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  حرف روز ▼

 حقي کٍ بايد بُتر ادا شًد

ٚظيط أٛض ذبضجٝ زيطٚظ زض جٕغ ٕ٘بيٙسٌبٖ ٔجّؽ 
يبظزٞٓ حعٛض يبفت تب ٌعاضقي اظ ٚظؼيت ضٚاثػ 

إُِّ ٚ ؾيبؾت ذبضجي ايطٖا ثٝ ٕ٘بيٙسٌبٖ ٔجّؽ  ثيٗ
اضائٝ زٞس؛ أب ايٗ ٘كؿت ثب حٛاقي ظيبزي ٕٞطاٜ ثٛز. 

ضأي  022جٕٟٛض ٘يع ثب  اظ ضئيؽٕٞچٙيٗ ؼطح ؾؤاَ 
 ضئيؿٝ ٔجّؽ اػالْ ٚصَٛ قس. ٕ٘بيٙسٌبٖ تٛؾػ ٞيئت

 ًکات تحليلي:

ٕ٘بيٙسٌبٖ ٔجّؽ ٞٓ حك زاض٘س ٚ ٞٓ ٚظيفٝ وٝ  -1 
ٝ  ٞط يه اظ ٚظضا ٚ حتي ضئيؽ جٕٟٛض ضا ثطاي اضائ

 ٝ بٔبت ٔٛجٛز ث تٛظيحبت ٚ يب پبؾد ثٝ ؾؤاالت ٚ اٟث
س. ايٗ پيف ضت ٌطفتٝ زض ثيٙي صٛ ٔجّؽ فطاثرٛاٙ٘

ٌطايي زض لٜٛ ٔجطيٝ  جب٘جٝ لبٖ٘ٛ اؾبؾي ٔب٘غ اظ يه
ٛيت -0قٛز.  ٔي ٞب ٚ ظٔبٖ اؾتفبزٜ ٔجّؽ  تكريص اِٚ

اظ حك ؾؤاَ ٚ اؾتيعبح ثب تٛجٝ ثٝ ٔصبِح وكٛض ثؿيبض 
اي ػُٕ قٛز وٝ  ٌٛٝ٘ ٟٔٓ اؾت؛ اظ ؼطفي ٘جبيس ٝث

طْ ٘ٛػي  ٞب اؾتفبزٜ ٘ىٙس ٚ ٝث ٔجّؽ ٞطٌع اظ ايٗ ٞا
بثطايٗ ػُٕ ٔجّؽ ثبيس ٘مف تكط يفبتي پيسا وٙس؛ ٙث

ٚتفطيػ ثبقس.  ثؿيبض ٞٛقٕٙسا٘ٝ ٚ فبضؽ اظ ٞطٌٛٝ٘ افطاغ
ط ٔجتٙي ثط اذالق اؾالٔي  -3 ٘حٜٛ ٔؽبِجٝ حك ٌا

ٗ  زاض ٔي ٘جبقس، ٔبٞيت حك ضا ذسقٝ وٙس ٚ ثٝ ٕٞي
ط ٕ٘بيٙسٌبٖ زض ؾؤاَ يب اؾتيعبح ضفتبض اؾالٔي  ٔٙٛاَ ٌا

ٛظٛع ؾؤاَ زض حبقيٝ لطاض تٟٙب ٔ ضا ضػبيت ٘ىٙٙس ٝ٘
ٌيطز ثّىٝ ٔكىُ جسيسي ثٝ ٔكىالت وكٛض افعٚزٜ  ٔي
 قٛز. ٔي

 تحليل راّبردي:

ٜ  فعبي پيف  ٍٛٔٛٞبي ايجبزقس آٔسٜ زض ٔجّؽ ٚ ٍث
ثيٗ ٕ٘بيٙسٌبٖ ٚ ٚظيط ذبضجٝ، زض قأٖ ٔؿئِٛيٗ وكٛض 
ٛز وٝ فعبي ٌفتٍٛ ثٝ ٔيسا٘ي ثطاي  ٘جٛز ٚ ثبيس تالـ ٕ٘

ثبيس تالـ وٙٙس تب فعبي  ذصٛٔت ثسَ ٘كٛز. ؼطفيٗ
 ٚ ٛاؼف  ػمال٘ي زض چٙيٗ ٌفتٍٛٞبيي ثبلي ثٕب٘س ٚ ػ
احؿبؾبت ٚ ٞيجبٖ ػمال٘يت ضا ثٝ حبقيٝ ٘جطز. ثبألذص 
 ٚ بٜ وٝ ٘بظطٖا ػٕٛٔي ٘يع قبٞس ايٗ جّؿبت ٞؿتٙس  آٍ٘

س  ٘عاع ٚ تٙف پيبْ ٞبي ٔٙفي ثطاي افىبض ػٕٛٔي ذٛٞا
ٝ  جٕٟٛض ٘يع زاقت. زض ٔٛضز ؼطح ؾؤاَ اظ ضئيؽ ثبيس ث

 ٚ ايٗ ٘ىتٝ تٛجٝ ٕ٘ٛز وٝ ٞطچٙس ايٗ ٔؿئّٝ جع
ب ثبيس ثب ضػبيت  بيٙسٌبٖ ٔجّؽ اؾت، ٔا اذتيبضات ٕ٘

ت وبض ٚ ٔصبِح وكٛض ز٘جبَ قٛز. زضحبِي وٝ وكٛض  جٛ٘ا
ٞبي جسي زض ػطصٝ التصبز ثٛزٜ  ايٙه زضٌيط چبِف ٞٓ

تطيٗ ٔؼعُ  ٚ وٙتطَ ٚ ايجبز تؼبزَ زض ثبظاض ثٝ ٟٔٓ
ِٚت تجسيُ قسٜ ٞبي وكٛض  اؾت، ٞط الساْ زيٍط ثرف ز

ثبيس زض ٔؿيط حُ ٚ ضفغ ايٗ ٔكىالت ثبقس، ٌٚط٘ٝ الساْ 
س ثٛز وٝ وٕىي ثٝ وكٛض ٚ  ثي ٔٛلغ ٚ ٘بصٛاثي ذٛٞا

س وطز. ؾؤاَ اظ ضئيؽ جٕٟٛض ٘يع ثب ٕٞيٗ  ٔطزْ ٘رٛٞا
ط ايٗ ؾؤاَ ٔي ٛا٘س ٔكىّي  ٔؼيبض ثبيس ؾٙجيسٜ قٛز. ٌا ت

ب يس، السأي لبُث زفبع اظ ٔكىالت وكٛض ضا ٔطتفغ ٕ٘
ٍكبي ٔكىّي زض ؾبَ پبيب٘ي ػٕط  ط ضٞا ثٛزٜ، أب ٌا
 ٚ ِٚت ٘يؿت ٚ تٟٙب ػبّٔي ثطاي ايجبز وسٚضت ثٛزٜ  ز
س ا٘ساذت، السأي  ثيٗ زِٚت ٚ ٔجّؽ فبصّٝ ذٛٞا

ٖ پطٞيع قٛز.   ٘بصٛاثي اؾت وٝ ثبيس اظ آ

 )٘ٛيؿٙسٜ: ػّي وبضٌط(
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              گسارش روز▼

 َای ارتباطات اجتماعي تىاقض

بلط ٞبي اضتجبؼي افعايف  ٞبي ايٗ ظٔبٖ، ٔجحج اضتجبؼبت اجتٕبػي اؾت؛ ٝث ايٗ ٔؼٙي وٝ ضؾبٝ٘ يىي اظ ٙت

س تب ويفيت اضتجبغ ا٘ؿبٖ يبفتٝ ب ٔتأؾفب٘ٝ ٝ٘ ٘ا ٟب اضتجبغ ٞب ضا ثٟتط وٙٙس، ٔا ىٝ اضتجبغ ٙت ٞبي ؾبزٜ ٚ  ٞب ثٟتط ٘كسٜ، ّث

سيٗ ا طٚظٜ قىبيت ِٚا صقتٝ ٘يع زض حبَ اظ ثيٗ ضفتٗ اؾت. ٔا ٞبي اجتٕبػي ثٝ ٘حٛي  ٞب ٚ قجىٝ ظ ضؾبٝ٘صٕيٕيٌ 

بٜ ثب تصٕيٕبت ٚ ضفتبضٞبي اقتجبٜ ثط ؾّؽٝ ايٗ  ٌؿتطـ يبفتٝ اؾت وٝ ضاٜ فطاضي اظ آٖ ٕ٘ي س پيسا وٙٙس ٌٚ  تٛاٙ٘

ٗ ٘يع ٔي ضؾبٝ٘ س. ٞب زٔا  ظٙ٘

ٍّيؽ» .1 ّاي خبري: گزارُ ٍّيؿي« ؾتبز اضتجبؼبت زِٚت ٘ا ىبٖ ٔي ثٝ ٘ا ز ٚ زٞس تب زؾتطؾي افطا ٞب ٔا

يبز ٘ظبضت ثط قجىٝ صٛضت ٞٛقٕٙس وٙتطَ وٙٙس، زضػيٗ ٞب ثٝ ايٙتط٘ت ضا ٝث پي آي ٞبي اجتٕبػي  حبَ چٙسيٗ ٙث

 ّٕٝ يٛ اف»اظج ٚيػٜ زض ٔٛضز پٛضٌ٘ٛطافي وٛزوبٖ، ٘ػازپطؾتي ٚ ٔؿبئُ تطٚضيؿتي  ٘يع زض ايٗ وكٛض ٝث« اي زّث

س.  فؼبَ بٖ ٞٓ اظ ؾبَ . 0٘ا ٖ جسيسي ضا اضائٝ  0212إِٓ ٞبي اجتٕبػي ٕٞچٖٛ  اؾبؼ آٖ قجىٝ وطز وٝ ثطلبٛ٘

ن ظيط ٘ظط لطاض ٔي فيؽ عْا ٛث سٌبٖ  ٌيط٘س. ايٗ لبٖ٘ٛ اؾتب٘ساضزٞبي ِا طزاٙ٘  ٌ ٛاجٟٝ ي ٔ ٍ٘ٛ آٚضي ضا ثطاي چٍ

ٛاي ٔجطٔب٘ٝ تؼييٗ ٔي ٞب ٚ اِتعاْ آٖ ٞبي اجتٕبػي ثب قىبيت قجىٝ وٙس. زض صٛضت ػسْ حصف  ٞب ٝث حصف ٔحت

ٛاي غيطٔجبظ ت بٖ ضا تب فٛضي ٔحت سٌبٖ آٖ قطوت زض إِٓ بٙي ٔيّيٖٛ  5ٛؾػ يه قجىٝ اجتٕبػي، ايٗ وكٛض ٕ٘

ٝ ٔي  52يٛضٚ ٚ ذٛز قطوت ضا ٘يع تب  ٞبي حىٛٔتي  فطا٘ؿٝ يىي اظ قسيستطيٗ ٘ظبضت. 3وٙس.  ٔيّيٖٛ يٛضٚ جطٕي

ٖ ٚيي»ٞبي  ثط فعبي ؾبيجطي ضا زاضز. ؼجك لبٛ٘ پؿي»ٚ « ٞبز ِٛ » َ ٖ ٘بلط 0222ٔصٛة ؾب ٗ قجىٝ ، وبضثطا ٛا٘ي ل

غيه ٔؿسٚز،  اظ زؾتطؾي ثٝ آٖ ٔحطْٚ ٔي ِٛٛ بي غيطاذاللي يب ايسئ ٞب سي اظ تبضٕ٘ ٛ٘س ٚ ػالٜٚ ثط فٟطؾت ثّٙ ق

ٚ٘سٖا حك جؿت ٛتٛضٞبي جؿت قٟط ٚجٛ ٘ساض٘س. ايٙتط٘ت ٔساضؼ ٘يع زض ايٗ وكٛض  ٚجٛي ثطذي ػجبضات ضا زض ٔ

ٞبي اجتٕبػي ثبػج قس تب تصٕيٓ  طا٘ي اظ قجىٝزض اتطيف ٞٓ ٍ٘. 2ٞبي اجتٕبػي ضا ٔحسٚز وطزٜ اؾت.  قجىٝ

ؿتطزٜ ٚيؽ ٌطفتٝ قٛز تب ٘ظبضتٌ  ِٚت اتطيف  ٞبي اضتجبؼي ٚ قجىٝ اي ضٚي ؾط ٞبي اجتٕبػي ضا آغبظ وٙٙس، ز

ٝ ثب ٞىطٞب ٚ لبٖ٘ٛ طفتٗ فعبي ٔجبظي ٚ ٔمبّث ٞب ضا ٔجبضظٜ ثب تطٚضيؿٓ ٚ  قىٗ ٞسف اصّي ذٛز ثطاي ظيط ٘ظطٌ 

ٚ جٙبيت ٔي  ْ ف جط س. وٞب  ز٘ا

ٚاوٙف ضا ٝث  ضغٓ تجّيغبتي وٝ ػّيٝ وكٛضٔبٖ زض ػطصٝ ٔجبظي ٔي ػّي .1 ّاي تحليلي: گزارُ قٛز، وٕتطيٗ 

ِٛيٗ وكٛض ٔب زاقتٝ ضفتبضٞبي قجىٝ س ٚ ٔطزْ ضا زض ؾطظٔيٗ پط اظ فؿبز ٚ جطْ  ٞبي اجتٕبػي پطذؽط ضا ٔؿئ ٘ا

س؛ ايٗ زض حبِي اؾت وٝ زض أٙي ٞبي اجتٕبػي ضٞب وطزٜ قجىٝ ٞبي ثطجؿتٝ جٟب٘ي  ت ؾطظٔيٙي جعء ضتجٝ٘ا

ٚ٘سٜ. 0ٞؿتيٓ.  تظبٔي پط ٞبي قىبيت اظ جطآئ ؾبيجطي زض حبَ افعايف اؾت ٚ ايٗ  زض ٔطاوع فتبي ٘يطٚي ٘ا

، حيخيت ٚ ٘بٔٛؼ افطاز زض ايٗ قجىٝ حىبيت اظ آٖ زاضز وٝ جبٔؼٝ زض يه حبِت ثي َٛا ٞب  زفبع لطاضٌطفتٝ ٚ ٔا

 ٌيطز.  ٔٛضز تؼطض لطاض ٔي

 ٛيؿٙسٜ: فطٞبز ٟٔسٚي()٘
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                         اخبار▼

 کىد؟! چرا رشيم صُیًویستي احتیاط مي

ٞبي غطثي ٚ ٔؼب٘س ثب پطزاذتٗ ثٝ آٖ ثٝ قجٟبتي زض ايٗ ظٔيٙٝ  اي ٘ؽٙع اظ ٕٞبٖ اثتسا فطصتي ضا ايجبز وطز تب ضؾب٘ٝ حبزحٝ ثبٔساز پٙجكٙجٝ زض تأؾيؿبت ٞؿتٝ

وٝ ٘بٔي اظ ٚي ثطزٜ « ٔمبْ اؼالػبتي وكٛضي زض ذبٚضٔيب٘ٝ»ركي اظ ٌعاضـ ذٛز ثٝ ٘مُ اظ يه ثٛز وٝ زض ث« تبيٕع ٘يٛيٛضن»زأٗ ثع٘ٙس. ضٚظ٘بٔٝ آٔطيىبيي 

پبيٍبٜ ايٙتط٘تي ٘كطيٝ آٔطيىبيي « قسٜ ثٛز. ايٗ حبزحٝ حبصُ ا٘فجبض يه ٚؾيّٝ ا٘فجبضي ثٛزٜ وٝ زض زاذُ تأؾيؿبت )٘ؽٙع( وبض ٌصاقتٝ »٘كسٜ، ٘ٛقت: 

اي  يه حّٕٝ اؾطاضآٔيع ثٝ يىي اظ تأؾيؿبت ٞؿتٝ»ؼٛض ثٝ قطح ٔبٚلغ پطزاذت:  آٚيٛ ايٗ ٖ صٟيٛ٘يؿت زض تُٞٓ ثٝ ٘مُ اظ وبضقٙبؾب« ثطويًٙ زيفٙؽ»

حبَ، ٔؿئِٛيٗ ضغيٓ صٟيٛ٘يؿتي زض اػالْ ٔٛظغ ضؾٕي ذٛز ثط ؾط ايٗ ٔٛظٛع جب٘ت احتيبغ ضا ٍ٘ٝ  ثبايٗ« اي ٚاضز وطز. ٟٔٓ ايطاٖ ذؿبضات ٌؿتطزٜ

ؾٛظي زض ؾبيت ٘ؽٙع ٘يع اػالْ وطز؛ ؾيبؾت ٕٞيكٍي ايٗ ضغيٓ ٕٔب٘ؼت اظ  ٘يؿتي زض پبؾد ثٝ ؾؤاِي زضثبضٜ حبزحٝ آتفزاض٘س. ٚظيط ذبضجٝ ضغيٓ صٟيٛ ٔي

ؾٛظي زض  اي اؾت ٚ ثٟتط اؾت السأبت زض ايٗ ضاؾتب ٘بٌفتٝ ثٕب٘س. ٚاوٙف ٚظيط جًٙ ضغيٓ صٟيٛ٘يؿتي ٘يع ثٝ آتف ٞبي ٞؿتٝ يبثي ايطاٖ ثٝ تٛا٘بيي زؾت

ػسْ اػالْ زِيُ « تٛا٘ٓ )زذبِت ضغيٓ صٟيٛ٘يؿتي( زض ايٗ حبزحٝ يب حٛازث زيٍط ضا تأييس يب ضز وٙٓ. ٕ٘ي»ؾبثمٝ اؾت؛ ٚي ٌفتٝ اؾت:  ز ثي٘ؽٙع زض ٘ٛع ذٛ

ٞبي ظسا٘مالة ٚ ايبزي اؾتىجبضي زازٜ اؾت تب ايٗ حبزحٝ ضا ثٝ  حبزحٝ اذيط زض ٘ؽٙع تٛؾػ ٔؿئِٛيٗ وكٛضٔبٖ ٞطچٙس ؾٛغٜ تجّيغي ثٝ زؾت ضؾب٘ٝ

وٙٙس تب فطزا ضٚظي اٌط زِيُ ايٗ حبزحٝ اظ ؾٛي ايطاٖ  ٞبي ٚاٞي ذٛز ػّيٝ وكٛضٔبٖ اظبفٝ وٙٙس، أب ثطذي ٘يع ٕٞچٙبٖ جب٘ت احتيبغ ضا ضػبيت ٔي ٛفميتٔ

 اػالْ قس، ؾًٙ ضٚي يد ٘كٛ٘س.

 خًدتان قضايت کىید، چٍ کسي مقصر است؟

ٞب زض  ذٛئيٙي ب٘ي ؾپطي قسٜ ثٛز، اػعبي ٔجٕغ ضٚحب٘يٖٛ ٔجبضظ ٚ اظجّٕٝ ٔحٕس ٔٛؾٛيؾبَ اظ آغبظ ثٝ وبض زِٚت ضٚح 2ٚ زض قطايؽي وٝ  2۹زض ؾبَ 

وٙس تب ثب ضأي لبؼغ ذٛز ثٝ حؿٗ ضٚحب٘ي، ظٔيٙٝ ضقس ٚ قىٛفبيي ٞط  ٔجٕغ ضٚحب٘يٖٛ ٔجبضظ اظ ٔطزْ قطيف ٚ آٌبٜ ايطاٖ زػٛت ٔي»اي اػالْ وطز٘س:  ثيب٘يٝ

اي تأويس وطز٘س:  ٘يع زض ثيب٘يٝ 25لؽبضا٘ف پيف اظ آٖ زض تيط  ٞب ٚ ٞٓ ذٛئيٙي ٔٛؾٛي«. ٚ اػتساَ فطاٞٓ آٚضز٘سٔبٖ ضا زض ٔؿيط ػمُ  چٝ ثيكتط ٔيٟٗ اؾالٔي

ايٗ حٕبيت ٚيػٜ زض حبِي ثٛز وٝ زِٚت ٘تٛا٘ؿت «. ٔٛظغ ايٗ ٔجٕغ حٕبيت لبؼغ اظ زِٚت تسثيط ٚ أيس ٚ ذصٛصبً قرص جٙبة آلبي زوتط ضٚحب٘ي اؾت»

٘يبظ وطزٖ ٔطزْ اظ يبضا٘ٝ ٘مسي، اجطاي ٔؿىٗ اجتٕبػي ٚ... ػُٕ وٙس. اوٖٙٛ  ٞب ٚ چطخ ؾب٘تطيفيٛغٞب، ثي ظٔبٖ چطخ وبضذب٘ٝ ٞٓ ثٝ قؼبضٞبيي ٔخُ چطذيسٖ

تٙبؾت  ؾبثمٝ ٘طخ اضظ زض پؿبثطجبْ قسٜ اؾت ٚ ثٝ ٞبي صسزضصسي ٚ ػسْ ٘مس ؾبظ٘سٜ ػّٕىطز زِٚت، ٔٙجط ثٝ ضقس ثي ا٘س وٝ ٘تيجٝ حٕبيت ٘يع ٍٕٞبٖ ٚالف

وٝ  ؼٛضي تٝ، ثٝليٕت ا٘ٛاع وبالٞب، اظ ذٛزضٚ، ٔؿىٗ، ؾىٝ ٚ ؼال ٌطفتٝ تب وبالٞبي اؾبؾي ٔطزْ ٔخُ ٌٛقت لطٔع ٚ ٔطؽ، ِجٙيبت، حجٛثبت ٚ ... افعايف يبفآٖ 

ز لٜٛ ٔجطيٝ ٚ يب اشػبٖ ثٝ جبي ٘مس ػّٕىط ٞب ثٝ ذٛئيٙي حبَ ٔٛؾٛي اي پيكي ٌطفتٝ اؾت. ثبايٗ ؾبثمٝ ؼٛض ثي ٞب اظ زضصس ضقس زضآٔسي ٔطزْ ٝث زضصس ضقس آٖ

 لؽبضا٘ف ضا ثٝ ٌطزٖ ضٞجطي ا٘ساظز! چٖٛ ٚ چطا اظ زِٚت، ثب فطاض ثٝ جّٛ، لصس زاضز لصٛض ٚ تمصيطٞبي ذٛز ٚ ٞٓ ٞبيف زض حٕبيت ثي تمصيط ذٛز ٚ ٞٓ ؼيفي

ٍ باشید! لطفاً يکیل  الديل

ضؾس  ثٝ ٘ظط ٔي»جٕٟٛض، ٘ٛقت:  ٕ٘بيٙسٜ ِيؿت أيس زض ٔجّؽ زض ٚاوٙف ثٝ ؼطح ؾؤاَ ٕ٘بيٙسٌبٖ اظ ضئيؽ« اِيبؼ حعطتي»ضٚظ٘بٔٝ اػتٕبز ٔتؼّك ثٝ 

ٞبي ذٛز زض اصالح ٔسيطيت وكٛض زض  ضٚيىطز اصِٛي آٖ ثبقس وٝ ٔجّؽ، زِٚت فؼّي ضا ثب ٕٞيٗ اٍِٛ تب پبيبٖ زٚضٜ ٔؿئِٛيتف تحُٕ وٙس ٚ اظ ظطفيت

ي ٚ حىٕطا٘ي ثٟطٜ ٌيطز ٚ ٔٙتظط ثبقس تب ؾبَ آيٙسٜ زِٚت ٔؽّٛة ٚ ٔمجَٛ ٔجّؽ ا٘مالثي ثط ؾط وبض آيس. ؼجيؼي اؾت ٕٞيٗ چبضچٛة ٔسيطيت

ايٗ ا٘تظبضات ٕ٘بيٙسٌبٖ ثطاي تحمك ٔسيطيت جٟبزي ٚ ا٘مالثي اظ زِٚتي ٔٙؽمي اؾت وٝ ثب ٕٞيٗ قؼبضٞب اظ ٔطزْ ضأي ٌطفتٝ ثبقس. ضٚقٗ اؾت وٝ 

ؼّجبٖ زض ٔجّؽ زٞٓ،  ٞبي ٔٙفي اصالح يىي اظ ٚيػٌي«. ضٚيىطز ٔؼيٗ ذٛز زض ازاضٜ وكٛض اظ ٔطزْ ضأي ٌطفتٝ اؾت زِٚت ثب قؼبضٞبي ٔكرص ٚ

ثبض تٛتبَ ثٝ وكٛض، ثعن ذؿبضت ٔحط  ٞب ثب ػّٕىطز زِٚت ثٛز. تحٕيُ لطاضزاز ذؿبضت ٞبي ايٗ ؼيف ٚ ٘ٛع ٔٛاجٟٝ آٖ ثٛزٖ ٕ٘بيٙسٜ« ٚويُ اِسِٚٝ»

ٚ ٔٛاضز ٔتؼسز  FATFثبض ٔطتجػ ثب  ٜ ٔؿىٗ، ػسْ ٔؽبِجٝ ٌطي اظ زِٚت ثطاي ؾبٔبٖ زازٖ ثبظاض ذٛزضٚ، تصٛيت ِٛايح ذؿبضتثطجبْ، ػسْ ٘ظبضت ثط حٛظ

 .ٞب زض ٔجّؽ زٞٓ ثٛز اِسِٚٝ زيٍط، ٔصبزيك لصٛض ٚ تمصيطٞبي ٚويُ
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 کوتاه اخبار ▼

ٌایتکار تاریخ!/ خطرًاک ◄ ؾبَ تبضيد ٚحكيب٘ٝ زاضز. تطأپ ٔتؼٟس قسٜ  222آٔطيىب »ذٛز ٌفتٝ اؾت: ٘ٛاْ چبٔؿىي تحّيٍّط ٔكٟٛض آٔطيىبيي زض جسيستطيٗ ٔصبحجٝ  تریي ج

يه اظ ٔفبٞيٓ زٔٛوطاؾي زض لطٖ ثيؿتٓ ٕٞرٛا٘ي ٘ساضز. يه تغييط ثٙيبزيٗ  تطيٗ جٙبيتىبض تبضيد اؾت. ٘ظبْ آٔطيىب ثب ٞيچ تب ثمبي ثكطيت ثط ضٚي ظٔيٗ ضا ٘بثٛز وٙس؛ اٚ ذؽط٘بن

 «زض ؾبذتبض الظْ اؾت.

ٌاى/برگ بر ◄ ٍهت در لب ن هقا ثسٖٚ قه اتفبلي وٝ زض ػطاق »٘ٛيؿٙسٜ ٚ تحّيٍّط ٔؽطح ِجٙب٘ي زض ٌفتٍٛ ثب ذجطٌعاضي تؿٙيٓ اظٟبض زاقت: « ٘ؿيت حؽيػ» ًدُ ْه

ثٝ ثطٚظ فتٙٝ زاذّي زض ايٗ  زِٚت آٔطيىب ضا ثطاي تىطاض ايٗ تجطثٝ زض ِجٙبٖ ٚ افعايف فكبضٞبي التصبزي ثط ِجٙبٖ ثٝ قىُ ذؽط٘بوي جؿٛض وطزٜ تب قبيس ٔٙجط ٬افتبز

ٞب فبلس آٖ ٞؿتٙس ٚ ايٗ ثطي ثط٘سٜ آٖ اؾت وٝ زقٕٗ  وكٛض قٛز؛ أب ٚظؼيت ِجٙبٖ وبٔالً ٔتفبٚت اظ ػطاق اؾت. ٔمبٚٔت زض ِجٙبٖ يه ثطي ثط٘سٜ زاضز وٝ ػطالي

 «٘ساض٘س.ٞب ضا زض ججٟٝ زاذّي  اهلل ٚ جٙجف أُ أىبٖ جٍٙيسٖ ثب آٖ صٟيٛ٘يؿتي ٚ ٘يطٚٞبي ٔربِف حعة

ٍلت سياست آهریکا در قبال ایراى عَضً وي ◄ أٛض »اشػبٖ زاقت:  قجىٝ ذجطي اِؼطثيٝ زض ٌفتٍٛ ثب جٕٟٛض اؾجك أطيىب ضئيؽٔكبٚض « ثطزِي ثّيىٕٗ» شَد/ با تغيير د

ٔطيىب زض لجبَ ايطاٖ ٚجٛز ٞبي آ زِٚت وٙٛ٘ي آٔطيىب احتٕبَ تغييط زض ؾيبؾتوٝ آيب ثب تغييط  ؾؤاَزض پبؾد ثٝ ايٗ ٚي « وٙس. إُِّ ثب ا٘تربثبت زض آٔطيىب تغييط ٕ٘ي ثيٗ

ؾبظي ضٚاثػ ٔيبٖ  ٌٛ٘ٝ ػبزي تب ظٔب٘ي وٝ ايطاٖ ضفتبض ذٛز ضا تغييط ٘سٞس، ٞيچ .چٙساٖ ٘رٛاٞس ٌصاقت تأحيطتغييط زِٚت ثط ؾيبؾت ذبضجي آٔطيىب » زاضز، پبؾد زاز؛

 «ٚاقٍٙتٗ ٚ ايطاٖ صٛضت ٘رٛاٞس پصيطفت.

ِ خدا هوٌَع!/ ◄ سيدى خاً ٚتىُ َب ؽ  ػطثؿتبٖ ؾؼٛزي پط ٚ٘ب زض ٔٛؾٓ حج أؿبَ اػالْ وطز. ثط اؾبؼ ايٗ ٌعاضـ، ِٕ ساقتي ٔٛضز٘يبظ ضا ثطاي ٔمبثّٝ ثب قيٛع ٚيطٚؼ وط ٞبي ٟث

س ثٛز ٚ افطاز ثبيس فبصّٝ  ٛاف وؼجٝ ضػبيت وٙٙ 1وطزٖ وؼجٝ ٕٔٙٛع ذٛٞا س. ػالٜٚ ثط آٖ، ػطثؿتبٖ اؾتفبزٜ اظ ٔبؾه ضا ثطاي ظائطٖا ٚ ٚ ٘يٓ ٔتطي ضا زض ٍٞٙبْ البٔٝ ٕ٘بظ ٚ ؼ

ٜ اؾت.  ثطٌعاضوٙٙسٌبٖ ٔطاؾٓ اججبضي وطز

رس )سؤال  ◄ ظيبز ثبالي  احتٕبَ ٌصاضي وطز ٚ ؾٟبٔي ذطيس؛ ؾط ؾبَ ذٕؿي ؾٟبْ اٚ ثٝ فطزي ٞكت ٔيّيٖٛ پَٛ ثسٖٚ ذٕؽ زاقت ٚ آٖ ضا زض ثٛضؼ ؾطٔبيٝ (/31احکام َب

حسٚز زٚ  ٌصاضي،  ٞبيي ؼي وطزٜ ثبقس. ٔخالً زض ٔبٜ اَٚ ؾطٔبيٝ ٚثّٙسي پؿتي ضؾس؛ أب ٕٔىٗ اؾت ايٗ ٞكت ٔيّيٖٛ ثطاي ضؾيسٖ ثٝ زٚاظزٜ ٔيّيٖٛ،  فطٚـ ٔي زٚاظزٜ ٔيّيٖٛ ثٝ

س قس؟ ٔيّيٖٛ ظطض وٙس ٚ وُ ؾطٔبيٝ ثٝ ٘عزيه قف ٔيّيٖٛ ثطؾس ٚ زض ٔبٜ زْٚ ؾٛز وٙس ٚ وُ ؾطٔبيٝ حسٚز ٘ٝ ٔيّيٖٛ قٛز ٚ اِي آذط؛  حبَ ذٕؽ اٚ چؽٛض حؿبة ذٛٞا

 ٌصاضي قسٜ ٚ ذٕؽ ؾٛز حبصُ اظ افعايف ليٕت آٖ پطزاذت قٛز. ليٕت  : ثبيس ؾٟبْ ؾط ؾبَ ذٕؿي پبؾد

 

   خبر ویژه▼ 

 استفادٌ ابساری از امام حسیه)ع( وکىید

ٛئيٙي تبظٌي ؼي يبززاقتي زض زفبع اظ ٘بٔٝ ٔٛؾٛي ثٝ 88ؼّت ٚ اظ ٔحىٛٔيٗ فتٙٝ  اصالحؾؼيس حجبضيبٖ، فؼبَ  مالة،  ذ ٞب ثٝ ضٞجط ٘ا

صؽفي ٚ يْٛ ػّي ٚجٝ»٘ٛقتٝ اؾت:  ٛئيٙي قجيٝ ثٝ جسـ قسٜ اؾت؛ يْٛ ػّي صسضإِ ٛيٓ آلبي ٔٛؾٛي ذ اِخطي. اوٖٙٛ، وبض  ثس ٘يؿت ٍث

ٙس ثٝ ظثبٖ ٔي ثٝ جبيي ضؾيسٜ اؾت وٝ ٔكتي ؾفّٝ ٞط چٝ ٔي ٛٞا وٙٙس. ثٝ لَٛ ذٛز آلبي  آٚض٘س ٚ ٞط چٝ ويٙٝ زاض٘س ٘خبض ايكبٖ ٔي ذ

ٛئيٙي زض ثحج اقبضٜ حجبضيبٖ ثٝ ؾبحت ٔمسؼ ؾيساِكٟسا)ع( ٚ وٙبيٝ قجيٝ قسٖ ٔٛؾٛي« پطٚض! ذٛئيٙي اف ثط تٛ اي ضٚظٌبض ؾفّٝ ٞب  ذ

ٛئيٙي ثٝ جسـ ثبيس ٌفت؛ ٕٞيٗ حجبضيبٖ ٚ ٔٛؾٛي ز٘س وٝ ثٙب ثٝ ٔصبِح ٚ ٔٙبفغ جطيب٘ي ثب آتفٞ ٞب ٚ ٞٓ ؼيفي ذ ظ٘ٙسٌبٖ  بيكبٖ ٛث

ي وطز٘س ٚ ايٗ السْا ضا ٔحىْٛ ٘ىطز٘س، ِٚي اوٖٙٛ چٖٛ حطف اظ أبْ حؿيٗ ظزٖ ٝث  88پطچٓ ٚ تىيٝ أبْ حؿيٗ زض ػبقٛضاي  ٕٞطٞا

طٜ ؾيبؾ بْ ػعيع ثطؾس، ٟث ٙس اظ ٘بْ ٚ ٘كبٖ ٚ ٘صجي وٝ ثٝ ايٗ ٔا  ثط٘س. ي ٔي٘فؼكبٖ اؾت، ٞط چٝ ثتٛ٘ا

 


