
 

    

  اخبار ▼

 شود؟می دچار» E-A11« جت سرنوشت به »ریچارد بونهام« ناو انفجار آیا

 دخالت دلیل به - 1: است مطرح فرضیه چهار کمدست »ریچارد بونهام« ناو در انفجار دلیل درباره

 ارتش داخل در معترض عناصر برخی نژادپرستی،ضد تظاهرات بارخشونت سرکوب در آمریکا ارتش

 انتخاباتی، هايرقابت در رخدادهایی چنین تأثیر دلیل به - 2. اندزده اقدام این به دست آمریکا

 آمریکا در اخیر حوادث - 3. است متصور نیز رقبا توسط اقدام این اجراي و ریزيبرنامه احتمال

 دولت سوي از اقدامی تواندمی آمریکایی ناو انفجار لذا زده، رقم ترامپ براي ايشکننده بسیار وضعیت

 این - 4. باشد اعتراضات شدیدتر سرکوب و مخالفین به بیشتر حمله امکان و فضا کردن امنیتی براي

 باشد، خاکستري منشأ با ویژه عملیات یا و منشأ بیرونی با سایبري عملیات یک اثر در تواندمی انفجار

. دارد قرار انتقامی عملیات معرض در طبعا  دیگر کشورهاي علیه مشابه اقدامات انجام با آمریکا زیرا

 در سعی کاريپنهان با که است مشابهی موارد در آمریکا واکنش ساخته مبهم بیشتر را فضا اما آنچه

-E« جاسوسی هواپیماي سقوط درباره آنچه مانند کتمان دلیل اصلی این نوع حوادث داشته است؛

11A «داد. رخ افغانستان در جاري سال ژانویه در  

 یابدخونخواهی حاج قاسم همچنان ادامه می

سردار سید محمد حجازي جانشین فرمانده نیروي قدس با تأکید بر ضرورت پیگیري حقوقی ترور 

 سلیمانی، تاکنون شهید ترور حقوقی پیگیري با رابطه در« :شهید قاسم سلیمانی، اظهار داشت

 شده تشکیل موضوع این براي کمیته چهار و شده است برگزار ملی امنیت عالی شوراي در جلساتی

 ستاد کل مسئولیت با امنیتی کمیته قضائیه، قوه مسئولیت با قضائی - حقوقی کمیته شامل؛ که است

 است این قضائیه قوه زا توقع. شودمی خارجه امور وزارت مسئولیت با سیاسی کمیته مسلح، نیروهاي

 و انجام المللیبین - حقوقی اقدام یک آمریکا دولت کارانهجنایت اقدام این حقوقی پیگیري براي که

 و سیاسی اقدامات به و کند دعوا اقامه تروریستی اقدام این اندرکاراندست و مسببان علیه

 پیگیري براي اما رسندمی رنظ به بدیهی بسیار واقعیات از برخی هرچند. نشود اکتفا دیپلماتیک

 شهید قاتالن با برخورد مورد نیز در قضائیه قوه رئیس ».داریم دقیق مدارك و اسناد به نیاز حقوقی

 دادستان و نیست بردارتعطیل سلیمانی قاسم حاج خون پیگیري به مربوط کار«: گفت سلیمانی

 گزارشگر توسط شدهطرح  موارد و سلیمانی شهید قاتلین تعقیب موضوع الملل،بین معاون و تهران

 اولین براي این که است کرده اعالم ملل سازمان گزارشگر ».دهند قرار کار دستور در را ملل سازمان

 فاقد اقدامی که رساندمی قتل به را دیگري کشور دولتی مقام ثالث کشور در دولت یک که است بار

 اشاره با و دانسته متحد ملل منشور خالف را سلیمانی شهید ترور ملل سازمان. است قانونی وجاهت

 کتائب بر ایران که کند اثبات امریکا اگر حتی که است کرده اعالم امریکا ادعاهاي بودن متناقض به

 .باشد سلیمانی سردار ترور بر دلیلی تواندنمی باز هم دارد، تسلط اهللاحزب

 خودروسازي صنعت در سپاه گذاريسرمایه نحوه

 پهپاد، و موشک تولید حوزه در«: نوشت صادق، صبح نامههفته براي یادداشتی در ادهزحاجی سردار

 در که حال. است بوده خودمان بومی کار نتیجه هم همگی و ماست اختیار در دنیا روز هايفناوري

 کمک سازيبومی براي توان این با ما دارد، وجود وابستگی قطعات از بخشی در خودرو، صنعت

 دیگران از بیشتر ما را داخل بنیاندانش هايشرکت و صنعتگران آدرس سویی، از .کرد خواهیم

 در که گرفتیم کمک عزیزان همین از دنیا روز هايفناوري لبه به دست یافتن براي چون دانیم؛می

 خودروسازي به ورود براي قصدي هیچ لذا هستیم؛ خودروسازان به کمک حال در هم زمینه این

 و ماهــواره که هستند این به قائل دنیا هايکشور تمام. کنیم کمک خواهیممی ام بلکه نداریم،

 به بلکه نیاوردیم، دســت به اروپا و آمریکا کمک به ما را فنــاوري این. است تکنولوژي لبه بر،ماهواره

 دافندپ هايسامانه فناوري کنار در را موضوع این. رســیدیم فناوري این به داخلی هايظرفیت کمک

 و صنعتگران از گرفتن کمک و داخل به اتکا بینیدمی بگیرید، نظر در که پهپاد و موشکی هوایی،

 .است سهل بسیار خودرو، تولید براي بنیاندانش هايمجموعه

  کوتاه اخبار ▼

 روزنامه مدیرمسئول »رحمانیان مهدي« /!غرب کنندگانبزك ◄

 سایر مانند 94 الس تیر 23 در برجام تصویب از پس که است شرق

 در بسزایی نقش دولت، با و همسو طلباصالح هايرسانه

 تصویب از پس شرق داشت؛ برجام به دادن پروبال و نماییبزرگ

. بود رفته توافق این استقبال به »جنگ بدون پیروزي« تیتر با برجام

با توجه به که  »فرهیختگان« خبرنگار سؤالپاسخ این  در رحمانیان

آیا » امضاي کري تضمین است«بر اینکه  مه شرق مبنیتیتر روزنا

 فکر من«: گویدمی کردید آمریکا از برجام خارج شود؟فکر می

. شود خارج برجام از آمریکا که رسیدنمی هم جن عقل به کنممی

 کارهاي پرافتخارترین از یکی برجام معتقدم همچنان من

 »است! بوده کشور تاریخ طول در ما هايدیپلمات

 آمریکا سابق نماینده ،»هیلی نیکی«ایران!/  انزواي پایان ◄

 عنوانبه چین و ایران همکاري سند از متحد ملل سازمان در

. دهدمی پایان »ایران جهانی انزواي« به که کرده یاد تحولی

 آمریکایی رسانه از مطلبی گذاشتن اشتراك به با هیلی

 عنوانبه چین- ایران کاريهم از آن در که توئیتر در »آکسیوس«

 شده شریک ایران با چین«: نوشت یاد شده، »خطرناك تحول«

  ».دهد پایان ایران جهانی انزواي به تا

 در کمیسیون اقتصادي/ برآورد تعداد جاماندگان سهام عدالت ◄

 بررسی وضعیت آخرین درباره		رئیس کمیسیون اقتصادي مجلس

 ساماندهی طرح کلیات« :داشت اظهار عدالت، سهام ساماندهی طرح

وي با » .است شده تصویب اقتصادي کمیسیون در عدالت سهام

کمیسیون در حال برآورد تعداد جاماندگان سهام این اشاره به اینکه 

قرار است گزارش کمیته امداد، سازمان «		عدالت است، گفت:

بهزیستی، ستاد کل نیروهاي مسلح و بنیاد شهید درباره مشموالن 

که ذیل این نهادها هستند، در کمیسیون مورد بررسی سهام عدالت 

افرادي هستند  همچنین«: افزود محمدرضا پورابراهیمی» قرار گیرد.

جزء مشموالن دریافت سهام عدالت بودند، اما به  84که در سال 

حذف شدند  يسازیخصوصدالیل مختلف از لیست نهایی سازمان 

 بارهنیدرادر کمیسیون  حدود دو میلیون نفر است و هاآنکه تعداد 

  ».گیردصورت می نظرتبادلهم بحث و 

 رئیس کرمان/ در بیگانه اطالعاتی هايسرویس عناصر دستگیري ◄

 به وابسته عناصر از تعدادي«کرمان خبر داد:  دادگاه

 هايگروهک اعضاي از تعدادي و بیگانه اطالعاتی هايسرویس

 هاآن جرم به مانکر انقالب دادگاه در و شده دستگیر معاند،

  ».است شده حکم صدور به منجر و رسیدگی

 /قرنطینه شدند رژیم صهیونیستیهزار سرباز  12بیش از  ◄

(دوشنبه)  دیروزارتش اسرائیل « گزارش داد: خبرگزاري آناتولی

سرباز مشکوك به  130 و هزار 12 ؛اي اعالم کردطی بیانیه

بر این اساس  .ارندحال حاضر در قرنطینه قرار ددر ویروس کرونا 

سرباز اسرائیلی به ویروس  568از ماه فوریه گذشته تاکنون 

 ».اندکرونا مبتال شده


