
 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
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 العالی(امام خامنه ای )مدظله

 یهاروسیواست و  یمتعدد یعیطب یهاروسیوو  هاکروبیمالبته اقتصادمان متأسفانه دچار 

. اگر ما زنندیمهستند که به اقتصاد ضربه  ینفت هم حوادث متیو مسئله ق میهم مثل تحر سازدست

 هاروسیو نیدر مقابل ا میشد همواره در کشور داشته باشرو روبه ستهیخوب و مناسب و شا دیتول

 www.basirat.ir                                         (17/02/1399) .میمقاومت بکن میتوانیم

 ساله! 50طلب                      روز حرف▼

 گذرد؛می ایران به انگلیس دالری میلیون 535 بدهی از سال 50

 پیدا افزایش انگلستان دولت به فشارها که اخیر روزهای در اما

 .هستند بدهی این پرداخت برای راهی دنبال به هاآن است، کرده

 1350 سال هب مربوط ایران به انگلیس بدهی :تحليلي نکات

 عنوان با مردم مشکالت رفع جایبه که زبانیبی هایاست؛ پول

 از تا شد پرداخت انگلیسی هایشرکت به چیفتن تانک خرید

 حاضر گاههیچ از بحران عبور از پس اما یابند؛ نجات ورشکستگی

 ایران به نظامی تجهیزات ارسال قالب در حتی را هانشدند پول

 برای را خود هایرایزنی اخیراً کشور نمسئولی اما برگردانند؛

 گذشته هایسال در -1 .اندداده افزایش این مطالبات دریافت

 و دیپلماسی سرآمد را خود که خارجی سیاست مسئولین همواره

 جدی صورتبه گاهدانستند، هیچمی المللبین عرصه در وگوگفت

 شاید اند،نبوده لندن در ایران شدهبلوکه هایپول دریافت پیگیر

 از مانع غرب در هایشانخانواده و فرزندان حضور یا رودربایستی

 معاون باقری، علی وقتی -2 .است شده ایران ملت اموال دریافت

 انگلیس خارجه وزارت در کشورمان خارجه امور وزیر سیاسی

 ۴00 بدهی که کرده کفش یک در پایش را و کندمی پیدا حضور

 پرداخت سریعاً را کشورمان( دالری میلیون 535) پوندی میلیون

که  کند المثلشان را معنیضرب انگلیسی طرف به خواهدمی کنید،

 وصول تا را درب پاشنه و «است حرف از رساتر عمل صدای»

 اخیر روزهای ایران، در فشارهایبه دلیل  -3 .کنیممی طلبمان

 د؛پردازمی را ایران بدهی که داده تعهد انگلیس دولت بار چندین

 ۴00 بدهی که گفته انگلیس خارجه امور وزیر ،«تراس لیز»

 دولت و است «قانونی بدهی» یک ایران به کشورش پوندی میلیون

 وزارت از هیئتی همچنین .کند پرداخت را آن خواهدمی لندن

 بدهی پرداخت مکانیسم بررسی برای گذشته هفته انگلیس خارجه

 .آمد تهران به ایران، به کشور این

 در دولت سیزدهم خارجه وزارت هایپیگیری -1 راهبردی: تنکا

 ترانزیت کرونا، هایواکسن گسترده ورود و نمانده باقی حرف حد

 اموال از دالر میلیاردها بازگشت و ایران خاک از همسایگان گسترده

 سرعتبه هم انگلیس موضوع که دارد آن از حکایت کشورمان

 هایجناح همه وظیفه ایران ملت حقوق مطالبه -2 .است حلقابل

 از بخشی موضوع این باید و است هارسانه و ها، احزابسیاسی، گروه

 ملت هایطلب وصول هنگام که شود کشورمان سیاسی فرهنگ

 خارجه وزارت و هستیم متحد باهم خارجی هایدولت همه از ایران

 و تصنعی لبخندهای از خارجه وزارت -3گذاریم. نمی تنها را

 واقعی صورتبه را ایران ملت مطالبات و کرده عبور چدنی یهادست

 حتی را هاتحریم که شد خواهد موفق شاءاهللان و کرد خواهد دنبال

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( .کند برطرف یادگاری عکس بدون

 

 

 
 

 
 

 ايران محاسبات تغيير برای تالش                        روز گزارش▼

 کنندهباقری، مذاکره علی و شد آغاز مجدداً پنجشنبه روز از ایهسته کراتمذا جدید دور ادامه

 جدی اراده مذاکرات در ایران که کرد تأکیدمجدداً  ۴+1 گروه با مذاکره در کشورمان ارشد

 .بیندنمی توافق برای مانعی هیچ الزم، هایزمینه شدن فراهم صورت در و داشته

 با مرتبط هایشخصیت هایمصاحبه و مواضع به ناظر قرائن و شواهد :تحليلي هایگزاره

 خصوص این در. است شدن دگرگون حال در مذاکرات بر حاکم فضای که دهدمی نشان مذاکرات

 مشترک کمیسیون کنندههماهنگ و اروپا اتحادیه خارجی سیاست مسئول معاون مورا انریکه

 کنندهمذاکره هایطرف تمامی که است گفته برجام مشترک کمیسیون جلسه پایان در برجام

 اولیانوف میخائیل آن کنار در. دهندمی ادامه مذاکرات به توافق، حصول زمان تا که کردند تأکید

 پیشرفت حال در منطقی روند به نسبت وین در مستقر المللیبین هایسازمان در روسیه نماینده

 با هاآمریکایی که است این ذاکراتم از دور این در اساسی مسئله. است کرده تأکید وین مذاکرات

 به دست اقدام، سند دو ارائه در اسالمی جمهوری ابتکار با مواجهه در اروپایی هایطرف همکاری

 برای ایرانی طرف ذهنی محاسبات به زمانهم و داده تغییر را مذاکرات روند تا اندزده جدیدی بازی

 با و جعلی هایروایتگری با ایرسانه محیط در بازی این. نمایند حمله خود مواضع از نشینیعقب

 و مذاکرات کشاندن بستبن به عامل عنوانبه ایران دادن جلوه مقصر برای سازیادراک هدف

 همچنین و نهادها برخی و حقوقی و حقیقی اشخاص علیه جدید هایتحریم ایجاد زمانهم

 حال در. است شده عملیاتی و احیطر ارز، حوزه در ویژهبه اقتصادی محیط بر روانی اثرگذاری

 ژوئن ناتمام مذاکرات سند اساس بر توافقی رسیدن نتیجه به بر روی شدتبه آمریکائی طرف حاضر

 برای را هامسیر تمامی چراکه دارد؛ هراس بودند، رسیده اختالفات حداقل به طرفین که گذشته

 سلسله حاصل و نیامده وجود به اتفاقی شرایط این. بست خواهد آمریکا بعدی سناریوهای آغاز

 با بوده، عمل ابتکار با همراه شده، مذاکرات وارد پر دستان با ایران اینکه ازجمله است؛ اقداماتی

 دارد؛ سطوح تمامی در را برتر دست ترمهم همه از و است هماهنگ کامالً چین و روسیه هایطرف

 اثر فاقد هاآن جایگزین پلن عبارتی به هستند؛ جایگزین پلن فاقد هاآمریکایی اینکه بر مضاف

 روانی عملیات به متکی و بودند متمرکز آن بر روی که نظامی اقدام بخش چراکه است؛ راهبردی

 .ندارد اعتبار هم رسانه سطح در اکنون ،بود ایران اقتصادی محیط زدن برهم برای

 از حال در که کندمی نگاه فرصتی مثابهبه زمانی مقطع این در مذاکرات به آمریکا :بندیجمع

 در توانندنمی نکنند، توافق و نیایند کنار مقطع این در ایران با اگر آنان نگاه از. است رفتن دست

 یک در ایران دادن قرار با تا دارند تالش که مبناست همین بر. بگیرند هم را کنونی امتیاز آینده

 یک به تا دهند تعدیل را اسالمی جمهوری هایخواسته و مواضع ای؛رسانه و روانی پرفشار محیط

 به آمیخته عمل ابتکار با ایرانی کنندهمذاکره هیئت اما یابند؛ دست تعمیمقابل و شکننده توافق

بر  را مسیرها تمامی و ظاهرشده وین در انعطافقابل و مستدل منطقی، پیشنهاد ارائه و نیت حسن

 (بنافی احمد: نویسنده. )است بسته اهیخوزیاده از جلوگیری برای مدعی هایطرف روی

 ارز برخورد قانوني با برهم زنندگان بازار                      خبر ویژه▼

 بازار تأثیرگذار و شاخص گراخالل 5و دستگیری  ای خبر از شناساییاطالعات در اطالعیه وزارت

صرافان نیز خبر داد:  انونک عالی شورای رئیس لواسانی طی روزهای گذشته داد. احمد تهران ارز

 .«دارد تداوم برخوردی، روند این و است شده مسدود ارز، بازار اخاللگران حساب ۸۴0 حدود»

 بدون که را سودجویان از تعدادی انتظامی، نیروی همکاری با اطالعات وزارت اخیر روزهای در

 .کرد مسدود را راداف این بانکی هایحساب و دستگیر کردندمی فعالیت ارز بازار در مجوز

تر شدن برخوردها با جدی و به دلیل افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی شودمی بینیپیش

 ها ریزشی شود.قیمت و برسد آرامش به ارز بازار سودجویان در این حوزه،

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 های مراجع عظام تقليد به مسئوالن دستگاه ديپلماسيتوصيه

ر امور خارجه با سفر به شهر مقدس قم، طی دیدار با چند تن از آذرماه( وزی 1۸)روز پنجشنبه

مراجع عظام تقلید، آنان را در جریان آخرین مواضع جمهوری اسالمی در مذاکرات با 

آملی، ایشان خطاب به  جوادی اهللهای برجامی قرار داد. در دیدار امیر عبدالهیان با آیتطرف

 باید. خواهدمی المللیبین سواد بالغ سیاسی و فهم کی جهان، با مذاکره»وزیر خارجه گفتند: 

 شانه خود تعهد از و شود خارج آن از و بزند آن زیر نتواند کسی که نوشت را توافقات طوری

 خارج گرفته صورت قرارداد و توافق از جانبهیک و طرفهیک توانست کشوری اگر کند؛ خالی

 محل که گاهیتکیه آن یعنی این. است شده نوشته قرارداد عوامانه این یعنی این شود،

 گرفته قرار غفلت مورد شود خارج توافق از آن اساس بر تا گرفته قرار دشمن سوءاستفاده

 توافق از جانبهیک صورتبه طرفین از یکی اگر که نشده دیده قرارداد در یعنی این است،

 .«است نشده دیده کار انبجو همه یعنی این دارد؟ عواقبی چه کند، فسخ را آن و شود خارج

 کنندهمذاکره هایتیم کار»خارجه تأکید کردند:  امور وزیر دیدار در همدانی نیز نوری اهللآیت

 هایفعالیت .شود دنبال مسلمین و اسالم عظمت و اقتدار محور در باید اسالمی جمهوری

 در که وادثیح .داد باج زمینه این در دشمن به نباید که است نظام قرمز خط موشکی،

 زیر گیردمی صورت اسالمی هایکشور سایر و فلسطین و سوریه افغانستان، یمن، هایکشور

 از و هستند اسالمی هایکشور به تسلیحات فروش دنبال به سویک از که است دشمنان سر

 .«زنندمی دم ایران اسالمی جمهوری با مذاکره از دیگر سوی

 در دموکراسي پذيرفته شده استباهنر: مخفي بودن آرا در دنيا و 

که سابقه حضور چندین دوره حضور در مجلس شورای اسالمی را دارد، « محمدرضا باهنر»

در دنیا و در »گوید: داند. وی میدر مجلس را ناصحیح می« طرح شفافیت آرا»تصویب 

د این جزو حقوق هر فر افراد مخفی باشد. یدموکراسی این حرف پذیرفته شده است که آرا

تواند کسی را تواند رأی خود را افشا کند اما هیچ مقامی نمیاست و اگر خودش بخواهد می

دهد واقعاً رأی دلش انسان وقتی مخفیانه رأی می وادار کند که رأی خود را علنی و افشا کند.

دهد، اما در شرایط عکس ممکن است علنی بودن رأی ایجاد چالش کند، بنابراین از را می

خواهد به نماینده مجلس می قضاوت سایرین ممکن است رأی واقعی خود را ندهد.نگرانی 

یک الیحه رأی موافق یا مخالف بدهد. طبیعتاً هر الیحه موافقان و مخالفانی دارد که هرکدام 

بگذارند که رأی خود را افشا کند، در چنین  فشارتحتها ممکن است دیگر نمایندگان را از آن

رغم اینکه ممکن است با موضوعی مخالفت داشته باشد، اما برای لیشرایطی نماینده ع

دهد و مالحظات افراد دیگری که رأی او را خواهند فهمید، رأی موافق به طرح یا الیحه می

 «.آن هم وجود دارد برعکس

 زنان درباره کشور وزير هایصحبت تحريف

 برخی که بود کرده مطرح زنان مسائل درباره را مطالبی نشستی در کشور وزیر اخیراً

 ناحیه از ببیند، ضربه بخواهد انقالب اگر: کشور وزیر» دارجهت تیتر با طلباصالح هایرسانه

 هایرسانه سوءاستفاده مورد موضوع این. پرداختند کشور وزیر سخنان موضوع به ،«است زنان

 هایمعیار با هاغربی اینکه: »بود گفته نشست این در وحیدی اما گرفت؛ قرار هم معاند

 غرب مادی و ضعیف ناقص، فکر از که نداریم نیازی هیچ است، مهم زن بگویند ما به خودشان

 تضعیف و تحقیر جزبه فمینیستی افکار. دارد مهمی جایگاه زن که دهیم نشان و بگیریم بهره

 است زنان هناحی از ببیند ضربه بخواهد انقالب اگر دارم اعتقاد. ندارد دیگری آثار زن موقعیت

 حوزه در هاتهدید و هافرصت شناخت. بود خواهد بانوان ناحیه از باز هم بشود هم موفق اگر و

 .«است مهم خیلی بانوان عملکرد و اخالق اندیشه، بر دشمن کارکرد و است مهم بسیار زنان

 اخبار کوتاه

 توان واقعي آمريکا و رژيم صهيونيستي برای جنگ با ايران!/ ◄

 حمله مورد در راشاتودی شبکه کارشناس «ینکالشا رابرت»

 در آمریکا دخالت صورت در» :گفت ایران به صهیونیستی رژیم

 کشته جنگ این در آمریکایی سربازان از نفر هزاران جنگ، این

 ایران علیه زمینی بزرگ حمله توانندنمی هاآن شد؛ خواهند

 به ت،اس ممکن کار این کنندمی فکر که هاآن دهند، ترتیب

 مورد در وی«. !بیندازند نگاهی ایران قدرت و جمعیت وسعت،

: ایران نیز گفت به حمله صورت در صهیونیستی رژیم سرنوشت

 «.!شد خواهند محو نقشه روی از و یکسان خاک با هاآن»

 «مرتضوی صولت سید» شود؟/نمي کنترل هاگراني چرا ◄

وسیما جمهور در برنامه دستخط صدارئیس اجرایی معاون

 کند، کنترل را هاگرانی که است این دولت تالش تمام» :گفت

 اآلن است شده نواخته گذشته در که شیپورهایی قطعاً ولی

 مهار و کنترل بر دولت اراده همه. است درآمده آن صدای

 رسندمی نتیجه به زودتر هابرنامه از برخی. است تورم و گرانی

 ظهور منصه به تا بگذرد انزم دارد ضرورت هابرنامه از برخی و

 و هستند خیابان کف ما مرداندولت همه و اول معاون .برسند

 .«کنندمی پیگیری ناشناس صورتبه را هاقیمت

 کند/ خسارت جبران برجامي تخلفات تمام بابت آمريکا: مسکو ◄

 و تهران از مسکو»: روسیه گفت خارجه امور وزارت سخنگوی

 احیای برای وین مذاکرات نجریا در خواهدمی واشنگتن

 بود آمریکا قبلی دولت. کنند هماهنگ را خود هایگام برجام،

 تمام برای. شد خارج توافق این از جانبهیک صورتبه که

 .«گیرد صورت خسارت جبران باید متحدهایاالت تخلفات

 پکن/ زمستاني المپيک ديپلماتيک بايکوت به ايران واکنش ◄

شورمان در واکنش به اقدام آمریکا و خارجه ک وزارت سخنگوی

چند کشور بلوک غرب برای تحریم المپیک زمستانی پکن 

 پکن زمستانی المپیک «دیپلماتیک بایکوت» چه» :گفت

 به دسترسی از ایرانی هایتیم کردن محروم چه و باشد 2022

 .کنند نکوهش را ورزش کردن سیاسی باید همه مالی، منابع

 را خود همبستگی و هستیم سابقاتم این در مشارکت مشتاق

 .«داریممی ابراز گرفته، قرار تخریبی کارزار هدف که چین با

روز  ؛ عنواني جديد برای بقا در عراق!/«حضور مستشاری» ◄

عراق  ملی امنیت عالی شورای آذرماه( دبیر 1۸پنجشنبه )

 مأموریت کنیم،می اعالم رسمی صورتبه ما» :اعالم کرد

 عراق در آمریکا فرماندهی تحت المللیبین ائتالف عملیاتی

. کرد خواهند ترک را کشورمان خاک هاآن و یافتهپایان

 مشورت و آموزش زمینه در المللیبین ائتالف با ما همکاری

 سازمان کنزی، رئیسحال مکبااین .«یافت خواهد ادامه

 نظامی 2500 متحدهایاالت» سنتکام گفته است: تروریستی

 همچنان دارد. ایرانمی نگه عراق در معلوم مدتی ایرا بر فعلی

 نبردگاه هاآن و کندمی دنبال را ما راندن بیرون اندازچشم

 هایموشک توسعه نگران ما .دانندمی عراق در را اصلی

 .«هستیم ایران مسلح پهپادهای همچنین و کروز و بالستیک


