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  دولت در میدان فسادستیزي     روز    حرف ▼ 

دولت . هفته دولت از ابتداي هفته آینده آغاز خواهد شد

اعتدال ششمین سال فعالیت خود را به پایان برده و هفتمین 

شش سال فرصت خوبی . سال فعالیت خود را کلید خواهد زد

براي ظهور و بروز توانایی یک دولت است و دو سال پایانی 

کاره،  هاي نیمه بندي و به پایان بردن پروژه ند دوره جمعتوا می

اي باشد، تا  اي از عملکرد دو دوره پاسخگویی و ارائه کارنامه

مشخص شود دولت در انجام وظایف قانونی تا چه اندازه موفق 

  . عمل کرده است

در میان وظایف متعددي که بر دوش دولت است، 

از جایگاه مهمی  آفرینی در میدان مبارزه با فساد نقش

به هاي اخیر، مسئله مبارزه با فساد  در سال. برخوردار است

اي فراگیر از مسئوالن نزد افکار عمومی بدل شده  مطالبه

طبیعی است بخشی از بار سنگین مبارزه با فساد بر . است

آن است که  و مهم دوش قوه قضائیه باشد؛ اما نکته اساسی

آغاز شود،  فه دستگاه قضاظیاین امر پیش از آنکه با انجام و

. با وظایف دستگاه اجرایی و تقنینی کشور گره خورده است

مجلس شوراي اسالمی موظف است براي مقابله با فساد هم 

قوانینی مناسب تدوین کند تا محدودکننده مفسدان باشد و 

هم با اعمال وظایف نظارتی خود به نحوي عمل کند که 

وجود نداشته واج فساد و رفضایی براي فعالیت مفسدان 

  .باشد

اما در عرصه عمل این دولت و قوه مجریه است که با 

ـ  هاي اقتصادي اختیارات مبسوطی که در همه حوزه

اجتماعی دارد، باید تالش کند از ایجاد فساد در کشور 

جلوگیري کند و با شناخت و اشراف اطالعاتی نسبت به 

این امر . آن شودگیري  ها و بسترهاي فساد، مانع شکل زمینه

هاي ویژه از دستگاه عریض و طویل دولت ممکن  با مراقبت

هاي فساد در بدنه  دولت باید شاهرگدر حقیقت، . خواهد بود

و خود را قطع کرده و با قاطعیت به میدان مبارزه با فساد 

وارد شود و گفتمان فسادستیزي به گفتمان غالب مفسدان 

  .در میان کابینه و وزرا بدل شود

در امر مبارزه با  ضااین روزها که حضور فعال دستگاه ق

آن  بزرگ ایران فساد با اقبال عمومی همراه بوده، انتظار ملت

است که دولت نیز به وظیفه تاریخی خود به طور کامل عمل 

هفته دولت فرصتی است تا رئیس دولت هم گزارشی از . کند

عملکرد خود در عرصه فسادستیزي در طول شش سال 

هاي دولت براي مقابله با  شته ارائه دهد و هم از برنامهگذ

  .فساد در دو سال پایانی سخن بگوید

  

  

  

 

 

  گیرند؟ چرا درس نمی                         روز گزارش ▼

در نشستی خبري درباره نقش  رانیا امور در کایآمر دولت ژهیو ندهینما» برایان هوك«

 ينهادها توسط او. نشد عزل ایس توسط مصدق«: تگف 1332مرداد  28آمریکا در کودتاي 

این اظهارات » .نداشت یدخالت ایسو  شد عزل قدرت از ارتش و یاسیس رهبران ،یمذهب

 يبراواکنش وزیر امور خارجه کشورمان را در پی داشت و محمدجواد ظریف در توئیتر خود 

 در کایآمر دخالت خیتار فیتحر در یسع عامدانه ای ستندین آگاه تیواقع از که یکسان

 کی، دارند بود، شده انتخاب رانیا در کیدموکرات صورت  به که یدولت هیعل 1953 يکودتا

 تنها  نه کایآمر دهد یم نشان که قرار داده است کایآمر یمل تیامن ویآرش از ینترنتیا آدرس

 در داشتن دست به خود یاطالعات اسناد در بلکه ؛داشته نقش مرداد 28 يکودتا در

اما فراتر از ادعا و پاسخ درخور ستایش وزیر ! است کرده اعتراف مصدق دولت یسرنگون

ورزي و خوي آمریکایی  خارجه کشورمان، آنچه قابل تأمل و تأکید است، واقعیت سیاست

کشوري که به دنبال دخالت در امور داخلی کشورهاست و هیچ کشور مستقل و ! است

ها و  به همین سادگی و با کمال وقاحت درباره توطئهتواند تحمل کند،  قدرتمندي را نمی

ها، کسانی هستند که  تر از این خصلت آمریکایی اما عجیب! گوید جنایات خود نیز دروغ می

ها سخن  کنند و از مذاکره با آمریکایی مداران آن اعتماد می به این کشور و سیاست

ها انجام  نعقاد برجام، آمریکاییو نه آنچه پس از ا 1332کسانی که نه کودتاي ! گویند می

شان درس عبرت نشده و  هاي کاخ سفید در بیش از شش دهه براي دادند و نه همه توطئه

موضوعی که ! هاست هاي آمریکایی حل مشکالت اجراي خواسته شود و معتقدند تنها راه نمی

اشخاص و آورد که نزدیک شدن به آمریکا چه منافعی براي این  این پرسش را به وجود می

افراد دارد که با وجود این همه شواهد و مدارك، همچنان اصرار دارند حتی با فردي چون 

 ! ترامپ هم به مذاکره بنشینند

  شوند نمی ائتالف وارد طلبان اصالح از بسیاري   اخبار ویژه       ▼

 به اشاره با طلب اصالح سیاسی فعال و تهران شهر شوراي سابق عضو »دوستی اسماعیل«

 گذاري سیاست عالی شوراي از مستقل طور به طلب اصالح احزاب ورود بر مبنی ها زنی گمانه

 وجود به اختالفی اصالحات جریان در نباید معتقدم: گفت رو پیش انتخابات در طلبان اصالح

 پذیرند نمی را انتقادات عالی شوراي اعضاي متأسفانه اما باشیم؛ داشته انسجام باید بلکه بیاید،

 بزنند، جدایی ساز طلب اصالح برجسته هاي شخصیت برخی اینکه احتمال دلیل همین به و

 شوراي از مستقل صورت به است قرار نیا منتجب آیا که پرسش این به پاسخ در او. دارد وجود

 به دیگر طلبان اصالح از بسیاري بلکه نیا، منتجب تنها نه: گفت شود، انتخابات وارد عالی

  .شوند نمی انتخابات وارد عالی شوراي با ائتالف صورت به احتماالً و دارند نقد عالی شوراي

  !ندارد یا دارد ربط ما به عرب جهان بینید می حاال

 فردا اگر همین گفتم ها کویتی به بودم کویت در که زمانی« :ظریف گفت محمدجواد

 عجیب هاي حرف. حاضریم کنند، شروع را وگو گفت ما با باشند داشته آمادگی) عربستان(

 سلیمانی سردار با ما مشکل و نیست اي کاره ظریف گویند می ها سعودي. زنند می غریب

 و به کردم صحبت سلیمانی آقاي با شدم وزیر وقتی. گویند می دروغ بدانید اینکه براي است،

 صحبت لبنان و سوریه عراق، بحرین، یمن، به راجع حاضریم کردیم پیشنهاد الفیصل سعود

 عرب جهان بینید می حاال ».ندارد ربطی شما به عرب جهان« :داد پاسخ الفیصل سعود .کنیم

 را آن وزیر نخست لبنان و در خوردند شکست یمن سوریه و در. ندارد یا دارد ربط ما به

 .کردند زندانی

 



  
  

  اخبار ▼

 سال 25ها به نابودي در کمتر از  اذعان صهیونیست

صادقی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی اذعان کرده  االسالم و المسلمین حاجی حجت

سال  25است با سرعت حرکت انقالب اسالمی، مهلت تعیین شده براي نابودي ما کمتر از 

رژیم صهیونیستی که روزي مدعی سلطه بر نیل تا فرات بود، اکنون : خواهد بود، تأکید کرد

. ري خود را محصور کرده استاي چند مت ها با دیوار بتن آرمه اللهی از ترس بچه حزب

 سال گذشته تبعیت از والیت 40فقیه در سپاه همچنین با بیان اینکه در طول  نماینده ولی

برخی : از باور و اعتقاد گذشته و عملی شده و حقیقت خارجی پیدا کرده، تأکید کرد

گویند ما مانند  کنند، که آنها می مسئوالن کشور از قول مسئوالن دیگر کشورها نقل می

مان با شماست که البته به لطف  ها را نداریم، ولی دل شما جرئت حرف زدن با آمریکایی

االسالم والمسلمین  حجت. دهد تدریج این جرئت را هم میالهی انقالب اسالمی به 

ها به برکت معنویت و روح الهی است و  ها و سربلندي همه این پیروزي: صادقی افزود حاجی

  . این باید گسترده شود

  خرید کنند ها باید نفت ما را در قالب اینستکس پیش اروپایی

ها در خصوص سازوکار  ربیاگر غ: رئیس کل بانک مرکزي گفت» عبدالناصر همتی«

اینستکس جدي و مصمم هستند، باید در حدي که به درآمدهاي نفتی ما لطمه وارد شده 

وي درباره تسهیالت . خرید کنند در این جریان پول جاري کنند یا اینکه نفت ایران را پیش

ها به  دهی کل بانک از آغاز امسال تاکنون تسهیالت: بانکی در نیمه اول سال هم بیان کرد

 12درصد آن به صنعت،  30هزار میلیارد تومان بوده که حدود  50طور میانگین ماهانه 

شود که روي هم رفته بیش از  درصد به کشاورزي تزریق می 10درصد به بخش مسکن و 

وي با بیان اینکه از آغاز امسال براي ما . یابد درصد از منابع به تولید اختصاص می 60

 800هزار و  7: زدگان کمک کنیم، گفت میلیارد تومان به سیل هزار 8تکلیف شده که 

  .ایم میلیارد تومان به خرید تضمینی گندم اختصاص داده

  جانسون انگلیس را از اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد

وزیر اسبق انگلیس و یکی از اعضاي حزب کارگر به دنبال این است  نخست» تونی بلر«

، زمینه را براي برگزاري )بر سر اجراي برگزیت(تی عمومیکه با مانور بر روي نارضای

بلر پیش از این . پرسی دوم و متعاقباً بازگشت مقتدرانه خود به قدرت فراهم کند همه

هایی در این زمینه به سران اتحادیه اروپا داده بود و سران اروپایی نیز قول داده بودند  وعده

» دیلی تلگراف«اساس یک نظرسنجی که روزنامه در این مسیر از بلر حمایت کنند؛ اما بر 

وزیر  نخست» بوریس جانسون«نتایج آن را منتشر کرده، بیشتر مردم انگلیس معتقدند 

جانسون اعالم کرده است روز . انگلیس باید لندن را به هر طریقی از اتحادیه اروپا خارج کند

فقی به دست نیاید، انگلیس چه توافقی با بروکسل حاصل شود و چه توا) آبان 9(اکتبر  31

  .را از اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد

  اهللا الریجانی بر پرهیز از اختالفات اهللا یزدي و آیت کید آیتأت

دبیر شوراي نگهبان در پاسخ به درخواست جمعی از طالب و » اهللا احمد جنتی آیت«

دشمنان طمع و شادي : دانشجویان براي حل مسئله میان دو نفر از علماي حوزه تأکید کرد

نکنند و دل به اختالفات ظاهري نبندند؛ مسئوالن در عین اختالف نظر و سلیقه، در راه 

: دبیر شوراي نگهبان افزود. صدا هستند هاي انقالب و دشمنی با دشمنان، یکدل و یک آرمان

ب و هاي انقال وگویی که با این دو بزرگوار داشتم، هر دو بر حفظ آرمان من امروز در گفت

ضرورت حفظ و صیانت از ارکان نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران و نیز پرهیز از 

شاءاهللا به زودي  اختالفات و بهانه ندادن به دست دشمنان مردم و نظام تأکید داشتند و ان

  . هر دو عزیز را در کنار یکدیگر خواهیم دید

 
  

  کوتاه اخبار ▼

 اینکه بیان ایران با امور در اآمریک دولت ویژه نماینده ◄

 امنیت شوراي 2231 قطعنامه و برجام اي هسته توافق

 رفع از کنند، مهار را ایران موشکی برنامه اند نتوانسته

 این طبق ایران علیه متحد ملل سازمان تسلیحاتی هاي تحریم

 .شد آن از جلوگیري خواستار و کرد نگرانی ابراز قطعنامه

 بر مبنی خبرنگار یک پرسش به پاسخ در »هوك برایان«

 به موسوم بند از تواند می آمریکا ایاالت متحده آیا اینکه

 علیه المللی بین هاي تحریم بازگرداندن براي »ماشه مکانیسم«

 به قادر واشنگتن کرد اذعان خیر، یا کند استفاده ایران

  .بود نخواهد بند این از استفاده

جمهوري کش  با اشاره به ترك نفت »الیوم رأي«روزنامه ◄ 

 در ایرانی هاي کش نفت :الطارق نوشت ایران از جبلاسالمی 

 در مانعی هیچ بدون تمام، قدرت و کامل آزادي با آینده

 همه به ایران کنند؛ زیرا می مرور و عبور المللی بین هاي آب

 هوایی، یا دریایی زمینی، تهدید نوع هیچ کرد ثابت جهان

 با برخورد در و گیرد نمی نادیده را منافعش و ها کشتی علیه

 تسلیم براي آمریکا هاي تالش تمام بنابراین،. است جدي آن

 شکستی با کشور، این سوي از قرن معامله پذیرفتن و ایران

  .شود می مواجه سخت

 در: گفت دارایی و اقتصادي امور وزیر »دژپسند فرهاد«◄ 

 سازي خصوصی نام به آن از که سازي خصوصی حاضر، حال

 سهم ها، پاالیشگاه از تعدادي و شده آغاز شود، می دیا بزرگ

 در وي. است شده عرضه بورس در... و البرز بیمه در دولت

 ها سازي خصوصی این پرسش که با توجه به اینکه به پاسخ

 اصالح ها واگذاري روند آیا نداشته، موفقی تجربه تاکنون

 و واگذاري هاي روش ها واگذاري در: داشت اظهار شود، می

 بهتر ها سازي خصوصی نتیجه تا شده متنوع گذاري قیمت

  .شود

 است شده سبب آمریکا و چین تجاري درگیري افزایش◄ 

 چین با زیادي تجاري هاي همکاري که هایی شرکت سهام

 به امر این که شود عرضه فروش براي گسترده طور به دارند،

 ها ده به توان براي نمونه می. زند می لطمه آنها درآمد و اعتبار

 دولت خصومت قربانی که کرد اشاره آمریکایی فناوري شرکت

 هاي شرکت گفتنی است، بسیاري از. اند شده چین با ترامپ

 انواع و ها ریزپردازنده تولید زمینه در یادشده فناوري

  .کنند می فعالیت دیگر افزارهاي سخت

 بیان با ملی امنیت عالی شوراي دبیر» علی شمخانی«◄ 

 ایران شوند نظامی درگیري وارد ایران و آمریکا راگ اینکه

 هشدار دارد، اختیار در نیابتی جنگ جمله از متعددي هاي ابزار

 در آن اي منطقه متحدان و آمریکا جنگ، وقوع صورت در: داد

  .گرفت خواهند قرار بدي وضعیت
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