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 !ليدر تحل يو دوگانگ یراهبرد ييافزاهم        روز حرف▼

 یسفرها ؛گذاردیرا پشت سر م یپرکار یروزها زدهمیس دولت

دولت به همراه تحرک و  یمحترم و اعضا جمهوررئیس یداخل

 یهایگذارلیو ر یخارج یپلماسیدر ساحت د دبخشیام ییایپو

حرکت  یبرا یمردم نشانگان وردنیازم یهادر حوزه یرساختیز

 یهاانیجر یاما برخ ؛روشن است یاندهیآ دبخشیدرست و نو

 راثیمسائل و م بدون توجه به حجم انباشته، یاو رسانه یاسیس

 لیتحل ایگونهبه نونی،کدولت  یدولت گذشته برا بئمصا

 رئیسی دولتموجود محصول عملکرد  تیوضع ییکه گو کنندیم

افراد و  یمسائل از سو لیدر تحل انهدوگ کردیرو نیاست. ا

و به تخطئه نگاه  فتهرهم فراتر  نیاز ا گراغرب یهاانیجر

 ده است!ششیده کنیز دولت به شرق  یراهبرد

 یاسیس هایجریاناز افراد و  یاپاره -9 :يليتحل نکات

 طیشرا یژگیبا دولت، بدون توجه به اقتضائات و و رهمسویغ

 یبه دولت ستندیحاضر ن ،از منطق یگاه عار یهانق زدنبا  ،امروز

 ؛دهندت فرص، گذردیکار آمدن آن م یکه تنها چهار ماه از رو

طلب منتقد وضع اصالح یهاافراد و رسانه نیهم کهدرحالی

 ،زدندیم تریت ابقسدولت  سالگیسهدو  ،زدهمیموجود و دولت س

از عملکرد سوء دولت دهم  یهنوز مشغول آواربردار ازدهمیدولت 

به مسکو را  جمهوررئیسکه سفر  یایاسیامروز نگاه س -2است. 

 قطعا   دهد،یم لیتقل یمقطع یهاو دغدغه نیبه مذاکرات و

واال به  یو هدف کندیم میسفر ترس نیا اهیتمبا  ریمغا یریتصو

راهبرد  تیتقو ایتهران و مسکو  انیم «کیاستراتژ ییافزاهم»نام 

 ؛ردیگیم دهیخارجه به پکن ناد ریرا در سفر وز نیساله با چ 22

که در  یدولت یهااستیدادن ابعاد، اهداف و س لیتقل شکبی

 انیجر -9 برخالف منافع و مصالح ملت است. ،است دانیوسط م

و  هیبا روس رانیدارد که روابط ان یاعالقه قطعا به غرب  لیمتما

 یایبتوانند از مزا نیتا طرف برقرار شوددر شکل گسترده  نیچ

 ی. علت اصلخود استفاده کنند ین رابطه به نفع منافع ملیا

را در مدار غرب نگه  رانیاست که ا نیا گرایانغرب یگریهوچ

با جربه مذاکره تسال  92پس از است که  یدر حال نیدارند! ا

 .اصل نشده استحملموسی برای ملت ایران  دستاورد ،غرب

 یراهبرد یهایباز یدر فروپاش هاییکایآمر :یراهبرد نکته

استاد  ،یکیتاکت یهایبا توسل به باز ،خودمستقل از  گرانیباز

به  کیو منطق استراتژ تیمراقب بود و با عقالن دیهستند. با

در  یراهبرد گرانیو حفظ روابط با باز تیتقو جاد،یا یمنحن

از  یکیداد.  یصعود ریس یالمللنیقدرت مانور ب یراستا

است  یگرانیبا باز ییمسئله، همگرا نیمهم در قبال ا یراهکارها

 محور دارد. دیتهد ینگاه زین هاآنکه غرب نسبت به 

 پریشان( اهللفتح)نویسنده: 

 

 

 
 

 
 

 !سياسي هبازنشست                             روز گزارش▼

 در اظهاراتی مطرح کرده است: ماهدی 29 ،پنجشنبه طلباصالحاز فعاالن  «یتیآ یمهد»

 انیغروب و پا کیتولد و  کیدارند؛  مصرفخیتار یاسیس هایشخصیتاحزاب و  تمام»

را داشته باشد  انیجر کی یبماند و رهبر تواندیسال م نیچند یفکر کند حزب یدارند...اگر کس

 دیبا زین یاسیکند... بازنشستگان س یاسیس یاعالم بازنشستگ دیبا یخاتم یاشتباه است. آقا

 نیا دهندمیما انجام  مدارانسیاستکه  یکار متأسفانه ...سندیبنو یاسیکتاب خاطرات س

 .«باشند یتیریدر عرصه مد دیمرگ با تا لحظه کنندمیاست که فکر 

بیان تا  زیباکالم« طلباناصالح قهیخالص بر شق ریت»کنار  ازساده گذشتن  :خبری هایگزاره

 یاسیفعال س ،یصوف یعل -9 ؛خطاست ،این جریان هایچهرهز زبان ا «یطلباصالحمرگ »

بان به طلاصالح یاز آلودگ صراحتا   افرادی است که ازجمله( 9011دی  22، طلب )شنبهاصالح

به قدرت  زیشان نآلوده به قدرت و نگاهبان موجود، طلاصالح مییبگو میتوانیم» :دیگویقدرت م

 -2 .«ببرند شیرا پ یطلبانتظار داشت که رسالت اصالح هاآن زا توانیمعطوف شده و نم

وجهه  زشیر از( 9011 ید 22 ،چهارشنبه) یملحزب اعتماد  مقامقائممقدم،  یگرام لیاسماع

سخن گفته است. وی  ردر کشو طلباصالحجریان  هبرر عنوانبه، یمحمد خاتم دیس کیزماتیکار

 :شمردبرمیها «کنممیکرار تَ» یماجرا بودن نتیجهبیا در ر یکاهش اعتبار خاتم لیدل ینتراصلی

 یتا حد گریاما د ؛خود را دارند کیزماتیهرکدام از رهبران جبهه اصالحات نقش کار هرحالبه»

 یهایژگیو یخاتم یآقا اند.خود را از دست داده نیشیکارکرد پ کیزماتیکار یهاتیشخص

 یهانقش یجا یتا حد یالتیتشک یکه کارها میریبپذ دیدارد ... اما با فردیمنحصربه

خود با  ماهدی 92در سرمقاله  زدیآفتاب  طلبالحاصروزنامه  -9 .«را گرفته است کیزماتیکار

است  پرداخته یطلباصالحبودن اصالحات و  یبه ته ،سابقهبی دیشا ایو  سابقهکم یادداشتیانتشار 

و در  شدمی دایکاند یهمت جایبهاصالحات هم  هایدولت سیکه اگر خود رئ کندمیو اذعان 

 چندی -0 .رفتنمیفراتر  یهمت یأر ونیلیم 2.2او از  یأر زانیم ،شدمیانتخابات حاضر  انیجر

و  حیصر انتقادی، در برنا یبا خبرگزاردر گفتگو  طلباصالح یاسیل سفعا ،ییرزایپیش جالل م

از  یاریو بس اندشده یخانوادگ طلباصالحاز احزاب  یاریبس»: گفت ،اصالحات انیبه جر یجد

 «.هستند ارطلبانحصکه خود احزاب  کنندمیمتهم  انحصارطلبیحکومت را به  یدر حال هاآن

در  11دهه  یو نه حت ۰1نه مانند دهه  یطلباصالحجریان  که وضوح پیداستبه :نکته پاياني

که  اندرفتهیمردم پذ ایاست که  نیباور منتقدان بر ا .ستیمردم مورد اقبال و اتکا ن انیم

 نیا ،توانسته با اثبات در رفتار و عملکرد خود بیرق ای ستیآنان ن یهاتیاولو ریدر مس یطلباصالح

 هایسالرا در ذهن جامعه معتبر سازد. با سیری در رفتار و عملکرد جریان اصالحات طی  ارهگز

جریان در  این یو ساختار یاز ذهن و واقعیت نیست که نظام فکربر این ادعا دور  تأکیدگذشته، 

.. ممکن است در ظاهر رنگ و لعاب . اجتماعی و، یاسیس ،یاقتصاد ازجملهگوناگون  هایحوزه

 )نویسنده: حسین عباسیان( مردم و کشور باشد. بخشنجات تواندنمیباشد، اما عمال   هداشت

 انهمسايگ ه بهوجتدر  دولت رئيسيسياست احصل م             خبر ویژه▼

درصد در  91 ،امسال ماهه 1در  هیکشور همسا 92با  مانیروابط تجار»گفت:  «یمقدس رضایعل»

از  گانیتجارت با همسا زانیمدت م نیدر ا دهد،یرا نشان م شیافزا ،درصد در ارزش 02وزن و 

اقتصاد و  ریوز معاون .«دالر عبور کرد ونیلیم 111و  اردیلیم 93تن کاال و ارزش  ونیلیم ۰2

از  جمهوررئیس دیبازد هیدر حاش هیهمسا یهادر خصوص تجارت با کشور رانیگمرک ا کلسیرئ

و  شیافزا ،زدهمیدولت س یدیکل یهااستیاز س یکی»هرمزگان افزود:  ییرجا دیگمرک شه

 ،امسال ماهه 1در راستا  نیدر هم .است هیهمسا یهابا کشور یو اقتصاد یاسیتوسعه روابط س

 «.بوده است هیکشور همسا 92کشور با  ارتدرصد ارزش کل تج 29درصد وزن و  39
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 اخبار ▼

 استاعتماد عمومي رَفتِ مسئله کشور، آب  نيتريبحران :خياطيان

 انقالب گفتمان در»خود نوشت:  یدر صفحه شخص کیاستراتژ یهایمرکز بررس سیرئ

 زیتوسعه ن اتیدر نظر اساسا و  ندیآیبه شمار م یو حکمران استیس گاهیگران "مردم" ،یاسالم

ها و چالش بندیصورتتوسعه است. در  ندیفرا یمرکز ۀهست ،"یاجتماع یۀسرما"

 تیاولو یاز ظن خود به مورد خاص هرکسیکشور،  ینظام حکمران یرو شیپ یهاابرچالش

 ،یو نگاه تیجمع یریپ یکیآن ،یعیمنابع طب یگرید ،یرکود تورم ۀمسئل یکی ؛دهدیم

گذشته،  یهامسائل و معضالت، آنچه تا ماه انیدر م من زعمبه یول .کیپلماتیروابط د

بود و  "یاعتماد عموم"رَفتِ  و آب یاجتماع یۀسرما شیفرسا نمود،یاز همه م تریبحران

 یریگمسئله، جهت قیدق صیبا تشخ یمحترم و دولت مردم جمهورسیچقدر خوب که رئ

کرده است. رجوع به مردم، هم  میتنظ صهیقن نیغلبه بر ا یرا در راستا هایشگذاریسیاست

 یو تصد یدولتمرد شرطشیاست و هم پ ماتیو تصم هااستیس یاثربخش ازینشیپ

 .«یدر نظام اسالم تیمسئول

 !یارسانه يخودزن

 92روزانه  شیپاال تیظرف کهمنعکس شد  "قشم" نینفت خام فوق سنگ شگاهیپاالافتتاح  نه

 خبر نه داشته باشد؛ یارزآوردالر  ونیلیم 121 تواندیمهزار بشکه نفت را دارد و ساالنه 

 نه ؛( مهم بودکایآمر یهامیتحربه  اعتنایب) یرنفتیغو  یصادرات نفت یدرصد 01 شیافزا

برای این  نیو چ رانیا انیساله م 22 یسند همکار یخارجه به پکن و آغاز اجرا ریوز سفر

 یبا مردم و فعاالن اقتصاد داریو د جمهوررئیس یاستان سفر نه ؛داشت یخبر تیاهم هارسانه

و  کایربا نقشه قرمز آم سهیکشور در مقا ییماندن نقشه کرونا یآب نه ؛تداش تیهرمزگان اهم

کردن  غیاست. در سیاسی از بُخل و حسادت یهم نوع نیا .ییاروپا یکشورها یبرخ

 ،مانندینم خبریبکه مردم از اتفاقات  یدر روزگار ،از مخاطب دوارکنندهیاممهم و  یهادادیرو

شاهد  طلباصالحنزدیک به جریان  یهارسانهاز است که این روزها  یارسانه یخودزن ینوع

د، پس اطالعات، اخبار مهم را سانسور کندر عصر انفجار  یارسانه است قرار اگر هستیم!

از  فتد؛یب یسیدر دولت رئ یادوارکنندهیام هر اتفاق یطورکلبه ست؟یچ تشیمأمورو  ژهیکارو

و به  دهید ردمی،متالش و کوشش دولت  ستیقرار نویا گ ندارد! تیاهم هارسانهسوی این 

این جریان  طلبانهقدرتو منافع  افتهی شیافزانشاید محبوبیت دولت  کهنیاتا  دیچشم آ

 !ه خطر افتدبسیاسی در آینده 

 درآمدهای مالياتي با شناسايي فراريان مالياتيافزايش 

تالش داریم تا با کاهش میزان کسری بودجه در سال آینده »وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: 

های نامناسب را کاهش دهیم و آن را کمتر از میزان فشار به سفره مردم، ایجاد تورم و پیام

نها حدود سال گذشته در نظر بگیریم؛ البته وضعیت مطلوبی وجود ندارد، با توجه به اینکه ت

ماه از آغاز دولت سیزدهم گذشته و باید در سال آینده میزان کسری بودجه کمتر شود اما  0

گام اول دولت در اولین بودجه سنواتی خود تالش شده تا کسری بودجه و فشار ناشی  قدربه

های تولیدی کاهش یافته و درصد نرخ مالیات برای شرکت 2در سال آینده  .از آن مهار شود

ها اضافه شده است، در این میان هنر ما ک درصد سهم دولت نیز کاهش و بر سهم شهرداریی

بگیران، اصناف و کسبه در وزارت امور اقتصادی باید کاهش فشار بر اقشار تولیدکننده، حقوق

در خصوص محل خاندوزی  .«کنند، باشدهایی که شفاف مالیات خود را پرداخت میو گروه

ما »پیش بینی شده در بودجه سال آینده نیز گفت: مالیات درصدی  32افزایش تأمین 

جدید و کسانی که بیشتر از  انیمؤدز فراریان مالیاتی، خواهیم به سمت دریافت مالیات امی

شوند اما با داشتن درآمدهای باال بیرون از تور شناسایی سازمان امور چند هزار نفر نمی

مالیاتی قرار دارند و یا از طرق روابط فسادآلود، مالیات خود را نپرداخته و خود را ایمن 

 «.مکردند، درآمد مالیاتی را محقق کنیمی

 اخبار کوتاه

 /ميمخالف رانيا هيعل جانبهکي یهاميتحرپکن: با  ◄

 شدهانجام داریاز د یاشنبه خالصه وزر نیچ خارجه وزارت

خارجه  یوزرا «یوانگ ئ»و  «انیرعبداللهیام نیحس» انیم

 ن،یچ خارجه وزارت اعالم بر بنا را منتشر کرد. نیو چ رانیا

را به  رانیا یادر برنامه هسته هایدشوار یاصل تی، مسئولوانگ

 یااز توافق هسته جانبهکی طوربهانداخت که  کایدوش آمر

پکن  دیاز مخالفت شد نیهمچن وانگ خارج شده است. 2192

از راه  یاسیس یباز ران،یا هیعل کایآمر جانبهکی یهامیبا تحر

 یو مداخله در امور داخل یتوسل به موضوعات حقوق بشر

 منطقه سخن گفت. یکشورها ریو سا رانیا

 /و غرب رانيا ييارويحوزه رو نيترمهم ؛يجنگ شناخت ◄

به فعاالن  «یجنگ شناخت»کتاب  سندهینو «فرمقدم»

توصیه کرد درباره جنگ شناختی دشمن مطالعه  یارسانه

 :کنند. وی در خصوص کتاب خود با همین عنوان نیز گفت

مغز و  یریکارگبه قیاراده از طر لیتحم ،یشناخت جنگ»

 نیمهم در ا اریبس یهااز سرفصل یکی شناخت مردم است.

نسبتا  مفصل  حاتیو ارائه توض یعلوم شناخت یکتاب، معرف

مطالعه  یدر دسترس برا یاز ابزارها یکی درباره آن است.

 .«کتاب است نیهم ،جنگ نیدرباره ا یارسانه دوستان

 /کنديمبرابری  يکل صادرات صنعت کااليي که باواردات  ◄

 ونیلیم 139ماهه امسال حدود  1در  لیواردات موبا یارزبر

 یارزآور ایکل صادرات  در حالی است کهین ابوده است. دالر 

 یاز ارزبر شتریدالر ب ونیلیم 93۰تنها  نرایبخش صنعت ا

دالر از  ونیلیم 221 لیموبا واردات .تبوده اس لیواردات موبا

 9.2دالر از واردات روغن و  ونیلیم 121کل واردات ذرت، 

 .است شتریب یروغن یهادالر از واردات دانه اردیلیم

 روز آستانه در /تهران شد بخشنتيز ادشه انمادر ريتصاو ◄

 01 ریتصاو د؛یو بزرگداشت مادران شه میتکر منظوربه و مادر

 سازماناکران شد.  تختیدر سراسر پا یتهران دیمادر شه

حفظ آثار و نشر  ادیبن یشهر تهران با همکار یباسازیز

 ریمادران شهدا، تصو میتکر شیدفاع مقدس، در پو یهاارزش

 یدر قاب دشانیرا به همراه فرزندان شه دیمادران شه

 .ختیآو تختیپا یوارهایبر د یادماندنیبه

انه نزدیک به رس« نورنیوز» /بايدن با ترامپتفاوت  ◄

تیم بایدن مزورانه »شورای عالی امنیت ملی در توییتی نوشت: 

دهد تا خود را وضعیت کنونی برجام را به ترامپ نسبت می

مذاکرات وین نمایش دهد، حال آنکه بدون  پلیس خوب

های در حال اجرای همان سیاست عینا  تفاوتی  ترینکوچک

 .«ایران است برجام و مخرب ترامپ و فشار حداکثری علیه

دانشگاه  سیرئ /!روندمي وييسیآبه  گريزان واکسن ◄

 یاکثر کسان ،یعلم قاتیبر اساس تحق»: خبر داد )عج( اهللۀیبق

در  روندمی وییسیبه آبه کرونا در اروپا  ابتال به خاطرکه 

 ریوممرگ زانیو م یبستر اند.کرده یانگارواکسن سهل افتیدر

 .«است شتریبرابر ب 91 یال 91از  شینشده ب نهیدر افراد واکس


