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 دارین عادت هعجسُ تِ
 ٔٙحهط. ٘یؿت زضٚؽ «ٔؼزعٜ» کیهان:

 ٌصقتٝ زٚض زٚضاٖ ٚ ذبل ظٔب٘ی ثٝ
 ٚ ضٚظ ٞط تٛا٘س ٔی ٔؼزعٜ. ٘یؿت ٞٓ
 ٕٞیٗ انال. ثسٞس ضخ ربیی ٞط

 ٔؼزعٜ ثٝ ذٛزٔبٖ، اؾالٔی رٕٟٛضی
 ا٘مالة ٚلٛع ٘حٜٛ اظ. زاضز ػبزت زیسٖ

 ثٍیط ػعیع أبْ ضٞجطی ثٝ ایطاٖ اؾالٔی
 رًٙ ٕٞیٗ ٚ تحٕیّی رًٙ ٘تیزٝ تب

 چٍٍٛ٘ی ٚ التهبزی ٘برٛإ٘طزا٘ٝ
 لَٛ ثٝ وٝ ٞبیی تحطیٓ ثطاثط زض ٔمبٚٔت

 ٞیچ ػّیٝ تبوٖٙٛ آٔطیىب رٕٟٛض ضئیؽ
 ٔؼزعٜ اظ وٓ ٘كسٜ، ٚضغ وكٛضی
 00 اظ ثیف ثب ؾبِٝ ۸ رًٙ زض. ٘ساض٘س
 ٔؿتمیٓ غیط ٚ ٔؿتمیٓ طٛض ثٝ ز٘یب وكٛض
 ٞبی زؾت ثب ٞٓ آٖ ثٛزیٓ زضٌیط

 ٌٛیس، ٔی تطأپ ٞٓ أطٚظ. ذبِی جبتمطی
 ػّیٝ ضا ثكطی ٞبی تحطیٓ تطیٗ قسیس
 ثٝ وٝ ٞبیی تحطیٓ ایٓ، وطزٜ ٚضغ ایطاٖ
 تط ثعضي حتی ذبضری، وبضقٙبؾبٖ ٌفتٝ

 .٘ساضز ضا تحّٕف تٛاٖ ٞٓ آٔطیىب اظ
 چٙس ٕٞیٗ ٞبی زقٕٙی اٚد زض زضؾت

 ضغیٓ ٚ ثطزیٓ ٘بْ ثبال وٝ وكٛضی
 ٚ ؾط پط ؿت٘ك آؾتب٘ٝ زض نٟیٛ٘یؿتی،

 اٚد زض ِٟؿتبٖ، ضسایطا٘ی ٚ نسا
 ٞبی تسثیطی ثی ٚ ذبضری ٞبی ثسػٟسی
 ظضزٞب رّیمٝ ٌطفتبض فطا٘ؿٝ زاذّی،

 ططح ٚ تؼطیُ آٔطیىب زِٚت قٛز، ٔی
. ذٛضز ٔی ظٔیٗ اٍّ٘یؽ زض ثطٌعیت
 قىّی ِحبظ ثٝ ضا فطا٘ؿٝ ٞبی قٛضـ

 ا٘س؛ وطزٜ ػٙٛاٖ «ؾبثمٝ ثی» ؾبذتبضی ٚ
 ثٝ وٝ ٞٓ ضا بآٔطیى زِٚت تؼطیّی
 ٚ اػتهبة ٚ وبضٔٙس ٞعاض ۸00 ثیىبضی

 ثٝ قسٜ، ٔٙزط وبضٌطی ٞبی اػتطاو
 ٚ ٘بٔٙس ٔی «ؾبثمٝ ثی» ظٔبٖ، طَٛ ِحبظ
 تطظا» ٌفتٝ ثٝ وٝ ثطٌعیت پیچیسٜ ثحطاٖ

 حتی ٚ ثطیتب٘یب تزعیٝ ظطفیت «ٔی
 ٞٓ ضا زاضز ضا اضٚپب اتحبزیٝ فطٚپبقی

 اظ یىی ٞٓ اؾطائیُ. ا٘س ٌفتٝ «ؾبثمٝ ثی»
 ۷0 ٘حؽ تبضید ٞبی قىؿت تطیٗ ضؾٛا
 اظ ؾبػت 0۸ تٟٙب ظطف ضا ذٛز ؾبِٝ

 وٝ اؾت ایبْ ٕٞیٗ طی حٕبؼ
 . ذٛضز ٔی
 

 

 

 

 
 

 

 

 غرب هحاسثات دستگاُ فرٍپاشی ٍ اسالهی اًقالب 

 ٚ اؾالٔی ایطاٖ ثب ٔٛارٟٝ زض ؾفیس وبخ ؾطاٖ اضغٔٛ ٚ اذیط تحٛالت ٚ حٛازث ثط ٔطٚضی جوان:

 ٘كبٖ ٚ وٙس ٔی آقىبض ضا ٔتحسٜ ایبالت ٘كیٙبٖ وبخ ٔحبؾجبتی ٘ظبْ ضیرتٍی ثطٞٓ ٔٙطمٝ، تحٛالت زیٍط

 اثطلسضت انطالح ثٝ ایٗ ٌطزا٘ٙسٌبٖ ٞبی تسثیطی ثی ٚ ؾطزضٌٕی تبٚاٖ ثبیس ٕٞچٙبٖ رٟبٖ وٝ زٞس ٔی

 ٔیّیبضزی ۵ ثٛزرٝ اذتهبل ؾط ثط ؾفیس وبخ ٚ وٍٙطٜ ٔیبٖ اذتالف رطایٔب اظ فبضؽ. ثپطزاظز ضا رٟب٘ی

 ٔٛاضغ اؾت، ا٘زبٔیسٜ تبضید زض فسضاَ زِٚت تؼطیّی تطیٗ طٛال٘ی ثٝ وٝ ٔىعیه ٞبی ٔطظ زض زیٛاضوكی

 . اؾت وطزٜ آقىبض ثیكتط ضا أط ایٗ ایطاٖ ثب ٔٛارٟٝ زض اذیط ٞبی ٞفتٝ زض أطیىبیی ٔؿئٛالٖ تحطوبت ٚ

 وٝ ٘كؿتٝ اٚ ٔصاوطٜ زضذٛاؾت ثٝ ایطاٖ پبؾد ا٘تظبض ثٝ زضحبِی أطیىب رٕٟٛض ضئیؽ تطأپ، ٌصقتٝ ٞفتٝ

 ثٝ ؾفیس وبخ ثب ثبیس وٝ وٙس ٔی زِٚتی ٕٞیٗ ثطا٘ساظی اظ نحجت اـ ٚظیطذبضرٝ زیٍط ای نحٙٝ زض

 ٚظیط ٚ أطیىب ذبضرٝ ٚظاضت زض ایطاٖ ٔؿبئُ ٚیػٜ وٕیتٝ ٔؿئَٛ ٞٛن، ثطایبٖ زضحبِی یب ثٙكیٙس ٔصاوطٜ

 زٞٙس ٔی ذجط ؾٛضیٝ اظ ایطاٖ «چىٕٝ» آذطیٗ ذطٚد تب ؾٛضیٝ اظ أطیىب ؾطثبظاٖ ذطٚد ػسْ اظ ذبضرٝ

 . قٛ٘س ٔی ذبضد وكٛض ایٗ اظ ؾٛضیٝ زض ٔؿتمط أطیىبیی ؾطثبظاٖ اظ ٌطٜٚ اِٚیٗ تطأپ زؾتٛض ثٝ وٝ

 زضحبِی ؾفیس وبخ ٞبی ٘كیٗ اربضٜ ایٗ تٛؾط ٞب تحطیٓ احط زض اؾالٔی ٘ظبْ ضؼف ازػبی ضاؾتب ٕٞیٗ زض

 ٘ظبْ تٛإ٘ٙسی ٚ التساض ثیبٍ٘ط اؾت، ایطاٖ ػّیٝ ٞب أطیىبیی فكبض ٔسػبی ٚ ٔؿتٙس آ٘چٝ وٝ قٛز ٔی ٔططح

 ٞب فطا٘ؿٛی ٘ظیط وٓ تٟسیس ضغٓ ثٝ ؾیٕطؽ ثط ٔبٞٛاضٜ پطتبة زض ایطاٖ ٔٛقىی التساض احجبت. اؾت اؾالٔی

 تحیط ٚ ِجٙبٖ ؾٛضیٝ، ػطاق، زض ایطاٖ ٘فٛش تساْٚ ٚ ٌؿتطـ اظ ؾفیس وبخ ػهجب٘یت ػیٗ زض ٞب أطیىبیی ٚ

 ٚ ٞب تحطیٓ ٘ظیطتطیٗ ثی اػٕبَ ضغٓ ثٝ ایطاٖ ٘ظیط وٓ أٙیت ٚ آضأف اظ قطلی ٚ غطثی ٞبی لسضت ٕٞٝ

 ٞب ؾؼٛزی ٚ ٞب نٟیٛ٘یؿت أطیىب، ٔحٛضیت ثب ا٘مالة، ضس ٞبی ٌطٜٚ ؾبظٔب٘سٞی ثب وٝ تحطیىبتی

 ٞعاضاٖ اظ ٌیطی ثٟطٜ ضغٓ ثٝ ٔحبؾجبتی زؾتٍبٜ ایٗ وٝ اؾت ایٗ ثیبٍ٘ط ٕٞٝ ٚ ٕٝٞ ٌیطز، ٔی نٛضت

 ٞبی ضاٞجطز ٔسیطیت ٚ تحّیُ زض رٟب٘ی، تحٛالت ٔسیطیت ٔسػی فىط ٞبی اتبق ٚ ٚضظی ا٘سیكٝ ٔطوع

 وٝ اؾت وطزٜ ای شِیال٘ٝ ٞبی ٌطزی زٚضٜ ثٝ ٚازاض ضا ٞب آٖ ػزع ایٗ ٚ ػبرع٘س ایطاٖ ثب ٔٛارٟٝ زض غطة

 تطیٗ وٛچه حُ اظ وٝ ٔفّٛوی ٞبی ٘كیٗ قید ٕٞىبضی رّت ثطای وكٛض ایٗ ذبضرٝ ٚظیط ٕپئٛ،پ

 ثطای ٔتحس یبفتٗ زضپی فطٚزٌبٜ آٖ ثٝ فطٚزٌبٜ ایٗ اظ ٚ افتبزٜ زضیٛظٌی ثٝ ػبرع٘س، ذٛز زاذّی ٔؿبئُ

 . ثیفتس تىبپٛ ثٝ ایطاٖ ثط فكبض
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 ایراى علیِ ًفتی جٌگ شکست

 ایطاٖ ػّیٝ آٔطیىب رب٘جٝ یه ٞبی تحطیٓ انّی ٞسف حبِی زض «رٟب٘ی ثبظاض ثٝ ایطاٖ ذبْ ٘فت نبزضات رطیبٖ لطغ» :اقتصاد دنیای

 وٝ ثبٚض٘س ایٗ ثط تحّیٍّطاٖ ضٚیتطظ، ٌعاضـ ثٝ. یبفت ٘رٛاٞس زؾت ٞسف ایٗ ثٝ آٔطیىب إِّّی، ثیٗ تحّیٍّطاٖ ػمیسٜ ثٝ وٝ اؾت

 ضا ٞب تحطیٓ اظ ٔؼبفیت اؾت ٔسػی وٝ طٛض آٖ تٛا٘س ٕ٘ی ضٚ ایٗ اظ اؾت، ٔٛارٝ ٔكىالتی ثب ایطاٖ ٘فت ذطیس وطزٖ نفط ثطای آٔطیىب

 وكٛض ۸ اظ( ۹۸ اضزیجٟكت) ٔٝ ٔبٜ زض ایطاٖ ٘فت ذطیس اظ  ٔؼبفیت ٔب۶ٝٞ ّٟٔت پبیبٖ زض وٝ ثبٚض٘س ایٗ ثط تحّیٍّطاٖ. ٘ىٙس تٕسیس

 انّی ذطیساضاٖ وكٛضٞب ایٗ. قٛز ٔی تٕسیس ایطاٖ ٘فت ذطیس ثطای تطویٝ ٚ رٙٛثی وطٜ غاپٗ، ٞٙس، چیٗ، وكٛض پٙذ ٔؼبفیت فؼّی،

 ٘فتی ٞبی تحطیٓ اظ وٝ زیٍط وكٛض ؾٝ ػٙٛاٖ ثٝ تبیٛاٖ ٚ یٛ٘بٖ ایتبِیب، ٔؼبفیت زاض٘س ا٘تظبض تحّیٍّطاٖ .ٞؿتٙس آؾیب زض ایطاٖ ذبْ ٘فت

 قطٚع اظ ثؼس آٔطیىب اظ ٔؼبفیت زضیبفت ٚرٛز ثب وكٛض ؾٝ ایٗ ٔٛرٛز، ٞبی ٌعاضـ ثطاؾبؼ. ٘كٛز تٕسیس ٞؿتٙس، ٔؼبف ایطاٖ

 ٘فت نبزضات وطزٖ نفط ثطای آٔطیىب ٔكىالت تطیٗ ٟٔٓ اظ یىی ٌعاضـ، ایٗ ثطاؾبؼ. ا٘س ٘ىطزٜ ٚاضز ایطاٖ اظ ای ٔحِٕٛٝ ٞب تحطیٓ

 یؿىیض اؾت، اضظاٖ ٘فت ذٛاٞبٖ وٝ تطأپ زِٚت ثطای ایطاٖ ٘فت نبزضات لطغ. اؾت ٘فت لیٕت ضقس ثط اتفبق ایٗ احط ایطاٖ، ذبْ

 .ضٚز ٔی قٕبض ثٝ رسی

 اظ ٘مُ ثٝ ٌصقتٝ ضٚظ ضٚیتطظ وٝ ثٛز ذجطی ایٗ.« وطز ذٛاٞس تٕسیس ضا ایطاٖ ٘فت ذطیس ٞبی ٔؼبفیت احتٕبال آٔطیىب ٔتحسٜ ایبالت»

 ٔؼبفیتی طاٖای ٘فت ذطیساض ٞكت ثٝ ٘ٛأجط، ۵ تبضید زض ایطاٖ ػّیٝ ٞب تحطیٓ زْٚ فبظ ثبظٌكت ثب ٕٞعٔبٖ آٔطیىب. وطز ٔٙتكط تحّیٍّطاٖ

 لبزض ٔٝ ٔبٜ پبیبٖ تب زٞٙس؛ ٔی تكىیُ ضا ایطاٖ ذبْ ٘فت ػٕسٜ ٔكتطیبٖ وٝ وكٛض ٞكت ایٗ ٞب، ٔؼبفیت ایٗ اؾبؼ ثط. وطز اػطب ٔبٞٝ ۶

 چٟبض تبضید تب ایطاٖ ٘فت ذطیس وطزٖ نفط ایسٜ اظ ٘كیٙی ػمت ٘ٛػی حبِی زض ٔؼبفیت ایٗ اػطبی. ٞؿتٙس وكٛض ایٗ اظ ٘فت ذطیس ثٝ

 یب قس ذٛاٞس تٕسیس آٔطیىب ؾٛی اظ ٔبٜ ۶ پبیبٖ زض ٞب ٔؼبفیت ایٗ آیب وٝ ثٛز٘س ؾٛاَ ایٗ پبؾد ز٘جبَ ثٝ ثبظاض ٘بظطاٖ وٝ ثٛز ط٘ٛأج

 ثعضي پطؾف ثٝ لطؼی پبؾد ایٗ أب قس، ٘رٛاٞس تٕسیس ٞب ٔؼبفیت ایٗ وٝ ثٛز ایٗ پطؾف ایٗ ثٝ تطأپ زِٚت ٔمبٔبت پبؾد. ذیط

 . ٘جٛز ایطاٖ ذبْ ت٘ف نبزضات آیٙسٜ اظ ثبظاض

 افتی اوتجط اٚایُ زض ٞب لیٕت اٚد ثٝ ٘ؿجت وطز، نبزض ضا ایطاٖ ٘فتی ٞبی ٔؼبفیت آٔطیىب وٝ ٔبٞی زض ثط٘ت ذبْ ٘فت قبذم

 ٘فتی ٞبی ٔؼبفیت ٚ لیٕت افت ٔیعاٖ ایٗ زازٖ لطاض ٞٓ وٙبض ثب ٔتحسا٘ف ٕٞطاٜ ثٝ اٚپه قس ثبػج ٔٛضٛع ٕٞیٗ. زاقت زضنسی 22

 اٚپه اػضبی  تطیٗ ثعضي ٘فت ٚظضای حبَ ػیٗ زض. وٙس ٔٛافمت 201۹ ٘رؿت ٔبٜ ۶ زض ای ثكىٝ ٔیّیٖٛ 1/ 2 تِٛیس فوبٞ ثب ایطاٖ

 ایٗ اضؾبَ ضؾس ٔی ٘ظط ثٝ. زاضز ٘یع ضا ثیكتط تِٛیس وبٞف آٔبزٌی ؾبظٔبٖ ایٗ ثبقس، ثیكتطی تِٛیس وبٞف ثٝ ٘یبظ اٌط ا٘س وطزٜ اػالْ

 ظیطا ٘جبقس، احط ثی ٞب ٔؼبفیت زٚثبضٜ تٕسیس زض زاضز، ٕٞطاٜ ثٝ ضا آٔطیىب ثب ػطثؿتبٖ ٚیػٜ ثٝ اٚپه تی٘ف ٕٞىبضی ػسْ پیبْ وٝ ٞب ؾیٍٙبَ

 قس ذٛاٞٙس ٕٞطاٜ رٟف ثب ٞب لیٕت ثطؾب٘س، نفط ثٝ ٘یع ضا ایطاٖ ٘فت نبزضات تِٛیس، وبٞف وٙبض زض ثبقس زاقتٝ لهس آٔطیىب چٙب٘چٝ

 ذبْ ٘فت نبزضات وطزٖ نفط زض آٔطیىب ٘بتٛا٘ی .ثبقس آٖ ز٘جبَ ثٝ ٘فت لیٕت ظٔیٙٝ زض آٔطیىب رٕٟٛضی ضئیؽ وٝ ٘یؿت چیعی ایٗ ٚ

 وبٞف اٌطچٝ ٌعاضـ ایٗ طجك. وٙس ٔی اقبضٜ آٖ ثٝ ذٛز ٌعاضـ زض ٘یع ضٚیتطظ وٝ اؾت ٔٛضٛػی قسٜ، یبز ػٛأُ ٔمبثُ زض ایطاٖ

 ذٛاؾتٝ  تب حبَ ایٗ ثب أب وٙس، ٔحسٚز ضا ایطاٖ ت٘ف فطٚـ تٛا٘س ٔی وكٛض ۵ ثٝ ٘فتی ٞبی تحطیٓ اظ قسٜ ٔؼبف وكٛضٞبی تؼساز

 .زاضز ظیبزی فبنّٝ اؾت ایطاٖ ذبْ ٘فت نبزضات قسٖ نفط وٝ آٔطیىب
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 خالی جیة تا زًدگی 
 ٞب ضؾب٘ٝ اظ ثطذی زض قسٜ ٔٙتكط ذجطٞبیصبح نو: 

 آیٙسٜ ؾبَ زض اظزٚاد ٚاْ وٝ اؾت آٖ اظ حبوی
 ٞبی ظٚد ثٝ ثٛز لطاض وٝ ٚأی. وطز ٘رٛاٞس تغییطی
 ثٝ تٛرٝ ثب وٙس وٕه ظ٘سٌی قطٚع ثطای رٛاٖ

 یه ٞعیٙٝ قبیس آٚض ؾطؾبْ ٞبی لیٕت ٚ تٛضْ افعایف
 زض ٚ قٛز ٌبظ اربق ٚ یرچبَ یه ذطیس یب ٔطاؾٓ

 ظ٘سٌی اثتسای زض ظٚریٗ وطزٖ ثسٞىبض رع ثٝ ٚالغ
 وٝ اؾت ایٗ ربِت. زاقت ٘رٛاٞس زیٍطی تٛا٘بیی
 وٝ قٛز ٔی بْا٘ز زِٚت ؾٛی اظ ٞبیی ٞعیٙٝ ؾبال٘ٝ

 ثطای رٛا٘بٖ پبی پیف ضاٜ ٞب آٖ ٔسیطیت ثب تٛاٖ ٔی
 ثبٚرٛز .وطز ٕٞٛاض ضا ظ٘سٌی تكىیُ ٚ اظزٚاد

 زض تٛٔب٘ی ٔیّیٖٛ 1۵ اظزٚاد ٚاْ افعایف تهٛیت
 پیكٟٙبز ٔزّؽ ٕ٘بیٙسٌبٖ ،۹۷ ثٛزرٝ تّفیك وٕیؿیٖٛ

 وٝ ا٘س وطزٜ ٔططح ٘یع ضا اظزٚاد تٛٔب٘ی ٔیّیٖٛ 20 ٚاْ
 نحٗ زض ثٛزرٝ الیحٝ ثطضؾی ظٔبٖ ضز اؾت لطاض

 ثب اِجتٝ. قٛز ٌصاقتٝ ضأی ثٝ ٚ ٔططح ٔزّؽ ػّٙی
 ثب٘ه وٝ ای ثٛزرٝ ضزیف ٚ ٔتمبضیبٖ تؼساز ثٝ تٛرٝ

 ٌطفتٝ ٘ظط زض اظزٚاد ٚاْ پطزاذت ثطای ٔطوعی
 تب تٛٔب٘ی ٔیّیٖٛ 20 اظزٚاد ٚاْ تهٛیت اؾت،

 الّیٕب، ٔهطفی زوتط.ضؾس ٔی ٘ظط ثٝ ثؼیس حسٚزی
 ا٘تمبز ثب ایطاٖ ارتٕبػی ٔسزوبضاٖ ػّٕی ا٘زٕٗ ضییؽ

 «٘ٛ نجح» ضٚظ٘بٔٝ ثٝ وكٛض زض اظزٚاد ٚاْ ٚضؼیت اظ
 قٛز ٔی ٔططح اظزٚاد فطٍٞٙی ثحج ٚلتیۺ »ٌٛیس ٔی

 تب ٌیط٘س ٔی ای ثٛزرٝ ٚ قسٜ رٕغ ٞٓ زٚض ٌطٚٞی
 ٚاْ. ٘ساضز اظزٚاد زض تأحیطی وٝ وٙٙس تحمیك نطف

 ای پیكطفتٝ كٛضٞبیو زض. قٛز ٕ٘ی اظزٚاد ثبػج ٞٓ
 چیعی ثٍٙالزـ ٔخُ فمیطی وكٛضٞبی ٚ آٔطیىب ٔخُ

 وطزٖ ؾطٌطْ ایٗ ٘ساضز، ٚرٛز اظزٚاد ٚاْ ٘بْ ثٝ
 ثٝ ٔٛظف ٞب زِٚت ایٙىٝ ثط تأویس ثب اٚ.«اؾت ٔطزْ
 ٚ وبض افطاز ٚلتیۺ »وٙس ٔی اضبفٝ ٞؿتٙس، وبض تِٛیس
 الساْ اظزٚاد ثطای ذٛزقبٖ ثبقٙس زاقتٝ زضآٔس

 اظزٚاد تٛا٘س ٔی وؿی ٔیّیٖٛ 1۵ ثب ٍٔط ،وطز ذٛاٞٙس
 تٛٔبٖ ٔیّیٖٛ ۵0 حسالُ ثبیس رٛاٖ یه أطٚظ وٙس؟
 ٘ساقتٝ وبض اٌط أب وٙس اظزٚاد ثتٛا٘س تب ثبقس زاقتٝ
 ذٛاٞس طالق ثٝ وبضقبٖ حتٕبً ضٚظ آٖ فطزای ثبقس
 افعایف ثطای ذٛاٞس ٔی زِٚت اٌط ٔؼتمسْ .ضؾیس

 ایزبز قغُ ٚاْ، زازٖ ربی ثٝ ثبیس وٙس تالـ اظزٚاد
 .زٞس ٕ٘ی اظزٚاد فطنت ٞب ٞعیٙٝ .«وٙس
 

 (4)رٍشي آیٌدُ تِ اهید هٌطق/ سیاسی تحلیل آهَزش
 ّای گردًِ از را اسالهی ًظام کِ است بَدُ هردم حضَر ایي تاکٌَى، اًقالب پیرٍزی ابتدای از

 دادُ عبَر است، کافی سیاسی ًظام یک خَردى زهیي برای تٌْایی بِ آًْا از ّرکدام کِ خطرًاکی

 در دضوي باضد، داضتِ ٍجَد اسالهی ًظام از هردهی حوایت ٍ پطتیباًی ایي کِ زهاًی تا قاعدتا .است

 هردم حضَر است، گطا گرُ کِ است هردم حضَر. »بَد خَاّد ًاتَاى ًظام ٍ هلت ایي کردى ًاکام

 وَْریج. بداًید را ایي است، ٍاقعیتی ایي ترساًَد؛ هی اسالهی جوَْری ّیبت از را دضوٌاى کِ است

 ایٌْا هاًٌد ٍ حقیر اهثال از ًاضی چیست؟ از ًاضی ّیبت ایي دارد؛ ّیبت دضوٌاًص چطن در اسالهی

 ایي از ًاضی است، هردهی عظین حضَر ایي از  ًاضی است، هردم از ًاضی ایي ابداً، است؟

 ًطاى حضَر ّای صحٌِ ٍ ّا عرصِ ی ّوِ در را خَدش کِ است عَاطفی ٍ احساسات

 ۷۱/۲/۶۹.« دّد هی

 

 

 !اقتصادی؟ یا اهٌیتی ترجام/ رٍز حرف

 شذُ، باسًشز ّا رساًِ در وشَرهاى خارجِ اهَر ٍسیز اس لَلی ًمل تاسگی بِ  :بصیرت
 خَد تؼْذات اًجام در ّا غزبی اگزچِ است گفتِ ای هصاحبِ در ٍی ایٌىِ بز هبٌی

 آى در ظزیف. بَد التصادی بزجام، اس ّذف وِ ًیست هؼٌا ایي بِ اها وزدًذ؛ وَتاّی
 خارج ٍ اهٌیتی ای، ّستِ هَضَع صزفاً ها اصلی ّای بحث وِ داشتِ اشارُ هصاحبِ

 ٍ بحث شذ سبب خارجِ اهَر ٍسیز اظْارات ایي. است بَدُ اهٌیت شَرای اس شذى
 :است بزرسی لابل ًظز چٌذ اس هَضَع ایي. بگیزد شىل هَضَع ایي حَل ای هٌالشِ

 هذػی ّا سال طی در وًٌَی دٍلت ٍ سیاسی جزیاى یه ایٌىِ اخاللی؛ ًظز اس ًخست
 جوَْری ػلیِ التصادی ّای تحزین آهزیىا با هذاوزُ طزیك اس تَاًذ هی وِ شَد هی

 بِ را هزدم ػاللِ ٍ البال اًتخابات، ایام در ایي اساس بز ٍ وزدُ بزطزف را ایزاى اسالهی
 ًیست، پایبٌذ خَد بزجاهی تؼْذات بِ غزبی طزف وِ حال اها وٌذ، جلب خَد سوت
 هطزح سیاسی اخالق با هغایز الذاهی است، ًبَدُ التصادی بزجام اس ّذف وِ بگَیذ

 .شَد هی

 اهٌیتی ٍ سیاسی اّذاف اس بخشی فزاهتٌی ًظز اس بزجام ایٌىِ در حمَلی؛ ًظز اس دٍم
 ًظز در را ٍالؼیت ایي تَاى ًوی اها ًذارد؛ ٍجَد بحثی وٌذ، هحمك تَاًست هی را ایزاى

 در ایزاى همابل ّای طزف وِ است تؼْذاتی دربزگیزًذُ بزجام تَافك هتي وِ ًگزفت
 .باشٌذ پایبٌذ آًْا بِ بایذ تجاری ٍ التصادی بخش

 اجزای بِ را غزبی طزف دیپلواسی، با دارد ضزٍرت اوٌَى ّن سیاسی؛ ًظز اس سَم
 ٍ اهٌیتی بزجام اس ّذف وِ ػبارت ایي طزح. وزد ٍادار بزجام هتي اساس بز شاى تىالیف
 را بزجام ػضَ بذػْذ وشَرّای وِ شَد ًوی سبب آیا التصادی، ًِ ٍ است بَدُ سیاسی

 اًذ، گزفتِ پیش در شاى تؼْذات اجزای در تاوٌَى وِ غلطی هسیز ّویي پیوَدى بز
  وٌذ؟ تزغیب

 در دیگزی راُ بایذ وٌذ، فصل ٍ حل را خَد اهٌیتی هؼضل بخَاّذ وشَری ّن فزض بز
 خَد سػن بِ تا ببزد بیي اس را خَد فٌاٍراًِ لذرت اس هْوی بخش آًىِ ًِ بگیزد، پیش
 ٍ اهٌیت بزای چمذر الگَ ایي تؼوین وِ است شذُ هحاسبِ آیا! باشذ وزدُ اهٌیت تَلیذ
 وِ شًَذ هی پیذا فزدا ّن دیگزاًی ًگاُ ایي با است؟ آفزیي خسارت وشَر هلی هٌافغ
 تَافك ٍ هذاوزُ هَشىی فٌاٍری سهیٌِ در بایذ وشَر، اهٌیت پایذاری بزای دٌّذ شؼار
 اًذیشیذُ خطزًان تحلیل  ٍ ًارٍا تؼوین ایي ًتیجِ بِ خارجِ هحتزم ٍسیز آیا! وزد

 است؟

 


