
 

 

 

 فقيه در سپاهينمايندگي ول نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1400 مرداد 18شنبه دو 5577 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

 ندارد؛ دیگری جایگزین هیچ مردم حضور. است مشکالت کنندهحل مسائل، همه در مردم حضور

 یک فاقد و مصرفی و منفعل توده و مجموعه یک از را مردم جمهور که بود این انقالب اصلی هنر

 دار،هدف دار،همّت مند،عالقه پُرانگیزه، مجموعه یک به کرد تبدیل عمومی، و ملّی نگاه

 www.basirat.ir      (12/05/1400) .بود این انقالب بزرگ کار کرد؛ میدان وارد و خواهآرمان

 بدانيد قدر را خدمت فرصت            روز حرف▼

 تغییر حال در مختلف سطوح در کشور مدیریتی بدنه روزها این

 معاونین و وزرا تا گرفته هاشهرداری و شهر شورای از ؛است

 از فارغ. کشور جمهوریسرئ ،هاآن همه رأس در و جمهوررئیس

 در سیاسی گروه یا جریان کدام اینکه و سیاسی جریانات رقابت

 و مهم ،تحوالت و تغییر این در نکاتی است، شده پیروز هارقابت

 :است تأملقابل

 سطح ترینپایین از ایران، جامعه در قدرت آمیزمسالمت انتقال -1

 مردم باالی سیاسی فرهنگ از حاکی کشور اجرایی مقام باالترین تا

 مدت در ایران جامعه. است جامعه در آن بودن نهادینه و ایران

 سیاسی جدید فرهنگ ،پهلوی رژیم تغییر از بعد کوتاهی بسیار

 مردم اسالمی و دینی فرهنگ با منطبق ازآنجاکه و نهاد بنا را خود

 آتی، هایماه و روزها در. گرفت قرار موردپذیرش سرعت با بود،

 و کوچک شهرهای شهرداران کل، مدیران و معاونین از بسیاری

 تحول و تغییر این نفس که کنندمی تغییر...  و فرماندارها بزرگ،

. است کشور مدیریتی بدنه به تازه انرژی ورود و جوشش با همراه

 خلق به خدمت برای فرصتی مسئولیت اسالمی، فرهنگ در -2

. هاستعبادت برترین از یکی خدا، خلق به خدمت و است

 هر. هستند مردم آن اصلی صاحبان که است امانتی مسئولیت

 در را خود لحظه هر باید گیردمی قرار مسئولیتی یک در که فردی

 توان که بداند اگر و بداند پاسخگو مردم و متعال خداوند مقابل

 پذیرش حق است، مقدم او بر دیگری یا و ندارد را مسئولیتی انجام

 اقدامی چنین از روایات خیرب در حتی و ندارد را مسئولیت این

 برای که افرادی تمام قطعاً -3. است شده یاد خیانت عنوانبه

 ضعف و قوت نقاط دارای شوند،می انتصاب یا انتخاب مسئولیت

 و سیاسی فعالین تالش و ضعف و قوت نقاط بررسی. هستند

. است طبیعی کامالً هاانتصاب روند بر تأثیرگذاری برای اجتماعی

 از قبل به معطوف هافعالیت نوع این اینکه اهمیت حائز نکته

 عهده بر را مسئولیت بار فردی که زمانی است، گیریتصمیم

 برای را کشور هایظرفیت و کنند حمایت او از باید همه گرفت،

 .کنند بسیج مردم به کمک و وی موفقیت

 هایالیه تغییر از دوره این تفاوت ترینبزرگ :راهبردی نکته

 از بیش نظام و مسئولین به اعتماد که است این کشور مدیریتی

 که رودمی انتظار سیزدهم دولت از و است شده دارخدشه گذشته

 مدیران بکارگیری با همراه جهادی، روحیه و انقالبی عملکرد با

 دولت، معاونین. کند تقویت را اعتماد این متعهد، و متخصص

 باشند داشته را روحیه و ویژگی این باید نیز...  و کل مدیران وزرا،

 را آن قدر باید و است خدمت برای فرصتی مسئولیت که بدانند و

 )نویسنده: علی کارگر( .بدانند

 

 

 

 

 
 

 
 

 !تاکتيک تغيير                                 روز گزارش▼

 مناطق در طالبان تصرفات. است شده جدیدی ابعاد وارد دیگر بار افغانستان تحوالت روند

 استان مرکز زرنج طالبان میدانی، تحول ترینتازه در. دارد ادامه افغانستان غربی و شمالی

 داده قول طالبان که است دوحه توافق برخالف تصرف این. درآورد خود تصرف به را نیمروز

 تحت افغانستان از استانی مرکز 15 به نزدیک چیزی اکنون. نکند تصرف را استانی مراکز بود

 مراکز تصرف در طالبان تاکتیک تغییر و کنونی تحوالت خصوص در. است طالبان محاصره

 :است تأملقابل نکته چند ذکر استانی

 به اقدام ،افغانستان دولت لجستیکی و اقتصادی هایشریان قطع راهبرد راستای در طالبان -1

 و قلعه اسالم گذرگاه آن از قبل و ایران با مرز در زرنج شهر تصرف. است کرده جدید تصرفات

 و دولت داشتننگه رحصا در راهبرد از نشان تاجیکستان با مرزهم و افغانستان شمال در شیرخان

 یک در طالبان -2 .است بیشتر پذیریضربه برای آن بیشتر هرچه تضعیف جهت افغانستان ارتش

 این که دهدمی نشان عمل این. است کرده اقدام استانی مراکز تصرف به عملیاتی، تاکتیک تغییر

 حرکت معنای به استانی تصرفات این. دارد بعدی تصرفات برای منسجم ریزیبرنامه یک گروه

 تشکیل دنبال به فعلی مقطع در طالبان البته. است اسالمی امارت یا دولت تشکیل سمت به طالبان

ای منطقه بازیگران سایر واکنش موجبات موضوع این طرح زیرا رفت، نخواهد اسالمی امارت

 درازمدت در اما ؛شد خواهدداخل افغانستان  مذهبی -قومیو حتی احزاب  روسیه و ایران همچون

 این برای نیز را اسالمی امارت تشکیل ایده باید برود، استانی مراکز تصرف سمت به طالبان چنانچه

 ی برای ایجاد امارت اسالمی از سوی طالباناسرزمینی مقدمه سیطره بسط چراکه؛ شد متصور گروه

 مناطق روی بر اشعملیاتی تمرکز که گذشته ماه چند تحوالت برخالف طالبان -3 شود.تحلیل می

 نشان روند این. است داده گسترش نیز هاجبهه سایر در را خود عملیاتی گستره اکنون بود، شمالی

 مقابله توان ارتش که داندمی و برده پی افغانستان ارتش ضعف به طالبان( الف: داردواقعیت  دو از

( ب .است جدید تصرفات دنبال به ممکن سرحد تا منظور همین به و ندارد را آن هایعملیات با

 مراتببه امر همین و کندمی مختل را افغانستان ارتش عملیاتی تمرکز ،جدید یهاجبهه گشودن

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( .خواهد کرد بیشتر را ارتش پذیریضربه

 اول رئيسي کيست؟معاون                            خبر ویژه ▼

محمد ها منتشر شد. در رسانه جمهوررئیسدیروز حکم انتصاب محمد مخبر به معاون اولی 

و  داشت عهده برمخبر با حکم رهبر انقالب در دو دهه اخیر ریاست ستاد اجرایی فرمان امام را 

مردم و  موردتوجههای اخیر و ایام شیوع کرونا در سال خصوصبهدستاوردهای دوره مدیریت وی 

و  تأسیسمخبر در ستاد اجرایی فرمان امام،  تأثیرگذاراز اقدامات  اقشار مختلف کشور قرار گرفت.

دهی همه منابع و بنیان برکت و جهتاندازی بنیاد برکت، بنیاد احسان، موسسه دانشراه

پیشرفت و »گذاری زیربنایی برای های ستاد به مناطق محروم و روستایی و سرمایهگذاریسرمایه

در عرصه  ورود به مباحث استراتژیک و حیاتی کشور بوده است. در این مناطق و «زداییمحرومیت

توان دکتر محمد مخبر میصادقانه به مردم، از دستاوردهای گسترده دوره مدیریتی  رسانیخدمت

 مدرسه، 2100محروم و روستایی، احداث  مناطق درشغل  میلیونیکایجاد  ،ی همچونبه موارد

 12، ساخت هزار واحد مسکن محرومین 45رکت در ساخت مسجد و مرکز فرهنگی، مشا 1۷00

میلیون بسته معیشتی و  12درمانی در مناطق محروم، اهدای  -مرکز بهداشتی 250بیمارستان و 

بیمارستان سیار کشور به وسعت  ترینبزرگبهداشتی به مناطق محروم در ایام کرونا، ساخت 

 هاسالمد مخبر در طی این مدیریت محو ... اشاره کرد.  تختخواب 110مترمربع با ظرفیت  3000

های سیاسی و از گروه داریجانبو فارغ از هرگونه  گرا، چابکی مردمی، جهادی، تحولمدیریت

 گانه بوده است.صرفاً در راستای منافع مردم و همکاری با قوای سه

http://www.basirat.ir/


 

 

  

 اخبار ▼

 !دخواهد به متن فعلي برجام برگردآمريکا نمي

با غرب  دولت رئیسیدر خصوص نوع تعامل  المللاستاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین «یزدیا فؤاد»

ها و استقبال از کارهایی که برای به ثمر رسیدن این در دولت ضمن تالش برای لغو تحریم: »گویدمی

حل »را  سیاست خارجیباید از دولت روحانی نیز عبرت بگیریم. روحانی اولویت  ،شودانجام می مسئله

تنها در دولت روحانی، بلکه در تعریف کرد. حل مشکل ما با غرب در عمل نه« مشکل ایران با غرب

ها در طول جهت معطل کرده و باعث افزایش روند تحریمگذشته هم جواب نداده و تنها کشور را بی

طور موازی در دستگاه ی را بههای دیگردار و مریز با غرب جلو رفت و فعالیتزمان شده است. باید کج

برجام برگردند. خواهند به متن فعلی ها نمیآمریکایی» کهمعتقد است وی  .«خارجه پی گرفتسیاست

خواهیم؛ تر میتر و قویگویند ما یک توافق طوالنیکنند میهر بار که درباره برجام صحبت می

سال تمام  15سال یا  10های برجامی که بعد از هشت سال یا تر یعنی بازه زمانی محدودیتطوالنی

ای های منطقهدر سیاست تر یعنیتر هم بشود. قویسال برسد و قوی 30سال و  15شود، باید به می

خواستند در متن ها میآمریکاییدر سیاست دفاعی ایران و سیاست موشکی ایران دخالت کنند.  ،ایران

های دیگر هم بیاید و مذاکره کند و از ای را اضافه کنند که ایران در حوزهمذاکرات وین یک جمله

حالت قبل در ها دوباره وضعیت را به محقق نشد، آمریکایی مسئلهین ایران تعهد بگیرند. چون ا

دریافت  مقابل دراین تجربه را ایران داشته که هر بار امتیاز داده طرف مقابل  مذاکرات برگرداندند.

ما شواهدی نداریم که این هیچ تحویل ما داده و بعد دوباره امتیاز جدید خواسته است.  تقریباًامتیاز، 

 .«یم که همان سبک ادامه داردشود، بلکه شواهدی دارها عوض میسبک سیاست آمریکایی

 شود؟!آيا جنگ مي

در تحلیل رفتار  آسیا غرب مسائل کارشناس یگدلی،ب علیآفتاب یزد از قول  طلباصالح روزنامه

المللی علیه کشورمان در ماجرای سانحه کشتی صهیونیستی در غرب در ایجاد فشارهای بین

 حد در هااسرائیلی و هاآمریکایی ها،انگلیسی اقدامات نهایت باشید مطمئن»نوشت: دریای عمان، 

 جوسازی به خوشی روی چندان نیز ملل سازمان حتی که دیدیم چون است بیانیه چند همین

 جنگ به دست اسرائیل و آمریکا که است برده پی قضیه این به ما دولت. نداد نشان نشینانلندن

 هم به را خاورمیانه وضعیت و شد خواهد گسترده بسیار جنگ این چون ،زد نخواهند عیارتمام

. کنند رها خاورمیانه مسائل از را خودشان مندندعالقه بسیار هاآمریکایی کهدرحالی ریخت خواهد

 بوده دلیل همین به نشد روروبه استقبال با خیلی و شد برده امنیت شورای به کشتی مسئله اینکه

 اتفاق ،داشت وجود هاخصومت شدیدترین که ترامپ زمان در دهد رخ جنگی بود قرار اگر. است

 تواننمی لذا. بود منطقه در او طلبیجنگ حس نتانیاهو گذاشتن کنار دالیل از یکی. افتادمی

 بسیار هایسرمایه دهد رخ جنگی اگر چراکه. شود فراهم خاورمیانه در جنگ زمینه بود متصور

 «.رفت خواهد دست از هاغربی از زیادی

 برای ورزش قهرماني! چسبدل چنداننهجايگاهي 

 2۷ جایگاه در برنز 2 و نقره 2 طال، 3 کسب با ایران کاروان و رسید پایان به المپیک مسابقات

رکورد  همچنینایران  .گرفت قرار جنوبیکره و ژاپن چین، از بعدو جایگاه چهارمی آسیا  جهان

رود با انتظار می حالبااین. اولی در میان کشورهای مسلمان و منطقه غرب آسیا را از آن خود کرد

المپیک بیشتر بوده و در جدول  هایرقابتدر  ایرانید نمایندگان ، تعداهای کشورظرفیتتوجه به 

مربوط به  کشورمانه چهار مدال از هفت مدال دریافت شد .یمها رتبه باالتری داشته باشمدال

 های ورزشیدر بسیاری از رشتهیابی به مدال از دستو همچنان دست ایران  رشته کشتی است

ترین مهم قطعاً .مناسبی ندارد زیرساختهای ورزشی هنوز ایران در خیلی از رشته . خالی است

راهبرد برای رسیدن یک ورزشکار یا یک تیم به رویدادهای بزرگ ورزشی و کسب عنوان در 

، مدیریت درازمدتش خود ورزشکار، داشتن برنامه عالوه بر پشتکار و تال ،های جهانیرقابت

که در این مسیر تنها یک فرد ایفای  مناسب در آن رشته ورزشی است هایزیرساختصحیح و 

کشف استعدادهای ورزشی در  .است تأثیرگذارهمی در این زمینه کند و فاکتورهای منقش نمی

و نهادهای ورزشی  هاسازمانمختلف موضوع بسیار مهمی است که این وظیفه بر عهده  هایرشته

نه اینکه  ،انداین مسیر را طی کرده تنهاییبهکشور ی ورزشقهرمانان خیلی از  متأسفانه .است

 وقت گذاشته باشد.نوجوانی کودکی و از سنین  هاآنسازمان برای کشف استعداد 

 اخبار کوتاه

 جمهوررئیس /ولويت دستگاه اجرايي کشورحفظ جان مردم، ا ◄

 واکسیناسیون» :گفت کرونا ایرانی واکسناولین دز  دریافت از پس

 وضعیت .است دولت هایاولویت از و ناپذیراجتناب ضرورتی عمومی

 کامل طوربه را هادستورالعمل مردم است؛ کنندهنگران کرونا شیوع

رئیسی همچنین دیروز خبر از واکسیناسیون عمومی «. کنند رعایت

 حفظ» ،کرد تأکیددر آستانه ماه محرم تا شروع فصل سرما داد و 

 اماکن و هاورزشگاه متولیان. است اول اولویت مردم، جانِ

 را همراهی و همکاری نهایت عزاداری هایهیئت با غیرمسقف،

 هم و بپردازیم محرم هایعزاداری به هم بتوانیم تا باشند داشته

 .«کنیم رعایت کامل طور به را بهداشتی اصول

 سیاست مسئول «بورل» /ايران عليه اروپا اتحاديه زنياتهام ◄

 انگلیس صهیونیستی،رژیم اساسبی اتهامات اروپا اتحادیه خارجی

 در صهیونیستی کشتی یک به حمله درباره ایران علیه آمریکا و

 غیرقانونی حمله اروپا اتحادیه»: گفت و کرد تکرار را عمان دریای

 همه. کندمی محکوم شدتبه را استریت مرسر کشتی علیه

 هایطرف همه از .کندمی اشاره ایران به وضوحبه موجود شواهد

 و ثبات تقویت در ایسازنده نقش خواهیممی منطقه در مرتبط

 برای دیپلماتیک هایتالش به اروپا اتحادیه. کنند ایفا صلح

 .داد خواهد ادامه مؤثر و مناسب هایحلراه و وگوهاگفت پیشبرد

/ سيناسيون تا رفع تبعيض زيست شهریمردمي کردن واکاز  ◄

 به کرونا واکسن تزریق» :گفت تهران منتخب شهردار« زاکانی»

 باید ما و کنندمی کار اداری شکل به برخی و نیست الزم میزان

 از درصد 40 به نزدیک .برویم پیش مردمی مشارکت مدل یک با

 15 عمالً و است شده خالصه منطقه 5 در ما ورزشی امکانات

 عرصه این در تاریخی افتادگیعقب یک در و محروم ما منطقه

 جدی هایتفاوت و نیست ما شهر زیبنده شهر کالبد. دارند قرار

 با سازگاری وجههیچبه این و دارد وجود جنوب و شمال بین

 .«ندارد انقالب اهداف

 زمرک رئیس/ ايران با مقابله برای بحرين و هاصهيونيست همکاری ◄

 آل احمد بن عبداهلل» با را تفاهمی المقدسبیت عمومی امور

 تأکید طرف دو .کرد امضا بحرین المللبین روابط معاون «خلیفه

 با مقابله در بحرین و اسرائیل به تحقیقاتی همکاری که کردند

 .کرد خواهد کمک «هاایده جنگ» زمینه در ایران

 رئیسنایب «باقری پیام» مشکل صنعت برق چيست؟/ ◄

 از برخی اکنون»گوید: می برق صنعت سندیکای مدیرههیئت

 .کنندمی فعالیت درصد 20 زیر راندمان با کشور هاینیروگاه

 و توزیع بخش در شبکه شدید فرسودگی دچار کشور برق صنعت

 یک از کمتر کشورها از بسیاری در برق مصرف رشد .است انتقال

 طوربه. است درصد ۷ تا 5 بین ایران در که حالی در بوده درصد

 ایجاد نیروگاهی جدید ظرفیت مگاوات هزار 5 ساالنه باید متوسط

 مقدار نصف از کمتر یعنی مگاوات 2200 ساالنه کهدرحالی شود،

 را برق تولیدکنندگان پول روحانی ولتد .شد مدار وارد برنامه

 «.!نداشتند ایچاره نیرو تعدیل جز هم هاآن نداد،


