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  حرف روز ▼

 !هقاٍهت دستاٍرد رٍز

 ّبیی راُ اس یکی ّوَارُ ػلوی، ٍ درعت ؽیَُ ثِ همبیغِ

 تجییي را اعالهی اًمالة دعتبٍردّبی تَاًذ هی کِ اعت

 هَرد تَاًذ هی کِ کؾَرّبیی اس یکی راعتب ّویي در. ًوبیذ

 اًمالة پیزٍسی دٍراى در کِ اعت هقز گیزد لزار همبیغِ

 ثب. اعت داؽتِ ایزاى اس ثْتزی ؽزایظ هزاتت ثِ اعالهی

 گزفت پیؼ در را اعتکجبر ثب عبسػ راُ هقز کِ تفبٍت ایي

 ثزاثز در را همبٍهت راُ ،57 اًمالة ثب ایزاى ٍ

 .ثزگشیذ ّب خَاّی سیبدُ

 اًمالة پیزٍسی ثِ ًشدیک ایبم در ٍ 1357 عبل در -1

 ثِ هؼزٍف آهزیکب، جوَْر رئیظ اعتزاحتگبُ در اعالهی،

 رصین عزاى اهضبی ثِ فلح ًبهِ تَافك دیَیذ کوپ

 اسای در هقز ثَد لزار ٍ رعیذ؛ هقز ٍ فْیًَیغتی

 ثذٍى هقز تَافمٌبهِ، ایي اعبط ثز. یبثذ تَعؼِ عبسػ،

 ٍ ؽٌبخت رعویت ثِ را فْیًَیغتی رصین ؽزط ٍ لیذ

 ٍ فْیًَیغتی رصین ّبی تَعئِ توبم ثب آى ثز ػالٍُ

 42 اکٌَى -2. ًوَد حوبیت ٍ ّوزاّی هٌغمِ در آهزیکب

 ػذاة عؼن اهزٍس هقز هزدم ٍ گذرد هی عبسػ آى اس عبل

 چؾٌذ؛ هی را آهزیکب ٍ فْیًَیغتی رصین همبثل در عبسػ

 اس یکی ٍ ػزثی کؾَرّبی دار پزچن رٍسی کِ هقز

 ایي تٌْب ًِ اهزٍس ثَد، اعالهی کؾَرّبی تأثیزگذارتزیي

 هٌفؼل ثبسیگزی ثِ تجذیل ٍ دادُ دعت اس را خَد جبیگبُ

 کؾَر ایي داخل در ثلکِ اعت، ؽذُ ای هٌغمِ هؼبدالت در

 ّب عبل اس پظ کؾَر، ایي در. اعت ٍخین اٍضبع ًیش

 ًیغت تَعؼِ ٍ پیؾزفت اس خجزی ّیچ آهزیکب، ثب ّوزاّی

 حوالت اس تزط ٍ ثیگبٍُ  گبُ اًفجبرّبی ػَك، در ٍ

 اًمالة -4. لزساًذ هی را هزدم دل ّوَارُ تزٍریغتی

 ٍ داد لزار ایزاى هلت پبی پیؼ دیگزی هغیز اهب اعالهی

 اعتکجبر ثب عبسػ ػذم ٍ خَد ثِ اتکب همبٍهت، رٍحیِ آى

 هؾی اتفبلبً کِ هقزی ًگبر رٍسًبهِ ،«حغیي فَْی. »ثَد

 هقز همبیغِ همبم در هفقل همبلِ یک در دارد ایزاًی ضذ

 پیؼ عبل عی اس ثیؼ ّب ایزاًی ٍ هب: »ًَیغذ هی ایزاى ٍ

 راُ ّب ایزاًی. ثَدین عغح یک در الوللی ثیي فضبی در

 را آهزیکب ثخقَؿ ّب، اثزلذرت ثزاثز در همبٍهت ٍ هجبرسُ

 ّزعبل هب. ثزگشیذین را عبسػ هغیز هب ٍ کزدًذ اًتخبة

 4 لبلت در آهزیکب عزف اس را اػزاة ثِ خیبًتوبى هشد

 اٍل ّوبى اس ّب ایزاًی ٍ گزفتین هی ثالػَك کوک هیلیبرد

 جٌگ ٍ داخلی جٌگ ٍ تحزین ٍ التقبدی عیبعی، فؾبر

 ای هٌغمِ لذرت یک اس ایزاى اهزٍس. کزدًذ تجزثِ را ًبثزاثز

 در هؾکلی ّیچ کِ ؽذُ تجذیل جْبًی لذرت یک ثِ

 حل لبثل ایزاى ًظز جلت ثذٍى جْبى ٍ هٌغمِ عغح

 ثبر 64 آهزیکب جوَْری ریبعت کبًذیذاّبی ٍ ًیغت؛

 ثکبر خَد تلَیشیًَی هٌبظزُ در را ایزاى ػجبرت ّزکذام

. «ًذارًذ جْبى عغح در ایزاى جش حزیفی گَیی. ثزًذ هی

 (ثزسکبر هقغفی: ًَیغٌذُ)

 

 

 

 

 

 اعتراضی چاشٌی تا لثٌاى در دٍگاًه تازی

 ایي. اعت ؽذُ هزدهی ّبی اػتزاك فحٌِ هجذداً کزًٍبیی، لزًغیٌِ اس هبُ عِ حذٍد اس ثؼذ لجٌبى
 ریبك ٍ ٍاؽٌگتي ًمؼ راعتب ایي در ٍ ثَدُ ّب اػتزاك درگیز هتٌبٍة عَر ثِ هْزهبُ اس کؾَر

 آى اًجبم حبل در ّب اػتزاك ایي حبهی ثبسیگزاى کِ الذاهی تزیي هْن. اعت رٍؽي ٍ هؾخـ
 .اعت کؾَر ایي در ّب ًبرضبیتی اس جذیذی هَج ایجبد ٍ لجٌبى در دٍلت تؾکیل ػذم ّغتٌذ،

 ثذّکبرتزیي جشء لجٌبى. اعت التقبدی هغبئل لجٌبى در ّب اػتزاك افلی ػلت -1: خجزی ّبی گشارُ
 را خَد خبرجی عٌگیي ثذّی پزداخت تَاى کِ کزد اػالم کؾَر ایي دٍلت ٍ دًیبعت کؾَرّبی

 عیبعتوذاراى کؾَرؽبى هؾکالت افلی ػبهل کِ هؼتمذًذ لجٌبى هزدم هغئلِ، ایي کٌبر در. ًذارد
 ثحث هغئلِ، ایي کٌبر در. ّغتٌذ ؽخقی هغبهغ ٍ هبلی هٌبثغ اس عَءاعتفبدُ دلیل ثِ کؾَر ایي

 ِث کؾَر ایي جوؼیت اس ثیؾتزی افزاد تؼذاد ٍ ؽَد تز کَچک لجٌبى التقبد کِ ؽذُ هَجت کزًٍب
 سیز کزًٍب اس لجل تب لجٌبى هزدم اس درفذ 40 هَجَد، آهبرّبی اعبط ثز. ؽًَذ کؾیذُ فمز خظ سیز
 لجٌبى لیزُ هذت ایي در ّوچٌیي. اعت رعیذُ درفذ 45 ثِ آهبر ایي اکٌَى اهب ثَدًذ؛ فمز خظ

. اعت ؽذُ گغتزدُ تَرم ایجبد ثِ هٌجز اهز ایي ٍ دادُ دعت اس دالر ثزاثز در را خَد ارسػ ًقف
 درفذ 35 ثِ گغتزدُ تَرم ٍ کزًٍب ٍجَد ػلت ثِ ثبر اٍلیي ثزای لجٌبى در ثیکبری آهبر ّوچٌیي

 تؾکیل ػذم داؽتِ، ٍیضُ ًمؼ التقبدی هؾکالت ایجبد در کِ تزکیجی ػبهل -2. اعت رعیذُ
 یؼٌی ؽذُ هؼزفی ٍسیز ًخغت کبرؽکٌی دلیل ثِ لجٌبى در دٍلت تؾکیل. اعت لجٌبى در دٍلت

 گزای غزة ّبی رعبًِ ثزخی در اهب اعت؛ عؼَدی ػزثغتبى ٍ آهزیکب ّبی ّوبٌّگی ثب عؼذالحزیزی
 ایجبد هتزفذ ًَػی ثِ ٍ ؽَد هی هؼزفی دٍلت تؾکیل ػذم افلی ػبهل اهلل حشة لقذ، اس لجٌبًی
 در عؼی ّب رعبًِ ّویي کِ ؽَد هی هؾبّذُ دیگز عَی اس. ّغتٌذ اهلل حشة عوت ثِ ّجوِ
 کبهالً کٌٌذگبى اػتزاك کِ اعت حبلی در ایي. دارًذ اهلل حشة ٍعَی عوت ثِ ّب اػتزاك دّی جْت

 عؼذالحزیزی، ّبی کبرؽکٌی اس دیگزی ًوًَِ. دارًذ هی اثزاس التقبدی هغبئل ثِ را خَد اػتزاضبت
 ّب گشیٌِ ایي اس ثزخی ٍ ًذارًذ احشاة ثیي در عیبعی همجَلیت ٍجِ ّیچ ثِ کِ اعت ٍسرایی هؼزفی
 ایي لقذ ثِ ریبك ٍ ٍاؽٌگتي ثب ّوبٌّگی ثز ثٌب حزیزی. ّغتٌذ فغبد گغتزدُ ّبی پزًٍذُ دارای
 عیبعی ّبی گزٍُ را لجٌبى در دٍلت تؾکیل ػذم افلی ػبهل ّوچٌبى تب کزدُ هغزح را ّب گشیٌِ

 .کٌذ هؼزفی اهلل حشة ٍیضُ ثِ ٍ هبرط 8 ثِ ٍاثغتِ

 ثزای ثلٌذهذتی ریشی ثزًبهِ عیبعی، ٍ التقبدی هغبئل اس تزکیجی گشارُ یک در: تحلیلی گشارُ
 هغبئل اس لجٌبى اهلل حشة گذاؽتي کٌبر ثبیذ آى خزٍجی درًْبیت کِ اعت ؽذُ چیذُ لجٌبى

 اػالم آؽکبر دخبلت یک در فزاًغِ خبرجِ ٍسیز گذؽتِ رٍس چٌذ عی کِ ای گًَِ ثِ. ثبؽذ عیبعی
   .کزد ًخَاٌّذ لجَل لجٌبى آیٌذُ دٍلت در را اهلل حشة حضَر کِ کزد

 (فزّبدی هحوذرضب: ًَیغٌذُ)
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                         اخبار▼

 دستثرد دٍلت ته جیة هردم!

اظٟبض وطز:  ،است تٛضْ زض وطٛض ٘بضی اظ وسطی ثٛزجٝ ٚ ضضس ٘مسیٍٙییبٖ ایٙىٝ سطزاض حسیٗ زٞمبٖ، ٔطبٚض فطٔب٘سٞی وُ لٛا زض حٛظٜ غٙبیغ زفبػی ثب ث

ٞب ثٝ ٔطزْ لّٕساز  تٛاٖ ظّٓ زِٚت ٞبی ضضس وسطی ثٛزجٝ ضا ٔی است أب زض وُ ایجبز ظٔیٙٝ ٔإثطقجیؼی ثط ٘طخ تٛضْ  قٛض ثٝاِجتٝ ٘ٛسب٘بت ٘طخ اضظ ٞٓ »

طٍبٜ ٕٞچٙیٗ ثب ا٘تمبز اظ ضضس ٘مسیٍٙی .«وطز ٞب قی چٟبض زٞٝ ٌصضتٝ ٟٔبض ایٗ زٚ ٔتغیط  ٚػسٜ ٕٞٝ زِٚت»ٚ افعایص پبیٝ پِٛی، یبزآٚض ضس:  ایٗ استبز ز٘ا

 تأویسزٞمبٖ ثب  .«ا٘س ضسٜٔٙجط ثٝ تٛضْ ثیطتط  زضٟ٘بیتاست وٝ   ٔبِی ضضس زاضتٝ ٘ظٕی ثیٔساْ ثٝ زِیُ  غٛضت ثٝ ٞب زِٚتثٛزٜ ِٚی ایٗ زٚ ضبذع زض تٕبْ 

ػالٜٚ ثط ایٙىٝ تحت ٞیچ ضطایكی ٘جبیس ثٝ ز٘جبَ پصیطیص وسطی »ثط ایٙىٝ ثطای ٔمبثّٝ ثب تٛضْ ثبیس ثب ا٘جبضت وسطی ثٛزجٝ زِٚت ٔمبثّٝ ضٛز، ٌفت: 

ٔطزْ ثطزاضت ٞب ثطای ازاضٜ وطٛض اظ جیت  ثبیس ٘طخ اضظ ضا ٞٓ ٔسیطیت وٙیٓ؛ چطاوٝ وسطی ثٛزجٝ یؼٙی زِٚت ظٔبٖ ٞٓ ،زض ثٛزجٝ ثبضیٓ ٔست قٛال٘ی

سبَ ثب حسٚز  ٚؾؼیتیوٙٙس. ثب چٙیٗ  ٔی ٔطبٚض ٔمبْ ٔؼظٓ  .«ٞعاض ٔیّیبضز تٛٔبٖ زض سبَ آیٙسٜ ذٛاٞس ضسیس 011ٞعاض ٔیّیبضز تٛٔبٖ ثٝ  081وسط ثٛزجٝ ٔا

ٞبی  ثب ٔىب٘یعْ تٛاٖ ٔیس ثطٚز ٚلتی پَٛ ثٝ ثرص تِٛی»، ٌفت: وٙیٓ ٔیثٝ ٔطزْ ذسٔت  وٙیٓ ٔیثط ایٙىٝ ثب ذبِی وطزٖ جیت ّٔت فىط  تأویسضٞجطی ثب 

است وٝ افعایص پبیٝ ٔبِیبتی ثسٖٚ ضٚ٘ك تِٛیس ثٝ ثس٘ٝ تِٛیس ضسٕی وطٛض  ای ٌٛ٘ٝ ثٝزضآٔسظای ٔٙكمی ٔب٘ٙس ٔبِیبت، وطٛض ضا ٔسیطیت وطز أب اوٖٙٛ ٔٛلؼیت 

 ا٘س ظزٜػطغٝ ضلبثت ضا ثطٞٓ  تٟٙب ٘ٝیٙی ثسٖٚ پطزاذت ٔبِیبت ٞبی ظیطظٔ زٞٙس أب ثٍٙبٜ ٞبی ضسٕی ٔبِیبت ٔی وٙس؛ چطاوٝ اوٖٙٛ فمف ثٍٙبٜ آسیت ٚاضز ٔی

 .«ٔب٘سٜ است ٘ػیت ثی تٛجٟی لبثُثّىٝ وطٛض ٞٓ اظ زضآٔس 

 ترس دشوي از ًیرٍهای اًقالب است

یساضت زٞٝ فجط  زیطٚظ، زثیط ٔجٕغ تطریع ٔػّحت ٘ظبْ، غجح «ٔحسٗ ضؾبیی» طٚظ » ٌفت: ضٟطستبٖ زٞسضتٌّعاض ضٟسای  زضزض ٔطاسٓ ٌطٔا ط ٔا ٌا

ذػٛظ التػبز ٚ  ٞبیی اظ ازاضٜ وطٛض، ٘ٝ ٕٞٝ ازاضٜ وطٛض، ثٝ ٌٛیٓ وٝ زض ثرص قٛض لبقغ ٔی وٙیٓ وٝ زض ایطاٖ، فمط ٚ فسبز ٚ تجؼیؽ ٞست، ٔٗ ثٝ ٔطبٞسٜ ٔی

الٖ ٚ ٘بٔحطٔبٖ آٔسٜ مالة ثٝ ایٗ قطف ٘بٞا ٛض ٘فٛش وطزٜ فطًٞٙ، اظ زٞٝ زْٚ ٘ا بْ  ت ضا زض وٙبض لجٛض ضٟسا ػطؼ ٔیا٘س. ٔٗ ایٗ ٔكّ ا٘س ٚ زض ازاضٜ ٔا وٙٓ. ٔا

الٖ ٚ ٘بٔحطٔبٖ ثیفتس ٚ آٖ ضاحُ فطٔٛز وٝ ٔٗ اظ ٔیبٖ ضٕب ٔی مالة ثٝ زست ٘بٞا ٞب ٔتأسفب٘ٝ زض التػبز  ٞب زض ازاضٜ وطٛض زاذُ ضٛ٘س ٚ ایٗ ضْٚ، ٍ٘صاضیس وٝ ٘ا

مالة ٚ ٘ ٚ فطًٞٙ ٚاضز ضس٘س. زضٕٙبٖ ٞیبٞٛ ضاٜ ا٘ساذتٝ ٞبیی وٝ ٔمبثُ  سبظی ٔفسسیٗ ٚ ٘فٛشی ٞب ثبیس پطسیس اظ پبن ٞب آٔس٘س. اظ آٖ ظبٔیا٘س وٝ ٘یطٚٞبی ٘ا

س، ٔی ّٔت ایطاٖ ایستبزٜ س ٚ زض ازاضات وبضضىٙی ٔی ٞبیی وٝ ّٔت ٔب ضا تحطیٓ وطزٜ تطسیس یب زِتبٖ ثطای آظازی سٛذتٝ؟! ٕٞبٖ ٘ا ٞبیی وٝ  وٙٙس، ٕٞبٖ ٘ا

س؛ ٕٞبٖ وسب٘ی ٞستٙس وٝ زض ظٔبٖ أبْ ذٕیٙی)ضٜ( ٔمبثُ أبْ ایستبز٘س ٚ غساْ  بی زیٍط ٌطٌٚبٖ ٌطفتٝزضآٔسٞبی ٘فتی ٔب ضا زض وطٜ جٙٛثی ٚ وطٛضٞ ٘ا

مالة ٔی ٝ وطٛض ٔب وطز٘س. ثّٝ زضٕٗ اظ ٘یطٚٞبی ٘ا  «.تطسس! حسیٗ ضا ضٚ٘ا

 سکه رایج هلت ایراى است ،پیرٍزی

بْ ذٕیٙیٞبی ثسیج،  إِمسس ٌطزاٖ ػالْ آغبظ ضظٔبیص ثیت)یىطٙجٝ( زض آییٗ ا زیطٚظسطِطىط سالٔی فطٔب٘سٜ وُ سپبٜ ثؼساظظٟط  )ضٜ(  زض تٕجیس جبیٍبٜ ٔا

زضغس التػبز جٟبٖ ضا زض  ۵۲ٞبی ضٚی ظٔیٗ زاضای لسضت ٘ظبٔی ثٛز ٚ ٞٙٛظ ٞٓ ٞست؛ زض آٖ ظٔبٖ آٔطیىب ثیص اظ  تٟٙبیی ثٝ ا٘ساظٜ تٕبْ لسضت أبْ ثٝ»ٌفت: 

مالة وط یط ثٛزاذتیبض زاضت، آٖ ظٔب٘ی وٝ أبْ ٘ا طٚظ ثٝ ٘مكٝ»ٚی ٕٞچٙیٗ تأویس وطز:  .«ز ٚ آٔطیىب ضا ضىست زاز، سیكطٜ سیبسی آٔطیىب ثط ػبِٓ فطٌا ای  ٔا

سٌی ٞبیٕبٖ ظ٘ ثب لّت ٔبوٙیس.  ٘یبظی اظ ضفغ تحطیٓ، ثط ضفغ تحطیٓ اِٚٛیت زاضز ٚ ضٕب ایٗ وبض ضا ٔی ایٓ وٝ ثی ایٓ، فٟٕیسٜ ٘یبظ ضسٜ ایٓ وٝ اظ ثطجبْ ٚالؼبً ثی ضسیسٜ

فطٔب٘سٜ وُ سپبٜ ثب ثیبٖ ایٙىٝ  .«ضٛیٓ ٔیٞستیٓ پیطٚظ  ٌٛ٘ٝ ایٗٞبیٕبٖ ثٝ ٞٓ پیٛ٘س زاضز ٚ ٔب یه ّٔت ثب یه تٗ ٚاحس ٞستیٓ ٚ تب ٚلتی  وٙیٓ، لّت ٔی

ٛش وطز٘س، شٞٗ ثعضٌی ثٛز٘س ٚ ٕٞٝ آٖ ضؤیبٞبیزضٕٙبٖ ٔب زض »اظٟبض زاضت:   پیطٚظی سىٝ ضایج ّٔت ایطاٖ است، س ٔطالتا٘س ٚ  بیطبٖ پبن ضسٜٞ ٞب ضا فطٔا اظ  ٘ا

وٙیٓ ٚ حتی ٚلتی زض زایطٜ زٚستی اٚ ٞستیٓ  وٙس، چٝ ٚلتی ثب اٚ سبظش ٔی تط ٘رٛض٘س. ٔب آٔٛذتیٓ زضٕٗ زض چبضچٛة سّكٝ ػُٕ ٔی ٞبی سٍٙیٗ ٔب ضىست

 .«وٙس ٚ ایٗ شات ٘ظبْ سّكٝ ٚ استىجبض است اٚ زضٕٙی ٔی
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 کوتاه اخبار ▼

ذُ ◄ ًبی ایزًای/ ػزاق پبرلوبى اثزاس خَؽحبلی ًوبٌی ٍاکغي کٍز  زض» :٘ٛضت تٛئیتط زض زاز ٚ ٘طبٖ ٚاوٙص وطٚ٘ب ٚاوسٗ تِٛیس ظٔیٙٝ زض ایطٖا زستبٚضزٞبی ثٝ «اِؼجٛزی ٘ؼیٓ» اس 

 ٔبٜ تب ٚاوسٗ اِٚیٗ. زاضز ثطضسی زست زض ضا وطٚ٘ب ٚاوسٗ سٝ وٝ است اسالٔی وطٛض اِٚیٗ ایطاٖ ٞستٙس، وطٚ٘ب ٚاوسٗ یبفتٗ ثطای ضلبثت زض حبَ ٞب اثطلسضت وٝ ضطایكی

س ثبظاض ٚاضز زیٍط س تِٛیس وٛثب ثب ٔطتطن غٛضت ثٝ زْٚ ٚاوسٗ ضس، ذٛٞا  آٖ ذبقط ثٝ ٔب وٝ ػبِی زستبٚضزی. ضٛز ٔی تِٛیس پبستٛض ا٘ستیتٛ تٛسف ٘یع سْٛ ٚاوسٗ ٚ ضس ذٛٞا

 .«ٌٛییٓ ٔی تجطیه جٟبٖ ٔسّٕب٘بٖ ثٝ

ْب ِث آهزیکب در ًفز ّب ُد ثبسداؽت ◄ ُ/  ِث حوِل ًِث ٌگز  ثٝ حّٕٝ ثب اضتجبـ زض ٘فط چٟبضغس ٞٛیت تبوٖٙٛ ٌٛیس ٔی ٚاضٍٙتٗ، زازستبٖ ضطٚیٗ، ٔبیىُ»: سی ٌعاضش زاز ثی ثیک

زاز،  ٔی ضخ زیٍط وطٛضی زض اتفبلبت ایٗ وٙیس فىط. «ضٛز ٔی ثّٙستط سبػت ثٝ سبػت  ٔظٙٛ٘بٖ فٟطست ٌٛیس ٔی اٚ. ا٘س ضسٜ ثبظزاضت ٘فط 00۲ ٚ ضسٜ ٔطرع وٍٙطٜ

 ثٛز؟ چٝ غطثی ٞبی ضسب٘ٝ ٚ ٔتحسٜ ایبالت ٚاوٙص

ْبرهیي ◄  پطٚ٘سٜ ثٝ ضسیسٌی ثطای سیبسی جطْ زازٌبٜ چٟبضٔیٗ آضٙب، اِسیٗ حسبْ ٚ احٕسی ٘ؼٕت ظاوب٘ی، ػّیطؾب زازٌبٜ اظ پس ؽذ/ ثزگشار عیبعی جزم دادگُب چ

 ثبض اِٚیٗ ثطای لؿبییٝ، لٜٛ تحَٛ زٚضٜ زض .زاز ٔتٟٓ ایٗ ثطائت ثٝ ضأی زازٌبٜ. ضس ثطٌعاض ٘یضٚحب ا٘تربثبتی ستبز سرٍٙٛی ٚ ٔجّس سبثك ٕ٘بیٙسٜ ٚویّی، ٔحٕسػّی

 .ضٛز ٔی ثطٌعاض سیبسی جطْ ٞبی زازٌبٜ ضئیسی زستٛض ثب ا٘مالة اظ پس

ی ػمت ◄ ًیغت ًؾٌی َْی ذُ اس ّب ف َیی ٌگ  وٝ وطز اػالْ ٔٛسبز ضئیس ایطاٖ، ثٝ ّٕٝح قطح ٔٛضز زض غٟیٛ٘یستی ضغیٓ اضتص ستبز ضئیس ِفبظی اظ پسایزاى/  ػلِی گ

 .است ذٛزسطا٘ٝ ضفتبضی ٔثبثٝ ثٝ وٝ ثٛزٜ ضرػی ٘ظط ٚ غیطٔسئٛال٘ٝ اضتص ستبز ضئیس اظٟبضات

 ٔٛاجٝ ػطالی ػیاجتٕب ٞبی ضجىٝ ٚ ٔجبظی فؿبی وبضثطاٖ تٕسرط ثب ػطاق زض پبضِٕب٘ی آتی ا٘تربثبت ثط ٘ظبضت ثطای ػطثستبٖ تٕبیُ اثطاظ ػزاق!/ در ػزثغتبى هضحکِ ◄

س وٝ ٘یست جبیٍبٞی زض زٔٛوطاسی فبلس ػطثستبِٖ وطز تأویس وطٛض ایٗ اِػبزلٖٛ جٙجص ٞبی ضسٕی ثٝ ایٗ اتفبق، سرٍٙٛی زض آذطیٗ ٔٛضز اظ ٚاوٙص ضسٜ است.  ثط ثرٛٞا

 .وٙس ٘ظبضت ٔب ا٘تربثبت

 ثبضٔػطف یه ٞبی ویسٝ ٚ زستىص ٚ ٔبسه اظ استفبزٜ افعایص زِیُ ثٝ وطٚ٘ب زٚضاٖ زض»: ٔحیف ذجط زاز سالٔت ٔطوع ٔؼبٖٚ کزد/ ثزاثز 3 را سثبلِ تَلیذ کزًٍب ◄

 ٞبی ویسٝ زض ٔبسه ٚ زستىص ثبیس. وٙٙس ثٙسی ثستٝ جسا ضا وطٚ٘ب ثٝ آِٛزٜ فطز ٞبی ظثبِٝ ٔطزْ .است ضسٜ ثطاثط 0 ظثبِٝ تِٛیس وٝ قٛضی ثٝ ٞستیٓ؛ پسٕب٘س افعایص ضبٞس

 .«ضٛ٘س زفغ جسا

ٞب اثجبت ضٛز، چٝ حىٕی زاضز؟ پبسد: زفبع اظ ٔترّف اٌط ٔٛجت تمٛیت ذالف  زفبع اظ ػّٕىطز ثؼؿی اظ وبضٌعاضاٖ وٝ ثؼساً ذالف آٖ (:130عؤال )احکبم عیبعی  ◄

 ٚ ٔترّف ضٛز، جبیع ٘یست.

 

   خبر ویژه▼ 

 رٍسی ٍاکسي جالجٌ ٍزیر ته ٍاکٌش

. ثبضس زاضتٝ اؾكطاضی ٔػطف ٌٛاٞی ٚ ثبضس ٌطفتٝ غٛضت سطظٔیٗ ایٗ اظ ثیطٖٚ اش ثبِیٙی ٔكبِؼبت 0 فبظ وٝ وٙیٓ ٔی وطٛض ٚاضز ٚاوسٙی»: ذجط زاز ثٟساضت ٚظیط

 ثّٛا ضسیس ٔی ٘فط ۲11 حسٚز ثٝ ٔب ٚٔیط ٔطي وٝ یضٚظ. ضٛز ٔػطف ٚ ذطیسٜ ٞٓ ز٘یب وطٛض ۶ یب ۲ زض حسالُ وٝ وطز ذٛاٞیٓ وطٛض ایٗ ٚاضز ضا ٚاوسٙی ٔب ٕٞچٙیٗ

تأویس  ثٟساضت ٚظیط. «وٙٙس ثطضسی ضا ػّت وٝ ٍ٘صاضتٙس پُٙ یه ضسیسٜ، ٔٛضز 08۶1 ثٝ ذٛزضبٖ ٚٔیط ٔطي ٔتأسفب٘ٝ وٝ ضٚظی أب ذبضجی ٞبی ضجىٝ زض ثطایٕبٖ وطز٘س ٔی

 تعضیك ذٛزٔبٖ ذب٘ٛازٜ ثٝ ٞٓ اَٚ ٞب ذیّی چطٓ وٛضی ثٝ ٚ وٙیٓ ٔی ٚاضز ٚاوسٗ ٔٙبثغ تطیٗٗ ٔكٕئ اظ ٞٓ ٚ وٙیٓ ٔی ز٘جبَ لسضت ثب ضا زاذّی ٚاوسٗ ٞٓ ٔب»: وطز

 لطاض ٌٛیٙس ٔی»: زاز ازأٝ است، ّٔی ذیب٘ت ضٚسی ٚاوسٗ زضثبضٜ ٞب ذجبثت ایٗ ایٙىٝ ثیبٖ ثب ثٟساضت ٚظیط .«زا٘یٓ ٔی اِٚٛیت زض ضا ٔطزْ سالٔت ٔب ثسا٘ٙس ٕٞٝ تب وٙیٓ ٔی

 ّٔی ذیب٘ت ٞب حطف ایٗ ذسا ثٝ. وٙیٓ ٚاضز ٘بٔطغٛة ٚاوسٗ ثطٚیٓ وٝ ایٓ ضسٜ غیطت ثی ٍٔط  .است ذجبثتی چٝ ایٗ .«ظ٘ٓ ٕ٘ی ضا آٖ ٔٗ ٚ وٙٙس ٚاضز ٔطغٛة٘ب ٚاوسٗ» است

 .«است

 


