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 !کردميسخنان خود را با قدرت نقطه زني اثبات      روز حرف▼

بود و وقتی که شهید شد فرمودند  ایخامنهام امساله 52او رفیق 

خیلی بلندی داشت و  همت ،را از دست دادم امساله 52که رفیق 

ما از پدر موشکی  فراق ؛دیدمیخیلی بلندی را  هایافق

عزیزمان ایجاد  شد و قدرتی که او برای کشور ساله 01کشورمان 

 :شودمیکرد اکنون بیشتر و بهتر دیده 

مقدم فعالیت موشکی خود را در حالی آغاز  تهرانی شهید -0

در داخل علم و صنعت ساخت این موشک وجود  تنهانهکرد که 

 همآنفروش موشک  درصددنداشت بلکه کشورهای دیگر فقط 

 کی ،داتیموشک وار 01به تعداد اندک به ایران بودند. از میان 

موشک را برای مهندسی معکوس نگه داشتند و شهید طهرانی 

 هاآننیز یکی از  زادهحاجیجوان انقالبی که سردار  01مقدم با 

برنامه  01۳1از  شهید طهرانی مقدم بود کار را شروع کرد.

در کمتر از سه سال با پرتاب موشکی خود را آغاز کرد و 

 او قالل موشکی آغاز شد.کیلومتری، روند است 111 هایموشک

لیبی آموزش دید؛ اما  هایتکنسیندر سوریه زیر نظر  اگرچه

 -5ایران را تبدیل به قدرت موشکی نمود.  هاآنبسیار زودتر از 

بازوی اقتدار جمهوری  ترینمهمصنعت موشکی کشور اکنون 

و چنانچه دشمنان  استدوردست  هایفاصلهاسالمی در 

به کشور برسانند بالفاصله  آسیبی ترینکوچککشورمان 

که فرصت  آیدمیفرود  هاآنبر سر  چنانآنسجیل و زلزال 

شهید طهرانی مقدم به  -1. رفتن به پناهگاه را نداشته باشند

در حال تحول در دستاوردهای  هرروزاندک قانع نبود و 

 ،نقطه زنی ،دقت اصابت باالموشکی بود او به مواردی مانند 

به جو زمین و  موشک سرعت بازگشت ،عادهالفوقتخریب  قدرت

و  باال برد ،های دفاع هواییسامانهعبور از  ،سقوط روی هدف

 داشت. مدنظررا  رادار گریزی

کشورمان به یک  رزمانشهمامروز به مدد او و  نکته پاياني:

تبدیل شده است و اگر این  ایمنطقهو فرا ایمنطقهقدرت 

در حفظ استقالل کشور  حتماً، در علوم موشکی نبود هاپیشرفت

ی ایران در هاپیشرفت. شدیممی هاییآسیبدچار مشکالت و 

یک الگو  عنوانبهقدرت موشکی باید برای سایر مسئولین کشور 

؛ کشوری که توانسته است با دانش بومی و قرار گیرد مدنظر

 تهدیدهایو  هاتحریمنیروی جوانان انقالبی کشور و علیرغم 

در صنایع فوق حساس  کنندهخیرهی هاشرفتپیشدید به 

قادر است بسیاری از مشکالت  حتماًموشکی و فضایی دست یابد، 

همین روحیه از مسیر زندگی مردم بردارد.  برتکیه اقتصادی را با 

زنی اثبات ا با قدرت نقطهشهید طهرانی مقدم سخنان خود ر

  و وعده گویی... یزنچانهنه قدرت  ،کردمی

 : فرهاد مهدوی()نویسنده

 

 

 
 

 
 

 !سازندهغير هيانيب                                    روز گزارش▼

اعالم منتشر و  ،غیر سازنده یاهیانیب 0+0با  کشورماندر آستانه مذاکرات  «رانیاصالحات ا جبهه»

 «.کشور و ملّت به بار نخواهد آورد ی( به برجام، جز خسارت برارانیهرگونه درنگ در بازگشت )ا» کرد:

این ، دست به انتشار در درون خود ادیاختالفات زبا وجود  رانیجبهه اصالحات ا :يليتحل گزاره

که ضرورت  یمهم و مل یدادهایبا رو طلبان در مواجههاصالح یباالدست ادنه نیازده است.  هیانیب

 کیالاقل با انتشار  کند،یم جابیو آحاد جامعه را ا یاسیس یهاانیجر انیدر م ییو همگرا یهمدل

ندارند و اکنون در آستانه  یامتناع داشته و نمود ،خود را اعالم دارند یکه انتظار است همراه هیانیب

گرفتن  جایبهکه در آن انگشت اتهام را  زنندیم سازندهغیر  یاهیانیدست به انتشار ب نیومذاکرات 

. رندیگینشانه م یانقالب یو نهادها یاسالم یجمهور سویبه کا،یبدعهد و آمر یهاطرف سویبه

 تاس نیا رساندیرا م هیانیب نینگاشتن ا زهیبودن انگ یاسیس صرفاًو البته  یکه سطح یگرینکته د

است که  یدر حال نیبه برجام بازگردد، ا ترسریعهرچه  یماسال یشده جمهور هیکه در آن توص

که  کاستیآمر نیا درواقعاز آن خارج نشده است و  گاههیچدرون برجام بوده و  یاسالم یجمهور

است که بدون  نیا به دنبالو امروز  شدهاز برجام خارج  جانبهکی صورتبهطرف بدعهد  عنوانبه

اند کرده یسع هیانیب نیبه برجام برگردد. اصالح طالبان در ا ،عهدت رشیپذ زمانهمو  نهیهز پرداخت

که امروز به گواه دوست و  یاو منطقه یدر حوزه مسائل نظام رانیا یاسالم یتا اقتدار جمهور

وضع موجود  جهیسفسطه به چالش بکشند و نت کیدشمن باعث شکست جبهه استکبار شده را در 

 یاز سو یلیو تحل یخبر یهاگزاره یتمام تقریباًاست که  یدر حال نیرا به آن گره بزنند. ا

بازگشت  یبرا هاییکایاصرار آمر لیاز دال یکیکه  دهندیم یگواه یو خارج یداخل نظرانصاحب

است و  یدر حوزه مباحث نظام یدر منطقه و ناتوان هاآن یشده برا جادیا یانسداد راهبرد ،به برجام

. جلوه داده شده است تیاهمیب هیانیب نیکه در ا استحوزه  نیدر ا رانیاقتدار ا جهینت دقیقاً نیا

 کردیبه رو زمانهمو  یخارج استیرا به س یمشکالت کنون یهرچند اصرار دارد تا تمام هیانیب نیا

که مگر  کندمی جادیمخاطب ا در ذهن را سؤال نیحوزه گره بزند، اما ا نیبه ا یاسالم یجمهور

منش و روش  عنوانبهرا  دیاآورده هیانیب نیآنچه شما در ا موموبه دقیقاًدهم و دواز ازدهمیدولت 

 یخارج استیمبنا در س نیبر ا قدمبهقدمنکرد و  ییاجرا ایشعار تعامل سازنده با دن یخود و بر مبنا

 یمنافع مل کنندهتأمین است،یس نیاز ا جادشدهیا تیشد؟ و کدام مز آنچه جهیپس نت شت،پا نگذا

 .دادندیم رانیبه ملت ا هیانیب نیخوب بود آدرس آن را در ا ،شده جادیاکه اگر  د؟یگرد

نگاه به حل مسئله است.  زمانهمو  یابیدر مسئله رانیمشکل جبهه اصالحات ا :یبندجمع

 نیحل کنند. ا یخارج استیس قیرا از طر یاست که چگونه مشکالت داخل نیا هاآنمسئله 

است که در هشت سال گذشته در کشور  ییهاترک فعل لیع موجود و دلوض جهینت دقیقاًنگاه 

 یآن را برا ،بدون درس گرفتن از گذشته رانیجبهه اصالحات ا متأسفانهرخ داده است؛ و امروز 

 (ی: احمد بنافسندهی. )نوکندیاقتصاد کشور دوباره نسخه م درمان

 در کشور ياساس یکاالها ريذخا وضع متعادل؛ توصيف وزير از ميزان           بر ویژهخ▼

 یزیراز عدم برنامه یناش ،یاز مشکالت فعل ایعمده بخش»اعالم کرد:  یجهاد کشاورز وزارت

 یکاالها کیاستراتژ ریذخا ،زدهمیامور به دولت س لتحوی زمان در سال گذشته است. کیدر 

کشور  ریذخا یکاال برا نیتأممواجه شده بود که خوشبختانه نسبت به  دیبا کمبود شد یاساس

 یهاهفته یکه ط هاییمحموله با وجود ندارد. ینگران چیه نهیزم نیاقدام شد و اکنون در ا

کرده است.  دایپ یوضع متعادل یاساس یکاالها ریذخا زانیگذشته وارد کشور شده است، م

 یبگذارد، ول ریتأثبر بازار  تواندیتخلفات افراد سودجو م یو برخ یمقطع جاناتیه حالبااین

 .«آن گرفته شود یاست که با حداکثر توان جلو نیبر ا یسع
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 اخبار ▼

 روزه از زبان رقبای منتقد 511نقاط قوت دولت 

رئیسی بر صندلی ریاست جمهوری، این روزها عمر دولت سیزدهم  سید ابراهیما احتساب استقرار ب

که خود  طلباصالح هایان چهرهروزه دولت مردمی رئیسی از زب 011عملکرد  .شده است روزهصد

اعالمی و اعمالی این  هایسیاستو از ابتدا امواج تخریب را علیه  دانندمیرا رقیب اصلی این دولت 

غالمحسین کرباسچی دبیرکل سابق حزب کارگزاران ، حائز اهمیت است. اندکردهدولت روانه 

جمهور با مردم در دولت اخالق خوب و نوع مواجهه رئیس صدروزهندگی در ارزیابی عملکرد ساز

های در عرصه گفته،ضعف دولت درباره نقطهته و قوتی برای دولت دانسسفرهای استانی را نقطه

 .ها سردرگم استشنویم و گویی دولت در این حوزهرا می ییچندصدااقتصادی و سیاست خارجی 

روزنامه ابتکار، تابوشکنی در حوزه مدیریت کشور با انتخاب  رمسئولیمدکیلی محمدعلی و

سازی جمهور و واکسیناسیون عمومی و ذخیرههای جوان و همچنین حضور میدانی رئیسچهره

دانست. وی فقدان یک گفتمان  زدهمیدولت ساقدامات مثبت  ترینمهمکاالهای اساسی را از 

و روابط  یساالر شاوندیخوبخشی به خارجی و اولویتن سیاستروشن در حوزه اقتصاد و همچنی

پور استاد حمیدرضا جالیی .برشمرد زدهمیدولت سهای دوستانه در انتصابات را جزو ضعف

شناسی تسریع در واردات واکسن و همچنین سرعت بخشی در واکسیناسیون عمومی در جامعه

شده مبنی های دادهباور است که باوجود وعده دانست. وی بر این زدهمیدولت سقوت کشور را نقطه

نقاط  ترینمهماز  مسئلهاند و این ساالری، شایستگان برای تصدی امور انتخاب نشدهبر شایسته

نمازی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران اظهار کرد:  محمدعلی .رودشمار میضعف دولت به

گذارد و سفرهای استانی کشور وقت زیادی می آقای رئیسی تحرک بسیار خوبی دارد و برای اداره»

 ترینمهم ینماز .«شودهم اگر به نتیجه برسد جزو نقاط مثبت عملکرد این دولت محسوب می

 !جمهور دانستهای شخص رئیسسخنرانیاشکاالت در ضعف دولت رئیسی را نقطه

 شودميدهد؛ نابود  نمابهانه دست يستيونيصه مي: رژزادهحاجيسردار 

گفت:  مقدم یشهادت حاج حسن تهران ادوارهیمراسم  هیسپاه در حاش یهوافضا یرونی فرمانده

 یکاف اندازهبه میبزن ندارد درباره حد توانمان حرف یاست و لزوم یزدنمثالکشور  تیامروز امن»

بر چشم  یخار رانیا پهپادهای .میراجع به موشک مذاکره کن دییایکه امروز ب ندیگویدشمنان م

 دانندیم صهیونیستی مرژی مقامات. میمحدود کن دیرا با هانیا ندیگویدشمنان شده است و م

 میرژ یکار نابود نیا انیپا. کار با ماست انیپا یباشند ول آغازکننده توانندیم هاآنکه 

 ایدن یهمه کشورها نیب نابود خواهند شد. ،بهانه دست ما بدهند هاآناگر  است. صهیونیستی

جمع  دورهمو  کنندمیصحبت  اتیو ادامه ح تیکه راجع به بقاء، موجود یمیتنها حکومت و رژ

صحبت  تشیکه راجع به موجود یمرژی است. صهیونیستی می؛ رژگذارندمی اندیشیهمشده و 

 داتیتهد د،یسخن بگو یگریراجع به کشور د تواندنمیاست و  ی، محکوم به نابودکندمی

 «.دارد یمصرف داخل شتریب میرژ نیمقامات ا

 کرد تيامن یاشور ترس از انصاراهلل، سعودی را دست به دامن

 تیامن یپنج کشور عضو دائم شورا ندگانیرا با نما ینشست هفته گذشته ،منیعربستان در  رسفی

 منیدر استان مأرب  هایریدرباره توقف درگ یاهیانیپنج کشور هم ب نیا ندگانیبرگزار کرد. نما

که  هایحوث ینظام یهااتیعمل یمشارکت در رهبر»را به سه عضو انصاراهلل صادر کرده و 

. خود قرار داد میتحر ستیرا در ل هاآنو  متهم کرده ،«است منیو ثبات  تیصلح، امن دکنندهیتهد

برای ممانعت از پیشروی اقدام غیرعادالنه این شورا در حالی است که طی روزهای اخیر عربستان 

انصاراهلل ، حالبااین .کرده استدانی انصاراهلل در مأرب، اقدام به حمالت سنگین هوایی به صنعا می

 اتیبه عمل منیوجب از خاک  نیآخر یتا آزادساز»: ، اعالم کردتیامن یشورا هیانیواکنش به بدر 

استان مأرب را آزاد کرده و تنها دو شهر هنوز شهر  05تاکنون  منی ارتش«. میدهیادامه م ینظام

آمریکا سابق معاون وزیر خارجه « دیوید شنکر» است. امدهیدرن یمردم یروهایتحت کنترل کامل ن

این کشور و حامی آن )عربستان( در  خوردهشکست هایسیاستبا اذعان به در امور غرب آسیا 

 ،و با بیان اینکها .دانسته استساعت یا چند روز  مسئله چندرا پیروزی انصاراهلل بر شهر مأرب  یمن،

جنگ در مأرب نقطه عطفی خواهد »شود، اظهار داشت: شده تلقی مینبرد در اطراف این شهر تمام

 «.ها در جنگهر یعنی پیروزی حوثیبود و سقوط این ش

 اخبار کوتاه

 «چهرهخوش» تکراری برای اقتصاد کشور ممنوع!/ پيچينسخه ◄

با  جمهورسرئی جلسه در» :گویدمی یکارشناس اقتصاد

 یآقا. مطرح بود یتومان 0511طرح حذف ارز  ،اقتصاددانان

حذف ارز  یو گفتند که برا دندیها را شندغدغه جمهوررئیس

 یتومان 0511و ممکن است ارز  میندار یاعجله یتومان 0511

 مفهومبه  یتومان 0511 ارز حفظ .میحفظ کن 0010را تا سال 

ها به سمت نگاه یبعض نکهیاما ا ستیوضع موجود ن تأیید

است  یانرژ یهاران کردن حاملگ خصوصاًو  یارز یهاشوک

 یاشتباه است و آثار تورم اریداغ است، بسروزها  نیکه بحثش ا

دوباره تکرار  دینما و تکرار شده را نبانخ هاینسخه دارد. نیسنگ

 .«دوباره تکرار شود دیو نباجواب نداده  یروش شوک ارز م؛یکن

 /خارجي قوت گرفت هایشرکتمسکن توسط  وسازساخت ◄

وساز ساخت نینو یهایورود فناور راستای در»گفت:  وزیر راه

که  ستنی قرار البته ارد.ادامه د هاینیمسکن، مذاکره با چ

 یمصالح ساختمان ایمهندس  ای اورندیب رانیکارگر به ا هاینیچ

وساز با ساخت شنهادیپ یخارج هایشرکت وارد کشور کنند.

کار  دهدینشان م نای دهندیم هایاز داخل ترنییپا یهامتیق

وساز مسکن انجام نشده در خصوص ساخت یو فناور یعلم

 .«قرار دارد تیدر اولو یاستفاده از توان داخل حالنیباا است.

 است!/ممنوع  داًياک مايصداوساز متهم در بردن  : ناميجبل ◄

این  یاسیبه معاونت س ایبخشنامهطی  مایصداوس سرئی

 وگوگفتاعم از  یزنده و ضبط یهادر برنامه»: ، نوشتسازمان

مطالب  زیو ن یبیمستند، ترک ،ی، خبر و گزارش خبرمحور

مختلف اعم از  یهاوهیبه ش یقیاشخاص حق ریمکتوب، تشه

 زیو ن کیمشخصات شامل عکس، گراف شینام بردن، نما

توسط مراجع  یجرم قطع که یطیدر شرا حیصر هیناک

 .«ممنوع است داًیاک ،اعالم نشده است رسماً صالحیذ

 توجهیقابل شماردیروز  در انتخابات عراق!/ کاریدستعامالن  ◄

از معترضان در شهر البصره )جنوب عراق( و منطقه سبز بغداد 

در انتخابات  «کاریدست»و « تقلب» هیتجمع کرده و عل

عامالن و امارات را  کامعترضان، آمری شعار دادند. ریاخ یپارلمان

 .دانندمیانتخابات پارلمانی عراق  جینتادر  کاریدستاصلی 

 علی» ايران آزاد شد!/ هایداراييدالر از  ارديليم 5.1 ◄

اعالم کرد:  یاسالم یجمهور یخبرگزار رعاملیمد «ینادر

از  شیب اخیراً زدهم،یس روز پس از آغاز دولت 011 از کمتر»

از کشورها در  یکیدر  رانیدالر از منابع مسدود ا اردیلیم 1.2

منابع در حال  نیاز ا توجهیقابلدسترس قرار گرفته و بخش 

 .«کشور است یورود به چرخه تجار

 «انیمحراب» /ميمواجه ساليخشک نيترسابقهي: با بروين ريوز ◄

 سدهای گذشته دولت از» :گفت در جمع کشاورزان اصفهان

 هایپروژه اگر است. دهیبه ارث رس لیتعط یهاو پروژه یخال

اهد امروز ش شد،یدر زمان خودش اجرا م رودندهیحوضه زا

 میهست سالی گذاشتن سر پشت حال در .میرنج نبود همهاین

 «.ها بوده استسال نیترسال گذشته خشک 25که در 


