آمزیکا در عزاق آب در َاين
میکًبد!
کیهان :پٙجٓ زی ٔبٌ ٜذؽت« ،ٝز٘ٚبِس
تزأپ» زر عفز ٔرفیب٘ٝای و ٝث ٝیه
پبیٍب٘ ٜظبٔی آٔزیىب زر ػزاق زاؽت،
ٌفت٘« :یزٞٚبیٔبٖ را اس عٛری ٝذبرج
ٔیوٙیٓ  ٚایٗ وؾٛر را اس عزیك ػزاق
وٙتزَ ٔیٕ٘بئیٓ ».ذجزٞبی ثؼسی ٓٞ
ثیبٍ٘ز آٖ ثٛز و ٝآ٘بٖ ثزای «ػزاق»
ثز٘بٔٝای زار٘س  ٚثز ایٗ اعبط ایٗ لّٓ
حسٚز زٞ ٚفت ٝپیؼ عی یبززاؽتی
ثرؼٞبیی اس تٛعئٝای و ٝثب ٔحٛریت
آٔزیىب ػّی ٝأٙیت  ٚثجبت ػزاق ز٘جبَ
ٔیؽٛز را ٌٛؽشز ٕ٘ٛز .ایٗ ٔٛضٛع
زر ػیٗ حبَ اثؼبز زیٍزی  ٓٞزارز ٚ
ثس ٘یغت ٔٛضٛع را ثب عزح ز ٚپزعؼ
ز٘جبَ ٕ٘بئیٓ ،آیب عزح آٔزیىب ثزای
افشایؼ ٘یزٞٚبی ٘ظبٔی ٚ -زر ٘تیجٝ
افشایؼ تحزن ٘ظبٔی -زر ػزاق ػّٕی
ٔیؽٛز یؼٙی ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝآٔزیىبییٞب
ٌٕبٖ وززٜا٘س ،ػزالیٞب ثب آٖ وٙبر
ٔیآیٙس؟ ٞسف اصّی اس تحزن ٘ظبٔی
 ٚزأٗ سزٖ ث٘ ٝبأٙی  ٚثیثجبتی زر
ػزاق ،آٍ٘ ٝ٘ٛو ٝتزأپ ٌفت ثزای
ضزث ٝسزٖ ث ٝعٛری ٝاعت  ٚیب ٞسف
زیٍزی زارز؟ اس ٔٙظز آٔزیىبییٞب اٌز
ایزاٖ حتی فمظ ثب یىی -زٕٞ ٚغبیٝ
ذٛز زر حٛس ٜا٘زصی لزارزازٞبیی
ثجٙسز ،تحزیٓٞبی آٔزیىبیی لبزر ثٝ
ثغتٗ را ٜا٘زصی ایزاٖ ٘یغت  ٚاس ایٗ
ر ٚلغغ رٚاثظ ػزاق ثب ایزاٖ ثزای
ٚاؽٍٙتٗ یه ضزٚرت اعتزاتضیه
تّمی ٔیؽٛز .اس آٖ عزف اس ٘ظز
ٔمبٔبت ػزالی لغغ راثغ ٝا٘زصی ثیٗ زٚ
وؾٛر زٔٚیٛٙیی اعت و ٝآثبر عیبعی،
أٙیتی  ٚاجتٕبػی آٖ ث ٕٝٞ ٝثرؼٞبی
ػزاق تغزی ٔییبثس  ٚایٗ چیشی
٘یغت و ٝػزالیٞب ثتٛا٘ٙس ث ٝآٖ تٗ
زٙٞس .ػزالیٞب لغؼب ٕ٘یتٛا٘ٙس ٔیبٖ
تٕبیالت لسرتی ثیٗإِّّی و ٝزر
رٚسٞبی حبزث ٝزر وٙبرؽبٖ لزار ٘سارز
 ٚحفظ راثغ ٝثب لسرتی ٔٙغمٝای و ٝزر
وٙبرؽبٖ اعت  ٚزر رٚس حبزث،ٝ
صٕیٕیتزیٗ وٕهوبر  ٚزٚعتؽبٖ
اعت ،اِٚی را ا٘تربة ٕ٘بیٙس .اس ایٗ
رٚی ثب جزأت ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝآٔزیىب
زر ػزاق آة زر ٞبٔ ٖٚیوٛثس!
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مشکالت مزدم فیلتزیىگ شد!
جوان :ؽبیس اٌز زر یه فزض ٕٔىٗ ،اس ٞز یه اس ؽٟز٘ٚساٖ ػبزی ایزاٖ ثپزعیٓ فزض وٙیس
ؽٕب رئیظجٕٟٛر ٞغتیسٕٞ ،یٗ أزٚس ث ٝوساْ ثرؼ اس زِٚت عز ٔیسزیس  ٚجٛیبی احٛاالت
ٔیؽسیس ،ثالفبصّ ٕٝٞ ٝثٍٛیٙس ث ٝثب٘ه ٔزوشی ٔیرفتیٓ  ٚزرثبر ٜعز٘ٛؽت زالرٞب ٔیپزعیسیٓ
یب ثٚ ٝسارت وؾبٚرسی ٔیرفتیٓ ٔ ٚیپزعیسیٓ چ ٝؽس و ٝأغبَ عیت زرذتی ٔزغٛة زر ثبسار
٘بیبة ٌ ٚزاٖ اعت؟ یب ثٚ ٝسارت ثبسرٌب٘ی ٔیرفتیٓ  ٚاس ٌٛؽت ٞ ۰۹شار تٔٛب٘ی عؤاَ
ٔیوززیٓ.
ٔیتٛاٖ زرثبرٔ ٜغئّٝای ث٘ ٝبْ پزایس تحمیك  ٚجغتٚج ٛوزز و ٝچزا ٕٞیٗ اراثٔ ٝزي را ثب ٔٙت
ثز عز ٔززْ ٔیوٛثیس ٚ ٚسیز صٙؼت ٔیٌٛیس پزایس ثب ٔ ۰۹یّی ٖٛضزر تِٛیس  ٚػزضٔ ٝیؽٛز ٚ
ثٟتز اعت ٘ؾٛز .ثّ ٝاٌز ٔب جبی رئیظجٕٟٛر ثٛزیٓ یه ثبر  ٓٞو ٝؽسٔ ٜیپزعیسیٓ چ ٝچیشی
زر عبذت پزایسٔ ،رفی اعت و ٝثب عی ،چٔ ُٟیّی ٓٞ ٖٛضزرز ٜث ٝحغبة ٔیآیس؟!
حتی یه ؽٟز٘ٚس ػبزی اٌز رئیظجٕٟٛر ثبؽس ٔیتٛا٘س ثٚ ٝسارت ذبرج ٝثزٚز  ٚعؤاَ وٙسٔ« :ب
ثزای چ ٝثب أزیىب  ٚارٚپب ٔذاوز ٜوززیٓ ٞ ٚسف ثزجبْ چ ٝثٛز  ٚحبال زر ثزجبْ زلیمبً وجب
ایغتبزٜایٓ؟» ،أب رٚحب٘ی یه ؽٟز٘ٚس ػبزی ٘یغت ،پظ یه رئیظجٕٟٛر ػبزی ٘ ٓٞیغت .اٚ
تزجیح ٔیزٞس ثٚ ٝسارت ارتجبعبت ثزٚز  ٚاس فیّتزی ًٙعرٗ ثٍٛیس .فیّتزی ًٙیؼٙی چیشٞبیی
ٞغت و ٝفیّتزوٙٙسٔ ٜبیُ ٘یغت زر ٔیبٖ وبرثزاٖ اس آٖ عرٙی ٌفت ٝؽٛز .ثب ایٗ تؼزیف،
فیّتزی ًٙاصّی ،رفتٗ ثٚ ٝسارت ارتجبعبت  ٚعرٗ ٌفتٗ اس تٍّزاْ  ٚؽؼز ٛٔ ٚعیمی  ٚلصٝ
رازی ٚ ٛرضب ؽب ٚ ٜازػبی ٘ساؽتٗ رعب٘ ٝآساز اعت .آلبی رئیظ جٕٟٛر ؽٕب ذٛز ٘مؼ فیّتز را
ثبسی وززیس .اس «آسازی» ثزثبز رفت ٝزر رعب٘ٔ ٝیٌٛییس تب وغی اس آٚرزٜٞبی ثزجبْ ٘پزعس! اس
ؽبزیٞبی فب٘تشی ٔززْ زر فضبی ٔجبسی ٔیٌٛییس تب وغی اس ؽبزیٞبی ٚالؼی زاؽتٗ زرآٔس
ٔٙبعت  ٚثبسار ثس ٖٚتٛرْ حزفی ٘ش٘س .ذٛز ث ٝذٛزٔ ،غىٗ ٔ ٚؼیؾت  ٚاؽتغبَ  ٚاعتمالَ را
فیّتز ٔیوٙیس  ٚاس ؽؼز  ٚتزا٘ ٚ ٝغشَ ٔیٌٛییس.
ثزای آ٘ى ٝثیٗ ذٛزٔبٖ ٔ ٚززْ ،فیّتزی لزار ٘سٞیٓ ،اس ز ٚچیش ٘جبیس غبفُ ؽٛیٓٔ ٕٝٞ .ززْ زر
اعزافیبٖ ٔب  ٚآٖٞبیی و ٝزر فضبی ٔجبسی فؼبِٙس ،ذالصٕ٘ ٝیؽ٘ٛس .ایٗٞب الّیت ٔ ۰۹یّیٖٛ
ایزا٘یا٘س .ؽٕب عزف اوثزیت ثبؽیس  ٚزرز آٖٞب را ثؾٛٙیس  ٚثجیٙیس  ٚزر چٙجز ٜفضبی اعزافیبٖ
لزار ٍ٘یزیس .زیٍز ایٙى ٝثب ٔززْ راعت ثبؽیس .ثّٔ ٝززْ اس ٌزفتٗ پٙبِتی رلیت فٛتجبِی ذٛؽحبَ
ٔیؽ٘ٛس ،أب زلبیمی ثؼس فىز آة ٘ ٚبٖ  ٚذزج ٔ ٚربرجِ ،جرٙس را ثز ِجبٖؽبٖ ٔیذؾىب٘س .ؽٕب
چ ٝثرٛاٞیس  ٚچ٘ ٝرٛاٞیس ٔززْ ث ٝؽبزیٞبی فب٘تشی ذٛز ازأٔ ٝیزٙٞس ،أب ؽٕب ٔغئَٛ
ؽبزیٞبی پبیسار  ٚآرأؼ رٚحی  ٚرٚا٘ی ٔززْ ٞغتیس و ٝثب عرٙزا٘یٞبی آثسار زر ٚسارت
ٔجبسیٔ ،حمك ٕ٘یؽٛز .اٌز فیّتزی ًٙثس اعتِ ،غفبً اس ٔیبٖ ثزذیشیس و ٝفیّتزی ًٙاصّی ،پٟٙبٖ
وززٖ ٔؾىالت ٚالؼی ٔززْ  ٚفب٘تشیٕ٘بیی  ٚلصٌٛٝیی اس رازی ٚ ٛرضب لّسر اعت.
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ديلت فزيماودٌ باسی آمزیکا ي مذاکزٌ با طالبان
خراسان :پسیس ٜزِٚت ضؼیف یب ؽىٙٙس ٜث ٝزِٚتی اؽبرٔ ٜیوٙس و ٝثز اثز فؼبَ ؽسٖ عیفی اس ػٛأُ زاذّی  ٚذبرجی زر جزیبٖ
اػٕبَ حك ا٘حصبری ٔبِىیت ذٛیؼ ثب ٔٛا٘غ ٔ ٚؾىالت ذبؿ ٔٛاج ٚ ٝثز اثز ایٗ ٚضؼیت ثزای تأٔیٗ ٘یبسٞبی اِٚی ٝذٛز ثٛ٘ ٝػی
ث٘ ٝبتٛا٘ی  ٚضؼف ٔفزط زچبر ؽس ٜاعت٘ .تیجٙٔ ٝغمی ایٗ ؽزایظ ثزٚس ٘ٛػی ٚاثغتٍی ثزای ازأ ٝثمبعت .زِٚت افغب٘غتبٖ ٘یش پظ
اس عمٛط حىٔٛت عبِجبٖ  ٚاؽغبَ ایٗ وؾٛر تٛعظ ٘یزٞٚبی ذبرجی ثٚ ٝیض ٜآٔزیىبییٞب ثب عیفی اس ٔؾىالت جسی رٚث ٝر ٚ ٚثزای
ازأ ٝثمب ث ٝؽست ثٚ ٝاؽٍٙتٗ ٚاثغت ٝؽس ٜاعت.
ٔٙبسػبت زاذّیٚ ،ضؼیت ل ،ْٛلجیّ ٚ ٝرٚاثظ ؽرصی ،اٍِٞٛبی چٙسٚجٟی التسار ،چبِؼٞبی ثزٌشاری ا٘تربثبت زر وؾٛری
چٙسلٔٛی ،حضٛر جًٙعبالراٖ ٔتؼسز ٛٔ ٚارز ٔتؼسز زیٍز اس جّٕٔ ٝغبئّی اعت و ٝثبػث ؽس ٜافغب٘غتبٖ پظ اس اجالط ثُٗ ثب
ؽىغت زر اعتزاتضی والٖ زِٚت ّٔ -ت عبسی آٔزیىب ثب زِٚتی فزٔٚب٘س ٜرٚث ٝر ٚثبؽس .اٌزچ ٝآٔزیىب زر صح ٝٙزاذّی افغب٘غتبٖ ثٝ
ز٘جبَ ؽىُزٞی ث ٝیه زِٚت– ّٔت ٔسرٖ  ٓٞعٍٕٞ ٚ ٛزا ثب ارسػٞبی آٔزیىبیی اعت أب ٕٞشٔبٖ زر صحٙٔ ٝٙغمٝای  ٚثیٗإِّّی

اٞساف ٔس ٘ظز ذٛز را ز٘جبَ ٔیوٙس  ٚثزای رعیسٖ ث ٝاٞساف ٙٔ ٚبفغ ذٛز عزسٔیٗ صئٛاعتزاتضیه افغب٘غتبٖ را ٔٙبعت ٔیزا٘س.
زِٚتٞبی ٔرتّف آٔزیىب اس ثٛػ پغز تب اٚثبٔب  ٚز٘ٚبِس تزأپ ثب اعتفبز ٜاس ایٗ ٔٛلؼیت ٕٛٞار ٜاٞساف ذٛز را زر ٔٙغمٔ ٝب ز٘جبَ
وززٜا٘س .ثزرعی ػّٕىزز  ٚراٞجزز أٙیت ّٔی ز٘ٚبِس تزأپ ٘ؾبٖ ٔیزٞس و ٝا ٚزر ایٗ راٞجزز ٍ٘بٚ ٜیضٜای ث ٝوؾٛرٞبی ایزاٖ،
رٚعی ،ٝچیٗ ،پبوغتبٖ  ٚوؾٛرٞبی آعیبی ٔزوشی زارز ،ثٙبثزایٗ افغب٘غتبٖ ٔیتٛا٘س ثٟتزیٗ سٔیٗ ثبسی ثزای آٔزیىب ثٙٔ ٝظٛر ٘یُ ثٝ
اٞسافؼ ثبؽس.
ٚاؽٍٙتٗ پظ اس ٘بأیسی اس ٕٞىبری ثب عبِجبٖ اس یه ع ٚ ٛؽىغت زاػؼ زر ػزاق  ٚعٛری ٝاس عٛی زیٍز ث ٝایٗ ٘تیج ٝرعیس و ٝثب
ا٘تمبَ اػضب  ٚفزٔب٘سٞبٖ ایٗ ٌز ٜٚتزٚریغتی اس وؾٛرٞبی ػزثی ث ٝافغب٘غتبٖ ٔیتٛا٘س اس ایٗ ظزفیت ثبِم ٜٛثزای ٘بأٗعبسی ٔزسٞبی
وؾٛرٞبی ایزاٖ ،چیٗ  ٚرٚعی ٝثٟزٜثززاری وٙس٘.ىت ٝلبثُ تٛج ٝایٗ اعت و ٝزاػؼ افغب٘غتبٖ ٞسف ٔجبرسات ذٛز را ٌز ٜٚعبِجبٖ ٚ
ثزذی وؾٛرٞبی ٔٙغم ٝاس جّٕ ٝایزاٖ ،رٚعی ٚ ٝچیٗ لزار زاز ٜاعت.
ثب ایٗ ٚضؼیت چزا آٔزیىب ٕٞچٙبٖ ثٔ ٝذاوز ٜثب عبِجبٖ ازأٔ ٝی زٞس؟ ث٘ ٝظز ٔی رعس آٔزیىبیی ٞب ثب ٔغبِؼ ٝزلیك جبٔؼٝؽٙبعی ٚ
تجبرؽٙبعی الٛاْ ٔ ٚذاٞت زر افغب٘غتبٖ ث ٝایٗ جٕغثٙسی رعیسٜا٘س و ٝاٌز ٌزٜٞٚبی جٟبزی را ثتٛا٘ٙس ثٔ ٝذاوز ٚ ٜصّح ثب ذٛز
راضی وٙٙس ثس٘٘ ٝبراضی ایٗ ٌزٜٞٚب وٕٞ ٝبٖ عزثبساٖ ٔیساٖ ٘جزز ٞغتٙس ث ٝعٛی زیٍز ٌزٜٞٚبی جٟبزی وٛچ ذٛاٙٞس وزز ٚ
٘بذٛاعت ٝایٗ افزاز زر پبسَ تؼییٗ ؽس ٜاس عٛی ٚاؽٍٙتٗ ثبسی ذٛاٙٞس وزز  ٚزر ٟ٘بیت ایٗ ٌزٜٞٚب ثب فزٚپبؽی رٚث ٝر ٚذٛاٙٞس ؽس.
ثب ایٗ جٕغثٙسی ،آٔزیىبییٞب اثتسا عزاؽ حىٕتیبر رفتٙس  ٚا ٚرا ث ٝوبثُ آٚرز٘س .پظ اس ایٗ ٔٛضٛع ؽبٞس ثٛزیٓ ثزذی اس ثس٘ٝ
ٔجبرساتی  ٚجٟبزی حشة اعالٔی حىٕتیبر ٚارز پزٚع ٝعیبعی صّح ٘ؾس  ٚذٛاٞبٖ ازأٔ ٝجبرس ٜؽس .زر ذصٛؿ عبِجبٖ ٘یش
آٔزیىبییٞب تالػ زار٘س ثب پیؼ وؾیسٖ ثحث ٔذاوزات عیبعی ٕٞ ٚشٔبٖ اعتفبز ٜاس ٞجٕ ٝرعب٘ٝای عٍٙیٗ زر رپزتبص آٖ چ ٝذٛز اس
ایٗ ٔذاوزات ز٘جبَ ٔی وٙٙس ث ٝثس٘ٔ ٝیب٘ی عبِجبٖ اِمب وٙٙس و ٝرٞجزاٖ آٖ ٞب اٞساف اعبعی جٟبز اس جّٕٔ ٝجبرس ٜثب آٔزیىب را تزن وززٜ
ٚ ٚارز ر٘ٚس صزف عیبعی ؽسٜا٘سٕٞ .شٔبٖ آٔزیىبییٞب ثب رٚی وبر آٚرزٖ ٌزٜٞٚبی جٟبزی افزاعی ٔب٘ٙس زاػؼ  ٚحٕبیت ٔبِی
ٌغتزز ٜاس ایٗ ٌزٜٞٚب را ٜرا ثزای ا٘تمبَ جٍٙجٛیبٖ عبِت ثٌ ٝز ٜٚتزٚریغتی زاػؼ ٕٛٞار ٔی وٙٙس.
أب ثب ایٗ حبَ ث٘ ٝظز ٔیرعس رٞجزاٖ عبِجبٖ ٘یش زر ع َٛچٙس ٔبٌ ٜذؽت ٝتٛا٘غتٝا٘س ثبسی ذٛز را زر ٔذاوزات ثب آٔزیىبییٞب ا٘جبْ
زٙٞس  ٚضٕٗ ٘ؾبٖ زازٖ تٛاٖ ٘ظبٔی  ٚعیبعی ذٛز تبو ٖٛٙثزي ثز٘سٜای را زر اذتیبر ٚاؽٍٙتٗ لزار ٘سازٜا٘س .عبِجبٖ ٕٞشٔبٖ ثب
ٔذاوز ٜثب عبِجبٖ ث ٝایزاٖ  ٚرٚعی ٝعفز وزز٘س  ٚایٗ ٘ؾبٖ اس آٖ زارز و ٝآٖ ٞب زر سٔیٗ تؼزیف ؽس ٜاس عٛی ٚاؽٍٙتٗ ثبسی ٕ٘ی
وٙٙس.
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مهم
گزیده تزین اخبار رد هفته ای هک گذشت

گزيکشی فزاوسًیَا اس بزجامِ وابًد!
وطن امروز :ثبسی ٔغتمیٓ فزا٘غٛیٞب زر سٔیٗ زِٚت
تزأپ تٕبٔی ٘سارز! ٔمبٔبت وبخ اِیش ٜزر تبسٜتزیٗ
یبٌٜٛٚییٞبی ذٛز ػّی ٝثز٘بٔٛٔ ٝؽىی ایزاٖ ،ذٛاعتبر
تٛلف وبُٔ(!) آسٔبیؼ ٔٛؽهٞبی ثبِغتیه اس عٛی
جٕٟٛری اعالٔی ایزاٖ ؽسٜا٘س؛ ٔتبعفب٘ ٝعیٍٙبَٞبیی وٝ
ث ٝصٛرت ذٛاعت ٝیب ٘بذٛاعت ٝاس زاذُ ٔجٕٛػ ٝزعتٍبٜ
عیبعت ذبرجی وؾٛرٔبٖ ٔجٙی ثز «٘یبس ایزاٖ ث ٝثزجبْ
ارٚپبیی» ث ٝتزٚئیىب  ٚزیٍز ثبسیٍزاٖ ػض ٛاتحبزیٝ
ارٚپبیی ٔربثز ٜؽس ٜاعت ،زر ؽىٌُیزی ایٗ ر٘ٚس ثغیبر
ٔٛثز ثٛز ٚ ٜفزا٘غٛیٞب را زر ازأ ٝایٗ ثبسی ذغز٘بن
ٔصٕٓتز وزز ٜاعت .زر حمیمت فزا٘غٛیٞب ػّٕیبتی
وززٖ عبسٚوبر ٚیضٔ ٜبِی ارٚپب زر لجبَ ایزاٖ را ٔٛٙط ثٝ
ٔذاوز ٜثب تٟزاٖ ثز عز تٛاٖ ٔٛؽىی وؾٛرٔبٖ ٔ ٚتؼبلجب
تحسیس تٛاٖ زفبػی ٙٔ ٚغمٝایٔبٖ وززٜا٘س .آیب سٔبٖ آٖ
٘زعیس ٜاعت تب ٔمبٔبت ٚسارت أٛر ذبرج ٝوؾٛرٔبٖ اس
فبس «عىٛت» ٔ« ٚصبِح »ٝزر ثزاثز ارٚپب ذبرج ؽسٚ ٜ
جشئیبت ایٗ ثبسی ذغز٘بن فزا٘غٛیٞب را ثزای افىبر
ػٕٔٛی وؾٛرٔبٖ تؾزیح وٙٙس؟ آیب «پززٜثززاری اس چٟزٜ
ضسایزا٘ی اِیش٘ »ٜیش جشئی اس «ذغٛط لزٔش تبوتیىی»
زعتٍب ٜزیپّٕبعی وؾٛرٔبٖ ٔحغٛة ٔیؽٛز؟ اٌز
ای ٍٝ٘ٛٙاعت ،ثبیس ث ٝحبَ ٚسارت أٛر ذبرج ٝوؾٛرٔبٖ
ٌزیغت! سٔبٖ آٖ اعت وٚ ٝسارت أٛر ذبرج ٝوؾٛرٔبٖ
زر لجبَ ٔذاوزات پٟٙبٖ ِٛزریبٖ ٔ ٚبیه پٕپئ( ٛپظ اس
ذزٚج آٔزیىب اس ثزجبْ) زرثبر ٜایزاٖ ؽفبفعبسی وززٚ ٜ
یه ثبر ثزای ٕٞیؾ ،ٝپبعد لبعؼب٘ٔ ٚ ٝحىٕی را ثٝ
پبریظ ٔربثز ٜوٙس.
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حزف ريس /دغدغٍ اسالمی کزدن اقتصاد
بصیرت  :دس تؼشیفی سبدُ هیتَاى ًظبم اسالهی سا ًظبهی داًست کِ بشای اجشای
احکبم اسالهی تحمك یبفتِ استّ .ش اًذاصُ ًظبم سیبسی اص تالش بشای تحمك ایي
آسهبى فبصلِ بگیشدّ ،وبى اًذاصُ اص َّیت دیٌی ٍ اسالهی بَدى خَد فبصلِ گشفتِ
است؛ اص ایي سٍ ّوِ تالش کبسگضاساى ًظبم ببیذ بشای تحمك ضبخصِّبی َّیتی خَد
ببضذ ٍ اص استحبلِ آى جلَگیشی کٌذ.
دس ایي هیبى ،اسالهی کشدى ػشصِ التصبد ،یکی اص جذیتشیي ضبخصِّبی تحمك
دٍلت اسالهی است؛ آًجب کِ تفکش ٍ توذى اسالهی هشصّبی پشسًگی بب توذىّبی
سکَالس اػن اص لیبشال ٍ هبسکسیستی آى داسد .دس طَل چْبس دِّ گزضتِّ ،شچٌذ
ّوَاسُ حبکویت تحمك التصبد اسالهی بش التصبد کطَس هَضَع پشهٌبلطِای بَدُ ،اهب
ٌَّص بب آًچِ ایذُآل ٍ آسهبى ًظشیِپشداصاى التصبد اسالهی ٍ اسالمضٌبسبى بضسگ
جبهؼِ اسالهی است ،فبصلِ داسد .ایي هسئلِ بِ طَس خبظ دس بشسسی ػولکشد ًظبم
ببًکذاسی بیص اص ّش چیض دیگش خَدًوبیی هیکٌذ .اخببس دیذاس اخیش اػضبی
ّیئتسئیسِ کویسیَى التصبدی هجلس بب هشاجغ ػظبم تملیذ حکبیت اص ایي فبصلِ
داسد ،بِ گًَِای کِ تأکیذ ّوگی آًبى بش حل هطکالت ًظبم ببًکی است .آیتاهلل
هکبسمضیشاصی سخٌبى چٌذیي سبلِ خَد سا بب لحٌی صشیح تکشاس کشدًذ« :ببًکّب ٍام
لشضالحسٌِای کِ هیدٌّذ لطؼبً خالف ضشع است ،چْبس دسصذ حكالضحوِ سا
تؼییي کشدین کِ ببًکّب بب یک صسًگی بیص اص ایي هیضاى سا اص هشدم دسیبفت هیکٌٌذ
کِ هیضاى آى بِ  ۰۲دسصذ سسیذُ ٍ ًَػی سببخَاسی آضکبس هحسَة هیضَد».
آیتاهلل سبحبًی ٍ آیتاهلل ػلَیگشگبًی ّن دس ایي خصَظ تزکشات ٍ تَصیِّبیی
داضتٌذ.
هؼلَم ًیست اص کٌبس چٌیي سخٌبى صشیحی تب چِ صهبى ببیذ گزضت ٍ بشای حل ایي
هؼضل چبسُاًذیطی ًکشد! ببالخشُ چطَس هیتَاى ایي دٍگبًِ سا دس رّي تَدُّبی
هشدم حل کشد کِ لَاًیي ببًکذاسی ٍ آًچِ دس ًظبم ببًکی هب دس حبل اجشاست ،هَسد
تأییذ هشاجغ ػظبم تملیذ جبهؼِ اسالهی ًببضذ! دس ایي هیبى ،تکلیف هؤهٌبى چِ
خَاّذ ضذ؟!
حبل کِ دس آستبًِ آغبص دِّ پٌجن اًمالة اسالهی لشاس داسین ،اهیذ است حل
هطکالت التصبدی کطَس تٌْب بِ چٌذ دیذاس خالصِ ًطَد ٍ ضبّذ الذاهبت ػولی
ببضین ،البتِ طبیؼی است دس ایي هسیش بب همبٍهتّبیی سٍبِسٍ خَاّین بَد ،چشا کِ
تغییش لَاًیي دس ساستبی تحمك احکبم اسالهی کِ هتضوي تأهیي هصبلح ػوَهی
جبهؼِ است ،بِ هزاق ساًتخَاساى خَش ًویآیذ؛ اهب بذٍى ضک بب استمببل تَدُّبی
هلت هَاجِ خَاّذ ضذ.

ثس ٖٚؽه ،زر صٛرتی و ٝرٚیىزز فؼّی زعتٍبٜ

آمًسش تحلیل سیاسی /مىطق امید بٍ آیىدٌ ريشه

زیپّٕبعی ٔب زر لجبَ فزا٘غٛیٞب ازأ ٝیبثسٚ ،لبحت وبخ
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بعد از  ۰0سال تْدید ٍ فشار ٍ تحرینّ ،وچٌاى حرکت اًقالب در بسیاری حَزُّا رٍ

اِیش ٜزر اعتٕزار ایٗ ثبسی ضسایزا٘ی ذغز٘بن ثیؾتز
ذٛاٞس ؽس .زر ایٗ صٛرت فزصتی ثزای ذٙثیعبسی،

بِ جلَست .در کٌار اعتواد بِ ٍعدُی الْی ،تَجِ بِ تجربِی چْل سالِی اًقالب ّن

ٟٔبر  ٚفزاتز اس آٖٔ ،سیزیت رفتبر فزا٘غٛیٞب ثبلی

ًقطِّای رٍشي آیٌدُ را ٍاقعیتر جلَُ هیدّد« .اگر کسی دچار ٍسَسِ ٍ تردید ّن

ٕ٘یٔب٘س .سٔبٖ آٖ رعیس ٜاعت ٔمبٔبت زِٚت أب٘ٛئُ
ٔىز ،ٖٚپبعد  2عبَ ثبسی ضسایزا٘ی ٔغتٕز ذٛز زر
سٔیٗ زِٚت تزأپ را اس ٚسارت أٛر ذبرج ٝوؾٛرٔبٖ
زریبفت وٙٙس .آلبی زوتز ظزیف ٕٞ ٚزاٞبٖ ایؾبٖ زر
ٚسارت أٛر ذبرجٔ ٝتٛج ٝفٛریت ایٗ ٔٛضٛع ذٛاٙٞس
ؽس؟!
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بشَدٍ ،عدُی الْی ّن دل اٍ را آرام ًکٌد ،تجربِّا باید دل اٍ را آرام کٌد .بٌدُ هکرّر
ایي را عرض هیکٌن ٍ با ّوِی ٍجَد اعتقاد بِ ایي هعٌا دارم .اگرچٌاًچِ ّیچ ٍعدُای
ّن بِ ها دادُ ًشدُ بَد ،با ایي تجربِّایی کِ هلّت ایراى از سی چْل سال پیش بِ ایي
طرف دارد ،باید یقیي هیکرد کِ آیٌدُ هتعلّق بِ اٍ است؛ باید یقیي هیکرد کِ پیرٍزی
هتعلّق بِ اٍ است» ۶۶/۳/۶
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