
  

  

  

  فقیه در سپاه  نمایندگی ولی معاونت سیاسی) داخلی(نشریه روزانه 

  1396 آذر 25 شنبه 4721 شماره بیستم ـسال 

  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

 و مولد اقتصاد« به »نفتی و رانتی اقتصاد« از کشور اقتصادي گیري جهت دارد ضرورت

 به توجه با مهم هدف این و کنیم خالص نفت از را اقتصاد باید. یابد تغییر »ردمیم

 )4/6/96(.است پذیر تحقق کشور انسانی نیروي و ها ظرفیت امکانات،

  
  سازي شکست سیاست اجماع          روز حرف ▼

 حضـور  بـا  ملل، سازمان در آمریکا نیکی هیلی، نماینده

 الشــه شــود مــی گفتــه کــه قطعــاتی نگهــداري محــل در

است که انصاراهللا یمـن بـه عربسـتان شـلیک      هایی موشک

 به روز خاورمیانه در ایران رفتار« که ادعا این با  کرده است،

 ،»زنـد  مـی  دامن منطقه هاي درگیري بر و شود می بدتر روز

 نیسـت،  ایـران  اي هسـته  برنامه روي فقط ما تمرکز«: گفت

 قـرار  مـا  کـار  دسـتور  در نیز ایران موشکی هاي برنامه بلکه

محـور دیگــر   ایــران تهدیـدهاي  بــا مقابلـه  ضـرورت » .دارد

  . سخنان ضدایرانی هیلی بود

وبی آنچه هیلی در این اظهارات خود بیان کرده، بـه خـ  

. دهنده راهبرد آمریکا در قبال جمهوري اسالمی است نشان

هـاي   تراشـی  ها در تالشند با بهانـه  به این معنا که آمریکایی

جدید، اجماع جهانیِ ضد ایرانی ایجاد کنند تا هم برجـامی  

اثـر کننـد و    مانده، بی جان باقی را که اکنون به صورت نیمه

بـه  . دارنـد   نگـه  هم همچنان ایران را در شرایط غیر عـادي 

گونـه   دانند ایـران هـیچ   ها که نیک می بیان دیگر، آمریکایی

اي خــود را  ا نفــوذ منطقــهاي در بحــث موشــکی یــ معاملــه

د، با طرح این اتهامات درصدد هستند کشورمان را پذیر نمی

هرچنـد برجـام هـم    . به شرایط پیش از برجـام برگرداننـد  

درواقع، . ده استتفاوت چندانی در وضعیت ایران ایجاد نکر

تصور آنها این است که با طرح این اتهامات ایـران یـا بایـد    

قبول کند که به شرایط پیش از برجـام برگـردد یـا اینکـه     

در این میان، با توجه بـه  . هاي واهی آنان را بپذیرد خواسته

ترسی که برخی مقامات ایرانی از بازگشت به شرایط پـیش  

از اندازه مهم و حیاتی جلوه از برجام دارند و برجام را بیش 

شارهاي و ف ها امیدوارند که تداوم اتهامات اند، آمریکایی داده

موشکی و  آنها به روي آوردن ایران به مذاکره در موضوعات

اما در این زمینـه توجـه بـه دو     اي منجر شود؛ نفوذ منطقه

  : نکته بسیار ضروري است

ت اتفاقاً با ها، طرح این اتهاما برخالف تصور آمریکایی ـ1 

ها  ها و صهیونیست حمایت جهانی مواجه نشد و جز سعودي

بنابراین، . از این ادعاهاي ضد ایرانی حمایت نکرد کسی هیچ

سازي جهانی علیه ایران،  با شکست راهبرد آمریکا در اجماع

هاي  گیري ها مرتفع شده و باید با موضع نگرانی  بخش عمده

گوشـزد کـرد کـه ایـن     منطقی و انقالبی، به طـرف مقابـل   

  . برد اش راه به جایی نمی هاي غیرقانونی خواسته

 آمریکـا کافی گویاي تاکتیـک    ـ تجربه برجام به اندازه2

ــذاکره  در ــن م ــت و از ای ــر   اس ــذاکره در دیگ ــرار م رو، تک

  . وجه به صالح نیست موضوعات به هیچ

 !معناي یک عبارت                       گزارش روز▼ 

در بخش مقدمه . کنم ي را درباره درخواست ایران در برجام افشا میامروز راز«

)PREAMBLE (با این مضمون وجود دارد که » اي جمله نیم«اي ایران  توافق هسته

این . وگو درباره مسائل دیگر است خواستار قرار دادن برجام به عنوان زیربنایی براي گفت

؛ این جمالت »نجانده شده استجمله به درخواست ایران در بخش مقدمه برجام گ

خارجی اتحادیه اروپا   هاي فدریکا موگرینی، مسئول سیاست هایی از آخرین گفته بخش

  ! اي باشد هاي ویژه تواند حامل پیام درباره برجام است که می

اول آنکه، خانم موگرینی که در مذاکرات حاضر بوده، سخنان خود را با این ادبیات آغاز 

دهد  ؛ این ادبیات نشان می»خواهم رازي را درباره ایران افشا کنم ز میامرو«: کرده است

وجود  5+1اي میان ایران و کشورهاي  نامه جامع هسته مسائل و موضوعاتی در پس توافق

گیران در  دارد که همچنان از نظر افکار عمومی و شاید حتی بسیاري از مسئوالن و تصمیم

تواند بسیار  موضوعی که می. ان پنهان مانده استکنندگ داخل کشور به استثناي مذاکره

رود در چگونگی و نحوه مواجهه کشور با  کننده باشد؛ چرا که احتمال آن می نگران

  .  روي برجام نوعی اخالل به وجود آورده و ضریب خطا را افزایش دهد هاي پیش چالش

سئول سیاست خارجی تر آنکه معناي افشاگري م کننده تر و نگران نکته دوم و البته مهم

هاي صهیونیستی و مقامات  اتحادیه اروپا آن هم در این بزنگاه که ایاالت متحده آمریکا، البی

روهاي منطقه آنها در کنار سران کشورهاي اروپایی، چون   رژیم اشغالگر قدس و دنباله

چه  فرانسه درباره برنامه موشکی ایران و نفوذ کشورمان در منطقه مشغول لفاظی هستند،

برجام به عنوان زیربنایی براي «ع که وطرح این موض! تواند داشته باشد؟ معنایی می

اي حامل  در زمان درخواست مذاکرات موشکی و منطقه» وگو درباره مسائل دیگر است گفت

جز طرح این معنا که  است؟ها، رژیم سعودي و دیگران  چه پیامی براي آمریکا، صهیونیست

، »تقریباً هیچ«بار دیگر در برابر اعطاي توان  میایران، با یم و مذاکره با تکرار سناریوي تحر

  .ها را نیز از آنها ستاند دستاوردهاي ایران در دیگر حوزه

  !گر به سردار مقاومت اهانت یک فتنه              ویژه راخبا▼ 

 کشور از خارج در که 88 سال انتخابات در کروبی مهدي مشاوران از واحدي، مجتبی

 به خود موضع جدیدترین در کند، می سرایی یاوه مردم و نظام علیه انقالب ضد با همگام

 محبوبیت گونه تحرکات ضد انقالب در حالی است که این. است کرده اهانت سلیمانی سردار

 مردم دل در پیش از بیش کشور امنیت از دفاع به دلیل آن کف بر جان سرداران و سپاه

 به ایران مردم و جوانان ارادت دیدن چشم جریان ضد انقالب گفتنی است، .است نشسته

 و ندزن می ها حرف این از این جریانپیروان  است دهه چهار از بیش زیرا ندارد؛ را خود رهبر

  .آنها است همانند هم ابله این سخنان و دهند می را نظام سقوط بشارت سال هر

  !شد نصف ایران از هند نفت خرید

 تصمیم به اعتراض در هندي هاي پاالیشگاه دهد، می نشان تانکرها دوآم رفت آمارهاي

 میزان هندي، هاي شرکت به »ب فرزاد« گازي میدان امتیاز واگذار نکردن بر مبنی ایران

حدود  نوامبر ماه درو  اند رسانده گذشته ماه 21 رقم ترین پایین به را تهران از خود خرید

 ماه در ایران از هند توجه قابل خرید کاهش. اند کرده وارد نفت ایران از گذشته ماه نصف

 ماه در درصد 69 از هند وارداتی نفت کل از خاورمیانه سهم است شده موجب گذشته

 ترین بزرگ همچنان عراق گفتنی است، .یابد کاهش نوامبر ماه در درصد 57 به اکتبر

  .دارد قرار دوم رتبه در عربستان و است هند نفت کننده تأمین



    

  اخبار▼ 

  مصوبه جدید براي فروش هواپیما به ایران

اي را تصویب  الیحه هاي خارجی، قانونگذاران ایاالت متحده پیش بر اساس اعالم رسانه

کردند که فروش هواپیماهاي آمریکایی به ایران را تحت نظارت دقیق کنگره قرار خواهد 

رأي مثبت در مقابل  252یحه با اعالم کرده است، این ال» سی بی ان سی«گونه که  آن. داد

نفر، به این الیحه چهار  جزخواهان به  رأي منفی به تصویب رسید و تمامی جمهوري 167

داري باید درباره خریداري هواپیماهاي  به موجب این الیحه، وزارت خزانه. رأي دادند

در ماه  .آمریکایی از سوي ایران و نحوه تأمین مالی فروش آنها، به کنگره گزارش دهد

میلیارد دالر با  6/16فروند هواپیما به ارزش  80، بوئینگ قرارداد فروش 2016دسامبر 

 30و  737هواپیماي جت مسافربري بوئینگ  50ایر را به امضا رسانده بود که شامل  ایران

داري باید کنگره  به موجب این قانون، وزارت خزانه. پیکر هستند پهن 777فروند هواپیماي 

کنند و همچنین تأمین مالی  هاي ایرانی که هواپیما خریداري می باره فعالیت شرکترا در

  .مورد استفاده براي قراردادها، آگاه کند

 !طرح آماده عربستان براي برقراري رابطه با رژیم صهیونیستی

تصریح کرد، » 24فرانس «وزیر خارجه عربستان سعودي در مصاحبه با شبکه 

هاي همه این  ها، از جمله عربستان و تلفیق دیدگاه یزنی با همه طرفها در حال را آمریکایی

. اند، براي تدوین طرح سازش در خاورمیانه به زمان زیادي نیاز دارند ها هستند و گفته طرف

هاي دولت آمریکا براي دو طرف  هنوز مشخص نیست که آیا پیشنهاد«: عادل الجبیر افزود

است یا خیر، زیرا به عقیده من هنوز طرح آمریکا تکمیل قابل قبول ) فلسطینی و اسرائیلی(

اي بین عربستان و  الجبیر همچنین مدعی شد، در حال حاضر هیچ گونه رابطه» .نشده است

رژیم صهیونیستی وجود ندارد، با وجود اینکه نگرانی از نفوذ ایران در منطقه، نگرانی 

رد، ریاض نقشه راهی براي وي در عین حال تأکید ک. مشترکی براي هر دو طرف است

برقراري روابط دیپلماتیک کامل با اسرائیل در صورت دستیابی به توافق صلح با فلسطینیان، 

  .آماده کرده است

  دست خواهیم داد ازهم  را اگر قدس را از دست دهیم، مدینه و مکه

ر به جمهور ترکیه طی اظهاراتی درباره اقدام اخیر آمریکا د رئیس» رجب طیب اردوغان«

اگر قدس را از دست دهیم، «: رسمیت شناختن قدس به پایتختی رژیم صهیونیستی، گفت

مدینه را از دست خواهیم داد و اگر مدینه را از دست دهیم، مکه را از دست خواهیم داد و 

تصمیم اخیر : وي در ادامه اظهار داشت»  .اگر مکه از دست رود، کعبه از دست خواهد رفت

هاي جدید  جمهوري آمریکا درباره شهر قدس زنگ خطري براي توطئه ئیسدونالد ترامپ، ر

اگر مسلمانان نتوانند به این اقدام پاسخ مناسبی : اردوغان ادامه داد. علیه جهان اسالم است

در «: جمهور ترکیه همچنین افزود رئیس. ها بر آنها چیره خواهد شد بدهند، این توطئه

موفق شوند، این موفقیت یک نقطه عطفی براي همه  صورتی که مسلمانان در مسئله قدس

  ».آنها خواهد بود

  ها نقش عربستان و آمریکا در مسلح کردن تروریست  

دهد،  نشان می )CAR(به گزارش خبرگزاري آلمان، تحقیقات گروه تسلیحات جنگی 

 200در تحقیقات . قرار داردهاي تروریستی  دست گروهی در بسیار خطرناک تسلیحات

درصد از تسلیحاتی که داعش در عراق و سوریه در اختیار  30اي آمده است، بیش از  صفحه

روسیه و چین هم . هاي بلغارستان، رومانی، مجارستان و آلمان هستند دارد، ساخت کارخانه

در این گزارش آمده است، . کنند هاست، تولید می هایی که در دست تروریست نیمی از سالح

اند؛ اما در بسیاري از موارد هم  هاي سوریه و عراق دزدیده شده ارتشبیشتر این تسلیحات از 

اند و در  عربستان سعودي و آمریکا این تسلیحات را از کشورهاي اروپاي شرقی خریده

هاي تکفیري  ها به دست گروه اند و در نهایت سالح اختیار نیروهاي معارض سوري گذاشته

 .رسیده است
 

  کوتاه اخبار ▼

سفیر اسبق انگلیس در لبنان طی  »جیمز وات«◄ 

با اشاره به  »ایندیپندنت« بریتانیایی یادداشتی در روزنامه

افزایش نفوذ ایران در منطقه در نتیجه حوادث عراق و 

محافظت از «ریشه رفتارهاي ایران را « :سوریه، نوشت

تر ایران، محافظت از  انگیزه قوي. دهد تشکیل می» خود

که  1980خته صدام در دهه تجاوز خودانگی. خود است

سال  هشتشوراي امنیت آن را محکوم نکرد و به دنبال آن 

هاي بزرگ همراه شد،  جنگ مخربی که با حمایت قدرت

هاي راهبردي با  ایران را متقاعد کرد که تنها با ایجاد ائتالف

تواند به دفاع از خودش در آینده امیدوار  عراق و سوریه می

  ».باشد

 از مقاماتی :داد گزارش آگاه منابع از لنق به رویترز ◄

 نمایندگان برخی با بسته درهاي پشت تازگی به ترامپ دولت

 به اي هسته فناوري انتقال امکان درباره کنگره ارشد

 ترامپ دولت مقامات البته. اند کرده مذاکره عربستان

 براي عربستان با احتمالی توافق آیا که اند نکرده مشخص

 شامل کشور این به اي هسته تورهايرآک فناوري فروش

. خیر یا بود خواهد نیز اورانیوم سازي غنی مجوز صدور

 اي هسته فناوري از گیري بهره است، با مدعی عربستان

  .دارد را نفت به وابستگی کاهش قصد

یک مقام سابق دولت آمریکا و کارشناس  »یچارد نفیور«◄ 

هاي  گزینه از واشنگتن در حال حاضر: مسائل تحریمی گفت

کارگیري تدابیر  هاي جدید یا به اندکی براي اعمال تحریم

متقاعد کردن یک : افزودوي . دیگر علیه ایران برخوردار است

کردن  قانعاما ؛ نماینده کنگره ممکن است بسیار آسان باشد

 یک مقام اروپایی یا ژاپنی دشوار است و بسیار دشوارتر است

جنگ یمن تماماً تقصیر که  مبتوانیم آنها را متقاعد کنی که

  .ایران است

 میلی بی میان در: کرد اعالم فوربس خبري پایگاه ◄

 ترین بزرگ ایران، بازار به ورود براي المللی بین هاي بانک

 داخلی هاي بانک بود از خواهد مجبور احتماالً ایران ایرالین

 استفاده بوئینگ و ایرباس از هواپیما خرید مالی تأمین براي

 تالش قبالً ایران هواپیمایی هاي شرکت از برخی .کند

 خرید براي لیزینگ المللی بین هاي شرکت طریق از اند کرده

 تأمین آمریکایی و اروپایی هاي شرکت از هواپیما فروند 77

  .دهند انجام مالی

 نظام در مصلحت  تشخیص مجمع دبیر رضایی، محسن ◄

: گفت )ع(قصاد امام دانشگاه استادان و دانشجویان جمع

 ما توجه اي، حاشیه هاي بحث با خواهند می داخل در اي عده

 جنگ ما وي با بیان اینکه جنگ. کنند دور اقتصاد از را

است،  مدیریت قابل درون از جوشش با و است اقتصادي

 به باید نکنیم، تسریع را اقتصادي تحول اگر :تصریح کرد

  .برگردیم خود مرزهاي


