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اهبم خویٌی

یکشٌجِ  11دی هبُ ً 1311شریِ رٍزاًِ داخلی هعبًٍت سیبسی سبزهبى عقیدتی سیبسی ٍدجب سبل ّشتن شوبرُ 1314

(رُ)

 :در آى زهبى ثِ اسن ایٌکِ هیخَاّین ًیوزی از جوعیزت

ایراى را فعبل کٌین ،آى شقیّ جٌبیتکبر ،دست ثِ یک جٌبیت زد ٍ آى جٌبیت
کشف حجبة ثَد.

اهبم خبهٌِ ای(هد ظلِ العبلی) :یکی از جٌبیبت ثزسر

هسئلِی ّفدُ دی ّست .کشف حجبة ،از ثیي ثردى آى حبئل ٍ فبصلِای کِ
در اسالم هیبى دٍ جٌس قرار دادُ

()1311/12/22

رشیزن طزبوَتّ ،وزیي

شدُ است)1331/10/11( .

پبیگبُ خجری «ٍاشٌگتي فری ثیکي» افشب کرد:

تْیِ طرح کبخ سفید ،ثرای داهي زدى ثِ آشَةّب در ایراى
گسارش تحلیلی

وزد وَ تَ ميظٌر ؽالًَر ىگَ داؽتو جزیاىا تزاى اس در ایزاه ً گغتزػ آه

فتٌِ گراى ،چِ کسبًی ّستٌد؟

تَ تنا ميطمَ ارائَ ؽ ٍ اعت .ایو راُثزدُا ً طزح ُا مثتيی تز ایو فدزك اعدت

اىثارلٌیی طی یادداؽتی در رًسىامَ رعالت ىٌؽت« :رفد ٌُؽدني اىَ مدزد اس

وَ ُز یه اس ؽیٌٍُا ع ت یا ىز تَ تيِایی لادر ى ٌاُي تٌد تدا سمیيدَُدا

فتيدَ ُددا ً تحلید ُددا آىِددا تدا مغددلٌلیو دً خزًجددی متفداً دارد .تددا آىىددَ

تزاى اس در ایزاه را فزاُم ويي  .تياتزایو ون ٍ تزیو گشیيَ ُا مٌردىظز محٌر

اتشارُا پیچی ٍا در دعت مزد ىیغت اما فِم آىِا اس مغائ  ،خیلی دلیدك تدز

وزتی-غزتی-وثز تز تَ وارگیز ؽیٌٍ ُا ىز تَ مٌاسا تا ؽیٌٍ ُا عد ت

در میداه ؽداارُا مدزد در تظداُزا

متىی اعت .در ایو راتطَ آىِا تز احیا گزًٍ ُا تىفیز ً تاسعداس داودؼ

خٌدجٌػ چي رًس گذؽتَ تیؼ اس دیگز ؽاارُا تٌجَ ُز ىاظز ایدو تحدٌت

در افااىغتاه تَ ميظٌر گؾٌده جثَِ ُا تاسٍ ا در ؽزق وؾٌر تاوی دارىد ً

را تَ خٌد جلة می وزد .ایو ؽاار حىیناىَ ،عیاعتن اراىَ ً پضًُؾدگزاىَ ایدو

در اىتظار آه ُغتي تا ُنشماه تا مؾاٌل ودزده ىیزًُدا ىظدامی ً اىتظدامی در

تٌد؛ «مزي تز فتيَ گز ،چَ در غزب ،چَ در لقز ،چَ در حقز» ایو ؽاار ىؾاه

جثَِ ُا عد ت ً تضدایف لدٌا آىِدا ،ؽدزای را تدزا فاالیدت ُدا ىدز ً

می دُ عز فتيَ در غزب تَ ًیضٍ آمزیىا ً اىگلیظ ً در ميطمَ رصیدم اؽداالگز

تحزیه افىار ونٌمی آمدادٍ وييد  .ایدو در حدالی اعدت ودَ گغدتزػ داميدَ

ل ط اعتُ .ز فتيَ ا وَ در یىق عال اخیز در ایدزاه تدٌدٍ سیدز عدز غدزب

تحزیمُا ً درًالد ىدٌوی اس محافدزٍ ؽد ی التقداد ولیدَ ایدزاه در دعدتٌر

ًج

تز اعدت .یده ؽداار ولید

تٌدٍ اعت .آىِا ميافای را در ایزاه تزا خٌد تازیف وزدٍ اى ً حاضز ىیغدتي

ًاؽدديگتو ،تد آًیددٌ ً ریدداك لددزار دارد .تددا ایددو ُد

تَ ُیچ لینتی اس آه دعت تزدارى ُ .ز چي پظ اس اىمالب میلیاردُا دتر ُشیيدَ

ىارضایتی ُا التقاد ً افشایؼ لات مالحظَ ایيگٌىَ ىارضایتی ُا ،سمیيدَ ُدا

وزدٍ اى تا آه را تَ دعت آًرى اما ُيٌس ُم فىز می ويي درآم ایو فتيَ ُدا

ممثٌلیت ىظا اعالمی را در داخ تَ ولی اس میاه تثزى  .در ُنیو حال وٌؽدؼ

تیؼ اس ُشیيَ آه اعت .لذا مزد دؽنو ؽنارٍ یه خٌد را ُنچيداه آمزیىدا ً

تزا فزاُم وزده ؽزای خارجی ً لثٌتى ه ایو دید گاٍ ودَ ىظدا جنِدٌر

اىگلیظ ً متحد یو ميطمدَ ا آه رصیدم فِیٌىیغدتی ً دًلدت ودٌدن ودؼ

اعالمی ایزاه ،خطز تشري تزا فلح ً اميیت تیوالنللی اعت ،ال ا دیگز

عاٌد می داىي  .متِم ردیف دً ایو فتيَ ُا عزمایَ داراه ً عزمایَ عاتراىی

اعت وَ اس عٌ آىِا دىثال می ؽٌد .الثتَ در تنامی ایو راُثزدُا ً ُنشمداه تدا

ُغتي وَ در داخ لقزُا خٌد ىؾغتَ اى چٌه عز در آخٌر غزب دارىد ً

اجزا ُنَ ایو ىمؾَُا تٌطلَآمیش ،رعاىَُا تٌیضٍ ؽثىَ ُا اجتنداوی ىمدؼ

در امز تٌعاَ التقاد وؾٌر اخالل می ويي  .فاحثاه ىم یيگی ُا ىجٌمی،

تغیار پزرىگی ایفا میويي .

حزا خٌاراه ً رتاخٌاراه ُیچ ًلت تا ایو اىمالب عز عاسػ ى اؽتَاى  .اىمالب
ُنیؾَ پایگاٍُا افی خٌد را در میاه مزد محزً ً مغتضاف داؽتَ اعت .

وددَ تددا دامددو سده تددَ

اخجبر داخلی
رُثز ماظم اىمالب اعالمی تا ف ًر حىنی حجت اتعال حاج ولی اوثز

عددزمایَداراه حددزا خددٌار وددَ اُدد راىددت ،اخددتالط ً دسد ُغددتي اس اًل

را تَ ریاعت ؽٌرا عیاعتگذار ائنَ جناَ ميقٌب وزدى  .ایؾداه ُنچيدیو

رًدررً اىمالب تٌدى  .لغم عٌ فتيَ گزاه وغاىی ُغتي وَ جشء ریشػُا

ضنو تم یز اس خ ما تاارسػ حجت اتعال تمدٌ  ،اوضدا ج ید ؽدٌرا

اىمالتي  .تج ی ىظز طلةُا ،تزی ٍ اس آرماهُا ً ارسػُا اىمالتدی ً اعدالمی،

عیاعتگذار ائنَ جناَ را ىیش ميقٌب وزدى .

اىمالتیٌىی وَ اؽزافی گز تیو آىِا ً اىمدالب ً مدزد فافدلَ اى اختدَ اعدت ً

تٌُتی ،وضٌ ونیغیٌه تلفیدك تٌدجدَ  97گفدت :تدَ اتفداق آراء مٌضدٌ

حظ می ويي تا وغاىی ودَ در لقدزُا سىد گی مدی وييد ىدٌوی ُن دٌىی ً

افشایؼ لینت تيشیو در عال  97در ونیغیٌه تلفیك تدا مٌضدٌ افدشایؼ لیندت

ُن ٌاىی دارى ».

تيشیو چَ  1500تٌماه ً چَ  1200تٌماه ،م الفت ؽ .

دستَر کبر تراهپ ثرای تشدید ًبرضبیتی ّب در ایراى

یادداؽت /ایو رًسُدا ،تحلیلگدزاه ً وارؽياعداه اس راُثزدُدا ً تاوتیدهُدا
ج ی

تزا تحمك خٌاعتَ ُا محاف فِیٌىیغتی در ميطمَ ع و می گٌیي .

ًسیز دفا گفت :اعفي ماٍ عال جار ُنایؼ تشري فزفت ُا عزمایَ
گذار ً تٌعاَ پای ار عٌاح مىزاه در تِزاه تزگشار می ؽدٌد ،ودَ فزفدت
تغیار مياعثی تزا عزمایَ گذاراه ت ؼ خقٌفی داخلدی ً خدارجی خٌاُد

طزح ُا ً راُثزدُا تٌطلَ ا وَ الثتَ تغیار اس آىِا تىزار ً ؽىغدت آىِدا

تٌد تا اس ىشدیه تا فزفت ُا تی ىظیدز ميطمدَ در حدٌسٍ ُدا ىفدت ً گداس ً

اس لث آؽىار اعت .در ایو خقٌؿ تای تَ یده علغدلَ پٌؽدؼ ُدایی اؽدارٍ

پتزًؽینی ،تزاىشیت ً حن ً ىم گزدؽگز ً...آؽيا ؽٌى .

آیتاهلل ولٌ گزگاىی ،اس مزاج تملی  ،در تجن خٌدجٌػ اعاتی  ،طالب
ً مزد لم تَ ميظٌر حنایت اس افالح التقاد ً التقاد مماًمتی گفتً :جٌد
مؾىال تَ خٌد ما تزمی گزدد؛ تزا رف مؾى ىثاید تدَ دىثدال ؽداار داده ً
رًیىزدُا اؽتثاٍ تاؽیم.

ُؾ ار دُي چزا وَ آمزیىا عای دارد طز ُدا تزجدا را تدزا ىداتٌد آه
مجاب وي .
پایگاٍ خثز ًاؽيگتو فز تیىو تَ ىم اس تزخی ميات آگاٍ گشارػ ودزد
وَ مماما اميیت ملی واخ عفی ُم اويٌه در حال تد ًیو راُثزدُدایی تدزا

رئیظ ونیغیٌه آمٌسػ مجلظ تا اؽارٍ تَ ایيىَ ًاويؼ مجلظ تَ پیؾيِاد
تاطیال یه ماَُ سمغدتاىی ،تغدتگی تدَ جامایدت تیحدَ دارد ،تدز التضدائا
مياطك گزمغیز وؾٌر ً تزگشار تاؽىٌٍ جؾوُا دَُ فجز تأوی وزد.
فزماى ٍ عپاٍ تِزاه تشري گفتُ :نَ ُناُيگی ُا تس تا ىیزً اىتظدامی

حنایت ً دامو سده تز آؽٌبُا در ؽِزُا ایزاه ُغتي !
خٌاجَ آففً ،سیز خارجَ پاوغتاه گفت :آمزیىا ىَ تَ یه متحد ؽدثیَ
اعت ً ىَ تَ یه دًعت ،آمزیىا ماىي دًعتی اعت وَ دائنا خیاىت مدی ويد ،
ما اؽتثاٍ وزدیم تَ ایو وؾٌر اوتناد وزدیم!

ً لٌٍ لضاییَ تزا طزح گؾت ُا محلَ محٌر تغدی فدٌر گزفتدَ اعدت ً

یه مما ارؽ اميیتی رصیدم فِیٌىیغدتی تدَ ًتگداٍ «النداىیتٌر» گفدت« :تدا

ایو طزح تشًد در تِزاه آغاس می ؽٌد ،ایغت ً تاسرعی ُا تغدی تمزیثدا تدَ

ًجٌد وَ حٌادث اخیز پ ی ٍ ًالاا لات تٌجِی اعت اما ارسیاتی مدا در ایدو

ففز رعی ٍ اعت.

مزحلَ ایو اعت وَ ایو مٌارد ثثا ىظا ایزاه را تَ خطز ىنیاى اسد».

دتیز مجن تؾد یـ مقدلحت ىظدا تدَ جشئیداتی اس ىؾغدت خزاتىاراىدَ ً

گشارػ عالیاىَ ونیتَ اطالوا ً اميیت مجلظ اىگلیظ ميتؾز ؽ  .تز پایدَ

آؽٌب دؽنياه ایزاه در ارتی وؾٌر وزاق اؽارٍ وزد ً گفت :آىِا تيا داؽدتي

ایو گشارػ ،واىٌه تٌجَ افلی ىِادُا اطالواتی ایو وؾٌر تز ت اً تنزودش

تا اعتفادٍ اس فضا مجاس ونلیا خٌد را اس اًاخز آذرمداٍ ؽدزً ً در طدٌل

تز ایزاه تَ ًیضٍ در سمیيَ فاالیتُا ُغتَا تأوی دارد.
رئیظجنٌِر آمزیىدا مدیگٌی وغداىی ودَ تدا لزودَوؾدی عداتىَ ًسار

د ماٍ ً تِنوماٍ ادامَ دُي .
لائم مما ًسیز راٍ ً ؽِزعداس در طدزح مغدىو مِدز تأوید ودزد الغدا

خارجَ تَ آمزیىا میآیي ً ؽِزًى میؽٌى  ،تِتزیوُا وؾٌرؽداه ىیغدتي ً

تغِیال مغىو مِز تای تا ی ً ایو طزح تَ عزوت تىنی ً ًاگذار ؽٌد.

ایو تزىامَ تَ یه فاجاَ تزا آمزیىا ت ل ؽ ٍ ً تای سًدتز تغاطؼ جن ؽٌد.

ع يگٌ ونیغیٌه اميیت ملی ً عیاعت خارجی مجلدظ گفدت :وغداىی

تَ گشارػ فارط ،تَ ىم اس رًسىامَ عثك ،ىیزًُا اميیتی وزتغتاه عاٌد ،

وَ در ؽزای امزًس الما می ويي مزد عٌریَ ً وزاق تَ ما چَ رتطی دارىد ؛ در

یاسدٍ ؽاُشادٍ ا را وَ در واخ علطيتی تجن اوتزاضی تز پا وزدى  ،تاسداؽدت

حالی وَ می داىي اگز ایزاه خاوزیشػ را در عٌریَ ً ممات دؽنو خٌه خدٌار

ً تَ تشريتزیو سى اه عیاعی ایو وؾٌر ميتم وزدى .

ىنی سد ً آىجا در ممات دؽنو ىنی ایغتاد ،امزًس داوؼ در خان ایزاه حضٌر
داؽت ،تای مطالاَ تیؾتز ويي .

مياسوددَ فلغددطیيی  -فِیٌىیغددتی ،وؾددٌرُا وزتددی ،رصیددم فِیٌىیغددتی را تددَ

ع يگٌ ونیغیٌه تلفیك تٌدجدَ  ،97گفدت :اوضدا ونیغدیٌه ،پدظ اس
تزرعی تثقزٍ  14تیحَ تٌدجَ عال آیي ٍ ،مقٌب وزدى درآمد ُا حافد
اس مح ُ فني
ُ فني

ًسیز خارجَ وزتغتاه عاٌد تاوی وزد ودَ پدظ اس حد ً فقد ىِدایی

یاراىَ ُا در عال آیي ٍ ُ 37شار میلیارد تٌماه تاؽد  .درآمد

یاراىَُا در عال گذؽتَ ُ 48شار میلیارد تٌماه تٌدٍ اعت.

مااًه دفتز عالمت رًاىدی ،اجتنداوی ً عدالمت رًاه ًسار تِ اؽدت تدا
تیاه ایيىَ تاويٌه  39792ىفز اس مزد سلشلَ سدٍ وزماىؾداٍ تٌعد تدیم عدالمت
رًاه غزتالگز ؽ ٍ اى  ،گفدت 5875 :ىفدز دچدار والئدم اعدتزط ً ودٌارك
رًاىی گشارػ ؽ ٍاى .

رعنیت خٌاُي ؽياخت!! در ُنیو حال رعاىَ ُا آمزیىایی فاػ وزدى ودَ
وزتغتاه ً مقز تا اس تقنیم تزامپ در مٌرد لد ط ،پیؾديِاد دادٍ اىد ودَ تدَ
جا ؽِز ل ط ؽِز دیگز تَ ويٌاه پایت ت فلغطیو اىت اب ؽٌد!
ىتیجَ یه ىظزعيجی در آلناه ىؾاه می دُ وَ تدیؼ اس  60درفد مدزد
ایو وؾٌر ماتم ى وَ رًسُا خٌب مزو  ،ف راوظم ایو وؾٌر عپز ؽ ٍ
اعت ً ً دیگز ُناه ل ر لث را ى ارد.
ح ًد ُ2شار ىفز اس عاويیو ت آًیٌ ؽامگاٍ ؽيثَ در اوتزاك تَ فغاد دًلتی
«تيیامیو ىتاىیاٌُ» ى غت ًسیز رصیم فِیٌىیغتی ً واتیيَ اػ تزا ؽؾنیو ُفتدَ

تَ گشارػ خثزگشار تغيیم ،عاسماه جِاىی خٌارًتدار ً وؾداًرس ملد

پیاپی تَ خیاتاهُا ایو ؽِز آم ٍ ً تظاُزا وزدى .

متح  ،ایزاه را ُفتنیو ًاردويي ٍ تشري تدزى در جِداه مازفدی ودزدٍ اعدت.

خثزگشار رًعی اعپٌتيیه گشارػ داد :ارتؼ تزویَ تزا حنلَ تَ ؽدِز

ُنچيیو تز اعاط آمارُا فائٌ ،ایزاه در سمیيدَ ًاردا  3غلدَ مِدم ،جدشً 10

وفزیو در وؾٌر عٌریَ آمادٍ می ؽدٌد .ایدو گدشارػ مدی افشاید تزویدَ ،ودار

وؾٌر ى غت دىیا لزار گزفتَ اعت!

عاخت درماىگاٍ ُا فحزایی در مزسُا مؾتزن ایو وؾٌر تدا عدٌریَ را تدَ

اخجبر ثیي الوللی
تو واردیو ،وضٌ ارؽ دمٌوزا در ونیتَ رًات خارجی مجلدظ عديا
آمزیىا گفتَ اعت وَ آؽٌب ُا اخیز در ایزاه ،ایدو امىداه را تدزا آمزیىدا
فزاُم میوي تا تحزیمُا ج ی

ولیَ ایزاه ًض ويد ُ ً .نچيدیو گفتدَ

لاٌ تزجا آمزیىا را ميشً میوي .

ويٌاه ت ؾی اس مم ما ونلیا ىظامی ولیَ گزًٍ ُا وُزد در ميطمدَ وفدزیو
آغاس وزدٍ اعت.
رٍزشوبر رٍیدادّبی سیبسی
اجرای فرهبى کشف حجبة در ایراى تَسط رضبشبُ( )1314کِ پس
از سفر ٍی ثِ ترکیِ ٍ هالقبت ثب آتبتَرک ورة گرا صَرت گرفت.

یه مما تلي پایَ ؽٌرا ف راعیٌه رًعیَ گفدت :ؽدزوا غزتدی تاید تدَ
آمزیىا درتارٍ اس تیو تزده ً یا ایجاد تاییزا در مفاد تٌافدك ُغدتَ ا تدا ایدزاه

هطبلت هب را در کبًبل پیبم رسبى سرٍش ثِ آدرس  @siasilandدًجبل کٌید

