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 روز حرف▼ 

 هاپيام و هازمينه ؛(ص)اعظم پيامبر رزمايش چهاردهمين

 پیامبر رزمایش چهاردهمین برگزاری حال در پاسداران سپاه

 برگزاری هرچند. است هرمز تنگه و فارسخلیج در( ص) اعظم

 صورت شدهینیبشیپ جداول اساس بر هاییرزمایش چنین

 دالیل برخی اما ست،ا برگزاری حال در مستمر طوربه و گیردمی

 یک -9 :است کرده پیش از متمایز را رزمایش این هازمینه و

 سردار شهادت که شده ایجاد دشمن در آمیزمخاطره محاسبه

 و «گیریتصمیم» حیث از دشواری موقعیت در را ایران ،سلیمانی

 سطح در نیز و است؛ داده قرار بحران مدیریت عرصه در «اقدام»

 اقتصادی، مشکالت تراکم و کشور در کرونا سویرو شیوع داخلی،

 این. است نشانده ایشکننده در موقعیت را اسالمی جمهوری

 با که انداخته صرافت این به آمریکا در را برخی غلط، محاسبه

 نظامی اقدام برای مناسبی زمان اینکهم وضعیتی، چنین لحاظ

 کهآن خاصه. است ایران علیه محدود و شده محاسبه هدفمند،

 امنیتی به آینده انتخابات در پیروزی برای ترامپ است ممکن

 گفت بتوان شاید. باشد نیازمند آمریکا مردم ذهنی فضای کردن

 منهدم( ص)اعظم پیامبر رزمایش چهاردهمین کانونی نقطه که

 برخی ذهن در روزها این که است هاییطراحی چنین کردن

 -2 .دارد وجود اشایمنطقه هایسرسپرده و آمریکایی مقامات

 و برجام از هاآمریکایی خروج سالگرد در و 9911 سال از ایران

 برابر در امنیت معادله فارس،خلیج تحوالت منطقه به معطوف

 این بر. است کرده اعالم را اقتصادی جنگ و تروریسم پایان

. است جنگ جنگ، که است آن راهبرد این طبیعی نتیجه اساس،

. سازدمی آشکار ناامنی، شکل به را خود آثار هم اقتصادی جنگ

 با و دارد موضوعیت راهبردها و هاسیاست ایران، دفاعی بخش در

 مضاف. شودنمی متوقف مسیر این سلیمانی، قاسم حاج شهادت

 بر فرمودند، رهبر معظم انقالب که «متقابل ضربت» این، بر

 .است افزوده راهبرد این تحقق هایانگیزه و عمل شدت

 سپاه دریایی نیروی عمل فضای اخیر، دوره طی در: راهبردی نکته

 از دفاع مبنای بر راهبردی سطح در با وجود اینکه فارسخلیج در

 سطح در اما شده، طراحی کشور ملی منافع و ارضی تمامیت

 هایتاکتیک است؛ یافته تغییر تهاجم فاز به عملیاتی و تاکتیکی

 و معادالت نامتقارن، لگوهایا اساس بر سپاه دریایی نیروی هجومی

 داده تغییر بنیادین شکل به را منطقه امنیتی و سیاسی ترتیبات

 تصور هوشمندی، و عمل ابتکار با ایران اوالً؛ رویکرد این پایه بر. است

 ایران ثانیاً؛. سازدمی منتفی دشمن محاسبات در را تهدید نوع هر

 حالدرعین اما زد،دونمی طمع چشم اینقطه هیچ به ساکن به ابتدا

 را آفندی عملیات و اقدامات خود منافع حفظ برای است ممکن

 تهاجم امکان برود، آن از تهدید احتمال که اینقطه هر و دهد ترتیب

 (غضنفری عزیز: نویسنده) .دارد وجود آن به

 

 تنها راه!                                روزگزارش ▼

د فرستاد، نبه مصاف ترامپ خواه 2424انتخابات  یرا برا دنیها که بادموکرات گزاره خبری:

 یاز بندها یکیپس از ترامپ را منتشر کردند که  یکایآمر یبرنامه خود برا سینوشیپ

 یجمهور یو کنار گذاشتن پروژه برانداز رانیبا ا یاآن بازگشت به توافق هسته یجنجال

 شیکه پ یانیهمان جر)خاص  یهاانیجرو از افراد  یدر داخل کشور برخ !است رانیا یاسالم

 کایحل همه مشکالت کشور را در گرو رابطه با آمر ی،ابا بزک توافق هسته ،ماز توافق برجا

ها به کاخ رفتند و نوشتند که با بازگشت دموکرات سینوشیپ نیبه استقبال از ا( دانستندیم

 زیبازگشت به م دنیبا یروزیتهران و واشنگتن هم حل خواهد شد و پ میانمشکالت  دیسف

 مذاکره خواهد بود!

 یرقم خواهد خورد، کاف دنیبا یاحتمال یروزیو آنچه با پ طیفهم شرا یبرا :تحليليگزاره 

 یدر برابر کشورمان نگاه دیحضورشان در کاخ سف یهاها در سالاست به کارنامه دموکرات

 ونو... همچ نتونیاگرچه اوباما، کل ؛نرایو تخاصم با ملت ا یسراسر از دشمن یران! دومیندازیب

 یلفظ دیرا تهد رانیملت ا ،دیبه کاخ سف افتهیخواهان راه یجمهور ،بوش پسر و ترامپ

! اما آنچه در زدندیگفتگو م هیشکالت در سامگاه از احترام متقابل و حل  یو حت کردندینم

تر از دوران سختآنان نسبت به ایران  یدشمن مییاگر نگو ،عمل اتفاق افتاده است

و ارسال پرونده  خیتار یهامیتحر نیترسخت ؛استکمتر نیز نبوده  ،خواهان بودهیجمهور

عدم  در هایبدعهد نیدر دوران باراک اوباما اتفاق افتاد! اول تیامن یبه شورا رانیا یاهسته

نیز در زمان بعدی  یهامیتحرو  انجام شد اوباما جمهورسیدر دوران رئ یتعهدات برجام یاجرا

آن را ادامه  زین دنیبا دیتردیکه ب یروند وی و بعد از امضای برجام بر کشور تحمیل شد،

 یبرا دنینه انتظار کش ،رانیملت ا هیعل کایآمر یها و دشمنداد و تنها راه توقف توطئه واهدخ

ت! اس داخلی یهاتیظرفاز  یریگبهرهبا شدن  یو قو یابیکه قدرت دیدر کاخ سف رییتغ

حذف کرده  دیکاخ سف زیاز م شهیهم یرا برا ینظام نهیگز ،نظام یگونه که بازدارندگهمان

وگرنه  است یداخل ، تکیه بر توانتنها راه زیاقتصاد ن هازجمله مسئل ،گرید یهادر حوزه ،است

 .چدنی است که زیر دستکش مخملی پنهان شده است پنجهصاحب همان دموکرات آمریکایی 

 ید فخرالدین موسوی()نویسنده: س

 تجربه شد يتلخ در دولت روحان یهمه بالها        ژهیو خبر ▼

در مصاحبه با روزنامه  11فتنه  رشدگانیو از دستگ طلباصالح نیاز فعال یابطح یمحمدعل

باشد. از  امدهین شینبود که پ یتلخ یبال چیه یروحان تیریانصافاً در دوره مد»آرمان گفت: 

مصادف شد و هر  شانیها با دولت ابحران نیهمه ا ،دیشد یهامیرونا تا تحرو زلزله و ک لیس

 اناتیو هم جر یخارج اناتیو هم جر شودیاست بر سر او شکسته م گرانیکه متوجه د ینقد

.« فکنندیب یروحان یتا مسائل را به دوش آقا انددهینقطه واحد رس نیهمه به ا یداخل یافراط

زدن اصالحات و نه  یو مخالفان اصالحات برا یروحان یالفان آقامخ»در ادامه گفت:  یبطحا

 انیاست که جر یدر حال نیطلب است. ادولت اصالح نیکه ا کنندیاعالم م یروحان یزدن آقا

و دولت  یروحان یآقا ،از موارد یاریدر بس یدر اداره کشور نداشت و حت ینقش چیاصالحات ه

 دیتأک 12از سال  شیاصالحات پ یمدع نیفعال.« شد با اصالحات ظاهر تقابلدر نقش  شانیا

از  فیط نیدر دولت است. ا تیریاز سوء مد یدرصد مشکالت کشور ناش 14 یال 04داشتند که 

که حاال  نجاستیاند و جالب اگرفته اریرا در اخت یمطلق دولت روحان تیتاکنون اکثر 12سال 

یک روز به گردن دولت در لت را خود در دو یرهایقصور و تقص فیط نیدر زنگ حساب، ا

و حاال از  کندیم، روزی دیگر متوجه رهبری و نهادهای وابسته به این جایگاه اندازدیمسایه! 

 !شوندیمگذاشته  یعیطب یایو بال یحساب بدشانسبهزبان ابطحی، این مشکالت و قصورها 



 

 

 

 اخبار ▼

 دکن رييتغ ينيبه تقابل ع ديبا ميمقابله با تحر کيتاکت

از  یریتصو ،یگزارش یط یاسالم یمجلس شورا یهامرکز پژوهش یاقتصاد یهاپژوهش معاونت

 نیگزارش به موضوع تعداد شاغل نیدر ا آن را ارائه کرد. یها و راهکارهاکشور؛ چالش یاقتصاد تیوضع

 حدود سه 9911تا  9910 یهاسال یاشاره و عنوان شده است که ط زیو اشتغال ناقص در کشور ن

بلکه  ی،او کارخانه یشرکت ای یشاغل کشور افزوده شده که نه توسط بخش دولت تینفر به جمع ونیلیم

ونقل، حمل رات،یتعم ،یفروشو عمده یفروشمانند خرده یو با تمرکز بر خدمات یرشرکتیتوسط بخش غ

عبور  یراهکارها یگزارش به بررس نیادامه ا در. شده است جادی... ا و ییخدمات مواد غذا ،یگرواسطه

اقتصاد  یهامشخصه نیتراز مهم یکی میحال حاضر، تحر در» :آمده استپرداخته شده و  هامیاز تحر

 یبرقرار در .شودیم یتوجهیپارامتر ب نیبه ا یسینوو قانون یگذاراستیدر روند س است؛ معموالً رانیا

 یهاروش نییکشور و تع دارتیاولو عیانتخاب صنا ،یتجار یشرکا نییتع ،یالمللنیب یروابط بانک

 لیتسه د،یجد یوکارهااز کسب تینحوه حما ،ینفت یبه درآمدها یها، کاهش وابستگاز آن تیحما

 شود. ژهیکشور توجه و یمیتحر طیبه شرا دیو ... با رانیارزآور اقتصاد ا یهابخش یمرزبرون تیفعال

اقتصاد  یریپذبیآس برنامه، کاهش نیاست؛ گام اول در ا برنامه فعاالنه بلندمدت ازمندین میبا تحر مقابله

و در  جیتدربه دیبا میدور زدن تحر یهاکیتاکت است. یریپذ میخروج از محدوده تحر ،کشور و گام دوم

خروج  ،ییربنایز رییتغ نیبدهند. الزمه ا میبا تحر یتقابل علن یخود را به استراتژ یها جابخش یبعض

 است. یریپذ میاز محدوده تحر

 در رزمايش سپاه مابريحمله به ماکت ناو هواپ اميپ

شده  یآن اجرا شد، کپ یرو بر یمختلف یهاتایعمل سپاه شیدر رزمادیروز که  یمابرهواپی ناو ماکت

 آن طرف تزیمیانجام گرفت که ناو ن یدرست زمان شیرزما نی. ایی بودکایآمر تزیمین مابریاز ناوهواپ

در  یاسالم یجمهور که این بود شیرزما یهاامیپیکی از . ه حضور داشتدر منطق فارس وخلیج

 مابریطرف گستاخ، از سطح ناو هواپضربه متقابل به یعملش برا اسیمق ،یاحتمال ییارویصحنه رو

. ستین ریپذبیکم آس کایآمر ییایسازمان رزم درتوان دید که در عالم واقع هم میکمتر نخواهد بود. 

در و  آن شد یدکه منجر به نابو «چاردیراس بونهام اسوی» مابریدر ناو هواپ ریاخ وزیسآتش رب یتأمل

که جمهوری  آورده است، این باور را به وجود ماکت نداشت کیکمتر از  یطیرخ داد که شرا یزمان

، توان کندیماستفاده  شیهاشیرزماهمچون ماکت ناوهایی که در  ،اسالمی هر زمان که اراده کند

صحنه  ،ییایدر اتیصحنه عمل یاسالم یجمهور برای بودی ناوهای واقعی دشمن را نیز دارد.نا

حوزه به سود خود برهم  نیتوازن را در ا یرینظیکه به شکل ب هاستکیو تاکت هاتیابتکارات، خالق

 بنافی( احمد)نویسنده: زده است. 

 «رهبر یجانم فدا» واکنش رهبر انقالب به شعار

موجود در  ریسپاه به تعاب ییایدر یرویبا خانواده ن داریدر د 19سال  ورماهیشهردر انقالب  رهبر

 ، اعتراض کردند«نوح ما»و  «تیوال یکشت یناخدا»همچون  ،که اول مراسم خوانده شده بود یسرود

که  یمناقب ،یخصال ،یمبادا آن صفات ؛کنمیام و تکرار مو گفته میگویرا م نیبه همه ا»و فرمودند: 

کوچک و  یهادر سطح انسان میرا تنزل بده هانیفداه هست، ا ارواحنا عصریوجود ول متناسب با

نوحِ  اءیاالنبنوح، امام زمان است... وجود مقدس خاتم نی... اریحق نیو امثال ا ریحق نیمثل ا یناقص

جمع  در ،همان سال ماهبهشتیارددر نیز  نیازاشیپرهبر انقالب « امت است. نیا بانیکشت

مسلح  یروهاین یدر مراسم رسم «رهبر یجانم فدا» ریتعب ارتش از استفاده ینیزم یرویفرماندهان ن

ارتش ما،  مییکه ما بگو دهدیاست، نه احکام اسالم اجازه م ینه خدا راض»کرده بودند:  حیانتقاد و تصر

 رند؛یخاطر اسالم همه بم ی، برانه. بله رند؛یخاطر فالن آدم بم یعناصر ما، برا ایمسلح ما،  یروهاین ای

 نیا ،یبعد ینظام یمراسم رسم گریو در د اناتیب نیا از پس« رد.یخاطر اسالم بم یفالن آدم هم برا

در موضوعات دیگری که تمجید و  دست نیا ازبه غیر از این موارد نیز تذکراتی  شعار حذف شد.

یه ایشان قرار گرفته است؛ این نوع مراقبه و بوده موجب تذکر و گال هاآنتعریف از رهبر انقالب در 

متوجه ضرورت خودسازی و  شیازپشیببرخورد رهبر انقالب با مبالغات اطرافیان و عموم، آدمی را 

تقرب جستن به خدای متعال و پرهیز از خودنمایی در بین مردم و جلب محبوبیت آنان با هر ترفند و 

 دم داوم و قرارش بیشتر و ماندگارتر است.محبت خدا از محبت مر شکیبکند. هدفی می

 کوتاه اخبار ▼

 هستند/ پوليگرسنه و بنفر در آمريکا ها : ميليونينانسي پلوس ◄

 هاونیلیم اکنونهم»: اعتراف کرد کایآمر ندگانیمجلس نما سیرئ

از خانوارها قادر به پرداخت  یاریاند و بسکودک در آمریکا گرسنه

 بر اساس« .ستندیخود ن یجاریتاس یهاخانه یبهااجاره

رسمی از آمریکا حدود نیمی از مردم این کشور در  یهاگزارش

میلیون کودک در  91و نزدیک به  برندیمخط فقر به سر 

 کهنیا. حال کنندیم که زیر خط فقر هستند، زندگی ییهاخانواده

 لیبه دل، کندیماین آمار از آمریکا کمتر به بیرون نشر پیدا 

بزرگ جهانی است که خوب را  یهارسانهاین کشور بر  چنبره

 یارسانهو با شگردهای  دهندیمجلوه و زشت را زیبا زشت 

 به موضوعات مختلف را دارند. هانگاهتوانایی تغییر 

 تیکو هوانوردی سازمان/ رديگيرا از سر م رانيپروازها به ا تيکو ◄

از  تیکو یلالملنیفعال در فرودگاه ب ییمایخطوط هواپ ،اعالم کرد

 را از سر خواهد گرفت. رانیا ازجملهکشور  24اوت پروازها به  9روز 

 /ترامپ: حداقل ده سال زندان در انتظار معترضان است ◄

که اقدام  یمعترضان ایآشوبگران  ها،ستآنارشی: کایآمر جمهورسیرئ

فدرال در هر  یهاساختمان ایدادگاه فدرال در پورتلند  یبه خرابکار

مورد  ر،یتحت قانون اخ کنند،یما م یهاالتیا ایز شهرها کدام ا

 سال زندان خواهند داشت. 94قرار خواهند گرفت و حداقل  گردیپ

 ریوز /کندينصراهلل ثابت کرده به حرفش عمل محسن : برمنيل ◄

حسن( نصراهلل ثابت  دسی: متأسفانه )یستیونیصه میخارجه سابق رژ

و چشم در برابر چشم و  کندیعمل م زندیکه م یکرد به حرف

اهلل در دمشق کشته شد حزب یروهایاز ن یکی دندان در برابر دندان.

 ( فلج شده است.یاشغال یهانیو کل شمال )سرزم

 از نفر صدها /«اهوينتان»تداوم تظاهرات مقابل محل اقامت  ◄

شنبه مقابل محل اقامت روز سه یاشغال نفلسطی ساکنان

تظاهرات  یو قدس اشغال ویآودر تل یستیونیصه میرژ ریوزنخست

 روسیو وعیبا ش اهویاز نحوه مقابله نتان یعموم یتنارضای کردند.

جوانان  ازجملهاز آن، هزاران نفر  یناش یکرونا و بحران اقتصاد

 تیجمع نکیکشانده و ا هاابانیرا به خ یاشغال نیساکن فلسط

 د.از سمت خود هستن اهوینتان یمعترض خواستار استعفا

/ رانيا یهاميبابت نقض تحر ييکايشرکت آمر مالي مهيجر ◄

شرکت فعال  کی»اعالم کرد:  کایآمر یدارخزانه وزارت

 خوانده رانیا هیعل هامیآنچه نقض تحر لیبه دل] ییکایآمر

تابعه  یهاشرکت شده است. مهیهزار دالر جر 120مبلغ  [،شده

 یهارفبه ط یاقدام به فروش محصوالت پوشش «تفودیو»

 «اند.کرده رانیا هیشده علاعمال یهامیبرخالف تحر یرانیا

هایی که منجر به حکم تحلیل (:1سؤال احکام سياسي ) ◄

تحلیلی که منجر به : پاسخ تجسس در کار افراد شود، چیست؟

تجسس در احواالت شخصی افراد گردد، جایز نیست. )مستفاد 
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