
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0011 شهريور 3شنبه چهار 8855 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

 نیو بدانند که ا دانندیمما هم  زیرا مردم عز نیبَر است؛ ازمان یمشکالت اقتصاد ه حلالبت

ت کرد هم یستیبَر است؛ بات کوتاه حل کرد؛ نه، زماندر مد ای شبهکی شودیمشکالت را نم

 (21/50/2055) تر کرد.کوتاه ،زمان را هر چه ممکن است نیو ا

www.basirat.ir 

 !تعارض منافع                   روز حرف▼

 پیشنهادی در توسط برخی از وزرای شدهارائه هایبرنامه در

 توجه «منافع تعارض مدیریت» موضوع به سیزدهم دولت

 حوزه در کشور مشکالت ترینمهم از یکی .است شده ایویژه

 .است منافع تعارض فساد، ایجاد اصلی عوامل از یکی و اقتصادی

شود که افراد به شرایطی گفته می تعارض منافع یا تزاحم منافع

( با انتخاب و متولیان امر نیمسئول یا نهادها )دولت، رسانه،

مواجه « یا گروهی مجزا منافع شخصی»یا « وظایف خود»

 منافع، تعارض از منظور کلی، تعریف یک در گردند.می

 یا) جابه نفع: است نفع دو بین انتخاب موقعیت در قرارگیری

 است نفعی جابه نفع از منظور(. ثانویه یا) نابجا نفع و( اولیه نفع

 سازمان یا گروه فرد، از ،عرفی یا اخالقی قانونی، منظر از که

 نفع آن تحقق دنبال به خاص، موقعیت یک در رودمی انتظار

 نابجا منافع زمره در جابه نفع جزبه نفعی هر است بدیهی. باشد

 رودمی انتظاراز هر مسئولی  مثال برای. گیردمی قرار( ثانویه یا)

 و گذاریسیاست طریق از جامعه عمومی نفع تحقق دنبال به

(. جابه یا اولیه نفع) باشد کاری خودش حوزه بر نظارت

 امکان اقدام، و گیریتصمیم هایموقعیت در کهدرصورتی

 حزبی، سازمانی، شخصی، مادی منافع) دیگری منافع مداخله

 موقعیت در آن موقع مسئول مربوطه شود، فراهم( غیره و قومی

 در بهداشت مثال وزارت طوربه .است گرفته قرار منافع تعارض

 ها نقش اساسی داشته باشدسازیتصمیم در تواندمی کرونا ستاد

 قانون از فراتر تصمیماتش و اختیارات و در این شرایط بحرانی

 طوربه .یابدمی اختصاص ویژه طوربه همآن اعتبار و است اساسی

 هزینه رمدیسیور برای آمپول تومان میلیارد هزار 0 اآلنمثال تا 

 موارد گونهاین. است تردیدقابل همآن یاثربخش و نتیجه شده که

نیز خصوصی برخی از مسئولین و وابستگان  هایشرکتدر بحث 

نیز  کنکور و مرتبط با آموزش ساتمؤس .شودمیمشاهده 

طبق گزارش سازمان جهانی . دیگر است هاینمونه ازجمله

 5.0، نفر جمعیتبه ازای هر هزار  تعداد پزشکسرانه بهداشت 

است. پزشک  نفر 2.11تا  2.12است که این آمار در ایران از  نفر

، متخصص الخصوصعلی دسترسی محدود بیماران به پزشک

به افزایش فشار کاری بر پزشکان و کاهش کیفیت خدمات، 

به خاطر  طوالنی برای دریافت خدمات هایصفآمدن  وجود

یک انحصاری  ورده است کهبرداشت را به وجود آ این کمبودها،

شمار باالی  باوجود - پزشکی هایورودیدر پذیرش تعداد 

 هایرشتهباال به  مندیعالقهرشته تجربی و  کردگانتحصیل

، مشابه همین مورد را در تعداد وجود دارد -پزشکی در کشور

 خواهتحول و جهادی مدیرانی هاوزارتخانه در. وکال شاهد هستیم

 .دنکن مقابله نافعم تعارض گونهاین با بتواند که خواهیممی

 )نویسنده: علی قاسمی(

 

 

 

 
 

 

 رژيم صهيونيستي یاهلل برامخمصه حزب                  روز گزارش▼

 کایبه آمر زیهشدارآم یامیپ یط ،یگذشته در دو نوبت سخنران یاهلل لبنان در روزهاحزب رکلیدب

به سمت لبنان  رانیحامل سوخت که از مبدأ ا ایهکشنفتاعالم نمود که  ،ژیم صهیونیستیرو 

 .شوندیاند، جزو قلمرو لبنان محسوب محرکت کرده

مواجه  یعیوس یشتیو مع یهمچنان با مشکالت اقتصاد ریاخ یهالبنان در ماه -2 :يليتحل نکات

مشکالت قرار دارد که در  نیدر رأس ا نیادیبن ازین کی عنوانبهسوخت  یمعضل کمبود و گران ؛است

اوضاع  دیباعث تشد ،سوخت ارانهیبر لغو  یلبنان مبن یبانک مرکز میتصم یگذشته و در پ یروزها

 یلیو تعط یریهمراه با نزاع و درگ ،نیبنز نیدر مراکز تأم یصفوف طوالن لیتشک قیراز ط یبحران

که امروز معضل کمبود سوخت  دهدینشان م مسئله نیکشور شده است. ا نیاز مشاغل در ا یاریبس

از  یبخش اعظم شهیو ر شدهتبدیللبنان  یمشکالت داخل دیعامل مهم و محرک در تشد کیبه 

 ریتدب ران،یسوخت از ا یهااعزام محموله -1. رودیکشور به شمار م نیادر  یبحران اقتصاد

هم در کشور است؛ آن نیدر ا یمشکالت داخل یجیتدر وفصلحل یاهلل لبنان براهوشمندانه حزب

 یبا استفاده از ابزارها یستیونیصه میقرار داشته و رژ ین در محاصره اقتصادکه لبنا یطیشرا

که  نجاستی. اشودیکشور م نیمانع از هرگونه ورود کاال و خدمات به ا د،ارد اریکه در اخت یمختلف

حسن نصراهلل اعالم  اینکه سیدبرد.  یپ کندمیاهلل که حزب یکار یکیبه ارزش استراتژ توانیم

خاص  نظریازنقطه شود،یاز خاک لبنان محسوب م یبخش ،از لحظه حرکت یکشت نیداشته که ا

هرگونه  گریاست که د یدیمقاومت لبنان در ورود به معادله جد تیو جد تیقاطع دهندهنشان

کما برنتابد و مماشات نکند.  یرا در هر سطح ژیم صهیونیستیرو  کایو تعرض از جانب آمر دیتهد

 زین اهایاهلل در جنوب لبنان به درو حزب ژیم صهیونیستیر انیمعادله م یتسر یبرا یتالش اینکه

حمله خواهد  این رژیم، به یکشت نیدر صورت حمله به ا که رساندمیو این پیام روشن را هست 

حامل مشتقات  یرانیا یکه کشت کندمیاعالم  صراحتبهلبنان  یرهبر مقاومت اسالم یوقت -5شد. 

 استیس یاصل تیمعنا ندارد که اولو نیجز ا شود،یجزو قلمرو لبنان محسوب م اهایدر در ینفت

قرار  مسئله نیکه در برابر ا یزیباشد و هر چ یمشکالت اقتصاد وفصلحل دیدر لبنان با یداخل

 و واشنگتن، با پاسخ سخت مواجه خواهد شد. آویوتلولو اقدامات مخربانه  رد،یبگ

 یهاحرکت محموله ؛معضل سخت قرار گرفته است کیبرابر  در رژیم صهیونیستی :ايانيپ نکته

اقدام  نیا ستیونیقرار داده است. مقامات صه یه دشوارصمرا در مخ آویوتلبه لبنان،  رانیاز ا ینفت

 تواندینماین رژیم اما  ؛دانندیخود م یتیامن یو راهبردها هانیاهلل را در تضاد کامل با دکترحزب

 عنوانبهدر نظر مردم لبنان  ،حمله کند کشنفتبه اگر  چراکه؛ دشو اهللحزباز انجام تصمیم مانع 

 نیاهلل شده است، قلمداد خواهد شد که احزب قیکه مانع حل بحران سوخت لبنان از طر یطرف

 (ندیآخوش دیحم) خواهد شد. د،جنگیم ین رژیماکه با  یطرف عنوانبهاهلل وجهه حزب تیسبب تثب

 !رانيا یابه برنامه هستهحمله احتمال                       خبر ویژه ▼

اعالم خصمانه این رژیم علیه منافع کشورمان،  هایبرنامهدر ادامه  یستیونیصه میرژ وزیرنخست

 یاهسته یهایو بلندپرواز یانفوذ منطقه هیعل یائتالف ،یعرب یبا کشورها میدار قصد» :کرد

 رانیبا ا یابازگرداندن توافق هسته یبرا کایآمر یهاتالش با»افزود: بنت  .«میده لیتشک رانیا

ژیم ؛ ر«داد میادامه خواه رانیا یابرنامه هسته هیعل انهیمخالف بوده و همچنان به حمالت مخف

توسط کشورمان  ایهستهحمالت قبلی به مراکز و دانشمندان  نوعیبهصهیونیستی با این سخن، 

فقط  شرورانه ات؛ این در حالی است که دولت تدبیر و امید در برابر این اقدامکندمیتأیید  ،خود

ملی برای تنبیه وقایع بسنده کرد و اقدامی ع گونهاینبه تهدید لفظی و محکوم کردن دیپلماتیک 

رژیم  وزیرنخستاخیر ضع دولت جدید نیز هنوز به مولی نکرد. البته متجاوز به منافع م

 کنشی نشان نداده است!صهیونیستی وا

http://www.basirat.ir/
http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 در سياست خارجي!راهبردی روحاني خطای  0

ها آمریکا جنگ اراده»، «تحریم! شرطبهمذاکره »، «هخوادوگانه جعلی دموکرات و جمهوری»

، «های آمریکا را به شکست کشانید؟دکترین دفاعی ایران چگونه برنامه»، «را به ایران باخت

« مفاهیم اساسی در سیاست خارجی نظام انقالبی»، «پیشنهاد مذاکره ترامپ طرح فریب بود»

محمد » یهاادداشتیعناوین  ازجمله هانیا؛ «ترامپ نتیجه لیبرال دموکراسی است»و 

دفتر  رئیس که دیروز حکم انتصاب وی توسطسال گذشته است  5طی « جمشیدی

یادداشت  او در. شد ایرسانهجمهور به سمت معاون امور سیاسی دفتر رئیسجمهور رئیس

رهبر انقالب بیشترین انعطاف ممکن را » :خواه نوشته بوددوگانه جعلی دموکرات و جمهوری

های دولت آقای روحانی برای تعامل با آمریکا نشان دادند ولی مشکل در قبال درخواست

جمشیدی شکست این «. بینی و اعتماد به غرب پیش برددولت این بود که تعامل را با خوش

تعامل  -2»راهبردی دانسته بود:  یخطا 0یاست خارجی دولت روحانی را ناشی از بخش از س

سازی در پرهیز از اهرم -1به کشور  شدهلیتحمبا آمریکا اصالت داشت نه حل مشکالت 

برجامی شدن سیاست  -5های خصمانه آمریکا مند کردن سیاستمقابل آمریکا و هزینه

 «.المللیهای بینی سایر قدرتتوجهی و فراموشبی -0داخلی و خارجی و 

 سرشناس!آمريکا از زبان يک انگليسي  يطلبمنفعتو فريبکاری 

با تشدید انتقادها از آمریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو در رابطه با وضعیت  زمانهم

، اشنگتن و لندن در قبال افغانستاندرباره عملکرد ووزیر خارجه اسبق انگلیس افغانستان، 

در زمینه تقویت پیوندهای لندن با « بوریس جانسون»ضمن انتقاد از عملکرد دولت 

 :گویدمیوی . رحمی آمریکا برای نیل به منافع شخصی خود دست گذاشتواشنگتن، روی بی

همیشه برای نیل  متحدهایاالتمهم است که  مسئلهیادآوری این نکته و در ذهن داشتن این »

درباره توصیف نیز نظر خود را ستراو ا«. رحم بوده استبی کامالًبه منافع شخصی خود 

از  شخصاًمن خودم »کرد:  اعالم گونهاین، «ویژهروابط » عنوانبهپیوندهای آمریکا و انگلیس 

ول برای گ کامالًاین واژه  چراکهکردم اجتناب می «روابط ویژه» اصطالحبهاستفاده از تله واژه 

زدن است و صادقانه بگویم که برای فریفتن همه کشورها است که به دنبال روابطی ویژه با 

 «.باشند متحدهایاالت

 !نيزندان اودر  هابدرفتاری یريگيپ

های زندان اوین و انتشار تصاویری از برخورد نامناسب با محکومان این زندان که هک دوربین

 اهیم روبرو شد، ایگستردهمنفی  هایواکنشدر فضای مجازی جنجال زیادی به پا کرد و با 

بر موضوع،  سوارشدننیز فراهم کرده است تا با  ضدانقالب هایشبکهمناسبی برای  رسانه

انتشار  مخرب خود را علیه نظام جمهوری اسالمی، خاصه قوه قضائیه پیش برند. هایسیاست

ها رئیس سازمان زنداندیروز روشن نشده است، موجب شد که  شکه هنوز دالیل صاویرتاین 

و  ندب عذرخواهی کایران و رهبر انقالاز ملت  ،دضمن پذیرفتن مسئولیت این رفتارهای ناپسن

 رامونیدستور داد که دادستان کل کشور بدون فوت وقت، پنیز  قوه قضاییه سیرئهمچنین 

جامع به  یبررس ،با سرعت و دقت ،یبا زندان یزندان ایو  یبا زندان مأمورانو رفتار  نیزندان او

 را گزارش کند. جهیعمل آورده و نت

 !درباره پناهندگان افغان رانيبا اآلمان  یهمکار

افغانستان  هیهمسا یبا کشورها یهمکار رایبکشور  نیا مادگیآدر حالی از  آلمان صدراعظم

 هایدولتخن گفته است که س یکمک به پناهندگان افغانستان یبرا رانیمانند پاکستان و ا

شان ی به کشورهایستانافغان هاجرانمنگران هجوم شمار باالیی از  شدتبهغربی این روزها 

این انمایی ج، به دنبال ودبرا داده در خاک خود ول اسکان آنان هستند و آمریکا نیز که ق

مشابه دولت آلمان  هایدرخواست رسدمیبه نظر  است. شورهای فقیر آفریقاییدر ک انمهاجر

مشکالت  مسئولیت و صی از این نگرانی و انداختنبرای خال ،از ایران یا کشورهای منطقه

 .ستا شورهاپذیرش مهاجران جنگی به دوش این ک

 اخبار کوتاه

 /ما شد یبرا يآغاز مشکالت خارج 55علوم: فتنه  یشنهاديپ ريوز ◄

که مدعی همراهی وی با  مجلسدر پاسخ به نماینده « گلیزلف»

آغاز مشکالت خارجی  11فتنه »: شده بود، گفت 11سران فتنه 

برای ما شد و دشمن ما نسبت به براندازی نظام به خیال خام 

ضرر را  نیکه ا یبا کسان میتوانیچگونه م .خودش امیدوار شد

را از  شیآبرو یاگر کس م؟یخط باشهم ،دو کشورمان زدن نظامبه

را  شیآبرو که کندمیحکم  یمردانگ ،کندمینظام کسب  قیطر

ها از نظام و که در بزنگاه یکند. چگونه با کسان نهینظام هز یبرا

 «.م؟یهم خط باش ،دنکنینم نهیخود را هز یانقالب دفاع و آبرو

 ریوز «نیامیفاطم» /!بيماری مزمن اقتصاد ايران سالهسهدرمان  ◄

 ،به بازار ارز یبخش تعادل با» :در مجلس گفت صمت یشنهادیپ

 رانیمزمن اقتصاد ا یماریب تورم بود. میشاهد کنترل بازار خواه

 زدهمیس دولت در .خواهدیسال زمان م 5تا  1است که درمانش 

 ۹۹به نصف تورم سال  2051شده تورم در سال  یگذارهدف

 «.شدن حرکت کند رقمیتکبرسد و بعد به سمت 

: ئیس مجلس گفتر /دغدغه مردم ترينمهم ؛سالمت و اقتصاد ◄

 جادیکه دشمن به دنبال ا دهدیاخبار پنهان و آشکار نشان م»

 .کشور است خدمتگزارانقوا و اختالف در جبهه  نیانشقاق ب

قالب موضوعات دامن بزند، ظلم به کشور، ان نیکه به ا یهرکس

و دوستانمان در  میهست کار اول تازه ما و مردم کرده است.

کار نکردن  یبرا یابهانه چیه گریجبهه انقالب بدانند که د

سالمت و اقتصاد است و  ،دغدغه مردم ترینمهم .میندار

 یشنهادیپ رانیکند که وز دایحاصل پ نانیاطم دیمجلس با

و  هیمجر مقننه، قوه کنند. تیعرصه فعال نیدر ا توانندیم

 «.هستند تیمحکوم به موفق هییقضا

 ریوز /بوده است يانقالب اسالم ياصل شهي: فرهنگ ريلياسماع ◄

 تقابل از منبعث امروز نزاع»: در مجلس گفتفرهنگ  یشنهادیپ

در تقابل با فرهنگ  یاسالم انقالب فرهنگ ؛هاستفرهنگ

جنگ  ایدر دن یاصل جنگ امروز .داریسرمایه برالیل

تالش  اتیو ادب یقیبا موس یطانیش تمدنهاست. شناخت

 کاریدسترا به نفع اهداف خود  هاانسانباورها و رفتار  کندمی

 دیباعث کاهش قدرت خر ختهیافسارگس یگران»افزود: وی  .«کند

 ،حذف شده است دیکه از سبد خر ییزهایچ نیاولمردم شده و 

 «.میاکرده یشیاندآن چاره یبوده که برا یمحصوالت فرهنگ

 سیرئ /کننده و به نفع دالالنسفره مصرف انيبه ز یامعادله ◄

متفاوت  هایرقماعالم  در پی گرانی مرغ و تهران راتیگشت تعز

فروش مرغ  اصالً»: برای فروش این کاالی مصرفی در بازار، گفت

کند،  یفروشکه گران مرغ فروشیبه بعد هر  نیو از ا میآزاد ندار

فروشندگان،  یبرخ ت،اسگفتنی «. شودیقطع م اشهیسهم

هزارتومان  00 ییلویرا تا ک خرندیم یدولت متیرا که به ق ییهامرغ

با بیانیه و تهدید  تنها ،و برخورد با این تخلف آشکار فروشندیم

 .طلبدمیناممکن است و اقدام و عمل جدی میدانی را  ایرسانه


