
 

 

 
 

 سپاه فقيه درنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
6011 مهر 61شنبه  2165 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

؛ از این شدهاعالمبرجامی و در باب خود برجام، صریحاً  یهاطرفسیاست کشور در باب تعامل با 

آزمایی را لغو کنند، بعد ما راستی هامیتحرها باید تمام آمریکایی .سیاست هیچ تخطّی نباید کرد

ما بدون هیچ مشکلی به  وقتآنخواهیم کرد؛ اگر چنانچه به معنای واقعی کلمه لغو شده بود، 

 www.basirat.ir           (10/10/1000) .برخواهیم گشت؛ این سیاستِ قطعی است تعهدات

 حل مسائل بندیاولویتدولت و        روز حرف▼

 نندیهمگان منتظر هستند تا بب کهدرحالیو  زدهمیدولت س یابتدا در

الزم است  ،پردازدمیچگونه به حل مسائل مردم  دیدولت جد

مسائل را  یمشکالت، برخ بندیاولویتضمن  یسیرئ یدولت آقا

حل همه  تواننمیقرار دهد.  یسامانده ریآغاز در مس نیاز هم

مشکالت با  یمرتفع ساختن برخ؛ حواله داد ندهیسائل را به آم

 است. یشدن مدتکوتاهامور در  یاصالح برخ

مردم در  نکهی: ایاستان یدولت و سفرها -1 :یلیتحل نکات

را در کنار خود  نهیکاب یو اعضا جمهوررئیس یدشوار کنون طیشرا

 گونهاینکرد . درباره کاررودمیبه شمار  تحسینیقابلامر  ،نندیبب

کرد آن است که اعتماد  انیب شودمیکه  اینکته ترینمهمسفرها 

سو  گری. از دکندمی یدولت و مردم را بازساز نیب شدهتخریب

 کیآن است که بعد از گذشت  یاستان یچالش سفرها ترینمهم

و نه  دارد یشیسفرها جنبه نما نای که کنند احساس مردم ،دوره

 هاآنکه مردم در نقاط مختلف کشور با  یائلحل مس یبرا یابزار

است که  تیاهم دارای قدرآننکته  نیهستند. ا گریبانبهدست

با اشاره به سفر  شانیدر برداشت و ا زیرهبر معظم انقالب را ن تأکید

بکوشد  یسیرئ یداشتند که آقا انیبه خوزستان ب جمهوررئیس

 -2تحقق برساند. که به مردم داده شده را به مرحله  هاییوعده

 که بوده آن است گذشته به مربوط چهآن :رانیدولت و انتصاب مد

جابجا  یدولت رانیمد تیاکثر اید، همه جدی دولت کار آغاز با

 نکهیاز ا یجدا ران،یو در خصوص مد ی. در مقطع کنونشدندمی

ارائه شود، به نظر  یزتجوی کهآن ایو  ردیصورت بگ یقضاوت قطع

در ماندن و  دیو ترد یفیبالتکل طیالن در شراکه مسئو رسدمی

 تیافتادن در وضع زیابهام ن نیا جهینماندن سرگردان هستند. نت

الزم است دولت درباره  روازایناست.  عملیبی یو حت یروزمرگ

برسد و  یینها بندیجمعبه  یدولت رانیبا مد یتداوم همکار ایاتمام 

دولت و  -3 اعمال کند.اعالم و  ،خود را هر چه که هست استیس

 جایبه یحل مسائل اقتصاد نکهیدر ا :عیتوز ستمیتسلط بر بازار و س

اما اصالح  ؛ستین یدیاست، ترد بری مانده از دولت قبل کار زمان

 مثالا  ؛ستین دهیچیاز امور محتاج گذشت زمان و اقدامات پ یبرخ

کاالها و خدمات که  عیتوز یفسادزا و ضدمردم وب،یمع ستمیس

 شیبه همراه داشت، ب زیتذکر رهبر معظم انقالب را ن شیپ یچند

 دارد. ازیو هوشمندانه ن قیاما دق یبه اقدامات قاطع و فور چیزهمهاز 

 (یغضنفر زی: عزسندهینو)

 

 
 

 
 

 

 غربشمالدر  رانیا ینظام شیپشت پرده رزما               روز گزارش▼

آغاز از شمال غرب  ییهادر بخش «بریفاتحان خ»با عنوان  کشورمان ارتش شیرزما از روز گذشته

توپخانه، پهپاد، جنگال و با  ،یزره یهاگانیبا حضور  شیرزما نیا ،ی. به گفته مسئوالن برگزارشد

 .شودیمنطقه برگزار م نیدر ا یرزم یآمادگ یتقاار باهدفو  روزیهوان یهاآتش بالگرد یبانیپشت

کشور  یشمال غرب یدر مرزها رانیا ینظام یهاشیرزما یبرگزار -1 :یلیتحل هایگزاره

 یدو هدف کل نهیزم نیاست. در ا شدهریزیبرنامهاهداف مشخص و از قبل  یدارا طورکلیبه

 یدستاوردها نیقدرت سخت و آخر یهایتوانمند نیدتریاز جد ییاست: نخست، رونما شناساییقابل

در کنار اهداف مذکور،  -2. یقدرت و اقتدار مل شیو دوم، نما یدر حوزه نظام یکیو تاکت یکیتکن

 هاآن رأسو در  یامنطقه گرانیباز یبرخ یبرا یکیمهم و استراتژ اریبس امیپ کی ریاخ یهاشیرزما

 یاسالم یاست که جمهور نیا یستیونیسران صه یبرا ریاخ شیرزما امیدارد. پ یستیونیصه میرژ یبرا

و  یمل تیخود که ممکن است امن یرامونیپ طیدر مح یتحرکات خارج گونهدر مواجهه با هر رانیا

 یو برخ جانیآذربا جمهوررئیس نکهیا -3. ندکیمماشات نم ،دار کندرا خدشه اشیارض تیتمام

تا  کنندیتالش م هیوابسته به دولت ترک یاسیو س یامحافل رسانه یبعض یمقامات دولت باکو و حت

ربط دهند، انحراف از اصل ماجرا بوده و عمدتاا  هیو ترک جانیرا به آذربا شیرزما نیا یاهداف اصل

تهران در  استیبا باکو و آنکارا است. س رانیا نیب زاو تنش یاسیس یهاکشمکش جادیا باهدف

 کامالا  شوند،یاشتباهات م یمرتکب برخ گرانیدو کشور که بعضاا تحت القائات د نیخصوص ا

 داتیو توسعه مناسبات دوجانبه و مقابله با تهد جواریهمحسن  تیرعابر  یمشخص بوده و مبتن

اظهارات  ترپیشو  افیعل ریاخ زیآمکیو تحر انهیوجاظهارات مداخله ،از نظر تهران -۴مشترک است. 

 نشئت ویآواست که عمدتاا از تل ینگریاز سطح یناش جانیمجلس آذربا ندگانینما یبرخ یرانیضدا

 رانیا ریاخ یهاشیدر پاسخ به رزما جان،یاوغلو، رهبر حزب دموکرات آذربا لجال ی. وقتردیگیم

 رانیدر تهران خواهند بود! ا یپاکستان یروهایما اقدام کند، ن هیلع رانیا کهآن محضبه: »کندیاعالم م

ش یرزما امیپ خوبیبه یستیونیصه میمعلوم است که رژ کامالا، «اجتناب کند! یاقدامات نیاز چن دیبا

 است! افتهیدر یرا قبل از برگزار رانیا ریاخ ینظام

اما  ؛ستین یشک ،کنندیرا دنبال م یبلندمدت و اردوغان اهداف افیعلدولت  نکهیا در :یراهبرد نکته

 میرژ یکه روابط خارج داندیم خوبیبه رانیباشد. ا رانیا یارض تیو تمام تیمخل امن دیاهداف نبا نیا

در  یخابراتو م یعمران یهابه حضور شرکت یو از مناسبات نظام یافتهگسترش جانیبا آذربا یجعل

است که استقرار  ویآوتل یبرا یامیپ ریاخ شیاست! رزما دهیباغ انجامقرباه آزادشده تازه یهابخش

 رانیحضور ا تواندینم میرژاین است.  یغلط یمحاسبات یمبنا یدارا ،یدر قفقاز جنوب یتیو امن یاطالعات

 (ندیآخوش دیحمنویسنده: ) معکوس کند. یمهندس ،یجنوب فقازرا در ق یاشغال یهانیسرزم یدر مرزها

 هشدار وزیر امور خارجه به سفیر آذربایجان!                       خبر ویژه ▼

از  رخارجهیدر تهران، وز جانیآذربا یجمهور دیجد ریرونوشت استوارنامه سف میتقد انجری در

 2و بازداشت  یرانیا یهاونیبا رانندگان کام جانیآذربا یجمهور یمرزبان یروهاینامناسب ن یبرخوردها

و  آورتعجبرا  جانیآذربا یجمهور یاز سو ریاخ یکرد و اظهارات منف یتیابراز نارضا هاآننفر از 

 یمل تیامن هیعل یستیونیصهمیرژ تیحضور و فعال رانیا»: گفت انیللهعبدا رامی خواند. زیبرانگتأسف

 .«دهدیکه الزم باشد، انجام م یرابطه هر اقدام نیو در ا کندیخود را تحمل نم
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 اخبار ▼

 احمد!بار کهگيلويه و بويری؛ اينکار یهاجمعه

به هفته گذشته ، در آخرین روز تاکنونمطابق رویه کاری خود از اول دولت سید ابراهیم رئیسی 

کهگیلویه و سفر های مصوب در در خصوص تعداد طرح جمهوررئیسسفر کرد. دیگری استان 

در حوزه راه و شهرسازی و صنعت  طرح در حوزه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ۷1۲به  ،بویراحمد

حل  این استان ها اگر به سامان برسد مشکل اشتغالو گیاهان دارویی اشاره کرد که این طرح

دچار  هاآندرصد ظرفیت  ۰0تا  00صنعتی که  یهاشهرکدر  هاکارخانه»وی گفت:  .خواهد شد

: افزودوی  .«کندمشکل شده ظرفیت بسیار خوبی برای اشتغال بوده و به رونق تولید کمک می

کنیم شورای عالی مسکن را تشکیل خواهیم داد و در حوزه مسکن کشور تحول ایجاد می یزودبه»

 «.ها از این رهگذر فعال شوداقتصاد پیشران فعال خواهیم کرد تا بقیه بخش عنوانبهمسکن را 

 کنيم!فرمانده نيروی زميني ارتش: تغييرات مرزی را تحمل نمي

گروه توپخانه، گروه پهپاد،  ،یزره یهاپینزاجا با حضور ت بریفاتحان خ شرزمایدیروز )جمعه( 

غرب کشور آغاز شمال یدر منطقه عموم روزیهوان یبالگردها یبانیو با پشت یرزم یگروه مهندس

 یاسالم یجمهور»: در خصوص اهداف این رزمایش گفت فرمانده نزاجا ،یدریح پیسرت امیر شد.

نداشته و  گانیبه خاک همسا یداشتچشم گونههیچمهاجم نبوده و  گاهچیه ریدر دو قرن اخ رانیا

باغ توسط ارمنستان همواره اشغال قره یمدت دوره طوالن دراز خود دفاع کرده است.  صرفاًندارد و 

 نای انجام .میانکرده تأییدرا  یاشغالگر گاهچیو ه کرده تأکید جانیآذربا یارض تیبر تمام

 هیاجرا شده در کشور همسا شیرزما نیکه چند طورهماناست،  یآمادگ یارتقا باهدف هاشیرزما

عنصر ناخوانده و برهم زننده  کیمنطقه  نای درما با اهداف خاص خودشان در حال انجام است. 

ما به  تیآمده، حساس میرژ نیکه ا یود دارد و از موقعوج یستیونینامشروع صه میبا نام رژ تیامن

 یاسالم یجمهور برای هنوز .شودیرصد م کامالً نجایدر ا هاآن تیو فعال یافتهافزایشمرز  نیا

 یاند محرز نشده و جمهورمنطقه آمده نیبه ا هیکه از سور یستیترور یروهایخروج ن رانیا

نسبت  کامالً رانیا»: افزود ارتش ینیزم یرونی اندهفرم .«بابت حساس است نیاز ا رانیا یاسالم

کشور در  کی ی. ضعف احتمالمنطقه حساس است نیکشورها در ا یرسم یمرزها راتییبه تغ

 رانی. ازدیهم بر مرزها را به گانه،یبا کمک ب یگریکه کشور د شودینم لیخود دل یحفظ مرزها

به منطقه  یداعش یهاستیو ارمنستان، ترور جانآذربای جنگ زمان .دهدیکار را نم نیاجازه ا

 هاستیحضور ترور وجههیچبهاند. منطقه را ترک کرده نیکه ا میستیاند و ما مطمئن نآورده شده

 .«میتابیمنطقه برنم نیرا در ا هاستیونیو صه

 !دوماهه جمهوررئيسنتايج يک نظرسنجي از ميزان محبوبيت 

سنجش نگرش شهروندان در خصوص دولت  منظوربه (سپایا) مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

جامعه آماری این ه است. انجام داد 1000سیزدهم، نظرسنجی را در مقیاس ملی در شهریورماه 

سال به باالی ساکن در مناطق شهری و روستایی کل کشور و تعداد  1۱نظرسنجی کلیه شهروندان 

 تمحبوبی مردم درصد ۰111 که؛ دهدمینتایج این نظرسنجی نشان  .نفر بودند 1۰۱1نمونه آن 

 نهیزم در این زنی ٪1011. دانندمی متوسط ٪1.11 و کم ٪۷۷1۷ اد،یدر جامعه را ز یسیرئ یآقا

 تیمحبوب زانیمردم از م یابیروند ارز سهمقایپاسخ ندادند.  سؤالکرده و به  یاطالعیاظهار ب

اند، از کرده یابیارز ادیرا ز شانیا تیکه محبوب یدرصد کسان دهدیدر جامعه نشان م جمهورسیرئ

 یعموم تیمردم از محبوب یابیگفت ارز توانیو م دهیرس ورشهری در ٪۰111به  رماهتی در0۱1۷٪

این نظرسنجی، از جامعه مخاطب  هایسؤالدر یکی از  است. یافتهافزایش ٪۷12 جمهورسیرئ

اند. داده ییهاوعده بعدازآنو  یانتخابات یهارقابت انیدر جر یسیرئ یآقا»پرسیده شده است که؛ 

در این  کنندگانشرکت. «ها عمل کند؟وعده نیبه ا تواندیم شانیدولت ا ایآ دییشما بفرما

 ،با فساد جدی مبارزه؛ درصد ۲01۱ ،ماهبهمنهمه مردم تا  ونیناسواکسینظرسنجی، به انجام وعده 

 ۰۰12 ،و بلوچستان و خوزستان ستانسی مثل کشور محروم مناطق مشکالت حل؛ درصد ۰۱

 0۲1۲ ،مسکن در هر سال میلیونیک ساخت؛ درصد ۰۷11 ،اشتغال جادیو ا دتولی رونق؛ درصد

 .انددادهنظر مثبت  درصد 1.1۱ ،هامتحری فعرو به  درصد 1212 ،گرانی و تورم کنترل؛ درصد

 اخبار کوتاه

 هایرسانهبرخی  طی روزهای اخیر ، ممنوع!/خانگيلوازمواردات  ◄

 نتشاراا ر جمهورسیبه رئانقالب  معظم رهبراز  اینامه خبری،

 یهاکه کارخانه یانامه معظم له با اشاره به دادند که طی آن

 ،اندفرموده تأکیداند، نوشته شانیبه ا خانگیلوازم دکنندهیتول

و  شودیم دکنندگانیمحصوالت باعث شکستن کمر تول نیواردات ا

این اجرای دستور  نیز جمهوررئیسآن گرفته شود.  یجلو دیبا

واردات  ه تاور داددست اقتصاد و صنعت یبه وزرارا  جابه دغدغه

 .ممنوع شود یکره جنوب کتاز دو شر خانگیلوازم

دکتر  /شوديم دهيکش هامتيق شياقتصاد: ترمز افزا ريوز ◄

صادرات  شیافزا یدولت برا راخی قداماتا»خاندوزی اعالم کرد: 

 دیاستقراضِ جد شدن صفرشده و بلوکه یارزها ینفت، ورود برخ

سال بعد خواهد  یموجب کنترل تورم در ابتدا ،یمرکز بانکاز 

بودجه  ی، کمتر کسر1001بودجه سال  حهیال رتغیی با شد.

در  هامتیق یآمدن سطح عموم نییداشت و شاهد پا میخواه

 .«بود میخواه ندهیآ یهاماه

وزارت خارجه در  سخنگوی /در افغانستان!قرمز ايران طوط خ ◄

در خصوص به مشروعیت  لوموند یوگو با روزنامه فرانسوگفت

زود است در  یلخی»: گفت ط کشورمانشناختن طالبان توس

طالبان  مینیوقت آن است بب اآلن. میصحبت کن تیمورد مشروع

و  دهدیم لیتشک ریدولت فراگ ایو آ کندیه آنچه گفته عمل مب

 نیا ما خطوط قرمز نتریمهم. ردیگیحقوق اقوام را در نظر م

شود و بهشت داعش  یگریاز افراط یاست که افغانستان عار

، اراده و خواست مردم در نشود ایو دن گانیهمسا دینشود، تهد

 بیترک دهندهبازتابکه  ریافغانستان محقق و دولت فراگ ندهیآ

شود و افغانستان دوباره  لیافغانستان باشد، تشک یتیو جمع یقوم

 .«نشود یکشور خارج چیه گاهیپا

، «مدهرست چاردری» !/گيرندميج از کشورها با يي کهايماف هایباند ◄

: گویدمیانگلیس  یو خبرنگار مطرح شبکه راشاتود کنندهتهیه

 انیعصر استعمار به پانوشته شده که  خیتار هایکتابآنچه در »

است که  نیا تیاست. واقع حیصح ریو غ یساختگ ،دهیرس

کشورها  گریاز د خواهندمیهمچنان  یغرب یو کشورها کایآمر

دو کشور  یکه وقت دهیرس یجایبه یاستعمار توضعی. رندیباج بگ

هم  یغرب یهارسانهتجارت کنند،  باهمو ونزوئال بخواهند  رانیا

به  دیمانند سرکرده گانگسترها که با دقیقاً، کنندمیآن را محکوم 

 «.دیباج ده هاآن

بانک  ترینبزرگ !/يبندر امارات ترينبزرگايراني  گذارهيسرما ◄

 !ما را انجام داد یامنطقه بیرق ترینبزرگ یمال تأمین رانیا یدولت

در گفتگو  یمسائل اقتصاد لگریتحل «انعلوی آرش»این ادعا توسط 

 نیشتربی»خبری اعالم شد. وی گفته است:  هایسایتبا یکی از 

 رهیبندر فج یاست ول ییرجا دیما از بندر شه یحجم صادرات

و  یو تمام خدمات بندردارد  تیبندر ظرف نیبرابر ا 10امارات 

 یهایگذارهیبخش مهم سرما کند؛یم یبانیمنطقه را پشت ییکاال

 «.کرده است! یمال تأمین رانیا یرا بانک مل یبندر عرب نیا


