ياکىص گستردٌ ي وامحديد ایران
جوان :حبل آًىِ هَاضغ عیٌَعی ٍ ثیبى
ػلٌی اًصزاف اس حولِ ًظبهی سالفیخَیبًِ،
دظ اس عبلظ ؽسى َّادیوبی ثسٍى عزًؾیي
ٍ خبعَعی اهزیىب سَعظ اهزیىبییّب ،گَیبی
هحبعجِ زلیك آًبى ًغجز ثِ دیبهسّب ٍ
ّشیٌِّبی عٌگیي ّزگًَِ حولِ هحسٍز ٍ
ًمغِای ثِ خوَْری اعالهی ایزاى اعز وِ
ثب دبعد لبعغ ٍ وَثٌسُ هسافؼبى وؾَرهبى ثب
اثؼبز سیز هَاخِ ذَاّس ؽس:
 -1گغشززُ ثَزى دبعد وِ ًِسيّب ثِ
هزسّبی وؾَرهبى هحسٍز ًؾسُ ٍ اس هیبًِ
آعیب سب عَاحل هسیشزاًِ ٍ زریبی عزخ را
ؽبهل ذَاّس ؽس ،ثلىِ ّز ًمغِ خغزافیبیی
وِ اهزیىب اس آى ثزای ؽلیه ٍ حولِ اعشفبزُ
وٌس ،هَرز ؽلیه ٍ ّسف هسافؼبى ًظبم ٍ
ػاللِهٌساى اًمالة اعالهی لزار ذَاّس
گزفز ٍ ّز زٍلز ٍ وؾَری وِ ثب ًیزٍّبی
اهزیىبیی زر ّزگًَِ حولِ ٍ خٌبیشی
ّوىبری وٌٌس ،هدجَر ثِ زازى ّشیٌِ
ذَاٌّس ثَز.
ً -2بهحسٍز ثَزى سهبى دبعد وِ ثب
ثزذَرزاری خوَْری اعالهی ایزاى ٍ
هشحساى آى اس حك زفبع ٍ السام هشمبثل سب ّز
سهبى وِ السم ثبؽس ٍلَ ثِ لیوز سجسیل ؽسى
ثِ خٌگی عَالًیهسر ٍ فزعبیؾی ػولیبر
زفبػی ذَز را سٌظین ذَاّس وزز سب ثیؾشزیي
ّشیٌِ هوىي را ثِ اهزیىب ،هحزویي ،هشحساى
ٍ ّوزاّبى اٍ ٍارز عبسًس.
 -3دزؽسر ثَزى دبعد ٍ سحویل ّشیٌِ
حساوثزی ثِ هشدبٍساى وِ ثشَاًس سٌجِ
حساوثزی را سأهیي ٍ آًبى را اس سىزار ّزگًَِ
حوبلز احشوبلی زیگز دؾیوبى عبسز .زر
ٍالغ ٍاوٌؼ ٍ دبعد خوَْری اعالهی زر
ثزاثز ّزگًَِ حولِ ٍ سدبٍسی ٍلَ هحسٍز ٍ
ًمغِای ثِ عیبعز ثشى زررٍ دبیبى زازُ ٍ ثِ
زاهی ثزای دؾیوبىعبسی هشدبٍس سجسیل
ذَاّس ؽس .ؽلیه ثِ دْذبز اهزیىبیی ثب
اهىبًبر زفبػی عبذز زاذل ًؾبى زاز وِ
سَاى زفبػی وؾَرهبى فَسَؽبح ًجَزُ ٍ زر
رٍس حبزثِ ارازُ هشىی ثِ رٍحیبر ػبؽَرایی
ٍ ؽْبزرعلجبًِ زر دیًَس ثب خٌگافشارّبی
فَق هسرى ایزاًی ،سهیٌی ،زریب ٍ آعوبى را
ثِ خٌْویثزای هشدبٍساى سجسیل ٍ ثِّیچ
دبیگبُ ،دزًسُ ٍ ؽٌبٍر زؽوي اهبى ًسازُ ٍ
ّزودب وِ زؽوي هشدبٍس زر سیزرط
خٌگافشارّبی هسافؼبى وؾَر ٍ حبهیبى
اًمالة اعالهی ثبؽٌس ثِ لشلگبّی سجسیل
ذَاّس ؽس وِ ذبعزار ؽىغز اهزیىبییّب
زر ٍیشٌبم ٍ عَهبلی را ثِ حبؽیِ ثززُ ٍ
روَرز وبثَطّبی خسیس را ثزای هشدبٍساى
ثِ ثجز ثزعبًس.
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ضلیک آمریکا ي اوگلیس بٍ پای خًد
کیهان :زر حبلی وِ زعز آهزیىب ٍ ارٍدب ثزای افشایؼ فؾبر ثِ خوَْری اعالهی وبهالً ذبلی
اعز ٍ ذؾبة سحزینّب هسسْبعز فؾٌگی ثزای ؽلیه ًسارز ،رٍی آٍرزى ثِ الساهبر ایذایی
لبثل سصَر اعز .سَلیف غیزلبًًَی ًفشىؼ ایزاى زر سٌگِ خجلالغبرق اس عَی اًگلیغیّب،
ًوًَِای اس ایي الساهبر اعز .خجلالغبرق (هٌغمِای وَچه زر ثرؼ ؽوبلی سٌگِ) وِ ثرؾی
اس اعذبًیب ٍ ػوالً سحزاؽغبل اًگلیظ اعز ،هیزاص زٍراى اعشؼوبر ثزای اًگلیغیّبعز ٍ ظبّزاً
فیل آًْب یبز ٌّسٍعشبى وززُ ٍ فزاهَػ وززُاًس زٍراى اعشؼوبر سوبم ؽسُ ٍ اس اًگلیغی وِ
رٍسگبری ذَرؽیس زر آى غزٍة ًویوزز ،اهزٍس خش وؾَری وِ زر صحٌِ عیبعز غیز اس
دبزٍیی ثزای آهزیىب حزفی ثزای گفشي ًسارز ،ثبلی ًوبًسُ اعز.
زیَیس َّلسى زر عبل  1971زر همبلِای زر هدلِ فبریي افزس ثِ سصوین اًگلیظ ثزای ذزٍج اس
هٌغمِ غزة آعیب دززاذشِ ٍ هیًَیغس« :اس سهبًی وِ ثزیشبًیب اٍلیي دیوبى ػزثی ذَز را ثب
علغبى هغمظ زر عبل  1798ثِ اهضب رعبًس -زر سالؽی هَفك ثزای ثغشي ذلیحفبرط ثِ رٍی
ًیزٍّبی زریبیی فزاًغِ زر عَل خٌگّبی ًبدلئَى -راثغِ ٍیضُای هیبى ثزیشبًیب ٍ عزسهیيّبی
دیزاهَى ذلیحفبرط ٍخَز زاؽز .ثزیشبًیب زر ایزاى هٌبفؼی ثزای ذَز ایدبز وزز وِ ثزای
اًگلیغیّب ثِ ػٌَاى دبعری ثِ عزحّبی اهذزیبلیغشی رٍعیِ ثز ٌّس ثغیبر هْن ثَز؛ چزا وِ
زر ثزِّای زر لزى  19زٍ هبهَریز خساگبًِ زیذلوبسیه زر سْزاى ٍخَز زاؽز :یىی اس عَی
زٍلز ثزیشبًیب زر ٌّس ٍ زیگزی اس عَی زفشز اهَر ذبرخی لٌسى .زر عبحل ػزثی ذلیحفبرط
اهب ایي راثغِ ثزای چٌسیي زِّ ؽىٌٌسُ ثَز ٍ ایي راثغِ اعبعب ثز اِػوبل لسرر زریبیی ثزیشبًیب
ثز سؼسازی اس لجبیل دزاوٌسُ ،فمیز ٍ ػوَهب زسزی عبحلی هجشٌی ثَز .ایي الساهبر ثب سْسیس
«زیذلوبعی لبیكّبی سَدسار» ٍ زر راعشبی اهضبی یىغزی اس هؼبّسار ثزای عزوَة زسزی
زریبیی ٍ سدبرر ثززُ اًدبم هیؽس وِ زر ًْبیز ثِ ثزیشبًیب حك اًحصبری اػوبل وٌشزل ثز اهَر
ذبرخی ٍ زفبػی زر راعشبی حوبیز اس هٌبفغ ثزیشبًیب را هیزاز».
اًگلیظ عی ًین لزى اذیز اس اػوبل لسرر زریبیی ثز لجبیل ػزثی حبؽیِ ذلیحفبرط ٍ چَدبًی
ثز آًْب ،ثِ زسزی زریبیی ٍ ذَػرلصی ثزای آهزیىب رعیسُ اعز .اًگلیظ وِ زٍلشی ؽىغز
ذَرزُ ٍ ٍضؼیشی آؽفشِ زر زاذل زارز ،سهبى ٍ عَصُ ثسی را ثزای اثزاس ارازر ثِ سزاهخ
ثزگشیسُ اعز .گَیب آًْب زعشگیزی  10هلَاى هشدبٍس ذَز اس عَی ایزاى زر عبل  1386را
فزاهَػ وززُاًس .خوَْری اعالهی زر ثزاثز ثسػْسیّبی ثزخبم راُ السام هشمبثل را زر دیؼ
گزفشِ ٍ زر هبخزای ًفشىؼ سَلیف ؽسُ ًیش ثِ ًظز هیرعس ثْشزیي راُ ّویي اعز .زر خٌگلی
وِ ًبم آى را ًظن لیجزال آهزیىبیی گذاؽشِاًس ،هسارا ثب ّیچ رٍثبُ ٍ وفشبری ،ثب ػمل ٍ سسثیز
عبسگبر ًیغز.
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ایـران از وگـاٌ جاوطیه مًگریىی
دنیای اقتصاد :خَعخ ثَرل زر حبلی ثِػٌَاى هغٍَل خسیس عیبعز ذبرخی اسحبزیِ ارٍدب هؼزفی ؽسُ اعز وِ ثِ ثبٍر ثغیبری زر
صَرر سبییس زر دبرلوبى ارٍدب ،ثِزلیل هربلفشؼ ثب یىدبًجِگزایی آهزیىب ٍ اًشمبزّبی صزیحؼ اس زًٍبلس سزاهخ رئیظخوَْری ایي
وؾَر ،حوبیشؼ اس سَافك ّغشِای ،رٍیىززّبیؼ ًغجز ثِ اًمالة اعالهی ایزاى ٍ ثِعَر ولی ًگبُ ّوسالًِاػ ثِ ایزاى هیسَاًس ًمؼ
هَثزی را زر رٍاثظ آیٌسُ ایزاى ٍ ارٍدب ایفب وٌس .اس ّویيرٍ ًگبّی ثِ هَاضغ اٍ زرثبرُ ایزاى ذبلی اس فبیسُ ًیغز .ؽبیس یىی اس
هْنسزیي هَاضغ اٍ زرعز زر سهبًی وِ ایزاى ثب سحزینّبی ؽسیس آهزیىب هَاخِ اعز اًشمبزاٍ اس لغَ هؼبفیز سحزینّبی ًفشی ػلیِ
ایزاى اس عَی آهزیىب ثبؽس.
اٍ ارزیجْؾز عبلخبری زر ّوبیؾی ضوي اًشمبز اس هحسٍزیزّبی اػوبل ؽسُ ثزای صبزرار ًفز ایزاى ،زر عرٌبًی زیگز ّؾسار زازُ
ثَز اگز عیبعز آهزیىب زرذصَؿ ثِ صفز رعبًسى فزٍػ ًفز ایزاى ثِ وؾَرّبی ٌّس ،چیي ٍ سزویِ هَفمیزآهیش ثبؽسّ ،وچَى
زیَاری ذَاّس ثَز وِ همبثل ایزاى لزار گزفشِ ٍ ارٍدب ثبیس ثب ایي عیبعز یىدبًجِگزایی آهزیىب همبثلِ وٌس.ثَرل زر هبخزای حولِ ثِ
ًفشىؼّب زر سٌگِ ّزهش ًیش سبویس وززُ ثَز وِ ؽَاّس وبفی ثزای هشْن وززى ایزاى ٍخَز ًسارز .اٍ ّوچٌیي رٍس دٌحؽٌجِ زر ٍاوٌؼ
ثِ سَلیف ًفشىؼ «ایزاًی» اس عَی اًگلیظ زر خجلالغبرق ،ثب ثیبى ایٌىِ ایي وبر ثِ زرذَاعز آهزیىب صَرر گزفشِ اعز ،گفز
وؾَرػ زر حبل ثزرعی هحل زلیك ایي سَلیف اعز سب هؼلَم ؽَز آیب ایي اسفبق زر آةّبی عزسهیٌی اعذبًیب رخ زازُ یب آىعَر وِ
همبهبر خجلالغبرق ازػب زارًس زر آةّبی هشؼلك ثِ ذَز خجلالغبرق صَرر گزفشِ اعز .زیسگبُ ثَرل زر هَرز سَافك ّغشِای ًیش
خبلتسَخِ اعز .اٍ دظ اس ذزٍج یىدبًجِ آهزیىب اس ثزخبم زر 18ارزیجْؾز عبل گذؽشِ ًیش زر ٍاوٌؾی گفشِ ثَز« :ذَؽجرشبًِ ایزاى
سَافك ّغشِای را دبرُ ًىزز ٍ ثبیس هبًغ اس دبرُؽسى وبهل آى ؽس .سغلیح ّغشِای ایزاى ،ثز ًرغشیي وغبًی وِ سبثیز هیگذارز،
ارٍدبییّب ّغشٌس .هحىَم وززى سَافك ّغشِای اس عَی آهزیىب ذجز ثسی اعز .ذَؽجرشبًِ دبعد ایزاًیّب زر هزس لزار زارز ،آًْب سَافك
ّغشِای را دبرُ ًىززًس ٍگفشٌس وِ اگز آهزیىب ثِ سؼْسار ذَز ػول ًىٌس آًْب ًیش ثِ سؼْساسؾبى ػول ًرَاٌّس وزز ٍ وبرّبیی را زر
چبرچَة هحسٍزیز سَافك اًدبم هیزٌّس ».ثَرل عِ رٍس دیؼ ّن زر ٍاوٌؼ ثِ السام ایزاى زر وبّؼ سؼْساسؼ زر لجبل ثزخبم زر
گفزٍگَیی اػالم وزز وِ سصویوبر ایزاى ًمض ثزخبم ًیغز .اٍ ّوچٌیي ایي الساهبر را یه اهز فٌی سَصیف وزز .خبًؾیي احشوبلی
هَگزیٌی ّوچٌیي چٌس ثبر ذَاعشبر سغزیغ رًٍس اخزایی ؽسى ایٌغشىظ ثب ایزاى ؽسُ اعز.
ثَرل هؼشمس اعز وِ آهزیىب ًغجز ثِ ایزاى «ٍعَاط» زارز .اس ٍی ًمل ؽسُ وِ زٍ اسفبق زر سبرید هؼبصز ،اٍ را هشحَل وززُ اعز؛
یىی خٌگ ٍیشٌبم ٍ زیگزی اًمالة اعالهی ایزاى .اس ثیي ایي زٍٍ ،یشٌبم اوٌَى ثب آهزیىب ٍارز راثغِ زٍعشی ؽسُ ٍ زر ثبسار آساز ٍ ًظبم
عزهبیِزاری ثِ یه سَلیسوٌٌسُ ٍ همصسی ثزای عزهبیِگذاری سجسیل ؽسُ اعز .ثب ایي حبل آهزیىب ٌَّس ٍعَاط ذَز ًغجز ثِ ایزاى
را حفظ وززُ اعز.
اٍ زر گفزٍگَ ثب ًؾزیِ دَلیشیىَ ّن گفشِ اعز« :ایزاى هیذَاّس اعزائیل را هحَ وٌس؛ وبری ًویسَاى وزز ،ثبیس ایي (ٍالؼیز) را
دذیزفزٍ».سیز ذبرخِ اعذبًیب زر ثْوي عبل گذؽشِ ٍ  40عبلگی اًمالة ً 57یش زر رؽشِ سَییشی ثِ زعشبٍرزّبی اًمالة ایزاى ٍ
خوَْری اعالهی دززاذز .رؽشِ سَییزّبیی وِ هیسَاًس ًؾبىزٌّسُ ًگبُ هثجز اٍ ثِ اًمالة اعالهی ایزاى ثبؽس .ثَرل زر ایي رؽشِ
سَییزّب ًَؽز« :اهزٍس چْلویي عبلگزز اًمالة ایزاى اعز .ایي لسرر هٌغمِای زر عَل سهبى سغییزار ثغیبری وززُ اعز .هیشاى
ثبعَازی زر عبل  ٍ 1976دیؼ اس اًمالة  35زرصس ثَزُ اعز ،اهب اهزٍس ثِ  84زرصس رعیسُ اعز .زر عبل  1980عْن سًبى زر
زاًؾگبُّبی ایزاى سٌْب  5زرصس ثَز؛ زرحبلیوِ اهزٍس ثِ  47زرصس رعیسُ اعز».
اٍ زر ازاهِ ایي سَییزّب ّوچٌیي ًَؽز« :ایزاى هیسَاًس سحزینّب را سحول وٌس ،زر صَرسی وِ سزاهخ یه زٍرُای ثبؽس .اهب اگز اٍ زر
عبل  2020ثبس ّن دیزٍس اًشربثبر ریبعزخوَْری ؽَز ،آى ٍلز ایزاى احشوبل زارز ثِ عوز گغشزػ ثزًبهِ ّغشِایاػ ٍ ّوچٌیي
ثِ عوز همبصس ًظبهی حزوز وٌس».
زر وٌبر ایي زیسگبُّب ثًِظز هیرعس وِ ایزاى ّن ًظز هثجشی ثِ ایي عیبعشوسار وٌِْوبر ارٍدبیی زارز .هحوسخَاز ظزیف ٍسیز اهَر
ذبرخِ ٍ ووبل ذزاسی ،رئیظ ؽَرای راّجززی رٍاثظ ذبرخی عبل گذؽشِ زیسارّبیی ثب اٍ زاؽشٌس .ثَرل زیهبُ عبل گذؽشِ زر زیسار
ثب هحوسخَاز ظزیف سبویس وززُ ثَز وِ ّوِ ارٍدب وبهال ثِ حفظ ایي سَافك دبیجٌس ٍ هشؼْس اعز.
2

2

همت
زگدیه رین خبار  ر فته خی هک گذشت

بُت زدگان!
خراسانٌَّ :س چیشی اس حضَر «هبرن ٍیلوَسظ» ثلضیىی زر
ایزاى ٍ آغبس ثِ وبرػ ثب سین هلی ًویگذرز اهب اٍ حغبثی اس
حضَر زر ایزاى هشؼدت اعز .اٍ زر اظْبراسی وِ زرثبرُ وؾَر
ایزاى زاؽشِ ٍ هَرز سَخِ رعبًِّب ٍ ؽجىِّبی اخشوبػی لزار
گزفشِ اعز ،هیگَیسٍ« :لشی ثِ ایزاى آهسم ؽگفز سزُ ؽسم ٍ
زّبًن اس سؼدت ثبسهبًس .زر سهبى حضَرم زر سْزاى هشَخِ ؽسم
آى خب ثغیبر سویش اعز ٍ زر ّوِ خب گل هیثیٌیس .فىز
هیوٌن هبًٌس یه ؽْز ارٍدبیی ٍ ٍالؼبً ػبلی اعز»ٍ .یلوَسظ
زرثبرُ اهٌیز ایزاى ّن هیگَیس« :اصالً هشَخِ ًویؽَم چزا
هیگَیٌس ایزاى ًباهي اعز .ثِ زلیل وٌشزلّبی سیبز ،حشی اس
ارٍدب ّن اهيسز اعز .ایزاى ًِ وؾَر ذغزًبوی اعز ٍ ًِ زر
خٌگ اعز .ثب ایي وِ سحزینّب ایزاى را آسار هیزّس ٍ ارسػ
دَل هلی ایزاى را وبّؼ زازٍُ ،لی هي آى خب احغبط ًباهٌی
ًىززم» .راعشؼ فمظ ٍیلوَسظ ًیغز وِ زچبر چٌیي سؼدجی
ؽسُ ثزذی چْزُ ّبی هؾَْر زیگز ّن ٍلشی ثِ ایزاى آهسًس
زچبر ّویي حظ ؽسًس.
سْزاى ،ؽجیِ هبزریس ٍ آسي اعز« :خه اعشزاٍ» ٍسیز ذبرخِ
اعجك اًگلیظ ّن زیهبُ  92ثِ ػٌَاى رئیظ وویشِ هؾشزن
زٍعشی ایزاى ٍ اًگلیظ ،عفزی ثِ ایزاى زاؽز .ایي الجشِ اٍلیي
عفز اٍ ثِ ایزاى ًجَز ٍ اٍ عبل ً 80یش ثِ ایزاى عفز وززُ ثَز.
خه اعشزاٍ عَهیي عفز ذَزػ را ّن ثِ ؽىل غیزرعوی زر
لبلت یه گزٍُ گززؽگزی ثِ ایزاى اًدبم زاز .اٍ دظ اس عفز
عبل  92ذَز زرثبرُ هؾبّساسؼ اس ایزاى زر یبززاؽشی ًَؽز:
«ٍلشی زر هزوش ؽْز سْزاى زر حبل حزوز ثَزین ،اس حدن
سیزعبذزّبی اًدبم ؽسُ زر ایي  9عبل وِ هي ثِ ایزاى ًزفشن،
خب ذَرزمٌَّ .س ّن اسَثبىّبی خسیس ٍ ذغَط خسیس هشزٍ زر
زعز عبذز اعز .سْزاى ثیسَخِ ثِ سحزینّب ثیؼ اس آى وِ
ؽجیِ هثال ثوجئی یب لبّزُ ثبؽس ،ثِ هبزریس یب آسي ؽجبّز
زارز».
ایزاى وؾَری آرام ٍ ثبسوسى اعز
گززؽگزاى هشحیز ٍ راضی :زر عبلّبی اذیز سؼساز گززؽگزاًی
وِ ثِ ایزاى عفز هی وٌٌس افشایؼ یبفشِ اعز .زر عبل 2017
حسٍز  5/5هیلیَى گززؽگز ذبرخی ثِ ایزاى آهسُاًس ٍ
دیؼثیٌی هیؽَز زر عبل  2020ایي ػسز ثِ  20هیلیَى ًفز
زر عبل ثزعس .آى چِ وِ گززؽگزاى ذبرخی دظ اس عفز ثِ
ایزاى زرثبرُ آى هیگَیٌس سؼدت اس سفبٍر آى چِ هی ثیٌٌس ثب
آى چِ وِ ثزای آى ّب رٍایز ؽسُ ،اعز.
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واکنش کدخدایی به مشارکت مشروط اصالحطلبان
الف :ػجبعؼلی وسذسایی ،عرٌگَی ؽَرای ًگْجبى زر گفزٍگَ ثب ویْبى
ثب اًشمبز اس ػولىزز ّیئز ًظبرر ثز ًوبیٌسگبى گفز« :یه لسهی را ّن زر
چٌس عبل گذؽشِ ثززاؽشٌس ٍ یه ّیئز ًظبرر ثز ػولىزز ًوبیٌسگبى
سأعیظ وززًس ،هٌشْب اس ّسف اصلیاػ زٍر افشبز یؼٌی یه ًْبز ًبوبرآهسی
ؽس ٍ هب ّیچ ذبصیشی اس آى ًسیسین .حشی زر یه هَرزی وِ ؽَرای
ًگْجبى یه گشارؽی را ًغجز ثِ یىی اس ًوبیٌسگبى ارعبل وزز ،هب هشَخِ
ًؾسین ًشیدِاػ چِ ؽس .السهِاػ ایي اعز وِ یه ؽفبفیشی زاؽشِ ثبؽس.
زثیز ایي ّیئز ،رئیظایي ّیئز ثیبیس گشارػ ػولىززػ را ثزای هززم
اػالم وٌس .سب سهبًی وِ ایٌْب ًجبؽس ،عجیؼشب ّیچ ذبصیشی ًسارز».
وسذسایی زرثبرُ ایسُ هؾبروز هؾزٍط اصالحعلجبى زر اًشربثبر گفز:
«اًشربثبر ّویؾِ هؾزٍط اعز اهب هؾزٍط ثِ رػبیز لبًَى .ؽَرای
ًگْجبى ّن زر چبرچَة لبًَى اًشربثبر را ثزگشار هیوٌس .ثزای هب اّویشی
ًسارز وِ افزاز هرصَصب زر خٌبحّبی عیبعی چِ ًظزی ٍ ًىشِای زاؽشِ
ثبؽٌس.

آمًزش تحلیل سیاسی/

دٌ سؤال از رَبر اوقالب دربارٌ
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برجام

[در قضیِ برجام] دشوي هجبَر شذ؛ ّویي هقذاری کِ عقبًشیٌی
کرد ،بِخاطر ایي بَد کِ هلّت از خَدش اقتذار ًشاى داد؛ دٍلت
جوَْری اسالهی از خَدش اقتذار ًشاى داد ،عسّت ًشاى داد .البتِّ هي
شخصاً هعتقذم کِ هیشذ ها از ایي بْتر ّن اًجام بذّین ،خب ،باالخرُ
تَاى ٍ فرصت ٍ اهکاًات ّویي اًذازُ را اقتضا کردٍ ،لی ّویي اًذازُ
پیشرفتی کِ اًجام گرفت ،کار قابل تَجّْی است ،کار هْوّی است ٍ
ایي بِخاطر پشتیباًی هلّت ،بِخاطر اقتذار هلّی ،بِخاطر اتّصال فراٍاى
ًظام جوَْری اسالهی با آحاد هردم ٍ بذًِی هردم بَد۴۹/10/۰0 .
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