
  

  

  

  فقیه در سپاه  ی ولینمایندگ معاونت سیاسی) داخلی(نشریه روزانه 

  1396 بهمن 7 شنبه 4751 شماره بیستم ـسال 

  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

به  میبود و تمام شد و حاال برگرد يا که انقالب حادثه ندیبگو ها یبعض نکهیانقالب ادامه دارد؛ ا

   يدیدج يانقالب هنجارها. شود یانقالب تمام نم. به انقالب است انتیخ نیا ،يعاد یزندگ

  تداوم انقالب است؛ اگر انقالب مبارزه الزم  دیجد يهنجارها نیحفظ ا آورد؛ یوجود م  به

  .بشود یاسالم  ما جامعه  شود، امروز هم مبارزه الزم است تا جامعه روزیپ تاداشت 

)6/6/96( 

 مطول برجام  قصه              روز حرف ▼

 هاي دیپلماتیک اي از تالش از هفته گذشته دور تازهآمریکا 

افزودن  به منظوربراي متقاعد کردن متحدان اروپایی خود  را

به نظر الزامات سختگیرانه جدید به برجام آغاز کرد؛ اما 

براي . نتایج چندان مثبتی نداشته است ها رسد این تالش می

وگو با  یکی از مقامات وزارت خارجه فرانسه در گفت نمونه،

آمریکا،  است، ابراز ناراحتی کرده و گفته بارهها در این  رسانه

اتحادیه اروپا را به شدت تحت فشار قرار داده تا یا این 

معاهده را دوباره طراحی کند یا قید حضور آمریکا در ادامه 

  . بزند را مذاکرات

هاي ضدبرجامی آمریکا و  تالش در بررسی و تحلیل

موضع اتحادیه اروپا در مقابل این تالش باید به چند نکته 

  :اشاره کرد

هاي مقامات اروپایی و  گیري گونه که موضعهمان ـ1

گذاري و نوع نگاه  آمریکایی تاکنون نشان داده است، هدف

آنها با ایران همخوان بوده و اختالف چندانی میان آنها 

اختالف تنها در بیان کلمات و   عمده. ودش مشاهده نمی

وگرنه آنها در اصلِ راهبرد  ،چگونگی مواجهه با ایران است

ها  واقعیت آن است که اروپایی. مقابله با ایران اتفاق نظر دارند

اهداف  است دانند که توانسته خوب می  برجام را یک معاهده

؛ از کندن را تأمیاي ایران  درباره برنامه هسته نظر آنها مورد

هستند؛  دیگرخواهان تعمیم مدل آن به موضوعات  این رو

اما در این میان، آمریکا برجام را یک معاهده بد دانسته و 

و  ایرانهاي  خواستار اصالح و تغییر آن، با افزایش محدودیت

بنابراین، در . اي به برجام است هسته افزودن مباحث غیر

آنها خواهان فاوتی ندارد و هیچ تاصل نوع نگاه اروپا و آمریکا 

  . اي هستند هسته موضوعات غیرزمینه  مذاکره با ایران در

ـ تحلیل محتواي سخنان مقامات اروپایی که در 2

 آمریکا براي تغییر برجام بیان شده  واکنش به خواسته

ها درصدد هستند با ایجاد  دهد اروپایی ، نشان میاست

توانند از ایران خروج آمریکا از برجام، ب دربارههراس 

موضوعات   مذاکره درباره بابامتیازات بیشتري بگیرند و 

  .نیز باز کنندرا اي  هسته غیر

ـ براي مقابله با این طرح طرف مقابل، باید به طور 3

به آنها گوشزد شود که ایران دیگر بیش از این  جدي

تحمل  را هاي آنها در اجراي برجام تراشی ها و بهانه بدعهدي

خواهد غیرمنطقی مخالفت   و با هرگونه خواسته کند نمی

چنانچه معادله در برجام بیش از این به ضرر ایران  کرد و

تغییر کند، دیگر حاضر به انجام تعهدات خود در برجام 

  .بود دنخواه

  

  یک خبر خوب دیگر                       گزارش روز▼ 

 هیچ به. است زیاد بسیار ما رايب هم باز باشد، کم اگر حتی قضایی دستگاه در فساد«

 دستگاه. باشد فساد درگیر خود فساد با مبارزه متولی دستگاه که نیست پذیرفته عنوان

 در فساد هرگونه به نسبت باید همه اساس این بر و است مفاسد با برخورد ترازوي قضایی

 در و است اغماض غیر قابل قضائیه قوه در تخلف .باشند داشته تام حساسیت قضائیه قوه

 نیست، ترحمی گونه هیچ جاي است بین در نظام و مردم اعتماد بحث چون زمینه این

 طبق آینده در و شد نخواهد تحمل نظارتی هاي دستگاه و بنده سوي از فسادي گونه هیچ

 نظر تجدید عالی دادگاه در تأیید از پس قضات صالحیت عالی دادگاه آراي  خاص، اي برنامه

 خواهد منتشر ها رسانه در متخلف قضات تصویر و نام با همراه قضائیه هقو رئیس تأیید و

 و نماند اي گالیه گونه هیچ جاي تا است مختلف قضات همه با حجت اتمام واقع در این. شد

این عبارات »  .داشت خواهد بزرگی تاوان قضایی دستگاه در جرایم ارتکاب و فساد بدانند

 و ها دادگستري کل رؤساي گردهمایی مقام دستگاه قضا درفرازهایی از گفتارهاي باالترین 

به تعبیر دیگر، این عباراتی است که یک . کشور است سراسر استان مراکز هاي ن دادستا

تر، این عبارات دقیقاً  به معناي دقیق. مسئول باید بر زبان بیاورد و به آن جامه عمل بپوشاند

وري اسالمی ایران است و اگر بخواهیم انتظار مردم و وظیفه مسئوالن در نظام جمه

امید را به جامعه پمپاژ خواهد  ،آنتر از آن اجرایی شدن  بگوییم، این عبارات و مهم تر شفاف

به صفر مطلق رساندن فساد امري  دانیم که حل همه مشکالت در کشور و کرد؛ همه ما می

توانند به طور صد درصد  نمی نیز  هاي نظارتی ترین دستگاه تقریباً ناممکن است و متصلب

ها و فسادها را بگیرند؛ اما اگر مردم در عمل ببینند که تخلف تاوان  استفاده جلوي سوء

کنند که مبارزه با فساد مقطعی یا در مواقع خاص با اقدامات   سنگینی دارد و مالحظه

گیري است و جامعه به سوي  موقتی نیست و سازوکارهاي مبارزه با فساد در حال شکل

رود، وقتی متوجه شوند که مدیران ارشد کشور و نظام در عمل به قانون و  شفافیت پیش می

ترین خبر  شوند و این خوب رعایت عدل و مبارزه با فساد با کسی تعارف ندارند، امیدوار می

 .براي مردم خواهد بود

  !امارات در ایران هاي ناآرامی بررسی                ویژه راخبا▼ 

 آموزشی کارگاهی دارد قصد کرده است، اعالم عربی متحده امارات وهشیپژ مرکز یک

 نوشته به .کند برگزار »پیامدها و ها زمینه علل، ایران، مشکالت« نام با ابوظبی در

 در: گفت امارات سیاسی مرکز اندیشکده مدیر »الکاتب ابتسام« ،»وام« اماراتی خبرگزاري

 اخیر هاي ناآرامی بر شود، می برگزار خارجی و لیداخ کارشناسان شرکت با که کارگاه این

 کشور این ثباتی بی بر تأییدي ایران در اخیر هاي اعتراض :شد مدعی او .شود می تمرکز ایران

 براي اقتصادي مشکالت به که بود کشور این جامعه سوي از حکومتی هاي سیاست رد و

 ماهیت کند می تالش گاهکار این: افزود وي .است شده منتهی دیگر موارد و مردم

 و نیروها و روشن کرده را ایران حکومت از ناشی پیچیده هاي آشوب و دشوار هاي بحران

  .کند بررسی را نظام این در متناقض هاي دیدگاه همچنین و هم با تضاد در منافع

  درصدي نقدینگی 200افزایش 

 حدود) دولت اعتدالآغاز ( 1392 سال مرداد ماه ابتداي در نقدینگی حجمدر حالی که 

 1396 ماه آبان  پایان در مرکزي، بانک جدید گزارش اساس بر بود، تومان میلیارد هزار 479

 سه افزایش گویاي آمار این .است یافته افزایش تومان میلیارد هزار 1424 به نقدینگی حجم

  .شود می محسوب اي کننده نگران رشد که است در این دولت نقدینگی حجم برابري



  

  اخبار▼ 

 میلیارد دالر شد 21هاي جاري ایران مثبت  تراز حساب

دهد، تراز  المللی پول نشان می جدیدترین آمار منتشر شده از سوي صندوق بین

میلیارد دالر رسیده که نسبت  6/21به مثبت  2017هاي جاري ایران در پایان سال  حساب

، تراز 2016در پایان سال . تمیلیارد دالر افزایش یافته اس 22/5به سال پیش از آن 

بر اساس این گزارش، ایران بین . میلیارد دالر اعالم شده بود 38/16هاي جاري ایران  حساب

 15هاي جاري خود دارد و جزء  کشور جهان وضعیت بسیار خوبی از نظر تراز حساب 188

ایران  هاي جاري گفتنی است، تراز حساب. کشور نخست جهان از این نظر قرار گرفته است

کشور جهان از جمله اتریش، عربستان، سوئد، امارات، کرواسی،  173از  2017در سال 

 295آلمان با تراز جاري . مریکا، انگلیس، ترکیه و کانادا بیشتر بوده استفنالند، فرانسه، آ

میلیارد دالر و چین با  175میلیارد دالري در رتبه نخست جهان قرار گرفته است و ژاپن با 

بر اساس این، . اند هاي دوم و سوم از این نظر قرار گرفته ترتیب در رتبه میلیارد دالر به 162

اند که در صدر آنها آمریکا  تراز حساب جاري منفی داشته 2017سال  کشور جهان در 127

  . میلیارد دالر بوده است 461هاي جاري آن منفی  قرار گرفته که تراز حساب

  حریف زمین در توپ انداختن

 جامعه از عضوي روحانی حسن که نیست تردیدي« :نوشت »آرمان«طلب  اصالح روزنامه

 شرایطی چنین در. است نزدیک اصولگرایان به که نیروحا تشکل یعنی بود، روحانیت

 آنکه صرف به نباید هستند واقف همگان و است شوخی یک روحانی خواندن طلب اصالح

 از عضوي که بدانند شخصیتی را او داشتند، روحانی پیروزي در تأثیر باالیی طلبان اصالح

 :نوشت  هاشمی فائزه زا نقل به همچنین روزنامه این! »است شده طلبی اصالح اردوگاه

 بعضاً هم انتظارات این کردن محقق شرایط و داشتیم روحانی آقاي از بیشتري انتظار«

 ادعاي و بودند اصولگرا همیشه روحانی آقاي که برد یاد از نباید البته. شد می فراهم

 بین در جمهوري ریاست انتخابات در ایشان رأي پایگاه اما نداشتند، طلبی اصالح

 کردن منتسب براي تالش دولت ضعیف کارنامه وجود با است، گفتنی» .بود طلبان اصالح

 براي طلبان اصالح که ترفندهایی است از یکی رقیب سیاسی جریان به اعتدال دولت رئیس

  .اند داده قرار خود کار دستور در دولت ناکارآمدي مسئولیت پذیرش از فرار

  !نیاورید تشریف ایران به

 و ملی امنیت کمیسیون سخنگوي عنوان به بنده: گفت ینیحس نقوي سیدحسین

 مذاکره براي است قرار اگر گویم می فرانسهخارجه  وزیر به خطاب مجلس خارجی سیاست

 هاي ادعا به اشاره با وي. نیاورند تشریف ایران به کند، سفر ما کشور به قرمزها خط درباره

 مسائل درباره ایران به خود آینده سفر در اینکه بر مبنی فرانسه خارجه وزیر دروغین

 نوع هیچ: داشت اظهار کرد، خواهد مذاکره ایرانی مقامات با اسالمی جمهوري موشکی

 ایران به فرانسه خارجه وزیر سفر براي شرط پیش عنوان به فرانسه و ایران میان اي مذاکره

 کند؛ مذاکره سائلم این پیرامون کسی دهیم نمی اجازه وجه هیچ و به ندارد و نداشته وجود

  .نیست مذاکره قابل اساساً موضوعات این که چرا

  !ندارد ربطی ما به شکستش و ماست خاطر به دولت موفقیت

 که پرسش این به پاسخ در »آرمان« روزنامه با مصاحبه در »حصار جوادي محمدصادق«

 به دولت اشتباهات تا کنند جدا دولت از را خود طلبان اصالح که شده مطرح است چندي«

 اما کند؛ حمایت دولت از سیاسی جریان شود می مگر. نشود نوشته اصالحات جریان پاي

 حساب از را مان حساب باید ما« :گفت »نشود؟ نوشته جریان آن پاي به دولت اشتباهات

 حامی. آن شریک نه هستند روحانی دولت حامی طلبان اصالح. کنیم جدا روحانی دولت

 کرد؛ خواهد حمایت او از کند، توجه مردم منویات به دولت ئیسر که زمانی تا دولت یک

  ».داشت برخواهد دولت از را خود حمایت نکند، عمل خود هاي وعده به دولت اگر اما

  

  کوتاه اخبار ▼

در پی وضع قانون ممنوعیت واردات در کشور روسیه،  ◄

بسیاري از کشورهاي اروپایی بازار این کشور را از دست 

در همین زمینه، کشور نروژ نیز که تا پیش از این . اند داده

صادرات قابل توجهی در حوزه شیالت به این کشور داشته 

. است، در این مدت میلیاردها دالر متضرر شده است

گفتنی است، قانون ممنوعیت واردات محصوالت غذایی و 

میالدي و در پی  2014کشاورزي در کشور روسیه از سال 

و مالی این کشور از سوي کشورهاي  هاي اقتصادي تحریم

 .اروپایی و آمریکا اعمال شده است

 حساب در آمریکا در فرانسه سفیر ،»آروئاد جرارد« ◄

 با همکاري آماده کشورش: نوشت توئیتر در اش کاربري

 در ایران، اي منطقه هاي فعالیت با مقابله به منظور آمریکا

 ها اروپایی«: ادامه داد وي .است برجام توافق حفظ حین

 به ایران اي هسته توافق حفظ با همزمان اند، گفته بارها

 به پرداختن به منظور آمریکا با همکاري آماده فعلی، شکل

  ».هستند منطقه ثبات براي ایران هاي چالش دیگر

این پرسش که آیا درباره  به پاسخ در عارف محمدرضا◄ 

به که  ساالري مردم حزب دبیرکل کواکبیان، مصطفی طرح

 هماهنگی شوراي به اصالحات پارلمان نام تازگی به

 ما: گفت خیر، یا شده رایزنی شما ارائه کرده، با طلبان اصالح

 طلبان اصالح گذاري سیاست عالی شوراي تشکیل دنبال به

 تشکیل درباره نشده، رایزنی ما با باره این در و هستیم

  .بپرسید کواکبیان آقاي از اصالحات پارلمان

الملل و بازرگانی وزیر  نیا، معاون امور بین زمانی امیر ◄

وگو با رویترز اعالم  نفت در حاشیه کنفرانس توکیو در گفت

هاي  احتماالً تعدادي از قراردادهاي جدید با شرکت: کرد

خارجی براي توسعه میادین نفت و گاز کشور را طی سه یا 

ره ایران دربا: وي گفت. چهار ماه آینده نهایی خواهد کرد

هاي خارجی شامل ژاپن، چین،  قرارداد با شرکت 28حدود 

  .کند روسیه و اروپا مذاکره می

 صهیونیستی رژیم غاصب ونقل حمل وزیر کاتس، اسرائیل◄ 

 طرحی از »ایالف« سعودي روزنامه با مصاحبه در به تازگی

 ایجاد براي امارات و عربستان سعودي کشورهاي با مشترك

 در طرح این از گفت که هدف سخن آنها میان آهن راه خط

 از کاستن و هرمز تنگه تجاري اهمیت بردن بین از واقع

 زمینی و دریایی هاي گذرگاه ایجاد طریق از ارزش آن

  .است جایگزین

در حالی به وزارت نفت به منظور انتشار چهار هزار  ◄

ها مجوز  میلیارد تومان اوراق سلف براي تأمین منابع یارانه

هزار میلیارد  55این وزارتخانه با وجود درآمد  داده شده که

هزار  41و گاز، بخش اعظم تعهدات   تومانی فروش فرآورده

   .هدفمندي را اجرا نکرده است بابتمیلیارد تومانی 


