
  

  

  

  فقیه در سپاهنمایندگی ولی نشریه روزانه (داخلی) معاونت سیاسی

  1395 بهمن 16 شنبه 4521 شماره ـ نوزدهمسال 

  

  العالی)(مدظلهاي امام خامنه

آحاد ملت ما به ارزیابی و جوانان ما  ،آگاهان ما ،که فرزانگان ما دهه فجر فرصت خوبی است

ببیند  ،هاي خودشان رااند بپردازند، ببینند پیشرفتکاري که در این سی و چند سال کرده

  )19/11/1391هاي الهی را و ببینند ضعف و مکر دشمن را.(کمک

خانواده و سبک زندگی بنیان انقالب اسالمی، منزلت زن، تحکیم بهمن، روز  16شنبه *

  ی گرامی باد*ایرانی اسالم

    

  هراس غرب از برنامه موشکی ایران    روز حرف ▼

هاي ویژه پس از آزمایشهاز انعقاد و اجراي برجام، ب بعد

توجه  موردمباحث موشکی ایران به طور جدي موشکی سپاه، 

 مبنی اعتراف مقامات آمریکاییبا وجود طرف غربی قرار گرفت و 

ها اما آن یست؛کی ایران ناقض برجام نهاي موشبر اینکه آزمایش

حت پوشش تسیعی وتبلیغات  ایران را با هاي موشکیآزمایش

رتبط با نهاد م 12فرد و  13بهانه،  اي قرار دادند و با اینرسانه

 یلاساسی این است که دال پرسشحال  ند.ایران را تحریم کرد

 توان بههراس غرب از برنامه موشکی ایران چیست؟ در پاسخ می

  چند نکته اشاره کرد:

، نه اصل موشک عترض هستندآن م بهها آنچه غربی - 1

 ی ایناناییک سالح متعارف است، بلکه آنها با تو منزلهبه  بالستیک

ند. مخالفمجاز کشتار جمعی  هاي غیرها براي حمل سالحموشک

هاي کشتار حمل و انتقال سالحتوانایی  هاموشک، این به زعم آنها

 ی بودهکه محل نگران دارندتر به کیلومترها دوردسترا جمعی 

 و دنهاي ایران چنین توانایی را نداردر حالی که موشکاست؛ 

تواند به میزان نیاز که هر کشوري می هستندمتعارف  یسالح

 ربارهداً ادعاي مذکور صرف ،به عالوهد. برخوردار باش هاخود از آن

داشته هاي کشتار جمعی کشورهایی جاي نگرانی دارد که سالح

ع من باشند، حال آنکه جمهوري اسالمی ایران هم عضو کنوانسیون

 هاي شیمیایی و بیولوژیکی است و هم معاهدهاستفاده از سالح

و در آن  است تهرا پذیرف )NPT(ايهاي هستهمنع اشاعه سالح

ن در ایرا کشتارجمعی هاياساساً سالحدر واقع  و عضویت دارد

این، ها حمل کرد. بنابربا این موشکآنها را وجود ندارد که بتوان 

هاي باب داشتن موشک ه ایران ازدربارها غربی نگرانیاصل 

  بالستیک محل ایراد و اشکال است.
 

انچه کشوري این اما چن ی است؛سالح متعارفهرچند موشک  - 2

 ریب مصونیتضباشد، توانایی بازدارندگی و  را داشتهها سالحقبیل 

یابد. عمده نگرانی اش به میزان چشمگیري افزایش میامنیت ملی

ها با ر، غربیدلیل است. به عبارت دیگ همینها نیز به غربی

صددند این برنامه موشکی کشورمان در در زمینهآفرینی جنجال

  . کنندار دظرفیت راهبردي بازدارنده کشورمان را خدشه
 

 و برجام با ارتباطی گونههیچ تنها نه ایران موشکی برنامه - 3

ار به شم نیز 2231 قطعنامه ناقض بلکهندارد؛  ايهسته مذاکرات

آفرینی بر سر برنامه موشکی و رویکرد غرب در جنجال آیدنمی

هاي سیاسی و نه فنی و حقوقی صورت کشورمان صرفاً با انگیزه

  گیرد. می
  

  

 هاي واهیبهانه                        روز گزارش ▼

ف اعتمادي است که در و برخال 2231قطعنامه  برخالف مفاد هاي موشکی ایرانآزمایش«

نی ایرا چارچوب توافق وین حاصل شد و من با صراحت و صمیمیت این موضوع را به دوستان

ها یایران ام تا بهمن به تهران آمده چوب و ذهنیت همکاري دوجانبه اعالم کردم...و در یک چار

 اخیراً رانسه است کهخارجه فوزیر  هايگفتهي از فراز، عباراتاین » .بگویم که نباید خطا کنند

تمرار ره اس؛ کشوري که تا به حال چندین بار نگرانی خود را دربابه تهران سفر کرده است

دبیات اشاید کمی با  خارجه فرانسهور وزیر ام ادبیات ،هاي موشکی ابراز کرده استآزمایش

خنگوي امپ و سوقتی تر ؛ندارد فاوتیتي آن ااما فحو باشد،جمهور آمریکا رئیس ،دونالد ترامپ

ران وي ایو ما جل هاي بالستیک را نداردگویند ایران حق آزمایش موشکاو در کاخ سفید می

 هاي اخیر بارهاها و ماهدر هفته یزوزیر انگلستان ننخست» ترزا می« . چنانکه خواهیم ایستاد

 جودو باود شخص شتا م خواندرا یک خطر بزرگ  تهران ،هاي نظامی ایرانبرنامهبه با اشاره 

ال ا دنبر یمشترک هدف ،مداران اروپایی و آمریکایی درباره ایرانهاي متفاوت سیاستلحن

 ایران این ايتعدیل برنامه هستهاي و آیند تا پس از توافق هستهگام پیش میبهکنند و گاممی

ن ی ایرااسالم ، تحریم و محدودیت بیشتري را بر جمهوريشورمانکبار به بهانه برنامه دفاعی 

  الملل یادآوري شود! فضاي بین دیگر پارادوکس بار تا تحمیل کنند

اي کم سابقه ها و کشتارهاي و سابقه جنگهسته هايخانهرادزترین ایاالت متحده با بزرگ

هاي کشورو  )پوستان بومیسیاه( آمریکاتا  عراق و افغانستان، ان، از ویتنامجاي جاي جهدر 

 حامیان ریت وو جنایت علیه بش اروپایی مانند فرانسه و انگلستان با سابقه سیاه استعماري

کننده بهانه نگران میلیونی را با 80خواهند یک ملت کش صهیونیستی میاصلی رژیم کودك

 ،تاریخ واهبه گ که در حالی ؛از داشتن تجهیزات دفاعی محروم کنند ،.طلبی و..ن و جنگبود

  ت.ترین قربانی جنگ و تروریسم اسبزرگ ایران
  

  2017 سالدر  جهان بزرگ قدرت هفتمین ایران          ویژه اخبار ▼

، »2017 بزرگ قدرت هشت« نام با گزارشی در »اینترست امریکن« اینترنتی پایگاه

 ژاپن، چین، آمریکا، گزارش این در. را معرفی کرد میالدي جاري سال در قدرت داراي کشورهاي

 هفتم رده در کشورها این از پس یرانا و دارند قرار ششم تا اول هايرده در هند و آلمان روسیه،

 در ستیصهیونی رژیم فهرست این در. دارد قرار 2017 سال در جهان کشورهاي قدرتمندترین

 میان در یرانا: است آمده اینترست امریکن گزارش در. دارد قرار ایران از پس و هشتم جایگاه

 توضیح در. دارد قرار آمریکا ستنخ متحد اسرائیل، از باالتر ايرده در و 2017 سال قدرت هشت

 ادامه همچنان 2016 سال در ایران و عربستان میان نیابتی هايجنگ: است آمده ایران جایگاه

  . است پیشتاز عربستان با مقایسه در ایران میالدي، جدید سال به ورود با و دارد
  

 شودمی پشیمان کشید ایران براي که قرمزي خط از ترامپ

 در 2013 و 2011 هايسال بین آمریکا دفاع وزیر دو اسبق مشاور »شولت درك«

 بررسی را ایران علیه آمریکا جمهوررئیس »ترامپ دونالد« اخیر آمیزتحریک اقدامات تحلیلی

 کرده، تعیین تهران براي که قرمزي خط از زودي به احتماالً وي است: نوشته و کرده

 اوباما قرمز خط و ترامپ ملی امنیت اورمش اظهاراتبا مقایسه  وي. شد خواهد پشیمان

 هیچ آمریکا، سابق دولت مانند نیز کشور این کنونی دولت: است نوشته، سوریه دولت براي

 .ندارد خود تهدیدات کردن عملی براي مدونی برنامه و طرح



  اخبار ▼

 ایران علیه آمریکا هاي جدیدتحریم

 فرد 13 و شرکت 12 علیههاي جدیدي تحریم ایاالت متحده آمریکاداري وزارت خزانه

 :هاي تحریم شده عبارتند ازشرکت ،داري آمریکااعالم کرد. طبق بیانیه خزانهایران  با مرتبط

شرکت  ـMirage for Waste Management & Environmental Services sarl، 2ـ 1

ـ شرکت 5 ،ـ شرکت تجاري انرژي میراژ4 ،ـ شرکت ساختمانی تجاري ماهر3 ،آرین دانش

شرکت  ـ8 ،شرکت داریا افق سبز ـ7 ،ـ شرکت صادرات واردات نینگبو6 ،اسکیام المللیبین

ـ شرکت 11 ،ـ شرکت زیست تجهیز پویش10 ،شرکت رویال پرل مستقر در اماراتـ 9 ،ستاره شرقی

 ،ـ یحیی الحاج1 :استشرح  این به نیز اسامی افراد ،مشرکت داروسازي ری ـ12تجاري کاسالینگ و 

محمد  ـ6 ،فرحات محمدعبداالمیر ـ5 ،دهقان حسنابراهیم ـ4 تنی داریان ـ3 ،اصغرزاده عبداهللا ـ2

 ،يـ مصطفی زاهد11 ،ریچارد یو ـ10 ،کین شینهوا ـ9 ،علی شریفی ـ8 ،کامبیز رستمی ـ7 ،مقام

به اقدام جدید  ایران در پاسخجمهوري اسالمی  است،تنی گف .کارول ژووـ 13 ،قدرت زرگري ـ12

هاي آمریکایی هاي قانونی براي تعدادي از افراد و شرکتآمریکا نسبت به اعمال محدودیت

یا به کشتار و هاي افراطی تروریستی در منطقه نقش داشته که در ایجاد و کمک به گروه

  کنند، اقدام خواهد کرد.نطقه کمک میدفاع در مسرکوب مردم بی
  

ارز قیمت نرفتن باال براي دالر میلیارد شش تزریق  

 تومان هزار چهار مرز تا هاقیمت افزایش سبب شد، آغاز ماه مهر اوایل از که ارز بازار نوسان

 در که رقمی ؛شد دالر میلیارد شش تزریق به ناچار بازار ثبات براي مرکزي بانک ؛ بنابراینشد

 یک کشور ارزي نظام اگر گویند،می کارشناسان. رسید هم دالر میلیون 100 به روزها از برخی

 پایین بسیار ارز نرخ جهش امکان ،باشد گرفته شکل درستی به نیز ارز بازار و باشد کارا نظام

 مختلفی هايانزم در کشورها از بسیاري در آن افزایش و ارز نرخ اندك نوسان زیرا بود؛ خواهد

 مدتکوتاه بازه یک در ملی پولی ارزش شدید کاهش و ارز نرخ ناگهانی جهش اما ؛دهدمی رخ

 به و است اقتصادي بیماري نندهکیانب کاهشی چنین ،واقع در. نیست متعارف و معمول امري

  . باشد کشور ارز بازار ناکارایی و ارزي نظام مشکالت دهندهنشانتواند می بهتر عبارت
  

  کندمی دینی جنگ وارد را منطقه صهیونیستی یمرژ

 ،فلسطین ملت علیه صهیونیستی دشمن هايجنایت و تجاوزات ادامه نواهضه اسماعیل

 مجوزنکردن  دریافت بهانه به فلسطینیان منازل گسترده تخریب و قدس شهر در ویژه به

 بافت تغییر يراستا در صهیونیستی رژیم اقدامات: گفت و کرد محکوم شدت به را ساخت

 وسازساخت از همچنان صهیونیستی رژیم: داشت اظهار وي. کننده استنگران قدس،

 را فلسطینی اراضی از هکتار هزاران و آوردمی عمل به ممانعت شانسرزمین در فلسطینیان

 کرده مصادره صهیونیست نشینانشهرك براي جدید مسکونی واحدهاي ساخت منظور به

 دینی تاریخی، بافت تغییر راستاي در صهیونیستی رژیم اقدامات به همچنین نواهضه. است

 سوق دینی جنگ سمت به را منطقه تواندمی سئلهم این: گفت و کرد اشاره قدس شهري و

  .بیندازد خطر به را منطقه ثبات و امنیت و دهد

  

  تا انتخابات ▼

مدارانه و به دور از تهمت و افترا باهنر با بیان اینکه رقابت انتخابات آینده باید اخالق 

اما این امر به معناي  ،کردن جریان انتخابات دوري کنیمکید کرد: باید از دو قطبیتأباشد، 

 تکرار نشود و بر همین اساس 88بلکه باید مراقب باشیم اتفاق سال  ؛عدم رقابت نیست

  کاندیداها باید تمکین خود را از نتیجه انتخابات به مردم اعالم کنند.

رئیس بنیاد امید ایرانیان در نشست زنان انقالب اسالمی و مدیریت سیاسی  ،محمدرضا عارف 

  کنیم.با کاندیداي واحدي شرکت می را ادامه داده و 92نیز مسیر  96در انتخابات گفت: 

  

  کوتاه اخبار ▼

وزیر سابق معاون فراري نخست» طارق الهاشمی« 

عراق، که به اتهام دست داشتن در اقدامات و انفجارهاي 

تروریستی و ترور برخی مسئوالن عراقی در سپتامبر 

ازگشت به عراق را به اعدام محکوم شده بود، ب 2012

 ست آمادگی دارد کهااما اعالم کرده  ؛حق خود دانسته

او در مصاحبه با شبکه  دادگاه حاضر شود. بار دیگر در

داو کردستان عراق گفت: این دادگاه باید عادالنه باشد رو

  و در منطقه کردستان نیز برگزار شود.

جانشین فرمانده پایگاه شهید نوژه با اشاره به  

با پیروزي انقالب ، گفت: شاپور بختیار به کشور خیانت

 16اف  وندفر 160، 14اف  هواپیماي 70قرارداد خرید 

ناو که قرار بود به رزمسه فروند هواپیماي آواکس و  7و 

تجهیزات نظامی ارتش ایران افزوده شود، لغو شد و 

میلیارد دالر بود و به دولت آمریکا  9زینه آن که ه

  در حساب آمریکا بلوکه شد. ،پرداخت شده بود

وزیر بهداشت پس از  ،زاده هاشمیسیدحسن قاضی 

وپنجمین جشنواره فیلم فجر در فیلم در سی ششدیدن 

 ،سف استتأاسباب اي که سخنان کوتاهی گفت: نکته

در آن استعمال  ،امهر فیلمی را که دیدهکه تاکنون این

و افراد سیگاري حتی از بین  بوده است سیگار زیاد

 ند.اهپزشکان نیز بود

مشاور وزارت دفاع عربستان  »احمد عسیري« 

ئتالف ضد یمن به سرکردگی سعودي و سخنگوي ا

، اتی ضد ایرانی و تکراري گفته استدر اظهار عربستان

با آمریکا هماهنگ  از نظر استراتژیک کامالً کشورش

است و امید دارد که فشار بر ایران در سال جاري 

  میالدي افزایش یابد.

منابع خبري از احتمال ممانعت  ،از آمریکا سپ 

از جمله  ،انگلستان از ورود اتباع هفت کشور مسلمان

به گزارش  دهند.به خاك این کشور خبر می ایران

ممکن است هاي انگلستان رودگاه، ف»دیلی استار«

 ،کشور مسلمانهفت  را براي ورود اتباع یهایمحدودیت

  از جمله ایران تدارك ببینند.

مدیر ارشد اجرایی شرکت توتال  پاتریک پویان، 

دولت ترامپ، اگر تغییري هاي با توجه به برنامه :گفت

در قرارداد گازي ما با ایران به وجود آید، ما مجبور به 

 ایم.به جلو حرکت کردهاما تاکنون  ؛اطاعت هستیم

ها با برپایی تظاهراتی در مرکز شهر صهیونیست 

 نتانیاهو شدند.تر هر چه سریعآویو خواستار برکناري تل

 است هاي فساد نتانیاهوعلت اصلی این تظاهرات پرونده

  .است جزئیات زیادي از آن منتشر شده ه تازگیبکه 


