بِ سَد هقاٍهت
صبح نو :زر ّفتِّای اذیز ،اتفالات
هْوی زر حیغِ هٌغمِای رخ زازُ
وِ تًِظز هیرعس آرایؼ عیاعی
تاسُای را رلن ذَاّس سز :اًفدار
الفدیزُ اهارات ،حولِ ذوپارُای تِ
عفارت آهزیىا زر تغساز ،سیزضزتِرفتي
تأعیغات ًفتی ٍ فزٍزگاّی عؼَزی،
حولِ تِ ًفتىؼّای صاپٌی ٍ زعت
آذز ،زراسزعتی َّاپیوای خاعَعی
آهزیىا تِ هزسّای ایزاى ٍ
ًاتَزؽسًؼ .احتواال تِ ایي فْزعت،
هیتَاى هَارز زیگزی را ًیش افشٍز وِ
ػوز ّیچوسام اس آىّا تِ تیؼ اس 04
رٍس ًویرعس ٍ ٍضؼیتی هؾاتِ آًچِ
ایداز وززُ وِ پیؾتز تساى«صلح
هغلح» گفتِاین .زر ؽزایغی وِ
عاسهاى اعالػات ٍ ٍسارت زفاع
آهزیىا زعترَػ ًاتغاهاًیّایی
اعت ،تزطٍلزس ٍ عزگززاًی آًاى وِ
اس تَییتّای تزاهپ تٍِضَح آؽىار
ؽسُ ،گواًِّا زرتارُ ذزاتىاریّای
احتوالی هحَر عؼَزی-صْیًَیغتی
را تمَیت هیوٌس .تاٍخَز ایي ّزآًچِ
تاؽس ،ایي پیام ضوٌی را تِ ّوِ
عزفّا هیزّس وِ اگز خٌگ
التصازی ػلیِ ایزاى تِعزػت ٍ تسٍى
پیؼؽزط پایاى ًگیززّ ،یچ هَلؼیتی
زر آعیای خٌَبغزتی ،زر آعایؼ
ًرَاّس تَز .ایي تساىهؼٌاعت وِ زر
فزض هساذالت ایذایی اعزاییلی-
ػزتی ،آىّا ًیش زارًس ٍسًِ
تزّنذَرزى تَاسى لَا تِعوت ایزاى
را تِؽىلی ًاذَزآگاُ تمَیت هیوٌٌس
ٍ رٍی ؽاذِ زرذتی ًؾغتِاًس وِ
ّوشهاى زر حال ارُوززًؼ ّغتٌس ٍ
آذزیي ًوًَِ ،یؼٌی پْپاز
عزًگَىؽسُ ،هْز تغالًی اعت تز
پزًٍسُ خٌگعلثاى حاون تز
واخعفیس.
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الشه پهپاد جاسوسی آمریکا که در سحرگاه روز ( ۰۳خرداد)
پس از تجاوز به حریم هوایی جمهوری اسالمی ایران با آتش
سامانه پدافندی «سوم خرداد» نیروی هوافضای سپاه
پاسداران انقالب اسالمی سرنگون شد.

ایي طٌاب پَسیدُ است!
کیهان :تزاهپ تاوٌَى آلعؼَز ٍ اهارات را تیؼ اس  ۰44هیلیارز زالر عزویغِ وززُ ٍ تِلَل
ذَزػ ایي گاٍّای ؽیززُ را زٍؽیسُ اعت .تْاًِ ایي تاخگیزی والى -تِ گفتِ تزاهپ -تاهیي
اهٌیت آًْا تَزُ اعت تا آًدا وِ تارّا تِ صزاحت ٍ تا تحمیز آؽىار آلعؼَز ٍ حاوواى اهارات گفتِ
تَز؛ اگز آهزیىا حوایت ذَز را اس ػزتغتاى ٍ اهارات هتَلف وٌس ایي وؾَرّای حاؽیِ ذلیحفارط
حتی یه ّفتِ ّن زٍام ًیاٍرزُ ٍ فزٍ هیپاؽٌس .حوایت اس ایي وؾَرّا زر هماتل وسام تْسیس؟!
تزاهپ اس ایزاى ،یوي ،حشباهلل ٍ عایز ًیزٍّای هماٍهت تِ ػٌَاى تْسیسی ػلیِ آلعؼَز ،اهارات،
تحزیي ٍ ...یاز هیوٌس ٍ حاوواى فىغٌی هَرز اؽارُ ًیش تا ایي اهیس وِ آهزیىا زر رٍسّای حازثِ تِ
هیساى آهسُ ٍ اس آًْا زفاع وٌس تِ ایي تاجّای والى تي زازُاًس .اها ،زر ػول چِ اتفالی افتازُ
اعت؟ ائتالف عؼَزی چْار عال اعت وِ تا حوالت گیحوٌٌسُ اًصاراهلل یوي رٍتزٍعت ٍ ایي
زرحالی اعت وِ چْار عال لثل عرٌگَی ارتؼ آلعؼَز تز صفحِ تلَیشیَى ایي وؾَر ظاّز ؽس
ٍ تا غزٍر ٍ تىثزی احوماًِ گفت« :وار یوي را ظزف  ۳رٍس ٍ یا حساوثز یه ّفتِ توام ذَاّین
وزز»! ٍلی تیؼ اس چْار عال اعت وِ زرگززاب ذَزعاذتِ خٌگ تا اًصاراهلل زعت ٍ پا هیسًٌس ٍ
تزای ذزٍج هحتزهاًِ! اس ایي گززاب تِ ایي عَی ٍ آى عَی ٍاعغِ هیفزعتٌس ٍ هیاًدی
هیتزاؽٌس .ایي رٍسّا هَؽهّای زٍرتزز ٍ ًمغِسى اًصاراهلل ٍ پْپازّای زٍرپزٍاس آًْا زهار اس
رٍسگار آلعؼَز ٍ هتحساًؼ زر آٍرزُ اعت .فمظ زر ّویي یه هاُ اذیز ،فزٍزگاُّای تیيالوللی
ًدزاى ٍ اتْا ،هزاوش التصازی ٍ ًفتی ٍ پازگاىّای ًظاهی ػزتغتاى ٍ اهارات هَرز حولِ لزار
گزفتِاًسً ،یزٍگاُ تزق ػزتغتاى ترزیة گززیسُ  ...پاعد آهزیىا تِ ایي حوالت چِ تَزُ اعت؟!...
ّیچ! تزاهپ زر پاعد تِ زرذَاعت ائتالف عؼَزی تزای تزذَرز تا ػاهالى اًفدار ًفتىؼّا زر
زریای ػواى گفتِ تَز «زریای ػواى هْن ًیغت ٍ اًفدار وؾتیّا ّن اّویت چٌساًی ًسارز»! ٍ
ٌّگاهی وِ تا گالیِ ائتالف عؼَزی رٍتزٍ هیؽَز وِ چزا زر هماتل ایي حوالت زعت تِ الساهی
ًشزُ ٍ پاعری ًسازُ اعت -ترَاًیس پظ آى تاج والى را تزای چِ گزفتِ اعت؟! -هیگَیس؛
ػزتغتاى ًثایس فزاهَػ وٌس وِ ػَاهل اًفدار تزجّای زٍللَ ٍ السام تزٍریغتی ۱۱عپتاهثز ،تاتؼیت
عؼَزی زاؽتِاًس!
چزا تزاهپ ػلیرغن آًْوِ رخشذَاًی ٍ تاجّای والًی وِ اس ػزتغتاى ٍ اهارات تزای ّویي رٍسّا
گزفتِ اعت ،اس حوایت وؾَرّای تاجزٌّسُ عفزُ هیرٍز ٍ زعت رٍی زعت گذاؽتِ اعت؟! پاعد
یه ولوِ تیؼ ًیغتٍ« ،حؾت زارز».
ذسای خل ٍ ػال ،ؽیغاى را ایٌگًَِ ٍصف هیفزهایس « :هاًٌس ؽیغاى وِ تِ اًغاى گفت :وافز ؽَ [
ٍ ] پظ اس آًىِ وافز ؽس تِ اٍ گفت؛ هي اس تَ تزائت هیخَین ،چزا وِ اس [ػماب] پزٍرزگار ػالویاى
عرت ٍحؾت زارم» .ایي حال ٍ رٍس حىَهتّای ٍاتغتِ ٍ ذَزفزٍذتِای هثل حاوواى ػزتغتاى
ٍ اهارات ٍ ...اعت.
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«جٌگ باسی» تزاهپ بزای هذاکزُ
جوان :زرحالی وِ رعاًِّای اهزیىا هیگَیٌس تزاهپ زر آعتاًِ ٍاوٌؼ ًظاهی تا ایزاى لزار زاؽت ،اها ذثزگشاری رٍیتزس
ًَؽتِ اعت وِ ػلت ػمةًؾیٌی تزاهپ اس ٍاوٌؼ ًظاهی تاس وززى تاب هذاوزُ تا ایزاى تَزُ اعت .تِ گشارػ رٍیتزس ،تزاهپ
رٍس پٌح ؽٌثِ پیاهی را اس عزیك ػواى تِ ایزاى فزعتازُ اعتّ .زچٌس ؽَرای ػالی اهٌیت هلی ایزاى ّزگًَِ پیام اس عَی
اهزیىاییّا را تىذیة وززُ اعت ،اها تِ رٍایت رٍیتزس ،تزاهپ زر پیام ذَز گفتِ اعت وِ «هرالف ّزگًَِ خٌگ تا ایزاى ٍ
ذَاعتار گفتٍگَ تا ایزاى زرتارُ هغائل هرتلف اعت» .رٍیتزس زرتارُ هحتَای ایي پیام ًَؽتِ اعت« :تزاهپ یه زٍرُ سهاًی
وَتاُ تزای پاعد ایزاى تؼییي وززُ تَز» .یه همام گفتِ اعت« :ها تِ همامّای ػواًی گفتِاین وِ ّزگًَِ حولِ تِ ایزاى،
تثؼات هٌغمِای ٍ تیيالوللی ذَاّس زاؽت» .رٍیتزس زرتارُ عٌاریَی خسیس اهزیىا ًَؽت «ایٌىِ واخ عفیس اس عزیك هٌاتغ
ػواًی تا ایزاى تواط گزفتِ اعت ،ایٌگًَِ تِ ًظز هیرعس وِ واخ عفیس زرگیز تاسی لثِ پزتگاُ تا ایزاى ؽسُ اعتٍ ،لی ٍلتی
تْزاى پاپظ وؾیسٍُ ،اؽٌگتي ٍاوٌؼ ًظاهی ذَز را هتَلف وززُ اعت» .تِ تؼثیز رٍیتزس« ،پیام تزاهپ اس هغیز ػواى تِ
ایزاى ،زر پیؼ گزفتي «تاسی لثِ پزتگاُ» ( )Brinkmanshipاعت تِ ایي هؼٌی وِ حزیف تالػ هیوٌس عزف هماتل را
تِ لثِ پزتگاُ خٌگ عَق زّس تا اس عزیك آى ،حزیف را ٍازار تِ ػمةًؾیٌی اس هَاضغ ذَز ٍ تِ زعت آٍرزى ًتیدِ هسًظز
ذَز تىٌس .اهزیىاییّا ایي تاسی را زر خزیاى تحزاى هَؽىی وَتا زر عال  ۱۶۹۱تِ وار تززًس.
ّوشهاى تا رٍایت رٍیتزس ،لحي اظْارات تزاهپ ّن حاوی اس ػمةًؾیٌی اس ٍاوٌؼ ًظاهی ػلیِ ایزاى اعت .تِ گشارػ
ذثزگشاری صسا ٍ عیوا ،تزاهپ زیزٍس ػصز گفتٍ« :رٍز َّاپیوای خاعَعی اهزیىا ٍ عالظ ؽسى آى تز اعاط یه اؽتثاُ
فززی تَزُ اعت» .زًٍالس تزاهپ وِ پیؼ اس ایي اس ّز فزصتی تزای تْسیس تلَیحی ایزاى اعتفازُ هیوزز ،اوٌَى تا
ػمةًؾیٌی ٍ تزای ون اّویت خلَُ زازى لسرت تاسزارًسگی زفاػی ایزاى هسػی ؽس« :تزای هي عرت اعت تاٍر وٌن ػوسی
زر وار تَزُ اعت ٍ ؽایس ایي اتفاق یه اؽتثاُ فززی تاؽس ».تزاهپ زر ّفتِّای اذیز اس توایل ذَز تزای هذاوزُ تا ایزاى
عري گفتِ اعت تا تِ گفتِ هماهات واخ عفیس ،تَافمی خسیس ٍ تِ ًام ذَز تا ایزاى هٌؼمس وٌس .تالؽی وِ تاوٌَى ًاوام هاًسُ
اعت ٍ هماهات ایزاًی ٍ ؽرص رّثزی تا تسػْس زاًغتي اهزیىاییّاّ ،زگًَِ هذاوزُ خسیس تا ٍاؽٌگتي را رز وززُاًس .رٍسًاهِ
گارزیي تا اؽارُ تِ هاخزاخَییّای اذیز تزاهپ ػلیِ ایزاى ،اس تْسیس اذیز ٍاؽٌگتي تا ػٌَاى «تاسی لثِ پزتگاُ ذغزًان
تزاهپ» تا ایزاى تؼثیز وزز.
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راّبزد تسْیل در بزابز تحزین

راه مردمّ :سف اصلی تحزین ًؾاًِ گزفتي
التصاز ایزاى تزای تَلف رؽس التصازی وؾَر،
واّؼ ارسػ پَل هلی ،اس تیي رفتي اؽتغال هَخَز
ٍ ًارضایتی زر تیي هززم اعت .زٍلت زر ؽزایظ
تحزین تایس تساتیزی تیاًسیؾس وِ التصاز وؾَر زر
هماتل اعتزاتضیّای تحزین ؽىغت ًرَرز ٍ زچار
ضزتِ هْله ًؾَز ،راّىارّای هماتلِ تا تحزین
پیچیسُ ًیغتٌس ٍ راُ حلّای لاتل اخزایی ٍخَز
زارز .راُ حل تزٍى رفت اس ایي ؽزایظ «راّثزز
تغْیل زر تزاتز تحزین» اعت .زر تؾزیح «راّثزز
تغْیل زر تزاتز تحزین» تِ ػٌَاى راّىاری خْت
ًدات التصاز وؾَر زر تزاتز تحزینّا تایس ایٌگًَِ
تیاى وزز؛ایي راّثزز تِ ایي هؼٌاعت وِ زٍلت
ؽزایظ وغة ٍ وار زر زاذل وؾَر را تغْیل وٌس
ٍ ایي راّىار هٌدز تِ تاس ؽسى زعت ٍ پای فؼاالى
التصازی تزای رًٍك تَلیس ،تحزن زر رؽس
التصازی ٍ ذٌثی وززى ًیت تحزینوٌٌسگاى
هیؽَز.
هْنتزیي اتشار تحزین هحسٍزیت هزاٍزات تاًىی ٍ
لفل ؽسى تدارت تیي الولل اعت ،پظ اگز تغتز را
زر وؾَر هٌاعة وٌین ٍ اس ظزفیت وؾَرّای
پیزاهَى وؾَر اعتفازُ ؽَز ٍ تا اعتفازُ اس
رٍػّای تْاتزی واال ،هحصَالت ٍ ذسهات ایزاًی
را صازر وٌینّ ،ن ًیاسّای وؾَرّا را تاهیي وٌین
ٍ ّن ؽزایظ التصازی تْتز هیؽَزّ .وچٌیي اگز
ؽزایظ ٍ اهىاى ایداز اػتواز را تزای ترؼ
ذصَصی وؾَر فزاّن آٍرین ؽایس تتَاًین اس عزیك
ایي راُ هغائل تحزین را حل وٌین .التصاز وؾَر
تَاى تاب آٍری زر ؽزایظ تحزینّا را تِ ذاعز
ظزفیتّای تالمَُ زارز ،هٌتْا ؽزط آى ایي اعت
وِ زٍلت ٍ زعتگاُّا اس هزحلِ ؽؼار ػثَر وٌٌس ٍ
تِ زًثال تؾىیل ٍالؼی ؽزایظ وغة ٍ وار زر
فضای زاذل تاؽٌس .هٌاعة ًثَزى فضای وغة ٍ
وار زر زاذل وؾَر ضزتِ هحىنتزی ًغثت تِ
تحزینّا تِ التصاز وؾَر سزُ اعت.
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حزف رٍس /شلیک بِ ّژهَى؟!
پایگاه بصیرت  :ذثز هْوی وِ اس رٍس پٌحؽٌثِ تاوٌَى زر صسر اذثار
رعاًِّای تیيالوللی لزار گزفتِّ ،سف لزار گزفتي پْپاز آهزیىا زر هٌغمِ
وَُ هثارن اعتاى ّزهشگاى اعت .ذثزی وِ ّوشهاى تا آى لیوت ًفت ۳
زرصس افشایؼ یافتِ ٍ ایي رًٍس صؼَزی ازاهِ زارز؛ اها آثار ایي رٍیساز هْن
تٌْا تِ ایي ترؼ هحسٍز ًؾسُ ٍ تاستابّای هتؼسز ٍ فزاٍاًی زاؽتِ اعت .تِ
عَر عثیؼی تیؾتزیي تاستابّای ایي رذساز زر آهزیىا تِ ؽىل افشایؼ
ؽىافّا ٍ اذتالفات زاذلی آؽىار ؽسُ اعت؛ یه وارؽٌاط آهزیىایی ایي
ٍالؼِ را اس تؼس لسرت فٌی ایزاى ایيگًَِ تَصیف هیوٌس« :ایي َّاپیوا زر
ارتفاع تغیار تاال پزٍاس هیوٌس ،تٌاتزایي ایي ٍالؼیت وِ ایزاًیّا تَاًغتٌس آى
را عزًگَى وٌٌس ًؾاىزٌّسُ تَاًوٌسیّای لاتل تَخِ آًْا اعت».
«خَ تایسى» ًاهشز زهَوزات اًتراتات ریاعتخوَْری آهزیىا عیاعت زًٍالس
تزاهپ ،رئیظخوَْر آهزیىا زر لثال ایزاى را فاخؼِتار تَصیف وزز.
«الیشاتت ٍارى» ًوایٌسُ عٌا ،عیاعت ضس ایزاًی تزاهپ را تِ تاز اًتماز گزفت
ٍ هسػی ؽس «زًٍالس تزاهپ ایي تحزاى را تاال آٍرز ٍ عیاعت ذارخی
تیهالحظِ تَئیتزیاػ فمظ ٍضغ را تستز وززُ اعت .ها ًیاس زارین تٌؼسزایی
وٌین ٍ اخاسُ ًسّین خٌگعلثاى ایي واتیٌِ ها را تِ یه خٌگ تىؾاًٌس».
«تزًی عٌسرس» عٌاتَر ایالت ٍرهًَت ذَاعتار «حل تحزاى تا ایزاى اس عزیك
زیپلواتیه» ؽسُ ٍ زر ػیي حال گفتِ اعت آهزیىا تایس ایزاى ٍ ػزتغتاى را
تِ عز هیش هذاوزُ تیاٍرز.
اها ٍالؼیت آى اعت وِ ایي اٍلیي پْپاز آهزیىایی ًیغت وِ زر ذان ایزاى
ّسف لزار هیگیزز ٍ چٌس عال پیؼ ّن تفٌگساراى آهزیىایی تِ زلیل تداٍس
تِ حزین زریایی ایزاى زعتگیز ؽسًسٍ .الؼیتی وِ ًؾاى هیزّس ًیزٍّای
هغلح وؾَرهاى تا چؾواًی تیشتیي ٍ ّویؾِ تیسار اس تواهیت ارضی ٍ اهٌیت
هلی وؾَر پاعساری هیوٌٌس ٍ زر تزاتز ّز هتداٍسی تِ حزین عزسهیٌی ایزاى
اس سهیيَّ ،ا ٍ زریا پاعد وَتٌسُ ٍ پؾیواىوٌٌسُ هیزٌّس .تٌاتزایي اس ًگاُ
ایزاًیاى هَضَع پیؼآهسُ تاسگی ًسارز ،اها تزای آهزیىاییّا هْنتز اس ؽلیه
تِ َّاپیوایؽاى ،ؽلیه تِ راّثزز اعتىثاریؽاى ػلیِ ایزاى ٍ ّضهًَی ایي
وؾَر زر هٌغمِ ٍ خْاى ٍعظ هؼزوِگیزی آهزیىا ٍ تِ راُ اًساذتي خٌگ
التصازی ػلیِ خوَْری اعالهی ایزاى اعت.
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آهَسش تحلیل سیاسی /دُ سؤال اس رّبز اًقالب دربارُ بزجام

سؤال سًمَ :دف ایزان اس اوجام مذاکزات َستٍای چٍ بًد؟
َدف ایزان اس اوجام مذاکزات ،بزداشتٍ شدن تحزیمَا بًد« :دي وقطٍی
اساسی در حزف اي [پیغام ايلیٍ رئیس جمًُر آمزیکا] يجًد داشت :یکی
ایىکٍ گفت ما ایزان را بٍعىًان یک قدرت َستٍای خًاَیم شىاخت؛ ديّم
ایىکٍ گفت ما تحزیمَا را در ظزف ششماٌ بتدریج بزمیداریم .بیایید
بىشیىید مذاکزٌ کىید ،ایه کار اوجام بگیزد»۴۴/۴/۲«...
ما مذاکزٌ را شزيع کزدیم بزای ایىکٍ تحزیمَا بزداشتٍ بشًد.

