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 العالی(امام خامنه ای )مدظله

یک جلوه همین رفتن میان مردم و  .هایی داردای است و جلوهمردمی بودن مقوله گسترده

ی اتّخاذ سبک زندگی مردمی است؛ جلوه دیگر، مسئله .واسطه از مردم استشنیدن بی

 به باال موضع از و یگر یاشراف یهامنش از کردن دوری منش، و بودن در ممشی تکلفیب

 www.basirat.ir                              (60/60/0066) .هانیا مانند و کردن نگاه مردم

 انه!طلباصالحاتهام زني            روز حرف▼

 واردات واکسن به تسریعدر واکنش  زدیآفتاب  طلباصالح روزنامه

 یسیو شروع دولت رئ یدولت روحان انیپا محضبهچرا : »سدینویم

: کی ؛یاحتمال یهاگرفت؟ پاسخ یادیسرعت زروند واردات واکسن 

 یپلماسید نهیکه در زم ییاادعاه رغمیبود و عل عرضهیب یدولت قبل

وارد  یاز طرق مختلف واکسن به اندازه مکف توانستینم ،داشت

 یهایتراشمانع یعرضه داشت ول یت روحانکشور کند؟ دو: دول

در  ییهادست، نظر این نشریه بر بنا«. شدیمانع واردات م یداخل

 هاهمانداخل کشور هستند که مانع موفقیت دولت روحانی شدند و 

 عیتسر لیدل دیبا» پس، اندشدهامروز علت موفقیت دولت رئیسی 

 .«وجو کردتکشور جس یواردات واکسن کرونا را در داخل مرزها

تمامی برداشته شدن  یمدع یدولت روحان -0نکات تحليلي: 

در طول  تنهانهکه  یتوافق با کدخدا بود؛ امر یبا امضا هامیتحر

بس که  نیدولت هم نیا ییهشت سال محقق نشد، بلکه سند رسوا

و واردات  ییدارو یهامیتحردر سطح کاهش  یحت استیس نیا

روزنامه  یادعا -2 حقق نشد.م زیجامعه ن ازیموردنواکسن 

در عدم واردات  یداخلعوامل بر دست داشتن  یمبن طلباصالح

 شیخو اتیدر زمان ح یاست که؛ دولت روحان یواکسن، در حال

 کشورمان یاز سو fatf رشیو عدم پذ هامیتحرامر را  نیا لیدل

ربیعی سخنگوی دولت  ؛یداخل لی؛ نه موانع و دالشمردندیبرم

ستان سال گذشته در جمع خبرنگاران ادعا کرد: روحانی، زم

کرونا را با مشکل  یواکسن خارج دی، خرfatfبه  رانیا وستنینپ»

ی نیز بانک مرکزوقت  سیرئ ی،عبدالناصر همت؛ «مواجه کرده است

 میکه تحر یمردم! ما تا زمان»خود نوشت:  ینستاگرامیدر صفحه ا

این مواضع در حالی از  ؛!«میشما واکسن بخر یبرا توانیمنمی ،میباش

و دولت آن مشابه  طیدر شراکه  شدمیسوی دولت روحانی مطرح 

، در دولت fatfنشدن مسئله  فیتکل نییو تع هاتحریمدر دوره دوام 

محقق شده  دوز واکسن به کشور هامیلیونروزه رئیسی، واردات  06

شانتاژ  نیاصالحات از ا انیآن است که جر تیواقع -3 است!

بود،  یک» هیکه بر پا یلی؛ تحلاستبارها و بارها بهره برده  ایرسانه

بابت  یعذرخواه یاستوار است و به جا« بود، من نبودم یک

 یرونیمتهم ب افتنی دنبال، همواره به هاتیریمدو سوء  هایکوتاه

و مشکالت  یگران توانیماست که تحلیلی  نگاه نیاست؛ با ا

کاخ  یهااستیس هیاخت و علاند کایرا گردن آمرمعیشتی مردم 

 یواکسن را گردن عوامل داخل وارد نکردنشعار داد و  دیسف

در رونق گرفتن واردات  یاصل لیدل -0 .انداخت طلباصالحریغ

عینی  یهاتیظرفاز  دیدولت جد یریگبهرهواکسن به کشور، 

از  یناش ریاخ یهااست؛ موج واردات واکسن در هفتهدیپلماسی 

که  یبوده است؛ اقدام نیچ جمهورسیرئبا  یسیرئ یتماس تلفن

 یااراده اساساً یفراهم بوده ول زین یدولت روحان یبرا نیازاشیپ

 )نویسنده: اکبر کریمی( !ستوجود نداشته ا آن یبرا

 
 

 

 
 

 

 اهداف سفر الکاظمي به تهران                        روز گزارش▼

امر  برای بار دوم به تهران آمد. این ،اشیریوزنخست سالهکیدر فاصله « الکاظمی»دیروز 

 یهائتیهدارد. در این سفر  یاژهیوکه ایران در سیاست خارجی عراق جایگاه  دهدیمنشان 

این سفر متمرکز بر ابعاد  یهادستورالعملو  کردندیمسیاسی و اقتصادی وی را همراهی 

 سیاسی و اقتصادی بود.

 ییهاگزارهر ب تأکیداست،  موردتوجهآنچه در این سفر بیش از همه  -0: تحلیلی یهاگزاره

همچون  نیمابیفبین ایران و عربستان و یک سری روندهای  یگریانجیمهمچون مسائل انرژی، 

تروریست در شمال عراق است. در بحث انرژی، عراق همچنان به واردات  یهاگروهحضور برخی 

ی افتیدر جم گازح استوار است. مسئلهدولت عراق نیز بر همین  تأکیدگاز از ایران احتیاج دارد و 

است؛ اما مشکل اصلی در این  در روز مترمکعب ونیلیم 46تا  04در حدود  عراق از ایران چیزی

. در بحث کندیمی آمریکاست که علنًا بحث انتقال پول را با مشکل مواجه هاتحریمزمینه بحث 

که  ددهیم. این مسائل نشان شودمی تأمینبرق عراق توسط ایران  سومکیبرق نیز نزدیک به 

رویکرد انفتاح  بر اساسعراق  -2عراق همچنان در بحث انرژی خواهان واردات از ایران است. 

عربی مصطفی الکاظمی، تعامل با همسایگان را در دستور کار قرار داده است. این نقش تعاملی 

است؛ زیرا اختالف  یامنطقه یهاتنشبرگرفته از کاهش تنش در داخل عراق و همچنین کاهش 

اکنون عراق با نقش  در داخل عراق خواهد شد. هاتنشمنجر به افزایش  یامنطقهبازیگران  بین

گرانه خود بین ایران و عربستان به دنبال اتخاذ چنین راهکاری است. برگزاری سه میانجی

همچون کنفرانس بغداد، ها ن و همچنین برگزاری برخی کنفرانسنشست بین ایران و عربستا

 ویکردی دارد.نشان از چنین ر

به مهرماه، الکاظمی  01با توجه به نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی عراق در : نکته پاياني

الکاظمی برای فائق  ،مسئله. در کنار این دنبال حفظ جایگاه خود در دولت آینده عراق است

ه نیز ایران شدن بر بسیاری از مشکالت اقتصادی عراق به همراهی ایران نیاز دارد و در این زمین

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( همواره حسن نیت خود را نشان داده است.

 ا سران نظامبالکاظمي  يداردگفتگوها در  محور ترينمهم                خبر ویژه ▼

و دیدار با مقامات کشورمان اولین سفر خارجی یک مسئول  الکاظمی به ایران روزهیکسفر 

 تعامل، بر داریداین در  جمهورسیرئ. رودمیرئیسی به شمار  اهللآیتدر دوره ریاست  بلندپایه

 .دانستبه نفع دو ملت و توسعه منطقه  کرد و آن را تأکید تهران و بغداد نیب یگسترده اقتصاد

تعهدات عراق  یبر اجرا ،عراق یامنطقه آفرینینقش از رانتهرئیسی همچنین با اعالم حمایت 

حاج  دانیترور شه یو حقوق یاسیس یریگپیکرد و  تأکیدنیز  رانیا یمطالبات مال در خصوص

 عراق وزیرنخست .برشمرد هاضرورترا جزو  یالمللنیو ابو مهندس در مجامع ب یمانیقاسم سل

و عراق را در همه  رانیا یتوسعه روابط اقتصاد یهاتظرفی کردن فعال»نیز در این دیدار، 

را  یمانیترور سردار سل یکه مسئله حقوق یمشترک میت تیفعال» برای آمادگی، اعالم «اهبخش

عراق در  آفرینینقشاز  رانیا تحمای» و درخواست« کند یریگیپ یالمللنیو ب یداخل صورتبه

 جادیا»: نیز گفت جمهورسین اول رئبا معاو داریدر د را مطرح کرد. الکاظمی« منطقه

به  میکنی. تالش منجامدیکربال و نجف ب -بزرگراه مشهد  یایؤبه تحقق ر تواندیم ها،رساختیز

عراق  یبوده و درها رانیگاز و برق ا دیخر ازمندی. عراق نمیباش بندیپا رانیتعهدات خود در برابر ا

 توجه باهزار نفر است اما  06 نیزائران در اربع هسهمی تعدادباز است.  یرانیا یهاشرکت یبر رو

 درها ورود آن یبرا یمناسب التیکرد و تسه میتعداد را اضافه خواه نیا ران،یمردم ا اقیبه اشت

عراق با رئیس مجلس شورای اسالمی، دکتر قالیباف  وزیرنخستدر دیدار  .«گرفت میخواه نظر

 .کرد تأکیدر اربعین امام حسین )ع( بر مجوز عراق برای سفر زمینی زوار ایرانی د

http://www.basirat.ir/


 

  
 اخبار ▼

 هازندانای از از بازديدهای محسني اژه طلباصالحتحليل يک 

از ندامتگاه دماوند که صبح  هیقوه قضائ سیرئ ساعتهسه دیبا اشاره به بازد «زادهرمضان عبداهلل»

کشور در هفتاد و  یهااز زندان یااژه یاالسالم محسنحجت دیبازد نیروز جمعه در قالب چهارم

روند  و میرا شاهد یراتییتغ»دستگاه قضا صورت گرفت، گفت:  استیر تیلروز مسئو نیکمی

دستگاه قضا، توجه  سیکه رئ دهدیموضوعات نشان م نیدر حال انجام است و ا هایدگیرس

 نیداشته باشند، ا هیآنکه به کارمندان قوه قضائ شیبه دستگاه قضا دارند؛ ب نیبه مراجع یخاص

از  هیقوه قضائ سیسرزده رئ دیطلب بازداصالح یاسیال سفع نیا .«مثبت است اریبس هیرو

 رد،یصورت بگ یاند و هر کارمواجه یبا مشکالت انیزندان»کرد:  حیو تصر یابیها را مثبت ارززندان

ارزشمند است و  اریبس انیبه اشتغال زندان ژهیاست، نگاه و شانیهاو خانواده انیکمک به زندان

از  دیاست و با یانجام شود، قدم مثبت انیو زندان انیمددجو یمال تأمین یبرا یاگر هر قدم کوچک

 یهاامیپ یبه برخ یااژه یمحسن یآقا دمیاز منبع موثق شن»ادامه داد:  یو .«آن استقبال کرد

 شیکه در پ یاهیبه خاطر رو شانیاز ا دیهم شخصاً جواب دادند و با یتیامن انیزندان یهاخانواده

که کشور با آن مواجه است  یفعل طیدستگاه قضا در شرا سیاقدامات رئ نیگرفتند تشکر کرد. ا

اصالح  نیارتباط قضات و ضابط هیرو نیاگر ا»زاده افزود:  رمضان .«باشد لحاکمک تواندیم

در  نیبا ضابط یااژه یآقا شود،یبرطرف م هینسبت به قوه قضائ هاهیدرصد از گال 46شود، 

 یروند اصالح نیو ا شانیآن دارند و با ورود ا رامونیبا مسائل پ یخوب ییارتباط هستند و آشنا

 .«خواهد افتاد اتفاق نیکنترل ضابط قیاز طر هیقوه قضائ لمشکالت برطرف خواهد شد. استقال

 مذاکرات سازنده با چاشني يک شايعه!

انرژی  المللیبینآژانس  مدیرکلکشورمان، دیروز در نتیجه دیدار  یاتم یسازمان انرژ سیرئ

 شد قرار است. یاساساً فن مابینفیمسائل  م،یرا انجام داد ایسازنده تمذاکرا» :اتمی، گفت

به تهران سفر و مذاکرات را با مقامات انجام دهد و درباره  کینزد ندهیآژانس در آ رکلمدی

گروسی نیز نتایج سفرش به ایران را سازنده  .«دیایب رانیبه ا هانیحافظه دورب یهاکارت ضیتعو

و تعویض قطعات  ایهستهزه ایران به آژانس برای بازدید از تمامی مراکز توصیف کرد و از اجا

 هایرسانهموجب برخی شایعات  مدیرکلاین مراکز خبر داد؛ این موضع  هایدوربینمعیوب 

تاکنون مجلس  هرچندداخلی مبنی بر امتیاز دولت به آژانس فراتر از قانون راهبردی مجلس شد. 

توسط دولت و قانون مجلس  اعالم شدنخط قرمز با نکرده است، اما در این زمینه موضعی اتخاذ 

 .رسدمیبه نظر  دور از ذهن هالیتحل، صحت این نوع وزارت امور خارجه

 مخل امنيت مرزهای ايران و عراق موارد

، بر اهمیت امنیت عراق وزیرنخستبا  داریدر دکشورمان  یمل تیامن یعال یشورا ربیدیروز د

کرد و این زمینه، به تهدیدات مخل امنیت ملی دو کشور  تأکیدمرزهای دو کشور همسایه 

دون حضور منطقه ب یکشورها ییو همگرا مساعی اشتراک بر تمرکز» :پرداخت و افزود

 ندهفزای تحرکات منطقه باشد. یکشورها یدر دستور کار دائم دیبا یافرامنطقه یکشورها

 نیمرزهاست، ا تیکننده و مخل امنکردستان عراق نگران میدر اقل یستیترور یهاگروه

 مقاومت بزرگ سرداران ترور پرونده شده و اخراج شوند. یخلع سالح فور دیبا هاستیترور

آن همچنان در صدر  نیمهندس و مجازات عاملال یو ابو مهد یمانیقاسم سلحاج  دانشهی

 .«و عراق و جبهه مقاومت قرار دارد رانیمطالبات دو ملت ا

 !يخانگواردات لوازمموقتي  تيممنوع

مصوبه سران قوا، از  بر اساس» :در برنامه زنده تلویزیونی اعالم کرد وزارت صمت عیامور صنا معاون

 خانگیلوازمموقت واردات  تیممنوع است. ممنوع یخانگواردات لوازم 0066سال  انیتا پا ۷۹سال 

مورد موانع  نیدر ا تواندیتوسعه، دولت فقط م دائمی احکام طبق .شودیال برداشته مس انیتا پا

در همین زمینه،  .«است یگذارقانون ازمندین یخانگواردات لوازم تیکند و ممنوع جادیا یاتعرفه

به  (ایکره)دو برند معروف  و سامسونگ یجاگر ال»: کشور گفت دکنندگانیتول هیاتحاد یسخنگو

تحقق این امر  رسدمیبه نظر  .«میشویم خانگیلوازم دیقطب تول ندهیسال آ 4تا  ،ندیاینن ایرا

 به کشور است. خانگیلوازمتصمیم انقالبی مجلس برای قانونمند کردن ممنوعیت واردات  درگرو

 اخبار کوتاه

اعالم کرد:  صمت ریوزترمز قيمت سيمان کشيده شد!/  ◄

ملت داده  ندگانیاعتماد به نما یکه در زمان رأ قولی طبق»

برق  یاز قطع شیبه نرخ پ مانیس متیشد، خوشبختانه ق

هزار تومان  24 یاسهیآن در بورس به ک متیبازگشت و ق

 یردر ساختار صنعت فوالد اصالح ساختا زنی آذرماه در .دیرس

حرکت  شدهتمام متیداشت که به سمت کاهش ق میخواه

در بازار فوالد را  هانهیکاهش هز یبرا یاو رقابت سازنده میکن

 .«نباشد ینوسانات ارز ریو بازار فوالد تحت تأث میشاهد باش

 ي/رانيا هایپهپاداز  يستيونيصهميرژ؛ توصيف رانگريو و قيدق ◄

و  قیدق یپهپادها رانیا» :ی گفتستیونیصه میجنگ رژ روزی

 ای کیپهپادها همچون موشک بالست نیدارد. ا یرانگریو

 ادعا گانتز .«ندیمایرا بپ لومتریهزاران ک توانندیها مجنگنده

 ریدر کاشان دا یپهپاد شرفتهیپ یآموزش گاهیپا کی رانای»: کرد

 یهای. حوثدهدیآموزش م آنجامقاومت را در  یهاکرده و گروه

 یهااند و گروهپهپادها را به دست آورده نیا فروند از اهده منی

کردن  یاتیعمل یبه دانش چگونگ زین یحماس و جهاد اسالم

 .«اندافتهیپهپادها دست  نیا

 ترینمهماز  یکی عراق اهميت روابط اقتصادی با عراق!/ ◄

 نیا کیاستراتژ تیموقع لینه به دل ،است رانیا گانیهمسا

 حجم در عراق دارا است. رانیکه ا یبازار لیبلکه به دل ،کشور

دالر بوده  اردیلیم ۹از  شیب ۷۷به عراق در سال  نراای صادرات

 رانیبرابر صادرات ا 0کشور  نیحجم از صادرات به ا نای است.

 موجود مشکالت رفع با بوده است. کایو آمر قایبه قاره اروپا، آفر

 ینفتریغ یحجم صادرات توانیم ،تجارت دو کشور رمسی بر

 .دالر رساند اردیلیم 00به عراق را به  رانیا

 ریوز رای مديريت بازار مرغ در پاييز و زمستان/ب ريزیبرنامه ◄

ماهه دوم  0مصوبه دولت، در  بر اساس»: خبر داد یکشاورز

و در  شودیدار وارد کشور ممرغ نطفهتخم ونیلیم ۷4سال، 

تا  ردیگیمرغداران قرار م اریدر اخت یقرارداد یقالب کشاورز

فتنی است، یکی گ .«میبا استفاده از آن بازار را کنترل کن میبتوان

از دالیل افزایش قیمت مرغ در مقطع فعلی، افزایش قیمت 

 .رودمیبه شمار  روزهیکجوجه 

عدم حضور  خبرسياسي تصميم فوتباليست ايراني!/ بازتاب  ◄

 میاز رژ یمیمقابل ت نوردیفا میت ییارویجهانبخش در رو

کرده است.  دایبازتاب پ یداخل هایرسانهدر  ،یتسیونیصه

 نوردیاز عقد قرارداد با فا شیجهانبخش پ رضایاست عل یگفتن

 نیبه ا یخارج یهارسانه زیگرفته و امروز ن یمیتصم نیچن

 2کشورمان در هر  یمل میت تانیموضوع پرداختند که کاپ

 خواهد بود. بیغا نوردیو آذرماه فا وریشهر یباز

 عمان رخارجهوزی !/شودميحل  یزودبه منيعمان: بحران  ◄

ها در کمک است. همه طرف منینقش ما در بحران »: گفت

 منی یاسیروند س شرفتیاجماع دارند. پ منیبس در مورد آتش

 .«دبه ثبات کمک کر یابیدست یبرا منیبه  دیاست. با کینزد


