
  

 

 
 

 ه در سپاهفقينمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0011آذر  8شنبه دو 6565 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

جلوی چشم همه از برجام  ؛اندها واقعاً وقاحت را از حد گذراندهای، آمریکاییدر قضیه هسته

انگاری که ایران از برجام خارج شده و جوری طلبکاری  زنندیخارج شدند، حاال جوری حرف م

ها هیچ ها در مقابل این حرکت آمریکاییایم! مدتانگار ما تعهدات را به هم زدهکه  کنندیم

 www.basirat.ir                              (62/80/0088). حرکتی از طرف ایران انجام نگرفت

 ایمذاکرات هسته ديدور جد        روز حرف▼

با  نیاز عصر امروز در هتل کوبورک و میرفع تحر یبرا مذاکره

هم در  کایآمر شود.عضو برجام آغاز می یحضور همه اعضا

! یدر اتاق کنار ،ستیاما چون عضو برجام ن ؛هتل حضور دارد

از  زدهمیکند. دولت سمی یریگیحضور دارد و مذاکرات را پ

از دولت  یفاوتای متهسته یپلماسیآغاز به کار خود د یبتداا

بر دو  یآن مبتن یگرفته که دال مرکز شیرا در پ یروحان

از  شتیاست؛ اول جدا کردن اقتصاد و مع یمؤلفه اساس

های از تالطم یاریکه باعث بس یامر ،ایمذاکرات هسته

اصل مهم که  نیا یریگیو پ انیب ،دوم .کشور است یاقتصاد

صورت  میتحرها هدف مذاکرات است و اگر رفع رفع تحریم

 یها از همان ابتداییکایآمرندارد.  یمذاکره ضرورت ،ردینپذ

ننشسته و در دو سطح  کاریب زین زدهمیآغاز به کار دولت س

در سطح  یکی ؛اندکرده یریگیای را پتاکنون بحث هسته

و  نیچ ه،یروس اآغاز مذاکرات و گفتگو ب یو تالش برا یرسم

به دست  یای برارسانه ردهگست یروان اتیعمل ،و دوم نیریسا

 یروان اتیاز موارد عمل یکیگرفتن ابتکار عمل در مذاکرات. 

های بحث در رسانه نیتوافق موقت است. ا دهیها، اآمریکایی

شده و  یریگیپ وسیتایمز و آکسمانند نیویورک کایآمر

مطرح نشده  یهادشنیای پو در قالب بسته یصورت رسمبه

 .شودمی یریگیپ کایتوسط آمر هدفبا چند  دهیا نیاست؛ ا

 مذاکره میو ت یتست زدن افکار عموم -0 نکات تحليلي:

اند که با نکته را تجربه کرده نیها قبالً ا؛ آمریکاییایران کننده

 یو حت یعموممبهم، باعث تزلزل در افکار  شنهاداتیارائه پ

به  اصطالحبه ریت نیا بار نیااما  ؛اندشده کنندهمذاکره میت

 به دنبال رفعاعالم کرده  یرانیا میت چراکه ،خوردیمسنگ 

از  یریجلوگامریکا سعی دارد با  -6ست. هاتحریم یک جای

 یسازیغنتوقف  ازجمله، رانیای اهسته دیجد یهاشرفتیپ

از  یبخش محدود یآزادساز شنهادیپ و در مقابل، یدرصد 28

 ترگستردهتوافق  کی جادیا یبرا ،در خارج از کشور رانیاموال ا

بازگشت  -3هموار سازد. را و راه  رد، زمان بختریطوالنو 

 یآزادساز؛ چون یمیتحر چیبه برجام، بدون لغو ه کایآمر

 میرفع تحر یبه معنا رانیا یهاییدارااز  یبخش محدود

 یحقوق یاساس رادیا کیتوافق موقت  دهیا قتیحق در، ستین

به دنبال حل مسئله نبوده و  کایکه آمر دهدیمدارد و نشان 

توافق  باوجودچراکه  رد،یبگ دهیرا ناد میتحر ستیحاضر ن

 است! دیبرجام، به دنبال توافق موقت جد

 )نویسنده: مصطفی برزکار(

 

 

 
 

 
 

 ي!شياقدام نما                              روز گزارش▼

 یشینما یشاهد اقدامات زم،یونیصه انیهمسو با جر یکشورها یچند روز گذشته، در برخ یط

 یکشورها ازاینپیش. میبود یستیهای ترورگروه ستیاهلل در لحماس و حزب دادن قرارهمچون 

هم در  حماسبار  نیاما ا ؛قرار داده بودند یستیترور ستیاهلل را در لحزب یبخش نظام ییاروپا

 .است یضرور گزارهو اهداف آن ذکر چند  یاقدام نیه با چنقرار گرفت. در رابط یستیترور ستیل

های و تحت تأثیر البیبوده  یشینما شتریب یاقدامات نیدر وهله اول چن -0های تحليلي: گزاره

 کیو شر یستیونیصه میخارجه رژ ریوز د،یالپ ریائیای که گونهکشورهاست. به نیدر ا یستیونیصه

دولت  یاعالم کردن حماس از سو یستیدر واکنش به ترور یدر سخنان میرژ نیا یدولت ائتالف

 کیحماس  یبازوها یاعالم کردن تمام یستیبر ترور یمبن سیانگل میتصم»اظهار کرد:  سیانگل

 انینفوذ جر«. در ارتباط با آن است یو کشورها لیوزارت خارجه اسرائ یبرا گریدستاورد د

 نیپارلمان ا ،ورها مشهود است و در انگلستانکش نیا یریگمیتصمو  یاسیس اموردر  زمیونیصه

 نیبه چن ،در پارلمان یستیونیفعال صه انیپاتل( و جر یتی)پر کشور ریوز یکشور تحت تأثیر الب

 میمغرب با رژ یتیامن -ینامه نظامتوافق یزمان با امضااقدام هم نیا -6دست زدند.  یاقدام

 نیو همچن یتیامن -یتوافق نظام کی ،غربگانتس به م ریسفر اخ یط ؛صورت گرفت یستیونیصه

 یاقدامات در راستا نیزمانی اگرفت. هم قرار نیمورد موافقت طرف یمانور مشترک نظام یبرگزار

هایی است. چالش ریبا آن درگ یستیونیصه میهایی است که رژو غلبه بر چالش یبخش تیمشروع

 یتیهمچون مسائل امن یدد داخلو مهاجرت معکوس در کنار مشکالت متع تیهمچون عدم مشروع

 یو کشورها یستیونیصه میرا به خود مشغول کرده است. درواقع خود رژ میرژ نیاز همه ا شیب

 نیبر ا یاریبس -3ها هستند. زایی آنو برون میرژ نیاز ا تمشکال ییپیمان آن به دنبال درون زداهم

به حماس و در  یستیونیصه میرژ یحمالت نظام یای برااقدامات مقدمه لیقب نیاعتقادند که ا

 شدهگفتههای باوجود چالش رایرسد؛ زبه نظر می دیگزاره بع نیاما ا ؛اهلل استصورت امکان به حزب

در مقطع  میرژ نیان شد، ایروزه غزه نما 06های مقاومت که نمود آن در جنگ گروه یو توان نظام

ای قدرت و نفوذ نمایش رسانهه به دنبال از هم شیرا ندارد و ب یهای نظامتوان درگیری یفعل

اذناب خود  یتوسط برخ -سازی روابط با برخی کشورهای عربیمشابه قراردادهای عادی -المللی بین

فلسطینی با رژیم اشغالگر  های مقاومتگروهسوابق مبارزاتی  -0است.  ایو استرال سیهمچون انگل

شک اقداماتی مشابه پارلمان انگلیس و کند و بیحکایت می هاقدس، از افزایش روزافزون قدرت آن

از سویی دیگر رویه در پیش . ها نخواهد بودیابی بیشتر این گروهاسترالیا مانعی در مسیر قدرت

های مقاومت سند محکمی است بر ی در تروریستی نامیدن گروهستیونیصه میرژ از سوی شدهگرفته

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( .های مقاومتبا گروه عدم توانایی این رژیم برای مقابله مستقیم

 !قفلي که با کليد روحاني باز نشدخبر ویژه                                   ▼

 یشمال گانیو همسا رانیا نیب یروابط انرژی، نادرست در دولت روحان یهااستیبا س کهیدرحال

کشور های شمالی استانل کمبود گاز در ترکمنستان عام یبود و قطع گاز صادرات دهیبه صفر رس

رفع  یبرا یگام بزرگ د،یبه امضا رس دیروزکه  یشده بود، با قرارداد ریاخ یهادر زمستان سال

 دارید انیقرارداد که پس از پا نای اساس بر مشکل کمبود گاز در شمال کشور برداشته شد.

قرار است ساالنه  د،یه امضا رسنفت دو کشور ب ی، توسط وزراسای جمهور دو کشورؤردوجانبه 

 یاز خاک جمهور جانیآذربا یمترمکعب گاز از ترکمنستان به جمهور اردیلیم 6تا  میو ن کی

ای میان سه های منطقهشاهد تقویت همکاریقرارداد،  نیا اجرای با .ابدیانتقال  رانیا یاسالم

افت فشار  نکهیهم ا شود،ید ممنهم از درآمد سوآپ گاز بهره رانیاکشور همسایه خواهیم بود و 

اهمال  بیترت نبدی .شودیاز ترکمنستان رفع م یگاز در شمال شرق کشور با گاز واردات

                   .شدجبران  یسینخست دولت رئ ماههسهدر  ،یدولت روحان سالههشت

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 ای ايران پايبنديم!اف: به تأمين منافع منطقهالهام علي

حرکات مرزی آذربایجان در مرز مشترک ایران با ارمنستان و مواضع محکم جمهوری پس از ت

المللی و بروز مشکل برای ترانزیت کاالهای ایرانی در اسالمی مبنی بر لزوم حفظ مرزهای بین

در  یسرئی منطقه قفقاز، اولین دیدار روسای جمهور دو کشور در حاشیه اجالسیه اکو رقم خورد.

ی خود، جانیآذربا های جمهوری اسالمی در منطقه به همتایفهیم مجدد سیاستاین دیدار با ت

روابط  نیدهیم ابرخوردار هستند و هرگز اجازه نمی قیو عم نهیردی رابطه از کشور دو» :گفت

 یدر امور کشورها گانگانیو دخالت ب یناامن جادای اجازه ما .ردیتحت تأثیر دشمنان قرار بگ

منطقه از راه تفاهم و مذاکره  یتجربه نشان داده که هر کجا کشورهادهیم و منطقه را نمی

 سمتروریبسته شده است.  گانگانیانگیزی و دخالت بوفصل کردند راه فتنهمسائل خود را حل

 گانگانبی دخالتبا آن مقابله کرد.  دیدر منطقه است و با دیدو عامل تهد یستیونیو صه یداعش

مناسبات  تتقوی ازبود.  اریدر مقابل توطئه آنان هوش دیمنطقه است و با یکشورها انیبه ز

. «میکنیماستقبال  ،یرانیا یهاشرکتبا حضور  یتیترانز یرهایدو کشور و توسعه مس یاقتصاد

 تیروابط برادرانه خود با تهران اهم برای باکو»نیز در این دیدار گفت:  جانیآذربا جمهورسیرئ

 یمناطق مرز تامنی به به آن وارد شود. یاخدشه چیداد ه میو اجازه نخواهقائل است  یاژهیو

 مهستی مصممدهیم. را نمی یکشور چیه یو اجازه اخالل در روابط دوجانبه از سو میمتعهد

فراهم  جانیرا در آذربا یرانیا یهاشرکت تیحضور و فعال نهیرا حل کرده و زم تیمشکل ترانز

در روابط دو کشور خواهد بود و ما خود را نسبت به تأمین منافع  ینقطه عطف دارید نای. میکن

 «.میدانیم بندیپا رانیا یاسالم یای جمهورمنطقه

 با وکالی ملت وپرورشآموزشقول و قرارهای وزير جديد 

شد. نوری در  وپرورشآموزشصبح دیروز با جلب رأی نمایندگان ملت، وزیر  «ینور وسفی»

نهاد  عنوانبه وپرورشآموزش شورای عالی»د در مجلس گفت: ی خوهابرنامهدفاع از 

است که بنده  یاقدامات نیشورا از نخست نیا کارآمدی. گذار نیازمند تحول جدی استسیاست

 یمعدود یمنفعل عمل کرد و حت کامالً 6838شورا در قبال نفوذ سند  نای خواهم کرد. یریگیپ

در نظام  ییجا ران،یدر ا 6838سرکردگان سند  کردند. یسند همراه نیشورا با ا یاز اعضا

وزیر پیشنهادی دولت با تأکید بر سیاست جذب جوانان در  .«نخواهند داشت وپرورشآموزش

معقول،  ندیفرا کیدر  ،یساالرستهیشاکرد که با  مخواهی دقت»بدنه این وزارتخانه، افزود: 

 ،یرشد آسانسور یهابیآساز  ییگراجوانتا  میکن تیریجوانان را وارد چرخه مد نیترمناسب

از مدیران  کدامچیه کهنیابر تأکید با وی  .«مصون باشد یکاریاسیسو  یباندباز ،ییگرا لهیقب

تعارض منافع را  مبادی تمام»د، افزود: داشته باشن یردولتیغنباید مدارس  وپرورشآموزش

 یهاهیشهرواحد و کنترل  یانکحساب ب جادیبا ا ،یردولتغی مدارس بر نظارت .میکنیممسدود 

 .«شودمی دیتشد هانهیهزو  یافتیدر

 توليد حشيش در افغانستان با کمک آلمان!

، در گزارشی گفته است با مسئوالن طالبان بر سر آلمان« فارمسی»شرکت داروسازی 

 سازی کاشت و برداشت حشیش در افغانستان به توافق رسیده است و مرحله نخست تولیدقانونی

قرارداد »: اعالم کرداین شرکت  .کندحشیش پزشکی را از شهرک بندری حیرتان در بلخ آغاز می

ای برای تغییر کشاورزی از کشت غیرقانونی خشخاش و شاهدانه به تولید حشیش پزشکی، زمینه

 .«هدف استفاده در صنایع غذایی، دارویی و آرایشی استا تولید قانونی شاهدانه باکیفیت باال و ب

بینی کرده است که تطبیق پروژه تولید حشیش پزشکی در این شرکت در گزارش خود پیش

های این شرکت خواهد بود. بر اساس برآورد پژوهشگران افغانستان، یکی از سودآورترین پروژه

بر  .اش، ظرفیت باالیی در تولید حشیش دارددلیل موقعیت جغرافیاییاین شرکت، افغانستان به

عنوان محصوالت تولیدشده در داخل افغانستان با نشان رسمی افغانستان و بهافق، اساس این تو

 خواهد شد.کشور جهان صادر  38به بیش از « تولید افغانستان، با کیفیت آلمان»

 اخبار کوتاه

 ،یصفر یمهد ايران در وين/ کنندهمذاکرههای شاخص تيم هچهر ◄

و  یمور حقوقمعاون ا ،یرضا نجف ی؛اقتصاد یپلماسیمعاون د

 یشورا یاقتصاد ونیسیرئیس کم ،یبانیش میابراه ؛المللیبین

و  یامور اقتصاد ریمعاون وز ،یفکر یعل ی؛روابط خارج یراهبرد

 یو بازرگان المللنیباحمد اسدزاده، سرپرست معاونت  یی؛دارا

 یعامل و معاون امور ارز ئتیهعضو  ،یغالمرضا پناه ؛وزارت نفت

افراد شاخص حاضر در مذاکرات  ازجمله یمرکزبانک  المللنیبو 

و تخصص این افراد  هاتیمسئولوین هستند. نگاهی اجمالی به 

که دولت سیزدهم به جد به دنبال برداشته شدن  دهدیمنشان 

 ها است و از حقوق ملت کوتاه نخواهد آمد.تحریم

وزیر نیرو در خصوص وضعیت  در کشور!/ سابقهيب يسالخشک ◄

 یدرصد کاهش نزوالت جو ۰8» :دیگویمدر کشور بارندگی 

سال گذشته، کشور  ۰6 یبوده و ط سابقهیعدد ب کیکه  میداشت

 نیترمهم یفعل طشرای دررا تجربه نکرده بود.  یسالخشک نیچن

بخش شرب کشور است که مردم  یبرا داریما تأمین آب پا تیاولو

آب  یهادفتر اطالعات و داده رکلیمد«. دچار مشکالت نشوند

 از» :نیز در خصوص میزان ذخایر آبی کشور گزارش داد کشور

 ۰80۰حدود  زانیمهم کشور به م سدهای مخازن حجم مجموع

 وجود دارد. شدهرهیذخدرصد آب  3۰مترمکعب، حدود  اردیلیم

و  انیو ن لی، شمرودندهیزاچون  یمهم این وضعیت در سدهای

 «.درصد است 0۱تا  00حدود  درودیسف

مذاکره  میت سرئی /نقض برجام تاوان دهد یبرا دي: غرب بایقربا ◄

حذف کامل و  دیهدف اول مذاکرات با»: در وین گفت رانیا

 لیتسه دیو هدف دوم با رانیا یهامیتحر ییآزمایراستقابل

 غربباشد.  یااز دانش هسته یمندبهره یبرا رانیحقوق ملت ا

 ازیامت رانیاز ا اهدخویو تنها م ستیتوافق ن اجرای دنبال به

 رانیتکرار شود. مردم ا دیما، اشتباهات گذشته نبا نظر از. ردیبگ

هرگونه نقض تعهدات  یبرا دیبه برجام اعتماد ندارند. غرب با

و  میو تحر ینظام دیتهد میتسل گاهچیه رانای تاوان دهد. یبرجام

با غرب  انهیگراتعامل واقع یحام رانی. مردم اشودیفشار نم

وگو بر اساس آماده گفت ران،یتأمین منافع ملت ا یند. براهست

 .«میهست ییآزمایاصل ضمانت و راست

خارجه  روزی /رانيا يبانک یهامياز رفع تحر هاستيونيهراس صه ◄

قبل از آغاز مذاکرات برجام به لندن  روز کی یستیونیصه میرژ

 کند و از داریسفر کرده است تا با جانسون و سپس ماکرون د

حاصل کند.  نانیاطم رانیا هیعل یبانک یهامیپابرجا ماندن تحر

رفته  نیبه و یبانک هامیرفع تحر یبرا رانیکه ا است یحال در نای

و  یمعاون بانک مرکز یرانیا کنندهمذاکره میت انیاست و در م

 حضور دارند. یتجار یهاکارشناسان وزارتخانه

 رخانهدبی /آزاد ممنوع شدبه مناطق  یاکُره يخانگ لوازمورود  ◄

به  یخانگ لوازمواردات  تیمناطق آزاد از ممنوع یعال یشورا

که قبل از ابالغ  کاالهایی تنها مناطق آزاد کشور خبر داد.

تجار و  انیاز ز یریاند جهت جلوگشده یگذارسفارش ت،یممنوع

 ورود به کشور را دارند. تیقابل بازرگانان


