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یکطٌثِ  12آرسهاُ ً 1396طشیِ سٍصاًِ داخلی هعاًٍت سیاسی ساصهاى عقیذتی سیاسی ٍدجا سال ّطتن ضواسُ 1790

 :اهشٍص هولکت ها غشتضدُ است کِ اص صلضلِ صدُ تذتش است!

اهام خاهٌِ ای(هذ ظلِ العالی) :تا ٍقتی کِ تشٍسیسن دس ًگاُ حاهیاى قذستوٌدذش

اهشٍص تعضی اص اضخاظ دس ایي هولکت هیخَاٌّذ ًگزاسًذ اسدالم تحقدق

تِ اًَاع خَب ٍ تذ تقسین ضَدً ...ثایذ سیطِ ّای خطًَت سا دس جای دیگدش

اهام خویٌی

(سُ)

جستجَ

پیذا تکٌذ)1358/3/25( .

کشدً( -)1394/9/8( .اهِ سّثش هعظن اًقالب تِ جَاًاى غشتی)

تشاساس ًظشسٌجی یک هؤسسِ آهشیکایی:

اکثشایشاًیّا هعتقذًذ غشب تِ ٍعذُّایص دس تشجام پایثٌذ ًثَدُ است
گضاسش تحلیلی
پطت پشدُ تَافق آهشیکا تا سٍسیِ دس سَسیِ

یٕٙی ٌبْ ثطزاقتٛٞ ٚ ٝازاضٖ حعة وٍٙطٔ ٜطزٔی ث ٝؾیطوطزٌی ػّیی ػجیسا
نبِح ضئیؽ خٕٟٛض اؾجك یٕٗ ضا ٚازاقت ٝتب ثیب ٘یطٞٚیبی خٙیجف ا٘هیبضا

ثیٝ

یبززاقت /آ٘چ ٝزض ذهٛل تٛافك اذیط ٔؿىٚ - ٛاقٍٙتٗ زضثبض ٜؾٛضیٌ ٝفتٝ

ضٚیبضٚیی ٔؿّحب٘ ٝثپطزاظ٘یس .اییٗ ػٙبنیط ٘فیٛشی وی ٝثؼًی وب اظ ذٛثكیب٘ٚساٖ ٚ

ٔی قٛز زضٚالغ ٔجتٙی ثط ؾّؿّ ٝفطيیبتی اؾت وٛٙٞ ٝظ خٙج ٝػیٙیی ٔ ٚكرهیی

٘عزیىبٖ ػّی ػجسا نبِح ٞؿتٙس ٚی ضا ٘یع تطبیت وطز ٜا٘س تب اتحبز ثب خٙجف

پیسا ٘ىطز ٜاؾت .زض ایٗ ضاؾتب ؾرٗ انّی آٖ اؾیت وی ٝزض زٚضاٖ پؿیبزاػف

ا٘هبضا ..ضا ٘بزیسٌ ٜطفت ٚ ٝاظ ؾبظـ ثب ٔتدبٚظیٗ ؾؼٛزی ؾرٗ ثٍٛیسٔ .مبٔبت

ٔمبٔبت ضٚؾی ٚ ٝآٔطیىب َی ٌفتٍٞٛبیی زضثبض ٜذبضج وطزٖ ٘یطٞٚبی ذیٛز اظ

ؾؼٛزی ایٙه ثیف اظ ٞط ظٔبٖ زیٍطی زض تالقٙس تب ثیب اظ ٔییبٖ ثیطزٖ ا٘ؿیدبْ

ؾٛضیٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ٘ح ٜٛحٕبیت ٞبی ذیٛز اظ َیطفیٗ زضٌییط زض اییٗ وكیٛض ثیٝ

ٔٛخٛز زض یٕٗ ثركی اظ قىؿتٞبی ذٛز ضا زض ػطنٞ ٝبی ٘ظبٔی  ٚؾیبؾیی

تٛافمبتی زؾت یبفت ٝا٘س ؤٕ ٝىٗ اؾت ث ٝظیبٖ زیٍط َطف ٞب ثٚ ٝییػ ٜاییطاٖ ٚ

خجطاٖ وٙٙس .اِجت ٝابّت ذجطٌعاضیٞب  ٚضؾب٘ٞٝیبیی وی ٝزضٌییطیٞیبی ز ٚضٚظ

تطوی ٝتٕبْ قٛز .ایٗ زض حبِی اؾت ؤ ٝ٘ ٝمبٔبت ٔؿىٔ ٝ٘ ٚ ٛمبٔبت ٚاقٍٙتٗ

ٌصقت ٝنٙؼب  ٚزیٍط قٟطٞبی یٕٗ ضا ٌعاضـ وطزٜا٘س ثط ایٗ أط تأویس زاض٘یس

زض ایٗ ثبض ٜاظ تٛافك ٔكرهی ؾرٗ ٍ٘فتی ٝا٘یسٔ .مبٔیبت آٔطیىیب ثیب تٛخی ٝثیٝ

و ٝحعة وٍٙطٔ ٜطزٔی ث ٝؾطوطزٌی ػّی ػجسا نبِح  ٚقرم ٚی ثب ٘كبٖ

ٔٛلؼیت ثؿیبض ٘بُّٔٛة ٘ظبٔیبٖ ایٗ وكٛض زض ؾٛضی ٝث ٝوبٞف تؼساز ٘یطٞٚبی

زازٖ چطاؽ ؾجع ث ٝػطثؿتبٖ آببظوٙٙس ٜتٙف ٞب ٙٔ ٚبلكبت زاذّی زض یٕٗ ثٛزٜ

اػعأی قبٖ ٘بٌعیط٘س  ٚثٕٞ ٝیٗ ػّت زؾتٛض ثبظٌكیت  000تیٗ اظ تفٍٙیساضاٖ

 ٚظٔیٞٝٙبی ایٗ زضٌیطیٞبی ذ٘ٛیٗ ضا فطا ٓٞوطزٜا٘س .ث ٝثیبٖ زیٍط پؽ اظ ایٗ

ذٛز اظ ؾٛضی ٝضا نبزض وطز ٜا٘س٘ .ظبٔیبٖ آٔطیىبیی ثبلی ٔب٘س ٜزض ؾیٛضیٞ ٝیٓ

اظٟبضات ثٛز و٘ ٝیطٞٚبی وٍٙطٔ ٜطزٔی آتكجبضی ذٛز ضا ػّیٛٔ ٝايغ ٘یطٞٚبی

زض ٔٛلؼیت إَیٙبٖ ثرف ٙٔ ٚبؾجی لطاض ٘ساض٘س  ٚپیطٚظی ٞبی اضتف ؾٛضیٚ ٝ

ا٘هبضا زض نٙؼب آببظ وطز٘س  ٚثؼیس اظ اػیالْ ٔربِفیت ا٘هیبضا ثیب ثطٌیعاضی

ٕٞپیٕب٘بٖ ایٗ وكیٛض زض آظاز ؾیبظی ابّیت ٔٙیبَك زضاذتییبض تطٚضیؿیت ٞیبی

چٙیٗ ٌفتٍٞٛبیی زأ ٝٙزضٌیطی ٞیب ضا ثی ٝزیٍیط قیٟطٞبی یٕیٗ ٘ییع ٌؿیتطـ

تىفیطی قطایٍ ضا ثطای ازأٔ ٝأٔٛضیت ٞبی ثطٕ٘ٚیطظی آٖ ٞیب ثؿییبض زقیٛاض

زاز٘س .الساْ ػّی ػجسا نبِح ضئیؽ خٕٟٛض ؾبثك یٕیٗ زض ٘كیبٖ زازٖ چیطاؽ

ؾبذت ٝاؾت ِ .صا ٔمبٔبت آٔطیىب حتیی زض نیٛضت ػیسْ تٛافیك ثیب ضٚؾیی٘ ٝییع

ؾجع ثٔ ٝتدبٚظیٗ ائیتالف ؾیؼٛزی  ٚآٔطیىیبیی ٞیب ٘تیدیٔ ٝدٕٛػی ٝالیسأبت

٘بٌعیط ث ٝوبٞف ثبظ ٓٞثیكتط ٘یطٞٚبی ذٛز زض ؾٛضیٞ ٝؿتٙس؛ چٙب٘ى ٝایٙیه اظ

پیچیس ٚ ٜپٟٙب٘ی اؾت و ٝثب َطاحی ٔؿتكبضاٖ بطثی خٙج ٝػّٕی ث ٝذٛز ٌطفتیٝ

ذطٚج وبُٔ ٘یطٞٚبی آٔطیىبیی اػعأی ث ٝؾٛضی ٝو ٝتؼسازقبٖ ثٙب ثی ٝترٕییٗ

 ٚثب وٕه ػٙبنط٘فٛشی  ٚثٙٔ ٝظٛضاظ ٔیبٖ ثطزٖ یىی اظ ثطٌٞٝبی ثط٘س ٜانیّی

ٞب حسٚز زٞٚعاض ٘فط اؾت ؾرٗ ٌفتٔ ٝی قٛز .پیساؾت و ٝچٙیٗ ضٚیىیطزی

ٔطزْ یٕٗ وٕٞ ٝبٖ اتحبز  ٚا٘ؿدبْ زض نح ٝٙزفبع اظ وكٛضاؾت خٙج ٝاخطایی

زض ػطن ٝػُٕ ثٔ ٝؼٙی زؾیت ثطزاقیتٗ اظ حٕبییت ٌیطٞ ٜٚیبیی اظ وطزٞیبی

پیسا وطز ٜاؾت.

ؾٛضی ( ٔٛؾ ْٛث٘ ٝیطٞٚبی زٔٛوطاتیه ) اؾت و ٝپیف اظ ایٗ تحت آٔیٛظـ

اخثاس داخلی
زض ؾبِطٚظ نسٚض ٘بٔٞ ٝبی ضٞجیط ٔؼظیٓ ا٘میالة ثی ٝخٛا٘یبٖ زض وكیٛضٞبی

ثٞ ٝطتطتیت ٔدٕٛػ ٝایٗ ٔٛيٛػبت ٘كب٘سٙٞس ٜآ٘ؿت وٚ ٝاقٍٙتٗ زض نحٝٙ

بطثی ٕٞبیكی تحت ػٛٙاٖ «َّٛع حمیمت» ثب حًٛض قرهیتٞب  ٚفطٞیرتٍبٖ

٘ظبٔی  ٚؾیبؾی ؾٛضی ٝثطي ثط٘س ٜای و ٝثتٛا٘س اظ آٖ ثیطای تأییطٌیصاضی ثیط

 ٚثییب ؾییرٙطا٘ی حدییتاالؾییالْ ٚإِؿییّٕیٗ ٌّپبیٍییب٘ی ٔحٕییسخٛاز ظطی ی

ٚ

ض٘ٚس تحٛالت خبضی ایٗ وكٛض ثٟط ٜثیطزاضی وٙیس زضاذتییبض ٘یساضز  ٚاظ اییٗ

ػّیاوجط ٚالیتی أطٚظ ثطٌعاض ٔیقٛز.

٘ظبٔی ٘یطٞٚبی آٔطیىبیی لطاض ٌطفت ٚ ٝث ٝای ٍٝ٘ٛٙحٕبیت ٞب أیس ثؿیت ٝثٛز٘یس.

ِحبِ ث ٝتٛافمبت ذٛز ثب ٔؿى ٛأیس ثؿت ٚ ٝذٛاٞیبٖ آ٘ؿیت تیب اظ اییٗ َطییك
ذٛاؾتٞ ٝبی ذٛز ضا ٔحمك ؾبظز.
فتٌِ سعَدی – صْیًَیستی دس صٌعا

یبززاقت /زضٌیطیٞبی قسیسی و ٝزض نٙؼب پبیترت یٕیٗ آبیبظ قیس ٜضا ثبییس

ضئیؽ خٕٟٛض ٌفت :قىؿت زاػف تٟٙب قىؿت یه ٌطٞٚه ٘جٛز ثّىٝ
قىؿت تَٛئ ٝثیٗ إِّّی ػّییُٙٔ ٝمی ٝبیطة آؾییب ثیٛزٔ .یٗ ٘ؿیجت ثیٔ ٝؿیبئُ
التهبزی ٍ٘طا٘ی ٘ساضْ چ ٖٛثطای ٔكىالتٕبٖ ضا ٜحُ زاضیٓ.
ٔطاؾٓ تدّیُ اظ ػّیطيب وطیٕی لٟطٔبٖ وكتی وكٛضٔبٖ وی ٝزض ٔؿیبثمبت

٘تید ٝضٚقٗ تحطوبت پٟٙبٖ  ٚآقىبض ثطذی اظػٙبنط ٘فٛشی ٔ ٚعزٚضی زا٘ؿت

وكتی لٟطٔب٘ی خٟبٖ حبيط ث ٝضٚیبضٚیی ثب حطیفی اظ ضغیٓ نٟی٘ٛیؿیتی ٘كیس

و ٝث ٝزؾتٛض ٔمبٔبت ضیبو زضخٟت ایدبز قىبف زض ٔیبٖ ٔطزْ ٌ ٚطٞ ٜٚبی

زض ؾتبز فطٔب٘سٞی ؾپبٔ ٜحٕس ضؾ َٛا (ل) تٟطاٖ ثعضي ثطٌعاض قس .ضئیؽ

ؾبظٔبٖ ثؿیح ٔؿتًؼفیٗ زض ایٗ ٔطاؾٓ ٌفت :وبضی و ٝػّیطيب وطیٕی ا٘دیبْ
زاز السأی فٛق اِؼبز ٚ ٜا٘مالثی اؾت و ٝزض تبضید ث ٝیبزٌبض ذٛاٞس ٔب٘س.
ضحیٓ پٛض اظبیسی ػًی ٛقیٛضای ػیبِی ا٘میالة فطٍٙٞیی ٌفیتٔ :یب قیجٝ

ا٘سیكىس ٜاضٚپبیی«یٛضاؾیب» زض ٌعاضقی ٘ٛقت :ضٚاثٍ ایطاٖ  ٚچییٗ ٔٙدیط
ث ٝافعایف ٕٞىبضی ٞبی ز ٚوكٛض قس ٚ ٜخبیٍیب ٜچییٗ زض قیٛضای أٙییت اظ
فكبضٞبی زِٚت آٔطیىب ػّی ٝایطاٖ ٔیوبٞس.

تٛافك ٞبیی ثب ؾبظٔبٖ ُّٔ یب ؾبظٔبٖٞبی ثیٗ إِّّی زاضیٓ ؤ ٝكىٛن ٞؿیتٙس

ضئیؽ ؾیب ٚ ٚظیط زفبع پیكییٗ آٔطیىیب زض ثٙییبز ضیٍیبٖ ؾیرٙطا٘ی وطز٘یس

یب ٘فٛش ٞؿتٙس یب زض حبِت ذٛـ ثیٙب٘ ٝاظ ؾیٛی بیطة وٙتیطَ ٔیی قی٘ٛس .ؾیٙس

ضئیؽ ؾیب ٘بٔ ٝث ٝؾطزاض ؾّیٕب٘ی ضا تأییس وطز ٚ ٚظیط پیكییٗ زفیبع آٔطیىیب ٘ییع

 ۰0۰0ثب ػٛٙاٖ زیٍطی زض حبَ اخطاؾت.

ذٛاؾتبض فطٔب٘سٞی ٔكتطن اػطاة اؾطائیُ  ٚتطوی ٝثطای ٔمبثّ ٝثب ایطاٖ قس.

ؾرٍٛٙی قٛضای ٍٟ٘جبٖ ثب اقبض ٜث ٝآذطیٗ ٚيؼیت ثطضؾی ؾیبؾیت ٞیبی

ٔكبٚض ضئیؽ تكىیالت ذٛزٌطزاٖ فّؿُیٗ اػالْ وطز :اٌط ضئییؽخٕٟیٛض

وّی ا٘تربثبت ٌفت :ا٘تظبض ثیكتطی اظ ٔدّیؽ زاضییٓ تیب ٔهیٛثبت خیبٔغ تیطی

آٔطیىب لسؼ ضا ث ٝػٛٙاٖ پبیترت نٟی٘ٛیؿت ٞب اػالْ وٙس ٔصاوطات ؾیبظـ

زاقت ٝثبقیسٚ .ی ٕٞچٙییٗ افیعٚزٔ :كی  َٛثطضؾیی ٔهیبزیك ضخیُ ؾیبؾیی زض

٘یع پبیبٖ ذٛاٞس یبفت .زض ٕٞییٗ حیبَ زثیطویُ اتحبیی ٝػیطة ٘ییع زضذهیٛل

قٛضای ٍٟ٘جبٖ ٞؿتیٓ.

اػالْقسٖ لسؼ ث ٝپبیترتی ضغیٓنٟی٘ٛیؿتی تٛؾٍ آٔطیىب ٞكساض زاز.

ٚظیط اَالػبت اظ زؾتٍیطی تطٚضیؿت ٞب زض ایبْ اضثؼییٗ ذجیط زاز ٌ ٚفیت:

قجى ٝآٔطیىبیی «ؾییاٖثییؾیی» زض ٌعاضقیی ثی ٝضیییؽ خٕٟیٛض آٔطیىیب

زاػف او ٖٛٙؾطظٔیٗ  ٚحبوٕیت ٘ساضز أب تطٚضیؿت ٞبی تىفیطی ثط٘بٔ ٝضیعی

ٞكساض زاز و ٝزض حٕبیت ٞبیف ػطثؿتبٖ ثبیس اظ تدطث ٝقب ٜایطاٖ زضؼ ثٍیطز ٚ

ثطای ث ٝچبِف وكب٘سٖ وكٛضٞبی ٞسف زاض٘س ٘ ٚجبیس ٘ؿجت ث ٝتَٛئٞ ٝبی آٟ٘ب

ٔطالت ٘تیدٔ ٝؼىٛؼ ؾیبؾتٞبیف ثبقس.
أحٕس ػجیسات ٘رؿت ٚظیط پیكیٗ اضزٖ ثب ٞكساض ث ٝاػیطاة زضثیبض ٜتؼبٔیُ

بفّت وطز.
لبؾٕی ؾرٍٛٙی ٚظاضت ذبضخ ٝوكیٛضٔبٖ ٌفیت :ازػیبی خیساَ ِفظیی
ٚظضای ذبضخ ٝایطاٖ  ٚػطثؿتبٖ زض ٘كؿیت ضْ ذجطؾیبظی آقیىبض  ٚثیب ٘یّیبت ٚ
اٞساف ذبل اؾت  ٚتىصیت ٔیقٛز.
ؾطزاض خعایطی ؾرٍٛٙی اضقیس ٘یطٞٚیبی ٔؿیّح اظٟیبض زاقیت :تمبيیبی
ٞطٌٔ ٝ٘ٛصاوط ٜزض ذهٛل تٛاٖ ٔٛقىی خٕٟیٛضی اؾیالٔی اییطاٖ اظ اؾیبؼ
ٔٙتفی اؾت .افعایف لسضت زفیبػی ٔیٛضز اخٕیبع ٍٕٞیب٘ی  ٚآحیبز ٔیطزْ زض
ایطاٖ لطاض زاضز.
ضئیؽ ٔدّؽ قٛضای اؾالٔی ثب ثیبٖ ایٙىٛٔ ٝؾؿبت ثب ؾٛزٞبی ثیبال زاضای
ٔكىُ ٞؿتٙس ٌفتٔ :دّؽ ثب خیسیت تٕیبْ پط٘ٚیس ٜظییبٖ زییسٌبٖ ٔٛؾؿیبت
ٔبِی ضا ث ٝنٛضت ٚیػ ٚ ٜذبضج اظ ٘ٛثت زض زؾتٛض وبض لطاض زاز.

بٍّ ثب ایطاٖ تأویس وطز و ٝایٗ زأی اؾت ؤ ٝحبفُ نٟی٘ٛیؿتی آٖ ضا ایدبز
وطزٜا٘س .خ ًٙثیٟٛز ٜثیٗ قیؼ ٚ ٝؾُٙی ثطای ٞیچ وؽ ػبلجت ذیط ٘ساضز.
ٞطثطت ٔه ٔؿتط ٔكبٚض أٙیت ّٔی وبخ ؾفیس ثب ثییبٖ ایٙىی ٝزٚضاٖ نیجط
اؾتطاتػیه آٔطیىب ث ٝپبیبٖ ضؾیسٔ ٜسػی قس ایطاٖ  ٚوطٜقٕبِی تٟسیسی ثطای
آٔطیىب ٞؿتٙس!
زٞ ٜب ٞعاض ٘فط زض «تُ آٚی »ٛػّی ٝفؿبز ٔبِی وبثی« ٝٙثٙیبٔیٗ ٘تب٘ییب٘ »ٛٞرؿیت
ٚظیط ضغیٓ نٟی٘ٛیؿیتی ضاٞپٕییبیی  ٚتظیبٞطات وطز٘یس .اییٗ تظیبٞطات تحیت
ػٛٙاٖ «ضاٞپیٕبیی قطْ» زض ٚاوٙف ث ٝتهٛیت اِٚیی ٝلیب٘٘ٛی زض «وٙؿیت» ثیطای
ٕٔب٘ؼت اظ ٔحىٔٛیت  ٚػّٙیقسٖ تحمیمبت ػّی٘ ٝتب٘یب ٛٞا٘دبْ قس.
ضٚظ٘بٔ ٝاِدٕٟٛضی ٝچبح ِجٙبٖ ٌعاضـ زاز :فًبی زاذّی ِجٙبٖ آضاْ قسٚ ٜ

ضئیؽ وٕیؿیٚ ٖٛییػ ٜحٕبییت اظ تِٛییس ّٔیی ٔدّیؽ قیٛضای اؾیالٔی اظ

حعة ا ِجٙبٖ آٔبز ٜتؼبُٔ ٔثجت ثب ؾیؼس اِحطییطی ٘رؿیت ٚظییط اییٗ وكیٛض

زض پطزاذت ؾٟبْ ػساِت ثٔ ٝطزْ ذجط زاز .فٛالزٌط افیعٚز :یىیی

اؾت .خطیبٖ إِؿتمجُ  ٓٞتهٕیٓ ٌطفت ٝو ٝانال ثٔ ٝؿبئُ ٔطث ٌٛث ٝحٕالت ٚ

ٚخٛز ترّ

اظ ترّفبتی و ٝزض اضتجبٌ ثب انُ  00لیب٘ ٖٛاؾبؾیی ا٘دیبْ قیس ٜػیسْ انیال
ؾبذتبض ؾٟبْ ػساِت اؾت.

اتٟبْٞبی ٘یطٞٚبی ِجٙبٖ ٘پطزاظز.
ضٚظ٘بٔیی ٝاٍّ٘یؿییی ایٙسیپٙییست زض ٌعاضقییی تحّیّییی ثیی ٝاثؼییبز ٌؿییتطزٜ

ضئییؽ وٕیؿیی ٖٛأٙییت ّٔیی ٔدّییؽ زض زییساض ثیب ضئییؽ ٌیط ٜٚزٚؾییتی

قىٙدٞ ٝیبیی ویٔ ٝؿیّٕب٘بٖ آٚاض ٜضٞٚیٍٙییب ٔتحٕیُ قیس ٜا٘یس پطزاذیت .اییٗ

پبضِٕب٘ی ِٟؿتبٖ  ٚخٕٟٛضی اؾالٔی ٌفت :وكیٛضٞبیی ویٙٔ ٝتظیط تهیٕیٕبت

ضٚظ٘بٕٔٞ ٝچٙیٗ ٌعاضقی تهٛیطی اظ آؾیت ٞبی خسی و ٝاییٗ افیطاز ٔتحٕیُ

آٔطیىب ٞؿتٙس ثبظ٘س ٜانّی زض ثبظاض ضلبثت ثیٗإِّّی ذٛاٙٞس ثٛز.

قسٜا٘س ضا ٔٙتكط وطز.
یه ٘ظبٔی اضقس پیكیٗ اییبالت ٔتحیس ٜآٔطیىیب زض یبززاقیتی ثیٔ ٝمبٔیبت

اخثاس تیي الوللی
٘یچطٚاٖ ثبضظا٘ی ٘رؿت ٚظیط ُٔٙم ٝوطزؾتبٖ ػطاق و ٝزض پبضیؽ ثی ٝؾیط

آٔطیىب ٞكساض زاز و ٝزض نٛضت ازأ ٝؾیبؾتٞیبی لُیط زض ذهیٛل تؼبٔیُ

ٔی ثطز زض وٙفطا٘ؽ ذجطی ٔكتطن ذٛز ثیب «أب٘ٛئیُ ٔىیط »ٖٚضئییؽ خٕٟیٛض

ٔثجت ثب ایطاٖ آٔطیىب ٘یبظی ث ٝپبیٍب٘ ٜظبٔی ایٗ وكٛض ٘ساضز  ٚثبیس وكیٛضٞبی

فطا٘ؿ ٝاػالْ وطزٔ :ؿأِ ٕٝٞ ٝپطؾی خسایی ُٔٙم ٝوطزؾتبٖ تٕیبْ قیس ٔ ٚیب ثیٝ

زیٍطی ضا خبیٍعیٗ وٙس.

ضأی زازٌب ٜاحتطاْ ٔی ٌصاضیٓ.
٘تبیح ٘ظطؾٙدی اذیطی و ٝتٛؾٍ ٔؤؾؿ« ٝظاٌجی» ا٘دیبْ قیس٘ ٜكیبٖ ٔیی
زٞس و ٝاوثط ایطا٘یٞب ٔؼتمس٘س بطة ثٚ ٝػسٜٞبیف زض ثطخبْ پبیجٙس ٘جٛز ٜاؾت.
یه ٔٙجغ ٔؼبضو ثحطیٙی ثیب٘یٚ ٝظاضت ثٟساقت اییٗ وكیٛض زضثیبضٔ ٜثجیت
ثٛزٖ زضٔبٖ آیت ا ػیؿیی لبؾیٓ ضا «٘بزضؾیت بیطزلییك ٔ ٚتٙیبلى» ثیب ض٘ٚیس
زضٔب٘ی ٚی ذٛا٘س  ٚآٖ ضا تىصیت وطز.

ائتالف ؾؼٛزی ثب نسٚض ثیب٘ی ٝای يٕٗ حٕبیت اظ َطفیساضاٖ ػّیی ػجیسا
نبِح و ٝایٗ ضٚظٞب ث ٝابتكبقبت ذیبثب٘ی زأٗ ٔیی ظ٘ٙیس اتفبلیبت نیٙؼب ضا
یه «ا٘مالة ٔجبضن» تٛنی

 ٚاظ آٖ حٕبیت وطز.
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