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رضاخان بود که در واقع کودتای انگلیسی به وسیله و به دست  هوابست آغاز دیکتاتوری ،۰۰۱۱

وابسته و دیکتاتوری و انگلیسی در کشور بود؛ این ورود در  نیرضاخان بود و در حقیقت حکمرا

، سال انتخابات است، یعنی حکمرانی مبتنی بر استقالل، بر ۰۰۱۱امسال ورود در  د.بو ۰۰۱۱

 www.basirat.ir           (۱۰/۱۰/۰۰۱۱) .یس و اعتماد به نفس ملکاء به نفراء مردم، بر اتآ

 

 يعزم همگان ازمندين ،تحقق شعار سال           روز حرف▼

گرفت و  یاقتصاد یبوورنگ ریاخ هایسالمانند  زین ۰۰۱۱ سال

نام؛ شد یگذارنام «هاییزدامانع ها،یبانیپشت د،یتول» عنوانبه

و با مشورت  قیدق یهایساالنه که بر اساس بررس یگذار

 یهاتیاولو ترینمهمکننده  نییتع و ردیگیکارشناسان صورت م

 است. روشیکشور در سال پ

مردم،  دیآمدن قدرت خر نییتورم و پا -۰ :يليتحل نکات

در  یمصرف یکاالها یصادرات نفت و واردات برخ میتحر ،یکاریب

 ،مسائل نیحل ا ی. براستامشاهده قابل  یراحتبهاقتصاد کشور 

است که فصل مشترک همه  شده شنهادیپ یگوناگون هایحلراه

که در شعار سال دیدر کشور است. واژه تول دیتول شیافزا هاآن

 یرفع مشکالت اقتصاد کلیدشاه ،بود افتهی یتجل زیگذشته ن یها

اقتصاد کشور را  توانیم یکل بندیدسته کیدر  -2 کشور است.

 درنهایتو  یبازرگان ،یو کشاورز یصنعت دیبه سه بخش تول

 یادیز دیتأک ریاخ هایسالکرد. اگرچه در  بندیتقسیمخدمات 

از دو بخش  شیب یبخش بازرگان کنیشده است ول دیتول یبر رو

که  ستا نیاتفاق ا نیا لیدل ترینمهماست. -رشد کرده گرید

است. بعد از  دیاز تول شیب مراتببه یبازرگان یهاتیسود فعال

داشته  دینسبت به تول یشتریت رشد بامبخش خد زین یبازرگان

 سوددهیبه  مدتکوتاهدارد و در  ازین یکم هیبه سرما رایاست ز

شعار سال را نشان  یهااز ضرورت یکیتنها  مسئله نی. ارسدمی

 تیحما دیتا از تول ران،یاقتصاد ا یفعل طیدر شرا یعنی دهد؛یم

 دیبخش تول ،برداشته نشود دکنندهیتول یرو شینشود و موانع پ

 یهایژگیاز و یکی -۰ رشد نخواهد کرد. راحتیبهو  خودخودیبه

و  دیاز تول یبانیپشت یعنی ،بودن آن است یهمگان ،شعار سال

 یوا. قستیبخش خاص ن کی ایدولت  فهیرفع موانع آن، تنها وظ

در  رانیمردم ا تکتککشور و  دیتول و صنعت بخش گانه،سه

 ابزارهایبا  دیدارند. دولت با فهیتحقق شعار سال نقش و وظ

در بخش  گذاریسیاست قیاز طر داردکه  ایگستردهمتنوع و 

دست  یادار یگمرک، صادرات و واردات، کاهش بروکراس ات،یمال

اصالح و  فهیاقدام کند. مجلس وظ نهیزم نیو ... در ا ریو پا گ

 لیدر جهت تسه دیجد نیوضع قوان نیو همچن نیقوان حیتنق

 زیمردم ن .را بر عهده دارد نیدرست قوان یو نظارت بر اجرا دیتول

یفا ا دیرا از تول یبانیپشت نقش ترینمهم ،یرانیا یکاال دیبا خر

 مثالً ؛رندمردم نقش دا زین ییزدا. البته در بخش مانعکنندمی

 یبه کاال شتریدر کشور ما اعتماد ب عیشا یفرهنگ یماریب کی

 یمشکل فرهنگ نیاست! حل ا یداخل ینسبت به کاال یخارج

 )نویسنده: علی کارگر(. تاس یعزم و اراده همگان ازمندیننیز 

 

 

 نيو چ رانيا یسند همکار هديفا                           روز گزارش▼

 نیفرورد ۷ ،یفراوان و مذاکرات طوالن هایوقوسکشپس از  نیو چ رانیساله ا 2۲ یهمکار سند

 است: تیخصوص چند نکته حائز اهم نیدر ا .دیبه امضا رس دو کشورخارجه  یتوسط وزرا

 زانیبر م یمبن یعدد و رقم ،سند نیدر نظر داشت که در ا دیابتدا با -۰ :يليتحل هایهگزار

و عالقه دو طرف در آن  لیمورد تما یهمکار یهار نشده و تنها حوزهذک یگذارهیحجم سرما

 عمالً و  کندینم جادیا یتعهد نیاز طرف کیچیه یکه برا دهیگرد میتنظ یاگونهبهآورده شده و 

 ماتیبوده و تصم یو فرادولت یمل ،یسند همکار نیآن است که ا تیواقع -2 .ستین آورالزام

است که اجماع نظر بر  نیآن در ا تیصورت گرفته و اهم یتیآن در سطح کالن و حاکم رامونیپ

نقشه  یجامع و راهبرد صورتبهاست که  نیسند در ا نیا دهیفا -۰ سر آن وجود داشته است.

ساز اعتماد یو ادراک یذهن یفضا کی ،یبه عبارت. کندیم میدو کشور را ترس بلندمدتراه روابط 

 .ندیراه و درک متقابل رفتار نما ریمس کیبر  یمبتن گریتا دو باز کندیم جادیا نیطرف نیمابیف

 دوریدر کر رانیکه ا یاگونهبه ،کندملحق میکمربند توسعه  کیرا به  رانیسند ا نیا -۰

 .گرددیکمربند توسعه م نیاز ا یبخش رانیو ا ردیگیقرار م روشیپ یتعامل با کشورها یراهبرد

 فیتعر رگذاریتأث حالنیدرعو  یالمللنیعضو فعال ب کی مثابهبهرا  رانیا ،یهمکار نیا -۲

 یاتیو در صورت عمل ندک فایا و فشارها هامیتحر یسازیخنثدر  یینقش بسزا تواندیمو  کندیم

 از مشکالت کشور را مرتفع خواهد کرد. یبخش مهم ،شدن

 یگراغربو شبکه همکار  ضدانقالب ها،یکائیگسترده توسط آمر یروان اتیعمل :یبندجمع

 کهبوده  رانیا هیترس از شکست پروژه فشارها عل لیبه دل صرفاً ،یسند همکار نیا هیعل یداخل

کاپو به ت لذاغرب به دست آورد؛  با یدست برتر را در منازعات راهبرد رانیا شودیباعث م

آن  یکرده و مانع از اجرا جییته یسند همکار نیا هیرا عل رانیدر ا یاند تا افکار عمومافتاده

 ستهیبه نحو شا یافکار عمومدر  یراهبرد یسند همکار نیا یهادهیاست فا الزمبنابراین ؛ گردند

 (ی: احمد بنافسندهینو) گردد. نییتب

 ديداری غيرضرور!                               ویژه خبر ▼

، دیروز در توئیتی مشترک برجام ونیسیکم مجازیمور خارجه کشورمان بعد از جلسه وزیر ا

 نیدر و ندهیشنبه آتوافق کردند سه 2+ییاروپا یکایاروپا، تروئ هیو اتحاد رانیا» نوشت:

 ،یاو اقدامات هسته هامیرفع تحر کردن یینها عاًیسر: هدف .رندیاز سر بگ رودررووگو را گفت

 رانای .رانیا یاز سو یجبران ریتوقف تداب ازآنپسو  هامیرفع تمام تحر ریمس یطراح قیاز طر

، خبرهایی از حضور تیم وجودنیباا«. است یرضرورینخواهند داشت؛ غ یدارید متحدهاالتیاو 

ژورنال آمریکایی  تیاستروالآمریکایی در جلسه آتی کمیسیون برجام منتشر شد که روزنامه 

، معاون ارشد وزیر امور خارجه برای شفافیت بیشتر در این زمینه یچعراقآغازگر آن بود. 

مشترک  ونیسینشست کم کیدر آن شرکت خواهد کرد،  رانیا هیئتکه  نوی نشست»: افزود

 صرفاً به برجام برگزار خواهد شد و  کایآمر یبازگشت احتمال یبرجام است که با هدف بررس

که  ینشست چیدر ه کاآمری .حضور خواهند داشتدر آن ( ۰+۰و  رانیبرجام )ا یکنون یاعضا

حضور نخواهد  ،مشترک برجام ونیسینشست کم ازجمله ،در آن حضور داشته باشد رانیا

 یسطح چیدر ه ییکایآمر هیئتبا  یامذاکره گونهچیه یرانیا هیئت .است یقطع نیداشت و ا

 کایچندجانبه با آمر ایه دوجانب صورتبهبرجام بخواهند  یهاطرف ریسا نکهای .نخواهد داشت

است و البته  به خودشان مربوط گر،ید یو چه در هر جا نیداشته باشند، چه در و ییهایزنیرا

 «.مسبوق به سابقه است

http://www.basirat.ir/


 

 

  

 اخبار ▼

 ندآينمياز مشارکت حداکثری کوتاه  ایذرهباهنر: آقا 

که سهم  سؤالبه این در پاسخ محمدرضا باهنر، رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری، 

گفت:  ،چقدر بود مجلس دهمها در نرخ پایین مشارکت در انتخابات وضعیت بررسی صالحیت

 مسئلهیک مورد نیز  هاآندر ثبت آن نرخ مشارکت بسیاری از مسائل دخیل بود که در بین »

ع اما باید توجه داشت که بخشی از موضو ها بود،عملکرد شورای نگهبان در بررسی صالحیت

ایرادات  ترینمهم ازجملهوی  .«گرددبه وضعیت و ایرادات ساختاری در این زمینه بازمی

عنوان کرد و با  هاصالحیتساختاری در این حوزه را حجم باالی کاندیداها و زمان کم بررسی 

توان گفت نمی»اشاره به رد صالحیت جمع زیادی از کاندیداهای اصولگرا در این دوره، افزود: 

طلبان رد صالحیت طلبان بود یا فقط اصالحنرخ پایین مشارکت به دلیل رد صالحیت اصالح

نیست چراکه  قبولقابلطلبان که نیرو نداریم و آدم نداریم چندان این ادعای اصالح .شدند

 تأییدباالخره کسانی که در ایجاد فتنه نقش داشتند و به آن کمک کردند نباید انتظار 

انداز مشارکت در انتخابات خرداد باهنر در مورد فضای فعلی و چشم .«الحیت داشته باشندص

طلب یکسری از نیروهای تندرو اصولگرا و اصالح متأسفانهاین دوره هم »گفت:  ۰۰۱۱

کنند که درباره مشارکت از جانب نظام تعصب و کردند و هنوز تصور میهنجارشکن تصور می

ام که هایم عنوان کردهبارها در تحلیل»او با رد این دیدگاه گفت:  .«اصراری وجود ندارد

اعتقاد قلبی دارند و بر  مسئلهآیند و به این ای کوتاه نمیحضرت آقا از مشارکت حداکثری ذره

 .«مشارکت برای حضرت آقا بسیار مهم است مسئلهمن روشن بود که 

 !حاضريم با اروپا هم سند راهبردی امضا کنيم

نستیم از اروپا و تواما در چارچوب برجام می»گفت:  استاد دانشگاه تهران، «ایزدی فؤاد»

توانست با آلمان و فرانسه ایران می .پای کار نیامدند هاآناما  ،آمریکا میلیاردی هواپیما بخریم

 هاآنو سایر کشورهای غربی هم سند همکاری راهبردی امضا کند ولی مشکل اینجاست که 

گی انعقاد یک سند آماد هاآندر این شرایط که »: افزود تحلیلگر مسائل آمریکا .«آیندجلو نمی

همکاری را ندارند، بنابراین ایران هم با هیچ کشور دیگری نباید همکاری راهبردی داشته 

گویند قطعاً در راستای سخن می گونهنیاهیچ منطقی ندارد و افرادی که  مسئلهباشد؟ این 

 نامهتفاهم های آمریکا بااثر شدن تحریموی با اشاره به بی .«کنندمنافع ملی ایران فکر نمی

تواند عملی شود اما بستگی به هم می مدتکوتاهدر  مسئلهاین »راهبردی ایران و چین گفت: 

چین در سطح دنیا، شرکای تجاری متعددی دارد بنابراین ایران باید  .همت طرف ایرانی دارد

 .«تر این سند را عملیاتی کندهرچه سریع

 !سوغاتي سفرهای نوروزی

نفر  ۰۲۱۱از  شینسبت به هفته اول ب ۰۰۱۱ نیفرورد در هفته دوم یبستر مارانبی تعداد

دوم و  زیخ یعدد در ابتدا نیا .شودیرکورد محسوب م کی ۹۹سال  یکه از ابتدا افتی شیافزا

جود آمده در وزیر بهداشت با اعالم نگرانی از وضعیت به و .بود 2۰۱۱و  ۰۲۱۱ بیسوم به ترت

جلوه دادن آمارهای این وزارتخانه از سوی برخی مسئولین  تیاهمکمکشور، آن را ناشی از 

و قسم  میالتماس کرد م،یگفت» :گویدمینمکی  .داندمیدولتی در ماجرای سفرهای نوروزی 

 یاجتماع هیسرما یدارد ول تیاهم یاقتصاد گردشگر مگفتی .دیکن یدو تا سه هفته صبور میداد

 تیاهمیو اثراتش بر اقتصاد خرد و کالن کشور ب یماریمجدد ب وعیش یهانهینظام سالمت و هز

 یاست! روزها فتوشاپ یوهیبه ش دیشا هایمنحن فرازوفرودفکر کردند که  گروهی .ستین

نیز در همین  بهداشت ریوز معاون« حریرچی» .کند مانیاریاست، خداوند  شیدر پ یسخت

 .شودیم انینما گریهفته د ۶تا  ۰ ینوروز یسفرها جهیکرونا در نت فوتی اردمو: »گویدمیزمینه 

بهمن و همه  اواخراز  هانامهشیوه تیتردد و کاهش رعا شیکرونا افزا گیریاوج اصلی عامل

 .«دیآیکرونا چند برابر خواهد شد اما ماه رمضان به کمک ما م یهافوتی .اسفند است

 

 اخبار کوتاه

 /جمهوری اسالمي ایمنطقهبا تداوم سياست موافقت اکثريتي  ◄

و  کاگویش یامور جهان یتوسط شوراکه  ینظرسنج کی جنتای

انجام  ی کانادامستقر در تورنتو «پلرانیا» یموسسه افکارسنج

 دینبا رانیمعتقدند ا هایرانیدرصد ا ۶2 دهدیشده نشان م

 هایرانیدرصد ا ۵۲ .ردیخود را بپذ یمذاکره بر سر برنامه موشک

 تیبه امن رانیا یامنطقه یهاتیند فعالدار دکه اعتقا اندگفته

ایرانی  کنندگاندرصد شرکت ۰۷ .شده است یآن منته شتریب

در صورت بازگشت به برجام  یحت کایمعتقدند آمر این نظرسنجی

قدند معت هایرانیدرصد ا ۵۰ .به تعهدات خود عمل خواهد کرد

 .است «تیبااهم» رانیا یبرا نیروابط با چ

واکسن  /نيدر انتظار مجوز تست انسا اهللبقيهواکسن دانشگاه  ◄

 و است 2نسل  هایواکسنو از نوع  بینوترک ،اهللبقیهدانشگاه 

 و یهمانند واکسن راز بینوترک نیپروتئ ،تیاز نظر ماه اگرچه

ن متفاوت بوده و برخالف آ نینوع پروتئ یپاستور است ول

 شگاهیآزما رساختیبه ز ازیکشته شده ن روسینوع و هایواکسن

۰BSL یدر سازمان غذا دارو ماهبهمنواکسن در اول  نیا .ندارد 

 افتیهت درشده و مستندات آن ج یوزارت بهداشت ثبت رسم

دو مرحله به وزارت بهداشت ارسال  یط یمجوز شروع تست انسان

 یبرا ماهبهشتیاردمجوز در  نیا شودیم ینیبشیپ .شده است

 .صادر شود اهللبقیهاه گدانش

 در شبدی /متوقف شد کارهنيمهفشارها،  به دليلسريال گاندو  ◄

ناگهان متوقف شد و  الیسر نی، پخش ا2گاندو  شنمای اواسط

مشاور  زمانهم .آنتن رفت یرو قهیدق ۰۲ادامه آن پس از حدود 

بابت پخش  مایگسترده به صداوس یشبکه سه از فشارها رئیس

خبر داده بود که  زیشبکه ن الیگروه سر رمدی .گاندو خبر داد

 شیمتوقف شده و نما پسنیازا« 2گاندو  الیسر»پخش 

در این  .آن به بعد از انتخابات موکول شد یبعد یهاقسمت

امنیتی و نفوذ در دستگاه  یهاپرونده برخی پردهسریال به پشت 

دیپلماسی کشورمان پرداخته شده است که البته به مذاق برخی 

 .دولتمردان خوش نیامده است

 رئیسمشاور  ،«پورقتحقی» !/حاضر به مذاکره با دولت نبود نيچ ◄

 ستندیعنوان کرده بودند حاضر ن هاینیچ»: خبر داد مجلس دهم

رفتارش پس از برجام مذاکره کنند، اما به خاطر  رانیبا دولت ا

 یمذاکره با مجموعه نظام اعالم داشتند و عل یخود را برا یآمادگ

 نیازاشیپ .«حکم گرفت نیانجام مذاکره با چ یبرا یجانیالر

وزارت امور خارجه کشورمان علت سفر وزیر امور خارجه را برای 

توصیه این و ظریف عنوان کرده بود که با  جمهورسیرئدیدار با 

 .دولت این مقام چینی با الریجانی نیز دیدار داشته است

 «یالخزعل سقی» /اشغالگرکامل مقاومت مسلحانه تا اخراج  ◄

مقاومت از  یروهاین»: اعالم کرد الحقکل جنبش عصائب اهلریدب

دست  هاآنتا اخراج  ییکایاشغالگر آمر انیحمله مسلحانه به نظام

 ینظام یهاگاهیادامه وجود پا یبرا یمجال .نخواهند داشت بر

و وعده  میتصم نیا ست؛ین ریسد و نه در الحراألنینه در ع کایآمر

 .«مقاومت است دانرم


