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 آخش ضلیه
 وِ است سٍصی لذس، سٍص حوایت:

 سبل هشداد دس( سُ) ساحل اهبم سا آى ًْبل
 ثِ دِّ چْبس پس اهشٍص ٍ وبضتٌذ 85

 ّبی ضبخِ وِ ضذُ تجذیل تٌبٍسی دسخت
. است ضذُ گستشدُ خْبى سشاسش دس آى
 فمط لذس سٍص ساّپیوبیی سٍص، آى اگش
 اهشٍص داضت، اختػبظ اسالهی ایشاى ثِ
 تدوغ ایي هسلوبى ّبیوطَس ّوِ دس

 هحىی سٌگ ثِ ٍ ضَد هی ثشگضاس ػظین
 اص دفبع دس ّب آى پبیوشدی ٍ ٍفبداسی ثشای

 هجذل اسالم خْبى ّبی آسهبى ٍ ّب اٍلَیت
 ثبٍس دیگش حبضش ػػش هشدم  .است ضذُ
 وؼجِ ولیذداسی اص دم دٍلتی وِ وٌٌذ ًوی
 ضوبسُ حبهی سا خَد حبل، دسػیي ٍ ثضًذ
 ضبلَلی. دّذ خلَُ ّب اسصش ٍ اغَل یه
 ثِ لذس خْبًی سٍص ثشوت ثِ اهشٍص وِ

 ػجبست افتبدُ، خْبى هسلوبًبى دست
 تطبثك ثب ادػبّب سٌدص اص است

 سٍصّبی دس .فلسطیي هسئلِ ثِ ّب پبیجٌذی
  تىبپَی ضبّذ المذس، یَم ثِ هٌتْی

 تطىیل ثشای  سؼَدی ػشثستبى
 سِ دس اضطشاسی اغطالح ثِ ّبی ًطست

 ّوىبسی ضَسای» ،«شةػ اتحبدیِ» سطح
 ّوىبسی سبصهبى» ٍ «فبسس خلیح

 ٍ تأویذ تٌْب ًِ ّب آى دس وِ ثَدین «اسالهی
 هلت حمِ حمَق اص حوبیت ثش تػشیحی

 هیضثبى ثلىِ ًطذ، هطبّذُ فلسطیي هظلَم
 ، ثحشیي ٍ اهبسات ّوشاُ ثِ خلسبت ایي

 اص لذس آسهبى فشٍش غف دس خَد
 ّب غْیًَیست ثِ دادى یبسی دست طشیك

 ثٌذی غف ایي. اًذ ایستبدُ لشى هؼبهلِ دس
 همبسى وِ ضَد هی توبضبیی صهبًی وزایی

 اص حوبیت فشیبد هىِ، ًطست ثشگضاسی ثب
 ٍ اطشاف دس لذس سٍص دس فلسطیي هشدم

 غف طشف، یه. ثَد ثلٌذ خْبى اوٌبف
 سَی دس ٍ غْیًَیستی سطین حبهیبى
 ٍ َّاداسی دس دًیب ّبی هلت آحبد دیگش،

 .ظلن تحت هلت یه َّاخَاّی
 

 

 
    

  

 

 

 سلمان به ي وتاوياًَ لشكر رب ابابيل پرودگان وسيل
 ایي سَی یه دس! ضَد هی تش ضفبف لحظِ ّش آسیب غشة هٌطمِ دس لذست هؼبدلِ سسالت:

 آتص ٍ آة ثِ داسد غْیًَیستی سطین اضوحالل اص خلَگیشی ثشای وِ داسد لشاس ای خجِْ هؼبدلِ،
 تشاهپ داهبد ٌشوَض خشد ّبی سایضًی ، هىِ دس سؼَدی سطین ایشاًی ضذ ًطست ثشگضاسی. صًذ هی
 ًخست هسٌذ دس ٍی حفظ ثشای ًتبًیبَّ ثِ تشاهپ هػٌَػی تٌفس اضغبلی، ّبی سشصهیي دس

 ثشای تجلیغبتی سبصی صهیٌِ ثشای غشثی ّبی سسبًِ اص تؼذادی تالش غْیًَیستی، سطین ٍصیشی
. است فلسطیي هلت آسهبى ػلیِ ”وفبس“ ّوگشایی هػبدیك خولگی.. … ٍ لشى هؼبهلِ گیشی ضىل

 طٌیي اص هبًغ تب دادًذ یىذیگش دست دس دست دیشٍص ”سلوبى ثي”  ٍ ”ًتبًیبَّ ”،”تشاهپ! “سیآ
 اص ٍ ”فلسطیي آسهبى“ سَ یه اص آًْب. ضًَذ خْبى سشتبسش دس ”لذس آصادی“ ثبًگ ضذى اًذاص
 اص هٌجؼث”  هٌطمِ دس همبٍهت گفتوبى“ وِ چشا دادًذ، لشاس ّذف سا ”اسالهی ایشاى“ دیگش، سَی
”  ٍ ”سىَى“ ثب سٌخیتی ووتشیي ٍ پَیبست وِ گفتوبًی. است ایشاى اسالهی اًمالة گفتوبى ّوبى
 .ًذاسد دضوٌبى ثشاثش دس ”تسلین

 آصادی“ فشیبد ًفش هیلیًَْب گزسد، هی دضوٌبى اسدٍگبُ دس آًچِ ثِ تَخِ ثذٍى ٍ هؼبدلِ سَی آى دس
 لسن دضوٌبى همبثل دس.طیذًذو چبلص ثِ سا ”لشى هؼبهلِ“ غذا یه ٍ دادُ سش سا ”ضشیف لذس

 همبٍهت گفتوبى ّوبى اص تشخوبًی وِ داسد لشاس همبٍهتی هحَس فلسطیي، هلت ٍ اسالم خَسدُ
 ثیطتشی خبى غْیًَیستی سطین ػوبل ٍ هضدٍساى حبهیبى، ثشاثش دس سٍص ثِ سٍص وِ هحَسی. است

 ّوبى: آضٌبست ثسیبس ”سلوبى ثي”  ٍ ”ًتبًیبَّ ”،”تشاهپ“ ثشای ”همبٍهت هحَس“ ًبم. گیشد هی
 آة ثش ًمص.. … ٍ ثحشیي یوي، ػشاق، لجٌبى،سَسیِ، فلسطیي، دس سا آًبى آسصٍّبی وِ هحَسی
 خشج سَختِ ًسل پلیذ ٍ هضٍساًِ ّبی ًمطِ ٍ ّب طشح تحمك ثشای اًذاصی چطن ٍ سبختِ

 !است ًگزاضتِ ثبلی ػجذالؼضیض ٍ گَسیي ٍاضٌگتٌجي
 حضَس ٍاسطِ ثِ وشد سؼی حتی ٍ آٍسد هیذاى ثِ سا خَد تظشفی ٍ تَاى ّوِ ”وفش خجِْ“ دیشٍص

 ثب! ثضًذ گشُ”لشى هؼبهلِ“ ٍاطُ ثِ سا ”ٍحی سشصهیي“ ًبم ، هىشهِ هىِ دس خَد سؼَدی هضدٍساى
 هیذاى ثِ فلسطیي هلت اص حوبیت دس ٍ دًیب سشتبسش دس دیشٍص وِ ساّپیوبیبًی اص یه ّش ، حبل ایي

 سلوبى ثي ٍ ًتبًیبَّ لطىشیبى سش ثش سا خَد ّبی سٌگ وِ ثَدًذ یاثبثیل پشًذگبى هثبثِ ثِ آهذًذ،
 .آٍسدًذ فشٍد

 

      12912988ماٌماٌ  خردادخرداد1111  شىبٍشىبٍ  323222شمارٌشمارٌ  چُارمچُارمسال سال 

wwwwww..hhaaddiinneewwss..iirr  
 meyar.pb@ کانال معیار در سروشکانال معیار در سروش

http://www.hadinews.ir/
http://www.hadinews.ir/


 
 

 3 

 

322ٌ/شمارخرداد 11 شىبٍ  /چُارمسال  خی  هک گذشت دیه  همترین  خبار   ر فته  زگ     

  

 

 

 

  

 «گستردٌ اختيارات» بٍ «کاذب اميد»

 ثِ «وبرة اهیذ» تضسیك ثب ٍ غیشٍالؼی فضبیی دس فشالبًًَی ٍ غیشهٌطمی ّبی دسخَاست ٍ اًتظبسات ثب ّوچٌبى سٍحبًی آلبی ویْاى:

 ایي وِ وٌٌذ ثبٍس دٍلت،ّوچٌبى ضذُ دادُ ّبی ٍػذُ ٍ ضؼبسّب ًطذى هحمك ٍ اًفؼبل ّوِ ایي طبّذُه ثب ًیض هشدم داسد اًتظبس خبهؼِ،

 اغحبة دیذاس دس سٍحبًی آلبی ،«وبرة اهیذ» پوپبط سبل ضص ثؼذاص !.وٌذ الفتَح فتح ثشخبم تبثَت ٍ دیپلوبسی ٌّش ثب تَاًذ هی دٍلت

 وًٌَی هطىالت ػبهل اًذ، دادُ دست اص دٍلت ایي ثِ سا ضبى «ٍالؼی اهیذ» ایٌىِ ثذلیل سا «هشدم» سٍحبًیَى، دیذاس ّوچٌیي ٍ ٌّش ٍ فشٌّگ

 ٍ یبصدّن دٍلت ثش حبون غشثگشای تفىش ٍ اخشایی ّبی هذیشیت سَء ٍ ٍی دٍلت ًبوبسآهذی ٍ ایطبى ضخع وِ گَیی وشد، هؼشفی

 !. اًذ ًذاضتِ وًٌَی هطىالت ثشٍص دس ًمطی ّیچ دٍاصدّن

 الوللی ثیي ضذُ تحویل ّبی تَافمٌبهِ ثب سا وطَس لبًًَی، ًْبدّبی صدى دٍس ثب تبوٌَى دٍلت دسحبلیىِ است ایي ثشاًگیض تؼدت ٍ هْن ًىتِ

 آلبی ضذُ، وًٌَی هطىالت آهذى ثَخَد هَخت ٍ وشدُ گشفتبس ٍ هتؼْذ ثشخبم ٍ... ٍ اف تی ای اف ٍ پبسیس ٍ ۰۲۰۲ سٌذ خولِ اص

 ضذُ ّب گیشی تػوین سًٍذ اص لبًًَی ّبی ًْبد دیگش ٍ لضبئیِ لَُ ٍ هدلس گزاضتي وٌبس ثب تش تشدُگس اختیبسات خَاستبس اوٌَى سٍحبًی

 سَء ٍ دٍلت ًبوبساهذی ّوبى وِ هطىالت اغلی ػلت اص افىبسػوَهی اًحشاف ٍ هسئلِ غَست وشدى پبن یؼٌی ایي!!!. است

 ّبی حوبیت ضبّذ ّب، ّضیٌِ ٍ فطبسّب ّوِ تحول ثب هشدم سحبلیىِاست،د دٍلت ثش حبون ّبی ًفَری غشثگشای ًگبُ ٍ اخشایی ّبی هذیشیت

 آلبی لبًًَی فشا حتی ٍ وبفی اختیبسات داضتي ٍ دٍلت ثِ ووه ثشای لضبئیِ لَُ آهبدگی ٍ هدلس وبهل ّوشاّی ٍ سّجشی خبًجِ ّوِ

 خَاّذ افضٍدُ دٍلت ثِ آًْب اػتوبدی ثی ثش بلطؼ ٍ وشد خَاٌّذ استطوبم دیىتبتَسی ثَی دسخَاستی چٌیي اص هشدم .اًذ ثَدُ خوَْس سئیس

 اص خب ثِ ٍ غحیح ًىشدى استفبدُ هطىل ثلىِ ًیست اختیبسات ووجَد هطىل لزا. ضذ ًخَاّذ خبهؼِ دس اهیذ تمَیت هَخت ٍ ضذ

 هطىالت هسجت سا آهشیىب ٍ تحشین تبى اًتخبثبتی ضؼبسّبی ثشخالف ٍ لجل دٍلت سبل ضص ایٌىِ. است دٍلت اختیبس دس فشاٍاىِ اختیبسات

 خَدِ افىبسػوَهی، اًحشاف ٍ پبسخگَیی اص فشاس ثشای گبُ آى ضَد، اًجبضتِ وطَس هطىالت تب ثگزاسیذ دست سٍی دست ٍ ثذاًیذ حبل

 «خَاًوشدی سسن» ٍ پزیشش لبثل وطَسی ّیچ اداسُ لبهَس دس وٌیذ، گستشدُ اختیبسات دسخَاست ٍ هؼشفی هطىالت ػبهل سا هشدم

 الذام چِ ٍ وشدیذ چِ تبوٌَى داضتیذ وِ اختیبساتی ٍ هلی تَسؼِ غٌذٍق خولِ اص هبلی هٌبثغ ّوِ ایي ثب دّیذ پبسخ ثبیذ اٍل لزا. ًیست

 ایذ؟ دادُ اًدبم هشدم ًفغ ثِ التػبدی
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 بالتكليفی
 ٍ سهضبى هجبسن هبُ سسیذى پبیبى ثِ ثب صبح ًَ:

 خَد، ػبدی سٍال دس خبهؼِ ػوَهی ضشایط يلشاسگشفت

 ای التػبدی هطىالت ثِ تَخِ دیگش ثبس سسذ هی ًظش ثِ

 ٍ هستضؼف طجمبت تَاى ٍ تبة اخیش، هب6ِّ دس وِ

 هطىالت. یبفت خَاّذ افضایص وشدُ، طبق سا هتَسط

 ٍ ًمل فػل ثِ ٍسٍد صهبى دس هسىي ثخص دس ػذیذُ

 ثبسُ، ایي دس دٍلتی گیشی تػوین فمذاى ٍ اًتمبالت

 ّبی ثخص اص حوبیت ثشای هستمین هٌبثغ تخػیع ػذم

 ّبی طشح لجل سبل تبثستبى اص وِ ووتشثشخَسداس

 ًظبم سبصی اخشایی دس ًبتَاًی ٍ ضذُ هطشح آى هختلف

 سِ فمط گبصٍئیل، ٍ ثٌضیي هػشف هسشفبًِ وٌتشل

 وِ است دٍلتی وبسگضاساى ثِ خذی اضىبالت اص ًوًَِ

 هسبئل ایي دسثبسُ .اًذ وشدُ تش ختس هشدم، ثش سا صًذگی

 ثبیستی» وشدًذ ثیبى خوَْسی سییس آلبی ایٌىِ

 پیذا تغییش ثطَد، تش خذی ّب سیضی ثشًبهِ ٍ ّب هذیشیت

 ثىٌٌذ ٍ ثطَد ثبیذ است، دسستی ّبی حشف ّب ایي وٌذ،

 وِ طَس ّوبى. وٌٌذ دًجبل ٍالؼبً ثبیذ سا وبسّب ایي دیگش؛

 ّویي دس خذی فؼبلیت لدًجب ثشًٍذ ٍالؼبً ضذ، ثیبى

 سخي ایي. «است ثبص ساُ ٍ ضذ، گفتِ وِ ّبیی صهیٌِ

 دٍلت ػولىشد اص گالیِ ٍ ًگشاًی ػوك دٌّذُ ًطبى

 سبالًِ افطبسی ثشگضاسًطذى آى، ثش دیگشی ًطبًِ ٍ ثَدُ

 سبل دٍهیي دس( تبوٌَى)اًمالة سّجش ثب ّب دٍلتی

 وطبوص دس ساُ، ثَدى ثبص هتبسفبًِ .است پی دس پی

 حبضیِ ثِ اختیبسات فمذاى ًظیش ای سٍاًی ّبی ولیبتػ

 ضشایط ثب هتٌبست الذاهی ػول دس طجؼبً ٍ ضَد هی ساًذُ

 یه دس اخیش، هَسد ایي دس ٍ گیشد ًوی غَست وطَس

 ثالتىلیف ٍضؼیت ًتَاًستِ دٍلت ٌَّص گزضتِ هبُ

 .ثشسبًذ سشاًدبم ثِ سا ثبصاس ثب هشتجط ّبی تػوین
 

 (7)قرآن مدار بر مبارزٌ / سياسی تحليل آمًزش
 ٍ بسًن حرف شوا برای قذری هي كِ است ایي هي گردى بر شوا حق اها

 شوا كِ است ایي شوا گردى بِ ّن هي حق. بخَاًن برایتاى حذیثی،
 كٌن، هی عول را خَدم حق هي... بگیریذ یاد ٍ كٌیذ گَش هرا ّای حرف

 ًوازگساراى، هثبت پاسخ «كٌیذ؟ ادا را خَدتاى حق ّستیذ حاضر ّن شوا آیا
( ع)حسي اهام هسجذ در آیٌذُ ّای سال در را پرهخاطبی ٍ پرهحتَا جلسات

 ٍ "صبر باب در گفتاری" جلسات لسلِس كِ زد رقن هشْذ كراهت هسجذ ٍ
 ۳۵ سال رهضاى هبارک هاُ در ،"قرآى در اسالهی ی اًذیشِ كلی طرح"

 . است جلسات آى از ّایی ًوًَِ

 

 !جریان یک اخالقی سقًط/ ريز گسارش

 ٍ ّوِ ّا، سٍصًاهِ ٍ خبشی ّای پایگاُ اجتواعی، ّایِ ضبى :بصیشت پایگاُ
! است هتْن لباس دس ًجفی هحوذعلی تصاٍیش اص پش وِ است سٍص چٌذیي ّوِ

 اص ها ّوِ ٍ سسیذُ چاپ بِ ّا سٍصًاهِ اٍل صفحِ دس ّوسشش ٍ اٍ تصاٍیش
 ایي اصلی خبش اها! داسین خبش استاد هیتشا هشي دلیك ًحَُ حتی ٍ ساعت هحل،
 ًجفی هحوذعلی ضخصی سالح اص گلَلِ پٌج ضلیه چگًَگی ًِ َّلٌان حادثِ
 دس همتَل ًاهضدی ًِ است، لاتل سیاسی سابمِ ٍ فشدی هطخصات ًِ! است

 سیٌوایی فیلن چٌذ بشداضت دٍ یا یه دس اٍ باصی یا ضْش ضَسای اًتخابات
 ٍ اخالق ربح ٍ حمیمت ضذى اسصش بی آٍس، بْت حادثِ ایي خبش تشیي هْن! است

 ٍ تعشیف ٍ ساصی لذیس! است سیاسی ٍ جٌاحی حضبی، هسائل پای اًصاف
 وسی ّش وِ اضتباّی بِ اًساى یه لتل تملیل لاتل، یه اص آهیض هبالغِ توجیذّای

 خطا است هوىي اًساًی ّش وِ جولِ ایي تىشاس با ضَد آى هشتىب تَاًذ هی
 ٍ دفاع بشای فشصتی دیگش ٍ ضذُ وطتِ وِ صًی بِ وزایی ّای تْوت طشح وٌذ،

 بشای ٍاّی هسائل طشح ٍ سلیب سیاسی جشیاى بِ حولِ ًذاسد، خَد اص اتْام سد
 فساد با هباسصُ سا آى آًچِ با استاد هیتشا ٍ ًجفی هحوذعلی آضٌایی دادى استباط

 یه وٌاس دس گشفتي لشاس اص ًگشاًی گًَِ ّیچ بذٍى ّن ًْایت دس ٍ خَاًٌذ هی
 با اعتذال ـ اصالحات جشیاى هطَْس  خاًَادُ ٍویل طباطبائی علیضادُ لاتل،

 بِ ًجفی آلای ٍویل عٌَاى بِ ـ !ّا سساًِ ادعای بِ ـ هحتشم خاًَادُ آى سفاسش
 ضذى سیاسی بش تَاًذ هی پیص اص بیص وِ ٍسٍدی! وٌذ هی پیذا ٍسٍد پشًٍذُ

 با باضذ وِ چِ ّش سا دادسسی ًتیجِ ٍ باضذ تأثیشگزاس لتل یه پیگیشی سًٍذ
 دست بِ صى یه لتل هَضَع استاداًِ ٍ هاّشاًِ وشدى هشتبط! وٌذ سٍ سٍبِ تشدیذ

 دس وِ هاجشاست ایي خبش تشیي هْن سیاسی ٍ جٌاحی هَضَعات بِ ّوسشش
 !است سیاسی جشیاى یه اخاللی سمَط خبش حمیمت


