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  حرف روز ▼

 !حسبی تعصب یا هلی هٌافع

 ثزای را اهیذ ثبرلِ اخیز رٍسّبی در خَة اتفبق چٌذ
 افشایص است؛ آٍردُ ٍجَد ثِ جبهؼِ هطکالت کبّص
 هذت در ٍاکسي ٍاردات درصذی 08 ثِ ًشدیک
 ٍاکسي تشریك رکَرد ضذى ضکستِ ثبػث کِ کَتبّی

 سبسهبى ثِ ایزاى اسالهی جوَْری پیَستي ٍ ضذ ًیش
 ثِ ثزدى پی ثزای کِ پیوبًی ضبًگْبی؛ ّوکبری

 ثِ کَتبُ ًگبّی است کبفی آى، هثجت پیبهذّبی
 پیَستي ّبی ٍاکٌص حتی یب ٍ داضت ّبیص ظزفیت

 اتفبلبت ایي ثب سهبى ّن. کزد ثزرسی را آى ثِ ایزاى
 ایجبد ثب تب گزفتِ ضکل ای حبضیِ رٍیکزدی هثجت،
 حبضیِ ثِ را دستبٍردّب ایي داخل، در جٌبحی دػَای

 .ثجزد

 است ّبیی هَفمیت است هْن آًچِ -1: تحلیلی ًکبت
 دضوي، فطبر پزٍصُ ضکست ضزایط، ثْجَد هَجت کِ

 است؛ جبهؼِ آٍری تبة افشایص ٍ هزدم اهیذٍاری
 ایي اس دفبع ثبیست هی ای رسبًِ توزکش ًمطِ ثٌبثزایي
 ّبی تَطئِ ٍ ّب دضوٌی ثبٍجَد کِ ثبضذ ّب هَفمیت
. است ضذُ کست آهزیکب دٍلت ثخصَظ ٍ دضوٌبى

 ایٌکِ دارد؛ ّوزاُ ثِ ثشرگی درس ّب هَفمیت ایي -2
 غزثی کطَرّبی گطبیص ثِ اهیذ چطن ٍ غزة ثِ ًگبُ

 ثِ ًگبُ سیبست همبثل، در ٍ ًذارد کطَر ثزای ای آٍردُ
 تأکیذ هَرد رّجزی هؼظن همبم تَسط ثبرّب کِ ضزق
 ثب ٍ ثکبّذ ّب تحزین فطبر اس تَاًذ هی است، گزفتِ لزار

 ًیش ظبلوبًِ ّبی تحزین هلی، خَدثبٍری ثب آى تلفیك
 ّوَارُ کطَر خبرجی سیبست رٍیکزد -3. گزدد اثز ثی

 رٍاثط ثز ٍ ضَد هی رصذ ًیش دیگز کطَرّبی تَسط
 در کًٌَی دٍلت رٍیکزد. است تأثیزگذار هبثیي فی

 کطَرّبی ٍ ّوسبیِ کطَرّبی ثِ ًگبُ پیگیزی
 تأهیي ثزای ٍ اصَلی صَرت ثِ ثبیست هی آسیبیی

 ایي ضذ، هی دًجبل جذ ثِ سبثك دٍلت در هلی هٌبفغ
 جوَْر رئیس سفز ثب ٍ 44 سبل در ثخصَظ سیبست

 اهکبى ایزاى، ثِ ثلٌذپبیِ ّیئت یک رأس در چیي
 رٍحبًی دٍلت ضؼیف رٍیکزد اهب داضت؛ سبسی سهیٌِ

 ػولکزدّبی ٍ هَاضغ ظزفیت، ایي کبرگیزی ثِ در
 چطن ّوچٌبى کِ داد ًطبى دٍلت غزثگزایبًِ
 سبثك دٍلت. است ثزجبهی ّبی گطبیص ثِ دٍلتوزداى

 ثب رٍاثط گستزش ثزای ای ػاللِ ًیش رٍسّب آخزیي تب
 آسیبیی ٍ ّوسبیِ کطَرّبی سبیز یب ٍ رٍسیِ چیي،
 ثزًذاضت؛ حَسُ ایي در هؤثزی گبم ٍ ًذاد ًطبى

 هؼظن همبم تَسط ضزق ثِ ًگبُ سیبست ّزچٌذ
 ثب اهب حبال. ثَد گزفتِ لزار تأکیذ هَرد ًیش رّجزی

 رئیسی، دٍلت خبرجی سیبست رسوی اػالم
 رٍسیِ ٍ چیي اسجولِ ٍ ضبًگْبی ػضَ کطَرّبی

 جذیذ دٍلت در ضزق ثِ ًگبُ سیبست کِ داًٌذ هی
 استمجبل هَرد هسئلِ ایي. ثَد خَاّذ هذًظز ایزاى،

 در ایزاى دائن ػضَیت کِ گزفت لزار ًیش کطَرّب ایي
 ثِ هثجت چزاؽ اٍلیي ضبًگْبی، ّوکبری سبسهبى
. ثَد کطَرهبى خبرجی سیبست جذیذ هَضغ

 (ثزسکبر هصطفی: ًَیسٌذُ)
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 هقاٍهت برد -برد هعادلِ

 ثِ لجٌبى ٍصیش ًخؼت ّوشاُ ثِ ٍصیش 6 اص هتـىل ثلٌذپبیِ ّیئتی 1389 ػبل آرسهبُ
 عبسق اص ًمل ثِ اكالحبت دٍلت اسؿبد ٍصیش هْبجشاًی،. سًٍذ هی اًمالة هؼظن سّجش دیذاس

 ػؼذ ثِ اًمالة هؼظن سّجش گَیذ، هی دیذاس ایي تَضیح دس لجٌبى، فشٌّگ ٍصیش هتشی،
 ػؼذ! ایذ؟ خَاًذُ سا ًتشدام پـت گَط سهبى ؿوب ٍصیش، ًخؼت آلبی: »گفتٌذ حشیشی
 سهبى ایي دس: گفت ای خبهٌِ اهلل آیت! ًِ یب خَاًذُ ًجَد هؼلَم وِ داد تىبى ػشی حشیشی

 وِ اػت عجیؼی. اػت پبسیغ صى صیجبتشیي اٍ. اػت ؿذُ تلَیش صیجبیی ثؼیبس صى یه
 ثبًفَرّب؛ وـبى، لذاسُ پبسیغ، ّبی الت. ّؼتٌذ صى ایي ثِ دػتیبثی دسكذد لذستوٌذاى

 ثِ وبسا ٍ تیض ثؼیبس ػپیذ كذف دػتِ ظشیف دؿٌِ یه اصهیشیلذا وِ داًٌذ هی ّوِ اهب
 تشدیذ دؿٌِ آى اص اػتفبدُ دس اصهیشیلذا ثبؿذ، داؿتِ ػَءًظشی اٍ ثِ وغ ّش. داسد ّوشاُ

 ػشٍع لجٌبى. صیجبػت صى ّوبى هثل لجٌبى! ٍصیش ًخؼت آلبی:گفت ػپغ.وٌذ ًوی
 تْذیذ سا ؿوب وِ اػت خغشی اػشاییل. داسًذ ًظش ؿوب وـَس ثِ ّب خیلی. اػت خبٍسهیبًِ

 ػالح ًىشدًذ؟ ٍیشاى ًىـتٌذ؟ سا هشدم هگش ًیبهذًذ؟ ثیشٍت ّبی خیبثبى تب هگش. وٌذ هی
 اٍ اص سا ػول اهىبى ٍ وٌذ هی ًَهیذ سا دؿوي. اصهیشیلذاػت دؿٌِ ّوبى هثل همبٍهت

 .«گیشد هی

 ثبػث لجٌبى، ثِ ایشاى اًشطی ّبی هحوَلِ اسػبل اخیش سٍصّبی عی: تحلیلی ّبی گضاسُ
 هحَس اضالع -1 اػت؛ ؿذُ وـَس ایي ثبصاسّبی آساهؾ حتی ٍ لجٌبى هشدم خَؿحبلی

 ثب آهشیىب وِ اهشی اًذ؛ ؿذُ التلبدی فبص ٍاسد اوٌَى ًظبهی، هؼبئل ثش ػالٍُ همبٍهت
 ثؼیبسی ثبلمَُ ّبی ظشفیت -2. ثَد اضالع ایي لغغ دًجبل ثِ حذاوثشی التلبدی فـبسّبی

 ػبصی خٌثی هٌضلِ ثِ ّب آى ؿذى فؼبل وِ داسد َدٍج همبٍهت حَصُ وـَسّبی ثیي
 وشیذٍس ایجبد ٍ ػَسیِ ثبًیبع ثٌذس ثِ چبثْبس ثٌذس ؿذى ٍكل اػت؛ آهشیىب ّبی تحشین
 لذست افضایؾ -3. اػت ّب ظشفیت ایي اص ای ًوًَِ لجٌبى ٍ ػَسیِ ػشاق، ایشاى، صهیٌی

 اص ؿذ؛ هؼلَم ٍ هـَْد وبهالً لجٌبى ثِ ایشاى ػَخت ٍاسدات جشیبى دس همبٍهت ثبصداسًذگی
 هحَس لذست اص ًـبى ّوگی ػَسیِ ثبًیبع ثٌذس ثِ سػیذى ٍ هحوَلِ اسػبل تب خشیذ صهبى

 ٍاثؼتگی تفىش ٍ اًذیـِ -4. ثَد وؾ ًفت ػلیِ الذام ّشگًَِ اص جلَگیشی ثشای همبٍهت
 ّوبٌّگ الذام. سفت ػؤال صیش هبجشا ایي دس تَػؼِ، ٍ پیـشفت ثشای غشة ٍ آهشیىب ثِ

 .اػت وشدُ تغییش هٌغمِ دس لذست هؼبدلِ وِ داد ًـبى ایشاى ٍ اهلل حضة

 اص حفبظت دس لجٌبى اهلل حضة ثبصداسًذگی لذست اص ثؼذ ایي اوٌَى تب ؿبیذ: پبیبًی ًىتِ
 فـبسّبی صیش لجٌبى ثبخت هؼبدلِ همبٍهت اهب ثَد؛ ًـذُ هـخق خبٍسهیبًِ ػشٍع

 لجٌبى جبهؼِ ًگبُ تغییش ثشای آى ثِ ٍاثؼتِ ّبی سػبًِ اهبى ثی حوالت ٍ آهشیىب التلبدی
 سخ ثِ سا همبٍهت لذست ػَ یه اص داد؛ تغییش ثشد -ثشد ثبصی یه ثِ سا همبٍهت ثِ ًؼجت
 .وشد سیضی پبیِ هٌغمِ دس سا همبٍهت التلبدی لغت دیگش ػَی اص ٍ وـیذ

 (فشّبدی هحوذسضب: ًَیؼٌذُ)
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   اخبار▼

 عراق کردستاى در آهریکا ترٍریستی ّای فعالیت دربارُ ایراى هَضع اعالم

یي هؼبسفِ ٍ تَدیغ هشاػن دس هؼلح ًیشٍّبی ول ػتبد سئیغ ثبلشی پبػذاس ػشلـىش ػشداس  ػپبُ اخیش ػولیبت ِث اؿبسُ ثب هؼلح ّبی ًیشٍ ول ػتبد جبـً

 دس هب ّبی ػولیبت. وٌٌذ الذام ّب گشٍّه ایي ثب ثشخَسد ثشای ثبیذ ػشاق دٍلت ٍ اللین ایي هؼئَالى: گفت وشدػتبى اللین ٍ ػشاق ؿوبل دس پبػذاساى

 هٌـَس ٍ هبػت حك ّب گشٍّه ایي ثب ثشخَسد. وٌین ًوی تحول ّب هشص ایي دس سا ؿیغٌتی گًَِ ّیچ ٍ داؿت خَاّذ اداهِ ضذاًمالة ّبی گشٍّه ثب ثشخَسد

 ٍ آهشیىب ّبی ًـبًذُ دػت ٍ هؼلح ضذاًمالة دٌّذ اجبصُ ًجبیذ ػشاق ؿوبل اللین هؼئَالى. اػت گشفتِ ًظش دس هب ثشای سا حك ایي ّن هتحذ هلل ػبصهبى

. وشد خَاٌّذ جوغ سا ّب گشٍُ ایي ثؼبط هؼلح ًیشٍّبی. وٌٌذ حولِ هب هشص ِث ٍ ثبؿٌذ داؿتِ تلَیضیَى ٍ سادیَ همش ًظبهی، پبدگبى كْیًَیؼتی سطین

 دس سا ضذاًمالة تَعئِ جلؼبت ثشگضاسی هب ؿَد؛ جوغ ثبیذ وِ ّبػت آهشیىبیی حشیش پبیگبُ هب ػلیِ تَعئِ ّبی هحل اص یىی: »افضٍد ثبلشی ػشلـىش

 ؿوبل اللین دس  آهشیىبیی اعالػبتی-ًظبهی پبیگبُ حشیش،. داؿت خَاّذ اداهِ جذیت ثب ٍ ؿذُ آغبص تبصُ وبس ایي. وشد ًخَاّین تحول پبیگبُ ایي داخل

 اػتفبدُ پبیگبُ ایي اص داػؾ ثب هجبسصُ ثْبًِ ِث 2015 ػبل اص آهشیىب ؿذُ؛ ٍالغ ایشاى هشص ویلَهتشی 70 ٍ اسثیل ؿوبل ویلَهتشی 50 دس وِ اػت ػشاق

 .«وٌذ هی

 !برد ًوی دیگر آهریکا ّای تحرین تیغ: آهریکایی ًشریِ

ؿت ٍ پشداخت ّب دٍلت لجبل دس آهشیىب تحشیوی سفتبس تحلیل ثِ یبدداؿتی دس «افشص فبسى» ػلوی ًـشیِ  ثشای اثضاس تشیي دػتی دم ِث التلبدی تحشین: »ًَ

 تىیِ گفت ؿذ هی دادًذ، هی تي ٍاؿٌگتي ّبی خَاػتِ ِث دسًْبیت وـَسّب اگش. اػت  ؿذُ تجذیل آهشیىب خبسجی ػیبػت سٍی پیؾ ّبی چبلؾ توبم حل

 دّذ هی ًـبى ّب پظٍّؾ. آیٌذ ًوی وَتبُ آهشیىب همبثل دس ؿذُ  تحشین وـَسّبی وِ اػت ایي هؼئلِ اهب اػت؛ دسػتی ساّىبس التلبدی ّبی تحشین ثِ

 ّبی ٍصاستخبًِ یؼٌی ّب تحشین وٌٌذُ ٍضغ ًْبدّبی وِ آهذُ گضاسؽ ایي دس. ؿًَذ  هی ٍالغ هؤثش هَاسد اص ًیوی تب ػَم یه دس حبلت، ثْتشیي دس ّب تحشین

 ّیچ آهشیىب، تحشیوی ػیبػت وِ اػت ایي اكلی هؼئلِ. ًذاسًذ ّبیـبى  تحشین اثشگزاسی اص ثشآٍسدی ّیچ خَد آهشیىب داسی خضاًِ ٍ تجبست خبسجِ،

 سا خَد جبیگبُ تحشین، ػیبػت وشدى دًجبل ثب داسد للذ وـَس ایي دٍلت ٍ آهشیىبػت لذست افَل اكلی هَضَع ثلىِ ًذاسد؛ ّب آى اثشگزاسی ثب استجبعی

 ّن حبال ٍ جْبى ؿذى لغجی التلبدی، سوَد جٌگ، دِّ دٍ. ًیؼت ثالهٌبصع اثشلذست یه گزؿتِ ّوچَى دیگش آهشیىب. وٌذ حفظ جْبى دس ّوچٌبى

 ایي دس اثضاس تشیي  دػتشع دس. ًذاسًذ تشوؾ دس تیشی دیگش ؿشایغی چٌیي دس آهشیىب جوَْس سٍػبی. اػت وشدُ فشػَدُ سا آهشیىب وشًٍب، گیشی ّوِ

 هٌفَس ثبصیگش یه ِث اصپیؾ ثیؾ سا وـَس ایي ثلىِ وشدُ ًوبیبى سا آهشیىب لذست افَل سًٍذ تٌْب ًِ تحشین اثضاس اص تفبدُاػ اداهِ. اػت تحشین اثضاس ٍضؼیت،

 ثالسٍع، ػلیِ تحشین ّب دِّ. ؿَد هی وبػتِ ّب تحشین اثشگزاسی اص گزسد، هی چِ ّش. ًیؼت گزؿتِ تیضی ثِ دیگش تحشین تیغ. وٌذ هی تجذیل جْبى دس

ُ ػَسیِ، سٍػیِ، وَثب،  یبد ّب ػبل ایي عی آهشیىب تحشین ّذف وـَسّبی. اػت ًىشدُ ایجبد وـَسّب ایي والى ّبی ػیبػت دس تغییشی ایشاى، ٍ صیوجبَث

 ًظش تجذیذ آهشیىب خبسجی ػیبػت دس اثضاس ایي اص وَسوَساًِ اػتفبدُ دس ثبیذ آهشیىب دس ػبصاى تلوین. دٌّذ ٍفك ؿشایظ ایي ثب سا خَد چغَس وِ اًذ  گشفتِ

 .«وٌٌذ

 کرًٍایی «َّشوٌذ قرًطیٌِ» تا «خاًِ بِ خاًِ» طرح از

 اص ثؼیبسی ٍاوؼیٌبػیَى، اًجبم ثب: »گفت هؼلح، ًیشٍّبی ول ػتبد دسهبى ٍ ثْذاؿت اداسُ سئیغ صادُ، ػشالی ػشداس دیذاس دس ثْذاؿت ٍصیش

 ِث تَجِ ثب ثٌبثشایي. دٌّذ اًجبم ٍاوؼي تضسیك ؿشط ِث سا الذاهی ّش تَاًٌذ هی هشدم ٍ ؿَد هی ػولی َّؿوٌذ لشًغیٌِ ٍ وشدُ تغییش ّب هحذٍدیت

 ثب خبسجی ٍ داخلی ّبی هؼبفشت ؿجبًِ، تشددّبی اصجولِ ّب ػیبػت ثشخی هثالً. ؿَد تذٍیي جذیذ ّبی دػتَسالؼول ثبیذ هشدم، اوثشیت ٍاوؼیٌبػیَى

ی ػیي دوتش. «ؿًَذ هی تغییش دػتخَؽ ٍاوؼیٌبػیَى اًجبم  ثشای ٍ وـَس هحشٍم هٌبعك دس هؼلح ًیشٍّبی تَاى وبسگیشی ِث ثش تىیِ ثب اْل

جبم ٍاوؼیٌبػیَى گیشی لىِ ثشای سا خبًِ ِث خبًِ عشح ّؼتین دسكذد: »افضٍد ػشاػشی، ٍاوؼیٌبػیَى  وشًٍب، وٌتشل دس هؼئلِ تشیي هْن صیشا. دّین ًا

جبم احؼي ًحَ ثِ ثبیذ وِ اػت ٍاوؼیٌبػیَى اًجبم  .«ؿَد ًا
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 هستضعفیي بسیج سازهاى در فقیِ ٍلی ًوایٌذگی سیاسی هعاًٍت

 

 ػبصهبى سئیغ ،1396 ػبل هلَة اػالهی ؿَسای هجلغ لبًَى عجك !/هجبصی فضبی ؿَسای لبًًَی ػضَ غیشػبهل، پذافٌذ سئیغ ◄
 اجبصُ ثب وـَس، اجشائی ّبی دػتگبُ ثب ًضدیه تؼبهل ثشلشاسی جْت دس ٍ خَد راتی  هأهَسیت اجشای ساػتبی دس وـَس غیشػبهل پذافٌذ

 سّجشی هؼظن همبم هَافمت ثبٍجَد لبًَى ایي وبهل اجشای لجل دٍلت دس. اػت هجبصی فضبی ػبلی ؿَسای اص ػضَی اًمالة، هؼظن سّجش
 ثِ وـَس غیشػبهل پذافٌذ ػبصهبى سئیغ ٍ ؿذ اجشا لبًَى ایي ػیضدّن، دٍلت وبس ثِ آغبص ثب وِ ثَد هبًذُ هؼغل ایـبى اجبصُ اخز ٍ

 .یبفت حضَس هجبصی فضبی ػبلی ؿَسای جلؼِ دس جوَْسی سئیغ دػَت

 تین یه غشثی، آرسثبیجبى دس اعالػبت ٍصاست اعالػبتی الذاهبت ثب !/وشد هی اخبری داساى ػشهبیِ اص وِ تشٍسیؼتی تین اًْذام ◄
 تشٍسّبی اًجبم جْت سیضی ثشًبهِ تشٍسیؼتی، تین ایي الذاهبت اصجولِ. ؿذ هتالؿی ًمذُ ثِ پیشاًـْش هؼیش دس ٍ ؿٌبػبیی تشٍسیؼتی

 ٍ ضذاًمالة ّبی گشٍّه ًفغ ثِ هٌغمِ داس ػشهبیِ افشاد اص اخبری هٌغمِ، دس اًتظبهی ٍ ًظبهی ًیشٍّبی اص ثشخی تشٍس ٍ ای صًجیشُ
 ٍ وـف ًیض هْوبت ٍ ػالح همبدیشی تشٍسیؼتی تین ایي اص. اػت هٌغمِ ػشؿٌبع افشاد ٍ اّبلی اص ثشخی ؿتن ٍ ضشة ٍ تْذیذ ّوچٌیي

 .ؿذ ضجظ

 4+1 خبسجِ ٍصسای ّوِ ثب خبسجِ ٍصیش: »گفت وـَسهبى خبسجِ ٍصاست ػخٌگَی /ًیَیَسن دس اهیشػجذاللْیبى سػوی هاللبت 45 ◄
 هاللبت 45 ػفش ایي دس. اػت ًـذُ اتخبر 4+1 ٍ ایشاى ًـؼت ثشگضاسی دسثبسُ تلویوی اآلى تب ٍلی داؿت، خَاّذ دٍجبًجِ ّبی هاللبت

 .«اػت ؿذُ تٌظین داؿتٌذ، دسخَاػت وِ الوللی ثیي ّبی ػبصهبى سٍػبی ثب ٍ هختلف وـَسّبی خبسجِ ٍصسای ثب دٍجبًجِ

 ػَهیي وشد اػالم ّبػت وؾ ًفت سدیبثی تخللی ػبیت وِ «تشوش تبًىش» پبیگبُ /اػت لجٌبى ساُ دس ایشاى ػَخت وؾ ًفت ػَهیي ◄
 ًیبص ثٌضیي ٍ ًفت گبصٍئیل،» وشد؛ اػالم ًیض لجٌبى اهلل حضة ًوبیٌذُ الذیي، كفی ػجذاهلل. اػت لجٌبى ساُ دس ایشاى ػَخت حبهل وؾ ًفت

 هب. ًیؼت دالس لجٌبى دس اآلى اهب اػت، دالس ثب هب تؼبهالت وِ اػت ایي هـىل. فشٍؿذ ًوی دالس دادى ثذٍى وغ ّیچ ٍ اػت لجٌبى هشدم
 ػَخت] اهب ّؼت هحبػجبت ایي. دّین هی ّب آى ثِ دالس ٍ گیشین هی لجٌبًی لیش ثؼذاً وِ وشدین تَافك ّب ایشاًی ثب هَضَع ایي جبی ثِ

 .«اػت ؿذُ خشیذاسی پَل ثب[ ایشاى

 ّب آى وِ داؿت اظْبس افغبًؼتبى اص هتحذُ ایبالت خشٍج خلَف دس سٍػیِ جوَْسی سئیغ /افغبًؼتبى ٍضؼیت دسثبسُ پَتیي تحلیل ◄
 هتأػفبًِ ٍ یبفتِ ػبصهبى جٌبیبت هخذس، هَاد لبچبق تشٍسیؼن، ثِ هشثَط هـىالت اص پش گزاؿتٌذ؛ ثشجبی پبًذٍسا كٌذٍق یه

 پَتیي. اػت وشدُ سّب افغبًؼتبى دس سا هذسى ّبی ػالح اص وبهل صسادخبًِ یه غشة سٍػیِ، جوَْسی سئیغ گفتِ ثِ. هزّجی گشایی افشاط
 ٍ كلح یبفتي ثشای افغبًؼتبى ثِ ووه وِ افضٍد ّوچٌیي پَتیي. ؿذًذ خبسج افغبًؼتبى اص «ػجلِ ثب» ّب آهشیىبیی وِ وشد خبعشًـبى

 .ثبؿذ دهَوشاتیه ٍ هتحذ عشف، ثی هؼتمل، وـَس یه افغبًؼتبى وِ وشد اهیذٍاسی اثشاص ٍی. اػت ضشٍسی ثجبت

   خبر ویژه▼ 
 دٍشٌبِ در ایراى دیپلواتیک پیرٍزی بِ فارسی سی بی بی ارعاى

 

 آهشیىب ٍیظُ ثِ «غشة» ًفَر ٍ حضَس اص آى دس وِ ًْبدّبػت تشیي هْن اص یىی ؿبًگْبی ّبی ی ّوىبس ػبصهبى: »ًَؿت ػی ثی ثی اًگلیؼی سػبًِ
 دیپلوبتیه هَفمیت یه ایشاى ثشای ػضَیت ایي. آیذ دسهی ػبصهبى ایي ػضَیت ثِ وِ اػت خبٍسهیبًِ وـَس ًخؼتیي ایشاى. ًیؼت خجشی

 دس ثبؿذ؛ داؿتِ اثشاتی ایشاى ثب تجبسی هجبدالت افضایؾ ثشای وـَسّب ػیبػی تلویوبت ثش تَاًذ هی دساصهذت دس ػضَیت ایي. ؿَد هی هحؼَة
 هزاوشات حؼبع ؿشایظ ثش هذت وَتبُ دس هـخق عَس ثِ ٍ ثبؿذ الوللی ثیي هَلؼیت ثْجَد اص فشاتش تَاًذ هی ػضَیت ایي ػیبػی فَایذ ػَم
 ػبثمِ ون اًضٍایی ثب ایشاى وِ ثشجبم اص پیؾ دٍساى دس ای ّؼتِ هزاوشات فضبی ثشخالف وِ دّذ هی ًـبى ػضَیت ایي. ثگزاسد اثش ًیض ای ّؼتِ

 اص ؿذُ هَفك ایشاى حتی ثلىِ ًیؼت، خجشی تْشاى ثیـتش اًضٍای اص تٌْب ًِ هزاوشات، دس ایشاى ػشػختی سغن ثِ حتی ثبس ایي ثَد، ؿذُ سٍ سٍثِ
 .«ثىبّذ ّن لذیوی اًضٍای


