
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0011 تير 22شنبه سه 5555 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

سر کار هستند، چه  اآلنچه مسئوالنی که -مؤکّد ما به مسئوالن عزیز کشورمان  توصیه

 .ی اقتصاد کشور را به رفع تحریم گره نزننداین است که مسئله -که بعداً خواهند آمد ییهاآن

گیری دیگران قرار ندهند که ]اگر[ تحریم اقتصاد کشور را معطّل و پادرهوا در انتظار تصمیم

 www.basirat.ir (10/10/0011) .میکنیم، آن کار را میکنیمبرداشته بشود ما این کار را 

 !کابينه شايستگان                   روز حرف▼

 فرصت چندانی تا آغاز به کار دولت جدید باقی نمانده است و

ای کابینه شایعات فراوانی در مورد اعض هرروزدر این ایام 

 باید توجه داشت که:شود. احتمالی شنیده می

تا نامزدهای مورد نظر خود را  اندتالشدر  هاچهرهبرخی -الف

ین هدف دست به انتشار این ابه کابینه نزدیک کنند، لذا با 

ها نیز برخی رسانه -ب !کنندمیها کردن نام ایرسانهاخبار و 

 مشتریانبرای آنکه مشتریان خود را راضی نگه دارند و یا حتی 

ه دولت نکابی ی جدید ازفهرست هرروز، به دست آورندجدید 

ها نیز با هدف برخی اعالم لیست -ج !کنندمیمنتشر سیزدهم 

مخالفین و منتقدین  نکیاهمیابد! تا از تخریب دولت انتشار می

 دارد کهدر این میان این آرزو جای یادآوری  را تحریک نمایند!

مزدهای ریاست نظام انتخاباتی کشور به نحوی بود که نا کاشای

های سیاسی بودند تا ها و تشکلجمهوری، نمایندگان گروه

ای معین فرد، به یک تیم مشخص و حتی کابینه یجابه مانیرأ

گرفت تا در روز انتخاب، اوضاع دولت آینده تعلق می

از  ،حالبااین !شدمیآشکار  دهندگانرأیبرای  ازپیشبیش

که در بستن کابینه به  رودمیانتظار منتخب  جمهوررئیس

منتخب  جمهوررئیسحق قانونی  -0 مالحظات زیر توجه نماید:

 دین خود در کابینه استفاده نماید؛است که از آشنایان و معتم

 ساالریشایستهاما در همین انتخاب نیز مالک و معیار باید 

بدون شک تخطی از این شاخص و کنار گذاشتن آن، . باشد

در و جمهور  جمهوررئیستخطی از عهد و پیمانی است که بین 

 -8 ت.خرداد بسته شده اس 82در  رأیای هپای صندوق

نتخب مردم در بستن کابینه م کند کهساالری حکم میشایسته

تعلقات جناحی عمل کرده و شایستگان را حتی از  دورازبه

اعتبار اردوگاه سیاسی دیگر هم به خدمت گیرد. این امر 

ماحصل آن  خواهد بود کهدولت  رئیسارزشمندی برای 

 -3 .خواهد بود تعلقات جناحی بدون وابستگی به ،کارآمدسازی

حفظ یکپارچگی دولت و هماهنگی ، بستن کابینهفراجناحی در 

 باید به آن توجه نماید.که منتخب مردم  شاخصی است ،درونی

هان به سمت اجم سهم خوااین ایام، روز ته پاياني:نکته 

و سالم و  هاپرسیاحوالو بسیاری از  منتخب است جمهوررئیس

بدون غرض و طمع نیست! لذا آقای  هاارادتو عرض  هاعلیک

های اطراف در بستن کابینه تنها به شلوغی بایستمیرئیسی 

ت دسکه در دور هاآنن را حتی در میان ننگرد و شایستگا

به خدمت گیرد! بدون شک با تشکیل ، ببیند و اندایستاده

است که انتظارات از دولت سیزدهم  «کابینه شایستگان»

 )نویسنده: مهدی سعیدی(برآورده خواهد شد! 

 

 
 

 

 

 
 

 !مذاکره از روی ناچاری                              روز گزارش▼

تقدیم کمیسیون  دیروز اجرای برجام، خصوصت امور خارجه در وزار ماههسهگزارش آخرین 

 برجام و مذاکرات صورت گرفته در وین است.مجلس شد که شامل آخرین وضعیت امنیت ملی 

در خصوص وضعیت مذاکرات  زاده، سخنگوی وزارت امور خارجهسعید خطیب -0 گزاره خبری:

توان این ارزیابی را ارائه نمود یهای حاصله مباتوجه به پیشرفت»اظهار داشت:  وین تا این مقطع،

ولی نشده کماکان باقی است وضوعات حلایم. برخی مکه به پایان مذاکرات وین نزدیک شده

نشده است. ما شده خیلی بیشتر از مسائل حلاهمیت دارد این است که وزن موضوعات حل آنچه

. «ای نخواهد بودز مسیر، مسیر سادها ماندهیباقایم اما این راه مسیر زیادی را تاکنون طی کرده

خواهد این مذاکرات مقدمه مذاکرات آمریکا می»آرمان ملی نوشت:  روزنامه ،در همین راستا -8

ای و موشکی باشد تر شدن برجام و مسائل منطقهتر و سختبعدی و همچنین طوالنی

آسان مذاکرات به  هایبه برجام نیست... بخش یزیچچیهایران موافق اضافه شدن  کهیدرحال

ایم اند، اکنون ما به قسمت سخت مذاکرات رسیدهپایان رسیده و طرفین آن را پشت سر گذاشته

 011کدام از طرفین هنوز آمادگی که عبور از آن نیازمند تصمیمات سخت است، اما هیچ

 «.!درصدی برای گرفتن این تصمیم سخت را ندارند

، نه از سوی ایران، بلکه کندمیاز آن یاد  طلباصالحاین رسانه تصمیم سختی که  گزاره تحليلي:

از ایران  هایخواستهاز برجام گرفته شود؛  شدهخارجغربی و طرف  هایطرفاز سوی  بایستمی

های خواهد تمامی تحریمایران میاول،  ؛استمشخص و معین میز مذاکره در وین،  هایطرف

. تا داستان ترامپ تکرار نشود خواهدمیایران تضمینی  ،دوم لغو شود. برجاممتن ، مطابق ایهسته

فته و روسی و چینی نیز قرار گر هایطرفانتظاری است که مورد تأیید  ترینکماین دو خواسته، 

دارد و  تأکید هامیتحراز  ییهابخشباقی ماندن  همچنان براما آمریکا  شده است؛ تأکیدبارها بر آن 

مختلفی  یهابهانهبه  هاآننیز همچنان امکان اعمال مجدد  هامیتحربرای برداشته شدن الباقی 

نشده است؛ هیچ تعهدی در این زمینه  ر به پذیرشحاض وجود دارد و آمریکانیز  همچون حقوق بشر

نیاز به تصویب در مجالس  ،عدم خروج مجدد آمریکا از برجامیعنی درخواست دوم ایران همچنین 

، ایران از فشارهای حالنیباا .زیر بار آن نرفته استتاکنون دولت بایدن و  دارد کنگره و سنای آمریکا

به و  شدهخارجتا حدود زیادی ل شد، خروج آمریکا از برجام، اعما که بعد ازحداکثری اقتصادی 

کشورمان در وین  کنندهمذاکره یهاپلماتیددولت و روی آورده است.  زادرون مسیر توسعه

حاضر به نشستن  اگر امروز کشورهای غربی این نکته را همواره در خاطر داشته باشند که بایستمی

اقتصادی از طریق تحریم و جنگ  هاآنبه دلیل آن است که  اندشدهبر روی میز مذاکره با ایران 

؛ پس اسالمی است، مذاکره با ایران هاآنبرای  ماندهیباقد و تنها گزینه نبه هدف خود برس نتوانستند

ی هاچهرهایران توسط برخی از  حقبه هایخواستهاهی زمزمه عدول از عاقالنه نیست که هر از چند گ

 زاده()نویسنده: فرهاد کوچک شنیده شود! الحالمعلوم یهارسانهسیاسی و 

 برای دولت! يسيرئسند تحول                         خبر ویژه ▼

در انتخابات  یروزیپس از پ ،ییسند تحول قضا تیبا توجه به موفق منتخب مردم جمهورسیرئ

 هیسند بر پا نیا در دستورکار قرار داده است. زیرا ن« سند تحول دولت» نیتدو ،یجمهوراستیر

و  یداخل تیوضع یابیارز یبوده و برا کیاستراتژ یزیربرنامه یاز ابزارها یکیکه  SWOTروش 

 یدهای، ضعف، فرصت و تهدنقاط قوتآن  قیتا از طر شدهیطراحسازمان است،  کی یخارج

 یهابرنامه ،ییمسائل، همچون سند تحول قضا نیا ییشناسا از پس شود. ییشناسا ندهیآ

این گفت با  توانیم درمجموع شود. نیتدو هاآنرفع  یو درازمدت برا مدتانیمدت، مکوتاه

آن را  دیبا ندهیکه دولت آ ییهادهیرا انتخاب کند که با ا ییوزرا خواهدیم یسیرئآقای  ،پروسه

 .ردیمنسجم و همسو شکل بگ یدولتو  سو باشنددنبال کند، هم

http://www.basirat.ir/


 

 

  

 اخبار ▼

 محقق نشد!طي هشت سال هايي که «اگر اگر»از  گزارشآخرين 

 به خارجه امور ماهه وزارت دومین گزارش سهوبیست دیروز کشورمانوزیر امور خارجه 

ین گزارش که از ا .کرد ارائه را برجام خصوص در مجلس خارجی سیاست و امنیت کمیسیون

دو بخش اساسی دارد که بخش  درواقع ،شدهلیتشکمختلف سیاسی و اقتصادی  یهابخش

در آن زمان و اقتصادی  یهاشاخصهاست و وضعیت  ۵۹ارجاع به گزارش سال  ینوعبهنخست 

 ؛منعقدشده یهانامهتفاهمو  یاتوسعه یهابرنامهروند صادرات و تولید نفت و سایر صنایع و نیز 

که در صورت عدم روی کار آمدن ترامپ و خروج  شدهپرداختهدر بخش دوم به این موضوع 

صادرات کشور  مثل رشد اقتصادی و تورم و هاییشاخصهآمریکا از برجام و نیز عدم وقوع کرونا، 

طی هشت سال تدبیر و امید دولت همواره سیاستی که  باشد. توانستمیدر چه وضعیتی 

طرح انبوهی از مشکالت با  ،«کی بود کی بود، من نبودم»، سیاست زدهدستبر آن  ،داریسکان

پیداست که جاده مدیریت در هر  شکبی! توانستمیه اگر نبود، دولت و موانعی بوده است ک

که دشمنان بزرگی ایران اسالمی ، هموار و بدون موانع نیست، بخصوص در قوه مجریه ایحوزه

 ، همچنانسالههشتبعد از سپری شدن فرصت  که دولت ایدریچه. انددوختهچشم طمع به آن 

با امید به ه ، همان دریچه نگاهی بود ککندمیمسائل را تحلیل  آنتوسل به با در روزهای پایانی، 

مانی، بدون شروع شد؛ نگاه آر هاتحریمبسته شدن توافق با کدخدا و برداشته شدن بالمره تمامی 

 برداشت کرد! تواننمیو ذلت جز وابستگی  محصولیکه از آن  میدان هایواقعیتدرک 

 !شودمي، حتماً حيف شودنمياعتبارات اگر ميل قاليباف: 

از  برداریبهرهبه موضوع نظام ، رنشست بررسی طرح گرمسیری غرب کشودر رئیس مجلس 

درصد از  31بر اساس آنچه در اهداف این طرح آمده »کرد:  تأکیدهای ملی اشاره و پروژه

از اهمیت  طرح بازگردد که این موضوع برداریبهرههزینه کرد اعتبارات این پروژه باید از محل 

این طرح به نفع  برداریبهرهبسیاری برخوردار است. در کنار این مسئله مردمی سازی و 

از این طرح  برداریبهرهمعیشت و اشتغال مردم، یکی دیگر از موضوعاتی است که باید در 

اعتبارات و پول نیست  تأمینکرد: مشکل امروز ما در کشور  تأکیدوی  .قرار گیرد موردتوجه

کشور ما »افزود:  قالیباف .«است برداریبهرهترین مسئله ما سوءمدیریت و نظام مهم بلکه

اما  ،کرد تأمینهای مختلف توان اعتبارات را از محلشرایطی دارد که به هر نحوی که شده می

های سنتی و استفاده از تجربیات روز مسئله اصلی ما در کشور ضرورت کنار گذاشتن روش

ه دلیل ب متأسفانهرئیس قوه مقننه با بیان اینکه  .«است برداریبهرهدنیا برای حوزه نظام 

های بزرگ ها شاهد هستیم که بسیاری از اعتبارات در پروژهدر طرح برداریبهرهفقدان نظام 

شود اما به دلیل عدم نظارت و نبود گوییم این اعتبارات میل مینمی»شوند، افزود: حیف می

 .«شودها حیف میاین بودجه برداریبهرهنظام 

 هزار ميليارد از کشور ۳مافيای لبنيات به دنبال خروج 

نفر شخصیت حقیقی و حقوقی با کمک  2: »گفت های لبنی ایرانمدیرعامل اتحادیه تعاونی

هزار میلیارد تومان سرمایه  0تا  3ارت جهاد کشاورزی با گران کردن شیر به دنبال خروج وز

کشور بدون پرداخت عوارض هستند. شیر را گران کردند تا به بهانه آزادسازی قیمت شیر 

هزار  02هزار تن شیر خشک و  ۹1را انجام دهند. در حال حاضر  صادرات کره و شیر خشک

تومانی  0811هزار تومان و نهاده دامی  0دولتی  متیقارزانم که با شیر تن کره در کشور داری

نفر را پای میز مذاکره بنشاند و  2تولید شده است. چطور امکان دارد وزیر، نمایندگان این 

های کوچک با یک های دامی و برطرف کردن مشکالت دامداریدفاع از تهیه نهاده یجابه

اینجا است چرا وزیر بحث  سؤالولد و تولیدکنندگان شیر شود. های ممصوبه باعث نابودی دام

ای در وزارت جهاد کشاورزی شیر خام را در کنار شیر خشک و کره قرار داده است؟ در جلسه

 «.خطاب به وزیر گفتم به فکر سفره مردم باشید ولی ایشان گفتند من بهزیستی نیستم!

 اخبار کوتاه

معاون  /، مقدمه رشد فرزندآوری در کشورجآمار صعودی ازدوا ◄

سال اخیر،  0۱میانگین آمار ازدواج در »وزیر ورزش گفت: 

بار پارسال درصد کاهش داشت اما برای اولین 0ساالنه نزدیک 

امسال هم  احتماالً درصد صعودی شد و  0آمار ازدواج بیش از 

آمارهای جمعیتی در کشور،  «.رشد ادامه خواهد داشت این روند

نتظار جمعیت در اپیری زودرس است و  یاکنندهنگرانآمارهای 

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی  ،فزاافرشته روح ؛ایران است

با توجه به نرخ باروری  ،بینی سازمان مللطبق پیش»: دیگویم

که نیمی از آن  رسدیم سومکیدر ایران، جمعیت آینده به 

درصد رشد ازدواج در کشور، خبر  شکیب .«سالمند هستند

، نوید دولتی یهامشوقدیگر در کنار  تواندیممثبتی است که 

 رشد فرزندآوری در کشور را بدهد.

هند با وضع قوانین جدید به  /حکمراني مجازی هند بر توئيتر! ◄

دنبال قانونمند کردن محتوای ارسالی کاربران هندی در 

های اجتماعی به های اجتماعی و مجبور کردن شبکهشبکه

پاسخگویی در قبال مطالب غیرقانونی یا مضر است. این هفته 

م کرده بود که توییتر نتوانسته به دولت هند به دادگاهی اعال

 باهدفمسئولیت خود در قبال این قانون عمل کند و توییتر نیز 

نماینده خود  عنوانبهتبعیت از قوانین هند، یک فرد هندی را 

معاون دفتر حفظ و نشر آثار رهبر  ،مهدی فضائلی منصوب کرد.

این ، ول_مجازی_فضای# مجازی و_حکمرانی#با درج بانقال

 خبر را در صفحه شخصی خود توئیت کرد.

مسئول  /پا در مورد ايران!سياست چماق و هويج اتحاديه ارو ◄

اتحادیه اروپا یک سیاست »سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: 

متوازن را در قبال ایران دارد که هرگاه الزم بداند، در بسیاری 

 زمانهمها ایران را تحت فشار سیاسی قرار خواهد داد. حوزه

دنبال همکاری با ایران خواهیم بود؛ مثالً در  ،هرگاه الزم باشد

 «.ای!نه توافق هستهزمی

سانه ر جاسوس ايراني در پارلمان رژيم صهيونيستي!/ ◄

گزارش داد که یک میلیونر اسراییلی، صهیونیستی تایمز آو 

یعقوب ابوالعیقان که  .متهم به جاسوسی برای ایران شده است

مدت کوتاهی هم نامزد عضویت کنست )پارلمان( از حزب 

ابط لبنانی، یک ر واسطهبهتِِلم بود، متهم است که  یگراراست

 .اطالعاتی را در اختیار ایران گذاشته است

آیین رونمایی از پلتفرم رونمايي از سايت مجاز همسريابي!/  ◄

 زمانهمهمدم در راستای انتخاب آگاهانه همسر و ازدواج پایدار، 

با سالروز ازدواج امام علی )ع( و حضرت فاطمه زهرا )س(، با 

حضور رئیس مجلس در مؤسسه تبیان برگزار شد. مدیرعامل 

در این پلتفرم افراد متقاضی بعد از احراز »گفت: مؤسسه تبیان 

شود و با نظارت گرفته می هاآنهای متفاوت از هویت، تست

، نسبت به یکدیگر آگاهی الزم را کسب اساتید روانشناسی

ها ها در این سامانه تحت نظارت خانوادهکنند. همه فعالیتمی

 «.گیردصورت می


