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با  یونیزیدر برنامه تلو جمهوررئیسآذر(  00گذشته ) شب

روزه دولت سخن گفت؛ از  033مردم در خصوص عملکرد 

تا مباحث  آبیکممانند واکسن و مشکل  یمباحث داخل

، سوآپ یزمان شانگهاهمچون سا یخارج استیمربوط به س

که نوشتن  ایهستهبا ترکمنستان و باالخره مذاکرات  یگاز

مقال  نیکه در ا خواهدمی یمجال کاف رکدامدر خصوص ه

داشت که به چند  یتأملقابلگزارش نکات  نیاما اگنجد؛ نمی

 .شودمیمورد اشاره 

که در خصوص نواقص  یزمان جمهوررئیس -0 نکات تحليلي:

کف  اصطالحبهو  ی، ورود مصداقگفتمین و مشکالت سخ

 بود؛ کشور هایچالشبر وی از تسلط  یداشت که حاک یدانیم

است؛  جمهوررئیس یاستان یاز برکات سفرها یکیمورد  نیا

نموده و  زیپره گوییکلیاز  جمهوررئیسباعث شده تا  چراکه

و با اشراف نسبت به موضوعات مختلف،  حیصر ،تکلفبیبا زبان 

 یبرا سازیفرهنگاخالق و  تیرعا -2 .دیمردم سخن بگوبا 

 جمهوررئیس شبیسخنان د یژگیاز و گرید یکیگفتگو با مردم 

 ،مشکالت منشأعادت کرده بودند که  هاسال یمردم ط .بود

 نیز گفتگو نیدر همو  شود یگذشته معرف هایدولت

الاقل در موضوع واکسن و خزانه  توانستمی جمهوررئیس

، با کنایه از دولت قبل گرفتن دولت لیزمان تحور د یخال

داد تا با تمرکز بر اقدامات دولت  حیاما ترج د؛یسخن بگو

درست با مردم قدم  یگفتگو سازیفرهنگدر راه  زدهم،یس

 مؤثراز بحث واکسن تا ارتباط  شدهانیب قاتیتوف -0 .بردارد

و  کستانیهمچون ترکمنستان و تاج هیهمسا یبا کشورها

 رانیا تیو عضو کشورها ریبا سا تأثیرگذارمهم و  یهاردادقرا

که دولت در امر  نشان داد خوبیبه ...و یدر سازمان شانگها

 ریسا دمانن یچندان قیتوف ایرسانه اتیو عمل غاتیمهم تبل

 خوبیبهموارد  نیاز ا یاریبس چراکه ؛نداشته است هاعرصه

 نیردم از ااز م یو بخش افتهیانعکاس ن یدر افکار عموم

 .ندارند یآن اطالع تأثیراتو  دستاوردها

 یژگیو ترینبرجستهبتوان گفت که  دیشا نکته پاياني:

و نه بر  اتیواقع یبر مبنا ینیدآفریام ،جمهوررئیسسخنان 

 ریروز اخ 033موفق دولت در  اتیتجرب .بود اتیاساس وهم

و به دنبال آن واکنش  FATFبدون  یبدون اتکا به غرب و حت

 افبه اعتر جمهوررئیساز  یدرصد 22 تیمثبت مردم و رضا

مردم  ینشان داد که کار صادقانه برا خوبیبه، موسسه گالوپ

وار یجیآن را کار بس جمهوررئیس آنچههمراه با مجاهدت و 

 شانیو مشارکت ا ندهیمردم نسبت به آ یدواریباعث ام د،ینام

 برزکار()نویسنده: مصطفی  .حل مشکالت خواهد شد یبرا

 

 

 
 

 
 

 !گسترده یتقال                             روز گزارش▼

امر را  نیاست و ا ایمنطقهدر عرصه  ترگستردهو  شتریب آفرینینقشبه دنبال  یسعود عربستان

 اضیر .نشان داده است ،رانیتا موضوع مذاکرات دوجانبه با اگرفته از لبنان  ریدر تحوالت اخ

کشور و سفر  نیه ابا سفر مکرون ب ایگسترده یاسیتحرکات س ریچند وقت اخ یطهمچنین 

 .داده است بیمنطقه ترت یکشورها یعضبن سلمان به ب ایمنطقه

عمان،  یکشور عرب ۵بن سلمان که از امروز دوشنبه به  ایمنطقهسفر  -0 تحليلي: هایگزاره

است که  یو باتالق منیحل بحران  یدر راستا شتریآغاز خواهد شد، ب تیقطر، امارات و کو ن،یبحر

اعالم کرده که  منیجنگ در  انیپا یرا برا یعربستان طرح راًیاخ .گرفتار شده است عربستان در آن

، عربستان هرحالبه .است نیآن توسط طرف رشیو پذ منیدر  یمنصور هاد ولتد تیآن تثب یمبنا

 یبر رو ایویژهحساب  انیم نیدارد و در ا یعرب یکشورها یبه همراه ازیطرح ن نیا یاجرا یبرا

مخالف است،  منیبر  یشدن دولت منصور هاد تیهرچند امارات با تثب .ت باز کرده استقطر و امارا

طرح عربستان با مخالفت  نیا نیهمچن داند.می منیکاهش نفوذ خود در  منزلهبهامر را  نیا رایز

امتحان خود را پس داده است و از  بارکی یدولت منصور هاد رایانصاراهلل مواجه خواهد شد، ز یجد

 درنتیجه .دارد یهمکار یستیترور هایگروهاز  یاریدر عدن با بس یرولت خودخوانده و گرید یسو

بر  220۲قطعنامه  لیمنطقه به دنبال دو هدف است: اول؛ تحم یعرب یکشورها یهمراه باعربستان 

 -2 .فارسجیخل یهمکار یطرح شورا بر اساس منیبر  یدولت منصورهاد تیدوم؛ تثب انصاراهلل،

در  نده،یانتخابات آ یبرا یسعود یمکرون به دالرها ازیاز ن نظرصرف کرون به عربستانسفر م

به دنبال  ا،یبا استرال یحاتی( فرانسه بعد از لغو قرارداد تسلالفدو هدف صورت گرفته است:  یراستا

 نیا یبرا داریخر نیراستا، عربستان بهتر نیخود است و در ا هایسالحفروش  یبرا ینیگزیمنبع جا

( با توجه به حضور فرانسه ب .امر اثبات شده است نیا زیگذشته ن انیکه در طول سال هاستسالح

 انیدر جر یتعهد خود نسبت به عربستان برا جادیکشور به دنبال ا نیا ران،یبا ا ایهستهدر مذاکرات 

 یشورهاک یکه بن سلمان به بعض یلیاز دال یکی -0 .از روند مذاکرات است اضیقرار گرفتن ر

از جانب  داریپا حلراه کیکشورها در جهت  نیا نیب یهماهنگ جادیمنطقه سفر خواهد کرد، ا

 .است رانیبا ا ایهستهمذاکرات  یبرا یعرب یکشورها

در سطوح مختلف  یاسیتحرکات س شیگفت عربستان با افزا توانیم درمجموع نکته پاياني:

و پرونده مذاکرات  منیدر رابطه با پرونده  یساز اجماع جادیدر جهت ا ،یالمللنیبو  ایمنطقه

از  یمختلف یهابرندهبرگ  رانیبا ا ندهیدر مذاکرات دوجانبه آ قیطر نیاست تا از ا رانیا ایهسته

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( .داشته باشد ایهستهو  ایمنطقهمسائل 

 شودميتوماني حذف ن 0011ارز                            خبر ویژه       ▼

را  یناسالم اقتصاد هایدست دولت»لویزیونی با مردم گفت: در گفتگوی زنده ت جمهورسیرئ

اما دولت قبل  شده بود؛ ینیبشیپ یاساس یکاالها یدالر برا اردیلمی 0 قانون در .کندیقطع م

 .خرج شده بود یحیکل ارز ترج میگرفت لیدولت را تحو و وقتی ماه مصرف کرد ۵آن را در 

 ماتیمردم را در تصم .میدالالن به مردم بده یجابهرا  یتومان 0233ارز  میکنمی تالش

نیز در خصوص  مجلس یاقتصاد ونیسیکم سیرئ ،یمیپورابراه .«میکنینم ریغافلگ یاقتصاد

 0233درباره حذف ارز  بحثی دولت و مجلس در»کرد:  تأکیدتومانی،  0233تصمیم درباره ارز 

 خواهندیواردات نم یامافی .خواهد کرد رییآن تغ صیوجود ندارد و فقط نحوه تخص یتومان

مخالف  تومانی 0233 ارز حذف با ابتدا از ما .گرفته شود یحیدر حوزه ارز ترج یدرست میتصم

 ندگانیموضوع مطرح شد اما نما نیا زیمجلس بلکه در مجلس گذشته ن نیدر ا فقطنه میابوده

 .«مجلس با آن مخالف بودند
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 اخبار ▼

 شانسي برای پيروزی نداشتيم! 5011عطريانفر: در انتخابات 

عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با روزنامه اعتماد اذعان  «محمد عطریانفر»

د صالحیت جهانگیری، پزشکیان و شریعتمداری کرده است که حتی در صورت تائی

عطریانفر گفته  .شانسی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری را نداشتند طلباناصالح

امکان رقابتی تنگاتنگ با نیروهای اصلی  0033پیشاپیش روشن بود که ما در انتخابات »است: 

ای که احتمال بین تنها گزینهواقع بنده و بسیاری از دوستان ازنظر .جریان رقیب را نداشتیم

حتی این  .هم در صورت رسیدن به مرحله دوم مطرح است، آقای ظریف بودپیروزی او، آن

ای دوست ارزشمندمان آقای جهانگیری متصور نبودیم و به پیروزی دومرحله احتمال را نسبت

مین ترتیب به نظر ما دیگر افرادی که وارد گود کاندیداتوری شده بودند نیز به ه متعاقباً

گرفت همه کاندیداهای جبهه اصالحات اگر شورای نگهبان تصمیم می .شانسی نداشتند

کرد، باز احتمال یید میأتازجمله آقایان جهانگیری، پزشکیان، شریعتمداری و دیگران را 

معتقد بودم که در هیچ شرایطی به پیروزی نخواهیم  شخصاًپیروزی ما بسیار اندك بود و 

به کاهش جدی سرمایه اجتماعی این جریان اشراف دارند  طلباصالحالبته که عقالی  .«یدرس

سنگین جریان اصالحات در سه  هایشکستزیرکانه  خواهندمیاما برخی از افراد این جریان 

 .مرتبط کنند دارمسئلهانتخابات اخیر را به ماجرای ردصالحیت عناصر 

 نشينيمينمعقب  هايمانخواستهباقری: از 

با خبرگزاری آنسا بار دیگر بر مواضع صریح تهران مبنی بر لغو  وگوگفتدر « علی باقری کنی»

و تصریح کرد که جمهوری اسالمی در این  تأکیدی ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران هاتحریم

 معاون سیاسی وزیر امور خارجه در گفتگو با .خود عقب نخواهد نشست هایخواستهمسیر، از 

از توافق خارج  2300با توجه به اینکه این آمریکا بود که در سال »تالیایی افزود: ایرسانه این 

های خود را در ایران در این مذاکرات برنامه .شد، بنابراین واشنگتن باید گام نخست را بردارد

با و دیگری  یرقانونیغ وهای ظالمانه قالب دو متن پیشنهادی، یکی با موضوع لغو تحریم

این پیشنهادها مبنای برای مذاکره است و طرف  .به طرف مقابل ارائه کرد ایهستهموضوع 

 کشورمانارشد  کنندهمذاکره .«مقابل باید پاسخ مستند به پیشنهادهای تیم ایران ارائه کند

پیشنهادهایی که طرف ایرانی  سینوشیپکرد که  تأکیدبا الجزیره هم  وگوگفتدر  نیازاشیپ

است که طرف مقابل  یاگونهبهداده،  0+0ی ظالمانه آمریکا به گروه هاتحریملغو  باهدف

 .این پیشنهادها را رد کند تواندینم

 های توخالي!لفاظي

 وزیرنخست« نفتالی بنت»سابق رژیم صهیونیستی از رویکرد  وزیرنخست« ایهود باراك»

« یدیعوت آحارونوت»وی در روزنامه  .نتقاد کردکنونی این رژیم در قبال ایران و آمریکا ا

سابق نیز در فراهم کردن طرح جایگزین در صورت  وزیرنخست ،اهوینتانبنیامین »: نوشت

مدعی شد که ایران تنها چند ماه با آستانه وی  .«شکست دیپلماسی با ایران ناکام بود

گستاخی و »وی گفت:  .ازدپردای فاصله داشته و بنت تنها به لفاظی علیه ایران میهسته

اش برای تر کرده و توانایی، راهی برای ادامه نبوده و تنها اسرائیل را ضعیفیتوخالهای لفاظی

سابق رژیم صهیونیستی نیز  وزیرنخست« ایهود اولمرت» .«رسانددفاع از خود را به حداقل می

اولمرت  .را فاش کرد چند روز پیش در سخنرانی، هدف لفاظی مقامات این کشور علیه ایران

ها و اقداماتی که اسرائیل مدعی است برای حمله به ایران در سخنانش گفت که تمام آمادگی

هایی برای آسیب رساندن به ایجاد قابلیت یجابهها ترساندن آمریکایی باهدفدهد انجام می

هرگز به این مقام سابق رژیم صهیونیستی گفت که اسرائیل  .ای تهران استبرنامه هسته

سال پیش به این نتیجه رسیده که  03ای ایران حمله نخواهد کرد و وی از هسته ساتیتأس

ای ایران، تنها هدر دادن هسته ساتیتأسارتش برای حمله به  یسازآمادهتخصیص بودجه و 

 .میلیاردها دالر است

 اخبار کوتاه

 نآیی /روديم فيروز دانشجو به دانشگاه شر «يسيرئ» ◄

 «ییشفاف، دانشجو ح،یصر»بزرگداشت روز دانشجو با عنوان 

 یسیرئ اهللتیآذر با حضور آ 0۲شنبه صبح روز سه 03ساعت 

 .شودیبرگزار م فیدر دانشگاه شر

وزارت امور خارجه ایران در  ش اصلي پيشرفت مذاکرات!/چال ◄

 میلیبیواضح و روشن است که  کامالً»پیامی توئیتری نوشت: 

، چالش اصلی پیشرفت هاتحریمآمریکا برای برداشتن همه 

ما بر این باوریم هر زمانی که دولت آمریکا کارزار  .مذاکرات است

ا عزم سیاسی الزم را هفشار حداکثری را کنار بگذارد و اروپایی

 .نشان دهند، راه برای دستیابی سریع به توافق باز خواهد بود

در برجام قید  وضوحبهمایل نیستند امتیازاتی را بدهند که  هاآن

تمایلی به مذاکره مجدد درباره موضوعاتی  هاآنشده است، دوما 

 .«گذشته مطرح شده است، ندارند هاینویسپیشکه در 

 به گسست سياسي با باکو خاتمه داد/تحليلگر آمريکايي: تهران  ◄

تحلیلگر امور قفقاز و اوراسیا روز شنبه در وبگاه « جاشوا کوسرا»

قرارداد گازی تازه ایران، جمهوری در خصوص « یوراسیا نت»

جمهوری آذربایجان و ایران با : »آذربایجان و ترکمنستان نوشت

اند و مبادله گاز طبیعی به همراه ترکمنستان موافقت کرده

پس از یک گسست سیاسی، بین دو  هاآننزدیکی اقتصادی 

 نویسنده آمریکایی تحلیل یک وبگاهاین  .«همسایه تقویت گردید

جمهوری آذربایجان در این زمینه را منتشر ساخت و نوشت، 

در این زمینه نوشت که چرخش در « حققین»سایت خبری وب

، یکی سید ابراهیم رئیسی اهللتیآروابط تهران و باکو نتیجه غلبه 

 .ترین نخبگان سیاسی ایران بر مشکالت موجود بوداز باهوش

 یفروش حواله ارز زانیم نکهیباا امسال !/چرا دالر باال رفت ◄

 233فروش اسکناس ارز  زانیدرصد و م 23صادرکنندگان 

و  یانتظارات تورم لیداشته، نرخ ارز به دل شیدرصد افزا

 نیعامل ا رسدمی نظر به .سوداگرانه باال رفته است یهاتیفعال

حفظ ارزش  یبرا یو نگران یانتظارات تورم ینگران ط،یشرا

سوداگران و فعاالن  یتوسط برخ ینگران نیا .است ییدارا

 ینیآفرجانیه نهمی .شودیهم م دیتشد یاسیس -یارسانه

شده  نرخ ارز موجب شیاز موج افزا یافراد و نگران یبرخ

ارز، التهاب در بازار  یدر عرضه و تقاضا یتعادل نسب باوجود

 .کند دایپ شیافزا یپابرجا مانده و نرخ ارز گاه

 0اتصال  رمسی چابهار نقش بندر ايراني در اتصال سه قاره!/ ◄

 نهیاست و هز نیکره زم یدر سه قاره رو تینفر جمع اردیلیم

رقابت  ندیگومی کارشناسان .بردیرا باال م رانیا هیعل هامیتحر

 یآن است، موضوع یهانهیو هز ونقلحملبازارها حاال بر سر 

 یالمللنیب برآوردهای .درخشدیکه بندر چابهار در آن م

 ،شودیکانال سوئز م نیگزیجا کینزد ندهیچابهار در آ دیگویم

روز کاهش  0۲بار و کاال را نسبت به سوئز  ریمس چراکه

منوط به راه  هشیهم یشدن چابهار برا میتحر رقابلغی .دهدیم

 .سال در حال ساخت است 00بوده که  یلیخط ر نیافتادن ا


