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 برخی و گفت ظریف آنچه

 !نفهونذ که گرفتنذ تصوین

 هب: »ثگَیذ ایشاى خبسجِ ٍصیش اگش :جوان

 ٍ همبٍهت تجویع اهکبى ثب -اکٌَى ّن
 ثِ دلیمبً ایي.« لذستین اٍج دس -دیپلوبسی

 سٍاثظ دس: »ثگَیذ اٍ اگش هعٌبست؟ چِ
 کطَسی ّیچ کِ ًیست هٌطمی الولل، ثیي

 سفتبس اهب ثذاًین، خَد هطلك یبٍس ٍ دٍست سا
 اص اهشیکب خشٍج اص پس سٍسیِ ٍ چیي

 ًیست، همبیسِ لبثل اسٍپب سفتبس ثب ثشجبم،
 سا ایي.« کٌذ ًوی کبسی ّیچ اسٍپب چَى

 ظشیف اگش ثبص ٍ کٌین؟ هعٌب ثبیذ چگًَِ
 داًطگبُ جذیذ ًظشسٌجی دس: »ثگَیذ

 دسصذ ۰۵ صیش ثِ هي هحجَثیت هشیلٌذ،
 لبسن هحجَثیت ٍ است کشدُ سمَط

 استمب دسصذ ۰۵ ثِ دسصذ ۰۵ اص سلیوبًی
 گضیٌِ ایشاى هشدم یعٌی ایي ٍ است یبفتِ

 پیص ضشایظ اص ٍ اًذ ثشگضیذُ سا همبٍهت
 اگش ًیض ظشیف هي ٍ ًیستٌذ ًبساضی آهذُ

 ثیي کشدم، هی ضشکت ًظشسٌجی ایي دس
 سأی سلیوبًی ثِ سلیوبًی ٍ خَدم

 سا ایشاى خبسجِ ٍصیش حشف ایي.« دادم هی
 اگش کٌین؟ اسصیبثی ٍ ثفْوین ثبیذ چگًَِ
 اهشیکب اگش حتی هب: »ثگَیذ ظشیف جٌبة

 ٍ ثپزیشین ًجبیذ ثبصگشدد، ثشجبم ثِ خَاست
 اهشیکب ٍ ثگزاسین ضشط پیص آى ثشای ثبیذ
 سا ثشجبم اص خشٍج ّبی خسبست ّوِ ثبیذ
 سا سخٌی چٌیي.« کٌذ ججشاى هب ثشای

 اگش ًیض کٌین؟ ثشسسی ٍ ّضن ثبیذ چگًَِ
 ایي دس هب صالح هعتمذم: »ثگَیذ دکتش آلبی
 کطَس اص ٍاحذ صذای یک االى کِ است

 سّجشی ًظش ّوبى صذا ایي ٍ ضَد ضٌیذُ
 هزاکشُ ًِ ٍ ضَد هی جٌگ ًِ کِ است
 ٍ هشدم ٍ ّب سسبًِ ٍظیفِ.« کٌین هی

 چیست؟ سخي ایي ثشاثش دس ًخجگبى

 دس کطَسهبى خبسجِ ٍصیش سا سخٌبًی چٌیي
 خشدادهبُ اٍل ضت ضٌجِ چْبس افطبس ضیبفت

 صثبى ثش ّب سٍصًبهِ سشدثیشاى ٍ هذیشاى ثب
 دس سا سخٌبى ایي اص ثعضی ضجیِ ٍ آٍسد
 ّبی سسبًِ ثب ٍگَ گفت دس اخیش ّبی هبُ

 ٍ است داضتِ ثیبى صشاحت ثب ًیض خبسجی
 تأکیذ سخي آغبص دس افطبسی جلسِ دس الجتِ
. ًذاسد گَیذ هی آًچِ اًتطبس اص ثبکی کِ کشد
 ثشخی کِ ایٌجبست عجیت ًکتِ اهب

 سا سخٌبى ایي یب اسبسبً جلسِ دس حبضشاى
 یب ٍ ثفْوٌذ کِ ًخَاستٌذ یب ًفْویذًذ
 .ضذًذ عصجبًی ٍ فْویذًذ

 

 
   

  

 

 

 تذبیری ارزی دولت چنذ هسار صادرکننذه قالبی درست کرد؟ بی

الیي ٍ  ٍگَ ثب خجش آى سٍد، دس گفت پَس کِ اص حبهیبى دٍلت ثِ ضوبس هی هحسي جالل کیهان:

اسص ثِ داخل هیلیبسد دالس  ۰۵چٌذی پیص ٍصیش التصبد عٌَاى کشد کِ »دس پبسخ ایي سؤال کِ 

ضبى  گشداًٌذ ٍ اصال تَجیِ کطَس ثبصًگطتِ است. ایي گشٍُ چِ کسبًی ّستٌذ کِ اسص سا ثشًوی

گزاس هب ایي است کِ دس ثبالدست هسیشی سا ثِ  ،  گفت: حکبیت ثضسگَاساى سیبست«چیست؟

دست سٍی هسیش دسست ًطستٌذ. ثْتش است ثِ فشٍسدیي  اضتجبُ پیطٌْبد کشدًذ ٍ دس پبییي

ثبصگشدیذ ٍ ثطٌَیذ ٍ ثخَاًیذ هطبلجی سا کِ هب ثِ عٌَاى صبدسکٌٌذگبى هطشح کشدین  ۰۰سبل 

ای تحت  ثیٌی ثَد. هي دس سشهمبلِ ٍ گفتین ایي هسیش اضتجبُ است. ایي ضشایظ لبثل پیص

سپبسی،  تَهبًی ٍ پیوبى ۰۰۵۵ّبی اسص  ًَضتن کِ سیبست« لطفب فیل َّا ًکٌیذ»عٌَاى 

ضَد ٍ کسبًی کِ اصال  ای ایجبد هی ساِّ ین ٍ دس ایي هسیش، ساُ ثیهسیشی است کِ لجال سفت

ضًَذ ٍ  صبدسکٌٌذُ یب صبدسکٌٌذُ هصٌَعی ّستٌذ، ٍاسد ثبصاس هی صبدسکٌٌذُ ًیستٌذ ٍ ضجِ

ضًَذ. دس عول صبدسکٌٌذگبى  کسبًی کِ عوال تعْذی دس ثبصگطت اسص ًذاسًذ، صبدسکٌٌذُ هی

ضًَذ. ثِ ایي تشتیت، ًِ  ٍ صبدسکٌٌذگبى هصٌَعی ٍاسد هیگیشًذ  ٍالعی دس ثیشٍى گَد لشاس هی

 گشدد ٍ ًِ دستبٍسدی ثشای کطَس داسد. اسصی ثِ کطَس ثبص هی

کِ ثبصاسّبی  ثش ایي اسبس، سِ اتفبق اص ایي تصوین اضتجبُ سا ضبّذ خَاّین ثَد. یکی ایي

ٍ دس جشیبى ایي  ضَد سبل سبثمِ داسًذ، گشفتِ هی ۰۵، ۰۵، ۰۵صبدساتی اص صبدسکٌٌذگبًی کِ 

سلبثت ًبصحیح، صبدسکٌٌذگبًی کِ ّیچ تعْذی ثِ ثبصگطت اسص ًذاسًذ ٍ ثب ّش لیوتی 

ضًَذ. ّوچٌیي اسصی ثِ خضاًِ کطَس ٍ  تَاًٌذ کبال سا ثگیشًذ ٍ ثفشٍضٌذ، ٍاسد عول هی هی

صدُ،  ّب دل گشدد. ّوچٌیي صبدسکٌٌذگبى ٍالعی ثعذ اص سبل چشخِ التصبدی کطَس ثبصًوی

ضًَذ. ثش ایي اسبس، اثش تصویوبتی کِ دس سبل گزضتِ گشفتِ ضذ،  ًطیي هی ٍ گَضِ دلگیش

 ثیٌی ثَد ٍ اص اثتذا هسیش اضتجبّی تعجیِ ضذ. کبهال لبثل پیص
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 هیلیاردی برای نواینذگاى ؟ 11دوپینگ 

آٍردُ است هیلیبرد تَهبًی ثزای ّز  ًوبیٌذُ هجلس شبئجِ ّبیی را پذیذ  01ثزخی گشارش ّب درثبرُ اختصبص یک اعتجبر  خراسان:

ّب را  در سبل ثزگشاری  کِ ًیبسهٌذ شفبف سبسی هجلس ٍ سبسهبى ثزًبهِ ٍ ثَدجِ است. شبئجِ ّبیی  کِ  ضزٍرت  پبسخ  ٍ رفع آى

ّب حکبیت هی کٌذ در قبلت ثَدجِ اهسبل اس ًوبیٌذگبى خَاستِ شذُ تب فْزستی  اًتخبثبت  دٍچٌذاى هی کٌذ. آى طَر کِ ثزخی شٌیذُ

هیلیبرد تَهبًی ارائِ کٌٌذ. ثزخی ًوبیٌذگبى ًیش در گفت ٍ گَ ثب  01َسُ اًتخبثیِ خَد را ثزای ّشیٌِ کزد ثَدجِ  ای اس پزٍصُ ّبی ح

خزاسبى چٌیي هَضَعی را تبییذ کزدُ اًذ. ایي اعتجبر گزچِ رقن ًقذی ٍ در اختیبر ًوبیٌذگبى ًیست اهب هحل ّشیٌِ کزد آى ثب ًظز 

ى تعییي ٍ اعتجبر هَرد ًظز تَسط سبسهبى ثزًبهِ ٍ ثَدجِ اختصبص دادُ هی شَد. الجتِ ثزخی ًوبیٌذگبى ًوبیٌذگبى در حَسُ اًتخبثیِ شب

ّبی گذشتِ ًیش ٍجَد داشتِ ٍ در عیي حبل ثزخی آى را چٌذاى  گَیٌذ چٌیي اعتجبری در سبل اس اسبس آى را تکذیت ٍ ثزخی هی

ًوبیٌذُ  01ًوبیٌذُ استبى خزاسبى رضَی،  01ِ گذشتِ هٌتشز کزد، اس جذی ًوی داًٌذ  اهب  در گشارشی کِ رٍسًبهِ خزاسبى ّفت

ّبی عوزاًی ایي استبى تَسیع هی  ثزای پزٍصُ 81هیلیبردی را کِ ثب ًظز آًبى ٍ در قبلت قبًَى ثَدجِ  01چگًَگی اختصبص اعتجبر 

تزیي  ل ا... اکجز ٍ جبدُ هزگ اس هْنّبی ّبدی رٍستبیی، طزح ّبی آة ٍ فبضالة، تًَ شَد، شزح دادًذ کِ ثز ایي اسبس طزح

ّبی عوزاًی هلی استبًی ثَدًذ. ّز چٌذ ثزخی هعتقذًذ ّویي پزٍص ُ ّب ًیش هی تَاًذ ثب ًین ًگبُ ًوبیٌذگبى ثِ حَسُ اًتخبثیِ خَد  پزٍصُ

یئت رئیسِ هجلس یب آٍری در اًتخبثبت ثعذی پیشٌْبد شذُ ثبشذ. در ّز صَرت حسبسیت هبجزا ثِ گًَِ ای است کِ ّ ٍ اهکبى رای

 ٍثَدجِ ثبیذ در ایي ثبرُ شفبف سبسی ٍ رفع اثْبم کٌذ .گشارش خجزی خزاسبى را در ایي ثبرُ هی خَاًیذ. سبسهبى ثزًبهِ

رسذ ایي اعتجبر را تَسیع کزدم: سیذاثَالفضل هَسَی ثیَکی ًوبیٌذُ هزدم یشد ٍ اشکذر:  ثزاسبس اٍلَیتی کِ در یشد ثِ ًظزم هی

قزار دارد ّشیٌِ کٌٌذ...در اسفٌذ سبل گذشتِ کِ ثَدجِ  81ّبیی کِ ردیف اش در ثَدجِ  تَاًٌذ در پزٍصُ ي اعتجبر را هیًوبیٌذگبى ای»

ای  هیلیبرد تَهبى تعییي کٌٌذ ٍ اگز ًوبیٌذُ 01ّبی خَد را ثزای ایي  ثستِ شذ ثِ ًوبیٌذگبى اعالم شذ کِ ظزف یک ّفتِ اٍلَیت

شذ...هي ثزاسبس  هیلیبرد تَهبى ثِ شَرای ثزًبهِ ریشی استبى ٍاگذار هی 01ت اتَهبتیک اختیبر ایي کزد ثِ صَر پیشٌْبدی اعالم ًوی

 «ّبی خَدش قزار گزفتِ است. رسذ ایي اعتجبر را تَسیع کزدم ٍ ایي اعتجبر در ردیف اٍلَیتی کِ در یشد ثِ ًظزم هی
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را بلعیذ « ترزا هی»سرانجام بریگسیت دولت 

 وزیر پایاى کار خانن نخست

ٍسیز  ًخست« تزسا هی »ّبی پیبپی  پس اس ًبکبهی ابتکار:

ى جْت تَافق ثز سز خزٍج اس اتحبدیِ ارٍپب، ٍی رٍس اًگلستب

ّبی تلَیشیًَی  گذضتِ طی سخٌبى کَتبّی در جلَی دٍرثیي

ٍ در حبلی کِ ثغص گلَیص را گزفتِ ثَد، اعالم کزد کِ در 

کبر   هبُ جبری اس ریبست حشة هحبفظِ خزداد 71رٍس 

گیزی اس ریبست حشة ثِ  گیزی خَاّذ کزد. ایي کٌبرُ کٌبرُ

است، چزا کِ ثب ایي استعفب « تزسا هی» سقَط دٍلت  هعٌی

ّبی خَدش  حشثی ًبچبر است دٍلت را ًیش تحَیل یکی اس ّن

 دّذ. 

اٍ رٍس گذضتِ ثِ دلیل آًچِ کِ ثز سز ثزیگشیت رخ دادُ اظْبر 

تبسف کزد ٍ ّوشهبى خجزگشاری یَرًٍیَس اس افزادی ًظیز اس 

سبم ٍسیز ثَریس جبًسَى ٍسیز خبرجِ سبثق، آًذرآ لیذ

سیست، جزهی ّبًت  هستعفی کبثیٌِ، هبیکل گٍَ ٍسیز هحیط

ٍسیز اهَر خبرجِ، دٍهیٌیک راة ٍسیز هستعفی دیگز، سبجذ 

جبٍیذ ٍسیز کطَر ٍ ًیش اهجز راد ٍسیز کبر ثِ عٌَاى جبًطیٌبى 

 ٍسیز آیٌذُ ثزیتبًیب ًبم ثزد. ثِ عٌَاى ًخست« تزسا هی»احتوبلی 

ٍسیزی: پیص اس ایي،  ًخستدٍرخیش ثَریس جبًسَى ثزای 

ًتَاًست در ًطست ثب « تزسا هی »ّفتِ گذضتِ ٍ در حبلی کِ 

رّجزاى حشة کبرگز ثِ تَافق ثز سز ثزیگشیت ثزسذ، اعالم 

گیزی اس هقبم  کزدُ ثَد کِ یک جذٍل سهبًی را ثزای کٌبرُ

کبر در ًظز گزفتِ است. ّوشهبى ثب ایي  ریبست حشة هحبفظِ

ی اًگلستبى اس دٍرخیش ثَریس جبًسَى ّبی داخل هسئلِ رسبًِ

ثزای کست ریبست « تزسا هی »ٍسیز خبرجِ هستعفی کبثیٌِ 

ٍسیزی خجز دادُ ثَدًذ.  حشة ٍ ًیش ًطستي ثز صٌذلی ًخست

جبًسَى ٍ یبراًص اس هَافقبى طزح خزٍج یکجبًجِ اس اتحبدیِ 

ارٍپب ّستٌذ، چیشی کِ اس آى ثِ عٌَاى ثزیگشیت سخت یبد 

یي طزح ثزیتبًیب ثذٍى تَافق ثب اتحبدیِ ارٍپب ضَد. در ا هی

 هَضَع خزٍجص اس ایي اتحبدیِ را عولیبتی خَاّذ کزد. 
 

 برجامآهوزش تحلیل سیاسی/ 

ای  فْویذ. دس آى ًبهِ ضوب الجتِ چطن ٍ َّش داسیذ ٍ ّوِ چیض سا هی

کِ دسثبسُ ثشجبم ثِ هسئَالى ًَضتن هطخص است کِ تصَیت ثبیذ 

چگًَِ ثبضذ. دس آى ًبهِ ضشایطی رکش ضذُ کِ دس آى صَست، تصَیت 

 ضَد. هی

ایطبى افضٍدًذ: الجتِ اگش آى ضشایظ ٍ خصَصیبت اجشا ٍ اعوبل ًطذ، 

ٍظیفِ سّجشی ایي ًیست کِ ٍسظ ثیبیذ ٍ ثگَیذ ثشجبم ًجبیذ اجشا 

 ضَد.

 

 گرایی ضوابط جواى

؛ ایهي  «یت کطهَس کطبًذى ًسل جَاى هتعْذ ثهِ عشصهِ ههذیش   » صبح نو:

سیبست سسوی جوَْسی اسالهی است. ساُ ثسیبس ًضدیک ثِ آى، کٌطهگشی  

ضهکل هٌضهجظ، فشاگیهش ٍ خاللبًهِ اسهت ٍ       جشیبى داًطگبّی ٍ حَصٍی ثِ

ّهبی سٍصههشُ. ًمهص اصهلی دس تحمهك تهذثیش        ثبصی ًیفتبدى دس دام سیبست

ی گشایی، فمذاى ضجکِ تشثیت ًیشٍی اًسبًی دس کطهَس اسهت؛ فشایٌهذ    جَاى

دس هطبثِ حضة کِ اص ثذًِ افشادی سا سضذ دّذ ٍ ٍاسد هشاحهل ثهبالتش کٌهذ.    

ّبی خَدجَش ٍ اًمالثی دس عشصِ فشٌّگ،  کبسی، فعبلیتٍ  ًجَد چٌیي سبص

تشیي هسیش ثشای ایجبد  ٍسصی، احتوبال اهیذٍاسکٌٌذُ سسبًی ٍ سیبست خذهت

ی هتعْهذ ثهشای   ای اص هٌبثع اًسبًی ٍ دستیبثی ثهِ کهبسگضاساً   ضجکِ ًَآٍساًِ

گیهشی ٍ   ایشاى است. ایي ثذاى هعٌبست کِ دٍلت اسالهی هتَلف ثهش ضهکل  

ّبی دٍم، سَم ٍ چْبسم  سًٍوبیی تَاًوٌذی جَاًبًی است کِ اکٌَى دس دِّ

ّهب،   ّب ٍ سوت گشایی دس ّوِ هٌصت اًذ. الجتِ، ضبخص جَاى صًذگی خَیص

عهذدی ٍجهَد   ّبی اسضذ هت ثِ ایي ضبکلِ صهبًی هحذٍد ًیست ٍ هسٍَلیت

گشایهی دس آى، ًسهجتی ثهب کلیهت آى جبیگهبُ داضهتِ ٍ داسد.        داسد کِ جَاى

جوَْسی، ضَسای ًگْجبى، سیبست دستگبُ لضبیی، فشهبًذّبى عهبلی   سیبست

گیشًذ ٍ هثال اگهش دس ایهشاى،    ّوِ دس چٌیي سدیفی لشاس هیٍ  ًظبهی ٍ... ّوِ

تهَاى اص آى   ب هیسبل ثِ ایي سِوَت هفتخش ضَد، حتو 0۵سشلطکشی دس صیش 

سٍ ضهشٍسی   آى گشایی دس استص یبد کشد. تجیهیي ایهي ًکتهِ اص    عٌَاى جَاى ثِ

صاست ٍ  گشایی سبختبسّب ٍ کبسگضاساى، آفت است کِ افشاط ٍ تفشیظ دس جَاى

 ّوَاسُ ثبیذ ساُ تعبدل سا پیوَد.
 


