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 :هستضعفبى جْبى...آزادی قرد

شرریف ٍ فلسرطیي را

سرلَحۀ برًبهۀ خَد قرار دٌّد ٍ ًٌگ سلطۀ صْیًَیسن ،تفبلرِ اهریکرب را از
داهي خَد

اهبم خبهٌِ ای(هد ظلِ العبلی):
اهرٍز دفبع از فلسطیي ،دفبع از حقیقت است؛ حقیقتی بسیبر گستردُترر از
هسئلِی

بسدایٌد)1310/5/10 ( .

فلسطیي)1331/3/31( .

ً 235وبیٌدُ هجلس در بیبًیِای تأکید کردًد:

کشَرّبی اسالهی رٍابط خَد را بب رشین صْیًَیستی فَری قطع کٌٌد
سقدسم زٍغیِ ایػت؟ رز ًفاُ ًسػت با د س ي ًکدِ هد ًظس قسسز بفیرسر کرِ س ري

گسارش تحلیلی
چگًَِ دشوٌبى ایراى ًبخَاستِ آى را قدرت هٌطقِ سبختٌد؟

سقدسم زٍغیِ زس هی تَسى سش ک ؼس

ًوار ي رسًػرتع ارسس کرِ برِ ًرَػی س ري

تسجوِ /بٌجاهیي هیلرس سغردار زٍسبرػ بریي س ولرش رسًؿرفاُ ایررای سغرسس یش رز

سقدسم هْس تا یدی بس پا اى تْد د سهٌیدی ػلیِ رهؿق سغتع سػالم وسٍج ًیسٍّای

اررسؾدی کِ رز پا فاُ تحلیلی آهس کا ی «ًؿٌال س ٌدسغت» هٌدؿس ؾدُ سػدرسس

ًظاهی سش غَز ِ بِ س ي هؼٌا سغت کِ رهؿق قرارز وَسّرد برَر سرسزُ سهرَز زس برس

هی کٌد کِ رؾوٌ اى ٍ زقبای س رسسى سش جولرِ آهس کرا برا سزتکرار اْراز سؾردباُ

ػْدُ بفیسرع ًکدِ ر فس رز س ي هَزر بِ زًٍد گردفَّای غیاغری ٍ رٍزسى پػرا

بصزگ ًقؿی هحَزی رز س جار شهیٌِ زؾد ًرَذ س سسى رز هٌؽقِ س را ًورَرُ سًرد

رسػؽ هسبَغ هی ؾَرع هسا راى ٍ هؼازظاى غرَزی ّورَسزُ اعرَز ًیسٍّرای

رز س ي اررسؾت آهدُ سغت :س رسسى بسًردُ سیرلی براشی ّرای هسدلرا غرا ْای

ًظاهی وازجی رز غَز ِ زس هْودس ي هاًغ رز هػیس گردفَّای غَزی-غرَزی

گرؾدِ رز هٌؽقِ بَرُ سغت ٍ رغداٍزر ّای بصزگی رز گػدسؼ ًررَذ ورَر رز

ػٌَسى کسرُ سًدع سػالم وسٍج ًیسٍّای زٍغیِ هی تَسًد س ي بْاًِ زس سش بیي ببرسر

اْاز کؿَز ػسبی ػسسق وي بٌاى ٍ غرَز ِ رسؾردِ سغرتع بؼعری ّرا رٍ رت

ٍ شهیٌِ زس بسسی ؾسٍع گردفَّای غیاغی آهارُ کٌدع س بدِ با ٍجَر آًکِ رسػؽ

سٍباها ٍ غیاغت ظاّسس ًسم آى رز هٌؽقِ زس ػاهش رغداٍزرّای س رسسى هری رسًٌردع

رز غَز ِ ؾکػت وَزرُ ٍ هْودس ي تْد د سهٌیدی ػلیِ س ي کؿَز سش بیي زفدرِ

آًْا هی گَ ٌد کِ سٍباهرا رز رٍزسى هررسکسسه ّػردِ سی زٍی تَقرا سقردسهاه

سغت سها س ي بِ هؼٌای پا راى تْد ردّا ػلیرِ ااکویرت غرَز ِ ًیػرتع ارسس کرِ

س سسى رز واٍزهیاًِ سیسسز ًکسر ٍ هاًغ گػدسؼ ًرَذ س سسى ًؿردع گسارِ هوکري

اعَز ًیسٍّای آهس کا ی بِ بْاًِ هبازشُ برا تسٍز ػرن سکٌرَى تْد ردی جد رد

سغت غیاغت سٍباها هٌجس بِ تَقا زؾد س سسى رز هٌؽقرِ ًؿردُ باؾرد سهرا ر یرش

ػلیِ رهؿق سغتع ًظاهیاى آهس کا ی با اوا ت سش کسرّای غَز ِ ؾْس س سقرِ زس

سیلی تبد ش س سسى بِ قدزه پیؿرسٍ هٌؽقرِ سی برِ تحرَاه رسولری س ري اْراز

سویسس سش سؾجال رسػؽ آشسر کسرًد سها بِ ًظس هری زغرد آهس کرا ّرین بسًاهرِ سی

کؿَز ػسبی باش هی گسررع یْیًَیػن رؾوي سیلی ًظام سًقالبی س سسى بِ ؼرَز

بسسی وسٍج سش غَز ِ ًدسزرع رز س ي هیاى وسٍج ًیسٍّای زٍغیِ سش غرَز ِ هری

ًاوَسغدِ باػث ؾد بٌاى ًسػدیي کؿَز ػسبی باؾد کِ ٍسزر رس رسُ ًررَذ س رسسى

تَسًد سقدسهی با ّد

هجار کسرى آهس کا بِ ورسٍج ًظاهیراى ورَر سش غرَز ِ

هی ؾَرع سغسس یلی ّا با تْاجن غال  2891ورَر برِ بٌراى ٍ سؾرجال جٌرَر س ري

باؾدع رز کش هی تَسى گرت زٍغیِ با وسٍج بسؿی سش ًیسٍّای ورَر برِ رًبرال

کؿَز تا غال  1222بِ ؼَز غیسػودی باػث زؾد اصر سهلل ؾد کِ سش سًقرالر

شهیٌِ ؾسٍع گردفَّای غَزی -غَزی زس هْیا کٌد ٍ

آى سغت تا سش ک ؼس

ر فس س ي سقدسم زٍغیِ تالؾی رز جْت وازج ؾدى ًظاهیاى آهس کا ی

سغالهی س سسى س ْام گسفدِ بَرع بد ي تستیب ک رؾروي سیرلی سغرسس یش جرای

سش ؼس

پا ی رز هسشّای ؾوا ی س ي کؿَز پیدس کسرُ سغتع ّوچٌیي آهس کرا برا سؾرجال

سش ؾسق غَز ِ سغتع

ػسسق رز غال  1222هٌجس بِ غقَغ ک ر کداتَز ٍ جرا فص ٌی اکَهرت ٍی

اخببر داخلی
ً 124وا ٌرردُ هجلررع رز بیاًیررِسی تأکیررد کسرًررد سش کؿررَزّای سغررالهی

سش آًْا زسبؽِ وَبی با س سسى رسزًد بِ ؼرَز ؼبیؼری قردزه زس رز رغرت گسفدٌردع

هی وَسّین فَزی زٍسبػ ورَر زس برا زض رن یْیًَیػردی قؽرغ کٌٌرد ٍ ّوچٌریي

غَهیي هَزر سش هدسواله وازجی کِ بِ زؾد س سسى کورک کسرًرد رز غرَز ِ

هسسٍرسه سقدصاری وَر با آهس کا زس بِ ادسقش کاّؽ رٌّدع

با غیػدوی ؾد کِ رز آى بصزگدس ي گسٍُ قَهی ػسسق ؼٌی ؾیؼیاى کِ بػریازی

غرؼَری

ستراق سفدارع رز هَزر وي ًیص ک ایص زٍؾي سغت ٍ آى س ٌکِ سئدال
پع سش غِ غال ٌَّش هَفق بِ بسکٌازی اَثی ّا سش قدزه ًؿدُ سغتع

زئیع هلع ؾَزسی سغالهی گرت :ها یاه بس سزشؼ سفصٍرُ با د رز اوا ت
سش تَ ید ٍ یارزسه باؾد اسس کِ رز س ي آؾردِ باشسز سقدصاری هرا ارازُ سی جرص
اوا ت سش تَ ید ٍ یارزسه ًدسز نع

دالیل خرٍج ًیرٍّبی رٍسیِ از سَریِ

اررسؾتٍ /ار ویرس پرَتیي رز غررس برِ غرَز ِ سػرالم کرسر کرِ کؿرَزؼ سش

زئیع جوَْز ظوي تاکید بس س ٌکِ زسّی جص ٍاده ًیػت ٍ با د کصردس

(12آذز) وسٍج ًیسٍّای سیلی وَر زس سش غَز ِ آغاش وَسّد کسرٍ .ی سػرالم

تصوین تسسهپ زس هحکَم کٌرین گررت :تصروین تسسهرپ برسسی سًدقرال غررازه

کسر کِ هػئَ یدی کِ بِ ًیسٍّای هػلح ٍ ٍشسزه رفاع غپسرُ ؾدُ بَر بِ ؼرَز

آهس کا بِ قدظ گػداواًِ ًارزغت ٍ غیسقاًًَی سغتع

کلی بِ سّدس

هَزر ًظرس رغرت افدرِ ٍ بٌرابسس ي هري برِ ٍشسزه رفراع رغردَز

ًَبست زئیع غاشهاى بسًاهِ ٍ بَرجِ :بس سغاظ قاًَى رٍ ت سجاشُ رسزر ترا

ٍ ػلش س ري

غقا ّ39صسز هیلیازر تَهاى سش ؼس ق سیالح قیورت ااهرش ّرای سًرسضی کػرب

هی رّن کِ فسس ٌد وسٍج بسؽ سیلی ًیسٍّا آغاش ؾَر .سها سّدس

رزآهد کٌد کِ سفصس ؽ قیوت بٌص ي هی تَسًد کی سش زسُ ّرای رغردیابی برِ س ري
زقن باؾدع قیوت بٌص ي هیتَسًد بِ بااتس سش  2422تَهاى ّن بسغدع

ٍش س وازجِ فسسًػِ زٍش غِ ؾٌبِ با ستْام شًی هجدر س سسى زس هدْن کسر کِ
غؼی رسزر تا هحَز ًرَذی زس سش غَز ِ بِ رز ای هد دسسًِ س جار کٌد! ٍی تْسسى

رٍ شهیي سشُ ؾد د باهدسر سهرسٍش اْازؾرٌبِ ارَس ی «ّجرد » رز سغرداى
کسهاى زس تکاى رسر س ي شهیي سشُ ّا رز زسٍز ٍ شزًد ًیص ساػاظ ؾدع ًسػردیي
شهیي سشُ بِ ؾده 2ع 5ز ؿدس غاػت ک ٍ  22رقیقِ زٍی رسر.

زس بِ بستسی هٌؽقِسی رز زقابت با ػسبػداى هدْن کسر!
ًؿرس ِ آهس کرا ی «ًیَ رَزکس» :زورال

هَسظرغ پیؿریي ٍسؾرٌفدي رٍ ررت

رًٍا ررد تسسهررپ ّررنسکٌررَى بررا ػقررب ًؿرریٌی هجبررَز بررِ پررر سؼ بؿرراز سغررد

ٍش س سؼالػاه گرت :تسسهپ رز ؾسس ؽی قدظ زس بِ ػٌرَسى پا دسرت زض رن

زئیعجوَْز غَز ِ رز قدزه تا غال  1212ؾدُ سغتع

یْیًَیػدی سػالم کسر کِ تسٍز ػت ّا ظسباه سیلی زس ورَزرُ سًرد ٍ ااهیراى

ًَزی س وا کی ًسػت ٍش س پیؿیي ػسسق رز اررسؾدی ؾسغ ٍزٍر برِ توردى

آًْا غسوَزرُ ؾدُ سًد ٍ بِ زفداز جٌَى آهیص زٍی آٍزرُ سًد ٍ رًیا ّرن زٍی آى

سغالهی جد د زس گرسز سش ترکس تکریسی ٍ فسقِ گسس هؼسفی هی کٌد کِ جص سش زسُ

سجواع ًویکٌدع

غلبِ بس هٌابغ رٍ دی س ي ترکس هیػس ًیػتع

تَ یت آغداى قردظ زظرَی س جرار سهیرد رز رل هرسرم ٍ هقابلرِ برا راظ ٍ

رز ؾسس ؽی کِ هَػد  52زٍشُ تصروین گیرسی کٌفرسُ رزبرازُ باشگسرسًردى

ًاسهیدی زس سش ٍ طگی ّای جٌربؽ رسًؿرجَی ٍ ٍا رت هردسز رسًػرت ٍ گررت:

تحس ن ّا ػلیِ س سسى بِ پا اى زغیدُ ک هقام آهس کا ی هری گَ رد رٍ رت س ري

هؽوئي باؾید بسسی جَسًاى ٍ ؿکسی کِ ک زٍش وسهؿْس ٍ ک زٍش الب زس

کؿَز وَسغداز سػوال هجدر تحس نّا ػلیِ س ي کؿَز ًیػتع
ؾَزسی سزٍپا با تصوین بسسی تؿکیش پیواى هؿردس

آشسر کسرًد بؼید ًیػت ک زٍش قدظ زس آشسر کٌٌدع
زئیع غدار هسکصی بصزگدسؾت اواغِ ًْن ری با سػالم س ي وبس کِ ؾرؼاز
سهػال «تجلی قدزه س ْی رز ؾکػت فدٌِ آهس کرا ی» سغرت گررتًْ :رن ری
زٍش ؾکػت کَرتای هسولیي ػلیِ جوَْز ت بَرع
آغیب زغاى بِ غرالهت رز زغراًِ ّرای سزتبراغ جوؼری رسولری ٍ بریي س وللری ٍ
سش غَی ؾَزسی ًفْباى تؼییي تکلیا وَسّد ؾدع

ًوا ٌدگاى هجلع زٍش گرؾدِ با سکثس ت آزسء غَسل ًوا ٌدُ ؾاّیي ؾرْس سش
ٍش س ًرت زس رزبازُ ػلت تصوین بس سجسسی ؼرسح بسًرد ٌ

کسرع  14کؿَز ػعَ ستحار ِ سزٍپا تَسفقی زس هَغَم بِ  PESCOسهعرا کسرًرد
کِ رز قا ب آى بدَسًٌد ّوکازیّای رفاػی زس هیاى وَر تَغؼِ رٌّدع
غاشهاى ػرَ بیيس ولش رز سًدقار سش ػولکسر ستحار ِ سزٍپا رز شهیٌِ پٌاّجَ اى

ؼررسح هوٌَػیررت تبلیجرراه ٍ هؼسفرری هحصررَاه ٍ ورردهاه غیسهجرراش ٍ
فعاّای هجاشی

رفراػی سزٍپرا هَسفقرت

غرَوت برسوال

سودیازسه قاًًَی ٍسزر رسًػدٌد ٍ بِ ٍی کازه شزر رسرًدع

یبیا ی سػالم کسر کِ غیاغت ّای س ي ستحار ِ باػث ؾدُ تا ػوالً ؾس ک جرسم
رز ًقط اقَق پٌاّجَ اى باؾدع
ؾاُ ػسبػداى غؼَری ٍ ؾاُ سزرى س ظوي ر دسز برا کرد فس رزبرازُ هػرا ش
هٌؽقِ سش جولِ قدظ ٍ تقَ رت زٍسبرػ رٍجاًبرِ زس صًری کسرًردع ؾراُ غرؼَری
گرت :سهٌیت سزرى سهٌیت ػسبػداى سغتع
ؾبکِ وبرسی آهس کرا ی هردػی ؾرد کرِ ؾرا د رٍ رت آهس کرا رز ػرَض

فسهاًدُ قسسزگاُ غا بسی ٍ تْد دسه ًرَ ي قسسزگراُ هسکرصی وراتن گررت:
سهسٍش جوَْزی سغالهی س سسى ٍ زشهٌدگاى سغالم رز کٌازُ ّای هد دسسًِ اعَز
پیسٍشهٌدسًِ رسزًدع

غاوت ًیسٍگاُ ّای ّػدِ سی رز ػسبػداى برا کورک ؾرسکت ّرا ٍ فٌراٍزی س ري
کؿَز بِ ػسبػداى هجَش غٌی غاشی سٍزسًیَم زس سزسئِ رّد!
ػعَ کویدِ سجسس ی غاشهاى آشسری بسؽ فلػؽیي گرت :کػری یرالایت

زئیع کویدِ تحقیق ٍ ترحص سش یٌدٍق ذویسُ فسٌّفیراى سش ًْرا ی ؾردى

بِ زغویت ؾٌاوت ؾْس قدظ بِ ػٌَسى پا دست زض رن سؾرجا فس یْیًَیػرت زس

گصسزؼ س ي کویدرِ رز کویػریَى آهرَشؼ هجلرع وبرس رسر ٍ گررت :پسًٍردُ

ًدسزر بسوی سش هدحدسى آهس کا سش تسظ هرسرم ورَر سقردسم برِ هحکرَم کرسرى

ترحررص سش یررٌدٍق ذویررسُ فسٌّفیرراى بػرردِ ؾرردٍ بررسآٍزر تسلررراه ّ24ررصسز

تصوین زئیع جوَْز س ي کؿَز رز هَزر قدظ کسرُسًد!
ٍش س رفاع ایي رز ر دسز با هؼاٍى زئیع غردار کرش ًیسٍّرای هػرلح س رسسى

هیلیازری سش س ي پسًٍدُ هدصَز سغتع
هحػي ّاؾوی زئیع ؾَزسی ؾْس تْسسى گرت :بِ ًظرس هریزغرد هؿرکش

وَسغداز سفصس ؽ زٍسبرػ ٍ ّوکاز ْرای ًظراهی هیراى رٍ کؿرَز ؾردع ٍی س ري

تسسفیکی تْسسى بِ هؿکش سهٌیدی تبد ش هی ؾَر ٍ ادی تسسفیک تْسسى سش رسػرؽ

سظْازسه زس رز ر دسز با قد س ًظاهی پَز هؼاٍى زئیع غدار کش ًیسٍّرای هػرلح

ًیص وؽسًا تس سغت!

س سسى بیاى کسرع

غسٌفَی ؾسکت هلی گاش س سسى با سؾازُ بِ س ٌکِ س ي ؾسکت هجسی قاًَى

ٍش س وازجِ آهس کا سػالم کسر کِ ٍسؾٌفدي آهارُ سغت بردٍى ّرین گًَرِ

آبًَوراى سش

پیؽ ؾسغ با کسُ ؾوا ی هػدقیوا هرسکسُ کٌدع تٌؽ بیي آهس کا ٍ کسُ ؾروا ی

سغت گرت :بسسغاظ سوؽاز ِ ر َسى ػردس ت سرسزی فسس ٌرد ارر

سش شهاى زٍی کاز آهدى رٍ ت رًٍا د تسسهپ تؿد د ؾدُ سغتع

قبَض گاش آغاش ؾدُ سغتع

اخببر بیي الوللی
غسٌفَی کاخ غرید با بیاى س ٌکِ ّین ظسر ساجلی بسسی کٌفسُ رز شهیٌرِ
بسجام تؼییي ًؿدُ بَر تاکید کسر کِ سگرس تَسفرق رز کٌفرسُ ٍ تَغرػ هدحردسى

دًببل کٌید

ٍ یؼْد ػسبػداى قصد رسزر کٌدسل کسسًِ باودسی زس ًیص بِ سغسسئیلی ّا تقد ن کٌد
ٍ سػسسر زس تٌْا با رٍ دی کَاک رز غصُ تٌْا بفرسزرع
گسٍُ ؼا باى با سًدؿاز بیاًیِ سی سػرالم کرسر ًیسٍّرای آهس کرا ی ٍ ًیسٍّرای

آهس کا سیالح ًؿَر واتوِ وَسّد افت!
هطبلب هب را در کبًبل پیبم رسبى سرٍش بِ آدر

ک پا فاُ وبسی آهس کا ی رز گصسزؾی بِ ًقش سش هٌابغ آگراُ ًَؾرت کرِ

@siasiland

سهٌیدی سفجاى رز ؾْسغداى «وَگیاًی» براز ر فرس برا اوا رت سش رسػرؽ ػولیراه
ًظاهی س ي گسٍُ ػلیِ رسػؽ زس با اا ؽ زٍبسٍ کسرًدع

