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 تبریخی خَدزًی

 
 تَاى هی اخیش ػبلِ ّفت دس: نو صبح

 سا ای سػبًِ پشقذست جشیبى دٍ
 دسكذد کِ جشیبًی اٍلی۴ کشد ؿٌبػبیی

 ٍ اػت ػیبػی هٌفَس ّبی چْشُ احیبی
 کشدى هلکَک دًجبل ثِ کِ دٍهی
 دٍ ّش آثـخَس. اػت هؼتجش ّبی چْشُ

 ٍ تلَیشی ّبی سػبًِ دس جشیبى
 ثب کِ داسد قشاس ضذاًقالة هجبصی

 ٍاؿٌگتي ٍ لٌذى دس ػؼَدی ّبی پَل
 ػٌبكش اص یبسگیشی ثب ٍ  ؿذُ اًذاصی ساُ

 حشکبت ثِ تبصُ جبًی ثشیذُ، ای سػبًِ
. اًذ دادُ ثشاًذاص اپَصیؼیَى ای سػبًِ
 ًظبم َّاداس عجقبت ًیض، ّذف ًقغِ

 سا ؿبى اكلی ثبٍسّبی کِ اػت اػالهی
 دس. دّذ قشاس تخشیت ٍ خذؿِ هحل

 سٍی فیذکشدىػ اٍل، جشیبى
 عبغَتی ػلؼلِ هٌبفقیي، ّبی تشٍسیؼت

 کبس دػتَس دس اػشائیل سطین ٍ پْلَی
 صدى ضشثِ دٍم، جشیبى دس ٍ داؿتِ قشاس

 ػپبُ، ًظیش اًقالة ًْبدّبی حیثیت ثِ
 ػٌبكش ٍ... ٍ قضبییِ قَُ ػیوب،ٍ  كذا

 هختلف ّبی سدُ دس اًقالثی هـَْس
 ّبی ػبل دس هتأػفبًِ. هذًی یب حکَهتی

 ٍ صدُ ّیجبى جشیبى یک ػَی اص یشاخ
 جذال ایي ثِ ًیض داخلی تجشثِ ثی

 ّب آى ٍ ؿذُ دادُ ؿتبة ػبلِ، چٌذیي
 ثِ سا خَدصًی اص پشقذست ًوبیـی
 اخیش ّبی دِّ دس کِ اًذ گزاؿتِ ًوبیؾ

 ٍ ّب ػبل ایي دس ٍ اػت ثَدُ ػبثقِ ثی
 ّیچ کِ سػبًذُ ثذاًجب سا کبس ّب هبُ

 آثبس. ًذًوب «حشم حشین هقین کؼی»
 ٍ کٌٌذُ ًگشاى سخذادی چٌیي ٍضؼی
 فقذاى اص ًبؿی ػوذتبً کِ اػت گؼتشدُ
 یبثی ؿْشت ثِ توبیل ٍ تبسیخی حبفظِ
 اص جض ّن دسد ایي دسهبى. اػت فَسی
 هوکي دیذ صاٍیِ ّویي اكالح هؼیش

 .اػت آى ساُ تٌْب ػبصی آگبُ ٍ ًیؼت
 

 

 

 

 
 

 

 

 هبلی «ّیچ تقریببً» یک 
 ثشای ًوبدیي اقذاهی دس ؿت ؿٌجِ پٌج اسٍپبیی ّبی کـَس ٍقَع کؾ ّب هذت اص پغ :جوان

 دس. کشدًذ اػالم ٍ ثجت سا «تکغ ایٌغ» ًبم ثِ جذیذی هبلی کبًبل( SPV) هبلی ػبصٍکبس اجشای
 ٍ فشاًؼِ اًگلیغ، خبسجِ ٍصسای هبع، ّبیکَ ٍ لَدسیبى ایَ طاى ّبًت، جشهی هـتشک ثیبًیِ
 ثش اثتذا دس ٍ کٌذ هی حوبیت اسٍپب هـشٍع هجبدالت اص جذیذ هبلی کبًبل ایي کِ اػت آهذُ آلوبى

 هحلَالت ٍ پضؿکی تجْیضات داسٍیی، كٌبیغ ّوچَى ایشاى، هشدم ثشای ّب ثخؾ تشیي ضشٍسی
 پبسیغ دس ؿشکت ایي هقش فشاًؼِ، خجشگضاسؽ گضاسؽ ثِ. ؿَد هی هتوشکض غزایی ٍ کـبٍسصی

 سا ؿشکت ایي سیبػت ثبًک، کبهشتغ یيپیـ سئیغ ٍ آلوبًی ثبػبثقِ ثبًکذاس فیـش، پش ٍ اػت
 اثضاس۴ »اػت آهذُ ثیبًیِ ایي دس. ثَد خَاّذ آى فؼبلیت ثش ًبظش اًگلیغ ّوچٌیي .گیشد هی ثشػْذُ
 کِ ثبلث ّبی کـَس اص اقتلبدی فؼبالى سٍی ثِ داسد قلذ دساصهذت دس هبلی تجبست پـتیجبى

 ایي ثِ دػتیبثی ًحَُ کوبکبى ٍپبییاس کـَس ػِ ٍ ؿَد گـَدُ ّؼتٌذ ایشاى ثب تجبست ثِ هبیل
 ؿذ، خَاّذ هحقق دساصهذت دس کِ هبلی کبًبل ایي ؿذى اجشایی سًٍذ. «کٌٌذ هی ثشسػی سا ّذف
 تب اػت هوکي دساص ٍ دٍس صهبى ایي ٍ داؿت ًخَاّذ هلوَػی دػتبٍسد ّیچ ایشاى ثشای ػوالً
 ّبی ؿشکت ثیي اقتلبدی هجبدالت اجشای خبعش، ّویي ثِ ٍ ثکـذ عَل ًیض ثشجبم ػوش پبیبى

  .داسد قشاس اثْبم اص ای ّبلِ دس ایشاى ثب اسٍپبیی ثضسگ
 آلوبى، تَػظ ایجبدؿذُ هبلی کبًبل اسٍپب اتحبدیِ ػضَ ۸۲ توبم اػت قشاس ػی، ثی ثی گضاسؽ ثِ

 اتحبدیِ ػضَ ّبی کـَس ٍ ایشاى ثیي هجبدالت ثشای هبلی هؼیش ایي. کٌٌذ تأییذ سا فشاًؼِ ٍ ثشیتبًیب
 ثشای آى اص ثتَاًٌذ ًیض دیگش ّبی کـَس ثلٌذهذت دس کِ اػت آى ّذف اهب ؿذُ، ایجبد سٍپبا

 . کٌٌذ اػتفبدُ ایشاى ثب هؼبهلِ
 حوبیت اثضاس فؼبلیت۴ »آهذُ ثیبًیِ ایي اص دیگشی ثخؾ دس۴ ایشاى تؼْذات ثِ کشدى هـشٍط
 هبلی تأهیي ثب هجبسصُ پَلـَیی، صهیٌِ دس الوللی ثیي ّبی هؼیبس تشیي ثبال ثب هغبثق تجبسی هجبدالت

 کـَس ػِ سٍ ایي اص. ثَد خَاّذ هلل ػبصهبى ٍ اسٍپب اتحبدیِ ّبی تحشین اص تجؼیت ٍ تشٍسیؼن
 سػذ هی ًظش ثِ. «کٌذ اجشایی سا FATF ثشًبهِ لَاصم توبهی فَساً خَاٌّذ هی ایشاى اص اسٍپبیی

 . اػت ّوشاُ ّبیی گشٍکـی ثب ایشاى ثِ ّبیی اهتیبص دادى ثشای اسٍپبیی کـَس ػِ ثیبًیِ
 ایي اهب اًذ، کشدُ اػتقجبل اسٍپب هبلی کبًبل اص ایشاى خبسجِ ٍصاست هقبهبت ّشچٌذ۴ ایشاى ٍاکٌؾ
 . اًذ کشدُ تَكیف ًبکبفی ثشجبم، هضایبی اص ؿذى هٌذ ثْشُ ثشای سا هؼئلِ
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 !کٌیذ؟ ًوی دفي را هتعفي جسذ ایي چرا
 ؿذى ًْبیی خجش کِ ۴۲۳۱ تیشهبُ ۸۲ سٍص دس ثبٍس ّویي ثب سٍحبًی آقبی ٍ اػت ثَدُ هزاکشات اكلی ّذف ّب تحشین لغَ کیهان:

 پیبم یک دس ثَد، گشفتِ قشاس خبسجی ٍ داخلی ّبی خجشگضاسی اص ثؼیبسی خشٍجی سٍی جْبًی قذست ؿؾ ٍ ایشاى ای ّؼتِ تَافق
 ًْبیی، تَافق اجشای سٍص دس تَافق، ایي عجق کِ کٌن هی اػالم ایشاى ؿشیف هشدم ثِ اهشٍص »۴ کشد اػالم هشدم ثِ خغبة تلَیضیًَی

 ّبی تحشین توبم. ؿذ خَاّذ لغَ ثَدُ قغؼٌبهِ دس کِ كَستی ثِ ّن ای اؿبػِ  ٍ هَؿکی تؼلیحبتی، ّبی تحشین حتی ّب، تحشین توبهی
 پبػخ ثی سا ّب پشػؾ ایي ٍلی. «تؼلیق ًِ ٍ ؿذ خَاّذ لغَ کبهل عَس ثِ اقتلبدی ّبی تحشین توبم ثبًکی، ّبی تحشین توبم هبلی،

 ثِ ّب تحشین لغَ ثب چشا داًیذ هی ثشجبم اجشای ثِ هتؼْذ سا خَد ًیض ؿوب ٍ اػت ثشجبم هتي اص ثخـی ّب تحشین لغَ اگش کِ اًذ گزاؿتِ
 ! ایذ؟ افضٍدُ آى ثِ ّن جذیذ جبًجی ؿشٍط ٍ ؿشط ّب دُ ٍ کٌیذ ًوی ػول خَد تؼْذات

 اػت «داسٍ ٍ غزا هقبثل دس ًفت» آهیض حقبست عشح ّوبى SPV کِ این دادُ ًـبى ٍ داؿتِ هؼتٌذی ثشسػی ایي اص پیؾ SPV دسثبسُ
 ًقض) داسد هی بًُگ تحشین دس سا ایشاى اص ًفت خشیذ اسٍپب آًکِ ضوي اػبع ایي جشپ. اػت تش ثبس رلت ثشجبم اص ثبسّب آى هَضَع ٍ

! ًذاسد سا جٌَثی کشُ ٍ طاپي ٍ ٌّذ ًظیش دیگش کـَسّبی ثِ خَد ًفت فشٍؽ اص حبكل اسص ثِ دػتشػی حق ّن ایشاى ،(ثشجبم آؿکبس
 ًفغ ثِ دسؿت قلن یک ایٌجب تب خت،! ؿَد هٌتقل اسٍپبیی ّبی ثبًک ثِ خشیذاس کـَسّبی اص ثبیذ ایشاى ًفت فشٍؽ اص حبكل اسص ثلکِ

 خشیذاسی کبال اسٍپبیی کـَسّبی اص تَاًذ هی ایشاى... چِ؟ ثؼذ! کٌذ هی اػتفبدُ آى ػَد اص ٍ داسد اختیبس دس سا هب ًفت پَل کِ اسٍپبػت
 کبالیی ّش تَاًذ هی ایشاى آیب اهب،! گیشد هی اختیبس دس سا ایشاى ٍاسداتی کبالی ثبصاس کِ اسٍپبػت ًفغ ثِ دیگش ثضسگ قذم یک ّن ایي. کٌذ
 ثلکِ! دّذ ًوی ای اجبصُ چٌیي INSTEX SAS یؼٌی آى ؿذُ اػالم اخیشا عشح ٍ SPV کٌذ؟ خشیذاسی اسٍپب اص سا داؿت ًیبص کِ

 آًکِ، ًتیجِ ٍ. ثخشد داسٍیی ٍ غزایی هَاد اسٍپبیی کـَسّبی اص تَاًذ هی فقظ ثِ فقظ خَد ًفت فشٍؽ اص حبكل اسص هقبثل دس ایشاى
 داسًذ، اؿتغبلضایی  ٍ کـَس اقتلبد دس ای ثشجؼتِ ًقؾ کِ سا خَد غزایی هَاد ٍ داسٍ تَلیذ شاکضه ٍ ّب کبسخبًِ توبم تذسیج ثِ ایشاى

 اختیبس دس هٌحلشا ٍ ؿذُ قغغ کـَسّب ػبیش ثب ایشاى اقتلبدی ساثغِ پشٍطُ ایي دس. اسٍپبػت ثشای دیگشی اهتیبص ّن ایي. کٌذ تؼغیل
 !ثذّین اسٍپب ثِ اػت قشاس ِک اػت دیگشی اهتیبص ًیض ایي ٍ گیشد هی قشاس اسٍپب

 اسٍپب ثِ ٍیظُ اهتیبص ۵ دػتکن INSTEX SAS یؼٌی آى یبفتِ تٌضل عشح ٍ SPV پزیشؽ ثب ایشاى کِ ؿَد هی هـخق ایٌجب تب 
 ًـذُ توبم ٌَّص هبجشا! کٌیذ كجش! صًذ هی سقن سا خَد اقتلبدی ًبثَدی ٍ تحقیش ٍ رلت خَد، دػت ثِ هقبثل، دس ٍ کٌذ هی تقذین
 ثذٍى ثبیذ. داسد ّن دیگشی ؿشٍط ٍ ؿشط ؿذ، اؿبسُ  آى ثِ کِ ثبسی فبجؼِ ًتبیج ثش ػالٍُ SPV ٍ  INSTEX SAS اجشای اػت،
 تبهیي ثب هقبثلِ آى هَضَع کِ CFT اػبع ثش ثبیذ ًوًَِ ػٌَاى ثِ! چِ؟ یؼٌی. ثپزیشین ّن سا پبلشهَ ٍ FATF ٍ CFT ٍقت، فَت
 ًظش اص هشاکض ایي کِ چشا! کٌین قغغ سا... ٍ دفبع ٍصاست اعالػبت، ٍصاست پبػذاساى، ػپبُ قذع، ًیشٍی ثَدجِ اػت، تشٍسیؼن هبلی

 ّبی تشٍسیؼت ٍ دؿوي تحَیل ثؼتِ دػت سا ثَم ٍ هشص ایي هشدم ٍ اػالهی ایشاى یؼٌی! ّؼتٌذ «تشٍسیؼت» هتحذاًؾ ٍ آهشیکب
 !ّؼت؟ یبدتبى کِ داػؾ! ثذّین آًْب اهش تحت

 ٍاقؼی غیش سا اػت آهذُ ٍجیضُ ایي دس آًچِ کجبی کِ اػت هیبى دس ؿذُ یبد ّبی کٌَاًؼیَى دیگش حبهیبى ٍ هحتشم دٍلت ثب ػؤال ایي
 گَیٍ  گفت یک دس ًیؼتٌذ حبضش دیگش، هجبهغ یب ٍ ػیوب ٍ كذا دس یکغشفِ حضَس جبی ثِ چشا داسًذ تلَسی چٌیي اگش ٍ! داًٌذ؟ هی
 چٌبًچِ ٍ! فشهبیٌذ؟ ثیبى هشدم ػوَم آگبّی ثشای سا خَد ًظش دالیل ٍ هؼتٌذات ٍ کشدُ ؿشکت کبسؿٌبػبى دیگش حضَس ثب جبًجِ دٍ

  ًظیش آى اص ثشخبػتِ ّبی هیکشٍة ػفًَی خغش اص هشدم تب کٌٌذ ًوی دفي سا ثشجبم هتؼفي جؼذ چشا داًٌذ، هی ٍاقؼی سا ؿذُ یبد هَاسد
FATF ٍ CFT ٍ SPV ٍ َاخیشا ٍ پبلشه INSTEX اص آًبى حشهت ٍ هؼیـت گزؿتِ، هبُ چٌذ ٍ ػبل ۵ هبًٌذ ٍ ثبؿٌذ اهبى دس 

 ًجبؿٌذ؟ آػیت ٍ سًج دس آى پیشاهًَی ّبی کٌَاًؼیَى ٍ ثشجبم ثبس فبجؼِ ّبی ًتیجِ
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 رسیذین سبلگی 22 جشي بِ
 ًبداًی ٍ فکشی کَتبُ اص کِ کؼبًی خراسان:

 چْبسػبلگی ثِ اػالهی اًقالة کشدًذ هی گوبى
 ثشپبیی ؿبّذ ًبثبٍساًِ اکٌَى سػیذ، ًخَاّذ ّن

 ٍ ّؼتٌذ اًقالة ػبلگی چْل ّبی جـي
 اًذیـٌذ هی فشداّبیی ثِ حبل افؼشدُ ٍ خـوگیي

 ّوچٌبى ػظوت ٍ اقتذاس ثب اػالهی ًظبم کِ
 ٍ ّب دغذغِ کِ جذیذ ًؼل .ثَد خَاّذ اػتَاس
 هـکالت ثیـتش ًذاسد، سا اًقالة آغبص ّبی آسهبى

 فحش ٍ ؿؼبسّب ثب تٌْب ٍ ثیٌذ هی سا ّب چبلؾ ٍ
 . ؿَد ًوی قبًغ ّب

 ثشخی تقلیشّبی ٍ ّب کَتبّی دیگش اکٌَى
 هیبى دس ػذالتی ثی ٍ فؼبد ػبص صهیٌِ کِ هؼئَالى
 .ًیؼت تَجیِ قبثل ؿذُ جبهؼِ هحشٍم قـشّبی

 اًقالة دٍم ٍ اٍل ّبی ًؼل آیٌذُ ّبی ػبل دس
 اًذ ثَدُ اًقالة ّوشاّبى ٍ خویٌی اهبم یبساى کِ
 خَاٌّذ جذیذ ّبی ًؼل ثِ سا خَد جبی هشٍس ثِ

 خَاّذ تغییش کبهال ًظبم کبسگضاساى ػیوبی ٍ داد
 دس تٌْب ًبخَاػتِ یب خَاػتِ تغییش ایي. کشد

 ثؼیبسی ثلکِ ثَد ًخَاّذ اهَس ظَاّش ٍ اؿخبف
 تحَالت اقتضبی ثِ ًیض ػبصٍکبسّب ٍ ساّجشدّب اص

 تغییش ٍ تٌَع دچبس صهبى گزؿت ٍ اجتوبػی
 هبًذى ثبقی داسد، اّویت چِ آى. ؿذ خَاّذ
 کِ اػت اػتَاسی ٍ اػبػی ّبی ثٌیبى ٍ اكَل
 دّذ؛ هی تـکیل سا اػالهی اًقالة اسکبى

 هشدم، هـبسکت آصادی، ٍاثؼتگی، ػذم ٍ اػتقالل
 گشی اؿشافی اص دٍسی ًظبم، َّیت ثَدى اػالهی

 !ػذالت گؼتشؽ عبغَتی، سفتبس ٍ
 ّبی تفبٍت ثب - ثَم ٍ هشص ایي فشصًذاى اگش

 ٍفبداس ّب آسهبى ٍ اكَل ایي ثِ  -ظبّشی عجیؼی
 ٍ ّب حولِ ّوِ هقبثل دس اػالهی اًقالة ثبؿٌذ،
 خَاّذ پبیذاس ٍ کشد خَاّذ هقبٍهت ّب ّجَم

 اًقالة كذػبلگی ًیؼتین هب کِ سٍصی ٍ هبًذ
 .گشفت خَاٌّذ جـي سا اػالهی

 

 (2) » ًتیجِ» ٍ » تکلیف» گبًِ دٍ/ سیبسی تحلیل آهَزش
 لذا بَد؛ اسالهی شزیعت هدایت هبٌای بز هلت، ٍ کشَر سعادت بزای اهام حزکت

 بشرگِ های هدف به را اٍ ٍ آهد هی حساب به سعادت کلید اهام بزای «الهی تکلیف»
 بَدًد گفته که داًین هی هوه ٍ است هعزٍف اهام قَل اس ایٌکه. رساًد هی خَد آرهاًی

 پیزٍسی به ایشاى رغبتی بی هعٌای به ،«پیزٍسی بزای ًه کٌین، هی عول تکلیف بزای ها»
 جشٍ پیزٍسی. بَد اهام آرسٍی بشرگ، های هدف ی هوه در پیزٍسی تزدید بدٍى. ًبَد

 یا ًبَد هٌد عالقه که ایي ًه - بَد هٌد عالقه پیزٍسی به اهام ٍ خداست های ًعوت
 به عول ٍ تکلیف بزد، هی پیش ها هدف آى سَی به را اٍ آًچه اها - بَد رغبت بی

 ۴۱/۳/۳۳.   بَد کزدى حزکت خدا بزای بَد؛ الهی ی ٍظیفه

 

 دٍلتورداى هسئَلیت ٍ چْلن فجر

 هلت ثِ ثبیذ اسالهی، اًقالة عوز سبل چْلویي فجز دِّ رسیذى فزا ثب :اسالمی جمهوری
 ثَدًذ گفتِ اٍ هلی اهٌیت هشبٍر ٍ تزاهپ. گفت تسلیت آهزیکبئی دٍلتوزداى ثِ ٍ تجزیک ایزاى
 خَاّذ تغییز اسالهی جوَْری ًظبم ٍ ثزد ًخَاّذ پبیبى ثِ را اسالهی اًقالة سبل چْلویي ایزاى،

 دِّ چْلویي ثِ ٍرٍد ایزاى، هزدم رٍسّب ایي ٍ ًشذ تعجیز آهزیکبئی دٍلتوزداى خَاة ایي. کزد
 در خویٌی اهبم ٍ اًقالة شْذای کِ فجزآفزیٌبى ثِ ٍ دارًذ هی گزاهی را اسالهی اًقالة فجز
 .فزستٌذ هی سالم ٍ درٍد دارًذ قزار آًبى راس

 طَل در ارٍپبئی کشَرّبی اس ثعضی سزاى ٍ آهزیکبئی دٍلتوزداى کِ است ایي تَجِ قبثل ًکتِ
 ًظبم کِ ثَدًذ کزدُ هطزح ثیٌی پیش یک قبلت در را خَد خَاستِ ایي ثبرّب گذشتِ سبل 44

 ّبی دِّ توبم در تقزیجبً. کزد خَاّذ سقَط سٍدی ثِ ٍ داشت ًخَاّذ دٍاهی اسالهی جوَْری
 ٍلی دادًذ ایزاًی فزاری ضذاًقالثیَى ٍ خَد ثِ کشَرّب ایي سزاى را ٍعذُ ایي گذشتِ چْبرگبًِ
 ثِ هَفقیت ثب ایزاى هلت ٍ شذًذ هَاجِ ثست ثي ثب آًْب ّوَارُ ٍ ًشذ تعجیز آًْب خَاة ّیچگبُ

 .داد اداهِ خَد راُ

 فذاکبری ثب هقذس دفبع در پیزٍسی است، هزدم ایي فذاکبری هزَّى اسالهی اًقالة پیزٍسی اصل
 کِ گذشتِ سبل 44 گًَبگَى فشبرّبی ٍ ّب تحزین کشبًذى شکست ثِ شذ، حبصل هزدم ایي

 کبر ًیش داشتٌذ سز در را اسالهی جوَْری ًظبم ًبثَدی سَدای آًْب ثِ تَسل ثب غزثی ّبی دٍلت
 ٍ ّوذستبى ٍ آهزیکب جوَْر رئیس ّبی ًقشِ شذى آة ثز ًقش ًیش اکٌَى ٍ ثَد هزدم ّویي

 ثب. گیزد هی صَرت کِ است هقبٍهت گًَبگَى ّبی صحٌِ در ایزاى هزدم حضَر ثب اٍ هشبٍراى
 ّوِ ٍ ّستٌذ هب ًعوت ٍلی هزدم فزهَد هی خویٌی اهبم کِ ثَد ّب ٍیژگی ّویي ثِ تَجِ

 هتبسفبًِ هزدم، هقبٍهت ٍ فذاکبری ایٌْوِ هقبثل در .ثبشٌذ آًبى خذهت در ثبیذ هسئَلیي
 ًظبم ٍ اًقالة دستبٍردّبی اس حزاست در خَد ٍظبیف ثِ است شبیستِ کِ آًچٌبى هسئَالى
 آى ثب خَد هعیشت ٍ سًذگی در هزدم ّوَارُ کِ هشکالتی. اًذ ًکزدُ عول اسالهی جوَْری

 ٍظبیف اًجبم در هسئَلیي کَتبّی دلیل ثِ کِ است ظلوی ّستٌذ، ًیش اکٌَى ٍ اًذ ثَدُ هَاجِ
 ًیست، قَاًیي سبیز ٍ اسبسی قبًَى اس هشکل. است شذُ تحویل هزدم ثز شبى قبًًَی ٍ اًقالثی
 طلت فزصت ای عذُ کِ است ّبئی سَءاستفبدُ ٍ قبًَى سدى دٍر قبًَى، ثِ ًکزدى عول اس هشکل

 ٍ اًذ شذُ ًشیي عبج ثزج ای عذُ ایٌکِ. کٌٌذ هی هسئَلیي ثیَْدُ ّبی ًشاع ٍ ّب تَجْی ثی اس
 غیز دلیلی گذراًٌذ هی ٍقت هٌجوذ گَشت ّبی صف در رٍسّب ایي ٍ هحتبجٌذ شت ًبى ثِ ای عذُ

 ایزاى هزدم کِ است درست.ًذارد قبًَى ثِ عول اس سزپیچی ٍ ًظبرت ضعف هسئَلیي، ضعف اس
 ًبکبهی اسالهی، اًقالة شذى سبلِ 44 جشي پیوبئی راُ در حضَر ثب اهسبل ثْوي 22 رٍس در

 کشَر هسئَلیي ثِ ًجبیذ ثشرگ ٍاقعِ ایي ٍلی کشیذ، خَاٌّذ آًْب رخ ثِ را آهزیکبئی دٍلتوزداى
 .ًوبیٌذ تَجیِ را خَد ّبی کَتبّی ثذّذ اجبسُ
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