
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
3511 خرداد 53شنبه دو 4455 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

]نسبت به اول  شده چندین برابرهای بیشتر، با امکانات فراهمها و با تجربهامروز ملّت، با توانایی

مینه هم در زمینه اقتصادی، هم در ز ؛بر همه موانع فائق بیاید تواندیمحضور دارد و  انقالب[

مسائل تولید و مسائل ارزش پول، هم در زمینه مسائل فرهنگی، هم در زمینه مسائل سیاسی، 

 sirat.irwww.ba      (12/21/2022) .موفّق بشود هانیاهم در زمینه مسائل نظامی و امثال 

 يزدهمسدولت  یاقتصاد هایفرصتو  هاچالش     روز حرف▼

به بهتر شدن  دیبا ام و اینک ملت انتخابات تمام شد فصل

 سؤالما ا؛ ستا هاوعدهو تحقق  دیاقتصاد، منتظر شروع دولت جد

از کجا و چگونه  نتخب ملت،م جمهوررئیساست که  نیااصلی 

 ؟!شروع کند دیبا

امروز کشور اقتصاد است مسئله  ترینمهم شکبی :يليتحل نکات

بیشتر توان خویش را بر رفع  بایستمیمنتخب نیز  جمهوررئیسو 

از اقتصاد،  یکل یشما کیدر  -2. متمرکز کندمعضالت اقتصادی 

 :ینظام اقتصادالف(  کرد: میدسته تقس دورا به  هاضعف توانمی

بانک،  ات،یاصالح نظام مال ها،ارانهی هدفمند کردن نهیتحول در زم

 دیورى، باگذارى پول ملى و بهرهارزش ع،یگمرك، نظام توز

: کردهایرو (ب باشد. یاقتصاد طرح تحول نظام یاصل یمحورها

فاقد برنامه و  ،یاقتصاد یِاز مشکالت کنون نهیزم چیامروز در ه

و  ییاجرا تیریعمده مشکالت در مد درواقع. میستیمنابع الزم ن

مثال در بخش  یاست. برا تیریمد نیحاکم بر ا یکردینظامِ رو

 ای م،یرفع تحر تیبا اولو زابروننگاه  انیمدار تفاوت معنا کی ،دیتول

 کوچک و مولد هایبنگاهاز  تیبه حما بخشیاولویتبا  زادروننگاه 

 کردهایدر رو رییو تغ یاصالح نظام اقتصاد هرحالبه -1 .وجود دارد

 جادیانتظار ا توانمیلذا ن ؛است هسال ۵ای حداقل برنامه مستلزم

 وزه اقتصاد داشت.در ح مدتکوتاهدر  نیادیو بن ریفراگ رییتغ

 ،۲1سال  دیقدرت خر جادیا یکه برا دهدمیبرآوردها نشان 

 -3 .میدرصد هست ۵ یباال یاقتصاد رشدسال  ۶حداقل  ازمندین

 یچالش دولت، کسر ترینبزرگ، الهسیک مدتکوتاهدر برهه 

بودجه  یکسر دهدینشان م هاپژوهشبودجه است. گزارش مرکز 

 هیاز پا دیتومان خواهد بود که با اردیلیهزار م 312 زانیبه م 2022

 اردیلیهزار م 2۷۵ زین طیشرا نیدر بهتر یشود که حت تأمین یپول

 درنتیجهدولت قابل پوشش نخواهد بود.  یبرابودجه  یتومان کسر

 -0 دنبال خواهد داشت.ه ب یدیشد یآثار تورم طورکلیبهامر  نیا

نشان از  کینزد یدورنما ،تمامی مشکالت پیش رو وجودبااین

 م،یواکسن کرونا، شکست نظام تحر دیتول ؛ستادهیروشن بودن ام

است که اگر در  یموارد ازجمله یفروش نفت و ... همگافزایش 

 ید جامعه را براتوانمی رند،یقرار گ امیدآفرین یکنار رفتارها

 آماده سازد. نیادیبن راتییتغ رشیپذ

در اقتصاد مستلزم  نیادیبن راتییتغ جادیا :یراهبرد نکته

اما  ؛در بلندمدت است یو اصالح نظام اقتصاد کردهایرو رییتغ

وجود دارند که اگر  یفراوان نیدآفرینکات ام زین مدتکوتاهدر 

 و مردم بودن انیاز جنس مبارزه با فساد، م ییرفتارها در کنار

 یور را براد کشتوانمی قطعاً رد،یگ قراررا شنیدن  هاآنرد دل د

 و آماده سازد. دواریام ،یاقتصاد یبه اهداف عال لین

 )نویسنده: علی محمدی(

 

 

 

 
 

 
 

 داليل کاهش مشارکت چيست؟                         روز گزارش▼

مشارکت  میزاناین است که چرا  شودمیکه این روزها در مورد انتخابات پرسیده  سؤاالتییکی از 

یل مستند کاهش مشارکت به برخی از دال؟ بود هاانتخاباتاز سایر  ترپایینمردم در این انتخابات 

دوره اول  است:بدین شرح مختلف ریاست جمهوری  هایدورهدرصد مشارکت در -2 :شرح زیر است

دوره  درصد، ۵0.۷5دوره چهارم  درصد، ۷0.1۶دوره سوم  درصد، ۶0.13دوره دوم  درصد، ۶۷.02

 دوره ،۶۶.۷۷هشتم  دوره ،درصد ۷۲.۲1هفتم  دوره ،درصد ۵2.۶۶ششم  دوره درصد، ۵0.۵۲پنجم 

 ۷3.33دوازدهم  دوره درصد، ۷1.۲0دوره یازدهم  درصد، 50.53دوره دهم ، درصد ۵۲.۷۶نهم 

عوامل متعددی برای کاهش میزان مشارکت نسبت به سایر  -1درصد.  05.5درصد و دوره سیزدهم 

ربه را به جمهوریت نظام و ض ترینبزرگعملکرد ضعیف آقای روحانی  ؛اول ؛شودمیبیان  هاانتخابات

ا از شرکت در ر ندداده بود رأیجمع زیادی از کسانی که در دوره قبل به وی  زد وکاهش مشارکت 

 01.۶ اعالم شده است کهموج نظرسنجی ایسپا )وابسته به دولت(  22در انتخابات منصرف کرد. 

 جمهوریریاست انتخابات در قطعاً اندگفته ،اندداده رأی روحانی حسن به ۲۶ سال که افرادی درصد

 ؛دوم .دهندمی رأیدرصد به همتی  ۵و فقط  رئیسیبه  هاآندرصد  ۶2و  کنندمی مشارکت 2022

از سایر نامزدها بود و حتی بر  ترپایینبسیار  رئیسیمنفی به آقای  رأیمیزان  هانظرسنجیدر تمام 

 رأی رئیسی ابراهیم به ۲۶ سال رد که افرادیاز  درصد ۶5.2ی قبل از انتخابات هانظرسنجیاساس 

 ،تورم وضعیت معیشت، ؛سوم. کرد خواهند شرکت روپیش انتخابات در بودند هاعالم کرد ،بودند داده

در نظرسنجی عه حتی حامیان سابق دولت شده بود. از جام هاییبخشی باعث نارضایتی گنقدین رشد

عامل تردید پاسخگویان برای  ترینمهمدرصد  32اقتصادی با حدود  روزافزونمشکالت بسیج 

درصد هم اعالم کردند که به خاطر عملکرد دولت فعلی در  15شرکت در انتخابات بیان شد و 

که مشکالت اقتصادی و ناکارآمدی دولت در کاهش  دهدمی. این نشان کنندنمیانتخابات شرکت 

 نوانعبهبیماری کرونا  چهارم؛ از کنار آن گذشت. سادگیبه تواننمیاست و مشارکت نقش داشته 

د اعالم کرده درص 15حدود  هانظرسنجیاست که در  مؤثرش مشارکت نیز بر کاه مؤثریک عامل 

 ، میانگینگانه ریاست جمهوری 23 هایدورهدر همه  -3است.  تأثیرگذاربر عدم مشارکت بودند 

بنابراین عدم ؛ اندنداشتهشرکت  هاانتخاباتدرصد در همه  32درصد بوده است و حدود  ۶۵مشارکت 

 .شودمیمربوط ن مربوط به این دوره از انتخابات صرفاًمشارکت بخشی از جامعه، 

نباید کاهش مشارکت را تک علتی دنبال کنیم و  که در آمارها بیان شد، گونههمان :نکته پاياني

همه  جمهوررئیس ،منتخب جمهوررئیس ،حالبااین. اندداشتهنقش بروز آن دالیل مختلفی در 

سیاسی  هایبندیقطبانسانی کشور بدون توجه به  هایظرفیتملت ایران است و باید از همه 

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( استفاده کند.

 فراجناحي با انتخاب شايستگاندولتي سيزدهم؛ ت دول            خبر ویژه ▼

انقالب دارند  درگروکسانی که دل »عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: « رحسین مظف»

تواند اجماعی بین فرزندان و دلسوزان کشور به وجود توانند امیدوار باشند که آقای رئیسی میمی

این  .های همه سالیق و توانمندان کشور در حل مشکالت کشور استفاده کندبیاورد و از ظرفیت

مظفر  .های داخلی و خارجی استبخش ایرانی مقتدر و عزتمند و کارآمد در عرصهانتخاب نوید

یک نیروی مستقل پیامی مهم داشت،  عنوانبههای انتخاباتی آقای رئیسی در رقابت»کرد:  تأکید

بستگان به نظام و کشور وارد عرصه رقابت شدند و از حزب و یک های انقالب و دلاز سوی نیرو

اظهار داشت:  یو .«جمهور خاصی نیستند و دولتشان فراجناحی خواهد بودگروه نیستند، رئیس

های نظام را های مختلف در ستاد انتخاباتی آقای رئیسی حضور داشتند، ارزشافراد از جناح»

ساالری مالك تشکیل بسته بودند و در میدان آمدند، شایستهقبول داشتند و به کشورشان دل

 .«دولت سیزدهم توسط ایشان است

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 !طلباناصالحخالص بر شقيقه تير 

انتخابات سیزدهمین دوره در تحلیل  طلباصالحتحلیلگر سیاسی جریان  «صادق زیباکالم»

تأخیر، اما  رهبری اصالحات اگرچه با»روزنامه شرق نوشت: ریاست جمهوری و نتایج آن، در 

طلب از شخص های اصالحقد به حمایت از آقای همتی برخاست. یکی پس از دیگری چهرهتمام

های آقای خاتمی گرفته تا جناب کروبی، غالمحسین کرباسچی، حسین مرعشی تا چهره

روشنفکری همچون دکتر عبدالکریم سروش و استاد مصطفی ملکیان مردم را به شرکت در 

ها نتوانست ها و دعوتیک از آن حمایتاما هیچ ؛ه آقای همتی دعوت کردندانتخابات و رأی ب

نیم میلیون رأی برای آقای همتی در حقیقت تیر خالصی در شقیقه  و یخی را آب کند. دو

میلیون و  22کم ترین حالت دستشان بود. در بدبینانهسال حیات سیاسی 10طلبان بعد از اصالح

بینی کرده طلبان برای نامزدشان پیشتی رفتن به دور دوم را اصالححالت ح ترینبینانهخوشدر 

مردم پیروز این انتخابات بودند؛  درنهایتتر از دیگران بود. مراتب سنگینبودند؛ اما شکست آنان به

چه کسانی که رأی دادند و نامزد خود را بر صدر نشاندند و چه کسانی که رأی ندادند تا انتقاد 

 .«مسئوالن برسانند خود را به گوش

 پادرمياني/ درخواست از سيد مقاومت برای پادرهواهمچنان بنان لدولت در تشکيل 

روشنی در زمینه تشکیل کابینه جدید لبنان  اندازچشمدر مطلبی با بیان اینکه « البناء»روزنامه 

لبنان قصد ندارد از مواضع خود در زمینه تشکیل  جمهوررئیس میشل عون: »وجود ندارد، اعالم کرد

دولت جدید لبنان کوتاه آید. او همچنان هم بر لزوم اجرای قانون و استفاده از اختیارات قانونی خود 

ای را برای نمایندگان پارلمان این در خصوص تشکیل کابینه جدید لبنان نامهپیشتر  وی .دارد تأکید

سعد »: عدم تشکیل دولت جدید طی چند ماه گذشته ثابت کرد که ه بوداعالم کردوشته و نکشور 

جبران »چندی پیش نیز، جریان آزاد ملی لبنان به ریاست  .از تحقق این مهم عاجز است« الحریری

در بیانیه خود  ای را در خصوص آخرین تحوالت این کشور منتشر کرده بود. این جریانبیانیه« باسیل

در بیانیه جریان آزاد ملی لبنان  .انتقاد کرد شدتبهمکلف  ریوزنخست« سعد الحریری»از اقدامات 

رسد و جای هیچ شکی در آن وجود ندارد، این است که واضح به نظر می کامالًآمده است: آنچه که 

 حالنیدرعملی آزاد رئیس جریان «. سعد الحریری عامل تأخیر در تشکیل دولت جدید لبنان است

دانست و  جمهوررئیساز طریق توافق با  مأمور وزیرنخست بر عهدهتشکیل دولت لبنان را  مأموریت

اختالف موجود ایفا  وفصلحلخواست تا نقش داور را برای  اهللحزباز سید حسن نصراهلل دبیرکل 

باسیل خطاب به دبیرکل  .اطمینان دارم وحقوقحقزیرا من به وی و صداقتش درباره موضوع  ؛کند

. من جبران کنیدنمیکه شما درباره حق کوتاهی  دانممیکرد: آقای سید حسن،  تأکید اهللحزب

، قبول پذیریدمیباسیل هستم، بدون اینکه باری بر دوش شما بگذارم، آنچه را که برای خودتان 

 .موضوع دولت است در خصوص. این آخرین حرف من کنممی

 آمريکا و اروپا تا تيم ايرانيمذاکرات وين از نگاه نتايج 

 کیاواخر کار نزد به» :کشورمان در وین معتقد است کنندهمذاکرهتیم  رپرستس «یعراقچ»

 بخش شود. یبررس هاتختیدر پا یریگمیدر مراجع تصم دیوجود دارد که با یسائلم .میاشده

در دور  میدواریام دارد. یمشخص تیوضع ست،یهم که آماده ن یبخش و است آماده متون غالب

از مباحث ما در  یکیکرد.  نیآن را تضم توانیگرچه نم افت،یت مذاکرات بتوان به توافق دس یآت

 دیبا کایآمر در ترك برجام است. کاینسبت به عدم تکرار اقدام آمر نانیاطم جادیمذاکرات، ا

کاخ  یمل تیامن مشاور«. میکنیاز برجام خارج نخواهد شد وگرنه توافق نم گریدهد که د نیتضم

و  هامیدر مورد تحر ازجمله یاز موضوعات اصل یبه برخ دنیرس یبرا هنوز» :گویدمی دیسف

 یدرست ریدر مس ن،یو در گرفته صورت اقدامات نظر از وجود دارد. یادیراه ز یاتعهدات هسته

حقوق  ازجمله ،یااز پرونده هسته ریغ یلیتحت برجام به دال یحق دارد حت کایآمر .میاقرار گرفته

مشترك  ونیسیاروپا در کم هیاتحاد ندهینما .«کند میرا تحر رانیا ،یبشر و برنامه توسعه موشک

در خصوص ادامه نظارت  رانیو ا یاتم یانرژ المللیبینکه آژانس  میدار انتظار» گفته است: برجام

وگوها در دور از گفت نیا در حاضر حال در تهران به توافق برسند. یاهسته یهاتیبر فعال

 .«برداشته شوند رانیاز ا ییهامیکه چه تحر ردیگیموضوع مذاکره صورت م نیخصوص ا

 اخبار کوتاه

 سرلشکر» /يسيرئ اهللتيفرمانده کل سپاه به آ کيتبر اميپ ◄

و  رانیخلق حماسه پرشکوه ملت ا کیبا تبر یامیدر پ «یسالم

 یاسالم یجمهوررئیس نیهشتم عنوانبه یسیرئ اهللآیتانتخاب 

 یبرا یسپاه پاسداران انقالب اسالم جانبههمه یآمادگ ران،یا

با  افزاییهمو  یدر همکار یو مردم ینهاد انقالب نیتداوم راهبرد ا

 شبردیو پ بیو نج فیبه مردم شر یخدمتگزارها در عرصه دولت

و  هاتیظرف یریکارگو به تیتقو یبرا زدهمیدولت س یهابرنامه

از روند  ییکشور و مانع زدا شرفتیپ کنندهنیتضم هایفرصت

و  ستهیشا یبه سازندگ دنیشیمردم و اند یزندگ تیبهبود وضع

 را اعالم کرد. یاسالم هنیدر شأن م

 /!کندميخارج  انهيخود را از خاورم يدفاع یهاسامانه کايآمر ◄

 رانیا یکه توان موشک یناگهان و در زمان»: گزارش داد ومیال یرأ

 طوربهو  انهیدر منطقه خاورم اشنظامی یو بازوها هاجنبشو 

، روزنامه شودمیقدرتمندتر  فارسخلیجمشخص در منطقه 

که وزارت دفاع  کندمیفاش « ژورنال استریتوال» ییکایآمر

منطقه و  رد یدفاع هایسامانهپنتاگون( کاهش تعداد ) کایآمر

از اول ماه  تیو کو اردن ،عراق ،یخاص در عربستان سعود طوربه

است که  نیا تأملقابل نکته را شروع کرده است. یژوئن کنون

 نیسامانه گنبد آهن یبعد از ناکام یموشک هایسامانه نیخروج ا

که  گیردمیغزه صورت  هیعل ریجنگ اخ انیدر جر لیاسرائ میرژ

 .«است کایآمر وتیپاتر هایسامانهاز  ترپیشرفتهنسخه 

ناصر  دیس»تاجگردون در مجلس چه کسي شد؟/ جايگزين  ◄

در انتخابات « که جا ماند ییپا»کتاب  سندهینو «پورینیحس

و  افتیبه بهارستان راه  یاسالم یمجلس شورا یادورهانیم

 ریاش توسط ساکه اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون یجابه

مردم گچساران و  یندگینشد به نما دییمجلس تأ ندگانینما

تاجگردون در ادوار نهم  .دیرس یاسالم یباشت در مجلس شورا

گچساران  ندهیعنوان نما به ،یاسالم یو دهم مجلس شورا

توسط  یه واعتبارنام ازدهمیحضور داشت، اما در دوره 

رد شد. او  ،یو اتهامات مال یحواش لیمجلس به دل ندگانینما

سرمد  مهیب یرعاملیاز مد ،یحقوق نجومافشای  لیبه دل راًیاخ

 .شد نار گذاشتهک زین

روزنامه / !مراکز تجاریاجباری تعطيلي طرحي برای برداشتن  ◄

 دوشنبه)مجلس شورای عربستان فردا »عکاظ عربستان نوشت: 

های درخواست دولت برای ملزم نبودن فروشگاه( خردادماه 32

 جزبهها به تعطیلی فعالیتشان در وقت نماز تجاری و رستوران

های گذشته عربستان از دهه «.کندنماز جمعه را تصویب می

هایشان ها و تأسیسات تجاری را به توقف فعالیتن فروشگاهصاحبا

 .کرددر وقت نماز ملزم می

( دوشنبه) مروزا /جمهور منتخبرئيس ینشست خبراولين  ◄

 عنوانبه یسیرئ قایآ ینشست خبر نیاول 20 ساعت

 .شودیبرگزار م رانیمنتخب ا جمهورسیرئ


