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ﺗﺎزه ﻫﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
• اﻋﺘﻤﺎد  -ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪ در اﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ :
ﻫﺮ ﺸﻮر ﺑﻪ وﮋه ﭼﻴﻦ و روﺳﻴﻪ از اﺟﺰا اﺻﻠ
ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻦ دو ﺸﻮر،
ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎﻣ و اﻗﺘﺼﺎد در رﺗﺒﻪ ﻫﺎ
اول و دوم و ﻋﻀﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷــﻮرا اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﻖ وﺗﻮ دارﻧﺪ .ﻫﻤﻴﻦﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻪ
ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎ آن ﺷﻮرا ﻋﻠﻴﻪ اﺮان را دادﻧﺪ
و اﻦ ﺎرﺷﺎن ﻧﻴﺰ از ﺑﺎب دﺷﻤﻨ ﺑﺎ اﺮان ﻧﺒﻮد.
ﻫﺮ دو رواﺑــﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﻴﺎﺳ ﺑﺎ
ﻏﺮب و آﻣﺮﺎ دارﻧﺪ...ﺑﺎ اﻦ ﻪ ﭼﻴﻦ و روﺳﻴﻪ ﺑﻪ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺿﺪاﺮاﻧ را دادهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺑﺎ
آن ﻫﺎ راﺑﻄﻪ داﺷﺖ.
• ﻴﻬﺎن – اﻦ روزﻧﺎﻣﻪ در واﻨﺶ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات
اﺧﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻫﻤﺘ درﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ
ﻧﻔﺘ ﺸﻮر ،ﻧﻮﺷﺖ  :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ رﻗﻢ دﻗﻴﻖ ﺻﺎدرات
ﻧﻔﺖ اﺮان در دوران ﺗﺤﺮﻢ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮرﺳ ﮔﺰارشﻫﺎ رﺳﻤ ﺷﺮﺖﻫﺎ
ردــﺎﺑــ ﻧﻔﺘﺶﻫﺎ ﻣﺜﻞﺗﺎﻧﺮ ﺗــﺮــﺮز و ﭙﻠﺮ،
ﮔــﺰارش ﻫﺎ اوﭘ ºو ﺳﺎﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻊ داﺧﻠ
و ﺧﺎرﺟ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﻪ ﺟﻬﺶ ﺻــﺎدرات
ﻧﻔﺖ اﺮان در دوﻟﺖ ﺳﻴﺰدﻫﻢ رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳ ﮔــﺰارش ﻫﺎ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اوﭘ ºاز
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺸﻮرﻫﺎ ﺣﺎ از اﻓﺰاﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺸﻮر اﺳﺖ.
• ﺷﺮق – اــﻦ روزﻧــﺎﻣــﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺣﻤﺪ ﻧــﺎدر
ﻧﻤﺎﻨﺪه ﺗﻬﺮان ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﻮدﺟﻪ  ١٤٠١ﺑﻮدﺟﻪ
ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﺒ اﺳﺖ و دوﻟــﺖ روﺮد ﺧﺎﺻ
دارد .ﺑــﺮا اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﻪ دوﻟــﺖ رﺳﻤﺎ ﺑﻪ
زﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﺶ ﻧﺎﻣﻪ زده ﻪ ﺣﻖ ﻧﺪارﺪ ﺑﺎ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا اﺳﻼﻣ ﻣﺬاﺮه ﻨﻴﺪ ﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎن را اﻓﺰاﺶ دﻫﻨﺪ .اﻦ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ
ﻪ ﺗﺎﻨﻮن ﺑﻪ اﻦ ﻣﻌﻨﺎ در اﻦ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
• ﻫﻤﺸﻬﺮ -اﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ  :ﭼﺮ ﺗﻴﮕﻮ٨
ﭘــﺮو ،ﻣﺤﺼﻮﻟ ﺟﺪﺪ در ﺑــﺎزار اــﺮان ،ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ
ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ  ºﻣﻴﻠﻴﺎرد و ٧٥٠ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن
روﻧﻤﺎ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺮخ دﻻر در ﺑﺎزار آزاد
ﺗﻬﺮان و در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻴﻤﺖ روز اﻦ ﺧﻮدرو در
ﭼﻴﻦ ،ﻣﺼﺮف ﻨﻨﺪه اﺮاﻧ ﺑﺎﺪ  ºﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺮف در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧ ﺑﺮا
راﻧﺪن اﻦ ﺧﻮدرو ﺧﺮج ﻨﺪ.
• اﻋﺘﻤﺎد  -ﻃ  ١٠روز اﺧﻴﺮ ٩ ،ﻮﻟﺒﺮ ﻪ از
ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻏﻴﺮرﺳﻤ در اﺳﺘﺎنﻫﺎ آذرﺑﺎﺠﺎن ﻏﺮﺑ،
ﺮدﺳﺘﺎن و ﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺗــﺮدد ﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
اﻧﻔﺠﺎرﻣﻴﻦ،ﺷﻠﻴºﻣﺮزﺑﺎﻧووﻗﻮعﻮﻻÏوﺑﻬﻤﻦ
در ﻧﻮار ﻣﺮز ،دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

اﻧﻌﺎس
• ﻋﺼﺮ اﺮان ﺧﺒﺮداد :وزارت اﻧﺮژ و آب ﻟﺒﻨﺎن
ﺧﺒﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺷﺒﻪ  ١٢ﺗﻠﻮﺰﻮن اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻣﺒﻨ ﺑﺮ »ﻣﻮاﻓﻘﺖ آﻣﺮﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ
ﻟﺒﻨﺎن از ﻃﺮﻖ اردن« را ﺗﺬﺐ ﺮد.در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﻦ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :در ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺎز
ﻪ ﺑﻴﻦ دوﻟﺖ ﻟﺒﻨﺎن و دوﻟﺖ ﻣﺼﺮ در ﺟﺮﺎن اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ و ﺎﻣﻼ واﺿﺢ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻪ ﮔﺎز
ﺑﺎﺪ از ﻣﺼﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد ﭼﺮا ﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﻘﺎدﺮ زﺎد
ﮔﺎز را در اﺧﺘﻴﺎر دارد.
• اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻼﻦ ﻧﻮﺷﺖ :ﻋﻴﺴ ﭼﻤﺒﺮ ،ﻋﻀﻮ
ﺣﺰب ﻧﺪا اﺮاﻧﻴﺎن درﺑــﺎره آﺧﺮﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﻦ
ﺣﺰبﮔﻔﺖ:ﻣﺎدرﺗﺪارÏﺑﺮﮔﺰارﻫﻔﺘﻤﻴﻦﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣ ﺣﺰب ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ اﻋﻀﺎ
ﺷﻮرا ﻣﺮﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ .اﻦ ﻓﻌﺎل ﺳﻴﺎﺳ
درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺰب در ﭘﻮﺷﺶ ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻼﺣﺎت
ﻫﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻﺗ ﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رخ داد
ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﻋﻼﻗﻪ دارد و ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻪﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺑﺎﻓﻀﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺎﭘﻮﺷﺶ
ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﺪﻧﻪاﺟﺘﻤﺎﻋاﺻﻼحﻃﻠﺒﺎناﺳﺖ،ﺑﺮود.
• ﺟــﻤــﺎران ﻣــﺪﻋــ ﺷــﺪ  :ﺻـــﺎدق ﺧــــﺮاز در
واﻨﺶ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﺠﺪد ادﻋــﺎ ﻗﺪﻤ ﺣﺴﻴﻦ
ﺷﺮﻌﺘﻤﺪار ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤ ﻧﻮﺷﺖ:
ﺷﻤﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺬب و دروغ ﻣﺪﻋ ﺷﺪﺪ ﺟﻨﺎب
آﻗﺎ ﺧﺎﺗﻤ ﺑﺎ ﺳﻮروس دﺪار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺗﺬﺐ رﺳﻤ اﺸﺎن و ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻪ در ﺟﺮﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪه ﻤﺘﺮﻦ ﻪ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﻮﺗﻤﻦ
و ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ ﺳﻴﺎﺳ اﺸﺎن ﺑﻮدهام و ﺎﻣﻼ آن را
رد ﺮدهاﻧﺪ و ﺮده ام ،ﻣﺠﺪد ﺑﺮ اﻦ ﺧﻼف ﮔﻮ
ﭘﺎﻓﺸﺎر ﺮده اﺪ .ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠ اﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻦ
اﺳﺖ اﻦ دﺪار در ﺠﺎ و در ﭼﻪ زﻣﺎﻧ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﭼﻪ اﻓﺮاد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻬﺎد اﻣﻨﻴﺘ
و ﻣﺴﺌﻮﻟ ﺟﺰ ﺷﻤﺎ از آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد .واﻗﻌﺎ ﺗﺼﻮر
ﻣﻨﻴﺪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﻞﻫﺎ اﻣﻨﻴﺘ و ﺣﻔﺎﻇﺘ
آﻗﺎ ﺧﺎﺗﻤ ﺎ در اﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﻃﻼع
ﺳﻔﺎرت و ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺸﺎوران ﺧﻮد ﻪ ﻫﻤﻮاره در
زﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ اﻣﻨﻴﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ
ﺴ دﺪار ﻨﺪ و ﺴ از آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
• ﺗﺎﺑﻨﺎ¦ ﻧﻮﺷﺖ  :ﻣﺼﺒﺎﺣ ﻣﻘﺪم ،ﺳﺨﻨﮕﻮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻣﺒﺎرز از ﻋﻀﻮﺖ آﺖ ا ...اﻋﺮاﻓ
در ﺷـــﻮرا ﻣــﺮــﺰ و ﻫﻴﺌﺖ ﻣــﻮﺳــﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻣﺒﺎرز ﺧﺒﺮ داد.
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اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻪ دﭙﻠﻤﺎت اﺮاﻧ در ﺟﺪه
ﺑﺮا از ﺳﺮﮔﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻨﺪﮔ ﺸﻮرﻣﺎن
در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎر اﺳﻼﻣ ﭘﺲ از ﺷﺶ ﺳﺎل
وﻗﻔﻪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺴﻴﺎر از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ از
ﺟﻤﻠﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻋﺮﺑ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .وزﺮ ﺧﺎرﺟﻪ
ﺸﻮرﻣﺎن در دوم د  ١٤٠٠در  ºﻧﺸﺴﺖ
ﺧﺒﺮ ﺑﺎ »ﻓــﻮاد ﺣﺴﻴﻦ « وزــﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﻋــﺮاق در
ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻐﺪاد در ﺑﺮﮔﺰار ﭼﻬﺎر
دور ﻣﺬاﺮه ﺑﻴﻦ اــﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﻋــﻼم ﺮد:
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮد ﺑﺎ ﺻﺪور روادﺪ ﺑﺮا ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از
دﭙﻠﻤﺎتﻫﺎاﺮانﺑﻪﻋﻨﻮاندﭙﻠﻤﺎتﻫﺎﻣﺴﺘﻘﺮ
در ﺳﺎزﻣﺎن ﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣ در ﺟﺪه ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﺮده وروادﺪاﻦدﭙﻠﻤﺎتﻫﺎدرﺎﻓﺖﺷﺪهاﺳﺖ،
اوﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺑﻪﺗﺎزﮔدرﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺑﺎاﻟﺠﺰﺮهﺻﺪور
روادﺪﺑﺮادﭙﻠﻤﺎتﻫﺎاﺮاﻧﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﺣﻀﻮر
درﺟﺪهرا ﻧﺸﺎﻧﻪاﻣﺜﺒﺖوﺧﻮب داﻧﺴﺘﻪﺑﻮد.ﺣﺎﻻ
اﻦ ﺳﻪ دﭙﻠﻤﺎت ﻃ روزﻫــﺎ اﺧﻴﺮ راﻫ ﺟﺪه
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ ﺳﺎل ﻧﻤﺎﻨﺪﮔ
اــﺮان در ﺳــﺎزﻣــﺎن ﻫﻤﺎر اﺳﻼﻣ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺧﻮد را ﻣﺠﺪد در ﺟﺪه آﻏﺎز ﻨﻨﺪ.ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش
دﺪه ﺑﺎن اﺮان؛ ﺷﻨﺒﻪ  ١٢د  ،٩٤روز ﺑﻮد ﻪ
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ﯾﺦ رواﺑﻂ ﺗﻬﺮان -رﯾﺎض در ﻣﺴﻴﺮآب ﺷﺪن
ﺟﺮﺎﻧﺎت ﺧﻮدﺳﺮ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻋﺪام روﺣﺎﻧ
ﺷﻴﻌﻪﺷﻴﺦﺑﺎﻗﺮاﻟﻨﻤﺮﺗﻮﺳﻂﺣﺎمآلﺳﻌﻮدﺷﺒﺎﻧﻪ
ﺑﻪﺳﻔﺎرتﻋﺮﺑﺴﺘﺎنﺣﻤﻠﻪﺮدﻧﺪوﺳﺎﺧﺘﻤﺎناﻦ
ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪراﺑﺎﻮﺘﻞﻣﻮﻟﻮﺗﻮفﺑﻪآﺗﺶﺸﻴﺪﻧﺪ
و اﻣﻮال ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ را ﺗﺨﺮﺐ ﺮدﻧﺪ.
اﻦﺗﺠﻤﻊﺳﺎﻋﺖ ٢٢:٢٠آﻏﺎزﺷﺪواﻦدرﺣﺎﻟ
ﺑﻮدﻪﺑﺴﻴﺞداﻧﺸﺠﻮﺑﺮاﻋﺼﺮروزºﺷﻨﺒﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﻤﻊ داده و ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻗﺪامﺟﺮﺎﻧﺎتﺧﻮدﺳﺮﺿﺮﺑﻪاﺳﺨﺖﺑﻪدﺳﺘﮕﺎه
دﭙﻠﻤﺎﺳ اﺮان وارد ﺮد؛ ﺗﺎ ﺟﺎ ﻪ ﺗﺒﻌﺎت اﻦ
ﺣﻤﻠﻪﻫﻤﭽﻨﺎنﻣﺘﻮﺟﻪدﺳﺘﮕﺎهدﭙﻠﻤﺎﺳاﺳﺖو
ازﻫﻤﺎنزﻣﺎندﻓﺘﺮﻧﻤﺎﻨﺪﮔاﺮاندرﺟﺪهﺗﻌﻄﻴﻞ
ﺷﺪ.ﺑﻪﻧﻮﺷﺘﻪاﺴﻨﺎ؛آﺧﺮﻦﻧﻤﺎﻨﺪهداﻢاﺮاندر
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎر اﺳﻼﻣ در ﺟﺪه ﻧﻴﺰ»،ﻣﻬﺪ
ﺣﻤﺰها«ﺑﻮدﻪﺑﻌﺪازاﻦاﺗﻔﺎﻗﺎتﺑﻪﻫﻤﺮاهدﮕﺮ

ﺧﻄﻴﺐزاده:ﺑﺴﻴﺎرازﺟﺪاولدروﻦآﻣﺎدهوﺑﺨﺸازﭘﺮاﻧﺘﺰﻫﺎﭘﺎ¦ﺳﺎزﺷﺪهاﺳﺖ،آن
ﭼﻪﺑﺎﻗﻣﺎﻧﺪهﻣﻮﺿﻮﻋﺎتﺑﺴﻴﺎرﻠﻴﺪاﺳﺖﻪﺗﺼﻤﻴﻤﺎتوﮋهﻃﺮفآﻣﺮ¯ﺎراﻣﻃﻠﺒﺪ
ﻧﺪارﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﻴﺎر از ﺟﺪاول و ﺳﺘﻮنﻫﺎ
اﻦ ﺟﺪاول آﻣﺎده ﺷﺪه و ﺑﺨﺸ از ﭘﺮاﻧﺘﺰﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﭘﺎ Ïﺳﺎز و ﺗﻮاﻓﻘﺎت درﺑــﺎره اﺪهﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود
ﺑﺴﻴﺎر زــﺎد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﻞ ﺑﻪ
ﺟﻤﻼت و ﻠﻤﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ.آن ﭼﻪ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻠﻴﺪ اﺳﺖ ﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺧﺎص
ﺳﻴﺎﺳ را ﻣﻃﻠﺒﺪ و واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺎﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت
ﺧﻮد را درﺑــﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻋﻼم ﻨﺪ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن،روزﻧﺎﻣﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴ ﮔﺎردﻦ در ﺑﺨﺸ
از ﮔــﺰارش ﺧﻮد درﺑــﺎره ﻣﺬاﺮات وﻦ ﻧﻮﺷﺖ:
ﺷﻤﺎرش ﻣﻌﻮس ﺑﺮا ﭘﺎﺎن ﻣﺬاﺮات ﺷﺶ
ﻣﺎﻫﻪ در وــﻦ ﺑــﺮا ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻫﺴﺘﻪا اﺮان آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺎﻨﻮن
ﺑﻪ ﻃــﻮر رﺳﻤ ﻫﻴﭻ ﺿــﺮب اﻻﺟﻠ ﺑــﺮا اﻦ
ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎﺗﻌﻴﻴﻦﻧﺸﺪهاﻣﺎ ﭼﻨﺎنﭼﻪدرﻤﺘﺮاز
دوﻫﻔﺘﻪﭘﻴﺸﺮﻓﺘﺣﺎﺻﻞﻧﺸﻮد،روﻧﺪﻣﺬاﺮات
ﺑﻪ ﭘﺎﺎن ﻣرﺳﺪ و ﺧﻸ ﻧﺎﺷ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪن
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دﭙﻠﻤﺎتﻫﺎاﺮاﻧﻣﺴﺘﻘﺮدرﺟﺪهراﻫﺗﻬﺮان
ﺷﺪ .در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻦ ﺗﺤﻮﻻت ،اﺟﻼس
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده وزــﺮان ﺧﺎرﺟﻪ ﺸﻮرﻫﺎ ﻋﻀﻮ اﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪﮔ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﺳﻔﺎرت ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺗﻬﺮان در ﺟﺪه ﺗﺸﻴﻞ ﺷﺪ .
اﻦ اﺟﻼس در ﻣﺘﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﭘﺎﺎﻧ ﺧﻮد »ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ
اﻣﺎﻦ دﭙﻠﻤﺎﺗﻴ ºﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮد در ﺗﻬﺮان و
ﻣﺸﻬﺪ را ﻣﺤﻮم« ﺮد و اﻦ اﻗﺪام را ﻧﻘﺾ ﻓﺎﺣﺶ
ﻨﻮاﻧﺴﻴﻮنﻫﺎ ژﻧﻮ و وﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از
اﻣﺎﻦ ﺳﻴﺎﺳ و ﻣﻐﺎﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ
داﻧﺴﺖ.دراﻦاﺟﻼس،ﺳﻴﺪﻋﺒﺎسﻋﺮاﻗﭽﻪﺑﻪ
ﻋﻨﻮانﻧﻤﺎﻨﺪهاﺮاندراﺟﻼسﺟﺪهﺷﺮﺖﺮده
ﺑﻮد،ﮔﻔﺖﻪدوﻟﺖاﺮاناﻦﺣﻤﻠﻪراﻣﺤﻮمﺮده
و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ را ﺑﺮا ﺷﻨﺎﺳﺎ و ﻣﺠﺎزات ﻋﺎﻣﻼن
آن ﺑﻪ ﺟﺮﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃ ﺳﺎل ﻫﺎ اﺧﻴﺮ

ﻧﻴﺰ اﻟﺒﺘﻪ اﺮان ﭼﻨﺪﻦ ﺑﺎر از ﺑﺮﺧ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮ
ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎر اﺳﻼﻣ اﻧﺘﻘﺎد
و اﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻧﺎدﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﺮﺧ از ﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﺮان
ﺮده و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده ﻪ روﺮدﻫﺎ ﺗﺒﻌﻴﺾ آﻣﻴﺰ
و ﺿﺪ اﺮاﻧ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎر اﺳﻼﻣ
در ﺳﺎل ﻫﺎ اﺧﻴﺮ ﺗﺤﺖ دﺧﺎﻟﺖ و ﻓﺸﺎر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻪ اﻦ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ از اﻫﺪاف
ﺣﺮﻓﻪ ا ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﻴﺮد و روﺮد ﻓﺸﺎر ﻋﻠﻴﻪ
اﻋﻀﺎ را دﻧﺒﺎل ﻨﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اــﻦ ﺳــﺎل ﻫﺎ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﭼﻨﺪﻦ ﻧﻮﺑﺖ از ﺻﺪور روادﺪ ﺑﺮا
ﻫﻴﺌﺖ ﻫﺎ و دﭙﻠﻤﺎت ﻫﺎ اﺮاﻧ ﺑــﺮا ﺷﺮﺖ
در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎر اﺳﻼﻣ در
ﺟﺪه ﺧﻮددار ﺮده و اﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض
اﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ دﺮوز رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻋﺮﺑ از
اﻋﺰام دﭙﻠﻤﺎتﻫﺎ اﺮاﻧ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺮدﻧﺪ.ﺑﺮاﻣﺜﺎلﺷﺒﻪﺑﺑﺳﻋﺮﺑﺑﺎاﺷﺎره
ﺑﻪﻧﺸﺴﺖﻫﺎاﺧﻴﺮﻣﺴﺌﻮﻻناﺮاﻧوﺳﻌﻮددر
ﻋﺮاق ﻧﻮﺷﺖ :اﻋﺰام دﭙﻠﻤﺎت ﻫﺎ اﺮاﻧ ﺑﻪ ﺟﺪه
اﻣﺎنﺑﻬﺒﻮدرواﺑﻂوﺗﺒﺎدلدﭙﻠﻤﺎتﻫﺎﻣﻴﺎنﺗﻬﺮان
ورﺎضراﻧﺸﺎنﻣدﻫﺪ.

ﺗﻮاﻓﻖ ،ﺧﻄﺮﻧﺎ Ïﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮔﺎردﻦ در اﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻪ ﺗﺎﻨﻮن ﻫﻴﭻ
ﺿﺮب اﻻﺟﻠ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤ ﺑﺮا ﻣﺬاﺮات
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ  ºدوره زﻣﺎﻧ
»ﻤﺘﺮ از دو ﻫﻔﺘﻪ« اﺷــﺎره ــﺮده و ﻣﺪﻋ ﺷﺪه
اﺳــﺖ اﮔــﺮ در اــﻦ ﻣــﺪت ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد،
ﺗﺒﻌﺎت ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻄﺮﻧﺎ Ïﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﻨﻴﻦ
ادﺑﻴﺎﺗازﺳﻮاﻦرﺳﺎﻧﻪاﻧﮕﻠﻴﺴ،ﻫﺪفﺗﺤﺖ
ﻫﺎ
ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن ﻓﻀﺎ ﻣﺬاﺮات و ﻃﺮف
ﻃﺮفﻫﺎ
ﻣ
ﻣﻨﺪ.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ﻣﺬاﺮه ﻨﻨﺪه را دﻧﺒﺎل 
اﺮان و
رو اﺮان
ﺮان
ﭘﻴﺶ رو
وﻦ ﭘﭘﻴﻴﻴﺶ
ﺶ
رﺳﺪ آن ﭼﻪ اﻣﺮوز در ﻦ
 ٤+١اﺳﺖ ﺑﻪ واﻗﻊ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ و ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺗﺮ از آن
 ٢٠١٣ﺗﺎ  ٢٠١٥ﺷﺎﻫﺪ
ﭼﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎ ٢٠١
ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﺮا ﻪ روﻧﺪ و ﻧﻘﺸﻪ
ﺑﻮدﻢ ﺴﺖ،
راه ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ  ،آن ﭼﻪ
ﻃــﺮف ﻏﺮﺑ ﺑﺎ آن اــﺮان
را ﻧﻴﺰ ﺗﻬﺪﺪ ﻣــ ﻨﺪ،
ﭼــﻴــﺰ اﺳ ــﺖ ــﻪ ﻗﺒﻼ

آزﻣــﻮده ﺷﺪه و دﺪه اﻧﺪ ﻪ اﻦ ﺗﻬﺪﺪات ﺎﻣﻼ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ا ﻋﺲ دارد .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺰدº
ﺑﻪ ﻣﺬاﺮات ﺑﺴﻴﺎر از اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﻋﺒﻮر از
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻠﻴﺪ و ﺣﺴﺎس ﻧﺰد ºﺷﺪهاﻧﺪ
ﻪ ﺑﺎﺪ درﺧﺼﻮص آن ﻫﺎ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗ را اﺗﺨﺎذ
ﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ درﺑــﺎره ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺸﻮد،
درﺑــﺎره ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺸﺪه اﺳــﺖ.در ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﺎﻟﺒ دﺮوز از ﺳﻮ ﻣﺬاﺮه
ﺣﺎل ،ﺧﺒﺮ 
ﻨﻨﺪه ارﺷﺪ ﺸﻮرﻣﺎن در دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ
ﻋﺮاﻗﭽدرﭘﻴﺎﻣ
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪ.ﻋﺒﺎسﻋﺮاﻗﭽ
اﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﻠ ﺑﺎﻗﺮ
ﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣ
ﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣ
اﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣ
ﻣﺬاﺮهﻨﻨﺪهارﺷﺪااﺮاندرﻣﺬاﺮات
»ﺑﺎﻗﺮ و ﻫﻤﺎراﻧﺶ
ﺟﺪﺪ ﻧﻮﺷﺖ » :ﺑﺎﻗﺮ
ﺟﺪﺪ
ﺪ
در ﻣﺬاﺮات ووﻦ ﻣﺎﻣﻮرﺖ
ﺳﺨﺘ را دﻧﺒﺎل ﻣ ﻨﻨﺪ.
ﺳﺨﺘ
ﺣﻤﺎﺖ ﺎﻣﻞ و دﻋﺎ ﺧﻴﺮ
ﺣﻤﺎ
ﻫﻤﻪﺑﺎااﺸﺎناﺳﺖ«.

ﺑﺎاﻋﺰام ٣دﭙﻠﻤﺎتاﺮاﻧ،ﻧﻤﺎﻨﺪﮔاﺮانﻧﺰدﺳﺎزﻣﺎنﻫﻤ¯ﺎراﺳﻼﻣﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻣﺠﺪدﺧﻮدرا
درﺟﺪهﭘﺲاز ٦ﺳﺎلوﻗﻔﻪازﺳﺮﻣﮔﻴﺮد

توافقات در حال تبدیل به جمالت

ﻫﺎد ﻣﺤﻤﺪ – ﭘﺲ از دو روز ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻦ
ﻣﺬاﺮه ﻨﻨﺪﮔﺎن ارﺷﺪ اﺮان ،آﻟﻤﺎن  ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ
و اﻧﮕﻠﻴﺲ در وﻦ  ،از ﻋﺼﺮ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎر دﮕﺮ
ﻣﺬاﺮات ﺳﻴﺎﺳ در دور ﻫﺸﺘﻢ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ در اﻦ دو روز ﻫﻢ ﺎرﮔﺮوه ﻫﺎ
ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ رﻓﻊ ﺗﺤﺮﻢ ﻫﺎ  ،ﻫﺴﺘﻪ ا و ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت
اﺟﺮا ﺟﻠﺴﺎت ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ
رﺳﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر روﺳــﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻫﺎ در ﺣﺎﻟ ﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﺟﺪﺪﻧﻴﺰازﭘﺎﺘﺨﺖ
ﻫﺎﺧﻮدﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪﻣﺗﻮاﻧﺪﮔﺮﻣﺎﻣﺬاﺮاترا
ﺑﻴﺸﺘﺮﻨﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎنﺑﺎورودﻋﻠﺑﺎﻗﺮﻣﺬاﺮه
ﻨﻨﺪه ارﺷــﺪ اــﺮان و ﺳﺎﺮ ﻣﺬاﺮه ﻨﻨﺪﮔﺎن
ارﺷﺪ ﺑﻪ وﻦ ﺑﺮا اداﻣﻪ ﻣﺬاﺮات دور ﻫﺸﺘﻢ،
ﺳﺨﻨﮕﻮ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮ
ﺧﻮد در ﺗﻬﺮان ﻧﻴﺰ ﺧﺒﺮﻫﺎ اﻣﻴﺪوار ﻨﻨﺪه ا از
اﻦﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎداﺷﺖوﺑﺎﺑﻴﺎناﻦﻪاﺧﺘﻼﻓﺎت
ﻣﻬﻤ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻻﻨﺤﻠ
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ﻧﮕﺎه ﺳﻮم

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻴﺮو ﻗﺪس ﺳﭙﺎه در ﻧﺠ / æﭘﺎﮕﺎه
ﺧﺒﺮ ﺻﺎﺑﺮﻦ ﻧﻴﻮز ﻧﻮﺷﺖ ﻪ ﺳﺮدار ﻗﺎآﻧ
ﭘﺲ از زــﺎرت ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻄﻬﺮ اﻣﻴﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در ﻧﺠ æاﺷﺮف ،ﺑﻪ ﻣﺮﻗﺪ ﺷﻬﻴﺪ
ﺻﺪر و ﻣــﺰار ﺷﻬﻴﺪ »اﺑﻮﻣﻬﺪ اﻟﻤﻬﻨﺪس«
رﻓﺖ .ﺑﻐﺪاد اﻟﻴﻮم ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻋ دــﺪار ﺳﺮدار
ﻗﺎآﻧ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﺪ ﺻﺪر در ﺧﺼﻮص ﺗﺸﻴﻞ
ﻓﺮاﺴﻴﻮن اﺜﺮﺖ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻋﺮاق ﺷﺪ.

ﺗﻮﺋﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳ

نرجس سلیمانی :حاج قاسم خدمت را
در میدان می دانست
ﭘﺪرماﮔﺮﻧﻈﺎﻣﻧﺒﻮدﻧﺪ،ﺸﺎورزﻣﺷﺪﻧﺪ»،اﺷﺪاءﻋﻠاﻟ¯ﻔﺎررﺣﻤﺎءﺑﻴﻨﻬﻢ«درﺷﺨﺼﻴﺖ
ﺳﺮدارﺳﻠﻴﻤﺎﻧوﺟﻮدداﺷﺖ
»ﻧﺮﺟﺲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧ« ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﺮدار ﺳﭙﻬﺒﺪ ﺷﻬﻴﺪ
ﺣﺎجﻗﺎﺳﻢﺳﻠﻴﻤﺎﻧﺑﺎﺣﻀﻮردراﺳﺘﻮدﻮرادﻮ
ﻣﻘﺎوﻣﺖازﺑﺨﺶﻫﺎﻣﺨﺘﻠæاﻦﺷﺒﻪرادﻮ
ﺑﺎزدﺪ ﺮد.ﺑﻪ ﮔﺰارش دﻓﺎع ﭘﺮس،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه« ﺣﻀﻮر ﺎﻓﺖ و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
اﻦ ﺳﻮال ﻪ آﺎ ﺳﺮدار ﺳﻠﻴﻤﺎﻧ در دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
ﺟﺎﻧﺒﺎز ﺷﺪﻧﺪ ﺎ در ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﺴﺘ ﻫﻢ آﺳﻴﺐ
دﺪﻧﺪ؟ اﻇﻬﺎر ﺮد :در ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﺴﺘ ﻧﻪ ،اﻣﺎ
در ﺟﻨﮓ ﭼﻨﺪﻦ ﺑﺎر آﺳﻴﺐ دﺪﻧﺪ و ﺎدم ﻫﺴﺖ
آنﻣﻮﻗﻊدراﻫﻮازدرﻫﺘﻠﺑﻪﻫﻤﺮاهﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه زﻧﺪﮔ ﻣﺮدﻢ º .روز ﭘﺪرم
ﺑﻪ اﺗــﺎق آﻣــﺪ در ﺣﺎﻟ ﻪ از ﺻــﻮرت ﺷــﺎن ﺧﻮن
ﻣآﻣﺪ ،ﺳﺮﻊ ﺑﻪ ﺣﻤﺎم رﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺮﺶ ﺳﻄﺤ
را ﻪ رو ﺻــﻮرت و ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎن ﺑﻮد در ﺣﻤﺎم از
ﺻﻮرت ﺷﺎن ﺧﺎرج ﺮدﻧﺪ .دﺧﺘﺮم ﻣﮔﻮﺪ ﻫﻴﭻ
ﺴ را ﻧﺪﺪم ﻪ ﻗﻠﺒ رو ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﻏﻴﺮ از ﺑﺎﺑﺎ ﺣﺎﺟ .ﭼﻮن ﺟﺎ آن ﺗﺮﺶ رو
ﺻﻮرﺗﺸﺎنﻣﺎﻧﺪهﺑﻮد.ﻧﺮﺟﺲﺳﻠﻴﻤﺎﻧدرﺑﺎرهاﻦ
ﻪاﮔﺮاﻻنﺣﺎجﻗﺎﺳﻢزﻧﺪهﺑﻮدﻧﺪﺳﺮاغﭼﻪﺎر
ﻣرﻓﺘﻨﺪ؟اﻓﺰود:درﻣﻮﺿﻮعﺳﻴﻞﺧﻮزﺳﺘﺎنﺑﺎﺑﺎ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﻴﻠﻫﺎ ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮا ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺮم
ﺷﺪن داوﻃﻠﺐ ﺑﺸﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﮔﻮﻢ ﺣﺮم ﻫﻤﻪ
ﺟﺎ ﻫﺴﺖ و از دﺪﮔﺎه اﺸﺎن ﺣﺮم ﺟﺎ ﺑﻮد ﻪ
ﺷﺄن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﻴﻔﺘﺪ .وﻗﺘ ﻣﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﮔﺮوﻫ را ﺑﭽﻴﻨﻨﺪ  از ﻣﻬﻢﺗﺮﻦ دﻏﺪﻏﻪ
ﻫﺎﺸﺎن ﺑﺤﺚ ﻣﻌﻴﺸﺖ و ﻣﺸﻼت اﻗﺘﺼﺎد
اﺳﻼﻣ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻣــﺮدم و وﺣــﺪت در ﺟﺎﻣﻌﻪ

اﻦ دو
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻮد .اﻦ
ﻦ
ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻪ ﺣﺘﻤﺎ
ﻣﻴﺪان از ﻣﻴﺪان 
ﺷﺪﻧﺪو
درآنﻫﺎﻣﺸﻐﻮلﺧﺪﻣﺖﻣ
اﮔﺮﻓﺮاﻏﺘﭘﻴﺪاﻣﺮدﻧﺪﺑﻪااﻦ
ﻦ
ﻦ
دوﻣﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.ودرﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ اــﻦ ﺳــﻮال ﻪ اﮔــﺮ ﭘﺪر
ﻧﻈﺎﻣﻧﺒﻮدﻧﺪﭼﻪﺎر
ﻣــــﺮدﻧــﺪ؟ ﮔﻔﺖ:
ﺸﺎورز ﻣﺷﺪﻧﺪ و
اﻦ ﺷﻐﻞ را ﺧﻴﻠ
دوﺳــﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
اــﺸــﺎن ﻋــﺸــﻖ ﺑﻪ

ﭘﺮورش دادن داﺷﺖ ﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪاﻦﻣﺴﻴﺮراﺑﺮاﺸﺎنﻣﻘﺪرﺮد.ودرﺑﺎره
اﻦ ﻪ ﭼﺮا ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ وارد ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺷﻮﻧﺪ؟ﮔﻔﺖ:اﺸﺎنﺧﺪﻣﺖرادرﻫﺮﺟﺒﻬﻪااراﺋﻪ
ﻣدادﻧﺪوﺟﺒﻬﻪاﻪدرﺧﺪﻣﺖﺑﻪﻣﺮدمدرﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﻮدﻧﺪ،ﺳﻴﺎﺳﺖﻧﺒﻮد.ﺧﺪﻣﺘﺸﺎنراﻣﻴﺪان
ﻣداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮ ﻣﺮدﻧﺪ در آن ﺟﺎ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺎﻻ اﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺗﻮاﻧﺴﺖ در
ﺳﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺎ زﻟﺰﻟﻪ .و درﺑــﺎره اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﻠﻤ
در ﻓﻀﺎ ﻣﺠﺎز ﻪ ﺳ ــﺮدار ﺳﻠﻴﻤﺎﻧ ﺣﻴﻦ
ﻓﻮت ــﺮدن ﺷﻤﻊ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎ آرزو ﺷﻬﺎدت
ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻴﺸﻪ  از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﺸﺎن اﻦ ﺑﻮد
ﻪ دﻋﺎ ﻨﻴﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﻮم .ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻋﺘﺮاض
ﻣﺮدﻢ و ﻣﮔﻔﺖ دوﺳﺖ دارﺪ در ﺗﺼﺎدﻓ
ﺑﻤﻴﺮمﺎﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻢﺳﻘﻮطﻨﺪ؟ﺣﺘدرﻧﺎﻣﻪﺷﺎن
ﺧﻄﺎبﺑﻪﺧﻮاﻫﺮمﻓﺎﻃﻤﻪﻧﻮﺷﺘﻪﺑﻮدﻧﺪﻣﺧﻮاﻫﻢ
ﻃﻮرﺷﻬﻴﺪﺷﻮمﻪازآﺗﺶﻏﻴﺮازﻣﻦﻧﻤﺎﻧﺪ.روح
ﺷﺎن آن ﻗﺪر ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻪ دﮕﺮ ﺟﺴﻢ ﺷﺎن
ﺗﻮاﻧﺎﺗﺤﻤﻠﺶراﻧﺪاﺷﺖ.ﻧﺮﺟﺲﺳﻠﻴﻤﺎﻧاداﻣﻪ
داد:اﺷﺪاءﻋﻠاﻟﻔﺎررﺣﻤﺎءﺑﻴﻨﻬﻢدرﺷﺨﺼﻴﺖ
ﺳﺮدار ﺳﻠﻴﻤﺎﻧ وﺟﻮد داﺷﺖ .روز زن ﺑﺮا ﭘﺪرم
اﻫﻤﻴﺖ زﺎد داﺷﺖ و ﺎدم ﻫﺴﺖ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻮدم
و در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﭘﻴﺪا ﺮدن ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا
)س(ﺑﻮدم.وﻗﺘﺗﻌﻄﻴﻼتﺑﻮدºﻧﻔﺮﺑﺎﺪﭘﻴﺶ
ﺑﺎﺑﺎﻣﻣﺎﻧﺪواﻏﻠﺐﻣﻦﻨﺎرﺷﺎنﻣﻣﺎﻧﺪموﺑﺎﻫﻢ
ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮﻟ زنﻫﺎ در ﺗﺎرﺦ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮدﻢ
ﻞ ﻣﺸﻐﻠﻪاش ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﻮ
دﻟﻴﻞ
ﻴﻞ
دﻟﻴﻴ
و ﭘﺪرم ﺑﻪ دﻟ
ﺑﺮدار ﻦ و ﻣﻦ
ﺘﺎبﻫﺎ
ﺘﺎبﻫﺎ را ﺑﺨﻮان و ﻧﺖ ﺑﺮدار
ﺖ را ﻣﻣﺧﻮاﻧﻢ.ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﺮدار
ﻫﺎﺖ
ﻧﺖ
ﺖ
ﻧﺖﻫﺎ
ﺧﻴﻠ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧ
ﻤﺎﻧ اداﻣــﻪ داد :اواﺧــﺮ ﺧ

ﺳﻠﻴﻤﺎﻧ
ﻴﻤﺎﻧ
ﺳﻠﻴ
ﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻣﺮدﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﮕﺎه
ﻣﺮدﻧﺪوﻫﻤﻪﺗﻮﺟﻬﺸﺎنﺑﻪﻫﻤﻪ

ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻮد و اﻧﮕﺎر ﻣﻣﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﺑﭽﻪﻫﺎ
ﺗﺼﺎوﺮراﺿﺒﻂﻨﻨﺪ.دو
ﺗﺼﺎو
ﻫﻔﺘﻪﻗﺒﻞازﺷﻬﺎدتﻓﻘﻂﺑﻪ
ﻣﺎﻧﮕﺎهﻣﺮدﺣﺘﺑﺎﻧﻮه
ﻫﺎﺸﺎن ﺑﺎز ﻧﻤﺮد
و ﻓ ــﻘ ــﻂ ﻧــﮕــﺎﻫــﺸــﺎن
ﻣﺮد.
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