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 شود؟ می گزم «آبه» اس آبی
 عفز اس ا٘تظبری چٝ ؽٕب خراسان:

 تٟزاٖ ثٝ صاپٗ ٚسیز ٘رغت أزٚس
 ٕٔىٗ سیبزی تؼساز احتٕبال زاریس؟
 ؽیٙشٚ» عفز یٗا وٝ زٞٙس پبعد اعت

 ٚ ایزاٖ ٔیبٖ ٔیب٘جی یه عفز «آثٝ
 ثٝ تٛجٝ ثب. اعت تٟزاٖ ثٝ آٔزیىب
 زر رٚسٞب ایٗ زر وٝ رٚا٘ی فضبی
 چٙیٗ ؽسٜ ایجبز ٔٛضٛع ایٗ اطزاف

 ثززاؽت ایٗ أب اعت ٕٔىٗ ثززاؽتی
 اعت؟ ٚالغ ٔطبثك چمسر «آثٝ» عفز اس
 حتی زیٍز وؾٛر یه ٚسیز ٘رغت ٚ

 زارز احتٕبَ چمسر صاپٗ ٔب٘ٙس وؾٛری
 ٚ ایزاٖ اذتالفبت حُ ٚاعطٝ ثتٛا٘س وٝ

 ایزاٖ ٔیبٖ ٔیب٘جی یه ثبؽس؟ آٔزیىب
 زٚ اذتالفبت حُ ثزای حتی آٔزیىب ٚ

 ثبیس ثزجبْ عز ثز وؾٛر زٚ اذیز عبَ
 وٝ ایٗ اَٚ. زٞس ا٘جبْ ٟٔٓ الساْ چٙس
 ای ٞغتٝ تٛافك ثٝ را آٔزیىب ثبیس

 فزاعزسٔیٙی ٞبی تحزیٓ ٚ ثزٌززا٘س
 اعت ٚاضح وٝ وٙس حذف را آٔزیىب
 ثشري ٘ؾیٙی ػمت یه اتفبلی چٙیٗ

 اس ؽٛز ٔی ٔحغٛة آٔزیىب عٛی اس
 ثبیس زْٚ. اعت ٔحبَ ا٘تظبری رٚ ایٗ

 اس ظبٞز زر حسالُ وٙس ٚازار را آٔزیىب
 زعت ایزاٖ ػّیٝ ذقٕب٘ٝ السأبت

 ٚ عیبعت ثب ٞٓ وبر ایٗ وٝ ثززارز
 ٘ظیز عفیس وبخ عززٔساراٖ صعت

 ثٝ ٕٔىٗ غیز پٕپئٛ ٚ ٖثِٛتٛ تزأپ،
 اعبعب وٝ آٖ عْٛ.   رعس ٔی ٘ظز

 ٚ ای ٔٙطمٝ ٚرفتبرٞبی ٞب عیبعت
 عیبعت ٔجب٘ی ٚ آٔزیىب إِّّی ثیٗ

 لسر آٖ وؾٛر ایٗ ایسئِٛٛصی ٚ ذبرجی
 وٝ ٞغت اعالٔی جٕٟٛری ثب تضبز زر

 ایٗ تٛا٘س ٕ٘ی ٔیب٘جی یه ٌفت ثتٛاٖ
 حُ را ٔغبئُ ٚ اذتالفبت اس حجٓ
 را آثٝ عفز ٞباس ا٘تظبر چٝ آٖ أب. وٙس

 اعت آٖ زٞس ٔی وبٞؼ سیبزی حس تب
 ثٝ ٚالؼب اٌز  عفیس وبخ ٚ تزأپ وٝ

 آعتب٘ٝ زر ثٛز٘س ٔیب٘جی اػشاْ ز٘جبَ
 پتزٚؽیٕی ػّیٝ تحزیٓ «آثٝ» عفز
 رٚس ٚ وزز٘س ٕ٘ی اػٕبَ را ایزاٖ

 ایٙغتىظ تحزیٓ اس ٞٓ ٌذؽتٝ
 ثزای ارٚپب ٔبِی تجبری عبسٚوبر)

 تب ٌفتٙس ٕ٘ی عرٗ( زاٖای ثب ٔزاٚزٜ
 . ٘ىٙٙس  عالح ذّغ را صاپٗ ٚسیز ٘رغت

 

 
    

  

 

 

 

 است خیانت نباشد، حماقت اگز آمزیکا با مذاکزه
 ؽس، رٚثزٚ ثغتٝ زر ثب جٍٙی، ٘بٚ ٌغیُ ٚ ٘ظبٔی تٟسیس وٝ آٖ اس پظ «ٔذاوزٜ زالالٖ» ٚلتی کیهان:

 ٔمبٚٔت ٞبی» ته. »ٍ٘زیغت زیٍزی طٛر ٞٓ، عفز ایٗ ثٝ ثبیس ؽٛ٘س، ٔی فزعتبزٜ ٔذاوزٜ ٔیساٖ ثٝ
 ذبرجٝ ٚسیز عفز زرثبرٜ. زارز را ذٛز جبی وٝ ٞٓ تزأپ ٘یرجشذٛا اس پظ آٔزیىب ٔتحساٖ ػّیٝ یٕٗ

 ٞبیی ٌفتٙی ؽٛز، ٔی ا٘جبْ أزٚس وٝ صاپٗ ٚسیز ٘رغت عفز ٚ ؽس ا٘جبْ زٚؽٙجٝ رٚس وٝ تٟزاٖ ثٝ إِٓبٖ
 :ٞغت

 ایٙىٝ، ثز ٔجٙی ؽس ٔٙتؾز تزأپ زرثبرٜ پغت ٚاؽٍٙتٗ آٔزیىبیی رٚس٘بٔٝ اس ٘مُ ثٝ ٌشارؽی زیزٚس -1
 لَٛ ثٝ ٌٛیس، ٔی زرٚؽ 11 اس ثیؼ ٔیبٍ٘یٗ، طٛر ثٝ رٚسی ٚ ٘سارز ؽىٓ زر راعت ٜرٚز یه ایؾبٖ

 ٘تیجٝ تب ٌفتیٓ را ایٗ! رٚس یه زر آٔزیىب ٔززْ ؽغتٗ زعت زفؼبت تؼساز اس ثیؼ اٖ، اٖ عی تحّیٍّز
 زرٚغٍٛی یه ثب ٔذاوزٜ! ٔؾرقبتٙس ایٗ ثب فززی ثب ٔذاوزٜ ز٘جبَ ثٝ وؾٛر زاذُ زر ثزذی ثٍیزیٓ،

  چٝ؟ عز ثز ٔذاوزٜ! ّتٔتم
 غزة ذیب٘ت ٔززْ ٚ ٍ٘ذؽتٝ «ثزجبْ ػجزت» زر حزیف ٚػسٜ ذّف ٚ ثسػٟسی اس طٛال٘ی سٔبٖ ٞٙٛس -1
  .ا٘س ٘ىززٜ فزأٛػ را ای ٞغتٝ ٔذاوزات زر
 ثبؽٙس، وؾٛرٔبٖ عیبعی ٘رجٍبٖ ٚ زِٚتی ٔغئِٛیٗ ایٙىٝ اس ثیؼ عفزٞب، ایٗ ٔربطت احتٕبال -3

 ٔذاوزٜ اس وٝ اعت ٔززٔی ػٕٛٔی افىبر رٚی ٌذاؽتٗ تبثیز ٘یش عفز ایٗ ٟٔٓ اٞساف اس یىی ٚ ٔززٔٙس،
 . ا٘س ٘سیسٜ چیشی تحمیز ٚ ذغبرت جش آٔزیىب ثب
 «ثزٌزز٘س ذبِی زعت ٍ٘ذاریٓ. ا٘س آٔسٜ ٔیب٘جیٍزی ثزای پیؾزفتٝ وؾٛر زٚ ایٗ» ٌٛیٙس ٔی  -4

 آٔزیىب ٞبی ٔٛؽه ثزز عز ثز اعت لزار آیب چٝ؟ عز ثز ٔذاوزٜ. ٔذاوزٜ ثزای چٝ؟ ثزای ٔیب٘جیٍزی
 ٔب عزاؽ وٝ ایٓ  سزٜ تؼٟساتٕبٖ سیز وٝ ٞغتیٓ ٔب ایٗ آیب ایزاٖ؟ ٞبی ٔٛؽه ثزز عز ثز یب وٙیٓ ٔذاوزٜ

  ا٘س؟ آٔسٜ
 یه ٞسیٝ یؼٙی ؽزایطی، چٙیٗ زر ایزاٖ اعالٔی جٕٟٛری ٔمبٔبت اس یىی ثب یبزٌبری ػىظ یه -5

 زر پیزٚسی ثزای تزأپ ٔثُ پّیسی ٔٛجٛز ثزای ثز٘سٜ زيث یه زازٖ یؼٙی تزأپ، ثٝ ثشري پیزٚسی
 یىی ثب زازٖ زعت یه فزف تزأپ، ٔثُ ای ذٛزؽیفتٝ افزاز ثزای. جٕٟٛری ریبعت ا٘تربثبت زْٚ زٚر

 تغییز. ایٓ ٌفتٝ ثبرٞب را حُ راٜ. ٘یغت ایٟٙب حُ راٜ. پیزٚسی یؼٙی ایزاٖ، اعالٔی جٕٟٛری ٔمبٔبت اس
 ٔزوش. وؾٛر جٛا٘بٖ تٛا٘بیی ثٝ اػتٕبز ٚ ای ٔٙطمٝ ٚ زاذّی ػظیٓ ٞبی یتظزف ثٝ تٛجٝ ٚ راٜ ٘مؾٝ

 تٛاٖ ٔی وٝ رعیسٜ ٘تیجٝ ایٗ ثٝ ٌزفتٝ فٛرت وٝ ٔفقّی تحمیمبت ثب ٌٛیس، ٔی ٔجّظ ٞبی پضٚٞؼ
 . وزز ازارٜ ٘فت ثسٖٚ را وؾٛر

 آلبی ٞٛاپیٕبی ثٝ ثٙشیٗ ثبن یه زازٖ اذتیبر وٝ آٔس ایزاٖ ثٝ وؾٛری ذبرجٝ ٚسیز زٚؽٙجٝ رٚس -6
 ثٝ ذٛزرٚ زعتٍبٜ یه فزٚػ ذبطز ثٝ وٝ آیس ٔی تٟزاٖ ثٝ وؾٛری ٚسیز ٘رغت أزٚس ٚ ٘سارز را ظزیف

 . ؽس آٔزیىب اس رعٕی ٚ وتجی ػذرذٛاٞی ثٝ ٔججٛر ٞٙس، زر وؾٛرٔبٖ عفبرت
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 عزبستان مدار اس خزوج

 ٚ ٌزفتٝ ذٛز ثٝ تٟبجی عیبعت ػجساِؼشیش، ثٗ عّٕبٖ آٔسٖ، وبر رٚی ثب ػزثغتبٖ ٞبی عیبعت وٝ سٔب٘ی اس تسنین:

 فبفّٝ حبَ زر زیٍزی اس پظ یىی ػزثی وؾٛرٞبی ٌزفتٝ، ؽست یٕٗ جًٙ جّٕٝ اس وؾٛرٞب زیٍز زر وؾٛر ایٗ ٔساذالت

 ای ٔٙطمٝ ٞبی عیبعت رٚی ز٘جبِٝ ٕٞچٙبٖ وٝ یبفت تٛاٖ ٔی را وؾٛر عٝ یب زٚ االٖ وٝ طٛری ثٝ وؾٛر٘س ایٗ اس ٌزفتٗ

 ثٝ ٞٓ آٖ وٝ وٙس حٕبیت ػزثغتبٖ ٔؾی ذط اس وٝ وٙس ٔی تالػ ظبٞز زر ٔقز اِجتٝ(. ثحزیٗ ٚ أبرات) ٞغتٙس ػزثغتبٖ

 یبثس، زعت التقبزی ثجبت اس ای ٔزحّٝ ثٝ لبٞزٜ وٝ سٔب٘ی ٚ ٌززز ٔی ثبس التقبزی ٔغبئُ ذقٛؿ ثٝ ٔقز زاذّی ٔؾىالت

 زر ٔقز ٔؾبروت ػسْ اعت؛ ٔؾبٞسٜ لبثُ اوٖٙٛ ٞٓ آٖ ػالئٓ وٝ ٌزفت ذٛاٞس فبفّٝ ریبك ای ٔٙطمٝ عیبعت اس لطؼب

 .وزز تحّیُ ٚ تجشیٝ سٔیٙٝ ٗای زر تٛاٖ ٔی را ػزثی ٘بتٛی تؾىیُ

 ایٗ عیبعی زرٌیزی ٘یش ٚ آٖ زر ٘بوبٔی ٚ ؽىغت ٚ یٕٗ زر جًٙ ا٘ساذتٗ راٜ ثٝ جّٕٝ اس ػزثغتبٖ ای ٔٙطمٝ زرٌیزی

 ارزٖ ٚ ػٕبٖ وٛیت، جّٕٝ اس ػزثی وؾٛرٞبی زیٍز ٚ اعت افشٚزٜ ٔٙطمٝ زر وؾٛر ایٗ ثیؾتز چٝ ٞز ا٘شٚای ثٝ لطز ثب وؾٛر

 اس یىی ثٝ را ذٛز وٝ وٙٙس ٔی تالػ سٔیٙٝ ایٗ زر ٚ ثٍیز٘س پیؼ زر ػزثغتبٖ لجبَ زر را ٔغتمّی عیبعت وٝ زار٘س لقس ٘یش

 ایٗ ثز زِیّی تٛاٖ ٔی را ریبك تٟسیسٞبی ثب ٔمبثّٝ ثزای تزویٝ ٚ ایزاٖ ثٝ لطز ٘شزیىی. وٙٙس ٘شزیه ای ٔٙطمٝ ٞبی لسرت

 .زا٘غت ٔسػب

 زیٍز ثب ٘ظبٔی ٕٞىبری ارتمبی ٚ رٚاثط احیبی فسز زر ٚ ٞغتٙس ذٛز ثزای ای ٔٙطمٝ حبٔیبٖ ز٘جبَ ثٝ ػزثی وؾٛرٞبی ایٗ

 اس ثتٛا٘ٙس آیٙسٜ زر تب زار٘س لقس وؾٛر ایٗ ٔمبثُ ذٛز أٙیت ارتمبی ثب ٚ ٞغتٙس ٚتزویٝ ایزاٖ ثب جّٕٝ اس ٔٙطمٝ ٞبی لسرت

 وٝ ثزذٛرزی ٕٞبٖ ػزثغتبٖ وٝ زار٘س را طٞزا ٚ تزط ایٗ وٝ چزا ثٕب٘ٙس ٔقٖٛ ریبك احتٕبِی ٞبی تٟسیس ٚ فؾبرٞب ثبر سیز

 .  ثبؽس زاؽتٝ ٞٓ آٟ٘ب ثب ٌزفتٝ پیؼ زر لطز ثب

 تبرید زر وٝ اعت ثٛزٜ ٔتفبٚت رفتبری ذٛز ٔتحسیٗ ثٝ ٘غجت حتی جسیس ٔززاٖ زِٚت حىٕزا٘ی زٚرٜ زر ػزثغتبٖ رفتبر

 ٔتحساٖ اس عؼساِحزیزی ثب وؾٛر ایٗ آٔیش یٗتٛٞ ثزذٛرز زر تٛاٖ ٔی را ایٗ اعت ثٛزٜ عبثمٝ ثی وؾٛر ایٗ عیبعی ٔٙبعجبت

 حٕبیت ٚ عیبعتٕساراٖ زذبِت ٘جٛز اٌز ٚ وزز ٔؾبٞسٜ وزز، ٔی پیبزٜ ِجٙبٖ زر را ػزثغتبٖ ٞبی عیبعت وٝ ِجٙبٖ زر ٚی

 .ؽس ٔی ٌذاؽتٝ وٙبر لسرت اس ٕٞیؾٝ ثزای ٚی ؽبیس ِجٙب٘ی عیبعی ٞبی جزیبٖ

. اعت ریبك ای ٔٙطمٝ ٞبی عیبعت اس ٌزفتٗ فبفّٝ فسز زر ٘یش اعت ثٛزٜ ػزثغتبٖ ٘شزیىبٖ حّمٝ اس رٚسٌبری وٝ ارزٖ

 اس ذٛؽی زَ أبٖ وٝ اعت ؽسٜ ثبػث أبٖ، ٌزفتٗ ٘ظز زر ثسٖٚ «لزٖ ٔؼبّٔٝ» وززٖ پیبزٜ ثزای عؼٛزی پبزؽبٞی تالػ

 .ثٍیزز فبفّٝ آٖ ای ٔٙطمٝ ٞبی عیبعت اس ٚ جسا ػزثغتبٖ اس را ذٛز فف ٚ ثبؽس ٘ساؽتٝ ریبك

 ػیٙٝ ثٝ تغٙٗ اُٞ رٞجزی ثزای یىسیٍز ای ٔٙطمٝ رلیت زٚ تزویٝ ٚ ػزثغتبٖ ٔٙبعجبت زر تٛاٖ ٔی را ؽزایط ٕٗٞی

 ٞبی ا٘مالة ٌذاؽتٗ ٘بوبْ ٚ ٔٙطمٝ وؾٛرٞبی اس ثزذی زاذّی أٛر زر ػزثغتبٖ ٞبی زذبِت ایٙىٝ ذقٛؿ ثٝ وزز ٔؾبٞسٜ

 ، تزویٝ زِٚت ٞٙٛس وٝ طٛری ثٝ اعت وززٜ فزاٞٓ را آ٘ىبرا یٍ٘زا٘ ٔٛججبت ٔقز جّٕٝ اس ػزثی وؾٛرٞبی اس ثزذی زر ػزثی

 ایٗ ٞبی س٘ساٖ اس عیبعی س٘سا٘یبٖ زیٍز ٚ ٔزعی جّٕٝ اس اذٛاٖ رٞجزاٖ آسازی ذٛاعتبر ٚ ٘ؾٙبذتٝ رعٕیت ثٝ را اِغیغی

 ثز ٘یش ارزٚغبٖ ػّیٝ وٛزتب زر أبرات جّٕٝ اس ػزثی وؾٛرٞبی اس ثزذی زذبِت زرثبرٜ ؽسٜ ٔٙتؾز ٞبی ٌشارػ. اعت وؾٛر

 .وزز تز لطؼی را ػزثغتبٖ تٟسیسات ٔمبثُ زر لطز اس حٕبیت ثزای را وؾٛر ایٗ ػشْ ٚ اعت افشٚزٜ تزویٝ ٍ٘زا٘ی ایٗ
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 !ای؟ آورده کجا اس

 فغبزٞبی ثب ٔمبثّٝ ٚ ػساِت ٔغئّٝ :بصیرت پایگاه
 ٔتأعفب٘ٝ،. زارز لزار ٔززٔی ٔطبِجبت فسر زر أزٚس التقبزی
 ـ ٔبِی ٔفبعس وؾف اس ٔتؼسز اذجبر ا٘تؾبر ثغز٘ج ٚضؼیت

 اس ٘ٛػی ثٝ وٝ آ٘بٖ ٚیضٜ ثٝ اذیز، ٞبی عبَ زر التقبزی
 اػتٕبز وبٞؼ ٔٛجت ؽست ثٝ ثزذٛرزار٘س، «آلبسازٌی»

 ؽسٜ اعالٔی جٕٟٛری ثٛرٚوزاعی عالٔت ثٝ ٘غجت ػٕٛٔی
 لسرتٕٙس ٚ فزاٌیز آ٘مسر ٘یش ؽسٜ ا٘جبْ ارسؽٕٙس السأبت. اعت
 ٞب لّت وٝ ٘جٛزٜ اثزٌذار آ٘مسر رعب٘ی اطالع ٔزحّٝ زر یب ٘جٛزٜ

 .وٙس فزاٌیز را ػٕٛٔی رضبیت ٚ وززٜ آراْ را

 ٚجٛز فزاٚا٘ی ٘ؾسٜ اجزا ٚ ٔب٘سٜ سٔیٗ ثز لٛا٘یٗ ٔتأعفب٘ٝ،
 اس ای ٔالحظٝ لبثُ ثرؼ تٛا٘غت ذٛاٞس آٖ ثٝ ػُٕ وٝ زارز

 وجب» اس افُ ٟٔٓ افَٛ اس یىی. وٙس ٔزتفغ را ٔؾىالت
 لبٖ٘ٛ افَٛ زر وؾٛر، ٔغئٛالٖ أٛاَ ؽفبفیت یب «ای؟ آٚرزٜ

 جٕٟٛری اعبعی لبٖ٘ٛ 141 افُ ثز ٔجتٙی. اعت اعبعی
 ٔؼبٚ٘بٖ جٕٟٛر، رئیظ رٞجز، زارایی» ایزاٖ، اعالٔی
 اس ثؼس ٚ لجُ آ٘بٖ فزس٘ساٖ ٚ ٕٞغز ٚ ٚسیزاٖ جٕٟٛر، رئیظ

 وٝ ؽٛز ٔی رعیسٌی لضبئیٝ لٜٛ رئیظ تٛعط ذسٔت،
 .« ثبؽس ٘یبفتٝ افشایؼ حك ثزذالف

 ٔجّظ ٞفتٓ زٚرٜ ٕ٘بیٙسٌبٖ افُ، ایٗ ثغط راعتبی زر
 زر جبٔؼٝ فیب٘ت طزح» ػٙٛاٖ ثب را طزحی اعالٔی ؽٛرای

 ٕٞٝ آٖ اعبط ثز وٝ وزز٘س تٟیٝ «التقبزی ٔفبعس ثزاثز
 أٛاَ فٟزعت عبِیب٘ٝ ارائٝ ثٝ ٔٛظف آٟ٘ب ذب٘ٛازٜ ٚ ٔغئٛالٖ

 ثزرعی ضٕٗ ٘یش ثبسرعی عبسٔبٖ ٟ٘بیت زر ٚ ؽس٘س ٔی ذٛز
. وزز ٔی ٘ظبرت ٞٓ آٖ عبِیب٘ٝ تغییزات ثز أٛاَ ایٗ فٛرت

 ٟ٘بیی تقٛیت ٚ وزز پیسا ٘ؾیت ٚ فزاس پز عز٘ٛؽتی طزح ایٗ
 ثٝ ٟ٘بیت زر ٚ ا٘جبٔیس طَٛ ثٝ ۴4 ٔبٜ آثبٖ ٟ٘ٓ تب طزح ایٗ

 .٘ؾس اجزایی أب رعیس؛ ٘ظبْ ٔقّحت تؾریـ ٔجٕغ تأییس

 ٚإِغّٕیٗ االعالْ حجت وٝ ثٛز أغبَ ٔبٜ ارزیجٟؾت زر
 زارایی ثٝ رعیسٌی» لبٖ٘ٛ اجزایی ٘بٔٝ آییٗ تسٚیٗ اس رئیغی

 ٌفت عرٗ «اعالٔی جٕٟٛری وبرٌشاراٖ ٚ ٔغئٛالٖ ٔمبٔبت،
 لضبئیٝ لٜٛ عرٍٙٛی ٌذؽتٝ رٚس ٞفتٝ، چٙس ٌذؽت اس پظ ٚ
 اس ثزذی ٚی، ٌفتٝ ثٝ. زاز ذجز ٘بٔٝ آییٗ ایٗ ٟ٘بیی تسٚیٗ اس

 اس ٔسیزاٖ اس ػظیٕی ذیُ ،141 افُ ٔؾَٕٛ ارؽس ٔمبٔبت
 ٚ لضبیی ٔمبٔبت تٕبٔی ٚ ٔجّظ ٕ٘بیٙسٌبٖ اعتب٘ساراٖ، جّٕٝ

 .ٞغتٙس لبٖ٘ٛ ایٗ ٔؾَٕٛ آٟ٘ب ٞبی ذب٘ٛازٜ

 اجزایی ثز لضب زعتٍبٜ لبطؼیت ٘یبسٔٙس اٚالً أز ایٗ تحمك
 ٚ ٔمٙٙٝ لٜٛ زٚ جسی ٕٞزاٞی ٘یبسٔٙس ثب٘یبً اعت، آٖ وززٖ
 آٖ ؽسٖ اجزایی اس ٔززٔی حٕبیت ٘یبسٔٙس ثبِثبً اعت، ٔجزیٝ

 .اعت

 (1)بزجام  درباره انقالب رهبز اس سؤال ده / سیاسی تحلیل آموسش

 رٍسّبی ّویي تب ۲۹ سبل در ای ّستِ هذاکزات آغبس ّوبى اس
 خَد، هختلف دیذارّبی در ثبرّب ٍ ثبرّب اًقالة رّجز اخیز،

 هَارد بهلش ثیبًبت ایي. اًذ فزهَدُ اثزاس ثیبًبتی آى، درثبرُ
 هذاکزُ، اصل ی درثبرُ ایشبى هخبلفت عذم اس: شذ هی هختلفی

 کلی خطَط تزسین تب کٌٌذگبى، هذاکزُ اس ایشبى حوبیت تب
 ًسجت کِ ّبیی ٍاکٌش تب ثزجبم، هشزٍط تصَیت تب هذاکزات،

 اس کِ هطبلجبتی تب ٍ داشتِ، آهزیکبیی هقبهبت ثذعْذی ثِ
 . اًذ داشتِ بثلهق طزف رفتبر قجبل در ًظبم هسئَلیي

 

 

 !مزدمی ضد قزائت شدن معتبز

 اعت، ٔقزف زر ػبزتی ثس ٕٞیٗ ؽسیٓ تحزیٓ ایٙىٝ ػّت» :بصیرت پایگاه
 ای جبٔؼٝ ٔب. اعت ٌزایی ٔقزف ٔب؛ ضؼف ٘مطٝ ا٘س فٟٕیسٜ وٙٙسٌبٖ تحزیٓ

 غذا ٚػسٜ یه ثب چٖٛ ؽٛز؟ ٕ٘ی تحزیٓ ٌٛ٘ٝ ایٗ چیٗ چزا ٞغتیٓ؛ ٔقزفی
 ٚسیز «ارزوب٘یبٖ رضب» اظٟبرات جٕالت ایٗ.« وٙٙس ٔی ٌزعٍٙی رفغ ٞٓ

 راٜ ثٝ سیبزی ٞبی جٙجبَ ٌذؽتٝ رٚسٞبی زر وٝ اعت اػتساَ زِٚت ٘یزٚی
 حبٔی ٚ ٘شزیه جزیبٖ حتی ٚ زِٚت عیبعی رلجبی ٚ ٔربِفبٖ! اعت ا٘ساذتٝ

 ٘یش ٔجبسی فضبی زر ٚ وزز٘س ٔطزح ثبرٜ ایٗ زر را ا٘تمبزٞبیی ٘یش زِٚت
 سزٜ اؽتجبٞی حزف ٘یزٚ ٚسیز آیب ِٚی! زاؽت پزرٍ٘ی تمزیجبً ا٘تمبزی ٚاوٙؼ
 اعت؟

 وٝ ؽس ذٛاٞیٓ ٔتٛجٝ ثیٙساسیٓ، ٍ٘بٞی وؾٛر زر ٔقزف آٔبرٞبی ثٝ اٌز
 ثزاثز چٙس ٔب جبٔؼٝ ا٘زصی ٔقزف. اعت ٍ٘فتٝ ثیزاٜ ٞٓ چٙساٖ ارزوب٘یبٖ
 جسیس روٛرزٞبی ٕٞٛارٜ... ٚ ثزق ٌبس، ثٙشیٗ، ٔقزف زر اعت، جٟب٘ی ٔیبٍ٘یٗ

 ثتٛاٖ وٝ ٘یغت ٔٛضٛػی ٘یش... ٚ غذایی ٔٛاز زر اعزاف ٔیشاٖ! وٙیٓ ٔی ثجت
 حبؽیٝ ثٝ را ٘یزٚ ٚسیز ٞبی حزف ٔیبٖ ایٗ زر آ٘چٝ أب وزز؛ وتٕبٖ را آٖ
 ٔطزح ٌذؽتٝ ٞبی عبَ زر آٖ ٔؾبثٝ آ٘چٝ ٚ اظٟبرات ایٗ ٌذارز ٕ٘ی ٚ ثزز ٔی

 عیبعی ٞبی تالػ اَٚ وٙس، ایزا٘یبٖ ٔقزف اٍِٛی تغییز ٔمسٔٝ را اعت ؽسٜ
 افُ رٚ ایٗ اس اعت؛ رلیت جزیبٖ سزٖ ٞسف ثب تجّیغبتی ٔب٘ٛرٞبی یب

 زر آٖ اس ٔززٔی ضس لزائت ٚ ؽسٜ را٘سٜ حبؽیٝ ثٝ زعت ایٗ اس ٞبیی حزف
 ٚ ٔغئٛالٖ ػّٕىزز تز ٟٔٓ اِجتٝ فس ٚ زْٚ ٔٛضٛع. ؽٛز ٔی ٔٙتؾز ٞب رعب٘ٝ
 اثتسا وٙس، ٔی ٔطزح را ٔٛضٛػی چٙیٗ ٔغئِٛی ٚلتی اعت؛ آٟ٘ب س٘سٌی ؽیٜٛ
! وٙس افالح را ذٛز ٔقزف ٚ س٘سٌی عجه ٚ ثبؽس آٖ ثٝ ّٔتشْ ذٛز ثبیس
 اس ٚ ثبؽٙس زاؽتٝ ٔغزفب٘ٝ س٘سٌی ٘شزیىب٘ؼ ٚ ذٛز ٔغئَٛ یه ؽٛز ٕ٘ی

 ٔمبثُ زر جبٔؼٝ اعت ٚاضح. ثٍٛیس عرٗ جبٔؼٝ زر ٔقزف اٍِٛی افالح
 ضس لزائت ثزای ٚ پذیزز ٕ٘ی را اٚ ٞبی حزف ٚ ٌیزز ٔی ٌبرز ٔغئِٛی چٙیٗ

 «.ؽٛز ٔی لبئُ ثیؾتزی اػتجبر اٚ عرٙبٖ اس ٔززٔی


