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 یمه جىگ حساس مرحلٍ

 

 ًیطٍّبیص اظ ثرطی اهبضات :کیهان

 پبیگبُ زٍ ٍ وطزُ ذبضج یوي اظ ضا

 استبى زض «الرَذِ» ٍ «الورب» هْن

 ّسایت هطوع هْوتطیي وِ تؼع

 ػلیِ اذیط سبل یه ّبی ػولیبت

 ّوتبی ثِ ضا اًس ثَزُ الحسیسُ ثٌسض

 وطزُ ٍاگصاض ائتالف زض ذَز هتجبٍظ

 . است

 ٍ الوللی ثیي ظبلوبًِ ائتالف ضىست 

 یوي هظلَم هطزم ػلیِ ای هٌغمِ

 زض تطزیسی وِ است آى اظ تط ٍاضح

 جٌگ ایي اظ هبُ 25. ثبضس ضٍا آى

 آغبظ جٌگ وِ ضٍظی است گصضتِ

 ػولیبتی ًوبز ثؼٌَاى اًصبضاهلل ضس

 سطظهیٌی سَم یه حسٍز ثط ّب یوٌی

 هسلظ زاضز، اذتیبض زض اوٌَى ّن وِ

 اضاضی ٍسؼت جٌگ عَل زض ٍ ثَز

 ثطاثط سِ حسٍز ثِ آًْب ازاضُ تحت

 ضس، ضطٍع جٌگ ٍلتی. است ضسیسُ

 ثطز هیبى ٍ ثطز وَتبُ ّب یوٌی اسلحِ

 ّن. ثَز هحسٍز ّن ثسیبض الجتِ ٍ

 ثِ جٌگ هبُ 25 اظ پس ٍ ایٌه

 ٍ پیططفتِ ثسیبض ٍ زٍضثطز ّبی سالح

 آى. اًس وطزُ پیسا زست فطاٍاى الجتِ

 اضتجبط لغغ اظ صحجت اگط ضٍظ

 اهطٍظ ثَز، ّب یوٌی َّایی ٍ زضیبیی

 ًفت صبزضات لغغ اظ صحجت

 تؼغیلی ٍ ّب یوٌی تَسظ سؼَزی

 هسًی ٍ ًظبهی ّبی فطٍزگبُ

 ضىست ائتالف پس. ّبست سؼَزی

 جٌگ ایي ثِ است ًبگعیط ٍ ذَضزُ

 . زّس پبیبى ظبلوبًِ

 

 
    

  

 

 

 !واتً در مًشک
 

 ٍ ضس زیسُ ّب ضازاض تَسظ تطویِ آسوبى زض ضٍسی ایلَضیي َّاپیوبی :وطن امروز

 ٍاضز وِ غطة ضس سیضٍ 044اس هَضىی ضس سبهبًِ اظ ثرص ًرستیي ٍضٍز یؼٌی ایي

 سغح زض ضا هَضىی ضس هتؼسز ّبی  سبهبًِ ضٍسیِ .ضَز هی ًبتَ اػضبی اظ یىی ذبن

 زاز ًطبى سَضیِ جٌگ زض 044 اس ٍ 044 اس هَفمیت اهب است وطزُ ثبظاضیبثی جْبى

 ّب  سبهبًِ ایي هَفك ػولىطز. است پصیط آسیت سبهبًِ ایي ثِ ًسجت اًساظُ چِ تب غطة

 ثب ّن آهطیىب زٍلت الجتِ ٍ ثطاًس حبضیِ ثِ ضا آهطیىبیی پبتطیَت هبًِسب است تَاًستِ

 لسم ایي ثب ضٍسیِ. زاضز ضلیت ثب ضلبثت ثطای ثعضگی ذَزسبذتِ هَاًغ ضسیس، ثطٍوطاسی

 اهٌیتی هجبزالت ٍ هؼبزالت توبم تب وطز ًبتَ فضبی ٍاضز ضا ذَز اهٌیتی ّبی  سبهبًِ

 اثؼبز تَاًس هی ًبتَ اهٌیتی سبذتبض ثِ 044 اس ٍضٍز ذجط. ثرَضز ّن ثِ ای هٌغمِ

 اظ تطویِ جسایی ثِ است هوىي حتی ضٍیساز ایي ّبی  لطظُ پس ٍ ثبضس زاضتِ ای گستطزُ

 . ثیٌجبهس ًبتَ

 ضطق ٍ غطة اضزٍگبُ اظ ای تبظُ تؼبضیف الوللی، ثیي اهٌیت فضبی زض جسیس سبذتبضگطایی

 جسیس چبضچَة ایي زض ایطاى ٍ           ٌّس جولِ اظ ًَظَْض ّبی  لسضت وِ است وطزُ ایجبز

 ضس، آغبظ اٍثبهب زٍضاى زض وِ چیي هطظّبی سَی ثِ آهطیىب حطوت. ّستٌس تؼطیف لبثل

 ذبن زض 044اس ّبی  سبهبًِ ًصت زض تطویِ السام ٍ است جسیس تْسیسات چبضچَة زض

 است ىبییآهطی ثَیژُ غطة ٍ تطویِ هیبى آتی ّبی  زضگیطی احتوبل تطسیسوٌٌسُ ذَز،

 آهطیىب ٍ تطویِ ضٍاثظ زض ّب تٌص.           است وطزُ ای جبًبًِ حوبیت اضزٍغبى ػلیِ وَزتب اظ وِ

 ّبیی تحطین اػوبل تطاهپ زٍلت اًس گفتِ آهطیىبیی هسؤٍالى وِ ضٍز هی پیص سَیی ثِ

 اف ّبی جٌگٌسُ تَلیس فطآیٌس زض آًىبضا هطبضوت پبیبى ٍ گطفتِ ًظط زض ضا تطویِ ػلیِ

 .وٌس هی ثطضسی ضٍسیِ 044 اس گطفتي تحَیل اظ ثؼس ضا 02
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 سپاٌ شست ضربِ

 غطة اظ هٌبعمی زض جْبًی استىجبض حوبیت تحت ٍ اًمالة ضس ّبی گطٍّه اذیط ضٍظّبی تطٍضیستی السام پی زض سیاست روز:

 تالش ٍ اسالم غیَض پبسساضاى اظ تي زٍ ٍ" احوسی حبصل" زالٍض ٍ سطافطاظ ضْیس ضسبًسى ضْبزت ثِ ٍ وطَض غطة ضوبل ٍ

 ازاهِ زض اسالهی اًمالة پبسساضاى سپبُ ظهیٌی ًیطٍی وطزستبى، ٍ غطثی آشضثبیجبى ّبی استبى اهٌیت ظزى ثطّن زض هصثَحبًِ

 حبضیِ هٌبعك اظ تطٍضیستی ّبی گطٍّه استفبزُ اظ جلَگیطی ثط هجٌی ػطاق وطزستبى اللین ثِ وطَضهبى لجلی ّطساضّبی

 زض تطٍضیستی ّبی تین گسیل ٍ سبظهبًسّی آهَظش، ثطای همطّب وطزى فؼبل ثطای ایطاى اسالهی جوَْضی ثب هطتطن هطظّبی

 ضٍظ اظ ذصَظ، ایي زض هسبهحِ ٍ تَجْی ثی ٍ هب اسالهی هیْي زض اهٌیتی ضس ٍ تطٍضیستی الساهبت اًجبم ٍ هطظ اظ ًفَش

 لطاض ّسف ضا هٌبعك ایي زض ضساًمالة تطٍضیستی ّبی گطٍّه آهَظش ٍ استمطاض هحل ٍ فؼبل همطّبی( تیطهبُ 9۱) چْبضضٌجِ

 ّب تطٍضیست فؼبل هطاوع پصیطفت، اًجبم سپبُ ظهیٌی ًیطٍی تَپربًِ ٍ پْپبزی ، هَضىی ٍاحسّبی تَسظ وِ ػولیبت ایي زض .زاز

 اعالػبت وِ اًس ضسُ ظذوی یب ٍ ضسیسُ ّالوت ثِ تطٍضیستی ٌبصطػ اظ ظیبزی ضوبض آًْب، اًْسام ثط ػالٍُ ٍ گطفت لطاض ّسف

 اضطاف ثب: است ضسُ تصطیح سپبُ ظهیٌی ًیطٍی اعالػیِ زض. ضس ذَاّس ضسبًسُ ایطاى ضطیف هلت آگبّی ثِ هتؼبلجب تىویلی

 ثِ هَضزًظط اّساف زٍض،هع ّبی تطٍضیست استمطاض ّبی هحل ٍ ًمبط اظ ػولیبتی ٍ اعالػبتی ّبی یگبى زلیك ضٌبذت ٍ اعالػبتی

 . است ضسُ سبظی هستٌس ٍ تصَیطثطزاضی ًیع ػولیبت هطاحل ٍ گطفتِ لطاض اصبثت هَضز زلت

 اظ هجسز زضذَاست ٍ اًسبًی سپط ػٌَاى ثِ ضٍستبییبى اظ استفبزُ زض ّب تطٍضیست تالش اظ ثطزاضتي پطزُ ثب پبیبى زض اعالػیِ ایي

: است وطزُ تبویس آًبى عطز ٍ تطٍضیستی ّبی گطٍّه استمطاض ّبی هحل اظ گطفتي فبصلِ ثط هجٌی ػطاق وطزستبى ضطیف هطزم

 ّبی استبى غیَض ٍ ػعیع هطزم ٍیژُ ثِ ایطاى هلت آسبیص ٍ آضاهص حفظ ٍ هلی اهٌیت است، ضسُ تصطیح ثبضّب وِ ّوبًگًَِ

 ٍ هالحظِ ّیچ ذصَظ ایي زض ٍ ثَزُ اسالهی اًمالة پبسساضاى سپبُ ظهیٌی ًیطٍی ثَیژُ وطَض هسلح ًیطٍّبی لطهع ذظ هطظی

 ضسبًس، ذَاٌّس ضبى جٌبیتىبضاًِ ٍ ًٌگیي اػوبل سعای ثِ ثبضٌس ذعیسُ وِ سَضاذی ّط زض ضا ّب تطٍضیست ٍ ضٌبسس ًوی ضا هطظی

 ُاجبظ ایي اظ ثیص ایطاى، اسالهی جوَْضی تصوطات ٍ ّطساضّب گطفتي جسی ثب ضٍز هی اًتظبض ػطاق وطزستبى اللین اظ ّوچٌیي

 هربعطُ ثِ ٍ تطٍضیستی جٌبیبت اضتىبة ثطای ّب تطٍضیست سبظهبًسّی ٍ تطثیت آهَظش، هحل ٍ پٌبّگبُ ثِ ذَز سطظهیي ًسّس

 .ضَز تجسیل وطَضهبى پبیساض اهٌیت اًساذتي
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 اقدام ي تهدید ، فشار

 لطاض ذَز تبضید اظ همغؼی زض ایطاى صبح نو:

 اثعاضّبی اظ تَاًس هی ّوعهبى عَض ثِ وِ گطفتِ

 ػطصِ زض ذَز هطىالت حل ثطای گًَبگًَی

 جسیس حبلتی ٍضؼیت ایي. وٌس استفبزُ الوللی ثیي

 ثطذی ثب ضا آى ثتَاى فمظ ضبیس ٍ زاضز سبثمِ ثی ٍ

 ایطاى فالت زض لسیوی ّبی اهپطاعَضی وَتبُ ازٍاض

 ثِ تَاًست هی ایطاى گصضتِ، زض. وطز همبیسِ

 وٌس، تْسیس ضا ّب آى یب آٍضزُ فطبض ذَز زضوٌبى

 هٌتج ًیع السام ثِ هطحلِ ایي اذیط، ّبی هبُ زض اهب

 ٍ آهطیىب پْپبز اسمبط آضىبضش، ًوًَِ ٍ ضسُ

. ّبست آى آضىبض ٍ ضوٌی ّبی پیبم گطفتي ًبزیسُ

 ضا هٌغمِ ضطایظ لغؼبً هسیط، ایي استوطاض

 وطَضّبی ٍاضح عَض ثِ ٍلتی ٍ وٌس هی زگطگَى

 لطاض ذغبة هَضز فبضس ذلیج جٌَثی حبضیِ

 ًمغِ اٍلیي ضَز، تْسیس ایطاى اگط وِ گیطًس هی

 ّبیی آى عجؼبً ثَز، ذَاّس وطَض آى ولیت ّسف،

 ّطاس ثبیس وٌٌس، هی ظًسگی ای ضیطِ اتبق زض وِ

 ًفتىص ًظبهی حول .ثبضٌس زاضتِ ثیطتطی

 زض السام ایي اظ ّب آى فَضی ًطیٌی ػمت ٍ اًگلیسی

 عطف فىطی وَتِ زٌّسُ ًطبى ًیع، زیگط هَاضز

 زض ٍ ظیطوبًِ الساهبت اظ اٍ ّطاس ٍ مبثله

 ثطذالف وِ ثَزُ ایطاى الولل ثیي حمَق چبضچَة

 جْبًی ٍجبّت اظ الغبضق، ججل زض ّب آى ظٍضگَیی

 زاذل زض حتی اهط ایي. است ثطذَضزاض ًیع الظم

 ایي هطزم ػبهِ ثِ ٍ زاضتِ فطاٍاًی فَایس ًیع وطَض

 ّب آى اظ تْسیسّب ّوِ ثطاثط زض وِ زازُ ضا اهیس

 حتوبً الساهبت، ایي ثب ٍ ضس ذَاّس حفبظت

 حسی تب ًیع، ضبى التصبزی ٍ هبلی ّبی ًگطاًی

 .یبفت ذَاّس وبّص یب ضسُ وٌتطل
 

 (12)برجام  درباره انقالب رهبر از سؤال ده / سیاسی تحلیل آمًزش

 طرف بدعهدی مقابل در قالبان رهبر واکنش: هشتم سؤال
 بود؟ چه آمریکایی

 ًسجت هسیط، ایي زض ضسُ وست ّبی تجطثِ اظ هجسز تصوط ضوي اًمالة ضّجط
 اٍّل ضٍظ اظ ثٌسُ: زازًس هسئَلیي ثِ ضا الظم ّطساضّبی ًیع ضٍ پیص هسیط ثِ

 ثجٌسیس، لطاضزاز ذَاّیس هی اگط!...  ًىٌیس اػتوبز آهطیىب ثِ گفتن ثبضّب ٍ ثبضّب
 ٍلت، آى ثٌسُ وِ چیعّبیی اظ یىی... ثىٌیس فطاّن ضا الظم ّبی ضویيت

 لجَل ضا لطاضزاز ایي هب گفتن وِ ثَز ایي ثَزم وطزُ تصطیح آى ضٍی ثرصَظ
 گفتین وِ ثَز ایي ّب ضطط اظ یىی -ثَز ضطط چٌس- ضطٍط ایي ثِ وٌین هی

... ضس ِثطزاضت ّب تحطین وِ وٌس اهضب ٍ ثٌَیسس آهطیىب ٍلتِ جوَْضِ ضئیس
[ ٍلی] ضیرتٌس، ػطق وطزًس، تالش وطیسًس، ظحوت هحتطم هسئَلیي ذت،

 ...وٌیس هی هطبّسُ زاضیس وِ است ایي اش ًتیجِ ٍ ًطس ایي ٍ ًتَاًستٌس
 
 

 فقیر از فقیرتر ثريتمىدانِ
 هیعاى اظ ذجطًگبض آى، زض وِ است ضسُ هٌتطط هجبظی فضبی زض فیلوی رسالت:
 زض اٍ ٍ وٌس هی سؤال پطزیس ضْطستبى ضَضای ضئیس اظ جلسبت اظای ثِ پطزاذتی

 ذَز، گفتِ اثجبت ثطای ٍ ًساضم ًیبظی هیلیَى ۱2 یب ۱4 ایي ثِ هي گَیس هی جَاة
 ثِ ضا اٍست ضرصی تجبضی اهَض ثِ هطثَط وِ ضیبلی هیلیبضز ۵2 چه یه تصَیط

 ّن زیگطی هصبزیك وِ هب هسئَلیي زض تفبذط اظ سغح ایي. زّس هی ًطبى زٍضثیي
 ثطذَضز ثبضس الظم ثسب چِ. است آٍض ػصاة ٍ وٌٌسُ ًگطاى ثسیبض این، زیسُ ثطایص
 ٍ ضٍح ثِ ٍاضزُ جطاحت ثط هطّوی تب گیطز صَضت هَاضز ایي ثب فَضی الجتِ ٍ لبعغ
 .ضَز هطزم ضٍاى
 ّن ثَزى ثطٍتوٌس ٍ سطهبیِ ثب ًساضین، ضا ػسالت هفَْم ثب سغحی ثطذَضز لصس

 ضَز هی الماػ وِ التصبزی ٍذین ضطایظ زض وِ است چگًَِ اهب ًساضین، هطىلی
 زاضاى، سطهبیِ اظ هؼسٍزی ثطٍت فمطًس، ذظ ظیط وطَض، هطزم اظ هؼتٌبثْی زضصس
 یب زٍلتی هسئَلیت وِ ثطٍتوٌساًی ثب. ضَز هی تجولی ظًسگی ٍ ًطیٌی وبخ صطف

 وبضگعاضی ػٌَاى وِ وسبًی ثب حتوب اهب. ًساضین وبضی فؼال ّن ًساضًس حبوویتی
 ّعاض ثطٍت ًساضز حك هولىت ایي ٍظیط. زاضین وبض وطٌس هی یسن ضا حىَهت

 وِ ثطزاضز ٍظاضت اظ زست است، ایٌچٌیٌی ثطٍت ذَاّبى اگط ثبضس؛ زاضتِ هیلیبضزی
  .هطزم ذبعط ثط است سٌگیٌی ٍ ٍظض ٍجَزش

 ػَلَیِِ ّبىَ ػِطْضُُِ ػَلَیِِ وَطُمَ هَيْ: »فطهَزًس وِ است ضٍایت السالم ػلیِ اهیطالوؤهٌیي اظ
 هی اضظش ثی اٍ چطن زض زاضایی ٍ هبل ثبضس، اضظضوٌس اٍ ثطای ٍیصآثط وِ ّط الوبلُ؛
 فرط ایٌگًَِ ّب استبى ػبلی ضَضای زض تْطاى استبى هطزم ًوبیٌسُ چغَض حبال.« ضَز
 اضظضوٌس ذیلی چطوص زض گَیی ایطبى زاضایی ٍ هبل هٌبلص؟ ٍ هبل ثِ فطٍضس هی

 هِيْ اَفْمَطُ غٌَیٍّ ضُةَّ» وِ اًساظز هی هتمیبى هَالی ٍجَز اظ حسیث ایي یبز ضا هب اهب است
 «است هستوٌس اظ فمیطتط وِ تَاًگطی ثسب چِ فَمِیطٍ؛

 


