
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
6011 مهر 65ه شنبدو 9165 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(دظلهامام خامنه ای )م

 هایسالنقش ارزشمند، در  نیدر کشور است. ا تیاستوار امن هایستوناز  یکی یانتظام یرونی

تالش کنند  دیبا -رانیمسئوالن و مد ویژهبه- رونی در همهاست.  افتهی یشتریب یبرجستگ ریاخ

 در زیرا ن یانتظام یرویرا ارتقاء دهند و با کارکرد خود، قدر ن وظیفهانجامو  یسطح خدمتگزار

 www.basirat.ir                                     (71/71/7077) .چشم عموم مردم ارتقاء بخشند

 !ماندن يمردم یسفر برا               روز حرف▼

نمود  راه یابتدا نیکه در هم زدهمیدولت س هایویژگیاز  یکی

است. حضور فعال  یاستان یکرده است، سفرها دایپ یفعال

 یدارا دهیمحروم هم آغاز گرد هایاستاناز  اتفاقاًدولتمردان که 

از  حضور در میان مردم و ،بودن. مردمی است یآثار و برکات بزرگ

رهبر معظم  مؤکد هایتوصیهنزدیک در جریان امور مردم بودن از 

ا معظم له نیز بوده بدید جدولت اولین دیدار اعضای انقالب در 

. دهدمی یاستان یسفرهاخبر از ادامه است و اکنون دکتر رئیسی 

ها که طرح یبرخ ،از موارد یاریدر بس»، جمهوررئیسعقیده به 

 انیارشد در جر رانیمد یهایریگیاند، با پشده لیدلیدچار وقفه ب

 سفرهایدر خصوص  ،حالبااین .«شودیفعال م ،یحضور دیبازد

 ؛رسدمیبه نظر  یتوجه به چند نکته ضرور استانی

ی در ایام سیرئدکتر مهم  شعارهای ازجمله -7 تحليلي:ات نک

 یاصل هایمؤلفهاز  یکی؛ بوده است یدولت مردم لی، تشکانتخابات

مردم است. مقام معظم  انیحضور بدون واسطه در م ،یدولت مردم

 انیدر مو  با مردم را یاز شروط تحقق دولت مردم یکیرهبری نیز 

 یاستان یبر ارزش سفرهاآنچه  -2. اندکردهنوان عبودن مردم 

بر حضور در مناطق محروم و  عظم لهمدولت افزوده است، اصرار 

هم کمتر در  یمحل رانیمد دیشا یاست که حت یو مناطق هامحله

این است  یترجمان سخن مقام معظم رهبر .یابندمیآنجا حضور 

عتقدند: مو  دانندنمی ینشیمردم را گز انیحضور در مایشان که 

 -3. «یو گروه یطبقات یازهایمردم؛ بدون امت همه یعنیمردم »

در  اجتماعی هایسرمایه ترینبزرگاز  یکی یوحدت و وفاق مل

حضور دولت  .ستا یدرون هایچالشو  یرونیب داتیبا تهد مواجهه

و برداشتن  مردم هایدغدغه دنیشن ،در مناطق مختلف کشور

این سرمایه  موجب تقویتبا رأی و نظر مردم، موانع پیش رو 

رمیم مستمر روابط میان مردم با دولت ت -0 .شودمیاجتماعی 

؛ این امر است توفیقضروریات هر حکومتی برای دوام و  جملهاز

جامعه و  هایدغدغهمگر با اطالع و آگاهی از  شودمیحاصل ن

 لیاز دال یکی. هادغدغهاقدام و عمل بر اساس آن ، ریزیبرنامه

در  نیمسئول یحضور ناکاف نیاعتراض در کشور ما به هم یاصل

زدیکی دولت به ن هکاررا یمقام معظم رهبر. گرددبرمیمردم  انیم

: دولتمردان که دانندمی نیرا ا می بودن دولتمردم و مرد

 ند،یصادقانه با مردم حرف بزنند، مشکالت را به مردم بگو»

توقّعات را از مردم ابراز کنند و  ند،یها را به مردم بگوحلراه

از  یکیکنند. حرف زدن با مردم  میالزم را به مردم تقد هایکمک

 تعهّد]به آن[ م یستیبا یاست که دولت مردم مهمی یکارها

 یماندن دولت اصل مهم و ضرور یبودن و مردم یمردم .«باشد

 گذاریارزشین اصل توجه به ا ابنیز  یاستان یسفرها واست 

 . )نویسنده: مصطفی برزکار(شودمی

 

 

 
 

 
 

 داعش در افغانستان نقش                            روز گزارش▼

اقدام  ،افغانستان آبادخانمسجد  انان نمازگزارجمع مسلم درکه گذشت،  ایجمعهداعش در 

 نیا یدر پ شدند. یو زخم دیاز صد نفر شه شیآن ب یانجام داد که ط یستیو ترور یانتحار

و مسئولین افغانستان از کشورهای همسایه  ،بر مجازات عامالن تأکیدحادثه رهبر معظم انقالب با 

چنانچه  ،اعالم کردند عظم لهمکه  گونههمانشدند.  یعیفجا نیاز تکرار چن یریخواستار جلوگ

شدت افغانستان ر د قدامات تروریستیا نیانجام چن اقدامات گرفته نشود، مطمئناً نیا یجلو

و اهل سنت  با یانعیش نیاختالف ب جادیا در افغانستان بر داعش یخط فکر خواهد یافت.

 ده است.شمتمرکز مذهبی در آن  هایدرگیریاختالفات و  سازیفراهم

 یای( احالف :دکنمیاز کارت داعش در افغانستان در دو جهت استفاده  کایآمر حليلي:ت هایگزاره

 ایجادشده یدر بحران احتمال نیو چ هیروس ران،یهمچون ا گرید نگرایکردن باز ریجهت درگداعش 

 به دلیلداخلی در افغانستان  یگسترده ناامن یفضا جادی( اب ؛در افغانستان یجنگ داخل قیاز طر

 هایسیاستمخالف  ایمنطقهبه کشورهای  ین ناامنیاو توسعه  موجود در آن یتیامن یخألها

 یطالبان و هم برا یکه هم برا یکه تنها گروه اندرسیده لیتحل نیبه ا هاآمریکایی نیبنابرا ؛آمریکا

 تواندمی حالدرعینو  وجود داشته باشد تواندمی دیتهد صورت به رانیهمچون ا گرانیباز ریسا

منظور تمام  نیبه هم ؛ش استداع در افغانستان را پیش ببرد، خوردهشکستاین کشور  هایسیاست

گسترده در افغانستان در  یناامن سویکاز داعش قرار داده است تا از  تیو حما ایتوان خود را بر اح

به وجود آمده و خطر  یبا توجه به ناامن گرید یشود و از سو ادهیپ یجهت راهبرد مشغول ساز

که  هدیدیت ؛کندو توجیه  فراهمرا افغانستان  و مداخله در امور محدود یاقدامات نظام نهیزم ،داعش

 یتیخطرات امنو  دهشگسترده در داخل افغانستان  یناامن ساززمینهخفه نشود، اگر در نطفه 

است که  یدر حال نی. اا موجب خواهد شدردر منطقه داعش  یدهایتهد شیگسترده همچون افزا

از تکرار  یریدر افغانستان و جلوگ ایمنطقهفرا گرانیباز عدم حضور رانیا یاسالم یراهبرد جمهور

 ، هر دوهاآنم رشد و نمو نیروهای نیابتی و هخارجی  گرانیباز حضور هم رایز ؛است یعیجاف نیچن

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( هستند.در منطقه  یستیو بروز مشکالت ترور یناامن ساززمینه

 ميريگيم ميتصم دنيرفتار دولت با اساس بر: انيرعبداللهيام         ر ویژه      اخبا▼

در خصوص زمان و نحوه شروع  NBC ییکایوگو با شبکه آمردر گفت کشورمان امور خارجه ریوز

در فشرده  طوربهو  میگردیبه مذاکرات برم زودیبه» گفت:جامی بر هایطرفمجدد مذاکرات با 

داشت؛ هدف  مینخواه تأخیری مذاکره به بازگشت در .میهست نیمذاکرات و جینتا یبررس حال

بازگرداندن اعتماد است؛ ما  ،میدار ازیکه ما اکنون ن یزیچ .میمذاکره ندار زیرا در م دنیقهوه نوش

 برجام مهم است. رانیا یملموس از مذاکرات برا جینتا .میندار هاییکایبه رفتار آمر یاعتماد

که  یپرونده قطور دنیبا مقابل دارد. یهاطرف یبه رفتار عمل یبستگ نیموفق شود و ا تواندمی

 رفتار چارچوب در .کندمیبغل خودش دارد و با خود حمل  ریساخته است را ز رانیا یترامپ برا

 .«میریگیم میتصم دنیرفتار دولت با بر اساسو  رفت میمذاکره خواه زیم یپا انهیگراعمل

مورخ « یوسی هلیوی» پژوهشگر صهيونيست از پايان رژيم صهيونيستي/ بينيپيش ◄

های گفت جنگمعادله پیشین که می»نوشت، « معاریو»صهیونیست در یادداشتی در روزنامه 

های امنیتی، جنگ دهد، تغییر کرده و بر اساس گزارشرخ می« های دشمنانمیدان»اسرائیل در 

هزار موشک از انواع  2۵7گویند برآوردهای امنیتی می .بعدی در قلب این رژیم رخ خواهد داد

 7737اند. روزانه های فلسطینی، رژیم صهیونیستی را نشانه گرفتهمختلف به فرماندهی ایران و گروه

های کنترل از راه دور، های نظامی، بندرها، مسیرها، سامانهها، فرودگاهموشک به شهرها، شهرک

این جنگ فراگیر حتمی است اما زمان  .انبارهای سالح ارتش شلیک خواهد شد های ارتش وپایگاه

 «.باید گفت، این جنگ منجر به نابودی دولت اسرائیل خواهد شد صراحتاًآن مشخص نیست و 
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 اخبار ▼

 متوقف شود بايد ريزیبودجهچرخه معيوب  :ميرکاظمي

ر صحن علنی مجلس به ارائه گزارشی از روند تحقق د، دیروز وبودجهبرنامهسازمان  سیرئ

 یباال یهایوارث بده زدهمیس دولت» :درآمدها و میزان مصارف بودجه پرداخت و اظهار داشت

وجود  جهیکه نت است یو صندوق توسعه مل یاجتماع تأمین ،بانک مرکزیبه  نیشیپ یهادولت

که  میالقول هستهمه متفق .کند دایادامه پ هیرو نیا دیاشتباه است و نبا نویسیبودجهنظام  کی

و  یدر اسناد باالدست چراکهمجلس است  یقانون فیجزو وظا نیکند ا رییتغ دیساختار بودجه با

و  میهست هایبده نیا به دادن سروسامان حال دررد. وجود دا یرهبر یابالغ هایسیاستدر 

 یماه نیکه ماه گذشته اول میحرکت کرد ایگونهبهدر مصارف در دست گرفته شده و  تیریمد

الزم شروع شده و  یهاکنترل وناکنهم در آن بدون خلق پول صورت گرفت. هایبود که پرداخت

حالت  کیکرده و  یریجلوگ هاوپاشریختکه از  میاسمت برده نیرا به ا یزیربودجه ستمیس

 7077بخشنامه بودجه . میکن تیریمد درستیبهتا  میارا در دست گرفته هانهیدر هز یانقباض

با خلق پول، روش  یجبران کسر یویاست. سنار جمهورسیشده و آماده ارسال به دفتر رئ یینها

تورم  ن،ییپا یاقتصاد رشدچراکه آثار و تبعات مخرب آن در کشور مشهود است.  ستیکار ما ن

را  هانهیدولت هز دیبا گذشته است. یزیرنظام بودجه جهیکم، همه و همه نت گذاریسرمایهباال، 

نظر گرفتن  گذشته بدون در شود. در نیتدو یبا کسر 7077بودجه  ستیکند. قرار ن تیریمد

 دیتورم شده است. با شیشده که باعث افزا لیجامعه تحم بر یادیز یهانهیهز ،منابع موثق

و  یمنف چرخه مردم حاکم شود. یبر زندگ تأثیرگذارشود تا آثار و تبعات مثبت و  یشکنسنت

      کند. تیریرا مد هانهیمتوقف شود؛ دولت هز دیبا یزیردر بودجه وبیمع

 عراق يپارلمان اتانتخاب یدستاوردهاو نتايج 

که پنجمین انتخابات مردمی عراق پس از سرنگونی حکومت  دوره از انتخابات نیمشارکت در ا

 رغمعلیانتخابات  نیدر ا .باالتر بود اریدرصد و نسبت به دوره قبل بس 07 یباال صدام بود،

 تیاکثر و مقاومت یاسالم یهاانیدر عراق، جر گراغرب انیآشکار و پنهان جر یهاتالش

 خواهد بود. یاسالم یهاانیجر اریآورده و پارلمان در اخت دست بهرا  یپارلمان یهایکرس

در  روزیپ یاسالم یهاانیجر نیکاذب ب دوقطبی انیجر قبل، در این دوره هایدورهبرخالف 

 نیادر این دوره از انتخابات  یاسالم یهاانیجر هایهمگراییاز  یکی داخل عراق وجود نداشت.

شکل داده  (ی)هماهنگقیمردم اتاق تنس دهو ارا تیمرجع دگاهیشدن د ییاجرا منظوربهبود که 

و دور کردن  یاسالم یهاانیبه جرمردم ندادن  یأر یبرا کایپروژه آمرانتخابات این در  بودند.

 نیا قیتعو یبرا کایآمر یهاتالش نی. همچنبا شکست مواجه شدعراق  تیاز حاکم هاانیجرین ا

 تیآن با محورکامل  تیامنقراری بر انتخابات، نیاز ابعاد ا یکی .دینرس یانتخابات به سرانجام

 یبزرگ برا یپیروز کی یاسالم یهاانیجر یانتخابات و پیروز نیا یبرگزار بود. یحشدالشعب

 .شودمیمحسوب در عراق  و مقاومت یاسالم یهاانیجر ت،یمردم، مرجع

 تازه برای رژيم اشغالگر!چالشي 

از عراق و  یاز افغانستان و خروج احتمال کایوج آمربا اشاره به خر یادداشتیدر  نترستیانشنال

ممکن است به دنبال  یستیونیصه میرا مطرح ساخته که رژ هیفرض نیا نده،یدر آ هیسور

است و  میرژ نیا یبرا یجد یدیتهد ران،یا یاحضور منطقه باشد. نیگزیجا یتیامن باتیترت

 یکاف رانیمقابله با ا یبرا کیژئوپلت یهاتیمحدود لیبه دل میرژ یکه توان نظام جهتازآن

نظم » سنده،ینو نوشته به است. رانیمقابله با ا یبرا کایآمر تیحضور و حما ازمندین ست،ین

امارات و عربستان با قطر، نشان و  ربا مص هیدر راه است. بهبود روابط ترک یدیجد یامنطقه

 باشد. یدیمتحدان جد افتنیدرصدد  دیبا کایپس از خروج آمر یستیونیصه میکه رژ دهدیم

دار کرده است. را خدشه کایارتش آمر یریناپذاز افغانستان، تصور شکست کایآمر خروج

مقابله با حضور  یبرا یشتریشکست، جسارت ب نیمخالف غرب از ا یگرااسالم یهاگروه

 ندهیآ یتازه برا یچالش نیخواهند گرفت و ا یستیونیصه میرژ نیچنو هم کایآمر یامنطقه

 .«خواهد بود لیئاسرا یتیو امن ینظام

 اخبار کوتاه

 سیرئ /ی را از سر گرفت؟درصد ۰1 ومياورانتوليد ايران را چ ◄

 27 یبا غنا ومیاوران یسازرهیدرباره ذخ»: گفت یاتم یسازمان انرژ

. مینامه جلوتر هستو از بر میاعبور کرده لویک 727درصد، از رقم 

درصد به راکتور تهران داده شود  27طبق برجام قرار بود سوخت 

سوخت را خودمان آغاز  زانیم نیاما داده نشد و اگر ساخت ا

 .«شدیم لیتبد معضالتماناز  یکیبه  امروزموضوع  نیا میکردینم

وزیر خارجه ترکیه  !/هستيمترکيه: آمريکا هم از سوريه برود، ما  ◄

واشنگتن »، گفت: سوریهآمریکا در  جانبههای یکبا انتقاد از سیاست

از و  درباره حضور خود در سوریه برای مبارزه با داعش صادق نیست

 .«کندحمایت میتقسیم این کشور  باهدفهای تروریستی گروه

اشاره به اشغال خاک سوریه توسط کشورش بدون چاووش اوغلو 

اگر آمریکا تصمیم »افزود: ، باوجود مخالفت دولت مرکزی سوریه

است اما باید بدانند که  هاآنبگیرد از سوریه خارج شود، این انتخاب 

ا این کشور ای در سوریه حضور ندارند و بنامهبر اساس هیچ دعوت

اما ما در اینجا مرزهای مشترکی داریم و  ؛مشترکی ندارند هم مرز

 «.!حق داریم در اینجا حضور داشته باشیم

 یمرزبان فرماندهالزم است/  ژهيمرزها اعتبار و ی: برایگودرز ◄

در جنوب شرق  دادهیروپس از اتفاقات  ،۴0 سال از» :فتگ سیپل

در مرزها صورت  یعاند، اقداماتم یهابر ظهور گروه یکشور مبن

 یبرا یشتریاعتبارات مدنظر ب دیبا .کندینم تیگرفته اما کفا

پهپاد،  ازجملهالزم  یهاسامانه اگر کند. دایاختصاص پ یمرزبان

 شرفتهیپ یو سنسورها یکیو اپت یکیالکترون یهادستگاه شات،یهل

 نیو در ا میکنیم دایپ یاشراف حداکثر م،یدر مرزها داشته باش

 .«ابدییکاهش م یمرزبان یصورت قطعاً تعداد سربازان و شهدا

معاون  «محمودزاده» ميليون خانه در کشور/ 6.1طعي بر قماليات  ◄

که  یهزار خانه خال 377و  ونیلیمکی اتیمال»: خبر داد راه ریوز

که طبق  ییاست اما واحدها ی، قطعشدهییشناسادر حال حاضر 

 یموردبررسهنوز  ،خواهد شد ییشناسا ۹۹قانون آذر  هیاصالح

 .«ادامه دارد یماه جار انینام تا پافته و ثبتقرار نگر

 بر اساس !/ديرس ييبه مواد غذا سيبحران در انگل ینويدوم ◄

 ششمکیحدود  ،شدهانجام سیکه در انگل یدیجد ینظرسنج

 یخود ط یضرور مواد غذایی دیخرکشور قادر به  نیمردم در ا

 نهیبحران هز لیموضوع به دل نیاند که انشده شیدو هفته پ

 یپ داده است. در یکشور رو نیو کمبود سوخت در ا یزندگ

هجوم مردم  شاهد سیانگل یهافروشگاه ،ینظرسنج نیانتشار ا

 شده است. یضرور حتاجیما دیخر یبرا

دفتر اطالعات و  رکلیمد /!ستا زييپا وابگویجسدها فقط آب  ◄

در  شدهذخیره آب حجم» :گزارش داد آب کشور یهاداده

 ،آب زانیم نیا از است. مترمکعب اردیلیم 7۹کشور  یسدها

آب،  زانیم نیاست که ا استفادهقابلمترمکعب  اردیلیم 5۵۹فقط 

 ینیبشیپ به توجه با است. زییتنها اندازه مصرف فصل پا

 تواندیآب م رهیذخ زانیم نیا ،یجار زییدر پا سابقهیب بارشیکم

 .«باشد کنندهنگران


