
  

  

  

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

  1398 تیر 19 شنبهچهار 5083 شماره ـ ودوم بیستسال 

   )العالی مدظله(اي  امام خامنه

. ها بود که در مقابل آمریکا بایستند ها چه بود؟ وظیفه اروپایی در قضیه برجام وظیفه اروپایی

  در عین. هاي مختلف نایستادند با بهانهاما . ها برداشته بشود تعهد آنها این بود که تحریم

  بادا از برجام خارج بشوید، خودشان کنند که م به ما تأکید کردند و میاینکه مدام  

  )1/1/1398(شود توقع داشت؟ از اینها می .عمالً از برجام خارج شدند
www.basirat.ir 

 
 نمایش انفعال               روز    حرف ▼

جاسوسی و نفوذ، موضوعی است که همواه در تاریخ بشر 

وجود داشته است و دشمنان و رقباي سیاسی براي کسب 

ناگون در این عرصه اطالعات و کارشکنی از ترفندهاي گو

تر است چگونگی مواجهه با  اما آنچه مهم اند؛ بهره برده

نیتی کشورهاي بیگانه است که ام هاي جاسوسان سرویس

هاي مختلفی پیرامون  است و سریال و فیلم  پیچیده موضوعی

هایی دارد و  آن ساخته شده که براي افکار عمومی جذابیت

  .افزاید بر هوشیاري آنها می

ـ امنیتی گاندو بار دیگر موضوع  پخش سریال جاسوسی

این . جاسوسی و نفوذ را در اذهان عمومی زنده کرده است

نظیر بینندگان مواجه شد، با  مجموعه که با استقبال کم

جاسوس آمریکایی فیلم در » مایکل هاشمیان«آزادسازي 

قبال دریافت یک میلیارد و هفتصد میلیون دالر به پایان 

  . رسید

فارغ از اینکه آنچه در سریال گاندو به نمایش گذاشته 

» یانجیسون رضای«شد، تا چه اندازه با حقیقت پرونده 

نامه  هایی از آن اقتضاي درام و فیلم تطبیق داشته و چه بخش

توان گفت بیننده از تعویض جاسوس  بوده، با صراحت می

آمریکایی در قبال پول قانع نشده و این معامله را مبتنی بر 

بیشتر بینندگان، به ویژه نسل جوان ! بیند منافع ملی نمی

تري  رخورد قاطعمعتقد بودند، باید با جاسوس آمریکایی ب

تماشاگران در این فیلم . شد کرد و حکم اعدام وي اجرا می

ضعف دستگاه دیپلماسی را مشاهده کرده و به وضوح دیدند 

وقتی از موضع ضعف و انفعال در قبال دشمن در پاي میز 

مذاکره حاضر شویم، چندان توان دفاع از منافع ملی را 

  . نخواهیم داشت

پایانی این سریال چندان  هاي طبیعی است پخش قسمت

ها و  به مذاق جریان غربگرا در کشور خوش نیاید و واکنش

این جریان . اعالم مواضع تند آنان را به همراه داشته باشد

تالش کرد با هجمه به سازندگان سریال، آنان را به یک 

تا بدین وسیله از پاسخ به ! جریان سیاسی خاص مرتبط کند

ر در دیپلماسی کشور کمرنگ پرسش مخاطب که چرا اقتدا

  ! شده و رفتارهاي انفعالی جایگزین آن شده است، رها شود

واقعیت آن است که آنچه در ویترین دیپلماسی به 

اصطالح اعتدالی به نمایش درآمده، بیش از آنکه نمایانگر 

دیپلماسی اقتدار در تراز انقالب و جایگاه ملت ایران باشد، 

که پس از گذشت نزدیک هفت  نماد دیپلماسی انفعالی است

اي براي جامعه به همراه نداشته و  سال دستاورد قابل ارائه

سریال گاندو تنها بخشی از این حقیقت را رونمایی کرده 

  .است

 

 

  

  
   

 شرایط کامالً متفاوت                               روز گزارش ▼

برگزار خواهد شد و از همین انتخابات یازدهمین دوره مجلس شوراي اسالمی، اسفند ماه 

هاي انتخاباتی هستند، اما  ها و برگزیدن تکنیک هاي سیاسی در پی طراحی راهبرد حاال جریان

نکته قابل توجه شرایط کامالً متفاوت دو جریان سیاسی کشور است؛ اصولگرایان خود را به 

: اعالم کرده است» محمدرضا باهنر«بینند تا آنجا که  پیروزي در انتخابات بسیار نزدیک می

هاي درونی این جریان  ؛ اگرچه برخی طیف»آوري اصولگرایان فراهم است زمینه براي رأي«

سفیدان  هایی جداگانه براي ورود مستقل به انتخابات را در دستور کار دارند، ولی ریش تالش

شرایط در اما  .براي وحدت در انتخابات رونمایی کردند» جمنا«اصولگرا از سازوکار جایگزین 

طلبان که پیروز مطلق انتخابات مجلس دهم و  طیف اصالحات کامالً دگرگون است، اصالح

جمهوري یازدهم و دوازدهم نامزد مورد  هاي ریاست شوراي پنجم در تهران بوده و در انتخابات

ن سازا بینند و تصمیم انداز روشنی در برابر خود نمی بار چشم حمایت آنها راهی پاستور شد، این

گوید  می» بهزاد نبوي«برند، در حالی که حتی فردي چون  اصالحات در سردرگمی به سر می

هایی چون  چهره. باید در انتخابات شرکت کرد و تضعیف نهاد انتخابات به صالح نیست

و دیگران از تحریم یا در بهترین حالت انتخابات مشروط حرف » زاده تاج«، »حجاریان«

ماه نزدیک به صفر  انتخابات اسفند  بردنطلبان براي  بخت اصالحد نند؛ چرا که معتقدنز می

هاي رادیکال خود را به میدان آورده و  است، مگر اینکه بتوانند با تضعیف شوراي نگهبان، چهره

کنند حربه  البته براي تحقق این شعار از یک سو سعی می. زمین بازي انتخابات را تغییر دهند

. هاي نظام، مانند مشارکت حداکثري پنهان کنند ها و مطلوب مطالبهانتخاباتی خود را در پس 

اگر «: گفته است» همدلی«به تازگی در مصاحبه با روزنامه » سرخی اهللا عرب فیض«چنانکه 

و از سوي دیگر، نظام را به نوعی » رود نظارت استصوابی نباشد، مشارکت در انتخابات باال می

طلبان در انتخابات داده نشود،  هاي مورد نظر اصالح ر چهرهکنند که اگر اجازه حضو تهدید می

چنانکه رئیس ! آوریم تر براندازان را به میدان می آیند یا به تعبیر دقیق براندازان به میدان می

اگر مردم از اصالحات مأیوس شوند، اندك اندك «: دولت اصالحات به تازگی گفته است

 ».ست خدایی نکرده بتوانند موفق شوندگیرد و ممکن ا ذهنیت براندازي قوت می

 !ها از جنبه سیاسی حج نگرانی سعودي              ویژه      اخبار ▼

حجاج «: اي هشدار داد هیئت وزیران رژیم سعودي در آستانه انجام مناسک حج در بیانیه

 باید فضا را براي اداي مناسک حج مهیا کرده و مراعات برادران دینی خود را در اماکن

مقدس بکنند و از هر چیزي که روحانیت و آرامش حج را مکدر کرده، پرهیز کنند و هیچ 

ها در هیچ شرایطی  به هیچ وجه انجام این قبیل کار. شعار سیاسی یا مذهبی سر ندهند

» .پذیرفته نیست و اقدامات الزم در حق هر شخصی که مرتکب آن شود؛ انجام خواهد شد

طبق عقاید فرقه وهابیت بدعت محسوب شده و » ز مشرکینبرائت ا«گفتنی است، مراسم 

رژیم سعودي نیز در طول سالیان گذشته تالش بسیاري براي ممانعت از برگزاري ! حرام است

  .این مراسم و سر دادن شعار علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی کرده است

  لی گرفتیماطالعات گاندو را از منبع اص                                    

ما : کننده سریال گاندو درباره موضع سخنگوي وزارت خارجه گفت تهیه» مجتبی امینی«

تواند  اطالعات مکفی براي سریال داشتیم و این کیس در دست سپاه بود و هیچ نهادي نمی

وي با بیان اینکه ما از منبع اصلی اطالعات را گرفتیم، . ادعا کند اطالعات بیشتري داشته است

شود ده نسخه آن به جاهاي  وقتی سریالی ساخته می: هاي حذف شده گفت ره سکانسدربا

رسانه ملی باید بگوید چه . گفتند اي باشد، باید به ما می اگر اصالحیه. شود مختلف ارسال می

  .کسی فشار آورده است
 



 
 

 
  

  اخبار ▼

  سفید سخت در اشتباه است کاخ

کرد با  فکر می» دونالد ترامپ«اره به اینکه در تحلیلی با اش» المانیتور«شبکه خبري 

تواند مسکو را در برابر تهران قرار داده و راهبرد فشار حداکثري علیه  اعطاي چند امتیاز می

هاي تجاري و اقتصادي  برگزاري کمیسیون مشترك همکاري«: ایران را تکمیل کند، نوشت

هم پس از دیدار پمپئو از روسیه ایران و روسیه و توافق بر سر ادامه کاهش تولید نفت آن 

: این پایگاه آمریکایی در ادامه نوشت ».نشان داد که کاخ سفید سخت در اشتباه است

دو کشور عالوه بر بحران سوریه، در منطقه . رداي براي معامله بر سر ایران ندا روسیه انگیزه«

توافق بر سر رژیم حقوقی . هاي گوناگونی همکاري دارند خزر و آسیاي مرکزي در زمینه

از این گذشته، . آمد هم بدون همکاري تهران به دست نمی 2018دریاي خزر در سال 

اش براي فروش  يروسیه در همکاري با قزاقستان در تالش است تا ایران را به هاب تجار

  ».غالت به دیگر بازارهاي شرق، میانه و جنوب آسیا تبدیل کند

 تواند قیمت نفت را منفجر کند ایران می

: ها بین ایران و آمریکا، نوشت در گزارشی با اشاره به تشدید تنش» راشاتودي«شبکه 

قیمت نفت بر  »خلیج فارس«زمان آن رسیده است تا به تأثیر هر گونه درگیري نظامی در «

که » مرکز تحقیقات و مطالعات نفتی ملک عبداهللا«این شبکه با اشاره به تحقیق » .بپردازیم

در صورتی که جهان توانایی عرضه بیشتر نفت به «: انجام شده است، افزود 2018در آوریل 

 325تواند به بیش از  بازار را به دلیل بسته شدن تنگه هرمز نداشته باشد، قیمت نفت می

اما بسته شدن تنگه «: آورد این شبکه روسی در ادامه گزارش خود  ».ر در هر بشکه برسددال

هرمز بدترین سناریو نیست، بلکه ممکن است این اقدام منجر به درگیري نظامی شود که 

هاي نفتی، گازي و تأسیسات صادراتی در  در پی آن شاهد آسیب دیدن جدي زیرساخت

ط قیمت نفت به میزان نامعلومی افزایش یافته و در اصطالح در این شرای. فارس باشیم خلیج

  ».منفجر خواهد شد

  ها اصالً توان جنگ ندارند آمریکایی

ـ اجتماعی سپاه با اشاره به ترس دشمنان از  معاون فرهنگی» سردار حسین نجات«

سرائیل المللی که ا هاي بین اوباما در یکی از اجالس«: مواجهه با ایران در میدان نبرد، گفت

و » حماس«خواستار جنگ با ایران بود، اعالم کرد که اگر ایران را بمباران کنیم، 

گویند با  اما برخی می... زنند را شخم می» اسرائیل«به عنوان دو بال ایران، » اهللا حزب«

فشار برنامه آنها  .برجام خطر جنگ را از ایران دور کردیم، آنها اصالً توان جنگ ندارند

وي همچنین با تأکید بر اینکه برنامه » .است به پاي میز مذاکره ایران کشاندن حداکثري و

آمریکا در کشاندن ایران به مذاکره شکست خورد و تیر خالص این ترفند را رهبر معظم 

مشکالت اقتصادي به تحریم ربطی ندارد «: وزیر ژاپن زدند، گفت انقالب در دیدار با نخست

  ».ه ناشی از سوءمدیریتی است که نگاه انقالبی و جهادي نداردو به مدیریت ما ربط دارد ک

  !ایران باید با اروپا به توافق برسد

از مقامات وزارت خارجه دولت اصالحات در مصاحبه با روزنامه » قاسم محبعلی«

ایاالت «: با تأکید بر اینکه ایران باید تالش کند با اروپا به توافق برسد، گفته است» آرمان«

شود، در پی  گام عملیاتی می به هایی که گام با تحت فشار قرار دادن ایران با تحریم متحده

پاسخ به این پرسش است که آیا ایران آمادگی بازگشت به میز مذاکره با واشنگتن، براي 

ها شدیدتر شده و  بنابراین تحریم. اي را دارد یا نه تنظیم توافق جدید پیرامون برنامه هسته

اظهاراتی که این سؤال ! ».براي پاسخ ندارد اي ایران گزینه و واند شدیدتر شودت هنوز هم می

کند که چرا یک جریان سیاسی خاص اصرار دارد ایران را در مقابل  را به ذهن متبادر می

دشمن، دست و پا بسته نشان داده و در مقابل ترس از آمریکا و اقدامات احتمالی آن را در 

  جامعه به وجود آورد؟

  

  

  کوتاه اخبار ▼

: طلب گفت هاي اصالح از چهره» ابراهیم اصغرزاده« ◄

طلبان این است که ابتکار عمل ندارند یا اگر  مشکل اصالح«

برند، جایی که  دارند آن را در موقعیت نامناسبی به کار می

کنند و جایی که نباید کوتاه  توانند تفاهم کنند، قهر می می

. دهند ید امضا به رقیب میآیند و چک سف بیایند، کوتاه می

ناکارآمدي،  ،خروج از برجام و فشار حداکثري آمریکا

طلبان  اصالح مشروعیت اقتصادي، فزاینده بحران و سوءمدیریت

پیمان دولت را در موقعیت افول و  به عنوان حامی و هم

 ».سقوط قرار داده است

رئیس سازمان حفاظت محیط » عیسی کالنتري« ◄

ها  ه اروپا از ترامپ هم به تحریماتحادی«: زیست گفت

هاي آمریکا  زیست در تحریم  پایبندتر است، زیرا محیط

نبود؛ اما اتحادیه اروپا امکانات محیط زیستی را هم از ایران 

شاهد این حرف نیز سفر یکی از اعضاي این اتحادیه . گرفت

حتی به دلیل تحریم نفت ایران،  وي به ایران است که

هاي  از فناوري ایران مندي بهره در خصوصحاضر نشد 

  ».هاي فسیلی مذاکره کند دهنده مصرف سوخت کاهش

بولتون «: در پیامی توئیتري نوشت» محمدجواد ظریف« ◄

معاهده پاریس را میان کشورهاي  2005و نتانیاهو در سال 

E3 سازي صفر از سوي  و ایران از طریق پافشاري بر غنی

سازي خود را  شد؟ ایران غنینتیجه چه . ایران، از بین بردند

آنها اکنون . برابر افزایش داد 100به میزان  2012تا سال 

اند تا برجام را از  دونالد ترامپ را با همان توهم فریب داده

درس نگرفت؛ اما جهان باید درس » ب«تیم . بین ببرد

  ».بگیرد

حمزه «عصر دیروز خودروي حامل رزمندگان قرارگاه  ◄

، در محل  ه در حال انجام مأموریت بودک »)ع(سیدالشهداء

هاي  مورد حمله تروریست »پیرانشهر«ورودي شهرستان 

و سه نفر از   کوردل وابسته به استکبار جهانی قرار گرفت

،  »حاصل احمدي«هاي  رزمندگان غیور قرارگاه حمزه به نام

به شهادت رسیدند و یک  »امید مالزاده«و  »ستار پیروتی«

  .روح شدنفر دیگر نیز مج

یک «: عضو شوراي شهر تهران گفت» مرتضی الویري« ◄

نهاد امنیتی به خود من هم گفت انتخاب آقاي نجفی به 

ولی وي به عنوان رئیس سنی شوراي پنجم » .صالح نیست

نفر از اعضاي  21قانع نشده بود و در نهایت، نجفی با رأي 

شوراي شهر به عنوان شهردار انتخاب شد و پس از آن بود 

  .ثباتی و تالطم به مدیریت شهري تهران وارد شد که بی

مشاور امنیت ملی ترامپ در نشست » جان بولتون« ◄

با اشاره به » اتحاد مسیحیان براي اسرائیل«موسوم به 

الطارق از سوي نیروهاي  کش ایرانی در جبل توقیف نفت

این یک . کنیم از اقدام انگلیس تشکر می«: انگلیسی گفت

  ».براي ما بود) روز استقالل آمریکا(ژوئیه هدیه چهارم 

 
  .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

 


