
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0011 مرداد 3شنبه يک 6655 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

 کیبه آن نزد .فهمدخودش را خوب مى ضعفنقطهآدم خودش  .دارد ضعفینقطههر کس 

نشدن به  کنزدی عالوه بر .دیابراى خودتان خطر درست کرده د،یشد کیاگر نزد .دینشو

نمازى  نیاست که هم نای قدمش اول .دیمعنوى خودتان کوشا باش تیدر تقو دی، باهاضعفنقطه

 www.basirat.ir   (91/50/9739) .دیبا توجه بخوان د،یخواننوبت مىپنج  روزشبانهرا که در 

 گری دلسوزانه!حمايت و مطالبه           روز حرف▼

رئیسی سکان اداره کشور را با االسالم حجتدیگر، ده روز کمتر از 

شرایط زمانی و  .تشکیل دولت سیزدهم در اختیار خواهد گرفت

است که باید  ایگونهبهداخلی و خارجی تحوالت  پیچیدگی

ها و ق وعدهتحقآینده صرف دولت  چهارساله فرصت لحظهلحظه

از سوی دیگر دولت  .شودموجود شمار بیهای عبور از موانع و چالش

سیزدهم اولین دولت در گام دوم انقالب است که قرار است زمینه 

ها به همه چشم روازاین .نمایدتشکیل دولت تراز اسالمی را فراهم 

فصل یا  صدروزهفرصت در این میان  .ستادوخته شده دولت این 

ترین و ، حساسترینمهمقطعًا  ،سیزدهماول دوره دولت 

سیزدهم در حالی دولت  .ترین فصل دولت خواهد بودبرانگیزچالش

گیرد که های یازدهم و دوازدهم تحویل میاز دولت مسئولیت را

است  مواجه اسفباری، معضالت و مشکالت کشور با انبوهی از مسائل

، دولت روازاین .سابقه استساله انقالب اسالمی بی ۳7ر تاریخ دکه 

ا بو  مودهناحصا روی خود را های پیشچالش بایستمیجایگزین 

با ، های عبور از این شرایطحلو راه هافرصت فهرست کردن

روهای انقالبی در قوای نظیری که در نیافزایی و همگرایی کمهم

 .کمر همت به رفع مشکالت ببندد ،مختلف حاکمیتی ایجاد شده

 ترینمهمآن  تبعبهو های دولت سیزدهم چالش ترینمهم

توان در این موارد را میروی این دولت مردمی های پیشاولویت

انتظارات و روند رو به رشد برخورد عقالیی با  -9 احصاء کرد؛

پس از ناکامی دولت روحانی در تحقق این انتظارات  ؛توقعات

و مردم را  گرفته شکلدر سطح جامعه  ،به مردم شدهدادههای وعده

االسالم حجتساخته و اینک روی کار آمدن مند گالیه شدتبه

ای بهتر چراغ اعتماد را در دل مردم روشن و آنان را به آینده ،رئیسی

های انقالبی و ای که در رسانهولین مسئلها .امیدوار ساخته است

تبیین  ،قرار گیرد مدنظرهای سپاه و بسیج باید جمله در رسانهاز

سازی سطح انتظارات و توقعات از عقالنیتعدیل و وضعیت موجود و 

 ایگونهبه ؛دار وضع نابسامان امروز شده استدولتی است که میراث

ضعف و ناتوانی برای پیام و نه  یندامید و اعتماد مردم آسیب ببه که ن

؛ آهنگ کیکارآمد و  کابینه -2 .منتقل شودموجود سامان وضعیت 

، دستپاک سابقه،خوشمتعهد، متخصص، انقالبی، ای تشکیل کابینه

یی است که کلید هاویتاز اول خواهعدالت و فسادضدبا برنامه، شجاع، 

گری حمایت در عین مطالبه -7 .است روپیش یهاچالشابرغلبه بر 

به همراهی و همیاری رو های پیشبرای حل چالش دولتدلسوزانه؛ 

هله اول، ، مواجهه نیروهای انقالبی در وروازاین .همگان نیاز دارد

ار آن، نباید از اما در کن؛ از دولت استحمایت و اعالم پشتیبانی 

، درواقع .طرح مشکالت و مسائل و مطالبات جامعه و مردم غافل شد

به همراه ارائه پیشنهادات و گری منصفانه، دلسوزانه و عقالیی مطالبه

 پریشان( اهللفتح)نویسنده:  .ها نیز باید مدنظر قرار گیردحلراه

 

 
 

 

 

 
 

 «دولت تدبير و اميد»کارآمدی مار آ                    روز گزارش▼

بر اساس گزارش مرکز آمار، »نوشت:  ر گزارشی اقتصادید( 9۳55مرداد  2) وزین مشرق

و مرفهان  رتریو فقرا فق دهیخود رس تیوضع نیبه بدتر یدرآمد در دولت روحان عیتوز یهاشاخص

 ،بود افتهیواحد کاهش  7۳۳/5دولت دهم به  انیکه در پا ینیج بیشاخص ضر .پولدارتر شدند

 یسال عملکرد دولت روحان ۸در  بیترت نیبد .است افتهی شیواحد افزا ۳59/5اکنون به هم

شکاف  شیافزا نیدتریبا شد یدر دولت روحان متأسفانهو شده  ادیز شدتبهدرآمد  عیتوز ینابرابر

مردم را به  یتینارضاآن  جهیکه نت ینابرابر شیافزا نیا ییچرا یدر واکاو .«میمواجه شد یبقاتط

 .پرداخت شدهاعمال هایسیاست به نوع نگاه دولتمردان و دیبا ،همراه داشته است

دولتمردان نگاه کالن  ۳در  ،یدر بعد داخل یتیاوج نارضا نیا یلاص عوامل :يليتحل هایگزاره

: دولت قبل یتیحما یهاو طرح هااستیکامل س یکند شدن اجرا ایتوقف  -9 :ابل تحلیل استق

 یاجرا -2 .هاستارانهی یمسکن مهر و هدفمند ،یتیحما یهاطرح قیمصاد ترینمهم

 .بود یتومان ۳255ارز  استینمونه آن س نیتر: شاخصیکننده نابرابر دیغلط تشد یهااستیس

 انیآن م عینرخ ارز و توز یدستور نییارز و مهار تورم، اقدام به تع متیدولت به بهانه کنترل ق

 نکال یهاسوءاستفاده است،یس نیا جهینت .کشور کرد یواردات ازین نیتأم یافراد خاص برا

نشدن اصالحات الزم  ییاجرا -7 .بودکشور  یارزاز منابع  یادیرفت بخش ز خاص و هدر یاعده

 ،یاصالحات اقتصاد یدولت در اجرا یعملیب قیمصاد ترینمهممختلف اقتصاد: از  یهادر حوزه

و  یستاناتیمال یگسترده، نظام سنت یاتیفرار مال .کشور است یاتیتعلل در اصالح ساختار مال

 یاتیمعضالت نظام مال ترینمهم ،یمیتنظ یهااتیدر حوزه مال ویژهبه ،یاتیمال یهاهینبود پا

، ترمهماز همه  -۳ .هستند یطیشرا نیچن یاصل نفعانیجامعه، ذ یباال یهااست که دهک

تولید بر  یتحرکیبکه قفل  دولت به برجام نافرجام بود یانیپا یتا روزها یبستگدل و یوابستگ

و اقتصاد و  باز نشده است، هنوز این قفل بعد از گذشت هشت سال کهیطوربهد، زکشور 

 .برجام و مذاکره شرطی شده است اب امعهجمعیشت 

، زخم یدوا مرهم و و یعذرخواه یجابهمشکالت  نیا انیبان و انیآنجاست که متول ناگوارتر

در جریان سفر دیروز  یجمهورسیمعاون اول رئ ،یریاسحاق جهانگزخم مردم باشند؛  ینمک رو

نه؟!  ای میاست که کارآمد هست نیا ندهدها نشانسابقه م»: مطرح کرد که خود به خوزستان

 نیکه کمتر میعمل کن ایگونهبه هاتیمحدود باوجوددوره  کیاست که در  نیدر ا یکارآمد

ما در  مواضع دولتمردان امروز از بعضی حکایت .«!میرا داشته باش یبازده نیشتریخسارت و ب

 یدگیبر نیا .کاغذ است یزیانگشت با ت دنیبر تیحکا ،مردم یهایتینارضامقابل مشکالت و 

 ،نیست تربرنده چاقو از کاغذ درواقع .کندمیفکر را دوچندان  ذهن و تیو سوزش و مشغول تیاذ

 (انیعباس نی: حسسندهی)نو .است انتظاررقابلیغ کاغذ از دیدن آسیباما 

 و خواسته ادعايک تکرار  ؛فارسخليجهمکاری شورای            خبر ویژه ▼

ضمن طرح ادعاهای  ،هشبکه خبری العربیدر گفتگو با  فارسخلیجشورای همکاری  دبیر کل

شامل رفتار ایران نیز باشد و »ای وین، که باید مذاکرات هسته، مدعی شد شورمانکواهی علیه 

نامه موشکی و اشاره به بر منضالحجرف  .«ای نباشدمنحصر به اجرای مجدد توافق هسته

و افزود،  هشدار دادنیز ایران، نسبت به وضعیت کنونی عراق، سوریه، لبنان و یمن  یاهسته

وزیران خارجه  .وضعیت کشورهای مذکور، تهدیدی آشکار برای امنیت و ثبات منطقه است

 باید که شدند مدعی نیزگذشته  خردادماهاواخر  ،فارسخلیجکشورهای عضو شورای همکاری 

 .باشند داشته مشارکت ایران با ایهسته گوهایوگفت در شورا این اعضای

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 خوزستان آبيکمدولت و سپاه برای رفع مشکل اراده 

مردم  یکه برا یمشکل» در خوزستان، افزود: آبیکمدر توضیح علت بروز مشکل  جمهوررئیس

 ،بود شیپ هایسالما مثل  طیبود که اگر شرا یآبیو ب یآبکم لی، به دلآمدهپیشخوزستان 

 م،یکن یرهاساز یآب سدها را به اندازه کاف میتوانینم .میدر خوزستان نداشت یامروز ما مشکل

و  زهییکشت پا یشوند و حت یآبمهر مردم دچار کم لیو اوا وریشهر انیپا یممکن است برا رایز

در خوزستان هستند و در حال  روین ریوز و اول معاون اکنونهم .دچار مشکل شود یدنیآب آشام

معاون اول هم در خوزستان قول داد:  جهانگیری، .«به وجود آمده هستند یتنش آب تیریمد

آب برای کشت پاییزه و از همه  مسئلهمردم مطمئن باشند همه تالش خود را خواهیم کرد که »

سالمی، فرمانده کل سردار  .«کامل فراهم خواهد شد صورتبه، آب شرب در شهر و روستا ترمهم

، خوزستانبه مردم نجیب  دهیخدماتو سپاه نیز که دیروز برای بازدید میدانی از وضعیت آبی 

هست و  زیما مهم بلکه مقدس ن یبرا تنهانهخوزستان »: ظهار داشتاشد،  این استان راهی

رفع مشکل کنار مردم  یتا انتها زین اکنونهم ،میکنار مردم بود 1۸ لیکه در س گونههمان

 یروستا ۸3 در اریس صورتبه یتریهزار ل 75دستگاه تانکر  ۳5ن اآل نیهم .میخوزستان هست

 905و حدود  شودیبدان اضافه م زین گریدستگاه د ۳5هستند و امروز  نیرساآبمنطقه در حال 

 .«شده است هیته زیدستگاه تانک ثابت آب در روستاها ن

 نفتي هایتحريم ور زدندبرای  ایلولهخط 

 ۸2بشکه نفت و با  هزار 755جاسک با ظرفیت روزانه  -خط لوله گوره»شرق نوشت: روزنامه 

طور کامل به 9۳59درصد پیشرفت پنجشنبه هفته پیش افتتاح شد و حاال قرار است در سال 

این خط لوله  .بشکه نفت از پایانه جاسک شود ونیلیمکیساز صادرات روزانه و زمینه شدهلیتکم

های معتبر دنیا هم رسید و برخی نفت در روزهای گذشته به سرخط اخبار نفت در خبرگزاری

ها گفتند و در سمتی دیگر هم گروهی این خط تحریم زدن دورها از روش تازه ایران برای رسانه

این توضیح که ایران راهی برای صادرات نفت خود در را به مسائل تنگه هرمز نسبت دادند؛ با 

و  ۳5است. هرچه که هست حاال طرحی که اوایل دهه  روزهای حساس تنگه هرمز ایجاد کرده

اکنون  .ها افتتاح شدترین تحریمسابقهبود، در روزگار بی در دوران جنگ مطرح و بعد رها شده

کشور توانی  ،فارسخلیجهم از دریای عمان و هم از  بنا بر ادعای دولت، با توانایی صادرات نفت

باید این نکته را در نظر داشت که احداث بندری . پذیر استمضاعف یافته و هرچه کمتر آسیب

شده، برای کشوری که در یک منطقه بسیار پرمخاطره واقع جایگزین، حتی با حجم کنونی اعالم

که حداقل بارها در همین مدت اخیر اهمیت نیست. برای کشوری بی قطعاً ،شده است

 .بسا خبر خوشی استو تحریم قرار گرفته است، ایجاد راهی متفاوت برای تجارت چه وردتهاجمم

 آمريکا برای بقا در عراقتالش 

ت که این کشور در واشنگتن به وبگاه روسیا الیوم گف کنندهمذاکره هیئتیک منبع عراقی در 

او بدون ذکر نام خود گفت  .مذاکرات همچنان بر سر خروج نیروهای آمریکایی از عراق ادامه دارد

که دولت عراق خواهان خروج نیروهای رزمی و فقط باقی ماندن مستشاران و مربیان نظامی 

به گفته وی  .اش نیز باقی بماننداست اما واشنگتن تمایل دارد بخشی از نیروهای نظامی رزمی

هنوز حتی توافق ابتدایی هم در خصوص چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از عراق صورت 

« فؤاد حسین»هفته گذشته به سرپرستی  شنبهسهعراقی روز  کنندهمذاکره هیئت .نگرفته است

رو نیز راهی واشنگتن شد. روز دوشنبه پیشاستراتژیک با آمریکا  وگوهایگفتبرای برگزاری 

 طوربههنوز موعد خروج نیروهای آمریکایی از عراق  .آمریکا خواهد شدراهی مصطفی الکاظمی 

شنبه نوشتند که نظامیان آمریکایی ای آمریکایی روز پنجرسمی اعالم نشده است، اما منابع رسانه

پی ، در 1۸سال  ماهیدپارلمان عراق در  .تا پایان سال جاری میالدی عراق را ترک خواهند کرد

آمریکا در ترور سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده شهید نیروی  کارانهتیجنااقدام 

سازمان قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران و شهید ابومهدی المهندس نائب رئیس 

الشعبی عراق، طرح اخراج نظامیان آمریکایی از خاک این کشور را تصویب کرد؛ اما الحشد

 .ورزد، آمریکا همچنان بر نقض این مصوبه و باقی ماندن در خاک عراق اصرار میحالنیباا

 اخبار کوتاه

در  یسیرئ /است اعتمادقابل یاهيعمان همسا :يسيرئ ◄

، از این همسایه جنوبی با سلطان عمان یتلفن یوگوگفت

ارزشمند  یکیو شر اعتمادقابل ایهمسایه عنوانبه فارسخلیج

 نیکه ب یاعتماد سطح به توجه با» ام برد و افزود:ن رانیا یبرا

مختلف  یهادو کشور وجود دارد، گسترش روابط در عرصه

 .«در دسترس است کامالً یهدف یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیس

منتخب،  جمهوررئیسنیز ضمن تبریک پیروزی  عمان لطانس

 یباق یو عمان قو رانیا نیندارم که روابط ب دیترد» :افزود

 تأثیرروابط دوستانه بر تمام تحوالت منطقه  نیخواهد ماند و ا

عوامل  ترینمهممتقابل از  یاسیس اعتماد .مثبت خواهد داشت

 .«تهران و مسقط است یکینزد

 /بردينم اديواشنگتن را از  اتيجناخوزستان : زادهبيخط ◄

اظهارات درباره کشورمان وزارت امور خارجه  یسخنگو

در » :گفت خوزستان عیوقادر خصوص  کایآمر انهیجومداخله

بس که چند ماه پس از  نیهم کایو تذبذب حکومت آمر ریتزو

 سمیفشار و ترور ت،یجنا استیحاکمه، همچنان س هیئت رییتغ

 زمانهمو  دهندیادامه م رانیمردم ا هیترامپ را عل یحداکثر

 .زندیریاشک تمساح م رانیا مردم بشرحقوق  یبرا زین

واشنگتن،  یراهبرد کیشر اتیجنا گاههیچ قهرمان خوزستان

 .«نخواهد برد ادیبعث عراق را از  میصدام و رژ

 /کرد؟ ميتقد يمدالش را به چه کس، المپيک ييطالاولين  ◄

 هایبازیطالی کشورمان در  آورمدالاولین  یفروغ جواد

 یقیتوف»: ، گفتهارقابتد از موفقیت در این المپیک توکیو، بع

من  .باشم هیسور 1۳تا  12آمد که از سال  شیمن پ یبرا

موضوع در آرامشم به من  نیام و اانجام داده یاورژانس یکارها

 دم،ید فشارتحتخودم را  یدر مقدمات یوقت .کمک کرده است

لحظه خدا دست  کیدر  یول رسم،ینم نالیبه ف کردمیفکر م

 نیا .وجود ندارد کیباالتر از مدال المپ یمدال .من را گرفت

 .«کنمیم میزمان )عج( و رهبرم تقدمدالم را به امام

سخنگوی سازمان  /در کشور واکسن برکتتزريق  جديدکورد ر ◄

 ۳51 (مردادماه 2) تا صبح امروز»نوشت:  ر توئیتید غذا و دارو

رآیند برکت در ف -دز واکسن کوو ایران  1۸3هزار و 

 .«تمومی در سراسر کشور تزریق شده اسواکسیناسیون ع

در  شدهقیتزر هایواکسنمجموع »افزود:  «کیانوش جهانپور»

 .«تدُز رسیده اس ۳۸۳هزار و  ۸55میلیون و  1کشور به 

 یعموم مجمع گزارش اساس بر !/خودرورانيا يمال بيعجا ◄

هزار  90به  9711شرکت در سال  نیخالص ا انیز خودرو،رانیا

 2۳5هزار و  0که نسبت به رقم  دهیتومان رس اردیلیم 050و 

برابر  7اما  ؛داشته است یبرابر 7رشد  ،1۸تومان سال  اردیلیم

 یحال درسال گذشته  یط خودرورانیخالص ا انیشدن ز

 طوربهشرکت  نیا یخودروها یاکارخانه متیکه ق دادهرخ

 .درصد رشد داشته است 35متوسط 


