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 دستگاه قضا ورود کند!               روز حرف▼ 

و صندوق  هیپرونده بانک سرما یاز متهمان اقتصاد یکیمحاکمه 

 گریشد تا بار د یادر اواخر هفته گذشته بهانه انیفرهنگ رهیذخ

 یهاگوناگون هرکدام از منظر خود به مسئله ورود پول یهارسانه

سال  5که  یید. ماجرابپردازن نمایبه س فیمشکوک و اصطالحاً کث

شهرزاد خبرساز شد و به  الیبه سر یاهیسرما نیاست با ورود چن

شد که اوج آن  جادیدر سال گذشته ا یفراوان یدنبال آن حواش

متهمان  نیاز ا یکی ینامه آزاد یدر پا نماگرانیاز س یبرخ یامضا

د واج شود،یرپرتاژ م بارهنیکه درا یلیاز زندان بود. حجم خبر و تحل

 انیآن به جر دادن وندیشهروندان و پ یسالمت روان ثیاز ح ینکات

 .میپردازیبه آن م یاست که از باب طرح مقدمات فیتحر

به  فیکث یهاورود پول نهیطرح بحث در زم -1 :يليتحل نکات

شود، خوب است؛ اما  تیکه منجر به شفاف یو شبکه خانگ نمایس

است که بر روح مردم و  یدیامو نا یاست فشار روان ینگران هیآنچه ما

و  زندیچنگ م یاقتصاد طیشرا نیموضوع در ا نیا کنندگانیریگیپ

آن در کشور ارائه  یتیریو مد یامور فرهنگ تیمغشوش از کل یریتصو

 هالیاخبار و تحل نیاز ا یاریوسقم بسهنوز صحت کهیدرحال دهد؛یم

اظ به لح یبحث ابعاد مختلف نیا -2. ستین یمشخص و قطع

 نیدارد؛ اما آنچه در ا یاسیس یو حت یاجتماع ،یاقتصاد ،یفرهنگ

است که از  یدیو تهد یروان یناامن م،یسطور به دنبال طرح آن هست

سرشار از  یاخبار منف نیا یراست. بهشودیم جادیدر جامعه ا هیزاو نیا

 کند؟یو ... با اذهان مردم چه م ءارتشااختالس، زد و بند،  ،یدزد

 نینظارت بر ا تیمسئول یدارد؟ چه کس تیواقع هاتیاز روا کیکدام

چرا  ند؟یکجا یینمایامور را بر عهده دارد؟ وزارت ارشاد و مسئوالن س

کشور که قرار  ینمایبزرگ س یهاو کارگردان هاکنندههیته یبرخ

 یهاها و پالنرا با برداشت یرانیو ا یاست فرهنگ و تمدن اسالم

 گریامروز همددهند،  ادیمرزوبوم  نید به جوانان اکلوزآپ و بسته خو

 استیاز س تیتا مشخص شدن واقع دینبا ایآ کنند؟یرا متهم م

 تبعات را نداشته باشد؟ نیکرد که ا تیتبع یدرست یارسانه

دفاع از حقوق عامه که مورد  یدر راستا رسدیبه نظر م :پاياني نکته

 تر،قیدق یورود العمومیعمد دیرهبر معظم انقالب است، با دیتأک

 نیسفره ا یاداشته باشد تا به هر بهانه تریو جد ترعیسر

باز نشود. باوجود  هاییو فرار از پاسخگو هایزناتهام ها،ییگشاعقده

 یطوالن یگاه ر،یاخ یهادر ماه هیو عزم قوه قضائ نهتالش نستوها

است که مطلوب  یها، آفتپرونده یو مفتوح بودن برخ هایشدن دادرس

نظام  یو القاء ناکارآمد یفضاساز یدر راستا فیتحر انینظر جر

 فیآدرس غلط دادن و تحر نیمراقب و حساس ا دیاست. با یاسالم

در  یادیبود که جمع ز نمایبه حوزه فرهنگ و س ینگاه انقالب تیواقع

و  لیپاسداشت زحمات بخش اص ی. براکنندیم تیآن متعهدانه فعال

 (شانیاهلل پر: فتحسندهیدستگاه قضا ورود کند! )نو دیبا انمیمتعهد س

 شوديروز آشکارتر مکه روزبه يضعف قدرت              روزگزارش ▼

 تیتقابل و ضد نیسال است که ا نیکشورمان، چند هیعل کایآمر میو مستق یاز اقدامات تقابل یجدا

. آژانس شودیدنبال م زین یالمللنیب یاز نهادها متحدهاالتیا یو با استفاده ابزار یالمللنیدر عرصه ب

پول و... ابزار  یالمللنیصندوق ب ت،یامن یخصوص شوراسازمان ملل و به ،یاتم یانرژ یالمللنیب

است که تاکنون  یاگونهنهادها به نی. درواقع ساختار اشودیبکار گرفته م فانیدر فشار بر حر کایآمر

از  یحاتیتسل یهامیدر اعمال مجدد تحر کایآمر ییعدم توانا رو،نیازا داد؛یم کایامکان را به آمر نیا

 .کاستیقدرت آمر وارانهیراز افول مو یگرینشان د ران،یا هیسازمان ملل عل قیطر

 :یخبر یهاگزاره

درباره قطعنامه  تیامن یروز گذشته در شورا یریگیبه رأ یدر گزارش «نیگارد» یسیروزنامه انگل

 یزیرآمیمتحمل شکست تحق متحدهاالتیا»اشاره کرد و نوشت:  رانیا هیده واشنگتن علش ینیبازب

در  رانیا یحاتیلتس یهامیتحر دیتمد یکشور برا نیا یشنهادیطرح پ رایدر سازمان ملل شد؛ ز

آورد:  زین «نیگارد«. »را جلب کرد کنینیدوم یجمهور تیتنها حما ت،یامن یشورا یریگیرأ

 یدر عرصه جهان کایآمر یبر انزوا یدییتأ ت،یامن یمعه واشنگتن در شوراحجم شکست روز ج»

 حتفضا کیشکست نبود، بلکه  کی نیا»زد:  تیهم توئ ییکایسناتور آمر «یمورف سیکر«. »بود

شکست  تیامن یدر شورا داد. یهمراه ما رأ کینیدوم یتنها جمهور ت،یامن یعضو شورا 15بود. از 

 هیشده و بق فیضع یاتا چه اندازه کایدهنده آن است که آمرنشان نیا .میتار و مار شد م،ینخورد

 .«نندیبیبار مرا فاجعه رانیجهان چگونه راهبرد ترامپ در قبال ا

 رانیا هیعل یفشار حداکثر استیبه چهار سال است که دونالد ترامپ س کینزد :يليتحل گزاره

( به کار رانیاز ا شتریب یازهای: گرفتن امتدیمذاکره )بخوان زیم یپا رانیرا با هدف کشاندن ا

شده است.  کایآمر یبرا یبه شکست حداکثر لیتبد ،قلدرمآبانه استیس نیبرده است. حال ا

کشورهای مطرح  سابقهبیو عدم همراهی  تیامن یدر شورا یرانیقطعنامه ضد ا اوردنین یرأ

از اقدامات  هادولتاست که دیگر این شورا با قطعنامه پیشنهادی آمریکا، نیز گویای این نکته 

و این نشانه آشکار افول ابرقدرتی  کنندنمیحمایت  المللبینآمریکا در زیرپا گذاشتن قوانین 

 (ی: اکبر معصومسندهی. )نوآوردندمیاست که روزی همگان جلویش سر تعظیم فرود 

 !ي شدموجب کاهش مشارکت مردمآنچه                خط تحریف ▼

در  یدر روزنامه اعتماد، از وجود تعارض ساختار یطلبعضو فعال اردوگاه اصالح یعباس عبد

مردم دیگر حاضر به ورود در این بازی تکراری و ترجیح یکی بر »شد:  یکشور نوشت و مدع

شده بسیار محدود نیستند. حتی اگر مردم هم حاضر به این  دییدیگری از میان نامزدهای تأ

. بنابراین بینیممی ۶۹است که پس از انتخابات سال  یباروضعیت تأسفهمین  ه،کار شوند، نتیج

وزیری را در قانون زنده کنند، خیلی سال بعد، نهاد نخست یانتخابات غیر راهگشا یجااگر به

ماند؛ سال روی دست ساختار نمی 8یا  4منتخب و دولت او  جمهورسیبهتر است. حداقل رئ

در  فیخط تحر« توانند آن را باال بیاورند.ا قورت دهند و نه میآن ر نندتوانه می کهینحوبه

نگهبان  یو نظارت شورا کرده فیساالر توصمردم ریو غ یتالش است تا انتخابات در کشور را صور

حاضر به شرکت در  گریالقاء کند که مردم د گونهنیو ا دینما یمعرف تیمحدود نیرا عامل ا

آن است که آنچه  تی! اما واقعستندیبدون قدرت ن جمهورسیرئ ابو انتخ یانتخابات صور

طلبان اصالح تیاست که با حما یدولت یدر انتخابات شده، ناکارآمد یموجب کاهش مشارکت مردم

را با  جمهورشسیرئ نیسرزم نیسال گذشته، همواره ا 44است؛ وگرنه در طول  دهیبه قدرت رس

که به نفر دوم کشور بوده و بر اساس  یمهورجسیرئ ؛و خواست مردم انتخاب کرده است یرأ

 الزم برخوردار است. اراتیاز اخت یقانون اساس



 

 

  

 اخبار ▼

 خيانت تاريخي بر ضد آرمان قدس

سازی روابط امارات و توافق عادی دیشد تیبا محکوم یاهیانیدر ب یسپاه پاسداران انقالب اسالم

 کریپ بر نیزهرآگ یو خنجر یخیتار یحماقت، یراهبرد ییاقدام را خطا نی، ایستیونیصه میرژ

 هدرا تأمین نخوا یستیونیصه میتنها منافع رژاقدام نه نیا»و تأکید کرد:  فیتوص یامت اسالم

 انیو حام کایای خطرناک را در انتظار امر، آیندهدیجد انهیخاورم یایرؤ یبلکه با باطل ساز ،کرد

روابط  یسازیعاد نیتوافق ننگ»آمده است:  هیانیب نیاز ا یبخش در« توافقنامه قرار خواهد داد.

و  یستیترور میرژ یو راهبر یکه با طراح یستیونیصه یو دولت جعل یامارات متحده عرب نیب

ضد آرمان قدس به شمار  یخیهای تارترین خیانتاز بزرگ ،شده است یعلن کایآمر یضد بشر

ملت مظلوم  تیه مقاومت و حقانویژبه یسالمامت ا کریبر پ نیزهرآگ یکه خنجر رودیم

ای اقدام خائنانه اهداف چندگانه نیا»: دیافزایم هیانیب نیا« وارد کرده است. نیمسلمان فلسط

 ،ینیجبهه مقاومت فلسط فیتضع ،یستیونیصه یجعل میبه رژ یبخش تیازجمله مشروع

 دیجد انهیپروژه معامله قرن و خاورم یاجرا یبرا یو بسترساز نیمسئله قدس و فلسط یفراموش

 .«کندرا دنبال می ستیونیعرب با اشغالگران صه نرابطه جها یگیرسازهمه یبرا طیشرا جادیو ا

 !چندان اجازه شرکت در انتخابات را ندارند طلباناصالح

در انتخابات حضور  یطلبان براخود از برنامه اصالح یکل یابیحزب اراده ملت در ارز رکلیدب پور،یمیحک

کنند، اما  تیکه در انتخابات حضور داشته باشند و فعال خواهندیطلبان ماصالح»، اظهار کرد: 1444

 نیهم عج ما با یو حزب ینظام انتخابات چونکه  می. ما معتقدشودیبه آنان داده نم یاچندان اجازه ایگو

 ،ابدیروند ادامه  نیو اگر ا کندینم جادیا در مردم د،یرا که با یازهیانتخابات آن شور و انگ ،نشده است

های حکیمی پور در حالی است که سابقه حضور جریان این حرف« دربر نخواهد داشت. یمثبت جینتا

اصالحات در قدرت بیشتر از جریان رقیب خویش است. یکی از شگردهای این جریان در ایام انتخاباتی 

طلبان، محرومیت الحیت گسترده نامزدهای اصالحنمایی و طرح موضوعاتی از قبیل؛ رد صمظلوم

کنند، طلبان بر عدم حضور در انتخابات و ... مطرح میطلبان از حضور در انتخابات، تصمیم اصالحاصالح

 های انتخاباتی به دنبال سهم خواهی از قدرت هستند.اما درنهایت، با حضور خود در آوردگاه

 منتشر نکنيد سليماني: اين مطلب را جاييقاسم  حاج

 یبرا میگرفت میاز خبرنگاران تصم یرفتند، پس از چند روز با جمع ایکه از دن قاسم حاج بزرگوار مادر

که سردار هم در روستا حضور  یروز ،یقبل ی. با هماهنگمیقنات ملک برو یبه روستا تیعرض تسل

. خوانندینشسته و فاتحه م شانکه کنار قبر مادر میدیرا د شانیا میدیرس ی. وقتمیداشتند، عازم شد

. بعد از قرائت دییایو ب دیشما هم فاتحه بخوان ،رومیبه ما گفت من به منزل م یبعد از سالم و احوالپرس

را  یمطلب نیو حرمت مادر صحبت کرد و گفت: ا گاهیاز جا مانی. برامیرفت شانیا یفاتحه به منزل پدر

 دانمینم یمادرم را ببوسم ول یکف پا خواستیم دلم شهی. گفت: همدینکن منتشر ییجا میگویکه م

کردم  دایآمدم، باالخره سعادت پ اینجابار قبل از مرگ مادرم که  نی. آخرشدینم بمینص قیتوف نیچرا ا

حاجتم  نیداد و ا قیکه خدا توف امیحتماً رفتن کردمی. با خودم فکر مدمیمادرم را بوس یو کف پا

 گرید دانستمیگفت: نم کرد،یرا پاک م شیهاشده بر گونه یاشک جار کهدرحالی سرداربرآورده شد. 

 داشته باشم. دنیتا فرصت بوس دیخسته را نخواهم د یپاها نیا

 جيجوان به خاطر لباس بس کيله کردن 

او  ادیو فر غیها و جناله یشکنجه قرار دادند و من صدا ریشدت زرا به یاز اسرا به نام فتحعل یکی روزی

بر تن  جیدید لباس بسشد و میکه رد می یشنیدم. من هم در راهرو استخبارات بودم و هرکسرا می

اش که لبه یتاف عراق نیهم با پوترفت، آنزد و میلگد به شکم، سر و کمر من می کیمن است، 

رو به  یراقاش است. سرباز ع. او تنها پسر خانوادهدیگفتم؛ او را نزن یگر عراقبه شکنجه من دار بود.آهن

قدری شکنجه شده بود که اآلن به یگویم. فتحعلاآلن بهت می ؟کنیمی یاز او طرفدار یمن گفت: دار

 یعلجای فتحها من را بهندارد. آن ییگوشش اصالً شنوا کیجزو جانبازان اعصاب و روان است و 

گفت؛ بردیم به من میمیکه باهم در اسارت به سر  یتا زمان یکه له شدم. فتحعل یشکنجه دادند تا حد

ندگان و از رزم ،یغن یهاد دیّس.یجای من کتک بخور من باعث شدم شما به دها،یببخش د،یآقا س

از اسارت اردوگاه  ۹۶و سال  ریاس ۹5شد، سال  ییایمیش ۹4او سال . است آزادگان دوران دفاع مقدس

 داریم()سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسالمی را گرامی می آزاد شد. تیتکر 11

 کوتاه اخبار ▼

ی جامعه آمریکایی از هاتیواقعی از اگوشه واقعيت آمريکا!/ ◄

 یجمهور استی)نامزد ر دنیمعاون اول جو با س،یکاماال هرزبان 

 .میهست یکاریخانمانی و ببی ،یما دچار بحران فقر، گرسنگ» (:کایآمر

 تیواقع نای« متحده گرسنه است.کودک در ایاالت 1کودک،  5از هر 

 ها،ییکایاعتراف آمر رغمیکه عل نجاستیا بیعج لیو کاست،یآمر

 نیبزک کردن ا یدر حال تالش براان همچن داخلیهای زدهغرب

 کشور هستند!

 یشورا سیرئ /همچنان برقرار است! تيکاهش جمع استيس ◄

 تیکاهش جمع یهااستسی و دستورات»اعالم کرد:  زنان یاجتماع

کشور ما در  تیکاهش جمع یهااستسی برقرار است. السابقیکماف

که به سقط  نیپزشکا حاضر حال در سابقه ندارد. ایدن گرید یجا چیه

تحت فشار قرار گرفته و در ادامه کارشان به دادگاه  ،نکنند هیتوص

 شودیمجاز انجام مریهزار سقط غ 2 روزانه کشور در .شودیم دهیکش

 «وجود ندارد. نهیزم نیدر ا یو هیچ نظارت

 میسابق رژ ریسف روابط تاريخي رژيم صهيونيستي با امارات!/ ◄

 نیب یختاری روابط از من»فت: گ در سازمان ملل یستیونیصه

و پشت  ریاخ هایسال در. کنمیو امارات استقبال م لیاسرائ

 یسفر یبرا یداشتم و حت دارید یامارات ندگانیپرده، با نما

منافع مشترک و  یبر رو گرهمدی با مابه آنجا رفتم.  یرسم

 «.میکنیم یکارهم ناریاز جانب ا دیعمده تهد طوربه

مدیرکل دارو و  ،یمحمد دریح /آيدميي به بازار نرايا ريويرمدس ◄

از اول  یرانیا ریویرمدس»گفت:  مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو

انبوه  عیهفته توز نیآغاز شد و از ا یداریهای پاو تست دیمردادماه تول

دارو ظرف چند  نیگیرد و اکشور صورت می یهامارستانیدر ب آن

هزار عدد  ۰4ای هفتهآن  دیتول تی. ظرفشودیم عیروز در کشور توز

 تیظرف ،ندیایکار ب یهم پا گرید دکنندهیاست و اگر سه شرکت تول

داخل تأمین خواهد شد.  ازیو ن دیهزار عدد خواهد رس ۰4به  دیتول

 میلیونیکتا  144و  میلیونیک نیب یواردات ریویرمدس یدارو متیق

 زار تومان است.ه ۹44 یرانیا ریویرمدس متیهزار و ق ۰44و 

آخرين تصميمات از برگزاری مراسم اربعين حسيني/  ◄

 یبرا یمیهنوز تصم»گفت:  ینیحس نیاربع یستاد مرکز سیرئ

هایی گرفته نشده است اما زیرساخت نیاربع یعدم برگزار ای یبرگزار

 لیدر حال تکم ،مراسم الزم است نیا یبهتر برگزار یکه برا

 یها براضوابط و دستورالعمل حیتشردر  یذوالفقار نیحس «هستند.

 دیبا یامسال عزادار»اظهار داشت: نیز در ماه محرم  یعزادار یبرگزار

 یهاها انجام شود. حرکتباز و بدون حرکت دسته یدر فضاها

 ای. در مساجد میو سطح شهر را ندار هاابانیدر خ یعزادار یهادسته

 ستیقفشان باز نکه امکان گردش هوا وجود ندارد و س ییهاهیتک

 «برگزار شود. دینبا یمراسم چیعنوان ههیچبه

 روح کردن ناامن به منجر تحلیلی اگر: (52احکام سياسي )سؤال  ◄

 آن تبع به و باشد موجود وضع دادن نشان بحرانی و مردم روان و

 نیست.جایز چیست؟ پاسخ:  حکمش برود، سؤال زیر نظام کارآمدی

 (1۰۶۰س  مستفاد اجوبه،)


