غبئله هغلوة
کیهان :اغتطبضبت اخیش مطَس
پس اص آًنِ دٍلت ًشخّبی جذیذ
ثٌضیي سا اػالم مشد مِ اص افضایص
ثیي  05تب  055دسصذ خجش
هیداد ،داسای ًنبت فشاٍاًی است:
هیضاى هصشف ثٌضیي دس مطَس ٍ
ّضیٌِّبی «ثسیبس سٌگیٌی» مِ
اص ایي ًبحیِ ثش ثَدجِ ػوَهی-
اسصی ٍ سیبلی -دٍلت ٍاسد هیمشد،
ثِ گًَِای ثَد مِ تغییش جذی ٍ
اسبسی دس آى سا ضشٍسی هیًوَد.
هصشف سٍصاًِ حذٍد  055هیلیَى
لیتش ثٌضیي دس مطَس مِ سًٍذی سٍ
ثِ افضایص ّن ًطبى هیداد ،حذٍد
 055هیلیبسد تَهبى دس سٍص ٍ
حذٍد ّ 0280ضاس هیلیبسد تَهبى
دس سبل ثَد .دس ایي هیبى یل
چْبسم ایي هجلغ اص ضْشًٍذاى
گشفتِ هیضذ ٍ ثقیِ اص جیت ّوِ
هشدم هیسفت ٍ ثِ ٍاسغِ فطبسی
مِ ثش ثَدجِ دٍلت ٍاسد هیمشد،
دٍلت سا هستأصل مشدُ ثَد.
اگش سّجشی اص عشح اصالح ًشخ
ثٌضیي ثِ صَستی مِ رمش آى سفت،
حوبیت ًویمشد ّن هشدم ٍ ّن
هسئَلیي دچبس دٍدستگی ضذیذ
هیضذًذ .ثب ػذم حوبیت سّجشی
حتوبً پذیذُّبیی دس هجلس ضنل
هیگشفت مِ دس سٍصّبی اٍل دس
قبلت استؼفبی ثشخی اص ًوبیٌذگبى
استیضبح
عشح
اسائِ
ٍ
استیضبح
ٍ
سئیسهجلس
سئیسجوَْس اص سَی ثشخی دیگش
ضنل ّن گشفت
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آشوةهب و درسهبیی که ببید آهوخت
جوان :اقذاهبت سبصهبًذّی ضذُ ٍ هطببِ دس حولِ بِ ببًکّب ،غبست فشٍضگبُّبی
بضسگ ،حولِ هسلحبًِ بِ بشخی هشاکض اًتظبهی ٍ بسیج ٍ حتی تالش بشای خلغ سالح
آىّب ًطبًگش گَضِای اص بشًبهِسیضی حسبة ضذُ ّستِّبی ػولیبتی داخلی بب ّذایت
جشیبىّبی ضذاًقالة بیشًٍی است کِ تقذین حذٍد  ۰۱ضْیذ اص ًیشٍی اًتظبهی ٍ
بسیجی ًطبًگش ػوق ایي فتٌِ است کِ البتِ بب َّضیبسی ٍ دقت ًیشٍّبی هسئَل بِ
سشػت هْبس ضذ.
ٍقبیغ اخیش ػوق کیٌِ دضوٌبى ًظبم اسالهی ػلیِ هشدم ایشاى سا آضکبس کشد ،بیبًیِّبی
سسوی کبخ سفیذ ٍ ٍصاست خبسجِ اهشیکب دس حوبیت اص آضَةّب ٍ دلسَصاًذى
آىّب بِ خبطش قطغ استببط ضبکِ آضَبگشاى دس پَضص ادػبیی حوبیت اص هشدم ایشاى
دس ضشایطی است کِ پیص اص ایي اهشیکبییّب ببسّب اػالم ٍ تأکیذ کشدُ بَدًذ کِ آًقذس
بِ هشدم ایشاى فطبس هیآٍسًذ کِ ًبى بشای خَسدى ًذاضتِ ببضٌذ.
بیبًیِ اخیش جوؼی اص فؼبالى سیبسی هذػی اصالحطلبی کِ دس پَضص حوبیت اص
هؼتشضبى ٍ بشای هَجسَاسی بش ایي اػتشاضبت صبدس گشدیذُ ٍ بذٍى اضبسُ بِ ًقص
ایي جشیبى دس ضؼفّب ٍ ًبکبسآهذیّبی دٍلتّبی یبصدّن ٍ دٍاصدّن ٍ ضَسای
ضْش کًٌَی ،صشفبً ًیشٍّبی جبى بش کف اًتظبهی ٍ اهٌیتی سا ّذف قشاس هیدّذ ،یکی
دیگش اص اضالع ٍ ٍیژگیّبی آضَةّبی اخیش است.
ایي سبک اص بیبًیًَِیسی اص کسبًی کِ ًقص اصلی دس فتٌِّبی گزضتِ داضتِ ٍ ػبهل
اصلی تطذیذ تحشینّب ػلیِ هشدم ایشاى ّستٌذًَ ،ػی فشاس بِ جلَ بشای پشّیض اص
پبسخگَیی است.
سًٍذ تحَالت ایي هبجشا ٍ بِ ٍیژُ کبّص سشیغ اػتشاضبت هشدهی پس اص بیبًبت
هقبم هؼظن سّبشی دس آغبص دسس خبسج فقِ دس سٍص یک ضٌبِ ،ببس دیگش اػتوبد ٍ ببٍس
هشدم بِ ًظبم ٍ پبیبٌذی آىّب بِ اصَل ٍ اسصشّبی اًقالبی سا ًطبى داد.
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ببز زخن از نببرادر خوردهاین
رسالت :اخیشا ثیبًیِ ای ثب اهضبی ً ۷۷فش اص ّویي اصالح علجبى ثذخین صبدس ضذُ مِ ّوضثبًی خَد سا ثب پوپئَ ٍ ثیبًیِ مبخ
سفیذ ثی هحبثب اػالم مشدُ اًذ مِ چٌذ ًنتِ دس ایي ثیبًیِ قبثل تأهل است:
-0دس ایي ثیبًیِ اص اضشاس ٍ مسبًی مِ ثِ اهَال ػوَهی ٍ هشدم آسیت صدُ اًذ ٍ حتی ثِ هسبجذ ّن سحن ًنشدُ ٍ قشآى سَصی ساُ
اًذاختٌذ ثب ػجبست «هشدم» ٍ «آسیت دیذگبى اػتشاضبت» یبد ضذُ است.
 -8دس ایي حَادث ضوبسی اص ّوَعٌبى هب تَسظ ّویي اضشاس ضْیذ ضذًذ ٍ ضوبسی اص ًیشٍّبی اًتظبهی ٍ حبفظبى اهٌیت هشدم
ثب قوِ ٍ گلَلِ سالخی ضذًذ ،دس ایي ثیبًیِ ّیچ یبدی اص آًْب ًطذُ است! دس ػَض ًَضتِ ضذُ« :ضلیل ثی هحبثبی تفٌگی مِ اص
هحل ثیت الوبل ثشای دفبع اص هشدم فشاّن ضذُ ثِ سَی ضْشًٍذاى ػبدی ٍ غیشهسلح مِ ثِ خیبثبىّب آهذُ ثَدًذ جٌبیتی است مِ
ًجبیذ دس تؼقیت ػبهالى ٍ آهشاى آى تؼلل مٌٌذ»
 -0دس ثیبًیِ آهذُ است؛ «هسئَالى ثِ خَاست هشدم احتشام ثگزاسًذ ٍ ثب ػبدی سبصی سٍاثظ خبسجی ثسبط تحشین ّب سا جوغ
مٌٌذ»آیب خَاست هشدم ػبدی سبصی سٍاثظ خبسجی است! جوَْسی اسالهی ایشاى ثب ّوِ مطَسّبی جْبى سٍاثظ ػبدی داسد فقظ
ثب دٍ مطَس ساثغِ ًذاسد .ینی آهشینبست مِ مبخ سفیذ اص صهبى اضغبل الًِ جبسَسی سٍاثظ سا ثب تْشاى قغغ مشد ٍ دیگشی ّن
سطین صْیًَیستی است مِ هطشٍػیت ًذاسدً .ظش اهضبمٌٌذگبى چیست؟ ثب سطین مَدكمص صْیًَیستی ّن ّیچ ػبقلی جض
خبئٌبى ثِ هلت ٍ سلغٌتعلجبى ٍ هٌبفقیي ،هؼتقذ ًیستٌذ ساثغِ ای هوني ثبضذ .فقظ ثبیذ ثِ دٍساى پْلَی ثشگطت تب ایي مبس
هوني ضَد هگش اهضبمٌٌذگبى عشفذاس ضبُ ٍ سلغٌتعلجبى ّستٌذ؟
 -۴اص قشاس اعالع ایي ثیبًیِ سا مسی ًَضتِ است مِ خَد ٍ ّوسشش دس فتٌِ  22 ٍ ۷2ثب یل ٍاسغِ ثِ جشج سَسٍس هتصل ثَدُ
ایي حقیقت سا میبى تبج ثخص دس جشیبى هحبموبت سبل  22صبدقبًِ گفت ،ثشخی اص ػٌبصشی مِ ثیبًیِ سا اهضبمشدًذ اص ستبسگبى
خجشی سادیَ ّ BBCستٌذ ٍ دس فتٌِ ً 22قص داضتٌذ مِ ثِ خبسج فشاس مشدًذ .اهب ثقیِ اهضبمٌٌذگبى ،مبسًبهِ سیبسی ضبى ثِ
سیبّی ایي افشاد ًیست .آًْب چشا آى سا اهضب مشدًذ؟
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حوبیت هعیشتی یب تنبیه فرزندآوری
فارس :بِ ارػبى جوؼیت پژٍّبى کطَس ،الگَی
پشداختّب دس طشح یبساًِ هؼیطتی دٍلت اص هٌظش
سیبستّبی جوؼیت ٍ حوبیت اص فشصًذآٍسی
حبٍی اضکبالت جذی بَدُ ٍ دس تؼبسض آضکبس
بب سیبستّبی کلی جوؼیت است .ایي دس حبلی
است کِ کبسضٌبسبى جوؼیتضٌبس ٍ هقبم هؼظن
سّبشی(هذظلِالؼبلی) دس ّطت سبل گزضتِ بطَس
هستوش ٍ هکشس صًگ خطش ّطذاسّبی جوؼیتی
سا بِ صذا دسآٍسدُاًذ کِ آخشیي آى بیبًبت هؼظن
لِ دس سٍص سِضٌبِ گزضتِ ٍ دس دیذاس بب
تَلیذکٌٌذگبى ٍ صٌؼتگشاى بَد.
الگَی پشداختّبی طشح یبساًِ هؼیطتی دس
تؼبسض آضکبس بب اسٌبد ببالدستی ّوچَى؛
سیبستّبی کلی جوؼیت ،سیبستّبی کلی
خبًَادُ ،هَاد  ۰۱۰تب  ۰۱1قبًَى بشًبهِ ضطن
تَسؼِ ٍ هصَببت ضَسای ػبلی اًقالة فشٌّگی
است ،چشا کِ سٍیکشد آى ًِ تٌْب دس جْت
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هدیرهسئول هسئوالى نظبم بدانند
جمهوری اسالمی :حبال مِ گشد ٍ غجبس ًباهٌیّبی ًبضی اص افضایص قیوت ثٌضیي
مٌبس صدُ ضذُاًذٍ ،قت آًست مِ هسئَالى ًظبم جوَْسی اسالهی ثِ ٍاقؼیتّبئی
مِ ًجبیذ اص آًْب غبفل ثبضٌذ تَجِ مٌٌذ.
 -0دس ًباهٌیّبی ّفتِ آخش آثبى ،ػبهل پذیذ آهذى ًباهٌی تصوین ًبدسستی ثَد مِ
دسثبسُ دًٍشخیمشدى ثٌضیي ٍ گشاى مشدى جْطی قیوت آى گشفتِ ضذ ٍ الجتِ
صهبى ٍ چگًَگی اػالم ٍ اجشای آى .حتی هشدهی مِ ایي سٍصّب دس ًقبط هختلف
مطَس دس ساُپیوبئیّب ضشمت هیمٌٌذ تب آضَثگشاى ٍ حبهیبى خبسجی آًْب سا
هحنَم مٌٌذ ،آًْب ّن هتفقبً ایي تصوینگیشی سا قجَل ًذاسًذ.
 -8هشدم ایي اًتظبس سا ّن داسًذ مِ هسئَالى ثِ اضتجبُ خَد پی ثجشًذ ٍ دسصذد
تصحیح آى ثشآیٌذ.
 -0دس دٍساى جٌگ تحویلی ،مِ جٌگ ًظبهی ثَد ،اهبم خویٌی ثِ دٍلت دستَس
امیذ دادُ ثَد حتی یل سیبل ثش قیوت اجٌبس اضبفِ ًنٌٌذ .ایٌنِ دس ضشایظ
مًٌَی مِ دٍساى جٌگ اقتصبدی است ینجبسُ قیوت ثٌضیي سِ ثشاثش هیضَد ،ثب
ّیچ هٌغقی قبثل تَجیِ ًیست.
 -۴آقبی سئیسجوَْس دس تجلیغبت اًتخبثبتی خَد ٍػذُ دادُ ثَد سغح صًذگی
هشدم سا چٌبى ثبال ثجشد مِ ثِ جبی یبساًِ گشفتي ،ثتَاًٌذ ثِ دٍلت مول مٌٌذ.
آسهبى ثسیبس خَثی است ٍلی حبال ػالٍُ ثش یبساًِ قجلی ،یبساًِ جذیذی ّن اختشاع
ضذُ مِ ثِ  05هیلیَى ًفش پشداخت هیضَد! ایي ،یؼٌی هشدم فقیشتش ضذُاًذ
ً -0بسضبیتیّبی هؼیطتی هشثَط ثِ اقطبس ضؼیف استّ ،وبًْب مِ اًقالة مشدًذ ٍ
اهبم خویٌی آًْب سا صبحجبى اًقالة ٍ ٍلیًؼوتّبی هسئَلیي هیداًستٌذ .ساضی
ًطَیذ هستضؼفبى دس اثش فطبسّبی هؼیطتی ثِ صحٌِ ثیبیٌذ .ایي ،یل پذیذُ
خغشًبك است ،خغشًبك!

تکبلیف قبًًَی دٍلت دس حوبیت اص خبًَادُ ٍ
فشصًذآٍسی ًیست بلکِ بب تَجِ بِ ایٌکِ دس ایي
طشح افشاد هجشد ٍ خبًَادُ ّبی بذٍى فشصًذ دس
هقبیسِ بب خبًَادُّبی داسای فشصًذ ًسبت
بیطتشی دسیبفت هیکٌٌذ ،حبٍی هبّیت ٍ پیبم
سٍضي تطَیق تجشد ٍ تقبیح فشصًذآٍسی است.
ًکتِ دیگش ایٌکِ دس طشح هزکَس ،خبًَادُّبی
داسای چْبس فشصًذ ٍ بیطتش هطوَل تٌبیِ هبلی
ضذُاًذ.

آهوزش تحلیل سیبسی/

کشَر را هعطل دشوي ًکٌید

اٍایل دههی  ۰۳شوسی ٍ ،در دٍلت هصدق ،با تَجه به کاهش درآهد
ًفتی کشَر ٍ تحرینهای بیرًٍیٍ ،ضعیت اقتصادی ٍ هالی ایراى به
هرز بحراًی رسید .دٍلت هصدق ،برای رهایی از ایي بحراى ،سه اقدام
را در دستَر کار قرار داد :اٍل اًتشار اٍراق قرضهی هلی ،دٍم چاپ
پَل ٍ ،سَم در اًتظار کوکهای هالی دٍلت آهریکا ًشستي .از بیي
ایي سه ،هصدق تصَر هیکرد که اقدام سَم ،یعٌی دریافت کوک
هالی از آهریکا راهکار بهتر ٍ ههنتری است.
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