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 است؟ هْن گرٍسی سفر ًتیجِ آیب

 ًتبیح هٌتؾش: »گيت ایشاى اهَس دس آهشیکب ٍیظُ ًوبیٌذُ هبلی ساثشت
 ایي ػؤال حبل. «ّؼتین گیشی تلوین اص ٍجل تْشاى ثِ گشٍػی ػيش
 ٍی گضاسؽ آیب ثشد؟ خَاّذ آًْب ثشای ػَمبتی چِ گشٍػی کِ اػت

 ّب، ٍضقیت ایي اص کذام ّش دس هٌيی؟ یب ثَد خَاّذ هثجت ایشاى دسثبسُ
  ؿَد؟ هی هَاخِ آى ثب چگًَِ اػالهی خوَْسی

 ىکش هَضَفبت ایي ثِ کِ داسد ًْبدّبیی اػالهی خوَْسی ؿک ثی
 اص سٍیکشدی ّش ثب هَاخِْ ثشای ّن خَثی ػٌبسیَّبی ٍ کٌٌذ هی

 ًبیؼتبدُ ایٌدب دس االى ًجَد گًَِ ایي اگش کِ چشا داسًذ؛ ّب مشثی ػَی
 لیجی خولِ اص دیگش کـَسّبی ّوبًٌذ هؼیشی ثبیذ ٍ ثَدین

 توبم آهشیکب ثِ ثیدب افتوبد ثب ثبصی، اثتذای ّوبى اص کِ پیوَدین هی
 آًکِ ثی ىشػتبد  آهشیکب ثِ ٍ کشد کـتی ثبس سا خَد ای ّؼتِ تدْیضات

 اػبػب کٌین لحبػ سا فَالًیت ٍ تدشثِ اگش حبل! کٌذ دسیبىت چیضی
 اداهِ ثش هشٍسی. ثبؿذ ػخت ًَؿتِ ایي اكلی ػؤال ثِ پبػخ ًجبیذ
 هیض هؼئَل هبلی، ساثشت اخیش اؽْبسات ٍ ّب مشثی ػیٌَػی سىتبس
 ثبال خولِ اداهِ دس ٍی. کٌذ هی کوک دّی پبػخ ثِ آهشیکب دس ایشاى

 دس هب ّبی ًگشاًی دّین اًدبم کِ اٍذاهی ّش اص ًؾش كشه: »گَیذ هی
 ًـبى خولِ ایي. «ؿذ ًخَاٌّذ هشتيـ ٍ داسًذ ٍخَد ایشاى خلَف

 هْن ّن خیلی آًْب ثشای گشٍػی تحَیَبتی ػيش ًتیدِ دّذ هی
 اص هؼتثٌی ًگبّی ٍ اًذ گشىتِ سا خَد تلوین ٍجل اص آًْب ٍ ًیؼت

 ! داسًذ ایشاى ثِ حٍََی سًٍذّبی ٍ ّب سٍیِ

 هختلش ٌَّص صیشا اػت؛ هْن دًیب ٍ هب ثشای گشٍػی گضاسؽ الجتِ
 اهب داسین الوللی ثیي ّبی ػبصهبى تشتیجبت ٍ هٌبػجبت ثِ اهیذی

 چیضی ٍ اػت کٌٌذُ ًگشاى ّوَاسُ ّب ػبصهبى ایي هبّیت ٍ ٍاٍقیت
 اٍذاهبت دادى خلَُ هـشٍؿ ٍ ثضسگ ّبی ٍذست ثِ ٍاثؼتگی خضء
 ِث. اػت ًـذُ دیذُ آًْب اص ّب ثبصی ایي دس آًْب ٍلذسهأثبًِ ٍ خبًجِ یک

 اًشطی الوللی ثیي آطاًغ کل هذیش اص ایشاًی هؼئَالى دلیل ّویي
 ّبی ٍذست اص تأثیشپزیشی ثذٍى ٍ ای حشىِ سىتبسی خَاػتبس اتوی

 سا آطاًغ آثشٍی تب ؿذًذ كْیًَیؼتی سطین ٍ آهشیکب ٍیظُ ثِ ػیبػی
 ٍی گضاسؽ لزا. ًکٌذ ایشاى هشدم ثش حذاکثشی ىـبس افوبل ّضیٌِ
. ثبؿٌذ ساضی آى اص اػشائیل ٍ آهشیکب کِ ثَد خَاّذ ای گًَِ ثِ حتوب
ٍلت ایي دس ایشاى الجتِ  تأثیشگزاسی ؿیت ؿذُ هَىٌ حذٍدی تب د

 تََیت ثب ٍ ًوبیذ ًضٍلی سا هشدم صًذگی ثش ای ّؼتِ سًٍذّبی
 ثبصی صهیي ای، هٌغَِ ٍ داخلی ٍذست ّبی هؤليِ  استَبء ٍ ّب صیشػبخت

 صهبًی تٌْب ایشاى هلت دیگش، فجبست ثِ. ًوبیذ تقشیو دیگش خبی دس سا
 حيؼ ضوي کِ دّذ هی هؼئَالًؾ ثِ سا ثشخبم احیبی اهضبی اخبصُ
 ای، هٌغَِ ًيَر ٍ هَؿکی تَاًوٌذی خولِ اص داخلی ٍذست ّبی هؤليِ

 .ثبؿذ ثشخَسداس ّن ثشخبم اٍتلبدی هٌبىـ اص
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 اطلس تب هٌطقِ از ایراى دریبیی اقتذار

 دس استؾ 360 ًبٍگشُ پْلَگیشی ثب آهشیکب ٍبسُ دس ایشاى ًؾبهی حضَس ًخؼتیي 
 .ؿذ هَاخِ آهشیکب ٍاکٌؾ ثب کِ اهشی. خَسد سٍن ثشصیل سیَدٍطاًیشٍ

 خجشی ؿجکِ ثِ آهشیکب خبسخِ اهَس ٍصاست ػخٌگَی ـ1: خجشی ّبی گضاسُ
 هب. ّؼتین آگبُ ایشاى دسیبیی ًیشٍی ادفبّبی ایي اص هب: »گيت آهشیکب ًیَص ىبکغ

 .«دّین هی اداهِ مشثی ًیوکشُ دس ًؾبهی حضَس ثشای ایشاى ّبی تالؽ ثش ًؾبست ثِ

: ؿذ هذفی ًیَص ىبکغ ثب ٍگَ گيت دس خَاُ خوَْسی ػٌبتَس سٍثیَ هبسکَ ـ2
 اػت، ّـذاس صًگ یک هب کشُ ًین دس ًؾبهی حضَس گؼتشؽ ثشای تْشاى تَاًبیی

 ٍ كلح کِ اػت گشا چپ هبسکؼیؼت ّبی سطین اص حوبیت دًجبل ثِ کـَس ایي صیشا
 .«کشد خَاّذ تضقیو هٌغَِ ػشاػش دس سا ثجبت

 ثشاثش دس آهشیکب ؿکؼت هثبثِ ثِ ثشصیل دس ّب کـتی ایي حضَس: تحلیلی گضاسُ
 ایشاى ًبٍگشٍُ پْلَگیشی هبًـ ًتَاًؼت گؼتشدُ ّبی تالؽ ٍخَد ثب کِ اػت ایشاى
 اٍذام ایي اص تب دادًذ اًدبم ثؼیبسی تالؽ ّب آهشیکبیی کِ ای گًَِ ثِ. ؿَد

 تأخیش ثِ سا ًبٍّب ایي پْلَگیشی کَتبّی هذت تَاًؼتٌذ تٌْب اهب  کٌٌذ، خلَگیشی
. ًـذًذ خَد هَلذ ثِ استؾ ًبٍّبی سػیذى اص خلَگیشی ثِ ٍبدس ٍ ثیبًذاصًذ

 اػت ّب تحشین دٍسصدى ساػتبی دس ایشاى اٍذام ایي کِ ّؼتٌذ هذفی ّب آهشیکبیی
 ًيتکؾ کـتی چٌذیي اسػبل ثب ایشاى صیشا اػت، ثَدُ ػبثَِ ثِ هؼجًَ اهش ایي ٍ

 ثشای اخیش اٍذام ثٌبثشایي. اػت صدُ دٍس سا آهشیکب ّبی تحشین ًٍضٍئال ثِ
 :اػت ایشاى ثشاثش دس ؿکؼت ًـبًِ هٌؾش چٌذ اص ّب آهشیکبیی

 سىتي ثیي اص ثِ هٌدش اهش ایي ٍ صد خَاّذ دٍس سا ّب تحشین ساحتی ثِ ایشاى ـ الو
 دس ایشاى تؼلیحبتی ّبی تحشین پبیبى ثِ ثبتَخِ ـ  ة ؿذ؛ خَاّذ تحشیوی اثشات

 هشاحل دس ایشاى کِ ؿذُ کٌٌذُ ًگشاى ثؼیبس ٍاؿٌگتي ثشای اهش ایي آیٌذُ، ّبی هبُ
 اٍذام ایي کِ هقتَذًذ ّب آهشیکبیی ٍاٍـ دس. کٌذ اٍذام تؼلیحبت اسػبل ثِ ثقذی
 دس سػیذُ ًؾبهی هؼبئل ثِ اکٌَى ٍ ؿذُ ؿشٍؿ ًيت اص گزؿتِ دس کِ گًَِ ّوبى
 حضَس ـ ج. ؿَد هٌدش ایشاى تَػظ ًؾبهی تؼلیحبت اسػبل ثِ تَاًذ هی آیٌذُ
 تبکٌَى صیشا. اػت کٌٌذُ ًگشاى ثؼیبس کـَس ایي ثشای آهشیکب هشصّبی دس ایشاى

 اکٌَى اهب ثَدًذ، ایشاى کٌبس ًَفی ثِ ٍ داؿتٌذ حضَس ىبسع خلیح دس ّب آهشیکبیی
 دـ. اػت تْذیذ ّب آهشیکبیی هٌؾش اص ایي ٍ اػت آهشیکب هشصّبی کٌبس دس ایشاى

 تبکٌَى ّب آهشیکبیی. سٍد هی ثیي اص اٍذاهبت ایٌگًَِ ثب ایشاى ػبصی هٌضٍی ساّجشد
 ًْبیتب ایشاى ٍ ّؼتٌذ ایشاى کشدى هٌضٍی دًجبل ثِ کِ کشدًذ هی هغشح سا ؿقبس ایي
 هختلو هٌبعٌ اص ای گؼتشدُ پٌِْ دس ایشاى اکٌَى اهب. ثوبًذ هٌغَِ ػغح دس

 .اػت ؿذُ کٌٌذُ ًگشاى ثؼیبس ّب آهشیکبیی ثشای اهش ّویي ٍ داسد حضَس خْبى

 ثِ ایشاى اکٌَى ٍ ؿذُ هحشص آهشیکب ثشای ایشاى ٍذست ّبی هؤليِ پبیبًی؛ ًکتِ
 اٍذاهبت ایٌگًَِ ثب سا خَد تَاى خْبى، دس دسیبیی ثشتش ٍذست ؿؾ اص یکی فٌَاى
 ًیض اٍتلبدی ّوچَى ػغَح ػبیش دس آیٌذُ دس تَاًذ هی اهش ایي ٍ دادُ ًـبى
 فشكِ دس ًؾبهی ٍ اًشطی فشكِ ثش فالٍُ آهشیکب ثش دیگشی ؿکؼت ٍ ؿَد تکشاس

 .    ؿَد ٍاسد ًیض اٍتلبدی

 ىشّبدی هحوذسضب
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 پذراًِ عفَ از جسئیبتی ـ1

 کِ ؿٌیذم اًَالة سّجش صثبى اص سا ایي هکشس. ثَدُ اهشٍص تب( سُ)اهبم صهبى ٍ اًَالة اٍل اص الْی سحوبًیت خٌجِ: گيت ٍضبئیِ ٍَُ سئیغ

 اًَالة رات خضٍ ایي ًیؼت؛ هَغقی ػیبػی هؼئلِ یک ایي.« ثبؿیذ هشاٍت ثبؿین، پبػخگَ ٍیبهت سٍص ثبیذ هب ثبؿذ تبى حَاع: »ىشهَدًذ

 ؿکؼت ٍ توبم تَشیجبً امتـبؿبت کِ صهبًی ٍ پیـٌْبد اص ٍجل سٍص 40. داؿتین اًَالة سّجش هجبًی اص کِ ثَد ؿٌبختی ثب فيَ پیـٌْبد. هبػت

 داسد ٍشاس کِ ای هشحلِ ّش دس ؿبى پشًٍذُ اًذ، ؿذُ خشهی یب خغب هشتکت کِ کؼبًی هقیبسّب، عجٌ دادین پیـٌْبد ثَد ؿذُ هـخق دؿوي

 سا تقْذؽ اگش. اػت دادُ تقْذی ٍ ؿذُ هشتکت گٌبّی ىشد. ؿَد ًوی دًجبل آى ثِ سػیذگی  اداهِ کِ هقٌب ایي ثِ پشًٍذُ ثؼتي. ؿَد ثؼتِ

 .داسد هؤثش کیيشی ػبثَِ گَیٌذ ًوی ثگیشد ؿنلی خبیی ثخَاّذ ًکٌذ تکشاس کِ كَستی دس اهب ثبؿذ تأثیش ثی کِ ًیؼت عَس ایي کشد ًَض

  

 آلوبى در ّب ًئًَبزی جَالى ـ2

 70 حوالت ایي 2022 ػبل دس سػوی، هٌبثـ افالم ثٌبثش ٍ یبىتِ اىضایؾ کٌٌذُ ًگشاى ٍ تلبفذی ای گًَِ ثِ آلوبى دس ًظادپشػتبًِ حوالت آهبس

 ّبی اًگیضُ ثب حوالت ایي ثیـتش آلوبى کـَس ٍصاست اعالفبت عجٌ. اػت ؿذُ ثجت خَیبى پٌبُ ّبی گبُ اٍبهت ثِ ٍجل ػبل اص ثیؾ دسكذ

 اٍکشایي خٌگ دس هخشة ًَؾ ایيبی یب ایشاى هبًٌذ ّبییکـَس داخلی هؼبئل ثش ؿَلتض دٍلت توشکض. اػت ثَدُ ًئًَبصیؼتی ٍ گشایبًِ ساػت

 ثِ حوالت آهبس ػبلِ ّوِ 2022 تب 2015 ػبل اص. ؿَد تجذیل اهشٍص خْبى دس خـًَت پوپبط اكلی ّبی کبًَى اص یکی ثِ ثشلیي تب ؿذُ هَخت

 .اػت داؿتِ اىضایؾ آى اص ٍجل ػبل ثِ ًؼجت ػبل، یک دس ؿذُ  ثجت آهبس کِ اػت ثبس اٍلیي ثشای ایي ٍ داؿتِ ًضٍلی ػیش خَیبى پٌبُ

  

 ًفت صٌعت بِ دالری هیلیبرد 144 ٍرٍد تب گبم یک ـ3

 ٍ داخلی ّبی ؿشکت ثب دػتی پبییي ٍ ثبالدػتی ثخؾ ّبی پشٍطُ تکویل ثشای تيبّن ٍ ٍشاسداد دالس هیلیبسد 100: گيت ًيت ٍصیش اٍخی،

 ّوچٌیي. اػت ؿذُ اهضب سٍع ّبی ؿشکت ثب ٍشاسداد دالس هیلیبسد 4/5 ٍ ًبهِ تيبّن دالس هیلیبسد 40 سٍن ایي اص کِ ؿذُ اهضبی خبسخی

 ثیٌی پیؾ ٍ کٌین ىقبل تَاًؼتین سا ثَد ؿذُ سّب پبسع ٍیظُ هٌغَِ ػَصاى گشهبی ٍ ثبساى صیش ػبل 8 اص ثیؾ کِ خی اى ال ایشاى ثضسگ پشٍطُ

 .ثشػذ ثشداسی ثْشُ ثِ آیٌذُ ػبل اٍایل آى ػبصی ؿیشیي ثخؾ ؿَد هی

  

 ّب آهریکبیی از علیٌصاد هصی دالری ّسار 144 دستوسد ـ4

 2023 هبسع اٍل اص هبلی ػبل  یک ثشای آهشیکب «خْبًی ّبی سػبًِ آطاًغ: »دّذ هی ًـبى آهشیکب دٍلت ثَدخِ سػبًی اعالؿ ػبیت ّبی دادُ

 ًـبى ػبیت ایي. اػت گشىتِ ًؾش دس فلیٌظاد هلی ثشای دالس 400 ٍ ّضاس 86 هجلل( 1402 اػيٌذ 10) 2024 ىَسیِ 29 تب( 1401 اػيٌذ 10)

 ثِ خذهتی خَؽ ثشای آطاًغ ایي اص دالس ّضاس 108 هجلل پبسػبل دّذ هی ًـبى ایشاى هشدم دلؼَص ٍ حبهی سا خَد کِ فلیٌظاد کِ دّذ هی

 .اػت کشدُ دسیبىت پبداؽ آهشیکب دٍلت

  

 ببزرگبًی بذٍى ّبی کبرت ـ5

 ىَشُ 500 ٍ ّضاس 17 اص 1398 تیشهبُ تب 1389 ػبل اثتذای اص کـَس ثبصسگبًی ّبی کبست تقذاد ایشاى، ثبصسگبًی اتبً افالهی آهبسّبی ثشاػبع 

 2/2 سؿذ. اػت ؿذُ ثشاثش 2/2 کـَس ثبصسگبًی ّبی کبست تقذاد ػبل 10 عی فجبستی ثِ. اػت سػیذُ کبست ىَشُ 570 ٍ ّضاس 38 ثِ کبست

 ًيت ثذٍى تدبست سؿذ 1400 تب 1389 ػبل اص کِ اػت حبلی دس ػبل 10 عی کـَس هقتجش ثبصسگبًی ّبی کبست تقذاد دسكذی 120 یب ثشاثشی

 .اػت ثَدُ دسكذ 30 حذٍد ایشاى
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 اخببر کَتبُ

 حولِ ّشگًَِ کِ آطاًغ کل هذیش اؽْبسات ثِ ٍاکٌؾ دس كْیًَیؼتی سطین ٍصیش ًخؼت/ کل هذیش اؽْبسات اص  ثی ثی آؿيتگی ◄
 چِ اص خبسج. کشد ثیبى سا ًبهٌبػجی اؽْبسات کِ اػت ؿبیؼتِ ىشدی گشٍػی: گيت خَاًذُ میشٍبًًَی سا ای ّؼتِ تأػیؼبت ثِ ًؾبهی

 اص دىبؿ اص هب آیب کٌذ؟ ػبصهبًذّی سا هب ًبثَدی ثشای کـتبس اثضاس اػت خبیض هبػت، ًبثَدی خَاػتبس آؿکبسا کِ ایشاى ثشای آیب ٍبًًَی؟
 .ّؼتین کبس ایي اًدبم ثِ هدبص کِ اػت ثذیْی این؟ ؿذُ هٌـ خَد

  

 خوَْسی سئیغ تٌْب هي: »گيت «کبساى هحبىؾِ ػیبػی اٍذام کٌيشاًغ» دس تشاهپ دًٍبلذ/ آهشیکبیی ٍحؾ ثبك دس تشاهپ ىضیلت ◄
 ثب تَئیتی دس آهشیکب هؼبئل کبسؿٌبع اثَاليتح، اهیشفلی.« خٌگی ّیچ ام، ًذاؿتِ خٌگی ّیچ کِ ثَدم هتحذُ ایبالت هذسى تبسیخ دس

 دٍسُ دس ٍ ثبؿذ هشیکبآ خوَْسی سئیغ خبیگبُ دس کؼی کِ ایي «خٌگ دس ّویـِ آهشیکبی» ثشای: »ًَؿت تشاهپ اؽْبسات ثِ اؿبسُ
 .«آیذ هی ؿوبس ثِ ّن اىتخبس ثبؿذ، ًیبًذاختِ ساُ سا خٌگی خَد، خوَْسی سیبػت

  

 خٌَثی آىشیَبی دس آپبستبیذ سطین اص صهبًی آهشیکب: »ًَؿت تَئیتی دس خبسخِ اهَس ٍصاست ػخٌگَی کٌقبًی/ ثبؿیذ ػبکت ؿوب لغيبً ◄
 ٍ ٍیذ ثی حبهی ٍ ساّجشدی پیوبى ّن ًیض اکٌَى. کشد کوک هبًذال دػتگیشی ثشای سطین آى ثِ( CIA) ػیب ػبصهبى ٍ کشد هی حوبیت

 .«ًذاسد ثذاى ثبٍسی ّیچ اكال چَى ًذاسد؛ سا ثـش حًََ ٍ دهَکشاػی اص دىبؿ اػتحَبً آهشیکب. اػت كْیًَیؼتی آپبستبیذ سطین ؿشط

  

 سا ایشاى ٍ داد خجش 2022 ػبل دس ایشاى گٌذم تَلیذ دسكذی 28 سؿذ اص ىبئَ/ خْبى گٌذم ثضسگ تَلیذکٌٌذُ ػیضدّویي ایشاى ◄
 13 خبسی ػبل دس ایشاى اػت کشدُ ثیٌی پیؾ ّوچٌیي ىبئَ. کشد هقشىی ػبل ایي دس خْبى گٌذم ثضسگ تَلیذکٌٌذُ ػیضدّویي

 .داؿت ًخَاّذ تنییشی 2022 ػبل ثِ ًؼجت سٍن ایي کِ کٌذ تَلیذ گٌذم تي هیلیَى

  

 ػیبػی اٍذام کٌيشاًغ» ًـؼت دس تشاهپ، دًٍبلذ هـبٍس ٍ آهشیکبیی ای سػبًِ هذیش ثٌي اػتیَ/ اػت کبىی اٍکشایي ثِ کوک ◄
 کِ هب! ػت کبىی. این کشدُ خشج پَل اسٍپب ّبی خٌگ دس کبىی اًذاصُ ثِ ٍ این دادُ اٍکشایي ثِ دالس هیلیبسد 200 هب: گيت «کبساى هحبىؾِ

 .ًیؼتین اسٍپبیی ٍذست یک

  

 ثِ سایگبى هؼکًَی ٍاحذ یب صهیي ٍغقِ یک اختلبف ثب هدلغ دس هشدم ًوبیٌذگبى/ خوقیت خَاًی عشح ثشای سایگبى صهیي ◄
 .کشدًذ هَاىَت ثبؿذ، ػبل 20 صیش آًْب ىشصًذاى ػي کِ ثیـتش ٍ ىشصًذ 4 داسای ّبی خبًَادُ

  

 هیلیَى 4 سا آیٌذُ ػبل دس ػشثبصاى حًََ حذاٍل ای هلَثِ دس اػالهی ؿَسای هدلغ ًوبیٌذگبى/ ػشثبصاى ثشای هیلیًَی 5 حًََ ◄
  .کشدًذ تقییي تَهبى ّضاس 800 ٍ

 آشاًس هیس رٍی ای ّستِ پرًٍذُ

 ًـؼت آمبص اص تَئیتشی پیبهی دس ؿٌجِ یک ؿبهگبُ اتشیؾ ٍیي دس الوللی ثیي ّبی ػبصهبى دس سٍػیِ ًوبیٌذُ اٍلیبًَه هیخبئیل

 ًـؼت دػتَسالقول توشکض: »ًَؿت خَد تَئیتشی پیبم دس ٍی. داد خجش دٍؿٌجِ سٍص اص اتوی اًشطی الوللی ثیي آطاًغ حکبم ؿَسای

 ایوٌی ٍ اهٌیتی ّبی پبدهبى ٍ ایشاى ای ّؼتِ ثشًبهِ اػتشالیب، ـ اًگلیغ آهشیکبـ ای ّؼتِ صیشدسیبیی ٍشاسداد ًؾیش هَاسدی ىشدا،

 پیؾ دس سا ىٌی هؼیش کل هذیش آیب کِ دیذ ٍ هبًذ ایشاى ػيش اص گشٍػی گضاسؽ هٌتؾش ثبیذ حبل. «ثَد خَاّذ اٍکشایي دس ای ّؼتِ

 .کشد خَاّذ اكشاس خَد ػیبػی ثبصی ثش یب گشىت خَاّذ


