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 يپلماسيجهاد در عرصه د          روز حرف▼

و  نهیمطلوب، به نیمهم تأم یهااز عرصه یکی یپلماسید

در  رونیازااست.  یالمللنیو ب یامنطقه ،یمنافع مل یحداکثر

 یخارج استیس و عرصه یپلماسید ،یحساس کنون طیشرا

خته یآم دیدر آن با تیاست که فعال یمهم یهاعرصه ازجمله

آن را  توانیکه م یباشد؛ موضوع یو تالش جهاد تیریبا مد

 نام نهاد. «یجهاد یپلماسید»

از  یازهیآم توانیرا م یجهاد یپلماسید ي:ليتحل نکته

برخوردار از  یجهاد یپلماسیدانست. د« جهاد»و  «یپلماسید»

 پلماتید کیگفت  توانیاست و م یو ارزش یاسالم ییمبنا

 زین یخارج استیدر حوزه سو کارگزار  ریمد کیمسلمان که 

به  ،یمانیو ا ینیبا در نظر گرفتن ابعاد د شود،محسوب می

است که آثار و  نیهم ی. برابخشدیم یدیصبغه توح یپلماسید

از  آنچهبا  شودیحاصل م یجهاد یپلماسیکه از د ییدستاوردها

آن به دست  یو دانشگاه یمتعارف و غرب یبه معنا یپلماسید

نمونه  عنوانبهتر است. و مطلوب ترقیتر و عمبرجسته د،یآیم

 یپلماسید یاز دستاوردها یرا بخش ریز یهامؤلفه توانیم

 لِیاص یروهایبرشمرد که به لطف حضور نهادها و ن یجهاد

قدس  یروین ازجمله ی،خارج استیو مؤمن در حوزه س یانقالب

 ریتحت تداب یمانیسل دیسپهبد شه یفرماندهدر زمان سپاه و 

 افتهی( تحقق یالعالمدظله) یاامام خامنه مانهیو حک انهیاهد

قدرت و اقتدار در سطح منطقه،  ظراز ن رانیبرتر ا گاهیاست: جا

 یو افول کارکردها کایو آمر یستیونیصه میرژ گاهیتنزل جا

دولت در  نیتریستیترور تیموجود یدو، نابود نیا یامنطقه

دامنه جبهه  قیداعش، تعم یعنیدر جهان  سیشرف تأس

 یدورساز ن،یالت یکایو آمر قایتا شمال آفر یمقاومت اسالم

 لیو تبد یاسالم یبه نفع جمهور داریپا نظم جادیو ا داتیتهد

 فرد.همنحصرب یهابه فرصت یالمللنیو ب یامنطقه داتیتهد

به نام  یاز عناصر یعار یجهاد یپلماسید: یراهبرد نکته

به نام  یابر سر اصول، معادلهسازش  ایمذاکره و  ،ینینشعقب

در  چراکه ؛است یخارج استسی در باخت –برد ای برد –برد

حق و باطل انگاشته  نینبرد، نبرد ب جبهه ،یجهاد یپلماسید

امروز  نکهیمتصور بود. ا دینبا یباطل بُرد یشود که در آن برایم

دورتر از  لومتریهزار ک 91 ،یاسالم یجمهور یهاکشنفت

و در  نیالت یکایآمر یعنی کایآمر خلوتاطیحو در  انریا یمرزها

 التیبا ا ینیمرز زم لومتریکشور ونزوئال که حدود دو هزار ک

به لطف  دهند،یدارد، مانور قدرت و اقتدار م کایآمر یدایفلور

با گفتمان  تاروپودشاناست که  ییهاستیو استراتژ رانیمد

ه و در عرصه شده، پرچم مقاومت به دوش گرفت نیمقاومت عج

 .کنندیکلمه جهاد م یواقع یبه معنا یپلماسید

 سال از رهبر انقالب فاصله دارند 9۳ يغرب یهاشکدهياند     روزگزارش ▼

گفتمان مطرح در عرصه  کیبه  لیرا تبد کایقبل موضوع افول آمر هامدتاز  یمعظم رهبر مقام

 یهاستون ختنیکه شاهد فرور یغرب یهاشکدهیو اند هاتیشخصاما اکنون  کرد، لیتبد یالمللنیب

 .اندآورده یرو کایو اعتراف افول آمر انیهستند به ب دیقدرت کاخ سف

 کایدر مورد افول آمر ۹1 سال مردادماه پنجمدر  یمقام معظم رهبر -9 ی:خبر یهاگزاره

نحالل و ا است. بعد از دوران جنگ سرد، بعد از افول رو به افول کاینفوذ امر»فرمودند: 

 عنوانبه یحتّ ایاما دن م؛یباش ایبزرگ دن یامپراتور سیرئ دیادّعا کردند که ما با هاآن ،یشورو

 زین 9۰۹2در سال  شانیا« ندارد. یشنوحرف هاآناز  گریهم د هالکلم ابرقدرت نافذ کی

شد، قدرت استکبارى امریکا هم از بین خواهد رفت، او هم متالشى خواهد »؛ فرموده بودند

 المللنیبروابط برجسته  شمندیاند ،«مریرشایجان م» -0.« این قدرت جهنمى ماندنى نیست

ملزم به افول؛ ظهور و افول نظم »نام  با ریاخ یمقاله خود در روزها نیدر آخر ییکایآمر

با »پرداخته و نوشته است:  کایآمر تیتحت هدا برالینظم ل فیبه تضع «برالیل یالمللنیب

در روابط  یدیجد و دوره دهیرس انیبه پا یجهان استیس خیدوره از تار کیجنگ سرد،  انیپا

 ژهیوبهبزرگ  یهاقدرت یدرپیپ یهایناکامدوره، با  نیآغاز شده است؛ در ا المللنیب

نیز اروپا  هیاتحاد یخارج استی، مسئول س«جوزپ بورل» -۰« .میمواجه هست متحدهاالتیا

« هاس چاردیر» -1 «چشم ما در حال وقوع است. یرو شیپ اآلن کایافول امر» معتقد است:

بحران  یهااز مشخصه یکی» :گویدنیز می کایآمر یروابط خارج یشورا شکدهیاند سیرئ

مقابله با  یرا در تقال برا اینتوانست دن کایاست. آمر کایآمر یجهان ینبود نقش رهبر ،یکنون

 یدگینتوانست در نوع رس کایآمر یم همراه کند. حتآن با ه یاقتصاد راتیتأث ای روسیخود و

 یایجهان خود را نشان دهد. دن یبرا ییالگو عنوانبهداخل کشور خود  درمشکل  نیبه ا

 «دارد. سلطه کمتر در آن کایاست که آمر ییایدن ،بحران نیبعدازا

اگر . رهبر معظم انقالب عقب است ینیبشیپسه دهه از  باًیتقر جهان :یراهبرد نکته

اقتصاد ما  ، اکنونندشدیمآماده  یروز نیچن یاز همان روزها برا یاسالم یجمهور مسئوالن

قدرتمند  ینظام یروهایبا ن یاقتصاد قو نیا یبود و در همراه یترمناسب تیوضع کیدر 

 المللیای و بینمنطقه یو صنعت یاقتصاد یهاعرصهدر  یتریجد اندامعرض میتوانستیم

 .میداشته باش

 رفته است سؤالزير  «فشار حداکثری»موفقيت کارزار        ویژه خبر ▼

 در ایران تسلیحاتی هایتحریم تمدید ضرورت بر مبنی آمریکا ادعای به اشاره با پالیسی فارین

سر  از را اورانیوم سازیغنی تهران برجام، از ترامپ دونالد خروج از پس سال دو» :نوشت برجام

 ذخایر افزایش با و کرده شروع دوباره را پیشرفته سانتریفیوژهای پیرامون توسعه و پژوهش ،گرفته

 کاهش ماه ۶ به را ایهسته بمب یک نیاز مورد سوخت تولید برای الزم زمان اش،ایهسته سوخت

. است برده سؤال زیر را سفید کاخ «حداکثری فشار» کارزار موفقیت ایران، هایپیشرفت. است داده

 و داده کاهش اشسنتی متحدان میان در حتی را واشنگتن اعتبار همچنین مسئله این

 واشنگتن، سوی از اقدامی چنین. است کرده ایجاد آمریکا دیپلماتیک روابط در هاییمحدودیت

: گویدمی نفیو ریچارد .داشت خواهد همراه به حقوقی و دیپلماتیک سیاسی، پیچیده یهاپرسش

 را ماشه سازوکار داریم حق قانونی لحاظ از ما که بپذیرد سرانجام امنیت شورای کنمنمی گمان من

 کرد خواهند اعتراض شدتبه هاروس و هاچینی که است این رویکرد این عملی پیامد. کنیم فعال

 خواهند تسلیحات ایران به هاآن که ندارم تردید من .دانست خواهند غیرقانونی را اقدام این و

 «.داد خواهند انجام فوری خیلی را کار این و فروخت



 

  

 اخبار ▼

 !یااجارهکانديدای  به دنبال طلباناصالح

 آیا» اینکه بر مبنی پرسشی به پاسخ در اخیراً ملی اعتماد حزب مقامقائم حضرتی، الیاس

 گفته «خیر؟ یا روندمی ایاجاره کاندیدای سراغ به هم باز 9122 انتخابات برای طلباناصالح

 آقای هم و الریجانی آقای هم امروز،. نیست خوبی کلمه ایاجاره کاندیدای البته: »است

 یطورکلبه .اندکرده عبور اصولگرایی گفتمان از هاآن یدو هر و هستند طلباصالح روحانی

 از محترمانه شکلی به را اصولگرا هایشخصیت که است این طلباناصالح ما افتخارات از یکی

 آقای به محدود تنها مسئله این که ایمداده سوق طلبیاصالح به و داده عبور اصولگرایی

 وضعیتی چنین نوری ناطق آقای نیز گذشته در و شودنمی نیز الریجانی آقای و روحانی

 هاآن که است حالی در الریجانی با اصالحات مدعی افراطیون فریبکارانه رفتار« .است داشته

 تعطیل الریجانی سیمای دادندمی شعار الریجانی، توسط مایصداوس ریاست تصدی هنگام

 آقای درباره: »بود گفته نیازاشیپ نیز کارگزاران حزب وعض عطریانفر محمد .گردد باید

 کرده فرق کل در ۴1 سال به نسبت او شرایط که داشت نظر در هم را این باید الریجانی

 نامزدهای از یکی عنوان به او تا است کافی مجلس ریاست دوره سه تجربه هرحالبه است؛

 «.شود مطرح 9122 انتخابات شاخص و اصلی

 بدون مزاحم لومتريهزار ک 91

ال »بندر وارد شده به  یفروند ۵شناور از ناوگان  نیکه اول« فورچون» کشنفت تانیکاپ

 دفاع ونزوئال در بندر ریو وز یانرژ ری، وزجمهورسیرئبا اشاره به حضور معاون ، است «ایپات

بنده و »ساخت:  خاطرنشان، بندر نیفورچون به ا کشنفتاستقبال از ورود  یبرا «تایال پال»

که  میتخوشحال هس اریبس ،را متقبل شدند یادیسفر زحمات ز نیطول ا درهمکارانم که 

خود به صورت کامل عمل  یاحرفه فهیبه وظ ،محموله به کشور مقصد لیبا تحو میتوانست

 یهاستمیشده تمام س یط یلومتریک 91222حدود  ریدر طول مس»افزود:  یو «.میکن

 یعیطب کامالً طیدر شرا یانوردیات دریروشن بوده و عمل شهیمانند هم یابیرد گنالیارسال س

آن است که  دهندهنشان اتیعمل نیبودن ا زیآمتیموفق»کرد:  دیتأک وا «و انجام شده است.

 نیو حق تجارت آزاد ب یانوردیدر یآزاد ازجمله ،یالمللنیقواعد، مقررات و معاهدات ب

 یکه بر اجرا انوردانیما در یموضوع برا نیدارد و ا تیارجح یاسیکشورها بر اهداف س

 «است. همم اریبس ،میدار دیتأکخود  یاحرفه فهیوظ

 کشور مطرح کارگردانان به قاسم حاج یهاشنهاديپ

 کارگردانان از تن چند که خاصی جلسه درباره سینمایی سازمان سابق رئیس حیدریان محمد

 ما و داد قاسم حاج خود را جلسه برگزاری ترتیب»: دیگویم داشتند؛ سلیمانی قاسم حاج با

 برای را شرایط. نکرد متوقف را تالشش ایشان جلسه بعدازآن .رسیدیم خدمتشان نفری چند

 ،ببیند نزدیک از و برود سوریه به که کردیم فراهم کردیم اندکی عالقه ابراز که کس هر

 این طرح ،جلسه آن یدهشکل دالیل نیترمهم از .شود ایجاد فرد آن ذهن در یاجرقه شاید

 از او. بدهیم شکل را اسالم جهان کارگردانان یالمللنیب مجمع که بود قاسم حاج پیشنهاد

 «.بشوند حرکت این کنندهشروع هاآن که بود کرده دعوت ایران سینمای شاخص کارگردانان

 بودم شاهد من نبود، اتفاقات این به محدود هاتالش و هاتشویق این البته»: گفت ادامه در وی

 برای مثالً. داشت را خوردن حرص همین هم مقدس دفاع و انقالب دوران برای ایشان که

 برای که هاییفیلم از. کردیم تالش خیلی شود ساخته فیلم مقدس دفاع فرماندهان از اینکه

 و بود خوشحال خیلی بود شده ساخته «متوسلیان احمد حاج» و «باقری حسن» شهید

 از یکی و بود شده ساخته نوجوان رزمنده نفر وسهستیب آن برای که فیلمی همچنین

 نیالدنیز مهدی شهید برای فیلم یک کاش ای که بود این بود گفته باری چند که عالیقش

 «.شدیم ساخته

 کوتاه اخبار ▼

 رماندهف /ميکشيبه آتش م ايشناور حامل قاچاق را در در ◄

به قاچاقچیان هشدار داد که در صورت  سپاه ییایدر یروین

با  آنان محصول قاچاق، فارسجیخلتوقیف محصول قاچاق در 

ما  امیپ»گفت:  سردار تنگسیری. حکم قضایی معدوم خواهد شد

و مبارزه ما در  میندار یشوخ هاآنآن است که با  انیبه قاچاقچ

 قبولقابلما  یبرا .است یگریاز هر زمان د تریجد نهیزم نیا

 یشوند و ارز کشور برا کاریقاچاق ب هیکه جوانان ما از ناح ستین

کاال و سوخت که  انیبه قاچاقچ .قاچاق کاال از کشور خارج شود

که  میدهیهشدار م کشند،یکشور را به چالش م ینظام اقتصاد

حامل قاچاق را با خارج  یراه، شناورها نیدر صورت تداوم ا

 «.میکشیکردن خدمه آن به آتش م

 اسحاق /جبهه مقاومت از زبان دشمن يموشکتوان  ◄

جبهه  موشکیبه قدرت و توان با اعتراف  یستیونیال صهژنر ،کیبر

 یبرا دیدشمن منتظر و سرشار از ام»اظهار داشت: مقاومت، 

 هزار موشک و راکت است. 0۵2با استفاده از  لیاسرائ ینابود

در غزه  یعالوه بر مقابله با حماس و جهاد اسالم ندهیدر آ لیاسرائ

پاسخ  لیاسرائ مقابله کند. هیاهلل لبنان و ارتش سوربا حزب یستیبا

هزار موشک و راکت نخواهد  0۵2 نیمقابله با ا یبرا یمناسب

 یها به کشته شدن هزاران نفر و فروپاشموشک نیا داشت.

 «منجر خواهد شد. ادیز یرانیو به بار آمدن و هارساختیز

 «سانا»/ هيدر سور ييکايآمر انيحمله به کاروان نظام ◄

اعالم کرد که  امروز )چهارشنبه(بامداد  هیسور یرسم یخبرگزار

به شرق  کایآمر انیدر حمله افراد مسلح ناشناس به کاروان نظام

پنج نفر حمله  نیا در شدند. یزخم ییکایآمر یسه نظام ه،یسور

 خبر شدند. یزخم زی)قسد( ن هیکرد سور کیدمکرات یروهایاز ن

وزارت که  شودیمنتشر م یحال در ییکایآمر انیشدن نظام یزخم

که گزارش در خصوص  ه استشد ی)پنتاگون( مدع کایدفاع آمر

کرد در منطقه  یروهاین صحت ندارد. انشیشدن نظام یزخم

را متحد واشنگتن نقش  ،هیدر بحران چند ساله سور ،شرق فرات

 یهزار نظام ۹با حدود  ینظام گاهیپا 91 کایامر .کنندیمبازی 

و در این کشور مستقر کرده  هیبا دولت سور یبدون هماهنگ

 کشور شده است. نیاخاک بارها خواستار خروج آنان از  هیسور

امروز روز آغاز به کار مستأجران جديد خانه ملت/  ◄

 معظم ائت پیام رهبربا قر یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی

 0۹۶و سپس  کندیمحن علنی، کار خود را آغاز انقالب در ص

 قسمهمکرسی مجلس یازدهم  012از  شدهانتخاب نماینده

همه تالش خود را  ،ساله 1در دوره نمایندگی خواهند شد تا 

مجلس امروز  .عمل آورندپیشرفت و آبادانی کشور به برای 

که اولین مجلس در گام دوم انقالب به  دارداهمیت  جهتازآن

 باالست.انتظارات از آن و  رودیمشمار 

 یروس رسانه /کايگوش آمر خيب هاميتحردور زدن ◄

 باوجودبه ونزوئال  یرانیا یهاکشنفتبا اشاره به ورود  کیاسپوتن

 یهامیبه تحر کایگوش آمر خیب رانیواشنگتن نوشت، ا یفشارها

 غلبه کرد. ینفت


