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اهام خویٌی

ضٌبِ  09اسفٌدهاُ ً 0992طریِ رٍزاًِ داخلی هعاًٍت سیاسی سازهاى عقیدتی سیاسی ٍدجا سال ّطتن ضوارُ 0533

(رُ)

 :ایي هحاصرٓ اقتصادی را کِ خیلی از آى هیترسٌد ،هدي

یک ّدیِ ای هیداًن برای کطَر خَدهاى ،برای ایٌکِ
را بِ ها ًدادًد ،خَدهاى هیرٍین دًبالص

ٍقتی کِ ها یحتاج

اهام خاهٌِ ای

(هد ظلِ العالی)

 :حرف زدى راجع بِ فساد کِ فایدُای ًددارد

با «دزد دزد» گفتي ،دزد از دزدی دست برًویدارد باید رفدتٍ ،ارد ضدد
()0991/01/9

()0939/00/62

تیاًا سّثش هؼظن اًقمب اػمهی دس دیذاس تؼذادی اص ػتایـگشاى ٍ ًغوِػشایاى اّلتیت (ػلیْنالؼمم)

هلت ایراى ّوَارُ آهادُ است کِ ّر هتجاٍز ٍ هتَعرّضی را بِ جای خَد بٌطاًد
ػؼَدی ّا ػؼی داسًذ تا تا سفغ ایي هـکم هالی ،حضرَس ًیشٍّرای اًگلیؼری

گسارش تحلیلی
هقام هعظن رهبری "هدظله العالی" :

دس ایي کـَس سا تِ ًنغ خرَد ٍ آل خلینرِ حنر ًوایٌرذ؛ لٌرذى تخراطش اهضرای

دؿوٌاى ایشاى اص چٌذ هاُ قثل دس اتاقّای فکش دٍس ّن ًـؼتٌذ ٍ ترشای ػرِ هراُ

قشاسدادّای فشٍؽ تؼلیما تِ ػشتؼتاى تشای تاهیي ّضیٌِّای حضَس اًگلریغ

آخش ػال طشاحی کشدًذ کِ تِ خیال خَد کاس جوَْسی اػرمهی سا دس اػرنٌذ

دس هٌطقِ ،فـاس افکاس ػوَهی سا ًادیذُ گشفتِ ٍ حاضش تِ ػنش ػلواى تِ اًگلیغ

هاُ توام کٌٌذ.سّثش اًقمب اػمهی افضٍدًذ :دس دی هاُ ٍ تْوي هراُ دیذیرذ کرِ

ٍ صیش پا گزاؿتي حقرَق تـرش دس یوري ؿرذُ اػرت .تشیتاًیرا ترا پیـرٌْاد صرذٍس

هشدم چگًَِ جَاب آى ّا سا دادًذ ٍ هلت ایرشاى ّورَاسُ آهرادُ اػرت کرِ ّرش

قطؼٌاهِ ػلیِ ایشاى ٍ یوي تِ ؿَسای اهٌیرت ػراصهاى هلرل کرِ ترا ٍترَی سٍػریِ

هتجاٍص ٍ هتَؼشّضی سا تِ جای خَد تٌـاًذ.ایـاى افضٍدًذ :ایي ػرذُ کرِ دس هیراى

هَاجِ ؿذ ،دسحقیقت پیؾ فشٍؽ حقرَق تـرش سا ًؼرثت ترِ اقرذاها نالواًرِ

آى ّا سٍصًاهًِگاس ،سٍؿٌنکشًوا ٍ آخًَذ هؼوّن ّن ٍجَد داسدّ ،واى خطی سا

ػشتؼتاى اًجام داد ٍ اکٌَى هؼادل پَلی آى اقذام ؿشمآٍس سا دسیافت هیکٌذ.دس

دًثال هیکٌٌذ کِ دؿوي ًتَاًؼتِ تا آىّوِ ّضیٌِ دس کـَس تِ ًتیجِ تشػاًذ کرِ

هجوَع تِ ًظش هی سػذ کِ اًگلیغ تشای کؼة هٌاتغ هالی جذیذ ٍ تؼشیغ صهاى

اىؿاءا ...ایي کاسؿاى ًاداًؼتِ تاؿذ.

تاصگـت تِ خلیج فاسع ًِ ،تٌْا چـن خَد سا تش سٍی جٌایا جٌگی ػشتؼرتاى

اّداف سفر ٍلیعْد سعَدی بِ اًگلیس

دس یوي خَاّذ تؼت ،تلکِ اص ػیاػت ّای ضذ ایشاًی ػؼَدی ّرا ًیرض حوایرت

صباح زنگنه /کاسؿٌاع هؼائل خاٍسهیاًرِ  :ػرنش ػرِ سٍصُ همورذتي ػرلواى،

خَاّذ کشد.

ٍلیؼْذ ػشتؼتاى تِ اًگلیغ کِ اص چْاسؿٌثِ ؿاًضدّن اػنٌذهاُ آغاص ؿذ؛ تِ ًظش

پطت پردُ رٍیکرد ضد ایراًی ًطست آیپک

هی سػذ ،دس ایي ػنش ػِ ّذف اصلی دًثال خَاّذ ؿذ .دس ٍّلِ ًخؼت تِ ًظش

اهیرعلی ابوالفتح /کاسؿٌاع هؼرائل آهشیکرا  :هایرک پرٌغ ،هؼراٍى سئریغ

هیسػذ ػنش ٍلیؼْذ ػؼَدی تِ لٌذى ػوم تا ّذف فشاّن کشدى صهیٌِّای الصم

جوَْس آهشیکا دس ػخٌشاًی خَد دس کٌنشاًغ ػاالًِ «آیپک» هجذدا اص تْذیذ

ٍ تذػت آٍسدى تاییذیِ ٍ حوایتّای الصم اص پادؿاّیاؽ اص ػَی ایي کـَس

خشٍج اص تشجام ػخي تِ هیاى آٍسد ٍ گنت اگش تَافرق ّؼرتِای طری هراُّرای

قذستوٌذ اسٍپایی اػت .تشای تمقق ایي ّذف ًیض ،تيػلواى تا اػرتنادُ اص اترضاس

جاسی اصمح ًـَد ،دٍلت آهشیکا فَساً اص تشجام خاسج خَاّذ ؿذً .یکی ّیلی

تطویغ هالی ٍ اًجام قشاسدادّای خشیذ یا ػرشهایِگرزاسی دس اًگلؼرتاى ترِ هثلر

ػنیش آهشیکا دس ػاصهاى هلل ًیض دس ػخٌاًی تا صیش ػَال تشدى ػیاػت هٌطقِ ای

حذٍد  100هیلیاسد دالس ،حوایت ٍ پـتیثاًی لٌرذى ساکؼرة خَاّرذ کرشد ٍ دس

تْشاى تِ حوایت اص اػشائیل دس هقاترل ایرشاى پشداخرت .ترشای تملیرل ٍ چشایری

هقاتل ،اًگلیغ ًیض اص پادؿاّی ٍی تؼذ اص پذسؽ هلک ػلواى حوایرت خَاّرذ

هَاضغ ضذ تشجراهی – ایشاًری هایرک پرٌغً ،یکری ّیلری ٍ تؼرذادی دیگرش اص

کشد .دٍم آًکِ تِ ًظش هی سػذ تؼرذ اص دّرِ  60هریمدی کرِ اًگلریغ اص ؿرشق

هقاها آهشیکایی تایذ تِ چٌرذ ًکترِ تَجرِ داؿرت .هؼرخلِ ًخؼرت ایٌکرِ ایري

کاًال ػَئض خاسج ؿذ ٍ حضَسؽ دس خلیج فاسع سا تؼیاس کراّؾ داد ایٌرک

ػخٌاى دس ًـؼت آیپک هطشح ؿذُ اػت؛ ایي هؼالِ اص آى جْت حائض اّویت

اص جولرِ دس

اػت کِ آیپک جشیاى یَْدیّای حاهی اػشائیل تِ ؿواس هیسٍدً .کترِ دیگرش

ػشتؼتاى اػتّ ،وچٌاًکرِ ترا تاػریغ پایگراُ ًظراهی دس تمرشیي ٍ صهیٌرِ ّرای

ایٌکِ ،دٍلت کًٌَی آهشیکا ًِ تٌْا تش ػرش تورام هَضرَػا حؼراع هرشتث ترا

تاصگـت تِ یوي تِ ٍیظُ ػذى کِ صهاًی دس آًجا ًیرض پایگراُ ًظراهی داؿرت ،دس

ایشاى اص جولِ فؼالیتّای هَؿکی ،فؼالیرتّرای هٌطقرِایّ ،وکراسی ترا جثْرِ

تمؽ اػت تا هٌافؼؾ سا تاهیي کٌذ .دس ّوریي حرال ،هقاهرا ػرؼَدی ًیرض ترِ

هقاٍهررت ،هَضررَع حقررَق تـررش ٍ آصادیّررای اجتورراػی دس ایررشاى فشافکٌرری

ّوچَى پش کشدى خمء آهشیکا دس هٌطقِ ٍ ًیرض هقاتلرِ ترا سقیرة

هیکٌذ.اصّویي سٍ ًیض ،هقاها دٍلرت آهشیکرا ترِ دًثرال آى ّؼرتٌذ ترا دس ّرش

خَاّاى تاصگـت تِ ایي هٌطقِ ٍ ایجاد پایگاُ ّای ًظاهی هختلر

دالیل هختل

هٌطقِ ای خَد یؼٌی ایشاى اص حضَس اًگلیغ دس خلیج فاسع اػتقثال هی کٌٌرذ،

ًـؼت یا اجمػی ّوچَى آیپک ،تا تکشاس اتْام صًی ّرا ػلیرِ ایرشاى ٍ استثرا

ٍ دس آخش ایٌکِ ،ػؼَدی ّا ؿذیذا تِ دًثال ّوشاُ کشدى اًگلیغ تِ ػٌَاى یکی

دادى آًْا تا تشجام ،جاهؼِ جْاًی سا تِ ػوت ّوشاّی تا ػیاػت ّای خَد ػلیِ

اص قذس ّای تضسگ غشتی تا ػیاػت ّای ضذ ایشاًی خَد ّؼرتٌذ .تاتَجرِ ترِ

ایشاى ػَق دٌّذ.لزا دس ًـؼت اخیش ًیض تاس دیگش هؼاٍى سئیغ جوْرَس آهشیکرا

ایٌکِ اهشٍص هـکل اًگلؼتاى ،تاهیي هالی ایي پایگاُ ًظاهی دس یوي اػت،

ٍ ػایش هقاها آهشیکایی هَضغ دٍلت ٍاؿرٌگتي هثٌری ترش هاًرذى هـرشٍ دس
تشجام سا تکشاس کشدًذ کِ الثتِ انْاسًظش جذیذی ًیؼتٌذ ٍ تیاًگش ػیاػت دٍلت

کًٌَی ایاال هتمذُ آهشیکا تِ ؿواس هیسٍد .دس هجوَع ،تا دس ًظش گشفتي ایي

ػخٌگَی ٍصاس اهَس خاسجرِ :هتؼشضراى ترِ ػرناس ایرشاى دس لٌرذى

تمؽّا ٍ هَضغگیشیّا تایذ تاکیذ کشد کِ اهیرذ ٍاؿرٌگتي ایري اػرت کرِ ترا

تَػ پلیغ اًگلؼتاى دػتگیش ؿذًذ  .قاػروی ّوچٌریي دس انْراسًظشی ترا

تؼیج کشدى اسٍپا ٍ قاًغ کشدى سٍػیِ ٍ چیي ،ایشاى هجثَس تِ پزیشؽ هطالثرا

اػمم ختن ایي غائلِ ًوایـی خَاػتاس هماکوِ ٍ هجاصا آهشاى ٍ ػراهمى

ایاال هتمذُ آهشیکا ؿَد یا دس پی ػشخَسدگی ٍ ًاسضایتی جوَْسی اػمهی

ایي اقذام ؿذ.

اص تْشُهٌذی اص فَایذ اقتصادی تشجام ،تْشاى داٍطلثاًِ اص تشجرام خراسج ؿرذُ ٍ

هقام ّای سطین صْیًَیؼتی هیگَیٌذ «تٌیراهیي ًتاًیراَّ»ً ،خؼرت ٍصیرش

ؿشای تِ دٍساى پیؾ اص تَافق ّؼتِای تاصگشدد .دس حرالی کرِ اکٌرَى ترِ ًظرش

اػشائیل دس جشیاى دیذاس سٍص دٍؿٌثِاؽ تا «دًٍالذ تشاهپ» ،سئریغجوْرَس

ًویسػذ کِ ّیچ یک اص ایي دٍ ّذف همقق ؿَد .آًچِ کِ قاتل تصرَس اػرت
ایي کِ جوَْسی اػمهی ایشاى تش اػاع هصالح هلی ٍ تا ّذف کوک ترِ حرل
تمشاىّای هٌطقِای ،آهادگی ٍسٍد تِ تناّوا ػیاػی دس هٌطقِ غشب آػیا سا
داسد الثتِ تا ایي ؿش کرِ اصرَال هثاحرف دفراػی ٍ هَؿرکی همرل هرزاکشُ ٍ
چاًیصًی قشاس ًگیشد.

اخبار داخلی
سّثش هؼظن اًقمب اػمهی :صى اػمهی ػثاس اػرت اص آى هَجرَدی کرِ
داسای ایواى ٍ ػناف اػت ،هتصذی هْنتشیي تخؾ تشتیت اًؼراى اػرت ٍ دس
اجتواع اثشگزاس اػت.
حجتاالػمم کانن صذیقی اهام جوؼِ هَقت تْرشاى دس خطثرِّرای ًوراص
جوؼِ اهشٍص تا اؿاسُ تِ جایگاُ تقرَا ٍ جلرة سضرای خذاًٍرذ انْراس داؿرت:
تیتقَایی ،خذافشاهَؿی ،دًیا ٍ آخش اًؼاى سا تاسیک هیکٌرذ ٍ ّرش کؼری
خذا سا اص یاد تثشد ،خذاًٍذ صًذگی اٍ سا دس تٌگٌا قشاس هیدّذ.
اهضاّای ًوایٌذگاى هجلغ ؿَسای اػمهی تش طشح اػادُ اهرَال ًاهـرشٍع
هؼخَالى تِ  182افضایؾ یافت.

آهشیکا هخالنت خَد سا تا تَافق احتورالی هیراى ٍاؿرٌگتي ٍ سیراض ترشای
ػاخت سآکتَس ّؼتِای دس ػشتؼتاى ػؼَدی اتشاص کشد.
«سکغ تیلشػَى» ٍصیش خاسجرِ آهشیکرا دیرشٍص (جوؼرِ) گنرت کرِ اص
پیـٌْاد کشُؿوالی تشای هزاکشُ تا هقاها ٍاؿٌگتي ،ؿگنتصدُ ؿرذُاًرذ.
سئیغجوَْس آهشیکا ضوي تأکیذ تش اداهِ «تمشینّا ػلیرِ کرشُ ؿروالی ترا
صهاى حصَل تِ تَافق ًْایی» ترا ایري کـرَس ،گنرت کرِ پیـرشفت صیرادی
حاصل ٍ تشای دیذاس تا سّثش ایي کـَس تشًاهِسیضی ؿذُ اػت.
پادؿاُ تمشیي ضوي اتشاص تأػ

اص ایٌکِ قطش ػالّرای طرَالًی اػرت

ػاص ًاکَک هیصًذ ،تأکیذ کشد کرِ ترا ایري حرال اخرشاج قطرش اص ؿرَسای
ّوکاسی خلیج (فاسع) هطشح ًیؼت.
«اػررتیَ هٌَؿریي»ٍ ،صیرش خضاًررِداسی آهشیکررا ّ« :ریچ ؿررشیکی تْتررش اص
اػشائیل تشای آهشیکا ٍجَد ًذاسدٍ».ی ػپغ دستاسُ تَافق ّؼتِای تشجرام
ّن گنت« :سئیغجوَْس اػرمم کرشدُ دیگرش هؼافیرتّرای تمشیوری ریرل
تشجام سا اهضا ًخَاّذ کشد.

اهیش ػشتیپ حاتوی ٍصیش دفاع ٍ پـتیثاًی ًیشٍّای هؼلح دس دیذاس تا هؼاٍى

ًوایٌررذُ جٌررثؾ جْرراد اػررمهی دس ایرشاى گنررت :طررشح اًتناضررِ ًثایرذ

ػیاػی ٍصیش دفاع افغاًؼتاى  :آهادُ این دس صَس دسخَاػرت سػروی دٍلرت

لمظِای هتَق

ؿَد ،صیشا طشحّای اػتؼواسگشاًِ صْیًَیؼتّرا دس ّورِ

افغاًؼررتاى دس هثرراسصُ ػلی رِ تشٍسیؼررن ،تررِ دٍلررت ٍحررذ هل ری کوررکّررای

جای جْاى اداهِ داسد ٍ تایذ جلَی آى گشفتِ ؿَد.
ّوضهاى ترا ٍسٍد کورکّرای تـشدٍػرتاًِ ترِ غَطرِ ؿرشقی دس سیر

هؼتـاسی ٍ اهٌیتی اسائِ کٌین.
کشتاػیاى دس پایاى چْاسدّویي اجمع هـتشک ّوکاسی اقتصادی ایشاى ٍ
سٍػیِ تا تاکیذ تش ایٌکِ ػطح هثادال تجاسی دٍ کـَس اًذاصُ سٍات ػیاػری
ًیؼت ،خَاّاى افضایؾ هشاٍدا اقتصادی ،فشٌّگی ٍ فٌاٍسی ؿذ.
آهاسّای هَجَد ًـاى هیدّذ ،صادسا ًنت ٍ هیؼاًا گاصی ایشاى دس هاُ
هاسع تِ  1.94هیلیرَى تـرکِ دس سٍص سػریذُ کرِ کوترشیي هیرضاى دس دٍ ػرال
گزؿتِ همؼَب هیؿَد.

استؾ ػَسیِ 50دسصذ اص هؼاحت اؿغالی غَطِ سا آصاد کشدُ اػت.
هقام اسؿذ پیـیي ػیا ٍ ٍصاس دفاع آهشیکا تا تیاى ایٌکِ دًٍالذ تشاهپ
ًتَاًؼتِ تا کٌَى تا حضَس ایشاى دس ػَسیِ هقاتلرِ کٌرذ ،گنرت کرِ خراسج
ؿذى آهشیکا اص تشجام تِ ضشس اػشائیل اػت.
«آٍیَ کَچاٍی» هؼاٍى ػتادکل استرؾ سطیرن صْیًَیؼرتی گنرت کرِ

ػولیا تاسگیشی ٍ اًتقال اٍلریي ػرکَی فراص  22پراسع جٌرَتی اص جضیرشُ
صذسای تَؿْش تا حضَس ػشداس ػثاداهلل ػثذاللْی فشهاًرذُ قشاسگراُ ػراصًذگی
خاتناالًثیاء(ف) ٍ هموذ سحین دّقاًی هذیشػاهل ؿشکت صذسا اًجام ؿذ.
هؼاٍى ٍصیش کـَس :ػوذُ دػتگیش ؿرذگاى اػتشاضرا

دهـق ،دّْا غیشًظاهی ًیض اص ایي هٌطقِ خاسج خَاٌّذ ؿذ .دس حال حاضرش

اخیرش ،افرشادی فاقرذ

ػاتقِ اهٌیتی تَدًذ ٍ  85دسصذ ایي افشاد صیش  35ػال ػي داؿتٌذ .دس ایي ساػتا
تایذ تَجِ داؿت کِ  70دسصذ کـَس صیش  40ػال ّؼتٌذ.

اخبار بیي الوللی
یک هشد هؼلح دس ؿْش «یًَتَیل» ایالت کالینشًیای آهشیکا چٌذیي ًنش سا
گشٍگاى گشفت .گنتِ هیؿَد ایي گشٍگاىگیشی دس هشکض کٌِْػشتاصاى ؿْش
«یًَتَیل» اًجام ؿذُ ٍ یک فشد هؼلح ػِ ًنش سا گشٍگاى گشفتِ اػت.

اػشائیل تشای ًثشد دس  5جثِْ دس هشصّایؾ ،تِ ػمٍُ یک جٌر

احتورالی

تا ایشاى آهادُ هیؿَد.
تِ ًقل اص خثشگضاسی فشاًؼِ ،ؿشکت صٌایغ دفاػی اًگلیغ هَػَم ترِ
تی ای ئی ( )BAEػیؼرتوض سٍص جوؼرِ اػرمم کرشد ،ػشتؼرتاى ػرؼَدی ترا
اًگلیغ تناّن ًاهِ ای تشای خشیذ  48فشًٍرذ َّاپیورای جٌگری یَسٍفرایتش
تاینَى اهضاء کشدُ اػت.اهضای ایي تَافق ترِ هٌاػرثت دیرذاس همورذ تري
ػلواى ٍلیؼْذ ػشتؼتاى ػؼَدی اص اًگلیغ صَس گشفتِ اػت.
هطالب ها را در کاًال پیام رساى سرٍش بِ آدرس  @siasilandدًبال کٌید

