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  امنیت سرزمینی و فراسرزمینی  روز   حرف ▼ 

سال پیش درست در روزهاي ابتدایی تجاوز دشمن  38

دشت ایران زمین، شاهد حماسه بزرگ دالوران نیروي  به پهن

هاي نیلگون  دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران در آب

نیروي دریایی از همان ابتدا با تسلط  .بودیمفارس  خلیج

راق را به نوعی در محاصره دریایی قرار کامل بر منطقه، ع

نظامی این متجاوز را غیرممکن  تدهد و هرگونه فعالی می

اوج این حماسه به حوادث آبان و آذر ماه سال . کند می

تعلق دارد که نیروي دریایی کشورمان با سلسله  1359

هایی، نیروي دریایی عراق را به طور کامل فلج کرده  عملیات

این حماسه بزرگ، ناوچه در . کند ه خارج میو از صحنه مبارز

هشت فروند شناور پیکان در عملیات مروارید پس از نابودي 

قعر عراقی خود نیز در  يشکار يمایو چهار فروند هواپ

نیروي «و این روز، روز  گیرد آرام میفارس  جیخل يها آب

   .شود گذاري می نام» دریایی

 يرینظ ت کمپس از دفاع مقدس با سرعنیروي دریایی 

 يها یآمادگ و ها تیبه قابل یابی روزآمد دست ندیفرا

 يو الزامات فرارو اتیمواجهه موفق با مقتض يجانبه برا همه

مؤثر و مستمر توام با   جانبه و در تعامل همهکرده  يرا سپر

قدرت نوظهور در عرصه  شیدایپ ،سپاه ییایدر يروین

کرده  لیتبد »تیعواق«را به  یآبمرزهاي  يبرا ییافزا تیامن

امروز نیروي دریایی جمهوري اسالمی با اقتدار تأمین  .است

هاي سرزمینی و فراسرزمینی را بر عهده گرفته  امنیت آب

شان سراسر اقیانوس هند را تحت نظارت و  هاي است و ناوگان

هاي ایرانی را  سیطره خود دارند و امنیت تجاري کشتی

   .کنند تأمین می

فارس با ترس و اضطراب  ا در خلیجامروز حضور آمریک

آمیخته است و ناوهاي آمریکایی از آرایش دفاعی جمهوري 

قدرت نیروي دریایی جمهوري . اسالمی به شدت واهمه دارند

هاي دیپلماتیک تبدیل  زنی ثري براي چانهؤاسالمی به ابزار م

ها  این اقتدار تا آنجاست که سیاسیون و دیپلمات. شده است

امکان بستن تنگه هرمز در صورت افزایش به سادگی از 

  .گویند ـ اقتصادي دشمن سخن می فشارهاي سیاسی

نیروي دریایی جمهوري اسالمی را به یکی از البته آنچه 

قدرتمندترین نیروهاي منطقه تبدیل کرده، توکل به خداوند 

متعال و روحیه مجاهدت و ایستادگی و خودسازي انقالبی و 

تک  بی است که در وجود تکبصیرت و هوشیاري انقال

زند و  سربازان انقالب اسالمی در نیروهاي مسلح موج می

هاي معنوي رمز تداوم و افزایش اقتدار  حفظ این مؤلفه

نظامی جمهوري اسالمی و رعب روزافزون دشمنان ملت 

  .ایران خواهد بود

  

  

  

  

  
  

  

  بازگشت به درون                          روز گزارش ▼

اکبر صالحی، رئیس سازمان  ؛ این جمله را علی»ایم نکرده مشاهده را ملموسی یجنتا هنوز«

اش به  اي براي آغاز اخطارهاي جدي کننده هسته انرژي اتمی کشورمان و عضو تیم مذاکره

اخطارهایی که با جمله . انتخاب کرده است» رویترز«طرف اروپایی در مصاحبه با خبرگزاري 

 صورت آن در شویم، مند بهره مالی مبادالت از و بفروشیم را مان نفت نتوانیم که صورتی در«

و با شود  میآغاز » .باشد سودمند ما براي دیگر) برجام( توافق به پایبندي که کنم نمی گمان

... است شدن محدودتر و محدود حال در ما مردم براي صبوري زمان کنم می فکر«عبارت 

! یابد ادامه می» .است اتمام به رو بود، ماه چند حد در که) اروپا توسط( نظر مورد بندي زمان

هاي وزیر امور خارجه و همچنین اظهارات عباس عراقچی،  این اظهارات را اگر در کنار توئیت

آن ! گیري از برجام در شرایط کنونی تقریباً صفر است معاون او بگذاریم که گفته بود بهره

هاي  تنها در عمل، بلکه در کالم، در نشست بندي رسید که نه توان به این جمع وقت می

هم چندان شرایط مطابق با آنچه ... دوجانبه، پشت درهاي بسته و مکاتبات محرمانه و

هاي قاره سبز براي زنده  انداز تحقق وعده و چشم! رود ها وعده داده بودند پیش نمی اروپایی

که  یان برجام و مسئوالنترین حامی نگه داشتن برجام آنقدر ناامیدکننده است که اصلی

راهبرد گرایش به سمت اروپا به جاي آمریکا را طراحی کرده بودند نیز هم اکنون امید 

موضوعی که پس از هشدارها درباره قابل اعتماد ! چندانی براي رسیدن به نتیجه ندارند

ستن به نتیجه بودن مذاکره با سران کاخ سفید براي بار دوم رویکرد دل ب نبودن آمریکا و بی

این عده که در گذشته  از برانگیزتر اما تعجب! خارج از مرزها را با شکست مواجه کرد

گیرانی هستند که با علم  پذیرفتند، این است که همچنان مسئوالن و تصمیم هشدارها را نمی

ها براي حل مشکالت، در بازگشت به درون  فایده بودن چشم دوختن به دست خارجی به بی

گرا،  هاي درون کنند و سیاست رت درون کشور براي عبور از مشکالت تعلل میو اتکا به قد

  !  اند مانند اقتصاد مقاومتی را معطل نگه داشته

  !نظرسنجی آمریکا از روستاهاي ایران            ویژه       خبر ▼

اقدام به نظرسنجی در  در حالی که آمریکا به اهداف خود در زمینه براندازي نرسیده، 

برابر اخبار رسیده، طی هفته اخیر فردي ناشناس با پیش . ستاهاي ایران کرده استرو

متعلق به کشور آمریکا اقدام به اخذ تماس تلفنی با خطوط ثابت تعدادي از  001شماره 

دقیقه  45اهالی روستاي چاهشک شاندیز، از توابع خراسان جنوبی با مدت زمان حدود 

ام مقدس جمهوري اسالمی ایران مطرح کرده که آن هایی را درباره نظ کرده و پرسش

ـ 3جمهور را دوست دارید یا خیر؟  ـ رئیس2مند هستید؟  ـ آیا به رهبري عالقه1 عبارتند از؛

روید به جماعت نماز  روید؟ اگر می ـ مسجد می4سردار سلیمانی را دوست دارید یا خیر؟ 

ـ با گرانی موافقید 6روید یا خیر؟  می براي زیارت) ع(ـ حرم امام رضا5خوانید یا فرادا؟  می

ـ برنج، 8ها پرتاب شد، موافقید؟  هایی که به تازگی به سمت تروریست ـ با موشک7یا خیر؟ 

را دوست ) ع(ـ آیا اهل بیت9توانید بخرید؟ چه مقدار در منزل دارید؟  گوشت و لبنیات می

در  تان اعتیاد دارید؟ ادهـ آیا خود یا خانو11ـ از امنیت کشور راضی هستید؟ 10دارید؟ 

خبر باشد،  جمهور ایران از اوضاع مملکت بی پایان تماس گیرنده گفته است، چنانچه رئیس

رفت از مشکالت و با خبر کردن ایشان چه خواهید کرد؟ در پاسخ به این  شما براي برون

ده کنیم نامبرده مخاطب را تشویق کر پرسش هر کجا که مخاطب بیان داشته تظاهرات می

رسد  گیرنده، به نظر می هاي فرد تماس با توجه به مدل پرسش .و گفته فکر بسیار عالی است

ضد انقالب به دنبال تماس تلفنی مستقیم با افراد به ویژه اقشار ضعیف جامعه با هدف 

  .آمیز است ایجاد نارضایتی اجتماعی و دعوت افراد به ایجاد تجمعات اعتراض
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اخبار ▼

 کشید را سرکش شاهزاده افسار باید 

 به یادداشتی در آمریکا خارجی روابط شوراي اندیشکده به وابسته نشریه »افرز فارن«

 باید«: نویسد می لندن اقتصاد دانشکده خاورمیانه مرکز کارشناس الرشید، ماداوي نوشته

 دار خدشه جهان سراسر در بستانعر وجهه و اعتبار کشید؛ چرا که را سرکش شاهزاده افسار

 با نزدیک روابط و شراکت که انگلیس و آلمان فرانسه، همچون کشورهایی حتی. است شده

 کشور این داخلی سرکوب از علنی صورت به هرگز و دانستند می مباهات مایه را عربستان

 و فشفا تحقیقات خواستار و درآمده شان صداي خاشقجی قتل از پس کردند، نمی انتقاد

 تحریم در اهدافش به نیل در عربستان ناکامی و حیاتی در کنار این اشتباه. اند شده صادقانه

 شده، تبدیل انسانی فاجعه یک به حاضر حال در که یمن مردم علیه ظالمانه جنگ و قطر

 است داده قرار الملل بین جامعه دیدگان و عمومی افکار برابر در پیش از بیش را اشتباه این

 آید، برنمی شان دست از کاري و اند شده رانده حاشیه به سلطنتی خانواده اینکه دلیل به و

  .کند جلوگیري روند این ادامه از و بگیرد پیش در را عمل ابتکار باید که آمریکاست این

  کند عمل مردم مطالبات و خود هاي وعده به نتوانسته دولت

 سابقه از عملکرد دولت یازدهم انتقاد بیمطلبی با  در »آرمان امروز« طلب روزنامه اصالح

 ناامیدکننده و ضعیف حدي به مختلف هاي حوزه در دولت عملکردهاي و رویکردها«: نوشت

 فعلی وضع مقصر را روحانی دولت همه شود پرسش ارتباط این در کسی از اگر که بوده

 مردم الباتمط و خود هاي وعده است به نتوانسته دولت به طور مشخص. دانند می جامعه

 دولت از مردم درصد 90 از بیش میان نارضایتی از موجی شده موجب امر همین. کند عمل

 برگزار انتخابات فردا همین اگر سیاسی فعاالن از برخی گفته به اینکه چه. آید وجود به 

 اجتماعی سرمایه با روحانی روابط اوضاع .نیاورد رأي میلیون دو جمهور رئیس شاید شود،

 حامی، جریان. ندارند باور را دولتمردان حرف مردم دیگر که است بحرانی حدي به خود

 از جدایی و هستند دولت از خود کاسه کردن جدا حال در کم کم نیز طلبان اصالح یعنی

  ».است پیش در نیز 98 انتخابات که چرا ؛دانند می مقدم قرار بر را اعتدالیون و دولت

  !اند شدهحامیان سرسخت اروپا هم ناامید 

 هفت«: نوشت »ایران از اروپا حمایت درباره« عنوان با یادداشتی در »اعتماد« روزنامه

 خواهد متحده ایاالت از مستقل مالی مؤسسات ساخت به موفق اروپا آنکه اعالم از پس ماه

 ها اروپایی که است واقعیت این به اعتراف به ناگزیر ،»برنولومر« فرانسه اقتصاد وزیر ،شد

 هرکس با بتوانند آزادانه یا باشند خود اقتصادي سرنوشت ارباب بود نخواهند قادر فانهمتأس

 مقابل در ایستادن براي را الزم ابزار اروپا که است این واقعیت ...کنند تجارت خواهند می که

 پاي نشستن به ایران کردن وادار اروپا، انفعالی وضعیت این از هدف. ندارد متحده ایاالت

 آرزوي ترین بزرگ ...است جدید توافقی شرایط قراردادن بحث مورد به منظور کرهمذا میز

رمق بوده که حتی  هاي اخیر آنقدر کند و بی گفتنی است، عملکرد اروپا در ماه ».واشنگتن

  .اند حامیان جدي گرایش به اروپا براي مقابله با آمریکا نیز از سران اروپایی ناامید شده

  !ستندها متوهم ه صهیونیست

 صهیونیست نگار روزنامه »آلفر روگل« قلم به اي مقاله در »هاآرتص« صهیونیستی روزنامه

 دنبال به  که نیستند ها ژنرال و سیاستمداران تنها ]رژیم صهیونیستی[اسرائیل در«: نوشت

 آنها. کنند زندگی جنگ بدون توانند نمی که هستند ها اسرائیلی خود بلکه اند، افروزي جنگ

 است حالی در این دارند، ها جنگ در پیروزي در اسرائیل ارتش قدرت به کورکورانه ایمان

 سال 50 طی اسرائیل ارتش عکس،  به بلکه  نشده، عجین اي تجربه هیچ با ایمان این که

. بزند رقم خود نفع به را قطعی نتیجه نتوانسته خود هاي جنگ تمامی در تقریباً گذشته

 در آنها. است آنها حماقت از اي نشانه موضوع این و دارند مدتی کوتاه حافظه ها اسرائیلی

 با کمی ارتباط که دنیایی اند، کرده اختراع خود براي خودشان که کنند می زندگی دنیایی

  ».دارد واقعیت

  

 

  کوتاه اخبار ▼

رئیسه مجلس شوراي اسالمی  نژاد، عضو هیئت یوسف◄ 

امضا داشته،  27درخواست سؤال از آقاي الریجانی : گفت

امضا کاهش پیدا کرده و چون از  20ولی در حال حاضر به 

. افتاده است، دیگر قابل بررسی نیست) امضا 25(نصاب 

اي به  نفر از نمایندگان مجلس در نامه 27گفتنی است، 

رئیسه مجلس خواستار این شده بودند که رئیس  هیئت

ویی، به مجلس توضیح دهد چرا لوایح پالرمو و مبارزه با پولش

، FATFمنزله دو الیحه مرتبط با کارگروه ویژه اقدام مالی 

پیش از تصویب در مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت 

 .نظام ارجاع شده است

سلمان سفر به مغرب  بن» لکم«به گزارش وبگاه مغربی ◄ 

را در دستور کار خود قرار داده بود؛ اما مغرب با سفر وي 

بور شد مغرب را از برنامه سلمان نیز مج مخالفت کرد و بن

 »رباط«طبق این گزارش، . اي خود حذف کند سفر دوره

همچنین خواستار به تعویق افتادن نشست کمیته عالی 

بان حقوق بشر  همچنین دیده. مشترك مغرب و عربستان شد

عهد عربستان، از مقامات قضایی  با تسلیم شکایتی علیه ولی

ش در خاك آرژانتین آرژانتین خواست او را در زمان حضور

تحت پیگرد قرار   20براي شرکت در نشست سران گروه 

  . دنده

وزیر رژیم صهیونیستی در پیام  بنیامین نتانیاهو، نخست◄ 

رسیدن به صلح با فلسطینیان به نوبه خود : توئیتري نوشت

هدف خوبی است و شکی نیست که احراز پیشرفت در این 

کند؛  ي عربی کمک میزمینه به روابط اسرائیل با کشورها

: وي افزود. کند مان را تضمین نمی ولی این صلح ادامه روابط

رو در جهان عرب و دنیاي اسالم  اسرائیل و کشورهاي میانه

بیش از گذشته در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند و 

  .روابط ما امروز فقط به صورت پنهانی نیست

ادیه اتح مدیره هیئت عضو ذواالنواري، حمیدرضا ◄

هاي چینی و  شرکت: صادرکنندگان فرش دستباف ایران گفت

هندي که در بازارهاي جهانی رقیب ما هستند، با توجه به 

ور  افزایش ارزش دالر براي تهیه مواد اولیه به بازار ایران حمله

صادرات مواد اولیه در زمینه پشم مرغوب : وي افزود. شدند

ر تولید این کاالي ایرانی، فرصتی بزرگ براي رقیبان ما د

رود و براي بازار ایران یک تهدید بسیار  اصیل به شمار می

  .جدي است

عضو شوراي مرکزي حزب مؤتلفه اسالمی درباره ◄ 

هاي  برخی بحث: هاي انتخاباتی حزب متبوعش گفت برنامه

انتخاباتی انجام شده و پس از کنگره تحرکات بیشتر خواهد 

هاي  در زمینه برنامه یرسشحمیدرضا ترقی در پاسخ به پ. شد

ها انجام شده؛  برخی بحث: انتخاباتی این حزب اظهار داشت

  .شود بندي در این زمینه پس از کنگره انجام می ولی جمع
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