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 یراهبرد ميتصم کي یلزامات اجراا       روز حرف▼

قرار گرفت که  هایتلکس خبرگزار یبر رو یخبر شیپ یچند

واردات ستور رهبر معظم انقالب و ابالغ ریاست جمهوری، بنا به د

و  ییاقتصاد و دارا یهاو وزارتخانه استممنوع  یاکره خانگیلوازم

موضوع  نیا یاجرا یالزم برا هاینامهآیین هیصمت موظف به ته

 اماواگرهایی( با العالیمدظله) یمقام معظم رهبر ریتدب نیا .شدند

 یاتیختلف کشور اهتمام الزم در عملم یهادستگاه وهمراه شد 

 .آن را نداشتند هیحاشیشدن ب

 کیدر  بارهدراین یمقام معظم رهبر میتصم -0 نکات تحليلي:

ماجرا  .دادیرا نشان م میتصم نیاتفاق افتاد که منطق ا ندیفرآ

در کره  رانیا شدهبلوکه یهادر مورد پول کایاست که آمر قرارازاین

، شدهبلوکهمبالغ  جایبهکشور داده بود که  نیه ارا ب یمجوز ،یجنوب

خود که  خانگیلوازمقصد داشت  کرهصادر کند و  رانیکاال به ا

 دیرا عا یادیپرطرفدار است و سود ز رانیدر بازار ا اتفاقاً

 ،طیشرا نیدر ا .صادر کند رانیبه ا کندیم یاکره یهاشرکت

به مقام معظم  یانامه یط خانگیلوازم تولیدکنندگانانجمن 

 خانگیلوازمکه در صورت باز شدن در واردات  کنندیم اعالم یرهبر

 یرهبر ،طیشرا نیدر ا .شکندیم یداخل دیکمر تول ران،یبه ا یاکره

را  یاکرهدو شرکت  خانگیلوازمدستور به ممانعت از واردات 

کردن موضوع، آن را  یابدون رسانه توانستمی دولت -2 .دهندیم

 یاهیدستما عنوانبهموضوع  نیاز ا برخی منتقدین؛ اما کندرا اج

را متهم به دخالت در  یرهبر و کرده استفاده یرحمله به رهب یبرا

مقام معظم  میتصم نیا اوالًکه  است یدر حال نیا .کردند یامور جزئ

 دیاز تول تینظام در حما یکل یهااستیبر اسناد س یمبتن یرهبر

صنعتی  مجموعهیک ر پاسخ به درخواست د ،بود و دوم یداخل

)اگر  دستور نیا حاشیهمؤثر و کم یاجرا یبرا -3 .صورت گرفت

انجام  دیسه دسته اقدامات با ،شدن آن بود( ایرسانهتصمیم به 

 یینسبت به چرا یافکار عموم هیاز: توج اندعبارتکه  شدیم

توسط  یدستور مقام معظم رهبرکامل  ی، اجرامیتصم نیا

 یبرا ینظارت بر بازار داخل درنهایتو  مربوط هایتخانهوزار

محدود به  تقریباً اولسه اقدام، اقدام  نیحفظ ثبات بازار؛ از ا

در حد انتظار  یغیتبل یهادستگاه ریبود و سا صداوسیما یگرروشن

 ،میکن یابیدر حد مطلوب ارز دستور را نیا یاگر اجرا .ورود نکردند

در بازار  هاقیمت توجهقابل شیا نشد و افزااجر اصالًگام سوم  قطعاً

 .ناشی از عدم نظارت بر این بازار است یداخل خانگیلوازمروز 

 توسط یشدن دستور مقام معظم رهبر یارسانه :نکته پاياني

 یهم برا ؛بود سازهزینه ،که بوده است یانیجر ایهر شخص 

ستور د نیجامعه نسبت به منطق ا هیعدم توج لیبه دل یرهبر

 .در کشور خانگیلوازم متیق شیافزا لیمردم به دل یو هم برا

 )نویسنده: علی کارگر(

 

 

 
 

 
 

 تالشي برای قوی ديده شدن!                      روز گزارش▼

با  رژیم صهیونیستی ییهوا شیرزما نیترمهرماه( بزرگ 22) یهفته جار کشنبهیروز  از

در حال  یاشغال یهانیهفت کشور جهان در جنوب سرزم ییهوا یرویاز ن ییهاگانیمشارکت 

 .تنام دارد، دو هفته ادامه خواهد داش «یپرچم آب»که  شیرزما نیا .است یبرگزار

رژیم  یهوانورد ناتیسلسله تمر یاست برا یعنوان «یپرچم آب» -0 ي:ليتحل هایگزاره

 صورتبه هاشیرزما نیا .برگزار شد 2603آن در نوامبر سال  شیرزما نیاولکه  صهیونیستی

 ینبردها یوهایحداکثر سنار یسازهیشب»و  یالمللنیب یهایهدف گسترش همکاردوساالنه و با 

کننده با استفاده از شرکت یکشورها ر،یاخ شیدر رزما .شودیبرگزار م« و پرواز ائتالف دیشد

 ازجمله ییهوا یمختلف در نبردها یهاوهیش یبر رو نیدر حال تمر یمختلف جنگ یماهایهواپ

 کیدر حال پرواز شل یهاجنگنده سوی بهدشمن که  یهابا موشک ییارویرو ،ینزمی – یینبرد هوا

از دو جنبه حائز  یپرچم آب ییهوا شیرزما -2 .نبرد در خاک دشمن هستند نیو همچن شودیم

 شیبا سه رزما سهیدر آن که در مقا کنندهشرکت یاست: نخست، سطح و تعداد کشورها تیاهم

شده  ونانیفرانسه، هند و  ،انگلیس ا،یتالی، آلمان، اآمریکا کشورهفت است و شامل افتهیارتقاء  یقبل

ضمن  ؛شوندیمحسوب م ینظام اتیجهان در حوزه عمل مطرح یاست که عمدتاً جزو کشورها

برای اولین آلمان و  دارد یتوجهقابل شیافزا یقبل یهاشیبا رزما سهیدر مقا شیرزما اسیمق نکهیا

 یدر آسمان قدس اشغال یسورت پرواز، قرن کی حدودپس از ارد و حضور د شیرزما نیدر ابار 

 یجمهور نیب یها در حوزه قفقاز جنوبتنش دیبا تشد شیرزما نیا یزمانهم دوم، .دهدیمانجام 

که انگشت اتهام  یطیدر شرا همآن یشیرزما نیچن یبرگزار .است جانیو کشور آذربا رانیا یاسالم

رژیم به سمت ، افتهی یاکه ابعاد فرامنطقه یحوزه قفقاز جنوبدر  ییزاتنش نهیدر زم یاصل

 ینظام یکه فاقد هرگونه دسترس ویآوتل کهنیابر  یمبن ینشانه مهم تواندیم ،است صهیونیستی

در  یتیبه معادالت امندادن به دنبال جهت  «ییقدرت هوا شینما» قیبه قفقاز است، از طر ینیزم

 .است ریسراز رانیقفقاز به سمت ا یکیتیژئوپل یهاتیتمام ظرف نکهیحوزه است؛ غافل از ا نیا

در حال  رژیم صهیونیستی ییهوا یروین یکه به فرمانده یپرچم آب ییهوا شیرزما پاياني: نکته

 زین یستیونیصه یهاو در رسانه کندیرا دنبال م یاست، اهداف و مقاصد مشخص یبرگزار

 یتیامن داتیتهد یکیدر منطقه که سطح استراتژ ریاخ یها، اما تحوالت ماهشودیم «ییبزرگنما»

هرگونه ارزش  شیشاپیداده است، پ شیافزا« دامنه»و « عمق»را در دو بخش  میرژ نیا هیعل

گذشته  یهاجنگدر همچنین  .برده است نیآن را از ب یراهبرد یو حت یدانیم تیو اهم یمحاسبات

ی کشورها نیهم ،و لبنان به اجرا درآمده است نیمردم فلسط هیعل یاشغال یهانیسرزمکه در 

کمک  یستیونیصه میبه رژ یو نظام یتیامن ،یبا حداکثر توان اطالعات حاضر در رزمایش پرچم آبی

متحمل شده  یخیو تار نیسنگ رای این رژیم حاصل نشده، بلکه شکستب یروزیپ تنهانهاما  ؛اندکرده

یش به معنی دست برتر نظامی این رژیم در منطقه نیز صرف برگزاری یک رزما اکنونهمو  است

 (ندیآخوش دی)حم .است مشاهدهقابلنیست و دست برتر فقط در میدان واقعی 

 در ايران! ایکرهحضور شرکت ورشکسته  مجلس دربارهتذکر             خبر ویژه   ▼

از  یریجلوگ یوزارت صمت برا یمجلس خواستار اقدام فور دیرونق تول ونیسیکم سخنگوی

خودروساز  نیبه ا ژهیزارع، کمک و مرحی گفته به .در کشورمان شد «انگیسانگ » تیفعال

نگرفتن فشارها جهت  یجد یبه دولت آن کشور برا مسئوالن چراغ سبزعمالً  ،یاورشکسته کره

 دیاست مشغول تول یمدت ،ایکرهشرکت خودروساز  نای .است شدهبلوکه یهاپول یآزادساز

شده  یگذارمتیقتومان  اردیلیم 0است که حدود  «رکستون»با نام  رانیلوکس در ا یخودروها

به حل  یکشور دارد و نه کمک یبرا یو صنعت یخودروها در داخل نه آورده فن نیمونتاژ ا .است

 .کندیمناسب م یتر آحاد جامعه به خودروراحت یمشکل دسترس

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 علت حضور رژيم صهيونيستي در مرزهای پيراموني ايران

ای ایران و در تیررس بودن مواضع حساس و رژیم صهیونیستی با درکِ نفوذ و قدرت منطقه

سوی محور مقاومت، در چهارچوبی منفعالنه، حضور در محیط پیرامونی ایران را موجودیت خود از 

خود در  یهااقدام اخیر رژیم صهیونیستی در افتتاح رسمی سفارتخانه .در دستورکار قرار داده است

ایرانی بر  یهااخیر میان ایران و آذربایجان و تأکید مقام یهاحال تنشامارات و بحرین و درعین

ها جهت اقدام علیه امنیت ملی ایران، امل اسرائیلی در خاک آذربایجان و تالش آنرخنه عو

عینی از رویکرد جدید رژیم صهیونیستی جهت حضورِ هر چه بیشتر و مؤثرتر در محیط  یاجلوه

رژیم اسرائیل بیش از آنکه از موضعی فعال ؛ اما شودپیرامونی جمهوری اسالمی ایران تفسیر می

دامنه نفوذ خود در اطراف ایران داشته باشد، کامالً در چهارچوبی منفعالنه عمل سعی بر توسعه 

 یریگبا اوج .ای ایران استکند و اقدامات آن نوعی واکنش به دسِت برتر قدرت منطقهمی

سعی دارد تا در رژیم صهیونیستی ای ایران در عصر پساترامپ، توجه قدرت و نفوذ منطقهقابل

؛ اما حضور ان حاضر شود و راهبرد مهار و تحدید نفوذ را علیه تهران فعال سازدحوزه پیرامونی ایر

یی سیاسی حاکم بر آن نیز هامیرژاین رژیم در کشورهای پیرامونی ایران موجب سلب امنیت 

اند و توسعه روابط با مخالف رژیم صهیونیستیبا  یطورجدمردم این کشورها بهخواهد شد، زیرا 

رژیم آل خلیفه از » :آوردیمی انشنال اینترست در مقاله .ازمدت نخواهند پذیرفترا در در ویآوتل

توسعه روابط بحرین با اسرائیل  .، به قمار خطرناکی دست زده استلیطریق توسعه روابط با اسرائ

 .«تواند سرنگونیِ نهایی آن را نیز رقم بزندن امنیت ایجاد نخواهد کرد، بلکه حتی میآتنها برای نه

 از دست اشغالگران یسازپاکمأرب در آستانه 

وقفه نیروهای انصاراهلل و ارتش یمن، موجی از تشویش و سردرگمی های بیدر شرایطی که پیشروی

وجود آورده است، در خأل حضور نیروی زمینی کارآمد، پاشیده سعودی بهرا در ائتالف ازهم

ها برای کند کردن روند پیشروی نیروهای یمنی در مأرب، دست به دامان حمالت گسترده سعودی

اند تا آخرین حربه خود را برای فرار از شکست در هوایی و هدف قرار دادن مردم غیرنظامی شده

های گسترده نیروهای یمنی در نبرد بزرگ شود، سلسله پیشرویگفته می .مأرب سرپوش گذارند

ها، نیروهای یمنی در محور جنوبی استان مأرب طبق آخرین گزارش .ن ادامه داردمأرب همچنا

های گسترده ارتش یمن در جنوب استان دنبال پیشرویبه .اندای داشتههای گستردهپیشروی

 .نشینی کردندعقب« الروضه»مستعفی و فراری این کشور از منطقه  جمهورسیرئنیروهای « مأرب»

 !ميابزار تحر یسازنينو به دنبال

نشان داد که  ینتشار گزارشبا ا ها،میدر نظام تحر ینیها بازبپس از ماه کایآمر داریخزانه وزارت

و به  دهینام کایآمر یآنچه منافع مل شبردیپ یبرا داندیم یرا ابزار میهمچون اسالف خود، تحر

رمز ارزها  هیعل یشتریب یهااقدام دیهشدار داد که با وزارتخانه نای .آن است یسازنیدنبال نو

کاهش استفاده از دالر در مبادالت  هشدار داده بود شتریپ کایآمر یدارخزانه وزارت .اتخاذ شود

قرار  ریتأثرا تحت  کایآمر ینظام مال تواندیها مکشور ریسا هیعل یاقتصاد یهامیو رواج تحر یجهان

 جمهورسیرئ دن،بای جو .کشور بگذارد نیبر اقتصاد ا ینیبشیپرقابلیغآثار  بلندمدتدهد و در 

 کایآمر یاقتصاد یهامیدر روند تحر یمؤثرتر ریدابت دبای»نیز در همین زمینه اعالم کرد:  کایآمر

موجب کاهش استفاده از  یاقتصاد یهامیدر حال حاضر اعمال تحر .ها اتخاذ شودکشور ریسا هیعل

 .«باشد ندیاقتصاد ما ناخوشا یبرا تواندیم نیها شده که ارمز ارز شتریدالر و رواج ب

 !مياختهينرب را در آبکش آ

در حال »اظهار داشت: پایتخت شورای شهر  جلسه دیروزشهردار تهران در  «علیرضا زاکانی»

گویند مگر معجزه شده برخی می .حاضر دغدغه پرداخت حقوق و دستمزد در شهرداری نداریم

 «.ایمبکش نریختهآب را در آ ایم نظم و قاعده حاکم شده،اعالم کرده هاآناست و ما در پاسخ 

همچنین اتفاق جدیدی که در شهرداری افتاده این است که خزانه واحد »: گفتشهردار تهران 

کرد به این سمت رود و با نمی جرئتها کسی در شهرداری را دنبال کردیم و کاری که سال

در حساب تبدیل به حساب خزانه واحد شد و شفافیت  0266در یک نوبت  گرفتهانجامتمهیدات 

 «.ها حاصل شده استها و پرداختدریافت

 اخبار کوتاه

 برای اصالح واقعي ساختار بودجه/ دولت و مجلستالش  ◄

مجلس با  یاقتصاد ونیسیکم سیرئ «یمیمحمدرضا پورابراه»

 ،وبودجهبرنامهبا معاون سازمان  ونیسیکماین اشاره به جلسه 

و  بحث مورد 0060بودجه  یجلسه احکام اقتصاد نیدر ا»گفت: 

 شد دولت در موعد مقرر دیجلسه تأک نیدر ا .قرار گرفت یبررس

 مشترک جلسات .بودجه را به مجلس ارائه کند حهیال (آذر 02)

ه بودج یاصالح ساختار یبرا یاسالم شورای مجلس و دولت

از  0060که بودجه  میبرگزار خواهد شد و ما به دنبال آن هست

داشته باشد و  یگذشته تفاوت جد یهابا بودجه یساختار ثیح

 .«القول هستندمتفق نهیزم نیدولت و مجلس در ا

 نظرسنجی /ستياز نظام ن رانيمردم ا يتيبر نارضا یشواهد ◄

بر  یمبن شواهدی: »دهدیمنشان  کایآمر لندیدانشگاه مر

 یگسترده از نظام وجود ندارد که نشان دهد جمهور یتینارضا

هستند،  یمدع ییکایمفسران آمر یکه برخ طورآن یاسالم

از  یمیاز ن شیب نهمچنی .باشد یدر آستانه فروپاش ای کینزد

 شیهاخواسته یقاطعانه رو دیبا رانیدهندگان معتقدند که اپاسخ

 .«مجاب کند هاآن رشیکند و واشنگتن را به پذ یپافشار

دیروز در  جمهورسیرئ که تازه ابالغ شد!/ سالههفتمصوبات  ◄

صوبات ابالغ نشده نشست دیروز شورای عالی انقالب فرهنگی، م

؛ این مصوبات شامل گذشته را ابالغ کرد یهاشورا در سالاین 

 هااساسنامهو  هانامهنییآالح ، اصیراهبرد یهااستسیبرخی 

و  یموردبررسدر این شورا  33تا  33که از سال  شودیم

سابق  جمهورسیرئتصویب اعضا قرار گرفته بود ولی توسط 

 .ابالغ نشده و اجرای آن راکد مانده بود

دکتر  /!پيک ششم در آبان ماه حتمي استبهداشت:  ريوز ◄

بلکه  رانای در تنهانه ،دانشمندان برآورد طبق»گفت:  یاللهنیع

را  یما نگران .خواهد شد جادیدر جهان، موج ششم کرونا در آبان ا

 یخواهد شد، البته برا جادیموج ا نیا قطعاً که  میدانیو م میدار

 یما کاف ونیناسیواکس زانمی هنوز .میدار یمواجهه با آن آمادگ

درصد  ۰6به  دیبا حتماًراحت شود  المانیآنکه خ یاو بر ستین

نگران  اصالًواکسن  زانیم ازنظر .شود قیمردم دو دز واکسن تزر

 .«شودیوارد شده و م یو به اندازه کاف میستین

 مشاور «راس» !/ميرا بترسان راني: اييکايمقام سابق آمر ◄

مذاکرات را  ران،یا»: گفته است اوبامادولت  یخارجاستسی

باال و  کندیتهران فکر م .کندیم یبه ما تلق ازیامت عنوانهب

که رفع  شودیباعث م اش،یاهسته کردن ترس از برنامه نییپا

 رانیآن ا یاز آنچه در برجام آمده باشد و در ازا شتریب هامیتحر

 میشانس بده یپلماسیبه د نکهیا یبرا .بدهد یترکم یازهایامت

 .«میرا بترسان رانیا دیبا

 /يعرب یکشورها و رانيروابط ا گرم شدناز  هاصهيونيستنگراني  ◄

چند کشور »و  رانیروابط ا گرم شدننوشته با  «ومیه لاسرائی»

شده  فرماحکم یاشغال یدر اراض یدر منطقه، نگران« معتدل یعرب

 یکشورها وستنیخود درباره پ یبندشرط ویآوتل یعنی نیکه ا

 .را باخته است یرانیبه ائتالف ضد ا یعرب


