
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0011 مرداد 58شنبه دو 8855 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

 .کندمیبودن کمک  یاست که به مردم ییکارها نیاز هم یکیبا مردم هم  صادقانه یوگفتگ

توقّعات را  ند،یها را به مردم بگوحلراه ند،یصادقانه با مردم حرف بزنند، مشکالت را به مردم بگو

 یاز کارها یکیحرف زدن با مردم  .کنند میالزم را به مردم تقد هایکمکبراز کنند و از مردم ا

 www.basirat.ir   (21/50/2055) .]به آن[ متعهّد باشد یبایستمیاست که دولت مرد یمهم

 زمين بازی را بشناسيم!           روز حرف▼

انتقال آن به  ی واسیس هایپدیدهتحوالت و ظهور  سرعت

باال رفته  یبه حد یمجاز یامروز به مدد فضا ،یافکار عموم

و  یابیارز هایشاخصتحوالت با  نیا قیتطب یاست که گاه

موجب  شده وسخت  یبرخ یبرا رت،یبا بص هاآنمحک 

 .شودمی اندازهادستو الزم ریغ یدر دام حواش هاآنافتادن 

 یدولت، شهردار یشنهادیپ نهیدر خصوص کاب اظهارنظر

 نیو... ا استمدارانیس ی، قضاوت در خصوص رفتار برختهران

 یرا داغ کرده است. برخ اظهارنظرهاو  هاحلیلتروزها بازار 

 حیترج یرا بر منافع مل یخاص که منافع حزب هایگروه

 یکه خود را انقالب یاز کسان ! اما انتظارچیکه ه دهدمی

است که این انتظار  ،و دل در گرو منافع ملت دارند دانندمی

 .قرار دهند مدنظرنکات را برخی خود  یاظهارنظرهادر 

 تیارجح مسائل کشور و بندیاولویت -2 نکات تحليلي:

که در سخنان مقام معظم  یاز موارد یکی. یبر فرع یمسائل اصل

، بدان اشاره شد یجمهور استیحکم ر ذیتنفدر مراسم  یرهبر

با انتقال  سهیدر مقا رانیا یاسالم ینوع انتقال قدرت در جمهور

 ذیتنفمراسم  یبرگزار امیدر ا بایستمیکه  کاستیقدرت در آمر

از  یاما در بخش ؛شدمی «ترند» یمجاز یدر فضا فیو تحل

 الشعاعتحتامر  نیپرداخت به ا ،یمجاز یدر فضا اظهارنظرها

 ینظر در خصوص افرادعدم اظهار -1. قرار گرفت گریمسائل د

 یکی. میندارشان در خصوص عملکرد یاطالعات ترینکوچککه 

دولت است  یشنهادیپ نهیمورد در خصوص کاب نیا قیاز مصاد

غیرموثق و  ییاظهارنظرها یمجاز یدر فضا متأسفانهکه 

 یکه مبنا شودمی یافکار عمومدر موج  جادیباعث ا ناصحیح

عامل  -3است.  یمجاز یفضا هایشنیدهصرفًا  نیز آنپذیرش 

 اتیکارشناسان آنچه که واقع دهی! به عقمیمردم نباش یدیناام

 یسیرئ یدر دولت آقا هافرصتاز غلبه  یحاک ،گویدمی یدانیم

هم  یافکار عموم دیمسئله از د نیو ا هاستآسیبو  داتیبر تهد

مسئله  کیبر سر  اظهارنظرهااز  یاما در برخنمانده است؛  یمخف

مخابره  یافکار عموم یبرا یدیمانا امیپ، اهمیتکمکوچک و 

حرف  کننده تکراردوستان ناخواسته  نیا درواقعو  شودمی

 !شوندیمدشمن 

که  اشیممراقب ب دیبادر مقطع حساسی کنونی  نکته راهبردی:

 ما اگر دشمن بخواهد. به نظر شمیکنیمبازی  نیدر کدام زم

 فیتضع یمجاز یکشور را در فضا یکنون ینقاط قوت فضا

از بهبود مردم  یسازدی؟! نامکندیمرا برجسته  ی، چه نکاتدینما

 هاتیاولوو فراموش کردن  یاسیکاذب س یدعواها جادی، اطیشرا

 )نویسنده: مصطفی برزکار( .تتوطئه اس نیاز ا یفقط بخش

 

 

 

 
 

 

 تحوالت افغانستان نيآخر نگاهي بر                      روز گزارش▼

مرکز رساند و اکنون  31خود را به  یطالبان تصرف مراکز استان ،شدمی بینیپیشه ک گونههمان

از افغانستان  زین یاشرف غن گرید یاز سو .تصرف کامل کابل را در دستور کار قرار داده است

 ،مسائل نیدر کنار ا .کشور حاکم شده است نیدر ا دولتیبیاز  یتیخارج شده و اکنون وضع

 ترینمهماز  زیدولت موقت ن کی جادیا یبرا هاتالش یو برخ یافرامنطقه گرانیبازتحرکات 

 ی افغانستان،مسائل کنون اطالع بیشتر از یمنظور و برا نیبه هم .افغانستان است یتحوالت کنون

 .است ذکرقابلذکر چند نکته 

 گرفتهنشئت در آن، به وجود آمده ومرجهرجافغانستان و  یتحوالت کنون -2 تحليلي: هایگزاره

رفتن  نیو از ب یناامن شتریکه ب یحضور ؛کشور است نیدر ا کایسال حضور آمر 15از 

بر  یمبتندر افغانستان، طالبان  کردیرو -1 .داشته است یکشور را در پ نیمهم ا هایزیرساخت

قدرت  شیموجبات افزا ینیگزاره است که تصرف سرزم نیطالبان معتقد به ا؛ جنگ و صلح است

 هافرمانداریو  هاشهرستانمنظور ابتدا به تصرف  نیبه هم .شودمی یاسیدر مسائل س زنیچانه

اکنون مشاهده  ی،اقدام نیچن جهیدر نت .را تصرف کرده است یاناقدام کرد و اکنون مراکز است

با  شودمیکه داده  ییشنهادهایدست برتر را دارد و پ یاسیکه طالبان در مذاکرات س شودمی

 .در قدرت است یبر مشارکت حداکثر یراهبرد طالبان مبتن -3 .شودمیگروه روبرو  نیمخالفت ا

 نیچن لیتشک رایز ؛برود یانیحکومت تک جر کی لیاست که طالبان به سمت تشک دیبع

از سوی  یتراشدشمننخواهد داشت و در داخل افغانستان نیز موجب  یالمللنیب رشیپذ یحکومت

با  یحکومت ائتالف کیطالبان به دنبال شرکت در  جهیدرنت .شد رقیب خواهد یافرقهاحزاب 

 شودمی بینیپیش -0 .آن را داشته باشد تیطالبان اکثر هک یدولت ؛حداکثر قدرت خواهد رفت

در داخل افغانستان  یاسیس یهاانیجر هیمتشکل از کل یهماهنگ یشورا کی ندهیکه در آ

 یدولت اصل ،دهد و سپس از درون آن لیتشک یدولت موقت احتماالًشورا  نیا .شود لیتشک

 لیکه دو دولت در داخل افغانستان تشک اندکردهرا مطرح  ویسنار نیا یالبته برخ .شود لیتشک

 اریامر بس نیا .دولت متشکل از طالبان کیو  یاسیس هایجریاندولت متشکل از  کی یعنی ؛شود

اختالفات موجود ندارند و  لیولت را به دلد لیتوان تشک یاسیموجود س هایگروه رایاست؛ ز دیبع

 .دارد هاگروه ریبه مشارکت سا ازین در قدرت، خودحضور به  دنیبخش تیمشروع یبرا زیطالبان ن

 یگستردگ ،تحوالت نیا ندهیختم نخواهد شد و در آ یتحوالت افغانستان به مقطع فعل -0

 یبر تحوالت کنون تأثیرگذاریخواهان  یداخل گرانیاز باز یاریبس رایز؛ خواهد کرد دایپ یشتریب

 گرانیبازدر آینده افغانستان،  . همچنیندانندمیزمان ممکن  نیرا بهتر یفعل طیهستند و شرا

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( .خواهند بود یشتریب آفرینینقشخواهان نیز  یافرامنطقه

 ايران در افغانستان یهايندگينماوضعيت آخرين                   خبر ویژه ▼

جمهوری اسالمی ایران در  یهایندگینماسخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص وضعیت 

پنج نمایندگی کشورمان در افغانستان شامل کابل، مزار شریف، » :افغانستان اظهار داشت

 آبادجاللگی شامل مزار شریف، ، هرات و قندهار، همکاران ما از مدتی قبل از سه نمایندآبادجالل

البته به دالیلی  .کردندهای خود را از کابل پیگیری میو قندهار خارج شده بودند و فعالیت

اعالم نشود و در حال حاضر در این سه نمایندگی  هایندگینمااین بود که تعطیلی این  یبندجمع

 ایران اسالمی جمهوری سفارت  ورددر م .دارند حضور محلی کارکنان از نفر چند و نگهبان  تنها

ارت مختل نشود سف ضروری یهاتیفعال که ییجا تا و گرفته صورت نیروها تقلیل کابل در

زاده در مورد سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در هرات نیز خطیب .«اندبرگشتههمکاران 

ان ندارند اما به جهت به ایر وآمدرفتما در سالمت بوده و مشکلی برای  هایدیپلمات»: افزود

 .«در محل نمایندگی باقی بمانند فعالًاطمینان ترجیح داده شده که 
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 اخبار ▼

 جمهوررئيس یادستورات بودجه

که دیروز )یکشنبه( برگزار شد، برای تعیین  دولت یاقتصاد یجلسه هماهنگرئیسی در 

گزارش » کی دیها باهمه دستگاه-2چند دستور اجرایی صادر کرد:  2055تکلیف بودجه 

 یاز برآورد بخش درآمدها یعدد واقع -1 .موجود بودجه داشته باشند تیاز وضع« شناخت

را انجام دهد که  یفنظارت کا یبانک مرکز -3 .استوار ارائه شود یمبنا کیبودجه بر 

 یاهیانجام و اصالح 2055اصالح بودجه سال -0 .کشور باال نرود یپول هیپا عنوانهیچبه

 یبرا هاتیفعال -0 .الزم به مجلس ارائه شود یهاینیبشیمتمم بودجه با پ عنوانبه

 نیدولت به تأم یبده -۶ .مجلس آغاز شود یبا هماهنگ 2052بودجه  حهیال یسازآماده

مربوط به دولت و  یاربدهک زانیبدهکارها و م -۷ .شفاف شود دیها بابانک ای یتماعاج

دو  عنوانبهو مرکز آمار  یبانک مرکز -۸ .شفاف و مشخص شود قاًیدق یدولت یهاشرکت

 هانهیکاهش هز-۹ .مرکز مورد اعتبار، اختالف خود را در خصوص نرخ تورم برطرف کنند

باشد  موردتوجه حتماًاعتبارات  عیعدالت در توز -25 .ردیرار گدر دستور کار ق یجد صورتبه

 بودجه یدرآمدها شیافزا یبرا -22 .بر عدالت باشد یها با تورم مبتنحقوق یسازو متناسب

 -23 .موظف بدانند یخودشان را به انضباط مال دیها باهمه بخش -21 .کشور تالش شود

 .انجام شود قیدق یناسکار کارش کیبا  دیاصالح ساختار بودجه با

 آيا آمريکا در افغانستان به هدفش رسيد؟

به گزارش اسپوتنیک، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در واکنش به ورود جنگجویان 

 هدف ما از حضورمان در افغانستان رفع خطر تروریسم بود که این»طالبان به کابل گفت: 

بلینکن  .ها نیست که در افغانستان بماننددیگر به نفع آمریکایی .هدف را محقق کردیم

در مدت کوتاهی حتی اگر آمریکا نیروهایش را از این کشور خارج  باًیتقراحتمال داد، طالبان 

حقیقت امر این است که »او اضافه کرد:  .«شدکرد، بر کل افغانستان مستولی مینمی

وزیر خارجه آمریکا در حالی  یهاگفته .«دتوانستند از کشورشان دفاع کنننیروهای افغان ن

کرده بود که  بینیپیشپیش بایدن با اعالم خروج نیروهایش از افغانستان  روز 05است که 

 ۷0حدود هزار نیروی نظامی خواهد توانست در برابر طالبان )با  355با داشتن  افغانستان

از سوی دیگر هدف آمریکا از حضور در افغانستان به  .ه کند( مقابلینظامشبههزار نیروی 

سال پیش، از بین بردن حکومت طالبان بر این کشور بود، اما  15تصریح جرج بوش پسر در 

سال و با خرج میلیاردها دالر آمریکایی، در این کشور مشاهده  15آن چیزی که بعد از 

 .، روی کار آمدن مجدد طالبان استشودمی

 آورندميپناه مرزهای ايران  که بهاتباع افغانستاني طرح اسکان موقت برای 

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور طرح اسکان موقت اتباع افغانستانی در سه استان مرزی 

قاسمی در تشریح روند اسکان اتباع افغانستانی در مرزهای کشور حسین  .کشور را تشریح کرد

گفت: کشور افغانستان با محدوده سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و 

آوارگان ناشی از این شرایط انجام شده  بینیپیشقبل  هاماهو از  بلوچستان مرز مشترک دارد

استان طرح اسکان موقت آوارگان را با توجه به در همین راستا در سه »ی افزود: و .«بود

در این طرح مدیریت  .مباحث بشردوستانه و ابعاد اعتقادی و اسالمی کشورمان تهیه کردیم

 .قرار گرفت مدنظر ...ورود، اسکان موقت و ارائه ملزومات اساسی شامل تغذیه، اسکان و 

حدود دو یا سه روز بعد به کشورشان  این اسکان موقت با اولویت بازگرداندن اتباع تا تردیدبی

بر اینکه آوارگان شرایط فعلی  تأکیدمدیرکل امور مرزی وزارت کشور با  .انجام خواهد شد

آوارگان در شرایط فعلی از افرادی هستند »عادی نیستند، افزود:  هایخانوادهافراد و  معموالً

ن هستند و یا افراد نظامی هستند افغانستا یهاتیوالکه دارای مسئولیت در دولت، پارلمان و 

این افراد در مرز در اختیار ارتش قرار  .کنندیمکه با ادوات نظامی به مرزهای کشور مراجعه 

هواپیماهای افغانستانی برای انتقال این افراد به  ،و با رایزنی وزارت امور خارجه رندیگیم

 .«ندیآیمکشورشان به ایران 

 اخبار کوتاه

دبیر کل / ميکنيمبنزين و گازوئيلمان را از ايران وارد نصراهلل:  ◄

اهلل شاءان»کرد:  تأکید در سخنانیدیروز)یکشنبه( لبنان  اهللحزب

بنزین و گازوئیل از ایران به لبنان خواهد رسید و من طی دو روز 

سید  .«آینده موعد دقیق آن را به اطالع شما خواهم رساند

سفارت آمریکا  وپرداختهساختهرا لبنان حوادث  حسن نصراهلل

 ییکایآمر یهاکه دل به وعده یهایلبنان» :افزود ودانسته 

آنان  .اند تجربه افغانستان را در مقابل چشم خود قرار دهندبسته

 هاونیلیم کایآمر .کنندیم تیریومرج را مدرت خود، هرجاز سفا

 .«تشنه و آواره به حال خود رها کردرا گرسنه،  یافغانستان

« محمداسماعیل کوثری» /منطق ايران برای ادامه مذاکره ◄

با اعضای برجام، مجلس در خصوص ادامه مذاکرات نماینده 

و بحث  کندمیدر دولت سیزدهم نیز مذاکرات ادامه پیدا »گفت: 

مسئله این است که . اینکه مذاکره ادامه پیدا نکند مطرح نیست

 از خواهیممیما  .داد نخواهیم باج عنوانهیچبه رابطه این در 

 .کنیم استفاده یرنظامیغ امور برای ایهسته فواید و فناوری

گویند در شما این تکنولوژی را نداشته باشید، می ندیگویم هاآن

اگر قرار است  .منطقه نفوذ نداشته باشید، موشک نداشته باشید

 .«هم نباید داشته باشند هاآن ،موشک نداشته باشیمما 

گروه  سیرئ ميزان موجودی مواد اوليه واکسن برکت در کشور!/ ◄

دُز  ونیلیم 05 دیبه اندازه تول اآلن»: گفت برکت ییدارو

 هیمواد اول زانیم ندهیروز آ 15 ظرف. میدار هیواکسن، مواد اول

مشکل  ندیگویم نکهیا .میرسانیدُز م ونیلیم 215را به اندازه 

 یگذارهیکل سرما .دروغ است م،یو کشت سلول دار لریژل، ف

 .«دالر است ونیلیم 2۶5واکسن برکت 

 سیانگل ریوزنخست مأموريت انگليس در افغانستان چه بود؟/ ◄

در  سیحضور انگل یبرا ییامدهاینظاِم افغانستان پ رییتغ»: گفت

 انیپا میکه امروز شاهد آن هست یزیآنجا خواهد داشت و چ

ناگفته «. آغاز شد آنجادر  شیسال پ 15است که  مأموریتی

انگلیس در افغانستان همان چیزی بود که پیداست که مأموریت 

آمریکا ترسیم کرده بود و آن حذف طالبان از قدرت سیاسی 

افغانستان بود؛ با خروج دستِ خالی نیروهای آمریکایی از این 

این صحنه  ناچاربهکشور، انگلیس و دیگر کشورهای عضو ناتو نیز 

 ند.بعدی نباش ناپذیرجبرانرا خالی کردند تا شاهد ضررهای 

محمد عبدالسالم، / افغانستانواکنش انصاراهلل به وقايع  ◄

خصوص حوادث کننده انصاراهلل یمن در رئیس هیئت مذاکره

هر اشغالگری چه زود »نوشت:  ئیترشتوافغانستان، در صفحه 

سال اشغالگری در  15آمریکا پس از  .یا چه دیر پایانی دارد

 -اشاره به ائتالف سعودی بااو  .«افغانستان شکست را رقم زد

آیا کشورهای دشمن از »اضافه کرد:  لت یمن،علیه م اماراتی

گیرند؟ مزدوران دشمن اما باید فکر کنند که آن درس می

ها علیه مردم یک کشور جرم است که تکیه کردن به خارجی

 بلکه عاقبت ،آوردبه ارمغان نمی هاآننه کشور و نه ارتش برای 

 .«شکست، ذلت و ننگ خواهد بود هاآن


