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اٗبٕ خبٗ٠ٜای (ٗذظٔ٠آؼبٓی)
در هزآ ٙداریٖ ً« ٠یُغبرِػُ َٙٞكِی آْخَیِزاتِ  َٝأُٓٝئِيَ ِٗ َٚآصَّبِٓحی( »َٚآّػ٘زا ،)114 ،ٙیي خب
«أُٓٝئِيَ یُغبرِػُ َٙٞكِی آْخَیِزاتِ ٢َٓ ُِٖ١ َٝب عبثِوُٗ( »َٙٞؤٗ ،)61 ،ٜٙٞچٜذ خب «كَبعتَجِوُٞا آخَیزات».
هزآ ٙثٗ ٠ؼٜبی ٝاهؼی ًٔ٘ ٠ثٗ ٠ب ٗیُٞیذ در ًبر خیز ً٘ ٝي١بی ٗؤٜٗبٗ ٠ٛغبثو ٠ثِذاریذ؛
یؼٜی عؼی ًٜیذ ؽ٘ب خٔٞتز اس دیِزا ٙحزًت ًٜیذ [ ٝپیؼ] ثزٝیذ)99/5/10( .

نگاهی به کنتور دروغشوار بینذازیذ
▼گسارش روز
▼حرف روز عسم هجلس برای حل هشکالت اهتصبدی
ثبر١ب ای ٚظزةآ٘ثْ را ؽٜیذٟایٖ ً٠؛ "اُز صذ چبه ٞثغبسد ،یٌیؼ دعتٛ ٠ذارد" ٜٗظٞر ایٚ
ًؾٞر در حبّ حبظز ثب ٗؾٌالت اهتصبدی ٗٞاخ ٠اعت ً ٠تجٔٞر
اعت ً ٠چٜی ٚكزدی عخ ٚصبدهب٘ٛ ٠ٛیسٛذ ١ ٝیچٝهت ث ٠حزف اٛ ٝجبیذ اػت٘بد ًزد.
آ ٙدر عخت ؽذٝ ٙظغ ٗؼیؾتی ٗزدٕ هبثْ ٗؾب١ذ ٟاعت .ع٠
دٓیْ ػ٘ذ ٟثزای ایٝ ٚظؼیت ٛبُٞار ٝخٞد دارد ً ٠در ثیبٛبت ٗوبٕ گسارههای خبری :اً ٜٙٞثیاػت٘بدی ث ٠عخٜب ٙتزاٗپ ث٠ُٛٞ٠ای ؽذ ٟاعت ًٗ ٠صذام ایٚ
ٗؼظٖ ر١جزی(ٗذظٔ٠آؼبٓی) در ػیذ هزثبٛ ٙیش ثز آ ٙتصزیح ؽذ .ظزةآ٘ثْ ؽذ ٝ ٟثزای ا ٝدرٝؽؽ٘بر ُذاؽت٠اٛذ -1 .رٝسٛبٗٝ ٠اؽِٜتٚپغت ٗیٞٛیغذ« :دٛٝبٓذ
ای ٚع ٠ػبْٗ ػجبرتاٛذ اس :عٞء ٗذیزیت داخٔی ،تحزیٖ١بی تزاٗپ تٞاٛغت در  601رٝس ثؼذ اس سٗب ٙاٛتخبثبت ریبعت خ٘ٞ٢ری ،رًٞرد  5000درٝؽ را
ُغتزدٝ ٝ ٟیزٝط ًزٛٝب؛ ٓٝیٌ ٚحْ ایٗ ٚؾٌْ اس ؼزین ػشٕ ثؾٌٜذ -2 ».تزاٗپ در  827رٝس اس سٗب ٙریبعت خ٘ٞ٢ری خٞد ثیؼ اس ١ 10شار درٝؽ یب ثیبٛی٠
خذی ٗغئٓٞیٗ ٝ ٚزدٕ ٗیغز اعت  ٝحتی تجؼبت تحزیٖ١ب ً ٝزٛٝب ُ٘زاًٜٜٟذ ٟرا صبدر ًزد ٟاعت -3 .دٛٝبٓذ تزاٗپ ؼی  1170رٝس ًبری ث٠ػٜٞا ٙرئیظخ٘ٞ٢ر،
١ 18شار درٝؽ یب ادػبی ُ٘زاًٜٜٟذ ٟثیبً ٙزد ٠ً ٟث٠ؼٞر ٗیبِٛی 15 ،ٚدرٝؽ در ١ز رٝس ٗیؽٞد.
ٛیش ثب اراد ٟخذی  ٝثزٛبٗ٠ریشی دهین هبثْ ٗذیزیت اعت.
نکات تحلیلیٗ -1 :دٔظ ثب اٛزصی  ٝاِٛیش ٟثغیبر سیبد ٗجتٜی ثز گسارههای تحلیلی -1 :پیبٕ١بی آؽٌبر  ٝپ٢ٜب ٙتزاٗپ ٛؾب ٙاس آ ٙدارد ً ٠اػتجبری ثز صحجت١ب ٝ

ه ٝ ّٞهزار١بی ای ٚكزد ٛیغت ٛ ٝجبیذ عبدٟٞٓحبُ ٠ٛلت١٠بی ا ٝرا ثبٝر ًزدٝ .هتی ً ٠در آٗزیٌب ایٚ
كزد درٝؽُٞتزی ٚكزد خؽبة ٗیؽٞد ،چٓ ٠شٗٝی دارد ًٗ ٠ب عخٜبٝ ٙی را ث ٠رع٘یت ثؾٜبعیٖ  ٝث٠
آ ٙا٘١یت ثذ١یٖ ٖ٢ٗ ٝتز اس آ ،ٙاس ٝػذ١ٟبی پغبٗذاًز ٟتزاٗپ اعتلبدًٜ ٟیٖ ثزای رٝدررً ٝزدٙ
ٗزدٕ ثب حبً٘یت٘١ .ی ٚت٘بیْ ثٗ ٠ذاًزٗ ٝ ٟؼؽْ ٗبٛذً ٙبر١بی ثغیبر عبدٛ ٟیش ثبػث ٗیؽٞد ً٠
ثزخی عخ ٚاس تٞؼئٗ ٠ذاًزٟخٞا١ب ٙثٗ ٠یب ٙثیبٝرٛذ -2 .ثزخی اس ٗغئٞال ٙیب رعب١٠ٛبی داخٔی
ُٞیب در حبّ اعتلبد ٟاس ای ٚتبًتیي ٗزد درٝؽُ١ ٞغتٜذ  ٝپیٞعت ٠ظزٝرت ٗذاًز ٟثب آٗزیٌب را
ٗؽزح ٗیًٜٜذ .آ١ٙب ثب درٝؽعبسی  ٝثزای خٔت ٛظز اكٌبر ػ٘ٗٞی در ًؾٞر ،ادػب ٗیًٜٜذ ً٠
تزاٗپ در ؽزایػ ثغیبر ثذی در داخْ آٗزیٌب هزار دارد  ٝحبظز اعت ١ز اٗتیبسی را ثذ١ذ تب اس
ایٝ ٚظؼیت ر١بیی یبثذٗ -3 .وبٕ ٗؼظٖ ر١جزی در عخٜزاٛی ػیذ هزثب ٙدر ٗٞرد عٞد آٗزیٌب در
ٗذاًز ٟكزٗٞدٛذ« :ای ٚپیزٗزدی ً ٠در آٗزیٌب ثز عز ًبر اعت ،اس ایٗ ٚذاًز ٟعٞد خٞا١ذ ثزد؛ یب
ثزای خٞدػ یب اٛتخبثبت ٗیخٞا١ذ اس ایٗ ٚذاًز ٟاعتلبدًٜ ٟذ ».خزیب ٙتحزیق اثبیی اس آٙ
ٛذارد ً ٠ثزای تٞخیٗ ٠ذاًز ٟاس خشا ٠ٛخبٓی ،تع٘ی ٚاٗعبی ًزی ،حْ ٗؾٌْ آة خٞرد،ٙ
ٞ١اپی٘بیی ً ٠ثٞی ٗ ٞٛید١ذ ،دالر ١شارتٗٞبٛی  ٝركغ خؽز ٛظبٗی را ٗؽزح ًٜذ تب ٗؼبٗٔ ٠ثزد
ثزد ثٛ ٠لغ آٗزیٌب ٗ ٝذاًزٟخٞا١ب ٙرهٖ ثخٞرد! خٞة اعت ثزای دكبع اس حیثیت ٗٔی ٠ً ٖ١
ؽذٗ ،ٟغئٞالٗ ٙذاًزٟخٞاِٛ ٟب١ی ثًٜ ٠تٞر درٝؽؽ٘بر ثیٜذاسٛذ  ٝثؼذ دعت دٝعتی ث ٠عٞی
تزاٗپ دراس ًٜٜذٞٛ( .یغٜذ :ٟكز١بد ٗ٢ذٝی)

ه١ّٞبیی ً ٠در اٛتخبثبت ثٗ ٠زدٕ داد ٟاعت ،پیؾِبٕ حْ ٗؾٌالت
اهتصبدی ٗزدٕ ؽذ ٟاعت .ثُ ٠لت ٠اٗیزآثبدی ،تبً 12 ٜٙٞؼزح ثزای
حْ ٗؾٌالت ٗزدٕ در حٞس١ٟبی اهتصبدی ت٢ی ٝ ٠تذٝی ٝ ٚث٠
١یئترئیغ ٠ارائ ٠ؽذ ٟاعت .ثزخی اس ای ٚؼزح١ب ػجبرتاٛذ اس :ؼزح
اكشایؼ حن ٗغًٌ ٚبرُزا ،ٙؼزح ٝاُذاری سٗی ٚارساٙهی٘ت ثزای
تٓٞیذ اٛجٗ ٟٞغٌ ،ٚؼزح ٝاُذاری ع٢بٕ ػذآت ث ٠خبٗبٛذُب ،ٙؼزح
دٝكٞریتی ح٘بیت ٗؼیؾتی اس خبٞٛار١بی ٛیبسٜٗذ ،ؼزح اػؽبی هیز
رایِب ٙث ٠ؼزح١بی ػ٘زاٛی ،ؼزح ٘١غبٙعبسی حوٞم ثبسٛؾغتِب،ٙ
ؼزح اخذ ٗبٓیبت اس خب١٠ٛبی خبٓی ،ؼزح تذٝی ٚكزٗ ّٞهی٘تُذاری
خٞدر -2 ...ٝ ٝارائ ٠ثغتٗ 5 ٠حٞری رئیظ ٗدٔظ ً ٠در دیذار
تصٞیزی ثب ر١جز ٗؼظٖ اٛوالة ر٘ٛٝبیی ؽذ  ٝحعٞر ع ٠ت ٚاس
٘ٛبیٜذُبٗ ٙدٔظ در خ٘غ ًبرُزاٛ ٙیؾٌز ١لتتپ ٠اس دیِز
ٛؾب١٠ٛبی ػشٕ خذی ٗدٔظ ثزای ركغ ٗؾٌالت اهتصبدی ٗ ٝؼیؾتی
ٗزدٕ اعت -3 .سٗبٛی ًٗ ٠زدٕ ٗؾب١ذ ٝ ٟاحغبط ًٜٜذ ًٗ ٠غئٓٞیٚ
ث ٠كٌز حْ ٗؾٌالت آٛب١ ٙغتٜذ ،اػت٘بدؽب ٙثٗ ٠غئٓٞی ٚاكشایؼ
پیذا ًزد ٝ ٟاٗیذ در خبٗؼ ٠اكشایؼ ٗییبثذ -4 .دؽٜ٘ب ٙخبرخی ٗٔت
ایزا ٝ ٙحتی ثزخی خبئٜی ٚداخٔی ث٠صزاحت اظ٢بر ٗیدارٛذ ًٗ ٠ب
ٛجبیذ اخبس ٟثذ١یٖ ایٗ ٚدٔظ ٗٞكن ثبؽذ! رٝیٌزد ای ٚد ٝدعت ٠در
انفجارها و آتشسوزیهای سلسلهوار
ٗوبثْ تٞاكن را١جزدی ایزا ٝ ٙچیٛ ٚیش ثز ٘١یٗ ٚحٞر ثٞد  ٝعؼی ▼ خبر ویژه
ٓیغت اٛلدبر١ب  ٝآتؼعٞسی١بی آٗزیٌب در  20رٝس ُذؽتٜٞ١ ٠ً ٠س دالیٔؼ اػالٕ ٛؾذٛ :ٟبٝ
ٗیًزدٛذ ٗزدٕ اٗیذی ث ٠حْ ٗؾٌالت ًؾٞر ٛذاؽت ٠ثبؽٜذ.
نکته راهبردیٗ :دٔظ حزًتی پزؽتبة در حْ ٗغبئْ اهتصبدی ٞ١ ٝاپی٘بثز Bonhomme Richard؛  ،Arcelormittalثشرٍتزیً ٚبرخب ٠ٛتٓٞیذ كٞالد آٗزیٌب در
ٗؾٌالت ٗؼیؾتی ٗزدٕ ،ثٝ٠یض ٟاهؾبر ظؼیق ثزداؽت ٠اعت ً ٠در ایٜذیبٛب؛ ٛیزُٝب ٟثزم  Nipscoدر ایٜذیبٛب؛ ًبرخب ٠ٛپتزٝؽی٘ی  Alchemixدر آتالٛتب (تٓٞیذًٜٜذٟ
تحٔیْ آ ٙثبیذ عٌٛ ٠ت ٝ ٖ٢ٗ ٠را١جزدی را در ٛظز ُزكت :ا ّٝای ٠ٌٜثبرٝت ٗذر)ٙ؛ ًبرخب ٠ٛكٞالد  Sukup Steelدر Ambridge؛ پبیِبُ ٟبرد عبحٔی  Honoluluدر
حزًت پزؽتبة ثٗ ٠ؼٜی ػدًٔ ٠زدٛ ٙیغت ٛ ٝجبیذ هٞاٛیٜی تصٞیت ١بٝایی؛ ٜٗؽو ٠صٜؼتی عبٛلزاٛغیغٌ( ٞحذاهْ  6عبخت٘ب ٙثشرٍ)؛ هؽبر حبْٗ ٗٞاد ؽی٘یبیی در
ؽٞد ً ٠در كبصٔ ٠سٗبٛی ثغیبر ًٞتبٗ ٟدجٞر ثٓ ٠ـ ٞآ ٙؽٛٞذ ً ٠آجت ٠آریشٛٝب؛ یي خػ ٓ ٝ ٠ٓٞیي ایغتِبُ ٟبس ؼجیؼی در تِشاط؛ اٛلدبر  ٝآتؼعٞسی در ٛیزُٝب ٟثزم
ایٞٗ ٚظٞع در ٗدٔظ ٗغجٞم ث ٠عبثو ٠اعتٌٛ .ت ٠د ٕٝآ ٠ٌٛثغیبری الطُٝبط .ث ٠ای ٚآتؼعٞسی١ب ٗیتٞا ٙعٞاٛح دیِزی ٗثْ ،آتؼعٞسی در ٗخشٝ ٙیت كیٔذ در 17
اس ای ٚؼزح١ب تب ٢ٛبیی ؽذ ٙثبیذ ٗغیز ٛغجتبً ؼٞالٛی را ؼی ًٜٜذ  ٝصٝئی٠؛ آتؼعٞسی در یي ًبرخب ٠ٛؽی٘یبیی در ٗیؾیِب ٙدر  29صٝئی٠؛ د ٝآتؼعٞسی در ٛب١ٝبی
ٓذا ثبیذ اس داد ٙاٗیذ ٝا١ی ثٗ ٠زدٕ پز١یش ؽٞد؛ ٌٛت ٠عٛ ٕٞیش ثٛ ٠یبس USS Kearsarge ٝ JFK؛ عوٞغ  6خِٜٜذ ٟدر  60رٝس ً ٝؾت ٠ؽذ ٙد ٝخٔجبٙ؛ ؿزم ؽذٙ
خٞدرٝی دٝسیغت آٗزیٌبیی ً ٝؾت ٠ؽذٛ 1 ٙلز ٗ ٝلوٞد ؽذٛ 8 ٙلز در ع ٚدیِ ٞدر چٜذ رٝس
ٗدٔظ ثٛ ٠وذ ٜٗصلب ٝ ٠ٛدٓغٞسا ٠ٛؼزح١ب ثزٗیُزدد ٠٘١ ٝ
ٗتخصصی ٚاٛوالثی ثبیذ ثزای ٝظغ ث٢تزی ٚهٞاٛی ٚدر ٗدٔظ اس ١یچ پیؼ  ... ٝرا ٛیش اظبكً ٠زد.
تالؽی دریؾ ٌٜٜٛذٞٛ( .یغٜذ :ٟػٔی ًبرُز)

▼ اخبار

هراسن حسینی قوه و قیوه نیست!
رٝسٛبٗ ٠اػت٘بد در یبدداؽتی ثب ػٜٞا« ٙعی٠ٜسٛی یب ٗؼبرف حغی(ٚع)» ٞٛؽت« :ػشاداری عبالر آسادُبٙ
دٝ ٝخ ٠دارد؛ ٝخ ٠اٗ ّٝؼبرف اعتٝ ،خ ٠دٜٗ ٕٝبعٌی ثزای رعیذ ٙث ٠ایٗ ٚؼبرف .در ٝاهغ ٜٗبعي
اػٖ اس عی ،٠ٜسٛدیز ،ه٘ ،٠هیٜ٘ٗ ٠٘١ ...ٝ ٠بعٌی ثغت ٠ث ٠رٝػ ػشاداری ٗحٔی ثزای ػشای عبالر
ؽ٢یذا ٙاعت؛ اٗب ث ٠ه ّٞؽ٢یذ ٗؽ٢زی ٗ ٠٘١یداٛیٖ ً ٠حغی(ٚع) ركت .پظ چ ٠ث ٠خبعت؟» ایٚ
رٝسٛبٗ ٠اصالحؼٔت در اداٗٗ ٠یٞٛیغذ« :در ای ٚایبٕ ً ٠را١ٟبی ثغیبر  ٞٛ ٝثزای درى ؽؼبئز حغی(ٚع)
١غت ،ایٜٗ ٚبعي عٜتی در اٞٓٝیت ٛیغتٜذ» .ای ٚرٝسٛبُٗٞ ٠یب ؽٜبختی اس ػشای حغیٚث ٚػٔی در
ایزاٛ ٙذارد؛ سیزا ٗٞاردی اسخ٘ٔ ٠ه٘٠سٛی ث١٠یچػٜٞا ٙدر ًؾٞرٗب ٙػ٘ٗٞیت ٛذارد  ٝػٔ٘ب  ٝثشرُب،ٙ
ػشادارا ٙحغیٜی را اس اٛدبٕ ای ٚػْ٘ ٢ٛی ًزدٟاٛذ را ثزخغتٗ ٠یًٜذ! حبّ ای ٚرٝسٛبٗ ٠اصالحؼٔت ،اس
ٗیب ٙای ٠٘١ٚسیجبییٜٗ ،بعي حغیٜی را ث« ٠ه٘ ٝ ٠هی٘ »٠خالصً ٠زد ٟاعتُٞ .یی یي ٗؾت اٛغبٙ
ثیػوْ صزكبً ثزای پزًزد ٙؽٌٖ  ٝخ ٝ ٙٞخٙٞریشی دٝر  ٖ١خ٘غ ٗیؽٛٞذ! ایٗ ٚوذار ثیاٛصبكی
ٛغجت ث ٠دعتِب ٟاٗبٕ حغی(ٚع) در ٞٛع خٞد ؽبٌ١بر اعت .ر١جز ٗؼظٖ اٛوالة در ثیبٛبت اخیز در رٝس
ػیذ عؼیذ هزثب ٙكزٗٞدٛذ ٠٘١ ،عُٞٞارا ٙحغیٜی ث ٠آٛچ ٠عتبد ٗٔی ًزٛٝب درثبرٛ ٟح ٟٞثزُشاری
ٗزاعٖ ػشاداری اٗبٕ حغی(ٚع) تٞصیًٜ ٠ذ ،ػْ٘ خٞاٜ١ذ ًزد؛ ٘١بٙؼٞر ًٗ ٠زدٕ ػشیش ایزا ٙپیؼ اس
ایٛ ٚیش در ایبٕ ٗبٗ ٟجبرى رٗعب ،ٙثب رػبیت پزٝتٌْ١بی ث٢ذاؽتیٗ ،زاعٖ١بی ٗذ١جی را ثزُشار ًزدٝ ٟ
ٞٛع ثزُشاری ایٗ ٚزاعٖ١ب تحغیٗ ٚغئٓٞی ٚدر عتبد ٗٔی ًزٛٝب را در پی داؽت ،در ٗزاعٖ عُٞٞاری
ٗحزٕ  ٝصلز ٛیش چٜی ٚتحغیٚثزاِٛیش ظب١ز خٞاٜ١ذ ؽذ.
تحویل  01هسار داروی ضذکرونایی به وزارت بهذاشت
«ٗح٘ذ ٗخجز» ،رئیظ عتبد اخزایی كزٗب ٙاٗبٕ(ر )ٟاػالٕ ًزد« :اٗزٝس ١ 10شار دارٝی ظذًزٛٝبی
رٗذعیٞیز 100 ،دعتِب ٟتیٝپظ١ 100 ،شار ًیت تؾخیص١ 100 ،شار ٗبعي ١ 100 ٝ n95شار ُبٙ
عبخت عتبد اخزایی توذیٖ ٝسارت ث٢ذاؽت ٗیًٜیٖ .اس رٝس ا ّٝؽیٞع ًزٛٝب در ًٜبر ٗذاكؼب ٙعالٗت
ثٞدیٖ  ٝتب آخزیٓ ٚحظ ٖ١ ٠خٞا١یٖ ٗبٛذ .تٓٞیذ  ٝتأٗی ٚدار١ٝبی ثی٘براً ٙزٛٝبیی ،عبخت ًبرخب ٠ٛثب
ظزكیت تٓٞیذ رٝساٗ 4 ٠ٛیٔیٗ ٙٞبعي در رٝس ،درٗب 24 ٙثی٘بر ًزٛٝبیی اس ؼزین عٔ ّٞدرٗبٛی ،تٞسیغ
ٗ 7یٔی ٙٞثغتٗ ٠ؼیؾتی  ٝپزٝتئیٜی  ٝث٢ذاؽتی ،راٟاٛذاسی عبٗب ٝ 4030٠ٛتحوین ثز رٝی ٝاًغٚ
ًزٛٝب ثخؾی اس خذٗبت عتبد اخزایی در ای ٚچٜذ ٗب ٟثٞد ٟاعت١ 8 .شار ٗیٔیبرد تٗٞب ٙثب اٞٓٝیت
ٗؾبؿْ آعیتدیذً ٟزٛٝب ث ٠اؽتـبّسایی در ًؾٞر تخصیص دادیٖٗ 20 .یٔیبرد ث ٠ؽزًت١بی
داٛؼثٜیب ٙآعیتدیذ ٟث٠صٞرت هزضآحغٝ ،٠ٜإ پزداخت ًزدیٖ .اس ٘١ب ٙرٝس١بی ا ّٝتأًیذ ًزدیٖ
در ثحث ٝاًغٛ ٚجبیذ اس ١یچ ًؾٞری ػوت ث٘بٛیٖ .اس ؽؼ ٗغیز تٓٞیذ ٝاًغ ٚرا دٛجبّ ٗیًٜیٖ ٝ
خٞؽجختب ٠ٛاس دٗ ٝغیز تغت١بی حیٞاٛی ثب ٗٞكویت ث ٠پبیب ٙرعیذ ٟاعت .اٗیذٝاریٖ در حٞس ٟتغت
اٛغبٛی ٛیش ٛتبیح خٞثی ثِیزیٖ».
سه هرحله تخریب خانه هلت در  2هاه

▼ اخبار کوتاه

◄ نیویورکتایوس :ها در حال سقوط ،سقوط ،سقوط هستین! /رٝسٛبٗ٠
آٗزیٌبیی ٛیٞیٞرىتبی٘ش ٞٛؽتٗ« :ب در حبّ عوٞغ ،عوٞغ،
عوٞغ ١غتیٖ؛ توزیجبً د ٟدرصذ اس ًبرُزا ٙآٗزیٌبیی در ع٠
١لتُ ٠ذؽت ٠ثزای دریبكت ٗشایبی ثیٌبری اهذإ ًزدٟاٛذ .ایٚ
ٗٞج ثیٌبری در تبریخ ٗذر ٙآٗزیٌب ثیعبثو ٠اعتٗ .یٔی١ٙٞب ٛلز
در تالػاٛذ تب ادػب١بی ثیٌبری خٞد را ث ٠عبسٗب١ٙبی دٓٝتی
ارعبّ ًٜٜذ».
◄ دیکتاتور آهریکا! /ػجذآجبری ػؽٞا ،ٙتحٔیِٔز ثزخغت ٠خ٢بٙ
ػزة اظ٢بر داؽت« :تزاٗپ ُزكتبر ثحزا ٙاعت  ٝػؤؼ را اس
دعت دادٟ؛ اٗ ٝیخٞا١ذ ثب ًٜبر ُذاؽت ٚاٛتخبثبت ٗبٜٛذ عزاٙ
ًؾٞر١بی ػزثی ،دیٌتبتٞر آٗزیٌب ؽٞدً .زٛٝب در آٗزیٌب 4.5
ٗیٔیٛ ٙٞلز را ٗجتال  ٝثیؼ اس ١ 170شار ٛلز را ثً ٠بٕ ٗزٍ
كزعتبدٟ؛ ای ٚؽٌغت ثشرُی ثزای آٗزیٌبعت ًٜٞ١ ٠س ٛتٞاٛغت٠
دارٝیی ثزای درٗب ٙای ٚثی٘بری پیذا ًٜذ».
◄ هیذل ایست :بایذى به دنبال یک برجامِ کاهلتر برای آهریکاست/
ٗؤعغ ٠ظذایزاٛی ٗیذّ ایغت در ُشارؽی ٞٛؽت« :عیبعت ثبیذٙ
ثبسُؾت ث ٠ثزخبٕ ٌ٘١ ٝبری ثب ارٝپبیی١بعت تب ثتٞاٜٛذ ٗحذٝدیت١بی
١غت٠ای ثزخبٕ را ُغتزػ دٜ١ذ  ٝث٠صٞرت ٗؤثزتزی ػٔی« ٠عبیز
ركتبر١بی ثذخٞا١ب ٠ٛت٢زا ٙدر ٜٗؽو »٠اهذإ ًٜٜذ .ثزخبٕ تٞاٛغت
ثزٛبٗ١ ٠غت٠ای ایزا ٙرا تب حذ سیبدی ٗتٞهق ًٜذ؛ اٗب ٛتٞاٛغت ػٔی٠
ركتبر١بی ایزا ٙدر ٜٗؽو ٝ ٠ثزٛبٗٞٗ ٠ؽٌی اهذاٗی ثٌٜذ .عیبعتی ً٠
ثبیذ اٛدبٕ ؽٞد ،احیبی ثزخبٕ  ٝركغ عٛ ٠وص اصٔی آ ٙیؼٜی كؼبٓیت١بی
ٜٗؽو٠ای ایزاٞٗ ،ٙؽي١بی ثبٓغتیي  ٝركغ ٗحذٝدیت١بی ؿٜیعبسی
پظ اس  2025اعت .ثزخی اس ٗؾبٝری ٚثبیذ ٙاػالٕ ًزدٟاٛذ آٗزیٌب
ثذ ٙٝاصالحبت اعبعی ث ٠ثزخبٕ ثز٘ٛیُزدد».
◄ ایراى ریچارد گلذبرگ را تحرین کردٝ /سارت اٗٞر خبرخ ٠ایزاٙ
ٗؽبثن ثب ٗبد 5 ٝ 4 ٟهبٗ ٙٞٛوبثٔ ٠ثب ٛوط حوٞم ثؾز  ٝاهذاٗبت
ٗبخزاخٞیب ٝ ٠ٛتزٝریغتی آٗزیٌب در ٜٗؽو« ،٠ریچبرد ُٔذثزٍ»
ػعٝ ٞاثغت ٠ث ٠ثٜیبد دكبع اس دًٗٞزاعی١ب  ٝدعتیبر عبثن «خبٙ
ثٓٞتٗ ،»ٙٞؾبٝر اٜٗیت ٗٔی آٗزیٌب را ث ٠دٓیْ ٗؾبرًت در
تزٝریغٖ اهتصبدی ػٔی ٠ایزا ،ٙتحزیٖ ًزد.

ٜٞ١س دٗ ٝب ٟثیؾتز ٛیغت ًٗ ٠دٔظ یبسد ٖ١تؾٌیْ ؽذ ٟاعت .در ایٗ ٚذت خبٔٗ ٠ٛت ٗؾـ ◄ ّٞآهریکاییها و صهیونیستها پیام رزهایش را دریافت کردنذ /عزدار
خب٘ٛبیی عبختبر ٛ ٝیز١ٝبی خٞد ثٞد ً ٠اصالحؼٔجب ٙثب تخزیت١بی ُٛٞبُ ٙٞػٔیٗ ٠دٔظ خجزپزاًٜی ؽزیق ،عخِٜٞی عپب ٟاػالٕ ًزد« :اٛتخبة ٗبًت ٛبٞ١ ٝاپی٘بثز در
ًزدٛذ .خزیب ٙاصالحبت ً ٠ث ٠عجت ػٌ٘ٔزد ظؼیق ٛیز١ٝبی خٞد در ٗدٔظ د ٖ١ث٠ؼٞر ًبْٗ ٗیذا ٙرسٗبیؼ١بی اخیز عپب ٟث٠ػٜٞا ٙیي ٘ٛبد  ٝعیجْ ،كٔغل ٝ ٠اِٛیش١ٟبی
ٗدٔظ یبسد ٖ١را ث ٠رهیت عیبعی خٞد ٝاُذار ًزد  ٝحتی ٛتٞاٛغت یي كزاًغی ٙٞاهٔیت در خبٗ ٠ٛتلبٝتی دارد ًٗ ٠تٜبعت ثب ا١ذاف ١ز رسٗبیؼ ،تؼزیق  ٝدر دعتٞر
ٗٔت تؾٌیْ د١ذ ،ای ٚرٝس١ب ثب تبًتیي١بی ٗختٔق خ َٜرٝاٛی ػٔیٗ ٠دٔظ یبسد ٖ١دعت ثً ٠بر ًبر هزار ُزكت ٠اعت .آعیتپذیزی ٛبٞ١ ٝاپی٘بثز ٝاهؼی ؽذیذتز اس ٗذّ
ؽذ ٟاعت .ایٞٗ ٚظٞع در عؽٞح ٗختٔق در خزیب ٙاصالحبت در حبّ پیِیزی اعت  ٝث٠صٞرت ؽجی٠عبسی ؽذ ٟاعت  ٝآٗزیٌبیی١ب  ٝص٢یٛٞیغت١ب پیبٕ رسٗبیؼ را
پزٝپبُبٛذا ُ ٠ٛٞدر حبّ اٛدبٕ اعت .اصالحؼٔجب ٙدر اثتذا ثب تٜذرٝی  ٝح٘ٔ ٠ؽذیذ ثٗ ٠دٔغی ًٜٞ١ ٠س ث٠خٞثی دریبكت ًزدٟاٛذ .در رسٗبیؼ ،ا٢ٛذإ د ٝاعٌٞرت ٛبٞ١ ٝاپی٘بثز
تؾٌیْ ٛؾذ ٟثٞد ،حتی آ ٙرا ػٔیْ ٛ ٝبًبرآٗذ خٞاٛذٛذ .در ٗزحٔ ٠د ٕٝاصالحؼٔجب ٙعؼی ًزدٛذ ً ٠ثب ؽجی٠عبسی ؽذ١ ،ٟذفُذاری ؽذ ٟثٞد».
اعتلبد ٟاس اخجبر خؼٔی ً ٠در كعبی ٗدبسی ٜٗتؾز ٗیؽٞد ،ث ٠تخزیت ٗدٔظ یبسد ٖ١ثپزداسٛذ .در ◄ احکام سیاسی (سؤال  :)02حٌٖ تجیی ٝ ٚتحٔیْ١بیی ً٠
٘١ی ٚسٗی ٠ٜؼزح١بی خؼٔی  ٝخٜدبٓی ثٛ ٠بٕ ٗدٔظ یبسد٘١ی١ب سد ٟؽذ؛ اس ؼزح «اسدٝاج اخجبری» ٜٗت٢ی ث ٠ؼزح ً٘جٞد١ب  ٝظؼق١بیی ٗیؽٞد ً ٠احیبٛبً ایدبد
ُزكت ٠تب «تـییز ٛبٕ كزٝدُب٢ٗ ٟزآثبد» ً ٝب١ؼ آیًیٞی ایزاٛیب .ٙای ٚؼزح١بی خؼٔی  ٠٘١ ٝ ٠٘١اس ثذثیٜی ٛغجت ثٛ ٠ظبٕ ٗوذط خ٘ٞ٢ری اعالٗی را كزاٖ١
عٞی اصالحؼٔجب ٙثبّٝپز داد ٟؽذ تب ٝخٗ ٠٢دٔظ یبسد ٖ١تخزیت ؽٞدٗ .زحٔ ٠عٗٞی ً ٠چٜذی ٗیًٜذ ،چیغت؟ پبعخ :چٜبٛچٞٗ ٠خت تعؼیق ٛظبٕ خ٘ٞ٢ری
اعت آؿبس ؽذ ٟاعت ،پزٝص ٟاختالفاكٌٜی ٗیبٛ ٙیز١ٝبی خزیب ٙاصِٓٞزا ٘ٛ ٝبیٜذُب ٙای ٚخزیب ٙدر اعالٗی ثبؽذ ،خبیش ٛیغت٘١( .ب ،ٙط )1397
ٗدٔظ ؽٞرای اعالٗی ،ثب ایدبد ٗٞج١بی خجزی اختالفثزاِٛیش اعت.

