گام دٍم ايراى
صبح ؤً :ؼبزِ ٝفكبض حساوثطی
آٔطیىب ثٚٝاؾغ ٝز ٚػبُٔ تغییط پیسا
وطز ٜاؾت؛ ػبُٔ ا َٚقىؿت
ٚاقٍٙتٗ زض ضاٞجطز ث ٝآقٛة
وكب٘سٖ ایطاٖ  ٚتٕٞٛبتی ٔب٘ٙس
ضغیٓچٙح ثٛز .تّمی تطأپ ایٗ ثٛز
تٛا٘بیی
تحطیٓٞب
وٝ
ثٝذیبثبٖوكب٘سٖ عجمٔ ٝتٛؾظ ٚ
پبییٗ خبٔؼ ٝضا زاضز ّٔ ٚت پؽ اظ
ٔست وٛتبٞی ثٚٝاؾغ ٝفكبض
ٔؼیكتی ٔمبثُ زِٚت لطاض ذٛاٞس
ٌطفت .قٛضـٞبی زی  96چٙیٗ
چكٓا٘ساظی ضا ثطای تطأپ ایدبز
وطز ٜثٛز؛ أب ٘تیدٔ ٝتفبٚت ثٛز ٚ
ٔطزْ زض ٔمبثُ ٌفتٕبٖ ثطا٘ساظی
ٔطظثٙسی وطز٘س .ضازیىبِیؿٓ ٚ
تریّیثٛزٖ ایٗ ٌفتٕبٖ ٘ٛػی
ٞطاؼ ٔیبٖ خبٔؼ ٝایدبز وطز؛
ٞطاؼ اظ تدعی ٝؾطظٔیٙی ،ذك٘ٛت
وٛض  ٚثبظٌكت ث ٝػمت .ػبُٔ ز،ْٚ
وبٞف تؼٟسات ثطخبٔی ایطاٖ ثٛزٜ
زض
٘ٝتٟٙب
تطأپ
اؾت.
ثٝآقٛةوكب٘سٖ ایطاٖ ٔٛفك ٘جٛزٜ
و ٝزض ٔمبثُ ایطاٖ ٘تٛا٘ؿت ٝزض
ٔٛضٛع ٞؿتٝای ٌبٔی ث ٝپیف
ثطزاضز  ٚاظ تؼٟسات ذٛز ثىبٞس.
تطأپ زض ایٗ ٔیبٖ چٙس ٌعیٝٙ
ٔحسٚز زاضز؛ ٌعی ٝٙخ ًٙو ٝاصالً
ثطای ا ٚثٝصطف٘ ٝیؿت ٔ ٚصاوطٜ
ثس ٖٚزازٖ أتیبظ ثعضي ث ٝایطاٖ ٓٞ
٘كس٘ی اؾت .تالـ ا ٚثطای اخٕبع
ػّی ٝایطاٖ  ٓٞثب ٔٛا٘ؼی ضٚثٝضٚؾت؛
پؽ ا ٚچبضٜای ٘ساضز خع زازٖ أتیبظ
ثعضي ث ٝایطاٖ ثطای ٔصاوط ٜاحتٕبِی
زض لبِت  .5+1وٓقسٖ تؼٟسات
ثطخبٔی ایطاٖ ایٗ ض٘ٚس ضا قست
ٔیثركس؛  ٓٞاظ حدٓ تحطیٓٞب
ٔیوبٞس  ٓٞ ٚآٔطیىب ضا ثطای
ثبظٌكت ث ٝتحطیٓٞب ٚؾٛؾٝ
ٔیوٙس.
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حضرت آیتاهلل خامىٍای طي حکمي سردار
سرتیپ غالمرضا سلیماوي را بٍ سمت رئیس
سازمان بسیج مستضعفیه سپاٌ پاسداران اوقالب
اسالمي مىصًب کردود.

هتحیرم از ايواى زکساکی!
يطه امريزٔ :طزی زض ضً٘ ٔؤشٖ پیبٔجط ،ؾبِیب٘ی اؾت و ٝثب ٔمبٔٚت ذٛز  ٚپیطٚا٘ف زض لّت
آفطیمب ثسَ ث ٝفرط خٟبٖ اؾالْ قس ٜاؾت! ٔتحیطْ ضیك ٝزض وساْ ایٕبٖ ،وساْ ٔؼطفت ،وساْ
ػمُ  ٚوساْ ػكك زاضز اؾالْ «قید ظوعاوی» و ٝایٔ ٍٝ٘ٛٙمب ْٚایؿتبز ٜاؾت! ٘ ٝضؾب٘ٝای
ٔظّٔٛیتف ضا آ٘چٙبٖ و ٝثبیس  ٚقبیس ٔربثطٔ ٜیوٙس ٔ ٝ٘ ٚدبٔغ ثیٗإِّّی پیٍیط حبَ  ٚاحٛاَ
ٚذیٓ اٞ ٚؿتٙسِ ،یىٗ ضٞجط قیؼیبٖ ٘یدطی ٝحمیمتب اٍِٛی ایؿتبزٌی اؾت! ا ٝ٘ ٚفمظ زض ثطاثط
قٟبزت فطظ٘سا٘ف صجط وطز ٞ ٚطٌع ِت ث ٝقىٍ٘ ٜٛكٛز ،و ٝحتی ٚذیٓتطیٗ قطایظ خؿٕب٘ی
ذٛزـ ضا ٘یع زض ٔرٛفتطیٗ ٔحجؽ ز٘یب ٔبٜٞب  ٚثّى ٝؾبَٞبؾت تحُٕ وطز ٜاؾت! زض ذجطٞب
آٔس ٜثٛزٞ :ط ز ٚظا٘ٛی قید ٔظّ٘ ْٛیبظ ث ٝػُٕ خطاحی زاضز  ٚتپف لّجف  ٓٞثؿیبض ٘بٔغٕئٗ
اؾت! ا ٚثیٙبیی یه چكٕف ضا وبُٔ اظ زؾت زاز ٚ ٜآٖ چكٓ زیٍط ٘یع تٟٙب  15زضصس لسضت
ثیٙبیی زاضز! ثس٘ف ٛٙٞظ ٔطوت لغؼبت ٌّ ِٝٛاؾت  ٚاٚضبع ٕٞؿطـ ٘یع زض ٕٞیٗ حسٚز!
ٕٞؿطی ؤ ٝبزض  6قٟیس اؾت! ٔبزض  6قٟیس! پسض  6قٟیس!
خٙبیبتی زض حس ٘ؿُوكی؛ ثب ؾٛءاؾتفبز ٜاظ ؾىٛت ضؾب٘ٞٝبی خٟب٘ی! ٔىٔ ٚ ٝسی ٝٙصسض اؾالْ
ودب  ٚصحطای ؾٛظاٖ آفطیمب ودب؟! تٟطاٖ  ٚلٓ ٔ ٚكٟس صسض ا٘مالة ودب  ٚثیبثبٖ ٌطْ ٘یدطیٝ
ودب؟! ثطاؾتی! ویؿتٙس ایٙبٖ؟!  ٚقدط ٜاؾالْ ضاؾتیٗقبٖ زض زَ وساْ ذبن ،ایٗ  ٕٝٞثب صالثت
آثیبضی قس ٜوٞ ٝطچ ٝثیكتط ظذٓ ٔیذٛض٘س ،ثیكتط ٘سای تٛحیس ؾط ٔیزٙٞس؟! ثؼس اظ ایٗ ٕٝٞ
ٔست زضز  ٚظخط قىٙد ،ٝاذیطا ٌطٞٚی اظ پعقىبٖ ٔٛفك قس٘س ٔاللبتی ثب ضٚحب٘ی ضٚؾفیس ػصط
ٔؼبصط ٔب زاقت ٝثبقٙس  ٚایٗ ذطٚخی زیساضقبٖ« :قطایظ خؿٕی ،ذطاةتط اظ ذطاة أب قطایظ
ضٚحی ،ػبِیتط اظ ػبِی!» ثب ذٛز ٔیا٘سیكٓ و ٝقید ٕٞ ٚؿطـ زض ػصط حبضطٕٞ ،بٌٖٝ٘ٛ
ٔؿّٕب٘ٙس و« ٝیبؾط  ٚؾٕی »ٝزض زٚضاٖ پیبٔجط!  ٚایٗ اؾالْ ٔمبٔٚت اؾت؛ فتح ثعضي ا٘مالة
ذٕیٙی!  ٚایٗ اؾت ٘كب٘ٞٝبی ٚاضح ػصط ظٟٛض! و ٝچٍٛ٘ ٝ٘ٛض زض تبضیىی  ٚظّٕت آذطاِعٔبٖ،
صحطا ث ٝصحطا  ٚثیبثبٖ ث ٝثیبثبٖ ٔیضٚز  ٚزض زَ ضٞجط قیؼیبٖ ٘یدطی ٝحّٔ َٛیوٙس! أب اف ثط
ؾبظٔبٖ ِؼٙتی ُّٔ! اف ثط قٛضای ّٔؼ ٖٛأٙیت!
اف ثط ٔسػیبٖ زضٚغیٗ حمٛق ثكط و ٝفیاِٛالغ ایٗ چكٓ چكٓآثیٞبی غطثی اؾت و ٝوٛض اؾت،
٘ ٝز ٚزیس ٜقید قطیف ؾبوٗ زض لبض ٜؾیب!ٜ
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ريشِ هشکل هسکي کجاست؟
کیهان :یىی اظ زٜٞب زِیُ ٚخٛز ٔكىُ ٔؿىٗ ثطای ٔؿتبخطٞب زض وكٛض ٔب ایٗ اؾت ؤ ٝؿىٗ زض ایطاٖ یه وبالی ؾطٔبیٝای
اؾت ،و ٝؾطٔبیٌٝصاضی ضٚی آٖ «صطف ٝظیبزی» زاضز .یؼٙی ػسٜای ٞؿتٙس و ٝقغّكبٖ«اخبض ٜزازٖ ٔؿىٗ»  ٚزضآٔسظایی اظ ایٗ
عطیك اؾتٚ .لتی ٔ 88یّیٔ ٖٛكتطی ثطای یه ٔحص(َٛایٙدب اخبض ٜذب٘ٚ )ٝخٛز زاقت ٝثبقس ٚ ،وٙتطِی ٘یع ضٚی لیٕتٞب ٘جبقس،
ذٛز ث ٝذٛز ٔحیغی ثطای ؾٛءاؾتفبز ٚ ٜچبپیسٖ ٔطزْ ثٚٝخٛز ٔیآیس .وكٛضٞبیی وٛٔ ٝفك ث ٝحُ ایٗ ٔكىُ قسٜا٘سٔ ،ؼٕٛال
تٛا٘ؿتٝا٘س ضیكٔ ٝكىُ یؼٙی«ؾطٔبیٝای ثٛزٖ ٔؿىٗ» ضا ثع٘ٙس.
ثطذی آٔبضٞب ٔیعاٖ ذب٘ٞٝبی ذبِی ضا و ٝثب ٞسف افعایف لیٕت زض آیٙس ٜذطیساضی یب ؾبذت ٝقسٜا٘س ،تب ٔ 8یّیٞ 666 ٚ ٖٛعاض
ٚاحس اػالْ وطزٜا٘س( .ایٗ آٔبض غیطضؾٕی ٔ ٚتؼّك ث ٝؾبَ  95اؾت) .قٙبؾبیی ذب٘ٞٝبی ذبِی  ٚثؿتٗ ٔبِیبتٞبی ؾٍٙیٗ ثط آٟ٘ب،
ضاٜحّی اؾت و ٝتمطیجب  ٕٝٞوكٛضٞبی ز٘یب آٖ ضا ا٘تربة وطز ٚ ٜث٘ ٝتید ٓٞ ٝضؾیسٜا٘س.
ٔٛضٛع ٔؿىٗ زض وكٛض ٔب یه «فطصت» اؾت ثطای اٚال ،حُ ٔؼضُ اخبض ٚ ٜؾطپٙب ٜآٖ ٔ 88یّی٘ ٖٛفط  ٚثب٘یب ،ایدبز اقتغبَ
ثطای آٟ٘بیی و ٝأطٚظ ث ٝزِیُ تؼغیّی ؾبذت  ٚؾبظ ٌ ٚطا٘یٞب ،ثب ٟٔبخطت ث ٝتٟطاٖ  ٚقٟطٞبی زیٍطٔ ،ؿبفطوف قسٜا٘س!
فمظ ٔؿئِٛیٗ ٔحتطْ ث ٝایٗ ٘ىت ٝتٛخ ٝوٙٙس و ،ٝعجك اػالْ ٔٙبثغ ضؾٕیٔ ،ؿتبخطاٖ وكٛضٔبٖ چیعی ثیٗ  56تب  76زضصس
زضآٔس ٔبٞیب٘ٝقبٖ ضا صطف اخبضٜثٟب ٔیوٙٙس
ٚلتی ٔسیطی  4ؾبَ اؾت حٛصّ ٝضاٜا٘ساظی ؾبٔبٕٟ٘ٔ ٝی ضا و ٝثط ػٟسٜاـ ٌصاقتٝا٘س ٘ساضز تب ٔكىُ خسی  55زضصس خٕؼیت
یه وكٛض حُ قٛزٚ ،لتی اِٛٚیت إ٘ َٚبیٙسٔ ٜدّؽ ٔیقٛز وٙؿطت  ٚتٍّطاْ  ٚحضٛض ظ٘بٖ زض اؾتبزی ْٛفٛتجبَٚ ،لتی ضٚظی
٘یؿت و ٝذجطی اظ زؾتٍیطی اػضبی قٛضای یه قٟط ث ٝزِیُ فؿبز ٔبِی یب اذاللی ٔٙتكط ٘كٛز٘ ،جبیس اظ ایٗ ٚضغ تؼدت وطز.
ثّ ،ٝتحطیٓٞب  ٓٞزض ایٗ ٔكىالت ؾ ٟٓزاض٘س .أب تحطیٓ  ٓٞیه ٔكىُ اؾت  ٚوبض ٔسیط حُ ٕٞیٗ ٔكىُٞبؾت .زض زِٚت ٟ٘ٓ
 ٚز ٓٞتحطیٓ ثٛزیٓ أبٞ ،ؿتٝای  ٓٞثٛزیٓ٘ .فت ٔ ٓٞیفطٚذتیٓ ،پ َٛآٖ ضا ٔ ٓٞیٌطفتیٓ .أطٚظ تحطیٓ ٞؿتیٓٞ ،ؿتٝای
٘یؿتیٓ٘ ،فت وٓ ٔیفطٚقیٓ !....ٚ
ٚلتی تٛاٖ تكریص اِٛٚیتٞب ضا ٘ساضیٓ ،ضاٜحُٞب ضا ٔیثیٙیٓ أب حٛصّ ٝوبض ٘ساضیٓ ،ث ٝضاٜحُٞبی وبضقٙبؾبٖ ثیتٛخٟیٓ ،ضاٜحُ
ٔ ٕٝٞكىالت ضا زض ذبضج اظ وكٛض ٔیثیٙیٓ ،ؾبذتٞٝبی زیٍطاٖ ضا ٔعذطف ٔی٘بٔیٓ أب عطح خبیٍعیٗ ٘ساضیٓٚ ،لتی زِٕبٖ
ذٛـ اؾت و ٝضئیؽخٕٟٛض فطا٘ؿٔ ٝیآیس  ٚثطای خٛا٘بٕ٘بٖ قغُ ایدبز ٔیوٙس ،یؼٙی ضیك ٝالالُ ثركی اظ ٔكىالت وكٛض زض
ؾٛءٔسیطیت اؾت  ٝ٘ ٚتحطیٓٞب.
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فصلی جديد در رًٍد تحَالت هٌطقِ
جًان :اؾمبط پٟپبز قىؿت ٞیٕ٘ ٝٙظبٔی أطیىب ضا زضپی
زاقت چطا و ٝثِ ٝحبػ ٘ظبٔی عطاحی ثس٘ ٚ ٝؾیؿتٓٞبی
ٛٞقٕٙس پٟپبز ٔصوٛض اظ ٔٙظط أطیىبییٞب ثٌٝ٘ٛٝای اؾت وٝ
آٖٞب تصٛض ٕ٘یوطز٘س و ٝؾیؿتٕی لبزض ثبقس ایٗ ٛٞاپیٕب ضا
ٞسف لطاض زٞس .اؾپٛتٙیه ،ضؾب٘ٔ ٝؼطٚف ضٚؾی ٘یع ٘ٛقت
أطیىبییٞب ٔسػی ثٛز٘س و ٝایٗ پٟپبز لبثّیت ػجٛض اظ ٛ٘ ٕٝٞع
ؾیؿتٓٞبی ضازاضی ضا زاضز  ٚثب تٛخ ٝث ٝأىبٖ پطٚاظ زض اضتفبع
ثبالی ٞ 65عاض پب  ٚؾطػتی ثبال ٛ٘ ٚع آِیبغ ؾبذت آٖ ،ثٞ ٝیچٚخٝ
٘ ٝلبثُ ضزیبثی اؾت  ٝ٘ ٚتٛؾظ ٞیچ ؾیؿتٓ پسافٙسی لبثُ
ؾطٍ٘٘ٛی ٔیثبقس .اؾپٛتٙیه ٔیافعایس :ؾطٍ٘٘ٛی ایٗ ٛٞاپیٕب
٘كبٖ ٔیزٞس و ٝایطا٘یٞب ٘ٛػی ٔٛقه فٛق ؾطی افؿب٘ٝای زض
اذتیبض زاض٘س و ٝافؿب٘ٞٝبی أطیىبییٞب ضا ٔیتٛا٘س ث ٝثبز زٞس.
 ٞسفٌیطی پٟپبز ثیبٍ٘ط اضاز ٜایطاٖ زض ٔسیطیت ؾغح تٙف زضػیٗ اثجبت تٛإ٘ٙسی زفبػی اؾت ،چطا و ٝایطاٖ ثب ٞسف لطاض
زازٖ ٛٞاپیٕبی خبؾٛؾی ؾط٘كیٗزاض أطیىبیی ٔیتٛا٘ؿت
ٔٙبظػ ٝضا ثٌٝ٘ٛٝای زیٍط تطؾیٓ ٕ٘بیس.
 ضطث ٝضٚیساز فٛق ثط ٘ظبْ تصٕیٌٓیطی أطیىبییٞب ثٌٝ٘ٛ ٝایاؾت و ٝثب ٌصقت چٙس ضٚظ پؽ اظ آٖ حبزث ،ٝپؽِطظٜٞبی آٖ
ٛٙٞظ زض ٔٛاضغ ٔتضبز تطأپ  ٚزیٍط اػضبی تیٓ ا ٚزض وبخ ؾفیس
زیسٔ ٜیقٛز .ازػبی ِغ ٛتصٕیٓ حّٕ٘ ٝظبٔی ث ٝایطاٖ  16زلیمٝ
لجُ اظ ػّٕیبت ،ازػبی ػسْ ِغ ٛػّٕیبت  ٚاحتٕبَ ا٘دبْ آٖ زض
آیٙس ،ٜث ٝحبقی ٝضا٘سٖ خبٖ ثِٛت ،ٖٛاذتالف ٔیبٖ ٚظاضتذبضخ ٝثب
ٔكبٚض قٛضای ػبِی أٙیت ّٔی أطیىب ،اذتالف ٔیبٖ ٚظاضت
ذبضخ ٝثب پٙتبٌ ٚ ٖٛاذتالف ٔیبٖ ؾتبز قطق اضتف أطیىب ثب
پٙتبٌ ،ٖٛاظ خّٕٛٔ ٝاضغ ٔتٙبلضی اؾت و ٝایٗ ضٚظٞب حتی
ضؾب٘ٞٝبی أطیىبیی ضا ٘یع ث ٝتحیّط ٚا زاقت ٝاؾت.
 ٞسفٌیطی پٟپبز زض ػیٗ ػسْ غبفٍّیطی ٛٞ ٚقیبضی ایطاٖ زضثطاثط ٞط تدبٚظ ،حتی ث ٝحطیٓ آةٞبی ؾطظٔیٙی ،آٔبزٌی ایطاٖ ضا
زض ثطاثط ٞطٌ ٝ٘ٛتٟسیس  ٚتدبٚظ ٘كبٖ زاز ٞ ٚعیٞ ٝٙطٌٞ ٝ٘ٛدٕٝ
ث ٝایطاٖ ضا زض صٛضت تدبٚظ احتٕبِی  ٚیب حتی تساٚ ْٚضغ ٔٛخٛز
ث ٝضخ زقٕٙبٖ وكیس.
 حّٕ ٝث ٝپٟپبز أطیىبیی پیبْ ٚیػٜای ضا ٘یع ثطای قید٘كیٗٞبیٔٙغم ٝزاقت و ٝثب أیس لسضت ٘ظبٔی أطیىب زض ثطاثط ایطاٖ،
اؾتمالَ  ٚػعت ذٛز ضا ث ٝثٟبی ا٘سن ث ٝأطیىبییٞب فطٚذتٚ ٝ
ؾّغ ٝایٗ ضغیٓ ضا ثط اضوبٖ ذٛز پصیطفتٝا٘س ،ث ٝایٗ أیس وٝ
أٙیتقبٖ تأٔیٗ قٛز.
 حبزث ٝؾمٛط پٟپبزٛٔ ،لؼیت ٘یطٞٚبی ٔمبٔٚت زض ٔٙغم ٝضا ثٝقست اضتمب زاز ٓٞ ٚافعایی آٖ ضا زض ٔٛاضغ ایٗ ٘یطٞٚب زض یٕٗ،
فّؿغیِٗ ،جٙبٖ ،ػطاق ٔ ...ٚیتٛاٖ زیس  ٚزض ٘مغٔ ٝمبثُ تطؼ ٚ
ٍ٘طا٘ی صٟی٘ٛیؿتٞب ؾجت قس و ٝآٖٞب تب چٙس ضٚظ ٘ؿجت ث ٝایٗ
حبزث ٝؾىٛت وٙٙس ،ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝثطایبٖ ٛٞن ٘بچبض قس ثطای
تمٛیت ضٚحی ٝصٟی٘ٛیؿتٞب3ث ٝؾطظٔیٗٞبی اقغبِی ؾفط  ٚآٖٞب
ضا زِساضی زٞس.
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رئیس کویسیَى اهٌیت هلی ٍ سیاست خارجی هجلس شَرای
اسالهی در گفتگَ با شبکِ العالن
العالم :ایٗ حطف أطیىب ؤ ٝب ضفتیٓ حّٕ ٝوٙیٓ  16 ٚزلیم ٝلجّف ایٗ ضا
ِغ ٛوطزیٓ ثّٛف ؾیبؾی اؾت ایٟٙب اٌط ٘تید ٝحّٕٝقبٖ ضا ٔٛفك ٔیزیس٘س
ِغٕ٘ ٛیوطز٘س  ٚلغؼبً اتفبق ٔیافتبز .اٚالً اصالً ث ٝلیبف ٝالبی تطأپ ٕ٘ی آیس؛
تطأپ یه تبخط اؾت  ٚز٘جبَ ؾٛز ٔبزی اؾت .زٔٚب تٕبْ افطازی وٛٔ ٝضز
ٔكٛضت البی تطأپ ٞؿتٙس ٘تید ٝحّٕ ٝضا قىؿت أطیىب ٔیزا٘ؿتٙس .ؾٔٛب
ایٙىٔ ٝب وبضٞبیی وطزیٓ و ٝثبظزاض٘سٌی ایدبز وطز ٜاؾت .آٔطیىب  56پبیٍب ٜزض
ٔٙغم ٝزاضز ث ٝػال ٜٚضغیٓ صٟی٘ٛیؿتی .أطٚظ ٔب اقطاف اعالػبتی زاضیٓ ،أطٚظ
تغییطات زض پبیٍبٜٞبی آٔطیىب ضا ث ٝصٛضت ِحظٝای ضصس ٔیوٙیٓ.
ثٙبثطایٗ اٌط آٔطیىبییٞب ثرٛاٙٞس تؼطض وٙٙس ٔب  ٕٝٞؾٙبضیٞٛب ضا ثطضؾی
وطز ٜایٓ  ٕٝٞ ،ضاٜٞب ضا پیف ثیٙی وطز ٜایٓ آٔبزٌی وبُٔ زاضیٓ وٝ
آٔطیىبییٞب ٞط خٛض ػُٕ وطز٘س خٛاة تّدتط ثك٘ٛٙسٔ .ثالً آٔطیىبییٞب
ٔیٌٛیٙس فالٖ ٘بٔ ٚب قصت ٞفتبز فط٘ٚس ٛٞاپیٕب ٕٞطا ٜزاضزٞ ،طچی ثرٛاٙٞس
ٔب ضا اظ ٘ب ٚثتطؾب٘ٙس ٞیىّف زضقتتط اؾت ٚلتی ٞسف  ٚؾیجُ زضقتتط
ثبقس ظز٘ف ضاحت تط اؾت ،چٙس تب ٛٞاپیٕب ٔیذٛاٞس اظ ضٚی آٖ ثّٙس قٛز ٔب
یه ٘بٛٞ ٚاپیٕبثط ثب حسٚز ٞفت ٞعاض ذسٔ ٝظیط آة غطق ذٛاٞیٓ وطز  ٚث ٝلٜٛ
اِٟی ٔب ثط  ٕٝٞایٟٙب لبزض ٞؿتیٓ  ٚاٌط آٟ٘ب تؼطض وٙٙس ٔب ثطای ٔمبثّٞ ٝیچ
چیع وٓ ٘ساضیٓ  ٚآٔبزٌی ٔبٖ وبُٔ اؾت.

آهَزش تحلیل سیاسی/

دُ سؤال از رّبر اًقالب دربارُ

()1

برجام

سؤال ضطن :چزا علیرغن عدم رعایت تزخی خطَط قزهش ،اها رّثز
اًقالب تا پذیزش تزجام هَافقت کزدًد؟
تعد اس قضیِی کسة تجزتِی هلت ایزاى اس ایي هاجزا ،ایي ًکتِ ّن
اس ًظز رّثز اًقالب هْن است کِ در کٌار تزخی اس هحسٌات تزجام،
تَاى ٍ ظزفیت تین هذاکزُکٌٌدُ ًیش ّویي هقدار تَد« :تزجام یک ًقاط
هثثتی دارد ،یک ًقاط هٌفیای دارد؛ یک هحسٌّاتی دارد ،یک هعایثی
دارد؛ هحسٌّاتص ّواى چیشّایی است کِ ها را ٍادار کزد ٍ تزغیة
کزد کِ تِ ایي هذاکزات رٍ تیاٍرین ...الثتِّ ّوِی آى هحسٌّات تأهیي
ًطد ،یعٌی خیلیّایص تأهیي ًطد لکي حاال تاالخزُ یک هحسٌّاتی تَد
ٍ اًساى حس هیکزد کِ هوکي است ایي فَاید ٍجَد داضتِ تاضد.
۵۲/۳/۵۲
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