
  

  

  

  فقیه در سپاه  نمایندگی ولی معاونت سیاسی) داخلی(نشریه روزانه 

  1397 اسفند 25 شنبه 5018 شماره ـ ویکم بیستسال 

  

  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

ی و عملکرد یهاي اجرا یکی جهت دادن به سیاست: شودشعار سال با دو منظور مطرح می

 مسئولین دولتی و مسئولین حکومتی است، یکی توجیه افکار عمومی است؛ یعنی افکار 
  .اي امروز براي کشور مهم است عمومی توجه پیدا کنند به اینکه چه مسئله

)1/1/1397(  
  ***گوییم  فرارسیدن اعیاد ماه رجب و سال نو را تبریک می* **

 
 سفر مهم و تأثیرگذار      روز    حرف ▼ 

 کشورمان جمهور رئیس شد، سفر مدعی توان می جرئت به

 و ترین مهم از 97 سال پایانی روزهاي در عراق به

 سفري. شود می شمرده جاري سال رویدادهاي تأثیرگذارترین

 توجه مورد ویژه شکل به همچنان روز چند گذشت از بعد که

 از بین، آنچه این در. دارد قرار ها سانهر و سیاسی تحلیلگران

 جمهور رئیس سفر مقایسه نماند، دور سیاسی ناظران دید

 گذشته ماه در جمهور آمریکا رئیس سفر ترامپ، با کشورمان

 منظر این کرد؛ از پیدا بازتاب برجسته طور به بود که عراق به

 این به منفی هاي واکنش بیشترین فضا این در که بود طبیعی

 نبود منتظره غیر و شود اظهار آمریکایی مقامات سوي از رسف

 و اقدام این تخطئه به استکباري نظام مسئوالن برخی که

 ایران و عراق هاي ملت و ها دولت بین تفرقه ایجاد براي تالش

 مایک« داد، گزارش »رویترز«زمینه،  همین در زنند؛دست ب

 کند می تالش ایران شد مدعی آمریکا خارجه وزیر »پمپئو

 هوك، برایان .کند تبدیل »گزار خراج دولت« یک به را عراق

: گفت ایران نیز امور در آمریکا خارجه وزارت  ویژه  نماینده

 عراق کامیابی و امنیت حاکمیت، حق حامی متحده ایاالت «

 منافع از این کدام هیچ  نماینده ایران حکومت اما است،

                                                                                                                                  ».نیست

 بیان حالی در عراق ملی منافع به ایران توجهی بی موضوع

 اقدامات مشغول خود آمریکا که زمان آن که شود می

 تروریستی هاي گروه از حمایت سرگرم و عراق در خرابکارانه

 و دولت کنار در عملی و جدي به طور ایران بود، کشور این در

 .بود ایستاده عراق ملت

 ما روي پیش )ره(امام حضرت که شاخصی معیار و مبنا بر

 را استکبار ناخشنودي و رضایتمندي فرمودند که است گذاشته

 کنید، ارزیابی خودتان اقدامات نبودن یا بودن صحیح مبناي

 نظر از هم و اولیه طراحی نظر از هم سفر گفت این باید

 مقامات گونه این که شود می ارزیابی تاریخی و مهم دستاوردها

 اخیر سفر در دیگري که نکته. است کرده برافرخته را آمریکایی

 آقاي اکنون و کشورمان به سوریه جمهور رئیس اول معاون

 که شرایطی در که است آن است، تحلیل قابل عراق به روحانی

 هاي تحلیل برخالف و اند کرده پیمان نقض آمریکا و اروپا

 دادن هزینه حال در ایران اقتصاد است مدعی که اي مغرضانه

 اما است، خود اي منطقه ایدئولوژي و خارجی سیاست به

 محور اقتصادي و تحریمی حساس شرایط چنین در الواقع فی

 هاي ظرفیت ـ امنیتی، سیاسی کارکردهاي افزون بر مقاومت

 .دارد کشورمان براي نیز اقتصادي هگسترد

 

 

 

  
 

  
  

  !اي دیگر نشانه                                    روز گزارش ▼

پس از آنکه همزمان با کودتاي آمریکایی، مشکالتی در شبکه برق ونزوئال به وجود آمد و 

 و یاآس غرب مسائل تحلیلگر »نروانی شرمینه«هاي وسیعی از این کشور قطع شد،  برق بخش

پس «: آکسفورد در یادداشتی افشا کرد واقع در دانشگاه آنتونی سنت کالج در ارشد کارشناس

ها نتوانستند شبکه برق ایران را از راه دور هک کنند و پایداري این شبکه را  از آنکه آمریکایی

فردي به  آمریکا، خارجه ایاالت متحده وزارت کارکنان از نفر دو 2010 سال از بین ببرند، در

 جریان در تا دادند پیشنهاد دالر هزار 250 مبلغ کرد، االصل که در آمریکا زندگی می ایرانی

ها براي  دهد آمریکایی ماجرایی که نشان می» !بیندازد کار از را تهران برق ایران شبکه به سفر

به کنند و از هر طریقی که بتوانند قصد ضربه زدن  دشمنی با ایران تمام تالش خود را می

  !ملت ایران را دارند

موضوعی که البته تنها مبتنی بر یک تجربه شخصی یا اطالع از یک پیشنهاد نیست؛ بلکه 

 »بوش جرج« در دولت »تایمز نیویورك« روزنامه بر اساس اسناد و اطالعات موجود و به نوشته

ستور کار در د »زئوس نیترو پروژه« عنوان طرحی با 2016 سال در آمریکا اسبق جمهور رئیس

 شبکه از جمله حساسی، هاي بخش زمینه در ویژه به ایران علیه سایبري قرار گرفته که حمله

ها در این کشور همچنان پا برجا بوده و  شد؛ طرحی که با تغییر دولت می شامل را ایران برق

 پیشین جمهور رئیس »اوباما باراك«در دوران  2010رسد پیشنهاد مذکور در سال  به نظر می

اي است در کنار هزاران  این موضوع نمونه! بوده است نیترو زئوس نیز بر اساس پروژه آمریکا

توطئه و دسیسه دیگر که عمق دشمنی ایاالت متحده آمریکا با مردم ایران را به وضوح نمایان 

زننده  تواند آسیب دهد، هر گونه اعتماد به سران کاخ سفید تا چه حد می کند و نشان می می

کند در رأس دولت آمریکا جرج بوش نشسته باشد، باراك اوباما  فرقی هم نمی باشد،

  ! جمهور این کشور باشد یا دونالد ترامپ زمام امور را در کاخ سفید در دست داشته باشد رئیس

  !یک حکم اجراي از زنگنه نگرانی ابراز           اخبار ویژه      ▼

 حضور و انتصاب از نفت وزیر زنگنه، نامدار است، بیژن حاکی دریافتی اطالعات

 در وي. است شده نگران شدت به قضائیه قوه در رئیسی سیدابراهیم االسالم والمسلمین حجت

 پاي و داد نشان مردانگی خود از خیلی کرسنت پرونده در الریجانی است، علی گفته اي جلسه

 وي. نگذاشتند وقت من براي روحانی و خاتمی کرد، تالش من براي وي که آنقدر و آمد کار

 علی پیگیري با که شدم کرسنت پرونده حکم اجراي توقف خواستار اي نامه در است، من گفته

 از کرسنت پرونده شده تعلیق حکم دوباره شدن اجرایی نگران زنگنه. شد متوقف الریجانی

 از تعدادي حکم، این اجراي صورت در گفتنی است، .است رئیس جدید قوه قضائیه سوي

  .شوند می محکوم زندان تحمل به زنگنه عاونانم

  کمک به دولت براي تأمین نیازهاي ضروري

براي کمک به دولت در تأمین ) ره(گفته شده است، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 

نیازهاي ضروري کشور وارد میدان شده و تاکنون اقداماتی براي خرید و واردات علوفه و دان 

محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان . و طیور صورت داده است مورد نیاز در حوزه دام

هاي مستمري را با اسحاق جهانگیري، معاون اول روحانی برگزار  نشست) ره(حضرت امام

هاي خرید و واردات برخی از کاالها را به  هاي تلفنی سفارش کند و جهانگیري نیز در تماس می

گیري  اند، در شرایط کنونی باید براي شکل هبرخی از کارشناسان گفت. کند وي منتقل می

جانبه با کشورهاي چین و روسیه تالش شود و این ستاد باید از این فرصت  هاي همه همکاري

 . استفاده کند
 



 
  اخبار ▼

 ها از قدرت سایبري ایران نگرانی صهیونیست

دست برتر وابسته به کنگره آمریکا با اذعان به پیشرفت سایبري ایران و » هیل«وبگاه 

کارشناسان از رشد بیش از حد و سریع : هاي سایبري نوشت اسالمی در جنگجمهوري 

اند؛ چنانکه هکرهاي  زده شده توانایی ایران در اجراي عملیات سایبري تا اندازه زیادي شگفت

هاي  هاي خود در جنگ ، در برخی از نخستین عملیات2013تا  2011هاي  ایرانی در سال

ها میلیون دالر سرمایه و همچنین عملیات  مالی ایاالت متحده را با ده سایبري، مؤسسات

بر اساس یک گزارش جدید که . تجاري سعودي آرامکو را به صورت آفالین هک کردند

شرکت را هک  200مایکروسافت منتشر کرد، طی دو سال گذشته، هکرهاي ایرانی بیش از 

به نوشته این وبگاه اتحادیه اروپا طی گزارشی در ماه ژانویه اعالم کرد ایران  .اند کرده

همچنین سرهنگ نوام شوار، . احتماالً به زودي به یک قدرت سایبري تبدیل خواهد شد

هاي سایبري ایران هشدار  رئیس ارشد امور سایبري ارتش رژیم صهیونیستی درباره قابلیت

دهاي عملیاتی او تشخیص و پیشگیري از تالش براي نفوذ داد و گفت یکی از اولین رویدا

  .سیستم هشدار موشکی گنبد آهنین اسرائیل است

  !ها در اعتراضات خارطوم نقش سعودي

جمهور سودان به قطر که در بحبوحه اعتراضات و بحران  سفر رسمی عمر البشیر؛ رئیس

لی عجیب از ارتباط امنیتی در خارطوم و شهرهاي دیگر این کشور برگزار شد، سیگنا

این سفر با خشم مقامات ریاض . تحوالت امنیتی سودان با فضاي کشورهاي منطقه بود

مواجه شد و اعتراضات داخلی در این کشور که از مدتی پیش آغاز شده بود، شدت گرفت و 

ها از  زنی برخی گمانه. ها ریختند معترضان نسبت به اوضاع بد اقتصادي سودان به خیابان

هاي  ـ در ناآرامی کرد ـ که پیش از این خود را متحد عمر البشیر قلمداد می ربستاننقش ع

پیش از این نیز مقامات سودانی فاش کردند، پیشنهادهایی به خارطوم . سودان حکایت دارد

ارائه شده، مبنی بر اینکه در ازاي قطع روابط این کشور با ایران، ترکیه و قطر، بحران داخلی 

  .رسد سودان این رشوه سیاسی را نپذیرفته است کش کند، اما به نظر میدر سودان فرو

  !باید براي چنین نگاهی تأسف خورد

ها  نماینده رهبر معظم انقالب در شوراي عالی امنیت ملی با بیان اینکه امروز برخی

باید : زنند، گفت ها گره می مشکالت را به موضوعات سیاسی و تحریم و تصویب کنوانسیون

 70نظران و فعاالن اقتصادي معتقدند  امروز بیشتر صاحب. حلیل درست داشته باشیمیک ت

حل شود، مشکالت را پشت سر ... ، گمرك و درصد مشکالت داخلی است و اگر بیمه

گویند نباید بهانه بیشتر به دشمن داده شود؛ اما  برخی می: سعید جلیلی افزود. گذاریم می

بار گفته است ایران  14المللی  کالت را حل کرد؟ آژانس بینتوان مش آیا با بهانه ندادن می

ماه  10راحتی از برجام خارج شد و اروپا  به تعهداتش عمل کرده؛ اما دیدیم که آمریکا به

حتی حاضر نشده رفتار آمریکا را نقض برجام بداند و   است که حاضر نشده اقدام عملی کند،

  .سف استتواند بکند اظهار تأ حداکثر کاري که می

  تولید نفت ایران افزایش یافت

: در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد) اوپک(سازمان کشورهاي صادرکننده نفت خام 

هزار  743میلیون و  2به  1397برابر با بهمن ماه  2019تولید نفت ایران در ماه فوریه 

. بیشتر است هزار بشکه در روز 12بشکه در روز رسیده است که نسبت به ماه پیش از آن  

میلیون و  3برابر با روزانه  2018بر اساس این گزارش، متوسط تولید نفت ایران در سال 

. هزار بشکه در روز بوده است 813میلیون و  3برابر با  2017هزار بشکه و در سال  553

 10هزار بشکه نفت کمتر تولید کرده و میزان تولیدش به  86عربستان در ماه فوریه روزانه 

کشورهاي الجزایر، آنگوال، تولید نفت گفتنی است، . هزار بشکه رسیده است 87یون و میل

 . است گینه، گابن، ایران، لیبی و نیجریه افزایش داشته

  

  

  

  کوتاه اخبار ▼

بانک مردم چین، : گزارش داد »راشاتودي«شبکه خبري ◄ 

میزان ذخایر طالي خود را براي سومین ماه متوالی افزایش 

. میلیون اونس رساند 26/60 تن یا معادل 1874رقم  داد و به

چین براي کاهش وابستگی به دالر  راهبرداین اقدام بخشی از 

بسیاري از کشورها که پیشتازان آنها چین و روسیه . آمریکاست

تالش  هستند و به دنبال کاهش سلطه دالر در بازارها ،هستند

انبه و هاي دوج کنند ضمن افزایش ذخایر طال، پیمان می

وسیله  کنند تا بدین امضا گوناگونچندجانبه را با کشورهاي 

  .سلطه دالر در بازارهاي جهانی کاهش یابد

 نیوزیلند، در تروریستی حادثه از پس ساعت 24 از کمتر◄ 

 بیرونی محوطه در هراسانه اسالم شعارهاي دادن سر با افرادي

 .شدند ور حمله مسلمانان به سرد سالح با لندن، در مسجدي

 مسلحانه حمله وقوع از نیوزلندي هاي گفتنی است، دیروز رسانه

 حدود .دادند خبر »چرچ کریست« شهر در »النور« مسجد به

 که بودند مسجد دو این در جمعه نماز اقامه حال در نفر 200

 این حمله گشودند؛ درپی آتش آنها سمت به ها تروریست

  .  شدند مجروح گردی نفر 30 و کشته نفر 50 حداقل تروریستی

 و ایران بازرگانی مشترك اتاق سیدحمید حسینی، دبیرکل◄ 

 رقم: گفت ایران به عراق هاي بدهی درباره پرداخت عراق

 میلیون 200 معادل ها بدهی اول بخش. نیست ثابت ها بدهی

 از ما طلب حداکثر کنم می فکر و شده پرداخت که بوده دالر

 وقت چند در. باشد دالر میلیارد 5/1حدود  در مبلغی عراق

 که برقی بابت مپنا به دالر میلیون 100 باالي ها عراقی اخیر،

 5 تا 4 حدود روزانه ایران. اند کرده پرداخت اند، گرفته تحویل

  . کند می صادر عراق به گاز و برق دالر میلیون

 را 1398 بودجه الیحه در نفتی هاي درآمد میزان دولت◄ 

 در رقم این که کرد بینی پیش نتوما میلیارد هزار 142

 داشته و در رشد درصد 40 ،1397 بودجه قانون با مقایسه

 به نفتی هاي درآمد مجلس از سوي 98 بودجه هاي بررسی

 حالی در این. یافته است افزایش تومان میلیارد هزار 152

 نفت خرید تحریمی هاي معافیت آمریکا شود می گفته که است

  !داد خواهد کاهش کشور دو به ماه شتاردیبه در را ایران از

 

  .رسان سروش دنبال کنند در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 

  دوم گام کتاب متن اساس بر بزرگ مسابقه

  هدایا

  ریال میلیون 15 به مبلغ عالیات عتبات به سفر هزینه کمک 20ـ 

  ریال میلیون 10 مبلغ سوریه به به سفر هزینه کمک 20ـ 

  ریال میلیون 5 مبلغ مشهد به به سفر هزینه کمک 20ـ 

  ریال میلیون 2 مبلغ نقدي به هدیه 200ـ 

  ریال میلیون 1 به مبلغ نقدي هدیه 220ـ 

  نخجیر شکاري سالح قبضه 20یژه و هدیه* 

تا تاریخ  را خود هاي پاسخ مسابقه در کنندگان شرکت

  .دهند رده سیاسی معاونت تحویل 20/1/1398

  98 فطر نتایج عید اعالم تاریخ


