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ٞایالسْرازرٞایارٚپاییٔٛظفٙستضٕیٗطزف

تٝ وؾٛر التصاز ٘ثایس أا تسٞٙس ذصٛؿتزجاْ
ایٗٔٛضٛعٌزٜسزٜٚٔؼطُآٖؽٛز/تجشٔٛارز
ؽزقٚ تا رٚاتطوؾٛر ٔؼسٚزیٕٞچٖٛآٔزیىا،
تحزن ٚ ؽٛز تمٛیت تیؾتز چٝ ٞز تایس غزب
یاتس افشایؼ زیپّٕاعی ٞسفٕٙس ٚ .ػّٕیاتی

(۷۹۳۱/۴۰/۰۲) 

 

 گرایی جوان مخالفان
ػزصٝزرایاِؼازٜذارقاتفاق:٘ٛصثح

اعت؛تزآٚرزٖعزحاَزرایزاٖعیاعی

تاٞاعتعاَوٝاصالحٔسػیجزیا٘ی

تصزفزرصسزذٛز،رلثایتٝس٘یطؼٙٝ

وززٖلطارتاٚاعتلسرتٔصازر

ٚریشٞایایسئِٛٛيتٛعطٌفتارٞایی

تأماتّٝحاَزرصزاحتتٝزرؽتؼ،

اعتٌزاییجٛاٖ ٞایایسٜتٍٝ٘اٞیتا.

ؽٛزٔیرٚؽٗپیؼاستیؼؽسٜ،ٔطزح

ػأُتاسیعیاعتٔؼَٕٛ،طثكوٝ

تأراِفتتٝطّثاٖاصالحتحزیه

ٞاعت،عاسٔاٖٚعاذتارٞازرٌ٘ٛزایی

ٚجٛاٖػمثٝفمساٖزرذٛزٞاآٖوٝچزا

ؽستتٝٚؽسٜ٘غّیا٘مطاعزچارٚفازار،

زرٞأغِٛٚیتٚٞاعٕتتاٍ٘زا٘ٙس

زروٝتٍیززلزارجٛا٘تزی٘غُاذتیار

زیسٜآبٚتزتیتاعالٔیجٕٟٛریزٚراٖ

ایٗ.اعتزاز٘ؼثٕزسٔا٘ٝاوٖٙٛٚؽسٜ

تٙسیتزویةزرٚاضحطٛرتٍٝ٘زا٘ی

زرٔاوٝزٞسٔیتاستابراذٛززِٚت

زر)زِٚتتزیٗوٟٙغاَؽاٞسحاضزحاَ

ٚٚسیزٔؼاٚ٘اٖٚسرا،عطح چُٟزر...(

ٞغتیٓاذیزعاِٝ ٘یشحشتیحٛسٜزر.

اسٞاییرٌٝٚاعتٔٙٛإَٞیٗتٝٚضغ

جزیاٖزرٌٖٚزاییجٛاٖٚتحَٛ

ٞاٞجْٛؽسیستزیٗتاطّةاصالح

حشبٔٛرززرآ٘چٝٔا٘ٙسؽس،عزوٛب

تاجزیاٖایٗوٝاعتطثیؼی.زازرخ٘سا

اصُٔراِفتایسحاَٚٚضغایٗ

اػعاٍِیچُٟزرا٘مالبٌزاییجٛاٖ

آٖتزاتززرػُٕٚ٘ظززرٚتاؽس

السأاتیطزحتاحتیٚوٙسٔماٚٔت

یاس٘اٖتٝتیؾتزعٟٓزازٖ٘ظیزا٘حزافی

راٌزاییجٛأٖغیزوٙسعؼیٞا،الّیت

عیاعتأاتیٙساسز؛زیٍزیراٜتٝ

ٚاعتٌزاییجٛاٖاعالٔی،جٕٟٛری

عزػتتٝپیؾزفت،ٟٔٓپیؾزاٖایٗ

.آٚرزذٛاٞسزعتتٝراذٛزجایٍاٜ

 

 

 
  

 

 

 

 نیست اعتماد قابل اروپا کرد ثابت تحوالت رونذ
 

 دٍلتوزداى ثِ خغبة رّجزاًمالة ؽذُ هٌتؾز تبسُ ّؾذار اس اعتمجبل ثب علت افالح رٍسًبهِ یه کیهان:

: ًَؽت سادُ  ّبًی حغي للن ثِ آرهبى. وٌذ ًوی لبًغ را ایزاى ارٍپب: ًَؽت ؽذُ، ػٌَاى لجل هبُ 8 وِ
 غزة ثب راثغِ پیزاهَى ایؾبى ثب وبثیٌِ اػضبی ٍ جوَْر رئیظ دیذار جزیبى در اًمالة رّجز براتاظْ

 اس تب دادًذ لزار را هَاًؼی ٍ ّب ؽزط پیؼ علغلِ یه ثزجبم تَافمٌبهِ اس پظ ّب ارٍپبیی وِ دّذ هی ًؾبى
 ارٍپب اتحبدیِ ٍگبًِد هَاضغ خَثی ثِ اعالهی اًمالة رّجزهؼظن .ؽًَذ خبرج خَدؽبى تؼْذات ثبر سیز

 وِ ّبیی هغئَلیت ٍ تجزثِ ثِ تَجِ ثب رّجزی همبم وِ دّذ هی ًؾبى ایي ٍ دادًذ ؽزح را ایزاى ثِ ًغجت
 وزدى هؾزٍط ٍ اعت گیزی ثْبًِ دًجبل ارٍپب اتحبدیِ وِ اًذ دریبفتِ خَثی ثِ دارًذ، ٍ داؽتٌذ ػْذُ ثِ

 ّبی ظزفیت ٍ اّذاف اس را ایزاى اتحبدیِ، ایي ریّوىب ٍ ارٍپب اتحبدیِ ًزهؼ ثِ وؾَر التقبدی ؽزایظ
 ّبی ظزفیت ٍ ّب تَاًوٌذی اس ثبیذ وِ اعت ایي ثز ایؾبى تبویذ دلیل ّویي ثِ ٌذو هی دٍر خَدػ داخلی

 ّب ارٍپبیی ثِ را التقبدی ؽزایظ ٍ ثزجبم ًجبیذ ٍ وزد اعتفبدُ التقبدی ٍضؼیت ثْجَد ثزای ثبال التقبدی
 .سد گزُ

 تَجِ داخلی ّبی ظزفیت ٍ ثَهی التقبد ٍ سا درٍى التقبد ثِ ًغجت آیٌذُ عبل در دٍلت ذرع هی ًظز ثِ
 اس ثؼذ یؼٌی گذؽتِ، عبل عِ عَل در رٍحبًی آلبی دٍلت ایٌىِ ثِ تَجِ ثب. داد خَاّذ ًؾبى ثیؾتزی

 ٍ آهزیىب هتبعفبًِ اهب وزد عی را اػتوبدعبسی هغیز ٍ ػولیبتی را خَدػ تؼْذات توبم ثزجبم، تَافمٌبهِ
 ٍگَّبی گفت جزیبى در دلیل ّویي ثِ ٍ ًیغتٌذ اػتوبدی لبثل ّبی عزف وِ وزدًذ ثبثت ارٍپب اتحبدیِ

 ارٍپب اتحبدیِ االى لذا. ًیغت ؽذى اجزا لبثل وِ دادًذ لزار را ّبیی ؽزط یىغزی ارٍپب، اتحبدیِ ثب ایزاى
 ؽبًِ خَد تؼْذات اجزای اس حذالل یب ٍ دؽَ خبرج تَافمٌبهِ اس آهزیىب هبًٌذ تب اعت گیزی ثْبًِ درفذد

 جبیگبُ وِ ػولیبتی غیزلبثل تَافمٌبهِ یه ثِ اوٌَى ثزجبم وِ رعذ هی ًظز ثِ دلیل ّویي ثِ. وٌذ خبلی
 یىغزی اٍال خقَؿ ایي در ثبیذ رٍحبًی آلبی دٍلت ٍ ؽذُ تجذیل دادُ، دعت اس را خَدػ
 ایي غیز در ٍ وٌذ تؼییي تؼْذاتؼ وزدى اجزایی هٌظَر ثِ ارٍپب اتحبدیِ ثزای را ّبیی االجل ضزة

 ثِ ّن جْبًی جبهؼِ اوٌَى.ثبؽذ هٌغمِ وؾَرّبی اس ثخؾی ٍ ؽزق در جذیذی یبرگیزی درفذد فَرت
 هٌبفغ ثزاعبط ٍ هحتزهبًِ تؼبهلی ایزاى ثب وِ ًذارد لقذ آهزیىب ّوبًٌذ ارٍپب اتحبدیِ وِ رعیذُ ًتیجِ ایي

 خَاّذ ًوی وِ وٌذ اػالم فزیحب ارٍپب اتحبدیِ وِ دارد ٍجَد ّن حتوبلا ایي لذا ٍ ثبؽذ داؽتِ هؾتزن
 خبرج جْبى ثب تؼبهل ثزای را دٍلت دعت ٍ اًذ ًجغتِ را راُ اًمالة رّجز الجتِ. وٌذ ػولیبتی را ثزجبم

 دادى لزار ثذٍى ثخَاّذ وِ ًیغت اًقبفی ثب عزف وزد ثبثت ارٍپب اتحبدیِ حبل ّز ثِ .اًذ ثبسگذاؽتِ
 .وٌذ ػولیبتی را خَدػ تؼْذات جْبًی ٍ ای هٌغمِ ؽزایظ یه ثِ ثزجبم سدى گزُ ٍ غیؽزای
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کاذبهایدوگانه

 خَاعتبر یا لغؼٌبهِ تقَیت ثب اعت حشة ایي هزوشی ًْبد وِ آهزیىب دهَوزات حشة هلی وویتِ اخیزا وطنامروز:

 عَی اس لغؼٌبهِ ایي تقَیت اًذ  ؽذُ هذػی آهزیىب در ًبیبن الثی هبًٌذ ّب گزٍُ ثزخی .ؽذ ثزجبم ثِ آهزیىب دٍلت ثبسگؾت

 پیزٍسی فَرت در وِ هؼٌی ایي ثِ اعت؛ ثزجبم درثبرُ  حشة ایي رٍیىزد دٌّذُ ًؾبى آهزیىب دهَوزات هلی وویتِ

 وؾَر ایي دٍلت وبر دعتَر در جذی ؽىل ثِ ثزجبم ثِ ثبسگؾت آهزیىب، آتی جوَْری ریبعت اًتخبثبت در ّب دهَوزات

 .گیزد هی لزار

 هجلظ رئیظ پلَعی، ًبًغی آهزیىب، دهَوزات حشة هلی وویتِ تَعظ «ثزجبم ثِ ثبسگؾت» لغؼٌبهِ تقَیت ثب ّوشهبى

 اعت وزدُ اػالم حبل ػیي در ٍ خَاًذُ اؽتجبُ را ایزاى ثب ای ّغتِ تَافك اس تزاهپ دٍلت خزٍج هتحذُ ایبالت ًوبیٌذگبى

 ػٌَاى ثِ پلَعی ًبًغی ثْتز، ػجبرت ثِ !ؽذ هی خبرج جوؼی تَافك ایي اس «ارٍپبیی وؾَرّبی ّوزاّی ثذٍى» ًجبیذ تزاهپ

 ًىزدُ هخبلفتی ثزجبم اس ٍاؽٌگتي خزٍج ولیت ثب ًفغِ فی دهَوزات، حشة در گیز تقوین ٍ ؽبخـ ّبی  چْزُ اس یىی

 اس خزٍج» اگز اعبط ایي ثز. اعت دادُ لزار ّجوِ هَرد را الولل ثیي ًظبم در تزاهپ دٍلت «گزایی یىجبًجِ» ثلىِ اعت،

 .ًذاؽتٌذ آى ثب هؾىلی ًیش ّب دهَوزات ثَد، آى ارٍپبیی ؽزوبی ٍ هتحذُ ایبالت گزایی چٌذجبًجِ هحقَل «ثزجبم

 حشة هلی وویتِ اخیز لغؼٌبهِ اس علت افالح ّبی  رعبًِ بلاعتمج رعذ، هی ًظز ثِ تبهل لبثل پیؼ اس ثیؼ هیبى ایي در آًچِ

 تزٍیج ٍ تجلیغ حبل در دیگز ثبر علجبى      افالح ٍ وبرگشاراى جزیبى ثِ ٍاثغتِ ّبی  رعبًِ ثْتز، ػجبرت ثِ. اعت دهَوزات

 دٍراى در وِ ؽَد هی اًجبم حبلی در عبسی  دٍگبًِ ایي. ّغتٌذ خَد تجلیغبتی ثبسی در «خَاُ جوَْری -دهَوزات» دٍگبًِ

 تَافك اهضبی هتؼبلت .ؽذ اػوبل وؾَرهبى ػلیِ یىجبًجِ ٍ چٌذجبًجِ ّبی تحزین تزیي     عخت اٍثبهب، ثبران جوَْری ریبعت

 اس ٍ آغبس جذی فَرت ثِ را ثزجبم اثتزعبسی ٍ ًمض پزٍعِ اٍثبهب دٍلت ،49 عبل در 5+1 اػضبی ٍ ایزاى هیبى ای ّغتِ

 دارد یبد ثِ ایزاى هلت ؽه ثذٍى! وزد اعتفبدُ جبهغ فَرت ثِ هغیز ایي در ًیش ای ّغتِ تَافك  تيه داخل حمَلی خألّبی

 در. وزد اهضب وٌٌذ هی عفز ایزاى ثِ وِ را وغبًی ٍیشای فذٍر در هحذٍدیت ایجبد عزح گبم، ًخغتیي در اٍثبهب دٍلت وِ

. ؽذ ایزاى ثب ارٍپبیی ّبی ؽزوت اػتجبری ٍ ثبًىی ٍاثظر عبسی  ػبدی هبًغ اٍثبهب دٍلت داری خشاًِ ٍسارت ًیش ثؼذ گبم

 گزی الثی ثب اٍثبهب دٍراى در اًذ،    ؽذُ تجذیل ایزاى در وبرگشار ٍ علت افالح ّبی جزیبى اهیذ ًمغِ ثِ اهزٍس وِ ّبیی دهَوزات

 ؽذًذ. ثزجبم زنهؾت وویتِ در ایزاى ّبی ؽىبیت رعیذى ًتیجِ ثِ هبًغ ارٍپب، تزٍئیىبی ثیي در عبسی  اجوبع ٍ

 اس را سیبدی اًزصی اخیز عبل 5 عی ثَیضُ وؾَرهبى، خبرجی عیبعت در «خَاُ جوَْری -دهَوزات» دٍگبًِ خلك هتبعفبًِ

 حبل ایي ثب. اعت وزدُ تحویل هب ثِ ًیش را سیبدی هحبعجبتی خغبرات ٍ وزدُ تلف دیپلوبعی دعتگبُ ٍ خبرجِ اهَر ٍسارت

 در ّوچٌبى عبسی  دٍگبًِ ایي دّذ هی ًؾبى دهَوزات حشة اخیز لغؼٌبهِ اس وبرگشار ٍ علت افالح ّبی  رعبًِ اعتمجبل

 التقبدی عزًَؽت هتؼبلجب ٍ ثزجبم عزًَؽت سدى گزُ اعت ؽذُ تبویذ ثبرّب تبوٌَى .دارد لزار جزیبًبت ایي وبر دعتَر

 . ؽَد هی هحغَة راّجزدی خغبیی ثلىِ تبوتیىی، خغبیی تٌْب ًِ آهزیىب در عیبعی فزٍدّبی ٍ فزاس ثِ وؾَر
 



 
 

 9 

 

412ه/شماراسفنذ 11شنبه چهار  م/سوسال  ای  هک گذشت زیده مهمتزین اخبار رد هفته گ      

 

 خواهذ؟ مى چه ایران از غرب

:ذٛاٞسٔىچیشیهایزاٖاسارٚپاٚغزب:اتتىار
عیاعتىایٗ.ٔاِىاعتمالَٚ٘ظأىلٛاى٘ساؽتٗ

تاتیغتٓلزٖاٚایُتا٘ٛسزٞٓلزٖ٘یٕٝاسوٝتٛز
ػزصٝآٖتاسیٍزاٖعٛىاستزتٕاْچٝٞزجسیت
ز٘ثاَاٍّ٘یظٚرٚعیٝیؼٙىزیپّٕاعىٚعیاعت

ؽس ذٛاعتٔىٔؾزٚطٟٝ٘ضتزرٔززٔىلیاْ.
.تٍذارزاٍّ٘یظٚرٚعیٝعیاعتایٗتزپایا٘ىذط
٘ظٕیٝٚصا٘سارٔزى٘یزٚىتؾىیُتٝوارٚلتىأا

رفتٔىؽٛعتزٔٛرٌاٖاعترساْتاٚوؾیسعٛئسى
لٛاىتیاتس،عأا٘ىٚعزأٙیتىٚٔاِىأٛروٝ

اساٍّ٘غتاٖٚسزارزٚتٟزاٖزرٞاىپؾترٚعیٝ
تسیٗٚوززپؾتیثا٘ىػُٕزرٞارٚطالساْایٗ
وٕات١١١١ٝسٔغتاٖزرٔؾزٚطٟٝ٘ضتعاٖ
 .رفت

تزغزبعٛىاسآسٔٛ٘ىؽایسعاِٝٞؾتجًٙ
تٛزجسیسػصززرایزاٖتٛإ٘ٙسىٔیشاٖ ایٗزر.
وٝزریافتزرعتىتٝغزبعاِٝٞؾتزٚراٖ
اعتوززٜتغییزایزاٖزرٔؼیارٞا ا٘سیؾٕٙساٖ.
ؽاٞس٘اتاٚرىزر٘ظأىٞاىاعتزاتضیغتٚعیاعى
ٞاىٔیا٘ٝٚاٚایُٔا٘ٙسزیٍزچیشٞیچوٝتٛز٘س
ٚزیٍزوٝزریافتٙسٚزیس٘سآٟ٘ا.٘یغتتیغتٓلزٖ
ز٘غتزٚیُٚآیزٚ٘غایسیهیارٚطص٘زاَیهٞزٌش

ٞزٌشٚزیٍزإِٓا٘ىٚاعٕٛطیهیااٍّ٘یغى
تاایزاٖؽٕاَٚجٙٛبغزب،صفحاتزرتٛا٘سٕ٘ى

 .وٙسفزٔا٘زٚایىذٛزٔٙصثاٖصاحةٚعزتاساٖ

ایزاٖعّحؾٛرى،رٚحیٝٚ٘ظأىلٛاىتزػالٜٚ
.ؽسٔىٚرؽؼّٝ٘یشالتصازىٚٔاِىأٛرزرزاؽت

یهطَٛزرغزبوٝتٛزچیشىٕٞاٖزٚایٗٚ
.تاؽسزاؽتٝٚجٛزایزاٖزروٝذٛاعتٕ٘ىتارید
چزا؟أا اسحسایٗتٝتارٚعیٝحتىٚغزبچزا!

ا٘س؟ٞزاطزرایزاٖ٘ظأىٚٔاِىاعتمالَ
إٞیتٚصئٛپِٛتیىىٔٛلغزرتایسرااػچزایی
جغتتاریدوارٚا٘غزاىایٗاِجیؾىعٛق حاال.
تٝغزبعاِٝ،پٙجاٜٚیىصسپیؾیٙٝایٗتاأزٚس
اعتتاسٌؾتٝػشیٕت٘مطٝ آ٘اٖرٚؽٗذٛاعتٝ.
ٔاِىأٛرزرٚتاؽیس٘ساؽتٝ٘ظأىتٛاٖ:اعتایٗ
تاؽیسٔاعٛىاسوززٖرصسلاتُالتصازىٚ ایٗ.

 .اعتایزاٖػّیٝغزبتّٛاىٕٞٝ٘تیجٝٚذالصٝ

 (6)اًقالب رهثز رٍایت ته اًقالب استوزار ٍ هاًذگاری عَاهل / سیاسی تحلیل آموزش

 سست ایواًشاى شًَذ، دلسزد ٍ تَجّه تی هزدم تذهذ؛ دست اس را هزدم اسالهی، ًظام ایي اگز

 اًقالب خذهت در سال چٌذ ها تگَیذ کسی هز ذ؛تیفتٌ خَدشاى شخصی سًذگی فکز ته شَد،

 خَد، کسة تزای کاسة خَد، تجارت تزای تاجز کارهاى؛ سزاغ تزٍین است، تس دیگز تَدین،

 ارسش خَد، تثلیغ تزای یکی آى ٍ خَد درس تزای طلثه ٍ داًشجَ خَد، سراعت تزای سارع

 20/11/47. تاس پذیز آسیة الثته اًقالب، ٍ کشَر هسائل شًَذ، قائل تیشتزی

 


 !جمع قابل غیر/ روز گسارش

صفحاتٚٞارٚس٘أٝاَٚصفحٝتززرؽتتیتزٞایٚایرعا٘ٝفؾارٞای:تصیزتپایٍاٜ

رٚسٞزاذیزٞایٞفتٝزرتمزیثاًوٝزِٚتٚطّةاصالحتٝ٘شزیهٞایوا٘اَٚٞاپایٍاٜ

٘شزیهٞایچٟزٜتزذیعٛیاسوؾٛرٌیزتصٕیٓٚلا٘ٛ٘یٔزاجغتٟسیسؽٛ٘س؛ٔیتىزار

وؾٛرلا٘ٛ٘یٟ٘ازٞایٌزفتٗاعتٟشاتٝٚتٕغرزٚوٙایٝحتیٚزِٚتػضٛٚ طزح!

ٔٙتمساٖوززٖٔتٟٓٚٔٙتمساٖتٝحِّٕٝٛایح،ایٗتصٛیةتزایپزعیٕٞٝٔٛضٛع

 ....CFTٚپاِزٔٛ،رعا٘سٖتصٛیةتٝتزای...ٚلاچاقٚپِٛؾٛییتِٝٛایحایٗتصٛیة

جٕالتایٗوٙارتٍذاریسؽٛز،ٔیتیؾتزٚتیؾتزرٚسٞزوٝرازعتایٗاسرٚیىززٞایی

»اعتٌفتٝوٝرٚحا٘یحغٗاَٚٔؼاٖٚجٟاٍ٘یزی،اعحاق ایٗتصٛیةاعتٕٔىٗ:

ٚػٛارضرفغتزایتایسوٝتاؽسزاؽتٕٝٞزاٜتٝػٛارضیزیٍزیالیحٝٞزٔا٘ٙسِٛایح

سیزراآٖاصُایٙىٝأاوٙیٓ،ا٘سیؾیچارٜزارز،ٚجٛزآٖتٝ٘غثتوٝٞاییزغسغٝ

أٛرٚسیزظزیف،ٔحٕسجٛازعرٙاٖوٙارتٍذاریسیا.«اعت٘ازرعتواریتثزیٓ،عؤاَ

ِٛایحتصٛیةاسزفاعتزایوٝرٚسیزراعالٔیؽٛرایٔجّظزروؾٛرٔاٖذارجٝ

تٛزٌفتٝتارٜایٗزرٚرفتٝتٟارعتاٖػّٙیصحٗتٝٔذوٛر آلای٘ٝٚتٙسٜ٘ٝ»:

تزٚریغٓاسٔاِیحٕایتالیحٝتٝپیٛعتٗتاوٝزٞیٓتضٕیٗتٛا٘یٕٓ٘یجٕٟٛررئیظ

تالػٚفؾاراسحسایٗعٛیهاساعتٕٔىٗچطٛر.«ؽسذٛاٞسحُٔأٖؾىالت

تأثیزسٔیٙٝزرضٕا٘تیتٟٙا٘ٝزیٍزعٛیاسٚتاؽسزاؽتٝٚجٛزِٛایحایٗتصٛیةتزای

ٚارزتٝتّىٝؽٛز،ٕ٘یزازٜآٟ٘ااسواعتٗیأؾىالتتزذیحُتزایِٛایحایٗتصٛیة

ؽٛزٔیتأویسِٛایحایٗتصٛیةپیزروؾٛرتٝآفاتٚصسٔاتتزذیؽسٖ چٝتا!

وٝتپذیزیٓرالٛا٘یٙیٚضٛاتطتایسٔاچزا!وززجٕغٞٓتارازٚایٗتٛأٖیٔٙطمی

 !٘سارز؟ٔاتزای٘فؼی


