
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0011 شهريور 5شنبه سه 9955 رهشماـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

کم  زهایچ نیام که ما قاعده و قانون و مانند ارا گفته نیا یدولت یهاها در مجموعهبنده بار

[؛ آنچه می]دار ادیز دیبخواه هاحرف نیها و اما قانون و بنا و قاعده و هر چه طرح و برنامه م؛یندار

                                                     (60/60/0066) .ردیانجام بگ یایجد یریگیپ کی کهنیهمکمبود ما است عبارت است از 
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 !انسجام دروني                   روز حرف▼

 ،در حالی هفته دولت در حال گذار است که رئیس دولت این بار

کردن شعار  که با بلند جمهوریرئیس ؛رئیسی است سید ابراهیم

اکثریت  رأیو تشکیل دولت جوان انقالبی توانست  انقالبی گری

قوه مجریه  دارسکانملت ایران را کسب نماید و برای چهار سال 

بر معظم انقالب اسالمی در اولین دیدار با دولت سیزدهم رهباشد. 

کردند که در زمان انتخابات داده شده  تأکیدبر تحقق شعارهایی 

 ...، فسادستیزی و خواهیعدالتبود. شعارهایی چون مردمی بودن، 

 شعارهایی که تحقق آنان نیازمند توجه به الزاماتی است.

نقشه همواره  ،تمردان با رهبریاولین دیدار دول -0 :تحليلي کاتن

ت. این را مشخص نموده اس هادولتگیری راه عمل و تصمیم

 نژاداحمدیو هم در دولت  شمی و خاتمیها دولتهم در  هاتوصیه

و روحانی ایراد گردید و هر دولتی که بیشتر بدان پایبند بود، 

را بیشتر بدست آورد.  و رضایت مردم شده توانست در عمل موفق

راهبردی  مثابهبهدولت انقالبی سیزدهم نیز به این تعابیر باید 

عظم عملیاتی پیش روی خود بنگرد و مبتنی بر آن عمل نماید. م

های عمومی است؛ البتّه توصیه هااین»دارند که:  تأکیدله خودشان 

نصیحت پیدا  جنبهعملیاتی درست کرد.  باید برنامه هاینابرای 

 باید به برنامه و برنامه هااین فایده ندارد. هاحرف گونهاین کردن

]عملی  هااین طبعاً وقتآنتبدیل بشود؛ وقتی برنامه شد،  عملیاتی

یکی از  ب،هبر معظم انقالردر میان تعابیر  -2 «.شود[می

: به تعبیر معظم له ونی دولت است.انسجام در ،موضوعات برجسته

مختلف  هایحرفدولت  سجام دولتی یعنی از درون مجموعهان»

د؛ خب ؛ یکی یک چیزی بگوید، یکی برود خالف آن را بگویدرنیاید

کند؛ این باید خراب می یکله این ذهنیت مردم و افکار عمومی را ب

هم با همدیگر یک حالت انسجام ]داشته باشد[، وانگهی در عمل 

هایی است که این فوریت ازجملهاین مقوله  .«انسجام داشته باشند

های مختلف و به روزها در مرحله چیدن نیروی انسانی وزارتخانه

قرار  موردتوجهان ارشد و میانی دولت باید خدمت گرفتن مدیر

های توانمند نظران و انسانگیرد. خیلی از کارشناسان و صاحب

قرار گیرند  مورداستفادههای مختلف توانند در بخشهستند که می

دار شوند، اما در استفاده از آنان باید به این را عهده مأموریتیو 

ی کارشناسی آنان باید یک هاهشدار توجه نمود که میان دیدگاه

انسجام درونی حاکم باشد! گاه قرار گرفتن چند بازیکن قدرتمند در 

موجب  هاآندهد و اختالف سبک یک تیم، نتیجه عکس می

های ناکارآمدی مجموعه خواهد شد، تجربه تلخی که در ادوار دولت

توان برشمرد! لذا در های فراوانی را میپیشین نیز برای آن نمونه

ش نیروها عالوه بر توانمندی فردی، توجه به ترکیب آنان نیز چین

 .راحی کندلت باید برای آن شاخصی طاصلی کلیدی است که دو

 )نویسنده: مهدی سعیدی(

 

 

 

 
 

 

 !ممنوع گوييپيش                                روز گزارش▼

، گذردمی یاعتماد دولت فعل رأیهفته از  کیکمتر از و  فیماه از تحل کیکمتر از  کهدرحالی

و با شعار  اندکردهرا آغاز  یدولت فعل هیعل غیرمنصفانهنقد  طلباصالح یاسیاز فعاالن س یبرخ

 را ناکارآمد نشان دهند. یهستند تا دولت فعل درصدد «توانیمنمیما »

شده  یمدع یتازگبه طلباصالح یاسیفعال س «طبایهاشم یمصطف» -0 :یخبر هایگزاره

نتوانند انجام دهند چه رسد به  دیرا شا یمعمول یکارها زدهمیدولت س یمعتقدم وزرا»است: 

او «. ترندها بزرگها از آدمن وعدهکنند چو یدگیخود رس یاعالم یهابخواهند به وعده نکهیا

نائب  «انیمسعود پزشک» -2انتخاب نکرده است!  یهمکاران خوب یسیاست که رئ فتهگ نیهمچن

پرداخته و  یزدهمسدولت به تفسیر چیدمان وزرا در  یمجلس فعل ندهیمجلس قبل و نما سیرئ

و عمل؛  یتئور نی. فرق است بییاجرا اند با نبود تجربها جمع کردهف رمختل قیسال: »فته استگ

 بتوانم دانسته نکهیدارند. ا اصلهف باهمسال  یهاسال دیشا توانمیمن م نکهیبا ا دانمیمن م نکهیا

که  ندیگویاصولگرا( م یاسیس انی)جر طرفآنالبته از  .بردیم یادیزمان ز ،خودم را اجرا کنم

 «.بروند دیولشان کن شود،یدارد تمام م»که  ندیگویآخرش هم م« اندخب! تازه آمده»

 دیبا ی به دولت،طلباصالحجریان  یهاچهرهدر خصوص انتقادات زودهنگام  :يليتحل هایگزاره

 درصدی 00تورم میانگین و  درصدی 0۸6 ینگیاول آنکه رشد نقد ؛ردیقرار گ موردتوجهدو نکته 

باعث شد تا  ریدر پنج سال اخ ناین جریا تیموردحما دولت یهایبده یسه برابر شیو افزا

 ین دورهادر  نیمنتقد نیکه چرا ا نجاستیا سؤال !ردیقرار گ ینامناسب تیمردم در وضع شتیمع

 طیشرادر  جریان اصالحات، و رقیب هراس جومنفعتنگاه گذشته از  کرده بودند؟ اریسکوت اخت

 زیتجو رانیاست که دشمنان ملت ا یاستیهمان س «میتوانیما نم»نگاه  نیتلق کنونی کشور

برداشته  یبرا یجهاد یدر امور و اقدام و عمل شیامروز جامعه خواهان گشا کهیدرحال کنند،یم

حاصل  یدیو ناام أسیرا که از آن جز  یاواداده یهانوع نگاه نیاست و ا یشدن مشکالت اقتصاد

 نییو تع نهیکاب یدر معرف دیجد جمهورسیآنکه رئ ی. نکته بعدکنندیرا تحمل نم شودینم

پاک  ،یگر یتجربه، کارنامه، انقالب ،یتالش نموده است تا چند عنصر تخصص، جوان د،ارش رانیمد

انتقاد  پسسو  داد یبه دولت فعلرا  الزم فرصت دیباابتدا  نیبنابرا ؛را لحاظ کند یو کارآمد یدست

 هایقدمهمین اولین از قرار داد و  گوپیشخود را در مقام  نکهینه ا ،از عملکرد دولت را آغاز کرد

 )نویسنده: فرهاد کوچک زاده( ، شروع به انتقاد کرد.دولت تیریآغاز مد

 !نگاه به شرق تا مذاکره با غرباز  ؛وزير امور خارجه يپلماسيد              خبر ویژه ▼

به سؤاالت ویژه خبری  یگفتگودر برنامه  شورمانک هوزیر امور خارج «حسین امیرعبداللهیان»

حضور درباره وی  .م، برجام و ... پاسخ داددرباره دستگاه دیپلماسی در دولت سیزده شدهمطرح

گیرد. شانگهای یک ظرفیت بزرگ اقتصادی را در برمی»گفت:  آتی شانگهای نشستایران در 

ها عضو ناظر سازمان شانگهای بوده است. مشارکت آقای دکتر رئیسی در این اجالس ایران سال

د: افزوامیرعبدالهیان  .«کنیمریزی است و در سطح باالیی در این اجالس شرکت میدر حال برنامه

این قرارداد را برای اجرا  تنهانه .ساله ایران و چین است 2۲های اصلی ما برنامه یکی از برنامه»

کنیم و جزو دستورکارهای اصولی و اساسی ماست، بلکه این الگو را به پیگیری می طورجدیبه

هیم. با روسیه این کار را خواهیم کرد و با دهایی را دارند تعمیم میکشورهای دیگری که ظرفیت

وزیر امور خارجه در خصوص مذاکره با غرب بر سر برجام «. دهند این موضوع را دنبال خواهیم کر

داند که ای را مذاکره میبه دنبال فرار از میز مذاکره نیستیم. دولت سیزدهم مذاکره»نیز گفت: 

وقع مجلس از ت. دمنافع و حقوق ملت ایران داشته باش تأمیندستاوردهای ملموس در راستای 

شود. رویکرد اتالف وقت را  تأمیناست که حقوق حداکثری برای ملت  دولت آقای رئیسی این

 «.پذیرد و مذاکرات باید دستاوردهای ملموسی را داشته باشدنمی کسهیچ

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 آمريکا توسط روزنامه صهيونيستي! قدرت زوال بهعتراف ا

به بررسی فرار عجوالن نظامیان « ئِلعاموتس عاسا»در یادداشتی به قلم « جروزالم پست»روزنامه 

این شکست نشان داد که امپراتوری  ،نویسدمیآمریکا و متحدان آن از افغانستان پرداخته و 

در ابتدای این یادداشت آمده  .برای تسلط جهان به پایان خود نزدیک شده است متحدهایاالت

طلبانه تاریخ این کشور در آستانه پایان قرار امپراتوری آمریکا، دوران پرهزینه، متناقض و جاه: »است

سال قبل شروع شد و سپس به  026گرفته است. چیزی که با تصرف هاوایی و فیلیپین در 

و از قدرتمندترین امپراتوری تاریخ بدل گشت، اکنون از نظر اندازه به پوچی، از نظر هزینه به گزافی 

در زمانی که جامعه آمریکا با مشکالت بسیار دیگری  .ربطی رسیده استنظر اهداف به بی

نشینی عقب - نیجنسقطاز کنترل تسلیحاتی و نظام درمانی گرفته تا رفاه و  -شده  ختهیگسازهم

جو بایدن در آن شریک  طورنیهمامپریالیستی یکی از اهدافی بود که دونالد ترامپ، باراک اوباما و 

با : »کندیمضافه ااین روزنامه  .«عُرضگیهای مختلفی از بیبا درجه بوده و آن را انجام دادند، البته

نشینی المللی و ژنتیک جامعه آمریکا، اکنون عقبدر نظر گرفتن تاریخچه امپریالیستی، شرایط بین

پست سپس با پرسیدن این جروزالم«. در عرصه جهان تنها کاری است که عمو سام باید انجام دهد

های و ناوهای هواپیمابر محاصره جهان را با نیروهای آمریکایی، پایگاه پس چرا»که  سؤال

میلیارد دالر را ساالنه خرج بودجه نظامی کنید،  ۷۷6و اینکه چرا باید : »دهدمی، ادامه «کنیدمی

هایی که اند؛ مکانهای گسترده، متعفن شدهنشینزاغه لیدل بهشهرهای آمریکا کالن کهدرحالی

 «.کنند؟سواد در فقر، تحقیر و ناامیدی زندگی مییکاییِ بیها آمرمیلیون

 برای کشاندن غرب پای ميز مذاکره برجاميراهکاری 

م برای پیگیری مذاکرات وین درباره راهبرد دولت سیزده المللبین کارشناس مسائل «ایزدی فؤاد»

در عمل  هاآمریکاییدور گذشته مذاکرات وین وجود داشته این بوده که  0مشکل اصلی که در »گفت: 

که خواستار  کنندمی تأکیدبه برجام بازگردند. حتی در اظهاراتشان نیز  خواهندنمیکه  انددادهنشان 

یا  ایمنطقه هایفعالیت ازجمله ایغیرهستهن که شامل مسائل با ایرا ترگستردهانعقاد یک توافق 

وی با بیان اینکه مسئله مورد اهمیت برای ایران این است که در «. ، هستندشودمیموشکی ایران نیز 

 است و اگر حاضر هاآمریکاییتوپ در زمین »تیاز نیز گرفته شود، تصریح کرد: قبال دادن امتیاز باید ام

از سر گرفته  مجدداً ین نیز مذاکرات و طبعاً شوند که در عمل و نه در حرف به برجام بازگردند، 

برجامی کشورمان، انجام تعهدات  به دلیلرجام به عدم خروج ایران از ب توصیهبا  یزدیا«. شودمی

 چراکه» ؛وشارج خ   NPT از تواندمی ، ایراندر صورت تداوم فشارهای آمریکا و غرب ،پیشنهاد داد

منافعی برای کشورمان به  گونههیچ عمالً  ،ایمپذیرفتهی المللبینکه ما ذیل این پیمان  هاییمحدودیت

برای مجاب کردن آمریکا به بازگشت و پایبندی به تعهدات خود در »افزود:  یو .«راه نداشته استهم

. کشور است ایهستهافزایش توانمندی  هاراهمختلفی وجود دارد که یکی از این  هایراهبرجام 

که دوران امتیاز گرفتن و  رساندمیبه این باور  مرورزمانبهاین سیاست، آمریکا و غرب را  سازیپیاده

 «.دکن دهیسازمانحتمالی در آینده را امتیاز ندادن تمام شده و بر اساس این باور جدید مذاکرات ا

 !ممنوع هيبدون اجازه ترکدر منطقه جابجا کردن سنگ 

 ظامی این کشور،نپهپاد یک ترکیه، در مراسم رونمایی از  جمهوریرئیس، «رجب طیب اردوغان»

و افزود که « جا کند باید اول از ترکیه اجازه بگیردخواهد سنگی جابههرکس در منطقه می» :گفت

، یسیسال ژنرال ادعای اردوغان در حالی است کهاین «. بدون ترکیه تحقق صلح ناممکن است»

ین ارا در  نیالمسلمبساط اخوان ه،یبدون اجازه ترک ظامی در مصر،مده از کودتای نآبر جمهوررئیس

عربستان در  یرا در کنسولگر یشقچخا ه،یبدون اجازه ترکبن سلمان  محمد جمع کرد. کشور

 را جمع کرد. هالنهضیبساط گروه اخوان ه،یبدون اجازه ترکتونس  جمهوررئیس کرد. یاستانبول سالخ

انستان هم غاف در ( جمع شد.هیطرفدار ترک یبساط دولت سراج )اخوان ه،یبدون اجازه ترکهم  یبیل در

 یو گاز یکشف منابع نفت اتیعمل بمانند. یدر فرودگاه کابل باق هیترک انیطالبان اجازه نداد نظام

 کهایناز همه  ترمهمو  اروپا متوقف شد هیو اتحاد ونانیهم به علت مخالفت  ترانهیمد یایدر در هیترک

به کشور همسایه نیز وارداتی تروریستی  هایگروهمداخالت این کشور در امور سوریه و حمایت از 

 برای ترکیه ارمغانی نداشته است! ،و داخلی ایمنطقهدستاوردی جز ناامنی 

 اخبار کوتاه

 /برخورد با مفاسد ردنگاه قوه قضائيه و وزارت اطالعات مسويي ه ◄

 تأکیدبا  یااژه یمحسندیدار وزیر اطالعات با رئیس قوه قضائیه، در 

 اطالعات وزارت» :به وزیر جدید گفتفساد در کشور،  یکنشهیربر 

 فسادزا دارد. یبسترها کنیریشهو  ییدر شناسا یمهم نقش

 گیریتصمیم تواندمیبهتر  یباشد قاض تردقیق ضابط کار هرچقدر

مردم  شیو آسا یمل تیکه دنبال ضربه زدن به امن یکسان با کند.

نیز  بیخطاین دیدار، در  .«هستند بدون اغماض برخورد شود

که  یدارو و هدف یایوزارت اطالعات در مبارزه با ماف»: کرد تأکید

 .«با همه توان وارد خواهد شد دیکرد میترس نهیزم نیشما در ا

مرکز  سیرئ /رد کردرا  ونيليم ۸ مرز برکتواکسن  ديتول ◄

واکسن  دیتول تعداد» :خبر داد فرمان امام ییستاد اجرا یرسانعاطال

 واکسن تعداد است. دهشدز  ونیلیم ۸حدود برکت  رانیکووا

هزار دز  ستیو دو ونیلیحدود چهار م، به وزارت بهداشت یلیتحو

 هستند. تیفیکنترل ک ندیفرا یها در حال طواکسن یاست و الباق

نشان نیز بازخوردهای میدانی از مراکز واکسیناسیون در کشور 

رو به افزایش بوده و  اکسن برکتوبه تزریق  مندیعالقه، دهدمی

 است. 06 به 06سینوفارم چینی،  در مقایسه با واکسن

 ریوز /هوشمند برای کنترل توزيع مرغ هایسامانهاز  گيریبهره ◄

 ر خصوصد، برنامه تیتر امشب شبکه خبردر  با حضور یکشاورز

 :تگف نهاده و مرغ کشور تأمین این وزارتخانه برای هایبرنامه

ها را در داخل درصد نهاده ۲6 یباال میتوانیم درازمدت در»

برطرف شده و  تا حدودیمشکالت سامانه بازارگاه . میکن دیتول

 حال دردر رساندن نهاده به دامدار است که  تأخیرمشکلش  اآلن

و  تالیجید یهاباسکول تیظرف از استفاده با .میآن هست عرف

که نهاده گرفته به  یکه مرغِ کس دیفهم توانیشمار مپرنده

 ،وشمنده یهاتیکشتارگاه رفته است. با توجه به ظرف

 .«میکنیمرغ را کنترل م عیتوز یهاینابسامان

 گفت: رقابت یشورا سیرئ اه/، شايد در مهرمخودرو يگران ◄

نامشخص را ندارند، اگر  متیباق نیماش فروش حق خودروسازان»

 متیق دیخودرو داشته باشد، با فروششیخودروساز بخواهد پ

 وریخودروها تا آخر شهر یاکارخانه متیخودرو مشخص باشد. ق

 متیق شیمورد افزا در ورینخواهد کرد اما بعد از شهر یرییتغ

 .«شودیم یریگمیتصم

 الیاز سر یسکانس در !/در بوشهر هايسيگورستان انگل تيوضع ◄

گذاشته  شیدر استان بوشهر به نما هایسی، گورستان انگل2گاندو 

 مخروبه گورستان قرار گرفت. نیمخاطب موردتوجهشد که 

 جویانهسلطه یهایعبرت لشکرکش نهییدر بوشهر، آ هایسیانگل

 متجاوز و سربازان انینظام یو خوابگاه ابد ریسردمداران استعمار پ

 شتهکجنوب کشور  یروهایاست که در جنگ با ن یسیانگل

 هایسیدر دوره قاجار توسط انگل رانیکه جنوب ا یزمان ازاند. شده

 ،هانشانه نیاز ا یکیو  ماندهباقی ییهاشده بود، هنوز نشانه شغالا

 قرار دارد. یبهمن است که در منطقه هایسیستان انگلگور


