
  

  

  

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

  1396 اسفند 13 شنبه یک 4775 شماره بیستم ـسال 

  

  

   )العالی مدظله(اي  امام خامنه

که در داخل  ییواردات کاالها. مهم است یلیاز قاچاق خ يریو جلوگ یداخل دیتول  مسئله

  .شمرده شود یو شرع یحرام قانون دیبا شود، یم دیتول یکاف  به اندازه

)1/1/96( 

  
  !ماجرایی که نباید تکرار شود    روز    حرف ▼

پیامی که همه ! تحریم بنزین هواپیماي ظریف یک پیام بود

برجام را شنیدند و وزیر امور  ناکارآمديجهان صداي بلند 

خارجه ایران که بیشترین تالش را براي به سرانجام رساندن آن 

معطل  یخمون فرودگاه در هواپیمایش بنزین تأمین داشت، براي

از  ترس اقدام این دلیل گویند می آلمان هاي رسانه .شود می

؛ اما حقیقت ماجرا نکته دیگري هاي آمریکا بوده است تحریم

 معناي قدرت در لغت بهاست؛ تنازل قدرت دیپلماتیک، زیرا 

است و ما احساس » توانایی مجبور کردن براي فرمانبرداري«

ریم، شیب قدرت به سمت گی کنیم هرچه از برجام فاصله می می

تر به خود گرفته و  ها حالت سخت شود و پیام ما بیشتر می

  .گیرد بست قرار می مباحث دیپلماتیک و توافقات اولیه در بن

اي براي ایرانیان دردناك است که  این ماجرا به گونه

توان از کنار آن به سادگی و شوخی گذشت، موضع  نمی

ها و تهدیدها هیچ گاه  حریماقتدار ما در اوج جنگ و تشدید ت

اجازه نداده است که چنین مشکلی براي نماینده جمهوري 

در سالیان گذشته، با . اسالمی حتی در آمریکا رخ بدهد

هاي آمریکا بسیاري از مقامات تحریم شده که  وجود تحریم

اند و این  اند، به کشورهاي خارجی سفر کرده در فهرست بوده

  .ه استوضعیت هرگز اتفاق نیفتاد

صدراعظم به دلیل مواضع ضد ایرانی  90در خرداد سال 

هواپیماي حامل مرکل به مدت دو ساعت در آسمان  آلمان

ترکیه در حال پرواز و انتظار بود تا اینکه تهران به این 

سخنگوي . هواپیما اجازه داد وارد حریم هوایی ایران شود

فر مرکل درباره این نحوه رضایت ایران به سصدراعظم آلمان 

مذاکرات یک ساعته میان  :به هند از طریق فضاي ایران گفت

وزارت خارجه آلمان و ایران و میانجیگري ترکیه براي 

دریافت مجوز عبور هواپیماي حامل مرکل از آسمان ایران 

  .تا اینکه این مجوز دریافت شد صورت گرفت

در جمهوري اسالمی به  )Base of Power( قدرت پایگاه

وان وجود دارد و براي رسیدن به موقعیت و جایگاه صورت فرا

گذشته خود در همراه کردن دیگر منابع قدرت با قدرت 

دولت باید وارد . وگو و دیپلماسی نباید درنگ کنیم گفت

برداري از مواهب پیروزي مقاومت در منطقه شود  مرحله بهره

و از نفوذ معنوي انقالب در میان جوانان انقالبی سراسر 

 دارد موضوعی اشاره به قدرت استفاده کند؛ زیرا پایگاهجهان 

 تا بخشد می قدرت او به و است موجود قدرت صاحب در که

دولتمردان باید در  .درآورد خود نظر مطابق را دیگران رفتار

هاي  همه سطوح به این نکته توجه داشته باشند که درس

 آموزي در سطوح گوناگون به مقامات غربی بدهند تا عبرت

  .ماجراي مونیخ تکرار نشود

  

 !ترین آسیب بزرگ                         روز گزارش▼ 

هاي جریان خاص از آن استفاده  ، تیتري که بسیاري از رسانه»رسول خادم استعفا داد«

کردند تا که خادم را در موضوع به رسمیت شناختن ورزشکاران رژیم صهیونیستی در برابر 

شکست ا واقعیت چنین است؟ حرف خادم چیست؟ پس از نظام قرار دهند؛ اما آی

براي  سال 23گیر کشورمان در مسابقات جهانی زیر  علیرضا کریمی، کشتی خودخواسته

ل و ماجراي محرومیت وي به همین دلیل و انفعا  رو نشدن با ورزشکار صهیونیست روبه

عال و تهدیدات رسول خادم در اعتراض به این انف ،هاي مسئول در این زمینه دستگاه

ایران استعفا دائمی هاي  فعالیت تعلیقالمللی کشتی براي محرومیت و  فدراسیون بین

گونه که گفته شد برخی به دنبال سوءاستفاده از آن براي زیر  دهد؛ استعفایی که همان می

سؤال بردن آرمان فلسطین بودند که در این زمان رسول خادم در بیانیه دقیق و 

 »یستیونیصه میرژ«که نام  یزانیتمام سخن من به عز«نویسد؛  ر این باره میاي د هوشمندانه

به عنوان  دییگو یاست که اگر به آنچه م نیا اندازد یم یاسیخط قرمز نظام س اده یآنها را ب

چمران و سردار  یمصطف دیبه شه د،یکشور اعتقاد دار یاسیاصل در مواضع نظام س کی

نه . دیحرکت کن پوش یمل زشکارانور شیشاپیو پ دیح بردارسال د،یینما یسأت یمانیقاسم سل

بلند مواضع  يو با صدا رسماً دیتوان یم شما. دیخود قرار ده يرا سپر بال یقهرمانان مل نکهیا

 تهیبه کم یستیونیصه میرژ فانیرا در ارتباط با عدم انجام مسابقه با حر رانیا یاسینظام س

. دییاستفاده نما زیخود ن کیپلماتیاز توان د ریمس نیر او د دیاعالم کن کیالمپ یالملل نیب

 د،یکشور اعتقاد داشته باش یمل رمانانقه ياز سو یکسب افتخارات مل تیمطمئناً اگر به اهم

امروز  طرفه کی يخود از فضا کیپلماتیرا در تعامالت د کیالمپ یالملل نیب تهیکم دیتوان یم

 یاست، به تعادل رانیا استیس نیا هیگر قدس علاشغال میو رژ کایآمر یاز الب متأثرکه 

که آنچه موجب نگرانی از آینده و  کندبیش از پیش روشن  را این پیامتا » .دیتر برسان مناسب

ناکارآمد و  مدیران هاي ما خواهد بود نه اصل عدم شناخت رژیم صهیونیستی، بلکه محرومیت

 . اند ترین آسیب کشور تبدیل شده گبه بزر اما ،آنها کم استتعداد  اگرچه که هستندتنبل 

  !هاي خانم معاون دروغ                     اخبار ویژه      ▼ 

 موضوع«: ها گفته بود درباره حضور بانوان در ورزشگاه جمهور رئیس معاون ابتکار، معصومه

 در که بنشینند بسکتبال ورزشی مسابقه تماشاي به توانستند زنان خوشبختانه و پیگیري

 ایشان که دادم توضیح شان براي را اصلی داستان و برگزار جلساتی مکارم اهللا آیت با تاراس این

 را واکنش که گفتند دیگري چیز من به. است این ماجرا دانستند نمی اصالً که کردند تأکید

اعالم  ،این اظهارات تکذیب بااي  با انتشار اطالعیه شیرازي مکارم اهللا آیت دفتر ».دادم نشان

 نداشته له معظم با مالقاتى نامبرده و است محض کذب و دروغ کامل طور به خبر این«: کرد

 و عصر در هایى دروغ چنین چگونه است تعجب مایه راستى و است نکرده وگویى گفت و

 از دروغ اینکه با است رفته میان از اینقدر دروغ زشتى و قبح چرا و شود مى گفته ما زمانه

  ».است گناهان انواع سرچشمه و اسالمى هاى آموزه نظر از کبیره گناهان ترین بزرگ

  !اخالق بی و منطق بی جمهور رئیس

 از شدید انتقاد ضمن آمریکا فدرال اطالعاتی سازمان ترین مهم مدیر سابق »برنان جان«

 روزهاي: خواند و گفت »اخالق بی و منطق بی ناپایدار،« را ترامپ، وي دونالد هاي خصوصیت

 و پوشیده امر این کسی هیچ اکنون براي: کرد تأکید وي .بود خواهد آمریکا انتظار در یسخت

توجه کند و  آنها به باید که موضوعاتی به پرداختن براي ترامپ دونالد که نیست محرمانه

 فزاینده هاي نگرانی قبال در ویژه به قوا، کل فرمانده براي انجام دادن وظایفی که در مقام

  .ندارد آمادگی اصالً شمالی باید انجام دهد، کره و روسیه دیداتته به نسبت

 



  
  

  اخبار ▼

  هاي منطقه ایران آغاز شده است؟ وگوها درباره فعالیت گفت

 االجل ضرب به شدن نزدیک با اروپایی هاي مدعی شده است، قدرت» رویترز«خبرگزاري 

 ایرانی  طرف با وگو گفت برجام، يا هسته توافق درباره آمریکا جمهور رئیس ،»ترامپ دونالد«

اروپایی آلمان،  کشور بر اساس این، سه .اند کرده آغاز را »خاورمیانه در تهران نقش« درباره

 گفتنی است، مقامات. حضور دارند وگوها گفت ایتالیا در این  با همراه انگلیس و فرانسه،

 و برگزار مونیخ امنیتی کنفرانس حاشیه در گذشته ماه را خود نشست اولین طرف دو ارشد

رویترز در ادامه گزارش ادعایی  .اند کرده وگو گفت »یمن هاي درگیري در ایران نقش« درباره

 دور در امیدوارند اروپایی هاي قدرت«: نویسد می اروپایی ارشد خود از زبان یک دیپلمات

 جنوب و نانلب جنوب در ایران متحد نیروهاي نقش درباره ها ایرانی با وگوها گفت بعدي

 :نیز در این زمینه به رویترز گفته است فرانسوي ارشد دیپلمات یک» .کنند وگو گفت سوریه

 هاي زمینه در آنها با که ایم گفته ها ایرانی به اما کنیم، حفظ را اي هسته توافق خواهیم می«

. شوند می حاصل پیشرفت هم موضوعات آن در ببینیم است الزم و داریم مشکل هم دیگر

  ».شد خواهد منجر توافق فروپاشی به ترامپ اقدامات صورت، این غیر در

  !انگیز یک تئوریسین پیشنهاد شگفت

هاي فعال جریان اصالحات طی اظهاراتی درباره چگونگی حفظ  از چهره عبدي عباس

 آمریکا با اي منطقه مذاکرات وارد باید«: برانگیز گفته است برجام در پیشنهادي تعجب

 براي خود آمادگی اعالم با تواند می ایران !هستیم پایبند برجام به بدهیم شانن تا بشویم

 آرامش و صلح براي اي منطقه امنیتی ترتیبات به رسیدن در مسئوالنه و مؤثر مشارکت

 نیز مقابل طرف که دارد انتظار و است ملتزم برجام فلسفه و اصل به که دهد نشان پایدار،

پردازان آن  دهد جریان اصالحات و نظریه یشنهادي که نشان میپ» .باشد ملتزم اصل این به

هاي  اي و خلف وعده با وجود تجربه روشن و پیش روي ما، یعنی برجام در حوزه هسته

توان با امتیاز دادن به  کنند می آشکار طرف مقابل همچنان به غرب اعتماد دارند و فکر می

  !غرب در مسیر پیشرفت گام برداشت

  رابر شده استتهران هفت ب

 اینکه بر تأکید با ایران شهري اقتصاد علمی انجمن دبیر طباطبایی، سیدمحسن

 از تهران مساحت: گفت است، پایتخت در هوا آلودگی و ترافیک بروز دالیل از تمرکزگرایی

 .است شده تر بزرگ برابر 5/7و  رسیده کیلومتر 730 به 1335 سال در کیلومترمربع 100

 درصد 25 از بیش و دولت کارکنان کل درصد 18 از بیش اداري ـ سیسیا نظر از همچنین

 و برق مصرف درصد 23: افزود وي .هستند تهران در گذاري قانون و قضایی بخش کارکنان

 و کشور صنعتی هاي کارگاه کل درصد 18 و است تهران در کشور بنزین مصرف درصد 22

 وضعیت به وي. است) هرانت استان( تهران به مربوط بخش این شاغالن درصد 23

 50 به نزدیک کشور، دانشجویان کل درصد 18: گفت و کرد اشاره نیز فرهنگی ـ اجتماعی

 .هستند تهران در کشور متخصص پزشکان درصد 18 از بیش دانشگاه و استادان درصد

  شروط ایران براي مذاکرات موشکی

سخنان  به نشواک در مسلح نیروهاي ارشد سخنگوي جزایري، سیدمسعود سردار

 ها آمریکایی آنچه: گفت ایران موشکی توان درباره اروپایی کشورهاي بعضی و آمریکا مقامات

 گویند، می ایران اسالمی جمهوري موشکی توان درباره محدودسازي استیصال سر از

 به آنها اي منطقه هاي شکست و ها ناکامی از ناشی و ها آمریکایی نیافتنی دست آرزوهاي

 برخی تأثیر تحت کشورمان دفاعی توان ارتقاي بود قرار چنانچه: افزود وي .یدآ می حساب

 حد این تا که نبودیم وضعیتی در امروز شود، واقع دیپلماسی و سیاسی مراودات و مذاکرات

 ادامه در مسلح نیروهاي کل ستاد معاون. گیرد قرار ضعف موضع در ایران برابر در آمریکا

 هاي موشک و اي هسته هاي سالح نابودي ایران، هاي موشک ربارهد مذاکره شرط: کرد تأکید

  .اروپاست و آمریکا بلند برد

  

  کوتاه اخبار ▼

 دیگر بار برجام شدن اجرایی از پس آنکه وجود با◄ 

 ایران پرچم با که اند کرده پیدا را آن امکان ایرانی هاي کشتی

 حرکت آزاد هاي آب در المللی بین هاي بیمه از استفاده با و

 افتد، می اتفاق ایران دریاهاي در آنچه هنوز اما کنند،

 منطقه در ایران بنادر هاي ظرفیت از توجه قابل اي فاصله

 50 فارس خلیج منطقه دریایی ظرفیت کل از ایران .دارد

 و تخلیه عرصه در ایران عملکرد اما دارد؛ اختیار در را درصد

 شده جا جابه نرکانتی میلیون 30 دهد، از می نشان بارگیري

  .است کانتینر میلیون سه تنها ایران سهم منطقه این در

 اي مصاحبه طی مسکو در ایران سفیر »سنایی مهدي«◄ 

 نسبت بدبینی با وجود ایران، اسالمی جمهوري: داشت اظهار

 البته و داد ادامه را برجام مذاکرات روند غربی، کشورهاي به

 آمریکا ویژه به غرب احتمالی ناقض اقدامات متوجه همیشه

 خروج براي را خود مسئله، این دانستن با ایران و است بوده

  .است کرده آماده برجام از آمریکا

را  اي ساله 16 نوجوان لرستان، کوهدشت در قاضی یک◄ 

دلیل  شده، به بازداشت جریان اعتراضات سراسري در که

 اسالمی، انقالب هاي ریشه« در زمینه کتاب سه جلد مطالعه

 نظر اعالم و »روبروست آن با که هایی چالش و دستاوردها

 کتاب انجام سه این مطالعه از پس که کارهایی درباره خود

  .کرد محکوم داده،

سردار محبی، جانشین اطالعات نیروي زمینی سپاه ◄ 

 هاي خیابان و ها دروازه به شورش و جنگ که موقعی: گفت

کشیدند،  پس پا زنی ما مسئوالن از برخی کشیده شد، دمشق

 گفتند می که نژاد احمدي آقاي وقت جمهور رئیس از جمله

 شده تمام اسد بشار کار نکنیم؛ زیرا هزینه سوریه در دیگر

  !است

 نفت ملی شرکت مدیرعامل معاون منوچهري، غالمرضا◄ 

که  مطالعاتی به اشاره با مهندسی و توسعه امور در ایران

 اند، ها انجام داده انخارجی روي مید و داخلی هاي شرکت

 آینده در بتوانیم که دهد می را نوید این مطالعات نتایج: گفت

 افزایش درصد 10 حداقل را ایران نفت شده اثبات ذخایر

  .دهیم

 اقتصادي، بعد از فراتر قاچاق اینکه بیان با شریف سردار◄ 

 فرهنگی و سیاسی ـ امنیتی ابعاد حاوي که است واقعیتی

 هفت هاي اژد« همان یا قاچاق با مبارزه: کرد تصریح است،

 انفعال عدم و قاطع و انقالبی جهادي، اقدامات نیازمند »سر

  .است ها تراشی مانع و شدید هاي مقاومت برابر

 اینکه بیان با نفت وزیر بازرگانی و الملل بین امور معاون◄ 

 تولید در حال حاضر، :گفت دارد، مشتري همیشه ایران نفت

 نفت صادرات و بشکه میلیون چهار حدود کشور نفت روزانه

  .است بشکه میلیون 6/2حدود  نیز گازي میعانات و

 


