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 تؼوِ تؼالی

 04/55/99   _   72رصذ ي تحلیل اخبار رساوٍ َای خارجی / گسارش ضمارٌ 

 اقذام کٌٌذُ : تاتک هحوذصادُ ػلوذاسی                      هؼاًٍت تشًاهِ سیضی ٍ ًظاست هشکض آرستایجاى ؿشقی 

  ضبکٍ َای ماًَارٌ ای مًرد رصذ :

ایشاى ایٌتشًـٌال، ػیوای آصادی، تی تی ػی، سادیَ فشدا، ایشاى فشدا، هي ٍ تَ، ایشاى فشؿگشد، دٍیچِ ٍلِ، گًَاص تی  

  ٍی ٍ چٌذ کاًال خثشی قَهیت گشا

 

 :ٌ ژيیتحلیل    

 اپًزيسیًنجریاوات بیه جىگ قذرت رساوٍ ای 

ؼای ّتتاِ ّاای     هااَّاسُ ای  ؿثکِ ّای اجتواػی ٍدس  ف ّای هختلف اپَصٍػیَىؼیسًٍذ فؼالیت ّای سػاًِ ای 

 ٍ جٌگ قذست سػاًِ ای آؿکاس ایي جشیاًات حکایت داسد. اپَصٍػیَىالفات داخلی تیي اختیافتي اص ؿذت  اخیش

ؼای   هخالف ًظاام ّؼاتٌذ،   اپَصٍػیَىدس ؿثکِ ّای هاَّاسُ ای کِ ّش کذام ٍاتؼتِ تِ ؼیف ّای ػیاػی هختلف 

ُ ی تقاتلی هتؼذد ّای هَظغ گیشیٍ تصَست آؿکاس ٍ هؼٌاداس، چٌذ ٍقت اخیش  ِ  ًاذ ا ػلیِ ّوذیگش اتخار کاشد  کا

فشدای ػقَغ ًظام  دسگشفتي دػت تشتش  تشای ف ّای هختلف اپَصٍػیَىؼی ؿذیذسقاتت ٍ  جٌگ قذستًـاى اص 

 آى هی تاؿذ. عَتصَس ػقَغ قشیة الَقٍ 

تا تایکَت  فشاخَاى ّای اػتشاظی گشٍّْای دیگش سا ،ؼیف ّای هضتَس ،ؿکاسآدس کٌاس ایي جٌگ سػاًِ ای الثتِ 

تاشای تجواغ هقاتا      سظااپْلَی  دٍ ّتتاِ پایؾ   فشخاَاى خثشی  تکَایت هی کٌٌذ کِ تشخَسدٍ ػکَت سػاًِ ای 

سػااًِ ای   ػاکَت پاا ؿاذ ٍ ًیاض    کِ تِ صَست هتتط ٍ ؿشکت اًگـت ؿاواس افاشاد تش   ػتاست ایشاى دس ٍاؿٌگتي

 اػت.خصَصا دس سػاًِ ّای ؼیف ػلؽٌت ؼلة اص ایي جولِ  هٌافقیي ػاالًِ گشدّوایی

َاظغ تقاتلی یک ّتتِ اخیش ؿثکِ ّای سػاًِ ای ٍ تلَیضًٍی ٍاتؼتِ تِ ؼیف ّای هختلف کِ ػوذتا دس ایي ساػتا ه

 هـشٍؼِ خَاُجشیاًات ٍ ًیض تیي  ػلؽٌت ؼلثاى تاقَهیت گشایاى آرستایجاى ، هٌافقیيگشٍّک  تاتیي ػلؽٌت ؼلثاى 

 اػت: تَدُصیش  شحتِ ؿ ،تَدُ اػتٍ هٌافقیي 
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  "مه ي تً"وقذ عملکرد مىافقیه در  -1

ًقذ ػولکشد تِ  ػالشٍص ػولیات هشصاد تِ تْاًِ ،اتاق خثش هشداد( 4اهشٍص ؿٌثِ) تشًاهِ دس "هي ٍ تَ"ؿثکِ تلَیضًٍی 

گتتگَ تا یکی اص کاسؿٌاػاى هٌتؼة تِ جشیاًات اپَصٍػایَى تاِ اًتقااد صاشیت ٍ تٌاذ اص ػیاػات ّاای         هٌافقیي دس

 ایي گشٍّک پشداخت کِ تخـْایی اص ػخٌاى ٍی تِ ایي ؿشح اػت: هخشبػاصهاًی ٍ ػولکشد 

 َى)ؿخصیت ٍ اػتثاس ػااصهاًی( تیفاقذ پشػیک گشٍُ  ،ایي ػاصهاى /ذیيّاػاصهاى هج هؼلحاًِاص سٍیِ هکشس اًتقاد 

قاتا   ي هشدم یت ؿاىا ٍ جایگاُ ْطی ایٌایذئَلَ /ًذاسًذ اثشگزاسیس فعای ػیاػی دکِ اػت پیشهشدّایی تا یکؼشی 

اص سٍی کاسآهذى ایٌْا چَى ا تشع داسًذ ٍ ْاص ایٌتخاؼش سٍیِ خـي ٍ هؼلحاًِ ػاصهاى هجاّذیي دم هش /اػتٌا ًیؼت

تاؿذ هتْن ایٌْا ّشکغ هخالف / تِ ًتغ ًظام اػت ولکشد ایٌْا دس اص ،/ ػذتغییش ًظام هی تشػٌاص لزا  ّشاع داسًذ

اػاشائی  ٍ  ، خااؼش ّوایي  تاِ   /سا دًثاال های کٌٌاذ   سػیذى تِ قذست تِ ّش ًحَی ایٌْا، / هی کٌٌذًظام  تِ حوایت اص

 (قذستْای ػیاػی هخالف ًظام تشای)یا ّواى هضدٍسی ا فقػ خذهات هؼلحاًِْایٌ/ ا ًخَاٌّذ تَدْػشتؼتاى دًثال ایٌ

  .ذٌّاًجام هیذ

 بُىًد  مسعًداز  ایران فرضگرداوتقاد  -2

 دس ؼَد تٌْاَد ؼای هؽلثای اص تَئیات هؼا    ٍاتؼتِ تِ ػالؽٌت ؼلثااى دٍ سٍص پایؾ،     "ایشاى فشؿگشد"ؿثکِ تلَیضًٍی

ٍ  "ٍکی  هاذافغ ؿایؽاى  "تا ًام تشدى اص ٍی تِ ػٌَاى اًتقاد تٌذی کشدُ ٍ  ،هخالتاى قشاسداد ایشاى ٍ چیي اػتشاض تِ

  ِ ٍ ٍی سا ػٌصش ٍاتؼتِ تِ ایشاى هؼشفی کشدُ تَد.ػخٌاى ٍی سا دفاع اص ًظام داًؼت ،هالِ کؾ ًظام

 از ایىتروطىال بخاطر پًضص بروامٍ مىافقیهاوتقاد  -3

تِ ًؼثت ّتتِ پیؾ ، تِ هـشٍؼِ خَاّاى اػت هٌتؼةکِ  تشخی ؼیف ّای اپَصٍػیَى اص جولِ تلَیضیَى ایشاى فشدا

دقیقاِ   00کاِ تصاَست هؼاتقین ٍ    گشدّوایی سٍص جوؼِ هٌافقیي دس ؿثکِ تلَیضیًَی ایشاى ایٌتشًـٌال پَؿؾ ٍیظُ 

آًاشا ًاَػی    اص هٌاافقیي، اػتشاض ؿذیذ کشدُ ٍ تا هتْن کشدى هذیشاى ایي ؿثکِ تِ دسیافات پاَل    کاه  پخؾ ؿذ،

 سپشتاط هؼشفی کشد.

 آرربایجان رساوٍ ای بیه برخی فعاالن جریاوات  جىگ -4

 جشیاًاات خَاػتاس تؼاَیِ  ؼی تَئیتی اخیشا  ی داسدػلؽٌت ؼلث کِ گشایؾ اص فؼاالى آرستایجاًییکی  ،اهیي هَحذ

( ؿذُ اػت تجضیِ ؼلثاى ٍاتؼتِ تِ تشکیِ ٍ آرستایجاىّواى هٌظَسؽ کِ دس اص  هلی آرستایجاى اص ػٌاصش ًتَری)

ؼای  ًیاض دس پاػات تٌاذ تاِ ایاي تَئیات،        "جااى آرستای ذحشکت هلای جذیا  " یتـکیالت حضت خثشی تَد کِ کاًال
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ٍ  سا  ٍیظوي ٍاتؼتِ هؼشفی کشدى ٍی تِ ػلؽٌت ؼلثاى ظاذ تاش ، خاَد     داؿتیدیا دسخَاػات   ًتاَری داًؼاتِ 

 ٍی کشدُ تَد.اهثال تشخَسد تا 

ایٌْا  هتْن کشدى ػثاع لؼاًی ٍ احوذ اٍتالی تِ حوایت غیشهؼتقین اص اهیي هَحذی تِ دس اداهِ تا  گشٍُ،ایي کاًال 

 الم تشائت کٌٌذ.ػاػتِ دادُ تا اص ٍی اػ 44اٍلتیواتَم 

 دس کٌاس جٌگ قذستی کِ اخیشا تؽَس آؿکاس ٍ ؿاذیذ تایي ؼیاف ّاای هختلاف قَهیات گشایااى         گتتٌی اػت

تجضیاِ ؼلاة آرستایجااى تاا      یااى قَهیات گشا تاتَجِ تِ تقاتا  ؿاذیذ تایي    اػت، اص ؼشف دیگش ًیض  ایجاد ؿذُ

ى َیػا ٍاپَص تاا  آرستایجاى اىخالتهؼیف شاّی ّوجلة ٍ اّویت  اپَصٍػیَى خصَصا ػلؽٌت ؼلثاىجشیاًات 

قَهیت گشایاى کِ گشایؾ ػلؽٌت ؼلثی ًیض داؿتِ ٍ هخالف تجضیِ ؼلثی  اص ؼیتی ،ػقَغ ًظامتشای تالؽ  دس

هخاالتیي  یااسگیشی اص جواغ   َهیات گاشا ٍ   تغییاش هؼایش جشیااى ق    دسصذدتا حولِ تِ ؼیف تجضیِ ؼلثاى ّؼتٌذ، 

ساػتا جذال سػاًِ ای هـَْدی تیي ایي دٍ ؼیاف دس کاًاال   ایي کِ دس  ى تشای اپَصٍػیَى تشآهذُ اًذآرستایجا

 ساُ افتادُ اػت.ِ ّای خثشی ٍ ؿثکِ ّای اجتواػی ت

 بخاطر لساوی لاوتقاد از ایران ایىتروطىا -5

 تِ حکن صًذاى ػثاع لؼااًی  تخاؼش ٍاکٌؾ ظؼیف ؿثکِ ّای هاَّاسُ ای فاسػی صتاىچٌذی پیؾ قَهیت گشایاى 

ٍ آًشا ًـاًِ تثؼیط ٍ ػیاػت ّای ًظادپشػتی حاکن تش آًْا داًؼتذ. دس ایي خصَف گًَاص  کشدُؿذیذی  اتاًتقاد

شاى ایٌتشؿٌال دس ػذم اًتـاس تصَیش ػثاع لؼااًی دس گاضاسؽ   اقذام ایتی ٍی ٍ تشخی سػاًِ ّای قَم گشای دیگش، 

کَتاُ پخؾ ؿذُ اص ایي ؿثکِ ٍ ًَع تصاٍیش هٌتی گٌجاًذُ ؿذُ دس گضاسؽ هضتاَس سا هاَسد اًتقااد ٍ حولاِ قاشاس      

  .دادًذ

 تًسط گًواز تی يی "مه ي تً"ضبکٍ اوتقاد از  -6

 هثٌای تاش  خثشًگااس ایاي ؿاثکِ     "جوـیذ تشصگش"اظْاس ًظش تخاؼش  "هي ٍ تَ"اص ؿثکِ  شیاًات قَهیت گشا ج اًتقاد

تاصگشداًذى دٍ تاي اص   تِ اػتشاض تشای دس یکی اص تشًاهِ ّای ؿثکِ هٌغ ػشهایِ گزاسی ٍ ػتش تِ تشکیِدسخَاػت 

 کِ تقاظای پٌاٌّذگی دس تشکیِ کشُ تَدًذ.اص تشکیِ تِ ایشاى اخیش اػذام جَاًاى هحکَم تِ 

تا ػلؽٌت ؼلة خَاًذى ؿثکِ تلَیضًٍی هي ٍ تَ،  ایي اقذام سا تِ هثاتاِ اػتاشاف تاِ     "گًَاص تی ٍی"دس ایي ساػتا، 

  .داًؼت "ظذ تش  تَدى ایي ؿثکِ"
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 اوتقاد قًمیت گرایان از اسرائیل -7

هخاؼثااى گًَااص تای ٍی دس صاتحِ ایٌؼاتاگشام ایاي ؿاثکِ تاا اًتـااس کاهٌتْاای           جوؼی اص قَهیت گشایاى اص جولِ 

)هقام ػاتق اػاشائیلی( ٍ تاکیاذ ٍی تاِ کشدّاا ٍ     کَّيایذی ستایجاى دس فشاخَاى تِ ػذم ًام تشدُ ؿذى آرهتؼذدی 

ٍ ًگاُ هٌتی اػشائی  تِ تش  ّای قَهیت گشایاى تِ اپَصٍػیَى ػذم اّویت  تِ دلی آًشا  اػتشاض کشدُ ٍ ،ػشب ّا

 داًؼتٌذ. اص کشدّا تشای هقاتلِ هْاس قذست تشکیِ اػشائی  اػتشاتظیکحوایت  ٍآرستایجاى تخاؼش ّوپیاًی تا تشکیِ 

 فا اوتقاد ي اختالف داخلی بیه قًمیت گرایان حامی الُام علی -8

دس پی حولِ ًظاهی اخیش اسهٌؼتاى دس تیي هشدم آرستایجااى خصَصاا قَهیات    دس پی هَج اػتشاظی گؼتشدُ ای کِ 

ؿشٍع جٌگ تا اسهٌؼتاى تشای دسخَاػت گشایاى ساُ اًذاختِ ؿذ ٍ هتؼاقثا تِ ایجاد هَج دسخَاػت اػضام تِ جثِْ ٍ 

صیادی تایي قَهیات گشایااى ؼشفاذاس الْاام ػلای اف ٍ        اختالف جٌگ سػاًِ ای ٍ گیشی قشُ تاؽ هٌجش ؿذ، تاصپغ

هثٌی تش چشایای   آرستایجاى داسد(جوَْسی سیـِ دس اختالفات جٌاح ّای ػیاػی داخ   ،دس اص ى ٍی)کِ هخالتا

کِ تا هجادالت کالهی تٌذی دس فعاای سػااًِ ای ٍ ؿاثکِ     الْام ػلی اف تِ ٍجَد آهذٍ خیاًت ػکَت ٍ اّوال 

قاثال صیااد ًواَد     اختالفاات  کاِ ایاي   کِ ؿکاف جذی تیي قَهیت گشایاى سا ًـاى هی داد ؿذّای اجتواػی ّوشاُ 

ي ػکاى ّذایت ٍ سّثاشی  ٍ تِ ًظش هی سػذ ًـاى اص جٌگ قذست داخلی قَهیت گشایاى تشای تذػت گشفت ًذاؿت

 داسد.ًظام ایشاى ًضدیک ػقَغ  تِ خیالٍ ایي ؼیف دس هؼادالت پؼا ایشاى 

 

 


