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 "نور"های پيام           روز حرف ▼

و جهانی را  یا فضای اخبار سیاسی منطقههفته پیش خبر مهم 

شکست و  ،که ناشی از ویروس کرونا به سردی گراییده بود

رویداد مهم پرتاب ماهواره به فضا در صدر اخبار سیاسی و 

امنیتی جهان نشست و بار دیگر ایران را به کانون یکی از 

ماهواره نور  مبدل ساخت. امنیتی -مهم سیاسیرخدادهای 

عنوان نخستین ماهواره نظامی جمهوری اسالمی ایران با  به

؛ کیلومتری زمین قرار گرفت 534و در مدار  شد موفقیت پرتاب

 تبعات این رویداد مهم و راهبردی همچنان ادامه دارد. اما

 یها گذشته تفاوت یها این ماهواره با نمونه -9 نکات تحليلي:

پیشران آن ترکیبی از سوخت مایع و  که یناساسی دارد و آن ا

بود که سپاه با رونمایی از  83سال دهه فجر جامد است. در 

که دارای نازل متحرک  "سلمان"پیشران فضایی سوخت جامد 

از توان عملیاتی سپاه برای هدایت بهتر و کارآمدتر  ،بود

داد. این پیشران  فضایی در محیط خارج از جو خبر های یشرانپ

 ،داردبه خاطر اینکه امکان تغییر و اصالح مسیر را در خارج از جو 

برای  شده یطراح دارای اهمیت مضاعف است. بدنه غیرفلزی و سبک

دستاورد،  بودن این آمیز یتو موفق ها یتقابل افزایش بر این ماهواره

 پرتاب ماهواره نور به معنای آن است -6 دارای نقش بوده است.

سایبری برای کشور  و یکه توان و قابلیت سپاه در عرصه اطالعات

همه ابعاد و کارکردهای این  تولید مزیت راهبردی نماید. هنوز

 های نظامی آشکار نشده است، اما اجماالً بر منطق تحفظ ماهواره

 در پی ساخت این ماهواره و گام نهادن در این مسیر، باید گفت،

چشمگیری  ها به نحو ور و دقت آنهدایت تسلیحات هوشمند کش

دید مرئی و رصد راداری کند، رصد تصویری با  یافزایش پیدا م

مخابرات امن و رله ارتباطات را  نماید، یمسطح زمین را تسهیل 

ی زمینی و هوایی و سیستم فرماندهی و کنترل ها بخشبین 

، اقتصادی و دفاعی بازدارندگی توان یتاًنها و نماید یمایجاد 

 کشور را ارتقا خواهد داد. تیصنع

این اقدام موقعیت راهبردی ایران را در بین  نکته راهبردی:

به چنین  یابی کشورهای قدرتمند دنیا تثبیت خواهد کرد. دست

از  واست یر ناپذ و قرار گرفتن در فضا ضرورتی اجتناب یفنّاور

نظامی و غیر  یها کشور در حوزه متنوعبسیاری از مسائل مهم و 

نکته مهم در اینجا آن است که بروز  .کند یم ییگشا گره آن

چنین توانمندی در عرصه طراحی، ساخت و پرتاب در دوران 

این  برای همه ناظران دارای پیام خاص و متناسب است. ،تحریم

از انتقال فناوری جهانی  یها قدرت که یرخداد استراتژیک درحال

 خودباورینماد  ند،ورزترین شرکای خود امتناع می یکنزدآن به 

 .آید یاستعداد ایرانی به حساب م نفس و اعتمادبه

 عنکبوت خانه شدن سست                    روزگزارش ▼

 به لیکود حزب دو باالخره پارلمانی، انتخابات  سه برگزاری و ماه 6۱ از پس  رژیم صهیونیستی در

 .کردند توافق دولت شکیلت برای گانتز رهبری به سفید و آبی حزب و نتاتیاهو رهبری

 تشکیل در گانتز و نتانیاهو موفقیت عدم و انتخابات سه برگزاری از بعد -9 خبری: های گزاره

 چندجانبه توافقی به جهانی تحوالت و کرونا شیوع دلیل به که کردند اعالم نفر دو این کابینه،

 گانتز، و ماند می دولت یروز نخست نتانیاهو، ونیم سال یک تا توافق این اساس بر. اند رسیده

 امور وزیر هم اشکنازی گابی سفید؛ - آبی ائتالف در متحدش و دفاع وزیر و وزیر نخست مقام قائم

 رژیم صهیونیستی وزیری نخست به گانتز بعدی ونیم سال یک نیز ادامه در. بود خواهند خارجه

 -6 .سپارد می لیکود حزب چهره یک به را آن و رود می کنار پارلمان ریاست از اآلن البته و رسد می

 علناً نتانیاهو و رسید خواهد سفید و آبی حزب به مهم های وزارتخانه از بسیاری توافق این اساس بر

 که بود عالی دادگاه آرای لغو برای وتو حق دنبال به تنها او. ندارد اختیاری خود از ها آن انتخاب در

 آن و دارد دیگری مهم بخش گانتز و نتاتیاهو وافقت -9 .کند تبرئه را خود فساد های پرونده

 امر این دهنده نشان همه از بیش توافق این. است باختری کرانه اراضی الحاق با طرفین موافقت

 توافق بنابراین دانند؛ می قرن معامله اجرای عدم منزله به را دولت تشکیل عدم طرفین که است

 عدم خاطر به آینده در آن اجرایی مقدمات تا تاس قرن معامله اجرای جهت در بیشتر مزبور

 .نیفتد عقب به دولت تشکیل

 های شکاف از نشان باشد، پایدار ائتالف یک دهنده نشان آنکه از بیش اخیر ائتالفراهبردی:  نکته

 انتخابات چهارمین باید طرفین توافق عدم صورت در زیرا دارد؛ رژیم این در سیاسی عمیق

 سیاسی های پایه که داد نشان خوبی به انتخابات سه برگزاری و اخیر توافق. شد می برگزار پارلمانی

 .است آن برای تعبیر بهترین سست عنکبوت خانه و است لرزان و سست ازپیش بیش رژیم این

 مادر هر ابتکاری است ،نياز                       ویژه خبر ▼

 نوشت: سپاه توسط فضا به "نور هوارهما" پرتاب اهمیت مورد در اسپوتنیک روسی خبرگزاری

 فراهم را زمینه این تواند یم زمین مدار در خود نظامی ماهواره قرار دادن در سپاه موفقیت»

 از را زمین کره دارند اختیار در نظامی یها ماهواره که کشورهایی دیگر مانند ایران که کند

 این همچنین .کند خنثی برسد ایران به اینکه از قبل را تهدیدی هرگونه و کند رصد فضا

 و کند رصد را تحرکاتشان و دشمن نیروهای استقرار محل که دهد یم ایران به را امکان

 مزایا این همه بر عالوه .بپردازد خود دشمنان از اطالعات یآور جمع به حتی بتواند همچنین

 پرتاب فناوری هب شده موفق زمین مدار در آن قرار دادن و ماهواره پرتاب تجربه با ایران

 اجازه فناوری این معموالً برسد، شود خارج زمین جو از تواند یم که بالستیک یها موشک

 به را خود یها موشک زمین گردش با همراه یها یفناور از استفاده با کشورها که دهد یم

 گفت توان یم اساس همین بر و برسانند کیلومتری هزار چند فاصله با دور بسیار مقاصدی

 کردند ثابت ها یرانیا .پیوسته فناوری این دارای شمار انگشت کشورهای وپکل به امروزه رانای

 دارند نیاز خود امنیت نیتأم برای ییها موشک به ها آن چون و است ابتکاری هر مادر نیاز، که

 وجا به توانند یم دارند نیاز که دیگری زمینه هر در و برسند اوج به زمینه این در اند توانسته

 "نور" که دهد یم نشان ماهواره این توسط شده طی مسیرهای به مربوط اطالعات «.برسند

 روی از بار کی حداقل و آمریکا متحده االتیا مختلف نقاط روی از مرتبه چندین ایرانی

انحصاری  تصویربرداری دوران توان گفت؛ بنابراین می؛ است کرده عبور اشغالی یها نیسرزم

 مورد مختلف نقاط از نیز ایرانی یها ماهواره حاال و آمده سر به ایران از غربی وسیجاس یها ماهواره

.کنند یم یربرداریتصو نیز آمریکا خاک حتی بلکه و کشورمان اطراف منطقه درفقط  نه خود عالقه



 

 

  

 اخبار ▼

 کنند توليد را خودشان عقال و چفيه توانند ينم ترامپ دوستان

 :نوشت، پرتاب موفق ماهواره نورر واکنش به اقدام موفق سپاه در د «الیوم رأی» روزنامه 

 اشاره است کافی داشته، بازتابی چه آویو تل و واشنگتن در دستاورد این ببریم پی اینکه برای»

 را خود ماهواره بود نشده موفق گذشته بار سه طی ایران که زمانی نتانیاهو و ترامپ که کنیم

 موفق ایران که زمانی و 3۶68 ژانویه در ترامپ .بودند شده وشحالخ چقدر دهد، قرار مدار در

 ایران اقدام این» ؛که گفت تمسخر حالت با کند، پرتاب موفقیت با را خود ماهواره بود نشده

 3326 قطعنامه اساس بر بالستیک یها موشک در ایران یها تیمحدود نقض و نگرانی مایه

 شخصی صفحه در ایران، تمسخر ضمن گذشته فوریه در هم نتانیاهو.« است امنیت شورای

 ناکام لبنان و سوریه به سالح قاچاق در که گونه همان» ایران، مسئوالن که بود کرده ادعا خود

 الیوم رأی.« کنیم می فعالیت آنان علیه همیشه ما زیرا خوردند؛ شکست نیز، آسمان در ماندند؛

 دیگر. ندارند فضایی ایرانِ پذیرش جز ای چاره ونتانیاه دوستش و ترامپ» نویسد، می ادامه در

 محمد مهاتیر که گونه همان و است ای منطقه ابرقدرت یک ایران که ندارد وجود شکی هیچ

 از یکی به که کند می حرکت سمت این به ایران کرد، بینی پیش مالزی پیشین ریوز نخست

 های نشین شیخ از برخی و عربستان در که کسانی اما؛ شود بدل پساکرونا جهان یها بقط

 کافی برایشان ننگ همین کنند، می دشمنی ایران با نتانیاهو، و ترامپ خاطر به[ فارس] خلیج

 .«کنند تولید را خودشان عقال و چفیه توانند نمی حتی که است

 شود يم "اهلل حزب" مثل هم "فاطميون"

 مبارزان و نظامی شبه ایقو از طیفی ایران حاضر، عصر در»: نوشت گزارشی در رند مؤسسه

 روشی همانند شیوه این است. داده پرورش را است فاطمیون لشگر شامل که خارجی، شیعه

 در. دارد اشاره کنترل و فرماندهی نیرومند رابطه به و کند می اتخاذ جنگ در ایران که است

 که بنانل اهلل حزب ازجمله ایران، غیردولتی متحدان اکثر به نسبت فاطمیون لشگر حقیقت

 تحت که است ایران برای تری مناسب نماینده است، غیردولتی استراتژی از بارزی نمونه

 نظر صرف» ؛که گیرد می نتیجه گونه نیا پایان در آمریکایی اندیشکده این« .باشد اش فرماندهی

 افغانستان در مهم بازیگر یک همچنان ادیز احتمال به ایران دهد، رخ سناریو کدام اینکه از

 که آمریکا برای چالشی است ممکن غیردولتی بازیگران برخی با ایران روابط. ماند خواهد

جرأت و جسارت گروه « .باشد برساند، اتمام به را افغانستان در خود مداخله دارد سعی

فاطمیون باعث شده است که آمریکا و رژیم صهیونیستی از اقتدار این گروه انقالبی بترسند و 

علیه آن باشند در همین زمینه روزنامه صهیونیستی جروزالم پست نوشته  به دنبال توطئه

جنگ با  یکه برا کنند یارتفاعات جوالن هستند و ادعا م یکیدر نزد ونیفاطم یروهاین است:

اند و  داشته ینقش اساس رایپالم یکینبردها در نزد یها در برخ اند. آن آماده "ها ستیونیصه"

 .دهند یادامه م هیاکنون به آموزش در سور

 کند ينمخارجي معضل اشتغال را حل  یگذار هيسرما

 5.4( از آمار ره) ینیخم امام امداد کمیته خودکفایی و اشتغال معاون عبدالملکی، اهلل حجت

 2۶ متوسط کشور بیکار میلیون 5.4 برای اگر» میلیونی بیکاران در کشور خبر داد و گفت:

 است الزم تسهیالت تومان میلیارد هزار 624 بگیریم، نظر در اشتغال تسهیالت تومان میلیون

 اساس بر گذشته سال بانکی شبکه که است حالی در این و شود حل کشور بیکاری معضل تا

 اگر و است کرده پرداخت تسهیالت تومان میلیارد هزار 8۶۶ جمهور سیرئ اول معاون اعالم

 مستعد افراد به کشور آفرینانکار مشارکت با بانکی شبکه تسهیالت این کل درصد 64

 مدلی از که نیا شرط به البته. شد خواهد حل کشور بیکاری مشکل شود، داده اشتغال

 مدل با دولت و است شده اشتغال موجب و است داده جواب تاکنون که شود استفاده

 «.کند حل           را اشتغال معضل تواند نمی بزرگ های پروژه در خارجی گذاری سرمایه

 کوتاه اخبار ▼

 فرمانده رهبری/ بيت به حمله برای آمريکا برنامه ◄

گرفتن در خصوص دلیل اعالم و بر عهده  سپاه هوافضای نیروی

 ها آن»: شهید سلیمانی از سوی آمریکا، اعالم کردترور 

 مقاومت فرماندهان تا زدیم را مقاومت نماد بگویند خواستند یم

 پاسخ ایران که بودند کرده اپید کاذبی اطمینان ها آن .بترسند

 اگر گفتند دهند، می انتقام شعار مردم دیدند وقتی دهد، نمی

 هم فرهنگی نقطه آن .زد خواهیم را نقطه 43 کند، اقدامی ایران

 االسد عین که دیدند اما بود؛ رهبری بیت گفتند می که

 صورت به رهبری دیدار برنامه روز همان صبح و شد باران موشک

 «.شد پخش( ره) ینیخم امام سینیهح از زنده

 ییستاد اجرا سیرئ به مردم/ ينهاد انقالب کيخدمت  ◄

ساماندهی  اقدامات این ستاد برایدر خصوص  فرمان امام

 سال است در خصوص کیبه  کینزد»کولبران کشور گفت: 

هزار  8 ،هزار طرح 2و اکنون با  میا کارکردهاشتغال کولبران 

در کل  83در سال  کرد. میخواه دجایا ها آن یاشتغال برا

هزار طرح با  ۰۶ زیو از امروز ن میا کرده جادیهزار شغل ا 6۰4

 ییکرونا یماریب وعیافراد متأثر از ش یشغل برا زاره 63۶

 «آغاز شده است.

 مزیتا آنجلس لسروزنامه  !/کاستيآمر ی هيوقت تجز ◄

 اشاره کرد و کایتلخ کرونا در آمر ی به تجربه یدر گزارش

مستقل  یجمهور 64به  یشورو شیسال پ 2۶» :نوشت

که  ییبال م؟یکن نیچن مینتوان کایشد. چرا ما در آمر میتقس

گرفته و از  را جهان آورده حاال دامن خودشبر سر  کایآمر

 اش یاهیروس رسد، یبه گوش م یطلب هیتجز یصدا کایآمر

شت به عنوان به ار کایها آمر که سال ییها زده غرب یبماند برا

 «!کردند یم یبه مردم معرف

 هیدائم سور ندهینما سعود/ به آل یطعنه بشار جعفر ◄

در عربستان را زیر سوال  یدار حکومتشیوه  در سازمان ملل

دارد، نه پارلمان  یعربستان نه قانون اساس» :و اظهار داشتبرد 

منسوب  یدارد. اسم عربستان سعود ینام درست یدارد، نه حت

 یپادشاه دییگو یم که یزمانم است. به خانواده حاک

 دییاست که به فرانسه بگو نیمانند ا ،یعربستان سعود

. ترامپ.. متحده االتیا دییبگو کایبه آمر ای مکرون، یجمهور

 «نام هم ندارد! یکشور حت نیا

 کل سیرئ /ها ميتحردر اوج  کشور 96۱صادرات به  ◄

ظالمانه  یها میتحربا وجود  83سال  در» :گزارش دادگمرک 

کاال  کشور جهان 633نظام سلطه، کشورمان توانسته به 

تجارت  ارزش کاال وارد کند. زیکشور ن 663صادر کند و از 

دالر بوده که  ونیلیم 6۶۱و  اردیلیم 34 بر بالغکشور  یخارج

دالر سهم  ونیلیم 2۱۶و  اردیلیم 56از  شیب زانیم نیاز ا

سهم واردات  زیر ندال ونیلیم ۱2۱و  اردیلیم 52صادرات و 

 «کشور بوده است.


