
  

  

  

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

  1398 شهریور 12 شنبه سه 5120 شماره ـ ودوم بیستسال 

  

  

   )العالی مدظله(اي  امام خامنه

  وقتی منافع ملّی هستند که با هویت ملّی ملّت ایران، با هویت انقالبیِ ملّت ایران   منافع ملّی آن

  گیریم لکن  عنوان منافع ملّی در نظر می  چیزي را بهالّا آنجایی که ما و در تعارض نباشند

  .ایم، این منافع ملّی نیست کنیم، قطعاً اشتباه کرده هویت ملّی را پایمال می

)22/3/1396( 
www.basirat.ir 

 
 نظام اسالمی مصمم است      روز   حرف ▼

هاي متعدد غرب  خروج آمریکا از برجام با سناریوسازي

از رفتار سه کشور اروپایی حاضر . بودهمراه علیه کشورمان 

توان فهمید که آمریکا با این کشورها  در برجام به خوبی می

براي نگه داشتن ایران در برجام همکاري نزدیک داشته 

این در دوران بعد از خروج آمریکا از برجام، غرب بنابر. است

اعمال فشار . سناریوي جدیدي را علیه ایران طراحی کرد

در ها و منزوي کردن ایران  حداکثري در حوزه تحریم

و گرفتن وقت کافی از توسط آمریکا المللی  هاي بین عرصه

سازي  براي شرطی نگه داشتن اقتصاد ایران و عدم فعال ایران

هاي داخلی توسط اروپا دوم بخش راهبرد غرب در  ظرفیت

» صبر استراتژیک«پس از یک سال . بوده و هست برابر ایران

جمهوري اسالمی ایران در برابر غرب و روشن شدن این 

واقعیت براي افکار عمومی جهان که ایران تمام تالش خود را 

رغم بدعهدي طرف مقابل  براي حفظ توافق انجام داده و علی

تصمیم نظام اسالمی مبنی دانه عمل کرده است اکنون متعه

اي در  بر کاهش تعهدات برجامی ایران که به صورت مرحله

حال اجرایی شدن است، اقدامی اساسی است و ادامه کاهش 

تعهدات پاسخی قاطع به سیاست استعمار گونه آمریکا و 

  . اروپاست

طرفه، مستلزم  جلوگیري از اجراي برجام به صورت یک

از . راي آن به میزان پاي بندي تروئیکاي اروپایی استاج

تکرار ز توافق بر سر ادامه اجراي برجام، رو صحبت ا این

خطاي یک سال اخیر مبنی بر منتظر ماندن پاي وعده سه 

نظام اسالمی نسبت به کاهش  اکنون. کشور اروپایی است

. تعهدات برجامی خود همچون دو گام نخست مصمم است

رید نفت توسط فرانسه و شخص مکرون تنها وعده پیش خ

براي جلوگیري از اجرایی کردن گام سوم کاهش تعهدات 

گیرد و این بار نیز اروپا در عمل  برجامی ایران صورت می

هاي خود را نخواهد  همچون گذشته توان اجرایی کردن وعده

  . داشت

تردیدي نیست که اگر سناریوهاي غرب که خارج از 

منطقه غرب آسیا طراحی گردید، دچار  چارچوب برجام در

ها به جاي  شد در وضعیت کنونی اروپایی شکست اساسی نمی

دست و پا زدن براي نگه داشتن برجام، به خروج از برجام 

شکست آمریکا در حل بحران یمن، افغانستان، . اندیشیدند می

اي  و روز افزون شدن قدرت منطقه... سوریه، لبنان و

اروپایی و آمریکا را در وضعیتی به کشورمان، کشورهاي 

تر از نظام اسالمی قرار داده است و آنها در  مراتب ضعیف

  . هاي بیشتر را بگیرند اند از طریق برجام جلوي شکست تالش

  

  

  

 

  
  

  کاربرد وارونه                              روز گزارش ▼

 از یبرخ ریاخ يروزها در سفانهأمت که است یقیدق و تیاهم با دواژهیکل »یمل منافع«

 اش یخروج و جهینت که کننده استفاده يریمس در آن از هستند تالش در افراد و ها انیجر

 روزنامه با مصاحبه در »یهاشم محمد«! بود خواهد رانیا ملت مصالح و یمل منافع هیعل

 یمل عمناف اگر یعنی. دارد تیارجح يزیچ هر بر یمل منافع معتقدم من« :دیگو یم »آرمان«

 رانیا ملت منافع از و برود کایآمر جمهور سیرئ دارید به دیبا حتماً جمهور سیرئ کند جابیا

 باشد، ترامپ دونالد و یروحان حسن دارید در رانیا مردم منفعت نیتأم اگر. کند محافظت

 فراهم طیشرا اگر« :گوید می باره نیا در »انیکواکب یمصطف«، »فتدیب اتفاق نیا دیبا حتماً

 بالمانع و بوده یمل منافع يراستا در يرهبر اذن با ترامپ با یروحان يآقا مالقات انجام ودش

دیگري بر آن تأکید ادبیات موضوعی که سخنگوي دولت نیز روز گذشته با » .بود خواهد

. کند جمهور در راستاي تأمین منافع ملی از هیچ دیداري دریغ نمی کرده و گفته است رئیس

  .االً با عبارتی متفاوت از زبان افراد دیگري نیز تکرار خواهد شدکه احتمموضوعی 

 مذاکره هرگونه داده نشان رانیا ملت یخیتار تجربه که شود یم مطرح یحال در ادعاها نیا

 باشد کایآمر متحده االتیا آن طرف کی که یتوافق به ورود و سم مهلک دیسف کاخ رهبران با

جمهور  رئیسواقعیت این است که دیدار با  !ماست یمل منافع دکنندهیتهد و محض خسارت

  .را تأمین خواهد کرد دونالد ترامپ منافع انتخاباتی بلکه ،منافع ملی ایرانآمریکا نه 

 یمل منافع از تواند یم که یراه تنها دهد، یم نشان وضوح به رانیا ملت یخیتار تجربه

 مقاومت و یستادگیا دهد قرار رانیا ملت مقابل در را یآبادان و توسعه ریمس و انتیص انیرانیا

 و يا هسته تعهدات کاهش يبرا کشورمان يها گام آغاز با و ریاخ يها ماه در چنانکه است،

 و است رییتغ حال در معادالت که میهست آن شاهد ،»تعهد برابر در تعهد« استیس يریگیپ

 را نهیزم و شده کشورمان يا هسته يها تیفعال يریسرگ از مانع تا اند هافتاد تکاپو به ها ییاروپا

 محکم و قاطع برداشتن با که يا مسئله کنند، فراهم رانیا یاسالم يجمهور منافع نیمأت يبرا

 .شد خواهد انینما  شیپ از شیب آن جینتا و آثار ندهیآ يروزها در تهران يسو از سوم گام

 !یراناي ا افشاگري درباره حمله به تأسیسات هستهاخبار ویژه       ▼

با طرح این موضوع که همچنان درباره چگونگی عملیات خرابکاري توسط بد » یاهو نیوز«

سؤاالت زیادي مطرح است به نقل از منابع مطلع خود فاش کرد که چهار  »استاکس نت«افزار 

اي  کشور فرانسه، آلمان، هلند و انگلیس براي حمله ویروس استاکس نت به تأسیسات هسته

گفتنی است ویروس استاکس نت در نمونه . کا و رژیم صهیونیستی همکاري کردندایران با آمری

و به طور  به کار گرفته شد 2007اي ایران در سال  اول آن، به منظور خرابکاري در برنامه هسته

این عملیات مخفی که تحت عنوان . بود 21مؤثر آغازگر جنگ سایبري و دیجیتالی در قرن 

اي ایران، بلکه براي  مشهور است، نه براي نابود کردن برنامه هسته »بازهاي المپیک«عملیات 

  . ها و دیپلماسی انجام شد اخالل در آن براي مدتی جهت خرید زمان تحریم

هیئتی از کمیسیون «: ت تحقیق و تفحص از گمرکات گفتئ، عضو هی»میر خجستها«◄ 

تن شکر آلوده در  200ر و هزا 5از گمرك خوزستان بازدید کرده و در جریان وجود  90اصل

گمرکات رها شده «: وي افزود ».گمرك قرار گرفت که هشت سال در گمرکات مانده بودند

شوند تا  المال وارد شده، آنقدر در گمرکات نگه داشته می هستند و کاالهایی که با پول بیت

گمرکات  وزارت کشاورزي و صمت نباید اجازه رسوب کاالهاي اساسی در. فاسد و آلوده شوند

طبق قانون، کاالهاي اساسی دو ماه و کاالهاي غیر اساسی چهار «: وي ادامه داد ».را بدهند

  ».ماه بیشتر نباید در گمرکات بمانند



  
 

 

 

 

 
 

 

  اخبار ▼

 ها کاهش محبوبیت ترامپ در بین آمریکایی

 56 میزان نارضایتی عمومی از ترامپ، به» کوئینیپیاك«بر اساس نتایج نظرسنجی مؤسسه 

به . درصد بوده است 54تا  52هاي قبلی بین  این میزان، در نظرسنجی. درصد رسیده است

جمهوري  اند که در انتخابات ریاست درصد از شهروندان آمریکایی اعالم کرده 56عبارت بهتر، 

نتایج . آراي خود را به سود ترامپ به گردش در نخواهند آورد سال آینده، مطلقاً

خاکستري و پاندولی مانند اوهایو، دهد که ترامپ در ایاالت  تی نیز نشان میهاي ایال نظرسنجی

حتی . افتاده است پنسیلوانیا، ویسکانسین، میشیگان و فلوریدا نیز از رقباي دموکرات خود عقب

مانند تگزاس نیز محبوبیت ترامپ ) ایاالت قرمز(در برخی ایاالت متعلق به حزب جمهوریخواه 

جمهور آمریکا  رئیس«: نوشت» مالیو يأر«از سوي دیگر روزنامه . درصد رسیده است 50به زیر 

، تضمین شده نیست و با 2020جمهوري در سال  کند که نتایج انتخابات ریاست احساس می

هایش براي محقق کردن اهدافی در دو پرونده کره شمالی و ایران، نتایج ثابت  وجود تالش

تخابات هاي او، در نهایت، منجر به شکستش در ان کند که هرج و مرج شدید در سیاست می

  ».رو خواهد شد پیش

  در یک رقابت نابرابر موفقیت

نژاد تخم  فاز نخست اصالح: رئیس مؤسسه تحقیقاتی شیالت کشور گفت »محمود بهمنی«

هاي  ماه تالش اجرایی شد و تولید این ماهی در استان 36زده در کشور پس از  ماهی چشم

شده و انجام فاز دوم با حمایت آذربایجان غربی، مازندران و یاسوج به بخش خصوصی داده 

بر اساس آمار سازمان دامپزشکی . میلیارد تومان اعتبار آغاز خواهد شد 10بخش خصوصی و 

زده وارد کشور شده، اما آمار گمرك رقم  میلیون قطعه تخم ماهی چشم 250در سال گذشته 

 700یون و میل 5میلیون قطعه به ارزش  500کیلوگرم معادل  3300دیگري اعالم کرده که 

میلیون قطعه نیاز کشور است و بخش  400گفتنی است در حال حاضر . هزار دالر بوده است

آن را به رغم فراهم نبودن شرایط و رقابت نابرابر با واردکنندگان  میلیون قطعه  250خصوصی 

  .شود حمایتی شود، قطعاً خودکفایی به زودي محقق میاز تولیدکنندگان کنند که اگر  تولید می

  !اي جز ریسک نداشت نتانیاهو چاره

وزیر رژیم صهیونیستی با  ال که چرا بنیامین نتانیاهو نخستؤروزنامه االخبار با طرح این س

اهللا براي پاسخگویی به تجاوزات این رژیم واقف  وجود اینکه نسبت به قدرت نظامی حزب

: طقه حمله کرد، نوشتاست، اما درگیري در جنوب لبنان را آغاز و با پهپادها به این من

نتانیاهو افزایش اقدامات نظامی و امنیتی کوچک یا بزرگ و اقدام علیه لبنان را در تقویت «

داند و در این راستا دست به  هاي رأي و انتخاب مجدد وي مؤثر می جایگاه خود در صندوق

دهندگان  تا رأيداند چه بسا این رویکرد آنها باعث شود  البته او خود می. این اقدام زده است

اهللا و شروع یک درگیري  تواند واکنش شدید حزب ضد نتانیاهو شوند چرا که هرگونه حمله می

دهندگان  اما وضعیت میان رأي. گسترده را در پی داشته باشد که اصالً به نفع نتانیاهو نیست

  ».اي جز دست زدن به چنین ریسکی براي او باقی نگذاشته است اسرائیلی چاره

  !ندازي داخلی یا بد عهدي آمریکاا سنگ

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به این سؤال که » پیشه اهللا فالحت حشمت«

کرد؟  آیا معتقدید اگر قراردادهاي قوي با اروپا و حتی آمریکا داشتیم، سرنوشت برجام فرق می

ها و  گیري ی بهانهما اگر در آن موعد زمانی بعد از برجام برخ. قطعاً این درست است«: گفت

هاي داخلی را نداشتیم و توانسته بودیم قراردادهاي بزرگ با اروپا و حتی  اندازي سنگ

» .شد هاي آمریکایی منعقد کنیم، حتی موضع ترامپ نسبت به برجام متفاوت می شرکت

گفتنی است برخالف اظهارنظر این نماینده، علت اصلی خروج ترامپ از برجام، نه عملکرد 

هاي برجامی  ن دولت بلکه اطمینان واشنگتن از عدم خروج ایران و اجراي محدودیتمنتقدا

  .توسط دولت آقاي روحانی بود

  

  

  کوتاه اخبار ▼

هاي خارجی ایران در پایان خرداد ماه سال  میزان بدهی◄ 

میلیون دالر رسید که نسبت به  678به هشت میلیارد و  98

. دهد می حدود هفت درصد کاهش نشان 97پایان سال 

دهد، میزان بدهی  ترین آمار بانک مرکزي نشان می تازه

میلیون دالر در پایان  678خارجی کشور از هشت میلیارد و 

میلیون دالر آن مربوط به  969میلیارد و  6خرداد ماه امسال، 

 708مدت و بلندمدت و یک میلیارد و  هاي میان بدهی

مدت  اي کوتاهه میلیون دالر از این میزان متعلق به بدهی

 .است

، وزیر خارجه رژیم »خالد بن أحمد بن محمد آل خلیفه«◄ 

اهللا علیه رژیم  جویانه حزب بحرین در واکنش به اقدام تالفی

هایش  انجام مسئولیت در کوتاهی به را لبنان دولت صهیونیستی،

وي در اظهاراتی جالب توجه . در قبال شهروندان متهم کرد

اره گر نبردها در مرزهاي خود است مدعی شد، دولت لبنان نظ

و ملت خود را به خطر انداخته و این به معناي کوتاهی بزرگ 

  !هاست در انجام مسئولیت

، متوسط درآمد 97در سال «: نوشت »وزنامه سازندگیر«◄ 

درصدي نسبت  9/6هر خانوار شهري با رشد حقیقی منفی 

، این به سال گذشته همراه بوده و براي هر خانوار روستایی

دهنده کاهش  درصد بوده است که نشان 12/6رشد منفی 

در یک ... قابل توجه رفاه اقتصادي کشور طی یک سال است

سال و نیم گذشته، شکاف طبقاتی بیشتر و رفاه اجتماعی 

  ».کمتر شد

در حال : وزیر ارتباطات گفت »جهرمی حمدجواد آذريم«◄ 

ردي با این شود، برخو حاضر فیلترشکن به راحتی فروخته می

وي . شود و پشتش هم معلوم است چه کسی است تجارت نمی

. گویند قانون نداریم که فیلترشکن فروشی جرم است می: افزود

  .ما شاهد تجارت چند صد میلیاردي در این حوزه هستیم

تمیم «پادشاه اردن در تماس تلفنی خود با » عبداهللا دوم«◄ 

هاي تقویت روابط  امیر قطر در خصوص راه» بن حمد آل ثانی

به تازگی اردن از تعیین سفیر جدید خود . دوجانبه رایزنی کرد

در قطر پس از گذشت بیش از دو سال از کاهش سطح روابط 

  .دیپلماتیک خود با دوحه خبر داده بود

حسن روحانی به «: تلویزیونی فرانسه گزارش داد 5شبکه ◄ 

ید به تعهدات ها با همتاي فرانسوي خود هشدار داد که اروپایی

خود عمل کنند و اگر نتواند این تعهدات را انجام دهد، ایران به 

ادامه خواهد  2015اي  هاي خود از توافق هسته فاصله گرفتن

  ».داد

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره بازار ◄ 

تیم جدیدي که در ایران خودرو مستقر شده : خودرو، گفت

ریم تحول موردنظر مردم و دولت جوان و سالم است، امیدوا

  .اجرایی شود
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