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 کـش مآد به دلـخـوش
 ػدیت ّبی حزف :فرهیختگان

 ذیلی تَکیَ زر تزاهپ غزیت ٍ
 کوتز کِ ّبیی حزف ؽس، عبس ذجز

. کزز هی را ثیبًؼ ثیٌی پیؼ کغی
 ثیؾتز را تزاهپ کِ آًْبیی الجتِ
 افغالح ثِ ٍ ؽٌبعٌس هی

 اعت، ؽبى زعت اٍ ؽٌبعی رٍاى
 اس زٍر را سزى حزف هسل ایي

 را آى لضب اس ٍ ثیٌٌس ًوی اًتظبر
 خوَْر رئیظ ذلمیبت ثب غجكهٌ

 .کٌٌس هی تَفیف هتحسُ ایبالت
 خزیبى زر تزاهپ زًٍبلس کِ ٍلتی

 ٍسیز ًرغت ثب ذجزی ًؾغت
 گفت ٍ رفت تزیجَى پؾت صاپي،

 ایزاى کٌن هی فکز ٍالؼب هي» کِ
 ًظز ثِ. اعت تَافك یک زًجبل ثِ

 َّؽوٌسی زٌّسُ ًؾبى ایي هي
 کٌن هی فکز هي ٍ اعت آًْب

 ٍخَز هغبلِ ایي تحمك احتوبل
 رّجزاى ّویي ثب ایزاى. زارز

 کؾَری ثِ ؽسى تجسیل هَلؼیت
 ثِ ذَاّن هی. زارز را ثشرگ

 زًجبل ثِ هب کِ ثگَین فزاحت
 زًجبل ثِ هب. ًیغتین رصین تغییز

 ای ّغتِ تغلیحبت اس خلَگیزی
 اٍ کززًس گوبى ّب ذیلی.« ّغتین

 ٍ آهسُ کَتبُ ذَز لجلی ًظزات اس
 هذاکزُ یک ٍارز ىایزا ثب زارز ثٌب

 ّبی زیپلوبت افغالح ثِ ٍ ثزاثز
 .ؽَز ثزز-ثزز ذبرخِ ٍسارت
 اظْبر ایي اس ثؼس حتی ّب ذیلی

 هؾبٍراى تین اس تزاهپ گفتٌس ًظز
 ثِ ٍ ؽسُ خسا عفیس کبخ تٌسرٍ

 کَتبُ را اظْبرات ایي افغالح
 زر پوپئَ هبیک هَاضغ اس آهسى
 یب ایزاى ثزای گب23ًِ ؽزٍط ثیبى
 زر رصین تغییز زرثبرُ ثَلتي خبى
 . زاًغتٌس ایزاى

 

 

 
    

  

 

 

 جهنن به «قرى هعاهله»
 ؽْز زر هزاعوی زر ؽٌجِ عِ رٍس فلغغیي ذَزگززاى تؾکیالت رئیظ ػجبط، هحوَز جوان:

 هغبئل اس پیؼ فلغغیي عیبعی هغبئل حل: »گفت فلغغیي زرثبرُ ٍاؽٌگتي عزح زرثبرُ اهلل، رام
 آى ثِ زاؽتی چؾن کِ ذَز هیلیبرزی ّبی تَّن فزٍػ ثزای ًجبیس ٍ زارز اّویت آى التقبزی

 ػجبط .«اعت عیبعی اثتسا زر هب هغبئل ٍ پذیزفت ًرَاّین را آى کِ چزا کٌٌس تالػ ًسارین
 کؾَر ثِ سٍزی ثِ ذسا ذَاعت ثِ ٍ رٍز هی پیؼ ثِ گبم ثِ گبم فلغغیي هغئلِ: »کزز تأکیس

 ثِ ًٌگ هؼبهلِ یب لزى هؼبهلِ ٍ اعت ؽزیف لسط آى پبیترت کِ رعیس ذَاّین فلغغیي هغتمل
 آیٌسُ هبُ عی آى ثزگشاری زًجبل ثِ کِ التقبزی ًؾغت ٍ رفت ذَاّس خٌْن ثِ ذسا ذَاعت

 ّب آى چزا هربلفین آى ًتبیح ٍ ثحزیي ًؾغت ثب هب: »کزز اضبفِ ٍی. «رٍز هی خٌْن ثِ ًیش ّغتٌس
 رعیس ًرَاّس ذَز ّسف ایي ثِ کِ زرحبلی ثفزٍؽٌس فلغغیٌیبى ثِ را ذَز تَّوبت زارًس عؼی

 هغتمل زٍلتی تؾکیل ثِ لبزر فلغغیي هززم کوک ثب کِ چزا ًسارین، ًیبسی ّب آى حوبیت ثِ هب ٍ
 .«ثَز ذَاّین هسرى ٍ

 زر گذاری عزهبیِ خذة ثزای( ۸۹ تیز ۲ ٍ ۲) صٍئي 3۲ ٍ 3۲ ّبی رٍس زر زارز لقس اهزیکب
 اٍل ثرؼ کِ ؽَز هی گفتِ. کٌس ثزگشار ثحزیي زر الوللی ثیي التقبزی ًؾغت فلغغیي، اراضی

 ًؾغت ایي زر لزى هؼبهلِ لبلت زر فلغغیي ٍ اعزائیل هیبى عبسػ ثزای اهزیکب زٍلت زحع
 اعت، فْیًَیغتی رصین افلی حبهی کِ اهزیکب خوَْر رئیظ تزاهپ، زًٍبلس. ؽس ذَاّس اػالم
 زًجبل ثِ اهزیکب عزح اهب زّس، پبیبى اعزائیل ٍ ّب فلغغیٌی هٌبلؾِ ثِ لزى هؼبهلِ ثب زارز عؼی

 خبیگشیي ٍعي زر ّب آى اعکبى ٍ ذَز عزسهیي ثِ فلغغیٌی آٍارگبى ثبسگؾت گیّویؾ حذف
 ٍ فْیًَیغتی رصین پبیترت ػٌَاى ثِ لسط ؽٌبذتي رعویت ثِ .اعت زیگز ّبی کؾَر یؼٌی
 اًدبم راعتب ایي زر گذؽتِ عبل یک اس کوتز عی لسط ؽْز ثِ آٍیَ تل اس اهزیکب عفبرت اًتمبل
. ؽَز ؽٌبذتِ رعویت ثِ لسط پبیترتی ثِ فلغغیي ًبم ثِ کؾَری ًیغت لزار ٍ اعت ؽسُ

 رعویت ثِ ثزای یکدبًجِ ٍ اهزیکبیی عزحی را آى لزى، هؼبهلِ ثب هربلفت ضوي ّب فلغغیٌی
 ثزای حك ایي گزفتي ًظز زر ثسٍى هغتمل کؾَر یک ػٌَاى ثِ فْیًَیغتی رصین ؽٌبذتي
 . سزاًٌ هی فلغغیٌیبى ثزای خبیگشیي ٍعي تؼییي ٍ فلغغیي
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 ؟ است ایراى هقابل در نشینی عقب به هجبور تراهپ چرا

 ػمت ایزاى لجبل زر ذَز لجلی هَاضغ اس حس چِ تب تزاهپ کِ کؾیسُ پیؼ را ثحث ایي تَکیَ زر تزاهپ زًٍبلس اذیز اظْبرات خراسان:

 ذَز لجلی هَاضغ اس راحتی ثِ اعت زُزا ًؾبى تزاهپ کِ ایي.  اعت ؽسُ ثیبى ّبیی هَلفِ چِ تبثیز تحت  هَاضغ ایي اعبعب ٍ ًؾغتِ

 ثِ ایزاى زرثبرُ ٍی خسیس هَاضغ اهب اعت هجزّي گَیس هی لجلی هَضغ ثب هتٌبلض عرٌی ٍ زّس هی تغییز را ًظزاتؼ یب کٌس هی ػسٍل

 تحویلی یبعتع زرذقَؿ ٍی ًظزات زر ػوسُ تغییز یک  تَاى هی را «ًیغتین ایزاى زر حکَهت تغییز زًجبل ثِ هب» کِ خولِ ایي ٍیضُ

 .زاًغت ایزاى زرثبرُ اػ

 ٍ خسیس تَافمی» ثزای هذاکزُ گفت، عري «هدسز هذاکزُ» ضزٍرت اس کزز، ذبرج ثزخبم اس را آهزیکب ٍلتی پیؼ عبل یک حسٍز  تزاهپ 

 اػالم اس پظ ّب تٌؼ گزفتي ثبال سهبى تب- اذیز هبُ 21 زر ٍ آى اس پظ. کزز هی ثیبى ٍ تکزار را هَضَع ایي هبُ عِ تب فمظ اهب «ثْتز

 سز حسط تَاى هی هؾبٍراًؼ تین ثِ تَخِ ثب. ثَز هٌتظز اٍ. زاؽت ایزاى ثِ تَخْی لبثل عکَت تزاهپ -ًفتی ّبی هؼبفیت توسیسًؾسى

 زرٍى اس ایزاى التقبز ٍ ثؾًَس ًبتَاى زاذلی ًیبسّبی تبهیي زر حبکویت ٍ زٍلت یب ثَز هٌتظز. ثَز زرٍى اس فزٍپبؽی ٍ عمَط هٌتظز اٍ کِ

 زر ثَز لزار کِ اتفبلی. ثکؾبًس عمَط حتی یب چبلؼ ثِ را اعالهی خوَْری حبکویت زاذلی، اغتؾبؽبت ٍ ّب زرگیزی یب فزٍثپبؽس

 . ثیفتس ۸۹ زاؽ تبثغتبى

 ٍیضُ ثِ لوللیا ثیي فحٌِ ثِ ایزاى کِ ٍالؼیتی زٍ ٍالغ زر ،عبذتِ ذبرج ثَلتَى فبًتشی زًیبی اس را تزاهپ ،همتسراًِ پبعد ٍ هلی همبٍهت

 تملیل خسیس ای ّغتِ تَافك فزفب ثِ ایزاى زر حکَهت تغییز اس ّب آهزیکبیی آل ایسُ ٍ ذَاعتِ ،اعت ؽسُ هَخت کززُ تحویل آهزیکب

 .یبثس

 ثوت اس خلَگیزی ثزای تَافمی ذَاّس هی کِ اعت گفتِ تزاهپ. اعت اعبعی ٍ هْن ثغیبر ّب آهزیکبیی همبثل زر هب ثؼسی ٍاکٌؼ اهب

 ضؼف ًؾبًِ تَاًس هی ایزاى عزف اس هذاکزُ پبلظ ّزگًَِ اهب کٌس هذاکزُ هَضَع ایي عز اعت حبضز ٍ ثبؽس زاؽتِ ایزاى ثب ای تِّغ

 کؾَرّبی توبم اس ایزاى ذزٍج اس کوتز ثِ ّب آهزیکبیی ثَز، زازُ ایزاى را پیؾٌْبز ایي پیؼ هبُ ؽؼ اگز کٌیس تقَر. ؽَز ثززاؽت ایزاى

 را هکول تَافك یک فمظ کِ اًس ًؾغتِ ػمت لسر آى هبُ ؽؼ اس پظ فمظ ٍ حبال اهب. زازًس ًوی رضبیت هَؽکی سرتل ًبثَزی ٍ هٌغمِ

 ثبسی ثزای کبرتی زیگز ٍ رٍکززُ را ایزاى ثِ حساکثزی فؾبر زر ّبیؼ کبرت توبهی تمزیجب آهزیکب ثساًین ثبیس کِ آى ٍیضُ ثِ. کٌٌس هی علت

 .اعت ایزاى زعت زر ػول اثتکبر کِ حبلی زر ًسارز،
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 تولیذ قلب به واردات شلیک
 ًجبیس غیزضزٍری هحقَالت: اعت رٍؽي ٍ عبزُ عري، رسالت:

 چَة ٍ عٌدبق ٍ ذَزکبر ٍ هساز ٍارزات. ؽَز ٍارز کؾَر ثِ
 تب ثیفتس، اتفبق ًجبیس ّن آساز ارس ثب حتی گزثِ ٍ عگ غذای ٍ ثغتٌی

 ٍارز ثرَاٌّس وبییًی ارس ثب الالم، ایي اس ثؼضی کِ ایي ثِ رعس چِ
 .ؽًَس

 کِ آى اٍل: اعت ثزرعی لبثل خْت زٍ اس هحقَالت ایي ٍارزات
 ؽَز، هی         تؼغیل ّب کبرذبًِ ؽَز، هی ثیکبر ایزاًی کبرگز
 ٍ ؽَز هی ذبرج کؾَر اس ارس افتس، هی رًٍك اس تَلیس چزخ

 ٍ رٍیِ ثی ٍارزات ثب کِ ًیغت التقبز حَسُ زر هقیجتی ذالفِ،
 ذَز التقبزی، تجؼبت اس غیز. ًؾَز تحویل کؾَر ثِ ریضزٍ غیز

 کِ زارز فزٌّگی ٍ اختوبػی هٌفی پیبهس ّب زُ ثیکبری، افشایؼ
 .ًیغت ّب آى گفتي ثِ ًیبسی

 زالالى تَعظ هؼوَال غیزضزٍری، کبالّبی ٍارزات زیگز، عَی اس
 زٍلتی، ارساى زالر ثب کِ زاللی افتس، هی اتفبق راًت اس اعتفبزُ ثب ٍ
 فزٍؽس، هی آساز ًزخ ثِ ثبسار زر ٍ کٌس هی ٍارز ضزٍری غیز ٌظخ

 ثِ ّن ای ػاللِ هؼوَال کِ ؽَز هی ای عزهبیِ فبحت ؽجِ یک
 کِ کؾَرّبیی فْزعت ذجزّب، زر. ًسارز ایزاى زر آى حفظ

 آهسُ ذزًس، هی ذبًِ ٍ سهیي ّب آى زر هؼوَال ایزاًی، ٍارزکٌٌسگبى
 را ّوغبیِ کؾَرّبی ثزذی ٍ ىگزخغتب تب کبًبزا ٍ آهزیکب اس کِ

 ٍارزکٌٌسگبى، ایي اس ثزذی کِ آى تز ثبر تبعف. ؽَز هی ؽبهل
 ثب ذَز، ارتجبعبت یب اعالػبت ٍاعغِ ثِ کِ عبثمٌس یب فؼلی هغئَالى

 ثبیس .ؽًَس هی ای افغبًِ ّبی ثزٍت فبحت ٍارزات، حَسُ ثِ ٍرٍز
 ثب مظف کِ زٍلتوززی ٍ عفیز ًوبیٌسُ، ٍسیز، کِ گفت فزاحت ثِ

 هؾبثِ کِ هحقَالتی ٍ ذَراکی هَاز ٍ لجبط ثزٍت، کغت ًیت
 اٍضبع ایي زر کِ کغی. ًسارز ؽزافت کٌس، هی ٍارز زارًس، زاذلی

 زر اٍ ؽزهٌسگی ٍ ایزاًی کبرگز ؽسى ثیکبر هؼیؾتی، ٍ التقبزی
 ٍارز غیزضزٍری هحقَل ّوچٌبى ٍ ثیٌس هی را اػ ذبًَازُ ثزاثز
 هؼوَال ؽجِ، یک ّبی ثزٍت ّویي .تاع هززم ذَى زالل کٌس، هی

 الکچزی اهزٍس، افغالح ثِ ٍ لبػسُ اس ذبرج ّبی سًسگی ثِ هٌدز
 اختوبػی ّبی ؽجکِ ٍ ایٌغتبگزام زر ٍارزکٌٌسُ، ّوبى فزسًس. اعت
 ذَزرٍی ثب فزٍؽس، هی فرز ٍ کؾس هی رخ ثِ را ذَز ثزٍت زیگز،
 زر ٍلتی ٍ زّس هی تدول هبًَر ّب ذیبثبى زر تَهبًی هیلیبرز چٌس

 اػ زیِ کِ کؾس هی فزیبز ٍلبحت ثب کؾت، را هززم خَاى تقبزف،
 ثیؾتز ؽکبف هَخت ًبثزاثزی، فضبی ایي ذَز .زّن هی را

 .یبثس هی ازاهِ هؼیَة چزذِ ایي ٍ ؽَز هی اختوبػی
 

 (5)قرآى هذار بر هبارزه / سیاسی تحلیل آهوزش
 سیدعلی استاد دیگر جلسات شرٍع ی ًقطِ اها ۱۵۳۱ سال رهضاى هاُ

( ع)حسي اهام هسجد" شوار کن ّای هسجدی. بَد هشْد در ای خاهٌِ

 هسجد ایي جواعت اهام ایشاى کِ دادًد پیشٌْاد ٍ آهدًد ایشاى سراغ

 ٍ جدید جواعت اهام جواعت، ًواز برگساری رٍز چٌد از پس. شَد

 کِ شبی چٌد ایي با: گفت چٌیي ٍ کرد ًوازگساراى بِ رٍ هسجد، جَاى

 حقی ٍ کردید پیدا هي گردى بِ شوا حقی شدین، جوع ّن دٍر ایٌجا ها

 .کردم پیدا شوا گردى بِ هي ّن

 

 باال بسیار تورم برای موانعی
 ثب ٍ ًسارز ٍخَز تَرم ٍ زعتوشز ثیي کبهلی ثٌسی ؽبذـ دنیای اقتصاد:

 ؽَز، هی ًگبُ تَرم ثِ آتی عبل ثزای زعتوشزّب تؼییي ٌّگبم زر کِ ٍخَزی
 هتَعظ عغح اس ثبالتز تَرم کِ سهبًی زر عتوشزّبز رؽس ًزخ گبُ ّیچ اهب

 گذؽتِ ّفتِ زیگز، عَی اس .اعت ًیبفتِ افشایؼ تَرم اًساسُ ثِ ثَزُ ثلٌسهست
 ػشم ٍ ّؾسار ثَزخِ کغزی کززى پَلی هَرز زر هزکشی ثبًک کل رئیظ
 تَاًس هی کِ اهزی. زاز ًؾبى را هغبلِ ایي تحمك ػسم ثزای هزکشی ثبًک

 اػتجبر آى، یبفتي اًدبم ثب ٍ ؽَز ارسیبثی پَلی همبهبت ثزای تؼْسی ػٌَاى ثِ
 .زّس هزکشی ثبًک ثِ را چٌساًی زٍ
 هیشاى ثِ آیٌسُ زر یب اعت پبییي فؼلی ؽزایظ زر تَرم کِ ًیغت آى هٌظَر اثسا

 فَق اهز زٍ آًکِ زلیل ثِ کِ اعت آى ازػب ثلکِ آیس، هی پبییي تَخْی لبثل
 اگز. زارز فبفلِ اثزتَرم پسیسُ ثب ایزاى التقبز ٌَّس اعت، ًؾسُ هحمك
 چٌسثبرُ افشایؼ هبًٌس رعس هی گَػ ثِ هدلظ اس ثؼضب اهزٍس کِ ّبیی عزح

 هدسز افشایؼ ثزای زٍلت افتبزى َّط ثِ یب عبل عَل زر زعتوشز ٍ حمَق
 ًفتی زرآهس اػظن ثرؼ اعت هؾرـ کِ حبلتی زر کبرهٌساًؼ حمَق
 ثِ هَخَز عغَح اس فزاتز ّبیی تَرم ایثز ذغز سًگ گبُ آى ؽَز، ًوی کغت
 ّزگًَِ فؼلی ؽزایظ زر کِ زریبثٌس هززم آحبز ثبیس. آیس هی زر فسا

 همقَز ثِ کِ اعت سزًی خب زر تٌْب تَرم، ثب حمَق کبهل ثٌسی ؽبذـ
 ثب زٍلت کِ اهزٍس هبًٌس سهبًی زر زٍلت، کبرهٌساى ثزای ّوچٌیي. رعس ًوی

 اگز ّب حمَق افشایؼ ثزای الساهی گًَِّز اعت، هَاخِ ؽسیس ثَزخِ کغزی
 هٌدز تٌْب ًجبؽس، هَاخِ زٍلت ثَزخِ زیگز ّبی ثرؼ زر ّب ّشیٌِ کبّؼ ثب
 اس. کٌس کوک آًبى هؼیؾت ثِ ثتَاًس آًکِ ثسٍى ؛ؽس ذَاّس تَرم افشایؼ ثِ

 پَپَلیغتی ؽؼبرّبی ثِ گذؽتِ اس ثیؼ ثبیس کًٌَی ٍضؼیت زر رٍ ایي
  ثَز؛ حغبط

 


