حوله توام عیار به اقتصاد چین
دنیای اقتصاد :رٚس پٙحضٙج ،ٝرئیسخٕٟٛری
آٔزیىب زر رضتٝای اس پیبْٞبی تٛییتزی ،چیٗ را
تٟسیس تؼزفٝای وزز .تزأپ زر پیبْٞبی ذٛز
٘ٛضتٕ٘« :بیٙسٌبٖ ٔب تبس ٜاس چیٗ ثبسٌطتٝا٘س،
خبیی و ٝآٟ٘ب ٔذاوزات سبس٘سٜای ثزای تٛافك
تدبری آیٙس ٜزاضتٙس .سٔ ٝب ٜپیص فىز
ٔیوززیٓ یه تٛافك ثب چیٗ زاریٓ ،أب ٔتبسفب٘ٝ
چیٙیٞب پیص اس أعبی آٖ ،تصٕیٓ ٌزفتٙس
زٚثبرٔ ٜذاوز ٜوٙٙس .ث ٝتبسٌی آٟ٘ب ثزای ذزیس
ٔمسار سیبزی اس ٔحصٛالت وطبٚرسی آٔزیىب
تٛافك وزز٘سٞ ،ز چٙس تبو ٖٛٙایٗ وبر را ا٘دبْ
٘سازٜا٘س ».زر ازأ ٝپیبْٞبی ا ٚآٔس ٜاست:
«ٔذاوزات تدبری ازأ ٝزارز  ٚطی ٔذاوزات
زِٚت آٔزیىب اس تبرید ا َٚسپتبٔجز ٔمسار وٓ
تؼزف 10 ٝزرصسی را ثز ثبلی ٔب٘سٔ 300 ٜیّیبرز
زالری وبالٞب ٔ ٚحصٛالتی و ٝاس چیٗ ث ٝوطٛر
ٔیآیس اػٕبَ ذٛاٞس وزز .اِجت ٝایٗ تؼزفٞٝب
ضبُٔ ٔ 250یّیبرز زالری و ٝتبوٞ ٖٛٙسف
تؼزف 25 ٝزرصسی لزار ٌزفتٝا٘س ٕ٘یضٛزٔ .ب
چطٓ ا٘تظبر ازأٌ ٝفتٌٞٛٚبی ٔثجت ثزای
زستیبثی ث ٝتٛافك تدبری خبٔغ ثب چیٗ ٞستیٓ
 ٚاحسبس ٔیوٙیٓ رٚاثط ز ٚوطٛر آیٙس ٜثسیبر
ٔثجتی زارزٔ ».بیه پٕپئٚ ،ٛسیزذبرخ ٝآٔزیىب
٘یش و ٝزر ٘طست وطٛرٞبی خٛٙةضزلی آسیب
حبظز ثٛز ،رٚس خٕؼ ٝثٝذبطز آ٘چ ٝسیبستٞبی
تدبری غبرتٍزا٘ ٚ ٝسٛءاستفبز ٜاس حمٛقثطز وٝ
ٔب٘غ اس تٛسؼ ٝالتصبزی است ذٛا٘س ،چیٙیٞب را
ثٝضست ٔٛرز ا٘تمبز لزار زاز .پٕپئ ٛو ٝزر خٕغ
ٔسیزاٖ وستٚوبرٞب  ٚسبیز ٔمبٔبت زر ثب٘ىٛن
سرٗ ٔیٌفت اظٟبر وزز« :ثزای زٞٝٞب ،چیٗ
اس تدبرت ٔشیت وست وزز ٚ ٜاو ٖٛٙسٔبٖ
تٛلف ایٗ استٔ .طىالت چیٗ سبذت ٝزاذُ
ایٗ وطٛر ٞستٙسٔ .مبثّ ٝرئیسخٕٟٛر تزأپ
ثب سیبستٞبی تدبری ٘بػبزال٘ ٝایٗ وطٛر تٟٙب
وٕه وزز ایٗ ٔطىالت ٕ٘بیبٖ ض٘ٛس».
ثب ایٗ حبَ ثزذی اس ٔسیزاٖ وستٚوبرٞبی
آٔزیىبیی اس تٟسیس تؼزفٝای تزأپ اثزاس ٍ٘زا٘ی
وززٜا٘س .وزیً آِٗ ،رئیس ضٛرای وستٚوبر
آٔزیىب-چیٗ زر ثیب٘یٝای ٔی٘ٛیسسٔ« :ب ٍ٘زا٘یٓ
تصٕیٓ أزٚس ،چیٙیٞب را اس پبی ٔیش ٔذاوزٜ
فزاری زٞس ٚ ،أیسٞبیی و ٝزر ٔذاوزات آذز
ٞفتٌ ٝذضت ٝزر ضبٍٟ٘بی س٘س ٜضس وبٞص یبثس.
ٔب ٍ٘زا٘یٓ ایٗ تؼزفٞٝبی اظبفی ضٟزت ٔب را
ثٝػٛٙاٖ ػزظٝوٙٙس ،ٜوطبٚرساٖ ٘ ٚیزٚیوبر
لبثُ اطٕیٙبٖ ذسضٝزار وٙسٔ ٚ ،صزفوٙٙسٌبٖ
ٔب اس ایٗ تصٕیٓ ٔتعزر ض٘ٛس ».ثٌ ٝفت ٝایٗ
صبحت٘ظزٞ ،ز ٘ٛع تالفی احتٕبِی اس خب٘ت
چیٗ ٔیتٛا٘س اثزات ٘بٔتٙبسجی ثز ضزوتٞبی
آٔزیىبیی و ٝذبرج اس وطٛر فؼبِیت ٔیوٙٙس ثٝ
ٕٞزا ٜزاضت ٝثبضس».

سال چهارم شواره  642شنبه  16هرداد 1931
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ظریف را چرا تحرین کردهاند؟!
کیهان :تحزیٓ آلبی ظزیف زر فبصّ ٝوٛتبٞی ثؼس اس ا٘تطبر ذجز آٖ ثب ا٘جٞٛی اس اظٟبر٘ظزٞبی
زاذّی  ٚذبرخی رٚثز ٚضس ٜاست وٕٞ ٝچٙبٖ ٘یش ازأ ٝزارز .تمزیجب زر تٕبٔی ایٗ اظٟبر ٘ظزٞب ،اس
الساْ تزأپ ثب ػٙبٚیٙی ٘ظیز ٘سٙدیس ،ٜاحٕمب٘ ،ٝزٚر اس ػزف زیپّٕبتیه  ...ٚیبز ضس ٜاست و ٝلبثُ
ا٘ىبر ٘جٛز ٚ ٜپذیزفتٙی است .أب ایٗ سى ٝرٚی زیٍزی ٘یش زارز و٘ ٝجبیس اس آٖ غفّت وزز٘ ٚ ٜبزیسٜ
ٌزفت ٝضٛز .رٚی زیٍز ایٗ ٔبخزا و ٝزرسآٔٛس  ٚػجزتاٍ٘یش است ایٙى ٝتحزیٓ آلبی ظزیف ٘طبٖ زاز
زِٚت ٔحتزْ طی  6سبَ ٌذضت ٝزر اػتٕبز ث ٝآٔزیىب ٌ ٚز ٜسزٖ ٔ ٕٝٞسبئُ -حتی آة ذٛرزٖ
ٔززْ -ثٔ ٝذاوزات ٞستٝای ،ث ٝثیزا ٝٞرفت ٝاست  ٚػّیرغٓ تٛصیٞٝب ٞ ٚطسارٞبی پیزرپی
صبحجٙظزاٖ ،سزاة را آة پٙساضت ٚ ٝثب ایٗ ذطبی ثشري ثسیبری اس أىب٘بت  ٚظزفیتٞبی وطٛر
ثزثبز رفت ٝاست! ث ٝثیبٖ زیٍز ،تحزیٓ آلبی ظزیف ذط ثطالٖ پُزرٍ٘ی است و ٝثز ٔٛاظغ چٙس سبَ
ٌذضت ٝزِٚت وطیس ٜضس ٜاست.
٘یٓ ٍ٘بٞی ث 6 ٝسبَ ٌذضت ٝثیٙساسیس! چٔ ٝیثیٙیس؟! أتیبسات فزاٚا٘ی و ٝزازٜایٓ!  ٚیه ٔطت ٚػسٜ
٘سی ٝوٌ ٝزفتٝایٓ! ثب ایٗ حسبة ،زِٚتی و ٝای ٕٟٝٙأتیبس ٘مس زاز ٚ ٜزر ٔمبثُ فمط ٚػس٘ ٜسیٝ
ٌزفت ٝاست ٘جبیس ثب ٔربِفت آٔزیىب رٚثز ٚضٛز تب آ٘دب وٚ ٝسیز أٛر ذبرخ ٝایزاٖ ؤ ٝمبْ ارضس
ٔذاوزات ٔٛرز اضبر ٜثٛز ٜاست ٘یش تحزیٓ ضٛز! ثبیس تٛخ ٝزاضت و ٝتزأپ ثبرٞب اػالْ وزز ٜاست
ذٛاٞبٖ ازأٔ ٝذاوزات ثب ایزاٖ است  ٚیىی اس اٍ٘یشٜٞبی رسٕب اػالْ ضس ٜذٛز ثزای ذزٚج اس ثزخبْ
را ٚازار وززٖ ایزاٖ ثٔ ٝذاوز ٜاػالْ وزز ٜثٛز  ٚتبو ٖٛٙثزای تحمك ایٗ ذٛاست ٝذٛز ث ٝچٙسیٗ ٚ
چٙس ٔیب٘دی ریش  ٚزرضت ٔتٛسُ ضس ٜاست ،ثٙبثزایٗ ٘جبیس آلبی ظزیف را ؤ ٝمبْ ارضس
ٔذاوزٜوٙٙس ٜثٛز ٜاست ،تحزیٓ وٙس! أب چزا ایطبٖ را تحزیٓ ٔیوٙس؟! زرثبر ٜایٗ الساْ تزأپ اٌزچٝ
احتٕبالت ٔتؼسزی ٞست ِٚی اس آٖ ٔیبٖ ،س ٝاحتٕبَ لٛیتز اس سبیز احتٕبالت ث٘ ٝظز ٔیرسس،
ثرٛا٘یس!
 -1ثؼس اس تبویس رٞجز ٔؼظٓ ا٘مالة ؤ ٝذاوز ٜثب آٔزیىب را «سٓ»  ٚاویسا ٕٔٛٙع اػالْ وزز ٜثٛز٘س،
ایٗ ثبة ثزای ٕٞیط ٝثست ٝضس ٜاست .اس ایٗ رٚیٚ ،لتی لزار ثز ٔذاوز٘ ٜجبضس ،چزا آٔزیىب ثزای
حفظ حیثیت سیبسی  ٚتزٔیٓ آثزٚی اس زست رفت ٝذٛز پیطسستی ٘ىزز ٚ ٜآلبی ظزیف را تحزیٓ
٘ىٙس؟! إٞیت آلبی ظزیف ثزای آٔزیىب حعٛر ایطبٖ زر ٔذاوزات ثٛز ٜاست ثٙبثزایٗٚ ،لتی ٔذاوزٜای
زر ٔیبٖ ٘جبضس ثب ػزض پٛسش ثبیس ٌفت زیٍز حفظ خبیٍب ٜایطبٖ ثزای آٔزیىب ظزٚرتی ٘سارز!
 -2ثؼیس ٘یست و ٝتحزیٓ آلبی ظزیف ثب ایٗ اٍ٘یش ٜصٛرت ٌزفت ٝثبضس و ٝزِٚت را ث ٝسٛی ٔذاوزٜ
ثب ارٚپب تزغیت وٙس!  ٚاس آ٘دب و ٝتزٚئیىبی ارٚپب ثبرٞب ث ٝصزاحت اػالْ وزز ٜاست و ٝزر ثزذٛرز ثب
ایزاٖ ثب آٔزیىب اذتالف راٞجززی ٘سارز،
 -3سٔیٝٙای ثزای ازأ ٝر٘ٚس لجّی زِٚت فزا ٓٞآٚرز ٚ ٜثزخبْٞبی  ...ٚ 3 ٚ 2را ٘یش زر پٛضص
وٛٙا٘سی ٖٛپبِزٔ ...ٚ CFT ،FATF ،ٛث ٝایزاٖ اسالٔی تحٕیُ وٙس!  ٚثبالذز ٜآ٘چ ٝثٚ ٝظٛح زیسٜ
ٔیضٛز ثطالٖ راٞی است و ٝزِٚت ٔحتزْ طی  6سبَ ٌذضت ٝزر اػتٕبز ث ٝآٔزیىب  ٚارٚپب ٌ ٚزٜ
سزٖ ٔسبئُ اصّی وطٛر ثٔ ٝذاوزات  ٚثزخبْ ثسفزخبْ پیٕٛز ٜاست  ٚسٙس ٌٛیبیی ثز ظزٚرت تغییز
ریُ زِٚت اس ذبرج ث ٝزاذُ است.
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ای که گذشت

آهریکا از چه عصبانی است؟
خراسان :آٔزیىبیی ٞب ؤ 15 ٝب ٜپیص ٔسػی ثٛز٘س ثب «وٕپیٗ فطبر حساوثزی» ،ایزاٖ را ٚازار ذٛاٙٞس وزز ٔمبثُ  12ذٛاست ٝآٔزیىب سا٘ٛ
ثش٘س  ٚزر حمیمت ثب خ ًٙالتصبزی  ٚتٟسیس ٘ظبٔی ث ٝز٘جبَ تغییز ٘ظبْ سیبسی ایزاٖ ثٛز٘س ،زست ذبِی تز  ٚ -اِجت ٝػصجب٘ی تز -اس
ٕٞیط ٝتیغ وطیس ٜا٘س؛ ایٗ ثبر أب تیغ را رٚی «صسا» وطیس ٜا٘س .تحزیٓ سىب٘سار زیپّٕبسی یه وطٛر ،آٖ  ٓٞوطٛری و٘ ٝمطٔ ٝمبثُ
غزة است٘ ،طبٖ زٙٞس ٜلسرت زیپّٕبسی ػٕٔٛی  ٚظزثبت ٔٛثز ثز پیىز زیپّٕبسی ػٕٔٛی ٟٔبخٓ غزة تٛسط ظزیف است .طجؼب ٞیچ
وس ٔسػی زرست ثٛزٖ  ٕٝٞراٞجززٞب  ٚالسأبت آلبی ظزیف ٘یست أب اٌز وسی سٛاَ وٙس و ٝچزا آٔزیىب یه ٚسیزذبرخ ٝرا تحزیٓ ٔی
وٙس؟ یىی اس پبسدٞب را ثبیس زر ظزثبت ثی ٔحبثب  ٚپی زر پی ظزیف ثز پیىز سیبست ٞبی آٔزیىب زر ٔبٞ ٜبی اذیز زا٘ست .ث ٝذصٛظ پس
اس آٖ و ٝآلبی ظزیف تٛا٘ست وّیس ٚاص« ٜتیٓ ة» را ػّی ٝثِٛتٔ ٚ ٖٛتحسا٘ص ،تٛسط رسب٘ٞ ٝبی آٔزیىبیی ،ازثیبت سبسی وزز ٚ ٜخبثیٙساسز.
زِیُ ز ْٚتحزیٓ ظزیف ،زر ث ٟٓریرتٍی ٘ظبْ ٔحبسجبتی آٔزیىب راخغ ث ٝایزاٖ است .زر وٕبَ ضٍفتی  ٚزر تٙبلط آضىبر ثب ٚالؼیت ،ثزذی
اس تصٕیٓ ٌیزاٖ آٔزیىبیی تصٛر ٔی وٙٙس و ٝزر ایزاٖ اػتزاض ٞبی ٔساٚ ْٚخٛز زارز تبخبیی و ٝحتی تزأپ ٌفت ٝثٛز «ٞزخٕؼ ٝزر ایزاٖ
اػتزاض ذیبثب٘ی ٚخٛز زارز»! ایٗ ٘ٛع زازٞ ٜبی غّط ،زلیمب ٔطبث ٝازػبٞبی ٚاٞی است و ٝرٚسا٘ ٝزر وب٘بَ ٞبی ذجزی  ٚرسب٘ٞ ٝب  ٚاوب٘ت
ٞبی ٔتؼّك ث ٝسّطٙت طّت ٞبی ٚاثست ٝث ٝزیىتبتٛر پّٟٛی ٌ ٚزٞٚه تزٚریستی ٔٙبفمیٗ ٔٙتطز ٔی ضٛز .زر ٔ 15ب ٜاذیز تمزیجب ٞزآٖ
چ ٝتٛسط ایٗ طیف ٞبی ثزا٘ساس ٔطزح ضس ،ٜزر تٛئیتز پٕپئ ٚ ٛثِٛت ٚ ٖٛزیٍز ٔمبٔبت آٔزیىبیی ثبستبة زاضت ٚ ٝتىزار ضس ٜاست .ثزاسبس
ایٗ اطالػبت غّط آٔزیىب تصٛر ٔی وٙس ثب تحزیٓ ظزیف زر حمیمت ٔطغ َٛحٕبیت اس فزایٙس  ٚاتفبلبت ٚاٞی  ٚذیبِی است وٌ ٝزٞٚه
تزٚریستی ٔٙبفمیٗ اس ایزاٖ تصٛیز ٔی وٙٙس! غبفُ اس ایٗ و ٝثز اسبس آذزیٗ ٘ظزسٙدیٞب ظزیف  ٓٞاو ٖٛٙیىی اس ٔحجٛةتزیٗ چٟزٜٞبی
ایزاٖ است.
أب تحزیٓ ظزیف چ ٝپیبٔی زارز؟ ٕٞبٖ طٛر و ٝزرثبال اضبر ٜضس ،ایٗ تحزیٓ یه الساْ ػصجی ٙٔ ٚفؼال٘ ٝزر ثزاثز ضىست راٞجزز فطبر
حساوثزی آٔزیىب ػّی ٝایزاٖ استٞ .زچٙس زر ایٗ ٔ 15ب ٜثز ٔززْ ایزاٖ رٚسٞبی سرتی ٌذضت ٝو٘ ٝیبس ث ٝتسثیز ثیص اس پیص زِٚت زارز أب
ثِ ٝطف ایستبزٌی ٛٞضٕٙسا٘ٔ ٝززْ٘ ،طب٘ٞ ٝبی ضىست راٞجزز آٔزیىب ٞز رٚس ثیص اس ٌذضتٛٞ ٝیسا ٔی ضٛز .زٔ ٚب ٜپیص ثب٘ه خٟب٘ی
ٌشارش زاز و ٝاثز تحزیٓ ٞب ثز التصبز ایزاٖ «وبٞص یبفت ٚ »ٝایٗ اثز «زر سبَ آیٙس ٜترّیٔ ٝی ضٛز  ٚالتصبز ایزاٖ زر ایٗ سبَ اس روٛز
ذبرج ذٛاٞس ضس» .زٞ ٚفت ٝپیص ٘یش ضجى ٝذجزی ثّٔٛجزي ٌشارش زاز« :ارسش ریبَ زر ثبسارٞبی ٔٛاسی خٟبٖ ثبال ٔیرٚز  ٚطی زٔ ٚبٜ
ٌذضت 30 ٝزرصس زر ثزاثز زالر ٌزاٖ تز ضس ٜاست ».خبِت ایٗ خبست و ٝزر ایٗ زٔ ٚب ٜاتفبلبت ٕٟٔی ٕٞچ ٖٛاتٟبْ س٘ی ث ٝایزاٖ زرثبرٜ
حبزث ٝفدیز ٚ ٜا٘فدبر ٘فتىص ٞب ،اٟ٘ساْ پٟپبز ٔتدبٚس آٔزیىبیی ،خ٘ ًٙفتىص ٞب ػّی ٝوطٛرٔبٖ ٘ ... ٚیش رخ زاز ٜاست و ٝثجبت التصبزی
ایزاٖ زرثزاثز ایٗ ضٛن ٞبی سیبسی ٘ ٚظبٔی ٘طبٖ زٙٞسٔ ٜمبٔٚت ٔٙطمی ٛٞ ٚضٕٙسا٘ ٝزر ٔمبثُ فطبرٞب  ٚغّج ٝثز خ ًٙالتصبزی است.
حتی ث ٝتبسٌی وطٛرٞبی ٔٙطم ٚ ٝثزذی وطٛرٞبی ٔطزح ارٚپبیی ث ٝائتالف آٔزیىب زر ذّیح فبرس زست رز سز ٜا٘س تبخبیی و ٝزیزٚس
٘طزی ٝپِٛیتیى ٛایٗ ائتالف را «ائتالف یه ٘فز »ٜتزأپ ٘بٔیس! زر ایٗ ضزایط ػصجب٘یت آٔزیىبیی ٞب لبثُ زرن است أب ٔسّٓ آٖ است وٝ
صسای ایزاٖ ذبٔٛش ضس٘ی ٘یست  ٚتزأپ ٕٞ ٚپبٍِی ٞبیص ٔب٘ٙس ٔمبٔبت پیطیٗ آٔزیىب ذٛران ٔبر ٛٔ ٚر ذٛاٙٞس ضسِٚ ،ی خٕٟٛری
اسالٔی ٕٞچٙبٖ ذٛاٞس ایستبز.
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گزیده مهمترین اخبار در هفته

سال چهارم /شنبه  16هرداد/شواره642

ای که گذشت

کارآهدی نظریه هقاوهت
فارس :تحٛالت چٙس ٔبٌ ٜذضت ،ٝحمیمتی زرس آٔٛس را پیص
رٚی ٔب لزار ٔی زٞس.حمیمتی و ٝاٌز چ ٝخسیس ٘یست ِیىٗ
ثسِیُ ضزایط سبِٟبی اذیز وٕتز ث ٝایٗ ٚظٛح ذٛزٕ٘بیی وززٜ
ثٛز .ایٗ حمیمت ػجبرتست اس سزثزوطیسٖ التسار  ٚػشت ایزاٖ
اسالٔی زر سبی ٝػُٕ ث٘" ٝظزیٔ ٝمبٔٚت"ٔ《.ؼٙبی ٔمبٔٚت
چیست؟ ٔؼٙبی ٔمبٔٚت ایٗ است و ٝا٘سبٖ یه راٞی را
ا٘تربة وٙس و ٝآٖ را را ٜحك ٔیسا٘س ،را ٜزرست ٔیسا٘س  ٚزر
ایٗ را ٜضزٚع ث ٝحزوت وٙس ٛٔ ٚا٘غ ٘تٛا٘س ا ٚرا اس حزوت زر
ایٗ راٙٔ ٜصزف وٙس  ٚا ٚرا ٔتٛلّف وٙس؛ ایٗ ٔؼٙبی ٔمبٔٚت
است》14/3/98
اس  18ارزیجٟطت سبَ خبری و ٝثیب٘ی ٝضٛرای ػبِی أٙیت ّٔی
صبزر ضس ٌ ٚبْ ا َٚوبٞص تؼٟسات ثزخبٔی آغبس ٌززیس تب
أزٚس ،ثزذی اس رٚیسازٞبی ٕٟٔی و ٝپطت سز ٌذاضت ٝایٓ
ػجبرتٙساس :سفز ٘رست ٚسیز صاپٗ ثزای اِٚیٗ ثبر طی زٚراٖ پس
اس پیزٚسی ا٘مالة اسالٔی  ٚپبسد ػشتٕٙس  ٚغزٚرآفزیٗ رٞجز
ا٘مالة ،سفز ٞیبت ٞبی ثّٙس پبی ٝارٚپبیی ثزای رایش٘ی زر ثبرٜ
ثزخبْ  ٚایٙستىس ،سزٖ پٟپبز ٔتدبٚس آٔزیىبیی ،تٛلیف وطتی
٘فتىص ٔتدبٚس اٍّ٘یسی ،ضزٚع ٌبْ ز ْٚوبٞص تؼٟسات
ثزخبٔی ،سفز ٞبی ٔىزر ٔمبٔبت ثزذی وطٛرٞبی ٔٙطم ٝثزای
رایش٘ی ،ذزٚج أبرات اس یٕٗ  ٚتدسیس ٘ظز زر ثزذی رفتبرٞب زر
ثبر ٜایزاٖ .لبثُ تٛخ ٝایٙىٕٞ ٝشٔبٖ ثب ایٗ رٚیسازٞبی ضٍفت
اٍ٘یشٚ ،ظؼیت ػٕٔٛی ثبسار وطٛر زر آرأص وبُٔ  ٚثبسار ارس ٚ
طال ر٘ٚس وبٞص لیٕت را طی وزز .ایٗ ٚظؼیت را ٔمبیس ٝوٙیس
ثب سٔبٖ ذزٚج آٔزیىب اس ثزخبْ  ٚرخشذٛا٘ی ٔمبٔبت ٞتبن ایٗ
وطٛر .زر آٖ سٔبٖ ٔب ػٕال "ٔٙفؼُ ثٛزیٓ ٙٔ ٚتظز السأبت ارٚپب
ٕٞ ٚشٔبٖ ضبٞس تالطٓ ثبسار ٛ٘ ٚسب٘بت ٍ٘زاٖ وٙٙس ارس  ٚطال
 ٓٞثٛزیٓ .آیب اثجبت وبرآٔسی ٘ظزی ٝای ٔثُ ٘ظزیٔ ٝمبٔٚت ،ثٝ
٘تبیدی ثیص اس ایٗ ٘یبس زارز؟ آ٘٘ ٟٓظزی ٝای و ٝپیص اس ایٗ
٘یش ٘تبیدص را ثبرٞب طی چ ُٟسبَ ٌذضت ٓٞ ٝزر وطٛر
ذٛزٔبٖ ٔطبٞس ٜوزز ٜایٓ  ٓٞ ٚزر ِجٙبٖ  ٚسٛری ٚ ٝػزاق ٚ
یٕٗ  ٚافؼب٘ستبٖ ٘ٚ ٚشٚئال.
《 ٞسف ٔمبٔٚت ػجبرت است اس رسیسٖ ث٘ ٝمطٝی ثبسزار٘سٌی.
 ٓٞزر التصبز ٓٞ ،زر ٔسبئُ سیبسی وطٛر ٓٞ ،زر ٔسبئُ
اختٕبػی ٓٞ ،زر ٔسبئُ ٘ظبٔی ثبیس ث٘ ٝمطٝای ثزسیٓ و ٝایٗ
٘مط ٝثبسزار٘س ٜثبضس ،یؼٙی ثتٛا٘س خٛری ذٛز را ٘طبٖ ثسٞس وٝ
زضٕٗ را اس تؼزّض ثّّٔ ٝت ایزاٖ زر ٕٝٞی سٔیٞٝٙب ٔٙصزف
وٙس؛ زضٕٗ ثجیٙس فبیسٜای ٘سارز  ٚثب ّّٔت ایزاٖ ٕ٘یتٛا٘س وبری
ثىٙسٔ .ب أزٚس زر ثرص ٘ظبٔی تب حسٚز سیبزی ث ٝایٗ
ثبسزار٘سٌی رسیسٜایٓ .ایٗ  ٓٞؤ ٝیثیٙیس رٚی ٔسئّٝی
ٔٛضه ٔ ٚب٘ٙس ایٗ حزفٟب اصزار ٔیىٙٙس ،ث ٝذبطز ٕٞیٗ است؛
ٔیسا٘ٙس ؤ ٝب ث ٝثبسزار٘سٌی رسیسٜایٓ ،ث٘ ٝمطٝی تثجیت
رسیسٜایٓٔ ،یرٛاٙٞس وطٛر 3را اس ایٗ ٔحز ْٚوٙٙس ٚ ،اِجتّٞ ٝزٌش
٘رٛاٙٞس تٛا٘ست》.

کارآهدی نظریه هقاوهت
صبح نو :تحٛالت چٙس ٔبٌ ٜذضت ،ٝحمیمتی زرس آٔٛس را پیص رٚی ٔب لزار
ٔی زٞس.حمیمتی و ٝاٌز چ ٝخسیس ٘یست ِیىٗ ثسِیُ ضزایط سبِٟبی اذیز
وٕتز ث ٝایٗ ٚظٛح ذٛزٕ٘بیی وزز ٜثٛز.
ایٗ حمیمت ػجبرتست اس سزثزوطیسٖ التسار  ٚػشت ایزاٖ اسالٔی زر سبی ٝػُٕ
ث٘" ٝظزیٔ ٝمبٔٚت"ٔ《 .ؼٙبی ٔمبٔٚت چیست؟ ٔؼٙبی ٔمبٔٚت ایٗ است وٝ
ا٘سبٖ یه راٞی را ا٘تربة وٙس و ٝآٖ را را ٜحك ٔیسا٘س ،را ٜزرست ٔیسا٘سٚ ،
زر ایٗ را ٜضزٚع ث ٝحزوت وٙس ٛٔ ٚا٘غ ٘تٛا٘س ا ٚرا اس حزوت زر ایٗ راٜ
ٔٙصزف وٙس  ٚا ٚرا ٔتٛلّف وٙس؛ ایٗ ٔؼٙبی ٔمبٔٚت است》14/3/98
اس  18ارزیجٟطت سبَ خبری و ٝثیب٘ی ٝضٛرای ػبِی أٙیت ّٔی صبزر ضس ٌ ٚبْ
ا َٚوبٞص تؼٟسات ثزخبٔی آغبس ٌززیس تب أزٚس ،ثزذی اس رٚیسازٞبی ٕٟٔی وٝ
پطت سز ٌذاضت ٝایٓ ػجبرتٙساس.
سفز ٘رست ٚسیز صاپٗ ثزای اِٚیٗ ثبر طی زٚراٖ پس اس پیزٚسی ا٘مالة اسالٔی
 ٚپبسد ػشتٕٙس  ٚغزٚرآفزیٗ رٞجز ا٘مالة ،سفز ٞیبت ٞبی ثّٙس پبی ٝارٚپبیی
ثزای رایش٘ی زر ثبر ٜثزخبْ  ٚایٙستىس ،سزٖ پٟپبز ٔتدبٚس آٔزیىبیی،تٛلیف
وطتی ٘فتىص ٔتدبٚس اٍّ٘یسی ،ضزٚع ٌبْ ز ْٚوبٞص تؼٟسات ثزخبٔی ،سفز
ٞبی ٔىزر ٔمبٔبت ثزذی وطٛرٞبی ٔٙطم ٝثزای رایش٘ی ،ذزٚج أبرات اس یٕٗ ٚ
تدسیس ٘ظز زر ثزذی رفتبرٞب زر ثبر ٜایزاٖ.
لبثُ تٛخ ٝایٙىٕٞ ٝشٔبٖ ثب ایٗ رٚیسازٞبی ضٍفت اٍ٘یشٚ ،ظؼیت ػٕٔٛی ثبسار
وطٛر زر آرأص وبُٔ  ٚثبسار ارس  ٚطال ر٘ٚس وبٞص لیٕت را طی وزز.
ایٗ ٚظؼیت را ٔمبیس ٝوٙیس ثب سٔبٖ ذزٚج آٔزیىب اس ثزخبْ  ٚرخش ذٛا٘ی
ٔمبٔبت ٞتبن ایٗ وطٛر.زر آٖ سٔبٖ ٔب ػٕال" ٔٙفؼُ ثٛزیٓ ٙٔ ٚتظز السأبت
ارٚپب ٕٞ ٚشٔبٖ ضبٞس تالطٓ ثبسار ٛ٘ ٚسب٘بت ٍ٘زاٖ وٙٙس ارس  ٚطال  ٓٞثٛزیٓ.
آیب اثجبت وبرآٔسی ٘ظزی ٝای ٔثُ ٘ظزیٔ ٝمبٔٚت ،ث٘ ٝتبیدی ثیص اس ایٗ ٘یبس
زارز؟ آ٘٘ ٟٓظزی ٝای و ٝپیص اس ایٗ ٘یش ٘تبیدص را ثبرٞب طی چ ُٟسبَ
ٌذضت ٓٞ ٝزر وطٛر ذٛزٔبٖ ٔطبٞس ٜوزز ٜایٓ  ٓٞ ٚزر ِجٙبٖ  ٚسٛری ٚ ٝػزاق
 ٚیٕٗ  ٚافؼب٘ستبٖ ٘ٚ ٚشٚئال.
 ٚسرٗ آذز ایٙىٞ 《.ٝسف ٔمبٔٚت ػجبرت است اس رسیسٖ ث٘ ٝمطٝی
ثبسزار٘سٌی ٓٞ .زر التصبز ٓٞ ،زر ٔسبئُ سیبسی وطٛر ٓٞ ،زر ٔسبئُ
٘مط ٝثبسزار٘سٜ
اختٕبػی ٓٞ ،زر ٔسبئُ ٘ظبٔی ثبیس ث٘ ٝمطٝای ثزسیٓ و ٝایٗ()9
آهوزش تحلیل سیاسی /ورق برگشت
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