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 قدرت ملی              روز حرف ▼

پس از شهادت سردار سلیمانی یک حماسه ملی علیه آمریکا 

جمهور این کشور را در وضعیتی قرار داد که  شکل گرفت و رئیس

به گفته نزدیکانش تا سرحد مرگ ترسیده بود؛ اما شوك دوم هم 

کمتر از آن تشییع باشکوه نبود؛ بلکه مکمل آن بود که در 

هدف حمله موشکی سپاه » االسد عین«ن پایگاه نظامی جریان آ

سالگی انقالب از بلوغ و  41این دو پیروزي بزرگ در . قرار گرفت

 .توانمندي و افزایش قدرت ایران در سطح جهانی حکایت دارد

ما در این نبرد کوتاه یک « :در مجلس تأکید کرد سالمیسردار 

م، قابلیت قدرت باش صد درصد بودی اي که در سطح آماده هفته

که بخشی از ابعاد » .را در چند بعد به اثبات رساندیمجهانی خود 

 :آید این قدرت در ادامه می

بعد سرمایه مردمی انقالب اسالمی؛ اگر پشتیبانی و   اول،

حضور مردم در صحنه نبود شاید جرئت و جسارت آمریکا براي 

این تراز شد و حتی نیروي نظامی ما در  اقدامات بعدي بیشتر می

 . توانست پاسخ مقتدرانه به آمریکا بدهد نمی

دوم، بعد فنی و تکنولوژیکی سیلی موشکی؛ بعد فنی حمله 

موشکی بسیار مهم و شایان توجه است و روز گذشته سردار 

سالمی درباره این بعد از قدرت که غلبه بر آمریکا از نظر فنی و 

ولوژي، نبرد تکنولوژي است، تأکید کرد که نبرد ما نبرد تکن

 . استراتژیک و نبرد فنی بود

سوم، بعد استراتژیک؛ این بعد بسیار حساس است؛ زیرا نظام 

اي باالتر  در شرایطی قرار گرفته که قامت آن از سطح منطقه

شده و از این پس باید در سطح یک قدرت جهانی ظاهر شود؛ 

ر زیرا تاکنون هیچ کشوري جرئت و جسارت مقابله با آمریکا را د

سطح نظامی نداشته و چنین اقدام نظامی ناشی از اعتماد به 

براي نمونه . اي قدرت ملی است هاي پایه ساختارها و چارچوب

فاکتور دارد  9متغیر است و حدود  140ابعاد قدرت ملی شامل 

اقتصادي، سیاسی، نظامی، فضایی، فرامرزي، : که عبارتند از

اگر چه شاید در . نگیسرزمینی، اجتماعی، علمی، فناوري و فره

هایی باشیم؛ اما در  ها دچار شدت و ضعف برخی از این شاخص

مجموع نقش اثرگذار خود را در افزایش قدرت ملی کاهش 

 .اند و همچنان شاهد افزایش آنها هستیم نداده

پرورده  چهارم، بعد استقالل؛ اگر نیروهاي مسلح ما دست

چنین اقدامی را آمریکا بودند به هیچ عنوان جرئت و جسارت 

اند و  درس آموخته) ره(آنها در مکتب امام خمینی. نداشتند

هاي مسلمان منطقه تا کوتاه کردن دست آمریکاى  ملت

خوار راحتش نخواهند گذاشت و به مبارزه الهی خود ادامه  جهان

هاي دشمن به  ها ادامه دارد و توطئه این پیروزي. خواهند داد

 .گار ابعاد این قدرت ملی استمنظور خنثی کردن اثرات ماند

 

 تنها راه پیروزي                        گزارش روز ▼

» بوریس جانسون«جمهور فرانسه و  رئیس» امانوئل مکرون«صدر اعظم آلمان، » آنگال مرکل«

اي  اي خواستار پایبندي کامل ایران به توافق هسته شنبه در بیانیه وزیر انگلیس روز یک نخست

ما از ایران «: جمهور فرانسه منتشر کرده، آمده است ن بیانیه که دفتر رئیسدر ای. شدند

) به برجام(خواهیم تا تمامی اقدامات ناسازگار با توافق را بازگردانده و به پایبندي کامل  می

آمیز یا  خواهیم تا از اقدام خشونت ما از ایران می«: در ادامه این بیانیه آمده است» .بازگردد

داري کرده و آماده تعامل با ایران درباره این دستورالعمل بوده تا ثبات در منطقه اشاعه خود

ها که از تعهد سخن  ها را مطرح کرد اروپایی در برابر این جمالت باید این سؤال» .حفظ شود

دادند متعهد بودند و هستند  اي و آنچه باید انجام می گویند، خود تا چه حد به توافق هسته می

از  نسبت به قبل از برجام هاي به مراتب شدیدتر بر خروج غیرقانونی و وضع تحریمو در برا

اند؟ کدام یک از اقدامات وعده داده شده از  اي انجام داده سوي کاخ سفید چه اقدامات سازنده

ها که امروز بیانیه  سوي مقامات اروپایی در مقابل خروج ترامپ از برجام عملیاتی شد؟ اروپایی

گانه  هاي پنج در فرصت یک ساله پس از خروج ترامپ از توافق و حتی پس از گامدهند،  می

اي، کدام یک از رویکردهاي خصمانه خود را کنار گذاشتند؟  ایران در کاهش تعهدات هسته

اي در چند  ها را در مسئله هسته واقعیت این است که جمهوري اسالمی ایران تمام نرمش

نمانده است که هر گونه  اي باقی  اي هیچ شک و شبههسال اخیر نشان داده و اکنون ج

تر کرده و بر  نشینی و نرمش در مقابل آمریکا و اروپا دشمنان ملت ایران را گستاخ عقب

اکنون تنها راه عبور از این مرحله مقاومت و تقویت قدرت درونی و . افزاید مشکالت کشور می

شود مگر با عزمی جمعی در میان همه  یخوداتکایی کشور است که آن نیز محقق و میسور نم

عزمی که به برکت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و در سایه . مسئوالن و آحاد جامعه

ها و کنار گذاشتن دستکش مخملین شیطان بزرگ به حول و قوه الهی  آشکار شدن دشمنی

  .در کشور در حال تحقق کامل است

  !است ترور براي تر گسترده امهبرن از بخشی سلیمانی ترور     ویژه خبر ▼

 هایی مهره کارگیري به حال در سفید کاخ گذشته، ماه 18 در«: نوشت »تایمز نیویورك«نشریه 

 بود؛ سلیمانی قاسم ترور به منجر اطالعات دادن لو براي ...بغداد و و دمشق هاي فرودگاه از

 لو سلیمانی قاسم وآمدهاي ترف مورد در را اطالعاتی شدند، گرفته کار به که عواملی از برخی

 و کند می پرواز مختلف هوایی شرکت چند با داد، او نشان آمده دست به اطالعات .دادند می

 او رد زدن براي دشمن به تا شود می تهیه لحظات آخرین در تنها بلیتش موارد، البغ در

 صندلی در و شد می هواپیما سوار که بود فردي آخرین معموالً سلیمانی. ندهد کافی فرصت

 تأخیر در روز حادثه هواپیما .بیاید بیرون زودتر هواپیما فرود با تا نشست می ردیف آخرین

 به و نیم 7 ساعت سلیمانی سردار پرواز بود قرار. بود شده نگران بابت این از ترور تیم و داشت

 به دمشق فرودگاه هاي خبرچین که کند حرکت بغداد سمت به دمشق از محلی وقت

 نشده دیده هنوز نظر مورد هدف و شد خواهد انجام تأخیر با پرواز دادند اطالع ها کاییآمری

 بود نگران واشنگتن«: نویسد این رسانه آمریکایی درباره انتخاب زمان و مکان ترور می» .است

 همراهی سوریه از بازدیدهایش در اهللا حزب ارشد مهره یک با که زمانی در سلیمانی] ترور[ که

 خاطر همین به کند؛ اسرائیل با زودهنگام نظامی کارزار وارد را لبنانی سازمان این ،شود می

 سلیمانی قاسم ترور«: نیویورك تایمز همچنین افزود» .نزد او ترور به دست لبنان در هم

 نیروهاي سران و پاسداران سپاه فرماندهان ترور براي تر گسترده برنامه یک از بخشی

  ».است طقهمن در ایران پیمان هم

 



 
  اخبار ▼

  !احتمال تکرار ترورها در عراق وجود دارد

المللی بغداد  هایی در فرودگاه بین عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق از حضور جاسوس

. دهند هاي مهم را تحت تعقیب قرار می کنند و شخصیت خبر داد که براي آمریکا کار می

هایی هستند که ورود و خروج  المللی بغداد جاسوس در فرودگاه بین«: گفت» کریم علیوي«

کنند تا به آمریکا خدمت کرده باشند و تنها با قطع  هاي مهم به عراق را دنبال می شخصیت

توان بر آنها سیطره یافت، به ویژه آنکه پیشتر هم درباره  پاي نیروهاي بیگانه از عراق می

آمریکا در هر کجاي منطقه، «: این عضو پارلمان عراق افزود» .ده شده بودحضور آنها هشدار دا

هاي عراق و سوریه که در آنجا افرادي وابسته  از جمله در فرودگاه. هاي جاسوسی دارد هسته

ها را وابسته به رژیم صهیونیستی،  وي این جاسوس» .هاي اطالعاتی آمریکا هستند به سرویس

هاي آمریکا حمایت  کشورهاي مذکور از جاسوس«: خواند و گفت عربستان، آمریکا و امارات

هایی درباره احتمال تکرار ترورهایی، نظیر ترور سردار سلیمانی و  کنند و هنوز نگرانی مالی می

  ».ابومهدي وجود دارد

 میلیون دالري هواپیماي اوکراینی 150تا  100خسارت 

میلیون دالر  100حدود  737ـ 800هواپیماي بوئینگ نو مدل : معاون بیمه مرکزي گفت

میلیون  70حدود سه سال کار کرده بود که ارزش آن تا  هارزش دارد؛ اما هواپیماي ساقط شد

المللی تحت پوشش  هاي بین براساس آنچه در بیمه: جهانگیري افزود. دالر برآورد شده است

کنند و براي مسافران  یدالر برآورد م 1500تا  1000گیرد، براي بار هر مسافر حدود  قرار می

شود که این رقم باید  اي در نظر گرفته می پوشش بیمه SDRهزار  250هزار تا  100هر نفر 

وي ادامه . نامه اوکراینی مشخص شود که براي مسافران این هواپیما چقدر بوده است در بیمه

خسارت براي  میلیون دالر 24کنیم، حدود  بینی می هاي اولیه پیش با توجه به برآورد: داد

میلیون دالر هم خسارت بدنه خواهد بود که در مجموع حداقل  70مسافر، خدمه و بار باشد و 

نامه اوکراینی این رقم تغییر کند و  میلیون دالر است؛ البته ممکن است با توجه به بیمه 100

  .میلیون دالر نیز برسد 150تا 

  هاي بیشتر علیه مردم ایران اعمال کنید تحریم

قاسم سلیمانی از ترس  وزیر رژیم صهیونیستی که پس از ترور حاج نخست» امین نتانیاهوبنی«

انتقام ایران سکوت اختیار کرده بود، از تجمع غیرقانونی در تهران که سفیر انگلیس در آن 

وزیر رژیم صهیونیستی در حالی مدعی حمایت از مردم شد  نخست. بازداشت شد، حمایت کرد

: او گفت. هاي خیلی شدیدي بر این رژیم اعمال کند ر ترامپ باید تحریمجمهو رئیس: که گفت

در حالی که دونالد . سازي را افزایش داده است باید بگویم که ایران همین اواخر سرعت غنی

جویانه موشکی ایران، از ناتو درخواست  جمهور آمریکا در واکنش به حمله تالفی ترامپ رئیس

تري داشته باشد، نتانیاهو نیز ضمن  حضور پررنگ) یانهخاورم(کرد که در غرب آسیا 

درخواست وضع تحریم جدید علیه ایران، از کشورهاي اروپایی نیز دعوت کرد که به تحریم 

  .بیشتر ایران دست بزنند

  جزئیات دستگیري سفیر انگلیس در تجمع روز شنبه

یر انگلستان در تجمع روز رسانی و ارتباطات نیروي انتظامی، جزئیات دستگیري سف مرکز اطالع

روز شنبه سفیر کشور انگلستان  18:35ساعت «: شنبه در مقابل دانشگاه امیرکبیر را اعالم کرد

کنندگان مقابل دانشگاه امیرکبیر تهران از  به همراه فرد دیگري با حضور در میان تجمع

با . کرد داري میهاي ساختارشکنانه بودند، فیلمبر کنندگانی که در حال سر دادن شعار تجمع

هوشیاري مأموران پلیس امنیت ناجا، سفیر انگلیس شناسایی و به صورت نامحسوس تحت نظر 

دستگیر و پس از اقدامات اولیه قانونی به نماینده وزارت امور 19:10قرار گرفت و در ساعت 

قدام الزم به ذکر است، فرد همراه با سفیر انگلیس با مشاهده این صحنه ا. خارجه تحویل شد

 ».به فرار کرد و به سفارت انگلستان پناه برد

  

  

 

  کوتاه اخبار ▼

 :نگهبان گفت شوراي سخنگوي» عباسعلی کدخدایی«◄ 

 بررسی در که بود تخلفاتی جمله از اسناد و جعل کالهبرداري

 وي با بیان اینکه در. بود شده گزارش ما به ها پرونده بعضی

: افزود داریم، را تلفمخ هاي حوزه در محکومیت سوابق مواردي

 که دارد وجود امنیتی مصالح مورد در حتی ها محکومیت این

 دوره همین در که فردي ها، بررسی در. است کم آنها تعداد البته

 صالحیت رد ها بررسی در بوده، هم شاخص نمایندگان جزء

 متوجه بهتر فرد آن خود پس از اعالم نتایج، البته که شده

  .شد خواهد

 که »الدین صالح« استان جنوب در »بلد« هوایی پایگاه◄ 

 قرار موشکی حمله هدف است، آمریکایی هاي تروریست میزبان

 این اثر بر جانی و مادي وارده هاي خسارت میزان تاکنون .گرفت

که طی  بلد هوایی پایگاه .است نشده مشخص موشکی حمله

روزهاي گذشته دومین بار است، هدف حمله موشکی قرار 

 هاي تروریست میزبان و عراق هوایی پایگاه ترین ، بزرگگرفته

 واقع بغداد شهر شمال کیلومتري 64 در که است آمریکایی

  .است شده

 در خود منابع به استناد با را گزارشی »ژورنال استریت وال«◄ 

 قطع به نسبت متحده ایاالت تهدید از که کرد منتشر بغداد

 .دارد حکایت مریکاآ در عراق بانکی هاي حساب به دسترسی

 از حاصل وجوه با این ادعا که آمریکا این، از پیش است، گفتنی

 به و شود می استفاده داعش مالی تأمین براي عراق نفت فروش

 بغداد دسترسی شود، می منتقل دیگر کشورهاي در هایی حساب

  . بود کرده مسدود 2015 سال در ها حساب این به را

 و تجارت گسترش دولتی ژانسآ سوي از منتشر شده آمار◄ 

 به جنوبی کره صادرات داد جنوبی، نشان کره گذاري سرمایه

 دالر میلیون 259 به 2019 نوامبر تا ژانویه فاصله در ایران

 2018 سال مشابه مدت با مقایسه در درصد 6/88 که رسیده

 امارات صادرات گزارش، این طبق. دهد را نشان می کاهش

 صادرات و درصد 8/16 مذکور مدت رد ایران به عربی متحده

  .است داشته رشد درصد 8/43هند 

 نشان مرکزي بانک سوي از شده منتشر گزارش آخرین◄ 

 میلیون 6/7از  بیش کشور، کل در امسال ماه آبان دهد، در می

 شده مبادله ریال میلیارد هزار 836 ریالی ارزش به چک فقره

 فقره میلیون 9/6 حدود شده مبادله چک تعداد این از. است

  . است شده وصول ریال میلیارد هزار 735 ریالی ارزش به چک

  

  

   

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

 

  ترنم زندگی

شما سوي از قلب قوت تقویت و شما دوستی به همسرتان

حجم کنید اعالم شما که دارد نیاز زن. است نیازمند

  .کشد می دوش به ایشان را زندگی مسائل از اي عمده


