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 یستیرا با هااینو امثال  یریو تصو یصوت یهاو هنر و رسانه نمایساز  یفرهنگ یابزارها

. خب امروز بحمداهلل هستند یفرهنگ یابزارها هااینمطبوعات و کتاب و امثال  د؛یشکوفا کن

مشغول کارند، وجود دارند و  یفرهنگ لمند به مسائعالقه هایجواناز  یمیلشکر عظ کی
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 یو اعضا جمهورسیرئ داریدر د یمعظم انقالب اسالم رهبر

و  یعقالن ،یانقالب» یدولت بر بازساز تمرکز د،یدولت جد

 یکشور را ضرور یتیریمد یهادر همه عرصه« خردمندانه

 یمهم و راهبرد یهااز سرفصل یکیرسد یخواندند. به نظر م

از  یکیآن  تبعبه و دیمطالبات رهبر انقالب از دولت جد

م أپرداختن تو ،یسیرئ یدولت آقا یو اساس یدیکل هایمأموریت

اما الزم است  نهیزم نیباشد. در اموضوع مهم  نیبه ا تیبا عقالن

خردمندانه و  صورتبه کشور یهابخش گریکارشناسان و د

 رسانند. یاری نهیزم نیمستمر دولت را در ا

 تیاز انقالب، شفاف ی: در مقطع کنونتیشفاف -0 :يليتحل نکات

 متأسفانهاست.  ریناپذضرورت اجتناب کیانتخاب که  کینه 

درس  یکه در ابتدا 79مهرماه  32 خیمطالبات رهبر انقالب در تار

مطرح کردند، چندان در عمل  تیخارج فقه خود درباره شفاف

 یاز مجلس کنون وجههیچبه بارهایندرواقع نشده است.  موردتوجه

 یرأ تیانتظار نبود که طرح شفاف ،دارد یگریانقالب هیکه داع

. در مقدار زمان در نوبت بازگشت مجدد به صحن باشد نیو ا اوردین

که  یموارد غیرازبه دیبا دیجد دولت مجلس، یخطا حیکنار تصح

را از خود شروع کند.  تیکشور است، شفاف یمل تیمرتبط با امن

 یهاروشاداره کشور: امروز  یو ابزارها هاروشدر  تأمل -3

 وپادستو  هاپیچیدگی به خاطر ،مختلف هایبخشدر  شدهاعمال

 ی. نظام ادارشودیم ریارآمد تعبناک یروکراسبه ب ،بودن آن ریگ

 دیبا یادار ستمیاما س دارد، ازیاست که کشور به آن ن یامر

 وکارکسبدر حوزه  یادار انعمو نیباشد و نه مانع امور. ا گرهلیتس

 -2به همراه داشته است.  یمتعد یضررها یاقتصاد یهاتیو فعال

نخست با  داریمعظم انقالب در د رهبر و اعتماد: یاجتماع هیسرما

 دهید بیکردند که اعتماد مردم به دولت آس تأکید زدهمیدولت س

 یامجموعه است الزم بارهدراینشود.  میترم دیمسئله با نیاست و ا

و  یداخل استیس -0 و عاقالنه اجرا شود. یطراح حیاز اقدامات صح

تلخ  اتیبا در نظر گرفتن تجرب زدهمینقش دولت: دولت س

جامعه باشد و  یاز مسائل جار یبخش دیگذشته، خود نبا یهادولت

 یهااحزاب و گروه کنشگریبر طبل اختالفات بدمد و عرصه 

 یدولت به معنا بارهدراینرا ببندد.  نیمنتقد یو نقدها یاسیس

دهد و روش مدارا را  شیافزا یآستانه صبر را حداکثر دیبا یقیحق

مقابله  -5. ردیگ شیدر پ یاسیس یروهایو با ن یداخل استیدر س

 ،در مرحله وقوع نیبا فساد و مفسد زیست :هیبا فساد در قوه مجر

 ،هیدر قوه قضائ هاپروندهبا تراکم  دیاست و نبا یضرورت قطع کی

دولت با  بایستمینیز  بارهدراینبرخورد با فساد را دشوار کرد.  ارک

 یاقدامات ،پاک دست رانیو انتخاب مد تیاستقرار سامانه شفاف

 (یغضنفر زی: عزدهسنی)نو دهد. بیترت یاساس
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گفت:  توریاسپکت یسیانگل هیدر گفتگو با نشر روز پنجشنبه سیدفاع انگل ریوز «واالس بن»

بلکه  ستین یقدرت جهان کیاهدافش را محقق کند،  یالمللنیکه نتواند در سطح ب یابرقدرت»

سخن او  یفحوااما  ؛نبرد متحدهایاالتمستقیم نامی از  طوربهاو  .قدرت بزرگ است کیفقط 

تصریح کرد  زر خصوص کشورش انگلیس نیدواالس  .مقصود او آمریکا بوده استکه  دهدمینشان 

بخت با انگلیس همراه بود که طالبان »رود. وی افزود؛ که این کشور هم ابرقدرت به شمار نمی

 .«شداوضاع افتضاح میجویانه انجام نداد در غیر این صورت اقدام تالفی

 زدهشتابمربوط به تحوالت افغانستان و خروج  ی وزیر دفاع انگلیسگفتگومحور  :يليگزاره تحل

، است؛ بنابراین به اهداف اشغالگران بوده یابیدر دست یکشور و ناکام نیاشغالگر در ا یروهاین

. نکته قرار داده است موردنقدا ر کایآمر در گفتگویش، سیاست واالس نبکه  یستن دیترد یجا

دفاع  ریاست که وز نیا ،شودیمحسوب منیز  دیرهنگاماعتراف  کی یکه به عبارت تأملدرخور 

 ،ستاشکست  کی کایآمر یبرا نکهیعالوه بر ا زدهشتابخروج  نیا اشته،داذعان  حاًیتلو سیانگل

که امروز متحدان  کایآمر یبار برااوضاع خفت نی. استیابرقدرت ن کی گرید کایآمر دهدینشان م

آنچه  ناً یقیآنان است.  یدهنده زوال قدرت و هژموننشان یبر آن اذعان دارند، همگ زین هاآن

 یجهان یستادگیو ا یابرقدرت یهانهیاز آن به هز توجهیقابلبخش  دهیورطه کشان نیرا به ا کایآمر

از دو  شیساله بر افغانستان، ب 36 اشغال یبرا هاییکای. آمرگرددبرمیآنان  یهایطلبدر مقابل جاه

 کردیو رو یمربوط به اشغالگر یهانهیاز هز یتنها بخش نیاند و اکرده نهیدالر هز ونیلیتر

 یتیامن یحضور نظام یآور براسرسام یهانهیهز ندیطلبانه آنان در منطقه و جهان است. فرآجاه

 زانیو م هاییکایها، قدرت آمرملت تدر مقابل مقاوم شیساآنان در نقاط مختلف جهان و فر

 شکننده کرده است. اریو بسداده را کاهش  هاآن یآورتاب

 تواندینم کایآمر گریکه د دهدینشان م از افغانستان، فتضحانهمخروج ی همچون عیوقا :یبندجمع

در کشورها استفاده  مدتطوالنیمداخالت  یبرا ینظام هایمؤلفه ازجملهقدرت خود  هایمؤلفهاز 

 المللنیدر نظام ب یخود را نزد افکار عموم یاند تا زوال ابرقدرتتالش داشته اریبس هاییکای. آمردینما

معتبر نشان دهند. ریقدرت در حال افول را غ کیمربوط به  هیو نظر ندیکتمان نما خود مانانیپو هم

آنان و  درپیپی یهاشکست ندیفرآ ،ینزد افکار عموم کایآمر یابرقدرت انیباور به پا دیبدون ترد

 (ی: احمد بنافسندهینو) .دیخواهد بخش رعتسدر نقاط مختلف جهان را  شانانمانیپهم

 قهرمانانه!تحقير                                      خبر ویژه ▼

)جمعه( وضعیت افغانستان پس از خروج نیروهای  یروزدجمهور روسیه رئیس« والدیمیر پوتین»

توان با زور اسی را نمیدموکر» :توصیف کرد و افزود« فاجعه»تحت رهبری آمریکا از این کشور را 

 «.درسمی هاآنند، به شکل طبیعی به اگر مردم به دموکراسی احتیاج داشته باشد؛ تحمیل کر

جمهور آمریکا باید اظهارات والدیمیر رئیساعالم کرد که نیز سخنگوی وزارت امور خارجه چین 

واشنگتن در افغانستان را در نظر بگیرد و در آینده چنین اشتباهاتی  «صفر»نتیجه  بر یمبن پوتین

 یاز شکست در افغانستان درس گرفته و تالش برا ،میخواهیم کایاز آمر» افزود:وی  .را تکرار نکند

شکست آشکار  باوجود .«را متوقف کند گرید یخود به کشورها یدئولوژیها و اارزش لیتحم

که  «لیه» یخبر گاهیپا ینظرسنج و نتایج افغانستان سالهستیباشغال  آمریکا در یهااستیس

به اهداف خود  دنیدر رس کایاحساس را دارند که آمر نیا کایدرصد از مردم آمر 07 ،دهدمینشان 

دولتمردان این کشور همچنان به دنبال موفق توصیف کردن ، شکست خورده است در افغانستان

 اخیر خود، یدر نشست خبر کایدفاع آمر ریوز ،«نیآست دیلو»خروجشان از افغانستان هستند؛ 

 ییهوا هیتخل ترینبزرگما » :گفت فرودگاه کابل یبدون اشاره به جاماندگان و تلفات باال

 «.بود! زیکار قهرمانانه و افتخارآم نی. اایمرسانده انیرا به پا کایآمر خیدر تار انیرنظامیغ
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 اخبار ▼

 بلوچستان استان سيستان و رای آبادانيب جمهوررئيساقتصادی پيشنهاد 

از ستان سیستان و بلوچستان رفت و عصر پنجشنبه به ادر دومین سفر استانی خود،  «رئیسی»

ضمن  در این سفر هورجمرئیس. کپرنشین و روستاهای مرزی این استان بازدید کردمناطق 

تا  این استان انکپرنشینوضعیت سامان یافتن و  بر مرتفع شدن مشکل آب این استان تأکید

و توسعه  هامحرومیتبرای کاهش ، بلیت اقتصادیدو قافعال نمودن بر  ،پایان سال جاری

عنوان کشور به یاز مرزها دیبا» زا بودن مرزهای استان؛کرد؛ اول، فرصت تأکیداقتصادی منطقه 

 یرا برا تیتعامل رفاه و امن نیتا ا میاستفاده کن جوارهم یتعامل با کشورها یفرصت برا کی

داشته  دیدر رابطه با دادوستد با نانیزنشمر یبرا یقانون فیتعر کی. اوردیبه ارمغان ب نانیمرزنش

باز راه  ی. وقتمیرا باز کن یمرز یهابازارچه راه دیبا نداشته باشند. یتا افراد تخلف قانون میباش

 یخارج است را با کاال موردنیازکه  ییکاال یاز راه قانون دیآیم کند،ینم یبرکوله یکس ،شد

 فعال با مکران سواحل از» ؛و گردشگری ایدر اقتصاد دوم؛«. کندیخودمان دادوستد م موردنیاز

 یو گردشگر ایسهم اقتصاد در م؛یاستفاده را بکن تینها دیاستان با یگردشگر اقتصاد کردن

 یتعامل با کشورها یفرصت برا کیعنوان کشور به یاز مرزها دیبا است. زیناچ یرقم رانیا

 «.اوردیبه ارمغان ب نانیمرزنش یرا برا تیرفاه و امن ،تعامل نیتا ا ،میاستفاده کن جوارهم

 در فروش آن! ينفت و تعلل دولت روحان یماجرا

به زنگنه گفتم »: گفت در برنامه دست خط تلویزیون و معادن مجلس عیصنا ونیسیکم سیرئ

وی  .«میبفروش میتوانیم راحتیبهنفت را  کهدرصورتی م؛یتوانیگفت نم د،یفروشیچرا نفت نم

شد  دولت روحانی در فروش نفت پرداخت و مدعی هایکاریکمدر این برنامه به ذکر مواردی از 

قول فروش نفت ایران از خاک این کشور را داده بود ولی دولت روحانی پا پیش  شاه سابق عمان

 یهاگزارش بر اساساقدامی در این زمینه انجام نداد. تفاهم صورت گرفته،  باوجودنگذاشت و 

هزار بشکه در روز  0۸5و  ونیلیم 3اول امسال به حدود  ماهه 0تا  رانینفت ا دیتول ،اوپک

 7۸۸و  میلیونیکروزانه  0277در سال  رانینفت ا دیآمارها، تول نیا ساسبر ا است. دهیرس

 ذکرقابل تاکنون است. 0200از سال  روزانه دیتول زانیم نیمقدار کمتر نیهزار بشکه بوده که ا

 دیتول 0206و  0257اوپک، تنها در دو سال  یو آمارها رانیا یزبانک مرک یاست طبق آمارها

مقدار  ،یلیجنگ تحم یهابوده و در تمام سال 0277سال  دینفت کشورمان کمتر از مقدار تول

و  0276سال  یهامیدر تحر نیبوده است. همچن 0277سال  دیاز تول شینفت کشور ب دیتول

 است. 0277به دو برابر سال  کینزد رانیروزانه ا دیمقدار تول زین 0270

 !ايران در آستانه ورود به لبنان؛ آمريکا دستپاچه شدوخت س

چهارشنبه  ،لبنان است یکه حامل سوخت برا یرانیا یکشت» نوشت: االخبار یلبنان روزنامه

مذکور بار خود  یکشت»اعالم این رسانه، طبق  شد. هیسور ینیسرزم یهاوارد آب ه گذشتهفته

به لبنان  هیتانکر از سور لهیوسبهسوخت  نیو سپس ا ردهک هیتخل هیاز بنادر سور یکیرا در 

و امثال آن  یدولت یهامارستانیاهلل لبنان به برا حزب یکشت نیاز بار ا یبخش .شودمیمنتقل 

احتمال مطرح  نیا زمانهم. دیسازوکار خواهند رس نیبا هم زیدوم و سوم ن یکشت. خواهد داد

به لبنان با سفر  رانیورود سوخت ا یکینزد .فتدیبه راه ب رانیاز ا یزودبهچهارم  یاست که کشت

 ی، واشنگتن براه استشد یمدع هیئت نیشده است. ا زمانهمبه لبنان  کایاز کنگره آمر یئتیه

به  حالبااین .«ستین رانیبه واردات سوخت از ا یازیو ن کندیسوخت در لبنان تالش محل 

طرف آمریکایی نخواهد  حاصلبی هایقولانرژی خود منتظر  لبنان برای تأمین نیاز رسدمینظر 

ضمن انتقال  ، وزیر خارجه کشورمان،انیرعبداللهیخارجه سابق لبنان در تماس با ام ریوزماند؛ 

 یاز فروش و ارسال محموله سوخت از سو ،ئیس جمهور کشورمانر یعون برا شلیم امیپ

 یبرا یآمادگ زیخارجه کشورمان ن ریوز کرد. یبه مقصد لبنان قدردان رانیا یاسالم یجمهور

قرار داد و گفت اگر دولت و تجار  تأکیدرا مورد  دیجد انیخود به مشتر یفروش محصوالت نفت

 فروش و ارسال آن را دارد. یآمادگ رانیباشند، ا داشته ازینلبنان باز هم سوخت 

 اخبار کوتاه

 انقالبمعظم  رهبر /یروزآباديسرلشکر ف بات در عمل؛ امتيازث ◄

فیروزآبادی را تسلیت گفتند. در  مرحومدر پیامی، درگذشت 

مجاهدت ارزشمند، از  یعمر» بخشی از این پیام آمده است:

 یهاتیدر مشهد، تا فعال ییدوران دانشجو یمبارزات یهاتالش

، یانقالب اسالم یروزیپس از پ یهامتنوع و گسترده در سال

 است. رخواهیبرادر پرتالش و خ نیا یاُخرو و توشه یمعنو رهیذخ

و عمل  مانیبه ا یبندیو صدق و ثبات در پا نیتد و تعبد روح

 یبرادر گرام نیاست که همواره با ا یگریبزرگ د ازیامت ،یانقالب

ه رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح روز گذشته ب«. همراه بود

 .تدرگذش یسالگ 96دلیل بیماری کرونا در 

سانه ر /!گسترده هایدسترسيبه دستيابي  یبرا يزنچانه ◄

 یانرژ یالمللنیآژانس ب رکلیمد»: گزارش داد بلومبرگآمریکایی 

 رانیا یاتم یسازمان انرژ دیجد سیرئبه دنبال مالقات با  یاتم

 یتهران برا لیتما خواهدیاست. او ماز کنفرانس آژانس  شیپ

 هاییاروپا را بسنجد.ناظران آژانس  گسترده به یبازگرداندن دسترس

 قطعنامه سینوشیپ خواهندیدر صورت مخالفت تهران، م

کنند.  نیبا آژانس را تدو یعدم همکار لیبه دل رانیا تیمحکوم

به سازمان  رانیمنجر به ارجاع مجدد پرونده ا تواندیسند م نیا

 نیچ رایروبرو شود؛ ز تیامن یبا اقدام شورااست  دیملل شود اما بع

 .«خواهند کرد تیحما رانیا زا هیو روس

جلسه مجمع  نیاول !/سالههشت یکارکميا  بتيغ هر،ق ◄

عصر  زدهم،یمصلحت نظام پس از آغاز دولت س صیتشخ

 حضور، نشستاین  توجهقابل نکته برگزار شد. پنجشنبه

 صیمجمع تشخ یحقوق یاز اعضا یکی عنوانبه جمهوررئیس

ساله  ۸به  کیو نزد مدتطوالنی یبتیمصلحت نظام پس از غ

در جلسات مجمع  زیبه تعداد انگشتان دست ن دیشا یروحان. بود

 شیبه دوران پ زین یحاضر نشده بود که معدود دفعات حضور و

 .گشتیمباز یاز درگذشت مرحوم رفسنجان

 یعل» !/رودمي يبه مرخص ،يسقف زمان نييبدون تع که ایآقازاده ◄

 از  دیبازد هیحاش در» :در توئیتی نوشت نماینده مجلس «خضریان

از اسفندماه سال  یهاشم یمهدمطلع شدم جناب  ،نیزندان او

از . رفته است یبه مرخص یسقف زمان نییگذشته و بدون تع

 یدگیرس سرعتبهشدم و مقرر شد  ایجو دادستان علت را ندهینما

همه  کندیم جابیا عدالت گزارش شود. اصل نود ونیسیکم و به 

 .«مند باشندبرابر بهره یطیاز شرا انیزندان

: گزارش داد لیاسرائ مزیتا /!ديانتقاد نکن هایاز سعود ◄

اند تا از خود خواسته ییکایآمر انیاز همتا یلیاسرائ یهامقام»

موضوع  نیقاد نکنند؛ چون اانت یلیو مصر خ یعربستان سعود

 .«سوق دهد هیروس ای نیچ ران،یدو کشور را به سمت ا تواندیم

 تأکیدا ب بهداشت ریوز ايراني ديگر صادر شد/ واکسنسه مجوز  ◄

صدور  ، ازهاستنیکرونا جزو بهتر یرانیا یهاواکسن کهاینبر 

 :افزود بر داد وخ ناژنیو س یپاستور، راز تویانست یهاواکسن مجوز

 «.شودمیتولید داخلی موجب اطمینان خاطر برای آینده کشور »


