین تولیدکننده نفت  میلیون بشکه در روز است که بزرگ 12تولید نفت آمریکا بیش از 

ترین صادرکننده محصوالت فرآوري شده، نظیر  شود و همچنین بزرگ جهان محسوب می

همچنین آمریکا فروش نفت خام و گاز مایع را به مشتریان . تسوخت دیزل و گازوئیل اس

 .آسیایی، از جمله چین بیشتر کرده است

 لیبرالیسم شکست خورده است

با اشاره به اعالم کاندیداتوري برنی سندرز، از » تایمز  نیویورك «نویس  ستون» کوهن   راجر«

  تصور   این«: دك دانست و نوشتحزب دموکرات آمریکا شانس او را براي پیروزي بر ترامپ ان

ترامپ که نماینده تندروها و    پیروزي   با   خورد، می   رقم   روها میانه   نفع   به   آمریکا   انتخابات   که 

  متحده   ایاالت   در   جمهوري  ریاست   بعدي   انتخابات.  شد   دفن گرایش سوسیالست دموکرات بود، 

  سال   سی   برلین   دیوار   که   هنگامی است    جالب.  باشد   سوسیالیسم   سر   بر   بتیرقا   است   قرار   نیز 

  داري سرمایه ایدئولوژیک،    نبرد   پیروز   شد می   تصور   ریخت،   فرو   کمونیسم   سنگینی   زیر   پیش 

بود،    مالی   نظام   سازي جهانی   محصول   که   اه شده   رانده   حاشیه   به   و   نابرابري   رشد   اما است؛    بوده 

  از   است   رهایی   معناي   به   سوسیالیسم   مردم،   بیشتر   براي   امروز.  آورد   میدان   به   را   سوسیالیسم 

  و   متنفرند   آن   از   که   شغلی   در   هفته   در   ساعت   هشتاد   مدت   به   کردن   کار   یا   نامناسب   شغل   یک 

  ».متنفرند   آنها   از   که   کسانی   براي 

  جمهور ایران خشم آمریکا از استقبال باشکوه از رئیس

آلود به سفر  جمهور آمریکا در امور ایران در واکنشی خشم برایان هوك، نماینده رئیس

خواهد عراق را  جمهور ایران به عراق، مدعی شد جمهوري اسالمی می رئیس» حسن روحانی«

وابسته به دولت » الحره«زبان  وي که با شبکه عرب. هاي ایران تبدیل کند به یکی از استان

کنم هدف نهایی ایران این است که عراق را به یک  فکر می«: کرد، گفت آمریکا صحبت می

آن اگر بحث امنیت، حاکمیت و ثبات عراق مطرح است، ایران پاسخ ... استان ایران تبدیل کند

اند در حالی که ترامپ  کارشناسان غربی درباره سفر سه روزه روحانی به عراق، نوشته» .نیست

مجبور بود با هواپیمایی با چراغ خاموش و بدون استقبال مقامات عراقی به این کشور سفر 

شده، به این کشور رفته   جمهور ایران با استقبال رسمی و با برنامه از پیش اعالم کند، رئیس

 .تاس

  

 

 

  کوتاه اخبار ▼

صد هی پاالیشگاوزي که پیرز گاو نفت ه پاالیشگا ◄

و تخصص ، نشي از داگیرهبا بهرصی است، صد خصودر

. سته اشدازي ندا خته و راهسار کشومی تماماً بوتجهیزات 

زي گات میعانام و نفت خاي، حد تولیدواین الیه اد اومو

ت شرکآن را نه اي روزابشکهار هز 13راك ست که خوا

طی سال جاري با توقف ارائه خوراك . کند میمین أنفت ت

به این پاالیشگاه، تولید آن متوقف و این پاالیشگاه فعال 

 680خصوصی کشور به تعطیلی کشیده شده است و همه 

 .اند کارگر آن بیکار شده

الفیاض، رئیس حشدالشعبی و مشاور امنیت ملی عراق  ◄

توسعه روابط و : تجمهور کشورمان گف در دیدار با رئیس

ساز تحوالت بزرگ در  ها میان ایران و عراق زمینه همکاري

عراق همواره خود را : وي تأکید کرد. منطقه خواهد بود

هاي گوناگون  مدافع جمهوري اسالمی ایران در عرصه

هاي سیاسی، اقتصادي،  داند و به دستاوردها و پیشرفت می

ایران افتخار  المللی همسایه برادر خود اي و بین منطقه

  .کند می

اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در سخنانی در  مولود چاووش ◄

آنتالیا درباره یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به 

باید در برابر اقدامات متهورانه و «: مسجداالقصی گفت

توان در قبال حمله به  نمی. گستاخانه اسرائیل ایستاد

ه کشورهاي تفاوت بود و به اعتقاد من هم مقدسات بی

  ».جهان باید به آن واکنش نشان دهند

وزیر رژیم صهیونیستی اعالم کرد، این رژیم  نخست ◄

اي خصمانه  اشغالگر با شش کشور عربی که پیشتر رابطه

: بنیامین نتانیاهو افزود. دارد میان آنها برقرار بود، رابطه

وي در ادامه . بیشتر این روابط به صورت مخفیانه است

این روند به تسهیل و تسریع آشتی میان مدعی شد، 

  !آویو کمک خواهد کرد فلسطینیان و تل

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در جمع نمایندگان مجلس  ◄

نیافتن قیمت   دولت با هدف افزایش: خبرگان گفت

ها اختصاص  تومانی به این کاال 4200ارز  ،هاي اساسی کاال

اید نتیجه نداد و اگر طور که ب داد؛ اما این اقدام در عمل آن

قرار باشد این سیاست همچنان نتیجه ندهد، دولت 

  .دهد سیاست خود را قطعاً تغییر می

الملل  دمیتري ناویکوف، نایب رئیس کمیته امور بین ◄

ام وزیر خارجه آمریکا به دوماي دولتی در واکنش به اته

ها و  روسیه درباره دور زدن تحریم» س نفترا«شرکت 

این آمریکاست که به : ونزوئال، تأکید کرد خرید نفت از

هاي مستقل جهان،  دلیل اقدامات غیرقانونی خود علیه ملت

  .باید تحریم شود

  .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  

 


