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  حرف روز ▼

 ًظیر کن رکَرد

 پزٚصٜ سْٛ ٚ زْٚ فبسٞبی تحٛیُ ٚ تىٕیُ پی زر 
ٛاس غیشا٘یٝ رٚستبٞبی ثٝ رسب٘ی آة  ثبالی سزفت ٚ ٞا

 سززار ٔٙغمٝ، ایٗ آة ٔطىُ رفـ ٚ پزٚصٜ ایٗ اخزای
 سپبٜ فزٔب٘سٜ سالٔی، حسیٗ پبسسار سزِطٍز
تٕبْ اس لسرزا٘ی ثب اسالٔی ا٘مالة پبسسارٖا  خٟبزی ٞا

 ایٗ زر( ظ)اال٘جیب ذبتٓ سبس٘سٌی لزارٌبٜ ا٘مالثی ٚ
 فزس٘سٖا ثٝ ضبوزیٓ را ثشري ذسای: »ٌفت فزغٝ
 لزارٌبٜ ٚ اسالٔی ا٘مالة پبسسارٖا سپبٜ زر ایزاٖ ّٔت

 ثٝ ِجیه زر زاز تٛفیك( ظ)اال٘جیب ذبتٓ حضزت
 سزفتی ثب اسالٔی، ا٘مالة اِطأٖ فؾیٓ رٞجز ٔغبِجٝ

 غٛرت ٔبٜ چٙسیٗ عی ثبیس وٝ وبری سز٘ی، ٔثبَ
 زغسغٝ رٚسٜ، 25 ٚ وٛتبٜ ٔست یه زر پذیزفت، ٔی

 فٟیٓ ٚ ٔدبٞس ٔمبْٚ، ٔؤٔٗ، ذٍٛ٘زْ، ٔززْ
 رٚستبٞبی ثٝ رسب٘ی آة پزٚصٜ اخزای ثب ذٛسستبٖ،

ٛاس، غیشا٘یٝ  اخزای زر ٘ؾیز وٓ روٛرز یه ٚ ٔزتفـ ٞا
 .«ضٛز سزٜ رلٓ رسب٘ی آة ٞبی پزٚصٜ

 ٔززْ رضبیتٕٙسی ثزای رٚش ثٟتزیٗ: تحّیّی ٘ىبت
 تقٕیك ٚ تٛسقٝ ٞستٙس، اسالٔی ٘ؾبْ ٘قٕتبٖ ِٚی وٝ

 ٚ اخزایی ٞبی زستٍبٜ تٛسظ زِسٛسا٘ٝ رسب٘ی ذسٔت
 ثبیس وٝ است ثبال زلت ٚ سزفت ثب ٞٓ آٖ ٟ٘بزی،

 تقبُٔ افشایی، ٞٓ -2. ٌیزز لزار أز ٔتِٛیبٖ سزِٛحٝ
یبز ٚ( ظ)اال٘جیب ذبتٓ لزارٌبٜ ثیٗ ٌستززٜ  ٙث

 اخزای زر استب٘ی ٞبی ٔدٕٛفٝ سبیز ٚ ٔستضقفبٖ
 ویّٛٔتز 30 ضبُٔ وٝ پزٚصٜ ایٗ سْٛ ٚ زْٚ فبسٞبی

 ٘ىتٝ ایٗ زٞٙسٜ ٘طبٖ ثٛز، اتیّٗ پّی ِِٛٝ ا٘تمبَ ذظ
 را تٕبْ ٘یٕٝ ٞبی پزٚصٜ اس ثسیبری وٝ است وّیسی

 رٚحیٝ ثب ٕٞزاٜ تقبّٔی، ضیٜٛ ٕٞیٗ ثب تٛاٖ ٔی
 -3. رسب٘س سزا٘دبْ ثٝ وٓ ٚلت زر ٚ خٟبزی

 ٘جبیس پیطسستب٘ٝ، السأبت ثب أز ٔتِٛیبٖ ٚ ٔسئِٛیٗ
 ثٝ تجسیُ ٔززْ ٚالقی ٔغبِجبت ٚ تمبضبٞب وٝ ثٍذار٘س
 ٚ فضب ضسٖ أٙیتی اس پس ٚ ضٛز ا٘تمبز ٚ افتزاؼ
 چبرٜ ٚ فالج فىز زر فٕٛٔی، افىبر ضسٖ زار خزیحٝ

 .ثیفتٙس وبر

 ثحزاٖ ٔب وطٛر زر زٞٝ زٚ ثٝ ٘شزیه: راٞجززی ٘ىبت
 ٔسارٖا سیبست ٚ ٔززْ ثزای ٟٔٓ ای ٔسئّٝ ثٝ آة

 زر لزارٌیزی زِیُ ثٝ ٔب وطٛر. است ضسٜ تجسیُ
س  وبٞص ٚ وٓ آثی ٔٙبثـ ذطه، ٘یٕٝ ٚ ذطه وٕزٙث
 تٛسقٝ ٚ خٕقیت رضس ٚ سٛ یه اس خّٛی ٘شٚالت

ز ضسٜ سجت زیٍز، سٛی اس غٙقت ٚ وطبٚرسی  ٌا
 ا٘دبْ آة ٔسیزیت خٟت زر ٔٙبسجی ٌذاری سیبست

 ٚضقیت ایٗ زر. یبثس ٔی ٌستزش آثی ٞبی تٙص ٍ٘یزز
 اغّی ٞبی اِٚٛیت اس یىی فٖٙٛا ثٝ آة ثحزٖا حُ

. ٌیزز لزار خسی ٚ وبفی ٔٛرزتٛخٝ ثبیس وطٛر
 زرن سٔیٙٝ زر ٔطرع ٚ ٔٙسدٓ ٞبی سیبست

 ٞبی ثز٘بٔٝ ثب ٕٞزاٜ اغِٛی خٛیی چبرٜ ٚ آة ثحزاٖ
س ثبفث ضسٖ فّٕیبتی لبثُ ٚ ٔسٖٚ  تب ضس ذٛٞا

 وبٞص آٖ تجقبت ٚ ثٟتز وطٛر آثی ٔٙبثـ ٚضقیت
 (لبسٕی فّی: ٘ٛیسٙسٜ. )یبثس

  

 

 

 

 

 

              گسارش روز▼

 آهَزاى سخٌی با ٍالذیي داًش

ٞب ذٛاست وٝ فزس٘ساٖ ذٛز را ثٝ ٔسرسٝ ثفزستٙس.  ضس ٚ زِٚت اس ذب٘ٛازٜ ییأب ثبسٌطب ،یبریٞزچٙس اذت ٔسارس

 وزز. دبزیا ٞب ذب٘ٛازٜ ٗیزر ث یبزیس یٍ٘زا٘ زَ یٔٛضٛف

وٝ  ٓیٟٔٓ زار بریثس تیٔب زٚ اِٚٛ»ٌفت:  ٚپزٚرش آٔٛسش زیٚس «ییزسایٔ یٔحسٗ حبخ» -1 :یخثر گزاره

. ٓیوٙ یٔ یب را ٞٓ ثزرسیزر ز٘ بتیزْٚ ٞٓ تساْٚ آٔٛسش است. تدزث تیسالٔت زا٘ص آٔٛسٖا است ٚ اِٚٛ ،یاِٚ

 یآٔٛسش حضٛر ٗیٍشیخب یآٔٛسض چیس ثبس ضسٜ است. ٞٞفتٝ لجُ ٔسار هیاس  یخٙٛة ضزل یبیزر آس

س ثٛز. چٖٛ اغُ ثز حضٛر زا٘ص آٔٛسٖا زر سبَ تحػ  یٞز خب أىبٖ اخزا ٗیٕٞ یثزا ،است سیخس یّی٘رٛٞا

 است. یپزٚتىُ ثبضس، اغُ ثز آٔٛسش حضٛر

ٚسارت  ٚ ٔطىالت ٞب تیٔحسٚز ،یوٙٛ٘ ظیضزای چٙس ثزای زرن زرست اس تٛخٝ ثٝ ٘ىبت: یراهثرد تانک

ٛازٜ، اس سٛی ٔسارس ییزر ثبسٌطب ٚپزٚرش آٔٛسش ٕ ٞب ذب٘ بٖ حزف -1 ؛است تیحبئش ٞا ٔب را  یٞب فزس٘سإ٘

ٛ٘س یٔ ِٚت ٗیٔسئِٛ یثزذ یوبر اس وٓ ٕبٖیٞب یٚ زِرٛر زازٞبی٘مسٞب ٚ ا ٓیوٙ یسق .ز٘سیپذ یٚ اثز ٔ ضٙ را ٝث  یز

بٖ  ٚا٘ -2. ٓی٘سٞ ا٘تمبَفزس٘سإ٘ بٖ ث یسالٔت ر ٔب ٞز چٝ  یٞب یزیٌ ٔالحؾٝ ٔب ثبضس ٚ خٟت ٗیتز ٟٔٓ سیبفزس٘سإ٘

ٚا٘ی  تیأٙ، ٘جبیس وٝ ٞست  یفضب سیثب ،فزس٘سٖا یٚ رٚح یفىز تیأٙ دبزیا یثزا، رٚٗ یاسا. را ترزیت وٙس ٞب آٖر

ٚ ٔسرسٝ را   ٝ ز تزث -3. ٓیزٞ حیتٛض ٞب آٖ یثزاذب٘ ٖ ٔا  ضدبفت، استمالَ، یعال؛ ٙسیٌٛ یٚ آٔٛسش ٔ تیٔترػػب

بٝ٘ فىز، اثتىبر ٚت ثبضس وٝ  یثٝ غٛرت سیٔب ثب تٛضیح ٚضـ ٔٛخٛزپس  ؛سیزیٞب ٍ٘ ٔرتّف اس ثچٝ یٞب ... را ثٝ ٟث

ٛ٘ٝ تزس  ٓیٚ اس ذٛز ثپزس ٓیزیثٍ بغّٝاس ٘مس زِٚت ف یوٕ -4زٞس.  صی٘ٝ آ٘ىٝ آٖ را افشا ،ززیٞب ٍث را اس ثچٝ یٞزٌ

س ،بْیا ٗیزر ا ِٚا ٛ٘ٝ ثب ٗیوٕه  ىب٘بت ٔرتّف ٔدبس مٝیعز -5 ؟ثبضس سیثٝ ٔسارس چٍ زفتٗ اس ٔا  ٌ زٜ ٚ  یٟث

ص ٚ ٔحجت وٙبر  ٓیبٖ آٔٛسش زٕٞآٖ را ثٝ فزس٘س٘ا یٞب ثز٘بٔٝ فبزت  -6. ٓیثبض ٞب آٖٚ زر ٍٞٙبْ آٔٛسش ثب آرٔا

زفتٝ تب تغذ ؛یزیبزٌیزازٖ ز٘اص آٔٛسٖا ثٝ ثز٘بٔٝ ٔٙؾٓ آٔٛسش ٚ  سٌٖ  ٛ٘ا ٛاث ٝیاس زرس ذ  ٚ حیتفز سٖ،یٚ سٔبٖ ذ

س ثب و یٔدبس یفضب كیٞب اس عز ثچٝ یثقض سیضب -7 ... ٛاٙ٘ س سزر تیفی٘ت ٛاٙ٘ فدّٝ  ،ٔٛضٛؿ ٗیپس ثب زرن ا ،ثر

ٚ  زیسزپزست، زٚست، ٔس هیزر لبٔت  -8. ٓیٞب را اس زستٛر وبر ذبرج وٙ ٚ تزس اس فمت ٔب٘سٖ ثچٝ یزیبزٌیزر 

 (یذبٕتٗ یحس سی: سسٙسٜی)ٛ٘ .ثبضیٓ آٔٛسٔبٖ ز٘اصٔقّٓ غجٛر زر وٙبر 

 العالی( ای )هدظله اهام خاهنه

ز ْ اسالٔی ٛث ٗ احىب ٝ، تجیی ٚ ثشري ثزای إئ یت سیبسی. یه ٞسف اغّی  زارز؛ یقٙی ٚلتی  ذٛز ٕٞیٗ وبر یه ٔٞب

یٓ  وٝ ٔب ٔی دبْ ذالفت ٚ سّغٙت زستٍبٜ تحزیه ثب تحزیفز٘ا ، ٔشزٚرٞبی ٚ ٔشزٞب ٝث لّٓ ٚ ٌیزز ٔی ٘ا  ثزای فبِٓ

ٖ، ٚ سالعیٗ ذبعز ب ز وٝ است عجیقی وٙٙس، ٔی تحزیف حىٕز٘ا  وبری یمیٙبً ثىٙس، السْا ٞب تحزیف آٖ فّیٝ وسی ٌا

دبْ سالعیٗٚ  حىبْ آٖ سیبست ثزذالف  (23/01/1364) .زازٜ ٘ا
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                         اخبار▼

 !اسالم پیاهبر ٍ قرآى بِ اّاًت پردُ پشت

ب٘ت سیز غبغت، اسزائیُ ثب فزثی ٔتحسٜ أبرات رٚاثظ سبسی فبزی ثب سٔبٖ ٞٓ اذیز ٞفتٝ زٚ یىی زر  ٚ فمیسٜ آسازی حبٔی غزثی وطٛرٞبی زر اسالْ ٌزأی پیبٔجز ٚ لزآٖ ثٝ ٞا

ىٝ ضٛز، ٕ٘ی ٔحىْٛ غزثی حبوٕبٖ تٛسظ رفتبرٞب ایٗ تٟٙب ٝ٘ ٚ ٌزفتٝ ضست ثیبٖ، آسازی فیٗ زر زیٍزٖا فمبیس ثٝ احتزاْ زار زافیٝ ثٝ ٔمسسبت  ٞبٗ یتٛٞایٗ ٘ٛؿ  تٕبْٚلبحت  ثب ّث

س یٌٔزٜ  ثیبٖ ٔسّٕب٘بٖ را ثٝ آسازی سٛی ٘ٛیسٙسٜ «ٌبرٚزی رٚصٜ» ،وٙس یٔایٗ وطٛر آٖ را ٟٔس آسازی ثیبٖ زر ز٘یب تٛغیف  خٕٟٛر سیرئزر فزا٘سٝ وٝ . سٙ٘ ِٛٛوبست اس فز٘ا ٞ 

ب است! وززٜ تٛٞیٗ غٟیٛ٘یشْ افتمبزات ثٝ چزاوٝ ،ضٛز یٔ سبَ زٜ ٘ٛیسس ٚ حىٓ اٚ ٔی  ثٝ! ضٛز ٔی ٔتفبٚت استب٘سارزٞب ضٛز، ٔی تٛٞیٗ ٔسّٕبٖ ٔیّیبرزٞب افتمبزات ثٝ وٝ ایٙدب ٔا

ٚ  فّسغیٗ ٔٛضٛؿ اسخّٕٝ ٚ ٔٙغمٝ ٟٔٓ ٔسبئُ اس ٔسّٕب٘بٖ غفّت فزٔٛز٘س، ا٘مالة ثػیز زیسثبٖ وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ ٔسّٕب٘بٖ، ٔمسسبت ثٝ تٛٞیٗ ذظ پززٜ پطت رسس ٔی ٘ؾز

برات رٚاثظ سبسی فبزی ٛاس زرٌیز ضسٖ ثب تب است رصیٓ اسزائیُ ثب ٔا سٝ، ییزرخباسالْ  ز٘یبی ح برات ٔثُ فز٘ا برات راثغٝ ٔٛضٛؿ ٚ ضسٜ ذبرج ضسیس فطبر سیز اس ٔا ثب رصٓی  ٔا

ٛضی ثٝ غٟیٛ٘یستی  ضبیستٝ( )ٟٔسی .ضٛز سپززٜ فزٔا

 یی، ایي بار از سَی فائسُ ّاشوی!ًوا هظلَمشست 

ای  ثب آ٘ىٝ زر ٞز ٔػبحجٝ ...چیش ٞستٓ ٕٝاِٟ ٔٗ ٕٔٙٛؿ» :ٝ استٌفت رٚس٘بٔٝ ٕٞطٟزی زر ٔػبحجٝ ثب 88فتٙٝ  ٚ اس زستٍیزضسٌبٖزذتز ٔزحْٛ ٞبضٕی رفسٙدب٘ی « یفبئشٜ ٞبضٕ»

ٚای ٝث ایٙىٝ زر فضبی ٔدبسی خٙدبَ ٔی ٕٞٝٗ یاوٙٓ، ثبس  ثیٙٓ ٚ سب٘سٛر ٚ اغالح ٔی ٔتٗ را ٔی .  فی ضٛز،  ٝ حزف ثشٓ٘ ٚی  ایٗ ازفب زر حبِی است وٝ«. ضْٛ افساْ ٔی حتٕبًاِجسٞا

ٖ  ٞب ٔػبحجٝٔقب٘س است ٚ زر ایٗ  یٞب رسبٕٝ٘ٞٛارٜ پبی ثبثت ٔػبحجٝ ثب  ضٕٗ تٛٞیٗ ثٝ ٘ؾبْ ٚ ٔمبٔبت فبِی وطٛر، غزاحتبً اس خزیبٖ ثزا٘ساس ٚ ٔحىٛٔیٗ أٙیتی ٚ ٔفسسا

ٚیز آٖ زر فضبئسیٗ ثبر ثب فقبِیٗ فزلٝ ضبِٝ ثٟبفبئشٜ ٞبضٕی تبوٖٙٛ چٙ ضٛز. ثسٖٚ سب٘سٛر ٔٙتطز ٔی ی ٚی ٕٞیطٝٞب ٔػبحجٝ ٚ وٙس یزرضت حٕبیت ٔ زاٝ٘ ی یت زیسار زاضتٝ ٚ تػب

 حبَٗ یثبا آتص ثیبر ٔقزوٝ ثٛز. 88ٚ ثٝ فجبرتی زر فتٙٝ  وزز یٔتطٛیك ٚ تزغیت  یسبذتبرضىٙزر وف ذیبثبٖ، فتٙٝ ٌزٖا را ثٝ تطسیس  88ٚی زر فتٙٝ  ٔدبسی ٔٙتطز ضسٜ است.

 ٔززْ ٚ ٘ؾبْ ثٝ ٚ وززٜ ٔػبحجٝ ضسا٘مالة یٞب رسبٝ٘ ثب ٚسر یه ٚ زاضتٝ حضٛر آثبز سقبزت ٗی٘ط ٖبیافاوٖٙٛ زر زفتز ذٛز زر ٔٙغمٝ « ٘ؾبْ غسر سقٝرأفت ٚ »ثٝ خٟت  ٚی

 .ززیٌ یٔ ییٕ٘ب ٔؾّْٛ صست ٚ وززٜ ٔػبحجٝ زاذُ زر عّت اغالح یٞب رسبٝ٘ ثب زیٍز رٚس ٚ وٙس یٔ فحبضی وطٛرش

 اًقالبی! ّای ًیرٍ برخی پٌذاری شاقَل خَد

 تزیٗ ا٘مالثی أزٚس. ٘سارز پبیبٖ ٞب، ذٛزی زایزٜ وززٖ تًٙ»: زاضت ٗ ثزذی اس ٘یزٚٞبی ا٘مالثی اؽٟبرزر ثی ٞب سّیمٍی وح اس تأسف اثزاس ثب ٕبیغساٚس سبثك رئیس ی،ضزغبٔ

سی ز٘جبَ ثٝ ارسضی ٞبی ٘یزٚ  ٘ؾبْ زرٖٚ ٔٙتمساٖ تزیٗ خسی ثب ٔسارا ٚ ٌٚٛ ٌفت. ضٛز ٔی حُ راحتی ثٝ ٕٞسِی ٚ ٌٚٛ ٌفت ثب وٝ فٙبٚیٙی سز ثز ٞٓ آٖ ٞستٙس؛ ٞٓ ثب ٔزسٙث

ساف پیطجزز ثزای حسالّی ٕٞبٍٞٙی ٚ ٘فزت ٚ ویٙٝ وبٞص ثب سٛءتفبٞٓ، رفـ ثٝ تٛا٘س ٔی  وٝ زا٘ست ثسی فبزت را پٙساری ضبلَٛ ذٛز اغٍِٛزا، فقبَ ایٗ .«ضٛز ٔٙدز ٘ؾبْ ٞا

 «.اْ زازٜ ٞطسار آٖ ثٝ ٘سجت ٘مالةا خجٟٝ زرٚ٘ی خّسبت زر ٚ اْ ثٛزٜ ٞب رٚیص ٞبی ریشش ٍ٘زاٖ ٕٞیطٝ»: افشٚز ٚ ا٘س ضسٜ زچبر آٖ ثٝ ا٘مالثی ٞبی ٘یزٚ ثزذی

 یا ّستِایراى، هصون در ارتقاء تکٌَلَشی 

 وبٞص ٞبی ٌبْ ثزرسی ذػٛظ زر ٔدّس ذبرخی سیبست ٚ ّٔی أٙیت وٕیسیٖٛ ٘طست حبضیٝ زر اتٕی ا٘زصی سبسٔبٖ رئیس ٚ خٕٟٛر سیرئ ٔقبٖٚ غبِحی اوجز فّی

 ٔمسٔبتی یا٘ساس راٜ ٚ تدٟیشات تأٔیٗ زر را ٔمسٔبتی وبرٞبی اِٚیٝ ٔزحّٝ زر ثزیٓ؛ ٔی خّٛ را وبر ٔزحّٝ زٚ زر»: زاضت راؽٟب فززٚ، ٚ ٘غٙش ٞبی سبیت زر ایزٖا ثزخبٔی تقٟسات

 اتٕی ا٘زصی بٖسبسٔ زیٍز ثّٙسٔست الساْ ثٝ ٚی« .ثٛز پیطزفتٝ سب٘تزیفیٛصٞبی ثٝ ٔزثٛط سز٘س وٝ سبِٙی چزاوٝ ،ٓیا وززٜ ضزٚؿ پیطزفتٝ سب٘تزیفیٛصٞبی تِٛیس ٞبی سبِٗ یىسزی

 وٜٛ، زَ زر اثقبز ٕٞٝ زر فزاٌیزتزی ٚ تز ٚسیـ ،تز ٔسرٖ سبِٗ ضس ٌزفتٝ تػٕیٓ زاز٘س، ا٘دبْ وٝ ای ذزاثىبرا٘ٝ ٚ ذجیثب٘ٝ ٚالقبً الساْ ثٝ تٛخٝ ثب»: ٌفت ٚ وزز اضبرٜ راستب ایٗ زر

 «.است ضسٜ ضزٚؿ ٞٓٚ وبر  ضٛز تأسیس ٘غٙش، اعزاف ٕٞبٖ
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 کوتاه اخبار ▼

 ضٟبزت ثٝ ِجٙبٖ اهلل حشة پبسد ثیٓ اس ٕٞچٙبٖ اسزائیُ رصیٓ ارتص وٝ ٘ٛضت آحبرا٘ٛت یسیقٛتسثبٖ  یفجز رٚس٘بٔٝ تزند/ ضرته ها اسرائیلی ته چگونه داند هی وهتسید هقا ◄

 فمیسٜ ایٗ ثز ٕٞچٙبٖ اسزائیُ رصیٓ ارتص وٝ ٘ٛضت ٌشارش ایٗ زر غٟیٛ٘یستی ٘ٛیسٙسٜ «ٚیطٕٗ اِىس» .ثزز ٔی سز ثٝ ثبش آٔبزٜ حبِت زر سٛریٝ، زر ذٛز ٘یزٚٞبی اس یىی

 .است سزثبسا٘ص وطتٗ ٚ رصیٓ ایٗ ارتص اس ا٘تمبْ ثٝ ٔػٕٓ ٘ػزاهلل، حسٗ سیس وٝ است

ت ٔقتزضبٖ» :آٔزیىب ٌفت خٕٟٛر رئیس خواند/ «کش آدم» را آهریکایی هعترضاى تراهپ ◄  .٘یستٙس ٌٛیٙس، ٔی ٞب زٔٛوزات ٚ )خٛ ثبیسٖ( آِٛز ذٛاة خٛ آ٘چٝ یقٙی خٛ، ٔسبِٕ

 وٙیس. وٕه زرذٛاست فسراَ زِٚت اس ٚ ثٍیزیس تٕبس ٔٗ ثب .ضٛ٘س ٔی ازارٜ ٞب زٔٛوزات تٛسظ وٝ زٞس ٔی رخ ضٟزٞبیی زر اتفبلبت ایٗ ٕٞٝ ٚ ٞستٙسآزٔىص  ٞب آٖ

 «.وزز ذٛاٞیٓ حُ زلیمٝ چٙس ؽزف را ضٕب ٔطىالت ٔب

 تثجیت غٙسٚق زر را ذٛزش سزٔبیٝ اس زرغس یه ّٔی تٛسقٝ غٙسٚق آیٙسٜ ٞفتٝ اَٚ اس»: افالْ وزز زِٚت سرٍٙٛی ؟!/رسد یه تورس داد ته هلی توسعه صندوق ◄

 ذٛاٞس تطىیُ ٔرتّف ٔٛضٛفبت حُ ثزای ای اِقبزٜ فٛق خّسٝ ضٙجٝ پٙح ثٛرس یفبِ یضٛرا .زاضت ذٛاٞس ثٛرس ثز ٔثجتی زیتأث وٝ وزز ذٛاٞس ٌذاری سپززٜ ثبسار

 «.زاز

 ٞبی ذب٘ٛازٜ 96 سبَ زر زٞس ٔی ٘طبٖ ٞب ثزرسی .است یبفتٝ افشایص تٛٔبٖ ٔیّیٖٛ 14 تب 13 حسٚز ذٛزرٚی پزایس لیٕت ٞفتٝ ٌذضتٝ عی یه هن الکچری شد/ پراید ◄

ٛا٘ستٙس  ٔی ذٛز ٔبٜ 29 تب 13 ا٘ساس پس ثب ایزا٘ی زرآٔس وٓ ٞبی زٞه سبَ  ضٟزیٛر زر سٔبٖ ٔست ایٗ أب ثرز٘س؛ پزایس یه ت  است. رسیسٜ ٔبٜ 50 تب 30 ثٝ ٔا

 ٔضبفف تبثقیت زارای ٔسیزٖا ٚ ٔمبٔبت ا٘تػبة یب ا٘تربة ٕٔٙٛفیت عزح»: ٔدّس ذجز زاز آٔٛسش وٕیسیٖٛ فضٛ «٘بزری» ی/تیدو تاتع هدیراى انتصاب هونوعیت تصویة ◄

ٛیت ثٝ ذبرخی وطٛرٞبی ثب ٔزتجظ ٚ  «.رسیس تػ

زا٘ستٗ ایٗ  زشیپذ زلبثُیغٚ  پٙبٞیبٖ االسالْ حدتثب اضبرٜ ثٝ ا٘تمبزٞبی اذیز ثٝ  ییتئزر تٛ یخٕٟٛر سیرئٔطبٚر  «آضٙب ٗیاِس حسبْ» پناهیاى وارد نیست!/ ی ترنقد ◄

، ٚآٔس رفتٞبی  ضیٜٛ تأٔیٗ س٘سٌی ٚافؼ ٚ ٔٙجزی ٚ ٔساح ثب وبرٔٙس ٚ وبرٌز ٚ وبست ٔتفبٚت است. ثب٘یبٖ ٔدبِس ٔذٞجی، ٌبٜ ثرطی اس ٞشیٙٝ» :٘ٛضت ٘ٛؿ ا٘تمبزٞب،

 .«وٙٙس. ایٗ أز فیت ٘یست؛ خسیس، فدیت یب اذتػبغی ٞٓ ٘یست س٘سٌی ٚ ٔسىٗ ٚفبػ را تأٔیٗ ٔیزرٔبٖ یب حتی 

س ٚ یب ٕٞٝ ٔیروٝ اثبیی ٘سا یفزز غحجت وززٖ اس فیت :(53احکام سیاسی )سؤال  ◄ س، )ٔثالً ز زیٍزٖا ثساٙ٘ زر ٔٛرزی وٝ فزز : پبسدچٝ حىٕی زارز؟  (تزاضیسٖ ٔحبسٗزاٙ٘

ٛارزی وٝ ٕٞٝ ٔی، یجص ٘سارز، عزح فیت خبیش ٘یستاثبیی اس ثیبٖ ٔقب س، اضىبَ ٘سارز.ِٚی زر ٔ  زاٙ٘

 

   خبر ویژه▼ 

 ّای داخلی«شارلی ابذٍ»تَّیي بِ هقذسات در 

سٛ ذضتٝ خسبرت رٚس٘بٔٝ فز٘ا ّٔت ا ٗیزر ث یاس افتزاؼ ٚ ٘براحت یاوزْ)ظ( ٔٛخ بٔجزیثز سبحت ٔمسس پ «اثسٚ یضبرِ» یٞفتٌٝ   یثٝ ٚخٛز آٚرزٜ است. ثزرس زٖایٔسّٕب٘بٖ ٚ 

ذضتٝ احسبس ٔ صیث ٞب آٖثز  یزارز وٝ ضزٚرت ٘ؾبرت خس یٙیثٝ اغَٛ ٚ ٔمسسبت ز ،ٔطبٝث ٞبیی خسبرت یسز ثبالاس تق تیحىب شیوطٛر ٘ یزاذّ ٞبی رسبٝ٘ ،  ی؛ ثزاضٛز یاسٌ  ٘ٝٛ ٕ٘

ز:  یٞب زر ٔبٜ شیاثتىبر ٘ عّت اغالحرٚس٘بٔٝ  ضتٝ ٛث س یضفبزٞٙسٜ ٞستٙس ٚ ٔ یٙیٔق یٞب وٝ ٔىبٖ ٓیٚ ٔقتمس ثبض ٓی٘سجت زٞ ییٞب را ثٝ ٔىبٖ یلسرت ضفبزٞٙسٌ ٙىٝیا»ٌذضتٝ ٛ٘ ٛاٙ٘  ت

ٛٝ٘ ،ٓیلبئُ ثبض یقیٔبفٛق عج یٞب لسرت ٞب آٖ یرا زرٔبٖ وٙٙس ٚ ثزا ٞب یٕبریث زر  -93ٔززاز  -فضٛ حشة ٔٙحّٝ ٔطبروت «یجیحج ی٘دفمّ« »است. یا اسغٛرٜاس تفىز  یا ٕ٘

ٍ تأُٔ یاؽٟبر٘ؾز بْ حس یثزا یفشازار شیثز٘ا س ثبسزٜ یثٚ  ٟٛزٜیث ی)ؿ( را وبرٗیٔا ٛ٘ا فبضٛرا چمسر  بْیا ٗیزر ٕٞ ؟سیوٙ یٔچمسر ذزج  شٞبیچ یثقض یضٕب سبال٘ٝ ثزا: »ٌفتٝ ثٛزٚ  ٜذ

ز اش یثبسزٜ فزٍٞٙ ضٛز؛ یٞب ذزج ٔ پَٛ بْ ٔ وٙٙس یٔ ٝیچمسر است؟ زٚ ٘فزٌ  سرٚ فیع .«!ضٛز یٚ ٕت ٝث ائٕٝ اعٟبر ٚ ٔمسسبت را زر وبر٘بٔٝ ذٛز ثجت  ٗیتٛٞثبرٞب  عّت اغالح یٙت

ٖٛا یٔذسا ٞٓ  ٝیفّ یحت»است؛ وززٜ  زات وزز ت س ٔقبٚ یحضزت فّ»، «اغغزسازٜ( ٓی)اثزٞا تؾٞب زفتٝ است تیٔطزٚف ٝی)ؿ( ٔبٙ٘  ٗیٔقػٛٔ»، «(یٔشرٚف ی)رخجقّ ذٛز را اس ٔززٌْ 

حزاف ٞستٙس ىز ٌذضتٍبٖ ٔتفبٚت است یثب ذسا سیخس یذسا»، «(یسحبث اهلل فشت) ثسٖٚ ٘ؾبرت ٔززْ زر ٔقزؼ ٘ا ٛ٘تفزًٞٙ ضٟبزت »، «زٚش(س ٓی)فجسِا ز  ٗیآفز ذط است، ٌا

ىز ضٛز یٔوطتٝ ضسٖ آسبٖ ضس، وطتٗ ٞٓ آسبٖ  ٟب  ٚ... («ی)ٔحٕس ذبتٕ ستیلبثُ استٙبز ٘ بٔ یثزا ٓیاست، لزآٖ وز یا ّٝیلج یاحىبْ لزآٖ ٔتٙبست ثب س٘سٌ»، «سزٚش( ٓی)فجسِا ٙت

سرٚ فیاس خسبرت ع یثرط ٝ اعٟبر)ؿ( یز اذ یٞب سبَٚ  ٞب ٔبٜعی  عّت اغالح یٙت ٚ ائٕ ٝ ٔمسسبت  ٜ ث  .استثٛز

 


