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 برگسیتلرزهپس

 اص ضوبسی تبکٌَى :امريز يطه

 کبس، هحبفظِ حضة ضبخص ّبی چْشُ

 سبثق ٍصیش «ّبهًَذ فیلیپ» خولِ اص

 ثب هخبلفت دلیل ثِ اًگلیس داسایی

 ثشگضیت دسثبسُ خبًسَى دٍلت ساّجشد

 اًصشاف اًتخبثبت دس ضشکت اص

 سئیس «ثشکَ خبى» ّوچٌیي. اًذ دادُ

 اص پیص سٍص 9 اًگلیس ػَام هدلس

 خبی ٍ کشد گیشی کٌبسُ خَد سوت

 «َّیل لیٌذصی» هؼبًٍص ثِ سا خَد

 دس سا قبًًَگزاس ًْبد سکبى تب داد

. ثگیشد ػْذُ ثش پبسلوبى خذیذ دٍسُ

 دٍلت عشح ثب پیص ّفتِ 2 ثشکَ

 ثشگضیت تَافق دسثبسُ گیشی سای ثشای

 خبًسَى ثَسیس تب کشد هخبلفت

 اخشا سا تَافق  ثذٍى ثشگضیت ًتَاًذ

 دس اًگلیسی سیبستوذاس ایي. کٌذ

 اص پس خَد اظْبسًظش اٍلیي

 ػَام، هدلس سیبست اص گیشی کٌبسُ

 تبسیخ اضتجبُ تشیي ثضسگ سا ثشگضیت

 خْبًی دٍم خٌگ اص پس کطَس ایي

 تصوین ثِ ایٌکِ ثیبى ثب اٍ. خَاًذ

 تصشیح اهب گزاسد هی احتشام خبًسَى

 ثِ کوکی ّیچ ثشگضیت اخشای کشد

 هصلحت ٍ کشد ًخَاّذ کطَس اٍضبع

 اتحبدیِ دس اًگلیس ػضَیت اداهِ دس

 ّب سیضش اص ّن کبسگش حضة. اسٍپبست

 هؼبٍى «ٍاتسَى تبم» ٍ ًجَدُ هستثٌب

 کشد اػالم اًگلیس کبسگش حضة سّجش

 گیشی کٌبسُ کَسثیي هؼبًٍت هقبم اص

 ػَام هدلس ًوبیٌذگی اص ٍ کشدُ

 .کٌذ هی استؼفب

  
 

 

     

  

 

 آلًدٌ بازرس خاوم دیپًرت 

 فشد یک سٍی تطخیص دستگبُ آالسم هؼوَل، ثبصسسی فشآیٌذ اًدبم حیي دس :جًان

 ّش ًتبیح، ٍ کشد تکشاس ثبس چٌذ هدذداً سا فشآیٌذ ایي اهٌیتی تین کِ ضذ ٍضيس هؼیي

 تکشاس افضٍد، هبخشا پیچیذگی ثِ کِ ای ًکتِ. ثَد یکسبى ثبصسسبى اص یکی ثشای ثبس

 ایي استفبدُ هَسد ثْذاضتی سشٍیس اص ثبصسسی دس دیتکتَس ّبی دستگبُ ّبی ّطذاس

 آلَدُ آطاًس ثبصسس ایي اقبهت هحل آثبدی، یتغش گفتِ ثِ الجتِ. است ثَدُ صى ثبصسس

 ایي خبلی کیف ٍلی ًجَدُ، گفتِ، سخي آى اص ایشاى کِ هطکَکی ٍ خغشًبک هَاد ثِ

 ٍ هزکَس ثبصسس سضبیت ثب: »گَیذ هی آثبدی غشیت. است ثَدُ آلَدگی داسای ًیض ثبصسس

 ثبصدیذ ٍی اقبهت هحل اص آطاًس، هقبهبت ثب ّوبٌّگی ثب ٍ ّوکبساًص ٍ ٍی حضَس دس

 هطکلی ٍی ّبی داسٍ کِ ضذ ثشسسی ٍ چک ٍی ّبی داسٍ ٍ لَاصم ثشخی هتؼبقجبً ٍ

 هبخشا، ایي اص پس ایشاى.« دادًذ هی ّطذاس ٍی خبلی کیف سٍی ّب دستگبُ اهب ًذاضت،

 ثشخی آطاًس، هقبهبت هَافقت ٍ ّوبٌّگی ثب ٍ کشدُ ثشقشاس توبس آطاًس دثیشخبًِ ثب

 عَس ثِ ّب گیشی ًوًَِ ایي کِ گشفتِ صَست ثبصسس خبًن دستی کیف اص ّب گیشی ًوًَِ

 آطاًس هقش ٍیي، ثِ ثبصسس ایي ًْبیتبً، ٍ ضذُ اًدبم آطاًس ٍ ایشاى ثیي هطتشک

 اًشطی الوللی ثیي آطاًس اص ّوچٌیي ایشاى. است ضذُ ثبصگشداًذُ اتوی اًشطی الوللی ثیي

 . کٌذ خَد ثبصسس ایي خبیگضیي سا دیگشی ثبصسس کِ خَاستِ اتوی
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نکتهششوجنگپنج

 . ٌذک هی دًجبل ٍ صدُ کلیذ ایشاى اسالهی خوَْسی ػلیِ سا ػیبس توبم ٍ خذی خٌگ پٌح کِ ّبست سبل آهشیکب کیُان:

 صاًَ ثِ ثشای آى اص دسصذی ٍ ًذاضتِ سبثقِ ثطشی تبسیخ عَل دس ّب آهشیکبیی خَد اػتشاف ثِ کِ خٌگی :اقتصادی جىگ -1

 . است کبفی دیگشی هلت ٍ کطَس ّش دسآٍسدى

 خؼل ثب هشدم کشدى ًباهیذ ّوِ اٍل کٌذ؛ هی دًجبل ّوضهبى سا ثشًبهِ ٍ ّذف چٌذ ایشاى هَسد دس سٍاًی خٌگ :رياوی جىگ -2

 ٍ هیبًجش ّبی ساُ قبلت دس خغشًبک ٍ کبرة ّبی حل ساُ اسائِ دٍم هَاًغ، ٍ هطکالت دستبٍسدّب، حدن تحشیف ٍ ٍاقؼیبت

 گزضتِ تحشیف چْبسم ّب، ثشچست ٍ ّب تْوت اقسبم ٍ اًَاع ثب کطَس ٍ هلت دلسَص ٍ اًقالثی ّبی چْشُ تخشیت سَم الَصَل، سْل

 ثب هشدم اص هختلف ّبی گشٍُ هیبى افکٌی اختالف پٌدن پْلَی، ٍاثستِ ٍ فبسذ حکَهت ػلیِ مقیب اص هلت سبصی پطیوبى ّذف ثب

 ...ٍ ضَسش ٍ آضَة ایدبد ثشای سبصی صهیٌِ ضطن یکذیگش، ثب هسئَالى ٍ ًْبدّب هشدم، ثب هشدم ًظبم،

 ٍ دیي اصَل دس افکٌی ضجِْ سبصی،  هشخغ. گشدد ثبصهی آى ثِ ّب دسگیشی توبم کبًَى ٍ هحَس :اعتقادی ي فرَىگی جىگ -3

 ٍ داس صاٍیِ ٍ ضذدیي ّبی چْشُ اص حوبیت حدبثی، ثی تشٍیح هَهي، ٍ هؼتقذ افشاد ٍ دیٌی تفکش تحقیش ٍ تخشیت دیٌی، اػتقبدات

 . است ًجشد ایي ثیشًٍی ًوَدّبی خولِ اص آًبى آثبس تشٍیح

 اص هغضّب ضذُ سبصهبًذّی خشٍج ای، ّستِ داًطوٌذاى تشٍس خبسَسی، سبیجشی، هتؼذد حوالت :امىیتی-اطالعاتی جىگ -4

 . ّستٌذ اهٌیتی-اعالػبتی سخت ًیوِ ًجشد ایي ّبی خلَُ اص ثشخی کطَس،

 . داًست خٌگ ایي اصلی ٍیتشیي تَاى هی سا سَسیِ. است هٌغقِ دس خٌگ ایي هیذاى :ویابتی جىگ -5

 :جاوبٍ َمٍ ي شدید مىازعٍ ایه دربارٌ اساسی ي مُم وکتٍ چىد

 دٍستبى حبلت تشیي خَضجیٌبًِ دس کٌٌذ، هی هؼشفی ّست آًچِ اص تش کَچک یب ٍ ًفی سا آى ثضسگی ٍ دضوٌی ایي کِ کسبًی-1

 .کٌٌذ هی تکویل سا اٍ پبصل ٍ کشدُ ثبصی دضوي صهیي دس ػوالً کِ ّستٌذ ًبداًی

 ًبهضدی ٍ ثشٍد 2222 دس تشاهپ اگش ٌٌذک هی گوبى کِ آًْبیی. ًیست اهشٍص ٍ دیشٍص ثِ هشثَط ایشاى ثب آهشیکب دضوٌی -2

 .است آهیض هخبعشُ آًْب ثِ هولکت ٍ هلت هقذسات سپشدى کِ ّستٌذ اًذیطبًی خبم گشدد، ثبصهی ثشخبم ثِ ضَد پیشٍص دهَکشات

 قشاس ضذیذ فطبس تحت ثبیذ هشدم ایي پس. ّستٌذ آى هشدم ایشاى قذست صیشثٌبی کِ اًذ دسیبفتِ سبل چْل اص پس ّب آهشیکبیی -3

  ضَد. دستکبسی افکبسضبى کٌٌذ، هْبخشت ًخجگبًطبى ضًَذ، ًباهیذ گیشًذ،

 سا آى ٍ کبست آهشیکب ّدَم اص تَاى هی هصبلحِ ٍ هزاکشُ ثب کٌٌذ گوبى ای ػذُ کِ است آى صهیٌِ ایي دس دیگش لَحی سبدُ -4

 .کشد هْبس

 قَت ًقبط ثِ سا ضؼف ًقبط ٍ ضذُ تجذیل فشصت ثِ تَاًٌذ هی حبل ػیي دس داسًذ کِ ػَاسضی ٍ ّب آسیت توبم ثب ّب خٌگ ایي -5 

 . کٌٌذ تجذیل

 .ّست ًیض ثبستشیي فبخؼِ الجتِ ٍ... ّبست خٌگ پبیبى ساُ تشیي ساحت ضذى تسلین آًکِ ثبالخشُ ٍ -6
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 فردودرسازیغنیازغربنگرانیچرایی 

 اص ٍ اهتیبصاتی دسیبفت ثب ٍ هزاکشات دس هب :خراسان 
 ًذاضتین ای ّستِ سالح تَلیذ ثشای قصذی کِ خب آى

 دضوي، اًْذام تَاى ثب هقبثلِ حَصُ دس اهب کشدین قجَل
 اصَل ثبالتشیي سػبیت ثب سا فشدٍ سبیت کطَسهبى

 ثخطی ٍ سبخت صهیي، صیشِ دس غیشػبهل ٍ ػبهل پذافٌذ
 احتوبل تب کشد هٌتقل خب آى ثِ سا خَد سبصی غٌی اص

 خَد حذ تشیي پبییي ثِ سا حسبس هشکض ایي ثِ حولِ
 ثشای اٍ «تَاًستي» کِ خْت ایي اص غشة. ثشسبًذ
 یبفتِ کبّص ایشاى ای ّستِ اقذاهبت ثب احتوبلی هقبثلِ

 دس سبصی غٌی تب آٍسد فطبس ایشاى ثِ ثشخبم هزاکشات دس
 اهتیبصاتی دسیبفت قجبل دس ثبصّن کِ ثشسذ صفش ثِ فشدٍ
 ثیٌذ هی ایشاى کِ حبال اهب کشدین ػولی سا خَاستِ ایي

 ثشد ًوی ثشخبم اص ًفؼی ػوال ثشخبم اص آهشیکب خشٍج ثب
 غٌی ػذم ثشای هٌغقی دیگش اًذ، ثبصگطتِ ّب تحشین ٍ

 ًگشاًی کبّص ثشای ػبهلی ػٌَاى ثِ فشدٍ دس سبصی
 ثبیذ کِ است غشة حبال. هبًذ ًوی ثبقی هقبثل عشف
 ایشاى کِ ایي غشة ثشای ثیطتش ًگشاًی ٍ ثبضذ ًگشاى

 ٍ ًکٌذ اخشا سا الحبقی پشٍتکل کِ ای ًقغِ ثِ ّوضهبى
 هی ًضدیک سبصد هخذٍش ًیض سا «دیذى» سًٍذ ػوال
 ّوِ ثبصگطت ّبست آى سٍی پیص چِ آى ٍ ضَد

 تب کطَسهبى. است ایشاى گزضتِ ای ّستِ تَاًوٌذی
 دسصذ 3.67 ضذُ غٌی اٍساًیَم کیل252َ قجل هبُ چٌذ

 سبصی غٌی کبس کِ  IR1- سبًتشیفیَط 5262 ٍ داضت
 تشاهپ ثبحوبقت. دادًذ هی اًدبم سَ 6222 تَاى ثب سا
 صفش سبصی غٌی ّذف ثب کِ ثشخبم اص ٍی خشٍج ٍ

 4.2 اٍساًیَم کیلَ 622 حذٍد حبال ضذ اًدبم ایشاى
 هبضیي 492 خولِ اص سبًتشیفیَط 6594 ٍ دسصذ

 فشدٍ ٍ ًغٌض دس سَ 9522 تَاى ثب کِ داسین پیطشفتِ
 ساّی ّوچٌبى سسذ هی ًظش ثِ الجتِ. کٌٌذ هی کبس

 ّوِ سفغ اص کِ ساّی. ثبضذ داضتِ ٍخَد ثبصگطت ثشای
 چْبسم گبم هَػذ کِ دی 13 تب. گزسد هی ّب تحشین

 ٍ است هبًذُ ثبقی سٍص 55 تٌْب ضذ خَاّذ توبم ّن
 تش سخت سا خَد پٌدن گبم ایشاى خَاّذ هی اگش اسٍپب

 ثِ کِ دّذ اًدبم اقذاهی ثبیذ ثشًذاسد قجلی گبم چْبس اص
 .ثبضذ ّوِ ًفغ

 (6) آمریکایی مغرضاوٍ گسارش /سیاسیتحلیلآموزش
 در بطری استعداد باالی درجات جسء ایراوی، استعداد ایراوی، جًان

 وٍ، کٍ کردود می ياومًد رجً ایه را ایه يقت آن است؛ دویا ی َمٍ
 تا متأسّفاوٍ ي است اوقالب از قبل بٍ مربًط ایه. ویست استعداد ایىجا
 تفکّرات ایه َىًز کٍ کساوی بًدود َم اوقالب ضريع از َایی سال
 - عسیسان ضما بٍ را خاطرٌ ایه باز. داضت ریطٍ ذَىطان در غلط

 اثبات ایىکٍ برای آمد، مه پیص کسی: بگًیم - خًاَران ي برادران
 دوبال وباید داریم، اختیار در ما کٍ بسرگراَی ي راٌ َای پريشٌ کٍ کىد

 .کىیم

 

 فساد؟ یا تحریم اسیر اقتصاد،

 ثِ سا فطبس ثیطتشیي تب است گشفتِ کبس ثِ سا خَد تَاى توبم آهشیکب سٍصّب ایي ار:ابتک

 فطبسّب ّویي اص ًبضی سا فؼلی هطکالت ًظشاى صبحت ثٌبثشایي کٌذ ٍاسد ایشاى اقتصبد

 اخیش هطکالت هؼتقذًذ کبسضٌبسبى اص دیگش ثشخی کِ است حبلی دس ایي. داًٌذ هی

 کِ ضذ حقیقت ایي هٌکش تَاى ًوی گَیٌذ هی آًْب. ًجَدُ ّب تحشین دلیل ثِ تٌْب اقتصبدی

 ّش ایٌکِ .کٌذ هی دٍچٌذاى سا ّب تحشین ایي ثبس سیستوی دسٍى فسبدّبی ٍ سَءهذیشیت

 هسئلِ دیگش ضَد هی خجشّب خظ سش دالسی هیلیَى ّبی اختالس ثبس یک ٍقت چٌذ

 ثش تبثیشی چِ ّب ساختال ایي ایٌکِ ٍ ًجَدُ خبهؼِ افشاد ثشای رٌّی اص دٍس ٍ ػدیت

 ػجبستی ثِ. آیذ هی ٍخَد ثِ آًْب ثشای کِ است پشسطی تشیي هْن گزاسًذ هی ایشاى اقتصبد

 ضَد هی اًدبم اقتصبد دس کِ ّبیی  سَءاستفبدُ ٍ ّب اختالس هدوَػِ گفت تَاى هی دیگش

 ثِ سا اقتصبد آهشیکب، ّبی تحشین ضذیذتشیي  اًذاصُ ثِ تَاًذ هی سسذ هی گَضوبى ثِ ٍ

 ًگبُ کطَس دسٍى ّبی فشصت ٍ ّب تَاًبیی ثِ ٍقتی کِ است حبلی دس ایي .ثکطبًذ ًبثَدی

 ّبی تحشین ثشاثش دس ّب فشصت ایي اص استفبدُ ثب تَاًذ هی ایشاى کِ یبثین دسهی کٌین هی

 ای پذیذُ ثب کطَس کِ آیذ هی ٍخَد ثِ حبلی دس ضشایظ ایي اهب ًکٌذ خن کوش دضوٌبًص

 تحشین هدوَػِ کِ تحلیلگشاًی ّستٌذ هسبئل، ایي ثشسسی ثب. ًجبضذ هَاخِ فسبد ًبم ثِ

 ضذى ًوبیبى کًٌَی ضشایظ دس کِ هؼتقذًذ ٍ داًٌذ هی فؼلی هطکالت ػبهل سا فسبد ٍ

 ًتیدِ ایي ثِ سا هب فسبدّب ضذى سٍضي ّویي ٍ ثَدُ ّب تحشین ّویي دلیل ثِ فسبدّب

 اقتصبد تَاًذ هی آهشیکب ّبی تحشین اًذاصُ ثِ ّب سَءاستفبدُ ٍ ّب سَءهذیشیت کِ سسبًذ هی

 کبسضٌبس ٍ داًطگبُ استبد ضْشی، ضقبقی ٍحیذ ساستب ایي دس. کٌذ  گزضتِ اص تش ًحیف سا

 ٍ داًست فؼلی هطکالت اص ثسیبسی ػلت سا اقتصبد ثَدى ساًتی ٍ فسبد اقتصبدی، هسبئل

 ضشایظ دس کطَس صبداقت ّبی چبلص ٍ هطکالت اص ثسیبسی: گفت «اثتکبس» ثِ ثبسُ دسایي

 ٍ ّستین ًفتی ٍ ساًتی دٍلت ٍ اقتصبد یک داسای هب کِ گشدد ثبصهی ایي ثِ فؼلی

 توبم ضَد، هی اداسُ ًفت ثِ هتکی سبل 52 کطَس کِ ٌّگبهی. ضذ آى هٌکش تَاى ًوی

 حقیقت یک ایي گشفت، خَاّذ ضکل ًفت ثش هجتٌی ٍ غیشػقالًی سبختبسّبی ٍ ًْبدّب

 .این ًکشدُ عی سا ًْبدی ػقالًیت هب کِ است
 


