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  راه حل                        روز حرف ▼

 از آمریکا خروج از بعد برجام اصلی طرف که اروپایی تروئیکاي

 را خود تعهدات حال به تا تنها نه هستند، اي هسته نامه توافق

 فکر به خود مشترك بیانیه ترین تازه در بلکه اند، نداده انجام

 سازمان هاي متحری خود به خود ترسیم( ماشه احیاي مکانیسم

 ارزیابی و تحلیل که است بینی کوتاه. اند افتاده برجام در) ملل

 به منوط کشورمان، قبال در اروپایی کشورهاي رفتار در را خود

 به که است مسیري ها غربی تصور در برجام بلکه کنیم؛ برجام

 یکشورهای. شود می منجر ایران اسالمی جمهوري تسلیم

 استکباري خويبا  آلمان که و نگلیسا آمریکا، فرانسه، همچون

 که قیمتی هر به درصددند اي را در اختیار دارند، صنعت هسته

 ندهند؛ زیرا صنعت آن به را کشورها دیگر دسترسی اجازه شده

 فناوري آن صاحب کشور براي قدرت نوع یک اي هسته

 باید اول مرحله در که است واضح بنابراین. شود می محسوب

 و دانشمندان ترور طریق از پیشرفته فوق علم نای از را ایران

 دیگر هاي برجام با بعدي مرحله در و کنند محروم برجام

 ابزار. ببرند بین از اسالمی را جمهوري دیگر بازدارنده هاي قدرت

 اقتصاد ضعف به تنها آنها سازي مصمم و اروپا گستاخی

 پایگاه به سپاه موشکی حمله در. گردد می بر کشورمان

 ایران در تغییر که رسیدند نتیجه این به آنها عراق، در یکاییآمر

 لذا بیفتد؛ اتفاق تواند می اقتصاد طریق از تنها خودشان خیال به

 تحمیل و مدیریت در آمریکا به کمک واقع در ها اروپایی رفتار

 فاصله بنابراین. است اسالمی ایران به خودشان هاي خواسته

است  مسیر یک تنها اروپایی کشور سه و آمریکا دشمنی بر غلبه

 آفت است که محصولی تک از آن نجات و اقتصاد به توجه و آن،

 با دولت اگر .آید به شمار می غرب براي فرصتی و کشور

 جلوي همیشه براي راسخ عزمی با خصوصی بخش همراهی

 پتروشیمی هاي فرآورده را به آن و بگیرد نفت را فروشی خام

 نشود، بلکه کارساز تحریم تنها نه دشو می تبدیل کند، سبب

 برجام و مذاکره. شود مطرح فرصت یک به عنوان تحریم

 نتیجه ترین مهم. شد آزموده سال شش طی که است مسیري

 در عهد به وفاي و منطق اوالً که بود این ایران ملت برجام براي

 اروپاي ثانیاً و ندارد جایگاهی هیچگونه اروپایی کشورهاي مرام

. ندارد موضوعیت وجه هیچ به واقعیت عالم در آمریکا از مستقل

 و برجام به اتکاي جاي به دولت شد، اشاره که طور آن بنابراین

. دهد نجات محصولی تک از را کشور اقتصاد کافی است مذاکره،

 غرب رفتار شدن سبب بهینه ایران اقتصاد در واقع، شکوفاسازي

  .شد خواهد ایران با

 

 تغییر بزرگ                              گزارش روز ▼

درباره حمالت موشکی ایران به » پست واشنگتن«اي است که نشریه  کلیدواژه» تغییر بزرگ«

کردند  آویو فکر می  کند، اگر تا پیش از این واشنگتن و تل برد و تأکید می به کار می» االسد عین«

ابزار روانی براي تأثیرگذاري در معادالت هاي موشکی ایران و اظهارات مقامات ایران یک  آزمایش

االسد قدرت موشکی ایران به ابزاري براي مقابله در  است، اکنون پس از حمله موشکی به عین

کارشناس آمریکایی امور نظامی و استاد » ویپین نارانگ«. دنیاي واقعی تبدیل شده است

اي آثار حمالت  تصاویر ماهواره: سدنوی در این زمینه می» تینیز آي ام«مطالعات امنیتی دانشگاه 

هاي ایران به میزان قابل توجهی افزایش  دهد، دقت موشک نشان می» االسد عین«ایران به پایگاه 

ترین جنبه حمله موشکی ایران  از دید من، مهم: او در توئیتر خود هم نوشته است. یافته است

وي با بیان اینکه این عملکرد . است برد آنها چقدر دقیق هاي بالستیک کوتاه این است که موشک

امري واقعی است و ] موشکی[انقالب دقت «: براي ایران هم مایه خرسندي است، نوشته است

هاي  این براي منازعات معاصر و جنگ. قطبی ندارد ایاالت متحده دیگر در این زمینه تک

هاي  ز اذعان رسانهاین جمالت و اظهارنظرها تنها بخشی ا» .اي دارد محدود، تبعات گسترده

اي  ایران در حمله. غربی به ضربه مهلکی است که ایران به هیمنه نظامی آمریکا وارد کرده است

هاي کنترل رادارهاي  که به گفته یکی از افسران حاضر در این پایگاه منجر به نابود شدن دستگاه

از انبارهاي اسلحه، باند  شان به عالوه مقر اطالعات نظامی شده است و پیکر با همه تجهیزات غول

هاي شلیک موشک زمین به هوا چیزي  بانی هوایی و پایگاه ها و سکوهاي دیده پروازي جنگنده

ها با سانسور  باقی نگذاشته است، معادالت نظامی را کامالً دگرگون کرد و حاال اگرچه آمریکایی

راین و برخی تجمعات سواري بر اتفاق ناگوار سقوط هواپیماي خطوط هوایی اوک شدید و موج

محدود و پراکنده در کشورمان به دنبال فرافکنی هستند، اما فرماندهان پنتاگون و سران کاخ 

  .اند دانند چه اتفاقی افتاده است و پیام ایران را دریافت کرده سفید خود به خوبی می

  دفاع هوایی بسیار پیچیده و حساس است              ویژه اخبار ▼

 مسافربري هواپیماي سقوط سانحه مسلح پیرامون نیروهاي ستادکل کننده هماهنگ معاون

چرا  است؛ کشور دفاعی هاي مجموعه ترین پیچیده از یکی هوایی دفاع: داشت اظهار اوکراینی،

 هم حوزه این. است حساس و پیچیده بسیار و هستند آن دخیل در زیادي هاي بخش که

 سرتیپ سردار .کند می طلب گیري تصمیم براي باالیی بسیار سرعت هم و است ابزارمحور

در  ما اطالعاتی سیستم: کرد عنوان زمینه، این در نفوذ احتمال عبداللهی درباره علی خلبان

 نیست، چیزي چنین بگوییم بخواهیم که نشده تمام هنوز کار .این احتمال است بررسی حال

 در آمریکا الکترونیکی اخالل ایجاد احتمال زمینه در وي .شود اعالم نتایج تا منتظریم

 را اقداماتی چنین ها آمریکایی اینکه: داشت اظهار پدافند، یا هواپیما به مربوط هاي سامانه

 ایجاد آسمان در را مجازي اهداف الکترونیکی هاي سیستم اینکه و دارد سابقه منطقه در بکنند،

 سامانه به توجه با حادثه ه ایندربار دهد می نشان ما هاي بررسی اما است؛ داشته سابقه کنند،

 بررسی تیم. است افتاده اتفاقی چنین کنیم اعالم که است سخت مقداري هواپیما، و مربوطه

 .دهند انجام را بررسی این تا ایم داده تشکیل هم الکترونیک جنگ و سایبري

 ادتشه به و آمریکا تروریستی اقدام به ایران موشکی واکنش سعودي به عربستان کابینه◄ 

 کابینه ،»نیوز اسکاي« خبري شبکه گزارش به .داد نشان واکنش سلیمانی قاسم سردار رساندن

 :گفت و کرد محکوم خواند، »عراق حاکمیت نقض و ایران تجاوز« را آن آنچه امروز سعودي

 نقض و ایران تجاوزهاي سعودي پادشاهی که کند می اعالم دیگر بار سعودي وزیران شوراي«

گفتنی است، عربستان چندین سال است با حمایت آمریکا   ».کند می محکوم را عراق حاکمیت

  .در یمن  به جنایت و کشتار مردم دست زده است

 



  

  اخبار ▼

  د ترامپلاقدام تروریستی دونا ازمقام دولت اوباما  یک حمایت

نالد دو«جمهور سابق آمریکا از تصمیم  رئیس» باراك اوباما«یکی از مقامات ارشد دولت 

به . تمجید کرد» قاسم سلیمانی«جمهور کنونی این کشور براي ترور سردار  رئیس» ترامپ

مشاور امنیت ملی در دولت نخست اوباما در » جیمز جونز«، »واشنگتن اگزمینر«نوشته پایگاه 

آنچه این دولت در ارتباط با سلیمانی انجام داد، کامالً درست «: نشستی در ابوظبی گفت

آن منطقه، . رسد خواهیم دید که به کجا می. این گامی قدرتمند بود«: فزودوي ا» .بود

کنم تاریخ به ما نشان خواهد داد که این اقدام درستی  اي پیچیده است؛ اما فکر می منطقه

» عامل تغییر صحنه بازي«ن ژنرال سابق ارتش آمریکا ترور سردار سلیمانی را ای» .بوده است

توصیف کرد و با استقبال از تجمعات محدود و پراکنده در ایران مدعی شد، این تحوالت 

 .تواند به تغییر نظام سیاسی در ایران کمک کند می

 !ندیشدا ترامپ فقط به منافع خود می

 ترور با ترامپ استیضاح ارتباط از یادداشتی در ترامپ الددون پیشین مشاور» استیو بنن«

 توضیحات بگوییم، تر صریح یا تر صحیح بخواهم اگر کرد، نوشت و تأکید سلیمانی شهید

 نکته اما کرد؛ باور و گرفت جدي توان نمی دیگر را سلیمانی ژنرال ترور براي سفید کاخ رسمی

 جنگ خطر در را خود ژانویه، 3 تاریخ در یکاآمر جمهور رئیس چرا که است این بررسی قابل

 داد؟ قرار ملی امنیت منافع از باالتر را خود سیاسی منافع تصمیم، این با ترامپ آیا انداخت؟

 مقابله براي گفته همکارانش به جمهور رئیس: داد گزارش »ژورنال استریت وال« گذشته، هفته

 که افرادي است، گرفته قرار فشار تحت جمهوریخواه هاي سناتور سوي از سلیمانی ژنرال با

 .کند می نگاه سنا استیضاح آتی محاکمه در مهم حامیانی عنوان به آنان به ترامپ

 خودداري کند اروپا از ایجاد تنش

سازوکار «وزارت خارجه روسیه به اقدام سه کشور اروپایی در فعال کردن مکانیسم موسوم به 

به نوشته پایگاه خبري . واکنش نشان داد اي برجام در توافق هسته» حل اختالف

اي خواسته  هاي اروپایی توافق هسته اي از طرف ، وزارت خارجه روسیه در بیانیه»اسپوتنیک«

در . ها را تشدید نکنند و تصمیم خود براي فعال کردن این سازوکار را کنار بگذارند است تنش

ها را تشدید نکنند و هر  خواهیم تنش یما قویاً از تروئیکاي اروپا م«: این بیانیه آمده است

وزارت » .شود، کنار بگذارند اي می اقدامی را که باعث ایجاد تردید در آینده توافق هسته

هایی  رغم تمام چالش برجام علی«: خارجه روسیه در ادامه این بیانیه خاطرنشان کرده است

  ».که با آن مواجه شده، کارآمدي خودش را از دست نداده است

 گذاریم مان را براي انقالب می هم جان و هم آبروي ما

در مراسم گرامیداشت یاد سردار سپهبد شهید حاج قاسم » زاده سردار امیرعلی حاجی«

برگزار شد، در جمع ) س(الزهرا سلیمانی و همرزمان شهیدش که در حسینیه حضرت فاطمه

فرمانده . گذاریم انقالب می مان را براي ما هم جان و هم آبروي: خبرنگاران حاضر شد و گفت

هاي مسلح پاي حفظ امنیت کشور، مردم، نظام و والیت  همه نیرو: نیروي هوافضاي سپاه گفت

زاده با اشاره به پاسخ جمهوري اسالمی ایران به ترور سپهبد شهید  سردار حاجی. اند ایستاده

مریکا مورد ضربات ترین پایگاه آ دیدید که مهم: ها گفت قاسم سلیمانی به دست آمریکایی

ملت ما با اطمینان بدانند که ما امروز . موشکی قرار گرفت و آنها نتوانستند هیچ غلطی بکنند

  .دیگر یک ابرقدرت هستیم

 میلیون تومان 100افزایش وام ازدواج به 

با توجه به افزایش : عضو کمیسیون تلفیق مجلس شوراي اسالمی گفت» زاده عباس پاپی«

ها  الحسنه بانک هاي ازدواج، با بررسی مجلس مشخص شد منابع قرض هزینه تورم و باال رفتن

الحسنه  ظرف یک سال گذشته افزایش چشمگیري یافته است؛ بنابراین، از محل منابع قرض

مبلغ  1399ها در سال  کنیم؛ پس براي هر یک از زوج میلیون مازاد را تأمین می 20ها  بانک

زپرداخت پنج ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته انجام میلیون تومان وام با دوره با 50

هاي ازدواج در سال آینده در  زوجین با توجه به افزایش هزینه: وي بیان داشت. شود می

  .کنند میلیون تومان وام ازدواج دریافت می 100مجموع 

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 اروپایی کشورهاي به ویدئویی پیام یک در »نتانیاهو بنیامین«◄ 

 علیه متحد ملل سازمان امنیت شوراي هاي تحریم کرد وصیهت

 وزیر ، نخست»پست جروزالم« روزنامه نوشته به .کنند احیا را ایران

 دانیم می دقیق طور به ما«: گفت ویدئو، این در رژیم صهیونیستی

 امکان اسرائیل. افتد  می اتفاقی چه ایران اي هسته برنامه در

رژیم  نماینده ».دهد نمی را اي هسته هاي سالح به ایران دستیابی

 تصمیم از استقبال نیز با متحد ملل سازمان در صهیونیستی

 از برجام، در اختالف حل سازوکار کردن فعال براي اروپا اتحادیه

 ملحق ایران علیه »حداکثري فشار کارزار« به خواست ها اروپایی

  .شوند

 تحویل از اسالمی شوراي مجلس در شیراز مردم نماینده◄ 

 خبر مجلس رئیسه هیئت به شهرسازي و راه وزیر استیضاح طرح

 و راه وزیر استیضاح طرح: داشت اظهار» پارسایی بهرام«. داد

 با اوکراینی مسافربري هواپیماي سقوط حادثه پی در شهرسازي

 یکی شد؛ اسالمی شوراي مجلس رئیسه هیئت تحویل محور دو

 هاي هواپیما پرواز مانع جنگی شرایط در وزارتخانه این چرا اینکه

 و ایکائو قوانین برخالف چرا اینکه دیگر و است نشده مسافري

 هواپیماي سقوط علت کارشناسی اقدامات انجام از پیش

  .است شده اعالم فنی نقص قاطعیت با اوکراینی

 کشور این عراق مردم الصدر جریان رهبر »الصدر مقتدي«◄ 

 نظامیان حضور محکومیت در میلیونی تظاهرات برگزاري به را

 ،»المیادین« شبکه خبري پایگاه نوشته به .فراخواند آمریکایی

 حاکمیت و عراق آسمان متجاوز نیروهاي اینکه بیان با الصدر

 را شما عراق«: گفت عراق مردم به خطاب اند، کرده نقض را آن

 فریادش به و نکنید کوتاهی و سستی خواند، می فریاد به

است، هادي العامري نیز در فراخوانی مشابه   گفتنی ».برسید

  .خواستار قیام مردم عراق علیه اشغالگري آمریکا شد

 مسلح نیروهاي کل فرمانده سخنگوي »خلف عبدالکریم«◄ 

 و سلیمانی سردار ترور درباره تحقیق کرد، کمیته اعالم عراق

 با که وي .است یافته دست مهمی نتایج به المهندس ابومهدي

 از اي پنجره کمیته این«: گفت کرد، می مصاحبه عراق يخبرگزار

 ».کند می باز دیگر هاي طرف براي را عمیق تحقیقات هاي پنجره

 سردار و المهندس ترور درباره تحقیق«: کرد اضافه خلف

 این تحقیقات و رود فراتر عراق مرزهاي از بسا چه سلیمانی

  ».است نرسیده پایان به هنوز کمیته

 و شفافیت بان دیده مدیره هیئت رئیس »یتوکل احمد«◄ 

 خواستار رئیسی سیدابراهیم اهللا آیت به اي نامه ارسال با عدالت

صالحیت آنها را  نگهبان شوراي که شد نمایندگانی قضایی پیگرد

 وي. کرده است رد جایگاه از سوءاستفاده و مالی انحراف دالیل به

 و اهتمام نظورم به نگهبان شوراي از دیگري نامه طی همچنین

 از برخی مالی تخلفات مدارك و اسناد بررسی در جدیت

  .کرد قدردانی و حمایت آنان صالحیت رد و نمایندگان

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

 


