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دنیایی که در  آن  
زندگی می کنیم

اسارت در

نظام طبقاتی اطالعاتی

آمریکا-2000تا 1919-هربرت شیلر 



دنیایی که در  آن  
زندگی می کنیم

سرریز  

اطالعات آشغال

ذهن مردمبه 

(  عاتتفریحات و شایمثل )کند می سرگرم 
اطالعات با ارزش کمی را ارایه اما 

.می نماید



دنیایی که در  آن  
زندگی می کنیم

عصر تبلیغات
:خوش بینانه

شر نوعی فعالیت آموزشی که به منظور ن
دانش و آگاهی صورت می گیرد

:بدبینانه

به ایجاد تغییرات مطلوب در افکار عمومی
مشخصمنظور رسیدن به اهداف 



دنیایی که در  آن  
زندگی می کنیم

جنگ روایت ها



دنیایی که در  آن  
زندگی می کنیم

عملیات روانی

:تعریف اقناع

اقناع هدف اساسی و غایی همه نوع 
ارتباط موفق و. رفتارهای ارتباطی است

ه مؤثر آن گونه ارتباطی است که نتیج
.اشددلخواه یعنی اقناع را بدنبال داشته ب

و راه ارتباط سلطه گر
سلطه پذیر نظام طبقاتی

اجبار
دنیای کشاورزی

(1760-خلقتابتدای)

معامله
دنیای صنعتی

(1990-1760)

اقناع
دنیای اطالعات

(امروز-1990)



ارسطواقناع از نظر جنبه ی سه 
ethosمنبع 

خطیب خود را شخص خوب و قابل اعتمادی نشان دهد

 logosپیام  

نده در تدوین پیام از ادله و ترتیب منطقی و مثال های ز
تاریخی و فرضی استفاده شود

 pathosاحساس مخاطب 

م،  نحوه ی برانگیختن احساس مخاطب نظیر خشخطیب 
بداندترس، دوستی و شرم را 



(میحقوقدان رو)از نظر سیسرون وظایف خطیب 

مجذوب کردن

خطیبجا انداختن اعتبار 

آموختن

درستعرضه ی پیام با استداللی 

منقلب کردن

مخاطبان را از احساس انباشتن



...  و ناگهان
اقناع درقرن بیستم



در غزه سال۹تا ۶دختران مراسم ازدواج دسته جمعی رزمندگان حماس با 



سال حامی حماس در غزه۱0دختران زیر مسلمانان با نفر از 450عروسی دسته جمعی 



شهید در مراسم ازدواج مجدد مادران خوددختران :      پنهانواقعیت 



کشته خواهیم شد؟



تجهیز به سپر 
دفاع روانی

تحکیم مبانی

مبانی اندیشه

مرجع شناسی

تسلط بر روش ها

علم منطق

فن اقناع

تفکر نقاد



تحکیم مبانی اندیشه
برگزاری کالس های اصول عقاید، سیرهای مطالعاتی و جلسات پرسش و پاسخ با جوانان



مرجع شناسی
آشنایی جوانان با مراجع مکتوب و شفاهی پاسخ به شبهات و شایعات و سؤاالت



مرجع شناسی
آشنایی جوانان با مراجع مکتوب و شفاهی پاسخ به شبهات و شایعات و سؤاالت

pasokhgoo.ir



تجهیز به سپر 
دفاع روانی

تسلط بر روش ها

علم منطق

منطق ارسطویی

مغالطات

فن اقناع



علم منطق
آموزش کارآمد علم منطق از روی منابع مدرسه ای، دانشگاهی یا حوزوی



مغالطه
Fallacyمغلطه، سفسطه، 



مغالطات  
دپرکاربر

تعمیم 
ناروا نادیده 

گرفتن 
اتاستثنائ

آوردن 
جمالت 

دوپهلو و  
مبهم

ابهام 
مرجع 
ضمیر

تمثیل 
ناروا

تصدیق 
انکار تالی

مقدم

استنتاج
باطل از 

حق

استدالل 
از سکوت

ا تکذیب ی
تخطئه 
گوینده

مغالطه ها
ی آماری

مصادره 
به مطلوب مغالطه 

از برهان است که جزئی 
به طور قابل اثباتی در  

آن ایراد وجود دارد منطقِ 
بنابراین کلِ برهان راو 

.نامعتبر می سازد



اع  فنون اقن
در یک 

نگاه

گواهی 
دادن استفاده

یاز زیبای

طنز

ترس

تداعی

شدت

تطمیع

اغراق
برجسته 

سازی

تکرار

همراهی 
با 

جماعت

ترین ها

ادعای 
آشکار

مقایسه

نمادها

اقناع می تواند از طریق 
تأثیر گذاشتن بر 

منطق 
یا 

احساسات 
یا 
آنها هردوی 

.شودانجام 



تجهیز به سپر  
دفاع روانی

تفکر نقادتسلط بر روش ها

تفکر خالق

شش کاله تفکر

وارونه سازی

پرورش ذهن نقاد

فبک  P4C

چرا؟

گفتگوی انتقادی 
سازنده

پنج سؤال سواد  
رسانه ای

۱

۲

۳

۴

۵



مهارت های ده گانه زندگی
(سازمان بهداشت جهانی)

همدلی خودآگاهی

تصمیم گیری موثر حل مساله

ارتباط اجتماعی ارتباط بین فردی

تفکر نقاد تفکر خالق

مدیریت هیجانات مدیریت استرس



با مغز قدیمتفکر 

ابشدنروبهرومحضبهانسانذهن•
هبجدیدمفهومیاموضوعپدیده،یك

تهگذشدركهگرددمیالگوییدنبال
سعیوكردهبندیدستهراآن

وتوجیهبرایالگوآنازمی كند
.كنداستفادهمفهومآنتوضیح

ورمجبذهننكند،پیداراالگوییاگر•
ودهدانجاممضاعفتالشاست

اتفاقكردنفكركهجاستهمین
!استسختیكاراینومی افتد



خالقتفکر 
Creativity

ازیفرضیه ساطالعات،درموجودكاستی هاییامسائلكردنحسفرایندازاستعبارتخالقفكرِ•
انجامسروآن هابازآزماییوبازنگری،فرضیه هاآزمودنوارزیابیكاستی ها،رفعومسائلحلدرباره
.دیگرانبهنتایجانتقال

وامورودیده هاپمی كنندسعیواگراتفكرباافراد.داردمستقیمایرابطهواگراتفکرباخالقتفكر•
ب هایقالازوباشندداشتهمتفاوت ترینگاهونكنندقبولراحتیبههستكهچنانآنراافكار

كمترراهمگتفكردرنوفكرهایاما.كنندنگاهدیگریچشمباراپدیده هاوشونددورهمسانفكری
.پذیردمیداردوجودكهشكلهمانباراامورهمگراتفکروداردراه



خالقتکنیکی برای تفکر 

شش کاله تفکر
ادوارد دوبونو

الهكششایدهاصلیهدفدوتفکرطرزدرتغییرایجادوتفکرعملکردنساده•
.استشدهخلقدوبونوادواردتوسطتفكرفرایندصحیحمدیریتمنظوربهكهاستتفكر

تهشناخسازمان هاوافرادموفقیتكلیدوبقارمزحكمدر«نوآوری»و«خالقیت»امروزه•
ازییكاستگروهیخالقیتتكنیك هایازكهفكریكالهششتكنیك.استشده

ماع،اجتدرمتنوعیبسیارآثاروكاربردكهاستمعتبریومعروفمفید،تكنیك های
.داردفردوخانوادهسازمان،

دامكهربرایوكردهتعریفرافكریسبكیاجنبهششتكنیكاینكلیطوربه•
روشنطوره ببتوانآنبه وسیله یتامی نمایدتعیینسمبلعنوانبهراخاصیكاله رنگی

آن،شدآگاهخود(نگرشموضوع،فكر،احساس،حالت،گرایش،)فكریسبكازسریعو
كریفسبكازبدین وسیلهمی توانهمچنین.كرداعالمدیگرانبهراآنیادادتغییررا

.كنندعوضراآنكهخواستآنهاازوشدآگاهدیگران
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خالقتکنیکی برای تفکر 

وارونه سازی
چرا نه؟

حولتدچاررافكریهایزمینهكهاستهاییتكنیكجزوتكنیك،این•
.سازدمیوارونهراداردقبولماذهنكهفرضیه هاییومی كندنوآوریو

باعثاینومی كندبرعكسرافردذهنیقالبسازی،وارونهتكنیك•
.شودمیفكریخودآگاهیایجاد

ذهنیعاداتهموجسمانیعاداتمورددرهمتوانیممیراتكنیكاین•
وعنیكهمیشهكهباشیدكردهعادتشمااستممكن.كنیماستفاده
آنعكسهایروزنامهكنیدسعیبخوانیدراخاصگرایشباروزنامه
.ددهیگوشرامخالفتلویزیونیشبكهیابخوانیدراقبلیروزنامه

ست،نیدارداعتقادآنبهانسانكهارزش هاییكردنرهابرایتمریناین•
.استمتفاوتذهنیالگوهایشناختبرایتالشیبلكه

2



نقادانهتفکر 
Critical Thinking

Criticalیانقادانهتفكر• Thinkingآموزشیمراكزازبسیارینظرازكهاستجدیدینام هایجملهاز
خودبهراامروزیانسانرشدوزندگیبرایتوانمندی هافهرستدرجایگاه هاباالترینازیكیجهان،

.استدادهاختصاص

تحلیلورسانه هاارزیابیمانندمباحثیكهدادهجایخوددرراگسترده ایبسیاربحث هاینقادانهتفكرامروز•
.آنهاستازنمونه هاییتنهاپارادایم ها

انشدهمانكهرادانشاینریشه هاینبایدامامی شود،محسوبجدیدینامنقادانهتفكرنامكهوجودیبا•
چههراما.یمكنفرضیكسانمنطقعلمبارانقادانهتفکردانشنبایدالبته.كنیمفراموشاستمنطق
كهدیدیدخواهكنید،شركتنقادانهتفكرآموزشكالس هایدروبخوانیدرانقادانهتفكركتاب هایبیشتر

.استبرخاستهقدیمیوكهننگرشآنخاکازحدچهتاجدیددانشاین



تفکر نقاد

راگراندیوتفكرخودآن،وسیلهبهكهاستشدهدهیسازمانوهدفمندفعال،شناختیفرایندیك•
.دهیممیارتقاوكردهروشنراوقایعازخوددرکوكردهبررسی

منتقدحدزابیشومنفیطوربههمیشهشخصیچنینكهنیستمعنااینبهنقادانهروحیهداشتن•
.استچیزهمهوكسهمه

سیاربوداردتیزیذهن،استكنجكاوشخصیچنینكهاستمعنااینبهنقادانهروحیهداشتن•
یا«ه؟چگون»یا«چرا؟»بداندمی خواهدهمیشه.استمعتبراطالعاتومسایلدالیلدانستنمشتاق

«؟...اگرمی افتداتفاقیچه»



ویژگی های متفکر غیرنقاد

تفاوتیبی •

بستهذهن •

انصافیبی •

ای اندیشیگتره •

اندیشیپریشان •

اعتمادی به خودبی •

در اندیشه ورزینابالغی •

فكریتنبلی •

تفكر 
خودمحور

بی احساسی

رتكب

یبی تفاوت

افسردگیانزجار

خشم

حالت 
تدافعی



اصول تفکر نقاد

و پایداری در اندیشه ورزیجسارت •

(استقالل)تفكر در خودانگیختگی •

فكریمشاركت •

تفكرعقل و عاطفه در تعامل •

شكاكیت•

به عقل انساناعتماد •



گرایش ها و عادت های ذهنی متفکر نقاد

رو راست بودن با خود از نظر فكری

اعتماد به قدرت فكری خود

بی تعصبی روی عقاید خود

توجه و عدم برخورد سطحی



مهارت های تفکر نقاد

متنوعو بیان معانی مربوط به تجربیات درک : تفسیر•

اع از آناستدالل، توضیح روشن استدالل و دفموجه نمایی و بیان نتایج : توضیح و آشکارسازی•

بین آنهاهدف مطالب و پی بردن به ارتباطات موجود در تشخیص : تجزیه و تحلیل•

بین آنهااعتبار مطالب و ارزیابی نحوه ارتباطات تعیین : ارزشیابی•

مطالبنتیجه گیری از توانایی : استنباط•

اتخاذ تصمیم برای اقدام به عمل: استنتاج•

خود با استفاده از معیارهای كلیو بازبینی تفكرات اصالح : خودتنظیمی•



موانع تفکر نقاد

محدودیت حافظه•

موانع فیزیكی و جسمانی•

محدودیت حواس پنج گانه•

تشویش و آشفتگی ذهنی•

احساسات افراطی•

تك سبب بینی•

ترس و فقدان جسارت•

تعصب فردی•

خودخواهی و غرور•



اخالق تفکر نقاد

و صادقانه بودن انتقادخیرخواهانه •

اخالقی در حین انتقادغیر از گفتار زشت و پرهیز •

نشدن میان سخن دیگرانوارد •

و معقول بودن انتقادبجا •

پذیریحق •

با مخالفمدارا •



تکنیکی برای تفکر نقاد

(فبک)فلسفه برای کودکان و نوجوانان 
Philosophy for Children (P4C)

استفلسفیعمیقتفكرآموزشبرایبرنامه ای•
ردتمیزوداوریاستدالل،قدرتِپرورشِبهكه

سهكم،دستِومی پردازدنوجوانانوكودكان
فکرتوخالقانهتفکر،نقادانهتفکرگونه

.می دهدپیشرفتایشاندررامراقبتی

:فبكآموزشیركندو•

oدرسكالسدرپژوهشیاجتماع

oمحتوادرمحوریداستان

۳



نقادتکنیکی برای تفکر 

پرسیدن سؤال های به جا

بررسی موقعیتپرسیدن سؤال های مناسب و مرتبط برای توانایی •

انواع سؤال

سؤال های مربوط 
به ترکیب

سؤال های مربوط 
به ارزیابی

سؤال های مربوط 
به کاربرد

سؤال های مربوط 
به اطالعات

سؤال های مربوط 
به تفسیر

سؤال های مربوط 
به تحلیل

۴



نقادتکنیکی برای تفکر 

پرسیدن سؤال های به جا

پرسش حقیقتی

نقطه ذوب مس؟•

تاریخ جنگ بدر؟•

پرسش اولویتی

؟اردو به كوه یا دریا•

یك؟بیسكوییت یا ك•

پرسش قضاوتی

علل اعتیاد جوانان؟•

راهكار ارتقای سواد •
فضای مجازی؟

۴



آفات  
پرسشگری

پرسش  
بی هدف

پرسش  
برای بهانه 

جویی

پرسش  
برای عیب 

جویی

پرسش و 
دانش برای 

جدال و 
مراء

پرسش و 
دانش برای 
عمل نکردن

پرسش و 
دانش برای 

غیر خدا

پرسش  
بدون 
اندیشه

۴



پرسیدن سؤاالت درست
(راهنمای تفکر انتقادی)

نیل براون

دارد؟فایده ایچهدرست،سوالپرسیدن•

هنقادانتفکرمسیردرکهدست اندازهایی•
دارندوجود

نتیجه گیریوموضوعدرباره ی•

واستداللتشخیص)چیست؟استدالل•
(استداللانواع

هستند؟مبهمعباراتیوکلماتچه•

تشخیص)مفروضاتوارزش هادرباره ی•
(آنهاتعارضوارزش ها

دارد؟وجودخطاییچهاستداللایندر•

شهود،)هستند؟مفیدچقدرشواهداین•

افراددیگران، نظرشخصی،تجربه
مطالعه،تحقیق،مشاهده،صاحب نظر،

(آنالوژی

داردوجودمعلولاینبرایهمدیگریعلت•

می دهد؟فریبراماآمارآیا•

شده(پنهان)حذفمفیدیاطالعاتچه•
است؟

دفاعقابلنتیجه گیری هایانواعدرباره ی•

۴



تکنیکی برای تفکر نقاد  

هگفتگوی انتقادی سازند

برگزاری کالس گفتگوی استداللی در مدرسه

۵



شوندرانندگان اتومبیل های کثیف جریمه 
باشندهمه اتومبیل ها زرد رنگ 

گرددمیاطالعاتدنبالبهکهکالهی•

هستند؟مرتبطآيااست؟دسترسدراطالعاتیچه•

.داردخنثیحالتماتفکرگذاريممیسربرسفيدکالهوقتی•

خودمانذهنياتدادننشانموجهنهباشد،محضواقعيتکسبهدف•

درخواستیااطالعاتارائههنگامتابكنیمراتالشمانتمامباید•
.باشیمطرفبیاطالعات،



رانندگان اتومبیل های کثیف جریمه شوند
همه اتومبیل ها زرد رنگ باشند

داردارانتظخوبمتفکرازوداندمیجداتفکرازرااحساسرايج،وسنتینگاه•
همعاطفیبايدنهايتدردرستیتصميمهراما.نگيردقراراحساساتتاثيرتحت
.باشد

نيرومندوواقعیالهامات،وناگهانیهایدريافتعواطف،اوليه،هایحس•
.هستند

ذهنپسدردهند،بروزراخودرسمیصورتبهندهيماجازهاحساساتبهاگر•
.ددهنمیقرارتاثيرتحتراماتفکرپنهانی،صورتبهوگيرندمیجای

.نيمکبياناحساسصورتبهراعقايدماناستبهترقرمزکالهازاستفادهدر•

.نيستاستداللوقضاوتبهنيازیاحساس،بيانبرای•



رانندگان اتومبیل های کثیف جریمه شوند
همه اتومبیل ها زرد رنگ باشند

نه،استمنطقینگاهيکامابيندمیراکارمنفیابعادهرچندسياهکاله•
احساسی

درتحقیقوبررسیاماشودمیانجامسفیدكالهتوسطاطالعاتارائه•
.استسیاهكالهكاراطالعات،مورد

.شودمیانجام«منفیسواالت»باعمومانقشاین•

.كندمیگوشزدراآنهاوجودبلكهنیست،مشكالتحلپیدرسیاهكاله•

.نیستمجادلهپیدرسیاهكاله•



رانندگان اتومبیل های کثیف جریمه شوند
همه اتومبیل ها زرد رنگ باشند

.گيردمیبردرراحماقتتامنطقیکامالاز،مثبتتفکراتطيف•

.باشدهداشتمنطقیاساسوپايهبايدورودمیفراتراحساسبياناززردکاله•

.استزردکالهکار،پيشنهادوطرحوايدهارائه•

.استزردکالهعهدهبرهاطرحگسترشومثبتارزيابیايجاد،•

.استزردکالهباداده،تذکرسياهکالهکهخطاهايیتصحيح•

.ردگيمیقرارزردکالهذيلنيزقديمینظراتموثرومناسبکارگيریبه•

«بودنجديد»نهاست«بودنموثر»دنبالبهزردکاله•



رانندگان اتومبیل های کثیف جریمه شوند
همه اتومبیل ها زرد رنگ باشند

.به ايده ها و راه حلهای جديد نگاه می کنيم•

يريم تا  در تفکر خالق، بايد يک ايده را به عنوان نقطه شروع حرکت در نظر بگ•
.ببينيم ما را به کجا می برد

اه حل  طبقه بندی کلّی راه حل ها، در ابتدای کار، مانع حرکت ذهن برای يافتن ر•
.استهای جديد 

انگيزش،  برای تفکر خالق نياز به تمرين هست و حتی نياز است که برای ايجاد•
.غير منطقی کنيمتفکرات شروع به 



رانندگان اتومبیل های کثیف جریمه شوند
همه اتومبیل ها زرد رنگ باشند

انديشهدهندهسازمانوکنندهکنترلکاله•

.خواندمیفراراهاکالهبقيهکند،میتعيينراتفکرمحدوده•

.دهدمیقرارارزيابیموردرااستفادهموردتفکرفرايند•

ادات،انتق،هاداوریپيشنهادها،نباشد،تفکروبحثفراينددرنظمیاگر•
.آميزندمیدرهمبااحساساتواطالعات

.كندمیمشخصراتمركز«محدوده»و«موضوع»:تمرکزدهی•

گيریصميمتجلسهبرنامهبانظرتبادلجلسهبرایمناسببرنامه:بحثمسير•
.استمتفاوت
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؟ندکننده ابه شدت اقناع چرا پیام های رسانه ای 

ازدهدرآمنمایشبهتصویرکهداردوجودفراوانیهایمثال•
.ستاواقعیتازانحرافیبغایتتصویریرسانهها،درجهان

عنوانبهزیادیحدتابینیممیرسانههادرراچهآنمااما
.میپذیریمواقعیتازبازتابی

مبریپیام ها را به زیر سوال می این به ندرت ما 



شش سوال اساسی سواد رسانه ای

کرده  است؟چه کسی این پیام را ایجاد فرستنده 1

افراد مختلف چه برداشت هایی می توانند از این پیام داشته باشند؟ مخاطب/ گیرنده  2

چرا این پیام ارسال شده؟ هدف/ نیت  ۳

از چه فن هایی برای جلب توجه مخاطب به پیام استفاده شده است؟ ابزار/ تکنیک  ۴

چه ارزش ها، سبک زندگی و جهان بینی ای در این پیام بازنمایی شده است؟ پیام/ محتوا  ۵

چه حقیقت یا واقعه ای در این پیام ناگفته مانده است؟ سطرهای سپید ۶



؟چرا شبه واقعیت ها اثر می گذارند

.میکنیمواقعیتشبهحقیقتتعیینبرایکمیتالش-1

النیعقکنندگی،سرگرم)دهندمیپاسخروانینیازچندیایکبهچون-2
تصویرردنکخرابباخویشبهنسبتنگرشکردنبهترها،نگرانیدادنجلوه

(پردهپشتازبودنمطلعاحساسبزرگ،شخصی

(پیشازاقناع).آورندمیوجودبهراواقعیتهاآن-3

.تنیمی از جهان را زیر پا گذاشته اسکند، دروغ حقیقت کفش های خود را به پا تا 



؟چطور شبه واقعیت ها را شناسایی کنیم

(رفرنس)منبع•

بزارااصلی ترینعكستكهوفیلمقطعه•
شایعه سازها

وعده دادن،كردن،التماسدادن،قسم•
مطلبانتشاربرایتهدیدیاوارعاب

تاریخذكرجایبهنسبیزمان هایاعالم•
مشخص

یامخوفرازیمی دهدنشانكهعباراتی•
استشدهكشففوق محرمانهسندی

خبرگزاری هایبهناشنیدهخبرهایارجاع•
مطلببهبخشیاعتباربرایمعتبربسیار

اسمهایباغیرواقعیمنابعبهارجاع•
پرابهتوغریبوعجیب

پرستانهنژادوعقیدتیضدتبلیغیاتبلیغ•
خاصفرقه ییكبرای

واشخاصطرفازمالیكمكدرخواست•
ناشناسموسسات

مبهموشبه علمخبریجمالت•

احساساتشدیدتحریك•

ابمنبعتخصصیومنطقیارتباطعدم•
متن

شایعهقالبدرتجاریتبلیغات•

نیستندمنبعگوگلواینترنت•

هامیدانیدآیا•

غیبیشاهدان•

علمی بودنسطحونگارششیوه ی•

بشناسیدراشایعهداغبازارفصل•

سفسطهومغلطهازاستفاده•

واقعیتودروغتركیب•

نخوریدرازیباظاهرفریب•



طواف ماه به دور 
خانه ی خدا

كعبهخانهدوربهقمرصبحگاهان۲/۲۵ساعتامشب
نمی شودتكرارظاهرا.شودمیدریابرنگآسمانومیچرخد

عطلوتامیشودمستجابدعاومرتبهیكسال1100هرمگر
نایندهددستازمبتالوغمناكیواندوهگینیهربرفجر
راشب
ویدششریكدرثوابشتاكنیدارسالشدوستانبرایلطفا
یاومالهفارجیااللهم:بفرستیدسپسوبخوانیدرادعااین

...الغمكاشف
ارمردمهركسفرمودندوسلموالهعلیهاهللصلخدارسول

ودمی شكماوگرفتاریوغموهمفرجدعایاینبهكندخبر
شمانصیباولخیردعایبدهید،پیامهمنفر۵بهحتی
دعاالتماس.شدخواهد



معجزه ی تخمه ی  
هندوانه

میوهاینداخلدرنامنظمبصورتهندوانهتخمدادنقرارباخدا
نیمكمیلهندوانهگواراییوشیرینیباروهاتخماینمامیخواست

مبتالسرطانبههمكنیمدرکروطعمخوشایمیوهلذتهمتا
.نشویم

یافتغذاییموادمابقیدركهداردB16ویتامینهندوانهتخم
انیسرطضدانگیزاعجابخاصیتكمیاب،ویتامیناینونمیشود

.دارد
ومسجهانكشورهایدرزمانیهندوانه؛تخمنكردناستفادهشایعه
واردیاسرائیلگرانقیمتالعادهفوقسرطانضددارویكهشدپخش

.شدبازار
...میخورندتخمشباراهندوانهاسرائیلهاییهودیبدانیدجالبه
.میشودنمبتالسرطانبهكسیاسرائیلدركهخاطرهمینبهدقیقا



نقتل علی انصاریا

انصاریانعلی 

ساعتی قبل

شرورسه توسط 

قیطریهمحله در 

شدکشته 



حاج عباس بوشهری
ایرانینماد یک 

اصیلآزاده و 

این خبر با فاصله ی سه روز از 
9۴فاجعه ی تأسف بار منا در سال 

پخش شد



باانیشتین نامه نگاری 
آیت اهلل العظمی 

بروجردی قدس سره
،"گاركلروندی:عنوانباخودعمرپایانییرسالهدراینشتینآلبرت
بهوآمریكادرراآن(ش1333=)19۵4سالدركه،"بیانیه:یعنی

ارآنودهدمیترجیحجهانادیانتمامیبررااسالماستنوشتهآلمانی
.داندمیدینترینمعقولوترینكامل

اهللآیتبااینشتینیمحرمانهنگارینامههمانحقیقتدررسالهاین
مترجمینتوسطكهاست(م1961=ش1340فوت)بروجردیالعظمی
.استپذیرفتهصورتمحرمانهصورتبهوایرانشاهیبرگزیده
وریمكقرآنازآیاتیبادراخو"نسبیتنظریه"رسالهایندراینشتین
زاكه)مجلسییعالمهبحاراالنوارهمهازبیشوالبالغهنهجازاحادیثی

...و(ش1371فوت)پهلویحمیدرضاتوسط...وانگلیسیبهعربی
تهنوشودادهتطبیقشدهمیشرحبروجردیاهللآیتنظرتحتوترجمه

هاتنوشودنمییافتمغزیپراحادیثچنینمذهبیهیچدرجاهیچكه
را"بیتنس"پیچیدهنظریهآنپیشوایاناحادیثكهاستشیعهمذهباین
.اندنفهمیدهدانشمنداناكثرولیدادهارائه
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