
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي شريه روزانه )داخلي( معاونت سياسين
0511 تير 2شنبه چهار 5555 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

 ای؟ آکردندیمخود انتخاب  یخادم یرا برا یچه کسان داشتندیماکنون حضور  )ع(امام رضااگر 

امر  نیداوطلب ا یافراد را؟ و چه کسان نیترو با اخالص ترینصالح ،ترینمؤمن ،ترینمتدینجز 

افراد به خدمت آن امام  ترینپاکو  ترینبرجسته ،ترینعالم ن،ی؟ قطعاً زاهدتردندشمی

 www.basirat.ir                                                          (60/60/0601). آمدنددرمی

 ديتول یبرا زدهميدولت س تياولو ترينمهم      روز حرف▼

 یبرا سازیزمینهمنتخب و  جمهوررئیسمشخص شدن  با

است  نیا یادیاز نکات مهم و بن یکی ،زدهمیدولت س لیتشک

 تیوضعبه دادن  سروسامان یرا برا یتیچه اولو ندهیکه دولت آ

 یبرا ندهیچهار سال آ .در دستور کارش قرار دهد دیبا ،دیتول

 نیدر ا چراکه ؛است تیحائز اهم اریبس رانیا دید و تولاقتصا

 هایتحریم ن،یمسئول فیعملکرد ضع لیبه دل دیتول هاسال

به  .است دهید یجد بیآس ،کرونا وعیش بعدازآنو  نیسنگ

 تیوضع نیاز ا رفتبرون یو برا دیخاص تول طیشرا لیدل

 هایصحبتدر  یو بغرنج، رهبر معظم انقالب اسالم دهیچیپ

و چه دولت  ینونچه دولت ک»خود با مردم فرمودند:  یوروزن

 ،یو حکومت یدولت ،یقانون جانبههمه هایحمایتبا  دیبا نده،یآ

به  دیهمت کنند که امسال جهش تول و رفع موانع آن دیاز تول

اساس معظم له شعار سال  نیبر ا .ابدیتحقق  یواقع یمعن

 .کردند گذارینام «هاییزدامانع ها،یبانیپشت د؛یتول»را  0۰66

چه  دیاست که دولت جد نیا یبرهه زمان نیادر  یاساس سؤال

 شعار انجام دهد؟این در تحقق  خواهدیرا م یاقدامات

اصالح امور  یاقدام عاجل و اساس ترینمهم :يلينکات تحل

 طیمح شیگزارش پا .است وکارکسب تیاصالح در وضع ،دیتول

پنج مؤلفه  بیه ترتکه ب دهدمینشان  وکارکسب

و  هیمواد اول متیق راتییبودن و تغ بینیپیشغیرقابل»

 هایرویهو مقررات و  نی، قوانهاسیاست ثباتیبی»، «محصوالت

، «هابانکاز  یمال نیتأم یدشوار» ،«وکارکسبناظر بر  ییاجرا

در  وکارکسب یو اخذ مجوزها یادار یندهایموانع در فرا»

فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و » و «اجرایی هایدستگاه

 تریننامناسب عنوانبه «ییاجرا هایدستگاهدر  یادار تیموقع

حل  یبرا شود.می لیکشور تحل وکارکسب طیمح هایمؤلفه

اقدامات  یسر کی دیبا ،یاعالم هایمؤلفه نیاز ا هرکدام

 نوعیبهتا  ردیمناسب و معتبر در دستور کار دولتمردان قرار گ

مثل  از راهکارها یبرخ .ردیصورت گ یاقتصاد یریپذابترق

امور  سازیروانو  لی، تسهرتقد شتریب عیتوز ،ییتمرکززدا

، کاهش تأییداخذ  یندهایو کم کردن فرآ یسازساده ،یادار

 ها،نهیاز هز یبرخ کاهش د،یمرتبط با امر تول یهااتیمال

 هایتیحما انشعابات همچون برق و آب، یدر واگذار لیتسه

 هاست.آن ازجمله ...و  ییقضا

و  کردیرو رییتغ ،مهم است ندیفرا نیآنچه در ا :یراهبرد نکته

 یو انقالب یو سپس عزم جد دیموانع تول ییباور جهت شناسا

 یمتعهدانه به برخ یاجرا .موانع است ختنبرطرف سا یبرا

همان روند سابق  این صورت ریدر غ ؛ردیصورت گ دیاصالحات با

 )نویسنده: علی قاسمی( .خواهد شدتکرار 

 

 

 

 
 

 
 

 خزنده طالبان یشرويپ                               روز گزارش▼

در شمال افغانستان داشته  ایگسترده یدانیم هایپیشروی ریچند وقت اخ یطالبان ط گروه

در هلمند و قندهار انجام داد  ینظام اتیعمل یسر کی یدر مناطق جنوب قبالًگروه  نیا .است

 .کسب نکرد یچندان تیکه موفق

شمال  و اندشده لیقوم پشتون تشک از یادیحدود ز طالبان تا یروهاین -0 ی:خبر هایگزاره

و حضور  تشکیل شده است( و هزاره کیازبک )اوزب ک،یساکنان تاج، از یتیجمع ازنظرافغانستان 

گذشته توانسته  چند سال یطالبان ط -2 .مناطق به نسبت کمتر است نیپشتون در ا تیجمع

قوم  کیکه فقط متعلق به  یکدستیبه گروه خود جذب کند و از حالت  هازبکارا از  یادیافراد ز

 نیهم یدر مناطق شمال ریاخ هایعملیات تیموفق لیاز دال یکی .باشد، خود را خارج کرده است

 قیاز طر یعنی؛ است «جنگ و گفتگو» راهبرد ،یراهبرد طالبان در مقطع فعل -6 .عامل است

 .و مذاکرات است یاسیدر عرصه س شتریب یدنبال کسب دستاوردها به ،یدانیدر عرصه م یروزیپ

مختلف  هایجبههجبهه متمرکز نکرده و در  کیخود را در  هایعملیاتمنظور طالبان  نیبه هم

تمرکز خود  یطالبان، دولت مرکز داتیتهد لیبه دل -۰ .شده است طقو تصرف منا یریوارد درگ

 نیاز ا یافغانستان قرار داده بود و مناطق شمال یو جنوب یشرق ،یمناطق مرکز یرا بر رو

 .مناطق شد نیدر ا یتیامن خألهای جادیمنجر به اسیاست،  نیخارج شده بودند و هم تیشمول

آمدن  به وجودبر علت بودند و با  دیزم زیموجود ن طیاز شرا یمحل هاینارضایتی یالبته برخ

 .شد ایطالبان مه ینظام هایموفقیت یبرا طیشرا ،یدولت مرکز یاز سو یتیامن خألهای

 کیبا  ،و عبداهلل عبداهلل یاشرف غن نیب یدوگانگ کی جادیگذشته ا چند سال یط يي:نها گزاره

و  یتیامن خألهای یرا برا طیشرا ،کایهمچون آمر ییناقص توسط کشورها ییسازوکار اجرا

قطر توافق صلح  بر اساس، سئلهم نیا در کنار .دوگانه در افغانستان به وجود آورده است ماتیتصم

، اما شدندمیاز افغانستان خارج  شدهتعیین یبازه زمان کیدر  ییکایآمر یروهاین دی( با۸۹ اسفند)

اعالم  دنیاما دولت با؛ زد یدیطالبان دست به حمالت جد لیدل نیاتفاق رخ نداد و به هم نیا

 اتیروش به دنبال کاهش عمل نیاخواهد کرد و با  خارجخود را از افغانستان  یروهایکرد که ن

فراهم کرده که ادعا  کایآمر یگزاره را برا نیطالبان ا یتحرکات نظام گرید یاز سو .طالبان بود

به  هاآمریکاییالبته  .ر، طالبان قدرت را در دست خواهد گرفتوکش نیکند در صورت خروج از ا

 جادیبا ا قیطر نیتند تا از اصلح هس -جنگ کردیرو بر اساسمخرب  یدوگانگ کی جادیدنبال ا

که  یتوافق ؛نظر خود فراهم کنند موردتوافق مطلوب  یرا برا طیشرا ،گسترده در افغانستان یناامن

 )محمدرضا فرهادی( .است تا مردم افغانستان لیدر آن دخ کایاز همه منافع آمر شیب

 حذف صدای مخالف توسط باني آزادی!                  ر ویژهاخبا ▼

 یخروج یبر رو کسانی یریاقدام هماهنگ، تصو کیدر  شنبهسهساعات شامگاه  نیاز اول

دامنه  فیوقو منطقه ظاهر شد که از ت یرانیا و منابع خبری یونیزیتلو یهاسایتوباز  یتعداد

 متحدهایاالتفدرال  سیتوسط پل «رهیالمس» و «یو یپرس ت»، «العالم» سه شبکه سایتوب

 تیاقدام به مسدود کردن سانیز شنبه شامگاه سه کایآمر دادگستری وزارت .دادندمیخبر  کایآمر

ده شبکه اقدام به پخش زن نای .کرد السالمعلیه نی، وابسته به حرم امام حسشبکه کربال

 شود.میبرگزار  السالمعلیه نیکه در حرم امام حس کندیم ییهااسممر

منتخب ملت در حرم مطهر  جمهوررئیسحرم امام رضا )ع(/ رئيسي در جمله  ترينمهم ◄

 همه .شود عیضا مردماز  یحقملت اجازه نخواهم داد  ندهنمای عنوانبه من»: گفت امام رضا)ع(

حفظ کرامت مردم شرط خدمت در  ست،نی من دولت در کار شرط بنده داشتنِ قبول بدانند

 .«است ساالریشایستهمالک در دولت ما  .دولت است

http://www.basirat.ir/


 

 

  

 اخبار ▼

 باشدرهبر انقالب  هاشمي: دولت رئيسي مثل دوران رياست جمهوری

من معتقدم » :گویدمی عضو سابق حزب کارگزارانو  طلباصالحچهره « یمحمد هاشم»

توانستند رقیبی نمی ،شدندطلبانی چون پزشکیان و جهانگیری اگر تائید صالحیت میاصالح

در شب  ،برخی افراد با دالیلی که برای من مشخص نیست .قدرتمند در برابر رئیسی باشند

هدف این جریان آن  .ابات روایتی از ماجرای رد صالحیت مرحوم هاشمی را منتشر کردندانتخ

این جریان و خط  .بود که با زیر سؤال بردن شورای نگهبان میزان مشارکت را پایین آورد

 .کردندتحریمی در خارج و داخل هر سه یک هدف مشترک در سه زمین مختلف را دنبال می

اند را سرزنش هایی که رأی دادهاند؛ آنهایی که رأی ندادهخی از آننکته جالب آنکه حاال بر

اند با نیت افزایش مشارکت در جبهه نظام قرار طلبانی که رأی دادهکنند، همه بدانند اصالحمی

ها، سعودی و اند خواسته یا ناخواسته حرف آمریکاییهایی که رأی نداده و تحریم کردهدارند و آن

 .دولت روحانی بود ،دشمن همتی در انتخابات ترینمهممتأسفانه  .زنندی را میرژیم صهیونیست

جمهور همه مردم ایران باشد و از انتظارم آن است که آقای رئیسی طبق فرمایش خودشان رئیس

مقام معظم رهبری در دوران ریاست  .نظام استفاده کندبدنه کارشناسی همه نیروهای معتقد به

 .«ها در ایران باشدود؛ مدل دولت داری رهبر انقالب باید الگوی همه دولتجمهوری فراجناحی ب

 کارساز نشد! هممکتوب « تَکرار»

انتخابات ریاست جمهوری متحمل شکست سختی شدند و کاندیدای گفتمانی در  طلباناصالح

ی همچون حجاب، سیاست خارجی هایمؤلفهبا تکرار رویکرد سیاسی این جریان که با  هاآن

پس از اعالم نتایج  .کند توجهجلبمعطوف به غرب و برجام و متعلقات آن همراه بود نتوانست 

 .شکست جریان اصالحات در جای دیگری بلند شده استانتخابات ریاست جمهوری حاال صدای 

که یک طعنه « جمهور»های هنگفت سعی کرد لیستی را به نام لیست اگرچه اصالحات با هزینه

بار نیز ماجرای انتخابات مجلس یازدهم سیاسی در آن موجود بود را به جامعه تحمیل کند اما این

در  لبانطاصالح .های شهری نیز خالی ماندشورا هایصندلیدست این جریان از تکرار شد و 

حوزه ریاست جمهوری با توجه به اینکه شورای نگهبان برخی از کاندیداهای آنان را ردصالحیت 

کردند اما در انتخابات شورای شهر تهران با توجه به اینکه همه کاندیداهای مورد  تراشیبهانهکرد 

حمایت صورت  طلباناصالحم از این لیست توسط جامع و کامل ه طوربهشدند و  تأییدنظر آنان 

 .لیدرهای این جریان سیاسی است اعتباریبینکته اساسی  .پذیرفته نیست ایبهانهگرفت، هیچ 

به  قدتمامرئیس دولت اصالحات در ماجرای حمایت از لیست شورای شهر « سید محمد خاتمی»

کتبی نیز حمایت خود از  صورتبهمیدان آمد و ضمن حضور در جمع نامزدهای این لیست، 

 .کرد و البته شکست سنگین و نهایی را تجربه کرد «تکرار»لیست موسوم به جمهور را 

اصالحات و دولت روحانی در اداره کشور، دلیل  فردمنحصربهکارشناسان معتقدند ناکارآمدی 

 .طلبان استاصلی رویگردانی افکار عمومی از لیدر اصالح

 مگاوات برسد ۰511به  ديبا یابرق هسته دي: تولانياردکان

 ۰66هزار و  ۹، 0۰26کشور تا سال  یدر سبد انرژ ایهسته برق سهم» :گویدمی روین ریوز

تا  رودمیکه انتظار  میدار برداریبهره دست در مگاوات 06۰6 اکنون .تاس شدهتعیینمگاوات 

فعال  یگریپس از د یکیدوم و سوم  یواحدها یعنی یمگاوات 06۰6، دو واحد 0۰61سال 

کشور  یمگاوات 2066 تیبه ظرف جمعاًدر منطقه مکران  گریدو واحد د زنی 0۰0۰ تا .شود

 ۹ فیو تکل جادشدهیادر منطقه مناسب  گریواحد دهزار  6 زنی 0۰26 سال تا .شودیاضافه م

سخنان وزیر نیرو در خصوص اهمیت توسعه برق  .«مگاوات روشن خواهد شد ۰66هزار و 

سیاسی و دانشگاهی  هایچهرهدر کشور در حالی است که طی سالیان گذشته برخی  ایهسته

از عدم نیاز به صنعت  مدام کشورهای غربی القائاتوابسته به یک جریان خاص، هماهنگ با 

 به دلیل، اما امروز که گفتندمیدارا بودن ذخایر عظیم نفتی در کشور سخن  باوجود ایهسته

، احدی از این افراد شودمی، نیاز به برق در کشور احساس ایهستهدر توسعه برق  هاکاریکم

 !گشایدنمیلب به سخن 

 اخبار کوتاه

 /برجام برای تعيين تکليف دولت و مجلسمشترک  تهيکم ◄

 :خبر داد مجلس یمل تیامن ونیسیعضو کم «یدریح»

 یبررس یبرا یمل تیامن یعال یشورا تیبا محور یاتهکمی»

 2متشکل از  تهیکم نای .شده است لیتشک یمذاکرات برجام

 یدولت و مسئوالن شورا ینفر از اعضا 2مجلس و  ندهینما

در  شدهمطرحمباحث  تهیکم نای در .است یمل تیامن یعال

اتخاذ خواهد  یماتیو تصم شودیم یبررس موردبرجام مورد به 

در  رانیا ندهیتوسط نما رانیا شنهاداتیپ عنوانبهشد تا 

 .«مطرح شود نیو یمذاکرات آت

وزیر بهداشت « نمکی» های داخلي/خبرهای خوش از واکسن ◄

صدور مصرف اضطراری واکسن پاستور، اعالم با  دو روز پیش

کرده است و در مرحله  یفاز اول را ط یواکسن راز» :گفت

 .کردن فاز دوم است یل طهم در حا ناژنیدوم قرار دارد و س

 یقایآفری هاگونه یبرابر آسترازنکا رو 0 کیواکسن پاستور نزد

 تیکل جمع زییپا انپای تا .اثربخش است یلیو برز یجنوب

و چه  میکه قرارداد دار ییهاهدف کشور چه با واردات واکسن

 سرلشگردیروز  .«شوندیم نهیواکس ،داخل دیتول یهابا واکسن

 یواکسن دانشگاه علوم پزشک نیز با اعالم خبر رونمایی از باقری

واکسن وزارت دفاع در » گفت:طی چند روز آینده،  سپاه

 .«است ینیبال شاتیدوم آزما مرحله

 خارجه امور وزارت /در راه تهران! يسيانگل يتيمأمور امن ◄

 «فیشرکل مونیسا»اعالم کرد که  یاهیانیبا انتشار ب س،انگلی

از و  است شدهیمعرف رانیکشور در ا نیا دیجد ریعنوان سفبه

در تهران  ایتانیبر یکنون ریسف ریاراب مک نیجانش گریدو ماه د

با پوشش  یسیانگل یتیچهره امن فیشرکل .خواهد شد

 وستهیپ ایتانیبه وزارت خارجه بر 0۸۸۹از سال  کیپلماتید

 ایتانیدوم سفارت بر ریدب 2666تا  2666 یهاسال نیب و است

دولت اصالحات  هایسیدر آن دوران انگل .در تهران بوده است

در مذاکرات  ازیمذاکره آورده و با گرفتن امت زیرا به سر م

را  رانیا یاپرونده هسته هاییکایآمر یبا گرا تیدرنها ،سعدآباد

 .سازمان ملل فرستادند تیامن یبه شورا

 سیرئ /اهالن آزاد شد: انقالب از دست نامحرمان و نايزاکان ◄

از  اسالمی انقالب امروز» :گفت مجلس یهامرکز پژوهش

 ینیخودبرترب دوره امروز .دست نااهالن و نامحرمان آزاد شد

که  ممفتخری .به ملت تمام شد ییمسئوالن و عدم پاسخگو

 برای .میدر کشور را اعالم کن گراغربعناصر  اهیدوران س انیپا

 فراخوان از مردم .باز شد یدیجد تحقق اهداف انقالب پنجره

 .«نخبگان استقبال کنند یمعرف یبرا یسرئی

روز  ناولی در/ يسيئواکنش بورس به اظهارات ر نياول ◄

هزار واحد رشد کرد  0۹شاخص کل بورس  تیرماه یمعامالت

گذشته  یروز کار 01رشد شاخص کل در  زانیم نیشتریکه ب

 ،نماد 2۹2 متیق نهمچنی .خرداد تا به امروز بوده است ۹از 

 متوالی روز 06 زا پسو  افتی شیدرصد بازار افزا 06معادل 

مثبت نیز بازار  یقیبه حق یحقوق تیمالک رییارزش خالص تغ

 .به بورس وارد شد یقیتومان پول حق اردیلیم 26۸شد و 


