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   )العالی دظلهم(اي  امام خامنه

 یک عربی کشورهاي از بعضی نباشیم ما اگر گوید می وقاحت کمال با آمریکا جمهور رئیس اینکه

 به خاطر این است، مسلمان هاي ملت تذلیل این کنند، حفظ را خودشان توانند نمی هم هفته

  )6/2/97(.دادیم دست از را درمان و شفا این ما است، قرآن به تمسک عدم

 ***مبارك باد) ع(اکبر رت علیوالدت حض***

  
 فراموشیِ میدان رقابت     روز    حرف ▼

  خطیب نماز جمعه  آنگونه که در سخنان روز گذشته

تالش براي افزایش   هاي دولتی درباره تهران خطاب به دستگاه

شد و پیش از این نیز در خبرها آمده  هشدار دادهها  حقوق

بود، تالش و رقابت براي افزایش حقوق و مزایا در کشور و در 

هاي گوناگون، آسیبی است که نظام اداري و  ستگاهمیان د

هرچند اگر کشور در . اجرایی کشور به آن گرفتار شده است

شرایط رونق اقتصادي قرار داشته باشد و اوضاع عمومی و 

معیشتی مردم نیز مطلوب باشد، افزایش حقوق و مزایاي 

کارکنان دولت نیز باید بیش از حالت کنونی باشد، اما تالش 

که در واقع، به معناي تالش براي و مزایا افزایش حقوق  براي

کشور، آن هم در  انقالب و منابع  افزایش سهم خود از سفره

و  هستیماقتصادي مواجه   شرایطی که با مشکالت عدیده

 ...و ، فقربیکاري از جمله تورم،  مردم به طور روزمره با مسائلی،

  . نابجا است اقدامیمواجه هستند، 

ت موجود به طور طبیعی باید در میان در وضعی

رقابت براي ... هاي دولتی، اعم از قوه مجریه و دستگاه

  هاي روزمره گشایی از مشکالت و چالش گزاري و گره خدمت

. زندگی مردم شکل بگیرد و نه رقابت براي اخذ حقوق بیشتر

ها و  پیامد این قضیه نزد افکار عمومی و مردمی که با چالش

خود مواجه هستند و   ونی در زندگی روزمرهمسائل گوناگ

آورند، این  ها دم برنمی دستی نجیبانه در برابر کمبودها و تنگ

دانند و اوضاع و  است که گویا مسئوالن خود را از ما جدا می

به عبارت دیگر، در این وضعیت، . کنند احوال ما را درك نمی

که  کنند که چرا در حالی ها را مطرح می مردم این سؤال

دارد،  وجود متفاوت هاي زمینه در متعددي مشکالتمسائل و 

کنند، اما براي  نگاري و رایزنی نمی آنها نامه  مسئوالن درباره

کنند؟  نگاري می نامه المال، بیت از خودشان بیشتر خواهی سهم

افزایش حقوق چند میلیونی   به راستی مسئوالنی که دغدغه

مشکالت و مصائب قشرهاي توانند  خود را دارند، چگونه می

ضعیف و مستضعف کشور و افراد بیکار و کارگرانی را که براي 

  ... . کنند، درك کنند؟ و چند ماه متوالی حقوقی دریافت نمی

مهم در این زمینه عبارت است از اینکه شأن اصلی   نکته

گزاري به مردم است و براي  مسئوالن مختلف نظام، خدمت

این زمینه توفیق پیدا کنند، باید به اینکه آنها بتوانند در 

ترین آنها،  ـ ایرانی و از جمله مهم اصول سبک زندگی اسالمی

تر بودن از  زیستی و فراتر نرفتن و بلکه پایین قناعت، ساده

مردم به لحاظ تمکن مادي و التذاذات دنیوي، توجه داشته و 

 . آنها را در عمل و رفتار خود مراعات کنند

  

 انگشت اتهام به سمت کیست؟                 روز گزارش▼ 

جمهور فرانسه در آخرین ساعات پیش از ترك ایاالت آمریکا در دانشگاه  مکرون، رئیس

جمهور ترامپ قابل  گویند رئیس می« ،در دیدار با دانشجویان اعالم کرد» جرج واشنگتن«

به تعهدات . ستبینی ا کنم، او خیلی قابل پیش بینی نیست، اما من برعکس فکر می پیش

بدترین ) برجام(او همین دو روز قبل در دفتر کارش تکرار کرد که . انتخاباتی او نگاه کنید

تا » خواهد از این توافق خالص شود و حاال می ...بار بود توافق بود، یک کابوس است و فاجعه

ه هدف بنیز فشار اروپا به آمریکا اهرم  آن باآخرین تیر جریان حامی برجام براي حفظ 

در این  مذکور برانگیز در این میان این است که جریان نخورد، اما نکته عجیب و تأسف

به جاي بازخواست طرف مقابل باز هم انگشت اتهام را به سمت داخل کشور  نیز شرایط

گرفته است و حتی این بار پا را از دلواپسان و منتقدان هم فراتر گذاشته و مدیران دولتی را 

» سقوط اروپا در آغوش ترامپ«در یادداشتی با عنوان » اعتماد«کنند؛ روزنامه  متهم می هم

مأموریت امانوئل مکرون، «نویسد؛  کند و می از ندادن امتیازهاي بیشتر به اروپا انتقاد می

قانع کردن ترامپ براي ماندن در برجام بود و قرار بود در دیدار با ترامپ، تمام سناریوهاي 

باید این دیدگاه را هم در نظر ) اما(یکا از برجام را براي او حالجی کند،خروج احتمالی آمر

 ...جمهور فرانسه حالجی کند هاي خود را براي رئیس باشد برنامه گرفت که ترامپ توانسته 

ها و تثبیت موضع خود از طریق این اهرم  ما به اندازه کافی براي استفاده از اروپایی چرا که

پیچیدگی منافع آمریکا و اروپا  ا سؤال اینجاست که با توجه به در همام» .ایم تالش نکرده

شد؟  عمالً چنین چیزي ممکن بود یا تنها به از دست رفتن بیشتر منافع کشورمان منجر می

به همین هم اکتفا نکرده و خواستار تأمین امنیت رژیم صهیونیستی نیز  ها البته این رسانه

ترین نگرانی آنان در مذاکرات برجام  بزرگ«نویسد؛  می »شرق«شوند، چنانکه روزنامه  می

دلیل اصلی نگرانی آنان مواضعی بود که اسرائیل اتخاذ . اي ایران نبود نفس فعالیت هسته

اي ایران را دستیابی به ابزاري براي رسیدن به هدف محو خود  کرد و برنامه هسته می

اند ایران  خارجه ایران بارها اعالم کردهجمهور و وزیر  رئیس. کرد معرفی و به آن استناد می

هاي مقابل این پیام را کافی  قدم نخواهد شد، اما گویی طرف در حمله به هیچ کشوري پیش

ها کافی  به عبارت دیگر از دیدگاه ایران اجراي تعهدات برجام براي رفع تحریم. دانند نمی

  » .ل تأمین نشده استاست، اما به نظر آنها هدف اصلی برجام، یعنی امنیت اسرائی

  !سکوت و اعتراف                             اخبار ویژه     ▼ 

 به اصالحات بزرگان از برخی«: نوشت »جوان«  روزنامه مدیرمسئول گنجی، عبداهللا

 از آنها رهبري است، نشده تقلب] 88انتخابات در[ دانیم می ما که نوشتند نامه رهبري

 من به که همین نشده، تقلبی گویید می وقتی اینکه یکی د؛دهن انجام کار دو که خواست

 در که ساختارشکنی شعارهاي که بود این خواسته دومین و بگویید مردم به را اید نوشته

 سران گفتنی است» نیستند ما از اینها که بگویید و بیایید شده را داده تهران هاي خیابان

کردند،  اعتراف 88 سال انتخابات صحت هب خصوصی محافل در بارها که حالی در اصالحات

  .کنند اعالم را موضوع این صراحت به و آشکارا نشدند حاضر هرگز اما

  بود اشتباه اول از نجفی انتخاب

 بود اشتباه اول از نجفی به شهرداري سپردن که گفته تازگی به اصالحات بزرگان از یکی

 کوالیی: کند می تصریح وي .کردیم می شهردار را کوالیی الهه کاش. نبود کار این مرد او و

 باقی پست این در قدرت با سال چهار بود شده شهردار اگر و است نجفی از تر محکم خیلی

 پس حتی و مانده تهران دانشگاه اي منطقه گروه مدیریت در قدرت با که همینطور! ماند می

  (!)نکرد واگذار رقیب احجن به را گروه مدیریت و ایستاد گروه انتخابات در نیاوردن رأي از

  



  
  

  اخبار ▼

  واکنش چین به اتهام جدید آمریکا علیه ایران

با تأکید بر این موضوع که برجام باید سخنگوي وزارت خارجه چین » هوا چون اینگ«

شرکت هوآوي چین  اتهام و تهدید به در واکنش ،المللی حفظ شود یک توافق بین منزلهبه 

پکن مخالف این : ، گفتایاالت متحده علیه ایرانهاي  تحریمض از سوي آمریکا به دلیل نق

گفتنی  .است که کشوري از قوانین داخلی خود براي کنترل دیگر کشورها استفاده کند

هایی را روي شرکت هواوي و در  وزارت دادگستري ایاالت متحده به تازگی پژوهش ،است

به اعتقاد کارشناسان، این . هاي آمریکا علیه ایران آغاز کرده است ارتباط با نقض تحریم

وکار این غول فناوري چین را با مشکالت بیشتري مواجه  تواند وضعیت کسب ها می پژوهش

ترین رقیب هواوي به شمار  چین که نزدیک ZTEمخابراتی سال گذشته نیز شرکت . کند

میلیون دالر جریمه  892هاي آمریکا علیه ایران به پرداخت  رود، به اتهام نقض تحریم می

منع  ZTEهاي آمریکایی از فروش کاال به  تمامی شرکتمحکوم شد و از هفته گذشته نیز 

 .اند شده

 !سلمان ناچار است داند که بن ترامپ می

جمهور آمریکا بار دیگر و این بار در مقابل  دونالد ترامپ، رئیس: نوشت» العهد«یگاه پا

خواهد، تکرار  فارس می جمهور فرانسه آنچه را که از کشورهاي خلیج امانوئل مکرون، رئیس

ایم و هیچ چیزي به دست  ما هفت تریلیون دالر در خاورمیانه هزینه کرده: کرد و گفت

شناسید و هزینه  روتمندي در آنجا هستند که شما به خوبی آنها را میکشورهاي ث. نیاوردیم

کنیم نظامیان خود را به سوریه اعزام کنند و  آن را پرداخت خواهند کرد، لذا مجبورشان می

ترامپ به خوبی به : این پایگاه در ادامه نوشت. گردانیم ما نظامیان خود را به خانه برمی

هایش را در سبد  مرغ داند که چگونه او همه تخم امالً میسلمان واقف است و ک شرایط بن

وي قرار داده است؛ به همین دلیل به صورت عمدي از تحقیر او ابایی ندارد و بارها برابر 

  .سلمان و عربستان سعودي استفاده کرده است بن» دوشیدن«ها از واژه  ها و رسانه دوربین

  یمشاهد زدوبندهاي پشت پرده در شوراي شهر هست

» آرمان«طلب شوراي شهر چهارم در مصاحبه با روزنامه  عضو اصالح» پور احمد حکیمی«

با تأکید بر اینکه اوضاع در شوراي پنجم از شوراي اول هم بدتر است و با اشاره به اینکه 

کنم  من فکر می«: دهد، گفت گرایی و زدوبندهاي پشت پرده می رفتارهاي شورا بوي محفل

بزرگان اصالحات مخصوصاً رئیس دولت اصالحات که مورد وثوق تمام  زمان آن رسیده که

طلب است و به نوعی عمدتاً کارنامه شوراي شهر نیز به پاي وي  اشخاص و جریانات اصالح

اي از رفتارهاي  این نوع عملکرد شوراي شهر نمونه. شود، به این مسئله ورود کنند نوشته می

... صورت گیرد که جریان اصالحات دوباره صدمه نخورداز این رو باید تدبیري . محفلی بود

و جلسه علنی و گیري از قبل است  هستیم، تبانی و تصمیماتفاقی که در شورا شاهد آن 

  ».است، نوعی نمایش دموکراسی گیرد میهایی که در این باره صورت  بحث

  گیرد؟ ها را می بحران آب امسال گریبان کدام استان

ورت گرفته، به دلیل کاهش نزوالت جوي، در تابستان سال بر اساس برآوردهاي ص

شود  بینی می شهر در معرض تنش آبی قرار خواهند داشت که پیش 334تعداد  1397

هاي اصفهان، کرمان، فارس، خراسان رضوي و سیستان و بلوچستان با بحران  استان

یت شهري در درصد از جمع 50براساس آمارهاي وزارت نیرو، . شدیدتري مواجه باشند

درصد در وضعیت زرد تنش آبی در  30درصد در وضعیت نارنجی و  19وضعیت قرمز، 

قرار دارند که تمرکز جمعیت افرادي که بیشترین تنش آبی را تجربه  1397تابستان سال 

همچنین آمارها نشان . میلیون نفر است 6/16کنند، در فالت مرکزي با جمعیتی معادل  می

آب  میلیارد مترمکعب کاهش روان  151ها موجب شده است شاهد  گیدهد، کاهش بارند می

 .سابقه بوده است سال گذشته این ارقام بی 50در کشور باشیم که طی 

 

  کوتاه اخبار ▼

هاي جدید  بررسی: نوشت» گاردین« انگلیسی روزنامه◄ 

به شدت  این کشوردهد، خشونت جنسی در  نشان می

س اکنون در وضعیت بحران افزایش یافته است و جامعه انگلی

هاي موجود، از  بر اساس داده. برد خشونت جنسی به سر می

 666هزار و  202تا پایان آن بیش از  2016ابتداي سال 

تعرض جنسی در انگلیس رخ داده است؛ به عبارت دیگر در 

هر هفته حدود چهار هزار نفر مورد تعرض جنسی قرار 

 .اند گرفته

تعلیق پروازهاي هوایی بین پس از گذشت شش ماه از ◄ 

تهران و اربیل، بار دیگر پروازهاي بین تهران و اربیل برقرار 

توانند هر هفته دو بار از تهران به اقلیم  شد و مسافران می

در پی برگزاري   گفتنی است،. کردستان عراق سفر کنند

پرسی اقلیم کردستان عراق که از سوي دادگاه  جانبه همه یک

ق ابطال شد، دولت عراق همه پروازهاي عالی فدرال عرا

  .المللی را به مقصد کردستان عراق ممنوع اعالم کرد بین

سیدحسن نصراهللا با بیان اینکه مقاومت که یک رؤیا بود، ◄ 

امروز به قدرتی واقعی بدل شده است که دشمن از آن 

مقاومت لبنان امروز، هم صاحب قدرت : برد، گفت حساب می

را دارد که هر   وشک است و این تواناییبوده و هم داراي م

: افزود اهللا لبنان دبیر کل حزب. هدفی را در اسرائیل بزند

زنی نیست و به معناي زندگی  مقاومت ما قابل فروش یا چانه

  . ماست

به تازگی اعضاي یک شبکه   منابع آگاه خبر دادند،◄ 

شود  اند که گفته می نفوذي وابسته به انگلیس دستگیر شده

برخی از عناصر اصلی جریان فتنه و انحراف در ارتباط  با

عباس عدالت یکی از اعضاي : وي تأکید کرده است. اند بوده

این شبکه نفوذي است که خبر دستگیري وي را رسانه 

  .دولتی انگلیس منتشر کرده است

محمدباقر قالیباف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ◄ 

: سالم ناراضی نیستند، گفتبیان اینکه مردم از انقالب و ا

ترین  مشکل ما پول، بحران آب و ریزگردها نیست؛ بلکه بزرگ

مشکل ما که کشورمان را به این عرصه رسانده، بحران 

  . گویی نسبت به تعهدات و وظیفه است مدیریتی و عدم پاسخ

هاي مرزنشین اتاق  به گفته رئیس کمیسیون تعاونی◄ 

هاي فعال در  تعداد تعاونی تعاون ایران، طی پنج سال گذشته

تعاونی کاهش یافته است  100تعاونی به  530این مناطق از 

هزار فرصت شغلی  24که این کار سبب از دست رفتن 

  .مستقیم و غیر مستقیم شده است

یک مقام اروپایی که نامش اعالم نشده، گفته است در ◄ 

با صورت خروج واشنگتن از برجام، بدون توافق اتحادیه اروپا 

هاي اروپایی با ایران تعامل  داري آمریکا، شرکت خزانه

  .نخواهند کرد

 


