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 کرنش دشمن در برابر توان موشکی ایران       23/راغچلچ ▼

شد اوضاع ارتش ایران  خواهید بدانید در صورتی که انقالب اسالمی پیروز نمی اگر می

ارتشی کامالً وابسته به غرب که با ! به چه شکلی بود، به ارتش عربستان نگاهی بیندازید

هاست توان غلبه بر  رد؛ اما سالخ هاي آمریکایی و اروپایی را می دالرهاي نفتی، سالح

خواهید بدانید جمهوري اسالمی ایران تا چه میزان  اگر می! فقیرترین کشور عربی را ندارد

هاي روزافزون  ها و تالش در این عرصه پیشرفت کرده است، به ابراز نگرانی صهیونیست

ی ایران و سعی ها براي مذاکره درباره توان موشکی جمهوري اسالم ها و اروپایی آمریکایی

همه چیز  ري اسالمی در این حوزه نگاه کنید،آنها براي از بین بردن دستاوردهاي جمهو

اینکه جمهوري اسالمی ایران در برابر حمله رژیم ! تان روشن خواهد شد مانند روز براي

بعثی صدام موشکی براي دفاع نداشت، حاال به کشوري خودکفا و پیشرو در این صنعت و 

زن آن با بردي هزاران کیلومتري در دل  هاي نقطه تبدیل شده است که موشکتکنولوژي 

  ! هاست دشمنان ملت ایران رعب انداخته است، خود بیانگر همه توانایی

ها  ده و فارس، شهاب، فاتح، قدر، قیام، فجر، صیاد، توفان، نصر، خرمشهر سجیل، خلیج

رئیس سابق سازمان » ي رابینیوز«موشک دیگر چنان پیشرفت بزرگی را رقم زدند که 

موشکی رژیم صهیونیستی و ملقب به پدر صنعت موشکی رژیم صهیونیستی مجبور به 

اذعان به واقعیت قدرت ایران شده و گفته است باید به احترام توان موشکی ایران کاله از 

ی او طی یک سخنرانی در واشنگتن آمریکا با بررسی ابعاد گوناگون توان موشک! سر بردارم

هاي جهانی عمل  ایران در این بخش در سطح قدرت«: گوید جمهوري اسالمی ایران می

ایران این دستاوردهاي موشکی را در شرایط تحریم به دست آورده است، تصور . کند می

با وجود . تواند برنامه خود را گسترش دهد کنید اگر این کشور تحریم نباشد، چگونه می

  »!تواند هر دشمنی را فلج کند االیی برخوردارند، ایران میهایی که از دقت ب چنین موشک

 

 !برجام امنیتی یا اقتصادي؟           روز حرف▼

به تازگی نقل قولی از وزیر امور خارجه کشورمان در 

گفته اي  ها بازنشر شده، مبنی بر اینکه وي در مصاحبه رسانه

ها در انجام تعهدات خود کوتاهی کردند؛ اما  است اگرچه غربی

ف در ظری. به این معنا نیست که هدف از برجام، اقتصادي بود

هاي اصلی ما صرفاً موضوع  آن مصاحبه اشاره داشته که بحث

. بوده است منیتی و خارج شدن از شوراي امنیتاي، ا هسته

اي  این اظهارات وزیر امور خارجه سبب شد بحث و مناقشه

وضوع از چند نظر قابل این م .حول این موضوع شکل بگیرد

  :بررسی است

ن سیاسی و دولت نخست از نظر اخالقی؛ اینکه یک جریا

تواند از طریق  شود که می ها مدعی می کنونی در طی سال

هاي اقتصادي علیه جمهوري اسالمی  مذاکره با آمریکا تحریم

ایران را برطرف کرده و بر اساس این در ایام انتخابات، اقبال و 

عالقه مردم را به سمت خود جلب کند، اما حال که طرف 

ایبند نیست، بگوید که هدف از غربی به تعهدات برجامی خود پ

برجام اقتصادي نبوده است، اقدامی مغایر با اخالق سیاسی 

  .شود مطرح می

دوم از نظر حقوقی؛ در اینکه برجام از نظر فرامتنی بخشی 

توانست محقق کند،  از اهداف سیاسی و امنیتی ایران را می

ت توان این واقعیت را در نظر نگرف بحثی وجود ندارد؛ اما نمی

هاي  که متن توافق برجام دربرگیرنده تعهداتی است که طرف

مقابل ایران در بخش اقتصادي و تجاري باید به آنها پایبند 

 .باشند

سوم از نظر سیاسی؛ هم اکنون ضرورت دارد با دیپلماسی، 

شان بر اساس متن برجام وادار  طرف غربی را به اجراي تکالیف

ام امنیتی و سیاسی بوده طرح این عبارت که هدف از برج. کرد

شود که کشورهاي بدعهد  است و نه اقتصادي، آیا سبب نمی

عضو برجام را بر پیمودن همین مسیر غلطی که تاکنون در 

  اند، ترغیب کند؟ شان در پیش گرفته اجراي تعهدات

بر فرض هم کشوري بخواهد معضل امنیتی خود را حل و 

نه آنکه بخش  فصل کند، باید راه دیگري در پیش بگیرد،

مهمی از قدرت فناورانه خود را از بین ببرد تا به زعم خود 

آیا محاسبه شده است که تعمیم این ! تولید امنیت کرده باشد

آفرین  الگو چقدر براي امنیت و منافع ملی کشور خسارت

شوند که شعار  میفردا پیدا  با این نگاه دیگرانی هماست؟ 

ور، باید در زمینه فناوري امنیت کشدهند براي پایداري 

به نتیجه  آیا وزیر محترم خارجه !مذاکره و توافق کرد موشکی

  ؟استاین تعمیم ناروا و  تحلیل خطرناك اندیشیده 

  

  

  

 
  

 افتد نقاب از چهره اروپا می                  ویژه   اخبار ▼

ش در تهران روز پی 10اي از دیداري که حدود  خبرگزاري رویترز با ارائه جزئیات تازه

دونالد «مواضع آنها به سمت «: میان نمایندگان اروپایی و ایران صورت گرفته، نوشت

در دیداري که «: این رسانه انگلیسی افزود» .جمهور آمریکا متمایل شده است رئیس» ترامپ

میان مقامات ایران و نمایندگان کشورهاي اروپایی انجام شده، ) ماه  دي 18(ژانویه  8

. اند اند و در را بسته اند، از جلسه بیرون رفته طرف ایران ناگهان از جا برخاسته نمایندگان

هاي اروپایی درباره این جلسه که در ساختمان وزارت خارجه ایران، میان  یکی از دیپلمات

هاي فرانسه، انگلیس، آلمان، دانمارك، هلند و بلژیک انجام شد، گفت که اتفاقات  دیپلمات

هاي  شان نیامد، ولی ما احساس کردیم که الزم است نگرانی ها خوشزیادي افتاد، آن

خبرگزاري » .شود تر می مان دارد پرتنش دهد، رابطه این نشان می. مان را انتقال دهیم جدي

یک روز پس از این دیدار، اتحادیه اروپا اولین  :کند در ادامه همچنین تأکید می» رویترز«

  .اي برجام، علیه ایران اعمال کرد اجرایی شدن توافق هستههاي خود را پس از  دور از تحریم
   

بیان اینکه بودجه با  عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  دلیگانی،حسینعلی حاجی ◄

اما در عمل نصف آن نیز ؛ شود هزار میلیارد نوشته می 62عمرانی فقط روي کاغذ  

هزار میلیارد  210ت در حالی هاي جاري دول میزان هزینه: شود، گفت سازي نمی پیاده

متأسفانه : وي افزود .هزار میلیارد تومان بوده است 75تومان است که قبل از دولت یازدهم 

این افزایش سه برابري هزینه جاري به جهت افزایش حقوق کارکنان دولت نبوده و علت آن 

 !بگیر بوده است افزایش تصاعدي مدیران حقوق نجومی

                             



  
  

 روز گزارش ▼

 !تطهیر نشدنی

پرست بود و سوداي پیشرفت ایران را  نبود، وطن» دزد«پهلوي هر که بود،  محمدرضا«

گوید بارها جلوي  تاریخ می. کنند اش به غرب هم زیاد اغراق می در مورد وابستگی. داشت

هاي  ی است که جریاناین جمالت مضحک تنها یکی از صدها توئیت» .خواهی غرب ایستاد زیاده

طلب و ضدانقالب در روزهاي اخیر و همزمان با سالگرد فرار محمدرضا از ایران در  سلطنت

به راه  را  این جریان اند و براي تطهیر شاه مخلوع و معدوم فضاي مجازي منتشر کرده

ر سال د 25«در کتاب » اردشیر زاهدي«اند؛ این در حالی است که فقط در یک فقره  انداخته

 23سه روز قبل از فرار شاه از ایران، یعنی در تاریخ «: نویسد با تأیید فرار شاه، می» کنار پادشاه

چمدان و صندوق که حاوي تاج  384، به دستور فرح پهلوي و با تأیید شاه، 57ماه   دي

 1646حبه مروارید، تاج ملکه با  368قطعه زمرد،  50قطعه الماس و  3380شاهنشاهی با 

ها میلیون دالر به عنوان بخش  لماس و تعداد زیادي از جواهرات و طال به ارزش دهقطعه ا

را با خود از  ها اندکی از جواهرات ربوده شده سلطنتی بودند، بسته شدند و شاه این چمدان

هاي خارج شده به دست  میزان دارایی» تایمز فایننشال«یا روزنامه » .ایران خارج ساخت

ر دارایی از ایران میلیارد دال 35شاه مخلوع ایران «: این شرح اعالم کرد محمدرضا پهلوي را به

به خروج مستقیم دارایی به شکل ارز از کشور بوده و  تنها متعلقاین رقم  که خارج کرده است

عالوه بر همه » .امالك و سهام خاندان پهلوي در خارج از کشور در آن محاسبه نشده است

شاه و درباریان از  ،در اوج فقر و مشکالت مردم ،در رأس کشور در همان زمان حضور ،اینها

نگفتی صرف هاي ه مند بودند و سالیانه بودجه بهترین امکانات در داخل و خارج از کشور بهره

  !رفاه امروز قیاس کرد معیارهايتوان آن را با  که حتی نمی  کردند تجمل و خوشگذرانی می

  اخبار ▼

  میلیارد دالر رسید 2 حجم تجارت قطر و ترکیه به

هاي عربی به سرکردگی عربستان، روابط تجاري و دیپلماتیک خود  که کشور 2017از سال 

هاي  هاي نظامی و غذا، براي برطرف کردن نیاز اند، ترکیه با ارسال کمک را با قطر قطع کرده

ر همین د. فارس تبدیل شده است قطر، به یکی از متحدان برتر این کشور کوچک حاشیه خلیج

هاي تجاري با  ، قطر یکی از حوزه2018در سال : گفته است راستا معاون وزیر مالی ترکیه

میلیارد  2رود حجم معادالت کنونی که  ترین رشد را داشت و انتظار می ترکیه بود که سریع

میلیارد  15اي  سال گذشته قطر بسته: وي افزود. دالر است، در آینده نیز رشد داشته باشد

هاي ترکیه معرفی  گذاري در بانک هاي اقتصادي و سپرده گذاري در پروژه براي سرمایه دالري

 .کرد

 !بهترین گزینه براي مذاکره ترامپ

اگر نظام جمهوري «: گفت» شرق«دیپلمات سابق در مصاحبه با روزنامه » عباس ملکی«

براي هاي مذاکره  فترین طر اسالمی مذاکره با آمریکا را مجاز بداند، به نظرم یکی از مناسب

تاریخ روابط ایران . اآلن وقت مذاکره است«: وي در ادامه گفت ».ایران همین دولت ترامپ است

خواهان داشته و اکثر  دهد ایران اکثر توافقاتش را با جمهوري با ایاالت متحده نشان می

هاي برنده متعددي در  ایران کارت ،ها انجام شده است هاي ایران از سمت دموکرات تحریم

دهد  می  ها زیر فشار زیادي هستند و خروج از سوریه نشان منطقه دارد و از طرفی آمریکایی

  ».کنندهزینه نیروي انسانی و لجستیک در منطقه  براي حضوربیشتر از این  توانند نمی

 اروپا اگر بدتر از آمریکا نباشد، بهتر نیست

ریکا در سوریه و عراق شکست خورد و ذلتی از این باالتر نیست که آم: اهللا جنتی گفت آیت

جمهور آنها باید با چراغ خاموش به عراق بیاید و با ترس و لرز برود و یک نفر به پیشواز او  رئیس

بعضی به خیال : گفت ها ره به ادامه برجام با اروپاییرئیس مجلس خبرگان رهبري با اشا. نیاید

اند؛ اما آنها یا بدترند یا اگر  توانند به آنها تکیه کنند به آنها دل بسته ترند و میها به اینکه اروپایی

کنند؛ در چنین شرایطی دل به اروپا بستن  هم بدتر نباشند بهتر نیستند؛ آنها امروز و فردا می

  .کند خواهد؛ همین فرانسه از منافقین حمایت کرده و آنها را بر ضد ما تقویت می سفاهت می

 
  

  

  کوتاه اخبار ▼

وي در  تی خبرنگار شبکه پرس» خضر شنون اشرف« ◄

اهللا  با توجه به عشق و عالقه قلبی که به آیت: فلسطین گفت

اي، رهبر ایران داشتم، تمام تالشم را کردم تا بتوانم  خامنه

وي  تی براي ایران کاري انجام دهم و از همین رو به پرس

گزارش از حمله براي تهیه : وي در ادامه گفت. پیوستم

ها،  فلسطینی گیري ماهی هاي قایق به صهیونیستی رژیم نیروهاي

سوار قایق کوچکی شدیم که ناگهان یک قایق نظامی 

صهیونیستی با سرعت به سمت ما حرکت کرد و خود را به 

در این اتفاق، پاي من دچار شکستگی . بدنه قایق ما کوباند

 .ها شدم شد و خودم سوژه دیگر رسانه

رئیس کمیسیون امنیت  فیروزآبادي، نایب مال دهقانیک ◄

ملی و سیاست خارجی مجلس با ابراز مخالفت نسبت به 

ها  اگر ما بخواهیم فقط تهدید«: فیلترینگ فضاي مجازي گفت

را ببینیم و به سمت فیلترینگ برویم، طبیعتاً خود را از 

این نماینده » .هاي این فضا محروم خواهیم کرد فرصت

حضور در فضاي مجازي اصولی «: ادامه تأکید کرد مجلس در

توانیم حداکثر استفاده را از  طلبد که با رعایت آن می را می

  ».این فضا داشته باشیم

معتقدند چین،  مؤسسه اوراسیا گروپ آمریکا                       کارشناسان ◄

شاهد تمدید   هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه در ماه می

ي خود خواهند بود؛ اما کشورهایی نظیر ایتالیا، ها معافیت

هاي آمریکا معاف نخواهند شد و این  یونان و تایوان از تحریم

میلیون بشکه در روز  2/1مسئله صادرات نفت ایران را به 

  .محدود خواهد کرد

با بیان سخنگوي وزارت خارجه دولت اصالحات » آصفی« ◄

دیپلماسی است،  ترین نوع دیپلماسی توئیتري عقیماینکه 

در دنیاي دیپلماسی، بیش از حد توئیت کردن : گفت

وي در ادامه . دهنده فقدان پشتوانه سیاسی است نشان

  .سایه جنگ را توان دفاعی دور کرد نه برجام: خاطرنشان کرد

جمهور فرانسه با بیان اینکه نبرد با  امانوئل مکرون، رئیس ◄

دونالد ترامپ،  داعش همچنان ادامه دارد، درباره تصمیم

اش مبنی بر خروج نیروهاي واشنگتن از  همتاي آمریکایی

خروج نیروهاي آمریکا نباید ما را از هدف : سوریه گفت

  .مان براي نابودي داعش منحرف کند استراتژیک

: در حساب کاربري خود در توئیتر نوشت» العهد الجدید« ◄

 عهد عربستان سعودي برادرش بندر سلمان، ولی محمدبن

» حثلین فهده آل«سلمان را بازداشت و او را به مادرش،  بن

  .برد در بازداشت خانگی به سر می» ابها«ملحق کرد که در 

 16مجموع فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما از  ◄

. میلیون یورو رسید 141میلیارد و  7دي به  27مرداد تا 

ه نیما در همچنین مجموع تأمین ارز براي واردات در سامان

 .یورو رسید میلیون 276همین مدت به شش میلیارد و 
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