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 گريمنطق مطالبه                روز حرف▼

مهم در عرصه حکمرانی است که وجود  مسائلگری یکی از مطالبه

ایی مسئولین تواند متضمن تقویت همگرآن در ساختار قدرت می

های گری یکی از ویژگیو دولتمردان باشد. رواج فرهنگ مطالبه

حکیم فرزانه انقالب اسالمی  تأکیدممتازی است که بارها مورد 

 2900 ماهاردیبهشتله در نمونه معظم عنوانبهقرار گرفته است. 

 تأکید، های دانشجوییبا نمایندگان تشکلارتباط تصویری در 

گری را زمین نگذارید؛ طالبهخواهی و مم آرماناین پرچ: »کردند

 .«گری را از دست ندهیدلبهاین بسیار چیز باارزشی است؛ این مطا

گری در مختصات واقعیت آن است که تعریف جایگاه مطالبه

 ایرانی –دل الگوی اسالمی است که در مسائلی ازجملهحکمرانی، 

 و توسعه از مشخصی الگوی فقدان. نمود تعریف باید پیشرفت

 تعریف کشور در گری مطالبه مکانیزم تا شده موجب پیشرفت،

 ودز خیلی اعتراضی تجمعات معموالً خاطر ینهم به. باشد نشده

 در ار تجمعاتی چنین کنترل دارمسئله افرادی و شده انحراف دچار

ضین نیز در این و امکان شنیده شدن صدای حق معتر گرفته دست

بر زمین ماندن مطالبات جامعه  همآنو حاصل  شودمیان سلب می

 است!بیگانگان از تجمعات اعتراضی  برداریبهرههم و 

های حکیم فرزانه انقالب تالش تأکیداخیر با  هایسالدر طول 

فراوانی برای طراحی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت شده است، 

های مربوطه ها توسط دستگاهمحصول عینی این تالش هرچند

چندان در دسترس افکار عمومی و نخبگان جامعه قرار نگرفته 

فول الگوی پیشرفت، توجه به است. در این میان یکی از ابعاد مغ

های توجهیبی متأسفانهمقوله توسعه سیاسی است. در این زمینه 

ایم و همه توجهات بیشتر به ابعاد اقتصادی فراوانی را شاهد بوده

توسعه مشغول بوده است که در دهه پنجم انقالب اسالمی نسبت 

به جبران آن باید تالش نمود. حقیقت آن است که ما نیازمند 

های لگویی از توسعه سیاسی هستیم که در آن جایگاه تشکلا

 -های سیاسیآزادی حدودوثغورهای صنفی، سیاسی، اعتبار تشکل

...  و اجتماعی -سیاسی مطالبات پیگیری چگونگی اجتماعی،

 کامل و دقیق قوانین جامع، الگوی این بر مبتنی و گردد مشخص

های به تشکل اعتباربخشیوجود قوانین مدون و . گردد تدوین

روندی باشد که  گیریشکلتواند متضمن سیاسی و صنفی و ... می

هم موجب اصالح و کارآمدی حکمرانی و هم افزایش اعتماد 

 مومی و مقبولیت نظام سیاسی گردد.ع

مجلس و دولت انقالبی که این روزها مکمل یکدیگر در عرصه 

 سازوکارحکمرانی هستند، بهترین فرصت را در اختیار دارند تا 

گری و پرسشگری مردم از مسئولین را تعریف کرده و مطالبه

 قوانین الزم در این زمینه را تصویب و اجرایی نمایند.

 مهدی سعیدی( )نویسنده:

 

 

 
 

 
 

 !شدهکنترل واقواق                          روز گزارش▼

 .اندکرده دیتهد یبه حمله نظامرا  یاسالم یجمهور یستیونیصه میرژمقامات ارشد  ریاخ یدر روزها

 نیاظهار داشت: به ارتش ا یستیونیصه میجنگ رژ ریوز «گنتس یبن» -2 :يخبر هايگزاره

 نیمذاکرات و»شوند. گنتس افزود:  آماده رانیبه ا یحمله احتمال یکشور دستور داده است تا برا

دارند  یاسالم یجمهور یهاکه مقام دانندیم یجهان یهانداشته است و قدرت یشرفتیپ چیه

 اندازیراه یستیونیصه میارتش رژ ییهوای رویژنرال بازنشسته ن، شفر کیرل -1. «کنندیم یباز

 ایهسته تیها ساده رانیا»افزود: او در ادامه  .ممکن دانستریدشوار و غ اریرا بس ایحمله نیچن

 هایبمب یبرا هاآنو نابود کردن  عیاست که نفوذ سر نیدر اعماق زم هاآناز  یدارد که برخ

 راً یاخ هیروس یموشک یآکادم سیمعاون رئ ،وکوفیس نیکنستانت -9 .«ستین پذیرامکان لیاسرائ

برخوردار هستند.  یزندر نقطه ییباال دارد که از دقت اریدر اخت ییهاموشک رانیا»کرد:  حیتصر

ها موشک نیشد. مقابله با ا انینما سداألنیع ییکایآمر گاهیباران پاهنگام موشک ،یتوانمند نیا

را  یپدافند موشک یهاسامانه ای ییپدافند هوا یهاامروز سامانه لی. اسرائستین لیدر توان اسرائ

 .«ندارد اریاخت ها مقابله کند، درموشک نیکه بتواند با ا

 ؛«گیردنمیگاز  ،کندمیپارس  ادیکه ز یسگ» گویدمی یرانیا المثلیضرب -2 تحليلي: هايگزاره

آن  .شدهشروع دهه 0از  دیسف کاخو  تیامن یشورا در سازمان ملل، رانیا هیعل میرژ نیا واقواق

 کهاکنون ؛انجام دهد انریا هیعل ینتوانست اقدام را نداشت، یسالح نظام نیکمتر رانیکه ا یزمان

با  ییکایآمر هایمقام -1حمله کند؟!  خواهدیم، شدهلیتبدجهان در  یقطب نظام کیبه  ایران

الزم  یهشدارها یستیونیصه هایمقامبه  دارند، رانیو نوع پاسخ ا زانیکه از م یتوجه به برآورد

 شدهکنترل واقواقبدهد.  ییازهایامت کایبه آمر رانیپارس کند تا ا تواندمیکه فقط  انددادهرا 

مردم و مسئوالن در دفاع از کشور به وجود  نیدر ب یدیترد نیکمتر کایآمر ایمنطقهسگ 

 ایحمله یستیونیصه میرژ یسال جار یابتدا -9 .کندمی ترمستحکمرا  هاآنو بلکه  اوردهین

 روز 21در طول  ینیام خمکوبنده فرزندان ام هایپاسخآغاز کرد اما  نیمردم مظلوم فلسط هیعل

. رندیکنند و شکست خود را بپذ بسآتشاشغالگر درخواست  میوالن رژئباعث شده که مس

 لیدرباره شکست اسرائ یستیونیصه میرژ یداخل تیامن سیمعاون سابق رئ «ونیعتس رانیع»

 یهاسازمان کوچک در نوار غزه با کمک کی که دندیاهلل دو حزب رانیدر جنگ غزه گفت که ا

 ایآتش نگه داشت. آ ریرا ز لیروز اسرائ 21چگونه  ییهوا یرویصفر و بدون ن تقریباً یخارج

 ندارد، را( اندبودهگروه از جوانان مقاومت )که همواره در محاصره  کیکه توان مقابله با  یمیرژ

 نیکمتر یدارا یفعل طیدر شرا یستیونیصه میرژ -0 مقابله کند. رانیمانند ا یبا قدرت تواندمی

 نکهیاز ا ستندین یهم ناراض ییکایآمر نیولئاست و مس کایآمر یدر داخل و خارج و حت تیمقبول

مقابله  یبرا هاچراغبدانند که همه  دیبا صهیونیستیمقامات . بچه پر رو را ادب کند نیا یکس

وتر جل سال 19را  میرژ نیسقوط اگرانه، هر نوع اقدام مداخلهسبز است و  لیاسرائ باسخت 

 . )نویسنده: فرهاد مهدوی(اندازدمی

 رژيم صهيونيستي: در ترور سردار سليماني دست داشتيم     خبر ویژه              ▼

آویو در ترور ونیستی اعتراف کرد که تلبرای نخستین بار یک مقام ارشد سابق ارتش رژیم صهی

آفرینی سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی نقش

آویو در این رژیم گفته که تلاین تامیر هیمن، رئیس سابق دستگاه اطالعات نظامی . کرده است

هیمن با حمایت «. ایفا کرده استنقش » ،عملیات که دو سال پیش با رهبری آمریکا انجام شد

ترور سلیمانی مهم بود، زیرا دشمن اصلی ما ایران : »ه استاز عملیات تروریستی آمریکا گفت

ای پیدا کرد که هم کنشگر میدان باشد، هم توان کسی را با چنین مقام بلندپایهاست. کمتر می

 «.استراتژیست و هم سرباز

http://www.basirat.ir/
http://www.basirat.ir/


 

 

  

 اخبار ▼

 !تهديد با تپانچه خالي

کارشناسان و تحلیلگران ارشد رژیم صهیونیستی بر »الیوم به قلم زهیر اندراوس نوشت:  نشریه رأی

زمان نیاز دارد و اگر اسرائیل  هاسالکنند. این اقدام به می تأکیدناتوانی اسرائیل برای حمله به ایران 

در  وجدلبحث .گیردای قرار میسابقهای بزند در معرض ویرانی و نابودی بیدست به چنین حمله

در روزهای اخیر  کهنیابه برنامه اتمی ایران شدت گرفته و فراتر  حملهداخل اسرائیل میان مخالفان 

به میزان زیادی درباره قدرت بازدارندگی  هاآنهای عبری منتشر شده که در هایی در رسانهمقاله

، گفت« هاآرتص»ی در روزنامه اروگل آلفر، تحلیلگر اسرائیلی در مقاله .اسرائیل تردید شده است

ها زمان نیاز است تا اسرائیل بتواند به گزینه طبق گفته کارشناسان مشهور و معتبر اسرائیلی به سال

د درک کند که این اسرائیل بای» که کردهاشارهوی به این مسئله «. نظامی علیه ایران توسل جوید

ها هزار ای منجر خواهد شد که در آن عمق اسرائیل در برابر دهحمله اسرائیل به جنگ منطقه

این حقیقت قاطع و  ی صهیونیستیهارسانه ،به گفته او .«پذیر خواهد بودآسیب اهللحزبموشک 

هدیدات توخالی کنند که جهان هیچ اهمیتی به این ترا از ساکنان اسرائیل مخفی می شدهثابت

ای خالی است. که تحلیلگر نظامی هارئیل گفته این تهدیدات، تهدید با تپانچه طورهماندهد و نمی

دهند؛ گویی گاو های عبری به تجلیل و تکریم نیروی هوایی اسرائیل ادامه میرسانه» :آلفر افزود

 .«است و نه بیشتر علت واقعی این رفتار برگرفته از عوامل داخلی کهیرحالدمقدسی است 

 کشورمان در وين کنندهمذاکرهارزيابي عملکرد تيم  نشستي براي

ای ارزیابی دور جدید مذاکرات هسته»نشست امور خارجه کشورمان در وزیر اسبق  «منوچهر متکی»

 مرکز مطالعات آمریکا در پژوهشکده مشترک شهید صدر)ره(در « وین و راهبردهای پیش روی آن

های آن نیز به نتیجه د لذا اقدامات و تاکتیکگیری مذاکرات در گذشته، صحیح نبوجهت»گفت: 

رود و رفتار سنجی مناسب پیش میگیری و زمانرسید، ولی امروز مذاکره با جهتالزم و مطلوب نمی

وی در ادامه با ذکر این نکته که اکنون آمریکا در «. کننده، نمایشی نیستو حرکات تیم مذاکره

واره به لحاظ منطق مذاکراتی، بر طرف مقابل پیروز هم ناایر برد، افزود:بدترین شرایط خود به سر می

های غیررسمی، در عمل هم بر جبهه توانیم با فعال کردن برخی ظرفیتبوده است و امروز نیز می

ابراهیم متقی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه در این نشست  .مقابل موفق شویم

وی با اشاره به اینکه مذاکرات  .تولید قدرت پیش برود موازاتبهمذاکره باید  تأکید کرد که،تهران 

نه صرفاً گفتگو و حل مسئله با غرب و آمریکا( ) میتحرگذاری شده است و با هدف رفع فعلی، هدف

تواند سازی برخوردار است و میدر حال حاضر از ابتکار متوازنشود، بیان داشت که ایران انجام می

گر مسائل چشم، تحلیلسید مصطفی خوش .سیاست اقدام در برابر اقدام را پیگیری و اعمال نماید

نه اقدام متقابل، صحیح است و نه توافق موقت، بلکه ایران »نیز در این نشست تصریح کرد:  المللبین

زنی و ای خود، قدرت چانههای منطقههای موشکی و ظرفیتو باورپذیری قابلیتباید با افزایش توان 

 .«یک نتیجه مناسب رقم بخورد تیدرنهابرتریش در مذاکره را حفظ کند و ارتقاء دهد تا 

 !ابدييمسامان  هايدولتحقوق 

ره در بودجه سال از در نظر گرفتن چند تبص معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

این است که تمام  2092های بودجه سال یکی از تبصره»آینده برای برقراری عدالت خبر داد و گفت: 

گردند و هیچ دستگاهی شده، به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برمیهای مستثنیدستگاه

ت تصویب . در صوردر فصل حقوق و مزایایش از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی نخواهد بود

 پسنیازا»کرد:  تأکیدوی  .«تحولی جدی خواهیم داشت، سال بعد الیحه بودجه از سوی مجلس

اسدی عرب. «ها نخواهد بودکردن دستگاهمستثنی وجهچیهبهگیری شورای حقوق و دستمزد جهت

گلوگاه »تمزد خبر داد و تصریح کرد: همچنین از بازنگری در تمامی مصوبات شورای حقوق و دس

کار و سایر است. در برخی ها، پرداختی تحت عنوان رفاهیات، اضافهاصلی در موضوع حقوق

بیش از حکم، پرداختی داریم؛ تفاوت در پرداخت اگر هم در مواردی  درصد 099های اجرایی، دستگاه

باید یک سقف دریافتی مشخص داشته  وجود دارد باید منطقی داشته باشد، ما معتقد نیستیم که همه

تواند بیش از سقف دریافتی دیگران، دریافتی کند و میاش کار میباشند اما کسی که بیش از دریافتی

 «.داشته باشد، قطعاً نه مدیر است و نه مقام؛ شاید کارشناس، استاد دانشگاه یا پزشک باشد

 اخبار کوتاه

 توجه ويژه دولت رئيسي به ارتباطات و دانش فضايي/ ◄

برابری  ۵معاون وزیر ارتباطات از افزایش  «انصاری اصغرعلی»

برابری  9بودجه بخش فضایی کشور و افزایش بیش از 

اطالعات در الیحه بودجه  اعتبارات برای توسعه شبکه ملی

وی با بیان اینکه اگر این الیحه تصویب و  .خبر داد 2092سال 

 2092به قانون تبدیل شود، توسعه چشمگیری را برای سال 

مشاهده خواهیم کرد، گفت:   ICTهای مختلف حوزهدر بخش

های شبکه ملی این بودجه صرف عناوین مختلفی در الیه»

خدمات یکپارچه دولت هوشمند و  اطالعات، اقتصاد دیجیتال،

 .«صنعت فضایی خواهد شد

دبورا » !/شودميبه لطف دولت آمريکا، افغانستان فقيرتر  ◄

نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان گفت که « الینز

های افغانستان و همچنین جلوگیری از بلوکه کردن دارایی

شود میهای بشردوستانه به این کشور، باعث رسیدن کمک

ها افغانستانی با خطر گرسنگی مواجه شده و باعث که میلیون

یک مقام  .ایجاد موج بزرگی از آوارگان افغانستانی خواهد شد

دیگر سازمان ملل نیز گفت در حال حاضر نرخ فقر در 

درصد بوده و در صورت ادامه روند کنونی، فقر  ۲1افغانستان 

درصد  0۲میالدی به در افغانستان تا نیمه نخست سال آینده 

بیشترین حجم از ذخایر ارزی افغانستان  .خواهد رسید

آمریکا مؤسسات مالی اختیار در  (میلیارد دالر 0.۵حدود )

 .است شدهمسدود است که توسط دولت بایدن 

« زاده بیخط» ادعاي کذب آمريکا درباره احياي برجام!/ ◄

ن در خصوص خبری سخنگوی وزارت امور خارجه کشورما

مبنی بر ارائه پیشنهاد از سوی تیم آمریکایی در جریان 

 شده توافق متن دو امروز ما»: مذاکرات دور هفتم وین، گفت

در  یاه متون قبلبه همر رانیکه نظرات ا ییهامتن. میدار دجدی

 کند،یم انیب کاآمری امروز آنچه برخالف .آن لحاظ شده است

ارائه نکرده  0+2را به  یمتن ملموس ایملموس  شنهادیپ چیه

 .«گذاردیم یعالمت سؤال بزرگ کایآمر تین یبرا نیاست. ا

مدیرعامل شرکت  !/خرديمايران از ترکيه و ترکمنستان گاز  ◄

گاز  واردکردندر حال مذاکره برای  اکنونهمملی نفت گفت: 

از ترکیه هستیم و واردات گاز از ترکمنستان نیز در حال نهایی 

شدن است تا مشکلی برای تأمین گاز در زمستان به وجود 

 عنوانبهمردم نیز »محسن خجسته مهر تصریح کرد:  .نیاید

 «.جویی کنندیک وظیفه ملی باید در مصرف صرفه

کشور  یعال واندی /نقض شد يو عراقچ فيحکم پرونده س ◄

متهمان را  ریو سا یاحمد عراقچ ف،یس اهللیول ی  پرونده ارز یرأ

 یکالن ارز یهااستیس انیافراد مجر نینقض و اعالم کرد که ا

اند و مجرمانه دانستن  عملکرد آنان و انتساب اتهام اختالل بوده

 یبرا دیپرونده با نیا ندارد. یقانون هیتوج یدر نظام اقتصاد

 29به  فیس شترپی ارجاع شود. یگریمجدد به شعبه د یبررس

 سال حبس محکوم شده بودند. ۸به  یسال و احمد عراقچ


