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سٞجش ٔؼظٓ ا٘مالة دس دیذاس حضٛسی سٚص ؿٙج ٝثب
سئیغخٕٟٛس  ٚاػضبی ػتبد ّٔی ٔمبثّ ٝثب وش٘ٚب ٘ىبت ٕٟٔی
سا ثیبٖ فشٔٛد٘ذ و ٝضٕٗ آ٘ى ٝلغتٕ٘بی حُ ٔـىالت
و٘ٛٙی اػت ،ثبس دیٍش دسعٞبیی اص ٔذیشیت خبٔؼ ٝسا ثشای
ٔؼئٛالٖ ٔ ٚـبسوت اختٕبػی سا ثشای آحبد ٔشدْ ثٕٞ ٝشاٜ
داؿت.
ًکات تحلیلی1 :ـ لغؼبً أشٚص اِٛٚیت اكّی وـٛس ،سفغ
ٔـىالت التلبدی ٔ ٚؼیـتی ٔشدْ اػت  ٚایٗ أش ثٝ
ا٘ؼدبْ ّٔی ،اص ا٘ؼدبْ ٔؼئٛالٖ ثب یىذیٍش تب ا٘ؼدبْ ٔشدْ ٚ
ٔؼئٛالٖ ٘یبص داسد؛ یىی اص ّٔضٔٚبت ایٗ ا٘ؼدبْ ،ػجٛس
٘ىشدٖ اص ٔشص ا٘تمبد ثب ٞته حشٔت اػت .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ دس
خّؼ ٝػتبد ّٔی وش٘ٚب و ٝثشای ثشسػی ٚضؼیت ٚ
ساٞىبسٞبی ٔمبثّٔ ٝؤثشتش ثب ٌٕٝٞیشی وش٘ٚب ثشٌضاس ؿذ ٜثٛد،
سٞجش ٔؼظٓ ا٘مالة ثخـی اص ثیب٘بت خٛد سا ثٞ ٝته حشٔت
سئیغخٕٟٛس اختلبف داد٘ذ .ایـبٖ ثب اؿبس ٜث ٝایٗ ٔٛضٛع،
فشٔٛد٘ذٞ« :ته حشٔت حشاْ اػت  ٚا٘تمبد ثب ٞته حشٔت
تفبٚت داسد .ضٕٗ ایٙى ٝأشٚص وـٛس ثیؾ اص ٞش صٔبٖ
دیٍشی ثٕٞ ٝىبسی  ٚاتحبد  ٚا٘ؼدبْ ٘یبص داسد2 ».ـ اٌشچٝ
ٔلذاق ػخٗ سٞجش ٔؼظٓ ا٘مالة دس خلٛف ٞته حشٔت
ث ٝسئیغخٕٟٛس  ٚپشٞیض اص آٖ ثٛد ،أب لغؼبً ٔخبعت ایٗ
ػخٗ خٛد سئیغخٕٟٛس ،ػبیش ٔؼئٛالٖ  ٚآحبد ٔشدْ
ٞؼتٙذ تب ا٘ؼدبْ ّٔی دس ؿشایغی ؤ ٝثّث تحشیٓ ،وش٘ٚب ٚ
ٔـىالت التلبدی فـبسٞب ثش ٔشدْ سا افضایؾ داد ٜاػت،
ضشث٘ ٝخٛسد  ٚظشفیتٞبیی ؤ ٝیتٛا٘ذ ثبسی اص ٔـىالت سا
وٓ وٙذ ،تٟٙب ث ٝتمبثُ ثیحبكُ ػیبػی ٘یٙدبٔذ؛ چشا وٝ
ا٘ؼدبْ ّٔی استجبط ٔؼتمیٕی ثب تبةآٚسی ّٔی داؿت ٚ ٝدس
صٔب٘ی و ٝآٔشیىب  ٚغشة ادػبی تأثیشٌزاسی حشث ٝفـبس
حذاوثشی ػّیٔ ٝشدْ ٘ ٚظبْ داس٘ذ ،ا٘ؼدبْ ،تبةآٚسی ّٔی سا
ثٔ ٝثبث ٝػذ ٔحىٕی دس ثشاثش ٘مـ ٝدؿٕٗ تمٛیت ٔیوٙذ.

▼گسارش روز

جسارت غزب در تَّیي بِ ساحت هقذس اسالم
ث ٝتبصٌی «أب٘ٛئُ ٔىش »ٖٚسئیغخٕٟٛس فشا٘ؼ ٝدس ػخٙب٘ی ػٛاْفشیجب٘ ٚ ٝثب طػت آصادی ثیبٖ  ٚا٘ذیـ ،ٝاص
الذأبت ٔ ٗٞٛػّی ٝپیبٔجش اػالْ(ف) دس وـٛسؽ حٕبیت وشد ٌ ٚفت« :فشا٘ؼٕٞ ٝچٙبٖ ث ٝا٘تـبس
وبسیىبتٛسٞب [ثش ػّی ٝدیٗ اػالْ] ادأ ٝخٛاٞذ داد».
گسارُ خبری :ایٗ سفتبس ػشاػش ضذ اػالٔی ٔىشٚ ٖٚاوٙؾٞبی صیبدی دس ٔیبٖ ٔؼّٕب٘بٖ  ٚػشاٖ وـٛسٞبی
ٔختّف داؿت ٝاػت .اص خّٕ ٝآٖ« ،ػٕشاٖ خبٖ» ٘خؼتٚصیش پبوؼتبٖ ثٛد و ٝثب ٚاوٙؾ ث ٝالذاْ ػخیف
ٔىشٛ٘ ،ٖٚؿت« :ایٗ ثبػث تأػف اػت و ٝا ٚث ٝخبی تشٚسیؼتٞبیی و ٝخـ٘ٛت ا٘دبْ ٔیدٙٞذـ چٔ ٝؼّٕبٖ
ثبؿٙذ یب ػفیش ثشتشپٙذاس  ٚیب عشفذاساٖ تفىش ٘بصیٞبـ تشغیت اػالْٞشاػی ثٚ ٝػیّ ٝحّٕ ٝث ٝاػالْ سا ا٘تخبة
وشد ٜاػتٔ .ىش ٖٚث ٝاحؼبػبت ٔیّیٖٞٛب ٔؼّٕبٖ دس اسٚپب  ٚخٟبٖ ،حّٕ ٚ ٝآٖ سا خشیحٝداس وشد ٜاػت».
سخت عیت اسدٚغبٖ ،سئیغخٕٟٛس تشوی٘ ٝیض دس پبػخ ث ٝسفتبس ٔىشٌ ٖٚفت« :دسثبس ٜسئیغخٕٟٛسی و ٝثب
ٔیّیٖٞٛب ػض ٛاص ٌشٜٞٚبی اػتمبدی ٔختّف ث ٝایٗ ؿىُ ثشخٛسد ٔیوٙذ ،چٔ ٝیتٛاٖ ٌفت؛ ا َٚاص ،ٕٝٞ
چىبح رٙٞی ا٘دبْ ثذٚ .»ٜی تأویذ وشد ٞش خلٔٛتی ثب اػالْ دس اسٚپب ،خلٔٛت ػّیٔ ٝشدْ تشوی ٝاػت.
گسارُ تحلیلی :ثذ ٖٚؿه آدسع غّغی و ٝسئیغخٕٟٛس فشا٘ؼ ٝدس لجبَ دیٗ ٔجیٗ اػالْ اسائ ٝداد ٜاػت،
ثبس دیٍش اص ٛٞیت ٔ ٚبٞیت ٚی ث ٝػٛٙاٖ «دؿٕٗ تشاص ا َٚاػالْ» پشد ٜثشٔیداسد٘ .ىت ٝثؼذی ایٗ اػت وٝ
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ٔذػیبٖ غشثی ثب تفؼیش ٘بكحیح اص آصادی ثیبٖ ،ػٙبسیٛی تٞٛیٗ ث ٝدیٗ ٔجیٗ اػالْ  ٚػبحت ٔمذع پیبٔجش

ٔیؿٛد ،آٖ اػت و ٝیىی اص ٕ٘ٛدٞبی ا٘ؼدبْ ّٔی دس ٔذیشیت
كحیح اٚضبع و٘ٛٙی اػت و ٝالصٔ ٝآٖ «اتخبر تلٕیٓٞبی
لبعغ حبوٕیتی»« ،الٙبع افىبس ػٕٔٛی» ٕٞ« ٚىبسی ٕٝٞ
دػتٍبٜٞب ٕٞ ٚچٙیٗ ٕٞىبسی ٔشدْ» اػتٔ .ؼظِٓ ٝدس
خلٛف ایٗ ا٘ؼدبْ ٕٞ ٚىبسی فشٔٛد٘ذ« :اِجت ٝایٗ ٕٞىبسی
فمظ ٔختق ٔمبثّ ٝثب وش٘ٚب ٘یؼت ،ثّى ٝثبیذ دس ٔ ٕٝٞؼبئُ ،ثٝ
خلٛف ٔؼبئُ ػیبػی ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ؛ صیشا وـٛس وٝ
داسای ّٔتی لذستٕٙذ٘ ،ظبْ ٘ٛپذیذ  ٚػخٗ خذیذ اػت ،ثٝعٛس
عجیؼی ثب ٔؼبئُ ٕٟٔی دس ػشك ٝخٟب٘ی  ٚداخّی ٔٛاخٝ
اػت».

ػظیٓاِـأٖ سا دس پیؾ ٌشفتٝا٘ذ؛ ػیبػتی و ٝدس آٖ ػٙبسیٛی خٌّٛیشی اص ٌؼتشؽ دیٗ وبُٔ اِٟی ٟ٘فتٝ
اػت .ثش اػبع ٌضاسؽ ٔشاوض ػّٕی  ٚاسصیبثیٞبی سػٕی كٛست ٌشفت ٝاص ٌشایؾ ٔشدْ خٟبٖ ث ٝخلٛف
غشة ث ٝدیٗ اػالْ ،دس چٙذ د ٝٞآیٙذ ،ٜاوثشیت خٛأغ اسٚپبیی سا ٔؼّٕب٘بٖ تـىیُ خٛاٙٞذ داد و ٝؿذت
ٌشایؾ ث ٝاػالْ دس فشا٘ؼ ٝثیؾ اص ػبیش وـٛسٞبی غشثی اػت؛ اص ایٗس ٚتالؽ ػشدٔذاساٖ غشة ایٗ اػت وٝ
ٔٛج ٌشایؾ ث ٝاػالْ دس غشة سا خبٔٛؽ وٙٙذ .پبػخ ٔحىٓ خٛأغ اػالٔی دس آیٙذٔ ٜیتٛا٘ذ خّٛی
صیبدٜسٚی غشة سا ثٍیشد .تحشیٓ وبالٞبی فشا٘ؼٛی و ٝایٗ سٚصٞب ث ٝتش٘ذ ا َٚدس ثیٗ وـٛسٞبی ٔؼّٕبٖ
تجذیُ ؿذ ٜاػتٔ ،یتٛا٘ذ دسع فشأٛؽ ٘ـذ٘ی ثٔ ٝىش ٖٚثذٞذ تب ثیؾ اص ایٗ ارٞبٖ ٔؼّٕب٘بٖ دس غشة ٚ
دیٍش ٕٔبِه اػالٔی سا خشیحٝداس ٘ىٙٙذ.
(٘ٛیؼٙذ :ٜاوجش ٔؼلٔٛی)

(٘ٛیؼٙذٔ :ٜلغفی ثشصوبس)
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▼اخبار
سیاست اخالقی رّبزی؛ تأییذ اًتقاد ٍ هقابلِ با رادیکالّا
ػجبع ػّیٕیٕ٘یٗ ،تحّیٍّش ٔؼبئُ ػیبػی دس خلٛف ٔٛضغ اخیش سٞجش ٔؼظٓ ا٘مالة دس حٕبیت اص دِٚت  ٚسئیغخٕٟٛس ٌفت« :ایٙى ٝسٞجش ا٘مالة  ٓٞدس
دٚساٖ سیبػتخٕٟٛسی آلبی سٚحب٘ی  ٓٞ ٚدس دٚساٖ آلبی احٕذی٘ظاد و ٝخغبٞبی فبحـی اص ٞش دٚی آٟ٘ب كٛست ٌشفتٔ ،ٝؼئٛالٖ وـٛس ٕ٘ ٚبیٙذٌبٖ ٔدّغ
سا ثٛٔ ٝخت تٞٛیٗ ث ٝسئیغخٕٟٛس ػشص٘ؾ ٔیوٙٙذ٘ ،ـبٖ ٔیدٞذ و ٝسٞجش ا٘مالة اكِٛی اخاللی دس حىٔٛتداسی داسد و ٓٞ ٝدس لجبَ آلبی احٕذی٘ظاد ٚ
 ٓٞدس لجبَ آلبی سٚحب٘ی وٙٔ ٝتؼت ث ٝد ٚخٙبح ٔخبِف ٞؼتٙذ ،ایٗ اك َٛثبثت  ٚغیشلبثُ تغییش اػت .آلبی سٚحب٘ی سئیغخٕٟٛسی ثشای دٚساٖ ثحشاٖ
٘یؼتِٚ ،ی ایـبٖ ٔٙتخت ٔشدْ اػت ٔ ٚب ٕ٘یتٛا٘یٓ ٔٙتخت ٔشدْ سا ثب تحت فـبس لشاس دادٖ  ٚتٞٛیٗ وشدٖ ث ٝا ٚدس ٔؼیش اكالح لشاس دٞیٓ .ایٙى ٝثب تٞٛیٗ
٘ ٝتٟٙب ٔـىالت وـٛس ثشعشف ٕ٘یؿٛد ،ثّى ٝثش ٔیضاٖ ٔـىالت  ٚحٛاؿی ٘یض ٔیافضایذ ،خیّی ٘یبصٔٙذ ف ٚ ٟٓدسن ػیبػی ٘یؼت  ٚایٙى ٝثشخی اص آلبیبٖ ایٗ
ٔؼبئُ سا سػبیت ٕ٘یوٙٙذ ،وؼب٘ی اعشاف آٟ٘ب ٞؼتٙذ و ٝتٛخٟی ثٔ ٝلبِح ٙٔ ٚبفغ وـٛس ٘ذاس٘ذٔ .تأػفب٘ ٝثبیذ ث ٝایٗ ٔؼئّ ٝارػبٖ وشد و ٝثشخی اص ػٙبكش
٘بٔٛخ ٝدس اعشاف ثشخی اؿخبكی و ٝدس خبیٍبٜٞبی حؼبع لشاس داس٘ذ ،حبضش ٞؼتٙذ  ٚایٗ افشاد ٔٙدش ث ٝثش ٓٞصدٖ سٚاثظ ٔیبٖ ػشاٖ لٛا  ٚدیٍش ٔؼئٛالٖ
وـٛس ٔیؿ٘ٛذ .ایٗ افشاد  ٓٞدس اعشاف سئیغخٕٟٛس ٞؼتٙذ  ٓٞ ٚدس اعشاف ثشخی اؿخبكی و ٝخبیٍبٜٞبی ٕٟٔی اص لٔ ٜٛم ٝٙٙسا اؿغبَ وشدٜا٘ذ .ایٗ آلبیبٖ
ثبیذ ثفٕٟٙذ ثشخی اعشافیبٖ آٟ٘ب و ٝثب حبؿیٝػبصیٞب  ٚاختالفافىٙیٞبی ثی ثٕش ث ٝد٘جبَ ثش  ٓٞصدٖ ٘ظٓ خبٔؼٞ ٝؼتٙذ ،ثٞ ٝیچ ػٛٙاٖ خیشخٛأ ٜشدْ
٘یؼتٙذ».
در تاریکخاًِ بَدجِ ضزکتّای دٍلتی چِ هیگذرد؟
ٞشچٙذ ثٛدخ ٝؿشوتٞبی دِٚتی ثٔٝؼٙبی الالْ حؼبةٞبی خبسی  ٚحؼبةٞبی ػشٔبیٝای ایٗ ؿشوتٞب ث ٝتلٛیت ٔدّغ ٔی سػذ؛ أب دس ػُٕ ث ٝخض
الالْ ٔشتجظ ثب ٔٙبثغ ػٕٔٛی ،ػبیش اسلبْ ٔٙبثغ ٔ ٚلبسف ایٗ ؿشوتٞب دس لٔ ٜٛمٛٔ ٝٙٙسد ثشسػی لشاس ٕ٘یٌیش٘ذٚ .لتٌیش ثٛدٖ ثشسػی ثٛدخٝ
ؿشوتٞبی دِٚتی دس فشكت ا٘ذن ثشسػی ثٛدخ ٝدس ٔدّغِ ،ض ْٚثشسػی تخللی ؿشوتٞبی ٞش حٛص ٜخبف ،دػتشػی ٘ذاؿتٗ ث ٝاعالػبت وبفی ٚ
ٔج ٟٓثٛدٖ اٍِٛی ٔغّٛة ٚسٚد ٔدّغ ث ٝثٛدخ ٝؿشوتٞبٟٓٔ ،تشیٗ دالیُ ػذْ ثشسػی خذی ثٛدخ ٝؿشوتٞبی دِٚتی دس ٔدّغ اػت .ثٛدخٝ
ؿشوتٞب  ٚثب٘هٞبی دِٚتی دس ػبَ  13۱۱حذٚد  ۵5دسكذ وُ ثٛدخ ٝسا تـىیُ ٔیدٞذ؛ ث ٝػجبستی ،ثٛدخ ٝؿشوتٞب  ٚثب٘هٞبی دِٚتی ث ٝتٟٙبیی
ٔؼبدَ ػ ٝثشاثش ثٛدخ ٝػٕٔٛی وـٛس اػت٘ .ىت ٝتأػفثبس ایٗ اػت و ٝایٗ سلٓ ثؼیبس ثبال ثٞ ٝیچ ٚخ ٝدس خشیبٖ ثشسػی ثٛدخ ٝدس ٔدّغٛٔ ،سد وٙىبؽ
یب تلٛیت لشاس ٕ٘یٌیشد  ٚدس صٔبٖ اخشا ٘یض ٘ظبستی ثش آٖ ٚخٛد ٘ذاسد.
هَج تحزین هحصَالت فزاًسَى
ٞـتً تحشیٓ وبالٞبى فشا٘ؼٛى و ٝپغ اص اٞب٘ت سئیغخٕٟٛس فشا٘ؼ ٝث ٝاػالْ ث ٝتش٘ذ تٛئیتش تجذیُ ؿذ ،او ٖٛٙخٙج ٝػّٕى ث ٝخٛد ٌشفت ٝاػت .تؼذادى اص
ؿشوتٞبى ثضسي ػشثى ٔحلٛالت فشا٘ؼٛى سا تحشیٓ وشدٜا٘ذ ٛٔ ٚج خٕغ آٚسى ٔحلٛالت فشا٘ؼٛى اص فشٚؿٍبٜٞب دس حبَ ٌؼتشؽ اػت .فیّٓٞبیی و ٝدس
ؿجىٞٝبی اختٕبػی ثبص٘ـش ٔیؿٛد٘ ،ـبٖ ٔىدٞذ و ٝفشٚؿٍبٜٞبی ثضسي اسدٖ دس حبَ تخّی ٝوبالٞبی ػبخت فشا٘ؼٞ ٝؼتٙذ .فشٚؿٍبٜٞبی ص٘دیشٜای ٚ
ؿشوتٞبی تٛصیغ وبال دس لغش ٘یض ثب اػالْ اػبٔی تِٛیذات فشا٘ؼ ٝثب كذٚس ثیب٘یٝای اص خٕغآٚسی ایٗ ٔحلٛالت اص فشٚؿٍبٜٞب خجش داد٘ذ .یىی اص ٟٔٓتشیٗ
اٞشْٞب ثشای وٙتشَ دسیذٌی سفتبسٞبی دِٚتٕشداٖ فشا٘ؼٛی ػّی ٝدیٗ ٔجیٗ اػالْ ٔ ٚمذػبت اػالٔی ٕٞ ٚچٙیٗ وبٞؾ فـبسٞب ثش ٔؼّٕب٘بٖ دس غشة ،تحشیٓ
وبالٞبی تِٛیذی فشا٘ؼ ٚ ٝوـٛسٞبیی اػت و ٝسفتبسٞبی ضذاػالٔی سا تأییذ  ٚتشٚیح ٔیوٙٙذٟٓٔ .تشیٗ پبی ٝافتخبس غشة ،كٙؼت  ٚالتلبد آٖ اػت ّٔ ٚتٞبی
ٔؼّٕبٖ دس الذأی آٌبٞب٘ ٚ ٝخٛدخٛؽ للذ ضشث ٝصدٖ ثش ایٗ پبی ٝتٕذ٘ی سا داس٘ذ.
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همت
زگدیه رین خبار  ر فته خی هک گذشت

سال پٌجن /دٍضٌبِ  50آباى هاُ /1922ضوارُ 922

▼ اخبار کوتاه
◄ سْن  ۰۵تا  ۰۵درصذی اجارُبْا از درآهذ خاًَارّا /سئیغ وٕیؼی ٖٛػٕشاٖ ٔدّغ خجش داد 50« :تب  ۵0دسكذ اص دسآٔذ خب٘ٛاسٞب كشف پشداخت اخبسٔ ٜؼىٗ
ٔیؿٛد .دس چٙذ ػبَ اخیش ٔشدْ ثشای پشداخت اخبس ٜثب ٔـىالت ثؼیبسی ٔٛاخ ٝؿذٜا٘ذٟٓٔ .تشیٗ ساٞىبس ثشای وبٞؾ ٔـىالت ثبصاس اخبس ،ٜتِٛیذ ٔؼىٗ اػت».
◄ استقرار یگاىّایی از ًیرٍیزهیٌیسپاُ در هرز خذاآفریي« /ػشداس پبوپٛس» فشٔب٘ذ٘ ٜیشٚی صٔیٙی ػپب ٜاص اػضاْ یٍبٖٞبیی اص ٘یشٚی صٔیٙی ػپب ٜثٔ ٝشص خذاآفشیٗ خجش
داد ٌ ٚفت ،ایٗ الذاْ «ثب ٞذف كیب٘ت اص ٔٙبفغ ّٔی ٕٞ ٚچٙیٗ تأٔیٗ أٙیت  ٚآسأؾ ٔشدْ ٔٙغم ٝكٛست ٔیٌیشدٞ .شٌ٘ ٝ٘ٛبأٙی  ٚتٟذیذ دس ٔشصٞبی ٔب وٛٔ ٝخت
آػیت ث ٝأٙیت  ٚآسأؾ سٚا٘ی ٔشدْ ػضیضٔبٖ ثبؿذ ،ثب الذاْ ٔمبثّٝای ٔب ٔٛاخ ٝخٛاٞذ ؿذ  ٚاػبػبً أٙیت ٔشدْ ٙٔ ٚبفغ ّٔی وـٛسٔبٖ خظ لشٔض ٔب اػت».
◄ آهریکا :تحرین جذیذی علیِ ایراى ٍجَد ًذارد!ٔ /ـبٚس أٙیت ّٔی سئیغخٕٟٛس آٔشیىب اػالْ وشد و ٝث ٝػّت تحشیٓ ثیؾ اص حذ ٔؼى ٚ ٛتٟشاٖ ،أىبٖ اػالْ
تحشیٓٞبی ثیـتش ػّی ٝسٚػی ٚ ٝایشاٖ ٚخٛد ٘ذاسد.
◄ حولِ پْپادی یوي بِ پایگاُ سعَدی /ػخٍٛٙی ٘یشٞٚبی ٔؼّح یٕٗ خجش داد« :د ٚحّٕ ٝپٟپبدی ٔٛفك ث ٝپبیٍبٛٞ ٜایی «خٕیغ ٔـیظ» دس خبن ػشثؼتبٖ ا٘دبْ
ؿذ ٚ ٜدس ایٗ حّٕ ،ٝآؿیب٘ ٝخٍٙٙذٜٞب ثب دلت ٞذف حٕالت پٟپبد تٟبخٕی «لبكف  »2Kلشاس ٌشفت ».ا ٚایٗ حّٕ ٝسا دس پبػخ ث ٝافضایؾ حٕالت ٛٞایی ائتالف ػؼٛدی ٚ
ادأ ٝیبفتٗ ٔحبكشٕٝٞ ٜخب٘ج ٝیٕٗ روش وشد.
◄ اًتخابات  ۰۰۵۵الکترًٍیکی برگسار هیشَد؟ /سئیغ ػتبد ا٘تخبثبت وـٛس اص تؼییٗ تىّیف ثشای اخشای فشآیٙذ ٌ25ب٘ ٝاِىتش٘ٚیىی ؿذٖ ا٘تخبثبت  1400ثب اػالْ ٘ظش
ؿٛسای ٍٟ٘جبٖ تب پبیبٖ ایٗ ٔب ٜخجش داد.
◄ دٍ بار تا ًسدیکی خاٍری رفتین« /ػشداس اؿتشی»فشٔب٘ذ٘ ٜبخب ٌفت« :د ٚثبس تب ٔحُ ػى٘ٛت خبٚسی سفتیٓ  ٚحتی ث ٝپّیغ آ٘دب ٌفتیٓ و ٝخب٘ ٝا ٚودبػت ،أب
پّیغ وب٘بدا ثبصداؿتؾ ٘ىشد .دس ٕٞیٗ ٔٛضٛع اػتشداد ٔذیشػبُٔ ثب٘ه ػشٔبی ٓٞ ٝپّیغ ایٙتشپُ تؼدت وشد ؤ ٝب اص ودب ٔیدا٘یٓ ا ٚدس ودب ص٘ذٌی ٔیوٙذ».
◄ احکام سیاسی (سؤال ٚ :)7۰ظیفٔ ٝب دس ثشاثش وؼب٘ی و ٝاػتمبدی ثٚ ٝالیت فمی ٝخض دس أٛس حؼجی٘ ٝذاس٘ذ ،ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝثؼضی اص ٕ٘بیٙذٌبٖ آ٘بٖ ایٗ دیذٌب ٜسا
تشٚیح ٔیوٙٙذ ،چیؼت؟ پبػخٚ :الیت فمی ٝدس سٞجشى خبٔؼ ٝاػالٔى  ٚاداس ٜأٛس اختٕبػى ّٔت اػالٔى دس ٞش ػلش  ٚصٔبٖ اص اسوبٖ ٔزٞت حمّ ٝاثٙىػـشى اػت و ٝسیـٝ
دس اكُ أبٔت داسد .اٌش وؼى ث٘ ٝظش خٛد  ٚثش اػبع اػتذالَ  ٚثشٞبٖ ث ٝػذْ ِض ْٚاػتمبد ث ٝآٖ سػیذ ٜثبؿذٔ ،ؼزٚس اػتِٚ ،ى تشٚیح اختالف  ٚتفشل ٝثیٗ ٔؼّٕب٘بٖ ثشاى اٚ
خبیض ٘یؼت؛ ٚاٌش دس ٘یشٞٚبی ٔؼّح ثبؿذ ،ثبیذ تلٕیٓ ٔمتضی ٘ؼجت ث ٝادأ ٝخذٔت ٚی ٌشفت ٝؿٛد.

▼ خبر ویژه

اسالمستیشی هکزٍى؛ اس پَضص ًاکارآهذی تا فزٍش استقالل فزاًسِ
الذاْ «أب٘ٛئُ ٔىش »ٖٚدس حٕبیت اص ا٘تـبس وبسیىبتٛسٞبی ٔ ٗٞٛثٔ ٝمذػبت اػالٔی ث ٝثٟب٘ ٝحٕبیت اص اسصؽٞبی ػىٛالسیؼٓ ،ثب خـٓ ٔ ٚحىٔٛیت ٔؼّٕب٘بٖ
خٟبٖ ٕٞشا ٜؿذ .دسثبس ٜاػالْػتیضی ػّٙی ٔىش ٖٚچٙذ ٘ىتٚ ٝخٛد داسد« :اػالْػتیضی دِٚتٕشداٖ فشا٘ؼ ٝدس حبِی ثب ادػبی آصادی تٛخیٔ ٝیؿٛد و٘ ٝمذ
ِٛٛٞوبػت خشْ تّمی ٔیؿٛدٔ .حجٛثیت ٔىش٘ ٖٚضد افىبس ػٕٔٛی ث ٝػذد  33/۵دسكذ سػیذ ٚ ٜا ٚػؼی داسد ثب ا٘حشاف افىبس ػٕٔٛی اص ٘بوبسآٔذی دِٚتٔ ،مبثّ ٝثب
اػالْ سا ثٛٔ ٝضٛػی أٙیتی تجذیُ وشدٔ ٚ ٜب٘غ اػتشاضبت خیبثب٘ی خّیم ٝصسدٞب ؿٛد .فشا٘ؼ ٝث ٝد٘جبَ ػّغ ٝثش اسٚپب پغ اص ثشٌضیت اػتِ ،زا ٔىش ٖٚثب سٚیىشد
اػالْػتیضا٘ ٝػؼی داسد سأی ساػتٞبی افشاعی دس داخُ  ٚدس اتحبدی ٝاسٚپب سا خّت وٙذ .فشا٘ؼ ٝو ٝدس دٚساٖ «د« ٚ »ٌُٚؿیشان» دس خٟبٖ ػشٚسی ٔیوشد،
حبَ ٔىشٚ ٖٚاداد ٚ ٜضؼیف ،ث ٝدػتٛس اسثبثبٖ آٔشیىبییـ كٟی٘ٛیؼتی خٛد ٔیخٛاٞذ افىبس ػٕٔٛی ٔؼّٕب٘بٖ سا اص خیب٘ت اػشاة دس ػبدیػبصی سٚاثظ ثب سطیٓ
كٟی٘ٛیؼتی ،ث ٝػٕت اػالْػتیضی فشا٘ؼٛی ٔٙحشف وٙذ.
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