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 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1004 تير 8شنبه يک 4875 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 (مد ظله العالی)ای منهخاامام 

تا حاال  شیر نفت از صد سال پمخد هماد نیمهم است. ا یلینفت خ بدون یاقتصاد مسئله رشد

ه بنده البت ست؛یدولت هم ن کیو کار  ،شودیم محقق بلندمدته در ما را معتاد کرده. البت متأسفانه

وضع  شکامروز بدون  ،شدیمرا مطرح کردم؛ اگر از آن روز شروع  نیا شیپ هاسال یروز کی

 www.basirat.ir                                (32/10/0010) .بود؛ دنبال نشد یگریکشور وضع د

 !ليبازگشت برجام به ر               روز حرف▼

سخن جوزپ  نیا ؛«بازخواهد گشت لیبه ر گریبار د برجام»

 یاروپا در نشست خبر هیاتحاد یخارج استیبورل، مسئول س

 دهدمیکه نشان  یاست، سخن یرانیا هایطرفبا  داریپس از د

اما ؛ است پیدا کرده مذاکره زیبه بازگشت به م و نیاز لیتماغرب 

 ست؟یچ لیر رییتغ نیعلت ا

 نیبهتر ایهستهتوافق »خوردن به در بسته:  -0 تحليلي:ات نک

است و ما  ایهستهبه سالح  رانیا یابیاز دست یریجلوگ یراه برا

موضع جان  نیا ؛«میبازگشت به برجام معتقد هست همچنان به

با  زمانهم دیکاخ سف یمل تیامن یشورا کنندههماهنگ ،یکرب

 یورجمه موقعبهواکنش  دهدمینشان  ،بورل در تهران حضور

 ،یاتم یانرژ المللیبینآژانس  ریدر پاسخ به قطعنامه اخ یاسالم

ه هدر مواج میتحر دیرسانده که مدل تهد دیرا به کاخ سف امیپ نیا

 ازمندین نداشته و یمطلوب جهینت رانیا ایهسته آمیزصلحبا برنامه 

 یاشتباه ؛جنگ -3مذاکره است.  زیو بازگشت به م ریمس رییتغ

است.  یابد یجنگ یبه معن یپلماسید انیپا ،غرب ی: برابارفاجعه

درست مانند مورد  اگرچه» ؛استدالل کرده است آی ستیا دلیم

را به  دنیدارند با یسع لیو اسرائ متحدهایاالتندروها در عراق، ت

متوجه  دیبا اما او ؛سوق دهند رانیبا ا یجنگ احتمال کیسمت 

بدتر از جنگ  اریبس یغرب اشتباه یبرا رانیباشد که جنگ با ا

 یامدهایپ لیبه دل تنهانه نیعراق و افغانستان خواهد بود و ا

و  آمیزصلح نیگزیجا کیبلکه به سبب وجود  ،خطرناک آن است

 جیبا نتا یریجنگ و درگ .است 3102در دسترس همچون توافق 

است:  یجد دیتهد کیاقتصاد  -2 .«ستیمعلوم هرگز عاقالنه ننا

 ،ستین رانیا فشار بر یغرب برا اریسالح در اخت کیاقتصاد  گرید

مبدل شده که  ایشکستهدسته  ریبلکه امروز اقتصاد به شمش

 یامدهایو پ نیاوکرا یریدرگ ؛بردمی زیندست صاحبانش را 

 وجب بروزم، یو انرژ ییمواد غذا نهیهز شیافزا خصوصبه یجهان

شده و  متحدهایاالتتورم در  شیدر اروپا و افزا ییبحران غذا

 یداده است. برا قرار تأثیرتحت  شدتبهدر غرب را  یزندگ

برابر  0داشته، حدود  یدرصد 3 ریکه همواره نرخ تورم ز یاجامعه

 احتماالا  رانیاست و ادامه تنش با ا ییباال اریشدن تورم، رقم بس

 غرب بدتر خواهد کرد. یرا برا طیشرا نیا

 زیبه بازگشت به م لیغرب خود را متما نکهیا با :اهبردیرکته ن

 چراکه ؛شد زدهذوق دینبا وجههیچبهاما  ؛دهدمیمذاکره نشان 

غرب در  یخارج استیقطار ستجربه گذشته نشان داده است 

حرکت خواهد کرد و  نیشیرو همچنان به مقصد پ شیپ ریمس

 قطعااخواهد بود.  یکیتاکت ریمس رییتغ کیتنها  ل،یر رییتغ نیا

  نخواهد ماند. رانیآخر منتظر ا ستگاهیغرب در ا

 )نویسنده: حسین حسینی نژاد(

 

 
 

 

 
 

 گفتار و رفتار متناقض!                              روز گزارش▼

در مجلس  یمل تیامن ونیسیکم سیرئ شه،یفالحت پ اهللحشمتبه نقل از  «وزیاصالحات ن»

به  هایبرجام است و نگاه دولت ریدر مس کنندهویرانمانع  نیاول هیروس»دوره دهم آورده است: 

کشورمان،  به هیامور خارجه روس ریوز ریبا اشاره به سفر اخ یو«. طنز تلخ است کیها روس

به  یکمک قطعاابه برجام وارد نکند،  یگریحضور الوروف در تهران اگر ضربه د»گفته است: 

 «.نخواهد کرد زیآن ن یایاح

 انیجر ینگاه به شرق از سو هایظرفیت ایرسانه هایتخریبدر ادامه  -0 :یخبر یهاگزاره

درصدد وابسته کردن  یسیدولت رئ»گفته است:  ریاخ یروزها یط زین ی، ناصر قوامطلباصالح

است  یکل یهااستی، سمهم مسئلهنکته که  نیبا طرح ا یو«. است نیو چ هیمملکت به روس

ها و با توجه به چارچوب کنمیفکر م»که؛  کندمی تأکیدنکته  نیبر ا نه،یبو نه افراد کا

مشکل  ریو عوض کردن چند وز نهیکاب رییغمختلف، ت یهاکالن موجود در عرصه یهااستیس

خود نوشت:  المللبیندر بخش  روزید زین وزیاصالحات ن یخبر گاهیپا -3. «کندیرا حل نم

 یهابیدهنده فراز و نشمعاصر نشان خیدر تار هیو روس رانیروابط ا یچند مجهول یمعما»

 یها و بدعهدبوده که از دخالت رانیا نیا است که به گواه مورخان، در اغلب موارد، یاریبس

با  هیروس»که:  کندمیمطرح  خود تریدر ت یخبر گاهیپا نی. ا«متضرر شده است یطرف روس

 انیو در پا« گسترش نفوذ در کشور است نبالبه د ران،یمنفعل ا یخارج استیاستفاده از س

نگاه  میهستهنوز شاهد »که  کندمی تأکید نکته نیبه نقل از کارشناسان بر ا ل،یتحل

 رانیفاصله ا هرروزشده تا  یعامل کایدار با آمرادامه یو البته دشمن هیمحض به روس بینانهخوش

 «.شود شتریو ب شتریب انهیدر منطقه خاورم تأثیرگذار یبا کشورها

 یو مراودات جهان المللیبیندر مناسبات  یاسالم یجمهور کردیرو -0 :يليتحل هایگزاره

است؛ لذا دولت و نظام در  یو نه غرب ینه شرق یو شعار راهبرد یبر اصل موازنه عدم یمبتن

 -3 و شرق است. گانیمعتقد به گشودن ارتباط با همسا ،مذاکرات با غرب یریگیپ نیع

 یدالر اردیلیم 31 ییدرآمدزا بینیپیشو شرق به غرب و  نوبشمال به ج دوریکر سازیفعال

 گانیدر ارتباط با شرق و همسا یاریبس هایظرفیتکه ما  دهدمینشان  دوریکر نیاز ا

مغفول مانده است.  ،و دوازدهم به غرب ازدهمینگاه مطلق دولت  لیبه دل متأسفانهکه  ایمداشته

ارتباط با  یعنی ،المللیبینو  یپلماسیسه حوزه د نیتوازن ب ،دیکار در دولت جد ترینمهم -2

 یشنهادیان در برنامه پطلباصالح یلذا برخ ؛ره با غرب استارتباط با شرق و مذاک گان،یهمسا

ها و توافقنامه یامضا یاند تا براخواسته جمهوررئیساز  ،یسیرئ میابراه دیخود به س

 -0تالش کند.  هیاروپا و روس هیهند، اتحاد ن،یو چ رانیا انیم یاقتصاد کِیاستراتژ یقراردادها

 حیعدم فهم صح ،شودیم افتی یداخل یگراغرب ونیاسیس یدر برخ متأسفانهکه  اینکتهاما 

 ازحدشیبامر موجب اصرار  نیاست. ا یمل تیو امن یمنافع مل ،یاز سه موضوع منفعت اقتصاد

موضوع  نیا -2است.  رانیا لمللیابین هایظرفیتو  هاداشتهبه ارتباط با غرب و مغفول ماندن 

هم  دهه حاضر که عصر بر خصوصاا 01دهه ز به تحوالت پس ا ییعدم آشنا ثیاز ح تواندیم

 کدامهرکه  ؛یمرسوم جناح یبر دعواها یمبتن ای ؛باشد ،است المللبین میخوردن مناسبات قد

 است. یجد یاصالح و بازنگر ازمندین ،میتصور کن حیرا صح

آن را به تغافل  ایموضوع اشراف ندارند  نیبه ا یداخل یگراغرب ونیاسیس یبرخ :يانيپا نکته

باشد و  دیبا هاجناحمحل وفاق و وحدت  یپلماسیو د المللبین طیکه مح سپارندیمو تجاهل 

و  یمنافع مل ،یمنفعت اقتصاد یعنی ،در آن لحاظ گردد سه اصل نامبرده شده دیکه با یاصل

 ،رددا تیحکا یپلماسیدر د دیجد کردیبودن رو حیلذا حال که آمارها از صح ؛است یمل تیامن

 )نویسنده: حسین عباسیان( حوزه بزنند. نیدر ا بیدست به تخطئه و تخر دینبا
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 اخبار ▼

 گذردمي رانيکانال سوئز از ا بيرق

شدن پروژه  ی)شنبه( خود به جد روزیچاپ لندن در شماره د یالعربالقدس یافرامنطقه روزنامه

به پروژه  دنیدر حال سرعت بخش رانیو ا هیروس ؛جنوب پرداخته و نوشته است -گذرگاه شمال

 انوسیگذرگاه قرار است از سواحل کشور هندوستان در اق نیا کانال سوئز هستند. یخود برا بیرق

و  هیبه روس ،قفقاز یعبور از خزر و کشورها ابشود و  متصل رانیو بنادر ا فارسخلیجهند به 

 ه،یتوسط روس شیسال پ ستیپروژه ب نیا ،یرسانه عرب نینوشته ا به به شمال اروپا برسد. تیدرنها

 یسابق شورو یهایجمهورو قفقاز که  یمرکز یایآس یاز کشورها یشد و تعداد امضا رانیهند و ا

 ونقلحملتوسط سازمان  آمدهعملبه قیبا اشاره به تحق یالعربالقدس بودند، در آن مشارکت کردند.

 ونقلحمل نهیجنوب، هز -گذرگاه شمال یعنی، کانال سوئز نیگزیگذرگاه جا»هند خاطرنشان کرد: 

و  دصرف شده در کانال سوئز کاهش خواهد دا نهیهز سومکیهند و اروپا را به  انیکاالها م

 «.روز خواهد رساند 32به  یروز کنون ۰1تا  02 یجابه یعنیرا به نصف  ادشدهی زمانمدت

 برای بلعيدن منافع ملت عراق!کنفرانسي 

از  یناش دیدر عراق، درباره سه تهد یعیش یهماهنگ ئتیارشد ه یاز اعضا «یالعتب یترک»

 برگزار شود، هشدار داد. کایآمر جمهوررئیسبا حضور  یزودبهکه قرار است  اضیکنفرانس ر

 چیما به ه»گفت:  داتیتهد نیالمعلومه ضمن اشاره به ا یخبر گاهیدر مصاحبه با پا یالعتب

دستور کار  رایز ؛میاعتماد ندار ،شودیدر منطقه برگزار م دیکه تحت نظارت کاخ سف یکنفرانس

آن در مشکالت  فروبردن یبه نفع عراق نخواهد بود و برا ،یباشد و چه اقتصاد یتیآن چه امن

 یاسیو س یاقتصاد ،یتیامن دیسه تهد اضینشست ر نکهیا انیباب یو .«کندیم الشت شتریب

نشست به  نیدر ا کنندهشرکت یکشورها»کرد:  تأکید کند،یم جادیعراق ا صحنه تحوالت یبرا

 تیتا از وضع کنندیتالش م هاآنکند.  نیرا تأم هاآنهستند که منافع  ییهاائتالف جادیدنبال ا

قرار است کنفرانس «. کنند یبرداربهرهآن  یهاییو دارا ابعبر من طرهیس یعراق برا یکنون

با  ،وابسته به خود در منطقه یهاائتالف یایاح یبرا کایآمر یهااز تالش یبخش عنوانبه اضیر

 برگزار شود. گریو چند کشور دبایدن حضور 

 !ايرانسازمان اطالعات نوين در معمار 

طائب را  االسالمحجت ،سازمان اطالعات سپاه سیو معارفه رئ میتکر نییفرمانده کل سپاه در آ

از  ینظام، نقش برجسته و درخشان یدانست که در دفاع از انقالب در صحنه اطالعات یتیشخص

 شانیا»افزود:  یو کرده است. فایدو دهه تا به امروز ا کیدر دو دوره منفصل نزد تیمسئول یابتدا

دشمن، نقش اطالعات سپاه در  یاطالعات یو نبردها نیسنگ یسخت و فشارها یهابحراندر اوج 

 یآوررا شکل داد و فراتر از جمع نیاز اطالعات نو یدیجد یمعمار ا،یکشور را اح ینظام اطالعات

فعال، مسلط و  یاعهمجمواطالعات، سازمان اطالعات سپاه را به  عیو توز انهیپا کیبه  لیو تبد

 موقعبه یو هشدارها یو مبارزه با مفاسد اقتصاد یدر بعد اطالعات اقتصاد کرد. لیتبد یچندبعد

 یمردم که محور اصل شتیاقتصاد و مع تیمسلط شدن بر وضع یکشور برا نیلبه مسئو

 .«کرد فایرا ا یریانکارناپذو  مؤثرنقش  یامروز دشمن است، و یهایگذارهدف

 دالر؛ قيمت واقعي بيت کوئين!صفر 

 نیامنتشر کرد.  نیکو تیدرباره ب یامقالهروز چهارشنبه  نیچ یلید کیاکونوم یروزنامه دولت

 نیکوتیب متیق« به سمت صفر شدن» سکیمراقب ر دیبا گذارانهیکه سرما دهدمیمقاله هشدار 

 کیاز  شیب یزیچ نیکو تیب»روزنامه افزود:  نیا در بازار باشند. پتوهایکر ریدر بحبوحه فروش اخ

 نیا «.شودمیو فروش باال حاصل  نییپا دیو بازده آن عمدتاا از خر ستین تالیجیرشته کد د

 ایبرود  نیاز ب گذارانسرمایهکه اعتماد  یزمان نده،یکه در آ افزایدمیروزنامه در ادامه گزارش خود 

خود باز  یبه ارزش اصل تالیجیارز د نیاعالم کنند، ا یرقانونیرا غ نیوک تیمستقل ب یکشورها

موضع قاطع پکن در برابر  دهندهنشان یدولت هایرسانه هشدار است. ارزشبی کامالاکه  گرددمی

در  اعالم کرده است. یرقانونیمرتبط با آن است که دولت آن را غ هایفعالیتو  تالیجید یارزها

رزهای دیجیتال میلیون نفر در ا 03که حدود حاکی از آن است  هاتخمینکشور ما نیز 

 ست.ا بینیپیشغیرقابلدر آن بسیار که ریسک ضرر  ایگذاریسرمایه؛ اندکرده گذاریسرمایه

 اخبار کوتاه

در  جمهورسیرئ /و نشد! شديمدر دولت قبل  ديبا کهاری ک ◄

 در را کشور ما» :فتگشب گذشته زنده تلویزیونی در ی گفتگو

 یو کسر یدرصد ۰1که تورم ماهانه  میگرفت لیتحو یطیشرا

که اگر ادامه  میهم بود ینگیو مواجه با رشد نقد میبودجه داشت

 دیبا یاقتصاد اصالح .شدیدشوارتر م یاقتصاد طیشرا افت،ییم

اتفاق  نیسال زودتر ا کیو اگر  افتادیدر دولت قبل اتفاق م

 از حاصل تورم آثار کشور داشت. یبرا یکمتر نهیهز افتاد،یم

 «.خواهد رفت نیدر زمان کوتاه از ب یاقتصاد اصالح

محمد » اتمي جديد/ یهاروگاهين احداث ايران برایخيز  ◄

 یاتم یسازمان انرژ سیو رئ جمهورسیمعاون رئ «یاسالم

 روگاهین 2و  3شماره  یواحدها یزیردرباره بتنکشورمان 

 وارهید یزیرشب گذشته بتن»بوشهر اظهار داشت:  یاتم

 اتیعمل شرفتیاز پ یآغاز و بخش 3راکتور واحد شماره 

 میلحظه قرار است تحک نیواحد انجام شد و در ا نیا یعمران

 یاتم روگاهین 2و  3 یواحدها یجانب یهاختمانبستر سا

با هدف  یبوشهر انجام شود و در مرحله بعد قرار است سپرکوب

را که  یساتیمنظور احداث واحدها و تأسبه تیسا یسازآماده

 «.میانجام ده ،شود ییقرار است اجرا

با استناد به آمار  بلومبرگ /گان!تحريم کنند هدعقض ن ◄

 قاره نفت یهاشگاهیپاالنوشت،  هاکشنفت یابیرد یهاگاهیپا

را  هیبشکه در روز نفت روس ونیلیم 0480 هفته گذشته اروپا

 نیو باالتر یمتوال یهفتگ شیافزا نیسوم نیو ا دندیخر

دو ماه گذشته از  باا یتقردر  هیترک ازجملهاست که اروپا  یسطح

 کرده است. افتیدر تنف هیروس

 یروزنامه شرق در مطلب /در کشورافزايش سرقت  ديکلشاه ◄

بر اساس گزارش مرکز » نوشت:« کورس تورم و سرقت»با عنوان 

 032هزار و  202حدود  02ها در سال شمار سرقت ،رانیآمار ا

از وقوع  یریشگیو پ یفقره بوده که بنا به اعالم معاونت اجتماع

ها به حدود در سال گذشته شمار سرقت ،هیجرم قوه قضائ

 شیافزا رسدیاست. به نظر م دهیهزار فقره رس 011و  ونیلیمکی

با رشد طی پنج سال گذشته در کشورمان، سرقت چهار برابری 

تا  0202ساله در بازه پنج کهیطوربهنرخ تورم رابطه معنادار دارد. 

 .«برابر شده است 040نرخ تورم ساالنه حدود  0011

دفتر  رکلیمد «زادهقاسم روزیف» /آب را دريابيم وروزحال ◄

 هایاستان سد یپرشدگ زانیم»آب کشور گفت: اطالعات 

 اچهیدر زیحوضه آبر یخوزستان و سدهاتهران، اصفهان، 

درصد،  20درصد،  30حدود  بیبه ترت یفعل طیدر شرا هیاروم

 .«درصد است ۰۰درصد و  2۰

 لیبه دل گذشته یهاسال در /آرام گرفت يروغن خوراک ازارب ◄

از همسایه  یبازار کشورها ،رانیدر ا یارزان بودن روغن خوراک

اما اکنون با اصالح نظام  ؛شدیاشباع م یرانیا یاارانهیروغن 

 طوربهدر داخل کشور ، مصرف روغن صنف و صنعت هاارانهی

سویی دیگر شاهد افزایش و از  است افتهیکاهش  یمعنادار

 .مرزها هستیم یسوآنقیمت این محصول در 


