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 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1041 مرداد 62شنبه چهار 8185 شمارهـ  پنجوستيبل سا  

 (مد ظله العالی)ای خامنهامام 

کرده است، دعوت به  نیاستکبار را نگران و خشمگ یایکه دن رانیا یاسالم یسخنِ جمهور همه

متجاوز و به دست  هایقدرت گریو د کایومت است: مقاومت در برابر دخالت و شرارت آمرمقا نیا

(     82/40/0044). یبر معارف اسالم هیاسالم با تک یایدن ندهیآ گرفتنِ سررشته
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 رانيبرجام و اقتصاد ا                روز حرف▼

محدود  ایمتوقف  یبرابا هدف فشار  یاقتصاد دیشد یهامیتحر

راهبرد غرب در  ترینمهم توانمیرا  یاهسته یهاتیفعالکردن 

دو موضوع اقتصاد و  ه تاموضوع باعث شد نیدانست. ا رانیا مواجهه با

که مذاکرات  ایگونهبه ،خوردب وندیبه هم پ یاهسته هایفعالیت

غرب با  یو برا یاقتصاد هایتحریمبا هدف رفع  رانیا یبرجام برا

انجام شده است. در  رانیا ایهسته هایفعالیتهدف محدود کردن 

 مدنظر قرار داد: دیو برجام چند نکته را با رانیخصوص رابطه اقتصاد ا

و برجام وجود  یمسائل اقتصاد نیب یمیاگرچه ارتباط مستق -0

را در برجام خالصه کرد.  رانیکل اقتصاد ا توانینم کنیدارد ول

 رجامب ا نبودبدارد که  یمتنوع یهافرصت و هاتیظرف رانیاقتصاد ا

 ها،و فرصت هاتیظرفهوشمندانه از  یبرداربا بهره توانمی نیز

 تیترانز تیظرف، نمونه عنوانبهنمود.  یرا خنث یاقتصاد داتیتهد

دو درآمدی که  ستدالر ا اردیلیم 044حدود  رانیا یکاال در مرزها

. هست یدولت در وضع فعل یهانهیهزکل  ی نسبت بهبرابر

 یو مال یپول یهامانیپ ه،یهمسا یگسترش روابط با کشورها

از موارد  یاریاقتصاد و بس یانیبندانشدوجانبه، گسترش بخش 

 -8 د.شو رانیاقتصاد ا ییباعث شکوفا زید بدون برجام نتوانمی گرید

را به برجام گره نزده و حل  ودخاقتصاد  ولت سیزدهمده اگرچ

 ؛کندیدنبال م یاقتصاد گرید یهابخشرا در  یمشکالت اقتصاد

ندارد.  یبرجام منفعت اقتصاد یایکه اح ستین یبدان معن نیاما ا

 اردهایلیبه م رانیا یدسترس هامیتحر یبرجام و رفع واقع یایاح

د عالوه بر جبران توانمیکه  سازدیم سریدالر از اموال خود را م

، باعث مولد یهابخشدر  یگذارهیسرما قی، از طربودجه یکسر

و  لیفروش نفت را تسه ؛شودبرای کشور  داریپا یدرآمدها جادیا

 فیمانند تخف میدور زدن تحر یهانهیهز ؛دهد شیآن را افزا زانیم

با  ؛بردب نیب زباالتر را ا متیبه ق هیمواد اول دیخر ایو  انیبه مشتر

 تیرا در کشور تقو دیو تول یبخش خصوص یتجارت خارج لیتسه

جذب  نهیزم ؛بردیم نیاز انحصارات را از ب یبرخ ؛کند

 یراحتبه توانمین نیرا فراهم کند و ...؛ بنابرا یخارج یگذارهیسرما

 ندارد! یادهیفا چیه رانیاقتصاد ا یادعا کرد که برجام برا

رابطه برجام و اقتصاد  لیدقت کرد در تحل دیبا :یراهبرد نکته

 رانیاقتصاد ا یبرا نفسهیفنشد. برجام  طیوتفرافراطدچار  ،کشور

در  ییهافرصتبرجام باعث به وجود آمدن  یای. احستیمضر ن

 یسرعت رفع مشکالت اقتصاد تواندیکه م شودیم رانیاقتصاد ا

منافع  نیبه ا یابیدست یمذاکره برا دهد و اساساً شیکشور را افزا

مانند گذشته هبرجام  یایاما اگر در اح رد؛یگیصورت م

امکان  ایبرداشته نشود و  یعمل صورتبه اقتصادی هایتحریم

 یازهیانگ رانیمنافع برجام فراهم نشود، ا ریاز سا رانیاستفاده ا

 )نویسنده: علی کارگر( نجات برجام ندارد. یبرا

 

 

 

 

 
 

 غزه روزه 3در جنگ  هاستيونيشکست صه یراهبرد اميپ             روز گزارش▼

 یها)ره( و آرمان ینیامام خم یهاشهیو با الهام از اند 0820که در سال  نیفلسط یاسالم جهاد

تحوالت  «ینبض اصل»شد،  سیتأس« غزه یدانشگاه اسالم» انیتوسط دانشجو یانقالب اسالم

 پساجنگ را در دست دارد. طیمربوط به جنگ در غزه و شرا یدانیرمیو غ یدانیم

 یجهاد اتیعمل کیدر  یاز رزمندگان مقاومت اسالم یکیگذشته  یروزها در :یخبر گزاره

 یخودرو و تعداد کیسپس  ،یستیونیاتوبوس صه کیدر سه مکان جداگانه، به سمت 

از آنان  یمجروح شدند که حال تعداد ستیونیصه 04کرد که حداقل  کیشل نینششهرک

 افتنی یدر تالش برا یستیونیصه میرژ ینظام یخودرو 04گزارش شده است. حدود  میوخ

اردوگاه  نیو همچن یدر شرق قدس اشغال« سلوان»به سمت محله  ات،یعمل نیعامل ا

به پرواز  نطقهمبر فراز آسمان  زین میرژ نیا یتهاجم یپهپادها نیهجوم بردند. همچن «نیجِن»

که از  ومیالیرأ ینترنتیرابطه روزنامه ا نیا در -0 یروی مقاومت را پیدا کنند.ناین درآمدند تا 

اشغالگر پس  لیکه اسرائ یوبلبلگل ریتصو رغمیعل»نوشت:  یادداشتیدر  شود،یم روزبهلندن 

و  یقدرت بازدارندگ یریگخود به نوار غزه منتشر کرد و در آن بر بازپس ریاز حمله اخ

کرد،  دیتأک یبش جهاد اسالمخصوصاً جن نیضربه سخت به مقاومت فلسط کی واردکردن

و  تیروا نیباعث نابود شدن کامل ا یفرد ناشناس در قدس اشغال کیطلبانه شهادت اتیعمل

شکست نخورده  ریکه مقاومت در جنگ اخ دهدینشان م گریو بار د شودیم ییسراداستان

که در  یلیدر تحلنیز  یستیونیصه میرژ ینظام ویراد گرلیتحل «یحوک یژاک» -8«. است

 کی ریپس از حمله اخ یارزش جهاد اسالم»کرد:  دیمنتشر شد، تأک ویزبان معار یروزنامه عبر

 یکه از جهاد اسالم رانیجنبش و ا نیاست و ا افتهی شیافزا یفرد ناشناس در قدس اشغال

در خارج از نوار  یاصل طوربهدر غزه بلکه  فقطنه یگریدبلندمدت  یهاطرح کند،یم تیحما

 «.دارند اریدر اختغزه 

 روزیپ»که متحمل شد، اما  یو خسارات هایشهدا و زخم باوجود اسالمی جهاد :يليتحل گزاره

 یتیو امن یاسیس ،یدانیم اتیواقع برآورد؛ ه دست آوردب هاستیونیبا صه ریدر نبرد اخ «یواقع

در غرب  یبرتر نظام هایقدرتجزو ود را خکه  یستیونیصه میرژ. کایت از این واقعیت داردح

که خود به راه انداخته و به تحقق  یساعت در جنگ 28از  شترینتوانست ب ،داندیم ایآس

راهبرد  راًیاخ یجهاد اسالم جنبش! اوردیآن چشم دوخته بود، دوام ببزرگ  یدستاوردها

آغاز کرده  چندسالهف اهدابه  یابیدست منظوربه یاستقرار در کرانه باختر بر اساسرا  یدیجد

دشمن سرسخت  قابلمدر  دهد،یاهلل لبنان ارائه مکه جنبش حزب یاست تا همچون مدل

 ورقم زده است  یاشغال نیرا در فلسط یدیمعادله جد ،جنگ نیا قاومت کند.م یستیونیصه

قدرت  تیدر حال تثبمقاومت  یهااز گروه یکی عنوانبهکه  یجهاد اسالم ،در چهارچوب آن

نخست دارد؛  یدیمهم و کل اریبس امیدو پ هاست،ستیونیصه هیخود عل یو تهاجم یبازدارندگ

 یمیرژ ؛در منطقه و جهان اسالم یعرب ارکسازش یهامیرژ یو دوم برا یستیونیصه میرژ یبرا

گروه کوچک  کینتوانست در برابر  یو اطالعات یحاتیتسل ،یدفاع یهاتیکه با تمام قابل

منسجم و متحد از  کپارچه،یارتش  کیاوالً، اگر با  اورد،یروز دوام ب میاز دو و ن شتریب ینیفلسط

مواجه  یاشغال یهانیسرزم دورتادوردر  هیلبنان و سور ن،یمقاومت در فلسط یهاتمام گروه

 یبرا یامن گاههیتک تواندیم یمیرژ نیچن ایآ اً،یدچار خواهد شد؟ ثان یشود، به چه سرنوشت

مناسبات دوجانبه  یو آشکارساز کیپلماتیروابط د یکه به سمت برقرار یعرب یکشورها یبرخ

 (ندیآخوش دیحمنویسنده: اند، باشد؟ )رفته
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 اخبار ▼

 ايران در نمايشگاه نظامي روسيه رنگپرحضور 

توازن قدرت را به سمت  ،یرانیا یهابه پهپاد هیروس یابیدست» :گزارش داد الغد یشبکه مصر

برد و کوتاه کیبالست یهافروش موشک یبرا یامعامله ممکن است مقدمه نیا. چرخاندیم رانیا

ختم  رانیبه ا 044س ابه فروش سامانه  تواندیم تیوضع نیا. باشد هیبه روس یرانیا بردانیم

در پهپادهای ایرانی  ضورحخبرها از آخرین  «.زدیانگیمرا بر لیو اسرائ کایشود که خشم آمر

 آرمی»فنی روسیه با عنوان -المللی تسلیحات نظامیهشتمین نمایشگاه بینروسیه، اکنون به 

های زیرمجموعه سازمان صنایع دفاعی وزارت دفاع کشورمان شرکترسیده است؛ « 8488

ون جمهوری اسالمی ایران، که یکی از در پاوی .دارندنمایشگاه این حضوری پررنگ در 

های متخصصان ایرانی در حوزه ترین دستاوردرود، تازهمی به شمارهای نمایشگاه غرفه نیتربزرگ

های شناسایی، تهاجمی و تجسسی، نواع پهپادا .صنایع دفاعی و فنی عرضه شده است

های سنگین سبک، تیربار هایهای امدادی و رزمی، جنگندهپدافند موشکی، بالگرد هایسامانه

های دید در شب و های ضد زره، دوربینهای سبک، تجهیزات جنگ الکترونیک، موشکو اسلحه

 .خوردیمه چشم بانواعی از تجهیزات فنی و تخصصی در پاویون ایران 

 ؟چه بود رانيسرقت خاک ا زا يغرب یهاجاسوسهدف 

 یهاپلماتید یریمجلس درباره دستگ یمل تیامن ونیسیعضو کم «یکوثر لیاسماع»

از  بردارینمونهو  یجاسوس یدر حال هاآنسپاه اعالم کرده که  نکهیو ا یخارج هایسفارتخانه

جدید از جنس  ایپروندهنان نظام برای ایجاد این اقدام را تالش دشمبودند،  رانیخاک ا

و  رشمردبور در کشغیرصلح آمیز با اهداف  ایهسته سازیغنی وزهحساختگی قبلی در  هایپرونده

 کیهستند که  نیا دنبال .است یجاسوس قطعاً ران،یاز خاک ا بردارینمونه در هاآن کار»گفت: 

خودمان را  یوژهایفیکنند، قدرت سانتر یبخواهند مذاکرات را طوالن هانیا اگر .کنند دایو از ما پآت

 نندیدنبال ما بدوند تا بب دیبا هاآن م؛یبریم شیپ را خودمان کار ما .میرسانیهزار سو م 084به 

افراد گفته بودند که از  نیمعاند به ا یاست؛ کشورها یجاسوس ینوع قطعاً کار  نیا .نه ای رسندیم

 .«ردیقرار گ شیکنند تا مورد آزما یآورجمعمشکوک بوده، خاک  هاآننقاط که به ظن  یبرخ

 خاموش نشد! یاخانه ؛ امارکورد زدمصرف برق 

روز  نیترگرمدر  یدیرکورد جد»: عالم کردا رانیشبکه برق ا تیریشرکت مد رعاملیمددیروز 

برق  نیتأم یبرا یتیمحدود وجودنیباااما  ؛صنعت برق کشور ثبت شد خیدر تار مردادماه

مصرف  ازیرکورد ن یسال جار ریت 88از آن است در  یحاک هاگزارش. امدین به وجودمشترکان 

 یانیثبت شده بود. امروز و در ساعات پا مگاوات 8۷2هزار و  ۹8رقم  وبرق کشور شکسته شد 

 یدیو رکورد جد دیرس مگاوات 022هزار و  ۹8مصرف برق کشور به عدد  ازیاوج مصرف روز ن

افزایش مصرف برق در سال جاری به نسبت سال  باوجود .«صنعت برق کشور ثبت شد خیدر تار

هیچ قطعی برق  کهیطوربه، میابودهگذشته، شاهد مدیریت خوب دولت در این حوزه 

ح صحی یزیربرنامهبرای مشترکین خانگی اتفاق نیفتاده است؛ اهمیت این  شدهیزیربرنامه

ورت صسال اخیر  طی چند عملکرد دولتی در این بخشکه نگاهی به  شودیمموقعی مشخص 

 یهایقطعرا شاهد بودیم و عالوه بر آن  هایقطعگیرد؛ عملکردی که طی آن جداول بلندباالیی از 

 سوء مدیریت در لیبه دل؛ امری که یمزهای اوج مصرف را نیز شاهد بودمکرر غیراعالمی در رو

دولت  رسدیم؛ اما به نظر آتی تبدیل شود یهاسالبه رویه جاری طی  رفتیمید، افزایش تول

طی یک سال  سیزدهم ترمز این روند ناصواب را کشیده است و عالوه بر کنترل مصرف در کشور،

 سراسری کشور افزوده است.که به شب ، تولید وهزار مگاوات برق جدید ۹ گذشته

 کنندهمذاکره ميبا ت يمل تيامن ونيسيکمديروز نشست  اتيجزئ

 در امروز، جلسه در شده ارائه گزارش اساس بر»: گفت مجلس یمل تیامن ونیسیکم یسخنگو

رفع  ازجملهکشورمان،  یو رفع موانع تجارت خارج یمذاکرات هدف انتفاع اقتصاد انیجر

. شودیمدنبال  تیبه منابع آن با جد یبانک یفروش نفت و دسترس یرقانونیغ یهاتحریم

 ،یاسالم یطرف مقابل بر اساس منطق جمهور ،یاشد که در مذاکرات هسته دیتأک نیهمچن

ست و اساس ا رفتهیرا پذ نیها و ارائه تضمرفع تحریم ییآزما یاصل دو موضوع راست

 .«کشورمان حفظ خواهد شد یاهسته یهایتوانمند

 اخبار کوتاه

 دولت یسخنگو /ابدييمافزايش  ندهيماه آ کيتا  هاحقوق ◄

حقوق کارمندان دولت و  شیافزا یشنهادیبسته پ»: خبر داد

آماده  کنندیم افتیدر یکه مبلغ کم یکسان خصوصاً یلشگر

در وضعیت  هرچند .«شودیم یینها یآت ماه یشده است و ط

 ترمهماست؛ اما امری الزم  هاحقوق، افزایش موجود اقتصادی

یکی  عنوانبهکه  ستمزدها در کشور استداز آن عادالنه سازی 

 طرح است.مولت سیزدهم دبر زمین مانده ی شعارهااز 

 !/شوديم يابيارز بارکيهر سه ماه  يدولتارشد  رانيعملکرد مد ◄

 با خبرگزاری ر گفتگود دولت یسخنگو «یجهرم یبهادر»

 عملکرد بر بلکه وزرا، صرفاً نه عملکرد بر نظارت» :گفت میسنت

گزارش  بارکی سه ماه هر. ارشد دولت وجود دارد رانیمد

محورِ  2 لیمختلف ذ یهاها و اقدامات دستگاهبرنامه شرفتیپ

و اسناد  نیقوان جمهور،سیدستورات رئ ،یانتخابات یشعارها

ند و س یو دستورات مقام معظم رهبر شاتیفرما ،یباالدست

به  یاصورت منظم و دورهو به شودیم اخذتحول دولت 

 «.شودیم میتقد لمعاون او و جمهورسیرئ

 هیروس ندهینما «انوفیاول» /!کاستيآمر نيتوپ در زم ◄

درباره  هاییبه اروپا رانیپاسخ ا»: گفت نیدر مذاکرات و

سازنده بود؛ توپ اکنون در  یابازگشت به توافق هسته شنهادیپ

به طرح احیای  پاسخ ایراناروپا نیز اتحادیه «. کاستیآمر نیزم

برجام اروپایی را سازشگرانه همراه با حسن نیت توصیف کرده 

تنها  برجامی منتظر نظر یهاطرفدیگر  بارکی. اکنون است

و  ود باقی استخبدعهدی  ربآیا  عضو بدعهد هستند تا ببینند

 .گرددیبازمیا به نظر جمعی 

 ،یپست امور معاون /مستضعفين! یبرا گانيرا نترنتيا ◄

بسته  یسازاز فعال یاطالعات رگوالتور یو فناور یارتباط

در کشور  ریبگ ارانهیافراد مشمول سه دهک اول  یبرا نترنتیا

 ۰4است که  یتیگابایگ 04 نترنتیبسته ساالنه ا نیا خبر داد.

منتخب و ده  یهاتیاستفاده از سا یآن برا تیگابایگ

 .در نظر گرفته شده است نترنتیاستفاده از ا یآن برا تیگابایگ

 /يبه قطر در جام جهانتسهيالت دولت به صادرکنندگان کاال   ◄

 یدرکنندگانصا برای دولت» :گفت سازمان توسعه تجارت سیرئ

را دارند،  یکه قصد صادرات کاال به قطر در دوره جام جهان

 ،کاالیی گروه 2 تا شد مقرر در نظر گرفته است. ژهیو یالتیتسه

و فرش  یدست عیبار، خشکبار، صناو تره وهیم ،ییمحصوالت غذا

 ۷4صادرات به قطر تنها  یماه براآبان ۰4تا  وریشهر کی خیاز تار

را در  یدرصد ارز صادرات ۰4اشته باشند و د یدرصد تعهد ارز

 .«مصرف کنند هانهیهز یمصارف خود برا

 یصنف انجمن رکلدبی /در کشور بنزين ديکاهش تول بيتکذ  ◄

 دیکاهش تول بینفت با تکذ شیصنعت پاال ییکارفرما

در  تیفیک با نیبنز»گفت:  ،یدر سال جار ینفت یهافرآورده

و  شودیم دیتول 2و  0 وروی یکشور با استانداردها یهاشگاهیپاال

 .«میکنینم افتیدر شیدر صنعت پاال هایمیاز پتروش ینیبنز


