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 !مردود مبارزه با فساد نباشیم    روز حرف ▼

هاي تاریخی جوامع و  ها و عبرت از بزرگترین درس

بینی و چگونگی  هاي بشري فارغ از ایدئولوژي، جهان حکومت

شکل آنها، ضرورت مبارزه و مقابله جدي با فساد بوده است؛ 

سان سرنوشت محتوم و غمبار  چرا که آزمایشگاه تاریخ آئینه

هاي  ا و حاکمان آلوده به فساد را در منظر دیدهه حکومت

عبرت بین قرارداده است و آن، سایش مشروعیت و افول 

مقبولیت نظام سیاسی در اثر فساد و نبود اراده براي مبارزه و 

کند آن نظام سیاسی  فرقی نمی. کنی آن بوده است ریشه

دینی باشد یا الئیک و سکوالر، الهی باشد یا مردمی؛ 

جوامع یاغی و حاکمان طاغی و باغی چیزي جزء سرنوشت 

از این منظر، عزمی که امروز در . شکست و مذلت نبوده است

ها براي مقابله با اژدهاي هفت سر  مسئوالن و مردم و رسانه

فساد در جامعه ایجاد شده، مقدس است و به شدت نیازمند 

مسلماً، کسانی که در . باشد همراهی و تقویت همگان می

دان عملیات علیه فساد و شبکه پیچیده و هزار الیه وسط می

آن هستند، به تزریق روحیه تا رسیدن به نتیجه بیشتر 

جراحی این دمل چرکین تحمیلی به نظام اسالمی . محتاجند

که اساساً با هدف مبارزه با فساد سیستماتیک رژیم استبدادي 

ها از حیث هویتی با آن  گذشته به وجود آمده و فرسنگ

نه و بلکه خود ماهیتاً فسادستیز است، امروز اولویت کشور بیگا

هاي سیاسی چپ و  و خواسته مشترك همه افراد و جریان

طلب و اصولگراست؛ زیرا فساد همان رخنه و  راست و اصالح

سوراخی است که اگر دیده نشود، ترمیم و اصالح نگردد و با 

مت و تواند کشتی حکو ایجادکننده آن مقابله جدي نشود، می

با این نگاه، در . اجتماع را با خطر غرق شدن مواجه سازد

ترین معیارهاي انتخاب مردم،  رو نیز از مهم انتخابات پیش

امان با فساد  دیدگاه و برنامه کاندیداها براي مقابله و مبارزه بی

این موضوع از آن دست . در انواع و اقسام آن خواهد بود

و انسجام ملی ایجاد کند تواند وحدت  موضوعاتی است که می

ها، همه  و همراهی و همگامی همه آحاد مردم، احزاب، رسانه

اگر ضعف در . طلبد نهادها و قواي کشوري و لشکري را می

قوانین هست، باید مجلس با فوریت در صدد استحکام مسیر 

هایی در  ها و نفوذگاه مبارزه آغاز شده باشد؛ اگر رخنه

وجود دارد که دارد، به فوریت  بزرگترین قوه اجرائیه کشور

شناسایی و مسدود و پیشگیري شود و در نهایت، اگر به 

مرحله برخورد رسید، دستگاه قضایی کشور قاطعانه و عادالنه 

امروز مردم به عملکرد مسئوالن در این موضوع . برخورد نماید

  .دهند مراقب باشیم مردود نشویم نمره می

 !اولین شکار                                    گزارش روز ▼

رونمایی شد، رونمایی از این سامانه فوق پیشرفته » 373پدافند هوایی تمام ایرانی باور «

 طور به هدف 6 با و يریردگ را هدف 60 و ییشناسا را هدف 300 همزمان تواند یم که

عی و مطابق با انتظار ، اگرچه براي ما ایرانیان مایه افتخار و البته امري طبیشود ریدرگ همزمان

آنها که تمام توان خود را براي ! کند است، اما دشمنان ملت ایران را سخت بر آشفته می

کنند، حاال  اند و از هیچ تحریم و تهدید صرف نظر نمی متوقف ساختن کشورمان به کار گرفته

در هاي آنان حرکت مضاعف  نشینی و پذیرش خواست در عمل شاهدند، ایران به جاي عقب

 نیچ و هیروس کا،یآمر فقط ،یاسالم يجمهور از قبل. مسیر پیشرفت در حال حرکت است

 مرکز و موشک النچر، رادارها، شامل دوربرد یموشک پدافند کامل مجموعه ساخت توان

و پر واضح  اند نبوده موفق نهیزم نیا در هم ییاروپا يکشورها یحت و اند داشته را یفرمانده

شان براي  از چهار دهه تالشها قبول این مسئله سخت است که پس  ییاست که براي آمریکا

چهارمین کشوري باشد که توانایی ساخت پدافندي را  یاسالم رانیاسازي تهران، محدود

 نیزم سطح از يلومتریک 27 ارتفاع و لومتریک 200 فاصله در یاهداف باتواند  می داشته باشد که

به  300اس براي جلوگیري از فروش سامانه پدافند هواییآنها که از هیچ تالشی . درگیر شود

که به  373ایران فروگذار نکرده بودند حاال مشخص است که رونمایی ایران از سامانه باور 

تا اولین ! پیشرفته تر است چقدر براي سران کاخ سفید سخت و تلخ است 300مراتب از اس

  .براي متوقف کردن ایران باشدآرزوها و خیال خام دشمنان ایران » 373باور«شکار 

اندازي دشمنان ملت ایران چیست؟ پاسخ  رغم خواست و سنگ ها علی رفت اما سر این پیش

باور جوانان ایران و ! مشخص است، قطع امید از بیرون مرزها و تکیه بر توان داخلی کشور

تواند ایران  اعتماد به متخصصان کشور، راهی که اگر تبدیل به الگوي مدیریت کشور شود می

 . ها به پیش ببرد ها و کارشکنی ها با وجود همه دشمنی را در تمامی عرصه

 انتشار جزئیاتی از جانشین ابوبکر بغداد             ویژه اخبار ▼

، افسر سابق اطالعات صدام »عبداهللا قرداش«اطالعات و جزئیاتی را از » بغداد الیوم«سایت 

ز انگلیس ابوبکر بغدادي، سرکرده داعش او را به عنوان که بر اساس گزارشات روزنامه تایم

صادق الحسینی، رئیس کمیته امنیتی در شوراي . جانشین خود تعیین کرده است، منتشر کرد

این کمیته اطالعات زیادي درباره قرداش و اینکه چگونه عضو داعش شده، در : دیالی گفت

گذشته در داعش بر عهده داشته  هاي زیادي در طول پنج سال قرداش پست. اختیار دارد

مأموریت اصلی . ترین معاونان نظامی ابوبکر بغدادي تبدیل شد است تا اینکه به یکی از مهم

مأموریت . فروپاشی داعش است این افسر اطالعات سابق صدام ممانعت از دودستگی و ازهم

رماندهان عرب و دوم قرداش همچنین از بین بردن اختالفات میان این گروه به ویژه میان ف

  .خارجی داعش است

  !روایت خبرنگار آمریکایی از ماجراي هاله نور

با نگارش مطلبی در روزنامه  رژیم صهیونیستینگار آمریکایی طرفدار  روزنامه» مایک ایوانس«

در دوران ) در نیویورك(نژاد  اي از مصاحبه خود با احمدي اسرائیل، خاطره» جروزالم پست«

در جریان سخنرانی در : نژاد به من گفت احمدي«: نقل کرده و نوشته استجمهوري او  ریاست

دقیقه او را در حصار خود گرفته بود و هیچ یک از حاضران در  28سازمان ملل نوري به مدت 

کنند و  سال عمر می 62ها  دلیل اینکه ایرانی: او همچنین به من گفت. زدند سالن حتی پلک نمی

هایی آلوده به سم را به مزارع ما  اطر این است که اسرائیل موشسال به خ 82ها  صهیونیست

: کنید؟ گفت من گفتم آیا شوخی می. فرستد تا محصوالت کشاورزي ایرانیان را مسموم کنند می

  ».فهمید هاي بزرگان صهیونیست را بخوانید خودتان می اگر پروتکل. به هیچ وجه
  



 

 

 اخبار ▼

  بوروکراسی اداري سازوکار مالی ایران و عراق درگیر

 سیدحمید حسینی دبیر اتاق بازرگانی مشترك ایران و عراق با اشاره به توافق انجام

گرفته میان بانک مرکزي دو کشور ایران و عراق و وزارت خارجه، در خصوص سازوکار مالی  

  در توافق انجام: براي پرداخت پول حاصل از صادرات گاز و برق ایران به عراق اظهار کرد

رفته مقرر شد تا پول حاصل از صادرات گاز و برق ایران به عراق در یک حساب بانکی در گ

عراق متمرکز شده و با استفاده از این حساب، اقالم مورد نیاز کشور خریداري  TBIبانک 

فانه در عمل و در اجرا، این سازوکار دچار مشکل شد و عالوه بر شود ولی متأس

حسینی در مورد . هایی که وجود داشته، درگیر بوروکراسی اداري شده است کارشکنی

: عراق قرار دارد گفت TBIازاي صادرات گاز و برق کشورمان در حساب  میزان پولی که به

که بخشی از آن پول صادرات برق و گاز  میلیارد دالر پولی 5تا  4شود حدود  بینی می پیش

کشورمان به عراق است و بخشی دیگر، مبالغی از مطالبات قبلی ایران در عراق را شامل 

سوم نیازهاي  که این رقم حدوداً معادل هزینه ارزي یک بگیردشود در این حساب قرار  می

 .کشور براي تأمین کاالهاي اساسی است

  کند را حل نمیاي  مذاکره و سازش هیچ مسئله

هاي علمیه با بیان اینکه آنچه که  در همایش اساتید بسیجی حوزه» سردار سالمی«

دانیم امید بستن به  ما امروز می: هاي مستحکم است، گفت امروز به ما ثبات بخشیده دل

اندیشی است و فقط باید به خدا تکیه کنیم، زیرا دشمن  دشمنان براي حل مسائل ما ساده

وقتی از : خاطرنشان کردفرمانده کل سپاه . دهد هاي ما تن نمی کره به خواستههرگز در مذا

منطق مقاومت به مذاکره روي آورید نشانه ضعف است و وقتی دشمن ما را در موضع ضعف 

حل مشکالت ما  کند، پس نسخه مذاکره و سازش اصأل راه  ها را بیشتر می ببینید فشار

کنیم که  وقتی ما ایستادگی می: وي افزود. کند نمیاي از ما را حل  نیست و هیچ مسئله

بدانیم راه حل مسائل ما مقاومت است مقاومتی که به معناي ایستادن و پذیرش فشار 

روزي و  زدایی، تالش شبانه نیست بلکه به معناي حرکت به سمت رونق تولید، محرومیت

  .است... ها و منابع و بسیج تمام ظرفیت

  »میدان مین«تار هزار هک 50کشاورزي در 

از  هزار هکتار 295: گفت »مؤسسه جهاد نصر«مدیرعامل  »نژاد محمدجواد صالحی«

طبق فرمان هاي خوزستان و ایالم  هزار هکتاري براي طرح احیاي دشت 550اراضی طرح 

برداري رسید و این امر باعث شد با وجود  سال گذشته به مرحله بهرهمقام معظم رهبري 

ی که در کشور داشتیم شاهد افزایش عملکرد در تولیدات کشاورزي ها و سیل خشکسالی

هزار هکتار از اراضی که در جنگ  50در فاز یک این طرح همچنین : وي افزود. باشیم

که در دوران دفاع مقدس تحمیلی در شهرهاي دشت عباس، فکه، آبادان و اهواز 

. والت کشاورزي رفتپاك سازي صورت گرفت و به زیر کشت محص ،گذاري شده بود مین

میلیون به تولیدات کشاورزي کشور اضافه  5/2گفتنی است با اجراي فاز دو این طرح نیز 

 .شود هزار میلیارد تومان درآمدزایی انجام می 16و هزار نفر کارآفرینی  300و براي  شود می

 به افراد خاص »بالعوض رانتی«هاي  اعطاي کمک

طبق قانون : ها گفت حص از ستاد هدفمندي یارانهنژاد رئیس کمیته تحقیق و تف کوچکی

ها به  درصد از درآمد حاصل از هدفمندي یارانه 30ها قرار بر این است که  هدفمندي یارانه

بخش تولید و بهداشت اختصاص داده شود که بخشی از این موارد اختصاص داده شده که 

فرد و گروهی توانسته کانالی  هاي وجود داشته است و هر ها رانت متأسفانه در این اختصاص

هاي  پیدا کند، توانسته کمک »سازمان برنامه«و  »ها سازمان هدفمندي یارانه«را در 

هاي بالعوضی  در این کمک. میلیارد تومان دریافت کند 15و  10بالعوض کالنی به میزان 

  . تماً باشدقضائیه پیگیر این موضوعات ح هایی وجود دارد که باید قوه  که انجام شده فساد

 

  کوتاه اخبار ▼

 کمیسیون رئیسه هیئت عضو یاک حسینی یدجوادس◄ 

 مشکی چادر درصد 90 از بیش: گفت مجلس معادن و صنایع

 اندازي راه با توان می آنکه حال است وارداتی کشور در موجود

مورد  مشکی چادر تأمین بر عالوه داخل، در هایی  کارخانه

 هایی مشوق باید: افزود يو .کرد ایجاد نیز اشتغالزایی نیاز،

 چادر تولید خطوط تا گرفت نظر در گذاران سرمایه براي

 به نسبت دولت رسد می نظر به شود، فعال کشور در مشکی

 تولید رونق براي کارآمدي اقدام و بوده تفاوت بی ظرفیت این

  .دهد نمی انجام داخل در مشکی چادر

با اشاره به  رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت◄ 

با توجه به ظرفیت : گفت اي با بسیج اصناف نامه انعقاد تفاهم

هاي  بسیار باالي بسیج و تجربه مؤثر حضور بسیج در عرصه

مختلف، ما در مکاتبه با بسیج اصناف، درخواست کردیم که 

بسیج اصناف در موضوع نظارت بر بازار ورود کرده و از توان 

که خوشبختانه آنها نیز بدون خود براي نظارت استفاده کند 

منت اعالم آمادگی کردند و از این ظرفیت براي کنترل هرچه 

  .بیشتر بازار استفاده خواهیم کرد

 این هوایی پدافند که کرد اعالم سوریه ساناي خبرگزاري◄ 

 مقابله دمشق هوایی حریم در متخاصم هدف چندین با کشور

 صداي شدن شنیده زا خبري منابع. کرد سرنگون را آنها اکثر و

 قرار هدف نیز خبرنگاران برخی و داده خبر دمشق در انفجار

 سانا خبرنگار. را تأیید کردند دمشق المزه فرودگاه شدن گرفته

 از پیش را ها موشک تمامی سوریه هوایی پدافند که کرد اعالم

  .است کرده سرنگون برسند خود اهداف به آنکه

 کل سابق فرمانده حیصال سرلشکر فرزند صالحی فاطمه◄ 

 شایعات اینگونه :خود را تکذیب کرد و گفت بازداشت خبر ارتش

 براي قصدي اینکه، بیان با وي. شود مطرح می سیاسی مقاصدبا 

 ندارد، اسالمی شوراي مجلس آتی انتخابات در کاندیداتوري

 کردن گمراه براي برخی انتخابات، ایام به شدن نزدیک با: افزود

  .شوند می متوسل شایعاتی چنین هب عمومی افکار

 شمال در ارتش هاي نیرو فرمانده احمدزي محمد ولی◄ 

 در داعش تروریستی گروه هاي نیرو کرد اعالم افغانستان

 ایجاد و سازماندهی حال در این کشور شمالی هاي والیت

 که است شده مطرح حالی در اظهارات این. هستند تشکیالت

 براي بالقوه تهدید را داعش ن،افغا دولتی مقامات قبل چندي

  . کردند اعالم افغانستان امنیت

  

   
  صبح صادق منتشر شد 911شماره 

  خوانید؛ در پرونده این شماره می

ها براي که  نگاهی به عملکرد شش ساله دولت اعتدال؛ زنگ

  !مدبه صدا آ

نسخه / توانیم باور ما میهمچنین در این شماره آمده است؛ 

افزایش سرمایه اجتماعی  /مذاکره راه حل مشکالت نیست

  .در سایه قاطعیت دستگاه قضایی

  .نبال کنندد سروش  رسان در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه


