
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0011آذر  01شنبه هارچ 5555 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

از این امکان مردم استفاده کنند، برای مردم بالشک  ضای مجازی را بایستی مدیریت کرد.ف

امّا نباید این وسیله را در اختیار دشمن گذاشت که  ؛وب استوسیله آزادی است، خیلی هم خ

 (10/10/0011). بتواند علیه کشور و علیه ملّت توطئه کند

www.basirat.ir 

 !نيو مذاکرات یتله اقتصاد          روز حرف▼

 ،میشاهد بوددر دولت قبل ای آنچه در روند مذاکرات هسته

به مذاکرات  یهای اقتصادمؤلفهازاندازه در هم تنیدگی بیش

درآمد و جذب  دیتول ،یها بر تراز تجار. طبیعتاً تحریمبود

 نجایامؤثر است؛ اما جالب  رانیاقتصاد ا یگذاری براسرمایه

ها رفع تحریم یمذاکره برا طی هشت سال گذشته، کهاست 

گذاشته کشور بر اقتصاد  یشتریها اثرات باز خود تحریم

ترین گذشته باعث شده تا کوچک یکردهایاست. درواقع رو

در بازار پول و نظام  یواقعریمذاکره، تأثیرات غ زیخبر در م

 .دینما جادیا رانیا یارز

 ثیاز ح یاست که طرف غرب یهیبد -0 نکات تحليلي:

است، تأمل ای که قابلدارد؛ اما نکته یشتریرسانه، قدرت ب

و  یکنترل افکار عموم یهایشان براها با رسانهآن یهماهنگ

سازی اقتصاد اگرچه شرطی -2 است. رانیفشار بر دولت ا

کن یاست، ول یترین اهداف طرف غرببرجام از مهم ایران با

 یادی، تا حد زفرآیند نیاجلوگیری از  نقش دولت گذشته در

در  زدهمیدولت س تالش نه،یزم نیبوده است. در ا یانفعال

ای رسانه ایپیوسته ای، اما گواستگذشته  هیجهت اصالح رو

های در کنار کارگروه ؛شودریزی و اجرا نمیخوبی طرحآن به

 د،یکننده جدمذاکره می... در تو  بانک، نفت م،یتحر یفن

که بتواند اهرم  یمیت ؛است یخال یای قورسانه میت کی یجا

 یرا از دست طرف غرب رانیدر ا یدهی به افکار عمومشکل

گام، قطع بهتوافق گام ایتوافق موقت  دهیا -3خارج کند. 

 متأثر شتریب گریرا از هر حوزه د ییقین حوزه اقتصادبه

خواهد ساخت و سبب خواهد شد تا در بر همان پاشنه 

 طیسازی محشرطی یعنی ،ی بچرخدت طرف غربخواس

در  یمنف یمخاطرات موقت توافق. لذا به مذاکرات رانیا یداخل

که  گذاری خواهد داشتو سرمایه یحوزه انتظارات تورم

 شود. یاز انعقاد آن خوددار بایستمی

ای مذاکرات رسانه وستیپ یریزی و اجراطرح رسدمی نظر به

. دارد تیاهم اریبسدر جامعه  یتصاداق یکنترل بازخوردها یبرا

دولت، بر هر  یو اعمال یهای اعالمگیریدر موضع دیآنچه با

است که دولت اقتصاد و  نیکند، ا دایغلبه پ یگریموضوع د

رفع بر  ندهیرا به مذاکره گره نخواهد زد. تأکید فزا شتیمع

های موجود مذاکرات، بدون اشاره به سایر ظرفیت ها درتحریم

ها بر اقتصاد را مؤثر افتادن تحریم ،توسعه اقتصادی کشوربرای 

کمک به هدف دشمن در  شککند و بیبه افکار عمومی القا می

الزمه نیفتادن در این دام  .ستا رانیسازی اقتصاد اشرطی

گام و هماهنگ با هر مرحله بهای گامغربی، تهیه پیوست رسانه

 محمدی(از مذاکرات پیش رو است. )نویسنده: علی 

 

 

 
 

 
 

 تواني بکني!هيچ غلطي نمي                    روز گزارش▼

قرار »: ه استگفت یآرمان ملطلب روزنامه اصالحوگو با در گفت «یرفسنجان یمحمد هاشم»

بر دولت و  یکنون ـطیکه در شــرا یاتیداشته باشد... ادب پا کی شهیدر مذاکرات مرغ هم ستین

ما حاکم بر  کنندیتصور م یاست و برخ نییو از باال به پا یدستور اتیادب ،مسئوالن حاکم است

 یرفتار نیچن دیکه فالن کشور با کنندیصحبت م یبه شکل لیدل نیو به هم میجهان هست

 نکهیبــر ا یمبنــ شودیمشاهده م یمطالب ــزین یاو رســانـه یمجاز یدر فضا داشته باشد.

مطرح شد  تیامن یدر شورا رانیاست که اگر پرونده ا نیو چ هیبا روس یزندر حال چانه کایآمر

 دیاست که با ینکات مهم نیاستفاده نکنند. ا رانیخود به سود ا یدو کشور از حق وتو نیا

 قــرار داشته باشــد. یاسالمــ یکنندگان و مسئوالن جمهورموردتوجه مذاکره

ملی روزنامه آرمان  ایانی ندارد؟!وحشت و ترس حاکم بر این طیف، پ چرا خبری: هایگزاره

آنچه در : »ه بودنوشت «کنندیرا اجرا م Bپلن  ،نشود ایبرجام اح»با عنوان  یدر مطلبازاین پیش

در  یحداکثر یهامیتحر شتریب یتر شدن حلقه محاصره و اثرگذارتنگ ،مینیبیصحنه عمل م

که گفته نه جنگ و نه  یرانیکه ابر آن است  هاییکایآمر کردیبر تهران است. رو دنیدوران با

به انجام نرسد و  خواهدیگونه که مو اگر مذاکره آن گرداندیمذاکره را اکنون به مذاکره بازم

علی خرم از  .«آن را به سمت جنگ سوق دهد یراحتبه ردیرا نپذ نهیزم نیدر ا یتعهدات رانیا

 0+0به  تواندیم رانیکه ا ییهانانیاطم»: سدینویم ادداشتییدر نیز طلب اصالح سیفعالین سیا

منطقه و جهان نخواهد بود  تیصلح و امن ریمغا رانیا یاهسته یهاشرفتیبدهد این است که پ

 رانیا باشد. رانیپشتوانه گفتار و اظهارات ای، المللنیو ب یاتعهدات منطقه یالزم است برخ و

 ریگنیرا زم رانیا تواندیارد که مد ییهااهرم زین یجامعه جهان یهست ول ییهااهرم یدارا

که  ه بوددش یدر آستانه مذاکرات هشتم آذر نیز در یادداشتی مدع باکالمیصادق ز«. دینما

 یبر ساختارها یها ضرباتآن! دیخواهد رس لیو اسرائ کایتلخ آن است که نوبت به آمر تیواقع»

ها به عقب را سال رانیا دنتوانیه ماست ک یاگونهبه ؛وارد سازند توانندیم یو ارتباطات یصنعت

 .«نابود سازند و ستیرا ن ردیگیرا هم که صورت م یرفت مختصرشیپ نیرانده و هم

وزارت  گرلیاین جماعت، ادامه همان وحشتی است که هارولد رود تحل ترس تحليلي: گزاره

نهضت » ،وع شدشر کایآمر تیبا حما رانیا هیجنگ عل یوقت»مطرح کرد. وی گفت:  کایدفاع آمر

 یبه آهو پا ریاستدالل کرد که؛ خدا در مقابل ش کرد و ریبه ش هیرا تشب کایدولت آمر« یآزاد

 یفیضع ریش کایآمر»این بود: )ره( امام پاسخ؛ «میستیبا ریدر برابر ش دیما نبا داده است و زیگر

نیز  عظم انقالبرهبر م «.بکند تواندینم یغلط چیه .کشدیو هم نعره م ترسدیاست که هم م

، هر مییگویبه دشمن م» :اندکردهمشخص  یخوبتکلیف آمریکا و خودباختگان امروزی را به

 )نویسنده: حسین عباسیان( «.یبکن یتوانینم یغلط چیاما بدان که ه ؛بکن ،یبکن یتوانیم یغلط

 کند!شيطان در جزئيات النه مي    خبر ویژه                            ▼

تأیید  متحدهاالتیا»نوشت:  توئیتری پیامی نماینده ارشد روسیه در وین، دیروز در« اولیانوف»

های مغایر با مفاد توافقات صورت گرفته در چارچوب برنامه کرده که حاضر است تمامی تحریم

طور کامل به جامع اقدام مشترک )برجام( علیه ایران را لغو کند، به این شرط که ایران به

مذاکرات دیپلماتیک چندجانبه، شیطان در  البته در. ای بازگرددرای شرایط توافقنامه هستهاج

هایی که باید لغو شوند، در حال کند. در حال حاضر فهرست مشخص تحریمیات النه میئجز

درباره  شدهدهیشناظهارات  با وی در توئیتی دیگر از مخالفت طرف روسی. «دبررسی قرار دار

 رانیا دیدولت جد ندگاننمای»خبر داده و نوشته بود:  رانیدر برخورد با ا کایمرآ «ینقشه ب»

مقامات تهران  هایدرخواست مسائل مهم نشان دادند. یدر رابطه با برخ یخوب یریپذانعطاف

 .«است یکامالً منطق کایآمر یهامیدر خصوص لغو تحر

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 0100بودجه  يبررس یالعاده دولت برافوق اتجلس

 استیبه ر دیروز 0010بودجه سال  حهیال یبررس یالعاده دولت براجلسه فوق ننخستی

جلسه  و فرداامروز  ندهیبودجه سال آ یهاتبصره یبررس برای دولت برگزار شد. جمهورسیرئ

به از صبح امروز نیز  شود. میو به مجلس تقد نیتدو حهیال نیخواهد داشت تا در زمان مقرر ا

 بهماه و روز مجلس، جلسه مشترک مجلس و دولت در صحن بهارستان و  آذر دهممناسبت 

 ،یگانیدلیحاج آغاز شده است. رانیوزئتیه یو اعضا جمهورسیبا حضور رئ ،یرعلنیغ صورت

نشست مشترک مجلس و دولت،  یمحور گفتگوها»: ه استمجلس گفت سهیرئئتیهعضو 

نیز  وبودجهبرنامهسازمان  سیرئ .«ور استکش یو مسائل اقتصاد 0010بودجه  حهیموضوع ال

 :تداوم شرایط تحریمی داده و گفته بود فرضشیپازاین خبر از بستن الیحه بودجه با پیش

 ی، از ابتدا هم دولت گفته بود براشدهبستهها با فرض ادامه تحریم 0010بودجه  حهالی»

رشد  ندهآی سال بودجه دراقتصاد برنامه دارد و سفره مردم را به مذاکرات گره نخواهد زد. 

هدف با توجه به کنترل کرونا و  نی؛ اشدهدهیدها با فرض ادامه تحریم یدرصد ۸ یاقتصاد

 .«است نانهیبواقعاز عملکرد دولت قبل  یرکود ناش

 هاياکنپرعهيشا دورازبهبررسي کارشناسانه طرح صيانت 

مجلس برگشت خورد  یهاطرح به مرکز پژوهش نیا انت،یمشترک ص ونیسیکم یاعضا یرأ با

جلسه گذشته  انجری در .نظران اصالح شودنظرات کارشناسان و صاحب اساس برتا مواد آن 

مواد طرح  یخواستار اصالح برخ یانامهارتباطات در  ریاعالم شد که وز انتیطرح ص ونیسیکم

مجلس انجام شده و در  سیرئ یریگیبا پ ندیفرآ نیاست که ا نیاز ا یحاک هادهنیش شده است.

 راتییپرمخاطب تغ یهاو پلتفرم نستاگرامیمباحث مربوط به ا زیدولت ن شنهاداتیپ سینوشیپ

در فضای مجازی ما هیچ »گفت:  در این زمینه دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس دارد. یجد

 زیادی در یهایپراکنعهیشا .شودیمباعث ایجاد مشکالت  یقانونیبقانونی وجود ندارد و این 

 هایفضاسازمورد این طرح ایجاد شد. مردم اگر متن طرح را بخوانند متوجه اصل طرح و 

 .«توجه خواهد شد هاآنپیشنهاداتی برای طرح صیانت دارد که به  دولت خواهند شد.

 رانيا ديجد یاز قرارداد گاز هاستيونيصه ينگران

 تواندیبا ترکمنستان و باکو م رانیا یسوآپ گاز»: نوشت جروزالم پست یستیونصهی روزنامه

قرارداد مهم  نیگاز در منطقه را محقق کند. ا یانرژ تیبه مرکز شدنلیتبد یبرا رانیبرنامه ا

و  هیرا به ترک رانیبدهد و ا یمرکز یایدر آس یشتریقدرت ب رانیبه ا تواندیاست و م

دارد که  یاریبس یایترکمنستان مزا یبرا رانای گاز شبکه از استفاده تر کند.کینزد جانیآذربا

گزاف است و  یهانهیهزبا  دیاحداث خطوط لوله جد یبرا یگذارهیآن عدم سرما نیبارزتر

 قیگازِ ترکمنستان به باکو از طر میپروژه انتقال مستق یاجرا تواندیروابط م شتریب تیتقو

 .«کند فمتوق شهیهم یبرا خزر را یایدر

 !رنديبگ شيپروانه نما دينبا هالميدرصد ف ۰1

در گفتگو با  یینمایس یهالمیف شیپروانه ساخت و نما یعضو شوراها «یمستغاث دسعی»

و در  نمیبیم لمیسال است ف ۰1به  کیکه نزد نمایعنوان منتقد سبه»مهر گفت:  خبرگزاری

 داتیدرصد از تول ۰1از  شیها هم قرار دارم، معتقدم بو جشنواره ایروز دن ینمایس انیجر

را  «تمیر»که  یسازلمیفقرار دارد.  «یینمایس»خط استاندارد  ریز رانیا ینمایساالنه س

و  دیکن یسخنران دیبرو ،«دیحرف بزن». اگر قرار است فقط ستین سازلمیفاساساً  شناسد،ینم

 یزیاسکورس نمارتی قول به د؟یریگیمردم را متر هم هست. چرا وقت خرج. کمدیسیمقاله بنو

؛ و فرهنگ آن ملت را بازتاب دهد هانییها، آارزش دیبا یتیمتعلق به هر مل یینمایس لمیهر ف

اند؟ که هستند و چه ها از کجا آمدهآدم نیا دیشویمتوجه نم دینیبیرا م یرانیا لمیاما ف

پروانه ساخت و  شورای در هم بنده همکاران تمام!نه  شودینه شروع م هالمی! اساساً فندیگویم

که  ییدارند. تا جا یگرقیتشو استیرئوف و مهربان هستند و س ،شیپروانه نما یهم در شورا

 .«کنندینم یریواقعاً فاجعه نباشد از آن جلوگ لمیف کی

 اخبار کوتاه

همراه  عضو «محمد مرندی» حفاظت قاطعانه از خطوط قرمز!/ ◄

برخالف مریدان داخلی آمریکا »کننده در وین، گفت: ههیئت مذاکر

طور القا کنند که تیم جدید بنا به مذاکره ندارد که سعی کردند این

و قصد بر هم زدن فضا را دارند، اصل این بود که مذاکراتی جدی و 

طور کامل اجرا جانبه داشته باشیم در راستای اینکه برجام بههمه

این تیم به همان »الملل اظهار کرد: بیناین کارشناس مسائل . شود

حال معتقدم مدیریت مذاکرات درعین .اندازه تیم قبلی جدی است

 .«ت خواهد کردظتر از خطوط قرمز حفااین دفعه قاطعانه

 سیرئ مشاور /کرد مياعزام خواه رانيبه ا يئتيه زودیامارات: به ◄

 یبرا رانیبه ا را یئتیه زودیبه امارات» :اعالم کرد امارات دولت

در  ئتیه نای اعزام روابط دوجانبه اعزام خواهد کرد. یبررس

 .ردیگیصورت م رانیبهبود روابط امارات و ا یچارچوب تالش برا

 یوجود دارد که به دنبال بازساز هایرانیاز طرف ا یابیارز نای

 .«فارس هستندخلیج یروابط با کشورها

 محمدجواد» ي!/روحان با دولت يسيتفاوت مذاکرات دولت رئ ◄

اگر  یدر دولت روحان»: گفت میوگو با تسندر گفت «یجانالری

 شیپ یمشکل میکردیخودمان حل م یاستراتژ لیمسائلمان را ذ

 «.دطرف مقابل انجام ش یاستراتژ لیاما مذاکرات ذ ؛آمدینم

 تام» !/ميکنيمای را دوباره پاره توافق هسته: ييکايسناتور آمر ◄

، در مواضع بسیار تندی در قبال جمهوری اسالمی دارد که« کاتن

 قبالًاز آنچه  یحت رانیا-دنیبا ایهسته توافق»: توئیتی نوشت

در  خواهانیجمهور یحاصل شده بود بدتر خواهد بود و وقت

این سناتور تندروی  .«دوباره پاره خواهد شد رند،یقدرت بگ کایآمر

برجام انجام داده است و های زیادی برای لغو تالش خواهیجمهور

برای تشدید فشارها علیه جمهوری اسالمی ایران  نیزهایی طرح

این نوع مواضع آشکار از سوی مقامات  .مطرح کرده است

برای بازگشت  آورالزامآمریکایی، اهمیت شرط گرفتن تعهدات 

 کند.مجدد آمریکا به برجام را دوچندان می

 یمرزبان فرمانده /ه کشورقبضه سالح ب 055از ورود  یريجلوگ ◄

به مدت هفت روز در مناطق  ۶رعد  یاتعملی طرح»خبر داد:  سیپل

شمال غرب، غرب و جنوب کشور اجرا شد که در  یهااستان یمرز

 با شد. فیخودرو حامل بار قاچاق توق ۴0شناور و  0۰طرح  نیا

قبضه  0۶۶طرح،  نیباند قاچاق کاال در ا نیشدن چند متالشی

مهمات از چند باند قاچاق که  یریو مقاد یشکار ،یسالح جنگ

 .«سالح را به داخل کشور داشتند، کشف شد کردن واردقصد 

 نفت ریوز /نيبه واردکننده بنز رانيا شدنليتبدهشدار درباره  ◄

کشور  شیپاال تیظرف شیافزا یبرا راخی سال چند در» :گفت

 نای اگر است. دهینرس یبردارها به بهرهنشده و طرح یگذارهیسرما

گاز وجود  یکسر یکه امروز برا یادغدغه ،بمانند نیها زمطرح

 ندهیو دو تا سه سال آ شودیها هم موارد حوزه فرآورده مروربهدارد 

 .میبه مقدار نصف مصرف فرآورده کشور، واردات داشته باش دیبا

داشته  یبا مقام معظم رهبر یمکاتبات بارهنیدراهم  جمهورسرئی

 .«برطرف شود ،خوراک باشد نیتأمدر  یاگر دغدغهکه ا


