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 در ناپذیزی نظز تجذیذ

 انقالب دوم گام 

 اقتجبّبت ٍ ّب ذؽب اصالح ثؼس زض :جوان

 اقتجبُ تجسیسًظطؼلجی ثب وِ قَز زلت ثبیس
 ّب ؾیبؾت ّب، تبوتیه ّب، ضٍـ. ًكَز گطفتِ

 ثؿػ ٍ لجط زچبض ظهبى ثؿتط زض ّب ثطًبهِ ٍ
 صَضت ّطگع اصَل زض اجتْبز اهب قًَس، هی

 ٍ ثبضظ اصالحبت اؾالهی ًظبم. گیطز ًوی
 زازُ اًجبم گصقتِ ؾبل 4۴ زض ای ثطجؿتِ

 اصالح هبًٌس هَاضزی ثِ تَاى هی وِ اؾت
 توطوع هجطیِ، لَُ زض توطوع اؾبؾی، لبًَى

 هصلحت تكریص هجوغ ایجبز ضّجطی، زض
 هصلحت تكریص ّسف ثب اؾبؾی لبًَى زض

 قطع ثطذالف ؾٌجی هصلحت ثرَاًیس) هطزم
 ثِ زگطاًسیكبى ٍضٍز اظ پیكگیطی ،(لبًَى ٍ

 ٍ اؾتحبلِ اظ پیكگیطی ّسف ثب حىَهت
 وٌتطل اقتجبُ اظ ثبظگكت آى، اًحطاف

 ػسالت اجطای زض ظؼف ثِ اػتطاف جوؼیت،
 اصالح آى، اصالح ثطای تالـ ٍ وكَض زض

 اًمالة، اٍل زِّ لَاًیي اظ ثؿیبضی
 تالـ هطظی، هٌبؼك زض اهٌیت وطزى هطزهی
 ٍ هسیطیتی ّبی حَظُ ثِ جَاًبى ٍضٍز جْت

 ثبًىساضی اقتجبُ اصالح اذیطاً ٍ وكَض ػجبزی
 ًظبم وِ اؾت ّبیی ًوًَِ هؿلح ّبی ًیطٍ

. ظًس هی یب ظزُ اصالح ثِ زؾت اؾالهی
 ضا پبضلوبًتبضیؿتی ًظبم آیٌسُ زض اؾت هوىي
 وِ قَز ایجبز قطایؽی هخالً یب زٌّس تطجیح

 زٍم قرص ثِ وِ اؾبؾی لبًَى اقتجبُ ایي
. قَز اصالح گَیٌس، هی جوَْض ضئیؽ وكَض

 وكَض زٍم ًفط ثِ زًیب جبی ّیچ زض
 جوَْض» اٍل ًفط. گَیٌس ًوی جوَْض ضئیؽ
 اؼالق ٍ اؾت ضّجطی اوٌَى «ایطاى

 ٍ ػطف زض زٍم قرص ثِ «جوَْض ضئیؽ»
 ثركی ٍ ًیؿت هطؾَم ًیع الولل ثیي حمَق

 قؼبع ٍ حیؽِ زض تؼبضظبت ٍ ّب تٌف اظ
 اقتجبُ ّویي اظ ًیع ّب هؿئَلیت ٍ ٍظبیف

 تجسیل ثب آیٌسُ زض اؾت هوىي وِ آیس ثطهی
 وؿی اگط. قَز اصالح «زٍلت ضئیؽ» ثِ آى

 وؿبًی ثبظگكت هؼٌبی ثِ ضا اقتجبّبت اصالح
 یب اًس قسُ ؾطًگَى اؾالهی اًمالة ثب وِ

 فطیبز ضا ؾىَالضیؿن وِ وؿبًی ٍضٍز
 زض. اؾت اقتجبّی هؽبلجِ ثساًس، ظًٌس هی

 ّوؿَیی ثبیس اصالحی پیكٌْبزات ّوِ
 ٍ گیطز صَضت ّن ثب جوَْضیت ٍ اؾالم

 ًبزیسُ ضا یىی وِ اصالحی پیكٌْبز ّط
 ًساقتِ ًوَز ضفتبض ٍ گفتوبى زض یب ثگیطز
 ٍ اؾت تجسیسًظطؼلجی هؼٌی ثِ ثبقس،
 اًسیكِ ثب ٍ ثَز ًرَاّس تَجِ هَضز حتوبً

 .ثَز ذَاّس تؼبضض زض ًیع ثٌیبًگصاض

 

 

 
  

 

 

 

 انتخاتات در هزدم دوتاره فزیة اهکاى اس «کنن هی تَکزار» آقای نااهیذی

 
 حبلی زض ایي ٍ وطزًس هاللبت ذبتوی ثب اهیس فطاوؿیَى اػعبی اظ ًفط 4۴ حسٍز اذیطاً کیهان:

 زیگط ػجبضت ثِ. زاضز ػعَ ًفط 03۴ ثط ثبلؾ آى، گطزاًٌسگبى اػالم ثٌبثط هصوَض فطاوؿیَى وِ اؾت
 ایي زض ذبتوی .ًىطزًس پیسا حعَض هاللبت ایي زض( پعقىیبى جولِ اظ) ًفط 0۴ تب 0۴ حسٍز

 هتجَع ؼیف ؾَی اظ آهطیىب ثعن ٍ فطیجٌسُ التصبزی ّبی ٍػسُ زضثبضُ ػصضذَاّی جبی ثِ هاللبت
 ؾرتی الؼبزُ فَق هَلؼیت زض هب: »گفت قسُ، هٌتْی ثطجبم اظ لجل زض ؾبثمِ ثی گطاًی ثِ وِ ٍی
 ًظبم ثِ هطزم اػتوبزی ثی افعایف ٍظؼیت ایي ًتیجِ .وطز تَجِ ّب ثحطاى ضیكِ ثِ ثبیس زاضین لطاض

 ّب گیطی جْت ٍ ّب ؾیبؾت ثطذی ًتیجِ وًٌَی ٍظؼیت. اؾت ًباهیسی ثِ اػتوبزی ثی ایي تجسیل ٍ
 .«قَز اصالح ثبیس وِ اؾت
 وٌیس هی فىط آیب. ثسّیس ضأی ثیبییس ثگَیین هطزم ثِ وِ اؾت ؾرت ذیلی زیگط: اؾت گفتِ ٍی
 هگط زاًن هی ثؼیس آهس؟ ذَاٌّس ّب صٌسٍق پبی هطزم قوب ٍ هي حطف ثِ ربثبتاًت آیٌسُ زٍض زض

 ثِ احتطام ظوي FATF زضثبضُ: گفت ّوچٌیي ٍی .زّس ضخ تحَلی آیٌسُ ؾبل یه زض ایٌىِ
 همبٍهت آى همبثل زض حؿبثی چِ ثِ هلی، هصبلح ثِ تَجِ ثب زاًن ًوی هربلف، ٍ هَافك ًظطات

 ثِ هٌؿَة افطاز ثطذی ٍ ذبتوی هتؼسز، ّبی گعاضـ ثٌبثط وِ ؾتا حبلی زض ؾرٌبى ایي .قَز هی
 ٍ التصبزی زضٍؽ ّبی ٍػسُ زضثبضُ قسیس ّبی اػتطاض هَضز هطزم، ثب قسى هَاجِ ٌّگبم ٍی،

 اؾت اصالحبت هسػی افطاؼیَى ػبزت ایي زیگط، ؾَی اظ. گیطًس هی لطاض ثطجبم زضآهسى ثطػىؽ
. زٌّس هی ًؿجت ًظبم ثِ ضا ضٍیگطزاًی ایي گیطًس، هی لطاض ذَز اظ هطزم ضٍیگطزاًی هَضز جب ّط وِ

 قسًس هَاجِ هطزم الجبل ػسم ّویي ثب ًیع زیگط اًتربثبت ثطذی ٍ ّفتن هجلؽ اًتربثبت زض آًْب
 .زازًس ًؿجت  ًظبم ثِ  ضا ذَز اظ هطزم ؾطذَضزگی اهب

 هسػی گطیع یتهؿئَل ٍ ًبثبلؾ جطیبى اوٌَى وِ اؾت حبلی زض هكىالت زازى ًكبى ؾبذتبضی
 اظ التصبزی ضًٍك ٍػسُ ٍ آهطیىب ثَزى اػتوبز لبثل ثطجبم، ثطگكتی چه زضثبضُ ثبیس اصالحبت

 ٍ ثَزى قرصیتی چٌس اػتجبض ثِ اهب. ثبقٌس پبؾرگَ ای ّؿتِ ثطًبهِ تؼؽیلی ٍ ٍاگصاضی ؼطیك
 افىٌیفط زٌّس هی تطجیح اؾت، هٌبفمیي ّبی ٍیػگی اظ وِ ًفؽ ثِ اػتوبز ٍ قرصیت حجبت ػسم

 ّبی ٍػسُ ٍالؼب اگط زاضًس؛ هصوَض جوبػت اظ هْن ؾؤال یه هطزم حبل ایي ثب. وٌٌس جلَ ثِ فطاض ٍ
 ضا هطزم اًتربثبت قت زض ٍ هرتلف همبؼغ زض چطا اؾت، ًكسًی اؾالهی جوَْضی لبلت زض آًْب

 تَلغ هب اظ ایٌىِ گفتي ٍ فطافىٌی ثِ وٌٌس هی قطٍع اًتربثبت، اظ پؽ چطا ٍ زٌّس؟ هی فطیت
 !گصاضز؟ ًوی ًظبم چَى ثبقیس ًساقتِ ضا( پَپَلیؿتی) ّبی ٍػسُ اجطای
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 !دارد «ناى»تزخی تزای ردنذا آب ها تزای اگز
 

 یب ّب خَضبة ثٌذ، آة چیي، خطکِ ًظیر ثَهی کْي داًص از استفبدُ ثب ثَم ٍ هرز ایي هردم کِ است سبل ّساراى خراسان:
 کَتبُ ثسیبر هذتی در هب هذیراى کِ کبری. کٌٌذ تبهیي ثبز ٍ ثرداری ثْرُ هذیریت، را ایراى آثی هٌبثغ اًذ ضذُ هَفك ّب، گَرآة
 عی آة هٌبثغ هذیریت سَء کِ چرا. ثرًذ هی فرٍ خطکسبلی ثبتالق در ثیطتر را هب ٍ خَدضبى رٍز ّر ٍ دٌّذ اًجبم تٌذًتَاًس
 .است کردُ ثراثر چٌذ را خطکسبلی ٍحطتٌبن تجؼبت اخیر ّبی سبل در هرحلِ چٌذ

 ٍ تسبّل آى کٌبر در ٍ ضذ غبدر فرچبُح رٍیِ ثی هجَزّبی خَدکفبیی، ًبم ثِ کِ گردد ثرهی لجل دِّ چٌذ ثِ اضتجبُ لذم اٍلیي
 ّبی چبُ از غیرهجبز ّبی ثرداضت ٍ کطَر در هجبز چبُ حلمِ ّسار 033 ٍ هجبز غیر چبُ حلمِ ّسار 053حفر ثبػث تسبهح
 .ًذارد را آى کردى ثبز جسبرت کسی ٌَّز کِ سردرگوی کالف ضذ؛ هجبز
 تَجِ ثذٍى ٍ هذت کَتبُ ًگبّی ثب ٍ سبزًذگی همغغ در ضبیذ ِک ًْضتی. ثَد سذسبزی ًْضت اغغالح ثِ ًیس دٍم اضتجبُ لذم

 هطکل کبهل رفغ ًِ ٍ دیگر جبی ثِ جبیی از هطکل اًتمبل فمظ ٍالغ در اهب ثَد هٌبعك ثرخی ًیبز گَی جَاة پبیذار، تَسؼِ ثِ
 .دارد چبکی سیٌِ عرفذاراى ًٍیر ٍزارت هسئَالى ثیي در تبهلی لبثل دالیل ثِ ّن ٌَّز هتبسفبًِ کِ سذسبزی تفکر ًتیجِ. ثَد

 ثِ دریبّب آة اًتمبل است؛ ٍلَع حبل در رٍزّب ایي است، تر ػجیت ٍ تر پرّسیٌِ اضتجبّی خَد ًَع در کِ سَم اضتجبُ لذم اهب ٍ
 کِ اتفبلبتی .رضَی ٍ جٌَثی خراسبى ثِ ػوبى دریبی آة اًتمبل ٍ سوٌبى ثِ خسر دریبی آة اًتمبل ّوچَى کطَر هرکسی ًمبط

 ًرسیذُ هرحلِ آى ثِ ٌَّز کِ ایراى هثل کطَری ًِ ٍ اًذ هَاجِ هغلك آثی ثی ثب کِ است کطَرّبیی راّکبر آخریي ٍالغ در
 پٌج لیوت اش ًگراًی فمظ ٍ هَافك آة اًتمبل ّبی عرح ایي ثب ّن زیست هحیظ حفبظت سبزهبى رئیس کِ آى جبلت. است

 !است هطْذ ثِ ػوبى دریبی از اًتمبلی آة هترهکؼت ّر یَرٍیی
 دلیمی کبرضٌبسی ّبی ثحث خػَظ ایي در ثبیذ ٍ ًیست هغلت ایي ًگبرًذُ هٌظَر ّب پرٍشُ ایي ضٌبسی آسیت ّرچٌذ
 ٌَّز چرا کِ است ایي ضَد هی هغرح کِ سَالی ثبضذ، ًذاضتِ پی در هحیغی زیست هْن تجؼبت اگر حتی ٍلی گیرد غَرت

 عرح اًذازًذ؟ ًوی آثخیسداری ّبی عرح اجرای ثِ تر جذی ًگبّی لجَجبًِ( سبزاى تػوین ًِ ٍ) گیراى تػوین ٍ دٍلتورداى
 .ثبرش کن ّبی ثیبثبى در حتی کٌذ، تبهیي ثبرًذگی ٍ جوؼیت ًسجت ثِ را کطَر ًیبز هَرد آة ثَد تَاًستِ سبل غذّب کِ ّبیی

 ّکتبر هیلیَى 9 رٍی الزم الذاهبت ماًجب ثرای ٍالغ در کبرضٌبسبى گفتِ ثِ است؟ چمذر تمریجب ّب عرح ایي اجرای ّسیٌِ اهب
 تخػیع ٍ تػَیت زهبى تٌبست ثِ کِ اهسبل عی الذاهبت اجرای ّسیٌِ)تَهبى ّسار ۰33 هجلغ در ضرة را آى ثبیذ هسثَر،
 اجرایی ضذُ اًجبم هغبلؼبت تب است ًیبز تَهبى هیلیبرد ۰033 ًتیجِ در. کرد( ثَد خَاّذ سبلیبًِ افسایص ضریت اػوبل ًیبزهٌذ

 اختػبظ خَد ثِ را ّکتبر ّر ثرای تَهبى ّسار ۰3 هؼبدل هجلغی کِ دارد هغبلؼبت اًجبم ثِ ًیبز ًیس ّکتبر هیلیَى ۰33 ٍ دضَ
 .دارد ًیبز تَهبى هیلیبرد۰333 هؼبدل ای ثَدجِ هجوَع در کِ دّذ هی
 هٌبثغ تبهیي هَجت تٌْب ًِ آثخیسداری ػولیبت کِ دارًذ تبکیذ ٍالؼیت ایي ثر المَل هتفك کبرضٌبسبى ّوِ کِ است حبلی در ایي

 حبغل سَد ّب، ّسیٌِ ثراثر چْبر حذٍد در ٍ ثَدُ غرفِ ثِ ثسیبر آى ثبزدُ ثب همبیسِ در ثلکِ ضَد هی کطَر در آثی پبیذار
 ّوِ ایي ثپرسٌذ دارًذ حك هردم اٍغبف ایي ثب .ثوبًذ ًْبد، لیوتی آى ثر تَاى ًوی کِ لػِ اهٌیتی ٍ هلی هٌبفغ حبل. کرد خَاّذ
 کِ ٍلتی کرد درن را ػوَهی افکبر ًَػی ثِ ثتَاى ضبیذ ثبز ٍ چرا؟ کطَر، آة هذیریت در اضتجبُ ّبی لذم ثرثرداضتي اغرار
 .دارد "ًبى" ّب ثرخی ثرای لغؼب اهب ثبضذ ًذاضتِ آة کطَر ثرای اضتجبُ ّبی عرح ایي ضبیذ: گَیٌذ هی ضبى سَال پبسخ در خَد

 



 
 

 3 

 

211ه/شواراسفنذ 11شنثه   م/سوسال  ای  هک گذشت زیده مهمتزین اخبار رد هفته گ      

 

 انقالب رهثز ته خاى عوزاى ناهه

 اتَثَؼ ثِ اذیط تطٍضیؿتی حولِ اظ پؽ :امروز وطن

 اًتمبزات ظاّساى، -ذبـ جبزُ زض پبؾساضاى حبهل
 ثب هوبقبت ًحَُ ثِ ًؿجت وكَض زاذل زض ای گؿتطزُ

 ثطای جسی هجبحج هیبى ایي زض. قس هؽطح آثبز اؾالم
 ّوچٌیي ٍ پبوؿتبى ثب ضٍاثػ ٍ هٌبؾجبت زض تجسیسًظط

 پبوؿتبى ذبن زض ًظبهی ّبی  ػولیبت اًجبم اظ صحجت
 ؾؽح زض ّبیی   ضایعًی ضؾس هی ًظط ثِ حبل ایي ثب. قس هؽطح
 تطؿیت ضا ایطاى تب اؾت جطیبى زض ّب پبوؿتبًی ؾَی اظ ػبلی
 زًجبل آثبز اؾالم لجبل زض ضا ذَز ذَیكتٌساضی ؾیبؾت وٌٌس
 فسضال آّي ضاُ ٍظیط احوس، ضقیس قید ضاؾتب ّویي زض. وٌس

 هكتطن وتجی پیبم ٍ آهس تْطاى ثِ پٌجكٌجِ ضٍظ پبوؿتبى
 تمسین جْت ضا پبوؿتبى وكَض ٍظیط ًرؿت ٍ جوَْض ضئیؽ
 همبم هكبٍض ٍالیتی، اوجط ػلی تؿلین اًمالة ضّجط هحعط
 .وطز الولل ثیي اهَض زض ضّجطی هؼظن

 جوغ زض حعَض ثب احوس ضقیس قید زیساض اظ پؽ ٍالیتی 
: وطز اظْبض زیساض ایي وطزى اضظیبثی هخجت ظوي ذجطًگبضاى

 ٍ ذَة ثطازضاًِ، ای ضاثؽِ  پبوؿتبى ٍ ایطاى وكَض 2 ضاثؽِ
 ذػ ؾبذت ٍ التصبزی ضٍاثػ ثطلطاضی ٍ اؾت ؾبظًسُ

 یىی گصضز هی پبوؿتبى ٍ چیي ایطاى، اظ وِ تجبضی آّي ضاُ
 اٍلبت ثؼعی اهب اؾت ضٍاثػ وطزى هؿتحىن ّبی  ضاُ اظ

 زض اذتالل هَجت وِ زّس هی ضخ وكَض 2 هیبى حَازحی
 تطٍضیؿتی ّبی گطٍُ اذیط حوالت جولِ اظ قَز، هی ضٍاثػ

 ایطاى ٍاضز پبوؿتبى ذبن اظ وِ ٍثلَچؿتبى ؾیؿتبى زض
 پبوؿتبى زٍلت. وطز السام قطایػ ایي ضفغ ثطای ثبیس ٍ قسًس
 ٍ ؾؼَزی ػطثؿتبى هبًٌس زیگط ّبی زٍلت ثسّس اجبظُ ًجبیس

 ثحطاى ٍ ثگصاضًس ؾَء تبحیط وكَض 2 ضٍاثػ زض ّب صْیًَیؿت
 هطزم ٍ زالٍض هطظثبًبى جبى ٍ اهٌیت ٍ وٌٌس ایجبز هطظّب زض

 . ثیٌساظًس ذؽط ثِ ضا  ایطاى قطیف

: وطز تبویس الولل ثیي اهَض زض ضّجطی هؼظن همبم هكبٍض
 ٍثلَچؿتبى ؾیؿتبى زض اذیطا وِ تطٍضیؿتی ّبی  گطٍُ

 قسًس، اؾالهی اًمالة پبؾساضاى اظ جوؼی قْبزت هَجت
 صْیًَیؿتی ضغین ٍ ؾؼَزی اظ ضا ذَز اهىبًبت ٍ تجْیعات

 ٍالیتی. قًَس هی هبلی حوبیت آًجب اظ ٍ وٌٌس هی تبهیي
 ثِ لبزض ٍ اؾت لسضتوٌس وكَضی پبوؿتبى: زاقت اشػبى

 الساهبت ایي ثِ تب اؾت هكتطن هطظّبی اظ هطالجت ٍ وٌتطل
 ایي زض پبوؿتبى آّي ضاُ ٍظیط ٍ زّس پبیبى تطٍضیؿتی

 ٍ زٌّس اًجبم ثیكتطی حفبظت هطظّب اظ زاز لَل هاللبت
 لَل پبوؿتبًی همبهبت ٍ ًكَز تىطاض زیگط حَازث ًَع ایي
 پبوؿتبى ٍ ایطاى هیبى هكتطن هطظّبی اظ حفبظت اًس  زازُ

 .زٌّس افعایف ضا

 ها شجاع تاشیذگوییدر هقاتل یاوه / سیاسی تحلیل آهوسش

ی دیگر مسئًلیه است؛ َم شجبع  شجبعت ي عقالویت. ایه َم یک يظیفٍ»
ببشىد، در مقببل تًپ ي تشر ایه ي آن پس وسوىد، آوچٍ را صحیح است، آوچٍ را 

َبی ایه ديلتمردان آمریکبیی ي اريپبیی ي  گًیی ر مقببل یبيٌببید اوجبم بدَىد، د
شبن، وٍ  َب وٍ تُدیدشبن، وٍ يعدٌ جًر آدم دیگران، آن را از دست ودَىد؛ ایه 

شبن، وٍ امضبئشبن اعتببر ودارد. بٍ ایىُب وببید اعتىب کرد، شجبعبوٍ در طریق  قًل
  «صحیح ببید حرکت کرد.

 

 !هقاوهت هعنای/ روس گشارش

 ّبی ٍػسُ ٍ ثطجبم اظ ىبآهطی ذطٍد اظ هبُ 0۴ گصقت اظ پؽ : بصیرت پایگاه

 وِ زاًین ًوی ٌَّظ: »گَیس هی ػطالچی ؾیسػجبؼ ّب، اضٍپبیی لؼبة ٍ ضًگ ذَـ

 ٌَّظ ایٌىِ تط ػجیت! «ثبقس ضاّگكب تَاًس هی چگًَِ ٍ وٌس هی وبض چؽَض ایٌؿتىؽ

 ٍ پبلطهَ ثبیس گَیٌس هی ٍ ّؿتٌس اهیسٍاض ّب اضٍپبیی ثِ... ٍ هجلؽ زٍلت، زض ثطذی

 ایجبز وكَض التصبزی ٍظغ زض گكبیكی تب ثپصیطین ضا ّب اضٍپبیی ًظط هس لَایح زیگط

 ؾبظٍوبض اظ ایطاى هٌسی ثْطُ ٍ قسُ ضٍ وبهالً زیگط اضٍپب زؾت وِ ضٍظّبیی زض! قَز

 اًس، وطزُ ایطاى ؾَی اظ الساهبت اظ ای هجوَػِ ثِ هٌَغ ّن ضا ایٌؿتىؽ هعحه

 اضٍپب وٌبض زض ایؿتبزى ٍ لیوتی ّط ثِ ثطجبم حفظ زًجبل ثِ ّب جطیبى ثطذی ّوچٌبى

 ػولىطز ٍ ؾرٌبى زض تٌبلط ٍجَز هَظَع، ایي اظ تط ػجیت ًىتِ اهب! ّؿتٌس

 تالـ ّوِ ّب زٍلتی وِ حبلی زض! اؾت افعایف حبل زض ضٍظ ّط وِ اؾت زٍلتوطزاى

 تْسیس اظ ٍ اًس ثؿتِ وبض ثِ ّب اضٍپبیی ًظط هَضز لَایح ضؾبًسى تصَیت ثِ ثطای ضا ذَز

 افىبض زازى لطاض تأحیط تحت ثطای ضا ای ضؾبًِ ّبی فعبؾبظی تب گیط تصوین هطاجغ

 هب گعیٌِ تٌْب: »گَیس هی زٍلت اٍل قرص اًس، زازُ لطاض وبض زؾتَض زض ػوَهی

 ایؿتبزگی ایي هؼٌبی وِ ایٌجبؾت ؾؤال.« اؾت زقوي ثطاثط زض ایؿتبزگی ٍ همبٍهت

 ٍ ثطزُ ؾط ثِ ػولی ثی زض ّوچٌبى زٍلت وِ اؾت ایي هؼٌبیف آیب چیؿت؟ همبٍهت ٍ

 ٍ همبٍهت اظ ذَز هؿئَلیت ضفغ ثطای ٍ ثبقس هطزم ثِ التصبزی فكبض گط ًظبضُ

 وبهالً آهطیىب ثب اـ صسایی ّن وِ اضٍپب ًظط جلت ثطای تالـ ثگَیس؟ ؾري ایؿتبزگی

 هؼٌب ظهبًی همبٍهت اؾت؟ زقوي ثطاثط زض ایؿتبزگی ٍ همبٍهت ًبهف قسُ، ضٍقي

 ٍ ثیبیٌس هیساى ٍؾػ زٍلتوطزاى وِ ضفت ذَاّس فطاتط ؾرٌطاًی ٍ والم اظ ٍ وطزُ پیسا

 ثِ زٍلت وِ وٌس هی پیسا هؼٌب ظهبًی همبٍهت. ثطثٌسز ضذت زٍلت اظ تٌجلی ٍ وؿبلت

 ذَز وكَض، هكىالت حل ثطای ّب اضٍپبیی ًظط هَضز لَایح تصَیت ثِ اصطاض جبی

 !ًیؿت ؾرٌساًی ثِ ثطآیس، وبض ػول ثِ وِ چطا. ثعًس ثبال ضا ّوت آؾتیي


