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 مهمترین کار جمهوری اسالمی   /سیاسی تحلیل آموزش

ساالر نظام طاغوت لیکه انقالب کرده است، تبد یایکار اصول نیترمهم

است که انقالب کرده است؛  یکار نیترمهم نیساالر است؛ ابه نظام مردم

و آن  پردازهینظر نیا ینه با مکتبها ،یاسالم میآن هم با الهام از تعال

الهام از  اهست؛ نه، ب شانیکه در حرفها یو نقصها و معارضات پردازهینظر

 یاست و جمهور یدر مقابل نظام طاغوت ینظام الهاسالم، با الهام از قرآن. 

 یساالررا معنا کرد به نظام مردم ینظام اله ،یو انقالب اسالم یاسالم

را به نظام  یکرد نظام طاغوت لیتبد ن؛یا یعنی یاسالم یجمهور ؛ینید

 29/11/96کار است. نیترمهم نیساالر؛ امردم

 ب شفابخش مشکالت انقال 

ها برای انوادهخزیر خط فقر بودند و بسیاری از  5۶درصد مردم ایران در سال  ۴۶بر اساس آمار بانک جهانی  :کیهان

ها بازیلت و دل داشتند. این وضع بغرنج در حالی بود که رژیم ستمشاهی دسروز مشکتامین یک وعده غذایی در شبانه

 ۶5تا  5۴های ها داشت که فقط در یک نمونه طبق گزارش وزارت خارجه انگلیس بین سالفراوانی در قبال خارجی

ی حوزه گازرسان درمیلیون دالر به انگلیس داشته است!  800میلیارد دالر کمک بالعوض به فرانسه و  2/1دولت ایران 

میلیون 3/1 رسانی هم تنهاپیش از پیروزی انقالب تنها پنج شهر کشور از نعمت گاز برخوردار بودند و در زمینه برق

مشکالت  وجود اما با وقوع انقالب اسالمی و باوجود داشت، -می، صنعتی و کشاورزیاعم از خانگی، عمو -مشترك برق

ندکی از ایم که بخش اهای مختلفی بوده... شاهد پیشرفتهای متعدد وو مصائب فراوان ناشی از جنگ تحمیلی و تحریم

هزار  210ش از هزار کیلومتر به بی 3۶های اصلی و فرعی کشور از های کشور، افزایش راهبرابر شدن راه ۶آن شامل: 

 د بزرگ درس ۴00سد به حدود 13برابر شدن سدهای مخزنی کشور از  30برابر شدن ظرفیت بنادر کشور،  20کیلومتر،

بد انرژی کشور سدرصد روستاها، افزایش سهم گاز در  ۹/۹۹دار شدن برابر شدن تولید برق کشور، و برق 1۴، 13۹5سال 

شدن تولید  ابربر 30،برابر شدن صادرات غیرنفتی 5۷درصد،  ۷2از یک درصد در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی به 

 -3/۷حدود  ،135۶برابر شدن تولید فوالد خام و... همچنین نرخ رشد اقتصادی که در سال  2۴، محصوالت پتروشیمی

 های بعد از انقالبدرصد رسید که بیانگر آن است که سرعت پیشرفت اقتصادی در سال 5/۴به  13۹5ود، در سال درصد ب

ی در چهار دهه های چشمگیر انقالب اسالمای در مقابل بیان پیشرفتشاید عدهبوده است.  5۶به مراتب بیشتر از سال 

اوال این  ست کهگرفت. این در حالی اها صورت میداد باز این پیشرفتکه اگر این انقالب هم رخ نمی اخیر مدعی شوند

ی آمدهای باالگیری از دررژیم اگر واقعاً قصد توسعه و پیشرفت ایران را داشت بیش از پنج دهه زمان داشت تا با بهره

شاه  نداد بلکه اق رخقق بخشد در حالی که نه تنها این اتفنفتی )فروش بیش از چند میلیون بشکه در روز( این قصد را تح

بیش از  5۷ماه های ملت ایران زدند و در دیو همسرش حتی در حین فرار از کشور نیز دست به سرقتی بزرگ از دارایی

انیا مقایسه وضعیت ثچمدان طال و جواهرات و عتیقه را از کشور خارج کردند!  38۴میلیارد دالر از پول این مردم و  35

شور ترین حالت، کانهداد در خوشبیندهد اگر انقالب اسالمی در اینجا رخ نمیایران با کشورهای مشابه نظیر مصر نشان می

این کشور  خانمانی دردهنده فقر و بیعنوان نمونه، آمار تکانت امروز مصر را داشت که فقط بهما شرایطی نظیر وضعی

 ها و در کنار مردگان است. میلیون شهروند مصری فاقد مسکن در گورستان 5حاکی از زندگی بیش از 



    16/11/98 چهارشنبه /876شماره 

2 
 

 مقابله با کرونا یبرا یخارج یکشورها یاز سو یرانیماسک نانو ا ونیلیم 200 دیسفارش خر

 خبر یرانیانانو  یهااز سفارش ماسک شیپا یونیزیدر برنامه تلو  نانویتوسعه فناور ژهیستاد و ریدبسرکار، دیسع :فارس

 رو تقاضا نیز ااماسک هستند  رهیو ذخ دیاز کشورها به دنبال خر یاریکرونا در جهان، بس روسیو وعیداد و گفت: با ش

 وجود دارد. یانرینانو ا سکما ونیلیم 200 یاست. در حال حاضر تقاضا برا افتهی شیماسک در جهان به شدت افزا یبرا

ها اسکم نیاست، ا N ۹5یهاماسک دیتول یانمندتو یدارا یاز نادر کشورها یکی رانیا یاسالم یافزود: جمهور سرکار

برابر  ار درموجود در باز یمعمول یهااست که ماسک یدر حال نیرا مهار کنند. ا روسیو و یذرات باکتر توانندیم

 .کنندیها عبور مماسک نیاز ا یبه راحت زایماریعوامل ب نیهمانند دروازه بوده و ا یو باکتر روسیو

انو است اسک نم دکنندگانیاز تول یکی نینانو اظهارداشت: چ یهاماسک یالمللنیموجود در بازار ب طیدرباره شرا یو

 دیخر یل ما براسال قب ۹ ای 8کرده است.  یداریخر رانیها را از اماسک نیا دیخط تول زاتیاز تجه یهرچند که تعداد

. در ا نفروختندما به دستگاه ر نیا میتحر لیکه به دل میمراجعه کرد وپاار یهااز شرکت یکیبه  افینانوال دیتول زاتیتجه

 ند سال قبل. چددنیرس دیبه تول زاتیتجه نیا تیدر داخل کشور گرفته و در نها زاتیتجه نیساخت ا یبرا میتصم جهینت

لکرد عم لیرا داشت به دل ییاز همان شرکت اروپا افینانوال دیتول زاتیتجه دیبه خر میکه تصم یاشرکت کره کی

که نمونه اروپا  یر حالکرد د یداریهزار دالر خر 350 متیرا به ق یرانیا افینانوال دیدستگاه تول تر،نییپا متیمناسب و ق

د متوجه شدن هاینیچ ادامه داد: پس از آنکه نانویتوسعه فناور ژهیستاد و ریدبداشت. متیق وروی ونیلیم کیدستگاه  نیا

ش دادند که در حال را سفار زاتیتجه نیدستگاه از ا 10اند، کرده یداریخر یرانیا افینانوال دیدستگاه تول هایاکه کره

که در  است یابه گونه افینانوال دیتول زاتیتجه نینصب شده و در حال کار است. عملکرد ا نیدستگاه در چ ۷حاضر 

 .میاکرده افتیدر دیخر یبرا ییهاسفارش زیحال حاضر از اروپا ن

 اندکشته شده مایهواپ یدر سرنگون ییکایمهم آمر تیشخص 17

نستان و افغا «یغزن» تیدر وال ییکایآمر ینظام یمایهواپ یپس از گذشت هشت روز از سرنگون :تسنیم خبرگزاری

شخص شد مخره ماجرا، باال نیدر ا ییکایآمر یتینگه داشتن هالکت مقامات امن دهیپوش یبرا دیتالش کاخ سف رغمیعل

منابع  یبرخ.انددهیرس به هالکت ما،ین هواپیا یدولت واشنگتن بر اثر سرنگون یتیسرکرده ارشد امن 1۷و  «ایآندر کیما»که 

هده را به ع انریمور ادر ا ایس یمخف اتیعمل استیکه ر ،«کیما اهللتیآ»مشهور به  «آندراید کلیما»گفتند که  یافغانستان

 دیبد شهسپه ترور اتیآندرا از طراحان عمل یکه د شودیاست. گفته م دهیبه هالکت رس مایهواپ نیداشت، در سقوط ا

نفر از  18کم مل دستحا مایهواپ نیگفتند، ا میآگاه در افغانستان به خبرنگار تسن منابعبوده است. «یمانیقاسم سل»حاج 

ندرا آ یتر از دباال ،یتیاز لحاظ امن یو گاهیحضور داشته که رده و جا مایهواپ نیدر ا یفرد یبوده و حت کایمقامات آمر

از جمله  ،یالمللنیب یهااز رسانه یادیشمار ز نکهیا رغمیعلرا ذکر نکردند. ییکایمقام آمر نیبوده است. منابع مذکور نام ا

 (،یترنزتود)و یبع اصلمن کیو... با استناد به  «یآستیادلیم» ،«لیمیلید»روزنامه  ،«پندنتیندیا»روزنامه  ،«میتا»مجله 

. کنندیم یددارو خوا تیدرباره وضع حیاز اظهارنظر صر ییکایقامات آمراند، اما مآندرا را منتشر کرده یخبر کشته شدن د

 نیافران ااز جمله مس آندراید ایآ نکهیاز اظهارنظر درباره ا ایس»در گزارش روز جمعه خود نوشته است:  میمجله تا

 یوشکز انتقام مبعد ا «دونالد ترامپ»در کنار نحوه رفتار دولت  ینوع شواهد وقت نیا«.کرده است یبوده، خوددار مایهواپ

 .بخشندیرا قوت م آندرایاحتمال کشته شدن د رند،یگیقرار م رانیا
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 تهران ستیاصالح طلبان درباره ل یگذار استیس یعال یشورا میتصم

که  جلسه تاکید شد گذاری اصالح طلبان شامگاه دیروز برگزار و در اینجلسه شورای عالی سیاست خراسان:

ی خود را های انتخاباتطلب جداگانه لیستدهند و قرار شد احزاب اصالحطلبان لیست واحد انتخاباتی ارائه نمیاصالح

ین ارئیس  به ریاست محمدرضا عارفگذاری اصالح طلبان ارائه کنند. براساس این گزارش جلسه شورای عالی سیاست

 رار بود روزالعاده نخست قگیری برای نحوه ورود به انتخابات برگزار شد. این جلسه فوقمیمشورا به منظور آخرین تص

زار شده شب برگبه دلیل فشار برخی از اعضای حزب اتحاد ملت ایران جلسه دیچهارشنبه یعنی امروز برگزار شود اما 

ای عالی ه شورکلبان بحث و تبادل نظر و در نهایت تصمیم گرفته شد طاست. در این جلسه درباره آخرین وضعیت اصالح

ر ئه ندهد. دی اراطلبان برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی از حوزه انتخابیه تهران لیست واحداصالح

 .پردازندباتی خابطلب اختیار داده شد تا با عنوان حزب خود به دادن لیست و فعالیت انتاین جلسه به احزاب اصالح

 ائتالف یشورا یاستان یداهایکاند یزمان معرف

جی نظرسن های شورای ائتالف نیروهای انقالب، درباره آخرین وضعیتنور الدین قدیمی معاون امور استان :مشرق

دیداهای برای کان ها وکاندیداهای مورد حمایت شورای ائتالف در استان های مختلف، گفت: نظر سنجی در همه استان

مه حوزه ها مشخص هوی با اشاره به اینکه تا این لحظه نتیجه نظرسنجی در .معرفی شده از همه حوزه ها به اتمام رسید

 35الی  03شده است، افزود: نتیجه نظرسنجی ها که در چندین محور انجام شده است به صورت مکتوب و در جزوات 

ر کدام از هینکه امعاون استان های شورای ائتالف با اشاره به .ها ارسال شده استبندی و به کلیه استانصفحه ای جمع

ب الریان انقهایی جعنوان کاندیدای نکاندیداهای جریان انقالب که بیشترین رای را از نظر مردمی کسب کرده باشند به 

یش بینی می پ حوزه کاندیداهای خود را معرفی کرده اند و 50معرفی خواهند شد تصریح کرد: تا به این لحظه حدود 

  ها نیز به پایان برسدشود، تا پایان هفته جاری کار بررسی و معرفی نامزدها در باقی استان

 یاشهیش یدر اتاق مال رانیانتخابات ا

ته وز گذشدر نهایت پس از یک فراز و نشیب طوالنی طرح شفاف سازی منابع مالی انتخابات با ابالغیه ر جوان:

 شورای مجلس جمهور جنبه اجرایی پیدا کرده و حاال وزارت کشور موظف است آن را در جریان انتخابات یازدهمرئیس

های لی نامزدبع ماتوان اولین سند حاکمیتی دانست که به طور دقیق وارد حوزه منااسالمی اجرا کند. این قانون را می

ر بالی نظارت یئت عهای دقیق به هبندیها و جمعکند که این منابع را در قالب گزارشانتخاباتی شده و آنان را موظف می

ه وجوه ب انیجر نظارت بر یبرا یو بانک یالزم در حوزه پول یهارساختیز است که نینکته مهم ا .انتخابات اعالم کند

 یانکبشبکه  ییشوا پولمرتبط با مبارزه ب نیفراهم است، به عنوان مثال هم اکنون با ابالغ قوان کیستماتیصورت کامالً س

 یبه راحت تواندیمشکوك م زیارهر گونه و گرید یجا شده با ارقام باالست. از سوجابه یهامنشأ پول ییموظف به شناسا

جلس مانتخابات  در تواندیوجود ندارد و قانون فوق م ییهم در حوزه اجرا یابهانه چیرو ه نیاز ا رد،یمورد رصد قرار بگ

 هادایست که کاندا نیا در انتخابات شتریهر چه ب تیشفاف یبرا ریمس نیبهتر انیم نیا دربرگزار شود. ندهیدر اسفند ماه آ

 شده است و آزموده زیها نکشور ریروش در سا نیها را به صورت شفاف اعالم کنند، البته استاد یانتخابات نهیخود هز

د را به خو یغاتیتبل یهاشود، عمالً نظارت بر رفتاریم زیبه آن وار یغاتیتبل یمال یهاکه کمک یها با اعالم شماره حسابآن

 آن نماند.  یبرا یثیحرف و حد چیه یانتخابات جا انیبعد از پا تا سپارندیم ینظارت یهادست نهاد
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 !کیدموکرات یخودزن
اند. سندرز که ه شدهها با مشکل برنی سندرز مواجباز هم دموکرات 201۶گویا این بار نیز همانند انتخابات  :وطن امروز

 201۶ال ست، سهای آمریکا را کسب کرده اها در برخی ایالتها بیشترین بخت و اقبال هواداران دموکراتدر نظرسنجی

رز گویا ی سندد حمایت حزب بوده است. این بار نیز برنهم یک رقیب جدی برای هیالری کلینتون یعنی کاندیدای مور

ریان در ج ترین مانع بر سر راه جو بایدن، کاندیدای اصلی مورد حمایت سران حزب دموکرات است. این موضوعمهم

لیل تایمز در توجیه دروزنامه آمریکایی نیویورك . ها در آیووا آشکار شدگیری کاندیداهای دموکراتاعالم نتیجه رای

 ه تأخیر درکوشته ها در آیووا به نقل از مقامات دموکرات نحزبی دموکراتتاخیر اعالم نتایج مقدماتی انتخابات درون

م رمز تقلب و کنترل کیفیت شاید اس.ها برای کنترل کیفیت استاعالم نتیجه انتخابات تا حد زیادی به واسطه تالش

ن به کردن باید یگزینها از جمله دولتمردان دولت قبل به دنبال جادموکرات دستکاری در آرای مردم آمریکا باشد که حاال

 . جای سندرز هستند تا به ادعای آنها بتواند در برابر ترامپ قد علم کند

ردوی های بزرگ ترامپ، وی به لطف نبود رقیب جدی پیروز شد. در اخواهان با وجود گافدر اردوگاه جمهوری

ریکا های پیشین آماتاعالم نتایج با پیچیدگی فراوانی مواجه شده است. با وجود آنکه در انتخاب ها اما داستاندموکرات

ال اما حت. با این ده اسشد اما حاال اعالم نتیجه انتخابات به امروز )چهارشنبه( موکول شنتیجه آیووا بالفاصله اعالم می

ل تعویق اعالم یاد نبرده، مدعی پیروزی شده است. دلی را از 201۶ها در سال برنی سندرز که سابقه شیطنت دموکرات

های تگاه رقابتآیووا اولین ایس. کند اعالم شده استای که نتایج را اعالم مینتایج، بروز مشکل در سیستم برنامه

ک یکایی به ریآم منابع اظهارات اساس بر  شود و اتفاقی که افتادهخواهان محسوب میها و جمهوریحزبی دموکراتدرون

 .افتضاح سیاسی و تالش برای دستکاری در رای مردم شبیه است تا یک ایراد فنی ساده

 رائیل به عربستانهای ضد زره اسصادرات موشک

کننده  نوشت: یک شرکت تولید "اسرائیل دیفنس"کارشناس نظامی رژیم اسرائیل در مجله علوم نظامی  یک :قدس

ی ک هایامین خواهد کرد که موشتسلیحات اسرائیل برای عربستان تجهیزات نظامی به ویژه موشک های ضد زره ت

ضد زره  یشرفتهپاو افزود: براساس گزارش های خارجی، عربستان تمایل فراوانی برای داشتن موشک های .پیشرفته است 

ن موشک ها که ای تولید می کند. این شرکتی استدارد و شرکت تسلیحاتی پیشگام رافائل اسرائیل موشک های اسپایک را 

رو به افزایش  : گرمیدادامه داوی .را از طریق شرکت های شریک خود در قاره اروپا برای عربستان تامین خواهد کرد

فارس با  خلیج روابط عربستان و اسرائیل ممکن است به ورود صنایع نظامی اسرائیل به بازارهای کشورهای عرب حوزه

 .ردادهای تسلیحاتی کمک کندبستن قرا

 


