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  روز حرف ▼
 ىایٍاهززاىیایاًذاسهچ

ثب دیزٚسضبٖ  یزیتصٛ ذاریدر د یٔؼظٓ رٞجز ٔمبْ
٘ىتٝ اضبرٜ فزٔٛد٘ذ وٝ  ٗیثٝ ا ییدا٘طدٛ یٞب تطىُ

ٚ  غیٔجبرسٜ ٚس هیأزٚس ؼزف  یاسالٔ یخٕٟٛر»
وٝ  یٔجبرسٜ خذ هیاست؛  یدر سؽح خٟب٘ یٕیػظ

زف ؼ هیاست،  یاسالٔ یؼزف آٖ، ٘ظبْ خٕٟٛر هی
در  ٓی٘جزد ػظ ٗیا« خجٟٝ وفز ٚ ظّٓ ٚ استىجبر است.

 یا ٚ رسب٘ٝ یالتصبد ،ی٘ظبٔ ،یبسیس یٞب ٕٞٝ حٛسٜ
 ٗیدر ا یضٕبر یث یٞب یزٚسیٚخٛد دارد ٚ لؽؼبً پ

 ضذٜ است. زاٖیا یاسالٔ یخٕٟٛر تی٘ص ٙٝیسٔ

ثز  یاسالٔ یخٕٟٛر تیٔٛلؼاٌز  -۱ی:لیتحلًىات
، فزصت ٚ ٘مبغ ظؼف، ٘مبغ لٛت"ٔىؼت  یٔجٙب
 ذاتیتٟذ ذٖیٕٔىٗ است ثب دٍ٘زیستٝ ضٛد،  "ذیتٟذ

سؤاَ  ٗیوبر ا یدر اثتذا ،یٚ ٘مبغ ظؼف درٚ٘ یزٚ٘یث
 یرا ثزا ٞب ٙٝیٞش ٗیا یوٝ چزا ا٘مالة اسالٔ ذیبیث صیپ

سخت  ػیٚ وطٛر را در ضزا پزداسد یٔ ىبیٔمبثّٝ ثب آٔز
٘مبغ لٛت در درٖٚ وطٛر  وٝ ی؛ أب ٍٞٙبٔدٞذ یلزار ٔ

حبصُ  دٝی٘ت ٗیا ضٛد یٔ ذٜید یزٚ٘یث یٞب زصتٚ ف
ٚ  یخبرخ بستیدرست در س یٔجٙب ٗیوٝ ا ضٛد یٔ

 یثزا یزی٘ظ یث یٞب فزصت ،ٔثُ ثب دضٕٙبٖ ثٝ ٔمبثّٝ
وطٛر ثٝ دست آٚردٜ است ٚ لؽؼبً ثب تٛخٝ ثٝ ٘مبغ 

ٚ  حی٘تب ضذ یتٛخٝ ٔ ٞب آٖاٌز ثٝ  ٓیوٝ دار یلٛت
 جٟطتیْٛ اردس -۲ ثٛد. ٗیاس ا طتزیدستبٚردٞب ث

ٚ  یٔٛفك ػّٕ بتیػّٕ هیسپبٜ پبسذاراٖ  أسبَ
ثٝ ا٘دبْ رسب٘ذ وٝ لبٔت  یخٟب٘ یدر رتجٝ ثبال ی٘ظبٔ

 ٗیا ؛ُّٔ خٟبٖ ثزافزاضتٝ وزد بٖیاستٛار وطٛر را در ٔ
 تی، فزٞبٓ یثز تحز یزٚسیپ ،در درٖٚ خٛد تیٔٛفم

 یسد٘ ٚ استمبٔت ٔثبَ یػّٕ یدضٕٗ، سثذٌ یاؼالػبت
ثز  زاٖیا یزٚسیاس پ ٍزیثؼذ د هیدٞٙذٜ  طبٖرا دارد ٚ ٘

وٝ  ٔخبثزٜ ضذٌذضتٝ  یدر رٚسٞب -۳. است ىبیآٔز
ِٛٝ ثٙش ۵ زاٖیا را ثٝ سٕت ٚ٘شٚئال  ُیٚ ٌبسٚئ ٗیٔحٕ

 زیٞزاس در ٔس دبدیا یثزا شی٘ ىبی، آٔزدٞذ یا٘تمبَ ٔ
ٞطذار  ستٓیٚ س پٟپبد ،یخٍٙ یٞب یوطت ،٘بٌٚبٖ ٗیا

ت، أب آ٘چٝ اتفبق خٛاٞذ خٛد را فؼبَ وزدٜ اس ی٘ظبٔ
 ،یا٘ذاس ٔسبثمٝ ٔچ ٗیرخذاد است وٝ در ا ٗیافتبد ا
٘فس ٚ پزچٓ  چٖٛ ثب اػتٕبدثٝ یاسالٔ یخٕٟٛر

خٛاٞذ ضذ  زٚسیثزافزاضتٝ ٚارد ٔؼزوٝ ضذٜ است، ٞٓ پ
 .خٛاٞذ ٘طستوبْ ٕٞٝ  ثز یزٚسیپ ٗیا یٙیزیٚ ض

بزدًىتِ رّا ز در ی: ٛاردٌا  زٖایثب ا ىبیآٔز٘یش  ٍزید ٔ
ذاس ٔچ یاسالٔ ز ،وٙذ ی٘ا چ ٔآ  ٔ ٛاث ىبیحتٕبً ذ خ ٛٞا  ؛ذیخ

ذ ٗیا  اػتزافٞٓ ثبرٞب  ییىبیآٔز یٞب طىذٜیٔٛظٛع را ٘ا
ذ وزدٜ ذ ٔثالً ؛٘ا ضتٝ است: طىذٜی٘ا ثب  زٖایا"ٚاضٍٙتٗ ٛ٘

ٛاػذ ثبس ر ل ٛارٜ ٛ٘ بٞ  ٔ را ٝث ٘فغ  یپزتبة ٔٛضه لبصذ ٚ
 ثبػث ضذٜ زٖایّٔت ا یٞب تیٔٛفم ٗی. ا"داد زییخٛد تغ

ّٔت ذ ٚ لؽؼبً ثب  یٞب است وٝ  ٔظّْٛ خٟٖب ٝث آٖ ثجبِٙ
ٖٛا حشة یرٚ ِٚت خ ذٖ د ٟ وبر ٔآ  ٞب تیٔٛفم ٗیا یاِّ
ذ ضذ.٘یش  طتزیث ٛٞا  خ

 

  

   

 

 

                         روز گسارش▼

 ها گسارشی برای اثبات ناکارآهدی

٘تظبر، ٚ تفحص اس ػّٕىزد ستبد ٔجبرسٜ ثب لبچبق وبال ٚ ارس پس اس حذٚد سٝ سبَ ا كیٌشارش تحم

ٚ  5۵ یٞب ٞب در سبَ ػّٕىزد دستٍبٜ یٌشارش ثٝ ثزرس ٗیدر ٔدّس لزائت ضذ. ا ٔبٜ جٟطتیارد ۲۳

 در ٔجبرسٜ ثب لبچبق وبال ٚ ارس پزداختٝ است. 5۶

طدٛ یٞب اس تطىُ یٌشارش در ٔدّس، خٕؼ ٗیٞزچٙذ پس اس لزائت ا -۱:یخبزّایگشارُ  یید٘ا

تمبد اس آٖ پزداختٝ ٚ اػالْ وزد٘ذ وٝ ٔدّس ٌشارش را  ٝ،یلٜٛ لعبئ سیثٝ رئ یا در ٘بٔٝ یٚ صٙف ثٝ ٘ا

آٖ را  ،ییٞب یٌشارش ٚ حذف ثخط یوبر لزائت وزد، ٞٓ ثب دست ٓیسبَ ٚ ٘ هیاس  صیث زیٞٓ ثب تأخ

لزائت ضذٜ  ٕٝیٌشارش ٘صفٝ ٚ ٘ حبَٗ یلزائت ٘ىزد؛ ثبا٘یش اس آٖ را  ییٞب ٚ ٞٓ ثخص ٜوزد فیتعؼ

 یدرصذ ضٍزدٞب 5۵ثز اسبس ٌشارش ٔدّس،  -۲ است. یتٛخٟ ىبت لبثُ٘ ی( حبٚٗی)ثٝ لَٛ ٔٙتمذ

راٜ  یلبچبق ثٝ ثبسار داخّ یدرصذ اس وبالٞب 5۵. حذٚد زدیٌ یوطٛر صٛرت ٔ یرسٕ یلبچبق اس ٔجبد

لبچبق  بتیوطف وٝ ی، درحبِدٞذ یٔ ُیدرصذ ٚاردات وطٛر را تطى ۳۵اس  صی. حدٓ لبچبق ثبثذی یٔ

دستٍبٜ در ٔجبرسٜ  ۲۶ یلب٘ٛ٘ فیتىّ ۲۲۳ثب اضبرٜ ثٝ  ٗیٌشارش ٕٞچٙ ٗیدرصذ است. ا ۴تٟٙب حذٚد 

دبْ ضذٜ است ٚ د فیتىّ ۶۲فمػ  ف،یتىبِ ٗیاس ا»ثب لبچبق وبال ٚ ارس، آٚردٜ است:   بی فیتىبِ ٍزی٘ا

دبْ ٘طذٜ  دبْ ضذٜ است. ثٝ بی٘ا در  یتز فیوٝ ػّٕىزد ظؼ یدستٍبٞ ۱۲ بٖیوٝ اس ٔ« ؼٛر ٘بلص ٘ا

ذ، دستٍبٜٝ حٛسٜ داضت ٗیا دبْ ٚظبیف را  ٗیطتزیث ٝی٘ظز لٜٛ ٔدز زیٚ س یدِٚت یٞب ٘ا وٛتبٞی در ٘ا

ٙ ،یالتصبد یٞب بٖیظزر ٚ س -۳ا٘ذ.  داضتٝ  ضٕبر ثیلبچبق ثز وطٛرٔبٖ  یٚ اختٕبػ یفزٍٞٙ ،یتیٔا

ب وٓ ؛ ٌٛیذ ٔیوٝ  ذیدِٚت  ضٙ یاس سثبٖ سخٍٙٛ تٛاٖ یٔلبچبق ثز وطٛر را  یجیاثز تخز ٗیتز است؛ ٔا

ٚ لؽؼبت  یخبٍ٘ ٚ ِٛاسْ صیثٝ وطٛر در ثخص وفص ٚ پٛضبن، ِٛاسْ آرا یلبچبق ٚرٚد ٗیطتزیث»

ٌزفتٝ  ٞب یزا٘یضغُ را اس ا ٖٛیّیٔ هی تیظزف ،است ٚ تٟٙب در دٚ ثخص وفص ٚ پٛضبن ٚخٛدر

 «است

ز :یلیتحلگشارُ ٛ٘ یلبچبق ٔا ِٚت وٙ حصَٛ د ا٘ذاختٗ ؛ ثٙبثزایٗ ستی٘ یٔسجٛق ٝث سبثمٝ است ٚٔ 

زٔستمز ثز ٌزدٖ دِٚت  زٞبیتمص یتٕبٔ است؛ أب ثز اسبس ٌشارش ٔدّس، ٚس٘ٝ  یاضتجبٞ ٔا

وبر ٘جٛدٖ  یاس رٚ یحبو ٗیٚ ا وٙذ یٔ یٙیدر وفٝ دِٚت سٍٙ فیٚ ػُٕ ٘ىزدٖ ثٝ ٚظب ی٘بوبرآٔذ

دبْ  یوٝ ٔسئِٛ یتب سٔب٘ ٍزید ػجبرت است. ثٝ یوبرآٔذ، دِسٛس ٚ ٔزدٔ زاٖیٔذ خٛد را ّٔشْ ثز ٘ا

تظبر وبٞص آٔبر لبچبق در وطٛر را داضت. ذیوبسٝ ٚ ٘جب ٗیآش است ٚ ٕٞ ٗی٘ذا٘ذ، ٕٞ فیٚظب  ٘ا
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                         اخبار▼

 باًىیبذّىاریهبِوشَرعزهایٍِاگذاریبزاصزار

 اظٟبر تٛسػ پزداخت ٚ ٞب ضزوت ثزخی ٚاٌذاری رٚیٝ اس ا٘تمبد ثٝ فبرسخجزٌشاری  ثب ٌٚٛ ٌفت در یبسدٞٓ ٔدّس ٔٙتخت ٘بدراٖ اِیبس

 ٚارد ٔزدْ ٔؼیطت اس دفبع در ثبیذ دِٚت ٚ ٞستٙذ جبٖیٌز ثٝ دست ٔؼیطتی ٔطىالت ثب وزٚ٘ب ثحزاٖ خبؼز ثٝ ٔزدْ وٝ رٚسٞبیی در»: اضتد

 ایٙىٝ ثدبی رٚحب٘ی آلبی. است یسبس یخصٛص دار ٔسئّٝ لزاردادٞبی اس حٕبیت خٕٟٛر سیرئ دغذغٝ وٝ رسذ یٔ خجز ٔتأسفب٘ٝ ضٛد؛ ػُٕ

 ٔزدْ حمٛق احمبق ثزای ثبیذ ثٍیزد؛ پس را ٔغبٖ پزٚری داْ ٚ صٙؼت ٚ وطت ّٔی ضزوت ٚاٌذاری اثؽبَ یرأ داٚری ئتیٞ تب ثیبٚریذ فطبر

 ٔتؼذد اضىبالت ثب ٔغبٖ دضت ضزوت ٚاٌذاری ٔتأسفب٘ٝ»: افشٚد ایٗ وبرضٙبس التصبدی« .ثیبٚریذ فطبر ػٕٛٔی أٛاَ تبراج اس خٌّٛیزی ٚ

 دِٚتٕزداٖ فطبر ثب است لزار ظبٞزاً أب است، دادٜ ٚاٌذاری ایٗ اثؽبَ ثٝ یرأ داٚری ئتیٞ وٝ است ٚاظح ٚ ػیبٖ لذر آٖ ٔبخزا ٚ رٚثزٚست

 صٙؼت ٚ وطت ٔدتٕغ تزیٗ ٚسیغ ٚ خبٚرٔیب٘ٝ التصبدی ثٍٙبٜ ٗیتز ثشري ضزوت ایٗ ایٙىٝ ثٝ اضبرٜ ثب ٘بدراٖ« .ضٛد ٌزفتٝ پس یرأ ایٗ

 ثیص ثب٘ىی ٘ظبْ ثٝ اٚ ثذٞی ٔیشاٖ وٝ وزد٘ذ ٚاٌذار ثب٘ىی ثذٞىبر یه ثٝ غیزػبدی ضزایػ یه را ثب ضزوت ایٗ»: دٞذ یٔ ادأٝ است،وطٛر 

 پزداخت را السبؼص آٖ سٛد ثب ٚ وٙٙذ یٔ تصبحت را ّٔت سزٔبیٝ ثب٘ىی ثذٞی ثب. وٙذ یٔ پزداخت ضزوت ایٗ خزیذ ثبثت وٝ است پِٛی اس

 «٘یست؟ ّٔی سزٔبیٝ تبراج ایٗ! وٙٙذ یٔ

 ؟!ًذارًذعْویدٍلتدرطلباىاصالح

 حٕبیت صزف ثٝ ثٍٛیٙذ اصٍِٛزایبٖ ضبیذ» :ٌفت آرٔبٖ رٚس٘بٔٝ ثب ٔصبحجٝ در ضطٓ ٔدّس ؼّت اصالح ٕ٘بیٙذٜ «لٛأی ٘بصز سیذ»

 ثٝ خبؼزی تؼّك ٘یش ٚسرا ٚ ٘یست ؼّت اصالح دِٚت ٚالؼبً أب ،وزدیٓ حٕبیت ٔب ثّٝ. ٔؤثز٘ذ دِٚت در ؼّجبٖ اصالح دِٚت، اس ؼّجبٖ اصالح

 وٝ ؼٛر ٕٞبٖ. است ٔطخص ٞب آٖ وبروزد ٚ افزاد ایٗ پیطیٙٝ ٞستٙذ؟ ؼّت اصالح ارتجبؼبت ٚسیز خٟزٔی آلبی)!!!( ٘ذار٘ذ اصالحبت خزیبٖ

 یتٛخٟ لبثُ تؼذاد دا٘ذ وٝ لٛأی در حبِی اصالحبت را ٔدشا اس دِٚت ٔی .«٘یستٙذ ؼّجبٖ اصالح ػبُٔ ٘یش ثخطذاراٖ ٚ استب٘ذاراٖ حتی ٌفتٓ

 یٞب پست تٕبٔی٘یش  اخیز سبَ ٞفت در ؼّجبٖ اصالحٚ  ثٛد٘ذ ۸۸ سبَ در ٔٛسٛی ا٘تخبثبتی ستبد ارضذ اػعبی اس دِٚت وبثیٙٝ بیاػع اس

 در ٘یش را پبیتخت ضٟزداری ٚ ضٟز ضٛرای ٕٞچٙیٗ ٚ دٞٓ ٔدّس اس یتٛخٟ لبثُ ثخص ؼیف ایٗ. ا٘ذ داضتٝ اختیبر در را دِٚت وّیذی

 ؼّجبٖ اصالح اختیبر در وّیذی یٞب پست ٚ وبثیٙٝ ٔؽّك اوثزیت ،5۲ سبَ ٕٞب٘ٙذ ،5۶ سبَ در رٚحب٘ی ٔدذد ا٘تخبة اس . پسداضت اختیبر

 رئیس ضٟزسبسی، ٚ راٜ ٚسیز ٔزوشی، ثب٘ه رئیس وبر، ٚسیز التصبد، ٚسیز خبرخٝ، ٚسیز ٘فت، ٚسیز ،خٕٟٛر سیرئ اَٚ ٔؼبٖٚ ؛ٌزفت لزار

 .ٞستٙذ ؼّت اصالح ضذٜ ضٙبختٝ فؼبِیٗ اس ٍٕٞی ...ٚ ٚثٛدخٝ ثز٘بٔٝ سبسٔبٖ

رّبزاًمالبحاجلاعنبایٍگَاسگفتیاخاطزُ

 ثبر هی» وٙذ؛ ی٘مُ ٔ ٗیخبؼزٜ را چٙ ٗیخٛد ثب رٞجز ا٘مالة، ا یٌٚٛ اس ٌفت یا ثب اضبرٜ ثٝ خبؼزٜ یٕب٘یحبج لبسٓ سّ ذیسپٟجذ ضٟ سزدار

ثٛد، ثبس وزد٘ذ ٚ ػىس چٙذ تٗ اس ضٟذا را ٘طبٖ  دستب٘طبٖرا وٝ در  ی، وتبثرفتٓ هی٘شد یٚلت ب،یآلب ٔزا صذا سد٘ذ ٚ اضبرٜ وزد٘ذ وٝ خّٛ ث

ٞب  ػىس ٝیثٝ ٔٗ ٌفتٙذ وٝ ػىس ضٕب ثب ثم آلب ٞب، ػىس خٛدْ ثٛد. اس ػىس یىی. ٗیاِذٗ یس ذیٚ ضٟ یثبلز ذیضٟ ،یثبوز ذیٔٗ داد٘ذ؛ ضٟ

خٛد را ا٘دبْ  فیٚظب ٞب آٖ آلب فزٔٛد٘ذ .ٓیٔب ٞٓ سٗ ٚ سبَ ثٛد ثٛد، ػزض وزدْ ٓیػىس دٚراٖ خٛا٘ وٝ ٗ یدارد؟ ٔٗ ٞٓ اس ا یچٝ ٔؽبثمت

. اٌز ضٕب ذیٞبست، ا٘دبْ دٞ تز اس وبر آٖ سخت ثسب چٝوٝ  یٚ وبر ذیٚ ثبض ذیثٛد وٝ ضٕب ثٕب٘ ٗیداد٘ذ ٚ رفتٙذ. ٔصّحت خذاٚ٘ذ ثز ا

خٛرد ٚ آرسٚی  ضٟیذش را ٔی غجؽٝ خبٔب٘ذٖ اس یبراٖ ٞبیص حبج لبسٓ دائٕبً در ٌفتٝ« وبر را ا٘دبْ دٞذ؟ ٗیا خٛاٞذ یٔ یچٝ وس ذ،ی٘جبض

وزد. خذٔبت صبدلب٘ٝ اٚ در دٚراٖ ثؼذ اس خًٙ تحٕیّی ٔٛخت ثزآٚردٜ ضذٖ ایٗ آرسٚ ضذ ٚ در ٟ٘بیت اٚ ثٝ خٕغ  ضٟبدت اس خذا را ٔی

 یبرا٘ص پیٛست.
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 کوتاه اخبار ▼

سبَ داد ٚ اظٟبر داضت: اسالٔی تجّیغبت ٕٞبٍٞٙی ضٛرای ٔمبْ لبئٓ/!رٍسلذطٍیضُعخٌزاى ◄ مالة در رٚس لذس ٔا  ٔٙظٛر ثٝ» خجز اس سخٙزا٘ی رٞجز ٘ا

سبَ. داضت ٘خٛاٞیٓ لذس رٚس ػٙٛاٖ تحت دیٍزی ٔزاسٓ وطٛر خبی ٞیچ در ٔؼظٓ ِٝ، ثیب٘بت اس حذاوثزی یٔٙذ ثٟزٜ ىبٖ ٔا  ٌستزدٜ ٔزاسٓ ثزٌشاری ٔا

 .٘یست فزاٞٓ وزٚ٘ب ضیٛع ثٝ خبؼز ییٕبیپ راٜ

ٌاعِ،ىبذٍواالی ◄ تِٛیذی وطٛر، اظٟبر  یخبٍ٘ ِٛاسْوزدٖ دار  ثب اػالْ اخزایی ضذٖ ضٙبسٝ ارس ٚ وبال لبچبق ثب ٔجبرسٜ ستبد سخٍٙٛی /!لاچاقیعٌیش

ز تیتزتٗ یا ثٝ ٚ ثٛدٜ ضٙبسٝ داضتٗ ثٝ ّٔشْ تِٛیذی یب ٚارداتی وبالی ٞز تبوٖٙٛ 5۶ سبَ اس» داضت:  وبالی ثبضذ، ضٙبسٝ ثذٖٚ ثبسار، در وبالیی اوٖٙٛ ٌا

 اصالح ٘ٛالصی یخب ثٝضذٜ ثٛد، أب در دِٚت یبسدٞٓ اس ٞٓ تفىیه وبالٞبی تِٛیذی ٚ ٚارداتی  ،ثب اخزای ؼزح ضبپزن ٗیاسا صیپٌفتٙی است؛ تب « .است لبچبق

در پی اخزای  دِٚت ٔدذداً در ثبسار، (ثب ٌستزش ػزظٝ ٔحصٛالت ٚارداتی )ػٕذتبً لبچبق وٝٗ یاٚ ایٗ ؼزح ثز سٔیٗ خٛرد تب پبن ضذ  ٔسئّٝ صٛرتایٗ ؼزح، 

 صٛرت ٌیزد.تب ثّىٝ حٕبیتی اس تِٛیذ داخّی  ثزآٔذٜ استٌذاری  ایٗ تفىیه

 ٚ ٘فتی ٔطتمبت حبُٔ وطتی ۲۲ سؼٛدی ٔتدبٚس ائتالف وزد اػالْ یٕٗ دِٚت ٔمبْ یه ّا/ععَدیتَلیفدرّوچٌاىییوٌحاهلوشتی۲۲ ◄

 دیشَ ثٙشیٗ، تٗ ٔیّیٖٛ ٘یٓ اس ثیص حبُٔ تٛلیفی ٞبی وطتی وزد اػالْ یٕٙی ٔمبْ ایٗ .است داضتٝ ٍ٘ٝ تٛلیف در خیشاٖ ثٙذر در را یٕٗ غذایی ٔٛاد

 .ٞستٙذ ثز٘ح تٗ ٞشار 5 ٚ آرد تٗ ٞشار ۱۱ ٚ ٌبس تٗ ٞشار ۸ اس ثیص ٚ ٔبست ٚ

بابافیلال ◄ باشلیٍوذی: ٚ  ٓیإِّٝ ثبضُ یاست وٝ ٚو ٗیا ٓیدار ٝو یتؼٟذ وبر ٔب ٚ»اظٟبر داضت:  بسدٞٓیتٟزاٖ در ٔدّس  ٔٙتخت /نیالولِّ

حُ ٔطىالت وطٛر داضتٝ  یٔختّف ثزا یٞب حٛسٜرا در  یٔحٛر ٔسئّٝ ىزدیرٚ ذیثب .ٓیوٙ یٙذٌیٕ٘ب یدرست ثٝ٘مبغ وطٛر  یٕٞٝ ٔزدْ را در الص یٞب خٛاستٝ

ز ثب ا .ٓیثبض  «وزد. ٓیسٜ التصبد را ثبس خٛٞاحٛ یٞب ٌزٜ یٍزیپس اس د یىی حتٕبً ٓیٍ٘زش ثٝ ٔسبئُ ٍ٘بٜ وٙ ٗیٌا

ٝ ٚ خبرخٝ ٚسیزاٖ ثٝ ای ٘بٔٝ در آٔزیىب ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔدّس ػعٛ دٚ ٚ سٙبتٛر دٚ گزجغتاى!/درایزاىیّانیتحزًمض ◄  ٞبی تحزیٓ ٘مط درثبرٜ داری، خش٘ا

 .است ثٛدٜ آٔزیىب ٞبی تحزیٓ سدٖ دٚر ثزای «آَ ایذٜ ٞذفی» ایزاٖ ثزای ٌزخستبٖ ا٘ذ ضذٜ ٔذػی ٞب آٖ .داد٘ذ ٞطذار ٌزخستبٖ در ایزاٖ

 فمػ اٚ !است «ضتزٔزؽ» ٔب٘ٙذ وزٚ٘ب ثحزاٖ در تزأپ رفتبر: آٔزیىب سٙبی در ٞب دٔٛوزات الّیت رئیس "ضٛٔز چبن" /!تزاهپشتزهزغیرفتار ◄

 !دٞذ ٔی ثٛدٖ ٟٔٓ  حس ٚی ثٝ ٞب آٖ ثیبٖ ِحظٝ در وٝ ثٍٛیذ ٞبیی داستبٖ دارد دٚست

 

 است شکست به هحکوم «قرى هعاهله»

عال۲۲/وٌذهیدرنگذشتِاسبیشتزًىبترٍسدررافلغطیيهزدمهظلَهیتدًیا
اختیاردربااًگلیظ،۵۲۲۲اردیبْشت۲۹باهصادف۵۴۹۱هِها۵۱ُرٍسدرلبل

دائنپایگاُداشتيٍخَداعتعواریاّذافتذاٍمبزایٍفلغطیيلیوَهیتداشتي
ٍفلغطیيبِیَْدیاىهْاجزتبزایالوللیبیيصْیًَیغنباآعیا،غزبهٌطمِدر

بافاشیغنصْیًَیغنًىبت،رٍسایيدر./رعیذتَافكبِصْیًَیغتیدٍلتتشىیل
ٍوَدواىسًاى،رحواًِبیوشتاربِالذامعالح،سٍرباٍآهزیىاٍاًگلیظحوایت
ّشارصذّاوزدىآٍارٍُفلغطیٌیًفزّشار۵۱ًوَدىشْیذباًٍوَدجَاًاى

اصَلضذًٍضادپزعتوش،وَدنتزٍریغن،جاًی،رصینبٌایدیگز،فلغطیٌی
... حمَقٍاًغاًی


