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 آمريکا ترين کابوس دولتبزرگچين،           روز حرف▼

اعالم  خویش عموضدر جدیدترین ای بیانیه طیکاخ سفید 

در آمریکا  جمهوریرئیسسخنرانی  موضوعاتترین مهمکرد، 

به  پیش روجمعه  که روزاولین جلسه با رهبران گروه هفت 

پاندمی کرونا و اقتصاد ، چین شود،میمجازی برگزار  صورت

 خواهد بود.جهانی 

و کلی های مهم ها و نگرانیولویتاگر ا -9 :نکات تحليلي

این ترتیب شامل به  سیاست خارجی آمریکا را برشمریم

بهبود روابط با  ،روسیه، سوم ،چین، دوم ،هاست: نخستحوزه

 اولویت ،از این نظرگاهخاورمیانه.  ،و چهارم متحدان فراآتالنتیکی

نه منطقه غرب آسیا و  دولت جدید آمریکا اصلی سیاست خارجی

اینکه بلکه چین است.  ،گذردتحوالتی که در این منطقه می

روابط نظامی در  هایسطح تنشبا روی کار آمدن بایدن،  انزمهم

 چیزهمهگویای  تنهاییبهاست روند صعودی پیدا کرده دو طرف 

و پکن در ها میان واشنگتن در بحبوحه تنشطوری که  است؛

ی با هدایت ناو تایوان، یک ناوگروه نظامی آمریکایصوص مسئله خ

اوایل هفته گذشته وارد « اس تئودور روزولتاسیو»هواپیمابر 

جالب است که برای نخستین بار در . دریای جنوبی چین شد

در اعزام  متحدهاالتیاآمیز پس از اقدام تحریکهای اخیر، سال

های پکن افکنچین، بمبناوگروه آمریکایی به دریای جنوبی 

به  چیناینکه چرا  -2 !سازی کردندحمله به این ناوگروه را شبیه

ت که همچنان از تبدیل شده اسای بسامدترین واژهترین و پرمهم

بایدن بر ای که دولتمردان جدید آمریکایی در این چند هفتهزبان 

تفاوت نگاه م در نخسترا باید  شودسر کار آمده است، شنیده می

و  تهدیدات پیش روی آمریکا الملل ودولت بایدن به نظام بین

دوم، در روند رو به رشد افزایش قدرت اقتصادی و نظامی چین 

یکی از عوامل بسیار مهم در تضعیف  عنوانبهجستجو کرد که 

در یک سالی که کرونا جهان را کند. ونی آمریکا عمل میهژم

رشد رخالف تمام کشورهای جهان، بمحاصره کرده، چین 

و در بعد اقتصادی پیروز میدان بوده  را رقم زدهشگرفی اقتصادی 

ملی و  یهاپولترویج مبادالت تجاری با  است. از سوی دیگر

رشد پول دیجیتالی که چین به راه  در این حوزه وپیشتازی یوآن 

 .شودتر میبرای دالر آمریکا خطرناکهر روز شرایط  ،انداخته

 «چیننحوه مواجهه با »در چهار سال آینده : نکته راهبردی

مریکا خواهد بود. اینکه دولت آدموکرات دولت چالش ترین مهم

 رژیم صهیونیستیاز زمان روی کار آمدن، توجه چندانی به بایدن 

، به خاطر تیا منطقه غرب آسیا و حتی برجام نداشته اس

و این موضوع باید  داردتیم بایدن روی چین مرکزی است که ت

 .باشد دستگاه دیپلماسی کشورمان مورد توجه ویژه

 (آیندحمید خوش)نویسنده: 

 

 

 فرار از پاسخگويي!                                         روز گزارش▼

در کشورمان  هادولتآخر  هایسالدر همواره  جمهوررئیس اراتیاز حدود و اخت هیگالچرا 

مختلف به ملت  هایوعده یانتخابات هایرقابتکه در زمان  یهمان افراد ؟ چراشودمیشنیده 

 ؟کنندمیباز  تیخود لب به شکا اراتیاز سطح اخت خدمت، ، در سال آخردهندمی

اگر از وضع »: گویدمی طلباصالح یاسیفعال س« تباریعلو رضایعل» -9 :یخبر هایگزاره

دارند،  یریگمیکه در تصم یاریاخت زانیم بیافراد و نهادها را به ترت د،یهست یموجود ناراض

چه در  ،یارجروابط خ میکه در تنظ یجمهورسی. رئدیپاسخ طلب کن هاآنو از  دیفهرست کن

 یبودجه ساالنه دارا میندارد، در تنظ یاریبزرگ، اخت یهادرتسطح منطقه و چه در سطح ق

 میتصم تواندیهم نم یواردات ینوع واکسن کرونا نییدر تع یحت راًیو اخ ستین یاریاخت

 وریشهر 6) یروحاندکتر  - 2 !«.مشکالت کشور باشد؟ یپاسخگو تواندی! تا چه حد مردیبگ

آن است که بتواند در صحنه سخت  یقدرت و توان دولت به معنا»: گفته بود (9911

را  یتیندارد چه مسئول اراتیکه اخت یگرنه دولتالزم را داشته باشد و اراتیاخت ،تیریمد

 «.از آن انتظار داشت توانیم

که  شودمیمطرح  یافراد یاز سو جمهوررئیس اراتیموضوع کاهش اخت -9 :يليتحل هایگزاره

و  قوانین کشورو با شناخت کامل نسبت به  اندداشته تیدر حاکم یاجرائ یباالمناصب  هاسال

 هایسالدر  اکنون و اندگرفتهداده و رأی ردم تعهدات و شعارهایی به م، یجمهوررئیساختیارات 

ان طلباصالح یادعا نیا -2. کنندمیمسئله را مطرح  نیا ،ییفرار از پاسخگو منظوربهدولت  یانیپا

کم است چرا از دوران  جمهوررئیس اراتیاگر اخت ؛است شانتناقض و تعارض با عمل و حرف در

چندین نفر را برای انتخابات ریاست  اکنونهماز  ایو  کنندمی ادینقطه عطف  عنوانبه یخاتم

چرا ندارد؟  یاریاز خود اخت جمهوررئیسن است که یاز ا ری؟ مگر غاندکرده جمهوری آینده ردیف

 یتمام تالش خود را انجام داده است تا قوه اجرائ یانقالب اسالم خیدر کل تار یاسیس انیجر نیا

آتش فتنه  ریحاضر شد کشور را درگ یمنصب حت نیبه ا دنیرس یو برا دریبگ اریکشور را در اخت

 یپا حتی حاضر شدندخویش  یانتخاباتجلسه  نیدر اول ذشتهگ ید و در روزها( کن9911)در سال 

برای خوانده بود( را  نیرا منحرف و بدتر از منافق هاآن)ره(  ینی)که امام خم ینهضت آزاد یاعضا

در  جمهوررئیس تارایاخت و ودحد -9. جماران باز کنند هینیبه حسافزایش سبد آرای خویش، 

 یاسیس انیمشخص است، اما نکته مهم آن است که جر یقانون اساس 991تا  999اصول 

 ،گیردمیو چالش قرار  سؤالو هر زمان که در معرض  گیردنمیرا به گردن  تیاصالحات بار مسئول

 (: فرهاد کوچک زادهسندهینو) !کندمیکرده و از پاسخ فرار  یفرافکن

 شد دييدر کشور تأ 8292سند  يپنهان یاجرا                       ویژه خبر ▼

گزارش »گفت:  یاسالم یمردم مشهد در مجلس شورا ندهینصراهلل پژمانفر نما االسالمحجت

 یاعضا اریدر کشور آماده شده و در اخت 2191سند  یاصل نود درباره اجرا ونیسیکم هیاول

 نیبر اساس ا»اصل نود مجلس اظهار داشت:  ونیسیکم سیرئ«. قرار گرفته است ونیسیکم

وپرورش ما را هدف قرار نداده تنها آموزش 2191انجام شده، سند  یهایگزارش و طبق بررس

عالوه بر شامل شده است.  زیما را ن یو فرهنگ یاجتماع یهاوپرورش بخشو عالوه بر آموزش

، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت ورزش و جوانان در مورد وپرورشآموزشوزارت 

انجام شده  یهایو بررس هایریگیپ طبق .اجرای این سند در کشور درگیر هستند

مختلف انجام  یهادستگاه یدر کشور از سو 2191سند  یاجرا یبرا یپنهان یهایهماهنگ

 «.گزارش به آن اشاره شده است نیاشده که در 

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 کشور تيامن تيحفظ و تقو یبرا يشيرزما

و  رانیا ییایدر تیمرکب کمربند امن شیرزما یسخنگو «یغالمرضا طحان» اداریدر ریام

 یفِدرال یو جمهور رانیا ییایدرمُرکب  شیگفت: رزما مشترک شیرزما نیدرباره ا هیروس

 یمنطقه برگزار شود،یماه آغاز مبهمن 21 امروزاز  ییایدر تیتحت عنوان کَمربند اَمن هیروس

شده  ینیبشیهند پ انوسیدر شمال اق لومترمربعیهزار ک 9۱ برلغبا یدر مساحت شیرزما نیا

 رانیاست که ا نیبه دشمنان ا رانیا یالمللنیو ب یاقدرت منطقه امیپ نکهیا انیبا ب یاست. و

 لیرا تعط ایدر در تیمنا تیفظ و تقوکرونا، ح طیدر شرا رانیا»نخواهد شد، گفت:  یمُنزو

شوم  دهیدمبارزه با پ ،یالمللنیب ییایجارت درت تیاَمن یبرقرار نیتمر یو«. نکرده است

را از اهداف مهم  ییایتبادل اطالعات در حوزه امداد و نجات در ،ییایدر سمیو تِرور یدزد

مشترک  شیبرشمرد. رزما هیو روس رانیا ییایدر تیمرکب کمربند امن شیرزما یبرگزار

عمان برگزار  یایدر یهاروز در آب هاربه مدت چ 9911 ماهیششم د هیو روس نیچ ران،یا

موجود در  داتیمقابله با تهد ش،یمارز نیا یسه کشور از برگزار نیشد، هدف مشترک ا

از قدرت  ییرونما ،یو نظام یتیمشترک در بحث امن یهاشیرزما نیا یمنطقه بود، برگزار

 .است یامنطقه دیواحد در برخورد با هر تهد یدیَدر قالب  دیمقابله با تهد

 بودجه از نگاه مجلس ياصالح حهيال تيوضع

بودجه گفت:  حهیال هیوبودجه درباره اصالحبرنامه ونیسیکم سیرئ ،«ییبابا یحاج درضایحم»

 ،یگذارهیسرما شیمانند افزا یکالن اقتصاد یهاشده، همچنان در تحقق شاخصبودجه اصالح»

کل  یوردرآمد سرانه، بهره شیکاهش نرخ تورم، افزا ،ینیج بیکاهش ضر ،یکاریکاهش نرخ ب

کاال و خدمات و کاهش واردات و  یرنفتیصادرات غ ،یمصرف یهانهیهز اهشک د،یعوامل تول

 دیها تأکشاخص نیکه در برنامه ششم بر ا هیدر کنترل نوسانات بازار سرما قیعدم توف تاًینها

عدالت در پرداخت حقوق و  تیعدم رعا»کرد:  دیتأک ییبابا یحاج .«کندیشده، ناکارآمد جلوه م

درآمد به اقشار کم یعدم توجه کاف نیمتناسب با تورم، همچن یدستمزد و کاهش فاصله طبقات

مدنظر قرار  زیبودجه ن حهیال هیاست که متأسفانه در اصالح یراداتیجامعه متناسب با تورم از ا

اشکاالت، ابهامات  یشده، دولت توانسته تا حدود ادی صیوجود نقا با»افزود:  یو«. نگرفته است

 «.مرتفع کند ار یقبل حهیو نواقص ال

 کشور 7 یاز سو يرانيواکسن برکت ا درخواست

 «برکت رانیکوو ا»امام فرمان  ییواکسن ستاد اجرا ینیپروژه مطالعات بال ریمد ینیحس دکتر

 رانیکوو اواکسن : »کرونا گفت یرانیبودن واکسن ا منیو ا یدر مورد اثربخش یپاسخ به سؤال در

مطالعه فاز  یبوده و هدف اصل منیشده، کامالً ا قیها تزرکه به آن ینیداوطلب یبر رو برکت

 ییزایمنیمحقق شده است. در مورد ا باًیتقر ج،یبودن واکسن هست که با توجه به نتا منیک، ای

روزها  نیکه ا یجیو نتا دیآیافراد م یشگاهیآزما جیاست و نتا یکه جزو اهداف جانب مییبگو دیبا

واکسن در برابر  نیا نیکننده است. همچنخوشحال ییزایمنیبه دست ما آمده در مورد ا

واکسن  نیا افتیدر یرا برا یمذاکرات زین یکشور خارج 1و  کندیم ییزایمنیا یسیانگل یاکرون

 «.اندآن داشته دکنندهیبا مجموعه تول

 يوح نيبه سرزم ينيسفر زم یاياح احتمال

کشورمان با مقامات حج عراق،  ارتیحج و ز نیمسئول یسازمان حج در نشست مجاز سیرئ

 رضایکرد. عل شنهادیعراق را پ قیبه عربستان از طر یرانیزائران ا ینیسفر زم طیشرا یبرقرار

 یهادر فرودگاه یپرواز یهاتیکه در خصوص محدود یبا اشاره به مشکالت انیدیرش

عراق و همراه  قیاز طر یوح نیبه سرزم ینیسفر زم یبرا هایرانیعربستان وجود دارد، عالقه ا

حج و عمره عراق از آن استقبال  یعال یشورا سیشد که رئ ادآوریرا  اتیعتبات عال ارتیبا ز

عراق  درسفر را  نیا یهانهیکه زم میادر صورت موافقت عربستان، ما آماده»کرد و گفت: 

 .«میکن یریگیپ

 اخبار کوتاه

 ریوز یاسیمعاون س «یعراقچ» حق با رهبر انقالب بود!/ ◄

 تینسبت به مذاکره و ن گاهچیرهبر انقالب ه»امور خارجه گفت: 

نبودند و از روز اوّل تا آخر هم  نیبمقابل خوش یهاطرف

. البته مشخص هم شد که حق با ستندین نیبمودند که خوشفر

 شانی. اشدمسئله روشن  نیبود و در همه موارد ا شانیا

و  ینیبود که حتماً با بدب نیکه همواره به ما داشتند ا یاهیتوص

 یو ما هم رو دیعدم اعتماد نسبت به طرف مقابل، مذاکره کن

از نفس  شهیهم حالنیدرع یول م،یحرکت کرد ریمس نیهم

 «.کردند تیکننده حمامذاکره میمذاکره و ت

امور  ریوز« دژپسند» در مورد بورس اظهارنظر نکند!/ يکس ◄

بورس  دیجد سیکه با رئ یبا توافق»گفت:  ییو دارا یاقتصاد

صورت گرفته است، مقرر شد در خصوص مسائل مربوط به بازار 

 نیاست اول یگفتن«. اظهارنظر کنند شانیو بورس فقط ا هیسرما

دژپسند در  نظربورس با اعالم  ریچندماهه اخ زشیر یهاجرقه

اعالم  رغمیدر بورس عل کمی شیخصوص عدم عرضه سهام پاال

 یربورسیخورد و با اظهارنظر افراد غ دیکل نهیزم نیدولت در ا یقبل

 .شدت گرفت یروند نزول نیدر دولت ا گرید

مکارم  اهللتیآ/ 82:92 يرمقياز ب مرجع تقليد يکانتقاد  ◄

عالوه بر  مایصداوس فهیوظ ،یرسانه مل سیرئ داریدر د یرازیش

مردم  تیپرورش و هدا ت،یها، تربجذب مخاطب را ارائه آموزش

 یو س ستیب ،یو س ستیب مکنیاحساس م»برشمرد و افزود: 

 یهاها و فشارالعملعکس خاطرو آن هم احتماالً به  ستیسابق ن

و انتقادات  اتیباشد، چون مردم حق دارند واقع دیدولت است که نبا

 «.و بشنوند نندیبب یحق از مسئوالن را در رسانه ملبه

 1کودک  «یروزیف ایمح»کشور/  ينابغه قرآن نيترخردسال ◄

موفق به حفظ کل قرآن  ییکرونا امیدر ا ساله شهرستان خدابنده

 نیاز ا شیکشور نام گرفت. پ ینابغه قرآن نیترشده و خردسال

موفق  یسالگ 1در سن  یروزیمهسا ف ا،یمح تربزرگخواهر  زین

حافظ استان زنجان لقب  نیترخردسالبه حفظ قرآن شده و 

مهسا در کاراته هم کمربند »گفت:  یروزیف ایگرفته بود. مادر مح

 «.شده است زیدارد و موفق به کسب مدال ن یمشک

اعتراف  ییکایسناتور آمر گرسنه دارد!/ ونيليم 72کشور ما  ◄

درآمدها حساب شده جزو کم ییکایآمر ونیلیم 9۴1امروز »کرد: 

را  یخدمات درمان یهانهیهز توانندینفر نم ونیلیم 12و 

خود نبوده و  یغذا نیقادر به تأم ییکایآمر ونیلیم 11بپردازند. 

 «.هستند مواجهشدن  خانمانیبا خطر ب ونیلیم ۴1

 یسردار مهد» : کشف حجاب جرم است/سيپل یسخنگو ◄

 یانگار مموضوع کشف حجاب در قانون جر: »کرد دیتأک «انیحاج

به  سیشده است. پل نییآن مجازات تع یشده و در قانون برا

 ید که برادا لیتشک« ناظر»با عنوان  یاقانون سامانه یعنوان مجر

سامانه  نیا کنند،یاست که در خودرو کشف حجاب م یافراد

 «.آن برطرف شده است راداتیداشت که اکنون ا رادیا یکم

از  دنیکش کاتوریکار (:969)سؤال  ياسياحکام س ◄

دارد؟ پاسخ: اگر موجب تمسخر و  یچه حکم هاتیشخص

 .ستین زیشود، جا ریتحق


