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 گریآنان و د مخلصانه یاست. فداکار مقامیعال دانیشه ادیبه نام و  نیهفته دفاع مقدس، مز

را بر  یاسالم یجمهور تیکرد و خون مطهّر آنان حقان هیهد رانیرا به ملت ا یروزیپ ثارگران،یا

 رانیملت ا و هست زین یو سربلند یروزیپ ،تالش مخلصانه باشد جا هر ثبت کرد. خیتار نیجب

 www.basirat.ir (10/10/0011) .شاءاهللان ؛ارجمند را هرگز از خاطر نخواهد برد ادگاری نیا

 رو شيو الزامات پ ایهستهمذاکرات      روز حرف▼

و تمرکز  گرایی بر راهبرد توازن سیزدهمدولت  استیس هرچند

 حالبااینمتمرکز است،  یگیو همسا یامنطقه هایظرفیتبر 

و مواضع اعالمی در خصوص  یسیدکتر رئ یشعار انتخابات

و تیم سیاست خارجی  جمهوررئیسسیاست خارجی از سوی 

 ،کند تأمینکشور را  یکه منافع مل ایتههسمذاکره  دولت، بر

مقاطع کشور در  اتیمنظر بر اساس تجرب نی. از ااستوار است

 یپا یالزم است با هوشمند ،یاگذشته و روند مذاکرات هسته

 عرصه نهاد. نیدر ا

است  نیا آیدبرمی آشکار شواهد از چهآن -0 :يلتحلي نکات

تا  کوشندمی هانآوابسته به  هایرسانهو  یغرب یکه کشورها

ادامه مذاکرات  رشیبه پذ بیرا ترغ رانیا ترسریعهر چه 

 ینخست ضرورت دارد که جمهور زمینه، نیدر هم .ندینما

 یوانر اتیموضوع عمل مقاطع گذشته، یابیبا توجه و ارز یاسالم

 ،ینحوه تعامل با افکار عموم دیبا د.دشمنان را مدنظر قرار ده

 .ردیدر دستور کار قرار گ یغاتیبلو ت ایرسانهدرست  یطراح

 رانیا یاسالم یامور خارجه جمهور ریوز روزید کهآنهمچن -2

 ایهستهاز مذاکرات  رانی، ااعالم کرد ورکیویدر سفر به ن

 ایمذاکره ایو  یشیفرسا مذاکرات سوآناما از  ؛کندمیاستقبال 

مورد  ،داده نشود هاتحریم یرفع قطع یبرا ینیکه در آن تضم

از  انتیطرح صو  نخواهد بود رانیا یاسالم یجمهور رشیپذ

و خاصه دولت  یاسالم یاز منظر جمهور ایهستهحقوق 

عملی رفع  با ایهستهمذاکرات  شبردیپ یبرا یابزار ،دیجد

 یادیز نسبتاً هایهزینه، تجربه تلخ گذشته -3 .است هاتحریم

را  ردمم شتیو معکشور اقتصاد  بر کشور و ملت تحمیل کرد و

، در برنامه اجرایی پیش روازاینگره زد.  ایهستهبه مذاکرات 

اقتصاد و بازار  تا مجدداًالزامات کار فراهم شود  رومی بایست

 گره نخورد.مذاکرات نتایج نشده و به  سازیشرطیکشور 

در  ایهستهپرونده  کهاینشواهد، در  بر بنا :يانپاي نکته

 یمل تیامن یعال یشورا در ای ابدی ادامه خارجه وزارت

اما  ؛حاصل نشده است یینها بندیجمع شود، گذاریسیاست

پرونده  ،به روال نادرست گذشته کهایناست  قطعی که آنچه

در  یاقتصاد سازیظرفیت از را خارجه وزارت دینبا ایهسته

در میان  یاقتصاد یپلماسید یریگیو پ یروابط خارج

و کشورهای دوست در  کشورهای همسایه، کشورهای آسیایی

مأموریت وزارت خارجه کشورمان  دارد. باز اقصی نقاط دنیا

و  ایهستهنباید همچون دوره هشت ساله سابق، به پرونده 

 (یغضنفر زی: عزسندهی)نومذاکره خالصه شود. 

 

 

 

 
 

 

 !دينزن اديرا فر کايمنافع آمر                          روز گزارش▼

سطح انتظارات : »امتداد گفته است تیدر مصاحبه با سا طلباصالحفعال  «یگدلیب یعل»

 هامیباالست؛ چراکه اساساً لغو همه تحر یلیخ هامیدرباره لغو همه تحر کایاز آمر رانیا

بخواهد لغو  جمهوررئیساگر  نیبنابرا ؛ستین جمهورسیرئ اریدر اخت کجای صورتبه

 بدهد که خارج از تعهدات یتعهدات دیبا رانیدرخواست کند، ا کنگرهرا از  رانیا یهامیتحر

 «.خواهد بود 210۲برجام 

کشورمان  یاتم یسازمان انرژ سیبه اظهارات رئ یواکنش صرفاًمصاحبه  نیا :يليگزاره تحل

تمام  دیبا کایآمر»گفته است:  یکه در آن محمد اسالم ودژاپن ب ونیزیبا تلو گفتگودر 

آن پاسخ  به دیبا این فعال اصالح طلبکه  سؤالی«. را لغو کند رانیا هیخود عل یهامیتحر

 یچه و بر سر چه موضوع یبرا یااست که توافق هسته نیا است، توجهیدهد و از قضا به آن ب

تا از  توافق تن داد نیبه ا یدر حال یاسالم یاست که جمهور نیجز ا آیا؟ صورت گرفت

انجام دهد که  یامذاکره رانیآن برخوردار گردد؟ اکنون اگر قرار است ا یاقتصاد یهاتیمز

از آن نداشته باشد، از  داریپا یانتفاع اقتصاد رانیلغو شود که ا ایگونهبه کایآمر یهامیرتح

از آن غافل است، عدم توجه به  یگدلیب یکه آقا یادارد؟ نکته برای کشور یتیّاساس چه مز

 شرطشیپ ییبوده که قرار است بعد از توافق حاصل گردد و بدون در نظر گرفتن چرا یمنفعت

نسبت به مذاکره و توافق، منطق منفعت  یاسالم ی. منطق جمهورکندیم ئهن را تخطآ ران،یا

این آن است.  یبقا یبرا نیهمراه با اخذ تضم ،یو فن یبر چارچوب حقوق یمحور و البته مبتن

 لیبه دل هامیعمالً با فرض گرفتن محال بودن امکان تحقق لغو همه تحر طلباصالحچهره 

دادن  قیاز طر صرفاًو امکان تحقق آن  کایآمر یدرونو ساختار  هامیحرت یمعمار یهایدگیچیپ

 کشورمان، سابق کنندهمذاکره میت یهمان محاسبات ذهن یدر راستا قاًیدق ،یفرابرجام ازاتیامت

 یدرون یاست که مناسبات و ساختارها نیا ی. نکته اساسچدیپینسخه م یمذاکرات آت یبرا

 .کاستآمری و مشکل مسئله ،نیباشد؛ ا مسئله مذاکرات دینبا کایآمر

است. اگر امروز  دهی/فانهیمنطق هز هاییکایمنطق حاکم بر محاسبات آمر :یبندجمع

است  یانهیهز جادیا لیبه دل کنند،یو درخواست مذاکره م دهندیم غامیپ دائماً هاییکایآمر

 یهاطرف هیفشار عل یزساموازنه یبرا یو فرابرجام یاقدامات برجام یدر راستا رانیکه ا

را لغو  هامیخواهند داد و تحر ازیامت هایکائیآمر یزمان ،مبنا نیاست. بر هم ادهبدعهد انجام د

. طرح آنان خواهد افزود یهانهیمقطع بر هز نیخواهند کرد که بدانند ادامه وضع موجود در ا

است که  یاهمان تله قاًیدق ،طلباصالحاز سوی فعال  مورداشارهادعاهایی از جنس ادعای 

باید مراقب اساس  نیرا در آن گرفتار کنند. بر هم یاسالم یجمهور خواهندیم هاییکایآمر

 (ی: احمد بنافسندهی. )نونزد ادیفر داخل کشوررا در  کایمنافع آمر بود،

 بود خواهدکوبنده ، ضدانقالبمخل به عناصر  رانيخ ااطالعات: پاس ريوز          خبر ویژه ▼

همه عناصر » گفت:پیرانشهر شهر مرزی در  ،خطیب در سفر به آذربایجان غربی لیاسماع دیس

با  رانیا تیاختالل در امن جادیدر منطقه بدانند که در صورت ا هاآن انیو حام ضدانقالب

مواجه  یتیامن یهامسلح و دستگاه یهارویدر ن مرزوبوم نیپاسخ قاطع و کوبنده فرزندان ا

واقع در منطقه کردستان  یستیونیو صه ییکایآمر یهاگاهپای بهوزیر اطالعات  خواهند شد.

رزمندگان  یبا اقدام فعال و تهاجم رانیا یبرا یناامن جادیهشدار داد که در صورت ا زیعراق ن

عناصر تروریست ضدانقالب و خلع  وزیر اطالعات همچنین بر اخراج مواجه خواهند شد. یرانیا

سالح آنان در منطقه کردستان عراق توسط مقامات این کشور در اسرع وقت پیرو توافق 

 .کرد دیتأک شدهانجام
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 اخبار ▼

 ورهای منطقهميلياردی رئيسي از تجارت با کش 96سهم خواهي 

 یدر جلسه شورا جمهوررئیس. را انتخاب کردایالم این بار ، ایتعطیالت آخر هفته برای «یسیرئ»

 خصوص در عراق را دارد.به قطب صادرات به کشور  شدنلیتبد تیظرف المیا»: گفت المیا یادار

کارخانه  دبای ما .شودیمنطقه اعزام م نیبه ا یشنبه گروه الن،یدر شهرستان هل ییزداتیمحروم

 ازیشهرها ارائه نشده که ن هیبه مردم حاش یخدمات مناسب م،یبزرگ اقتصاد را در کشور فعال کن

این استان حاضر شد و  رئیسی عصر دیروز )جمعه( در جمع نخبگان .«ردیقرار گ موردتوجهاست 

در جبهه مردانه  المیرا ادا کرده، استان ا نشید المای استان»آنان، گفت:  یهاصحبتضمن شنیدن 

به  المیا یهارساختیز دبای مردم بود. نیهمواره قدردان ا دیها دفاع کرد، بامقاومت و از رشادت

 یبرا نهیزم دیبا کشور عراق شود و باها مستعد ارتباط و آزادراه یلیر دوریآماده شود تا کور ینحو

 2 دیمنطقه نبا کشورهای با تجارت در امروز ما سهم به عراق آماده شود. المیصادرات در استان ا

 .«دالر برسد اردیلیم ۲1از  شیسهم ما به ب دیدرصد باشد و با

 آيا روحاني قابليت هاشمي شدن را دارد؟!

که اکنون حسن روحانی  سؤالمجلس دهم در پاسخ به این  طلباصالحنماینده  «محمدعلی وکیلی»

وشته بودم به من پیش از اینکه دوران ریاست جمهوری او تمام شود ن»در کجا مشغول است؟ بیان کرد: 

ای و متصل به قدرت است، در پایان دوران ریاست این دلیل که روحانی دارای شخصیتی گلخانه

نه عقبه اجتماعی دارد و نه او »وکیلی افزود: «. دجمهوری خود فاقد هرگونه کارکرد مدنی خواهد بو

سیاستمدار تاریخ  تنهاترینای و میدانی دارد؛ از همین رو ای و نه شخصیت صحنهیاران دلبسته

درباره اینکه آیا ممکن است حسن روحانی جای  روزنامه ابتکار مدیرمسئول«. کشورمان خواهد بود

اعتدال  اصالًهرگز چنین نیست، زیرا »مرحوم هاشمی رفسنجانی در جریان اعتدال را بگیرد؟ بیان کرد: 

ترین اعتدال را ندارد، بزرگ ظرفیت نمایندگی گفتمان وجههیچبهیک جریان نیست، آقای روحانی هم 

 .ظلم را به این گفتمان خود روحانی انجام داد و هیچ شباهتی هم به مرحوم هاشمی رفسنجانی ندارد

داشت، زیرا از یک محبوبیت  عهده براگر مرحوم هاشمی رفسنجانی زمانی نمایندگی این گفتمان را 

این  .«هاستانی فاقد هر دو این ویژگیاما آقای روح ؛اجتماعی و مشروعیت حاکمیتی برخوردار بود

با اشاره به صحبت حسن روحانی مبنی بر اینکه گفته بود مشغول کارهای  طلباصالحفعال سیاسی 

 .«استفاده کند هاآنجامعه بتواند از  ،امیدوارم که پس از انتشار این مقاالت»علمی خواهم شد، گفت: 

 !ايميدهند یااقدام سازنده، اما گيريمميمذاکرات را از سر : انيرعبداللهيام

 های آمریکاییو خبرنگاران ارشد رسانه نگارانروزنامهدر نشست دیروز )جمعه( با  خارجهامور  ریوز

از سر گرفته  نیمذاکرات و زودیبهو  میهست نیو یپرونده مذاکرات بررسی حال در کهاینبا اعالم 

 یدرخواست برا یاز مذاکره، توافق و حت کسویاز  دنیکه با ستنی قبولقابل»: ، افزودخواهد شد

 جهیاست که نت کایرفتار آمر نایغلط ترامپ را ادامه دهد.  یهااستیمذاکره صحبت کند اما س

 چیه ،خود را به عهده گرفته است تیمسئول دنیکه با زمانی از .کندیمذاکرات برجام را مشخص م

 امور خارجه ریوز .«متناقض از او مشاهده نشده است اظهارنظرهایاز  ریغه سازنده ب یاقدام عمل

شت به عمل تعهدات ما آماده بازگ»: آمریکا تأکید کرد «یسیبان»با شبکه  هدر مصاحبکشورمان 

 رانیو به ملت ا رانیا دیبه دولت جد یاثبات اراده واقع یبرا یاقدام چیه حالبااین ،میخود هست

 .«انداعمال کرده دیجد یهامیتحر هاآن حالدرعینانجام نشده است. 

 ی مرزهاسوآنتبريز و اردبيل از تحرکات نگراني ائمه جمعه 

دخالت  یکشور چیه داخلی مورا در ما»گفت: نماز جمعه این شهر  یهاخطبهدر  زیتبر جمعهامام

. داد میدر منطقه نخواه یستیونیصه میخودمان را هم به مزدوران رژ هیاجازه توطئه عل یول میکنینم

در  یامنفتنه و نا جادیا یدر پ یستیونیصه میکه رژ نمکیم دیتأک جانیآذربا جمهوری مقامات به

امت  انیدر فتنه و جنگ م میرژ نیا اتیچراکه ح ؛است یاسالم یدر کشورها ژهیوبهمنطقه و 

 باهم دیما با»: افزود جانیخطاب به ملت آذربانیز  لیاردب جمعهامام «یعامل اهللتآی» .«است یاسالم

 ندگانیاز نما بعضیاست.  جانیآذربا یروز مبادا رهیذخ رانیا م،ی. ما دشمن مشترک دارمیمتحد باش

پرچم  رانیو به تمام نقاط ا هیرا تجز رانیا ،میکنیحذف م یرا از نقشه جهان رانیاکه  ندیگویشما م

 .«میرا شاد کن لیئمثل اسرا یو دشمن میاختالف سوق ده طرفبهدو کشور را  دینبا !میزنیترک را م

 اخبار کوتاه

 03۱۱بودجه سال  غیگزارش تفر /55بودجه سال نتايج تفريغ  ◄

به مجلس تحویل شد. تهیه  ،یماه زودتر از موعد مقرر قانون 0با 

 دهدیامکان را م نیبه دولت و مجلس ادر این بازه زمانی،  گزارش

گذشته و سال  از نقاط قوت و ضعف بودجه شتریتا ضمن اطالع ب

تر و کارآمدتر را منضبط ندهیسال آ یمال ، بودجهانحرافات در اجرا

بودجه  تاردر اصالح ساخ یجد یکنند که گام بیو تصو هیته

، ۱۱بودجه سال  غیاز تفر شده ارائه گزارش طبق .شودیمحسوب م

از احکام قانون  یبخش ایتمام  تیدرصد دچار عدم رعا 0۱از  شیب

 تاً یاند و نهابودهدرصد فاقد عملکرد  0071اند و حدود بودجه شده

 اند.شده ییکامل اجرا صورتبهدرصد  3270حدود 

جانشین  «دریادار علی فدوی»نيست!/  عرضقابل نظاميتوان  ◄

حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری  با فرمانده سپاه

سال بعد از  03ما در این »گفت: ، شبکه دو سیما شبپنجشنبه

تعریف توان نظامی شدیم و  سرمنشأپیروزی انقالب اسالمی، 

نیست و آن موارد که گفتیم نسبت  گفتنقابلخیلی از این موارد 

مانی اعالم نیست و ز مقایسهقابلبه مواردی که نگفتیم هم 

که فهمیدن آن توسط دشمن موضوعیت نداشته باشد و  کنیممی

 شیجا سراگر دشمن شرارتی کند و ما خواستیم دشمن را 

 «.کنیماز آن استفاده می ،بنشانیم

 ی/شانگها در عضويت ايران از معمار فشارهای حداکثری نگراني ◄

معروف به  «هایدفاع از دموکراس ادیبن»موسوم به  البی

دونالد » یاز مشاوران اصل یکی رعاملشیکه مد «یدیداف»

 یادر مقاله ،بود رانیا هیعل یفشار حداکثر یطراح یبرا« ترامپ

کننده را نگران «یشانگها یسازمان همکار»به  رانیا وستنیپ

 کرده است. فیتوص

سخنگوی « مجاهد اهللذبیح»طالبان: اختالفي با ايران نداريم/  ◄

 دیروزرسانی دولت موقت طالبان سابق و وزیر فرهنگ و اطالع

در »گفت:  اسپوتنیکروسی خبرگزاری )جمعه( در مصاحبه با 

کنیم روابط خود نداریم و تالش میحال حاضر اختالفی با تهران 

 «.را با ایران توسعه دهیم

 نیدر چ ینظارت رتبهیعال نهادهای/ !ممنوع ،رمزارز لهمعام ◄

 هرگونهو  شدهیرمزنگار یالت ارزهاهمه معام تیبا ممنوع

 سازمان ده به بازار رمزارزها وارد کرد. یگریاستخراج، ضربه د

اوراق  ،یبانک یهاکنندهمیتنظو  نیچ یبانک مرکز ازجمله نظارتی

مربوط به  «یرقانونیغ» یهاتیبهادار و ارز، متعهد شدند فعال

 یهاسازماناست که  یبار نیاول نای کنند. کنشهیررمزارزها را 

همه  تیممنوع یاجرا یخود را برا یروهایدر پکن ن ینظارت

 اند.کرده جیکشور بس نیبازار رمزارز در ا یهاتیفعال

مسلح  یروهاین سخنگوی /ستان البيضاء را آزاد کردانصاراهلل ا ◄

هدف قرار دادن مواضع دشمن  یبرا اتیعمل 01»: اعالم کرد منی

 طوربه ضاءیو استان الب ایمهانجام داد «هیفجر الحر» اتیعمل یط

کامل آزاد شد. ما تمام مناطق تحت اشغال ائتالف متجاوز را پس 

و  منیقرار گرفتن در مرکز  لیبه دل ضاءالبی استان .«گرفت میخواه

 برخوردار است. ییباال کیاستراتژ تیاز اهم ،استان ۸با  یگیهمسا


