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 !زنديم حاصلبي یدست و پا          روز حرف▼ 

وجود دارد که زبان حال امروز ترامپ،  یالمثلضرب یزبان عرب در

« الغرِیقُ یتشبَّثُ بکُلّ حَشیش: »کاستیمفلوک آمر جمهورسیرئ

به  افتن،ینجات  یکه در حال غرق شدن است، برا یکس ،یعنی

و  یداخل تیبر وضع یبا مرور .زندیدست م یهر خس و خاشاک

 2424 یجمهوراستیرترامپ در آستانه انتخابات  یخارج

 یهایریگمینابخردانه، تصم یرفتارها یاپاره ییاز چرا انتویم

 یو یالمللنیعجوالنه و اقدامات ناقض حقوق بشر و ضد حقوق ب

 کرد. ییرمزگشا کایو دولت آمر

 یینمابحران کرونا امروز همچون دستگاه واقع -9 :يليتحل نکات

 یپرمدعا یالگو ستمیس یکارآمد اریعمل کرده و ع کایدر آمر

آن  یناکارآمد که یاگونهنموده است؛ به انیرا ع یدموکراس برالیل

 خواهندیکه م ییهاییکایآمر ژهیوبه انیآشکارا در منظر جهان

حاضر شوند، قرار  یرأ یهاصندوق یدر پا گریحدود سه ماه د

معتبر  مؤسسات یهایقاطبه نظرسنج گر،ید یگرفته است. از سو

ترامپ  نیانگیبه طور م انانیسگالوپ و  و،یهمانند پ ییکایآمر

. کنندیم یابیدموکراتش ارز بیتر از رقدرصد عقب 94تا  5را 

 ریاز جنس تعرض اخ یااقدامات نابخردانه لگرانیاز تحل یاریبس

 یجمهور یمسافربر یمایبه هواپ ییکایآمر 95دو جنگنده اف

از  یشده داخل عیتجم یفشارها یفرافکن یرا نوع رانیا یاسالم

از مواضع رهبر  دیترامپ و کاخ سف -2. کنندیم لیتحل قیطر نیا

که فرمودند شهادت  یالکاظمیمصطف داریمعظم انقالب در د

را  یمانیسل دیدر ترور شه کایآمر یستیناجوانمردانه و اقدام ترور

 میخواه کایرا به آمر« ضربه متقابل»و  میکنیهرگز فراموش نم

ا اقدامات ناقض حقوق و هراسان شده است. لذ مناکیزد، ب

 رانیبه ا یلرزان امیارسال پ هاییکایآمر ریاخ المللنیو ب یانسان

 -9. دینما دنظریتجد« ضربه متقابل» دیباشد تا در تهد تواندیم

. ترامپ هاستییکایحماقت آمر گریآزموده، د رانیو آزمودن ا محک

 رییهر تغ یبازنده بزرگ است؛ ول کی یخارج استیدر عرصه س

 کند. دیتول شیرا برا یتربزرگ یهانهیهز تواندیم یتیوضع

از  یو حقوق یاسیس یهاتیاگرچه موج محکوم :یراهبرد نکته

به  کایآمر یها و کشورها درباره اقدام تعرضسازمان یسو

است، اما حرکت  انیدر جر یبا کند یرانیا یمسافربر یمایهواپ

 نییبا تب یماسپلیآغاز شده خوب است و الزم است دستگاه د

در به  کایامر حمقانهاقدام ا یاگر امروز جلو کهنیو ا هیابعاد قض

گرفته  یرنظامیغ یماهایهواپ ییهوا دوریکر تیخطر انداختن امن

حرکت و  تیتکرار شود، محور زیها نآن یفردا برا تواندینشود، م

را  یو پاسخ محکم و درخور ردیرا بر عهده بگ کایامر هیعل یائتالف

 (شانیپر اهللفتح: سندهی)نو .دینما دیتمه هاییکایآمر یبرا

 يفرهنگ یهاستيدوز                          روزگزارش ▼

 ونیزیو تلو نمایس جهتکیاز  رایهستند، ز ستیدوز یاصطالح فرهنگبه یهاتیاز شخص یبرخ

اما دل در گرو  ،اندخود قرار داده شتیو مع ییدرآمدزا یبرا یالهیو عرصه فرهنگ کشور را وس

 .کنندیم تیحما هااستیخود از آن س یهاامیدارند و همواره در پ کایآمر یهااستیس

با تهاجم به  ییکایکه گذشت، دو فروند جنگنده آمر یاجمعه بامداد -9 :تحليلي یهاگزاره

باعث  ،یرانیا یمایعالوه بر تعرض آشکار به هواپ ه،یبر فراز آسمان سور رانیا یمسافربر یمایهواپ

 یهاستیاقدام ترورخبر،  نیا دنیبا شن رانیشد. اکثر مردم ا نیاز مسافر یتعداد تیمصدوم

 شهیهم یهایتیشدند؛ اما سلبر کشورمان یرا محکوم کرده و خواستار پاسخ متقابل از سو ییکایآمر

اند، در آن مظلوم واقع شده رانیکه مردم ا یموارد ریمانند سادادند  حیها، ترجحاضر در همه صحنه

 یفرهنگ یهاستیدوز -2 .فتدیب ابیها از آسبزنند تا آب یاطالعیخود را به ب زیمورد ن نیدر ا

 یو برا سپتامبر شمع روشن کردند ازدهی ییکایآمر انیقربان یهستند که برا یکسان

 و کرده بغض ،جمع شدند این کشور در تهران مقابل سفارت ،هتاک فرانسه یهاستیکاتوریکار

چاک  بانیگر سیبعد از انفجار در ورزشگاه استاد دو فرانس پار ایهستم، و _ابدو_یشارل_منگفتند 

 من،یکودکان و زنان در  هیعل گریدر برابر صدها فاجعه د هاآن، حالنیباا. کردند تأسفکردند و ابراز 

در قبال  هایتیسلبر نیا یحت سکوت کردند. ییکایآمر پوستاناهیس یو حت انماریم ،عراق ،هیسور

که  زین خوزستانو  زاهدان درحمالت تروریستی و  یاسالم یمجلس شورا هیعل یستیترور حمله

از  یادیز بخش -9 .ندکردسکوت منجر به کشته و زخمی شدن شماری از همشهریانمان شد نیز 

 توانیمچگونه . است ضد بشری آمریکا یهامیتحرکشور در زمانه کرونا به خاطر دارویی مشکالت 

رنج  همین مردم است، یهاتیحما لیبه دلها که شهرتشان برخی سلبریتیداشت که  وربا

 -0 .دشنونیمرا  هاسکوت نیبلند ا یصدامردم  شکیب .و اعتراض نکنند نندیرا نب نشانهوادارا

روشنفکران که به غرب خدمت  اصطالحبه نیا یدر مورد رفتارها یاسالم یجمهور گذارانیبن

که راه را  یما را فاسد کند، آزاد یهاجوانکه  ی! آزاددیشما روشنفکر هست» :ندیفرمایم ،کنندیم

و  د،یخواهیرا م یآزاد نیشما ا ؛که ملت ما را تا آخر به بند بکشد یباز کند، آزاد نیمستکبر یبرا

 «.است که از خارج به شما شده است یاکتهید نیا

 از پذيرش مسئوليت رهايي کليد؛ «اختيارات کم»                ژهیو خبر ▼

 انیفدائ»طلبان اصالح ،اعالم کرده بودکنونی دولت  لیکه در اوا طلباصالح فعال ا،ینمنتجب رسول

 گفته یروحان یدولت آقا رامونیپ ،یروزنامه آرمان مل خود بااز مصاحبه  یهستند، در بخش «یروحان

در دست گرفت و انتظارات مردم باال  یبزرگ دیبود که کل نیا یروحان یاز مشکالت آقا یکی»است: 

و... حل گشته  یمشکالت اقتصاد شود،یفضا باز م شوند،یم آزاد انیزندانتمام شد.  گریرفت و گفتند د

از  دیمن با به نظر یول ،ندمسائل و مشکالت را حل ک نیا تواندیم کردیفکر م جمهورسیرئ دیشا

شرح داد. در کشور ما  هاآن یدولت را برا اراتیاخت یدرصد قانونامروز با مردم صحبت کرد و  نیهم

 نیوجود دارد. ا یاز دولت مرکز تریقو بساچه یدولت یوجود دارد و در هر بخش یمتعدد یهادولت

مصرح  یقانون فیوظانسبت به  داهایهمه کاند اوالً ،است یگفتن« مردم شکافته شود. یبرا دیموارد با

 مثالً که  قطعاً شعار بدهند، اراتیدر چارچوب همان اخت دیاشراف دارند و با یخود در قانون اساس

و از همان کلیدهای بزرگی است که منتجب نیا به  ستین هیقوه مجر فیوظادر حوزه  انیزندان یآزاد

 ارداریاخت ؛یاسالم ینظام جمهور ییدر ساختار اجرا جمهورسیدولت و رئ اًیثان .کندیمآن اعتراف 

سطح  نیمعتقدند اساساً هم یکشور است و بعض اتیدرصد از درآمدها، بودجه و اجرائ 15از  شیب

 شده است. در دوره مسئولیتشانجمهور  یرؤسا یخبر یخواهادهیاست که موجب ز عیوس اراتیاخت

 نقشبا به مردم،  شانسالههفتگو بودن نسبت به عملکرد پاسخ یجابهامروز  «یروحان انیفدائ» ثالثاً

 .داشت یکم اراتیاما اخت ،خوب بوددولت  که مردم شکل دهندسعی دارند این ذهنیت را در مافیایی 



 

 
 اخبار ▼

 !کنندهگمراهسازی دوگانه

 از آمریکایی دموکرات نامزد جوبایدن گرفتن پیشی از حاکی آمریکا متحدهایاالت انتخاباتی رهایخب

 بندیتقسیم با گراغرب جریان دیگر بار تا است کافی همین. روستپیش انتخابات در ترامپ دونالد

 آرمان روزنامه .بزند کلید را هایانکی با همکاری و مذاکره پروژه بد آمریکای و خوب آمریکای تکراری

 آمریکا انتخابات نتیجه به برجام آینده که کرده ادعا ،باوندهرمیداس داوود قلم به یادداشتی در ملی

 و تغییر دستخوش تواندمی برجام: »است نوشته دولت به نزدیک روزنامه این. است خورده گره

 پیروزی به جوبایدن ،متحدهتایاال نوامبر انتخابات در که بگیریم این بر را فرض اگر. گردد تحوالتی

 برجام محور و یافته انعقاد هاآن خود زمان در برجام که آنجایی از بیایند؛ کار روی هادموکرات و برسد

 و بگیرد خود به ایتازه سروشکل تواندمی توافق این برجام به هادموکرات بازگشت با ،بودند هاآن خود

 کرد خواهند سعی بیایند هادموکرات اگر لذا. کند جلب تعهدات به عمل با را طرفین منافع بازهم

 استقبال نیز ایران و کنند تجدیدنظر شدهمی اجرا ترامپ دونالد زمان که هاییدیدگاه به نسبت

 مواضع اما ؛است مشهود خواهانجمهوری و هادموکرات بین در هاسلیقهاختالف  برخی .«کندمی

 و لحن و بیان نوع در فقط و است نزدیک یکدیگر به باالیی حد تا برجام و ایران قبال در هاآمریکایی

 مشروط بازگشت» از صرفاً بایدن نیز برجام مسئله در. دارد وجود نظراختالف هاواژه برخی از استفاده

 مقصود و معنا به نگاهی اما ؛است گفته سخن انتخابات در پیروزی صورت در «برجام به متحدهایاالت

 همان «بازگشت بودن مشروط» از وی منظور که دهدمی نشان آمریکا انتخابات امزدن جمالت این

در  خواهجمهوری- دموکرات دوگانه خلق .است حداکثری فشار کارزار در ترامپ دونالد هایخواسته

 از استقبالبا  طلباصالح هایرسانهکه بود  کنندهگمراهاشتباهی سیاست خارجی کشورمان 

 !زنندیمقدم  سازیدوگانه اشتباهپرهمچنان در این مسیر  هادموکرات

 از قول روزنامه لبنانيعراق  ريوزنخستسفر  نتايج

عراق به تهران پرداخته  ریوزنخست یالکاظم یسفر مصطف یبه بررس یروزنامه االخبار لبنان در گزارش

کشور داشت که  نیبا مسئوالن ارشد ا یمتعدد یدارهاید رانیعراق در ا ریوزنخست کرد که دیتأکو 

کرد. در بُعد اول دو طرف  یبررس یتیامن -یاسیو س یتجار -یرا در ابعاد اقتصاد هاآن توانیم

دالر در سال را  اردیلیم 24از  شیبه ب یمناسبات دوجانبه و باال بردن تبادل تجار تیتقو یراهکارها

بود که  توجهقابل یرهبر معظم انقالب اسالم یاخامنه اهللآیتاما در بعد دوم اظهارات ؛ کردند یبررس

کشور  نیاز ا یخارج یروهایخروج ن یمصوبه پارلمان عراق برا یدولت در اجرا عیبر ضرورت تسر

 ازین طیشرا نیو در ا ستین یتحوالت خوب ندهیمعتقدند که تحوالت آ هایو عراق هایرانیا کرد. دیتأک

تهران  یهادگاهیوحدت د یروزنامه لبنان نیا ها وجود دارد.عبور از بحران یبرا یهمگان یگبه همبست

خود را با هدف  یهانشست یالکاظم»: سدینویکرده و م لیدر دو بعد تحل را یدر خصوص الکاظم

مصوبه پارلمان  یاجرا نیو همچن آن یو ورشکستگ یاز فروپاش یریو جلوگتحت کنترل گرفتن دولت 

 نیا یاانجام داد. نکته دوم دعوت تهران و متحدان منطقه ییکایآمر گراشغال یروهایبر خروج ن یمبن

 ندهیآدر  یعیاحزاب ش رسدیعراق بود، لذا به نظر م یداخل یآرامش در فضا جادیا یکشور برا

 یهاهفته یاست که ط یدر حال نیخواهند کرد، ا تیاز دولت را تقو تیحما یخود برا یهاتالش

تعهدات  کهیدرصورتگفت  توانیرا در مخالفت با دولت انجام داده بودند، لذا م یتتحرکا هاآنگذشته 

 «خواهد بود. هاشیگشا یعراق شاهد برخ یاسیبرود، عرصه س شیخوب پ شدهمطرح

 اولويت اول بنياد مستضعفان ،بلوچستانوسيستان زداييمحروميت

 عادالنه کامالً ملی، هایثروت توزیع جامعه، در اینکه»اظهار داشت:  مستضعفان بنیاد رئیسح، فتا

 و اقتصادی هایگذاریسیاست .است شرمندگی مایه و شرع خالف غیرطبیعی، است، نگرفته صورت

 و سخت کارِ با روز و شب دارد، کمتری مالی توان که یوطنهم است، شده سبب غلط اجرائی

 آن، مثالا و رانت بند،وزد با لیاقتبی افرادی و باشد معیشت براى حالل ایبهره دنبال فرساطاقت

 پای اخیر، هفته چند در. باشند هم نظام طلبکار و بزنند جیب به میلیاردها حرام، مسیر از و ظالمانه

. نشستم بلوچستانوسیستان در زابل و زهک چابهار، حاشیه قصرقند، نجیب و شریف مردم دل و درد

 هایحمایت یی،زدامحرومیت جهت تومان میلیارد 254 از بیش امسال برای مستضعفان بنیاد

 مورد هاىپروژه تمامی شاءاهللان و داده اختصاص استان به کرونا اقتصادی تبعات با مقابله و معیشتی

 «.رسید خواهد سرانجام به توافق

 کوتاه اخبار ▼

 روزنامه سامانه موشکي ايراني/نگراني رژيم صهيونيستي از  ◄

 روسیه از اسرائیلی مقامات»: کرد اعالمدر گزارشی  هیوم اسرائیل

 تولید خرداد موشکی سامانه به سوریه ارتش دستیابی از اندخواسته

 طال از نقل به آمریکایی خبری پایگاه این «.نماید جلوگیری ایران

: افزود نظامی هوانوردی در رژیم صهیونیستی کارشناسان از عنبار

 و شودمی مدیریت روسی افسران توسط روسیه 944 اس مانهسا»

 است حالی در این ،شودنمی محسوب اسرائیل برای هوایی تهدید

 به ،گیرد قرار سوریه ارتش اختیار در ایرانی هایموشک اگر که

 «.شد خواهد تبدیل اسرائیل برای جدی مشکلی

 /ملل سازمان طريق از اهللحزب به صهيونيستي رژيم پيام ◄

 دمشق حومه به حمله مورد در آویوتل» :لبنان خبر داد المیادین

 طریق از ،شد اهللحزب نیروهای از یکی شهادت موجب که

 گفته آویوتل. است کرده ارسال اهللحزب برای پیامی ملل سازمان

 و نداشته اطالعی دمشق در «محسن علی» حضور درباره است

 به تنها اهللحزب. است نداشته نیز را او دادن قرار هدف قصد

 از تهدید و هشدار هرگونه رد بر اما کرده، اکتفا پیام دریافت

 «.است کرده تأکید صهیونیستی رژیم سوی

 فرمانده /مرزباني شناوری اوگانن به بومي شناورهای الحاق ◄

 کشورهای با حسنه روابط مرزها اکثر در»اعالم کرد:  ناجا مرزبانی

 ظالمانه هایتحریم باوجود حاضر حال در .است برقرار همسایه

 توانندمی متعال، خداوند به اتکا با کشورمان جوانان جهانی، استکبار

 وزارت با هاآن قرارداد نیز اخیراً. بسازند دریایی پیشرفته شناورهای

 به پرسرعت شناورهای این نزدیک آینده در که شده منعقد دفاع

 «.شد خواهند ملحق مرزبانی شناوری ناوگان

 تحلیلگر ،«خالک رانیا» متحد است/ اشدشمنيدشمن در  ◄

 ضدانسانی هایسیاست از شدید انتقاد بهاظهاراتی طی  آمریکایی

 تأمین در خود کهدرحالی آمریکا» گفت: پرداخت و آمریکا

 کادر و خورده شکست کرونا با مقابله برای ضروری نیازهای

 هایماسک از و کنند تن به زباله هایکیسه مجبورند پزشکی

 با تا بیندمی فرصتی را کنونی شرایط نمایند، استفاده بارها خود

 مخالف همین برای ؛کند تنبیه را ایرانیان کرونا، قربانیان افزایش

 انتخاباتی رقیب) بایدن جو و هادموکرات حتی .هاستتحریم لغو

 .نیستند ایران هایتحریم لغو موافق نیز( ترامپ

 زیاد مشکالت رغمعلی /دالری ميليارد ۴۷۰ نظامي بودجه ◄

 نفر هامیلیون بیکاری به که کرونا بحران با مبارزه در آمریکا

 میلیارد ۰04 بودجه الیحه با آمریکا سنای است، شده منجر

 و نظامی این کشور یهاحوزههزینه در برای  پنتاگون دالری

 .کرد موافقت صهیونیستی رژیم به رسانیکمک تداوم

نقدپذیری در اسالم چه حکمی نقد و  (:6سؤال حکام سياسي )ا ◄

گفتن نقاط مثبت افراد،  در زمینهنقد در اسالم : پاسخدارد؟ 

 کهیدرصورتط ضعف افراد مستحب؛ ولی در زمینه گفتن نقا

 منکر شرعی باشد، واجب است.


