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 از آمریکا تأثیرخروج عذم

 سوریه
 ؾٞضی٠ زض ١ا آٗطیٌایی :فارس
 زاضٛس ٛظاٗی ٛیطٝی ۰۳۳۳ حسٝز

 قٞز ٗی آٗطیٌا اضتف هاػسٟ ت٠ ٠ً
 ۰۳۳۳ ٝ ضظٗی ٛیطٝی ۰۳۳۳
 حد٘ی، ٛظط اظ. پكتیثاٙ ٛیطٝی
 زیِطاٙ تا ٗوایؿ٠ زض آٗطیٌا

 ضز ضا ٛظاٗی ٛیطٝی ً٘تطیٚ
 ٜٗؽو٠ زض ٠٘١ ٠ً زاضز ؾٞضی٠
 ١كت حسٝز زض ٝ ؾٞضی٠ قطم
 تیكتطیٚ اٛس یاكت٠ اؾٌاٙ ٗوط

 هطاض ضه٠ ق٘اّ زض ١ٖ ٛیطٝیكاٙ
 پای ظیط ؾٞضی٠ زض آٗطیٌا.زاضٛس

 ٠ً ٗؼٜا ایٚ ت٠ ٛساضز ٗحٌ٘ی
 ایٚ .ٛساضز هاتٔی تٞٗی ٗتحس

 چٜسیٚ ؾٞی اظ ١٘عٗاٙ ٛیط١ٝا
 ػعٕ ٝ قٞٛس ٗی ت٢سیس ُطٟٝ
 پاًؿاظی تطای ؾٞضی٠ اضتف
 ضا آٛاٙ اؾتوطاضی قطایػ ازٓة،

 ضٝ ایٚ اظ ًٜس، ٗی ١ٖ زقٞاضتط
 پط ٗحیػ ٠ً اؾت ٛلؼكاٙ ت٠

 تطى آتطٜٝٗسا٠ٛ ضا ؾٞضی٠ ت٢سیس
 ؾٞی اظ ؾٞضی٠ تطى. ًٜٜس

 تط تاثیطی آٗطیٌایی ٛظاٗیاٙ
 ٛساضز، ًكٞض ایٚ زض ٛظاٗی ٗؼاز٠ٓ

 حعٞض ػسٕ زٓیْ ت٠ ای٠ٌٜ ً٘ا
 ؾٞضی٠، ؾیؾیا كطایٜس زض آٗطیٌا

 ٗؼاز٠ٓ زض تاثیطی ذطٝج ایٚ
 كوػ. ٛساضز ١ٖ ؾٞضی٠ ؾیاؾی

 چطا ًٜس ٗی تط ؾرت ضا تطًی٠ ًاض
 ت٢ٜا تطًی٠ آٗطیٌا، ذطٝج تا ٠ً

 حعٞض ٠ً قٞز ٗی ًكٞضی
 تٔوی ؿیطهاٛٞٛی اـ ٛظاٗی

 ؾٞی اظ ٛیع حعٞض ایٚ .قٞز ٗی
 زض ٗؿتوط ٗرتٔق ٛیط١ٝای

 ٓصا ٝ قس ٛرٞا١س تحْ٘ ؾٞضی٠
 آیٜسٟ ١ای ٗاٟ ؼی تُل تٞاٙ ٗی

 ؾٞضی٠ اظ ٛیع تطًی٠ ٛظاٗیاٙ
 .ضكت ذٞا١ٜس

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 SPV فرجام و ثبات بی اروپای
 

 

 تٔػیي، اؾپاٛیا، ٗاٜٛس اضٝپایی زیِط ًكٞض١ای ت٠ كطاٛؿ٠ ًكٞض اظ اضٝپا ١ای  ٛاآضاٗی امروز: وطن
 چٜساٛی ؾطایت ػ٘ال ١ا اػتطاض ٗیالزی، ۰۳۳7 ؾاّ .تاؾ قسٟ ًكیسٟ... ٝ ایتآیا ٗداضؾتاٙ، ١ٜٔس،

 ضا تحطاٙ ایٚ آٓ٘اٙ ٝ اِٛٔیؽ كطاٛؿ٠، ًكٞض١ای ق٢طٝٛساٙ. ٌٛطز اضٝپایی ٢ٖٗ ًكٞض١ای ت٠
 ُصقت تا حاظط حاّ زض. زاٛؿتٜس ٗی یٞضٝ ٜٗؽو٠ ظؼیق ًكٞض١ای ت٠ ٗؼؽٞف تیكتط ٝ «ظٝزُصض»

 ذكٖ ٝ اٛتواز ٗٞضز «ضیاظتی ١ای یاؾتؾ» صطكا تاض ایٚ اهتصازی تحطاٙ ٝهٞع اظ ؾاّ ۰۰
 ؾیثْ ت٠ «زاضی ؾطٗای٠ ٛظإ قآٞزٟ» ٝ «ٝاحس اضٝپای ١ای تٜیاٙ» ت٠ٌٔ اؾت، ِٛطكت٠ هطاض ٗؼتطظاٙ

 «تحطاٙ ٗسیطیت» خایِاٟ ٝ ٗوإ اظ تطٝئیٌا ٗیاٙ، ایٚ زض. اؾت قسٟ تثسیْ اضٝپایی ق٢طٝٛساٙ اٛتواز
 .اؾت قسٟ تثسیْ «تحطاٙ ًاٛٞٙ» ت٠ ٝ ذاضج

 احعاب اظ ٗتكٌْ) ائتالكی ٝ ظؼیق زٝٓتی اًٜٞٙ ١ٖ ١ا غضٗٚ ؾطظٗیٚ صسضاػظٖ ٗطًْ، آِٛال -۰
 تحٔیِٔطاٙ اتلام ت٠ هطیة اًثطیت. ًٜس ٗی ازاضٟ ضا( زًٗٞطات -ؾٞؾیاّ حعب ٝ ٗؿیحی ٗتحس

 ٠ً ٛیؿت زٓیْ تی. زاٜٛس ٗی قسٟ ت٘إ ُصقت٠ ؾاّ اظ ضا ٗطًْ ؾیاؾی ٗصطف تاضید اضٝپا ٗؿائْ
 .ًٜس ُیطی   ًٜاضٟ هسضت اظ ١٘یك٠ تطای ۰۳۰۰ ؾاّ زاضز هصس آٓ٘اٙ ظٖصسضاػ

 «یٞضٝ ٜٗؽو٠ ٜٗدی» ػٜٞاٙ ت٠ ٌٗطٝٙ اٗاٛٞئْ كطاٛؿ٠، ۰۳۰7 ؾاّ خ٢٘ٞضی ضیاؾت اٛتراتات زض -۰
 حاّ ایٚ تا. آٗس ًاض ضٝی ًكٞضـ ق٢طٝٛساٙ ٗاٛسٟ ظٗیٚ تط اهتصازی ٛیاظ١ای ضٝی ٗاٛٞض تا ٝ

 اهكاض ذكٖ ُطكتٚ ٛظط زض ٝ ػ٘ٞٗی اكٌاض اهٜاع تسٝٙ ١ٖ آٙ ٌٗطٝٙ، اهتصازی اصالحات اػ٘اّ
. قس اضٝپا زض زاضی ؾطٗای٠ ٛظإ ػٔی٠ ذاًؿتط ظیط آتكی قسٙ ٝض قؼ٠ٔ ت٠ ٜٗتح ٗتٞؾػ، ٝ ظؼیق

 .تطز ٛإ اضٝپا ٗؼازالت زض «ؾٞذت٠ ؾیاؾت٘ساضی» ػٜٞاٙ ت٠ ٌٗطٝٙ اظ تٞاٙ ٗی اًٜٞٙ ١ٖ
 ٗد٘ٞػ٠ ایٚ «چآف ٛوؽ٠» ت٠ ت٠ٌٔ ٛیؿت، ٝاحس اضٝپای ٌایات ٛوؽ٠ زیِط ت٢ٜا ٠ٛ اِٛٔیؽ -۰

 تٞاكن تسٝٙ ذطٝج اضٝپایی، اتحازی٠ اظ ذطٝج زضتاضٟ تطًٝؿْ ٝ ٜٓسٙ تٞاكن. اؾت قسٟ تثسیْ
 یي ٗٞیس خِ٘ٔی( زٝتاضٟ پطؾی ٠٘١ تطُعاضی صٞضت زض) اضٝپا زض اِٛٔیؽ توای حتی ٝ اِٛٔیؽ

 ًآثس» ایٚ تٞؾػ ٠ً هطاضزاز١ایی حتی .اؾت ٝاحس ٝپایاض تط ٜٓسٙ ض١ثطی پایاٙ آٙ ٝ  تٞزٟ ٌٛت٠
 .اؾت ٛوط هاتْ اضٝپا خسیس ض١ثطاٙ تٞؾػ تطاحتی اؾت، قسٟ تٜظیٖ «خاٙ ٛی٠٘

 ذاضخی ؾیاؾت ٝ زیپٔ٘اؾی زؾتِاٟ حؿاب ؼطف تطیٚ     اصٔی ػٜٞاٙ ت٠ اضٝپا تطٝئیٌای -4
 تطخإ» ضٝی زٝٓت ٝیػٟ ؿابح قطایؽی چٜیٚ زض. زاضز هطاض ؾیاؾی احتعاض حآت زض ًكٞضٗاٙ،

 ٛظإ ٝ اضٝپا زض خاضی قطایػ تا ت٠ٌٔ ٛساضز، ؾاظُاضی ًكٞض ضا١ثطزی اهتعائات تا ت٢ٜا ٠ٛ «اضٝپایی
 .ٛساضز ١٘رٞاٛی ٛیع آْ٘ٔ تیٚ
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 ترکیه تا گرجستان از ایرانی؛ های سرمایه قراری بی
 

 ؾطُطزاٙ اهتصازی تحٔیِٔطاٙ هّٞ ت٠ یا هطاض، تی ؿای١٠٘ ًكٞض١ای ٗؿیط زض ایطاٛیاٙ ٛوسیِٜی اؾت ؾآی چٜس همدلی:

 تاظاض زض ایطاٛیاٙ پطؾٞز ١ای ُصاضی ؾطٗای٠ تطای اؿٞاًٜٜسٟ ١ای تثٔیؾ ًٜاض زض ًكٞض زاذْ زض اهتصازی ٗكٌالت. اؾت  قسٟ

 ذا٠ٛ تطًی٠ زض ٠ً زازٟ هطاض ًكٞضی زٝٗیٚ ضزیق زض ضا ایطاٙ ... ٝ ُطخؿتاٙ تطًی٠، هثطؼ، ٛظیط ًكٞض١ایی ٗؿتـالت

 ضا ُعاضقی تطًی٠ زٝٓت ١ا، ُعاضـ اؾاؼ تط .اؾت تٞخ٠ هاتْ ًطزٟ ٜٗتكط تاضٟ ایٚ زض تطًی٠ زٝٓت ٠ً آٗاضی .ذطیسٛس

 زض ضا ذا٠ٛ تؼساز تیكتطیٚ ١ا، ػطاهی اظ تؼس ایطاٛی ق٢طٝٛساٙ ،۰۳۰8 ؾاّ اتتسایی ٗا٠١ 8 زض ز١س ٗی ٛكاٙ ٠ً ًطزٟ ٜٗتكط

 تطًی٠ ٗؿٌٚ تاظاض زض ٝ ذاضج ایطاٙ اظ اضظ زالض ٗیٔیٞٙ 6۳۳ ٝ ٗیٔیاضز یي اظ تیف ٠ً ز١س ٗی اٙٛك آٗاض ایٚ. اٛس ذطیسٟ تطًی٠

 .اؾت قسٟ ُصاضی ؾطٗای٠

 ؾطٗای٠ زضتاضٟ ١ایی ُعاضـ ًٜٞٛی قطایػ زض» :تٞز ُلت٠ ٗٔت ذا٠ٛ ت٠ ٗدٔؽ ػ٘طاٙ ً٘یؿیٞٙ ؾرِٜٞی ُصقت٠ ضٝظ زٝ

 .«اؾت چكِ٘یط ًاٗال آٗاض١ا ٠ً اؾت قسٟ ٗؽطح ُطخؿتاٙ ٝ ٠تطًی ٗاٜٛس ًكٞض١ایی اٗالى ترف زض ٗطزٕ ُصاضی

 ترصٞل اهتصاز زض ثثات ٛثٞز اؾت، قسٟ ًكٞض اظ ٗطزٕ ١ای ؾطٗای٠ ذطٝج ٗٞخة ٠ً آٛچ٠ اهتصازی تحٔیِٔطاٙ تاٝض ت٠

 چٜس ؼی ٠ً آٛوسض اؾت؛ ثثاتی تی ٛإ ت٠ تعضُی ُطكتاضی زضُیط ٠ً ١اؾت ؾاّ ایطاٙ اهتصاز. اؾت اضظ ٛطخ ٛٞؾاٛات اظ تؼس

 ت٠ ضا ذٞز ضٝی ٠ً تٞز اذیط ١ای ٗاٟ زض ترصٞل ثثاتی تی  ایٚ زاؾتاٙ. ًٜس ضٝ ٝ ظیط ضا اؾاؾی ًاال١ای هی٘ت تتٞاٛس ٗاٟ

 تٞخ٠ هاتْ تـییط تا ُطكتی ٗی ٠ً ضا ًاالیی ١ط ؾطاؽ ٠ً ًطز ایداز ٗرتٔق ١ای ترف زض ای ٓطظٟ چٜاٙ ٝ زاز ٛكاٙ ایطاٙ اهتصاز

 . قس ٜٗؤة یٌؿاّ اظ ً٘تط ؼی ٠ً ذٞزضٝ ٝ ٗؿٌٚ تا ُطكت٠ آ٘ٔٔی تیٚ اضظ١ای هی٘ت اظ تٞز؛ ٗٞاخ٠ ١ا ٛطخ

 تٞٗاٙ ١عاض 5 اظ زالض هی٘ت ُصقت٠ ١ای ٗاٟ ؼی ٠ً زاضز آٙ اظ حٌایت خ٢٘ٞضی یا اؾتاٛثّٞ چ٢اضضاٟ ١ٞای ٝ حاّ ت٠ ِٛا١ی

 هی٘ت ٠ً قس تط پطضَٛ ٝهتی ثثاتی تی ضؾیسایٚ ٙتٞٗا ١عاض ۰9 ت٠ ق٢طیٞضٗاٟ اٝاذط زض ٝ ُطكت كاص٠ٔ ت٢اض اتتسایی ضٝظ١ای

 یا ضؾیس، ٗاٟ ق٢طیٞض زض تٞٗاٙ ١عاض 5۳۳ ٝ ٗیٔیٞٙ 4 ت٠ خاضی ؾاّ ٗاٟ كطٝضزیٚ زض تٞٗاٙ ١عاض 6۳۳ ٝ ٗیٔیٞٙ یي اظ ؾ٠ٌ

 تاتؿتاٙ اٟٗ آذطیٚ زض تٞٗاٙ ١عاض ۰6۰ ت٠ ٗاٟ كطٝضزیٚ ۰۰ زض تٞٗاٙ ١عاض ۰6۰ اظ ػیاض ۰8 ؼالی ُطٕ ١ط هی٘ت ای٠ٌٜ تط ٢ٖٗ

 هی٘ت ز١س، ٗی ٛكاٙ ضؾ٘ی آٗاض ٠ً آٛؽٞض ُطكت؛ ٗؿٌٚ تاظاض اظ ؾطاؿی ١ا ثثاتی تی ایٚ زضى تطای تٞاٙ ٗی حتی. ضؾیس

 ضقس زضصس 8۰ ُصقت٠ ؾاّ تا ٗوایؿ٠ زض ٝ زضصس 6.۰ تط تآؾ 97 ق٢طیٞض ت٠ ٛؿثت اٗؿاّ ٗاٟ ٢ٗط ؼی ت٢طاٙ زض ٗؿٌٚ

 .اؾت ًطزٟ

 اظ ضا ٗآیات ٗیعاٙ ٝ ًٜس ح٘ایت تٞٓیس اظ ًكٞض اظ ١ا ؾطٗای٠ ذطٝج اظ خُٔٞیطی ٝ ػت٘ازیا تی ایٚ اظ ذطٝج تطای زٝٓت

 ٠ً ًطز اهسإ ظٗیٚ ٗتطی كطٝـ ت٠ تٞاٙ ٗی ذاِٛی ٝ ذطز ١ای ؾطٗای٠ خصب تطای ٛیع ؼطكی اظ. ز١س ًا١ف ٗٞٓس ١ای ترف

 .ًطز پیكِیطی ؾیاؾی اتلاهات زٓیْ ت٠ ؽو٠ٜٗ ًكٞض١ای زض ُصضای ؾطٗای٠ ضیؽ اظ ٛاقی آؾیة اظ تٞاٙ ٗی ًاض١ا ایٚ تا
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 بخص انسجام عنصر

 بخؼ اًغجام عاهل تزیي پزقذرت دیي، :ًَ صبح

 تَاًذ ًوی دیگزی عٌصز ّیچ ٍ اعت اجتواعی

 اکٌَى ٍیضُ بِ ؽَد؛ هَلذ ٍ پَیا ًقؼ ایي جایگشیي

 هْار در دیي کارکزد ٍ ًقؼ دی،  9 آعتاًِ در کِ

 دیگزاى بزای ٍ آٍرد یاد بِ بایذ را 88 فتٌِ بحزاى

 ظاّزاً ّای چْزُ کِ ای سهاًِ در ّن آى. کزد یادآٍری

 بایذ کِ اًذ کزدُ اعالم عیاعی، جزیاى یک هتفکز

 اس هیشاى ایي بزاًذاخت؛ را ایذئَلَصیکی حکَهت ّز

 ایزاى هعاصز تاریخ اس هقاطعی با تٌْا عتیشی، دیي

 با خَاعتٌذ هی سدگاى غزب آى در کِ اعت فاس ّن

 را کؾَر خارجی، دٍل با ًظاهی-اهٌیتی پیًَذّای

 تزکیبی گزاى علطِ ایي. کٌٌذ گزاى علطِ هغتعوزُ

 ّا آهزیکایی ًْایتاً ٍ ّا رٍط ّا، آلواى ّا، اًگلیغی اس

 کٌفزاًظ در تَاى هی را اػ ًوًَِ کِ بَدًذ

 عٌاریَی ؽکغت اس بعذ حاال. دیذ( 2211) تْزاى

 دؽوي ّای ریشی بزًاهِ احتواالً ،99 داغ تابغتاى

 دیگز، ّایی رٍػ با بعذ عال ٍ آیٌذُ ّای هاُ بزای

 کِ اعت طبیعی ٍ ؽذ خَاّذ عولیاتی

 ّا، بحزاى ٍ ّا فتٌِ ایي هْار ابشار تزیي راّبزدی

 هلی ّوبغتگی بَد؛ خَاّذ هلی ّوبغتگی افشایؼ

 ٍحذت کِ اعت هذّبی بٌیِ تقَیت بِ ٍابغتِ ًیش

 ٍ عاؽَرایی ّای حواعِ ٍ دّذ هی ؽکل را کلوِ

 .ّاعت آى هقَم عال، طَل در فاطوی

 

 
 

 ضرق به غرب از قذرت انتقال و آمریکا افول/ سیاسی لیلتح آموزش
 ضٝٛس ؾپتاٗثط، ۰۰ ی حازث٠ ٝ قٞضٝی اتحاز كطٝپاقی ٝیتٜإ، خَٜ ٝآطاقتایٚ ، زیسُاٟ اظ

 تطای تعضٍ ٛظاٗی قٌؿت یي ت٢ٜا ٠ٛ ٝیتٜإ خَٜ. اؾت ًطزٟ تؿطیغ ضا آٗطیٌا ؾوٞغ

 زض قٌؿت. ًطز ٝاضز تعضُی ٓؽ٘ات ٛیع ًكٞض ایٚ اػتثاض ٝ اهتصاز ت٠ ت٠ٌٔ تٞز، آٗطیٌا

 ٝ اهتصازی ٛظاٗی، تٞاٙ ت٘إ تا آٗطیٌا ظیطا تٞز، كاخؼ٠ یي ٝاقِٜتٚ تطای ٝیتٜإ خَٜ

 .تٞز قسٟ آٙ ٝاضز ؾیاؾی

 

 خروج یک داستان
 ذطٝج تط ٗثٜی آٗطیٌا خ٢٘ٞضی ضئیؽ تطاٗپ زٝٛآس ٛا٢ُاٛی تص٘یٖ ابتکار: روزنامه

 پؽ. زاضز زٛثاّ ت٠ ضا ذٞز پیاٗس١ای ٝ آثاض ١٘چٜاٙ ؾٞضی٠ اظ آٗطیٌایی ٛیط١ٝای ت٘إ
 ایاالت ٝیػٟ ٛ٘ایٜسٟ ُٞضى ٗي تالكاص٠ٔ آٗطیٌا، زكاع ٝظیط ٗتیؽ خی٘ع اؾتؼلای اظ

 ذٞز اؾتؼلای ػٔت اٝ .ًطز ُیطی ًٜاضٟ ذٞز ؾ٘ت اظ ٛیع ظسزاػف تالفائ زض ٗتحسٟ
 ذطٝج ٠ً ًطز اػالٕ ٝ ػٜٞاٙ ؾلیس ًاخ خسیس ١ای ؾیاؾت تا تؽاتن تٞاٛایی ػسٕ ضا

 ٠ً ١٘چٜیٚ. قس ذٞا١س آٗطیٌا قطًای اػت٘ازی تی ٗٞخة ؾٞضی٠ اظ آٗطیٌا ٛیط١ٝای
. تٞز ًطزٟ اػالٕ تطاٗپ خٜدآی تص٘یٖ ضا زكاع ٝظاضت اظ ُیطی ًٜاضٟ ػٔت ٗتیؽ خ٘یع

 ٗؽاتن ؾٞضی٠ اظ ذطٝج تطای تص٘ی٘ف اٝٓی٠ پیاٗس زٝ تط خ٢٘ٞضی ضئیؽ ٝاًٜف اٗا
 ضا ُٞضى ٗي ٠ً ًطز اػالٕ صطیحا اٝ. ذٞضز ضهٖ ُطایا٠ٛ یٌداٛث٠ ٝی ؾاتن ضٝٛس
 ًٜاض ؾ٘تف اظ اٝ آیٜسٟ ٗاٟ زٝ تا ٠ً چطا ٛساضز، ا١٘یتی چٜساٙ اٝ اؾتؼلای ٝ قٜاؾس ٛ٘ی
 ًاض اظ ضا اٝ اٝتاٗا ٠ً ظٗاٛی ُلت٠ ٗتیؽ تحویط تا تطاٗپ ١ٖ زكاع ٝظیط ٗٞضز زض .ضكت ٗی

 كطا١ٖ پٜتاُٞٙ زض اٝ تطای ای آؼازٟ كٞم اٌٗاٛات ٝ قطایػ ٠ً تٞزٕ ٗٚ ایٚ ًطز تطًٜاض
 تاػث ٗؽٔغ ٜٗاتغ ُلت٠ ت٠ ٠ً آٗطیٌا زاذْ زض تطاٗپ تص٘یٖ تثؼات ٝ آثاض ُصقت٠ .ًطزٕ
 ٛیع ٗتحسٟ ایاالت اضٝپایی ٗتحساٙ اًٜٞٙ اؾت، قسٟ ًكٞض ایٚ زض ؾیاؾی آت٢اتات تطٝظ

 ١ا اضٝپایی ٠ً قٞز ٗی ُلت٠ حتی. ًٜٜس ٗی صحثت ؾیاؾت ایٚ اتراش اظ ٛاقی قٞى اظ
 ایٚ اٜٗیتی پیاٗس١ای تط ػالٟٝ ٠ً چطا ًطزٟ ذیاٛت ١ا آٙ ت٠ تطاٗپ ٠ً اٛس ًطزٟ اػالٕ ػٜٔا

 ؾٞضی٠ خاضی تحٞالت زض ضٝؾی٠ ٝ ایطاٙ تط ُؿتطزٟ ٞشٛل تطای ٗؿیط اضٝپا، تطای تص٘یٖ
 .قٞز ٗی ١٘ٞاضتط

 زض ضٝؾی٠ ٝ كطاٛؿ٠ یؼٜی ؾٞضی٠ ظٗیٚ زض هسی٘ی ٛلٞش پط تاظیِطاٙ اًٜٞٙ ٠ً ایٚ ذاص٠
 تٞخ٠ هاتْ ٝظٙ اظ حٌایت اؾس تكاض اذیط ١ای پیطٝظی ٛٞاض ٝ زاضٛس هطاض تحٞالت زّ
 ایٚ ٗؼتوسٛس ٛاظطاٙ تطذی ٗواتْ زض. زاضز ؾٞضی٠ آیٜسٟ ؾط تط ؾیاؾی ٗصاًطات زض اٝ

 ٠ً ًٜٞٛی قطایػ زض تٞاٛس ٗی ٝ تٞز اٝ اٛتراتاتی قؼاض تحون ضاؾتای زض تطاٗپ اهسإ
 زاذٔی ػ٘ٞٗی اكٌاض ضٝی تط ظیازی ٗیعاٙ ت٠ ظٜٛس ٗی ٗرآق ؾاظ اٝ تا ؾٜا ٝ ًِٜطٟ

 ایٚ ٗتحساٙ ت٠ آٗطیٌا ٛوف ؾپاضی تطٝٙ تٞاٛس ٗی اهسإ ایٚ ١٘چٜیٚ. تاقس تاثیطُصاض
 ٜٗؽو٠ زض ٝاقِٜتٚ ١ای ؾیاؾت ٗدطی ذٞز، ١عی٠ٜ تا ١ا آٙ تا تاقس ٜٗؽو٠ زض ًكٞض
 . تاقٜس

 


