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کیهانً« :لتٌص گطیس  ۱هیتَاًس ایي
هٌغوِ ضا تطى ًٌس» ،ایي جولِای ثَز ًِ
زیطٍظ جوؼِ اظ سَی ضئیس حٌَهت هٌغوِ
ججلالغبضم اػالم ٍ ثالكبغلِ ثِ تیتط ًرست
ضسبًِّبی هغطح هٌغوِای ٍ ثیيالوللی
تجسیل ضس .سیعزّن تیطهبُ ثَز ًِ هوبهبت
هٌغوِ ججلالغبضم ًِ تحت سلغِ اًگلیس
هطاض زاضز ،زض اهساهیًِ اظ سَی هوبهبت
ًطَضهبى ضاّعًی زضیبیی ذَاًسُ ضس،
ًلتٌص گطیس  ۱ضا ًِ حبهل هحوَلِ ًلتی
ایطاى ثَز ،ثِ ثْبًِ ًوض تحطینّبی اتحبزیِ
اضٍپب ػلیِ سَضیِ زض ًعزیٌی آةّبی ایي
هٌغوِ تَهیق ًطزًس.چٌسی ثؼس جوَْضی
اسالهی ایطاى ًیع اهسام ثِ تـییط هسیط چْبض
ًطتی اًگلیسی ًطز ًِ زٍ هَضز اظ آى ثِ
تَهیق هٌجط ضس .اظ زٍ ًلتٌص تَهیقضسُ
ًیع یي هَضز پس اظ تَجیْبت اٍلیِ آظاز ٍ
زض ًْبیت ًطتی «استٌب ایوپطٍ» زض تَهیق
ایطاى هطاض گطكت .ػولیبت تَهیق ایي
ًلتٌص اًگلیسی ثب یي ثبلگطز ٍ تٌْب زٍ
هبین تٌسضٍی ًیطٍی زضیبیی سپبُ پبسساضاى
اًوالة اسالهی غَضت گطكتِ ثَز .زض پی
تَهیق ًلتٌص اًگلیس زض آةّبی
جوَْضی اسالهی ایطاى ،زضذَاستّبی
هٌطضی اظ سَی اًگلیس ثطای آظازی ایي
ًلتٌص هغطح ضس .زض توبهی ایي
زضذَاستّب آظازی ًلتٌص ایطاًی هٌَط ثِ
آظازی ًلتٌص اًگلیس ضسُ ثَز ٍ زض
آذطیي هَاضز ،حٌَهت اًگلیس اػالم ًطزُ
ثَز ًِ حبضط است تٌْب ثِ كبغلِ چٌس
سبػت اظ آظازی ًطتی ذَزً ،لتٌص ایطاى
ضا ضكغ تَهیق ًٌس .زضذَاستّبیی ًِ ثب
هوبٍهت ًظبم ّوطاُ ثَز ٍ تٌْب ضاُ آظازی
ًلتٌص اًگلیسی ضا آظازی ثسٍى هیس ٍ ضطط
ًطتی ایطاى ػٌَاى ًطزُ ثَز .ایي ضًٍس
هوبٍهت ٍ پبسد حساًثطی جوَْضی
اسالهی زض ًْبیت زیطٍظ ًتیجِ زاز ٍ
حٌَهت ججلالغبضم ًِ ظیط ًظط اًگلیس
است ،اػالم ًطز ًِ ًطتی ایطاًی هیتَاًس
هٌغوِ ضاتطى ًٌس .ایي اهسام زض حبلی
غَضت هیگیطز ًِ توبهیگوبًِظًیّب هجٌی
ثط لـَ ضٍازیس ٍ تـییط هسیط ًطتی اظ سَضیِ
ثِ جبی زیگط ًیع اظ سَی جوَْضی اسالهی
پصیطكتِ ًطسُ است.
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اهبم ّبزی (ع) :اػتجبض هطزم زض زًیب ثِ هبل است ٍ زض
آذطت ثِ ػول( .ثحبضاالًَاض ،ج ،۷۸ظ)۳۶۸
والدت امام هادی (علیهالسالم) مبارک

چزخص امارات چقدر جدی است؟
جوان :زٍ ّلتِای است ًِ ثحث چطذص سیبست ذبضجی اهبضات ثطسط ظثبى ضسبًِّبی هٌغوِ
اكتبزُ استٍ .اًٌص زستگبُ سیبست ذبضجی ایطاى ثِ ایي هَضَع تب ثسیي جب ثِ ضٌل حسبة
ضسُای هحتبعبًِ ٍ ثِزٍض اظ ّیجبى ٍ ضگلتظزگی ثَزُ است .ضوي توسیط اظ ایي ًَع هَاجِْ ثبیس
تالش ًطز ًِ چٌیي هَاجِْای ازاهِ یبثس .ػلت ایي اهط ثِ چٌس هَضَع ثطهیگطزز .اٍال حٌَهت
اهبضات ثِ ٍاسغِ ضطایظ ذَز ًویتَاًس سیبست ذبضجی چٌساى هستولی زاضتِ ثبضسٍ .ضؼیت
اهتػبزی ،هجبحث ًظبهی ،سطهبیِ گصاضیّبی ذبضجی ٍ سبذتبض سیبسی زاذلی ایي اهبضت ًطیي
هَجت ضسُ است ًِ ًتَاى چطذص سیبست ذبضجی ضا زض آیٌِ ٍاهؼیت ثبٍض ًطز .زضٍاهغ اهبضات یي
ضید ًطیي ّلت هٌغوِای است ًِ توبهی اضًبى آى ثبتَجِ ثِ اتٌب ثِ ًطَضّبی ذبضجی ثِ ٍیژُ
سؼَزی ٍ آهطیٌب ًظن یبكتِ است .اظ ایي ضٍ تـییط ضطایظ سیبست ذبضجی آى هیتَاًس ثب كطبض
آهطیٌبییّب حتی ثطذالف ذَاست اهبضات زٍثبضُ ثِ حبلت اٍل ثطگطزز .حبل ایي ًِ ثِ عَض اسبسی
ثبیس ثِ ذَاست ٍاهؼی اهبضاتیّب ًیع ضي ًطز .ثبًیب زض هَضَع یوي هیتَاى احتوبلّبی زیگطی ضا
ًیع زضًظط گطكت .گطچِ اهبضات ثرص اػظوی اظ ًیطٍّبی ذَز ضا اظ یوي ذبضج ًطزُ است ،اهب آى ّب
ضا ثب ًیطٍّبی ًیبثتی جبیگعیي ًطزُ است؛ یؼٌی اظ لحبػ ًبضًطزی ٍ ٍاهؼیت هیساًی تـییط اسبسی
اتلبم ًیلتبزُ است .اظ عطف زیگط ثِ ًظط هیضسس اهبضات ثب ٍجَز اذتالف ثب سؼَزی ٌَّظ زض ظهیي
سؼَزی ثبظی هیًٌس .ثِ ٍیژُ آى ًِ هیتَاى زضًظط گطكت ًِ سؼَزی پس اظ ضٌست زض یوي ٍ
پبیبى یبكتي ضٍیبی پیطٍظی ًبهل ثِ كٌط كؼبل ًطزى گعیٌِ زٍپبضُ ًطزى یوي اكتبزُ است ٍ اظ ایي
جْت سط زٍلت ػجسهٌػَضّبزی ضا گَشتبگَش ثطیسُ است؛ هَضَػی ًِ زض اظْبضات ٍظیط ًطَض
ّبزی زیسُ هیضَز .ثٌبثطایي تـییط ضطایظ ػسى ضا ًویتَاى ثِ هؼٌبی ًبهل ،اذتالف سؼَزی-اهبضاتی
تؼجیط ًطز .حبل ایي ًِ ضبیس ضطایظ ًًٌَی ثطای ًطَض یوي ثستط اظ ضطایظ هجلی است چطاًِ
احتوبل جسایی جٌَثیّب اكعایص یبكتِ است.ثبلثب زض گعاضشّبیی ًِ هیگَیٌس اهبضات زض حَظُ ًلتی
ٍ ثبًٌی گطبیصّبیی ضا ثٍِجَز آٍضزُ است ثبیس تَجِ ًٌٌس ًِ هسئلِ غبزضات ًلت ایطاى اظ عطین
پبیبًِّبی اهبضاتی ثسیبض ثسیبض زٍض اظ شّي است چطاًِ اگط چٌیي اتلبهی ضخ هیزاز ثِ عَض هغغ
آهطیٌبییّب ثب آى ثِ ضست ثطذَضز هیًطزًسّ .وچٌیي ًِ اعالع اظ چٌیي اهساهی زض زاذل
سطظهیيّبی اهبضات ثطای آى ّب ًبض سبزُای است؛ ّوِ هیزاًٌس ًِ زثی ثْطت جبسَسبى هٌغوِ
است ٍ هضبكب ثطایي سبذتبض سیبسی چٌسگبًِ زض اهبضات ایي هَضَع ضا ثِ اعالع عطف آهطیٌبیی
هیضسبًس ٍثطذالف تػَض ثطذی تحلیل گطاى ًِ هؼتوسًس هوٌي است آهطیٌب چطنپَضی ػبهساًِای
اًجبم زازُ است ثبیس گلت ًِ گطچِ سیبست ذبضجی آهطیٌب زض تطتت ػجیجی هطاض زاضز اهب زض
هَضَع كطبض حساًثطی ثط ایطاى ّیچ اذتالكی زض ثیي هسئَالى ػبلی آى ٍجَز ًساضز.
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مزدم میپزسند کی نوبت آواربزداری داخلی است؟
ابتکار -۱ :هػِ هب ٍ آهطیٌبً ،وغِ اٍج ثحطاًص ضا گصضاًسُ استٌَّ .ظ ثحطاى توبمًطسُ ،اهب ثِ ًظط هي آهطیٌب هعیتّبی استطاتژیٌص زض
هٌغوِ ضا اظ زست زازُ است ٍ هب تَاًستِاین زض ایي یٌی زٍ سبل ،ایي ثحطاى ضا ذَة هسیطیت ًٌین.
 -۲اٍجگیطی تٌص هب ثب آهطیٌب زض زٍضاى تطاهپ ػلتّبی هتؼسزی هیتَاًس زاضتِ ثبضس .گصضتِ اظ ّط ػلتی اهب ایي ثحطاى ًوبط ضؼق ٍ
هَت ضاّجطزّبی هب ضا ًطبى زاز .ثِ تؼجیطی هعیتّب ٍ تْسیسّبی استطاتژیي هب ضا آضٌبض ًطز.
 -۳گصضتِ اظ آضٌبضگی زض اثؼبز استطاتژیّبی هٌغوِای ،ایي جٌگ اهتػبزی ًوبط آسیتپصیطِ زاذلی هب ضا ًیع آضٌبض ًطز .زض ٍاهغ
آسیتپصیطی هبّ ،ن زض اثؼبز استطاتژیي ٍ ّن زض اهَض ًَچيتط ٍ ػولیبتیتط زض ایي ًعاع ،هطرع ضس .ثِ تؼجیطی هب اًٌَى هیتَاًین
تػَیط ٍاضحتطی اظ استطاتژیّبی تَلیسِ «هسضت هلی» ٍ ثطًبهِّبی ػولیبتیِ «هٌطَض حٌوطاًی» زض ًطَضهبى ثِ زست زّین.
 -۴ثِ ّویي ػلت هیتَاى اظ زضسّبی ثحطاىّبی اذیط سطاؽ گطكت .اًٌَى ًِ اظ گطزًِّبی هْن ثب تبةآٍضی ٍ تحول هطزم ػجَض ًطزین
ًَثت آٍاضثطزاضی است .اًٌَى ًِ ثِ زاذل هیًگطین هطزهبًی ثب ػعت ٍ غالثت اهب ظذنذَضزُ ٍ آسیتزیسُ هیثیٌین .ثِ ایطاى ًِ هیًگطین
آى ضا ًطَضی ّطچٌس ضاستهبهت ٍ سطثلٌس اهب ثب سط ٍ غَضتی ذًَی ٍ ظذوی ٍ تیطٍتطًصذَضزُ هیثیٌین.
 -۵ثبیس حَاسّب ٍ َّاّب ضا چطذبًس ٍ ثِ ایي آٍاضّب ًگبُ ًطز .هطزم اظ ذَز هیپطسٌس اًٌَى ًِ زض ایي جٌگ اهتػبزی ًطَض تَاًست ًطخ
اضظ ضا هْبض ًٌس چطا اكسبض هیوتّب ًطیسُ ًویضَز؟ هي اظ پیچیسگی ضاثغِ ًطخ اضظ ٍ هیوت ًبال هغلؼن؛ اهب هگط هْنتط اظ ظیستپصیط
ًطزىِ ًطَض ،حٌَهت ٍظیلِای زاضز؟
ٍ -۶اضح است ًِ اهٌیت ًیبظ اسبسی ٍ اٍلیِ هب است .هب آى ضا ثب ّیچ چیعی هؼبهلِ ًویًٌین .اهٌیت ضا ّن زض سبیِ استوالل هؼٌب ًطزُاین.
یؼٌی ًویتَاًین زض یي ذبًِ هجللی ًِ غسای چٌوِ سطثبظ ثیگبًِ ًِ زاضز زٍض ذبًِ ضاُ هیضٍز ٍ اذتیبض ػجَض ٍ هطٍض ضا زاضز زض آى ثِ
گَش هیضسس ،احسبس اهٌیت ًٌین .ایي جعٍ اغَل هب است .اهب ایيسبى اظ اهٌیت ٍ ػعت ًیبظ است تب ثتَاى ثب ًیلیت زیگطی «ظًسگی»
ًطز .ثِ «ظًسگی» هؼٌبی زیگطی ثرطیس .اًٌَى اگط كٌط جسی ًطَز ذَزِ «ظًسگی» زض هربعطُ است .هطزم اظ هب هیپطسٌس چطا اغالح
سبذتبضّبی ثیوبض ٍ ثطًبهِّبیی ًِ ثطای توَیت هطط آسیتپصیط اػالم ًطزیس ثِ ًتیجِ ًویضسس .هیپطسٌس اگط زٍلت ثیضهن ٍ ًنحویت
است ،زض هجلس چِ ذجط است ًِ ضوب ًویتَاًیس ثب ًظبضتِ زضست ،آًبى ضا پبسرگَ ًٌیس؟
 -۷ضاستص ضا ثرَاّیس زض زضٍى ًطَض ّیچ ًبض جسی زض آٍاضثطزاضی اظ آثبض جٌگ اهتػبزی اًجبم ًطسُ است ٍ .هب تَجیْی ثطای آى ًساضین!
جع اهسام ّطچٌس هثجت اهب ًنتبثیطگصاض زض ثطذَضز ثب چٌس كبسس اهسام زیگطی زض هجبضظُ ثب اغل كسبز اًجبم ًسازُاین .هطرع ًیست چطا زض
ایجبز ضلبكیت ثِ ٍسیلِ اغالحبت زض سبذتبض اهتػبزی ٍ هسیطیتی ًطَض تؼلل هیٍضظین؟ هطرع ًیست چطا ثطای ایجبز ػٌػط پبسرگَیی
زض سیبست تطزیس زاضین؟ ثطای هطزم پصیطكتِ ًیست ًِ چطا حصف یبضاًِ ثطٍتوٌساى ،ضلبكیت ثٌگبُّب ،اذص هبلیبت اظ ذبًِّبی ذبلی ٍ
ثِعَضًلی جلَگیطی اظ كطاض هبلیبتی ثِ ًتیجِ ًویضسٌس.
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مقصز افشایص بی رویه سوخت کیست
فارس :هجل اظ سبل  ،۱۳۸۶هػطف ثٌعیي زض ایطاى سبالًِ ۵
تب  ۶هیلیَى لیتط زض ضٍظ اكعایص زاضتِ است .پس اظ سبل
 ٍ ۸۶آؿبظ استلبزُ اظ ًبضت_سَذت ،هػطف ضٍظاًِ ًسجت
ثِ سبل ّ ،۸۵طت هیلیَى لیتط ًبّص هییبثس.
اظ سبل  ۸۶تب سبل  ،۹۳یؼٌی زض زٍضُ ّطت سبلِ استلبزُ
اظ ًبضت سَذت ،هػطف ضٍظاًِ اظ  ۶۵هیلیَى لیتط زض ضٍظ ثِ
 ۶۹.۵هیلیَى لیتط هیضسس ،یؼٌی زض ّطت سبلً ،ل
اكعایص هػطف ثٌعیي  ۳.۵هیلیَى لیتط زض ضٍظ ثَزُ است.
اظ سبل ً ًِ ۹۴بضت سَذت حصف هیضَز ،تب سبل ،۹۷
یؼٌی عی چْبض سبل ،هػطف ضٍظاًِ  ۲۲هیلیَى لیتط
اكعایص هییبثس .گعاضشّبیی ًِ زض ثطذی هطاًع زٍلتی
تَلیس ضسُ است ،هیگَیس زض سبل  ۹۷ضٍظاًِ  ۲۲هیلیَى
لیتط هبچبم ثٌعیي اًجبم ضسُ است .هؼبزلِ ًبهال ضٍضي
است .هجل ٍ ثؼس اظ ٍاضز ضسى ًبضت سَذت ثِ كطآیٌس
هػطف ،ثرطی اظ ػسزی ًِ ثِ ػٌَاى هػطف ثجت هیضس،
زض ٍاهغ هبچبم ضسُ است .ثب آهسى ًبضت سَذت جلَی
هبجبم گطكتِ ضسُ ٍ ثب حصف سَذت ،هبچبم ثب هسضت
ثیطتطی ثبظگطتِ است .حصف ًبضت سَذت كوظ زض سبل
 ۹۷ذسبضتی ثبلؾ ثط ّلت ّعاض ٍ سیػس هیلیبضز تَهبى ثِ
ًطَض ٍاضز ًطزُ است.
آیب ًجبیس ػَاهل ایي ذسبضت ػظین پبسرگَ ثبضٌس؟ چطا ثبیس
ایي جوبػت ،زض ًوبل ٍهبحت ،علجٌبضی ًٌٌس ٍ اكعایص
هػطف ضا ثِ گطزى اضظاًی ثٌعیي ثیٌساظًس تب ثب اكعایص
هیوتً ،سطی ثَزجِ ذَز ضا تبهیي ًٌٌس؟ ًسطی ثَزجِای
ًِ ثِ ضاحتی اظ هحل جلَگیطی اظ كطاض هبلیبتی هبثل تبهیي
است .تَجِ ًٌین ًِ ًطص هیوتی توبضبی هػطف ٍاهؼی
ثٌعیي ،ثسیبض پبییي است .یؼٌی هػطف ٍاهؼی ًِ ًبضی اظ
یي ًیبظ ٍاهؼی است ،ثب اكعایص هیوت تـییط ًرَاّس ًطز.
آًچِ اتلبم ذَاّس اكتبز ،اكعایص سبیط هیوتّب ثِ تجغ
اكعایص ّعیٌِ حول ٍ ًول ٍ ،تحویل یي هَج تَضهی
جسیس ثِ هطزم است .ضاّجطز تحطین ،كطبض ثِ هطزم است .هب
ثبیس اظ ّوِ اثعاضّبی ذَز ثطای هوبثلِ ثب ایي كطبض استلبزُ
ًٌین .اكعایص هیوت ثٌعیي ،ثب ضاّجطز هوبثلِ ثب تحطین زض
تضبز هغلن است.
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ریزهکاریهای جوانگرایی
صبح نو :گلتوبى جَاىگطایی زض ایطاى جبى گطكتِ ٍ تـییطات زض
هسیطاى اضضس ٍ هیبًی ًِ زاضای چٌیي غجـِای ثبضٌس ،ثِ یي هغبلجِ
كطاگیط ثسل ضسُ است؛ اهب هبًٌس ّط اهط هغلَة زیگطی ،اكطاط ٍ تلطیظ
زض جَاىگطایی هیتَاًس هَججبت تضؼیق ایي ضاّجطز ًالى ٍ ذغیط ضا
كطاّن آٍضز .ػوسُ اًتوبزّب زض ایي هیبى ،هوبیسِ ٍضغ ًًٌَی هسیطاى ثب
۴۲سبل هجل است ًِ چگًَِ ثَزُ ًِ زض اثتسای اًوالة هػبزض هْوی
ًظیط كطهبًسّی سپبُ پبسساضاى یب ذغجبی ائوِ جوؼِ ثِ جَاًبى سپطزُ
هیضس ٍ اًٌَى ایي ضًٍس ثب ًٌسی ضٍثِضٍست .ثسٍى ّیچ عؼٌِظًیای،
كوساى حبكظِ تبضیری اظ هْنتطیي آسیتّبی اهطٍظ جبهؼِ هبست ًِ
كوظ ثطشّبیی اظ گصضتِ زض آى ثبظًوبیی هیضَز ًِ تحلیلّبی
هَضزًظط ضا تأییس ًٌس؛ حبل آًٌِ زض ّوبى هوغغ اثتسایی اًوالة ،هثال
كطهبًسّبى اضتص ّیچیي اظ ٍیژگی جَاًی (ثِ هؼٌبی سي) ثطذَضزاض
ًجَزًس ٍ حتی زٍ ذغیت اٍل ًوبظ جوؼِ تْطاى ّن زض ضزیق
سيٍسبلزاضّب هطاض زاضتٌس .ایي گعاضُّب ًطبى هیزّس ًِ زض اجطای
سیبست جَاىگطایی ،ضیعًُبضیّبی ثسیبضی ٍجَز زاضز ًِ كوظ توطًع
ثط ضبذع سٌی جوؼیتضٌبسبًِ ثطای آى هغلَثیت ًساضز ٍ ّوچٌبىًِ
زض هبًیلست گبم زٍم تساضى ضسُ ،پیًَسی است هیبى گصضتِ ،حبل ٍ
آیٌسُ ًِ عجؼبً جَاًبى هحَض تحطى آى ّستٌس.
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جبى ًالم هي زض غحجت اهطٍظ ػجبضت است اظ ،اٍّل ػظوت ایطاى ،زٍّم
اهتساض جوَْضی اسالهی ٍ سَّم ضٌستًبپصیطی هلّت ایطاى ...ایٌْب ٍاهؼیبتی
است ًِ زضوٌبى هلّت ایطاى آضظٍ هیًٌٌس ًِ هب ایٌْب ضا ًساًین یب اظ آًْب
ؿللت ًٌین ٍ گوبى زیگطی زض هَضز ذَزهبى ٍ ًطَضهبى ٍ هلّتهبى ثجطین؛
ٍلی ایي حوبین ٍاضحتط اظ ایي است ًِ ًسی ثتَاًس آًْب ضا اًٌبض ًٌس...
«ػظوت ایطاى» یي اهط ٍاضحی است ًِ ّط هٌػلی ًبچبض است آى ضا
تػسین ثٌٌس .زض هَضز «اهتساض جوَْضی اسالهی» ّویي ثس ًِ جوَْضی
اسالهیً ،طَض ایطاى ضا اظ ظیط سلغِی اًگلیس ٍ آهطیٌب ثیطٍى ًطیس...

