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 َا کفتار زيزٌ ي شیر وعرٌ

 دس ایشاٖ وٝ ٘یؼت تشدیذی جوان:
 التلبدی ػیبس تٕبْ خًٙ یه ؿشایظ
 ٚ اسػبة ثب التلبدی خًٙ ایٗ. اػت

 پشؿذت تجّیغبتی ٚ سٚا٘ی خًٙ ٚ تٟذیذ
 ثشا٘ذاصی ػّٙی ٞذف تب اػت ٕٞشاٜ ٘یض
. ؿٛد ٔحمك أشیىب ٔمبثُ دس تؼّیٓ ٚ

 ٘یض أشیىب ٔمبٔبت تٟذیذآٔیض ٔٛاضغ
 ذٖؿ ٚالغ ٔؤثش ٔؼبدَ وبسوشدی

 دس وٝ اػت التلبدی ٚ سٚا٘ی ٞبی فـبس
 وـٛس ٚ ٔمبٔبت ثٝ اٞب٘ت ثب اخیش ٔبٜ دٚ
 پبػخ. اػت ؿذٜ ٕٞشاٜ ایشاٖ ّٔت ٚ

 ػشداس ٔٛاضغ ػپغ ٚ سٚحب٘ی دوتش
 ٚ اسوبٖ ؿیش، ٘ؼشٜ ٕٞچٖٛ ػّیٕب٘ی،
 ٚ كٟیٛ٘یؼتی سطیٓ أشیىب، ٔحبػجبت

 ا٘ذاختٝ ِشصٜ ثٝ سا ػشة ٘مبثذاس ؿشوبی
 ػشداس ٞبی ذاسٞـ ٕٞضٔب٘ی. اػت

 خٍٙی ٘بٚ ٌشفتٗ لشاس ٞذف ثب ػّیٕب٘ی
 ػخٙشا٘ی ِحظٝ ٕٞب٘ٙذ ػؼٛدی

 ٌشفتٗ لشاس ٞذف ٚ ٘لشاهلل ػیذحؼٗ
 سٚصٜ ۳۳ خًٙ دس اػشائیّی ػبػش ٘بٚچٝ

 ػشداس ٔٛاضغ ٔمبثُ دس. ثٛد ۶۰۰2 ػبَ
 ٚ داخّی ٞبی وفتبس صٚصٜ ػّیٕب٘ی،
 داخّی صٚصٜ. ٞؼتیٓ ؿبٞذ سا خبسخی
 ثذ٘ٝ دس خبسخی دٚسٔض اٌش وٝ وؼب٘ی

 وـیذٖ یذن ثب ِٚی ٘جبؿٙذ، ٘ظبْ
 دیپّٕبت ٚ دا٘ـٍبٜ اػتبد ٞبی ػٙٛاٖ
 ٕٞتشاص ٚ دؿٕٗ وٗ كبف خبدٜ... ٚ ػبثك

 دس سا وـٛس التلبد وٝ ٞؼتٙذ وؼب٘ی
. ا٘ذ سػب٘ذٜ أشٚص ثٝ حىٛٔتی دٚسٜ چٟبس
 اص پغ ٞٓ اػشائیّی ٞبی وفتبس صٚصٜ
 ٞبی تشٚسیؼت ثٝ وٝ فشاٚا٘ی ٞبی أیذ

 ثب ثٛد٘ذ، ثؼتٝ ٚٞبثی-تىفیشی
 اص ٞب ػفیذ والٜ دادٖ فشاسی ثٝ دػتپبچٍی

 ثبلی ثشای اِتٕبػی ٔغبِجبت ٚ ػٛسیٝ
 ؿذٖ پٟٙبٖ یب ٚ ػٛسیٝ دس ایشاٖ ٕ٘ب٘ذٖ
. داسد دالِت غشة ٚ أشیىب ػش پـت

 ػغح دس أشیىب اخشاج ٔشحّٝ
 ؿشٚع ای ٔٙغمٝ ٚ سػٕی ٞبی ػبختبس

 ٚ ٔشیىبا خًٙ ثٝ پبػخ ایٗ ٚ اػت ؿذٜ
 التلبدی، خًٙ، أشٚصٜ. آٟ٘بػت ایبدی

 .اػت ٘فٛر خًٙ ٚ ٘شْ
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 !حرف در َا داخلی از عمل، در تلگرام از/ َا رسان پیام از حمایت صحىٍ پشت

 ٞٙٛص سٚ٘ذ ایٗ. اػت داؿتٝ تٍّشاْ اص خب٘جذاسی دس ثبالیی تت ٕٞٛاسٜ دِٚت کیهان:

 وٝ غیشلب٘ٛ٘ی ٞبی پٛػتٝ ٕٞبٖ یب عالیی تٍّشاْ ٚ ٞبتٍشاْ اص صیشػبختی پـتیجب٘ی ثب ٞٓ

 آٔذ، ٔی دس كذا ثٝ ٞشٌبٜ تٍّشاْ فیّتشیًٙ صً٘. داسد ادأٝ اػت، تٍّشاْ فیّتشؿىٗ

 ایٗ آ٘ىٝ ٚیظٜ ثٝ خبػت؛ ثشٔی آٖ ٞٛاداسی دس لذ تٕبْ ٚ ٌشفتٝ ٔٙتمذ طػت دِٚت

 كٛتی ثٕت ٘مؾ آٖ، ثشاػبع عّجی اكالح ٔذػی ٞبی سػب٘ٝ فضبػبصیِ ٚ ٞب عشفذاسی

 ٔیّیٖٛ 0۰ اعالػبت.. وشد ٔی ثبصی اسصی ٞبی آؿفتٍی دس ٞٓ سا دٚدصا ٘بس٘ده ٚ

 تٍّشاْ تشتیت ایٗ ثٝ ٚ آٔذ ٔی ٚخٛد ثٝ حدیٓ ٞبی دادٜ ٚ ؿذ ٔی پشداصؽ ایشا٘ی وبسثش

. فشٚخت ٔی دؿٕٙبٖ ثٝ سا آٟ٘ب ٚ یبفت ٔی دػت ٔشدْ سفتبسی اٍِٛٞبی ٚ ػالیك ثٝ

 تٛاٖ فشٍٞٙی، ٚ التلبدی أٙیتی، ٞبی حٛصٜ دس تٍّشاْ ٔتؼذد ٞبی آػیت ػّیشغٓ

 دِٚت حٕبیت تٍّشاْ، لضبیی فیّتشیًٙ ٚ اختٕبػی ٞبی ؿجىٝ صٔیٙٝ دس ٌؼتشدٜ داخّی

 چتش آیب. اػت وشدٜ ػٍٙیٗ سا اثٟبٔبت ػبیٝ سػبٖ، پیبْ ایٗ ٘ٛ٘یغیشلب ٞبی پٛػتٝ اص

 ػیبػی اٞذاف پیـجشد اثضاس عالیی تٍّشاْ ٚ ٞبتٍشاْ ٚ تٍّشاْ سٚی دِٚت حٕبیت

 اص پغ ٚ فیّتشیًٙ اص پیؾ سػبٖ، پیبْ ایٗ فؼبِیت ٔختّف ٔمبعغ اػت؟ ٌشفتٝ لشاس

 اِٚٛیت اػت؟ ٘جٛدٜ اخّید تٛاٖ ثٝ دِٚت اٞتٕبْ آصٔٛدِٖ ثشای خذی ٔحه ػًٙ آٖ،

 دِٚت خبف حؼبػیت دٚد حضثی؟ ٔلبِح یب اػت وـٛس پیـشفت ٚ ّٔی ٔٙبفغ دِٚت

 تٍّشاْ وٝ ٔذتی دس سٚد؟ ٔی وـٛس ٔلبِح ٚ ّٔی ٔٙبفغ چـٓ دس خض تٍّشاْ سٚی

 اص ثیؾ ثٝ آٟ٘ب اػضبی تؼذاد وٝ خبیی تب ٌشفتٙذ سٚ٘ك داخّی ٞبی سػبٖ پیبْ ؿذ فیّتش

. داد لشاس اِـؼبع تحت سا آٟ٘ب فؼبِیت دِٚت، غّظ سٚیٝ أب سػیذ ٞٓ ٘فش ٔیّیٖٛ دٜ

 یه ثبالخشٜ ٚ ثذٞذ؟ تٍّشاْ ػشوؾ اػت ثٝ تبختٗ اخبصٜ خٛاٞذ ٔی وی تب دِٚت

 ٘ظبست ٚ ٔحذٚدیت ثذٖٚ فؼبِیت ادأٝ ٍ٘شاٖ لذس ایٗ ٞب آٔشیىبیی چشا ػبدٜ؛ ػٛاَ

 ودبی تٍّشاْ یبثذ؟ ادأٝ فؼبِیت ایٗ لیٕتی ٞش ثٝ خٛاٞٙذ ٔی ٚ ٞؼتٙذ ایشاٖ دس تٍّشاْ

 ٞبػت؟ آٔشیىبیی ثضسي پبصَ
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 تاکتیك فًتبالی در دویاي سیاست

 ثٝ اػتشاف ایٗ أب. آٔشیىبػت ٔتحذٜ ایبالت ثٝ ٔتؼّك د٘یب ٘ظبٔی لذست اِٚیٗ ٘ظبٔی، وبسؿٙبػبٖ اوثش تلذیك ثٝ شرق:

 ٘جٛد ؿىؼت لجَٛ ٔؼٙی ثٝ اػپب٘یب فٛتجبَ لذست پزیشؽ وٝ ٕٞچٙبٖ. ٘یؼت ؿىؼت لجَٛ ٚ تؼّیٓ پزیشؽ یب تشع ٔؼٙبی

 دس ثؼتٝ، چـٓ حّٕٝ ٚ تٟذیذ ٞشٌٛ٘ٝ اص لجُ ثبیذ ثٍیشیٓ، دسع یبػتػ كحٙٝ دس سٚؽ وی فٛتجبِی تبوتیه اص ثخٛاٞیٓ اٌش

 دسٚاصٜ ثٝ ساٞی ٔب صٔیٗ دس ٘تٛا٘ذ حشیف وٝ وٙیٓ ػُٕ ؿىّی ثٝ ٔٙغمی دفبع یه ثب وٙیٓ ٚ ٔشالجت خٛد صٔیٗ اص ٌبْ اِٚیٗ

  چیؼت؟ ٔیذاٖ ایٗ دس ٔب تبوتیه ساػتی ثٝ وٙیٓ؟ ٔی ٚ وشدٜ ػُٕ ٌٛ٘ٝ ایٗ ٔب ػیبػی ثبصی ایٗ دس أشٚص آیب أب. وٙذ پیذا

. وٙیٓ تثجیت سا خٛد ٔٛلؼیت ثبیذ حشیف، دسٚاصٜ ٚ صٔیٗ ثٝ سػیذٖ اص لجُ وٝ ثبؿذ ایٗ تٛا٘ذ ٔی ػیبػت ثشای فٛتجبِی دسع

 ؿٙبػبیی وٙٙذ ثبساٖ ٌُ سا ٔب اَٚ ٘یٕٝ دس حتی ٚ ثض٘ٙذ ضشثٝ ٔب ثٝ ٔؼیش آٖ اص تٛا٘ٙذ ٔی ٔب دؿٕٙبٖ أشٚص وٝ ضؼفی ٘مبط

 دِٚتی د٘یب دس أشٚص ایٙىٝ، تٛخٝ لبثُ ٘ىتٝ ...ایٓ ثبختٝ اصپیؾ تیٓ یه ٔب ٌٚش٘ٝ وٙیٓ ثشعشف سا آٟ٘ب وبس، ٞش اص لجُ ٚ دٜوش

 وٝ اػت ثبصداس٘ذٌی ػبُٔ تشیٗ ٟٔٓ دِٚت، اص ّٔی حٕبیت. ثبؿذ ثشخٛسداس ٔشدٔؾ خب٘جٝ ٕٞٝ حٕبیت اص وٝ اػت لذستٕٙذ

 وـٛسٞب ػبیش ثٝ سا پیبْ ایٗ تٛا٘ذ ٔی ایشاٖ أشٚص ٞٛای ٚ حبَ آیب.ؿٛد ٔی وـٛس آٖ ثٝ اػتؼٕبسی ٞبی دِٚت تدبٚص اص ٔب٘غ

 ٚ ٘یؼت تحشیٓ ٔٛضٛع اص ٘بؿی وـٛس دس ٔٛخٛد ٔـىالت اص ثؼیبسی وٝ ا٘ذ ٔؼتشف خٛد ٘ظبْ ٔؼئٛالٖ وٙذ؟ٚلتی ٔخبثشٜ

 ٚ فشٍٞٙی التلبدی، ػیبػی، التٔـى حدٓ ثٝ تٛخٝ ثب ؿٛد ٔی ٔـخق پغ ٌشدد، ثشٔی ٔذیشیتی ػبختبس ثٝ ٔـىالت ایٗ

 أشٚص، ػیبػی كحٙٝ اػتؼٕبسٌشاٖ وٝ وشد فشأٛؽ داسد.٘جبیذ ٚخٛد وـٛس اداسی ػیؼتٓ دس وبُٔ ٘بوبسآٔذی یه اختٕبػی

 ٔٛخٛد ؿشایظ اص ٚ وشدٜ ا٘تخبة حشیف صٔیٗ دس ثبصی سا خٛد تبوتیه تشیٗ ٟٔٓ خٟبٖ ػٕٛٔی افىبس فـبس ٚ لذست دِیُ ثٝ

 ٘مؾ تٛا٘یٓ ٕ٘ی ٔب. وشد٘ذ افغب٘ؼتبٖ ٚ ػشاق ػٛسیٝ، ِیجی، دس وٝ وبسی ٕٞبٖ ٌیش٘ذ؛ ٔی ثٟشٜ خٛدؿبٖ ثٝ صدٖ ضشثٝ ثشای آٟ٘ب

 .ثٍیشیٓ ٘بدیذٜ داس٘ذ، أشٚص وٝ ٚضؼیتی دس سا ػشاق ٚ ػٛسیٝ ِیجی، ٞبی دِٚت

 است؟ پیري ما، مدیریت مشکل آیا

 اص یىی فمظ پیشی ٚ اػت دیٍشی چیض ٔـىُ وٝ سػذ ٔی ٘ظش ثٝ اػت؟ ٔذیشاٖ پیشی وـٛس ٔذیشیت ٔـىُ آیب  اعتماد:

 ٔذیشاٖ ثؼتٝ دایشٜ آٟ٘ب، تشیٗ ٟٔٓ ِٚی. اػت ٌٛ٘بٌٖٛ ایشاٖ دس ٌیشی تلٕیٓ ػبختبس ٚ ٔذیشیت ٔـىُ... اػت آٖ ػٛاسم

 ٍ٘بٜ ٔـىُ. ا٘ذ وشدٜ چٙیٗ ٌزؿتٝ دس یب وٙٙذ ٔی اسادت اثشاص وٝ اػت افشاد اص ای ٔدٕٛػٝ ثٝ ٔحذٚد ػٕٛٔب وٝ ای دایشٜ. اػت

 ؿفبفیت، ٚ ٘جٛدٜ ٌٛیی پبػخ ثٝ ضشٚستی ٞیچ ِٚی داس٘ذ  ٔمبْ ٚ پؼت وٝ ٍٞٙبٔی تب. اػت ٔمبْ ٚ پؼت ثٝ داسی تیَٛ

 ضؼیف صٔبٖ ٔشٚس ثٝ ٘یض وبسآٔذ ٘یشٚٞبی حتی ٔذیشیتی ػبختبس ایٗ دس. ؿذ ٘خٛاٞذ ثٟتش ایٗ اص ٘جبؿذ، ثیؾ ؿؼبسی

. ؿذ٘ذ پیش ٔذیشاٖ ایٗ چشا ِٚی... ثٍٛیذ ػخٗ سئیغ ٔٙٛیبت خالف وٝ وٙذ ٔی خشئت وؼی وٕتش ػبختبس ایٗ دس... ؿٛ٘ذ ٔی

 ػبالسی ِیبلت ثبیذ...وٙذ ٔی خذا ٔیض اص سا فشد وٝ اػت ٔشي فمظ ػبختبس ایٗ دس دسآٚسد٘ذ، خٛد تیَٛ ثٝ سا پؼت چٖٛ

 كالحیت ثبؿذ، ٌٛ لشثبٖ ثّٝ ثبؿذ، ٘بپزیش ٔؼئِٛیت ثبؿذ، ٘ذاؿتٝ اػتمالَ وٝ خٛا٘ی ٔذیش. ؿٛد ػبالسی اسادت خبیٍضیٗ

 .٘یؼت ثٟتش ٘جبؿذ، ثذتش اٌش فؼّی پیش ٔذیش اص ثبؿذ، ٘ذاؿتٝ ای حشفٝ
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 اي فرامىطقٍ راَبرد

 ػشٌشْ پشٚا ثی تبخش تشأپ، وٝ حبال صبح نو:

 خٛیؾ ػیبػی ٚ التلبدی سلجبی ثب ٔٛاخٟٝ

 ٔٛسد ٕٞضٔبٖ سا اسٚپب ٚ چیٗ ٚ ایشاٖ ٚ اػت

 وشد یبدآٚسی تٛاٖ ٔی آیب دادٜ، لشاس ٞدٕٝ

 ٘ٝ ٞبیی ؿخلیت ٚ دٚس چٙذاٖ ٘ٝ ٞبیی ػبَ

 تالؽ ٚخٛد ٕٞٝ ثب وٝ سا ٘بؿٙبختٝ چٙذاٖ

 خٛیؾ صػٓ ثٝ سا ایشاٖ یضٔ سٚی ٌضیٙٝ وشد٘ذ ٔی

 ٔحذٚد ٔلبِحٝ ٚ ٌٚٛ ٌفت ٚ ٌفتبس حذ دس

 ٘یض ٔزاوشٜ ٔمذٔبت ثٝ حتی وٝ ٞبیی آٖ. وٙٙذ

 ثٝ ٘بآؿٙب ٚ ػشٔؼت چٙبٖ ٚ ٘ذاؿتٙذ تٛخٝ

 ؿبٖ ٌٛؽ دس وٝ ثٛد٘ذ خٟبٖ ثش حبوٓ ٞبی سٚاَ

 ٘ذاؿتٝ  تٛإ٘ٙذی صٔیٗ سٚی اٌش  سفت ٕ٘ی فشٚ

. ؿذ خٛاٞی٘ پیشٚص ای ٔزاوشٜ ٞیچ دس ثبؿی،

 ٞش وٝ دػتی ثٝ لّٓ ٞبی اػتشاتظیؼت ودبیٙذ

 كبدس وـٛس ثشای ػیبػی فشٔبٖ 01 یب 0۰ سٚص

 ایذئِٛٛطی ٔٙظٛسؿبٖ) سا خٛدتبٖ وٝ وشد٘ذ ٔی

 اكالح( ثٛد ای ٔٙغمٝ لذست ٚ ٘ظبٔی تٛاٖ ٚ

... ثپزیش٘ذ سا ؿٕب خٟب٘ی خبٔؼٝ ثؼذ تب وٙیذ

 ٚ تشیٗ حیٛا٘ی وٝ خٟب٘ی خبٔؼٝ ٕٞیٗ

. فشٔبػت حىٓ آٖ ثش لٛاػذ تشیٗ وٙٙذٜ دیٛا٘ٝ

 وٝ وؼب٘ی ٞؼتٙذ ٞٓ ٞٙٛص وٝ ایٗ خبِت

 ٚ ادة ثی خٕٟٛسی سییغ ثٝ چشا ٌٛیٙذ ٔی

 اٚثبٔب ثٝ ثشٚیذ دٞیذ، ٔی پبػخ آٔشیىب، ٔٙغك ثی

! ثؼٛصد خٛاٞبٖ خٕٟٛسی دَ تب ثض٘یذ صً٘

 دس ٌبٜ ٞیچ وـٛس والٖ ٔمتضیبت وٝ ؿىش خذاسا

 ثٝ خٛسد تأػف ثبیذ ٚ ٘یفتبدٜ تفىش ایٗ اختیبس

 اخشایی ٔحیظ دس ٞب آٖ وٝ ٔفلّی ِحظبت

 ٞبی ٌضیٙٝ ثٝ خذٔتی ٞیچ ٚ ا٘ذ داؿتٝ حضٛس

  ا٘ذ.  ٘ىشدٜ ایشاٖ ٔیض سٚی ٟٔٓ

 

 اقتصادي ياحد ودارد: فرماودَی يجًد بست به
 ّا بخش ی ّوِ کِ باشذ داشتِ ٍجَد ثابتی فرهاًذّی قرارگاُ بایذ جٌگ، ی زهاًِ در

 ی سلیقِ بِ ّا جبِْ از یک ّر است هوکي ٍگرًِ کٌٌذ، ّواٌّگ آى با را خَد اقذاهات
 در. شًَذ خَدی ی جبِْ بِ صذهات بِ هٌجر حتی ًکردُ خذای ٍ کردُ عول شخصی

 است، دٍلت «اقتصادی تین» اقتصادی، جٌگ ّیفرهاًذ ستاد ًیس، اهرٍز اقتصادی جٌگ
 اقتصاد بِ لطوات ٍ صذهات از جلَگیری برای کِ است دٍلت اقتصادی تین ایي

 اساسی، قاًَى طبق بر» چراکِ. باشذ تحرک ٍ کار اصلی هحَر ٍ «هیاًذار» بایذ کشَر،
 را ّاکار از خیلی است؛ برخَردار کشَر در ای گستردُ بسیار اهکاًات از جوَْر رئیس

 ّای ظرفیت کٌٌذ، استفادُ دارًذ اختیار در کِ اهکاًاتی ایي از بذٌّذ؛ اًجام تَاًٌذ هی
 بیشتر تسْیل برای اًقالب، رّبر ایٌکِ هضافا( 1۹۳۱/0۹/1۱.«)کٌٌذ بالفعل را داخلی

 شخص هحَر بر "قَُ سِ اقتصادی ّواٌّگی عالی شَرای" اًذازی راُ با اهَرات،
 بازتر کشَر اقتصادی هشکالت حل برای را دٍلت تدس عوال ،"جوَْر رئیس"

 .اًذ کردُ

 

 برگشت یمه جىگ يرق
 آٖ ٚ ثش٘ذ ٔی س٘ح حؼبع ثؼیبس طئٛپِٛیتیىی ضؼف یه اص ٕٞٛاسٜ ٞب ػؼٛدی خراسان:

 ٚ 0۵1۶ ػبَ دس ػٕبٖ ثٝ ػشثؼتبٖ حّٕٝ ثب وٝ ٔـىّی. اػت آصاد ٞبی آة ثٝ ٘ذاؿتٗ ساٜ
 ٔٛاخٝ ؿىؼت ثب ٞب ػٕب٘ی ٔمبٚٔت ثب ٔٙظٛس ٕٞیٗ ثٝ وـٛس ایٗ خبن اص ثخـی تلشف

 ٞٓ ٚ چیؼت إِٙذة ثبة تٍٙٝ ٚیظٜ ثٝ ٚ ٔٙغمٝ دس یٕٗ ٘مؾ دا٘ذ ٔی ایشاٖ ٞٓ. ؿذ
 ثٝ إِٙذة ثبة تٍٙٝ ٚیظٜ ثٝ یٕٗ ثش... ا٘لبسا تؼّظ ثٙبثشایٗ. خٟب٘ی ٞبی لذست ٚ ػشثؼتبٖ

 اص ػشثؼتبٖ وٝ چیضی ٕٞبٖ. اػت ٔمبٚٔت خشیبٖ لذست حیغٝ دس ػشثؼتبٖ ٔحبكشٜ ٔٙضِٝ
 ٘یض حبال.وشد حّٕٝ یٕٗ ٝث خٛد، طئٛپِٛیتیىی ضؼف ثش غّجٝ ٔٙظٛس ثٝ ٚ تشػیذ ٔی آٖ

 ثٝ ٌفت تٛاٖ ٔی ٚ  اػت ؿذٜ اؽ ٔحبكشٜ حّمٝ ؿذٖ تًٙ ٔتٛخٝ دیش خیّی ػشثؼتبٖ
 ثٝ وـٛس ایٗ ٚ ؿذٜ دادٜ پبػخ ٔمبٚٔت خشیبٖ ػّیٝ وـٛس ایٗ ٞبی ثبصی چٕٛؽ تٕبٔی

 لبثُ دػتبٚسد خٟبٖ، التلبدی ٚ ػیبػی, ٘ظبٔی ٞبی لذست تشیٗ ثضسي ثش تىیٝ سغٓ
 حّٕٝ دس ٞب اسٚپبیی حٕبیت ثب یٕٗ خًٙ دأٙٝ ٌؼتشؽ. داؿت ٘خٛاٞذ ٚ ٘ذاؿتٝ لجِٛی

 ثبة اػتشاتظیه تٍٙٝ  ثش تؼّظ) یٕٗ غشثی ٞبی ثخؾ خذاػبصی ٞذف ثب اِحذیذٜ ثٝ
 ٔی تلٛس وٕتش ػشثؼتبٖ غشثی حبٔیبٖ ؿبیذ أب. ؿٛد ٔی اسصیبثی ساػتب ٕٞیٗ دس( إِٙذة
 ٘ذادٜ لشاس اػتفبدٜ ٔٛسد تبوٖٙٛ وٝ داسد ای ثبِمٜٛ ٞبی تٛا٘بیی... ا٘لبسا وٝ وشد٘ذ
 ٘فتی تبػیؼبت دادٖ لشاس ٞذف ٚ ٘ظبٔی پٟپبدٞبی اص... ا٘لبسا اػتفبدٜ ثٙبثشایٗ.اػت

 ثٝ اػت ٞـذاسی دسیب دس ػشثؼتبٖ خٍٙی ٘بٚ ٚ اثٛظجی فشٚدٌبٜ ، ػشثؼتبٖ آسأىٛی
 آٔبدٜ یذثب آػیب غشة ٚ ثشٌـتٝ یٕٗ ػّیٝ خًٙ ٚسق وٝ ثشایٗ ٔجٙی ػؼٛدی ائتالف

 .ثبؿذ ثبٚسی غیشلبثُ ٞبی پبػخ دسیبفت
 


