اريپا مىازعٍ بيه ًَيت
ي مىفعت
جوان :يىي اس زستبٍرزّبي
پيصثيٌيًطسُ ثزجبم ،لزار
گزفتي ارٍپب زر يه آسهَى
زضَار ثَز .آًبى گوبى ًويوززًس
ضزايف ثِ غَرتي رلن ثرَرز
وِ حيثيت ذَز را زر گَضِ
ريٌگ ثجيٌٌس ٍ ثزاي ذزٍج اس
ٍؾى هَجَز ثِ تٌبلؽگَيي
ثيفتٌس .اوٌَى اهزيىب زر همبثل
چطن جْبًيبى اس جولِ
هلتّبي ارٍپبيي ثِ تًْسي
پطتپب سزُ است وِ ارٍپبييبى
اهؿب ًوَزُاًس ٍ اگزچِ تػوين
اهزيىب را غيزهٌكمي هيزاًٌس اهب
اس يه سَ حبؾز ثِ اًسن
تمليلي زر آٍرزُّبي التػبزي
ذَز ًيستٌس ٍ اس سَي زيگز
هيذَاٌّس زر همبثل جْبى
ثگَيٌس راثكِ هب ثب اهزيىب راثكِ
پسر-فزسًسي ًيست ثلىِ زر
قَل ّن سيبستّبي استًوبري
را پيص هيثزين .سؤال اسبسي
ايي است وِ ٍسىوطي اهزٍس
اهزيىب ثب ارٍپبييبى هٌجز ثِ حفم
َّيت ارٍپب ذَاّس ضس يب حفم
هٌفًت؟ رئيس اتحبزيِ ارٍپب
ثحج استمالل ارٍپب را هكزح ٍ
هبوزٍى ايي هسئلِ را ثِ َّيت
ارٍپب ارجبو زاز وِ آيب ارٍپب زر
تػويوبت ثييالوللي لسرت ٍ
تَاى يول هستمل را زارز؟
اغَالً اگز رٍسي السم ثبضس
ارٍپب هيتَاًس زر همبثل اهزيىب
توبم لس ثبيستس؟ تًسيل التسار
ارٍپب زر ايي هسئلِ ثِ غَرت
قجيًي آيٌسُ رٍاثف ايي وطَر ثب
جْبى را زچبر تغييز ذَاّس وزز
ٍ جْبى فززا ارٍپب را ثِ يٌَاى
يه لبرُ وِ ضجبيت ٍ
جسبرت السم ثزاي زفبو اس ذَز
را ًسارز ذَاّس ضٌبذت.
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بازی «اين» با ترامپ ي تىُا راٌحل بحران آمريکا ي کرٌ شمالی
کیهان :زٍ وطَر «وزُ ضوبلي» ٍ «آهزيىب» قي يىي زٍ رٍس گذضتِ تجسيل ثِ هحَر
تحليلّبي ثسيبري زر رسبًِّبي سزاسز زًيب ضسًس .ايالم ضس وين جًَگ اٍى ،رّجز
وزُ ضوبلي چٌس رٍس پس اس آساز وززى سِ سًساًي آهزيىبيي ،تًَلّبيي را وِ هحل
آسهبيصّبي ّستِاياش ثَز ،همبثل زيسگبى ذجزًگبراًي اس سزاسز زًيب هٌفجز ٍ ثِ
ٍيسُاش يول وزز اهب تزاهپ ثب لغَ ثزًبهِ زيسارش ثب «اٍى» ٍ اس سزگيزي تْسيسّب ٍ
ايالم ايٌىِّ ،ن تحزينّب ازاهِ پيسا ذَاٌّس وزز ٍ ّن گشيٌِ ًهبهي ٌَّس رٍي هيش
است ،زر ثزاثز ذَشلَلي پيًَگ يبًگ« ،زثِ» وزز .اگزچِ ايي «ثسيْسي» ثب جوالت
زلگزموٌٌسُاي ّوزاُ ثَز وِ ّسفص ،جش ثبس گذاضتي راُ هذاوزُ ،چيش زيگزي ًجَز .وين
جًَگ اٍى جَاى است ٍ تبسُوبر اهب وطَرش تَاًستِ ذَز را ثِ ثبالتزيي سكح زاًص
ّستِاي ٍ تَاًبيي ًهبهي ثزسبًس .ايي وطَر اغال ثب هزتجًيي يزثي وِ ّوِ چيشضبى
اجبرُاي است(حتي ارتططبى) لبثل همبيسِ ًيست .ثٌبثز ايي ثًيس است آى قَر وِ
آهزيىب اًتهبر زارز ،تسلين ايي وطَر ضَز .تجزثِ ثزجبم ًيش ثِ ذَثي ًطبى زاز ،اس آزهي
هثل تزاهپ وسي اًتهبر يول ثِ ٍيسُ ًسارز چِ رسس ثِ زازى تؿوييّبي لَي .ثٌب ثز
ايي فمف يه راُحل هيهبًس ٍ آى« ،چيي» است .آيب چيي ،وطَري وِ سَزاي
اثزلسرتي زارز ٍ زر اًسيطِ ثِ سيزوطيسى ّژهًَي آهزيىبست ،حبؾز هيضَز چٌيي
اثشار لسرتوٌسي را اس زست ثسّس؟! پبسد رٍضي است.
«اٍى» ضبيس اس اًجبم ايي هذاوزات اًگيشُّبي زيگزي غيز اس آًچِ ايالم هيضَز زاضتِ
ثبضس .هثال ثِ چبلص وطيسى آهزيىب ٍ ايالم ايٌىِ ،ايي آهزيىبست وِ ثسيْس است ٍ
غيز لبثل ايتوبز .رٍي وبر آهسى آزم ثسيْسي هثل تزاهپ ًيش زر رسيسى اٍى ثِ ايي
ّسف ووه وززُ است .اگز ثِ تحليلّبيي وِ ثًس اس ثسيْسي تزاهپ ٍ لغَ زيسارش ثب
اٍى زر رسبًِّب هٌتطز ضسُ (ٍ زر اثتساي ايي ٍجيشُ ثِ آىاضبرُ وززين) ًگبّي ثيٌساسين
ذَاّين زيسّ ،وبى قَر وِ ريچبرز ّبٍسً ،بًسي پلَسي ٍ سٌبتَر هٌٌسس ّن زيزٍس
ايالم وززًس«،وزُ ضوبلي زر ثزاثز آهزيىب پيزٍس ضس» ٍ «زًيب ثِ ايي ًتيجِ رسيس وِ
آهزيىب غيز لبثل ايتوبز است».
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چرا آمريکا از پيريزی صدر در عراق وگران است؟
فارس :تمبثل جزيبى غسر ثب آهزيىب زر يزاق ثِ سبل ّبي زٍر ٍ سهبًي ثز هي گززز وِ رّجزي ايي جزيبى يًٌي همتسي غسر
جيص الوْسي را ثِ يٌَاى يىي اس ًيزٍّبي ؾسآهزيىبيي زر يزاق ثِ ٍجَز آٍرز .جيص الوْسي ضبذِ ًهبهي جزيبى غسر
ثَز .ثًس اس سزًگًَي حىَهت غسام ،همتسي غسر ثب ّسف هجبرسُ ثب اضغبلگزاى ايي گزٍُ را ايجبز وزز .زر سبل 6002
ًشزيه ثِ  2000يؿَ زر ايي گزٍُ ثَزًس .ايي گزٍُ هربلف سزسرت حؿَر آهزيىب زر يزاق ثَزُ است .همتسي غسر زر
يىي اس سرٌزاًي ّبي ذَز زر سبل  6002ثب اضبرُ ثِ ٍنيفِ جيص الوْسي زر حوبيت اس اسالم گفتِ ثَز «اگز وطَرّبي
اسالهي ٍ ّوسبيِ اس جولِ ايزاى هَرز حولِ لزار گيزًس ،اس آى وطَرّب حوبيت هي وٌين ».ثِ زليل اذتالفبتي وِ زر سبذتبر
سيبسي يزاق زر سبل  6002ثِ ٍجَز آهس ٍ ثِ زليل ثزذي الساهبتي وِ ايي گزٍُ اًجبم زاز ًْبيتب ايي ضبذِ تَسف رّجز آى
يًٌي همتسي غسر هٌحل ضس .ثًسّب سزايب السالم جبي جيص الوْسي را گزفتّ .سف ايي گزٍُ ًيش زفبو اس يتجبت ٍ ضيًيبى
ٍ هجبرسُ ثب سلكِ گزي اضغبلگزاى زر يزاق ثَز ٍ ًجززّبيي ًيش ثب زايص زاضتِ است .سبهزا ،آهزلي ٍ ،ثزذي اس هٌبقك زيگز
يزاق اس جولِ ايي ًجزّب ثَزُ است .حبال وِ همتسا غسر يًٌي رّجز جزيبى غسر تَاًستِ  25وزسي پبرلوبى را وست وٌس،
قجيًي است اٍليي وطَري وِ ثبيس اس ايي هَؾَو ًگزاى ثبضس ،آهزيىب است .سبثمِ ؾس آهزيىبيي جزيبى غسر وبهال
هطرع است.
بًق ممتد را بشىًيد
غجح ًَ :تجوى چٌسرٍسُ وبهيَىزاراى زر حبلي رلن ذَرز وِ ثيطتز آًْب ثِ حؿَر زالالى زر تَسيى ثبر ٍ هْنتز اس آى
وبّص ًزخ وزايِّبي حول ٍ ًمل ايتزاؼ زاضتٌس .ايتزاؼ وبهيَىزاراى ٍ ًفتىصّب اس هستّب پيص آغبس ضسُ ثَز ٍ ّز
ثبر ثب ٍيسُّبيي ايي ايتزاؾبت لجل اس جسي ضسى ثِ اتوبم هيرسيس ،هَؾَو هْنتز ضبيس ايي است وِ زر ايي هست ٍسارت
راٍُضْزسبسي وِ هتَلي اغلي رسيسگي ثِ ايي غٌف ّستٌس ٍاوٌطي ًسجت ثِ ايي اتفبق ًساضتِ است.زر پي اًتطبر ذجز
ايتزاؼ وبهيَىزارّب ٍ ًفتىصّب تًساز سيبزي ثِ پوپ ثٌشييّب ّجَم ثززًس ٍ ايي هَؾَو ثب ضبيًبتي ًهيز آتصسزى چٌس
پوپ ثٌشيي زر ضيزاس ّوزاُ ٍ ثبيج ضس تب حسبسيتّبي ضجىِّبي هًبًس ثٍِيژُ ضجىِ سلكٌتي (ثيثيسي) ثِ ايي هَؾَو
ثيطتز ضَز .ذَراوي وِ ايي اتفبق ثِ ضجىِّبي هربلف سيبستّبي جوَْري اسالهي ثِ زست آٍرزُاًس ثيارتجبـ ثِ
سىَت قَالًي هست اغليتزيي هتَلي ايي ثرص يًٌي ّوبى ٍسارت راُ ٍ ضْزسبسي ًيست .ثزذي چْزُّبي هربلف
جوَْري اسالهي رٍس پٌجطٌجِ زر پيبمّبيي اس ايتػبة وبهيَىزاراى زر ايزاى حوبيت وززًس .اسجولِ رؾب پْلَي وِ زر
پيبهي تَئيتزي ايي ايتػبة را «ًمكِ يكف تبسُاي زر هجبرسات هسبلوتآهيش ٍ حكقلجبًِ هززم ايزاى» تَغيف وزز .الجتِ ايي
تٌْب فززي ًيست وِ ايي ايتزاؾبت را راّي ثزاي سلكِ ثِ ايزاى هيزاًس .هزين رجَي اس رّجزاى ارضس سبسهبى هٌبفميي وِ
چْزُ ٍالًياش سبلّبست ثزاي هززم ايزاى رٍ ضسُ ًيش زر پيبهي يوَم هززم را «ثِ حوبيت ٍ پطتيجبًي» اس ايتػبةوٌٌسگبى
تطَيك وززُ است .ضجىِّبي ذجزي فبرسي سثبى اس (ثيثيسي) گزفتِ تب غساي آهزيىب ٍ رازيَ فززا ٍ  ...زلمهّبيي وِ
افسبرضبى ّن زست ذَزضبى ًيست اس ايي هًزوِ ثِ ًفى هٌبفى ذَز ٍ زستّبي پطت پززُ ثْزُثززاري وززُاًس ٍ ثِ جزأت
هيتَاى گفت ايي اتفبق هيتَاًست ًيفتس اگز هسٍَالى ارضس وطَر ،ثٍِيژُ يجبس آذًَسي ثِيٌَاى ٍسيز ،ثزاي رفى
هطىالت هززم زر سكَح هرتلف ثزًبهِريشي هيوززًس.
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حاشيٍای بر فُرست تضميهَا
وطن امروز  :فزهبيطبت رٍس چْبرضٌجِ رّجز
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مشکل بسرگ اصالحطلبان اوحصارطلبی ي بیاعتىايی بٍ معيشت مردم

آرمانً :رستيي آفت جزيبى اغالحبت يسم تَجِ ثِ ًيبسّبي اسبسي

هًهن اًمالة اسالهي زرثبرُ آيٌسُ ثزجبم ،ذف
هطي راّجززي وطَر را ّن زر هذاوزات جبري ثب

جبهًِ است يًٌي ضًبر ايي جزيبى «تمسم آسازي ثز ًبى» هكزح ضس اهب ايي

ارٍپب ٍ ّن زر چگًَگي ازارُ وطَر زر ضزايكي وِ

ضًبر تٌْب زر ثزِّ اًتربثبتي پبسرگَ است ٍ پس اس آى ،سبزُاًگبري است

زضوي آضىبرا زرغسز ثِ ّن ريرتي ٍؾًيت

وِ اس جوبيتي زرگيز تبهيي هًبش اًتهبر حوبيت سيبسي زاضت .حجبريبى

زاذلي است ،رٍضي هيوٌس .رّجز هًهن اًمالة
اسالهي فْزست تؿوييّبي هَرز زرذَاست اس

هًتمس است وِ اغالحبت ٍيسُ زگزگًَي التػبز را ًساز ٍ اس تَسًِ

ارٍپب را-وِ زر ٍالى رٍايتگز ذكَـ لزهش ايزاى زر

سيبسي سري گفت ٍ هززم ًيش ٍيسُّبي سيبسي اٍ را ذزيسًس ٍ زريبفتٌس

هذاوزات است -ضفبف ٍ يلٌي وززًس .ثِ لحبل

هبزاهي وِ هسئلِ سيبست رفى ًطَز ،زغسغِ ًبى ثزقزف ًويضَز» اهب

راّجززيٍ ،لتي ذكَـ لزهش يلٌي هيضَز

تجزثِ ًطبى زازُ وِ ثزاي ثرص ثشرگي اس جبهًِ ايزاًي تبهيي هًيطت اس

يمتًطيٌي اس آًْب ثسيبر زضَار ذَاّس ثَز .ايي
ثبر ،ذكَـ لزهش هسًهز رّجز هًهن اًمالة اسالهي

اّويتي فزاتز اس تَسًِ سيبسي ثزذَرزار است .هطىل زيگز جزيبى

لجل اس حػَل ّزگًَِ تَافك يلٌي ضسُ ثٌبثزايي

اغالحبت وِ ًِ زر اثتساي تطىيل ثلىِ ثًستز ثِ آى زچبر ضس،

هذاوزات هحتَا ٍ هسيز وبهال هطرػي پيسا ذَاّس
وزز .تؿوييّبي هَرز ًهز رّجزي اس ارٍپب زر ٍالى
يول ثِ ّوبى ٍنبيفي است وِ ارٍپبييّب زر ثزجبم

اًحػبرقلجي سيبسي ثَز يًٌي ثب لَت گزفتي جزيبى اغالحبت قيفّبي
هرتلفي زر زرٍى آى هتَلس ضسًس وِ ّزوسام ذَاستِ ٍ گزايص ذبظ

ثزيْسُ گزفتِ ثَزًس اهب ياللِاي ثِ يول ثِ آى اس

ذَز را زاضتٌس ٍ الجتِ تبويس آًْب ّن ثز ايي ثَز وِ ًهز آًْب اس سَي زيگز

ذَز ًطبى ًسازًس .اوٌَى وِ آهزيىب ثيزٍى ثزجبم

قيفّب پذيزفتِ ٍ اجزا ضَز وِ ّويي هَؾَو سجت ثزذي گاليِّب زر

ايستبزُ ،ايزاى ثبر زيگز فزغتي ثِ ارٍپب زازُ است
وِ رٍضي ضَز لبزر ثِ ًطبى زازى حساللي اس
استمالل راّجززي ّست يب ًِ؟ هْنتز اس ايي ،هزٍر

جزيبى اغالحبت ضسُ است.

فْزست تؿوييّبي هكبلجِضسُ ًطبى هيزّس
ذزٍجي هذاوزُ ثب ارٍپب -اگز لزار ثز ايي ثبضس وِ
ذزٍجي حبغل ضَز ًِ -تىزار يب ازاهِ ثزجبم،
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ثلىِ ثبيس تَافمي جسيس ثبضس وِ ثتَاًس هبهَريت
ضىست ذَرزُ ثزجبم يًٌي وبّص تحزينّب را

 ۴5لزى ثًس اس اًمالة ًجَي ،اًمالة اسالهي ايزاى ًيش زر هزحلِي زٍلتسبسي ٍ

هحمك وٌس.

جبهًِسبسي ،ثب ّويي سِ زستِ اس افزاز هَاجِ است" :اغحبة راستيي اًمالة
اسالهي" ،وِ ثب ثبٍر تبم ٍ توبم ثِ ذف اًمالة ،زر ّوِي ضزايف ،زر وٌبر
"رّجزاى اًمالة اسالهي" لزار گزفتٌس ٍ ثب وبر ٍ تالش ضجبًِرٍسي ،وبر اًمالة
را ثِ پيص ثززًس؛ "ؾًيفااليوبىّبيي" وِ ثِ زليل َّاي ًفس ،زًيبقلجي يب تزس
اس زضوي ،زر رذسازّب ٍ حَازث تبريري ،پبيطبى لزسيس ٍ يب زست اس
اًمالثيگزي ثززاضتِ ٍ تجسيل ثِ يه اًسبى ذٌثي ضسًس ،يب حتي ثِ سوت
زضوي ،هيل پيسا وززًس؛ ٍ "اًمالثيًوبييّبيي" وِ ضًبر اًمالة زازُ ٍ هيزٌّس
ٍ يىس آى يول هيوٌٌس.
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