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 هاي وارن بافتاي و توصیهدیپلماسی هستهحرف روز  ▼

 نیا »دینکن شیرودخانه را با هر دو پا آزما کیعمق  گزهر«

اصل در  29در کتاب  آمریکایی روارن بافت تاج هیتوص

ر پتجارت  کیکه در  کندیم هیتوص ي است. بافتذارگیهسرما

ر کف هب دیگدار به آب زد و حتما بایب دینبا چگاهیه سکیر

 ود به عملکر یاگر نگاه .بود یاحتمال يجبران خطا يبرا یراه

 تیعواق نیبا ا ،میندازیفرجام توافق برجام در دولت گذشته ب

و  یداخل يرغم همه هشدارهایشد که عل میرو خواههروب

خواهان آمریکا در مورد يمکرر جمهور داتیشواهد و تهد

مورد  ندهیآ یمخاطرات احتمال يهاویخروج از توافق، سنار

   .کنندگان قرار نگرفتمذاکره میتوجه ت

 يهاو در بحبوحه گزارش 2015به طور مثال در بهار سال 

 يهاله که آمریکا و قدرتئمس نیا تیمختلف با محور يخبر

 رانیبا ا ياتوافق هسته کی يدر آستانه امضا گرید یجهان

 يانامه خواهيجمهور ينفره از سناتورها 47 یهستند، گروه

ه اما در عمل خطاب ب ران،یسرگشاده را در ظاهر خطاب به ا

: ودب نیآن ا یاصل امیکه پ يادولت اوباما منتشر کردند. نامه

 نیا» ید.برجام چندان به درازا نخواهد انجام ياتوافق هسته«

ت را دول یتوافق نیچن کیبود که  یمعن نیبد قتیدر حق امیپ

 رید زچرخاندن نوك قلم خو تواند بایم یبه آسان آمریکا يبعد

ر دولت وقت د اقیکه در تب و تاب و اشت یسؤال ببرد؛ موضوع

 .شدیم دیگرفته شد و شد آنچه نبا دهیبه توافق ناد یابیدست

 ندتوایمجدد برجام م يایاح یغرب يهارسانه يبه ادعا نکهیبا ا

ه باما  ،به همراه داشته باشد یاسالم يجمهور يبرازایایی م

را در  اطیتا حد ممکن جانب احت زدهمیرسد دولت سینظر م

 اخذ ضمانت الزم از طرف مقابل مورد يمذاکره برا ندآیفر

ه ا برکه حصول به توافق  یمعقول اطیتوجه قرار داده است، احت

 آن يردایابه ثبات و پ دیام تواندیم تیدرازا کشانده اما در نها

 .دهد شیرا افزا

 یبه بهانه طوالن مخالف دولت يهارسانه یبرخ ؛نکهیجالب ا

دولت  »نیتوافق به شرط تضم« استیشدن روند مذاکرات، س

 به دنیدولت در رس ی، تعلل و ناتوانیکشرا به وقت زدهمیس

خ سورا کیکه از  نداندکه  ستیاند. اما کدهکر ریتوافق تفس

ل شرط عقل است و در مقاب اطیاحت. شد دهیدوبار گ ز دینبا

 ریشمش رانیکه در مقابل ا آمریکامثل  يبدعهد فیحر

ویژه ه بشرط دوچندان است.  نیاز رو بسته است ا یدشمن

اي نه تنها شاهد زمانی که در باب همین موضوع هسته

  ایم.بدعهدي، بلکه خروج آمریکا از توافق بوده

  )نژادینیحس نیحس(

  

  

  

  

  

  

 
 

  قانه یی یا نقد مشفنماهایسهفته دولت،      گزارش روز         ▼

 اهیس يریتصو هائبا ار کرد یطلب سعاصالح انیدر چند روز گذشته جرهمزمان با هفته دولت 

 از نقد رو، پا راشیانتخابات پ ریدر مس یاسیس يبرداربا هدف بهره زدهمیاز عملکرد دولت س

ین اهاي ئیتریستبراي مثال برخی تو بزند. دانیدولت در م بیفراتر نهاده و دست به تخر

 دند. کرنمایی از دولت ی در سیاهیهاهماهنگ شروع به ارسال توئیت ان در اقدامیجری

نچه ش، آارز نییاست و در تع يگذارو ارزش یابیو ارز زیتم ي: نقد به معنایلیتحل گزاره

ولت د یتحقق اهداف: به درست زانیم ـ1 هاست عبارتند از:عملکرد دولت یابیمالك ارز

را  بورس و... تیتقو ،بهبود بخش سالمت ،شغل ، ایجادمسکنچون ساخت  یاهداف زدهمیس

ار آث ایانثفرصت چهار ساله بدان جامه عمل بپوشاند و  کیدر  ستیباید که اوال مداوعده 

و  نیزم ییمثال در مسکن شناسا است.آن مشهود  ساله کیدر عملکرد  زیمدت آن نکوتاه

در  ای ست وا يریگیدر حال پ یلیمراحل تکمو  دهیامکانات و طرح و نقشه به انجام رس دیتمه

ش با پوش یهمگان مهیهم در کنترل کرونا و هم در طرح ب يبخش سالمت با حرکت جهاد

 دجایاهم با هدف  سبور تیو صندوق تقو دیبه انجام رس ییو دارو یخدمات پزشک يحداکثر

مالك  ـ2یرد. و اقدامات دیگري نیز باید صورت پذ شد لیمردم تشک هیثبات در حفظ سرما

ر و ره کشودولت در ادا نیا ساله کیعملکرد  سهیها همانا مقاعملکرد دولت یدر بررس گرید

و  ردمم یارزاق عموم نأمیبا دولت هشت سال گذشته است که در ت سهیمقا رامور د ریتدب

 روزانه يهایو خاموش یاساس يکاالها یطوالن يهاها مانده بود و صفیحل مسئله خاموش

گاه نخل و کار و تالش در دا هیبا روح یآن بود و اما دولت فعل یعملیمحصول ب یتانتابس

 يهایو خاموش یاطراف از مرز قحط يایانه با دنفو ارتباط منص یدرست در روابط خارج

 شود. یو م میتوانیها میمطاقت فرسا گذشت تا اثبات کند با وجود تحر

به  تیوقعمو درك منطق  رامونیموجود و پ طیبه شراعملکردها نگاه  یدر بررس ؛یانیپا نکته

وص خص نیادولت اداره کشور را به دست گرفته که در  یتیو وضع طیدر چه شرا د؛یگویما م

 لسا کیکه در  یتورم جهان طیگذاشت تا شرا يبر جا یکه دولت قبل ياسوخته نیزم راثیم

به  وست امور ا ریدر حال تدب طیشرا نیدر بدتر زدهمینشان داد دولت س هگذشته رقم خورد

 .داشت یها، در مجموع عملکرد مطلوبضعف یبا وجود برخ میچشم انصاف و عدالت بنگر

  (جواد خسروي)
  

  

  علت تغییر مدیر موساد چه بود؟                    خبر ویژه     ▼

 حولت یک عنوانبه را ایران میز مسئول عنوانبه در حالی موساد روي کار آمدن یک زن

ه ها و خبرها حاکی از آن است که این تغییر و تحول بکرده که تحلیل نماییبزرگ اساسی

آن  شبکه جاسوسی رژیم صهیونیستی در استانبول لو رفته و اعضايخاطر این بوده که 

قدر عمیق بود که عناصر عمق ضربه به این شبکه آن ند.انزدیک به یک سال تحت نظر بوده

 . جالبی شدی شاخه سوئیسی آن نیز لو رفته و اوراق هویتی آنها شناسایآن در کرواسی و حت

یرفت و نپذ توجه آنکه در آن زمان میت (سازمان اطالعات ترکیه) مسئولیت ضربه به شبکه را

هاي ستهاي ترکی از بیان عوامل افشاکننده سرباز زدند. گویی در زدن شبکه موساد درسانه

 وع بود که. پس از این موضیگر نقش اساسی را داشته استاي دنامرئی یک سرویس منطقه

دان هرونیک مقام امنیتی رژیم صهیونیستی باالخره به زبان آمده و اعالم کرد که جان ش

. ارددالعاتی سنگین بوده و ایران روي آنها اشراف اط رشدت در خطصهیونیست در ترکیه به

ت در اي موجب زلزله تغییرایس امنیتیمتوجه شد که چه سرو حال باید با چنین اعترافاتی

  موساد شده است.



 

       

   اخبار ▼

 دیو برو دینتان را بردارجا

و  هیدر خاك سور ریاخ يهاضمن اشاره به تنش یدر گزارشی نسیکوئ ییآمریکا شکدهیاند

به طور  گر،یکدیبه  يو سور یعراق انیمتقابل آمریکا و شبه نظام يو پهپاد یحمالت موشک

دارد که  دیکأو ت بردیسؤال م ریرا ز هیدر خاك سور ییآمریکا يهارویق حضور نخاص منط

 يمجوز چیحضور دارند که از جانب کنگره ه هیدر خاك سور یطیدر شرا ییآمریکا يهاروین«

(با  یالمللنیب تیمورأم کیحال آنها در حال انجام  نیصادر نشده و در ع تیمورأم نیا يبرا

که حضور  البته«نویسد: این اندیشکده در ادامه می» .ستندین هیدر سور زی) نیالمللنیب یحکم

و  کندیآمریکا نم یمل تیامن يهاانیبن تیبه تقو یکمک چیه هیدر سور ییآمریکا يهاروین

» برجام هم وارد کند. يایجهت اح رانیبا ا يبه مذاکرات جار يجد یلطمات تواندیم یحت

شود و  رید نکهیقبل از ا کندیم هیتوص دنیبه دولت بابه طور خاص  ینسیکوئ شکدهیاند

آنها را از  ترعیهر چه سر رند،یقرار بگ يترینهدف حمالت سنگ هیدر سور ییآمریکا يهاروین

  کشور خارج کند. نیا

  یرانیها از توان خلبانان اییآمریکا بهت

 يهابه جنگنده یروز شنبه در مطلب »ویفا یفورت 19« ییآمریکا ینظام یوبگاه تخصص

برخالف آمریکا  :اشاره کرد و نوشت رانیا یاسالم يجمهور ییهوا يروین» تامکت 14ـاف«

 چیه کسب کرد. هاجنگنده نیهوا به هوا را با ا يبرتر نیاول رانیجنگنده، ا نیکشور سازنده ا

) ییهوا يروزیپ شتریب ای(پنج » تکخال« تیتامکت به وضع ییاز خلبانان آمریکا کی

دست  تیوضع نیبه ا رانیا یاسالم يجمهور ییهوا يرویخلبان ن کیکم  اما دست دند،یسنر

که در  رانیا یاسالم يارتش جمهور ییهوا يرویخلبان ن »ییروستا یمصطف«. سرهنگ افتی

ثبت کرد. در مجموع  یعراق يهابرابر جنگنده ییهوا يران و عراق پنج برتریجنگ ا انیجر

  مقابل تنها چهار شکست داشتند يروزیپ 130تامکت  یرانیخلبانان ا

 ممکن است ریغ رانیا مهار

ابرقدرت به عنوان  کی« :گفت یونیزیمصاحبه تلو کیآمریکا در  یاستاد دانشگاه دفاع مل

 يمشکل دارد و برا رانیمشکل دارد. آمریکا با ا يامنطقه يهابا قدرت شهیهم یقدرت جهان

که  ردیبپذ دی. آمریکا باکندیم تیبا عربستان را تقوروابط خود  ،ياقدرت منطقه نیمهار ا

 ینیسنگ يفشارها ریکه از ز میکنیصحبت م يخواهد ماند. از کشور یباق جا نیهم رانیا

کشور بودند. آنها در  نیا هیجان سالم به در برده، در جنگ صدام علیه ایران همه جهان عل

 هامیتحر نیکشور جهان بودند. با همه ا نیترشده میکردند که تحر دایاز کرونا نجات پ یحال

  »هستند. انهیخاورم يهانیبهتر از رانیا يهاهنوز دانشگاه

 مردم یاسیطلبان با توان ساصالح يباز

بود که توان آنان را  نیطلبان با مردم کردند، اآنچه اصالح« :نوشت یلیشرق در تحل روزنامه

است که  یموجود در آدم يروهاین يمعنا هگرفتند و توان همان شدت ب يبه باز استیدر س

 طلباناصالح مقاومت کند. رییتغ نیمخالف ا يروهایاقدام و در برابر ن رییتغ يبرا تواندیم

 نیمخالف ا يروهایخود به ن یابیو بعد از کام ختندیتوان را در آحاد مردم برانگ نیشدت ا

 نکهیو غفلت از ا رییاز توان تغ یسرخوردگ یعنی است،یمردم از س یدرآمدند. سرخوردگ رییتغ

  ».دیشیبه آن اند دیاست که دوباره با يزیهمان چ نیو ا میما وجود دار

 منیها در يسعود اتیهولناك از جنا آمار

 هیعل ییآمریکا ،یامارات ،يائتالف سعود اتیاز جنا يادهندهآمار تکان منیبهداشت  وزارت

اعالم کرده است.  گذرد،یو نابرابر م انگرریکه از جنگ و یهشت سال یکشور ط نیملت ا

درصد  25اند که شده یزخم ایو  دیشه یرنظامیهزار غ 47از  شیآمار، تا کنون ب نیبراساس ا

به ملت  یلیجنگ تحم يهاسال یط نی. همچندهندیم لیو زنان تشک دکاناز آنها را کو

مرکز هم  375اند، کرده نرایرا به طور کامل و یبهداشت یمرکز پزشک 162متجاوزان،  من،ی

  است. شده لیو تعط متحمل خسارت

 

  اخبار کوتاه ▼

 یاطالعات صورت مال /مردم بیاز ج یخشبمحات ◄

و  1399دو سال  یشرکت ط نیا ران،یمس ا یشرکت مل

تومان فقط  ونیلیم 240و  اردیلیم 244مجموع  در 1400

مجلس  رسدیکمک بالعوض پرداخت کرده است. به نظر م

موارد را از طرف  نیا کردنهیهز يجلو ،يگذاربا قانون دیاب

 دیمبالغ پرداخت شود، با نیقرار است ا رها گرفته و اگشرکت

 عیتجم یتیحما يهانهادها و دستگاه يهافرضا در حساب

 برسد. رخواهانهیو خ ییشده و به مصارف فقرزدا

گذرنامه  سیپل سیرئ /فاقد اعتبار يهاگذرنامه دیتمد ◄

ستارخان، «مرکز  5در تهران « :ر مصاحبه با خبرنگاران گفتد

و  »اریو شهر نیورام ،ينور، شهررکوه ابانیگذرنامه در خ سیپل

 يهاطور همزمان گذرنامهسراسر کشور به يهادر مراکز استان

گذرنامه  دی. تمدشودیم دیتمد نیبعسفر به ار يفاقد اعتبار برا

 یعموم تیامن يهاسیو پل ماهه فقط در ادارات گذرنامه کی

 ».ردیگیها انجام مشهرستان

معاون  /رانیکرونا در ا نهیتومان هز اردیلیهزار م 42 ◄

 اردیلیهزار م 42کرونا تاکنون « :درمان وزارت بهداشت گفت

کرده است. بر  لیبه نظام سالمت کشور تحم نهیتومان هز

 300هزار و  22مقابله با کرونا،  یاساس مصوبه ستاد مل

 یاز محل صندوق توسعه مل هانهیهز نیتومان از ا اردیلیم

اعتبار  نیاز ا یشده که تاکنون بخش قابل توجه نیتأم

 »پرداخت شده است.

 /یمانیسل دیشه يااز سامانه دفاع نقطه ییرونما ◄

کشف و  يبرا يسامانه پدافند کی یمانیسل دیسامانه شه

شک با انهدام اهداف ارتفاع پست است که از دو مو

 لیتشک نکیتوپ گلتل کیو  نیدر طرف یجوگر حرارتوجست

 ياسامانه دفاع نقطه کی قتیسامانه در حق نیشده است. ا

 شده است. یاز شناورها طراح ییهوادفاع  ياست که برا

اگر دو سال  سیملکه انگل سال استبداد ملکه/ 70 ◄

» چهاردهم ییلو«رکورد  تواندیم اوردیدوام ب گرید

) را بشکند. ملکه يکتاتوری(دیدوره پادشاه نیتریطوالن

آمده است و اکنون  ایبه دن 1926 لیآور 21 خیدر تار زابتیال

او از  نیدر آستانه مرگ قرار دارد. همچن یسالگ 96در سن 

  .دیبه سلطنت رس 1952 هیورف 6

گانتز،  یبن /به اشتباه آمریکا هاستیونیصه اعتراف ◄

خروج آمریکا « :نوشت یتئیدر تو یستیونیصه میدفاع رژ ریوز

 جهیدر نت رانیا يابرنامه هسته شرفتیو پ يااز توافق هسته

 یقرار داده است. نظر شخص يرا در چالش راهبرد لیآن، اسرائ

  ».بوداشتباه  يااست که خروج از توافق هسته نیمن ا

 12کانال  /هایستونیناشناس در فرودگاه صه پهپاد ◄

 کیورود  ،يرعادیغ يدادیم کرد در رواعال یستیونیصه میرژ

 رییموجب تغ ون،یپهپاد ناشناس به باند فرودگاه بن گور

شد. مقامات برج کنترل  وركیویاز مبدا ن ییمایهواپ ریمس

 اند.نداده دادیرو نیدرباره ا یحیفرودگاه توض نیا

و  زریفا از مدرنا شرکت /هاي کپی شده فایزرواکسن ◄

شده است آنها بدون اجازه از  یمدع کرده و تیتک، شکا ونیبا

  اند.شرکت استفاده کرده نیا يساخت واکسن کرونا يفناور


