
  

  

  

  فقیه در سپاه  نمایندگی ولی معاونت سیاسی) داخلی(یه روزانه نشر

  1398 تیر 17 شنبه دو 5081 شماره ـ ودوم بیستسال 

   )العالی مدظله(اي  امام خامنه

. مقاومت، واکنش طبیعی هر ملت آزاده و با شرف در مقابل تهدید و زورگویی است

 مقاومت البته هزینه. شود نشینی دشمن می مقاومت، برخالف تسلیم، موجب عقب

 )1398/3/14.(دارد اما هزینه تسلیم در برابر دشمن بیشتر است 
 

www.basirat.ir 

 آورد قدرت، اقتدار می        روز    حرف ▼

فرهنگ مقاومت در ایران متداول است و همین موضوع «

، این جمله ماحصل »سران آمریکایی را پریشان کرده است

سوزان «هاي آمریکایی است که روز گذشته،  نظر اندیشکده

بیان این . عضو ارشد اندیشکده بروکینگز منتشر کرد» مالونی

ز آن است که اوالً آمریکا در راهبرد فشار جمله حاکی ا

ثانیاً . اي نرسیده است حداکثري خود علیه ایران به نتیجه

  .دوران شرطی شدن سیاست و اقتصاد در ایران گذشته است

هاي غلط،  هاي گذشته به دلیل برخی سیاست در سال

اي شرطی شده بود که با کمترین  شرایط اجتماعی به گونه

شد اما اکنون اقتصاد کشور  ادي متالطم میتحریم اوضاع اقتص

در مسیر ثبات و رو به جلو قرار گرفته و حتی اعالم تحریم و 

در چنین . تواند اوضاع بازار و بورس را دگرگون کند تهدید نمی

شرایطی که تعادل در اوضاع سیاسی و اقتصادي کشور شکل 

 هاي دفاعی، اقتصادي گرفته است و نظام دست برتر در زمینه

و اجتماعی پیدا کرده است، گام دوم کاهش تعهدات برجامی 

هاي  از سوي ایران آغاز و اعالم شد ایران دیگر به محدودیت

سازي پایبند نخواهد بود  شده در برجام براي سطح غنی  اعمال

سازي  هاي گوناگون غنی و با توجه به میزان نیاز کشور در حوزه

جمهوري اسالمی . کرددرصد را آغاز خواهد  67/3باالتر از 

روز دیگر و  60است و  استارت زدهایران کرنومتر گام سوم را 

در صورت برآورده نشدن نیازهاي ایران ذیل برجام، تهران گام 

  .دارد سوم را نیز برمی

هاي گذشته نشان  هاي نظام در ماه مروري بر سیاست

دهد قدرت ایستادگی در میان دولتمردان ما در حال  می

  .آورد است و بدون شک قدرت، اقتدار می خودنمایی

رود مردم و مسئوالن در  با توجه به این شرایط انتظار می

یک مسیر همسو به نکات ذیل توجه داشته باشند که اقدامات 

در روزهاي ـ 1: نظام در کاهش تعهدات به نتایج مطلوب برسد

آینده مسئوالن اروپایی با سفرها و مراودات نمایشی خواهان 

تئوري مکانیسم ماشه ـ 2. ایران در این مرحله هستند توقف

سعی ـ 3. شود براي ایجاد هراس اجتماعی مجدداً احیا می

هاي اقتصادي و حتی  هاي تحقیرآمیز با لعاب وعدهبا  کنند می

 ـ4 .کنندفضاي اقتصادي را منتظر معجزه  ،گذاري سرمایه
علی وگو و مذاکره در شرایط ف برخی از فعاالن سیاسی از گفت 

  .آورند سخن به میان می

فوق براي بازگرداندن ایران به نقطه صفر و  موضوعات

شرطی شدن مجدد اقتصاد است؛ اما مسئوالن دولت و 

ها را در  دستگاه دیپلماسی باید با فرهنگ مقاومت آمریکایی

  .تحقق نیات سوءشان ناکام بگذارند

 

 

  
  

  

 )ع(علی بن سینیاران ح                           روز گزارش ▼

اي از  با پدر مالقات کردم؛ مقادیر بسیار زیاد و خطرناك و کشنده 2019ششم جوالي «

هاي متعدد  بر همین اساس و در نتیجه مشورت. سرب و کادمیوم در خون پدرم وجود دارد

با نخبگان، بستري فوري پدرم در یک بیمارستان مناسب و تخصصی با تجهیزات الزم براي 

اما تقریباً یک ماه . ندهاي درمانی به منظور حفظ جان ایشان توصیه شده استانجام فرای

هاي ایشان اکنون خیلی  نشانه. است که هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است

رخ داد و منجر به فلج شدن ایشان  2018اي است که ژانویه سال  شبیه به حمله عصبی

توانم  کنم دیگر کار زیادي نمی ی اکنون حس میخواهم ناامید باشم؛ ول هرچند نمی... شد

هاي اندکی که انجام دادیم، تعمداً خنثی شده و یا به  براي ایشان انجام بدهم و تالش

واقعیت این است که تالش ایشان براي زنده ماندن تا اآلن، .. اند راحتی نادیده گرفته شده

ام، با  صصین پزشکی شنیدهبر اساس همه آن چیزي که از متخ. حقیقتاً یک معجزه است

ها براي حفظ  خواهم بیان کنم که در این شرایط، تقریباً همه گزینه قلبی آکنده از درد می

اند و هیچ چیزي که بشود به آن دل بست، اکنون وجود  جان ایشان عمالً از دست رفته

این » .تدهستند که این امر اتفاق بیف  عاملین قتل مصمم. کشند پدرم را دارند می! ندارد

رهبر شیعیان » ابراهیم زکزاکی«فرزند شیخ » محمدابراهیم زکزاکی«شرح حال، تنها روایت 

قد حقوق بشري مورد تأیید آمریکا  این جمالت آینه تمام! نیجریه از حال پدرش نیست

روایتی است از ! است و فریادي است رسا در برابر سکوت مجامع مدعی حامی حقوق انسانی

ها  ها و فشارها و جنایت طلبی که با وجود همه ظلم هاي روشنگر و حق مظلومیت جریان

روایت همه رهبران آزاده جهان است که در طول تاریخ مقابل استبداد و تاریکی ! اند ایستاده

اند؛ نهضتی که  در تاریخ پیوسته) ع(علی بن اند و به خیل یاران نهضت حضرت حسین ایستاده

  .ک استپیروزي نهایی آن بسیار نزدی

 پروژه مشترك آل سعود و خاندان پهلوي علیه ملت ایراناخبار ویژه    ▼

منابع خبري موثق گزارش دادند از چندي قبل جمعی از افسران اطالعاتی عربستان 

در انگلیس و با » اینترنشنال ایران«سعودي با استقرار در یکی از دفاتر غیر رسمی شبکه 

ریزي براي تولید و پخش برنامه تلویزیونی با حضور  برنامهاي،  همکاري یک گروه مشاور رسانه

ربع پهلوي براي ایفاي نقش در این برنامه مبالغ باالیی را . اند را آغاز کرده» رضا پهلوي«

هاي اطالعاتی کشورهاي اروپایی  درخواست کرده بود که در نهایت با فشار یکی از سرویس

هدف از تولید این . رخواست اولیه شده استحاضر به دریافت مبلغی معادل یک پنجاهم د

برنامه، مطرح کردن سلطنت پهلوي و تالش براي زدودن نفرت در جامعه ایران نسبت به 

هاي عملیات روانی و  هاي این خاندان وابسته و ایجاد ذهنیت مثبت با استفاده از روش خیانت

» سلمان محمدبن«ز سوي پیشنهاد اولیه تولید این برنامه ا گفتنی است، .اي است رسانه

  .عهد پادشاه سعودي به منظور ایجاد شکاف داخلی در جامعه ایران مطرح شده است ولی
  

رئیس کمیته راهبردي جبهه اصالحات گفته است، از دو سال پیش » محسن رهامی« ◄ 

اي  اهللا خامنه طلب و هشت اصولگرا به دیدار حضرت آیت اي یک بار حدود هشت اصالح هفته

وگو  د و درباره مباحثی، مانند انتخابات و کاهش اختالفات بین دو جناح سیاسی گفترون می

از تالش این » فضاي دلسردي حاکم شده است«وي همچنین با طرح این ادعا که . کنند می

اصالً چطور مردم را امیدوار کنیم پاي «جریان براي مذاکره با شوراي نگهبان درباره اینکه 

هاي مختلف جریان  چهره شایان ذکر است،. خبر داده است» دهاي رأي بیاین صندوق

اي را براي القاي این مسئله که دیگر مردم پاي  هاي اخیر تالش ویژه اصالحات در ماه

 !اند هاي رأي نخواهند آمد، با اهداف خاص آغاز کرده صندوق

 



 
 

 
  

  اخبار ▼

  !کاران کاخ سفید هماهنگی دولت انگلیس و نومحافظه

منیت ملی ایاالت متحده آمریکا ضمن ابراز خوشحالی از توقیف غیرقانونی مشاور ا

جان «رسد،  به نظر می. کش ایرانی، خواستار اعمال فشارهاي بیشتر بر کشورمان شد نفت

در مواجهه با فشارهاي داخلی در ایاالت متحده بر سر برکناري خود از قدرت، » بولتون

فضاي داخلی این کشور داشته باشد تا از این اي پر رنگی در  سعی دارد حضور رسانه

ستعفاي اجباري خود را افزایش دهد؛ سؤال اینجاست گیري یا ا هاي کناره طریق، هزینه

اقدام اخیر انگلیس در  ارتباطی هست؟» بولتون«که میان اقدام دولت انگلیس و اظهارات 

موثق حداقل از دو هفته قبل براي انجام آن  توقیف کشتی ایرانی که بر اساس اطالعات

ایجاد آمادگی شده بود، نوعی تنفس مصنوعی از سوي دولت انگلیس به جان بولتون و 

این اقدام لندن با هماهنگی کامل . شود طیف تندروي کابینه ترامپ محسوب می

ر کاخ کاران صورت گرفته و هدف از آن، احیاي جایگاه از دست رفته بولتون د نومحافظه

برخی منابع معتقدند، جان بولتون در قبال اقدام اخیر مقامات انگلیسی به . سفید است

، فشارهایی را به سود »خروج انگلیس از اتحادیه اروپا«آنها قول داده است تا در فرایند 

  .لندن بر بروکسل وارد آورد

 !طلب به دولت نسبت خالف یک نماینده اصالح

اقداماتی که «: در اظهاراتی مدعی شده است» ون امیدفراکسی«رئیس کمیته سیاسی 

ها انجام دادند و صرفاً به صدور بیانیه اکتفا کرده و اقدام عملی انجام ندادند کار را در  اروپایی

جمهور و وزیر  داخل کشور براي دولت روحانی و ظریف خیلی سخت کرد، به نوعی که رئیس

ن جزء آخرین اقداماتی است که دولت ایران سعی رسد ای به نظر می. خارجه تحت فشار هستند

ها شاید  دارد انجام دهد تا هم فضاي داخلی را مدیریت کند و هم به نوعی فشار بیاورد تا اروپایی

ها همین  اگر اروپایی«: جالل میرزایی افزوده است» .جلو آمده و کمک کنند تا برجام حفظ شود

روحانی و وزیر خارجه در موقعیت دشواري براي حفظ  رسد دولت تعلل را ادامه دهند، به نظر می

 کاري دولت طرح موضوع سیاسی ».توانند مقاومت کنند گیرند و بیش از این نمی برجام قرار می

جمهور کشورمان به صراحت  در حالی است که وزارت امور خارجه جمهوري اسالمی و رئیس

هاي  خواهی ان در برجام در مقابل زیادهاعالم کردند براي تأمین منافع ملی و احقاق حقوق ایر

  .ایستند و تصمیم دولت تأمین منافع کشور است هاي غربی می طرف

  98هزار میلیارد تومانی در بودجه  62جویی  صرفه

رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازگی اعالم کرده است منابع و » محمدباقر نوبخت«

این در . هزار میلیارد تومان کاهش یابد 386مصارف دولت در بودجه سال جاري باید به 

هزار میلیارد  448حالی است که طبق قانون بودجه دولت باید منابع و مصارف خود را با 

کرد، اما با توجه به کمبودهایی که در منابع دارد آن را با  تومان منابع عمومی تنظیم می

انده که براي تحقق آن باید هزار میلیارد تومان رس 386هزار میلیارد تومانی به  62کاهش 

المللی که در  گفتنی است، شرایط تحریمی و مسائل بین. هایی انجام شود جویی صرفه

کاهش درآمدهاي دولت به ویژه بخش نفت تأثیرگذار بوده، موجب شده است با افت 

  .هاي خود روي آورد درآمدها دولت به کاهش هزینه

  آینده جنبش صهیونیسم در خطر قرار دارد

وزیر سابق اسرائیل پس از شش  نخست» ایهود باراك«: نوشت» پالیسی فارین«ریه نش

سال دوباره در آستانه انتخابات ماه سپتامبر به دنیاي سیاست بازگشت؛ اما ایهود تنها 

سابق اسرائیل با یک هدف ) جنگ(ها و وزراي  هاي اخیر تعدادي از ژنرال در ماه. نیست

اما چرا این مقامات ارشد . »بنیامین نتانیاهو«کست دادن اند؛ ش مشترك وارد سیاست شده

: امنیتی نگرش یکسانی درباره آینده اسرائیل دارند؟ آنها یک حرف دارند که عبارت است

اسرائیل تحت هدایت نتانیاهو در مسیر اشتباهی قرار گرفته است و آینده جنبش «

  ».باد خواهد داد ها را بر رؤیاي صهیونیست کهصهیونیسم در خطر قرار دارد 

  

  
  

  

  کوتاه اخبار ▼

 در 88 فتنه دستگیرشدگان از »سرخی عرب اهللا فیض« ◄

 نظارت اگر«: گفته است »همدلی« روزنامه با مصاحبه

این در  ».رود می باال انتخابات در مشارکت نباشد، استصوابی

 آمریکا، جمله از جهان، کشورهاي همه در حالی است که

 انتخابات در استصوابی نظارت ستمسی ...و آلمان فرانسه،

 ژست نگهبان، شوراي به حمله براي طلبان اصالح .دارد وجود

 خود به انتخابات در مردمی مشارکت براي دلسوزي

 رأي ،88 انتخابات در طیف این است،  گفتنی. گیرند می

  .کردند شورش جمهوریت علیه و کرده لگدمال را مردم

 حسین سرلشکر محک با »نیلفروشان عباس« سردار ◄

 سپاه عملیات معاون عنوان فرمانده کل سپاه به سالمی،

 نیلفروشان سردار. است شده منصوب اسالمی انقالب پاسداران

 سپاه،) دافوس( ستاد و فرماندهی دانشکده فرماندهی

معاونت عملیات نیروي  ،)ع(حسین امام قرارگاه جانشینی

 کاري کارنامه در را سپاه عملیات معاونت جانشینی زمینی و

 زاهدي، علی سردار 1395گفتنی است، از سال  .دارد خود

  .داشت عهده بر را سپاه عملیات معاونت

غیرعامل  پدافند سازمان رئیس »غالمرضا جاللی« سردار ◄

 از متجاوزش پهپاد سرنگونی از پس آمریکا: گفت کشور

 حفظ براي ما که کند می اعالم دیپلماتیک هاي واسطه طریق

 اي منطقه در محدود عملیاتی خواهیم می خود آبروي

 نظام پاسخ. ندهید پاسخ آن به شما و دهیم انجام ارزش کم

 جنگ شروع را عملیاتی هر ما که بود این اسالمی جمهوري

 را اگر جنگی و داد خواهیم پاسخ آن به و کنیم می تلقی

  .کنیم می اعالم ما را پایانش کردید، شروع

 امور در سایپا مدیرعامل مقام مقائ »زاده شیخ علی« ◄

 کسري داراي محصول هزار 10 گذشته هفته: گفت تولید

 .است مشتریان به تحویل حال در و شده تکمیل قطعات،

 ماه از دارد قصد ها ریزي برنامه اساس بر سایپا وي، گفته به

 عرضه بازار به و تکمیل را خودرو هزار 12 اي هفته آینده،

 به سایپا عرضه قابل محصوالت تعداد آن، اجراي با که کند

  .رسید خواهد ماه در خودرو هزار 50

 کشور از سابقه بی شکل به آبنبات دالر میلیون  120 ◄

 شکر صادرات جز چیزي واقع در که است شده صادر

 تومانی 4200 ارز با شده وارد یا کشور در شده تولید اي یارانه

 این ندگانصادرکن نصیب را اي سابقه بی رانت و نیست

  .است کرده محصول

 

  .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

 

 ترنم زندگی

این مایه . یگران دفاع کنیدگاهی به درستی از خود نزد د

سر شما بیشتر و بهتر با این کار هم. شود ها می خوشحالی خانم

 .دهد گاه خود در زندگی قرار می شما را تکیه

براي مطالعه بیشتر درباره سبک زندگی به پایگاه *

www.shamim.ir  یا نشانیshamimeashena@  

  *رسان ایتا و سروش مراجعه کنید در پیام

  


