
“ پموماز  ” ٍ   “  هسىي” ساظهاى غصا ٍ زاضٍ یه 

/  زضز ضا تملثی اػالم وطز      ُ ّمایمی ومِ تما            فمطوٍضز

تمَظیمغ   “  پواز زضز تس”ٍ “ هسىي زضز تس”ّای  ًام

ضًَس، ّیم  ومًَمِ هم مَظی اػمن اظ                ٍ ػطضِ هی

تاسیس، ٍاضزات، تَلیس، تَظیغ ٍ ػطضِ اظ ازاضُ وم   

 ّای عثیؼی، سٌتی ٍ هىو  ًساضًس. فطاٍضزُ

 دعَت داًطگاُ تْزاى اس رٍحاًی تزای حضَر در جطي آغاس سال تحصیلی

 تعییي سي تیَلَصیکی تا استفادُ اس صى

 صدر اعظن آلواى: ارٍپا ّن هسٍَل ظَْر گزٍُ تزٍریستی داعص است

 الیشاتت دٍم دیزپاتزیي هلکۀ تارید اًگلستاى ضد

ای رّثز هعظن اًقالب اسالالهالی در      حضزت آیت اهلل ذاهٌِ

دیدار آقای ّایٌس فیطز رئیس جوَْر اتزیص، تالا اضالارُ تالِ          

دضوٌی دٍلت آهزیکا تا اًقالب اسالهی تِ دلیل اس دسالت دادى      

رٍی تزذی کطَرّای ارٍپایی اس سیاستْای ذصواًِ آهزیکالا   هٌافع ذَد در ایزاى، دًثالِ

در قثال ایزاى را غیز هٌطقی ذَاًدًد ٍ ذاطزًطاى کزدًد: الثتِ اتزیص جشء ایي دستالِ   

اس کطَرّا ًیست ٍ السم است هقاهات دٍ کطَر تزای تقَیت ّالز هالِ تالْالتالز رٍاتال              

را  «اًالقالالب اسالالهالی      » در ایي دیدار، ّدن اصلیایطاى   .ریشی ٍ پیگیزی کٌٌد تزًاهِ

  ِ پالیالوالَدى راُ ذالدا،         » ت هیي ذیز ٍ سعادت تزای هزدم ایزاى ٍ توام اًساًْا در سالایال

ذَاًدًد ٍ افشٍدًد: الثتِ ایي رٍیکزد ذیزذَاّاًالِ    «حاکویت عقل ٍ ایواى تَقم تا عول

ِ ها دضوٌاًی ًیش در سطش تیي دًثال جٌ  افزٍسی ٍ تِ جاى ّن اًداذتي  الولل دارد کِ ت

 . هلتْا ّستٌد، اها ایزاى، دٍستاى ذَب ٍ صویوی تسیاری در هیاى دٍلتْا ٍ هلتْا دارد

 ًتایج ًْایی وٌىَض سطاسطی اػالم ضس
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 22افعایص ًطخ ضسوی        

اهطٍظ ًطخ ضسوی زالض تا        /  اضظ

 2555.6یه ضیال واّص تِ         

 22تَهاى ضسیس، ایي زض حالی است وِ ًطخ ضسوی          

اضظ افعایص زاضت. تط ایي اساس زالض تا یه ضیال           

ضیال افعایص    31تَهاى،پًَس تا      2555.6واّص  

ضیال افعایص      30تَهاى ٍ یَضٍ تا             4611.5

  .وصاضی ضس تَهاى اضظش 3344.1

ّا ٍ استعدادّای جَاى کطَر ٍ تا سیاستگذاری صحیش ٍ اقداهات سٌجیدُ ٍ                  تاید تا استفادُ اس تَاًایی     

ی فضای هجاسی، ٍ حضَر      ّواٌّ  ٍ تدٍى اس دست دادى سهاى تِ سوت ذزٍج اس حالت اًفعال در عزصِ

 اهام ذاهٌِ ای    .فعال ٍ ت ثیزگذار ٍ تَلید هحتَای اسالهی هتقي ٍ جذاب حزکت کٌین

 تاًک هزکشی: ًزخ اکثز گزٍُ ّای هَاد ذَراکی ثاتت هاًد

سَضیاى سْویِ الوپیه ضا اظ   

زست زاز/ تٌْا یه تطًع زض اًتظاض 

واض ٍظى  فطًگی/  ایطاى زض ضٍظ زٍم

ّمای وطمتمی         ویلَوطم وطَضهاى زض ضلماتمت     55

فطًگی لْطهاًی جْاى تا ضىست زض وطٍُ ضماًمس   

ه سز همات  حطیف وطُ ضوالی، ًِ تمٌمْما ضماًمس        

تٌسی تلىِ جمَاظ حضمَض زض          حضَض زض زیساض ضزُ

 .الوپیه تطظی  ضا ًیع اظ زست زاز

سزدار ًقدی : اهزٍس آهزیکالا   

در صدر تدّکاراى جْاى است، تالِ  

ّشار هیلیارد دالر    71طَری کِ تا 

ّالای   اش را صزن تدّی تدّی، تیطتز درآهد ساالًِ

کٌد.اهزٍس هطاّدُ ایالي هطالکالالت در          ذارجی هی

ّالای جالوالْالَری          داذل تدًِ استکثار ٍ پیطالزفالت  

اسالهی ایزاى هَجة ضدُ تا غزب تالا جالوالْالَری         

 اسالهی ایزاى دضوٌی داضتِ تاضد.

ػلی ضوراًی زض حاضیِ ًطست وویسیَى ٍیژُ تطضسی           

تطجام زض جوغ ذثطًگاضاى وفت6 لغؼًا حضَض ًوایٌسواى زض ایام          

تؼغیلی پاضلواى تطای تطضسی هتي تَافك تطجام لات  تمسیط               

ًظط صَضت    ضٍ زض ًطست اهطٍظ سَاالت ٍ هَضَػاتی هغطح ٍ تثازل                است، اظ ایي   

ِ        /.وطفت ای لثلی ٍ فؼالیت زٍستاى هٌتج تِ ایي ٍضؼیت           6 تِ عَض حتن تالش تین ّست

ضسُ ٍ وسی ًثایس تالش وصضتگاى ضا ًمس وٌس ٍ ّوچٌیي تایس ًگاُ هٌصفاًِ تِ تالش                    

ضٍ ًفی تالش ّط زٍ تین ذغای تعضوی      وٌٌسواى وًٌَی ٍجَز زاضتِ تاضس، اظ ایي هصاوطُ

ضٍ اهیسٍاضین ه وَػِ هثاحث ه لس ٍ ضَضای ػالی اهٌیت هلی، ذطٍجی                ایي  /.است

ٍاحسی پیسا وٌس تا یه اجواع هلی تطای ػثَض اظ ایي هطحلِ ٍ وهازوی تطای هماتلِ تا                     

 .الساهات حطیف ٍ سسساظی زض تطاتط ًفَش احتوالی صَضت ویطز

ظازُ تِ ػفت هطػطمی /ّمٌمَظ        ًاهِ هازض ضْیساى واضوَب

هازض ضْیساى ػثسال لی ، ذلی  ٍ .  این ضا فطاهَش ًىطزُ 44سال 

ای ذغاب تِ ػفت هطػطی ّمومسمط     ظازُ زض ًاهِ هٌصَض واضوَب

وٌیس وِ اًگاض تِ صاحمثماى اصملمی        ولای ّاضوی ضفسٌ اًی ًَضت6ضوا عَضی ضفتاض هی 

اًمالب ظلن ضسُ است، زض حالی وِ صاحثاى اصلی اًمالب ضْسا ّستٌس، ضموما تمِ  مِ         

 زاًیس؟ جطاتی ذَز ضا جسای اظ لاًَى هی

هًَیش، ٍسیز اًزصی آهزیکا:    

ًگزاًیْایی درتارُ تاسگطت         

اقتصاد ایزاى تِ حالت عادی ٍ         

ًزهال ٍ تاثیز احتوالی آى تز دیگز اقداهات ایزاى           

اهلل ٍجَد دارد     اس قثیل حوایت اس تزٍریسن ٍ حشب      

تَاى تا    جوَْر گفتِ هی    کِ الثتِ ّواًطَر کِ رئیس    

کوک ٍ ّوکاری تا اسزائیل ٍ هتحداى ها در                  

ها اس    ./ اگز کطَرّای عزتی تِ آًْا پزداذتِ ضَد     

ها تِ تٌْایی اس آى          ایي تَافق کٌار تزٍین،     

 5+7ذارج ذَاّین ضد ٍ ٍحدت ٍ یکپارهگی    

هاًد ٍ الثتِ اگز ایي ٍحدت ٍ          دیگز تاقی ًوی  

یکپارهگی ًثاضد تاثیز ٍ اثز هَثز تحزیوْای        

کٌین ایي تَافق      یاتد. ها فکز هی       کاّص هی 

 تْتزیي راُ تزای حزکت تِ سوت جلَ است.

پْپاز جاسَسی تطویِ ضا سمطًمگمَى     ن  ن ج

ضاذِ ًظاهی حعب واضوطاى وطزستاى تطویِ /  وطز

اػالم وطز وِ یه َّاپیوای جاسمَسمی   »  ن ن ج«

تسٍى سطًطیي تطویِ ضا زض هطظّای ػطاق هٌمْمسم   

 وطزُ است.

پرص واه  جلسات ٍیژُ وویسیَى تطجاهو لس ضَضای اسالهی؛ اظ ضثىِ ذثمط  

هططٍح ّفتویي ًطست وویسیَى ٍیژُ تمطضسمی       .ای هَاجِ ضسُ است تا استمثال ٍیژُ

ضْطیَض تا حضَض سؼیس جلیلی ٍ زیمگمط هسمنمَالى سماتمك            16تطجام وِ ضٍظ زٍضٌثِ 

اظ    14ضْطیَض اظ ساػت  14ای زض ه لس تطوعاض ضس، اهطٍظ  ْاضضٌثِ  پطًٍسُ ّستِ

 .ضَز ضثىِ ذثط پرص هی

هطتضی حاجی ضئیس زفتط     

سیس هحوس ذاتوی زض ّوایص         

اصالح علثاى هستم  استاى            

ضاّثطزّایی وِ ها ضا تِ ّسف         وشضتای اى ضطلی6 

هی ضساًس، ّوگی تا ّواٌّگی ولای ذاتوی تٌظین         

ّوِ تا ّن تَزى ضطط است ًِ ّوِ تا           /.ضسُ است 

هي تَزى./ زضس تعضوی اظ اًتراتات وصضتِ             

وطفتین ٍ وى ایٌىِ جٌاب ولای زوتط ػاضف،               

ػاضف ضفتاضی زض اذالق سیاسی ًطاى زاز ./               

فاصلِ ی  ٌساًی ّن اظ لحاػ ضای وٍضی تا ولای            

راتوی، هسیط ولی ضا هطرص     زوتط ضٍحاًی ًساضت  

ٍ ضَضای ضاّثطزی ضا هتطى  اظ افطاز جٌاحی ٍ            

غیطجٌاحی تطىی  زازُ است. تِ ًظط اٍ، زض                

ضطایظ فؼلی، هْوتطیي ضاّثطز فطاّن وطزى تستط 

 تطای فؼالیت ّوِ ی ػاللِ هٌساى است. 

جاًطیي فطهاًسُ ًیطٍی        

ظهیٌی اضتص تا ضز ًااهٌی زض            

هٌاعك ضوالغطب وطَض وفت6        

پژان تا زٍلت تطویِ ٍ وطزستاى      

ػطاق زضویط است ٍ ضایس تِ ّویي زلی  زضویطی          

تا یىی اظ پاسگاّْای ها ّن ضخ تسّس ٍلی ایي               

هي لثَل ًساضم وِ ایي        /  .هؼٌای ًااهٌی ًیست   

هٌاعك ًااهي است الثتِ ضایس وطٍّی هث  پژان           

زض هطظّای ها فؼال تاضس ٍلی ایي اضتثاعی تا                

 .اهٌیت هطظّای ها ًساضز

ومیمي سمٌماتمَض           جاى همه 

ذَاُ وهطیىایی ومفمت      جوَْضی

وهطیىا اظ ایٌىِ اسطائی  تِ تومة  

ٍی وِ زض ًطسمتمی   .اتن ه ْع است، ذطسٌس است

ومطز،     تِ هیعتاًی اًسیطىسُ تطٍویٌگع صحثت هی

زض پاسد تِ سَالی وِ هَضغ ٍاضٌگتي زض لمثمال       

تطز، وفت6 یمىمی     ایطاى ٍ اسطائی  ضا ظیط سَال هی

ای تَسظ اسمطائمیم  تما        وطزى زاضتي سالح ّستِ

ای تَسمظ ایمطاى، صمازلماًمِ           زاضتي سالح ّستِ

ویي افمعٍز6 اسمطائمیم  زض احماعمِ                 هه .ًیست

وطَضّایی اسمت ومِ تمِ زًمثمال ًماتمَزی وى                  

ئیس وویتِ ًیطٍّای هسلح سمٌما ازاهمِ        ض.ّستٌس

زاز6 تِ ّویي ذاعط است وِ ها اظ ایٌىِ اسطائمیم     

 ای زاضز، ذطسٌسین . تسلیحات ّستِ


