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 خصمانه بايدن! سياست             روز حرف▼

آمریکا  0202در انتخابات ریاست جمهوری ها نامزد دموکراتجو بایدن 

کجه شجام  های خجود را ای منسججم از دیجدگاهبرای اولین بار مجموعه

در صورت پیروزی در انتخابات ریاسجت های وی در قبال ایران سیاست

دیشجکده وابسجته بجه ان یتیسجاوبدر نیز خواهد بجود،  جمهوری آمریکا

گران بسجیاری از تحلیج  زعمبهبیان کرد. ای در قالب مقاله« کوئینسی»

از سجر نیجاز بجه کارانه فریبفراوان این مواضع  احتمالبه مسائ  آمریکا، 

ها به سجمت و تمهید مقدماتی برای بازگرداندن اروپایی رأیآوری جمع

ه ایجران های فشار بیشجتر علیجبرای اعمال سیاست پیمانیهمآمریکا در 

نحوه مواجهجه و  درباره مقالهاین نظرات بایدن در رسد به نظر میاست. 

به نجات روابج  هنوز کسانی را که امید  تنهانهسیاستش در قبال ایران، 

از ای ه، بلکه وجوه و جوانب تازهناامید کرد ،اندیشندمیواشنگتن  -تهران

 .خته استسارواب  خصمانه با ایران را روشن 

بجا ادعجای ارائجه راهجی در ایجن مقالجه بایجدن  -7 :ت تحليلـيکان

دهد کجه بجا بر ایران، تلویحاً نشان می گیریسختتر برای هوشمندانه

اص  اهداف کارزار فشار حداکثری ترامپ مخالف نیست، بلکه او فق  

برای دستیابی  جمهوررئیس خوردهشکستهای ها و روشبه سیاست

بایدن به ترامجپ بجه دلیج  این اساس،  بر .به این اهداف اعتراض دارد

خروجش از برجام که تصویری نامناسب از آمریکا در افکجار عمجومی 

دوری واشجنگتن شکن ساخته و سبب پیمان یبازیگر نعنوابهجهانی 

کند، امجا شجکی نیسجت کجه او ، انتقاد میهاش شداز متحدان اروپایی

علیجه های تجازه فشجاراعمال ابزاری برای  مثابهبهبازگشت به برجام را 

کجار ناتمجام اوبامجا بجرای به پندار خام خود تا به کار خواهد برد ایران 

ای را تمجام های موشکی و منطقههای ایران در حوزهتوقف توانمندی

 تجثییربایدن برای اطمینجان از عجدم انسانی  اصطالحبهوعده  -0 .کند

چیزی بجیش را نباید ونا های آمریکا بر مبارزه ایران با شیوع کرتحریم

در زمجان همجین  چراکه ؛عملیات روانی و تبلیغات انتخاباتی دانستاز 

امجا  ،ه اعالمجیهای نجهای انسانی نیز جزء سیاستیمتحرها دموکرات

آتجی بایجدن را در  اوج دوگانگی سیاسجت -8 شان قرار داشت.الیمعا

بایدن از  قیدوشرطبیوعده پشتیبانی توان دید. ای میمعادالت منطقه

عربستان  رژیم صهیونیستی، ازجملهمتحدان واشنگتن در خاورمیانه، 

ها و راهبردهای مقاومت ضد با سیاست تنهانه و امارات متحده عربی،

منجافع و از بجا برخجی حتجی اسجت، در تنجاق  صهیونیستی منطقجه 

فاقد واکنشی علیجه زیرا  ؛نیز تعارض داردواشنگتن ادعایی های ارزش

 نتانیاهو در قبال فلسطینیانافراطی کننده دولت یباتهای بییاستس

 ست.هاعلیه یمنی جنگی جنایاتدر  هایاماراتو ها سعودی و

اند بایدن و ترامپ تنها دو روی سکه یجک سیاسجت :نکته راهبردی

بجا  هجاآنکه بر زر، زور و تزویر استوار شده است و اختالفات اساسجی 

 .گرددبرمی یراناو هویت انقالبی و اسالمی  به ذاتجمهوری اسالمی 

از دو کاندیدای آمریکجایی توان یکی نمی هاها و تکنیکروشتغییر با 

چجه بسجا سازی آمریکجا البته از باب مفتضح ؛را بر دیگری ترجیح داد

 پریشان( اهللفتح)نویسنده:  .ترامپ بهتر باشد
 

 

 

 

 

 

 
 

 دارد؟!  تيچرا پاسداشت دفاع مقدس اهم                گزارش ▼

 حاص همان مدل  شبیه یگرید یهایروزیشود پیم سبب یروزیپو پاسداشت هر  حفظ

ها و حکومت هاملتواره مورد توجه از افتخارات گذشته هم یالگوساز دلی  نیبه هم ؛شوند

 بوده است.

جنگ  کیسال گذشته سابقه نداشته است کشور ما در  022در طول ج 7 :یخبر یهاگزاره

پس . ببرد انیجنگ را به پا ،خاک سرزمینوجب  کی یدست دادن حت و بدون از باشد ریدرگ

در ج 0 شود.یم یمل تیحفظ امن موجبچون  ،دفاع مقدس مهم است یحفظ دستاوردها

 تیفیبا ک یحت ی،محصوالت بوم دیدر تول تیو موفق ییرشد خودکفای، در نظام یهاعرصه

 ینظام یهاشرفتیپ نیاداریم. ها عرصه ریسا نسبت به یبهتر وضعیت ی،جهان یهاباالتر از مدل

اند کشور را تویمنیز الگو  نیا پیروی از نیبنابرا ؛همراه بوده است یحداکثر یهامیاز ابتدا با تحر

نکته  نیا مدافع حرم، ینامه شهدایخاطرات و زندگ یبا بررسج 8 برساند. یاقتصاد تقاللبه اس

 یهاد میابراه ،یباکر ،یخراز همت، دفاع مقدس همچون هایاسطورهشود که آنها از یحاص  م

پس دفاع  ند،او رشد داده قیاند و خودشان را با آن الگوها تطبالگو گرفته گرید دیو هزاران شه

 کشور، انقالب و اسالم است. یبرا روین تیو ترب یازفرد کادرسهبمنحصر تیظرف کیمقدس 

 یابزارها ،ینظام یابزارها ،یشود که ظروف سفالیم دهیها داز موزه یاریبس دري: انيپا نکته

کنند تا یم یهزار سال و باالتر را نگهدار ای شیمربوط به صد سال پ ها و...لباس معاش، نیمثت

چقدر موفق اینکه حال  بازگو کنند، دیجد یهانس  یبتوانند آداب و رسوم گذشتگان را برا

مطالعه  یجا منتق  کنند،و حراست از کشورشان  ظگذشته را در حف یو الگوها اتیشوند روح

چه  ساله دفاع مقدس اکنون در مقاب  چشم همگان است و همه  یاما دستاوردها؛ دارد

دفاع مقدس توانسته است نظام  یهااز ارزش یریگو بهره یکه الگوساز دننیبیم انیجهان

حضرت امام . مختلف برساند یهانهیدر زم استقاللی و ستادگیا ،یرا به خودباور یاسالم

ما » :ندیفرمایم انیدر مقاب  زورگو یستادگیدفاع مقدس بر ا یالگو رییثدر مورد ت (رهی)نیخم

 )نویسنده: فرهاد مهدوی(« .میستیخودمان با یپا یرو دیکه با میادهیرس جهینت نیدر جنگ به ا

  ویژه خبر ▼

 بگيرد! را خاتمي جای خواهدمي هاخوئيني

 همه به حاال از هاخوئینی آقای»نویسد: سیاسی می مسائ  تحلیلگر «مقدم بیژن»

 شویم پیروز تا یمکنمی شرکت 7022 انتخابات در ما که کرد مخابره را پیام این طلباناصالح

 جبهه رهبری نقش بخواهد او است ممکن .زنیممی بر هم را بازی میز نشدیم، پیروز اگر و

 عهده بر مهمی هایمسئولیت اخیر سال 02 در او حال هر به. بگیرد برعهده را اصالحات

 شاید. است کرده فعالیت پرده پشت نیروی یک عنوان به همیشه حال عین در و است داشته

 رهبر خواهدمی متعدد هاینامه نگارش و علنی فعالیت و پرده پشت از او آمدن بیرون با

 را اصالحات در خاتمی آقای جای او که است طبیعی صورت این در که شود اصالحات جبهه

 هاسیاسی حتی و مردم بین در نفوذی دیگر خاتمی آقای انددریافته طلباناصالح زیرا بگیرد،

 جوان نس  برای هاخوئینی آقای که است این اند. واقعیتشده ناامید وا از مردم و ندارد

 را خاتمی آقای که آنچنان را او مردم که بردمی زیادی زمان و نیست شده شناخته

 یاد نوری ناطق آقای از طلباناصالح دیگر و هاخوئینیموسوی بشناسند. آقای شناختند،می

 آمد انتخابات نتایج وقتی است، انتخابات برنده کردمی تصور آنکه با 7811 سال در که بگیرند

 امیدوارم .فرستاد تبریک پیام که بود فردی نخستین داشت، خاتمی آقای پیروزی از حکایت و

 که نباشد دیدیم 88 در آنچه مشابه شرایطی ایجاد ساززمینه اخیر هاییادداشت و هانامه این

 «اند.کرده انقالب و کشور حق در گبزر جفایی کنند، چنین طلباناصالح اگر

 



 

 

  

 اخبار ▼

 گذارد؟!چرا دختر صدام به عربستان احترام مي

امین سالروز ملی عربستان را به این کشور و مردمش 02دختر صدام، دیکتاتور بعثی، « رغد»

داند که عربستان نقش اصلی در سرنگونی تبریک گفت. دختر دیکتاتور بعثی به خوبی می

های ها و برنامهر جنایتکارش در عراق داشته است. عربستان هزینه طرححکومت پد

های نظامی و خاک و حریم ها برای سرنگونی نظام پدرش را تثمین کرد و پایگاهآمریکایی

هوایی و آبی خود را به طور کام  در اختیار نیروهای آمریکایی قرار داد تا نظام پدرش را 

هایش و در کشتن پدرش و برادرانش و عموها و دایی سرنگون کنند. عربستان به نحوی

خویشاوندانش در منطقه العوجه دست داشته است. پدرش اذعان کرد که جنگ علیه ایران 

دامی بود که آمریکا و عربستان او را در آن گرفتار کردند. عربستان مادر قانونی داعش و دیگر 

د. فرزندان و نوادگان دیکتاتور بعثی و های تکفیری است که عراق را غرق در خون کردنگروه

جمهوری صدام و گارد ویژه او و دیگر نیز اعضای حزب بعث و افراد استخبارات و گارد ریاست

دانند؛ اما هیچ گاه نقش عربستان در باندهای صدامی نیز این اطالعات را به خوبی می

ره عربستان و پادشاهان و تاکنون هموا 0228بلکه از سال  ؛سرنگونی صدام را محکوم نکردند

ند و از آنها کنکمک می های آن را مدح و ستایش کردند و از آنها درخواستشاهزاده

خواهند تا در عراق حضور داشته باشند؛ شاید به این دلی  که کورسوی امیدی از ناحیه می

ر عراق های تکفیری دارند تا بلکه به واسطه آن بتوانند مجدداً دحمایت عربستان از گروه

 قدرتی کسب کنند.

 ارتقای نجومي يک نماينده حامي زنگنه در وزارت نفت

هایش از بیژن زنگنه بهروز نعمتی نماینده سابق مجلس که به لطف حمایت»نوشت:  «مشرق»

مرتبه ترفیع درجه  1روز  1سالگی به استخدام وزارت نفت درآمد، طی  08در  780۱در سال 

های نهم و دهم بود و بیژن زنگنه وزیر ه در مجلسمتی از حامیان زنگننع پیدا کرده است.

 1/0العاده جذبش میلیون و فوق 0نفت هم اینگونه مزد زحمات او را داده است. پایه حقوق او 

نعمتی پس از پایان مجلس دهم، عنوان مشاور وزیر نفت را  میلیون تومان تعیین شده است.

سالگی با مدرک مدیریت اجرایی به استخدام وزارت  08در  به عهده دارد. نعمتی در حالی

های یازدهم و دوازدهم التحصی  دانشکده نفت در دولتنفت درآمده که متخصصان نفتی فارغ

 «اند.از استخدام در وزارت نفت بازمانده

 های ساخته شده برای سردار سليمانيواکنش به تنديس

پردازی برای سازی و تندیسجه بیشتر به مجسمهمعاون امور هنری با تثکید بر ضرورت تو

های ساخته شده برای سردار های شاخص و افتخارات کشورمان، از تندیسمعرفی چهره

آورده اند، انتقاد کرده است. سیدمجتبی حسینی سلیمانی که در شهرهای مختلف نصب شده

دار دوران، از قهرمانِ ملی و مردستان فروتن گذرد از پرواز علمسال می یک قریب»است: 

قاسم سلیمانی، در شهرهای مختلف یکی پس از دیگری از همروزگارمان شهید حاج

شود که بیش از احساس قدردانی، حس شرمساری را در مخاطب هایی رونمایی میتندیس

 «ود.شجویی منکران میهایی که گاه بهانه تاختن دشمن و عیبانگیزد. تندیسبرمی

 پمپئو: اميدواريم ايران شعار مرگ بر آمريکا و اسرائيل سر ندهد

نیت کشورش از فشارهای حداکثری علیه ملت ایران، ابراز  کردنوزیر خارجه آمریکا با آشکار 

امیدواری کرد نتیجه این فشارها به استحاله فکری ایرانیان و تابع مح  شدن آنها در برابر 

بسیار عالی خواهد بود اگر ایران را به جایی برسانیم ». وی گفت: جامدبینهای آمریکا سیاست

هفته پیش در کاخ سفید شاهد بودیم، یعنی به حق موجودیت دولت یهودی اذعان  0که 

سال گذشته کارزاری را  8کند، فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائی  سر ندهد. آمریکا در 

 12آمیز بوده است. ما ایران را از یروتی در حدود علیه ایران هدایت کرده و بسیار موفقیت

 «ایم.میلیارد دالر محروم کرده

 

 کوتاه اخبار ▼

 تازگیبه که «ادیب مصطفی» نيامده رفت!/« اديب» ◄

 استعفا سمت این از ،بود شده لبنان در دولت تشکی  مثمور

 کوشندمی اهللحزب جریان نامخالف از برخی که حالی در .داد

 و اهللحزب به را لبنان در جدید دولت نشدن تشکی  مقصر تا

 دو این پافشاری نتیجه را شکست این و دهند نسبت ام 

 معرفی ایشان به وابستگان از و دارایی وزیر انتخاب بر جریان

 و این از پیش مکلف وزیرنخست که است آن واقعیت اما کنند،

 تحدینم سایر و جریان دو این حمایت از گیریرأی جریان در

 آنها حمایت سایه در و بود برخوردار مارس 8 جریان در ایشان

 .رسید به قدرت

 توماس» دارد/ قرار داخلي جنگ آستانه در آمريکا ◄

 واقعاً من»گوید: آمریکایی می مشهور نگارروزنامه «فریدمن

 پایان امخبرنگاری حرفه به دارم زمانی چون ام؛زدهوحشت

 .بود خواهم آمریکا در داخلی جنگ شاهد احتماالً که دهممی

 حالت در باید مردم است؛ بحرانی واقعاً  آمریکا در شرای 

 سابق وکی  ،کوهن در همین زمینه مایک « .باشند باشآماده

 شکست ترامپ اگر: »است نیز معتقد آمریکا جمهوررئیس

 او. شد نخواهد انجام آمیزمسالمت قدرت، انتقال هرگز بخورد،

 تحوی  را قدرت سادگی به او. کشدنمی قدرت این از دست

 .«دهدنمی

 اسرا مبادله برای يمني هایگروه توافق از خبرهايي ◄

 سوئیس مذاکرات در یمنی هایطرف توافق از هاگزارش برخی

 هایطرف میان توافق از الجزیره .دارد حکایت اسرا مبادله برای

 داده برخ اسیر و زندانی 82 و یک هزار آزادی برای یمنی

 شام  نیز عربستانی نظامی 70 ،افزایدمی گزارش این .است

 مارتین» است قرار همچنین .شد خواهند اسیران مبادله این

 امروز یمن امور در متحد مل  سازمان ویژه فرستاده «گریفیث

 این بیشتر جزئیات و کام  نتایج مطبوعاتی نشست در ظهر

 .کند اعالم را مذاکرات

 تکذيب شد/ «الريجاني» از حمايت خبر ◄

 هیچ به»: گفت «تسنیم» با وگوگفت در «مقدممصباحی»

 گزینه عنوان به مبارز روحانیت جامعه در فردی هیچ عنوان

 که است زود خیلی هنوز .است نشده مطرح 7022 انتخابات

 مدنظر مصداقی چهی امروز تا اما کنیم، صحبت انتخابات درباره

 «.است نبوده ما

 هیچ»پرورش خبر داد:  و آموزش وزیر وزير!/خبر خوش  ◄

 از پس مدارس، در آموزاندانش ابتالی بر مبنی رسمی گزارش

 «ندارد. وجود شهریورماه، 7۱ تاریخ از مدارس بازگشایی

در تحلی  و تبیین وقایع، : (84احکام سياسي )سؤال  ◄

و جز  است کبائر از دروغ گفتن چه حکمی دارد؟ پاسخ: دروغ

کند در مقام خاص گفتنش جایز نیست و تفاوتی نمیدر موارد 

 وقایع و حوادث و تحلی  سیاسی. وگو باشد یا در بیانگفت


