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 خسارت بدون جنگ             روز حرف▼

در پیش بودن  و سوکیپیروزی بایدن در انتخابات آمریکا از 

باعث  دیگر، انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان از سوی

و  هاگروهاز سوی برخی  ریکابحث مذاکره با آم همبازکه  شده

در حالی است که دشمن این  ؛عناصر سیاسی مطرح شود

ایران اسالمی در  ه، با مختصات جدید را علیمنازعهنوعی 

 پیش گرفته است.

این را به  ،قرن بیستم هایتجربه-0 تحليلي: هایگزاره

 در منطقه فهماند هاآنآمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان 

 هایآسیبکه الگوی جنگ کالسیک دارای مشکالت و 

و تلفات جانی  ،مالی سنگین هایهزینه ازجمله، ؛بسیاری است

توسط  از منازعه اساس مدل جدیدی بر همین افزایی.نفرت

تعریف و عملیاتی شده که در  00آمریکا و متحدانش در قرن 

، اما در روش متفاوت بوده گذشته مشترک هایجنگهدف با 

اما  ،زندمیآن است که خسارت  منازعهویژگی اصلی این  .است

در این مدل  -0 .بیندنمیافکار عمومی وضعیت را جنگی 

 هایدارایی، منابع انسانی و خسارت و لطمه به منافع ،منازعه

 جایبهکشور مقابل وجود دارد، اما به صورت گزینشی؛ یعنی 

ستون انبوه،  انتخاب اهداف جایبه ؛کشیکشی، گزیدهانبوه

 جایبهو  گیردمیو هدف قرار  موردحملهفقرات اقتصادی 

امنیتی  هایحریم، زمینی و هوایی از مرزهای هوایی،تجاوز 

واقعیت آن است که منازعه  -8. گیردمیمورد هدف قرار 

ترور سردار سلیمانی  چراکه؛ اکنون علیه ایران شروع شده

و  ، انفجار نطنزگیردمیآن را بر عهده  رسماًو آمریکا  شودمی

زاده را رژیم صهیونیستی بر ه ترور شهید محسن فخریاقدام ب

دانشمند دیگر را رژیم  5 در گذشته کهدرحالی. گیردمیعهده 

تاکنون اما  ،صهیونیستی به گواه مستندات به شهادت رسانده

؛ اما اکنون برای ترور شهید است آن را بر عهده نگرفته

 .دسازمی، حتی مستند بازسازی صحنه ترور زادهفخری

منافع ملی،  حفظنین شرایطی، منطق در چ نکته راهبردی:

راندن دشمن در این منازعه و و عقبضرورت ایجاد موازنه 

بنابراین شعار مذاکره در این شرایط ؛ کندمیرا ایجاب  تخاصم

را تدارک  ایمنازعهدشمن که وقتی  همآنعین خیانت است، 

برای مردم  خوبیبهگر شرایط کنونی ا دیده و اجرایی نموده است.

 جانبههمهاز جنگ افکار عمومی کشور گردد، هراس  تبیین

چنین دیگر  ،موسسه رند p0c)که مطابق سند  با ایران آمریکا

ندارد( جای خود را به تقویت نیروهای  وجودبرای آمریکا امکانی 

کشوری که  کهمسلح خواهد داد و این منطق تقویت خواهد شد 

 ،ملت ایران است دشمنی و ضربه زدن به اهداف و منافعدر حال 

 (نویسنده: مصطفی برزکارنیست. ) مذاکرهقابل

 

 

 !ثمربي یتقال                                       روز گزارش▼

از  یبا انتشار گزارش انهیائل خاورممس یسیو کارشناس انگل نگارروزنامه، «هرست دیوید» راًیاخ

و شخص بشار اسد و  هیبه نظام سور دنیبخش تیمشروع یبرا یلیاسرائ –یجیخل اینقشه»

 پرده برداشت. «هیو ترک رانیا ایمنطقهعرب با هدف مقابله با نفوذ  هیبه اتحاد هیسور بازگرداندن

با مسئوالن  یداریموساد د سیرئ ن،یکوه یوسیکرده که  دیدر گزارش خود تأک هرست

در منطقه مورد  رانیو ا هیمقابله با نفوذ ترک هایراهآن  یداشته که ط یو مصر یامارات ،یسعود

 .شود بازگرداندهعرب  هیقرار گرفت و توافق شد، اسد به اتحاد نظرتبادلبحث و 

در  یبعر یبه سمت کشورها هیچرخش سور یبرا هاتالشدر نگاه اول  -0 :تحليلي یهاگزاره

 میتقس بر اساساست.  هیکشورها در سور نیا یپا برا یجا کی جادیو ا رانیجهت مقابله با نفوذ ا

و  یروابط تجار جادیدر بحث ا یصورت گرفته، عربستان سعود گرانیباز نیا نیکه ب یکار

و  میتحر قیاز طر کایعمل خواهد شد و در کنار آن آمر دانیوارد م هیبه سور یمال هایکمک

به  هیدولت سور ق،یطر نیدمشق سخت خواهد کرد تا از ا یرا برا طیشرا المللیبین یاشارهف

 نیا درنتیجه ،آمریکاییاز منظر مشکالت شود.  نیکاهش ا یبرا یتنفس هایراه جادیدنبال ا

 گونهچیخواهد بود که بدون ه یعربستان سعود ه،یدولت سور یبرا نهیگز نی، بهترلیتحل

و  کایآمر یاقدام از دو منظر برا نیا شده است. هیاز دولت سور تیحاضر به حما شرطیپیش

و  هکرد دایپ رانیا کیعمق استراتژ عنوانبه هیدر سور ییپا یعربستان مهم است: الف( جا

 قیاز طرو عربستان  کایآمردور خواهند کرد. ب(  رانیرا از ا هیدولت سور ،اقدامات نیبا ا نوعیبه

مقاومت در  هایگروه یکاهش حداکثر ایحذف  سویکاز  حکومت سوریه،نفوذ در ساختار 

محور مقاومت به  یدسترس یمانع برا کی جادیبه دنبال ا گرید یو از سو را دنبال کرده هیسور

اقدام در گام اول به دنبال جذب  نیبا ا و عربستان کایآمر -0 خواهند بود.در لبنان  اهللحزب

 هستند. یستیونیصه میرابطه با رژ جادیدر گام دوم سوق دادن آن به ابه سمت خود و  هیسور

، اما در قبال آینده سوریه است آمریکا و عربستان احتمالی راهبردنکات فوق  نکته پاياني:

، تحقق این راهبرد ، چه در دوره حافظ اسد و چه بشار اسدحکومت در سوریه و عملکرد رویکرد

 هایسیاستخالف  است که در جهت قرنمینیش از یه بدولت سور .کندمی رممکنیغ را

 بشار اسدو  داردبرمیو در نقطه مقابل منافع و امنیت رژیم صهیونیستی قدم  آمریکا ایمنطقه

؛ دولتی که حمایت کشورش از جبهه مقاومت و مبارزه با رژیم اشغالگر تأکید کرده استبارها بر 

آمریکایی و  خوارانجیرهبه دست درصد از سرزمینش  31شاهد اشغال اخیر  هایسالدر 

 یهابخششبعید است با فشارها و بذل و  ،سر خم نکرد هاخواهیزیادهمقابل در  ،سعودی بود

 (ی: محمدرضا فرهادسندهی)نو اقتصادی دور بخورد.

 آمريکا و ايران در منطقه هایمقايسه هزينه                   ویژه خبر ▼

کشور  یاسیس یهافیط همه» :گفت سپاه پاسداران کنندههماهنگمعاون  ،ینقد محمدرضا

 میدادیرا گوش نممقابله با داعش بودند و اگر حرف رهبر معظم انقالب  یمخالف حضور ما برا

طرف آن به  کیشده بود که  لیتشک یما کشور یگیر همسااکنون د ،میشدیو وارد نم

را در  یغرب یهاعراق و پشتوانه کشور میبود که نفت عظ فارسخلیج گریو طرف د ترانهیمد

و  بردن ما مصمم بود نیاز ب یکشور برا نیا بود. هاستیونیصه هیداشت و همسا اریاخت

 یبرا یفکر کنند که قرار بود چه اتفاق یکم م؟یستادیچرا مقابل داعش ا ندیگویکه م یکسان

 نهیدالر در منطقه هز اردیلیهزار م ۷سال گذشته  81در  هاآمریکایی .فتدیما و مردم منطقه ب

 هاتیهمه فعال یدالر برا اردیلیم 0۷مدت  نیدر ا رانیا یاسالم یجمهور کهدرحالی اندکرده

 کرده است. نهیقه هزدر منط یو دفاع یکار فرهنگ ،یپلماسید ازجمله



 

  
 اخبار ▼

 رمان ايران نبودشهيد سليماني فقط قه: زيکارشناس قرق

و  رانیهمه بر نقش ا»نوشت:  یادداشتیقه در کارشناس مسائل منط« افیعلاسوب  نیحس»

 دی. سردار شهاندواقفثبات در منطقه  تأمینو  المللیبین سمیترور هیسردار سربلند در مبارزه عل

برخوردار بود که آن را در خدمت  یپلماسید یاز هنر عال کهنبود بل ینظام تیشخص کیفقط 

از زمره  دیسردار شه دیمنطقه قرار داده بود. بدون ترد یو آوردن صلح و ثبات برا یمنافع مل

خرد، شجاعت و  ونیمد انهیخاورم تیثبات و امن ندهیآ یبود که معمار هاییشخصیتشمار انگشت

دوست آن  یو کشورها رانیا آفرینینقشخواهد بود که به صورت کالن در  هاآن یقهرمان

 ریشده و دست شوم داعش و سا ترامن نسبتاً انهیاگر امروز خاورم .افتیخواهد  یبرجستگ

سردار فداکار و  روزیشبانهو  غیدریثمر زحمات ب ،شودمیاز منطقه کوتاه  یستیترور یهاگروه

تر نظم عادالنه یبود و برقرار رانیمنافع ا زفراتر ا یمانیسل دیشه کاریاست. پ شیباوفا ارانی

نبوده بلکه  رانیفقط قهرمان ا دیسردار شه نیبنابرا؛ کردیدر منطقه و جهان را دنبال م المللیبین

از  یامروز برخ به همین دلیل در سطح منطقه و جهان است. خواهیآزادیقهرمان عرصه 

مبارزه با  یروز جهان»به  یمانیسالروز شهادت سردار سل گذارینامجهان بر ضرورت  استمدارانیس

 .کنندیم تأکید «المللیبین سمیترور

 مقاومتمردم عراق از فرماندهان  يقدرشناس

 هیمقاومت و عل دیفرماندهان شه پاسداشتمردم عراق که به  دیروزگسترده  ییمایراهپ

 در دل خود داشت. یاریناگفته بس یهارقم خورد، حرف ییکایمتجاوز آمر یهاستیترور

در مبارزه با داعش،  رانیا غیدریب یهاو کمک یمانیمردم عراق نسبت به سردار سل یقدرشناس

دو  انیانشقاق م جادیا یبرا یستیونیصه ،یسعود ،ییکایو محور آمر هاینفوذ ریاخ یهاماه تالش

جز  ییمعنا درواقعمراسم  یشعار اصل عنوانبه «تیحاکم و شهادت» شعار ملت را ناکام گذاشت.

 کشور نداشت نیا تیحاکم یریگاز خاک عراق و بازپس ییکایآمر اشغالگرانبر لزوم اخراج  تأکید

 یروهایدر عراق و ضربه به ن یثباتیب جادیا یبرا کایآمر ریاخ یهاگسترده ماه هایتالشو شکست 

 را نشان داد. کشور نیخود در ا انیاستمرار حضور نظام یمقاومت برا

 از موعد شيپ يطرح بازنشستگ اتياحتمال مخالفت مجلس با کل

 یطرح بازنشستگوضعیت بررسی  در خصوص یاجتماع ونیسیکم یسخنگو «یکارنام ییبابا یعل»

 یاجتماع ونیسیکم یاعضااکثریت » گفت: ،یاجتماع ونیسیکم دراز موعد بازنشستگان  شیپ

کشور است و  یطرح برا یاجرا یو بار مال نهیبحث هز یکی؛ مخالفت دارند آن اتیمجلس با کل

و  افتهیتوسعه یدر اغلب کشورها رایاست؛ ز یبا کاهش سن بازنشستگ مخالفت اعضا ،گرید لیدل

با هدف  میچنانچه بخواه»افزود:  ییبابا .«سال است ۵5 یالبا یتوسعه، سن بازنشستگدرحال

با  یکه فرد یزمان م؛یاانتخاب نکرده یراهکار درست م،یرا کاهش ده یسن بازنشستگ ،ییزااشتغال

 یوجوبلکه بالفاصله به جست دهد،یتن نم ینینشاز موعد بازنشسته شود، به خانه شیپ ن،ییسن پا

را به ضرر  یشغل یهاکه دارد، فرصت ییهاتیو مز هایبر توانمند هیتکو با  پردازدیم یگریشغل د

که داوطلب به دست  یدرس فردزو یبازنشستگ طیشرا دینبا .کندمیکار، تصاحب  ندگانیجو

ادامه کار است و  یفرد برا یناتوان یبه معنا ،یبازنشستگ رایفراهم ساخت، ز است، گریآوردن شغل د

 .«کند یباال، ط نیرا در سن یتوأم با آرامش یعنوان شهروند، زندگبه دیبا بازنشسته

 يمانيدر برابر ترور سردار سل رانيطرح اقدام متقابل ا اتيئجز

هفته گذشته در مجلس  ،ماده 0۵با  یمانیقاسم سل شهیددر برابر ترور  رانیاقدام متقابل ا طرح

از  سمیمبارزه با ترور یقدس سپاه مجاز است در راستا یروین» ،طرح نیاعالم وصول شد. طبق ا

در  لیکه در برخورد با عوامل دخ یهایگروه ایبه افراد  زیمحل منابع خود نسبت به پرداخت جوا

 .دیاقدام نما ،از منطقه نقش دارند کایاخراج آمر ای یمانیحاج قاسم سل دیترور سپهبد شه

 صیکه به تشخ یموارد جزبه ،ممنوع است کایرآم مبدأ از خدمات و کاال واردات هرگونه

نسبت به خروج از  رسماً کایدولت آمر کهمادامی استناد گردد. یمل تیامن یعال یشورا رخانهیدب

محکوم نشده است؛  رسماً کشور  نیتوسط ا یمانینکرده و ترور سردار قاسم سل یعذرخواهبرجام 

محکوم به انفصال  ،ممنوع بوده و عامل کایبا حضور آمر چندجانبه ایمذاکره دو  هرگونه

 .«گرددمی یو عموم یاز مناصب و خدمات دولت العمرمادام

 کوتاه اخبار ▼

 یسخنگو ،«یسیرئ» /!کننديباور نمولي  ميسازيمواکسن  ◄

 یرانیا کی ندیبگو اگر ما به» :گفت مقابله با کرونا یستاد مل

اختراع  یفناور کیدر آلمان  یرانیا کی ایناسا شده  سیرئ

اختراع  رانیدر ا یفناور نیاما اگر ا ؛میکنیکرده است، باور م

است که  یدر حال نیا ؛کنندیباور نم یاریشود، بس

 سال قدمت دارد. 011 رانیپاستور ا تویدر انست یسازواکسن

 دیب تول تیمانند ثالث و هپات یاریبس یهاواکسن ما

اما  ،است یادهیچیکار پ یسازواکسنکه  هرچند. میکنیم

 .میساخت واکسن را نداشته باش یکه توانمند ستین طورنیا

استاد دانشکده  ،«باکالمیصادق ز»اعتماد از دست رفته!/  ◄

 مثل طلباناصالح» :گفت دانشگاه تهران یاسیحقوق و علوم س

. اندداده دست از مردم بین در را عمومی اعتماد دیگر گذشته

 ،که سرلیست اصالحات بود 19در انتخابات مجلس  عارف دکتر

داده بودند، اما در اسفند  یرأو پانصد هزار نفر به او  ونیلیمکی

این یعنی  ؛هم نیاوردند یرأهزار  31سرلیست اصالحات  13

طلبان دادن به اصالح یرأمردم هم حاضر به  درصد 01حتی 

 رفتهازدست اعتماد آوریطلبان باید شروع به جمعنبودند. اصالح

 .«خود کنند و البته این کار بسیار دشوار است

 کج» کليد خورد/ به برجاممشروط بايدن بازگشت  ◄

 جمهوریرئیس ،«دنیجو با»دولت  یمل تیمشاور امن ،«وانیسال

با شبکه  وگوگفت( در شنبهیک) دیروزشامگاه  کایمنتخب آمر

بازگشت  یکشور، اعالم کرد که برا نیا« انانیس» یخبر

طه با کشورش به برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( در راب

 هایموشکبا تهران بر سر برنامه  دیبا ران،یا ایهستهپرونده 

 .آن مذاکره شود کیبالست

 فرمانده کل سپاه پاسداران /يسپاه به سردار قاآنفرمانده  اميپ ◄

قاآنی، فرمانده در پیامی از فرماندهی عالی و شجاعانه سردار 

 تفکر قدرت و اخالص: »دنیروی قدس سپاه، قدردانی و تأکید کر

 هیعل میعظاز جهاد  یدیقدس سپاه را در طراز جد یروین شما

 تحت قدس سپاه مرز بدون رزمندگان شاءاهللان سلطه قرار داد.

 .«خواهد کرد کینزد انیاستکبار را به پا خیشما تار یفرمانده

علوم  محققان /؟کندميرا قبول  يجعل اخبار چگونه مغز ◄

که مغز انسان اطالعات  اندافتهیدر ساختار مغز یاعصاب با بررس

بودنش،  یرمنطقیو غ بینظر از عجرا صرف شیهمسو با باورها

 .ردیپذیم یراحتبه

گاهی بسیج جهت اجرای  :(558 سؤالاحکام سياسي ) ◄

اس روابطی که دارد از افزایی بر اسهای سیاسی و بصیرتبرنامه

این اعتبار  کهیدرحالگیرد، ادارات پول و امکاناتی می

بر اساس ردیف بودجه در محل خودش هزینه شود،  ستیبایم

مصرف نمودن اموال دولتی در غیر : پاسخ حکم آن چیست؟

مواردی که اجازه داده شده، در حکم غصب است و موجب 

نونی مقام مسئول باالتر باشد، مگر آنکه با اجازه قاضمان می

 (01۵۷، س االستفتائات )اجوبه صورت بگیرد.


