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زض پیبْ ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی ثٔ ٝجّؽ یبظز ٓٞآٔسٜ
اؾت؛ «زض الساْ ثٚ ٝظیف٘ ٝظبضتی ،تأویس ایٗجب٘ت ثط
ضػبیت تمٛا  ٚا٘هبف  ٚاجتٙبة اظ حت  ٚثغىٞبی
قرهی  ٚجٙبحی اؾت ٝ٘ .حمّی اظ ٔسیط ٔ ٚجطی
ذس ٚ ْٚظحٕتوف يبیغ قٛز  ٝ٘ ٚاغٕبو  ٚإٞبَِ
ثیٔٛضز نٛضت ٌیطز ».ایٗ ٘ىت ٝثیبٍ٘ط ایٗ اؾت وٝ
ٔجطای ذسٔت ثب ظطافتٞبیی ٕٞطا ٜاؾت و ٝثبیس
ٔٛضزتٛج ٝلطاض ٌیطز.

کانال معیار در سروش @meyar.pb

نکته تحلیلی :اٌط ٔكبٞسٔ ٜیوٙیٓ و٘ ٝیطٞٚبی
٘ظبٔی ث ٝلّٞٝبی لسضت جٟب٘ی ضؾیسٜا٘س ٚ
ٔیتٛا٘ٙس زض حیبت ذّٛت آٔطیىب ،ایٗ وكٛض
ٔؿتىجط ٔ ٚغطٚض ضا قىؿت زٙٞس ،ث ٝذبَط
ثٝوبضٌیطی ا٘سیكٞٝب  ٚفطأیٗ فطٔب٘س ٜوُ لٛا اؾت.
چٙسی پیف زض قكٕیٗ ٘كؿت ٔؿئٛالٖ ؾیبؾی
ضزٜٞبی ٘یطٞٚبی ٔؿّح و ٝثٔ ٝیعثب٘ی ٘یطٚی
ٛٞافًبی ؾپب ٜثطٌعاض قس ،ؾطزاض حبجیظاز ٜفطٔب٘سٜ
ایٗ ٘یط ٚث ٝثیبٖ ذبَطاتی زض ظٔی٘ ٝٙمف ضٞجط
ا٘مالة زض پیكطفتٞبی ٔٛقىی اقبض ٜوطز ٌ ٚفت:
«ٔٗ زض ٟٔطٔب ٜؾبَ  ۸۸۱۱ثطای فطٔب٘سٞی ٘یطٚی
ٛٞافًبی ؾپب ٜا٘تربة قسْ ۸۱ .آشض ٕٞبٖ ؾبَ
ذسٔت ضٞجط ٔؼظٓ ا٘مالة ضؾیسْ  ٚپؽ اظ اضائٝ
ثط٘بٔٞٝبی ٘یط ٚو ٝذیّی ضٚی آٖ وبض وطز ٜثٛزیٓ،
ایكبٖ فطٔٛز٘س؛ ایٗ ٔؿبئُ وٌ ٝفتی ذٛة اؾت،
ِٚی اِٛٚیت ٔٗ زلت زض ٔٛقهٞبؾت ».ؾطزاض
حبجیظاز ٜازأ ٝزاز« :آٖ ٔٛلغ ٔب ضٚی ثطز وبض
ٔیوطزیٓ ٛٔ ٚقهٞبی ٔب يطیت ذُبی انبثت
زاقت .ضٞجط ٔؼظٓ ا٘مالة و ٝایٗ ٔٛيٛع ضا
فطٔٛز٘سٔ ،ب زض ٔجٕٛػ٘ ٝیط ٚؾٔ ٝب ٜتالـ وطزیٓ ٚ
٘تیجُّٛٔ ٝة حبنُ قس  ٚثؼسٞب ث ٝوٕتطیٗ
يطیت ذُبی ٕٔىٗ ضؾیسیٓ ».ؾطزاض حبجیظازٜ
زض ٕٞیٗ ظٔی ٝٙاقبض ٜوطز« :أطٚظ ٔٛقهٞبی
تِٛیسی ٔب اظ  ۰۲۲ویّٔٛتط تب  ۰۲۲۲ویّٔٛتط ٕٝٞ
٘مُٝظٖ ٞؿتٙس ٛٔ ٚقهٞبی تِٛیسی ٌصقتٓٞ ٝ
 ٕٝٞزض حبَ تجسیُقسٖ ث٘ ٝمُٝظٖ ٞؿتٙس».
نکته راهبزدی :ثطازضاٖ ٔؤٔٗ  ٚا٘مالثی ٔجّؽ،
ضٞجط ٔؼظٓ ا٘مالة اظ ٔبٜٞب پیف تأویس ذٛز ضا ثط
تكىیُ ٔجّؽ لٛی ٌصاقتٝا٘س  ٚایٗ پیبْ ثطای
ٔجّؽ یبظز ٓٞ ٓٞثطای لٛی قسٖ ٔجّؽ اؾت،
ِصا ٕ٘بیٙسٌبٖ ٔجّؽ ثبیس ایٗ ٔجّؽ ضا ث ٝیه
ٔجّؽ ٘مُ ٝظٖ تجسیُ وٙٙس  ٚاظ حبقی ٝضٚی ٚ
إٞبَ  ٚاغٕبوٞبی ثیٔٛضز جٌّٛیطی وٙٙس .اٌط
ٔجّؽ ٔیذٛاٞس زض نطاٌ ٔؿتمیٓ لطاض ثٍیطز ٘یبظ
ث ٝثهیطت  ٚػُٕ ثٛٔٝلغ زاضز ،ظیطا ایٗ ثهیطت
اؾت ؤ ٝب٘ٙس لُتٕ٘ب ػُٕ ٔیوٙس ٔ ٚؿیط زضؾت
ضا ٘كبٖ ٔیزٞسٔ .جّؽ اٌط زلیمبً ث ٝز٘جبَ ضفغ ٘یبظ
وكٛض ثبقس ،تٟسیسٞب ضا تجسیُ ث ٝفطنت ٔیوٙس ٚ
ثط ٔكىالت غّج ٝذٛاٞیٓ وطز .اٖقبءاهلل

افول اهزیکا و هعادله جدید قدرت
ایٗ ضٚظٞب أطیىب حبَٚضٚظ ذٛثی ٘ساضز؛ وكٛضی و ٝضٚظٌبضی ٔسػی اثطلسضتی ثط جٟبٖٟٔ ،س زٔٛوطاؾی
غطثی ٟٔ ٚس آظازی ثٛز ،ثسجٛضی زض ثبتالق وط٘ٚب ،تجؼیى ٘ػازی  ٚقىبفٞبی اجتٕبػی ،وبٞف التساض
ثیٗإِّّی ُٙٔ ٚمٝای  ٚفكبضٞبی التهبزی ٌطفتبض قس ٜاؾت.
گشارههای خبزیَ -۸ :ی ٞفتٌ ٝصقت ٝحسٚز ٔ ۸یّی٘ ٖٛفط زیٍط ثطای زضیبفت ٔعایبی ثیىبضی زض
آٔطیىب ثجت٘بْ وطزٜا٘س  ٚقٕبض ثیىبضاٖ زض ایبْ وط٘ٚبیی ث ٝثیف اظ ٔ ۲۰یّی٘ ٖٛفط ضؾیس ٜاؾت.
ثبایٗٚجٛز ،قجى CBS ٝایٗ آٔبض ضا ٘یع غیطٚالؼی ذٛا٘س ٚ ٜاػالْ وطز ٜاؾت٘« :بأٙی غصایی زض ؾطاؾط
آٔطیىبٕٞ ،ب٘ٙس ٚیطٚؼ زض حبَ پرف قسٖ اؾت .آٔبض ٚالؼی ثیىبضی ز ٚثطاثط آٔبض ضؾٕی اؾت ».تساْٚ
ایٗ ٚيؼیت زض أطیىب ،ؾیُ ٌطؾٍٙبٖ ضا ضٚا٘ ٝذیبثبٖٞب ذٛاٞس وطز -۰ .قبخٚقب٘ ٝوكیسٖٞبی
التهبزی تطأپ ث ٝچیٗ ٘یع ایٗ ضٚظٞب ٌطیجب٘ف ضا ٌطفت ٝاؾت؛ ٚاوٙف زِٚتٕطزاٖ چیٙی ٘ؿجت ث ٝایٗ
ضفتبضٞب ضٚظثٝضٚظ تٙستط ٔیقٛز؛ زض ضٚظٞبی ٌصقتٚ ٝظیط أٛض ذبضج ٝچیٗ َی السأی ثیؾبثم ٝاػالْ
وطز و ٝایٗ وكٛض زض ج ًٙؾطز ثب أطیىب ث ٝؾط ٔیثطز  ٚالسأبت تمبثّی أطیىب ضا ثیپبؾد ٘رٛاٞس
ٌصاقت -۸ .ضفتبض جٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض اػعاْ آقىبض ٘فتوفٞبی ذٛز ث٘ٚ ٝعٚئال ٘یع ٔٛجت
تًؼیف ثیفاظپیف حیثیت ثیٗإِّّی أطیىب ٌطزیس  ٚایٗ ثبض ضؾب٘ٞٝب اؾتیهبَ  ٚزضٔب٘سٌی أطیىب ضا ثٝ
افىبض ػٕٔٛی جٟبٖ ٔربثطٔ ٜیوٙٙس -۲ .اظٟبضات جٛظف ثٛضَٔ ،ؿئ َٛؾیبؾت ذبضجی اتحبزی ٝاضٚپب ٘یع
زض ٘ٛع ذٛز جبِتتٛج ٝاؾت؛ ٚی اذیطاً ذجط اظ پبیبٖ ٘ظٓ تحت ضٞجطی آٔطیىب زض ز٘یب زاز ٚ ٜپیفثیٙی
وطز ٜاؾت و ٝثؼس اظ زٚضاٖ وط٘ٚبیی قبٞس ؾط ثطآٚضزٖ لسضتٞبی جسیس جٟب٘ی ذٛاٞیٓ ثٛز-5 .
تًبزٞبی آقىبض اجتٕبػی ضا ٘یع ثبیس ثِ ٝیؿت ٔهیجتٞبی التهبزی ،وبٞف التساض جٟب٘ی ٘ ٚبتٛا٘ی زض
ٟٔبض وط٘ٚب زض أطیىب ايبف ٝوطز .چٙسپبضٌیٞبی جٕؼیتی ٘ػازپطؾتب٘ ٚ ٝیب ِیجطاِیؿتی ؤ ٝحهَٛ
ٌفتٕبٖ ؾطٔبیٝزاضی اؾتٔ ،ستٞبؾت و ٝؾط ثبظ وطزٞ ٚ ٜطاظٌبٞی ثب اتفبلی جسیس قؼّٚٝضتط ٔیقٛز.
یه ٕ٘ ٝ٘ٛآٖ ٕٞیٗ الساْ غیطا٘ؿب٘ی پّیؽ أطیىب زض وكتٗ قٟط٘ٚسی ؾیب ٜچٟط ٜاؾت و ٝاوٖٛٙ
ایبِتٞبی ٔرتّف أطیىب ضا ث ٝآتكی اظ فطیبزٞبی زازذٛاٞب٘ ٝؾتٓ زیسٌبٖ تجسیُ وطز ٜاؾت.
گشاره تحلیلیٚ :الؼیت ایٗ ضٚظٞبی أطیىب چیعی ٘یؿت و ٝاظ اثطلسضت جٟبٖ ا٘تظبض ٔیضٚز .أطٚظ ایٗ
ٌفت ٝو ٝاف َٛأطیىب ٘عزیه قس ٜاؾت ضا ٘ ٝنطفبً جٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ،ثّى ٝقرهیتٞبی ٔكٟٛض
اضٚپبیی  ٚا٘سیكٕٙساٖ اتبق فىطٞبی أطیىبیی ُٔطح ٔیوٙٙس ،پؽ الظْ اؾت ٚالؼیتٞبی ٔیسا٘ی زضؾت
تحّیُ ق٘ٛس تب قبٞس زیپّٕبؾی ٛٞقٕٙساُ٘ٔ ٝبثك ثب ٚالؼیتٞبی ٔیسا٘ی ثٛز .قٙبذت زضؾت نحٝٙ
وٕه ٔیوٙس و ٝثس ٖٚچكٓزاقت وٕه  ٚیب ٞطاؼ اظ ٞػٔ٘ٛی پٛقبِی آٔطیىب ،تهٕیٕبت زضؾتی زض
ػطن ٝؾیبؾت ذبضجی وكٛضٔبٖ اتربش قٛز.
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همت
زگدیه رین خبار  ر فته خی هک گذشت

سال پىجم /ديشىبٍ  17خزداد/شمارٌ 728

▼اخبار
الکاظمی مذاکزٌ با امزیکا را کلید سد
٘رؿتٚظیط ػطاق تیٕی اظ ٔمبٔبت ایٗ وكٛض ضا ثطای اظؾطٌیطی ٔصاوطات اؾتطاتػیه ثب أطیىب ظطف زٞ ٚفت ٝآیٙس ٜا٘تربة وطز ٜو ٝثٌ ٝفت ٝػطالیٞب
لطاض اؾت ثط ٔؿئّ ٝذطٚج اقغبٍِطاٖ اظ ایٗ وكٛض ٔتٕطوع ق٘ٛسٔ .مبٔبت ٚاقٍٙتٗ  ٓٞتأویس وطزٜا٘س ایٗ ٌفتٍٞٛب فطاتط اظ ٔؿبئُ أٙیتی ٘ ٚظبٔی
ذٛاٞس ثٛز .زض پی انطاض ػطالیٞب ثطای ذطٚج فٛضی اقغبٍِطاٖ اظ ذبن ایٗ وكٛض ،آٔطیىبییٞب لطاض اؾت اٚاذط ٞفت ٝآیٙسٌ ٜفتٍٞٛبی أٙیتی ضا ثب
ٔمبٔبت ثغساز اظ ؾط ثٍیط٘س .یه ٔٙجغ ؾیبؾی ضٚظ یهقٙج ٝث ٝضٚظ٘بٔ ٝاِكطقاالٚؾٍ ٌفتٔ« :صاوطات ضٚظٞبی ز ٚ ٓٞیبظز ٓٞغٚئٗ آغبظ ٔیقٛز  ٚزض
ؾُحی پبییٗتط اظ ٚظضای ذبضج ٝز ٚوكٛض ذٛاٞس ثٛزٌ .طٜٞٚبی ٔصاوطٜوٙٙس ٜث ٝؾٌ ٝط ٜٚؾیبؾی ،التهبزی ٘ ٚظبٔی تمؿیٓ قسٜا٘س» .ضئیؽ زا٘كىسٜ
ػّ ْٛؾیبؾی زا٘كٍب ٜإِؿتٙهطی ٝزض ػطاق ٘یع ٌفتٔ« :ؿبئُ ٘فت  ٚقطوتٞبی ٘فتی زض ػطاق زض ٞطٌٔ ٝ٘ٛصاوطٜای ثب ٚاقٍٙتٗ حًٛض ذٛاٙٞس
زاقت ».ػجبؼ نط ،ٌٚاظ ٕ٘بیٙسٌبٖ وٕیؿی ٖٛأٙیت  ٚزفبع ػطاق ٌ ٓٞفت ٝاؾت ؤ ٝحٛض انّی ٌفتٍٞٛبی ضاٞجطزی ثب أطیىبٔ ،ؿبئُ ٘ظبٔی ٚ
أٙیتی اؾت .اظ ؾٛی زیٍطٔ ،تی ٛتِٛط ،ؾفیط ٚاقٍٙتٗ زض ثغساز تأویس وطز؛ زض ٞفتٞٝبی آتی ٞیئت آٔطیىبیی ثَٛٝض ٔفهُ زض ذهٛل ایٙى ٝتٛافك
اؾتطاتػیه چٍٔ ٝ٘ٛیتٛا٘س تٕبٔی ػطنٞٝبی ؾیبؾی ،التهبزی ،فطٍٙٞی ،آٔٛظقی  ٚػّٕی ضا زض ثطٌطفت ٚ ٝنطفبً ث ٝحٛظ ٜأٙیتی ٔحسٚز ٘جبقس ،ثٝ
ٌفتٍ ٛذٛاٞس ٘كؿت .ؾفیط أطیىب زض ػطاق ٘یع ٌفت« :قطاوت ٔب ثب ػطاق نطفبً زض حیُ ٝأٙیتی ٘یؿت ٔ ٚب ثب أیسٚاضی ثٝؾٛی ٌفتٌٛٚی
اؾتطاتػیه ثب ٞسف ٕٞىبضی زض جٟت تٛؾؼ ٝضٚاثٍ  ٚاظ ٔیبٖ ثطزٖ تٟسیسات پیف ضٚی ػطاق حطوت ٔیوٙیٓ».
افشایش  8۸درصدی وقدیىگی در ديلت ريحاوی
فطقبز ٔؤٔٙی ،اؾتبز التهبز زا٘كٍب ٜػالَٔ ٝجبَجبیی زض ٌفتٍ ٛثب ایّٙب ٌفت ٝاؾت« :زض وٙبض تغییطات پیزضپی ٘طخ اضظ ،ثب٘هٞبی ذهٛنی ٘یع زض ایجبز
ثحطاٖ ٘مسیٍٙی افؿبضٌؿیرت ٝزض ایطاٖ ٘مف ٕٟٔی زاقتٙس  ٚاٌط آلبی ضئیؽجٕٟٛض  ٚضئیؽ ثب٘ه ٔطوعی زض ایٗ ٔٛيٛع ٔیذٛاٙٞس ذیطی ث ٝجبٔؼٝ
ثطؾب٘ٙس ثبیس اظ ایٗ ظاٚی ٝثٔ ٝؿئٍّ٘ ٝب ٜوٙٙس وٓٞ ٝظٔبٖ ثب لسضتٌیطی ثب٘هٞبی ذهٛنی زض التهبز ایطاٖ ،قبٞس تٙعَ ویفی ظ٘سٌی ٔطزْ ،ؾمٌٛ
لسضت تِٛیسی وكٛض  ٚقستیبثی ثحطاٖؾبظ ثسٞیٞبی زِٚت  ٚضقس ؾطؾبْآٚض ٘مسیٍٙی ثٛزیٓ و ٝثبیس ثب جعئیبت ٚاوبٚی ق٘ٛسٚ ».ی افعٚز« :تمطیجبً ۱۲
زضنس ٘مسیٍٙی ٔٛجٛز زض وكٛض زض زِٚتٞبی یبظز ٚ ٓٞزٚاظز ٓٞذّك قس ٜاؾت؛ چطاو ٝثیؾبثمٝتطیٗ ٔ ٚكىٛنتطیٗ فطنتؾبظیٞب  ٚذٛززاضی اظ
٘ظبضتٞبی لب٘٘ٛی زض ایٗ زٚض ٜاتفبق افتبز ٜاؾتٚ ،لتیو ٝزِٚت آلبی ضٚحب٘ی ٔؿئِٛیت ضا ثط ػٟسٌ ٜطفتٙس ا٘ساظ٘ ٜمسیٍٙی حسٚز پب٘هس ٞعاض ٔیّیبضز
تٔٛبٖ ثٛز و ٝایٗ ضلٓ زض پبیبٖ ؾبَ  ۸۸۳۱اظ ٔطظ ٞ ۰عاض ٞ ۲۲۲ ٚعاض ٔیّیبضز تٔٛبٖ  ٓٞػجٛض وطز .زض ایٗ زٚض ٜافؿبضٌؿیرتٍی غیطٔتؼبضف ثب٘هٞبی
ذهٛنی ثٛز؛ وٙتطَٞب ٘ ٚظبضت ثط ضفتبض آٖٞب وبٞف پیسا وطز ،یبضا٘ٞٝب  ٚضا٘تٞبی غیطٔتؼبضف ث ٝآٖٞب زاز ٜقس».
کارشىاسی ارشد  7۲میلیًن ي دکتزا  9۲میلیًن تًمان!
فطیس ٖٚجؼفطی زؾتیبض ٚیػٚ ٜظیط ػّ ْٛزض أٛض حمٛق قٟط٘ٚسی اظ وكف ثیف اظ ٞ ۸۲عاض ٔسضن جؼّی تٛؾٍ ٚظاضت ػّ ْٛزض ؾبَ  ۳۱زض ٔحسٚزٜ
ٔیساٖ ا٘مالة ذجط زاز .ضٚظ٘بٔ ٝذطاؾبٖ ٘یع زضثبضٔ ٜبفیبی ٔسضن جؼّی ٘ٛقت« :وبضقٙبؾی اضقس ٔ ۰5یّی ٚ ٖٛزوتطا ٔ ۸5یّی ٖٛتٔٛبٖ!»؛ ایٗ
لیٕتٞبیی اؾت و ٝیه فطٚقٙسٔ ٜساضن زا٘كٍبٞی ثطای فطٚـ ثٝانُالح لب٘٘ٛی ٔسضن ثٔ ٗٔ ٝیزٞسٔ .سضوی و ٝاٌط ثرٛاٞی ثٝنٛضت لب٘٘ٛی ٚ
تحهیُ آٖ ضا وؿت وٙی ،زض زا٘كٍب ٜآظاز ،قجب٘ ،ٝپطزیؽ  ٚغیطزِٚتی حسٚز ٔ ۸۲۲یّی٘ٛی ثطایت آة ٔیذٛضز .زض ثطذی ٔؤؾؿبت ثٝنٛضت ػّٙی
ٔسضن فطٚذتٔ ٝیقٛز ثٌٝ٘ٛٝای و٘ ٝبْ  ٚػٛٙاٖ زض ؾٛاثك ٔؤؾؿ ٝجؼّی اؾت ِٚی فمٍ ضٚی وبغص فبجؼٝای زض فًبی ػّٕی  ٚزا٘كٍبٞی زض حبَ ضخ
زازٖ اؾت».

7

همت
زگدیه رین خبار  ر فته خی هک گذشت

سال پىجم /ديشىبٍ  17خزداد/شمارٌ 728

▼ اخبار کًتاٌ
◄  09درصد تسهیالت بانکها بزای  09درصد هزدم!| ؾؼیس جّیّی ،ػًٔ ٛجٕغ تكریم ٔهّحت ٘ظبْ زض تٛئیت جسیسـ ٘ٛقت« :اظجّٕٔ ٝؿبئُ ٕٟٔی
ؤ ٝجّؽ لٛی ثبیس ث ٝآٖ ٚضٚز جسی  ٚثب ثط٘بٔ ٝزاقت ٝثبقس ٔٛيٛع ثب٘هٞب اؾت!  5۲زضنس ٔطزْ حتی یه ضیبَ تؿٟیالت ثب٘ىی زضیبفت ٘ىطز٘س زضحبِیوٝ
 ۸۲زضنس اظ ٔطزْ  ۳۲زضنس تؿٟیالت ثب٘ىی ضا زضیبفت ٔیوٙٙس! ٍٔط ٔب نحجت اظ ػساِت ٕ٘یوٙیٓ...؟!»
◄ ایزان و روسیه در ناآراهیهای آهزیکا دست دارند؟| ٔكبٚض أٙیت ّٔی وبخ ؾفیس اػتطايبت ٔس٘ی زض وكٛضـ ضا و ٝزض ٘تیج٘ ٝبوبضآٔسی زِٚت
آٔطیىب  ٚتجؼیى ٘ػازی زض ایٗ وكٛض اؾت ث ٝضلجبی جٟب٘یاـ ٘ؿجت زاز ٌ ٚفتٕٔ« :ىٗ اؾت فؼبالٖ چیٙی  ٚضٚؼ زض ایجبز ٘بآضأیٞبی ثیكتط
تالـ وٙٙس .ث ٝایطاٖ ٍ٘ب ٜوٙیس ،ایٗ وكٛض ثٝیمیٗ زض ایٙجب ٔكغ َٛفؼبِیت اؾت .قٕب ایٗ ضا ٔیزا٘یس».
◄ وثیقههای جدید بزای تسهیالت بانکی| ضئیؽوُ ثب٘ه ٔطوعی ٌفت« :ثب تٛج ٝث ٝاضظ٘س ٜثٛزٖ ثرف ػٕسٜای اظ ؾٟٞٓبی ٔٛجٛز زض ؾجس ؾٟبْ
ػساِت ،ث ٝثب٘هٞب تٛنیٔ ٝیو ٓٙزض لجبَ ٚثیمٌ ٝطفتٗ ؾٟبْ آظاز قس ،ٜزض چبضچٛة يٛاثٍ ذٛزٔ ،ؼبزَ زضنسی اظ اضظـ آٖ ،ث ٝزاض٘سٌبٖ ؾٟبْ وٝ
٘یبظ ثٙٔ ٝبثغ ٔبِی زاض٘س ِٚی لهس فطٚـ ؾٟبْ ذٛز ضا ٘ساض٘س ،وبضت اػتجبضی ثطای ذطیس ثسٙٞس».
◄ توسیع غذای گزم در هناطق هحزوم /ضئیؽ وٕیت ٝأساز اػالْ وطزَ« :جد  ٚتٛظیغ ثیف اظ ٔ ۸۲یّیٚ ٖٛػس ٜغصایی ٌطْ ث ٝاضظـ ضیبِی ثیف اظ ۸۲۳
ٔیّیبضز تٔٛبٖ زض  ۸۱۸۰آقپعذب٘ ٝثعضي ٟٔسٚی  ٚتٛظیغ ٔ ۰یّیٞ ۰۲۲ ٚ ٖٛعاض تٔٛبٖ ثؿتٛٔ ٝاز غصایی ث ٝاضظـ ثیف اظ ٔ ۲۲۲یّیبضز تٔٛبٖ زض ٔٙبَك
ٔحط ٚ ْٚنؼتاِؼجٛض ا٘جبْ قس».
◄ آخزین جشئیات اس ضورش در آهزیکا| ٓٞاو ۸۱ ٖٛٙایبِت زضٌیط تظبٞطات ٌؿتطزٔ ٜطزٔی ػّی ٝجٙبیت اذیط ٘یطٞٚبی پّیؽ ٞؿتٙس .زض  ۰5قٟط ٘یع
حىٔٛت٘ظبٔی اػالْ قس ٚ ٜتبو ٖٛٙزؾتوٓ ٘ ۲فط زض ایٗ اػتطايبت ثب قّیه ٔؿتمیٓ ٌّ ِٝٛوكتٝا٘س .اػتطايبت اظ ضٚظ چٟبضقٙج ٚ ٝپؽ اظ ا٘تكبض فیّٓ
ِٙٛٞبنِ ذف ٝوطزٖ جٛاٖ ؾیبٜپٛؾتی تٛؾٍ پّیؽ آٔطیىب زض قٟط ٔیٙیبپِٛیؽِ ایبِت ٔیٝٙؾٛتب آغبظ قسٕٞ ٚ ٜچٙبٖ ازأ ٝزاضز.
◄ روح اهام فزسنگها اس حزهص فاصله دارد!| ا٘تمبز تٙس ٔؿیح ٟٔبجطی اظ ٔسیطیت حطْ أبْ ذٕیٙی ثبظتبة ضؾب٘ٝای لبثُتٛجٟی زاقت ٝاؾتٚ .ی
زض ؾطٔمبِ ٝضٚظ٘بٔ ٝجٕٟٛضی اؾالٔی ثب ا٘تمبز اظ ؾبذت حطْ اقطافی ثطای أبْ ػّیطغٓ ظ٘سٌی ؾبز ٜایكبٖ اظٟبض زاقت و ٝاٌط أبْ ٔیتٛا٘ؿت ٔب٘ٙس
ضٚحف و ٝفطؾًٞٙب اظ آٖ حطْ فبنّ ٝزاضز ،جؿٓ ذٛز ضا  ٓٞثطٔیزاقت  ٚاظ آ٘جب زٚض ٔیقس!

▼ خبز يیژٌ
مأمًر سابق  :CIAآیتاهلل مصباح بشرگتزیه دشمه ماست!

ثٝتبظٌی ٚیسئٛیی وٛتب ٜاظ ٌفتٞٝبی ٔبضن ٌطقت ٔأٔٛض ؾبثك  CIAزض ذبٚضٔیب٘ ٝزض فًبی
ٔجبظی پرف قس ٜاؾت ؤ ٝیٌٛیس« :تٟٙب ٔب٘غ ٔب ثطای ایجبز زٔٛوطاؾی (آٔطیىبیی ؾبظی)
ایطاٖ ،آیتاهلل ٔهجبح یعزی اؾت ،فمٍ آیتاهلل ٔهجبح یعزی! ا ٚتٟٙب وؿی اؾت و ٝزٔٛوطاؾی
(آٔطیىبیی) ضا ث ٝچبِف وكیس ٜاؾت ».اظ ایٗ اػتطاف ٔكرم ٔیقٛز ترطیت ضٚحب٘یٚ ٖٛ
ػّٕبی ا٘مالثی ٔرهٛنبً آیتاهلل ٔهجبح زض ثطذی ضؾب٘ٞٝبی زاذّی وكٛض اظ وجب ٘كئت
ٔیٌیطز!
...
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