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 خی یسىگ ري
کمت ر ا    یامبوًئل مبکرين ط   جوان:

ث ب   یسٍ مبٌ گذضتٍ، ض ص ث بت فن ى    

 رانی  ا جمُ ًت  سیتئ   یحسه تيح بو 

َب  گ تگً هیا  ا یگ تگً کردٌ کٍ ثرخ

 ذٌیًل کط  ط   ق  ٍیدق ۰۱۱ا   صیث  

م جُ    ییَب است. اغنت ايقبت گزاتش

مىتطر  یدتپ یپ یَب گ تگً هیدتثبتٌ ا

 هیط  ر  یَ  ب ا  ص  تجت یض  ذٌ، ي   

ٍ   ذیآ یثرم  یا کٍ مسئنٍ فًا    َس ت

ا  ح ذيد س ٍ م بٌ     رانی  )ثرجبم( کٍ ا

قجل کبَص فعُذات ث ٍ آن تا ض ري    

ً  یکردٌ، متًت اص ن  َ ب اس ت.    گ تگ 

ً  هیفرامپ چىذ ث ب   ثبت خًاستبت گ تگ 

ث ٍ   ذی  جذ یثٍ فًا ق یبثیي دست رانیا

 رانیکٍ ا یا  ثرجبم ضذٌ؛ مًضًع ریغ

 ا م  بکرين  ىک  ٍی. اکى  ذ یآن تا تد م  

ث ٍ عى ًان    کب،یامر جمًُت سیطرف تئ

 کى ذ،  یگ تگ ً م    یثب تيح بو  یبوجیم

ک ٍ   یزی  چ یوطذٌ، ي  ذییفأ گبٌ چیَ

ٍ یمطخص اس ت ا   جمُ ًت  سیتئ   ىک 

ي  رانیا یَب ذگبٌی راوسٍ فالش داتد د

کردٌ ي ا   کیوزد گریتا ثٍ َمذ کبیامر

 یي  ريپبض   رانیا  خريج ا  ،یطر هیا

 کرينکىذ. م ب  یریثرجبم جنًگ یقطع

 لی  س ًم خ ًد ک ٍ ايا    یيگً دت گ ت

ٌ یف اوج بم ض  ذ ث ٍ حس  ه    ۰۹۳۱ رم ب

 بی  دت مًتد خريج ا  ثرج بم   ،یتيحبو

  ٍ َط ذات دادٌ ي   یا وقض فًا    َس ت

د ا جتٍ گ ت ٍ ث ًد ف الش خًاَ ذ ک ر     

 یثرخ    ی  ديوب   ذ فرام  پ تا ث  ٍ فعن

کى  ذ،  تی  فرغ رانی  ا یَ  ب  یفت  ر

آن  ٍیکٍ ا جتٍ فرامپ َ  عن یمًضًع

فرامپ َمبن مًقع . وکرد یریگ مًضع

م بکرين ث ٍ    یگریبوجی  م ذییثذين فأ

اس ت ث ب    لی  خجروگبتان گ تٍ ث ًد مب 

فًا      کی  ث ٍ   ذنیتس   یث را  رانیا

 یاست کٍ يقت هیا بمیپ»مذاکرٌ کىذ: 

ًدوذ ثٍ مب خجر دَىذ. َر يقت آمبدٌ ث

. ثٍ دَىذ یاوذ، ثٍ مب خجر م َب آمبدٌ آن
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 اهلل را دیدم مه در چُزٌ ایه مزد، محمد رسًل
 

گًیذ ثب ديستبو  یک  اوقالة پیري  ضذ ي امبم ثٍ ایران آمذ. اثراَی  می :ن نيوزجها

اوذا  کردی  فب ثٍ ایران ثیبیی  ي دت جطه  َب تا پس سبل کبتگری کردی  ي پًل

سب گی پیري ی مردم ایران ضرکت کىی . ًَاپیمب دت  ريدگبٌ مُرآثبد وطست. دتَب  یک

ی معمً ی ا  آ ریقب تاَی ضذٌ ي اکىًن ثب سرمبی کٍ ثب پیراَىکٍ ثب  ضذ، متًجٍ ضذ 

 ُمىذ کٍ ایطبن دت ق  سبکه  گردوذ ي می دوجبل امبم می ثُمه ایران مًاجٍ است.

ثُمه 22آیىذ.  گًیىذ امبم فب سب گرد پیري ی اوقالة ثٍ فُران می َستىذ. ثٍ اي می

ىذ. پًل اثراَی  ي آی ضًد؛ امب امبم ثٍ فُران ومی تسذ ي جطه پیري ی ثرگزات می  رامی

ضبن  َبیی ثًدوذ کٍ امبم َب ايیس فًاوىذ ثٍ ق  ثريوذ. ایه ضًد ي ومی ديستبوص فمبم می

 .گردوذ تا وذیذوذ ي ثٍ کطًتضبن ثرمی

َبی  دعًت س بتت ایران. دت جطه ثبت ثٍ آیىذ؛ امب ایه سبل ثعذ، ديثبتٌ ثٍ ایران می

دت ایران، ثٍ دیذات حضرت امبم  کىىذ ي دت تي  آخر حضًت پیري ی اوقالة ضرکت می

گًیىذ اي آمذ ي وطست ي چط  ديخت ثٍ امبم. پنک َ   تيوذ. ديستبن اثراَی  می می

ضًد ي اي َیچ ديست وذاتد ایه جنسٍ فمبم ضًد.  َبی امبم فمبم می  وذ. صتجت ومی

آیىذ ي ا  امبم خذاحب ظی  َب می پس ا  پبیبن جنسٍ ي َىگبم ت ته، َمٍ مُمبن

خًاَیذ ثٍ مردم ویجریٍ پیبم ثذَیذ؟  گًیذ ومی تسذ ي می . اثراَی  ثٍ امبم میکىىذ می

َب  گًیذ: سالم مرا ثٍ مردم ویجریٍ ثرسبویذ ي ثٍ آن دَذ ي می امبم یک قرآن ثٍ اي می

ای  قرآن تا دت کطًت خًد  ثگًییذ کٍ َمٍ حرف خمیىی َمیه است: قرآن. مب آمذٌ

َب ثگًییذ  رآن تا دت کطًتضبن پیبدٌ کىىذ. ثٍ آنپیبدٌ ي کمک کىی  کٍ دیگران َ  ق

 .خمیىی غیر ا  قرآن َیچ وذاتد

گًیىذ يقتی دت ًَاپیمب وطستٍ ثًد، قرآن تا دت دست گر تٍ ي  ديستبن اثراَی  می

گ ت مه دت چُرٌ ایه مرد، مًسی تا دیذم؛ عیسی تا دیذم؛  تیخت. می اضک می

ثعذ، دیه مه خمیىی   تا دیذم. ا  ایه ثٍاهلل اهلل تا دیذم؛ متمذ تسًل اثراَی  خنیل

 است. 
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 َا بیشتزدر اختیار َمفکزان شما بًدٌ است آقای تاجشادٌ؛ ديلت

ّبی سبختبری ٍ یب رفتبری در طی چْل  ی ًبٌّجبریبب رٍسًبهِ ایزاى بِ بزخ  چٌذی لبل، آلبی دکتز احوذ تَکلی در هصبحبِ :فبرس

 –ایطبى بِ طَر خالصِ، گزیشی بِ هخذٍش ضذى اعتوبد عوَهی بیي هزدم ٍ حبکویت  .سبل اس گذضت اًمالة اسالهی، اضبرُ ًوَد

تبر ًبضبیست رف – ضْزًٍذی حمَق اس بزداری بْزُ ٍ آسادی احسبس عذم – طلبی رفبُ فزٌّگ تزٍیج – حبکویتی سیستن ًبکبرآهذی

 گستزش – عوَهی افکبر ًشد حبکویت خیزخَاّی احسبس تضعیف –ّبی اًمالبی بب هزدم در اٍاى اًمالة ٍ استوزار آى  بزخی ًیزٍی

 التصبد عزصِ در ًئَلیبزال فزٌّگ حبکویت ببالخزُ ٍ هطبَعبت در خَاّی آسادی فزٌّگ عذم – آى حجن ضذیذ افشایص ٍ فسبد

 .داضت کطَر

اًذ. ضبیذ تالش  ایٌکِ ایطبى لذری در طزح ًظزاتطبى هسیز افزاط را پیوَدُ . ًکتِ اٍلتَکلی اس دٍ هٌظز لببل دلت است آلبی هصبحبِ

ّب  ّب ٍ کبستی ًوبیی بیص اس اًذاسُ ًبٌّجبری ّبیطبى ٍ اّویت آى، ببعث گزدیذُ کِ بِ بشرگ ایطبى بزای اثببت درستی دیذگبُ

ّبی سیبسی ٍ جٌبحی ٍ بذٍر اس تعصببت  بحبِ ایطبى لببل تمذیز است ایٌکِ، ایطبى فبرغ اس دیذگبُکِ در هص ًکتِ دٍماهب  .بپزداسًذ

 .ّبی آى پزداختٌذ کِ جبی تطکز دارد هعوَل بِ ارسیببی عولکزد حبکویت جوَْری اسالهی ٍ کبستی

ی اس داٍری هٌصفبًِ ٍ بذٍى غزض ًذاضت ِ بَیک ضذ ًگبضتِ سادُ تبج هصطفی آلبی سَی اس ای ًبهِ ایطبى، هتأسفبًِ پس اس هصبحبِ

ّب ٍ اتْبهبت جٌبحی ٍ تکزاری بَد. ای کبش جٌبة ایطبى ّن ّوبًٌذ هصبحبِ  ًظزی ٍ هطببك هعوَل هکبتببت ًبهبزدُ، هولَ اس تٌگ

 .پزداختٌذ کِ چٌیي ًطذ آلبی تَکلی، بِ طزح ًظزاتطبى ٍ ًمبدی هصبحبِ بب ّوبى سبک ٍ سیبق هٌصفبًِ هی

، ببیذ بب ّوبى سیبق بِ ایطبى  سادُ بب دیذگبُ خبظ جٌبحی ٍ سکَالر خَد بِ ًمذ هصبحبِ آلبی تَکلی پزداختِ آلبی تبج الجزم چَى

ّبی اضبرُ ضذُ در هصبحبِ آلبی تَکلی طی سبلْبی پس اس اًمالة، لببل اجتٌبة بَد ٍ ارادُ  اًذ کِ ًبٌّجبری پبسخ داد. ایطبى ًَضتِ

ّبی پس اس پیزٍسی اًمالة بِ جش دٍرُ ّطت  ببیذ سؤال کزد کِ آیب دٍلتی اس آى ٍجَد ًذاضت. جذی در حبکویت بزای جلَگیز

 در ٍ بَد چپ جٌبح هذیزاى اس کِ جٌگ سهبى دٍلت خیز؟ یب است بَدُ ضوب ّبی جٌبحی ّن ٍ دٍستبى اس -ًژاد احوذی آلبی سبلِ

دًذ. دٍلت هزحَم آلبی ّبضوی ًیش عوَهب اس هذیزاًی بَد کِ اس زی ًوَگی کٌبرُ دٍلت اس ًیش ًبّوگَى ٍسیز چٌذ ًیش فعبلیت اٍاى

 .ّبی هؤثز جزیبى اصالحبت در سبلْبی بعذ ضذًذ ٍ دٍلت اصالحبت ٍ دٍلت رٍحبًی ًیش کِ جبی بحث ًذارًذ چْزُ
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 شکست عملیات فزیب

ا  حذيد دي مبٌ قجل، ومبیىذگبوی ا   :صبح نو

وذ ي ثب سمت یکی ا  ديل اتيپبیی تاَی فُران ضذ

َب ا   چىذان تيضه کٍ ثعضبً دت تسبوٍ اتائٍ طرحی وٍ

ضذ، فالش کردوذ  آن ثٍ فًقف دت ثراثر فًقف یبد می

مثل ایران دت  ثٍ َبی مقبثنٍ فب تاَی ثرای فًقف گبم

جب  ثراثر ثذعُذی غرة ثگطبیىذ؛ ا جتٍ کبت ثٍ َمیه

َبی کتجی، مذاکرات  خت  وطذ ي عاليٌ ثر پیبم

وکتٍ مطترک  یز صًتت گر ت.فن ىی متعذدی و

ي یر ژاپه، فالش طرف  ایه تایزوی ثب مًتد وخست

غرثی ثرای کطبوذن جمًُتی اسالمی ثٍ سًی 

ا مننی  مذاکرٌ ثب فرامپ دت حبضیٍ یک اجالس ثیه

ي اگر  7ي ديمی دت گريٌ  2۱ثًد؛ اي ی دت گريٌ 

فتری  ي یر امًت خبتجٍ ایران وطذ دت سب مبن منل. 

ٍ ایه سىبتیً  د، چرا کٍ عمالً یک ضرثٍ جذی ث

س ر آقبی تيحبوی ثٍ ویًیًتک تا ثب امب ي اگرَبیی 

صریح ي  َبی ویمٍ مًاجٍ کرد. دت مرحنٍ ثعذ، فًییت

جمًُتی  راوسٍ تا  صریح فرامپ ثًد کٍ تییس

احم  ي سپس وبالی  ثرای ومبیىذگی ایه کطًت 

خًاوذ. ثب ایه ف بسیر، ياضح است کٍ طرح اتيپبیی 

کمی ا  یک ثروبمٍ  ریت  مذاکرٌ ثب ایران، دستثرای 

وذاضتٍ فب ايالً دت ایذٌ گبم سًم ثرای پبسخ ثٍ 

گیران تا  آمریکب فردیذ ایجبد کىذ ي ثبویبً فصمی 

دچبت فردیذ کىىذ. ایه يضعیت کٍ احتمبل 

ضذن اقتصبد تا ثبت دیگر ثٍ يجًد آيتدٌ،  ضرطی

ل قطعبً ثٍ  یبن کطًت است ي مًجت کىذضذن اعمب

ضًد؛  اتادٌ منی، ثرای فقًیت سبخت دتين می

تسذ ثٍ  عمنیبت  ریجی چىذثعذی کٍ ثٍ وظر می

 ضکست اوجبمیذٌ است.

 

 سیاسی تحلیل آمًسش
ضذن وبم ثرجستٍ، ممتب   ریثب اضبتٌ ثٍ  راگ یا خبمىٍ اهلل تیحضرت آ

دت دت سراسر کطًت دت اثر مجبَذت ي ضُب یحجج ذیي دتخطبن ضُ
مب  یضُذا ی گ تىذ: َمٍ ) ضُیذ متسه حججی( اي ی مظنًمبوٍ

َستىذ کٍ دضمه،  زیو یگرید یا  متسه ضمب، ضُذا ریمظنًمىذ ي غ
ي صبحت  زیعز ،دت وزد خذايوذ یضبن جذا کردٌ ي َمگ سر ا  فه

 بتیمتعبل ثر اسبس حکمت خًد ي خصًص یدتجبت َستىذ امب خذا
 کرد. ذانیضُ هیا یي سخىگً ىذٌیجًان، اي تا ومب هیا

 

 ای بزای مذاکزٌ ودارد آمزیکا عجلٍ 

فًئیت اخیر فرامپ دتثبتٌ مذاکرات  راوسٍ ي ایران ي اعالم عذم  :پایگاه بصيرت

دَىذٌ ایه مطنت است کٍ  ومبیىذگی پبتیس ا  جبوت آمریکب ثرای مذاکرٌ، وطبن

کٍ   خًاَذ. ا  آوجبیی ثرای خًد میفرامپ  بتغ ا  متتًا ي وتیجٍ، اعتجبت مذاکرٌ تا 

خًاَذ  ات یبثی فرامپ آن است کٍ ایران ثٍ میز مذاکرٌ ثب خًاَذ گطت، آمریکب ومی

 طبت حذاکثری ثر ایران دت وتیجٍ اقذامبت اتيپب کبَص یبثذ ي ایه امر ایران تا ا  

پبی  مذاکرٌ مستقی  ثب ياضىگته ديت کىذ. ثُتریه سىبتیً ثرای فرامپ کطبوذن فُران

ثرداتی اوتخبثبفی دت ثراثر    ثرای ثُرٌ حتی ثذين حصًل وتیجٍ مطخص -میز مذاکرٌ

کىذ ا  ضذت اقذامبت مقبيمتی ایران ي  کٍ مکرين فالش می َبست. دت حب ی  دمًکرات

کبَص فعُذات ثرجبمی ایران دت تاستبی مىب ع غرة ثکبَذ ي ا  سًیی ثب 

اجرا ا  جبوت آمریکب ثرخی ضرایط فتریمی  َبی حذاقنی ي احتمبالً غیرقبثل پیطىُبد

يجٍ حبضر ویست فعُذ دتا مذفی ثٍ ایران دادٌ ي صر بً   َیچ تا فقنیل دَذ، آمریکب ثٍ 

وگرد فب ا  تَگذت يتيد ایران    تيحبوی می ثٍ ضکل مقطعی ثٍ فًا   احتمب ی مکرين

فریه  رح کىذ. مُ گبوٍ پمپئً تا مط ثٍ مذاکرات مستقی ، دت وُبیت َمبن م بد ديا دٌ

مسئنٍ اختال ی طر یه  بتغ ا  مسبئل مب ی وبضی ا  ضرایط فتری ، فمرکز ایران ثٍ 

ای ثب متًتیت ثرجبم ي فأکیذ طرف مقبثل ثر گسترش حً ٌ مذاکرافی  مسبئل َستٍ

َبی آوُب ا  ت تبت ایران است.  ای ي ثٍ فعجیر خًدضبن وگراوی ثٍ مسبئل د بعی ي مىطقٍ

ٍ ایه عرصٍ ثب فًجٍ ثٍ مبَیت دي ت فرامپ ي فجبتة کطًتَبیی، وظیر مسنمبً يتيد ث

کرٌ ضمب ی ي چیه سمی مُنک خًاَذ ثًد. وکتٍ مُ  ایه است کٍ َرچٍ  مبن 

یبثذ ي آمریکب  گذتد، ضبوس مذاکرافی ا  جبوت آمریکب ثب دي ت ديا دَ  کبَص می می

ای ثرای مذاکرٌ  یه تي عجنٍفرجیح خًاَذ داد ثب دي ت آیىذٌ ایران مذاکرٌ کىذ؛ ا  ا

داوذ. ایه ثٍ  دت ضرایط عبدی ي ثذين فىص وذاتد ي گذت  مبن تا ثٍ سًد خًد می

کىذ سىبتیًی  کٍ ایران مى عالوٍ ت تبت می دَذ مبدامی  معىبی آن است کٍ فرجیح می

سب ی ایه تيوذ فطذیذ  ح ظ يضع مًجًد تا فعقیت کىذ. ثرای خىثی ي معکًس

 ضريتی است.اقذامبت مقبيمتی 
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