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بازار سرمایه، باید انعکاس واقعیت های اقتصادی کشور باشد. به گونه ای که 
وضعیت کالن اقتصاد به مثابه ی دسیت است که بازار سرمایه را در مشت خود 
گرفته است. اگر واقعیت ها رو به رشد باشد و دست اقتصاد باال رود، بازار سرمایه 
نیز باید رو به رشد باشد و حرکیت رو به باال داشته باشد. اما وقیت بازار سرمایه 
این واقعیت های اقتصادی را منعکس منی کند، نشان دهنده ی این است که 

با  لمس هر کدام از تیترها مستقیما به آن مطلب منتقل خواهید شد
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بازار سرمایه دچار یک حالت موقت و گذرا شده است و سرنوشت آن 
 در دست تصمیمات دولت و هنادهای نظاریت است. هر چه 

ً
مستقیما

میزان تاثیر شرایط فعیل بازار سرمایه بر دیگر خبش های اقتصاد بیشتر 
باشد، سیاست ها نیز باید با دقت نظر  و تدبیر بیشتری مقرر شوند.
با آنکه به نظر می رسید دژپسند و یارانش در وزارت امور اقتصادی و دارایی، با 
طرح کریدور سوم، یعین تأمنی مایل از طریق بورس، برنامه ی جامع و دقییق 
برای قراردادن بازار سرمایه درمسیر جهش تولید دارند، پس از گذشت اندکی 
از اجرای برنامه های کریدور سوم، دولت و شرکت های زیرجمموعه اش سهام 
خود را بر سر مردم آوار کردند و مردم تازه وارد و هیجان زده به این بازار را رها!
به رواییت  وعده ی محایت های یب بدیل دولت از سهامداری ملت، یک 
به یک پوچ از آب درآمد و کارشناسان نیز که بر مبنای مهنی وعده ها 
 خط اشتباه 

ً
حتلیل ارائه می کردند نیز دچار حتلیل های غلط شدند و بعضا

به سرمایه گذاران دادند و اعتماد مردم به دولت، بار دیگر به اعتراض ها رو 
به روی ساختمان بورس خمت شد و شعارهایی برای پس گرفنت حق شان!
خبش  دولت،  یب تدبیری  سایه ی  در  داشت  اذعان  باید  متأسفانه 
رفته  بنی  از  یا  حبس  سرمایه  بازار  در  مردم  نقدینگی  از  یادی  ز
تصرف  قابل  درآمد  و  پس انداز  کاهش  موجب  امر،  این  و  است 
است. منوده  فراهم  را  مردم  خرید  قدرت  کاهش  نتیجه  در  و 
باید توجه کرد چناچنه دولت پای یب تدبیری خویش را از گلوی بازار 
سرمایه بر ندارد درتوایل کاهش قدرت خرید مردم، باید منتظر شوک 
کشور باشمی  دیگری از طرف تقاضا بر بازار و تعمیق رکود اقتصادی 

و  سیایس  الیه های  اکنون  است.که  کرده  پیدا  نیز  امنییت 
و  مجهور   رئیس  دستیاران اقتصادی اش، باید جناب 

سرمقاله فتحسرمقاله فتح
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جای انتساب عملکرد حساب نشده ی خویش به قانون اسایس و 
سیاست های اصل44، پاسخ بدهند که چرا امید مردم را که با دعوت 
و وعده ی دولت برای حفظ ارزش پولشان، به بازار سرمایه آمدند 
ناامید کرده اند و سرمایه هایشان را به باد فنا داده اند. مهان طور که در 
روزهای رشد حباب وار بورس گفتند مهه ی دارایی هایتان را به بورس 
ید، امروز هم، در روزهای سقوط آزاد بورس پاسخگوی عملکرد  بسپار
خویش باشند و جواب سرمایه های از دست رفته ی مردم را بدهند! 
آن روز که جناب رئیس مجهور در رابطه با نوسانات بازار گفتند باید از 

نامهاهنگی ها در اظهارنظرها 
و اقدامات اجتناب منود، 
چرا  بدهند  پاسخ  اکنون 
خود  به مناد نامهاهنگی 
در تصمیمات تبدیل شده 
نامهاهنگی هایی  اند. 
عرضه ی  در  را  خود  که 

پاالیش یکم، قیمت گذاری دستوری فوالد و نرخ ارز به خویب نشان 
یگر اصیل بازار سرمایه  داد. چاره جز این نیست که دولت، به عنوان باز
در کشور دست از گفتار درماین و دادن شعارهای محاییت غیرعمیل از 
پشت دوربنی ها و تریبون ها بردارد و جای کینه توزی و سیایس کاری ها و 
ایستادن مقابل منایندگان ملت، به فکر چاره ای عمیل و واقعی برای حل 
معضالت جدی موجود در بازار سرمایه باشد و با کمک کارشناسان 

مردم،  منایندگان  و  گلوی اقتصاد مربوطه  این تیغ تیز را از 
بردارد! مردم  معیشت  کشور، 

راه حل بورس،گفتار درمانی نیست!
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قضایای انتخابایت چندماه اخیر، حقیقتا برای حاکمیت ایاالت 
که از پیش از  یکا فضاحت بار بوده است. انتخابایت  متحده آمر
گسترده در آن از سوی افراد خمتلف از مجله  برگزاری درباره تقلب 
رئیس مجهور مستقر)ترامپ( سخن گفته می شد. بعد از انتخابات 
نیز این جنجال ها و دعواها به صورت گسترده تر ادامه پیدا کرد که 

آن محله  آخر  پرده 
به کنگره و تسخیر 
در  آن  ساختمان 
آرای  مشارش  روز 
که  بود  الکترال 
برخورد  با  البته 
نیروهای  خشن 

کشته و  آمار رمسی چندنفر  نظامی و امنییت مواجه شده و طبق 
که با نزدیک  چندصدنفر بازداشت شدند. در ادامه شاهد بودمی 
شدن به روز حتلیف جو بایدن، در واشنگنت حکومت نظامی و 
کنگره نرده های بلند حفاظیت  منع رفت وآمد وضع شده و اطراف 

مراسم  برای  شد.  حضور نصب  بر  عالوه  نیز  حتلیف 

حکومت نظامی در قبله دموکراسی
پادشاه ُلخت است، باور کنید!!

یادداشت تحلیلی

یادداشت تحلیلی
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ترس  از  یکا  آمر گارد میل  امنییت، ۲۵۰۰۰نیروی  نیروهای  و  پلیس 
که آن را عمال به یک  کنگره در واشنگنت مستقر شدند  محله به 
پادگان نظامی بزرگ تبدیل کرد و برخی از مردم نیز از ترس درمقابل 
کردند. نصب  حفاظیت  های  دیواره  خود  مغازه های  و  خانه 

یکایی ها درعراق و افغانستان دیده  صحنه هایی که به قول خود آمر
یکا به این روز بیفتد. شده بود و باور منی کردند که روزی پایتخت آمر
خنبگان  و  سیاستمداران  خود  اعتراف  -به  حوادث  این  جمموع 
بزرگ  بت  پوشایل  هیمنه  شکسته شدن  باعث  یکایی-  آمر
استکبار و مضحکه و یب اعتبار شدن شعارهای لیبرال دموکرایس 
کشور  داخل  در  یاین  جر متاسفانه  اما  شده است.  یکایی  آمر

منی تواند  که  دارد  کند وجود  قبول  منی خواهد  و 

حکومت نظامی در قبله دموکراسی
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اخیر  اتفاقات  در  ندارد.  آبرویی  و  است  خلت  پادشاه،  این  که 
یان غرب پرست داخیل سعی در توجیه اتفاقات  که جر شاهدمی 
یکا دارد و حیت باالتر، این حوادث را نشانه بلوغ دموکرایس  آمر
می داند!! آن  ملت  با  یکا  آمر حاکمه  هیات  مطلوب  رابطه  و 
که متاسفانه دولت را نیز در اختیار دارد، بدی های  یان  این جر
یکا را به شخص ترامپ تقلیل می دهد و می بینمی دامئا از بدی  آمر
یکا(  آمر حاکم  نظام  کلیت  ترامپ)نه  رژمی  از  و  گفته  سخن  او 
که در مقابل ترامِپ بد نیز  انتقاد می کند. نکته جالب این است 
با  و مهواره  نداده  این چندساله  در  دندان شکین  و  قاطع  پاسخ 
یکا  آمر از خروج  که منونه اش  روبرو شده اند  او  با  و ترس  انفعال 
مثال  است.  آشکار  وضوح  به  سلیماین  شهید  ترور  تا  برجام  از 
وزارت فخیمه خارجه در اقدامی انقالیب! دقیقا در روز آخر دولت 
کرد.  گذشته اش را حترمی  ترامپ، او و ٨ نفر از دولتمردان فعیل و 
کشورمان  آقایان اگر قصد اقدام متقابل در مقابل حترمی مقامات 
این  که  نکردند و حاال  را  کار  این  را داشتند چرا در مهان موقع 
شان  حترمی  فکر  به  اند  رسیده  خط  آخر  به  یکایی  آمر مقامات 
یکا نیز با حلین  که وزارت خارجه آمر افتاده اند؟ اقدام مضحکی 
کرد آن را در حد توجه و پاسخ نیز منی داند.  اعالم 

ً
حتقیرآمیز رمسا

کرده و رفع مشکالت  یان برای آمدن بایدن حلظه مشاری  این جر
جناب را به آمدن او حواله می دهد  که  بودمی  شاهد  و 

یادداشت تحلیلی
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یکا خواست که با »یک  روحاین با حلن ملتمسانه از دولت جدید آمر
امضا« به گذشته صلوات فرستاده و دوباره به برجام و مذاکره برگردد. 
اکنون هم جنابشان افاضه می فرمایند که: مهانگونه که شاه سرنگون 
یکا سیاست  شد، ترامپ هم نابود شد و مهچننی دولتمردان جدید آمر
را می فهمند. پس حتما در نظر ایشان بایدن هم »فرشته«ای است 

که با رفنت »دیو«، 
از در می آید! زهی 
خیال باطل و زهی 
چناچنه  محاقت. 
قرائن  و  از شواهد 
سخنان  برخی  و 
مجهور  رئیس 

یان پست و خائن نشان می دهد کامالً حمتمل  برمی آید و سابقه این جر
است که معیشت مردم را نیز به خاطر منافع سیایس شان گروگان گرفته و 
بازچیه قرار دهند و مثال با روی کارآمدن دولت بایدن، قیمت دالر را پاینی 
بیاورند تا به جامعه پالس مذاکره داده و در انتخابات نیز با این شعار وارد 
شده و مانند دوره های قبل، برای مردم دوقطیب های ساختگی درست 
منایند تا از این آب گل آلود باز ماهی متعفن و جنس خود را صید کنند. 
امیدوارمی با هوشیاری ما و بیداری عموم مردم، این حیله ها نقش برآب 

از سر ملت ما کم و کوتاه گردد.شده و شر غرب پرستان وطین 

حکومت نظامی در قبله دموکراسی
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خصوص  به  انداخنت؛  پوست  است  خوب  هم  خییل  اتفاقا 
باشند.  کشیده  قد  جوان ها  و  باشد  شده  عوض  نسل  گر  ا
و  گذاشته اند  عرصه  به  پا  فیلمساز  جوانان  نسل  که  حاال 
زبان ها  سر  بر  سینما  بزرگان  میان  در  را  خود  نام  زود  خییل 
را  رنگ جشنواره  نو،  نسل  این  که  رسیده  وقتش  انداخته اند، 
نیست! مسأله  مهه  این  اما  کنند.  جوان پسند  پیش  از  بیش 
که سنگ حمک خود حمک خنورده  ماجرا از آجنا شروع می شود 
یز و درشت را به  که بناست معیار باشد و ر باشد! مهان ترازویی 
کارش بلنگد! هیأت  کند،  کند و خوب و بد را از هم جدا  صف 
که خود  کارکشته  داوران جشنواره فیلم فجر، یعین مجع بزرگاین 
ین را صید  کارزار جنگیده اند و بارها سیمرغ بلور سال ها در این 
دیگران  داوری  و  بر جایگاه قضاوت  بناست  که  کیس  کرده اند. 
کجا جوان گرایی راه  کی و  باید و استاد فن.  یق  بنشیند، پیر طر
خود را از کریس داوری بزرگان و منصب قضاوت دیگران آغاز کرده 
است؟ مگر نه این است که کوله بار جتربه الزم است و مقبولیت؟

که خود  کساین به پرواز درآورند  یس و هنمنی سیمرغ را بناست 
هنوز راه نپیموده اند و قله ای فتح نکرده اند. نام جوانان به میان 
آمده تا رنگ جشنواره را جوان پسند کند، حاال اما بزرگان باید به 

به  خیره  و  بنشینند  که نه خپتگی کناری  نتاجیی باشند 

یادداشت کارشناس

غ جوان جوجه سیمر

یادداشت کارشناس
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کهنساالن را دارد و نه مقبولیت بزرگان را. سیمرغ یس و هنم بر دوش هر 
هنرمندی که بنشیند، سایه تردید نیز بر سرش سنگیین خواهد کرد.
آجنا که بناست جتربه و کارآزمودگی و خپتگی به کار آید، جوان گرایی 
قد علم می کند و آجنایی که بناست شجاعت و نشاط و خالقیت 
جوانانه گره گشا باشد، پیرمردان سیاست کریس قدرت را می چسبند 
و نوبت به جوان ها منی رسد. دولیت که در واپسنی روزهای خود، 
کارآمدی و تنبیل است، حاال  کارنامه ای سراسر ننگ و نا گرفتار 
جوانان را چهره خود قرار داده! آن زماین که پیرمرداین فرتوت بر در 
جملس صف کشیده بودند تا با رأی اعتماد راهی پاستور شوند، 
کار منی آمد؟ وزرایی هفتاد ساله و رئیس مجهوری  جوان گرایی به 
کهن سال، که راهبردی جز صبر و سکوت در برابر مشکالت مردم 
نداشتند، حاال که نوبت به فرهنگ رسیده، به راحیت جتربه را به 
پای ناخپتگی ذبح می کنند! هرچه هست، آب رفته به جوی باز 
کشور را به این حال و روز  که با مدیراین فرتوت  منی گردد! دولیت 
گر  انداخته، آبرویی ندارد که خبواهد با این منایش ها آن را بازگرداند! ا
به دنبال جوان گرایی واقعی هستید، لطفا از کریس قدرت دل بکنید!
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عصر   انتقام

یادداشت تحلیلی

یادداشت تحلیلی

یک سال از ترور فرماندهان بزرگ مقاومت می گذرد و هراز چندگاهی 
دامنه حتلیالت نسبت به کم و کیف انتقام گیری از عامالن این ترور 
گاهی این حتلیالت پس از وقوع اتفاقات میداین  افزایش می یابد. 
کاروان نظامیان آمریکایی  شدت می گیرد، مانند تله انفجاری برای 
درعراق؛ و گاهی نیز سیر حتلیالت به مسیت می رود که از عدم تقاص 
قاطعانه مجهوری اسالمی تاکنون، برداشت های متفاویت می شود، 
گرفته تا صبر استراتژیک  از ضعف مجهوری اسالمی در برابر آمریکا 
حتلیالیت  درشت  و  یز  ر سخت،  انتقام  عملیات  امکان سنجی  و 
پردازند. می  آهنا  به  مقاومت  جهبه  موافقان  و  خمالفان  که  است 
حتلیل دیگری در این زمینه وجود دارد که روند این انتقام را از لسان 
فرماندهان مقاومت بیان می کند. در دوره جدید نبردهای نظامی و 
اطالعایت بسیار معمول است که هر یک از طرفنی نزاع، صحبت ها 
که آهنا در  و جهت گیری های فرماندهان رصد شود تا از خطوطی 

ترسمی  می کنند، راهبردهایی اختاذ صحبت هایشان 
برنامه هایی  و  اکنون شود  زماین  درسیر 

اجرا تا موعد عملیات  و  ساماندهی 
به گردد.در خصوص  مقاومت  پاسخ 
حاج  شهید  و ترور  سلیماین  قاسم 
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ابومهدی املهندس، مروری به سخنان فرماندهان مقاومت داشته امی 
که قرار است در مسیر آینده مقاومت طی شود را برریس  تا روندی 
یک  و  املیادین  شبکه  با  نصراهلل  سیدحسن  مصاحبه  منایمی. 
حاج  شهادت  سالگرد  مراسم  در  ایشان  بیانات  آن  از  بعد  هفته 
خطوط  این  کننده  ترسمی  مهراهانشان  و  ابومهدی  حاج  و  قاسم 
می کند: ترسمی  را  گیری  انتقام  روند  برای  مقاومت  مانیفست  و 

اول؛ زمزمه های 
از  ناامیدی 
مقاومت  جهبه 
و ضعف داشنت 
کیل  به  آن 
و  است  مطرود 
درواقع عملیات 

انتقام گیری 
م است: "قاعدتا باالخره روزی نبردی صورت خواهد 

ّ
قطعی و مسل

است." زماین  برهه ی  این  درباره ی  اآلن  صحبتمان  اما  گرفت 
دوم؛ دیدگاه هتدیدی و وجود ضعف درجهبه مقاومت، فشار رواین 
و شناخیت جهبه استکبار است: "وقیت می بینید اسرائییل ها بسیار 
که پشت این ها هیچ چیز  یاد می کشند، بدانید  هتدید می کنند و فر

ندارد." وجود  واقعی ای 

انتقام عصر 
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سوم؛ قصاص دمشن عالوه بر ایران، در اولویت سراسر جهبه مقاومت است: 
"پس از اینکه امام خامنه ای فرمود حلقه قاتالن شهید سلیماین و شهید 
ابومهدی املهندس، از آمران و اجراکنندگان را مشخص کنید، درست است که 
این مسئولیت ایرانیان در وهله اول با توجه به حاج قاسم و عرایق ها در وهله اول 
با توجه به حاج ابومهدی است، اما من می خواهم آچنه را که چند روز پیش 
در املیادین گفمت تکرار کمن. این امر مهچننی مسئولیت هر آزاده، شریف، مقاوم 
، جماهد و وفادار در جهان است که در اجرای این جمازات شریک باشند."
قصاص  از  جدای  مقاومت  جهبه  قطعی  و  هنایی  طرح  چهارم؛ 
کردن  "خارج  است:  منطقه  از  آمریکا  اخراج  قاتالن،  و  عمالن 
اعالم شده و جدی  به یك هدف  و  به یك شعار  منطقه،  از  آمریکا 
کنند." تالش  آن  برای  باید  منطقه  مردم  مهه  که  است  شده  تبدیل 
برخی از حتلیل ها اینطور عنوان می کنند که عملیات انتقام در روزهای آخر 
یاست مجهوری ترامپ، به ساعت صفر خود نزدیک می شود. بدهیی است  ر
که ترامپ با ترور حاج قاسم به دنبال امتیازگیری برای پیروزی در انتخابات 
یاست مجهوری بود و بدان دست پیدا نکرد و به قول سیدحسن نصراهلل  ر
یاست مجهوری اش باید به فکر تأمنی امنیت خودش باش.   از فردای ر
قاسم  حاج  شهادت  سالگرد  در  قدس  سپاه  فرمانده  قاآین  سردار   
بیان کرد: "آهنایی که این کار را کردند بدانند کاری کردند که در سرتاسر 
عامل، هرکجا یک مردی پیدا شود، آمادگی دارد نامردهایی که این کار را 

عمل شان  سزای  به  را  می گومی کردند  صراحت  با  برسانند. 

یادداشت تحلیلی
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آمریکا می کند،  که  با شیطنت هایی  نیروی قدس و مقاومت  که مسیر 
کردند، برای مهه آزادگان در دنیا  که  تغییری منی کند اما با این جناییت 
ممکن  خانه شان  درون  از  باشند حیت  مطمنئ  و  کردند  درست  کاری 
بدهند." آهنا  به  را  جنایت شان  پاسخ  که  شوند  پیدا  کساین  است 
یارویی و تقاص از قاتالن حاج قاسم به عملیات قطعی و مرموز  بنابراین رو
مقاومت تبدیل گشته است. شخص آمر مشخص است و اجراکنندگان نیز 
در تیررس قرار دارند. این احتاد و مهبستگی داخیل جهبه مقاومت است که 

با پشتوانه مهراهی 
خون خواهان حاج 
قاسم در تدارک نبرد 
سخت  انتقامی  و 
قدم برداشته است.
با  را  کالم 
صحبت  این 
عبدامللک احلویث، 
رهبر انصاراهلل مین 
می برمی؛  پایان  به 

"اگر امت اسالمی تصممی به عدم رویارویی بگیرد مهه چیز را می بازد. با جرأت، 
شجاعت و عزت در مهه زمینه های سیایس، اقتصادی و نظامی حاضر می شومی. 

حساس  و  مهم  مرحله  در  آن ما  با  اسالمی  امت  که  جنگی 
می برمی..." سر  به  است  روبرو 

انتقام عصر 
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نامه به آقای سید مصطیف مخیین درباره رسیدگی به مستمندان قم
بسم اهلل الرمحن الرحمی ؛

جناب نور چشمی، به قراری که مطلع شدم وضع فقرای قم بسیار بد است. این 
 ناراحت کرده است؛ مع األسف با وضع حاضر، آنطوری که 

ً
معین     اینجانب را کامال

باید و شاید     منی توامن به بندگان حمترم خدای تعایل خدمت کمن. مشا از قول من 
پس از اظهار تشکر     از اشخایص که کمک کردند، به اهایل حمترم و ثرومتندان معزز 

تذکر دهید که خدای     تعایل این روزها را برای امتحان 
پیش می آورد. خوب است که از امتحان اهلی 
سرفراز     بیرون بیایید، و هر کس به مقدار مقدور 

خود به سادات حمترم و سایر فقرا کمک کند. 
کیس  خنواسته  اگر     خدای 

در این سرما تلف شود، 
مهه مسئول هستمی و از 
انتقام خدای تعایل     می 

علیکم  والسالم  ترسم. 
 . اهلل  رمحة  و  علهیم  و 

روح اهلل املوسوی اخلمیین  
134۲/11/1 قم 

ثروتمندان از امتحان الهی سرفراز     بیرون بیایید

صحیفۀ امام؛ جلد 1، صفحۀ ۲6۰



جوزف نامه15

نامه جوزف 

در این جمال در یپ آن هستمی که یک معریف امجال از بایدن و سابقه سیایس 
گیری هایش در سیاست های آمریکا داشته باشمی و مدیرییت و موضع 

جوزف رابینت بایدن جونیور متولد 1942 در پنسیلوانیا است.وی وکیل و 
سیاست مدار آمریکایی از ایالت دالیور است.او فارغ التحصیل از دانشگاه دالیور 
در دو رشته علوم سیایس  و تاریخ و دکترای وکالت از دانشگاه سیراکیوز است. 
برریس حضور سیایس بایدن در آمریکا به دلیل خبت بلندش و تعدد مدارک 

در  دانشگاهی  معتبر 
خمتلیف  های  حوزه 
مشغول  آمریکا  در 
است. بوده  فعالیت 
سنا:   الف(جملس 
عنوان  به  بایدن 
دالیور  ایالت  سناتور 
تا  سال1973  از 

کار بود. او در مدت 36سال فعالیت در سنا،  2009 درسنا مشغول به 
نزدیک به 4سال به در کمیته روابط خارجیو ٨سال)از سال 19٨7 تا 1995( 
کمیته قضایی سنا فعالیت های ویژه ای اجنام داد.  هم به عنوان رئیس 
از کارهای دیگری که وی در سنا آهنا را دنبال کرد می توان به تالش های 
کننده والحیه پیشگیری از  وی در زمینه حمیط زیست، حقوق مصرف 
کرد. جرم)در سال 2019 این عمل خود را اشتباه بزرگ نامید( و... اشاره 

جوزف از سنا تا پنتاگون
مروری بر سابقه سیاسی و مدیریتی بایدن



16

عنوان  به   2017 تا   2009 سال  از  بایدن  مجهور:  رئیس   ب(معاونت 
چهل وهفتمنی معاون رئیس مجهور انتخاب شد، کمک ها و ارتباط های وی با 
اوباما باعث شد که اوباما در دوره ٨ ساله ریاست خود را مدیون بایدن بداند و 
برای جتلیل از وی در ژانویه2017 نشان افتخار آزادی رئیس مجهوری را به طور 
ممتاز به بایدن بدهد. او در این دوران از طرح های افزایش حداقل دستمزد و 
زیرساخیت دولت در سیاست داخیل و رفنت به مست مذاکره در سیاست خارجی 
محایت کرد. که البته در هردوی این حوزه ها موفقیت های بسیاری به دست آورد.
ج(هیئت علمی دانشگاه: پس از دوره ٨ساله معاون  ریاست مجهوری بایدن 

به عنوان هیئت علمی 
پنسیلوانیا  دانشگاه 
در  استادی  مست 
منی  بنجا « یس کر
اعمال  در  فرانکلنی 
را  مجهوری«  ریاست 
در  مهچننی  پذیرفت. 
این دانشگاه به تدریس 
خارجی،  سیاست 
دیپلمایس و امنیت میل 

پرداخت. د(کاندیدای ریاست مجهوری: بایدن در واقع درسال های19٨7 
و 200٨ جتربه کاندیدشدن برای ریاست مجهوری را داشته که در هریک از 
این سال ها بنا به دالییل کنار رفته است ویل این بار در رقابت با ترامپ و 
کسب 306رای  کاندید اصیل حزب دموکرات معریف شد و با  به عنوان 
الکترال ترامپ را شکست داد و کاخ سفید را به مدت 4سال تصاحب کرد.

می پردازمی؛پپدر این خبش به برخی موضع  بایدن   گیری های 
هم الف(سیاست داخیل: مهانطور  قبل  خبش های  در  که 

جوزف از سنا تا پنتاگون
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اشاره شد بایدن در مسئولیت هایی نظیر منایندگی سنا و معاونت های 
خمتلف سیایس، اقتصادی و اجتماعی نقش ایفا کرده است و بر طرح های 
افزایش مالیات بر سود سرمایه گذاران، رایگان سازی دانشگاه ها، توجه به 
دستمزد و ارتقاء زیرساخت های جاده ای و انرژی و... تاکید داشته است.

ب(سیاست خارجی: در رابطه با سیاست خارجی بایدن موضع گیری و 
محایت ها و خمالفت های زیادی داشته است که گاهی به صورت اجرایی 
و گاهی هم به صورت پیشهناد و سخنراین از آهنا یاد کرده است. که در 
ادامه به برخی از مواضع وی در رابطه با کشور های خمتلف می پردازمی.
1(اسرائیل: بایدن در شبکه اول تلویزیون اسرائیل گفت :»... افتخار دارم 

یک  من  بگومی  که 
صهیونیست هسمت و 
به صهیونیست بودن 
خود افتخار می کمن 
اسرائیل  به وجود  و 
و میل گرایی هیودیان 
پایبندم.«  سخت 
یک  در  بایدن 
می  دیگر  سخنراین 

گوید:»اگر اسرائیل وجود نداشت ما برای دفاع از منافع مان چیزی شبیه به اسرائیل 
را اجیاد می کردمی؛ سه میلیارد دالر کمک به اسرائیل هبترین سرمایه گذاری است.«

که  است  حدی  به  اسرائیل  از  بایدن  فراوان  محایت های 
است.« اسرائیل  نامزد  :»بایدن  می گوید  آمریکا  جملس  پیشنی  مناینده 
از این رو جامعه ایران باید این امر را مدنظر داشته باشد که شاید بایدن 
راجع به برجام نقل قول ها و اظهارایت راجع به برگشت دارد اما محایت 

به  پایبندی  و  اسرائیل  از  است وی  امری  رژمی  این  منافع 

جوزف نامه



194

رضا رستمی                             محمدامین گزار                                    محمدصالح شاه آبادی

احسان حسنی                                حمیدرضا سلطانیان                                   

مشخص و اگر توافیق هم حاصل شود منافع اسرائیل درآن حمفوظ است.
2(مجهوری اسالمی ایران: بایدن در سیاست های آمریکا در قبال ایران مهواره 
یاکارانه برخورد کرده است هم از سویی با خروج از برجام و ترور شهید سردار  ر
سلیماین خمالفت کرده است)البته مهان طور که عرض شد در مهه موارد صالح 
اسرائیل را مد نظر داشته( و از سویی دیگر در موارد غیر برجامی مثل مسائل موشکی، 
منطقه و حقوق بشر کامال با ایران خمالف است. به طوری که در قضیه نوید 
افکاری و امور مشابه آشکارا اذعان می کند که ایران را وادار به پاسخگویی می کند.
3(عراق: بایدن در جریان محله به عراق از مجله کساین بود که این اقدام را 
تایید کرد و به آن رای مثبت داد؛ مهچننی در سال 19٨7 که دوران ریاست 
مجهوری ریگان بود طرحی مبین بر فدرال کردن عراق و تقسمی این کشور به 
سه خبش شیعه، سین و ُکرد ارائه داد که مورد موافقت مقامات قرار نگرفت.
4(دیگر کشور ها:  بایدن با جنگ در خلیج فارس در سال 1991 خمالفت کرد 
اما از سویی دیگر با مداخله آمریکا و ناتو در جنگ بوسین)1995-1994(،
کوزوو  و موافقت و  گسترش ناتو  و مبباران صربستان در جریان جنگ 
دفاع کرد. این تهنا گوشه ای از سابقه بایدن در سیاست آمریکا بود که به 

برریس شد. این جمال  در  تناسب 

https://ble.ir/fathisu_ir
http://twitter.com/fathisu_ir
http://t.me/fathisu_ir
http://instagram.com/fathisu_ir
https://ble.ir/fathisu_ir
http://t.me/fathisu_ir
http://instagram.com/fathisu_ir
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