
  

  

  

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

  1397 شهریور 6 شنبه سه 4881 شماره ـ ویکم بیستسال 

  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

 عکس این. است اقتصادي تامنی مخل اقتصادي، مفاسد با برخورد که کنند می خیال بعضی

   اقتصادي مفسد با برخورد. است حقیقت مقابل نقطه درست این است؛ قضیه

  کیست؟ غیر مفسد. غیر مفسد براي است اقتصادي امنیت موجب

  )7/4/1386(.مردم اکثریت 
www.basirat.ir 

  
 !هاي مسی سکه           روز حرف ▼

یک چوپان از . فروشند این روزها مس را به جاي طال می

. دهد طریق پیامک صدها دکتر و مهندس را فریب می

شود؛  ماجراي این کالهبرداري با ارسال یک پیامک آغاز می

هایی که لحنی عوامانه و روستایی دارد و خبر از یافتن  پیامک

دهد  سواد می ي طال توسط یک چوپان کمها اي از سکه کوزه

ترین  شانس و دست بر قضا مالباختگان به عنوان خوش

. شوند ارسال شده، انتخاب می آنهاکه این پیامک به  هایی آدم

هاي تقلبی که برخی از افراد براي آنها از صدها  این سکه

هاي برق سرقت  گذرند، از سیم میلیون تومان پول خود می

در آخرین مورد از کالهبرداري . شود شده ساخته می

هاي  هاي تقلبی، کالهبرداران توانستند در ازاي سکه سکه

 .میلیون تومان کالهبرداري کنند 146ارزش،  بی

این ماجراي چند ساله مردم زودباور در عالم سیاست به 

در موضوع مذاکره با آمریکا . تري در جریان استشیوه بزرگ

آن اکنون همه مردم جهان  سئوالنمو اعتماد به این کشور و 

طلبان  البته اصالح .کنند به دروغگو بودن آمریکا اذعان می

از یک سو آقاي ظریف که . اند هم این قضیه را باور کرده

گفت امضاي جان کري تضمین است، امروز از  روزي می

گوید، از سوي  اشتباه خود در اعتماد به آمریکا سخن می

 .کند ا را مزاحم برجام خطاب میدیگر آقاي روحانی آمریک

چاکان برجام  از سینه که کارگزاران سخنگوي مرعشی حسین

ما در مقابل افرادي که در ایران « بود هم گفته است؛

توان به غرب اعتماد کرد دیگر حرفی براي  گفتند نمی می

» .فرو ریختن ساختار سیاسی دولت استگفتن نداریم و این 

دن مذاکره با آمریکا براي برخی از نتیجه بو هنوز ماجراي بی

مردم به باور تبدیل نشده است و در آینده ممکن است 

البته  هاي مسی مردم را تحت تأثیر قرار دهد؛ آمریکا با سکه

هایی در این میان برخی از افراد، افکار عمومی را به فعالیت

کنند که از حقیقت مالباختگی خود با لحن ساده  مشغول می

 به اتمی انرژي رئیس سازمان .روغین با خبر نشوندهاي دپیام

یک نفر به من : برانگیز است که تعجب داشته اظهاراتی تازگی

ایم؟ در  بگوید آخر ما با برجام چه چیزي را از دست داده

دهم؛  هزار سانتریفیوژ به شما می 30عرض مدت کوتاهی 

 درصد کنیم، بعدش چه؟ 4خواهید چکارش کنید؟ تولید  می

کار  ایم؛ این رآکتور اصالً گویند در رآکتور سیمان ریخته می

  !کرد و در حال ساخت بود نمی

 و ها و پیامدهاي خطرناکی دارد این اظهارات، پیام 

واند با ایجاد اشتباه تحلیلی، آمریکا را به گرفتن امتیازات ت می

   .بیشتر از ایران تحریک کند

  ید اعتماد عمومیتهد                          گزارش روز ▼

زدن چوب حراج به دریاي خزر و واگذاري آن به روسیه، اجاره دریاي جنوب و غارت 

منابع آن، صادرات آب آشامیدنی ایرانیان به کشورهاي همسایه در حالی که مردم جنوب با 

آبی مواجه هستند، فروش برق به کشورهاي همسایه به جاي تأمین برق کشور و  مشکل بی

ن نمونه نیز بحث سوءاستفاده جنسی در شهر مشهد و استان خوزستان تنها تری در تازه

هاي ضد انقالب از  آمیز است که رسانه بخشی از بمباران خبري دروغ، خالف واقع و اغراق

هاي  تا کانال »من و تو«و  »صداي آمریکا«، »سی فارسی بی بی«اي   هاي ماهواره شبکه

از سوي برخی از  هم مال تعجب و تأسف در داخل کشورکنند و در ک دنبال می ...و تلگرامی

هاي  اخباري که باید آنها را قطعه! شود ها و اشخاص معروف به سلبریتی دنبال می رسانه

جورچینی دانست که کنار هم قرار گرفتن آنها، قرار است نقشه دشمن را کامل کند، 

اعتماد مردم، خدشه وارد  اي که هدف بسیار واضح و مشخص آن تهدید و از بین بردن نقشه

هاي قدرت جمهوري  ترین مؤلفه کردن به استقالل کشور در ذهن مردم به مثابه یکی از مهم

اسالمی و ایجاد حس به تاراج رفتن ایران است، موضوعاتی که همگی در نهایت یک نتیجه 

میان اما مشکل آنجاست که در این ! مشترك دارند و آن ناامید کردن مردم از آینده است

ها برایش شبهه ایجاد کند و حتی برخی از اینها را  توان به جامعه حق داد که این دروغ می

ها به موقع  اي انقالبی و مسئوالن مربوط در هر یک از این حوزه بپذیرد، وقتی جریان رسانه

کنند و از  دهند، سکوت می ها توضیح نمی شوند و در مقابل این تردیدافکنی وارد عمل نمی

تواند در درازمدت  تردید می بیاتفاقی که ! کنند ر این اخبار به سادگی عبور میکنا

هاي جدي فراوانی به اعتماد عمومی وارد کند؛ اعتمادي که از دست رفتن آن نیز  آسیب

 .هاي گزافی را به کشور تحمیل خواهد کرد هزینه

  !سلمان بن کاهش اختیارات محمد                ویژه خبر ▼

 سعودي عربستان آرامکو نفت ملی شرکت سهام فروش توقف که از رویترز يخبرگزار

 سه خبرگزاري، این گفته به. است داده کار این به دستور پادشاه، کرد اعالم بود، داده خبر

 گذشته ژوئن ماه در سلمان ملک اند، گفته عربستان در قدرت دایره به نزدیک مطلع منبع

 اجرایی بخش رئیس جمله از نفتی ارشد مدیران و سلطنتی خاندان از افرادي با نشستی در

. است گرفته نفتی شرکت این سهام واگذاري لغو به تصمیم آنها، با مشورت و آرامکو شرکت

 این و است الخطاب فصل پادشاه مألوف، عادت براساس عربستان در گزارش، این بر بنا

 2030 انداز چشم و تصادياق اصالح هاي برنامه به شدیدي ضربه سلمان، ملک تصمیم

 هدف و است کرده ریزي طرح »سلمان بن محمد« عهد ولی که اندازي چشم شود؛ می محسوب

 خود منابع از نقل به همچنین رویترز. است حوزه اقتصاد در اي ریشه تغییرات آن اصلی

. است کرده سلمان بن محمد فردي اختیارات کاهش به اقدام سعودي پادشاه که است گفته

 تصمیمات و مواضع در سعودي پادشاه که است دوم بار براي این :نویسد یترز در ادامه میرو

 اعالم سلمان محمدبن نیز گذشته سال در. کند می نقض را آن و کرده پیدا ورود فرزندش

 جمله از که است موافق خاورمیانه در صلح براي آمریکا دولت تصمیم با عربستان که کرد

 موضع اعالم این از پس. بود صهیونیستی رژیم پایتختی به دسالمق بیت شناسایی آن

 در گذشته آوریل در که عربی نشست در علنی طور به عربستان پادشاه که بود عهد ولی

 منبع یک. گفت سخن قدس اسالمی و عربی هویت به ریاض التزام از شد، برگزار عربستان

 درباره او چگونه تاریخ در که ستا فکر این در سلمان ملک«: است گفته رویترز به مطلع

 ».را آرامکو هم فروخت، را فلسطین هم که فردي شد؛ خواهد قضاوت

  



    

  اخبار ▼

 !نیست دولتسیاست خارجی در اختیار 

سیاست خارجی ما که باعث «: روزنامه آفتاب یزد در مطلبی به نقل از فائزه هاشمی نوشت

ست و مانع ورود دالر به کشور شده و اي از فشارهاي اقتصادي به جامعه ا بخش عمده

روزنامه اعتماد نیز در یادداشتی به » .جمهور نیست ها را ایجاد کرده، در اختیار رئیس تحریم

ناگفته پیداست که امروز مسائل اقتصادي کشور در گرو «: نوشت» مهدي پازوکی«قلم 

ت ساختاري هاي خارجی است و اگر سیاست خارجی اصالح نشود، امکان تغییرا سیاست

. متأسفانه دولت در موضوع برجام مرتکب تقصیرهاي فراوانی شد» .اقتصادي هم وجود ندارد

. آفرین موجب شد هیچ دستاوردي از این توافق عاید کشورمان نشود این رویکرد خسارت

اقتصادي  برانگیز اینکه، پس از شکست واضح راهبرد حل مشکالت کشور و ایجاد رونق تأسف

جاي عذرخواهی و تغییر ریل مدیریت اجرایی کشور  به اي، این جریان از طریق مذاکرات هسته

یت از اي و غیراخالقی، به رفع مسئول هاي عظیم داخلی، در اقدامی غیرحرفه و توجه به ظرفیت

  .اند و خواهان اختیارات بیشتر در سیاست خارجی هستند خود و دولت اقدام کرده

 در تیررس نیروهاي یمنی استق امارات متحده عربی تمام مناط

: سخنگوي ارتش یمن در واکنش به حمله پهپاد ارتش این کشور به فرودگاه دبی، گفت

سخنگوي » شرف لقمان«. تمام مناطق امارات متحده عربی در تیررس نیروهاي یمنی است

خواهیم تا از  ی میگذاران در امارات متحده عرب بار دیگر از سرمایه: ارتش یمن افزود

ها و پهپادهاي ما این قابلیت  موشک: وي گفت. کنند خودداريگذاري در این کشور  سرمایه

. را دارند تا به رغم تدابیر و اقدامات امارات متحده عربی به اهداف مورد نظر خود دست یابند

هاي مردمی  هاي ارتش و کمیته سخنگوي ارتش یمن اضافه کرد، اینها تنها بخشی از توانایی

هاي پهپادي ارتش یمن، یک ماه بعد از حمله به فرودگاه ابوظبی فرودگاه  یگان. یمن است

گزارش کرد، این حمله ) سبا(گزاري رسمی یمنخبر. المللی دبی را هدف قرار دادند بین

  .انجام شده است 3پهپادي با یک فروند هواپیماي بدون سرنشین صماد

 ایران نفتی یرغ صادرات صدر در گازي میعانات

 اقالم جاري، سال نخست ماهه پنج خارجی تجارت از گمرك آمار ترین تازه اساس بر

 170 و میلیارد دو ارزش به گازي میعانات ؛ترتیب به مدت این در ایران صادراتی عمده

 و دالر میلیون 845 ارزش به شده مایع پروپان درصد، 23/11 ارزشی سهم و دالر میلیون

 میلیون 734 ارزش به بنزین جز به ها فرآورده و سبک هاي روغن درصد، 37/4ارزشی  سهم

 9/2ارزشی  سهم و دالر میلیون 560 ارزش به متانول درصد،  8/3ارزشی  سهم و دالر

 بوده درصد 57/2ارزشی  سهم و دالر میلیون 496 ارزش به فیلم گرید اتیلن پلی و درصد

 از درصد 30 از بیش مذکور، مدت در هک است آن از حاکی ایران گمرك گزارش. است

و  گازي میعانات به مربوط درصد 23/11ها،  پتروشیمی به مربوط ایران صادرات کل ارزش

 .است بوده کاالها دیگر به مربوط درصد 48/58

  طلب به فراکسیون امید اعتراض یک روزنامه اصالح

س، خبر و روزي نیست که از خانه ملت عک«: روزنامه همدلی در مطلبی نوشت

صورت  اي بیرون نیاید که موجب آزردگی و گاه، زهرخند افکار عمومی نشود و به حاشیه

یکی از . دائم اظهارنظرهایی بیرون نیاید که تنها سرشکستگی براي مردم باقی بگذارد

شود  دیده می» فراکسیون امید«برنامگی به وضوح در عملکرد  هاي بارز این فَشَلی و بی نمونه

این فراکسیون با اینکه فراکسیون . شباهت دارد» ناامید«وزها بیشتر به فراکسیونی که این ر

کند و سرلیست آن هم برخالف  برنامه عمل می اکثریت است، اما کامالً منفعل و بی

تَکرار «برد و صداي همه حامیان خود را که با  سر می انتظارها، عموماً در سکوتی معنادار به

   ».اند نیز درآورده است دادهبه آنها رأي » کنم می

 

  

  کوتاه اخبار ▼

 مصلحت تشخیص مجمع عضو میرسلیم، سیدمصطفی◄ 

 وزراي تغییر مطالبه و اقتصاد وزیر  استیضاح درباره نظام

 پیشنهاد روحانی آقاي به شخصاً من«: گفت دولت، اقتصادي

 دست از شما به را خود اعتماد مردم اینکه از قبل دادم

  این غیر در بیاورید، وجود به وزیران هیئت در تغییري بدهند،

 ایشان به«: افزود وي» .کرد خواهد اقدام مجلس صورت

 هم از باز است ممکن شد، برکنار کار وزیر که دیدید گفتم

به  را عمل ابتکار خودتان لذا بیاید؛ پیش دست اقدامات این

 هایی واقعیت این و است تر موجه گونه این که بگیرید دست 

  ».دارد وجود که تاس

اي  بیانیه در متحده ایاالت خارجه وزیر پمپئو، مایک◄ 

 دادگستري، المللی بین دیوان نزد آمریکا علیه ایران شکایت

 حقوق و اقتصادي روابط مودت، عهدنامه نقض اتهام به

 براي متحده ایاالت حاکمیت حقوق در مداخله را کنسولی

 دانست ها تحریم دوباره اعمال جمله از قانونی، اقدامات اتخاذ

 این کشور ملی امنیت از حفاظت براي حیاتیموضوعی  که

 سوءاستفاده را آمریکا از ایران شکایت همچنین پمپئو. است

  .کرد توصیف دادگستري المللی بین دیوان از

 مجلس رئیسه هیئت عضو خاتمی، سیداحمد اهللا آیت◄ 

 به توجه با: داشت اظهار خبري نشستی در رهبري، خبرگان

 خبرگان مجلس روي پیش اجالسیه مردم، معیشتی مشکالت

 رؤساي از اینکه بیان با وي. یابد می اختصاص موضوع این به

: گفت یابند، حضور اجالسیه این در تا ایم کرده دعوت قوه سه

 معذور اجالسیه این در حضور از کرد اعالم جمهور رئیس

 را اجالسیه در حضور قول دیگر، قوه دو رؤساي اما است،

  .اند داده

 گروهک وارداتی نظامی تیم: گفت علوي سیدمحمود◄ 

 تروریستی و خرابکارانه اقدامات اجراي هدف با که تروریستی

 اقدام نوع هر از پیش و شناسایی بود، شده کشور وارد

 تیم این با مسلحانه درگیري در .شد منهدم خرابکارانه

 نفر دو و رسیدند کتهال به آن اعضاي از نفر دو تروریستی،

  .شدند دستگیر نیز دیگر

 اقتصاد جلسه هفتمین در فضلی رحمانی عبدالرضا◄ 

 که کشوري با مذاکره: داشت اظهار کرمانشاه، استان مقاومتی

: شد یادآور وي. معناست نیست، بی پایبند تعهدي هیچ به

 از و برگردد برجام به باید است مذاکره خواهان اگر آمریکا

  .کند عذرخواهی کرده ایجاد که هایی هزینه بابت ایران ملت

 سفر پاریس به که ترکیه دارایی وزیر »آبالیراك برات«◄ 

 همتاي »مارین لو برونو« با مشترك خبري نشست در کرده،

 با مقابله براي کشور دو مشترك تصمیم از خود، فرانسوي

    .داد خبر آمریکا ضد ایرانی هاي تحریم

  .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

 


