پاسخ به سیاست فشار حداکثری
ابتکار :ایطاٖ  ٚآٔطیىب ٕٞچٙبٖ ث ٝالساْ
ٔتمبثُ زض چبضچٛة ؾیبؾت «فكبض
حساوثطی» ٔكغِٙٛس .ایٗ زضحبِی اؾت وٝ
زٚططف ثط پطٞیع اظ خ ًٙتبویس زاض٘سِٚ ،ی
٘بظطاٖ زضثبض ٜاحتٕبَ زضٌیطی «تصبزفی»
ٞكساض ٔیزٙٞس .ایطاٖ زض تبظٜتطیٗ الساْ،
زٚقٙج ۷۲( ٝذطزاز) اػالْ وطز و ٝزض زٜ
ضٚظ آیٙس ٜحدٓ شذبیط اٚضا٘ی ْٛغٙیقسٜ
ذٛز ضا اظ ؾمف  ۰۳۳ویٌّٛطْ ثبال ٔیثطز.
ایٗ الساْ زض پی ؾطذٛضزٌی اظ ضطةاالخُ
 0۳ضٚظٜای ثٛز و ٝثطای اػضبی ٌط4+1 ٜٚ
تؼییٗ قس؛ ث ٝایٗ أیس و ٝزیٍط اػضبی
ٌط ٜٚث ٝتؼٟسات ذٛز زض لجبَ تبٔیٗ ٔٙبفغ
ایطاٖ پؽ اظ ذطٚج آٔطیىب اظ ثطخبْ ػُٕ
وٙٙس .زٚض اظ ا٘تظبض ٘رٛاٞس ثٛز اٌط پؽ اظ
ایٗ ٘یع قبٞس اثتىبضٞبی تبظٜتط زض ٚاوٙف
ث ٝؾیبؾت فكبض حساوثطی ثبقیٓ .الساْ
ایطاٖ ثب ٚاوٙفٞبی ٞكساضزٙٞس ٜاظ ؾٛی
اػضبی ٌطٕٞ 4+1 ٜٚطا ٜقس ِٚی طی
یىؿبَ  ٚا٘سی پؽ اظ ذطٚج آٔطیىب اظ
ثطخبْٙٔ ،تمساٖ ایٗ الساْ ث ٝز ٚپطؾف
ضٚقٗ پبؾد ٘سازٚ ٚ ٜاوٙف زضذٛض
٘ساقتٝا٘س؛ ایٙى ٝآیب ٔؿجت اٚضبع خبضی
ایطاٖ اؾت  ٚیب زِٚت آٔطیىب؟ ٕٞچٙیٗ آیب
پؽ اظ ذطٚج آٔطیىب اظ ثطخبْٙٔ ،بفغ ایطاٖ
ضا زض ایٗ تٛافك ثیٗإِّّی تبٔیٗ قسٜ
اؾت؟ ٔصساق ایٗ ٔسػب تدبضت زٚخب٘جٝ
ایطاٖ  ٚاضٚپب زض حسالُ ؾٔ ٝب٘ ٜرؿت ؾبَ
خبضی ٔیالزی اؾت .ثطاؾبؼ آٔبض ضؾٕی
وٕیؿی ٖٛاضٚپب ،صبزضات ایطاٖ ث ٝایٗ
اتحبزی 5۲.8 ٝزضصس وبٞف یبفت  ٚث۷1۲ ٝ
ٔیّی ٖٛیٛض ٚضؾیس .صبزضات اضٚپب ث ٝایطاٖ
٘یع قبٞس وبٞف 80زضصسی قس ٚ ٜثٝ
حسٚز یهٔیّیبضز یٛض ٚتٙعَ وطز .زض ایٗ
ٔست اضٚپبئیبٖ ٘كبٖ زاز٘س و ٝ٘ ٝلبزض ثٝ
ٔمبثّ ٚ ٝتٙجیٚ ٝاقٍٙتٗ زض ذطٚج غیطلب٘٘ٛی
اظ ثطخبْ ٞؿتٙس  ٝ٘ ٚاصٛالً ثطای تبٔیٗ
ٔٙبفغ تضٕیٗ قس ٜایطاٖ زض ثطخبْ ،الساْ
ٔٛثطی ث ٝػُٕ آٚضزٜا٘س .زض ٚالغ تصٕیٓ
ایطاٖ زض وبٞف تؼٟسات ثطخبٔی ذٛز،
پبؾری اؾت ث ٝؾؿتیِ ٘ٝتٟٙب اضٚپبئیبٖ
ثّى ٝزیٍط اػضبی ٌط 4+1 ٜٚزض حفظ آ٘چٝ
ازػب ٔیوٙٙس؛ یؼٙی ٔب٘سٌبضی ثطخبْ.
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۵۱شوال؛ سالروز وفات حضرت عبدالعظین
حسنی علیه السالم تسلیت باد.

مرسی را دوست داشتند سیسی را بیشتر
کیهان :ظٚاَ ٔطؾی زض ٚالغ اظ اثتسای حىٔٛت ٚی آغبظ قس .ا٘مالة ٔصط حؿٙی
ٔجبضن ضا ث ٝظیط وكیس ٔ ٚطؾی ضا ث ٝلسضت ضؾب٘س أب زض ػُٕ چیع ظیبزی تغییط ٘ىطز.
التصبز ٔصط و ٝطی ز ٚز ٝٞتٛؾط زؾتٛضاِؼُٕٞبی صٙسٚق ثیٗإِّّی پ٘ َٛبثٛز ٚ
ٚضقىؿت ٝقس ٜثٛز ،زض ٕٞبٖ ٔؿیط پیكیٗ حطوت ٔیوطز ٚ ٚاثؿتٍی ؾیبؾی ٘ ٚظبٔی
ث ٝآٔطیىب ازأ ٝزاقت .ثؿیبضی اظ زِٚتٕطزاٖ ٔ ٚمبٔبت اضقس أٙیتی ٘ ٚظبٔی ٘یع ٕٞبٖ
آزْٞبی ٔجبضن ثٛز٘سٞ .یالضی وّیٙتٚ ٖٛظیط ذبضخٚ ٝلت آٔطیىب ظٔب٘ی ٌفت ٝثٛز ٔٗ
آلبی ٔجبضن ٕٞ ٚؿطـ ضا ٚالؼبً زٚؾت زاضْ  ٚآٟ٘ب ضا اظ ذب٘ٛاز ٜذٛز ٔیزا٘ٓٚ .لتی
ذكٓ ٔطزْ ٔصط ،زیىتبتٛض زٚؾت زاقتٙی آٔطیىب ضا ؾطٍ٘ ٖٛوطزٔ ،طؾی ث ٝخبی
تدسیس٘ظط زض ضاثط ٝثب آٔطیىب ،ؾؼی وطز خبی ٔجبضن ضا زض فٟطؾت زٚؾتبٖ ٘عزیه
ٞیالضی ثٍیطز .اٌط لطاض ثٛز زض ثط ٕٞبٖ پبق ٝٙثچطذس ،چ٘ ٝیبظی ث ٝا٘مالة ثٛز؟
ٔكىُ اصّی ٔصط زض زٚض ٜپؿبا٘مالة ػسْ اؾتمالَ آٖ ثٛز .لططیٞب ٔ 8یّیبضز زالض ثٝ
زِٚت ٔطؾی وٕه وطز٘س  ٚاِجت ٝزؾت ضٚی زؾت ثؿیبض اؾت  ٚحىٔٛت وٛزتبچی
ؾیؿی اظ ػطثؿتبٖ ،أبضات  ٚوٛیت ٚػس ٜوٕه ٔ 1۰یّیبضز زالضی ٌطفت تب آضظٞٚب ٚ
آضٔبٖٞبی ٔطزْ ٔصط الثالی اؾىٙبؼٞبی ٘فتی قیٛخ ػطة ذّیحفبضؼ  ٚزیىتٞٝبی
پٙتبٌ ٚ ٖٛؾیبٌٛ ٚ ٌٓ ،ض قٛزٔ.ؿئّ ٟٓٔ ٝزٔٛوطاؾی  ٚذٛاؾت ٔطزْ ثٛزٔ .طؾی ثب
تٕبْ ضؼفٞبیف ثطذبؾت ٝاظ صٙسٚق ضای  ٚا٘تربة ٔطزْ ثٛز .چٙیٗ ض٘ٚسی زض ٔٙطم،ٝ
ثطای آٔطیىبییٞب ٔ ٚتحسا٘ف ؾٓ ّٟٔه اؾت .چ ٝتضٕیٙی ٚخٛز زاقت و٘ ٝفط ثؼس اظ
ٔطؾی٘ ،رٛاٞس زض ضٚاثط لبٞط ٜثب ٚاقٍٙتٗ  ٚتُآٚی ٛتدسیس٘ظط وٙس  ٚوكٛضـ ضا ثٝ
ؾٛی اؾتمالَ پیف ثطز؟ ؾیؿی  ٚحىٔٛت ٚی اٌطچ ٝثعن زٔٛوطاؾی ٘ساضز  ٚحىٔٛت
وٛزتبؾت أب زض ػٛض ذیبَ آٔطیىب  ٚضغیٓ اؾطائیُ ضاحت اؾت .ػطثؿتبٖ  ٚالٕبضـ ٘یع
ٍ٘طا٘ی ٘ساض٘س ؤ ٝطزْ ثٍٛیٙس چطا ٔصط زِٚت ٔٙترت زاضز ٔ ٚب ٘ساضیٓٔ .طزْ ٔصط ٘یع
پؽ اظ  5ؾبَ اظ لیبْ ذٛز ،چٙبٖ ذؿت ٚ ٝؾطذٛضزٞ ٜؿتٙس و ٝثؼیس اؾت حبال حبالٞب
ثرٛاٙٞس  ٚثتٛا٘ٙس ثطای آٔطیىب  ٚضفمبی آٖ زضزؾط زضؾت وٙٙسٔ .صط ضٚظٌبضی پطچٕساض
 ٚؾطٚض ز٘یبی ػطة ثٛز .چٙس ز ٝٞذیب٘ت حبوٕبٖ زؾت ٘كب٘س ٚ ٜتٛطئٞٝبی آٔطیىبیی-
اٍّ٘یؿیٔ ،صط ضا اظ آٖ خبیٍب ٜثؿیبض زٚض وطز ٜاؾتٔ .صط ؾبَٞبؾت و ٝزض ؾٛي اؾت
أب ٘ ٝثطای ٔطؾی؛ ثطای آضظٞٚبی ثطثبزضفت ٝیه ّٔت.
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شترسواری دوالدوال با ارز 0344
خراسان :زض قطایطی و ٝلبطج ٝوبضقٙبؾبٖ ،ثط ثالاثط ثٛزٖ ؾیبؾت اضظ  4۷۳۳تٔٛب٘ی اشػبٖ زاض٘س ،ططح زغسغ ٝتصٕیٓ ٌیطاٖ زِٚت ثطای
حفظ حتی ثركی اظ ایٗ ؾیبؾت ٞبچٙساٖ قفبف ٘یؿت .زض ٔصٔت  ٚآؾیت قٙبؾی ایٗ ؾیبؾت اضظی ٕٞیٗ ثؽ و ٝتبوٌ ٖٛٙعاضـ ٞبی
ظیبزی ٔٙتكط قس ٜاؾت؛ أب ثطای اؾتحضبض ٔؿئٛالٖ پبیترت ٘كیٗ ثبیس ػطض وٙیٓ و ٝزض ٔبٞ ٜبی ٌصقتٍٙٞ ،ٝبٔی و ٝاظٟبضات
ٔؿئٛالٖ ٔحتطْ ٚظاضتی  ٚزِٚتی ثطای تٛظیغ وبالٞب ث٘ ٝطخ یبضا٘ ٝای ضؾب٘ٞ ٝب ضا پط وطز ٜثٛزٔ ،ب قٟطؾتب٘ی ٞب و ٝچٙساٖ اثط ظیبزی اظ ایٗ
وبالٞب ٘سیسیٓ.
ٌٛقت ٞ 4۳عاض تٔٛب٘ی ،قىط  48۳۳تٔٛب٘یٔ ،طؽ ظیط ٞ 1۳عاض تٔٛب٘ی (زض ظٔب٘ی و ٝلیٕت ثبظاض ث ٝثیف اظ ٞ 18عاض تٔٛبٖ  ٓٞضؾیس ٜثٛز) ٚ
ٔ ...صبزیمی اظ ایٗ زؾت ٞؿتٙس وٛٙٞ ٝظ  ٓٞوٛٙٞ ٝظ اؾت ثطای ذیّی ٞب زؾت ٘یبفتٙی اؾت یب ثب ٔكمت ٞبی ػدیت  ٚغطیجی ٔثُ ٘بْ
٘ٛیؿی زؾتی زض ثطذی فطٚقٍبٞ ٜب ا٘دبْ ٔی قٛز .ثٙبثطایٗ ٕ٘ی ٌٛییٓ ٘یؿتٞ ،ؿت ،أب ٔثُ «آة ٞؿت ،أب وٓ اؾت» ٞؿت! قبیس اٌط
٘ظطؾٙدی قٛز ،تؼساز وٕی اظ ٔطزْ ثٍٛیٙس و ٝزؾتكبٖ ث ٝآٖ ضؾیس ٜاؾت .قبٞس ٔب ٘ ٓٞظطؾٙدی فطٚضزیٗ ثط٘بٔ ٝپبیف اؾت و ٝطجك
آٖ اػالْ قس  55زضصس ٔطزْ ٌٛقت یبضا٘ٝای زضیبفت ٘ىطزٜا٘س .تبظ ٜثٕب٘س و ٝچٍٍ٘ٛی تٛظیغ آٖ زض قٟطٞب ،ایٗ و ٝآیب زض ٔٙبطك ٔدبٚض ثب
الكبض آؾیت پصیط ثٛز یب ٘ ٓٞ ٝثحثی اؾت و ٝف ٚ ٟٓاضظیبثی آٖ اصالً ثب تٟطاٖ ٘كیٙی ٔ ٕٝٞ ٚطزْ ضا ث ٝچٛة یه ؾیبؾت ضا٘سٖ ،لبثُ
زضن ٘یؿت  ٚخٛض زض ٕ٘ی آیس.
زضز آزْ آٖ خبیی ثیكتط ٔی قٛز و ٝثؼضی ذجطٞبی ٔكىٛن ث ٝضا٘ت اضظ  4۷۳۳تٔٛب٘ی ضا ٔی قٛٙز .ث ٝاؾتٙبز تبظ ٜتطیٗ ثطضؾی ٞبی
اتبق ثبظضٌب٘ی تٟطأٖ ،یعاٖ ٚاضزات وط ٜاظ اثتسای أؿبَ تب  15ذطزاز ثٔ ٝیعاٖ ٞ ۰8عاض تٗ یؼٙی ثیف اظ وُ ٚاضزات وط ٜزض ؾبَ لجُ ثٛزٜ
ٌٕ ٚب٘ٞ ٝب حبوی اظ ایٗ اؾت و ٝاحتٕبالً ثطذی ثب اؾتفبز ٜاظ ضا٘ت ٞبی اطالػبتی ،ظٔعٔٞ ٝبی حصف اضظ یبضا٘ ٝای ایٗ وبال ضا قٙیس ٚ ٜالساْ
ثٚ ٝاضزات ایٗ حدٓ اظ وط ٜوطز ٜا٘س تب ثب آظازؾبظی لیٕت ٞب ،وّی پ َٛث ٝخیت ثع٘ٙس .ایٗ ٞب ٔصبزیك زیٍطی اؾت و٘ ٝكبٖ ٔی زٞس
زِٚت ثبیس فىط خسی تطی زض لجبَ یبضا٘ٙٔ ٝبثغ اضظی ثىٙس.اظ ایٗ ض ٚاٌط حسالُ ثركی اظ زغسغٔ ٝؿئٛالٖ ٔحتطْ تٛضْ ظایی آظازؾبظی ایٗ
اضظٞبؾت ،ثبیس ػطض وٙیٓ و ٝایٗ ٔٛضٛع لبثُ حُ اؾت .چطا وٕٞ ٝبٖ ٌ ٝ٘ٛوٌ ٝفت ٝقسٕٞ ،یٗ االٖ ثیكتط ٘یبظٞبی ٔب ٔطزْ قٟطؾتب٘ی
اظ وبالٞبی اؾبؾی ثب ٘طخ اضظ آظاز تبٔیٗ ٔی قٛز.اظ ؾٛی زیٍط ٔطبِؼبت لبثُ اقبض ٜای ٕٞچٌ ٖٛعاضـ ٔطوع پػٞٚف ٞبی ٔدّؽ زض ثٕٟٗ
ؾبَ ٌصقت٘ ،ٝكبٖ ٔی زٞس ثب حصف اضظ تطخیحی ٚاضزات وبالٞبی اؾبؾی ثطای الالٔی ٕٞچ ٖٛثط٘حٌٛ ،قت زاٌْٛ ،قت ٔطؽ ،ترٓ ٔطؽ،
ضٚغٗ ٘جبتی ،حجٛثبت ،لٙس  ٚقىط  ٚحتی زاض ،ٚاثط تٛضٔی ٔبظاز تحٕیُ قس ٜثط خبٔؼ ٝظیط  4زضصس اؾت .ضٕٗ ایٗ و ٝؾیبؾت اضظ تطخیحی
٘تٛا٘ؿت ٝآٖ چٙبٖ ؾپط ٔٙبؾجی ثطای اصبثت ٘ىطزٖ تٛضْ ث ٝالكبض وٓ زضآٔس پسیس آٚضز  ٚزض ٔمبثُ تٛضْ  58زضصسی وبالٞبی غیط ٔكَٕٛ
اضظ تطخیحی ،وبالٞبی ٔكٕ َٛایٗ ؾیبؾت 8۰ ،زضصس ضقس زاقت ٝا٘س .أؿبَ ثطاؾبؼ ٌعاضـ ٔطوع پػٞٚف ٞبی ٔدّؽ پیف ثیٙی ٔی
قٛز حسٚز  ۷۰تب  4۳زضصس ٔطزْ ث ٝظیط ذط فمط فط ٚثط٘ٚس اظ ایٗ ض ٚتىطاض ؾیبؾت ٞبی اقتجب ٜپیكیٗ ،زضزی اظ ایٗ ٔطزْ ضا زٚا ٘رٛاٞس
وطز.

3

همت
زگدیه رین خبار  ر فته خی هک گذشت

رسوایی 3
وطن امروز :أب اظٟبضات ٕ٘بیٙس ٜزازؾتبٖ زض خّؿٝ
زازٌب ٜزیطٚظ ثٚ ٝضٛح ٘بتٛا٘ی ٔسػیبٖ زضٚؽ تمّت زض
زفبع اظ ازػبی ذٛز ٘ ٚیع ٔبٞیت ٔ ٚرتصبت
ضفتبضٞبی غیطاذاللی آٟ٘ب ضا زض ططح ایٗ زضٚؽ ٘كبٖ
زازٔ .حٕسضضب ذبتٕی زض خّؿبت زفبػیبت ذٛز ٘ٝ
تٟٙب ٘تٛا٘ؿت حتی چٙس ٔٛضز ؾبز ٜثطای اثجبت تمّت
زض ا٘تربثبت  55ثیبٚضز ،ثّى ٝحتی اظ اضائ ٝاؾٙبزی وٝ
«ترّف» زض ایٗ ا٘تربثبت ضا ٘كبٖ زٞس  ٓٞػبخع ثٛز.
حبال پؽ اظ ٔبخطای فبخؼٝثبض ٔحٕسػّی ٘دفی  ٚزفبع
اصالحطّجبٖ اظ خٙبیت ا ،ٚفضبحت ٔحٕسضضب ذبتٕی
 ٚاثجبت ٔدسز زضٚؽ تمّت زض ا٘تربثبت  55زض زازٌبٜ
زیطٚظ ،یه ضؾٛایی خسیستط ثطای خطیبٖ اصالحبت
ثٛز.
ٕ٘بیٙس ٜزازؾتبٖ زض اظٟبضات زیطٚظ ذٛز زض زازٌبٜ
اظٟبض زاقت :زفبػیبت ٔت ٟٓزض خّؿبت لجُ ،اظ
ازػبی تمّت ٔ 5یّی٘ٛی ٚی ث ٝوّی زٚض ثٛزٚ ٜ
اضتجبطی ثب ازػبی ٚی ٘ساقت ٝاؾتٚ .ی ثب
خؿتٚخٛی ایٙتط٘تی  ٚخٕغ  ٚتفطیك ٔغكٛـ آٔبض،
زض ٟ٘بیت ٔسػی اؾت ؾط٘ٛقت ٔ 5یّی ٖٛتؼطفٝ
ٔج ٟٓاؾت ،ایٗ زض حبِی اؾت و ٝایكبٖ ثبیس اثجبت
ٔیوطز ٔ 5یّی ٖٛضأی ث٘ ٝفغ یه ٘بٔعز ذبل
خبثٝخب قس ٜیب اظ آضای زیٍطی وؿط قس ٜاؾت .زض
٘تید ٝحتی ثب فطض پصیطـ ازػبی ٔت ٟٓـ و ٝثطالٖ
آٖ ٘یع ثیبٖ ذٛاٞس قس ـ ٚی ٛٙٞظ ٘تٛا٘ؿتٔ ٝساضن ٚ
ٔؿتٙساتی ثطای اؾتفبز ٜآٖ ث٘ ٝفغ یب ػّی ٝیه ٘بٔعز
ذبل اضائ ٝوٙس .تٕبْ ٔؿتٕؿه ٔت ٟٓاضائ ٝآٔبضٞبی
غیطلطؼی ٔ ٚمطؼی اظ ؾٛی ثطذی افطاز  ٚضؾب٘ٞٝب زض
ظٔبٖ ا٘تربثبت ثٛز ٜاؾت .زض ایٗ ثبض ٜثبیس ٌفت ٞط
فطز زض خبیٍب ٜذٛز  ٚثط اؾبؼ اطالػبت ذٛز ٕٔىٗ
اؾت ث ٝاضائ ٝآٔبضٞبی غیطضؾٕی ثپطزاظز و ٝاِجتٝ
زاضای اػتجبض ضؾٕی  ٚلب٘٘ٛی ٘رٛاٞس ثٛز أب ٔطخغ
ضؾٕی ٟ٘ ٚبیی فمط یه ٟ٘بز اؾت  ٚاضائ ٝآٔبضٞبی
غیطلطؼی ٔ ٚمطؼی تٛؾط افطاز زیٍط  ٚضؾب٘ٞٝبی
ذجطی فبلس اػتجبض لب٘٘ٛی اؾت .زضثبض ٜا٘تربثبت تٟٙب
ٔطخغ اػالْ آٔبض ضؾٕی  ٚلطؼی قٛضای ٍٟ٘جبٖ اؾت
 ٚخع آٔبض تبییسقس ٜتٛؾط ایٗ قٛضا ؾبیط ٔٛاضز
اػتجبض لب٘٘ٛی ٘ساضز.
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گسارش روز /بهانه پرتکرار
بصیرت« :زاقتٗ لسضت ثس ٖٚپصیطـ ٔؿئِٛیت» ؾبزٜتطیٗ ٚ ٚاضحتطیٗ
تؼطیف  ٚتٛصیفی اؾت ؤ ٝیتٛاٖ زضثبض ٜخطیبٖ اصالحبت ث ٝوبض ثطز! زض
حبِی و ٝقف ؾبَ اؾت زِٚت ٔٛضز حٕبیت ایٗ خطیبٖ ؾیبؾی ،لٜٛ
ٔدطی ٝضا زض زؾت زاقت ٝاؾت  ٚثرف اػظٕی اظ ثس٘ ٝزِٚت ضا ٔسیطاٖ
اصالحطّت تكىیُ زازٜا٘س ٔ ٚدّؽ ز ٓٞثب تؼساز لبثُ تٛخٟی اظ
ٕ٘بیٙسٌبٖ اصالحطّت ث ٝؾبَ پبیب٘ی ذٛز ضؾیس ٜاؾت ،أب ایٗ خطیبٖ ثٝ
خبی پبؾرٍٛیی ثٔ ٝطبِجبت ٔطزْ  ٚتٛضیح زضثبض ٜػّٕىطزـٕٛٞ ،اض ٜثٝ
ز٘جبَ تٛخی ٝاؾت؛ اظ ذّك ثٟب٘ٞٝبی تبظ ٜتب تىطاض ثٟب٘ٞٝبی لسیٕی!
یىی اظ ثٟب٘ٞٝبی پط تىطاض ٔٛضٛع زِٚت پٟٙبٖ یب ٔٛاظی اؾت و ٝزض
خسیستطیٗ ٕ٘« ٝ٘ٛػّیطضب ػّٛیتجبض» زض ٔصبحج ٝثب ضٚظ٘بٔ« ٝقطق» ٌفتٝ
اؾت« :ثبیس تأویس و ٓٙو ٝزض ایطاٖ یه زِٚت زض ؾبیٚ ٝخٛز زاضز و ٝثبیس
آٖ ضا  ٓٞث ٝػٛٙاٖ یه ػبُٔ تؼییٗوٙٙس ٚ ٟٓٔ ٜاؾبؾی ث ٝحؿبة آٚضز.
زِٚتٞب ٌب ٜزض ٔمبثُ ایٗ زِٚت ؾبیٔ ٝمبٔٚت وطز ٚ ٜایؿتبزٜا٘س ٌ ٚبٜ
ٔمبثُ آٖ ٔٙفؼُ ثٛزٜا٘سٚ ».ی ثب ثطضؾی ضاثط ٝزِٚتٞبی ٌصقت ٝثب آ٘چٝ
زِٚت ؾبی٘ ٝبٔیس ٜاؾت ،زضثبض٘ ٜؿجت زِٚت اػتساَ ثب زِٚت پٟٙبٖ ٌفتٝ
اؾت« :زِٚت ا َٚضٚحب٘ی الٙبع ٔ ٚمبٔٚت اؾت  ٚزِٚت ز ْٚا ٚا٘فؼبَ ٌ ٚبٜ
تؿّیٓ اؾت»؛ أب ذیّی ذٛـذیبال٘ ٝاؾت و ٝػّٛیتجبض ٕٞ ٚىبضا٘ف
ذیبَ وٙٙس ثب چٙیٗ ثٟب٘ٝؾبظیٞبیی ٔیتٛاٖ اظ زِٚت ؾّت ٔؿئِٛیت وطز!
ٔطزْ قؼبضٞبی ا٘تربثبتی ٚ ٚػسٜٞبی آلبی ضٚحب٘ی ،حٕبیت اصالحطّجبٖ ٚ
لَٞٛبی ایٗ خطیبٖ زض ا٘تربثبتٞب ضا فطأٛـ ٘ىطزٜا٘س  ٚایٗ خطیبٖ
ؾیبؾی  ٚحبٔیب٘ف ٕٞچٙبٖ ثبیس پبؾد ایٗ پطؾف ضا ثسٞس و ٝاٌط چٙیٗ
ٔٛضٛػی حمیمت زاضز ،چطا زض ظٔبٖ ا٘تربثبت  ٚظٔبٖ ضأی ٌطفتٗ حطفی اظ
آٖ ثٔ ٝیبٖ ٘یبٚضزٔ ٚ ٜسػی ثٛز٘س ثب پیطٚظی زض ا٘تربثبت ٔكىالت ضا حُ
ذٛاٙٞس وطز!
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آى تعلیق غٌیساسی ایي فایذُ را بزای ها داشت کِ هعلَم شذ با
عقبًشیٌی ...هشکل حل ًویشَد ...بٌابزایي اس هذاکزاتی ّن کِ اهزٍس در
جزیاى است ،ها ضزری ًخَاّین کزد .البتِّ بٌذُ ّوچٌاى کِ گفتن خَشبیي
ًیستن؛ هي فکز ًویکٌن [اس] ایي هذاکزات آى ًتیجِای را کِ هلّت ایزاى
اًتظار دارد ،بِدست بیایذ ،لکي تجزبِای است ٍ پشتَاًِی تجزبی هلّت
ایزاى را افشایش خَاّذ داد ٍ تقَیت خَاّذ کزد؛ ایزادی ًذارد اهّا السم
است هلّت بیذار باشذ۲۱/۸/۲۱ ».

