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  !ن؟يا يعني يكار فرهنگ

از ازدحام  ،يگذار يشگاه كتاب ميكه قدم به قسمت مسقف نما يهنگام

 يشگاهين نمايهاست كه چن ، چون ساليكن يدكنندگان تعجب نميبازد

شگاه يد كتاب به نمايد و خريبازد يهم برا ياديشود و مردم ز يبرگزار م

و با غرفه  يرو يمكه حدود پنجاه، شصت قدم جلو  يروند؛ اما زمان يم

م يل عظيو خ يشو يز است، مواجه مين غرفه نيتر كه احتماالً بزرگ يبزرگ

 ،اند آن تجمع كرده يكه جلو ينيب يداران را ميدكنندگان و خريبازد

برابر و ناگاه خودت را در  يشو يات م يو مغلوب كنجكاو يكن يتعجب م

ن غرفه يدر ا :هآن نوشتهاي  واريجا از دكه در چند ينيب يآن غرفه م

درصد  ۵۰با ) س(ت حضرت زهرايو شخص يمرتبط با زندگهاي  كتاب

  .شود يف عرضه ميتخف

 به هم ،مبتكر آن .»يكار فرهنگ«شود  يبا گفته ميار زين اقدام بسيبه ا

را در نظر  يريچشمگف يتخف ،هيام فاطميمناسبت ا به شگاه، هميمناسبت نما

شان معلوم  يدرپ يپ يدهايترده و خركه از حضور گس - گرفته تا مشتاقان 

م يبتوانند ضمن مشاهده حجم عظ - اد هم هستنديار زياست بحمداهللا بس

ر نوشته شده است و آشنا ينظ يگانه و بيت ين شخصيكه درباره ا ييها كتاب

 ،ژهيف ويار اندك با توجه به تخفينه بسين آثار ارزشمند، با هزيشدن با ا

) س(اطهر يتر با زهرا قيشتر و عميكنند و ب يداريچند كتاب دلخواه را خر

 يرستگار يبرا يژه جوامع اسالميو و بهامروز ت يبشرچرا كه  ؛آشنا شوند

با . ار محتاج استيبس يالنب حانهير يبا ابعاد زندگ ييبه آشنا يو اخرو يويدن

و  يفرهنگ ،يغيار ارزشمند تبلين طرح بسيان ايتشكر از مبتكران و مجر

حاال  ؛ندا هشان عمل كرد فهياندركاران به وظ شود دست يمتذكر م ،ينيد

هاي  ن غرفه و مطالعه كتابيد از ايدكنندگان است كه با خرينوبت بازد

با را به اوج كمال ين اقدام زيا ،آنهاي  شده و عمل به آموزه يداريخر

  شاءاهللا ان. برسانند

 ران در جهان اسالميگاه ايت جايتقو

ــه قلــم  يا تلگــراف در مقالــه يلــيروزنامــه د -گــروه ترجمــه  ان يــآدر«ب

ران پس از يا يا گاه منطقهيبه جا) بهشتيارد ۲۰( ۲۰۱۱ يم ۱۰در  »لديبلومف

 ،ران و مصـر يـ ت روابط ايتقو :ر جهان عرب پرداخت و نوشتيتحوالت اخ

ران بـه شـمار   يـ ا يا منطقـه  ينـ يآفر گاه و نقشيت جايتقو يبرا ياتيح يگام

از نـاظران و   ياريران از نظـر بسـ  يـ روابـط مصـر و ا   يدر واقع، ارتقا. رود يم

ران يـ انـه را بـه نفـع ا   يتواند توازن قدرت در خاورم يم يالملل نيگران ب ليتحل

کـا،  يدولت آمرهاي  يم عالوه بر نگرانيدر حال حاضر شاهد هست. رقم بزند

ن ين روابط اعـالم کـرده و در عـ   يخود را از ا يجدهاي  يز نگرانيل نياسرائ

  . به وحشت افتاده است ،رانيمدت ا يب طوالنيرق ،بستانعر ،حال

انتخابـات   يدولت مصر تا زمان برگزار :سنده مقاله در ادامه آورده استينو

ل خـود بـه   ين دولت تمايا. تحت کنترل ارتش خواهد بود يجمهور استير

ــا ايــروابــط نزد  يکــرديرو ،ليران را اعــالم کــرده و در قبــال اســرائيــک ب

ران در مصـر  يـ گـاه ا يت جايـ عـالوه، تقو  بـه  ؛خود گرفته استتر به  جسورانه

ژه پـس از  يـ و انـه اسـت و بـه   يهـا در خاورم  يدر تقابل با نفوذ سـعود  ينوع به

، رقابـت  ينـ يسـرکوب مخالفـان بحر   ين برايبه بحر يسعود يروهايورود ن

د در يـ به هر حـال با . ران و عربستان حالت جنگ سرد به خود گرفته استيا

مـدت و   ران و مصـر در کوتـاه  يـ ک ايـ پلماتيآغـاز روابـط د  نظر داشـت کـه   

  . ران به همراه خواهد داشتيا يبرا يمثبت يامدهايپ ،بلندمدت

ت از مـردم  يـ حما يران براياهاي  تالش :ان مقاله آورده استيسنده در پاينو

صـورت گرفـت    يدر حـال  ،عهيت شـ ياکثر يدارا يا ن به عنوان جامعهيبحر

 يت ضـمن يـ ج فـارس بـا حما  يخلـ  ير کشـورها يو سـا  يکه عربستان سـعود 

 ،بـه هـر حـال   . رو فرسـتادند يـ ن نيبه منظور سرکوب معترضان به بحر ،غرب

ران اسـت  يـ ا يا گـاه منطقـه  يت جايدهنده تقو نشان يهمگ ،يتحوالت کنون

هـا را   يکـا و سـعود  يل، آمرياسـرائ هـاي   يژه نگرانـ يـ و بـه  ،ن موضـوع يـ که ا

  . خته استيبرانگ
  

               
  

  ن شعار دادنديبه نفع مردم بحر يتماشاگران فوالدشهر

 پرچم ،يانتظام يروين با يريدرگ بدون ياصفهانهاي  طلبه و انيدانشجو

 تيحما صدا کي و فوالدشهر بردند ورزشگاه داخل را خود يپالکاردها و

 يانقالبـ  جوانان که گذشته يباز دو برخالف. زدند اديفر را نيبحر مردم از

 هـزار  تيـ جمع يبـاز  نيا در گرفتند، قرار سيپل وشتم ضرب و نيتوه مورد

 اتيـ جنا بـه  معتـرض  و نيبحـر  مـردم  يحـام هـاي   طلبـه  و انيدانشجو ينفر

 عربســتان، الشــباب ميتــ برابــر در آهــن ذوب ميتــ قيتشــو ضــمن  سـعود،  آل

 .دادنـد  نشـان  فوتبـال  نيزم در عربستان کشور ندگانينما به را خود اعتراض

 اسـقاط  ديري الشعب« ،»قاتله سعود آل زلزله آهن ذوب« و »هحر حره نيبحر«

ــعود آل ــعارها »س ــه ييش ــا بودک ــگا يدر فض ــهر، پ هورزش ــفوالدش  يروزي

 گذاشت شينما به يالملل نيب عرصه در را اهللا روح فرزندان فوتبال يپلماسيد

  .ديرس گوش به ونيزيتلو از يباز زنده پخش با همزمان و

  شوند ها به هم نزديك مي ديو دوم خردا انحرافي جريان

 بـا  يا جلسـه  در تـازگي  بـه  خـرداد  دوم انيـ جر شاخص ياعضا از يکي 

 دربـاره  را يزيـ برانگ تأمـل  اظهارات ان،يجر نيا سرشناسهاي  چهره حضور

 کـرد يرو دربـاره  کـه  يو .است کرده مطرح دهم دولت در يانحراف انيجر

 بـه  گفتـه،  سـخن  ازدهميـ  يجمهـور  اسـت ير انتخابـات  به اصالحات انيجر

 بـرخالف : اسـت  کـرده  عنـوان  و اشـاره  يمشـائ  ارياسفند اقدامات و مواضع

 مجـرم  نيـ ا. سـت ين يبـد  تيشخصـ  يمشـائ  هـا،  گـروه  و افراد يبرخ يادعا

 و زنـد  يمـ  را مـا هـاي   حـرف  همـان  يمشائ« است افزوده يا رهيزنجهاي  قتل



 يانحرافـ  انيـ جر ييهمسـو  از يو ».ماسـت  اهداف يراستا در يو کرديرو

 انتخابـات  در اگر« که است دهيرس جهينت نيا به خرداد، دوم انيجر با دولت

 ميخـواه  تيـ حما يمشائ از م،ينرس يمشخص فرد به ندهيآ يجمهور استير

   ».کرد

  يستيونيم صهيها از رژ يخشم رو به گسترش مصر

م يـ رژ ريسـف  منـزل  اطـراف  در گسـترده  طـور  مصـر بـه   يتيامن يروهاين  

 بـه  يورودهـاي   راه همـه  و شده مستقر قاهره يالمعاد يکو در يستيونيصه

 ليـ نب« گذشـته  جمعـه  داريـ د کردنـد  اعـالم  يخبر منابع .بستند را منطقه نيا

 درخواست به مصر خارجه وزارت مقر در رژيم صهيونيستي ريسف با »يالعرب

 نشـده  مخـابره  يخبـر  مالقـات،  نيـ ا اتيـ جزئ درباره و بوده ميرژ نيا ريسف

 بار نيدوم يبرا ويآو تل در مصر ريسف يفراخوان با همزمان ر،دايد نيا .است

  .شود يم انجام گذشته روز ده در

 سـوم  انتفاضـه  يهمـاهنگ  تـه يکم ياعضـا  نکـه ين ارتبـاط ا يـ در ا گـر يد خبر

 يونيـ ليم تظاهرات کي يط ندهيآ جمعه که کردند ديتهد قاهره در نيفلسط

ن يـ اهاي  پلماتيد و ريسف و کرد خواهند حمله يستيونيم صهيرژ سفارت به

 با انقالبشان يروزيپ از پس مصر مردم است يگفتن .کنند يم اخراج را ميرژ

 قطـع  و يسـت يونيصه ميـ رژ ريسـف  اخـراج  خواستار يمتعدد تظاهرات ييبرپا

  . اند شده ميرژ نيا با روابط

  !ران با حداقل تعرفهيا به يالکل مشروبات واردات

 دار عـرق هـاي   يدنينوشـ  يبـرا  يکتعرفه گمر کشور، گمرک قانون در 

ــار) دار الکــل( ــالم درصــد چه ــده، اع ــال در ش ــه يح ــا ک ــه ني ــرا تعرف  يب

 نجاسـت يا پرسـش .است عدد نيا از شيب وهيآبم و آب چون ييها يدنينوش

 اسـت،  حرام دار الکلهاي  يدنينوش فروش و ديخر که ياسالم رانيا در که

 هم به قيمت بسيار پـايين  آن - يگمرک د براي مشروبات الكلي تعرفهيبا چرا

) ۲۲۰۲۱۰۰۰ کد با( يمعدن آب تعرفه که است يحال در نيا شود؟ نييتع -

 ۷۰  نکنـد،  تجاوز ۲۰ از که کسيري اسيمق کي با آناناس و آب درصد ۶۰

  .است درصد تعيين شده

  مجازات جاسوسان موساد در لبنان

 شـد و  ليتشـك  »ليـ خل نـزار « سرلشـكر  اسـت ير بـه  لبنـان  ينظام دادگاه 

 زنــدان ســال ١٠ بـه  را» بركــات يمحمــدعل« و اعـدام  بــه را »عبــداهللا حسـن «

 بـه  را موسـاد  جاسوسـان  از گريد تن چند نيهمچن دادگاه نيا. كرد محكوم

 انيـ جر در كـه  هسـتند  متهم جاسوس دو نيا. كرد محكوم حبس سال چند

 و اهللا حــزب از ياطالعــات پــول، يمبــالغ افــتيدر مقابــل در روزه ٣٣ جنــگ

   .كردند يم ارسال يستيونيصه ميرژ يبرا را اومتمق

 ٢٧٨ مـاده  بـه  استناد با ينظام دادگاه در دولت ندهينما »صقر صقر« نيهمچن

 »نهـرا  جـان « و »شـماس  يهاد« يدو زندان مجازات خواستار مجازات، قانون

   .شد يستيونيصه ميرژ يبرا يجاسوس جرم به

 بـه  كـه  »ر. هياندر« يزندان از ،ينظام قاتيتحق يقاض »صوان يفاد« نيهمچن

 عمـل  بـه  ييبازجو بود، شده ريدستگ يستيونيصه ميرژ يبرا يجاسوس جرم

 يبـرا  زين يابيغ حكم و كرد موكول يبعد جلسه به را حكم صدور و آورد

 مهـم  يشگردها از يكي است يگفتن .نمود صادر »م.يفاد« يفرار جاسوس

ــه زدن ضــربه در يســتيونيصه ميــرژ ــه قاومــت،م و اهللا حــزب ب  يريكــارگ ب

 بـه  يجاسوس شرفتهيپ ليوسا يواگذار با ميرژ نيا .است لبنان در جاسوسان

 اهـداف  كشـور،  نيـ ا جنوب در خصوص به لبنان مختلف نقاط در افراد نيا

 از شيب تاكنون، يالديم گذشته سال از نيهمچن .كند يم دنبال را خود شوم

  .اند شده ريدستگ لبنان در يستيونيصه ميرژ جاسوس ٩٠

                   
، در يســتيونيصه ميـ رژ ياطالعـات  مقامـات  از» فرکـاش  يفـ يزئ اهـارون « 

 :جملـه  از گـر يد افـراد  تـرور  الدن بـن  شـدن  کشـته : مضحك گفت ييادعا

 در .سـازد  يم ممکن ما يبرا زين را لبنان اهللا حزب رکليدب نصراهللا، دحسنيس

 يسـت يونيصه ميـ رژ نکـه يا بر ديتأک با »زبکي محمد خيش« ادعا، نيا به پاسخ

ــه از تــر سســت  ميــرژ کــا،يآمر گــريد امــروز: گفــت اســت، عنکبــوت خان

 در را خـود  اهـداف  تواننـد  ينمـ  يراحت به يياروپا يکشورها و يستيونيصه

  .کنند ديتهد را گريد يکشورها اي اجرا کشورها گريد

، ييك روزنامـه اروپـا  يـ در  ينـ يبحر ريك پزشك زن اسيدرج دردنامه  

او در  .م برداشـت يـ ن رژيـ ا يه و ضدبشـر يـ ش پـرده از چهـره كر  يش از پيب

 يبـرا  تـا  کردنـد  مجبـور  مـرا  فـه يخل آل يتيامن يروهاين: اش نوشته است نامه

 در و بخوانم »خواهند يم را سلطان بن فهيخل پادشاه همه« آواز و برقصم ها آن

: گفتنـد  مـن  به سپس ها آن. کردند من از گرفتن عکس به شروع حالت نيا

 ارزش يبـ  عهيشـ  کيـ  تـو  رايـ ز ؛يهست قشيال تو که است يزيچ همان نيا

  .يا کرده اقدام ما عهديول و پادشاه هيعل تو .يهست

 ريــگيپ کشــور، غــرب از مجلــس نيشــيپهــاي  دوره نــدگانينما از يکــي 

 م «.اسـت  پـرورش  و آموزش در منحله احزاب ياعضا از يکي كارگيري به

هـاي   تيـ فعال علـت  بـه  و داشته پست پروش و موزشآ در نيا ش ازيپ »ک.

  .است شده برکنار خود سمت از انهيگرا قوم

 يکـ ينزد در و جانيآذربا يجمهور در  درمانگاه کي موساد يتازگ به  

 مرکـز  نيـ ا در شـود  يمـ  گفتـه  .اسـت  كـرده  يانـداز  راه رانيـ ا با يمرز نوار

 .انـد  گرفتـه شـده  به كـار   مردم  تيزيو يست برايونيصه  پزشکان ،يپزشک

ن كشـور  يـ ا  مـردم  بـه  يا غات گسـترده رسـانه  يبا تبل کينيکل نيا يانداز راه

 نيـ ا بـه  خـود  درمـان  يبـرا  شـده  خواسـته  اقشار همه از و  است شده اعالم

  .كنند مراجعه کينيکل

 طانيجندالشـ  بـه  موسـوم  ،يگـ ير يسـت يترور گروهک عضو شرور کي 

 پاسداران سپاه قدس قرارگاه امر تحت يروهاين با يريدرگ در شب شنبه سه

 با بلوچستان و ستانيس استان در آگاه مقام کي .ديرس هالکت به زاهدان در

 شـرور  محاصـره  بـا  شـدند  موفـق  يتـ يامن يروهـا ين: افزود موضوع نيا دييتأ

 بـه  را يزاهـدان و  چمـران  ديشـه  ابـان يخ يحوال در» يزه سهراب حمکر«

  .برسانند هالکت

 رکـل يدب ي،انيـ الز فيعبـدالط  :داد گـزارش  اضير از فرانسه يخبرگزار 

 کشـور  شـش  رهبران کرد اعالم شنبه سه روز ،فارس جيخل يهمکار يشورا

 يکشـورها  تيعضـو  بـا  ،عربسـتان  تخـت يپا در ينشسـت  در شورا نيا  عضو

  !ندا هکرد موافقت شورا نيا در مغرب و اردن

  


