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  حرف روز ▼

 !یٌگیابهام در حزکت ًقذ

وٝ ٕٞٛاسٜ تٛسظ وبسضٙبسبٖ ٚ  یاص ٔٛضٛػبت یىی
است.  یٍٙی٘مذ بٖیضٛد، رش سغذ ٔی یالتػبد ٌشاُٖ یتحّ

 ٙذٜیثیٙی آ پیص یثشا بسٞبیتشیٗ ٔؼ اص ٟٔٓ یىیٔٛضٛع  ٗیا
 سٚد. ثٝ ضٕبس ٔی یالتػبد یفضب

سا  یٍٙیرزة ٘مذ تیثبصاس ظشف 6تب  5 ٔؼٕٛالً ًکات تحلیلی:
 یٍٙی٘مذ بٖیٞب ٔمػذ رش چٙذ ٔٛسد اص آٖ بی هیداس٘ذ ٚ 
ا٘ذ اص عال، اسص، ٔسىٗ، ثٛسس،  ثبصاسٞب ػجبست ٗیٞستٙذ؛ ا

. دس حبَ حبضش خشٚد یٔزبص یاسصٞب ذاًیخٛدسٚ ٚ رذ
ثبصاسٞب ٚرٛد داسد! ثبصاس ٔسىٗ دس  ٗیتمشیجبً دس تٕبْ ا یٍٙی٘مذ
ِٚٛ )ٔسىٗ  ٕتیشضٝ ٚ وبٞص لػ صیضبٞذ افضا شیاخ یٞب ٔبٜ
 ٙذٜیدس آ یطیا٘ذاص افضا ثٛدٜ است ٚ چطٓ (وٓ بسیثس ضاٖیثب ٔ

سغٓ  خٛدسٚ دس ثبصاس آصاد ثٝ ٕتیآٖ ٚرٛد ٘ذاسد. ل یوٛتبٜ ثشا
 ٗیا ٙىٝیضٕٗ ا ؛دس حبَ وبٞص است ،وبسخب٘ٝ ٕتیل صیافضا

ش ثبصاسٞب سا یٔخُ سب یٍٙی٘مذ یثبال بسیرزة ثس تیثبصاس ظشف
حشوت  ذٜیثٝ ٞٓ چسج بسیثبصاس عال ٚ اسص وٝ ثس٘ذاسد. 

سا  ٙذٜیثضسي دس دٚ سبَ آ یٕتیا٘ذاص رٟص ل چطٓ ،ذٙوٙ یٔ
 ،ٗی٘ذاس٘ذ، ٔخػٛغبً دس حبَ حبضش ٚ تحت تأحیش ٔزاوشات ٚ

اص  صیثب افت ث ضی٘ یٔزبص یا٘ذ. ثبصاس اسصٞب داضتٝ یسٚ٘ذ وبٞط
 شایص؛ د٘ذاس یٍٙی٘مذ یشاث یتیرزاث ،شیاخ بْیدس ا یدسغذ 03

ٚرٛد داسد. ثبصاس ثٛسس  ضی٘ یسٚ٘ذ وبٞط ٗیثیٙی ادأٝ ا پیص
ٕٞٛاسٜ سٚ٘ذ  یبسیٕٞٝ تحٛالت س یوٝ ٞش سٚص ٚ دس پ ضی٘

تشیٗ  خٛد سا حفظ وشدٜ است! ٚ ضبخع وُ ثٝ پبییٗ یٔٙف
دس  ٗیا ؛است ذٜیسس 8099خشداد سبَ  88خٛد اص  ضٖایٔ

ا٘ذاصٜ  ٗیاٚخیضٞبی ثٛسس تبوٖٙٛ  است وٝ ثبصٞٓ افت یحبِ
وٝ ضبٞذ سضذ  97دس سبَ  یؼٙیوبٞص سا تزشثٝ ٘ىشدٜ است؛ 

دسغذ  30فمظ حذٚد  ،ٓیآٖ ثٛد ضشیضبخع ٚ سپس س
 ظیوٝ دس ضشا ضبخع ٘سجت ثٝ اٚد خٛد سمٛط وشد دسحبِی

دسغذ سمٛط وشدٜ است.  53ثٝ  هیضبخع وُ ٘ضد ی،فؼّ
دسغذ است.  73 یٞب ثبال اص سٟٓ یبسیسمٛط دس ثس ٗیاِجتٝ ا

 ضاٖیٔ ٗیٕٞ ثٛسس اص ثبصاس یمیخشٚد پَٛ حم ضٖایس ٔٛسد ٔد
 8033 جٟطتیاسد 39تب  8099ثٟٕٗ  5وٝ اص  وٙذ یٔ تیوفب

ثٝ ایٗ  یمیٚسٚد پَٛ حمضبٞذ وٓ  بسیثس ضٖایسٚص ثٝ ٔ 8فمظ 
خشٚد پَٛ ، بدیص بسیثس ضٖایثٝ ٔ بْیا ٝیٚ ثمایٓ  ثبصاس ثٛدٜ

 بٖیرش ٙىٝیا ٍشید ٘ىتٝاص ثبصاس اتفبق افتبدٜ است.  یمیحم
ثبصاسٞب حشوت  ٗیث یثبصدٞ سٝیٕٞٛاسٜ دس ٔمب یٍٙی٘مذ

ثٝ آٖ  ،٘ذاضتٝ ثبضذ صیثشا یوٝ ثبصاس رزاث یٚ تب صٔب٘ وٙذ یٔ
 .دٞذ سٚی خٛش ٘طبٖ ٕ٘ی

 یٍٙی٘مذ یثشا یثبصاس رزاث چیدس حبَ حبضش ٞ ًکتِ پایاًی:
 یؼٙیتشیٗ ثبصاس،  دس رزاة یٚرٛد ٘ذاسد ٚ اتفبلبً اص٘ظش التػبد

خشٚد پَٛ ٚرٛد داسد. ثب تٛرٝ ثٝ  ذیسٚ٘ذ ضذ ضی٘ ٝیبثبصاس سشٔ
احتٕبَ سا ٔغشح وشد وٝ اتفبلبت  ٗیتٛاٖ ا ٔی ،ٔغبِت فٛق

٘جٛدٜ ٚ  یؼیثبصاس عج ٗیاص ا یٍٙیٚ خشٚد ٘مذ ٝیثبصاس سشٔب
ذاف خبظ ا ٛیٌشی ثب سٙبس ػٛأُ ٔذاخّٝ ٘ذ سا ٚس ٗیٚ ٞا

 وٙٙذ! ٔی تیشیٔذ

 )٘ٛیسٙذٜ: ػّی وبسٌش( 
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 !اًتخابات فزصت ساس

ضٛد.  ثشٌضاس ٔی یثب سلبثت سٝ ٘بٔضد اغّ ،خشداد 5سٚص چٟبسضٙجٝ  ٝیسٛس یرٕٟٛس بستیا٘تخبثبت س

 است. تیحبئض إٞ بسیإِّّی ثس ای ٚ ثیٗ ٔٙغمٝ ،یدس اثؼبد داخّ ٝیسٛس یا٘تخبثبت ثشا ٗیا

 زبدیاست: اِف( ا تیإٞ یاص دٚ ثؼذ داسا یاص٘ظش داخّ ٝیا٘تخبثبت سٛس -8 تحلیلی: ّای گسارُ

إِّّی. ة(  ٚ حجبت دس ارٞبٖ ثیٗ تیأٙ ٗیٚ ٘طبٖ دادٖ ا ٝیدس داخُ سٛس ذاسیحجبت پب هی

 یداسا ضیای ٘ ا٘تخبثبت اص ٔٙظش ٔٙغمٝایٗ  -3. سش٘ٛضت خٛد ٗییدس تؼ ٝیٔطبسوت ٔشدْ سٛس

ّٔت ضٙبختٝ -دِٚت هیػٙٛاٖ  ثٝ یغشث یوطٛسٞب بٖیوطٛس ٔ ٗیاِف( ا ٟٔٓ است: بْیسٝ پ

 یوطٛسٞب شیثشخالف سب ،وطٛس ٗیرٕٟٛس دس ا است وٝ سئیس یٔؼٙ ٗیٌضاسٜ ثذ ٗیا ؛ضٛد ٔی

ٔشتزغ  یػشث یوطٛسٞب یثٝ ثشخ بْیپ ٗی( اةضٛد.  ٔشدْ ا٘تخبة ٔی ٓیٔستم یثب سأ ی،ػشث

 شای٘جبضٙذ؛ ص ٝیسٛس یثشا یتیٔطىالت أٙ زبدیٚ ا ذیضٛد وٝ ثٝ فىش تٟذ ای دادٜ ٔی ٔٙغمٝ

 داضتٙذ. ی٘مص فؼبِ ی دس سٛسیٝستیٞبی تشٚس ٌشٜٚ ضیٚ تزٟ تیوطٛسٞب دس حٕب ٗیاص ٕٞ یثشخ

 ٗیضٛد ٚ ٕٞ ٔی ُیسبالس تجذ ٔشدْ یاص اسوبٖ ٟٔٓ دٔٛوشاس یىیا٘تخبثبت ثٝ  ٗیثب ا ٝی( سٛسد

اص  ٙذٜیا٘تخبثبت آ -0 دٞذ. صیافضا یا ٔٙغمٝ وطٛس سا دس ٔسبئُ ٗیص٘ی ا تٛا٘ذ لذست چب٘ٝ ٔی

وطٛس  ٗیا یدضٛاس ثشا ظیضشا زبدیٚ ا یتی٘ظش وبٞص ٔطىالت أٙ إِّّی ٞٓ اص٘مغٝ ٔٙظش ثیٗ

 خٛاٞذ وشد. یخٙخ ٝیسٛس ٝیإِّّی سا ػّ ٞبی ثیٗ ا٘تخبثبت ٔغٕئٙبً ٘مطٝ ٗیٟٔٓ است. ا بسیثس

 یٙیتفبٚت دس ثحج سشصٔ ٗیٔتفبٚت است. ا بسیثس 3380ثب ا٘تخبثبت سبَ  ٝیسٛس ٙذٜیآ ا٘تخبثبت

ثٛد، أب دس ٔمغغ  یستیٞبی تشٚس ٌشٜٚ بسیدس اخت ٝیٔٙبعك سٛس طتشیث 3380آٖ است. دس سبَ 

ٚ  یدِٚت لٛ هی ُیدس تطى یػبُٔ ٟٕٔ ٗیآصاد ضذٜ ٚ ٕٞ ،ضذٜ ٔٙبعك اضغبَ طتشیث یفؼّ

 است. شیفشاٌ

 ٔذَایٗ ثش اسبس  ؛خٛاٞذ سفت ٗیاص ث ٝیسٛس یثشا یػشث-یعشح غشث ،ٔسبئُ ٗیوٙبس ا دس

ٚ  یالتػبد یفطبسٞب تذاْٚسبص  صٔیٙٝ ی،دِٚت حذالّ هی ُی، وبٞص ٔطبسوت ٚ تطىضذٜ تشسیٓ

 ،وطٛس ٗیدس ا یبسیحجبت س زبدیٚ ا ٝیسٛس تیتمٛ ،ٍشید یسٛ اص ثش سٛسیٝ خٛاٞذ ثٛد. یبسیس

 یشٚصی. ثؼذ اص پخٛاٞذ داضت ٘یضٔحٛس ٔمبٚٔت ٞبی  پیطجشد ثش٘بٔٝثش  یتأحیش ٟٔٓ ٚ ثّٙذٔذت

وٝ اثؼبد  خٛاٞذ ثٛدرجٟٝ ٔمبٚٔت دس ٔٙغمٝ  یشٚصیپ ٗیا٘تخبثبت دٚٔ ٗیا ٗ،یٔمبٚٔت دس فّسغ

 ای ثبضذ فشاتش اص ٔسبئُ ٔٙغمٝ بسیتٛا٘ذ ثس آٖ ٔی

 )٘ٛیسٙذٜ: ٔحٕذسضب فشٞبدی(
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   اخبار▼

 !خیالی تا ٍاقعیت س خَشتأکیذ بز هذاکزات ٍیي؛ ا

ذ ٚفك ثشربْ اػالْ وشدٜ ٞبٓ یسفغ تحش یخٛد سا ثشا یغشاحت آٔبدٌ ٝث»دس ٚیٗ،  وٙٙذٜ ٔزاوشٜٞبی  رٕٟٛس دس سخٙبٖ دیشٚص خٛد اظٟبس داضت وٝ عشف سئیس ٔب  ٚ ٘ا

ٛٞا ییٝث ٔزاوشات تب تٛافك ٟ٘ب ٝ خ دس ػُٕ ٝث تؼٟذات ثشربٔی، ایٗ ٔیضاٖ  ٞبی غشثی، ثخػٛظ آٔشیىب سبَ ثذػٟذی عشف 6ثؼذ اص ٘ضدیه ثٝ  .«داد ٓیادٔا

ٚ اص ِضْٚ ثبصٌطت وطٛسٔبٖ  وٙذ یٖٔ ثش ٔٛضغ حبثتی حشوت رٕٟٛس، عشف آٔشیىبیی ٕٞچٙب ایٗ ٔٛضغ سئیس سغٓ یػّی دوتش سٚحب٘ی ربی تأُٔ داسد! بِیخ خٛش

سا  شاٖیا یا ثش٘بٔٝ ٞستٝ ذثبی ٚاضٍٙتٗ: »ذیٌٛ یٔدس آخشیٗ اػالْ ٘ظش خٛد  ىبیخبسرٝ آٔش شیٚص؛ ذیٌٛ یٔسبصی ثشای ثشربْ پالس سخٗ  ثٝ تؼٟذات ثشربٔی ٚ صٔیٙٝ

ٛاٖ  ٔطخع لشاس دٞذ ٚ سپس اص آٖ ٝث یدس چبسچٛث ٛافك دس خػٛظ ٔٛضٛػبت د یسىٛ ثشا هیػٙ ثش آٔبدٜ  یٔجٙ شٖایاص ا یٞٙٛص الذٔا ىبآٔشی استفبدٜ وٙذ. ٍشیت

دٖ ٚ تٕب بت الصْ ٝث یثشا ُیٛث زبْ الذٔا ٚضؼیت ػیٙی ٔزاوشات ٚیٗ ٘یض چیضی خالف ٌفتٝ دوتش  .«ٔطبٞذٜ ٘ىشدٜ است یٔٙظٛس ثبصٌطت ٝث تؼٟذات ثشربٔ ٘ا

ٙ ٖٛیسیوٕ حىبیت داسد؛ ػٕٛیی سخٍٙٛی« ٚفك ثشربْ ٞبٓ یتحشآٔبدٌی ثشای ثشداضتٗ »سٚحب٘ی ٔجٙی ثش  دس ٔزّس  یػشالچ»: ی ٔزّس ٘یض دیشٚص ٌفتّٔ تیٔا

ذ شفتٝیپز یغشث یٞب ٌفت وٝ عشف ب وٕبوبٖ ثخص ٟٕٔ ،سفغ ضٛد ٞبٓ یاص تحش یبدیثخص ص ٘ا ٞب سا  آٖ ٞب ییىبیٔحُ ٔٙبلطٝ است ٚ آٔش وٝ ٔب٘ذٜ یثبل ٞبٓ یاص تحش یٔا

ذ ٌشٜ صدٜ یٚ حمٛق ثطش یا ٔٙغمٝ ٛػبتثٝ ٔٛض شٜ ٕٞٝ  ٍشثبسیدثب ایٗ تٛغیف، ثبیذ ٔشالت ثٛد وٝ  .«٘ا  ٞبٓ یتحشخشٚری چٙیٗ ٔزاوشاتی، ٔطبثٝ ثشداضتٝ ضذٖ ثبِٕ

ضبی ثشربْ ثٝ ٔشدْ دادٜ ثٛد، ٘طٛد. وٝ سئیس  رٕٟٛسی لَٛ آٖ سا دس ٔبرشای ٔا

 عزبستاى بیي شیعِ ٍ سٌی افکي اختالفشکست عزح 

ضىست سطیٓ غٟیٛ٘یستی ٞٓ »سٚصٜ سطیٓ غٟیٛ٘یستی ثب ٔمبٚٔت فّسغیٗ، اظٟبس داضت:  وبسضٙبس ٔسبئُ غشة آسیب دسثبسٜ رًٙ دٚاصدٜ «لٙبدثبضیرؼفش »

ثشدٖ   ٞب لػذ داضتٙذ ثب حٕالت خٛد ثٝ ٔٙبعك فّسغیٗ ٘طیٗ ٚ اص ثیٗ اص٘ظش ٘ظبٔی ٚ ٞٓ اص٘ظش سیبسی دس ایٗ رًٙ اخیش وبٔالً ٔطخع است. آٖ

ٞب دس ثشاثش سصٔٙذٌبٖ ٔمبٚٔت ٚ  ایٗ ٔٙبعك، فّسغیٙیبٖ سا ٚاداس ثٝ تشن سشصٔیٗ خٛد وٙٙذ ِٚی ثب تٛرٝ ثٝ وبٞص لذست ثبصداس٘ذٌی غٟیٛ٘یست یٞب سبختشیص

اػالْ وشد وٝ استص سطیٓ غٟیٛ٘یستی »: ٌفتٚی  .«ثس ضذ حٕالت ٔٛضىی ٚ پٟپبدی ٔمبٚٔت، ایٗ سطیٓ دس فطبس سختی لشاس ٌشفت ٚ ٔزجٛس ثٝ پزیشش آتص

ذ ثٝ ٔی ی استص سطیٓ غٟیٛ٘یستی دس ثشاثش سصٔٙذٌبٖ ٔمبٚٔت  خٛٞا ست وٝ ثٝ ایٗ ٔٙغمٝ حّٕٝ وٙذ. آضىبس ضذٖ ٘بتٛ٘ا ثبػج غٛست صٔیٙی ٚاسد غضٜ ضٛد ِٚی ٘تٛ٘ا

تمبدٞب ٘سجت ثٝ ٘خست یٞبٗ یٟٔبرش سبوٗ سشصٔ یٞب ستیٛ٘یتغییش ٍ٘بٜ غٟ  .«ایٗ سطیٓ یؼٙی ثٙیبٔیٗ ٘تب٘یبٞٛ ضذ شیٚص اضغبِی ثٝ ایٗ سطیٓ ٚ افضایص ٘ا

ٛادث لذس اضغبِی، ٌفت:  یٞب لٙبدثبضی ثب اضبسٜ ثٝ ٘بٔٝ مالة دسثبسٜ ح ٍّستبٖ ٔأٔٛس ٞستٙذ ٚ »اسٕبػیُ ٞٙیٝ ثٝ سٞجش ٘ا آَ سؼٛد ٚ رشیبٖ ٚٞبثی اص رب٘ت ٘ا

ٚحذت ضیؼٝ ٚ سٙی دس ػشاق، سٛسیٝ ٚ ِجٙبٖ اص ثیٗ ثشٚد وٝ دس ایٗ  ٞضیٙٝ ضذ ثشای ایٙىٝ ٕٞٝٗ یثبضٙذ. ا دس رٟبٖ اسالْ ٔی یافىٙ پیٛستٝ دس حبَ اختالف

 «.صٔیٙٝ ٞٓ ٔٛفك ٘جٛد٘ذ

 ًیکشاد: دیذگاُ ها بِ رٍابظ خارجی، قغع ارتباط با دًیا ًیست

مالثی ٌفت «ػّی ٘یىضاد» تخبة  ظ فؼّی ربٔؼٝ است.ا٘تخبة غّظ دِیُ ضشای» :٘بئت سئیس ٔزّس ضٛسای اسالٔی، دس ٕٞبیص ستبد ا٘تخبثبت ائتالف رٛا٘بٖ ٘ا ٘ا

سیطٝ تٕبْ ٔطىالت وطٛس تحشیٓ ٘یست ٚ ایٗ  غّظ یؼٙی ایٙىٝ وُ التػبد وطٛس سا دس ٚصاست أٛس خبسرٝ ٚ ٔٛضٛػی ثٝ ٘بْ ٔزاوشٜ ٚ ثشربْ ٔحذٚد وٙیذ.

ضٟشٞب  ضسي است. ٔطىّی ٔب٘ٙذ ٔسىٗ دس والٖأب ٚاثستٝ وشدٖ ٕٞٝ ٔٛضٛػبت ثٝ تحشیٓ اضتجبٜ ث ؛حشف وٝ تحشیٓ ٞیچ ٔطىّی ٞٓ ایزبد ٘ىشدٜ ثبص غّظ است

٘یىضاد  .«٘ذاسد، غفش تب غذ ٔسىٗ ثٝ ٔسبئُ داخّی سثظ داسد ٚ ٚاثستٝ ثٝ ػضْ ٔسئٛالٖ داسد ٞبٓ یسثغی ثٝ تحش ،وٝ ثشای رٛا٘بٖ ثٝ آسصٚ تجذیُ ضذٜ است

یه سطیٓ غبغت ثبیذ سٚاثظ فؼبَ داضت،  شاصیغ ثب ٕٞٝ وطٛسٞبی د٘یب ثٝ دیذٌبٜ ٔب ثٝ سٚاثظ خبسری لغغ استجبط ثب د٘یب ٘یست، ثّىٝ ٔؼتمذیٓ وٝ»تػشیح وشد: 

مالثی ٚ ٔذیشیت رٟبدی اداسٜ وشد،  ثش ایٙىٝ ٔی ذی٘بئت سئیس ٔزّس ثب تأو«. سٚاثغی وٝ ثش اسبس ػضت، التذاس ٚ لذست ثبضذ ضٛد وطٛس سا ثب تىیٝ ثش رٛا٘بٖ ٘ا

ٔی ٔسئَٛ ضٛد، وسی وٝ فشص٘ذا٘ص دس آٔشیىب سبوٗ ضٛ٘ذ ٚ ضٟشٚ٘ذ آٔشیىب ثبضذ ٘جبیذ دس رٕٟٛسی وسی وٝ ٌشیٗ وبست داسد ٘جبیذ دس رٕٟٛسی اسال»ٌفت: 

 «داضتٝ ثبضٙذ. اسالٔی ٔسئِٛیت
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 هستضعفیي بسیج ساسهاى در فقیِ ٍلی ًوایٌذگی سیاسی هعاًٍت

 

َر/  ◄ ٍ غرب کش ٍریستی در شرق  ِ تین تر ذام س بْ صٔبٖ )ػذ( سسب٘ٝاًْ ٟذاْ سٝ تیٓ تشٚسیستی تٛسظ سشثبصاٖ ٌٕٙبْ ٔا  ٓیت یه شای ضذ؛ ػٙبغ دیشٚص خجش ٘ا

ٌشٚٞه یه  تیثب ٞذا ٟٔٙذْ ضذ،ٚ  ییٚ ثّٛچستبٖ ضٙبسب ستبٖیدس سوٝ  ضی٘ ٍشید ٓیت هی .است ذٜید یوطٛس خبسر هیسا دس  یآٔٛصش ٘ظبٔ، ضذٜ یٔتالض

بت تشٚس یستیتشٚس  یستیٚ الذاْ تشٚس یاخبر یٞٓ ثشا سْٛ ٓیثٛد. ت یٚ اختالفبت ٔزٞج یافىٙ تفشلٝ یثشا، دس استبٖ یستیٔستمش دس اسٚپب، ثٝ د٘جبَ الذٔا

 ضذ. ی٘فش ٔتٛاس هیٞب وطتٝ ٚ  دٚ ٘فش اص آٖ ٝ،یاسٚٔ یدس ٔٙغمٝ ٔشص یشیاص ٔٙغمٝ وشدستبٖ ػشاق ٚاسد وطٛس ضذٜ ثٛد وٝ پس اص دسٌٔسّحب٘ٝ، 

َافك  ذیاحتوال توذ ◄ ٍلت ت  بٖپبی ثٝ تٛرٝ ثب»ی ٌفتٝ است: ّٔ تیٙأ یػبِ یضٛسا شخب٘ٝیٔمبْ ٔغّغ دس دث هٞبی داخّی، ی ثٝ ٘مُ اص خجشٌضاسی/ تا آشًاسد

ا٘تظبس  ،احتٕبَ ٗیضذٖ ا لغؼی غٛست دس .«ٔبٜ ٚرٛد داسد هی یثشا یٔطشٚط تٛافك لجّ ذیثٝ آطا٘س، احتٕبَ تٕذ شاٖیٔبٞٝ ا االرُ سٝ ضشة بفتٗی

 وٙٙذ. ُیثٝ تٛافك سا تسٟ یبثیسٚ٘ذ دست ،شاٖیا یب٘ٛ٘ٔغبِجبت ل ششیاستفبدٜ ٚ ثب پز ،فشغت ٔزذد ٗیٚ ا شاٖیا تیوٙٙذٜ اص حسٗ ٘ ٔزاوشٜ یٞب عشف سٚد یٔ

سٚص  شاٖ،یپشٞبْ ٔمػٛدِٛ ٘فش اَٚ ضغش٘ذ ا ب،یآس یضغش٘ذ لٟشٔب٘ یا٘فشاد ٗآ٘الی ٔسبثمبت دس /شذ یراًیتازاى ا ترق تاعث شکست شطرًج یطعل ◄

ػٙٛاٖ  ثٝ ذسیپش ضبدی سٚص ٌزضتٝ ضىست خٛسد٘ذ. ضی٘ شاٖیا ٍشیدثبص  ضىست خٛسد. سٝ ضغش٘ذ یٔغِٛستب٘ فیثشق دس تٟشاٖ، اص حش یٌزضتٝ ثب لغغ ٘بٌٟب٘

سا  یرٟب٘ ٝیوٝ سٟٕ بیسبالٖ آس ثضسي یتشیٗ ٔسبثمٝ سبَ، لٟشٔب٘ ضغش٘ذ دس ٟٔٓ یٞب أشٚص اسغٛسٜ شٚ،ی٘ شیٚص»٘ٛضت:  ثبسٜٗ یٞب دسا سلبثت ٗیثشٌضاسوٙٙذٜ ا

ٞب ثب  اص دست داد٘ذ ٚ ضىست خٛسد٘ذ. آٖ ساخٛد  یٞب ثشق سلبثت یلغؼ ُیدِ أب ثٝ ٛدض یثشٌضاس ٔ ٗیوست وٙٙذ، حضٛس داس٘ذ وٝ ٔسبثمبت آ٘ال ذیثب

ضغش٘ذ سا لغغ  ٖٛیسٚص ثشق فذساس 83 ٗیٔسبثمبت، ِغفبً دس ا ٗیوطٛس دس ا یخبعش آثشٚ ثٝ ٔحُ ٞتُ خٛد سفتٙذ. ثٝ یاػتشاض چیثذٖٚ ٞ بٖیچطٕبٖ ٌش

 «.!ذی٘ىٙ

ٔحٛس ٔمبٚٔت ٚ سپبٜ  یٞب پشچٓ س،یاٍّ٘ تختیدس پب یّییوٙٙذٌبٖ دس تظبٞشات ٌستشدٜ ضذ اسشا ضشوت !/ّا یسیاًگلپرچن سپاُ در دست  ◄

 .پبسذاساٖ سا ثٝ اٞتضاص دسآٚسد٘ذ

ّثر هعظن اًمالب/  ◄ ٍکالی هلت تا ر ضٙجٝ ضطٓ خشدادٔبٜ ٚ پس  ٕ٘بیٙذٌبٖ دس سٚص پٙذ»ٔزّس اظٟبس داضت:  سٝیسئ ئتیػضٛ ٞ« ػّیشضب سّیٕی»دیذار 

 «.غٛست ٚیذیٛ وٙفشا٘سی ثب سٞجش ٔؼظٓ ا٘مالة دیذاس خٛاٞٙذ داضت  ثٝ سٝیسئ ئتیبت ٞاص ا٘تخبث

ًٍذ؟/ ◄ ّفِت ِت هجلس هی ر ٍزرا ایي  ی، أٛس التػبد تؼذادی اص ٚصسای دِٚت خٛاٞٙذ ثٛد. ٚصسای ٟٕبٖیٞفتٝ ٔ ٗیٔزّس ا یتخػػ یٞب ٖٛیسیوٕ کذام 

 آ٘بٖ پبسخ خٛاٞٙذ داد. سؤاالتٚ ثٝ  خٛاٞٙذ ثٛد ٞب ٔزّسی ٟٕبٖیٚپشٚسش ٔ آٔٛصشٚ  شٚی٘ٚ  اعالػبت، ٘فت

 

   خبر ویژه▼ 
 بزای غشُ ٍ آرهاى فلسغیي« حاج قاسن سلیواًی»خذهات  کشت

 نیرش یٌیدر هواًعت از حولِ زه یرٍزُ ًمش هْو ٢١ضذتاًک کَرًت، در جٌگ  یّا هَشک ،ًَشت «یوٌالی الخثر» ٍتگاُ

حسي ًصراهلل  ذیسؤال را س يیاست؟ پاسخ ا ذُیرس يیّا چگًَِ تِ دست هماٍهت فلسط هَشک يیتِ غسُ داشت؛ اها ا یستیًَیصْ

ّا را  هَشک يیا ِیٍزارت دفاع سَر»: ذیگَ یاهلل لثٌاى ه حسب رکلدتی گفت. يیادیوشثکِ ال تِ ٢۹۱۱در ّفتن آررهاُ  یا در هصاحثِ

هماٍهت در غسُ  یّا ّا تِ گرٍُ هَشک يیا لیتَد کِ خَاستار تحَ یازجولِ کساً یواًیسل ذیتَد. شْ ذیخر ِیتا پَل خَد از رٍس

حوذ عثذالْادی، ا .مرا تِ غسُ هٌتمل کردًذ اّ ، هَشکاهلل سپاُ لذس ٍ حسب یرٍّایتَد. پس از کسة ًظر تشار اسذ، حاج لاسن ٍ ً

حاج لاسن سلیواًی از »: ًیس اخیراً از خذهت دیگر شْیذ سلیواًی ترای آرهاى فلسطیي خثر داد ٍ گفتًوایٌذُ حواس در لثٌاى 

ایي تاریکِ در دٍراى تحرین تَدُ ی حیاتی ّا رگِی هخفی غسُ، ّا تًَل«. داشت! ٍآهذ رفتاٍ تارّا تِ غسُ  .غسُ تَد یّا تًَلطراحاى 

 ّای هماٍهت است. ٍ پاشٌِ آشیل رشین صْیًَیستی در تراتر گرٍُ

 


