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  حرف روز ▼

 صُیًویستی رژیم بٍ مقتضی پاسخ

 چْاردّن یؼٌی رٍسی چٌیي در پیص سال 33
 رتَدُ لثٌاى در ایزاًی ّای دیپلوات ،1361 تیزهاُ
 خصَظ در سیادی اتْاهات تاوٌَى وِ اتفالی ضذًذ؛

 است آى اس حاوی هذارن ٍ ضَاّذ ٍ دارد ٍجَد آى
 صْیًَیستی رصین اسارت تِ ایزاًی ّای دیپلوات وِ

 جٌایتی صذّا اس یىی تٌْا حادثِ ایي. اًذ درآهذُ
 اًجام ایزاى هلت ػلیِ لذط اضغالگز رصین وِ است
 ضزٍری ًىتِ چٌذ تِ تَجِ تْاًِ ایي تِ. است دادُ
 .است

 ٍ وطتار ٍ لتل پایِ تز صْیًَیستی رصین هاّیت -1
 وِ ّزوجا ٍ ضذُ گذاری پایِ ّا هلت حمَق تِ تجاٍس

 ػلیِ را هختلفی تزٍریستی الذاهات رسیذُ دستص
 داضتِ رٍا اسالهی ایزاى تخصَظ ٍ هٌطمِ ّای هلت
 ٍ گذاری توة تا ای ّستِ داًطوٌذاى تزٍر اس. است
 تِ آهَسضی ٍ تسلیحاتی هادی، ووه حتی
 ضْیذ تزٍر در ّوىاری...  ٍ تزٍریستی ّای گزٍُ
 اس تزخی در خزاتىاری سلیواًی، لاسن حاج

 سادُ فخزی دوتز ضْادت ٍ ای ّستِ تأسیسات
 رصین ایي خصَهت اثثات در اخیز ّای ًوًَِ اسجولِ
 وِ اوٌَى -2. است ایزاى اسالهی ًظام تا اضغالگز

 اضغالگزی دٍراى تزیي سخت در صْیًَیستی رصین
 هحَر تَسط هحاصزُ تز ػالٍُ ٍ لزارگزفتِ خَد

 ّای جثِْ در درپی پی ّای ضىست ٍ هماٍهت
 ٍ سیاسی ّای تحزاى دچار ّن داخل در هختلف،

 را خَد خزاتىاراًِ الذاهات است، ػویك اجتواػی
 ٍ ػویك هطىالت ایي تزدى حاضیِ تِ تزای

 تذاًین ایٌىِ تزای -3. است دادُ افشایص راّثزدی
 وذام تطزی ضذ رصین ایي هماتل در الذام تْتزیي
 ًگاّی لثٌاى اهلل حشب تجزتِ تِ است وافی است،

 ًیزٍّای ٍ لثٌاى جٌَب تِ هىزر حوالت تیٌذاسین؛
 تیي هَاسًِ اس سطحی وِ ضذ وٌتزل آًگاُ اهلل حشب
 تذاى ضذ؛ ایجاد صْیًَیستی رصین ٍ لثٌاى اهلل حشب
 صْیًَیستی رصین اس الذاهی ّیچ اهلل حشب وِ هؼٌا

 هماٍهت ّای گزٍُ وِ ای رٍیِ ًگذاضت؛ پاسخ تی را
 اهزٍس تٌاتزایي اًذ؛ لزارگزفتِ آى هسیز در فلسطیٌی

 ساتك رٍیِ اهلل، حشب تا هَاجِْ در صْیًَیستی رصین
 ّز داًذ هی چزاوِ ًذارد، هحاتا تی حوالت در را خَد

 .داضت خَاّذ تزی سخت پاسخ الذام،

 جوَْری 1361 سال در گزچِ :راّثزدی ًىتِ
 جٌگ در تَدى درگیز تِ تَجِ تا ایزاى اسالهی
 تا هماتلِ اهىاى آى، اس ًاضی هطىالت ٍ تحویلی

 اهزٍس اها ًذاضت، را صْیًَیستی رصین خصواًِ الذام
 تِ را دررٍ تشى دٍراى وِ است هَلؼیتی در ایزاى
 تِ همتضی پاسخ صْیًَیستی رصین ٍ رساًذُ پایاى

 رصین اهزٍس وٌذ؛ هی دریافت را خَد ضزٍراًِ الذاهات
 اس یىی تِ اگز وِ داًذ هی خَتی تِ صْیًَیستی

 سیلی جا دُ اس تشًذ، ضزتِ ایزاى هلی هٌافغ
 (تزسوار هصطفی: ًَیسٌذُ)        ! خَرد هی

 

 

    

  

 

  کتريویکی پیشخًان خبرکتريویکی پیشخًان خبروشریٍ الوشریٍ ال

      14111411  تیرماٌتیرماٌ  1414  شىبٍشىبٍديدي    323323  شمارٌشمارٌ    ششمششمسال سال 

wwwwww..hhaaddiinneewwss..iirr  
  

  شبکه های اجتماعیشبکه های اجتماعیدر در   معیار معیار 

hhttttppss::////ssaapppp..iirr//mmeeyyaarr..ppbb  

 افغاوستان میذاوی يضعیت آخریه

 تزخی تِ گشارش ایي در وِ دارد ٍجَد سیادی سؤاالت افغاًستاى اخیز تحَالت تا راتطِ در
 .است ضذُ پزداختِ ّا آى اس

 تصزفات تحث ٍ هیذاًی ٍضؼیت خصَظ در وِ گفت تایذ هیذاًی تحَالت تا راتطِ در -1
 ّایی پیطزٍی طالثاى هٌاطك تؼضی در ّزچٌذ است؛ ًیاهذُ ٍجَد تِ خاصی تغییزات جذیذ،
 داخل در حال درػیي. است دادُ صَرت ّایی ًطیٌی ػمة ًیش دیگز هٌاطك تزخی در اها داضتِ؛

. ّستین آى ضاّذ هختلف ّای تخص در وِ گزفتِ ضىل طالثاى تا هماتلِ اس هَجی افغاًستاى
 ٍیضُ تِ ٍ هٌطمِ وطَرّای تزای را سیادی ّای ًگزاًی افغاًستاى در هَجَد تحَالت -2

 ًااهٌی وِ ّستٌذ گشارُ ایي ًگزاى وطَرّا ایي. است آٍردُ ٍجَد تِ هیاًِ آسیای وطَرّای
 ّا ًااهٌی ایي دیگز سَی اس ٍ ضَد وطیذُ وطَرّا ایي تِ سَ یه اس افغاًستاى در هَجَد

 سَ یه اس وطَرّا ایي حالت ایي در. ضَد هٌاطك ایي در افزاطی ّای گزٍُ فؼالیت هَجثات
 تْذیذات ضذى تثذیل اجاسُ دیگز سَی اس ٍ وٌٌذ هماتلِ هزسّایطاى داخل تْذیذات تا تایذ

 .ًذٌّذ تالفؼل تْذیذات تِ را خَد ػلیِ تالمَُ

 اس سَ یه اس وٌذ؛ هی دًثال را تزد -تزد تاسی یه افغاًستاى وًٌَی پاسل در آهزیىا -3 
 اس ٍ است افغاًستاى تحَالت در گزٍُ ایي آفزیٌی ًمص خَاّاى ٍ وزدُ حوایت ًْاى در طالثاى
 تاسیگزاى هْار ٍ ًااهٌی ایجاد ّوچَى هٌافغ تزخی تزای گزٍُ ایي الذاهات اس دیگز سَی

 یه ایجاد تزای افغاًستاى اس خزٍج دًثال تِ آهزیىا الثتِ. وٌذ هی تزداری تْزُ خَد هخالف
 ّا گزٍُ تزخی هسیز، ایي در ٍ است ای هٌطمِ سطَح در جذیذ تاسی یه ٍ ًااهي ضزایط

 اس خَد خزٍج تا آهزیىا رسذ، هی ًظز تِ. وزد خَاّذ ٍارد اهٌیتی سطَح تِ را داػص  ّوچَى
. است دادُ لزار خَیص وار دستَر را هٌطمِ ایي در ًیاتتی ّای جٌگ ایجاد راّثزد افغاًستاى،

 تسیاری جٌگ ایي تثؼات. است هْن تسیار آهزیىا تزای افغاًستاى در داخلی جٌگ راّثزد -4
 رٍسیِ ٍ ایزاى ّوچَى تاسیگزاى تؼضی هماتل، ًمطِ در اها وزد؛ خَاّذ درگیز را تاسیگزاى اس

 .ّستٌذ ّا افغاى هیاى داخلی جٌگ آهذى ٍجَد تِ هخالف

 اس را خَد حوایت رٍسیِ وِ گزفتِ ضىل هَضَع ایي حَل ّا گشارش ٍ اخثار تزخی -5
 اهَر در رٍسیِ ًوایٌذُ ایٌىِ اٍل است؛ گزٍُ ایي گزفتي لذرت خَاّاى ٍ وزدُ اػالم طالثاى

 لذرت ًِ ضذُ، افغاًستاى دٍلت در طالثاى هطاروت خَاّاى رٍسیِ وِ وزد اػالم افغاًستاى
 افغاًستاى در ارپایذ ثثات یه ایجاد خَاّاى هؤلفِ دٍ تزاساط رٍسیِ دٍم،. طالثاى گزفتي

 :است

 تزٍریستی ّای گزٍُ تزخی گزفتي لذرت ٍ ظَْر تِ هٌجز ًااهٌی، ّزگًَِ ایجاد -الف 
 .وزد خَاّذ تْذیذ را رٍسیِ هلی هٌافغ ّا گزٍُ ایي ٍ ضذ خَاّذ داػص ّوچَى

 .تزد خَاّذ آهزیىا را هَجَد ًااهٌی اس تْزُ تیطتزیي -ب 

 (فزّادی هحوذرضا: ًَیسٌذُ) 
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   اخبار▼

 احساسی شعارَای بر سًار َمًارٌ جریاوی

 ایي اصالحات؟ احیای یا طلثی اصالح تست تي: »ًَضت «طلثاى اصالح تزسخی رٍسگار» ػٌَاى تا خَد اصلی تیتز در ضزق طلة اصالح رٍسًاهِ دیزٍس

ٌذ هی ایٌىِ دٌّذ؛ پاسخ آى تِ تَاًٌذ هی طلثاى اصالح حاال وِ است پزسطی  آستاًِ در ٍ تگذارًذ دست رٍی دست آیٌذُ سال چْار یا سال دٍ تا خَّا

ٍلیي تخاب وِ ای تاسُ ًام ّز تا خَاُ طلثی اصالح جذیذ تطىل یه وٌٌذ؟ تاس را احشاب درب ّن تاس ،2041 هجلس هثالً رٍ، پیص اًتخاتات ا  ایجاد وٌٌذ، هی ًا

 تا ّن تاس یا هزدم رأی اس هأیَس یا تاضٌذ اًتخاتات تزًذُ ضایذ اًتخاتاتی هَج یه ایجاد تا وِ تاضٌذ ایي ِت خَش دل ٍ وٌٌذ رأی درخَاست هزدم اس ٍ وٌٌذ

 ّویي اخیز ّای سال در طلثاى اصالح وِ است ایي ٍالؼیت! چٌاى ٍ ضَد هی چٌیي ًذّیذ، رأی ها تِ اگز وِ دٌّذ تذوز هزدم تِ تذتز ٍ تذ ساسی دٍگاًِ

 وِ وساًی در ّن ظزفیتی چٌیي اصالً تزخی گفتِ ِت آًىِ چِ ًذادًذ؛ طلثی اصالح جاهغ هاًیفست یه ًگارش ِت تي گاُ ّیچ ٍ گزفتٌذ پیص را ضیَُ

ًَگی اًذیطِ در صزفاً  آسادی، هاًٌذ ولی هفاّیوی تز صزفاً ّن اصالحات پزداساى ًظزیِ ٍ ًذاضت ٍجَد تَدًذ، رسوی لذرت استوزار یا لذرت ِت ٍرٍد چگ

 ّایی هحذٍدیت ّوِ ٍ هَجَد سیاسی ٍظغ درًظزگزفتي تا هفاّین ایي تِ رسیذى تزای وِ ًگفت وسی گاُ ّیچ ٍ پزداختٌذ... ٍ تثؼیط ٍ فمز رفغ ػذالت،

  اصالح اصَلی چِ تایذ ضَد، اصالح اساسی لاًَى وِ است السم طلثاى اصالح تزخی گفتِ تِ اگز یا ضَد؟ گزفتِ ًظز در ساسٍواری چِ تایذ تیٌین هی وِ

 ًىزدًذ؛ رٍضي حاوویت تا را خَد دلیك ًسثت گاُ ّیچ ّا آى. آٍرد هی پذیذ وطَر حىوزاًی ضیَُ در تأثیزاتی چِ وٌذ تغییز اصَل آى اگز ٍ ضَد

 .ضًَذ هی فزض طلة اصالح ّوِ دارًذ، اصَلگزایی اًذیطِ وِ طلثاًی اصالح تا ّا اپَسیسیَى تٌذتزیي اس وِ ًحَی تِ

 خان عمران با رئیسی گفتگًی

 ها: »گفت هاتیي فی هطتزن هَظَػات تِ اضارُ تا ایطاى، اًتخاب تثزیه ظوي رئیسی اتزاّین سیذ تا تلفٌی گفتگَی در پاوستاى ٍسیز ًخست

 تا ًشدیه آیٌذُ در وزد اهیذٍاری اتزاس خاى ػوزاى. «ّستین هذت طَالًی جٌگ در وطَر ایي ضذى درگیز ٍ افغاًستاى ٍظؼیت ًگزاى

 اهٌیت» تِ ًیل رئیسی. وٌذ گفتگَ هطتزن ّای ًگزاًی ٍ ّا فزصت اسجولِ هختلف هَظَػات درتارُ ٍ وزدُ هاللات ایزاى هٌتخة جوَْر رئیس

 را ًااهٌی تذر اهٌیت ایجاد تْاًِ تِ تیگاًگاى وِ دادُ ًطاى تجزتِ: »وزد تیاى ٍ داًستِ ػولی هٌطمِ، ّای وطَر هطاروت طزیك اس صزفاً را «پایذار

 جوَْر رئیس. «ضَد تزلزار ّا افغاًستاًی تَسط تایذ اهٌیت ایي ٍ است هْن ها تزای افغاًستاى اهٌیت. وٌٌذ هی ًْادیٌِ را ثثات ػذم ٍ واضتِ

 ّوىاری ارسضوٌذ ّای فزصت ػٌَاى تِ ّوسایگاى التصادی ّای ظزفیت ّوِ ِت جذیذ دٍلت التصادی، دیپلواسی در: »وزد اظافِ هٌتخة

 .«گیزد ًوی لزار غفلت هَرد التصادی ظزفیت ّیچ جْت ّویي تِ ٍ ضَد هی ًگزیستِ

 !مرعشی واپختٍ َای حرف

 سخٌگَی «هزػطی حسیي» است، تَدُ افغاًستاى ٍ ػزاق وطَرّای تا اهیذ ٍ تذتیز دٍلت در وطَرهاى صادرات اس ًیوی تِ ًشدیه وِ درحالی

 ٍ ػزاق ٍ پاوستاى تا تجاری رٍاتط تا وِ وٌذ تَجِ تایذ رئیسی آلای: »است گفتِ ای، هٌطمِ تاسارّای ظزفیت اس اطالػی تی تا وارگشاراى حشب

 رٍاتط دادى جلَُ اّویت ون در اصالحات جزیاى پیص سال ّطت ًیش را ّایی حزف چٌیي هطاتِ!«. وزد ادارُ را وطَر ضَد ًوی افغاًستاى ٍ ًٍشٍئال

 پیطزفتِ وطَرّای تا تجاری رٍاتط تزلزاری در ّا آى ضؼارّای هاحصل اها تزدًذ؛ وار تِ التیي آهزیىای ٍ آفزیمایی وطَرّای تزخی تا وطَرهاى

 اس ٍلی دادًذ تىٌَلَصی ٍاردات لَل ضىستٌذ، پیواى ٍ تستٌذ ػْذ وِ وطَرّایی تیٌین؛ هی سال ّطت اس تؼذ اهزٍس وِ است چیشی ّواى غزتی

 ارسضی...  ٍ آفزیمایی ّوسایِ، وطَرّای تا تجارت اگز وِ دّذ پاسخ سؤال ایي تِ اصالحات جزیاى است السم! وزدًذ دریغ ایزاى تِ ًیش لطؼِ دادى

 گذاضتِ آفزیمایی وطَرّای ٍ هٌطمِ تَسؼِ درحال وطَرّای رٍی را خَد تجاری تَاى التصادی، تزتز وطَر دٍهیي ػٌَاى تِ چیي چزا ًذارد،

 !است؟ تَدُ وطَرّا ایي تاسار تِ تَجِ اس ًاضی چیي اخیز دِّ چٌذ التصادی ّای هَفمیت اساساً ٍ است
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 کْچک خْد چَ: »ًْشت ّ داًست ایزاى هلت تذمیز را سیثاکالم صادق اخیز تْئیت صذاّسیوا هجزی «دالّری هذوذ» !/هلت یک تذمیز◄ 

. «است هلت یک تذمیز ًیست، داکویت تذمیز دیگز ایي ّلی خْد جای تَ اًتمادُا آهذٍ، پذیذ ایزاى در هِن علوی رخذاد صذُا عجیثی، پٌذاری  

 کَ کشْری: »ًْشت شْد، هی یافت ًیش اّ گذشتَ هْاضع در الثتَ کَ عجیة تیٌی خْدکن تا اخیزش، تْئیت در طلة اصالح فعال چِزٍ سیثاکالم،

 پزایذ ّ پیکاى اش، خْدرّساسی صٌعت عصارٍ سال شصت اس تعذ ّ تاشذ داشتَ صادراتی تچگاًَ سادٍ دّچزخَ یک تْلیذ سهیٌَ در ًتْاًستَ

 .«شْد؟ الوللی تیي تْلیذکٌٌذٍ یک تَ تثذیل کزًّا، ّاکسي تْلیذ سهیٌَ در است هوکي چگًَْ است،

 کَ تاشذ ایزاى تا تِتزی تْافك دًثال تَ تایذ تایذى دّلت: »ًْشت آهزیکا کٌگزٍ تَ ّاتستَ ّتگاٍ/ دُذ ًوی جْاب ایزاى تذزین :ُیل◄ 

 سزیع الذام لذرتوٌذتز، ّ تز هذت طْالًی تْافك تَ رسیذى راٍ تٌِا. تاشذ ًیش ای هٌطمَ هسائل ّ هْشکی تزًاهَ چْى دیگزی هسائل درتزگیزًذٍ

 ایزاى اها آّردٍ؛ ّارد هزدم تَ جذی ُشیٌَ ُا تذزین آًکَ رغن تَ. است تِزاى ّ ّاشٌگتي تیي اعتواد اس ای درجَ ادیای ًیش ّ تزجام ادیای تزای

 ایزاى، تیشتز اهتیاسدُی اهیذ تَ ُا تذزین اس استفادٍ تذث. است تزاًگیختَ ایزاى هزدم هیاى در را ضذآهزیکایی دس ُا تذزین ّ  کزدٍ هماّهت

 .«تْد ًخْاُذ ّالع هفیذ ًیش تایذى دّراى در تلکَ ًثْد کارساس تزاهپ دّراى در تٌِا ًَ

 جاهع تزًاهَ اس ّاشٌگتي جاًثَ یک ّجخز کَ ًْشت تْییتزی پیاهی در یکشٌثَ دیزّس چیي خارجَ ّسارت سخٌگْی !/تزجام تذزاى ریشَ◄ 

: ًْشت تْییتزی پیام ایي اداهَ در چیي خارجَ ّسارت سخٌگْی. است ایزاى ای ُستَ تزًاهَ درتارٍ کًٌْی تذزاى ریشَ هشتزک، الذام

 خْد غیزلاًًْی جاًثَ یک ُای تذزین کاهل طْر تَ تایذ کشْر ایي آغاس، تزای. کٌذ تصذیخ را خْد اشتثاٍ الذاهات تایذ آهزیکا طثیعی، طْر تَ»

 .«شْد هذاکزات در هْفمیت تَ دستیاتی تاعث ّ تزدارد گام هشاتَ هسیز در کَ شْد تشْیك ایزاى تا تزدارد را ثالث ُای طزف ّ ایزاى علیَ

 را عافیت ّ سًذگی لذر تا کي سزتاسی تزّ تگْیٌذ کَ تاشیذ شٌیذٍ سزتاسی سٌیي آستاًَ در ُن شوا شایذ !/سزتاسی دستاّرد تزیي هِن◄ 

 کارشٌاساى. «است ُا سختی تزاتز در جْاًاى آّری تاب سزتاسی، دستاّرد تزیي هِن: »است هعتمذ ًیش کشْر ّظیفَ ًظام ساسهاى رئیس. تذاًی

 شًْذ، هی تشرگ ًعوت در غزق کَ ًاسپزّردٍ افزاد تَ ًسثت افتٌذ؛ هی سختی تَ جْاًی ّ ًْجْاًی سٌیي در کَ افزادی دارًذ، تأکیذ رّاًشٌاسی

 ظاُز تز هْفك سًذگی هسیز در دارًذ، هعوْل ُای ًاُوْاری ّ هشکالت اس عثْر تزای کَ تاالیی ارادٍ تا ّ تْدٍ کْش سخت ُایی اًساى

 .شًْذ هی

 ّ رعة در اسزائیل: »گفت الیْم رأی رّسًاهَ سزدتیز ّ عزب جِاى تزجستَ تذلیلگز «عطْاى عثذالثاری» !/آهزیکا ّ ارّپا تَ فزار فکز◄ 

 !«.ُستٌذ آهزیکا ّ ارّپا تَ فزار فکز تَ ّ ًذارًذ را هْجْد ّضعیت تذول اشغالی ُای سزسهیي اسزائیلی ساکٌاى تیشتز تزد؛ هی سز تَ ّدشت

   خبر ویژه▼ 
 سًریٍ خاک در آمریکایی وظامیان پایگاٌ بٍ راکتی حملٍ

 

 استاى در وًَیىَ، گاس وارخاًِ پایگاُ داخل در ًاضٌاختِ هٌطأ تا اًفجار 0 صذای ضذى ضٌیذُ اس دیطة الویادیي لثٌاًی ضثىِ
 اػالم ًیش ًیَس  صاتزیي هجاسی واًال. است فزاًسَی ٍ اًگلیسی آهزیىایی، سزتاساى استمزار هحل وارخاًِ ایي. داد خثز سَریِ دیزالشٍر

. اًذ لزارگزفتِ حذاوثزی تاش آهادُ ٍظؼیت در آهزیىایی اضغالگز ًیزٍّای ٍ است وزدُ سمَط پایگاُ ایي داخل تِ هَضه ۹ وِ وزد
 ًطذُ هخاتزُ ضذُ، حولِ سَریِ در آهزیىایی ًیزٍّای تِ دّذ ًطاى وِ گشارضی ّیچ ٌَّس وزد، اػالم آهزیىا دفاع ٍسارت ّزچٌذ

 آسیة راوتی، حولِ ایي در. اًذ ضذُ وطتِ آهزیىایی ًظاهی ۵ تا ۳ حذالل حوالت، ایي در وِ ًَضت الحذث سؼَدی ضثىِ اها است،
 .است ضذُ ٍارد آهزیىایی ًظاهیاى پایگاُ تِ سیادی


