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 در مسيرکاميابي              روز حرف▼

است که پیروزی انقالب اسالمی  وزن سالریفردا چهل و دوم

قرن پانزدهم  یپایانملت ایران فرارسیدن آن را در سال 

توان انقالبی که بدون شک می ؛استجشن گرفته خورشیدی 

رخداد قرن  ترینمهمانقالب تاریخ بشر و  ترینبزرگآن را 

سالم دانست که آثار آن را در تحوالت جهان اچهاردهم در 

انقالبی که سرزمین ایران را به  ؛توان مشاهده نمودیمنطقه م

 قدرتمندترین کشور منطقه غرب آسیا بدل ساخته است.

 یابیو ارز ین روزها مقوله بررسیا -1 نکات تحليلي:

از  یکی به ریاخ چهار دههدر طول  یانقالب اسالم یدستاوردها

سه یبدل شده است. مقا یافکار عمومعات موضو ترینمهم

م یبا آنچه در طول دوران مشابه در رژ یعملکرد نظام اسالم

و نرخ رشد و توسعه کشور  سرعت بهگذشته است، توجه  یپهلو

 یکشاورز ،صنعت ،بهداشت ،علم ،مختلف اقتصاد یهادر عرصه

گاه یران را در جایکه ا جهان یگر کشورهایسه با دیمقادر و ... 

تواند یم خوبیبهاست که  یاریدو مع ،دهدینشان م یعیرف

نشان  هاسالخدمات حاکمیت نظام اسالمی را در طول این 

توان در یرا م یاسالم یجمهور یاز توانمند یبخش -2 دهد.

ند مقابله کشورمان با موضوع کرونا مشاهده نمود که یفرآ

ا در یدن یکشورها ترینموفقن کشور را در تراز یا خوبیبه

 کهدرحالیخطرناک قرار داده است.  یمارین بیمقابله با ا

اند! از کنترل و مهار آن درمانده یاریبس یپرادعا یکشورها

خود در  یبا پشتوانه دانشمندان جوان انقالب یاسالم یجمهور

ن یش رفته و روز گذشته دومید واکسن کرونا پیر تولیمس

تست انسانی خود را آغاز  «یکوو پارس راز»با نام  یرانیواکسن ا

فقدان  یبه معنا یانقالب اسالم یتوجه به دستاوردها -3 نمود.

ست. بدون شک آنچه رقم خورده با آنچه یها نیها و کاستضعف

دن به یرس یران است، فاصله دارد و برایو ملت ا یانتظار رهبر

آن  یاما نکته اساس ؛نمود ید تالش ملیبا هاگذاریهدفآن 

ها باز یابیما را از توجه به کامد یها نبایاست که توجه به ناکام

از آنچه  یبخش -4 .گردد یس و ناکارآمدأیموجب القاء دارد و 

است  یریافته است، محصول تدابین یدر قالب وضع موجود تع

. اندزدهرقم  هاسالن یدر طول ا ن منتخب مردمیکه مسئول

از وضع موجود حاصل انتخاب یم بخشیرمستقیغ طوربه واقعبه

د یها بابن انتخایلذا نسبت به ا ؛خودمان است یهانشیها و گز

د به یاز گذشته، امور کشور را با آموزیدرسهوشمند بود و با 

اداره کشور  یالزم را برا یستگیت و شایسپرد که صالح یکسان

نزدیک است و هوشیاری ملت  1400انتخابات  اشته باشند.د

ارتقاء کارآمدی کشور در دهه پنجم انقالب  تواند بسترسازمی

 )نویسنده: مهدی سعیدی( اسالمی گردد.

 

 

 !راهبردی تعامالت از ترس                               روز گزارش▼

 در که کرد نگاه ملی مسئله یک صورتبه باید را خارجی کشور یک به بلندپایه مقام یک سفر

 ساله 20 راهبردی روابط سند که طورهمان برخی اما ؛گیردمی صورت ملی منافع تأمین راستای

 بردن سؤال زیر مشغول روزها این بودند، داده قرار خود ایرسانه بمباران آماج را چین با ایران

 .هستند روسیه به مجلس رئیس سفر

: گفت فجر دهه بهانه به اخیر خود سخنرانی در ارتباطات وزیر ،«جهرمی» -1 :خبری هایگزاره

 کاخ» به بستن امید نیست، اعتمادی سفید کاخ به که گونههمان که بود این( ره)امام درس»

 تکیه هانشینکوخ ویژهبه و مردم به که دادند یاد ما به امام. نیست درستی راهبرد هم «کرملین

 خاطر به تشریفاتی سفر این از قالیباف آقای اگر: »نوشت اسالمی جمهوری روزنامه -2. «کنیم

 توانستمی رفتمی میدانی نظارت سفر به آن جایبه و پوشیدمی چشم پوتین تحقیرآمیز برخورد

 اگر او. گرفت نادیده نباید هم را مشاوران نقش. کند خود نصیب نظر مورد جهت در بیشتری بهره

 .«کند مشاوران این جایگزین را درایتی با افراد باید کند، عمل موفق آینده در خواهدمی

در  دیدار این رفت و مسکو روسیه دومای رئیس دعوت به قالیباف آقای -1 :تحليلي هایگزاره

 هادر سطح رؤسای پارلمانصورت گرفت که در عرف دیپلماتیک دیداری  همتا دو سطح

. از سوی دیگر بنا به اذعان سخنگوی دستگاه سیاست خارجی کشورمان، شودمی محسوب

زاده این انجام این سفر وجود داشت. خطیبهماهنگی کاملی میان مجلس با وزارت خارجه برای 

 و کرونا موضوع اگر. بود نشده طراحی پوتین با مالقاتی اول از» نکته را نیز بیان داشت که:

 در هاغربی -2. «است مهم سفر نفس. شود انجام هامالقات برخی بود ممکن نبود هاپروتکل

 که هاستسال علت همین به. بوده و هستند درازیدست فکر به همواره ایران با خود رابطه

 و هاغربی آیندخوش که تعاملی. است شده مطرح ملی راهبرد یک عنوانبه شرق با تعامل

 هم فرقی برایشان و هستند راهبرد این کوبیدن به مأمور هاآن. نیست هاآن میدانی پادوهای

 رهبر پیام انتقال متولی قالیباف یا چین با راهبردی روابط پیگیری مأمور الریجانی که کندنمی

 هدف. است روسیه برای رهبر انقالب مهم پیام حامل مجلس رئیس -3. باشد روسیه به انقالب

 ای،هسته توافق تلخ تجربه -4. است راهبردی سطح به روسیه و ایران روابط سطح بردن باال سفر

 و جدید احتمالی توافق هرگونه که کرده ثابت ایران به اروپا اندازیسنگ و برجام از آمریکا خروج

 همچون خود راهبردی شرکایبا  ایران روابط که شود باعث نباید برجام، مسیر در تحول یا

 و استقالل بال دو مبنای بر ایران خارجی سیاست دکترین -5. شود تضعیف چین و روسیه

 سطح افزایش و گراییچندجانبه سوی به را ایران بال دو این. است شده نهاده بنیان پیشرفت

 آن شدن ترراهبردی و روسیه و ایران روابط گسترش به دو هر و دهدمی سوق همکاری

 مسائل از دیگر برخی در تواندمی سوریه تحوالت در روسیه و ایران همکاری تجربه. انجامدمی

 (زاده کوچک فرهاد: نویسنده. )شود تکرار کشور دو هر برای منطقه

 کرد دور کشور از را جنگ سايه مسلح، نيروهای رزمايش: اطالعات وزير         ویژه رخب ▼

 پرواز را خود هایجنگنده مرتب هاآمریکایی»وزیر اطالعات در برنامه تلویزیونی تصریح کرد: 

 برنامه هاآن باشد، امان در ایران هایموشک تیررس از تا کردند دور را خود ناوهای و دادندمی

 را دشمن عمالً ما مسلح نیروهای توسط قدرت نمایش .کنند وارد را خودشان ضربه که داشتند

 با را کشور آن تأسیسات کردند،می پرواز کشوری هر فرودگاه از چون ،کرد مردد تصمیمش در

 شوندمی خارج ما تیررس از هند اقیانوس از رفتن با کردندمی فکر هاآن .کردیممی یکسان خاک

 قرار هدف کیلومتری 1۸00 فاصله در را اقیانوس در متحرک هدف سپاه موشکی یگان وقتی اما

 .«زدیممی را ناوشان بالفاصله ،ایران گرفتن قرار هدف با چون ؛آمد دستشان کار حساب ،داد
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 اخبار ▼

 رئيس دستگاه قضا به عراقسفر اهداف 

تشریح اهداف این سفر اظهار  در ،عراقدر نشست خبری قبل از عزیمت به  رئیس قوه قضائیه

. شودس شورای قضایی عراق انجام میاین سفر با دعوت آقای فائق زیدان رئی»کرد: 

و مسئولین دیگر کشور  وزیرنخست، جمهوررئیسهایی با رئیس شورای عالی قضایی، دیدار

ها و اعزام زائر روابط الت مرزی، تجارت، ترددمرز مشترک با عراق، تباد یم داشت.عراق خواه

کند و در این سفر در جهت هرچه بهتر شدن مناسبات حقوقی و حقوقی و قضایی ایجاد می

رئیسی مسئله زندانیان عراقی  اهللآیت .«گیردقضایی، مذاکراتی با مسئوالن قضایی صورت می

قرار داد و با اشاره به انعقاد  جهمورد تویکی از محورهای این سفر  عنوانبهو ایرانی را 

و  هانامهتفاهمکرد که امضای این  تأکیدبین دو کشور در جریان این سفر،  هایینامهتفاهم

رئیس قوه  کند.به تحکیم روابط دو کشور و بهتر شدن آن کمک می هاآناجرایی شدن 

پیگیری پرونده ترور ناجوانمردانه شهید قاسم سلیمانی و همراهان ایشان را که قضاییه 

های مهم این نشست مورد اشاره قرار داد یکی از محور عنوانبهآمریکا صورت گرفت،  وسیلهبه

وقت  جمهوررئیسدستگاه قضایی عراق این موضوع را دنبال و حکم جلب ترامپ »: و گفت

 .«آمریکا را صادر کرده است که این اقدام جای تقدیر و تشکر دارد

 ماهه امسال 8درآمدهای مالياتي دولت در 

هزار  121دهد در این مدت بیش از ماهه امسال نشان می ۸جزئیات درآمدهای مالیاتی 

آمده است که از این  به دستکاال و خدمات و مستقیم  بر میلیارد تومان از محل مالیات

هزار  45،5هزار میلیارد تومان و مالیات کاال و خدمات  ۷۶های مستقیم میزان سهم مالیات

 ۷52هزار و  34بیش از  (های دولتی و غیردولتیشرکت)شخاص حقوقی ا میلیارد تومان بود.

هزار میلیارد تومان مالیات بر  25،۷میلیارد تومان مالیات به خزانه واریز کردند، همچنین 

 هزار میلیارد تومان گزارش شد. 15،۷۶۷درآمد وصول شده است. سهم مالیات بر ثروت نیز 

 11۷از تحریم، رکود و کرونا، درآمد مالیات اشخاص حقوقی، تحقق  با توجه به شرایط ناشی

درآمد  درصدی دارد. 2۷9 تحقق ،درصد و مالیات بر ثروت 111درصدی، مالیات بر درآمد، 

 ،هاخانوادهتأثیرات کرونایی بر رکود و مصرف  به دلیلمالیاتی در بخش کاالها و خدمات نیز 

نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  بخشدرصد محقق شده است، اما همین  ۷4.2

نسبت  جاریآبان ماه سال  تامجموع درآمدهای مالیاتی  .شاهد هستیمدرصدی را  111رشد 

میلیارد تومان  149هزار و  ۸9از  درصد 13۶.۷به دوره مشابه سال گذشته با رشدی معادل 

 .است یافته افزایش میلیارد تومان ۸19هزار و  121به 

 خواهد کرد زيروروايران دنيا را دستاوردهای علمي صالحي: 

ای در مراسم افتتاح دومین نمایشگاه دائمی دستاوردهای صنعت هسته «اکبر صالحیعلی»

به لطف خداوند متعال و تالش » گزار شد؛ اظهار کرد:بر در قزوین بهمن 20 دیروزکشور که 

ای را در ایم و اکنون فناوری هستهای دست یافتههای صنعت هستهدانشمندان به تمامی آستانه

دستاوردهای علمی و فناوری ایران از  اختیار داریم ولی برای بلوغ آن نیازمند زمان هستیم.

ای را از کسی دریافت نکردیم و تنها با دسترسی به کتب و درون جوشیده است، ما علم هسته

چون همه دنیا  ؛مقاالت علمی توانستیم علم را به فناوری تبدیل کنیم که این کار آسانی نیست

وی تصریح  .«تالش مضاعف استبه این منابع دسترسی دارند و تبدیل علم به فناوری نیازمند 

های تولید واکسن، ساخت سانتریفیوژ بود که سازمان اتمی آن را ساخت و یکی از گلوگاه»کرد: 

. دشمن باید بداند هرچه بیشتر ما را محدود کند ما از پای نخواهیم به بنیاد برکت تحویل داد

رئیس  .«شودراع مینشست و نیازهایی که در ما ایجاد خواهد شد منجر به خالقیت و اخت

سازند و در آینده ها را میزیرساخت مروربهنهادهای علمی »کرد:  تأکید سازمان انرژی اتمی

به شرطی  ،خواهد کرد زیرورونزدیک خواهیم دید که دستاوردهای علمی و صنعتی ایران دنیا را 

 .«که در بستر ایمان و دین حرکت کنیم و این امر با وحدت و انسجام محقق خواهد شد

 اخبار کوتاه

وزیر  /بدهد را برجام از خروج خسارت بايد آمريکا: ظريف ◄

 مصوبات اجرای به موظف ما»امور خارجه کشورمان گفت: 

. شودمی متوقف الحاقی پروتکل اجرای اسفند سوم و مجلسیم

 دانندمی چون ،برگردند برجام به ناگزیرند هاآمریکایی زود یا دیر

 است، برجام داخل ایران .شد نخواهد نصیبشان بهتری توافق

 اول هاآن کرده، نقض را آن اروپا و شده خارج برجام از آمریکا

. کنیم اجرا را تعهدات هم ما تا کنند اصالح را خود کارهای باید

 آن در بخواهد هم سعودی که نیست کار در مجددی مذاکره

 آزماییراستی ما و کند اجرا را تعهداتش باید آمریکا ولا .باشد

 4 که دهد اطمینان باید 5+1 جلسه در بعدازآن. کرد خواهیم

 و شودنمی خارج برجام از دوباره ترامپ مانند فردی دیگر سال

 .«کند معلوم را ایران خسارت باید سپس

 مدیرکل نپذيرفت/ ايران که کرونا واکسن فروش شروط ◄

 که خارجی شرکت اولین»: گفت دارو و غذا سازمان یدارو

 هیچ .بود روسی شرکت داد، ایران به دارویی جامع پرونده

 ما که نداد دارویی پرونده ما به دیگری خارجی شرکت

 هایشرکت فروش شرط .کنیم خرید و بررسی بخواهیم

 اکثر !بود مردم روی آزمایش ایران، به خارجی واکسن

 روی واکسن ابتدا که کردند پیشنهاد سازواکسن هایشرکت

 شرط. بفروشند واکسن ایران به بعد و شود آزمایش ایران مردم

 هایمسئولیت کلیه که بود این خارجی هایشرکت این بعدی

 .«بپذیرد ایران را واکسن تزریق از ناشی

 کلرئیس /قمار و شوييپول در يبانککارت هزار 5۰۰ شناسايي ◄

 الکترونیکی پرداخت نوین روش با»: خبر داد مرکزی بانک

 2 دودح .شودمی جمع بندیشرط و شوییپول تقلب، بساط

. شدند باطل شد،می استفاده قمار مراکز در که کارتی هزار

 فعال هازمینه این در که نیز بانکی حساب و کارت هزار 500

 سطح سه در هاآن با مقابله برای و شده شناسایی بودند

 .«کردیم اقدام پیگیری و اخطار هشدار،

 روسیه سفیر /چين و روسيه ايران، دريايي رزمايش برگزاری ◄

 دریایی نیروهای بین مشترک رزمایش برگزاری از ایران در

 خبر آتی هایهفته در هند اقیانوس در چین و روسیه ایران،

( آذر) دسامبر کشور سه این دریایی رزمایش آخرین .داد

 .شد برگزار 2019

ر سفی« کاظم جاللی» سازد!/ايران واکسن روسي مي ◄

امیدواریم با اهتمام صورت گرفته »در روسیه گفت:  کشورمان

از سوی تهران و مسکو طی دو ماه آینده به تولید مشترک 

 .«واکسن اسپوتنیک در ایران برسیم

 نظراختالفخاطر  آیا به: (137 سؤالاحکام سياسي ) ◄

 جای به رحمصلهو  کرد رابطه قطع اقوام با توانمی سیاسی

و نهی  معروفامربهچنانچه قطع رحم از مصادیق : پاسخ نیاورد؟

 از منکر باشد، در غیر والدین جایز است و اال جایز نیست.


