
  

  

  

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

  1397 خرداد 12 شنبه 4824 شماره ـ ویکم بیستسال 

 )العالی مدظله(اي  امام خامنه

در مواجهه با برجام الزم است که عناصر سیاسی و مطبوعاتی از سرزنش یکدیگر پرهیز 

اتحاد و . وجود نیاید برجام بهی بر اساس اهانت و هتک حرمت نشود و دوقطب. کنند

  )2/3/97(.همدلی را نقض نکنیم
  

www.basirat.ir 

  
  پرهیز از مسائل فرعی         روز حرف ▼

 از آمریکا ایاالت متحده خروج آنکه ترامپ رسماً از پس

با این اقدام دونالد چگونگی مواجهه  را اعالم کرد، برجام

در این . شد تبدیل ترین مسائل کشور ترامپ به یکی از مهم

در دیدار اخیرشان  انقالبمعظم  رهبرگونه که  میان، همان

گزاران نظام متذکر شدند، باید مراقبت شود که برجام با کار

سازي  دوقطبی و اختالف براي محوري به آن از آمریکا خروج و

، هرچند مسئوالن در این با وجود. در کشور تبدیل نشود

مواجهه با این قضیه سعی کردند نوك حمله و انتقاد خود را 

ه در گونه ک متوجه آمریکا کنند، اما در روزهاي اخیر، آن

ها و فعاالن سیاسی، از هر دو جریان  مواضع برخی شخصیت

سیاسی فعال کشور نمایان شد، محل منازعه از بدعهدي 

هاي این کشور،  خواهی آمریکا و لزوم ایستادگی در برابر زیاده

؛ ه استسازي طرف مقابل معطوف شد زنی و محکوم به اتهام

کشور نبوده  وجه به سود اوضاع اي که تداوم آن به هیچ رویه

نخواهد اي براي کشور  و به عبارت دیگر، نه تنها هیچ آورده

هاي  بلکه اتفاقاً عاملی براي تضعیف مواضع و گزینه داشت؛

  ادامه بارهدر 4+1روي میز کشورمان در مذاکره با کشورهاي 

 ،هاي اخیر نشان داد محتواي بحث. اجراي برجام خواهد شد

ایط پیش از انعقاد برجام سیاسی هنوز در شر فعاالنبرخی 

برند و گویا کشور در شرایط انتخاباتی قرار دارد تا  به سر می

آراي عمومی را به  مواضع طرف مقابل، به نوعی  با تخطئه

  .خود جلب کنند

  کشور، بیش از هر برهه اوضاعواقعیت آن است که 

دیگري به وحدت، انسجام، همدلی و اجماع نخبگان و 

 موضوع و اهمیت این سیاسی نیاز دارد گوناگونهاي  جریان

در این برهه، موضوعی  در حقیقت،. کمتر از برجام نیست

هایش، نباید به  ها و قوت ضعف  همه با وجودچون برجام 

سازي منازعات حزبی و جریانی در  ابزاري براي مشتعل

نه تنها در ذات خود  مسئلهزیرا این   کشور تبدیل شود؛

  بلکه تغییر زمین بازي و معادله ؛فایده است کامالً بی

استراتژیک به ضرر ایران است، چون به طور طبیعی در این 

  اوضاع که باید انتقادها و حمالت متوجه بدعهدي و نقض

عهد آمریکا در برجام باشد، این موضوع اصلی به کنار 

هاي داخلی پررنگ  رود و به جاي آن، اختالفات و تنش می

 جناحی،تالفات یدن بر طبل اخبکوبه عبارتی، . شود می

بصیرتی در شرایط  مصداق روشنی از بی حزبیفردي و 

  . ـ فرعی کردن مسائل است توجهی به اصلی بی حاضر و

 !جمهور محترم رئیسقابل توجه                  گزارش روز ▼

برگزار » جمهور افطاري هنرمندان با رئیس«آقاي روحانی تحت عنوان  ضیافتحاال که 

همزمان . رسد است، در این باره و حواشی آن اشاره به برخی نکات ضروري به نظر میشده 

هاي مردمی که در جریان  با انتشار خبر نامشخص بودن سرانجام میلیاردها تومان از کمک

ها ریخته شده بود و همزمان با انتشار این خبر  زلزله در استان کرمانشاه به حساب سلبریتی

زده با مردم درگیر شده و  در مناطق زلزله ها یکی از همین سلبریتی که حتی بادیگاردهاي

هایی که کارت دعوت حضور در مراسم مذکور به  اند، جمعی از سلبریتی زد و خورد داشته

هاي  آنها در میتینگ هایی بودند که بیشترین تصاویر از دست آنها رسیده بود و اتفاقاً همان

اي  جمهوري به ثبت رسیده است، با نوشته ات ریاستتبلیغاتی آقاي روحانی در انتخاب

جمهور درباره اوضاع اقتصادي کشور که البته بسیار شبیه دوران انتخابات  اعتراضی به رئیس

جمهوري هم هست، دعوت رئیس قوه مجریه را رد کردند و از تحریم این مراسم  ریاست

هایی که به بهانه  چهرهنکته جالب توجه در این میان آن بود که همین . سخن گفتند

حمایت از مردم و وضع بد اقتصادي این مراسم را تحریم کردند، به جاي آنکه در راستاي 

اي به مشکالت  که در آن هیچ اشارهرا  اي مطالبه مشکالت مردم قدمی بردارند، پاي نامه

ز مردم نشده بود؛ بلکه درخواستی بود براي بازگرداندن یک بازیگر سینمایی که پیش ا

 یک هنرپیشه و به دستامضا کردند ! پیروزي انقالب اسالمی از کشور فرار کرده است

اي و رفتاره  اما در پس این همه جنجال برساند؛جمهور  آن را به رئیس تا سپردند

آیا بهتر نبود  جمهور رساند که استحضار آقاي رئیس به فریبانه و بازي با کلمات، باید عوام

نتیجه و توجه  هاي بی گیر در قوه مجریه به جاي نشست و برخاست هاي تصمیم و تیم شما

ها به منظور نیل به اهداف  ها و تالش براي استفاده از این چهره بیش از حد به سلبریتی

و موانع  دادید میخود، ضیافت افطاري را با کارآفرینان، کارگران و فعاالن اقتصادي ترتیب 

ها و سخنان این بخش مهم  ها، شکایت و گالیه هکردتحقق اقتصاد مقاومتی را بررسی 

  شنیدند؟ جامعه را می

 سلمان به شدت ترسیده است محمدبن                 ویژه اخبار ▼

یک منبع غربی که درباره مسائل خاندان » الیوم رأي«به نوشته روزنامه الکترونیکی 

نزدیکی کاخ پادشاهی آوریل در  21پادشاهی سعودي اطالع دارد، وقوع تیراندازي در شب 

نبوده؛ بلکه در پس آن » عملیات تروریستی عادي«گوید این حادثه  کند و می را تأیید می

عهد سعودي از  ولی: کند الیوم به نقل از وي اضافه می رأي. اهداف سیاسی وجود داشته است

یده حمله مذکور که نجات از آن سخت بود، توانست جان سالم به در ببرد؛ ولی بسیار ترس

ترین مکان در  کرد کاخ پادشاهی که به زعم او حساس است، چرا که اصالً فکرش را نمی

اي باشد و کسانی از اطراف خاندان  عربستان سعودي و غرب آسیا است، هدف چنین حمله

  .کنند، به سراغ او بیایند رصد میهاي امنیتی که تحرکات او را  پادشاهی و دستگاه

  !نشینی نتانیاهو از تغییر در سوریه عقب                                   

وزیر رژیم صهیونیستی به متحدان  نخست» بنیامین نتانیاهو« ،به گزارش منابع آگاه

اهللا لبنان از  اش اعالم کرده در صورت خروج نیروهاي ایران و حزب اروپایی و آمریکایی

. در قدرت مشکلی ندارد جمهور سوریه رئیس» بشار اسد«آویو با ماندن  سوریه، تل

گیرد که اسناد  نشینی نتانیاهو از تالش براي تغییر نظام سوریه در حالی صورت می عقب

بحران در سوریه، سرنگونی نظام  ایجاددهد، یکی از اهداف  محرمانه لو رفته آمریکا نشان می

  .سوریه و ارتقاي امنیت رژیم صهیونیستی بوده است

 



 

  اخبار ▼

  !ال توافق جایگزین برجامفرانسه به دنب

 نوشته است فرانسه خارجه وزارت در بلندپایه منبع یک از نقل به روس روزنامه یک

 توافق از آمریکا خروج از پس جدید توافق یک سر بر تهران با مذاکرات آغاز آماده پاریس

 نیروهاي و دفاعی خارجی، امور کمیته :نوشته است »ایزوستیا« روزنامه. است اي هسته

 توافقی امضاي احتمال پاریس افزوده است و کرده تأیید را موضوع این فرانسه سناي مسلح

 این .کند می بررسی را) مشترك اقدام جامع برنامه( قبلی توافق از خروج و ایران با جدید

 با اخیرش دیدار جریان در فرانسه جمهور رئیس »مکرون امانوئل« :نوشته است روزنامه

 تدوین حال، عین در و برجام حفظ درباره او با روسیه جمهور رئیس »پوتین والدیمیر«

. است کرده رایزنی برسد، آمریکا جمله از توافق، هاي طرف همه امضاي به که جدید سندي

 کرده مطرح را موضوع این هم آمریکا جمهور رئیس ،»ترامپ دونالد« با دیدار در مکرون

 اي را هسته موضوع بر اضافه موارد باید همه جدید سند روس، روزنامه نوشته این به .است

  .شود شامل است، توافق در کنندگان مشارکت نگرانی محل که

  هاي دولتی در دستگاه داران کامیون مطالبات بررسی

 خبر داد تخصصی هاي کمیته قالب در داران کامیون مطالبات پیگیري از کار وزیر معاون

 مشیریان احمد. بود خواهد آنها مطالبات پیگیر تیجه،ن حصول تا وزارتخانه این :کرد تأکید و

 و کار تعاون، وزیر »ربیعی علی« با شهري برون رانندگان و داران کامیون نشست به اشاره با

 این مطالبات و مشکالت بیشترین: گفت اجتماعی تأمین مدیرعامل و اجتماعی رفاه

 براي که است کار وزارت دهارا حیطه از خارج اخیر، صنفی اعتراضات پی در رانندگان

 این .داشتند مربوطه هاي دستگاه و ها وزارتخانه با هایی نشست آنها مشکالت به رسیدگی

 هاي حوزه در را خود مشکالت، صنعت وزیر معاونان از یکی با مشترکی نشست طی افراد

 وي. کردند طرح صنعت وزارت به مربوط مطالبات و الستیک تأمین جمله از گوناگون،

 است تکمیلی بیمه جمله از اي، بیمه مشکالت به مربوط رانندگان مطالبات از بخشی: فزودا

  . شد مطرح اجتماعی تأمین مدیرعامل و بنده مشترك نشست در که

  فایده است گفتار درمانی بی

 اقتصادي با انتقاد از رویکرد» !تورم فنر پرش« عنوان با مطلبی در »قانون« روزنامه

 بازیگردان ترین اصلی عنوان به ارز نرخ گفت بتوان شاید 97 سال ابتداي از«: دولت نوشت

 تورم نرخ برویم، پیش ترتیب این به اگر... کند می نقش ایفاي ما کشور در اقتصاد عرصه

 موضوع این به کافی عرضه نبود حاضر حال در ...کرد خواهد پیدا افزایش انتظار حد از بیش

 از بین بردن براي دولت و گرفته شکل بازار در تورمی راتانتظا اینکه ضمن زند، می دامن

 به و کرده صحبت اینکه. دهد انجام واقعی و مؤثر اقدامات باید تورمی انتظارات و شکاف این

 به تا دولت که هایی صحبت و ها حرکت به توجه با. ندارد اي فایده کند، گفتاردرمانی قولی

 وجود دولت درمانی گفتار به اقتصادي فعاالن سوي از اعتمادي متأسفانه داده، انجام حال

  ».کرد نخواهد هم اي افاقه هیچ و ندارد

  دولت ترامپ به دنبال براندازي در ایران است

یران ا با اي هسته وگوهاي گفت در آمریکا دولت ارشد کننده مذاکره »شرمن وندي«

 این نزدیک، آینده در نم نظر به: میان آمریکا و ایران گفتدرباره احتمال مذاکره مجدد 

 خروج از پس بالد، می خودش به و دارد مقاومت فرهنگ که ایرانی. ندارد موضوعیت مسئله

 بولتون آقاي من، نظر به. برگردد ترامپ دونالد با مذاکره میز به نیست قرار برجام، از آمریکا

 کند شدیدتر را نهاآ و برگرداند ایران يها تحریم که کند می تشویق را جمهور رئیس احتماالً

بکشاند و ) ایران تحریم براي آمریکا با( دوباره همکاري به المللی بین جامعه در را همگان تا

 و برخاسته ایران مردم که باشند شدید و سخت چنان ها تحریم این که امیدوار است

 تغییر جمهور و شاید رئیس بولتون آقاي استراتژيمن  نظر به. کنند سرنگون را حکومت

  .است رژیم

  
 

  کوتاه اخبار ▼

 برنامه و کمیسیون عضو دلیگانی، حاجی حسینعلی◄ 

 اخباري انتشار به اشاره با مجلس شوراي اسالمی بودجه

 الحسنه قرض تومانی میلیون 20 تا 10 تسهیالت ارائه بر مبنی

 حتی ها بانک: گفت ،ها خاص از سوي بانک موارد برخی براي

 برسد چه دهند نمی الحسنه قرض وام هم تومان میلیون یک

 وام تومان میلیون 5 ها بانک اگر. میلیون 20 تا 10 به

 ها خانواده برخی گیرند، می سود درصد 18 کنند، می پرداخت

 اما دارند؛ نیاز وام تومان میلیون 5 به خود خانه رهن براي

 پرداخت را وام این الحسنه قرض صورت به بانکی هیچ

  .کند نمی

 سال ماهه 12 خارجی تجارت گمرك آمار بر اساس ◄

 تن 33 و هزار 4 از بیش مدت این در دهد، می نشان 96

 گوناگون هاي کشور از لوله و رول شکل به سیگار کاغذ

 حجم این واردات براساس. است شده ایران وارد جهان

 دالر 561 و هزار 29 و میلیون 14 کشور، به سیگار کاغذ

 767 و میلیارد 47 بر بالغ که شد خارج کشور از ارز

 ثبت به گمرك آمار در تومان 398 و هزار 246 و میلیون

 جهان کشور 12 از سیگار کاغذ است، گفتنی. است رسیده

  .است شده ایران وارد

 در توتال فرانسوي شرکت مدیر عامل پویانه، پاتریک◄ 

 احتمال است گفته نفتی غول این سهامداران به نشستی

 ادامه براي ایران علیه آمریکا هاي تحریم از شدن معاف

 .است ضعیف بسیار جنوبی پارس گازي میدان پروژه

 صورت در بود، کرده این اعالم از پیش توتال ،است گفتنی

 فاز پروژه از شرکت این آمریکا، هاي تحریم از معاف نشدن

  .شد خواهد خارج جنوبی پارس 11

 امسال نخست ماهه سه در ترکیه خام نفت واردات◄ 

 است رسیده تن میلیون 1/4 به و یافته کاهش درصد 5/33

 از خود سهم ایران کاهش، این و با وجود میان این در که

 واردات گفتنی است، میزان .است کرده حفظ را ترکیه بازار

 2/6 با برابر پارسال نخست ماهه سه در ترکیه خام نفت

  .است بوده تن میلیون

 آمریکا به سفرش ،کرد اعالم کانادا وزیر نخست ترودو،◄ 

 غیر« هاي شرط پیش دلیل به را ترامپ دونالد با دیدار براي

 اظهارات این او. کرد لغو کشورش براي تجاري »قبول قابل

 براي آمریکا هاي تعرفه به کانادا پاسخ توضیح حین را

  .کرد مطرح آلومینیوم و فوالد واردات

 اراكجمعه  نماز هاي خطبه در آبادي نجف دري اهللا آیت◄ 

 داد، تهران رخ مدارس از یکی در که اخیر ناگوار اتفاق: گفت

 از بیش باید پرورش و آموزش. برانگیخت را ما همه تأسف

 را الزم هاي حساسیت و کند دقت معلمان کارگیري به در گذشته

  .دهد خرج به

  

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

 


