
      
 

 1398ماه  مرداد19شنبه   /805شماره  /ششمسال  /در سپاه  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه
 

   /سیاسی تحلیل آموزش
شدن نام برجسته، ممتاز و  ریبا اشاره به فراگ یاخامنه اهللتیحضرت آ

دت در سراسر کشور در اثر مجاهدت و شها یحجج دیدرخشان شه

ما مظلومند و  یشهدا یگفتند: همه ) شهید محسن حججی( او یمظلومانه

شان هستند که دشمن، سر از تن زین یگرید یاز محسن شما، شهدا ریغ

و صاحب درجات هستند اما  زیعز ،در نزد خداوند یجدا کرده و همگ

 ندهیجوان، او را نما نیا اتیمتعال بر اساس حکمت خود و خصوص یخدا

 کرد. دانیشه نیا یو سخنگو

 تأملی برای صيانت از عدالت

تواند میطلب نیست و نگذرد؛ خبرنگار، عافیتچیزی از روز خبرنگار و یادآوری وظایف و رسالت خبرنگاری نمی رسالت:

که  لت در مدتیه رساشد. شاید روزنامتواند خطایی را ببیند و ساکت باچشمش را به روی حقیقت ببندد؛ به طریق اولی نمی

ها را ن حمایتیشتریهایی باشد که بالقضاتی قرار گرفتند یکی از رسانهالمسلمین رئیسی در مسند قاضیواالسالمجناب حجت

با فساد و  شانزه موفق ایمبار اساس و اتفاقا در زمانطلبی نبوده است. بر همینانجام داده که البته جز بر مبنای حقیقت و عدالت

آید را الت پیش میخم برقراری عدوبرانگیزی که احیانا در راه پر پیچدانیم که نقاط تأملمفسدین، بر خود، فرض و واجب می

وادار به نگارش این چند  یکی از مسائلی که مرا.با زبان رسا بگوییم تا در مسیر برقراری عدالت، ناخواسته عدالت ذبح نشود

ر ذهن هامات را دو اب ای شدن جلسه قرائت کیفرخواست که اتهاماته رویه دادگاه در علنی بودن و رسانهسطر کرد این بود ک

 هن، متبادرذا به ای نشدن آن، عدالت رعموم مردم ایجاد کرد و در ادامه غیرعلنی شدن جلسه دفاعیات متهمین و رسانه

 .کردنمی

رصد از ده تنها یک نده ککنیم و به همین پرویلیارد دالر بود، ورود نمیدر این فقره به اصل دعوای ارزی که بیش از هجده م

دن و فرعی کر اصلی پردازیم. اما فراموش نکنیم مطالبات اصلی باید حول اصل ماجرا باشد و درحجم پرونده ارزی است می

التر از مصلحتی با هیچ سیم چرا کههای اصلی و برخورد با آنان هم نهراقضایا اشتباه نکنیم. به عالوه از رسیدن به سرشاخه

 .طلبی وجود نداردحقیقت

کیفرخواستی که در جریان رسیدگی به پرونده مدیران بانک مرکزی )ولی اله سیف، سید احمد عراقچی و سایرین( در دادگاه 

های ا کنون در دادگاههایی که تقرائت شد، از ابعاد گوناگونی قابل بررسی و تحلیل است. در این پرونده، خالف سایر پرونده

ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی بررسی شده، تعداد قابل توجهی از متهمین، کسانی نیستند که به قصد کسب سود، اقدام به 

اند انجام معامالت غیر قانونی در بازار کرده باشند. بلکه کسانی هستند که با قصد کنترل نرخ ارز در بازار، اقداماتی را انجام داده

کند. از ها تفاوت میاز نظر دادستان، غیرقانونی بوده است. لذا جنس متهمین در این پرونده با جنس متهمین در سایر پرونده که

های اساسی دارد. در ها تفاوتسوی دیگر، نوع اقدامات انجام شده در این پرونده، با نوع اقدامات انجام شده در سایر پرونده

در دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، غیرقانونی بودن عمل، کمتر مورد بحث و تردید قرار  های رسیدگی شدهسایر پرونده

ها حول ها راجع به ارتکاب یا عدم ارتکاب اعمال مزبور توسط متهمین بود. در این پرونده، بیشتر بحثداشت و عمده بحث

https://resalat-news.com/?p=7405
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ها مسائل حقوق کیفری ر حالی که در سایر پروندهاختیارات بانک مرکزی و نقش آن در کنترل نرخ ارز در کشور است. لذا د

 اند. اهمیت بیشتری دارند، در این پرونده مسائل حقوق اداری بیشتر مدنظر قرار گرفته

 شکست عمليات فریب

چندان روشن ند و با ارائه طرحی نهاز حدود دو ماه قبل، نمایندگانی از سمت یکی از دول اروپایی راهی تهران شد :صبح نو

مثل ایران در بههای مقابلهشد، تالش کردند تا راهی برای توقف گامها از آن به توقف در برابر توقف یاد میکه بعضاً در رسانه

یز صورت های کتبی، مذاکرات تلفنی متعددی نجا ختم نشد و عالوه بر پیامبرابر بدعهدی غرب بگشایند؛ البته کار به همین

وزیر ژاپن، تالش طرف غربی برای کشاندن جمهوری اسالمی به سوی مذاکره نکته مشترک این رایزنی با مورد نخست گرفت.

تحریم وزیر و اگر نشد در سازمان ملل.  7و دومی در گروه  20المللی بود؛ اولی در گروه با ترامپ در حاشیه یک اجالس بین

ه این سناریو زد، چرا که عمالً سفر آقای روحانی به نیویورک را با اما و اگرهایی مواجه امور خارجه ایران یک ضربه جدی ب

جمهوری فرانسه را احمق و سپس ناالیق برای صریح و صریح ترامپ بود که رییسهای نیمهکرد. در مرحله بعد، توییت

کمی از یک برنامه فریب مذاکره با ایران، دستنمایندگی این کشور خواند. با این تفاسیر، واضح است که طرح اروپایی برای 

گیران را دچار تردید کنند. این وضعیت که نداشته تا اوالً در ایده گام سوم برای پاسخ به آمریکا تردید ایجاد کند و ثانیاً تصمیم

ل اراده ملی، برای شدن اقتصاد را بار دیگر به وجود آورده، قطعاً به زیان کشور است و موجب کندشدن اعمااحتمال شرطی

 رسد به شکست انجامیده است.شود؛ عملیات فریبی چندبعدی که به نظر میتقویت ساخت درون می

 خی یسنگ رو

ک رده ک ه  گفتگ و رانی ا جمهورسیرئ یبا حسن روحان یکمتر از سه ماه گذشته، شش بار تلفن یامانوئل ماکرون ط جوان:

 یدرپ یپ یه اگفتگو نیمبهم درباره ا ییهااست. اغلب اوقات گزارش دهیول کشط قهیدق 100از  شیها بگفتگو نیاز ا یبرخ

ه قب ل ک اهش از ح دود س ه م ا رانی )برج ام( ک ه ا یاکه مسئله توافق هسته دیآ یبرم نیطرف یهااز صحبت یمنتشر شده، ول

 یافقب ه ت و یابیو دس ت رانی با ا بار خواستار گفتگو نیها است. ترامپ چندگفتگو یتعهدات به آن را شروع کرده، محور اصل

 یانجیمبه عنوان  کا،یامر جمهورسیطرف رئ ازماکرون  نکهی. اکندیآن را رد م رانیکه ا یاز برجام شده؛ موضوع ریبه غ دیجد

 یهادگاهیرد دفرانسه تالش دا جمهورسیرئ نکهیکه مشخص است ا یزیچ ینشده، ول دییتأ گاهچیه کند،یگفتگو م یبا روحان

در  کرونکند. ما یریبرجام جلوگ یقطع یو فروپاش رانیاز خروج ا ق،یطر نیکرده و از ا کینزد گریرا به همد کایو امر رانیا

 یاق هس تهنق   تواف  ای در مورد خروج از برج ام  ،یانجام شد به حسن روحان 1398 رماهیت لیسوم خود که اوا یوگوگفت

که البته  یند، موضوعک بیترغ رانیا یهامیتحر یبرخ قید دونالد ترامپ را به تعلهشدار داده و البته گفته بود تالش خواهد کر

ب ا  است لیبود ما ماکرون به خبرنگاران گفته یگریانجیم دییترامپ همان موقع بدون تأ. نکرد یریگآن موضع هیترامپ هم عل

اند، به ما ها آمادهوقت آن ودند به ما خبر دهند. هرآماده ب یاست که وقت نیا امیپ»توافق مذاکره کند:  کیبه  دنیرس یبرا رانیا

 «.یسادگ نی. به همدهندیخبر م

 خيز بورس تهرانجزایر حباب

توان از حباب قیمتی در برخی توان رد کرد، اما نمیگرچه شائبه تشکیل حباب قیمتی در کل بورس را می : دنيای اقتصاد

ها با خطر ایجاد حباب مواجه هستند. بازار پایه بیش از دیگر شرکت ترهای کوچکپوشی کرد. سهام شرکتها چشمبخش

دهند که بستر مناسبی را برای جوالن و شفافیت کمتر تشکیل می هایی عمدتا با ارزش بازار کوچکفرابورس را شرکت

http://sobhe-no.ir/
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از ابتدای سال  شده در این بازارهای پذیرشاند. رشدهای چندصد درصدی، سهام برخی از شرکتنقدینگی فراهم آورده

 .وضعیت معامالتی کنونی آنها را به منطقه هشدار نزدیک کرده است

که برخی سال تا پایان هفته گذشته به ثبت رساند. در حالیدرصدی را از ابتدای  ۴3بازدهی حدود  بورس تهران شاخص کل

های پیشین نیز اشاره شد طور که در گزارشهمان دادندکارشناسان به پشتوانه الگوهای تاریخی از حباب در سهام خبر می

ئم هشدار را فعال تواند عالتواند حکم قطعی را درخصوص وضعیت سهام ارائه کند و تنها مییک از الگوهای تاریخی نمیهیچ

فشار وارد کرد و مانعی در  سهام چه در روزهای گذشته برتری از وضعیت ارائه شود. از طرفی آنکند تا بررسی دقیق

توان صورت کلی میقیمت بود نه الگوهای تاریخی بلکه ریسک اصلی پیش روی بازار یعنی بازار جهانی است. به رشد برابر

ن های کالنگری است. بر این اساس تکیه بر نسبتشود عالقه بسیار زیاد به کلیگفت خطایی که در بازار سهام مشاهده می

منطقه حباب رسیده است و همچنین حکم قطعی برای کل بورس داده به  سهام کهتواند این اشتباه را به دنبال داشته باشد می

که پذیر است اما اینسهام توجیهنوسان  اقتصادی و سیاسی در فضای کالنهای موجود ها و فرصتشود. گرچه با ریسک

رزیابی اشتباه از حباب سهام یا از سوی دیگر به ارزیابی اشتباه از ارزندگی تواند از طرفی به اجزئیات نادیده گرفته شود می

شد پرداخته شد در های گذشته به نقد حکم کلی که بعضا برای حباب قیمتی سهام صادر میطور که در هفتهمنجر شود. همان

توان سهام زیرمجموعه بازار م را میشود. نمونه بارز تشکیل حباب قیمتی در سهااین گزارش به سمت دیگر طیف پرداخته می

ها را شامل با این حال همین ابتدا الزم است تاکید شود که این حکم حباب در بازار پایه نیز تمامی شرکتپایه عنوان کرد. 

رد. در این ای پیدا کهایی از ارزندگی را به هر بهانهتوان نشانههای زیرمجموعه این بازار نیز میشود. برای برخی از شرکتنمی

های موجود توجه داشته گران سهام اندکی الگوهای نموداری خود را کنار گذاشته و به واقعیتشرایط الزم است که معامله

  باشند.

 آقای تاجزاده؛ دولتها بیشتردر اختیار همفکران شما بوده است

ر طی ا رفتاری دیهای ساختاری و ی ناهنجاریبا روزنامه ایران به برخ چندی قبل، آقای دکتر احمد توکلی در مصاحبه :فارس

مومی بین مردم و عایشان به طور خالصه، گریزی به مخدوش شدن اعتماد  .چهل سال از گذشت انقالب اسالمی، اشاره نمود

 شهروندی حقوق از برداریبهره و آزادی احساس عدم – طلبیرفاه فرهنگ ترویج – حاکمیتی سیستم ناکارآمدی –حاکمیت 

 نزد کمیتحا رخواهیخی احساس تضعیف –های انقالبی با مردم در اوان انقالب و استمرار آن تار ناشایست برخی نیرویرف –

 اکمیتح باالخره و مطبوعات در خواهیآزادی فرهنگ عدم – آن حجم شدید افزایش و فساد گسترش – عمومی افکار

 .داشت کشور اقتصاد عرصه در نئولیبرال فرهنگ

اند. شاید اینکه ایشان قدری در طرح نظراتشان مسیر افراط را پیموده . نکته اولتوکلی از دو منظر قابل دقت است آقای مصاحبه

ها و نمایی بیش از اندازه ناهنجاریهایشان و اهمیت آن، باعث گردیده که به بزرگتالش ایشان برای اثبات درستی دیدگاه

های سیاسی و جناحی و احبه ایشان قابل تقدیر است اینکه، ایشان فارغ از دیدگاهکه در مص نکته دوماما  .ها بپردازندکاستی

 .های آن پرداختند که جای تشکر داردبدور از تعصبات معمول به ارزیابی عملکرد حاکمیت جمهوری اسالمی و کاستی

ی از داوری منصفانه و بدون غرض ه بویک شد نگاشته زادهتاج مصطفی آقای سوی از اینامه ایشان، متأسفانه پس از مصاحبه

ها و اتهامات جناحی و تکراری بود. ای کاش جناب ایشان هم نظرینداشت و مطابق معمول مکاتبات نامبرده، مملو از تنگ

 .پرداختند که چنین نشدهمانند مصاحبه آقای توکلی، به طرح نظراتشان و نقادی مصاحبه با همان سبک و سیاق منصفانه می

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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، باید با همان سیاق به زاده با دیدگاه خاص جناحی و سکوالر خود به نقد مصاحبه آقای توکلی پرداختهآقای تاج الجرم چون

های اشاره شده در مصاحبه آقای توکلی طی سالهای پس از انقالب، قابل اجتناب اند که ناهنجاریایشان پاسخ داد. ایشان نوشته

های پس از پیروزی انقالب به باید سؤال کرد که آیا دولتی از آن وجود نداشت. بود و اراده جدی در حاکمیت برای جلوگیر

 مدیران از که جنگ زمان دولت خیر؟ یا است بوده شما هایجناحیهم و دوستان از -نژاداحمدی آقای جز دوره هشت ساله

دند. دولت مرحوم آقای هاشمی نیز عموما ری نموگیکناره دولت از نیز ناهمگون وزیر چند نیز فعالیت اوان در و بود چپ جناح

های مؤثر جریان اصالحات در سالهای بعد شدند و دولت اصالحات و دولت روحانی نیز که جای از مدیرانی بود که از چهره

 .بحث ندارند

 اهلل را دیدممن در چهره این مرد، محمد رسول

انداز ها را پسگوید با دوستانم یک سال کارگری کردیم و پولانقالب پیروز شد و امام به ایران آمد. ابراهیم می :ن نيوزجها

سالگی پیروزی مردم ایران شرکت کنیم. هواپیما در فرودگاه مهرآباد نشست. درها که کردیم تا به ایران بیاییم و در جشن یک

گردند و دنبال امام می ی معمولی از آفریقا راهی شده و اکنون با سرمای بهمن ایران مواجه است.که با پیراهنباز شد، متوجه شد 

رسد و بهمن فرامی22آیند. گویند امام تا سالگرد پیروزی انقالب به تهران میفهمند که ایشان در قم ساکن هستند. به او میمی

ها توانند به قم بروند. اینشود و نمیند. پول ابراهیم و دوستانش تمام میآیشود؛ اما امام به تهران نمیجشن پیروزی برگزار می

 .گردندشان را ندیدند و به کشورشان برمیهایی بودند که اماماویس

کنند و در روز یرکت مهای پیروزی انقالب شدعوت سفارت ایران. در جشنبار بهآیند؛ اما اینسال بعد، دوباره به ایران می

ک ه امام. پلوخت بدگویند او آمد و نشست و چشم روند. دوستان ابراهیم میدر ایران، به دیدار حضرت امام می آخر حضور

همه  نگام رفتن،ه و هشود و او هیچ دوست ندارد این جلسه تمام شود. پس از پایان جلسهای امام تمام میزند. صحبتهم نمی

دهید؟ امام ریه پیام بم نیجخواهید به مردگوید نمیرسد و می. ابراهیم به امام میکنندآیند و از امام خداحافظی میها میمهمان

: ی همین استخمین ها بگویید که همه حرفگوید: سالم مرا به مردم نیجریه برسانید و به آندهد و مییک قرآن به او می

ها بگویید ند. به آنده کنرآن را در کشورشان پیاایم قرآن را در کشور خود پیاده و کمک کنیم که دیگران هم ققرآن. ما آمده

 .خمینی غیر از قرآن هیچ ندارد

ین گفت من در چهره اریخت. میگویند وقتی در هواپیما نشسته بود، قرآن را در دست گرفته و اشک میدوستان ابراهیم می

 مینی است. بعد، دین من خهب را دیدم. از این اهللاهلل را دیدم؛ محمد رسولمرد، موسی را دیدم؛ عیسی را دیدم؛ ابراهیم خلیل
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