
 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي خلي( معاونت سياسينشريه روزانه )دا
1399 آذر 29شنبه  5426 شماره ـ وموسبيستسال   

 
 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

 رفع مشکالت مردم، به وعده ریمس یمن است. برا یقطع هیتوص نیا د؛یبه دشمن اعتماد نکن

حاال مثالً  اوباما با شما چه کرد. یکایترامپ و آمر یکایکه آمر دیدی. ددیاعتماد نکن وآننیا

کرد، با ملّت  یاوباما هم با شما بد یکایتمام شد؛ نه، آمر ندیچون ترامپ رفت، بگو دیفرض کن

 w.basirat.irww           (26/09/1364) .جورنیهمهم  ییکرد و سه کشور اروپا یبد رانیا

 
 

 

 تحريم سازیخنثي و تحريم رفع چيستي    روز   حرف▼

 موضوع درباره اسالمی انقالب معظم رهبر روز چهارشنبه سخنان

 بر غلبه و هاتحریم سازیخنثی» بین گذاریتفاوت و هاتحریم

 برخوردار راهبردی و اساسی اهمیت از «هاتحریم رفع» با «هاتحریم

 از ایشان که است راهکاری و رویکرد از برگرفته ایشان نگاه این. است

 سازیفعال طریق از اقتصادی مسائل حل عنوان تحت قبل هامدت

 .اندکرده بیان درونی هایظرفیت

 کردند تأکید هبر معظم انقالبر مواضع، آخرین در :تحليلي نکات

 راه اما کرد، غفلت هاتحریم رفع موضوع از نباید هرچند که

 هاتحریم رفع چراکه گرفت، پیش در بایستی را هاتحریم سازیخنثی

 این در. است نداشته پایداری اثر که است ایداده پس امتحان مسیر

 هاتحریم سازیخنثی و غلبه چرا که است آن اساسی لسؤا زمینه

 هاتحریم رفع برای که است آن واقعیت ست؟هاتحریم رفع از ترمهم

 وارد متخاصم کشورهای خاصه و خارجی کشورهای با باید اوالً

 رفع ثالثاً داد؛ تن وسیع بعضاً امتیازات دادن به باید ثانیاً شد؛ مذاکره

 اتفاقی هر با است ممکن زمان هر و است موقتی معموالً هاتحریم

 گیریتصمیم اختیار اوالً ،هاتحریم سازیخنثی راهبرد در اما ؛برگردد

 امتیازات دادن شرایط در کشور تنهانه ،ثانیاً است؛ کشور اختیار در

 فعال و عمل ابتکار ،راهبرد این در بلکه ،گیردنمی قرار گوناگون

 تحقق مجال نیز همسایگی و داخلی متعدد هایظرفیت ساختن

 نام به اینقطه در کشور هاتحریم سازیخنثی در ،ثالثاً ؛یابدمی

 اعمال یا و تحریم بازگشت موضوع عمالً و گیردمی قرار بازدارندگی

 .شودمی بالاثر گرسلطه هایقدرت برای جدید یهاتحریم

 با که بود راهبردی همان هاتحریم رفع راهبرد :پاياني نکته

 شرایط در را کشور امروز و شد گرفته پیش در ایهسته مذاکرات

 لغو برای اروپا و آمریکا از التماس. است داده قرار سابقهبی تحریمی

 با درنهایت و ایهسته بخش در گسترده امتیازات دادن ،هاتحریم

 فشار سیاست گرفتن پیش در و آمریکا در ترامپ نام به اتفاقی

 اما ؛شد گرفته پیش در هاتحریم تشدید مسیر عمالً حداکثری،

 کشور جا هر که شده آزموده است مسیری نیز تحریم سازیخنثی

 پایدار شرایط در کشور عمالً ،رسید بازدارندگی نقطه به بخش آن در

 اکنونهم آیا .است شده بالوجه دشمن برای تحریم و گرفته قرار

 است؟ پذیرتحریم کشور علمی و پزشکی ،ایهسته نظامی، هایبخش

 و پاالیشگاهی بخش و بنزین مانند موضوعاتی اقتصاد بخش در حتی

 وجود دشمنان سوی از آن با مقابله امکان آیا آن، نظایر و مهندسی

 جریان شکست ،هاتحریم سازیخنثی اساسی الزامات اما دارد؟

 و همسایگی ملی، هایظرفیت به باورمند تفکر غلبه تحریف،

 از استفاده درنهایت و پرکار و شجاع مدیران وجود ،ایمنطقه

 (غضنفری عزیز :نویسنده) .است کشور بومی و اقتصادی هایمزیت

 

 چيست؟ نويسيبودجه گونهاين پيام                            روز گزارش▼

 برای بخشی از درآمدهای صندوق توسعه ملی برداشتمبنی بر  جمهوررئیسپس از رد درخواست 

نیز  مجلس تلفیق کمیسیون عضو ،«زارع رحیم» ،، از سوی رهبر معظم انقالبهای عمومیهزینه

 1400 بودجه در اساسی اصالحات خواستار ،جمهوررئیس به اینامه طی مجلس رئیس»خبر داد: 

 شدنمشخص اصالح الیحه بودجه در راستای ، جمهوررئیسدرخواست محمدباقر قالیباف از  .«شد

 است.بوده  1400ها در بودجه با هزینه درآمدهاواقعی منابع درآمدی و انطباق 

 شدید وابستگی -1 :است اهمیت حائز نکته چندالیحه بودجه دولت  خصوص در :تحليلي گزاره

 بودجه به نسبت نفت سهم برابری 5.3 افزایش و( درصد 41 حدود) نفت به 1400 بودجه الیحه

 تعارض در قرضه اوراق فروش به پیشنهادی بودجه سابقهبی وابستگی همچنین و جاری سال

 کلی هایسیاست و بودجه ساختار اصالح مبنی انقالب معظم رهبر 9۷ سال دستور با آشکار

 با تناسبی هیچ نویسیبودجه گونهاین -2 .است توسعه ششم برنامه همچنین و مقاومتی اقتصاد

 بر اجماعی نیز دولت درون در و بوده کارشناسی پشتوانه فاقد به عبارتی ندارد، تحریمی شرایط

 غربی طرف به را مذاکره پیام آشکارا گردد، اصالح اگر حتی بودجه این -3 .ندارد وجود آن ویر

 طریق این از گشایش ایجاد و هاتحریم لغو برای مذاکره بر روی دولت رسدمی نظر به. داده است

 مذاکره پیام هدف با صرفاً بودجه و باشد گونهاین اگر -4 .است کرده بازویژه  حساب نباید دوره در

 تیم دست تنهانه که زده اقدامی به دست ناخواسته دولت باشد، شده تنظیم مقابل طرف به

 مقابل طرف که شودمی باعث ،وابستگی و ضعف پیام ارسال با بلکه ،گذاردنمی باز را کنندهمذاکره

 .بگیرد امتیاز مذاکره میز پشت در بتواند تا دارد نگه سقف در کماکان را فشار

 تحریمی هیچ کنندهخنثی اینکه ضمن ،نگردد اصالح اساس از بودجهالیحه  اگر :بندیجمع

 با نهایتاً و گرددمی باال در کشور تورم نهایتاً و افسارگسیخته کسری بدهی، ایجاد باعث نیست،

. شد خواهد غرب خواهیزیاده مقابل در ملی مقاومت تضعیف باعث( تورم/مذاکره) دوگانه ساخت

 بایستمی هاسختی بر غلبه برای. نیست غرب با مذاکره ،موجود وضع از عبور حلراه یقیناً

 و هاهزینه کاهش درونی و هایظرفیت بر تکیه ملی، اجماع با جز مهم این نمود، خنثی را هاتحریم

 (بنافی احمد: نویسنده) .یابدنمی تحقق نظام تیباالدس اسناد به توجه

 !متحدهنااياالت  آمريکايي با                                  ویژه  خبر ▼

 ایجاد خواستار طلبانه،جدایی ایبیانیه در تگزاس، خواهجمهوری حزب رئیس «وست آلن»

 و شودنمی محدود خواهجمهوری حزب به گسست این اما، شد ترامپ حامی ایاالت از ایاتحادیه

 پُرکن دهن عنوان از را خود ابهت همه آمریکا. است تصور حد از ترعمیق شکاف عمق

 نیمی که کوچک کشور 50 دموکراسی، به توسل با که است آن مدعی و گیردمی «متحدهایاالت»

 آلن» بیانیه. است کرده جمع پرچم، یک سایه زیر در ،شوندمی شامل را قاره یک مساحت از

 و است آمریکا تجزیه و طلبیجدایی راستای در تالشی تحلیلگران، از بسیاری سوی از «وست

 که بود گذشته 2020 رقابت برگزاری زمان از هفته دو .واحد آمریکای فروپاشی راستای در گامی

 زمانی هر از آمریکا» نوشت مطلبی در «پولیتیکو» وبگاه انتخابات، نتیجه بالتکلیفی سایه در

 ارث به بایدن که دنیایی ،داد هشدار همچنین ییکایآمررسانه  این. است «بیمارتر و ترضعیف

 و اوباما دوره در جمهوررئیس معاون سمت در او حضور زمان دنیای با زیادی هایفاصله برد، خواهد

 آمده سر به قطبیتک جهان دوره چراکه ؛دارد 1990 دهه در سنا خارجی روابط تهیکم سیرئ

 خارجی سیاست مسئول «بورل جوزف» که است اظهاراتی یادآور پولیتیکو تحلیل این .است

 دوره در آمریکا اینکه بر مبنی ،کرد تکرار میالدی گذشته سال طی دفعات به اروپا اتحادیه

 .است داده دست از را جهان بر خود رهبری نقش کرونا، گیریهمه



 

 

  
 

 اخبار ▼

 منصف باشيد! روحاني آقای

 محمود) او» :نوشت در مطلبی با عنوان فوقشنبه چهارروز  یزد آفتاب طلباصالح روزنامه

 و «کنید انتقاد دیگران از گوییدمی راست اگر: بود این کالمشتکیه و حرف دائم هم( نژاداحمدی

 حسن بعدتر روزگاری .!«قضائیه قوه و است مسلح نیروهای ،منظور: »کردندمی تحلیل برخی

 انتقاد «مسلح نیروهای و قضائیه قوه» از گوییدمی راست اگر گویدمی صراحتبه نامی روحانی

 قضائیه قوه کجای از کنیم؛ انتقاد قضائیه قوه از خواهیممی ما درست، شما حرف گیریم کنید؛

 از ؟هارسیدگی به بخشیدن سرعت از اقتصادی؟ فساد هایدرشتدانه با برخورد از ،کنیم انتقاد

 دادن پس باز از جامعه؟ به امیدبخشی از صنایع؟ و تولید پای پیش موانع رفع از زدایی؟زندان

 ؟گراییجوان از فاسد؟ وکالی و قضات با برخورد از دولت؟ خزانه به ملت پول تومان میلیارد هزاران

 نیروهای از بیایید کنیم؟ شروع یککدام از دقیقاً ؟... خواریکوه و خواریزمین با جدی مبارزه از

 و تولید عرصه در حضور شهرها، امنیت مرزها، کنیم؛ شروع کجا از کنیم، انتقاد نیز مسلح

 از بودن؟ نخست ریزاکخ در زلزله و سیل در دشمنان؟ کردن گیرزمین برای تالش سازندگی،

 ما سخت؟ هایبزنگاه در دولت به کمک از نفت؟ صنعت در حضور از ساختن؟ ریلی خطوط و جاده

 حرفی ترینمنصفانه! ما با هاآن کردن یک تیتر ،بگویید صریح کنیم، انتقاد هااین یککدام از دقیقاً

 تبعاتی هیچ مسلح قوای و قضائیه قوه از نقد اما ،دارد عقوبت دولت از نقد: است این زد باید که

 هاناپاسخگویی و هارهاشدگی و هامدیریتسوء و هاگرانی علت از خواهندنمی پرزیدنت آقای .ندارد

 اگرچه! روحانی آقای ؟!شوندمی عصبانی و دهندمی اشتباهی آدرس چرا دیگر نگویند، بگویند،

 !بود ترمنصف شما از بگویم باید شوربختانه اما ،دادمی آدرس شما نظیر نیز نژاداحمدی

 سهم بنياد مستضعفان از اقتصاد کشور چقدر است؟

: گفتهای بنیاد توضیحاتی داد و در خصوص اموال و دارایی مستضعفان بنیاد رئیس ،«فتاحپرویز »

 و قصبه 5000 از بیش که رضاشاهی مالکیت اسناد قطور کتاب چندین از گذشته سال فجر دهه»

 بنیاد به را هااین و کردند انقالب راحل امام. شد رونمایی بود، زده خودش نام به را شهرک و روستا

 را هاآن دانگشش سند و ندارد بنیاد برای درآمدی هیچ امالک این. برگردانیم را هاآن تا سپردند

 وابسته ما گفتند آوردند اسناد ،شد مصادره انقالب اوایل هاآن اموال که ایعده .دهیممی مردم به

. باشد بوده بنیاد نفع به همیشه دادگاه رأی که نبوده گونهاین. بازگرداندیم را هاآن امالک و نبودیم

 معاند هایرسانه. بود تومان میلیارد هزار 36 حدود گذشته سال در مستضعفان بنیاد فروش کل

 بوده... و برق کاشی، فوالد، لبنی، تولیدات فروش شامل ما فروش ند؛مفهنمی را اقتصاد الفبای اصالً

 در هابانک و هاشرکت برخی اما و رسدنمی هم درصد یک به کنید مقایسه GDP با را این. است

 همدیگر با خودروساز دو. دارند اختیار در را بنیاد به نسبت اقتصاد از بیشتری سهم تنهاییبه کشور

 تنهاییبه ببرم را آن اسم خواهمنمی که فوالد کارخانه یک. هستند باالتر -درصد صدم 8- این از

 .«دارد کشور اقتصاد در بنیاد با مقایسه در باالتری سهم

 کردفرماندهي که جلوتر از نيرو حرکت مي

، در روایت سلیمانی در جنگ با داعش حاج قاسماز همراهان « زادهمحمدرضا فالح»دار سر

القدس تا ریقدر دوران دفاع مقدس در ط حاج قاسم»: گویدیمالشهدای مقاومت سید هاییدالور

المبین تا ابوقریب شدت مجروح شد. در عملیات فتحمنطقه پل سابله هجوم برد و خودش به قلب

سپس مرز  ،المقدس به قلب دشمن یورش برد و تا پادگان حمیدپیشروی کرد و مجروح شد. در بیت

های دریاچه پهنه اروند را درنوردید و شاهد حضور دالورانه او در شدیدترین آتش 8در والفجر  ؛کوشک

 فشانآتشماهی زیر  در قرارگاه تاکتیکی با او در غرب کانال پرورش 5در کربالی  مک بودیم.ن

. در سوریه در تمام خطوط متری خط مقدم بودیم 100دشمن در  های مستقیمآتش و هاخمپاره

اشکوی حلب مورد هجوم تیرهای مستقیم داعش قرار گرفت. در سابقیه در حاضر شد و در بعملیاتی 

جنوب حلب ماشین او را به رگبار بستند. در قلعه حلب هدف تیر قناسه دشمن قرار گرفت. در شمال 

منفجر شد. موشک مسلحان نزدیک او منفجر شد. اولین  حاج قاسمر نزدیکی حماه انتحاری دشمن د

تر وارد محاصره حلب شد و هدف ضدهوایی دشمن قرار گرفت و اولین نفری کوپنفری بود که با هلی

شبانه وارد فرودگاه حلب شد؛ این در حالی بود که تیرهای مستقیم توپ  صورتبهبود که با هواپیما 

 .«دیگر نیروها را آوردند آن از بعدداشتند و  آتش یرزاند را النصره کُل ب 23

 کوتاه اخبار ▼

 /بورس آينده وضعيت از اقتصاددان مجلس بينيپيش ◄

 :گویدمی مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس، «پورابراهیمی»

 رفتن پایین و باال از دولت .نباشید عدالت سهام بازدهی نگران»

 زیان هدفش اما ،داد انجام را خود مالی ینتأم بورس شاخص

 بورس شاخص عجیب روند متوجه ماهفروردین در ما .نبود مردم

 و ماهاردیبهشت در .کردیم بینیپیش را اتفاقات این و شدیم

 خواستیم دولت از و نوشتیم دولت به هایینامه خردادماه

 تولید سمت به و کند مدیریت را بورس به ورودی هایسرمایه

 .«گذشت کار از کار و نیفتاد اتفاقی اما ،کند هدایت

 /«FATF لوايح بررسي زمان تمديد پيشنهاد» باصرفاً ؛ موافقت ◄

 :اعالم کرد نظام مصلحت تشخیص مجمع روابط عمومی

 اخیر جلسه حاشیه در مجمع محترم دبیر که گونههمان»

 جمهوری ریاست کردند، اعالم نظام مصلحت تشخیص مجمع

 درخواست ضمن رهبری معظم مقام محضر به اینامه طی

 به مربوط «تیافسی» و «پالرمو» لوایح بررسی زمان تمدید

 مجمع در( FATF) مالی اقدام گروه به ایران پیوستن

 که اندکرده درخواست له معظم از ،نظام مصلحت تشخیص

 این به الحاق شرایط جدید، تحفّظ کردن اضافه با مجمع،

 دو به پاسخ در انقالب معظم رهبر .فراهم کند را معاهدات

 در موضوع این بررسی زمان تمدید با صرفاً مذکور، درخواست

 .«اندفرموده موافقت نظام مصلحت تشخیص مجمع

 روزی از /شد خنثي اهللآيت دفتر تکذيب با که عمليات فريبي ◄

 خارجی هایدولت برخی و ضدانقالب شد، اعدام زم اهللروح که

 خود اطالعاتی شکست بر هم سناریوسازی با کردند سعی

 انجام خود پروژه از را برداریبهره آخرین هم و بگذارند سرپوش

 اهللآیت نام از استفادهسوء با ایران شد گفته سناریو این در .دهند

 این پشت. کرده دستگیر را او و کشانده عراق به را زم سیستانی،

 اعتقادی جریانی آمدنیوز جریانکه  بود القای اینهدف،  دروغ

 با عراق مرجعیت بیت .داشت اعتقاد عراق مرجعیت به و بوده

 مطرح ادعاهای و بزرگ دروغ این تکذیب ضمن ،ایبیانیه انتشار

 .کرد خنثی را دشمن فریب عملیات زم، حامیان سوی از شده

 نقدی پاسداران به کمک :(103 سؤال) احکام سياسي ◄

و  نظر با همسو یا حزب جناح نامزدهای انتخاباتی تبلیغات ستاد

فی حد نفسه مانعی ندارد، : پاسخ دارد؟ حکمی چه هاآنگرایش 

 های سیاسی تلقی نگردد.بندیورود در جناح عنوانبهولی 

ها و احزاب سیاسی و بندیاز دسته دارانهجانباقدامات  چراکه

ابالغ  16بند جناحی از ناحیه نیروهای مسلح ممنوع است و در 

از سوی مقام  1395مهر  24های کلی انتخابات که در سیاست

ورود  ابالغ گردید، آمده است که: یالعالمدظلهمعظم رهبری 

های ها و دستگاهوزارتخانهگانه اعم از نیروهای مسلح، قوای سه

ها، نهادها و های اطالعاتی و امنیتی، سازمان، دستگاههاآنتابعه 

های سیاسی بندیهای دولتی و نهادهای عمومی در دستهشرکت

 ، ممنوع است.از داوطلبان یدارجانبو جناحی انتخاباتی و 


