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افتضاح تاريخي غرب            روز حرف▼  

 ترینعالیکه عیان گشته  قدرآنفساد در انتخابات آمریکا 

را به افتضاح کشانده  متحدهایاالتانتخابات در نظام سیاسی 

 و دو حزب یکه در آن دو نامزد انتخابات یانتخاباتاست. 

پایبند نبوده و  یاز اصول اخالق یکهیچآن به  کنندهحمایت

 برای پیروزی به هر روش کثیفی دست یازیدند.

از همان ابتدای  یادشدهافتضاح تاریخی  -1نکات تحليلي: 

 صورتبهایدن و ترامپ آشکار شد و بجدی شدن رقابت 

ان ین دو نامزد نمایا یونیزیگسترده خود را در مناظرات تلو

آرزو  ییکایآمر یاسین سیاز فعال یبرخ کهنحویبه ساخت.

 !باشد دهیمناظره را ند نیدر جهان ا یکس کردند کاش

خود را پیروز انتخابات معرفی  ،گیریرأیپیش از آغاز  ،طرفین

اعالم کردند که حاضر به شکست نخواهند بود!  رسماًو کرده 

یه رقیب حتی از اعالم جنگ عل ،برخی از منسوبین به دو نامزد

فساد و عدم صالحیت متهم سخن گفتند و رقیب را به 

ش یکا به پیدر انتخابات آمر یاسیس یهایبداخالق -2 نمودند!

بلکه با  ،باقی نماند یانتخابات یهارقابت یاز انتخابات و فضا

های روز انتخابات به اوج خود رسید. اتهام تقلب فرارسیدن

ز طرف ستاد انتخاباتی بایدن و گسترده از همان روز انتخابات ا

ها میان هواداران ترامپ علیه رقیب اعالم شد و درگیری

حضور افراد کشیده شد.  رأیهای طرفین به پای صندوق

ناامنی را در روز  رأیهای در پای صندوق از مردم عادی مسلح

آرا نتایج پس از اعالم تدریجی  -3 .انتخابات افزایش داده بود

های سنگین طرفین رقابت انتخاباتی بودیم. نیز شاهد هجمه

بیند در این روزها رقیب می رفتهازدسترا  زیچهمهترامپ که 

گسترده متهم کرده است که  افتهیسازمانخود را به تقلب 

 یآرامردگان متوسل گردیده و  رأیحتی برای پیروزی، به 

 قدرآن اعتراضات به شمارش آراوده است! زیادی را معدوم نم

داران ترامپ شعار توقف االت، هوایا یباال گرفت که در برخ

جنگ بر سر  با پلیس درگیر شدند!را سر دادند و  شمارش آرا

قدرت همچنان ادامه دارد و در روزهای آتی شاهد تداوم این 

 سی غربی خواهیم بود.رویارویی و مفتضح شدن بیشتر دموکرا

حقیقت و ماهیت پلید غرب و آنچه تحت عنوان  پاياني:نکته 

مفاهیم پرطمطراقی چون حقوق بشر و دموکراسی و آزادی و ... 

تزئین گردیده، خیلی وقت است که برای اهل نظر و بسیاری از 

مردمان مظلوم و مستضعف جهان آشکار شده است. البته 

تالش نموده تا اذهان نظام سلطه همواره  ایمافیای رسانه

عمومی را فریب داده و با اغواگری اجازه ندهد تا نسل جدید این 

یابد. در برابر گاهی آدشمنان خود ماهیت نسبت به ها نسرزمی

 )نویسنده: مهدی سعیدی( این خط تحریف باید هوشمند بود.

 

 

 

 
 
 

 

 

 ميز بايدن!آنگاه ترحمبه منتظران                             روز گزارش▼

 دو. دارد را آمریکا سیاسی جریان دو هر با تقابل تجربه گذشته سال چهل در اسالمی جمهوری

 متفاوت راهی عمل در اما ،دارند نظر اشتراک هم با اسالمی ایران با دشمنی اصل در سیاسی حزب

 توجه مسئله این به کشورمان سیاسی جریانات از برخیکه  است آن مهم نکته. کنندمی انتخاب را

 .کنندمی القا جامعه به کاذب امیدواری و نداشته

: نوشت یزد آفتاب روزنامه در( مجلس سابق نماینده) یشهپ فالحت اهللحشمت -1 :خبری گزاره

 در مثبت شکلی به نیز پیروزی این هایسیگنال ننخستی و است شده پیروز بایدن اکنونهم»

 میان که سنتی تحلیل این برخالف بنابراین؛ است شده دیده ایران اقتصادی بازارهای

 بایدن آینده در و اوباما با ترامپ مصداقی مقایسه ،ندارد وجود تفاوتی هادموکرات و انخواهجمهوری

 تا عقالنیت رسدمی نظر به بایدن آمدن با. دارد وجود هاتفاوت برخی که داد خواهد نشان ترامپ و

 ایران دولتی روزنامه در طلبیاصالح مدعیان از تابش محمدرضا -2. «شود دیده سفید کاخ در حدی

 واکنش گونهاین خود رفتار در که رساندمی جایی به درنهایت را مردم که چیزی آن: »نوشتنیز 

 روی که است اتفاقاتی مجموعه دارد، تأثیر هاآن زندگی در آمریکا انتخابات نتیجه که دهند نشان

 گرفتن قدرت از قبل تا که جایی است؛ برجام امضای از بعد اتفاقات سیر آن نمونه. دهدمی رخ زمین

 اما ،گیردمی مثبتی کامالً اندازچشم اقتصادی اوضاع و خوردمی رقم کشور در اقتصادی رشد ،ترامپ

 اقتصاد برای را مشکالتی هاتحریم برجام، با سفید کاخ تقابل و واشنگتن در سیاست تغییر محضبه

 کشور مشکالت از بسیاری ریشه دارند تأکید هم جمهوریرئیس کهچنان ،آوردمی وجود به کشور

 .«است ترامپ دونالد حداکثری هایتحریم همین کرونا، کنار در

های اعمال شده بر ضد عمده تحریم، اسالمی ساله انقالب 40 تجربه اساس بر -1 :تحليلي گزاره

 واردات 19۷9 نوامبر 12 در کارتر جیمی ،مثال برای. است بوده هادموکراتکشورمان در دوره 

کرد.  اعالم ممنوع را امریکا به ایران شده تصفیه نفت از شده مشتق محصوالت یا خام نفت

به  طبس طوفان شن در انجام شد و با «عقاب پنجه» نظامی عملیاتبود که  او دوره در همچنین

 هایتحریم ت آمریکا،دموکرا جمهوررئیس، دیگر کلینتون زمان در. انجامیدشکست مفتضحانه 

 تصویباو نیز  یحزبهم، اوباما. بود داماتو قانون آن ترینمعروف که شد وضع ایران علیه متعددی

 را ایران مرکزی بانک و نفت تحریم شدن گنجانده و امریکا سنای در ایران تحریم و سیسادا قوانین

 .کرد فراهم کشورمان نفتی و مالی روابط کامل قطع برای

 مالقات در را پیشرفت کشور و عبور از مشکالت شرط اجرائیمسئولین  برخی اینکه نکته پاياني:

 انتخابات به منتهی هایماه و روز در شود، پسندعامه نظر این صحت آنکه برای و بدانند کدخدا با

 شود القا مردم به موضوع این هاقیمتدادن  کاهش با بعد و کنند تحمیل را مردم بر گرانی ،آمریکا

 وابخشودنی ، گناهی ندارد وجود( دموکرات و خواهجمهوری) بایدن و ترامپ بین اساسی فرق که

، یبرجام هایگشایشبرای  هایخوشدل چندسالهها است و همچون دوره آشکار واقعیت تحریف

 دارد.میز او به ایران نگه میآآمدن بایدن و نگاه ترحم کشور و ملت را بار دیگر معطل روی کار

 (زادهکوچک فرهاد: نویسنده)

 مملکت را معطل بايدن نکنيد!                                      ویژه  خبر ▼

 ترامپ چه» :گفت ایران بیمه بورس کارگزاری مدیرههیئت رئیس و مدیرعامل ،«رباطی مهدی»

 0041 مرداد یعنی ایران در جدید دولت استقرار تا بایدن، یا شود جمهوررئیس دادگاه توسط

 اضافه اقتصاد دیگر تعلیق ماه 9. داد نخواهد رخ آمریکا و ایران روابط در جدی اتفاق هیچ

 استارت دیگر سال یک باشد کار در هم برجام به برگشت. گذشته نیم و سال سه به شودمی

 !«نکنید معطل را مملکت ،خوردیم

 



 

 

  
 

 اخبار ▼

 ي اصالحات از زبان اصالحاتوضعيت بحران

 و دولت ضعیف کارنامه به اذعان با طلباصالح سیاسی فعال «زیباکالم صادق» گذشته روزهای در

 سه را بازی که مانندمی تیمی مثل طلباناصالح اساساً: »گفت انطلباصالح اجتماعی پایگاه سقوط

 در که برگشت بازی در دارند انتظار اندک بسیار توانی با حاال و اندکرده واگذار حریف به هیچ بر

 و توانندنمی که است معلوم حاال از خب دهند؛ تغییر را نتیجه شودمی برگزار هم حریف زمین

 کارگزاران شامل ندارند شانسی هیچ گویممی اینکه و ندارند انتخابات در پیروزی برای شانسی هیچ

 و شودمی هم جهانگیری آقای هاآن رأس در و کرباسچی آقای مرعشی، آقای ازجمله اعضایش و

 درصد پنج که است این مهم ،شودمی نامزد طلباناصالح سمت از نیروهایی چه نیست مهم دیگر

 آقای خود اگر حتی. دهندنمی رأی دادند، رأی روحانی آقای به 9۶ سال در که میلیونی 24 آن از

 دیگر یا خاتمی خود ،هیچ که جهانگیری بنابراین، شود؛ اصالحات جبهه نامزد خاتمی

 محمدعلی» .«ندارند روپیش انتخابات در شانسی هیچ هم طلباصالح مطرح هایشخصیت

: نوشت ابتکار روزنامه در یادداشتی در نیز دهم مجلس در امید لیست نماینده «وکیلی

 بر را راه یافتگی،سازمان هرگونه به اقبال عدم و خود ریگ میتصم نهادهای انحالل با انطلباصالح»

 مقبولیتِ بحران با و نهادها غیبتِ در اکنون طلباصالح جریان. کردند باز مهاربی تشتتِ و انشقاق

. است شده مبتال تصمیمی بی به طلباناصالح ...است شده رهبری بحران گرفتار نمادهایش،

 آن از استراتژیک و سازسرنوشت تصمیم اما شده بحران دچار جریان این که است وقت چندین

 بحران. است جدی بحران چهار دچار امروز اصالحات: »کرد تأکید ادامه در وکیلی .«خیزدبرنمی

 .«است گرفته را یطلباصالح گریبان مزیت، بحران و حکمرانی ایده بحران توجیه، بحران موقعیت،

 ؟نداريم آورالزام اقتصادی ديپلماسيچرا 

 صادرات ،9۷ سال آمار طبق» :گزارش داد مقاومتی اقتصاد اندیشکده مدیر ،«رعیا امینی محمد»

 همچنین ؟ترندمهم ما برای کدام حاال! است فرانسه و انگلیس از بیشتر سودان و جیبوتی به ما

 اما؛ دارد هم بهتری کیفیت و اروپاست اتحادیه کل برابر 20 منطقه کشورهای به ما صادرات

 !کرده محروم هافرصت این از را ما خارجه وزیر سلیقه نداریم، آورالزام اقتصادی دیپلماسی چون

 وزارت یعنی! رسیده نفر ۵ به 20 از کشورها در ما بازرگانی رایزنان تعداد 99 تا 94 سال از

 حدود) یورو هزار 100 سالی. نداشته تجارت توسعه برای مشخصی اقتصادی دیپلماسی خارجه

 صدها توانندیم که ظرفیت این حذف برای کردیم بهانه را رایزن هزینه( تومان میلیارد 2.۵

 .«دنباش داشته آورده کشور برای برابر

 !بگذاری اثر اروپا جامعه روی بر توانيمي نکن فکر

 جرم را مخالف جنس دکتر نپذیرفتن فرانسه: »نوشت اروپا مقیم تحلیلگر ،«منصوری احسان»

 و دانیمی اروپایی را خودت ایرانی شمای دانممی. کرده تعیین جریمه یورو هزار ۷۵ و دانسته

 موضوع این متوجه هافرانسوی األسفمع اما نداری؛ مسلمان پاکستانی و مراکشی با نسبتی

: افزود منصوری.« هاستایخاورمیانه و غیرسفیدها از نفرت همان شانیزیستاسالم و نیستند

 نبود، حرام یهودیان برای خوک گوشت اگر. مسلمان اقلیت آزار قصدبه اندگذاشته قانونی»

 بیای کودکان ویدئوهای داریم توقع ما حاال. کردندمی اعالم جرم هم را خوک نخوردن احتماالً

 .«نکند اعمال تحریم بخواهد دولتش از و بگذارد تأثیر جامعه این روی سرطانی بیماران و

 بهشتي شهيد دانشگاه ميلياردی 120 تخلف به بازرسي سازمان ورود

اعتبار ساز تخصیص ، به خبر حاشیهدر جمع خبرنگاران کشور کل بازرسی سازمان یسرئ

 و هابررسی: »گفت های دانشگاه شهید بهشتی،به یکی از دانشکدهچندین میلیارد تومانی 

 محل از و غیرقانونی صورتبه تخصیص این که کرده روشن بازرسی سازمان هایپیگیری

 از پس. است گرفته صورت کرونا با مقابله برای ملی توسعه صندوق دالری میلیارد یک اعتبار

 در خاص حساب محل از و کرده تغییر اعتبار این تخصیص محل سازمان این هایپیگیری

 تخصیص در احتمالی تخلفات پیگیری البته که است شده تأمین جمهوری ریاست اختیار

 .«است گرفته قرار کار دستور در نیز جدید

 کوتاه اخبار ▼

 /هايتان تکيه کنيدامريکا به ملت یجابه: قطر سابق يروزنخست ◄

 درقطر  سابق وزیرنخست ،«ثانی آل جاسم بن حمد شیخ»

 عرب اتحادیه و فارسخلیج همکاری شورای از ،توئیترشصفحه 

 مسائلی و هابرنامه برای غالباً که هایشانسیاست در تا خواست

 کنند،نمی تأمین را خود کشور و ملت منافع که شوندمی اتخاذ

 منطقه کشورهای که کرد تأکید همچنین وی .کنند تجدیدنظر

 جمهوری ریاست از نه بگیرند هایشانملت از را خود قدرت باید

 .خواهجمهوری چه باشد دموکرات چه ،آمریکا

 /يابدنمي کاهش دالر افت با خودرو قيمت: خودروسازان ◄

 هایهزینه ارز قیمت کاهش با»: گفت خودروسازان انجمن دبیر

 شاید و شده خارج زیان از ابتدا خودروساز و یافته کاهش هم تولید

 در تغییر معنی به امر این اما د،کن پیدا دست حداقلی سود به

 بیشتر سود برای مردم از بسیاری. نیست خودروها کارخانه قیمت

 کاهش و فعلی شرایط با که بودند کرده اقدام خودرو خرید به

 و هستند خود خودروهای فروش به مجبور بازار در هاقیمت

 .«شودمی بازار در خودرو قیمت کاهش باعث بیشتر عرضه همین

 /سالمت شهدای وضعيت تعيين در شهيد بنياد آمادگي ◄

 سالمت مدافع شهدای مصادیق تعیین ملی کمیته نشست سومین

 سازمان نماینده ،بهداشت وزیر شهید، بنیاد یسرئ حضور با دیروز

 .شد برگزار وبودجهبرنامه سازمان نماینده و استخدامی و اداری

 این در شهید بنیاد رئیس و جمهوررئیس معاون «اوحدی سعید»

 پرونده تکمیل و تشکیل روند تسریع لزوم بر تأکید ضمن نشست

 ،بهداشت وزارت ،شهید بنیاد همدلی و همکاری سالمت؛ شهدای

 اعضای عنوانبه استخدامی امور سازمان و هوبودجبرنامه سازمان

 تسریع در را سالمت مدافع شهدای مصادیق تعیین ملی کمیته

 .خواند الزم و مؤثر هاپرونده این بررسی

 نمودارهای بررسی /اخير سال ۸ در فرزندآوری نزولي روند ◄

 در فرزندآوری میزان بودن نزولی گویای ایران آمار مرکز منتشره

 تولد با گذشته سال به مربوط آن کمترین که است اخیر سال 8

 شیب با 90 دهه نخست نیمه در باروری میزان .بود کودک 1.2

 در فرزند 1.۷۵ از که یاگونهبه ،گذاشت افزایش به رو مالیمی

 این سپس رسید، 9۶ سال در فرزند 2.0۷ حدود به 90 سال

 .یافت کاهش فرزند 1.8 میزان به 98 سال در شاخص

 /کنم قطع را اهللحزب با امرابطه خواست آمريکا: باسيل جبران ◄

 تحریم آمریکا سوی از تازگیبه که لبنان سابق خارجه وزیر

 کند تحریم را من اینکه از پیش متحدهایاالت: »گفت شده،

 قبول من کنم؛ قطع اهللحزب با را خود روابط بود خواسته

 .«کردند تحریم را من هاآن و نکردم

حکم التزام عملی نداشتن  :(76 سؤال) احکام سياسي ◄

 هیفقتیوال کهییازآنجا: پاسخچیست؟  هیفقیولبه دستورات 

الشرایط در عصر غیبت به معنای حاکمیت مجتهد جامع

( که السالمهمیعلای است از والیت ائمه اطهار )است و شعبه

باشد، اطاعت ( میوالهعلیه  اهللیصل) اهللرسولالیت همان و

نکردن از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین که نشانگر 

 باشد.به آن است، غیرمجاز می عدم التزام


