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 !جمهور تشکر از رئیس       روز    حرف ▼ 

جمهور متشکریم که هنوز پرچمدار مبارزه با  از رئیس

فساد است، از او متشکریم که خواهان افشاي مفسدان 

هاي در پستو را با خود به  است، از او متشکریم که پرونده

گشاید، ولی از او  برد و آنها را می شهرها و روستاها می

است و  96و  92هنوز در فضاي انتخاباتی  گالیه داریم که

روز هنوز هم در خیال انتخابات  2340با وجود گذشت 

از او . داند کند و خود را پاکدست می دیگران را متهم می

گالیه داریم که چرا اسناد فساد را به جاي دادگاه در 

جمهور قطعاً  رئیس... گشاید ها و میادین شهرها می استادیوم

ه تنها محل این سخنان استادیوم نیست؛ بلکه داند که ن می

گوید تا گفته  اما آنها را می! آن سخنان واقعیت هم ندارد

  : در سخنان وي چند اشتباه وجود دارد... . باشد

هاي مبارزه با فساد  ـ سخنان روحانی درباره بازگشت پول1

در یک محیط عمومی بیان شد و پیامدهایی را به دنبال دارد؛ 

هاي  اند؛ ثانیاً در ماه  مردم اقتدار قضایی را دیدهزیرا اوالً

اند که اعدام  هاي مشهور مفسد را مشاهده کرده گذشته چهره

اند و ثالثاً در آینده، سند  هاي زندان رفته شده یا به پشت میله

  . هاي برگردانده شده به اطالع مردم خواهد رسید پول

مبلغ  ـ روحانی در این سخنان درخواست داشته است2

میلیون یورو به دولت برگردانده  700میلیارد و  2پول 

است که » بابک زنجانی«شود؛ این مبلغ مربوط به پرونده 

هاي سنگین وضع شد و تمام اموال  براي عوامل آن مجازات

فقط چند قلم از  .بابک زنجانی به وزارت نفت تودیع شد

 اموال بابک زنجانی که به وزارت نفت برگردانده شده،

شود که در اختیار دولت و  معادل هزاران میلیارد تومان می

  .وزارت نفت قرار گرفته است

 18ـ دولت در وضعیت جنگ اقتصادي بیش از 3

به برخی واردکنندگان تومانی را  4200میلیارد دالر ارز 

اجناس و کاالها در این شرایط افزایش  اختصاص داد تا

یی وارد کشور نشد، قیمت نداشته باشند؛ اما نه تنها کاال

بلکه تورم هم به شدت افزایش پیدا کرد؛ در برخوردهایی 

که دولت و قوه قضائیه با مفاسد داشتند، ابتدا اسامی 

گیرندگان ارز اعالم شد و سپس ارزهاي داده شده به آنها 

  .بیان شد و آنگاه حجم عظیمی از این ارزها برگردانده شد

کنیم که فرصتی را  یدر پایان بار دیگر از دولت تشکر م

براي شفافیت بیشتر مطرح کرد؛ از این پس قوه قضائیه 

باید بیش از گذشته و با اقتدار بیشتر با همه مفسدان 

برخورد کرده و بدون مالحظه آنها را به مردم معرفی کند؛ 

گوید، قوه قضائیه باید  اکنون که دولت از شفافیت سخن می

جمهور تشکر کند و  اي رسمی از مواضع رئیس در بیانیه

 .شبهات او را مستدل و منطقی پاسخ گوید

  

 

 

  
  

  

 !کمترین انتظار                                    روز گزارش ▼

ریشتري در غرب کشور و تخریب منازل تعداد قابل توجهی از مردم  9/5به دلیل زلزله 

ایی براي تأمین هاي اجر منطقه در آغاز فصل سرما ضروري است دولت و همه دستگاه

گونه که سپاه پاسداران انقالب اسالمی  همان! اسکان و گرمایش مورد نیاز مردم بسیج شوند

با همه امکانات در منطقه حضور یافته و کنار مردم است، » سردار سالمی«با فرمان ویژه 

ته اما متأسفانه در روز گذش! رود دولت هم با تمام ظرفیت به کمک مردم بشتابد انتظار می

دهد آن گونه که باید و شاید  زده نشان می هاي ارسال شده از مناطق زلزله اخبار و گزارش

زدگان از نحوه امدادرسانی تأمین  نیازهاي مردم مورد توجه قرار نگرفته و برخی از زلزله

زده ترکمانچاي آذربایجان شرقی  تا جایی که روز گذشته مردم زلزله ،مندند گله شان نیازهاي

. اند چادر و کانکس اعتراض کرده ع کرده و به نبود امکانات اسکان،ابر فرمانداري تجمدر بر

حضور رئیس قوه مجریه در منطقه و  در این روزها شان مردمی که کمترین انتظار و توقع

  .شان از نزدیک است درك و مشاهده شرایط

جمهور تنها به  ئیسشود که بدانیم ر انگیز می کاري دولت بیشتر انتقادبر زمانی این کم

زده حضور  در مناطق زلزله روحانی یا معاون اول دولت ارسال پیام تسلیت بسنده کرده و

رو  اي که با انتقاد نماینده مردم ارومیه در مجلس شوراي اسالمی نیز روبه مسئله! اند نیافته

لت، در جلسه علنی روز گذشته خانه ملت با دادن تذکري به دو» پور نادر قاضی«شد و 

جمهور و یا معاون وي و یا وزیر کشور در محل حادثه حضور  انتظار داشتیم رئیس«: گفت

  ».یافتند می

زده غرب کشور راهی  جمهور به جاي حضور در مناطق زلزله اما در کمال تعجب رئیس

تر آنکه در یزد بیش از آنکه خطاب به مردم سخن بگوید و از حل  و عجیب! شهر یزد شد

هاي دولت براي بهبود وضعیت اقتصادي گزارشی به مردم ارائه کند،  حل مشکالت و راه

سخنانی در تضعیف و زیر سؤال بردن فرایند مبارزه با فساد در کشور بر زبان آورد تا در نگاه 

هاي  دار مبارزه با فساد و از بین برنده زمینه افکار عمومی دولت اعتدال به جاي آنکه پرچم

کنندگان با جریان فسادستیزي باشد  کنندگان و مقابله تضعیف یشروساد باشد، به منزله پف

  .که در کشور شروع شده است

 سازي روابط اعراب با رژیم صهیونیستی هاي عادي نشانه   ویژه     خبر ▼

سازي روابط بین امارات و رژیم صهیونستی  در گزارشی روند عادي» امارات لیکس«پایگاه 

همواره روند . سازي علنی روابط با امارات است ون دوران عادياکن«: و نوشت را بررسی کرد

» ایدي کوهین» «.سازي پشت پرده بوده است، اما امروز همه چیز آشکار شده است عادي

تحلیلگر صهیونیست این موضوع را که این رژیم اسرائیل بوده که به کشورهاي عربی نفوذ 

هستند که ) و در صدر آن امارات(بی این کشورهاي عر«: گوید کرده است، رد کرده و می

این امارات است که معابد یهودي را باز «: کند کوهین اضافه می» .اند چنین کاري را انجام داده

کرده است و روابطی با یهودیان آمریکا دارد تا از طریق آن نسبت به اسرائیل و غرب و آمریکا 

ر رژیم صهیونیستی در توئیترش از وزی نخست» بنیامین نتانیاهو«گفتنی است، » .تملق کند

در دبی خبر داد و با اشاره به اینکه این » 2020اکسپو «حضور احتمالی این رژیم در نمایشگاه 

روابط «: سازي با کشورهاي عربی است، نوشت اي آشکار از پیشرفت در روند عادي حضور نشانه

سیاستی است که در کم شش کشور عربی در حال پیشرفت است و این به سبب  ما با دست

یک » .ایم ما ترکیبی از قدرت، منافع مشترك و مواضع آگاهانه را لحاظ کرده. ایم پیش گرفته

روزنامه صهیونیستی نیز چندي پیش فاش کرد، امارات به صورت رسمی از رژیم صهیونیستی 

  .براي شرکت در نمایشگاه دعوت کرده است

 



 
 

 
  

  اخبار ▼

 واستراتژیک منطقه را برده استایران بازي ژئوپلیتیک و ژئ

، مؤسسه »بلومبرگ«بر اساس مقاله منتشر شده در نشریه » راشاتودي«خبرگزاري 

ایران بازي ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک منطقه را براي : المللی مطالعات استراتژیک نوشت بین

ي نسبت هاي نظامی بسیار محدودتر کسب نفوذ به سود خود رقم زده است و اکنون با هزینه

هاي  ویژه آمریکا موفق شده است از خاکسترهاي شعله به عربستان سعودي، اسرائیل و به

تهران با بازیگري : این خبرگزاري افزوده است. جنگ در خاورمیانه با پرچم پیروز خارج شود

خود درس بزرگی پیرامون چگونگی به دست آوردن حداکثر منافع با حداقل منابع به رقیبان 

و حاال تهران در حالی وارد دومین سال از آغاز کمپین فشار حداکثري دولت ترامپ خود داد 

  .اي خود اطمینان کامل دارد شود که به ثبات اقتصادي و موقعیت منطقه می

  گونه چرخشی در مواضع و رفتار ناطق اتفاق نیفتاده است هیچ

عضو جامعه روحانیت مبارز درباره بازگشت » االسالم سیدرضا اکرمی حجت«

گونه  هیچ«: به جامعه روحانیت مبارز گفته است» نوري اکبر ناطق االسالم علی حجت«

نوري اتفاق نیفتاده و تجدیدنظري در مواضع گذشته او  چرخشی در مواضع و رفتار ناطق

ب جلسه قبلی دیگر شاهد حضور او در متعاق«: وي افزوده است» .ایم شاهد نبوده

اهللا  آیت«نوري نیز پس از دعوت  ایم و حضور قبلی ناطق هاي جامعه روحانیت نبوده نشست

رسد در صورت دعوت مجدد وي به عنوان میهمان  بود که به نظر می» کرمانی موحدي

مبارز  نوري در جلسه اخیر جامعه روحانیت گفتنی است، حضور ناطق» .کند حضور پیدا می

  . هاي متفاوتی را داشته است ها و تحلیل زنی ها غیبت وي، گمانه پس از مدت

  طلب برانگیز رسانه اصالح تحلیل تأمل

در صورت «: نوشت» ، چرا؟FATFمخالفت با «در یادداشتی با عنوان » اعتماد«روزنامه 

د و دولت با به نتیجه نرسیدن تصویب لوایح مذکور به طور قطع برجامی در کار نخواهد بو

ها و بسته شدن منافذ ورود ارز با کمبودهاي مالی و کسر بودجه غیر قابل  تشدید تحریم

لذا الزم است دولت در راستاي تقویت قدرت خرید مردم و . رو خواهد شد جبران روبه

ها  دهد در مورد هزینه جلوگیري از فقر بیشتر که پتانسیل اعتراضات مردمی را افزایش می

طلب بر اینکه اگر  گفتنی است، تأکید ویژه این رسانه اصالح» .جویی کند رفهشدت ص  به

FATF  تصویب نشود، مشکالت اقتصادي حل نخواهد شد و اگر مشکالت حل نشود، باید

  !منتظر آشوب باشیم موضوعی است که جاي تأمل دارد

  مبناي فشار حداکثري علیه ایران غلط بود

سیاست فشار حداکثري واشنگتن علیه : نوشت» روتیوامریکن کانز«اندیشکده آمریکایی 

جز تسلیم  اي به ریزي شد؛ اول اینکه هر نتیجه جمهوري اسالمی ایران بر دو ایده غلط پایه

تواند ایران را به تسلیم وادار کند؛  کامل ایران غیرقابل قبول است و دوم اینکه فشار کافی می

سلیم ایران نشده؛ بلکه سبب شده است بر میزان تنها منجر به ت اما این اقدام واشنگتن نه 

ویژه واشنگتن افزوده شود و   هاي غرب و به خواهی مخالفت و مقاومت ایران در قبال زیاده

تنها . واشنگتن در دستیابی به اهدافی که برایش تعریف شده بود، عمالً شکست خورده است

  .دیپلماسی احتمالی در آینده است انداز هرگونه نتیجه ملموس این سیاست، از بین بردن چشم

  آمریکا LNGبه صادرات   هاي روس ورود شرکت

یک کشتی روس قرار » ریفینیتیو اکون«بر اساس اطالعات ارائه شده از سوي مؤسسه 

. بارگیري کند LNG گاز است طی روزهاي آینده در بندر لوئیزیاناي آمریکا پهلو گرفته و

ها پیش از  روس. است از آمریکا به کجا صادر شودهنوز مشخص نیست این محموله قرار 

این ورود گاز آمریکا به اروپا را به عنوان تهدیدي علیه نفوذ خود در بازار گاز این قاره 

ها را مسکو تأمین  درصد از گاز مورد نیاز اروپایی 35دانستند؛ چرا که در حال حاضر  می

دف کاهش وابستگی خود به گاز شود طی سال جاري اروپا با ه بینی می پیش. کند می

  .روسیه واردات گاز از مسکو را کاهش دهد

  

  

  کوتاه اخبار ▼

هاي  گردان سخنگوي نظامی» جعفر الحسینی« ◄

اهللا عراق باال گرفتن اعتراضات مردمی در عراق را  حزب

. هاي گذشته توصیف کرد ها در سال نتیجه انباشت اشتباه

ضمن تأکید » دینالمیا«وگو با شبکه خبري  وي در گفت

از حق تظاهرات و مطالبات » حشد الشعبی«بر حمایت 

ها درصدد  آمریکایی«: کنندگان در عراق، گفت تظاهرات

کنندگان در  انگیزي بین نیروهاي امنیتی و تظاهرات فتنه

عراق بوده و روي ایجاد شکاف میان دستگاه امنیتی و 

جعفر » .حشد الشعبی با ملت عراق حساب کرده بودند

ها همچنین روي خاموش  آمریکایی«: الحسینی ادامه داد

 ».کردن صداي مرجعیت دینی در عراق حساب کرده بودند

رهبر جنبش انصاراهللا » عبدالملک الحوثی«پس از آنکه  ◄

یمن تأکید کرد که موضع ما در دشمنی با اسرائیل به 

عنوان رژیم غاصب موضعی اصولی، انسانی، اخالقی و التزام 

ت و ما در اعالم جهاد ضد اسرائیل و وارد کردن دینی اس

ضربات مهلک به آن اگر مرتکب حماقتی علیه ملت ما 

هاي رژیم  اي تردید نخواهیم کرد، رسانه شود، لحظه

صهیونیستی با اعالم نگرانی از این اظهارات تأکید کردند 

رهبر » عبدالملک الحوثی«آویو باید تهدید  مقامات تل

  !ه این رژیم را جدي بگیرندانصاراهللا یمن علی

» فریدون مجلسی«در مطلبی به قلم » آرمان«روزنامه  ◄

در خصوص عمل به تعهدات برجامی از سوي «: نوشت

خواهد یا به دلیل  شود نمی طرف اروپایی، اینکه گفته می

تواند بیش از این  فشارهاي ایاالت متحده آمریکا نمی

د در رابطه با هاي بیشتري بردارد، شاید هر دو مور گام

رسد بیشتر  طرف اروپایی صحیح باشد؛ اما به نظر می

  ».خواهد به تعهداتش در چارچوب برجام عمل کند نمی

مدیر مسئول مؤسسه » االسالم سیدمحمود دعایی حجت« ◄

جمهور در  اطالعات در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رئیس

باید سد جمهور نباید مرتکب اشتباه شود و ن رئیس: یزد گفت

راه کسانی شود که در حال حاضر با قدرت و قوت خدمات 

این : وي در همین زمینه گفت. دهند ارزشمندي را ارائه می

  .ها قطعاً از اشتباهات آقاي روحانی است صحبت

از اعضاي شوراي مرکزي حزب کارگزاران » فائزه هاشمی« ◄

 اشکاالت زیادي دارد و مشکالت» سرا«با اعالم اینکه طرح 

این طرح : طلبان ایجاد خواهد کرد، افزود زیادي را براي اصالح

قرار گیرد؛ چرا که در » بازنگري«باید به صورت جدي مورد 

حال حاضر قابلیت مهندسی کردن براي کسانی که به منظور 

  .شوند، وجود دارد نویسی وارد این سامانه می نام

رئیس کل اسبق بانک مرکزي با » محمود بهمنی« ◄

ب اظهارات دیروز حسن روحانی مبنی بر تعلل دولت تکذی

اوالً : میلیارد دالر به کشور گفت 2قبل در بازگرداندن 

بوده و تعلل ) اصالحات(تر  هاي قبل خرید اوراق در دولت

هم از سوي دولت روحانی شده؛ چون اوراق در این دولت 

  .شده است 95سررسید سال 
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