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 بلوا پایان و طلباناصالح      حرف روز        ▼

 راىب اغتشاشات طراحان پنهان ابعاد شدن آشکار با روزها این

 چراغ،شاه به حمله چون جنایاتی گیرىشکل و عمومی، افکار

 روز ،...و انعجمی اهللاروح و ورديعلى آرمان مظلومانه شهادت

 حجم البته. است شده افزوده برانداز جریان انفعال بر روز به

 تا دارند تالش و دارد ادامه همچنان آنان ايرسانه سنگین

 ثمر به دهش جورى هر را گسترده گذاريسرمایه دالر میلیاردها

 لعاب و رنگ نیز آنها دروغین سازيکشته حتى اما برسانند،

 است. داده دست از را خود

 هزادب تا اصالحات دولت رئیس از مختلفى هاىنام روزها این

 شنیده... و خمینى سیدحسن حتى و زیدآبادي احمد و نبوي

 یسیاس راهکارهایی و شده فعال تنش کاهش براي که شودمی

 این. اندگفته سخن... و ملی وحدت و وگوگفت از و اندداده ارائه

 ینا به منسوبین از بخشی که شودمی گرفته حالی در مواضع

 باشند، آگاه مسئله ابعاد از آنکه بدون بلوا آغاز همان در جریان

 و کرده گیريموضع انتظامی نیروي علیه و شده معرکه بیارآتش

 افکار تا شده موجب مواضع همین! اندکرده تقویت را اغتشاشات

 در را آنان اسالمی انقالب حامی نیروهاي باالخص و عمومی

 نیز ار امروزشان مواضع و بدانند سهیم موجود وضع گیريشکل

 مالحظات از فراتر نگاهی در اما! ندهند قرار وجهت مورد

 فضایی و مودن استقبال اقدام این از توانمی سیاسی، هايرقابت

 یانجر این به هنوز که جامعه از بخشی سازيفعال براي را

 رهیزپ و عقالنیت و آرامش به دعوت براي دارند، تعلق و اعتماد

 که یآنهای و لبانطتجزیه و ضدانقالب با مرزبندي و خشونت از

 جست. بهره خواهندمی چندپاره را ایران

 اشته:د ایراد خمینی سیدحسن االسالمحجت نمونه عنوان به

 لتی،دو مأموران از چه و تفکر و مذهب هر با عادي مردم از چه«

 از و است بوده ملت این به متعلق شود، ریخته که خونی هر

 رسدمی نظر به »..است بارخسارت آنها کدام هر رفتن دست

 هر است، شده مطرح مکرر روزها این در که پیشنهاداتی چنین

 یک عنوان به تواندمی اما است، نگردیده مشخص آن ابعاد چند

 الحاتاص که آنهایی مرزبندي در و گیرد قرار اقبال مورد راهکار

 ستا طبیعی. افتد مؤثر دانندمی براندازي از متفاوت را

 رد دل هنوز که شوند ماجرا این دارمیدان ندتوانمی طلبانیاصالح

 و دارند باشد اسالمی جمهوري که امام خط و امام میراث گروه

 و طلبانخشونت از را خود مرزهاي اول گام در که است آن انتظار

 جدا هافتنه این حامیان و طراحان باالخص و گراناغتشاش

 از اتطالبم پیگیري و وگوگفت و آرامش به را جامعه و ساخته

 يبرا را خود سناریوي آن از پس و. نمایند دعوت قانونی طرق

 سعیدي) مهدي(            . دهند ارائه قانون چارچوب در بلوا پایان

 

 

 

 

 

 

  

 اقتدار مدار بر                 گزارش روز                  ▼

 تحت نظام که ايبرهه در موفقیت این. شد پرتاب موفقیت با 100 قائم برماهواره شنبه روز

 گردد.یم محسوب سپاه و کشور دفاعی صنعت براي موفقیت یک است بوده هاتحریم شدیدترین

. شد منتشر 100 قائم برزیرماهواره پرتاب خبر که بود آبان 14 شنبه روز ـ1: خبري هايگزاره

 قادر که تاس جامد سوخت و ايمرحله سه بريماهواره 100 قائم جامد سوخت بر ماهواره

. دهد قرار زمین سطح از کیلومتري 500 مدار در را کیلوگرم 80 وزن با هايماهواره بود خواهد

 توسعه راه هنقش از پله اولین: گفت سپاه هوافضاي نیروي فضایی فرمانده جعفرآبادي سردار ـ2

» 120قائم« هم دبع و 110 ،105 به نوبت سپس و شده شروع» 100قائم« از قائم برهايماهواره

 پرتاب ی،غرب کارشناسان گفته به ـ3. رفت خواهد کیلومتري هزار 36 مدار به که رسدمی

 خصوصا غربی که پرتابی. بود هاکشور دیگر براي ایران سوي از هاییپیام حامل قائم برماهواره

 کرد. تفسیر پیمارهقا بالستیک موشک یک پرتاب بلکه ساده، برماهواره یک پرتاب نه را آن آمریکا

 انقالب معظم رهبر بیان قائم برماهواره تست در نظام راهبردي مبناي ـ1: تحلیلی هايگزاره

 به زدیکن مدار در نور ماهواره دادن قرار از پس 1399 اردیبهشت 17 در رهبري معظم مقام

 و کندمی تولید را برماهواره این امروز که کسی آن«: فرمودند که است LEO به موسوم زمین

 صباح چند وانستت خواهد دست همین نیت، همین آدم، همین رساند،می فضا به را ماهواره این

 خواهیممی ام است؛ ما نظر مورد که برساند کیلومتري هزار 36 مدار به را ماهواره همین دیگر

» .دارد وجود ا قطع امکان این شد، خواهد قطعا این ؛]برسد[ کیلومتري هزار 36 مدار به ماهواره

. است 36 ارتفاع به آتی هايسال در مداريارتفاع افزایش نظام راهبردي برنامه اساس این بر ـ2

 از آهنگ زمین مدار یا Geostationary Oribt, GEO ژئومدار مدار همان یا مداريارتفاع این

 يمداراعارتف یک و است تلویزیونی و مخابراتی هايماهواره مختص که است مهم این جهت

 و ثابت شکل به زمینی ناظر یک به نسبت آن در هاماهواره که ارتفاعی. است راهبردي بسیار

. شودیم برابر زمین خود سرعت با زمین دور به شانچرخش سرعت آنجا چون هستند، ساکن

 از جداي که است این دارد اهمیت که اينکته پروژه این پیچیدگی خصوص در ـ3

 تزریق حظهل تا پرتاب شروع لحظه از سامانه این مونتاژ، و تساخ و طراحی هايپیچیدگی

 هر که افتدمی قاتفا الکترونیکی و شیمیایی مکانیکی، عمده مکانیزم ده حداقل مدار به ماهواره

 تا رهاموتو متوالی شدن خاموش و شدن روشن از. دارند شاندرون در جزئیات کلی هم کدامش

 همه. افتدمی قاتفا باال هايسرعت در که مدار به ماهواره قتزری و جدایش و موتورها جدایش

 است. آمده دست به داخلی متخصصین تیمی کار با موضوعات این

 توانمندي این از هاصهیونیست و هاآمریکایی عصبانیت شاهد ما گذشته روز چند در ؛مهم نکته

 در هامریکاییآ مسئله که تاس این داشت اذعان آن به باید که اينکته هستیم اسالمی جمهوري

 و رهافشا با و است نگران ایران کشور پیشرفت از آمریکا نیست، دفاعی یا فضایی مسئله

 ایران اقتدار راه گذشته سال 43 در اما کنند، محدود را ایران کنندمی سعی خود هايتحریم

  است. شده افزوده نظام هايداشته بر روز هر و است نشده متوقف

 اغتشاشات آغازگر اقتصادي مثبت اندازچشم ه            خبر ویژ ▼

 که نبود ايتههف گذشته، هايماه در گفت: تجارت توسعه سازمان رئیس پاكپیمان علیرضا

 آن هب ایران از هم هیئت چند و نیایند ایران به خارجی کشورهاي از تجاري هیئت چند

. کرد ادایج اغتشاش و دید را تجاري و اقتصادي آمدهاي و رفت این دشمن نروند؛ کشورها

 چون بود، نایرا به تجاري هايهیئت سفر کردن تعطیل اخیر اغتشاشات ایجاد از اصلی هدف

 است. داشته پی در کشور براي اقتصادي قرارداد سفرها این از کدام هر

  



 

 

    

   اخبار ▼

 عاشورا حادثه به سلمانبن رسانه آشکار توهین

 فعاالن از که بازرگان الدن نام به شخصی با مصاحبه در رنشنال،اینت ایران سعودي شبکه

 کربال واقعه ایران، مردم مذهبی اعتقادات به آشکار توهینی در است، کشور خارج در اپوزیسیون

 از و دانسته خانوادگی دعواي و پروپاگاندا را) ع(اصغرعلی حضرت و) ع(حسین امام شهادت و

 از دفاع در را تعارف گذشته هايهفته در که شبکه این! کرد هاستفاد اهانت براي مزخرف واژه

 و طلبتجزیه هايچهره از دعوت با و گذاشت کنار کشور داخل هايآشوب و اغتشاشات

 رسما  و گذاشته کنار نیز مذهبی و اعتقادي مسائل در را تعارف حاال شد، آنها تریبون تروریست،

 منتشر سیبیبی شبکه مجري از صوتی فایلی نیز دیروز صبح. کندمی توهین مردم باورهاي به

 کردمی تأکید و گفتمی سخن ایران شدن تجزیه و تکهتکه هدف از ايپردهبی نحو به که شد

 زبانفارسی هايشبکه! است ایران تجزیه بلکه دموکراسی، نه هاطلبیآشوب پرده پشت هدف که

 اغتشاشات، آتش داشتن نگه گرم براي فضا کردن تررادیکال هرچه با گذشته، روزهاي در

 کردند. افشا را ایران مردم باورهاي و ارضی تمامیت با عناد در خود واقعی ماهیت

 اغتشاشات دارمیدان هاسعودي

 پول هاسعودي: گفت المیادین با مصاحبه در راهبردي مطالعات مرکز رئیس موسوي، امیر

 همه اما فرستادند ایران داخل به اغتشاشگران براي جاسوسی و اطالعاتی تجهیزات و زیاد

 خواهد پشیمان تهران با مذاکرات قطع از ریاض. افتاد ایران اطالعاتی نیروهاي دست به اینها

 از داعش حامیان و داعش گیريانتقام واقع در است، دادن رخ حال در ایران در آنچه هر. شد

 از بخشی ایران در اخیر هايناآرامی. است قهمنط در داعش طرح با ایران مقابله دلیل به ایران

 و شد ظاهر محکم مذاکرات در ایران که آنجا از. بود وین مذاکرات تضعیف براي آمریکا تالش

 با هاآمریکایی. کند متزلزل را ایران موضع خواهدمی آمریکا کرد، پافشاري خود مواضع بر

 »ایران کردن آزاد« درباره بایدن جو حرف که بگویند دارد سعی تهران به هاییپیام ارسال

 تهران به پیام ارسال. نیست ایران قبال در آمریکا رسمی موضع بایدن هايحرف و نبوده دقیق

 است. ایران علیه آمریکا هايطرح شکست نشانه

 دانهپنبه بیند خواب در شتر

 خالصه این ».است عاجز کردنش برآورده از نتانیاهو که آرزویی ایران؛ ايهسته مراکز نابودي«

 در نتانیاهو احتماال: گویدمی هاآرتص نوشت، »هاآرتص« صهیونیستی روزنامه است مطلبی

 کرد؛ خواهد ریزيبرنامه پروراند،می سر در است دهه دو که آرزویی براي خود جدید دولت

 در اسرائیل ارتش عجز به اذعان با منبع این. ایران ايهسته برنامه به نظامی ضربه یعنی

 ايساده کار ایران اتمی تأسیسات به حمله: ساخت خاطرنشان فوق، مأموریت ساختن محقق

 تحت و اندشده جانمایی پراکنده جغرافیاهاي و زمین عمق در ايهسته مراکز این زیرا نیست،

 سامانه از رونمایی با ایران اسالمی جمهوري. هستند پیشرفته پدافندي هايسامانه محافظت

. داد افزایش کیلومتر 100 حداقل میزان به را خود هوایی پدافند دایره ،373باور هارتقایافت

 کند.می تضعیف پیش از بیش را نتانیاهو امیدهاي که دستاوردي

 کند؟می صادر تورم دنیا به چطور آمریکا دولت

 قیمت افزایش باعث بهره نرخ افزایش در آمریکا دولت اقدام: نوشت فورچون آمریکایی مجله

 سایر مردم براي را چیزي هر خرید تقریبا  دالر ارزش رفتن باال و شده جهانی بازار در دالر

 در و یافته افزایش درصد 18 میالدي جاري سال در دالر قیمت. است کرده سخت کشورها

 عجیب دالیل قیمت رشد این. رسید گذشته سال 20 در رقم باالترین به گذشته میالدي ماه

 بار پنج جاري سال طی کشور این در تورم با مقابله براي آمریکا رزرو فدرال. ندارد غریبی و

 با. است داده خبر بیشتر هايافزایش احتمال از و داده افزایش را خود مدتکوتاه بهره نرخ

 بخرند ترگران را خود نیاز مورد کاالهاي واردات مجبورند دیگر کشورهاي آمریکا، دالر گرانی

 دهد.می افزایش پیش از بیش را کشورها در تورمی هايفشار مسئله این و

  

  اخبار کوتاه ▼

 ارتش هوایی پدافند فرمانده /373 باور انگیزحیرت توان ◄

 کنندمی ادعا که هم هاییجنگنده با تواندمی 373 باور: گفت

 400 فاصله در 373 باور سامانه. شود درگیر است رادارگریز

 360 در و دهدمی انجام اولیه قفل هدف روي کیلومتري

 طول دقیقه 5 از ترکم و کندمی پایدار قفل کیلومتري

 آزمایش در ما. کند برخورد هدف به آن موشک تا کشدمی

 قرار هدف را پهپاد کیلومتري 304 برد در شدیم موفق اخیر

 کم بسیار مقطع سطح با پرنده ترینکوچک سامانه این. دهیم

 کند.می کشف را

 ایزدي فواد /انقالب اصیل شعار از ایزدي فواد روایت ◄

: گفت تهران دانشگاه استاد و المللبین مسائل کارشناس

 آمریکا افول روند که هستند کشوري سه روسیه و چین ایران،

 روسیه و چین ایران، با موفقیت پایان، در. اندکرده تسریع را

 به زنیا هم باز ما کند افول آمریکا اگر. آمریکا نه بود خواهد

 روسیه و چین با تجارت و روابط. داشت خواهیم قوي ایران

 نه شرقی، نه« نیست؛ »غربی نه شرقی، نه« شعار با مغایر

  .غرب و شرق سلطه به نه یعنی »غربی

 گزارش به /سوریه ملت جیب از هاآمریکایی دزدي ◄

 43 از متشکل کاروانی دیروز ،»سانا« سوریه دولتی خبرگزاري

 مرزي گذرگاه طریق از سوریه مسروقه تنف حامل تانکر

 روز دو طی. است شده عراق خاك وارد »المحمودیه« غیرقانونی

 غیرقانونی هايگذرگاه از سوریه نفت حامل تانکر هاده گذشته،

 است. شده منتقل عراق خاك در آمریکا هايپایگاه به

 میرکاظمی،سیدمسعود  /حقوق افزایش منتظر کارکنان ◄

 هايهزینه مینأت در کرد اعالم بودجه و برنامه سازمان رئیس

 و کارکنان حقوق افزایش التفاوتمابه. نداریم کسري جاري

. شودمی پرداخت ماه آبان در و محاسبه ماه مهر از بازنشستگان

 40 گذشته سال چند طی که است سالی نخستین امسال

 شود.می ملی توسعه صندوق وارد نفتی درآمد درصد

 حمالت شد مدعی انگلیسی اندیشکده /شد مامت هاسالح ◄

 این. است شده اوکراین مهمات قاتل روسیه پهپادي امانبی

 روسیه، پهپادي حمالت پی در نوشته »انگلیسی« اندیشکده

 براي و است پدافندي تسلیحات شدن تمام خطر در اوکراین

 دارد. نیاز غرب فوري کمک به خود از دفاع

 /بورس به هاحقیقی توسط پول ورود رکورد شکستن ◄

 پایان در و گذشته روز :کرد اعالم بورس سازمان عمومی روابط

 1401 سال در حقیقی پول ورود رکورد سرمایه بازار معامالت

 580 از بیش خالص طور به حقیقی سهامداران. شد شکسته

 بودند. سهام خریدار تومان میلیارد

 نوار در مقاومت /غزه نوار در مقاومت موشکی آزمایش ◄

 دریا سمت به خود جدید موشک آزمایشی شلیک به اقدام غزه

 توسعه و بهبود راستاي در جدید موشکی آزمایش این. کرد

 عنوان صهیونیستی رژیم برابر در مقاومت نظامی هايتوانمندي

 است. شده

 


