
 هـزار  5 شناسایی 
 امـوال  از تومان میلیارد

 تاکنون زنجانی بابک
ــین ــنی غالمحسـ اي  اژه محسـ

ــوالی ــه گفــت: ام ــاکنون ک  ت
 تکــــاپوي شـــده  شناســـایی 

 و دهد نمی را متهم هاي بدهی
 و داخـل  اموال از مجموع در

ــارج ــور از خ ــیش کش  5 از ب
 شناسـایی  تومـان  میلیارد هزار
 .ستا شده

 مســعود  بینــی  پــیش 
 ریاست انتخابات از پزشکیان

 :مجلس
 علـی  سمت به مجلس

ــانی ــیده الریجـ  کشـ
 شد خواهد

 نماینـده  پزشـکیان،  مسعود
 تبریـز  مـردم  اصالح طلـب 

 کرد بینی پیش مجلس، در
 رئـیس  الریجـانی  علی که

 خواهـد  ملـت  خانـه  آینده
 .شد

ــعود ــکیان مســـ  در پزشـــ
: داشــت اظهــار گفتگــویی

 و ممتاز اقدامات به باتوجه
 در الریجـانی  دکتر ارزنده

ــه گذشــته، مجلــس  نظــر ب
 سـمت  بـه  مجلـس  آید می

 .شد خواهد کشیده ایشان
 در اینکــه بــه باتوجــه البتــه
ــن ــالح دوره ای ــان اص  طلب

ــت ــار در ار اکثریــ  اختیــ
 بـه  فضـا  قاعدتا اند، گرفته

 هــم عــارف آقــاي ســمت
ــت، ــا هس ــی ام ــوان نم  از ت

ــدامات ــاه اقـ ــاي بزنگـ  آقـ
 دولـــت بـــراي الریجـــانی

 .کرد پوشی چشم
ــال ــال امس ــر س ــت اخ  دول

ــايآ ــانی ق ــت، روح  و اس
ــالی ــیار س ــاس بس ــه حس  ب
ــمار ــی ش ــابراین رود، م  بن

 باید هم را مجلس ریاست
 کـه  بگیـرد  برعهـده  کسی

 همراهــی را دولــت بتوانــد
 .کند

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است جامعه در دوقطبی ایجاد دنبال  به دشمن 
 را »امنیـت « انتظامی، نیروي مسئوالن و فرماندهان دیدار در اسالمی انقالب معظم رهبر اي خامنه اهللا آیت حضرت

 و فکـر  سـالمت « بـر  انتظامی نیروي نمسئوال جدي و کامل نظارت بر تأکید با و خواندند »یک درجه« موضوعی
 و عـزم « ،»منطـق  و عقـل « بـر  را هـا  برنامـه : افزودند ،»اخالقی و اجتماعی امنیت تأمین« و »کارکنان اخالق و عمل

 ترسـیم  قدرشـناس  مردم ذهن در ناجا از مطلوب کامالً تصویري تا کنید استوار »عطوفت و قانونگرایی« و »اقتدار
 .شود

 زنـدگی  امنیـت،  بـدون  اینکـه  بـر  تأکید با و خواندند اولویت اول درجه در و مهم بسیار را امنیت موضوع ایشان،
 در عمـل  و اقـدام : گفتند نیست، پذیر امکان کشور اداره و اقتصادي دانشگاهی، علمی، فعالیتهاي و مردم روزمره

 .ستا امنیت نیازمند نیز زا درون اقتصاد طیبه شجره گیري شکل و مقاومتی اقتصاد حوزه
 موضـوعات  از  زمینه، این در مردم هاي دغدغه و »اخالقی امنیت« موضوع اینکه بر تأکید با اسالمی انقالب رهبر

 موجـب  هـا،  هنجارشـکنی  و شـرارتها،  اعتیـاد، : گفتند گیرد، قرار انتظامی نیروي توجه مورد باید که است مهمی
 کارشناسـانه  دیـدگاههاي  از اسـتفاده  بـا  بایـد  نبنـابرای  شـوند،  مـی  جامعـه  اخالقـی  و جانی جسمی، امنیت تهدید

 دقیـق  ریـزي  برنامه مسائل، این با مقابله براي انتظامی، نیروي درون در خصوص به نظر صاحب و متفکر انسانهاي
 .کرد

 دقیـق،  ریزي برنامه از بعد اخالقی، امنیت به مربوط موضوعات در: کردند خاطرنشان اي خامنه اهللا آیت حضرت
 بایـد  بلکه شود توجه اي رسانه هاي فضاسازي یا افراد برخی مخالفت به نباید دیگر صحیح، و نیعقال مستحکم،

 .برد پیش را کار خدا بر توکل با
 جریـانی،  دو ایجـاد : افزودند و فراخواندند کشور در موجود وحدت از مراقبت به را مردم و مسئوالن همه ایشان،

  .است آن دنبال به دشمن که است مهلکی هاي ضربه از قطبی دو و اي فرقه دو
 

 

 

 1395اردیبهشت   21/ سه شنبه 2سال اول/شماره 

 ایران به آمریکا از باستانی اشیاء قطعه 73 بازگشت 
 دولـت  توسـط  ساسانیان دوره به متعلق باستانی ارزش با اشیاء قطعه 73 آمده عمل به هاي رایزنی با: گفت کشورمان خارجه امور وزارت سخنگوي

 .شد داده عودت ایران اسالمی جمهوري به آمریکا
 .شد تحویل ایران ملی موزه رئیس به خارجه امور وزارت نماینده طرف از مراسمی طی باستانی ارزش با محموله این
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 ایران علیه سوم و دوم هاي پرونده راه اندازي: نصراهللا  
 از کـه  هـایی  دولـت  بـر  حتـی  فشـارها  امروز پخش شد اظهار کرد: المنار شبکه طریق از زنده طور به که سخنانی در اهللا حزب دبیرکل نصراهللا حسن سید

 از نظر صرف و اند بسته را اي هسته مذاکرات پرونده آنها ایران مورد در که بینید می اگر. کرد خواهد پیدا افزایش کنند، می حمایت مقاومت هاي جنبش
 بـا  مناسـبات  بـه  مربـوط  سـوم  و دوم هـاي  پرونـده . اند کرده باز را سوم و دوم هاي پرونده حال عین در اما رسیدند، توافق به کشور این با اجرایی، روند

 تروریسـم  از حمایـت  را رویکـرد  ایـن  آنهـا . اسـت  فلسـطین  و لبنان در مقاومت هاي جنبش از ایران حمایت مورد در دوم پرونده. است اسرائیل اوضاع
 اساسـاً  و داشته دفاعی ماهیتی که است ایران هاي موشک پرونده سوم پرونده.بزند رقم ایران ضد بر را هایی تحریم تواند می اقدام این و کردند توصیف

 دوم پرونـده  از بیشـتر  فشـارها  ایـن  طبعـا  و شـده  آغاز زمینه این در فشارها اما. شدند طراحی ایران ضد بر اسرائیل احتمالی تجاوز نوع هر با مقابله براي
 .است

خواهم خطاب به شما در مورد جمهوري اسـالمی ایـران و در مـورد مواضـع حضـرت امـام خامنـه اي ( دام ظلـه الشـریف ) و تمـامی مسـئوالن             من می
ع ایـران در قبـال مقاومـت    ن موضوع یقین داشـته باشـید کـه موضـ    هاي سیاسی مختلف بگویم که نسبت به ای و گرایش جمهوري اسالمی در رویکردها

 .قاطع، جدي و نهایی بوده و دچار هیچ تردیدي نشده و در برابر فشارها تسلیم نخواهد شد
 

 کرد مذاکره جایگزین را تحریم آمریکا 88  آشوب از پس: تایمز نیویورك 
 عمـانی  مقامـات  بـا  کـرد  مکلف 2009 سال در را خود ویژه مشاور راس دنیس ،کلینتون: نوشت الندر مارك قلم به تحلیلی در تایمز نیویورك روزنامه
 بـا  تعامـل  جـاي  بـه  تـا  واداشـت  را سفید کاخ ایران در ضددولتی اعتراضات بعد هفته چند اما. کند وگو گفت و دیدار ایران با مذاکره چگونگی درباره

 .کرد البی ایران تحریم براي ملل سازمان امنیت شوراي در کشورها دیگر و چین با زمان آن در کلینتون. کند پیگیري را فشار راهبرد ن،ایرا
 ملـت  عظیم راهپیمایی براي و دادند سر لبنان نه غزه نه شعار ضدانقالب عوامل از اي عده که هنگامی) 88 شهریور اواخر( قدس روز در شود می یادآور

 حاضر حال در« گفت سخنانی ضمن) سیا سازمان اسبق رئیس( آمریکا وقت دفاع وزیر گیتس رابرت  ساختند، حاشیه صهیونیست اشغالگران علیه ایران
 لفـان مخا. بـودیم  ندیده را هایی شکاف چنین گذشته سال 30 در ما. است گذشته از موثرتر تحریم انتخابات، از پس ایران در عمیق هاي شکاف دلیل به
 .»کرد تشدید را ها تحریم باید اکنون. اند گرفته هدف را اسالمی جمهوري کالن هاي سیاست تدریج به
 یـک  یعنی 1388 مهرماه 28) بوش جرج معاون( چنی دیک ملی امنیت مشاور و نزدیک خاور سیاست در واشنگتن موسسه ارشد اعضاي از »هانا جان«

 تـایمز  آنجلـس  لـس  روزنامـه  به و دهد می خبر سبز جنبش رهبري به نزدیک هاي شخصیت با مالقات از قدس، زرو در گران فتنه ماجراجویی از بعد ماه
 حضـور  سـبز  جنـبش  رهبري به نزدیک هاي شخصیت بعضی آنها میان در که -اروپا در ایرانی فعاالن اخیر گردهمایی از من که پیامی مطمئنا« گوید می

 را امکـان  ایـن  ،رژیـم  بـه  فقـط  تـدریجی  یا و ضعیف تحریم باشد، شدیدتر هرچه باید تحریم این و شود اعمال یدبا تحریم که بود این شنیدم - داشتند
 بـه  نـه  و کنـد  فلـج  کـه  شـود  وارد شوك صورت به باید باشد، موثر تحریم اینکه براي گفتند آنها. دهد تطبیق را خودش جدید وضعیت با که دهد می

 !».واکسن صورت
 

 یفشر دانشگاه تحریم 
 بـه  را شان نیت حسن نیز ها اروپایی پسابرجام، دوران در آمریکا عالی دیوان توسط ایران هاي دارایی از دالر میلیارد 2 غارت و متوالی هاي تحریم از پس

 درخواست اروپایی اتحادیه عمومی دادگاه اقدام، ترین تازه در. دادند قرار اروپایی اتحادیه هاي تحریم لیست در را شریف دانشگاه و دادند نشان برجام
 بـه . کـرد  رد را ایـران  علیـه  اروپـایی  اتحادیـه  اي هسته هاي تحریم فهرست در دانشگاه این نام مجدد گرفتن قرار روند لغو براي شریف صنعتی دانشگاه
 را آمریکایی طرف سوي از برجام نقض با مواجهه در کشورمان دیپلماسی دستگاه انفعال و ضعف سیاسی مطلعین و کارشناسان ،»امروز وطن« گزارش

 دانشـگاه  تحـریم  کردنـد  تاکید پسابرجام در اي هسته هاي تحریم تمام لغو به غربی طرف تعهد به اشاره با آنان. دانند می اروپا به رفتار این تسري علل از
 .است شده تحریم مانکشور اي هسته هاي حرکت در همکاري جرم به دانشگاه این و بوده ها تحریم جنس همین از نیز شریف

 تحـریم  ایـن . داد قرار شده تحریم موسسات فهرست در اي هسته پرونده در داشتن دست جرم به را شریف صنعتی دانشگاه 2012 سال »اروپایی اتحادیه«
 .بود اروپایی اتحادیه عضو کشورهاي در شریف دانشگاه هاي دارایی کردن مسدود شامل
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ــا دهــم مجلــس منتخبــین دیــدار   ب
 و الریجانی و عارف سخنرانی با جمهور رییس

  روحانی حسن والمسلمین االسالم حجت
 

 در حضـور  بـا  دهـم  مجلـس  منتخبـین  شنبه ظهر از بعد
 رییس با جمهوري ریاست نهاد بهشتی شهید ساختمان

 7 سـاعت  از کـه  دیـدار  ایـن  در کردند، دیدار جمهور
 منتخـب  عـارف  محمدرضـا  ابتدا شد آغاز ظهر از بعد
) طلبان اصالح( امید لیست سرلیست و تهران مردم اول
ــات در ــه دهــم مجلــس انتخاب  و پرداخــت ســخنرانی ب

 منتخـب  و مجلـس  فعلـی  ریـیس  الریجانی علی سپس
 .کرد سخنرانی دهم مجلس منتخبین جمع در قم مردم

ــیس روحــانی حســن والمســلمین االســالم حجــت  ری
 منتخبـان  بـود،  امروز جلسه سخنران سومین نیز جمهور
 را عشـاء  و مغـرب  نماز جلسه، این از پس دهم مجلس

 نهـاد  فارسی سلمان مسجد در روحانی حسن امامت به
 مراسـم  نیـز  پایـان  در و کردند اقامه جمهوري ریاست
 .شد برگزار جمهور رییس میزبانی به شام ضیافت

 ریـیس  بـا  دهـم  مجلـس  منتخبـین  دیدار هاي حاشیه از
 منتخـب  خالقی مینو از جمهور رییس دعوت جمهور،

 از وي آراي کـه  دهـم  مجلـس  در اصفهان مردم سوم
 حـالی  در ایـن  بـود،  شـده  ابطـال  نگهبان شوراي سوي
 دهـم  مجلـس  منتخبان صبح نشست به خالقی که است

 دعـوت  داشـت  برعهـده  الریجـانی  را آن میزبـانی  که
 .بود نشده

 بلنـد  صـدایی  بـا  منتخبین از یکی دیدار این ابتداي در
 مجلـس  منتخب نمایندگان برخی گرفتن قرار به نسبت
ــم ــف در دهـ ــاي ردیـ ــویی هـ ــالن جلـ ــراض سـ  اعتـ

 امور وزیر ظریف محمدجواد کوتاه وگوي کرد،گفت
 .بود مراسم این حواشی دیگر از خالقی مینو با خارجه

 است؟ سابقه بی خالقی مینو آراي ابطال ماجراي آیا 
 اسـالمی  شـوراي  مجلس انتخابات دوره نهمین نامزد پیرمرایان) عمار( مسعود زمینه این در
 آن مـتن  کـه  کرد منتشر جمهور رئیس به خطاب اي سرگشاده نامه سمیرم انتخابیه حوزه از

 :است آمده ادامه در
 کسـب  از پـس  مشابه وضعیتی در و بودم اسالمی شوراي مجلس نهم دوره نامزد خود بنده

 .گردیدم حذف و ردصالحیت نگهبان محترم شوراي توسط مردم، طرف از آراء بیشترین
 لذا است، شده بازي سیاسی به آلوده فضا، خالقی، مینو خانم ردصالحیت مورد در متأسفانه
 مواضــع بــازان، سیاســت بــازيِ سیاســت از متــأثر محتــرم جمهــور رئــیس کــه نیســت زیبنــده

 .بگیرند ناصواب ژورنالیستیِ
 یـک  درباره اطالعات و مدارك به مستند) نگهبان محترم شوراي( ناظر وقتی شود می مگر

 آورده هـم  رأي اینکـه  رغـم  علـی  فـرد  آن که رسد می یقین این به مجلس نمایندگی نامزد
 و نمایـد  اسـتنکاف  وظیفـه  اعمال از است، مردم نمایندگی براي الزم صالحیت فاقد است
 بـا  آنهـا  اینکـه  امیـد  بـه  نماید،) اسالمی شوراي مجلس( دیگر اي مجموعه به محول را کار
 !آورند بعمل ممانعت مردم نمایندگی کرسی بر جلوسش از وي، اعتبارنامه تأیید عدم

 بعد قبل، دوره در وقتی و هستم انقالبی نهادهاي از یکی مدیران از و شهید فرزند اینجانب
 شـدم،  ردصـالحیت  نگهبان شوراي توسط سمیرم انتخابیه حوزه در رأي بیشترین کسب از

 پایبندي به موظف را خود که آنجا از لیکن بودم، معترض مذکور تصمیم به اینکه علیرغم
 نظـارت « قـانونی  قاعـده  و روش کـه  نـدادم  اجـازه  خـود  به هیچگاه دانستم، می قانون مر به

 .دهم جلوه مخدوش را »استصوابی
 وظیفـه  انجام از انقالبی، نهادي و شهدا خانواده به اینجانب انتساب علیرغم نگهبان شوراي
 شـوراي  ایـن  غیرسیاسی و غیرحزبی رویکرد مؤید خود نزند، سرباز خویش الهی و قانونی
 .هست و بوده مقدس

 رأي پذیرفتن در را گرایی قانون و مواظبت اینچنین اینجانب، چون معمولی فردي که حال
 ریاسـت  شـأن  در جنابعـالی  رود مـی  انتظـار  مسـلما  دانـد،  مـی  فرض خود بر نگهبان شوراي

 .بنمایید مواظبت قانون مر به عمل در اسالمی، ایران جمهوري

  شهرستانی نمایندگان به اصالحات جدید توهین 
 در و نمـود  اشـاره  شهرستانی نمایندگان شدید ضعف به ابتکار با وگو گفت در قنبري داریوش

 و اجتمـاعی  سیاسـی،  اطالعـات  ضـعف  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت : « داشـت  اظهـار  راستا همین
 هـا  شهرسـتان  نماینـدگان  مورد در ضعف این و داشته وجود ادوار همه در نمایندگان اقتصادي

 داراي کـه  منـاطقی  از کـه  نماینـدگانی  با ارتباط در موضوع این ویژه به شود می مشاهده بیشتر
 اند آورده راي مجلس به ورود براي قبایل روساي همین پشتوانه به و بوده اي قبیله و ایلی بافت

 مصـداق  اسـت  نشـده  توجـه  باشـد،  داشته باید نماینده یک که شایستگی به آنها انتخاب در و
 »ندارند قوا تفکیک و مجلس وظایف با ارتباط در اطالعاتی کمترین افراد این تردید بی. دارد
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