
 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1400 مرداد 23شنبه  5580 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

جّه مجالس حسینی و مجالس عزای عاشورا مایه برکت است، مایه رحمت الهی است، مایه تو

برکات الهی به کشور و ملّت است؛ ما به این مجالس احتیاج داریم، این مجالس باید باشد 

       (20/05/1400) .ها مراعات بشودنامهکمال دقت و شدّت بایستی این شیوه منتها با

www.basirat.ir 

 پيشنهادی کابينه با مواجهه         روز حرف▼

 بررسی برای رئیسی دکتر پیشنهادی هفته گذشته وزرای

 بارهدراین .شدند معرفی اسالمی شورای مجلس به صالحیت

 و تقابل از سطحی حتی و شده مطرح مختلفی هایارزیابی

به  است الزم که برانگیخته سیاسی نیروهای بین را منازعه

 :شود در این زمینه توجه نکات برخی

 که اتفاقی اینجا تا اوالً؛: باشد باید که آنچه-1 :تحليلي نکات

 از پس جمهوررئیس اساسی، قانون طبق که بوده آن افتاده

 ارزیابی و رسیده نهایی بندیجمع به گوناگون هایبررسی

 تغییر را کنونی شرایط شده،افراد انتخاب با تواندمی که کرده

 نیست بسته امر کارشناسان نقادانه ارزیابی برای راه اً؛ثانی .دهد

شاخص به معطوف را خود هایدیدگاه که است الزم هاآن و

 بستبن کشور ثالثاً؛ در .نمایند بیان کارآمد ایکابینه های

 با تواندمی اسالمی شورای مجلس بعد مرحله در و ندارد وجود

 صالحیت رسیبر موضوع به کارشناسی کارِ و دقت نهایت

 به قوی ایکابینه ساختن جهت در و بپردازد پیشنهادی وزرای

 در زدگی سیاست: باشد نباید آنچه-2 .کند کمک جمهوررئیس

 تولید هزینه ملی منافع و کشور برای هادولت و هادوره همه

 با است الزم زمانی هر از بیش شرایط این در .است کرده

 معیشتی امور اصالح متس به عقالنیت و انسجام آرامش،

 سر بر شده سبب سیاست زدگی پدیده متأسفانه .کرد حرکت

 بینانه،واقع و منطقی مواجهه جایبه سیاسی، امر و پدیده هر

 درباره وبیشکم که اتفاقی کند؛ پیدا رواج هادوقطبی و هاتقابل

 ما که است آن مهم مقطع، این در .است داده رخ کابینه معرفی

 کنونی حساس وضعیت نگذاریم عقالنیت و دیهوشمن با

 .شود جامعه و انقالبی جریان بین نزاع و اختالف به تبدیل

 دلسوزانه کارشناسیِ هایدیدگاه و نقدها ارائه :پاياني نکته

 بر اینکه اما است، حتمی ضرورت یک رئیسی آقای دولت درباره

 موافق و مخالف بندیقطب بالفاصله موضوعی و قضیه هر سر

 پیدا رواج پرخاشگری و تخریب فضای متعصبانه و بگیرد صورت

می نگران انقالبی جبهه آینده از را انسان که است چیزی کند،

 و نامطلوب فضای این در که است آن ترمهم نگرانی و کند

 زمین بر مردم داراولویت و واقعی مطالبات ها،حاشیه دربرگیرنده

 آن شود توجه آن به است زمال که دیگر مهم نکته .بماند باقی

 هایسیاست اتخاذ است الزم کارآمد، وزرای کنار در که است

 اداره و مالی منابع اقتصادی، تأمین ساختارهای اصالح صحیح،

 از نکته این .گیرد قرار مدنظر نیز اقتصادی تیم قوی و منسجم

 به هرچند وزرا بیاوریم نظر در که است اهمیت حائز منظر این

 الزامات این بدون اما باشند، برجسته شخصی هاییژگیو لحاظ

 (غضنفری عزیز: نویسنده) .برد نخواهند جاییبه راه

 

 

 

 
 

 

 
 

 ماست اقتدار از نشان خالي صندلي                        روز گزارش▼

 بین را اعتراض از موجی خالی، صندلی یک با انگلیس و روسیه سفیران جنجالی تصویر انتشار

 سال در تهران کنفرانستصاویر  کنندهتداعی. این عکس انداخت راه به حالی در مجازی ربرانکا

 در تا شدند جمع تهران در چرچیل و روزولت استالین، پهلوی، رژیم اطالع بدون بود که 1۹4۳

 داشت؛ پهلوی رژیم حقارت و ذلت عمق از نشان که تصمیم بگیرند دوم جهانی جنگ مورد

 .کرد دارجریحه را ایران سربلند ملت احساسات ،عه تاریخی با عکس کذاییفاج آن یادآوری

سازی شده سفرای روسیه و انگلیس با کنفرانس تهران در انتشار عکس شبیه های خبری:گزاره

دکتر قالیباف، رئیس  -1 :داشت پی نیز در را نظام ارشد مسئولین قاطع واکنش ،1۹4۳سال 

 خارجه وزارت توسط سرعتبه باید انگلیس و روسیه سفرای باد از دور اقدام»: مجلس گفت

 غیر در کنند، عذرخواهی شدهانجام اقدام بابت رسمی طوربه فوراً باید سفیر هر دو .شود پیگیری

 :ظریف، وزیر امور خارجه نیز توئیت زد -2 .«بود خواهد ضروری دیپلماتیک قاطع اقدام این صورت

 نشان ایران مردم .1۹4۳ دسامبر نه و است 1۹41 اوت نه ،2021 وتا که شوم یادآور است الزم»

 -۳ .«باشد خارجی هایخانهسفارت تصمیمات از برآمده تواندنمی هرگز هاآن سرنوشت که اندداده

 اقدام» :عبدالهیان، چهره پیشنهادی رئیسی برای وزارت خارجه نیز در توئیتی نوشت امیر

 دهندهنشان و کرده مکدر ایران در را عمومی افکار تهران، در خارجی سفیر دو غیردیپلماتیک

 خطا، این سریع جبران و اصالح .است ایران غیور مردم ملی غرور و دیپلماتیک آداب به توجهیبی

خارجه فراخوانده شدند  امور وزارت به انگلیس و روسیه در ادامه ماجرا، سفرای -4 .«دارد ضرورت

 ابراز احترام این دو سفیر در بیانی مشترک، ضمن بود. ایران امروز سیاسی استقالل مسلم نشانه که

 اندبوده درصدد اند و سفرانداشته سوء ضدایرانی نیت و قصد گونهملت بزرگ ایران، گفتند، هیچ به

 سفیر .کنند یادآوری را جهانی دوم جنگ زمان در نازی آلمان علیه بریتانیا و روسیه اتحاد تنها

 از»: کرد تصریح کشور، دو بین دوستانه و عمیق مراودات و راهبردی روابط بر تأکید ضمن روسیه

 .«متأسفم شده، ایران دوست، کشور مردم خاطر رنجش و سوءتفاهم باعث عکس این انتشار اینکه

در برابر ایران مقتدر  قدرت کشیدن رخ به ربطی تصویر قدر مسلم، این های تحليلي:گزاره

 سیاسی، بعد از عکس دو سفیر است؛ چراکه تاریخی یادآوری یک صرفاً و اشته باشدتواند دنمی

 گیرانتصمیم هاآن تنهانه که دارد قرار جایگاهی ایران، امروز در ندارد؛ اول عکس به شباهتی هیچ

 التماس کش خودنفت کردن آزاد بابت باید هاانگلیسی بلکه نیستند، منطقه امروز امنیت و نظم

 منطقه در ایران قدرت به روسیه و کنندمی گریه ناو روی دستگیرشده آمریکایی افسران کنند،

 پیام این حاوی عکس این از سوی دیگر .ندارد 1۹4۳ به شباهتی هیچ 2020 ایران دارد؛ اذعان

 و متجاوز امریکای چون ابرقدرتی دست ایران اسالمی جمهوری که گونههمان است که نهفته

 خاک به که کشوری هر دست تواندکرد، می قطع و کوتاه منطقه در بلکه از کشور، نهاتنه را زورگو

 )نویسنده: محمد میری( .کند نیز قطع را باشد دوخته چشم مملکت این ناموس و

 برقراری امنيت سرکنسولگری ايران توسط طالبان!                 خبر ویژه ▼

این امر موجب نگرانی  شنبه به دست طالبان افتاد.هرات، سومین شهر بزرگ افغانستان روز پنج

سخنگوی در همین زمینه  این شهر شد.در  کشورمانسرکنسولگری از جان تعدادی از کارکنان 

و  هادیپلماتدر تأمین امنیت و سالمت کامل  طالبانتوجه جدی  ،خارجه کشورمان وزارت

کشورمان زارت خارجه با سرکنسولگری از ارتباط مستمر وو  خواستار شداماکن دیپلماتیک را 

 ،مجاهد اهللحیذب در هرات و پیگیری وضعیت سالمت همکاران مستقر در آن نمایندگی خبر داد.

کشورهای خارجی که در  یهاپلماتیدتمام »کرد:  دیتأکنیز در سخنانی سخنگوی طالبان 

ری اسالمی ایران که در کشور جمهو یهاپلماتید خصوصبه، در امنیت هستند ،افغانستان بوده

ما هم به امنیت  ها کاری ندارد.هرات و سایر مناطق هستند از امنیت برخوردارند و کسی با آن

 .«شاءاهلل نخواهد بودها اولویت داده و متوجه هستیم، مشکلی انآن

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


 

  

 اخبار ▼

 سيزدهم به دوازدهم دولت درس ترينمهم

 حسین: »نوشت طلباصالح فعال «پور بهشتی سنح» قلم به یادداشتی در آرمان روزنامه

 .شد معرفی خارجه امور پیشنهادی وزیر عنوانبه سیزدهم دولت رئیس سوی از امیرعبداللهیان

 تقویت سیزدهم دولت اولویت که علتنیابه شاید و است خاورمیانه امیرعبداللهیان، تخصص

 وزارت تصدی جهت مدنظر شانای است، شده مطرح منطقه کشورهای و همسایگان با روابط

 که دارد اهمیت این امروز: »نوشت ادامه در طلباصالح روزنامه این .«است شده مطرح خارجه

 و بشناسد یخوببه را یالمللنیب عرصه که شود سپرده شخصی به برجام احیای پرونده مدیریت

 به نباید خارجه وزارت .کند استفاده و دفاع موجود، یهاتیظرف و ملی منافع از یخوببه بتواند

 به معطوف صرفاً ایران تا گیرد قرار مدنظر باید موارد این و باشد توجهبی کارشناسی نظرات

 طلب درتوصیه رسانه اصالح این .«شود مندبهره نیز کشورها سایر ظرفیت از و نباشد خاورمیانه

 از آموزیعبرت سیزدهم، دولت خارجی سیاست درباره نکات ترینمهم از یکی که است حالی

 با ظریف، ریاست به و روحانی دولت در خارجه امور وزارت است؛ روحانی دولت ساله ۸ کارنامه

کرد!  واگذار غربی یهاطرف به را ایران دیپلماتیک دارایی همه غرب، به ازاندازهبیش بینیخوش

 در انقالب حکیم رهبر !شناختیم یخوببه را یالمللنیب عرصه که یاخارجه وزیر بود این

 سودی تنهانه هاغربی به تکیه سال ۸ ماحصل که کردند دیتأک دوازدهم دولت با دیدار آخرین

 .بست نقش مردم ذهن در هاآن از تلخی خاطره بلکه نداشت دوازدهم و یازدهم کابینه برای

 اتکا غرب به و دگیر بهره آن تجربیات از که است این سیزدهم به دوازدهم دولت درس ترینمهم

 .نشود غمگین و خوشحال او تهدیدهای و یزبانخوشبا  و نکند

 بود! سوراخ سبد در طلباناصالح هایمرغتخم

 رئیسی نائب و نوری عبداهلل ریاست به -تهران منحله اول شهر شورای عضو «اصغرزاده ابراهیم»

 روزنامه با مصاحبه در( ناسا) اصالحات ساز اجماع نهاد سیاسی کمیته رئیس و -حجاریان سعید

 شدندمی( 1400 جمهوری ریاست) انتخابات وارد قدتمام طلباناصالح اگر فرض به: »گفت شرق

 چون بگیرند؛ قرار استقبال مورد نبود معلوم دادند،می ارائه امور اصالح برای رادیکال ایبرنامه و

 دولت متأسفانه .بود رفته دست از گذشته کامالً هایسال طول در هاآن اثربخشی به مردم باور

 .«است نمانده ریالی خودشان برای که کرد خالی را چنان طلباناصالح حساب موجودی روحانی

 عناصر و بشناسیم رسمیت به را اصالحات دوپارگی است بهتر: »گفت ادامه در اصغرزاده

 درک نتوانستند طلباناصالح اینکه .کنیم دور جبهه گیریتصمیم مرکزیت از را طلبفرصت

 به تکیه با طلباناصالح .است درستی حرف باشند، داشته اجتماعی تحوالت از موقعیبه

 اصلی هایعلت از یکی .«بود سوراخ که گذاشتند سبدی در را هایشانمرغتخم دولت گفتاردرمانی

 طلباصالح ریانج اختیار در دولت مطلق اکثریت که بود این روحانی دولت ضعیف بسیار کارنامه

 ابتکار، کالنتری، عیسی جهانگیری، ربیعی، نجفی، زاده، نعمت زنگنه، آخوندی، امثال .گرفت قرار

 کروبی و موسوی ستادهای در ۸۸ سال در که بودند اشخاصی ...و فریدون حسین موالوردی،

 دولت دیگر،تعباربه .یافتند راه روحانی دولت به نیز ۹۶ و ۹2 هایسال در و داشته حضور

 آمد. کار روی تأخیر سال 4 با که بود کروبی و موسوی میرحسین دولت همان روحانی

 لبنيات قيمت افزايش موضوع به ورود معاون اول رئيسي

 دستور به که اساسی کاالهای و بازار تنظیم کارگروه جلسه در جمهورمعاون اول رئیس

 شد، برگزار لبنیات و شیر بازار کنترل برای ریفو و الزم اقدامات بررسی برای و جمهوریرئیس

 و مدتکوتاه راهکارهای بررسی منظوربه آتی هفته در فوری جلسات تشکیل ضمن تا داد دستور

 ناگهانی افزایش اصلی عوامل مردم، عام مصرف لبنیات و شیر قیمت افزایش از جلوگیری سریع

 به سیزدهم دولت»: گفت« مخبر محمد» .شود بررسی و پیگیری گذشته روزهای در شیر قیمت

 در مردم موردنیاز و عام مصرفی نیازهای رفع حالدرعین و تولیدکنندگان منافع تأمین دنبال

 ازجمله لبنی صنایع تولیدکنندگان و دامداران به تسهیالت ارائه .است لبنیات و شیر بخش

 به سوددهی بیشترین با ارزان شیر تا است لبنیات و شیر بازار تنظیم برای دولت هایسیاست

 .«برسد ایرانی کنندهمصرف دست به تولیدکنندگان

 اخبار کوتاه

 ایالیحه لهستان دهد!/نمي باج رژيم صهيونيستي لهستان به ◄

 داشت نخواهند حق یهودیان آن، طبق که کرده تصویب را

 نازی آلمان تسلط دوران در که را خود ادعایی امالک و اموال

 این از دارد، قرار لهستان دولت اختیار در اکنون و شده مصادره

 هولوکاست ادعایی واقعه از که افرادی به یا کنند مطالبه کشور

 کابینه دوم نفر الپید .شود داده خسارت اند،کرده پیدا نجات

 .کند ابطال را قانون این خواسته لهستان از صهیونیستی رژیم

 هستم، وزیرنخست من که یزمان تا»: گفته هم تسکیموراویه

 پرداخت هاآلمانی جنایات بابت چیزیهیچ قطعاً لهستان

 .«نیست هولوکاست مسئول وجههیچبه لهستان .کندنمی

 قوه رئیس داغ شود/متعرض به حقوق مردم بايد نقره: ایاژه ◄

قضاییه در جلسه مدیریتی و تخصصی در استان البرز تأکید 

 کسانی .نشود تکرار دوباره تا باشد گذارراث باید مجازات»کرد: 

 معنوی و مادی خسارات و گذارندمی پا زیر را مردم حقوق که

 گونههیچ بدون باید کنند،می وارد جامعه و هاخانواده به

 .«شوند داغنقره ایمالحظه

 وزیرنخستوزير عراق دغدغه شد/ برق برای نخست هایدکل ◄

 همه که داد دستور عراق امنیتی هانفرماند با نشست در عراق

 هایدکل از حفاظت برای اطالعاتی و نظامی امنیتی، واحدهای

 باشآماده حال به رو پیش انتخابات و محرم ماه در برق

 آغاز که است ماهی چند عراق در برق هایدکل انفجار .درآیند

 این عامل داعش هایتروریست عراقی، مقامات گفته به و شده

 در که کشوری در همآن هستند؛ برق گسترده قطع و هاانفجار

 .است برق کمبود دچار عادی شرایط

 شبکهدستاورد آمريکا بعد از دو دهه حضور در افغانستان/  ◄

 حضور دهه دو از پس»: آمریکا گزارش داد اسبیسی خبری

 دالر میلیارد ۸۳0 کمدست کردن هزینه و آمریکایی نظامیان

 گرفتن غنیمت با طالبان افغانستان، در دولت تشکیل برای

 پیشروی حال در آمریکایی تجهیزات دیگر و زرهی خودروهای

 .«است کابل سویبه

بگوييد/  را اسرائيل ایهسته هایسالح حقايق رسانه آمريکايي: ◄

 اسرائیل بودن مجهز»: تایمز در گزارشی آوردنیویورک روزنامه

 به آمریکا فرضی عهدت فریبکاری ای،هسته تسلیحات به

 و برده سؤال زیر را ایهسته تسلیحاتی اشاعه از جلوگیری

 است آن وقت .کندمی تحریف را ایران درباره هایشاستدالل

 .«بگوید را حقیقت بایدن دولت که

ناجا  مرزبانی فرماندهتالش دشمن برای ورود سالح به ايران/  ◄

 در»: ر سال جاری، گفتبا ارائه گزارشی از میزان کشفیات قاچاق د

 «.است داشته افزایش سالح کشفیات درصد 5۹ گذشته ماه چهار

 «رسولی مهدی» زنيم!/مي جار را تو عشق کوچه به کوچه ◄

 سال رسم بر بنا محرم فرارسیدن با زمانهم بیتاهل مداح

 یک منزل درب هرروز کرونایی، شرایط دلیل به خود گذشته

 کوچه به کوچه» عنوان با زنجان شهر محروم محالت در شهید

 .کندمی برپا سنتی عزاداری «زنیممی جار را تو عشق


