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 رعدالت فراگي بسط راه نقشه       روز   حرف▼

های برای اجرا به تماام مجموهاه «سند تحول قضایی»دیروز 

در بخشی از دیباچه این سند مهام ابالغ شد. دستگاه قضائی 

اهلل سید ابراهیم رئیسای، رئایق قاوه قضاائیه امضای آیت به

مبنای  مطالبه صریح رهبر معظم انقالب اسالمی»آمده است: 

هنوان آورده دوره جدیااد و نیااز باار انجااام تحااول قضااائی بااه

انتظارات روزافزون مردم، موقعیتی ویژه و تاریخی پدید آورده 

، به اولویات ترازی با گام دوم انقالبو تحول قضائی را در هم

 .«انکارناپذیر قوه قضائیه تبدیل نموده است

تحقا  و  ،در اساالم ش قضااخاالبااب بلا  -3:نکات تحليلي

هماه آن در کاام  نشایریطعام هدالت و چشاندن  سازیاجرایی

بادون تردیاد، اند. مظلوم واقا  شادهای به گونهکه است کسانی 

تحول یاباد و  بخش قضایی اگر مبتنی بر اصول اسالمی و انسانی

گیری در افاازایش اهتماااد چشاام ریتاا  ماادیریت شااود، هادالنااه 

های سازی طراحیو البته خنثینارضایتی مردم همومی و کاهش 

ساند تحاول قضاایی  -2 خواهاد داشات.دشمنان نظام اسالمی 

نقشه راه جدیاد قاوه قضاائیه ، هآن آمددیباچه با آنچه در مطاب  

در ایان بخاش، قاوه قضاائیه د. ر خواهد بودر بسط هدالت فراگی

انجام وظایفش مطااب  باا ایان ساند، روندگی در پیشمضاف بر 

ی سااززمینهدر  یبرندگ شیپرسالت مهم دیگری نیز دارد و آن، 

به نهادی  شدنلیتبد منظوربهاجرای بیانیه گام دوم انقالب برای 

هاا شبخو تعمیم دادن این الگو به سایر  در تراز حکومت اسالمی

اهام از  –ل مهمای کاه همگاان راهاما -1 .ی نظاام اساتو قاوا

قاوه در ایران به تحول در  -طل  و اصولگرا و چپ و راست اصالح

هملکرد رئیق ایان دساتگاه در هزم جزم و امیدوار کرده،  قضائیه

باا و  ههده گرفته برن مدیریت این قوه را ماهی است که سکا 22

های فسااد اقتااادی و فسااد در پروناده توأماانورود قاطعانه و 

رای به تدارک سرمایه اجتماهی و جل  اهتماد همومی با ،قضایی

نشانه  .استپرداخته راز اسالمی ت قضائیاجرای کامل سند تحول 

ساازی المبه بالفعال باا سهای بالقوه تبدیل ظرفیت ،صداقتاین 

دون توجااه بااه و باابااا اقتاادار اساات کااه  دسااتگاه قضااائیخااود 

 .شودنبال میدها سازیحاشیه

های جاام  پژوهشای از باا بررسای سانداین  :نکته راهبردی

و حقوقدانان حوزوی و دانشگاهی منقح قضات  ،سوی کارشناسان

های تحقا  اهاداف خاود را تواند زمیناهزمانی می مسلماًو شده 

برای رسایدن باه ایان  .پوشدب هملفراهم نماید که به جد جامه 

و نهی  معروفامربهنظارت همگانی مردمی بر مبنای اصل  ،منظور

ایان مساتمر ارتقاء فرایندی برای و بازخوردگیری دائمی  از منکر

بیشتر خواهاد را تر و امیدواری مردم را هموارآن ، راه تحق  سند

 اهلل پریشان()نویسنده: فتح کرد.

 

 

 

 ؟ايدکردهرا سانسور  یچرا رهبر                             روز گزارش▼

 ،تئااتر ،نمایسا شاعر، یباا اهاال یمقام معظم رهبر یدارهایاز د یگذشته مستند یروزها در

 پخش شد. صداوسیمادر  «غیررسمی»با هنوان  و ... ینخبگان هلم ،کاتوریکار ،طنز ،کتاب

و مارام  یکاه باا مشا یکسان یبرا دارهاید نیا استفاده محدود از رسانه؛ -3 :یخبر هایگزاره

 ،گاپ و گفات یبارا یفرصت شانیتعج  بود که ا هیشگفت و ما اریبس رهبر انقالب آشنا نبودند،

از قبال  هارساانه .رنادیبا آغوش باز انتقاادات را بپذ گونهنیداشته باشند و ا یبدون الزامات رسم

 نکاهیا یبارا دیشاا که بکشند ریرا به تاو یاسیو س یهلم یبایل مراودات زیقب نیا توانستندمی

فراماوش  -2 .اندنداشاته ایرساانه تیافعال نیاقدام به ا ،دیاین شیپ یرهبر یبرا یغاتیشائبه تبل

باا  یمقاام معظام رهبار یارتباط ییاز توانا گرید هیال کی دارهاید نیا ؛یکردن قدرت نرم رهبر

و  انتقادپاذیر اریو بسا یفرهنگا ،یمردم یاچهرهایشان  کهنیاجامعه را نشان داد و  ختگانیفره

باه دنباال برجساته  ایرساانه یبا شگردها هگذشت هایسالدر  یغرب یهارسانه اهل معنا است.

را پنهاان  شاانیا یتیاند تا بتوانند ابعاد قدرت نرم شخاابوده یکردن قدرت سخت نظام و رهبر

 هاایجریانهماه  یچتار محبات و مالطفات را بار رو یرهبار ؛فراجناحی تیشخا -1 کنند.

 نیااند و در اگشاوده یدر خاناه پادر یمختلف فکار هایطیففرهنگ و ادب با  یاهال ،یاسیس

آن اسات کاه  دهندهنشان نیهم ؛اندپذیرفته گشاده یرا با رو هاآنها و انتقادات دغدغه دارهاید

تاا  اخلاید یهارساانهمت سفانه  یول ؛اندنکردهخود را محدود  یحتنگ جنا حاارهایدر  شانیا

 دهند.نشان  یخوببهه را لمعظم  یتیابعاد برجسته شخا نیا اندنتوانستهکنون 

 کیاکاه فقاط  اندرسایده جاهینت نیرسانه به ا یاهال ،کوتاه مستندهای نیا شینما با :ايانيپ نکته

 یباه اساتثنا رایز ؛نظام سانسور شده است و آن هم رهبر معظم انقالب بوده است نیدر ا تیشخا

را  شاانیا یتیریو ماد یسابک زنادگ یو حتا یمذهب ،یابعاد هلم ،یو یرسم یدارهایسخنان و د

را  امیاپ یمنتقل نشاده و مخاطا  معناا درستیبه ،ریتاو ،انددادهنشان  اگر یو حت اندندادهنشان 

 هاایملت ینعمت بازر  انقاالب بارا یو مقام معظم رهبر فقیهوالیت .است درک نکرده درستیبه

و اساالم خادمت  رانیاحکومات باه ا کیا انادازهبه شانیا ،یمانیسل دیمسلمان است و به قول شه

 ایهجنباه اسات، افتهی شیافزا هاآن ا ربخشیکه امروزه دامنه و  ایرسانه یبا ابزارها دیو با اندکرده

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( د.انشان د هرا به جامع شانیا یاسیسو  یفرهنگ ،یهلم ،یتیشخا

 يابي نيروهای آمريکايي در منطقهچالش مکان                      ویژه  خبر ▼

در تحلیلای معتارف شادند:  (CNES) امریکاا ناوین امنیات مرکز از، «استین آرون» و «واسر بکا»

 در اشدفاااهی معماااری در بااازنگری بااه مجبااور را متحاادهایاالت ایااران، هایتوانمناادی افاازایش»

 ایاران، نزدیاک در بازر  و دائمای هاایپایگاه از انادکی شامار بر تکیه جای به. کندمی خاورمیانه

 راهبارد سامت به گذار. کند تمرکز پراکنده و کوچک هایپایگاه از ایمجموهه بر باید متحدهایاالت

 شاده یتوز معمااری یاک از تا داردوامی را متحدهایاالت منطقه، در بیشتر دیپلماسی و ترکم حضور

 ،متحادهایاالت هاوایی برتاری کاهان همچنا .ردبب بهره آمریکایی نیروهای امنیت برای پذیرانعطاف

 تجما  از جلاوگیری بار نیاز دشامن هاایتوانایی شاده، ضاروری آمریکا جنگی شیوه برای ویژهبه

 و کاروز و بالساتیک هایموشک گسترش .است یافته تمرکز درگیری از قبل متحدهایاالت نیروهای

 از هملیاات بارای متحادهایاالت نظاامی تواناایی وانادتمی سرنشاین بادون هواپیماهاای همچنین

 را نزدیک اهداف به دقی  حمالت اجرای توانایی و افزارسخت ایران .کند مختل را جلویی هایپایگاه

 ناابودی و یابیمکان چالش با را آمریکایی نیروهای موشکی، هایقابلیت در ایران گذاریسرمایه. دارد

 زرادخاناه تارینبزر  باودن دارا باا ایاران ،ترتی اینباه. کنادمی روروباه پراکنده و کوچک اهداف

 .بزند آسی  راحتیبه متحدهایاالت هایایگاهپ ترینبزر  و ترینمهم به تواندمی خاورمیانه موشکی



 

  
 اخبار ▼

 شروع فصل شکار برای ايران

 نکهیا» :نوشت اسپوتنیک یالمللنیبخبرگزاری  درتحلیلگر مسائل سیاسی  «آبشناس هماد»

 هیچ هاایرانی برای ،اندفرستاده فارسخلیج به را خود اتمی زیردریایی کنندمی اهالم هاآمریکایی

 و شده خارج آنجا از و شده فارسخلیج وارد سروصدابی بارها زیردریایی این قطعاً چون ندارد، اهمیتی

 میزبان که فارسخلیج حوزه هرب کشورهای رهبران. اندکرده رصد را آن تحرکات هاایرانی هم قطعاً

 نگاهی اهراب این نیست بد .بگذارند باالتر را کالهشان باید هستند اسرائیلی زیردریایی و زیردریایی این

 چه است قرار هاآمریکایی نقشه با همراهی و هااسرائیلی حضور شوند متوجه تا کنند لیبی و سوریه به

 همان سمت از شود فارسخلیج وارد خواهدمی که اسرائیلی زیردریایی اگر. بیاورد هااین سر بر بالیی

 ،شود ایران آبی حریم وارد اشتباهی حتی بارهیک به اگر و است بحث یک ،شود وارد( هرمز تنگه)

 مطمئن .دهند انجام زیردریایی این با توانندمی بخواهند کاری هر هاایرانی وقتآن است؛ دیگری بحث

 فوالدی تور یک هاایرانی باشید مطمئن .هستند آن کمین در اسرائیلی نهنگ شکارچی صدها باشید

 را شود فارسخلیج وارد خواهدمی که اسرائیلی زیردریایی امکان صورت در تا اندکرده پهن بزر 

 شکار فال اهراًظ. است ایران مسلم ح  هم این المللیبین قوانین همه طب  کنند. نابود یا بگیرند

 .شودمی شروع دارد کمکم هاایرانی برای

 درشت بانکي هایتراکنش از ماليات اخذ پيشنهاد

 برای» :پیشنهاد داد مجلق وبودجهبرنامه کمیسیون رئیق نائ  ،«الدینیمیرتاج محمدرضا یدس»

 به .شود گرفته نظر در مالیات هزار در یک کشور در تومان میلیون 38 از بیش بانکی هایتراکنش

 هزار در یک اتوماتیک صورتبه ،شد واریز تومان میلیون 38 از بیش کسی حساب به اگر فرض

 حاضر حال در .شود ریخته خزانه حساب به تومان هزار 388 ،تومان میلیون 38 از یعنی ،مالیات

 برای ایهرصه چنین اگر .است داخلی ناخالص تولید برابر 28 تا 38 کشور در مالی گردش

 و حذف کشور در را هامالیات از بسیاری توانمی حتی ،شود گرفته نظر در بانکی هایتراکنش

 چون ؛داد توسعه دست این از مواردی و تولید ،وکارکس  رون  راستای در را مالیاتی هایمعافیت

 ضرورت بر وی .«است فعلی مالیاتی درآمد برابر 38 حداقل ،شودمی حاصل محل این از که درآمدی

 افراد از بسیاری مت سفانه» :افزود و کرد ت کید کشور در مالیاتی فرار از جلوگیری و مالیاتی نظام اصالح

 .«پردازندنمی مالیاتی گونههیچ که رسندمی کالن سودهای به غیرمولد داریبنگاه و بازیدالل با

 تي ايران در منطقههای امنيحلقه

 ،کرد ت کید ایالف خبری پایگاه با گفتگو در صهیونیستی رژیم ارتش سخنگوی ،«زیلبرمان هیدای»

 که داریم دست در اطالهاتی ما»: گفت او .کرد خواهد حمله اسرائیل به یمن یا و هراق خاک از ایران

 .«برسند اسرائیل به توانندمی که است ساخته هوشمندی هایموشک و پهپادها ایران دهدمی نشان

: کرد خاطرنشان زیلبرمان .«کندمی رصد را منطقه در ایران تحرکات نزدیک از اسرائیل»: گفت وی

 ،دارد هشدار اسرائیل به «دوم حلقه کشورهای» خاک از حمله به نسبت ارتش ستاد رئیق که زمانی»

 سوریه و لبنان همان اول حلقه کشورهای و است یمن و هراق ،دوم حلقه کشورهای از منظورش

 و هراق و یمن از 283۲ سال در ایران» که شد مدهی صهیونیستی رژیم ارتش سخنگوی .«هستند

 قرار هدف شوندههدایت موشک و پهپاد هاده با را هربستان یآرامکو هپاالیشگا خود خاک از همچنین

 .«است زمینه این در ایران بسیار قدرت دهندهنشان این و شود شناسایی هاآن از یکی اینکه بدون ،داد

 شد بايدن دامان به دستوليعهد جوان 

 تا کمدست که کردمی تاور ،پوشید را ههدیوالیت ردای که پیش سال سه از «سلمانبن محمد»

. شد خواهد باز سلطنتش برای مسیر و است گرم نتانیاهو و ترامپ حمایت به پشتش 282۲ سال

 شرایط هالوهبه سلمانبن ناپخته رفتارهای از آنان ناخرسندی و نایفبن با بایدن تیم خوب ارتباط

 همالً سلماننب .است نگذاشته باقی او برای کنونی شکل به کار ادامه برای جایی نتانیاهو، نابسامان

 کندمی تالش لذا و نداشته خارجی هرصه در نه و داخلی هرصه در نه یامالحظهقابل دستاورد هیچ

به گزارش برخی مناب  خبری،  .کند وپادست سفید کاخ جدید جرینمست  نزد خود برای جایگاهی

 از بخشی جبران جهت مالی هایکمک ازای در او از بایدن، به پیامی ارسال با اخیراً  سلمانبن

 .است کرده ایتحم طل  کرونا، از ناشی هایهزینه

 کوتاه اخبار ▼

، صادقی حاجی االسالمحجت /دی 1در  تجلي خشم مقدس ◄

 هنوانبه 00سال  ید ۲ ازدر سپاه پاسداران  هیفقیولنماینده 

 و کرد یاد ایران والیتمدار ملت قدرت و بایرت تجلی روز

 تجلی بود. این روز خودجوش روز این در مردم حرکت»: گفت

 را خود 00 فتنه در شکست از پق دشمن .بود مقدس خشم

 موف  00 سال فتنه در چرا که کرد شناسیآسی  و ارزیابی

 فقیهوالیت وجود با که یدرس نتیجه این به و نکرد همل

 محورهای از یکی نود دهه در روازاین ؛کرد فتنه شودنمی

 .«کنند تحریف را والیت جایگاه که بود این دشمن تهاجم

 سخنگوی اقدام زننده جريان سياسي خاص در مورد حاج قاسم/ ◄

 نظامیان ورود برای جدید برنامه مجلق» :گفت مجلق رئیسههیئت

 این ما. است همان انقالب اول از قانون. ندارد جمهوری ریاست به

 هایجریان درون امنیتی هناصر از برخی روانی جنگ را شبهات

 نیز سلیمانی سردار مورد در که ایمنبرده یاد از. دانیممی سیاسی

 .«بود ایزننده حرکت که کردند مطرح را شبهاتی چنین

/  «اربيل» در آمريکا سابقهبي امنيتي سازیاستحکام و تحرکات ◄

 پایگاه در آمریکایی نیروهای»: هراق اهالم کرد امنیتی منب  یک

 سازیاستحکام و جدید تحرکات انجام حال در اربیل «الحریر»

 استحکامات دایجا شاهد اربیل در آمریکا کنسولگری .هستند

 جاده در جدیدی امنیتی و حفاظتی نیروهای و است جدید

 تدابیر است روزی چند .اندشده مستقر کنسولگری به منتهی

 که نظامی نیروهای از گروه یک و شده تشدید الحریر در امنیتی

 «.اندشده مستقر پایگاه این در اند،آمده سوریه از

 /هادر دوره تحريم ايرانپيشرفت اعتراف روزنامه آمريکايي به  ◄

 با را خود ایران اقتااد»: نوشت تحلیلی در ژورنال استریتوال

 حتی ،مشکالت و هاسختی وجود با و کرده منطب  هاتحریم

 .«است بوده توسعه و رشد شاهد هامینهز برخی در

 قضائی، تحول سند دردر کشور/  قضائي تحولسندی برای  ◄

 م موریت .است شده مشخص قضا دستگاه اصلی م موریت هفت

 دهاوی وفالحل شکایات، تعدیات، تظلمات، به رسیدگی» اول،

 گسترش هامه، حقوق احیاء» دوم، م موریت؛ «خاومات رف  و

 اجرای بر نظارت» سوم، م موریت؛ «مشروع هایآزادی و هدل

 کشف» ،چهارم م موریت؛ «امور جریان حسن و قوانین صحیح

 و حدود اجرای و مجرمین تعزیر و مجازات و تعقی  جرم،

 از پیشگیری» پنجم، م موریت؛ «اسالم جزایی مدون مقررات

؛ «مجرمان اصالح» ششم، ریتم مو؛ «دهاوی و جرائم وقوع

 .«اشخاص مالکیت حقوق از حمایت» هفتم، م موریت

 در شدن هضو و تبعیت: (901 سؤالاحکام سياسي ) ◄

 مسیر مخالف دناهداد نشان همل در که سیاسی هایگروه

: پاسخ دارد؟ حکمی چه کنند،می حرکت رهبری و انقالب

 ۲0ر اساس ماده ف شرع و قانون است و مجازات دارد و بخال

اهضاء سپاه پاسداران انقالب اسالمی ح  »اساسنامه سپاه: 

یا سازمان سیاسی را ندارند؛ و هضویت در هیچ حزب و گروه 

 .«از سپاه خواهد شد موج  اخراج هاآنادامه هضویت 


