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 مجلس یدرباره اقدام راهبرد        روز حرف▼

در  شیپ ماه 0که از  هامیلغو تحر یبرا یاقدام راهبرد قانون

انتخابات  جیو نتا طیبا شرا یمطرح شد و از ابتدا ارتباطمجلس 

 گرفته است. قرار یجد یهاروزها محل بحث نینداشت، ا کایآمر

به قانون شده و  لیمصوبه حاال تبد کهنیروشن است ا آنچه

 یاز آنجا که موضوع دارا اما؛ آن است یبه اجرا فدولت مکل

 یخارج استیاز س یمهم هیپا ندهیاست و در آ یراهبرد تیاهم

 ؛رسدیم به نظرمهم  هتنکچند توجه به  واهد بود،خکشور 

 ییدایپد علل به نسبت گراغرب یاسیس انیجر :يليتحل نکات

برجام که اروپا و  لیه موضوع اصالح و تکمبرجام و نسبت ب

 اطالعیب ای ،قرار دارند ییهمگرا تینها دربر سر آن  کایآمر

 کنندهمذاکره مینقش ت. زنندیخود را به تغافل م ایهستند و 

به ادار وباعث شد غرب  آنچه تیدرنها اما ست،یقابل کتمان ن

که البته در مقام عمل به  -شود رانیبه ا یازاتیدادن امت

صنعت  یاسالم یآن بود که جمهور -عمل نکرد شتعهدات

مذاکره گذاشت و در توافق برجام  زیم یخود را بر رو یاهسته

 نیز ییهاو در بخش قرار گرفتتوقف  ریصنعت در مس نیا تقریبا  

 لینسبت به موضوع تکم انیگراغرب ،نیهمچن .شد لیتعط

توجه  زیاست ن ندهیدر آ کایاروپا و آمر یبرجام که راهبرد قطع

 رانیکه ا آن استاصالح برجام  یکانون نقطه ندارند؛ یچندان

مذاکره  زیم یخود را بر رو یاو منطقه یموشک یهایتوانمند

 یایمزا نیاز ا زین رانیا ها،میوعده رفع تحر یازابگذارد و در 

آلمان  وزیر خارجهبود که  روزید نیهم .کند نظرصرف یراهبرد

ما و  ستین یکاف یکنون یابازگشت به توافق هسته» گفت:

 نیبنابرا؛ «میهست رانیبا ا و فراگیرتر گسترده یتوافق خواستار

قدرت چانه از برجام، شیبه مرحله پ یانعت هستهبازگرداندن ص

را در بخش  یمذاکرات احتمال و موضوعدهد یم شیرا افزا یزن

گفته شد مصوبه مجلس سبب شده  نکهیا .دهدیقرار م یاهسته

 شده جادیفرض که علت نوسان ا بر نرخ ارز دچار نوسان شود،

 هیاست که سا یتفکر عیاز فجانیز  نیا باز مصوبه باشد، نیا

رسانده  جانیبدتا  رانیرا بر اقتصاد ا یخارج یرهایمتغ نیسنگ

 جمهوررئیساست که اگر  یقطع تقریبا   تیوضع نیا با است.

بازار کشور  ،کند رانیا هیعل یدیتهد ترینکوچک کایآمر ندهیآ

 شود. زین یدتریدستخوش نوسانات شد

 در ماست؛ یروشیتلخ گذشته پ اتیتجرب :نکته راهبردی

را  کشور اقتصاد ر،یاخ ساله چند یو الگو ریمس گرفتن شیپ

 یخطا کی نیا .میهست اکنونکه  دهدیقرار م یادر نقطه نهایتا  

 یخارج استیو س همردم را به مذاکر شتیمعبزرگ است که 

 (یغضنفر زیعز :سندهینو) .میبزن وندیپ

 

 

 

 

 
 

 

 دشمن يحمله به هندسه ذهن                               روز گزارش▼

 ،یفن ثینقشه راه محاسبه شده از ح کیدر چهارچوب  جدید مجلس در حوزه برجام، قانون

 ،آن یهاینسبت به بدعهد ،دشمن یبرا نهیهز جادیتا با ا دهیگرد یطراح یاسیو س یحقوق

 داده شود. یمعتبر و واقع یپاسخ درون برجام

 ،رانیاز منافع ملت ا انتیو ص هاتحریملغو  یبرا یاقدام راهبرد دوفوریتیطرح  :یخبر گزاره

 نهایی در تأییدپس از اصالح و  رأی آورد و یاسالم یروز چهارشنبه گذشته در مجلس شورا

 .دیمجلس به عنوان قانون به دولت ابالغ گرد سیتوسط رئ ،نگهبان یشورا

بر  یمبتن ،یاسالم یجمهور یمنافع مل تأمین یقانون در راستا نیا -9 :يليتحل گزاره

 نیا -۲شده است.  میتنظ یادر مواجهه با توافق هسته یرهبرگانه مقام معظم  0شروط 

 شیب یچسبندگ لیبه دل پنداردیبه برآورد دشمن است که م یو واقع یاتیعمل یاقدام پاسخ

را در  شتریب ییتوان پاسخگو یاسالم یبه برجام، جمهورنظام  رانیگمیاز تصم یاز حد بخش

به طرف بدعهد است که  امیپ نیا کنندهمنتقلطرح  نیا -9آنان ندارد.  یریمقابل تعهدناپذ

 خواهدیتوافق متوازن م کی، بلکه طرفهیکتوافق  کی عنوانبهبرجام را نه  یاسالم یجمهور

رد، فشار را در سقف نگه دا خود ادامه دهد و یقرار است طرف مقابل همچنان به بدعهد اگرو 

قانون  نیکاهش تعهدات خود است. ا قیبرجام از طر سازیمتوازن ،یاسالم یراهبرد جمهور

 یرو شیپ یهاتحریمبرداشتن  یعمال  با هدف وادار کردن غرب به انجام تعهدات خود برا

دشمن، محاسبات  یبا حمله به هندسه ذهنمجلس طرح  -0است.  فتهصورت گر رانیملت ا

 کایاروپا و آمر انیچراکه م کند؛یرا کامال  دگرگون م «رانیکردن ا زهینرمال»پروژه  یآنان برا

قرار  سابقهیب یفشارها نیدتریبا شد ،شده زهیکانال ریمس کیرا در  رانیتوافق شده است که ا

در  همآنخود  یمل تیامن هایمؤلفهوادار به مذاکره بر سر  یماسال یدهند تا در انتها جمهور

 ضعف شود. تیموقع

در  ایخود عمل کند  یبه تعهدات درون برجام ای ردیبگ میتصم دیاکنون غرب با :یبندجمع

 زیآمرا انتخاب کرده که منافع خود را از برنامه صلح یریمس یاسالم یصورت جمهور نیا ریغ

حوزه دنبال خواهد  نیدر ا یفن یهاو توسعه بخش یدر پس کاهش تعهدات برجام یاهسته

 یجمهور نکهیا آن خواهد بود و بارخسارتدشمن  یهم برا گرید وضوعم کی شکیکرد. ب

فشار  یبرا یابزار گریدو  دهیدشمن به سقف رس یکه فشارها داندیم خوبیبه یاسالم

که بدتر  نیوضع از ا ،یطرح راهبرد نیا یدر انتها دیگر، به عبارت؛ نمانده است یباقمضاعف 

 (یسنده: احمد بنافی)نو .شودمی زیهد شد، بلکه بهتر ننخوا

 کرد ميطرح مجلس را اجرا خواه ،اگر به تعهداتشان بازنگردند: فيظر         ویژه  خبر ▼

اما از سازمان ملل خارج  ،از برجام خارج شده است کایآمر» :کشورمان گفت امور خارجه ریوز

 هاآن کهیدرصورتباشد.  بندیپا تیامن یبه تعهدات خود در قبال شورا دینشده است و با

طرح مجلس به قانون، ما آن را  لی( به تعهداتشان بازنگردند و در صورت تبدکای)غرب و آمر

در صورت  دهدیاجازه م رانیا به برجام .میقانون ندار یجز اجرا یانهیکرد و گز میاجرا خواه

خود را  تین حسن ما نباشد. بندیبه آن پا یکل ای یبه صورت جزئ ن،یطرف گرید یبندیعدم پا

اگر ؛ اندبوده بندیتوافق پا نیادعا کنند که به ا توانندینم ییاروپا یکشورها .میانشان داده

مسئول  کایآمر .گرددیبرجام بازم لیکامل به تعهداتش ذ یبندیهم به پا رانیا ،چنین شد

 .«است که در این مدت به ایران وارد شده است یخسارات یتمام



 

 

  
 

 اخبار ▼

 دوباره توسط آژانس لو رفت ایهستهاطالعات محرمانه 

با انتشار گزارشی محرمانه، از برنامه ایران برای نصب سه آبشار المللی انرژی اتمی آژانس بین

د در نطنز خبر داد. انتشار این گزارش به فاصله کمی پس از تصویب سانتریفیوژهای جدی

های غربی در رسانه «هاطرح اقدام راهبردی مجلس شورای اسالمی برای لغو تحریم»کلیات 

در وین،  المللیبین هایسازمانسفیر و نماینده دائم ایران نزد  یآبادکاظم غریب ساز شد.خبر

المللی انرژی اتمی نسبت به حفاظت از کرد که آژانس بین در واکنش به این تحوالت تصریح

وی با انتشار پیامی در صفحه توئیتری خود  اطالعات محرمانه پادمانی کشورها مسئول است.

گزارش محرمانه امروز )جمعه( آژانس که حاوی محتویات نامه محرمانه ایران است، »نوشت: 

 هارسانهام نیز بتوانند آن را رهگیری کنند، در بالفاصله و حتی قبل از اینکه اعضای شورای حک

 مسئولیت ،روزرسانی تحوالتدر رابطه با به صرفا آژانس »غریب آبادی تصریح کرد: . «ظاهر شد

 .«ندارد، بلکه باید حفاظت از اطالعات محرمانه پادمانی کشور میزبان را نیز تضمین نماید

بار دیگر گزارش محرمانه »روز جمعه با انتشار پیامی در توئیتر نوشت: « میخائیل اولیانوف»

ها درز گسترده در رسانه طوربهتوزیع آن بین اعضا،  محضبهالمللی انرژی اتمی آژانس بین

ی ایران درباره ضرورت تقویت سازوکار محرمانگی وی پیشنهاد سفیر جمهوری اسالم کرد.

 «.کند؟کمک می مسئلهآژانس را طرحی مناسب توصیف کرد اما پرسید آیا این به حل 

 دهدينفت م یهنوز بو 41۱۱بودجه  حهيال

 مندرج در قانون برنامه ششم توسعهبا اهداف  9044بودجه  حهیمنابع و مصارف ال سهیمقا

بودجه به نفت  یوابستگ کهیطوربه است،شده  میترس یگذاراز هدف ریانحراف چشمگ یایگو

 یدرصد 04تومان است که سهم  اردیلیهزار م 900۴۳ ینفت ارقام است. دهیدرصد رس 04به 

 نیا است. همچنین را به خود اختصاص داده 9044بودجه  حهیال یاردیلیهزارم ۱09از منابع 

 نیا 0در تبصره  یاز صندوق توسعه مل یبرداشت وروی اردیلیم 0۴۲رقم بدون در نظر گرفتن 

 :اعالم کرد وبودجهبرنامهسازمان  سیرئ، «نوبخت» وجودنیباا محاسبه شده است. ،حهیال

درصد  ۲9به  نیبود که امسال ا یدرصد بودجه به نفت متک ۳4از  شیگذشته ب یهاسال»

 «.است دهیرس

 جهان ندهيآ از یجوزف نا ينيبشيپ

در  تأثیراتشکرونا و محتمل بر  انیپنج پادانشگاه هاروارد  یاسیاستاد علوم س ،«یجوزف نا»

کرونا باعث خواهد شد که نظمِ ؛ ینجها برالینظم ل انیپا -9 کرده است. میترس یآت لده سا

 انیبه پا ندهینهاده شده، تا ده سال آ انیبن کایدوم توسط آمر یکه پس از جنگ جهان یجهان

رخ  زین یالدیم یدر دهه س بارکیماجرا  نیا؛ ییظهور اقتدارگرا یتراژد -۲. دیراه خواهد رس

و  یطبقات یهاینابرابر شیافزا ع،یو وس یهمگان یکاریب لیکه به دل ییهاداده بود. در سال

 یبرا نهیزم ،مختلف یکشورها یو اقتصاد یشدن مشکالت اجتماع شتریو البته ب یاجتماع

 انیم یکرونا فاصله اقتصاد وعیش؛ ینیچ دیجد نظم -9. فراهم شده بود انیظهور اقتدارگرا

 دیجد نظمِ -0 .کرده است شتریاروپا را ب هیو اتحاد کایآمر ازجملهکشور  نیا یو رقبا نیچ

 مبهم جهان ندهیآ -۳؛ سبز

 انفجار در نطنز شد ليبرجام، دل 6بند 

 طی کشورمان با کشورهای غربی ایهسته کننده مذاکرهرئیس گروه ، «یلیجل دیسع»

در  صرفا را  یاهسته یهاتیفعال رانیبرجام آمده ا ۳در بند » :گفت، 0۲تا  ۱8 یهاسال

جا متمرکز شد، عناصر خرابکار  کیدر  هاتیفعال نیکه ا ینطنز انجام دهد تا وقت ساتیتأس

 نیا شیکه چند وقت پ دیدی. ددهندیصورت م یخرابکار آنجاو در  فرستدیخودش را م

به فوردو برود، چرا؟ چون  دیو توسعه شما نبا قیتحق ندیگویم هایغرب اقدام را انجام دادند.

 «.است ۲4۲4استدالل دشمن در سال  نیآن را بمباران کرد. ا توانیاست و نم نیزم ریدر ز

 

 کوتاه اخبار ▼

فائزه هاشمی درباره  /کنددموکراتيک عمل نميخاتمي  ◄

انتقادات به جریان اصالحات و شخص رئیس دولت اصالحات، 

هم دموکرات نیستند و در  طلباناصالحتأسفانه خود م»گفت: 

درون خودشان اعتقاد واقعی به دموکراسی ندارند، این 

، در شورای گرددبرمیموضوع به لیدری آقای خاتمی هم 

ساس سلیقه آقای خاتمی افراد بیشتر بر ا طلباناصالحعالی 

سیستمی وجود ندارد که چند درصد زنان، چند  .حضور دارند

ه ترکیبی آنجا باشند، بخشی از چ جوانان و کال درصد 

جا است، همچنین خودم همین ازجمله طلباناصالحی امیدنا

این روند دموکراتیک در احزاب هم کمتر وجود دارد، خود 

 در درون خودشان نیاز به اصالحات جدی دارند. طلباناصالح

 /زادهیفخر ديبه ترور شه يستيونياعتراف رژيم صه ◄

 یاهسته دانشمندان»: اعالم کرد لیاسرائرژیم اطالعات  سیرئ

هفته گذشته  یکه آنچه ط دانندیندارند؛ م یخواب آرام رانیا

زاده را  یفخر ما هم رخ خواهد داد. هاآناز  کیهر  یرخ داد برا

 میدانستیو م میو رصد قرار داد بیو تحت تعق میکرد ییشناسا

را  ایو دن انهیاست که خاورم یطرح دهدیانجام م یکه آنچه و

به تالش خود با  رانیما روشن است که ا یبرا .اندازدیبه خطر م

ادامه خواهد داد و  یابه قدرت هسته یابیدست یتمام توان برا

 .«دهدیهرگز اجازه آن را نم لیاسرائ

 مسئول، «بورل» /کرديم! انتيخ هايرانيادر برجام به  ◄

است  نیدر ا هایلیمنافع خ»اروپا:  هیاتحاد یخارج استیس

رفته اما  یتوافق به خواب زمستان نیکه برجام پابرجا نماند. ا

چون  م،یرا درک کن هایرانیفکر ا دیبا ما هنوز نمرده است.

شده و احتماال   انتیخ هاآنحق دارند که احساس کنند به 

 دیکنند، اما با یها بازدوباره با همان کارت خواهندینم

 .«میمنتظر بمان

 حهیالدر / شود؟يآزاد م 41۱۱واردات خودرو در سال  ◄

مان درآمد عوارض تو اردیلیم ۲444حدود بودجه سال بعد، 

 نیاست، ا شده ینیبشیپاز محل واردات خودرو  یگمرک

 .ابدییم انیساله واردات خودرو پا ۲ تیممنوع یعنیبودجه 

بودجه اعالم کرده است، رقم  یاست که سخنگو یدر حال نیا

خودرو مربوط به  یدر نظر گرفته شده به عنوان حقوق ورود

 گمرک مانده است. در یهاوخودر

های اخیر که رأی در دوره :(19 سؤالاحکام سياسي ) ◄

های دادن به یک لیست خاص که از طرف احزاب و گروه

 رمتخصصیغ شود و توسط افراد مشهور وسیاسی داده می

ها بدون آیا رأی دادن به این لیست ،شودتشویق و تبلیغ می

به فهرست و : پاسخ تحقیق در مورد افراد آن جایز است؟

افرادی متعهد،  هاآنکنندگان فیافرادی رأی دهید که معر

مگر آنکه حجت  ،باشند اعتمادقابلمؤمن، بصیر و انقالبی و 

 شرعی برخالف داشته باشید.


