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 آغاز قاطعیت و پایان مالحظه     روز حرف ▼

انتظارات  متناسب باقوه قضائیه  اقدامات صورت گرفته در

نیست؛ یعنی انتظارات باالست، اما کارآیی، اثرگذاري احکام، 

این . اجراي عدالت و قاطعیت در حد بسیار پایین است

سخنانی است که هر روز در انتقاد از قوه قضائیه در بین مردم 

شود و همواره این اعتراض وجود  مسئوالن رد و بدل می و

ها برخورد متناسب با  دارد که چرا قوه قضائیه با دانه درشت

هاي  اما نباید از حق گذشت که در سال! کند؟ کیفرشان نمی

اخیر قوه قضائیه اقدامات خوبی را براي مبارزه با مفسدان 

ي که معاونان ا اقتصادي دانه درشت انجام داده است؛ به گونه

جمهور و برادر معاون  ، برادر رئیس)سه نفر(جمهور دهم  رئیس

جمهور فعلی و فرزند رئیس فقید مجمع تشخیص  اول رئیس

را محاکمه کرده است و در عین حال ... مصلحت نظام و

بسیاري از مفسدان دانه درشت را به مجازات اعدام و 

اقدامات  اما این. مدت محکوم کرده است هاي طوالنی حبس

 هم نتوانسته به طور کامل رضایت مردم را جلب کند؛شایسته 

کنند مجرمان هنوز هم حقوق  مشاهده میمردم زیرا وقتی 

نسبت به  معنوي و مالی حضور در جلسات رسمی را دارند،

به اقداماتی کنند که رفع این تردید  عدالت قضایی شک می

ن راستا، رئیس قوه در ای ؛داردنیاز انقالب از سوي قوه قضائیه 

اي به رهبر معظم انقالب اجازه اقدامات ویژه  قضائیه در نامه

در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات 

اخاللگران در نظام اقتصادي کشور و قانون مجازات اسالمی را 

این درخواست اگر چه بسیار دیرهنگام مطرح . درخواست کرد

  :زیر را به دنبال داشته باشدتواند محاسن  شده است؛ اما می

 ـ ایجاد بازدارندگی در مقابله با فساد اقتصادي؛1

هاي سالم اقتصادي در  گذاري و فعالیت افزایش سرمایه ـ2

ـ افزایش اعتماد به دستگاه قضایی و نظام؛ 3کشور؛ 

ـ بهبود وضعیت اقتصادي 5هاي قضایی؛  کاهش پرونده ـ4

  .ـ افزایش درآمد سرانه کشور6کشور؛ 

در این میان ممکن است برخی فعاالن اقتصادي یا 

مند از رانت در مقابل دستگاه قضایی مقاومت  سیاسی بهره

یک از  اما قوه قضائیه باید بدون مالحظه هیچ؛ کنند

ها و مناصب مدیریتی  هاي سیاسی کشور، شخصیت جریان

  ترازوي عدالت خود را به صورت میزان به همه مردم نشان

به آینده نظام امیدوار باشند؛ البته در موافقت دهد تا آنها 

ذکر رهبر معظم انقالب سه ویژگی سرعت، عدالت و دقت 

رعایت شود، اثرگذاري احکام افزایش که اگر شده است 

از این پس قوه قضائیه دیگر دلیلی براي کندي یا . یابد می

  .مالحظه در اجراي مأموریت ندارد

 

  !خیالی پایان خوش                               گزارش روز ▼

 که منتظر دیدار با او بود، وارد هتل »کیم جون اون«براي دیدار » دونالد ترامپ«وقتی 

هاي جهان منتظر ثبت لحظه دست  سنگاپور شد، عکاسان و خبرنگاران همه رسانه کاپالي

اي ه در کشورمان نیز رسانه. ها تنش بودند جمهور دو کشور پس از سال دادن رئیس

تیترهاي طلب در تمجید از این اتفاق و رفتن کره شمالی به پاي میز مذاکره با آمریکا  اصالح

تواند الگوي مناسبی براي  الحیلی نوشتند که کره شمالی می منتشر کردند و با لطایفدرشتی 

طلبان انتقاد کردند و نوشتند کره شمالی  آن روزها بسیاري به این نوشته اصالح! ما باشد

رسد حق با  اما حاال با گذشت چند ماه از آن روزها، به نظر می! وي خوبی نخواهد بودالگ

توان آن را به منزله یک  بلکه می طلبان بود و کره شمالی نه تنها الگوي خوبی است،  اصالح

 وقتی به سیر اتفاقات. ر نظر گرفتمثال و نمونه براي تدبیر و چگونگی برخورد با آمریکا د

رفت و چند پایگاه   ها پیش بینیم کره ابتدا کمی به میل آمریکایی نگاه کنیم، می این چند ماه

ها،  هاي آمریکایی آوري و برخی از خواسته کم اهمیت خود را جمعهاي  پایگاهموشکی البته 

 بودنناعتماد  قابل را عملیاتی کرد؛ اما پس از آنکه مانند تحویل جنازه سربازان این کشور 

اي تشدید کرد و حاال  هاي خود را در حوزه موشکی و هسته ا دید، فعالیتها ر آمریکایی

 را آزمایی راستی قابل و کامل اتمی سالح خلع دارد آمریکا«: ان گزارش داده است ان سی

 را شمالی کره هاي تحریم نشود، محقق موضوع این که زمانی تا گوید می و کند  می درخواست

 سالح خلع درباره(مقتضی اقدامات انجام از قبل گوید می شمالی کره کرد، اما خواهد حفظ

تا مشخص شود همه » !است کشور دو بین صلح معاهده انعقاد و ها تحریم لغو خواهان) اتمی

آن تیترهاي پر آب و تاب درباره کره شمالی و پایان مخاصمه و عبور این کشور از منافع و 

در برابر راي القاي ناچار نشان دادن کره شمالی ها ب می آمریکاییاش تنها بازارگر توان دفاعی

در القاي آن حداقل رسد آمریکا  موضوعی که به نظر می! هاي کاخ سفید بوده است خواسته

 . به یک جریان سیاسی در ایران بسیار موفق عمل کرده است

  !ها  دانشگاه در بازرسان حضور در زمینه ابهامات       ویژه اخبار ▼

 وگو گفت و ها دانشگاه در اتمی المللی بین آژانس بازرسان حضور است شده گفته اگرچه

 جدید موضوعی رفتار این رسد می نظر به اما؛ است الحاقی پروتکل موارد از استادان برخی با

 حضور از پیش ملی امنیت عالی شوراي دبیرخانه سوي از هیئتی همچنانکه. باشد جدي و

 چه و دهند نشان چیزي چه بازرسان با مالقات در اناستاد اینکه درباره خارجی، بازرسان

 دانشگاه استادان از جمعی نیز تازگی به. شوند می اعزام ها دانشگاه به  کنند، مطرح را نکاتی

 را اي بیانیه دانشگاه استادان با آنان برخورد شیوه و مذکور بازرسان متکبرانه رفتار به نسبت

 به اي نامه در نیز اسالمی ارشاد و فرهنگ رتوزا مطبوعاتی معاونت. اند کرده صادر

 ها دانشگاه از بازرسی درباره مطلبی هر گونه انتشار هماهنگی به نسبت داخلی،  هاي رسانه

  .است کرده تأکید اتمی انرژي سازمان یا ملی امنیت عالی شوراي با

  کارشکنی در مسیر تالش براي حل بحران برق لبنان

جمهوري . در لبنان روزانه هشت ساعت قطعی برق وجود داردها و روزهاي اخیر  در هفته

برق لبنان اعالم  هاي فنی و به کارگیري تکنولوژي در صنعت کمکاسالمی ایران براي 

وزیر این کشور نسبت به  شود سعد الحریري، نخست آمادگی کرده است؛ اما گفته می

وضعیت در . کند جدي می  نینزدیکی ایران به لبنان و انعقاد قراردادهاي فیمابین کارشک

تأمین برق در . شود کننده برق فروخته می اي است که عمالً به افراد درخواست گونه لبنان به

المثلی در این کشور وجود دارد که هر  اي بسیار جدي و بزرگ است و ضرب لبنان پروژه

  .العمر خواهد بود وزیر مادام کسی بتواند مشکل برق را حل کند، نخست

  



 
  اخبار ▼

 است» اي برجام منطقه«اسم رمز 

زمانی که «: نوشت» آرمان امروز«در یادداشتی در روزنامه » داوود هرمیداس باوند«

کنند و برخی  اي را بیان می برخی مسئوالن غیر مرتبط با موضوع، اظهارات ناآگاهانه

ف مصالح هاي غیر اصولی و حتی گاه برخال ها در زمینه مذاکره با آمریکا صحبت شخصیت

. کشور دارند، این اظهارات حاکی از فقدان یک وحدت استراتژیک در سیاست خارجی است

منابع متعدد و متنوعی در مورد امور خارجی و سیاست خارجی به ویژه در رابطه با مسائل 

هاي منفی براي  اظهارنظراتی که بازتاب. کنند کننده اظهارنظر می بسیار پیچیده و نگران

هاي خارجی این اظهارنظرات را به عنوان قصد و نیت  رد؛ یعنی کشورها و قدرتکشورمان دا

کنند و در قبال آن، تفاسیر منفی به ویژه در راستاي منافع خود ارائه  دولت ایران تلقی می

» .است خارجی استباید اذعان کرد ایران دچار فقدان وحدت استراتژیک در سی. دهند می

طلب  هاي اخیر، طیف اصالح که در ماه» وحدت در سیاست خارجی«گفتنی است، کلیدواژه 

  .است» اي برجام منطقه«به دفعات مطرح کرده، در حقیقت اسم رمز 

  نگر، ناپخته و سرکش عهد متکبر، سطحی ولی

گر آمریکایی نویسنده و تحلیل» استفان کوك«در مطلبی به قلم » فارین پالیسی«پایگاه 

از موضع عربستان سعودي در مقابل کانادا که به قطع روابط با این کشور منجر شد، ابراز 

علیه ریاض شد و   وزیر خارجه کانادا با توئیت نه خواستار وضع تحریم«: تعجب کرد و نوشت

ق نه با انصاراهللا در یمن ابراز همدردي و همبستگی کرد؛ تنها از  بازداشت زنان فعال حقو

ها  بشري در عربستان ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادي فوري آنها شده بود؛ ولی سعودي

. فوري سفیر کانادا در این کشور را اخراج کرده و سفیر خودشان در کانادا را هم فراخواندند

عربستان سعودي بیشتر مصرف داخلی دارد تا این پیام را به  این برخورد و واکنش

  عهد تصمیم برساند که اصالحات در پادشاهی سعودي فقط آنچه ولی شهروندان سعودي

سلمان ترکیبی از  بن رساند شخصیت محمد این موضوع به اثبات می... بگیرد، خواهد بود

هایش براي عربستان   است و سیاست» نگر، ناپخته و سرکش متکبر، سطحی«شخصیت 

  ».نتایج معکوسی خواهند داشت

  ن نتیجه معکوس داردسیاست ترامپ علیه ایرا

تحلیلگر مؤسسه کارنگی و رند در یادداشتی تحلیلی، سیاست » ریچارد سوکالسکی«

به نظر او، کاخ سفید . بین خود قرار داده است خارجی ترامپ در قبال ایران را زیر ذره

سیاست جامعی براي رویارویی با ایران ندارد و این خأل، ممکن است با تصمیم به حمله به 

او . جبران شود که پیامدهاي ناگواري براي ایاالت متحده و متحدانش خواهد داشت ایران

جانبه بر ایران را، پذیرش مذاکرات از سوي  هدف اصلی دولت آمریکا از اعمال فشار همه

یک از اینها  داند، در حالی که هیچ در این کشور می» تغییر رژیم«بخشیدن به  ایران یا شتاب

یک سو با نتیجه معکوس به منزوي شدن آمریکا در جهان منجر  عملی نیست؛ زیرا از

خواهد شد و از سوي دیگر چین و روسیه بیش از پیش به ایران کمک خواهند رساند و 

  .اي خود را از سر گیرد تواند فعالیت هسته حتی ایران به توجیه حمالت آمریکا می

  نفرت عمومی مردم آمریکا از دونالد ترامپ

» دونالد ترامپ«دهد، میزان تنفر از  دید در آمریکا نشان میهاي ج نظرسنجی

» ریچارد نیکسون«جمهور آمریکا به شدت افزایش یافته و او از این نظر با  رئیس

به نوشته وبگاه شبکه خبري . کند جمهور دهه هفتاد میالدي آمریکا برابري می رئیس

درصد مردم عملکرد ترامپ  20 هاي جدید در آمریکا نشان داد، تنها نظرسنجی» ان ان سی«

درصد  13، »نسبتاً خوب«درصد عمکرد او را  20که   دانند، در حالی می» عالی«را 

ها و  بر اساس این، تنها دو درصد دموکرات. اند خوانده» ضعیف«درصد نیز  45و » متوسط«

ن هاي ای از دیگر یافته. درصد جمهوریخواهان از عمکرد دونالد ترامپ راضی هستند 49

به ترامپ دارند، به » منفی«هایی که به شدت نگرش  نظرسنجی این بود که شمار آمریکایی

  .به او دارند» مثبت«طور قابل توجهی بیشتر از آنهایی است که نگاه 

  

  
 

  کوتاه اخبار ▼

 در اصالحات دولت رئیس مشاور عبداهللا ناصري،◄ 

 در صبح 10 ساعت روحانی حسن کرد اي عنوان مصاحبه

 پرسش این به پاسخ در وي. شود می آماده ارشک محل

: گفت »شنیدید؟ را مسئله این کجا از« پرسید که خبرنگار

 روز دو نه روز، یک نه بینم می وقتی. ندارد شنیدن به نیازي«

 دم ساعتی چه روحانی، آقاي اسکورت متعدد، روزهاي بلکه

 نهاد به را ایشان تا کند می پیدا حضور ایشان خانه در

  »!خواهد نمی شنیدن دیگر ببرد، جمهوري تریاس

 در هر کس: گفت کارگزاران حزب سیاسی کمیته رئیس◄ 

 در اي آینده کند، حمایت نوبخت آقاي از کنونی وضعیت

 جمع در مرعشی حسین. داشت نخواهد ایران سیاست

 در موافقی هیچ نوبخت آقاي: گفت کارگزاران حزب جوانان

 وي. نیست کارگزاران لهمسئ ایشان مسئله و ندارد دولت

 خواهد می که دانست هنر بی حزبی را توسعه و اعتدال حزب

 آقاي مسئله: افزود و کند سیاسی را نوبخت آقاي مسئله

  .است مدیریتی نوبخت،

 استادان از و ایران مسائل کارشناس طباطبایی، عدنان◄ 

 کارپو از مطالعاتی مرکز اعضاي و آلمان دوسلدورف دانشگاه

 و ایران کردن ثبات بی براي ترامپ خطرناك يها تالش

 رژیم صهیونیستی و عربستان واشنگتن، هاي تالش همچنین

 وضعیت علیه ایران داخلی اعتراضات بر نفوذ اعمال براي

داد  خبر خود مدنظر اهداف تحقق براي کشور این اقتصادي

 .آنها را بسیار اندك دانست یتو احتمال موفق

 درباره طلب اصالح سیاسی لفعا نیا، رسول منتجب◄ 

. ندارد خریدار ایشان حرف: گفت نژاد احمدي اخیر رفتارهاي

 شرایط در که دانند می مردم  عامه هم و دانند می خواص هم

 و گرانی فضاي از و کردن سواري موج و خوانی مخالف فعلی

 قهرمان نه را کسی  کردن، سوءاستفاده اقتصادي مشکالت

   .است ایشان هاي صحبت بدهکار یگوش اصالً نه و کند می

 سیاست مسئول موگرینی فدریکا مشاور توچی، ناتالی◄ 

 جمهور رئیس ترامپ، دونالد هدف :گفت اروپا اتحادیه خارجی

 با جدید توافق به رسیدن ایران با دیدار پیشنهاد از آمریکا

 تسلیم به ایران کردن وادار دنبال به وي نیست؛ بلکه ایران

 توافق از در خروج آمریکا دولت اقدام: وي افزود. است

  .است »المللی بین توافقی« نقض اي هسته

 شدن صحبت خود درباره گم مجلس نماینده مال، یوسفیان◄ 

 خصوص در صحبتی: کرد و گفت اصالح را دالر میلیارد 9

فقط . ام نداشته تومانی 4200 ارز دالر میلیارد 9 شدن مفقود

 را دولتی ارز کنندگان دریافت درباره جمهور رئیس هاي صحبت

 !کردم تکرار

 وکار کسب و گذاري سرمایه مصطفوي، مدیر محمد◄ 

 چین نفت ملی شرکت: گفت ایران نفت ملی شرکت

 پارس 11 فاز در درصدي 1/80سهم  با) سی پی ان سی(

  .دهد می ادامه کار به و شد فرانسه توتال جایگزین جنوبی

  

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

 


