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 ! ديلطفاً ساكت باش ،يسبي بي يآقاحرف روز    ▼

كرد؛   ت يتوان رواميمختلف    ي را از منظرها  ي انسان   ده يپد  هر 

د  د، يسف   ا ي  د يد   اه يس ضعف  و  ا ي  د ينقطه  قوت   .   ... نقطه 

ب  ن ياربع   يي ماي راهپ   دهيپد   ، مي مرد  ده يپد   كي عنوان  ه  هم 

روا   ست ين  يي مستثنا  رسانه  يهاتيو  از  مختلف   يهامختلف 

 رهم د   ييما يراهپ   ن اي  دهد كهمي شته نشان  چند روز گذدر  

 .مواجه شده است   ي مثبت و منف   ي هات يبا روا  ها تيجنگ روا 

 ، يعبر  ي هاموجود در رسانه   يهاخبر  ي محتوا  ل يمرور و تحل 

 يسعود  كا، يآمر  يصدا  ،ي سبي بي   :مانند   بيغر،  بيعر

كهمينشان    ...و  نترنشنال اي  رسالترسانه   ناي  دهد  جز   ي ها 

 يي ها تيندارند؛ روا   م يحماسه عظ  ن اي  از   اه يس  ي هاگفتن خبر 

بهداشت  ، يتشنگ   ، يآببياز   ازدحام   ك، يتراف   ، يمشكالت 

 .  ... و   تيجمع 

با   ييمايراهپ  كي  يكنند كه در حالمين  تيوقت روا  چيه  آنها

مانند    بيكشور غر  كيبرابر    ٣كه    يونيلمي  ٣٠  ميعظ  تيجمع

حوادث و مشكالت    نيو با كمتر  مي مرد   تيريسوئد است با مد

وقوع   ه  وندديپمي به  در  و    يمدع  يكشورها   نميكه  نظم 

راك در كنسرت گروه  و    ٢٠٠٣در سال    تيوا  تيگر  انضباط 

نفر مجروح    ٢٣٠شده و    دهينفر به كام مرگ كش  ١٠٠از    شيب

حال  اي  .شدند شكل   ميعظ  ييمايراهپ  ناي  يدر  مهد    ي ريگدر 

برگزار  حال  در  و    تيامن  يمدع  يهايبغر  كه  ستا  يداعش 

ت  يجاسوس  يهاس يسرو  نيبزرگتر  يدارا  خود    تيامن  نأمياز 

در    ٢٠١٥چنانچه در نوامبر    .اند در مقابل داعش هم عاجز بوده 

  ش ي كشته و ب ١٢٩ حمله داعش سي مركز تئاتر باتاكالن در پار

گذاشت   ميزخ  ٣٥٠از   جا  كه   يفارس  يسبيبي  نميه  .بر 

آزاد اسم  به  روا  نايب  يامروز  از    يمنف  يهات يمسئول 

س  نياربع  ييمايراهپ جز  و  است  دكا  يينمااه يشده    ي گرير 

سرومين به ضعف  نه  باتاكالن  حادثه  در    ي تيامن  يهاس ي كند 

در  اياشاره   بيغر موجود  مشكالت  به  نه  كشورها    ناي  كرد، 

پد مثل  را  آن  نه  و  حاصل    راناي  درون  يهادهيپرداخت 

 ناي  زد و آن هم  تريت  كي ؛ فقط  دانست   يتميحاك  يساختارها 

 . »بود «جهان در شوك

انكار مشكال  آنچه شد  برگزار گفته  در  موجود    يي مايراهپ  يت 

هشدار  نياربع بلكه  روا  فتادنين  ريگ  يبرا   ينبود  دام    ت ي در 

چشم در    ديروزها با  ناي  . و من و تو بود  يسبيبي  امثال  اهيس

به سكوتاند  يفارس  يسبيبيچشم   او را  و  خون  و خفه   اخت 

د را  حقارتش  اوج  كه  چرا  كرد  دعوت  خبر    رگرفتن  سانسور 

 ) يعيرب  عقوب ي (              .ميديجنگ ملكه د  تهيمرگ عفر

 

 

 

 

 

  
 ي بيدر غر الف                   گزارش روز                  ▼

مسئوال  يكي  ري اخ  يروزها  در تهد  مي اسال  يجمهور  ،يستيونيصه  ميرژ  ناز  حمله   ديرا  به 
 . سپاه و ارتش را در بر داشته است  مي از مقامات نظا  يكرد، كه واكنش برخمي ظان

از    ران اي   شده است كه حمله به  ي سازمان موساد» مدع   س ي«رئ   ا ي بارن  د ي و ي د  ـ1:  ي خبر   گزاره 
آگاه باشد كه استفاده از   د ي با ران اي  ي گفت: «رهبر  ني او همچن  .صورت خواهد گرفت   ران اي  داخل 
مواجه خواهد    ران اي   ول! در خاك ئ مس   ي ها طرف   ي از سو   يبا پاسخ دردناك   ها ي ل ي اسرائ   هي زور عل 

ن  ا م   . شد    اي اتفاق در تهران، اصفهان    ن اي   و   مي رو مي دنبال فرستندگان    م،ي رومي ن   هاي ابت ي دنبال 
افتاد  خواهد  ن   فرد، ي صباح   رضا ي عل  ر مي ا   ـ2»  . كرمانشاه  هوا   ي رو ي فرمانده  ارتش    ييپدافند 

  ران ي ا   مي اسال   ي ارتش جمهور   دي شه   ٥٦٥  داشت ي م گرا   ن ي يآ   ن مي در چهار   ران ي ا   ي م اسال   ي جمهور 
  توانند مي بدانند كه در آسمان كشورمان ن   ران ي ا   ي م اسال   ي نظام مقدس جمهور   ن«دشمنا   : گفت 

سردار    ـ 3»  . شان با خودشان نخواهد بود فضا شوند خارج شدن   ن اي   كنند و اگر وارد   دا ي حضور پ 
شكارچ  گفت   ي روها ي ن   ي گو خن س   ، ي ابوالفضل  در  كشورمان  داشت   ييگو و مسلح    ي«برخ   : اظهار 

عمل صحبت  تنها جنبه  اه   ين روا   اتي ها  و  مقاومت،    .ندارد   يخاص   تمي داشته  محور  از  شكست 
ب   م يتسل  و  رژ   ي عرضگ ي بودن  بودن  فشل  سرلشكر    ـ 4»  . رساند مي را    ي ستي ون ي صه   م يو  سردار 

مركز   د، ي رش   ي غالمعل  قرارگاه  ن ء اي االنب خاتم حضرت    ي فرمانده  فرماندهان  جمع  در    ي رو ي (ص) 
جمهور   ي ن مي ز  كرد   ران ي ا   مي اسال   ي ارتش  تهد   نه «هرگو   : اعالم  غاصب    م ي رژ   ز مي دآ ي اقدامات 

  بيا ي ارز   كا ي آمر   ت ي و حما   يبراساس اطالع، هماهنگ   ران، اي   يمل   تي منافع و امن   هي عل   يست ي ون ي صه 
  ». ح خواهد بود ط س و هم   يمسلح نسبت به آن قطع   ي روها ي و پاسخ ن   شود مي 

صه   ـ 1:  ي ل ي تحل   ي ها گزاره  گستاخانه  روزها   قا ي دق   ها ست ي ون ي موضع  مذاكرات    ي در  حساس 
  دارند از   ي سع   شه مي ه  ها يي كا ي آمر   ست؛ ي ن   اي موضوع رخداد تازه   ن اي   . مطرح شده است   اي هسته 

ردن  نگ ك پرر   يموضوع به نوع   ناي   كنند و مي به عنوان ابزار فشار در مذاكرات استفاده    مي رژ  ن اي 
سفر د   ن اي   مطرح شدن   ي همزمان   ـ 2  . ست ها يي كا ي آمر   ييا ادع  B پلن  با  به    ا ي بارن  د ي و ي اظهارات 
افكار    ان مي خواهد در  مي كه    ي معن   ن اي   كند، بهمي بودن آن را به ذهن مخاطره    ي اس ي س   كا، ي آمر 
دستاوردها   يستي ون ي صه   ميرژ   مي عمو  برا   ي خود  را  خود  و  دهد  جلوه  بزرگ  را  خود    ي سفر 
دست    را ي است؛ ز   » ي بي «الف در غر   همانند   ا ي بارن   ي ها صحبت   ـ 3  . د ي نما   ا ي مه   كا ي در آمر   ي زن نه چا 

برا  است   ران اي   مردم   ي آنها  شده  جمهور   ك ي از    . رو  حمله  ع   مي اسال   ي طرف  و  ن ي به  االسد 
  ي كه فرمان اجرائ   ي در زمان   ان ي جر   ن اي   وك نشان داد كه بزرگ و رهبر ها پهپاد گلوبال   ي سرنگون 

را    ران ي ا   مي اسال   ي ت حمله و آغاز تقابل با جمهور ئ بود، جر   آنها   وانه ي مرد د  اري در اخت   كشورشان 
رژ   . نداشت  نهضت   اي ساخته خود   مي چگونه  با  مقابله  توان  فلسط   ي آزاد   ي ها كه  و    ني بخش 
  قرار دهد؟   ران ي ا   مي اسال   ي تواند خود را هماورد جمهور مي ن را ندارد،  اهللا لبنا حزب 

تاكنون،    لي از زمان تشك   يستي ون ي صه   ميبارها ادعا كرده است كه رژ   مي سال ا   ي جمهور   ؛ مهم   نكته 
  بي آن را در حد رق  مي اسال   ي حركت كرد، امروزه جمهور   ي روز به روز به سمت اضمحالل و نابود 

  هستند كه خواهند توانست   ني مقاومت فلسط   ي ها گروه   مي رژ  ناي   ب ي كند، بلكه رق مي خود فرض ن 
 زاده)فرهاد كوچك (                                    . د را نابود كنن   م ين رژ اي 

 ينياربع عات يو شا  نيمنافق                     خبر ويژه             ▼

دروغ   در  ب   جاد اي  و   ن ي اربع  ي ون ي لمي   ييما ي راهپ   هي عل   ني منافق   ي ساز ادامه  و    ان ي ران اي   ن ي جنگ 
  كي اعالم كردند    ي ري با منتشر كردن تصو   ني منافق   يست ي صفحات گروهك ترور   زرو ي ، د ها ي عراق 

  . است   ده ي شده و به قتل رس   ده ي دزد  ها ي اموالش توسط عراق   نكه اي  در كربال پس از   ي ران اي   جوان 
در    مي پرچ   ن مي است كه را   لم يف   ك ي مربوط به سكانس از    ر ي تصو   ن اي   است كه  ن اي   ت ي قع اما وا 
الب و مزدوران  روزها صفحات ضدانق   ن اي   . منتشر كرده است   نستاگرامش اي   در صفحه   2016سال  

لذا با    .و عراق هستند   ران اي   ملت   ني دنبال كاشتن تخم تفرقه در ب ه  ب   يدر آلبان   ن ي منافق   ي بر ي سا 
  ي برا   ن ي منافق   ي ها ست ي ترور   ي ساز مواظب دروغ   د ي در كشور با   ي مجاز   ي ا توجه به گسترش فض 

  . د ي باش   ها ي و عراق   ان ي ران اي   ن ي نگ بج   جاد اي 



 

 

    
    اخبار ▼

 ! ينيحس  نيسبك اربعه ب  يحيمس  يسازمناسك 

موفق  پس هم    يدر عرصه جهان  ينيحس  نياربع  تياز  مقدس    ريمس  خواهدمي مصر  خانواده 
در   را  المقدسه)  العائله  در    ٢٥(مسار  اح  ٨نقطه  مصر  برا  اي استان  مس  ش يو    يحيگردشگر 

نجار    وسفيو    حيو حضرت مس  ميحضرت مر  شيسال پ  ٢٠٠٠است كه    ناي  جذب كند! ادعا
لحم به غزه    تياند! سفر از بنقاط گذشته   ناي  از   سيروديفرار از ظلم ه  يل برا ا س  ٥در طول  

  ده يگذشته و سپس به دلتا رس  قيوارد بر مصر و از فارما به سمت زقاز  نايشروع و از شمال س
ا  ناي  است! در  گردشگران    .شد  ميافتتاح رس   ٢٠٢١پاپ و در    دييأمورد ت  ٢٠١٧كتبرپروژه 

را  ريمس  ناي  يحيمس ماجرا   ٢٠٠٠  يكاراتابت   نيچن  .كنندمي  د يبازد  مقدس  از    ي سال پس 
از    نياربع  ارتيفرق كه ز  ناي  باشد؛ با  يعيش  نياز مناسك اربع  يريگيكپ  ينوع  ديشا  ييادعا

شده    ليتبد  يونيلمي  ده  چند  ييمايها به راهپسال   ناي  همان سال شهادت برقرار بوده است و
عراق با جان    مردم  يعنيآن    زبانميندارد بلكه    يو گردشگر  ياد اقتص تيماه  يياست و از سو

 . در خدمت زوار هستند  يمنفعت اقتصاد  چيو دل و بدون ه

 ات يبر سر مال  يتريئتو يدعوا

با    يز يتراكنش وار  100  يدارا   يهاحساب  اتيبر سر مال  ياتاق بازرگان  ناز انتقاد مسئوال  پس
ا   تومان،  ونيليم  35مجموع   مقاومت  شكدهياند  ري مد  ايرعينميمحمد  واكنش    ياقتصاد  در 

ندارند و    يشفاف  يمال   يهانه تنها صورت  .است  تيشفاف  يمخالف اصل  ي«اتاق بازرگان  :نوشت 
  نه يحاصل شده چطور هز  شانيكه از محل قانون برا  يدرآمد   ارديلميهزاران    ستيمشخص ن

اقدامات  شود،مي به  باعث شفاف  يبلكه    ناو متخلف  ناار مفسدو محدود شدن دامنه ك  تيكه 
اعتبار كامال واضح است و    يآن هم به دروغ! مصوبه شورا   دتازنمي  شود،مي   د يگوميپول و 

شده    »زيوار«شان  تومان به حساب  ونيلمي  ٣٥از    شيتراكنش ب  ١٠٠از    شيكه در ب  يكسان
تراكنش   ١٠٠حقوقش را در  يفرد معمول  ايكارمند  كي  ايآ . رنديگميقرار  يباشد، مورد بررس

 دارد؟   »پرداخت«منزل و تراكنش    ديبه خر  يچه ربط  ناي  كند؟مي  افتيدر

 ه يآتش روس ري ز ن ياوكرا برق 

شبكه كار كند،    ناي  نداشتند و اجازه دادند  نيبه كار شبكه برق اوكرا  يكار   شش ماه  هاروس 
ه شرق  را از غرب ب  زاتيو تجه رويحامل ن ينياوكرا يشبكه برق قطارها نميكه ه يوقت يحت

  ي ها را بزنند اما كشورها پل   يراه آهن و برخ  يهاستگاه اي  فقط تالش كردند تا  كردميمنتقل  
در حمالت چند ساعت    .دست به موشك شوند  گريبار د  ك يها  كردند كه روس   يكار   وعضو نات

راهبرد  نقاط  اوكرا  يگذشته  برق  و عمالً همه چ  نيانتقال  قرار گرفته  متوقف شده    زيهدف 
  ي ه عنوان مثال در شهر خاركف با وجود آنكه جنگ در حومه آن ادامه داشت، اما مترو ب  .است

  ي ار ي بار خطوط مترو و بس  نياول  يبرا   يز حمالت موشكپس ا  يول  كردمي شهر همچنان كار  
د خدمات  ن  گرياز  كنترل  تحت  مناطق  است  يروهايدر  شده  متوقف  كه    ناي  .ناتو  حمالت 
بس پ  ينسك زل  يبرا  ينيسنگ  اري خسارت  در  او  توهمات  روح  يو  اثرات  روان  يداشته،    ي و 

 . خواهد گذاشت   يهم بر جا   يد يشد

 تدر مرحله ساخ ي راناي  نفره 72 جت

تست   ٧٢جت    يما يهواپ  ديتول انجام  مرحله  در  هواپ  هياول  يهانفره  باد  تونل  قرار    مايمدل 
  يد دانشگاه صنعتاعالم كر ريركبميا يدانشگاه صنعت سي رئ پور،ي قدس دحسنيس .گرفته است

و مشاركت    ينفره را با همكار   ٧٢جت    يما يهواپ  يطراح  نديسال گذشته فرآ  ٤از    ريركبميا
ادامه    نديآغاز كرده و در حال حاضر فرا  انينبدانش   يهاشركت  ساخت قطعات آن همچنان 

ساخت  .دارد اكنون  تست   ما يهواپ  ناي  هم  انجام  مرحله  در  باد    هياول  يهاجت،  تونل  مدل 
و به    ميرا آماده كرد  ماينوع هواپ  ناي  د يساخت و تول  يبندقرار دارد، ما برنامه زمان   مايهواپ
كرده   . مياداده  ليتحو  ربطي ذ  يهاگاه دست برا  ميادرخواست   ٥٠امسال    ه،ياول  تي حما  يكه 

را بسازد و تا خرداد    مايهواپ  ناي  از قطعات  يسر  كيتومان به ما بدهند تا دانشگاه،    ارديلمي
  .دهد  ليشاءاهللا تحوان  ١٤٠٢

 

  اخبار كوتاه  ▼

آلمان    /هاي آلمان  ي خانمانبي و    زمستان  ◄ صدراعظم 
افزا  ينيبش يپ زمستان،  شروع  با  كه    ي هانه يهز  شيكرد 

خانواده   يزندگ بر  فشار  عامل    نيترم مه  ريپذبي آس  يهاو 
هزار    ٣٠٠از    شيب  .در آلمان است  هاخانمان ي تعداد ب  شيافزا

  ورند مجب   زيهزار نفر ن  ٤٥تعداد،    ناي  دارند و ازخانه ن   يآلمان
بدتر در  ده  .بخوابند  هاابان يخ  طيشرا  نيتا  واضح    دياجازه 

ماه   ناي  كه  مييبگو در  است  ممكن    ش ي افزا  ندهيآ  يهاتعداد 
بحران   .ابدي و  تعداد    زين  يفعل  يهاجنگ  است  ممكن 
 .دهد  شيو زمستان را افزا   زييدر پا  هاخانمان يب

  سنده يمندل نو  كيار  /هاست ي ونيش بر سر صه آت  حلقه  ◄
مد  ييكايآمر س  ريو  اطالعات  در    انهميخاور  ياسيشبكه 
بودن چتر هسته  :نوشت  يليتحل برقرار  دستان    ران،اي  يا«با 

باز خواهد   لياسرائ رامونياز آتش پ  ياحلقه جاداي  يتهران برا 
له  حم  اب  راناي  يابرنامه هسته  ديمعتقد است با  لياسرائ  .بود
اسرائ  مينظا شود  به  داندمي  ليمتوقف  باعث    راناي  حمله 

آن در   سيسأاز زمان ت  لي حمله به اسرائ  نيد شد بزرگترخواه
 . رديشكل بگ  ،يالد مي  1948سال  

ن ١٤٠٠  ◄ خورد  ر يدپذي تجد  روگاه يمگاوات    / استارت 
انرژ  سيرئ مرحله    ري دپذيتجد  يهاي سازمان  در  كرد  اعالم 

در    ريپذديتجد  يمگاوات انرژ  ١٤٠٠ث  احدا يعقد قرارداد برا 
در    ١٤ هست  ٦٠استان  احداث    . ميساختگاه  هزار    ١٠برنامه 

ن است  نيتدو  ريدپذيتجد  روگاهيمگاوات  آن    .شده  مقدمات 
احداث    سال  كي  يط مجوز  و  شده  فراهم    ٤٠٠٠گذشته 

شورا از  در  يمگاوات  آن    ميكرد  افتياقتصاد  مناقصات  و 
 . برگزار شده است

  يي از توانا  ييرونما  نيدتريدر جد  /كشست ي ونيصه پهپاد ◄
آرش    راناي  يپهپاد  پهپاد    ومرث يك  رميا  .شد  ييرونما  2از 

ن  يدر يح كرد  ينميز  يرو يفرمانده  اعالم    ٢«آرش  :ارتش 
نقطه  است،  پهپاد  نقطه  قاً يدق  ي عنيزن  موشك    ياهمان  كه 

و   زد، همان نقطه را پهپاد آرش توانست بدون خطا بزند ٣٦٠
  .ميدر نظر گرفت  ويآوو تل  فايخصوص تهاجم به حرا مما آن  

  لومتر يك   ٢٠تا    ١٢موشك شفق با برد از    ديتول  تيما به قابل
 ».ميديرس

ن  زمان  ◄ شما  نفع  ت  يمرند  / ستي به    م يمشاور 
و  راناي  كنندهاكره مذ ب  نيدر  به  واكنش    ها يي اروپا  هيانيدر 

ل  در گذشته مشك   يياروپا  يكا ي متحده و تروئ  االتي«ا  :نوشت 
  م يآنها كودكان را تحر  .بودند و امروز همچنان مشكل هستند

را    ياآنها توافق هسته  .را ساقط كنند  راناي  تيمكردند تا حاك
پشت   اكنون  و  كردند  پاره  و  سنگ   زمينقض    ي از اندمذاكره 

 » .ستياما زمان به نفع آنها ن  .كردند

بر اساس اعالم    /بدون نفت  يدرصد  3/4  يرشد اقتصاد  ◄
نرخ رشد اقتصاد   ران،اي  ارمركز آم بهار امسال،  با    يدر فصل 

  . درصد بوده است  3/4  درصد و نرخ رشد بدون نفت  8/3  نفت


