بسمه تعالی
www.Siyasi.ir

اهام خویٌی

دٍشٌبِ  19اسفٌذهاُ ً 9911شریِ رٍزاًِ داخلی هعاًٍت سیاسی سازهاى عمیذتی سیاسی ٍدجا سال ّشتن شوارُ 9587

(رُ)

اهام خاهٌِ ای

:

شْذا شوع هحفل دٍستاًٌذ .شمْذا در لْمْمۀ هسمتاًِ شماى ٍ در شمادی
ٍصَلشاى ،عٌِذَ رَبِِّْن یُرزَلَى

اًذ)9917/7/9( .

(هذ ظلِ العالی)

 :بذاًیذ با ایي حرکت راّیاى ًَر...دشموي در

همابل هلّت ایراىّ ،وچٌاى کِ در ایي چْل سال ًتَاًستِ است کاری اًجمام
بذّذ ،بعذ از ایي ّن بِ تَفیك الْی ّیچ غلطی ًویتَاًذ

بکٌذ)9911/91/91( .

اتحادیِ اًجويّای اسالهی داًشجَیاى کشَر در ًاهِای بِ ًوایٌذگاى هجلس:

طرح اعادُ اهَال ًاهشرٍع را تصَیب کٌیذ
قذسذ عشا خؼا -داعؾ اص اّویر فشاٍاًی تشای قذسذ ّای خاسغی اص غولاِ

گسارش تحلیلی

عشتؼساى ٍ آهشیکا تشخَسداس اػر ،چشا کِ کوا

افغاًستاى ،بي بستی طَالًی برای آهریکا

ّاای ّواِ غاًثاِ ایاشاى دس

اًذیـکذُ آهشیکایی سًذ دس گضاسؿی دستاسُ ًسایع غٌگ آهشیکاا دس افغاًؼاساى

حوایر اص دٍلر ٍ هشدم عشا تشای هثاسصُ تاا گاشٍُ ّاای زشٍسیؼاسی تاِ ًفاَر

ًَؿاار :تااش اػاااع زحقیقاای کااِ دس اٍاخااش ػااا  2017زَػااظ گضاسؿاااشاى

تیؾ اص خیؾ زْشاى دس ایي کـَس هٌػش ؿاذُ اػار ،اص ّوایي سٍ ًیاض تشخای اص

آهشیکایی اًػام ؿذ ،حذٍد چْاس دسصذ اص هٌااع افغاًؼاساى دس کٌساش کاها

کـَسّای هخاال

عالثاى اػر ،ضوي آًکِ ایي گشٍُ دس  66دسصذ هٌاع دیاش ایاي کـاَس ًیاض

گشٍّای ًضدی

«حضَس فیضیکی فعا ٍ آؿکاسی» داسد .ایي زحقی ّوچٌیي ًـاى داد کِ زقشیثا

اص اداهِ ًفَر فضایٌذُ زْشاى ؿًَذ .دس ّوایي حاا  ،تایاذ زَغاِ داؿار یکای اص

ًیوی اص هشدم افغاًؼساى «دس هٌاعقی صًذگی هی کٌٌذ کِ یا زحر کٌسش عالثااى

هـخصِّاای اًسخاتااذ دس عاشا غٌثاِ قاَهی ٍ فشقاِای اػار کاِ های زَاًاذ

اػر ٍ یا ایٌکِ عالثاى تِ عاَس هاٌمن دس آًْاا حواتذ اًػاام دادُ ٍ حضاَسی

فشصر ّایی سا تشای اضشگازاسی تااصیاشاى خااسغی ایػااد کٌاذ .چاشا کاِ ایاي

آؿکاس داسد» دس آغاص سیاػر غوَْسی زشاهحً ،یشٍّای آهشیکاایی هؼاسقش دس

زقؼیواذ قَهی -عایفِ ای تاعص ایػاد ی

فضای ػیاػی هسکطش دس عشا ؿاذُ

افغاًؼساى ً 8500فش تَد کِ اکٌَى تاِ ّ 14اضاس افاضایؾ یافساِ اػارّ .وچٌایي،

اػر کِ دس خی آى ،تاصیاشاى خاسغی هاًٌذ آهشیکا ،عشتؼساى ٍ زشکیِ تِ دًثاا

اسزؾ آهشیکا هػَص اعضام ً 1000یشٍی دیاش سا تِ سیاػار غوْاَسی خیـاٌْاد

آى ّؼسٌذ دس زشکیاة خاسلوااى آیٌاذُ ٍ دٍلسای کاِ قاشاس اػار ؿاک تایاشد،

کشدُ اػر .اگشچِ هَظ اٍلیِ افضایؾ ًیشٍّاای آهشیکاا تاعاص کااّؾ کٌساش

ایاشاى ػاعی داسًاذ تاِ ّاش عشیا هوکاي هااً اص خیاشٍصی
تِ ایشاى دس اًسخاتاذ خاسلواًی ؿًَذ زا ؿایذ تِ صعن خَد هااً

اضشگزاس تاؿٌذ .اص ایي سٍ تِ عش هخسل

دس خای زعاها تاا گاشٍُّاا ٍ احاضاب

عشاقی تشآهذُ اًذ .دس ّویي ساػسا ًیض ؿاّذ زتؽ سػااًِ ّاای غشتای –

عالثاى ٍ افضایؾ کٌسش دٍلر افغاًؼساى ؿاذ ،اهاا ایاي ٍضاعیر اداهاِ ًیافار ٍ

هخسل

ًیشٍّای عالثاى خیلی صٍد تش اٍضاع هؼلظ ؿذًذ .تا زَغاِ تاِ ایاي ؿاشایظ ،تاِ

عشتی تشای زـذیذ اخستفاذ فشقِ ای علیِ ؿایعیاى ًضدیا

ػخسی هی زَاى اًسماس داؿر کِ ًیشٍّای آهشیکا قادس تِ اًػام کاسی (ؿکؼر

تذیي زشزیة هشدم عشا تَیظُ ػٌی هزّة ّا سا علیاِ ایاي گاشٍُ ّاا زحشیا

عالثاى ٍ زطثیر اٍضاع اهٌیسی دس افغاًؼساى) تاؿٌذ کِ خیؾ اص ایاي ّان دس اًػاام

ًو اَدُ ٍ تاعااص ؿکؼاار آًْااا دس اًسخاتاااذ ؿااًَذ .دس ّواایي حااا تشخاای اص

آى ًاهَف تَدُ اًذ .تٌاتشایي ،زا صهاًی کِ ایي ًیشٍّای هؼسقش دس افغاًؼساى حفظ

کـَسّای عشتی تِ سّثشی عشتؼساى ًیض تا ًضدی

ؿذى تِ دٍلر عاشا ٍ اسائاِ

ؿَد ،تعیذ تِ ًمش هی سػذ کِ زاضیش چٌذاًی داؿسِ تاؿذ.تا زَغِ تِ ایاي ؿاشایظ،

خیـٌْاداذ اقسصاادی چـاوایش دسصاذد دٍس کاشدى دٍلار عثاادی اص ایاشاى ٍ

فشهاًذُ اسؿذ آهشیکا دس افغاًؼساىًَ ،اهثش گزؿاسِ ّـاذاس داد کاِ اگاش غٌاگ

ّوچٌیي فشیة هشدم عشا تشای ّوشاُ کشدى تا ػیاػار ّاای ضاذایشاًی خاَد

تاازت ّویـاای گشفسااس

ّؼسٌذ .الثسِ تایذ زَغاِ داؿار کاِ ایاي اقاذاهاذ هؼاللِ غذیاذی ًیؼار ٍ دس

افغاًؼساى تِ ّویي سًٍاذ اداهاِ یاتاذ،آهشیکا دس یا

خَاّذ ؿذ کِ ّیچ گاُ ساُ خشٍظ اص آى سا ًخَاّذ داؿر .ایي ؿاشایظ تیااًاش

تاِ ایاشاى ّؼاسین زاا

اًسخاتاذ گزؿسِ عشا ًیض ػاتقِ داؿسِ اػر.

عاش،،

اخبار داخلی
آیر اهلل احوذ غٌسی دس ًاهِای تِ سّثش هعمن اًقتب اػتهی تا اؿاسُ تِ 25

تیـسش ٍ زصش ،دیاش هٌااع افغاًؼاساى ؿاَد ٍ .اص عاش ،دیااش زاا صهااًی کاِ

ػا زَفی خذهر دس ػٌاش اهاهر غوعِ زْشاى ٍ تا زـکش اص اعسوااد ٍ عٌایااذ

ًیشٍّای آهشیکا دس افغاًؼساى هؼسقش تاؿٌذ ،عالثاى تِ تْاًِ هثاسصُ تا آهشیکا قاادس

حضشذ آیراهلل خاهٌِای دس عَ ایي هذذ ،دسخَاػر کٌاسُگیشی اص اهاهار

تِ غزب اعضای غذیذ ٍ تیـسش خَاّذ تَد.

غوعِ زْشاى سا هغشح کشد کِ سّثش هعمن اًقاتب اػاتهی تاا ایاي دسخَاػار

ی

تي تؼر عَالًی ٍ دائوی تاشای آهشیکاا اػار ،چاشا کاِ اص یا

خشٍظ آهشیکا اص افغاًؼساى هی زَاًذ تاعص زحشی

عالثااى تاشای غٌاگ ّاای

چرا اًتخابات عراق برای دشوٌاى ایراى هْن است؟

هَافقر کشدًذ.

یادداؿر اخسصاصی دکسش علیاکثش اػاذی تاشای ًـاشیِ خثشزحلیا  /اًسخاتااذ

سئیغ غوَْس دستاسُ اػسیضاح ػِ ٍصیش دٍلر تا یادآٍسی ایٌکِ ًوایٌاذگاى

خاسلواًی عاشا دس ػاا ( 2018اسدیثْـار  )1397چْااسهیي اًسخاتااذ تعاذ اص

هػلغ ،ؿؾ هاُ قث تِ ٍصسا سأی اعسواد دادُ اًذ ،ایي هذذ سا صهاى کوی تشای

ػقَط سطین صذام حؼیي تِ ؿواس هی سٍد .ایي اًسخاتاذ تِ غْر زعییي ػاخساس

زشدیذ دس اعسواد تِ آًْا داًؼر.

ػخٌاَی ٍصاسذ خاسغِ تا اتشاص زاػا

اص ػاقَط یا

فشًٍاذ َّاخیواای

زشکیِ ای دس خاک ایشاى گفر :چٌذیي گشٍُ اهذادی تِ سغن ؿشایظ تؼایاس تاذ

اخبار بیي الوللی
خلیغ ازشیؾ اص حولِ ی فشد هؼلح تِ هح اقاهر ػفیش ایاشاى دس ٍیاي ٍ

فشًٍاذ َّاخیواای

اص خای دسآهذى اٍ تِ ضشب گلَلِ هحافماى خثش داد .تش اػااع گاضاسؽ خلایغ

غَی ،تتفاصلِ تِ هٌغقِ عضیور کشدًاذ .سٍص گزؿاسِ یا

خصَصی زشکیِ ای کِ اص ؿاسغِ اهاساذ عاصم اػساًثَ تَدُ ،حاَالی ؿاْشکشد
ػقَط کشد.

ازشیؾ ،یکی اص هحافماى تِ دلی غشاحر تاصٍ ،تِ تیواسػساى هٌسق ؿذُ اػر.
اٍلیي اعسشا ،سػوی آهشیکا تِ حضَس هؼسقین ًماهی دس یويٍ /صیاش دفااع

حویذ تعیذی ًظاد ػفیش کـَسهاى دس لٌاذى اص ػاَی عٌاصاش فشقاِ ؿایشاصی

آهشیکااا دس خاات یا

هصاااحثِ ٍ تااِ ٌّاااام هطااا صدى اص عولیاااذ هـااسشک

زْذیذ تِ قس ؿذٍ .ی دس زَئیسش خاَد ًَؿار یکای اص ػاشاى غشیااى ؿایشاصی

آهشیکاییّا ٍ اهاسازیّا ،سػواً تِ حضَس ًیشٍّای زحار اهاشؽ دس قلاة یواي

ضوي ٍاسد آٍسدى ازْاهازی علٌی ٍی سا تِ قس دس لٌذى زْذیذ کشدُ اػر.

اعسشا ،کشد.

حػر االػتم ٍالوؼلویي اکشهای ،سئایغ ؿاَسای فشٌّاای ًْااد سیاػار

ّوکاااسی کشدّااای ػااَسیِ تااا داعااؾ  /گااشٍُ هَػااَم تااِ «ًیشٍّااای

غوَْسی دس هَسد هیضاى زحق ؿعاس ػا  96گفر :اقسصااد هقااٍهسی دس هقاام

دهَکشازی

ػَسیِ» اص تشخی اص هٌاع زحر زؼلظ خَد دس هشصّای ػاَسیِ ٍ

ًمش ،خزیشفسِ ؿذُ اػر ،اهّا دس عو ٍضعیر خَتی ًاذاسینّ .وایي کاِ حاضاش

عشا ٍاق دس سی

ًیؼسین تخؾ دٍلسی سا ٍاگزاس کٌینً ،ـاىدٌّذُ ایي هَضَع اػر.

عٌَاى ساُ اهذادسػاًی اػسفادُ کٌذ

غٌَب ؿشقی دیشالضٍس عقة ًـیٌی کشد زا داعؾ اص آى تاِ

ػخٌاَی کویؼیَى اهٌیار هلای هػلاغ تاا تیااى ایٌکاِ ٍکاتی هاشدم دس

سئیغ غوَْس آهشیکا دس غشیاى غٌگ لفمای تاا اسٍخاا دستااسُ زعشفاِ ّاای

هػلغً ،ؼاثر تاِ عولکاشد ٍصاسذ ساُ ٍ ؿْشػااصی سضاایر ًذاسًاذ ،گفار:

گوشکی ،ایي تاس دس اظْاسازی ؿشکرّای خَدسٍػاصی "تی ام ٍ" ٍ "هشػذع

اػسیضاح ٍصیش ساُ ٍ ؿْشػاصی اص ًمش کاسکشدی هَسد هغالثِ هػلغ اػر.

تٌض" سا زْذیذ کشد.

سئیغ ػاصهاى حع عٌَاى کاشد کاِ دس زَافا تاشای حاع اهؼاا تاا عاش،

دسخاای افااضایؾ اخستفاااذ تاایي ٍاؿااٌاسي ٍ آًکاااسا ،ایاااالذ هسحااذُ ؿااواس

ػعَدی ،هَضَع خشداخر غشاهر تِ خاًَادُ ّای قشتاًیاى حادضاِ هٌاا قیاذ ؿاذُ

ًماهیاًؾ دس خایااُ َّایی «ایٌػشلی

» دس زشکیِ سا تِ ؿذذ کاّؾ داد .ظاّشا

اػاار کااِ الثسااِ عااش ،ػااعَدی آى سا ًدزیشفسااِ ،اهااا دس هااَسد قشتاًیاااى حادضااِ

ایي اقذام هَقسی ًثَدُ ٍ دائوی اػر.

هؼػذالحشام قثَ کشدُ زا غشاهر قشتاًیاى سا تدشداصد.

ی

ٍصیش غْاد کـاٍسصی تا تیاى ایٌکِ سػااًِ ّاای تیااًاِ هاذام هـاکتذ آب
کـَس سا تِ زَلیذ غزا زَػظ کـاٍسصی ًؼثر هی دٌّذ ،گفر :تیااًااى اهٌیر
غزایی کـَس سا ّذ ،قشاس دادُ اًذ ٍ هساػفاًِ عذُ ای دس داخ ّن تا هقصَد ٍ
ًمش یا ًذاًؼسِ تش ّواى عث هیکَتٌذ.

ؿٌاػایی ًـذُ اًذ اها ظاّشاً ٍاتؼسِ تِ «ج ک ک» ّؼسٌذ ،تِ آزؾ کـیذُ ؿذ ٍ
خؼاساذ ؿذیذی تِ آى ٍاسد آهذ.
ًخؼر ٍصیش سطین صْیًَیؼسی دس غلؼِ کاتیٌِ ایي سطین ،اص ػفش اخیش خاَد
تِ آهشیکا ٍ زوشکض «گفر ٍ گَّایؾ دستاسُ ایشاى» ػخي گفار ٍ هاذّی ؿاذ:

فشهاًذُ قشاسگاُ هحشٍهیر صدایای کاَضش ،اص اغاشای ّ 10اضاس ٍ  855عاشح
عوشاًی دس هٌاع صلضلِ صدُ ،هحشٍم ،هشصی ٍ صعة العثَس کـاَس تاا هـااسکر
ػداُ خاػذاساى اًقتب اػتهی خثش داد.

دس آهشیکا گفسن ،تشغام خغش ازوی ؿذى هٌغقِ سا تِ دًثا داسد.
هشدم اػساى «الثلقا » اسدى تاشای ػای ٍ ّـاسویي ؿاة هساَالی تاا تشگاضاسی
زماّشاذ دس هیذاى العیي اعسشاض خَد سا تاِ زصاویواذ دٍلار دستااسُ گشاًای

ٍصیش خاسغِ کـَسهاى دس دیاذاس سئایغ کویساِ تایي الوللای صالیة ػاش
گفر :ایشاى ًْایر زتؽ خَد سا تِ هٌمَس کاّؾ آالم ٍ هصائة هشدم غٌاگ
صدُ کـَسّای ػَسیِ ٍ یوي ٍ اسػا کو

هؼػذ هسعل تِ زشکیِ دس خایسخر آلواى زَػظ گشٍّْاایی کاِ ٌّاَص

ّای تـش دٍػساًِ تِ هشدم ایاي دٍ

کـَس تِ عو خَاّذ آٍسد.

تشخی کاالّای اػاػی اعتم کشدًذ.
تِ گضاسؽ زؼٌین ،اسزؾ ػَسیِ تِ عَس کاها هاضاسع االفساشیغ ٍ ؿاْشک
هؼااشاتا سا اص لااَش زشٍسیؼاارّااا خاکؼاااصی ٍ ضااشتاذ ؿااذیذی تااِ هَاضاا
زشٍسیؼرّا دس ؿْشّای غؼشیي ٍ ػقثا ٍاسد کشدُ اػر.

کَاکثیاى ًوایٌذُ هشدم زْشاى دس هػلغ ؿَس عی زازکشی ؿافاّی گفار:

دًٍالذ زشاهح تا اًسـاس خیاهی دس زَئیسش ًَؿر :ساػوَػاي ٍ دیااشاى ،آهااس

تٌذُ تِ عٌَاى سئیغ گشٍُ دٍػسی خاسلواًی ایشاى ٍ اًالایغ تاِ هقاهااذ دٍلار

هحثَتیر هشا حذٍد خٌػاُ دسصذ هی داًٌذ کِ اص اٍتاها تاالزش اػار اهاا تااصّن

تشیساًیا هیگَین کِ آًْا تا دم ؿیش تاصی ًکٌٌذ.

کاسؿٌاػاى ػیاػی عتقِ داسًذ تاَیٌاذ هیاضاى هحثَتیار هاي "اًاذکی خااییي"

 42دفسش داًـػَیی عضَ ازحادیِ اًػوي ّاای اػاتهی داًـاػَیاى هؼاسق
کـَس دس ًاهِای تاِ ًوایٌاذگاى هػلاغ خَاػاساس زصاَیة عاشح اعاادُ اهاَا
ًاهـشٍع هؼلَالى ؿذًذ .دس تیاًیِ اعضای ایي ازحادیِ آهذُ اػر" :عشح اعاادُ
اهَا ًاهـشٍع" حش ،د هشدم اػر.

اػر .صهاًی کِ ایي سا هی گَیٌذ ،هی داًٌذ کِ دسٍغ هی گَیٌذ.
هاسؿا فشیوي ،کاسؿٌاع هؼائ ػیاػی ٍ ًَیؼٌذُ آهشیکاایی گفار :آًچاِ
تاعص تی ضثازی ٍضعیر ساّثشدی دس هٌغقِ غشب آػیا ؿذُ ػیؼسن ّای هَؿکی
ضذتالؼسی

آهشیکا دس اسٍخاػر ًِ ،تشًاهِ هَؿکی ایشاى

فشهاًذُ قشاسگااُ هشکاضی خاازن االًثیاا (ف) اداهاِ داد :سطیان صْیًَیؼاسی

سئیغ فشهاًذّی هشکضی ًیشٍی َّایی آهشیکا :ایشاى ،سٍػیِ ٍ چایي تیـاسش

اهشٍص تیؾ اص گزؿسِ قذسذ غوَْسی اػتهی ایشاى سا دس هٌغقِ ادساک ٍ تاٍس

اص گزؿسِ دس هٌغقِ داسای اّویر ساّثشدی ّؼسٌذ ٍ زقشیثا دس زواهی صهیٌاِ ّاا،

کشدُ ٍ اص آصهَى آى خَدداسی خَاّذ کشد صیشا قادس تِ هاذیشیر هَاغْاِ تاا

اص غولِ عشصِ ػیاػیً ،ماهی ٍ اقسصادی ،سقیة غذی ایاالذ هسحذُ ؿذُ اًذ.

ایشاى ٍ زحو ّضیٌِ آى ًخَاّذ تَد.

هطالب ها را در کاًال پیام رساى سرٍش بِ آدرس  @siasilandدًبال کٌیذ

