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 :رهبری با پاسخ و پرسش

دشمن به چه اندازه باید آگاهی از طرح 
  باشد؟

 را دشرنن  کلر   طرح   بتوانیم ما که این
 توان از بخش  بدانیم، خودمان مورد در

 داشته توجه مساله این به ;ماست دفاع 
 در چره  دشرنن  کره  این ندانستن.  باشید
 غفلتر   بکند، خواهد م  چه و دارد سح

 امکران  از را مرا  اسرت  منکرن  کره  است
 از ;کنرد  حرحو  م دفاع امکان و بحخورد
چیررار  و هفترراد و سرره و هفترراد سررالیا 
 ایررن روزافررنون، صررور  برره و بترردری 
 .شد شحوع اخالق  - اعتقاد    مبارزه

 بااه كاااا قاچااا  

 !گمرك شاهراه از ایران
 
 سرتاد  خبرح   نشست آخحین در

 وقتر   ارز کرا   قاچاق با مبارزه
 از «جرروان» روزنامرره خبحنگررار
 کره  کرحد  سؤال ستاد سخنگو 
 چرره از قاچرراق کررا   عنررده
 و  شودم  کشور وارد طحیق 
 بحآوردهرررا : داشرررت عنررروان
 ترا  50 کره  دادمر   نشان گذشته

 از قاچررراق کرررا   درصرررد 60
 کنر   که شودم  وارد گنحك

. اسرت  شرده  تعردی   مقولره  این
 تا 55 رقم از نین  تنیا اگح حال
 کرا ی   تومران  میلیارد هنار 60
 اچرراقق شررک  برره سررال در کرره
 گنحکا  از شودم  ایحان وارد

 عنرروان بایررد شررود، وارد کشررور
 از بررری  سرررا نه کررره داشرررت

 کررا   تومرران میلیررارد هررنار25
 عنرروان برره گنررحك از قاچرراق
 ایرحان  وارد کشور رسن  مباد 
 کرا   از حجرم  ایرن  که شودم 

 از کرررانتینح هرررناران برررا بایرررد
 برین  ایرن  در. شود وارد گنحك

 برره ایررحان گنررحك شررحای   در
 کرا   ورود رسن  مباد  عنوان

 شرود مر   شناخته طبیع  طور به
 باید را گنحکا  پس این از که
 کرا    ورود شراهحاه  عنروان  به

 در زیرحا  دانسرت  ایحان به قاچاق
 میلیررارد هررنار25 از برری  سررال
 ایررن از کررانتینح هررناران بررا کررا 
 .شودم  کشور وارد مح 

    
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 !زدند كلید را خودتحریمی FATF اجرای با داخلی هایبانک   

 مسریح  ایرن  در و انرد کرحده  آغراز  را تححینر   خود FATF با توافق اجحا  مسیح در کشور ها بانک  بحخ 
 تامر   قاب  و عجیب اقدام  در بودند گحفته قحار غحب تححیم مورد ظالنانه که حقوق  یا حقیق  افحاد تححیم

 سح ایحان با هنکار  از اروپای  بنرگ ها بانک اینکه از بعد. است شده آغاز نین داخل  ها بانک جانب از
 خرود  اشرتباه  پرذیح   جرا   بره  کننرده مذاکحه تیم و مسئولین شد، ایحان عاید «هیچ تقحیبا» بحجا  از و زدند باز
 علرت  کره  کحدنرد  اعرال   مسرئولین . کننرد  ح  دیگح  نحو به را بانک  تباد    مشک  گحفتند تصنیم باراین

 اقرردا  هگررحو سرریاه لیسررت در ایررحان قحارگررحفتن ایررحان، بررا اروپررای  بررنرگ هررا بانررک نکررحدن هنکررار 
 هرح  کره  ایرم شرده  متعیرد  مرا  واقع در. بحداشت گا  مسیح این از مشک  رفع بحا  باید و است (FATF)مال 

 مرال   کرار  و سراز  در دارد، قرحار  تحرحیم  لیست در ،مل  سازمان ها ق عنامه در که حقوق  و حقیق  شخص
 کشرور  در مروارد   در اکنرون  هرم  درخدا این!! کنیم مسدود را او اموال و دهیم قحار تححیم مورد هم داخل 
 خروددار   شرده  تحرحیم  حقروق   و حقیقر   اشرخا   کرار  انداز راه از صحاحتا هابانک بحخ  و افتاده اتفاق
 هرا تححیم لیست در ایحان  شحکت و موسسه شخص، 200 حدود حاضح، حال در بدانیم است خوب! کنندم 
! انرد شده کشور داخ  در آنیا علیه هاتححیم اعنال به عیدمت مححمانه، سند هنین طبق ما مسئو ن و دارند قحار
 قحارگراه  مسرل،،  نیحوهرا   پشرتیبان   و دفراع  وزار  سینا، و صدا: از عبارتند موسسا  این مینتحین از بحخ 
 صرنایع  صرنا ،  صرنایع  گرحوه  اشرتح، مالک دانشگاه دفاع ، صنایع سازمان اطالعا ، وزار  ،( )ا نبیاخاتم
 و تحقیقرا   محکرن  هواپینرای   و پرارچین  صرنایع  نیرحو،  ساز باتح  باقح ، شیید صنایع از ،شیح صیاد شیید

 بره  -هست نین کشور مدیحان و متخصصین بیتحین از جنع  بحگیحندهدر که - فیحست این... و دفاع  فناور 
 کره  تححین  خود اجحا  راستا  در! شد خواهند و شده داخل  ها تححیم مشنول مححمانه، توافق این ل ف
 بیانیره » صدور ضنن مسکن بانک اندشده آن دچار FATF رهننودها  پذیحفتن واس ه به کشور ها بانک

 پولشروی   برا  مبرارزه  سیاسرت  و بیانیه راستا هنین در مسکن بانک: »است آورده «پولشوی  با مبارزه سیاست و
 هرا  توصریه  و رهننودها کارگنار ، طرواب بحقحار  هنگا  مسکن بانک: داردم  اعال  ذی  شح  به را خود
 «.دهدم  قحار نظح ملحوظ را (FATF) مال  اقدا  ویژه گحوه
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  ندارند مسئولیت لیاقت "هانجومیحقو    "

 گراه  : گفرت  نجروم ،  حقوقیرا   موضوع به اشاره با سخنان  از بخش  در تیحان جنعه نناز ها خ به در کحمان  موحد  محندعل  اهللآیت
 حقوقیرا  ایرن  شرده  پحداخت قانون طبق اگح ححفیا، این از متعجبم واقعا من. است شده پحداخت قانون طبق حقوقیا این گویندم  متأسفانه ا عده
 ایرن  کره  دهرد مر   نشان عذرخواه  هنین: افنود و .کنندم  عذرخواه  محد  از جنیوررئیس حت  و دادگستح  وزیح نوبخت، آقا  چحا پس
 رهبرح  ترذکحا   به اشاره با موحد  اهلل آیت.کنند بحخورد متخلفان با و باشند قضیه این دنبال قاطعانه باید حا  و ندارد شحع  و انون ق وجیه کار
 و مرحد   اعتنراد  چحاکره  کرحد  عبرور  آسان  به قضیه این از نباید فحمودند له معظم: شد یادآور نجوم  حقوقیا  موضوع در اسالم  انقالب معظم
 بحر   این به چحاکه کنمم  تشکح دولت از جا هنین در و نیست ا ساده مسئله موضوع این من نظح به. خورد فحاوان  ضحبه زمینه این در جوانان
 کره  شرد  مترذکح  برود،  خروب   مصروبه  حقوقیرا  تحدید در دولت مصوبه  اینکه بیان با جنعه نناز خ یب.است بحداشته البته گامیای  و کحده ورود

 .ندارند را اسالم  نظا  در مسئولیت لیاقت نجوم  حقوقیا  انکنندگدریافت

 ماند ناكام سوریه «تدمر» شهر جنوب به هاتروریست حمالت   

 را سرنگین   حنال  «حنص» شحق  ها بیابان در داع  ارشد فحمانده ،«سل ان احند یوسف» سحکحدگ  به داع  تحوریست  عناصح از گحوه 
 زدن برحهم  شریح،  این جنوب  مناطق به نفوذ بح عالوه عنلیا  این از هدف.کحدند آغاز «تدمح» شیح جنوب  حومه در سور  نیحوها  مواضع علیه

 برا  من قره  در مسرتقح  سرور   نیحوها .اسرت  بروده  «الشراعح » گراز   من قره  اطرحاف  و «اراك» گاز  من قه غحب جبیه در سور  نیحوها  تنحکن
 ایرن  ارشرد   سرحکحده  جنلره  از گرحوه  عناصرح  تنرام   آمین موفقیت کنین  با توانستند و کحدند رصد را هاتحوریست تححکا  کام ، هوشیار 

 حومره  ،«ال یبره » ،«السرخنه » ارتفاعا  در را هاتحوریست تجنعا  و مواضع روس  و سور  ها جنگنده. بحساندند هالکت به را تحوریست  گحوه
 حنرال   برا  دیگرح،  سرو   از.کحدنرد  وارد هرا تحوریسرت  بره  را سرنگین   خسرار   و دادنرد  قرحار  هردف  «السخنه_تدمح» جاده و «آراك» روستا 
 گحیختنرد  من قه از السخنه من قه در مستقح داع  عناصح از تن هاده آراك، من قه به فاطنیون تیپ و سور  نیحوها  شدن نندیک و هاجنگنده

 .شدند متوار  نامعلو  مکان به و

 آید می «یرجهانگ عاصمه»رود می «شهید احمد»  

 در شریید  احنرد . داد خبرح ( آبان-میح) نوامبح ماه در خود مأموریت پایان از پنجشنبه روز ایحان امور در مل  سازمان ویژه گنارشگح «شیید احند»
 رعایرت  عرد   اسرالم ،  جنیرور   مخالفران  نشرده ثابرت  ها گنار  به اتکا به ایحان  مقاما  سو  از بارها که دهدم  پایان مأموریت  به حال 
 بره  را مسرئولیت   دیگرح  مراه  دو کره  نوشرت  خرود  تروئیتح  در و . اسرت  شرده  متیم ده گنار  استاندارد ها پحوتک  گحفتن نادیده و طحف ب 
 در «وکرال  جنرب  » رهبرحان  از شرود، مر   شرناخته  «بشح حقوق فعال» یک عنوان به که جیانگیح خانم. دهدم  تحوی  پاکستان  «جیانگیح عاصنه»

 آزاد  ویرژه  گنارشرگح  عنوان به 2010 تا 2004 ها سال بین و .است بوده حبس در 2007 و 1983 ها سال در بار دو و رفته شنار به ستانپاک
. برود  کرحده  انتقراد  خوانرد، مر   «بیائیان حقوق نقض» آنچه دلی  به ایحان از بارها مد  این در او. است کحده فعالیت مل  سازمان عقیده و مذهب
  .است نکحده اعال  را جیانگیح خانم انتصاب خبح رسن  صور  به هنوز مل  نسازما

 تالش ها برای  به رسمیت شناختن شورای عالی سیاسی یمن  

هیا  جنب  انصاراهلل به ریاست محند عبدالسال  سخنگو  این جنب  هفته گذشته از کشور پادشاه  عنان وارد پایتخت عحاق شرد. ایرن سرفح    
ام  کشرورها  دیگرح  نیرن خواهرد شرد ترال  جدیرد  برحا  بره رسرنیت شرناختن شرورا  عرال  سیاسر  ینرن از سرو  ایرن                  ا  که شدوره

هرا  اجتنراع  دسرت بره     به گنار  پایگاه خبح  شبکه العالم، ایوب الحبیع  معحوف به ابوعنرائی  با انتشار ویدیوی  که در شبکه .کشورهاست
هریچ راه فرحار    »هیا  جنب  انصاراهلل ینن که وارد بغداد شدند، خ اب به عحبستان سرعود  گفرت:    شود، با اشاره به یک  از اعضا دست م 

 .« کنیمآییم و پودرتان م ندارید، از ینن سحاغتان م 
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 خشکبار صادرات هایضدونقیض  

 آمریکا به ایرانی
ر حال  که وزیح صنعت، معردن و تجرار  از فرحاهم    د

شدن شحایط به منظور صادرا  پسته و سرایح خشرکبار   
ایحان  به آمحیکرا خبرح داده اسرت امرا رئریس اتحادیره       

هیچ وجره شرحایط را برحا      صادرکنندگان خشکبار به
 .دانرد صادرا  خشکبار به آمحیکا مییا و به صحفه نن 

وگو با ایسنا، برا اشراره   فحد در گفتمحندحسن شنس
به اینکه در حال حاضح صادرا  خشکبار به آمحیکا به 
صحفه نیسرت، گفرت: برا توجره بره مشرکال  پرول  و        
بانک  موجود و نین شحایط تولید خشکبار در آمحیکا و 
ایحان به هیچ وجه صادرا  این محصو   به آمحیکرا  

 .به صحفه نیست

 و عربساااتان گاااشارش  

 قرائات  اروپا پارلمان در بشودی منافقین

 شودمی
بحاسرا  اظیررارات  کره محسررن رضرای ، دبیررح مجنررع    
تشرررخیص مصرررلحت نظرررا  م رررح  کرررحده اسرررت    

سررعود  بررا هنکررار  گحوهررک تحوریسررت   عحبسررتان
بند  علیه ایحان تییه کرحده   400منافقین یک گنار  

شرود. گنارشر    و بنود  در پارلنان اروپا قحائرت مر   
که هدف آن جلوگیح  از محاودا  اقتصاد  اروپا برا  
ایحان است و گنار  آت  احند شیید، علیره موضروع   

کنرد. بره عبرارت     حقوق بشح در ایرحان را تقویرت مر    
سعود  در موضوع حقوق بشح در حال نسخه عحبستان
براره  محسرن رضرای  در ایرن   .ن بحا  ایحان استپیچید

گفت: احند شیید در آخحین گنار  حقروق بشرح    
های  علیه ایحان مرنعکس کرحده اسرت کره     خود دروغ

قحار است در روزها  آینده در پارلنران اروپرا م رح     
شود و حکن  بحا  ایحان صادر شود و بره واسر ه آن   

ود. مباد   تجار  کشورها  غحب  با ایرحان ق رع شر   
بنررد  400هررا صرفحه و  عحبسرتان و منررافقین هرم در ده  
خواهنرد بره   انرد کره مر    م الب  علیه ایحان تییره کرحده  

اتحادیه اروپای  دهند که آقا  روحان  و ظحیف باید 
 .در مقاب  این توطئه افشاگح  کنند

 

 ای كه گذشتبرگی از تاریخ در هفته
 زدگیغرب از افکار پاكسازی ضرورت

  فحمودند: 58شیحیور سال 14حضح  اما  خنین )ره( بنیانگذار کبیح انقالب اسالم  در تاریخ 

. بدهیم نجا  دگ غحبن این از را خودمان ما که است این است  ز  ما هنۀ بحا  اآلن که چین  آن
 م لرب  ایرن  ترا . کنیم احیا را شحق مآثح و هستیم شحق اه  و هستیم شحق  ما که خودمان به بفینانیم
 عنرد  . کنریم  پیردا  صرحی،  استقالل یک توانیمنن  نشناختیم، و شناسیمنن  را خودمان ما که هست

 و باشرد  متعیرد  کره  نسران  ا یرک  از تحسند،م  انسان از آنیا. است روح  و فکح  استقالل استقالل،
 برود  مجلرس  در وقتر   ر   کنرد  رحنت  خدا ر  مدرّ  یک که دیدند آنیا. تحسندم  بایستد مقابلشان

 بره  راجرع  شرورا  مجلرس  برحا   آمرد  رو  اُلتینراتو   وقتر  . بگیرحد  انجرا   کارهرا  خیل  گذاشتنن 
 اسرت  کرحده  ححکت رو  لشکح که کحدند[تیدید]و نیست، یاد  من حا  که م لب  یک گذراندن
 هنین از یک  نوشتۀ در بدهید، انجا  را کار این باید و آیندم  دارند قنوین طحف از یا ایحان، طحف

 نوشرته  او! بکنرد  چره  کرحد  سکو  مجلس که است نوشته ر نوشته را ایحان اوضاع که ر  خارجییاست
 برین  از بناست که حا : گفت ایستاد آمد لحزیدم  دست  که روحان  نفح یک اینیا بین در که است
 و شرحق  انرد  ایسرتاده  هرم  مقابر   قدر  تا دو این نخیح،. ببحیم بین از را خودمان خودمان چحا بحویم،
 بنایشان هنیشه آنیا. کنندم  ارعاب اما کنند نن  عن . تحسدم  این از آن. تحسدم  او از این. غحب
 کننرد،  عنر   خواهنرد ننر  ! خلری   آبیا  رد بیاورند را کشتیشان. بتحسانند کنند ارعاب که است این
 خودمان یعن  شحقیت، به غحبیت این از بشویم متحول باید بتحسیم، نباید ما بتحسانند، را ما خواهندم 
. نکنریم  قبرول  را شرحق  علرو   و را غرحب  علرو   گویمنن . ایمکاره چه خودمان ما بدانیم بشناسیم  را

 این دیگح نه. بکنیم حساب هیچ را خودمان ببازیم  را خودمان بایدن اما. بکنیم قبول را اینیا باید نخیح،
 فینیدنرد  و شردند  م العه مشغول اینیا که مدت  طول در که است این بحا  اینیا هنۀ هیچ  دیگح 

 شرده  حاصر   اآلن کره  تحرول   این در ما. دیگح موجود یک به اندکحده متحول را ما بکنند، چه باید
 .باشد کوتاه آخح تا که است امید و ایم،کحده کوتاه را دستشان را اینیا و است

 باشد ها تحریم زمان اندازه به نباید ایران نفت تولید  
من در :» گفت حوه بیستپی  از نشست سا نه سحان گرئیس جنیور روسیه و دینیح پوتین 

اجال  گحوه بیست با محند بن سرلنان معراون ولیعیرد عحبسرتان سرعود  دیردار مر  کرنم.         
درباره ایجاد وقفه در روند افنای  تولید نفت  نین باید بگویم کره طرحف عحبسرتان  در دقیقره     

ا  آخح نظح  را تغییح داد. موضع ما در این خصو  تغییح نکحده است و در گفتگو با مقامر 
سعود  نین هنین سخن را بیان خواهم کحد. ما معتقدیم این کار، تصنین  صحی، بحا  بازار 
انحژ  جیان  است. گفته م  شود که اگح قحار است افنای  تولید نفت نباشد، هنه کشرورها  
ازجنله ایحان باید به این قاعده پایبند باشند. اما ما معتقدیم مینان تولید نفتر  ایرحان در سر ،    

کره علیره ایرن کشرور اعنرال       است ا  شده شناخته تححینیا  علت به که است پایین  سیارب 
شده است. غیحمنصفانه خواهد بود که مینان تولید نفت  ایحان در هنان سر ، زمران تححینیرا    
باق  بناند. از منظح اقتصاد  و من ق ، کار درست ایرن اسرت کره بره دنبرال نروع  مصرالحه        

 «.هنه ، این مسئله را درك م  کنندباشیم. م نئن هستم که 

 


