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 ایبر ها اتكردمو آغاز

 امپرت پایان

 اس رٍس ًرستیي زر ٍ زیزٍس اس :قبًَى
 ضوبرش هیالزی، 2012 سبل

 تزاهپ زًٍبلس کبر پبیبى ثزای هعکَس
 تبرید زر. ضس آغبس سفیس کبخ زر

 یک کِ زاضتِ سبثقِ آهزیکب، سیبست
 زر زٍم ثبر ثزای ًتَاًس جوَْر رئیس

 جَرج هثال ضَز؛ هبًسگبر سفیس کبخ
 پیطیي جوَْر  رییس پسر، ثَش

 آذزیي زرگذضت، تبسگي ثِ کِ آهزیکب
 کِ ثَز کطَر ایي جوَْر رییس
. زاضت زست زر زٍرُ یک را قسرت
 ٍ کبرتز جیوي پسر، ثَش ثز عالٍُ
 ثزای اًس ًتَاًستِ ّن فَرز جزالس

 سفیس کبخ زر اقبهت حکن ثبر زٍهیي
 کِ ثساًیس است جبلت. کٌٌس توسیس را
 ّطت زٍم، جْبًي جٌگ اس

 ثبر ثزای آهزیکب هستقز جوَْر رئیس
 یک فقظ ًفز سِ ٍ ضسًس اًتربة زٍم
 ضزایظ. هبًسًس سفیس کبخ زر زٍرُ

 پسر ثَش جَرج ضجیِ تزاهپ زًٍبلس
 اس تزاهپ کِ است زرست ًیست؛
 حسٍزی تب اضتغبل ٍ اقتصبزی لحبػ
 ٍ اًَاع اهب است کززُ عول هَفق
 ارتجبط هثل ضرصي ّبی ثحزاى اقسبم

 زرٍاقع...  ٍ اذالقي فسبز رٍسیِ، ثب
. است زازُ قزار پزتگبُ لجِ زر را تزاهپ

 تزاهپ کِ گفت جزات ثِ تَاى هي
 جوَْر رییس ثبر زٍهیي ثزای ّزگش

 ًقل ایي زرثبرُ آذز زر. ضس ًرَاّس
 ًَیسٌسُ هزی، زثلیَ راثزت اس قَل

: اًس ایستبزُ کجب ّب آى» کتبة
 زیس اس آهزیکب ّبی جوَْری رییس
 تبهل کوي «ّب زٌّسُ رای ٍ ّب هَرخ
 قضبٍت ٌّگبم آهزیکب هززم: »کٌیس
 ثِ ضوب اگز. ًیستٌس احسبسبتي اصال

 ًگبُ ای زٍرُ یک ّبی جوَْری رییس
 هتَجِ کِ است ثعیس ذیلي کٌیس،
 را ثبیس کِ عولکززی ّب آى ًطَیس
 ٍ زاز اعتجبر هززم ثِ ثبیس. اًس ًساضتِ

. کزز سزسًص را جوَْر رٍسبی آى
 ًبظزاًي را ّب آى کِ عقیسُ ایي ثب هي

 .«هربلفن زاًس، هي ثیگٌبُ

 

 

 

 
 

 

 

 
 سوریه مصلحت سعودی، دعوت

 خوَْر رئیظ الجؾیز وزحغيػ ؽَز، اػالم عَریِ اهٌیتی ثحزاى پبیبى آًىِ اس پیؼ ػزثغتبى، همبهبت کيهان:

 ػزثغتبى زّس اخبسُ ٍ گززز ثبس «ػزة اتحبزیِ» ثِ ثرَاّس «اعس ثؾبر» اس تب وززًس اػشام زهؾك ثِ را عَزاى
 ّبی ّیئت اػشام ثب ًیش ثحزیي ٍ اهبرات ّبی زٍلت عزف آى اس. وٌس ؽزوت عَریِ ثبسعبسی فزایٌس زر

 عِ ثحزیي ٍ اهبرات ػزثغتبى،. اًس زازُ ذجز عَریِ زر ذَز ّبی ذبًِ عفبرت ثبسگؾبیی اس زهؾك ثِ همسهبتی
 ٍ ّب ذبًِ عفبرت ثبسگؾبیی ٍ آیٌس هی حغبة ثِ عَریِ زٍلت ثب همبثلِ همسم ذظ زر وِ ّغتٌس ػزثی وؾَر

 عفزّب ایي ثبستبة ایٌىِ ووب آیس هی حغبة ثِ فبحؼ ؽىغت یه زهؾك ثب عیبعی هزاٍزات عزگیزی اس
 .ًیغت ایي افلی حزف اهب. ثَز اعس بلفبىهر عَی اس «ؽىغت لجَل»

 اس ّن اهزٍس ّویي تب وِ زیگزی وؾَر ّز ٍ ثحزیي ٍ اهبرات ػزثغتبى، ّبی زٍلت عیبعت وٌین تقَر اگز
 ّسف اس ذَز، اهٌیتی اّساف زر ؽىغت ثب وٌٌس، هی حوبیت عَریِ زر زٍلت تغییز هَضَع ٍ ّب تزٍریغت

 سیبزی تالػ ػزثغتبى هثبل ثؼٌَاى. این وززُ ذغب حتوبً اًس،ُ ؽس هٌقزف عَریِ زٍلت تضؼیف ٍ سزى وٌبر
 وزز سیبزی تالػ راُ ایي زر ٍ وٌس تغییز زارز ای ٍیضُ رٍاثظ ایزاى اعالهی خوَْری ثب وِ ػزاق زٍلت تب وزز
 لتزٍ آى اس پظ. اعت ًؾسُ هٌدز ای ًتیدِ ثِ ّب تالػ ایي زاز ًؾبى اهغبل هبُ ارزیجْؾت اًتربثبتی ًتبیح اهب

 ٍاًوَز ؽیؼی رّجزاى ثرقَؿ ٍ ػزاق زٍلت ارؽس همبهبت اس زػَت ثب ٍ ثغساز ثِ ّیئت اػشام ثب عؼَزی
 ًگذؽت ّفتِ چٌس اس ثیؼ هَضَع ایي اس اهب. وٌس افالح را ذَز ثبسی زارز ثٌب ٍ پذیزفتِ را ؽىغت وِ وزز

 ثِ هزثَط اعٌبز آى ثب ّوشهبى ٍ ؽس پیسا ثقزُ اهٌیتی ّبی تٌؼ زر عؼَزی ثِ ٍاثغتِ ػٌبفز ولِ ٍ عز ٍ
 هغبثك ػزاق زر زٍلت ثِ زّی ؽىل ًمؾِ آهزیىب ّوزاُ ثِ عؼَزی رصین وِ زاز ًؾبى «ثبثل ّتل ّبی ًؾغت»
 ٍخَز زلیل ثِ ػزاق زر وِ ثَز حبلی زر ایي ٍ وٌس هی زًجبل ثیؾتز خسیت ثب حتی ٍ ووبوبى را ذَز الگَی ثب

 زارز، ٍخَز آى رٍی ثز زاذل زر وِ ًغجی اخوبع ٍ آى وًٌَی بعیعی عیغتن افتبزى خب ًیش ٍ ؽیؼی اوثزیت
 ّبی هبُ زر آًبى هیلیًَی ّبی ثرؾؼ ٍ ثذل ایٌىِ ووب ثَز زؽَاری ثغیبر وبر عؼَزی تَعظ زٍلت تغییز
 اس آًبى زػَت ٍ آهزیىب ثِ ٍاثغتِ ػزة ّبی زٍلت الساهبت اعبط ایي ثز .ًزعیس خبیی ثِ ؽْزیَر ٍ هززاز

 آًىِ اس ثیؼ ػزة زاهي ثِ عَریِ ثبسگززاًسى ذَزؽبى، تؼجیز ثِ ٍ عیبعی رٍاثظ عبسی ػبزی ثزای عَریِ
 ثرؼ زر وِ «عَریِ تغییز» ّسف ذَاّس هی وِ ای تَعئِ. زّس هی تَعئِ ثَی ثسّس، ؽىغت ثِ اػتزاف ثَی

 .ًوبیٌس هحمك عیبعی ثرؼ زر را رعیسُ ثغت ثي ثِ اهٌیتی
 اعت ایي عؤال. ثبؽس ػزة ػبزی وؾَر یه ٍ ثبسگززز ػزة اتحبزیِ ثِ وِ وززُ زػَت عَریِ اس عؼَزی

 02 اس ثیؼ ػزة اتحبزیِ. اعت آعبى عؤاالت ایي پبعد اعت؟ عَری ًیبس یب ٍ عؼَزی ًیبس یه ایي آیب وِ
 رصین ثب همبثلِ یىی ثَز چیش زٍ ػزة اتحبزیِ ٍخَزی فلغفِ وِ چزا ًسارز ٍالؼی اثز ٍ هززُ وِ اعت عبل

 ّبی تٌؼ وبّؼ ٍ ػزثی زرٍى ّوىبری گغتزػ» زیگزی ٍ «فلغغیي آسازی» آرهبى تحمك ٍ اعزائیل
 .«زاذلی
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 گرفتند؟ رشوه توتال از كسانی چه
 عىَتؼ اهب زّس، هی خَاثیِ ٍ ُزاز ًؾبى ٍاوٌؼ وَچىی ٍ ًبچیش هَضَع ّز زرثبرُ ًفت ٍسارت آًىِ ٍخَز ثب جوان:
 لقس ٍ ًؾغتِ ػمت ولی عَر ثِ ًیش ٍسارتربًِ ایي ثب ّوغَ ّبی رعبًِ حتی زارز؛ ازاهِ ایزاى زر تَتبل فغبز پزًٍسُ زرثبرُ
 رؽَُ ًفتی هسیزاى ثزذی ثِ ایزاى، زر گبسی ٍ ًفتی ّبی پزٍصُ اذذ لجبل زر ؽزوت ایي وِ وٌٌس لجَل را ٍالؼیت ایي ًسارًس

 ػدیت آلشایوزی ؽس، هی وتوبى چیش ّوِ ؽس، هی عؤال ایزاى زر تَتبل فغبز زرثبرُ ّزگبُ گذؽتِ عبل چٌس عی. اعت زُزا
 عزف فزاًغِ ٍ اهزیىب زازُ، رخ ّبی فغبز زر. وٌس سًسُ را تَتبل تَعظ ّب فغبز تَالی ذَاعت ًوی وِ ثَز ؽسُ ؽبیغ
 عزاؽ وظ ّیچ ایزاى، زر اهب وززًس، هحىَم را تَتبل وززًس، خزیوِ زالر هیلیَى ۰22 خوؼبً را تَتبل یؼٌی زٌّسُ رؽَُ
 ٍرٍز فغبز ایي پیگیزی ثزای لضبیی زعتگبُ ًِ ٍ ؽسُ اًدبم ثبرُ ایي زر هفقلی تحمیمبت ًِ .اعت ًزفتِ گیزًسُ رؽَُ
 اعت چغَر وِ وٌس هی ًمس ایٌگًَِ را گزاى هغبلجِ ٍ وٌس هی تىذیت را هَضَع ایي اعبط اس وِ ّن ًفت ٍسارت اعت؛ وززُ

 !زاریس؟ فغبز ٍلَع ثِ اػتمبز وؾَر، ایي حىن ٍ اهزیىب ّبی یبفتِ اعبط ثز
 ًیش لزارزاز عمف ًفتی، ّبی لزارزاز فبحت ػٌَاى ثِ تَتبل اًتربة ثز ػالٍُ تب رعیس ًفتی هسیز چٌس ثِ زالر هیلیَى ۰2

 زٍلت زٍرُ زر ّب فغبز ایي اس یىی گزچِ. یبثس ایؼافش ایزاى هززم خیت اس فزاًغَی ؽزوت ایي عَز تب یبثس افشایؼ
 ًوبیٌسُ ػٌَاى ثِ ٍ ًفت ٍسارت ٍ اعت پیَعتِ ٍلَع ثِ افالحبت زٍرُ زر زیگز، لزارزاز اهب اعت، ؽسُ اًدبم وبرگشاراى
 ٍ وززُ ساىهفغ ثب ثزذَرزی چِ وِ زّس پبعد عؤال ایي ثِ ثبیس اًفبل، ثز ًظبرت ٍ ًفتی هٌبثغ اس ثززاری ثْزُ زر حبوویت

 زفبع ثِ آى، ثب ۱۱ فبس لزارزاز اهضبی هزاعن زر ًفت ٍسیز وِ اعت ؽزوتی ّوبى تَتبل وٌس؟ هی زفبع تَتبل اس ّوچٌبى چزا
 زر وزز، تزن را وؾَر ایزاى، تحزین ؽسى تز خسی هحض ثِ وِ ؽزوت ایي! یبثس هی ًدبت تَتبل ثب اعالم: گفت ٍ پززاذت آى اس

  .زاًس هی الجتِ ٍ زاًغت هی اعالم زٌّسُ ًدبت را فبعس ؽزوت ایي ًفت، ٍسیز وِ آًدبعت خبلت ٍ اعت وززُ فغبز ایزاى
 اس وِ وغبًی ٍ زاز حك ؽزوت ایي ثِ ثبیس وِ زّس هی خَاثیِ رعوبً ؽَز، هی هغزح ؽزوت ایي ذزٍج اس وِ ّن ّبیی ًمس زر

 ؽَز، هی هؼبهلِ اهزیىب ثَرط زر تَتبل عْبم ٍلتی زاًٌس ًوی وِ ّغتٌس عَاز ثی هؾتی وٌٌس، هی اًتمبز ؽزوت ایي ذزٍج
 ّبی وٌؼ ّوِ وِ اعت هؼتمس ٍ وٌس هی زفبع فبعس ؽزوت اسایي ًفت ٍسارت ّن ٌَّس. اعت ػبزی ایزاى اس تَتبل رفتي
 ٍ تَتبل شاراث ثب را ایزاًی ّبی ؽزوت ّوَارُ گذؽتِ ّبی عبل عی وِ ًفت ٍسارت .ثیبیین وٌبر آى ثب ثبیس هب ٍ اعت هٌغمی تَتبل

 ثِ اعت، ؽسُ ؽزوت ایي لس توبم هسافغ ثِ تجسیل ػدیت ؽىلی ثِ ثزز، هی عؤال سیز خٌَثی پبرط ۳ ٍ 0 فبس زر ٍی ػولىزز
 تَتبل ّبی فغبز هزتىت ایزاًی ؽزوت یه اگز !اعت زرایزاى تَتبل ای هٌغمِ ؽزوت ًفت ٍسارت ثزز هی گوبى آزهی وِ ًحَی

  سز؟ ًوی را ایزاًی ّبی ؽزوت ریؾِ ذَز زاط ثب فغبز، ایي اس گیزی ثْزُ ثب ثالفبفلِ ًفت ٍسارت آیب ؽس هی ایزاى زر
 ثب ٍ وٌس هی اًىبر را اٍلی اعت، ًگزفتِ هحىوی هَضغ ایزاى اس ؽزوت ایي ذزٍج چِ ٍ تَتبل فغبز زرثبرُ چِ ًفت ٍسارت
 گزٍی زر چیش ّوِ ٍ زّس ًوی رخ ًفت ؼتفٌ زر هثجتی اتفبق ّیچ وِ اعت هؾرـ رٍیىززی، چٌیي ثب آیس؛ هی وٌبر زٍهی

. زٌّس ًوی ًؾبى ٍاوٌؾی ّیچ ّن ًفت ٍسارت ٍ وٌٌس هی فغبز ایزاى زر عبزگی ثِ وِ اعت ّبیی ؽزوت ٍ تَتبل چؾن ًبس
 ثزرعی الجتِ ٍ ؽزوت ایي ّبی لزارزاز زر زازُ رخ فغبز زرثبرُ تَتبل، پزًٍسُ ثِ ٍرٍز ثب لضبیی زعتگبُ ثَز ذَة چِ

 ٍ اهزیىب ًیغت سیجٌسُ ایزاى اعالهی خوَْری ًظبم ثزای وِ وٌس آؽىبر را چیش ّوِ خٌَثی، پبرط ۱۱ فبس زرثبرُ تز زلیك
 .ؽًَس رّب ذَز حبل ثِ گیزًسگبى رؽَُ ایزاى، زر ٍ وٌٌس خزیوِ را زٌّسُ رؽَُ فزاًغِ
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 موفقیت ادراک

 

 ًؾبى عزهبیِ ثبسار هسیزیت تدزثِ نو: صبح

 ٍ زاؽتِ حل اُر وؾَر، هؾىالت وِ زّس هی

 زر ثلىِ ًیغت، ذبرخی ووه ًیبسهٌس تٌْب ًِ

 حبل زر خْت، ّوِ اس آهزیىب وِ ؽزایغی

 ّن ثبس اعت، اعالهی خوَْری ثز فؾبر اػوبل

 زاز افشایؼ زرفس 02 تب را پَلی ارسػ ؽَز هی

 هبحقل الگَ ایي .ثرؾیس آراهؼ ثبسار ثِ ٍ

: ثَزُ یىسیگز ثب ػٌقز عِ ّوگزایی ٍ تفبّن

 هبلی ٍ پَلی ًظبم فٌی ٍ ای حزفِ رفتبر ًرغت

 زریؾ ثی ّوزاّی زٍم پسیسُ، ایي ثب وؾَر

 عَم ٍ اهٌیتی ٍ اًتظبهی ٍ لضبیی ّبی هدوَػِ

 فضبی ٍ ای رعبًِ حَسُ زر فؼبالًِ الساهبت

 اس یىی ؽىغت ثِ ًْبیتبً ّوبٌّگی ایي. هدبسی

 ػلیِ تزاهپ ذقوبًِ ثزًبهِ افلی ّبی هؤلفِ

 وِ زاز ًؾبى را ٍالؼیت یيا ٍ ؽس هٌدز ایزاى

 افشایؼ هرتلف ّبی ثرؼ هیبى ّوگزایی اگز

 هربعت. ًیغت راّىبر ثسٍى هؾىلی ّیچ یبثس،

 ثب وِ ّغتٌس خزیبًبتی ٍ افزاز ػوستبً گفتبر، ایي

 یب «اثزچبلؼ» ًظیز ّبیی ٍاصُ ثززى وبر ثِ

 ّوِ اًس ذَاعتِ اذیز، عبل یه زر «اثزهغألِ»

 ثزعزف ٍ زازُ تمبار والى افك ثِ را هؼضالت

 ٍ ّب ارسػ اس ػسٍل ًیبسهٌس را ّب آى وززى

 آى ٍلت حبال. وٌٌس تَفیف اًمالثی ّبی آرهبى

 رٍایت یه ثِ تجسیل را گشارُ ایي تب اعت

 ایي عؼن ًیش هززم وِ وٌین وؾَر زر خبری

 عَر ثِ را اثزػ ٍلَ ثچؾٌس؛ را ّب هَفمیت

 .ًىٌٌس هؾبّسُ ؽبى عفزُ زر هغتمین

 

 مقاومت رمس پیروزی/ سیاسی تحلیل آموزش
 الٌَربلِ سیبز آلبی زیسار زر اعالهی اًمالة هؼظن رّجز ای هٌِذب اهلل آیت حضزت

 لسرت ثب فلغغیي: وززًس تأویس ّوزاُ ّیأت ٍ فلغغیي اعالهی خْبز زثیزول

 فلغغیي هلت ًْبیی پیزٍسی زٍر، چٌساى ًِ آیٌسُ زر الْی لغف ثِ ٍ هبًس ذَاّس

 اگز ٍ ثَز ّیسذَا پیزٍس وٌیس همبٍهت اگز هؼبزلِ ایي ثزاعبط .ؽس ذَاّس هحمك

 هجبرسُ زر فلغغیي هززم الْی، فضل ثِ اهب زاؽت ًرَاّیس پیزٍسی ًىٌیس همبٍهت

 .اًس ثَزُ پیزٍس ٍ وززُ همبٍهت تبوٌَى رصین فْیًَیغتی ثب
 

 دیپلماتیک های اعتراف/ روز گسارش

 پز رٍسّبی زهطق فزٍزگبُ: هَسَی فرزالسیي سیس/  ثصیزت پبیگبُ
 ذَاّس جْبى هیالزی آیٌسُ سبل زر ٍ زاضت ذَاّس پیص زر را ٍآهسی رفت
 ثب چگًَِ ثَزًس، ثستِ سَریِ ًبثَزی ثِ کوز کِ کطَرّبیي سزاى زیس

 ٍ آثبزی آرسٍی ٍ آهس ذَاٌّس پبییي َّاپیوب پلکبى اس زیپلوبتیک لجرٌسّبی
! زاضت ذَاٌّس را اسس ثطبر زٍلت ثب هطتزک ّبی ّوکبری افشایص ٍ پیطزفت
 سَریِ هلت ثزاثز زر ضکست ثِ اعتزاف اس ای ًطبًِ چیش ّز اس ثیص کِ جوالتي

 ای هسئلِ ٍ هغلت جوالت ایي. زارز هقبٍهت هحَر ثزاثز زر ًطیٌي عقت ٍ
 زر هقبٍهت حبهي ّبی رسبًِ سَی اس یب تْزاى زر ایٌجب  فقظ  کِ ًیست
 ٍ سَریِ زر اًگلیس پیطیي سفیز «فَرز پیتز» ثلکِ ضَز؛ عٌَاى هٌغقِ
 فزا عزة اتحبزیِ ثِ سَریِ ثبسگطت سهبى: »گَیس هي ثبرُ ایي زر ًیش ثحزیي
 عزثي کطَرّبی رٍاثظ ثبسگطت اس جلَگیزی ثزای کبفي قسرت آهزیکب ٍ رسیسُ

 ًیش سَریِ ثب ارٍپبیي کطَرّبی رٍاثظ ثبسگطت هَضَع زر. ًسارز را زهطق ثب
 ٍ اًگلیس سفزای ثبسگطت ضبّس ثسب چِ است، هغزح سهبى هَضَع فقظ

 ثسٍى سَریِ ثب رٍاثظ ایي ثبسگطت ثبضین؛ 2012 سبل زر ًیش سَریِ ثِ فزاًسِ
 را ضزعي پیص ّیچ تعییي اجبسُ ٍضعیت سیزا ضس؛ ذَاّس اًجبم ضزعي ّیچ
 عزثي کطَرّبی هبًٌس ًیش ارٍپبیي کطَرّبی کِ ثَز ًرَاّس زیز.« زّس ًوي
 چٌبًکِ! ثگیزًس سجقت یکسیگز اس اهَر اصالح ٍ زهطق ثب راثغِ ثزقزاری ثزای

 «الیَم رأی» زر ثبرُ ایي زر عزة جْبى هعزٍف تحلیلگز «عغَاى عجسالجبری»
 سزگیزی اس ثزای زهطق زرّبی پطت عزثي ّبی زٍلت صف: »است ًَضتِ
 ثب را ذَز راثغِ عزة کطَرّبی ضبیس الجتِ ضس؛ ذَاّس تز عَالًي رٍس ّز رٍاثظ
 سَریِ ایي ٍ است هتفبٍت حکبیت ثبر ایي اهب زٌّس؛ جلَُ گذضتِ هبًٌس سَریِ

 .«گیزز هي تصوین آیٌسُ زرثبرُ کِ است قَی


