
  

 

 
 

 فقيه در سپاهولي نمايندگي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
2442ارديبهشت  12شنبه چهار 4575 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

است و احتیاج به کمک  یمهماقتصاد در پیش دارد، کارهای  لت در زمینهامروز کارهایی که دو

شاءاهلل باید به ها، همه انها، قوای مختلف، آحاد مردم، مجموعهی دستگاههمه دارد؛ یعنی همه

 (91/20/9029). ددولت کمک کنند که بتواند به این نتایج دست پیدا کن

www.basirat.ir 

 هاارانهي یسازها و هدفمنددولت            روز حرف▼

 رهدفمندیغ عیتوز ران،یدر اقتصاد ا یاز مشکالت ساختار یکی

و دولت  ندتالش کرد یروحان و نژاداحمدی یها. دولتهاستارانهی

دولت به اقشار  تیو حما ارانهیکه  کندمیتالش  زین یسیرئ

به  یازیافراد ثروتمند جامعه ن چراکه ؛ردیجامعه تعلق گ فیضع

 ماتیو تبعات تصم هاآن ماتیاما سازوکار تصم ؛ندارند تیحما

از جامعه نسبت به  یبوده است که بخش ایگونهبهها دولت

 .کنندینگاه م دیترد دهیبه د ،یتحوالت اقتصاد گونهاین

 هاارانهی یمنابع حاصل از هدفمندساز ،نژاداحمدیدولت در  -9

قرار  یکاف تیمورد حما دیچون تول و شد عیمردم توز نیب صرفاً

 هاارانهی ینگرفت و تورم هم کنترل نشد، آثار مثبت هدفمندساز

به صفر  یکه در ادامه و در دولت روحان یاگونهبه ؛افتیکاهش 

را  هاارانهیدر قدم اول تالش کرد  یدولت روحان -0 شد. کینزد

از مردم خواست که  ،ادیز اریبس غاتیلببا ت کهیطوربه ؛کند لیتعد

در عمل پاسخ مردم  یول ؛انصراف دهند یشتیمع ارانهی افتیاز در

 ارانهی عیتوز ،کرد یسعدولت گام بعد  مورد انتظار دولت نبود. در

با مردم گفتگو نکرده بود،  ازآنجاکه یول ندکرا هدفمند  نیبنز

 یگران شتریبلکه ب ،را نداشتند ارانهی یمردم برداشت هدفمندساز

از  یریگبا بهره زدهمیدولت س -3را احساس کردند.  نیبنز

از نظر کارشناسان و متخصصان و  تجارب گذشته و با استفاده

 یسازنموده است هدفمند یسع، مجلس یهمراه نیهمچن

انجام  ،گذشته یهاطرح در دولت یرا بدون تبعات اجرا هاارانهی

 ی( قبل از اجراالف کرده است: ینیبشیرا پ ریدهد و لذا اقدامات ز

کرده تا به مردم  انیطرح را ب اتیبا مردم گفتگو کرده و جزئ طرح

 عی( توزب را پاسخ دهد. یشوک وارد نشود و سؤاالت افکار عموم

را به عنوان راهکار دائم در نظر نگرفته است که پس  هاارانهی ینقد

 ینقد ارانهی، دوماههبازه  کیبلکه در  ،برود نیاثر آن از ب یاز مدت

ز این طریق تورم ناشی او  شودیم نیگزیجا کیرونبا کاالبرگ الکت

 یعیطب امدی( پج کنترل خواهد شد. به بازار قدینگینتزریق از 

در کشور است  یاساس یکاالها دیاز تول تیحما ،طرح نیا یاجرا

رقابت سالم  نهیکه در کنار کاهش رانت و فساد و فراهم شدن زم

 بکند. دیبه تول یانیکمک شا تواندیماقتصاد،  یهاحوزه ریدر سا

که  یاقتصاد یجراح نیا یامدهایپ نیترمهم :یراهبرد نکته

و التهاب  یفروشگران ،یگران وزهحدر سه  ،شود تیریمد دیبا

با گفت که  توانیم جرئتبه .شودیخالصه م در جامعه یروان

مردم از  به موقع یرساناطالعا بر بازار و نظارت جامع و مستمر ب

 ،ندیبینم بیسآ فیاقشار ضع دیقدرت خر تنهانه ،تصمیمات

و  یفروشگران تیریمد یبرا البته .شودیمهم  تیبلکه تقو

است.  ریزناپذیگرنیز مردم  یو همراه تیالتهابات، حما نینچهم

 کارگر( ی: علسندهی)نو

 

 
 

 
 

 
 

 ايآس غربدر  کايآمر يغروب هژمون                 روز گزارش▼

اتحاد  یدوم و قبل از فروپاش یبه دوران بعد از جنگ جهان ایدر غرب آس کایآمر یحضور جد سابقه

دارد،  ایفاصله از غرب آس لومتریهزار ک 93که  کایآمر ،ها سالده ی. براگرددیبرم یشورو ریجماه

 لمسائ ییتنهابه یالدیو تا دهه هشتاد م شدیمنطقه محسوب م نیقدرت هژمون و بالمنازع ا

 .شده است فیدر منطقه تضع کایآمر گاهیجا ر،یاما در دو دهه اخ ؛کردیم تیریمنطقه را مد

که  یبزرگ یدر نظرسنج «کینزد انهیخاورم استیس یسسه واشنگتن براؤم» راًیاخ :یخبر گزاره

گسترده  یکه اعتبار واشنگتن در سطح دهیرس جهینت نیانجام داده است، به ا یدر چند کشور عرب

 یهایکرده است. نظرسنج دایپ قایو شمال آفر ایغرب آس یمردمان کشورها انیدر م ینزول یروند

را  یادهندهتکان جیمؤسسه در ماه مارس گذشته، قبل از شروع ماه رمضان، نتا نیانجام شده توسط ا

که،  دهدیماین نظرسنجی نشان نتایج  و امارات نشان داد. یعربستان سعود ت،یدر مصر، اردن، کو

روابط  اندازهبهرا  هیخود با روس یهاروابط دولتو امارات  یعربستان سعود ت،یکو یکشورهامردم 

 یکیرا مطلقاً شر کایآمر ،کنندگاندرصد از مشارکت 02. نندیبیم تیاهم یدارا متحدهاالتیاخود با 

توافق  یایاح یتالش واشنگتن برا کنندگانمشارکتدرصد از  50 یو حت دانندیم اعتمادرقابلیغ

از شهروندان  یدرصد 52 تیاکثر. نندیبیخود م یو دستاورد برا ندیرا فاقد برآ رانیبا ا یاهسته

 یابیارز یکشوشان منف یآن را برا یهااستیو س اعتمادرقابلیغواشنگتن را  وضوحبهنیز  یعراق

 یرا دارا رانیمناسبات با ا یبرقرار ،یکنندگان در نظرسنجدرصد شرکت 12به  کینزد اند.کرده

هستند که  یسه قدرت نیو چ هیروس ران،یا ،کنندگانمشارکتاند. از نظر دانسته ژهیو تیاهم

که  یتنها کشور ،انیم نیهستند. در ا ایدر منطقه غرب آس کایقدرت آمر فیدر حال تضع جیتدربه

اند، کرده یابیباال ارز تیرا همچنان از درجه اهم کایحفظ مناسبات با آمرآن  کنندگانمشارکت

مناسبات  یمصر، عربستان و امارات، خواهان برقرار ژهیوبه کشورها گری. شهروندان دباشدیم« اردن»

قاطع  تیاکثر ینظرسنج نیا اساس بر ن،یعالوه بر ا اند.شده نیو چ هیروس ران،یبا ا سطحهم

در منطقه را عدم دخالت  رانیحضور ا ،فارسجیخل هیحاش یحاضر در کشورها انیعیش تیجمع

 است. یجابیا ،در منطقه تیثبات و امن تیتقو ریدر مس رانیاند که نقش اکرده دیتأکو  یابیارز

مختلف برآمده از واقعیت میدان؛  یهاگزارهفوق و  ینظرسنج ر اساس خروجیب :يليتحل یهاگزاره

 متحدهاالتیا یاصل یصورت گرفته است که جزو شرکا ییعمدتًا در کشورها کایآمر گاهیتنزل جا-9

 ،یتیامن ،یاسیس ،یدر حوزه مسائل اقتصاد یاگسترده یهایدر منطقه محسوب شده و همکار

منطقه و در محافل  یکه در جوامع عرب یعیوس غاتیبا وجود تبل -0 دارند! کایبا آمر ...و  ینظام

 تنهانهکه  دهدینشان م ینظرسنج جیوجود دارد، اما نتا یهراس رانیادر خصوص  یاو رسانه یاسیس

در  یمثبت اریبس کردیرو یعرب یهاشکست خورده است، بلکه افزون بر آن ملت یهراس رانیا استیس

 نیدارند. ا رانیا یاسالم یدوجانبه و چندجانبه با جمهور باتو گسترش مناس قیخصوص تعم

در داخل  یمطالبه مل کیبه  تواندیدر منطقه است، م رانیا یاصول یهااستیاز س یموضوع که ناش

که صورت  یبا هر هدف کایبا آمر یعرب یکشورها انهیهمگرا یهااستیس -3شود.  لیا تبدهکشور نیا

به  تواندیم مدتانیموضوع در م نی. استین شانیهاملت و یافکار عموم دییگرفته باشد، مورد تأ

 مبدل گردد. شانیحکام عرب در کشورها یو اجتماع یاسیس گاهیو پا هیسرما فیتضع

 یهااستیس دهد،ینشان م وضوحبه ینظرسنج نیدر ا شدهحاصل جینتا مجموع :یراهبرد نکته

شهروندان عرب ندارد. احساسات  یگذشته را برا تیآن جذاب گرید ا،یدر غرب آس کایآمر

 جهینت نیبه ا یعرب یکشورها یو افکار عموم ستا شیافزا حال در شدتبهدر منطقه  ییکایضدآمر

 . در صورت استمرارستین هاآن یمنافع مل کنندهنیتأم کایبا آمر هیسوکیکه مناسبات  انددهیرس

 خواهد شد. لیتبد نهیپرهز یامسئلهمنطقه به  یهادولت یقطعاً برا کایبا آمر یدوست ،یروند نیچن

 (ندیآخوش)نویسنده: حمید 
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 اخبار ▼

 منطقه رد راهبردی ايرانسياست دو 

دبیر کل وزارت در دیدار با  (شنبهسه) یروزدمعاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان  «علی باقری»

ک راهبرد های سیاسی ایران و قطر، اولویت همسایگی را یامور خارجه قطر در قالب کمیته رایزنی

اگر در »باقری گفت:  .کرد اعالم ایران اسالمی جمهوری سوی از مقطعی تاکتیک یک نه و اساسی 

های اختالف و واگرایی بر همه تردید هزینهای تردید کنیم، بیپرداخت بهای تعامل و همگرایی منطقه

اد متقابل سیاسی و ای، با ایجاد و تحکیم اعتمتحمیل خواهد شد و بهای تعامل و همگرایی منطقه

معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به «. شودتحکیم پیوندهای اقتصادی ایجاد می

ای و عدم تعارض میان منافع ملی و منافع جمعی کشورهای همپوشانی منافع ملی با منافع منطقه

گرایانه خود در منطقه ههای سلطسازی سیاستنباید اجازه دهیم بیگانگان برای مشروع ،منطقه گفت

دخالت بیگانگان و »باقری افزود:  .از پوشش اختالف در منافع ملی کشورهای منطقه سوءاستفاده کنند

ساز نیست و کشورهای منطقه با همکاری آفرین و امنیت، ثباتفارسجیخلحضور نظامی آنان در 

سیاست بریدن دست  «.کنند نیتأم توانند ثبات و امنیت را در منطقهسیاسی و همگرایی اقتصادی می

گذشته بوده است که بعد از  یهادهه، سیاست آشکار جمهوری اسالمی ایران طی از منطقهه بیگان

به خود گرفته است؛ اما در خصوص  یترینیعریکا، این سیاست نمود ترور شهید سلیمانی به دست آم

جدی گذشته توجه  یهادولتدر  انقالب،یدات رهبر معظم تأک رغمیعلسیاست تعامل با همسایگان، 

از زمان به دست گرفتن قوه مجریه، رئیسی  اهللتیآ حالنیباا ؛سی به این حوزه صورت نگرفتو ملمو

 شکیبمنطقه،  یهادولت؛ سیاستی که در صورت همراهی برای اجرای آن داشته است زیادیتالش 

 واهد شد.خ هاملتثمرات و منافع آن نصیب 

 !ويزا داديد؟ «پرويز پرستويي»آمريکايي: چرا به سناتور 

جیم بنکس، یکی از اعضای کمیته » :پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن در گزارشی نوشت

با سپاه پاسداران ایران  آشکار یارتباط ییپرستوعی شده است، مدنیروهای مسلح سنای آمریکا 

میالدی[ گذشته در مراسم اکران یک فیلم در ] ماهپرستویی اجازه یافته بود اواخر  .دارد

برگزار و ضد اسراییلی آمریکا  راطیهای چپ افشرکت کند که توسط یکی از گروه آنجلسلس

اند، وگو داشتهبا واشنگتن فری بیکن گفت بارهنیدرابنکس و دیگر مقامات ارشدی که  .شده بود

گویند ارتباط پرستویی با حکومت ایران و حمایت او از سردار شهید قاسم سلیمانی باید موجب می

ای به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه بنکس در نامه .کا شودسلب صالحیت او برای ورود به آمری

ه خود با سپا بستگیاز اعالم علنی هم پرستویی امنیت داخلی آمریکا نوشته است، وزیرآمریکا و 

حداکثر تا  توضیح این دو وزارتخانهخواستار آمریکایی  گذاراین قانون. نیست گردانیروپاسداران 

 «.، شده استانداو روادید گرفتهدرباره روندی که پرستویی و همراهان مه  02

 !دارنديبرمکه چادر از سر  ييهایچادر

در کشور بر قیمت محصوالت حجاب، ازجمله  سابقهیبکاالها و تورم گذشته، گرانی  یهاسالطی 

جامعه در  یهاتیحساسدر کنار  همآنچادر  رشد قیمتچادر مشکی نیز سایه انداخته است. 

تواند میزان اقبال به این کاال را حجاب برتر می عنوانبهبر چادر  دیکتأمسئله عفاف و حجاب و 

 دکنندگانیتول انجمن رعاملیمد «اسداهلل سلیمانی» دچار چالش کند. هاخانوادهدر بین 

ما کاری : »شمردیبرم گونهاینا ریش قیمت نجومی این کاال الیل افزاد بحجا و عفاف محصوالت

شناخته شدن  ،دوای درد ارزانی چادر .برای چادر انجام ندادیم و مسئولین ما اهتمامی بر آن نداشتند

 عنوانبه ،شدیمو در مجلس تصویب  افتادیمی است که اگر این اتفاق کاالی فرهنگ عنوانبهآن 

اگر ما نسبت . کردیمکاهش پیدا  پنجمکیآن به  کاالی فرهنگی مشمول دریافت یارانه بود و قیمت

به این مسئله قائل هستیم که داشتن حجاب قانون جمهوری اسالمی ایران است و داشتن این 

و بحث حمایت از آن  میرسیم، به همان کاالی فرهنگی مثبتی بر جامعه و خانواده دارد ریتأثحجاب 

چرا این عمل بانوان عزیز ما  ،تتبلیغات ضد حجاب بسیار عریان اس نکهیا وجود با .شودیمضروری 

یک  عنوانبهن م ؟ردیگینمآن تسهیل گری صورت  دربارهو  شودینمحرکتی فرهنگی و واال تلقی 

افزایش قیمت چادر،  واسطهبهکه  میگویم ،کنمیمیک مسئول که بازار را رصد و  دکنندهیولت

که مشتریان  ییهاخانمسیاری از ب .هم زیاد است هازشیرو آمار این  اندکردهما ریزش  یهایچادر

 «.اندبرداشتهچادرهایشان را  ،به دلیل همین گرانی ،اندبودهخود ما یا همکاران ما 

 اخبار کوتاه

 /سياسي و اقتصادی یهاپروندهدولت بر  زمانهمتسلط  ◄

در توییتی  امنیت ملیعالی شورای دبیر  «علی شمخانی»

های ن برای رفع تحریمزمان مذاکرات ویپیشبرد هم»نوشت: 

ظالمانه که ادامه آن با سفر انریکه مورا به ایران دنبال 

 آنکه ضمن اقتصادی، تحول طرح شود با اجرای شجاعانه می

 ،است بزرگ اقدامات برای مردمی باالی ظرفیت دهندهنشان

های سیاسی و اقتصادی پرونده نیترمهماز تسلط دولت بر 

 .«دهدکشور خبر می

وزیر کشور در  /؟شونديمکدام کاالها گران  الحات ارزیصابا  ◄

: فتگ هاارانهیرابطه با افزایش قیمت کاالها بعد از اصالح 

مل تغییر اتفاق خواهد افتاد شا هاارانهیآنچه که با اصالح »

، لبنیات و روغن مرغتخممرغ،  مثلقیمت چهار قلم کاال 

لذا هیچ قلم دیگری به خاطر اینکه چون این چهار  ؛خواهد بود

مجوز افزایش  ،ش افزایش پیدا بکندقلم ممکن است قیمت

 «.قیمت نخواهد داشت

 /هيبه قوه قضائ «يروحان»ارسال گزارش تخلف دولت  ◄

درباره استنکاف  یانرژ نویسیمجلس گزارش کم ندگانینما

مشترک  نیادیو دوازدهم از توسعه م ازدهمی یهادولت

هشت سال  یطموافقت کردند.  هیبه قوه قضائ یدروکربوریه

مشترک  نیادیاز م یحداکثر دیگذشته، در توسعه و تول

 یمشترک با کشور عراق و عربستان سعود نیادیم ژهیوبه

به  یدروکربوریه ریذخافراوان، مهاجرت  یافتادگعقبدچار 

خسارت به  تیدرنهاو  هیو همسا بیرق یطرف کشورها

 .میاشده یثروت مل

 /قرار گرفت بيتحت تعق ،پيامبر)ص( به کنندهنيتوه ◄

در مورد اظهارات  یهاشم فائزه» :گفت هییقضا قوه یخنگوس

 امبریبه پ نیو توه یانقالب ینهادها میدر ارتباط با تحر رشیاخ

 قرار گرفته است. بیتوسط دادستان تحت تعق ،اکرم )ص(

 کرده است. یریگیموضوع را پ ،العمومیمدع عنوانبه دادستان

 یدگیو ادامه رس یاست و نسبت به احضار و انیجر در پرونده

 .«شودیاقدام م

 /توماني نداريم! 4144ارز ديگر  :وبودجهبرنامهسازمان  سيرئ ◄

به تجار  ییماین ارز پرداخت»گفت:  «سید مسعود میرکاظمی»

 دایبهبود پ یپول هیپا نیاست بنابرا الیجمع کردن ر یبه معنا

کشور  یارز یدرآمدها هیکل ،9029 بودجه قانون طبق .کندیم

 0220بنام ارز  یزیفروخته شود و چ ییمایبه نرخ ن دیبا

 «.وجود ندارد یتومان

 نییآ /کتاب تهران يالمللنيب شگاهينما نيوسوميافتتاح س ◄

کتاب تهران با حضور  یالمللنیب شگاهینما نیوسومیافتتاح س

تهران  یدر مصل یخارج همانانیاز م یفرهنگ و جمع ریوز

روز  92کتاب تهران به مدت  شگاهیدوره از نما نیا. برگزار شد

 خواهد بود. ریراهرو دا 01در  ماهبهشتیارد 39و تا 


