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  حرف روز ▼

 !ًتیجِ حصَل تب گفتگَ تذاٍم

: کزد تصزیح سفیذ کاخ سخٌگَی «ساکی جي»
 در ای ضذُ تعزیف ًظاهی هأهَریت ّیچ دیگز آهزیکا»

 ًثزد پیزٍس ًتَاًستین ها. داضت ًخَاّذ افغاًستاى
 ضکست حمیمت جولِ ایي. «تاضین افغاًستاى ًظاهی
 دالر هیلیاردّا ٍ اضغالگزی سال 02 اس پس آهزیکا
 کل در آى، تز هضاف ٍ افغاًستاى در حاصل تی ّشیٌِ
 رٍاتظ صحٌِ ٍالعیت توام اها دّذ؛ هی ًطاى را هٌغمِ

 غزب هٌغمِ در هماٍهت ٍ سلغِ جثِْ ٍ الولل تیي
 ٍ آهزیکا اضغالگزاًِ حضَر ٍالعیت آًچِ. ًیست آسیا

 ّای خسارت است؛ هٌغمِ تزای غزتی کطَرّای
 ّا، هلت هٌافع تضییع ّا، سیزساخت تِ هادی ضوار تی

 اًساًی تلفات ٍ کطَرّا صٌعتی ٍ علوی هاًذگی عمة
 خَاّذ اداهِ ّا سال تا کِ است ضوارش اس خارج
 اس را خَد عالیك توام آهزیکا ٌَّس ّوِ، تاایي. داضت

 سیز ًکات در تأهل. است ًثزیذُ استزاتژیک هٌغمِ ایي
 جذیذ آرایص در تایذى دٍلت خارجی سیاست رٍضٌگز
 :است هٌغمِ

 افغاًستاى اس آهزیکا ًیزٍّای عوذُ -1: تحلیلی ًکات
 ّای سهیٌِ ٍ تستزّا آى جای تِ اها اًذ ضذُ خارج
 کل ٍ افغاًستاى در داخلی جٌگ اسجولِ تحزاى
 کارکزدّای ّواى ًیاتت تِ تا است ضذُ پْي هٌغمِ

 سایص درًْایت کِ آهزیکا جَیی سلغِ ٍ اضغالگزی
 گزفتِ پی است، اسالم جْاى هعٌَی ٍ هادی تَاى
 ای گًَِ تِ ّا ساسی  تحزاى تِ تَسل تا کِ ایي -0. ضَد

 کل ٍ عزاق ٍ افغاًستاى اهٌیت کِ ضَد هی ٍاًوَد
 کساًی ٍ ضَد هی تأهیي آهزیکا حضَر تا تٌْا هٌغمِ
 کٌٌذ، هی تکزار را ّویي کطَرّا ایي در کِ ّستٌذ

 تِ فکزی حیث اس است السم تسیار کِ دّذ هی ًطاى
 ایي هزدم تزای ٍ تَجِ اضغالگزی، ٍیزاًگز تثعات
 سهاًی اضغالگزی تساط. ضَد تعویك ٍ تثییي هٌاعك

 خَد ًتَاًذ ًااهٌی عاهل تزیي تشرگ کِ ضَد هی جوع
 تِ تٌْا هٌغمِ اهٌیت -3. تشًذ جا اهٌیت عاهل را

. ضَد هی تأهیي هٌغمِ تاسیگزاى ٍ کٌطگزاى دست
 ّوِ کِ ضَد هی تأهیي سهاًی افغاًستاى اهٌیت
 الگَیی تِ ٍ کٌٌذ هذاکزُ یکذیگز تا افغاًی ّای گزٍُ
 تا جذیذ سیاسی ساختار ٍ دٍلت تطکیل تزای تَهی
 .ضًَذ ًائل افغاًستاى هزدم ّوِ حمَق لحاػ

 ٍ داخلی جٌگ» راّثزد آهزیکا: راّثزدی ًکتِ
 اضغال ٍ حولِ» راّثزد جایگشیي را هٌغمِ در «ًیاتتی
 را ّا ّشیٌِ ّن تا است دادُ لزار «هستمین ًظاهی

 حفؼ تا را خَد راّثزدی توزکش ّن ٍ کٌذ هذیزیت
 افشایص. ًوایذ ضزق تِ هعغَف هٌغمِ، در تحزاى
 ّن ایزاى الهیاس جوَْری اهٌیتی -دفاعی ّای ّشیٌِ

 ٍ ّا فعالیت رٍ، اسایي. است الذام ایي پیاهذّای اس
 سهیٌِ در کطَرهاى دیپلواسی دستگاُ اخیز الذاهات

 ًطست تزگشاری عزیك اس افغاًستاى تحزاى حل اتتکار
 کِ است هٌاسثی الذام افغاًی، هختلف ّای عزف هیاى

 کل در آراهص ٍ ثثات تزلزاری ٍ ًتیجِ حصَل تا
 . یاتذ تذاٍم تایذ هٌغمِ

 (پزیطاى اهلل فتح: ًَیسٌذُ)
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 سیبسی ٍ اقتصبدی پزتگبُ در لبٌبى

 ذیبثبًی ّبی اػتطاؼ زضگیط ّبست هست هیلیًَی، ًین ٍ 8 حسٍز خوؼیتی ثب لجٌبى
 افعایص ّوچَى، هسبئلی ٍ زاضز التػبزی ثَی ٍ ضًگ وِ ّبیی اػتطاؼ. است ضسُ

 .است گطفتِ ضا وَچه وطَض ایي زاهي سَذت ووجَز ٍ زضغسی 145 تَضم اضظ، لیوت

 حطیطی ضفیك التػبزی ّبی سیبست ثِ لجٌبى وًٌَی هطىالت -1: ذجطی ّبی گعاضُ
 اوٌَى ٍ زاز لطاض وبض زستَض زض ضا ثبال ثْطُ ثب ٍام گطفتي سیبست وِ گطزز ثطهی

 ٍلت چٌس طی -2. اًس ضسُ تجسیل لجٌبى زٍلت اغلی چبلص ثِ ّب ٍام ایي ثبظپطزاذت
 وطَض ایي زضآهسی هٌجغ تطیي هْن وِ لجٌبى گطزضگطی غٌؼت وطًٍب، ذبطط ثِ ٍ اذیط

 هیلیبضز 80 ذبضخی ثسّی لجٌبى اوٌَى. است ضسُ هَاخِ ای ػسیسُ هطىالت ثب است،
 الجتِ. است وطَض ایي زاذلی ًبذبلع تَلیس ثطاثط 150 ثِ ًعزیه چیعی وِ زاضز زالضی

 اًس؛ ضسُ تجسیل ّب ثحطاى زض وٌٌسُ غتسطی ػبهل ثِ لجٌبى ّبی ثبًه هیبى ایي زض
 هٌبثغ اظ ضا ٌّگفتی هجبلغ التػبزی، ّبی اػتطاؼ ضطٍع ثب ٍ 98 سبل اظ وِ ای گًَِ ثِ

 ٍ ائتالفی لجٌبى، زض زٍلت ایٌىِ ثِ تَخِ ثب -3. اًس وطزُ هٌتمل لجٌبى اظ ذبضج ثِ ذَز
. ضَز هی اًتربة ضیؼیبى ثیي اظ زاضایی ٍظیط است، هرتلف احعاة اظ یبفتِ تطىیل
 ثِ السام ّوسَ، ّبی خطیبى ٍ حطیطی گطایی غطة زٍلت وِ اػتمبزًس ایي ثط ثسیبضی

 .وٌٌس هی اهلل حعة تضؼیف خْت ّب، ٍظاضتربًِ ایي ػلیِ وبضضىٌی

 حل ثطای ضا ططحی اهلل حعة زثیطول اذیطاً لجٌبى، هطىالت ثِ تَخِ ثب: تحلیلی گعاضُ
 زلیل ثِ لجٌبى ّبی اػتطاؼ ثیطتط اوٌَى) است زازُ پیطٌْبز لجٌبى زض سَذت ثحطاى
 اظ ضا لجٌبى تأهیٌی سَذت وِ زاز پیطٌْبز ًػطاهلل حسي سیس(. است سَذت ووجَز
 سرٌبى ایي. است ضسُ فطاّن ًیع آى ّبی ظیطسبذت وِ وطز اػالم ٍ وٌٌس ٍاضز ایطاى

 ٍاضزات وِ وطز اػالم ٍی ٍ ضس هَاخِ لجٌبى زض آهطیىب سفیط ٍاوٌص ثب اهلل حعة زثیطول
 ثب وِ زاضز ٍاّوِ ایي اظ آهطیىب. ًیست لجٌبى وًٌَی هطىالت حل ضاُ ایطاى اظ سَذت

 ایي زاذل زض همبٍهت ّبی گطٍُ ٍ تْطاى ًفَش حَظُ ایطاى، تَسط لجٌبى سَذت تأهیي
 خب زًجبل ثِ زیگط الساهبت ٍ لجٌبى زالضی تحطین ثب آهطیىب ظیطا ضَز؛ تط گستطزُ وطَض

 وطَضضبى وًٌَی هطىالت وِ است لجٌبى ػوَهی افىبض هیبى زض گعاضُ ایي اًساذتي
 ٍ ایطاى اگط اٍغبف، ایي ثب حبل. است ایطاى ثب ّوسَ ّبی گطٍُ ٍ اهلل حعة اظ گطفتِ ًطئت
 سبل زٍ طی زض آهطیىب وِ ضا آًچِ وٌٌس، آفطیٌی ًمص سَذت تأهیي ظهیٌِ زض اهلل حعة

 ثطای اهط ایي اتفبلی، چٌیي ٍلَع غَضت زض اهب ضس؛ ذَاّس پٌجِ وطزُ، ضضتِ گصضتِ
 ذَاّس غَضت خسیسی هبلی تأهیي  یه سَ یه اظ ثَز؛ ذَاّس ثطز اظّطخْت ایطاى

 پصیط اهىبى تْبتط ططیك اظ ثبضس، ًساضتِ ضا ًمسی پطزاذت تَاى لجٌبى اگط حتی وِ گطفت
 فطٍپبضی ّوبى وِ آهطیىبیی ّبی ططح سبظی ذٌثی ثِ هٌدط زیگط سَی اظ ٍ است

 . ضس ذَاّس است، لجٌبى سیبسی ٍ التػبزی

 (فطّبزی هحوسضضب: ًَیسٌسُ)
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 هستضعفیي بسیج سبسهبى در فقیِ ٍلی ًوبیٌذگی سیبسی هعبًٍت
  

 

 

 

  

   اخبار▼

 !کزد؟ سخت را طلببى اصالح کبر چگًَِ رئیسی

تْبی زض ضٍحبًی زٍلت: »ًَضت ،«وطز سرت ضا طلجبى اغالح وبض ضئیسی» ػٌَاى ثب ضطق طلت اغالح ضٍظًبهِ سطهمبلِ زض «غالهی احوس»  ٍ است ذط ًا

 زٍلت. گطفت ًرَاّس غَضت چٌساًی اسبسی وبضّبی ّب، زٍلت خبیی خبِث زض ٍ ٍخَزآهسُ ِث ذأل ایي زض. است ًگصاضتِ آغبظ ذط ثِ پب ٌَّظ ضئیسی زٍلت

 ٍ ظزُ ثبال آستیي اوٌَى ّن اظ ضئیسی زٍلت اهب است، ضٍظهطُ وبضّبی ٍضخَع ضفغ تالضص ٍ است گصضاًی ٍلت زضغسز زیگطی ظهبى ّط اظ ثیص هستمط

 ّبی توبس ٍ ضٍحبًی زٍلت همبهبت ٍ ٍظضا ثطذی ثب[ ضئیسی] اٍ زیساضّبی. زاضز وبض زستَض زض ضا زاذلی سیبست احیبی وبض آغبظ، زض ضٍحبًی زٍلت ثطػىسِ

. است ًساضتِ سبثمِ پیطیي ّبی زٍلت زض وِ است الساهبتی گیطز، هی ثط زض ضا طلجبى اغالح ّوِ اظ ثیص وِ هَخَز ٍضغ هٌتمساى ثب زفتطش ٍسیغ ٍ هىطض

 ضٍ ضٍِث خسی هؼضل ثب ضا طلجبى اغالح اظ زستِ ایي ضئیسی وطز؟ ذَاٌّس چِ ّب زػَت ایي ثطاثط زض زاضًس، سیعزّن زٍلت ثب خسی تضبز وِ طلجبًی اغالح

 آًبى. اًس لسضت ّبی تىٌسیي ػجسی، ػجبس گفتِ ثِ طلجبى اغالح اظ ثسیبضی. وٌس هی آضىبض اظپیص ثیص ضا آًبى زضًٍی تضبزّبی وِ هؼضلی است؛ وطزُ

 ضا ًبهعزّبیی اسبسی چِ ثط ًطس هؼلَم وِ است طلجبًی اغالح اظ زستِ ّویي هٌظَض،. وٌٌس پیسا سبظٍوبضی ٍ ضاُ لسضت زض هبًسى ثطای زضغسزًس ّوَاضُ

 ٍ خْبًگیطی ظطیف، ٍ پعضىیبى زازى لطاض ّن وٌبض هثالً ًساضتٌس؛ یىسیگط ثب لطاثتی چٌساى سیبسی ضٍیىطزّبی لحبظ ثِ ّب آى اظ یه ّیچ وِ ثطگعیسًس

. ثگصضین! لیست زض هَخَز ًبهعزّبی ایي هَفمیت اظ ذبضج ّسفی ثِ ضسیسى ثطای چیسهبًی ّن آى چیع، یه هگط وٌس ًوی تجؼیت اغلی ّیچ اظ تبخعازُ

ت ثِ ظزى چَة ّسف،  .است وطزُ آغبظ زاذلی سیبست ثب ضٍحبًی، زٍلت ثطػىس ضئیسی زٍلت ثگَین ذَاّن هی. ًیست هطزُ تبَث

 این رسیذُ گسست هزحلِ بِ: اصالحبت جزیبى اس عبذی عببس تحلیل

 زٍستبى اظ ضا ذَزم ٍلت ّیچ هي: »است گفتِ وٌس، هی هططح خطیبى ایي ّبی ضسبًِ زض ضا ًظطاتص ػوستبً وِ طلت اغالح سیبسی فؼبل ،«ػجسی ػجبس»

  .ًسازًس ضا خَاثص ّن ولوِ یه وِ ًَضتن ّب آى ثِ ای ًبهِ ّن 1387 سبل ًیست، آًبى ثب تَافك هؼٌبی ثِ ایي ٍلی ًىطزم، خسا ٍ زاًن ًوی خسا طلت اغالح

 ٍ ضسبًی ًوی اغالحبت خجِْ گیطاى تػوین ضَضای ثِ ضا حطفت چطا گَییس هی هي ِث. ّویي فمط ًَیسن، هی ػوَهی ػطغِ زض طلت اغالح یه ػٌَاى ِث هي

 ضسیسُ ثست ثي ثِ همبثل، ططف لجبل زض طلجبى اغالح ٍضؼیت وِ وطزم تحلیل غطیح ذیلی ٍ ضفتن ذبتوی آلبی زیسى ثِ لجل سبل سِ حسٍز گَین هی هي

تطیي. وٌس پیسا ازاهِ تَاًس ًوی زیگط ضوب سیبست ٍ   .ضٍز ًوی ثیي اظ ضوب سطهبیِ وطزى، فطیع ثب. وٌیس فطیع ضا وبضّبیتبى ضوب ضرع وِ است ایي وبض ْث

 ثلىِ ثبضیس، ًیطٍّب هَتَض تَاًی ًوی زیگط تٌْب ًِ ضوب گفتن. وطز وبضی ثتَاى ٍ ضَز گطم فضب ٍ آة ّب ید ثبضُ یه ٍ ثیبیس پیص فطغتی است هوىي ّویطِ

تربثبت زض غبزلبًِ وِ زٍستبًی ثطای هي. زاضتن وٌطگطی حس ایي زض هي ّطحبل ثِ . وٌیس ػول ّن هبًغ ػٌَاى ِث تَاًیس هی  احتطام وطزًس، ضطوت ًا

 گسست هطحلِ ثِ هب وِ ثَز زلیل ایي ثِ ًىطزًس ضطوت ػسُ یه ٍ وطزًس ضطوت ػسُ یه ٍ ضسًس خٌبح زٍ طلجبى اغالح وِ ایي ػلت. گصاضم هی

 .این ضسیسُ

 !شَد هی عَض ببسی سهیي

 ًیست، ذَز لجلی تؼْسات ثِ ثبظگطت ثِ حبضط ٍ ضسُ ایدبز آهطیىب سَی اظ وِ ثطخبهی هَاًغ ثِ اضبضُ ثب آهطیىب هسبئل وبضضٌبس ،«ایعزی فؤاز»

 ایي زًجبل ثِ ّب آى. ذَاّین هی سبِل 20 یب15 تَافك هب گَیٌس هی ّب آى آٍضًس، زست ثِ هست طَالًی تَافمی تب ّستٌس ایي زًجبل ثِ ّب آهطیىبیی: »گَیس هی

 ّبی گعاضش زض ّب آى ًبحك ِث ّبی ذَاستِ ٍ هَضَػبت. ثگیطًس ًیع زیگطی اهتیبظات ای ّستِ هَضَػبت اظ خسای ٍ ضًٍس فطاتط فؼلی تَافك اظ وِ ّستٌس

 زض هَخَز هطىالت سفیس، وبخ وِ گَیس هی سري ای ّستِ تَافك زضثبضُ ای گًَِ ِث ضٍحبًی آلبی هتأسفبًِ. یبثٌس هی اًؼىبس ّن غطة ّبی ضسبًِ ذجطی

 ثبظی ظهیي ضَز، توبم ضٍحبًی آلبی زٍلت: »است هؼتمس هصاوطات، ازاهِ زض آى تأثیط ٍ زٍلت تغییط ذػَظ زض ٍی. «زّس هی ضثط ایطاى زاذل ثِ ضا ثطخبم

 وسبًی چِ آیٌسُ هلی اهٌیت ضَضای زض زیس ثبیس ٍ زاضًس ضأی حك اهٌیتی هطبٍضاى الجتِ ضًَس؛ هی هْیب خسیسی ضطایط ٍ افطاز ٍ ضَز هی ػَؼ ّن

 .«چیست هصاوطات ٍ ثطخبم زضثبضُ تػویوطبى ٍ ضًَس هی هطرع

 

 وَتبُ اذجبض 
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 هستضعفیي بسیج سبسهبى در فقیِ ٍلی ًوبیٌذگی سیبسی هعبًٍت

 

 احیبی وبض زضغس 90: »گَیس هی ٍیي زض ٍالغ الوللی ثیي ّبی سبظهبى زض ضٍسیِ ًوبیٌسُ /زّس ًوی ایطاى ثِ تضویٌی ّیچ آهطیىب: ضٍسیِ ◄

. ثسٌّس ثطخبم اظ هدسز ذطٍج ػسم زضثبضُ تضویٌی گًَِ ّیچ تب زّس ًوی اخبظُ لَاًیٌطبى وِ اًس گفتِ ّب آهطیىبیی. است ضسُ اًدبم ثطخبم

 ضا لسم اٍلیي ثبیس وِ ّستٌس ّب آهطیىبیی ایي. است هتحسُ ایبالت حساوثطی فطبض سیبست ًتیدِ اٍضاًیَم، فلع تَلیس ثطای ایطاى ّبی ثطًبهِ

 .«ضسًس ذبضج تَافك اظ ٍ وطزًس ضفتبض لبػسُ اظ ذبضج ّب آى ظیطا ثطزاضًس،

 ٍظیط ظطیف، ثب ذَز هأهَضیت زٍضُ پبیبى زض تْطاى زض اًگلیس سفیط «ایط هه ضاثطت» !/ضفت وطز، ذیس ضا ضلَاضش وِ خبسَسی ◄

 ضؼبضّبی ثِ السام ،1398 سبل زض اػتطاضی تدوؼبت اظ یىی زض حضَض ضوي ایط هه. وطز ذساحبفظی ٍ زیساض وطَضهبى ذبضخِ

 اظ ضلَاضش وطزى ذیس ٍ پلیس تَسط اٍ زستگیطی زضًْبیت ٍ وطز سلیوبًی لبسن حبج ضْیس ٍ اسالهی خوَْضی ػلیِ ٌّدبضضىٌبًِ

 .زاضت هدبظی فضبی زض ظیبزی ّبی ثبظتبة تطس، ضست

 25 زٍلت وبضوٌبى حمَق وِ آهسُ ثَزخِ لبًَى زض: »گَیس هی هدلس ًوبیٌسُ «ًژاز وَچىی» !/زٍلتی هسیطاى حمَق غیطلبًًَی افعایص ◄

 زضیبفتی افعایص اظ هسئلِ ایي وِ ثبضس ثبیس هیلیَى 2.5 سمف تب ًْبیتبً حمَق افعایص ایي وِ لیسضسُ ًىتِ ایي اهب وٌس، پیسا افعایص زضغس

 پبیِ حمَق ضبهل فمط هیلیًَی 2.5 سمف ایي وِ آٍضزُ ذَز ثرطٌبهِ زض خْبًگیطی. وٌس هی خلَگیطی زاضًس، ثبالیی حمَق وِ هسیطاًی

 .«ضًَس ثبظًطستِ ثبالتطی زضیبفتی ثب هسیطاًص ذَاّس هی وبض ایي ثب زٍلت. یبثس افعایص تَاًس هی سمف ثسٍى ّب زضیبفتی هبثمی ٍ است

 وبض زستَض زض «آهطیىب همبهبت ثب هسئَالى هصاوطُ هوٌَػیت» ػٌَاى ثب ططحی اذیطاً /ضَز هی هدلس اخبظُ ًیبظهٌس آهطیىب ثب هصاوطُ ◄

 حجس ثِ هترلفبى ٍ ثَز ذَاّس هدلس اخبظُ ًیبظهٌس آهطیىبیی همبهبت ثب هصاوطُ ثِ ضطٍع ّطگًَِ ضَز، تػَیت اگط وِ گطفتِ لطاض هدلس

 .ضًَس هی هحىَم اظذسهت اًفػبل ٍ

 زض ذبغی اتفبق گًَِ ّیچ حبضط حبل زض: »گفت سپبُ ظهیٌی ًیطٍی فطهبًسُ /است ثطلطاض ضطلی هطظّبی زض اهٌیت: پبوپَض سطزاض ◄

 ثطلطاض افغبًستبى وطَض ثب هطتطن ٍ ضطلی هطظّبی توبهی زض وبهل آضاهص ٍ اهٌیت. است ًسازُ ضخ وطَض ایي ثب ایطاى هطتطن هطظّبی

 .«است

 

 ٍاضز اظایي پیص تب وِ است پیططفتِ زستگبّی ذَى، اوسیژى هیعاى گیطی اًساظُ زستگبُ/ ضس سبذتِ ایطاًی سبظ اوسیژى زستگبُ ◄

 ذَى اضجبع اوسیژى هیعاى ثَهی زستگبّی ثب پس اظایي تب اًس وطزُ تَلیس ّن ضا آى ایطاًی ًسرِ زاذلی، ًرجگبى ضٍظّب ایي اهب ضس؛ هی

 .ضَز گیطی اًساظُ ثیوبضاى

 

 ّبی زستَضالؼول ضػبیت زضغسی 65 وبّص اظ ًگطاًی اػالم ثب ثْساضت ٍظاضت ول هؼبٍى!/ ظًٌس ًوی هبسه هطزم زضغس 65: حطیطچی ◄

 .«وٌٌس ًوی ضػبیت ضا گصاضی فبغلِ ٍ ظًٌس ًوی هبسه هطزم زضغس 65: »افعٍز خبهؼِ، سطح زض ثْساضتی

   خبر ویژه▼ 
 !دٍلت پبیبًی رٍسّبی در راًتی علوی ّیئت اعضبی اًتقبل ٍ جذة

 زاًطىسُ زض ػلوی ّیئت اػضبی اظ ثطذی خصة ای، ثیبًیِ غسٍض ثب تْطاى زاًطگبُ سیبسی ػلَم ٍ حمَق زاًطىسُ زاًطدَیی ثسیح
 زٍلت پبیبًی ّبی ضٍظ ایي زض: »است آهسُ ثیبًیِ ایي اظ ثرطی زض. زاًست لبًَى ٍ ػطف ذالف ضا تْطاى زاًطگبُ سیبسی ػلَم ٍ حمَق

 ٍ سیبسی ّبی ضاًت ثب ػلوی ّیئت اػضبی اظ یىی اًتمبل ٍ خصة زض لبًَى ٍ ػطف ذالف الساهبت ثطذی زضگیط اهیس، ٍ تسثیط ثِ هَسَم
 سبثمِ ثِ هسجَق زاًطىسُ ایي زض لبًَى ذالف ٍ ػلوی ضؼیف وبضًبهِ ثب اسبتیس خصة زض الساهبت زست ایي وِ است ضسُ ذبًَازگی

 زاًطگبُ فبضاثی پطزیس ػوَهی حمَق گطٍُ ػلوی ّیئت پیوبًی ػضَ «ض اهلل ضٍح» آلبی اًتمبل ذػَظ زض خصة ایي. است ثَزُ ًیع
 ّوچٌیي ٍ سیبسی ػلَم ٍ حمَق زاًطىسُ ضٌبسی خطم ٍ خعا حمَق گطٍُ ػلوی ّیئت ػضَ «ض هحسي» آلبی فطظًس ّوچٌیي ٍ تْطاى
 .«است تْطاى زاًطگبُ زض سیبسی ػلَم ٍ حمَق زاًطىسُ الولل ثیي ضٍاثط گطٍُ ثِ طلجبى اغالح گصاضی سیبست ػبلی ضَضای ػضَ


