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 شد سالح خلع نيامده بايدن              روز حرف▼

 صبح در خود فرمایشات از بخشی در اسالمی انقالب معظم رهبر

: فرمودند ،قم مردم 99۳۱ دی 91 قیام سالروز مناسبت به جمعه

 معنا برجام به آمریکا بازگشت ،شد برداشته هاتحریم اگر»

 در است ما مطالبات جزو که هاخسارت مسئله البته ؛دهدمی

 بازگشت هاتحریم رفع بدون اما شد، خواهد لدنبا بعدی مراحل

 .«باشد هم کشور ضرر به است ممکن حتی برجام به آمریکا

 راهبرد خود فرمایشات با انقالب معظم رهبر :تحليلي نکات

 مسیر زمانهم و کرده تعیین را بایدن دوره در اسالمی جمهوری

 که است روشن کامالً. نمودند ترسیم کامل صورتبه را روپیش 

 و اضطرار سر از بازگشت این و بازگردد برجام به خواهدمی بایدن

 فشارها که داندمی خوبیبه بایدن. است جایگزین هایراه نبود

 افزودن برای ابزار تحریمی دیگرآمریکا  و است سقف در اکنون

 در نیز منطقه طرفی از. دندار اختیار در بر ملت ایران فشارها

 و جدی هایآمریکای اخراج گزینه و است مقاومتمحور  کنترل

 علیه نظامی گزینه دیگر طرفی از. است شده عملیاتی حالدرعین

 دیگر حال. است شوخی یک حد در ،شدن قوی پرتو در هم ایران

 از را خود اثر اندفرموده انقالب رهبر که طورهمان نیز فشارها

 برای برجامی درون دهیپاسخ حال در ایران و است داده دست

 بایدن برای راه یک تنها حاال. است تعهدات به سازیموازنه

 فشارهای از مقداری بازگردد، برجام به اینکه است، ماندهباقی

 همکاران برای دفاع قابل و تنفسی فضای یک و بکاهد اقتصادی

 ترامپ تجربه آنکه از قبل ،کند ایجاد ایران در خود یگراغرب

 .دهد باد بر ایران در را آنان میراث

 پرداخت بدون دارد قصد طراحی این در بایدن نکته راهبردی:

 از المللیبین اجماع ساخت با زمانهم و بازگردد برجام به ازامابه

 طریق از مقاومت -سازش شکاف و دوقطبی ایجاد و بیرون

 مذاکره میز به را نظام مجدداً ،داخل در گراغرب شبکه ظرفیت

 ایمنطقه و موشکی هایبخش به را برجام ادامه در و بکشاند

 کاخ در بایدن استقرار از قبل انقالب معظم رهبر. دهد تعمیم

 همت به را باال دست اکنون و خوانده را دشمن دست ،سفید

 و است گرفته کار به ملی قدرت هایمؤلفه و ایران ملت استقامت

 عنوانبه ظالمانه هایتحریم همه لغو کردن مشروط با عمالً

 سالح خلع ابتدا همان در را بایدن برجام، به بازگشت ازایمابه

نیز  کشورو دیپلماسی دستگاه اجرایی  روازاین .است کرده

چارچوب اعالمی رهبر معظم انقالب در مواجهه با  در بایستمی

و همچون گذشته  عمل کندموضوع بازگشت آمریکا به برجام، 

 نشود. دشمنقول و قرارهای کاغذی به  خوشدلبرجامی، 

 (بنافی احمد: نویسنده)

 

 

 تداوم خط ترس و اضطراب                               روز گزارش▼

 کنند که هرچنده این نکته اشاره میب های اطالعاتی در آمریکا در روزهای گذشتهبرخی گزارش

های آمریکایی در در اولین روزهای پس از ترور سردار سلیمانی با حمله به یکی از پایگاه ایران

و بیان داشتند  کردند« یلی اولس»به اما مقامات عالی ایران از آن تعبیر  ،عراق دست به انتقام زد

 که انتقام سخت در پیش است.

در خبری که روزهای اخیر در  «واشنگتن اگزماینر» یهفتگو مجله  تیساوب :خبریزاره گ

دالر به امر محافظت از  یلیونم 9۳بر بالغکنگره مبلغی  نمود که یانب خروجی خود قرار داد،

محافظت از آن دسته از مسئوالن ارشد افزاید که ه است. همین گزارش میمقامات اختصاص داد

با تهدید جدی و  و مشورت رئیس اطالعات ملی امور خارجهبه تشخیص وزیر  که وزارت خارجه

ها نه ماه، حفاظت از پمپئو حالبااین ؛، مجاز استاندمواجهباورپذیر از طرف یک قدرت خارجی 

از عواملی که در ترور  تمدید حفاظتباور هستند  آمریکایی بر این منابع ها ادامه یابد.بلکه سال

گیرد که بر اساس آن صورت میهای اطالعاتی با تکیه بر تحلیل ،اندسردار سلیمانی نقش داشته

 را در زمان و مکان مناسب بگیرد. سردار سلیمانیایران مصمم است انتقام از ترور 

م جمهوری اسالمی برای نکته مهم در این زمینه آن است که تصمی -9 :تحليلي یهاگزاره

این  ،گرفتن انتقام از ترور سردار سلیمانی قطعی و جدی است و با فراهم آمدن شرایط مقتضی

ضروری  شهید سلیمانیاقدام صورت خواهد گرفت. ایران این انتقام را هم از حیث پاسخ به شهادت 

تا بر اساس آن در این زمینه بازدارندگی  داند و هم اینکه برای آن ارزش راهبردی قائل استمی

اما اینکه  ؛های متخاصم به چنین اقدامات کور و بزدالنه روی نیاورندآید و برخی رژیم به وجودالزم 

هرچند  ،صیانت شوددخیل در ترور سردار سلیمانی مقامات آمریکایی بناست مدت طوالنی از 

اما خوِد این  ،ی بیندازدو یا دشوار تأخیرهای معطوف به انتقام را به ممکن است مسیرها و طراحی

 ،ایجاد خواهد شدقاتالن شهید سلیمانی  یزندگدر هایی که حالت ترس و اضطراب و محدودیت

های ترس از انتقام، محدود به حفاظت از شخصیتموضوع  -2 آید.به شمار می روز هرمرگ  مثابهبه

همه امکانات و عناصر آمریکایی در  ،آمریکایی در درون آمریکا نخواهد ماند، بلکه این واهمه و هراس

گرفت. بسیار اهمیت دارد که در نظر داشته باشیم که علت اصلی  بر خواهدغرب آسیا را نیز در 

ترس  به خاطراز خود نشان دادند،  فارسخلیجگذشته در ها در روزهای آرایش نظامی که آمریکایی

از انتقام ایران در ایام سالگرد شهادت سردار سلیمانی بود. نکته مهم اما این است که سیاست 

 غضنفری( عزیز نویسنده:) یابد.ت مقطعی نیست و با قدرت ادامه میگیری جبهه مقاومانتقام

 است ممنوع کشور به انگليسي و آمريکايي واکسن ورود                ویژه رخب ▼

در سخنرانی دیروز )جمعه( با اشاره به تولید واکسن کرونا در کشورمان  انقالب معظم رهبر

 مایه ی افتخار است؛ این را انکار نکنند؛ اینواکسنی که برای کرونا آماده شد مایه»فرمودند: 

 یهاواکسن. ایشان همچنین در خصوص «افتخار کشور است عزّت یک کشور است، مایه

 هاآمریکایی اگر»: فزودندنیز ا شودیم هاآنکه در خصوص خرید  ییهاحرفخارجی و 

 تواندمی فایزر اگر. نداشتند کرونایی تلفات نفر ۰000 روزانه کنند درست واکسن توانستندمی

 هم انگلیس. باشند نداشته فوتی قدراین تا کنند مصرف خودشان اول ،کند درست واکسن

 قدراین ،کردندمی استفاده خودشان کنند درست بودند بلد واکسن اگر هااین .طورهمین

 به. کنند امتحان دیگر هایملت روی را واکسن خواهندمی هااین گاهی. باشند نداشته کشته

 .«نیستم بینخوش آلوده هایخون سابقه دلیل به هم فرانسه



 

 

  
 اخبار ▼

 رسيد! فارسخليج سواحل شهرهای موشکي به

 در دریایی نیروی موشکی هایپایگاهاز  یکی از رونمایی با (جمعه) دیروز صبح سپاه کل فرمانده

را  نیرو این موشکی و زیرسطحی راهبردی تجهیزات و هادستاورداز  بخشی ،فارسخلیج سواحل

 تصریح، پایگاه این در مستقر هایسامانه و هایگان از بازدید از پس سالمی سرلشکرای کرد. رسانه

 قوی اسالمی، انقالب دستاوردهای و کشور استقالل و ارضی تمامیت از دفاع برای ما قمنط»: کرد

 تکیه قدرت منطق بر بلکه پذیرندنمی راما  منطق قدرت ما، دشمنان داریم اعتقاد ما. است شدن

 قدرت تقویت جز راهی ،هاآن برنامه و طلبانهسلطه رادها تحمیل از جلوگیری برای لذا دارند،

 اکنونهم اینکه به اشاره با سپاه کل فرمانده .«ندارد وجود ما برای تهاجمی و دفاعی بازدارنده

 آنی عملیات هرگونه برای آماده را هاسامانه که هستند پاسداران سپاه در شماریبی جوان افسران

 باشد، داشته وجود ما دشمنان و مستکبران شیاطین، در ایاراده اگر»: کرد تأکید ،دارندمی نگه

 اشاره به با سالمی سرلشکر .«کنندمی خفه نطفه در را هاآن اراده برومند، و شجاع جوانان این

 هایسامانه سطح در مقتدر نیروی این در»: افزود ،سپاه دریایی نیروی در فناورانه هایپیشرفت

 سیستم به متصل راداری هایسامانه همچنین و جستجوگر هایسیستم و اهداف کشف ،اطالعاتی

 عرصه در سپاه دریایی نیروی هایموشک. است شده حاصل خوبی بسیار هایشرفتپی موشکی،

 جهان هایموشک بهترین رده در هوا به دریا دریا، به هوا سطح، به سطح دریا، به ساحل نبردهای

 نیلگون هایآب در ایران بزرگ ملت حیاتی منافع از اسالم رزمندگان باشد یازن هرلحظه .است

 .«داشت خواهند را قدرتمندانه تهاجمی دفاع آن ماورای و فارسخلیج

 ييکايآمر دموکراسيافسانه  ینابود

 ،به مذاکره انیتوسط حام رانیا در داخل کشور اگرچه کایحمله معترضان به ساختمان کنگره آمر

و  هاتیشخص ،یافکار عموم انیاما در م ؛مواجه شد یقلب معن یو حت یتوجهکمبا سکوت و 

. دندید کایآمر یدادهایدر رو یهم طنز تلخ یاداشت؛ عده یاگستردهجهان بازتاب  یهارسانه

ترامپ از اوباش  یآقا تیحما انیم یزیطنزآم سهیمقا ،ییایتانیبر -یلبنان نیکمد« کارل شارو»

. داشت گرید یرهبران کشورها یدر کمک به سرنگون کایآمر و سابقهکننده به کاخ کنگره حمله

به  کایرآم یِخارج استیکه ترامپ کرد، اساساً واردات س یکار»نوشت:  ترشیدر صفحه توئ یو

انتقاد کرد و  کایاز آمر زین یلیبرز یاسیکارشناس مشهور س« نتو پهیلیف» .«بود کایداخل خود آمر

را مجدداً  یدموکراسحمله کند تا بتوانند  کایبه آمر کایمنتظرم آمر»نوشت:  ترشیدر صفحه توئ

 فیتوص« کایآمرروز زشت در  کی»حمله را  نیا مزیتاورکیوین ییکایروزنامه آمر. «برقرار کنند

ماجرا در به دنبال متهم کردن ترامپ  ،فاجعه نیابعاد ا یینماکوچک یتالش برا حالنیدرعو کرد 

افول  شیو اوج نما کایآمر خیدر تار سابقهیب یکنگره اقدام ریاست که تسخ یدر حال نیا. را داشت

 یو نابود انیآن مقابل چشم جهان یهاو مؤلفه کایکشور است. شکست قدرت نرم آمر نیا یهژمون

ترامپ که  یزیانگفتنه تیشد. اهم انینما یخوبحوادث به نیدر ا ییکایآمر دموکراسیافسانه 

انجام شد در آن است که  ییکایآمر ونیلیاز هفتاد م شیب یبه پشتوانه رأ جمهورسیرئعنوان به

را رسماً فاسد و متقلبانه  کایو کل ساختار آمر رفتهیانتخابات را نپذ جیمقام کشور نتا نیتریعال

 یرا قانون دنیبا یروزیپ هاییکایدرصد آمر ۳5صرفاً  ،معتبر یهای. بر اساس نظرسنجداندیم

 .دانندیرا قبول نداشته و متقلبانه م یو استیر ،چهارمکیاز  شیو ب دانندیم

 ؟دارد حضور منطقه در ايران چرا

 گویدمیکه  استکبار جبههرهبر معظم انقالب در سخنرانی تلویزیونی دیروز )جمعه( در پاسخ به 

 طوری است موظف اسالمی جمهوری نظام»پاسخ دادند:  ؟کندمی پیدا حضور منطقه در ایران چرا

 به ما حضور ماست وظیفه این .بشوند تقویت منطقه در طرفدارانش و دوستانش که کند رفتار

 جمهوری دوستان که مکنی کاری نباید ما .است طرفدارانمان تقویت و دوستانمان تقویت معنای

 ثابت. است آفرینثبات ما حضور .شوند تضعیف منطقه در اسالمی جمهوری به وفاداران و اسالمی

 در داعش مسئله .است ثباتیبی موجبات شدن برداشته موجب اسالمی جمهوری حضور که شده

 و است قطعی ایمنطقه حضور این بنابراین ؛هااین امثال و سوریه در گوناگون مسائل عراق،

 .«داشت خواهد وجود و باشد داشت وجود بایستی

 کوتاه اخبار ▼

 جریان در /!ايران انفعال وزارت امور خارجه وقتبهاينجا آمريکا  ◄

 حداقل کنگره، ساختمان به ترامپ دونالد طرفداران حمله

 بازداشت دیگر نفر ۳2 و کشته زن یک ازجمله ،نفر چهار

 ماجرای در و ماند پنهان نظرها از شایدکه  اینکته اما ؛شدند

 ،نپرداختند آن به غربی مقامات و هارسانه عمداً کنگره اشغال

 کجای هر در اگر که بود معترضانی شدن کشته به واکنش

 سکوت چنین ،بودند رسیده قتل به جهان کشورهای از دیگر

 هایگریهوچی به توجه با .گرفتندنمی پیش در کرکننده

 ادعایی موارد درباره اروپایی شرکای و اآمریک سابقه به مسبوق

 از بالفاصله و شدید واکنش انتظار ،ایران در بشر حقوق نقض

 .نبود انفعال وقت اکنون. رفتمی دیپلماسی دستگاه جانب

 دادستان کردند/ جارو را حساس اطالعات آمريکايي معترضان ◄

 حمله خالل در را سرقت از باالیی حجم»: گزارش داد آمریکا

 نرسیده اتمام به هنوز هاآن برآورد که ایمبوده شاهد کنگره به

 یک ،کرد اعالم منابع برخی از نقل به نیز اسبیسی .«است

 ،است حساسی ملی امنیت اطالعات حاوی احتماالً که تاپلپ

 .است رفته سرقت به کنگره ساختمان از

 وزیر ها/بازنشسته به فرهنگيان ذخيره صندوق سود پرداخت ◄

 صندوق اعضای به تومان میلیارد ۶۱» :اعالم کرد وپرورشموزشآ

 صندوق با یا بازنشسته آبان اول تا مهر 2 از که فرهنگیان ذخیره

 دریافتی تمام رقم این .شد پرداخت اند،کرده حسابتصفیه

 9911 شهریور 99 مالی سال سود و نیست بازنشسته فرهنگیان

 تقسیم و مجمع برگزاری از پس نیز فرهنگیان ذخیره صندوق

 .«شودمی واریز افراد این حساب به اعضا، بین سود

 خبرگزاری کره/ در ايران پول با پزشکي تجهيزات خريد ◄

 کره از درخواستی یرانا» :کره جنوبی گزارش داد «یونهاپ»

 دالر میلیارد یک ارزش به پزشکی تجهیزات خرید برای جنوبی

 همچنین ایران .است کرده کره در شده بلوکه دالر میلیارد ۶ از

 شده بلوکه هایدارایی از بیشتر یا دالر میلیون 90 خواستار

 که است شده کووکس مرکز از کرونا واکسن خرید برای خود

 .«شودمی محسوب واکسن خرید برای جهانی مکانیسم یک

 سخنگوی برد/ باال را اروپا امنيت داعش با ايران مبارزه: آصفي ◄

 اعالم در نباید ما» :گفت اصالحات دولت در خارجه وزارت

 مبارزه و منطقه حفظ هدف با که منطقه در حضورمان رسمی

 با ایران مبارزه .باشیم داشته زبان لکنت بوده، تروریسم با

 امنیت افزایش موجب حتی اخیر هایسال در داعش تروریسمِ 

 .«است شده نیز اروپایی کشورهای

نشر مطالب و موضوعات سیاسی  :(551 سؤالاحکام سياسي ) ◄

: پاسخ محرمانه توسط مسئولین و مدیران چه حکمی دارد؟

 واجب و هاآنبندی شده و انتشار ندادن مراعات اسناد طبقه

رعایت موجب حرمت و در صورت وارد شدن زیان، موجب  عدم

 ضمان خواهد شد.


