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 رتبه سوم در جهان                        25/چلچراغ ▼

هاي موشکی  پیشتر درباره پیشرفت صنعت نظامی ایران پس از انقالب در تولید سامانه

زن محدود  هاي بالستیک و نقطه هاي کشورمان در این حوزه تنها به موشک ؛ اما پیشرفتنوشتیم

المی پیشرفت شگرفی هایی که در صنعت دفاعی به واسطه انقالب اس نیست، یکی دیگر از حوزه

باز  هاي جنگ تحمیلی هاي بدون سرنشین به سال یماکار تولید هواپ. داشته، پهپاد است

هاي جنگی ایران به دلیل کارشکنی مستشاران غربی در زمان  در آن دوران که جت. گردد می

؛ اما در تالش کردندتولید اولین پهپاد براي گیر بودند، جوانان انقالبی ایران  پیروزي انقالب زمین

 170ها بعد ایران کنترل پهپاد فوق پیشرفته آرکیو کرد سال آن زمان شاید کمتر کسی فکر می

ها مدل پهپاد  ده با ساخت آمریکایی را در حین مأموریت به دست بگیرد و بر زمین بنشاند و

ر تنها یکی از تولیدات ایران د» 129شاهد « ؛شود کشور جهان در این عرصه سومینپیشرفته 

تواند  این پهپاد رزمی که از فناوري بومی و کامالً ایرانی برخوردار است، می .این زمینه است

» 129شاهد «. سربازي قدرتمند براي دفاع از مرزهاي آبی، خاکی و هوایی ایران اسالمی باشد

توانایی حمل همزمان هشت بمب یا موشک سدید ساخت سپاه پاسداران انقالب اسالمی را دارد 

 1700گیري با شعاع عملیاتی  دقت در هدف. راي اهداف ثابت و متحرك طراحی شده استو ب

هاي این پهپاد رزمی ایرانی  گیري از ویژگی ساعت مداومت پرواز با یک بار سوخت 24کیلومتر و 

سقف پروازي این . باشد» 129شاهد «تواند محل نشست و برخاست  است و هر فرودگاهی می

تواند با  هاي کنترل قابل حمل زمینی در ارتباط بوده و می ست که با ایستگاههزار پا ا 24پهپاد 

از آنجا که هزینه هر ساعت پرواز براي . هزینه بسیار پایین دفاع از میهن اسالمی را به دست گیرد

هزار تومان در هر ساعت  100تواند با هزینه  هزار دالر است، این پهپاد می 10پهپادهاي رزمی 

کیلومتري خود را دارد و  200قدرت مراقبت از شعاع  129شاهد . ایران بدرخشددر آسمان 

ها، کشف و شناسایی مرزهاي  توان از این پرنده بدون سرنشین در مقابله با اشرار و تروریست می

 .هاي هوایی نیز استفاده کرد برداري و تهیه عکس محیطی، نقشه آبی، خاکی، مسائل زیست

 

 !جنگ و آمریکاي ضعیففوبیاي     روز  حرف ▼

اي  روزهاي اخیر خط خبري و تحلیلی در مجموعه رسانه

صهیونیستی،  رژیم آمریکا، هاي رسانه از که ـ سلطه نظام اردوگاه

هاي همسوي آنها در  اروپایی تا ارتجاع عربی منطقه و رسانه

اش تدارك  ـ شروع شده که هدف اصلی داخل امتداد دارد

در این سناریو . در داخل است» هراسی جنگ«هاي  زمینه

از تهدید و هجمه » نمایی واقع«هاي  شود نشانه تالش می

احتمالی آمریکا به جمهوري اسالمی ایران یکی پس از 

دیگري با ضریب باورپذیري تصاعدي پشت سر هم ردیف 

اي و تحلیل  شود تا مخاطب عمومی که از سواد رسانه

نها بهره کمی دارد، تحت تأثیر این فضا قرار رفتارهاي دروغ آ

بگیرد و مردم و مسئوالن رفتارهایی ناسازگار با تعادل و 

وکار بروز دهند؛ براي نمونه در  آرامش زندگی و بازار کسب

اعتمادي به آینده بازار و اقتصاد  اثر دامن زدن به فضاي بی

باشت ایران، برخی تجار و بازاریان و دالالن سودجو درصدد ان

فروشی اجناس و کاالهاي ضروري  و احتکار یا قاچاق و گران

مردم برآیند و از این طریق تعادل و ثبات جامعه به هم 

در این باره باید توجه داشت، اوالً، این اقدام . ریخته شود

اي جدیدي است  اردوگاه سلطه عملیات روانی و جنگ رسانه

) ترکیبی(که اتفاقاً بخش مهم و اصلی رهیافت هیبریدي

دهد  آمریکا علیه ایران اسالمی را در مقطع کنونی تشکیل می

و دقیقاً دنبال به وجود آمدن چنین فضاي احساس ناامنی 

روانی در جامعه ایران هستند تا زمینه ورود آنها به جدول 

ثانیاً، در عالم واقع، اساساً . بعدي راهبرد ترکیبی فراهم شود

سازي نمایش تهدیدهاي  یاتیها عرضه و توان عمل آمریکایی

اند؛ تعطیلی  خود را ندارند؛ چرا که به شدت درگیر خود شده

هزار  800نشینی حدود  بیش از یک ماهه دولت و خانه

 22کارمند کاخ سفید، بدهی عمومی و شرکتی بیش از  

تریلیون دالري، خروج مفتضحانه از سوریه و افغانستان و در 

ک غرب آسیا، درگیري با مرحله بعد از منطقه استراتژی

پیمانان اروپایی و شرکاي تجاري و از دست دادن قدرت  هم

هاي جدید تنها بخشی از  پردازي سازي و ائتالف اجماع

هاي آمریکا در وضعیت کنونی است که توان هر نوع  ناتوانی

ریزي جدیدي را علیه بازیگري خالق مانند  اقدام و برنامه

که ما در داخل باید بکنیم، این  کاري. گیرد ایران از آنها می

اي و عملیات روانی آنها را  است که فریب اغواگري رسانه

هاي  نخوریم و با خدمت بیشتر و حل مشکالت مردم زمینه

ریزي علیه ایران را مسدود  ورزي آنها براي برنامه داخلی طمع

  . ها شدنی است کنیم که این مهم با انسجام ایرانی

  

  

  

  
  

  
 

  

 !فروش نفت در اتاق تاریک                  یژه   و اخبار ▼

با وجود دو عرضه موفق نفت خام در بورس انرژي در آبان ماه و تأیید موفقیت بخش 

هاي نفتی خریداري شده از بورس از سوي وزیر نفت، به نظر  خصوصی در صادرات محموله

ضد تحریمی نشان  رسد همچنان مدیران این وزارتخانه روي خوشی به این سازوکار می

حسینی، مدیرعامل بورس انرژي درباره اینکه تالش وزارت نفت براي   سیدعلی. دهند نمی

فروش نفت در اتاق تاریک در کنار عرضه نفت در بورس انرژي چه پیامدهایی خواهد داشت، 

. هایی است که بورس انرژي نیز نسبت به آن معترض است این موضوع یکی از آفت«: گفت

هر اقدامی که باعث شود کنار بازار شفاف عرضه کاال، مسیر دیگري بازگشایی شود، به اصوالً 

در همین راستا، به تازگی مسئوالن وزارت نفت با اخذ مجوز از » .طور حتم کار غلطی است

تر از بازار  تر و قیمتی پایین شوراي عالی هماهنگی اقتصادي، نفت خام را با شرایطی جذاب

گفتنی است، این اقدام که از طریق مذاکره با خریداران در فضاي . رسانند بورس به فروش می

گیرد، طبیعتاً موجب تضعیف و کساد شدن بازار  غیرشفاف و غیر رقابتی اتاق تاریک صورت می

  .بورس خواهد شد
  

هاي برانداز که قصد به انحراف کشاندن  اسماعیل بخشی از افراد مرتبط با گروهک ◄

مجتمع کشت و صنعت هفت تپه را داشت و به دروغ مدعی شده بود مورد  اعتراضات کارگران

دهد با طراحی صورت  ها نشان می گفتنی است، بررسی. شکنجه قرار گرفته، دستگیر شد

علیه نظام را در  شکنجه ادعاي خود دربارهگرفته، مقرر شده بود وي از کشور خارج شود و 

  .خارج از کشور ادامه دهد

  



 
 

 

 روز گزارش ▼

 اولویت حیاتی

به تازگی طی یادداشتی با اشاره به  88از دستگیرشدگان فتنه سال » پور محمدرضا جالیی«

ایرانیانی که سبک زندگی و «: نوشته است» اجتماعی  شناختن در حوزه به رسمیت «مفهوم 

ن شان مورد پسند اصولگرایان، صداوسیما و بیشتر حکمرانا باورهاي سیاسی، اجتماعی و دینی

وي درباره » !دهند درصد جمعیت امروز ایران را تشکیل می 30جمهوري اسالمی است، زیر 

درباره اینکه ادعاي این  !»روز بدتر از قبل از انقالب استوضعیت ام«: نویسد اوضاع اجتماعی می

طلب کامالً مردود و غلط است، هیچ بحثی وجود ندارد و آنچه در متن جامعه  چهره اصالح

هاي  شکست پروژه ،هاي مذهبی است ها و آیین شود، برگزاري با شکوه مراسم مشاهده می

درباره درصد و ! هاي هنگفت پر واضح است گذاري زدایی از جامعه ایران با وجود سرمایه دین

دهند، با توجه به سابقه درخشان آنها در  پور می هایی چون جالیی آمارهایی هم که چهره

جمهوري دهم  میلیون اختالف رأي در انتخابات ریاست 11وجود آمارسازي و ادعاي تقلب با 

کننده است و باید نسبت به آن حساس بود،  اما آنچه در این میان نگران! تکلیف روشن است

دروغی از جنس تقلب در ! »وضعیت امروز بدتر از قبل از انقالب است«است که  دروغالقاي این 

در کنار اي که  جمله! از جامعه را تحت تأثیر قرار دهد هایی تواند بخش که می 88انتخابات سال 

هایی که هیچ  تواند براي نسل می... هاي نزدیک به خاندان پهلوي و سازي رسانه مدینه فاضله

از این رو ! ندارند، بدبینی به انقالب را به وجود آورد تاریک سابقه و تجربه و ذهنیتی از آن دوران

هاي ایران پس از انقالب و  دستاوردهاي انقالب اسالمی و جهشتبیین و توصیف و توضیح دقیق 

  .است و حیاتی شرایط دوران پهلوي یک ضرورت و اولویت بسیار مهم

  اخبار ▼

 برکناري حاکم مکه به دلیل افشاگري

خالد « دو اقدام رسد به نظر می: مجتهد، افشاگر سعودي در پست توئیتري خود نوشت

عهد عربستان شده و به همین  سلمان، ولی بن صبانیت محمدامیر منطقه مکه سبب ع» فیصل

فیصل طی یک اقدام احمقانه : وي افزود. دلیل وي دوره حاکمیت فیصل را تمدید نکرده است

کرد  میرساند؛ چرا که فکر  اخبار مربوط به ترور جمال خاشقجی را به اطالع پادشاه عربستان می

سلمان این  بن اموش کرد وس از چند دقیقه موضوع را فرپادشاه پ شود اما او شخصاً وارد عمل می

اقدام دوم نیز سخنان خالد : وي افزود. رفتار خالد فیصل را به عنوان سوء نیت وي از یاد نبرد

ها درباره اوضاع نامناسب اقتصادي کشور و خروج سرمایه از عربستان بود  فیصل در برابر دوربین

  .گذاري شکست خورده است سلمان در زمینه سرمایه اي بنه داد اقدامات و سیاست که نشان می

  اختیارات معاون اول محدود شده است؟

محمد عطریانفر، عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگی درباره نقش معاون اول 

باور من این است که آقاي جهانگیري در دوره اول : جمهور در دولت روحانی اظهار داشت رئیس

اي  جمهور در اختیار داشت؛ ولی در برهه ختیارات را از ناحیه رئیسحجم مناسبی از ا

شد،  هایی که از ناحیه معاون اول داده می جمهور تا حدودي توجه کافی را به مشورت رئیس

و نقش آقاي جهانگیري  در حال حاضر، وضعیت به صورت اول برگشته: وي افزود. مبذول نداشت

جمهور قصد دارد  گفتنی است، اسحاق جهانگیري معاون اول رئیس. تقریباً مشابه دوره اول است

  !نشان دهد در دولت دوم روحانی محدود شده و مانند دولت اول اختیارات الزم را ندارد

  توهین روزنامه جمهوري اسالمی به منتقدان برجام

اخیراً «: نوشت» صداهاي دشمن شادکن«لبی با عنوان روزنامه جمهوري اسالمی در مط

برخی افراد به دلیل دریافت اطالعات ناقص و مخدوش درباره برجام دچار نگرانی شده و اعتراض 

آتش نزد و به آن کنند که چرا ایران پس از اقدام ترامپ براي خروج از برجام، این توافق را  می

» نفت در برابر غذا«ه مدعی شد که اگر برجام نبود، سیاست این روزنامه در ادام .»...وفادار ماند

روزنامه ! هاي پایانی حاکمیت صدام در عراق، در انتظار ما هم بود یعنی همان شرایط سال

آمیز مدعی شده است، منتقدان برجام، لگدپراکنی را  جمهوري اسالمی در ادامه با ادبیاتی توهین

  !دانند وظیفه خود می

 

  
 

  اهکوت اخبار ▼

طلبان  حسین مرعشی، طی سخنانی درباره برنامه اصالح ◄

طلبان در  اگر قرار است اصالح: هاي آینده گفت براي انتخابات

مجلس و انتخابات حضور داشته باشند، باید بزرگان وارد عرصه 

ما : وي ادامه داد. شوند؛ ولو اینکه رد صالحیت شوند

 92در انتخابات  .طلبان باید اشتباهات خود را بپذیریم اصالح

دکتر روحانی را به عنوان فردي که نماینده رهبر معظم انقالب 

در شوراي امنیت ملی بوده است، انتخاب کردیم تا بتوانیم در 

 [!].جهت اصالح امور کشور گام برداریم

سازي، از  مطابق با اطالعات اخذ شده از سازمان خصوصی ◄

مورد  51ري، تا پایان آذر ماه سال جا 1397ابتداي سال 

هزار و  3ها حدود  واگذاري انجام شده که ارزش این واگذاري

هاي صورت  مورد از واگذاري 21. میلیارد تومان است 900

مورد  30هاي دولتی بوده و  گرفته مربوط به واگذاري شرکت

بعدي واگذاري مایملک دولتی اعم از زمین، عرصه و اعیان، 

  .ردخانه استهاي سوخت، انبار، سیلو و س جایگاه

بینی بندي در  گودرزي، عضو کمیسیون تلفیق درباره پیش ◄

مبنی بر مکلف شدن پزشکان در استفاده از  98الیحه بودجه 

هاي کارتخوان به منظور جلوگیري از فرار مالیاتی و  دستگاه

آنچه درباره : ها براي حذف این بند گفت وجود برخی فشار

ود، رقمی حدود هفت ش مالیات بر درآمد پزشکان گفته می

هزار میلیارد تومان است که متأسفانه رقمی بسیار کمتر بابت 

  .شود مالیات سالیانه از این بخش پرداخت می

از حکم چهار ماه  92سازنده مستند روحانی در سال  ◄

اگر : حبس قطعی خود به دلیل شکایت دولت خبر داد و گفت

، نطق روحانی جنبه است حد بی  دانستم دولت فعلی تا این می

شکایت وزیر : وي گفت. نوشتم و از این بابت پشیمانم را نمی

ها  بهداشت بابت یادداشتی بود که از من در برخی پایگاه

کنم آن متن بار دیگر  منتشر شده بود و من پیشنهاد می

منتشر شود تا مخاطب ببیند در این ماجرا مجرمیتی احساس 

 .کند می

د، رئیس، معاون و چهار نفر از یک منبع آگاه اعالم کر ◄

هاي نفتی مرودشت،  مرتبطان شرکت پاالیش و پخش فرآورده

) عج(سربازان گمنام امام زمان به دستارسنجان و پاسارگاد 

ها حاکی از آن است که علت دستگیري  شنیده. دستگیر شدند

 10افراد فوق، ارتشا، مشارکت در قاچاق، فروش و توزیع 

صورت باندي در حد  رج از شبکه و به میلیون لیتر سوخت خا

 .کالن بوده است

  .رسان سروش دنبال کنند در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق ند نشریه اخبار و تحلیلتوان مندان می عالقه

 

  ترنم زندگی

 صدمه آنان رشد به کودکان سن براي مناسب غیر کتاب

 خوانند می کودکان که هایی داستان مواظب. کند می وارد

  .باشید ،شنوند می یا


