
  

  

  

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

  1398 اردیبهشت 29 شنبه یک 5049 شماره ـ ودوم بیستسال 

 )العالی مدظله(اي  امام خامنه

لحاظ اقتصادي، سیاسی و فضاي مجازي آرایش جنگی  آرایش دشمن آرایش جنگی است؛ از

  در مقابل این دشمنی که آرایش جنگی در مقابل ملّت ایران گرفته، گرفته؛

 )11/2/1398(.دملّت ایران بایستی آرایش مناسب بگیر 

www.basirat.ir 

  
  شود؟ انتخابات مجلس استانی می   روز حرف ▼

 انتخابات قانون از موادي اصالح مدتی است طرح

 برگزاري روش در به ویژه تغییر اسالمی شوراي مجلس

جلسات  در استانی شکل به فعلی شیوه از مجلس انتخابات

مطرح است که در آخرین رفت و برگشت  علنی پارلمان

هبان بیش از ده اشکال و بین دو نهاد تقنینی، شوراي نگ

امروز در  وهام به مصوبه مجلس وارد کرده است اب

ابهامات و ایرادات با حضور مجلس این  شوراهاي کمیسیون

 .شود می نمایندگان طراح و سایر اعضاي کمیسیون بررسی

 شدن سخن گزافی نیست اگر گفته شود استانی

 ههد دو موضوعات در برانگیزترین از بحث مجلس انتخابات

شوراي اسالمی بوده و همواره مخالفان و  مجلس اخیر

 1378 سال در بار نخستین. موافقان جدي داشته است

 از کشور مجالس گذاري قانون ادوار سیر در و شد مطرح

 از متفاوتی هاي واکنش و انتقادات با دهم، تا پنجم دوره

تا اینکه در  بوده همراه آن مخالف و موافق نمایندگان سوي

فعلی فوریت طرح و مصوبه آن رأي آورد و براي  مجلس

این شورا با طرح . تأیید نهایی به شوراي نگهبان رفت

ها و ایرادهایی، بار دیگر طرح را براي اصالح یا احاله به  ابهام

طبق . مجمع تشخیص، به مجلس شوراي اسالمی بازگرداند

توئیت سخنگوي شوراي نگهبان، این شورا با کلیات طرح 

شدن انتخابات مجلس موافق است؛ اما آن را داراي  استانی

  .داند اشکاالت اجرایی و ابهامات قانونی می

رسد بیشتر ایرادات و ابهامات شوراي نگهبان  به نظر می

ـ مبنایی قابل  ـ روشی و محتوایی در دو سطح شکلی

هم به زعم شوراي نگهبان و هم . بندي و پیگیري است دسته

قدان، این طرح با وجود همه محاسن و از نظر مخالفان و منت

مزایایی که در ایجاد نگاه ملی به مسئله انتخابات، ارتقاي 

کارآمدي مجلس، پاسخگو کردن نمایندگان و حل اساسی 

کند و شأن مجلس و نمایندگان را  مشکالت کشور دنبال می

فراتر از پیگیري مطالباتی نظیر آسفالت و فضاي سبز شهرها 

گرداند،  گذاري در سطح ملی برمی واقعی قانونبه جایگاه ... و

عدالت «ها و ایرادات مبنایی، مانند نقض  اما ضعف

نقض حقوق «و » کاهش مشارکت مردمی«، »انتخاباتی

نیز دارد و دلیل این امر » ها کننده ها و انتخاب شونده انتخاب

. گردد هاي اجرایی انتخابات با مصوبه جدید برمی هم به روش

است این طرح به انتخابات اسفند امسال برسد،  اگرچه بعید

اما نباید آن را کنار گذاشت؛ بلکه الزم است در راستاي 

پویاسازي نظام سیاسی با در نظر گرفتن همه جوانب کار، با 

هاي  هاي اجرایی و روش تأمل و تعمق بیشتر به اصالح ضعف

  . ساز در این موضوع حساس اقدام کرد مسئله

 !ماجرا چیست؟                                گزارش روز ▼

ها را سم دانستند  پس از آنکه رهبر معظم انقالب به صراحت هر گونه مذاکره با آمریکایی

 و دهد ها تن نمی ذاکره با آمریکاییو اعالم کردند هیچ ایرانی غیرتمند و باشعوري به م

ها  مذاکره با آمریکایییچ عنوان جمهور در دیدار سیاسیون با صداي رسا اعالم کرد به ه رئیس

را  ها تن دادن به مذاکره با آمریکایی تا پیش از آن که طلب هاي اصالح صالح نیست، رسانه

که حتی روزنامه اعتماد در یادداشتی مذاکره با دونالد ترامپ را  جاییتا ( دانستند تنها راه می

هوري اسالمی ایران و حقوق به جاي آنکه به تقویت مواضع جم) سبب اعتبار ایران دانست

مصاف  این ها تأکید کرده و به تقویت عزم ملی براي ایستادگی در کشورمان در مصاف اراده

کمک کنند، در چرخشی عجیب بار دیگر حرف از مذاکره به میان آوردند؛ اما این بار به جاي 

ز مذاکره دونالد ترامپ و سران کاخ سفید، شاهزادگان سعودي و اماراتی را آن سوي می

طلب مجلس مدعی شد، اگر با  متعلق به یک نماینده اصالح» اعتماد«روزنامه ! نشاندند

ادعایی عجیب که از دو منظر نقد ! توانیم برجام را نجات دهیم عربستان مذاکره کنیم می

ها از آن خارج  که آمریکایی است جدي بر آن وارد است؛ اول اینکه برجام، خسارت محضی

مرده است که  اینهاخیلی پیشتر از  و اند ها هم جز در ظاهر در آن نمانده ییشدند و اروپا

و اگر بر فرض محال احیاي برجام هم ممکن باشد، راهش نه از مذاکره ! بتوان آن را احیا کرد

با درباریان سعودي و اماراتی، بلکه از همان مسیري است که شوراي عالی امنیت ملی و 

طرف  هاي وعدهکاهش سطح تعهدات در پاسخ به خلف  آن هم اند و گرفتهدولت در پیش 

ورزي هستند،  ها که مدعی سیاست نویسان این رسانه آیا واقعاً ستون ،دوم اینکه. مقابل است

براي شاهزادگان سعودي و اماراتی وزن و جایگاهی قائل هستند؟ آیا با مذاکره یا توافق با این 

توان در برابر  شان در دست آمریکا است، می سیدرباریان وابسته که حیات و ممات سیا

کم  تا این حد الملل آیا واقعاً این فعاالن و کارشناسان سیاسی و روابط بین! آمریکا ایستاد؟

  !انگار هستند یا ماجرا چیز دیگري است هوش و ساده

 حجاریان سخنگوي جریان اصالحات نیست                ویژه اخبار ▼

طلب و وزیر آموزش و پرورش دولت دوم اصالحات  الن اصالحمرتضی حاجی، از فعا

آقاي حجاریان : درباره تحریم انتخابات مجلس که سعید حجاریان مطرح کرده است، گفت

که این نظرات در جایی هماهنگ و بحث  کند؛ در حالی  معموالً نظرات خودش را مطرح می

غیرمشروط در انتخابات شرکت  طلبان به صورت مشروط یا اصالح او گفته است .نشده است

گیري براي تحریم  درباره چه مسائلی است؟ تصمیم» شرط«سؤال اینجاست که این . کنند

انتخابات با آقاي حجاریان نیست؛ زیرا وي فقط پیشنهاد داده است انتخابات را تحریم 

  .گیر و سخنگوي جریان اصالحات نیست کنید؛ اما او تصمیم

شیرزاد نماینده مردم اصفهان در مجلس ششم و عضو حزب  مهدي شیرزاد، پسر احمد ◄

در حال فراهم کردن مقدمات   کند، منحله مشارکت که در شهرداري تهران فعالیت می

گفته شده است . ـ است شود ـ که خرداد ماه جاري برگزار می ها برگزاري انتخابات شورایاري

ها  شورایاري. اند ین انتخابات را تغییر دادههاي قبلی برگزاري ا نامه ریزان شهرداري آیین برنامه

در این بین دو طیف اتحاد ملت و اعتماد ملی . شش عضو انتخاباتی و هفت عضو انتصابی دارند

  . در رقابت جدي هستند براي افزایش نفوذ خود در ارگان شهرداري، 

درجه اول خبرهاي ناخوشایندي از تهدید همسر، فرزندان و بستگان   در روزهاي اخیر، ◄

) قاتل شهید قاسمی(ها و رفقاي بهروز حاجیلو  روحانی شهید مصطفی قاسمی از سوي نوچه

این تهدیدها سبب شده . رسد که در درگیري با نیروهاي انتظامی کشته شد، به گوش می

اراذل و اوباش . هایی مواجه شود وآمد خانواده روحانی شهید همدان با محدودیت است تا رفت

  .اند انتقام خون بهروز را از اعضاي خانواده این شهید خواهند گرفت تهدید کرده

 



 
 

 

  اخبار ▼

 شکست پدافند آمریکا از پهپادهاي یمنی

در یادداشتی با اشاره به اینکه پرواز پهپادهاي یمن در » الجزیره«پایگاه خبري شبکه 

نع آن شود با کیلومتري آسمان عربستان بدون اینکه هیچ سامانه پدافندي ما 800عمق 

اهداف : ها جاي شگفتی دارد، نوشت توجه به حجم انبوه خریدهاي تسلیحاتی سعودي

ها اهمیت باالیی دارد و خط لوله اصلی عربستان براي انتقال  بمباران شده از سوي یمنی

از این . شود هاي شرق کشور به بنادر غربی آن در ساحل دریاي سرخ محسوب می نفت چاه

شود که  به عنوان جایگزینی براي انتقال نفت از طریق تنگه هرمز یاد می خط لوله همچنین

گفتنی است، دولت سعودي از . کند ایران تهدید کرده در صورت لزوم آن را مسدود می

هایی  اي خریداري کرده و همچنین جنگنده تهایاالت متحده آمریکا سامانه دفاعی پیشرف

کند و طبق برآورد اندیشکده استکهلم  دارد که قیمت یکی از آنها با هزار پهپاد برابري می

ترین خریدار  کند، عربستان سعودي بزرگ هاي نظامی فعالیت می که در زمینه رصد هزینه

ت سالح این کشور به سالح در جهان است و طبق اعالم دفتر حسابرسی آمریکا، صادرا

  .میلیارد دالر رسید 65به  2016تا  2009هاي  عربستان سعودي در بین سال

  درخواست کمک ترامپ از سوئیس براي توافق با ایران

جمهور آمریکا خواهان  انگلیس در گزارشی با اشاره به اینکه رئیس» سان«نشریه 

همتاي سوئیسی خود براي حصول دونالد ترامپ از : مذاکرات مستقیم با ایران است، نوشت

توافقی به منظور جلوگیري از آنچه وقوع درگیري با ایران عنوان شده، درخواست کمک 

، همتاي سوئیسی خود را به کاخ »اولی مائورر«به گزارش این نشریه، ترامپ . کرده است

 جمهور شود رئیس این اقدام پس از آن انجام گرفته است که گفته می. سفید فراخواند

طلب او در حال سوق دادن آمریکا به  ترامپ از این هراس دارد که مشاوران ارشد جنگ

هاي انتخاباتی او مبنی بر جلوگیري از  سمت یک جنگ هستند، چیزي که خالف وعده

وي نگران است که وقوع هرگونه درگیري با ایران . بر براي آمریکا است وقوع مناقشات هزینه

  .را با خطر مواجه کند 2020انتخاب مجدد او در سال 

 خروج کارمندان نفتی آمریکا با هدف القاي ناامنی در عراق

شرکت نفت بصره عراق در واکنش به جنگ روانی آمریکا براي القاي ناامنی در عراق و 

در . اي صادر کرد اطالعیه» اکسون موبیل«کارمند خارجی شرکت نفتی  20خارج کردن 

ست، اقدام اخیر شرکت آمریکایی، هیچ تأثیري بر میزان اطالعیه این شرکت تأکید شده ا

شرکت نفت بصره همچنین . تولید نفت خام و گاز طبیعی عراق نداشته و نخواهد داشت

هاي توسعه یا  خاطرنشان کرده است، خروج کارمندان نفتی آمریکا از عراق بر اجراي طرح

گفتنی  .گذار نخواهد بودعملیات سرویس و نگهداري تأسیسات نفت و گاز بصره نیز اثر

 اکسونبه دنبال جنگ روانی آمریکا براي ناامن جلوه دادن اوضاع عراق، شرکت نفتی  است،

 کردنآمریکا اعالم کرد، خارج سابق وزیر خارجه » رکس تیلرسون«موبیل آمریکا متعلق به 

شور در استان بصره را از خاك این ک» قرنه غربی«کارکنان خارجی خود در میدان نفتی 

  .آغاز کرده است

  زند نژاد و هاشمی می هایی مانند احمدي روحانی حرف

اگر . دهند، اما تابع دولت نیستند جمهور رأي می مردم به رئیس: گفت» ابراهیم فیاض«

اینکه روحانی هم . ایستند دولت بخواهد از حدود اختیاراتش خارج شود جلوي آن می

شود، چون دیگر کسی حرف او را گوش  میتر  نمایی کند اوضاع خراب بخواهد مظلوم

انقالب وقتی پیروز شد، بعد از مدتی بازرگان دائم در تلویزیون اعالم : وي افزود. کند نمی

نژاد و  احمدي. حاال بازرگان یک نمونه بود. »کار دست دولت نیست«کرد  می

ختیار هم هاي دیگر ریاست دولت بودند که هر چقدر قدرت و ا رفسنجانی هم نمونه هاشمی

این افراد . آخرش هم دیدیم چه مسائلی را ایجاد کردند. »کم است«گفتند  گرفتند، می می

  .آید خواهند که با دموکراسی جور در نمی قدرت مطلقه را می

  
 

 

  کوتاه اخبار ▼

وزیر خارجه آلمان با غیر قابل درك » هایکو ماس« ◄

اروپاییان  ما: ها از برجام گفت خواندن خروج یکجانبه آمریکایی

اعتقاد داریم استراتژي فشار حداکثري بر ایران به ما کمکی 

آمیز  هاي تحریک جاي لفاظی ما بر رویکرد مذاکره به. کند نمی

وزیر خارجه چین نیز » وانگ یی«از سوي دیگر . تأکید داریم

همتاي آمریکایی خود، » مایک پمپئو«در تماس تلفنی با 

شنگتن علیه ایران، از آمریکا ضمن اعتراض به اقدامات اخیر وا

 .خواسته است در این زمینه اقدامات را از حد نگذراند

رئیسه کمیسیون  عضو هیئت» محمد شاعري علی« ◄

: کشاورزي، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گفت

شود  بینی می ها در کشور پیش با توجه به میزان بارندگی

درصد  10ه میزان خرید گندم در مقایسه با سال گذشت

وي درباره احتمال صادرات گندم طی . افزایش داشته باشد

در صورتی که بیش از نیاز کشور گندم : سال جاري، گفت

از کشاورزان خریداري شود، امکان صادرات آن وجود دارد 

تواند گام بسیار مهمی در تداوم خودکفایی این  که می

  .محصول استراتژیک باشد

نیکالس «وئال در رژه وفاداري به کارکنان نظامی ارتش ونز ◄

نظامیان وفادار . جمهور این کشور شرکت کردند رئیس» مادورو

فقط کسانی که اهل «: ونزوئالیی حاضر در این رژه  فریاد زدند

شما، هرگز . حاضر باشند) در میدان نبرد(اند، حق دارند  مبارزه 

. آمریکاي کوچک گوش کن. به کشور من حمله نخواهید کرد

  ».منتظر شما هستیم... مان با سالح در دستان. ایم آمادهما 

در یادداشتی با » القدس العربی«اي  روزنامه فرامنطقه ◄

هاي پیشین بین ایران و متحدان آمریکا  درگیري«عنوان 

، موفقیت راهبرد ایران و »در منطقه چگونه تمام شده است

هاي اخیر منطقه و  متحدانش در جریان تحوالت سال

واشنگتن  انصراف موجب را آمریکایی عرب متحدان شکست

  .فارس دانست از ورود به جنگی تازه در خلیج

نماینده مردم تهران در مجلس درباره » مصطفی کواکبیان« ◄

: انتخاب رئیس آینده مجلس که هفته آینده خواهد بود، گفت

همیشه اعتقاد قلبی داشتم باید آقاي عارف براي انتخابات 

  . یایند و اگر نیامدند، خودم کاندیدا هستمریاست مجلس ب

سفیر ترکیه در ایران در دیدار با استاندار » دریا اورس« ◄

در صورتی که برخی موانع که از سوي ایران : تهران گفت

گذاران  شود برطرف شود، بازرگانان و سرمایه اعمال می

 . ترکیه با دست باز و دوان دوان به سمت ایران خواهند آمد

  

  

   

  صبح صادق منتشر شد 897 شماره

  خوانید؛ در این شماره می

پرونده ویژه موضوعی براي بررسی توانایی (/ احتمال صفر

پیروز نبرد )/ آمریکا در به صفر رساندن صادرات نفت ایران

معماي / !تهران نیست؛ پاریس است !آقاي ترامپ/ ها اراده

 رسانه ملی رنگ رمضان نگرفت/ فارس امنیت در خلیج

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

 


