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 دستگاه قضایی کارآمد        روز    حرف ▼

هفته اول تیر ماه هر سال که هفته قوه قضائیه نامگذاري 

شده است، فرصتی است تا مطالبات و انتظارات ملت از تحقق 

عدالت بازخوانی شده و گزارشی از عملکرد این دستگاه براي 

تغییر و تحوالت در دستگاه قضا نیز . افکار عمومی ارائه شود

هم امید ملت و هم انتظارات آنان نسبت به اجراي عدالت و 

کارآمدسازي دستگاه قضا . مبارزه با فساد را بیشتر کرده است

رود  هایی است که انتظار می ها و اولویت نیازمند توجه به بایسته

  .تیم مدیریتی جدید به آن توجه ویژه کند

ـ اولین مالحظه جدیت و قاطعیت دستگاه قضا در 1

این قاطعیت باید آنقدر در جامعه . رد با اخاللگران استبرخو

 برايآشکار باشد که حاصل آن ایجاد آرامش و اعتماد 

هاي مردم و ایجاد رعب و وحشت در دل مفسدان و  توده

الزمه قاطعیت، برخورد با ! محتکران و اخاللگران اقتصادي شود

 ها، پرهیز از شعارزدگی و نه فقط شاخه و هاي فساد ریشه

  .برخوردهاي مقطعی و فصلی است

هاي  پرونده به رسیدگی کندي معضالت، ترین مهم از یکی ـ2

بخشی از این معضل گاه به . قضایی و برخورد با مفسدان است

دلیل شرایط خاصی است که در پرونده وجود دارد، اما گاه به 

هایی است که حاصل بروکراسی تنبل و پرپیچ و  دلیل اخالل

خود به مانعی براي کارآمدسازي و  وي است ا فایده خم بی

سازي  رضایتمندي ملت تبدیل شده است، بنابراین چابک

هاي رئیس  ترین اولویت از مهمباید  زمانی کوتاه در بازهسیستم 

  .جدید دستگاه قضا باشد

هاي مفسدان، گاه به اسامی  ـ رسیدگی به پرونده3

یا به  هستند رسد که یا منسوب به برخی افراد درشتی می دانه

کلفتی  گاهی حامیان گردن! فالن جریان سیاسی تعلق دارند

کلفت را از عرصه  در عرصه اقتصادي دارند یا حامیان گردن

در اینجا دستگاه قضا بدون ! اند سیاست براي خود گرد آورده

توجه به این مناسبات تنها باید پرچمدار عدالت و حقوق ملت 

  .سلیم نشودباشد و در برابر این فشارها ت

ـ تأکید بر قاطعیت و تسریع در برخورد به معناي خروج 4

هاي  از عدالت و انصاف نیست و در این مسیر باید به آموزه

عمل «به واقع راه برخورد با فساد . شرعی و اخالقی پایبند بود

 ود برآمده از اصول و قوانین شرع، اخالق،است که خ» به قانون

از اقدامات خودسر و رفتار توأم پرهیز . عدالت و مصلحت است

با قاطعیت و مبتنی بر حدود الهی زمینه موفقیت بیشتر را 

 .فراهم خواهد کرد

 

  

 

 

 
  

 هاي آخر نفس                                     روز گزارش ▼

میلیون  220؛ ادعاي پرواز پهپاد »گلوبال هاوك«تکذیب سرنگون شدن پهپاد جاسوسی 

هنگام  هدف قرار  هاي آزاد و بیرون از مرزهاي سرزمینی ایران به فراز آب دالري پنتاگون بر

گرفتن از سوي پدافند هوایی جمهوري اسالمی ایران؛ داستان ساختگی متوقف کردن حمله 

هم به دلیل جان باختن احتمالی  دقیقه پیش از آغاز عملیات، آن  10نظامی به ایران تنها 

اي بلند باال از  کوتاه و ناچیزش سیاهه تاریخوري که در جمهور کشنفر از سوي رئیس 150

کشی و جنایت علیه بشریت وجود دارد، تشکر از تهران به دلیل هدف قرار ندادن یک  نسل

سرنشین؛ ادعاي حمله سایبري به سامانه پدافند هوایی  38هواپیماي نظامی آمریکایی با 

وضع  شرط با تهران و پس از آن  مذاکرات بدون پیش ایران؛ اعالم آمادگی براي آغاز

ها؛  هاي جدید علیه کشورمان و قرار دادن نام محمدجواد ظریف در فهرست تحریم تحریم

سال قبل از آن   بیش از یک اواي که  ابراز نارضایتی از پایبند نبودن ایران به توافق هسته

شی از آن هاي عجیب شب گذشته دونالد ترامپ که در بخ خارج شده و سرانجام توئیت

اند، درك  را که بویی از آن نبرده» دلسوزي«و » خوبی«هاي  رهبران ایران واژه«: آمده است

آمریکا با فاصله . فهمند قدرت و زور است انگیز آنکه تنها چیزي که می نکته غم. کنند نمی

تریلیون دالر در  5/1قدرتمندترین نیروي نظامی در دنیا است و فقط در دو سال گذشته 

ها و مواضع ضد و نقیض و البته  گیري همه این موضع» .زمینه هزینه کرده است این

کوه «مضحک، در همین روزهاي اندك پس از سرنگونی پرنده متجاوز آمریکایی در منطقه 

دهد  اند، مواضع متغیر و از سر استیصالی که نشان می در بندرعباس مطرح شده» مبارك

بیش و پیش از آنکه پرنده فوق پیشرفته » م خردادسو«موشک شلیک شده از سامانه بومی 

گیران در کاخ سفید را  سازان و تصمیم ارتش آمریکا را اسقاط کرده باشد، گیجگاه تصمیم

گر گفته رهبر معظم انقالب در  شرایطی که بیش از همه تداعی! هدف قرار داده است

المللی قرآن کریم است که  کنندگان مسابقات بین فروردین ماه امسال و در دیدار با شرکت

هاي آخر  دهند، نفس آنچه که دشمنان نسبت به جمهوري اسالمی انجام می«: فرمودند

  ».دشمنی دشمنان جمهوري اسالمی است

 دوگانه مقاومت و دیپلماسی نداریم                    اخبار ویژه     ▼

و اینکه مقاومت پیروز  با انتقاد از طرح دوگانه مقاومت و دیپلماسی» محمدجواد ظریف«

بنده و . مقاومت و دیپلماسی یکی است«: شد، دیپلماسی شکست خورد، گفته است

یعنی شاید کمتر کسی به . کنیم اي یک بار با یکدیگر مالقات می سرلشکر سلیمانی هفته

ما از امکاناتی که در اختیار اوست، استفاده . اندازه من با سرلشکر سلیمانی تماس دارد

سرلشکر   اي را با بنده مباحث منطقه. کند م و او نیز از امکانات ما استفاده میکنی می

کند،  وقتی سرلشکر سلیمانی بحث افغانستان را دنبال می. ام سلیمانی هماهنگ کرده

انگاري بین دیپلماسی و  با ایجاد دوگانه. نماینده وزارت خارجه هم در آن جلسه حضور دارد

کنند و گروه دیگري مقاومت  در ایران دیپلماسی را دنبال میمقاومت و اینکه یک گروه 

  » .دهند، دچار یک خأل تحلیلی خواهیم شد انجام می

  واشنگتن در سیاست اعمال فشار به ایران تنها است                            

وابسته به کنگره آمریکا در گزارشی به نشست آتی سران » هیل«رسانی  پایگاه اطالع

هایی  واشنگتن به واسطه افزایش تنش: اشاره کرد و نوشت 20دي جهان موسوم به گروه اقتصا

 این پایگاه اینترنتی. یب شده استپیمانانش دچار فراز و نش که با ایران دارد، در روابط با هم

اکنون واشنگتن تا حد زیادي در سیاست اعمال فشار به ایران خود را تنها  هم: ادامه داد

هاي اروپایی و کشورهاي دیگر  دهد در پایتخت ها نشان می د و برخی گزارشکن احساس می

  .دریاي عمان تردید وجود دارد حوادثزنی ترامپ به تهران در زمینه  درباره اتهام
 



 
 

 
  

  اخبار ▼

 وقاحت سیاسی اروپا به روایت علی شمخانی

ه تهدید سه دبیر شوراي عالی امنیت ملی در یادداشتی در واکنش ب» علی شمخانی«

بیانیه «: کشور اروپایی درباره پیامدهاي توقف اجراي تعهدات برجامی از سوي تهران نوشت

توان  واقع نمی  اخیر وزراي خارجه سه کشور اروپایی، آخرین اقدام از این نوع است که به

اگر تاکنون سهم بیشتري براي ناتوانی . بر روي آن گذارد» وقاحت سیاسی«نامی به غیر از 

ل به نبود اراده در اروپا براي اجراي تعهداتش روپا در برابر آمریکا قائل بودیم، اکنون قائا

رسد اروپا از تداوم شرایط موجود که ثمره آن، فشار آمریکا به ایران و  به نظر می... هستیم

بر اساس تصمیم . کند برداري سیاسی و امنیتی اروپا از آن است، احساس رضایت می بهره

تعهدات برجامی ایران در چارچوب تیر ماه، گام دوم کاهش  16شوراي عالی امنیت ملی از 

جمهوري » صبر«برجام با جدیت آغاز خواهد شد تا کشورهایی که از  36و  26بندهاي 

اند، متوجه شوند که پاسخ ایران به تجاوز پهپاد  عملی داشته اسالمی برداشت ضعف و بی

دسازي آمریکایی به مرزهاي هوایی با واکنش نسبت به تالش فریبکارانه سیاسی براي محدو

  ».حقوق مسلم مردم ایران تفاوتی نخواهد داشت

  ممنوع است» بانک آب«و » بازار آب«اندازي  راه

بازار «اندازي  معاون وزیر جهاد کشاورزي در واکنش به پیشنهاد راه» مراد اکبري علی«

اگر قرار باشد خرید و فروش آب کشاورزي «: از سوي وزارت نیرو گفت» بانک آب«و » آب

گیرد که بر اساس قانون این تغییر  د، تغییر کاربري در اراضی کشاورزي صورت میانجام شو

ریزي کالن آب و  گفتنی است، صدیقه ترابی، مدیرکل دفتر برنامه» .کاربري ممنوع است

توان به جاي آنکه آب را  می«: آبفاي وزارت نیرو چند روز قبل در جمع خبرنگاران گفته بود

ارس انتقال داد، آب را از کشاورز بخریم و به مصرف شرب یا ف از دریاي عمان یا خلیج

براي تأمین آب بیشتر، انتقال آب حوضه به حوضه و انتقال آب از . صنعت اختصاص دهیم

ها  شود، اما گاهاً قیمت تمام شده آب در این انتقال دریا، راهکارهایی است که پیگیري می

ثرتري بودیم که تشکیل بازار آب و بانک آب در زیاد است؛ از این رو ما به دنبال راهکار مؤ

 ».همین راستا هدفگذاري شده است

  مردم از جریان اصالحات توقع دارند که پاسخگو باشند

بیشترین سهم : با اشاره به خبر قهر اسحاق جهانگیري از دولت، گفت» پرویز سروري«

ی با سبد آراي طلبان است، زیرا دولت روحان در مشکالت امروز مردم متوجه اصالح

خواهند به جاي پاسخگویی،  طلبان می طلب توانست به پیروزي برسد؛ اما اصالح اصالح

آقاي جهانگیري مسئول اصلی کارهاي اجرایی دولت : وي افزود. طلبکار وضع موجود باشند

و عمده مشکالت از  استاست؛ چرا که وظیفه هماهنگ کردن کارهاي وزرا با معاون اول 

هاي موجود را  تواند آشفتگی نمی وي بنابراین. گیرد لکرد جهانگیري نشئت میاقدامات و عم

سروري . هاي اقتصادي کتمان کند به دیگران ارتباط دهد و نقش خود را در نابسامانی

کند و امروز  ها مشکلی را حل نمی شانه خالی کردن آنها از بار مسئولیت: خاطرنشان کرد

  .ند که پاسخگو باشندمردم از جریان اصالحات توقع دار

  تروریسم است باکلیدي روسیه در مبارزه  شریکایران 

» جان بولتون«دبیر شوراي امنیت ملی روسیه پس از دیدار با » نیکالي پاتروشف«

وزیر رژیم صهیونیستی در  نخست» بنیامین نتانیاهو«مشاور امنیت ملی کاخ سفید و 

ي کلیدي روسیه در مبارزه علیه تروریسم فلسطین اشغالی تأکید کرد، ایران یکی از شرکا

دفاعی ایران   پهپاد جاسوسی به وسیله سامانهاین مقام روس همچنین به ساقط شدن . است

هاي وزارت دفاع روسیه، ایران پهپاد آمریکایی را در حریم  بر اساس داده«: اشاره کرد و گفت

حمالت رژیم ظهاراتش پاتروشف در بخشی دیگر از ا» .هوایی خود هدف قرار داده است

هرگونه تالش براي تهدید جلوه «: صهیونیستی به سوریه را نامطلوب دانست و تأکید کرد

 حمالت اسرائیل به سوریهالمللی غیرقابل قبول است و این  دید بیندادن ایران به عنوان ته

  ».نامطلوب است است که

  

  

  کوتاه اخبار ▼

بودجه  رئیس سازمان برنامه و» محمدباقر نوبخت« ◄

درباره خط اعتباري تخصیص داده شده براي ساماندهی 

ها حدود  این مؤسسه«: مؤسسات مالی غیرمجاز اعالم کرد

هزار میلیارد تومان خسارت وارد کردند و دولت ناچار شد  36

هاي وارد شده این مبالغ را  براي جبران تعهدات و خسارت

ارد هزار میلی 36با تقسیم  گفتنی است، ».پرداخت کند

هیم رسید که تومان بر تعداد جمعیت ایران به این نتیجه خوا

مؤسسات مالی و اعتباري غیرمجاز  هر ایرانی بابت بدهی

 .هزار تومان پرداخت کرده است 450

طلب در مصاحبه با  فعال سیاسی اصالح» عباس عبدي« ◄

عنوان شهردار  انتخابِ آقاي نجفی به «: گفت» شرق«روزنامه 

فهمی یا بدفهمی در تطبیق عمل  ز یک نوع کجتهران ناشی ا

در این انتخابات گفتند چون ما ... سیاسی و راهبرد سیاسی بود

خواهیم باید بیاوریم، حتی چشم  ایم، هرکسی را می رأي گرفته

هاي آن را ارزیابی کنند و  باز نکردند تا نقاط ضعف و کاستی

را رأي دادند و حاضر نشدند مسائل موجود  21بسته  چشم

  ».شوند ناکارآمديبررسی کنند تا مبادا متهم به ضعف و 

وزیر ارشاد دولت اصالحات در » عطاءاهللا مهاجرانی« ◄

 خروج از برجام و ـ1 !پریشانی ترامپ؟«: توئیتی نوشت

اعالم ـ 2که چرا به برجام پایبند نیست؛ همزمان انتقاد از ایران 

تحریم  سپاه به عنوان سازمان تروریستی دولتی و اکنون

ـ اعالم و پافشاري بر مذاکره بدون قید و 3فرماندهان سپاه؛ 

روانشناسان دانشگاه جان . شرط، اکنون تحریم ظریف

 ».گویند؛ پریشان حال است هاپکینز می

جمهور در  معاون اقتصادي رئیس» محمد نهاوندیان« ◄

وگوي دولت با بخش خصوصی سیستان و  شوراي گفت

ایران آرام آرام در حال : ر داشتبلوچستان در زاهدان اظها

خروج از دوره نوسانات اقتصادي است و برآوردهاي کارشناسی 

ها به ویژه کشاورزي، گردشگري و صنعت نوید  در همه بخش

  . دهد بهبود وضعیت و تراز مثبت را براي کشور می

هاي جدید  وزیر خارجه روسیه تحریم» سرگئی الوروف« ◄

هاي منظم  تحریم«: م و تأکید کردآمریکا علیه ایران را محکو

هاي بسیار شخصی که دولت دونالد ترامپ علیه  و تحریم

کننده هستند و حاوي  رهبر ایران اعمال کرده، بسیار نگران

این عالمتند که متأسفانه وضعیت به سمت سناریوي بسیار 

  ».بدي در حال توسعه است

نماینده دموکرات مجلس نمایندگان » جان یارموت« ◄

هاي دونالد ترامپ در قبال ایران  ریکا در واکنش به سیاستآم

ایران این  ؛اي عقل؛ سومین خط توافق هسته آدم کم«: گفت

را تضمین کرده ) اي دست نیافتن ایران به سالح هسته(امر 

کردي، باید آن  شاید قبل از اینکه این توافق را پاره می. است

  ».خواندي را می
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