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 تاير اتمی تمة درتارٌ را ایران غرب آیا
 !است؟ کردٌ

 ثِ ایطاى زاضز ثبٍض غطة ثساًین ایٌىِ اٍل :جوان
 تىطاض اظ ضؾبتط چیعی ّیچ وٌس، ًوی فىط ثوت
 ضا چیعی ّب آى! ًیؿت ایطاى ثِ غطة اتوی اتْبم

 ثلىِ آٍضًس ًوی ظثبى ثِ گبُ ّیچ زاضًس، ثبٍض وِ
 س،وٌٌ زًجبل ضا هٌبفقی آى اظ ثتَاًٌس وِ ضا چیعی
 ایطاى» اهبى ثی تىطاض ّویي فلصا وٌٌس، هی تىطاض
 اؾت آى ثطای ًكبًِ ثْتطیي ،«اؾت ثوت زًجبل

 اؾتفبزُ تبوتیه یه فٌَاى ثِ حطثِ ایي اظ وِ
 ٍالـ زض ٍ لغقی ثبٍض ٍ ضاّجطز یه ًِ وٌس، هی

 ثوت ؾبذت زًجبل ایطاى وِ اؾت وطزُ ثبٍض غطة
 ٍ ذَاّی ظیبزُ ذالف ضا آى ثِ الطاض اهب ًیؿت، اتن

 ضا آى ظیطوبًِ ثٌبثطایي ٍ زاًس هی ذَز علجی ؾلغِ
 تطٍیح ضا آى ذالف ثلىِ ٍ زاضز هی ًگِ پٌْبى

 .وٌس هی
 پَیبیی. اؾت قسُ آغبظ غلظ فطو یه ثب ًیع زٍم
 «زاهٌِ» ّط زض وِ ًیؿت آى هقٌبی ثِ قیقِ فمِ

 حالل یب حالل ضا لغقی حطام ثتَاى ای «ظهیٌِ» ٍ
 ًبچبض قطایظ زض هیتِ اول گطا. وطز حطام ضا لغقی
 ّبی ظهیٌِ زض فتبٍا ٍ احىبم ثطذی یب قَز هی هدبظ

 ٍ اتن ثوت هؿئلِ زاضًس، تدسیسًؾط لبثلیت خسیس
 ٍ زاهٌِ ّیچ زض اًؿبى ّب هیلیَى یىجبضُ وكتبض
 ضٍ ّویي اظ ٍ ًیؿت تدسیسًؾط لبثل ای ظهیٌِ

 ثوت زًجبل لبعقبًِ هب گَیس هی اًمالة ضّجطی
 زٍ لجَل فطو ثب وِ قَز هی هغطح ؾَم .ًطفتین
 تْسیس اتن ثوت ثب وِ ضٍظی ثطای ایطاى فَق، پبؾد
 ثِ پطؾف ایي ثِ! اؾت؟ وطزُ فىطی چِ قَز،
 تَاى هی ایسئَلَغیه ٍ فٌی پبؾد زٍ زقَاض ؽبّط

 وِ هؿیطی زض خْبى وِ اؾت آى فٌی پبؾد. زاز
 ثِ ّن ٍ تىٌَلَغیه لحبػ ثِ ّن زاضز، ضٍ پیف
 تط لَی ّبی ثبظزاضًسگی اختوبفی، ٍ ؾیبؾی لحبػ

 ایطاى وِ ّوچٌبى ٍ زاقت ذَاّس اتن ثوت اظ
 زض اؾت تَاًؿتِ اذیط ؾبل ۴۴ زض اتن ثوت ثسٍى
 ٍ ثبظزاضًسگی زاضًس، اتن ثوت وِ ّبیی آى همبثل

 ثوت زاضًسگبى ثطفىؽ ٍ ثبقس زاقتِ پیكطًٍسگی
 اتن ثوت ثبظزاضًسگی اظ ایطاى همبثل اًس ًتَاًؿتِ اتن

 اظ ثْتط ًیع پؽ ایي اظ اٍضبؿ وٌٌس، بزُاؾتف
 اؾت ذبعط ّویي ثِ ٍ ضفت ذَاّس پیف گصقتِ

 ؾبذت ؾطاك ثِ قدبفبًِ هب گَیس هی ضّجطی وِ
 تهوین فَالت اظ ای ٍاّوِ یقٌی ًطفتین، ثوت

 ّن ایسئَلَغیه پبؾد. ًساضین ذَز زیٌی ٍ اذاللی
 زّین، هی تكریم حطام ضا آًچِ هب وِ اؾت آى
 زیٌی افتمبزات ٍ ّب ثبٍض زض ٍ گیطین ًوی وبض ثِ

 اظ تملیس یب زقوي ثب هثل ثِ همبثلِ ثط ضا انل ذَز
 اؾت وطزُ ثبٍض اوٌَى غطة .زّین ًوی لطاض زقوي

 ثبٍض ایٌىِ تط هْن ٍ ًیؿت ثوت فىط زض ایطاى وِ
! اؾت لَی ّن ثوت ثسٍى ایطاى وِ اؾت وطزُ
 ظثبى ثط ٍ زاضز ثبٍض فویمبً غطة وِ ضا آًچِ
 ًگطاًین فویمبً هب: »اؾت زیگطی حطف آٍضز ًوی
 ضٍقی ثب ٍ اؾالهی ٍ ایطاًی فطٌّگ ثب ایطاى وِ
 حطام ّویي ّب آى اظ یىی وِ غطة ضٍـ اظ غیط

 ثِ ضٍظی ثتَاًس اؾت، اتن ثوت زاًؿتي
 تجسیل زًیب وكَض تطیي پیكطفتِ ٍ تطیي لسضتوٌس

 .«قَز
 

 
 

     

  

 

 حقًقذان جمًُر رئیس تا سخىی 
 اؾتهَاثی ًؾبضت ضطٍضت آى زض وِ ضٍحبًی آلبی اذیط اؽْبضات ثِ ویْبى اهطٍظ قوبضُ زض ان:کیه

 ًمس زض تَخْی لبثل هؿتٌسات ٍ این پطزاذتِ اًس، زاًؿتِ ضطٍضی غیط ٍ وطزُ ًفی ضا ًگْجبى قَضای
 ایي طحع آى، ٍ اؾت هیبى زض ایكبى خٌبة ثب زیگطی ؾري اهب، ٍخیعُ ایي زض. این آٍضزُ ایكبى ؾرٌبى
 وطزُ هی زًجبل ضا همهَزی ٍ هٌؾَض چِ ذَز اذیط اؽْبضات اظ خوَْض ضئیؽ آلبی وِ اؾت پطؾف
 وِ؛ چطا! اؾت؟

 تكىیالت یه تبؾیؽ اظ ؾري ّطگبُ وِ زاًٌس هی ذَثی ثِ حمَلساى یه فٌَاى ثِ ضٍحبًی آلبی -۱
 قَز هی وكیسُ هیبى ثِ ّن ثبقٌس تكىیالت آى فضَ اؾت لطاض وِ وؿبًی قطایظ پبی اؾت، هیبى زض

 قطایغی ثب ضا تكىیالت آى زض حضَض زاٍعلجبى ذهَنیبت اًغجبق تب ثبقٌس وؿبًی ثبیس العاهبً ثٌبثطایي
 اظ ًىتِ ایي. وٌٌس افالم ضا ذَز هٌفی یب هثجت ًؾط ٍ وطزُ ثطضؾی اؾت قسُ گطفتِ ًؾط زض آى ثطای وِ

 خوَْض ضئیؽ وِ ضؾس هی ًؾط ثِ ثقیس ثؿیبض ٍ اؾت حمَق فلن انَل ٍ هجبًی تطیي اثتسایی ٍ تطیي ثسیْی
 !ثبقٌس ذجط ثی آى اظ هحتطم

 قَضای هدلؽ خوَْضی، ضیبؾت ضّجطی، ذجطگبى هدلؽ» اًتربثبت ثط ًگْجبى قَضای ًؾبضت -۲
 ضٍحبًی خٌبة ثٌبثطایي. اؾت اؾبؾی لبًَى ۹۹ انل نطیح ًم «فوَهی آضاء ثِ هطاخقِ ٍ اؾالهی

 گفت تَاى هی یمیي ثِ ٍ خطأت ثب ضٍی ایي اظ. اؾت اؾبؾی لبًَى ثب هربلفت آى، ثب هربلفت وِ زاًٌس هی
 .ًیؿت اخطا لبثل ایكبى قسُ اثطاظ ًؾط وِ اًس زاًؿتِ هی ضٍحبًی آلبی

 لبًَى نطیح هتي ثب ثبًیبً ٍ هٌغمی ثسیْیبت ثب اٍالً اًس ذَاؾتِ آًچِ وِ زاًٌس هی ذَثی ثِ ٍلتی -۳
 هٌؾَض ٍ همهَز وِ گطفت ًتیدِ تَاى هی تطزیسی ووتطیي ثسٍى ٍ ٍضَح ثِ اؾت، تضبز زض اؾبؾی
 وطز ثبٍض تَاى هی چگًَِ! اؾت آهسُ اؽْبضاتكبى زض وِ ًیؿت ّوبى اًس وطزُ اثطاظ آًچِ اظ ایكبى
 ّن زٍلت ّیئت! اؾت؟ ًبقسًی ٍ هوىي ًب زاضز یمیي وِ ثبقس زاقتِ ای ذَاؾتِ حمَلساى خوَْض ضئیؽ

 ٍ ثَزُ چِ ایكبى هٌؾَض پؽ! ًیؿت آضظٍّب ثیبى خبی ٍ اؾت وكَض اخطایی اهَض ثِ ضؾیسگی خبی وِ
 !چیؿت؟

 قجِْ» ثبقس زاقتِ تَاًس هی ایكبى اؽْبضات وِ اثطی ٍ ذبنیت تٌْب گفت، ثبیس پَظـ فطو ثب -۴
 ایي، اظ غیط آیب! اؾت آٍضزُ هیبى ثِ وِ اؾت ای قُجِْ پبؾد ثِ زیگطاى وطزى هكغَل ٍ!  «افىٌی

 ذبنیت ّیچ آى ثطای ًیع ّب شّي افك زٍضتطیي زض یمیي ثِ! ثَز؟ لبئل آى ثطای زیگطی نیتذب تَاى هی
 !ًیؿت تهَض لبثل زیگطی

! اؾت؟ ثَزُ ذجط ثی ثسیْی ًىتِ ایي اظ ضٍحبًی خٌبة آیب وِ ضؾین هی پطؾف ایي عطح ثِ حبال -۵
 زض قرهیتی اؾت بلهح گفت تَاى هی خطأت ثب ٍ اؾت هٌفی تطزیسی ووتطیي ثسٍى ؾؤال ایي پبؾد

 !ثبقس ذجط ثی اؾت وطزُ هغطح آًچِ ًتیدِ اظ «حمَلساى» فٌَاى ثب ٍ خوَْضی ضیبؾت خبیگبُ
 ٍ ذَز ؾرٌبى ثَزى هٌغمی غیط ٍ ثَزى ًبقسًی اظ ذَثی ثِ خوَْض ضئیؽ آلبی وِ ثپصیطین اگط -۶

 ثِ ثقسی ؾؤال پبی  -تاؾ زاقتِ ذجط یمیي ثِ وِ - اؾت زاقتِ ذجط لبًَى ثب آى آقىبض تضبز ٍ هغبیطت
 اظ ٍ اًس زاقتِ افىٌی قُجِْ ثط انطاض هٌؾَضی ٍ اًگیعُ چِ ثب ٍ چطا ضٍحبًی خٌبة وِ قَز هی وكیسُ هیبى
 وِ پبؾری تٌْب!اًس؟ ثَزُ هَضَفی ٍ هؿئلِ یب ٍ ضذساز وسام اظ فوَهی افىبض وطزى زٍض پی زض ضّگصض ایي

 هلت فوَهی افىبض وطزى زٍض ثطای ثسیْیبت زض افىٌی قجِْ وِ اؾت آى ضؾس هی شّي ثِ ؾؤال ایي ثطای
 !اؾت ثَزُ قس اقبضُ آى ثِ آًچِ ًؾیط هؿبئلی ثِ هطزم ؾبذتي هكغَل ٍ زٍلت هبًسُ ثطظهیي ّبی ٍفسُ اظ
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 کىذ؟ می التماس َا ياسطٍ تٍ ترامپ چرا

 زٍحِ، هبًٌس زیگطی ثبظیگطاى اظ آثبز، اؾالم ثط فالٍُ ؾفیس وبخ وِ گیطز هی نَضت حبلی زض تْطاى ثِ ذبى فوطاى ؾفط رسالت:

 ثِ تْطاى ٍ ٍاقٌگتي هیبى گطی ٍاؾغِ ثطای ضا ذَز تالـ ًْبیت تب اؾت ذَاؾتِ ًیع ذَز اضٍپبیی هتحساى ٍ تَویَ آًىبضا، ثغساز،

 ذَز ذبل قرهیت ثِ تَخِ ثب)  تطاهپ آیب ؟ اؾت زازُ ضخ آهطیىب ذبضخی ؾیبؾت حَظُ زض اتفبلبتی چِ ضاؾتی ثِ .گیطًس وبض

 ؾیبؾی ًؾبم تغییط» ثط هجٌی آهطیىبیی همبهبت والى ّسف آیب! ؟ اؾت ضؾیسُ ایطاى ذهَل زض شاتی تٌجِ ٍ ثیساضی ًَفی ثِ(

 ! اؾت هٌفی لغقب ؾؤاالت ایي پبؾد ؟ اؾت تغییط حبل زض «ایطاى

 ٍ تطاهپ ٍلفِ ثی تالـ یب ٍ لسضت اظ آهطیىب هلی اهٌیت هكبٍض ثَلتَى خبى ثطوٌبضی هبًٌس ضذسازّبیی وِ اؾت ایي اهط ٍالقیت

 یهبلاؾت» تحمك هتقبلجب، ٍ آهطیىب ذبضخی ؾیبؾت زض«هحبؾجبتی فبخقِ» ًَفی اظ گطفتِ ًكئت ایطاى ثب هصاوطُ ثطای ٍی التوبؼ

 یب«اؾتطاتػی تغییط» یه زّس هی ؾَق ایطاى ثب هصاوطُ ثِ ًؿجت ضا تطاهپ اهطٍظ آًچِ. اؾت «لسضتوٌس ایطاى ثطاثط زض ٍاقٌگتي

 هی حؽ ٍخَز توبهی ثب ضا آى اهطٍظ تطاهپ وِ اؾت «اؾتطاتػیه خجط» ًَفی ثلىِ ًیؿت، «آهطیىب زٍلت شاتی ضٍیىطز تغییط»

 ثِ ایطاى لجبل زض «حساوثطی فكبض اؾتطاتػی» فبیسُ ٍ ّعیٌِ هحبؾجِ ٍ هرتهبت تطؾین زض ِو زاًس هی ذَثی ثِ تطاهپ. وٌس

 قطایغی چٌیي زض.  ثسّس هَاخِْ ایي زض ووتطی ّعیٌِ تب ظًس هی چٌگ ای ٍاؾغِ ّط ثِ اهطٍظ اٍ. اؾت وطزُ اقتجبُ قست

 ًبة زؾتبٍضز یه هثبثِ ثِ «لسضتوٌس ایطاى اثطثط زض تطاهپ اؾتیهبل» اظ ثبیس وكَضهبى، ذبضخی ؾیبؾت ٍ زیپلوبؾی زؾتگبُ

 ای ضؾبًِ ّبی زؾتگبِّ ؾَی اظ تَافك آى ثعضگٌوبیی هتقبلجب ٍ)  ایطاى ثب تَافمی ّطگًَِ وِ زاًس هی ذَثی ثِ تطاهپ. وٌس نیبًت

 قسیس ّفوب .قَز تجسیل آیٌسُ ؾبل خوَْضی ضیبؾت اًتربثبت زض ٍی وي نبف خبزُ ثِ تَاًس هی( ٍاقٌگتي تجلیغبتی ٍ

 ٍییؿىبًؿیي پٌؿیلَاًیب، فلَضیسا، اٍّبیَ، هبًٌس ذبوؿتطی ٍ حؿبؼ ایبالت زض گطفتِ نَضت ّبی ًؾطؾٌدی زض تطاهپ هحجَثیت

 قْطًٍساى زیسگبُ زض تطاهپ ضقف ّبی قبذهِ اظ یىی. اؾت ؾبذتِ ٍاضز آهطیىب خٌدبلی خوَْض ضئیؽ ثِ ضا ؾرتی قَن

 هی ثَلتَى خبى ثطوٌبضی وِ وطز هی تهَض آهطیىب خوَْض ضئیؽ .اؾت ٍی ًبهتَاظى ٍ ذَضزُ قىؿت ذبضخی ؾیبؾت آهطیىبیی،

 ذبضخی ؾیبؾت ّوچٌبى آهطیىبیی قْطًٍساى وِ زّس هی ًكبى ّب ًؾطؾٌدی اهب وٌس حل ضا هقضل ایي ذَز ذَزی ثِ تَاًس

 هٌغمِ ّبی ٍاؾغِ اظ ،افن ای ٍاؾغِ ّط ِث اهطٍظ تطاهپ. اًس وطزُ للوساز پطّعیٌِ ٍ وٌٌسُ ًباهیس ضا تطاهپ زٍضاى زض ؾفیس وبخ

 اظ ًبقی ؾٌگیي ّبی ّعیٌِ پطزاذت تَاى زیگط ؾَ یه اظ ظیطا وٌس هی التوبؼ ایطاى ثب هصاوطُ ثطای اضٍپبیی ٍ قطلی ای،

 ۴۲۴۲ ؾبل خوَْضی ضیبؾت اًتربثبت زض قىؿت لسهی چٌس زض ضا ذَز زیگط، ؾَی اظ ٍ ًساضز ضا هقبزلِ ایي زض«  ایطاى ٍاوٌف»

 آى ظهبى اوٌَى ّن. اؾت ایطاى ثب تَافك ثِ تطاهپ ًیبظ احؿبؼ هیعاى افعایف حتی ٍ حفؼ فقلی، ثطِّ زض ثبظی ثْتطیي. ثیٌس هی

 !وٌس حؽ ذَثی ثِ ضا ایطاى هلت ثب هَاخِْ ٍ ایطاى اؾالهی خوَْضی ثب هغلك تمبثل ؾبل ؾِ تجقبت ٍ فَالت تطاهپ تب اؾت
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 ماوذ وخًاَذ پاسخ تی ایراوی وفتکص تٍ حملٍ 
 ۶۴ زض گصقتِ ضٍظ «ؾبثیتی» ًبم ثب ایطاًی ًفتىف یه سیاست روز:

 انبثت احتوبل وِ قس اًفدبض زچبض ؾقَزی فطثؿتبى خسُ ثٌسض هبیلی
 هؿئَالى ٍ ضؾیسُ یمیي ثِ اوٌَى احتوبل ایي. ضٍز هی آى ثِ هَقه

 ًین فبنلِ ثِ «ؾبثیتی» ایطاًی ًفتىف وِ اًس وطزُ افالم وكَضهبى
 ًمف ّب، ثیٌی پیف ثطذی. اؾت گطفتِ لطاض هَقه ّسف ؾبفت

 اضتجبط ثی هَقىی حولِ ایي زض ضا ّب نْیًَیؿت ٍ ؾقَزی فطثؿتبى
 ٍ ؾقَزی ًیطٍّبی ؾطخ زضیبی اظ هٌغمِ آى زض. اًس ًساًؿتِ

 ٍ ذهَهت ثِ تَخِ ثب ٍ زاضًس حضَض آهطیىب ّوطاّی ثب نْیًَیؿتی
 یوي اهلل اًهبض اظ وِ ّبیی قىؿت ٍ ایطاى اؾالهی خوَْضی ثب زقوٌی
 ِحول ایي زض ضا ّب نْیًَیؿت ٍ ّب ؾقَزی ًمف تَاى ًوی اًس، ذَضزُ
 اًدبم ًفتىف وكتی ضٍی ثط وِ تط زلیك ّبی ثطضؾی ثب. گطفت ًبزیسُ

 ضغیوی چِ ؾَی اظ هَقىی حولِ وِ قَز هی ضٍقي قس، ذَاّس ٍ قسُ
 ًیع تىلیف هَضَؿ ایي تبییس ثب ٍ اؾت قسُ اًدبم ایطاًی ًفتىف فلیِ

 هؿتمین عَض ثِ حولِ ایي زض ّب ؾقَزی قَز ثبثت اگط. اؾت ضٍقي
 ًرَاّس زؾت ضٍی زؾت ایطاى اؾالهی خوَْضی ،اًس زاقتِ زؾت

 زض هَخَز قطایظ ثِ تَخِ ثب ؾقَزی ضغین ثِ ضا هٌبؾت پبؾد ٍ گصاقت
 پبؾد ای حولِ چٌیي ثِ ایطاى وِ ایي زض. زاز ذَاّس آًْب ثِ هٌغمِ
 ٍاوٌف اًتؾبض زض اوٌَى ّن اظ ّب ؾقَزی ًیؿت، قىی زاز ذَاّس
 ثطذی. ثبقٌس حولِ ایي زض ضیبو ًمف اثجبت اظ پؽ ایطاى ؾرت

 وِ اًس وطزُ هغطح حولِ ایي زض ضا نْیًَیؿتی ضغین ًمف ًیع اؽْبضات
 ؾَی اظ تٌستطی پبؾد اًتؾبض زض ثبیس اؾطائیل ضغین نَضت، ایي زض

 وِ زازُ احتوبل ذجطی زض ًیَظ فبوؽ. ثبقس ایطاى  اؾالهی خوَْضی
 زٍ سفّ ؾطخ زضیبی زض نْیًَیؿتی لبیك یه ؾَی اظ ایطاًی ًفتىف
 همبثل اوٌَى ّب نْیًَیؿت ٍ ّب ؾقَزی .اؾت گطفتِ لطاض هَقه

 ایدبز ثب تب زاضًس ؾقی ضغین زٍ ایي زاضًس، لطاض ایطاى اؾالهی خوَْضی
 چٌس ّط وٌٌس، السام ایطاى فلیِ هٌغمِ، زض ایطاًی ضس ائتالف یه

 وكَضّبی اظ ثؿیبضی وِ چطا اًس ًیبفتِ زؾت ائتالفی چٌیي ثِ تبوٌَى
 اظ یه ّط ّؿتٌس، هربلف ایطاًی ضس ائتالف ثب آؾیب غطة ٍ فبضؼ ذلیح

 ثِ ٍ ًساضًس ضا ایطاى اؾالهی خوَْضی ثب همبثلِ تَاى تٌْبیی ثِ ًیع آًْب
 ؾطًَقت ًبثَزی، ایطاى، فلیِ خٌگ آغبظ نَضت زض وِ زاًٌس هی ذَثی
 ٍ ّب نْیًَیؿت. ثَز ذَاّس ّب ؾقَزی ٍ نْیًَیؿتی ضغین لغقی

 ثِ حولِ ثطضؾی هساضن ٍ اؾٌبز وِ وٌٌس زفب اوٌَى یسثب ّب ؾقَزی
 خوَْضی وِ چطا ًىٌس، اثجبت حولِ ایي زض ضا آًْب ًمف ایطاًی ًفتىف
 زض ضا ذَز حضَض زاهٌِ ٍ زاز ذَاّس پبؾد حوالت ایي ثِ ایطاى اؾالهی
 . وٌس زفبؿ ذَز هٌبفـ اظ تب گؿتطاًس هی ًیع ؾطخ زضیبی

 ثِ زازى پبیبى ثطای ایطاى ثب گٍَ  گفت پی زض اگط ؾقَزی فطثؿتبى
 اظ ٍ فطؾتس هی پیبم ضاُ ایي زض ٍ اؾت اؾالهی خوَْضی فلیِ ّب زقوٌی

 ثِ حولِ زض اگط وٌس، هی زضذَاؾت هیبًدیگطی ثطای وكَضّب زیگط
 تْطاى ثِ ذبى فوطاى ؾفط ثِ ًجبیس ثبقس زاقتِ زؾت ایطاًی ًفتىف

 .وٌس ذَـ زل هیبًدیگطی ثطای
 

 (2) )ع( حسیه ملت / سیاسی تحلیل آمًزش
 زض ٍ شوط حبل زض خب ّوِ اؾت، زاض ضٍظُ خب ّوِ! وٌیس ًگبُ قوب اهطٍظ 

 لطآى، خلؿبت. خَاًبًٌس هیبى اظ زاضاى ضٍظُ ثْتطیي ٍ اؾت تَخِّ حبل

 عَالًی ّبی ؾرٌطاًی ٍ تضّطؿ خلؿبت تَؾّل، خلؿبت زفب، ؿبتخل

 ون ذیلی گصقتِ زض افتىبف انالً. ثَز عَض ّویي ًیع افتىبف... ّؿت

 فؿبز ثِ ضٍ ضٍظ، ثِ ضٍظ خَاى ًؿل وِ زًیبیی زض - هب خَاًبى اهطٍظ... ثَز

 تط ًَضاًی ٍ عبّطتط تط، پبویعُ ضٍظ ضٍظثِ هولىت، ایي زض - ضٍز هی ثیكتط

  .«قًَس هی

 

 امیذياراوٍ راَثردی/ ريز حرف

 زض ٍ گطزاًسُ ثبظ فمت ثِ ضا ظهبى این تَاًؿتِ وٌیس تهَض :بصیرت پایگاه

 ؾَی اظ فقبل همبٍهت ضاّجطز ٌَّظ وِ ظهبًی ٍ ؾبل ًرؿت ضٍظّبی
 ّبی پبؾد همبٍهت هحَض اضالؿ ٍ ًكسُ افوبل ٍ افالم ایطاى اؾالهی خوَْضی

 ضا آیٌسُ ذَاّین هی ٍ این گطفتِ لطاض ثَزًس، ًسازُ ذَز زقوٌبى ثِ لبعـ
 ًعزیه آیٌسُ زض ایطاى وطزین هی ثیٌی پیف ظهبى آى زض وٌین؛ ثیٌی پیف
 گؿتبذی ثِ پبؾد زض ایطاى وطز؛ ذَاّس ؾبلظ ضا آهطیىبیی هتدبٍظ پْپبز

 حوالت ثب اًهبضاهلل وطز؛ ذَاّس تَلیف ضا «ایوپطٍ اؾتیٌب» وف ًفت اًگلیؽ،
 لطاض ذَز هَقىی ٍ پْپبزی انبثت هَضز ضا آضاهىَ ًفت پبالیكگبُ ذَز
 وٌس؛ هی ذبضج زٍض اظ ضا فطثؿتبى نبزضات ٍ تَلیس ؽطفیت اظ ًیوی ٍ زّس هی

 فلیِ ؾَضیِ ذبن زض نْیًَیؿتی ضغین الساهبت تالفی ثِ لجٌبى اهلل حعة
 ّب نْیًَیؿت السام ٍ زّس هی ضاّجطز تغییط ثبض ًرؿتیي ثطای لجٌبى، اهلل حعة

 ٍ فدیطُ زض وف ًفت چٌسیي زاز؛ ذَاّس پبؾد اقغبلی ّبی ؾطظهیي زض ضا
 لطاض ًؾبهی السام هَضز فوبى زضیبی زض زیگط وف ًفت چٌس آى اظ پؽ هستی

 چٌیي ثب پطؾیسین هی ؾؤال زیگطاى اظ اگط ثیٌی پیف ایي اضائِ ثب .گیطز هی
 ّبی قبذم ٍ ایطاى التهبز آیٌسُ ٍضقیت اؾت، تْبخن اظ ؾطقبض وِ ای آیٌسُ

 هٌغمِ چَى ثگَیس وِ زاقت حك اؾت؟ تهَض لبثل چگًَِ وكَض التهبزی
 ٍ گیطز هی اٍج یىجبضُ ثِ اضظ لیوت اؾت، ًؾبهی قسیس ّبی تٌف زضگیط
 ٍضقیت زض ضا ذَز حبل .قس ذَاّس هضبفف ًبثؿبهبًی زچبض ایطاى التهبز
 ٍضقیت اهب پیَؾتِ؛ ٍلَؿ ثِ آلَز تٌف ضذسازّبی آى ّوِ زّین؛ لطاض وًٌَی

 آضاهف ٍ ثجبت التْبثبت، ایي اظ پیف زٍضاى ثِ ًؿجت حتی ایطاى التهبزی
 تٌْب ًِ وِ اؾت اضظ ًطخ ثبضُ ایي زض هْن قبذم. وٌس هی تدطثِ ضا ثیكتطی

. وطز پیسا هیل ّن پبییي ؾوت ثِ ثلىِ ًگطفت، ذَز ثِ نقَزی ضًٍس
 زض ٍاضزات ٍ نبزضات ًؾط اظ وكَض گوطوبت زّس، هی ًكبى ضؾوی آهبضّبی
 ّبی ثرف زض گطفتِ نَضت ّبی گصاضی ؾطهبیِ ٍ زاضز لطاض ضًٍمی پط قطایظ
 زٍضُ ثِ ًؿجت خبضی ؾبل ًرؿت هبِّ قف زض وكَض ظیطؾبذتی ٍ فوطاًی
 ًتبیح ایٌىِ ؾري حبنل. اؾت گطفتِ ذَز ثِ ثْتطی ٍضقیت گصقتِ ظهبًی

 ٍ َّقوٌسی ثب ثبیس ٍ اؾت قسى آقىبض حبل زض فقبل همبٍهت ضاّجطز
 ضاّجطز ایي زاز؛ ازاهِ ایطاى هٌبفـ وبهل تحمك تب ضا هؿیط ایي لبعقیت،

 آیٌسُ ّبی افك ٍ زازُ لطاض ایطاى ضٍی پیف ضا هتقسزی ٍ تبضیری ّبی فطنت
 .اؾت وطزُ تط اهیسٍاضاًِ ضا وكَض
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