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بٍالحدیدٌخًردگانشکست
وفستجدیددوبال

 حٕالت ٔٛلت تٛلف ثب جٛاٖ:
 ایٗ اِحذیذٜ، ثٝ عشثؼتبٖ تجبٚصٌشا٘ٝ

 وٕبوبٖ ایٗ آیب وٝ اػت ٔؽشح ػؤاَ
 اص دٚثبسٜ ایٙىٝ یب یبفت خٛاٞذ ادأٝ

 ٞبی دِٚت ؿذ؟ خٛاٞذ ػشٌشفتٝ
 اوٖٙٛ أبساتی ٚ ػعٛدی اؿغبٍِش
 اختیبس دس جذیذی ٘فغ تبصٜ ٘یشٚی
 سا أبسات جذیذ تٟذیذ وٝ ٘ذاس٘ذ
 آ٘ىٝ خصٛف ثٝ دٞذ، ٘ـبٖ ٔٛجٝ

 صٛست دس وٝ داسد ٚجٛد أىبٖ ایٗ
 ٌیشیػش اص ٚ ٞب تٟذیذ ایٗ ادأٝ

 ٔذافع ٞبی ٘یشٚ اِحذیذٜ، ثٝ حٕالت
 عّٕی سا ؿبٖ لجّی تٟذیذ ٘یض یٕٙی
 حٕالت ٔٛسد سا اثٛظجی ٚ وٙٙذ

 ثشخی أب.دٞٙذ لشاس خٛد ٔٛؿىی
 ٔٙؽمٝ ػؽح دس خصٛف ثٝ ٞب ٘ـب٘ٝ
 وشدٖ عّٕی أىبٖ وٝ داسد ٚجٛد
 ٚ جذیذ حٕالت ثٝ سا أبسات تٟذیذ
 ٘ـبٖ جذی لجُ اص ؿذیذتش حتی
 ٟٔٓ ٞبی ٘ـب٘ٝ ایٗ اص یىی. دٞذ ٔی
 صٟیٛ٘یؼتی سطیٓ اوٖٙٛ وٝ اػت ایٗ

 دس جٛالٖ ٚ غضٜ ججٟٝ دٚ دس سا خٛد
 دس جًٙ ثٝ ٚ ثیٙذ ٔی تٟذیذ ٔعشض

 اػبع ایٗ ثش.ا٘ذیـذ ٔی ججٟٝ دٚ ایٗ
 جًٙ ٌضیٙٝ سطیٓ ایٗ وٝ صٛستی دس
 ثب دٞذ لشاس خٛد وبس دػتٛس دس سا

 اثتذای اص وٝ ٞبیی ٕٞبٍٞٙی ثٝ تٛجٝ
 ٚ أبسات عشثؼتبٖ، ثیٗ یٕٗ جًٙ
 دس ٚ داؿتٝ ٚجٛد صٟیٛ٘یؼتی سطیٓ
 دس ٘یض لشٖ ٔعبّٔٝ ثٝ ٔٛػْٛ ؼشح
 ٚجٛد احتٕبَ ایٗ ٞؼتٙذ، ٞٓ وٙبس
 دٚثبسٜ ٘یض أبسات ٚ عشثؼتبٖ وٝ داسد

 دس اخیش ٘ظبٔی ؿىؼت سغٓ ثٝ
 ثیفتٙذ ثٙذس ایٗ اؿغبَ فىش ثٝ اِحذیذٜ

 ثبس ایٗ سا ػٛختٝ اؿغبَ ساٞجشد ٚ
 خٛد وبس دػتٛس دس ٌزؿتٝ اص ؿذیذتش

 سا احتٕبَ ایٗ آ٘چٝ. دٞٙذ لشاس
 دٚ ایٗ وٝ اػت ایٗ وٙذ، ٔی تمٛیت
 اؿغبَ جض چیضی ثٝ تجبٚصٌش وـٛس
 دس خٛد ثیٗ آٖ تمؼیٓ ٚ یٕٗ

 لشٖ تٛؼئٝ ٕٞبٖ یب ٔعبّٔٝ چبسچٛة
 وٝ اػت ٔؼئّٝ ٕٞیٗ. ا٘ذیـٙذ ٕ٘ی

 ٕ٘بیٙذٌبٖ ػیبػی تالؽ ؿذٜ ٔٛجت
 پیـٟٙبدی ٞبی ؼشح ٚ ُّٔ ػبصٔبٖ

 ؿىؼت ثٝ دیٍشی اص پغ یىی ٞب آٖ
 تحت ٔذتی اص ثعذ ٚ ثیٙجبٔذ

 ٔمبْ اص أبسات ٚ عشثؼتبٖ ٞبی فـبس
 . ؿٛ٘ذ ثشوٙبس خٛد

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ريحاویمسیزاصالحاسمماوعتاصالحاتمدعیانمامًریتتزیهتاسٌ

 دس ٚ ٍ٘شدد ٘مط دِٚتٕشداٖ ٚ اٚ عّٕىشد ثب سٚحب٘ی آلبی ِفظی سٚیىشد اٌش :انکیه

 وـٛس ػش٘ٛؿت وٝ چشا. ٞبػت حٕبیت ثیـتشیٗ آٔبدٜ ا٘مالثی جشیبٖ ؿٛد، تبییذ عُٕ
 ٕٞٝ اػبػب ٚ دا٘ذ ٔی ػیبػی ػالیك اختالف ثش ٔمذْ سا دؿٕٙبٖ ؿشاست ثب ٔمبثّٝ ٚ

 اعتشاض ثٝ ٚ وشدٜ ٔٙتمذ ثٝ تجذیُ سا ٟ٘بآ وٝ ا٘مالثی ٘یشٚٞبی ٍ٘شا٘ی ٚ دغذغٝ
 ٚ ٔشدْ ٚالعی ٔؽبِجبت ثٝ تٛجٟی ثی ٚ اصَٛ ٚ عٟذٞب ٘مط ٕٞیٗ ٚاداؿتٝ،

 ٔؼیش اصالح د٘جبَ ثٝ دسػتی ثٝ دِٚت اٌش حبَ دسعیٗ. اػت ٔٛسد ثی ٞبی ػبصی حبؿیٝ
 داؿتٝ صشیح ٔشصثٙذی غشة ٚ آٔشیىب ثشاثش دس تؼّیٓ وٙٙذٜ تٛجیٝ ؼیف ثب ثبیذ اػت
 دادٖ ُٞ یب خٛد تحشوبت ثب وٛؿیذ خٛاٞٙذ ؼّجی اصالح ٔذعی فشاؼیٖٛ وٝ چشا ثبؿذ

 اعتٕبد لبثُ غیش ٚ اتٟبْ ٔٛظع دس سا دِٚت اعتٕبدػٛص، سفتبسٞبی استىبة ثٝ دِٚت
 ٘ذاؿت صٔبٖ ٌزؿت ثٝ ٘یبص حتی وٝ ٔٛظٛعی. داس٘ذ ٍ٘ٝ ا٘مالثیٖٛ ٚ ٘ظبْ ثشای ثٛدٖ

 ٘ىتٝ ایٗ ثش خٛد ٞبی ٘ٛؿتٝ ٚ ٔٛاظع دس صٚد خیّی اصالحبت ٔذعیبٖ افشاؼیٖٛ ٚ
 ػٛی ثٝ ا٘مالة ٘یشٚٞبی چشخؾ ٔذعی آؿىبس ای ٔغبِؽٝ دس آ٘بٖ. ٌزاؿتٙذ صحٝ
 ٚ وشدٜ اػتمجبَ دِٚت ٔؼیش تغییش اعالْ اص ا٘مالة ٘یشٚٞبی آ٘ىٝ حبَ ٚ ا٘ذ ؿذٜ دِٚت
 ذتالؿٙ دس ٕٞچٙبٖ ٞٓ دِٚت آؿٙبیبٖ ثشخی. ٞؼتٙذ دِٚت عّٕی ٞبی ٌبْ ٔٙتظش

 اِمبی ثشای ٔعحه تالؿی دس ٚ وٙٙذ تجػشٔ ٔشصٞب ثیشٖٚ ثٝ سا وـٛس ٔـىالت حُ ساٜ
 ایٗ دس ٚ! ٞؼتٙذ وـٛس ایٗ ثب٘ٛیٝ ٞبی تحشیٓ ثب ٔمبثّٝ جٟت ثٝ آٔشیىب ثب اسٚپب ٔمبثّٝ
 وٝ آ٘چٝ ثٝ ؿجیٝ اظٟبساتی ٚ ایشاٖ اص اسٚپبیی ٞبی ؿشوت خشٚج ٔٛج حتی ٔؼیش

 دس اسٚپبیی ٞبی ؿشوت حفظ ثشای وٝ داؿت فشا٘ؼٝ جٕٟٛس سئیغ ٔبوشٖٚ أب٘ٛئُ
 وٝ ثشآ٘ٙذ ؼّجی اصالح ٔذعیبٖ! ٌیش٘ذ ٔی ٘بدیذٜ ٞٓ سا ؿٛیٓ ٕ٘ی ػشؿبخ آٔشیىب ثب ایشاٖ

 خبؼش ثٝ ٔشدْ اص عزسخٛاٞی وٓ دػت یب ٚ پبػخٍٛیی جبیٍبٜ دس ٌشفتٗ لشاس جبی ثٝ
 ػٍٙیٗ سٚحب٘ی ثٝ سا سٚا٘ی فـبس ٌؼتشدٜ ٔعیـتی ٔـىالت تحٕیُ ٚ دسٚغ ٞبی ٚعذٜ
 وٙٙذٜ ٌٕشاٜ ػیبػی ٞبی دٚلؽجی ٔجذداً دِٚت، دس جذیذ ػبصی حبؿیٝ ٚاػؽٝ ثٝ تب وٙٙذ
 ثٛدٖ ػشاة ػٛ، یه اص دِٚت ٔؼیش اصالح اص ٕٔب٘عت ثب تشتیت ثذیٗ ٚ ؿٛد احیب

 ثشای ػیبػی فعبی ٚ ؿٛد وتٕبٖ ثضسي ؿیؽبٖ ثب تٛافك اصؼشیك التصبدی سٚ٘ك آدسع
 .ؿٛد فشاٞٓ ٔذعی افشاؼیٖٛ ٕٞیٗ تش سادیىبَ تحشوبت
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است؟وشدیککًئیىسیتًافقپایانآیا/عزبستانبزایتزامپشًمخًاب
 ٔٛافمتٔجٙی ثش افضایؾ ٔیضاٖ تِٛیذ ٞٓ  «تشأپ دػتٛس»ثب چٙب٘چٝ ػعٛدی عشثؼتبٖ ٔعتمذ٘ذ وبسؿٙبػبٖ اص ثؼیبسی :لذع
 .داسد ٘یبص صٔبٖ ػبَ یه حذالُ ٘فت، اص ٔمذاس ایٗ تِٛیذ افضایؾ ٚ ٘ذاسد سا سٚص دس ٘فت ٔمذاس ایٗ تِٛیذ تٛاٖ ثبؿذ، وشدٜ

 اص ثبیذ ٞب ػعٛدی ٚ آٚسدٜ ثبس ثٝ وـٛس ایٗ ثشای سا ػٍٙیٙی ٞضیٙٝ ای ٞؼتٝ تٛافك اص خشٚج وٝ ٔجٙبػت ایٗ ثش آٔشیىب ٔعبدِٝ
 تؼّیٓ تصٕیٓ ایٗ ٔمبثُ دس سیبض داسد، حىبیت ٞب ٌضاسؽ وٝ آٍ٘ٛ٘ٝ. وٙذ ججشاٖ سا ٞضیٙٝ ایٗ ٘فت تِٛیذ افضایؾ ؼشیك
 ایٗ ٔعشفی ٚ دیٍشاٖ ػٛی اص ایشاٖ ٔمبثُ ٔٛاظعؾ ثٟبی پشداخت ثشای تشأپ ؿذیذ تٕبیُ ٚجٛد، ایٗ ثب ِٚی. اػت ؿذٜ

 تأویذ ٘یض ایشاٖ وٝ ٕٞب٘ؽٛس صیشا ثیب٘جبٔذ؛ ٔتفبٚت وبٔالً ٚالعیتی ثٝ اػت ٕٔىٗ ٔٙؽمٝ، وـٛسٞبی دؿٕٗ عٙٛاٖ ثٝ وـٛس
 ایجبد آٖ ٘تیجٝ وٝ ؿٛد تٕبْ "اٚپه" ػبصٔبٖ اص عشثؼتبٖ اخشاج لیٕت ثٝ تشأپ، دػتٛس ایٗ اجشای ػتا ٕٔىٗاػت  وشدٜ

 دٞذ، سخ اتفبق ایٗ چٙب٘چٝ وٙٙذ ٔی تأویذ ٞب ٌضاسؽ وٝ اػت حبِی دس ایٗ. ثٛد خٛاٞذ ٘فت ثبصاس دس تٙؾ ٚ ثجبتی ثی
 اػت، وـب٘ذٜ ٔٙجالة ثٝ سا آٖ وـٛس، ایٗ اص حٕبیت ٘ٝثٟب ثٝ وٝ آٔشیىب ٚ ؿذ خٛاٞذ ٔتحُٕ سا صیبٖ ثضسٌتشیٗ عشثؼتبٖ

 ثٝ ٔٛػْٛ تٛافك  صٛست، ایٗ دس وٝ ٚاٌزاسد خٛد حبَ ثٝ سا ػعٛد آَ سطیٓ ٚ ؿذٜ ای صخشٜ ٘فت تِٛیذ ٔشحّٝ ٚاسد
 یبٍ٘زاسثٙ ػعٛد آَ عجذاِعضیض ٔیبٖ( آٔذ دػت ثٝ وٛئیٙؼی اع یٛاع ٘بٚ عشؿٝ سٚی ثش تٛافك ایٗ ایٙىٝ دِیُ ثٝ) «وٛئیٙؼی»

 ٚ یبفت خٛاٞذ خبتٕٝ عشثؼتبٖ، اص آٔشیىب ٚیظٜ حٕبیت ثشای ٔیالدی ۵۴۹۱ ػبَ دس سٚصِٚت فشا٘ىّیٗ ٚ ػعٛد آَ حىٛٔت
 ثشاثش دس ٘فت ٔعبدِٝ ثٝ وٝ "وٛئیٙؼی" تٛافك.ؿٛد ٔی خبسج وـٛسٞب دیٍش ثب آٔشیىب ٞبی تٛافمٙبٔٝ اص دیٍش یىی اص "تشأپ"

 ا٘شطی ٘یبصٞبی تعٕیٗ ٔمبثُ دس ػعٛد آَ حبوٓ خب٘ذاٖ اص آٔشیىب ؿشغ ٚ لیذ ثی حٕبیت ٔٙظٛس ثٝ اػت ٔٛػْٛ ٘یض أٙیت
 .اػت ؿذٜ ٔٙعمذ آٔشیىب ٔتحذٜ ایبالت

داخلیاتحادخارجی،مذاکزٌ

 ٔؼیش دس اػت ؿذٜ ایجبد ثشجبْ دس أشیىب خشٚج ثب وٝ سا ٔـىالتی تٛا٘ذ ٔی اتشیؾ ٚ ػٛئیغ دس سٚحب٘ی حعٛس ایران:

 ثبیذ ٔب ػیبػت. ؿذ ٘خٛاٞذ خبسج ثشجبْ اص أشیىب د٘جبَ ثٝ وٝ وشدٜ اعالْ ِفظ دس اسٚپب ایٙجب تب. دٞذ سلشا فصُ ٚ حُ
 ٚ ٞؼتٙذ اسٚپب التصبدی ٚ ػیبػی عشصٝ تأثیشٌزاس ثبصیٍش دٚ ػٛئیغ ٚ اتشیؾ. ثبؿذ اسٚپب اتحبدیٝ دس دیذٌبٜ ایٗ تمٛیت

 ٚاجت الذاْ یه  وـٛس دٚ ایٗ ثٝ سٚحب٘ی ػفش. اػت اتشیؾ ثشعٟذٜ اخیش دٚسٜ دس اتحبدیٝ ایٗ سیبػت ایٙىٝ آٖ اص تش ٟٔٓ
 تجذیُ أشیىب ثذٖٚ ثشجبْ اص پغ ؿشایػ عؽف ٘مبغ اص یىی ثٝ سا آٖ تٛا٘ذ ٔی ػفش ایٗ ؿشایػ ٚ فعّی ٔٛلعیت دسن. اػت
 اص اػتفبدٜ .وٙٙذ ٔی اػتمجبَ ٖایشا ثب ٌٛٚ  ٌفت ثبة ٔب٘ذٖ ثبص ٚ دیپّٕبػی تمٛیت اص ٘یض إِّّی ثیٗ ثبصیٍشاٖ اص ثؼیبسی وٙذ.

 آٚسدٖ فشاٞٓ ٔؼتّضْ خٛد أب اسٚپب ثٝ جٕٟٛسی سئیغ اخیش ػفش ٔب٘ٙذ ای ػبص٘ذٜ دیپّٕبتیه الذأبت ٚ ٞب ظشفیت
 ٘تیجٝ ٔمبْ دس ثبصتبثی داس٘ذ جشیبٖ وٝ دیپّٕبتیىی ٞبی تالؽ ٞب صیشػبخت ایٗ ثذٖٚ. اػت وـٛس داخُ دس ٞبیی صیشػبخت

 ٔعٙبی ثٝ ٘ٝ ٚ اػت ا٘تمبد ٘فی ٔعٙبی ثٝ ٘ٝ ایٗ. اػت داخُ دس ٚحذت داؿتٗ ٔؼبئُ ایٗ تشیٗ ٟٔٓ. تداؿ ٘خٛاٞٙذ عّٕی
 دس سلبثت حذٚد سعبیت ٚحذت ایٗ ٔعٙبی. ٔختّف ٞبی حٛصٜ دس تىثش پزیشؽ ٚ ػیبػی ٞبی سلبثت ٌزاؿتٗ وٙبس

 ٕٞىبسی صٔیٙٝ وـٛس  ٔٛلعیت ثٝ ٍ٘بٞی چٙیٗ. اػت جبٔعٝ ػؽح دس آفشیٗ تٙؾ ٞبی جذاَ اص پشٞیض ٚ ّٔی ٔٙبفع چبسچٛة
 . وٙذ ٔی اثش ثی سا دیپّٕبتیه ٞبی تالؽ جّٕٝ اص ٚ ٞب تالؽ ٕٞٝ عُٕ دس ٚ ثشدٜ ثیٗ اص سا ٔـىالت حُ ثشای ٔؽّٛة
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یاپزَشیىٍستیشارسی؛سیاست

 بیىاوٍ؟ياقعَمزاَی

 تالؼٓ اٚج سٚصٞبی دس دِٚت ٚلتی :خراسان

 ٌشفت اسص وشدٖ ٘شخی ته ثٝ تصٕیٓ ثبصاس، دس
 ثشای لٛی ای پـتٛا٘ٝ حتٕب وٝ ثٛد آٖ ثش ٌٕبٖ

 وشد تالؽ یبصدٞٓ دِٚت. داسد خٛد تصٕیٓ ایٗ
 دس سا تٛسْ ٔحُ ایٗ اص ٚ وٙذ تثجیت سا اسص ٘شخ

 کارشناسان ثشخی. وٙذ حفظ حذالّی ٔمذاسی
 ٚ تعبدِی ٘شخ ٔب، ٘فتی وـٛس دس وٝ ٔعتمذ٘ذ

 أب ٘یؼت ٔعتجش چٙذاٖ اسص ثبصاسی اصؽالحب
 ثش اسص ٘شخ تعذیُ وٙذ ا٘ىبس وٝ ٘یؼت وؼی

 ثشای خبسجی، ٚ داخّی تٛسْ تفبٚت اػبع
 ثب ٔب ٚلتی. اػت الصْ صبدساتی لذست حفظ

 لذست یؾ،افضا سا تمبظب ٘شخ، ػشوٛة
 وشدٜ فـشدٜ سا ٘شخ فٙش ٚ وبٞؾ سا صبدساتی

 ٔٛج ثب تٛا٘ٙذ ٔی ثذخٛاٞبٖ ٚ ثبصاٖ ػفتٝ ایٓ،
 ٘شخ فٙش، دس ؿذٜ رخیشٜ ٘یشٚی ٔذد ثٝ ػٛاسی،

 ثبال تعبدِی ٞبی ٘شخ اص ثبالتش ثؼیبس جبیی تب سا
 ثبصاس دس أشٚص وٝ ٞبیی ٘شخ ٕٞبٖ ثجش٘ذ؛
 ػیبػت ٞبی ػیبػت وٝ آٖ ٚیظٜ ثٝ. ٞؼت
 دالالٖ ثٝ ٚ ثخٛسد ؿىؼت ٔذاْٚ ؼٛس ثٝ ٌزاس
 ٔٛج ثشای ثبالیی تٛاٖ وٝ ثذٞذ سا ػیٍٙبَ ایٗ

 ثخٛا٘یذ) ػیبػت ایٗ ٘تیجٝ تٟٙب.داس٘ذ ػٛاسی
 وشدٖ پٟٗ( ػخت لٛاعذ ثب حبصُ ثی ػتیضٜ

 .اػت خٛاسی سا٘ت ثضسي ػفشٜ یه
 

 

:ايلگزاییغزببستبه
. ثَد جْبى دس( هذسًیضاسیَى) ًَسبصی هکتت ّبی ثشًبهِ تجلیغ اٍج ثیستن، قشى اٍاسط

 ایي تأثیش تحت التیي، آهشیکبی کطَسّبی هخصَصب ًیبفتِ، تَسؼِ کطَسّبی اص ثسیبسی
 ًظش اص. کشدًذ ثٌب غشثی هذسًیضاسیَى ّبی ثشًبهِ ثش جتٌیه سا خَد پیطشفت الگَی هَج،

 است ٍاحذی ی ًسخِ داسای کطَسّب، پیطشفت ٍ تَسؼِ ی هقَلِ هکتت، ایي پشداصاى تئَسی
. ضًَذ هٌذ تَسؼِ غشثی کطَسّبی هبًٌذ تَاًٌذ هی ًسخِ، آى اًجبم ثب کطَسّب، اص ّشکذام کِ
 ٍخین ثب کِ گزضت ًوی التیي آهشیکبی سّبیکطَ دس ًسخِ ایي اجشای اص دِّ یک ٌَّص اهب

 اػالم هکتت ایي ّبی ثشًبهِ ضکست کطَسّب، ایي اجتوبػی -اقتصبدی اٍضبع ثیطتش ضذى
 آى ًظشیِ ایي هٌتقذیي پشسص ی ػوذُ. ضذ هطشح آى ثشای جبیگضیٌی ّبی حل ساُ ٍ ضذُ
 جتوبػیا ٍ فشٌّگی ّبی ٍیژگی داسای کِ جْبى هختلف کطَسّبی اسبسب چشا کِ ثَد

 ٍاحذ ی ًسخِ یک اص ّستٌذ، گًَبگًَی هؼٌَی ٍ هبدی ّبی ظشفیت ٍ هٌبثغ ثب ٍ هختلف،
 سبثقِ کِ غشثی کطَسّبی تَسط کِ ای ًسخِ ّن آى کٌٌذ؟ استفبدُ پیطشفت ثشای

 .است ضذُ گشفتِ ًظش دس آًْب ثشای اًذ، داضتِ ًیض استؼوبسی
 

 !قبًلقابلغیز/ريسگشارش

 «القلن سشیغ هحوَد» اص ًقل ثِ هطلجی دس «یضد آفتبة» سٍصًبهِ :بصیرت پایگاه

 اگش ًیست، آًقذسی کطَس هَفقیت دس دٍلت تأثیشگزاسی کًٌَی ضشایط دس: »ًَیسذ هی
 ۰۵ فقط دٍلت: »گَیذ هی ًجَی ثْضاد.« ثیطتش ًِ است دسصذ ۰۱ تب ۵ ثیي ثبضذ، خیلی
: کٌذ هی تأکیذ یًَسی ػلی.« ثبضیذ ًذاضتِ کشدى َّا فیل اًتظبس داسد، اختیبسات دسصذ

 ۰۱ ضبیذ: »است هؼتقذ ّبضوی هحوذ.« ثبضٌذ ًذاضتِ هؼجضُ اًتظبس دٍلت اص هشدم»
 ٍ دٍلتی ضجِ خصَصی، ًْبدّبی ٍ ًجبضذ هجشیِ قَُ اختیبس دس ّن کطَس اقتصبد دسصذ
 دس دٍلت حبهی ّبی سٍصًبهِ اص «اهشٍص آسهبى» سٍصًبهِ.« ّستٌذ سْین اقتصبد دس ّب تؼبًٍی
.« ثبضیذ ًذاضتِ هؼجضُ اًتظبس است، آٍاسثشداسی هطغَل ٌَّص سٍحبًی: »آٍسد هی هطلجی

 ثسیبس سا آًْب هطبثِ سَ ایي ثِ 29 سبل اص ّوَاسُ کِ ادػبّبیی ٍ ّب ثٌذی جولِ ؛...ٍ
 ٍ اػتذال جشیبى هتأسفبًِ دّذ، هی ًطبى گزضتِ سبلیبى تجشثِ! این خَاًذُ ٍ این ضٌیذُ

 ّبی جبیگبُ ٍ هٌبصت ٍ ثبضٌذ قذست دس کِ ّستٌذ آى دًجبل ثِ ّوَاسُ اصالحبت
 ثَدى پبسخگَ جبی ثِ هشدهی هطبلجبت ثشاثش دس اهب ثگیشًذ، اختیبس دس سا گیش تصوین
 صهبى دس ػوَهبً آًْب. ثشداسًذ خَد دٍش سٍی اص سا هسئَلیت ثبس ٍ ثذٌّذ غلط ّبی آدسس

 پس اهب ضَد؛ هی ثشطشف هطکالت ّوِ ثطَین، اًتخبثبت پیشٍص هب اگش گَیٌذ هی اًتخبثبت
 گَیٌذ هی صدًذ، تکیِ گیشی تصوین ٍ سیبست کشسی ثش ٍ کشدًذ جلت سا هشدم سأی آًکِ اص

 ٍ است ضبى دست دس اهَس صهبم کِ ّستٌذ دیگشی ًْبدّبی ٍ آیذ ًوی ثش هب دست اص کبسی
 الجتِ ٍ هطکالت ًگشفتي ثشػْذُ پبسخگَیی، اص فشاس ّذف ثب کِ سٍضی! ًذاسین اختیبسی هب

 ثِ اکٌَى کِ ضَد هی اتخبر کطَس سیبسی ًظبم ثبفت دس قذست افضایص ثشای سبصی صهیٌِ
 دیگش هشدم ٍ است قجَل قبثل غیش ػوَهی افکبس ثشای دیگش ٍ ضذُ ثذل ًوب ًخ ضیَُ

 آى اهب ثبضذ، جشیبًی اختیبس دس... ٍ گیش تصوین هٌبصت کطَس، ثَدجِ کِ پزیشفت ًخَاٌّذ
 هَضغ دس ػبدی هشدم هبًٌذ یب ثَدُ تفبٍت ثی یب اتفبقبت ٍ هطکالت ثشاثش دس جشیبى
 ! ثگیشد قشاس گش هطبلجِ

 


