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طزف
ذصٛؿ تزجاْ تسٙٞس أا ٘ثایس التصاز وؾٛر تٝ
ایٗٔٛضٛعٌزٜسزٜٔٚؼطُآٖؽٛز/تجشٔٛارز
ٔؼسٚزی ٕٞچ ٖٛآٔزیىا ،رٚاتط وؾٛر تا ؽزق ٚ
غزب تایس ٞز چ ٝتیؾتز تمٛیت ؽٛز  ٚتحزن
ػّٕیاتی ٞ ٚسفٕٙس زیپّٕاعی افشایؼ یاتس.
()۲۰/۴۰/۷۹۳۱

عیاعتتاسی ػأُ

و ٝطثك ٔؼٕ ،َٛ
اصالحطّثاٖ تٔ ٝراِفت تا

تحزیه 

رونذ تحوالت ثابت کرد اروپا قابل اعتماد نیست

عاسٔاٖٞاعت،

ٌ٘ٛزایی زر عاذتارٞا  ٚ
آٖٞاذٛززرفمساٖػمثٝجٛاٖٚ
چزاو ٝ

کیهان :یه رٍسًبهِ افالحعلت ثب اعتمجبل اس ّؾذار تبسُ هٌتؾز ؽذُ رّجزاًمالة خغبة ثِ دٍلتوزداى

تٝؽست
ٚفازار،زچارا٘مطاع٘غّیؽس ٜٚ

وِ  8هبُ لجل ػٌَاى ؽذًَُ ،ؽت :ارٍپب ایزاى را لبًغ ًویوٌذ .آرهبى ثِ للن حغي ّبًیسادُ ًَؽت:

ٔغِٚٛیتٞا زر

عٕتٞا  ٚ
ٍ٘زا٘ٙس تا  

اظْبرات رّجز اًمالة در جزیبى دیذار رئیظجوَْر ٍ اػضبی وبثیٌِ ثب ایؾبى پیزاهَى راثغِ ثب غزة

اذتیار ٘غُ جٛا٘تزی لزار تٍیزز و ٝزر

ًؾبى هیدّذ وِ ارٍپبییّب پظ اس تَافمٌبهِ ثزجبم یه علغلِ پیؼ ؽزطّب ٍ هَاًؼی را لزار دادًذ تب اس

آبزیسٜ
زٚراٖجٕٟٛریاعالٔیتزتیت ٚ

سیز ثبر تؼْذات خَدؽبى خبرج ؽًَذ .رّجزهؼظن اًمالة اعالهی ثِ خَثی هَاضغ دٍگبًِ اتحبدیِ ارٍپب

ؽسٜٚاوٖٛٙسٔا٘ٝثٕززاز٘ؼاعت.ایٗ

ًغجت ثِ ایزاى را ؽزح دادًذ ٍ ایي ًؾبى هیدّذ وِ همبم رّجزی ثب تَجِ ثِ تجزثِ ٍ هغئَلیتّبیی وِ
ثِ ػْذُ داؽتٌذ ٍ دارًذ ،ثِ خَثی دریبفتِاًذ وِ اتحبدیِ ارٍپب دًجبل ثْبًِگیزی اعت ٍ هؾزٍط وزدى

ٔیزٞس ؤ ٝا زر
زِٚت ذٛز را تاستاب  

ؽزایظ التقبدی وؾَر ثِ ًزهؼ اتحبدیِ ارٍپب ٍ ّوىبری ایي اتحبدیِ ،ایزاى را اس اّذاف ٍ ظزفیتّبی

وٟٙغاَتزیٗزِٚت(زر

حاَحاضزؽاٞس

داخلی خَدػ دٍر هیوٌذ ثِ ّویي دلیل تبویذ ایؾبى ثز ایي اعت وِ ثبیذ اس تَاًوٌذیّب ٍ ظزفیتّبی

عطح ٚسرأ ،ؼا٘ٚاٖ ٚسیز  )...ٚزر چُٟ

التقبدی ثبال ثزای ثْجَد ٍضؼیت التقبدی اعتفبدُ وزد ٍ ًجبیذ ثزجبم ٍ ؽزایظ التقبدی را ثِ ارٍپبییّب
گزُ سد.

تزویةتٙسی

ٍ٘زا٘ی ت ٝطٛر ٚاضح زر 

عاِ ٝاذیز ٞغتیٓ .زر حٛس ٜحشتی ٘یش
رٌٞٝایی اس
ٚضغ تٕٞ ٝیٗ ٔٛٙاَ اعت   ٚ
جٛاٌٖزایی زر ٖٚجزیاٖ
تح  ٚ َٛ
ٞجْٞٛا
اصالحطّة تا ؽسیستزیٗ  

عزوٛب ؽسٔ ،ا٘ٙس آ٘چ ٝزر ٔٛرز حشب
٘سارخزاز.طثیؼیاعتوٝایٗجزیاٖتا
ایٗ ٚضغ  ٚحاَ تایس ٔراِف اصُ
عاٍِیاػ

جٛاٌٖزایی ا٘مالب زر چ ُٟ

تاؽس  ٚزر ٘ظز  ٚػُٕ زر تزاتز آٖ
ٔمأٚت وٙس  ٚحتی تا طزح السأاتی
ا٘حزافی٘ظیززازٖعٟٓتیؾتزتٝس٘اٖیا
جٛاٌٖزایی را
الّیتٞا ،عؼی وٙس ٔغیز  


ثِ ًظز هیرعذ دٍلت در عبل آیٌذُ ًغجت ثِ التقبد درٍىسا ٍ التقبد ثَهی ٍ ظزفیتّبی داخلی تَجِ
ثیؾتزی ًؾبى خَاّذ داد .ثب تَجِ ثِ ایٌىِ دٍلت آلبی رٍحبًی در عَل عِ عبل گذؽتِ ،یؼٌی ثؼذ اس
تَافمٌبهِ ثزجبم ،توبم تؼْذات خَدػ را ػولیبتی ٍ هغیز اػتوبدعبسی را عی وزد اهب هتبعفبًِ آهزیىب ٍ
اتحبدیِ ارٍپب ثبثت وزدًذ وِ عزفّبی لبثل اػتوبدی ًیغتٌذ ٍ ثِ ّویي دلیل در جزیبى گفتٍگَّبی
ایزاى ثب اتحبدیِ ارٍپب ،یىغزی ؽزطّبیی را لزار دادًذ وِ لبثل اجزا ؽذى ًیغت .لذا االى اتحبدیِ ارٍپب
درفذد ثْبًِگیزی اعت تب هبًٌذ آهزیىب اس تَافمٌبهِ خبرج ؽَد ٍ یب حذالل اس اجزای تؼْذات خَد ؽبًِ
خبلی وٌذ .ثِ ّویي دلیل ثِ ًظز هیرعذ وِ ثزجبم اوٌَى ثِ یه تَافمٌبهِ غیزلبثل ػولیبتی وِ جبیگبُ
خَدػ را اس دعت دادُ ،تجذیل ؽذُ ٍ دٍلت آلبی رٍحبًی ثبیذ در ایي خقَؿ اٍال یىغزی
ضزةاالجلّبیی را ثزای اتحبدیِ ارٍپب ثِ هٌظَر اجزایی وزدى تؼْذاتؼ تؼییي وٌذ ٍ در غیز ایي
فَرت درفذد یبرگیزی جذیذی در ؽزق ٍ ثخؾی اس وؾَرّبی هٌغمِ ثبؽذ.اوٌَى جبهؼِ جْبًی ّن ثِ
ایي ًتیجِ رعیذُ وِ اتحبدیِ ارٍپب ّوبًٌذ آهزیىب لقذ ًذارد وِ ثب ایزاى تؼبهلی هحتزهبًِ ٍ ثزاعبط هٌبفغ
هؾتزن داؽتِ ثبؽذ ٍ لذا ایي احتوبل ّن ٍجَد دارد وِ اتحبدیِ ارٍپب فزیحب اػالم وٌذ وِ ًویخَاّذ

ت ٝرا ٜزیٍزی تیٙساسز؛ أا عیاعت

ثزجبم را ػولیبتی وٌذ .الجتِ رّجز اًمالة راُ را ًجغتِاًذ ٍ دعت دٍلت را ثزای تؼبهل ثب جْبى خبرج
ثبسگذاؽتِاًذ .ثِ ّز حبل اتحبدیِ ارٍپب ثبثت وزد عزف ثب اًقبفی ًیغت وِ ثخَاّذ ثذٍى لزار دادى

ایٗ پیؾزاٖ ٔ ٟٓپیؾزفت ،ت ٝعزػت

ؽزایغی ٍ گزُ سدى ثزجبم ثِ یه ؽزایظ هٌغمِای ٍ جْبًی تؼْذات خَدػ را ػولیبتی وٌذ.

جٛاٌٖزایی اعت ٚ
جٕٟٛری اعالٔی  ،
تٝزعتذٛاٞسآٚرز .
جایٍاٜذٛزرا 

1

مهم
گزیده تزین اخبار رد هفته ای هک گذشت

سال سوم /چهارشنبه  11اسفنذ/شماره412

دوگانههایکاذب

وطنامروز :اخیزا وویتِ هلی حشة دهَوزات آهزیىب وِ ًْبد هزوشی ایي حشة اعت ثب تقَیت لغؼٌبهِای خَاعتبر
ثبسگؾت دٍلت آهزیىب ثِ ثزجبم ؽذ .ثزخی گزٍُّب هبًٌذ الثی ًبیبن در آهزیىب هذػی ؽذُاًذ تقَیت ایي لغؼٌبهِ اس عَی
وویتِ هلی دهَوزات آهزیىب ًؾبىدٌّذُ رٍیىزد ایي حشة درثبرُ ثزجبم اعت؛ ثِ ایي هؼٌی وِ در فَرت پیزٍسی
دهَوزاتّب در اًتخبثبت ریبعتجوَْری آتی آهزیىب ،ثبسگؾت ثِ ثزجبم ثِ ؽىل جذی در دعتَر وبر دٍلت ایي وؾَر
لزار هیگیزد.
ّوشهبى ثب تقَیت لغؼٌبهِ «ثبسگؾت ثِ ثزجبم» تَعظ وویتِ هلی حشة دهَوزات آهزیىبً ،بًغی پلَعی ،رئیظ هجلظ
ًوبیٌذگبى ایبالت هتحذُ خزٍج دٍلت تزاهپ اس تَافك ّغتِای ثب ایزاى را اؽتجبُ خَاًذُ ٍ در ػیي حبل اػالم وزدُ اعت
تزاهپ ًجبیذ «ثذٍى ّوزاّی وؾَرّبی ارٍپبیی» اس ایي تَافك جوؼی خبرج هیؽذ! ثِ ػجبرت ثْتزً ،بًغی پلَعی ثِ ػٌَاى
یىی اس چْزُّبی ؽبخـ ٍ تقوینگیز در حشة دهَوزات ،فیًفغِ ثب ولیت خزٍج ٍاؽٌگتي اس ثزجبم هخبلفتی ًىزدُ
اعت ،ثلىِ «یىجبًجِگزایی» دٍلت تزاهپ در ًظبم ثیيالولل را هَرد ّجوِ لزار دادُ اعت .ثز ایي اعبط اگز «خزٍج اس
ثزجبم» هحقَل چٌذجبًجِگزایی ایبالتهتحذُ ٍ ؽزوبی ارٍپبیی آى ثَد ،دهَوزاتّب ًیش هؾىلی ثب آى ًذاؽتٌذ.
آًچِ در ایي هیبى ثیؼ اس پیؼ لبثل تبهل ثِ ًظز هیرعذ ،اعتمجبل رعبًِّبی افالحعلت اس لغؼٌبهِ اخیز وویتِ هلی حشة
دهَوزات اعت .ثِ ػجبرت ثْتز ،رعبًِّبی ٍاثغتِ ثِ جزیبى وبرگشاراى ٍ افالحعلجبى ثبر دیگز در حبل تجلیغ ٍ تزٍیج
دٍگبًِ «دهَوزات -جوَْریخَاُ» در ثبسی تجلیغبتی خَد ّغتٌذ .ایي دٍگبًِعبسی در حبلی اًجبم هیؽَد وِ در دٍراى
ریبعتجوَْری ثبران اٍثبهب ،عختتزیي تحزینّبی چٌذجبًجِ ٍ یىجبًجِ ػلیِ وؾَرهبى اػوبل ؽذ .هتؼبلت اهضبی تَافك
ّغتِای هیبى ایزاى ٍ اػضبی  5+1در عبل  ،49دٍلت اٍثبهب پزٍعِ ًمض ٍ اثتزعبسی ثزجبم را ثِ فَرت جذی آغبس ٍ اس
خألّبی حمَلی داخل هتي تَافك ّغتِای ًیش در ایي هغیز ثِ فَرت جبهغ اعتفبدُ وزد! ثذٍى ؽه هلت ایزاى ثِ یبد دارد
وِ دٍلت اٍثبهب در ًخغتیي گبم ،عزح ایجبد هحذٍدیت در فذٍر ٍیشای وغبًی را وِ ثِ ایزاى عفز هیوٌٌذ اهضب وزد .در
گبم ثؼذ ًیش ٍسارت خشاًِداری دٍلت اٍثبهب هبًغ ػبدیعبسی رٍاثظ ثبًىی ٍ اػتجبری ؽزوتّبی ارٍپبیی ثب ایزاى ؽذ.
دهَوزاتّبیی وِ اهزٍس ثِ ًمغِ اهیذ جزیبىّبی افالحعلت ٍ وبرگشار در ایزاى تجذیل ؽذُاًذ ،در دٍراى اٍثبهب ثب الثیگزی
ٍ اجوبععبسی در ثیي تزٍئیىبی ارٍپب ،هبًغ ثِ ًتیجِ رعیذى ؽىبیتّبی ایزاى در وویتِ هؾتزن ثزجبم ؽذًذ.
هتبعفبًِ خلك دٍگبًِ «دهَوزات -جوَْریخَاُ» در عیبعت خبرجی وؾَرهبى ،ثَیضُ عی  5عبل اخیز اًزصی سیبدی را اس
ٍسارت اهَر خبرجِ ٍ دعتگبُ دیپلوبعی تلف وزدُ ٍ خغبرات هحبعجبتی سیبدی را ًیش ثِ هب تحویل وزدُ اعت .ثب ایي حبل
اعتمجبل رعبًِّبی افالحعلت ٍ وبرگشار اس لغؼٌبهِ اخیز حشة دهَوزات ًؾبى هیدّذ ایي دٍگبًِعبسی ّوچٌبى در
دعتَر وبر ایي جزیبًبت لزار دارد .تبوٌَى ثبرّب تبویذ ؽذُ اعت گزُ سدى عزًَؽت ثزجبم ٍ هتؼبلجب عزًَؽت التقبدی
وؾَر ثِ فزاس ٍ فزٍدّبی عیبعی در آهزیىب ًِتٌْب خغبیی تبوتیىی ،ثلىِ خغبیی راّجزدی هحغَة هیؽَد.
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غرب از ایران چه مىخواهذ؟
ٔىذٛاٞس:
اتتىار :غزب  ٚارٚپا اس ایزاٖ یه چیش  
٘ساؽتٗ لٛاى ٘ظأى  ٚاعتمالَ ٔاِى.ایٗ عیاعتى
تٛز و ٝاس ٘یٕ ٝلزٖ ٘ٛسز ٓٞتا اٚایُ لزٖ تیغتٓ تا
تٕاْتز اس عٛى تاسیٍزاٖ آٖ ػزصٝ
جسیت ٞز چ  ٝ
عیاعت  ٚزیپّٕاعى یؼٙى رٚعی ٚ ٝاٍّ٘یظ ز٘ثاَ
ٔىذٛاعت
ؽس .لیاْ ٔززٔى زر ٟ٘ضت ٔؾزٚط  ٝ
ذطپایا٘ىتزایٗعیاعترٚعیٚٝاٍّ٘یظتٍذارز.
أا ٚلتى وار ت ٝتؾىیُ ٘یزٚى صا٘سارٔزى ٘ ٚظٕیٝ
ٔىرفت
عٛئسىوؾیسٚتااعترسأْٛرٌاٖؽٛعتز 
و ٝأٛر ٔاِى  ٚأٙیتى عز  ٚعأا٘ى تیاتس ،لٛاى
رٚعی ٝپؾت زرٞاى تٟزاٖ ارز ٚسز  ٚاٍّ٘غتاٖ اس
ایٗ الساْ رٚط ٞا زر ػُٕ پؾتیثا٘ى وزز  ٚتسیٗ
عاٖ ٟ٘ضت ٔؾزٚط ٝزر سٔغتاٖ  ١١١١ت ٝوٕا
رفت.
جٞ ًٙؾت عاِ ٝؽایس آسٔ٘ٛى اس عٛى غزب تز
ٔیشاٖ تٛإ٘ٙسى ایزاٖ زر ػصز جسیس تٛز .زر ایٗ
زٚراٖ ٞؾت عاِ ٝغزب ت ٝزرعتى زریافت وٝ
ٔؼیارٞا زر ایزاٖ تغییز وزز ٜاعت .ا٘سیؾٕٙساٖ
اعتزاتضیغتٞاى ٘ظأى زر ٘اتاٚرى ؽاٞس

عیاعى  ٚ
ٔیا٘ٞٝاى
تٛز٘س وٞ ٝیچ چیش زیٍز ٔا٘ٙس اٚایُ   ٚ
لزٖتیغتٓ٘یغت.آٟ٘ازیس٘سٚزریافتٙسوٝزیٍزٚ
ٞزٌشیهص٘زاَرٚطیایهآیز٘ٚغایسٚز٘غتزٚیُ
اٍّ٘یغى یا یه ٚاعٕٛط إِٓا٘ى زیٍز ٞ ٚزٌش
ٕ٘ىتٛا٘س زر صفحات غزب ،جٛٙب  ٚؽٕاَ ایزاٖ تا

عزتاساٖٚصاحةٔٙصثاٖذٛزفزٔا٘زٚایىوٙس.
ػال ٜٚتز لٛاى ٘ظأى  ٚرٚحی ٝعّحؾٛرى ،ایزاٖ
ٔىؽس.
ؽؼّٚٝر  
زاؽت زر أٛر ٔاِى  ٚالتصازى ٘یش  
 ٚایٗ زٕٞ ٚاٖ چیشى تٛز و ٝغزب زر ط َٛیه
تارید ٕ٘ى ذٛاعت و ٝزر ایزاٖ ٚجٛز زاؽت ٝتاؽس.
أا چزا؟!چزا غزب  ٚحتى رٚعی ٝتا ت ٝایٗ حس اس
ٞزاطا٘س؟

اعتمالَ ٔاِى ٘ ٚظأى ایزاٖ زر 
چزاییاػ را تایس زر ٔٛلغ صئٛپِٛتیىى  ٚإٞیت

عٛق اِجیؾى ایٗ وارٚا٘غزاى تارید جغت .حاال
أزٚس تا ایٗ پیؾی ٝٙیىصس  ٚپٙجا ٜعاِ ،ٝغزب تٝ
٘مط ٝػشیٕت تاسٌؾت ٝاعت .ذٛاعت ٝرٚؽٗ آ٘اٖ
ایٗاعت:تٛاٖ٘ظأى٘ساؽتٝتاؽیسٚزرأٛرٔاِى
 ٚالتصازى لاتُ رصس وززٖ اس عٛى ٔا تاؽیس.ایٗ
ذالص٘ٚٝتیجٕٝٞٝتّٛاىغزبػّیٝایزاٖاعت.

گسارش روز /غیر قابل جمع!
رٚس٘أٞٝا ٚصفحات

پایٍا ٜتصیزت:فؾارٞایرعا٘ٝای ٚتیتزٞایزرؽتتزصفح ٝاَٚ
ٞفتٞٝای اذیز ٞز رٚس
اصالحطّة  ٚزِٚت و ٝتمزیثاً زر  

وا٘اَٞای ٘شزیه ت ٝ
پایٍاٜٞا   ٚ

چٟزٜٞای٘شزیه
تصٕیٌٓیزوؾٛراسعٛیتزذی 

ٔیؽ٘ٛس؛تٟسیسٔزاجغلا٘٘ٛیٚ
تىزار 
 ٚػض ٛزِٚت  ٚحتی وٙای ٚ ٝتٕغرز  ٚت ٝاعتٟشا ٌزفتٗ ٟ٘ازٞای لا٘٘ٛی وؾٛر!طزح
ٕٝٞپزعی تزای تصٛیة ایٗ ِٛایح ،حّٕ ٝتٙٔ ٝتمساٖ ٔ ٚت ٟٓوززٖ ٔٙتمساٖ
ٔٛضٛع  
تصٛیةایِٗٛایحتٝپِٛؾٛییٚلاچاق...ٚتزایتٝتصٛیةرعا٘سٖپاِزٔ....ٚCFT،ٛ
ٔیؽٛز،تٍذاریسوٙارایٗجٕالت
رٚیىززٞاییاسایٗزعتراوٞٝزرٚستیؾتزٚتیؾتز 
اعحاق جٟاٍ٘یزیٔ ،ؼا ٖٚا َٚحغٗ رٚحا٘ی وٌ ٝفت ٝاعتٕٔ«:ىٗ اعت تصٛیة ایٗ
ِٛایح ٔا٘ٙس ٞز الیح ٝزیٍزی ػٛارضی تٕٞ ٝزا ٜزاؽت ٝتاؽس و ٝتایس تزای رفغ ػٛارض ٚ
چارٜا٘سیؾی وٙیٓ ،أا ایٙى ٝاصُ آٖ را سیز
زغسغٞٝایی و٘ ٝغثت ت ٝآٖ ٚجٛز زارز  ،

عؤاَ تثزیٓ ،واری ٘ازرعت اعت».یا تٍذاریس وٙار عرٙاٖ ٔحٕسجٛاز ظزیفٚ ،سیز أٛر
ذارج ٝوؾٛرٔاٖ زر ٔجّظ ؽٛرای اعالٔی زر رٚسی و ٝتزای زفاع اس تصٛیة ِٛایح
ٔذوٛر ت ٝصحٗ ػّٙی تٟارعتاٖ رفت ٚ ٝزر ایٗ تارٌ ٜفت ٝتٛز ٝ٘« :تٙس ٝ٘ ٚ ٜآلای
ٕ٘یتٛا٘یٓ تضٕیٗ زٞیٓ و ٝتا پیٛعتٗ ت ٝالیح ٝحٕایت ٔاِی اس تزٚریغٓ
رئیظجٕٟٛر  

ٔؾىالتٔاٖ حُ ذٛاٞس ؽس».چطٛر ٕٔىٗ اعت اس یه ع ٛایٗ حس اس فؾار  ٚتالػ

تزایتصٛیةایِٗٛایحٚجٛززاؽتٝتاؽسٚاسعٛیزیٍز٘ٝتٟٙاضٕا٘تیزرسٔیٝٙتأثیز
ٕ٘یؽٛز،تّىٝتٚ ٝارز
تصٛیة ایِٗٛایحتزایحُتزذیٔؾىالتیاواعتٗ اسآٟ٘ازاز ٜ
ٔیؽٛز! تا چٝ
ؽسٖ تزذی صسٔات  ٚآفات ت ٝوؾٛر زر پی تصٛیة ایٗ ِٛایح تأویس  
ٔیتٛاٖ ایٗ ز ٚرا تا  ٓٞجٕغ وزز!چزا ٔا تایس ضٛاتط  ٚلٛا٘یٙی را تپذیزیٓ وٝ
ٔٙطمی  
٘فؼیتزایٔا٘سارز؟!

()6

آموزش تحلیل سیاسی /عَاهل هاًذگاری ٍ استوزار اًقالب ته رٍایت رهثز اًقالب

اگز ایي ًظام اسالهی ،هزدم را اس دست تذهذ؛ هزدم تیتَجّه ٍ دلسزد شًَذ ،ایواًشاى سست
شَد ،ته فکز سًذگی شخصی خَدشاى تیفتٌذ؛ هز کسی تگَیذ ها چٌذ سال در خذهت اًقالب
تَدین ،دیگز تس است ،تزٍین سزاغ کارهاى؛ تاجز تزای تجارت خَد ،کاسة تزای کسة خَد،
سارع تزای سراعت خَد ،داًشجَ ٍ طلثه تزای درس خَد ٍ آى یکی تزای تثلیغ خَد ،ارسش
تیشتزی قائل شًَذ ،هسائل کشَر ٍ اًقالب ،الثته آسیةپذیز است47/11/20 .
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