
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي داخلي( معاونت سياسينشريه روزانه )
0055 مهر 65شنبه سه 0265 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

بایستی در دیپلماسی،  .اید تحرّک ما در عرصه دیپلماسی افزایش پیدا کند و مضاعف بشودب

تباط با ار .است یمهمجنبه اقتصادی تقویت بشود؛ دیپلماسی اقتصادی یک چیز بسیار 

ی را بایستی اقتصادی دیپلماس این جنبه .اقتصادی خیلی مهم است کشورهای مختلف در زمینه

 www.basirat.ir                                                              (60/60/0066) .تقویت کرد

 عراق ندهيدستور کار پارلمان آ نيترمهم       روز حرف▼

که  رفتیپذ انیپا یحال درعراق  یزودهنگام پارلمان انتخابات

از  شتریدرصد ب ۳حدود  یعنی ،درصد 00مشارکت  زانیم

که  دهدیانتخابات نشان م اولیه جیبود. نتا ۸60۲انتخابات سال 

صدر که از مخالفان  یمقتد انیوابسته به جر یهااحزاب و گروه

از  یشتریدر عراق است، سهم ب ییکایآمر یروهایحضور ن

 اند.پارلمان را به خود اختصاص داده یهایکرس

رقابت  ی عراقحزب در انتخابات پارلمان 00۱ -0 :يليتحل کاتن

. حزبی در این انتخابات به رقابت پرداختند ائتالف 5۸ وداشتند 

 تازهف ائتال 00 و بود انیعیائتالف متعلق به ش ۹ ،انیم نیاز ا

هم در قالب دو ائتالف تقدم و عزم به  هایسن .بودند سیتأس

 سیمجلس عراق و خم یکنون سیرئ ،یمحمد الحلبوس یرهبر

رقابت  دانیدر م یو ثروتمند معروف عراق استمداریالخنجر، س

ائتالف  ،کردها هم تنها ائتالف موجود انیحضور داشتند. در م

)گوران( بود و حزب  رییکردستان و جنبش تغ یهنیم هیاتحاد

در  و بدون ائتالف ساًأر یبارزان یدمکرات کردستان به رهبر

 نیدرصد از واجد 06حدود  نکهیباا -۸. داشتانتخابات شرکت 

بلندمدت و  کیومتریب یانتخابات یهاکارت یکه دارا یطیشرا

اما با در نظر  ؛انتخابات شرکت نکردند نیدر ا ،بودند مدتکوتاه

 ،ازجمله ؛که انتخابات در آن برگزار شد یخاص طیگرفتن شرا

و انباشته  دهیمشکالت عد ،یستیترور یهاگروه داتیتهد

از جوانان و  یانتخابات توسط بخش بزرگ میتحر ،یداقتصا

 00نتخابات، مشارکت رنگ کردن اکم یبرا یمداخالت خارج

و « قبولقابل»مشارکت  کیمردم عراق در انتخابات،  یدرصد

؛ لیکن این مشارکت نسبتاً پایین در رسدیبه نظر م «یمنطق»

عمر زیادی از براندازی حکومت که  عراقحکومت دموکراتیک 

 «یجد رتلنگ» کی، گذراندینمدیکتاتوری و خفقان صدامی 

به علل و عوامل  یاژهیاست که توجه و یعراقدولتمردان  یبرا

 یامدهایاست و پ یمردم که عمدتًا اقتصاد یتیثر در نارضامؤ

 نشان داده است، داشته باشند. یاسیس یخود را در روندها

نتوانستند  یاسیس یهاانیاز جر کیچیه نکهیباا :یراهبرد نکته

 یبزرگ در پارلمان آت ونیفراکس لیتشک یالزم برا یهایکرس

دشوار و  یقدر دیدولت جد یرا به دست آورند، لذا روند معرف

و  آثار راقع ریانتخابات اخ جهینتاما  ؛خواهد شد یطوالن

واهد خ یالمللنیبحتی و  یامنطقه ،یداخل مهم پیامدهای

خواهد شد، قرار است  لیتشک یزودبهکه  دیپارلمان جد ؛داشت

عراق که منشأ  یخارج ستایموضوع س نیترمهم خصوص در

 ،رودیمین کشور نیز به شمار ا یاز مشکالت داخل یاریبس

در  «ییکایآمر یروهاین تیوضع نییتع»و آن  کند یریگمیتصم

 (ندیآخوش دیحمنویسنده: ). است عراق

 

 

 
 

 
 

 دوم! يسيرئ                                       روز گزارش▼

دلسوزان  یبرخ ،0066 یجمهور استیدر انتخابات ر یسیرئ االسالمحجتاز حضور و انتخاب  بعد

از صد روز  شیب کهاکنون. دندشو ادامه روند مبارزه با فساد  هیقوه قضائ یندهآ تیرینظام نگران مد

وی در این  صدروزهعملکرد  توانیم، گذردیمقوه  نیا استیبر ر یااژه االسالمحجتاز انتصاب 

 قرار داد. یبررس مورد ارقوه 

 االسالمحجت استیر، طلباصالح، فعال سیاسی اصغرزاده میابراه -0 :یخبر هایگزاره

 یط»: عتقد استمو  کندمی یابیدستگاه قضا را مثبت ارزبر روزه  066 در مدت یااژهیمحسن

 یتحول و تعال ریدر مس هیدر قوه قضائ یااژه یمحسن یآقا یحمدت شاهد اقدامات اصال نیا

بر مبارزه  تأکیدها، از زندان دیمانند بازد یااژه یمحسن یآقا یهامجموعه برنامه. میقوه بود نیا

 گذرد،یم هیدر قوه قضائ استشانیمدت کوتاه که از ر نیدر ا دیبا فساد و نگاه به رونق تول

با  نیز یاسالم یمجلس شورا رئیسههیئتعضو ، جابتاهلل نروح -۸. «سازنده و مثبت بوده است

به جهت »اظهار داشت:  ،«یتحول و تعال»روز اول دوره  066اشاره به عملکرد دستگاه قضا در 

عملکرد  ،هییقوه قضا استیبر ر انشیدر دوران تصد یسیرئ اهللآیتعملکرد مثبت 

 یهاتیمحل دقت نظر کارشناسان و دردمندان انقالب بود که تداوم فعال ایاژه االسالمحجت

 یااژه یمحسن االسالمکه حجت یتیخواهد رفت. بحمداهلل با درا شیبه چه صورت پ هییقوه قضا

گذشته  روند تنهانه رسدین دادند، به نظر مو در صد روز گذشته از خود نشا هییدر قوه قضا

 .«شتاب و سرعت گرفته است ،یمعن کیکند نشده بلکه به 

، بودن یمردم ؛ه داردبر عهد ر گام دوم انقالبد ینیسنگ تیمسئول هیقضائ قوه: يليتحل گزاره

از قوه  یاز مطالبات مقام معظم رهبر یاعتماد مردم تنها بخش یایاح ،یزی، فسادستعدالت یاجرا

 یبررس وجودبااینتالش کنند.  دیتحقق آن با یبرا ییقضا نیکه منصوب است یانقالب هیقضائ

ین قوه در ابودن  آفرینتحولراهگشا و  ،یمدت کوتاه نشان از اثرگذار نیدر ا ایاژه یعملکرد آقا

تلف ابالغ مخ ییاز نه دستورالعمل اجرا شیمدت ب نیدر ا ایاژهدارد.  مسیر ترسیم شده پیش رو

اشاره به  د،یاز تول تیحما یبرا هابانکبه  هی، توصترارزان یارائه خدمت قضائ ؛کرده است

 ،ییبه رفع مشکالت مراجعان به دستگاه قضا ژهیمراکز مربوط به وزارت رفاه، اهتمام و سازیشفاف

 گرید ازجمله دانیخارج و شرکت فعال در عرصه م انیرانیبودن ا الورودممنوعاعالم عدم 

بخش دینو تواندمی هافعالیتروند و  نی. ادامه اباشدمی هیقوه قضائ سیرئ صدروزه یدستاوردها

 (زادهنویسنده: فرهاد کوچک) باشد. ییدر عرصه قضا عدالت جرایا یدرخشان برا یدوران

 يلبنان انِيگرانصراهلل به غرب دحسنيطعنه س         ر ویژه      خب▼

از  یینهادهاشیپ»گفت:  ،لبنان توسط دولتل انرژی سید مقاومت در خصوص لزوم حل مشک

 کایحل شود. اگر آمر دیو موضوع با شدهدادهبرق لبنان  نیحل مشکل و تأم یشرق و غرب برا

 الزم گرفته شود. میتا بر اساس آن تصم دیاست، اعالم کن انیدر م ییکایآمر یمانع شده و وتو

 دیدوباره مطرح شد و با زین رانیامور خارجه ا ریوز ریداده و در سفر اخ شنهادیپ میهم از قد رانیا

مثل  ،کند ی[ مستثنرانیا میکه لبنان را ]از تحر دیبخواه کایرا داد. از آمر شنهادیپ نیپاسخ ا

 کایآمرشما که  یشما که دوست است، برا یاما برا ؛که دشمن است کایآمر .گرید یکشورها یبرخ

[ رانیمرتبط با ا میتحر که لبنان را ]از دیخواهینم کایو مونس است. چرا از آمر بیدوست و حب

 ای روگاهیچه کند؟ سوخت داده و گفته آماده ساخت دو ن نیاز ا شتریب گرید رانیا کند؟ یمستثن

 دیو دولت لبنان هست ونیاسی. شما سردیرا بپذ شنهادیپ نیا خواهمیاحداث مترو است. از دولت م

 فروبپاشدتا  دیکنیشبکه برق لبنان نم یبرا یکه عامدانه کار رودیآن م می. بدیکنینم یکه کار

 .«آن شود یسازیخصوص یبرا یابهانهو 
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 اخبار ▼

 !؟از دولت رئيسيمخربانه ابطحي تعريف 

محترم  جمهورسیرئبرای  یرینظیبشرایط » : وشتندر فضای مجازی  «ابطحی یمحمدعلسید »

اول اخبار را به خدمات  ساعتهمین یاسابقهیب طوربه مایصداوس .و دولت سیزدهم فراهم است

بلندگوهای قدرتمندی مثل کیهان که بیش از ترامپ علیه دولت سابق  .دولت اختصاص داده است

سایه همه  یهاقدرت .، یک سر در حال تمجید دولت و نقد مخالفان دولت استنوشتندیممطلب 

نگذارید  .اندگرفتهرا  هاتیریمدهمه  هایخودمان .کنندیمو کمک  اندختهیربه درون آفتاب دولت 

شما  رای حل مشکالت، مردم خیلی ازب .همیشه تقسیم به دو شود مثل دستتانمجموعه یک 

کار در این شرایط کمک به  نیترطلبانهاصالح .توقع دارند. شرایط آماده است و امید که بتوانید

مهم  .حل کند خواهدیمموفقیت جهت حل مشکالت مردم است. مهم این نیست که چه کسی 

و پاسخگویی در مورد عدم  هاتیموفقمنتظر  .گذارندی در کار نیستاین است که نمی

، با گوشه و کنایه رفتن به عملکرد کوتاه دولت طلباصالحچهره فعال این  !«.میمانیمهاتان توفیق

 نشان دهد همراه اقدامات مثبت دولتبا خود را نقد، ترجیح داده است تا  یجابهرئیسی در کشور، 

که کند؛ اما این همراهی بدون توجه به منافع حزبی اصالحات نیست، بلتحسین  ظاهربهو آن را 

 یاچاره اصالحاتاست از تعریف مخربانه دولت که در وضعیت مثبت عملکردی دولت،  یاملغمه

که سکان قدرت را  یهرزماناست که اصالحات آن واقعیت  جز این روش برای زدن حریف ندارد.

همچون دولت  ییهاانهبهمدام از  شیهاتیریمدو سوء  هایناکارآمددر دست داشته است، برای 

و برای تخریب عملکرد مناسب رقیب نیز  کندمیاستفاده تحریم هستیم  و گذارندینمایه، س

 ا خود را از ناکارآمدی تبرئه کند!ت زندیمگذشته  یهابهانهدوباره چنگ به همان 

 توهم!قرباني 

 یسیبیبدر واکنش به گزارش اخیر  ،وزیر فرهنگ و ارشاد دولت اصالحات ،«عطااهلل مهاجرانی»

و عزل وی از ریاست  صدریبن هبمجلس اول رأی عدم کفایت سیاسی فارسی در خصوص 

 اعتباریبتعبیر و تفسیری باطل و  ،بود ردهکتعبیر  «صدریبنکودتا علیه » ار آنکه جمهوری 

مجلس اول در حقیقت مجلسی ملی و مردمی و انقالبی بود. مطابق قانون » دانست و گفت:

گمان  صدریبن. رعکس بودب کامالًاساسی، مجلس چنین اختیاری داشت و استفاده کرد. قضیه 

 یهاگروهسازی جامعه، به اتکای برخی  یدوقطبتظاهرات میلیونی و  یدهسازمانبا  کردیم

مرکزیت قدرت را در اختیار بگیرد. توهم بود،  تواندمی ،مجاهدین خلق ژهیوبهملی و مذهبی، 

در  صدریبنورد. خ شکست کودتا و کرد برکنار قوا کل فرماندهی از را او امام خط یک در 

: اشتباه استراتژیک او، دیگویمگفتگوی مفصل با علی لیمونادی به این نکات توجه کرده است. 

تاریخ  جمهورسیرئعدم محاسبه واکنش امام خمینی بود. در یک کالم او که قدرتمندترین 

 «.بیشتر خواست و قربانی توهم شد بازهمایران بود، 

 : دغدغه مردم نان است، آزادی نيست!طلباصالحروزنامه 

آرمان  طلباصالحاستاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی در گفتگو با روزنامه  «علی سرزعیم»

به همین  .امروز اولویت مردم آزادی نیست و بلکه نان است واقعیت این است که»گفته است: 

دلیل اگر قرار است مشکالت معیشتی مردم حل شود یک اجماع نظر و قدرت عمل الزم است. 

شد و برخی از تصمیمات نیز امکان اجرایی شدن ی تصمیمات دیر گرفته میدر دولت روحان

کرد. در این موضوع ضعف دولت وجود داشت و برخــی نهــادهای حاکمیتی نیز پیدا نمی

گیری کردند. در شــرایط کنونی مردم به دنبال یک سازوکار منسجم تصمیمهمراهی نمــی

یک مزیت برای دولت آقای رئیسی است که ه باشد. اینهستند کــه قابلیت اجرایــی نیز داشت

این «. بتواند از آن استفاده کند و نباید به سمتی حرکت کند که این فرصت را از دست بدهد

ین طیف اشود که و حامی روحانی منتشر می طلباصالحاظهارات در حالی توسط یک روزنامه 

مردم به یارانه  یازینیبآزادی، عزت پاسپورت و با شعارهایی نظیر  سیاسی، هشت سال پیش

 بدون هیچ خجالتی ،گذردیم هاآن سالههشتولت دو... بر کرسی نشستند و امروز که دو ماه از 

دغدغه  ندیگویم ،پوچ یهاوعدهو  هاتیریمدسوء ،هایکوتاهبابت  و یا حتی عذرخواهی از ملت

 !است« نان»مردم 

 اخبار کوتاه

 بانک آمار اساس بر /رئيسي ماههکيپايه پولي در دولت کاهش  ◄

نسبت به  یپول هیمردادماه امسال حجم پا انیدر پا ،یمرکز

ماه نخست  0در  یدولت روحان کهیدرحال .افتیکاهش  رماهیت

زا چاپ کرده تومان پول تورم اردیلیهزار م 5۹به  کیامسال نزد

 یدیپول جد تنهانهخود  تیدر ماه اول فعال یسیبود، دولت رئ

از بازار جمع  زیرا ن یپول هیاز حجم پا یمقدارچاپ نکرد، بلکه 

 الیر اردیلیهزار م 50۱5 رماهیت انیدر پا یپول هیپا حجم کرد.

 .افتیکاهش  الیر اردیلیهزار م 505۹بود که در مردادماه به 

تورم در کشور  دیعامل تشد ،ابقسولت ددر  پایه پولیفزایش ا

 رقم زد.ا در کشور ر یمال یانضباطیب نیترسابقهیشد و ب

 /آمريکا: هيچ شانسي در برابر چين نداريم! یافزارنرمافسر  ◄

سابق وزارت دفاع  یافزارنرمفسر ارشد ا« نیکالس چیلن»

 ،تدر گفتگو با روزنامه فایننشال تایمز گفآمریکا )پنتاگون( 

 هایقابلیتکه رقابت با چین در زمینه  هاستمدتآمریکا 

وی در این  .سایبری و هوش مصنوعی را واگذار کرده است

سال آینده، هیچ شانس رقابت  ۸6تا  05ما در »: فزودارابطه 

با تسلط چین بر جهان  ینیبشیپبا چیلن  .«با چین نداریم

دفاع  هایقابلیتسایبری،  هایقابلیتو  هوش مصنوعی

را در  برخی از ادارات دولتی این کشور سایبری آمریکا در

 .ارزیابی کرد« مهدکودک»سطح 

 یروهایاد کل نست سیرئ /به پاکستان یسرلشکر باقرسفر  ◄

گسترش  یمسلح به دعوت فرمانده ارتش پاکستان و در راستا

قرار است  رانیا یاسالم یجمهور یدفاع-ینظام یپلماسید

 انجام دهد. هیکشور همسا نیبه ا یرسم یسفر مروزا

 باوجود /افغان مهاجر هاونيليمايران در قبال موضع  ◄

در خصوص  جمهوری اسالمیموضع برادرانه و دلسوزانه بودن 

در ایران، وزیر افغانی  مهاجر هاونیلیم چندسالهحضور 

 ؛میکنیم ییرایافغان پذ نیمهاجر از ما» :داشتبهداشت اظهار 

 چراکهاست که در کشور خود بمانند،  نیاما خواهش ما ا

و  یانتظام یروین هرحالبهاما  ؛کم است زیما ن رشیامکان پذ

 .«کنندیفراهم م هاآنبرگشت  یرا برا نهیزم هایاستاندار

 /را هک کرد کايآمر يدفاع یهاشرکت راني: اکروسافتيما ◄

 یهااند شرکتتوانسته رانیا یشده هکرها یمدع کروسافتیما

 را هک کنند. یستیونیصه میو رژ کایآمر یدفاع یفناور

 استیس مسئول /در مسير مترسک شدن! اروپا هياتحاد ◄

 یاندهیفزا طوربه هاییاروپا امروز»: گفت اروپا هیاتحاد یخارج

در امور  گریباز یجابهابزار  کیبه  شدنلیتبدبا خطر 

حوادث، به واکنش  یدهشکل یجابهمواجه بوده و  یالمللنیب

 .«دنپردازیم گرانید ماتیبه تصم

موسسه نظرسنجی  جامعه ترکيه از حزب اردوغان!/رويگرداني  ◄

درصد از  5۳3۱اعالم کرد که در نظرسنجی اخیر « متروپل»

ترکیه عنوان کردند که حزب حاکم عدالت و  دهندگانیرأ

 .شکست خواهد خورد ۸6۸۳در انتخابات  توسعه


