
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0911 فروردين 32نبه شدو 6945 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 لعالی(اای )مدظلهامام خامنه

دانند چه جور باید کمک کمک کنند، نمی]به اقتصاد کشور[ خواهند ها هستند میخیلی

ند مثل اهای مردمی، نهادهای انقالبی، امنای مساجدی که در این زمینه فعّالکنند. خیریّه

 که با یک سرمایه ریزی کنند تا هر کسی بداندها را برنامهبعضی جاهای دیگر، بایستی این
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 وظيفه مجلس در حراست از منافع ملي در مذاکرات وين   روز حرف▼

دهد که شرط های مذاکره در وین نشان میاخبار منتشره از طرف

شده در های وضعلغو تحریم بازگشت ایران به تعهدات برجامی،

 شود!میدوران ترامپ عنوان 

های دوران ترامپ یک تأکید بر لغو تحریم -0 نکات تحليلي:

ها در دوران باه استراتژیک است؛ زیرا ساخت حقوقی تحریماشت

ها را لغو کند که شده و برجام قرار بود همه این تحریماوباما طراحی

مجلس شورای اسالمی برای عبور  -2صرفاً بر روی کاغذ باقی ماند. 

ها و صیانت از اقدام راهبردی برای لغو تحریم»از دوره انفعال، قانون 

به تصویب رساند که بر اساس  0۹۱۱را در سال « رانمنافع ملت ای

در موضوع رفع تحریم و انتفاع اقتصاد ایران از محل آن،  ،۶ماده 

اند از: ها عبارتچند شاخص کلی مطرح شده است؛ این شاخص

عادی شدن روابط کامل بانکی، رفع کامل موانع صادرات، فروش »

کامل و سریع ارز  های نفتی ایران و برگشتکامل نفت و فراورده

این قانون، دولت  ۷همچنین در ماده  -۹«. منابع حاصل از فروش

شده در موضوع رفع های انجامموظف شده است گزارش اقدام

کند تا مورد ارزیابی مجلس قرار ها را به مجلس گزارش تحریم

. تجمیع محتوای این دو ماده، داللت بر آن دارد که رفع گیرد

ید همراه با انتفاع اقتصادی باشد و این انتفاع باید های ایران باتحریم

 آزمایی قرار گیرد.پذیر مورد راستیصورت دقیق و سنجشبه

گونه که تجربه برجام نشان داد، مذاکرات همان -0 نکات راهبردی:

امتیازات  تنها شود وهای پنهان دیپلماتیک اخذ میبرجام در الیه

برجام، کتمان شود. در اده میپرطمطراق بر روی کاغذ به ایران د

 خسارتوارد آمدن سبب کنندگان، های مذاکرهگوییو خالف کاری

های جریان متأسفانه در داخل برخی چهره -2مردم شد. بر محض 

شان بر و سعی دانندیمیک دستاورد جناحی  طلبی برجام رااصالح

 االمکان تا قبل از انتخابات ریاست جمهوریاین است که حتی

: گفته استسیزدهم برجام احیا شود. سخنان سفیر فرانسه که 

کنیم برجام قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران احیا تالش می»

احیای برجام برای تأثیرگذاری بر  کهنیابر دلیلی است « شود!

جریان  -۹. کلید خورده استجمهوری سیزدهم انتخابات ریاست

وجه به مصوبه راهبردی مجلس درصدد هستند که بدون ت نامبرده،

، به برخی از امتیازات کوچک اما دهن (۶ها )مادهدر لغو همه تحریم

، یک مسیر فریبنده دیگر ن و بدون راستی آزمایی توسط مجلسپرک

ساله دیگر  ۸را در مسیر جمهوری اسالمی قرار دهند تا یک دوره 

مجلس مسیر  -0های غرب کنند. مردم و نظام را معطل وعده

وشنی در پیش گرفته و با تأکید بر قانون اقدام راهبردی برای لغو ر

ها و صیانت از منافع ملت ایران باید بر مذاکرات و مصوبات آن تحریم

نظارت فعال داشته باشد و اجازه ندهد بار دیگر منافع ملی کشور 

 فدای منافع جناحی و سیاسی شود. )نویسنده: فرهاد مهدوی(

 

 

 تنفس مصنوعي                                            روز گزارش▼

بس در مأرب یمن بر اساس عربستان سعودی از طریق سازمان ملل متحد مترصد انعقاد آتش

های ارتش و دهد که عربستان نیز از پیشرویمدل الحدیده و توافق استکهلم است. این نشان می

ر از طریق یک بازیگر ثالث به دنبال رسیدن به های مردمی یمن به هراس افتاده و این باکمیته

 یک توافق موقت برای گریز از شکست است.

های آمریکا و سازمان ملل برای برقراری پس از ناموفق بودن طرح فرستاده -0 های خبری:گزاره

ویژه در استان مأرب، منابع خبری گزارش دادند که فرستاده سوئد طرحی بس در یمن بهآتش

بس در مأرب ارائه کرده است. طرح ریاض که نماینده سوئد توافق استکهلم برای آتشمبتنی بر 

هم آن را به یمن برده، مبتنی بر توافق استکهلم ]برای استان الحدیده در غرب یمن[ است و آن

توافق الحدیده دو سال ونیم پیش  -2در مقابل پیشبرد آرام و تسهیل موضوع انسانی و اقتصادی. 

یک از بندهای آن جز و دربردارنده ابعاد انسانی، نظامی، امنیتی و اقتصادی بود و هیچمنعقد شد 

 بس اجرا نشد؛ زیرا عربستان سعودی خود بارها آن را نقض کرده و به آن پایبند نبوده است.آتش

عربستان سعودی استان الحدیده را از طریق یک بازیگر ثالث و توافق  -0 های راهبردی:گزاره

طرف اعالم کرد تا قدرت مانور انصاراهلل را در داخل یمن کاهش دهد؛ اما این نبه، منطقه بیچندجا

توافق نتوانست در بلندمدت عربستان را به اهدافش برساند. اکنون نیز همین سناریو در مأرب در 

حال اجرا است؛ زیرا عربستان سعودی بر مبنای یک پیشنهاد انسان دوستانه و با پوشش حقوق 

بس را مطرح کرده است! لذا بعید است این سناریو این بار از سوی انصاراهلل پذیرفته ری، آتشبش

ائتالف سعودی هر زمان که  -2بس را در الحدیده نقض کرده است. شود؛ زیرا عربستان بارها آتش

های ثالث استفاده کرده است. این سناریو در یمن دچار شکست شده از برگه سازمان ملل و طرف

ای همچون سوریه به مستمسکی در های منطقهدر طول سالیان گذشته حتی در سایر بحران

ها تبدیل شده است. اکنون نیز عربستان جهت گریز از شکست برای این کشورها و تروریست

عنوان خواهان از دست دادن این استان هیچخوبی از اهمیت مأرب آگاه است و بهسعودی به

ها در استان مأرب، توازن قوای نظامی در یمن تغییر پیروزی یمنینیست؛ زیرا در صورت 

 محسوسی خواهد کرد. )نویسنده: محمدرضا فرهادی(

 مواظب دور خوردن از آمريکا باشيد!                        ویژه خبر ▼

دهد آمریکا و ارزیابی نشست وین نشان می»های مجلس در گزارشی اعالم کرد: مرکز پژوهش

نشینی از کننده ایران را وادار به عقباند که تیم مذاکرهسازی روندیا در حال طراحی و پیادهاروپ

گیری است که ایران مواضع اصولی خود کند. برآوردی در میان کشورهای غربی در حال شکل

ی آزمایی صوری را پذیرفته و اکنون باید ایران را برازمان به برجام و راستینوعی بازگشت همبه

ای قرار داد. برخی نیز در داخل کشور ها تحت فشار سیاسی و رسانهپذیرش رفع بخشی از تحریم

در حال « جلوگیری از مقصرسازی ایران»و « سوزیعدم فرصت»با تأکید بر دو کلیدواژه اصلی 

ن االجل توافق موقت میان ایراجمهوری ایران و ضربکمک به این کارزار هستند. انتخابات ریاست

ماه سال جاری، توجیه درستی برای تعجیل در ای در خردادالمللی انرژی هستهو آژانس بین

مذاکرات نیست. از نگاه آمریکا، ایران باید به تمام اقدامات خود عمل نماید و درازای آن به اجرای 

حقق ها و تآزمایی واقعی رفع تحریمحداقلی تعهدات آمریکا راضی شود. بدیهی است که راستی

پذیر ارائه شده از طرف ایران، در چند ساعت و چند روز ممکن نبوده و های سنجششاخص

ماه زمان نیاز دارد. همچنین ضروری است تداوم انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع  ۶تا  ۹حداقل 

 .آزمایی قرار گیردبار( مورد راستیماه یک ۶های زمانی معین )برای مثال هر ها در بازهتحریم
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 اخبار ▼

 مهر سکوت آژانس بر حوادث تروريستي در ايران

دهنده شکست سازی نطنز نشاناقدام علیه مرکز غنی: »کشورمان گفترئیس سازمان انرژی اتمی 

ای های صنعتی و سیاسی کشور برای جلوگیری از توسعه چشمگیر صنعت هستهمخالفان پیشرفت

های ظالمانه است. می مخالفان مذاکرات ایران برای رفع تحریمدهنده ناکااست. این اقدام همچنین نشان

المللی المللی و آژانس بینایران ضمن محکوم کردن این حرکت مذبوحانه بر ضرورت برخورد جامعه بین

همچنین حق خود را برای اقدام علیه عامالن کند. ایران ای تأکید میانرژی اتمی با این تروریسم هسته

ای، با همچنین برای ناکام گذاشتن چنین تحرکات مذبوحانهداند. ایران شران محفوظ میو آمران و مبا

آژانس «. کندهای ظالمانه را پیگیری میای و تالش برای رفع تحریمجدیت گسترش صنعت هسته

ها و بخصوص المللی انرژی اتمی که همواره ایران را زیر نظر داشته و حتی از طریق برخی تفاهمبین

روزی از ایران داشته است، همواره نسبت به اقدامات های مکرر و شبانهتوافقنامه برجام، نظارت و بازرسی

وت بر لب زده است و ای ایران مهر سکها و آمریکا علیه تأسیسات هستهتروریستی توسط صهیونیست

قوی است، مهر سکوت به  هاآننیز که شائبه تروریستی بودن  یاهستهدر حوادث اخیر تروریستی 

و « صیانت»، نقش «نظارت»دهان داشته است. این در حالی است که این آژانس عالوه بر نقش 

جمهور نیز دو ، رئیسای کشورهای عضو را بر عهده دارد. در همین زمینههای هستههمکاری با سازمان

 المللی به کشورمان تأکید کرد.اصطالح بینروز پیش بر بدهکار بودن این سازمان به

 نابسامان تجارت با ترکيهوضعيت 

گوید باوجود فرصت بالقوه تجارت گسترده ایران و ترکیه، عماًل رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه می

صادرات ایران به ترکیه را کاهش داده است. جالل نشده و همین موضوع از این فضا استفاده

گردد. ما به دلیل ها به تحریم بازمیبخشی از این عدم استفاده از ظرفیت»ابراهیمی اذعان داشت: 

دار محدودیت ونقل و کانتینرهای یخچالهای مرزی، حملهای مالی در توسعه زیرساختمحدودیت

با افزایش »وی افزود: «. دو کشور را دشوار کرد داشتیم و همین موضوع جابجایی کاال میان

ظرفیت  وجودبااینیافته اما شدت کاهشها، صادرات نفتی و محصوالت نفتی به ترکیه نیز بهتحریم

تواند بخش درستی فعال شود، میمیلیارد دالری میان دو کشور وجود دارد که اگر به ۹1تجارت 

، چین، 0۹۱۱ماهه تجارت ایران در سال  00اساس آمار  بر«. ها را برطرف کندمهمی از محدودیت

ترکیه  وجودباایناند. ترین واردکنندگان کاال از ایران بودهعراق، امارات متحده عربی و ترکیه اصلی

 شدت کاهش داده است.های گذشته میزان واردات خود از ایران را بهدر ماه

 ها درآمد!ایمعاون اول از خجالت کره

 وزیر کره جنوبی،حاق جهانگیری بعدازظهر دیروز )یکشنبه( در نشست مشترک با نخستدکتر اس

ها، توسعه اولویت جمهوری اسالمی ایران در گسترش مناسبات پس از پایان تحریم»تأکید کرد: 

«. اندهمکاری کرده نارایط تحریم و دشواری با دولت ایرهایی خواهد بود که در شروابط با کشور

این »گیری با اشاره به موضوع آزادسازی منابع مالی ایران در کره جنوبی، تصریح کرد: دکتر جهان

حال ایران از اتفاق نیازمند اراده سیاسی است که باید در مسئوالن این کشور شکل بگیرد. درعین

«. کندشده پافشاری میهای بلوکهحقوق خود بر پیگیری خسارات ناشی از تأخیر در پرداخت پول

جمهور وقت کره جنوبی به ایران و هنگام سفر رئیس 210۶در سال »گیری افزود: جهان

های دوجانبه بسیاری میان مقامات دو کشور امضا شد که متأسفانه با پیروی سئول از نامهموافقت

 «.نتیجه مانده استهای آمریکا همه آن اسناد بیتحریم

 ساله با عراقامضای سند همکاری پنج

های آموزش و یران و عراق برنامه اقدام مشترک همکاری و تبادل تجربیات در زمینهوزیران کار ا

توسعه و امور اجتماعی امضا کردند. این برنامه اقدام مشترک بین دو کشور دیروز یکشنبه در جریان 

 سفر محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بغداد و دیدار او با عادل الرکابی وزیر

کار و امور اجتماعی عراق به امضا رسید. شریعتمداری در کنفرانس خبری مشترک با همتای عراقی 

های این خود که پس از امضای این برنامه اقدام مشترک برگزار شد، ابراز امیدواری کرد که بند

های شغلی برای جوانان دو کشور فراهم کند. طرف برنامه اقدام مشترک اجرایی شود تا فرصت

عراقی نیز بهبود خدمات به معلوالن و همچنین آموزش و توسعه و تأمین اجتماعی را ازجمله موارد 

 های کار ایران و عراق برشمرد.مندرج در برنامه اقدام مشترک بین وزارتخانه

 اخبار کوتاه

 /سليمي: مجلس بايد در جريان مشروح مذاکرات وين باشد ◄

کننده ایرانی در کرهتیم مذا»رئیسه مجلس گفت: عضو هیئت

تلقی کنند، لذا این موارد « سرّ»وین نباید این موضوعات را 

را باید در اختیار نمایندگان قرار دهند تا اتفاقی مثل برجام 

رخ ندهد. سفیر فرانسه در امور داخلی ما دخالت کرده لذا 

دهیم که باالتر از صندلی خودش ننشیند و در امور تذکر می

 «.لت نکندداخلی ایران دخا

در  دکتر نمکیگذاريم/ وزير بهداشت: مردم را تنها نمي ◄

در کل کشور متأسفانه »وضعیت کرونایی کشور گفت:  خصوص

های ها رو به فزونی است و اآلن آنچه حاصل صفآمار بستری

مرغ و خرید مایحتاج شب عید و دورهمی و سفر بود، دیده 

تر و حتی به سمت شود. هفته جاری و هفته آتی نقشه قرمزمی

های مختلف به مسئوالن و رود. قبل از عید به شکلسیاهی می

مردم هشدار دادم و با قسم دادن خواستم تا مردم به مسافرت 

نروند اما عرایض بنده به دالیل مختلف موردتوجه قرار 

قرار بر این »، دکتر نمکی تأکید کرد: وجودبااین«. نگرفت

ای، مردم را تنها بگذاریم. ی عدهنیست که به دلیل عدم همراه

این روزها مردم هر عطسه و سرماخوردگی را باید در ابتدا 

 «.گذاریم بیماری بدون تخت رها شودکرونا تلقی کنند. نمی

دبیر کل اتاق هزار ميليارد توماني اصناف بر اثر کرونا/  361زيان  ◄

ومانی هزار میلیارد ت 2۵1کرونا زیان »اصناف ایران گزارش داد: 

 00بر اصناف وارد کرده و درآمدشان را کاهش داده است. در 

رغم اینکه چندین ماه گذشته پس از شیوع ویروس کرونا علی

بار اصناف برای جلوگیری از شیوع کرونا مجبور به تعطیلی 

اند اما هیچ تحولی در سیستم واحدهای صنفی خود شده

سفانه تاوان نقل شهری و عمومی به وجود نیامده. متأوحمل

پردازند چراکه تا پیش از عید اشتباهات مسئوالن را اصناف می

تا حدودی موجب کنترل  مردم و اصناف با رعایت پروتکل

چیز همه های مسئوالنگیریشیوع کرونا شده بودند اما تصمیم

 «.را برای اصناف دشوار کرد

ستاد ملی مقابله با يارانه معيشتي ماه رمضان ابالغ شد/  ◄

 2۵بیماری کرونا روز یکشنبه مصوبه دولت برای پرداخت مبلغ 

میلیون نفر از مردم مشمول طرح  ۶1هزار میلیارد ریال به 

معیشتی خانوارها در ماه مبارک رمضان را ابالغ کرد. طبق این 

شود به ها اجازه داده میمصوبه به سازمان هدفمندسازی یارانه

 2۵شتی خانوارها مبلغ میلیون نفر افراد مشمول طرح معی ۶1

 هزار میلیارد ریال در ابتدای ماه مبارک رمضان پرداخت کند.

رئیس / 44ها در بهمن نفر به دليل خاموشي بزرگراه 53فوت  ◄

 ۶2حدود  ۱۱در بهمن سال »پلیس راهور تهران اعالم کرد: 

ها از دست نفر از شهروندان را به دلیل خاموشی بزرگراه

های پلیس راهور با کرونا جان باختند. ونفر از نیر 0دادیم، 

 01سواران، درصد از تصادفات ما مربوط به موتورسیکلت 00

درصد هم مربوط به  0۶درصد مربوط به عابران پیاده و 

 «.های سواری بودخودرو


