
  

  

  

  فقیه در سپاهنمایندگی ولی نشریه روزانه (داخلی) معاونت سیاسی

  1395 بهمن 27 چهارشنبه 4530 شماره ـ نوزدهمسال 

  العالی)اي (مدظلهامام خامنه

به دیگران کم  جوشد و احتیاج ما راکه از درون می ياقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصاد

دهد. این معناي هاي خارجی افزایش میکند و استحکام کشور را در مقابل تکانهمی

  )26/8/95اقتصادي مقاومتی است.(

WWW.BASIRAT.IR 

  

 استیضاح وزیر             روزحرف ▼

 از روز گذشتهرئیس مجلس شوراي اسالمی در نشست علنی 

ین ا خبر داد.روز یکشنبه هفته آینده  دراستیضاح وزیر راه، 

ر براي ادامه حضو ويصالحیت  تأییدچهارمین وزیري است که 

مجلس دهم سپرده شده است. عباس  رأي رتخانه بهدر وزا

رود که آخوندي در حالی به جلسه استیضاح مجلس دهم می

ضاح پیش از این نیز در مهرماه سال گذشته در مجلس نهم استی

ه که رأي ماخوذ 284رأي از  159شده بود؛ اما توانست با کسب 

 بت بهدرصدي اعتماد نمایندگان به آخوندي نس 1/11افزایش 

  داد، تصدي وزارت مزبور را حفظ کند.گذشته را نشان می
  

ها فرازونشیب در دستور کار مجلس این استیضاح پس از ماه

 قرار گرفته است و موضوعاتی چون تداوم مشکالت مسکن مهر،

ش اعتراض به عملکرد ناموفق مدیریت سیستم ریلی و حوادث پی

نه، ن خطاکار وزارتخارویه از مدیراآمده ناشی از آن، حمایت بی

ن اندابهام در فعالیت اقتصادي وزیر و منسوبان به وي، مخفی م

ود هاي سیاسی در وزارتخانه، نبتوافقات خرید هواپیما، فعالیت

فقدان هاي کشور و شفافیت در قراردادهاي شرکت فرودگاه

 وار هوایی عدم پاسخگویی صحیح در زمینه سوانح مرگب ،نظارت

یران المللی عبوري از اریلی، از دست رفتن کریدورهاي هوایی بین

ي ح وو عملکرد پرابهام مسئول حراست وزارتخانه، دالیل استیضا

  برشمرده شده است.
  

گیرد که کمتر از شش این استیضاح در حالی صورت می

ت در شک تغییراماه تا پایان کار دولت یازدهم باقی مانده و بی

د آینخانه فوق چندان مؤثر نخواهد بود! و عمالً تا فروزارت

 مانزانتخاب، رأي اعتماد و استقرار وزیر جایگزین طی شود، 

ش براي دولت به پایان رسیده است! ضمن آنکه نباید فرامو

 جمهوري در اردیبهشت ماه نیزکرد برگزاري انتخابات ریاست

  فضاي کشور را متأثر از خود خواهد کرد.
  

لو ه جلت نیز حکایت از آن دارد که تغییرات، رو بتجربه دو

و مبتنی بر کارآمدي نبوده و تفاوت چندانی بین وزراي 

توان یجایگزین و قبلی وجود ندارد! که نمونه برجسته آن را م

آشتیانی به جاي فانی در وزارتخانه در جایگزینی دانش

ز آموزش و پرورش مشاهده کرد؛ وزیري که چند ماه بیشتر ا

ام گذرد؛ اما هم اکنون به دلیل عملکرد پرابهنتخاب وي نمیا

رسد استیضاح رو به نظر میدر صف استیضاح قرار دارد! از این

چندان مانده کم تا پایان دولت یازدهم در این فرصت باقی

  مؤثر و موفق نخواهد بود!

  

  ناپذیرتطبیق                                        گزارش روز ▼

 تفادهباید کاري کنیم که در شرایط آینده، از محصوالت کشاورزي این سرزمین اس«

با  کنیم و تعطیل ها، کشاورزي ایران راکنند، نه اینکه با مسیر توسعه واردات و حذف تعرفه

ین و از جمله شیلی، آرژانتواردات محصوالت کشاورزي، صنعت کشاورزي دیگر کشورها 

د هاي قبل اشتغال ایجاسال«؛ این جمالت و عبارات مشابهی چون »دهیمتوسعه را فرانسه 

هاي جناب آقاي حسن روحانی در کارزارهاي از گفته» شد، اما براي جوانان چینی

میان  یافتن رابطه ! اظهاراتی که افکار عمومی دراستجمهوري یاستیازدهمین انتخابات ر

اند! و از هاي سال پایانی دولت تدبیر و امید دچار سردرگمی و تردید شدهآنها و واقعیت

اخبار  که امروز در استاین  ییهاحقق چنین شعارها و وعدهتپرسند آیا تعبیر و خود می

زارت وهاي دامی جاهد به نمایندگی از رکت نهادهاند شبخوانیم منابع مصري اعالم کرده

ان میز جهاد کشاورزي مسئول خرید پرتقال از مصر شده است و محموله خریداري شده به

ه تا هفت ت ودر راه ایران اس» تد عرب شیپینگیونای«شرکت  به وسیلهکانتینر  160تا  100

ی، انهایی که به گفته نور. پرتقالخواهد گرفتایران پهلو  نوبیجبنادر یکی از آینده در 

ري ریدارئیس اتحادیه صادرکنندگان محصوالت کشاورزي با رقمی حدود دو هزار تومان خ

ا بهاي بیران اپرتقال جنوب  شده و قرار است با رقمی بین پنج تا شش هزار تومان در مقابل

اینکه  ! یاکیلویی هفت تا ده هزار تومان براي شب عید به طور رسمی در بازار عرضه شود

ز اتن مربا  546کند در ده ماهه اول امسال، شش هزار و ماً اعالم میگمرك کشور رس

ن همی کشورهاي دوردستی، چون اتریش، شیلی و دانمارك به کشور وارد شده است! شاید

نی زرگاخبر تعبیر شعارهاي آقاي روحانی باشد که چندي پیش از زبان مفتح، معاون با

 5قال هایی، چون سیب و پرتواردات میوه وزارت بازرگانی اعالم شد و آن، اینکه تعرفه

 یابد! درصد کاهش می
  

 سوریه در براندازي براي قبل دهه چندین از »سیا« برنامه       ویژه خبر ▼

 دولت دهدمی نشان ،شده خارج بنديطبقه از تازگی به که سیا سازمان از قدیمی سند یک

 سوریه کردن ثباتبی براي را فعلی هايسیاست مشابه راهبردهایی قبل دهه چندین از آمریکا

 سناریوهاي: سوریه« عنوان با سیا ايصفحه 24 اطالعاتی گزارش. است داشته نظر مد

 وقت دولت امنیتی نهادهاي سران از محدودي عده میان که در »سیاسی چشمگیر تغییرات

 ریگان دولت باالي رده افراد تنها را آن مخاطبان که دهدمی توزیع شده بود، نشان یکاآمر

 جدا نظامیان کودتاي و قدرت انتقال سر بر نزاع سیا، اطالعاتی گزارش .انددادهمی تشکیل

 سوریه دولت سقوط به تواندمی است که دانسته سناریوهایی یکی از را دولت بدنه از شده

 راهبردهاي آمریکا اطالعاتی اسناد در »انستیتو لیبرترین« نوشته به همچنین .شود منجر

 از یکی .است بوده استوار ايفرقه هايشکاف از گیريبهره بر همواره سوریه در حکومت تغییر

 کرد که مشاهده 2006 سال به مربوط سندي در توانمی را راهبردي چنین مشهور مصادیق

 خواسته واشنگتن از شده و در آن ارسال آمریکا خارجه توزار به سوریه در آمریکا سفارت از

 آنها از و کرده شناسایی رادر این زمینه سوریه  دولت ضعف نقاط و هاپذیريآسیب شده است

آورده،  2006 سال سند در واشنگتن که هاییاز مؤلفه در بخشی ،گفتنی است .کند گیريبهره

 انجام حال در هایایران که دارد وجود هراس این سوریه جامعه از هاییبخش آمده است: در

  . هستند سنی هايگروه فقیر اقشار مذهب تغییر براي هاییفعالیت


