
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1441ارديبهشت  6شنبه سه 5455 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

از راه . دیآیصاف کردن دل فقط از راه نماز، از راه توسل، از راه توجه و از راه ذکر به دست م

دل  ه،یسجاد فهیصح هیاز راه خواندن قرآن با تدبر و با دقت، از راه خواندن ادع شب،مهین هیگر

هم  یآقا برو دلت را صاف کن؛ هر کار مییکه بگو ستین یطورنیوالّا ا ؛شودیمانسان صاف 

 www.basirat.ir                                                        (80/80/4801) .یکرد ،یکرد

 اقتصادی يپلماسيد تيتقو راهکارهای         روز حرف▼

( و یو معنو یماد) رفاه نیتأم ،یاسیس یهانظام یاصل ژهکاروی

با دول  هادولتو رابطه  تیفعال هرگونهمردم است. لذا  یبرا تیامن

 یبرا ستیبایم ،یالمللنیب یهاسازمان ارتباط آنان با یو حت گرید

امروز مسئله  یایکه در دن مخصوصا   ؛باشد ژهیودو کار نیا نیتأم

روابط  قاعدتا قرار گرفته است و  تیدر اولو تصاد،تجارت و اق

 .اندافتهی یاژهیو تیمأمور ،بخش نیا تیتقو یبرا زین یخارج

قرار دادن  اریدر اخت همان یاقتصاد یپلماسید -4 نکات تحليلي:

و  یتجارت خارج یهاتیظرف یسازفعال یخارجه برا وزارت توان

 در یتوجهقابلنقش  تواندیمکه  است یگذارهیسرماجذب 

تجارت  درصد ۰8 با یتقر -2داشته باشد.  هامیتحر یسازیخنث

 ی. اختالل در روابط تجارشودیمانجام  کشور 0با  رانیا یخارج

به را  ما یاز تجارت خارج یبخش بزرگ ،هاکشوراین از  یکیما با 

تعدد  نهیزم نیدر ا دیاست و با نیفرخطرآ؛ این اندازدیم مخاطره

بتوان  ،بسته شد یتجار ریمس کی کهیدرصورتتا  کرد جادیا

 یتنوع ساز قیمهم از طر نیکرد. ا نیگزیرا جا یگریکشور د

 یاقتصاد یپلماسید تیتقو قیاز طر یتجارت خارج یهانهیزم

 ییگراهم ازمندین یاقتصاد یپلماسید -8 .ممکن است

 مراه اتخاذبه ه یتیو امن یاسیس ،یاقتصاد ،یفرهنگ یهادستگاه

 یمشخص شود که متول دیدر نقشه راه با نقشه راه منسجم است.

سازمان  ست؟یک کشور یاقتصاد یپلماسید یو قرارگاه مرکز

و  وزارت امور خارجه، گمرک ،یبازرگان یهاتوسعه تجارت، اتاق

عمل  یارهیجز .هانیااز همه  یکارگروه ایو  یبانک مرکز ای

که نمونه آن در  یامنطقه یهاتیظرفکردن و عدم اعتقاد به 

 کنندهنیتأم تواندینم افت،ینمود  یاتاق بازرگان ریگزارش اخ

 یماسپلیاز الزامات د -1 باشد. یاقتصاد یماسپلیاهداف د

راه  ثیاز ح رانیاست. ا یتجار یهارساختیزتوسعه  ،یاقتصاد

اما عدم  ؛دارد یفردمنحصربه تیموقع ک،یتیلاال و ژئوپک تیترانز

 یهاراه ایمثل بندر چابهار  هارساختیز نیدر ا یگذارهیسرما

 نیاتحقق بهتر  یرا برا یموانع ا،یبه اروپا و اوراس ینیزم یارتباط

 نانزیکشور، را کی یاقتصاد رانیسف -5کرده است.  جادیامر ا

 0در دولت دوازدهم  رانیا یبازرگان زنیهستند. تعداد را یبازرگان

است که متوسط  یدر حال نیده نفر. ا دینفر بود و در دولت جد

 ست.انفر  4۰8 شرفتهیپ یافراد در کشورها نیتعداد ا

 یپلماسید تی، اهمرانیا خاص اقتصاد طشرای نکته پاياني:

 یماسپلید یارتقا ینموده است. برا دوچندانرا  یاقتصاد

را  یچهار مشکل اساس ستیبایممنفعت از آن و کسب  یاقتصاد

 توسعه ،ینقشه راه(، نهاد متول نیتدو) یگذاراستیسحل کرد؛ 

 زنیرا در مقاممتخصص  یانسان یروین یریو بکار گ هارساختیز

 )نویسنده: علی محمدی( .یاقتصاد

 

 
 

 
 

 
 

 تيکفاعدمتا طرح  «دولت آوار بردار»از                  روز گزارش▼

فرار از  منظوربه ،دیو ام ریله اول دولت تدباصالحات در دوران چهارسا یاسیس انیجر

 کهیدرحالو  یاما در دوران دولت انقالب کرد؛را مطرح « دولت آواربردار»موضوع  ،ییپاسخگو

و  شده یدولت فعل دیشد منتقد ،گذردیمدولت  نیا دنیسال از به قدرت رس کیکمتر از 

 مد جلوه دهد.آناکار اکنونهماز کند دولت را یتالش م

: گفته بود دیو ام ریدولت تدب لیدر سالروز تشک یرفسنجان یمرحوم هاشم -4 :یخبر یهاگزاره

مختلف کشور، مخصوصا  اصالح  هایاز بخش یسال گذشته، با آواربردار کیالحمدهلل در »

 نیرا در کشور نشان داد. ا دیام یهاجوانهبر اساس عزت، حکمت و مصلحت،  یخارج استیس

و بارها مورد استفاده قرار بارها  ،بانطلاصالح گریو د یاز طرف شخص روحان دامها در دواژهیکل

 یواژه برادیکل نیاز ا هاآن ،یدور دوم دولت روحان یانتخابات یهارقابتدر  کهیطوربه ،گرفت

( در طلباصالح یاسی)فعال س یاحمد مازن نمونه، عنوانبهبردند. دولت بهره  یمدآناکار هیتوج

در چهار سال نخست  یدولت روحان»در شهر دهدشت اظهار داشت:  یروحان انیحام شیهما

 یبرا چهارسالهفرصت که اصالحات  یاسیس انیجر -2. «!دولت گذشته بود یآواربردارمشغول 

 ،جدیدشروع به کار دولت  یهاماه نیدر نظر گرفته بودند، از اول پاسخگویی عملکرد دولت سابق

در توسط دولت و انتظار حل تمام مشکالت کشور  اندکردهملکرد دولت وارد بر ع یدیانتقادات شد

با پیشگویی زودهنگام به استقبال دستاوردهای سال جاری  انیشکمسعود پز را دارند؛ مدتکوتاه

تصور  .ستین کند،یکه دولت فکر م یسادگ نیراه اداره کشور به ا: »دیگویمدولت رئیسی رفته و 

بدتر از سال قبل  یلیکشور خ یو اجتماع یاقتصاد تیوضع ،یدر سال جاراست که  نیمن بر ا

 :گفته است در مجلس نیز شهر بابک ندهینما، یآبادقطب ینیضاحسر یمصطف .«!خواهد شد

 .«!امبهارستان گذاشته ستمیس یام و رورا مکتوب کرده جمهورسیرئ تیکفاعدمطرح »

دقایق پایانی دولت روحانی، نقد عملکرد دولت را  تا که طلباناصالح -4 :يليتحل یهاگزاره

 ؛دارندیمابراز  یسیدولت رئ بهانتقادات را  نیدتریشد ،یاسیبا نگاه س ، امروزدندیتابیبرنم

و « تجربهیب» ،«رکارشناسیغ»، «برنامهیب» عنوانبهدولت  یمعرف ،انتقادات نیا یریگجهت

 چندماههدر همین  یدولت انقالب -2. بازگردند به قدرت مجددا   است تا« ناکارآمد» تیدرنها

 ،یعموم ونیناسیکرونا و واکس روسیو وعیهمچون کنترل ش یمهم یهاگامابتدایی مسئولیت، 

نگاه به شرق، حضور  استیفروش نفت، س شیافزا ،یشانگها یهایهمکاردر سازمان  تیعضو

 دیبا ،یاسیدور از نگاه سه ب ،علت نیبه هم ؛است برداشتهحل مشکالت کشور  یبرا دانیدر م

از  برخی -8. ملموس شودمردم  یاقدامات در زندگ نیا ریتأثبه دولت داد تا  یشتریفرصت ب

 گراغرب انید، با جرنکه در خصوص مسائل انقالب دار یمندبه علت دغدغه یمذهب یروهاین

ت ل مشکالح توقع کهیدرصورتدولت هستند،  کردن یمعرف ناکارآمد درصددشده و  صداهم

و  رتیبا بص دیبا یانقالب انیجر .ستین معقولی توقع ،ماهههشت یدر بازه زمان اقتصادی کشور

 نقد سازنده عملکردجدا کند و ضمن  طلباناصالحخود را از نقشه راه  ریمس ،درست لیتحل

دستاوردها و  تقویت روحیه خدمت در مسئولین و امیدآفرینی در جامعه، منظوربهدولت، 

 زاده()نویسنده: فرهاد کوچک کند. انیبنیز  رامثبت  یردهاعملک

 دارد؟! مايپقارهموشک  رانيا           خبر ویژه                  ▼

با ذکر  دیروز )دوشنبه( ،فرماندهان سابق سپاهاز و  نماینده مجلس «یکوثر لاسماعی»

 رانیا وی شهادت زمان در»گفت:  ،رانیا یپدر موشک ،مقدمیحسن تهران دیاز شه یاخاطره

رابطه  نیدر ا شتریب اتیئاز ذکر جز ی. و«بود فتهایدست  مایپقارهموشک  یفنّاوربه 

ها آن دیکه برد مف شودیگفته م یکیبالست یهابه موشک مایپقاره موشک کرد. یخوددار

 ( باشد.لیما 8188) لومتریک 588از پنج هزار و  شیب
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 اخبار ▼

 نيستمنصفانه  برای نقدمخالفان دولت از  یانتظار: نينم يمسلي

 یو نقدها طلباناصالح راخی اقدامات با رابطه در یاسیپژوهشگر مسائل س ،«نینم یمسلی عباس»

مخالف  اناتیکه جر رودینم یانتظار چیه القاعدهیعل: »دیگویماز دولت،  انیجر نیا رمنصفانهیغ

عمل کنند،  یمنطق خواستندی. اگر مندیدر مقام نقد برآ یبه گونه منصفانه و منطق ،یدولت کنون

که به نفع جامعه باشد  ینقد خواهندنمی طلباناصالح .دادندیسال به دولت فرصت م کی یستیبا

 اند.رو آورده ،دارد یاحساسات جامعه را در پ کیتحرعوامانه که  یکارها یکسریو به  رندیبگ یرا پ

. اگر دولت در برابر کندیمبه خرج داده و کار خود را دنبال  یدولت بردبار نای خوشبختانه

 تواندیم ،دنبال کند یخوببه، خط خود را گرفته شیکه در پ یروش نی، با همزودهنگام یهاهجمه

 مناظره موضوع کردن مطرح او در خصوص .«معه کندجا یو هوشمند یبه آگاه لیرا تبد نیا

 یاسسی کارکشته عناصر» از سوی جریان حامی دولت سابق نیز معتقد است: یسیرئو  روحانی

شبهه و  دیدر قبال مسائل جامعه ندارند و مرتب تول یتیمسئول چیهستند و ه کاریب طلباصالح

مردم است و هدف دولت قبل از  یر براهمه فکر و ذکرش کا جمهورسیرئ امروز. کنندیمابهام 

 یبرا ،دستشان پر است انیاگر آقا است که ذهن او را از مردم دور کنند. نیا یسیرئطرح مناظره با 

رقم  شانیبرا یو جز شرمندگ ستین گونهنیا قطعا  که  با ما مناظره کنند ندیایب دفاع از خود

 توانندیمکه  یاسیبا عناصر س ندیایب ،شود نییبتجامعه  یبرا مسائلشان. اگر بنا دارند تا خوردینم

 .«جامعه روشن شود یکنند، مناظره کنند تا مسائل برا لیکنند و تحل یابیشهیرمسائل را 

 !رانيا هيعل خيتار ميتحر نيترنيسنگ يبان

که  یاچهرهشد؛  یارسانه، 00حصر برای یکی از عوامل فتنه  یهاتیمحدوددیروز خبر کاهش 

اقتصادی دوره ریاست جمهوری اوباما و ترامپ که تاکنون نیز  یهامیتحرفشارهای معیشتی و 

اوباما  کهزمانیو تخریبگر او و جریان ضدانقالب داخلی بود.  سازناامنادامه دارد، مرهون اقدامات 

اما چند هفته  ؛شد رانیدراز کرد و خواهان تعامل با ا رانیدستش را به سمت ا ،شد جمهورسیرئ

تعامل با تهران را به  یاستراتژ دیکاخ سف ،یموسومیرحسین  یابانیخ یبا شروع اردوکش ،بعد

 یرا در سالگرد فتنه موسو 4۱2۱قطعنامه  کایآمر یخارج استیس متی د.دا رییفشار بر تهران تغ

 نتونیاعمال شد. کل رانیا هیعل خیتار میتحر نیترنیسنگ ،قطعنامه نیا هیرساند. در سا بیبه تصو

 باوجودو  حالنیباا؛ از جنبش سبز صادر شده است تیقطعنامه در حما نیهمان زمان گفت که ا

نبود. ماجرا به فتنه دوم  هامیو تحر 00سال  عیوقا لیدل به او حصر موسوی، یهایگرفتنه

و تالش برای امنیتی کردن فضای داخلی  یعرب یهابا انقالب یتظاهرات در همبستگ گردد؛یبازم

هزار نفر در  5حدود  0۱بهمن  25: »دیگویوقت اطالعات سپاه درباره آن م نی! جانشکشور

دادند و  هیسران فتنه اطالع شیآوردند. فردا وجود به یریو درگ انقالب تهران جمع شدند دانیم

 داد. یو کروب یبه حصر موسو یأر یمل تیامن یعال یشورا ،نیازاپس«. نظام را فاسد اعالم کردند

 هم نتوانست اقتصاد ترکيه را نجات دهد! هايرانياکمک 

اد بزرگ جهان باشد، اما حاال در اقتص 48از  یکیصاحب  هیترک ،یالدمی 2828 سال در بود قرار

 هیدر ترک سابقهیب ینظرسنج کی در نگرفته است. یجا زیاقتصاد نخست جهان ن ستیب ستیل

 نیترمهم ،ینفر معتقدند که مشکالت اقتصاد ۱کشور،  نیشهروند ا 48مشخص شده که از هر 

کشور  ینپنجم گاهیدر رتبه ششم و در سال گذشته در جا ،284۱در سال  رانای معضل است.

به  یرانیا ونیلیم 2از  شیب، شودیمنیز برآورد قرار گرفت و امسال  هیترک یمبدأ صنعت گردشگر

در رتبه نخست  هایرانیدر سال گذشته ا ،هیترک رسمی منابع اعالم با مطابق !کنندسفر  هیترک

 1 ر،یسال اخ کی طول در خانه قرار گرفتند. دیکشور و خر نیدر بخش مسکن ا یگذارهیسرما

 درواقعرقم  نیکشور وارد شده که ا نیبه اقتصاد ا رانیا یدالر منابع ارز ونیلیم 088و  اردیلیم

 اردیلیم 2.۰ ،یرانیهزار گردشگر ا ۱8و  ونیلیمکیدالر حاصل از محل سفر  ونیلیم ۱48ل شام

از  یدالر ناش میلیون 1۱2و  یهزار فقره واحد مسکون ۰48هزار و  48 دیخر نهیدالر حاصل از هز

حقق برای ت وطنانمانهم با وجود دغدغه زیاد برخی کشور است. نیشرکت در ا ۱01 سیتأس

نیز  هاتالشاین  ،)!!!(کشور برتر اقتصادی 48 جمعآرزوی دولت ترکیه برای قرار گرفتن در 

 .کنندیمدرصدی را تجربه  58نتوانسته به ترکیه کمک کند و اکنون مردم این کشور، تورم 

 اخبار کوتاه

خارجه  روزی !/جلوروبه یوگوهاگفت ؛و عربستان رانيا ◄

در خصوص نتایج پنجمین دور مذاکره نمایندگان ایران و  عراق

با محور  یو سعود یرانیا ئتیه دارید»: عربستان در بغداد گفت

. دو کشور بوده است یو با حضور مقامات سطح باال یتیامن

بندی به توافق  48م طرفین در خصوص یک یادداشت تفاه

گوها در وگفت یتوافق کردند که دور بعد نیطرف .اندرسیده

به گفته فؤاد حسین، موضوع یمن  .«انجام شود کیپلماتیسطح د

بس در این کشور نیز از دیگر مسائل مهم مطرح و لزوم ادامه آتش

 وزارت خارجه سخنگوی .گوها بودوشده در این دور گفت

دولت عراق  یهاتالش را حاصل وگوهاگفت رکشورمان نیز این دو

 .«و مثبت بود جلوروبهوگوها گفت»افزود:  و توصیف کردو عمان 

 یرسانه عبر کی /!در دست هکرها هاستيونيصه یهاپول ◄

اطالعات  یهابانک موفق شده به یگروه هکر کی ،اعالم کرد

 یگروه هکر نای. ندک دایرخنه پ صهیونیستی یهابانک انیمشتر

اعالم کرد که در حال حاضر قادر به حواله  مجازی خوددر کانال 

 دیتأکهکری منجی گروه  ها است.بانک نیا انیکردن پول مشتر

قدس انجام داده و تا  یرا در آستانه روز جهان دینفوذ جد ه،کرد

 یبریمنتظر ضربات سا دیبا رژیم صهیونیستیقدس،  یروز جهان

از  یزودبه»این گروه همچنین آورده است:  باشد. یترهولناک

حساب مقامات  یموجود نیو همچن یاطالعات حساب بانک

ما با مقامات  نیکرد تا دزدان سرزم میخواه ییرونما اسرائیلی

 .«آشنا شوند شتریدزد خود ب

است که  حاکی هاگزارش ؟!/گردديبرم داعش به عراق ؛رهشدا ◄

وارد فاز  گریبار د توانندیداعش بالقوه م ستیترور 0888بالغ بر 

 یگروهک در حال کادرساز نیا زمانهمدر عراق شده و  یاتیعمل

این تعداد، نفر از  1888که  شودیمزده  نتخمیدوباره خود است. 

خاموش  یهامتعلق به هسته هیدارند و بق تیفعالدر حال حاضر 

 نینشیسن یهاستاندر ا یهستند که در جوامع محل یانیحام ای

منازل و مزارع و حمله  ،زراعی محصوالت سوزاندن اند.ادغام شده

 یهانفت، شرکت یهاچاه ،هانیبنزپمپمانند  هارساختیبه ز

جنگ  یهایاستراتژجزو  یگاز، خطوط لوله نفت و گاز، همگ

 .دشویمحسوب مدر عراق داعش  یاقتصاد

 معاونت /!دهديمزمين و مسکن  ،یفرزند ۳ یخانوارها بهولت د ◄

 خیکه تار یانیمتقاض»: اعالم کرد شهرسازی و راه وزارت مسکن

 4188آبان  21 خیبعد از تار هاآن شتریب ایتولد فرزند سوم 

مسکن  یتیحما یهابا مراجعه به سامانه طرح توانندیباشد، م

با  یدر بخش نوع سرپرست saman.mrud.irبه آدرس 

 «تیعجم یاز خانواده و جوان تیقانون حما» نهیانتخاب گز

در بر اساس قانون مجلس،  .«نام اقدام کنندنسبت به ثبت

 288 ،به افراد مشمول ،تیهزار جمع 588کمتر از  یشهرها

 ،هزار نفر 588 یباال هایو در شهر شودیداده م نیمتر زم

 کیاطراف به انتخاب خودشان  یدر شهرها توانندیمشموالن م

 انتخاب کنند. نیمتر زم 288 ایخانه 


