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  حرف روز ▼

 ارز کاَشی َای سیگىال دالیل

 حذالل ٍ است رٍ رٍبِ سیادی ًَساًات با رٍسّا ایي ارس لیوت

 رًٍذ ایي بزرسی در. است کزدُ تدزبِ را ًشٍلی هَج سِ

 صَرت بِ ّا آى اّن بِ کِ دارد ٍخَد هختلفی ّای تحلیل

 .گزدد هی اضارُ اخوال

 :تحلیلی ًکات

 ػٌَاى بِ تَاى هی را ارس باسار بز اًتخابات ًتایح تأثیزگذاری -1 

 ضذ اػالم کِ سهاًی هثال طَر بِ. پذیزفت هؤلفِ ٍ اتفاق یک

 ضذُ پیزٍس فلَریذا ایالت در تزاهپ ّا، ًظزسٌدی بزخالف

 آهزیکایی اسکٌاس ٍ آٍردًذ ّدَم باسار بِ خزیذاراى است،

 کِ ًگذضت کَتاّی هذت. بزدًذ باال تَهاى ّشار ۰۳ هزس تا را

 ٍیسکاًسیي، ّای ایالت در بایذى ضذ ػٌَاى خبزّا در

 اػالم با. دارد باالیی پیزٍسی ضاًس پٌسیلَاًیا ٍ هیطیگاى

 بِ ٍ گزفت لزار ریشضی هسیز در بالفاصلِ دالر خبز، ایي

 بایذى، پیزٍسی ضذى لطؼی با ٍ رفت ّشارتَهاًی ۷۲ کاًال

 کٌگزُ کِ سهاًی. کزد گزد ػمب ًیش ّشارتَهاًی ۷۰ هزس تا دالر

 خذیذی هَج کزد، تأییذ را کطَر ایي اًتخابات ًتایح آهزیکا

 صَرت ّیداًی ضکل بِ سکِ ٍ ارس باسار در ّا فزٍش اس

 دالر کاری رٍس ۴ ظزف کِ ضذ هَخب هَضَع ایي. گزفت

 بِ -۷. بزساًذ ثبت بِ را لیوت کاّص تَهاى ّشار ۰ اس بیص

 بایذى ٍرٍد ٍ حذاکثزی فطار پایاى گزاى، هؼاهلِ اس بزخی باٍر

 را داخلی ارس باسار در اًتظارات ٍسَی سوت سفیذ، کاخ بِ

 احتوال اس گزاى هؼاهلِ اس ای ػذُ. است دادُ لزار تأثیز تحت

 ٍ کٌٌذ هی صحبت ّا تحزین لغَ ٍ بزخام بِ آهزیکا باسگطت

 هوکي ایزاى ضذُ بلَکِ ّای پَل کِ دارًذ اػتماد گزٍّی

 کِ است ضذُ هَخب ّایی اهیذٍاری چٌیي. ضَد آساد است

 پیذا خَد ارس فزٍش بِ بیطتزی توایل گزاى هؼاهلِ اس بزخی

 ًاضی گذضتِ در ارس لیوت ًَساًات اس سیادی بخص -۰. کٌٌذ

 کطَر سیاسی ضزایط اثز بز خاهؼِ بز حاکن رٍاًی خَ اس

 هسائل گًَِ ایي کِ بَد fatf ٍ تْذیذات ّا، تحزین ّوچَى

 طبك ًفت فزٍش ٍضؼیت -۴. است کزدُ فزٍکص حذی تا

 اس بزخی سهاى ّن ٍ ضذُ بْتز گذضتِ بِ ًسبت ٍسیز، اػالم

 بِ ًسبت آى اس حاصل ارس دریافت ٍ اًتمال خْت ّا رایشًی

 در ًحَی بِ ّزکذام هذکَر ػَاهل کِ است ضذُ بْتز لبل

 .دّذ هی ًطاى را خَدش ارس ًزخ کاّص

 :راّبزدی ًکتِ

 دارد ضزٍرت داخل در هلی پَل ارسش تمَیت راستای در 

 حَسُ تسْیل با ّوِ اس اٍل گیزد؛ صَرت الذام چٌذ

 ٍ تماضا کٌتزل ّای سیاست  ّا، ّشیٌِ کاّص ٍکار، کسب

 ٍ تَلیذ ػَاهل ٍری بْزُ بْبَد ٍ ػزضِ هذیزیت ّای سیاست

 ابشارّای با هلی پَل ارسش تا گیزد صَرت ساسی سهیٌِ... 

 لزار بیزًٍی التْابات تأثیز تحت کوتز ٍ گزدد تمَیت داخلی

 .گیزد

 (لاسوی ػلی: ًَیسٌذُ) 

 

 

 

 

 

              گسارش روز▼

 عراق سازی واامه پريژٌ

 خبسخی ًـَسّبی حضَس ػلت ثِ ًـَس ایي ػطح دس گؼتشدُ ًباهٌی ایدبد پبیِ ثش ٍ ػشام اؿـبل صهبى اص

 ػذم ٍ آهشیٌب حضَس. گشكت خَد ثِ خذیذی ّبی لؿٌ ٍ اثؼبد تشٍسیؼتی ّبی گشٍُ كؼبلیت اؿـبلگش، ٍ

 هؼبئل، ایي ًٌبس دس الجتِ. ًشد كشاّن ّب گشٍُ ایي احیبی ثشای سا الصم ّبی صهیٌِ ػشام دس دٍلت ٍخَد

 سا صیبدی هبلی ٍ ًظبهی ّبی ًوي ٍ گزاؿت ػٌگ توبم ّب گشٍُ ایي اص حوبیت ٍ تدْیض دس خَد آهشیٌب

 تَاًؼت داػؾ ّب، حوبیت ایي ساػتبی دس. داد اًدبم ػشام هختلق نهٌبط دس داػؾ گشكتي هذست ثشای

اهشٍصُ . دّذ اًدبم سا صیبدی تشٍسیؼتی اهذاهبت ٍ دسآٍسد خَد ًٌتشل ثِ سا ػشام اص ٍػیؼی هٌبطن

 داسًذ حضَس ػشام اص هٌبطوی دس گشٍُ ایي خلتِ ّبی ّؼتِ ّوچٌبى اهب داػؾ ًبثَد ؿذُ اػت، ّشچٌذ

 ثب ساثطِ دس اهب ّؼتٌذ؛ ػشام دس ًباهٌی خَ یي ایدبد هتشصذ تشٍسیؼتی ٍ ایزایی تاهذاهب اًدبم ثب ًِ

 اًدبم ًـَس ایي دس اخیش ٍهت چٌذ طی داػؾ ًِ اهذاهبتی ػشام، دس یٌی اص ثبصاسّبی سٍص اخیش اًلدبس

الذیي تَػط ثوبیبی ایي گشٍُ  ًِ هصذ حولِ ثِ ؿشم اػتبى صالح اػت ٍ آخشیي ًوًَِ آى دادُ

 ضشٍسی ٍ الصم ًٌتِ چٌذ رًش الـؼجی خٌثی ؿذ، ّبی هشدهی حـذ ؼتی ؿشٍس ثَد ٍ تَػط گشٍُتشٍسی

 اػت.

 هَخَدیت یي ثِ سػیذى ثشای ػشام دس ًباهٌی خَ یي الوبی دًجبل ثِ داػؾ -1: ّای تحلیلی گشارُ

 هتالؿی ًبهل طَس تَػط ؿْیذ حبج هبػن ػلیوبًی ٍ یبساًؾ ثِ گشٍُ ایي ػبختبس ٍ ػبصهبى. اػت ٍاهؼی

 خلَُ ًباهي ساػتبی دس آى احیبی ثشای ؿَد هی دادُ گشٍُ ایي ثِ ًِ هصٌَػی ّبی تٌلغ اهب اػت، ؿذُ

 ثلٌذهذت حضَس ثش هجتٌی ّب آهشیٌبیی ًالى ساّجشد ػشام، ػبصی ًباهي ساػتبی سد -2 .اػت ػشام دادى

 تشٍسیؼتی اهذاهبت اًدبم ٍ ػؾدا اص حوبیت ثب آهشیٌب ًِ گلت تَاى هی دیگش ثیبى ثِ. اػت ًـَس ایي دس

 ثؼتش یي دس داػؾ احیبی اٍل؛: اػت ّذف دٍ ثِ سػیذى ثشای ػشام دس ًباهٌی ایدبد دًجبل ثِ ػشام دس

 اخشاج هصَثِ ؿذى ػپشدُ كشاهَؿی ثِ ٍ اهٌیتی هؼبئل دس ػشام ًشدى دسگیش دٍم، اهٌیتی؛ خأل ٍ ًباهٌی

 توبم ٍاؿٌگتي صیشا اػت؛ هْن ثؼیبس ّب آهشیٌبیی ایثش دٍم ّذف ایي. اػت ػشام اص آهشیٌبیی ًیشٍّبی

 هٌصِ ثِ آهشیٌبیی ًیشٍّبی خشٍج ثش هجٌی ػشام هدلغ هبًًَی هصَثِ تب گشكتِ ًبس ثِ سا خَد تَاى

 اػت، ػشام ثشای هْن ٍ اصلی تْذیذ آًچِ. ًیؼت ػشام ثشای ثبللؼل تْذیذ یي داػؾ -3 .ًشػذ ظَْس

 اهٌیتی تْذیذات ّوچٌبى ثبؿٌذ، داؿتِ حضَس ًِ صهبًی تب ٍ اػت ًـَس ایي دس ثیگبًِ ًیشٍّبی حضَس

 اًدبم ٍ داػؾ توَیت یؼٌی ػشام دس آهشیٌب حضَس ًلی، ًگبُ یي دس ثٌبثشایي اػت؛ هتصَس ػشام ثشای

 كشّبدی( هحوذسضب: ًَیؼٌذُ. )تشٍسیؼتی ػولیبت
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                         اخبار▼

 ديلت مخالفت وکىذ، راوت بایذ متًقف شًد

 دالس 97 ػبل دس» :گلت ٍ پشداخت دٍلت ثَدخِ الیحِ ثب هدلغ هخبللت دالیل ثیبى ثِ 1400 ثَدخِ ٍیظُ پشًٍذُ ثشًبهِ دس« دٌَّی هحؼي ػیذ»

 تَصیغ ثب. داؿت پی دس ساًت تَهبى هیلیبسد ّضاس 500 اص ثیؾ ًِ ؿذ تَصیغ خْبًگیشی اسص دالس هیلیبسد 58 اص ثیؾ اهشٍص تب صهبى آى اص. ؿذ اختشاع خْبًگیشی

ت ایي گَیین هی هدلغ دس هب. ؿذًذ بدآٍسدُث ّبی ثشٍت صبحت ّب آى ٍ گشكت ؿٌل خْبًگیشی ًبم ثِ خذیذ ای طجوِ دالس، ایي  دٌَّی. «ؿَد هتَهق ثبیذ سًا

 ثب ٍی .«ثَد اسص ثبصاس خَسدى ثشّن اهذاهبت ایي ًتبیح اص یٌی»: اكضٍد كشٍختٌذ، آصاد ثبصاس دس سا آى ٍاسدات، ثذٍى ٍ گشكتٌذ سا 4200 دالس ای ػذُ ایٌٌِ ثیبى ثب

 دس .اػت ؿذُ كشٍختِ اهبسات تَهبًی دس 4200 اسص دالس هیلیَى 28 ًِ ؿذ اػالم گضاسؿی»: ًشد تصشیح ؿذ، پشداخت ضبثطِ ثی دٍلتی اسصّبی ایٌٌِ ثیبى

. ثَد ؿذُ دسیبكت ثبصسگبًی ًبست اٍ اػن ثِ ٍ ثَدُ ًبس گچ ثَدًذ، ًشدُ دسیبكت دٍلتی دالس اٍ ًبم ثب ًِ ًؼی ؿذین هتَخِ ؿذ، پیگیشی ًِ هَاسدی اص یٌی

ت تَصیغ اص خلَگیشی هب ثحث  اختصبف ثبٍخَد»: گلت ًـذ، هحون دٍلتی اسص اختصبف اّذاف ایٌٌِ ثیبى ثب دٌَّی .«اػت هشدم پَل ًِ اػت ػٌگیٌی سًا

 ًِ حبال»: داؿت اظْبس ثَدخِ، اصالحبت اًدبم اص ّب ػصجبًیت ثِ اؿبسُ ثب ٍی .«سػذ هی هشدم دػت ثِ ّضاستَهبًی 16 دالس ثب هشؽ هیوت تَهبًی، 4200 اسص

 .«آیذ دسهی ًذاسین اًتظبس ًِ خبیی اص صذا ًٌین، حزف سا ساًت ایي خَاّین هی

 حساب سیاسی سًژٌ جذیذ برای تسًیٍ

 آى اص ٍیظُ، خط هؼیش اص هدلغ ًوبیٌذُ یي خَدسٍی تشدد اص خلَگیشی دس ٍظیلِ اًدبم گلتِ ثبثت ًِ ساًٌذگی ٍ ساٌّوبیی هأهَس یي اص ٍیذیَیی اًتـبس

 طلت اصالح خشیبى ًِ اػت آى خبلت ًٌتِ اهب ؛داؿت دًجبل ثِ ثؼیبسی ّبی ٍاًٌؾ ٍ حَاؿی ٍ ؿذ تجذیل دیشٍص خجشی ثوت ثِ ،خَسدُ ػیلی ًوبیٌذُ

 ّبی ػبیت دس 88 كتٌِ دس ًبخب هأهَساى ؿتن ٍ ػبصی ٍ ضشة ثشٌِّ تصبٍیش ٌَّص ًِ اػت حبلی دس ایي .ًٌٌذ هی هؼشكی ػشثبص ایي حبهی ٍ هذػی سا خَد

 ًبلح ًِ پل حَالی دس اًتظبهی ًیشٍی ثشًق خبى هأهَساى ًـت هصذ ثِ ٍؿتن ضشة ٍ ػبصی ثشٌِّ ٍ ػالح خلغ هحبصشُ، ّبی اػت، صحٌِ خَدهَ ایٌتشًتی

 كتٌِ هدشیبى ٍ سّجشاى طشاحبى، كشٍؿی ٍطي ػون ًِ ثَد تلخ سٍص آى یبدگبسی تشیي ؿوٌبى ٍ تشیي صؿت ؿبیذ ؿذ، ثجت گشاى كتٌِ هَثبیل ّبی دٍسثیي سٍی

 ػالح، خلغ ضوي ٍ هحبصشُ سا پلیغ هأهَساى اًوالة ًیض خیبثبى دس گشاى آى سٍصّب كتٌِ .داد هی ًـبى ایشاى هلت دس ؿٌٌی ٍحذت ٍ ؿٌبف ایدبد دس سا

خشیبى  چْشُّیچ  اهب دس ًوبل تأػق آى صهبى اص حلوَمًتي خَسدًذ،  لِیٍظ اًدبمدادًذ. توبهی آى هأهَساى ًیض دس حبل  هشاس ؿتن ٍ ضشة هَسد سا ّب آى

ثشای حوبیت اص ػشثبص  هطشح اػت ًِ آیب تالؽ اهشٍصؿبى ػؤالیذُ ًـذ. ثشای ّویي ایي اصالحبت ثشای هحٌَم ًشدى ایي اتلبهبت صذایی ؿٌ

 حؼبة ثب خشیبى سهیت؟! ؿٌبع اػت یب ایدبد ػَطُ خذیذ ثشای تؼَیِ ٍظیلِ

 کشًر فرَىگی جریان بٍ «يحشی» ي «قاتل» وفًر

 ؿذ هٌتـش ٍحـی ٍ هبتل كیلن حوبیت دس هدبصی كضبی دس ای سػبًِ خشیبًبت ثشخی ٍ هـَْس ّبی چْشُ ّب، ػلجشیتی ثشخی حوبیت  گزؿتِ سٍصّبی دس

 دسیبكتی، اطالػبت اػبع ثش. داسد «ٍحـی ٍ هبتل» ؿذى ثشخؼتِ ثش اصشاس كدش، داٍساى ّیئت تْذیذ ٍ تـَین ثب تَأم هٌتـشؿذُ هتَى اص ثؼیبسی دس ٍ

 ثِ ًِ ػیٌوبػت تبسیخ ػیٌوبیی اثش ًخؼتیي ٍ اػت ؿذُ ػبختِ ًوبیـی آثبس دس خـًَت تَػؼِ ػیبػت اداهِ دس ًِ اػت اثشی ٍحـی هبتل كیلن

 ایي اص اسؿبد  ٍصاست ّبی حوبیت ٍ پیـیي آثبس هشٍس ثِ ًیبص ػیٌوب ّبی دسیچِ اص خـًَت تَػؼِ اهب پشداصد؛ هی خٌؼی ثشدگی هَضَع ثِ آؿٌبس صَستی

 ثگزاسًذ، تأثیش كیلن ایي اًتخبة سًٍذ ثش داسد هصذ خبف ای حلوِ ٍ ؿَد هی تجلیؾ آلَدُ ٍ هدبصی خشیبًی تَػط سٍصّب ایي ًِ ٍحـی ٍ هبتل .داسد سآثب

 ٌؼیخ ثشدگی اؿبػِ الوبء خط كشاٍاى ثِ ّوشاُ خـًَت تشٍیح ٍ ؿذُ ػبختِ اسؿبد ٍصاست ًظبستی ّبی ػیبػت اخشای ػذم اػبع ثش ًِ اػت كیلوی

 ؿَد. ػیٌوب دس ایي كیلن دًجبل هی پشدُ سٍی
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 کوتاه اخبار ▼

 دس تبًٌَى: »ًشد اظْبس ػپبُ، ًل كشهبًذُ حضَس ثب( ع) سضب اهبم هشاسگبُ خلؼِ دس ػلیوبًی ؿالهشضب ػشداس/ ًشًٍب ثب هجبسصُ هیذاى دس هبػن حبج ػشثبصاى ◄

 اص ثیؾ چبسچَة ایي دس ٍ اًذ ؿذُ ؿشثبلگشی ًـَس خوؼیت اص ًلش هیلیَى 61 ػلیوبًی، هبػن حبج ػپْجذ ؿْیذ طشح ثِ هَػَم ًشًٍب ثب هوبثلِ طشح هبلت

 ًبسگیشی ثِ ثشای ثیـتشی ّبی ظشكیت طشح، ایي دس ثؼیدیبى ّضاسًلشی 500 هَخَد ظشكیت ثِ تَخِ ثب ٌَّص ًِ اًذ ؿذُ گشكتِ ًبس ثِ ثؼیدی ّضاس 260

 ایي اخشای دس ًِ ًـَس ػشاػش ثؼیدیبى اص ًٌذ، ػول اػدبصگًَِ ًَتبُ هذتی دس اػت تَاًؼتِ ػلیوبًی ؿْیذ طشح ایٌٌِ ثیبى ثب ًیض ػالهی ػشداس. «داسین

 .ًشد تـٌش اًذ، ًشدُ ًوؾ ایلبی طشح

 هـٌالت هشدم دسصذ 70.8 ًـَس، هـٌل تشیي هْن دسثبسُ گشكتِ صَست هشدهی ًظشػٌدی یي اػبع ثش/ هشدم هٌظش اص ًـَس هـٌل تشیي هْن ◄

 ٍ تجؼیض دسصذ 2 خبسخی، كـبسّبی ٍ تحشین دسصذ 2 دٍلتی، ّبی دػتگبُ دس اداسی ٍ اهتصبدی هلبػذ دسصذ 8.2 ثیٌبسی، ٍ گشاًی ًظیش اهتصبدی

 سا هَاسد ػبیش دسصذ 14.9 ًظشػٌدی ایي دس. اًذ داًؼتِ ًـَس هـٌل تشیي هْن سا ؿْشًٍذی حوَم سػبیت ػذم ٍ ّب آصادی ًجَدى ًبكی دسصذ 0.3 ػذالتی، ثی

 .اًذ ًذادُ خَاثی ًیض دسصذ 1.8 ٍ اًذ ًشدُ هطشح

: گلت ػشام «االتدبُ» ؿجٌِ ثب تلَیضیًَی گلتگَیی دس ًدجب اػالهی هوبٍهت سػوی ػخٌگَی/ ًشثال ٍ ًدق ثِ حولِ ثشای داػؾ ثوبیبی سیضی ثشًبهِ ◄

 اص یٌی. اػت پبیتخت ٍ ًشثال ًدق، دادى هشاس ّذف ثشای خَد ثبصیبثی حبل دس داػؾ تشٍسیؼتی گشٍُ ًٌذ هی ثبثت ًِ داسد دػت دس اطالػبتی خٌجؾ ایي»

 ؿذُ خبثدب ًوطِ آى اص ػشاهی ّبی یگبى ػوذ، ؿجِ اهذاهی دس ًِ ًشد ًلَر هب خبى ثِ ای ًوطِ اص دسػت ٍ ػَسیِ هشص اص اخیش، ػولیبت اًتحبسی ػبهل دٍ

 !«.ثَدًذ

 ػبخت ػَم ٍ دٍم كبص هشاسداد: »گلت هدلغ اًشطی ًویؼیَى سئیؼِ ّیئت ػضَ ،«ًظاد ثیگی ّبدی/ »ثَؿْش اتوی ًیشٍگبُ 3 ٍ 2 كبص اص خجشّب آخشیي ◄

 ّن 3 كبص تؼطیح ّبی ًبس ٍ اػت آهذى ثبال حبل دس ًیشٍگبُ ایي دٍم كبص ّبی ػتَى. اػت ؿذُ هٌؼوذ ػبلِ 8 ٍ ػبلِ 10 هذت ثب ّب سٍع ثب ثَؿْش ًیشٍگبُ

 .اػت ؿذُ آؿبص

 سا ًـَس ایي ّبی سكتبس ٍ پزیشین ًوی سا ایشاى ّبی تْذیذ: »گلت الدضیشُ ؿجٌِ ثب گلتگَ دس ثبیذى دٍلت هلی اهٌیت ؿَسای ػخٌگَی!/ ثبیذى چوبم اٍلیي ◄

 .ًشد خَاّین ّوٌبسی خَاًذ، هی ایشاى هخشة ًلَر آًچِ ثب هوبثلِ ثشای خَد ؿشًبی ٍ دٍػتبى ثب اكضٍد، ٍی. ًٌین هی هحٌَم ؿذت ثِ

: پبػخ داسد؟ حٌوی چِ ؿشػی لحبظ اص خذیذ، هبًًَی ٍضغ یب هؼئَالى ػلیِ هشدهی هبًًَی تدوؼبت ٍ اػتشاضبت دس ؿشًت(: 127 ػؤال) ػیبػی احٌبم ◄

 .ًیؼت خبیض صَست ایي دس ًِ ؿَد اػالهی ًظبم تضؼیق هَخت ًِ ایي هگش ًذاسد، هبًؼی ثبؿذ، هبًًَی اگش

   خبر ویژه▼ 

 ای ایرانآمریکا بر جذیذ مسیر پالس؛ برجام

 بِ آهزیکا هتحذُ ایاالت باسگطت بصیزت، تحلیلی خبزی پایگاُ با ٍگَ گفت در آهزیکا هطالؼات کارضٌاس ٍ تحلیلگز «هزًذی هحوذ»

 در» داًست ٍ افشٍد: آهزیکا خارخی سیاست اصلی ّای هحَریت تزیي اصلی اس را بزخام هؼاّذُ خصَظ بِ الوللی، بیي تؼْذات اس بسیاری

 دًبال بِ بایذى ٍ ضذ خذضِ دچار الولل بیي ًظام در آهزیکا ٍخِْ هؼاّذات، ٍ ّا ًاهِ تفاّن اس آهزیکا خزٍج با تزاهپ سالِ، ۴ سهاًی بزِّ

 دًبال ٍ ّستٌذ پالس بزخام دًبال بِ ّا آهزیکایی»: داد اداهِ سیاسی تحلیلگز ایي«. الولل است بیي ًظام در آهزیکا آبزٍی تزهین

 ضذى خسَرتز باػث ٍ کزدُ دًبال را آًاى هَاضغ ای ػذُ ًیش داخل در هتأسفاًِ ٍ ّستٌذ آتی هذاکزات طی اّیخَ باج ٍ خَاّی سیادُ

 .«ضًَذ هی آهزیکایی طزف

 


