
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي اخلي( معاونت سياسينشريه روزانه )د
0611 آبان 52شنبه يک 2465 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

( تا عمجاهدت و مبارزه در راه خدا بوده است. از امام سجاد ) کسرهی( ع) تیبامامان اهل یزندگ

و  کاریکه سرتاسر تالش و پ یتدرشته مم کیوجود دارد،  یخطّ واحد کی( ع) ازدهمیامام 

 در مقابل وابستگان به قدرت زمان است. یریگدر مقابل قدرت زمان و جبهه یریگمبارزه و جبهه

 www.basirat.ir                   *مبارک باد*سالروز والدت باسعادت امام حسن عسگری )ع( 

 روز؟! 011هراسي در دولت             روز حرف▼

 011گذرد. طلیعه میسیزدهم آمدن دولت  کار یروروز از  011

گذاری روزه زمان مناسبی است برای روشن شدن رویکردها و ریل

جا الزم است تذکر داده های اجرایی و مدیریتی کالن. همینسیاست

کارهای نکرده همانند  ایشود که دولت کنونی طی این مدت، با پاره

های کالن و میانی تأثیرگذار مواجه است برخی مدیریت تغییر ندادن

های یک جریان سیاسی اما عمده رسانه؛ که باید تعیین تکلیف شوند

روزه  011خاص در روزهای اخیر به بهانه بازخوانی و نقد بیالن کار 

نقد و ارائه جای گشایی و دولت هراسی را به، بیشتر نوعی عقدهدولت

 اند!های خود نشاندهحل کارشناسی بر تارک نشریات و پایگاهراه

که کشور با انبوهی از مشکالت و مسائل در این -0 نکات تحليلي:

گاه کند، هیچوپنجه نرم میهای مختلف دستریزودرشت در حوزه

شود با این اما چگونه می؛ وحدت نظری همانند امروز نبوده است

سائل روبرو شد؟ یک الگو این است که دولت سیزدهم مشکالت و م

همانند دولت قبل عمل کند. سیره سیاسی آقای روحانی در دولت 

گفت اوضاعِ میراثی یازدهم این بود که در طول چهار سال مدام می

قدری خراب است که نژاد تحویل گرفته بهکه از دولت احمدی

این سخن مشمئزکننده و  ها باید آواربرداری کند! در دولت دوم،مدت

تکراری دیگر جوابگو نبود و آقای روحانی با فراموشی تبلیغات دوران 

درصد در وضعیت بد  01ها تنها گفت تحریماش که میکاندیداتوری

ها را مانع از اقتصادی تأثیر دارد، در گزارش به مردم مدام تحریم

ضی به کرد و هیچ نقد و تعررسانی درست به مردم ذکر میخدمت

الگوی  -0نحوه مدیریت کشور را نپذیرفت تا دورانش به سر آمد! 

ای است که آقای رئیسی در پیش گرفته است؛ دیگر همین شیوه

بدون نق زدن و راه رفتن روی اعصاب مردم با یادآوری نواقص و 

قصورات دولت گذشته، تمام همت دولت را معطوف کار جهادی، سفر 

 ده که به تعبیر کارشناسان، واقعاً مخروبهاستانی و اصالح وضعیتی کر

بود؛ تنها یک قلم آن خبر دیروز وزارت جهاد کشاورزی در مورد پایان 

روز با  011یافتن ذخایر استراتژیک غذایی کشور بود که در این 

ی اگر دولت روحانی راستبهتالش جهادی دولت انبارها پر شده است! 

 کرد؟!ونه برخورد میشد، چگای مواجهه میبا چنین مسئله

افراطیون مدعی دولت از سوی مردم از  سازیناامید نکته پاياني:

های سیاسی حسابای برای تسویه، امروز به رویهاصالحات و اعتدال

دولت سخت مشغول کار است و به این که حال آن ،تبدیل شده است

ت باف کاری ندارد. شاید هم به همین دلیل اسهای دروغتصویرپردازی

های داخلی و خارجی )ازجمله مؤسسات به شهادت نظرسنجیکه 

گالوپ و دانشگاه مریلند و ایسپا و...( میزان محبوبیت و مقبولیت آقای 

 درصد رسیده ۰1رئیسی در همین دو ماه افزایش یافته و به باالی 

جمهور ایستاده در میدان با رئیس جمهورفرق رئیساست. امروز مردم 

 پریشان( اهللفتحکنند. )نویسنده: ر را خوب درک مینشسته در پاستو

 

 

 
 

 
 

 !وقتي منافع ملي در ميان است                        روز گزارش▼

 وزارت، در پستی اینستاگرامی در واکنش به شروط طلباصالحفعال سیاسی « صادق زیباکالم»

 زاده سخنگویِ محترمخطیبچرا جناِب  دانمینممن »خارجه برای مذاکره با آمریکا، نوشت: 

ها رودربایستی دارند. ایران چهار شرطِ اصلی داشت برایِ بازگشتِ با غربی قدرنیاوزارتِ خارجه 

مجدد به مذاکراتِ برجام در وین. امّا ایشان فقط سه تا از شروط را اعالم کردند: ابرازِ ندامت و 

ها و ضمانت خارج نشدن از برجام. معذرخواهی آمریکا برای خروج از برجام، لغوِ همه تحری

ی دو دور کولی دور میدان آزادی به جناب آقای رئیسی ستیبایمشرط چهارم، که جو بایدن 

نه کالمش زیبنده منافع ملی و نه محتوای   استاد دانشگاه، ِ باکالمیزچرا  «.بدهند را ذکر نکردند

 است؟!نظام جمهوری اسالمی  قلم و صحبتش در تراز کُرسی دانشگاه

به همان اندازه که منافع ملی، گمشده مواضع صادق زیباکالم است؛ های تحليلي: گزاره

دهد؛ او در وی را تشکیل می های محتواهایآمریکا هراسی و گاهی آمریکا پرستی کلیدواژه

من باور »تحقیر قدرت دریایی آمریکا توسط نیروی دریایی سپاه، طی توییتی نوشت:  واکنش به

ها فروند طیاره و هلیکوپتر نظامی، یک قایق سپاه، ناو اینترپرایز با پنج هزار تفنگدار، دهدارم که 

فراری داده. سؤالم این است که این  فارسجیخلی جنگی اسکورت را از هایکشتشماری 

پیروزی افتخارآفرین چه کمکی به ایجاد اشتغال، مهار تورم، پایین آمدن قیمت دالر، ارزان 

زمانی که همه پرچم افتخار ساخت واکسن ایرانی را باال «. کند!وآب میانشدن گوشت، ن

به نظر شما کشوری که »کردند، در صفحه توییتر خود نوشت: بردند و خوشحالی میمی

نتوانسته در زمینه تولید یک دوچرخه ساده بچگانه، صادراتی داشته باشد و بعد از شصت سال 

و پیکان است، چگونه ممکن است در زمینه تولید واکسن  اش، پرایدعصاره صنعت خودروسازی

 در واکنش به وی در آذرماه سال گذشته«. ی شود؟المللنیب دکنندهیتولکرونا تبدیل به یک 

مجلس طرحی را با قید »ها که در مجلس به تصویب رسید، نوشت: مصوبه رفع فوری تحریم

ی با برجام، خروج از پروتکل الحاقی، آن توقف همکار فوریت به تصویب رساند که خالصهدو

منشور است؛  ۰قطع احتمالی رابطه با آژانس و باالخره احتمال گرفتار شدن ایران ذیل بند 

در اواخر زمامداری «. تواند مجوز حمله نظامی به ایران را صادر کندیعنی شورای امنیت می

توافق نرسیم، حتی ممکن است  اگر با ترامپ به»ترامپ در مصاحبه با روزنامه شرق نیز گفت: 

تنش نظامی بین ایران و آمریکا به وجود بیاید. خدای نکرده اگر جنگ شود، همین شرایط هم 

ساله ایران و چین، با نگاه سلبی  02وی در واکنش به قرارداد «. رودکه وجود دارد، از بین می

گردد به با چین بازمی دلیل اصلی حساسیت و مخالفت بسیاری از ایرانیان با توافق»نوشت: 

ها هم هست. برخالف بسیاری از اعتمادی البته به روسبی اعتمادی به پکن. مشابه همانبی

تر نه به کردهاند، ایرانیان تحصیلها شدهها و چینیمسئولینمان که مرید و سرسپرده روس

 «.چین و نه به روسیه اعتمادی ندارند!

ردناک آنجاست که درس انقالب اسالمی گاهی توسط تأمل و دتأسف قابلنکته پاياني: 

نظیر آن خط بطالن و شود که بر دستاوردهای کمهمین کسانی تدریس و نگاشته می

اینکه استاد »در این باب بسیار راهگشاست:  کشند. فرمایشات مقام معظم رهبریناباورانه می

کوچکید، شما حقیرید، شما شما »ما در داخل کالس دل دانشجو را خالی کند و مدام بگوید 

تعارف خیانت است... خیلی باید مراقب باشید محیط خیانت است؛ این بی« ایدماندهعقب

 ...های انقالبدانشگاه یک جایگاهی نشود برای واگرایی از انقالب و مفاهیم انقالب و ارزش

نیست. تأیید نیست، قابل حمایت ها قابلاین جزو الزامات حتمی است... این گرایش

ها همراهی دهد، باید با اینهایی وجود دارد که کشور را به سمت وابستگی سوق میگرایش

 )نویسنده: حسین عباسیان(«. نکرد
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 اخبار ▼

 0610 بودجه ی صحيح درگذارلير یبرا« سخت ميتصم»

چندین سال است که با برخی از مشکالت ساختاری »گوید: ی مجلس میهامرکز پژوهش معاون

 ریتأثهای کشور، این مشکالت درمان نشدند، در بزنگاه کهییازآنجار بودجه مواجه هستیم. د

 ،یکی از این مشکالت ساختاری»: معتقد استی و .«منفی شدیدی بر اقتصاد خواهند گذاشت

 یک نیازمند و است متعددی ایرادات دچار حوزه این. است دولت درآمدی ساختار در مشکل

. است نفت به وابسته و متزلزل نیز آن منبع و نیست پایدار دولت مدهایدرآ. است جدی تحول

و قیمت جهانی  سیاسی هایتنش نظیر دیگری عوامل به وابسته خود نیز نفتی درآمدهای بحث

شهبازی در خصوص وضعیت بودجه سال جاری و کسری بودجه سنگینی که دولت «. نفت است

هزار  011در سال جاری نیز شاهد کسری بودجه حداقل » :کندیماضافه با آن مواجه است، 

این کسری نیز تدبیری اندیشیده نشده است. در  نیتأممیلیارد تومانی هستیم و در مورد نحوه 

ها در اواخر دولت قبل و ابتدای شرایطی که کسری بودجه مزمن داریم، فضای افزایش هزینه

نباید نگاه خرد  اساساًحاکمیت  دارد، دیتأکی این کارشناس اقتصاد «.دولت فعلی را شاهد بودیم

تحول  کی بخواهد دولت اگر .ای داشته باشد و باید برآیند کل این تصمیمات را ببیندو تک حوزه

 ینظام ادار یرا در حقوق و دستمزدها یجراح کی دیانجام دهد، با 0010در بودجه سال  یجد

 «.ها معنا نداردحقوق یصددر شافزای امور انجام دهد. یسازشفاف یدولت برا

 به روحاني پيشنهاد شد« منصور»تماشای فيلم سينمايي 

گفت: فیلم سینمایی « منصور»زاده هاشمی پس از تماشای فیلم سینمایی امیرحسین قاضی

فیلم بسیار خوب با سناریوی جذابی بود. با اینک داستان مربوط به شهید ستاری و « منصور»

 روایت امروز ما است.« منصور»و حتی داخلی زمان جنگ بود، ولی قصه  بیرونی یهامیداستان تحر

همین امروز هم ما در عرصه مدیریت کشور، تولید، »افزود:  رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

 این های داخلی داریم. موانع خارجی داریم موانع متعدد و کارشکنی نکهیرازایخودکفایی و ... غ

 دارید شما بینندمی وقتی یبیهر ترت به و هستند ثروت و قدرت اصحاب هک هستند کسانی افراد

نشان داد که « منصور»فیلم سینمایی »وی تأکید کرد: «. شونددهید مانع مینجام میا درستی کار

فرزندان ایران اگر اراده کنند، ولو اینکه برای آوردن محصولی چندین بار هم شکست بخوریم اگر 

هاشمی  زادهیقاض .«رشد و تشویق باشند، حتماً موفقیت حاصل خواهد شدها مایه این شکست

ولین ئاز مس»، گفت: «منصور»سابق برای تماشای فیلم سینمایی  نیبا دعوت از مسئول همچنین

 .«کنم تا حتماً به تماشای این فیلم بنشینندسابق اجرایی خصوص آقای حسن روحانی دعوت می

 ن ايران از آمريکا!نسخه سناتور برای تضمين گرفت

سناتور تندروی ایالت تگزاس، در واکنش به گزارش خبرگزاری بلومبرگ در خصوص « تد کروز»

درخواست ایران مبنی بر لزوم تضمین عدم خروج مجدد آمریکا از برجام، در پیامی توئیتری مدعی 

ین امر این است که ها، طبق قانون اساسی آمریکا، تنها راه برای تحقق اآن یاهایرغم رؤبه»شد: 

 آن انجام از بایدن که است کاری این... کنند ارائه سنا أییدعنوان یک معاهده برای تبرجام را به

با انتقاد از سخنان بایدن مبنی بر پایبندی به برجام و عدم خروج از  نیازاشیپ، کروز«. ترسدمی

دادن چنین تعهدی ندارد. هر توافقی  گونه اختیار قانونی برایجو بایدن هیچ»آن، اعالم کرده بود: 

داند اتفاق نخواهد چیزی که بایدن می -با ایران چنانچه به تأیید سنا نرسد و به معاهده تبدیل نشود

 «.خواه دیگر در آینده بار دیگر آن را پاره خواهد کردجمهوری جمهوریهر رئیس -افتاد

 ي در عراق رخ نخواهد دادشيعاحزاب العامری: دعوای 

به کسانی که دنبال درگیری و جنگ میان احزاب  ، رهبر ائتالف الفتح عراق«هادی العامری»

 اعالم کرد که این اتفاق رخ نخواهد داد. کنندیشیعی هستند و در این راه پول خرج و هزینه م

سیستانی حضور دارد، روی  اهللتیاین موضوع تا زمانی که مرجعیت دینی و آ»وی تأکید کرد: 

از این هستند که وارد این دام شوند و  تریتر، داناتر و منطقداد و رهبران شیعی نیز عاقلنخواهد 

نبرد همه ما : »رهبر ائتالف الفتح افزود«. که وارد این جریان نخواهیم شد میدهیاطمینان م

تروریستی، داعش و  یهاعراق با گروه یهانیبرای تحقق حاکمیت ملی و آزادسازی سرزم

 .«ت و کشور استدشمنان مل

 اخبار کوتاه

مناطق  یعال یشورا ریدب /دولتمردان گذشته! خلوتاطيح ◄

گفت:  در آیین معارفه مدیرعامل جدید منطقه آزاد قشم آزاد

 اطیرا حگذشته مناطق آزاد  یهادولتمردان در دولت برخی»

 کهمتأسفم »سعید محمد افزود:  .«خود کرده بودند خلوت

خلوت و پر کردن قشم به حیاط رهینند جزما ارزشمندی گوهر

کنم که و من از امروز اعالم می شده باشد لیتبد هایبرخ بیج

 «.خلوت مردم تبدیل خواهد شدمناطق آزاد در کشور به حیاط

 دور مذاکره؛ نتيجه غيرملموس با پيشرفت کافي!/ 6ماحصل  ◄

 با»گفت:  خارجه عربستان ریوز «بن فرحان بن عبداهلل صلفی»

 جهیداشته، اما تاکنون به نت حیشفاف و صر یعتیطب رانای

که به ما اجازه حرکت  یکاف شرفتیاما پ ،ایمنرسیده یملموس

از  یدیدور جد برگزاری درباره ایم.به جلو را بدهد، داشته

. میآن هست یاما ما آماده برگزار ؛ریزی نشدهمذاکرات برنامه

و  یو مسائل را اگر جد تشنهادایپ یکه تمام ایمآماده ما قطعاً

 یی. موضوع بازگشامیکن یبررس ،ملموس باشد جهیدر جهت نت

 چیرابطه ه نیدهد، اما هنوز در ا یرو تواندیم هایکنسولگر

 .«گرفته نشده است یمیتصم

 دنبای /نيمذاکرات و یريدر آستانه از سرگ دنيبا يکارشکن ◄

سخن  رانیا هیعل هامیلغو تحر یبرا کایآمر یاز آمادگ سویکاز 

 گر،ید یاز سو ؛ اماتکرار کرده زیوعده را بارها ن نیو ا دیگویم

؛ وی ظالمانه است یهامیتحر نیا دیتشد یدر تکاپو برا عمالً

عنوان به نیچ جمهورسیبا رئ یمجاز داریستانه دآو در دیروز 

 یعرضه نفت از سو ،گفت رانینفت ا داریخر نیتریلاص

 یوجود دارد تا کشورها یکاف زانیم به دکنندهیتول یکشورها

را  رانیواردات خود از ا زانی، مینفت و محصوالت نفت یمتقاض

 کاهش دهند. یتوجهطور قابلبه

 نآخری طبق گيرد!/را ميخانواده  یجا یمجاز یايدن يوقت ◄

سال کشور  02 یباال یاعالم مرکز آمار که از جامعه افراد

 یهادر شبکه یرانیا شده است، سرانه حضور هر یجمع آور

 نیشتراز میان بی است. قهیودو دقساعت و سی کی یاجتماع

، سال 02 یافراد باال توسطشده استفاده یاجتماع یهاشبکه

بیشترین مراجعه را دارد.  درصد 82..با  پاافزار واتسنرم

 3380با  افزار تلگرامنرم؛ درصد 3.86با  نستاگرامیافزار انرم

درصد  68۰با  تایافزار انرم؛ درصد 083با  سروشافزار نرم درصد؛

 های بعدی قرار دارند.در رتبه درصد 683با  مویا افزارو نرم

وزیر خارجه « أیمن الصفدی» به دنبال روابط خوب با ايران!/ ◄

درباره ایران  ،00اردن در مصاحبه با بخش عربی شبکه فرانس 

کند؛ ما اردن با نمایندگان هیچ طرفی صحبت نمی»گفت: 

با دولت ایران صحبت کردیم و وزیر خارجه ایران با  ماًیمستق

همه »الصفدی تأکید کرد که «. وگو کردمن تلفنی گفت

کشورهای عربی در منطقه خواهان روابط خوب با ایران هستند 

اما تحقق این امر مستلزم وجود روابط شفاف و مبتنی بر اصل 

 «.امور داخلی استاحترام به همسایگان و عدم دخالت در 


