نتیجه پرسص چه خواهد بود؟
ایران :زض ٔجٕٛع پطسصوٙٙسٌبٖ
زغسغ ٝاجطای لب٘٘ ٖٛساض٘س ِ ٚصا
اظ آلبی ضئیس جٕٟٛضی ثطای
لب٘غ وطزٖ آٟ٘ب وبضی ثطٕ٘یآیس،
چ ٖٛآ٘بٖ تػٕیٓ ذٛز ضا
ٌطفتٝا٘س.
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٘ساض٘س جع آ٘ى ٝلؿبیب ضا اظ
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پطسصٞبی پٙجٌب٘ ٝفطاتط ثجط٘س ٚ
ثب جبض  ٚجٙجبَ ٔطىُ ایجبز
وٙٙس  ٚثرٛاٙٞس ثب ػػجب٘ی وطزٖ
ضئیس جٕٟٛضی فؿبی تطٙج زض

سوریه مقاوم در آستانه بسرگترین پیروزی منطقهای و بینالمللی
کیهان :سٛضی ٝزض آستب٘ ٝیه تح َٛسیبسی است .تح َٛسیبسی آٖ ایٗ است و ٝاضتص

وطٛض ایجبز ٕ٘بیٙسٚ.الؼیت ایٗ

سٛضی ٚ ٝججٔ ٟٝمبٔٚت زض حبَ آٔبزٜسبظی ػّٕیبت ثعضي «ازِت»  -تٟٙب استتبٖ ثتبلی

است و ٝثٝػّت حعثی ٘جٛزٖ

ٔب٘س ٜزض اضغبَ تطٚضیستٞبی تحتتاِحٕبیت ٝذتبضجیٞ -ستتٙس اضتتص ستٛضی ٝقتی

سبذتبض سیبسی زض ایطاٖ  ٚث ٝتجغ
آٖ

حعثی

٘جٛزٖ

ٔجّس،

ٕ٘بیٙسٌبٖ لسضت ثیحس  ٚحػط

ضٚظٞبی اذیط ،یٍبٖ ٞبیی ضا ث ٝسٕت ٔٙبقك ضٕبَ ضطلی استبٖ الشلیٌ ٝسیُ زاضتتٚ ٝ
زض جٛٙة ایٗ استبٖ ٘یع قطحٞبی ػّٕیبتی ذٛز ضا آٔبز ٜوطز ٜاستت .ثكتٛض ٔطترع

ذٛز ضا اػٕبَ ٔیوٙٙس ِٚی

آٔطیىب  ٚتطوی ٝثب ػّٕیبت آظازسبظی ازِت ٔربِف ٞستتٙس .آٔطیىتبییٞتب زض ٔتبجطای

ٔسئِٛیتپصیطی ٔتٙبست ثب ایٗ

سٛضی ،ٝضىست ثسیبض ثعضٌی ٔتحُٕ ضسٜا٘س و ٝزاضای اثؼبز ٔرتّف ٔیثبضس .آ٘بٖ قی

لسضت ٘ساض٘س ٕٝ٘ٛ٘ .ضٚضٗ آٖ
٘یع ٕٞیٗ پطسص اظ ضئیس

ز ٚسبَ اذیط تالش وطز٘س تب ثب استفبز ٜاثعاضی اظ وطزٞبٛٔ ،لؼیتی ثطای ذٛز زض سٛضیٝ

جٕٟٛضی است .آ٘بٖ پیص اظ ٞط

زست  ٚپب وطز ٚ ٜثط تحٛالت ایٗ وطٛض اثتط ثٍصاض٘تس آ٘تبٖ ثت ٝظٚزی زض ازأت ٝایتٗ

پطسطی اظ زیٍطاٖ ثبیس سٟٓ

سیبست  ٚسیبست ٔٛافمت ثب تطوی ٝثٝػٛٙاٖ ػؿ٘ ٛبتٌ ٛطفتبض تٙبلؽ ضس ٚ ٜزض ٟ٘بیت

ذٛزضبٖ ضا زض ٚؾؼیت ٔٛجٛز
وطٛض ضٚضٗ وٙٙس ،اٌط لسضت
زاض٘سٔ ،سئِٛیت ٘بضی اظ آٖ

جب٘ت تطوی ٝضا ٌطفت ٚ ٝوطزٞب ضا ضٞب وطز٘س ،أب ایٗ سیبست ٞتیچ وٕىتی ثت ٝآٔطیىتب
٘ىطز چطا و ٝتمٛیت تطوی ٝضا زض پی ٘ساضت  ٚآٔطیىب  ٚتطویت ٝضا ثت ٝوتب٘ ٖٛتحتٛالت

لسضت چٍ ٝ٘ٛاست  ٚاٌط لسضت

سٛضی٘ ٝعزیه ٘ىطز.ذیب٘ت آٔطیىب ث ٝوطزٞب سجت ٘عزیىی آ٘بٖ ث ٝزِٚت زٔطك ٌطزیس.

٘ساض٘س ،چطا؟ زض ٔجٕٛع ث٘ ٝظط

 ٓٞایٙه وطزٞب  ٚزِٚت سٛضی ٝزض ٔٛؾؼی ٚاحس ذٛاٞبٖ اذتطا تطویت ٚ ٝآٔطیىتب اظ

ٔیضسس وٞ ٝسف یب حسالُ ٘تیجٝ
حتٕی اظ پطسص ،حُ ٞیچ

ذبن سٛضیٞ ٝستٙس ٔ ٚسبیُ وطزٞب ثب زِٚت ٔطوعی زض حبَ حُ  ٚفػتُ ٔتیثبضتس.

زغسغٝای ٘یست ،جع افعایص

آٔطیىب زض ضٚظٞبی ٌصضت ٝظٔعٔ ٝذط ٚاظ سٛضی ٝضا ٔكطح وطز  ٚحتی ز٘ٚبِس تطأت

تٙص  ٚضىبف زض ٖٚلسضت ٚ

وٕٞ ٝیٗ اضزیجٟطت ٔب ٜث ٝس٘ ٝمك ٝزض سٛضی ٝحّٕٕٛ٘ ٝز ،ز ٚضٚظ پیص ٌفت؛ اسبستب

ایٗ اظ  ٕٝٞچیع ثطای جبٔؼ ٝایطاٖ
ذكط٘بنتط است.

سیبست حؿٛض ٘ظبٔی آٔطیىب زض غطة آسیب اظ ا َٚاضتجب ٜثٛز ٜاست!
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مطکل اقتصاد چیست؟!
وطن امروز :زِٚتیٞب ِ ٚطىط ضسب٘ٝای اغالحقّجبٖ حبال  5سبَ است ثط قجُ ضاثك ٝثب غطة ثطای ثٟجٛز اٚؾبع التػبز ّٔتی
وٛثیس ٜا٘س .او ٖٛٙأب چیع ضٍطفی ضخ زاز ٜاست ِ ٚطىط ضسب٘ٝای اغالحقّت وٓوٓ ث ٝایٗ فىط ٔیافتٙس وت ٝثبیتس زِٚتت ضا
ثبثت ضاٞی و ٝذٛز پیص پبیص ٌصاضت ٝا٘سٞ ،ط ضٚظ ٞ ٚط سبػت سطظ٘ص وٙٙس! ستؼیس حجبضیتبٖ ،تئٛضیستیٗ اغتالحقّجتبٖ
آ٘مسض آش ضا ضٛض زیس ٜو ٝزض ٔػبحج ٝثب ضطق ثٍٛیس« :اغالحقّجبٖ ثٍٛیٙس زِٚت ضٚحب٘ی ،زِٚت ٔب ٘یست!» ایٗ  ٕٝٞتطس
أب ٔؼّ َٛچیست  ٚچطا وسی ثبیس اظ ثبض وطزٖ وبض٘بٔ ٝزِٚت ثط زٚش ذٛز ایٙمسض زض ٞطاس ثبضس؟ ٍٔتط ٘ت ٝایٙىتٕٞ ٝتیٗ
حجبضیبٖ اثتسای سبَ  33قی ٌفت ٌٛٚثب ٚیژٜ٘بٔ ٝضٚظ٘بٔ ٝاػتٕبز ٌفت ٝثٛز« :اٌط اغالحقّجبٖ ٘جبضتٙس ضٚحتب٘ی ٞتٓ ٚجتٛز
٘رٛاٞس زاضت»ٚ .ی زض ازأ ٝثب ثیبٖ ایٙى ٝاغالحقّجبٖ حبٔی  ٚست ٖٛفمطات ثط٘بٔٞٝبی ضٚحب٘ی ٞستٙس ،تبویتس وتطز ٜثتٛز:
«اٌط اغالحقّجبٖ ثطىٙٙس ضٚحب٘ی ٞتٓ ضىستت ٝاستت».حجبضیتبٖ ثؼتسٞب ازثیتبت ذتٛز ضا ٟٔطثب٘ب٘تٝتتط وتطزٌ ،ٜفتت ٝثتٛز:
«اغالحقّجبٖ حبؾط٘س «ز٘سا٘ٞٝبی وّیس» ضٚحب٘ی ثبضٙس»  ٚزض ػُٕ  ٓٞچٙیٗ ضس! حبال أب چٙتبٖ ٘یستت  ٚوستی زٚستت
٘ساضز ث ٝضٚحب٘ی  ٚزِٚت ٚی ،حتی ٘عزیه ضٛز .چٙیٗ ضٚیىطز وبسجىبضا٘ٝای زض ٔٛاج ٟٝثب ٔستبئُ ّٔتی ،ثتٝذػتٛظ زض
اٚؾبع التػبزی فؼّی حتٕب ٘ ٝاذاللی است  ٝ٘ ٚاظ زیس افىبض ػٕٔٛی پٟٙبٖ ذٛاٞس ٔب٘س .ػّتاِؼّتُ ضفتتبض ٔتٙتبلؽ أ تبَ
حجبضیبٖ أب چیست  ٚثطای زضٔبٖ چٙیٗ تسِیس آضىبض  ٚثعضٌی چ ٝثبیس وطز؟ پبسد ایٗ استت« :تمطیجتب ٞتیچ!»؛ فطافىٙتی
اغالح قّجبٖ اسبسب ثب ایٗ پیصفطؼ زِرٛضب٘ ٝغٛضت ٔی ٌیتطز وت٘ ٝستجت آٟ٘تب  ٚافىتبض ػٕتٔٛی ٙٞتٛظ ٞتٓ زض ضتطایف
پیطبا٘تربثبت  36است .ایٗ زض حبِی است و ٝثب آضىبض ضسٖ ضىست ایسٔ ٜطوعی زِٚت  ٚزٚستبٖ اغالحقّجص زض 2ستبَ
اذیط ،افىبض ػٕٔٛی ثرٛثی ٔؼٙبی «تسثیط» « ٚتىطاض» ضا زض وٙبض  ٓٞچطیس ٜاست!
ترامپگیت
اػتٕبز :پط٘ٚس ٜای و ٝز٘ٚبِس تطأ

آٖ ضا زض اثتسا جسی ٕ٘یٌطفت ،او ٖٛٙتجسیُ ث ٝجسیتطیٗ تٟسیتس ضیبستتجٕٟتٛضی اٚ

ضس ٜاست .ث٘ ٝظط ٔی ضسس ٔبیىُ و ٗٞٛزض حتبَ تجتسیُ ضتسٖ ثت ٝپبضت ٝٙآضتیُ ز٘ٚبِتس تطأت
ذػٛغیتطیٗ اسطاض ز٘ٚبِس تطأ

استت .فتطزی وت ٝضاظزاض

ٔحسٛة ٔیضس  ٚزض جطیبٖ جعییتطیٗ اتفبلبت ظ٘سٌی ز٘ٚبِس تطأ

لطاض زاضت ،حبال

ٚػسٕٞ ٜىبضی زض  ٕٝٞظٔیٞٝٙب ضا ث ٝثبظپطس ِٔٛط زاز ٜاست .ا ٚحتی زض زازٌب ٜذٛز پصیطفت ٝاست وت ٝثت ٝزستتٛض یىتی اظ
وب٘سیساٞبی ضیبستجٕٟٛضی سبَ  2016پیص اظ ا٘تربثبت ث ٝظ٘ب٘ی و ٝا ٚثب آٟ٘ب زض اضتجبـ ثٛز ،ٜحكاِسىٛت پطزاذت وطزٜ
استٚ .ی تبویس وطز و ٝتطأ

زستٛض پطزاذت ایٗ پ َٛضا زاز تب جّٛی تبثیطٌصاضی ایٗ ٔسبِ ٝثط ا٘تربثبت ثب پطزاذتت ایتٗ

پٌ َٛطفت ٝضٛز .ثٛ٘ ٝضت٘ ٝیٛیٛضن تبیٕع اٌط ثبثت ضٛز ،اظٟبضات و ٗٞٛزضست استٔ ،یتٛاٖ ایٗ اتٟتبْ ضا جطٔتی جتسی
ثطای ز٘ٚبِس تطأ

زا٘ست .ث٘ ٝظط ٔی ضسس ،ز٘ٚبِس تطأ

ثیص اظ ٞط ظٔبٖ زیٍطی ٍ٘طاٖ ٔٛلؼیت ذٛز ضتس ٜاستت .ا ٚوتٝ

پیص اظ ایٗ سؼی ٔیوطز ،غحجتی اظ استیؿبح یب وٙبضٌ ٜیطی ذٛز ثٔ ٝیبٖ ٘یبٚضز ،او ٚ ٖٛٙپس اظ آ٘ىٔ ٝب٘فٛضت  ٚو ٗٞٛزض
زازٌبٔ ٜجطْ ضٙبذت ٝضس٘سٍ٘ ،طاٖ ضطایف ذٛز ضس ٜاست.
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سندرم ایمپاستر اجتماعی
ضسبِت :ث ٝضغٓ آ٘ى ٝالتػبز ٔمبٔٚتی ثٔ ٝیتطا

ٔب٘تسٜ

اظ زٚضاٖ زفبع ٔمسس (ٚ ٚالؼب «ٔمسس») ثبػث ضس وٝ
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شاهکارهای ارزی دولت
ٕٞطٟطی :ضٚظ٘بٕٔٞ ٝطٟطی ،ثست ٝاضظی جسیس زِٚت ضا ضبٞىبض ذٛا٘تس  ٚذٛاستتبض
تٛؾیح زضثبض ٜترّفبت ا٘جبْ ٌطفت ٝضس.ایٗ ضٚظ٘بٔٔ ٝی٘ٛیسسٚ :ظیط غٙؼتٔ ،ؼتسٖ ٚ

ٔب الالُ تب آغبظ ایٗ زِٚت ،جع زض ٔمتبقؼی ،چیتعی اظ
ایتتٗ ثحتتطاٖ ٘فٕٟتتیِٓٚ ،تتی ضلبثتتتٞتتبی ثتتیضحٕب٘تتٝ

تجبضت ٌفت :تب پیص اظ اضائ ٝثست ٝجسیس اضظی ،غفٛف ویّٔٛتطی ثطای تمبؾبی ثجت

ضٚضتٙفىطی ٞفتتبز ٚ

سفبضش تطىیُ ٔیضس أتب ثتب ثستت ٝجسیتس اضظی ،ایتٗ ض٘ٚتس ٔتٛلتف ضتسٔ .حٕتس

ضطتتتی استتتت ،ثتتت ٝػتتتالٔ ٜٚكجٛػتتتبت  ٚفطٙٞتتتً

ضطیؼتٕساضی ثب اضبض ٜثت ٝضوتٛضز ٔ 250یّیتبضز زالض ثجتت ستفبضش ٚاضزات زض ٔ 4تبٜ

ا٘تربثبتی و طتٌتطا وتٔ ٝیتطا

ضٚظ٘بٍٔ٘ٝبضی سیبٕ٘ ٜبیی آٖٟ٘ ٚ ،بیتب ٔتسیطیتی وت ٝزض
ایٗ زِٚت اذیط ػٕستب ٔطزٔی  ٚا٘مالثی ٘یست ،ث ٝیه
٘ىٞٛص ٚسیغ لطثب٘ی ٔٙجتط ضتس ٜاستت ،قتٛضی وتٝ
ٌٛیی زض ٔتٗ ثحطاٖ فطاٌیط التػبزی جٟبٖ ،حبزٔسئّٝ
التػبزی ،تٟٙب ٔسئّٔ ٝبست ٚ ،اظ ٔبست و ٝثط ٔبستت!

٘رست سبَ ،تبویس وطز :ثرص لبثُ ٔالحظٝای اظ ایٗ تمبؾبٞب ثب ٞتسف زضیبفتت اضظ
زِٚتی ثجت ٔیضسٕٞ.طٟطی ٔیافعایس :آٖلسض فسبزظایی ثست ٝا َٚاضظی ثتبال ثتٛز وتٝ
حتی ٔٙتطط ٘ىطزٖ اسبٔی زضیبفتوٙٙسٌبٖ اضظ ٘یع ٘تٛا٘ستت اظ آضتىبض ضتسٖ فستبز ٚ
ضا٘ت آٖ ٕٔب٘ؼت وٙس أب ػبلجت ثب ثست ٝجسیس اضظی زِٚت ،تب حس ظیبزی ضا ٜثتط ایتٗ
ضا٘ت  ٚفسبز ثست ٝضس تب زِٚتٕطزاٖ ثتٛا٘ٙس ثب ذیبَ ضاحت اظ زستبٚضز ذٛز تؼطیتف ٚ

زض غتتتح ٝٙضتتتجىٞٝتتتبی اجتٕتتتبػی ،یتتته ٘حتتتٛ
ذٛزتحمیطٌطی ثی پبیبٖ جطیبٖ زاضز وت ٝزض یته افتك

تٕجیس وٙٙس.اِجت ٝثب ثست ٝجسیس اضظی ثرطی اظ فؼبالٖ التػبزی ضاستیٗ وطتٛض وت ٝثتب

زیس جٟب٘ی ٔیتٛاٖ ث ٝآٖ «سٙسضْ ایٕپبستط اجتٕبػی» (

اضظ زِٚتی ٔٛاز اِٚیٚ ٝاضز وطزٜا٘س ،حبال ٔىّف ث ٝپطزاذت ٔبثٝاِتفبٚت ٘طخ اضظ زِٚتی

( ،)Impostor Syndromeیه اذتالَ است وٝ

 ٚآظاز ضسٜا٘س  ٚزض چٙبٖ تٍٙٙبیی لطاض ٌطفتٝا٘س و ٝضبیس تٟٙب ضاٞطتبٖ ذب٘ت٘ٝطتیٙی ٚ

قتتی آٖ افتتطاز ٔٛفتتكٕ٘ ،تتیتٛا٘ٙتتس پیطتتطفتٞتتب ٚ
پیطٚظی ٞبی ذٛز ضا ثپصیط٘س ).اقالق وطز .وسی ٔب٘ٙتس

تطن وبض ثبضس .اظسٛی زیٍط ،ثبظاض  ٓٞو ٝاظ ا َٚلیٕتٌصاضی ذٛز ضا ثتط ٔجٙتبی اضظ

زوتتتط ٞبضتتٓ پستتطاٖ وتت ٝزض ٔمیبستتی جٟتتب٘ی ثتتٝ
التػبزسٙجی ٔطغ َٛاستت ،سیبستت ٞتبی التػتبزی

آظاز لطاض زاز  ٚثب ضضس لیٕت ٞب ٔٛاج ٝضس حبال ثب وٕجٛز وبال ضٚثٝض ٚضس ٜو ٝثرطتی
ثٚ ٝاسك ٝتٛلف تِٛیس ٚ ٚاضزات است  ٚثرطی زیٍط ث ٝزِیُ احتىبض.

ایطاٖ ضا ثحطا٘ی ٕ٘ی ثیٙتسِٚ ،تی اظ زض ،ٖٚستیبٕ٘ ٜتبیی
ٔكّك زض جطیبٖ است .زض ٘تیج ٝایٗ ج ٛثیٕبضٌ ،ٖٛآٖ
لسض حطافی غیطٚالؼی تیت زض زستت ٔطتغ َٛثطیتسٖ
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سبلٞ ٝبی أیس است ،و ٝا٘جٞٛی ث ٝسیبق ٟٔطاٖ ٔسیطی

ضطٓٔ ،حجٛثیت زض ٘عز سبیط ّٔتٞب« :ثبضٞب ٌفتیٓٔ ،فبٞیٓ ا٘مالة ٔ ٚفبٞیٓ

ضا ٔػٕٓ وطز ٜتتب تتطن ٔحفتُ ٔجتبظی وٙٙتس  ٚستط

اسالْ ُ ٔ ،ػكط ٌُٞبی ثٟبضی است؛ ٞیچ وسی ٕ٘یتٛا٘س جّٛی آٖ ضا

ذتتٛیص ثٍیط٘تتس  ٚذتتالظ ضتت٘ٛس اظ ایتتٗ ٕٞتتٝ
ستتیبٜپتتطزاظی وتت ٝػٕتتس ٜفبیتتس ٜآٖ ،تٛلتتف اضازٜٞتتبی
تبضید سبظ است .اظ یه زیتسٌب ٜالتػتبزی ،اٌتط اغتُ
حبزٔسئّ ٝالتػبزی أتطٚظ جٟتبٖ  ٚایتطاٖ« ،اضتتغبَ»
است؛ ٔغع  ٚجٞٛط ایتٗ اغتُ ،ثت ٝفطاٌیتطی حؿتٛض

ثٍیطز؛ پرص ٔیضٛزٕٝٞ ،جب ٔیضٚز؛ ٘سیٓ ضٚحافعا  ٚضٚاٖثرطی است وٝ
ٕٝٞجب ضا ث ٝذٛزی ذٛز ٔیٌیطز؛ حبال جٙجبَ وٙٙس ،زازٚثیساز وٙٙس؛ ضفت،ٝ
غبزض ضس ٚ ٜاالٖ ضٕب زض وطٛضٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ٔالحظ ٝوٙیس؛ ایٗ تفىّط زض
ِجٙبٖ زاضز فؼّبِیت ٔیوٙس ،زض ػطاق زاضز فؼّبِیت ٔیوٙس؛ جٛاٖٞبی ػطالی

ٔبضیٗٞب  ٚذػٛغب ٔبضیٗٞبی ٛٞضتٕٙس زض ٔطتبغّی
ٔطثٛـ ٔیضٛز وت ٝپتیص اظ ایتٗ ،ا٘ستبٖٞتب زض آٖٞتب

حطوت وطز٘س ٕٞطا ٜاضتصضبٖ ضس٘س تٛا٘ستٙس ایٗ پیطٚظیٞب ضا ث ٝزست

ٔستمط ٔیضس٘س .ا٘سبٖٞب ،ثب وبض وطزٖ زض ٔٛلؼیتٞبیی

ثیبٚض٘س؛ زض سٛضیٕٞ ٝیٗجٛض ،زض غعّٕٞ ٜیٗجٛض ،زض فّسكیٗ ٕٞیٗجٛض ،زض

و ٝأطٚظ تٛسف ٔبضیٗٞب اضتغبَ ضتس ٜاستت ،لتسضت

یٕٗ ٕٞیٗجٛض ،اٖضبءاهلل زض لسس ضطیف  ٚثطای ٘جبتِ االلػی ٓٞ

ذطیتتس ٔتتییبفتٙتتس وتت ٝزض ستتبی ٝایتتٗ لتتسضت ذطیتتس،
ظ٘جیطٜٚاض ٔٛلؼیت ٞبی ضغّی ثؼسی ظ٘سٔ ٜیضتس٘س ٚ
ظ٘سٔ ٜیٔب٘س٘س.
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