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شٌثِ  30دی هاُ ً 1332شریِ رٍزاًِ داخلی هعاًٍت سیاسی سازهاى عقیذتی سیاسی ٍدجا سال ّشتن شوارُ 1223

ّ :ویي تحرین اقتصادی ترای شوا یک تحفۀ آسواًی تَد کِ

اهام خاهٌِ ای(هذ ظلِ العالی) :تحرین ،یکی از تخشْای جٌگ اقتصاادی تاا هاا

فکرّای هتفکراى ها را تاِ راُ اًاذاخت ٍ تحوذاللّاِ رٍ تاِ خَدکفاایی

است ،ها تحوذاهلل شکست ًخَردین ،تِ زاًَ درًیاهذین ٍ غلثِ کردین تر ایاي

اهام خویٌی

(رُ)

هشکل ،اىشاءاهلل تعذ از ایي ّن غلثِ خَاّین

هیرًٍذ)1321/3/3( .

کرد)1332/10/22( .

یک اًذیشکذُ اًگلیسی فاش کرد4

ٍاشٌگتي یک هیلیَى دالر ترای ًاآراهیّای ایراى ّسیٌِ کرد!
ٞؿتٙس ثّى ٝثطای ٞكساض قسیس اِّحٗ ث ٝتطوی ٝو ٝتٟسیس ث ٝحّٕا٘ ٝظابٔی ػّیاٝ

گسارش تحلیلی
اّذاف پٌْاى سفر هعاٍى تراهپ تِ غرب آسیا

قٟطٞبی ٔٙجح  ٚػفطیٗ ثٙٔ ٝظٛض ؾطوٛة ٘یطٞٚبی یٍبٖٞبی ٔسافغ ذّك وُاطز

یبززاقت /ؾفط ٔبیه پٙؽٔ ،ؼب ٖٚضئیؽخٕٟٛضی آٔطیىب ثٙٔ ٝطم ٝیه ؾطی

وطز ٓٞ ٚ ٜث ٝآٔطیىب وٚ ٝظیط ذبضخا ٝآٖ تأویاس واطز ٜاضتاف آٔطیىاب ثاطای

اٞساف ظبٞطی  ٚضؾٕی  ٚیه ؾطی اٞساف پٟٙبٖ  ٚغیطضؾٕی زاضز؛ ثطاؾابؼ

ضؾیسٖ ث ٝؾٞ ٝسف زض ؾٛضیٔ ٝی ٔب٘س ٘رؿت ٕٔب٘ؼت اظ ثبظٌكت زاػف پاؽ

آ٘چ ٝو ٝزض اذجبض آٔس ٚ ٜػّٙب اػالْ قس ،ٜپٙؽ زض ایاٗ ؾافط وٛقاف ذٛاٞاس

اظ قىؿت آٖ زض ضلٛٔ ٚ ٝصُ ،زٔ ْٚمبثّ ٝثب ٘فٛش ایاطاٖ  ٚؾا ْٛثیاط ٖٚواطزٖ

وطز تب ٔمسٔبت اخطایی ٔطثٛط ث ٝا٘تمابَ ؾافبضت آٔطیىاب ثا ٝثیاتإِماسؼ ضا

اؾس اظ لسضت اؾت .اظٟابضات تیّطؾا ٖٛزض خطیابٖ ؾإیٙبضی زضثابض ٜؾیبؾات

فطا ٓٞوٙس ٕٞ ٚعٔبٖ ؾیبؾت ٞبیی ضا ثطای ٔمبثّ ٝثب ایاطاٖ  ٚتطٚضیؿآ ثا ٝاخاطا

ذبضخاا ٝوكااٛضـ ٔمبٔاابت ؾااٛضی ضا ثاا ٝقىؿااتٗ ؾااىٛت  ٚتٙظاایٓ ٔدااسز

ثٍصاضز .اِجت ٝزض ؾفط ٚی ث ٝؾطظٔیٗٞابی اقالبِی زیاساض ا ٚاظ زیاٛاض ٘سثا ٝواٝ

اِٛٚیتٞبی ذٛز ٚازاقات ثاٌ٘ٛ ٝاٝای وا ٝزضصاسز ایدابز طاطبٞابیی ثاطای

ٔیتٛا٘س حؿبؾیتٞبی ظیبزی ضا زض خٟبٖ اؾاالْ ثطاٍ٘یاعز ٘یاع ٌٙدب٘اس ٜقاسٜ

ضٚیبضٚیی ثب ح ٛض ٘ظبٔی آٔطیىب زض قطق فطات ثطآٔس ٜو ٝقٕبض وٕب٘سٞٚبی

ثاب

آٖ زض آ٘دب ثبِغ ثط یه ٞعاض ٘فط اؾت  ٚثطای ایدبز پبیٍبٜٞبی ٘ظبٔی زائٕی زض

ٔدٕٛػ ٝؾرٙبٖ ٔبٜٞبی اذیط ضئیؽ خٕٟٛض آٔطیىب ،تطبثك وبٔاُ زاضز ٘ ٚكابٖ

قٕبَ ؾٛضی ٚ ٝتكىیُ وكٛض وُطزی ٘مك ٝوكیس ٜاؾت ،ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝاضتكای

زٙٞس ٜاخطایی قسٖ ؾیبؾتٞبی اٚؾت ،ثب ایٗ حبَ زض ٚضای ؾفط ٔبیه پاٙؽ

ثب ٞ 30عاض ٘یط ٚضا ثطای حفبظت اظ آٖ تكاىیُ زٞاس تاب ایاٗ وكاٛض وُاطزی ضا

زض قطایط فؼّی زض زاذاُ

آٔٛظـ ٔ ٚؿّح وٙسٚ .اضح اؾت و ٝضٞجاطی ؾاٛضی ٝوا ٝؾیبؾات ٔطحّا ٝثاٝ

آٔطیىب ثب ٔكىالت ثؿیبض پیچیسٜای ضٚثطٚؾت و ٝضٞبیی ذٛز اظ ایٗ ٔكىالت

ٔطحّ ٝای ضا ثطای ٔمبثّ ٝثب زقٕٙبٖ وثیط ذٛز حبضط زض ذبن ایٗ وكاٛض ثىابض

ضا زض ثطخؿت ٝؾبظی ٔؿبئُ ذبضخی  ٚث ٝپیط ٚآٖ ا٘تمبَ ثحطاٖ زاذّی آٔطیىب ثاٝ

ٔی ٌیطز ٔتٛخ ٝقس ٜو ٝث ٝز٘جبَ قىؿت زاػف حبت آٔطیىب ٔطحّ ٝز ْٚیؼٙای

ذبضج ٔیزا٘س .چطاو ٝصطف ٘ظط اظ ٔؿبئُ ثلط٘دای وا ٝثا ٝز٘جابَ فؼابَ قاسٖ

ثٙبی اخطای ططب تدعی ٝؾٛضی ٝضا ٌصاقت ٝاظ ٕٞیٗ ض ٚزٔكك ثبیس ثطای ٔمبثّ ٝثب

ٌؿُ ٞبی ٘ػازی ٔ ٚصٞجی زض آٔطیىب ث ٝػٛٙاٖ ٔكىّی ثعضي زض ٔمبثُ زِٚات

آٖ آٔاابز ٜق اٛز .تیّطؾاا ٖٛاظ ؾااٛضی ،ٝایااطاٖ ٔ ٚتحسا٘كاابٖ چاا ٝا٘تظاابضی زاضز

 ٚاضتجبط آٖ ثب

ٍٙٞبٔی ؤ ٝی ٌٛیس ٘یطٞٚبی وكٛضـ حتای تاب پاؽ اظ ؾاطوٛة زاػاف زض

ضٚؾیٕٞ ٝچٙبٖ ث ٝػٙاٛاٖ پط٘ٚاسٜای ثابظ ازأا ٝضیبؾات خٕٟاٛضی ا ٚضا تٟسیاس

ؾٛضیٔ ٝی ٔب٘ٙس تب ثب ٘فٛش ایطاٖ  ٚؾطوٛة آٖ ٔجبضظ ٜوطز ٚ ٜاؾاس ضا اظ لاسضت

ٔی وٙس .ایٗ زض حبِی اؾت و ٝآٔطیىاب زض حاُ  ٚف اُ ٔٛضاٛػبت ٔٙطماٝای

ثیط ٖٚوٙٙس آیب ا٘تظبض زاضز ؾٛضی ٚ ٝایطاٖ ا ٚضا ٌُ ثبضاٖ وٙٙس یب ثاٙٔ ٝبؾاجت اٚ

ٕٞچٔ ٖٛطظٞبی ٔیبٖ ٔىعیه  ٚآٔطیىب ٕٞچٙبٖ زضٌیط ٔؿبئُ پیچیسٜای اؾت

خكٗ ثٍیط٘س؟!»

اؾت .طجیؼی اؾت وٌٙ ٝدب٘اس ٜقاسٖ ایاٗ اٞاساف زض ؾافط ٔؼاب ٖٚتطأا

اٞساف پٟٙب٘ی ٘ ٚبٌفتٝای ٚخٛز زاضز .زِٚت تطأ

آٔطیىب لطاض ٌطفتٛٔ ،ٝضٛػبت ٔطثٛط ث ٝتمّت ا٘تربثبتی تطأ

و ٝحُ  ٚف ُ آٖ ث ٝؾبزٌی ٕٔىٗ ٘یؿات  ٚزض ؾاطٛب ثایٗإِّّای ٘یاع ػاسْ

اخثار داخلی
ضئیؽ ٔدّؽ قٛضای اؾالٔی ٌفت ح ٛض چكٍٕیط وكٛضٞبی اؾاالٔی،

واطز ٜاؾاتِ .اصا

زض وٙفااطا٘ؽ ثاایٗإِداابِؽ ،ظطفیاات خٕٟااٛضی اؾااالٔی ضا ثااطای ثؿاایبضی اظ

تٛا٘بیی ٚاقٍٙتٗ ثطای پبؾرٍٛیی ٔٙبؾت ث ٝتٟسیسات پیً٘ٛیبً٘ ث ٝصٛضت
ٔٛضٛع ذفتثبضیٛٔ ،لؼیات تطأا

ضا ثا ٝقاست ت اؼی

ثبتٛخ ٝثٔ ٝدٕٛػ ٝایٗ ٔؿبئُ ،ایابتت ٔتحاس ٜآٔطیىاب ٘یبظٔٙاس آٖ اؾات تاب ثاب

وكٛضٞب ث ٝ ٙٔ ٝظٟٛض ٌصاقت.

ثطخؿاات ٝوااطزٖ ٔؿاابئُ ٔٙطماا ٝغااطة آؾاایب  ٚایداابز یااه ؾّؿااّ ٝچاابِفٞااب ٚ

ٚظیط زفبع زض حبقی ٝخّؿٞ ٝیئت زِٚات زضثابض ٜافاعایف حماٛق ٘یطٞٚابی

تٙف ٞبی ذٛزؾبذت ٝتٛخ ٝافىبض ػٕٔٛی ٔاطزْ آٔطیىاب  ٚخٟابٖ ضا ثأ ٝؿابئُ

ٔؿّح زض تیح ٝثٛزخا ٝؾابَ ٌ 79فات زِٚات پیكاٟٙبز افاعایف  10زضصاسی

زیٍطی ٔؼطٛف ٔیؾبظز.

حمٛق ضا زض ؾبَ آیٙس ٜزاز ٜاؾت  ٚزض ایٗ حٛظ ٜفطلی ثایٗ ٘یطٞٚابی ٔؿاّح ٚ

حولِ ترکیِ تِ شوال سَریِ خَدکشی است

ػجساِجبضی ػطٛاٖ ،ؾطزثیط ضٚظ٘بٔ ٝفطأٙطمٝای «ضای اِی »ْٛزض یبززاقتی ٘ٛقاتٝ

ؾبیطیٗ ٚخٛز ٘ساضز .اِجت ٝزض ٔدّؽ حطف ٞابی زیٍاطی ٞآ ٞؿات وا ٝثبیاس
ثجیٙیٓ زض ٟ٘بیت چ ٝچیعی ت ٛیت ٔیقٛز.

«ٚظاضت ذبضخ ٝؾٛضی ٝایٗ ضٚظٞب ث ٝطٛض لبثُ تاٛخٟی فؼابَ اؾات آٖ ٞآ ٘اٝ

ثب٘ه ٔطوعی خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ قىبیتی ػّیا ٝثاٛضؼ ِٛوعأجاٛضي

ثطای آٔبزٌی وٙفطا٘ؽ ٞبی ٚیٗ  ٚؾٛچی و ٝث ٝز٘جبَ ضا ٜحُ ؾیبؾای ثحاطاٖ

ثطای ثبظپؽ ٌطفتٗ ٔ 4.7یّیبضز زتض زاضایی ذٛز ث ٝخطیبٖ ا٘ساذت ٝاؾت .پایف

اظ ایٗٔ 1.7 ،یّیبضز زتض اظ ایاٗ زاضایای پیكاتط ثا ٝحىآ زازٌاب ٜآٔطیىابیی ثاٝ

ا٘سیكىس ٜآٔطیىبیی ثّفط ،ث ٝزِٚت ایاٗ وكاٛض پیكاٟٙبز واطز ٜاظ فطصات

ذب٘ٛاز ٜلطثب٘یبٖ ا٘فدبض ٔمط زضیابیی آٔطیىاب زض ِجٙابٖ وا ٝثا ٝوكات ٝقاسٖ 214

آقٛة ٞبی اذیط زض ثطذی قٟطٞبی ایطاٖ ثطای ِطٕ ٝظزٖ ث ٝالت بز ایٗ وكاٛض

٘ظبٔی ٔٙدط قس پطزاذت قس! چطاو ٝآٔطیىب ایطاٖ ضا ث ٝػٛٙاٖ ٔؿئ َٛایٗ الساْ

ثب وبٞف ثٟبی ٘فت زض ثبظاضٞبی خٟب٘ی اؾتفبز ٜوٙس!
زثیطوُ حعة اهلل ِجٙبٖ ثب تأویس ثط ایٙىٔ ٝؿئّ ٝزاػف ثٟب٘ٝای ثاطای آٔطیىاب

ٔؼطفی وطز ٜاؾت!
ذطیت ٕ٘بظ خٕؼ ٝتٟطاٖ ٌفت ٞسف ٔب ثبیس حُ ٔكاىالت ٔاطزْ ثبقاس ٚ

خٟت ح ٛض زض ػطاق  ٚؾٛضی ٝثٛز ،ذطبة ثٚ ٝظیط ذبضخ ٝایٗ وكاٛض ٌفات

ثسا٘یٓ اٌط ثٔ ٝكىالت ٔحتبخبٖ ٘طؾیٓ ٕٔىٗ اؾت زقإٙبٖ ثاطای ضؾایسٖ ثاٝ

حبَ و ٝزاػف ٘بثٛز قس ٜاؾت؛ پؽ چطا ٔیذٛاٞیس زض ػطاق  ٚؾٛضی ٝثٕب٘یس؟
ٚظیط زفبع تطوی ٝثب تبویس ثط ِاع ْٚآغابظ فاٛضی ػّٕیابت ػفاطیٗ زض قإبَ

اٞساف ذٛز ثط زٚـ ٌطفتبضاٖ ؾٛاض ق٘ٛس.
ٕ٘بیٙس ٜخٙجف خٟبز اؾاالٔی فّؿاطیٗ زض ایاطاٖ ٌفات ثطذای وكاٛضٞبی

ؾٛضی ،ٝتبویس وطز ثطای ٘بثٛزی ػٙبصط تطٚضیؿتی زض قٕبَ ؾٛضی( ٝقج٘ ٝظبٔیبٖ

اؾالٔی ثطای اضتجبط ثب ضغیٓ صٟی٘ٛیؿتی زؾت  ٚپب ٔی ظ٘ٙس ِٚای لاطآٖ ،ضغیآ

وُطز) ٌعی ٝٙای خع آغبظ ػّٕیبت ٘ظبٔی ٚخٛز ٘ساضزٚ .اقٍٙتٗ اػالْ وطز ٜواٝ

صٟی٘ٛیؿتی ضا ٕ٘بز ؾّطٝطّجی  ٚفؿبز زض ظٔیٗ ٔؼطفی وطز ٜاؾت.

ایٗ ػّٕیبتٙٔ ،دط ث ٝثیثجبتی ذٛاٞس قس.

ٔؼبٔ ٖٚؿىٗ  ٚؾبذتٕبٖ ٚظیاط ضا ٚ ٜقٟطؾابظی ٌفات ایٙىا ٝچا ٝظٔاب٘ی

ٚظیااط ذبضخاا ٝضٚؾاای ٝزض ؾاابظٔبٖ ّٔااُ ثااب ثیاابٖ ایٙىاا ٝثطخاابْ ٙٞااٛظ ٕ٘ااطزٜ

قطایط ثطای وبٞف ٘طخ ؾٛز ٔؿىٗ  ٚافعایف ٔست ثبظپطزاذت فطا ٓٞاؾات،

اؾتٌ،فت اٌط یىی اظ ططف ٞب اظ تٛافك ٞؿات ٝای ایاطاٖ ذابضج قاٛز ،زیٍاط

خعٚ ٚظبی

ثب٘ه ٔطوعی اؾت أب ٘ظط ثب٘ه ٔطوعی ایٗ اؾت واٚ ٝضاؼیت

ثب٘ىساضی زض ایطاٖ اخبظ ٜایٗ وبض ضا ٕ٘یزٞس.

ٕ٘یتٛاٖ آٖ ضا اخطا وٙس  ٚؾپؽ ایٗ تٛافك اظ ٔ ٓٞیپبقس.
ضٚظ٘بٔ« ٝضای اِیٌ »ْٛعاضـ ٞبی ٘ظابٔی ٘كابٖ ٔایزٞاس وا ٝؾابٔب٘ٞٝابی

فطٔب٘س٘ ٜیطٚی لسؼ ؾپب ٜپبؾساضاٖ ٌفت ٚلتی صح٘ ٝٙبثرطزا٘ا ٝآٖ ٘ابزاٖ

پسافٙس ٔٛقىی آٔطیىبیی (پبتطیٛت) زض ؾطٍ٘ ٖٛوطزٖ ٔٛقه ٞبی ثبِؿاتیه

زض آتف ظزٖ پطچٓ ایطاٖ ضا زیسْ ذیّی زِٓ ؾٛذت؛ ٌفاتٓ ای وابـ ثا ٝخابی

یٕٙی ٘بوبْ ٔب٘س ٜاؾت  ٚپسافٙس ٛٞایی ػطثؿتبٖ ٘یبظ ثا ٝقاّیه ٞفات ٔٛقاه

پطچٓ ٔٗ ضا (٘ ٝت ٛیط ٔٗ ضا) ثّى ٗٔ ٝضا  10ثبض آتف ٔیظز٘س.

پبتطیٛت ثطای ؾطٍ٘ ٖٛوطزٖ یاه ٔٛقاه ثبِؿاتیه یٕٙای زاضز! لیٕات ٞاط

ؾطِكىط صفٛی ،زؾتیبض ٔ ٚكبٚض ػابِی فطٔب٘اسٞی ٔؼظآ واُ لاٛا ٌفات
زاذّای اـ ضا زض خٙاً تحٕیّای

ایطاٖ حساوثط 12زضصاس اظ زضآٔاس ٘بذابِ

ٔٛقه پبتطیٛت ثیٗ پٙح تب ٞفت ٔیّی ٖٛزتض اؾت.
ٔطزْ ٘یدطی ٝزض اػتطا

ثا ٝازأا ٝثبظزاقات قاید ظوعاوای ضٞجاط خٙاجف

ٞعی ٝٙوطز ،زض حبِیىا ٝحبوٕیات ػاطاق ثاب شذیاط ٜاضظی ٔ35یّیابضز زتضی زض

اؾالٔی ایٗ وكٛض زض «اثٛخب» تظابٞطات ٌؿاتطز ٜای ثطپاب وطز٘اس .ثاب ٌؿاتطـ

ٚ ٚاْ ثاایٗ  55تااب ٔ70یّیاابضز زتضی،

اػتطاضبت ٞفتٌ ٝصقت ٝؾبظٔبٖ أٙیت ٘یدطیٔ ٝدجٛض قس ثطای ِحظبتی قاید ضا

آغاابظ خٙااً  ٚوٕااه ٞاابی ثالػااٛ
59زضصس اظ زضآٔس ٘بذبِ

زاذّی ذٛز ضا زض خٞ ًٙعی ٝٙوطز.

ٔمبثُ زٚضثیٗٞب ٘كبٖ زٞس.

ٔؼب ٖٚتٛؾؼ ٝضٚؾتبیی ضئیؽ خٕٟٛض ٌفت لطاض اؾت زض ثطذی اؾتبٟ٘ب ثاٝ

زیسثبٖ حمٛق ثكط اظ قٛضای أٙیت ؾبظٔبٖ ُّٔ ذٛاؾتِٚ ،یػٟس ػطثؿتبٖ

اؾاتب٘ساضٔ 5 ،یّیابضز تٔٛابٖ تؿاٟیالت ثاسٚ ٖٚاؾاط ٝثاطای ایدابز

ضا ث ٝزِیُ خٙبیت ٞبی خٍٙی وا ٝزض یٕاٗ ٔطتىات قاس ٜاؾات ،تحات پیٍاطز

تؼٟس قر

لب٘٘ٛی لطاض زازٔ ٚ ٜدبظات وٙس.

اقتلبَ آ٘بٖ ،لطاض ٌیطز.
ٔؼب ٖٚا َٚضییؽ خٕٟٛضزض زیساض ٚظیط تِٛیاسات زفابػی پبوؿاتبٖ ٌفات
ؾیبؾت ٞبی غّط آٔطیىب  ٚضغیٓ صٟی٘ٛیؿتی زض ٔٙطم ٝثبػا

ثاٚ ٝخاٛز آٔاسٖ

ٌطٜٞٚبی تطٚضیؿتی زض ثطذی وكٛضٞبی ٔٙطم ٝقس ٜاؾت.

یىی اظ ٔمبْ ٞبی زضیبیی پب٘بٔاب ثا ٝذجطٌاعاضی ضٚیتاطظ ٌفات ٞای ٘كاب٘ٝ
اِٚی ٝای ٔجٙی ثط ایٙى ٝوكتی غطق قس ٜؾاب٘چی ،پطٚتىاُ ٞابی أٙیتای ضا ٘ما
وطز ٜثبقس ٔكبٞس٘ ٜكس ٜاؾت.

ضئیؽ ؾبظٔبٖ پسافٙس غیطػبُٔ وكٛض ٌفت زقٕٗ زض اثتسا فماط ثا ٝز٘جابَ

ٔٙبثغ وطز ػطالی اظ تٛافك ثیٗ زِٚت ػطاق  ٚزِٚات ٔحّای وطزؾاتبٖ ایاٗ

فطاذٛاٖ ٔطزْ ثٛز٘س أب لطاض قس پؽ اظ آٖ ٔ ٕٝٞربِفابٖ ضا ٔؿاّح وٙٙاس  ٚزض

وكٛض زضثبض ٜازاضٌ ٜصضٌبٟٞب  ٚفطٚزٌبٟٞبی ایٗ ٔٙطم ٝذجط زاز٘اس .ثاط اؾابؼ

ایٗ ٔیبٖ تٍّطاْ ٚظبی

ایٗ تٛافك ،ثلساز ثط ٌصضٌبٟٞب  ٚفطٚزٌبٟٞب حبوٕیت ذٛز ضا اػٕبَ ٔیوٙس.

ذٛز ضا ث٘ ٝح ٛاحؿٗ ا٘دبْ زاز!

اخثار تیي الوللی
ٔسیط ا٘سیكىس ٜاٍّ٘یؿی «تحمیمبت  ٚتٛؾؼ ٝؾیبؾی» زض ٌعاضقای تحّیّای
ث ٝثطضؾی ٚلبیغ اذیط زض ایطاٖ پطزاذت  ٚاػالْ وطز ثط اؾبؼ اؾاٙبز ثا ٝزؾات

قجى ٝز ْٚتّٛیعی ٖٛثی ثی ؾی٘ ،بْ قٕبضی اظ قر ایت ٞابی ؾاؼٛزی ضا
فبـ وطز و ٝزض پط٘ٚسٞ ٜبی فؿبز زض چٙس وكٛض خٟابٖ زؾات زاقات ٝا٘اس .ثاط
اؾبؼ ایٗ ٌعاضـ ،اٍّ٘یؽ ثیكتطیٗ ضق ٜٛضا ث ٝقبٞعازٌبٖ زاز ٜاؾت!

آٔس ٜضؾٕی ،اظ تحمیمابت وٍٙاطٌ ٜطفتا ٝتاب ٌاعاضـ ٞابی ثٛزخأ ٝطثاٛط ثاٝ

ضٚظ٘بٔٚ ٝاقٍٙتٗ پؿت زیطٚظ خٕؼ ٝفبـ وطز و ٝقف ٞاعاض «غیط٘ظابٔی»

ثایف اظ یاه ٔیّیا ٖٛزتض ثاطای

تٟٙب زض ط َٛؾبَ ٔ 2019یالزی لطثب٘ی حٕالت ائتالف تحت فطٔب٘سٞی آٔطیىب

وٕه ٞبی ثطٔ ٖٚطظی آٔطیىب ،زِٚت تطأ

زض ػطاق  ٚؾٛضی ٝقس ٜا٘س!

ثٟطٜثطزاضی اظ ٘بآضأیٞبی ایطاٖ ٞعی ٝٙوطز!
ٔٙبثغ ٘ظبٔی  ٚضؾب٘ٞ ٝبی ضغیٓ صٟی٘ٛیؿتی اظ ثطذٛضزاضی خٙاجف حٕابؼ

زض حبِی و ٝازػب ٔی قٛز ٔمبْ ٞبی ثٍٙالزـ ٔ ٚیبٕ٘بض ثاطای ثبظٌطزا٘اسٖ

اظ ٘ٛع خسیسی اظ ٔٛقه ٞب ذجط زاز٘س و ٝچبِكی ثطای ؾبٔب٘ ٝپسافٙسی "ٌٙجس

آٚاضٌبٖ ضٞٚیٍٙیاب ثا ٝاؾاتبٖ ضاذایٗ آٔابزٔ ٜای قا٘ٛسٙٞ ،اٛظ فاطاض آٚاضٌابٖ

آٙٞیٗ" ایٗ ضغیٓ ث ٝقٕبض ٔای ضٚز  ٚقاٟطٞبی فّؿاطیٗ اقالبِی ضا زض تیاطضؼ

ضٞٚیٍٙیب اظ ٔٙبطك ثحطاٖ ظزٔ ٜیبٕ٘بض ث ٝثٍٙالزـ ازأ ٝزاضز.

ٔٛقىٟبی حٕبؼ لطاض زاز ٜاؾت.
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