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 !شد اینستکس طزفدار آمزیکا
 

 خشٍج ثِ ایشاى ػولی ٍاوٌص : بصیزت پایگاه
 ضذت ثِ غشة تؼْذات اخشای ػذم ٍ آهشیىب

 ٌَّص اگشچِ. است وشدُ آضفتِ سا آهشیىب ٍ اسٍپب
 ثشداضتِ؛ صهیٌِ ایي دس سا اٍلیِ ّبی گبم ایشاى
 وطَسهبى ثشخبهی تؼْذات هحذٍدسبصی ٍلی

 ٍ ثشخبم اص آهشیىب خشٍج دّذ هی ًطبى
 اضتجبُ تصَس اص ًبضی ّب اسٍپبیی سبصی هؼؽل
 ٍخَد ثب وِ است ثَدُ ایي ثش هجٌی ّب غشثی
. وشد ًخَاّذ الذاهی ایشاى ّن ثبص ثشخبم ًمط

 ّب تحشین هؼوبس «ًفیَ سیچبسد» وِ هَظَػی
 ًىتِ اهب. وشد اػتشاف آى ثِ صشاحت ثب دیشٍص
 اخیش تصوین ثِ ٍاوٌص دس آًىِ تأهل لبثل
 همبم یه ثشخبم، ثِ تؼْذات وبّص ثشای ایشاى

 وِ است وشدُ اهیذٍاسی اثشاص آهشیىبیی هسئَل
 ثِ هَسَم اسٍپبیی هبلی ٍوبس سبص هَفمیت ثب
 تَافك ثِ پبیجٌذی ثِ ایشاى ،«ایٌستىس»

 صهیٌِ دس ثٌبثشایي. دّذ اداهِ ای ّستِ
 اص صحجت ٍ ایٌستىس اص آهشیىب ؼشفذاسی

 پٌح اهعبی اٍالً گفت، ثبیذ آى ضذى اخشایی
 آطاًس تأییذ ثبس 14 اهٌیت، ضَسای ػعَ وطَس

 هلل، سبصهبى لؽؼٌبهِ ٍ اتوی اًشطی الوللی ثیي
 ٍخَد ثب سا آهشیىب ًتَاًستٌذ ّن ثب ّوِ

 ایي دس ثَد، دادُ ثشخبم دس وِ تؼْذاتی
 اخشای ثِ سا ّب اسٍپبیی ٍ داسد ًگِ ًبهِ تَافك

 «ایٌستىس» ثِ حبال وٌذ، هتؼْذ ضبى تؼْذات
 ًذاسد، سا ثشخبم ّبی پطتَاًِ اص یه ّیچ وِ

 هؽشح ثب ثبًیبً، وشد؟ اػتوبد تَاى هی چگًَِ
 ًطبى تب تالضٌذ دس ّب اسٍپبیی ایٌستىس ضذى
 اًتخبة سا ثشخبم آهشیىب، ٍ ثشخبم ثیي دٌّذ
 اسٍپب وِ است ایي اهش ٍالؼیت اهب اًذ؛ وشدُ
 حتی. است ًجَدُ هستمل ٍلت ّیچ داد ًطبى

 وشدى تىویل ًیض ایٌستىس ًوبدیي تجلیغبت
 ایي ثِ است؛ ایشاى ثِ حذاوثشی فطبس سیبست
 سؼی ایشاى اص ٍلت گشفتي ثب آًْب وِ صَست

 التصبد آهشیىب ّبی تحشین ؼشیك اص وٌٌذ هی
 الذام اخبصُ ٍ داسًذ ًگِ آضفتِ ّوچٌبى سا ایشاى

 ًظش ثِ وِ سفتبسی. ًذٌّذ سا ایشاى ثِ هتمبثل
 ثبلثبً. است گزضتِ آى هصشف تبسیخ سسذ هی

 دس ایشاى اسالهی خوَْسی همتذساًِ سفتبس
 استؼوبسی سفتبس خَد، ثشخبهی تؼْذات وبّص
 آًْب ٍ وشدُ داس خذضِ ضذت ثِ سا غشة هذسى
 پبسخ اخبصُ هوىي ًحَ ّش ثِ وٌٌذ هی سؼی

 اخشایی اص صحجت. ًذٌّذ ایشاى ثِ سا هتمبثل
 پیىش غَل وص ًفت تَلف ایٌستىس، ضذى
 اظْبسًظشّبی ٍ پیش سٍثبُ سَی اص ایشاًی

 اسادُ اص ًطبى ّوگی غشة همبهبت هتفبٍت
 همتذساًِ گیشی تصوین ثش تأثیشگزاسی دس غشة

 . داسد هسئَالى
 ایي دیپلوبسی دستگبُ ٍ دٍلت اص اًتظبس اهب

 لذست ٍ لَت ثب سا ضذُ اًتخبة هسیش وِ است
 دس پیشٍصی ثبضٌذ داضتِ اؼویٌبى ٍ ثپیوبیٌذ

 .است ایستبدگی گشٍ

 
    

  

 

 

 کنند؟ می حمله گاندو به چزا و کسانی چه
 حتی ٍ ًفت فشٍش ٍظؼیت هستبخشاى، ٍ هسىي اٍظبع ثیىبسی، ٍظؼیت گَضت، صف کیهان:
 وِ ّستٌذ سٍضی ٍ ساُ «ثبصخَسد» ّوِ ٍ ّوِ ضذُ آى دچبس «ثشخبم» اهشٍص وِ ٍظؼی

 وِ هسیشی ٍ لٌگذ هی وبس خبی یه دٌّذ، هی ًطبى وِ ّستٌذ ّطذاسی ػالئن ایٌْب .این سفتِ
 اص فشاس ٍ خِشصًی خبی ًمؽِ، ایي ٍ ایٌدب. ًیست «دسست» این، سفتِ اًذی ٍ سبل 6 ایي دس

 وشدى هؼشفی همصش سا خَد اال ّوِ ٍ ثبفتي ّن ثِ سا صهبى ٍ صهیي ٍلت. ًیست ّن هسئَلیت
 سا اضتجبّبت  وشد، ًگبُ ػمت ثِ ووی ٍ ثشگطت ایستبد، ثبیذ ػالئن، ایي هطبّذُ ثب. ًیست ّن
 خلَ ثِ ٍ داد تغییش ثبیذ سا ثشًبهِ ثشًبهِ، ایشاد یبفتي اص پس. لٌگذ هی وبس ودبی دیذ ٍ دیذ

 .وشد خشوت
 اص یىی سٍی ٍ ثشد ػمت ثِ سا هب ووی. وشد سا وبس ّویي تمشیجب ،«گبًذٍ»تلَیضیًَی سشیبل

 آى دس. ضذ وشوضهت آًْب وبس سٍش ٍ دٍلت هذیشاى ٍ سیضاى ثشًبهِ اضتجبّبت  ثذتشیي ٍ هَثشتشیي
 ٍ دٍلتی هسئَلیي ثِ ٍ وشد پیذا سا لٌگیذ هی وبس وِ خبیی دّْب آى اص یىی ٍ ضذ «سیض» ًمؽِ
 استمجبل خالف ثش اهب .«ًیست تَؼئِ تَّن ٍ ضَخی ًفَر: »گفت سشیبل ایي. داد ًطبى هشدم

 .ثشًتبثیذ سا آى دٍلت سشیبل، ایي اص هشدهی
 ّستٌذ ًمبؼی ّوبى لٌگین، هی «ثذ» آًْب دس وِ مبؼیً ثشخی وِ، گفت ّن سا ایي سشیبل ایي
 ٍ خبم ًفت فشٍش ًمؽِ دٍ دس هب هگش اهشٍص ساستی .داضتین «ًفَری» ٍ «خبسَس» آًْب دس وِ

 ٍ ای ّستِ هزاوشات خشیبى دس ًگشفتین؟ خبسَس ًمؽِ دٍ ّویي دس هگش لٌگین؟ ًوی! ثشخبم
 اٍ !ًجَد؟ خبسَس آیب هب ثبًىی سٍاثػ ٍ یهبل هسبئل وبسضٌبس وطَسهبى، وٌٌذُ هزاوشُ تین دس

 ضذ؟ ّن ثشخبم پیگیشی ستبد ػعَ ای ّستِ تَافك اص پس وِ ًیست وسی ّوبى
 اص ضوبسی ٍ صى آى هبخشای یىی. است ضذُ ای سسبًِ هطبثِ ًىتِ دٍ ّن ًفت دسثبسُ

 یهبخشا دیگشی ٍ وشد، تبییذ سا هبخشا ولیت ّن وطَس ول دادستبى وِ ًفتی گیشاى تصوین
 سٍسی وص ًفت ضذ، اػالم هبخشا ایي دس. اًگلیس دسیبیی ساّضًی ٍ ایشاًی ًفتىص هطىَن

 وطَس ثِ هتؼلك پشچوص ضذُ، ثبسگیشی دثی اص آى ًفت است، سَسیِ آى همصذ است،
 آیب است، دسست اؼالػبت ایي اگش. است ضذُ صبدس ػشالی یه ًبم ثِ ًیض هذاسن ٍ پبًبهبست

 دسیبیی، ساّضًی ایي آیب است؟ ایشاًی وطتی ایي ًفت ضذ هتَخِ چگًَِ دضوي، ثپشسین ًجبیذ
 ثبضذ؟ داضتِ تَاًذ ًوی ًفتی گیش تصوین 16 ٍ خبسَسِ آى هبخشای ثب استجبؼی
 ثِ. ثَد اًذی ٍ سبل 6 ایي دس دٍلت ساُ ًمطِ ّبی«ثبصخَسد» تحلیل ٍ تدضیِ گبًذٍ، سشیبل
 ؛«ضذ؟ ؼَس ایي ٍظؼیت چشا» وِ، ثَد ّب یایشاً هب ّوِ هْن ّبی سؤال ایي پبسخ یبفتي دًجبل

  «ًطذ؟ گشم هشدم ثشای آثی ثشخبم ٍ غشة ثب هزاوشُ اص چشا»
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 «ندار» و «دارا» تورم بار

 ضبخص سضذ ثیي، ایي دس. است ثَدُ ّبیص ضبخص دس تَخْی لبثل غییشاتت ضبّذ گزضتِ هبُ 15 ؼَل دس ایشاى التصبد : اقتصاد دنیای

 هتفبٍت دسآهذی هختلف ّبی دّه ثیي دس ضبخص سضذ اگشچِ .گزاضت خب ثِ هشدم صًذگی ثش سا هٌفی اثش ثیطتشیي وٌٌذُ هصشف ثْبی

 دّه ثیي فبصلِ. وطیذ هی سا اًتظبسش بىتَه 4200 دالس تضسیك ثب التصبدی گزاس سیبست وِ ًجَد لذسی ثِ تفبٍت ایي اهب است، ثَدُ

  .است ثَدُ دسصذ 7 تٌْب ّب ّضیٌِ سضذ دس اٍل دّه ثب( ثشخَسداس)دّن

 سا فطبسی چِ وطَس، هختلف ّبی دّه ثش تَسم وِ دّذ ًطبى تَاًذ هی خبًَاس ثَدخِ ّبی دادُ :گذشته ماه ۵۱ در ها هزینه افزایش

 8 هؼبدل هتَسػ ؼَس ثِ 96 سبل دس اٍل، دّه خَساوی غیش ٍ خَساوی  ّضیٌِ ول هبس،آ هشوض ّبی دادُ اسبس ثش. است وشدُ تحویل

 96 سبل دس اٍل دّه هصشفی سجذ تْیِ هیبًگیي، ؼَس ثِ پس .تَهبى ّضاس 688 حذٍد هبّی یؼٌی است، ثَدُ تَهبى ّضاس 266 ٍ هیلیَى

 است؛ ثَدُ ٍاحذ 108/ 9 هؼبدل ،96 سبل دس اٍل دّه ثشای ول ضبخص ػذد ؼشفی اص. است ثشدُ هی ّضیٌِ تَهبى ّضاس 688 هبّبًِ ؼَس ثِ

 سجذ ثِ ًسجت ثبضذ لشاس اٍل دّه اگش پس. سضذ دسصذ 59/ 5 یؼٌی است، سسیذُ ٍاحذ173/ 8 ثِ 98 ثْبس پبیبى دس ػذد ایي آًىِ حبل

 اص ثیطتش ایي. وٌذ ثیطتشی ّضیٌِ تَهبى ّضاس 918 ٍ هیلیَى 4 ثبیذ وٌذ، هصشف اًذاصُ ّوبى ثِ ٍ ًذّذ تغییشی 96 سبل دس اش هصشفی

 هٌضل ّبی ّضیٌِ سبیش ٍ ثْب اخبسُ ول سبل آى دس وِ چشا. ثَد پشداختِ هسىي ثشای 96 سبل دس اٍل دّه وِ است ای سبالًِ ّضیٌِ ول

 ثیص هسىٌص ّضیٌِ ضتِ،گز هبُ 15 ؼَل دس اٍل دّه ثشای تش سبدُ صثبى ثِ سٍ، ایي اص. ثَد تَهبى ّضاس 200 ٍ هیلیَى 3 هؼبدل هسىًَی

 پخص خبًَاس ّبی ّضیٌِ اًَاع دس ّضیٌِ، افضایص ایي ٍ است ضذُ افضٍدُ ّضیٌِ ثْتش دسن ثشای تٌْب هثبل ایي الجتِ. است ضذُ ثشاثش 2 اص

 ذاىچٌ ثشتشی ایي اهب است، اٍل دّه ثِ هشثَغ ّب ّضیٌِ افضایص دسصذ ووتشیي وِ دّذ هی ًطبى ّب ثشسسی حبل ایي ثب. است ضذُ

 ایي اهب وشدُ، تدشثِ ّب دّه ثیي دس سا لیوتی سضذ ووتشیي ّب، ّضیٌِ دسصذی 59/ 5 سضذ ثب اٍل دّه ایٌىِ ثب ٍالغ دس. ًیست چطوگیش

 گیشد هی لشاس گزاس سیبست اّذاف ثب تعبد دس ایي. است ثیطتش دسصذ 7 تٌْب وشدُ، لوس سا ّب ّضیٌِ سضذ ثیطتشیي وِ دّن دّه ثشای ػذد

 وِ صًذگی سؽح حفظ ثشای ،98 ثْبس پبیبى دس دّن دّه. ثَد دسآهذ ون الطبس صًذگی سؽح حفظ پی دس حدین اسصی یبساًِ یصتخص ثب وِ

 ای ّضیٌِ پبییي ّبی دّه دسآهذ وِ داضت ًظش دس ثبیذ اهب  .وشد هی ثیطتشی ّضیٌِ تَهبى هیلیَى 61 اص ثیص ثبیذ داضت، 96 سبل دس

 وِ است  داسایی اص ًبضی ثبال ّبی دّه دسآهذ وِ حبلی دس. وٌذ هی سضذ ای ًمؽِ تَسم اص ووتش وِ است وبسگشی ٍ ثبثت حمَق هؼوَال

 ؼشیك اص ثبال ّبی دّه اظبفی ّبی ّضیٌِ خجشاى اهىبى ًتیدِ دس. وشد خَاٌّذ سضذ ای ًمؽِ تَسم اص ثیطتش ٍ سدیف ّن ّب، داسایی ایي هؼوَال

 هصشفی سجذ اص ثخطی حزف ثِ ًبچبس آًْب احتوبال ٍ ًیست هْیب اهىبًی چٌیي پبییي ّبی دّه ثشای اهب داسد، ٍخَد ّب داسایی اسصش سضذ

 .ثَد خَاٌّذ خَد
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 !نگذارید منتظز را دریایی دسدان
 ثب اًگلیس دٍلت گفت تَاى هی ٍظَح ثِ :کیهان
 التذاس وِ است ثَدُ آى پی دس ایشاى ًفتىص تَلیف
 تحمیش خَد صػن ثِ تب ثىطذ چبلص ثِ سا هب ًظبهی
 خبسَسی پْپبد تشیي پیطشفتِ اًْذام ثب وِ سا آهشیىب

. ثبضذ وشدُ خجشاى حذٍدی تب ثَد گشفتِ صَست آى
 دسیبیی دصدی ایي ثِ پبسخ دس هب تبخیش ثٌبثشایي

 ًضدیه خَد تجلیغبتی ّذف ثِ سا اًگلیس تَاًذ هی
 ایشاى ًفتىص تَاًذ ًوی اًگلیس یمیي ثِ وِ چشا وٌذ،

 خَثی ثِ ٍ داسد ًگِ تَلیف دس ًیؼَال هذتی ثشای سا
 ثستِ هتمبثل الذام ثشای ایشاى دست وِ داًذ هی

 .اًذ ایستبدُ هبضِ ثش اًگطت اسالم سصهٌذگبى ٍ ًیست
 تبوٌَى وِ ضَد سٍثشٍ تبخیش ثب هب هتمبثل الذام اگش اهب

 اًگلیس وِ ثَد خَاّذ ایي هسئلِ صَست است، ضذُ
 است وشدُ دآصا سپس ٍ وشدُ تَلیف سا ایشاى ًفتىص

 ایي اص! ضَد سٍثشٍ ٍاوٌطی ثب ایشاى خبًت اص آًىِ ثی
 آى دس اسالهی خوَْسی التذاس ٍ ّیوٌِ حفظ سٍی
 پبسخ خَد، ًفتىص اص تَلیف سفغ اص لجل وِ است

 اًگلیس دسیبیی دصداى ثِ ای وٌٌذُ پطیوبى ٍ سٌگیي
 ّیچ ایشاى وِ وٌذ ثجت خْبى دس سا الگَ ایي ٍ ثذّذ

 . گزاضت ًخَاّذ پبسخ ثی سا تدبٍصی ٍ تؼشض
 ّیچ اخیش سٍص چٌذ ؼی وِ ضَد گفتِ است هوىي 

 خشأت یب ٍ ًىشدُ ػجَس ّشهض تٌگِ اص اًگلیسی ضٌبٍس
 ًذاضتِ سا وطَسهبى سبحلی ّبی آة ثِ ضذى ًضدیه

 یبد فشهَل ثبضذ، ٍالؼی ّن اگش تَظیح ایي. است
 هبخشا ثلىِ داد ًخَاّذ تغییش هب ًفغ ثِ سا ضذُ

 تَلیف همبثل دس ایشاى وِ ثَد خَاّذ ایٌگًَِ ووبوبى
 ًطبى هطبثْی ٍاوٌص ّیچ خَد ًفتىص لبًًَی غیش

 ّشهض تٌگِ وٌین، اػالم سسوب ایٌىِ هگش است، ًذادُ
 اًگلیس تدبسی ٍ ًفتىص ّبی وطتی سٍی ثِ سا

 ٍ ّشهض تٌگِ ثِ وِ سا اًگلیسی ضٌبٍس ّش ٍ این ثستِ
 لیفتَ ضَد، ًضدیه وطَسهبى سبحلی ّبی آة

 . وشد خَاّین
 ًفتىص اص تَلیف سفغ اص لجل ثبیذ وِ است ایٌگًَِ
 دصداى اص اًتمبم فشصت ٍ ضذ وبس ثِ دست ایشاًی

 ثجت تبسیخ دس ٍ ًذادُ دست اص سا اًگلیس دسیبیی
 .وشد

 

 (11)بزجام  درباره انقالب رهبز اس سؤال ده / سیاسی تحلیل آموسش
 دس صذ تأییذ هَسد سسیذ ؼشفیي اهعبی ثِ ثشخبم ًبم ثب وِ سٌذی آیب: ّفت

 ثَد؟ اًمالة سّجش صذ
 تعویي ٍ خبیگضیي ؼشح لشاسداد صا پس تٌْب اسان ی وبسخبًِ ًَسبصی آغبص( 4

 صَست دس صسد ویه ثشاثش دس ضذُ  غي اٍساًیَم تجبدل ٍ هؼبهلِ( 5 اخشا، وبفی
 صٌؼت هذت هیبى ی تَسؼِ ؼشح ی تْیِ( 6 تذسیدی، ٍ هؽوئي لشاسداد ػمذ

 ٍ تحمیك سبهبًذّی( 7 هلی، اهٌیت ػبلی ضَسای دس آى ثشسسی ٍ اتوی اًشطی
 هشخغ( 8 سبلِ، 8 ی دٍسُ پبیبى دس ثشخبم دس لجَل هَسد سبصی غٌی ثشای تَسؼِ
( 9 ثشخبم، سٌذ اثْبم هَاسد دس همبثل ؼشف تفسیش ًِ ٍ هزاوشات هتي ثَدى

 اخشای الضاهبت تحمك ٍ همبثل ؼشف تؼْذات اًدبم ی سصذوٌٌذُ ّیئت تطىیل
 .ثشخبم

 
 

 پذیزفت را شکست امارات
 یوي، ثِ سؼَدی ائتالف ًظبهی تدبٍص اص ًین ٍ سبل چْبس حذٍد گزضت اص پس خزاسان:

 ون سا یوي سد ًیشٍّبیص تؼذاد اهبسات وِ گفت فشاًسِ خجشگضاسی ثِ اهبساتی فشهبًذُ
 همبم ایي .وشد خَاّذ حشوت است، اٍلَیت دس وِ صلح ساّجشد ثِ ًظبهی ساّجشد اص ٍ وشدُ

 ضذى خذا هؼٌبی ثِ وِ الذاهی. ضًَذ هی خبسج یوي اص هب ًیشٍّبی: افضٍد اهبساتی ًظبهی
 ًین ٍ سبل چْبس حذٍد اص پس یوي ثبتالق دس ػشثستبى گزاضتي تٌْب ٍ سؼَدی ائتالف اص
 خوَْس سئیس ّبدی هٌصَس سسبًذى لذست ثِ ادػبی ثب وطَس ایي ثِ ًظبهی ٍصتدب اص

 خٌَة ثش توشوض ثب ایي اص پیص اهبسات وِ حبلی دس ّن آى. است یوي فشاسی ٍ هستؼفی
 دسصذد ّبدی ثِ ٍاثستِ ًیشٍّبی اًذاختي ثیشٍى ٍ هحلی ًظبهیبى ضجِ تدْیض ٍ یوي

 ٍ سیبسی هٌبفغ وست ٍ ؼلجی تَسؼِ اّذاف ثب سمؽشی چَى هْن خضایش ثشخی اضغبل
 ػشثستبى اص آى گشفتي فبصلِ ٍ اهبسات سٍیىشد ًبگْبًی تغییش چشایی دسثبسُ.ثَد التصبدی

 ثب هذت ایي دس سؼَدی ائتالف ًظبهی ساّجشد وِ ایي ًخست :ضَد هی اضبسُ ًىتِ چٌذ ثِ
 یّب وویتِ ٍ استص ًیشٍّبی ضذ تش فشسبیطی خٌگ چِ ّش ٍ ضذ سٍ سٍثِ ضىست
 هشدهی ّبی ٍوویتِ استص تَاًوٌذی وِ ایي دٍم .ضذًذ گزضتِ اص تش لَی یوي هشدهی

 ًفغ ثِ سا لذست هؼبدلِ ّب آى اص ثْیٌِ استفبدُ ٍ پْپبد ٍ هَضه اًَاع تَلیذ دس
 اهبسات، ٍسیبسی التصبدی ّبی ضشیبى گشفتي لشاس تْذیذ هؼشض دس ثب ٍ صد سلن...اًصبسا

 ثِ هَضىی ٍ پْپبدی حوالت ثِ ثبسُ ایي دس. ضذ شًظ تدذیذ ثِ هدجَس وطَس ایي
 دس سؼَدی ائتالف وِ ایي سَم. وشد اضبسُ تَاى هی اثَظجی ٍفشٍدگبُ آساهىَ تبسیسبت

 وطتبس ثشػىس ٍ ًذاضتِ یوي ثِ ًظبهی حولِ دس دستبٍسدی ّیچ گزضتِ سبل چٌذ ؼَل
 ثب ّب آى سَیی ّن ٍ ّوجستگی ٍ ّب یوٌی ثیطتش ًٍفشت خطن هَخت ًظبهیبى غیش

 وِ ایي چْبسم .است سؼَدی ائتالف حتوی ضىست هؼٌبی ثِ هسئلِ ایي وِ ضذُ... اًصبسا
 ثطشی حمَق هدبهغ ّبی گضاسش ٍ یوي دس سؼَدی ائتالف خٌبیبت اثؼبد ضذى سٍضي ثب
 ثِ تَاًذ هی اهبسات گشفتي فبصلِ است، ضذُ خٌگی خٌبیبت هشتىت ائتالف ایي وِ ایي اص

 هؼٌبی ثِ صلح، اٍل اٍلَیت  ساّجشد اتخبر ٍ ثبضذ آیٌذُ دس خَاستثبص اص دٍسضذى هؼٌی
 ٍاوٌص اص ّب اهیشًطیي دیگش ًگشاًی پٌدن .است خٌگی خٌبیبت ثش گزاضتي سشپَش
 هخبلفت ٍ اهبسات التصبدی ٍ صیشثٌبیی ٍ حیبتی هشاوض دادى لشاس ّذف دس... اًصبسا هَضىی
 دس هؼتمذًذ وبسضٌبسبى اص ثسیبسی ُثبس ایي دس. است خٌگ اداهِ ثب ّب آى احتوبلی
 خَاّذ فشٍپبضی دچبس اهبسات التصبد دّذ، لشاس هَضه ّذف  سا دثی... اًصبسا وِ صَستی

 خذا اثَظجی اص سا خَد ساُ ّب اهیشًطیي ثشخی خٌگ اداهِ ثب ثسب چِ دلیل ّویي ثِ ٍ ضذ
 .ضًَذ هستمل ٍ وٌٌذ

 


