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 طلبیاصالحًئَّبیهحدٍديت

 بِ سیببکالم صبدق ًبهِ :نو صبح
 عویك بحزاًی ًشبًگز خبتوی هحوذ سیذ

 تزیي هْن. است طلببى اصالح هیبى در
 ًبهِ اس کِ طَر آى طلببى، اصالح بحزاى
 بِ سیببکالم. است َّیت بحزاى آیذ، بزهی

 گَیذ؛ هی اصالحبت جزیبى رییس
 عول لذرت در طَری هب ًوبیٌذگبى

 تَاًین ًوی راحتی بِ دیگز کِ کزدًذ
 بب توبیش ٍ طلبی اصالح فلسفِ درببرُ

 خالصِ طَر بِ. بگَیین سخي اصَلگزایبى
 اعتزاض سیببکالم ًبهِ کِ گفت ببیذ

 گفتوبًی بخش یب اصالحبت هذًی جبهعِ
 اجزایی ٍ گزا عول بخش بِ اصالحبت
 دّذ هی ًشبى ًبهِ ایي. است اصالحبت

 سطح در تَاًٌذ ًوی طلببى اصالح کِ
 بب پٌذاری ّوذات احسبس جبهعِ

 سؤال.کٌٌذ لذرت در خَد ًوبیٌذگبى
 فعلی شزایط کِ ایٌجبست اسبسی
 ّبی تصوین بز تأثیزی چِ طلببى اصالح
 ایي آیب گذاشت؟ خَاّذ ّب آى آیٌذُ
 ایي گَیٍ  گفت ٍ ًشدیکی هَجب بحزاى

 هٌتظز ببیذ ایٌکِ یب شَد هی بخش دٍ
 هیبى در بشرگ شکبفی ٍ اًشمبق
 سیببکالم اهثبل آًچِ. ببشین طلببى اصالح

 دعَت خَاٌّذ هی خبتوی اس سیذآببدی ٍ
 جبهعِ بِ ببسگشت ٍ شذى رادیکبل بِ

 هَلعیت رٍیکزدی چٌیي. است
 خطز بِ حبکویت در را طلببى اصالح

 جذی ّبی هحذٍدیت بب خبتوی. اًذاسد هی
 اداهِ. است هَاجِ شذى رادیکبل بزای

 تَاًذ هی ّن اٍ جبًب اس هشی خط ّویي
 ٍاسط حذ. کٌذ تز عویك را شکبف ایي
 تَلذ تَاًذ هی رٍیکزد دٍ ایي

 درٍى اس کِ ببشذ طلبی ًئَاصالح
 بب گزاّب عول ٍ خَاّبى تحَل گَیٍ  گفت

. است هذیزیت لببل خبتوی هحَریت
 ًَعی بِ تَاًذ هی اصالحبت اس گًَِ ایي

 حبل ایي بب. شَد تلمی گزایش در آشتی
 احتوبلی اعتزاض جزیبى، ایي هحذٍدیت

 را طلب اصالح رٍشٌفکزاى کِ است بذًِ
 بیي آًچِ. کٌذ هی هعبهلِ بِ هحکَم
 گذرد، هی تببستبى پبیبى تب طلببى اصالح

 .است هْن بسیبر ّب آى سیبسی آیٌذُ در

 

 
  

  

 

 

کٌینصفررایسعَدًفتصبدرات
 آهطیکا ّای تحطین انلی اّساف اظ یکی «ایطاى زاذل زض زٍزؾتگی ایجاز» کِ این قٌیسُ تاضّا: کیهان

 .اؾت «اؾالهی جوَْضی ًظام تغییط» یؼٌی آهطیکا هثٌایی اؾتطاتػی تاهیي تطای ایطاى ػلیِ
 ّویي زض ایٌکِ کوا کٌس هی تُثیق ّن آهطیکا هقاهات ضؾوی اظْاضًظط ّا زُ تا ٍ اؾت زضؾت زقیقا ایي

 ؾپاُ گطفتي قطاض اظ کكَض ایي ّای ضؾاًِ ٍ ًْازّا ّا، قرهیت اظ ظیازی تؼساز کِ ّن اذیط ضٍظّای
 تهطیح هَيَع ایي تِ کطزًس، اًتقاز ،«تطٍضیؿتی ّای گطٍُ» ػٌَاى شیل زض اؾالهی اًقالب پاؾساضاى

 هطزهی ّوثؿتگی تِ ًیع ٍ قسُ آى ؾیاؾی ًظام ات ایطاى جاهؼِ تیكتط ّوثؿتگی ؾثة اقسام ایي کِ زاقتٌس
 ایطاًی يس تطًاهِ هتي زض تؼاضيات ٍجَز تیاًگط ؾَ یک اظ هَيَع ایي ٍاقغ زض. قَز هی هٌجط ؾپاُ تا

 پاؾساضاى ؾپاُ تط فكاض اػوال زض ٍاقٌگتي اقسام ًطؾیسى ًتیجِ تِ تیاًگط زیگط ؾَی اظ ٍ آهطیکاؾت
 :ًوایس کوک هَيَع تثییي تِ تَاًس هی آًْا تِ اقاضُ کِ زاضز ٍجَز ًکاتی هیاى ایي زض اها. تاقس هی
 کِ اؾت جسیسی ضاُ ؾَ یک اظ آهطیکا هكکل ًیؿت، اؾالهی اًقالب پاؾساضاى ؾپاُ آهطیکا، هكکل -1

 اٍ ههالح ٍ هٌافغ کِ ََالًی زٍضُ یک اظ پؽ ذَز قکَّوٌس َّیت تاظتؼطیف تطای ایطاى تعضگ هلت
 ٍ آهطیکا ٍیػُ تِ ٍ غطب اؾتؼواضی ّای ؾیاؾت قطتاًی تاقس، زاقتِ ًفؼی تطیيکو تطایف آًکِ تسٍى

  اؾت آهسُ هیساى تِ قس، هی اًگلیؽ
 ًظاهی تٌف هقسهِ ضا آى ٍ افتازُ ضاُ ذاضج ٍ زاذل زض ای ػسُ کِ ًیؿت ًظاهی -اهٌیتی انال هاجطا -2

 اقتهازی هاّیت زقیقا نْیًَیؿتی َطح يای زض ؾپاُ زازى قطاض ّسف .اًس کطزُ هؼطفی ایطاى ٍ آهطیکا تیي
 . زاضز

 اقساهات ظًجیطُ اظ حلقِ یک ٍاقغ زض ؾپاُ، ػلیِ آهطیکا زٍلت زٍقٌثِ ضٍظ اقسام کِ پصیطفتین اگط -3
 حًطت اهیطهَهٌاى تَنیِ تِ تاؾی تا ٍ هتقاتال ّن ها اؾت، ایطاى حاکویت ٍ هلت ػلیِ هالی ٍ اقتهازی

 ًَع ایي ؾوت تِ گصاضی ّسف زض تایس «جاء حیث هي الحجط ضز: »فطهَز کِ الؿالم ػلیِ َالة اتی تي ػلی
 اجطا هَقغ تِ آى قطکای ٍ آهطیکا اقتهازی هٌافغ ػلیِ ضا ای گؿتطزُ تْسیسات یؼٌی. تطٍین اقساهات
 . زضآٍضین

 ضٍظ آى ؾرٌاى اظ حوایت تِ ؾلیواًی ؾطزاض کِ ظهاًی ػطتؿتاى، ًفت نازضات کطزى نفط زض ها تَاى
 ایي ٍ ًساضز ّطهع تٌگِ زض هاهَضیتی قسؼ ًیطٍی زاًٌس هی ّوِ. قس فْویسُ تطذاؾت، جوَْض ئیؽض

 تِ ٍ ًسّین زؾت اظ ضا ظهاى ذَب، تؿیاض. زاضز تٌاؾة ػطتؿتاى غطتی ؾَاحل ٍ ؾطخ زضیای تا ذُاب
 اتفاقی ػول زض کِ تطؾاًین جایی تِ ٍ تپطزاظین ػطتؿتاى ًفت نازضات ضؾاًسى نفط تِ تطًاهِ اجطای
 يسایطاًی ّای ؾیاؾت اظ ضٍی زًثالِ زضیاتٌس، جسی ٍ ٍاقؼی ََض تِ ػطتی ٍ اضٍپایی ّای َطف ٍ تیفتس
 .زاضز جسی يطض آًاى تطای
 ًفت نازضات اٍل ترف آًکِ هحى تِ ظیاز ذیلی احتوال تِ کِ تاقین زاقتِ ًظط زض ّن ضا ًکتِ ایي

 تطای آهطیکا کٌگطُ ًظیط آهطیکایی هؤثط هحافل تا ًیضایع ّا، ؾؼَزی ٍ ّا اضٍپایی قَز، هتَقف ؾؼَزی
 . افتٌس هی ضاُ تِ ًیع آهطیکا زاذل زض ّا التی ٍ کٌٌس هی قطٍع ضا يسایطاًی اقساهات کطزى هتَقف
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ًظبمحفظبرایسَداىسفیدکَدتبی

 اظ تؼس ذهَل تِ ػطتؿتاى، زض ؾلواى هلک آهسى کاض ضٍی ظهاى تِ ؾَزاى زض هطزهی اػتطايات جطیاى ضیكِآرمان: 

 زض ای زضج181ِ چطذف ؾَزاى زٍلت کِ تَز ظهاًی هقُغ ایي .تطهی گطزز ػطتؿتاى زض ؾلواى تي هحوس آفطیٌی ًقف

. زاز زؾت اظ ضا ذَز پیكیي هاّیت ؾَزاى کِ چطا ؾت،ا ؾَزاى زض اػتطايات ٍعقط ًقُِ آى ٍ زاقت ذَز ّای ؾیاؾت

 هٌُقِ زض هقاٍهت جطیاى تِ ًعزیک ّوچٌیي ٍ نْیًَیؿتی يس غطتی، يس اؾالهی، اذَاًی، هاّیتی گصقتِ زض ؾَزاى

 تا آًْا هَايغ عزیکیً ًكاًگط کِ زاضز فلؿُیي پطچن تِ تؿیاضی قثاّت آًْا پطچن ٍ ّؿتٌس هؿلواى ؾَزاى هطزم .زاقت

 ٍ نْیًَیؿتی يس غطتی يس زٍلت یک قالة زض ؾَزاى زیگط کكَض، ایي هَايغ تغییط اظ پؽ اها. اؾت تَزُ ّا فلؿُیٌی

 ّای زٍلت تا ّوؿَ ای هٌُقِ ّای ؾیاؾت زض هتاؾفاًِ ٍ قس هٌُقِ اضتجاع تا ّوؿَ زٍلتی تلکِ ًثَز اذَاًی ٍ اؾتؼواضی

 هٌف ٍ اقطافیت یؼٌی گطفت پیف زض ضا ػطتی پازقاّی قیَُ ّن زاذلی ؾیاؾت زض کِایٌ تط هْن. کطز حطکت غطتی

 تا هطزم اگط .آٍضز فطاّن ضا هطزم ًاضيایتی ؾثة هؿائل هجوَع ٍ کطز پیسا تؿیاضی ًقف ؾَزاى زض قسضت اظ ؾَءاؾتفازُ

 ضا غطب ٍ ػطتؿتاى تا ّوؿَ ٍ اضتجاػی زٍلتی تَاًؿتٌس ًوی زیگط کطزًس، هی تحول ضا اقتهازی هكکالت آى، اظ پیف

 هكطٍػیت زازى زؾت اظ ٍ اػتثاضی تی تِ اػتطايات، گیطی اٍج زیگط زلیل. ّؿت ًیع اقتهازی هكکالت زاضای کِ تپصیطًس

 جسایی تِ 2115 ؾال زض الثكیط ػوط کِ گطزز تطهی ظهاًی تِ ًْایت زض ٍ زاز ضخ هؿائل ایي اظ پیف کِ گطزز هی تط زٍلت

 ًقُِ کِ ای ذسقِ. کطز جسی ای ذسقِ زچاض ضا ؾَزاى اضيی اؾتقالل ٍ ًفتی هٌاتغ ٍ شذایط ٍ زاز تضيای ؾَزاى جٌَب

 زازُ ضخ ؾَزاى زض آًچِ. قًَس هؼتطو ٍی تِ ًؿثت قس ؾثة قسُ شکط ػَاهل. تَز ؾَزاى زض اػتطايات آغاظ ػُف

 181 چطذف ٍ اضيی واهیتت حفظ زض کَتاّی ٍ ؾَزاى جٌَب جسایی اظ جلَگیطی تطای زٍلت کَقف ػسم حانل

 حال. زاز زؾت اظ ؾطػت تِ ضا ذَز هقثَلیت ٍ هكطٍػیت اقساهات ایي تا ؾَزاى زٍلت. اؾت تَزُ ّا ؾیاؾت ای زضجِ

 اتراش یؼٌی تاقس، ػوطالثكیط آقای اٍلیِ قؼاضّای تا هتٌاؾة زضکكَضقاى هَجَز ضًٍس کِ ّؿتٌس ایي ذَاؾتاض هطزم

 قثاّت تی ای قیَُ قَز، اتراش هتفاٍت ای قیَُ ًیع اقتهازی ػطنِ زض ٍ ٍّاتیت تا ّوؿَیی ػسم غطتی يس ّای ؾیاؾؿت

 تطای کِ تَزُ ؾفیس کَزتایی تلکِ ًثَز تطاًساظاًِ ؾَزاى زض کَزتا. گیطًس هی کاض تِ هٌُقِ هطتجغ پازقاّاى کِ زاضی ؾطهایِ تِ

 .اؾت زازُ ضخ کكَض ایي اضيی تواهیت ٍ ؾاذتاض حفظ
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سَداى،ببزّنحکَهتًظبهیبى
 

 زض آًچِ فْویس تَاى هی ضاحتی تِ جمهوری اسالمی:
 اؾتوطاض ّسف تا کِ کَزتاؾت قثِ یک زازُ ضخ ؾَزاى

 تا ؾَزاى اضتف. گطفت نَضت ًظاهیاى حکَهت
 تاضید کِ ضؾیس ًتیجِ ایي تِ هطزهی اػتطايات تطضؾی
 آًکِ تطای ٍ ضؾیسُ پایاى تِ ػوطالثكیط غًطال ههطف
 ًظاهیاى زؾت اظ حاکویت قسى ذاضج تا اٍ ؾقٌَ
 هؿاػس ًظط تا تؿا چِ ٍ قس پیكقسم ذَز ًثاقس، ّوطاُ
 آًکِ تسٍى ٍ ظز کٌاض قسضت اظ ضا ٍی ػوطالثكیط، غًطال

 تسّس، هجال ًظاهی حاکواى هرالفاى ٍ ؾیاؾی فؼاالى تِ
 تَاى هی تطتیة، تسیي. گطفت اذتیاض زض ضا حاکویت

 ٍ اؾت تطقطاض ّن تاظ ًظاهیاى حکَهت ؾَزاى زض گفت
 .اؾت ًکطزُ تغییط چیعی

 غًطال کِ اؾت ؾَال ایي تِ پاؾد تط هْن ًکتِ
 اظ ؾَزاى هطزم هیاى زض ضا ذَز ًفَش چطا ػوطالثكیط

 اؾت؟ قسُ ؾقٌَ تِ زازى تي تِ ًاچاض ٍ زازُ زؾت
 تط هثٌی اًقالتی قؼاضّای تا قثل ؾال 31 ػوطالثكیط

 ؾَزاى، زض ذاضجی ّای قسضت ًفَش تطاتط زض هقاٍهت
 تواهیت اظ حفاظت ٍ نْیًَیؿتی ضغین تا يسیت
 .ضؾیس قسضت تِ ًظاهی کَزتای یک ات کكَض ایي اضيی

 تِ حسٍزی تا ؾَزاى تط حکَهت اٍل ّای ؾال زض ٍی
 قیطیي ٍ چطب آًکِ اظ تؼس اها هاًس ٍفازاض قؼاضّایف

 ضا ّایف ٍػسُ کطز، احؿاؼ زًساًْایف ظیط ضا قسضت
 کِ جٌَب، جسائی پصیطـ تِ تي اتتسا ٍ کطز فطاهَـ

 تَز، هطیکاآ ٍ ّا نْیًَیؿت ّای ذَاؾتِ اظ آى تجعیِ
 .قَز تثسیل کكَض زٍ تِ ؾَزاى کِ کطز قثَل ٍ زاز
 ضا، ػوطالثكیط تَاًؿت ؾؼَزی ػطتؿتاى تؼس، هطحلِ زض
 تا ٍ کٌس جسا تفکط ایي اظ تَز، اذَاًی تفکط زاضای کِ

 تْاًِ تا هطحلِ، ایي زض ٍی. ًوایس ّوطاُ ذَز
 فطٌّگی زفاتط تؼُیلی زؾتَض غیطهَجِ ّای جَئی

 ضٍاتٍ ٍ نازضکطز ضا ؾَزاى زض ایطاى اؾالهی جوَْضی
 اٍ. ًوَز ؾؼَز آل اهیال قطتاًی ضا ایطاى تا کكَضـ

 زض یوي تِ ًیطٍ اػعام تا ٍ ضفت فطاتط ّن ایي اظ ؾپؽ
 اهاضات ٍ ػطتؿتاى تا کكَض ایي هظلَم هطزم کكتاض

 .کطز ّوطاّی
 ٍ قیام تِ اقسام اًحطافات، ایي هكاّسُ تا ؾَزاى هطزم

 ؾطًگًَی ذَاؾتاض ٍ کطزًس وطالثكیطػ ػلیِ تظاّطات
 زازُ زؾت اظ ضا کاض ؾطضقتِ کِ ػوطالثكیط. قسًس اٍ

 قثل ضٍظ زٍ زاقت، اهیس ذاضجی ّای حوایت تِ ٍ تَز
 ؾفاضت تاؾیؽ ٍػسُ نْیًَیؿتی ضغین تِ ؾطًگًَی اظ
 ػوط ََهاض جسیس، اقتثاُ ایي تا ٍ زاز، ضا ذاضََم زض

 .پیچیس زضّن ضا ذَز حکَهت
 

(1)98راّبردیهربع/سیبسیتحلیلآهَزش
 هَرد ابشارآالت تَاًست ٍ شذ تز تخصصي ٍ گزفت شکل آرام آرام هٌْذسي کِ ٍقتي

 عٌصزي بِ بلکِ ًبَد، خَد تشکيل اٍل رٍسّاي هاًٌذ ديگز کٌذ، تأهيي را خَد ًياس

 بِ شباّتي دفاعي اتاهکاً ٍ افشار جٌگ ًظز اس ها. بَد شذُ بذل کٌٌذُ تأهيي ٍ اثزگذار

 ها بِ دًيا در ّن را قايق هَتَر ٍ خاردار سين حتي کِ طَري بِ ًذاشتين دشوي

 بزاي. شذ هي بزطزف جَري يک بايذ هْوات ٍ افشار جٌگ ضعف ايي. فزٍختٌذ ًوي

 جٌگي عٌاصز توام اس کِ بَد ايي بز ّن سپاُ فزهاًذّاى تذابيز ٍ ابتکارات توام ّويي

 . شَد استفادُ ّا ضعف ايي پَشاًذى بزاي

 

تراهپبِارٍپبيیاتحبديِپبس
 ٍ ٍقیحاًِ ذهواًِ، تهوین اتراش تاتت تطاهپ زًٍالس زٍلت ضٍظّا ایي اگطچِ: وطه امروز

 ّای گطٍُ لیؿت زض اؾالهی اًقالب پاؾساضاى ؾپاُ ًام زازى قطاض تاتت ذَز حوقاًِا الثتِ
 زض اضٍپایی اتحازیِ هَثط ٍ هٌفی ًقف اظ تَاى ًوی اها اؾت گطفتِ قطاض ػتاب هَضز تطٍضیؿتی

 ٍ 16 کِ 7 گطٍُ ًكؿت! اؾت هكرم کاهال هؿالِ نَضت .کطز ًظط نطف تهوین ایي اتراش
 ایي زض. تَز ّوطاُ کكَضهاى ػلیِ ضؾوی ای تیاًیِ اًتكاض تا قس، تطگعاض اهؿال هاُ فطٍضزیي 17

. پطزاذت کكَضهاى ػلیِ هتحسُ ایاالت هًحک ازػاّای اظ حوایت تِ اضٍپایی تطٍئیکای تیاًیِ،
 اظ حوایت جولِ اظ هٌُقِ، زض ایطاى کٌٌسُ ثثات تی ًقف آًچِ تِ ًؿثت تیاًیِ ایي هتي زض

 ذَاؾتِ ایطاى اظ ٍ  قسُ ًگطاًی اتطاظ قسُ، ذَاًسُ هؿلح ًظاهیاى قثِ ٍ تطٍضیؿتی ّای ؾاظهاى
 ٍ اقتهازی ًظاهی، ّای حوایت آًچِ کطزى هتَقف یوي، زض ّا تٌف کاّف ظهیٌِ زض قسُ

 قسُ، ذَاًسُ ؾَضیِ ٍ لثٌاى هاًٌس کكَضّایی زض تَیػُ غیطزٍلتی ػاهالى تطذی اظ ؾیاؾی
 ٍ هؿتقین اقاػِ اظ جلَگیطی ٍ هلل ؾاظهاى اهٌیت ضایقَ زض هطتََِ ّای قُؼٌاهِ تِ پایثٌسی

 تطی فؼال نَضت تِ ذَز هَقکی تَاى ٍ پْپازّا تالؿتیک، ّای فؼالیت ظهیٌِ زض  غیطهؿتقین
 !کٌس ّوکاضی

 اقسام تٌْا ًِ زاضًس ػًَیت 7 گطٍُ زض کِ ایتالیا ٍ فطاًؿِ اًگلیؽ، آلواى، اضٍپایی کكَض 4
 تیاًیِ تهَیة تا تلکِ ًسازًس، اًجام آى غیطػاقالًِ تهوین ٍ فیسؾ کاخ هقاتل زض ای تاظزاضًسُ

. کطزًس ؾاظی ظهیٌِ آهطیکا زاذلی ؾیاؾت فًای زض تهوین ایي ًّن تطای ،7 گطٍُ پایاًی
 تطذی حتی هؼازلِ، ایي زض ضا تطاهپ تِ اضٍپایی اتحازیِ ذسهت ایٌکِ تَجِ جالة ًکتِ

 !ًسازًس اًجام کاییآهطی ًظاهی هقاهات ٍ ؾٌتی ذَاّاى جوَْضی
 ًكاى ترَتی ضا هَيَع ایي ًیع تطاهپ زٍلت اذیط اقسام اظ پؽ اضٍپایی اتحازیِ ضفتاضقٌاؾی

 ّای گطٍُ لیؿت زض پاؾساضاى ؾپاُ ًام زازى قطاض اػالم اظ پؽ اضٍپایی هقاهات زّس؛ هی
 ًجاما تهوین ایي ضؾوی کطزى هحکَم ٍ تطاهپ تا هَاجِْ زض اقساهی ؾفیس، کاخ تطٍضیؿتی

 ّای گطٍُ لیؿت زض کكَضی ًظاهی ًیطٍی ًام زازى قطاض کِ اؾت حالی زض ایي. اًس ًسازُ
 اؾٌاز زیگط ٍ هتحس هلل ؾاظهاى هٌكَض تا هغایط اؾت، هؿتقل حاکویت زاضای کِ تطٍضیؿتی

 اضٍپایی اتحازیِ اؾت، قسُ اقاضُ تاضّا کِ گًَِ ّواى. اؾت الولل تیي ضٍاتٍ حَظُ زض جوؼی
 تکویل ٍاقٌگتي ّوطاُ تِ ضا هكتطکی ایطاًی يس پاظل ؾفیس، کاخ زض تطاهپ حًَض یاتتسا اظ

 «آقکاض ٍ ضؾوی هَايغ» قکل تِ گاُ ٍ «پٌْاى ّای ؾیاؾت»قالة زض گاُ پطٍؾِ، ایي .کٌس هی
 . یاتس هی تطٍظ ٍ ظَْض
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