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 قانوني یزيفساد ست             روز حرف▼

تبعات مختلفی  تواندیميکی از مشکالتی که در نظام سیاسی 

داشته باشد، برخوردهايی است که به ظاهر صورت قانونی گرفته 

ی بندصورتاست که  هايیاست، اما در ذات خود برآمده از رانت

انقالب اسالمی،  است. در دهه پنجم بودهآن خارج از روند قانونی 

انتظار آن است که با چنین مواردی از تخلفات قانونی که مصداق 

فساد اقتصادی است برخورد شود و در اين مواجهه تفاوتی بین 

 ادیبن سیرئهیچ فرد و دستگاهی نباشد. در همین راستا 

در خصوص  یونيزيبرنامه تلو کيمستضعفان با حضور در 

 یاسابقهیب یافشاگر ،هاارگانمستغالت تحت تملک افراد خاص و 

يی همراه بود. در مورد اين اظهارات توجه به هاواکنشکه با کرد 

 چند نکته ضرورت دارد:

برخورد با رانت و فساد، انتظار فراگیری است که همه ملت  -0

حقیقتی است که به  نهیزمو قاطعیت در اين  اندآنخواهان تحقق 

بدل شده است. لذا در اين گفتمانی فراگیر در جامعه اسالمی 

برخورد با تخلفات  -2نبايد مماشات نمود و کوتاه آمد.  نهیزم

قانونی، خود بايد قانونی باشد. بدان معنا که هر ادعايی در اين 

زمینه نیز بايد مبتنی بر اسناد و مدارکی باشد که قابل ارائه به 

یز گردد. ها و ادعاهای بدون پشتوانه پرهدادگاه بوده و از طرح حرف

راهکارهای قانونی برای رسیدگی به چنین مواردی وجود دارد  -9

در اين زمینه، از آن طرق قانونی  یزیفساد ستکه انتظار آن است 

ی غیرمدبرانه سازیعمومدنبال شود. خروج از مسیرهای قانونی و 

ی کردن آن، بدون آنکه همه ابعاد ارسانهادعاهای بدون پشتوانه و 

راهکارهای قانونی احصا شده باشد، بدون شک خطای آن مبتنی بر 

تواند هم راه مبارزه با فساد را سد کند و هم فاحشی است که می

را بدون دلیل درگیر موضوع کند و زمینه را برای  یافکار عموم

ی مختلف نظام اسالمی فراهم سازد هادستگاهمتهم ساختن افراد و 

اظهارات  -4ان هموار کند. ی بیگانگبرداربهرهو هم بستر را برای 

آقای فتاح در رسانه ملی بدون آنکه مقدمات مشخصی داشته و 

بدون آنکه تريبون انتخاب شده بستر مناسبی برای طرح چنین 

رود به سرانجام ادعاهايی باشد، مسیر ناصوابی است که انتظار نمی

اين نوع موضوعات از طريق  افشاگرانهطرح صحیحی بینجامد. 

، بدون شک دستاوردی برای جامعه نخواهد داشت و رسانه ملی

جامعه را بیش از آنکه به حقايقی برساند، به سمت ترديدافکنی و 

ی سوق خواهد داد که بايد از آن پرهیز سازعهيشانمايی و سیاه

 نمود.

گذرد و قانون می شاهراهفراموش نبايد کرد که مبارزه با فساد از 

و ود اقدامی انحرافی و ناصواب های خاکی خکشاندن آن به جاده

 فسادزا خواهد بود. )نويسنده: مهدی سعیدی(

 مطالبه مردمي در آستانه سفری خارجي                 روزگزارش ▼

 یسفر خارج نیعراق در دوم ريوزنخست ،یزبان، الکاظمعرب یهارسانه یبر اعالم برخ بنا

 .کندیم تميعز کايبه آمر ندهيهفته آ ران،يخود، بعد از ا

در  کايآمر یجمهورسیاعالم کرد که دونالد ترامپ، رئ یاهیانیدر ب دیکاخ سف -0 :یخبر یهاگزاره

ارتباط،  نیدر هم -2خواهد کرد.  داريد دیدر کاخ سف یالکاظم یمردادماه( با مصطف 91اوت ) 21

 کا،يمرخود به آ هنديسفر آ انيدر جر یائتالف الفتح گفته است که الکاظم ندهينما «ميمحمد کر»

 یبرا یاست که عراق، محل نيا امیپ نکهيبا اشاره به ا یکشور منتقل خواهد کرد. و نيا یبرا یامیپ

با ترامپ، به  داريد انيدر جر یالکاظم»کرد:  حينخواهد بود، تصر یاو منطقه یالمللنیب یهایریدرگ

 بنديپا يیکايآمر یروهایدر آن، ناز کشور و در ص یخارج یروهایبر اخراج ن یمصوبه پارلمان مبن

به  یدر خصوص سفر الکاظم زیائتالف سائرون عراق ن ندهينما «یامجد العقاب» -9« خواهد بود.

 یروهاین یآن اخراج فور نيترمشخص شود که مهم یمسائل فیتکل ديبا»اعالم کرد:  کا،يآمر

حمله  نيبعد از آخر ،يیکايآمر یروهاین یاخراج فور طرح -4 «اشغالگر از خاک عراق است. یکايآمر

، در پارلمان عراق به 31 ماهیدر د یالشعبالحشد یمردم یروین یمقرها یبه برخ روهاین نيا يیهوا

حاضر در مجلس با ابراز تنفر از اقدامات  ندگانيطرح، نما نيا ی. در جلسه بررسدیرس بيتصو

)بغداد آزاد « بغداد حره حره»هرگز( و  کاي)آمر «کايکال آمر کال» یشعارها صداکي کا،يآمر یضدعراق

 ( سر دادند.رونیبرو ب کاي)آمر« بره یاطلع کايآمر»( و شودیم

در خاک عراق  روهاین نيحضور ا ،يیکايآمر یروهایطرح اخراج ن بياز تصو شیتا پ :يليتحل گزاره

 یاسیس یهاگروهاز  یمردم و برخ یبه مطالبه جد روهاین نيخروج ا کبارهيبود، اما چرا به  یقانون

، به بهانه مبارزه با داعش، در 0931با خروج از عراق در آذرماه  يیکايآمر یروهایشد؟ ن ليتبد یعراق

 یمبن 0931آذرماه  01کشور بازگشتند و با وجود اعالم کشور عراق در  نيمجددًا به ا 0939خرداد 

 يیاز عراق نشد. از سو شيوهاریحاضر به خارج کردن ن کايکشور، آمر نيدر ا یجنگ داخل انيبر پا

عراق در هدف قرار دادن چندباره  یارض تیو تمام یمل تیامن هیعل روهاین نيعملکرد ا گر،يد

که به دعوت  یمانیسل دیهمچون ترور شه یستيترور اتیکشور، انجام عمل نيا ینظام یمقرها

اقدامات  ريو سا یس عراقالمهندس، از فرماندهان سرشنا یعراق وارد بغداد شده بود و ابومهد یرسم

خواسته  یمردم یهاکشور و گروه نيا یعراق موجب شده است که افکار عموم یبا منافع مل ريمغا

 یخروج فور یریگیکشورشان با پ تیرا باز پس گرفتن حاکم کايدر سفر به آمر یاول خود از الکاظم

 (اکبر کريمی: نويسنده) مطرح کنند. يیکايآمر یروهاین

 !مستعمره شدن لبنان از داخلي هایزدهغرب زدگيذوق             خبر ویژه ▼

 سیاسی تغییرات لبنان، داخلی تحوالت در آفرينینقش با تا کردند تالش هاغربی بیروت، انفجار از پس

 با اندتالش در لبنان به کرونم سفر از پس فرانسه به نزديک هایگروه راستا همین در کنند. ايجاد

 کشورشان اداره خواستار هالبنانی که دهند نشان گونهاين مردمی، اصطالحبه طومار کي آوریجمع

 اندک امضاهای همین به استناد غربگرا با هایبرخی کانالدر کشورمان نیز  هستند. فرانسه توسط

 لبنان، میلیونیهفت جمعیت به اشاره بدون اينترنتی، سايت يک ساختگی موارد، برخی در و مجازی

 با را لبنان شدن مستعمره درخواست و ديده مجازی حرکت اين در را خود فروشانهوطن هایآرزو

 مکرون انگار: »نوشت «آسوشیتدپرس»در همین حال، خبرگزاری آمريکايی  .اندکرده منتشر زدگیذوق

 فرانسه نواستعمارگری را او رفتار وی منتقدان نیست. فرانسه الحمايهتحت لبنان ديگر که کرده فراموش

 مشکالت انبوه از را عمومی افکار توجه خواهدمی مکرون کنند،می اظهار و دانندمی لبنان قبال در

 قدرت در افراد با نزديک روابطی و داشته...  و مدارس از ایشبکه لبنان در فرانسه کند. منحرف فرانسه،

 در طوماری .هستند لبنان در اقتصادی و سیاسی هایبحران ايجاد به متهم هاآن از بعضی که دارد

 حتی تاکنون اما گیرد؛ قرار فرانسه نظر زير آينده سال ده برای لبنان که شده پخش مجازی فضای

 «کند. جمع را لبنانی میلیون ۵ از بیش میان در موردنیاز حداقلی امضای هزار ۵0 نتوانسته



 

  
 اخبار ▼

 !ببنديم پيمان دوباره شکنانپيمان با

 معتقد گذشته در بنده: »است گفته آرمان روزنامه با گفتگو در طلباصالح فعال م،زيباکال صادق

 نتیجه اين به هاستمدت که است حالی در اين. است شده ايجاد بحران آمريکا و ايران بین بودم

 و ايران تواندمی که راهی تنها معتقدم... کنم استفاده باتالق از بحران کلمه جای به بايد که امرسیده

 دنبال به بايد ما: »دهدمی ادامه . وی«است 33 برجام من، تعبیر به دهد نجات باتالق اين از را آمريکا

 تندروها مخالفت با که شد امضا روحانی آقای توسط قبلی برجام. باشیم آمريکا با ديگری برجام

 انتخابات در بايدن يا ترامپ پیروزی: »گويدمی ادامه در طلباصالح سیاسی تحلیلگر اين .«بود مواجه

 ايران در که 0۵ سال از. کندنمی ايجاد تغییری آمريکا و ايران کلی رابطه در آمريکا جمهوریرياست

 و ايران رابطه دموکرات، چه بودند، خواهجمهوری آمريکا رؤسای جمهوری چه تاکنون شده، انقالب

 در زيباکالم. «است! کرده پیدا ادامه انهمچن آمريکا با ايران دشمنی و ستیز و نکرده تغییری آمريکا

 آن راه سر بر داخلی که تندروهای داندمی هايیتیشه و تیغ محصول را برجام ناکامی حالی

 پیمان است؛ شده خارج آن از ترامپ که نبوده پیمانی تنها برجام کهاند؛ اما بايد متذکر شد انداخته

 حقوق شورای ملل، سازمان مهاجرتی پیمان سکو،يون سازمان پاريس، توافق آرام، اقیانوس تجاری

جالب اين که  .است موارد اين ازجمله شمالی آمريکای آزاد تجارت قرارداد متحد، ملل سازمان بشر

های آمريکا نیز سخن گفته و هايش، از توطئهخود با نقض صحبت مصاحبه میانه در زيباکالم

 و چمران دکتر بازرگان، مهندس با ديدار در ايیآمريک مقامات انقالب، از پس ماه چند»: ديگویم

 انقالب به و شناسیممی رسمیت به را اسالمی جمهوری ما کردند اعالم رسماً  الجزيره در يزدی دکتر

 عنوان اينکه رغمبه و گفتندمی دروغ هاآمريکايی که بود اين مسئله اما گذاريم؛می احترام ايران

 «.کردندمی توطئه اسالمی جمهوری علیه مرتب اما ندارند، نیدشم اسالمی جمهوری با کردندمی

 آمريکا به ايراني هاینخبه هکری حمله ادعای

 دولتی نهادهای به ايرانی هکرهای از گروهی شده مدعی گذشته هفته طی آمريکا فدرال پلیس

 در آیبیاف» نت، دی سايت خبری زد گزارش به. اندکرده حمله آمريکا خصوصی بخش و

 يک به وابسته افراد اين شده مدعی ولی نکرده هکری گروه اين نام به ایاشاره خود گزارش

 هکرهای. هستند شده شناخته انگل يا روباه بچه همچون اسامی با که هستند تربزرگ گروه

 به ای،شبکه مختلف تجهیزات شده افشا تازه امنیتی هایآسیب از گیریبهره با يادشده

 هدف هایشرکت تا دهندمی انجام سرعتبه را کار اين هاآن. کنندمی نفوذ هدف هایرايانه

 و وسايل به نفوذ از بعد هکرها اين. نکنند پیدا را روزرسانبه افزارینرم هایوصله نصب فرصت

 به دسترسی و دائمی نفوذ که کنندمی نصب بدافزارهايی هاآن روی بر هدف، افزارهایسخت

 دهدمی نشان دراگوس و کلیراسکای امنیتی مؤسسات هایبررسی. کندمی کنمم را هدف اطالعات

 «.است بوده ايرانی هکرهای استفاده مورد 2103 سال تابستان از روش اين

 در انتظار دولت بعد! سوخته زمين

 نوعی به درواقع دولت اقتصادی گشايش طرح» :ديگویممجلس  رئیسههیئت حاجی دلیگانی، عضو

 دهد تحويل سوخته زمین بعدی دولت برای دارد بنا روحانی آقای .است جامعه زا گرفتن قرض

 اين بايد بعد دولت که دارد درآمد دولت برای تومان میلیارد هزار 011 حدود در طرح اين چراکه

 منابع کردن خورپیش هااين .کند پرداخت آينده هایسال در آن، سررسید سود بر عالوه را مبلغ

 را فعلی دولت هایکردن خورپیش اين سال چندين تا تواندنمی بیايد بعداً دولتی هر که است کشور

 جلسه در پیشنهادی چنین اينکه شود؛ ارائه مجلس به اليحه عنوانبه بايد پیشنهاد اين .کند جبران

عرضه اوراق قرضه اسالمی هرچند  «.نیست صحیحی کار شود، مصوب قوا سران اقتصادی شورای

 کندیمايجاب  یدارحکومتاما منطق  جمهوری اسالمی بوده است؛ یهادولتدر تمامی  امری رايج

مسئولی برای جبران کسری  کهنيا، نه تعیین تکلیف شوددر دوره مديريت هر فرد  هاقرضهکه اين 

 سالهکيخود از مردم قرض کند و مسئول بعدی تاوان آن را بپردازد. با وجود زمان  یابودجه

 یزيربرنامه یاگونهبهاست، بايد چنین اوراقی به مردم از دولت کنونی، اگر قرار بر عرضه  هماندیباق

 انجام شود. سالهکيمدت صورت گیرد که تسويه آن نیز در همین 

 کوتاه اخبار ▼

 اعتراضات»: نوشت «میل ديلی» آمريکا/ در شهری جنگ ادامه ◄

 معترضان با لیسپ و رسید سوم و هفتاد شب به اورگن پورتلند در

 ايالت گرفت. در آتش نیز پلیس ايستگاه يک همچنین شد؛ درگیر

 و آمريکا پلیس طرفداران نیز واشنگتن ايالت در سیاتل و کلرادو

 درگیر هاآن با و کردند حمله معترضان به راستی دسته هایگروه

 با آمريکا پلیس بین شديدی درگیری همچنین امروز شدند.

 مايکل» مرگ سالگرد در آمیزمسالمت ورطبه که معترضانی

 و «فرگوسن» بودند در کرده تجمع پوستسیاه جوان «براون

 ديگری جنگ هفته آخر نیز شیکاگو درگرفت. در «فونیکس»

 روز شدند. کشته نفر سه تیراندازی، بار 90 بر اثر و شد ثبت

 و کشته نفر يک ،تیراندازی براثر هم آمريکا پايتخت در گذشته

 «شدند. زخمی نفر ويکبیست

 در کدخدايی/ 2۰۱۱ انتخابات مورد در نگهبان شورای پيغام ◄

 ،0411 جمهوریرياست برای اسامی از برخی اعالم خصوص

 اين در و است نشده انتخابات درگیر هنوز نگهبان شورای»: گفت

 افراد قانونی جهات از. است نکرده نیز اقدامی و نکرده ورود زمینه

 کرد توصیه توانمی اما کنند، نامثبت زمان هر در توانندمی

 «.نکنند نامثبت ديگر اند،شده ردصالحیت گذشته در که افرادی

ها فرودگاه پلیس فرماندهپاشيد/  هم از شوييپول بزرگ باند ◄

 0211 از بیش با شويی،پول بزرگ باند از نفر 09»: خبر داد

 اين .شدند دستگیر شاکی هزار 91 و برداریکاله تومان میلیارد

 گرفته چکدسته نیازمند، و معتاد خانمان،بی افراد اسم به شبکه

 «.گرفتمی کالن هایوام کسب، هایپروانه از استفاده با و

 سخنگوی فروش/گران لبني هایشرکت ميلياردی 21 جريمه ◄

 لبنیات میلیون، 411 و میلیارد 9 پاژن تعزيرات اعالم کرد؛ لبنیات

 و میلیارد يک ماستمی لبنیات میلیون، 111 و لیاردمی 2 چوپان

 لبنیات و میلیون ۵11 و میلیارد 2 پگاه لبنیات میلیون، 111

 یهایگرانبدلیل  تومان میلیون 011 و میلیارد يک سحر

 نيتومان از ا اردیلیم 4حدود اند که شده اخیر جريمه ضابطهیب

 وصول شده است. هامهيجر

حدود دو هفته  کهیدرحال قه نود!/تعويق کنکور در دقي ◄

، است یباقبه زمان اعالمی برای برگزاری آزمون سراسری زمان 

آن به ستاد ملی مبارزه  ماههکيوزارت علوم از درخواست تعويق 

 :ديگویمنیز در همین زمینه  بهداشت روزي. دهدیمبا کرونا خبر 

آزمون  ،ممکن نباشد یبهداشت یهاکامل دستورالعمل یاگر اجرا»

کنکور  ماههکي قيتعو شنهادیپ .فتدیب قيبه تعو یسراسر

 «.شودیکرونا مطرح م یدر ستاد مل یسراسر

منظور از حريم خصوصی که ورود  (:21سؤال احکام سياسي ) ◄

: مراد از حريم پاسخاست؟  کدام در آن بدون اذن افراد جايز نیست،

افراد است  ای از گفتار، کردار و زندگی شخصیخصوصی، مجموعه

دهند و راضی به که آن را در يک چهارديواری محصور قرار می

 .ورود ديگران در اين حیطه نیستند، جز به اذن و اجازه خود


