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  حرف روز ▼

 !دمىذ می خًسستان آبی بی آتص بز کٍ آوان

 دس پیص سبل 709 یعٌی 7831 سبل تیشهبُ 82
 ثِ سا سضت ضْش جٌگل ّبی ًیشٍی سٍصی چٌیي
 ثِ سا اًگلیس وٌسَلگشی ٍ دسآٍسدًذ خَد تصشف
 وَچه هیضا ثضسي پیشٍصی صهبى آى. وطیذًذ آتص
 ثشاثش دس ثَد ایشاى هشدم پیشٍصی یبساًص، ٍ خبى

 سبختِ خَد چپبٍل جَالًگبُ سا ایشاى وِ ثیگبًگبًی
 خیبًت ثب خبى وَچه هیضا لیبم گشچِ. ثَدًذ

 دس اهب خَسد؛ ضىست ثیگبًگبى تَطئِ ٍ ّب ًفَری
 اهشٍص وبس ثِ وِ است ّبیی عجشت ایبم گشدش ایي
 ثش خَد والم دس( ع)اهیشالوؤهٌیي چٌبًىِ آیذ؛ هی
 وِ وسى4 »فشهبیذ هى ٍ وشدُ تصشیح عجشت احش ایي

 یبثذ، آگبّى وِ وسى ٍ یبثذ آگبّى آهَصد، عجشت
 .«است آهَختِ داًص ثفْوذ، آًىِ ٍ فْوذ هى

 آهذى وبس سشِ ٍ هطشٍطیت ثیي فبصلِ دس -7
 ٍ آهذُ ٍجَد ثِ وطَس دس گًَبگًَى حَادث سضبخبى

 ّن دیگش ثضسي وبس چٌذ جٌگل، ًْضت ثب صهبى ّن
 هحوذ ضیخ لیبم هبًٌذ وطَس وٌبس ٍ گَضِ دس

 پسیبى خبى هحوذتمی ولٌل یب تجشیض، دس خیبثبًى
 صهبى ّن تمشیجبً ّوِ ّب ایي وِ افتبدُ اتّفبق هطْذ دس

 همبثل دس ثیگبًِ ضذسلطِ ّبی جشیبى ایي ٍ است
 پٌبٌّذُ هطشٍطِ جشیبى دس وِ داضت لشاس تفىشی
 ّبیی لذست ثِ ثعذی حَادث دس ٍ ثَدُ اًگلیس
 دل دس ثَدًذ؛ ایشاى هشدم گش غبست وِ وشدًذ اعتوبد

 یىی ٍ اًذ وشدُ سضذ ّب ًفَری وِ است جشیبى ایي
 خبى وَچه هیشصا لتل تَطئِ آى ضبّىبسّبی اص

 داسد اداهِ وطَس دس فىشی خط ایي ّن اهشٍص. است
 خط ّن اهشٍص -8. وٌذ هی صذایی ّن دضوي ثب ٍ

 دس است؛ هطبّذُ لبثل وطَس دس جشیبى دٍ ایي تمبثل
 هشدم اعتشاضبت الجتِ ٍ است آثی ون خَصستبى

 اص خَصستبى ًجبت ٍ هذیشاى هذیشیت سَ ثِ ًسجت
 وِ است تفىشی داس هیشاث وِ جشیبًی. ٍضع ایي

 هعشوِ ٍاسد هشداًِ است، جٌگل لیبم آى اص ثخطی
 تطٌگی داد ثِ آضبهیذًی آة تبًىش ثب سٍصی ٍ ضذُ

 اًذیطِ دس دیگش سٍص ٍ سسذ هی خَصستبى سٍستبّبی
 اهب است؛ اهخبلْن ٍ وطی لَلِ ثب هطىل اسبسی حل
 لذهی تٌْب ًِ وِ جشیبًی جْبدگشاى، ایي همبثل دس

 ٍ تطَیص ایجبد ثب ثلىِ داسد، ثشًوی خَصستبى ثشای
 ایجبد دًجبل ثِ تٌْب هجبصی، فضبی دس دسٍغ تجلیغبت

 ّوبى صضتی ثِ دسٍالع وِ وَس الذاهی است؛ ثحشاى
 ٍ خبى وَچه هیشصا ثِ وِ است خیبًتی ٍ ًفَر
 ّب ًفَری سٍص آى گشچِ. ضذ ایشاى هشدم ٍ اٍ یبساى

 سخٌِ خبى وَچه هیشصا یبساى صف دس تَاًستٌذ
 اجبصُ خَصستبى ثصیشت ثب هشدم اهشٍص اهب وٌٌذ؛

 ٍ ٍادادُ ای عذُ سَاسی هَد ثب داد، ًخَاٌّذ
 هطىالت ّب، آى ثشحك هطبلجِ داخلی، خَدفشٍختِ

 جٌس اص حبدتش هطىالتی ثِ سا استبى ایي سفبّی
 .سبصد هجذل اهٌیتی

 (ثشصوبس هصطفی4 ًَیسٌذُ) 
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 لبىان مبُم آیىذٌ

 ثشای لجٌبًی احضاة هیبى دس الصم اجوبع ًتَاًست فشصت، هبُ 3 اص ثعذ الحشیشی سعذ
 التصبدی ثحشاى دیگش سَی اص. داد اًصشاف وبثیٌِ تطىیل اص ٍ آٍسد دست ثِ وبثیٌِ تطىیل
 ایي سؤال. است وشدُ سشدسگوی دچبس ٍ هجْن سا وطَس ایي اٍضبع ٍ ضشایط لجٌبى دس گستشدُ

 دیذُ آى حل ثشای ای اسادُ چشا ٍ چیست لجٌبى التصبدی ٍ سیبسی ّبی ثحشاى علت وِ است
 ضَد؟ ًوی

 4تحلیلی ّبی گضاسُ

 ثیگبًِ عَاهل ًمص وِ دّذ هی ًطبى خَثی ثِ لجٌبى دس گزضتِ سبل یه تحَالت سًٍذ -7 
 فشٍسفتي عبهل. است هطَْد لجٌبى التصبدی ٍ سیبسی تحَالت دس فشاًسِ ٍ آهشیىب ٍیژُ ثِ

 ایي دخبلت داسد، اداهِ ًیض ٌَّص وِ ثیشٍت ثٌذس اًفجبس ثب التصبدی ٍ سیبسی ضَن دس لجٌبى
 دخبلت گزضتِ سبل یه طی فشاًسِ ٍ آهشیىب -8. است وطَس ایي اهَس دس خبسجی ثبصیگشاى
 اعالم ًیض اهلل حضة هعبٍى الذیي صفی ضیخ وِ ای گًَِ ثِ. اًذ داضتِ لجٌبى لضبیبی دس آضىبسی

 -سیبسی دٍضلعی یه دس آهشیىب -9. آهشیىبست لجٌبى، وًٌَی هطىالت اصلی عبهل وِ وشد
 افشاد حضَس عذم خَاستبس سیبسی، ثعذ دس است؛ وشدُ پیبدُ لجٌبى دس سا خَد ساّجشد التصبدی،

 سعذ ّوچَى افشادی ضىست اصلی عبهل وِ است ضذُ اهلل حضة ثِ ٍاثستِ ّبی جشیبى ٍ
 ٍ هبلی ّبی تحشین اجشای التصبدی، ثعذ دس. فطبسّبست ّویي ًیض دٍلت تطىیل دس الحشیشی

 ثش فطبس آهشیىب تحشیوی ّذف ًیض ثعذ ایي دس. است وبس دستَس دس لجٌبى هلت ثش ثیطتش فطبس
 هطىالت اصلی عبهل عٌَاى ثِ اهلل حضة دادى جلَُ همصش هتشصذ ٍاضٌگتي صیشا است؛ اهلل حضة
 .است

. است خبسجی ٍ داخلی ثبصیگشاى اص هتأحش لجٌبى دس ایجبدضذُ التصبدی ٍ سیبسی ّبی ثحشاى
 همصش سیبسی ّبی ثست ثي دس هستمین طَس ثِ لَات ٍ وتبئت احضاة ّوچَى داخلی یگشاىثبص

 هسبئل، ایي وٌبس دس. است تش هْن ّوِ اص لجٌبى دس فسبد ثحج التصبدی، اثعبد دس. ّستٌذ
 ٍ ًفَر وٌبس دس لجٌبى سیبسی سیستن دس احضاة خَاّی سْن ٍ گشایی فشلِ ثِ ثبتَجِ

 ثحج اهشٍص. است وشدُ خطشًبوی هشاحل ٍاسد سا وطَس ایي ثحشاى خبسجی، هذاخالت
 ایي ثش هجتٌی فعلی همطع دس آهشیىب ساّجشد. است ضذُ علت ثش هضیذ ًیض لجٌبى دس ّب اعتشاض

 ثشای تَاًی اهلل حضة ٍ ضَد ّضیٌِ لجٌبى داخل دس اهلل حضة تَاى ٍ لذست وِ است گضاسُ
 داسًذ تأویذ گضاسُ ایي ثش ّب آهشیىبیی دیگش سَی اص. ثبضذ ًذاضتِ ای هٌطمِ اثعبد ثِ پشداختي

 فشاّن سا گشٍُ ایي ثِ صدى ضشثِ ثستشّبی لجٌبى، داخل دس اهلل حضة لذست فشسبیص وِ
 ثش عالٍُ تَاًذ هی لجٌبى ثحشاى وطیذى دساصا ثِ وِ وشد تَجِ ًىتِ ایي ثِ ثبیذ. وٌذ هی

 .ثبضذ داضتِ دًجبل ثِ ًیض اهٌیتی ّبی چبلص التصبدی، ٍ سیبسی ّبی چبلص

 (فشّبدی هحوذسضب4 ًَیسٌذُ) 
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   اخبار▼

 کىذ می تُذیذ را اوقالب جزیان مُم خطز 0: مجلس َای پژيَص مزکش رئیس

 ٔب ثشای تٛا٘ٙذ ٔی وطٛس اص خبسج اص: »ٌفت ٚ دا٘ستٝ ٘بچیض سا وطٛس ٔسبئُ ثش خبسخی تٟذیذات ٚصٖ لٓ، ٔزٞجی ٞبی ٞیئت خٕغ دس «صاوب٘ی ػّیشضب»

 ٚ ای ٔٙغمٝ ٞبی ٔؼبدِٝ دس چٖٛ ثبضذ، وسی چٝ ایشٖا خٕٟٛسی سئیس وٝ است ٟٔٓ خٟبٖ ثشای. ثبضٙذ داضتٝ تٛا٘ٙذ ٕ٘ی ٔؤثشی تٟذیذ أب ثض٘ٙذ، ثّٛف

 سا تٟذیذ ٘خستیٗ ٚ دا٘ذ ٔی دستٝ چٟبس ضبُٔ سا داخّی ٞبی تٟذیذ خٕٟٛسی، سیبست دٚسٜ سیضدٕٞیٗ وب٘ذیذای. «ٌزاسد ٔی تأثیش خیّی خٟب٘ی

ٟی حضة ٘مص وٝ ٔٗ: »ٌٛیذ ٔی ٚ ثشضٕشدٜ خٛاٜ سٟٓ ٚ ثیٗ خٛش تحشن، ثی ٞبی اِّٟی حضة تخبثبت دس پیشٚصی اص ثؼذ وٙٓ فىش اٌش داسْ، اِّ  تٕبْ وبس ٘ا

 ٚی. «است تٟذیذ تشیٗ ثضسي است ضذٜ پٟٗ ای سفشٜ وٝ وٙذ احسبس ٚ ثذا٘ذ ضشیه سا خٛد اِّٟی حضة یه ایٙىٝ. است تٟذیذ تشیٗ ثضسي ایٗ است،

 ٚ ضىبف ٞشٌٛ٘ٝ ٚ ٞستٙذ تیٓ یه وٝ ضٛ٘ذ ٔتٛخٝ ثبیذ حبوٕیتی ٞبی دستٍبٜ ٚ ٔدّس ٚ دِٚت: »وٝ وشد تٛغیف ٌٛ٘ٝ ایٗ سا داخّی تٟذیذ دٚٔیٗ

ٙذ وٝ پشچٕی ایٗ  ٝث ٞب، آٖ ثیٗ ٘بٕٞبٍٞٙی ِٚت آفت سا سٚصٔشٌی صاوب٘ی،. «سسب٘ذ ٔی آسیت ضذٜ ّث  ٞب ٞیئت: »داد پیطٟٙبد ٚ وشد تٛغیف ٔٙتخت د

. «ضٛد سٚصٔشٌی دسٌیش ٚ وٙذ فشأٛش ٘یض دادٜ سا ٞب آٖ فتح ٚػذٜ وٝ ٞبیی لّٝ ٚ خبسج خٛد ٞبی ضؼبس اص ٌشفتٝ دست ثٝ سا وطٛس وٝ تیٕی ایٗ وٝ ٍ٘زاس٘ذ

ٙذٔذت ٚ ٔذت ٔیبٖ ٚ ٔذت وٛتبٜ ٞبی وبس: »ٌفت ٔدّس ٚ ٔٙتخت دِٚت ثٝ خغبة ٚی. ثٛد ٔشدْ ثٝ تٛخٝ ضشٚست صاوب٘ی، ٞبی غحجت دس آخش ٘ىتٝ  ّث

 اص تٟذیذ ضٛد، تٟذیذ وطٛس ای ٘مغٝ اص آ٘ىٝ اص ثیص أشٚص. ضٛد دیذٜ ٔدّس ایٗ سبِٝ سٝ ٚ دِٚت ایٗ سبِٝ چٟبس دس ٞٓ ثّٙذٔذت ٞبی وبس ٘تبیح ٚ ثىٙٙذ

 .«ضٛیٓ دػٛا دچبس یب ٚ آِٛدٌی خٛاة ٚ غفّت دچبس وٝ است ٔسئَٛ ِٔٗ

 امارات ي سعًدی جذال اس آمزیکایی وطزیٍ تحلیل

 سش ثؼذ یٕٗ، سش ثش اَٚ. است ثٛدٜ ضبٞذ سا ٚخیضٞبیی افت ٕٞٛاسٜ ػشثی ٔتحذٜ أبسات ٚ سؼٛدی ػشثستبٖ سٚاثظ: »٘ٛضت تحّیّی دس فٛسثس ٘طشیٝ

 التػبدی ٔدّٝ ایٗ. «است سسیذٜ ای تبصٜ اٚج ثٝ أبسات ٚ ػشثستبٖ ٔیبٖ اختالفبت سیش. ٔشصی تدبست اوٖٙٛ ٚ اٚپه سٟٕیٝ سپس ٚ اسشاییُ ٚ سٛسیٝ

 ایٗ ٘تبیح خػٛظ دس أب وشدٜ، تحّیُ 2012 سبَ اص پیص ٔتذاَٚ ضشایظ ثٝ ثبصٌطت ثّىٝ ، تبصٜ سٚیذاد یه ٝ٘ سا أبسات – سؼٛدی ضىٙٙذٜ سٚاثظ

 دٚ ٞش. است دادٜ پبیبٖ فبسس خّیح دس ایشٖا ضذ ٔحٛس ثٝ أبسات – سؼٛدی ٔٙبصػٝ ٘فت، تِٛیذ پیشأٖٛ سبثمٝ ثی خذاَ وٙبس دس: »وٙذ ٔی اضبفٝ ٞب ٔٙبلطٝ

 ثب سبثمطبٖ، ٞبی خٛاستٝ اص وطیذٖ دست ثب ٚ ا٘ذ  دادٜ وبٞص ثٛد٘ذ، اش ٘بثٛدی خٛاٞبٖ دٚس چٙذاٖ ٝ٘ ای ٌزضتٝ دس وٝ سا تٟشاٖ ثب ٞبیطبٖ تٙص پبدضبٞی

، ٚالؼیت دٚثبسٜ پزیشفتٗ  ضشایظ ٝث فضب ثبصٌطت تشتیت ایٗ ثٝ. ا٘ذ ضذٜ اختالفبتطبٖ حُ ثشای ٔزاوشٜ ٚ ٌٚٛ ٌفت ٚاسد ایشا٘ی عشف ثب ٘ٛػی ثٝ ٞشوذاْ ایشٖا

 تشأپ، دٚ٘بِذ أتٙبع. است وشدٜ فشٚوص ٞٓ ایشاٖ ػّیٝ ٌشایی افشاط سیبست سؼٛدی، – أبسات ٔحٛس صٚاَ ثب. ٞستیٓ ضبٞذ سا ٔسبػذتشی

 ثٛد٘ذ، وشدٜ حسبة ثسیبس اٚ سٚی ایشاٖ ػّیٝ خػٛٔت تطذیذ دس ػشثی ٔتحذٜ أبسات ٞٓ ٚ سؼٛدی ػشثستبٖ ٞٓ وٝ ٔتحذٜ ایبالت سبثك خٕٟٛسی سئیس

 .«ثٛد٘ذ ثستٝ دَ ٚاضٍٙتٗ سٛی اص وٛثٙذٜ پبسخی ٝث وٝ ثٛد فبسس خّیح دس آٔشیىب ضشوبی ٝث ثیذاسثبضی ٘یض حٕالت ایٗ ٝث وطٛسش پبسخ ٞشٌٛ٘ٝ اص

 وطذ پذیزفتٍ مزکشی آسیای کطًرَای سًی اس کٍ آمزیکا درخًاست

 ٚ ضذ غحجت آٔشیىب اص ٞب آسیبیی ٔیضثب٘ی ػذْ دسثبسٜ سٚسیٝ ػالٜٚ ٝث ٔشوضی آسیبی وطٛس پٙح خبسخٝ ٚصیشاٖ ثب دیذاس دس: »ٌفت سٚسیٝ خبسخٝ ٚصیش

 اضغبٍِش ٘یشٚٞبی خشٚج ضشٚع ثب است؛ ٌفتٙی. «دٞٙذ لشاس خغشی چٙیٗ ثشاثش دس سا خٛد ٔشدٔبٖ ٚ سشصٔیٗ ٘ذاس٘ذ لػذ ٔب ٔتحذاٖ اص وذاْ ٞیچ

 ٝث ٔدذداً سا ٞب آٖ ِضْٚ غٛست دس تب است افغب٘ستبٖ ٘ضدیه دس سشصٔیٙی دس خٛد ٘یشٚٞبی خبٕ٘بیی د٘جبَ ثٝ وطٛس ایٗ افغب٘ستبٖ، خبن اص آٔشیىبیی

 ػذْ ثب ِٚی وٙذ ایدبد ٘ظبٔی پبیٍبٜ وطٛسٞب ایٗ خبن دس تب سفت ٔشوضی آسیبی وطٛسٞبی ثشخی سشاؽ ٝث آٔشیىب ٕٞیٗ، ثشای. ثبصٌشدا٘ذ افغب٘ستبٖ خبن

 .وٙذ ٔستمش فبسس خّیح حبضیٝ وطٛسٞبی ثشخی دس خٛد ٘ظبٔی ٞبی پبیٍبٜ دس سا ٘یشٚٞبیص است ٔدجٛس ٞب، آٖ ٔٛافمت
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 خی  هک گذشت دیه  همترین  خبار   ر فته  زگ   
331 ٌ/ضمار1011  تیز 82  ديضىبٍ  /ضطمسال   

 مستضعفیه بسیج ساسمان در فقیٍ يلی ومایىذگی سیاسی معايوت

 

 دالیُ اص وٕیسیٖٛ ایٗ ٌضاسش خػٛظ دس دیشٚص ٔدّس، التػبدی وٕیسیٖٛ سخٍٙٛی /ٔدّس دس دِٚت ثشلی تخّف 11 احشاص ◄

 ٔذیشیت سبصٔبٖ ٔشوضی، ثب٘ه شٚ،٘ی ٚصاست ٔب٘ٙذ ٔختّف ٞبی دستٍبٜ وٝ ضذٜ ٔحشص ثشق غٙؼت دس تخّف 11: »ٌفت أسبَ ثشق ٞبی لغؼی

 ٞٓ است؛ ضذٜ ٔٙدش فؼّی ٚضؼیت ثٝ ٞب دستٍبٜ ایٗ ػّٕىشد ٘تیدٝ. ا٘ذ ضذٜ ٔشتىت صیست ٔحیظ سبصٔبٖ ٕٞچٙیٗ ٚ وطٛس سیضی ثش٘بٔٝ

 ثٝ سا ٞب دستٍبٜ سبیش ٚ ٘یشٚ ٚصاست تخّفبت ٌضاسش وٕیسیٖٛ اػضبی. داد٘ذ دست اص سا خٛد  آسأص ضٟشٚ٘ذاٖ ٞٓ ٚ دیذ٘ذ آسیت غٙبیغ

 .«ضٛد اسسبَ لضبئیٝ لٜٛ ثٝ ثیطتش ثشسسی ثشای ٕ٘بیٙذٌبٖ، سأی ثب تب فشستبدٜ ػّٙی خّسٝ

 سٚ٘ذ ٚ وشٚ٘ب ضیٛع ثٝ تٛخٝ ثب: »ٌفت اسثؼیٗ ستبد فشٍٞٙی وٕیتٝ سئیس /ٞب ایشا٘ی ثشای 1100 اسثؼیٗ ثشٌضاسی ٘بٔطخع ٚضؼیت ◄

 تؼذاد ػشالی، ٔٙبثغ ٌضاسش ثٝ. «وشد اػالْ سا ایشا٘ی صٚاس حضٛس ثب اسثؼیٗ ٘طذٖ یب ضذٖ ثشپب لغؼی غٛست ثٝ تٛاٖ ٕ٘ی آٖ، یبفتٝ خٟص

 ٘جٛد اص ٞفتٝ ایٗ خٕؼٝ ٕ٘بص دس اضشف ٘دف خٕؼٝ أبْ ٕٞچٙیٗ. است یبفتٝ افضایص وطٛس ایٗ دس اخیش ٞبی ٞفتٝ دس وشٚ٘ب ثٝ ٔجتالیبٖ

 ٚ حح سبصٔبٖ ػتجبت ٔؼبٖٚ ػشاق، ٚیضای غذٚس ٟ٘بد ٚ سبصٔبٖ ثٛدٖ ٘بٔطخع ثٝ تٛخٝ ثب. است وشدٜ ٌالیٝ ػشاق دس ٔٙبست ثٟذاضت

 ٚ دیذاس ػشاق، ثبستب٘ی آثبس ٚ ٌشدضٍشی فشًٞٙ، ٚصیش ثب ػشاق، دس وطٛسٔبٖ سفیش ٔسدذی، ایشج حتی ٚ است وشدٜ سفش ػشاق ثٝ صیبست

 .است وشدٜ ٌٚٛ ٌفت

 ٔتدبٚص ائتالف تالش ضذ٘ذ ٔٛفك یٕٗ ٔشدٔی ٞبی وٕیتٝ ٚ استص ٘یشٚٞبی /اِحذیذٜ ثٝ ٚسٚد ثشای سؼٛدی ٔتدبٚص ائتالف ضىست ◄

 ثٝ سؼٛدی ػشثستبٖ سشوشدٌی ثٝ آٔشیىبیی ـ ػشثی ائتالف ٘یشٚٞبی تدبٚص. ثٍزاس٘ذ ٘بوبْ سا اِحذیذٜ استبٖ خٙٛة ثٝ ٘فٛر ثشای سؼٛدی

 .است ٘طذٜ وطٛس ایٗ ٔشدْ ٔمبٚٔت دس خُّ ٔٛخت تبوٖٙٛ یٕٗ

 ٚ ٚاضٍٙتٗ ٔیبٖ سٚاثظ تٙظیٓ سا آٔشیىب ثٝ سفشش اص ٞذف ػشاق، ٚصیش ٘خست /٘یست ػشاق دس خبسخی ٘یشٚٞبی ثٝ ٘یبصی: اِىبظٕی ◄

 خبن اص وٝ داد ٘خٛاٞذ اخبصٜ ثغذاد: »افضٚد اِىبظٕی. «٘یست ػشاق خبن دس خبسخی سصٔی ٘یشٚٞبی ثٝ ٘یبصی: »ٌفت ٚ وشد ػٙٛاٖ ثغذاد

 .«ٌیشد غٛست ٕٞسبیٍب٘ص ػّیٝ تٟذیذی ػشاق

 

 اثشثخطی: »وشد اػالْ ثشوت ایشاٖ وٛٚ ٚاوسٗ ثبِیٙی وبسآصٔبیی ٘بظش غبِحی، دوتش/ ٞٙذی وشٚ٘بی ثشاثش دس «ثشوت ایشاٖ وٛٚ» اثشثخطی ◄

 ایشاٖ وٛٚ ٚاوسٗ دٚ ٚ یه فبص دس وٝ افشادی سشْ ضذ، ٔطخع ٚ ٌشفت لشاس اسصیبثی ٔٛسد وشٚ٘ب دِتب ٚیشٚس  ٚاسیب٘ت سٚی ثشوت ٚاوسٗ

 ایٗ سبصی خٙثی اثش ٞٓ اصایٗ پیص. دِتبست وشٚ٘بی ثشاثش دس ٔؤثشی ٔیضاٖ ثٝ ثبدی آ٘تی داسای ثٛد٘ذ، وشدٜ دسیبفت ٚاوسٗ ٚ ضشوت ثشوت

 .«ثٛد ضذٜ ثبثت خٙٛثی آفشیمبی ٚاسیب٘ت ٚ اٍّ٘یسی  ٚاسیب٘ت سٚی ٚاوسٗ

   خبر ویژه▼ 
 خًسستان مطکل حل بزای َا پیگیزی اس خًش خبزَای

 ۰0 سیضٌشد ٞبی وبٖ٘ٛ ٟٔبس ثشای تٛٔبٖ، ٔیّیبسد 200 ضشة آة تأٔیٗ ثشای: »داد خجش وطٛس ثحشاٖ ٔذیشیت سبصٔبٖ سئیس پیص سٚص دٚ
 ٕٞچٙیٗ. «یبفت اختػبظ ٞب داْ آة ٔطىُ ثشای تٛٔبٖ ٔیّیبسد 20 ٚ وطبٚسصی آة ٞبی پشٚطٜ ثشای تٛٔبٖ ٔیّیبسد 100 تٛٔبٖ، ٔیّیبسد

 خٛصستبٖ ضٟشستبٖ 12 دس سٚستب 1۰1 ضشة آة ٔطىُ ،(سٜ)أبْ فشٔبٖ اخشایی ستبد ثشوت ثٙیبد سشیغ ٚسٚد ثب وٝ ضذ اػالْ دیشٚص
 آة تأٔیٗ ثخص دس وٛتبٞی ٔذت دس ٌزاسی سشٔبیٝ تٛٔبٖ ٔیّیبسد 120 دِٚت، ثب ثٙیبد ٘بٔٝ تفبٞٓ اسبس ثش. ضذ خٛاٞذ حُ صٚدی ثٝ

 یب ٚ تب٘ىشی غٛست ثٝ خٛصستبٖ اص ٔٙبعمی ثٝ آة ا٘تمبَ حٛصٜ دس ٘یض پبسذاساٖ سپبٜ اِجتٝ. ٌشفت خٛاٞذ ا٘دبْ خٛصستبٖ استبٖ ضشة
 ٌفتٝ وٝ ٘بضٙبس افشادی دست ثٝ خٛصستب٘ی ٚعٗ ٞٓ دٚ ٔشٔٛص ضذٖ وطتٝ پی دس. داسد ٔیذا٘ی فؼبَ حضٛس ِِٛٝ، خغٛط ایدبد ثب

 ٚعٙبٖ ٞٓ ثٝ پیبٔی دس خجشٌبٖ ٔدّس دس خٛصستبٖ ٔشدْ ٕ٘بیٙذٜ وؼجی، اهلل آیت ا٘ذ، ثٛدٜ اِحٛاصیٝ تشٚسیستی خٙجص ػٛأُ اص ضٛد ٔی
 آثی وٓ ٔؼضُ پیٍیشی حبَ دس ّٔی ٔسئٛالٖ ٚ لب٘ٛ٘ی ٔدبسی عشیك اص. ٘یستیٓ تٕبضبچی ٔب آثی وٓ ٔبخشای دس: »ٌفت استبٖ، ایٗ

 دس ا٘مالة ضذ ٞبی سسب٘ٝ سٛاسی ٔٛج ثٝ پبسخ دس ٘یض پّیس. «٘ذٞیذ دضٕٙبٖ ثٝ سا خٛد ٔطشٚع ٔغبِجبت دس اٍ٘یضی فتٙٝ فشغت. ٞستٓ
 ٔشدْ ثشحك اػتشاؼ ثٝ ٘ذاسد دِیّی ٚ است ٞب تشٚسیست ثب ثشخٛسد ٚ ضٙبسبیی حبَ دس وشد، تأویذ خٛصستبٖ، اػتشاضبت ٔٛضٛع

 .وٙذ تیشا٘ذاصی


