
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0511 تير 7شنبه دو 4455 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

گذاری برای تولید، خود سرمایه در مسئله...  مشکالت احتیاج به همراهی مردم دارد رفع

گرفت کرونا انجام  ای که برای قضیّهن کمک مؤمنانهمثل ای... نقش ایفا کنند توانندیممردم 

کسانی که توانایی دارند، برای یک  توانندیمتولید ]هم[  که همه مردم وارد شدند، در قضیّه

 (10/10/0011). هاآننفر، ده نفر اشتغال ایجاد کنند و کمک کنند به اشتغال نفر، دو 
www.basirat.ir 

 کسری بودجه؛ مسئله اصلي دولت سيزدهم     روز حرف▼

روز دیگر سکان اداره کشور را در  01از دولت سیزدهم کمتر 

دست خواهد گرفت، این در حالی است که کشور در شروع کار 

طرف خود با دو مسئله کالن در حوزه اقتصاد مواجه است؛ ازیک

ت و از اقتصادی کشور بسیار گسترده و بالتکلیف اس مشکالت

طرف دیگر انتظارات برای رفع مشکالت اقتصادی در بازه زمانی 

های مدت بسیار باالست. در این شرایط یکی از ضرورتکوتاه

بازگشت آرامش به کشور، مدیریت افکار عمومی و منطقی کردن 

های اساسی دولت سیزدهم در هاست. ازجمله چالشخواسته

هزار  011دجه شش ماه اول عمر خود، حل معضل کسری بو

 میلیارد تومانی است.

های دولت به دلیل تورم باال در سال گذشته و افزایش هزینه -0

مالی مشخص باعث شده است که در سال  بینی منابععدم پیش

جاری با کسری بسیار زیادی مواجه باشیم؛ یکی از اختالفات 

نیز شفاف  0011اصلی مجلس و دولت در بررسی الیحه بودجه 

نابع آن بود. آینده فروشی از طریق انتشار اوراق قرضه، نبودن م

بشکه نفت و میعانات گازی و دل  0011111انتظار فروش روزانه 

بستن به انجام توافق و آزادسازی منابع ارزی ایران، ازجمله منابع 

یکی از دالیل اصلی  -0باشند. می 0011در بودجه  کسری آفرین

بودجه و استقراض از بانک  های گذشته کسریتورم در طول سال

های ضروری مانند یعنی برای پرداخت هزینه؛ مرکزی بوده است

که کند. درحالیحقوق کارکنان، دولت اقدام به چاپ پول می

های جاری دولت فعلی با کمبود منابع مالی مواجه است، هزینه

دهد ها نشان میها را مدام افزایش داده است. بررسیهمه دستگاه

ک مرکزی فقط در دوره مسئولیت آقای همتی پایه پولی که بان

هزار میلیارد تومان  084هزار میلیارد تومان به  001کشور را از 

که به نظر بسیاری از کارشناسان درحالی -0افزایش داده است. 

اقتصادی در چنین شرایطی بانک مرکزی اقدام به فروش اوراق 

داشته باشد، مشاهدات  قرضه نماید تا الاقل اثرات تورمی کمتری

 0011دهد که بازار فروش اوراق در فصل اول سال نشان می

بسیار راکد بوده است و دست دولت برای تأمین منابع موردنیاز از 

های این طریق نیز باز نیست. ضمن اینکه فروش اوراق در سال

باید در سال جاری صورت گیرد، یکی  هاآنگذشته که بازخرید 

 ری بودجه دولت است!های کساز محل

هرچند رفع مشکالت اقتصادی کنونی با اقدامات  نکته راهبردی:

 فوری قابل حل نیست ولیکن به اذعان کارشناسان اقتصادی و با

رئیس جمهور  توجه به ظرفیت های موجود کشور، همانطور که

منتخب نیز تأکید دارند، سر و سامان دادن به برخی مشکالت 

نی طول نخواهد کشید که اقتصادی در کشور مدت زمان طوال

 موجب سرخوردگی و ناامیدی مردم شود. )نویسنده: علی کارگر(

 

 

 

 
 

 
 

 تاکتيک آمريکا برای ماندن در افغانستان                روز گزارش▼

 تیدر رابطه با وضع غربی های مختلفها و خبرگزاریاز رسانه یادیاست که اخبار ز یوقت چند

ها دروغ و از آن یاریکه بس ییشود. خبرهاطالبان به جهان مخابره می هایافغانستان و پیشروی

های موجود و بردن به واقعیت یپ یای دارد. براو رسانه یغاتیکذب محض است و صرفًا ابعاد تبل

 است: تیذکر چند نکته حائز اهم طیشرا شتریب یبررس

توسط طالبان،  انستانافغ یشهرها یدرصد 81همچون تصرف  یانتشار اخبار کذب و جعل -0

ها رسانه نیدر جهت ناامن نشان دادن افغانستان است. ا یروان -ایرسانه اتینوع عمل کینشان از 

در  نیر است. اوکش نیاز ا کایخروج آمر ،اتفاقات نیا یکنند که عامل اصلای وانمود میگونهبه

از وحشت  یموج جادیا -0 ر افغانستان است.د یناامن یعامل اصل کایاست که خود آمر یحال

 نیماش کی جادیا یمناطق افغانستان در راستا یدرصد 81همچون تصرف  یغاتیای و تبلرسانه

به دنبال ایجاد  شتریگزاره ب نیمناطق توسط طالبان است. ا شتریتصرف ب یگسترده برا یروان

در جهت  0100که داعش در سال  یروش .است ی افغاننظام یروهایو ن یافکار عموم ترس در

 یهاروش اکنون توسط رسانه نیاز آن استفاده کرد. هم هیتصرف مناطق مختلف عراق و سور

شهر  41شهرستان افغانستان،  001اجراست. الزم به ذکر است که از  حال دردر افغانستان  یغرب

 ی،یکایآمر یروهایزمانی آن با خروج نگسترده و هم یناامن جادیا -0 طالبان است. اریآن در اخت

به  یکرده است. رفتن اشرف غن جادیزمانی را اهم نیای دارد که انشان از توافقات پشت پرده

از  یهمگ ی،و نظام یتیامن یروهایبا طالبان توسط ن یو عدم مبارزه جد یدر برهه کنون آمریکا

بحث  که یاز زمان -0 آشکار خواهد شد. هاهای آن بعددارد که رویه تیااز ماجرا حک یابعاد نهان

و در ابعاد  شتریکشور ب نیدر ا یناامن یهاهاز افغانستان مطرح شده است، گزار کایخروج آمر

 کی جادیاز ا یهمگ ی،کنون یایمقابل مدارس تا قضا یاز انفجارها ؛گسترده تر شده است یمکان

در  چنانخود است که بتواند هم یهمسو یبا عوامل داخل کایمشترک توسط آمر یوینوع سنار

 کشور حضور داشته باشد.  نیا

دولت  لیموافق تسلط طالبان بر افغانستان و تشک کایکه آمر دارند اعتقادبرخی  نکته پاياني:

حضور خود و در  نیتضم ،در وهله اول ؛به دنبال آن است کایاما آنچه آمر ؛گروه است نیتوسط ا

برآمده از  یدولت مل نیمتشکل از افراد وابسته است. ابعاد ا یدولت مل کی جادیا ،وهله دوم

همچون  یعنوان در کشورهیچکه به یهای متضاد است. امرمختلف با گرایش یاسیهای ستشکل

دولت  کی لیاقدام به دنبال تشک نیبا ا کای. درنتیجه آمرستیسازی نافغانستان قابل پیاده

 در این کشور، سیاسیخأل از  شدهحاصلامنیتی در خأل است تا  ییبدون هر نوع همگرا ،شکننده

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( .کند تیتثبرا حضور خود 

 انعکاس نوری از فناوری تمام ايراني در حوزه بهداشت و درمان« نورا»       خبر ویژه ▼

آغاز  اهللهیبق مارستانیب سیرئبه  قیبا تزر« نورا» یواکسن کرونا ینیبال ییفاز نخست کارآزمادیروز 

و دانشگاه امام حسین )ع( سپاه  اهللهیبقمت پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی این واکسن با ه شد.

 است. دهیرس ینیبال ییبه مرحله کارآزما یقاتیماه کار تحق 0۱ ی، باعلم ندیفرآ کپاسداران طی ی

 کردیبه ذهنم خطور نم یروز حت کی»: در مراسم رونمایی از این واکسن گفت بهداشت ریوز

سردار «. میعرضه کن میرا خودمان بتوان شودیدنبال م اهللةیروز در دانشگاه بقکه ام یایتکنولوژ

ی هایتکنولوژسالمی، فرمانده سپاه نیز در این مراسم با تأکید بر همت و توان داخلی در دستیابی به 

 .میاکرده دیاند تنوع واکسن تولکرده دیکه واکسن تول ییکشورها اندازهبه»برتر، اضافه کرد: 

به هر آنچه که  دهمیقول م هاییکایبه آمر .میگذاریم ریفق یکشورها اریرا در اخت مانهایاکسنو

 به .میها هم بدهرا به آن هاشرفتیپ نیدانش ا میو حاضر افتی میاند دست خواهکرده میها تحرآن

 .«تها است و ادامه خواهد داشثمره مقاومت آن هاشرفتیپ نیا دهمیهم قول م رانای ملت

http://www.basirat.ir/
http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 !اندآمدهبه ستوه  طلباناصالحي دولت روحاني و تيکفايبوکيلي: مردم از 

محمدعلی وکیلی نماینده سابق مجلس و از اعضای لیست امید ازجمله افرادی است که با انتقاد 

 .سازی اساسی در جبهه اصالحات استطلبان معتقد به تسویه و پاکاز وضعیت ناهمگون اصالح

و  هاییکایآمربرانداز نزدیک به  انیجر دو» گوید:می طلب ابتکارسئول روزنامه اصالحمدیرم

، وکیلی «اندزدهخواه و خط امامی آسیبهای عدالتها به چپهای حزب کارگزاران ساللیبرال

طلب چیده و آن را های جریان اصالحاعتقاد دارد که این دو جریان چون دو لبه قیچی بال

طلبان تندرو از وکیلی اعتقاد دارد که وقت آن رسیده که اصالح .انداز درون تهی کردههویت و بی

واقعیت آن است که اگر بخشی از مردم در »: معتقد استوکیلی . بدنه جبهه اصالحات جدا شوند

از  هاآناند؛ به معنای آن نیست که برانداز شده و نظام را قبول ندارند، بلکه انتخابات رأی نداده

طلبان به ستوه آمده و اعتراض خود را بارأی ندادن نشان کفایتی دولت روحانی و اصالحبی

بحران موقعیت؛ بحران مزیت؛ بحران حکمرانی  0طلبان با اصالح»: کندیماضافه وکیلی «. اندداده

اقعیت کنند. وها آشتی نمیو بحران کارآمدی روبرو هستند و تا این موارد حل نشود مردم با آن

گرفت؛ رأی او بیش از آن است که حتی اگر همتی امضاء خاتمی و جبهه اصالحات را نیز می

نتیجه لیست جمهور در انتخابات شورای شهر تهران نشده و حتی ممکن بود سبدش از همین 

طلبان با بحران سرمایه اجتماعی روبرو شده و با فرار و اصالحد. شو ترکوچکرأی فعلی نیز 

 .«از پاسخ به آن شانه خالی کند تواندینمفرافکنی 

 پاشنه آشيل جريان اصولگرايي!

تحلیلگر مسائل سیاسی در خصوص یکدست شدن قدرت در قوه مقننه و « ناصر ایمانی»

 ساله 01آید. در دوره بار نیست که چنین وضعیتی به وجود میاین اولین»گوید: مجریه، می

های موسوم به اصالحات نیز چنین وضعیتی در سال اول انقالب هم چنین وضعیتی داشتیم.

در کشورهای دیگر هم این موضوع وجود دارد و در کشورهایی که دولت . وجود داشت

 عهده بهبینید یک حزب که در یک مجلس اکثریت را شود، میوسیله مجلس انتخاب میبه

ولت یکدست مجلس و دو به تعبیری،  کندگیرد، دولت را هم آن حزب انتخاب میمی

این چهره فعال نزدیک به جریان اصولگرایی، پاشنه آشیل یکدست شدن قدرت را «. شوندمی

باید ببینیم که یک »کند: و اضافه می داندیمو ایرادات توسط جریان حاکم  هابیعپوشاندن 

یافته است که نگذارد چنین وضعیتی پیش بیاید جریان سیاسی چقدر ازلحاظ سیاسی توسعه

نوعی پوشش بدهد. جریان اصولگرا باید این حریت را داشته الت درونی خودشان را بهو مشک

باشد. جریان اصولگرا باید بتواند آن جاهایی که ایراد و اشکال وجود دارد با شجاعت بیان و 

شود از انحرافات اجتماعی که از یکدست شدن جریان قدرت این موضوع باعث مید. اعالم کنن

این از مصادیق توسعه سیاسی است که یک حزب و جریان  .لوگیری شودآید، جپدید می

گیرد، بتواند خودش را کنترل کند. باید ببینیم اصولگراها سیاسی وقتی در قدرت قرار می

 «.توانند در این امر خطیر موفق باشندچقدر می

 طلبچهره واقعي آمريکا از زبان يک اصالح

من درک »: گویددر گفتگو با روزنامه شرق میدی کارشناس مسائل اقتصا «سعید لیالز»

طلب و پرست باشد، یا اصالحعنوان یک ایرانی میهنکنم چطور ممکن است کسی بهنمی

ضدآمریکایی نباشد. آمریکا هرگاه در مسائل ایران دخالت کرده به سمت فاشیسم و استبداد و 

 از کنندمی فکر که را لبانیطاصالح معدود دیکتاتوری و ضد اصالحات دخالت کرده است. 

: کند کهمیتأکید  طلبچهره اصالحاین  .«کنمشود، درک نمیریکا چیزی گرم میآم تنور

فقط در ایران ابداً دموکراسی درمجموع، منافع ژئوپلیتیک آمریکا در سراسر خاورمیانه و نه»

لیالز  .«کنمرک نمیگویند ما دموکرات هستیم اما آمریکا محوریم، دنیست و کسانی را که می

سال گذشته فرقی نکرده البته من معتقدم بدتر شده است، به  00آمریکا که در »تصریح کرد: 

 «.تر گرفته استتر شده خوی امپریالیستخاطر اینکه ضعیف

 اخبار کوتاه

 کنندهمذاکره «یعراقچ» فرارسيده است!/« بندیجمع»فصل  ◄

انجام  0+0دور مذاکرات با  ۱ تاکنون»گفت:  نیارشد کشورمان در و

 کی نوی در .میشد کینزد یانیگرفته است و تقریباً به مراحل پا

صورت  یکاف اندازهبهها مانده که مذاکره درباره آنمسائل باقی یسر

 با جلسات کشورها فرارسیده است. یریگمیتصمگرفته و زمان 

 کند؛یکمک م یآمدن تفاهم و اجماع مل دیبه پد ندگاننمای

 .«بندی برسندمجدد برجام به جمع یایاح یمقابل برا یهافطر

« یتسکهیموراو»!/ ميدهينملهستان: پول زور به اسرائيل  ◄

 ریوزکه من نخست یتا زمان» :اعالم کرد لهستان روزینخست

پرداخت  هایآلمان اتیبابت جنا یزیچچیهلهستان قطعاً  هستم،

 کیو نه  وروی کیان(، نه )واحد پول لهست یزلوت کی. نه کندینم

تأکید  یاهیانیوزرات خارجه لهستان در ب زین نیازاشیپ. «دالر!

تاکنون  .ستیلوکاست نووجه مسئول ههیچلهستان به»کرده بود: 

رژیم صهیونیستی به بهانه کمک به بازماندگان هولوکاست 

های آجرپزی در ها یهودی در کوره)ادعای سوزانده شدن میلیون

های فراوانی از برخی کشورهای اروپایی تحت تلر(، پولزمان هی

 عنوان غرامت گرفته است.

شرکت  یعموم روابط/ برکتايراني واکسن خبر خوش ديگر از  ◄

خون  یرو شآزمای انجام با»در گزارشی آورد:  شفا فارمد ییدارو

که در فاز  ینفر از کسان 01که در فاز اول و  ینفر از افراد 01

واکسن برکت داوطلب شده بودند، ثابت شد  ینیبالدوم مطالعات 

 انتیسازی وارافراد قادر به خنثی نیدر بدن ا دشدهیبادی تولآنتی

خون  یبادیآنت زین ازاینپیش«. است 04 دیکوو ییقایآفر

کرونا تست  یسیانگل انتیوار یرو برواکسن  نیا قیداوطلبان تزر

 د.واکسن درآنجا هم ثابت شده بو نیو موفقیت ا

با  هیخارجه سور ریوزاز آمريکا: برو بيرون!/  هيسوردرخواست  ◄

 کی دنیاگر بتواند مانع از رس حتی واشنگتن» :کهنیاتأکید بر 

 هیدر سور کاآمری حضور»، گفت: «شودیم هایلقمه نان به سور

وی عملکرد کشورهای غربی  .«ابدی انیپا فوراً دیبوده و با یقانونریغ

کرده و افزود:  فیتوص دفاعرقابلیغریسم را هم در مبارزه با ترو

 یهابه گروه رساندن کمک یدر تالش برا یغرب کشورهای»

 .«هستند یستیترور

ها خبردادند که رسانهرکورد زد/ مشارکت در انتخابات فرانسه  ◄

 نیو ا برگزارشدهتر رمقفرانسه کم یادور دوم انتخابات منطقه

کشور همراه  نیا یحزاب اصلا یبرا نیموضوع با شکست سنگ

درصد گزارش  01نرخ مشارکت را کمتر از  یسیبیبوده است. ب

 کرده است.

 «یحورس نهیسک»را هم از ما گرفت/ اسوه زنان خرمشهر کرونا  ◄

ها روز مقاومت خرمشهر پس از سال 00اسوه مقاومت زنان در 

 انقالب پس از چند یدستاوردها یاعتال ریتالش صادقانه در مس

 نیارا وداع گفت.  یابتال به کرونا دار فان لیبه دل یروز بستر

خرمشهر را ترک  گاهچیسال دفاع مقدس ه 8در طول  رزنیش

 روزه در آنجا حضور داشت. 00نکرد و در جنگ 


