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ؾبثقٍ آمطیکب زض مجمغ ػمًمی وكابن زاز کاٍ ضيواس واعي جبیگابٌ آمطیکاب زض

ٍازدات  1221هیلیَى یَزٍ ٍ  242هیلیَى دالز کاال!

ؾرح جُبن کٍ اظ ؾبلُب پیف قطيع قسٌ ثًز چقسض قست گطففاٍ ي آمطیکاب تاب

گعاضـ کمیؿیًن يیػٌ حمبیت اظ تًلیس ملی ي وظبضت ثط اجطای انل  44قبوًن

چٍ حس اظ چك جُبویبن اففبزٌ اؾت .گطچٍ قرؼىبمٍ مجمغ ػمًمی غیطالعا آيض

اؾبؾی زضذهًل ثرف تًلیس ثاب ضيیکاطز اجاطای قابوًن حاساکرط اؾافابزٌ اظ

ي ثیكاافط وماابزیه اؾاات ،امااب ضز یکپبضچااٍ تهاامی تطامااد تًؾ ا  128کكااًض

تًان تًلیسی ي ذسمبتی زض تبمیه ویبظَبی کكًض مىفكط قس .ثىبثطایه گعاضـ زض

ؾیگىبلی اؾت کٍ وكبن می زَس ایه کكًض تب چٍ حس مىعيی قسٌ اؾت .ثب ایاه

ثرف اضظیبثی ػملکطز ایه قبوًن ي اضائٍ ضاَکبضَبی انالحی زض ایاه گاعاضـ

محکًمیت تحقیطکىىسٌ ،زیگط ازػبی ذًزؾبذفٍ آمطیکب مجىی ثط ػُاسٌ زاقافه

آمسٌ اؾت کٍ َسف اظ انالح ایاه قابوًن زض ؾاب  91ضفاغ ایاطازات مکابویع

ضَجطی جُبن آظاز مضح

اجطای قبوًن ي تقًیت ضمبوت اجطا ثًز کٍ زض ػمل مًفق وكس .کمیؿیًن يیػٌ

قبوًن قکه یبغی ثٍ وظط می ضؾس کٍ ذاًزثعض

حمبیت اظ تًلیس ملی ي وظبضت ثط اجطای انل  44زض گعاضقی پیطاماًن «ثراف

زیگط ثطای کؿی قبثل تحمل ویؿت .حفی مفحسان وعزی

تًلیس ثب ضيیکاطز اجاطای قابوًن حاساکرط اؾافابزٌ اظ تاًان تًلیاسی» اظ ياضزات

ػلیٍ آن ضای زازوس ي کكًضَبیی مبوىس کبوبزا ي اؾفطالیب کٍ اظ جملٍ یبضان يفبزاض

 1265میلیًن یًضي ي  282میلیًن زالض کبال ثب يجًز امکبن تًلیس زض زاذل ذجاط

آمطیکب ثًزوس ضای ممفىغ زازوس .ایه وفیجٍ ػلی ضغ آن حبنل قس کاٍ آمطیکاب

زاز .ایه کمیؿیًن زض ازامٍ گعاضـ ذًز زضثبضٌ ثرف تًلیس ثب ضيیکطز اجاطای

قجل اظ جلؿٍ ثب ثی قطمی اقسا ثٍ تُسیس اػضب ثٍ قرغ کطزن کما

َابی مابلی

قبوًن حساکرط اؾفابزٌ اظ تًان تًلیسی ي ذسمبتی زض تابمیه ویبظَابی کكاًض زض

کطزٌ ثًز .حفی کكًضَبیی مرل مهط ي اضزن کٍ ثؼس اظ اؾطاییل ثیكفطیه کم

ثطقمبضی آؾیت قىبؾی ایه قبوًن ثٍ مًاضز ظیط اقبضٌ کطزٌ اؾت -1 :ثی اطالػی

مبلی ضا اظ آمطیکب می گیطوس ویع ثٍ قرؼىبمٍ ضای مرجت زازوس .ایه زض حبلی اؾات

زؾفگبٌ َبی اجطایی اظ قبوًن حاساکرط اؾافابزٌ اظ تاًان تًلیاسی ي ذاسمبتی زض

کٍ ازػبی يی مىرجق ثط َیچ وظطؾىجی ای ویؿت .یکی اظ آذطیه وظطؾىجی َب

تبمیه ویبظَبی کكًض ي وحًٌ اجطای آن؛  -2ػس وظابضت تًؾا زؾافگبٌ َابی

زض ذهًل قسؼ کٍ مبٌ گصقفٍ تًؾ مًؾؿٍ ثطيکیىگع اوجب قاس وكابن زاز

مطجاغ ترههای

قىبؾابیی قاسؼ ثاٍ ػىاًان پبیفرات

مؿئً ي ػس تُیٍ آئیهوبمٍَبی ایاه قابوًن؛  -3فقاسان یا

ثٍ وظط می ضؾس .اکىاًن آمطیکاب ثیكافط قاجیٍ یا

کٍ  63زضنس مطز آمطیکب کبمال مرابل

پىاساضی ثای حاس ي حهاطـ
آمطیکاب زض وابتً َا

ثطای قضبيت زض مًضز تكبثٍ محهًالت ياضزاتی ثب تًلیسات زاذلای؛  -4مقیاس

اؾطاییل َؿفىس .ثىبثطایه ،ایه َیلی ي تطامد ثًزوس کٍ ثٍ اضازٌ مطز آمطیکاب ثای

ومًزن اػفجبضات اؾىبزی تًؾ کبضفطمبیبن زض ثطذی مًاضز ي تبکیس ثاط اؾافابزٌ

تًجُی کطزوس.

زض ازامٍ گعاضـ ذًز زضثبضٌ ثراف تًلیاس ثاب ضيیکاطز اجاطای قابوًن حاساکرط

اخباز داخلی
ؾرىگًی ؾبظمبن مسیطیت ثحطان کكًض گات :زض پی ظلعلاٍ  4.2ضیكافطی

اؾاافابزٌ اظ تااًان تًلیااسی ي ذااسمبتی زض تاابمیه ویبظَاابی کكااًض زض ثطقاامبضی

قت گصقفٍ  4واط مهسي قسوس کٍ ثٍ ثیمبضؾفبن مىفقل قسٌ ي مكاکل ذبنای

آؾیتقىبؾی ایه قبوًن آيضزٌ اؾت « :ثیاطالػی زؾفگبٌَبی اجطایی اظ قابوًن

وساضوس .تؼسازی ویع جطاحت کمی زاقفٍاوس کٍ ؾطپبیی زضمبن قسٌاوس.

نطف اظ تبمیه کىىسگبن اضيپبی غطثی زض مفه اػفجبضات اؾىبزی .ایه کمیؿیًن

حساکرط اؾفابزٌ اظ تًان تًلیسی ي ذاسمبتی زض تابمیه ویبظَابی کكاًض ي وحاًٌ

آیت اهلل مجفُس قجؿفطی ػضً مجمغ تكریم مهالحت وظاب ثاب اقابضٌ ثاٍ

اجااطای آن ي ویااع ػااس وظاابضت تًؾاا زؾاافگبٌَاابی مؿاائً ي ػااس تُیااٍ

اَمیت ي لعي گطامیساقت  9زی ،گات :ػلت ایىکاٍ ثطذای ضيظَاب زض تابضید

آئیهوبمٍَبی ایه قبوًن ،اظ آؾیت َبی حمبیت اظ تًلیس زاذلی اؾت».

مبوسگبض قسٌ اوس ثٍ زلیل تبضید ؾبظی آوبن اؾت .گطامیساقت ایاه حمبؾاٍ َماٍ

ظَْز جْاى پساآهسیکایی

یبززاقتَ /افٍ گصقفٍ مجمغ ػمًمی ؾبظمبن ملل مفحس زض وكؿات اضارطاضی

ؾبلٍ ثؿیبض مایس ي ػجطت آمًظ اؾت.
يظیط زفبع ي پكفیجبوی ویطيَبی مؿلح زض وكؿت ثب اػضبی فطاکؿیًن زفبع ي

ذًز پیف وًیؽ قرؼىبمٍ ای مجىی ثط ضز تهامی تطاماد زض قىبؾابیی قاسؼ ثاٍ

اقفساض ملی مجلؽ ،ضمه حمبیت اظ پیگیطیَبی حقًقی ذبوًازٌ َبی مؼظا

ػىًان پبیفرت ضغی نُیًویؿفی ضا ثاب  128ضأی مًافاق تهاًیت کاطز .پبیگابٌ

قُیسان ػملیبت کطثالی  4ػلیٍ آمطیکاب ،اظ تمابمی مؿائًالن ذًاؾات کما

ضيؾی «ضاقبتًزی» زض مقبلٍ ای زض ایه ذهًل آيضزٌ اؾت کٍ محکًمیت ثی

کىىس تب ذبوًازٌَبی قُسا ثٍ حقًق ذًزقبن ثطؾىس.

مطکع پػيَف َبی مجلؽ قًضای اؾالمی پؽ اظ ثطضؾی الیحٍ ثًزجاٍ 97

پؽ اظ  21ؾب افكاب قاس /اؾاىبز يظاضت ذبضجاٍ اوگلایؽ کاٍ جسیاسا اظ

زض گعاضقی اػال کطز :ياثؿفگی ثًزجٍ ثٍ وات وؿجت ثٍ قبوًن ثًزجٍ ؾاب 96

تحمیلای ،اظ

ثٍ میعان ی

زضنس افعایف یبففٍ ي ثٍ  36زضنس ضؾیسٌ اؾت.

طجقٍ ثىسی ذبضج قسٌ ،وكبن می زَس کٍ اوگلیؿی َب زض طی جىا

فااطيـ قرؼاابت قااىبيضَبی وظاابمی ثااٍ ایااطان ي حفاای تؼمیااط ایااه قااىبيضَب زض

زض پی تصکط ثطذی ومبیىسگبن زض نحه ػلىی مجلؽ ،پیطامًن محل َعیىاٍ
کطز َ 47عاض میلیبضز ؾًز مبثٍ الفابيت وطخ اضظ ،ضییؽ مجلؽ قًضای اؾالمی،
اظ زیًان محبؾجبت ذًاؾت تب ثٍ ایه مًضًع يضيز کىس.

مؿفؼمطات ذًز جلًگیطی میکطزوس!
ذجطگااعاضی فطاوؿااًی «تطوااس ویااًظ» وًقاات :فطاوؿااٍ اظ ثاای اظ زؾاات زازن
مكفطیبوف ،مربل

ؾرىگًی زيلت ،زضثبضٌ ایىکٍ لیؿفی اظ مسیطان یبضاوٍثگیط ثب حقًق وعزی

فؼبلیت فضبیی ایطان اؾت! ایه ذجطگاعاضی ثاٍ َمطاَای ثاب

مًاضغ ضس ایطاوی آمطیکاب زض ظمیىاٍ مًقاکی پطزاذات ي زلیال آن ضا تاطؼ اظ

ثٍ  17میلیًن تًمبن ثٍ زيلت اػال قاسٌ اؾات ،ثیابن کاطز :ثلاٍ ،ضیایؽ زیاًان
محبؾجبت ،لیؿت ایه افطاز ضا اػال کطزٌ ي تهمی گطففی ایاه افاطاز اظ لیؿات
یبضاوٍثگیطان حصف قًوس.

مجس قسن ایطان ثٍ قسضت فضبیی مىرقٍ تب چىسی زیگط ػىًان کطز.
نسَب تاه اظ ماطز غاعٌ ػلیاٍ تهامی اذیاط تطاماد ،ثابض زیگاط زؾات ثاٍ
تظاابَطات ظزوااس ي ثااب زض زؾاات گااطففه تهاابيیط ؾااطزاض «قبؾاا ؾاالیمبوی» ي

زثیط مجمغ تكریم مهالحت وظاب ثاب ثیابن ایىکاٍ اماطيظ اطالػابت ایاطان
ثعضگفطیه اطالػبت مىرقٍ اؾت ،گات :يقفی اؾطاض ي اؾىبز زاػف مىفكط قاًز،
ذًاَیس زیس مب زض ػمق زاػف واًش کطزٌ ثًزی .

«ؾیسحؿه وهطاهلل» ،تبکیس کطزوس کٍ تىُب ضاٌ آظازی فلؿریه ،مقبيمت اؾت.
ؾؼًزیَب ثسين َیچ وگطاوی اظ يجًز ؾبظمبنَبیی مرال ؾابظمبن ملال ي ثاٍ
پكفًاوٍ زالضَبیی کٍ زض کكاًضَبی غطثای ماسػی زفابع اظ حقاًق ثكاط ذاطج

گًزضظی ،ػضً َیبت ضئیؿٍ فطاکؿیًن ومبیىسگبن يالیای مجلاؽ ،گاات:

میکىىس ،ثبض زیگط قاُطَبی مرفلا

یماه ضا ثاب جىگىاسٌَابیی کاٍ اظ آمطیکاب

زض وكؿفی کٍ ثب آقبی وًثرت ،ضئیؽ ؾبظمبن ثطوبمٍ ي ثًزجٍ زاقفی يی مؼفقاس

ذطیساضی کطزٌاوس ثمجبضان کطزٌ ي زٌَب غیطوظبمی ضا ثٍ ذبک ي ذًن کكیسوس!

ثًز کٍ قیمت ثىعیه پیف اظ ایه افاعایف زاقافٍ ي اظ ایاه پاؽ ویاع ثاٍ ناًضت

ذًاوىسٌ مكًُض ویًظلىسی کٍ قاطاض ثاًز تاًض کىؿاطت آلجاًمف ضا زض

زيضٌای ثبیس افعایف پیسا کىس.

ی

تل آيیً ثٍ پبیبن ثطؾبوس ،پؽ اظ وبمٍ ًَازاضاوف ػلیٍ جىبیبن ضغی نُیًویؿافی،

يالیفی ،زثیطکل مجمغ جُبوی ثیاساضی اؾاالمی :حاعة اهلل لجىابن ،اوهابضاهلل
یمه ي حكسالكؼجی ػطاق ویطيَابی مطزمای َؿافىس کاٍ زض حبلات ػابزی ایاسٌ

تهمی گطفت ؾاط ي اجطایف زض تلآيیً ضا لغً کىس.
يظیط ذبضجٍ تًوؽ گات :زض پی اقسا امبضات مجىی ثط ایجبز ممبوؼت ثاطای

وظاابمی وساقاافىس .آوُااب ،ثیكاافط جىجااٍ زفاابػی زاضوااس تااب جىجااٍ وظاابمی ي اظ ثؿاای

يضيز ظوبن تًوؿی ثٍ ایه کكًض ،يظیط ذبضجٍ امبضات زض تمابؼ تلاىای اظ ملات

جمًُضی اؾالمی الگً گطففٍ اوس.

تًوؽ ػصضذًاَی کطزٌ اؾت امب مب ذًاؾفبض ػصضذًاَی ػلىی َؿفی .

لجٍ ی

ػضً قًضای مطکعی ذبوٍ احعاة گات :ؾطان ففىٍ ي زقامىبن ذابضجی زي

ضئاایؽ مجلااؽ مىرقااٍ کطزؾاافبن ػااطاق زضوكؿاات ذجااطی ضاامه اوفقاابز

قیچای ضیكاٍ اوقاالة ضا

قسیس اللحه اظ ػملکطز زيلت ایه مىرقاٍ ،اظ ؾامت ذاًز کىابضٌ گیاطی کاطز.

قیچی ثًزوس کٍ اگط  9زی وجًز ،زي تیغاٍ یا

میظز .ضيحاالمیىی افعيز :ففىٍ 88ططاحی زقمه ثطای ایجبز ثُبض ایطاوی ثًز.
يظیط اقفهبز ثب اػال ذجط فطيـ َ 10عاض میلیبضز تًمبن امًا مبظاز ثبو

یکی اظ ومبیىسگبن «ائفالف کطزؾفبن» زض پبضلمابن ػاطاق ویاع اػاال کاطزٌ کاٍ
َب

طی ؾب جبضی ،اظ ثطوبمٍ ضیعی آوُب ثطای افعایف ایه ضقا ثاٍ َ 20اعاض میلیابضز
تًمبن تب ذطزاز مبٌ آیىسٌ ذجط زاز.
حبجی ثبثبیی ،ضئیؽ فطاکؿیًن فطَىگیبن مجلؽ گات :زض ؾب  ،97ثًزجٍ
ػمًمی زيلت َ 424عاض میلیبضز تًمبن اؾات ي ثًزجاٍ آماًظـ ي پاطيضـ 33
َعاض میلیبضز تؼییه قسٌ اؾت کٍ حسيز  8زضنس کل ثًزجٍ اؾت؛ ومی زاو ثاط
چٍ مجىبیی ازػبی افعایف يجًز زاضز؟
ضئیؽ کمیؿیًن اجفمبػی مجلؽ گات :اؾفیضابح کىىاسگبن يظیاط کابض اظ
پبؾد يظیط زض کمیؿیًن اجفمبػی قبوغ وكسوس ي اؾفیضابح يی ثاٍ ناحه ػلىای
مجلؽ قًضای اؾالمی اضؾب قس.
وبیت ضئیؽ کمیؿیًن اوطغی مجلؽ قًضای اؾالمی ،اظ حصف مابز مطثاً
ثٍ افعایف حبمل َبی اوطغی زض الیحٍ ثًزجٍ  97ثب ضأی اػضبی کمیؿایًن ذجاط
زاز ي گات :کمیؿیًن اوطغی افعایف قیمت حبملَبی اوطغی ضا ضز کطز.

اخباز بیي الوللی
ضئیؽ کمیفٍ ػبلی اوقالثی یمه زض ؾرىبوی َكساضآمیع ثٍ قُطيوسان امبضات

ویطيَبی امىیفی مىرقٍ کطزؾفبن ػطاق 600 ،واط ضا زض جطیبن اػفطاو َبی اذیاط
زض ایه مىرقٍ ثبظزاقت کطزٌاوس.
يظاضت زفبع ضيؾیٍ اظ آظمبیف ی

فطيوس مًقا

ثایه قابضٌ ای «تًپال آض

اؼ  12ا » اظ پبیگبٌ مًقکی «کبپًؾفیه یبض» زض جىًة آؾافبضا ذابن ذجاط زاز.
ایه مًق

ثیه قبضٌای ،ؾٍ مطحلٍای اؾت ي 10500کیلًمفط ثطز زاضز.

کمیفٍ ثیهالمللی نلیت ؾطخ ثب َكساض زضثبضٌ يضؼیت وبگًاض مطز یمه کٍ
ثیف اظ َعاض ضيظ قبَس حمالت ؾؼًزی ثًزٌاوس ،اػال کطز« ،یمه اظ گطؾىگی
زض حب مط

اؾت!»

ضئیؽ زففط ؾیبؾی جىجف مقبيمت اؾالمی "حمبؼ" زض غاعٌ تأکیاس کاطز
کٍ جمًُضی اؾالمی ایطان ي ؾپبٌ پبؾساضان اوقالة اؾالمی کىبض ملت فلؿاریه
َؿفىس .يی گات :ؾطزاض ؾلیمبوی ثٍنطاحت تأکیس کطز کٍ "قمب میتًاویاس اظ
تمبمی تًاومىسیَب ي امکبوبت مب زض وجطز زفبع اظ قسؼ اؾفابزٌ کىیس"
ضيظوبمٍ ياقىگفه پؿت ثب اقبضٌ ثٍ پبیابن ورؿافیه ؾاب ضیبؾات جمُاًضی
تطامد وًقت« :ؾب  2017ثستط اظ آن چیعی ثًز کٍ فکطـ ضا می کطزی ! چىس
ضيظ زیگط زوسان ضيی جگط ثگصاضیس تب ایه ؾب زضزوبک  ،پط اظ فؿبز  ،مؿرطٌ

ي ػطثؿفبن اػال کطز :ذًز ضا اظ ثطج َب ي امبکه حؿبؼ اقفهبزی ي وظبمی زيض

 ،وبذًقبیىس  ،وبمیمًن ي وىگیه اظ ظوسگی کكًضمبن ضذت ثطثىسز»

کىیس ،اظ َمٍ میذًاَ کٍ مطذهی ثگیطوس ي اظ ایه امبکه زيض قًوس.

هطالب ها زا دز کاًال پیام زتاى تسٍش بِ آدزس  @siasilandدًبال کٌید

