
 توافق احتمالي وين 
در رفع تحريم كمتر از برجام است

مس��عود براتي در توئيتي نوشت: نش��انه هايي از اينكه توافق احتمالي 
وين در رف��ع تحريم كمتر از برجام اس��ت: يورونيوز: »ش��ركت نفتي 
توتال و ش��ركت پژو- س��يتروئن اع��ام كردند از بي��م مجازات هاي 
امريكا قصد ادامه س��رمايه گذاري در ايران را ندارند.« اگر بعد از توافق 
 احتمالي وين كسي گفت اينها به خاطر FATF است، اين خبر را به او 

نشان دهيد. 

 »خانه  عنكبوت« شعار سياسي نيست 
واقعيت علمي است

مهدي خانعلي زاده، تحليلگر روابط بين الملل توئيت كرد: مفهومي تحت 
عنوان »قدرت هوشمند« وجود داره كه قدرت واقعي هر واحد سياسي 
رو در تركيب قدرت سخت و قدرت نرم ارزيابي مي كنه. وضعيت قدرت 
نرم رژيم صهيونيستي كه عيان بود و هست اما »آتش بس يكطرفه«، 
عيار قدرت سخت اين رژيم رو هم مشخص كرد. »خانه  عنكبوت« يه 

شعار سياسي نيست؛ يه واقعيت علميه .

 فاكتور خسارت هاي صهيونيست ها 
در جنگ ۱۱ روزه

كاربر »اخ في اهلل« در توئيتي نوشت: خبرنگار اسرائيلي: »در پايان هر 
جنگي، فاكتور جنگ صادر ميش��ه.« فاكتور جنگ ۱۱ روزه هم اينه: 
۱/۲ ميليارد دالر  ض��رر توليد محصوالت؛ ۹۰۰ ميلي��ون دالر هزينه 
ارتش و پليس رژيم صهيونيس��تي؛ ۷۵ ميليون دالر هزينه بازس��ازي 
تخريب راكت ها و دهها ميليون دالر ضرر غيرمستقيم شركت ها و البته 
همه اين فاكتورها رو بايد صهيونيست ها بپردازن البته با كمك ماليات 

بده هاي امريكا!

  احمد دستاران:
 از قطع��ي ب��رق كاف��ه ش��ديد؟ بيش از 
۱۰/۵درص��د از برق جهان توس��ط انرژي 
هسته اي توليد مي شود. در امريكا ۲۰درصد 
و در فرانسه ۸۰درصد. در ايران ما ۲درصد. 
چ��را؟ چ��ون چند س��ال پي��ش گروهي 
خواستند با قرباني كردن اين علم تحريم ها 
را رفع كنند. رفع كردند؟ بيسوادي هم آمد 
پرسيد مگه انرژي هس��ته اي به چه دردي 

مي خوره؟
  كاظم:

 اقتصاد هس��ته اي ب��ا برجام تعطيل ش��د. 
نياز كش��ور به توليد برق هس��ته اي حرف 

سياس��ي يه گروه خاص نيس��ت بلكه نياز 
 اقتصادي كشور است. برق هسته اي هشت 
برابر ارزان تر از برق فس��يلي است اما براي 
قرار دادن برق هس��ته اي در س��بد انرژي 
يك كشور، ساختن تنها يك يا دو نيروگاه 

هسته اي اقتصادي و منطقي نيست. 
  ياسر شادمنش:

 نياز مبرم كشور به برق هسته اي شايد امروز 
بيش��تر از هر زمان ديگري حس مي شود. 
 #برق_هسته_اي  #انرژي_مطمئن  #ايران 

 #فرانسه
  فرشته منصوري:

 اگر هس��ته اي رو تعطي��ل نمي كردن االن 

صادرات برق داش��تيم االن خاموشي برق 
داريم.  #اصاح_مصرف  #برق_هسته_اي

  فاطمه قضات:
 سال ها وقت كشور تلف شد برا برجامي كه نه 
تنها تحريم ها رو لغو نكرد بلكه ما رو از انواع 
پيشرفت ها بازداش��ت و حاال با كمبود برق 
هم مواجهيم. اسمش��م ميذارن عقانيت. 

 #اصاح_مصرف  #برق_هسته_اي
  مسعود يارضوي:

 هيچ مي دونس��تيد  رهبري ۱۱س��ال قبل 
پيش بيني كرده بودن اگه ايران در يك فرآيند 
۲۰ ساله وارد توليد برق هسته اي نشه مجبور 
به خاموش��ي و  گدايي برق ميش��ه؟! و حاال 

دولتي كه شش سال قبل در اين روند اخال 
ايجاد كرد، دچار خاموشي شده و در آستانه 

گدايي برق هم قرار داره.  #روحاني  #برجام
  علي زنجاني:

عدم توسعه نيروگاهي و جلوگيري از توليد 
برق هسته اي مساوي با خاموشي سراسري. 
رفاه م��ردم را گروگان مذاك��ره با غربي ها 

نكنيم. 
  محمدرضا اسماعيلي:

 خدا كنه چند ده سال ديگه كه ما كا بايد 
شيفت كنيم روي برق هسته اي، بچه هاي ما 
به پدرانشون فحش ندن كه چرا پشت رهبر 

آينده نگرشون نبودن. 
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 هسته اي تعطيل نمي شد 
االن صادرات برق داشتيم نه خاموشي

واكنش كاربران به قطعي هاي برق و تأكيد بر نياز كشور به برق هسته اي

اع�ام ج�دول قطع�ي ب�رق در مناط�ق مختل�ف كش�ور موج�ب اعت�راض كاربران 
ش�بكه هاي اجتماعي ش�د. كاربران معتقدند اين كمبود برق ناش�ي از ع�دم تن دادن 
ب�ه توليدات جدي�د برق�ي و به خصوص برق هس�ته اي اس�ت. آنه�ا اذع�ان دارند اگر 
دولت در س�ال هاي گذش�ته ب�رق هس�ته اي را جدي ت�ر پ�ي مي گرفت ام�روز نه تنها 

قطع�ي برق نداش�تيم ك�ه حت�ي ص�ادرات بيش�تري ني�ز داش�تيم. كارب�ران تأكيد 
داش�تند امروز كش�ور بيش از هر زم�ان ديگر خ�أ كمبود ب�رق را ح�س مي كند و در 
اين ميان صنعت برق هس�ته اي بايد ب�ا قدرت پيگيري ش�ود. در ادام�ه بخش هايي از 
واكنش ه�اي كاربران در اين خص�وص و تأكيدات آنه�ا بر برق هس�ته اي را مي خوانيد. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تاش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

اميدوارم صداي خنده قلبت را بشنوي
مرحوم حاج اسماعيل دوالبي:

مؤمن وقتي ب��ه ذكر خدا خوش��حال 
مي ش��ود اين خوشحالي ش��كر است. 
ان شاءاهلل يك روزي طوري قلبت بخندد 
كه خودت هم  صدايش را بشنوي؛ يعني 
از خدا راضي شده است؛ آنجا ديگر كار 
تمام اس��ت؛ غم راه ندارد؛ خانه را تميز 

كرده است. 
يعني خدا خودش را نشان داده است، ائمه)عليهم السام( خودشان 
را نش��ان داده اند، آن وقت بي اختيار خنده اش مي گيرد. آنجا كار 
مؤمن تمام اس��ت. يعني كارش قرص و پايدار شده است. وحشت 
و اضطرابي ندارد. ان ش��اءاهلل خدا روزي كند. او معدن اس��ت و دِر 

خزانه اش باز است. 
منبع: كتاب طوباي محبت، جلد ۱، مجلس نهم، ص ۹۳

   آينه نفس

احمد بنافي در كانال تلگرامي خود نوشت: رهبر معظم انقاب خطاب به ملت فلسطين فرمودند 
تجربه شيخ جراح در ايستادگي در برابر زور گويي رژيم و شهرك نشينان مزدور بايد دستورالعمل 

هميشگي مردم غيور  فلسطين باشد. در اين خصوص بخوانيد:
۱( پيروزي در جنگ ۱۱ روزه، دوران جديدي از ش��كل گيري قدرت را نشان داد. اكنون موازنه 
قدرت و همزمان وحشت به شكل فوق العاده اي به نفع مقاومت تغيير كرده است. رژيم صهيونيستي 
ديگر نمي تواند بدون ماحظات مقاومت فلسطيني تصميمي را بگيرد؛ به عبارتي مواضع مقاومت 
فلسطيني حتي در بخش تصميمات خرد رژيم نيز بايد لحاظ گردد. نبايد فراموش كرد كه اين 
جنگ ۱۱ روزه بر سر حركت غاصبانه رژيم صهيونيستي براي ساخت ۵۰۰ واحد مسكوني در شيخ 

جراح و درخواست كمك فلسطيني ها از مقاومت غزه آغاز گرديد. 
۲( الگوي پيروزي در موضوع شيخ جراح  بايد دستورالعمل هميشگي مقاومت باشد. به عبارتي 
اين الگو نشان داد، برخورداري از مؤلفه هاي دروني از جمله يكپارچگي و وحدت، خودكفايي و 

خوداتكايي، روحيه جهاد و مقاومت، توسعه توان تهاجمي و سازمان رزم ضمان پيروزي است. 
۳( آشكار شدن ضعف اساسي سامانه هاي پدافندي اين رژيم در مواجهه با شليك بيش از ۴هزار 
موشك و راكت توسط مقاومت، بخش ديگري از واقعيت موجود را به نمايش درآورد. نكته مهم ماجرا 
اينكه ضعف سامانه هاي پدافندي رژيم اعم از گنبد آهنين، فاخن داوود، پاتريوت، پيكان و آرو در 

مواجهه با فوران موشكي مقاومت نشان داد كه توان واقعي آنان، ذيل توان ادعايي شان قرار دارد. 
۴( توسعه برد عملياتي مقاومت اين حقيقت را نمايان كرد كه چرخه كنترل و تأمين نيازهاي 
اقتصادي و شهري رژيم صهيونيستي به شدت آسيب پذير بوده و در رويارويي بلندمدت فضاي 
زيس��ت اش��غالگران را با بحران جدي مواجه خواهد س��اخت. در اين خصوص توان نقطه زني 
موشك هاي مقاومت عليه بخش هاي اقتصادي آنان، ۴۰ درصد از ظرفيت هاي آنان را با چالش غير 

قابل بازگشت در كوتاه مدت مواجه ساخت. 
۵( بخش نامرئي اما بسيار مهم اين جنگ كه رژيم  صهيونيستي دوست دارد آن را مخفي كند و 
روي آن سرپوش بگذارد، به چالش رواني موجود آنان برمي گردد. اين چالش رواني كه در پس 
تغيير در موازنه وحشت توسط مقاومت ايجاد شده اكنون در سه سطح تصميم گيران، نظاميان و 
شهروندان غاصب خودش را نشان مي دهد. چالشي كه در افكار عمومي و حوزه پزشكي در كنار 

مجروحان جنگي به آسيب ديدگان رواني شهرت يافته است. 
واقعيت  هاي غير قابل انكار اين جنگ ۱۲ روزه و همچنين تجربه شيخ جراح همگي نشان مي دهد، 
مقاومت در پرتو وحدت و اقتدار پاسخ داده و در حال تبديل شدن به يك دستورالعمل هميشگي 
و نتيجه بخش براي آزادي قدس شريف است. اينجاست كه در كنار شكرگزاري از خداوند بزرگ، 
نبايد نقش بي بديل ش��هداي مقاومت و در رأس آنها نقش سيدالش��هداي مقاومت حاج قاسم 
سليماني )شهيد القدس( و ميراث پا بر جا مانده از ايشان را در اين پيروزي بزرگ فراموش كرد و 

شكرگزارشان نبود. 

عبدالرحي��م انصاري در كانال تلگرامي خود نوش��ت: رژيم صهيونيس��تي در س��ال هاي 
اخير برداشت اشتباهي از صبر اس��تراتژيك محور مقاومت داش��ت و فكر مي كرد اگر از 
مقاومت تحرك محسوس��ي نمي بيند به اين معناست كه متوقف ش��ده و حاال مي تواند 
بر گردن كش��ي هاي خود بيفزايد. در حالي كه مقاومت هيچ گاه متوقف نشده بود و بارها 
نوشتم درست آن زماني كه دشمن فكر مي كند كاري نمي كنيم، در حال طراحي يا انجام 
پروژه هاي بسيار بزرگي هستيم. اگر مقاومت متوقف بود امروز زرادخانه موشكي غزه با آنكه 
تحت محاصره شديد از زمين و آسمان و درياست مملو از راكت و موشك نبود به نحوي كه 

بتواند ماه ها بر سر غاصبان سرزمين فلسطين موشك بريزد. 
رژيم صهيونيستي فكر مي كرد ضعف در دولت جمهوري اسامي، ضعف در مقاومت نيز 
هست؛ هرچند اگر يك دولت انقابي قوي به جاي دولت روحاني سكان مديريت كشور را 
در دست داشت وضعيت مقاومت چيز ديگري بود، اما فرمانده شهيد ما و يارانش شالوده 
مقاومت را طوري ريخته اند كه حتي بدون همكاري اصحاب ديپلماس��ي با جان بركفان 
ميداني نيز توقفي در كار نباش��د. رژيم صهيونيس��تي پر ادعايي كه اين بار فقط ۱۱ روز 
توانس��ت برابر غزه محصور و محروم تاب بياورد، در ماه هاي گذش��ته برنامه هاي زيادي 
براي ضربه زدن به قلب مقاومت)ايران( داشت و همگان ش��اهد تحركات ضد ايراني اش 
از جنگ ارمنستان گرفته، تا دخالت در يمن، شهادت ش��هيد فخري زاده و خرابكاري در 

نطنز و غيره بودند. 
همان موقع و حتي پيش تر كه ملت ما خواستار پاسخ جدي به اين رژيم جعلي بودند بنده 
نوشتم ايران كارش را خوب بلد است و مي داند چگونه از جبهه مقاومت از ايران گرفته تا 
عراق ، سوريه، لبنان و فلسطين مراقبت كند. حتي در زمان جنگ ارمنستان و آذربايجان 
كه هيچ كس فكرش را هم نمي كرد ضربه به رژيم صهيونيستي توسط مقاومت فلسطين 
را پيش بيني كردم و نوشتم احتمال درگيري با صهيونيست ها از جانب حماس و مقاومت 
فلسطين يا لبنان وجود دارد و امروز اين اتفاق به بهترين شيوه افتاد تا اسرائيل فقط ظرف 
۱۱ روز دس��تانش را باال ببرد و يك طرفه تن به آتش بس بدهد. مقاومت تمام وجودش را 
مديون ايران است و اگر ببينند دشمن قرار است اين خيمه گاه امنشان را تضعيف و تخريب 
كند داوطلبانه به قلب دشمن مي زنند كه فلس��طين اين بار به ميدان آمد و نشان داد هم 
در سايه ايران به قدرت بي بديل موشكي تبديل ش��ده و هم زين پس در حالي كه صدمه 
كمتري مي بيند مي تواند ضربه هاي كاري تري بزند و خود را براي عمليات نهايي كه همانا 

آزادسازي فلسطين است آماده كند. 
من در اين جنگ بيش از شكست رژيم صهيونيستي، اس��تيصال امريكا را ديدم كه هيچ 
كاري براي نجات صهيونيست ها از دستش بر نيامد و تنها توصيه بايدن به آنها توقف جنگ 

و تن دادن به آتش بس بود. 

استيصال امريكا در شكست رژيم صهيونيستيآشكار شدن واقعيت ها و يك دستورالعمل هميشگي!

    تصوير منتخب

 ارزش راهبردي پيروزي غزه 
برابر رژيم صهيونيستي

  حميد خوش آيند در كانال تلگرامي خود 
نوشت: جنگ ۱۱روزه رژيم صهيونيستي 
و غزه در حالي با آتش بس پايان يافت كه 
رژيم صهيونيستي هم با اعام پيروزي 
خود را برن��ده اين جن��گ مي داند! آيا 
واقعيت آن طور است كه صهيونيست ها 
مي گويند؟ پاسخ اين سؤال بسيار ساده 
است؛ خير. جنگ هاي بين رژيم صهيونيستي و گروه هاي مقاومت از جمله حماس برخاف 
جنگ هاي كاسيك ارتش هاي عربي، در زمره نبردهاي نامتقارن دسته بندي مي شود؛ به اين 
معني كه دو طرف از نظر جايگاه نظامي و دسترس��ي به جنگ افزار و تجهيزات و حمايت هاي 
خارجي در يك وضعيت به شدت نابرابر قرار دارند. در جنگ نامتقارن همين كه طرف قوي از 
نظر نظامي و دسترسي مطلوب به ِعده و ُعده مجبور به پذيرش آتش بس برابر مي شود، في نفسه 

يك پيروزي بزرگ براي طرف ضعيف است. 
وقتي رژيم صهيونيس��تي كه داراي ارتش مدرن و مجهز و بيش از ۶۰۰ جنگنده پيشرفته و 
ساح اتمي و سامانه هاي موش��كي قدرتمند و ۱۷۰هزار نيروي نظامي است، با ۳۰ميليارد 
دالر بودج��ه نظام��ي، نمي توان��د بي��ش از ۱۱روز در جن��گ دوام آورد و ب��ه آتش بس تن 
مي دهد، طبيعي اس��ت كه اين يك پيروزي ب��زرگ با ارزش راهبردي براي حماس اس��ت. 

هزينه هاي باديگاردهاي ترامپ
كانال تلگرامي »عرصه هاي ارتباطي« به اشتراك گذاش��ت: وظيفه حراست مادام العمر از جان 
رؤساي جمهوري امريكا بر اساس قانون اساسي اين كشور برعهده سرويس امنيتي است. دونالد 
ترامپ پس از ترك كاخ سفيد براي اقامت به محل مسكوني لوكس خود در »مار- ئه- الگا« رفته 
است و باديگاردهاي او هم همانجا اقامت دارند. دونالد ترامپ براي اقامت محافظان خود در اين 
عمارت مجلل ماهانه براي سرويس امنيتي دولت اين كشور صورتحساب مي فرستد. بخش زيادي 
از اين عمارت بزرگ در مالكيت خود ترامپ است. حاال واشنگتن پست از سرويس امنيتي امريكا در 
ارتباط با هزينه تأمين حفاظت جاني ترامپ تقاضاي اطاعات كرده و معلوم شده ترامپ براي اقامت 
باديگاردهاي خود در فاصله ۲۰ ژانويه تا ۳۰ آوريل، صورتحساب ۴۰ هزار دالري صادر كرده است. 
فقط هزينه اقامت باديگاردهاي او هر ش��ب بيش از ۳۹۵ دالر است. واشنگتن پست نوشت 

معلوم نيست ديگر هزينه هاي باديگاردها براي اقامت در اين ساختمان چقدر است.

آيا انسان چهار دستي و چهار پايي مي شود؟!
 مجيد ميرزايي در كانال تلگرامي خود 
نوشت: در اين راستا اومدن و يه انگشت 
اضافه كردن به بدن ۲۰ نفر و ازش��ون 
خواستن پنج روز بين ۲ تا ۶ ساعت ازش 

استفاده كنن. 
متوجه شدن توي همين زمان كم پنج 
روزه، فعاليت مغز مربوط به هر انگشت 
كمتر شده، به طور ساده انگار كه مغز قدرت كنترل حسي و حركتي پنج رو كم كرده تا با انگشت 
جديد كنار بياد. وقتي بعد پنج روز اين فرآيند رو متوقف كردن مغز سريع به حالت قبل برگشته )اين 

نشونه  خوبيه( ولي ممكنه اين بازگشت سريع به خاطر زمان كم آزمايش )پنج روز( باشه. 
حاال ميخوان مطمئن بشن كه وقتي بازو يا هر عضو ديگه اي كه به بدن اضافه ميكنن در طوالني 
مدت به ايمني و سامت اعصاب بدن آس��يب وارد نكنه. اگر اين اطمينان حاصل بشه آدم ها 
ميتونن در محل كارشون چند اندام اضافي داشته باشن و با اونا كار كنن! مثًا بايد چهار دستي 

و چهار پايي كار كني تا بتوني واسه خانواده نون حال در بياري !

آيا چيزي كه ما را نكشه قوي ترمان مي كنه؟
مرتضي كشميري در صفحه اينستاگرام خود نوشت: يكي از دوستان در استوري اش نظرسنجي 
گذاشته و نوشته اون چيزي كه ما رو نمي كشه قوي تر مي كنه؟ با گزينه هاي بله و خير. من جواب 
دادم خير. اون چيزهايي كه ما رو نمي كشه زخم هايي به جا مي ذاره كه بقيه زندگي مون رو يا مثل 
مرده هاي متحرك اين ور و اون ور مي ريم تا بازي تموم بشه. يا فرار مي كنيم غافل از اينكه هر جا 
مي ريم زخم ها زودتر از ما اونجاست. يا مي جنگيم كه خودمون رو آسيب ناپذير نشون بديم و توي 
اين جنگ زخم هاي بيشتري برمي داريم. دلم مي خواد از جمله اي كه تو اين عكس هست تابلويي 
درست و در محل كارم نصب كنم. »هر كسي كه ميگه زندگي بدون درد امكان پذيره مي خواد 
چيزي رو بهت بفروشه«. اگر اين چيپس را بخري خوش��حال خواهي بود. زندگي بدون درد با 
پاسپورت ناكجاآباد. اگر در اين كارگاه شركت كني ديگر درد نمي كشي. اگر اين كتاب را بخواني 
به فراسوي درد و رنج خواهي رفت. يك بار يكي از دوستان بهم گفت خوشم مياد كه مثل بقيه 
همكارات نيستي و تو هم مثل ما رنج مي كشي. نمي دونم چه لطفي در تبديل شدن به موجودي 
فرابشري كه هيچ درد و رنجي احساس نمي كنه هست. اگر راهي پيدا كردي به من هم نشان بده 

وگرنه در نيمه تاريك ماه مي بينمت.

۱۵دستاورد محور مقاومت از جنگ غزه
كانال تلگرامي »صريحانه« نوشت: با طي شدن ۱۱روز از جنگ غزه با رژيم اشغالگر قدس، اسرائيل 
ناچار به دنبال اعام آتش بس با حماس است. حال سؤال اينجاست كه دستاوردهاي اين جنگ 

استراتژيك براي محور مقاومت چه بوده است؟
۱. پس از شهادت سردار سليماني، تهديدات اسرائيل عليه محور مقاومت به خصوص ايران شدت 
گرفته بود. اين جسارت تا حدي افزايش پيدا كرده بود كه نتانياهو و فرماندهان نظامي اسرائيل بارها 
ايران را تهديد به حمله نظامي كرده بودند. حوادث اين جنگ نشان داد اسرائيل توانايي ايستادن 

مقابل حماس كه كوچك ترين حلقه مقاومت است را نيز ندارد، چه برسد به درگيري با ايران!
۲. اين حمله به محور شرارت نشان داد با وجود فشارهاي حداكثري بي سابقه امريكا عليه ايران، 

محور مقاومت نه تنها ضعيف نشده بلكه قدرتمندتر نيز شده است. 
۳. اسرائيل تصور مي كرد مسئله فلسطين براي هميشه از ذهن فلسطينيان پاك شده و آنان ديگر 
دغدغه اي در خصوص قدس ندارند. همين تحليل غلط باعث شده بود  دست به جنايت نژادپرستانه 
در محله شيخ جراح بزنند، اما حوادث اخير نشان داد مسئله قدس هنوز هم در ذهن و روح مردم 

فلسطين جاري است. 
۴. با وجود اينكه صهيونيست  ها همواره به دنبال ايجاد فتنه ميان غزه و كرانه باختري بودند، اما 

جنگ فعلي فلسطينيان را بار ديگر متحد كرد. 
۵. غربي ها تصور مي كردند با شهادت سردار سليماني، صهيونيست ها دنياي امن تري را تجربه 
خواهند كرد اما تيزهوشي هاي سردار قاآني نشان داد برنامه هاي نيروي قدس وابسته به شخص 

نيست. 
۶. عادي سازي روابط اسرائيل با كشورهاي حاشيه خليج فارس در درجه اول براي حفظ امنيت 
اين كشورها توسط اسرائيل در مقابل ايران صورت گرفت، اما اين جنگ نشان داد اسرائيل حتي 

توانايي حفظ امنيت خود را نيز ندارد. 
۷. قدرت موش��كي حماس در اين جنگ اسرائيلي ها را ش��وكه كرد. در اين جنگ به تعداد كل 
موشك هاي لبنان در جنگ ۳۳ روزه، به سمت اسرائيل موشك شليك شد و امنيت شهرك نشينان 

كاماً مختل شد. 
۸. موازنه قدرت در منطقه طي اين جنگ كاماً به نفع محور مقاومت تغيير كرد و از اين لحظه به 

بعد، اين ايران است كه دست باالتر را در معادالت خواهد داشت. 
۹. بعد از ترور سردار سليماني، شهيد فخري زاده و خرابكاري نطنز الزم بود ايران پاسخي درخور به 

اقدامات تروريستي اسرائيل بدهد. جنگ غزه به نوعي انتقام سخت ايران با دستان غزه بود.
۱۰. افول امريكا و كمرنگ شدن نقش تخريبي آن در منطقه بيش ازپيش مشخص شد، به نحوي كه 

اسرائيل در اين جنگ مقابل مقاومت تنها ماند. 
۱۱. ايران از فرصت ۱۱ روزه اين جنگ استفاده كرد و در آرامش و بدون مزاحمت جنگنده هاي 
اسرائيلي توانست گروه هاي مقاومت در سوريه و لبنان را براي نبردهاي پيش رو، تجهيز نظامي 

كند. 
۱۲. نارضايتي هاي اقتصادي شهرك نشينان در سرزمين هاي اشغالي اكنون با خأل امنيتي نيز گره  

خورده است و اين موضوع فروپاشي اسرائيل از درون را قوت مي بخشد. 
۱۳. بعد از جنگ ۲۰۰۸ اسرائيلي ها به اين نتيجه رسيده بودند كه براي حفظ بازدارندگي  بايد به 
سمت توليد پدافندي فوق پيشرفته پيش بروند. حال با آشكار شدن ناكارآمدي گنبد آهنين مقابل 

موشك هاي مقاومت، اين رژيم از نظر بازدارندگي به قبل از سال ۲۰۰۸ سقوط كرده است. 
۱۴. در حالي كل كشورهاي منطقه در جنگ و آشوب به سر مي برند كه ايران حتي شاهد اصابت 

يك گلوله هم نبوده است. ايران اين امنيت را مديون مجاهدين فلسطيني است. 
۱۵. جنگ غزه و حمايت هاي ايران از حماس به منزله آغاز فش��ار حداكثري ايران بر اسرائيل و 

امريكاست. در سال ۱۴۰۰ بايد منتظر پيروزي هاي مداوم جبهه مقاومت مقابل اسرائيل باشيم.

كاريكاتور/ شكست زير گنبد آهنين!


