
 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1400 مرداد 31شنبه يک 5585 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

 شروع انگیزه و همت و شوق با را کاری یک گاهی که دهدمی نشان هاسال این در ما تجربه

 انگیزه بایستی. ندارد ایفایده این نیست؛ باقی اوّل قدم انگیزه آن دوّم، قدم در منتها ،کنیممی

 نتیجه به وقتی تا کند پیدا ادامه ،بردمی کار به و کندمی خرج کار یک برای انسان که همتی و

 rwww.basirat.i            (12/05/1400) [.است الزم] شکل این به فساد با مبارزه. برسد

 منطق نقد و نقد منطقي!            روز حرف▼

حزب اتحاد ملت توئیتی  دبیر کل ،چند روز پیش شکوری راد

زد که مضمون اصلی آن طلبکاری زودهنگام از دولت آقای 

بیماری کرونا  ویژهبهرئیسی برای سامان دادن به اوضاع کشور 

کلمه » مثابهبهاین مطالبه اگرچه بود. و واکسیناسیون عمومی 

طلب اصالح هایپالکیهمحتی از سوی  «حق یراد بها الباطل

 !() محترم دبیر کلنقد جدی شد و همگان به این وی نیز 

نقد و و روشن نکردن توپخانه دندان روی جگر گذاشتن 

که از اصول اولیه الاقل در زمان تشکیل کابینه تخریب را 

اما این موضوع نشان  ؛یادآور شدند ،سیاسی استانتقال قدرت 

و  هادهم مسیر ناهمواری را با این جریاندهد که دولت سیزمی

شان به تغذیه فکری و های افراطی داخلی که پشتگروه

 خواهد داشت. ،غرب گرم استای اندیشه

سال،  ۸افراطیون مدعی اصالحات به مدت  -1 :نکات تحليلي

طوری جنجال  اما حاال ؛دی دولت روحانی را نادیده گرفتندناکارآم

کنند که انگار توقع دارند رئیسی ظرف یک هفته و فضاسازی می

البته مردم در  .ها را برطرف سازدمعجزه کند و آن ناکارآمدی

که ها و ناکارآمدی هاکفایتیاین بیهای گذشته پاسخ انتخابات

را در  هاآنو  بودند را دادندسهیم طلبان نیز در آن شریک و اصالح

عیبی  اساساً -2از صحنه قدرت کنار گذاشتند. وندی دموکراتیک ر

متصور نیست بلکه مستحسن هم  تنهانهدولت برای مطالبه از 

نقد »رعایت شود و هم  «منطق نقد»خوب است هم اما  ؛هست

کار با وزرای دولت قبلی آقای رئیسی صورت گیرد. هنوز  «منطقی

ر داعتماد به کابینه جدید را  رأیکند و مجلس فرایند بررسی می

 -3 !؟مطالبه گشایش دارد دبیر کلآقای چگونه  دستور کار دارد،

طلبکاری از سوی  همآنطلبکاری است  دورازبهنقدی  ،نقد منطقی

و چشم بر که تا دیروز سنگ زیر زبانشان بود هایی افراد و جریان

در شکست امروز ته بودند! لذا وقتی بس ،کفایتی بودهر چه بی

 شود.می برانگیزسؤالتناقض  همهاین ،کنندشان تعجیل میسکوت

را به فال نیک  از سید ابراهیم رئیسیزودهنگام لبات مطاالبته باید 

از که افراطیون اصالحات هم دهد حتی نشان می چراکهگرفت؛ 

 اند.امید بسته گشایی این دولتبه گره ،ندناامید بود دولت روحانی

امید زیادی مردمی آقای رئیسی مردم به دولت  :نکته پاياني

تواند پاسخ این امید و اعتماد و این دولت نیز زمانی میاند بسته

توانند که می هراندازهبرای کمک به آن به را بدهد که همگان 

از سوی احزاب و منطقی نقد درست با این نگاه، بیایند.  کارپای

 رویکرد. البته آیدبه کار دولت می حتماًهای سیاسی چهرهو 

 گشایگرهند توامیو دولت مردمی مجلس انقالبی  همگرایانه

 اشد.بمشکالت کنونی کشور و مردم بسیاری از 

 اهلل پریشان()نویسنده: فتح

 

 

 

 
 

 

 
 

 قوی کابينه شروط و شرط                             روز گزارش▼

 ادامه شرط اسالمی، شورای مجلس در پیشنهادی وزرای از دفاع در دیروز جمهوررئیس

 چرایی واکاوی در. دانست داریمردمو  کارآمدی ،ستیزی فساد ،انقالبی روحیه در را خدمت

 در و قوی کابینه از برخورداری ضرورت با متوأ کشور فردای و امروز شرایط به باید، طوشر این

 .پرداخت شرایط این تراز

 در سیزدهم دولت توسط مجلس از گرفتن اعتماد رأی و کابینه معرفی :تحليلي هایگزاره

 هایینارضایتیو  مشکالت اوج دار میراث سویک از که است قرارگرفته دستور کار در شرایطی

 خود آینده روبه مسیر در دیگر سوی از و است گذاشته جایبه خود از دوازدهم دولت که است

 ضروری. است قرار داده مدنظر را اسالمی و جامعه دولت تحقق و انقالب دوم گام بیانیه سند

عالوه  که کند آفرینینقش ایگونهبه زیر محورهای به عنایت با انقالب تراز و قوی کابینه است

 در زدنیمثال و امیدآفرین الگویی و نماد عنوانبه ،عمل میدان در هاوعده و شعارها تحقق بر

 و کشور هایمزیّت و هاظرفیت ،هافرصت دقیق و بررسی شناخت -1 :گردد طرح انقالب تاریخ

 و جامعه دولت تشکیل: به قلبی باور و اعتقاد داشتن -2 ؛تهدیدات و هاآسیب ،هاآفت نیز

 کشور، ی درداخل تولید نسخه به معتقد انقالب، مقابل در و تکلیف انقالبی غیرت اسالمی،

 شرط عنوانبه اقتصادی طهارت به اعتقاد فساد، هایرخنه و هاسرچشمه خشکاندن به متعهد

 از گشاییگرهو  داریمردم باور و نگاه و داشتن جمهوری حکومت مقامات همه عیتمشرو

 شاخص 4 بر بتنیم انقالبی روحیه با اداری رفتار و سبک کارگیریبه -3؛ مردم مشکالت

 روحیه ،گری اشرافی نفی و زیستی ساده روحیه ،«انقالبی مواضع و اراده ،تفکر ،مندیدغدغه»

 و نشناختن و روز شب کردن، حرکت تدبیر با پُرکاری، ،جدیت با ستیزی فساد و خواهیعدالت

 مردمی و میدانی روحیه و جناحی یا سیاسی گرایی قبیله نفی روحیه گرفتن، را کار دنبال

 تحول برنامه دولت، برنامه: »کرد اعالم سیزدهم دولت جمهوررئیس تنفیذ، روز در :پاياني نکته

 پیشرفت .«اسالمی انقالب دوم گام بیانیه ارزشمند بسیار سند به است مستند تحول این و است

 هفتمین و بیست مراسم در رهبری معظم مقام .است بیانیه این مسیر وجهت در حرکت ،حتمی

 شیوه با را راه این توانمی بدانند باید همه» :فرمودند( اهللرحمه) خمینی امام رحلت سالگرد

 و کرد حرکت دیگری شیوه به توانمی و است؛ قطعی پیشرفت وقت،آن و کرد حرکت انقالبی

 مواردی در مکرّر داشتند، رایجی تعبیر امام. بود خواهد آوریرقت سرنوشت ،سرنوشت وقتآن

 خورد، خواهد سیلی ایران ملّت کردیم، عوض را راه اگر. «خورد خواهد سیلی اسالم: »گفتندمی

 (عباسیان حسین: نویسنده). «خورد خواهد سیلی هم اسالم

 گيرد؛ بورس رونق ميدولت تمدکوتاههای از برنامه رئيسيرونمايي              خبر ویژه ▼

 کابینه درباره قینفاوم و مخالفین هایصحبتشنیدن  از پس جمهوررئیس)شنبه(  دیروز

امروز اعتماد در »: گفت و افزودسخن دولت  بلندمدتو  مدتکوتاههای از برنامه، سیزدهم

ها عمل به وعده درگروجامعه ما آسیب دیده است و باید بازسازی شود و بازسازی این اعتماد 

 اثبات را این توانمنمی ادعا با .ام عمل کنمهایی که دادهاست. بنای من این است که به وعده

 که کنند تصور نباید مردم کنند،می عمل هاوعده به وزرا و دولت. ببینند باید مردم کنم،

 رفع سیزدهم دولت مدتکوتاه برنامه .است بوده هیجان ایجاد و انتخابات برای هاوعده

 از پس زودیبه بلندمدت برنامه .است سرمایه بازار و بودجه کسری کرونا، زمینه در مشکالت

 دولت همه مردم سفره به نسبت .گیردمی قرار مجلس اختیار در و شودمی نهایی نخبگان اخذ

 .«هستند مسئول

http://www.basirat.ir/


 

 

  

 اخبار ▼

 رئيسي دولت هایبرنامه موافقين و مخالفين

های پیشنهادی دولت در مجلس به دیروز نمایندگان موافق و مخالف در خصوص برنامه

 درباره»: (مخالف) نوروزیاز:  اندعبارتای از نظرات نمایندگان پرداختند. چکیده اظهارنظر

 بانک بناست آیا. نشد ارائه الزم توضیحات شغل ایجاد و مسکن ساخت و شفافیت سامانه

 میزان چه ساالنه ؟بود خواهد چگونه بازار بر نظارت نه؟ یا باشیم داشته ربا بدون و اسالمی

 مردم هایدغدغه رفع جدید دولت از انتظار»: (موافق) حسینی«. یافت؟ خواهد کاهش تورم

 آزادی از صیانت و تبعیض رفع و عدالت بسط معیشتی، مشکالت رفع اقتصادی، ثبات است،

 هاقیمت کنترل و کرونا برای فوری و عالی برنامه به نیاز امروز. است دولت از توقعات ازجمله

 رئیسی آقای تحویل را کشور نحوی به گذشته ولتد»: (موافق) مولوی «.داریم بازار تثبیت و

 نامناسب وضعیت و کرونا شرایط آشامیدنی، آب بد شرایط تورم، و بیکاری باالی نرخ که داد

 و کی .درآوردند را ملت پدر هابانک»: (مخالف) کارنامی بابایی«. بود مردم وضعیت معیشتی،

«. کنید؟ مدیریت را افسارگسیخته تورم خواهیدمی مدیریتی چه اساس بر و زمانی چه

 .است شده ترسیم کشور واقعی هایظرفیت مبنای بر دولت هایبرنامه»: (موافق) پناهایزد

 امکانات و منابع توزیع ،مردمی هایظرفیت آوردن صحنه به فساد، با مبارزه محوری، عدالت

 افراد سیزدهم دولت برای شدهمعرفی وزرای. است دولت هایبرنامه مهم نکات از کشور

 شکسته کشور در باید مدیریت بسته حلقه»: (موافق) لیمیس. «هستند انقالبی و پاکدست

 مسیر در دولت که زمانی تا»: (موافق) سیاهکلی .«است جوان رئیسی اهللآیت کابینه. شود

 در سیزدهم دولت»: (موافق) الدینیمیرتاج«. کرد خواهیم حمایت ما ،است بودن انقالبی

 .«است کرده شروع را خود کار شرایط ترینسخت

 برنامه!بي طلباناصالح

هیچ جایگاه مردمی »بعد از انتخابات گفته بود:  که طلباصالحفعال سیاسی  «فرزانه ترکان»

را هم معرفی کنیم باز اقبالی  طلباصالحبهترین فرد »و  «برای جبهه اصالحات وجود ندارد

جریان اصالحات گفته است:  یشناسبیآساین بار هم در ادامه  «آوری نداریم رأیبرای 

فاقد  طلباناصالح»د: کنوی اضافه می .«برای اداره کشور برنامه مدون نداشتند طلباناصالح»

نشستن بر مسند قدرت، باید ابتدا مواضع خود را با هم یکی کنند اینکه چه از پیگیری 

و به دنبال چه هستند و برای مشکالت و نیازهای مردم برنامه داشته باشند تا اگر  خواهندیم

اعتماد کنند حرفشان در حد شعار نباشد و همراه با  هاآنروزی روزگاری مردم خواستند به 

 یهاگرهاین نبود که با برنامه جلو بروند و برای باز کردن  طلباناصالحتالش  نامه باشد.بر

کشور برنامه مدونی نداشتند. اینکه تنها مسندهایی را در اختیار بگیرند راه گشا نبود و الزم 

 .«وجود داشته باشد یابرنامهاست پشت این تصمیم 

 خورده آمريکا!گری شکستنظامي

سخنگوی وزارت خارجه چین طی اظهاراتی که در وبگاه این وزارتخانه « هوآ چون اینگ»

از سندرم ویتنام گرفته تا سندرم افغانستان، شاهد بودیم که آمریکا به »منتشر شد؛ گفت: 

جفری »وی با اشاره به مقاله جدید  .«کشورها مطابق میل و اراده خود است یدهشکلنبال د

تقریباً تمامی مداخالت نظامی آمریکا در »آکادمیک آمریکا، گفت:  یهاچهرهاز « ساکس

کُره در جنوب شرق آسیا تا  رهیجزشبه، از الئوس و کامبوج و جنگ توسعهدرحالکشورهای 

در غرب آسیا و آمریکای التین و اکنون افغانستان، با شکست مواجه عراق، سوریه و لیبی 

مداخالت نظامی آمریکا در سایر »سخنگوی وزارت خارجه چین ادامه داد:  .«شده است

اصلی چیزی  مسئلهشود زیرا به شکست منجر می درهرصورتبرتری نظامی  باوجودکشورها 

تغییرات »دیگری از اظهاراتش افزود: هوآ چون اینگ در بخش  .«خواهنداست که مردم می

از سوی دیگر کشورها،  شدهلیتحماصلی در افغانستان، بار دیگر نشان داد که دموکراسی 

دوامی نخواهد داشت. هیچ قالب مشخصی برای دموکراسی وجود ندارد. دموکراسی کوکاکوال 

 .«در آمریکا، به مذاق همه دنیا خوش بیاید دشدهیتولنیست که با طعم 

 اخبار کوتاه

 گویندمی تجاری منابع /رکورد شکست جيپيال صادرات ◄

 به آگوست تا جوالی ماه بین ایران جیپیال صادرات که

 500 کشور این و رسید گذشته سال دو در میزان باالترین

 با ژوئن ماه در چین .است کرده صادر جی پی ال تن هزار

 این خریدار ترینبزرگ ایران از جیپیال تن هزار 4۶4 واردات

 صادرات درصد ۹5 طورکلیبه و بوده کشورمان از محصول

 دیگر از هم پاکستان و بنگالدش. است کرده خریداری را ایران

 .اندبوده ایران جیپیال مشتریان

 اهللحجت» منتشر نشد؟!/ نتايج تحقيقات واکسن برکتا چر ◄

ستاد اجرایی فرمان امام  یرساناطالعرئیس مرکز  «نیکی ملکی

در توییتر توضیح داد که به علت دو  اشیشخصدر صفحه 

مسئله نبود زمان کافی و همچنین امکان تحریم مواد اولیه 

توان نتایج تحقیقات در مورد واکسن برکت را در واکسن، نمی

 حالنیباا»ضافه کرد: او ا های معتبر علمی منتشر کرد.مجله

نهایی شده و برای  واکسن کوو ایران برکت ییآزما کارنتایج 

 .«انتشار به ژورنال ارسال شده است

 رئیس !/خيالي اجتماعي به کروناو بي بيمار پذيرش بحران ◄

 در موقع هیچ» :گویدمی (عج) اهللبقیه پزشکی علوم دانشگاه

 کشور در کرونا شیوع از که گذشته ونیمسال یک این طول

 اغراق بدون و نبوده شلوغی این به ما بیمارستان گذرد،می

 به نسبت موج این در ویروس انتقال میزان و مراجعان تعداد

 که است حالی در این و است بیشتر قبلی هایموج تمامی

 مردم بین در بهداشتی هایپروتکل رعایت عدم با متأسفانه

 همچنین و است شایع بسیار نزدن ماسک و هستیم مواجه

 صورت که هم هاتعطیلی اعمال نظیر ایپیشگیرانه اقدامات

 .«شودنمی انجام خوبیبه گیرد،می

به گزارش سی ان  رد شد!/ ساعتهکيکه  ادعای بايدن ◄

، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا با بیان اینکه «جان کربی»ان، 

 گروه تروریستی القاعده همچنان در افغانستان حضور دارد،

این کشور مبنی بر عدم  جمهوررئیس، «جو بایدن»ادعای 

سخنان کربی تنها یک  حضور القاعده در افغانستان را رد کرد.

های جو بایدن مطرح شد که گفته بود حاال ساعت بعد از ادعا

 که القاعده از بین رفته ما چه منفعتی در افغانستان داریم؟!

سردار »/ يان سيستان و بلوچستانئسپاه در ميان روستا ◄

 به رسیدگی برای» :گفت سپاه زمینی نیروی فرمانده« پاکپور

 و سیستان استان شمال روستاهای مشکالت از برخی

 از برخی .شد صادر فوری رسیدگی دستور بلوچستان

 مشکل دچار معیشتی لحاظ به منطقه محروم خانوارهای

 سبدهای اخیر هایهفته در نیز راستا این در که هستند

 موضوع این و شده توزیع هاآن میان سپاه جانب از معیشتی

 روستاهای به تانکر با رسانیآب حاضر حال در .دارد تداوم

 «.است انجام حال در منطقه


