▼ حرف روز

هچاًذاسیایزاىٍاهزیىا

ٔمبْ ٔؼظٓ رٞجزی در دیذار تصٛیزی دیزٚسضبٖ ثب
تطىُٞبی دا٘طدٛیی ث ٝایٗ ٘ىت ٝاضبر ٜفزٔٛد٘ذ وٝ
«خٕٟٛری اسالٔی أزٚس ؼزف یه ٔجبرسٚ ٜسیغ ٚ
ػظیٕی در سؽح خٟب٘ی است؛ یه ٔجبرس ٜخذی وٝ
یه ؼزف آٖ٘ ،ظبْ خٕٟٛری اسالٔی است ،یه ؼزف
خج ٟٝوفز  ٚظّٓ  ٚاستىجبر است ».ایٗ ٘جزد ػظیٓ در
 ٕٝٞحٛسٜٞبی سیبسی٘ ،ظبٔی ،التصبدی  ٚرسب٘ٝای
ٚخٛد دارد  ٚلؽؼبً پیزٚسیٞبی ثیضٕبری در ایٗ
سٔی٘ ٝٙصیت خٕٟٛری اسالٔی ایزاٖ ضذ ٜاست.
ًىات تحلیلی -۱ :اٌز ٔٛلؼیت خٕٟٛری اسالٔی ثز
ٔجٙبی ٔىؼت "٘مبغ ظؼف٘ ،مبغ لٛت ،فزصت ٚ
تٟذیذ" ٍ٘زیست ٝضٛدٕٔ ،ىٗ است ثب دیذٖ تٟذیذات
ثیز٘ٚی ٘ ٚمبغ ظؼف در٘ٚی ،در اثتذای وبر ایٗ سؤاَ
پیص ثیبیذ و ٝچزا ا٘مالة اسالٔی ایٗ ٞشیٞٝٙب را ثزای
ٔمبثّ ٝثب آٔزیىب ٔیپزداسد  ٚوطٛر را در ضزایػ سخت
لزار ٔیدٞذ؛ أب ٍٙٞبٔیو٘ ٝمبغ لٛت در در ٖٚوطٛر
 ٚفزصتٞبی ثیز٘ٚی دیذٔ ٜیضٛد ایٗ ٘تید ٝحبصُ
ٔیضٛد و ٝایٗ ٔجٙبی درست در سیبست خبرخی ٚ
ٔمبثّٝثٔٝثُ ثب دضٕٙبٖ ،فزصتٞبی ثی٘ظیزی ثزای
وطٛر ث ٝدست آٚرد ٜاست  ٚلؽؼبً ثب تٛخ ٝث٘ ٝمبغ
لٛتی و ٝداریٓ اٌز ث ٝآٖٞب تٛخٔ ٝیضذ ٘تبیح ٚ
دستبٚردٞب ثیطتز اس ایٗ ثٛد -۲ .س ْٛاردیجٟطت
أسبَ سپب ٜپبسذاراٖ یه ػّٕیبت ٔٛفك ػّٕی ٚ
٘ظبٔی در رتج ٝثبالی خٟب٘ی ث ٝا٘دبْ رسب٘ذ و ٝلبٔت
استٛار وطٛر را در ٔیبٖ ُّٔ خٟبٖ ثزافزاضت ٝوزد؛ ایٗ
ٔٛفمیت در در ٖٚخٛد ،پیزٚسی ثز تحزیٓٞب ،فزیت
اؼالػبتی دضٕٗ ،سثذٌی ػّٕی  ٚاستمبٔت ٔثبَسد٘ی
را دارد ٘ ٚطبٖدٙٞذ ٜیه ثؼذ دیٍز اس پیزٚسی ایزاٖ ثز
آٔزیىب است -۳ .در رٚسٞبی ٌذضتٔ ٝخبثز ٜضذ وٝ
ایزاٖ ٔ ۵حٕ ِٝٛثٙشیٗ ٌ ٚبسٚئیُ را ث ٝسٕت ٘ٚشٚئال
ا٘تمبَ ٔیدٞذ ،آٔزیىب ٘یش ثزای ایدبد ٞزاس در ٔسیز
ایٗ ٘بٌٚبٖ ،وطتیٞبی خٍٙی ،پٟپبد  ٚسیستٓ ٞطذار
٘ظبٔی خٛد را فؼبَ وزد ٜاست ،أب آ٘چ ٝاتفبق خٛاٞذ
افتبد ایٗ رخذاد است و ٝدر ایٗ ٔسبثمٔ ٝچا٘ذاسی،
خٕٟٛری اسالٔی چ ٖٛثب اػتٕبدث٘ٝفس  ٚپزچٓ
ثزافزاضتٚ ٝارد ٔؼزو ٝضذ ٜاست ٓٞ ،پیزٚس خٛاٞذ ضذ
 ٚضیزیٙی ایٗ پیزٚسی ثز وبْ  ٕٝٞخٛاٞذ ٘طست.
ًىتِ راّبزدی :اٌز در ٔٛارد دیٍز ٘یش آٔزیىب ثب ایزاٖ
اسالٔی ٔچا٘ذاسی وٙذ ،حتٕبً ٔچ آٔزیىب خٛاٞذ خٛاثیذ؛
ایٗ ٔٛظٛع را ا٘ذیطىذٜٞبی آٔزیىبیی  ٓٞثبرٞب اػتزاف
وزدٜا٘ذ؛ ٔثالً ا٘ذیطىذٚ ٜاضٍٙتٗ ٘ٛضت ٝاست":ایزاٖ ثب
پزتبة ٔٛضه لبصذ ٔ ٚبٛٞارٛ٘ ٜر لٛاػذ ثبسی را ث٘ ٝفغ
خٛد تغییز داد" .ایٗ ٔٛفمیتٞبی ّٔت ایزاٖ ثبػث ضذٜ
است ؤّ ٝتٞبی ٔظّ ْٛخٟبٖ ث ٝآٖ ثجبِٙذ  ٚلؽؼبً ثب
رٚی وبر آٔذٖ دِٚت خٛاٖ حشةاِّٟی ایٗ ٔٛفمیتٞب
ثیطتز ٘یش خٛاٞذ ضذ.
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▼گسارش روز

گسارشی برای اثبات ناکارآهدیها
ٌشارش تحمیك  ٚتفحص اس ػّٕىزد ستبد ٔجبرس ٜثب لبچبق وبال  ٚارس پس اس حذٚد س ٝسبَ ا٘تظبر،
 ۲۳اردیجٟطتٔب ٜدر ٔدّس لزائت ضذ .ایٗ ٌشارش ث ٝثزرسی ػّٕىزد دستٍبٜٞب در سبَٞبی ٚ 5۵
 5۶در ٔجبرس ٜثب لبچبق وبال  ٚارس پزداخت ٝاست.
گشارُّایخبزیٞ -۱:زچٙذ پس اس لزائت ایٗ ٌشارش در ٔدّس ،خٕؼی اس تطىُٞبی دا٘طدٛیی
 ٚصٙفی در ٘بٔٝای ث ٝرئیس ل ٜٛلعبئی ،ٝث ٝا٘تمبد اس آٖ پزداخت ٚ ٝاػالْ وزد٘ذ ؤ ٝدّس ٌشارش را
 ٓٞثب تأخیز ثیص اس یه سبَ ٘ ٚیٓ لزائت وزد ٓٞ ،ثب دستوبری ٌشارش  ٚحذف ثخطیٞبیی ،آٖ را
تعؼیف وزد ٓٞ ٚ ٜثخصٞبیی اس آٖ را ٘یش لزائت ٘ىزد؛ ثبایٗحبَ ٌشارش ٘صف٘ ٚ ٝیٕ ٝلزائت ضذٜ
(ث ٝلٙٔ َٛتمذیٗ) حبٚی ٘ىبت لبثُتٛخٟی است -۲ .ثز اسبس ٌشارش ٔدّس 5۵ ،درصذ ضٍزدٞبی
لبچبق اس ٔجبدی رسٕی وطٛر صٛرت ٔیٌیزد .حذٚد  5۵درصذ اس وبالٞبی لبچبق ث ٝثبسار داخّی راٜ
ٔییبثذ .حدٓ لبچبق ثیص اس  ۳۵درصذ ٚاردات وطٛر را تطىیُ ٔیدٞذ ،درحبِیو ٝوطفیبت لبچبق
تٟٙب حذٚد  ۴درصذ است .ایٗ ٌشارش ٕٞچٙیٗ ثب اضبر ٜث ۲۲۳ ٝتىّیف لب٘٘ٛی  ۲۶دستٍب ٜدر ٔجبرسٜ
ثب لبچبق وبال  ٚارس ،آٚرد ٜاست« :اس ایٗ تىبِیف ،فمػ  ۶۲تىّیف ا٘دبْ ضذ ٜاست  ٚدیٍز تىبِیف یب
ا٘دبْ ٘طذ ٜیب ثٝؼٛر ٘بلص ا٘دبْ ضذ ٜاست ».و ٝاس ٔیبٖ  ۱۲دستٍبٞی و ٝػّٕىزد ظؼیفتزی در
ایٗ حٛس ٜداضتٝا٘ذ ،دستٍبٜٞبی دِٚتی  ٚسیز ٘ظز لٔ ٜٛدزی ٝثیطتزیٗ وٛتبٞی در ا٘دبْ ٚظبیف را
داضتٝا٘ذ -۳ .ظزر  ٚسیبٖٞبی التصبدی ،أٙیتی ،فزٍٙٞی  ٚاختٕبػی لبچبق ثز وطٛرٔبٖ ثیضٕبر
است؛ أب وٓتزیٗ اثز تخزیجی لبچبق ثز وطٛر را ٔیتٛاٖ اس سثبٖ سخٍٛٙی دِٚت ضٙیذ ؤ ٝیٌٛیذ؛
«ثیطتزیٗ لبچبق ٚرٚدی ث ٝوطٛر در ثخص وفص  ٚپٛضبنِٛ ،اسْ آرایص ِٛ ٚاسْخبٍ٘ی  ٚلؽؼبت
خٛدر ٚاست  ٚتٟٙب در د ٚثخص وفص  ٚپٛضبن ،ظزفیت یهٔیّی ٖٛضغُ را اس ایزا٘یٞب ٌزفتٝ
است»
گشارُ تحلیلی :لبچبق أزی ٔسجٛق ث ٝسبثم ٝاست ٔ ٚحص َٛدِٚت و٘ٛٙی ٘یست؛ ثٙبثزایٗ ا٘ذاختٗ
تٕبٔی تمصیزٞب ثز ٌزدٖ دِٚت ٔستمز أز اضتجبٞی است؛ أب ثز اسبس ٌشارش ٔدّسٚ ،س٘ٝ
٘بوبرآٔذی  ٚػُٕ ٘ىزدٖ ثٚ ٝظبیف در وف ٝدِٚت سٍٙیٙی ٔیوٙذ  ٚایٗ حبوی اس رٚی وبر ٘جٛدٖ
ٔذیزاٖ وبرآٔذ ،دِسٛس ٔ ٚزدٔی است .ثٝػجبرتدیٍز تب سٔب٘ی ؤ ٝسئِٛی خٛد را ّٔشْ ثز ا٘دبْ
ٚظبیف ٘ذا٘ذٕٞ ،یٗ آش است ٕٞ ٚیٗ وبس٘ ٚ ٝجبیذ ا٘تظبر وبٞص آٔبر لبچبق در وطٛر را داضت.
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▼اخبار
اصزاربزٍاگذاریعزهایِوشَربِیهبذّىارباًىی
اِیبس ٘بدراٖ ٔٙتخت ٔدّس یبسد ٓٞدر ٌفت ٌٛٚثب خجزٌشاری فبرس ث ٝا٘تمبد اس رٚیٚ ٝاٌذاری ثزخی ضزوتٞب تٛسػ پزداخت  ٚاظٟبر
داضت« :در رٚسٞبیی ؤ ٝزدْ ث ٝخبؼز ثحزاٖ وز٘ٚب ثب ٔطىالت ٔؼیطتی دستثٌٝزیجبٖ ٞستٙذ  ٚدِٚت ثبیذ در دفبع اس ٔؼیطت ٔزدْ ٚارد
ػُٕ ضٛد؛ ٔتأسفب٘ ٝخجز ٔیرسذ و ٝدغذغ ٝرئیسخٕٟٛر حٕبیت اس لزاردادٞبی ٔسئّٝدار خصٛصیسبسی است .آلبی رٚحب٘ی ثدبی ایٙىٝ
فطبر ثیبٚریذ تب ٞیئت داٚری رأی اثؽبَ ٚاٌذاری ضزوت ّٔی وطت  ٚصٙؼت  ٚداْپزٚری ٔغبٖ را پس ثٍیزد؛ ثبیذ ثزای احمبق حمٛق ٔزدْ
 ٚخٌّٛیزی اس تبراج أٛاَ ػٕٔٛی فطبر ثیبٚریذ ».ایٗ وبرضٙبس التصبدی افشٚدٔ« :تأسفب٘ٚ ٝاٌذاری ضزوت دضت ٔغبٖ ثب اضىبالت ٔتؼذد
رٚثزٚست ٔ ٚبخزا آٖلذر ػیبٖ ٚ ٚاظح است وٞ ٝیئت داٚری رأی ث ٝاثؽبَ ایٗ ٚاٌذاری داد ٜاست ،أب ظبٞزاً لزار است ثب فطبر دِٚتٕزداٖ
ایٗ رأی پس ٌزفت ٝضٛد٘ ».بدراٖ ثب اضبر ٜث ٝایٙى ٝایٗ ضزوت ثشريتزیٗ ثٍٙب ٜالتصبدی خبٚرٔیب٘ٚ ٚ ٝسیغتزیٗ ٔدتٕغ وطت  ٚصٙؼت
وطٛر است ،ادأٔ ٝیدٞذ« :ایٗ ضزوت را ثب یه ضزایػ غیزػبدی ث ٝیه ثذٞىبر ثب٘ىی ٚاٌذار وزد٘ذ ؤ ٝیشاٖ ثذٞی ا ٚث٘ٝظبْ ثب٘ىی ثیص
اس پِٛی است و ٝثبثت خزیذ ایٗ ضزوت پزداخت ٔیوٙذ .ثب ثذٞی ثب٘ىی سزٔبیّٔ ٝت را تصبحت ٔیوٙٙذ  ٚثب سٛد آٖ السبؼص را پزداخت
ٔیوٙٙذ! ایٗ تبراج سزٔبیّٔ ٝی ٘یست؟»

اصالحطلباىدردٍلتعْویًذارًذ؟!

«سیذ ٘بصز لٛأی» ٕ٘بیٙذ ٜاصالحؼّت ٔدّس ضطٓ در ٔصبحج ٝثب رٚس٘بٔ ٝآرٔبٖ ٌفت« :ضبیذ اصٍِٛزایبٖ ثٍٛیٙذ ثٝصزف حٕبیت
اصالحؼّجبٖ اس دِٚت ،اصالحؼّجبٖ در دِٚت ٔؤثز٘ذ .ثّٔ ٝب حٕبیت وزدیٓ ،أب ٚالؼبً دِٚت اصالحؼّت ٘یست ٚ ٚسرا ٘یش تؼّك خبؼزی ثٝ
خزیبٖ اصالحبت ٘ذار٘ذ(!!!) آلبی خٟزٔی ٚسیز ارتجبؼبت اصالحؼّت ٞستٙذ؟ پیطی ٝٙایٗ افزاد  ٚوبروزد آٖٞب ٔطخص استٕٞ .بٖؼٛر وٝ
ٌفتٓ حتی استب٘ذاراٖ  ٚثخطذاراٖ ٘یش ػبُٔ اصالحؼّجبٖ ٘یستٙذ» .لٛأی در حبِی اصالحبت را ٔدشا اس دِٚت ٔیدا٘ذ و ٝتؼذاد لبثُتٛخٟی
اس اػعبی وبثی ٝٙدِٚت اس اػعبی ارضذ ستبد ا٘تخبثبتی ٔٛسٛی در سبَ  ۸۸ثٛد٘ذ  ٚاصالحؼّجبٖ در ٞفت سبَ اخیز ٘یش تٕبٔی پستٞبی
وّیذی دِٚت را در اختیبر داضتٝا٘ذ .ایٗ ؼیف ثخص لبثُتٛخٟی اس ٔدّس دٕٞ ٚ ٓٞچٙیٗ ضٛرای ضٟز  ٚضٟزداری پبیتخت را ٘یش در
اختیبر داضت .پس اس ا٘تخبة ٔدذد رٚحب٘ی در سبَ ٕٞ ،5۶ب٘ٙذ سبَ  ،5۲اوثزیت ٔؽّك وبثی ٚ ٝٙپستٞبی وّیذی در اختیبر اصالحؼّجبٖ
لزار ٌزفت؛ ٔؼب ٖٚا َٚرئیسخٕٟٛرٚ ،سیز ٘فتٚ ،سیز خبرخٚ ،ٝسیز التصبدٚ ،سیز وبر ،رئیس ثب٘ه ٔزوشیٚ ،سیز را ٚ ٜضٟزسبسی ،رئیس
سبسٔبٖ ثز٘بٔٚٝثٛدخٍٕٞ ...ٚ ٝی اس فؼبِیٗ ضٙبخت ٝضذ ٜاصالحؼّت ٞستٙذ.

اسگفتٍگَیحاجلاعنبارّبزاًمالب

خاطزُای

سزدار سپٟجذ ضٟیذ حبج لبسٓ سّیٕب٘ی ثب اضبر ٜث ٝخبؼزٜای اس ٌفتٌٛٚی خٛد ثب رٞجز ا٘مالة ،ایٗ خبؼز ٜرا چٙیٗ ٘مُ ٔیوٙذ؛ «یهثبر
آلب ٔزا صذا سد٘ذ  ٚاضبر ٜوزد٘ذ و ٝخّ ٛثیبٚ ،لتی ٘شدیه رفتٓ ،وتبثی را و ٝدر دستب٘طبٖ ثٛد ،ثبس وزد٘ذ  ٚػىس چٙذ تٗ اس ضٟذا را ٘طبٖ
ٔٗ داد٘ذ؛ ضٟیذ ثبوزی ،ضٟیذ ثبلزی  ٚضٟیذ سیٗاِذیٗ .یىی اس ػىسٞب ،ػىس خٛدْ ثٛد .آلب ثٌ ٗٔ ٝفتٙذ و ٝػىس ضٕب ثب ثمی ٝػىسٞب
چٔ ٝؽبثمتی دارد؟ ٔٗ  ٓٞاس ایٗ و ٝػىس دٚراٖ خٛا٘یٓ ثٛد ،ػزض وزدْ ٔب  ٓٞسٗ  ٚسبَ ثٛدیٓ .آلب فزٔٛد٘ذ آٖٞب ٚظبیف خٛد را ا٘دبْ
داد٘ذ  ٚرفتٙذٔ .صّحت خذا٘ٚذ ثز ایٗ ثٛد و ٝضٕب ثٕب٘یذ  ٚثبضیذ  ٚوبری و ٝچٝثسب سختتز اس وبر آٖٞبست ،ا٘دبْ دٞیذ .اٌز ضٕب
٘جبضیذ ،چ ٝوسی ٔیخٛاٞذ ایٗ وبر را ا٘دبْ دٞذ؟» حبج لبسٓ دائٕبً در ٌفتٞٝبیص غجؽ ٝخبٔب٘ذٖ اس یبراٖ ضٟیذش را ٔیخٛرد  ٚآرسٚی
ضٟبدت اس خذا را ٔی وزد .خذٔبت صبدلب٘ ٝا ٚدر دٚراٖ ثؼذ اس خ ًٙتحٕیّی ٔٛخت ثزآٚرد ٜضذٖ ایٗ آرس ٚضذ  ٚدر ٟ٘بیت ا ٚث ٝخٕغ
یبرا٘ص پیٛست.
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همت
زگدیه رین خبار  ر فته خی هک گذشت

سال پنجن /دوشنبه  72اردیبهشت/شواره 722

▼ اخبار کوتاه
◄ عخٌزاىٍیضُرٍسلذط!/لبئٓٔمبْ ضٛرای ٕٞبٍٙٞی تجّیغبت اسالٔی خجز اس سخٙزا٘ی رٞجز ا٘مالة در رٚس لذس أسبَ داد  ٚاظٟبر داضت« :ثٙٔٝظٛر
ثٟزٜٙٔذی حذاوثزی اس ثیب٘بت ٔؼظٓ ِ ،ٝدر ٞیچ خبی وطٛر ٔزاسٓ دیٍزی تحت ػٛٙاٖ رٚس لذس ٘خٛاٞیٓ داضت .أسبَ أىبٖ ثزٌشاری ٔزاسٓ ٌستزدٜ
راٜپیٕبیی ث ٝخبؼز ضیٛع وز٘ٚب فزا٘ ٓٞیست.
◄ واالیبذٍىشٌاعِ،یعٌیلاچاق! /سخٍٛٙی ستبد ٔجبرس ٜثب لبچبق وبال  ٚارس ثب اػالْ اخزایی ضذٖ ضٙبسٝدار وزدٖ ِٛاسْخبٍ٘ی تِٛیذی وطٛر ،اظٟبر
داضت« :اس سبَ  5۶تبوٞ ٖٛٙز وبالی ٚارداتی یب تِٛیذی ّٔشْ ث ٝداضتٗ ضٙبس ٝثٛد ٚ ٜثٝایٗتزتیت اٌز او ٖٛٙوبالیی در ثبسار ،ثذ ٖٚضٙبس ٝثبضذ ،وبالی
لبچبق استٌ ».فتٙی است؛ تب پیصاسایٗ ثب اخزای ؼزح ضبپزن ،وبالٞبی تِٛیذی ٚ ٚارداتی اس  ٓٞتفىیه ضذ ٜثٛد ،أب در دِٚت یبسد ٓٞثٝخبی اصالح ٘ٛالصی
ایٗ ؼزح ،صٛرتٔسئّ ٝپبن ضذ  ٚایٗ ؼزح ثز سٔیٗ خٛرد تب ایٗو ٝثب ٌستزش ػزظٔ ٝحصٛالت ٚارداتی (ػٕذتبً لبچبق) در ثبسار ،دِٚت ٔدذداً در پی اخزای
ایٗ تفىیهٌذاری ثزآٔذ ٜاست تب ثّى ٝحٕبیتی اس تِٛیذ داخّی صٛرت ٌیزد.
ععَدیّا /یه ٔمبْ دِٚت یٕٗ اػالْ وزد ائتالف ٔتدبٚس سؼٛدی  ۲۲وطتی حبُٔ ٔطتمبت ٘فتی ٚ

◄ ۲۲وشتیحاهلیوٌیّوچٌاىدرتَلیف
ٔٛاد غذایی یٕٗ را در ثٙذر خیشاٖ در تٛلیف ٍ٘ ٝداضت ٝاست .ایٗ ٔمبْ یٕٙی اػالْ وزد وطتیٞبی تٛلیفی حبُٔ ثیص اس ٘یٓ ٔیّی ٖٛتٗ ثٙشیٗ ،دیشَ
ٔ ٚبست  ٚثیص اس ٞ ۸شار تٗ ٌبس ٞ ۱۱ ٚشار تٗ آرد ٞ 5 ٚشار تٗ ثز٘ح ٞستٙذ.
◄ لالیباف :بایذ ٍویلالولِّ باشینٙٔ /تخت تٟزاٖ در ٔدّس یبسد ٓٞاظٟبر داضت« :وبر ٔب  ٚتؼٟذی و ٝداریٓ ایٗ است وٚ ٝویُإِّ ٝثبضیٓ ٚ
خٛاستٞٝبی ٔ ٕٝٞزدْ را در الصی ٘مبغ وطٛر ثٝدرستی ٕ٘بیٙذٌی وٙیٓ .ثبیذ رٚیىزد ٔسئّٔ ٝحٛری را در حٛسٜٞبی ٔختّف ثزای حُ ٔطىالت وطٛر داضتٝ
ثبضیٓ .اٌز ثب ایٗ ٍ٘زش ثٔ ٝسبئُ ٍ٘ب ٜوٙیٓ حتٕبً یىی پس اس دیٍزی ٌزٜٞبی حٛس ٜالتصبد را ثبس خٛاٞیٓ وزد».
نّایایزاىدرگزجغتاى! /د ٚسٙبتٛر  ٚد ٚػعٔ ٛدّس ٕ٘بیٙذٌبٖ آٔزیىب در ٘بٔٝای ثٚ ٝسیزاٖ خبرخ ٚ ٝخشا٘ٝداری ،درثبر٘ ٜمط تحزیٓٞبی
◄ ًمضتحزی 
ایزاٖ در ٌزخستبٖ ٞطذار داد٘ذ .آٖٞب ٔذػی ضذٜا٘ذ ٌزخستبٖ ثزای ایزاٖ «ٞذفی ایذٜآَ» ثزای دٚر سدٖ تحزیٓٞبی آٔزیىب ثٛد ٜاست.
◄ رفتار شتزهزغی تزاهپ!" /چبن ضٔٛز" رئیس الّیت دٔٛوزاتٞب در سٙبی آٔزیىب :رفتبر تزأپ در ثحزاٖ وز٘ٚب ٔب٘ٙذ «ضتزٔزؽ» است! ا ٚفمػ
دٚست دارد داستبٖٞبیی ثٍٛیذ و ٝدر ِحظ ٝثیبٖ آٖٞب ثٚ ٝی حس ٔ ٟٓثٛدٖ ٔیدٞذ!

«هعاهله قرى» هحکوم به شکست است
هیوٌذ۲۲/عال
دًیاهظلَهیتهزدمفلغطیيرادررٍسًىبتبیشتزاسگذشتِدرن 
لبل در رٍس  ۵۱هاُ هِ  ۵۴۹۱هصادف با  ۲۹اردیبْشت  ،۵۲۲۲اًگلیظ با در اختیار
داشتي لیوَهیت فلغطیي ٍ بزای تذاٍم اّذاف اعتعواری خَد ٍ داشتي پایگاُ دائن
در هٌطمِ غزب آعیا ،با صْیًَیغن بیي الوللی بزای هْاجزت یَْدیاى بِ فلغطیي ٍ
تشىیلدٍلتصْیًَیغتیبِتَافكرعیذ/.درایيرٍسًىبت،صْیًَیغنفاشیغنبا
حوایت اًگلیظ ٍ آهزیىا ٍ با سٍر عالح ،الذام بِ وشتار بی رحواًِ سًاى ،وَدواى ٍ
جَاًاى ًوَد ٍ با شْیذ ًوَدى ّ ۵۱شار ًفز فلغطیٌی ٍ آٍارُ وزدى صذّا ّشار
فلغطیٌی دیگز ،بٌای رصین جاًی ،تزٍریغن ،وَدن وشً ،ضادپزعت ٍ ضذ اصَل
اًغاًیٍحمَق ...
9



