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 شائبه یک نامه
 هذػی گضاسضی دس الجضیشُ آفتاب یسد:

 اػالم ایشاى، بِ ای ًبهِ دس تشاهپ کِ است
 بشکٌبس سا بَلتَى جبى است آهبدُ کشدُ
 قشاس ضبیؼبت اسبس بش فقظ کِ ایي .کٌذ

 بب سا هب تحلیل تشدیذ بی کٌین تحلیل ببضذ
 کِ آًجبیی اص. کشد خَاّذ ّوشاُ خغب
 ایي بب ّن آى هپتشا ًبهِ هَضَع بِ ٌَّص

 اػتوبد تَاى ًوی ضَد هی گفتِ کِ هحتَایی
 آى دسببسُ ّبی تحلیل بِ  ًببیذ پس کشد،

 هٌتظش قذسی ببیست هی بلکِ. داد بْب ًیض
 اگش اهب .ضَد اثببت قضیِ صحت تب ضذ

 ببضذ داضتِ صحت ای ًبهِ چٌیي
 دسسیبست سا ایشاى اّویت تَاًذ  هی

 دّذ ًطبى آهشیکب هتحذُ ایبالت خبسجی
 البی ٍ قذست فطبس ػلیشغن کِ

 خَدش بَلتَى کِ عَسی بِ صْیًَیستی
 اکٌَى کٌذ هی ّوبٌّگ آًْب بب کبهال سا

 فذا سا اٍ است هوکي تشاهپ ضَد گفتِ
 بب استببط دس هَفقیتی بِ بتَاًذ تب کٌذ

 ایي. کٌذ پیذا دست ایشاى بب هزاکشُ
 هسئلِ بش ًبظش تَاًذ هی البتِ هَضَع

 ببضذ آهشیکب هتحذُ ایبالت آتی اًتخبببت
 دس کِ آًچِ ّش تبکٌَى تشاهپ کِ چشا
 هزاکشُ بِ تب است دادُ اًجبم داضتِ تَاى

 آهشیکب یببذ، دست ایشاى بب دٍببسُ
 سٍاًی ٍ اقتصبدی فطبسّبی حذاکثش
 هتؼبقب ٍ کشد ٍاسد ایشاى بش سا خَدش

 َّاپیوبّبی ٍ دسیبیی ًبٍگبى اػضام آى
 تب بَد استبس ّویي دس ًیض افکٌص بوب
 ایشاى تب کشد کبس ّوِ اٍ. بتشسبًذ سا ایشاى

 ایي توبم اهب بکطبًذ هزاکشُ هیض پبی بِ سا
 دٍلت بِ اػتوبدی بی بذلیل ّب تالش
 هٌکش البتِ. هبًذ ًتیجِ بی آهشیکب

 ٍ ًیستین هشدم بش اقتصبدی فطبسّبی
 اهب کٌین هی دسک ًیض سا اهشٍص ضشایظ
 بسّبیفط ایي کِ است ایي سش بش بحث

 آهشیکب کِ آًچِ بِ سٍاًی اقتصبدی
 .ًطذ هٌتْی خَاست هی

 

 
    

  

 

 

 تهزان در آته مذاکزه چارچوب
 وبٞؼ ٔٛرد در تب ثٛد خٛاٞذ صاپٗ ٚسیز ٘خغت ٚ إِٓبٖ خبرخٝ ٚسیز ٔیشثبٖ تٟزاٖ خبری ٞفتٝ در جوان:

 وٝ اعت ای ٘ذاسٜا ثٝ ٞب دیذار ایٗ إٞیت. ٌیزد صٛرت ٞبیی ٌٚٛ ٌفت ثزخبْ حفظ ٚ تٟزاٖ ثب أزیىب تٙؼ
 ثٛد٘ذ، ٘ىزدٜ اػشاْ تٟزاٖ ثٝ ای رتجٝ ػبِی ٔغئَٛ ٞیچ حبَ ثٝ تب وٝ ٞب ارٚپبیی ٚ عبَ ۰۴ اس پظ ٞب صاپٙی
 تٟزاٖ اس را خٛد ٘فت اس درصذ ۵ فمظ ٞب صاپٙی .ؽٛ٘ذ ٔیذاٖ ٚارد عغٛح تزیٗ ثبال در ا٘ذ ؽذٜ حبضز

 ٚإِٓبٖ، وٙٙذ ٔی ٚارد فبرط خّیح ٞبی ٛروؾ دیٍز اس را خٛد ٘فت درصذ ۰۴ ِٚی وٙٙذ، ٔی خزیذاری
 .اعت داؽتٝ ارٚپبیی ٞبی وؾٛر ثمیٝ ثٝ ٘غجت ٌذؽتٝ عبَ ۰۴ در تٟزاٖ ثب را پبیذار ٔٙبعجبت تزیٗ ثبال

 اس إِٓبٖ ٚ اعت ٔزتجظ غزة ٚ ٞب آٖ التصبدی ٞبی دغذغٝ ثٝ فبرط خّیح در تٙؼ اس ٞب صاپٙی ٍ٘زا٘ی
 ٔثُ ٞٓ ٞب إِٓب٘ی. ٞغتٙذ ٍ٘زاٖ ثزخبْ در ارٚپبیی تؼٟذات ثٝ ٙذیپبیج ػذْ لجبَ در ایزاٖ خذیذ راٞجزد

 سٔب٘جٙذی ٞبی تبوتیه ثزخی در ِٚی وٙٙذ، ٔی د٘جبَ ایزاٖ لجبَ در را أزیىبیی راٞجزد ٕٞبٖ ٞب، فزا٘غٛی
 ایزاٖ ٘فتی ٞبی درآٔذ وزدٖ صفز ٔغئّٝ فمظ أزیىب، ٚ غزة ٍ٘بٜ اس یؼٙی وٙٙذ، ٔی فىز ٔتفبٚت ؽذٜ

 ایزاٖ، ّٔی ثزٚت غبرت ثزای تب اعت ٔغزح ایزاٖ ّٔی لذرت ٞبی پتب٘غیُ وزدٖ صفز ٚ غت٘ی ٔغزح
 پؾتٛا٘ٝ ٚ حٕبیت اس وٝ ایزاٖ ّٔی أٙیت ؽٛرای عٛی اس ؽذٜ اػالْ راٞجزد .ثبؽٙذ ٘ذاؽتٝ پیؼ در ٔب٘ؼی

 ٞبی ٌبْ ثب خٛاٞٙذ ٕ٘ی ٚ وزدٜ ٔحبعجبتی خغبی دچبر را ارٚپب اعت، ثزخٛردار ٔمبٔبت ّٔی اخٕبع یه
 ٌیز٘ذ لزار ؽزایغی در ٘یبٔذٜ، دعت ثٝ ای ٘تیدٝ ٞیچ ٚ دادٜ فزصت ارٚپب ثٝ ٘یش عبَ یه وٝ ایزاٖ لب٘ٛ٘ی

 خٛثی ثٝ ارٚپب. ؽٛ٘ذ ا٘فؼبَ دچبر ٚ ثٕب٘ذ پبثزخب ایزاٖ، ّٔی لذرت فزعبیؼ ثزای ٞب آٖ راٞجزدی اٞذاف وٝ
 ٚ تحزیٕی ٞبی عیبعت خش ثٝ خذیذی برفؾ اٞزْ ٞیچ إِّّی ثیٗ خذیذ ٞبی ثٙذ صف در وٝ فٟٕذ ٔی

 ثیؾتز ٞب إِٓب٘ی ِذا ٘یغت؛ ٞب آٖ اختیبر در ُّٔ عبسٔبٖ أٙیت ؽٛرای ٚ ٘ذار٘ذ اختیبر در أزیىب یىدب٘جٝ
 تب دار٘ذ را سٔبٖ ثبسی اعتٕزار لصذ خٛد، ٔبِی وب٘بَ ٚػذٜ ثب ٚ ٞغتٙذ ایزاٖ خذیذ راٞجزد تٛلف د٘جبَ

 ٘یغتٙذ ایزاٖ اس ٘فت درصذی ۵ خزیذ ٚ ٔٙبعجبت حفظ ٍ٘زاٖ ٞب صاپٙی .وٙٙذ تز ضؼیف را ایزاٖ التصبد
 ٘ؾبٖ ٚاوٙؼ أزیىب، تٛعظ ایزاٖ ٘فت صبدرات وزدٖ صفز عیبعت لجبَ در ایزاٖ وٝ ٞغتٙذ ٍ٘زاٖ ثّىٝ
 لزٔش خظ یه دا٘ذ ٔی وٝ آثٝ ؽیٙشٚ ِذا ؽٛد؛ لیٕتی ؽٛن دچبر خٟبٖ ٚ غزة ٚ صاپٗ التصبد ٚ دادٜ

 تزأپ ثزای أتیبس حذالُ یه تب اعت دیپّٕبتیه ٔیب٘جز یه د٘جبَ ثٝ دارد، ٚخٛد تزأپ ُٔمبث در ایزا٘ی
 تزأپ ثبسی وبرت تب وٙذ پب ٚ دعت ُّٔ عبسٔبٖ ٘ؾغت حبؽیٝ در تزأپ ثزای دیذار یه ٚ آٚردٜ دعت ثٝ
 در تب تٝٚاداؽ را غزة ٚ صاپٗ آ٘چٝ ٚ اعت رٚؽٗ ایزاٖ ثزای ٔغئّٝ صٛرت. ثبؽذ أزیىب ا٘تخبثبت در
 لجبَ در عبسی ٔٛاس٘ٝ ٚ تزأپ ٔمبثُ در ٔمبٚٔت راٞجزد ثیبیٙذ، تٟزاٖ ثٝ خٛد دیپّٕبعی عغٛح تزیٗ ثبال

 أزیىب ٔٛاضغ در خٛثی ثٝ را خٛد ٞبی وبروزد ایزا٘ی راٞجزد ایٗ ٚ وٙذ ػُٕ خٛد تؼٟذات ثٝ تب ارٚپبعت
 در ایزا٘ی ٞبی راٞجزد ثز تأویذ. اعت وزدٜ ػّٙی را ٞب ارٚپبیی خجبثت ٚ ٘فبق دیٍز عٛی اس ٚ دادٜ ٘ؾبٖ
 تٟٙب ثزخبْ، چبرچٛة در تدبری ٚ ٔبِی تؼٟذات اخزای ثٝ ارٚپب وزدٖ ٔدجٛر ٚ ػٕبٖ دریبی ٚ فبرط خّیح

. ٘ذارد ارٚپب حتی ٚ تزأپ ثب ٔذاوزٜ ثٝ ٘یبس وٝ اعت ایزاٖ ّٔی أٙیت ٚ ّٔی ٔٙبفغ حفظ ثزای ٔؤثز رٚیىزد
 ٚ دارد رٚؽٙی ٔبٞیت ٘یغت، ایزاٖ در ثزا٘ذاسی ثزای وٙٙذ ادػب اٌز حتی غزة، ٚ تزأپ التصبدی خًٙ

 در خٛد ّٔی أٙیت ٚ ٔٙبفغ حفظ ثزای دارد حك ایزاٖ ِذا اعت، آؽىبر ادػب ایٗ ثٛدٖ درٚغیٗ
 خبرخٝ ٚسیز ثبیذ وٝ اعت تصٛیزی ایٗ. خٛیذ ثٟزٜ خٛد تٛاٖ ٕٞٝ اس إِّّی ثیٗ ٚ لب٘ٛ٘ی ٞبی چبرچٛة

 .وٙٙذ ٔٙتمُ خٛد ثب تٟزاٖ اس آثٝ ؽیٙشٚ ٚ إِٓبٖ
 

ای  هللا خامنه در سالگرد انتخاب حضرت آیت 

به عنىان رهبر جمهىری  ۸۶خرداد  ۴۱در 

تىسط « روایت رهبری»کتاب  اسالمی ایران،

هللا  دفتر حفظ و نشر آثار حضرت ایت

 گردیذ.ای منتشر  خامنه
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 سن نقطه های موشک رعة

 ثب تٛا٘ٙذ ٕ٘ی ٞب آٔزیىبیی ٚ وٙذ ٕ٘ی ٔذاوزٜ آٖ ویفیت ٚ خٛد ٔٛؽىی لذرت درثبرٜ وزد اػالْ خٛد لذط رٚس عخٙزا٘ی در ٘صزاهلل عیذحغٗ کیهان:

 ثب دلیك ٞبی عالح تِٛیذ وبرخب٘ٝ درثبرٜ اٚ .ٕ٘بیٙذ آٔزیىب ثب ٔذاوزٜ لجَٛ ثٝ ٚادار را اهلل حشة ٞب، ِجٙب٘ی ثٝ ٚاْ دادٖ ٚ التصبدی ٚضؼیت ثٟجٛد ٚػذٜ

 . ٘یغت ٔذاوزٜ لبثُ ٔٛضٛػی ٘یش ایٗ ِٚی ریٓ٘ذا ای وبرخب٘ٝ چٙیٗ ٌفت ِجٙبٖ خبن در  سٖ ٘مغٝ ٕٞبٖ

 ثٝ دیٍز عزق اس اهلل حشة چٝ ٚ ثبؽذ ٌزفتٝ صٛرت وبر ایٗ ِجٙبٖ در ٚ ثبؽذ آٖ عبس٘ذٜ خٛد چٝ دارد سٖ ٘مغٝ ٔٛؽه ٞشاراٖ اهلل حشة وٝ اعت ایٗ ٟٔٓ

 . آٖ عبخت ٔحُ ٘ٝ اعت سٖ ٘مغٝ ٞبی ٔٛؽه ٚخٛد اعزائیُ ٔغئّٝ. ثبؽذ آٚردٜ دعت

 ٚارد وزدٜ ثزخٛرد درٚؽ یب راعت خجزی ثٝ ودب ٞز ٚ ٌزفتٝ را ِجٙبٖ ثٝ ا٘تمبِی ٞبی ٔحِٕٛٝ رد سیبد دلت ثب اعزائیُ رصیٓ ٌذؽتٝ، عبَ چٙذ عَٛ در

 یٞب عبَ عی وٝ اعت ایٗ خبِت. اعت ؽذٜ ٔتحُٕ را رصیٓ ٞبی حّٕٝ اس ٘ٛع ایٗ ٔٛارد ثیؾتزیٗ عٛریٝ ٔیبٖ ایٗ در. اعت وزدٜ ثٕجبراٖ ٚ ؽذٜ ػُٕ

 ثذٖٚ اعت وزدٜ حّٕٝ عٛریٝ در ٘مبعی ثٝ سٖ، ٘مغٝ عالح ثیؾتزی تؼذاد ثٝ اهلل حشة دعتیبثی اس ٘بؽی ٍ٘زا٘ی ٚ تزط ثز غّجٝ ثزای اعزائیُ ٌذؽتٝ

 . ثبؽذ ؽذٜ ٚارد خذی آعیت عٛریٝ تأعیغبت ثٝ آ٘ىٝ

 تؼذاد رٚسٜ 33 خًٙ خزیبٖ در اهلل حشة. ٘ذارد ٚخٛد عزائیُا ثزای ایٗ اس تز ٚحؾتٙبن خجزی ٚ اعت وزدٜ پیذا دعت دلیك ٞبی ٔٛؽه ثٝ اهلل حشة

 ٔٛردی در ٚ ثیٙذاسد وبر اس ٚ ٌزفتٝ ٘ؾب٘ٝ را حیفب ٔتزٚی لّت آٖ ٚعیّٝ ثٝ تٛا٘غت ٔٛرد یه در ٚ داؽت اختیبر در را سٖ ٘مغٝ ٞبی ٔٛؽه ایٗ اس وٕی

 ٔٛاخٝ ٞب عالح ایٗ سیبد ثغیبر تؼذاد ثب اعزائیُ حبال أب .ٕ٘بیذ غزق ـ ثیزٚت ُعٛاح ثٝ ٘شدیه ـ ٔذیتزا٘ٝ در را پٙح عبػز ٘بٚچٝ لجّی، اػالْ ثب دیٍز

 حغبعی اعالػبت ثٝ اهلل حشة ٞب عبَ ایٗ در ایٗ ثز ػالٜٚ. اعت ثیؾتز پیؼ عبَ 33 اس ٞب ٔٛؽه ایٗ دلت وٝ اعت حبِی در ثبس ٕٞٝ ایٗ ٚ. اعت ؽذٜ

. ثٍیزد را اعزائیُ خبٖ ٚالغ در ٚ ؽٛد ٚر حّٕٝ ٘مبط ایٗ ثٝ عبػت یه در ـ خًٙ ؽزٚع صٛرت رد ـ تٛا٘ذ ٔی ٚ وزدٜ پیذا دعت اعزائیُ ٞبی ٔىبٖ اس

 ٞفتٓ رٚس در. اعت اهلل حشة ثب ؽذٖ درٌیز عختی آٖ ٚ آٔذٜ ٚخٛد ثٝ اخٕبع یه ٔذ٘ی ٚ دِٚتی ٞبی یٟٛدی ٔیبٖ وٝ اعت دٞٝ دٚ ثٝ ٘شدیه االٖ

 رٚس٘بٔٝ ٚ ٘ذاؽت آٖ ثٝ أیذی وٝ حبِی در وزد ٔی  تأویذ خًٙ در اعزائیُ حتٕی پیزٚسی رٚی ٙٛسٞ اعزائیُ ٔؼبریٛ ٌزای چپ رٚس٘بٔٝ رٚسٜ 33 خًٙ

 ٘جبیذ ٔب ِذا ٚ اعت پبیذار ِٚی ٘یغت رٚؽٗ اهلل حشة ٚضغ: »٘ٛؽت ارتؼ ٘ظبٔی تحّیٍّز «فیؾٕبٖ اِیبویٓ» لّٓ ثٝ یبدداؽتی در آحبر٘ٛت یذیؼٛت

 در ؽذ٘ذ ٔٛفك اهلل حشة رسٔٙذٌبٖ: »٘ٛؽت ٌٛال٘ی ٚیضٜ تیپ فزٔب٘ذٜ یه لَٛ اس رٚس٘بٔٝ ایٗ «ثیٙذاسیٓ هللا حشة ثب ٘ظبٔی پیچیذٜ ٔٛلؼیت در را خٛد

 وبری ِٚی وزدیٓ پبیذاری آ٘بٖ ثزاثز در ٟ٘بیت در ٔب. ٞغتٙذ حمیمی خٍٙدٛیبٖ آ٘بٖ. ریختٙذ ٔب عز ثز را ٌِّٛٝ ثبراٖ ٚ ثش٘ٙذ وٕیٗ ٔب ثٝ «خجیُ ثٙت»

 .«ثٛد عخت ثغیبر

 صزاحت ثب خٛد ٌشارػ در ٌزفت ؽىُ خًٙ پبیبٖ اس پظ ٔبٜ چٙذ وٝ ٚیٌٙٛزاد وٕیتٝ ٚ ثپذیزد را ؽىغت ؽذ ٘بٌشیز خًٙ آٖ در صٟیٛ٘یغتی رصیٓ

 ؽىغت تحٕیُ ٚ اعزائیُ ٟٔبر ثز٘بٔٝ رعب٘ذٖ ٘تیدٝ ثٝ دِیُ ثٝ وٝ اعت ٔٛاخٝ اِّٟی حشة ثب رصیٓ ایٗ االٖ. اعت ؽذٜ پیزٚس اهلل حشة وٝ وزد اػالْ

 یه اس تصٛیزی اعزائیُ، ٞٛایی تٟبخٕی ٞبی ػّٕیبت ؽذت رٚسٜ، 33 خًٙ اٚایُ در وٝ حبِی در. اعت وزدٜ پیذا ای تبسٜ رٚحیٝ ٞب، خًٙ در آٖ ٝث

 تزدیذی ثٍیزد، صٛرت خٍٙی اٌز اهلل حشة لغؼی پیزٚسی در اعزائیُ ٘ٝ ٚ ٞب ِجٙب٘ی ٘ٝ االٖ. ثٛد آٚردٜ ٚخٛد ثٝ رصیٓ ایٗ ٘ظبٔیبٖ اس را پیزٚس ارتؼ

 خیّی آٖ ّٔی أٙیت خٙجٝ آ٘ىٝ دِیُ ثٝ ٚ دارد را خٛد ٔٙغك خًٙ. ثزٚد خًٙ اعتمجبَ ثٝ اهلل حشة وٝ ٘یغت ٔؼٙب آٖ ثٝ ایٗ اِجتٝ أب. ٘ذار٘ذ

 پبعخ ٚ ؽذٜ عی خٛد ثٝ خٛد ٔمذٔبت ٚ تٕٟیذات ایٗ ٌیزد ٔی صٛرت ٔمبثُ عزف اس حّٕٝ ٚلتی اِجتٝ. دارد ٘یبس ٔمذٔبت عی ٚ تٕٟیذات ثٝ ثبالعت،

  .ٌزدا٘ذ ٔی ٔٛخٝ وبٔالً را حّٕٝ ثٝ ٘ظبٔی لبعغ
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 سکه خزیداران ته مالیاتی شوک
 هبلیبتی اهَس سبصهبى «اهشٍص ٍعي» گضاسش بِ :وطن امروز

 سکِ 79 سبل عی کِ سکِ 02 تب خشیذاساى کشدُ، اػالم
 بشای اهب ًیستٌذ هبلیبت هطوَل اًذ، کشدُ دسیبفت سا خَد

 ٍضغ هقغَػی هبلیبت داسًذ، سکِ 02 اص بیص کِ افشادی
 تب سکِ 02 هبصاد بِ ًسبت آى اسبس بش کِ است ضذُ

 ّضاس 022 ٍ هیلیَى یک سکِ ّش اصای بِ سکِ 02 هیضاى
 ًسبت ایٌکِ ضوي .است ضذُ تؼییي هقغَع هبلیبت سیبل

 0 سکِ ّش اصای بِ سکِ 022 هیضاى تب سکِ 02 هبصاد بِ
 هبصاد بِ ًسبت ٍ ضذُ تؼییي هقغَع هبلیبت سیبل هیلیَى

 هیلیَى 0 سکِ ّش اصای بِ سکِ 022 هیضاى تب سکِ 022
 البتِ است، ضذُ ٍضغ هقغَع هبلیبت سیبل ّضاس 022 ٍ

 ّن خَد هبلیبت بٌذی   قسظ بِ ًسبت تَاًٌذ هی هطوَالى
 حسب کِ هطبغلی صبحببى هیبى ایي دس. کٌٌذ اقذام

 بِ سبظ ری هشاجغ سَی اص صبدسُ هجَص یب پشًٍذُ سَابق
 داسًذ، اضتغبل سکِ فشٍش ٍ خشیذ بب هشتبظ ضغل

 تٌظین بِ ًسبت هکلفٌذ ٍ ًیستٌذ هبلیبت ایي هطوَل
 .  کٌٌذ اقذام خَد ضغلی هبلیبتی اظْبسًبهِ

 اص حبصل دسآهذ بش جْبى، کطَسّبی اص بسیبسی دس
 هبلیبت ای سشهبیِ ّبی داسایی تولک دس گزاسی  سشهبیِ
 سشهبیِ ػبیذی بش هبلیبت ػٌَاى تحت کِ ضَد هی ٍضغ

(Capital Gains Tax )ِاجضای اص یکی ػٌَاى ب 
 اص اخیش ّبی سبل عی ایشاى. ضَد هی ضٌبختِ هبلیبتی ًظبم

 دس هَضَع ایي کِ ًکشدُ استفبدُ هبلیبت ًَع ایي ظشفیت
 ًبَد ٍ ًقذیٌگی حجن افضایص ٍ ببال تَسم ًشخ کٌبس

 داگشاىسَ بْطت بِ سا ایشاى هٌبسب، ٍکبس کسب فضبی
 کطَس اقتصبدی تحَالت بِ ػٌبیت بب .است کشدُ هبذل

 اقتصبدی صبحبٌظشاى اص بسیبسی اخیش، سبل یک دس
 ًظیش ّب داسایی بشخی ببصاس آضفتگی ػوذُ ػلل اص هؼتقذًذ
 کبسآهذ ًظبم یک فقذاى خَدسٍ ٍ اسص سکِ، هسکي،
 ضذُ سبب کِ بَدُ کطَس دس سشهبیِ ػبیذی بش هبلیبت

 افضایص بِ سشضبس، دسآهذّبی کسب بش ٍُػال ببصاى سفتِ
 تَاى هی تؼبیشی بِ لزا بضًٌذ داهي قیوت بیطتش ّشچِ
 بب هقببلِ بشای ًَضذاسٍیی سا سشهبیِ ػبیذی بش هبلیبت
 .کشد تؼبیش هشدم دستشًج غبست

 

 (1)قزآن مدار تز مثارسه / سیاسی تحلیل آموسش
 ٍ ٍّفتن تیست جسء ّای سَرُ کِ است ایي کردین، اًتخاب را ایٌجا ایٌکِ علت»

 در کِ است ّایی سَرُ از ٍ است هذًی ّای سَرُ غالثاً حذٍد، ایي ٍ ٍّشتن تیست

 تشکیل از تعذ تِ است هرتَط ٍ شذُ ًازل( ص) اکرم پیغوثر تر طیثِ ی هذیٌِ

 تشکیل از تعذ کِ هسائلی ٍ هطالة ًَع. ها کًٌَی ٍضع یعٌی اسالهی، حکَهت

 حیي تِ هرتَط[ کِ ائلیهس ٍ هطالة ًَع تا است الزم جاهعِ یک ترای حکَهت

 در شوا کواایٌکِ کٌذ؛ هی فرق است اسالهی حکَهت تشکیل ترای هردم ی هثارزُ

 ایي کِ داریذ هسائلی یک شوا اهرٍز. کٌیذ هی هشاّذُ را ایي ّن خَدهاى ی جاهعِ

 ۷۵/۲/۱۷...« ًثَد هطرح ًذاشت، ٍجَد شوا ترای ۷۵ تْوي از قثل هسائل

 

 تطحایی استعفای درتاره

 ایٗ ٌٛیب. وزد ٔی ایفب را رٚحب٘ی حغٗ دِٚت تغجیح ٘خ ٘مؼ ثزخبْ نو: صبح

. ثخؾیذ ٔی ٚحذت ٚ ا٘غدبْ ٞٓ داد، ٔی رٚحیٝ ٚ اٍ٘یشٜ ٞٓ دِٚت ثٝ وٝ ثٛد ثزخبْ

 ٚ ٔؾزٚػیت خٛد ثٝ تٛا٘غت رٚحب٘ی اَٚ دِٚت وٝ ثٛد ای ٞغتٝ تٛافك ٚاعغٝ ثٝ

 اس سیزعبختی ثز دِٚت ایٗ. ثٍیزد ٔزدْ اس ٔدذد اػتٕبد رأی حتی ٚ دٞذ ٔمجِٛیت

 ٌفت تٛاٖ ٔی ساٚیٝ ایٗ اس. رفت ٔی خّٛ ٚ ثٛد ٌزفتٝ حیبت ٚ ؽذٜ ثٙب دیپّٕبعی

. وزد ٚارد رٚحب٘ی حغٗ دِٚت ثٝ را ضزثٝ تزیٗ ثشري ای ٞغتٝ تٛافك اس تزأپ خزٚج

 فّغفٝ ثٝ ؽذیذ ٚ عخت ای ضزثٝ ٔؼٙبی ثٝ ثزخبْ فتضؼی ٌفت تٛاٖ ٔی ٚالغ در

 دِٚت ؽذٖ ؽىٙٙذٜ در را خٛد لذرت ضزثٝ، ایٗ. ؽذ ٔی ٔحغٛة أیذ ٚ تذثیز دِٚت

 خذیذ چبِؾی دچبر سیزعبخت ثخؼ در دِٚت وٝ ٌفت تٛاٖ ٔی تؼجیزی ثٝ. داد ٘ؾبٖ

 رٚحب٘ی أب داد؛ ادأٝ را حزوت تؼّیك در ثبؽذ ؽذٜ خبِی پبیؼ سیز وٝ اٍ٘بر ٚ ؽذ

 تٛافك اس ایزاٖ خزٚج اٚ، ٘ظز اس. وزد ثزخبْ در ایزاٖ داؽتٗ ٍ٘ٝ ٔصزٚف را خٛد تالػ

 تب وزد تالػ اٚ دِیُ، ٕٞیٗ ثٝ. وٙذ تٕبْ وبٔال را اٚ وبر تٛا٘غت ٔی ای ٞغتٝ

 ؽذٜ آغبس درٖٚ اس اٚ ػٕذٜ ٔؾىالت ِٚی ،وٙذ لب٘غ ثزخبْ در ٔب٘ذٖ ثزای را حىٛٔت

 ٚ ٘یّی ٔغؼٛد ٚ آخٛ٘ذی ٞبؽٕی، سادٜ لبضی اعتؼفبی در را خٛد ٔٛضٛع ایٗ وٝ ثٛد

 ا٘تخبثبت در ٘بٔشدی دِیُ ثٝ ٌزچٝ ثغحبیی اعتؼفبی .داد ٘ؾبٖ ثغحبیی ٟ٘بیت در

 دِٚت. ثبؽذ دِٚت ٞیبت اس ؽجٝ یه فزار تٛا٘ذ ٔی ٚالؼیت در أب ؽذٜ ػٙٛاٖ ٔدّظ

 خبِی ٔذیزیت در ٘فظ ثٝ اػتٕبد اس ٚ وٙذ ٔی ػُٕ ضؼیف وؾٛر ادارٜ در رٚحب٘ی

 ٕٞیٗ اس. دٞذ ٔی خّٜٛ ٔٙفی را دِٚت پیزأٖٛ وّی اتٕغفز ٔٛضٛع ٕٞیٗ ٚ اعت

 خٛد عٛد ثٝ ثّٙذٔذت در را دِٚت ایٗ ثب دادٖ ادأٝ ثغحبیی أثبَ وٝ رٚعت

 .دا٘ٙذ ٕ٘ی
 


