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چْارضٌثِ  4تْوي هاُ ً 2996طزیِ رٍساًِ داخلی هعاًٍت سیاسی ساسهاى عقیدتی سیاسی ٍدجا سال ّطتن ضوارُ 2817

ّ :ز راُ حقی هطکالت دارد .ضیاطیي ًطستِ اًد سز راُ حق

اهام خاهٌِ ای(هد ظلِ العالی) :تا اتالغ ایي سیاستْا ،هزدم اکٌَى هٌتظز اجرزای

کِ هزدم را هٌحزف کٌٌد ،هال حاال ًیست ،سهاى پیغوثز ّن ّویي طَر تَدُ.

آًْا ٍ تأثیزات هثثت ًاضی اس اجزای سیاستْای کلی اقتصاد هقاٍهتی ّستٌد.

()2938/4/28

()2991/21/6

اهام خویٌی

(رُ)

خثزگشاری آهزیکایی تلَهثزگ:

ارٍپاییّا ،فطارّا تز تزًاهِ هَضکی ایزاى را افشایص دادُاًد
آلالًت/ک دس هقبلِ ا دس ایي خػَظ هی ًَیسذ کِ اغشاس لشاهپ ثشا

گشارش تحلیلی
سٌاریَی پلیس خَب ٍ تد ارٍپا ٍ آهزیکا در تزجام

سس/ذى ثِ لَافقی «ثْتش» ٍ ّوضهبى لْذیذ ثِ خشٍج اص لَافق دس غَسلی کِ

یبدداضت اختػبغی ف ؤاد ای ضد ث شا ًط شیِ خجشلیل / /آهشیک ب ٍ اسٍا ب ث ب

کٌگشُ ٍ اسٍابیی ّب ثِ غَست خ/شُ سشاًِ ٍ یکمبًجِ آى سا لغ//ش ًذٌّذ

هكشح کشدى هسبئ هَضکی ایشاى دس حبل لکشاس ثبص ال/س ثذ ٍ ال/س خ َة

ًطبًگش آى است کِ سی/س جوَْس آهشیکب ػوال خَاّبى ّ/چ لَافقی

ّستٌذ ٍ ایي ثبس آهشیکب ًقص ال/س ثذ ٍ اسٍاب ًقص ال/س خَة سا ایفب هیکٌذ.

ً/ست.آخشیي اعذاهبت لشاهپ دس خػَظ ثشجبم ّن اص یک الگَ استفبدُ

الجتِ دس ایي س ٌبسیَ ال /س خ َة ٍ ث ذ ّ ن ال /س خ َة ٍ ّ ن ال /س ث ذ

هی کٌٌذ کِ دیگش لکشاس ضذُ است :لْذیذ ثِ ًبثَد کشدى لَافق ًضدیک

ّذفضبى هطتشک است اهب ًَع ایفب ًقصضبى هتفبٍت اس ت .دسٍاع غ ال /س

ضذى ثِ هْلت هقشس ٍ دس ًْبیت ػقت ًطٌ/ی ٍ اػالم هموَػِ ا اص

خَة ثِ ّذف سجَع ٍ اػالم هیکٌذ کِ اگش ثب آًْ ب ّو شاُ ًط ًَذ ال /س ث ذ

اعذاهبت لٌجْ/ی کِ ثبػث هی ضَد حبه/بى لَافق یک ًفس ساحت ثکطٌذ.

ٍاسد غیٌِ خَاّذ ضذ ٍ اع ذاهبت ث ذلش اًم بم خَاّ ذ داد .دس ح بل حبؾ ش
اسٍاب دس عبهت ال/س خ َة ا بّش ض ذُ ٍ ّ ذفص ً /ض ثشًبه ِهَض کی ٍ ًق ص
هٌكقِا ایشاى است .اسٍاب هیخَاّذ ثب اعذاهبلص اص ایشاى دس ایي حَصُّب اهت/بص
ثگ/شد ٍ ثْبًِ اش ً/ض ایي است کِ اگش ثِ آهشیکب ٍ لشاهپ اهت/بص ًذٌّذ ثشجبم اص
ث/ي خَاّذ سفت .اکٌَى اشسص ای ي اس ت ک ِ شا اسٍا ب ٍ آهشیک ب احس ب
هیکٌٌذ کِ هیلَاًٌذ ث/طتش اص آًچِ کِ دس ثشجبم اهت/بص گشفتِاًذ اص ایشاى اهت /بص
ثگ/شًذ؟! ابسخ ایي اشسص ًضد ایشاى است .آی ب ار شا ّ ب گس تشدُا ک ِ دس
هَسد ثشجبم ٍجَد داضت لشجوِ ضذ ٍ ثِ دست لشاهپ سس /ذ ٍ اٍ ث ب آى ػقج ِ
لبجشهسلک خَد احسب

کشد کِ اگش ثشجبم لبثذیي حذ ث شا ایشاً /بى خ َة

ثَدُ اس ضبیذ ثتَاى ایي لَافق سا گشٍگبى گشفت ٍ اهت/بصّ ب ث/ط تش کس ت
کشد .سٍ

ٌ/ي سٌبسیَیی ثبیذ لیل /کشد ٍ اًذیط/ذ .لزا الصم است کِ ادث/بت

داخ کطَس ساجغ ثِ ثشجبم لػی/ح ضَد ٍ هسئَالى کطَس ایي لؼشیفّب ثی
جْت سا اداهِ ًذٌّذ .ثِ ًظش هي ثبی ذ اػ الم ض َد ک ِ اگ ش ثشج بم ٍاعؼ ب ث شا

اهب ّشثبس کِ لشاهپ ضجح خشٍج اص لَافق سا صًذُ هی کٌذ اسب

ث/طتش لؿؼ/ف هی گشدد ٍ سشهبیِ گزاساى ٍ ضشکب لمبس ایشاى هشدد لش
هی ضًَذ ٍ دس ًت/مِ ثشجبم ث/طتش ثِ ًبثَد ًضدیک هی ضَد .ضشٍـ هكشح
ضذُ لَسف لشاهپ هجٌی ثش ایٌکِ ایشاى ّشگض ثشًبهِ رٌی سبص سا لَسؼِ
ًذّذ (حتی ثشا لَل/ذ اًشط ٍ لیت ًظبست ضذیذ) ایٌکِ دستشسی ثِ
لوبم سبیت ّب ایشاًی اص جولِ ابیگبُ ّب ًظبهی ثبیذ فَس ثبضذ ( /ض
کِ ّ/چ کطَس عجَل ًوی کٌذ) ٍ ایٌکِ عبًَى آهشیکب ثبیذ لَسؼِ
لسل/یبت ثبلست/ک سا هؼبدل لَسؼِ لسل/یبت ّستِ ا فشؼ کٌذ (کِ
آهشیکب هی گَیذ ثشا لَعف آى حتی ثِ حولِ ًظبهی ّن هتَس هی ضَد)
آًقذس ثضسگ ّستٌذ کِ ثِ احتوبل ثس/بس صیبد ثشآٍسدُ ًخَاٌّذ ضذ .ثب لْذیذ
ثِ خشٍج اص لَافق لشاهپ اسٍاب ٍ کٌگشُ سا ٍاداس ثِ لالش ثشا حفظ آى
هی کٌذ اهب ثِ سٍضی کِ هوکي است ثِ ًبثَد آى هٌمش ضَد.

آهشیکب ثذ است ٍ ثذلشیي لَافق لبسیخ است اص آى خبسج ضًَذ ایشاى ً /ض ا س
اص آًْب خبسج خَاّذ ضذ .دس ایي غَست قشف هقبث ایٌگًَِ احسب

ًویکٌذ

لَافق

ثِ گضاسش فبس

اخثار داخلی
ّن صه بى ث ب س بلشٍص ٍسٍد ل بسیخی اه بم خو ٌ/ی(سُ) ث ِ

کِ هیلَاًذ ثشجبم سا ثِ گشٍگبى گشفتِ ٍ اهت/بصّ ب ث/ط تش کس ت کٌ ذ .ل زا

کطَس ا/کشّب ابک ٍ هكْش  22ضْ/ذ لبصُ لفیعضذُ  2سبل دفبع هقذ

ایشاى ثبیذ ثِ غشاحت اػالم کٌذ کِ ثب ایي سجک ثبص ّوشاُ ً/ست ٍ ػالعِاش

ثْوي اص قشیق هشص صهٌ/ی ضلوچِ ٍاسد کطَس هیضًَذ.

ثِ ثشجبم ً/ض کوتش اص آى /ض است کِ آهشیکب گوبى هیکٌذ .دس ایي غ َست
آستبًِ لیو ایشاى ًسجت ثِ ثشجبم دس هیبسجبت قشف هقبث ثبال ًخَاّذ ثَد.
سزهایِ گذاراى ٍ ضزکای تجاری ایزاى هزدد ّستٌد!
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سئ/س هملس ضَسا اسالهی گف ت :هل ت هظل َم فلس ك/ي گشفت بس سطی ن
ث ذخ/وی ض ذًذ ک ِ آًْ ب سا اص کط َس خَدض بى ث /شٍى ک شدُ اس ت .سطی ن
غْ/ًَ/ستی یک هضاحن دائوی ثشا ّوِ کطَسّب است.

لشجوِ /دًٍبلذ لشاهپ ّفتِ گزضتِ اس اص لوذیذ لؼل/ق لیشین ّب ّستِ

سخٌگَ کو/سَ/ى ػوشاى هملس گفت :دس جلسِ کو/سَ/ى هقشس ض ذ دس

ا یکمبًجِ آهشیکب ؾذ ایشاى لْذیذ کشد دس غَسلی کِ کٌگشُ ٍ قشف

لْشاى ثِ صٍج/ي  160ه/لَ/ى لَهبى ٍ دس ضْشستبى ثِ صٍج/ي  140ه/لَ/ى لَهبى

ّب اسٍابیی ثشجبم اشف  120سٍص «ًقبئع فبجؼِثبس» ثشجبم سا اغالح
ًکٌٌذ ٍاضٌگتي اص لَافق خبسج خَاّذ ضذٍ .ثگبُ اًذیطکذُ آهشیکبیی

ٍام ثب سَد  2دسغذ دس ثبفت فشس َدُ ٍ  5.9دسغ ذ دس هٌ بقق خ بسج اص ثبف ت
فشسَدُ لؼلق گ/شد.

سًمجشصادُ ػؿَ ّ/أت سئ/سِ همل س اص هَافق ت سّج ش هؼظ ن اًق الة ث ب

سئ /س کو/ت ِ اه َس ث /يالولل ی دٍه ب سٍس  ِ/گف ت لط ک /ک بسگشٍُ

اختػبظ  190ه/لَ/ى دالس اص غٌذٍ لَسؼِ هلی ثِ ثیث هقبثلِ ث ب سیضگشدّ ب

آهشیکبیی-اسٍابیی ثشا اغالح ثشجبم ثِ لؿ ؼ/ف ای ي لَاف ق ّس تِا هٌم ش

دس کطَس خجشداد.

خَاّذ ضذ .کبسگشٍُ ایمبد ضذُ لَسف آهشیکب ٍ لشٍئ/کب اسٍابیی ثشا لِْ /

دس اداهِ ثشگضاس سصهبیص هطتشک هیوذ سسَل اهلل(ظ) اسلص هَض ک
کشٍص ثشد ثلٌذ عذیش ثشا اٍل/ي ثبس لَسف یگبى ّب ضٌبٍس ً/شٍ دسیبیی اسلص
دس دسیب ػوبى اشلبة ضذ ٍ ّذف دس ػوق دسیب هٌْذم ضذ.
ًبضی اص لَّن سئ/س جوَْس آهشیکبست ٍ لػشیح کشد/ّ :چگًَ ِ ه زاکشُ ا

دس هٌكقِ ػفشیي دس سَسیِ سا کبّص دّذ .ا/ص اص ای ي ً /ض س خٌگَ ٍصاست

هؼبٍى ًظبسلی ثبًک هشکض اػالم کشد :ل ب ابی بى ثْو ي ه بُ ک بس

لسَیِ حسبة ثب ّوِ سپشدُگزاساى لؼبًٍیّب هبلی ر/ش همبص خبلوِ هییبثذ.
سشلطکش غفَ

غَست خَاّذ داد.
سخٌگَ کبخ سف/ذ گفت :دٍلت آهشیکب اص لشک ِ/هی خَاّذ کِ ل ٌص ّ ب

دس هَؾَع هَضکی ٍ لَاى دفبػی خَد ثب ّ/چ کطَس ًخَاّ/ن داضت.

دست/بس ٍ هطبٍس اسضذ فشهبً ذُ ک

یک هٌجغ دیپلوبل/ک ثلٌذابیِ سٍ

گفت ِ ک ِ ث ِ هی ؽ ایٌک ِ آهشیک ب اص

لَافق ّستِ ا ایشاى (ثشجبم) خبسج ضَد فشاًسِ ً /ض احتو بال اع ذام هط بثْی سا

دث/ش ضَسا اهٌ/ت هلی ای شاى غ یجت اص ث بصثٌ/ی ثشج بم ث /بًی ٍع/یبً ِ ٍ

ح/ذس

ا/صًَیس لَافقّبیی هؿبف ثش ثشجبم گشٍّی هطکَک است!

خبسجِ آهشیکب گفتِ ثَد کِ لشک ِ/ثبیذ اص ضذت خطًَت (دس ػول/بت) ثکبّذ.
قشح هسکَ دس ضَسا اهٌ/ت ثشا ایمبد هکبً/ضم هستق لیق/ق بلی دسث بسُ

ع َا گف ت :ای شاى ث ب

َّضوٌذ هیلَاًذ ثب لط ک /ی ک ائ تالف هٌكق ِا ک ِ ػ الٍُ ث ش سٍس ٍ ِ/
سَسیِ ضبه ابکستبى ٍ ػشا ً/ض ثبضذ دس هقبث ائتالف آهشیکبییّب ثبیستذ.

حوالت ض/و/بیی دس سَسیِ ثب هخبلفت ًوبیٌذُ آهشیکب سد ضذً .وبیٌذُ آهشیک ب
دس ایي ًطست هسکَ ٍ دهطق سا ثِ اًمبم ایي حوالت هتْن کشد.
هبیک اٌس هؼبٍى سئ/س جوَْس آهشیکب سٍص سِ ضٌجِ کط َسّب اسٍا بیی

سخٌگَ دٍلت گفت/ّ :چ کسی اجبصُ ًذاسد دس ثیث دفبػی ٍ هَض کی
هب دخبلت کٌذ ثٌ ِ/دفبػی ٍ هَضکی سا حق هسلّن خَد هی داً/ن ٍ دس ساثك ِ ث ب
ثیث دفبػی ثب ّ/چ کسی هزاکشُا ًطذُ ٍ ًخَاّذ ضذ.

سا لْذیذ کشد ث/ي هبً ذى دس «لَاف ق ّس تِ ا ث ِ ض ذت هؼَ /ة ث ب ای شاى!» ی ب
ّوشاّی ثب آهشیکب یکی سا اًتخبة کٌٌذ.
فشهبًذّی ستبد اسلص لشک ِ/اػالم کشد کِ دس  4سٍص ػول/بت ایي کطَس دس

سل/وبًی هؼبٍى ٍصیش دفبع گفت :اشٍطُ ّ ب صیشس بختی خ َثی دس هٌكق ِ
هکشاى دس حبل اجشاست ثب لبک /ذات هق بم هؼظ ن سّج ش ث ش اّو /ت س َاح
هکشاى ثَد کِ لَجِّب ثِ ایي هٌكقِ جلت ضذ.

ضوبل سَسیِ  260ضجِ ًظبهی ٍاثستِ ثِ حضة الیبد دهَکشال /ک ٍ یگ بى ّ ب
هذافغ خلق سا اص اب دسآٍسدُ است.
یک ًَجَاى آهشیکبیی ثب آلص گطَدى ثِ سٍ ّ ن هذسس ِا ّ ب خ َد
ً 15فش سا کطتِ ٍ صخوی کشد! ایي ًَج َاى  19س بلِ ای ي جٌبی ت سا دس ر شة

هؼبٍى اهٌ/تی-اًتظبهی ٍصیش کطَس گف ت :درذر ِ ّ ب ػو َهی ث ِ دالی
گًَبگَى اص جولِ ؾؼف کبسآهذ سبصهبًْب ٍ ًْبدّب دس ابسخگَیی ثِ ضشایف
کًٌَی جبهؼِ یکی اص ػل ًبآساهیّب اخ/ش ثَد.

کٌتبکی هشلکت ضذ.
ّضاساى ًفش دس سَئ/س دس اػتشاؼ ثِ حؿَس «دًٍبلذ لشاهپ» سئ/س جوَْس

ضَسا اَل ٍ اػتجبس دس جلسِ اهشٍص( ْبسضٌجِ) خَد هػ َة ک شد کو/ت ِ
ا ثِ هٌظَس ثشسس ی آخ شیي ٍؾ ؼ/ت ٍاح ذّب لَل /ذ دس کط َس ٍ الخ بر
لذاث/ش هٌبست ثِ هٌظَس ایمبد سًٍق دس ایي ٍاحذّب دس ایبم ابیبًی سبل ٍ افضایص
لَل/ذ لطک /ضَد.

آهشیک ب دس اج ال

اعتػ بد جْ بًی داٍٍ

دس ض ْشّب هختل ف لظ بّشات

کشدًذ ٍ لؼذاد ً/ض دس ایي لظبّشات ثبصداضت ضذًذ.
ثش اسب

گضاسش یک هَسسِ ث/ي الوللی هؼتجش  00ه/لَ/ى اًس بى دس سشاس ش

دً/ب دس سکَت خجش اص هؼؿالت هؼ/طتی جذ ٍ هختلفی اص جولِ گشس ٌگی

سخٌگَ کو/سَ/ى اهٌ/ت هلی ٍ س/بست خبسجی همل س گف ت :لکل /ف
عبًًَی دٍلت ثشًبهِ سیض ثشا دست/بثی ثِ ّ 20ضاس هگبٍات ثش ّستِ ا اس ت

ٍ فقش سًج هیثشًذ.
ث/ص اص ً 100فش دس اًفمبس دٍ خَدسٍ ثوت گزاس ضذُ هقبث

هس مذ

کِ ایي ً/بصهٌذ دٍ سبیت ّستِ ا جذیذ است اهب ثشا آًْب ثشًبهِ سیض ًط ذُ ٍ

دس ضْش ثٌغبص دس ل/جی کطتِ ٍ صخوی ضذًذ .سئ/س اداسُ هجبسصُ ثب جبسَس ی

هٌبثؼی ّن دیذُ ًطذُ است.

دس سبصهبى اقالػبت ایي کطَس دس جوغ عشثبً/بى است.

اخثار تیي الوللی
ً/شٍ دسیبیی آهشیکب دس ٍاکٌص ثِ سخٌبى سخٌگَ سصه بیص هط تشک
«هیو ذ سس َل اهلل(ظ) »9دسث بسُ ل شک  ً 2بٍ «ائ تالف» ا س اص ّط ذاس
ثلَهجشگ ثب اضبسُ ثِ هَاؾغ اخ/ش هقبهبت اسضذ اسٍابیی دسث بسُ

ثشًبهِ هَضک ثبلست/ک ایشاى دس گضاسضی اػالم کشد :اسٍابیی ّب ثِ اه/ذ حف ظ

گفتٍگَ دسثبسُ هسبئ هَضکی خَد اب ه/ض هزاکشُ حبؾش ضَد!
ػشثستبى اص ا/طشفت ًقطِ هل ک س لوبى ث شا هٌیػ ش ک شدى ع ذست دس ًس
فشصًذش هیوذ اس اص سس/ذى ٍ ثِ ابدضبّی خجش داد.
یک ًطشیِ آهشیکبیی خجش دادُ است کِ اٌتبگَى عػذ داسد ثشا هقبثل ِ ث ب

ثشجبم فطبسّب ثش ثشًبهِ هَضکی ایشاى سا افضایص دادُاًذ.
ٍصی ش خبسج ِ فشاًس ِ ک ِ ع شاس اس ت ه/ضث بى ّوت ب آهشیک بییاش ث شا
گفتٍگَ دسثبسُ لَافق ّستِا ثشجبم ثبضذ اص ایٌکِ دٍلت آهشیکب ثبس اغ الح
ایي لَافق سا سٍ دٍش کطَسّب اسٍابیی گزاضتِ اًتقبد کشد.

ثل َهجشگ گفت ِ فشاًس ِ آلو بى ٍ اًگل /س ّوگ ی ث ِ ای شاى گفت ِاً ذ ث شا
سٍصًبه ِ لجٌ بًی االخج بس ث ب ثشسس ی ػو /ق لی َالت دس دس تگبُ حک َهتی

َّاا/وبّب ایشاًی گفت کِ هب «ا/بم سادیَیی» دسیبفت کشدین.
خجشگضاس

یک دیپلوبت ثلٌذابیِ سبصهبى هل هتیذ کِ خَاستِ ًبهص اٌْ بى ثوبً ذ ث ِ

حوالت ثبلقَُ هَضکی ایشاى سٍس ٍ ِ/ثشخی دیگش جذیذلشیي هَضک سّگ /ش
خَد سا آصهبیص کٌذ.

هطالة ها را در کاًال پیام رساى سزٍش تِ آدرس  @siasilandدًثال کٌید

