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 !در وين رانياتيم ابتکار عمل           روز حرف▼

جدید مذاکرات وین بعد از سه روز جلسات فشرده و ارائه دو دور 

 یعل»یافت.  سند پیشنهادی از سوی کشورمان، روز جمعه پایان

نشست مشترک  انیامور خارجه در پا ریوز یاسیمعاون س «یباقر

مستدل و  یهاارائه پاسخ یمقابل برا یهاطرف عالم کرد،ابرجام 

و  روندیم هاتختیبه پا ،رانیا شنهادیبه پ یمستند و منطق

 .افتیادامه خواهد  نیوگوها در وگفت ندهیدر هفته آ زودیبه

دور از مذاکرات نشان  نیدر ا یاسالم یجمهور :يليتحل کاتن

به دنبال  تیو با حسن نگرفته  اریداده که ابتکار عمل را در اخت

است که  نیا تیاست. نکته حائز اهممحور  جهیو نت یمذاکره جد

با دستور کار مذاکرات  هرچنددور  نیر مذاکره در ادستور کا

آنچه در  یعمالً بر مبنا نینداشت و طرف یساستفاوت ا یقبل

اما با  ؛شدند وگوگفتوارد  ،کرده بودند گذاریریل یمذاکرات قبل

 ریدر مس شیگشا باهدفکه  رانیا کنندهمذاکره میابتکار عمل ت

مسدود شده مذاکرات گذشته صورت گرفته بود، روند گفتگوها 

و  هامیرفع تحر وزهاست. ارائه دو سند اقدام در ح دهش تریجد

رفع  یبرا رانیشده ا میانداز ترسچشم قاًیدق یامسائل هسته

صورت  نیمنافع طرف نیتأم باهدفو بوده موجود  یهاابهام

خلع سالح منفعل و  درواقع رانیگرفته است. ابتکار عمل ا

ها بهانه یبوده و تمام یاسالم یجمهور یمدع یهاکننده طرف

 ید مستدل و منطقاسنا نیا یچراکه محتوا رد؛یگیرا از آنان م

از مذاکره  نیو آنچه طرف شدههیته یو حقوق یفن کردیبا رو

 .کندمی نیتأمرا  خواهندیم

و گردانندگان  کاستیآمر نیتوپ در زم یکنون طیدر شرا دیتردیب

و  یاسیس خواهندیکه م رندیبگ میتصم دیبا دیکاخ سف یکنون

. یو حقوق یفن ایبرخورد کنند  رانیا یامغرضانه با پرونده هسته

الزم و هم  تینشان داده است که هم حسن ن یاسالم یجمهور

توافق مطلوب از  کیبه  یابیدست یبرادر مذاکرات  یاراده جد

 ،دور از مذاکرات نیدر ا را دارد. خواهندیم نیآنچه طرف

 ۱+5و با دستان پر وارد گفتگو با  تردهیسنج یاسالم یجمهور

طرف مقابل،  ییهر بخش از موارد ادعا یکه برا یشده به صورت

با غوغا  تواندیاکنون نم یارائه داده است. طرف غرب یراهکار عمل

بزند،  رانیا هیعل یروان اتیدست به عمل ایرسانه یساالر

 قدمبهقدم زین هیو روس نیچدر این دور از مذاکرات که  خصوصاً

و  زهیهمراه بودند. اگر طرف مقابل اراده، انگ رانیامواضع روشن با 

 نیا ریالزم را داشته باشد، توافق محتمل خواهد بود؛ در غ تیجد

 جخار یبرا هاییکایآن شگرد آمر نیو زم یصورت بر هم زدن باز

آغاز  یبارتو به ع گرید یریجهت باز کردن مس ریمس نیشدن از ا

 (ی: احمد بنافسندهیخواهد بود. )نو یپلن بعد

 

 

 
 

 
 

 !دميمن خود د                           روز گزارش▼

؛ ستیمه هاآناز  خبربیپنهان است که ما  یمیعظ ایگنجهدل حوادث دفاع مقدس  در

از دفاع مقدس گذشته است ما از  سال 9۳ نکهیبااوجود داشته و  المیگنج جنگ در ا صدها

 ،داردکه  ییهاتیمشغولهمه  وجود بارهبر معظم انقالب  یول ایمنداشتهاطالع  هاآنوجود 

 .کندمیها آشنا و چشم ما را با آن گنج دست

بنده به چشم  -5فرمودند: المیاستان ا یشهدا کنگره متصدیان داریدر د یاخامنه اهللتیآ

پشت سر هم  آمدندیم ینیّموعد مع کیدشمن در  یماهایهواپ دم؛ید المیشهر اخودم در 

در  المیاستان ا -۳.ستادندیخانه را ترک نکردند، ا مردم استان ...کردندمیشهر را بمباران 

از  یاز شهرها و بعض یدژ مستحکم بود. درست است که بعض کیدوران دفاع مقدّس، 

دست بهدست نیمنافق ثیبه دست خب یابرهه کیدو طرف جنگ، و  نیاستان ب نیمناطق ا

فانه مردمِ خودمان هم متأسکه  وستیبه وقوع پ المیدر استان ا یرینظحوادث کم -9. شد

حوادث کشور ما را  اندمشتاقکه  یگرید هایملّتو  جو خار گرانیندارند، چه برسد به د خبر

از  یکی -۱. خبر ندارند ایقضا نیاز ا یلیم از خمردمِ خودمان ه یحتّ چ،یکه ه هاآنبدانند؛ 

و  دیو سه شه دیدو شه یهاخانواده نکهیعبارت است از ا المیاستان ا رینظکم اتیّ خصوص

استان هستند، حضور  نیدر ا فتند،که گ یدیتا ده شه طورهمین د،یو پنج شه دیچهار شه

 -1. کندمی رتیدر زبان آسان است؟ تصوّرش هم انسان را دچار ح هاایناصالً گفتن دارند؛ 

 قشرها بود. همه جانبهحضور همه الم،یا گرید اتیّاز خصوص یکی

در  هرشاین . افتیهم خاتمه  المیشروع شد و در ا المیجنگ از ا -5 :يليتحل هایگزاره

 رد.کنشد و همچنان مقاومت از سکنه  یخالاما  ؛بمباران شدبار  9۱6از  شیسال ب ۸طول 

 نیدر غرب کشور با عراق دارد. ا را (لومتریک ۱۳1) یمرز طول نیشتریب المیاستان ا -۳

 یکشاورز زیپهناور و حاصلخ یهادشت زینفت و گاز و ن میداشتن منابع عظ لیدل استان به

 یمرزها و حت از از دفاع مقدس، المیسهم ا -9 بوده است. یغرب هیهمواره موجب طمع همسا

داشتند و با  یاندک هایسالح کردند، یستادگیا یخانوادگ هاآن .اندازه استان بزرگتر است

سهم استان  حالبااین -۱ کردند.مقابله  ییتهاجم هوا و ینیدر مقابل تهاجم زم یدستان خال

 انیراه یاردوها یو حت کتاب لم،یف ازجملهدفاع مقدس  ایرسانه یفرهنگ داتیاز تول المیا

 .دریگقرار  شتریب یآن مورد واکاو ایگنجه دیاست و با نییپا ارینور بس

 )نویسنده: فرهاد مهدوی(

 دانقالبض زبانيفارس یهابه رسانه کايآمربرجامي دستورالعمل       خبر ویژه       ▼

 یهارسانه یهماهنگ یبه شورا یدستورالعمل یط کایوزارت خارجه آمر یارسانه بخش

 عبث اجرا در مورد مذاکرات برجام ارسال کرده است: یرا برا ریز یمحورها زبان،یفارس

 کایآمر لیو تما یدر مذاکرات فعل دنیبودن موضع با یمنطق و برجام از ترامپ خروج بودن

 هستند. رموجهیدر مذاکرات برجام غ رانیو مواضع ا هاشرطشیپ به بازگشت به برجام.

 مردم. تیو عدم توجه نظام به وضع رانیا یاقتصاد تیبودن وضعو شکننده یریپذبیآس

 جهیارز در صورت به نت متیق یباال شیبر تورم و افزا تأکیدنشان دادن بازار ارز با  ثباتیب

 نیو تعارض ا نیبا چ رانیا هیسوکی یاقتصاد تعامالت گسترش .نیمذاکرات و دنینرس

 تیبر وضع یاثرات مثبت توافق احتمال نشان دادنبر زمان .رانیا یاسیبا استقالل س یوابستگ

 مینرسد، مقصر ت جهینت به مذاکرات اگر. از آثار توافق سود نبرد!( رانی)تا ا رانیا یاقتصاد

 است. رانیکننده امذاکره

http://www.basirat.ir/
http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 !داشته باشد باهمرا  زيچهمه تواندينمآمريکا 

کننده ایران در وین حضور دارد، در به همراه تیم مذاکرهکه تحلیلگر ارشد سیاسی « محمد مرندی»

آنتونی »اظهارنظر  پاسخ بهدر  ،«انانسی»خبرنگار و مجری شبکه « کریستین امانپور»مصاحبه با 

وجود ندارد اما هنوز خیلی  بینیخوشدلیل زیادی برای  ه بودوزیر خارجه آمریکا که گفت« بلینکن

 متحدهایاالتوجود داشته باشد، به خاطر اقدامات  بینیخوشاگر عدم »دیر نیست، تصریح کرد: 

تقد کارزار فشار حداکثری ترامپ بود اما وقتی به قدرت رسید آن من آمریکااست. دولت فعلی 

آمریکا ناقض آشکار »وی افزود:  «.دهدسیاست را ادامه داد و امروز هم به این سیاست ادامه می

ها در حال اجرای کامل ایرانی کهدرحالیتوافق )برجام( و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است 

ها به تعهد به توافق توافق را ترک کرد ایرانی متحدهایاالتکه  بعدازآن. حتی ای بودندتوافق هسته

ها در عمل توافق را ترک اروپایی بااینکهکامل برای مدت یک سال تمام ادامه دادند. حتی  طوربه

سانتریفیوژهای پیشرفته در استفاده ایران از امانپور در خصوص  سؤالدر پاسخ به وی  .«کردند

در خصوص فردو این حق ایران در چارچوب  ، گفت:اقدام جدید برجام با اینض نقو ردو سایت ف

 کردنمی استفاده سازی ی که ایران از آن برای غنیآژانس اتمی و پیمان منع اشاعه است و تنها دلیل

 در ترپیش باید کند، استفاده آن از ایران خواهندنمی هاآمریکایی اگر .بود ایهسته توافق خاطر به

 هم با را زیچهمه تواندنمی آمریکا دولت اما ؛ماندندمی توافق در باید. کردندمی فکر خصوص این

نتظار داشته باشند که توافق را نقض کنند و عمدًا رنج بر مردم عادی روا ا توانندنمی. باشد داشته

 چارچوب در تعهداتشان به و بنشینند کنار هاایرانی که باشند داشته هم را انتظار این بعد و کنند 

 «.دها دارنها و اروپاییه آمریکاییک است عجیب بسیار انتظاری این. بمانند پایبند توافق

 کار یروياعزام ن ايران دردرآمدی ايگاه ج

دالر  ونیلیم5.9 را ۳6۳5کار به خارج در سال  یرویاز محل اعزام ن رانیا یدرآمد ارز یجهان بانک

اعالم  بنا بر هشتم قرار داشته است. گاهینظر در جا نیمنطقه از ا یکشورها نیدر ب رانیا .برآورد کرد

 .اندتهداشمیلیارد دالر از اعزام نیروی کار به خارج درآمد  1۸3 بربالغ ۳6۳5در سال بانک جهانی، 

درصد کل این رقم  6.۳۳میلیون دالری ایران از این محل تنها معادل  966درآمد یک میلیارد و 

میلیارد دالری در صدر  99.9، کشور مصر با درآمد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا .بوده است

 9.0میلیارد دالر، اردن با  0.0میلیارد دالر، لبنان با  3.9کشورهای منطقه قرار داشته و مراکش با 

میلیارد دالر،  5.۸میلیارد دالر، الجزایر با  ۳.۳میلیارد دالر، تونس با  ۳.3میلیارد دالر، فلسطین با 

میلیارد دالر به ترتیب در  6.5میلیارد دالر و جیبوتی با  6.1دالر، عراق با  میلیارد 5.9ایران با 

در سطح جهان، هند بیشترین درآمد را داشته است. نیروی کار هندی  .اندقرارگرفتهبعدی  یهارتبه

میلیارد  19میلیارد دالر ارزآوری برای این کشور داشته است و چین با  ۸1 بربالغ ۳6۳5در سال 

 .اندقرارگرفتهدوم و سوم از این نظر  یهارتبهمیلیارد دالر به ترتیب در  1۳.33ر و مکزیک با دال

 داريمن نگيلتريف، انتي: در طرح صبافيقال

 یکاربرد هیاز کاربران و خدمات پا تیحما طرح در» :گفت در برنامه زنده تلویزیونی مجلس سیرئ

 یامجموعه یسوبه یاز موضوعات اقتصاد یلیخ اآلن وجود ندارد. نگیلتریموضوع ف یمجاز یفضا

 یبرخ یگاه. میببر نیفضا را از ب نیا نکهینه ا م،یکن جادیشغل ا آنجا دیبا ماها رفته است. از پلتفرم

است؟  قانونیب یمجاز یفضا ایدن یاما در کجا؛ زنندیکل مجلس جا م یجارا به ندهینما کینظر 

 ماچطور به مسئله ورود کند؟  دیبا قوه قضاییهکرد  یبردارکالهها پلتفرم نیدر ا یکس اگر اآلن

 .«فتدیاتفاق ب آنجا یوکار مطمئنکه کسب میرا فراهم کن یو اقتصاد یاجتماع تیامن میخواهیم

 شوديمخورد  شانيهادندان ،حرکتي کنند نيترکوچک هاييکايآمر :يسردار قاآن

 به» :حاضر در منطقه غرب آسیا گفت یهاییکایآمرقدس سپاه خطاب به  یروین فرمانده

از تمام  وگرنه دیبرو رونیکه با ذلت ب دیاطراف ما وقت دار یایهنوز از جغراف مییگویم هاییکایآمر

 ریو ز زیم یرو میحرف از تحر کایسال آمر یهاسال .دیشویبدتر از افغانستان اخراج م ایجغراف نیا

 دهیرس یملت به حد نیو اقتدار و عزت ا یافزارو سخت یافزارنرم تیاما توان و ظرف زندیم زیم

که هر  یدوران. شودیشما در دهانتان خورد م یهادندان دیکن یحرکت نیترکوچکاگر  دانندیکه م

 .«گذشت دیدادیانجام م دیخواستیم یکار

 اخبار کوتاه

در  وزیرانهیئت /ون کسری!بد ريزیبودجهبرای تالش  ◄

کل کشور،  5۱65های الیحه بودجه سال ادامه بررسی تبصره

تشکیل  جمهوررئیسبه ریاست  العادهفوقجمعه جلسه  یروزد

چهارشنبه هفته گذشته در نشست مشترک دولت و  رئیسی .داد

ظرف چند روز آینده تقدیم  5۱65اینکه بودجه  انیبابمجلس 

کمترین  5۱65خواهیم بودجه ما می»مجلس خواهد شد، گفت: 

 یجمهورسیرئبه گفته «. داشته و کسری نداشته باشدنقص را 

دولت  مدنظراز دیگر موارد  قبولقابلمهار تورم و رشد اقتصادی 

 .است 5۱65در تدوین الیحه بودجه 

امور  ریوز /شد کايآمر ی: خروج از برجام باعث انزوانکنيبل ◄

بود که برنامه  مؤثر اریتوافق بس کی برجام» :گفت کایخارجه آمر

 نیبا خروج از برجام ا کایرا مهار کرده بود اما آمر رانیا یاهسته

و  کایآمر انیم اختالف باعث برجام از خروج داد. رییرا تغ تیوضع

بود که با خروج از برجام  کایآمر نیا درواقعمتحدانش شد، 

 .«رانیشد، نه ا یمنزو

 /واضح است رانيکننده امذاکره مياالوسط: انسجام تالشرق ◄

ایران تیم جدید حضور  خصوصاالوسط در الشرق ربیعروزنامه 

واضح است و  کنندهمذاکره میانسجام ت» مذاکرات وین نوشت:در 

عالوه بر  .از طرف تهران برخوردار هستند یکامل تیبار از حما نیا

 دنینرس جهیانداز به نتچشم یبرا رانیدر ا رانیگمیتصم ن،یا

به سردرگم  ییکایآمر میت گر،ید یسو از دارند. یمذاکرات آمادگ

از اختالف درون دولت بر سر  یسردرگم نی. ارسدیم نظر

طور خاص و به یطورکلبه رانیبه مسائل ا یدگیرس یونگچگ

 .«ردیگیسرچشمه م رانیا یابرنامه هسته

سازمان  /يياجرا یهابه دستگاه يسازمان استخدام حجتاتمامِ ◄

 یتمام» :خود آورد دیجد بخشنامهدر  یو استخدام یادار

کارکنان  یروزرسانبهو  لینسبت به ثبت، تکم ،ییاجرا یهاتگاهدس

که  هایپرداخت ریو سا رمستمریمستمر و غ یایو ثبت حقوق و مزا

آذرماه در  51در آذرماه قصد پرداخت آن را دارند، حداکثر تا 

 بر مازاد پرداخت هرگونه. ندیاقدام نما ینظام ادار کپارچهیسامانه 

 .«ستین مجاز مذکور سامانه در شدهثبت ارقام

قوه گزارش به  /د؟يبه پرونده کرسنت به کجا رس يدگيرس ◄

در صادر شده و پرونده کرسنت  بخش اول حکم محکومان، قضاییه

که  شدهواصلبه دادگاه  زیمرحله اجرا است. بخش دوم پرونده ن

و  یجلد است و کار مطالعات ۱6هزار صفحه در قالب  5۳از  شیب

 است. دهیرس انیدرصد به پا ۸6به آن تا  یدگیرس یمراحل مقدمات

در  در بحبوحه جنگ!/ یهزارنفرعروسي چند جشن  ◄

ای کم نظیر، با حمایت انصاراهلل و دولت مستقر در صنعا، برنامه

زوج یمنی، در پایتخت یمن برگزار شد.  1۳66مراسم ازدواج 

ر سخنان کوتاهی سید عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصاراهلل د

ی همه فشارها باوجود نصاراهللا .تبریک گفت کنندگانشرکتبه 

ا به دست گرفته یمن رمهم  یهابخشف سعودی، امنیت ائتال

در کنار  ،امید به آینده روشن کشورشانبا  است و مردم نیز

 کنند.شان دفاع میاز تمامیت ارضی کشور انصاراهلل


