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اهام خویٌی

سِ شٌبِ  11اسفٌدهاُ ً 8396شزیِ رٍساًِ داخلی هعاًٍت سیاسی ساسهاى عمیدتی سیاسی ٍدجا سال ّشتن شوارُ 8858

(رُ)

 :آى چیشی کِ هزدم بِ آى تَجِ دارًد ٍ هَافك هذاق عاهِ

است ،ایٌکِ سًدگی شوا سادُ باشدّ ،واىطَری کِ سزاى اسرمم ٍ پیغوبرز
اسمم ٍ اهیزالوؤهٌیي ٍ ائوۀ ها سًدگیشاى سادُ

ٍ عادی بَد)8364/4/15( .

اهام خاهٌِ ای

(هد ظلِ العالی)

 :سًدگیتاى را بز پایِی اسرزا لرزار ًدّیرد،

سًدگی را سادُ لزار دّید .سًدگی را آى طَری کِ خدای هتعال هیپسٌدد
لزار دّید.

()8371/3/88

با فزهاى رییس جوَْر آهزیکا:

«ٍضعیت اضطزاری هلی» آهزیکا علیِ ایزاى تودید شد
گشارش تحلیلی
«ٍضعیت اضطزاری هلی» آهزیکا علیِ ایزاى تودید شد!

اؼن ای نؾام اـذاس م دابذ .اخسشا مصش ،فشتؼنا  ،کریت ،امیاسات و حنی
فما تا امضای قشاداداای ػاخت ساکنرساای اؼن ای تا آمشیکیا و سوػیس  ،اص

دونالذ تشامپ ،سئیسغ جمهیرس آمشیکیا تامیذاد امیشوص ػی ؿیبث فشمیا اجشایی

ام عشف صهسرنسؼت اا سا دس محاصشه تشنام ایای اؼین ای غسشنؾیام قیشاس

تشقشاسی وضقست اضغشاسی مل دس مرسد ایشا سا تشای یک ػال دیگش تمذییذ

داده انذ .ایشچ امشوص اسچ خغش قشیة الرقرف دستاسه تثذیل این تشنام ایا تی

کشد .سئسغ جمهرس آمشیکا دس این تسانس خاعشنـا کشده ک وضیقست اضیغشاس

تشنام نؾام وجرد نذاسد ،اما چبسن احنمال سا نم ترا نادیذه یشفت .دس حال

مل دستاسه ایشا کی واؿیبگنن اولیسن تیاس سوص  15میاسع  1995افیم کیشده،

حاضش عثق یفن مشاکض امبسن غشت  ،سطیم صهسرنسؼین حیذود  200کمایک

تایؼن تقذ اص  15ماسع ػال  2018نسض ادام پسذا کببذ .دس این تسانس آمذه اػت:

اؼیین ای داسد و اص اییین جهییت ؿـییمسن داسنییذه تؼییلسحات اؼیین ای دس جهییا

«سئسغ جمهرس آمشیکا سوص  15ماسع  ،1995ت مرجیة فشمیا اجشایی ؿیماسه

م تاؿذ .تا ترج ت امسن مؼیال نسیض ،تشخی اص کـیرساای مبغقی نؾسیش مصیش،

 12957و تی مبؾیرس سػیسذی تی تهذییذاای غسشمقمیرل و فیر القیادهای کی

فشتؼنا  ،کریت و اماسات تشای ایجاد تاصداسنذی و حفؼ قاتلست دفاف خیرد

اقذامات و ػساػت اای حکرمیت اییشا فلسی مبیافـ ملی  ،ػساػیت خیاسج و

و ایجاد تراص قرا دس مبغق مجثرس ؿذه انذ ت صرست پبهان و آؿکاس ت ػمت

اقنصاد ایاالت منحذه ایجاد م کببذ ،دس استثاط تا این کـرس وضیقست اضیغشاس

دػنسات ت تکبرلرطی اؼن ای سوی آوسنیذ .ایین دس حیال اػیت کی اؼین ای

مل افم کشد ».تشامپ خاعشنـا کشده سئسغجمهرس وقت آمشیکا ،سوص  6ماه

ؿذ کـرساای مبغق تشای سطیم صهسرنسؼن حؼاػست ایای امبسنی و نؾیام

م  ،1995تا امضای یک فشما اجشای دیگش تحشیم اای جامق سا فلسی اییشا

فشاوان سا ت امشاه خرااذ داؿیت .صییشا ایین سطییم فاقیذ فمیق اػینشاتظیک اص

وضـ کشده اػت .این تسانس دس تخؾ دیگشی ت سفـ تحشیم ایای اؼین ای فلسی

لحاػ جغشافسای و جمقسن اػت و ناچاس اػت تیا تشتیشی نؾیام کی تکسی آ

ایشا ریل ترافق اؼن ای تشجیا اؿیاسه کیشده امیا نرؿین اػیت« :تیا آنکی ایین

تسـنش تش تؼلسحات اؼن ای و کـناس جمق اػت امچبا مرققست خرد سا حفؼ

اقذامات ت مبضل تغسسشی محؼرع دس مرضـ یسشی ایای تحشیمی میا تی ؿیماس

کبذ .دس حال حاضش نسض ایشچ کـرساای فشت ت ؿکل پبهیان تیا ایین سطییم

م سونذ ،تحشیماای جامـ غسشاؼن ای میا فلسی اییشا امچبیا پاتشجیا اؼینبذ.

داسای مباػییثات تجییاسی و حن ی ػساػ ی اؼیینبذ و دس ؿییشایظ مرجییرد اییم تییا

تشامپ ،تیاس دیگیش ادفاایای اثثیات نـیذه فلسی تشنامی مرؿیک و فقالسیت ایای

محرسیییت فشتؼیینا دس حییال ایجییاد ائیینمف ضییذایشان انییذ ،ول ی اییین دلسل ی

مبغق ای ایشا سا تکشاس و تهشا سا ت «حمایت اص تشوسیؼم» منهم کیشده اػیت.

قانـ کببذه تشای مقامات نؾام و امبسن تلاوییر نسؼیت کی نؼیثت تی اشیرنی

او مذف ؿذه اػت« :اقذامات و ػساػت اای حکرمت ایشا  ،اص جمل اقذا این

تمؽاای کـرساای فشب مبغق تشای دػنسات تی تکبرلیرطی اؼین ای حنی

کـرس دس ترػق مرؿک اای تالؼنسک ،حمایت اص تشوسیؼم تسن الملل و نقی

ایجاد نسشویاهاای اؼن ای ت تفاوت تاؿبذ.

حقر تـش تهذیذی غسشمقمرل و فر القاده فلس امبست مل  ،ػساػت خاسج و
اقنصاد ایاالت منحذه ت ؿماس م آیبذ» تشامیپ تأکسیذ کیشده اػیت« :تی امیسن

اخبار داخلی
سئسغ قره قضائس تا تسا ایبک دػنگاه قضای مبفقمن فمل نم کبذ و تاتـ

دلسل ،وضقست اضغشاسی افم ؿذه تایذ اجشا ؿرنذ .تباتشاین ،ایبجانة عثق تبیذ

فضاػییاصیاییای ػساػ ی نم ی ؿییرد ،خاعشنـییا کییشد :تؾییااش ت ی ت ی حجییات

$ 202د #اص قانر اضغشاس مل  ،وضقست اضغشاس مل دستاسه ایشا ک دس فشما

مصذا اؿاف فحـاػت.

اجشای ؿماسه  12957افم ؿذه سا تشای یک ػال تمذیذ م کبم!»

آیتاهلل نرسی امذان اص مشاجـ فؾا تقلسذ یفت :تیشای انجیا جهیاد الص
اػت آمادی وجرد داؿن تاؿذ ،اکبر ایش آیت اهلل خامبی ای$مذؽلی القیال #

هٌطمِ ّستِای؛ ًگزاًی اهٌیتی جدید صْیًَیست ّا

یادداؿت اخنصاص داود احمذصاده تشای نـشی خثشتحلسل /دسحالسکی ساثیشا

امش کببذ ،مسلسر اا انؼا فاؿق ؿهادت ت مسذا اا م سونذ.
آیت اهلل جرادی آمل اؽهاس داؿت :آنکی سوػیشی خیرد سا تیش ػیش چیرب

سطیم صهسرنسؼن امچبا ػشیش اتها صن اای دسوغسن خرد فلس تشنام اؼین

کشده اػت ،نم دانیذ داسد تیا آیی «وَلْسَضْیشبتِن تبخُمُیشبانن فَلی جُسُیرتبهبن» مقاتلی

ای ایشا اؼنبذ ،کاسؿباػا و تحلسلگیشا نؾیام ایین سطییم دستیاسه اؼین ای

م کبذ ،ایش ما امش ت مقشوف و نهی اص مبکیش کبیسم ،قغقیا تی حجیات اص تیسن

ؿذ تشخ اص کـیرساای فشتی و احنمیال دیشدیؼی تی ػیمت تشنامی ایای

خرااذ سفت.

وصیش دفاؿ دس دیذاس ػفسش البذ تا اؿاسه ت فاجق انؼان دس یمن ک حاصیل

اتحادی اسوپا دس تسانسی ای مذاخلی جریانی سوص دوؿیبث تیا تکیشاس ادفاایای

تشخرسداای دویان جامق جهیان اػیت ،اص البیذ تی فبیرا یکی اص افضیای

امسـگ اص ایشا تاتت مؼائل حقر تـشی اننقاد کیشده اػیت .اییشا  ،مقمیرالا

غسشدائم افضای ؿیرسای امبسیت و ػیایش افضیای آ خراػیت اص کـیناس صنیا ،

تسانس اا و یضاسؽ اای کـرساای غشت دستاسه مؼیائل حقیر تـیش اییشا سا تی

کردکا و مشد ت یباه ترػظ فشتؼنا جلریسشی کببذ.

دلسل اػنباد ت اعمفات غسشمرثق و نادیذه یشفنن تفاوت اای فشابگ  ،میزاث

دس پ یضاسؽ وصاست ساه و ؿهشػاصی اص ػقرط اراپسمای یاػرج و مغشح

و اجنماف سد کشده اػت.
افضای دمرکشات مجلغ نمایبذیا ایاالت منحذه آمشیکا تا اسػال نام ای

کشد محذودیت اای پضؿک خلثا و مجاص نثرد وی تشای پشواص ،اراپسمیای
آػما نؼثت ت یضاسؽ مزکرس واکیبؾ نـیا داد و وجیرد ممبرفسیت پیشواص

خغاب ت تشامپ ،تحشیم فرسی دؿمبا سوػ آمشیکا تحت مفاد قانر کاتؼیا

تشای خلثا سا سد کشد.

سا خراػناس ؿذنذ.

دتسش کمسؼسر امبست مل مجلغ ،تا اؿاسه ت حمل فشق ؿیسق انگلسؼی تی
ػفاست ایشا دس لبذ یفت :ایش ایین حادثی جثیشا نـیرد ،خراػیناس کیااؾ

ػخبگری دولت تشکس اص کـن ؿذ  42نؾام این کـرس و  3381نفیش اص
نسشواای کُشد دس فملسات «ؿاخ صینر » دس مبغق ففشین ػرسی خثش داد.

ػغح سواتظ ػساػ تا انگلسغ خرااسم ترد.
ػشپشػت حجاج ایشان خاعشنـا کیشد :سواتیظ ػساػی اییشا و فشتؼینا
قغـ اػت و ایین مرضیرؿ ؿیشایظ سا دؿیراس کیشده اػیت ،امیا تشاػیاع ترافیق

محمذ تن ػلما ک ػال یزؿن دس مقا جانـسن ولسقهذ فشتؼنا ت دییذاس
تشامپ سفن ترد ،چبذ سوص دیگش تشای دیذاسی ک ابیرص دػینرس کیاسؽ افیم
نـذه ،تاص ام ت کاخ ػفسذ م سود.
یک مقا وصاست خاسج آمشیکا تامذاد ػ ؿبث یفیت دولیت ایین کـیرس

صرست یشفن حج  97امنتش و تا ؿکرهتش اص حج یزؿن خرااذ ترد.
ف ستسق  ،وصیش تقاو  ،کاس و سفاه اجنمیاف دس جلؼی اػنسضیاح خیرد تیا

خراػناس نـؼت فرسی دس اسد تشای تشسػ اوضاؿ جبرب غشب ػیرسی ؿیذه

اؿاسه ت افنماد نمایبذیا ت تشنام اای وی اؽهاس داؿت :مـنا اؼنم اػنسضاح

اػت .این مقا ػاتق مذف ؿذه ک دولت ػیرسی آؿیکاسا نؾیا آتیؾتیغ سا

کببذیا ؿفاف و تا فذد و سقم نی تیا کلسیات ،انحیشاف مین و امکیاسانم سا اص
تشنام اا افم کببذ.
حجت االػم والمؼلمسن اترتشات فشد ،امیا جمقی مرقیت تهیشا یفیت:
سااثشد مباػة فقل آ اػت ک دانـیگااسا  ،مقضیمت مؼیورال اجشایی سا

نق

کشده اػت.
ننایج ک خثشیضاسی آػرؿسنذپشع ت تاصی انجیا داده نـیا می دایذ

دولت آمشیکا دس جلریسشی اص یشدؽ آصاد اعمفات سکرسد صده اػت.
ونذی ؿشمن ،مزاکشه کببذه اسؿذ ػاتق آمشیکا دس مصاحث ای یفن دولیت

سصذ کشده و تا اسائ ساه حل اای صحسح و مثنب تیش فلیم تیشای تیشو سفیت اص

فقل کـرسؽ ممکین اػیت کیاسی کبیذ کی یفیت وییر تیا کیشه ؿیمال تی

تبگبااا اقذا کببذ.

پسؾدسآمذی تشای جبگ تثذیل ؿرد!

دتسش ؿرسای فال امبست مل ایشا یفت :مشد آمشیکا تاییذ چیر یزؿین

جبثؾ فصائة اال الحق فشا دستاسه تاق مانیذ نسشوایای آمشیکیای دس

اضیب کم فقل و تلبذ پشواصی اای ت حاصل کاتری اای منرام کاخ ػیفسذ سا

مباعق ػب نـسن تا اذف دػنکاسی دس ننایج اننخاتات آت  ،اتشاص نگشان کیشد.

تا صشف ػشمای اای مادی و انؼان خرد پشداخت کببذ.

ػخبگری این جبثؾ افم کیشد :میا عی تسانسی ای سوؿین و ؿیفاف خراػیناس

دتسشکل ػناد مثاسصه تا مراد مخذس یفت :تشنام اای پسـیگسشان دس اییشا دس
تحث مقاتل تا مراد مخذس دس چهاس کانر ایذف ؿیامل خیانراده ،محیسظ ایای
آمرصؿ  ،محل اا و محسظاای کاسی تا  "50سؿذ داؿن اػت.
مقاونت ػاصنذی ػاصما تؼسج دانـیجری اص افیضا  13ایضاس دانـیجر تی
اسدوی جهادی ویظه نرسوص  97خثش داد .صاد مفشد یفت :تسـنشین افضا منقلق
ت اػنا اای تهشا  ،خشاػا سضری ،کشما  ،خرصػنا  ،قم و فاسع اػت.
انصاسی ،مقاو سئسغ جمهرس اص ثثت حقر مذیشا دس فشوسدین ػیال 97
دس ػامان حقر و مضایا خثش داد.

اخبار بیي الوللی
سئسغ جمهرس فشانؼ تهذیذ کشد ک پاسیغ آماده حمل و اذف قشاس داد

خشوج کلس نسشواای خاسج تریظه نسشواای آمشیکای اصفشا ؿذیم.
نخؼت وصیش طاپن :اکبر ک واؿبگنن و پسرنگ یانگ قصذ نـؼت داسنذ،
کشه ؿمال تایذ اقذامات محکم تشای خلـ ػمح اتم انجا داذ.
مقاسضا ػرسی مذف ؿذنذ ،یاسد سیاػت جمهرسی ػرسی تشای دفاؿ اص
دو ؿهشک ؿسق نـسن «نثل» و «الضاشا» دس نضدیک حلة مؼنقش ؿذه اػت.
محافل امبسن و نؾام سطیم صهسرنسؼن تا اؿاسه ت مرؿک اای ییشاد کی
حضب اهلل و جبثؾ مقاومت اػیمم "حمیاع" دس اخنسیاس داسنیذ ،آ سا خغیش
تضسی فلس امبست خرد افم نمردنذ.
ت یضاسؽ خثشیضاسی صذا و ػسما ،مشکض ثثت آماس خـرنت اای مؼیلحان
دس آمشیکا افم کشد ک تسشانذاصی دس ؿهشاای مخنلف آمشیکا ع  48ػافت

تاػسؼات و ػایتاای ؿسمسای ػرسی اػیت .وی امچبیسن ادفیا کیشد :مؼیکر

یزؿن چسضی حذود  48کـن و  86صخمی تشجیای یزاؿین اػیت یقبی ایش

منحذ و ام پسما نضدیک دولت تـاس اػذ سئسغ جمهرس ػرسی  ،اقذامات کاف

ػافت یک کـن !

سا انجا نذاده اػت.
سوصنام الحسات ت نقل اص مبثـ مغلـ فشانؼری نرؿت :وصیش خاسجی فشانؼی
دس ػفش ت تهشا یفن یؼنشؽ مرؿک اای تالؼینسک و تهذییذ حیضباهلل قاتیل
قثرل نسؼت؛ مقامات ایشا ام یفن انذ حضباهلل فامل حفؼ لثبا اػت.

تبؾ دس سواتظ انگلسغ و سوػس ادام داسد ،ػفاست سوػس دس لبذ افیم
کییشده کی خثشنگییاسا اییین کـییرس ،دس پی ساه افنییاد اجمی ضییذ سوػییس دس
سػان اای انگلسغ تا تهذیذات مراج ؿذهانذ.
هطالب ها را در کاًال پیام رساى سزٍش بِ آدرس  @siasilandدًبال کٌید

