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 شد توبم سَریِ جٌگ

 ببخت آهریکب

 جبضی تحٛالت :پالیسی فاریه

 ثٝسٛضیٝ عٛضی است وٝ ٔٙجط 

 ضىست ٚ «اسس ثطبض» پیطٚظی

 ٘ططیٝ ایٗ) .ضس «تطأپ زٚ٘بِس»

 اثتسای زض سفیس، وبخ ثٝ ٘عزیه

 (٘ٛضت تحّیّی، ٌعاضش ایٗ

 ضبیستٝ ٚ ضس ثط٘سٜ اسس ثطبض

 آٔطیىب چطا ایٙىٝ زضثبضٜ است

 فبضیٗ) .ضٛز تبُٔ ٘طس، ثط٘سٜ

 جبضی، ٔبٜ زض (:افعٚز پبِیسی

 پطچٓ سٛضیٝ اضتص ٘یطٚٞبی

 جٙٛثی ضٟط فطاظ ثط ضا ذٛزضبٖ

 جطٗ ٚ ثطافطاضتٙس «زضػب»

 ٞٙٛظ آ٘ىٝ ثب. ٌطفتٙس

 ضاٜ زض ثیطتطی ٞبی ذٛ٘طیعی

 زض ٔٛجٛز ٞبی ٕ٘بزٌطایی است،

 ثٝ وٝ ٘یست چیعی حبزثٝ ایٗ

 ایٗ) .ضٛز شفطأٛ سبزٌی

: وطز تصطیح (آٔطیىبیی ٘ططیٝ

 ثب ثٛز لطاض وٝ اسس، ثطبض

 ثب وٙس سمٛط ظٔبٖ ٌصضت

 ٚ ایطاٖ ضٚسیٝ، ٞبی وٕه

 ٔطزْ ثط تٛا٘ستٝ اهلل حعة

. ضٛز ٔسّظ[ ٞب تطٚضیست]

 وٕطً٘( ٘ٛضت پبِیسی فبضیٗ)

 وٝ آٔطیىب ٘فٛش ٚ لسضت ضسٖ

 ثٝ ػطیبٖ ٘حٛ ثٝ ضا آٖ سٛضیٝ

 وٕطً٘ یٗا ثٝ ٚ ٌصاضتٝ ٕ٘بیص

 تحِٛی ثرطیسٜ، سطػت ضسٖ

 وٕتط سیبسی ٔحبفُ وٝ است

 لطاض چٖٛ ا٘س، وطزٜ تٛجٝ آٖ ثٝ

 .ثیفتس اتفبلی چٙیٗ ٘جٛز
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 دّد ًوی جَاة ایراى رٍی تراهپ «دیَاًِ هرد» تئَری

 تئٛضی ٘ٛضت ایطاٖ ػّیٝ تطأپ ٞبی ِفبظی زضثبضٜ آٔطیىبیی ضٚظ٘بٔٝ یه کیهان:

 تئٛضی ٚ ٘ظطیٝ یه ،«زیٛا٘ٝ ٔطز» .زٞس ٕ٘ی جٛاة ایطاٖ ضٚی «زیٛا٘ٝ ٔطز» ثٝ ٔٛسْٛ

 جٕٟٛض ضئیس ٘یىسٖٛ ضیچبضز ذبضجی سیبست ثٝ ثیطتط وٝ است سیبسی ٘ظطیٝ زض

 السأبت تطس اظ وطٛضٞب زیٍط ضٞجطاٖ تئٛضی، ایٗ عجك.زاضز اضبضٜ آٔطیىب اسجك

 ٚاضٍٙتٗ غٔٙبف ٔربِف ٚ آٔیع تحطیه السأبت ا٘جبْ اظ آٔطیىب، ثیٙی پیص غیطلبثُ

 وٝ ضسیس ٔی ٘ظط ثٝ ظٔب٘ی: ٘ٛضت تحّیّی زض پست ٚاضٍٙتٗ ضٚظ٘بٔٝ .وطز٘س ٔی پطٞیع

 إُِّ ثیٗ ضٚاثظ زض اٚ اظ تط ٔٛفك ضا ٘یىسٖٛ ضیچبضز زیٛا٘ٝ ٔطز تئٛضی تٛا٘س ٔی تطأپ

 ایٗ.زٞٙس ٘طبٖ ٘طٔص آٟ٘ب وٝ ضٛز ثبػث وطٛضٞب سبیط ٞطاسب٘سٖ ثب ٚ وطزٜ اجطا

 اٚ تٛصیف ثؼساً ٚ ضٕبِی وطٜ ضٞجط ػّیٝ تطأپ اِٚیٝ آتطیٗ ٔٛاضغ ثٝ تٛجٝ ثب ضٚظ٘بٔٝ

 وٝ صٛضتی زض ٘ٛضتٝ زیٍط ٔثجت صفبت ثطذی ٚ «ٔحتطْ» یب «ثبٞٛش» فطزی ػٙٛاٖ ثٝ

 زضثبضٜ ٞٓ ضا ٔطبثٟی الساْ اٚ ٌطفت ٘ظط زض آیٙسٜ ثیٙی پیص ٔالن ضا ٌصضتٝ ثتٛاٖ

 زِٚت زض ثطجبْ اجطای زفتط ٔؼبٖٚ «ثّٙه جطت .زاز ذٛاٞس ا٘جبْ ایطاٖ جٕٟٛض ضئیس

 ٚجٛز تٟطاٖ ٚ ٚاضٍٙتٗ ثیٗ «ثعضي ظ٘ی چب٘ٝ» یه: ٘ٛضت «پبِیتیىٛ» زض آٔطیىب سبثك

 اػتٕبز غیطلبثُ ضطیه یه ػٙٛاٖ ثٝ تطأپ( ایطاٖ زض) ایٙىٝ فمظ ٘ٝ. زاضت ٘رٛاٞس

 ٓٞ ثط ضا( ثطجبْ) ای ٞستٝ تٛافك فطیجىبضی ثب وٝ وسی ٚ ضٛز ٔی زیسٜ ٔصاوطٜ عطف

 ایطاٖ، ّٔی أٙیت سیبست اسبس وٝ ٌطفت ٘ظط زض ثبیس ٞٓ ضا ٔٛضٛع ایٗ ثّىٝ ظزٜ،

 زض ضیطٝ ایٗ، ٚ ٞستٙس آٖ ای ٔٙغمٝ ٘یبثتی ٘یطٚٞبی ٚ وطٛض ایٗ ثبِستیه ٞبی ٔٛضه

 .است ضسیسٜ آٖ ثٝ ػطاق-ایطاٖ جًٙ زض ایطاٖ وٝ زاضز سرتی ٞبی زضس

 آهریکب اطالعبتی جبهعِ بب تراهپ ختالفا
 ثط ٔجٙی ٚی زضذٛاست ٚ آٔطیىب اعالػبتی جبٔؼٝ ثب تطأپ اذتالف ثبالٌطفتٗ اظ ثؼس

 اعالػبتی پیطیٗ ٔمبٔبت اظ تؼسازی ضسٜ ثٙسی عجمٝ اعالػبت ثٝ زستیبثی حك حصف

 سبثك ضئیس ثط٘بٖ جبٖ ٞبی زستطسی حصف ذٛاستبض ٞٓ پبَٚ ض٘س سٙبتٛض وطٛض، ایٗ

CIA ضس! 
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 دیدًد را ایراى ًببَدی خَاة کِ آًبى

 آٖ زض اٚ. است ۶۶۱۱ سبَ زض ٚایٙجطٌط وبسپبض ضیٍبٖ، زِٚت اسجك زفبع ٚظیط سرٙبٖ یبزآٚض پٕپئٛ غیطاصِٛی اظٟبضات شرق:

 زض ٔغطٚض ٚایٙجطٌط وبسپبض. ٌصضز ٔی سبَ ۶۶ تبوٖٙٛ ضٚظ آٖ اظ! ذطىب٘یس ذٛاٞس ضا ایطا٘یبٖ ضیطٝ: وطز اػالْ صطاحتب سبَ

. است ضسٜ ٌستطزٜ ٔسیتطا٘ٝ سٛاحُ تب آ٘بٖ ای ٔٙغمٝ ٘فٛش ٚ پبثطجبست ٕٞچٙبٖ ایطاٖ ّٔت ِٚی زضٌصضت ۶۶۳۱ سبَ

 وطز ٕ٘ی فىط ٞطٌع ٌطفت، ایطاٖ ثٝ حّٕٝ ثٝ تصٕیٓ ٔمسٚ٘ی اسىٙسض وٝ ظٔب٘ی-۶:است زضذٛضتٛجٝ ظیط ٘ىبت ثبضٜ زضایٗ

 ایطا٘ی ٚ ایطاٖ أب ضفتٙس سّٛویبٖ. ثبضٙس پصیطا ضا ضىست ٖاضىب٘یب تٛسظ ذٛاضی ٚ ذفت ثب جب٘طیٙب٘ص ٔستی اظ ثؼس

 زٚ ٚ ضس ایطاٖ ثب جًٙ ػبظْ وطاسٛس وٙٙس، ضٚٔیعٜ ضا ذٛز جٟبٖ تب ضس٘س لسٓ ٞٓ ثبستبٖ ضْٚ سطزاض سٝ وٝ ظٔب٘ی-2.ٔب٘س

 ضس٘س پیطٚظ ٘فط زٚ ایٗ ٞطچٙس. ضس٘س ٔسیتطا٘ٝ ضطق ٚ آفطیمب ضبخ ضٞسپبض پٕپئٛس، ٚ سعاض غِٚیٛس ضٚٔی، زیٍط سطزاض

 سّغٝ ٚ ٘فٛش زٚضاٖ-۶.وطز تحُٕ ضا سٍٙیٙی ضىست ٚ ضس ٌیط ظٔیٗ ایطا٘ی، زالٚض سطزاض سٛض٘ب، تٛسظ وطاسٛس ِٚی

 ٔطوع ٞب سبَ اظ پس ایطا٘ی ٚ آٔس سط ثٝ ۶۶۱۱ سبَ زض اسالٔی ا٘مالة پیطٚظی ثب اذیط سبَ 2۲۲ زض استؼٕبضی ٞبی لسضت

 وٝ ٚی. وطز تحٕیُ ایطا٘یبٖ ثٝ ضا زیٍطی جًٙ تىطیتی، صساْ ٔثُ ای ٟٔطٜ ٞٓ ثبظ أب .وطز ٔٙتمُ تٟطاٖ ثٝ ضا ٌیطی تصٕیٓ

 ٞبیص ذٛاستٝ ثٝ ٘طسیسٖ اظ پس سطا٘جبْ ٚ ضس ٌیط ظٔیٗ ضٚظ ۱۲ ذطٔطٟط زض فمظ زیس، ٔی ضا ذٛظستبٖ ٞفتٍی فتح ذٛاة

 حسالُ ایٙىٝ یب ثرٛا٘س ضا ایطاٖ تبضید وٕی پٕپئٛ ضٛز ٔی تٛصیٝ-4.ٌصضز ٔی اٚ زاضظزٖ اظ وٝ ٞبست سبَ. ضس صّح ذٛاٞبٖ

 ضٚحب٘ی ٌفت زضست. است اصیُ ٚ زاض ضیطٝ ایطاٖ. ٘جطز ضا ذٛز آثطٚی ایٗ اظ ثیص تب ثیٙسیطس ٚایٙجطٌط وبسپبض سط٘ٛضت ثٝ

 !٘ساضز ذٛثی ػبلجت ٚالؼب وطز؛ ثبظی ٘جبیس ضیط زْ ثب وٝ

 پَتیي ٍ تراهپ هلی اهٌیت هشبٍراى دیدار

 سبضا. »وطز ذٛاٞس زیساض ذٛز ضٚس ٕٞتبی ثب ٔیالزی آیٙسٜ ٔبٜ آٔطیىب ّٔی أٙیت ٔطبٚض وٝ وطز الْاػ سفیس وبخایلىا:

 ٕٞتبی ثب آیٙسٜ آٌٛست ٔبٜ آٔطیىب، ّٔی أٙیت ٔطبٚض «ثِٛتٖٛ جبٖ» وطز اػالْ ذجطٍ٘بضاٖ ثٝ سفیس وبخ سرٍٙٛی «سٙسضظ

 .است ٘ىطزٜ ٘طست ایٗ ضیثطٌعا ٔىبٖ ثٝ ای اضبضٜ أب سٙسضظ. وطز ذٛاٞس زیساض ذٛز ضٚس

گیری تصوین آراهش  

 ٚ ا٘صربفی  ثری  سرطش،  ثط ٔطىالت ٕٞٝ وطزٖ آٚاض ٚ اٚ وٛثیسٖ ٚ ضطایظ ایٗ زض زِٚت ٌصاضتٗ تٟٙب وٝ ٘یست ضىی ایران:

 اصرحبة  ٚ ٘فرٛش  شی ٞربی  ضرصریت  ٚ سیبسری  وٙطٍطاٖ ٚ لٛا سبیط جّٕٝ اظ ٕٞٝ ثبیس ٔجطیٝ لٜٛ یجب ثٝ. است ٔطٚتی ثی

 لطاضی ثی ٚ ثحطا٘ی ضطایظ زض ٚ ٔتؼسز فطبضٞبی ٔحبصطٜ زض زِٚت تب وٙٙس وٕه ٚ آٔسٜ ٔیساٖ ثٝ ٔمبٔبت ٚ ٟ٘بزٞب ٚ ضسب٘ٝ

 ثبیس ٞٓ زِٚت. زٞٙس اضائٝ ضاٞىبض ٚ ضسب٘ٙس ٔسز تتصٕیٕب ثٟتطیٗ اتربش ثطای اٚ ثٝ ٚ ٍ٘یطز ٘بزضست تصٕیٕبت ضتبثعزٌی ٚ

 ٞط اتربش اظ ٕٞٝ اظ تط ٟٔٓ ٚ ٘یست تٕبضبچی ٚ است ایستبزٜ وبض پبی تٛاٖ تٕبْ ثب وٝ زٞس ٘طبٖ ٚ ثع٘س حطف ٔطزْ ثب ثیطتط

 . وٙس اجتٙبة غیطٔٙغمی ٚ غیطالتصبزی ٚ غیطػّٕی تصٕیٓ
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 آیٌدُ هبْن آهریکب

 حس ثبالتطیٗ ثٝ أطیىب ذبضجی یٞب تٙص اعتماد:

 ٞب تٙص ایٗ. است ضسیسٜ سطز جًٙ پبیبٖ اظ پس

 تطأپ زٚ٘بِس وٙص ٚ ضفتبض ٔحصَٛ وٝ

 اظ ثسیبضی است، وطٛض ایٗ جٕٟٛض ضییس

 ٔسیسی ٔست ثطای وٝ ضا إِّّی ثیٗ ضٚ٘سٞبی

 ضا ا٘س زازٜ ٞعیٙٝ آٖ ثطای أطیىب ّٔت ٚ زِٚت

 ایٗ ایٙىٝ اظ فبضؽ. است وطزٜ تغییط زسترٛش

 ثبضس، آٖ غیط یب ضسٜ ضیعی ثط٘بٔٝ وٙص ٚ ضفتبض

. وٙس ٕ٘ی تطسیٓ أطیىب ثطای ضا ٔثجتی ا٘ساظ چطٓ

 ثب وٙٛ٘ی تجبضی جًٙ ثٝ اٌط تطأپ زِٚت

 ٞبی سیبست ثٝ ٚ ذٛز التصبزی ضاٞجطزی ضطوبی

 ٔست، ٔیبٖ زض زٞس، ازأٝ تجبضی حٕبیتٍطایب٘ٝ

 وٛزض ٚ چبِص ثب ضا أطیىب التصبزی ضطایظ

 جٟب٘ی جًٙ اظ أطیىب التصبز. سبظز ٔی ٔٛاجٝ

 زض ٚ وطزٜ پیسا جٟب٘ی ٔبٞیت سٛ، ایٗ ثٝ زْٚ

 ضاٞجطز یىٓ ٚ ثیست لطٖ اٚایُ تب عٛال٘ی ٔمغؼی

 ثط أب أطیىبیی سیبق ٚ سجه ثٝ جٟب٘ی التصبز

 اظ. است ثٛزٜ زاضی سطٔبیٝ ٘ظبْ ٞبی آٔٛظٜ ٔجٙبی

 ضسٖ جٟب٘ی أٛاج تبثیط تحت ثیستٓ لطٖ اٚاذط

 ای تٛسؼٝ ٚ التصبزی ٞبی ظطفیت ضسٖ ٔحسٚز ٚ

 زض زاضی سطٔبیٝ جٟب٘ی ٘ظبْ ٔتحسٜ، ایبالت

 ٔتحسٜ ایبالت اظ ذٛز عّجب٘ٝ ٌستطش فطآیٙس

 ٚ ٔسیطیتی ٞبی ٔحسٚزیت اظ ٚ وطز ػجٛض أطیىب

 ٚ ٔسیطیت. یبفت ضٞبیی أطیىبیی یىجب٘جٝ

 ٔمغغ ایٗ تب أطیىب ثطای جٟب٘ی التصبز ضاٞجطی

 ذالصٝ تجبضی ٚ التصبزی حٛظٜ زض صطفب ظٔب٘ی

 ٚ سیبسی تحطوبت اظ ثسیبضی ثسب چٝ ضس ٕ٘ی

 جّٕٝ اظ جٟبٖ ٔرتّف ٘مبط زض أطیىب ٘ظبٔی

 حفبظت ٞسف ثب ضطق ثّٛن ٚ ضٛضٚی ثب ضلبثت

 .ثٛز زاضی سطٔبیٝ جٟب٘ی ٘ظبْ ٔبٞیت اظ ٚصیب٘ت

 

 ّبی سَءهدیریت حل برای اًدیشی چبرُ :ّب آرهبى هطبلبِ ٍقت

  داخلی
 ٍ ّب کبری کن دلیل ثِ کِ دشوٌبى، دشوٌی اس ًبشی ًِ کشَر، هشکالت اس ثسیبری

 هسبئل ثزخی": گفتٌد جوَْر رئیس آقبی کِ چٌبى آى است، داخلی ّبی سَءهدیزیت

 اس ٍ ًدارد خبرجی فشبرّبی ٍ تحزین ثب ارتجبطی ًقدیٌگی، ٍ ثبًکی ًظبم اشکبالت ّوچَى

 ٍ خجزگبى ی ّوِ اجوبع آى، سز ثز اتفبقب کِ ّستٌد هسبئلی ایٌْب ". است داشتِ ٍجَد گذشتِ

 حدی تب تَاًد هی درست، ی طزیقِ ثِ آًبى حل کِ هسبئلی. دارد ٍجَد ًیش في کبرشٌبسبى

 ثیبى در ًیش، اًقالة رّجز آًکِ جبلت. کٌد فزاّن را اقتصبدی شکَفبیی هَججبت سیبدی،

 ثِ آًبى، حل کِ هَضَعبتی ثز کشَر، اقتصبدی هشکالت حل ثزای خَد ی"راّکبرّب"

. فزهَدًد اشبرُ دارًد ارتجبط " ثیزًٍی دشوي ًِ " کشَری هسئَالى اقداهبت چگًَگی

 اقتصبد ّبی سیبست گزفتي جدی ثبثجبت، اقتصبدِ راُ ی ًقشِ ی تْیِ: چَى هَضَعبتی

 سدىِ حزف ٍ فسبد، ثب ٍاقعی ی هجبرسُ ٍقَع، اس قجل ٍاقعِ عالج ٍ ثٌْگبم اقدام هقبٍهتی،

 .شزایط ثیبى ٍ هزدم ثب هسئَالى رٍدررٍی

 

 پیشگیراًِ دیپلوبسی ٍ رٍحبًی
 اظ تبثؼی ای ٔٙغمٝ ثبظیٍطاٖ ثب ثطذٛضز زض ثعضي ٞبی لسضت ضفتبضی ٍٛیاِ صبح وو:

 ظٔیٙٝ تٛا٘س ٔی وٝ فطایٙسٞبیی .است ثٛزٜ اججبض زیپّٕبسی ٚ جٛیب٘ٝ ٕٞىبضی وبضٞبیٚ  سبظ
 ٚ ای ٔٙغمٝ ٔحیظ زض جٛیب٘ٝ ٕٞىبضی وٙص ا٘جبْ ثطای ضا وطٛضٞب سبظی ٔتمبػس ضا

 ٌیطی ضىُ ثطای الظْ ٞبی ظٔیٙٝ تٛا٘س ٔی وٝ اٍِٛیی. آٚضز فطاٞٓ إُِّ ثیٗ سیبست
 ضا تطأپ زٚ٘بِس تٛییت. سبظز فطاٞٓ ضا ضاٞجطزی یب التصبزی ٚ زیپّٕبتیه فطایٙسٞبی

 ثب وٝ زا٘ست ازثیبتی ٌیطی وبض ثٝ ٚ تٟسیس اججبض، زیپّٕبسی اظ ٞبیی ٘طب٘ٝ ثطاسبس ثبیس
 وٝ زاضت اضبضٜ ٔٛضٛع ایٗ ثٝ تٛاٖ ٔی ثٙبثطایٗ. زاضز ضجبٞت ضجعذٛا٘ی اظ ٞبیی ٘طب٘ٝ

 پیٛ٘س أپطیبِیسٕی سیبست اظ ٞبیی ٘طب٘ٝ ثب ٚ زاضتٝ غطیعی ٔبٞیت تطأپ زٚ٘بِس تٛییت
 وبضٞبیٚ  سبظ ثطاسبس ٘ٛ أپطیبِیسیٓ ٍٛیاِ اوٖٙٛ ٞٓ وٝ است آٖ ٚالؼیتاست. یبفتٝ

 ٞبی ٕٞىبضی سبظی ٔتٛلف. است ثطذٛضزاض ثیطتطی ٔغّٛثیت ٚ إٞیت اظ سبظی ٔتمبػس
 آٔطیىب ثطای ٞعیٙٝ وٓ وبضٞبیٚ  سبظ ظٔطٜ زض ثبیس ضا ٔطتطن الساْ جبٔغ ثط٘بٔٝ ثب آٔطیىب
 ٔٙطٛض فٟٛٔیٔ ٞبی لبِت ثب ضٚحب٘ی حسٗ تٛسظ ضسٜ ٌطفتٝ وبض ثٝ ازثیبت.زا٘ست

 ٚ ضفتبضی اٍِٛی تٛاٖ ٕ٘ی ثٙبثطایٗ. زاضز ثیطتطی ٕٞبٍٞٙی إُِّ ثیٗ حمٛق ٚ ٔتحس ُّٔ 
 اظ ٞبیی ٘طب٘ٝ ثط ٔجتٙی ضسٜ ٌطفتٝ وبض ثٝ ازثیبت زا٘ست، پطٔربعطٜ ضا ضٚحب٘ی ازثیبت
 ٕٞٛاضٜ ایطاٖ ذبضجی سیبست ٞبی ثٙیبٖ. است ثٛزٜ ٔصبِحٝ ٚ ٕٞىبضی ثطای تالش
 فضبی زض تٛا٘س ٔی تسافؼی الساْ ثٙبثطایٗ سبظز، ٔی ٔٙؼىس ضا تسافؼی الساْ ظا ٞبیی ٘طب٘ٝ

 . پصیطز ا٘جبْ زیپّٕبتیه یب  ضاٞجطزی التصبزی
 


