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 اجتناب از يک خطای بزرگ         روز حرف▼

رسد شرایط موجود کشور در بخش اقتصادی و به نظر می

های ین دلیل باشد برای اینکه همه بخشخود بهتر ،معیشتی

مرکز یابند و از حواشی بر مسائل اصلی کشور ت کشور دقیقاً

 است.رخ دادن اتفاقاتی دیگر اما شواهد گویای  دوری کنند؛

کشور به  ریزیبرنامهمدیریت و رئیس سازمان  نکات تحليلي:

شود که مردم اعانه و مدعی می نویسدمییس مجلس نامه رئ

مدعی نیز دولت  رفع شود! هاتحریم، بلکه منتظرند خواهندنمی

است منابع کافی برای مصوبه مجلس درباره الزام دولت به 

اسی را در اختیار ندارد، اما در پرداخت یارانه کاالهای اس

محترم از تصمیم  جمهوررئیسای که گذشت به هفتهچهارشن

و نیز سوم جامعه به یک دولت به پرداخت یارانه معیشتی

اوضاع دارد یعنی  هاایندهد. خبر می میلیونییکپرداخت وام 

کند و در این میان و مطابق با رنگ و بوی سیاسی پیدا می

مطلوب آن  وضعیت همیشگی، مردم متضرر اصلی خواهند بود.

است که همه به قانون برگردند. مطلوب چیست؟ شورای نگهبان 

رسانده است؛ معنای آشکار آن نیز این  تأییدمصوبه مجلس را به 

ای، گیری و نیز طرح موضوعات حاشیهاست که دولت بدون بهانه

قانون بپردازد. چنانچه این  وکاستکمبیبه اجرای دقیق و 

ت با مصوبه مجلس به تحلیل درست باشد که راز مخالفت دول

برگردد و اینکه چنین  1400 انتخاباتوقایع آینده کشور و 

، در این کندمیای به تقویت جریان سیاسی رقیب کمک مصوبه

 رود.صورت حتماً دولت راه به خطای فاحش و پرهزینه می

نویسد مردم می ریزیبرنامهاز آن سو رئیس سازمان مدیریت و 

و تعجب  تأسفخواهند، نه اعانه! حقیقتاً جای رفع تحریم می

دارد. دولت مستقر از زمان شروع به کار با چنین شعاری برنامه 

سیاست خارجی خود را تنظیم کرد. بخش بسیار زیادی از 

ای بر روی میز مذاکره و معامله گذاشته فناوری و صنعت هسته

کانات ها و امهای مهمی از ظرفیتها برود. قسمتشد که تحریم

ها نه اینکه نرفت، بیشتر نیز شد و حاال بعد ای رفت؛ تحریمهسته

ایم به سال پایانی دولت و معاون سال رسیده 7از گذشت 

 گوید!ها سخن میهمچنان از برداشتن تحریم جمهوررئیس

افزایی همه مسئولین کشور باید نقطه کانونی هم نکته پاياني:

و  مدتکوتاه، هم با نگاه حل مسائل معیشتی و اقتصادی مردم

آمیز است که هر چه به هم بلندمدت، باشد. بسیار مخاطره

حواشی جای متن بنشیند و  شویممینزدیک  1400 انتخابات

دودش به چشم مردم برود و مشکالت معیشتی مردم  درنهایت

ناشده انباشته شود. راهکار اما دشوار نیست؛ همه مسئوالن، حل 

به آنچه قانون برایشان معین کرده  وکاستکمبیبی حاشیه و 

 . )نویسنده: عزیز غضنفری(عمل کنند

 

 

 

 
 
 

 

 پيمااقيانوس شناور مأموريت                             روز گزارش▼

 دوردست و آزاد هایآب در ایران نامتقارن تهاجمی توان خأل از داشته تالش همواره دشمن

 .کند استفاده مناطق آن در اسالمی جمهوری منافع علیه تهدید ایجاد برای فرصت یک عنوانبه

 و لشکری ماتمقا از جمعی و سپاه کل فرمانده ،سالمی سرلشکر حضور با :خبری گزاره

 .گردید الحاق سپاه دریایی نیروی به رودکی شهید یپیمااقیانوس شناور ،کشوری

 توسط و بوده بومی کامالً ،تجهیز تا طراحی از شناور این ساخت -1 :تحليلي هایگزاره

 برای یمشابه نمونه گونههیچ ،مأموریت نوع به توجه با و گرفته صورت کشور داخلی متخصصان

 تمامی ،خوداتکایی اصل اساس بر که گردیده طراحی ایگونهبه شناور این -2. ردندا وجود آن

 و است شده گرفته کار به آن در بلندمدت مأموریت یک در الزم پدافندی و آفندی تجهیزات

 رودکی شهید شناور -3. کندمی عمل متحرک دریایی پایگاه یک مثابهبه هامأموریت در عمالً

 از ،نامتقارن رزم هایشیوه اساس بر بتواند اسالمی جمهوری که کندمی ایجاد را قابلیت این

 ایران نامتقارن تهاجم دایره عبارتی به. کند صیانت هااقیانوس و دور هایآب در خود منافع

 شناور این پلتفرم -4. یابد امتداد سرخ دریای و المندبباب هند، اقیانوس شمال تا تواندمی

 هایعملیات و یافته حضور آزاد دریای در تواندمی راحتیبه که است هشد طراحی ایگونهبه

 مربوط تعمیرات و قطعات تأمین زنجیره از پشتیبانی آن کنار در و دهد انجام نامتقارن دریایی

 توسعه راستای در ابتکار این -۵. دهد انجام مأموریت حین در را همراه تهاجمی تجهیزات به

 و تاکتیکی عملیاتی، توان ،نظامی حیث از و گرفته صورت میاسال جمهوری راهبرد عمق

 کند؛می جبران دور فواصل در را نامتقارن تهاجمی توان خلع که یجای تا داده ارتقا را اطالعاتی

 .سازدمی معتبر هادوردست در دشمن علیه واقعی معنای به را نامتقارن تهدید عبارتی به

 این مأموریت اوالً. است پیام حاوی دشمن برای حیث دو از شناور این از رونمایی :بندیجمع

 سلب دور فواصل و منطقه در دشمن از را امنیت ضرورت صورت در که آن رزم توان و شناور

 مبتکر رودکی هللعبدا واالمقام شهید نامه ب شناور این نمودن مزین ثانیاً و کرد خواهد

 به را آشکار پیام این رژیم صهیونیستی ویژهبه و دشمن برای ،دریایی نامتقارن رزم هایتاکتیک

 همراه کننده پشیمان و سخت پاسخ با ،منطقه در خصمانه حضور صورت در که دارد همراه

 (بنافی احمد: نویسنده. )شد خواهند

 شويمنمي محدود خاصي یجغرافيا به: سالمي سردار                ویژه  خبر ▼

 منافع بخواهند کسانی اگر»، گفت: رودکی هیدش یپیمااقیانوس الحاق مراسم در سپاه فرمانده

 قلب .داشت نخواهند زمین سیاره در امنی نقطه مطمئناً کنند تهدید را بزرگ کشور و ملت این

 تهدید را ما دشمنان اگر دهد،می شکل تهاجمی هایتاکتیک را ما دفاعی راهبرد محتوای و

 از کاملی معنای این و شویممی هاجمیت سراسر ما دهند انجام تهاجمی عمل بخواهند یا و کنند

 جدی هایماننقش ایفای در ما .کنیممی تالش مجدانه آن تحقق برای و است ما دفاعی راهبرد

 و پشتیبانی شناور یک الحاق شاهد امروز. زنیممی وآتشآب به ملت این از دفاع برای و هستیم

 دفاع خود از تواندمی هم که اوریشن یعنی هستیم؛ سپاه دریایی نیروی به رزمی حالدرعین

 در کشورمان دریانوردی خطوط سازی امن در هم و کند دفاع دریا در ما منافع از هم ،کند

 نزدیک رزم ما عمل اساس که کردندمی تصور برخی شاید .کند ایفا نقش دوردست در و نزدیک

 هم و دوردست در نزدیک زمر هم و است ما کار دستور نزدیک رزم هم کنیممی اعالم اما است،

 .«شودمی شامل را ما دفاعی هایتوانمندی از کاملی مجموعه که دور راه از نبرد



 

 

  
 

 اخبار ▼

 روايتي تازه از برجام و دستاوردهای آن

 بازگشت» :نوشت یادداشتی در جمهوررئیس دفتر سابق سیاسی معاون ،«ابوطالبی حمید»

 بازگشت آیا .اوست جانبهیک خروج ضمنی تأییدکننده برجام، به آمریکا غیرحقوقی و بارهیک

 صرفاً و هاتحریم تمامی لغو در آمریکا]![  ناتوانی و بک اسنپ به توجه با برجام، به طرفین

 به منحصر دیگر طرفین، معضالت آمریکا؟ نفع به یا است، ایران نفع به ،هاآن از برخی تعلیق

 تمامی رفع ،روازاین گیرد؛می دربر را مابینفی مشکالت تمام و نبوده ایهسته مسائل

 هدفِ .است مذاکره در حضور برای ملّی اجماعی نیازمند طرفین، مطمئنِ بازگشت و هاتحریم

 نگردد، وفصلحل یکجا طرفین مشکالت چنانچه .است ملی منافع تأمین صرفاً مذاکره،

 مخرّب تحوالت آمریکا، در تغییرات دستخوش همواره ایران اقتصاد و سیاست و اجتماعیات

 یا ردّ هرگونه. بود خواهد آن از ناشی هایهزینه و دیگران تصمیمات از تابعی و ایمنطقه

 بدون برجام به ایران و آمریکا بازگشت و مذاکرات از پیش مبهم شروط مذاکرات، تعلیقِ

 شده نوشته غلط قدرچ برجام مگر :مهم سؤال چند«. انداستراتژیک خطاهایی واقعی، مذاکره

 بک اسنپ اگر ؟شماردمی خطرناک را آمریکا دوباره بازگشت روحانی، آقای تیم ارشد عضو که

 حتی و گنجانده برجام در چرا است، خطرناک قدراین( هاتحریم بازگشت خودکار مکانیسم)

 مذاکره بدون تعهدش به مقابل طرف بازگشت که است توافقی چه این شد؟ افتخار آن به

 را کری امضای چرا ندارد، معنا مذاکره در اعتماد اگر! ؟شودمی شمرده خطرناک ،واقعی

 اگر !کردند؟ واگذار یکجا را بازگشترقابلیغ امتیازات نتی،ضما هیچ بدون و خواندند تضمین

 با آمریکا و هست هم درست که) نیست ایهسته مسئله به منحصر آمریکا با ما مشکالت

 شد مدعی و داد هنگفت امتیازهای برجام، انعقاد با چرا دولت ،(دارد مشکل ما موجودیت

 !؟شودمی لغو توافق اجرای روز در هاتحریم همه

 در عراق داعش با مبارزه در سليماني سردار نقش

، از روزهای قدرت گرفتن داعش در عراق و نقش سردار عراق در ایران سابق سفیر فر، دانایی

 روز ظهر از قبل 11 ساعت»ای، گفت: حاج قاسم سلیمانی در مقابله با این تهدید منطقه

. کردیممی مخابره تهران به را گزارشات مدام ما. کرد سقوط موصل خرداد بیستم شنبهسه

 و آمدمی گزارشات مدام .کردیم صحبت سلیمانی سردار با تلفنی ظهر 12 ساعت حدود

 فصل و شدند بغداد وارد ایشان چهارشنبه روز بامداد یک ساعت تقریباً. بود جریان در ایشان

 از قبل ات پنجشنبه و چهارشنبه روزهای .شد شروع داعش با مقابله برای جدیدی نگاه و

 به شروع و آمد سردار .بود حاکم عراق در بدی بسیار روحی وضعیت جمعه نماز هایخطبه

 از رسماً عراق دولت و شد برقرار بغداد و تهران بین ارتباط برای هوایی پل و کرد سازماندهی

 شروع کارها سلیمانی آقای هدایت و رهبری با و کرد کمک تقاضای ایران اسالمی جمهوری

 مرجعیت که جمعه نماز خطبه در .کردند آمادگی اعالم دفاع برای مقاومت یروهاین و شد

 و شدند سرازیر نیروها شوند، وارد مردمی نیروهای که کرد فراهم را زمینه و داد جهاد فتوای

 «.شد عوض کامالً روحی شرایط ناگهان

 نامه محرمانه رهبر معظم انقالب به اوباما!

 هارسانه به آن از هاییبرش ،آمریکا پیشین یجمهوررئیس هایرهخاط کتاب انتشار با زمانهم

 به آن در و نقل تحلیف مراسم سخنرانی درباره اوباما که ماجرایی ازجمله است؛ کرده درز

 «موعود سرزمین» کتاب در. کندمی اشاره ایخامنه اهللآیت حضرت از محرمانه نامه دریافت

 کسانی سوی را دستمان مایلیم بودم گفته تحلیف ممراس سخنرانی در: »است آمده چنین

 نامه یک در ایخامنه[ اهللآیت] پاسخ... کنند باز را هایشانمشت دارند عالقه که کنیم دراز

 رئیس) امانوئل رام. ندارد مستقیم مذاکره و گفتگو به ایعالقه هیچ ایران: بود پردهبی محرمانه

 هازودی این به خواهدنمی گمانم به» گفت دید، را هنام متن وقتی( سفید کاخ کارکنان وقت

 .«بدهد نشان]...[  انگشت من به که کندمی باز قدرآن دادم پاسخ.« کند باز را مشتش

 کوتاه اخبار ▼

 /ايران عليه «حداکثری فشار»سياست  کامل شکست ◄

 ترامپ دونالد»در گزارشی نوشت:  «اسلیت» آمریکایی سایت

 در خاصی دستاورد دنبال حداکثری فشار سیاست اتخاذ با

 ایران رژیم سرنگونی او هدف تنها بلکه نبود، ایهسته زمینه

 گریدی راهکار هیچ نیافته، دست هدف این به که حاال و بود

 تأسیسات به حمله .«رسدنمی ذهنش به نظامی حمله جز

 آمریکا جمهوررئیس کرده ادعا تایمزنیویورک که ایران ایهسته

 از مشاورانش مخالفت از بعد و بود آن خواهان گذشته هفته در

 فشار» سیاست تابوت بر میخ آخرین کشید، دست خواسته این

شکست ست سیا. بود اسالمی جمهوری ترامپ «حداکثری

 .نداشت آمریکا برای خاصی عایدی که ایخورده

: گفت آمریکا ملی امنیت مشاور /خاورميانه از فرار آغاز ◄

 تمامی( اردیبهشت) می ماه تا که است امیدوار جمهوررئیس»

 که اوبراین .بازگردند خانه به ایمن صورت به آمریکایی نظامیان

 آمریکا جمهوررئیس که گفت ،نداد پاسخ خبرنگاران سؤال به

 نظامیان حضور پایان درباره خود تعهد به عمل حال در

 وزارت سرپرست .«باشدمی منطقه این هایجنگ در آمریکایی

 طی آمریکایی نیروهای از بخشی»: افزود آمریکا دفاع

 .کنندمی ترک را افغانستان و عراق خاک آینده هایساعت

 تا نفر 2۵00 تا افغانستان و عراق در آمریکایی نظامیان کاهش

 .«شد خواهد انجام( ماهدی 2۶) 2021 ژانویه 1۵

/ شود خنثي 20G برای عربستان هاینقشه شد باعث کرونا ◄

 سعودی عربستان هاینقشه شدن خنثی به نوشتاری در رویترز

 ریاست روی که عربستان»: نوشت پرداخت و 20G اجالس در

 به بود، کرده حساب 20G کشورهای اجالسیه بر خود ایدوره

 مجازی صورت به را اجالس این شد مجبور کرونا شیوع دلیل

 مهم کشورهای سران با خود هایرایزنی به نتواند و کند برگزار

 وسیعی تبلیغاتی مانور داشت قصد عربستان. کند حساب دنیا،

 خود بشری حقوق کارنامه بر و دهد انجام 20G میزبانی روی

 اجالس این شدن مجازی که بگذارد سرپوش یمن و داخل در

 «.بخورد هم به هایشنقشه شد باعث

 وزارت سخنگوی /ناپايدار اما قبولقابل خوني، ذخاير ◄

 قبولقابل کشور در خون ذخایر وضعیت»اعالم کرد:  بهداشت

 شده گزارش کنندهنگران و متناوب کمبود اب و است ناپایدار اما

 سال، باقیمانده هایماه در خواهیممی عزیز مردم از .است

 اهدای برای مختلف، زمانی هایبازه در و مستمر صورتبه

 از و کنند مراجعه کشور سراسر خون انتقال مراکز به خون

 .«کنند خودداری زمانی، بازه یک در تنها خون اهدای

دستورات  یا اطاعت ازآ (:83 سؤالياسي )احکام س ◄

قلمرو نمایندگی  مواردی که داخل در در فقیهولینماینده 

اگر دستورات خود را بر اساس : پاسخ واجب است؟ اوست،

به او واگذار  فقیهولیقلمرو صالحیت و اختیاراتى که از طرف 

 جایز نیست. هاآنشده است، صادر کرده باشد، مخالفت با 

 (۶9 س ،االستفتائات )اجوبه


