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 شکست و چند تناقض! کي     روز حرف ▼

 یهوافضا یروین ینور از سو چندمنظوره ماهوارهو پرتاب  یطراح

به وجود  ایدن یها رسانهرا در  ها لیتحلاز اخبار و  یسپاه موج

بر  یمبن ییکایآمر مقاماتگفته  انیم نیآورده است. در ا

 یحقوق ریتغا یو ادعا 2299 قطعنامهاقدام با  نیمخالفت ا

ملل و برجام  نسازما تیامن یشورا نیاقدام با قوان نیا

 یوجاهت حقوق ییکایآمر یادعا نیا ایشده است. آ زیبرانگ سؤال

 دارد؟

 تیامن یشورا 2299 قطعنامهاز مفاد  یکیدر  :يليتحل نکات

به  رانیا یابی، دستقرارگرفته زیبرجام ن یکه پشتوانه حقوق

حمل کالهک  تیباقابل کیبالست یها موشک دیتول یفناور

بر قاصد  ماهواره که ییازآنجاممنوع اعالم شده است.  یا هسته

ه ب کیبالست یها موشک ومرکوب ماهواره نور جز عنوان به

جلوه  هیو وج یحقوق ظاهر به ،سوال نیا  ،دیآ یمشمار 

استدالل سست به  نیرا با ا رانیپمپئو ا کیو ما کند یم

. دینما یهم ممت 2299با برجام و قطعنامه  یتناقض رفتار

موشک  کیبر قاصد  درست است که ماهواره -9 ؛که یدرحال

قطعنامه آنچه در  یفن ثیاما از ح ؛شود یمحسوب م کیبالست

با  کیبالست یها موشک ،از آن بازداشته شده رانیا 2299

بر قاصد حامل  اما ماهواره ؛است یا حمل کالهک هسته تیقابل

 نیر ات ممسئله مه -2 نور به فضاست. یو نظام یماهواره علم

و تناقض مفاد  ریتغا صیمسئول تشخ ها ییکایآمر ایاست که آ

! ت؟یامن یشورا ایهستند  یقطعنامه با اقدام و رفتار کشور

است که  یردائمیو غ یدائم یاعضا یدارا ی امنیتشورا

آن به شدت با نظر  یدائم یاز اعضا یکیبه عنوان  هیروس

و پرتاب  دیبا تول رانیمخالفت کرد و اعالم نمود ا کایآمر

مفاد قطعنامه  با یخالف و تناقض چیمرتکب ه "ماهواره نور"

از  9911 بهشتیارداز که  کایآمر -9 و برجام نشده است.

 یالملل نیو خود ناقض بزرگ معاهدات ب خارج شدبرجام 

 بزند. تیامن یدم از نقض مفاد شورا تواند ینمو  دینبا ،است

خود  زعم بهکه  یرانیاز ا گریبار د ها ییکایآمر :یراهبرد نکته

شکست  ،اند کرده یمنزو ها میتحربا انواع و اقسام  پنداشتند یم

ارتباطات  یو تنگنا دیو تهد میدر اوج تحر رانیخورده است. ا

و  کننده رهیخ یها شرفتیتوانست به پ ایبا دن یمرسوم علم

فرمانده  ریو به تعب ابدی ستد ییدر صنعت فضا باور رقابلیغ

را  اینگاه کند و تحوالت دن نیمحبوب کل سپاه از آسمان به زم

ها  شکست نویو دوم کای. تنگ شدن عرصه بر آمردیرصد نما

 یو حقوق یرا به تناقض کالم ییکایمسئوالن نادان آمر ییگو

 واداشته است.

 !شود داريخواب باز   يستيونيصه ميکه رژ يزمان           روزگزارش ▼

 نیاز منافع غرب توسط ا ینگهبان ،ها یغربتوسط  ایدر غرب آس یستیونیصه میرژ لیهدف از تشک

 یبلکه خود کشورها ،فتادهیاتفاق ن نیا تنها نهدهه  نیگذشت چند از بود. حال بعدمنحوس  میرژ

در منطقه  یغده سرطان نیاز ا یکشورها به فکر نگهبان ریو سا سیانگل کا،یآمر ازجمله یغرب

 .باشند یم

 ستیونیصه لگریتحل «دیآلون بن داو»به نقل از  «ویمعار» یستیونیصه روزنامه :یخبر گزاره

 نیا «غافل شده است. اهلل حزبمبارزه با کرونا و از توان  ریدرگ یدر مقطع کنون ویآو تل» :نوشت

را  یمعادله بازدارندگ ،یشماللبنان در جبهه  اهلل حزب: »دیافزا یم ارتباط نیدرا ستیونیصه لگریتحل

که افسران سازمان  یدرست در زمان: »دیگو یم دیآلون بن داو «کرده است. لیتحم ویوآ به تل

 ویآو کرونا هستند، تل روسیو ریدرگ ،و موساد« متکل رتیس»واحد ستاد کل  ،یاطالعات نظام

ادامه  دیبن داو «ندارد. اهلل حزب نقطه زن یها  مقابله بدون خطر با طرح موشک یبرا یروش چیه

شد که  میمتوجه خواه م،یشو داریکرونا ب روسیکه از خواب وحشت و ترس و یزمان اتنه: »دهد یم

دوباره  دیبا لیکرده است. ارتش اسرائ جادیما چالش ا یتوان بازدارندگ یبرا شیازپ شیب اهلل حزب

 شتر،یپ ،یارتباط، منابع لبنان نیدر هم «.ردیخود را در مرز لبنان از سر بگ اتیمحاسبات عمل

 کیوارد  شدند، یم یبانیتانک پشت کیکه با  ستیونیصه انیگروه از نظام کیکه  دندگزارش کر

 در جنوب لبنان شدند. یمنطقه اشغال

 یعلن شانخود قیاز طر یدر حال اهلل حزب یها موشکاز  ها ستیونیصه ترس :يليتحل نکته

 کرد نهیهز یگنبد آهنسامانه  یدالر برا اردیلیم نیچندتاکنون  یستیونیصه میکه رژ شود یم

حاال  ولیبود  ایجاد شدهو حماس  اهلل حزب یها موشکبا هدف در امان ماندن از  این سامانه .است

 نیز میرژ نیبه اداخلی  یهاانتقادافزایش باعث  نهیزم نیکرد در ا نهیبلکه هز ،ندارد یکاربرد تنها نه

محور  ررسیامروز از جوانب مختلف در ت رژیم صهیونیستیواقعیت آن است که شده است. 

 خواهد شد. آن شتریبشدن تنها باعث غرق  میرژ نیا شتریب یها زدن وپا دست ومقاومت قرار دارد 

          ویژه اخبار ▼

 ترامپ دولت به زاهدی اردشير سرگشاده نامه

 که زاهدی اردشیر .شد منتشر تایمز نیویورک روزنامه در آمریکا، در شاه سفیر آخرین نامه

 در شتر» عنوان با را مطلبش کشد، می یدک نیز را پهلوی دولت خارجه وزیر ؛چون عناوینی

 این .باشد نداشته نظامی حمله ایران به آمریکا کرده توصیه و آغاز «دانه پنبه بیند خواب

 سیاست از پهلوی، محمدرضا ریوز نخست زاهدی، تیمسار فرزند که نیست بار نخستین

 حضور شده، منتشر شدن نوشته از بعد روز شش که نامه این. کند می حمایت ایران خارجی

 بسیار متحد) عربستان از زمان هم و دانسته کشور این دولت دعوت به را سوریه در ایران

 سفیر آخرین .است کرده انتقاد یمن در عروسی مراسم یک بمباران دلیل به( آمریکا نزدیک

 های مغز آیا»: پرسیده و کرده یادآوری را عراق به حمله یادداشت این در آمریکا، در ایران

 «؟خبرند یب دالر میلیارد هزار 1 شدن دود از سیا و خارجه وزارت

 ايران از روسيه درخواست کمک

 موفق تجربیات از یبردار بهره و دریافت به نسبت را خود تمایل روسیه بهداشت وزیر معاون

 افزایش حال در دیگر کشورهای درها  کرونایی آمار .است کرده ابراز 91کووید مهار در ایران

. کنند مقابله بیماری این با یخوب به شدند موفق ها یرانیا که است حالی در این و است یافتن

 به مردم توجه عدم صورت در ایران جامعه در بیماری این دوم موج است ممکن البته

 .باشد پیش در هشدارها



 

  

 اخبار ▼

 است کاره چيه روحاني دولت در جهانگيری

 با» :گفت آرمان روزنامه با مصاحبه در ششم مجلس طلب اصالح نمایندگان از «آیتی مهدی»

 ها آن گویا که کنند می عمل ای گونه به دولت درون در برخی ،روحانی دولت دوم دوره آغاز

 با نیز افراد این. بنشانند کرسی به را خود حرف دارند قصد ییتنها به و هستند جمهور رئیس

 به نزدیک حلقه. کنند می تراشی مانع دولت راه در نیز خود های صحبت و عملکرد

 سرمایه به تبدیل دولت برای که را افرادی دوازدهم دولت اول سال همان در جمهور رئیس

 این با عمالً و ندادند را مؤثر و مفید فعالیت اجازه عمالً و کرد محدود را بودند شده اجتماعی

 شخص ترین فعال بودیم شاهد راستا همین در. کردند وارد لطمه خودشان به نخست اقدام

 مقام یک به صرفاً و خارج کشور اجرایی گردونه از عمالً ایشان اول معاون یعنی روحانی دولت

 گفته طلب اصالح فعالین از «عطریانفر محمد» پیش چندی .«شد بدل دولت در تشریفاتی

 که است حالی در ادعا این. «گردند یبرم اعتبار با 9۰66 سال در طلبان اصالح» :بود

 طیف این اختیار در دربست دولت. برگردند بخواهند حاال که اند نرفته اصالً طلبان اصالح

 بانک کل سیرئ اقتصاد، وزیر خارجه، وزیر نفت، وزیر ،جمهور سیرئ اول معاون. است سیاسی

 احزاب شاخص اعضای از همگی ...و کار وزیر بوجه، و برنامه سازمان رئیس مرکزی،

 .هستند طلب اصالح

 آزاد مناطق ايجاد برای مجدد اصرار پرده پشت
 پرده از دالیل اظهارنظری طی شفافیت و عدالت بان دیده رهیمد ئتیه رئیساحمد توکلی 

 ایجاد پرده پشت: »مدعی شدبرداشت و بر افزایش مناطق آزاد  مجلس شورای اسالمی اصرار

 مناطق از اطالعاتی که این دلیل به است، خوابیده عمومی و غیرملی منافع جدید آزاد مناطق

 تیم یک باید مجلس .کنند می رشد دزدها و شده ایجاد فساد و رانت ندارد، وجود آزاد

 این گفتم الریجانی آقای به ...کند تعیین آزاد مناطق اصالح و نظارت برای مستقل کارشناسی

 را اختیار این. شد می گذاشته کنار باید بازگرداندید؟ کمیسیون باز چرا شده رد که ای الیحه

. خیر یا بازگرداند کمیسیون به شد رد الیحه اگر که کرد درست خودش برای الریجانی آقای

 کاری مردمشان برای خواهند می نمایندگان و است انتخابات نزدیک گفت الریجانی موقع آن

 برخی گیری تصمیم عامل انتخاباتی زودگذر منافع است؟ درست آیا استدالل این. بکنند

 «.شود می یگذار قانون برای مجلس نمایندگان

 سازد يمفرصت  تهديدهاايران از 

های سیاسی پس از  برداری از آشفتگی در گزارشی نوشت: ایران با بهره« شورای آتالنتیک»

، به توسعه نفوذش در منطقه اقدام کرد. سقوط داعش و دستاوردهای دولت بشار 2699سال 

ا اسد با کمک سپاه پاسداران انقالب اسالمی و روسیه، گسترش نفوذ ایران در سوریه و عراق ر

رو بودیم. به  اما در چند ماه گذشته ما با کاهش نفوذ ایران در منطقه روبه؛ باعث شده است

ایران »داشتند که  دیتأکگران بر این  های اخیر لبنان و عراق، بسیاری از تحلیل دنبال ناآرامی

ترور ژنرال قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه هم «. است داده ازدستخاورمیانه را 

ای خود با چندین  برای تقویت نفوذ منطقه قطعاًهای ایران بود. ایران  ضربه مهمی به برنامه

ها،  رغم محدودیت ت کرده که به، ایران بارها و بارها ثابوجود نیبااروست.  مانع بنیادین روبه

تنها خود را حفظ کرده بلکه همچنین نفوذ  نه ها آنتهدیدات را به فرصت تبدیل کرده و 

تواند در  اند. ایران مطمئناً در مقایسه با بازیگران دیگر، بهتر می ای را گسترش داده منطقه

اف خود صبور است و ها و اهد ای نقش ایفا کند. تهران تا زمان تحقق برنامه بازی منطقه

ای خود را با  داند که چگونه استراتژی منطقه کند و می عمل می گرا عملمصمم و  شدت به

تشدید فزاینده نزاع بین  باهدفهای اخیر ایران  ، فعالیتدرواقعهای جدید تطبیق دهد.  چالش

شد که تهران تواند نشانگر این امر با شیعه طرفدار ایران می انینظام شبهنیروهای آمریکا و 

و بازیابی اقدامات  شیها تیمأمورپس از ترور شدن ژنرال سلیمانی در حال ارزیابی مجدد 

ای که اجازه دهد منافعش مانند مجبور کردن  خود با شرایط در حال تغییر است، به شیوه

آنچه در مورد نفوذ  .آمریکا به خروج نیروهایش از عراق با موفقیت بیشتری تحقق یابد

ی ایران و همچنین ثبات حکومت و اقتصاد آن صادق است این است که ایران با ا منطقه

های تحریم باعث شده تا توانایی  رو خواهد بود اما در حقیقت سال های متعددی روبه چالش

 .ها بهبود یابد ایران در انطباق با بحران

 کوتاه اخبار ▼

 نویس روزنامه بابازاده بهنام توئیت ی/بند شرط و ها اليو ◄

 الیوهای برگزاری با رابطه در هنر و موسیقی حوزۀ خبرنگار و

 سبحانی، ساشا تهی، احالم، تتلو، توسط اینستاگرام در اخیر

 266 پیشنهاد واسطه به...  و جهانبخت دنیا خزایی، وحید

 در( Bet) یبند شرط بزرگ سایت یک مدیران دالری هزار

 یها چهره با اینستاگرامی الیو هر ازای به و آنان به ترکیه

 .است داشته بازتاب اجتماعی یها شبکه در اینستا، شاخص

 و بازیکنان بازیگران، از برخی ورود به اشاره ضمن بابازاده

 یها تیسا این باالی ییدرآمدزا به ،سناریو این به خوانندگان

( ایرانی یبند شرط مافیاهای) امیرشقاقی برادران و یبند شرط

 .است داشته دیتأک مذکور الیوهای بینندگان هجوم با

 سازی بومی به موفق ایران خودکفايي، يک گام به جلو/ ◄

 ازجمله هیدروژن ژنراتورهای. شد هیدروژن ژنراتور فناوری

 به ها آن ورود ارز، نرخ افزایش و تحریم دلیل به که است های دستگاه

 فناوری بنیان دانش شرکت یک شد؛ مواجه یهای محدودیت با کشور

 از کمتر قیمت با را آن پروتون غشایی و آلکالوئیدی نوع دو هر

 .است کرده سازی بومی ،خارجی مشابه نمونه دوم کی

 ای خامنه اهلل آیت حضرت با کار برای قرآن کامالً موافقم!/ ◄

 و قرآن اهمیت با ارتباط در قرائتی  االسالم حجت نامه به پاسخ در

 ،بعدالسالم» :داشتند مرقوم آن تفسیر و ترویج برای کار ضرورت

 آن امیدواریم و است فرموده عطا توفیق جنابعالی به خداوند

 کامالً تفسیر و قرآن ترویج برای کار با حقیر. دهد افزایش را

 .«موافقم

 ع!/ممنو دولتي یها دستگاه به بانکي سود پرداخت ◄

 کشور کل بودجه از که ییها دستگاه 11 سال بودجه قانون طبق

 نیز ها بانک و کنند دریافت بانکی سود توانند ینم ،کنند یم ارتزاق

 .کنند پرداخت سود نباید

 تاکنون: اجتماعی تأمین سازمان بيکاران کرونايي در ايران/ ◄

 بیمه /(https://bimebikari.mcls.gov.ir) سامانه در نفر هزار 0۰۶

 دریافت شرایط حائز اکثراً که اند کرده نام ثبت کشور در بیکاری

 .دارد ادامه نام ثبت این همچنان و هستند مقرری

 در تهران/ مسکن قيمت درصدی 95۷7 رشد ◄

 به منتهی سال یک در تهران شهر در مسکن قیمت متوسط

 حجم اما ؛است یافته افزایش درصد 91۷۳ مسالا ماه فروردین

 و درصد ۶1۷۶ قبل ماه به نسبت امسال ماه فروردین در معامالت

 .است داشته افت درصد 09۷1 گذشته سال ماه نیفرورد به نسبت

 کل سیرئ /کنترل نقدينگي با کاهش سود بانکي ◄

 و باز بازار عملیات کار به آغاز با؛ اعالم کرد مرکزی بانک

 رشد ،خزانه اوراق و بانکی سود ،یبانک نیب سود نرخ کاهش

 .است شده کنترل نقدینگی در پول شبه

 بودجه دفتر /ا افزايش دادر آمريکا بودجه کسریکرونا  ◄

 های فعالیت سراسری تعطیلی کرد، بینی پیش آمریکا، کنگره

 بودجه کسری آمریکا، در دولتی های هزینه شدید افزایش و اقتصادی

 .رساند خواهد دالر تریلیون 9۷1 به و کرده برابر ۰ باًیتقر را کشور این


