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  حرف روز ▼

 بورسکنتزل باسارهای مواسی؛ راهکاری بزای ثبات  

ٍضٍظ  ثبظاض ؾطهبیِ ثیف اظ یک هبُ اؾت کِ حبل
ًبذَقی زاضز. زض ایي هست، زٍلت ٍ ؾبیط ًْبزّبی 

ّبی ظیبزی ضا ثطای ثبظگطزاًسى آضاهف ثِ  هطثَط، تالـ
اًس کِ آذطیي ًوًَِ آى خلؿِ زٍ ٍ  ایي ثبظاض اًدبم زازُ

ػتِ ؿیطػلٌی هدلؽ ثَز ٍ اهطٍظ ًیع ثب حضَض ؾب ًین
کل ثبًک هطکعی ٍ ضئیؽ ؾبظهبى  ٍظیط اهتهبز، ضئیؽ

اظ ٍضغ  ضكت ثطٍىثَضؼ زض هدلؽ، ثطضؾی ضًٍس 
س زاقت. ؾؤال اؾبؾی ایي  هَخَز ثَضؼ ازاهِ ذَّا

ّب ًبهَكن ثَزُ  اؾت، چطا تبکٌَى توطیجبً توبم ایي تالـ
 اؾت؟

بهل ضقس ثبظاض ؾطهبیِ، تطیي ػ هْن -1 نکات تحلیلی:
ًوسیٌگی زض ثبظاض ؾطهبیِ ظیبز  کِ یٌّگبهًوسیٌگی اؾت. 

َاؾت كطٍـ  ثبقس، توبضب ثطای ذطیس ؾْبم ثیف اظ زضذ
 ٍ س ثَز  طغی ٍ هثجت ذَّا آى قسُ ٍ لصا ثبظاض، پطًا
ثطػکؽ ظهبًی کِ ًوسیٌگی کن قَز، ككبض كطٍـ ثط 

کٌس.  ذطیس پیكی گطكتِ ٍ خطیبى کلی ثبظاض ضا هٌلی هی
ّعاض  103اظ اثتسای ؾبل خبضی تب پبیبى هطزازهبُ،  -2

هیلیبضز پَل حویوی ٍاضز ثبظاض ؾطهبیِ قسُ اؾت کِ اظ 
ّعاض هیلیبضز زض قْطیَضهبُ اظ  17ایي هیعاى، حسٍز 

ثَضؼ ذبضج قسُ اؾت. اظ ؾَیی زیگط اضظـ کًٌَی 
ّعاض هیلیبضز تَهبى اؾت کِ  500ؾْبم ػسالت حسٍز 
اظ زاضًسگبى آى ههس كطٍـ ؾْن حتی زضنس کوی 

ػطضِ ٍ توبضب زض ثبظاض  ؾبظٍکبضذَز ضا زاقتِ ثبقٌس، 
ؾطهبیِ هرتل قسُ ٍ ًوسیٌگی ذبضج قسُ اظ آى قیت 

س گطكت،  ضؼ ایطاى ثطای  کِ یزضحبلتٌستطی ذَّا َث
ّعاض هیلیبضز تَهبى  100ػجَض اظ قطایظ كؼلی ثِ حسٍز 

ُ اكعایف کٌتط -3ًوسیٌگی خسیس ًیبظ زاضز.  ل ًكس
هؿکي ٍ ذَزضٍ، ثبػث  هثل یا ِیؾطهبهیوت کبالّبی 

قس کِ خْت حطکت ًوسیٌگی زض کكَض تب حسی تـییط 
کٌس. ایي تـییطات زض ثبظاضّبی هَاظی زض قطایغی ضخ 
ٍلتی زض ذهَل  زاز کِ ثطذی هَاضغ ٍ تهویوبت ز

ثجبتی ٍ کبّف اعویٌبى  ثبظاض ؾطهبیِ، هَخت ثی
 ؾْبهساضاى ثِ ثَضؼ قس.

زٍلت هٌبثغ کبكی ٍ تَاى تأهیي  راهبردی: نکته
ًوسیٌگی هساٍم ٍ پطككبض هَضزًیبظ ثبظاض ؾطهبیِ ضا 

ّبیی،  ًساضز ٍ ّوَاضُ ؾؼی ًوَزُ اؾت ثب ایدبز هكَم
ًوسیٌگی هَخَز زض ثبظاض ضا ثِ ؾوت ثبظاض ؾطهبیِ 
ؾَم زّس. اگطچِ تهویوبت اذیط زٍلت ثب گؿتطـ 

زازى ثركی اظ هطاضزازّبی اذتیبض كطٍـ ٍ یب ؾَم 
هٌبثغ نٌسٍم هلی تَؾؼِ ثِ ؾوت ثبظاض ؾطهبیِ، 

اػتوبزی ثِ ایي ثبظاض  تَاًؿتِ اؾت ثركی اظ كضبی ثی
ضا تطهین کٌس، لیکي تب ظهبًی کِ ثبظاضّبی هَاظی هثل 
ثبظاض اضظ، عال، هؿکي ٍ ذَزضٍ کٌتطل ًكَز، خْت 
س کطز.  حطکت ًوسیٌگی ثِ ؾوت ثَضؼ تـییط ًرَّا

ثط اؾبؼ ًظط کبضقٌبؾبى، اضظـ ٍاهؼی  ػالٍُ ثط ایي،
ّبی کًٌَی  ثؿیبض ثبالتط اظ هیوت ّب قطکتؾْبم 

ًیع اظ ضكتبضّبی  زاضاى ؾْبماؾت، پؽ الظم اؾت 
ّیدبًی پطّیع ًوبیٌس تب آضاهف ثِ ثبظاض ؾطهبیِ 

 ثبظگطزز. )ًَیؿٌسُ: ػلی کبضگط(

  

 

 

 

 

 

              گسارش روز▼

 !ندگانیآ بیدست در ج

بقی اظ كطٍـ« نٌسٍم تَؾؼِ هلی» َایسً  ضزُ ًلت ٍ ثب ّسف تجسیل ثركی اظ ػ ٍ  ِث ثطٍت آىّبی  كطٍا ّبی هبًسگبض 

ٍ ًیع حلظ ؾْن ًؿل ؾطهبِی ُ اهتهبزی  س ُ اظ  ّبی ظاٌی س ُ اؾت.هٌبثغ تأؾیؽ ایي ّبی آٌی  قس

 :یخبر های گساره

 250 سیذط یزضذَاؾت کوک ثطا ،یؼظن ضّجطای ثِ هوبم ه زض ًبهِاذیطاً قْطزاض تْطاى  ،«یحٌبچ عیپطٍ» -1

 یهرتلل یّب ٌِیزض ظه ینٌسٍم تَؾؼِ هل -2. اؾت کطزُ یهلتَؾؼِ اظ نٌسٍم قْطی  اتَثَؼ زضٍى

قسُ کِ هٌبثغ  یعیثطًبهِ ض ی،زاذل ِیاظ کبض ٍ ؾطهب تیاقتـبل ٍ حوب ،یطًلتینبزضات ؿ ،یهل سیّوچَى تَل

 یزض زٍلت آهبی ضٍحبً -3 .گطزز یزض اؾبؾٌبهِ اؾتلبزُ ه قسُ يییتؼاؾبؼ هلبز  زض آى ثط قسُ طُیشذ یاضظ

 بضزیلیه کیهجلؾ  کِ آذطیي هَضز اظ آى، ثطزاقت نٌسٍم نَضت گطكتِ اؾت يیاظ ا یهرتلل یّب ثطزاقت

زض  -4 .ثَزکطًٍب زض کكَض  طٍؼیٍ َعیاظ ق یػَاضو ًبق تیطیهوبثلِ ٍ هس یثطا 99ؾبل  یزض اثتسا َضٍی

 یثطا یزالض بضزیلیه 2زضذَاؾت هؿبػست  یای ثِ هوبم هؼظن ضّجط زض ًبهِ یهبی ضٍحبًآ 97ؾبل  یاثتسا

ثب ؾبیط  ّب تیهأهَضپیكجطز تأکیس ثط تکیِ زٍلت ثط  ثب كبىیًَضٍظ ضا زاقت کِ ا سیػ الةیؾ یّب ذؿبضتضكغ 

کِ ًجبیس زض ّط تلَیحبً ثِ زٍلت گَقعز کطزًس هؼظن لِ  هَاكوت کطزًس.ثب ایي زضذَاؾت ، یا ٌِیّعهٌبثغ 

 ؾت ثِ هٌبثغ حیبتی کكَض زضاظ کطز.زقیَُ تأهیي هٌبثغ ضا اًتربة ٍ  يیتط آؾبىهَضَػی 

نٌسٍم  ًس؛اػالم کطز يیآؿبظ یاظ ّوبى ضٍظّب ثطذی هؿئَلیي اضقس زٍلت تسثیط ٍ اهیس ی:راهبرد هتنک

ثِ  یطٍاهؼیؿزّی  ضطیتٍ  زقوي اكعایف ككبضّبی اهتهبزی هَخت هَضَع ایي .اؾت یذبل یاضظ طُیشذ

؛ اهب اکٌَى زٍلتوطزاى ثطای ثطزاقت اظ نٌسٍهی کِ ذَز اشػبى ثِ ذبلی ثَزى قسضطٍضت هصاکطُ زض خبهؼِ 

هكرهی زاضز ٍ تأهیي ثَزخِ آى  یا ثَزخِضزیق ػوَهی  ًٍول حولًبٍگبى  سیذط !اًس ثؿتِ، نق اًس زاقتِآى 

سافنٌسٍم  لیثطذالف انل تكکاظ نٌسٍم تَؾؼِ هلی   یخب ثِ یقْطزاض .اؾت آىثطای  قسُ یٌیث فیپ ٍ ّا

ثطای ههطح زض هبًَى  یّب ثَزخِزاقتِ ثبقس ٍ اظ اظ زٍلت ضا ثَزخِ ذَز هغبلجِ چٌیي زضذَاؾتی الظم اؾت 

 )ًَیؿٌسُ: كطّبز هْسٍی( کٌس. ٌسگبىیآ تیؾت زض خز کِ يیاًِ  ،خبضی ذَیف ّعیٌِ کٌس یّب ثطًبهِ

 العالی( های )مدظل امام خامنه

ّب اظ هؼبضف  ْویك کح ٍ ّب تحطیق ٍ ضكغ ٍحی ثیت ب زیسگبُ هرهَل اّلقک تجییي ٍ تلؿیط زیي ث ثی

ل آهس؛ اهب عجن هطائي حتوی، خْبز  حؿبة هی ثیت ثِ اؾالهی ٍ احکبم زیٌی ًیع ّسف هْوی ثطای خْبز ّا

ل تأؾیؽ  تطیي ّسف آى، چیعی خع تكکیل حکَهت ػلَی ٍ قس ٍ ثعضگ ّب هحسٍز ًوی ثیت ثِ ایي ّسف ّا

              (18/05/1363) .اؾالهی ًجَز ًظبم ػبزالًِ
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                         اخبار▼

 بانک در گذاری سپزده یجا به بورس در گذاری سزمایه

 ههبحجِ قیَُ ثِ کِ 1590 ًوًَِ تؼساز ٍ کكَض کل ؾبل 18 ثبالی قْطًٍساى آهبضی خبهؼِ ثب کكَض اهتهبزی ٍضؼیت پیطاهَى ایطاى هطزم ًگطـ ؾٌدف عطح زض

 ثبظاض زض اًس گلتِ زضنس 17 «کٌیس؟ هسیطیت چگًَِ ضا ذَز اًساظ پؽ زّیس هی تطخیح» اؾت قسُ پطؾیسُ هطزم اظ ؾؤالی زض ؛(99 هطزاز 5 تب تیط 29) قس اخطا تللٌی

 ٍ ؾکِ ٍ عال اًس گلتِ زضنس 5.8 ٍ ثبًک زض ضا ذَز اًساظ پؽ زضنس 8.1 ؛ثَضؼ زض اًس گلتِ زضنس 9.2 ؛کبضآكطیٌی ٍ ظایی اقتـبل ظهیٌِ زض ؛زضنس 16.5 ؛هؿکي ٍ ظهیي

 ثِ توبیل هیعاى تَخِ هبثل کبّف ،1398 ذطزاز ثب 1399 هطزاز زض خوؼیت کل اًساظ پؽ هسیطیت هوبیؿِ زض تَخِ هبثل ًکتِ. کٌٌس هی ذطیساضی اضظ ٍ زالض ًیع زضنس 1.6

 ّب ثبًک زض ضا اًساظقبى پؽ زٌّس هی تطخیح گلتِ ثَزًس هطزم زضنس 24.8 ،98 ذطزاز زض. اؾت ثَضؼ ثبظاض زض گصاضی ؾطهبیِ ثِ توبیل اكعایف ٍ ثبًک زض اًساظ پؽ

 9.2 ثِ 98 ذطزاز زض زضنس 1.5 اظ ٍ زاقتِ ضقس ثَضؼ زض هطزم گصاضی ؾطهبیِ هوبثل، زض. اؾت ضؾیسُ زضنس 8.1 ثِ 1399 هطزاز زض هیعاى ایي کٌٌس، گصاضی ؾپطزُ

 ؾبل 29 تب 18 خَاًبى. کٌٌس هی گصاضی ؾپطزُ ثبًک زض ضا اًساظقبى پؽ ؾٌی ّبی گطٍُ ؾبیط اظ ثیف( زضنس 12) ؾبل 50 ثبالی ازاكط. اؾت ضؾیسُ 99 هطزاز زض زضنس

 اظ ثیف( زضنس 12.9) خَاًبى ثیي ثَضؼ زض گصاضی ؾطهبیِ ثِ توبیل هیعاى ّوچٌیي زاضًس؛ کبضآكطیٌی ٍ ظایی اقتـبل ثِ توبیل ؾٌی ّبی گطٍُ ؾبیط اظ ثیف( زضنس 21.2)

 .اؾت ؾٌی ّبی گطٍُ ؾبیط

 !حداقلی؟ فناوری یا حداکثزی فناوری

 ػوین قٌبذت زلیل ثِ ٍ ّؿتٌس هدبظی كضبی هَضز زض حساکثطی كٌبٍضی ثِ هؼتوس ایكبى کِ یبثین زضهی هدبظی، كضبی هَضَع زض ضّجطی هؼظن هوبم ضٍیکطز ثِ ًگبُ ثب

 هدبظی كضبی هسیطیتی ٍ حبکویتی ػطنِ ثِ کبضثطی ػطنِ اظ ثیف ٍ ًجَزُ ضاضی ثَزى کٌٌسُ ههطف ٍ کبضثطی حَظُ ثِ تٌْب آى، ثب هطتجظ اثؼبز ٍ كضب ایي اظ لِ هؼظن

 اظتط زض ثبیس ضٍ ّویي اظ .زٌّس خْت کكَض اهَضات ٍ هطزم ثِ ّب آى ٍ ثبقس ثیگبًگبى اذتیبض زض هسیطیت ٍ ثبظی ظهیي کِ کٌین هجَل تَاًین ًوی ضٍ يیاظا. زاضًس ذبنی تَخِ

َلیي ٍ گطایبى ؿطة زیسگبُ، ایي کٌبض زض اهب قَین؛ تجسیل حَظُ ایي زض اثطهسضت یک ثِ ٍ ثبقین كٌبٍضی نبحت ٍ ICT حَظُ پیكطكتِ کكَضّبی ٍلتی، ثطذی هؿئ  ثِ ز

 ًظیط کكَضّبیی ثب قسى ؾغح ّن طایث کكیسى ظحوت ٍ ظزى ثبال آؾتیي خبی ثِ ٍ اًس زازُضضبیت  هدبظی كضبی زض ثَزى کٌٌسُ ههطف ٍ کبضثطی ٍ حساهلی كٌبٍضی

َلیس ثب آهطیکب، ٍ چیي  ػطنِ ایي زض ضا ذَز آى، هثل زیگطی ّبی گَیی کلی ٍ ای ضؾبًِ ؾَاز هحسٍزیت، هؿسٍزؾبظی، كیلتطیٌگ، ًظیط ٍاغگبًی ثکبضگیطی ٍ ازثیبت ت

 ثِ تَخِ ثب ایي ػسُ، چطا کِ اؾت تؼدت خبی. ذیعًس ثطهی هربللت ثِ ز،قَ هی هدبظی كضبی زض کكَض قسى هسضتوٌس هَخت کِ ّبیی عطح ثب ٍ زٌّس هی ًكبى هْطهبى

ٍظیط اضتجبعبت کكَضهبى  !قَز؟ كٌبٍضی نبحت آهطیکب هثل کكَض زض ایي هَضَع ذَاٌّس ًوی ٍ کٌٌس ًوی ػول آهطیکبیی ایي هَضَع زض ؿطة، ٍ آهطیکب ثِ قسیس گطایف

 زض هَضَػبتی هثل قجکِ هلی اعالػبت، زض ضا ایي ٍظاضتربًِ هسیطیتی یّب ضؼق ٍ ّب کبضی کن تب کطزُ اؾتلبزُ كیلتطیٌگ کلیسٍاغُ اظ ذَز ثبضّب تلَیعیًَی اذیط ههبحجِ زض

َلیؿتی ثطای خلت ضضبیت هطزم ًساضز. اظْبضًظطّبکٌس. ایي ًَع  خجطاى كیلتطیٌگ ثب هجبضظُ پَقف  تؼجیطی خع آزضؼ ؿلظ زازى ثِ هربعت ٍ گطایف ثِ قؼبضّبی پَپ

 ز نگاه ایزان به شزقتغیی

َا اکبتطیٌب» َتٌیک زض ، تحلیلگط ضٍؾی«ثلیٌ َاى ایي ثب یبززاقتی اؾپ ت ثط ضا هید آذطیي قبیس چیي -ایطاى اؾتطاتػیک هكبضکت چگًَِ: »کطز هٌتكط ػٌ  ككبض ؾیبؾت تبَث

ساظ چكن: »آٍضزُ اؾت ثلیٌَا. «کٌس؟ ٍاضز هتحسُ ایبالت حساکثطی ی -چیٌی ثلٌسهست ّوکبضی یک ًا  قسُ الوللی ثیي هؿبئل ًبظطاى هتٌَع ّبی ٍاکٌف ثطاًگیرتي ثبػث ایطًا

پلیتیکی هدسز ؾبظهبًسّی تـییط یک ثیٌی پیف ٍ اؾت« ؿطة ثطای ثسی ذجط» تَاكن ایي کِ کطز ازػب پبلیؿی كبضیي( آهطیکبیی ًكطیِ) اؾبؼ ّویي ثط. اؾت  ذبٍضهیبًِ زض غَئ

َیت اؾتطاتػیک هْن هٌبعن زض ضا ذَز یپب خبی چیي آى اؾبؼ ثط کِ کطز ضا آؾیب ٍ قتِ ثِ .«کٌس هی تو  ذبضخِ ٍظیط پبهپئَ هبیک( هطزاز 12) آگَؾت زٍم» اٍ ًَ

 ثجبت ثی ضا ذبٍضهیبًِ» ایطاى ثِ چیي ٍضٍز کِ قس هسػی ًیَظ كبکؽ ثب ههبحجِ زض ٍ قس ٍاضز( چیي ٍ ایطاى تَاكن زضثبضُ) ّكساضزٌّسگبى زؾتِ ایي ثِ ّن هتحسُ ایبالت

س َّا ٍلت ٍ انلی خطیبى ّبی ضؾبًِ هربللت زضثبضُ آٍضی قگلت هَضَع ّیچ. زّس هی هطاض« ذغط هؼطو زض» ضا اهبضات ٍ ؾؼَزی ػطثؿتبى اؾطائیل، ٍ« کطز ذ  ثب ؿطثی ّبی ز

 .«اؾت قطم ؾوت ثِ ایطاى هبعؼبًِ تـییط اظ ًوبزی کِ تَاكوی ًساضز؛ ٍخَز ایطاى ٍ چیي تَاكن
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 کوتاه اخبار ▼

 حبل زض»: ، تَضیح زازهضبئیِ زض تَضیح ضأی زازگبُ ثِ پطًٍسُ اکجط عجطی هَُ ٍکالی هطکع ضئیؽ خْطهی، ثْبزضی ػلی نشد؟/ محکوم اعدام به طبری کبرا چرا ◄

ًَس هی توؿین زیبت ٍ ههبل حس، تؼعیط، زؾتِ چْبض ثِ خطائن هب کیلطی ًظبم زض حبضط  ّبی هدبظات ذَز ٍ ثبقس هی تؼعیط َعً اظ عجطی آهبی اضتکبثی خطاین اؾت هكرم آًچِ. ق

َاى ثِ حجؽ ؾبل 31 تؼییي .اؾت ؾبل 25 اظ زض آى ثیف حجؽ هیعاى ٍ 1 زضخِ تؼعیطی هدبظات آى، قسیستطیي کِ قَز هی توؿین زضخِ ّكت ثِ ّن تؼعیطی  اقس هدبظات ػٌ

َاى هی زض ٍاهغ ٍ اؾت عجطی آهبی ػلیِ ؾٌگیي حکن یک نسٍض ثیبًگط ٍی )عجطی( ثطای  ًجبیس ضا حکن ایي .اؾت قسُ گطكتِ زض ًظط ٍی ثطای تؼعیطی هدبظات قسیستطیي گلت ت

 ثِ تٌْب ٍی کِ قس هتصکط ثبیس ایي ثط ػالٍُ. اؾت یکسیگط اظ هتلبٍت هبّیتبً اتْبهبت ًَع چطاکِ کطز؛ هوبیؿِ ههبل هؿتَخت ػوسی خٌبیبت یب اػسام هؿتَخت حسی خطاین ثب

 «.اؾت قسُ گطكتِ ًظط زض ًیع اهَال ههبزضُ ٍ ؾٌگیي ًوسی خعای ٍی ثطای ثلکِ اؾت، ًكسُ هحکَم حجؽ هدبظات

ٍ ثركف ٍ  ؿتسیا یهعبلجبى  کٌٌسُ هصاکطُ ئتیکٌبض ّ لیذَاض ٍ شل يیچٌ يیاپوپئَ  ٌکِیا»ًَقت:  َمیال أیض طیؾطزث «ػغَاى یػجسالجبض» !/رندیبگ ادیاز طالبان  ها عرب ◄

، قٌبؾن یهعبلجبى ضا  یذَث ثِاؾت.  بىیٌیكلؿغ ػُیٍ ثِ ّب ػطة یثطا ی، زضؼ ػجطتکٌس یه ییذَز ضا اظ اكـبًؿتبى گسا یطٍّبیاهي ً یٌیًك تػوضا ذَاؾتبض اؾت ٍ  ّب آىگصقت 

 «کطزًس. لیضا تحوقسًس ٍ قطٍط ذَز  طٍظیپ ضٍ يیاظا ،ٌسیگَ یًوٍ زضٍؽ  کٌٌس یًوثط تي  كنیاظ خٌؽ اثط ییّب لجبؼًساضًس،  ػُیٍ یوبّبیَاپكطهبًسّبى عبلجبى ّ

 ؾبل هطاضزازّبی ثِ هجلی، پطحبقیِ هطاضزازّبی ثط ػالٍُ کطز، اػالم ٍضظـ ٍظاضت ثِ ای ًبهِ زض هحبؾجبت زیَاى فوتبالی/ قراردادهای به محاسبات دیوان ورود ◄

 .کطز ذَاّس اؾتلبزُ الوبل ثیت حلظ خْت ذَز ًظبضتی اثعاض اظ ٍ کطزُ ٍضٍز كَتجبل آتی

 زضثبضُ ًِ ٍ زاضین اعالػی کطزًس ٍاضیع ّب ؾلجطیتی حؿبة ثِ هطزم کِ هجلـی هیعاى اظ ًِ هب» :کطهبًكبُ ذجط زاز اؾتبى ثحطاى هسیطکل ،«ثبالیی» /!انتام در خیانت ◄

 قوب حؿبة ثِ پَل چوسض هطزم سکٌٌ اػالم کِ ثرَاّس پبؾد ّب ؾلجطیتی اظ زازؾتبًی عطین اظ احوط ّالل ثبیس .زاضین اعالع کطزًس، ّعیٌِ کدب ضا پَل ایي ایٌکِ

 5 اظ کوتط هدوَػبً ظزُ ظلعلِ هطزم ثطای هؿکًَی ٍاحسّبی ؾبذت زض ّب ؾلجطیتی ؾْن .اًس کطزُ ّعیٌِ کدب ضا ّب پَل ثسٌّس گعاضـ هطزم ثِ ایٌکِ زٍم ٍ ضیرتٌس

 .«اؾت ثَزُ تَهبى هیلیبضز

ٍ ؿیجت  تْوت اؾت ٍ چَى گٌبُ زضٍؽگلتگَ  ًَعایي : پبؾدچیؿت؟  زض كطز ٍخَز ًساضز، اهب ،ززگطکِ ػیت هحؿَة هی حکن ثیبى هغلجی: (93احکام سیاسی )سؤال  ◄

 قَز.هی ثیكتط فگٌبّ ؛گطززًیع ثِ آى اضبكِ هی

 

   خبر ویژه▼ 

در انتظار منجی آمزیکایی« شزق»  

تربثبت» ػٌَاى ثب یبززاقتی زض قطم ضٍظًبهِ قت ،«ایطاى اهتهبز ٍ آهطیکب ًا س تطاهپ اگط: »ًَ  اهتهبز ٍ ایطاى ثط آهطیکب ككبض هیعاى قَز، ثطًسُ اًتربثبت زض اثعاض ّط اظ ؾَزهٌسی ثب ثتًَا
س ایطاى اكعایف ف تأثیط آى ًرؿتیي قَز، خوَْضی ضیبؾت اًتربثبت ثطًسُ ّب، زهَکطات زًبهع ثبیسى، خَ یبكت. اگط ذَّا س اهتهبزی ككبض کّب َّا  ؾبل ؾِ زٍ، زض تطاهپ کِ ثَز ذ

بى خوَْضی اظ تط ًطم خٌؿبً ّب اؾت. زهَکطات کطزُ تحویل ایطاى اهتهبز ثط گصقتِ َّا سُ ؾبل زض آهطیکب زض ّب زهَکطات کبض آهسى  ضٍی .ّؿتٌس ذ  ظیبز ثؿیبض احتوبل ِث هیالزی آٌی
س تؼسیل کطزُ، ٍاضز ایطاى ثط تطاهپ کِ ضا ای اهتهبزی کًٌَی ككبض َّا تربة ثب کطز )!!!( اگط ذ ًَی اهتهبزی ثحطاى یبثس، گؿتطـ تسضیح ِث ٍ قَز آؿبظ ایطاى ًلت كطٍـ ثبیسى ًا  کٌ
س كطٍکف تسضیح ِث ایطاى َّا س قتبة ًؿجی ضكبُ ؾَی ِث ّب حطکت زهَکطات پیطٍظی ضتنَ زض: »کٌس یهاضبكِ  علت ایي ضؾبًِ انالح«. کطز ذ َّا ًَی كوط. گطكت ذ  عجوبت زض کٌ
ف تسضیح ِث اهتهبزی پبییي س کّب ب اخبضُ ٍ هؿکي .یبكت ذَّا س پبییي ًیع ْث َّا ٍاثظ. آهس ذ س ثْجَز ًیع زٍض ذبٍض ٍ اضٍپب ٍ اعطاف کكَضّبی ثب ایطاى تدبضی ض ییطات ایي .یبكت ذَّا  ـت

ٍلت ًهیت آى ؾَز قس،ثب هثجت اگط س ایطاى زض ثؼسی ز هرتلق ًكبى  یّب زٍضُزض  ّب نیتحطتدطثِ  حبلی اؾت کِ؛ زض ،کٌس یهقطم تطؾین ضٍظًبهِ اهب ٍ اگطّبیی کِ  .«قس ذَّا
بى ػلیِ هٌبكغ هلت ایطاى هسم  یپب ثًِیع پب  ّب زهَکطات، زّس یه زض ههَثبت کٌگطُ ٍ ؾٌبی ایي کكَض زض  تَاى یهطاى ضا ، ًوًَِ ایي اتحبز ضٍیِ ػلیِ ایاًس ثطزاقتِخوَْضی ذَّا

 خَ» طهطثَط ثِ کكَضهبى هكبّسُ کطز. قبّس هثبل زیگط زض ذهَل ػسم تـییط هَاضغ آهطیکب ثب خبثدبیی ؾکبى ضیبؾت خوَْضی ایي کكَض، ؾرٌطاًی اذی یّب عطحذهَل 
 .«کٌن هی تط کبهل ٍ تط عَالًی ضا ثطخبم شیل ایطاى ّبی حسٍزیته قَم، پیطٍظ اًتربثبت زض اگط: »کطز اػالم کِ نطاحتبًثَز  «ثبیسى


