
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
4111آذر  41ه شنبيک 7565 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

 زیکند و مسئوالن ن شتریو تالش خود را ب زهیانگ اتحاد، دیبا دانیشه امیپ دنیبا شن رانیملت ا

داشته  یشتریب تیمسئول احساس کشور فراهم کردند، یکه شهدا برا یتیدر قبال جامعه و امن

 (03/30/0033) .باشند
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 ندارد! تأثيربازی غرب در عزم ايران           روز حرف▼

دو سند  ،کنندگان ایرانپس از چهار روز مذاکره در وین، مذاکره

اعضای را به « ایمسائل هسته»و  «هالغو تحریم»در خصوص 

ل دادند تا تصمیم نهایی را با فرصت و مشورت تحوی عضو برجام

آنچه مهم  اکنونهماما ؛ کامل در کشورشان اتخاذ نمایند

ها با توپ مذاکراتی که حاال در است که غربی سؤالنماید این می

 کرد؟چه خواهند  هاستآنزمین 

حسبِ تجربه از رویکردها و عملکردهای  -0نکات تحليلي: 

بازی بزرگ  هاآنیکپارچه تبلیغات روانی ها، دستگاه گذشته غربی

از دقایق  تحقیقا  ای را ای و سیاسی تازهنمای رسانهو البته نخ

برتری و  خروجی آن چیزی جزاند که پایانی مذاکرات کلید زده

 -2 ها و انتظارات خودشان نیست!هژمون کردن روایت

ت، عامل به نتیجه نرسیدن مذاکرا مثابهبهمقصرسازی از ایران 

نمایی از آینده انگیزی در دل ملت بزرگ ایران و سیاههراس

وضعیت کشور در صورت اصرار تیم جدید به شروط منطقی ایران، 

نمایی کار جدی این تیم با این عنوان که کاربلدِ ارزشکوچک و بی

سازی سیاسی و مذاکره در قیاس با تیم قبلی نیستند، برجسته

های دیگر در صورت شکست سایه جنگ و استفاده از گزینه

سیاسی  -ایهایی از عملیات رسانهتنها بخش ...مذاکرات و 

، به درواقع .گیری استها در فرصت پیش رو برای تصمیمغربی

« هاها و روایتجنگ اراده»گیری نهایی برای مذاکره، اسم تصمیم

ها و مطالبات خود را را برای تغلب اهداف و تقلب در خواسته

ای غرب در این بازی، دستگاه عظیم رسانه -0 .کننددنبال می

ها، تالش خواهد کرد تا با توسل به اقسام و انواع اغواگری

ها روایت خود را به مردم ایران تحمیل ها و فریبانگیزیهراس

گیران ایرانی و دولت فشار خواهند کنند و از این طریق بر تصمیم

د نقل بر همان مداری سیر کنو یا الا هاآن فرماندستآورد تا با 

پس از  فرماندستآن دیدیم رفت؛ حال آنکه که تیم قبلی می

 .نداشت بردر ای نتیجهشش سال و شش دور مذاکره اخیر 

ها، افزایش فشارهای تحریمی و تنگ تصاعد بحران نکته پاياني:

 ،کردن عرصه جنگ شناختی برای تحریف واقعیات داخلی

بر نتیجه مذاکرات و شکست  یرگذاریتأثهای غرب برای تالش

باید بدانند که  هاآناما ؛ اراده ملت ایران و دولت سیزدهم است

آنچه  .ندارد تأثیرکننده ایران این فشارها بر عزم تیم مذاکره

را در دور جدید مذاکرات  هاآناثر و های غربی را بیابزارها و اهرم

است که  سیزدهمدولت کند، رویکرد متمایز بیشتر عصبانی می

و رونق  مذاکره را بر پله اول ننشانده ،برخالف اسالف خود

ست و به جد اقتصادی و معیشت مردم را به آن گره نزده ا

مشغول سامان دادن امور کشور و امیدآفرینی در دل مردم با اتکا 

 پریشان( اهللفتح)نویسنده:  .های داخلی استبه داشته

 

 

 
 

 
 

 !و جفاخطا  نيتربزرگ                           روز گزارش▼

« همه پشتیبان بخردانه مذاکراتیم»سخنگوی دولت دوازدهم در یادداشتی با عنوان « ربیعیعلی »

های وندزدن سیاست خارجی با بازیام که پیخوبی درک کردهبا همه تجربیات خود به: »نوشت

 متأسفانه ...کشیده ایران استترین خطا و جفا به انقالب اسالمی و مردم رنجسیاسی داخلی بزرگ

 زندگی و روانی آرامش و فروبرده رنج در را مردم سیاسی، هایگرایش چگونه که ایمدیده گاهی

 .«است ستانده هاآن از را راحت

، راه خطا و جفای به انقالب ترینبزرگل سیدن به مصادیق و تحلیبرای ر :خبری هایگزاره

، از در دولت روحانیهای سیاسی زدن سیاست خارجی با بازی پیوند هایگزاره ؛نباید رفت دوری

، ، اشتغالزیستمحیطکرات برجام به حل مشکل پیوند مذا :استکشور   تاریخ  تاریک هایلکه

، شرطی کردن اقتصاد کشور با گره زدنش به سیاست (01/0/40م )صنعت و آب خوردن مرد

، نقل و حمل ،یو مال ایبیمه، بانکی هایتحریمبرداشتن تمام   خارجی با ادعای نادرستِ 

 رؤیتبا طرح   کاذب میدآفرینیا( 0040/ 20/0اقتصادی ) هایتحریم، فلزات سنگین و پتروشیمی

 جمهوررئیسخارج از عرف  یهانیتوه تیو درنها (01/02/40) ...آفتاب تابان و شستن صورت و

پیوند زدن  یهایتراشنهیهز ازجمله« به جهنم»ا گرفته ت« بزدل سیاسی» به منتقدانش از  سابق

 .برای ملت بودهای سیاسی داخلی سیاست خارجی با بازی

وضع مطلوب و توفیق در حل مشکالت برای هر  یسوبهپایه اصلی حرکت  لي:گزاره تحلي

ها و امکانات خارجی استوار باشد، بر انسجام و بیش از آنکه بر استفاده از ظرفیت ،کشوری

استحکام درونی بنا نهاده شده است و حتی از منظری، شرط توفیق در استفاده از امکانات و 

کوچک و  .دگی دارکشور بستهر ان انسجام و استحکام درونی راهکارهای خارجی نیز به میز

از عدم شناخت توان ، خطای محاسباتی ناشی بزرگ و قوی شمردن دشمن  ضعیف انگاشتن خود،

و تحلیل و  متولیان امر انفعال، احساس ناتوانی و ترس در مسئولین و  ، وجودو وضعیت داخلی

های زدن سیاست خارجی با بازی لی است که پیوندعوام  ازجملهارزیابی نادرست صحنه منازعه 

، بزرگ انقالب هایآرمانر رسیدن به بنابراین در مسی ؛کندیمسیاسی داخلی را ایجاد و تقویت 

و  هاکاریکمو وابستگان به غرب برای جبران  بستگاندلکشیدن خط بطالن بر همه 

  خطاب به ملت ایران ،گام دوم انقالببیانیه   صریح در این هشدار .ضروری است هاماندگیعقب

به شعارهای انقالب و غفلت از  یتوجهیببدانید که اگر » :شودمینیز در همین راستا ارزیابی 

 -بار هم بودبود و خسارت متأسفانهکه - بودنمیساله هایی از تاریخ چهلجریان انقالبی در برهه

بزرگ بسی  هایآرمانور در مسیر رسیدن به شک دستاوردهای انقالب از این بسی بیشتر و کشبی

 حسین عباسیان( )نویسنده:« .داشتجلوتر بود و بسیاری از مشکالت کنونی وجود نمی

 اه دادن به منافقين، دامن آلباني را هم گرفتپن           خبر ویژه       ▼

میالدی به  2300آلبانی گزارش داد، اعضای گروهک تروریستی منافقین که از سال « اگزیت»روزنامه 

مشاهده شده است، به دلیلل  روزنامهاند بر اساس یک سند رسمی که توسط این آلبانی پناهنده شده

: ایلن رسلانه در ادامله نوشلته اسلت .انددسلتگیر شلده ییشوپولقاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و 

«MEK  جوی شود، یک گروه اپوزیسیون سیاسلی سلتیزهشناخته می مجاهدین خلق ایرانکه با نام

گذاری از آن زمان لغو شلده اگرچه این نام .کندایرانی است که از سرنگونی حکومت فعلی حمایت می

 .شلدیملیک سازمان تروریسلتی شلناخته  عنوانبهادا، آمریکا و ژاپن توسط اتحادیه اروپا، کان قبال اما 

در سلال  .اکنون از حمایت و حتی حمایت گسترده اتحادیله اروپلا و آمریکلا برخلوردار هسلتند هاآن

در  هلاآن، دولت آمریکا از این گروهک در تبعید درخواست کرد که در آلبانی مستقر شوند، اما 2300

عضو را به کشور منتقل کنند و  0333موافقت کردند که  تیدرنها هاآن .ا رد کردندابتدا این پیشنهاد ر

 .«میلیون دالر به آژانس پناهندگان سازمان ملل برای این هدف کمک کرد 23آمریکا 

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


 

  

 اخبار ▼

 روز خدمت! 411ماحصل 

 دولت سیزدهم گیروز 033مختلفی به استقبال  هایتحلیلبا تیترها و  ی اصولگرا دیروزهاروزنامه

رغم شرایط دشوار حاکم بر به»  :نوشت« روز آواربرداری و امیدواری 033»وطن امروز با تیتر رفتند؛ 

جم با تیتر جام .«جمهور جدید دریافت کردکشور، افکار عمومی پیام تغییر را از سوی دولت و رئیس

دولتی که سخنگو دارد و به شبهات و »  :نوشت «چالش ملی 02روزه دولت در  033کارنامه »

سخنگو و بدون تریبون دهد، قطعا  با دولتی که سه ماه بیای و اجتماعی پاسخ میانتقادات رسانه

 ت:نوش «روز میان مردم 033»ایران با تیتر  .«وحسابی بوده، زمین تا آسمان فرق دارددرست

صورت سرزده از جمهور در ادامه برنامه حضور درمیان اقشار مختلف مردم صبح جمعه بهرئیس»

رئیسی برخالف : »نوشت «صد روز سربلند»ا تیتر جوان ب .«محله هرندی تهران بازدید کرد

جای جمهور سابق از روزی که ردای ریاست جمهوری را بر تن کرده، ترجیح داده است بهرئیس

ابتکار روز »فرهیختگان با تیتر  .«های دولت خود قرار دهدشعار، اقدام و عمل را سرلوحه فعالیت

در مقابل پیشنهاد جدید ایران قرار  0+0لت رئیسی، دو به کاردر یکصدمین روز آغاز »  :نوشت «صدم

اقدامات »  :نوشت «روز کار 033»همشهری با تیتر  .«گرفت، حاال توپ در زمین طرف مقابل است

گشایی در واکسیناسیون کرونا، تنگناهای معیشتی و االجلی دولت سیزدهم طی این مدت گرهضرب

 .«نبال کنترل اوضاع برآمدنددیپلماسی احیای برجام را هدف گرفتند و به د

 ایکرات هستهبا مذا نوسانات ارزی يزمانهمپشت پرده 

ت بازار ارز در روزهای مذاکرات نارسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی با اشاره نوسا« نورنیوز»

گیر وین تمام کنندگان ایرانی در آوردگاه نفساین روزها که مذاکره» :در یادداشتی نوشت ،وین

 ویژهبهظالمانه غرب  های غیرقانونی وتالش خود را برای احقاق حقوق ملت ایران و رفع تحریم

به بیان  .اند تا از پشت خنجر بزنندهای پلیدی به کار افتادهاند، دستبه کار گرفته متحدهایاالت

انداز بازار ارز باید به سمت گشایش و کاهش قیمت باشد، تر؛ در چنین شرایطی که چشمدقیق

یه ملت ایران اجازه ندهند بازار های دیگر جنگ ترکیبی علاند تا با تکمیل الیهعواملی فعال شده

زمان هم .ارز رنگ آرامش را به خود ببیند تا از این اهرم برای تشدید فشار بر ایران بهره ببرند

دار، های جهتزبان در خارج و برخی عناصر در داخل نیز با انتشار گزارشهای معاند فارسیرسانه

گویند فی بازار ارز به مذاکرات وین سخن میهای موجود در بازار تحت عنوان واکنش مناز نوسان

کننده و مردم ایجاد را علیه تیم مذاکره یهدفمندتا ضمن بر هم زدن آرامش بازار، فشار روانی 

های ابتکاری استفاده از گیری از روشذخایر ارزی مناسب، مدیریت هوشمند بازار و بهره .کنند

یاد  شدهبلوکهمنابع  عنوانبهاز آن  درگذشتهه ک غیرنفتیمنابع ارزی حاصل از صادرات نفتی و 

بر بازار ارز را خنثی  تأثیرگذاریدار برای های جهتاقداماتی است که تالش نیترمهمشد از می

انداز از افتادن به دام هوشیاری مردم و صاحبان پس عتا یطبدر چنین شرایطی  .کرده است

ق آنان به ورود بازار ارز، ضمن تزریق آرامش به های دشمن و سوءاستفاده دالالن در تشویطراحی

 .«تر کندکنندگان کشورمان را در وین پُرهتواند دست مذاکربازار می

 کاراکاس -گسترش روابط اقتصادی تهران اندازچشم

سال جاری میالدی به ونزوئال  گزارش اویل پرایس، ایران چهارمین محموله میعانات گازی را در به

شرکت نفت دولتی ونزوئال نیازی حیاتی به این میعانات گازی دارد، چون  .تحویل داده است

ایران و ونزوئال که هر دو تحت  .های آمریکا هیچ گزینه دیگری برای تهیه آن نداردخاطر تحریمبه

اند که طبق آن ایران امضا کردههای آمریکا قرار دارند، در سال جاری میالدی قراردادی تحریم

طبق  .کندازای آن دریافت میفرستد و نفت خام ونزوئال را بهمیعانات گازی خود را به کاراکاس می

های این کشور است اما هیچ اقدامی برای داری آمریکا، این قرارداد نقض تحریمگفته وزارت خزانه

مان دیروز در تماس تلفنی با همتای کشور جمهوررئیس .جلوگیری از آن صورت نگرفته است

هایی که علت تحریم»: میان دو کشور تأکید کرد و افزود هاهمکاریونزوئالیی خود بر گسترش 

 هاست.آنخواهی اند، استقالل و آزادینظام سلطه و آمریکا بر مردم و دولت ونزوئال تحمیل کرده

در حوزه پاالیشگاهی و تأمین منابع های نفتی دو کشور باید شکل جدیدی پیدا کند و همکاری

با کمک »: نیز اظهار داشت جمهور ونزوئالرئیس .«های بلندتری برداریمپتروشیمی الزم است گام

 .«های انرژی و اقتصادی رقم خواهیم زددر حوزه ویژهبهیکدیگر تحرک بزرگی در روابط دوجانبه 

 اخبار کوتاه

 /!دستيابي به منابع ارزیدولت سيزدهم برای  های مطمئنراه ◄

در برنامه زنده تلویزیونی نگاه یک در  جمهوررئیس دفتر رئیس

: روزه سیاست خارجی دولت گفت 033خصوص دستاوردهای 

توانیم معتقدیم با ارتباطات اصولی با کشورهای منطقه می»

 گفتند به دلیل عدم تصویبمی قبال  .ها را خنثی کنیمتحریم

FATF میلیون دُز واکسن  023شود واکسن بخریم اما ما نمی

مان با ماه آینده یک جهشی در روابط اقتصادی 1در  .یمخرید

همین حاال  .کشورهای عضو پیمان شانگهای خواهیم داشت

 .«برابر کنیم 0توانستیم تجارتمان با تاجیکستان را 

 کشلورماناون سیاسی وزیر خارجه مع مگر خوابش را ببينند!/ ◄

ها های صهیونیسلتلفاظی خصوصدر مصاحبه با شبکه الجزیره در 

ای تأسیسلات هسلته در ارتباط با حمله به ،علیه جمهوری اسالمی

ها بایلد خلواب حملله بله ایلران را صهیونیست»گفت:  کشورمان

ببینند و اگر چنین خوابی ببیننلد، دیگلر از چنلین خلوابی بلنلد 

خبرنگار الجزیره در سؤال بعدی پرسلید کله اگلر  .«ند شدنخواه

ای باید بپردازنلد کله بلاقری بلا صلراحت چنین کنند، چه هزینه

گوییم که فردی از این خواب بیدار نخواهد شلد، وقتی می»گفت: 

منظورمان چیست؟ منظورمان این است که دیگر وجلود نخواهلد 

 .«داشت و دیگر از خواب بیدار نخواهد شد

 /شودنميديپلمات فرانسوی: ايران از يك سوراخ دوبار گزيده  ◄

های دیپلمات فرانسوی و سفیر سابق این کشور در سرزمین

 باوجودحتی اگر برجام احیا شود، »ی نوشت: توییتدر اشغالی 

، هیچ شرکت 232٢های آمریکا در سال تهدید بازگشت تحریم

و  نداردگذاری در ایران را حتی یک سنت سرمایه رئتجغربی 

مالی  نیتأمهیچ بانک غربی نیز هیچ قراردادی را در ایران 

 .«داندایران هم این را می .کافی بود بارکیهمان  .نخواهد کرد

بر اساس اعالم  /ماه 5نقدينگي در  هزارميلياردی 7۳6رشد  ◄

ماه ابتدای  ٢، دولت قبل تنها در مدت وبودجهبرنامهسازمان 

هزار میلیارد  ٢٢امسال از همه ظرفیت بودجه به عبارتی بیش از 

با توجه به ضریب  .تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کرد

هزار میلیارد تومان  101انبساط پولی تنها از همین محل بیش از 

ها موجب نابسامانی اضافه برداشت بانک .حجم نقدینگی اضافه شد

 .شد حجم نقدینگی به مرز چهار هزار هزار میلیارد تومان برسد

منابع خبری  شد/تمديد  اق برای واردات انرژی از ايرانمعافيت عر ◄

 شدهلیتحمهای گزارش دادند که آمریکا معافیت عراق از تحریم

روز  023ضد ایران، جهت خرید برق از این کشور را به مدت 

چند روز پیش وزیر انرژی عراق خبر از  .دیگر تمدید کرده است

 سابقهیبن کاهش قطع برق صادراتی کشورمان به عراق و همچنی

داد و از این کشور  یهایبدهافزایش  لیبه دلصادرات گاز 

 .با ایران سخن گفت هایبدهبرطرف شدن مسیرهای تسویه 

در  رئیس جمهور /کندوگو ميشب با مردم گفتامجمهور رئيس ◄

ز دولت سیزدهم، وگوی تلویزیونی با مردم از آغاسومین گفت

 صورتبهشبکه اول سیما  20یکشنبه بعد از خبر ساعت امروز 

 .گویدزنده و مستقیم با مردم سخن می


