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از  یانیم تیریبدنه دولت و مد در دولت است. یسازجوان ،مهم در دولت یاز کارها یکی

کار هم احساس انسداد را در کشور از  نی. ادیاستفاده کن خواهیدمیزبده هر چه  هایجوان
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 راهکار بازگشت اعتماد              روز حرف▼

مصادف است با  یسیرئ یآغاز کار دولت آقا یروزها نینخست

بحث در خصوص دولت و  یبرا یهفته دولت؛ فرصت مغتنم

 یروزها نیا هایدغدغهاز  یکی. دیمایبپ دیکه با یراه

 یانقالب لیاص یروهاین نیدولت و همچن ئتیو ه جمهوررئیس

 یو با ناکارآمد ذشتهگ هایسال یکه ط یاست که اعتماد نیا

چگونه قابل  ،داشته یامالحظهقابلکاهش  یدولت نیمسئول

 ؟!است یابیباز

تبر، مع یهاینظرسنجخروجی توجه به  با نکات تحليلي:

موجود معترض کرده است، تنها  طیم را نسبت به شرامرد آنچه

 است نیمسئولبه نسبت  اعتمادبلکه کم شدن  ست،یمشکالت ن

 هایترینمهماز  یکیاز چند عامل است که  یناش که این امر

است که مسئوالن صداقت  باور در مردم نیا گیریشکل ،آن

 یدر راه اعتال ی کهنیاز مسئول یمیعظ لیخ باوجود. ارندند

ذهن  در گرفتهشکلباور  ،دارندبرمیگام  تیبا جد یاسالم رانیا

که عمدتاً در دولت قبل شاهد  چند مسئله است ناشی ازمردم 

اما در  ،؛ دم از مردم زدنکالم و عمل نیتفاوت ب -0: آن بودیم

 ایانجام ندادن و  مؤثرو  یاقدام جد شانیمواجهه با مشکالت ا

 هاگفتهبرای عمل به در حال تالش  نکهیاز ا هایینشانهالاقل 

 یاصل هایمؤلفهاز  یکی ؛یستیمسئله ساده ز -2. هستند

 .است یستیساده ز ،یتراز انقالب اسالم تیو مسئول تیریمد

گری از  یانتشار رفتار و منش اشراف ریاخ هایسالدر  متأسفانه

 گونهاین هنیت اجتماعی راذ سوی برخی مسئولین دولتی،

 -3 !کنندمی یزندگ گونهاینکه تمام مسئوالن نظام  ادهدشکل 

مردم  انیمسئوالن در م یدانیمردم؛ حضور م انیحضور در م

. گنجدنمیمقال  نیاست که در ا یادیآثار و برکات ز یدارا

داشته و به  تأکیدبر آن  بارها زین یکه مقام معظم رهبر یامر

 رتبهعالیفرمودند. عدم حضور مسئوالن  هیتوصنیز  دیلت جددو

مردم و  نیاست که ب یمسائل گریاز د در میان مردم یدولت

 نموده است. جادیمسئوالن فاصله ا

اعتماد به جامعه بازگردد و مردم  نیاگر ا راهبردی:نکته 

در مقابل مشکالت در کنار مردم قرار  نیمسئولاحساس کنند که 

و  افتیاز از اعتراضات کاهش خواهد  توجهیقابلدارند، حجم 

، ساده هاوعده. عمل به واهد شدخ ترساده زیمواجهه با مشکالت ن

است که مردم و  ادیقیمص ازجملهمردم،  انیحضور در م ،یستیز

و باهنر  ییکه رجا یزی. آن چکندمی ترنزدیکمسئوالن را به هم 

تنها مربوط به خدمات نموده است،  خیبه اسطوره در تار لیرا تبد

بلکه توجه به مردم و بخصوص فرودستان و حضور  ست،ین شانیا

 ییرجا دانیشه تیمحبوب یاصل هایمؤلفهاز  یکی شانیا انیدر م

 )نویسنده: مصطفی برزکار( .ستا و باهنر

 

 

 

 
 

 

 نشست بغداد تياهم                              روز گزارش▼

 تیشد، از اهمبرگزار  ایمنطقهو فرا ایمنطقه یکشورها یبغداد که با حضور برخ اجالسیه

 .است تأملقابل لیاز جهات ذ نشست نیبه ا توجه عراق و منطقه برخوردار بود. یبرا ییبسزا

است  ایمنطقهو فرا ایمنطقه گرانیبه باز امیپ نیعراق به دنبال ارسال ا -0 تحليلي: هایگزاره

عراق  کردیه روداشته باشد. البت ایمنطقهو مستقل نسبت به تحوالت  یانجیم ینقش تواندمیکه 

 مسائلبر  شتریب تأثیرگذاری یفعال برا یگریکشور به دنبال باز نیگزاره است که ا نیبر ا یمبتن

 زیدستاو کی عنوانبهنشست را  نیا یبرگزاراز تحلیلگران سیاسی،  یاریبس -2 است. ایمنطقه

بر  یاریدر عراق، بس یانتخابات پارلمان یکیبه نزد با توجه. اندکرده توصیف یالکاظم یبرا یاسیس

 وزیرنخست یعراق برا یاسیس یبه دنبال جذب آرا یکردیرو نیبا چن یکه الکاظم اندعقیده نیا

برای تکیه زدن مجدد بر  یالکاظم زنیچانهقدرت  ها،نشست عنو نیا یزارگبر است. ندهیشدن در آ

در  ییهمگرا جادیو ا ایمنطقه هایقدرتحضور  -3 باال خواهد برد.ی عراق را وزیرخستنکرسی 

نشست عراق همچنین مبنای بود.  نشست نیاز اهداف مهم ا کشورها نیا انیم یاسیسطوح س

کشورها  نیا انیچندجانبه م ایدو  هایبحراناز  یاریحل بس یبرا یائتالف اقتصاد گیریشکل

موضوعات  ازجملهآب  مسئلهدر رابطه با  هیحل اختالفات عراق و ترک ،نمونه عنوانبهبود. مطرح 

از  یاریاما حضور بس حضور نداشت، کایآمر نشست نیدر ا -0. مطرح در نشست عراق بود

. بود کایآمر غیرمستقیمحضور  دهندهنشانآن همچون فرانسه، عربستان، مصر و اردن  پیمانانهم

 هیسورآن، بزرگ  بیغابود، لیکن  گانیمسائل همسا وفصلحلاصلی این اجالسیه،  گذاریهدف

، همچون عربستان و ترکیه، از دولت بشار اسد دعوتی هادولتکه برای جلب رضایت برخی  بود

انتخابات  یکیبا توجه به نزد ؛بود توجهقابل زینشست ن نیحضور فرانسه در ا -5صورت نگرفته بود. 

 کایآمر یکشور به دنبال پر کردن جا نیدر منطقه، ا کایآمر یهاشکستفرانسه و  یجمهور استیر

مشاهده کرد.  توانیم روتیتحرکات را از سال گذشته و بعد از انفجار ب نیدر منطقه است. روند ا

حضور و نفوذ  یمنطقه برا یبا کشورها یو اقتصاد یاسیس ییهمگرا کیبه دنبال  انسهفر درواقع

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( منطقه است. یدر مسائل کنون شتریهرچه ب

 خوداتکاتوجه ويژه به توان دفاعي کارآمد و ضرورت            خبر ویژه ▼

 شور راکه قدرت دفاعی توسع، دفاع یرزومعارفه تودیع و در مراسم  مسلح یروهایستاد ن کلسیرئ

ترین منطقه جهان و نظام اسالمی ما در حساس»: گفت و انستدناپذیر یک وظیفه قطعی و اجتناب

ها صورت در شرایط خطیری قرار گرفته است. در ادوار مختلف در منطقه ما شدیدترین درگیری

سال  03در تمام این  اآلنمنطقه لشکرکشی کرد و گرفته است و آمریکا به بهانه یازده سپتامبر به 

تری را برای منطقه بجای های متنوعگذرد توطئهمنطقه را ترک نکرده است و هرچه زمان می

 اردیلیهزار م 2رف بار از افغانستان خارج شد که با صخفت یبا شکست یدر حال کاآمری .گذاردمی

روز توانست در برابر  00کرد که فقط  یبه ارتش لیافغانستان را تبد یو مردم یدالر، ارتش مل

آرامش و  ت،یحفظ امن یطیشرا نیو در چن یامنطقه نچنی در مهاجمان مقاومت کند.

 .«ستین ریپذامکان خوداتکاکارآمد و  یبدون داشتن توان دفاع شرفتیتوسعه و پ یریپذامکان

تحقیقات پیشرفته در لبه فناوری جهانی وظیفه وزارت دفاع است. »کرد:  تصریح باقریرلشگر س

ت و تسلیحات ع جهانی و تولید تجهیزاهمچنین توسعه کمی و کیفی تجهیزات متناسب با صنای

 هایسامانهکشورمان در توسعه  یهایتوانمند وفق ارزیابی کردنمبا وی «. توظیفه وزارت دفاع اس

ها حاضر نشدند زن است را روسکیلومتر برد دارد و نقطه 366موشک اسکندر که »گفت: دفاعی، 

 رامی» .«زنی دست پیدا کردیمشکل و شمایل آن را هم در اختیار ما بگذارند، اما ما به فناوری نقطه

 ،یدفاع یهاسامانه یمسلح و ارتقا یروهایتوان رزم ن تیتقو ،نیز در این جلسه دفاع ریوز «یانیآشت

 .این وزارتخانه برشمرد هایبرنامهولویت اول اسخت و نرم را  مهیسخت و ن داتیدر مواجهه با تهد

http://www.basirat.ir/


 

  
 اخبار ▼

 !«مسکن»به نام  حليقابلسئله م

مسکن پرداخت و  در حوزه هایشرنامهببه بیان  ی در برنامه تیتر امشب شبکه خبرراه و شهرساز ریوز

 یهانیمسکن، همه زم دیقانون جهش تول بر اساس. میکنیم جادیرا در وزارت ا نزمی بانک» :گفت

ساخت مسکن در  یبرا دیدولت که در درون و کنار شهرها قرار دارند با یهامتعلق به تمام بخش

به  ازیکه ن میدهیمردم م به ییهانیدر روستا زم م،یندار نزمی مشکل .ردیوزارت راه قرار گ اریاخت

ها را که خانه میندار میکوچک و متوسط، تصم شهرهای در نداشته باشند. چندطبقه یهاساخت خانه

جهش »مجلس نیز در تبیین قانون عمران  ونیسیعضو کم «یشاکر» «.میتوسعه ده یافق طوربه

 در .میتومان هست اردیلیهزار م 566 ازمندیمسکن ن میلیونیکساخت  برای» گفت: «تولید مسکن

و به  انیطرح توسط متقاض نیا موردنیازدرصد اعتبارات  26تا  05 مسکن آمده، دتولی جهش طرح

 ،مسکن میلیونیک ساختخواهد شد.  تأمین یبانک التیتسه قیاز طر یو مابق یشکل آورده نقد

دولت  یاز سو دیبا ماً یکه مستق ایمسئله تنها هاست.بانک انهیسال التیدرصد از تسه 0 تنها ازمندین

کشور  دتولی و اقتصاد محرکه موتور عنوانبه مسکن ساخت. است نیزم تأمین رد،یقرار گ موردنظر

 طرحقابلحوزه اساساً  نیدر ا یپول هیپا شی، مسئله افزادهدمیقرار  تأثیرصنعت را تحت  366حدود 

طرح،  نیبر اساس ا خواهد داشت. توجهیقابلکشور رشد  دیتول ،ینگنقدی خلق قبال در چراکه .ستین

 .«خود را به بخش مسکن اختصاص دهند التیدرصد از تسه 26که  شوندیها موظف مانکهمه ب

 !کندميآمريکا برای امنيت هيچ کشور و سرزميني ورود ن

بر »: معتقد استافغانستان،  در رابطه با نقش آمریکا در کارشناس مسائل سیاسی «سعداهلل زارعی»

مسئول  آوردیدرماساس قواعد سیاسی و حقوقی زمانی که کشوری، یک کشور دیگر را به اشغال خود 

وی  .«بنابراین مسئول مستقیم انفجار فرودگاه کابل، آمریکا است؛ ر را بر عهده داردامنیت در آن کشو

این اقدام تروریستی به نام داعش تمام  اگرچه»در ادامه درباره انفجار فرودگاه کابل، خاطرنشان کرد: 

که  طورهمان .این اقدامات تروریستی متوجه سازندگان داعش در افغانستان است حالنیدرعشد اما 

داعش در عراق و سوریه یک پدیده برخاسته از سرویس اطالعات آمریکا بود که در اظهارات هیالری 

دهد که در کلینتون و ترامپ با صراحت به این موضوع اشاره شده است، اسناد و مدارک نشان می

ه و از آن ها برای کنترل و مهار رقیب، داعش را به این سرزمین وارد کردافغانستان هم آمریکایی

طالبان را در افغانستان مهار  ازجملهپشتیبانی و آن را تسلیح کردند با این هدف که بتوانند رقبای خود 

چند وقت پیش  .ها مبتنی بر سلطه و سیطره استکاییادبیات و فرهنگ آمری»: زارعی افزود .«کنند

هم جان بولتون با انتشار توئیتی با صراحت اعالم کرد که آمریکا در افغانستان نیست برای اینکه مردم 

زارعی با اشاره به اهداف آمریکا برای  .«آن کشور امنیت داشته باشند، ما برای خودمان آنجا هستیم

های نظامی ساختند برای پایگاه هرکجاها در کشورها، گفت: آمریکایی ساخت پایگاه نظامی در سایر

های میزبان آنان در قبال امنیت کشورها و ملت .قدرت خودشان و در چارچوب اهدافشان است تأمین

ها را با انواع رسید، ملت بستبنشد یا به  تأمینهیچ مسئولیتی ندارند و وقتی هم که اهدافشان 

 .گذارندها رها کرده و تنها میمشکالت و درگیری

 !طلباصالحيک « توانيمنميما »ساز 

در مورد هر موضوعی نظر که  طلباصالح هایرسانه، کارشناس ثابت «طبامصطفی هاشمی»

به  یرأاز » ،«ندکت میدولت روحانی عاقالنه و سنجیده حرک: »گفته بود ترپیش، دهدمیکارشناسی 

مدعی شده  یتازگبه، «توضع همین اس ،هرکسی جای روحانی بیاید» و «مروحانی پشیمان نیست

معتقدم وزرای دولت سیزدهم کارهای معمولی را شاید نتوانند انجام دهند چه رسد به اینکه »است: 

او همچنین «. ترندبزرگ هاآدمها از ی اعالمی خود رسیدگی کنند چون وعدههاوعدهبخواهند به 

 جمهوررئیسلی است که حا در این  مدعی شده است که رئیسی همکاران خوبی انتخاب نکرده است!

تالش نموده است تا چند عنصر تخصص، جوانی،  ،جدید در معرفی کابینه و تعیین مدیران ارشد

تلقین نگاه ما یگر، از سویی د .و کارآمدی را لحاظ کند یدست پاکتجربه، کارنامه، انقالبی گری، 

امروز جامعه  کهیدرحال، کنندمیهمان سیاستی است که دشمنان ملت ایران تجویز  ،توانیمنمی

خواهان گشایش در امور و اقدام و عملی جهادی برای برداشته شدن مشکالت اقتصادی است و این 

 .کنندمیتحمل نرا  شودینمرا که از آن جز یأس و ناامیدی حاصل  یاواداده یهانگاهنوع 

 اخبار کوتاه

ولین ادر  جمهوررئیس /به تيم اقتصادی دولت!رئيسي ستورات د ◄

 یهادستگاه نولیئسم» :جلسه ستاد اقتصادی دولت گفت

و قطع کردن  نیفساد آفر یاصالح ساختارها یبرا ،ییاجرا

 هایپول بازگرداندن .پنهان رانت و فساد، اقدام کنند هایدست

در دستور کار  یفور صورتبه دیکشورها با ریشده در سابلوکه

 تورم، نرخ و ارز بازار کنترل خصوص در .ردیها قرار گدستگاه

شود  جادیا کارگروهی .انجام شود افتهیسازمانو  فوری اقدامات

موجود اما  یهاتیظرف ،یدیتول یهاکه کارخانجات و کارگاه

و مشکالت موجود را برطرف  ییرا شناسا لیتعط مهین ای لیتعط

 یبودجه دولت و راهکارها ترعیسرهرچه  یاقتصاد متی .کند

 .«و ارائه کند یبررسرا  یارزش پول تیتقو

سازمان  سرئی /!انددادهمعلمان را در مقابل دولت قرار : يرکاظميم ◄

، نمعلما ژهیالعاده وفوق شیافزا مردنش یرقانونیغبا  وبودجهبرنامه

 یبرا ،بوده نیکه خالف قوان یوپرورش با مجوزدر آموزش»گفت: 

آن متوسط  بر اساسصادر کردند که  یاحکام ،یسازهمسان

اگر موضوع  .در قانون شده است ذکرشده زانیاز م شتریب یپرداخت

 خود معلمان ازجمله ف،یبه قشر ضع ینشود، فشار اصل تیریمد

در سال  تومان اردیلیم 0۰66 یپرداخت نای اختالف .شودیوارد م

قرار است انجام  یشیاگر افزا .است که مخالف مصوبات دولت است

 نیا .شود نییآن تع یبرا یشود و منبع یدر دولت بررس دیبا ،شود

 ستیمدارانه نآخر دولت قبل اتفاق افتاده، اخالق یکه روزها یاتفاق

 .«انددولت قرار داده و معلمان را مقابل

احمد » /به مردم است نيتوه یپرواز ريکشور: انتخاب مد ريوز ◄

برای گماردن  ودخاز برنامه ، رسانه ملی ر گفتگو باد «وحیدی

زیرمجموعه وزارت کشور خبر  هایتپسافراد بومی متخصص در 

باشد؟  یاستاندار و فرماندار پرواز شودمی مگر»گفت: داد و 

 .«میانتخاب کن یپرواز ریمد میالرجال که ندارقحط

 «اسالمی» !/شد ياتم یسازمان انرژ سيرئدولت روحاني، وزير  ◄

راه و ساختمان  یمهندس لیسانسفوقدر اصفهان و  0335متولد 

 یاستاندار ،دولت دوازدهمدر  یاست که وزارت راه و شهرساز

وزارت دفاع و  یقاتیو تحق ینت امور صنعتمازندران، معاو

 ییرا در سوابق اجرا رانیا یماسازیهواپ عیشرکت صنا یرعاملیمد

، به ریاست جمهوررئیسطی حکمی از سوی وی  .خود دارد

صالحی، رئیس سابق این دکتر  .منصوب شدسازمان انرژی اتمی 

، انتخاب سازمان و دکتر فریدون عباسی، رئیس اسبق این سازمان

 .ا عاقالنه و مناسب توصیف کردندراسالمی به این مسئولیت 

 دیس» /مستضعفان از اقشار مستضعف اديبن یارديليمحمايت  ◄

فرمایش مقام معظم  اجرای دنبال به» :گزارش داد« فتاح زیپرو

 فیبه اقشار ضع مؤمنانه یهامرحله پنجم کمک یو اجرا یرهبر

 گر،یتومان د اردیلیم 56مستضعفان با اختصاص  ادیجامعه، بن

مستضعفان از  ادبنی .کرد تأمینرا  یشتیار بسته معهز 066

تومان،  اردیلیم ۷۷6 صیتا امروز با تخص مؤمنانهطرح  یابتدا

و در  تأمینرا  یشتیمع هزار بسته 066و  ونیلیم 2بیش از 

 .«قرار داده است پذیرآسیباقشار  اریاخت


