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اهام خویٌی

چْار ضٌثِ  12تْوي ً 1333طریِ رٍزاًِ داخلی هعاًٍت سیاسی سازهاى عقیذتی سیاسی ٍدجا سال ّط ن ضوارُ 1231

(رُ)

 :در ّر ًْضت ٍ اًقالب الْی ٍ هردهی ،علوای اسالم اٍلیي

اهام خاهٌِ ای

(هذ ظلِ العالی)

ّ :ر سال 22تْوي هلتت ایتراى بترتِ ای تتر

کساًی تَدُ اًذ کِ تر تارک جثیي ضاى خَى ٍ ضْادت ًقتص تست ِ استت.

دضوٌاى ٍارد هی کٌذ ٍ هثل تْوٌی تر سر دضوٌاى ٍ هخالفاى فرٍد هی آیتذ

()1331/12/3

()31/11/22

آیت اهلل هکارم ضیرازی ،از هراجع عظام تقلیذ4

اق ذار ها هَجة ضذُ کِ دضوي از گسیٌِ ًظاهی صحثت ًکٌذ
گسارش تحلیلی

تحزاى زر هٌغوِ ؽسُ اعت یا ذیز تایس پاعد هثثت زاز .ؽایس آهزیکا ایي تصتَر

اگر رشین پْلَی اداهِ هی یافت...

را زاؽتِ تاؽس کِ تا حوایت اس ػزتغتاى زر حولِ تِ یوتي ٍ اًصتارال زر جْتت

هْسی كضائلی ،کارؽٌاط هغائل عیاعی زر یاززاؽتی ًَؽتّ :ز عال زر چٌیي

ثثاتعاسی گام تزهیزارز اها ایٌگًَِ ًیغت ٍ تالؼکظ عیاعتت ّتای ٍاؽتٌگتي

ایاهی" ،زعتاٍرزّای اًوالب اعالهی" ،یکی اس عَصُ ّای زاؽ رعاًِ ّاعتت ٍ

هٌجز تِ تحزاى زر هٌغوِ هیؽَز .اس زیگز عَ آهزیکا تالػ زارز تا ایتزاى را زر

هؼوَال" كْزعت تلٌسی اس اهساهات کوی ًظام ارائِ هی ؽتَز .اهتا هوکتي اعتت

عیاعت ّای تحزاى عاس ذَز هحَر هزار زّتس .ایتي هغتللِ ًیتش هغتللِ جسیتسی

هـزضیي یا حتی تزذی اكزاز تی عزف تگَیٌس اگز رصین پْلَی ازاهِ هتی یاكتت

ًیغت ٍ توزیثا توام زٍلت ّای آهزیکایی ایي عیاعت ّتای ایتزاى ّزاعتی را زر

ّن چٌیي زعتاٍرزّایی تحون پیسا هتی کتزز یتا زر تزذتی کؾتَرّایی ّتن کتِ

زعتَر کار زاؽتِ اًس .اها زر زٍلت تزاهپ ایتي عیاعتت ّتا تؾتسیس ؽتسُ اعتت.

اًوالب ًؾسُ هاًٌس اهارات ٍ ػزتغتتاى ٍ...چٌتیي زعتتاٍرزّایی ٍ تؼضتا" تیؾتتز

اهساهات ػولی ،گلتاری ٍ تثلیـاتی جوَْری اعالهی ایزاى(تزگزكتتِ اس اًوتالب

حاصل ؽسُ اعت .پاعد تِ ایي ؽثِْ چٌس ترؼ زارز؛ ًرغت ایٌکِ اٍال" پتظ

اعالهی) تاػث ؽسُ کِ کؾَر ها ّوَارُ زر هحَر هواتل آهزیکا هزار تگیزز .زر

تپذیزین جوَْری اعالهی ّن اس کارآهسی ّتای هاتتل تتَجْی زر سهیٌتِ ّتای

ًتیجِ هٌلؼت آهزیکا زر ایي اعت کِ تِ ایزاى ّزاعی زاهتي تشًتس .ضتوي آًکتِ

هرتلق تزذَرزار تَزُ ٍ تَاًغتِ اعتت ،رکَرزّتای ارسؽتوٌسی را تتِ زعتت

كؼالیت التی ّای هٌغوِ ای را ًیش ًثایس اس ًظز زٍر زاؽتّ .ز چوسر تٌؼ ّا هیتاى

آٍرز ٍ ایتتي ّوتتِ عتتیاُ ًوتتایی ٍ الوتتای ًاکارآهتتسیً ،اؽتتی اس ػولیتتات رٍاًتتی

تْزاى ٍ ریاض ػوین تز ؽَز ،تثلیؾ ایزاى ّزاعتی اس عتَی ٍاؽتٌگتي تتا جتسیت

ّسكوٌس زؽوٌاى ٍ یا تزذی زٍعتاى ؿاكل اعت .زٍم ایٌکِ ،زعتاٍرزّای هتازی

تیؾتزی زًثال ذَاّس ؽتس .هثتل اس رٍی کتار آهتسى هحوتستي عتلواىٍ ،لیؼْتس

جوَْری اعالهی ،ؿالثتا" زر ؽتزایظ تحتزاى ٍ یتا كؾتار ٍ تحتزین ٍ تْسیتسات

عؼَزی زر ػزتغتاى ،التی صْیًَیغن عززهسار زاهي سزى تِ ایزاى ّزاعی تَز ٍ

عٌگیي تِ زعت آهسُ ٍ ًِ زر یک ؽزایظ آرام ٍ ّوَاری هثل زٍراى پْلَی یا

تا رٍی کار آهسى تيعلواى ،التی ػزتغتاى ًیش زر کٌتار التتی یْتَز ػلیتِ ایتزاى

ؽزایظ کؾَرّایی اس هثیل اهارات ٍ ػزتغتتاى ٍ هتالشی ٍ...عتَهیي ًکتتِ هْتن

كؼال ؽسُاًس .زر چٌیي كضایی هیتَاى اًتظار زاؽتت کتِ آهزیکتا عیاعتتّتای

ایٌکِ ترؼ هاتل تتَجْی اس زعتتاٍرزّای جوْتَری اعتالهی هتکتی تتِ تتَاى

تحزاى عاسػ را تا هحَریت ایزاى زًثال کٌس تا ّن هٌاكغ ذَزػ تتاهیي ؽتَز ٍ

زاذلی ٍ تَهی اعت ٍ ًِ كوظ هحصتَل زاؽتتي ثتزٍت ّتایی اس جتٌظ كتزٍػ

ّن هٌاكغ هتحساًؼ ّوچَى ریاض ٍ تل اٍیَ .زر ًْایت آًکِ تسٍى ٍجَز یتک

ًلت .تِ ػثارت زیگز ،پْلَی ٍ یتا اهثتال اهتارات ٍ ػزتغتتاى حتساکثز ٌّزؽتاى

زؽوي زر هٌغوِ ،ذیلی اس تزًاهِ ّای اهٌیتی ٍ ًظتاهی آهزیکتا پتیؼ ًوتی رٍز ٍ

هاًٌس آى تچِ پَلساری اعت کِ تِ ارثی ٌّگلت زعت یاكتِ ٍ تا پتَلؼ تْتتزیي

آًْا تِ ایجاز زؽوٌی چَى ایزاى زر هٌغوتِ ًیتاس زارًتس سیتزا ترتؼ ػوتسُ ای اس

کاخ ّا ٍ هاؽیي ّا ٍ اهکاًات را تْیِ هتی کٌتس اهتا ّوتَارُ ٍاتغتتِ اعتت ٍلتی

اهتصاز هٌغوِ تِ ٍجَز ایي زؽوي كزضی گزُ ذَرزُ اعت.

جوَْری اعتالهی تتِ تزکتت ذَزتتاٍری تزذاعتتِ اس رٍح اًوتالب اعتالهی ٍ
تلکز اًوالتی ،تغیاری اس ایي زعتاٍرزّا را ذَزػ ذلن کتززُ اعتت ٍ تلتاٍت

اخثار داخلی
 هجوغ اعتاتیس هغتلواى زاًؾتگاُّتا تتِ هٌاعتثت چْلوتیي عتالگزز پیتزٍسی

ایٌْا زر هوَلِ ای هاًٌس تَلیس ػلن ،یا زعتیاتی تِ تکٌَلَصی ّای تزتز جْاى کتِ

اًوالب اعالهی اس ػوَم هتززم ایتزاى زػتَت کتزز کتِ تتا ّتسف پاعتساری اس

زیگز ذزیسًی ًیغت تیؾتز ذَزًوایی هی کٌس .چْارهیي پاعد تیؾتز تِ کغتاًی

اًوالب ذَز تار زیگز تِ ذیاتاى ّا تیایٌس ٍ تا حضَر یکپارچِ ٍ تا ؽکَُ ذَز تِ

اعت کِ تساٍم زٍراى پْلَی را ّن هٌتج تتِ چٌتیي زعتتاٍرزّایی هتی زاًٌتس؛ ٍ

تحکین اًوالب هسز رعاًٌس.

حال آًکِ رًٍس ٍ رٍیکزز رؽس زٍراى پْلَی عی تیؼ اس پٌج زّتِ تتِ ٍضتَح

 تا تصَیة هجلظ ،سائزیي ارتؼیي کتِ اس تتارید  3هْزهتاُ لـایتت  22آتتاى

رٍؽي هی کٌس کِ تا چٌاى رًٍس ٍ چٌاى رٍیکتززی تغتیاری اس ایتي زعتتاٍرزّا

 1397اس هزسّای سهیٌی تِ هوصس کؾَر ػتزام اس کؾتَر ذتار هتی ؽتًَس اس

ؿیزهوکي تَز! کاكی اعت عزی تِ آهارّا تشًین.

پززاذت ػَارض ذزٍ هؼاف ّغتٌس.

تحراى ٍ تی ثثاتی ،پیاهذ سیاست تراهپ در هٌطقِ

 هائن هوام ٍسیز تْساؽت گلت :اهیس تِ سًسگی زر  25عال گذؽتِ ٍ اس عتال

اهیزػلی اتَاللتح ،کارؽٌاط ارؽس هغائل آهزیکا /زر پاعد تِ ایتي پزعتؼ کتِ

 1990تا  2015هیالزی اس  65عال تِ تیؼ اس  75عال اكشایؼ زاؽتِ یؼٌتی تتیؼ

آیا اهساهات آهزیکا تِ ٍیضُ زٍلت تزاهپ عی یتک عتال اذیتز هٌجتز تتِ تتزٍس

اس  11عال تز ػوز ایزاًیاى اكشٍزُ ؽسُ اعت.

 آیت ال ػلَی گزگاًی ،اس هزاجغ ػظام تولیس تتا تیتاى ایٌکتِ اًغتاًی کتِ اس

اخثار تیي الوللی
ؽزکت زر اًتراتات هصز اجثاری ؽس! ػضَ ؽَرای هلی حوَم تؾتز هصتز

تپززاسز ،گلت :اکٌَى زر زٍراًی سًسگی هی کٌین کِ اس ًؼوت ٍالیت كویتِ زر

اػالم کزز کِ ٍاجساى ؽزایظ رأی زّی زر صَرت ػسم هؾارکت زر اًتراتات

جاهؼِ تْزُهٌس ّغتین.

ریاعتجوَْری جزیوِ ًوسی ذَاٌّس ؽس!

رّثزی ٍ هزاجغ جتسا ؽتَز گوتزاُ هتی گتززز ٍ ًوتی تَاًتس تتِ جثتزاى گذؽتتِ

 رییظ جوَْر زر گلتٍگَی تللٌتی تتا ٍالزیویتز پتَتیي ،ریتیظ جوْتَر

پزٍكغَرگزتٌز ،اًسیؾوٌس تزجغتِ اتزیؾی تتا اؽتارُ تتِ پیؾتزكتّتای هاتتل

رٍعیِ اس رًٍس پیؾزكت ّوکاری ّای صلح آهیش ّغتِ ای هیاى ایتزاى ٍ رٍعتیِ

تَجِ ػلوی ایزاى زر زٍراى اًوالب اعالهی ،تاکیتس کتزز کتِ ایتزاى زر جٌت

اتزاس ذزعٌسی کزز ٍ گلت :تایس جلَی اهساهات ترزیثی تزذی کؾتَرّا ػلیتِ

ػزام تا تحول رًجّای كزاٍاى تَاًغت اس هلوزٍ ذَز زكاع کٌس.

تزجام گزكتِ ؽَز.

یک ٍتگاُ ذثزی-تحلیلی ًشزیک تِ زٍلت چیي ًَؽت :اگز ایتزاى ،چتیي،

ٍ سارت ًیزٍ زر اعالػیِ ای اػالم کزز :زر پی زریاكت اذثتار ٍ گتشارػّتا

رٍعیِ ٍ ارٍپا زر هَضغ ّواٌّ

زر ذصَؿ ٍهَع ترللات ازاری ت هالی زر یکی اس ؽزکت ّای تَسیغ ًیتزٍی

هی هاًس ٍ ذزٍ یکجاًثِ آهزیکا ٍ تاسگززاًسى تحزین ّا تاثیز هاتل تتَجْی تتز

تزم اعتاًی ٍ تا احزاس ػسم کلایت هسیزیتی السم ،هسیزػاهل ؽزکت هذکَر اس

ایزاى ًویگذارز.

عوت ذَز تزکٌار ؽس.
ٍ سیز کؾَر تا تیاى ایٌکتِ اس عزیتن ًصتة زعتتگاُ ّتای ایکتظ ری اهکتاى
کٌتزل هاچام کاال اس هزسّای کؾَر اهکاى پذیز ذَاّس ؽس ،گلت :رهن هاچتام
کاال یک هیلیارز کن ؽسُ ٍ تِ  11.5هیلیارز زالر رعیسُ اعت.

تاؽٌس ،تَاكن ّغتِ ای تسٍى آهزیکا ًیتش تتاهی

ارتؼ عَریِ ٍ ًیزٍّای هتحس ،زر ازاهِ ػولیات زر هٌغوِ تالهی عِ اعتتاى
حلتتة ،حوتتاُ ٍ ازلتتة ،چٌتتسیي رٍعتتتای زیگتتز را اس گتتزٍُّتتای تزٍریغتتتی-
تکلیزی پظ گزكتٌس ٍ حلوِ هحاصزُ تزٍریغتّا را تٌ

تز کززًس.

رٍسًاهِ عؼَزی ایالف کِ تا ّتسف تتزٍیج ػتازیعتاسی رٍاتتظ تتا رصیتن

 ؽَرای پَل ٍ اػتثار تا تَجِ تِ هازُ  14هاًَى عاهاًسّی ٍ حوایت اس تَلیس

صْیًَیغتی ،تزای ًرغتیي تار زر رعتاًِّتای ػزتتی تتا یتک هوتام صْیًَیغتتی

ٍ ػزضِ هغکي ،ضَاتظ ًاظز تز اًتؾار اٍرام رٌّی تَعظ تاًک ّا ٍ هَعغات

هصاحثِ کززُ ،ایي تار اعتلازُ اس هؾزٍتات الکلی را تزٍیج کزز!

اػتثاری را زر  10هازُ تصَیة کزز.

ًرغت ٍسیز اًگلیظ تؼس اس آى کِ رئیظ جوْتَر آهزیکتا زر تتَییتز ذتَز

 یک هوام آگاُ تِ ذثزگتشاری كتارط گلتت :زر راعتتای هثتارسُ جتسی تتا

ذسهات زرهاًی ػوَهی اًگلیظ را عیغتن ؽکغت ذَرزُ ًاهیس ،تاکیس کزز تتِ

پَلؾَیی ٍ تا زعتَر هوام هضایی ،صسّا حغاب هزتَط تِ اذاللگزاى تتاسار ارس

ایي عیغتن زرهاًی اكترار هیکٌس!

هغسٍز ؽس.
 عَهیي ًاهِ زرذَاعتت تغتیج زاًؾتجَیی  7زاًؾتگاُ تتشر

یک رعاًِ حکَهتی کزُ ؽوالی ّؾسار زاز زر صَرتی کِ آهزیکتا ٍ کتزُ
تْتزاى تتزای

تجوغ هغالثات هززهی تِ ٍسارت کؾَر ارائِ ؽس .زر ایي ًاهتِ تککیتس ؽتسُ کتِ
زاًؾجَیاى تغیجی یکی اس هَرز اػتوازتزیي اهؾاری ّغتٌس کِ هغلَلیي تتَاًٌس
زر جْت صالح کؾَر ٍ هززم تِ آًْا اػتواز کٌٌس.
 آیت ال هکتارم ،اس هزاجتغ ػظتام تولیتس گلتت :اهتتسار هتا زر ػزصتِ ّتای
هرتلق هَجة ؽسُ کتِ زؽتوي اس گشیٌتِ ًظتاهی صتحثت ًکٌتس ٍ تتِ كضتای
هجاسی زلرَػ تاؽس.

جٌَتی تار زیگز رسهایؼ عالیاًِ ذَز را تزگشار کٌٌس ،ؽزایظ ؽثِ جشیتزُ کتزُ
تِ گذؽتِ تاسگؾتِ ٍ صلح زر ؽثِ جشیزُ کزُ تزهزار ًویؽَز.
ٍسیز زكاع آهزیکا زر ًؾغتی زر کٌگزُ ایي کؾَر اس عاذت توة ّای اتتن
تا تَاى ترزیة کوتز زكاع کزز ٍ گلت ایي اهتسام راُ را تتزای پاعتد اتوتی تتِ
رٍعیِ تاس هیکٌس!
ًرغتٍسیتز ػتزام اس عتزح زٍلتت ایتي کؾتَر تتزای کتاّؼ «تتسریجی»
ًیزٍّای ائتالف آهزیکایی هَجَز زر ػزام ذثز زاز .ایتي زر حتالی اعتت کتِ

 هسیزػاهل ؽزکت هلی گاس ایزاى گلت :ایزاى تِ اًساسُ جزیوِ ًشزیک تِ 2

ٍسارت ذارجِ آهزیکا ذزٍ هزیةالَهَع ًیزٍّای ائتالف آهزیکایی اس ػزام

هیلیارز زالر تِ ذاعز هزارزاز کزعٌت ،تِ تزکیِ گاس هجاًی صازر کززُ اعت ٍ

را رز کززُ اعت.

اس ایي تِ تؼس ،پَل كزٍػ گاس تِ تزکیِ را ذَاّس گزكت.

یک ٍتگاُ صْیًَیغتی ضوي ّؾسار زر سهیٌِ اكشایؼ تٌؼ تیي هغکَ ٍ تل

ًَ ترت عرٌگَی زٍلت ٍ رییظ عاسهاى تزًاهِ ٍ تَزجِ زر پاعتد تتِ ایتي

آٍیَ زر هغللِ عَریِ ًَؽت :اّساف کًٌَی رٍعیِ حلظ تؾار اعس زر هتسرت،

عؤال کِ آیا هوکي اعت زر عال  97اكشایؼ هیوت تٌشیي را زاؽتِ تاؽین گلت:

ّوکاری ًشزیک تا ایزاى ٍ حصَل اعویٌاى تِ حلظ هٌاكغ ذَز اعت.

هغؼاً عال  97اكشایؼ هیوت تٌشیي ًرَاّین زاؽت.

ٍسیز ذارجِ تزکیِ تا تیاى ایٌکِ تا رٍعیِ اذتالكی زرتارُ ػولیات ًظاهی زر

 هغلَل رٍاتظ ػوَهی هؼاًٍت عاسًسگی عاسهاى تغیج زاًؾجَیی اس اػتشام

ػلزیي ًسارًس ،اس آهزیکا ذَاعت تز عز راُ آًکارا زر ایي ػولیات هزار ًگیزز.

گزٍُ ّای جْازی توام اعتاى ّا تِ هٌاعن سلشلِ سزُ زر ًَرٍس ذثتز زاز ٍ گلتت:

رٍسًاهِ «ٍاؽٌگتي پغت» :زر تحثَحِ ػسم تصَیة عتزح تَزجتِ  2018زر

آذزیي تزًاهِّای گزٍُّای جْازی رٍس گذؽتِ ًْایی ؽس.
 عرٌگَی اًجوي هغؼِ عاساى تا اؽارُ تِ هزارزاز تا ذَزرٍعتاساى كزاًغتَی
گلت :رًَ ٍ پضٍ ّیچ گام اجزایی تزای عزهایِ گذاری زر ایزاى تزًساؽتتِ اًتس ٍ

کٌگزُ ،رئیظ جوْتَر آهزیکتا اس پٌتتاگَى ذَاعتت تتا رصُ ًظتاهی تشرگتی تتا
ّشیٌِای گشاف تزای ٍی تزگشار کٌس.
ؽست گزكتي ًگزاًی ّتا زر ریتاض اس اػتزاضتات گغتتززُ ای کتِ احتوتال

پَلی تِ ایزاى ًیاٍرزُاًس.

هتتیرٍز عتتلز ٍلتتیػْتتس ػزتغتتتاى تتتِ لٌتتسى تزاًگیتتشز ،تاػتتث ایجتتاز تـییتتز زر

هطالة ها را در کاًال پیام رساى سرٍش تِ آدرس  @siasilandدًثال کٌیذ

تزًاهِریشیّا ٍ ایجاز تکذیز زر ایي علز ؽسُ اعت.

