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 !ايراني انتظارات آمريکايي؛ انتخابات    روز حرف▼

 قرار المللیبین رخدادهای تأثیر تحت سیاسی هاینظام همه اینکه 

 رخدادهای با مقابله در هاحکومت اینکه. است طبیعی ،گیرندمی

 روی هاییسیاست اتخاذ و واکنش به خود مرزهای از خارج

 نیز رانای اسالمی جمهوری بالطبع. است بدیهی امری نیز آورندمی

 و اسالمی جمهوری رابطه درباره اما نیست، مستثنی قاعده این از

 در چراکه .است متفاوت دیگر جهتی از وضعیت ،جهانی متغیرهای

 امری اصالتاً که پیشرفت خاص، تفکر یک سوی از ایران

 که روزها این .است شده خارجی تحوالت بر متوقف ،زاستدرون

 و سابقهبی طرز به ایمگرفته ارقر آمریکا انتخابات آستانه در

 آمریکا انتخابات نتیجه بلکه تا منتظرند زیادی جمع ،غیرمعمول

 !نماید رفع را کشور اقتصادی مشکالت

 اندازه چه تا موضوع این انعکاس اینکه از جدای :تحليلي نکات

 که است آن واقعیت اما ،شودمی داده پوشش کشور هایرسانه در

 به مربوط مسائل جامعه کف برای کنونی ضعیتو اندازه به گاههیچ

 که نیست این سخن. است نبوده اهمیت حائز آمریکا انتخابات

 برای پدیدها آن اینکه یا نکند توجه خارجی قضایای به حاکمیت

 آن اساسی نکته ،باشد نداشته اهمیتی جامعه و حکومت مسئولین

 مردم نگاه شدن پررنگ با و هارسانه فضاسازی تأثیر تحتکه  است

 جدیدی فضای داخلی، مسائل حل برای آمریکا تحوالت به ایران

 و پرقدرت موج یک شکل به که داد خواهد رخ ایرانی جامعه در

 تأثیر تحت 2۰۱۱ انتخابات تا را ایران در سیاست معادالت ،پرفشار

خواهد  گروگان به را کشور اقتصاد اوالً وضعیت این. دهدمی قرار

 بر مبتنی مسیری در را ایران 2۰۱۱ انتخابات ثانیاً ،گرفت

 درنهایت و داد خواهد قرار غیرواقعی هایفرضپیش و احساسات

 سناریوهایی طراحی برای را کشور سیاسی بخش گریکنش قدرت

 .برد خواهد بین از ملی منافع بر مبتنی

 تلقی. نیست ساده چندان فعلی شرایط در عالج راه :نهايي نکته

 عقبه طریق، این از مسائل حل و خارج به ایران در توسعه ایجاد

 بارهدراین نیز هاسیاست و هاناکارآمدی برخی. دارد طوالنی فکری

. باشد همین نیز عامل تریناصلی شاید. دارند کنندهتعیین نقش

 نحوه خصوص در مثالً . کرد کارهایی باید مدتکوتاه در اما حالبااین

 گونههیچ کشور سیاسی بخش بایدن، احتمالی پیروزی با مواجهه

. کنند منتقل آمریکا انتخابات در پیروز طرف به نباید غلطی سیگنال

 دارد ضرورت کشور، تحلیلگر جامعه و ایران هایرسانه دیگر طرف از

 اینجا در. کنند ترسیم عمومی افکار برای را موردنیاز و مطلوب فضای

 هایبخش در آمریکا انتخابات روانی و سیاسی آثار کردن کم اثر

 توصیه، ترینراهبردی و ترینمهماما  است؛ نظر مورد کشور مختلف

 مسائل حل و کشور پیشرفت برای بومی ابتکارات پیگیری و طراحی

 (غضنفری عزیز: نویسنده) .است معیشتی و اقتصادی

 

 

 
 

 

 
 

 

 ن!در تهرا« ابدو يشارل» هينشر هایشعبهافتتاح                  روز گزارش▼

 به زیآمنیتوه کاتوریکار دییفرانسه در تأ جمهورسیرئ« کرونامانوئل م» شرمانهبی اظهارات

 .ختیاسالم )ص(، خشم مسلمانان در سرتاسر جهان را برانگ امبریپ

در فرانسه،  جمهورسرئی فیاقدام سخ نیرهبر معظم انقالب در واکنش به ا :یخبر گزاره

خود  جمهورسیجوانان فرانسه! از رئ»صادر کردند:  یکوتاه خطاب به جوانان فرانسو یامیپ

 یمعن ایآ شمارد؟یم انیب یو آن را آزاد کندیم تیخدا حما امبری: چرا از اهانت به پدیبپرس

 یبعد سؤالدرخشان و مقدس؟  یهابه چهره همآناست: دشنام و اهانت،  نیا انیب یآزاد

به  دینوشت با بارهدراین یزیچ یدر هولوکاست جرم است؟ و اگر کس دیاست که چرا ترد نیا

 «.آزاد است؟ امبریزندان برود، اما اهانت به پ

مهم  امی، پطلباصالحو  یدولت هایرسانه یکه برخ نجاستیا تأملقابلنکته  :يليره تحلگزا

 هایروزنامهرابطه  نیرا سانسور کردند. در هم یرهبر معظم انقالب خطاب به جوانان فرانسو

هفت  ،ساالریمردمشهروند، ابتکار، آرمان،  ،یاسالم یجمهور ،یشرق، سازندگ طلباصالح

مهم  امیبه پ عنوانهیچبهاصالحات، کار و کارگر و ... در صفحه اول  یصدا اد،اقتص یایصبح، دن

 ایرسانهارگان  -یاشاره نکردند. روزنامه همشهر یرهبر معظم انقالب خطاب به جوانان فرانسو

 ،«یمحمد محمد» دیدرباره شه آمیزیتوهین تریگذشته ت یکه در روزها زین -تهران یشهردار

رهبر انقالب، در  امیمهم پ اریبس یمنتشر کرده بود، بدون اشاره به محتوا معروفامربه دیشه

 نیا«. رهبر معظم انقالب خطاب به جوانان فرانسه امیپ»کوچک نوشت:  یتریصفحه اول در ت

 جمهوررئیسبه اظهارات هتاکانه  یو داخل یجهان هایواکنش زیگذشته ن یدر روزها هاروزنامه

 توجهقابلرهبر انقالب را سانسور کرد. نکته  امیپ زین ی. روزنامه سازندگردندفرانسه را سانسور ک

روزنامه  نیا ؛بود« مردم امروز»روزنامه  ری، سردب13 ماهدیروزنامه، در  نیا ریکه سردب نجاستیا

پیامبر  هیابدو عل یشارل هینشر یو هتاک نیبا توه زمانهم برانگیزتأمل یدر آن مقطع در اقدام

درشت نوشت  یتریاختصاص داد و در ت یکارگردان غرب کیاول خود را به  تری)ص(، تاعظم

 نیبا اعتراض گسترده مردم مواجه شد. همچن برانگیزتأملاقدام  نیا«! هستم یمن هم شارل»

مهر  1۰را سانسور کرده،  یرهبر معظم انقالب خطاب به جوانان فرانسو امیروزنامه شرق که پ

فاضل  محمدتقی»! به قلم «امبریپس از مرگ پ» برانگیزتأمل تریت با یادداشتیدر  یسال جار

 نیاکرم)ص( توه امبریبه ساحت پ ن،یو عضو مجمع مدرس طلباصالح یاسیفعال س «یبدیم

. «میابدو هست یما هم شارل» ندیاصرار دارند که بگو طلباصالح هایرسانه یکرد. متأسفانه برخ

ان تندرو به مقدسات و طلباصالح هایرسانهو  نیجسارت فعال و نیدرباره توه یاریمستندات بس

 .مردم وجود دارد ینید یبه سخره گرفتن اعتقادات و باورها

 )ص(امبرياهانت به پ تيدر محکوم ينيد یهاتينشست سران اقل          ویژه  رخب ▼

ها های دینی شامل ارامنه، زرتشتیان، آشوریان و یهودینشست خبری مشترک سران اقلیت

فرانسه از  جمهوررئیسهای غربی به ساحت پیامبر)ص( و حمایت در محکومیت توهین رسانه

مارنرسای » .ای شرق آشوری تهران برگزار شدبه میزبانی کلیسدیروز ، بارننگ این اقدام

احترام به  تیحیمس امیپ»: در این نشست گفت یورشرق آش یسایکل اسقف، «نبنیامی

خاخام » .«را ملتهب کرد ایفرانسه همه دن جمهورسیرفتار زشت رئ ب؛یاست نه تخر گرانید

تجاوز به  یبه معنا انیب یآزاد»: نیز متذکر شد یمیکل ۀجامع یمذهب رهبر، «ییونس حمام

گریگوریس » .«نبود دهیفرانسه از منظر ما پسند جمهورسیحرکت رئ ست؛ین تیحدّ انسان

که خواهان صلح در  رانیدرود بر رهبران ا»: افزود هم ارامنه یگرفهیخل شیکش، «ننرسیسیا

 .«ستیز گریکدیدر کنار  توانیمختلف، م انیاد یهااند؛ با احترام به سنتمنطقه



 

  

 اخبار ▼

 ایخامنهامام های تياز توئ کايآمر یسنا ينگران

 استیس» گفت:گذار رهبر معظم انقالب اثر هایفعالیتاز  یگزارش در کایآمر یصدا ونیزیتلو

 یکور سناتور. مورد انتقاد قرار گرفت کایآمر یدر سنا یاسالم یدر برابر رهبر جمهور تریتوئ

 یهاامیسنا در مورد پ تهیآبان کم ۷در نشست روز چهارشنبه  تریتوئ ریگاردنر از اظهارات مد

در  خواهجمهوریسناتور  نیا پرطرفدار ابراز تعجب کرد. یشبکه اجتماع نیدر ا یهودیضد

رخ  که هولوکاست واقعاً دیشما اعتقاد دار ایآ: »دیپرس یاز جک دورس یبازرگان تهینشست کم

 دیپس موافق هست: »دیگاردنر پرس سناتور. «بله» :در پاسخ گفت یدورس یآقا« داده است؟

اطالعات نادرست پخش  ،باشد فتادهیاتفاق ن هولوکاست ممکن است دیگویکه م یکس

 یهاسنا ضمن ابراز تعجب از پاسخ ندهینما نیا دوباره پاسخ مثبت داد. تریتوئ ریمد «کند؟یم

اشاره کرد که گفته هولوکاست هرگز اتفاق  انقالب معظم رهبر یهاامیبه پ ،یجک دورس

[ را کای]آمر یجمهوررئیس یهاتیاست شما توئ بیمن عج یبرا»گفت:  او است. فتادهین

 لیحذف اسرائ یدر رد هولوکاست و درخواست برا اهللتیآ یهاتیاما توئ د،یادار کردهعالمت

 زین خواهجمهوریتگزاس از حزب  التیا ندهیتد کروز نما سناتور. «دیااز نقشه را حذف نکرده

در ماه مه در  شتریپ یو انتقاد کرد. معظم انقالبرهبر  یهاتیبابت توئ تریتوئ ییاجرا ریاز مد

نقض »بابت  تریاز توئ قیخواستار تحق کایآمر یدارو خزانه یدادگستر یهابه وزارتخانه یانامه

 تیتوئخرداد  1 خیدر تار دیکاخ سف شتریپ شرکت، شده بود. نیتوسط ا «رانیا یهامیتحر

 تریدانسته و گفته بود که توئ« خشونت دیتمج»را مصداق  معظم انقالبرهبر  یلیضداسرائ

 .دهدیدر قبال آن انجام نم یاقدام چیه

 !؟شویمي قيتشو ،يسوت بزن

 مؤثرتریناز  یکی شود،یم ادی «سوت زنی»از آن با عنوان  اصطالحاًکه « فساد گزارشگری»

 یرا برا تیمردم، حاکم زمانهماز فساد است که با مشارکت  یریشگیکشف و پ یراهبردها

 یابه جامعه دنیو رس یو اقتصاد یاسیمطلوب در اصالح ساختار س تیوضع کیبه  دنیرس

به دنبال  ایرا در دن یموفق اتیآن تجرب یروش که اجرا نیدر ا .کندیم یاریاز فساد  یعار

و در صورت  دهندیمجموعه، فساد را گزارش م کیخارج از  ایداشته، افراد جامعه از داخل 

مند پاداش بهره عنوانبهحاصل از کشف فساد  یدیاز عا قیدق یابیپس از ارز ،صحت گزارش

بدان  زین« از منکر یو نه معروفامربه»مبحث  لیذ یاسالم میروش که در مفاه نیا .شوندیم

 هایو ناراست هایشده، آحاد جامعه را به مسئول دانستن خود در برابر کژ مؤکدسفارش 

را  نیمفسد یآزادانه و گستاخانه فساد از سوو ارتکاب  یشکنقانون یینموده و از سو قیتشو

و  یرسم تیبه اطالعات و عدم حما یدسترس یالزم، سخت تیشفاف فقدان. کندیمحدود م

ستاد  ه،یشدن قوه قضائ قدمپیش باوجودفساد است که  گزارشگریاز مشکالت  ،یقانون

هنوز  ر،یمس نیا لیتسهدر  یاز منکر و وزارت کار، رفاه و امور اجتماع یو نه معروفامربه

 مردم از آن کم است. یاستقبال عموم

 مجلس روی ريل خدمت

کرمجگان بخش کهک  یعصر پنجشنبه در جمع مردم روستا ، نماینده مجلس«یزاکان رضایعل»

 حلراهارائه و مشکالت کشور  ییمجلس شناسا فیوظا ترینمهماز  یکی نکهیقم با اشاره به ا

 بخشیانسجامماه گذشته در حال  1راه و در  یدر ابتدا ازدهمیمجلس »آن است، گفت:  یبرا

 از مشکالت کشور شده است. گشاییگرهوارد عرصه  سمجل نوعیبه روزیبه خودش بوده و از د

نفر بن  ونیلیم ۰۱مصوب شد به  یادکمتر کردن فشار اقتص یروز گذشته برا درگام  نیدر اول

اول مجلس  تیمردم را اولو یمعاش و بهبود زندگ نیتأم یزاکان .«داده شود صیکاال تخص

 یدر صحن علن« خانواده یو تعال تیطرح جمع» ندهیدر هفته آ»کرد و افزود:  انیب ازدهمی

 .«ارائه خواهد شد« مسکن نیو تأم دیطرح جهش تول»و بعد از آن  یبررس
 

 
 

 کوتاه اخبار ▼

 یخبر گاهیپا جنگ داخلي در آمريکا/وقوع  احتمال ◄

مسلحانه  یریخطر درگ دهدینشان م هایبررس»: خبر داد لیه

و اورگان  گانیشیم ا،یجورج ن،یسکانسیو ا،یلوانیپنس التیا 5در 

در آمریکا که هفته گذشته  ایمطالعهنتایج  .«باالست اریبس

 یدر معرض خطر باال التیکه پنج ا ه بودمنتشر شد هشدار داد

 نظامیشبه هایگروه یخشونت مسلحانه مربوط به انتخابات از سو

 یاجتماع یهارسانه غول بوکفیسدر همین زمینه،  قرار دارند.

 استیبعد از انتخابات ر یاحتمال یهایناآرام یرا برا یاقدامات

ابزارها شامل کند کردن  نیااست.  دهیتدارک د کایآمر یجمهور

 با کاربران است. یخبرها لیها و تعداز پست یانتشار برخ

 ییکایآمر ونیلیها مآنچه را که ده توانیابزارها م نیا از استفاده

 .داد رییتغ ،بینندمیهنگام ورود به پلتفرم 

 /دارند ید نيتاميوکرونا، کمبود به  انيدرصد از مبتال ۰1 ◄

غدد اعالم  هاییماریبانجمن  هیدر نشر یپزشک علوم محققان

از هشتاد درصد از  شیب دهدمیمطالعات آنان نشان ، کردند

 نیتامیو مبتال هستند. ید نیتامیبه کرونا، به کمبود و انیمبتال

 میو غلظت کلس شودمی دیتول هاکلیهاست که در  یهورمون ید

 .گذاردمی تأثیر زین یمنیو بر دستگاه ا کندمیخون را کنترل 

بر  ید نیتامیمصرف و دهندمیاز مطالعات نشان  یاریبس

 .هاعفونتدر برابر  ویژهبه ؛مثبت دارد تأثیری ،یمنیدستگاه ا

در پوست انسان و در پاسخ به تابش نور آفتاب  ید نیتامیو

ده  کمدستروزانه  کنندمی هیتوص پزشکان .شودمیساخته 

 وارد بدن شود. ید نیتامیومکمل  کروگرمیم

 مشاور هم استعماری است!/ ساخت فرانسهصابون  ◄

در  هایفاش کرد که فرانسو ریالجزا جمهوررئیس یخیتار امور

 یریکنندگان الجزاکشور از استخوان مقاومت نیدوره استعمار ا

 .کردندیشکر استفاده م هیساخت صابون و تصف یبرا

 جایز هیفقیولآیا انتقاد از  :(01 سؤالاحکام سياسي ) ◄

فقیه جایز، بلکه بر اساس تعالیم انتقاد از ولى تنهانه: پاسخاست؟ 

دینى یکى از حقوق رهبری بر مردم، لزوم دلسوزى و 

النصیحه » خیرخواهى براى اوست و این حق، تحت عنوان

 یاگونهبهتبیین شده است. البته انتقاد باید  «المسلمینالئمّۀ

گونه تأثیر سویى بر قداست و جاللت جایگاه یان شود که هیچب

هوشمندانه  ،فقیه نداشته باشد. لذا باید انتقاد از رهبرولى

دشمنان نشود؛ بر این  سوءاستفادهطرّاحى شود تا موجب 

هاى اساس، مجلس خبرگان کمیسیونى براى نظارت بر فعالیت

دهد و در رار مىرهبرى دارد که عملکرد ایشان را مورد بررسى ق

 ئتیهرساند. این موارد الزم نتیجه آن را به اطالع ایشان مى

تحقیق، به پیشنهاد خود مقام معظم رهبرى در مجلس خبرگان 

 تشکیل شده است.


