مشکالت معیشتی امروز
میراث فتنه دیروز
ويٟبٖ :فتٞ ،88 ٝٙطت ٔب ٜوطٛر
را در تت  ٚاِتٟبة فز ٚثزدٌ .زٞٚی
و ٝحٕبس ٝػظيٓ ٔزدْ در ا٘تخبثبت
را ثب درٚؽ تمّت ث ٝفتٝٙای ػظيٓ
ثذَ وزد٘ذ ،ػالٜٚثز ایجبد ضىبف در
جبٔؼ ،ٝثیٌٙبٞبٖ سیبدی را ث ٝخبن
افىٙذ٘ذ  ٚطٕغ دضٕٗ را ثز
اٍ٘يختٙذ .یىی اس ٘تبیج ایٗ خيب٘ت
٘بثخطٛد٘ی ،تطذیذ تحزیٓٞب در پی
آضٛة ثٛد .رصیٓ تحزیٓٞبی فؼّی
ایزاٖ ،ریط ٝدر لطؼٙبٔٝ
9191ضٛرای أٙيت دارد .تٕبْ
تحزیٓٞبی یىجب٘جٝای و ٝاوٖٛٙ
ثٝػٛٙاٖ تحزیٓٞبی ٔٛثز ػّي ٝایزاٖ
اس آٟ٘ب یبد ٔیضٛد ،در ٚالغ ثزاسبط
سیزسبخت حمٛلی و ٝدر ایٗ
لطؼٙبٔ ٝایجبد ضذ ،اػٕبَ ضذٜ
است .أب ٘ىت ٝلبثُ تٛج ٝایٙجبست
و ٝثزخالف خط تجّيغی ٔذػيبٖ
اصالحبت ،لطؼٙبٔ 9191 ٝاسبسب ٘ٝ
یه لطؼٙبٔٞ ٝستٝای است  ٝ٘ ٚثب
ٞذف ٚاوٙص ٘طبٖ دادٖ ثٝ
سيبستٞبی ٞستٝای ایزاٖ اػٕبَ
ضذ ٜاست .لطؼٙبٔ 9191 ٝدليمب در
سبٍِزد فت 92 - 88 ٝٙخزداد
(9881صٚئٗ  -)9292ثب ٞذف
تزغيت  ٚتطٛیك جزیبٖ فت ٝٙصبدر
ضذ .جزیبٖ فت ٝٙدر سبَ  81ر ٚثٝ
اف َٛثٛد  ٚآٔزیىب ٓٞ ٚپيٕب٘بٖ
ضيطبٖ ثشري ثزای وٕهرسب٘ی ثٝ
فتٌ ٝٙزاٖ  ٚتحت فطبرلزارداٖ
ٔزدْ  ٚث ٝخيبَ خبْ ایٙى٘ ٝظبْ
جٕٟٛری اسالٔی ضؼيف  ٚدچبر
ثیثجبتی داخّی ضذ ٜاست ،ایٗ
لطؼٙبٔ ٝرا صبدر وزد٘ذ .در ٕٞبٖ
ٔمطغ «ٞيالری وّيٙتٚ »ٖٛسیز
خبرجٚ ٝلت آٔزیىب در پبسخ ثٝ
سؤاَ خجزٍ٘بر ٚاضٍٙتٗ پست وٝ
پزسيذ ٜثٛد لطؼٙبٔ 9191 ٝضٛرای
أٙيت ػّي ٝایزاٖ چ ٝاثز لبثُ
تٛجٟی دارد؟ ٌفت ٝثٛد« :ایٗ
لطؼٙبٔ ٝدر حٕبیت اس جٙجص سجش
صبدر ضذ ٜاست»!.
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جمهوریاسالمیً:ـشیِ اًگلیؼی اکًََهیؼت دس ؿوبسُ اخیش خَد اػالم کشد اقتذاس
آهشیکب سٍ ثِ افَل اػت .ػالٍُ ثش ایي «سیچبسد ّبع» ػضَ اًذیـکذُ ؿَسای سٍاثط
خبسجی آهشیکب گفت تشاهپ آًچٌبى ثالئی ثش ػش آهشیکب آٍسدُ کِ آهشیکب ثشای ّیچ
کـَسی قبثل اتکب ًیؼت .ثِ ٍػذُّبیؾ ػول ًویکٌذ ،ثِ تؼْذات پـت پب صدُ ٍ
اػتجبسی ثشای آهشیکب ثبقی ًگزاؿتِ اػتّ.بع کِ اص چْشُّبی ثبًفَر ٍ صبحجٌظش
هحؼَة هیؿَدً ،وًَِّبئی اص ثیاػتجبسی آهشیکب دس گفتبس ٍ ػول سا ؿبّذ هثبل آٍسدُ
ٍ ثِ خبسج ؿذى اص ثشجبم ،ػولکشد آهشیکبی تشاهپ دس قجبل کشدّبی ػَسیِ ٍ ػفش
تشاهپ ثِ ػشاق ٍ سػَائیّبیؾ اؿبسُ هیکٌذ ٍ ًتیجِ هیگیشد کِ ثب ایي حؼبة دیگش
ّیچکغ ثش سٍی تؼْذاتٍ ،ػذُّب ٍ ػولکشد آهشیکب حؼبة ًویکٌذ.
ٍاقؼیت ایي اػت کِ ثِ اػتشاف تشاهپ ،هؼئَلیت داػؾ ٍ ػبیش گشٍُّبی تشٍسیؼتی سا
ثبیذ ثِ حؼبة ّیالسی کلیٌتَى ٍ اٍثبهب گزاؿت ٍلی تشاهپ ّن ػلیشغن ادػبی تالؽ
ثشای پبیبى دادى ثِ ًقؾ هخشة آهشیکب دس خبٍسهیبًِ ،تؼوذاً ثِ ایي ثحشاى داهي صد ٍ
اصشاسؽ ثِ ػَءاػتفبدُ اص تشٍسیؼتّب دس هٌطقِ کوتش اص ّیالسی کلیٌتَى ٍ اٍثبهب
ًیؼت .ثب ایٌکِ تشاهپ قجالً ًیض سػوبً تصوین ثشای خشٍج ًظبهیبى آهشیکبئی اص ػَسیِ سا
اػالم کشدُ ثَد ،ثب اصشاس صْیًَیؼتّب ٍ تقجل ّضیٌِ اثقبی ًظبهیبى آهشیکبئی دس ػَسیِ
تَػط ػشثؼتبى ٍ ثشخی دیگش اص سطینّبی فبػذ ػشثی ،دٍثبسُ تصوین خَد سا تغییش داد
ٍ ًظبهیبى آهشیکبئی سا دس صفحبت ؿوبل ػَسیِ ثبقی گزاؿت .اػالم ػیبػت جذیذ
کبخ ػفیذ ٍ خشٍج ػجَالًِ ًظبهیبى آهشیکبئی اص ػَسیِ ًـبى داد کِ تشاهپ ثجبت سای
ًذاسد ٍ ّیچکغ ٍ حتی کشدّبی ػَسیِ ٍ دیگشاى ّن ًویتَاًٌذ سٍی تصویوبت کبخ
ػفیذ حؼبة کٌٌذ.
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تقالی غرب برای سازماندهی اپوزیسیون
جوان:چشاکِ ثش اػبع ثشًبهِسیضی کبخ ػفیذ ،تحشینّبی اقتصبدی صهبًی هؤثش ٍ قبدس ثِ تؼلین ًظبم ایشاى خَاّذ ثَد کِ هٌجش ثِ
گؼتشؽ اػتشاضبت هشدهی ٍ آؿَةّبی خیبثبًی ٍ ًتیجتبً ثشّن خَسدى اهٌیت هلی دس ایشاى ؿَد .هجتٌی ثش ّویي ػٌبسیَ ثَد کِ
تشاهپ دس آػتبًِ اػالم هشحلِ اٍل ٍ دٍم تحشینّب دائوبً اص گؼتشؽ اػتشاضبت خیبثبًی ػخي ثِ هیبى هیآٍسد .سٍص جوؼِ گزؿتِ
ؿجکِ ثیثیػی دس هطلجی ثب هَضَع «تَلذ آلتشًبتیَ جوَْسی اػالهی» ثب ثشؿوبسی ٍ ثضسگٌوبیی ثِاصطالح اپَصیؼیَى قذستوٌذ اؿبسُ
هی کٌذ :ػلطٌتطلجبى ثب هحَسیت سضب پْلَی گضیٌِ اٍل ثیثیػی ّؼتٌذ کِ ثب اػتٌبد ثِ ثشخی ؿؼبسّبی پشاکٌذُای کِ دس
آؿَةّبی دیهبُ گزؿتِ ػش دادُ هیؿذ ،ثِ ایي تَّن سػیذُ ثَد کِ ؿبیذ دس داخل ایشاى پبیگبُ داؿتِ ثبؿذ ،اهب ثٌبثش ارػبى ثیثیػی،
اٍ ٍقتیکِ ثشای تجوؼبت هؼبلوتآهیض ثشای پبػخگَ کشدى حکَهت ثشای جؼذ هَهیبییؿذُ سضبؿبُ فشاخَاى داد ،ثبثی تَجْی هشدم
هَاجِ ؿذ.
تحَل خَاّبى گضیٌِ دیگش ثیثیػی ثشای تجذیلؿذى ثِ هحَس گشٍُ هخبلف دس ایشاى ّؼتٌذ کِ ایيّب ثخـی اص اصالحطلجبى فشاسی
اص کـَس سا ؿبهل هیؿًَذ کِ ثِ قَل ثیثیػی ثب اًتخبة ایي ػٌَاى ثشای خَد ،حبضش ًیؼتٌذ کِ ثب اصالحطلجبى داخلی تذاػی ؿًَذ،
الجتِ ّذایت آىّب سا ّن ثؼضبً صذای اهشیکب ثب ثبصیگشی هؼیح ػلیًظاد ثش ػْذُ داسد کِ ثب هبجشای دختشاى خیبثبى اًقالة تَاًؼتٌذ
ثشخی اص اصالحطلجبى داخل سا ًیض ثِ دًجبل خَد کـیذُ ٍ ّذایت هیکٌٌذ.
َّاداساى ًظبم فذسالی دس ایشاى ػَهیي گضیٌِ ثیثیػی ّؼتٌذ ،ایيّب ّوبى  ۰۱حضة ٍ جشیبى ػیبػی تجضیِطلت ًظیش حضة
دهَکشات ٍ کَهلِ ٍ دیگش گشٍُّبی هبسکؼیؼتی ّؼتٌذ کِ ثب پَل ػؼَدیّب ٍ ّذایت کبخ ػفیذ دًجبل ًظبم ػکَالس ٍ الئیک دس
ایشاى ّؼتٌذ کِ ثِ اػتشاف ثیثیػی پیـٌْبد آىّب ثِ دلیل ثشدى ایشاى ثِ ػوت تجضیِ ثب اًتقبد اپَصیؼیَى هلیگشا هَاجِ ؿذٍ ،ظیفِ
ایي طیف ثش ّن صدى اهٌیت داخل ثب اقذاهبت تشٍسیؼتی اػت ،کِ الجتِ صٍدتش اص دیگش تـکلّب ٍاسد ػولیبت ؿذُاًذ.
هٌبفقیي چْبسهیي گضیٌِ ثیثیػی دس هیبى گشٍُ هخبلف خبسج ًـیي ّؼتٌذ کِ ؿبخصِ آىّب حوبیت صشیح کبخ ػفیذ ٍ ثٍِیظُ جبى
ثَلتي هـبٍس اهٌیت هلی اهشیکب اص آًبى اػت .هٌبفقیي دس ًـؼت تبثؼتبى اهؼبل اص هشین سجَی ثِػٌَاى «سئیغجوَْس ثشگضیذُ»
ًبمثشدُ ٍ اص کـَسّبی غشثی خَاػتِ ثَدًذ کِ ایي ػبصهبى سا ثِ ػٌَاى آلتشًبتیَ حکَهت ایشاى ثِ سػویت ثـٌبػٌذ ،اهب اًضجبس هشدم اص
ایي گشٍُ تشٍسیؼتی کبسؿبى سا ثِجبیی سػبًذ کِ تٌْب ثشای جبػَػی تلفٌی ٍ یب جشیبى ػبصی ػلیِ ایشاى دس فضبی هجبصی هضدٍسی
آل ػؼَد ٍ کبخ ػفیذ سا هیکٌٌذ.
طشفذاساى سفشاًذٍم ثشای ًظبم پبسلوبًی ٍ ػکَالس ثخؾ دیگش اص اصالحطلجبى فشاسی ٍ پٌجویي گضیٌِ ثیثیػی ثشای آلتشًبتیَی
جوَْسی اػالهی ّؼتٌذ کِ افشادی ًظیش جؼفش پٌبّی ،هحؼي ػبصگبسا ،هحؼي کذیَس ٍ ؿیشیي ػجبدی ٍ  ...اص ػٌبصش ؿبخص آىّب
ّؼتٌذ،
اهب ثشخالف ثیثیػی ٍ ثِ اػتٌبد ثِ گضاسؽ یَسًٍیَص ػشٍیغّبی اطالػبتی اهشیکب ثش ایي ًکتِ تأکیذداسًذ کِ دس ایشاى جٌجـی
ػشاػشی ؿکل ًگشفتِ ٍ دیپلوبتّبی اسٍپبیی ًیض ارػبى داسًذ کِ ثشای ثشاًذاصی حکَهت ایشاى ثِ تحشکبت ثیؾ اص ایي ًیبص اػت.
دسػیيحبل اػتشاف هیکٌٌذ کِ پبیبى حکَهت ایشاى ًضدیک ًیؼت ،چَى ػپبُ پبػذاساى ّوچٌبى قذستوٌذ اػت .یَسًٍیَص دسػیيحبل
ثِ ًقل اص ػٌبصش اطالػبتی ػبصهبى ػیبً ،جَد سّجشی ٍاحذ سا ًقص اصلی اپَصیؼیَى ایشاى داًؼتِ کِ الجتِ غشة ثبیذ ثشای ایجبد آى
تالؽ کٌذ.
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خروش حماسی ایران
حٕبیتٔ :زدْ ایزاٖ اسالٔی در ٕٟ٘يٗ سبَ
ٌزأيذاضت حٕبس1 ٝدی خٛد ،دٚثبر ٜخزٚش
ثزآٚرد٘ذ  ٚثيذاری ٔمبثُ فتٞٝٙبی ٘ٛظٟٛر را ثٝ
ٌٛش فتٌٝٙزاٖ داخّی  ٚخبرجی رسب٘ذ٘ذ1 .دی
خط ثطالٖ ثز فت 88 ٝٙتٛسط ّٔت ثٛد ،فتٝٙای وٝ
ثب ػذْ تٕىيٗ در ثزاثز لب٘ ٖٛآغبس  ٚثب اٞب٘ت ثٝ
ٔمذسبت ادأ ٝپيذا وزد  ٚضبدی دضٕٙبٖ ا٘مالة ٚ
تّخ وبٔی دٚستبٖ  ٚدِسٛساٖ ا٘مالة را ثٝد٘جبَ
داضتّٔ .ت ایزاٖ در 1دیٔب ٜسبَ  9888ثب حضٛر
آٌبٞب٘ٔ ٚ ٝمتذرا٘ ٚ ٝثيؼت دٚثبر ٜثب آرٔبٖٞبی أبْ
خٕيٙی(رٔ ٚ )ٜمبْ ٔؼظٓ رٞجزی حٕبسٝای جبٚداٖ
 ٚث ٝیبدٔب٘ذ٘ی را در تبریخ ا٘مالة آفزیذ٘ذ.
ثصيزت ٔجتٙی ثز ٚالیت ،ػبلجتا٘ذیطی ث ٝفزجبْ
ػٟذضىٙی  ٚدٌزا٘ذیطی ٘ ٚمص ثیثذیُ ٚالیت
فمي ٝدر ػجٛر ٔزدْ اس فتٞٝٙبی ٌزد٘ٞٝبی سخت،
پبفطبری ٔجذد ٔزدْ ثز دفبع اس اص ٚ َٛارسشٞب ٚ
لب٘ ٖٛاسبسی ٚ ٚالیتفمي ٝث ٝػٛٙاٖ روٗ اسبسی
آٖ  ٚدضٕٗضٙبسی درطٞبیی ثٛد و ٝاس ایٗ
حٕبسٌ ٝزفت ٝضذ .یْٛاهلل ٔب٘ذٌبر ٘ ٟٓدیٔب ٜرٚس
ثصيزت ٔ ٚيثبق أت ثب ٚالیت ،رٚس ٕ٘بیص ٔؼجشٜ
اِٟی تجّّی ٚحذت ّّٔت ایزاٖ حٔ َٛحٛر ٚالیت ٚ
ٕ٘بد ٚالیتٔذاری ،دیب٘ت ،ثصيزت ،دضٕٗضٙبسی،
تىّيفٌزایی  ٚػُِٕ ثٍٙٞٝبْ ٔزدْ فٟيٓٔ ،تذیّٗ ٚ
سٔبٖضٙبط ایزاٖ اسالٔی است .در ٕٞيٗ راستب
آحبد ٔزدْ ٔتذیٗ ٚ ٚالیتٔذار ایزاٖ اسالٔی
ٕٞشٔبٖ ثب یىذیٍز در سزاسز وطٛر ثب ضزوت پزضٛر
در تجّٕغ ثبضى ٚ ٜٛحٕبسی ثبر دیٍز ثصيزت،
دضٕٗضٙبسی  ٚتىّيفٌزایی  ٚػُٕ ثٍٙٞٝبْ خٛد
را ٘طبٖ داد٘ذ.
ضٟزٞبی ٔختّف ایزاٖ اسالٔی ٕٞشٔبٖ ثب تٟزاٖ ،ثٝ
صح ٝٙغيزت دیٙی  ٚا٘مالثی ٔزدٔی تجذیُ ضذ وٝ
تب رٚسٌبر ثبليست ،صحٞٝٙبی دردآٚر اٞب٘ت ثٝ
ػشای اثبػجذاهلل اِحسيٗ(ع) در ظٟز ػبضٛرای  88را
فزأٛش ٘خٛاٙٞذ وزدٔ .زدْ ا٘مالثی ایزاٖ اسالٔی
در چٟبرٌٛض ٝوطٛر در ٔزاسٓ ٌزأيذاضت حٕبسٝ
1دی خٛد حضٛری پزضٛر داضتٙذ  ٚاػالْ وزد٘ذ
و ٝدر ٔمبثّ ٝثب فتٞٝٙبی ٘ٛظٟٛرٌٛ ،ش ث ٝسً٘ ٚ
ٛٞضيبر ٞستٙذ.

3

سال سوم /دوشنبه  11دی/شماره116

حرف روز /پیام  9دی امسال
پبیٍب ٜثصيزت :آیيٗ ثشرٌذاضت حٕبسٔ ٝب٘ذٌبر ّٔ ٚی  1دی رٚس ٌذضت ٚ ٝدر ٕٟ٘يٗ
سبِزٚس خٙثیسبسی فت ٝٙػٕيك  ٚپيچيذ 9888 ٜدر سزاسز وطٛر ثب حضٛر ٌستزدٜ
ٔزدْ ٔ ٚسئٛالٖ ثزٌشار ضذ  ٚسخٙزا٘بٖ ٔزاسٓ ضٕٗ ثبسخٛا٘ی ایٗ فت ٝٙو ٝثب تٛج ٝثٝ
تغييز ٘سّی در جبٔؼ ٚ ٝضزٚرت ػجزتآٔٛسی اس حٛادث تؼييٗوٙٙذ ٜتبریخی السْ است،
ٔسبئُ فیٔبثيٗ ا٘مالة اسالٔی  ٚدضٕٙبٖ ٘طبٖدار آٖ ثٚ ٝیض ٜجج ٟٝآٔزیىبییـ
صٟي٘ٛيستیـ ارتجبع ػزثی را تطزیح وزد٘ذ  ٚثب ٔزٚر ٞطذارٞبیی و ٝفت 88 ٝٙثزای
الطبر ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛزدْ ٔ ٚسئٛالٖ داضت ،پيبْٞبی  1دی را ثزای دضٕٙبٖ ایزاٖ تجييٗ
وزد٘ذ ٘ ٚسجت ثٚ ٝلٛع فتٞٝٙبی آیٙذٞ ٜطذار داد٘ذ.
 1دی ثبطُاِسحز ثزضی اس فتٝٙای ػٕيك  ٚطزاحی ضذ ٜدر اتبقٞبی فىز جج ٟٝثٓٞ ٝ
پيٛست ٝوفز  ٚسّط ٚ ٝتىفيز ثٛد .آٟ٘ب فىز  ٕٝٞچيش را وزد ٜثٛد٘ذ ،سٙبریٞٛب ٘ ٚمصٞبی
ٞز فزد  ٚسبسٔبٖ  ٚحشة  ٚا٘جٕٗ را تؼييٗ وزد ٜثٛد٘ذ ،تٛپخب٘ ٝرسب٘ٝای خٛد را ثزای
آتص تٟي ٝػّٕيبت رٚا٘ی  ٚدرٚؽ  ٚفزیت را ثزای اػتٕبدسدایی  ٚایجبد ضىبف ٘ ٚمبر ثيٗ
ٔزدْ ثب ٔزدْ ٔ ٚزدْ ثب ٔسئٛالٖ ث ٝسػٓ خبْ خٛد رٚضٗ وزد ٜثٛد٘ذ ...ٚ؛ أب آٟ٘ب
فزأٛش وزد٘ذ و ٝثزای د ٚػبُٔ فىز وٙٙذ؛ یهـ ریطٝداری ایٗ ٘ظبْ اِٟی در دَٞبی
ٔزدْ اس لّٓٞبی سٙبریٛ٘ٛیسبٖ افتبد .آٟ٘ب  02سبَ است و ٝدر تحّيُ رفتبر ٔزدْ ایزاٖ
را ٜخطب ٔیر٘ٚذ  ٚأزٚس ٘يش ٔجٙبی طزحریشی ثزای فت ٝٙآیٙذ ٜرا ٘برضبیتی ٔزدْ اس ٘ظبْ
لزار دادٜا٘ذ .در حبِی ؤ ٝزدْ ثب ٔ ٕٝٞطىالتی و ٝدار٘ذ  ٚثب ٌّٙٔٝ ٕٝٞذیٞبیی و ٝاس
چزخص چزخ ٝالتصبد وطٛر دار٘ذ؛ أب حسبة آٖ را اس اصُ ٘ظبْ جذا ٔیدا٘ٙذ  ٚاػتٕبد
وبُٔ دار٘ذ و ٝرٞجزی ٔ ٚسئٛالٖ ٘ظبْ در وٙبر ٔزدْ ٞستٙذ  ٚدليمبً پيبْ  1دی أسبَ
ثٔ ٝسئٛالٖ ٕٞيٗ است و ٝثب حُ ٔطىالت ٌ ٓٞطبیطی در س٘ذٌی آٟ٘ب ایجبد ضٛد ٚ
 ٓٞسٔيٞٝٙبی طٕغٚرسی دضٕٙبٖ ٔسذٚد ضٛد .دٚـ ٞذایتٞبی رٞجزی ٔ ٚؤیذ ثٛدٖ
رٞجز ٔؼظٓ ا٘مالة ث ٝتأیيذات اِٟی و ٝثذٚ ٖٚا ٚ ٕٝٞثیٞيچ دستپبچٍی ٔؼَٕٛ
رٞجزاٖ جٟبٖ ثٍٙٞ ٝبْ ثحزاٖ  ٚفت ،ٝٙث ٝتجييٗ  ٚرٚضٍٙزی ٔزدْ الذاْ وزد٘ذ  ٚآٟ٘ب را
ث ٝصح ٝٙدفبع اس ا٘مالة ٘ ٚظبْ آٚر٘ذ .أزٚس ٘يش ٕٞيٗ رٞجز حىيٓ  ٚضجبع ا٘مالة ثب
اٍ٘يشٜای ثيطتز ثزای خٙثیسبسی فتٞٝٙب ثب وٕه خيُ ػظيٓ ٔزدْ  ٚیبراٖ ا٘مالة در
صح ٝٙحبضز٘ذ  ٚدضٕٙبٖ ٞيچ غّطی ٕ٘یتٛا٘ٙذ ثىٙٙذ.

آموزش تحلیل سیاسی /افول آمریکا و انتقال قدرت از غرب به شرق

ًـشیِی ًیَیَسک تبیوض دس ؿوبسُی ثیؼتن آٍسیل  ۲۱۱۲دس هقبلِای
ًَؿت« :یک آصهبیـگبُ دس طاپي کبهپیَتشی هیػبصد کِ ػشیغتشیي
دس جْبى اػت ٍ ثب تشکیجی اص  ۲۱کبهپیَتش ثشتش آهشیکبیی ثشاثشی
هیکٌذ .ایي ًـبى هیدّذ کِ هٌْذػبى آهشیکبیی دس سقبثت ػلوی ٍ
فٌبٍسی ًیض -کِ اکثشؿبى تصَس هیکٌٌذ دػت ثبال سا دس آى داسًذ-
ثبصی سا ثبختِاًذ».

