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شکست طزح تشکیل ناتوی 

دلیل  ۲عزبی علیه ایزان به 

 حتمی است

تحّیٍّش اِدضیشٜ ٘ٛضتٝ است:  فارس:
٘یبصی ثٝ روش ایٗ ٔؽّت ٘یست وٝ »

سبصٔبٖ ثب ٔحٛسیت فؼبِیت ستٖٛ ٞش 
أٙیت خٕؼی سا ادسان ٔطتشن اص 

دٞذ.  یه تٟذیذ یىسبٖ تطىیُ ٔی
تٛاٖ ٘بْ آٖ  دس غیش ایٗ صٛست، ٕ٘ی

ایٗ « سا أٙیت خٕؼی ٌزاضت.
ادسان »ٌضاسش، دس ادأٝ اصُ 

سا دس دٚ « ٔطتشن اص تٟذیذ یىسبٖ
سؽح اص ٔٙبسجبت ٔشثٛغ ثٝ ؼشح 
تطىیُ ٘بتٛی ػشثی غبیت دا٘ستٝ 

دس ٔٛسد تطىیُ ٘بتٛی ػشثی، »است. 
ایٗ اصُ دس دٚ سؽح ٚخٛد ٘ذاسد: 

ٞب ٚ دس سؽح  دس سؽح ثیٗ دِٚت
ثشای »افضایذ:  . ٚی ٔیدِٚت-خبٔؼٝ

ثشخی اص وطٛسٞبی ػعٛ ]ضٛسای 
ٕٞىبسی[، تٟذیذٞب ثٝ ٕٞبٖ ا٘ذاصٜ 
وٝ اص ثیشٖٚ ائتالف أٙیتی پیطٟٙبد 

ضٛ٘ذ، اص داخُ آٖ  ضذٜ ٘بضی ٔی
اصُ صیشثٙبیی أٙیت »«خیض٘ذ. ثشٔی

یىی ثشای ٕٞٝ ٚ ٕٞٝ "خٕؼی سا 
دٞذ. تدبٚص  تطىیُ ٔی "ثشای یىی

یب خًٙ ػّیٝ یىی اص اػعبی یه 
٘ظبْ أٙیت خٕؼی، خًٙ ػّیٝ تٕبٔی 

ضٛد. أب دس ایٙدب،  اػعب ٔحسٛة ٔی
خًٙ ٚ تٟذیذ خًٙ، اص خٛد 

ضٛد وٝ لشاس است  سبصٔب٘ی ٘بضی ٔی
سا أٙیت ایدبد وٙذ ٚ أٙیت ثمیٝ 

ٔؽبثك ایٗ تحّیُ، دس « تمٛیت وٙذ.
ٞبی ٔیبٖ  خبٔؼٝ، ضىبف-سؽح دِٚت

حبوٕبٖ ٚ ٔشدٔب٘طبٖ اص ادسان 
تٟذیذٞب ثٝ ٔشاتت ثیطتش است. دس 

ٞبی ػشثی  حبِی وٝ ثشخی اص دِٚت
تشیٗ تٟذیذ ػّیٝ أٙیت  ایشاٖ سا ٟٔٓ

وٙٙذ، ػذٜ ثیطتشی  خٛدضبٖ تصٛس ٔی
 اص آٟ٘ب ٔؼتمذ٘ذ وٝ اسشائیُ ٚ آٔشیىب

تشی ٘سجت ثٝ أٙیت  تٟذیذ ٟٔٓ
 ضٛد. اػشاة ٔحسٛة ٔی

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 نیاس ما، انقالب در مذیزیت
 

سبَ است وٝ تثجیت  11ٚظغ أٙیتی ایشاٖ دس دٚ ٔحیػ خبسخی ٚ داخّی الالُ  -1 کیهان:
یؼٙی  -تشیٗ دضٕٗ ایشاٖ خبسخی ػّیٝ ایشاٖ ػٕال ٚخٛد ٘ذاسد ٚ پشلذستضذٜ است. تٟذیذ 

ثٝ ایٗ خٕؼجٙذی لؽؼی سسیذٜ است وٝ حّٕٝ ٘ظبٔی ثٝ ایشاٖ سجت ٚیشا٘ی وبُٔ  -آٔشیىب
اص  -2ٚخٝ ثٝ ٔصّحت ایبالت ٔتحذٜ ٘یست. ضٛد ٚ ثٝ ٞیچ لذست ٘ظبٔی آٔشیىب دس ٔٙؽمٝ ٔی

ٔبٜ ٌزضتٝ  ٟذیذی ٔتٛخٝ وطٛس ٘یست ٚ لعبیبی دیثؼذ ٔخبِفبٖ ضٙبختٝ ضذٜ داخّی، ٞیچ ت
ای وٝ صٛست  ٚ ٔشدادٔبٜ خبسی ایٗ سا اثجبت وشد. دس ایٗ دٚ ٔبٜ ثب ٕٞٝ تجّیغبت ٌستشدٜ

سی ٔجٙی ثش ایٙىٝ ٘یشٚی ا٘تظبٔی  ثی ٞبیی ٔب٘ٙذ ثی ٌشفت ٚ ثب ٕٞٝ تبویذی وٝ اص سٛی سسب٘ٝ
ٖ ثب ٔخبِفبٖ سا ٘ذاس٘ذ، صٛست ٌشفت، ٚخٝ لصذ دسٌیش ضذ ٚ ٘یشٚٞبی أٙیتی ایشاٖ ثٝ ٞیچ

اص  -3٘فش تدبٚص ٘ىشد. 4111ٞبی ٔختّف وطٛس ثٝ ٔیذاٖ آٔذ٘ذ اص  تؼذاد وسب٘ی وٝ دس استبٖ
تٛا٘ذ اص  ٚخٝ ظؼیف ٘یست ٚ ثٝ ؼٛس ٚالؼی، دضٕٗ ٕ٘ی خٙجٝ التصبدی ٞٓ وطٛس ثٝ ٞیچ

ٔیّیبسد دالس ٚ دس  111سلٓ ؼشیك التصبد ثٝ ایشاٖ ِؽٕٝ ثض٘ذ. ٘یبص ایشاٖ ثٝ اسص دس ثبالتشیٗ 
ٔیّیبسد دالس است ٚ ایٗ دس حبِی است وٝ چٙذ ثشاثش ایٗ  41وٕتش اص « ٘یبص ٚالؼی»ا٘ذاصٜ 

تٛاٖ دس ثبصٜ صٔب٘ی، دٚ تب پٙح سبِٝ ٔذیشیت وشد. ثّٝ ٔب دس حٛصٜ التصبدی ٚ ثمیٝ  ٞب سا ٔی سلٓ
ست ٚ دس ػیٗ حبَ ٞب یه ٔطىُ دیٍش داسیٓ وٝ اسبس ٔطىالت خٕٟٛسی اسالٔی ا حٛصٜ

ػبٔالٖ ایٗ ٔطىُ وّیذی آدسس غّػ دادٜ ٚ اسالٔیت ٘ظبْ یب خٕٟٛسیت ٘ظبْ یب استمالَ 
 -4ٕ٘بیٙذ! ٞبی استؼٕبسی سا اسبس ٔطىُ وطٛس ٔؼشفی ٔی وطٛس ٚ یب تؼبسض آٖ ثب سیبست

ٔب دس یه وّٕٝ ٔطىُ ٔذیشیتی داسیٓ. أب ٔطىُ ٔذیشیتی ٔب سثؽی ثٝ تٛإ٘ٙذی ٔذیشیتی ٔب 
ای وٝ ثشای اداسٜ ٔٙبست تٛأبٖ أٛسات چٙذیٗ وطٛس ثٝ فىش ٚ ٘یشٚی  اسد. ایشاٖ ثٝ ا٘ذاصٜ٘ذ

ٔذیشیتی ٘یبص ثبضذ، ٘یشٚی وبسآٔذ داسد وٕب ایٙىٝ دس ثؼذ أٙیتی ٚ سیبسی ضبٞذ ثٛدیٓ وٝ 
ایشاٖ ٕٞضٔبٖ ٘مص اَٚ دس حُ ٔطىالت ثضسي أٙیتی چٙذیٗ وطٛس ٕٞسبیٝ ایفب وشد، ٘مطی 

ٟذٜ آٔشیىب، ٘ٝ اص ػٟذٜ ٘بتٛ ٚ ٘ٝ اص ػٟذٜ ٞیچ لذست یب ٔدٕٛػٝ لذستی دس د٘یب وٝ ٘ٝ اص ػ
ٔبٖ تٛإ٘ٙذی ٔذیشیتی ٚ یب وبسآٔذی فىش ٔذیشیتی ٘یست. ٔطىُ ٔب  آٔذ. پس ٔب ٔطىُ ثشٕ٘ی

٘ذاس٘ذ ٚ ٘یض ثبٚس ٘ذاس٘ذ وٝ أشٚص « حُ ٔسئّٝ»حبوٓ ضذٖ ٔذیشا٘ی است وٝ سٚحیٝ 
« وطٛس تٛإ٘ٙذ»ٚ یه « وٙٙذٜ لذست تؼییٗ»، یه «ىش وبسآٔذف»خٕٟٛسی اسالٔی ایشاٖ یه 

 است.
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 رّجر ثب کشَر از خبرج فرٌّگی فعبالى از جوعی اخیر رٍزّبی در
 ٍ دغذغِ حضبر، از یکی آى خالل در کِ کردًذ دیذار اًقالة
 ثیبى آیٌذُ از را هرزّب سَی آى در اًقالة ثِ عالقوٌذاى ًگراًی

 اقذاهبت از شخص ایي ًگراًی ثِ پبسخ در اًقالة رّجر. کرد
 وببشىد، وگران اصال مب ايضبع به وسبت:»گفتٌذ دشوٌبى

 هیچ ببشىد، مطمئه بکىد، تًاود ومی غلطی هیچ هیچکس
  .«بگًیید همه به را ایه ودارد؛ يجًد جهت ایه در تردیدی
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 آیذ هشار تومان می 7دالر به کانال 

ٞضاس تٛٔبٖ ثٝ ثجبت ثشسذ.  8تب  7: ػعٛ وٕیسیٖٛ ثش٘بٔٝ ٌفت: ثب ٌزضت صٔبٖ ا٘تظبس ٔی سٚد وٝ ٘شخ دالس ثیٗ سلٓ  ا٘تخبة

ثب٘ٛیٝ ٚ تضسیك اسص صبدسات پتشٚضیٕی ٞب ثٝ اسص ثب٘ٛیٝ ٔیی  تب أشٚص ثبصاس ثب٘ٛیٝ ػّٕىشد خبصی ٘ذاضت،اوٖٙٛ ثب ایدبد ثبصاس 

 تٛاٖ ا٘تظبس وبٞص لیٕت دالس سا داضت.

 انذ! انتخابات را بزای ما گذاشته

خٛی سٚحب٘ی، ٔشدْ ػضیض  ٞبی ٔشدٔی اص دِٚت تٙجُ ٚ ثٟب٘ٝ  دضٕٗ آضىبسا سؼی داسد ثب سٛاس ضذٖ ثش ٘بسظبیتی وطن امروز:

سبصی   ٚتبص ظذا٘مالة ٚ ٔضدٚساٖ خٛد وٙذ تب ثّىٝ سٚیبی ثبِىب٘یضٜ یب سٛسیٝ یبثب٘ی ٚ ٔحُ تبختٞبی خ  ٚؼٗ سا دسٌیش خًٙ

خیشٜ ٔٛاخت اٚ ٘یض دس یه دٚی أذادی  سبَ ٘مطٝ ٚ تٛؼئٝ ٔحمك وٙذ. ایٗ ٚسػ ثشخی ٔضدٚساٖ ثب ٚ ثی 41ایشاٖ سا پس اص 

ای ثب وسی وٝ  ! ٚ وذاْ ػبلّی است وٝ ٘ذا٘ذ چٙبٖ ٔزاوشٜحُ، ٔزاوشٜ ثب تشأپ است سسب٘ٙذ وٝ ساٜ ٔذاْ ثٝ تشأپ وٕه ٔی

لٛت صجح ٚ ضبٔص، فحص ٘بٔٛسی دادٖ ثٝ ثشخبْ است، چیضی خض تسّیٓ ضذٖ ٚ فشٚختٗ ٔبثمی ٚؼٗ ثٝ دضٕٗ 

 15ٌٛیٙذ ؼجك ثشآٚسدٞبی دلیك وبسضٙبسبٖ التصبدی حبٔی ٚ ٔٙتمذ دِٚت، تٟٙب  ٘یست؟!ایٗ دسٚغٍٛیبٖ ٚ خبئٙبٖ ٞشٌض ٕ٘ی

ضٛد وٝ آٟ٘ب  ٞبست ٚ ٔبثمی ٔشثٛغ ثٝ ػّٕىشد دِٚت دسخطب٘ی ٔی دسصذ ٔؼعالت التصبدی ایشاٖ ٔشثٛغ ثٝ تحشیٓ 21اِی 

ٞبی ٔىشس آٟ٘ب ٚ ؼجك ثشآٚسد دلیك وبسضٙبسبٖ   سبصی ا٘ذ ٚ دیٍش ایٙىٝ ثش خالف دسٚؽ   ثب فشیت افىبس ػٕٛٔی ثش سش وبس آٚسدٜ

 9دی ٚ ػٕٛٔی غیشدِٚتی وطٛس، دس ثبالتشیٗ ثشآٚسد ٕٔىٗ، ثبص ٞٓ وٕتش اص التصبدی، ٔدٕٛع داسایی ٕٞٝ ٟ٘بدٞبی التصب

ٕ٘بیی ٚ خٛفشٚضی أب ایٗ ٔیبٖ تٟٙب ٔشدٔٙذ وٝ ثبیذ ثشای  سبصی، ٌٙذْ ٞبی دِٚت است. دس ایٗ ثّجطٛی دسٚؽ  دسصذ داسایی

ثبیذ ثذا٘ذ ٔشوض ثمُ وبسآٔذی سا ثپزیش٘ذ.  96حفظ ٔبْ ػضیض ٚؼٗ، دست ثش چب٘ٝ، ٔسؤِٚیت ا٘تخبة خٛد دس اسدیجٟطت 

ای است وٝ ٔٗ ٚ دیٍشا٘ی وٝ پٛستش ثٙفص  وفٗ است، ٕٞیٗ لٜٛ ٔدشیٝ ٞضاس ضٟیذ ٌٍّٖٛ 311٘ظبٔی وٝ ٔبحصُ خٖٛ پبن 

ٞب  اوٖٙٛ ٔب٘ٙذ سّجشیتی ا٘ذ، اٌش ٞٓ    ٔیّیٖٛ ٘فشی وٝ ثٝ حسٗ سٚحب٘ی سای دادٜ 24وٙیٓ. آٖ  وشد٘ذ، ا٘تخبة ٔی پخص ٔی

ا٘ذ،    یذ ثذا٘ٙذ ثشای ٕٞبٖ اظٟبس٘ظش آصادا٘ٝ آٟ٘ب سش صٙذٚق سای وٝ وٓ چیضی ٘یست، خٛا٘بٖ صیبدی خبٖ فذا وشدٜپطیٕب٘ٙذ، ثب

حّی دس ضشایػ وٙٛ٘ی ٔتصٛس ثبضذ، ٚاداس وشدٖ ٕٞیٗ دِٚت پیش ثٝ تحشن ثیطتش ٚ تٛصیٝ ثٝ خٛاٍ٘شایی دس  ِزا اٌش ٞٓ ساٜ

ٚاداس وشدٖ  -شدٖ دَ تشأپ! ا٘تخبثبت ٔدّس آیٙذٜ چٙیٗ أىب٘یآٖ است، ٘ٝ آتص صدٖ سؽُ آضغبَ ثشای خٛضحبَ و

  سا ثضٚدی دس اختیبس ٍٕٞبٖ لشاس خٛاٞذ داد. -ٚسصی دِٚت ثٝ تحشن
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 سیاست خارجی متفاوت تزامپ با آمزیکا

دس ٌضاسضی « تبیٕض ٘یٛیٛسن»سٚص٘بٔٝ  صبح نو:

، «دٚ٘بِذ تشأپ»دسثبسٜ ٔٛاظغ ٔتٙبلط دِٚت 
ٔٛظٛػبت  خٕٟٛسی آٔشیىب دسثبسٜ سییس

ٔختّف سیبست خبسخی، ٘ٛضتٝ دس ثسیبسی اص 
ٞبی  ٌیشی ٔٛظٛػبت ٔٛاظغ تشأپ ثب ٔٛظغ

تیٓ سیبست خبسخی اٚ ٕٞبًٞٙ 
تبیٕض دس اثتذای ٌضاسش ٘ٛضت:  ٘یست.٘یٛیٛسن

خٕٟٛسی تشأپ اص  دس پٙح سٚص اخیش، سییس»
سٞجش وشٜ ضٕبِی ثٝ خبؼش « ویٓ خًٛ٘ اٖٚ»
دیذاس »ٔب دسثبسٜ تطىش وشد ٚ ثٝ « ٘بٔٝ صیجبیص»

خٕٟٛسی  سییس« ٚالدیٕیش پٛتیٗ»خٛد ثب « ػبِی
سٚص،  سٚسیٝ یبدآٚسی وشد أب دس ٕٞیٗ پٙح 

داسی آٔشیىب یه ثب٘ه سٚسی  ٚصاست خضا٘ٝ
ٞبی  ٔتٟٓ ثٝ وٕه ثٝ وشٜ ضٕبِی دس فؼبِیت

ٔشتجػ ثٝ تسّیحبت سا تحشیٓ وشد. ثٝ تؼجیش ایٗ 
سسب٘ٝ، دٚ سیبست خبسخی دس آٔشیىب ٚخٛد 

سیبست خبسخی آلبی تشأپ ٚ سیبست »داسد: 
خبسخی ثمیٝ دِٚت تشأپ وٝ ایٗ سیبست 

خٛاٜ ٞٓ لشاس  ٔٛسد حٕبیت حضة خٕٟٛسی
ؼی ایٗ ٞفتٝ، »٘یٛیٛسن تبیٕض ادأٝ داد: «.داسد

ایٗ دٚ سیبست خبسخی وبٔالً دس ٘مؽٝ ٔمبثُ 
ٞٓ لشاس ٌشفتٙذ، خٛاٜ دس ٔٛظٛع سٚسیٝ ثبضذ 

یب وشٜ ضٕبِی، وبسوٙبٖ ٚ یب دسثبسٜ ٘بتٛ، ایشاٖ 
ٞبی  اػعبی ستبد آلبی تشأپ ٚ حضة اٚ پیبْ

ٞبی ضخص  ثٝ ضذت ٔتفبٚتی اص پیبْ
 «خٕٟٛسی اسائٝ داد٘ذ. سییس

 
 

 (1ی انقالب ) آموسش تحلیل سیاسی/ آینذه

ی  را رّجر اًقالة ایٌگًَِ ثباطویٌبى ًسجت ثِ آیٌذُحبل سؤال ایي است کِ چ
گَیٌذ؟ پبسخ آى است کِ ایشبى ّفت شبخص ٍ  اًقالة ٍ هبًذگبری آى سخي هی

تَاى ثجبت ٍ هبًذگبری اًقالة  عول را هَرد اشبرُ قرار دادُ اًذ کِ هجتٌی ثر آى هی
ٍجَد کِ ایي خصَصیبت در یک جبهعِ ٍ ًظبم سیبسی  را تضویي کرد ٍ هبداهی

تَاى ثر ّر هشکلی فبئق آهذ. اخیرا ًیس جوعی از فعبالى فرٌّگی  داشتِ ثبشذ، هی
خبرج از کشَر، دیذاری ثب رّجر اًقالة داشتٌذ کِ در خالل آى یکی از حضبر، 

سَی هرزّب را از آیٌذُ ثیبى کرد. رّجر  دغذغِ ٍ ًگراًی عالقوٌذاى ثِ اًقالة در آى
ًسجت ثِ »ایي شخص از اقذاهبت دشوٌبى گفتٌذ: اًقالة ًیس در پبسخ ثِ ًگراًی 

تَاًذ ثکٌذ، هطوئي ثبشٌذ،  کس ّیچ غلطی ًوی اٍضبع هب اصال ًگراى ًجبشٌذ، ّیچ
اٍل، هبّیت خذایی  ّیچ تردیذی در ایي جْت ٍجَد ًذارد؛ ایي را ثِ ّوِ ثگَییذ

شذ، ایي  ایي اًقالة، اًقالثی ثَد ثرای خذا. آى رٍزی کِ ایي اًقالة آغبز»اًقالة: 
ّبی دًیب  ًْضت ثِ ٍجَد آهذ، هثل ًْضت احساة ًجَد، هثل حرکت سیبسی حسة

ًجَد کِ ثِ قصذ کست قذرت ثبشذ؛ حرکتی ثَد در عیي هظلَهیت، ثرای اجرای 
ثرای استقرار عذالت در جبهعِ... خذاًٍذ ی اسالهی، لْی، ثرای ایجبد جبهعِاحکبم ا

تَاًذ درک کٌذ،  اًقالة آى را ًویّن ثِ کبرشبى ثرکت داد. چیسی کِ دشوي 
 (۸۸۱۱/۸۸/۸۱«)ّویي ًکتِ است.

 

 سیگنال خطزناک به جمهوری خواهان

سٚص ثٝ ثشٌضاسی ا٘تخبثبت ٔیبٖ دٚسٜ ای سش٘ٛضت سبص  91تٟٙب  خراسان:
ی ایٗ ا٘تخبثبت دس ثشخی اص آٔشیىب ثبلی ٔب٘ذٜ است ٚ ٘تیدٝ ٔشحّٝ ٔمذٔبت

ؼٛس سٙتی لّٕشٚ ا٘تخبثبتی خٕٟٛسی   ، ایبِتی وٝ ثٝ«اٚٞبیٛ»ایبِت ٞب ثٝ ٚیژٜ 
سٚد، صً٘ خؽش سا ثشای خٕٟٛسی خٛاٞبٖ ثٝ ػٙٛاٖ   خٛاٞبٖ ثٝ ضٕبس ٔی

دٞذ  خٛثی ٘طبٖ ٔی سیٍٙبِی وٝ ثٝحضة تشأپ ثٝ صذا دسآٚسدٜ است. 
ٞبیی وٝ تشأپ دس  بالت ٔتحذٜ ٚ تٙصسٚیذادٞبی یه سبَ ٚ ٘یٓ اخیش دس ای

 آیذ. ٞب ٔٛٞجتی ثضسي ثٝ ضٕبس ٔی داخُ ٚ خبسج آٔشیىب آفشیذ،ثشای دٔٛوشات
ثش اسبس ٘ظشسٙدی ٔطتشن ٔؤسسٝ تحمیمبت ػٕٛٔی ٔزٞجی ٚ ٘طشیٝ 

ا٘ذ وٝ ثٝ ؼٛس حتٓ   سبَ اػالْ وشدٜ 29تب  18دسصذ خٛا٘بٖ 28آتال٘تیه فمػ 
سبَ  وت خٛاٞٙذ وشد. دس حبِی وٝ ثشای افشاد ٔیبٖای ضش دٚسٜ دس ا٘تخبثبت ٔیبٖ

ٞبی حضة   دسصذ است.افضٖٚ ثش ایٗ، استشاتژیست 74ایٗ آٔبس حذٚد 
دٔٛوشات ثش ایٗ ثبٚس٘ذ وٝ اٌش ٔیضاٖ ٔطبسوت دس ا٘تخبثبت سا ثٝ سٛد خٛد 

ٔیّیٖٛ دٔٛوشاتی سا وٝ دٚ سبَ لجُ حبظش ٘طذ٘ذ ثٝ  4افضایص دٞٙذ ٚ حذٚد 
سای دٞٙذ، ٔدبة ثٝ ا٘ذاختٗ سای آثی ثٝ صٙذٚق وٙٙذ، لبدس « ٖٞیالسی وّیٙتٛ»

 .ٞب خٕٟٛسی خٛاٞبٖ سا ضىست دٞٙذ  خٛاٞٙذ ثٛد دس ٕٞٝ ایبِت
 


