الرحمنالرحيم

بسم 
اهلل


وعدةمابرايروشنكررن رررا هراي ذر رر ر سرالي اذالر

،هررنرداذردك نيررو ون

سوختوسو ذخواهدشد.

انشاءاهلل،
شون،اما 
مانوررا قبل (ررا بيسرتونومبراعنوا «وامراذررسرن »ورررا بيسرتوسرومبراعنوا 
«رفراذ ردوم نييررر »)رارويذررس رن هررايمبربرررياذررداخريمك ر نرطررودنورا پرراا اذال ر



صورتگرفر است.
هما طورك قب ذيزگفرم،ب گما بنده،م متررينويگگر ايرنذررسرن هرا،نرايرنبرونكر 
هرنويآذ اتوسطكساذ صورتگرفرر برونكر ضرمنناشررناعربرارآكانمير ،همروارهبررطبر 
بحراذر بررون مالبوليررتومشررروعيتسياس ر ذرررامجم ررورياس ر م كوبيرردهاذررد.بنررابراين،كس ر 
ذم تواذدصحتواعرباراينذررسرن هرارا يررسر ادببررنيراآذ رارابرابب ر ذررسرن هراي
سفارش ك رمث رنر مرا رييرمپ لرويمنرشررشردهبرون،مالايسر كنرد.مراهرماصررار يراني
ذداشر وذداريمكر بررايا براتمشرروعيتسياسر ايرنحوومرت،بر ذررسرن هرااسررنانكنريم.
هما طورك بارهراگفرر ايرم رونرطرودروشرنكررن ايرنرررا هرا،برانلير مربردنبر ا برات
رساذدهايمربحثمشروعيتسياسر اساسرابحثر اسرتكر پاير هرايآ نرنرو ير ايردوولويي

اسروارم شون.يبن بدو ناشرنير ج را بينر ،بردو ناشررنير اذسرا شناسر برخاسرر ا آ 
ج ا بين ،وبدو ناشررنتبريفر ا سربانتوخوشربخر بشرر،وراهذير بر آ ،هرگوذر بحرثو
گفريوي نربارةمشروعيتسياس  ي حوومرت رهرحورومر كر باشرد ربحثر اسرتبر فايردهو
ب سراذ ام.
بنابراين ،اگركس بر نذبرادير گفريرويمنقالر نربرا مشرروعيتسياسر ير حوومرت
است،قبر ا ورونبر ايرنبحرثبايردتوليررخرونرابرامسراول ا جرناج را بينر ،تبريرر
سبانتبشر،وراهرسيد ب آ ،روشنكرنهباشد.ايرنكر مرابر مبردا هسرر اعرالرانناشرر باشريم
ياذداشر باشيم،اينك ب قيامتومباناعرالانناشر باشريميراذداشرر باشريم،ايرنكر بر پيرامآوراذر 
ا جاذبخدااعرالرانناشرر باشريميراذداشرر باشريم،وا همر م رمترر،ايرنكر نيرنرانسررورات
خداوذدر البالمينبرايهمر  شروو  ذردگ بشرر راعرما فررنيواجرمراع ونذيرويواخرروي
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ربداذيمياذداذيم،وبراق مسراول ا ايرننسرت،نرتبريررمراا مشرروعيتسياسر ،ومر

مرا

برايسن شمشروعيتسياس ي حوومت،ذالشاساس نارن.
مغالق رايجرو گارمرااينسرتكر ليبررادهراوسروولرهاا مرامر خواهنردبراصرر ذررر
كرن ا ايرنپرسرشكر « آيراخرداوپيغمبرروقيرامر ،وجروننارنيراذر »،وارنگفريروپيرامرو 
مشروعيتسياس شرويم.خرب،مرا ابرتكررنيمايرنكرار،منقالرا،ريررممونوتنراق آميرزاسرت.
ب هميننلي ،خرونليبررادهراوسروولرهاهرم،وقرر نربرارةمشرروعيتسياسر حرر مر  ذنرد،
اينطورذيستك پرسرشهراي مثر پرسرشا خرداوپيغمبررومبرانراواقبراكنراربي ارذرد.ذر !
واقبيتاينستك آذ رانرعمر روگراه ذاخونآگراه ربر اعرالرانيبر خرداوپيغمبررومبرانرا،
پريشفرررگگفريوهايشررا پيرامررو مشررروعيتسياسر قرررارمر نهنررد.ببررداسررمآ رامر گ ارذررد
ايدوولويي ذياهذوررن بر مسرول مشرروعيت سياسر .حرادآ كر ايرنايردوولويي ذيراهذوررن 
ذيست.اينمفروگگرفرنايدوولوييخاص استك بااعرالاناتمات اننارن.
نرستب خاطرهمينايدوولوييپن ا روحرالنييرربر  ذرررم،ذر رنردا پن را راسرتكر 
طرفرردارا ليبراليررزموسرروولريزم،نربسررياريا مواقرر ،رناذچ ر ي ر حوررومر ،ا مالبوليررتكرر 
س

است،حر اگررا پشرريباذ قاطباذر مررنمش برخرورنارباشرد،آ رانارايمشرروعيتسياسر 

ذم ناذند.ررا ررو بر  عرمآذ را،آ حوومرتايردوولويي اسرت.حرادآ كر مرا ابرتكررنيم
هرحورومر ،حرر حوومرتهرايليبررادوسروولر روحرالمر گرويم:مخصوصراحوومرتهرراي
ليبرادوسوولررذيزنقيالاب هما مبناي ك خونشا م گويند،ايدوولويي هسرند.
برراايررنوجررون،مرراگفررريم،بيرراييموسرروايا بحررثمشررروعيتسياس ر ،مالبوليررتحوومررت
جم ررورياس ر م رانرذررزنمرررنمايرررا ،بررامالبوليررتنييرررحوومررتهررايج ررا نرذررزنمرررنم
خونشا ،مالايس كنيم.ب همينمنرور،آمرديممقرابااليروي كر خرونليبررادهراوسروولرهااراور 
م كنند،ايرنمالبوليرترانر«نورةتأسريا»وذيرزنر«نورةاسررالرار»مرورنبررسر قررارنانهوبرا
حوومتهاينييرمالايس كرنيم.

نيديمك مالبوليتجم رورياسر م ذرزنمررنمايررا ،نرنورةتأسريا،بر قردري يرانبرونه
ك شايدبراهريححوومرتشرناخر شردهاي،نرسرتاسررتراري ،اصر قابر قيرا ذباشرد.نرنورة
اسرررالرارهررم ،كرر مبمررولبرر آمررارمشرراركتمرررنمنراذرخابرراتاسرررنانمرر كننررد،وضرر 
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جم ورياس م  ،منحيثالم مرو ،ا بسرياريا مردعيا ليبررادنموكراسر بردترذيسرت؛كر ب ررر
اسررت.حر ر آمررارمشرراركت34نرصرردينرآخررريناذرخاب راتم لرراشرروراياس ر م نراسررفند
8431رباوجونظ ورذاگ اذ بيماريكروذاوح رمحيررتاذييرزتبليغرات كر بر ايرنب اذر برراي
پررايينآورن مشرراركتمرررنمنراذرخابررات،صررورتگرفررت راگرررر يو ر ا پررايينترررينآمررار

مشاركتنراذرخابات،ا ببداذال

اس م بر حسرا مر آيرد،امرابرا هرمنرمالايسر براخيلر ا 

ليبرادنموكراس ،آماررندا بديذيست.
كشورهايمدع  
آيام ناذيردمشراركتمررنمنرآخرريناذرخابراتكنيررةآمريورا(م لراذماينردگا وسرنا)
نرسرراد8181رندنرصرردبررونهاسررت 33نرصررد؛كر ضررمنايو ر ا بررالترينآمررارمشرراركتنر
اذرخابراتم لراآمريواسررت!ج رتاطر

،مروسررطمشراركتمررنمآمريوررانراذرخابراتكنيررره،

حدون31نرصداست8.
آيررامرر ناذيرردآمررارمشرراركتمرررنمنرآخررريناذرخابرراتم لررافراذسرر نرسرراد8182
رندنرصدبونهاست بناب گزارشيوروذيو ،اينمشاركت34نرصدبونهاست8.
ي وقتاشرباهذشون!منش ذردارمكر بايرد نربرارةمشرو ت كر من رربر كراهشذسرب 
ح ورمرنمنراذرخاباتاخيرم لاشرده،تحلير هراوبررسر هراينقيراوجرامب بر عمر آورن.
بنابراين،ذم خواهمبيرويممشراركت 34نرصرديمررنممرانراذرخابراتاخيررم لرا،آمرارخروب 
است.همچنينذم خواهمبيويمتن راعلرتكراهشمشراركتنرايرناذرخابرات،كروذرابرونهاسرت.
امام خواهمبيويم :اگرربنراباشردمشراركتمررنمنراذرخابراترامبيرارمالبوليرتبرداذيم،برا هرم
جم رورياسر م نرمالايسر برابرخر ا برزر تررينمردعيا ليبررادنموكراسر ،وضربيتبردتري
ذدارن.
ب كساذ همك ب خاطرآمرارمشراركتنراذرخابراتاخيررم لرا،خيلر احسرا نلخوشر 
م كنندوفورم  كننداينذشاذ قراطب ا پايرا مالبوليرتايرنجم رورينينر نرذرزنمررنمايررا 
https://www.eurica.ir/%D381%8DA%AF%D18A28D3812-%D18A88D381%8D18A28D18B88DB81C-)8
%D18A18D3812-%D381%8D18AA%D18A28DB81C%D18AC%D18A28D381%8D18AA%D18AE%D18A28D18A18D18A28D18AA%DA%A38D381%8DA%AF%D18B88D3812-%D18A88D381%8D18B8/
https://per.euronews.com/818211%183/french-legislative-election-results)8
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است،توصي م كنمك تاري ر ورنردسرال ايرناذالر

راكمر نقيراتررمقالبر كننردوالبرر 

پاي رياض ونر آمراريخرونراذيرزنرصرورتامورا ،اذردك تالويرتذماينرد.نرايرنصرورت،
تصدياخواهندكررنكر آمرارمشراركتاخيررنراذرخابراتم لرا،بر واقر هريحريرزخاصر را
ابتذم كند.
ي ذياهب منحن آمارمشراركتمررنمنراذرخابراتر ر ورنردسرادببردا اذالر

،ذشرا 

م نهد4ك اينمشاركت،ا هما سراداودترابر امررو ،همروارهوبر شرول خيلر جردي،برالو
پايينناشر اسرت.طروريكر بررايبسرياريا ذررير پررنا يهراي كر نرخصرو

نلير كراهش

توسطجناحهرايسياسر رونرج رتاميرادآذ را رصرورتمر گيررن،

مشاركتمرنمنراذرخابات،
م توا مثادذال

پيداكرن.

مث شرايدبررايشرماجالربباشردكر نررفراذردوم88فررورنين84%1كر مررنمايررا بر 
ذرامجم رورياسر م  آريگفرنرد،بريشا 31نرصردمررنمنراذرخابراتشرركتكررنهوبريشا 
شركتكننردگا بر جم رورياسر م رأينانذرد3.امرافالرط3مراهببردريبنر نرمررنان

33نرصد
 84%1رتن ررااذرردك برريشا %8نرصرردا واجرردينشرررايطنراذرخابرراتخبرگررا قرراذو اساس ر 
شركتكرنذد.
يانآوريم كرنمكر نرايرناذرخابرات،همر گررايشهرايسياسر ر
تأكيرردم ر كررنم:هم ر گرررايشهررايسياس ر رح ررورناشرررندوكاذديرردا
مبرف كرنذد.
ذيروهرراياذالرر

،شررام اور فرر ا حررز جم ررورياسرر م 

(برر رهبررريش يدب شررر )،جامبرر روحاذيررتمبررار (برر رهبررريمرحرروم

)4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D18A28D381%8D18AA%D18AE%D18A28D18A18D18A28D18AA_%
D18AF%D18B8_%D18A28DB81C%D18B88D18A28D381%
)3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D38128D381%8D38128E881181C%D38BE%D18B88D18B48DB81C_%
D381%8D18B18D18A28D381%_%D18AC%D381%8D38128D38118D18B88DB81C_%D18A28D18B48D38
138D18A28D381%8DB81C_%D18AF%D18B8_%D18A28DB81C%D18B88D18A28D381%
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ةعلمير قرم(بر رهبرريمرحروم
اهللم دويكنر )،جامبر مدرسرينحرو  
آيت 
 
اهللمنررررري)،سررا ما م اهررديناذالرر
آيررت 

اسرر م (برر رهبررريب ررزان

اهلل
ذبررروي)وجمبيرررتم تلفر ر اسر ر م (بر ر رهبرررريمرحرررومحبيرررب 
عسيراولني)وبرخ گروههاينيير،نرايناذرخاباتشركتكرنذد.

ذيروهرراي كرر ببرردهاهمسرروبرراذ

وگررروههرراي

ررتآ اني

ب اصرق ح ملر مر هب  شردذد،شرام اور فر ا سرا ما  م اهردين خلرا

(ب رهبرري مسربونرجروي)،جنربش مسرلماذا مبرار (بر رهبرري حبيرباهلل
پيمررا )،جنرربشاذال ب ر مرررنممسررلما ايرررا (ب ر رهبررريمرحررومكرراظم
سام )وبرخ نييررا گرروههرا،نرايرناذرخابراتحاضررشردذد.كسراذ 
همچررو مسرربونرجرروي،ذاصررركاتو يررا ،وعبرردالوريملهي ر ا جمل ر 
كاذديداهاياخرصاص وشاخصايناور

بونذد.

حررر حررز تررونه(برر رهبررريذورالرردينكيرراذوري)وگررروههرراي
همسرروبرراآ كرر رسررماماركسيسررتوكموذيسررتبونذرردذيررزنرايررن
اهللميثم ر و
اذرخابرراتشررركتكرنذررد.كسرراذ همچررو حسررنذزي ر ،لقررر 
مرحوم پرواذ فروهرنرليستكاذديداهاياينجريا ح ورناشرند.
ذري

ايناذرخابرات،كر خرونشو سياسر جريرا هرايگوذراگو 

راذشا مر نان،البرر پيررو يبسريارقراط ذيروهراياذالر

ومبرالردا بر 

تعاليعليهربون.
تباركو 

رحمة 
اهلل
امامخمين ر 
رهبري 
امابحثاصل منفبر بررسررايرنموضروعاتذيسرت.مر خرواهم
بيويم:رنيناذرخابرات تراايرنحردرقرابر ،براح رورهمر جريرا هرا،و
برردو وجررونكررمترررينذرررارتاسرصررواب ،آ هررمفالررط%مرراهپرراا 
پيرو ياذال

،تن اتواذستمشاركت%8نرصدا مرنمرافراهمكند.

حرمامر تواذيردحرد بزذيردكر نرآ  مرا ،نرمحافر ومقبوعرات كر سررمخالفرتبرا
جم ورياس م راناشررند ،رر تحلير هراي نرايرنبرارهصرورتگرفرتوريوذر ايرنميرزا ا 
ورياسر م وحرر اذالر
مشاركتراذشاذ پشيماذ مرنما جم ر 
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ناذسررند.امرارر شرد نوبراره

3مراهببردا آ ريبنر نرآذر 84%1رنررفراذردومتأييردقراذو اساسر ،شراهدير مشرراركت
برالترا 2%نرصرديبرونيمكر بريشا 33نرصردا شرركتكننردگا ،موافالرتخرونرابراقرراذو 
اساس جم ورياس م اع مكرنذد.
ي مثادنييرربرزذيم.ايرنرو هراعردهايا افرران،نربرارةاذرخابراتم لرااودكر اسرفند

84%1برگررزارشررد،خيل ر حررر هررام ر  ذنرردوحسرررتآ م لس ر رام ر خورذرردك ر ا حررز 
جم ررورياسرر م گرفررر ترراذ

ررتآ اني،نرآ ذماينرردگاذ ناشرررند.اذرخابررات كرر نرآ ا 

ذرارتاسرصواب خبريذبرون(ررو برطبراقراذو اساسر ،هنرو شرورايذي برا بر وجرونذيامرده
بون)وحر مسبونرجرويررسرركرنةگروهر م اهردينخلرا(منرافالين) را ت ررا بر نورنوم
اذرخاباتراهپيداكرن؛ك البر رأيذياورن.
آدتررين
خو ؛فورمر كنيردآمرارمشراركتنرآ اذرخابرات ركر بر  عرمبب ر هرا،ايرده 
اذرخابراتتراري جم رورياسر م اسررت ررالردربرونه فالررط%8نرصرد.بلر !اذرخابرات نرسرراد
،84%1بدو ذرارتاسرصواب وبراح رورهمر گررايشهرايسياسر ،تن رامشراركت%8نرصردا 
واجدا شرايطراكسبم كند.
امررانرسررتببرردا ايررناذرخابررات،نرنومرريناذرخابرراترياسررتجم رروري رمرررنان 84%1ر
برريشا %3نرصرردا واجرردينشرررايطنراذرخابرراتشررركتكرررنهوشرر يدرجاي رابرر عنرروا 
روررياجم رروربرگزيدذررد.ببرردا شرر انتاوذيررزنرم رررسرراد84%1بررا برريشا 23نرصرردا 
واجرردينشرررايطنراذرخابرراترياسررتجم رروريحاضرررشرردهوبرريشا 3%نرصرردآذ ررابرر 
اهللررأينانذد.
حفظه 
ايخامن ايعزيزر 
آق 
ب نه  21برويمتاكسر گمرا ذونردايرنبرالوپرايينشرد هرايآمرارمشراركتمررنمنر
اذرخابات،صرفابر  خراطرشررايطخرا

ببردا اذالر

،واصرق حااوضرا نهر %1برونهاسرت.

فرررورنين8428شرراهدبرگررزارياذرخابرراتم لررار ررارمبررونيمكر نرآ آقررايذرراطاذرروريب ر 
رياستم لا رسيد.نرايناذرخابرات،بريشا %2نرصردمررنممشراركتناشررند.امراحردونير 

سررادببررد،نرخرررنان،8428ششررميناذرخابرراترياسررتجم رروريبرگررزارشرردكرر مرحرروم
هاشررم رفسررن اذ نرآ بر پيرررو يرسرريد.آيررامر ناذيرردنرآ اذرخابررات،رندنرصرردا واجرردين
شرايطشركتكرنذد فالطحدون%1نرصد.
6

بااينوجرون،وقرر نراسرفند8423اذرخابراتم لراپرن مبرگرزارشردكر برا هرمنرآ 
ذاطاذوريب رياسترسيد،بيشا 28نرصدمرنمنراذرخاباتحاضرشدذد.
آقاي 
ل ماسررتبرر كسرراذ كرر ذرررارتاسرصررواب رام ررمترررينعامرر 

كرراهشمشرراركتم ر ناذنررد،يررانآوريكررنمك ر نرايررناذرخابررات،م م ر 
روحرراذيو مبررار رب ر رياسررتم ررديكروب ر رك ر يو ر ا م ررمترررين
جناحهايسياس كشرورمحسرو مر شرد،بر عنروا اعررراگبر ذررارت
اسرصررواب ورنصرر حيتگسررررنةكاذديررداهايش،ليسررتاذرخابررات اراورر 
ذدان.اماباايرنوجرون،نيرديمكر 28نرصردواجردا شررايطنراذرخابرات
شركتكرنذد%.
ايررنروذرردنراذرخابرراترياسررتجم رروريهفرررمنرخرررنان842%انامرر پيررداكرررنوآمررار
مشاركتنرآ اذرخاباتك برذردهاشمحمردخراتم برون،بر بريشا 23نرصردرسريد.امراببردا 
آ ،برا شراهدبرونيمكر نراذرخابراتم لراهفررمنراسرفند 8418ركر آقرايحردانعراندبر 
رياستآ رسيدرآمارمشاركتمرنمتاحدون%8نرصدپايينآمد.
ايررنهمررا اذرخابررات اسررتكر بر گمررا خيلر هرراشرررايق ناشررت
شرربي اذرخابرراتاخيرررم لررايررا نهمنراسررفند.8431يبنرر عرردهايا 
سياسرريوذ كرر خونشررا رااص ر حطلرربمرر ذاميدذرردعمرر آ راتحررريم
كرنذدوعدهايا آذ راكر پرابر عرصر رقابرتهراياذرخابرات گ اشررند ر

ذريرررم ررديكروبرر ،رورريام لرراششررم رذرواذسرررندرأيمرررنمرا
ب نستآورذد.

)%اينبالترينآمرارمشراركتنراذرخابراتم لراشروراي اسر م ،نرتمرامنورههاسرت.حرر م لراششرمهرمكر نرسرتپراا 
حماس نومخرنانتشوي شد،ب رنينحدذصاب نسرتذيافرت.آمرارمشراركتنراذرخابراتم لراششرم%2نرصردبرون.براايرنوجرون،
ليبرادهاوسوولرها،ترجيحم نانذد روهنو همم نهنرد ركر نررسراذ هرايخرون،م لراپرن مرام لرافرمايشر بخواذنرد.نلريلش


رانرمالال ر ايبرراعنوا «خياذررتب ر فرهنرررجم وريررت»توضرريحنانهامك ر م ر تواذيرردآ رانرسررايتحلال ر مقالبرراتفلسررف واذديش ر 
اس م ببينيد:
http://www.halgheh.com/index.asp?page=content/articles.asp
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ب ر هرحرراد،تحلي ر آ شرررايط روذيررزشرررايطفبل ر رموضررو بحررثمررنذيس رت.فالررط
م خواهميرانآوريكرنمكر مردت ببردا آ آمرارذسربراپرايينمشراركت،نرخررنان8413شراهد
مشرراركتبرريشا %8نرصررديمرررنمنرذ مرريننورةاذرخابرراترياسررتجم رروريبررونيمك ر نرآ 
محمروناحمرديذرگان،نرنورنوم،مرحرومهاشرم رفسرن اذ راشوسرتنانورورياجم رورشرد.
ببدا آ هم،حدون8سرادوذريمببرد ريبنر نرآذر 841%رشراهدمشراركت%8نرصرديمررنمنر
اهللمشرروين روررياآ شررد)ومشرراركت
ر ررارميناذرخابرراتخبرگررا رهبررري(كرر مرحررومآيررت 
%3نرصدي نرسوميناذرخاباتشوراهايش ربرونيمكر نرت ررا من رربر اذرخرا آقرايقاليبرا 
ب عنوا ش رنارشد.
بااينوجرون،فالرطببردا حردون8سرادو4مراه رنراسرفند 841%ربرا آمرارمشراركتنر
اذرخاباتم لاهشررم كر نرآ آقراي لري راذ  بر رياسرترسريد،تراحردون%%نرصردكراهش
پيررداكرررن.ترراايررنك ر نرخرررنان8411ركررورنمشرراركتبرريشا 1%نرصرردا مرررنمنرآخرررين
حمررديذررگانبرر 

محمررونا

اذرخابرراتنهرر 11برر  بررترسرريدكرر ذري رر اشاذرخررا م رردن
رياستجم وريبون.آماراذرخاباتنه  31همكر قاعردتاا خراطرههراذرفرر وذيرا يبر يرانآوري
ذدارن.
برر كسرراذ كرر ذرررارتاسرصررواب رايورر ا عوامرر اصررل كرراهشمشرراركتمرررنمنر
اذرخابرراتمرر ناذنررد،برردذيسررتاذرخابرراتنومرريننورةشرروراهاياس ر م ش ر روروسررراراذيررز
يررانآوريكنرريم.برراآ كرر نرذخسررريننورةاذرخابرراتشرروراهايشرر رنراسررفند8422برريشا 
%3نرصرردا مرررنمنراذرخابرراتشررركتكرررنهبونذررد،نومرريننورةاذرخابرراتايررنشرروراهاك ر نر
اسررفند8418توسررطنولررتاص ر حاتوبرراذرررارتم لررااص ر حات(م لرراششررم)صررورت
گرفت،وتالريبانرآ هيحا رريا ذررارتبررصر حيتناوطلبرا وجرونذداشرت،حرر ذرواذسرت
مشاركتذيم ا مرنمراجلبكندوآمارمشاركتنرايناذرخاباتب  ير%1نرصدرسيد.
ايررنهمررا اذرخابررات اسررتكرر نرآ اص ر حطلبررا وهررمپيماذررا 
مل ر م ر هب آذ ررا،نرونيرروارپايرخررتراپررركرررنهبونذرردا تبلي ر بررراي
شرر رنارشررد محسررنسررا گارا؛مريرردعبرردالوريمسررروشوكسرر كرر 

ببدهانرفرن  11بر م رري رونرواقر نلالر رشربو مراهوارهايصرداي
8

آمريورا%تبرردي شررد.امررانرفالرردا ذررارتاسرصررواب ،وبرراوجررونرنررين
تبليغاتورقابتهايگسرررنهاي،ذر تن رامشراركتبرالي بر نسرتذيامرد
كرر شوسررتهررمخورنذرردومحمرروناحمررديذررگانشرر رنارت رررا شررد،
بركةاهلل!!!
علي 

خرب،مررنا ايررنذيرراهتراريخ بر آمررارمشرراركتمررنمنراذرخابررات كر ببرردا پيرررو ي
اذال

ناشر ايم،ر ذري ايم خواهمبييررم نرواقر ،هريحذري ر اي!ررو همرا طروركر گفررم،

منفب ذم خواهمنرايرنبرارهبحرثكرنمكر نرنورههرايمخرلرر،كراهشوافرزايشمشراركت
مرررنمنراذرخابرررات،ررر نليلرر ناشرررر اسررت2.فالرررطمرر خررواهمبيرررويماذرخابررراتنر
هموارهرنينكاهشها،وببدب نذبالش،رنا افزايشهاي راناشر است.

منبرايرف هرگوذ سو تفاهم ،اجا همر خرواهمتراايرنمقلربرابراكمر رنردذمرونار
سررانهذيررزبرررايشررماتوضرريحنهررم1.ذمرروناراود،ذشرراذيرنرصرردمشرراركتمرررنمنرتمررام 
اذرخاباتيستك طر نورا پراا اذالر

صرورتگرفرر اسرت.نرايرنذمرونار،همر پرسر هراي

سراسري(رفراذدومها) بارذرقرمرز مشرخصشردهاذرد؛اذرخابراتم لرا،برارذررآبر ،اذرخابرات
رياستجم روري برارذررسربز،اذرخابراتم لراخبرگرا  برارذرربرنفشواذرخابراتشروراهاي
اس م ش روروسرابارذر رن.

V.O.A)%
2

)اينبحثهررندبسيارمفيرداسرتول م،امرام رال بريش ا گن رايشايرنذوشرر ،وسروانيبريشا ظرفيرتكسر همچرو بنردهرا

م طلبد.اماراسرش،ب عنوا ي خواذندةع ق مند،ك شايدتالريباهمر تحلير هراي راكر نرايرن مينر بر نسررشرسريده،خواذردهباشرد،
بايدبيويمك تااينلحر ،كس راهمذديدهامك تحلي جرام ونلچسرب نرايرنمالولر اراور نانهباشرد.ارلربتحلير هراي كر مرننر
اين مين نيدهام،بيشا آ ك جنب ي تحلير جرام علمر راناشرر باشرند،نرواقر ،بيرا آمرادوآر وهرايگرروههرايمخرلررسياسر 
استك رذرولبا ي تحلي راب آ  نهاذد.
رنا ك گفرم،حر بااذدك تأم نرآمارر ورندسال اذرخابات،م تروا بررايهمر تحلير  هراي ا ايرنجرنا رمثر گفررنايرنكر 
مثادهايذال
نظارت استصوابي عامل كاهش مشاركت استر 

مربدنياراو كرن.

)1ا نخررعزيرزم،مرگنهروحراذ بر خراطركمر هرايم رباذاذر  اشنرترسريمم وعر ايرنذمونارهرا،صرميماذ تشرورمر كرنم.ا خردا
م خواهمك رو ينرهميننذيا،پاناشت شهرايشرانرراهايرناذالر

وايرنجم رورينينر ،ا نسررا شر يدعزيزمرا ،حرا قاسرم

سليماذ بييرن.رو براورنارمكر آ شر يدق رمرا ،بر ايرننذيرا«رجبرت»خواهردذمرون،ترانركنرار«سريدخراسراذ »و«آ بزرگمررن
يماذ »،امام ذدةمارايارينهد.باشدك نرآ رو روذيزامرو را حا قاسمبخواهدك برايمنذيزنعاكند.

9

ي ذياهب اينذمونار،ذشا مر نهردكر نرصردمشراركتمررنم،نرطرودايرنر ر واذردي
سادرمرتباومرناوبا ركاهشوافزايشپيرداكررنهاسرت.يبنر مراهمروارهشراهدآ برونهايرمكر 
پاا برخ كاهشها،نوبارهمشاركتمرنمنراذرخاباتبالرفر است:
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برايروشنترشرد مقلرب،اجرا هنهيردهمرينذمروناررانرقالربير منحنر خقر هرم
مشاهدهكنيم.ذمونار يرذشاذيراينمنحن خق است.
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حرالنييررربرالوپررايينشرد نرصرردمشراركتمرررنمرانراذرخابرات،بر راحرر مر ترروا 
مشاهدهكرن .اينمنحن اگرر ي منحن سينوسر كامر ذيسرتامرابردو هريحترنيرديمر تروا 
آ رانرك

منحنر هرايسينوسر نسرر بنرديكررن.يبنر نرصردمشراركتمررنمنراذرخابرات،

ب طورمرتب،پايينآمده،سرسابرالرفرر ،نوبرارهپرايينآمردهوبرا برالرفرر اسرت؛وبر همرين
ترتيب.
با براياينك ذيراهنقيرا ترريناشرر باشريم،اجرا هنهيردهمرينمنحنر را،امرافالرطبرراي
اذرخاباترياستجم وري،مورنبررس قرارنهيم.
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با همب روشن م توا نيردكر منحنر اذرخابراترياسرتجم روريذيرز،هررنردكرموبريش،
امابا حالتسينوس نارن.
بررالخره،مر  رسرريمبر بررسر اذرخابرراتم لرراومشرراهدةمنحنر مشرراركتمرررنمنرايررن
اذرخابات.اينمنحن ،نرذمونار يرپيداست.
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ل مب گفرنذيستك سينوس بون ايرنمنحنر ،حرر ا منحنر قبلر ذيرزواضرحترراسرت.
يبن مشاركتمرنمنراذرخاباتم لاذيزرمرتباومرناوباركمو يانشدهاست.
بنابراين ،كساذ كر ا كراهشمشراركتنراذرخابراتاخيررم لراخيلر تب ربكررنه،يرا
خيل بر وجردآمرده،ويراحرر خيلر ذاراحرتشردهاذرد،ونرذري ر ،تحلير هرايآذچنراذ اراور 
م نهند،ياا تاري ريزيذم ناذنرد،يراا آمرارورياضريات،ويراا هررنو!!3شرايدهرمهمر ايرن
ريزهارام ناذندول ترجيحم نهندياماراگودبزذند،ياخونشا را،وياهرنو!!
آذچ مسرلماسرت،جم رورياسر م ،نرطرودحيراتر ر واذرديسرال اش،نسرتكرم41
اذرخاباتسراسري(تالريباسال ير اذرخابراتبرزر )برگرزاركررنهكر مروسرطمشراركتمررنمنر
آذ ا%4نرصدبونهاسرت.رنرينآمراريبررايمشراركتمررنم نراذرخابرات،نرسرقحج را ،ير 
ليبرادنموكراس حسرتآ رام خورذد.
آمارنرخشا استك بسياريا مدعيا  
ضرمنابردو تبرار بايردگفرتكر اذرخابراتنرجم رورياسر م ،هميشر اذرخابرات برونه
رقابر وكاذديرداهاواقبرابررايكسربآرا مررنم،خرونرابر آ وآترش نهاذرد.برخر رفرارهراي
ريراخ ق ،تبليغاتذانرست،مشاجرات،ت مرتهرا،افشراگريهرا،مرحگيرريهرا،هزينر كررن هرا،و
پودهرايشرب ذرا  رروامثرال م ركر مرأسرفاذ نرحريناذرخابراتا سرويبرخر 
حر اسرفانها  
)3مث بب

گروههايناذش وي ،ك رنرديپريش،نرگفريرويويرديوكنفراذابرارهبرريعزيرز رحفظههاهلل ربرخر سرخنا راگفرنردكر 

نرصداوسيماهمپخششد.
منياليننارم ،نرسقحمنقال ك هيح،حر نرارلبكشرورهايج را ،مقلالرارنريناموراذ وجرونذردارنكر ناذشر ويا براكسر كر 
رخواه ذخواه

ريو ا بزر ترينرهبرا مر هب وسياسر ج را اسرت،ايرنگوذر آ انبر منراظرهبنشرينند.بلر ،نركشرورهايرربر 

ك يستآ انيخواه نارذد،گاه اتفاقم  افردكر بر بزرگرا سياسر خرونحرر فحاشر وتروهينكننرد.امرانرآذ راهرمذديردهامكر 
گفريوهاي تااينحدجديورالش ،ميا ناذش ويا وي مرج بزر نين ،صورتبييرن.
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كاذديداهاصورتم گيرن ،هررندشايسر ذرامنينر مراذيسرت،امرابر هرحرادذشرا مر نهردكر 
كاذديداهاياذرخابات،باتماموجونسب نارذدآرا همينمرنمراب نستبياورذد.
ا هم جالبتر،ت شبر حدوحصرروگراهحيررتاذييرزشربو هرايمراهوارهايبيياذر برراي
تأ يربررويافورارعمروم مررنمايررا نرهنيراماذرخابراتاسرت،كر ذشرا مر نهردآذ راهرم،
هررنرردب ر ظرراهرسررب م ر كننررداذرخابرراتمرراراذمايشر وفرمايش ر بخواذنررد،امرراخونشررا ذيررز
م  ناذندكر بر هرحرادرأيهمرينمررنماسرتكر سرذوشرتهراذرخابرات رانركشرورمرامبلروم
م كند.
ايرنذورر راذيررزفرامرروشذونرريمكر اذرخابرراتسراسرررينرايرررا ببرردا اذالر

،نرحررال 

حر برايي بارهرمتبقير ذشردهرروحرر بر تبويراذيفررانه ركر ايرنكشرورنرسرتببردا 
پيرو ياذال بش،مرلوماذ نرگيريو ا برزر تررينجنررهرايتراري مباصررشرد.ببردا آ هرم،
مرلوماذ تر،باتحريمهاي مواج شدك م گوينردهوشرمنداذ تررين،فلرجكننردهتررينوگسرررنهتررين
تحريمهاياقرصانينرسرتاسرتاري بونهاست.

منفورم  كرنم،همرينواقبيرتكر كشروريهمچرو ايررا ،بر رررمنرگيررشرد نرير 
جنرررعررريمتحميل ر وببرردذيررزرونرروشررد برراقلرردرترينو ورگرروترينكشررورهايج ررا ،و
تحم بزر ترينوظالماذ ترينتحريمهرايتراري ،هنرو عزتمنداذر ومالردراذر بررسررپراايسررانه،
ذشا م نهدك ذرامشحاليالرراا پشررواذ  ايمرنمر روالبرر مرنمر براايمرا ربرخرورناراسرت؛
مخصوصااگرذياهكنريمكر رر تنرو جرالب نرميرا مررنمش،ا حيرثقوميرت ،برا ،فرهنرر،
سب  ذدگ ،وسليال سياس وجوننارن.
برراتوجرر برر همررينواقبيررتهاسررتكرر ذررسررن هررايعلمرر ومبربرررا «ذيرررشهررا»و
«ار شهراي»مررنمايررا ،هميشر برراياهر فرن،جر ابيتخاصر ناشرر ونارن.بنرابراين،اجررا ه
انشهاءاهلل،آخررينبرار رذيراه بر مبربرتررينذررسرن هراي بينردا يمكر 
نهيدمابرايسومينو ر 
ا مرنمايرا صورتگرفر است.
هما طروركر قرب گفرريم،ذرربرا يهراياينررذرر  ا مررنم،كر بريشترربر نذبراداذبورا 
آر وهايكساذ استك اينذرربا يهرارااذ راممر  نهنرد،البرر  يراناسرتامرااعربرارينرذرزن
اه فنذدارن.علم ترينومبربرترينذررسرن هرايسراسررينرايررا ،كر مرورناسررنانمراواقر 
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اذ ررام،» ذررسررن هاييسررتكر تحررتعنرروا «پيمررايشار شهرراوذيرررشهررايايراذيررا،شرردهاذررد
اولرينمرو وآخررينمرو (مرو اودو،مانررررا هرايبيسرتونوموبيسرتوسروم.گرفر است
مررورنبررس ر قرررار، صررورتگرفر ر8433و8411سرروم)ايررنذررسررن هرراراك ر نرسررادهرراي
اگررر ايرنذررسرن هراتوسرطآكانميسرينهراي طراحر واجرراشردهكر اتفاقرا،نيرديم.نانيم
هررنومرو ايرن،امرابراايرنوجرون،هيحوقتذسبتب اينذرامنين رويخوش ذشرا ذردانه اذرد
.ورياس م نرذزنمرنمايرا ناشت

ذشا ا مالبوليتبسيارباليذرامجم،
جديردي

ذررسن

هنرو ذررسرن،اذ رامشرده8433ببدا مو سوماينذررسرن هراكر نرسراد

، امرابرخر ذ انهرايمبربرربرينالمللر، نرايرنسرقحصرورتذيرفرر،توسطذ انهايناخ كشور
م رمتررينومبربرتررينايرن.ب طورمرتبذررسن هراي رانرناخر ايررا اذ رامنانهومر نهنرد
»81پرويهايستك توسط«مركرزمقالبراتبرينالمللر وامنيرر ناذشرياهمريلنردآمريورا،ذررسن ها
واقر نرتورذرروكاذراناذالرشبرا وياجراير رانرايرن88 نذبادم شونوم سس ايب ذرامايررا پُر
:فباليتهايخونراب اينشو مبرف كرنهاست،

»وامنير ناذشياهمريلندآمريوا
  بينالملل
 مقالبات

 «)سايت81
مركز
The Center for International and Security Studies at Maryland (CISSM) at the University of Maryland’s School
of Public Policy conducts research, education, and outreach about how powerful trends associated with
globalization are affecting international security. It focuses on strategies to increase international
cooperation, especially where powerful technologies—with both beneficial and dangerous uses—are
becoming widely available to states and non-state actors. To learn more about CISSM, visit
www.cissm.umd.edu.
و،آمرو ش،تحاليرا،)نرناذشرودة«سياسرري اريعمروم »ناذشرياهمريلنردCISSM(» «مركزمقالبراتبرينالمللر وامنيرر مريلنرد، يبن
ايرنمركرزبررراهبرنهرايافرزايش.بررامنيرتبرينالمللر رانذبرادمر كنرد،اط رساذ نرمورنتا يرجريا هايقدرتمنردج راذ سرا ي
همواريهايبينالملل تمركزنارن؛ب ويرگهنرجراي كر فنراوريهرايقدرتمنردرر براكاربرنهرايهرممفيردوهرمخقرذرا رر بر طرور

 بر آنر،CISSMبررايكسرباط عرراتبريشتررنرمرورن.گسرررنهنرنسررر نولرتهراوذالررشآفرينرا ريرنولرر قررارمر گيرذرد
.مراجب كنيدwww.cissm.umd.edu
:فباليتهايخونراب اينشو مبرف كرنهاست،

)سايتم سس ايرا پ88
IranPoll® is an independent full-service opinion research company headquartered in Toronto, Canada,
focusing exclusively on Iran. A division of People Analytics, IranPoll conducts research on Iranian public
opinion using various modes of data collection including telephone polling (including a monthly Omnibus),
in-depth interviews, focus groups, and online panel (B8B and %8k-member BC). IranPoll operates multiple
polling call centers with 81% calling stations and conducts over 8%1،111 interviews per year in Iran. Relying on
scientific opinion research methods, IranPoll was able to provide a fully accurate prediction of the outcome of
Iran’s May 8182 presidential election, which was published by The Economist before the initial official results
were declared. Complementing its extensive field capacity, IranPoll’s databank is the single most
comprehensive databank of Iranian opinion polls containing more than 4،111 questions on 341 topics and
subtopics from more than 4%1 probability sample surveys conducted from 811% to present. Through its
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پرويهبرع دهنارن88.رنا كر سرايتم سسر ايررا پر انعرامر كنرد،آذ راا سراد811%مري ني
(841%شمس )ترابر امررو ،بر طرورمرتربذررسرن هراي رامقرابابرابرالتريناسرراذدارنهاي
علمرر ،نرايرررا اذ ررامنانهاذررد.ناذشررياهمريلنررد،برر طررورخررا

ا سرراد8184مرري ني(8438

شمس )ب نذبادذررسن هاي برونهترانيردگاههرايمررنمايررا راپيرامرو موضروعات يرررصرد
كند:
ربرذام هسر ايايرا 
رتسليحاتاتم 
رتحريمها

رم اكراتهسر اي
رميزا اعرمانب كشورهايررب 
ررابق باآمريوا
حسنروحاذ 
رمحبوبيتنولت 
رموضوعاتمربوطب عراق،سوري ،ونييركشورها84.

exclusive access to this databank, IranPoll provides its clients with evidence-based consultancy on issues
relating to Iran and the Iranian people.
يبن ،ايرا پ ()®IranPollي شركتتحاليالات مسرال براسرروياهرايگسرررنهنرذررسرن اسرتكر نرشر رتورذرروكشروركاذرانا
مسرالرم باشدوپگوهشهايآ منحصرامرمركزبرايرا اسرت.بر عنروا بخشر ا م سسراتمررنمشناسر  ،ايرنشرركت،تحاليرانرمرورن
روشهررايذررسررن
افوررارعمرروم ايرررا رابررا 

تلفن ر ،مصرراحب هررايعميررا،گررروههررايمرج ر ،وپن ر آذ يررن(B8Bوكاذررادهرراي

اط رساذ باتبداناع ايبالي%8111ذفرر)اذ راممر نهرد.ايررا پر مراكرزذررسرن تلفنر مربردني،ا جملر 81%مركرزذررسرن 
روشهرايعلمر تحاليرانربرارة افورارعمروم ،ايررا پر 
تلفن نارنوسالذ بيشا 8%1،111مصاحب نرايرا اذ امم نهد.براتوير برر 
پيشبين كرام نقيالر ا ذررايجاذرخابراتمراهمر 8182ايررا (اذرخابراترياسرتجم روريسراد)843%اراور نهردكر پريشا 
تواذست 
اع مذررايجاولير رسرم اذرخابرات،توسرطذشرري اكوذوميسرت()The Economistمنرشررشرد.باذر نانةايررا پر همرراهبراظرفيرت
ميداذ گسررنةاينشركت،يياذ باذ اط عرات كامر نر ذررسرن افورارعمروم ايررا اسرتكر شرام بريشا 4111سر اد،نر341
موضرو و يرموضرو ،ا بريشا 4%1ذررسرن ا سراد811%ترراكنو مر باشرد.برانسررسر اذحصرراريبر ايرنباذر نانه،ايررا پر 
مشاورةمبرن برشواهد،نرمورنمساو مربوطب ايرا ومرنمايرا ،ب موك

خوناراو م نهد.

)88ا برانرعزيزم،جنا آقايم ند حسينفرجسور،بر خراطركمر هرايصرميماذ اشنرجمر آوريوترجمر ايرنذررسرن هرا،وذيرز
برخ ذواتتيزهوشاذ ايك نربارةمحرواياينذررسن هانراخريارمنذ ان،خالصاذ تشورم كنم.
)84براياط

بيشترنراين مين ،م تواذيدب آنر  يرمراجب ذماييد:
https://cissm.umd.edu/research-impact/publications/iranian-attitudes-nuclear-negotiations
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طبيبيستاگر،اينذررسرن هرابر جامبيرتذررسرن هراي كر مراپريشتررتحرتعنروا 
«پيمايشار شهراوذيررشهرايايراذيرا » بررسر كررنيم،ذباشرند؛امرابراايرنوجرون،ا لبر لي
س التهمينذررسن هاهمم توا ب خيل ا ذواتپ برن.
مررنا ميررا ذررسررن هررايمنرشرررشرردهتوسررطم سس ر ايرررا پ ر وناذشررياهمريلنررد،س ر 
ذررسن

رابرايشمااذرخا كرنهامك مرنكامر هرسر آذ رارابر ضرميم ايرنمالالر بررايشرما

م فرسرموخ ص ايا آذ ارانرهمينجاخدمررا م آورم.
ايررنس ر ذررسررن

نيمرراهوب مررنمرراه،)843%نسررامبر8181
،ب ر ترتيرربنرياذوي ر  (8181

نيمرراه،)8432واكربررر(8183م رمرراه)8431صررورتگرفر ر اذررد.طبيبرررابسررياريا پرسررشهرراي 
( 
ك نراينس ذررسن

مقرحشرده،پرسرش هراييوسراذ هسررندوهرد ايرنبرونهكر تغييررات

احرمال نرنيدگاههايمرنمذيرزبررسر شروذد.امرانرعرينحراد،نرهركرداما آذ را،پرسرشهراي
ويگهايذيزوجوننارنك نرذررسن هراينييررذيسرت.ايرنپرسرشهراياخرصاصر ،ذاظرذردبر 
شرررايط مرراذ خررا

هركررداما ايررنذررسررن هررا.مررث نرذررسررن

نيمرراه
ياذويرر  (8181

،)843%ع وهبرپرسشهاي ك نرذررسن هرايببرديذيرزتوررارشرده،پرسرشهراي وجروننارن
نربارةحوانثنيماه.843%

حرماب خاطرناريردرواگرربر خراطرذداريرد،ذيررا ذباشريد؛گوگر 
ب ر خرراطرنارن!!رررك ر نرآ ايررام،ب ر ب اذ ر گرررا شررد ذاگ رراذ قيمررت
تخررممررر ،اعرراضرراتخشررمييناذ ايبرر مشررو تمبيشررر وگراذرر ر
مخصوصرراتوسررطبرخر ا سررسرنهگر ارا نرپررارهايا م سسرراتمررال و
اعربرراري را ش ر رمشر دآرررا شرردوبر نذبررادذالررشآفرينر شرربو هرراي
م ررا ي،نامنرر آ ب ر سرررعتب ر بسررياريا ش ر رهايكوررر وبررزر ،
گسررشپيداكرن .ببردهرممرأسرفاذ ،آ اعرراضراتبر اررشاشرات خروذين
مبددشدك ط آ ربناب گزارشو ارتكشورر8%ذفركشر شدذد.
خررب،ايررنمرراجرا،طببررابرررايمحافرر ضررداذال

،يرر ارمغررا 

ار شررمندوبر ذريررربررون.سررايتهرراياينررذرر ومرراهوارههررايآذ ررانرآ 
ايام،رنا هل ل  ايبر راهاذداخرنردكر ذيرووذسرر ؛خبررپشرتخبرر،ا 
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او گرفرنآشو  هرا،بر آترشكشريدهشرد برخر تصراوير،آسريبوارن
شررد برر تأسيسرراتشرر ري،حملرر برر نفرراتراومرر جمبرر ،وشرربارهاي
ساخرارشروناذ .خ صر ،تصرويريا ايررا ترسرريممر شردكر هرخواذنررده
يابينندهاييالينم كررنايرنآشرو هرا،سررآرا ير فروپاشر تمرامعيرار
ا نرو جم ورياسر م اسرت.تراجراي كر شريرينعبراني رذوبليسرت
محبو محافر اصر حطلرب رنرمصراحب برارانيروفرناضرمننعروتا 
مرررنمبرررايانام ر آشررو هررا،گفررت«:اعتررضا

هرراا ار،ررضط نآغ ر

ررا

جنبشي عظر ،اسرت»وم يردمحمردي رع روحلالر كيرا 83وذويسرندة
پيشوسوترو ذامر هراياصر حطلرب رنرگفريروبراهمرينشربو رنرين
گفررت«:اسررتبدا
ناام،دا مرض

ینرري بضجسررت تررضی وجرر ایرر اعتضاضررات و فضیررا

ایرضا اسرت .یرضا مرض

معترض

ط حکومرت والیرتفآ،ر

را مصضّ بض حفظ وضع موجرو مري اننرد و ا اصرح
برر ل،ررل ایرر كرر

مرییو

شرد انرد.

ر ایررضا ط ولررت ر همرر ح،غرر هررا حضررور ار ط

هضاعتضاضررري س،اسررري اسرررت چرررو مع،شرررت و س،اسرررت ر هررر
م،خت اند».
)83حلال كيا جماعر بونذدا افرانيك تحتترأ يراذديشر هرايكسراذ ررو عبردالوريمسرروشوحسرينبشريري ،خرونرا«روشرنفور
نين »م خواذدذد.اينجماعت،ذررير  پررنا ا اصرل تفوراتر بونذردكر بخرشقابر تروج

ا ف رايمقبوعرات كشروررانرنهر 21

نراخريارخونگرفر وببدهاذيزب عنوا اص حطلبشناخر شردذد.ا م رمترريناع رايايرنحلالر ،مر تروا بر كسراذ همچرو ماشرااهلل
رخصرفت،رضرات راذر ،سربيدح اريرا ،
شماالواعرين،هرانيخراذيو ،شر شرركت،ال ر كرولي ،محمردم ر دشبسررري،مصرقف  
محسنآرمين،محسنسا گارا،حميدرضاج ير پرور،علر رضراعلرويتبرار،اكبررگن ر ،عمانالردينبراق ،آرشذراقر ،حسرينقاضريا ،
م يردمحمردي،محسررنكرديور،حسررنيوسرف اشررووري،احمردبورقراذ ،عيسر سرحرخيز،رجببلر مزروعر ،مصررقف ترا  انه،كيررا 
تاجبخش،رامرينج راذبيلو،محمردتال فاضر ميبردي،محسرنميرنامراني،ابرراهيماصرغر انه،علر شرووريران،وعبرا عبرديذرامبررن.
اكثرقريبب اتفاقاع اياينحلال ،نرگ ر ما ،ب مروجا رسم اذديش هايسوولريوليبرال تبدي شدذد.
برايآگاه ا تايخچ شو گيريحلال كيا م تواذيدب آنر  يرمراجب ذماييد:
https://www.porseman.com/article/%D81B83DA%A83D81383E181188C%DA%AF%DB18C%D81
B88DB18C-%D1183-%D81AA%D81883DA%A83D81B88D81A82D81AA%D81AD%D81383D81883D1283-%DA%A83DB18C%D81A82D81%83D381F/8%81%1

همچنينبرايآگاه بيشترا طر فوراينگوذ افرانمر تواذيردبر مالالر «خونكشر ا ترر مرر »نرسرايتحلالر مقالبراتفلسرف 
واذديش اس م مراجب فرماييد:
http://www.halgheh.com/index.asp?page=content/articles.asp
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مبلوماستك مننراين اذ بنرانارمترانربرارةآ وقراي بحرثكرنموذر قصردتحلير آ 
ماجراهررارانارم.فالررطيررانآوريمخرصررريكرررنمتررابيررويمك ر ذررسررن

نيمرراه
ياذوي ر  (8181

)843%توسطم سس ايرا پ وناذشياهمريلند ،نرسرتپراا ايرنحروانثاذ رامشردهوبر طرور
طبيب بخش هراي ا ايرنذررسرن
ذررسن

ذيرزذراظربر همرينوقراي اسرت.بر طروريكر حرر عنروا 

ذيزبااينعبارتشو گرفر است«:افوارعموم ايراذيا پاا اعرراضات»8%.
ب  همينترتيب،بايردتوجر ناشرتكر ذررسرن

سروم ريبنر ذررسرن

اكربرر(8183م رر

)8431رببدا خرو رسم آمريوراا برجراماتفراقافررانهوبر همريننلير ،عنروا ذررسرن ا 
ايررنقررراراسررت«:افوررارعمرروم ايراذيررا  يرررفشررارحررداكثري»8%.طبيبيسررتكرر سرر الت
ذررسن هايقبل نرخصو

برجام،براسر التايرنذررسرن

اخيررتفراوتهراي ناشرر باشرد.

نرذررسن هايقبل ،مرتباا مرنمم پرسد:ب ذرررشرماآيراآمريورانربرجراممر ماذرد يراذر و
اگرذماذد،نولتايرا ر عوا البملر بايردا خرونبررو نهرد امرانرذررسرن

آخرر،سر الت

ب اينسمترفر ك :اكنو رباتوج ب خررو آمريوراا برجرام رنولرتايررا بايردرر رفرراري
ناشر باشد 
حالاجا هم خرواهمتراوارنمررنايرنذررسرن هراشرويم.يور ا م رمتررينمحورهرانر
تماماينذررسن ها،پرسشا وضربيتاقرصرانيايررا اسرت.پرسريدهاذرد«:ا ذرررشرما،وضربيت
اقرصانيكشور،ب طروركلر رالردرخرو يرابرداسرت »پاسر مر تواذسرر يور ا پرنجگزينر 
«خيل خو »«،ذسبراخو »«،ذسبرابد»«،خيل بد»،و«ذرريذدارم»باشد.
نرصدپاس مرنمب هري ا گزين ها،نرس ذررسن


خيل خو 

مزبورا اينقراراست:

ذسبراخو 

ذسبرابد

خيل بد 

ذرريذدارم

ياذوي (8181ني٪8.%)3%

٪82،%

 ٪81،8

٪31،2

٪1،3

نسامبر(8181ني8،3)32

8%،1

82،3

38،3

1،3

اكربر(8183م ر8،1)31

81،8

82،4

31،4

8،3

سساپرسيدهشدهك «:آياوضبيتكنروذ اقرصرانايررا نرم مرو روبر ب رررشرد اسرت 
يابدترشد »وپاس ا اينقراراست:
) «»Iranian Public Opinion After The Protests
) «»Iranian Public Opinion Under Maximum Pressure
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ب ررشد 

بدترشد 

فرق ذورنه

ذرريذدارم



ياذوي (8181ني٪48،4)3%

 ٪%1،3

٪%،8

٪3،8

نسامبر(8181ني44،8)32

%3،%

3،8

4،8

اكربر(8183م ر41،%)31

%4،%

3،2

%،4

نستآخرهمپرسيدهاذد«:ا ذررشرماكردامير ا مروارن يرربريشتررينترا يرمنفر راروي
اقرصرانايررا گ اشرر اسرت تحرريمهراوفشرارهايخرارج

يراسرو مديريتناخلر وفسرران ».

اينهمجوا مرنم:



تحريمهاوفشارهايخارج 


سو مديريتاقرصانيوفسان

ياذوي (8181ني)3%

٪48،8

نسامبر(8181ني)32

4%،8

%3،8

اكربر(8183م ر)31

42،%

%3،%





ذرريذدارم

٪%4،4

٪3،%
3،1
1،1

خب،تااين رايكرار،همر ريرزروشرناسرت.اكثريرتقراط مررنم(تالريبرابريشا نوسروم
آذ ا)وضبيتاقرصرانيراوضربيتبرديار يراب مر كننردوبرين%1ترا%1نرصردمررنمبررايرن
باورذدك وضبيتروب بدترشد هرم،نارن.امرابراايرنوجرون،كرمتررا 31نرصرد،علرتاصرل 
اينمشو تراتحريمهراوفشرارهايخرارج مر ناذنردوبريشا %1نرصرد،سرو مديريتناخلر 
رام رترينعام برشو گيرياينوضبيتم شمرذد.
اماذور جالباين استكر ظراهرامررنمآرامآرامبر ايرنبراورذزنير مر شروذدكر گررر 
مديريتناخل مشرو نارنوذالرشبريش ترريهرمنربردبرون اوضرا ناشرر امراايرنفشرارهاي
خارجيستك باعثشردهاوضرا اقرصرانيبردترهرمبشرون.رررامرنايرناسررنباطرانارم برراي
اينك اگراعداناينس ذررسن

راباهرممالايسر كنيرد،مر بينيردكر هررر جلروترآمردهايرم،ا 

تبدانكساذ ك عوام ناخل رام مترينعامر ايرنوضربيتناذسرر اذرد،كاسرر شردهوبررتبردان
كساذ ك تحريمهاراعام ايرناوضرا بردمر ناذنرد،افرزونهشردهاسرت.بر طروريكر نرني3%
بيشا %4نرصدمديريتناخل راعام وضربيتبرداقرصرانيمر ناذنردامرانرم رر31ايرنافرران
ب كمترا %%نرصدرسيدهاذرد.مرالراب نرني3%تن رااذردك بريشا 48نرصردمررنمتحرريمهرارا
عام اصل اينوضبيتناذسر اذدامانرم رر31بريشا 42نرصردبر ايرنگزينر مرماير شردهاذرد.
نراينفاصل ،برتبدانكساذ ك گفر اذرد«ذمر ناذرمكردامعامر بريشتررنرايرنوضر ا ررنارن»
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همحدون4نرصدافرزونهشردهاسرت.ايرنيبنر مررنمبر مررور مرا ،اذرد اذرد بر ايرنبراور
جايخون،اماتحريمهاذيزواقباآ ارنهندههسرند.

ترشدهاذدك سو مديريتناخل ب 

ذزني 
منخونمب عنروا ير شر روذد،واقبراذمر  ترواذمبرااطمينرا بيرويمكر نرشررايطفبلر ،
تحررريمهررابرريشترررآ ارم ر رسرراذنديرراسررو مديريتناخل ر .نرايررنك ر بب ر ا مررديرا مررا،
تالصيرهايبزرگ ب گرن  نارذرد،البرر شرو ذيسرت؛مخصوصرابرخر ا مرديرا نولرر كر برراي
ب بوناوضا ،هميش ذريم ذيراه بر خرار ا مر هرانارذردوگراه ذيرزتمرامذياهشرا بر خرار 
است.ول آيام توا ذالشفلرجكننردهتررينوهوشرمنداذ تررينتحرريمهرايتراري را رتببيرريكر 
سرا آمريورانربرارةتحرريمهايشرا برعلير مرا،نارذرد 82رنرايرنميرا ذانيردهگرفرت بررايمرن
ق اوتنراينبارهواقبانشواراسرت.بنرابراين،اگررا مرنمر پرسريدذدكر «علرتايرنوضربيت،
فشارهايخارج استياسرو مديريتناخلر »،رناذچر گزينر «هررنو»وجرونذمر ناشرت،شرايد
ترجيحم نانمگزين «ذم ناذم»رااذرخا كنم!
پاق اوتمرنمنربارةاوضا اقرصانيروشرناسرت.امرااگررمر خواهيردذيراهآذ رارابر 
ذرامشا ،باوجونهم ايننشرواري هراياقرصراني،بداذيرد،خوبسرتبر سر الت توجر كنيردكر 
نرذررسن

ياذوير  8181رنقيالراپراا آشرو هراوحروانثتأسرربرارنيمراه 843%را مررنم

پرسيدهشدهاست.
گفرر اذرد«:اكنرو رنردسر ادنرمرورنذراآرام هراي كر نراواير ايرنمراهروينان».ببررد
گزارههاي راآورنهوپرسيدهاذد«تار حدبراايرنگرزارههراموافاليرد ».جروا مر تواذسرر يور ا 
پنجگزين «كام موافالم»«،تراحرديمروافالم»«،تراحرديمخرالفم»«،شرديدامخرالفم»،و«ذمر ناذرم»
باشد.
)82رابرتاوبراين رمشاورامنيتمل آمريوا راخيررااعر مكررن:آ قردربرعلير ايررا تحرريموضر كررنهايرمكر تالريبرانييررتحريمر 
باق ذماذدهتابخواهيماعمرادكنريم(.البرر بب ر ا كارشناسرا مبرالدذردكر اوبررايننرايرنبرارهاشررباهكررنهوهنرو برخر ذ انهراي
ايراذ وجوننارذدك تحريمذشدهاذد؛ب عنوا مثاد:م موع رسرورا هاياكبرجوج وم موع فروشياههايبرانرا نرياذ !!!)
براياط

بيشترم تواذيدب آنر  يرمراجب ذماييد:
https://www.mashreghnews.ir/news/8843118/%D18A88D381%8D18B88DB81C%DA%A38D18A2%D18A28D381%8DA%A38D1%A28D381%-%D18A28D18B38D381%8D18A28D3813%D18AA%D18AD%D18B88DB81C%D381%-%D18A18DB81C%D18B38D18AA%D18B8%D18B38D38138DB81C%D3812-%D18A28DB81C%D18B88D18A28D381
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اين نرصدپاس مرنمب هري


ا گزين ها:

 كام موافالمتاحديموافالمتاحديمخالفمشديدامخالفمذم ناذم

نولتبرايكم ب مسرمندا اقداماتكاف اذ امذم نهد٪3،3٪3،8٪84،3٪83،%٪34،1
نولتبايدنرجاهاي ماذندسوري وعراقكمترهزين كند2،881،184،881،488،%
نولتذبايدنراجرايقواذيناس م شدتعم ب خر نهد3.444.48%.183.288.2
سقحفبل ح ورنرعراقوسوري نرراسرايمناف مل ذيست%.841.848.88%.382.8
بيشتريبرايجلوگيريا گراذ اذ امنهد1.18.38.184.218.4
نولتبايدت ش 
بيشتريبرايمبار هبافسانانارياذ امنهد8،388.381.%1%.8
نولتبايدت ش 
نولتبيشا حدنر ذدگ شخص مرنمنخالتم كند%.341.84%.28%88.4
ل ماستنرذرامسياس ايرا تغييراتبنيانيناي انشون2%4.%84.888.%3.3
نولتبايدخسارتمالباخريا م سساتمال راجبرا كند4.1%.834%3%

نولتذبايدياراذ هاراقق كند8.32.%%.18%.8%3،8
ذ انهايذرام بايدپودكمتريبرايساختموش هزين كنند1.343.38%.%82.31.1
نولتبايدنربرخورنباآشوبيرا قاطبيتبيشتريب خر نهد8.%%.3%.288.%%4

اينبخشا ذررسن

واقباجالرباسرت .كرام روشرناسرتكر مررنمتنيناهراياقرصراني

راباپوستوگوشرتخرونحرامر كننرد.بر همريننلير ،ا نولرتريرابر طروركلر ا ذررام
حاكميت 81راذررارنارذدك ا ايرنج رتتر شبريشترريبر خرر نهرد.وقرر سر ادمر شرون
« رالردرموافاليردكر نولرتبايردتر شبريش ترريبررايمبرار هبراگراذر اذ رامنهرد »،بريشا 
3%نرصد()٪1.3+٪84.2+٪18.4آذ رامر گوينرد:مروافاليم83.وقرر مر پرسرند«رالردرموافاليردكر 
نولرتبايردتر شبرريشترريبررايمبررار هبرافسرانانارياذ رامنهررد »،بريشا 3%نرصردآذ ررا
م گويند:موافاليم.وقر م پرسند«آيراكمر نولرتبر اقشرارضربيرتررجامبر كافيسرت »،بريش
)81يو ا مشو تم منربا تا اينگوذ ذررسن هرا،نرترجمر مف روم«»Governmentبررو مر كنرد.ايرنلغرتگراه بر مبنراي
«نولت»ريبن قوةم ري روگاه ب مبنايك «حاكميت»ريبنر همرا «ذررام»نراصرق حرايرجامررو ي ربر كرارمر رون.رفر ايرن
مشو البر رندا نشوارذيست.ب راحر م  توا باتوج بر محرروايسر اد،تشرخيصنانكر نرهرسر اد،ذيراهپاسر نهنردگا ،وقرر برا
تببير«نولت»مواج م شوذد،قوةم ري استياك ذرام .اماشرمابررايسرانگ كراررورفر هرگوذر ب اذر گيرريرمر تواذيرد،منررورا 
اينلغترانرهم موارن،همرا كر ذررامحاكميرتقلمردانكنيرد.حرادآ كر واضرحاسرتپرارهايا ذارضراير هرايبا ترا يافرر نر
ذررسن ها،فالطذاظرب قوهم ري استذ ك ذرام.
)83مانربررس هم ذررسن ها،برايايرنكر تخمرينواضرحترريبر  نسرتبيراوريمنرصردكسراذ كر برامقلبر «كرام »يرا«خيلر »
موافالندرابانرصدكساذ ك «تاحدوني»يا«ذسربرا»موافالنردجمر مر كنريمونرصردآرا «ذمر ناذرم»يرا«ذررريذردارم»را(كر مبمرول
خيل اذد هسرند)ذيزتالسيمبرنوذمرونهبر آذ رااضراف مر كنريم .طبيبرراهمرينكراررابرراينرصردكسراذ كر مر گوينردبرامقلبر 
مخالفندذيزاذ امم نهيم.
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ا 28نرصدآذ ام گويندك اينكم هاكاف ذيسرت.پراع يربذيسرتوقرر مر بينريمبريشترر
ا 2%ن رصدآذ رامخرالرققر شرد همرينياراذر ذراريزيهسررندكر نولرتبر مررنمپرناخرت
م كند.
امابااينوجون،رنينب ذررمر  رسردكر مررنمهريحمشرول براكليرتذررامذدارذرد.برراي
ايررنك ر نرسررتنرلب ر ليس ر التمربرروطب ر وضرربيتاقرصرراني،وقر ر رذداذ ر ا آذ رراس ر اد
م شون«ب ذررشما،آيرال ماسرتنرذررامايررا تغييرراتبنيرانيناي رانشرون »،ذاگ را بريشا 
2%نرصدبااينموضو مخالفتم كننردوتن راكرمتررا %نرصردا مررنممر گوينردكر براايرن
گزين كام موافالند .حرر اگررفررگكنريمهمر كسراذ كر گفرر اذرد«تراحردوني»موافراتغييرر
بنيانيننرذرامحاكمبرايرا  هسرند،كرام موافراايرنموضرو باشرند،وذيمر ا كسراذ هرمكر 
گفر اذد«ذم ناذم» ،با موافاتغييرراتبنيرانيننرذررامحورومر مراباشرندوذيمر ذباشرند،برا هرم
بايدذري گرفتك بيشا 11نرصدمررنمبراكليرتذرراماسر م نرايررا موافراهسررند؛وايرن
عردنكافيسررتترامررانرخصرو

ميررزا مالبوليرتجم ررورياسر م نرذررزنمررنمايرررا ،قاطباذر 

ذري گيريكنيم.امااجا هنهيداينكارراذونيمرو بحثخيل جالبترا ايناست!
نرهمينذررسن

،وقر ا مرنممر پرسرند«آيراموافاليردكر نولرتذبايردنراجررايقرواذين

اس م شدتعم ب خر نهد »،تن احدون88نرصردا مررنماعر ممر كننردكر براايرنمقلرب
موافالندوحدون83نرصدهممر گوينرد«:تراحردوني» .حرمراتوجر ناريردكر ايرنسر ادرالردر
ج تناراستونرذ ا خونتارر اذردا هسرب مر كنردا مررنمجرواب بييررنكر ذشرا نهنردة
مخالفتآذ ابااجرايمالرررات شررع واحوراماسر م  باشرد.ررو اصرق ح«شردتعمر »كر 
نرايرنسر ادآمررده،واقبرراير عبررارتمرب مونرعررينحررادنارايبررارمنفر اسرت81.منرررورا 
«شرردتعمرر »نرايررنسرر ادريسررت «يرر نذرردگ » «اذبقررا ذداشرررن» «سررخرييري» 
« ورگوي » «اجبرارواكرراه» خربرر كسر ايرنجرورريزهرارانوسرتنارن هريحكرا.پرا
)81مررناذيليسر سر ادنقيالرااينسرت»The government Should not be strict in enforcing Islamic Laws.«:مرانقيالرا
ذم ناذيمنراينذررسرن

،پرسرشكننردگا ا مررنمايررا ،رر عبرارت رابر كرارگرفرر اذرد.بنرابراين»Strict«،رامبراند«سرخرييريو

شدتعم »گرفريمو«»Enforceرامباند«اجررا».نرحرال كر لغرتاودرامر تروا مبراند«ير نذردگ »ونومر رامر تروا مبراند
«م بوركرن وب  ورپيشبرن »همگرفت.بنابراينماسب كررنيمسر ادرابر شرو مبرردل ترجمر كنريم؛كر البرر ،برا هرمج رتنار
بون آ مبلوماست.امااينس ادم تواذدحر ج تنارترا ريزيك ماگفر ايمهم،تلال شدهباشد.
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وقر م پرسند« آيراموافاليردكر حاكميرتذبايردنراجررايقرواذيناسر م شردتعمر بر خرر 
نهد »،مبلوماستك خيل هاذاخونآگاهم روذدب سرمتايرنكر بيوينردبلر مروافاليم.امرابراايرن
وجون،م بينيدحرر اگررذيمر ا كسراذ راكر گزينر «ذمر ناذرم»رااذرخرا كررنهاذردربر رواد
تحلي  هايگ شر رمخرالراجررايسرخرييراذ نسرروراتنينر برداذيم،برا هرمبريشا %8نرصرد
مرنمطرفداراجراي رحر سخرييراذ رايرنگوذر احورامهسررند.ايرنيبنر ،ذر تن رامررنمموافرا
تغييراتبنيانيننرذرامحاكميتذيسرندبلو بر طرورجرديطرفردارايرنهسررندكر احورامشررع 
نرقررواذينمرراپيييررريشرروذد.مررنمقمررونهسرررماگررربرر جررايايررنسرر ادج ررتنار،سرر اد
ب طرفاذ تريم پرسيدذدرمث  «:آيراموافاليردكر حاكميرتبايردنراجررايقرواذيناسر م جرديت
كاف ب خر نهد »رپاسخ ب مراتبقاطباذ تر،بر ذفر حاكميرتنيرننرذررامحورومر بر نسرت
م آمد.
اماموضو ا اينهرمجالربترراسرت.آذچنرا كر ايرنذررسرن

ذشرا مر نهرد،اكثريرت

مرنمايرا ،ب ررمهم مشو تاقرصراني،وحرر سرو مديريتهرايناخلر ،ذر تن رابراحاكميرت
جم ورياس م  مشو بنيانين ذدارذد،وذر تن راخواهرا ح رورجردينيرننرعرصر حاكميرت
هسرند،بلور براسياسرتهرايعملر جم رورياسر م  هرم،بر طروركلر ،موافالنرد.رقرور ال 
توضيحم نهم.
شمافالطب خاطربياوريدك نرطرودسراليا اخيرر،رر ح رمحيررتاذييرزيا تبليغرات،هرم
توسطبنياههرايسرخنپراكنر  88بيياذر ،وهرمتوسرطبرخر سياسررمدارا ناخلر ركر مرأسرفاذ 

ارلبذيرزخرونرااصر حطلربمر ذامنرد 88رصرورتگرفرر ترابر مررنمبيوينرد:بخرش اعظر
مشکحت كشرور مراط اعر ا مشرکحت ادتصرا ا و ،ضادتصرا اط بر ررارض نسرت كر بر الیرل
ایدئولوژیكربخواذيرد:بر نلير براوربر ار شهراينينر رحاضرض نمريشروی ملرل یرك عضرو
معمررولي ر جامع ر جهرراني رفتررار كنرر. ،ررررا رررو ح ررورمررانرعررراقوسرروري ولبنررا ،و

Broadcast Corporations)88
)88ومنذم ناذم روشخصاا اينبابتبسيارمرأسفمك ررررااصر حطلبرا اصري مرا،هريحوقرتنربرابرررنرينكسراذ ،موضر گيرري
واضح ذم كنند.
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حمايتماا مررنمفلسرقين،بررخ

خواسرتجامبر ج راذ ربخواذيرد:تبردانيكشرورقلردرو

ورگوراست.
منفب ذمر خرواهمبر ايرنحرر هراجروا نهرم.ررو قرب نرايرنبرارهحرر هرايمرا
نهام84.فالررطم ر خررواهمب ر يررانشررمابيرراورمك ر نرطررودايررنسررادهررا،نرمحاصرررةر ر ح ررم

كمرشون ا تبليغاتناخلر وخرارج ،برعلير يور ا م رمتررينسياسرتهرايجم رورياسر م 
نرعرص خارج ،بونهايم.امابااينوجون،مررنممراريوذر مر اذديشرند وقرر ا آذ رامر پرسرند
«رالدرموافاليدكر نولرتبايردنرجاهراي ماذنردسروري وعرراقكرمتررهزينر كنرد »،كرمتررا 
88نرصرردمرررنمبرراايررنگزين ر «كررام موافررا»هسرررندوتالريبرراهمررينمالرردارهررمم ر گوينررد«تررا
حدوني».اماهمچنا بيشا %3نرصدبااينمقلبموافاذيسرند83.
تا هبايدتوج ناشتك س اداخيرر،برا هرممرب موج رتناراسرتومبلرومذيسرتوقرر 
م پرسد«كمترهزين كند»،منروررر مالرداركرمترراسرت.شراهدشايرنكر ،وقرر سر اداذردك 
واضحترم  شون،جوا مرنمذيزصراحتبريشترريپيردامر كنرد.يبنر وقرر مر پرسرد«ترارر 
ت »،بريشا 
اذدا هموافاليدك سقحفبلر ح رورنرعرراقوسروري ،نرراسررايمنراف ملر ذيسر 
%3نرصدم گوينردكر مخرالرايرنسرخنهسررند.يبنر بر رررمايرنهمر تبليغرات،ذزنير بر 
نوسروما مررنم،نسرتكرمبراهمرينسرقحا ح رورمرانرعرراقوسروري ،موافالنرردوآ رانر
راسرايمناف مل م ناذند.
ا اينجالبتر ،ماذ استك نامن بحرثبر تروا موشرو مرامر رسرد.برا هرمبر خراطر
بياوريدك نرطودساليا اخيرر،ذرو پيورا تبليغراتنررسراذ هرايبيياذر ،وذيرزنرميرا برخر 
سياسرمداراذ ك هميشر بر سرمتآذ راررشمر كننرد8%،تروا موشرو مرابرونهاسرت.ير رو 
)84برايمثاد،م تواذيدمراجب كنيدب مالال «اص حطلب وبحرا كبراها»نرسايتحلال مقالباتفلسف واذديش اس م :
http://www.halgheh.com/index.asp?page=content/articles.asp
)83منهمچنا ب روادمالالتقبل ،برايآ ك عدنروشنتريبر  نسرتبيايرد،رأيافررانممرنر راكر نرصردخيلر كمر هرمنارذرد(نر
اين ا2،8نرصد)ميا موافالا ومخالفا ي گزين ،ذصرذصرنرذررم گيرم.
)8%گفرم«هميش ب سمتآذ ارشمر كننرد»،يرانصرحن ايا فريلم«سرلقا »رسراخر مسربونكيميراي رافررانم.نرآ صرحن ،شخصريت
مثبتفيلم،يبن هما سلقا (بابرا يفريبرر عرر ذيرا)هنيرامنرگيرريبرايور ا شخصريتهرايمنفر ناسررا بر ذرامكَررَم(برابرا ي
كياذوشگرام )ب اوگفت«:ذم نوذمتورراهميش او وريررشمر كنر ! ير برارمايرنوريررشكرن!!».ببردخقرا بر كَررَمانامر 
نان«:كَرَم!تاحالرندبارگفر ذوكرم »!!
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گفرنرردس،اسررت فرراعي ایررضا

رجهررت تآویررت ترروا موشررکيط نرروعي بخنررد ضوا ا ر،البافانرر

است.ي رو گفرند عصرض حاضرض عصرض مرهاكض و یاخوماسري اسرت نر موشرك و اسرخ

.ير 

رو نيير،ب نذبادبرجرامموشرو بونذرد.حرر ير رو آمدذردگفرنردبرجراماصرل اگررشوسرت
خورن،ب خاطرآ بونك رويموش هايما شربار«مرر برراسرراوي »ذوشرر برونيم!!!امرابراتمرام
اينحر ها،ببينيدمرنممانرقبادم رمتررينسياسرتنفراع جم رورياسر م رر موضرب نارذرد.
وقرر نرلبر ليپرسرشا مشررو تاقرصراني،ا آذ ررامر پرسررند«رالردرموافاليرردكر ذ انهرراي
ذرام بايدپودكمتريبرايساختموش هزين كننرد »،كرمتررا 3نرصردآذ رامر گوينردكر برا
اينگزينر «كرام موافرا»هسررندوكرمتررا 81نرصردهرم«تراحردونيموافرا»ايرنموضروعند.
مرالاب ذزني بر  21نرصردا مررنمبراايرنمقلربمخالفرتمر كننرد.يبنر براوجرونايرنهمر 
تبليغرراتوضرردتبليغاتناخل ر وخررارج ،اكثريررتقرراط مرررنمايرررا ،برراسياسررتهرراينفرراع 
جم ورياس م همراههسرند.
نرخصو

سياست هايناخلر واجرمراع ذيرزبردذيسرتبر ايرنپرسرشتوجر كنريمكر 

م پرسند «:رالدربااينموضو موافاليردكر نولرتبريشا حردنر ذردگ شخصر مررنمنخالرت
م كند ».قاعدتاشمام ناذيدجايياهوخاسررياهايرنپرسرشك اسرت.اگررفراموشررا شرده،فالرط
ب خاطربياوريدك نرطوداينسادها،برا توسرطهمرا نسررياههرايتبليغرات خرارج ،وليبررادهرا
وسوولرهاي ناخل ،ر فشراريوجرونناشرر ترامررنممرا ،یر را امرضا شخصري و رصوصري
دخمرردا كننرردونرذري ر ،اصررضار حکومررت ب ر اجررضاا احکررا شررضعي را نرروعي رالررت ب ،ررا ر
ندگي رصوصي مرض

بنامنرد.مرث ذيراهكنيردكر  ريوذر برخر ا سياسررمدارا مرا ركر برا 

مرأسفاذ ذامخونرااص حطلبمر گ ارذردرح را اسر م راامرريشخصر مر خواذنرد.بر يران
بياوريدكر  ريوذر برخر ا همرينسياسررمدارا ،همنروابراشربو هرايمراهوارهاي،اجررايقراذو 
ح ا رامرتبا يررسر ادبررنهاذرد.بر يرانبياوريردكر نرمراجراي«نخرررا خيابرا اذالر

»يرا

«ر ارشررنب هررايسررفيد»،ر ر موضررب گرفر ر اذررد.هم ر ايررنهررابرررايآ بررونهك ر بيوينرردذرررام
جم ورياس م  اگربراجررايقراذو ح را يراذرراورآ رمثر برخرورنبرارو هخرواريعلنر ر
اصرارم ور ن،بااينكارهانر ذدگ شخص وخصوص مرنمنخالتبي ام كند.
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منبرا نراين رابنراذردارمبر ايرنحرر هراجروا بردهم.اگرركسر مر خواهردنربرارة
موضوعات همچو «امرورفررنيواجرمراع وحردومر هرايآذ را»«،مر

تبيرينامرورفررنيو

اجرماع ،ا ذالق ذررفلسف »،وبالخره«،نيدگاهاسر منرايرن مينر هرا»بحرثكنرد،مر تواذردبر 
كرا «ايسرانهنربان»،8%وياحر همينررا هاي كر ذر رر ر سرالي اذالر

روشرنكررنهايرم،

مراجب كند.فب فالطم خواهمبيرويم :براهمر تبليغرات كر توسرطبيياذر وآشرناصرورتگرفرر 
تاتأكيدحوومتبررعايتشروو نينر ،ذروع نخالرتنر ذردگ شخصر مررنمتلالر شرون،برا 
همببينيدمرنمنراينبارهر موضب نارذرد.وقرر ا آذ راسر ادمر شرون«ترارر اذردا هموافاليرد
ك نولتبيشا حردنر ذردگ شخصر مررنمنخالرتمر كنرد »،تن راحردون8%نرصردا آذ را
اع مم كنندك بااينمقلربموافالنردامرابريشا 21نرصردمررنم،رنرينحرفر راقبرودذدارذرد
ك ذرامحوومر ما،نر ذدگ خصوص مرنمبيشا حدنخالتم كند.
بالخره،اگرركسر بر نذبرادتشرخيصمالبوليرتكلر ذررامجم رورياسر م نرذرزنمررنم
ايرا است،شايدب ررينكاراينباشدكر نرايرنذررسرن هرا،بر ير سر ادنييررذيرزبر نقرت
ذياهكند؛آذ اك نرخصو

وقاي نيمراهسراد3%ا مررنممر پرسرند«رالردرموافاليردكر نولرت

بايدنر برخورنبراآشروبيرا قاطبيرتبريشترريبر خرر نهرد »و%4نرصردا مررنممر گوينرد
«كام موافا»بااينموضو هسرند؛بريشا 88نرصردهرممر گوينرد«تراحردونيموافرا»برخرورن
قاط ترباآشروبيرا خيابراذ هسررند.نرحرال كر نرذالقر مالابر ،تن راحردون84نرصردا مررنم،

كساذ ك نرآ وقراي نسرتناشررندريبنر پيشرمرگا تحالراآر وهرايكسراذ همچرو شريرين
عبانيوم يدمحمدي ررامسرحابرخورنقاطباذر ترريذمر ناذنرد.كرمتررينمبنراي كر مر تروا 
ا اينپاس ب نستآورن،اينستك بيشا  1%نرصردا مررنم،ذر تن راهريحنليلر ذمر بيننردكر 
بااينذرام،برخورنخشروذت آميرزصرورتگيررنبلور مبرالدذردبراكسراذ كر رنرينبرخورنهراي 
م كنند،بايدخيل قاطباذ برخورنكرن .آيااينمبناي بر جرزمالبوليرتكلر ذررامحراكمبررايررا ،
نرذزنمرنمشنارن 
نرايررن مينرر جالررباسررتاگررربرر سرر التنييررريكرر پيرامررو وقرراي  مسرررا 3%نر
ذررسن

ياذوي  8181آمدهذيزتوج كنيم.پرسريدهاذرد«:بر ذرررشرما ،نرم مرو ،عملوررنپلريانر

http://www.halgheh.com/index.asp?page=Books/Book.asp)8%
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مديريتاعرراضاتاخيرررالردرخرو يرابردبرونهاسرت »وپاسر مر تواذسرر يور ا %گزينر 
«خيل خو »«،ذسبراخو »«،ذسبرابرد»«،خيلر برد»،و«ذمر ناذرم»باشرد.ايرنهرمنرصردجروا 
مرنمب هري ا گزين ها:


خيل خو 

عملورنپليانرم مو ٪43،%

ذسبراخو 

ذسبرابد

خيل بد 

ذرريذدارم

٪48،1

 ٪88،%

٪88،8

٪81

ببينيد،منذمر خرواهمبيرويمكر همر مررنمايررا ،يوساررر عاشراسرين ررا ايرنذررام
هسرررند.مبلرروماسررتكرر مرررنمذسرربتبرر هرموضرروع ،طي ررهررايمرنرروع نارذررد.مررنحررر 
ذم خواهمبيويمذرريك مرنمنرذررسن هراابررا مر كننرد،لزومراذرررنرسرر اسرت.ايبسرا
ك نرموضروع ،ذرررشرخصبنرده،براذررراكثريرتمررنم،همسرا ذباشرد.مرن ررناذچر بارهرا
گفر امرحر ذم  خواهمبيويمكر مالبوليرتمرنمر ير ذررامسياسر ،مبراندمشرروعيتآ ذررام
است.فالطم خواهمبيويماگرب  نذبادسرن شمالبوليرتايرنذررام ربراهمر ذالقر ضربرهرايش،و
برراهم ر مشررو ت ك ر مرلوماذر نرگيرررآذسررت رهسررريم،بفرماييردايررنميررزا ا مالبوليررترا،بررا
مالبوليتنييرذرامهايسياس ج ا مالايس كنيدوببدذري بييريد.همين.

حالاگرركسر مر خواهردا طيررمرنرو نيردگاههرايمررنم،كمر بريشترربراخبرشرون،
م ر تواذرردب ر س ر ادنييررريا ايررنذررسررن

توج ر كنررد.آذ رراك ر بررا نرمررورنآشررو هرراي

مسرا  3%ا مرنمس ادم كنند؛واين برارس الشرا ذراظربر كسراذ اسرتكر نرايرنآشرو هرا
نسرييرشدهاذد.مرنس اداينست«:هما طروركر مر ناذيرد ،تبردانيا افرراننرجريرا اعرراضرات
اخيرتوسطپلريانسررييرشردذد،ونسررياهق راي بر فوررآ انكررن بب ر ا نسرييرشردگا 
است.نرانام ف رسر ا افرانيك نسررييرشردهاذرد،آمردهاسرت.نرمرورنهرنسرر ا افررانلقفرا
آيابيشترآذ ابايردآ انشروذد يرابريشتررآذ رابايردتحرتپييررنقراذوذ 

ذررتا رابيا كنيدك  :
قراربييرذردولر م را اتشرديدذشروذد ويراآ كر بريشتررآذ رابايردتحرتپييررنقراذوذ و
م ررا اتسررنيينقررراربييرذررد ».سررسانسرييرشرردگا رابرر 2نسررر تالسرريمكرررنهوا مرررنم
خواسر  اذدتابيويندك باهرنسرر ب ررراسرترر برخرورنيصرورتبييررن؛آ انشروذد م را ات
سب برايشا بريدهشون يام ا اتسنيينبرايشرا اجرراشرون ضرمنانوگزينر نييررذيرزاضراف 
كرنهاذد«:بسري نارن»و«ذم ناذم».اين2نسر ا اينقرارذد:
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نانهاذد
مسالمتآميز،برعلي سياستهاينولتشبار 

رمبررضين ك ب صورت
نانهاذد
مسالمتآميزبرعلي اس مياقواذينم هب شبار 

رمبررضين ك ب صورت
نانهاذد
رياس م شبار 
مسالمتآميزبرعلي ذرامجم و 

رمبررضين ك ب صورت
رمبررضين ك پررمجم ورياس م راآتش نهاذد
رمبررضين ك ب اموادعموم آسيبرساذدهاذد
رمبررضين ك ب پلياحمل كرنهاذد
رمبررضين ك ب طوراتفاق ب عابرا وافرانعانيصدم وارنكرنهاذد.
جدود يرذشا م نهردكر رندنرصردا پاسر نهنردگا ،بررايهرنسرر ا ايرنافرران،رر 
م ا ات رامناسبناذسر اذد:
آ انشوذدسب م ا اتشوذدسنيينم ا اتشوذدبسري نارنذم ناذم
شبارعلي سياستنولت٪4،8٪8،2٪4،2٪82٪%3،%
شبارعلي قواذينم هب 4،28،848،338،483،3
شبارعلي ذرام3.88.381.4318%،%
آتش ن پررم8.31،3%8.%41.33.4
آسيبب اموادعموم 8.38.%%3.244.%4.3
حمل ب پليا8.48.2%4.38%.%%.%
آسيبتصانف ب عابرا 8.%8.283.%%2.481.3

پاس مرنمب اينسر التذيرزواقبراگوياسرت.كرام پيداسرتكر اكثريرتمررنماعررراگ
مسالمتآميزبرعلي نولرتوسياسرتهرايآ را( منررورا نولرتنراين رايالينراقروهم رير اسرت
ررو نرهمررينسر الت،ميررا ذررراموقرروهم رير تفوير بر عمر آمرردهاسررت)كرراريمشرررو 
م ناذند.ب همينج تحدون نوسروما مررنمخواهرا آ انشرد كسراذ هسررندكر برعلير نولرت
وسياستهايآ ،اعرراگمسالمتآميزناشر اذرد.امراوقرر كراربر اعررراگبرعلير نيرنوقرواذين
م هب م رسد،بيشا 22نرصردا مررنم،ايرنكرارراجُررممر ناذنردوخواهرا م را اتكسراذ 
هسرندك ولوب شول مسالمتآميرز،برعلير نيرنوقرواذينمر هب شربارنانهاذرد.بر همرينترتيرب،
برريشا 28نرصرردا مرررنم،شرربارنان برعلي ر ذرررامجم ررورياس ر م راذيررزجرررمم ر شررمرذدو
خواها م ا اتكساذ هسرندكر رنرينرفرراريناشرر اذرد.ضرمنايرنكر نرهررنومرورناخيرر،
ي اكثريتحدونا31نرصديبراينباورذدكر گررر ايرنگوذر رفرارهراكراريذاپسرندوم رماذر 
28

استاماب رراستبارنينافراني،حرداكثررأفرتومردارارابر كراربررنوبرايشرا م را اتهراي 
ذ رندا سنييننرذررگرفت.
بحثآتش ن پررمك بر ميرا مر آيرد،حساسريتهرابريشتررمر شرون.نراين رابريشا 
33نرصدخواها م ا اتاينافرانمر شروذدوحردون%4نرصردم را ات سرنيينراليراكسراذ 
م ناذندك پررمايرا راب آترشكشريدهاذرد.تالريبراعرينهمرينذيراهنرخصرو

آسريب ذنردگا 

ب اموادعموم ذيرزوجروننارن.يبنر بريشا 33نرصردا مررنممبرالدذردكر آسريب ذنردگا بر 
اموادعموم بايدم ا اتشوذدوحدون%1نرصدخواها م ا اتسنيينبرايآذ اهسرند.
منبا همتأكيدم كنمك فبر نر اين راقصرداراور تحليلر جرام ا ذررايجايرنذررسرن



راذدارم.فالطب  نذباداينهسررمكر تخمينر ا ميرزا مالبوليرتذسرب ذررامجم رورياسر م رانر
ذزنمرنمب نستبياورم.ب گماذممقلبذيرزروشرناسرت .وقرر اكثريرتقراط مررنم ريبنر بريش
ا 28نرصررد رحرر اعرررراگمسررالمتآمي رزبرعلير نيررنوذرررامنين ر رابرذمر تابنرردوخواهررا 
م ا ات رسب ياسنيين ركساذ هسررندكر رنرينترراهرات مر كننرد،آيرامر تروا گفرتكر 
ايررنذررراما مالبوليررتبرخررورنارذيسررت وقررر برريشا 28نرصرردمرررنمعملورررنپلرريارانر
برخورنبامبررضرينعملوررنخروب ار يراب مر كننرد رونرسر ادنييررينرهمرينذررسرن

،

ذزني ب 11نرصدم  گويندكر پلرياحرر خشروذت يرانيهرمبر خرر ذردانهرآيرامر تروا 
گفتك اينذرامنرذزنمرنمشمحبوبيتذدارن 
موضو وقر جالبترم شونكر صرراحراا مررنمسر ادمر كننرد«فوررمر كنيردمررنمنر
ايرا رالدرآ انيسياس نارذد خيل  يان خيل كم ياب اذدا ةل م ».
خو فوررمر كنيردمررنمنرايرن برارهرر ذرررينارذرد براسرا ذررسرن
( مسرا ،)843%نيدگاهمرنممانراين مين ،ا اينقراراست:
ر3،8نرصدمبرالدذدآ انيهايسياس نرايرا خيل  ياناست.
ر41،3نرصدمبرالدذدآ انيهايسياس نرايرا خيل كماست.
ر%%،8نرصدمبرالدذدك نرايرا آ انيهايسياس ب اذدا ةل موجوننارن.
ر3.8نرصدهمگفر اذدذم ناذم.
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ياذوير 8181

منخونمشخصاآر ونارمرو يفرابرسدكر همر مررنمايرناحسرا راناشرر باشرندكر 
آ انيهايسياسر نرايررا خيلر  يراناسرت.واقبيرتاينسرتكر مراهنرو بر اليرويروشرن 
نرخصررو

آ انيهررايسياسرر رمخصوصررابرپايرر ار شهرراينينرر خونمررا رنسررتپيرردا

ذورنهايم.مرأسرفاذ نرايرنخر

،عردهايهرمعمر اليوهرايرربر راتن رااليرويمناسرببرراي

تحالاآ انيهايسياس م ناذند؛كر مرنفوررمر كرنمايرنخرونشير اشررباهبرزر ترراسرت.
اليوهايررب ذ تن رانربرنارذردةآ انيهرايواقبر ذيسرت(بر براوربسرياريا مرفوررا نرخرون
رر )ك باروحوجسمتباليمنينر مراهرمنرت راناسرت.فبر ذمر خرواهمنرايرنبرارهحرر 

بزذم82.فالطم خواهمبيويم:ميرذ اينستكر يور ا تيزتررينراقوهرابررگلروياذالر

اسر م 

وذرامجم ورياس م ،نرطودر ر سرادگ شرر ،همرينبحرثآ انيبيرا وآ انيهرايسياسر 
بونهاست امابااينوجون،ببينيدكر برا ريوذر  اكثريرتقراطب ا مررنم ربريشا نوسرومآذ را
روضبيتآ انيهايسياسر رانرايررا ،اگررذر ايردهآد،نسرتكرموضربيتمقلروب مر ناذنرد.
بنابراين،آيام توا نرمالبوليتذسب اينذرامنين نرذزنمرنمايرا ،ترنيدكرن 
امااجا هنهيردبرپاير همرينذررسرن هرا،ذيراه هرمبر نيردگاهمررنمايررا نرخصرو



تونولوييهسر ايومراجرايبرجرامبردفرجامبينردا يم.ل مبر توضريحذيسرتكر مسرول هسرر اي
ذيررزيورر ا م ررمترررينسياسررتهررايراهبرررنيجم ررورياس ر م نرسرراليا اخيررربررونهاسررت.
سادهاستك ماهواره هرايبيياذر روهمفوررا ناخلر آذ را رمرتبرابررايرنطبر مر كوبنردكر 

ایررضا بررا اشررت ای ر هم ر منررابع سررورت فسرر،خيط اصررح ن،ررا ا ب ر انررضژا هسررت اا نرردار .
سادهاستك بااذوا واقسامترفنردهاسرب مر كننردبر مررنممرابيوينردكر اصرضار بر
انضژا هست ااط با ای هم هزینر اا كر

اشرت

ر روابرب بر ،المخخري برضاا مرا ای را مريكنردط اساسرا

سادهاستم كوشندب مرنممرابيوينردكر اگرض درضار باشرد ملرل كرض شرمالي
كار اشتباهي اسرت .
تکنولوژا هست اا اشرت باشر ،ط امرا ن،را برا مرا دغرع ارتبراه كنردط چر فایرد اا ار ؟امرانر

)82برخ ا حر هايمرانراين مينر ،نرقسرمتهرايقبلر ا همرينسلسرل مالرالت(ر ر رررا ذر رر ر سرالي اذالر

)گفرر ام.

بخش نييرراذيزنرانام همينسلسل مالرالتمقررحخرواهمكررن.بحرثمفصر تررراذيرزمر تواذيردنرمالالر ايبراعنروا «نموكراسر 
افسارگسيخر ؛ماجراهايآيتاهللمصباحيزني»ببينيد.ايرنمالالر ا طريراسرايتحلالر مقالبراتفلسرف واذديشر اسر م نرنسررر قررار
نارن:
http://www.halgheh.com/index.asp?page=content/articles.asp
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ذالق مالاب ،اينجم ورياس م  استك برحامسرلممررنممرابرراياسررفانةصرلحآميرزا اذرريي
هسر ايتأكيدم كند.با منذم خواهمذرررشخصر خرونمرانرايرن مينر هرامقررحكرنم.فالرط
م خواهيمببينيمك :مرنم،باتماممشالّات ك بر  خراطرنسرتيرافرنبر ايرنحرامسرلمخرونبراآ 
روبروشدهوم  شوذد،آيانيدگاهشا مرماي بر نيردگاهذرراماسرت يرامرماير اسرتبر مخالفرا 
آ 
ايررنس ر اد،نرذررسررن هررايياذويرر  (8181مسرررا )3%ونسررامبر (8181مسرررا )32عينررا
پرسرريدهشرردهامررامررنآ رانرذررسررن

اكربررر(8183پرراييز)31پيررداذورررنم.نرآذ رراسرر الت

نييريوجروننارنكر مر رمنپاسر ايرنپرسرشذيرزهسرت.نرهرصرورتبياييردببينريمميرزا 
همدل مرنمباسياستهسر ايذررام رسياسرر كر بر گمرا بب ر هرابسريارپرهزينر وكرمفايرده
است،وبر  گمرا بب ر نييرر،مثر هرسياسرتپرسروننييرري،نشرواريهراي نارنرريسرت.ا 
مرنمپرسيدهاذد«:ا ذرررشرما ،توسرب برذامر هرايهسرر ايرالردربررايكشرورما اهميرتنارن ».
جوا م تواذسرر يور ا پرنجگزينر «خيلر اهميرتنارن»«،ذسربرااهميرتنارن»«،اهميرت يراني
ذدارن»«،اص م مذيست»،و«ذرريذردارم»باشرد .ايرنهرمنرصردپاسر بر هرير ا گزينر هرانر
نوذررسن


:
خيل م مذسبرام مكماهميتب اهميتذرريذدارم

ياذوي (8181ني٪3.%٪3،%٪%.8٪81.%٪2%.4)3%
نسامبر(8181ني4.38.%4.288.821.%)32

خررو توجرر كرنيررد نرايررننوذررسررن

،برر ترتيررببرريشا 11و38نرصرردا مرررنم،

برذام هسر ايرا ربراتمراممشرالّاتآ ر«م رم»قلمردانكررنهوجالربآ كر ،بريشا 2%وبريش
ا 21نرصدپاس نهندگا ،آ را«خيل م م»ناذسر اذد.خرب؛آيراايرنذشرا ذمر نهردكر مررنمبرا
سياستهايراهبرنياينذرامهمراههسرند وآيامالبوليتمبناي جزايننارن 

ا ايررنجالرربتررر،پرسشرر اسررتكرر نرذررسررن

اكربررر(8183پرراييز)31آمرردهاسررت.

پرسيدهاذد«:اكنو كر آمريوراا توافالنامر برجرامخرار شردهونوبرارهتحرريمهرايخرونراعلير 
ايرا وض كرنهاسرت،اگررسرايركشرورهايگرروه %+8مرب ردبر توافراباشرندوسرب كننردبرا
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وجونتحريمهايآمريوا،روابطت اريخونرابراايررا حفر كننرد،فوررمر كنيردايررا بايردرر 
كارياذ امنهد ».جوا م تواذسر يو ا اينر ارگزين باشد:
رايرا بايدا برجامخار شون.
رايرا بايدذسبتب برجاممرب دباشد.
ربسري نارن.
رذرريذدارم.
پاسر مرررنمرر بررونه %1.3نرصررد،گزينر اود؛48.1نرصررد،گزينر نوم؛8.8نرصررد،گزينر 
سوم؛و1.8نرصد،گزين ر ارم.يبنر حردوننوسروما مررنممبرالدذردحرالكر آمريوراا برجرام
خار شده،حرر اگرراروپراي هراونييررا بخواهنردبرجرامراحفر كننرد،مرابايردا آ خرار 
شويم.
حرمانوستناريدا اينمرنمبسرسريد:اگررا برجرامخرار شرويم،براهزينر هراياقرصراني
سنيينآ رمث تحريمبيشتررر كنريم بر اط عررا مر رسراذمكر ايرنسر ادرانرذررسرن



اكربر(8183پاييز)31ب اينشرو پرسريدهاذرد«:همرا  طروركر ممورناسرتبداذيرد،نرواكرنشبر 
خرو آمريواا توافالنام برجامواعمادم ردنتحرريمهرا،نولرتمراا برخر محردونيتهراي كر 
نرمورنبرجام پ يرفر بون،ت او كرنهوت ديدذمرونهكر ا ايرنتوافراخرار خواهردشرد،ميرر
اينك سايركشرورهايگرروه%+8اقرداماتبريشتررياذ رامنهنردتراايررا ا مزايرايايرنتوافرا

ب رهمندشرون.سرايركشرورهايگرروه%+8پاسر نانهاذردكر اقرداماتاخيررايررا ،گرامبرناشررن
نرج ت خواسر هايايرا رامشو تركرنهاست .باتوجر بر ايرنذورر ،شرماترارر اذردا هموافرا
يامخالرتصميماخيررنولرتمراهسرريد ».جروا مر تواذسرر يور ا %گزينر «كرام مروافالم»،
«تاحديموافالم»«،تاحديمخالفم»«،كام مخالفم»«،بسري نارن»،و«ذرريذدارم»باشد.
خررب؛فورررم ر كنيرردذررررمرررنمر ر بررونهاسررت 38.3نرصررد«كررام موافررا»كررمكرررن 
تب ررداتما نربرجررامبررونهاذررد،هررنرردگررامبرناشرررنكشررورهاينييررررانرج ررتخواسررر هرراي
ايرررا ،نشرروارتركنررد48.3.نرصررد«ترراحررديموافررا»بررونهاذررد؛88،1نرصررد«ترراحررديمخررالر»
بونهاذد؛%،1نرصد«كام مخرالر»كرمشرد تب رداتمرانربرجرامبرونهاذرد؛8،1نرصردگفرر اذرد
«بسري نارن»؛و3.4نرصردهرمگفرر اذرد«ذررريذردارم».بنرابراين،بريشا 23نرصردذررشرا ايرن
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استك مال مبونپاا خررو آمريوراا برجرام،تب رداتبرجرام خرونراكراهشنهريمحرر 
يشتركند.
اگراينكارفشاراقرصانيرابرماب 
اينذياهعزتطلباذر مررنمكر كرام نرراسررايسياسرتهرايكلر ذررامجم رورياسر م 
است روهميناستيو ا نلي مالبوليرتذسرب ذررامنرندمررنم را سر التنييررهرمقابر 
اسرنباطاست.مرث نرذررسرن

ياذوير  (8181مسررا )3%پرسريدهاذرد«:بر ذرررشرما،اگررترامرپ

ت ديدكندك تحريمهايبرناشر شردهتحرتتوافرابرجرامرام ردنااعمرادمر كنردميررايرنكر 
مدت ما محردونيتهرايهسرر ايطبرابرجرام راافرزايشبدهرد،پاسر ايررا نربرابررايرن
ايرا  
اقدام،ر بايدباشد ».گزين  هايپاسر بررايايرنسر ادونرصردكسراذ كر آ رابرگزيردهاذرد،ا 
اينقراراست:

ر8،3نرصدگفر اذد:ايرا بايدتالاضايترامپرابس يرن.
ر82،8نرصدگفر اذد:ايررا بايردقبرودكنردكر نربرارةبرجرامم ردنامر اكرهكنردولر افرزايش
ما محدويتهايهسر ايراتن انرصرورت بسر يرنكر آمريوراقبرودكنردتحرريمهرايبريشترري
راا رويايرا برنارن.
ر%3.3نرصد گفر اذد:ايرا ذبايردتحرتهريحشررايق  مرا محردونيتهرايهسرر ايراكر طبرا
برجامپ يرفر است،افزايشنهد.
ر2نرصدهمگفر اذد:ذرريذدارم.
يبن با ذزني ب نوسوممرنممبرالدذردكر ايررا ذبايردبر هريحگفريرويجديردينرمالولر 
اگرتحريمهايهسر اينوبارهبا گرنذد.

برجاموارنشونحر
ماجراوقر ب مسول موش هايمام رسد،ا اينهمجالربتررمر شرون.پرسريدهاذرد«:بر ذررر
شما ،اگرترامپ ت ديدكندتحريمهايبرناشرر شردهتحرتتوافرابرجرامرام ردنااعمرادمر كنرد
ميرايرنكر ايررا قبرودكنردبرذامر توسرب موشر هرايپيشررفر رامروقررسرا ن،پاسر ايررا 
اينهمگزين هاونرصدپاس نهندگا ب هركداما آذ ا:
نربرابرايناقدامر بايدباشد » .
ر8،3نرصدگفر اذد:ايرا بايدتالاضايترامپرابس يرن.
ر83نرصدگفر اذد:ايررا تن رانرصرورت برذامر توسرب موشر هرايپيشررفر رامروقرركنردكر 
هايبيشتريراا رويايرا برنارن.


قبودكندتحريم
آمريوا
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ر21،8نرصدگفر اذد:ايرا ذبايدتوقربرذام هايتوسب موش هايپيشرفر راقبودكند.
ر3،8نرصدهمگفر اذد:ذرريذدارم.
يبن سرانهبيرويم:خررمكر م؛بريشا 28نرصردمررنم،مخرالرورونبر مر اكراتبرجرام
موشو هسرند.
نرهمينراسرا،وقر سر ادمر شرون«ا ذرررشرما،توسرب برذامر هرايموشرو رالردربرراي
كشررورما اهميررتنارن »24،1،نرصرردمرر گوينررد«خيلرر اهميررتنارن»؛88،8نرصرردمرر گوينررد
«ذسبرااهميتنارن»؛8،2نرصدم گوينرد«اهميرت يرانيذردارن»؛8،4نرصردمر گوينرد«اصر م رم
ذيسررت»؛و8،8نرصرردهررمم ر گوينررد«ذرررريذرردارم».يبن ر برريشا 3%نرصرردمرررنمبرراسياسررت
راهبرنيذرامنر مين برذام موشو همراهوهمددهسرند.
بررا م ر پرسرريدايررناهميررتبرايشررا ترراك اسررت جرروا رام ر تواذيرردنرايررنپرسررشا 
ذررسررن

ياذويرر  (8181مسرررا )3%پيررداكنيررد.پرسرريدهاذررد«:همررا طرروركرر مرر ناذيررد،

امنيتسا ما مل مرحدا ايرا خواسرر اسرتموشر هرايبراقابليرتحمر ك هر هسرر اي
شوراي 

نرسادهايگ شرر ،سرساهموشر هرايمربردنيراآ مرايشكررنهاسرت.آمريوراو

راتوسب ذدهد.
برخ ا كشورهاياروپراي  توقررآ مرايشهرايموشرو راخواسررارذدوبر ايرنسرببايررا را
ت ديدب اعمادتحرريمهرايجديردمر كننرد.براايرنحراد،ايررا تأكيردمر كنردكر هريحير ا 
موش هايشقرانربر حمر ك هر هسرر ايذيسررندوا توقررتوسرب وآ مرايشموشر هراي
خونامرنا ور يردهاسرت.براايرنحسرا ،ايررا  بايردكردامير ا مواضر  يرررااتخراذكنرد ».
اينهمگزين هاونرصدپاس مرنمب هري ا آذ ا:

ر%%،2نرصدگفر اذرد:ايررا بايردآ مرايشموشر هرايبالسرري راانامر نهردواصررارور نكر 
اينموضو قاب م اكرهذيست.
ر81،%نرصرد گفرر اذرد:ايررا بايردآ مرايشموشر هرايبالسرري راانامر نهردونرمر اكرات،
پيشن انيرااراو نهردكر اطمينرا حاصر شرونموشر هرابررايحمر ك هر هسرر ايتوليرد
ذشدهاذد.

ر81،%نرصد گفر اذد:ايرا بايدآ مرايشموشر هرايبالسرري رامروقرركنردترااطمينرا حاصر 
ايتوليدذشدهاذد.

شونموش هابرايحم ك ه هسر 
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ر3.8نرصدهمگفر اذد:ذرريذدارم.
حوجر ذبايرد
يبن بريشا 12نرصردمررنممبرالدذردآ مرايشهرايموشرو پيشررفر رابر هري 
كنارگ اشتحر اگراروپا وآمريورا تحرريمهرايبريشترريوضر كننرد.ا ايرنجماعرتبريشا 
%2نرصداص ورونب هيحمر اكرهايراذيرزنرايرن مينر قبرودذدارذردهررنردحردون81نرصرد
م گويندرناذچ آ مايش هاراانامر بردهيم،ورونبر مر اكرات كر برواذردنييررا راقراذ كنردكر 
ماب نذبادس حهسر ايذيسريم،ماذب ذدارن.
خب،براياينك بيشتررروشرنشرونمررنمايررا ترارر اذردا هبراسياسرتهرايراهبررني
ذرامشا همرددهسررند،اجرا هنهيردبر رنردسر ادايرنذررسرن هرانرخصرو

سياسرتهراي

منقال ايايرا نرعراقوسوري ويمنوعربسررا ذيرزذيراه بينردا يم.مرننييررذيرا يذمر بيرنم
اينذورر رايرانآوريكرنمكر ايرنسياسرتهرا،همروارهيور ا م رمتررينموضروعات برونهكر 
كشورهايررب روسياسرمداراذ ك نرناخ ،هميش ب سرويآذ راررشمر كننرد ربر خراطرايرن
سياست ها،كشرورما رامرورنه رومقررارنانهوبرپاير آ كوشريدهاذردتراتحرريمهراوفشرارهاي
اقرصانيخونب مرنمايرا رامشروعيتببخشند.
نرذررسن

نسامبر(8181نيمراه)8432ا مررنمپرسريدهاذرد«:بر ذرررشرما ،آيراايررا  بايرد

روههراي كر براگرروههرايتروريسرر ماذنردناعرشمبرار همر كننرد،افرزايش
حمايتخونراا گ 
نهدياآ رانرسقحفبل حف كند ».پاس مرنما اينقراراست:
ر%2نرصدگفر اذدايرا بايردحمايرتخرونراا گرروههراي كر براناعرشمالابلر مر كننرد(مثر 
حز اهلللبنا وحشدالشبب عراق)افزايشنهد.
ر3،8نرصدگفر اذدايرا بايدحمايتخونراا اينگروههاكاهشنهد.
ر83نرصدگفر اذدايرا بايدحمايتخونراا اينگروههانرهمينسقحفبل حف كند.
ر8،1نرصدگفر اذدبسري نارن.
ر8،%نرصدذيزگفر اذدذرريذدارم.
يبن بيشا 11نرصردمررنما سياسرتهرايذررامنرايرن مينر حمايرتمر كننردوترا ه،
ي اكثريت%2نرصدي،حر خواهرا ذالرشپررذررتررايررا نرحمايرتا گرروههراي هسررندكر 
نرسوري ولبنا وعراقباناعشمبار هم كنند.
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نرخصررو

سرروري ،نرذررسررن

ياذوي ر  (8181مسرررا )843%رنررينپرسش ر مقرررحشررده

است«:اكنو ك ايرا وروسي پيرو يبرناعرشنرسروري رااعر مكررنهاذرد،بر ذرررشرما،ايررا 
بايدكم هايذرام ب نولرتبشراراسردراققر كنرد كمر هرايشراكراهشنهرد يرابر ايرن
كم هاتا ماذ ك نولتبشراراسردكنررردكامر تمراممنراطاسروري رابدسرتمر آورن،انامر 
نهد ».نرجوا اينس اد:
ر83،1نرصدگفر اذدحالك نييرناعرششوسرتخرورنه،ايررا بايردكمر هرايذررام خرونرا
ب نولتبشاراسد،قق كند.
ر41نرصد گفر اذدباشوستناعش،كم ذرام ايرا بر نولرتبشراراسردذبايردققر شرونولر 
بايدكاهشپيداكند.
ر31،%نرصدذيزگفر اذدايرا بايدب ايرنكمر هرا،ترا مراذ كر نولرتبشراراسردكنررردكامر 
نستآورن،انام نهد.

تماممناطاسوري راب 
ر%،2نرصدذيزگفر اذدذم ناذم.
يبن بيشا 18نرصد،ا ح ورذرام ايرا نرسوري حمايتم كنند.
سسانرذررسن

نسامبر(8181نيمراه)8432ايرنطرورپرسريدهاذرد«:بب ر  هرامر گوينرد،

اينگوذ ك پيشم رون،ذبايداجا هنانبشراراسردرورياجم رورسروري براق بماذرد ،يررااوير 

رهبرررفاقرردص ر حيتاسررتك ر فشررارو وربرريشا حرردعلي ر ريرذراميررا سرروري وارنكرررنهو
موجبشدهك ناعشكنرردمنقال رانرنسرتبييررن.عردهاينييررمر گوينردبشراراسردآذچر را
كرر برررايحفرر ويوسررارري سرروري ل مبررونه،اذ ررامنانهاسررتوايررنكرر آيرراويهمچنررا 
روياجم ورسوري باق بماذد،بايدتوسطخونمررنمسروري  تصرميمگيرريشرون.كردامنيردگاهبر 

نيدگاهشماذزني تراست ».نرجوا اينپرسش:
ر1،3نرصردگفرر اذردذبايرداجرا هنانكر بشراراسردرورياجم رورسروري براق بماذرد(.همرا 
نيدگاهكشورهايررب كر برخر ا سياسررمدارا مشر وربر اصر حطلربذيرزنرناخر ،بارهراو
بارهاآ راابرا كرنهاذد).
ر14،%نرصدگفر اذدمررنمسروري بايردتصرميمبييرذردكر آيرابشراراسردرورياجم رورسروري 
باق بماذدياذ (.هما نيدگاهرسم ذرامجم ورياس م )
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ر2،%نرصدهمگفر اذدذرريذدارم.
يبن باوجونهم تبليغات ك نرناخر وخرار مر شرون،برا هرمبريشا 12نرصردمررنم
باموض ذرامنراين مين همراهوهمددهسرند.
نرخصررو

يمررن،نرذررسررن

اكربررر(8183م ررر)8431رنررينپرسشر مقرررحشردهاسررت:

«هما طورك مموناسرتبداذيرد،اخيررانوپاليشرياهبرزر عربسررا سربونيبراحملر ايكر ا 
هواپيماهررايبرردو سرذشررينواحرمررالموش ر صررورتگرفر ر ،ترراحررديذررابونشرردذد.ذيروهرراي
حو نريمناع مكرنهاذدكر حملر رااذ رامنانهاذردامرانرسرقحبرينالملر نرمرورننرسرر 
اينكر آيراذيروهرايحرو بر تن راي ايرناقردامرااذ رامنانهاذرديراذر راخرر
اينعم رو 



وجوننارن.برخ م گويندك اينحمل بر نلير حمر تهرواي مورررعربسررا سربونيبر يمرن،
كارنرسرر برونهاسرت.برخر مر گوينردايرنتوجير صرحيحذيسرترراكر آسريبرسراذد بر 
پاليشياههايذفر عربسررا سربونيمر تواذردمن رربر تشرديدنرگيرريهراوگسرررنگ جنررنر
منقال شون.ذررشرماپيرامرو حملر بر پاليشرياههرايذفرر عربسررا سربونيريسرت ».سرسا%
گزين نرمالاب پرسرش شروذدگا قررارنانهكر نرصردگررايشبر هرير ا گزينر هراا ايرنقررار
است:
ر38،%نرصدگفر اذدحمل ب پاليشياههايعربسرا كاريبونهكام نرستوعانلذ .
ر48،8نرصدگفر اذداينحم تتاحدونينرستوعانلذ بونهاست.
ر3،4نرصدگفر اذداينحم تتاحدونيذانرستوذاعانلذ بونهاست.
ر88،8نرصدگفر اذداينحم تكام ذانرستوذاعانلذ بونهاست.
ر3،3نرصدهمگفر اذدذرريذدارم.
نرهمينذررسن

اكربر(8183م ر)8431ايرنسر ادذيرزمقررحشردهاسرت«:بر طروركلر ،

سساهپاسردارا اذالر
آيافورم كنيدفباليتهاي 

اسر م نرخاورمياذر سرببشردهاسرتكر ايررا 

ترياكمتريناشر باشد  يانياكم ».


امنيتبيش
رابسياربيشتركرنهاست.

فباليتهايسساهنرمنقال امنيتايرا 

ر%8،%نرصدگفر اذد
راذسبرابيشتركرنهاست.

اينفباليتهاامنيتايرا 

ر81،1نرصدگفر اذد
اينفباليتهاتاحديباعثذاامن ايرا شدهاست.

ر2،3نرصدگفر اذد
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تهاباعثذاامن بسيار يانايرا شدهاست.
ر4،1نرصدگفر اذداينفبالي 
ر%،8نرصدگفر اذدبسري نارن.
ر1،1نرصدهمگفر اذدذرريذدارم.
حمايتكرنهاذد.

يبن با بيشا 13نرصدمرنم،ا فباليتهايبرو مر يسساه
اجا هنهيدنامن اينبحثرا،ك كمر هرمبريشا حردطرولذ شرد،كرمكرمبرررينيم.مرن
با همل ماستبررايرنذورر تأكيردكرنمكر بنراذردارمبررايبحرثمشرروعيتذررام،صررفابر 
ذررسن هاتوي كنم.قب اينذور رابانلير مربردنمنقالر وفلسرف  ابرتكررنهامكر پاير هراي
اصل بحثمشروعيت،نرنرو ج ا  بينر وايردوولوييهرركاقررارنارن؛امرااگرركسر رماذنرد
برخ مرفورا رربر  ربررايذررسرن  هراهرمنرايرن مينر اهميرتخاصر قاور اسرت،مراذب 
ذرردارن،ايررنهررمگررزارشهرراي بررونا مبربرترررينذررسررن هرراي كرر رذرر توسررططرفرردارا 
جم ررورياس ر م بلورر توسررطمخالفررا ذرررام،وم سسرراتمبربرررعلمرر نرآمريورراوكاذررانا ر
صورتگرفر اسرت.طبيبيسرتكر ذموذر گيرريايرنگوذر م سسرات،ذموذر گيرريملر اسرتذر 
ذموذر گيررريمحرردونمنقالر اييرراذموذر گيررريسررايتهرراياينررذر ر ؛كر قررب گفررريم،ب رررراسررت
ذررسررن هررايآذ رراراذرربررا يبخررواذيمذر ذررسررن

81.وقر ر بحررثذررسررن

علمر نرميررا 

است،عوامفريباذ ترينكار روشايدخونفريباذر تررينكرار رايرناسرتكر كسر بر جرايمروسر 

شد ب مردلوييهايعلم نر مين ذررسرن  هرايگسرررنه،نيردگاهاطرافيرا خرونيراكسراذ كر 
رندنقيال اينرتاكس يرامررروبراآذ رامواجر مر شرونرا،مبيرارسرن شنيردگاهعمروم مررنم
قرارنهد.

)81م سس ايرا پر ()IranPollومركرزمقالبراتناذشرياهمريلنرد()CISSMنرسرايتهراوگرزارشهرايخرون،بر تفصري روشهراي
ذررسن

ها،توضيحنانهاذرد.طبيبيسرتكر ذررايجكرارآ ذ راممورناسرتمرورنقبرودبرخر افرران

ومردلوييعلم خونرانرتحلي نانه

ذباشدوبروا كساذ راپيداكرنك اذرالانات رابر ذررايجايرنذررسرن  هرا رمرث براتوجر بر شررايطفرهنير وسياسر مررنمايررا  ر
وارنبداذند .طبيبرامرخصصا ايننوذ انعلم ذيزبر تمرامايرناذرالراناتپاسر هراي نانهاذردكر پررناخرنبر ايرنگوذر گفريوهراتمامرا
خار ا نايرةگفرارماسرت.آذچر مسرلماسرت،ايرنذررسرن هرا،مبربرتررينذررسرن هاييسرتكر نرايرن مينر وجروننارن.پرانر
بحثمالبوليتذرام،يابايدب همينذررسن هااعرمانكنيمويابايدب كلر بر خيرادبحرثذررسرن
هرنورهيافت،مشول ذدارم.
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نرايرن مينر شرويم.مرنشخصرابرا

بحثما نراطرا ذررسرن  هراياخيرررابرامباحرثاقرصرانيآررا كررنيم.اجرا هنهيردنر
اذر اذيزب رندس ادنييررا ايرنذررسرن  هرااشرارهكرنمكر برا نربرارةموضروعاتاقرصراني
است .كيستكر ذداذردشررايطنشرواراقرصراني،امررو رر فشراريرابررهمر مررنمايررا وارن
م كند وكيسرتكر ذداذرد،همر تر شن شرمنا عرزتايرنملرت،مرمركرزبررهمرينفشرارهاي
اقرصانياست .ياناهر قسرمخرورن ذيسررمامرا حاضررمقسرمج لر بخرورمكر ذر فالرطقاتر 
حا قاسمعزيزما،نوذالدترامرپكثيرر،كر حرر جروبايرد رياكرارهرم،اگرراحسرا كننردبرا
فشاراقرصانيم تواذندمرارابر  اذرونرآورذرد،حرر بررايير لحرر ،نراذ رامايرنكرارترنيرد
ب خونراهذخواهنردنان.سياسررمدارا مرا،رو هراوهفرر هرايمرمراني،براسررا كشرورهايرربر 
گفريوكرنذدتاب پشرواذ مالد ترينذ راننذيرايمردر ريبنر شرورايامنيرتسرا ما ملر مرحرد ر
ب ي توافابرسند.ماب خاطرباوريك بر خرداو رو قيامرتناريرم،بررهمر ع ردوپيمراذ كر 
بسريم،پايدارماذديم .اماآذ ارر كرنذرد ا همرا رو يكر ايرنتوافراام راشرد رهمرا ايرام 
ك اوباماپسربر  عرمبب ر هرا،مر ن وبراهوشحسرينكنيراي (!!!)بررسرركراربرون ركراري
كرنذدكر فشراراقرصرانيا روينوشمررنمايررا برناشرر ذشرون.يرابر قرودخونشرا ،كراري
كرنذدك ساخرارتحريمهابرعلي ايررا  حفر شرون .تراجراي كر رورياوقرتباذر مركرزيمرا،
ب صراحتگفتك عايديايرا ا برجرامتالريبراهريحبرونهاسرت.ببردا آ هرمريرز يرانيعاورد
ماذشدتاآ ك آمريواي هارسماذالر

پيمرا كرنذردواروپراي هرانرقبرادايرنع دشرون صرريح،

حر حاضرذشدذدآمريورا رامحورومكننرد.مرنكر مر گرويممحورومكررن ع دشرونپيشروش،
آذ احر بر تب رداتخونشرا هرمعمر ذورنذرد.ايرنسرخنمرنذيسرت؛اعرررا و يررخارجر 
فوقالبانهخوشبينماست.هنو هماروپاي هرا،حرر ير رندصردمتب رداترسرم خرونرااذ رام
ذدانهاذد.آياكس ترنيدنارنك اروپاي هرا،اگرراحسرا كننردبرافشراراقرصرانيمر تواذنردمرارا
وانارب عالبذشين ا آرما هاواهردافما كننرد،بردو كورر تررينترنيردي،ايرنكرارراخواهنرد
كرن 
بنررا م كرراوتملرررمراك ر وقر ر نرذررسررن

اكربررر(8183پرراييز)31ا آذ ررانربررارةهمررين

موضو س ادم كنند،ر جروا واقر بيناذر ايمر نهنرد.پرسريدهاذرد«:همرا طروركر مر ناذيرد،
كشورهاياروپاي اع مكرنهاذرد:ا شرركتهراي كر مشرغودبرخر ت رارتهرابراايررا هسررند،
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نرمالاب ر تحررريمهررايايررالتمرحررده،محافرررتخواهنرردكرررن.ذررررشررمانرمررورنايررنت ر شهررا
اينهمپاس ملتايرا :
ريست » .
ر%،1نرصدگفر اذد:ايناقدامكشورهاياروپاي تحودم م است.
ر8%،1نرصدگفر اذد:ايناقدامكشورهاياروپاي ،گام كور استنرج ر نرست.
ر83،1نرصدگفر اذد:ايناقدامكشورهاياروپاي اقداميستبسياركموبسيارنير.
ر3%،%نرصدگفر اذد:اروپاي هاهيحاقدام ذم كنند.
ر%،8نرصدهمگفر اذد:ذرريذدارم.
يبن بيشا 31نرصدمرنممااميديب بيياذ ذدارذدوم ناذندك 
گما ذيو ا بيياذ نوذ است
ذرربرسفرةنشمن بوذ است
گما ياريا نشمنتباهاست
تراتاري گليوذتگواهاست
اگرسني  پيشراهبرناشت
سروروخسرنماراب سرناشت
وگرآ سنرنرخوذتذيالون
ياليننا گوهريبونستوبربون
حال ررابرخ سياسرمدارا ماهنو رشرمبر بيياذر نوخرر اذردوفوررمر كننرداروپراب ررر
ا آمريواسررت،يررانمرروكراتهررايآمريورراب ررذرردا جم وريخواهاذشررا ،يررابايررد ب رررراسررتا 
ترامپ،خدام ناذد!
منب ايننسر ا سياسرمدارا ،صميماذ توصري مر  كرنمكر بر ايرننوسر ادآخرريكر ا 
ذررسن هاذال م كنم،كم بيشترفوركنند.
س اداود،س اليستكر نرذررسرن

آخرر ريبنر اكربرر(8183م رر)8431ررمقررحشرده

است.پرسيدهاذرد«:نراين راعبرارت نربرارةوضربيتاقرصرانيايررا مر آوريرم؛لقفرابيوييردكر 
رالدرباآ موافرايرامخالفيرد:براايرنكر جرايتأسررنارنكر برخر ا قردرتهرايخرارج ،
مشاركتايرا نراقرصرانج راذ رامسردونمر كننرد،مرامر ترواذيما شررايطفبلر برراياي ران
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صررناي ناخل ر ،ب ر منررروررف ر ذيا هررايخرروناسرررفانهكنرريم.ايررنامرررباعررثكرراهشبيورراريو
سا گاريبيشترجامب مام شون».مرنمنرقبرادايرنجملر پرنجگزينر ناشرر اذرد«:كرام مروافالم»،
«ذسبراموافالم»«،ذسبرامخالفم»«،كام مخالفم»،و«ذرريذدارم».
نرپاس 4%،نرصد گفر اذد«كرام مروافالم»؛3%،8نرصرد گفرر اذرد«ذسربرامروافالم»؛3،4نرصرد
گالر اذرد«ذسربرامخرالفم»؛2،3نرصرد گفرر اذرد«كرام مخرالفم»؛و8،1نرصردذيرزگفرر اذرد«ذررري
ذدارم».يبن 18نرصدمرنمايرا برايرنباورذردكر اگررر تحرريمهراوفشرارهاياقرصراني،برراي
كشورشا ي ت ديدنشواراست،امايالينام توا اينت ديدراب فرصتتبدي كرن.
س ادنوم،س اليسرتكر نرهرسر ايرنذررسرن هراآمردهاسرتوبر گمراذمسر ادبسريار
م م همهست.پرسيدهاذرد«:فررگكنيردكر كشرورمرامر خواهرديور ا سياسرتهراي يرررا
وض كند.ا ذررشما،كدامي برايايرا ب ررخواهردبرون ايرنكر بر نذبرادرسريد بر خونكفراي 
باشد يااينك ب  نذبادرسريد بر افرزايشت رارتبراكشرورهايخرارج باشرد ».ايرنهرمپاسر 
مرنمنرهرس ذررسن

:

ايرا بايدب نذبادخونكفاي باشدافزايشت ارتباكشورهايخارج باشدذرريذدارم
ياذوي  (8181مسرا ٪4،4٪83،3٪%2،4)3%
نسامبر(8181ني4،882،3%3)32
اكربر(8183م ر8،281%3،4)31

رراگفرماينس ادبر ذرررمبسريارم رماسرت بررايآ كر ايرنسر ادنرشررايق پرسريده
شدهك مرنمب خراطرتحرريمهرا(يبنر ذبرونت رارتخرارج )تحرتشرديدترينفشرارهاهسررند.
پاقاعدتابرايرف اينفشارهاهمكر شرده،بايردتماير بر گزينر نوم ريبنر ،ت رارتخرارج 
رناشر باشند.ب ع وه ،ا ناخ هم ربرا ا جاذرببرخر سياسررمدارا مبرر بر «ررشير طرفر »
ك مرأسفاذ خونرااص حطلبهمم خواذندرمرتبراتحرتفشرارقررارنارذردكر اگرض مريرواه،رد
ت ضی ها رفع و مشکحت ادتصرا ا بضررضش شروندط تنهرا راهرش اینسرت كر ا رمرا هراا ررو
كوتا ب،ای،د.وقر پايصحبتايرنقشررا ذويسرندگا وذررير پررنا ا مر ذشرين ،مر بينر برراي
رف مشو تكشورهيحذسرخ ايذدارذردبر جرزايرنكر بر مررنمبيوينرداگرض یکتر كشرورهاا
ضبرري را ر م،نر هرراا ادتصررا ا نبرراد نکن،رردط اگررض ر د ادتصررا جهرراني هض ر نشررویدط اگررض
معاهررداتي همنررو FATFط CFTط و  Palermoرا د،آررا مغررابك یکترر كشررورهاا ضبرريط مررو
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ب مو اجضا نکن،دط ا گضسنگي رواه،د مرض .گراه حرر پراراا ايرنذيرزفراتررگ اشرر وصرراحرا
م ر گوينررداصررح مفرراه،مي همنررو اسررتآحد و رو كفررایي یگررض درردیمي شررد و كس ر
ادتصا ا صضفا ر گضو هضر شرد

ر د مناسربات ادتصرا ا جهرا

رض

درردرت

اسرت.امرابراوجرون

تماماينفشارهايخرارج وتبليغراتناخلر ،مر بينيردكر ذزنير بر 21نرصردمررنمايررا ،نر
نرج اود،خواها خونكفاي هسرند.
اينيبن ،ماملرر ناريرمكر عرزتوكرامرت،بررايشم رمتررا هرريرزنييرراسرت.ملرر 
ناريمك حاضرذيستاسرال دوررورملر خرونشرا يررفشراربيياذر بفروشرد.ملرر ناريرمكر 
باورنارنم تواذردا نامتحرريمهراوفشرارهاياقرصرانينشرمناذش،سرربلندبيررو بيايرد.ا همر 

م متر،ملر ناريمك ب قودعزيزنلشرا ،حرا قاسرمسرليماذ ،ملت امتم حستن

ت عليهه السهم تت

اس .ملتامامحسرين،بر خرداوقررآ براورنارنومر ناذردكر اگررنرراهخردامالاومرتكنرد،
هراتفاق همك بيفرد،پيرو است.ملرر كر بر خرداوقررآ براورنارن،مر ناذردكر عرزتنسرت
خداست؛م ناذردكر قردرتا آ خداسرت؛ومر ناذردكر ر قورو يذيرزنرنسرتخداسرت.
پااگرراهخدارانذبادكند،واگرب نسروراتخداعمر كنرد،هريحكرا رذر آمريورا،ذر اروپرا،
وذ هيحمخلروقذلير نييرري رذمر تواذرداورابر  اذرونرآورن.ا ميرا مسرلماذا ،تن راكسراذ 
اينباورراذدارذرد،كر بر فرمرونةقررآ ،ا  مررةمنافالرا 83ايرنامرتمرحومر هسررند «:و هلل خزائن
ئلسززاتئو و ئض و و ل

زز ئقنيززيفقه ض ق ززت 1و از آن خداستتگ جينهيتت هتت آ آستت نهتت و زنتته

ولهك ني فق ن فهم ع هقي ب ك ر ن يبرند.»41
يانعزيزنلما ،حا قاسمسليماذ افرانم...نييرراجرا هنهيردك مرمرابر پايرا ببررموفالرط
ب ر ي ر شررب جرروا نهررم.مموررناسررتكس ر بسرسررد:آيرراببرردا اكربررر(8183م ررر)31هرريح
ذررسن

جديدياذ امذشدهاست 

)83ك ممشايدشو شبارگوذ ب خونگرفر باشد،اماآذچ م گرويمبراورقلبر مرناسرت .مفرخررمكر ايرناحسرا قلبر ،تراجراي كر 
منم ف مم،مرو ب اسردللتمفص منقالر وفلسرف اسرت.ايرناسرردللتراسرادهراپريشنركررا «ايسررانهنربران»گفرر ام.مرن
هنو براينباورمك نر عميا ترا آذچ كر خداوذردنربرارةجريرا اجرمراع ذفراقبيرا كررنه،ومرانرآ كررا كوشريدهايرمترابر 
گوش هاي ا آ بسرنا يم،يو ا كليدهايمشو گشا،براينر مساو امرو جامب ماست.
)41سورةمنافالو ،آي 2
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بايرردبيررويميالينرراذررسررن هررايجديررديصررورتگرفر ر اسررت.رررو ناذشررياهمريلنرردو
م سس ايرا پ ،روادكارشا اينستك ب طرورمرترب،نسرتكرمهرشرشمراهير برا ر،ذررسرن



جديديرااذ امنهند.اما ذور ع يباين اسرتكر ترا مرا روشرنكررن ايرنرررا ،هنرو هريح
ذررسن

جديديرامنرشرذورنهاذد48.رررا مرنواقبراذمر ناذرم.امراايرنرامر ناذرمكر اذردك 

پاا ا ذرشرارآخررينذررسرن

48

ريبنر نر مسررا سرادگ شرر  48رنواتفراقبرزر رخنانكر 

)البر م سسر ايررا پر ربردو مشراركتناذشرياهمريلنردرنرمراههرايذروامبرونسرامبر(8183آبرا وآذر)8431ذيرزنوذررسرن

نييراذ امنانهومنرشرركررنهكر سر التآذ راخ صر ايا سر التذررسرن
(م رر )31راسررت.ذررايجآ هرمتفرراوتمحسرو ومبنر ناريبراذررايجذررسررن

مرورنبحرثمرا ريبنر همرينذررسرن



اكربرر8183

قبلر ذرردارن(.براايرنوجررون،مرنمرررنكامر ايررن

ذررسن هاراذيزضميم اينمالال مر كرنم).فالرطپرارهايسر التجديردنرآذ راآمردهكر همير ذاظرذردبر واكرنشمررنمايررا ،بر 
حم تذرام احرمال ا جاذبآمريوا.اتفاقاپاس هاي هرمكر نرايرن مينر بر نسرتآورنهبسريارجالرباسرت.مرث پرسريدهاذرد:فورر
ايالتمرحدهب تأسيساتهسر ايايرا حمل ذررام كنرد،نولرتايررا رر عوراالبملر بايردا خرونشذشرا نهرد 

م كنيداگرارتش
اينهمپاس مرنماستب گزين هاياينس اد:
ر%1،1نرصدگفر اذد:ايرا بايدباحمل ب ارتشآمريوا،مالابل ب مث كند.
ر83،%نرصدگفر اذد:ايرا ذبايدمالابل ب مث كندوفالطبايدشوايتخونراب سا ما مل عرض كند.
ر2.3نرصدگفر اذد:ايرا ،همبايدمالابل ب مث كندوهم،ب سا ما مل شوايتكند.
ر8،8نرصدگفر اذد:بسري نارن.
ر8،%نرصدگفر اذد:ذرريذدارم.
خو توج كرنيد يبن %1،%،نرصدمبرالدذدنرصورتحمل ذرام آمريوا،بايردمالابلر بر مثر كررن.جالربتررايرنكر اكثريرتقراط 
مرنممبرالدذدك نرصورتحمل ذرام آمريوا،حر ذبايدمبق سا ما مل شد؛بايدفورامالابل ب مث كرن.
عربسررا ،اسرراوي ،وكشرورهاي كر بررايحملر بر ايررا ،پاييراهذررام نراخريرارآمريوراقررارنانه

عينهمينپرسش،نرخصرو

باشند،هماذ امشدهوپرسيدهاذداگراينكشورهاب ايررا حملر ذررام كننرد،يراآمريوراا پاييراههايشرا بررايحملر بر ايررا اسررفانه
كند،رقور نرخصو

عربسرا 23،%،نرصدخواها مالابلر بر مثر شردهاذرد%1،1(.نرصردگفرر اذردحرر ذرزنسرا ما ملر ذبايردرفرت؛

بايدفوراحمل كرن)نرخصو

اسراوي هم22،2نرصدگفر اذدبايدمالابل بر مثر كررن(23،3نرصردذيرزگفرر اذردبايردحملر كررنوذبايرد

ذزنسا ما مل رفت).نرخصو

كشورهايمنقال ك ب آمريوابرايحملر بر ايررا پاييراهنانهباشرندذيرز%3،3نرصردگفرر اذردبايردبر 

آ كشورهاحمل ت ف جوياذ اذ امنان.البر 88،3،نرصردگفرر اذردكر فالرطبايردبر پاييراههرايآمريورانرآ كشرورهاحملر كررنامرا
%%،%نرصدحر رنينم حر ايرارواذداذسر اذد.
اينك ررانرستنرآسراذ جنايتآمريواي هاعلي سررنارندهرايايراذيرا ،رنرينسر الت بر ذررسرن

اضراف شرده،پرسشر اسرت

ك بايدنربارةآ خيلر تأمر كررن.امراذورر تأمر  براذييزترراينسرتكر پراا شر انتسررنارمرا،نييررهريحذررسرن

جديرديرا

ب صورتعموم منرشرذورنهاذد!!!
)48حرماتوج ناريدك هموارهبر  طرورطبيبر ،ميرا  مراذ كر ير ذررسرن
فاصل اينستكمرندهفر ايوجوننارن.بنابراينذررسن

اذ راممر شرون،و مرا اذرشرارعمروم آ ذررسرن

اكربر8183قاعدتابايدذزني  مسرا سادگ شر منرشرشدهباشد.
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،

تمامج ا رانربرگرفت؛نواتفاق ك هنو همتمرامنذيرابراآ نسرتبر گريبرا اسرتوهريحكسر 
همذيستك برواذدنورذماي ا پايا آ اراو نهد.
اتفاقاود،قر ش يدعزيزما،حا قاسرمسرليماذ ،بر نسرتبردترينوشرال ترريناذسرا هراي
رويكرة مينبون؛ونرپ آ ،اجرمرا تراريخ بر ذريرروآخرالزمراذ ملرتمرلروممرا،وسرسا
آرا اذرالامسختما؛ك با بسه اهللآ ،ب شرو موشروبارا يور ا برزر تررينپاييراههرايذررام 
آمريوانرج ا ،قراوتشد.حرمرامر ناذيردكر ا جنررج راذ نومترابر امررو ،هريحكشروري
ذرواذسر رياجررأتآ  راذوررنهركر رنرينضررب نرنذراك رابررسررجنايرورارا آمريوراي وارن
كند.فالطتوييتهايترامپقماربا راقب ا حمل موشرو بر پاييراهعرينالسردبر يرانآوريردكر 
بار كبوب ونبدب اي،مرارات ديردمر كررن.ببردبر يرانبياوريردذلرتحالرارتبراراوراپراا 
ب ر قررودخونشررا ،ضرررب مغررزيشررد 881ذفرررا ذراميررا آمريورراي ك ر بررا ب ر گفر ر خونشررا 
41نرصدآذ اب كلر ا حيرزاذرفرا خرار شردهاذرد44.امررو هرمببينيردترر و بروذ آذ راراا 
انام بس اهللايناذرالامسختك گاهوبيياهنركلماتشا جاريم شون؛و
باشتاصبحنولرشبدمد
كاينهنو ا ذرايجسحراست
اتفرراقنومامررا،نرسررتپشررتبنررداتفرراقاود،رخا پرررنةريررببيرررو كشرريدوآ شرريو 
وسي ترينبيماريعصرمابون؛اتفراق كر قبر ا هرريرز،ذررموپيشررفتپوشرال تمرد ررر  ر
ك باآ ب عالموآنمفخرم فروخرندرراب سخرهگرفت.
آيراتصرميمآمريوراي هرابررايبر  قرر رسراذد ق رمرا ملر مرا ركر براسرا ذررسرن



اكربرر(8183م ررر)31بريشا 13نرصرردمحبوبيررتنرميرا مرررنمايرررا ناشرت رربقر بر ذرررايج
آخرينذررسن هايمنرشررشردهنارن مرنذمر ناذرم.منرشررذشرد ذررايجذررسرن هرايجديرد
رقور آياربق ب ايننواتفاقنارن با همذم ناذرم؛ولر هريحببيردذيسرتكر ببردا شر انت
مرلوماذ حا قاسممرا،احساسراتمررنمايررا نرقبرادآمريوراواروپراوبرجراموريرره،رنرا او 

«)44ب كل ا حيزاذرفا خار شد ي ذرام »مبانداستبا«صدرحمتب مرن آ ذرام »!!
https://thehill.com/policy/defense/414848-additional-us-service-member-diagnosed-with-braininjury-from-iran-attack
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گرفر ر باشرردك ر سياسررري ارا ناذشررياهمريلنرردآمريوررا،اذرشررارذرررايجذررسررن هررايجديرردرا،
ب مصلحتذديدهباشند.
نرهرصورت،نلي ايرنعردماذرشرار،هررر باشرد،رو گرارمراآ قردرپررشردها اتفاقرات
ع يب،ك هيحريز يانع يبب ذررذم رسد.ب قودحاف :
سرفرن نارننگررو گار
منومسر وفرن رشميار
مغن ا آ پرنهذالش بيار
ببينتار گفتا نرو پرنهنار
فريبج ا قص ايروشناست
ذيرتار  ايد،شبآبسرناست
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