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 استاندار سازی رفتار ایران (01روش تحلیل مسائل سیاسی)

  جههت  بهه   اقرصهاد   ژحایمهها   حفه   پایهه  بها  آمایکها  اسهرااژی   هها   پایهه  از یکی

 بانامهه  آمایکهایی . اسهت  اسهراار ( دیگها  قهدر   هها  یها ) ایهاا   رفرهار  ساز  اسراندارد

 چههال  مههارد ههها  بخهه  سههایا در را ایههاا  رفرههار ههها ژحههای  سههاارار دارنههدباحف 

 پهایا   و گهاار   گلهه  بها  کنهی   فکها  اسهت  اندیشهی  سهاده  حال.نمایند"اسراندارد"را

آمایکائیها می .آورد اطساراآنهاشاد می پالاما وکناانسیا  FATFدر ایاا  عضایت

 اسراندارد) کالیباه دهند ژا رفرار ما قاار فشار ژحت راما   ذیل ها ابزار با اااهند

ایهن کهار    هها   ابهزار ؛  دههد  ژهن  آمایکها  هها   اااسره به نهایرا و شاد(ساز 

-0 غیااشههن سیاسههی اپازیسههیا  از حمایههت -2مههالی ههها ژحههای -6:  از عبارژنههد

 .سایبا  ژهاجمی ها عملیا 

 

 است ارتجاع معنای به انقالب راه و خط شدنعوض

 و ژاقف شد ،سست معنا  به «ارژجاع» را هاانقالب همه آفت ژاینمه  » ا اامنهالعظمی امام  اهللآیت حضا  صدا و سیما:

 به نزدیک ها  سال هما  در جها  شده شنااره ها انقالب همه ژقایباً: کادند ااطانشا  و اااندند قبلی اوضاع به بازگشت

 سپاد  دل» ،«گا اشاافی سمت به حاکت» ژبایز انقالبی و مردین مادم دیدار در اسالمی، انقالب رهبا. اند شده دچار بلیّه این

 ها نمانه را «مادم با ژکیه جا  به هااارجی به اعرماد و ژکیه» و «ضعیف قشاها  و مسرضعفا  به ژاجه جا  به مافه طبقا  به

 مادم و باشند مااقب بشد  کشار مدیاا  باشد، جمع شا حااس جامعه نخبگا : کادند ژأکید و اااندند ارژجاعی  حاکت

. نیفرد اژفاق کشار در ارژجاعی حاکا  اینگانه ژا باشند داشره نظا ژحت را مدیاا  و مسئاال  ما رفرار حساسیت، با ه 

 دانسرند ارژجاع معنا  به را انقالب راه و اط شد عاض اما «انقالبی سابقاً ها آدم» باد  کار رو  ا اامنه اهللآیت حضا 

 به حاکت و مسیا ژغییا دگاگانی، یعنی انقالب بلکه بیایی ، ما و باوند ا  عده که است نشده انقالب: کادند ااطانشا  و

 .ندارد معنایی انقالب شاد، فااما  اهداف این اگا که واال اهداف سمت

 ISI توهم با مغزها دهي فرار

 دنیا در کشارما  ها دانشگاه اساژید و دانشجایا  سا  از شدهمنرشا مقاال  میا  از آور شگفت آمار سال ها وان:ج

 در ژاا نمی را آنها از اثا  هیچ و ماندمی باقی مقاال  کاغا  حصار در آنها در مطاوحه ها ایده که مقاالژیشاد؛می منرشا

I مقاال  آمار و کاد مشاهده جامعه سطح SI مزایایی البره صد و شده ژبدیل علام وزار  مسئاال  باا  دلخاشکنکی به 

 در اینها همه. ااص ماضاعی در شد چهاه ژا گافره رژبه و حقاق ارژقا  ازدارد؛ هامقاله این نایسندگا  باا  معنا  و ماد 

 ا پیشافره کشارها  از بسیار  در شایف دانشگاه عل  فلسفه و فیزیک اسراد گلشنی مهد  دکرا ژأکید به بنا که است حالی

I مقاله فاانسه و آلما  ژاپن، همچا  SI ها دانشگاه در مقاله نداد  ارائه دلیل به که دانشجایانی نیسرند ک  و نیست مالك 

 باا  معیارشا  هادانشگاه این چااکهآورند؛می در پاینسرا  و اسرنفارد از سا دانشجایا  همین و شاندنمی پایافره کشار

I مقاله دانشجا جاب SI ،ژله در شد گافرار با کشارما  ها دانشگاه اساژید امانیست I SI ها رنکینگ به شد  ساگام و 

 ژاانایی حری که است مهارژیبی افااد کشار ها دانشگاه ااوجی. دهندمی فاار  را هانخبه اادشا  دست با المللیبین

 .ندارد را ااد جامعه با ارژباط باقاار 
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 ابوترابي خطبه و انتصاب با ایزنجیره نشریات منافقانه برخورد

 روز اند،رفره ژهاا  جمعهامامت به اباژاابی االسالمحجت انرصاب اسرقبال به چهارشنبه روز که ا زنجیاه ها روزنامه کیهان:

 مطلاب به مصادره با کاشیدند چهارشنبه هاروزنامه این!بسپارند سانسار ژیغ به را و  انقالبی و مرین اظهارا  دادند ژاجیح شنبه

 بها  کهه  اعرمهاد  ا اجهاره  روزنامهه . دهنهد  نشها   اهاد  آلهاده  طیهف  با همسا ا چهاه و  از اباژاابی، والمسلمین االسالمحجت

 ژیرها  و داده اارصهاص  اباژاابی عکس به را ااد اول صفحه ژا  نی  عکس و ژیرا اارده، پیاند جزایا  شهاام چا  مفسدانی

 نمازجمعه به هفره این: آشنا الدینحسام اباژاابی، شد  جمعهامام از اسرقبال» زد ژیرا نیز آرما  روزنامه.”اعردال اطیب» باد زده

 از پهس  هها روزنامهه  طیهف  این اما...و. «ژهاا  جمعه امام منرقد روحانی» ناشت ااد اول صفحه ژیرا در نیز صبح هفت. «روممی

 سخنا  این ابا اصال دادند ژاجیح نمازجمعه، اولین ها اطبه در اباژاابی والمسلمین االسالمحجت صایح گیا ماضع شنید 

 نداشهره  داشهت،  جمههار رئیس و دولت به نسبت انرقاد  لحن که سخنا  این به ا اشاره هیچ اول صفحه در یا و نکنند منرشا را

 سهاالر  مادم اسالمی، جمهار  همشها ، ایاا ، شهاوند، اژفاقیه، وقایع شاق، صبح، هفت آرما ، اعرماد، ها روزنامه. باشند

 .بادند طیف این زماه در... و

 سوخت دنا دل

 از ژهن  0 پیکها  کهه  بهاد  گاشهره  جمعهه . کهاد  سهقاط  سانشهین  06 از بی  با یاساج -ژهاا   مسافا  هااپیما   امروز:وطن 

 هااپیمها  یک سقاط ابا که باد ژازه سانچی کشری در جانبااره هماطنا  داغ هناز و شدند ژشییع سانچی حادثه دیدگا سانحه

 هها  سانشین ادمه 0 و مسافا 06 شده، منرشا ها گزار  طبق. گااشت هاایاانی ها دل با دیگا  داغ سانشین 06 از بی  با

 نزدیهک  فاودگهاه  که چاا است، کاده ژایید را کاه با هااپیما این بااارد اولیه ها مشاهده و اطالعا  همه و بادند پاواز این

 در ماجهاد  هها  آسهیب  ا نامهه  طی پی  ماه یک از کمرا در قضایی مسؤول مقام یک است گفرنی دارد قاار بلند ها کاه به

 ژهداوم  بها  کهه  بهاد  شده اشاره نامه این پایا  در. باد کاده ابالغ هااپیمایی سازما  فعلی رئیس به را کشار  هااپیمایی سازما 

 در و بهاد  اهااهی   حادثهه  و سهانحه  وقهاع  شهاهد  ،(قضهایی  مقام سا  از) شده اعالم ساارارها  اصالح عدم و ماجاد شاایط

 اهللآیهت  ایهن،  بها  عهالوه  .داشهت  اااههد  باعههده  را آ  مسهؤولیت  کشهار   هااپیمهایی  ریاسهت  شخص حادثه، باوز صار 

 ژشهکیل  بها  اااسهت  کشهار  کهل  دادسرا  از یاساج، -ژهاا  مسافا  هااپیما  سقاط پی در قضائیهقاه رئیس الریجانی،آملی

 .کند اقدام مقصاا  با قانانی بااارد به نسبت و بارسی را حادثه وقاع علت ا کمیره

 کیاحاتمي «اوجِ»

 ممنهاع  هها  سهال  مجها   سها   بهه  کهه  اژههام  انگشهت  آ  دانست نمی اما رفت و زد را حاف  کیا حاژمی همدلي:روزنامه 

 عسهگا   علی مسرقی  دسرار به رشیدپار حاال شاید. شد اااهد اژفاقاژی چه ساز زمینه ادامه در گافت، نشانه ژلایزیا  الرصایا

 بها  کارگادا  آقا  طافه یک نقدها  که آنها شاید و بماند ملی رسانه در پشت ه  باز باشد مجبار سیما و صدا سازما  رئیس

 اهمیهت  از نشها   همهه  اینهها !ا  گاینهده  سها  بها  پیاایهه  بهی  و رك انرقهاد  آ  مهاج  بازگاداند  باا  باشند آماده بارید ساشا 

 جنجهال  همه این آغاز باا  باد ا  بهانه ژنها که کیا حاژمی ابااهی  فیل  آااین فنی بعد از فارغ. دارد «شام وقت به» کارگادا 
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 ادامهه  در! بهاد   کیها حهاژمی  اهمیت با است گااهی سینما، هنا با ماژبط ها  رسانه و سینمایی محافل در نام  ماند  صدر در

 حهاف  او. شهد  کهار  به دست دوباره ااد  معراض کارگادا رسید، می نظا به رفره دست از امار ااریار وقری ها اژفاق همین

 .باد درآمده پشر  ژا ژمام هاچه قدر  با صداوسیما سازما  رئیسژیز،وژند انرقادها  آ ازبعدروز درست و باد زده را های 

 ثروت و قدرت مفهوم از جدید قرائت نقد

 چشه   سهمینار  در بهشهری  شههید  دانشگاه اسراد القل ، سایع محماد دکرا: ناشت یادداشری طی انبارلایی کاظ  محمد رسالت:

 ملهی  امنیهت  و ملهی  هایهت  بها  بایهد  ثهاو   بهه  رسید  باا  گاید می ملی غیا  رو  گااشرن پا با جها  و ایاا  اقرصاد انداز

 رهبهاا   بها  ملت یک! شاد؟ می ژضمین ملی ثاو  ملی، هایت با وداع با دارید اطمینا  شما است؛ این پاسخ. کنید اداحافظی

 نمهی  ژضهمین  گایهد  مهی  ایهاا   اایها  سهال  یکصهد  ژهاریخ . شهاد  نمهی  ژضمین گایند می اا  از دریایی از عبار با آ  فداکار

 ایهن ! شهاد  مهی  گایهد  می القل  سایع آقا  شاد، نمی ژضمین دهد می نشا  باجام نریجه  بدو  بار افت مااکاا  همین.شاد

 او!اهارجی  سیاسهت  در ویهیه  به سیاست در حکمت مبانی و عقالنیت  از دور  و «ایال» و «وه » عال  در سلاك و سیا یعنی

 انصهافی،  بهی  نهایهت  در همهه  ایهن  بها  !اسهت  منکها  را مخرلف سطاح در گفرگاها ژجابیا ! است منکا را معاصا ژاریخ حقایق

 یهک  فقهط  اسهالمی  جمههار   در مها  اگها .  کنهد  می الملل بین اقرصاد و الملل بین نظام مارد در دانشی بی به مره  را مسئالین

 را ملهی  ثاو  ژااند نمی و  ژئار  مثل ا  ژئار  هیچ چا . نداری  دشمن به نیاز  اصالً باشی  داشره القل  سایع مثل دوست

 .دهد قاار جهانی ها قدر  ژاراج معاض در را ملی امنیت و هایت و دهد باد به

 برگرداند را کرده سوریه در که هایيهزینه باید ایران

 به ما: گفت ساریه ارضی ژمامیت و اسرقالل حف  ضاور  به اشاره با قاا کل معظ  فاماندهی عالی مشاور مهر:خبرگزاری   

 کاده ساریه در که هاییهزینه بایسری ه  ایاا  اسالمی جمهار . هسری  ساریه ارضی ژمامیت و اسرقالل اااسرار جد  طار

 ژصهار [. باگادانهد  را هها هزینه این] ساریه فسفا  معاد  و گاز نفت، از که دارند را آمادگی این هاسار  و باگاداند را است

 سهاریه  بها  ساله 43 قاارداد هاروس هسرند؛ صحنه این بانده روسیه و ایاا  اما کادی  هزینه ما که است درست که است این من

 مد  طاالنی قاارداد ساریه دولت با ژااند می ه  ایاا  نظام به. سیاسی و اقرصاد  امریاز ه  و گافرند نظامی پایگاه ه  بسرند

 حهال  در سهاریه  فسهفا   معهاد   از ایاا  ه  اکنا  ه  و بازگاداند است کاده که هایی هزینه و باشد داشره اقرصاد  و سیاسی

 بهه  سهاریه  جنهگ  ایهن  با و باد نهضت یک و چایکی سازما  یک لبنا  اهلل حزب: داشت اظهار صفا سادار  .است صادرا 

 درسهت  و شهد  ژبهدیل  لبنا  سازمین و مادم از دفاع باا  و ها صهیانیست مقابل در لبنا  ارژ  کنار در قدرژمند  ارژ  یک

 یهک  به ژبدیل صهیانیسرها گا  کنار اهلل حزب اما دادند شهید ه  ژعداد  و است کشیده طال ماه ۳0 ساریه جنگ که است

. شهدی   قدرژمنهد  ارژه   یهک  مها  شهد،  که جنگ اما نباد، نظامی سازما  یک ساله، ۳ جنگ از پی  پاسدارا  سپاه. شد ارژ 

 سهاریه  در اسهالمی  مرحهد  ارژه   یهک  اکنها   ه . است صهیانیسری رژی  گا  بغل قدرژمند ارژ  یک نیز اهلل حزب اکنا 

 دسهت  بهه  را اهاد  ساناشهت  عهااق،  و سهاریه  مادم که هسری  امیدوار ما: کاد امیدوار  ابااز پایا  در و  .است آمده باجاد

 .کند ایسرادگی آمایکا و صهیانیسری رژی  مقابل در قایرا مقاومت محار و بگیاند
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 فروش وطن یک از نمایي مظلوم

 مااکهز  از مهه   اطالعها   آور  جمهع  بهه  زیسهت  محهیط  فعهالین  پاش  در که جاساسی ژی  یک گاشره روزها  درمشرق:

 اصهلی  نفاا  از یکی «امامی سید کاووس. »شدند دسرگیا دادند،می قاار بیگانگا  ااریار در را آ  و کاده اقدام کشار حساس

 اهانااده  و شهد  پخه   مجلس نمایندگا  باا  ماشکی جاساس این اادکشی فیل . کاد اادکشی به اقدام زندا  در ژی  این

 فارسی، سی بی بی جمله از معاند ها رسانه جاساسی، ژی  این دسرگیا  ابا انرشار از پس.کادند ژأیید را او اادکشی نیز و 

 ماشهکی  جاسهاس  ژبائهه  و ژادیهدافکنی  بهه  دسهرپاچگی  بها  آمهدنیاز  ایاانهی  ضهد  کانهال  و ژا و من آمایکا، صدا  فادا، رادیا

 حامیها   جمهع  بهه  نیهز  امیهد  لیسهت  نماینهدگا   از بااهی  و طلب اصالح ها روزنامه و نشد ار  جا همین به ماجاا اما .پاداارند

 .پاداارند امنیری نیاوها  و قضا دسرگاه به حمله و ژادیدافکنی نمایی، مظلام به و شده اضافه ماشکی جاساس

 کنند حل را مردم مشکالت «رفراندوم» کردن مطرح بجای است بهتر

 هها  چهاه ازدولت  است بهراگفت:  سازندگی کارگزارا  حزب ماسسا  از و سیاسی فعال «رفسنجانی محمدهاشمی» تابناک:

 هها   ناهنجهار   و فاهنگهی  ، اجرمهاعی  مسهائل  حهل  راسهرا   در بهاد  دسرشها   در کهار  گاشره دورا  در که هایی شخصیت و

 بهاال  هها  اهانااده  فاوپاشی و طالق ناخ و شده کمانگ ایلی ااالقیا  جامعه در حاضا حال در.  شاد گافره کمک اجرماعی

 بهاه   مسهائل  ایهن  بهاب  در سیاسهی  گاوه دو اگا مثال. شاد نمی درست حاف با مسائل این یافره، افزای  ها نشینی حاشیه رفره،

 در روزقبهل  چند".شد نخااهد حل مشکال  این باز باسند، ه  وحد  به یکدیگا با آنها حل باا  و باشند داشره نظا اارالف

 بحه   ا  عهده  کنیهد  فهاض  کنهد؟  مهی  حهل  مهادم  از مشهکلی  چه ها پاژک و ژک این "رفااندوم " روزها این:  ناشر  ژائیری

 درد  ژااند می مساله این مگا است، بد معرقدند دیگا گاوهی و است ااب گایند می گاوهی ، کنند می مطاح را رفااندوم

 هها   حهازه  در مهادم  جد  مشکال  حل به مسائل، این بیا  جا  به است بهرا.  نیست اینها مادم مشکل ؟ کند دوا مادم از را

  .بپادازی  اشرغال و اجرماعی ، اقرصاد  ، سیاسی

 

 

 

 

 

 
 

 سلحانهو جنا  اشانت ها  مآمایکا 

 

 در گاگا  شدهشناسایی و ژفحص ژازهگمنام  شهید 0ژشییع پیکا مطها 

 


