۱۳آﺑـﺎن ﻧﺸـﺎن داد اﯾﺮاﻧﯽﻫـﺎ ﺑـﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎ آﺷﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن اﻏﻠﺐ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﺪاوم ﺷﻌﺎر
»ﻣﺮگ ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده و ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮدن
ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪای ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﮔﺮوه  ،۵+۱اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎلﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮس در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻧﻮﺷﺖ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ
»ﺗﺠﻤﻊ ﺿﺪآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺰرﮔﯽ« در اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در آن
ﺷﻌﺎرﻫﺎی »ﻣﺮگ ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ«» ،ﻣﺮگ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ« و »ﻣﺮگ ﺑﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ« ﺳﺮ
دادﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ
ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﻤﺎری از ﺣﺎﺿﺮان
ﭘﺮﭼﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.
روزﻧﺎﻣﻪ ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻫﻢ در ﮔﺰارش ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﺷﻌﺎر »ﻣﺮگ
ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ« را »ﺷﻌﺎری آﺷﻨﺎ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده و ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻫﺰاران
ﻧﻔﺮ« روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮای ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﺳﯽو ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮔﺮدﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﯾﺪار وزﯾﺮان ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪای ،ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻫﻨﻮز
ﻋﺎدی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺼﺎدف ﺷﺪن ﺳﯿﺰده آﺑﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻮرا ﻧﯿﺰ
اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ،ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ
در آن »ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ« رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
درآﻣﺪه ﺑﻮد.
رادﯾﻮ آزاد اروﭘﺎ ﻫﻢ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده و
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﭼﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ آﺗﺶ
ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ،
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع(
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ .رادﯾﻮ آزاد اروﭘﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در
دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.

ﺧﺒﺮﮔﺰاری »ﺷﯿﻨﻬﻮا« در ﮔﺰارش ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﺗﻈﺎﻫﺮاتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻔﺎرت ﺳﺎﺑﻖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﻣﺮﮐﺰ
ـﺎ و
ـﺪه ،ﭘﺮﭼﻢﻫـ
ـﻮم ﺷـ
ـﯽ« ﻣﻮﺳـ
ـﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳـ
ـﻪ »ﻻﻧـ
ـﺎﻻ ﺑـ
ـﻪ ﺣـ
ـﺮان ،ﮐـ
ﺗﻬـ
ﭘﺎرﭼﻪﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ«.
ﺷﺒﮑﻪ ﺳﯽانان ﻫﻢ در ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺒﺮی ،در ﮔﺰارﺷﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻣﺒﺴﻮط ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ ﮔﺮوﮔﺎنﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮد و ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ رواﯾﺖ ﺣﺎدﺛﻪ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﺷﺮح
دﻫﺪ.
ﭘﺎﯾﮕﺎه »واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻓﺮی ﺑﯿﮑﻦ« ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ در روز
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﮔﺰارش ﺷﺪه دهﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﭘﺮﭼﻢ و ﺷﻌﺎر »ﻣﺮگ ﺑﺮ
آﻣﺮﯾﮑﺎ« ،ﺳﻘﻮط ﺳﻔﺎرت اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ«.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ از ﺗﺠﻤﻊ ﺳﯿﺰده آﺑﺎن ،ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ روز ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺎﺷﻮرا ،ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺳﺮ داده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﺷﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان ،دور از دﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
»اﺳــﺘﺎر ﺗﺮﯾــﺒﯿﻮن«» ،ﻫــﺎآرﺗﺺ«» ،ﺳــﯽﺑﯽاس«» ،ﻫﺮاﻟــﺪ ﺑﻮﺳــﺘﻮن«،
»واﺷﻨﮕﺘﻦﺗﺎﯾﻤﺰ« و »ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ اﯾﻨﺴﺎﯾﺪر«» ،آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ«» ،رادﯾﻮ ﻣﻠﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ« از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ ﻣﺮاﺳﻢ
روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺷﻠﺘﺎق ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ ﻣﺸﺎور ﻇﺮﯾﻒ!
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﺮدم در  ۱۳آﺑﺎن و ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎی
ﻣﺮدم در اﯾﻦ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯿﻢ !
»ﺟﻨﯿﻔﺮ ﺳﺎﮐﯽ« در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ در اﯾﺮان داده
ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان را ﺗﺤﻠﯿﻞ

ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﺮگ
ﺷﺪ آﯾﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
ﮔﻔﺖ  :ﻣﻦ در ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارم ﮐﻪ
ﮐﻨﻢ.

ﺳﺎﮐﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ ﺑﺮ روی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺗﻮاﻓﻖ درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ رواﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺪل ﺷﺪه

اﺳﺖ،وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.
وی ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﺑﺎره ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﯿﻢ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮاتﻫﺎ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز
روی داد؛ ﻧﮕﺮان ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن
وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن را اﻣﻦﺗﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﭘﯿﮕﯿﺮی آن وﺟﻮد دارد.
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن و
راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻠﯽ ﺧﺮم ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد :ﺑﻪﺻﻮرت وﯾﮋه ،رﻓﺘﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻗﺒﺎل
ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ… اﻣﺮوز راﺑﻄﻪ اﯾﺮان و
اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه از ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺣﺎﻟﺖ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
وی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺿﺪ اﺳﺘﮑﺒﺎری  ۱۳آﺑﺎن ﺷﺪه و
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺮاﺳﻢ ۱۳آﺑﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﺎرج را
ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
دﯾﺮ ﯾﺎ زود؛ روزی ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .اﮔﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﯾﻢ .اﯾﻦﮐﺎر ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﮐﺎر
ﺳﺨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺤﺚ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ اﯾﻦﮐﺎر را ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ زﺧﻢﮐﻬﻨﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﺮ ﺑﺎز ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﮕﺎه و روش را ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داد .ﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ
دﯾﮕﺮی دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﮕﺎه دوﻟﺘﻤﺮدان ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﯾﺪ رو ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

