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 «ملی همبستگی جهاد» طرح

 َز سدٌ سیل مىاطق باسساسی جُت «ملی َمبستگی جُاد»درطزح
 کاسـب َز ي کًویمس مىشل یک ساخت کشًر سزاسز در مسجذ

 .شذ خًاَذ دار عُذٌ را اساسی کاالی یک تأمیه

 

سیلهعنویآوردهایره

 زض وٝ ٍٞٙبٔی خٕٟٛضی اسالٔیۺ

 ٔطزْ ضس، خبضی سیُ ٌٕیطبٖ ٚ لال آق
 تطن ٚ ضیؼٝ ػٕٛٔبً وٝ وطٛض ٘مبط سبیط

 ٚ ِط ٚ وطز ٚ ٌیّه ٚ ٔبظ٘ی ٚ فبضس ٚ
 ذٛاٞطاٖ ٚ ثطازضاٖ یبضی ثٝ ٞستٙس ػطة
 سپبٜ، اضتص،. ضتبفتٙس ذٛز تطوٕٗ ٚ سٙی

 سبیط ٚ طاحٕ ٞالَ ا٘تظبٔی، ٘یطٚی ثسیح،
 ثٝ آ٘ىٝ ثسٖٚ ٔطزٔی ٚ زِٚتی ٘یطٚٞبی

 لٛٔیت ٚ ٔصٞت تفبٚت لجیُ اظ أٛضی
 ضسب٘سٖ یبضی ثطای ٚخٛز تٕبْ ثب ثٍٙط٘س،

 اظ ٞطچٝ ٚ ضتبفتٙس ظزٜ سیُ ٔطزْ ثٝ
 .زاز٘س ا٘دبْ آٔس ثطٔی زستطبٖ
 ثٝ ٘یع ایالْ ٚ ذٛظستبٖ ٚ ِطستبٖ

 ٚ ضس٘س تجسیُ ٕٞیبضی تدّیٍبٜ
 زض زِٚتی ٚ بٔی٘ظ ٚ ٔطزٔی ٘یطٚٞبی

 ٚ وطز ٚ ِط الٛاْ یبضی ثٝ ٕٞسیٍط وٙبض
 ٚ ضتبفتٙس فبضس ٚ ایالٔی ٚ ػطة

 لبئُ ٔصاٞت ٚ الٛاْ ٔیبٖ تفبٚت ای شضٜ
 ٕٞیبضی ایٗ زض ایطاٖ ٔطزْ .٘طس٘س
 وٝ پیبٔجط ٚ ذسا فطٔبٖ ثٝ ّٔی، ثعضي

 ٚ ٕٞسِی ٚ ٚحست ثٝ ضا ٔسّٕب٘بٖ
 تٛصیٝ ٕٞسیٍط ثٝ ضسب٘سٖ یبضی
 وطٛض ظزٜ سیُ ٔٙبعك ٚ ػُٕ ا٘س وطزٜ

. وطز٘س تجسیُ ٚحست تدّیٍبٜ ثٝ ضا
 ظٔیٗ ثٝ ظا٘ٛ ،اضتص سطًٞٙ یه ایٙىٝ
 آسبٖ ثطای ای پّٝ ثٝ ضا ذٛز ثسٖ ٚ ثع٘س

 ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ ضسٖ سٛاض سبذتٗ
 وبٔیٖٛ ثٝ ظزٜ سیُ وٛزوبٖ ٚ سبِرٛضزٜ

 اظ ػّٕی ٚ ظیجب ای خّٜٛ وٙس، تجسیُ
 یه ایٙىٝ. است ٔطزْ ثب اضتص ٕٞسِی

 ٌطفتٗ زٚش ثط ثب ضیؼٝ خٛاٖ ضٚحب٘ی
 اظ ضا اٚ سٙت اُٞ وٟٙسبَ ضٚحب٘ی یه
 خّٜٛ ظیجبتطیٗ زٞس، ٘دبت سیُ

. است اسالٔی ٔصاٞت پیطٚاٖ ٚحست
 زیٍط ٞبی استبٖ ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ ایٙىٝ

 ٚ ثطٚ٘س ظزٜ سیُ ٞبی استبٖ ثٝ زاٚعّجب٘ٝ
 ثب ظ٘سٌی، ِٛاظْ ثطزٖ ثب غصا، تٟیٝ ثب

 آة ترّیٝ ثب ٚ ٘مسی ٞبی وٕه تمسیٓ
 ٚ ٞب وٛچٝ ٚ ٞب ذب٘ٝ اظ الی ٚ ٌُ ٚ

 وٕه آٟ٘ب ثٝ ذٛز ٕٞٛعٙبٖ ٞبی ذیبثبٖ
 ٞبی ٌطایص ضضس ٘طب٘ٝ ثٟتطیٗ ٕ٘بیٙس،
 .است ٔطزْ ٚخٛز زض ٔؼٙٛی

 

 

 
  

  

 

 

!هنریاضی

 ُّٔ سبظٔبٖ زض ایطاٖ خسیس ٕ٘بیٙسٜ ضٚا٘چی، ترت آلبیۺ ٌفت :(شنود و گفت)کیهان

 ثٝ ضا صسٞعاضتٛٔب٘ی ٌٛضت ٔثال التصبزی، ٔطىالت ایٙىٝ است؛ ٌفتٝ ای ٔصبحجٝ زض

 !است وبضضٙبسب٘ٝ غیط سرٗ ثسٞیٓ، ٘سجت ثطخبْ

 ٞب تحطیٓ ٕٞٝ» ٌفتٙس ٔی وٝ ایطبٖ ذٛز ٚ ای ٞستٝ تیٓ ٚ خٕٟٛض ضئیس آلبی یؼٙیۺ ٌفتٓ

 ثٝ ٔطزْ وٝ ٌیطز ٔی ضٚ٘ك چٙبٖ التصبز» ٚ «ضٛز ٔی ُح ثطخبْ ثب التصبزی ٔطىالت ٚ

 ازػبی ٚ ٌعاف الف زیٍطضبٖ ٚػسٜ ٞب زٜ ٚ «زاضت ٘رٛاٞٙس ٘یبظی یبضا٘ٝ

 !است؟ ثٛزٜ وبضضٙبسب٘ٝ غیط

 ثب ٔتفبٚتی ٘ظط پبِطٔٛ ٚ FATF ٚ ثطخبْ زضثبضٜ وٝ وسب٘ی ٌٛیس ٔی ایطبٖۺ ٌفت

 وٝ زِٚتٕطزاٖ آلبیبٖ پسۺ ٌفتٓ !یطزثٍ لطاض ػّٕی ثحث ٔٛضز ٘ظطضبٖ ثبیس زاض٘س زِٚت

 ػّٕی زِیُ ٞیچ وٝ است آٖ ذبعط ثٝ وٙٙس، ٔی فطاض ٔٙتمساٖ ثب ػّٕی ثحث ٚ ٔٙبظطٜ اظ

 لطاض ٔٙغك ایٗ ثب ایطبٖ حبال،ۺ ٌفت !٘ساض٘س؟ ذٛز ٞبی ازػب اثجبت ثطای ٔٙغمی حطف ٚ

 وٝ آٔٛظی ا٘صز ثٝ آٔٛظٌبضۺ ٌفتٓ !وٙس؟ زفبع ٞٓ ایطاٖ ٔٙبفغ اظ ُّٔ سبظٔبٖ زض است

. ثٙٛیس ٔطتجٝ صس ضا ِغبت ایٗ اظ یه ٞط أطت ٌفت؛ زاضت غّظ ذیّی اش زیىتٝ

 صس ِغت ٞط اظ ٍ٘فتٓ ٍٔط پطسیس؛ آٔٛظٌبض. ٘ٛضت ٔطتجٝ ۵ ٞطوساْ اظ آٔٛظ زا٘ص ِٚی

 !ضؼیفٝ ٞٓ ضیبضیٕٖٛ زیىتٝ، ثط ػالٜٚ آذٝ! اخبظٜ آلب ٌفت؛ آٔٛظ زا٘ص ٚ ثٙٛیس؟ ثبض

 
 

13913988هاههاهاردیبهشتاردیبهشت77شنبهشنبه222233شوارهشوارهچهارمچهارمسالسال

wwwwww..hhaaddiinneewwss..iirr  
 meyar.pb@ کانال معیار در سروشکانال معیار در سروش

http://www.hadinews.ir/
http://www.hadinews.ir/


 
 

 2 

 

223ه/شواراردیبهشت7شنبه/چهارمسال خی  هک گذشت دیه  همترین  خبار   ر فته  زگ     

  

 

 

 

  

آهـدتراهپهصافبـهاوبـاهـاسایـه

 ضٞجط یه ػٙٛاٖ ثٝ ضا ذٛز ٚ وطزٜ تٕطوع تطأپ زٚ٘بِس ضٚی تٟٙب ای زلیمٝ ٘یٓ ٚ سٝ ٚیسئٛی زض ثبیسٖ :اقتصاد دنیای

 وٝ ٚیسئٛیی زض ثبیسٖ .ثطز ٔی ض٘ح سیبسی ٞبی زضٌیطی اظ وٝ ثیبیس وطٛضی وٕه ٝث تب زاضز لصس وٝ زازٜ ٘طبٖ پٛالزیٗ
 اختٕبػبت زض ٞب ٘ژازپطست زضٌیطی ثٝ ضا آٖ ػّت ٌصاضتٝ، خٕٟٛضی ضیبست ٞبی ضلبثت ثٝ پب چطا ایٙىٝ ٔٛضز زض وطزٜ ٔٙتطط

 ٌفت ٚی وٝ ثٛز ایٗ فبخؼٝ ایٗ ثٝ طأپت ٚاوٙص تٟٙب أب زاضت ذٛ٘یٗ پبیب٘ی وٝ زٞس ٔی اضخبع ۷۱۰۲ سبَ زض ضبضِٛتعٚیُ
 تٟسیس ثب ٔب ّٔت وٝ زا٘ستٓ ٔی ٔٗۺ »ٌفت ٚیسئٛ زض ثبیسٖ ِحظٝ ایٗ زض. زاضتٙس حضٛض ذٛثی ٞبی آزْ ٔیساٖ سٛی زٚ ٞط زض

 ذٛز ّٔت ضٚح ثطای ٔبۺ »وطز تصطیح ثبیسٖ.« ثٛزْ ٘سیسٜ ػٕطْ تٕبْ زض ذٛز وطٛض زض چیعی چٙیٗ تبوٖٙٛ ٚ است ضٚ ضٚثٝ
 وطٛض ضرصیت اثس ثطای ٚ ثٙیبزی عٛض ثٝ ثبضس سفیس وبخ زض سبَ ۸ ثطای تطأپ اٌط»ۺ زٞس ٔی ٞطساض سپس اٚ.« خٍٙیٓ زض
 آٚضی خٕغ ٔطاسٓ زض ثبیسٖ .«ثیفتس اتفبلی چٙیٗ وٝ ثبضٓ ٌط ٘ظبضٜ تٛا٘ٓ ٕ٘ی ٔٗ ٚ زاز ذٛاٞس تغییط ٞستیٓ وٝ چیعی آٖ ضا، ٔب

 ثبیسٖ. وطز تمجیح ضا ضبضِٛتعٚیُ ٔٛضٛع ثٝ تطأپ ٚاوٙص ضٙجٝ پٙح ضبٍٔبٜ زض یبفیالزِف زض وبضظاضش ثطای ٔبِی ٞبی وٕه
 وٙس، ٔی حّٕٝ وٍٙطٜ ٚ ٞب زازٌبٜ ٔغجٛػبت، ثٝ ٚ ثبظ ٞب اِیٍبضش ٚ زیىتبتٛضٞب ضٚی ضا ذٛز آغٛش ایٙىٝ زِیُ ثٝ ضا تطأپ

 .وطز سطظ٘ص
 زض ضا اٚ ٚ وطز تٛصیف تٛییتط زض «آِٛز ذٛاة یخٛ» ضا ثبیسٖ أب ٘ساز ٘طبٖ ٔستمیٕی ٚاوٙص سرٙبٖ ایٗ ثٝ تطأپ
 زٚ٘بِس ثب ضلبثت ثٝ ضا ذٛز تب وٙس ػجٛض ٔمسٔبتی ا٘تربثبت ذٛاٖ ٞفت اظ ثبیس اِجتٝ ثبیسٖ. ذٛا٘س سٛظ ٘یٕٝ الٔپ ٘یٛظ فبوس
 زٔٛوطات ٙٛاٖػ ثٝ ثبیسٖ حبَ ایٗ ثب. ثٛز ضسٜ یبزآٚضش عؼٙٝ ثٝ آٔطیىب خٕٟٛضی ضئیس وٝ ثٛز ٔٛضٛػی ایٗ. ثطسب٘س تطأپ
 اظ ٚ ٘جٛزٜ أبٖ زض ٞب زٔٛوطات چپ عیف زست اظ اٌطچٝ ،است ضسٜ ا٘تربثبتی ٌٛز ٚاضز ٞب ٘ظطسٙدی زض پیطتبظ تمطیجب

 خٟت ٕٞیٗ ثٝ. ظز٘س ٌطٜ ٔبزی ٔٙبفغ ثب ضا اٚ حضٛض ٔبسبچٛست اظ ٚاضٖ اِیعاثت ٚ ٚضٔٛ٘ت اظ سٙسضظ ثط٘ی پیص سٙبتٛض
 اظ است، ضسٜ تىبُٔ ٚ تحَٛ زچبض وٝ وٙس اػالْ ٔجبحث ٚ ٔسبئُ ثطذی ٔٛضز زض ثبیس یٚ وٝ ثبٚض٘س ایٗ ثط ثبیسٖ ٔتحساٖ

 فٛضی تحَٛ ٚ تغییط ایٗ اظ ٞبیی ٘طب٘ٝ ضطایظ ایٗ زض.ػطاق خًٙ ٚ خٙیٗ سمظ حك حمٛلی، ػساِت ٞبی حٛظٜ زض خّٕٝ
 زض ۰۹۹۰ سبَ زض وٝ ثٛز وسی یُٞ آ٘یتب. است وطزٜ صحجت تّفٙی ٞیُ آ٘یتب ثب ذصٛصی عٛض ثٝ اذیطا ٚی ٚ ضٛز ٔی زیسٜ

 ضسٜ ٔؼطفی سٙب ثٝ پسض ثٛش خٛضج وٝ وّی زازستبٖ ٘بٔعز تٛٔبس، والض٘س تٛسظ ٚی وٝ ثٛز ضسٜ ٔسػی سٙب لضبیی وٕیتٝ
 آ٘یتب ثب ثسی ثطذٛضز زاضت ضا وٕیتٝ ایٗ ضیبست وٝ ظٔبٖ آٖ زض ثبیسٖ أب است ٌطفتٝ لطاض خٙسی اشیت ٚ آظاض ٔٛضز ثٛز،
 .زاضت ٞیُ
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نفتیتحرینبرابردرهاهیسرویهایینهگس
 اخطای اظ زضٕٗ چٙس ٞط ضا ٘فتی تحطیٓ فارس:

 تطیٗ سٍٙیٗ ٔیتٛاٖ أب است ػبخع ػیبضش تٕبْ
 ایطاٖ ّٔت ػّیٝ آٔطیىب سرت ٘یٕٝ الساْ ٚ تحطیٓ
 ٔؼیطت تجؼص ثٝ ٚ وطٛض التصبز وٝ چطا زا٘ست

 خًٙ"٘فتی، تحطیٓ ثب .است زازٜ لطاض ٞسف ضا ٔطزْ
 ٚ ضٛز ٔی ذٛزش ٔطاحُ آذطیٗ ٚاضز "تصبزیال

 اسالٔی خٕٟٛضی ٘ظبْ ٚ ایطاٖ ّٔت ثب آٔطیىب زضٕٙی
 ضٚضٗ ثسیبض .ضٛز ٔی آضىبضتط ٔطزْ اضازٜ اظ ثطذبستٝ

 اسالٔی خٕٟٛضی ٘ظبْ السأی چٙیٗ ثطاثط زض وٝ است
 یىجبض ضبءاهلل اٖ ٚ ٘طست ٘رٛاٞٙس سبوت ٔطزْ ٚ

 !وطز ذٛاٞٙس شِیُ ثّىٝ ٘بوبْ فمظ ٘ٝ ضا زضٕٗ زیٍط
 ٌعیٙٝ زیٍط ػجبضت ثٝ ٚ ٘فتی تحطیٓ ثب ٔب ٔٛاخٟٝ

 ٔیتٛاٖ ثرص سٝ زض ضا ٘فتی تحطیٓ ثطاثط زض ٔب ٞبی
 تحمك اظ خٌّٛیطی الساْ، ٘رستیٗ.وطز ثٙسی زستٝ
 ذبٔٙٝ اهلل آیت ؛است ٘فت صسٚض ازأٝ ٚ آٔطیىب اضازٜ

 ٌصضتٝ ٞفتٝ ٚالؼیت ٕٞیٗ ثٝ تٛخٝ ثب ای
 وٙٙس ٔی ٘فت ی ظٔیٙٝ زض ایٟٙب وٝ یتالض》ۺفطٔٛز٘س

 آٖ زاضیٓ، ٘یبظ وٝ ٔمساضی آٖ ٔب ضسس، ٕ٘ی خبیی ثٝ
 اضازٜ ذٛزٔبٖ وٝ لسضی آٖ زاضیٓ، الظْ وٝ ٔمساضی

 ثٝ آٟ٘ب حبال وٙیٓ؛ صبزض ضا ٘فتٕبٖ تٛا٘یٓ ٔی وٙیٓ،
 فؼّبَ ّّٔت أّب وٙٙس ٔی ٔسسٚز ضا ٞب ضاٜ ذٛزضبٖ ذیبَ

 وٕط ثٝ ّٕٞت زأٗ طاٌ ٞطیبض ٚ ثیساض ٔسئِٛیٗ ٚ
 ایٗ وٙٙس، ثبظ تٛا٘ٙس ٔی ضا ٞب ثست ثٗ اظ ثسیبضی ثع٘ٙس،

 ؛[وٙٙس ٔی] ضا وبض ایٗ لغؼبً ٚ است آٟ٘ب اظ یىی ٞٓ
 زٚٔیٗ《.ضسیس ٘رٛاٞس ٘تیدٝ ثٝ آٟ٘ب وبض ثٙبثطایٗ
 اسبس ثط ثبیس ضا ٘فتی تحطیٓ ثٝ ػعتٕٙس ایطاٖ ٚاوٙص

 ساضزی زض اسالٔی ا٘مالة حىیٓ ضٞجط خّٕٝ ایٗ
 ٔٙتظط وٕی وبضٌطاٖ، ثب ٌصضتٝ چٟبضضٙجٝ

 زضٕٙی ایٗ ثسا٘ٙس وٙٙس، ٔی زضٕٙی زاض٘س》!ثٕب٘یٓ
 ایٟٙب ضا زضٕٙی ایٗ پبسد ٔب٘س؛ ٘رٛاٞس خٛاة ثی آٟ٘ب

 ثٙطیٙس وٝ ٘یست ّّٔتی ایطاٖ ّّٔت ٌطفت، ذٛاٞٙس
 اٚ ٚ وٙٙس وبض اٚ ػّیٝ وٙٙس، تٛعئٝ اٚ ػّیٝ وٙس تٕبضب

 ٔٗ اػتمبز ثٝ وٝ اوٙصٚ سٛٔیٗ ٚ《.ثٙطیٙس سبوت
 ثٛز ذٛاٞس ٔب ثطای ٚاوٙص تطیٗ سبظ٘سٜ ٚ ٟٕٔتطیٗ

 ضتبة ثطای عالیی فطصتی ثٝ ضا تحطیٓ ایٗ ٚ
 ػجبضت وٙس ٔی تجسیُ وطٛض پیططفت ثٝ ثرطیسٖ

 "ذٛزثبٚضی ٚ زضٖٚ ثٝ ٍ٘بٜ" ضا ٘بٔص آ٘چٝ اظ است
  .ٌصاضیٓ ٔی

 

(5)98راهبردیهربع/سیاسیتحلیلآهوزش
 يارد ياسطٍ عىًان بٍ کزدوذ؛ خیاوت ایزان بٍ َا اوگلیس ريس، ي ایزان َای جىگ رد

 ي امیزکبیز ی قضیٍّ در تىباکً، امتیاس ی قضیٍّ در. سدوذ خىجز پشت اس امّا شذوذ، میذان

 تُزان در اريپایی َای سفارتخاوٍ ي َا اوگلیس فشارَای کزدوذ؛ امیزکبیز با کٍ رفتاری

 تًاوست می کٍ را اي ي بزیشد را امیزکبیز خًن کزد يادار را قاجار ابلٍ پادشاٌ کٍ بًد

 .بگذارد کىار کىذ، متحًّل را ایزان

 

هجیدنامبههَردی
 وطٛض ثٝ زٚثبضٜ ضٟبزتص، ذجط اظ سبَ چٙس اظ ثؼس ضٚظٞب ایٗ لطثب٘رب٘ی ٔدیس ۺرسالت

 ٔدیس ٞبی لصٝ .ٌطفت خبی اش زِسٛذتٝ ٔبزض زستبٖ زض سٛذتٝ بییٞ استرٛاٖ ثب ثبظٌطت؛
 زستص ضا ضٟبزتص ثطات عٛٔبٖ ذبٖ وطثالی زض سطا٘دبْ ٚ ضس وطثال اظ ٚلبیؼی ضجیٝ ذیّی ٔب

 ٕٞٝ اظ ایٍٙٛ٘ٝ وٝ ثبضس ضسٜ ٘صیجص ظٞیط، ثٝ اِسالْ ػّیٝ اثبػجساهلل ٞبی ٍ٘بٜ آٖ اظ ثبیس .زاز٘س
 ٔب٘ٙس وٙس، ٔی آثبزت حسیٗ ثبضی، وٝ ٞٓ ثیبثبٖ» است ٔطٟٛض .پیٛست اٚ ثٝ ٚ ثطیس ػبِٓ
 وٝ زاض ذب٘ٝ لٟٜٛ ٔدیس وٝ ثٛز ویٕیبیی ٕٞبٖ اِسالْ، ػّیٝ حسیٗ ٘دبت وطتی آضی،. «وطثال

 .ثٛز وطزٜ تجسیُ حطْ اظ زفبع زض ػیبض تٕبْ ای ضظٔٙسٜ ثٝ ضا زاضت زستص ضٚی ذبِىٛثی
 ٞفتٝ یه. ٘جٛز لجُ ٔدیس زیٍط ثطٌطت ٚلتی ٚ ضفت اضثؼیٗ سفط یه ٔدیس ٌٛیس ٔی پسضش

 ذٛ٘ی ٌطٜٚ وٝ تٛ ٌفتٓ اٚ ثٝ ٌٛیس ٔی پسضش ثطٚز، سٛضیٝ ثٝ ذٛاٞس ٔی ٌفت ثبظٌطت اظ ثؼس
 ٞیچ ٞٓ ضفت ٔدیس ٚلتی وٝ ا٘س ٌفتٝ ثستٍب٘ص ٚ زٚستبٖ! ذٛضز ٕ٘ی ٞب حطف ایٗ ثٝ ات

 ضفتٝ ٔدیس ٌفت ٔی یزیٍط ذٛزضبٖ، ضٟطستبٖ ضفتٝ ٔدیس ٌفت ٔی یىی. وطز ٕ٘ی ثبٚض وس
 ضٟیس ٚ ٌطفت پیطی ٞٓ اش سبثمٝ ثب ٕٞطظٔبٖ اظ ثسیبضی اظ لطثب٘رب٘ی ٔدیس ٘ٝ؛ أب ضٕبَ،

 .ثبظٌطت ثؼس سبَ سٝ پیىطش وٝ ثسا٘یس لسض ٕٞیٗ ثٛز، ذبظ ٞٓ ضٟبزتص ٘ٛع. ضس
 ،ػّیٟٕباِسالْ اِحٛائح ثبة ٚ اثبػجساهلل ثرطیس٘س، ػظٕت ٚ ٔدس ضا ٔدیس ٚالیتی، ٍ٘بٜ یه ثب

 آزٔی ضسسۺ ا٘س ٌفتٝ وٝ آزٔی ٕٞبٖ وطز٘س، «آزْ» ضا ٔدیس زٚستب٘ص، ٚ ٔدیس وطثالی سفط زض
 ثٝ ضا اٚ ٘طفت، اٚ ضا ضاٜ ثٍٛییٓ، تط ِغیف ٚ تط زلیك ثرٛاٞیٓ اٌط. ٘جیٙس ذسا خع ثٝ وٝ خبیی ثٝ

 .ثطز٘س ٔحجتص ٚ ازة ٚ لبثّیت ذبعط
 وٝ ٘جٛز ٔمسس ٔدیس،. یبفت ضا ذٛز ٝو وسی وطز؛ آثبز ضا ایطا٘ی ذٛز، خبی وٝ آثبز یبفت

 اظ ضا ٔدیس ٔطزاٍ٘ی ٞبی لصٝ. ثٛز َٔطز ٔدیس، ٘طفتٙس؛ ٔیساٖ ثٝ ٚ وطز٘س استربضٜ ٞب ٔمسس
 ٌطفتٝ ذٛز حٕبیت ٚ پٛضص تحت وٝ وسب٘ی تب ثطثطی ٘ب٘ٛایی زض ٔستضؼفیٗ ثٝ ٞبیص وٕه

 ٔی ذٛاٞطش ٚ ٔبزض ٚ پسض ثٝ ٔحجت ٚ ازة ثصَ تب ٚ وبض وٛزن آٖ ثٝ زازٖ ضیطّیه تب ثٛز
 ثٝ ٔسدس ٚ ٞیئت ٚ ثسیح اُٞ اٚ. زاضز ضاظی ٚ ضٔع پط لصٝ لطثب٘رب٘ی، ٔدیس ضٟیس .زیس ضس
 .ضس ضٟیس ظٚز ٞٓ ذیّی اتفبلب ضتبفت، اهلل آَ حطْ اظ زفبع ثٝ ٚ ضس ٔتحَٛ أب ٘جٛز، ٔؼٙب آٖ

 چیس٘س ضا ضٟسا ٔدّس آذط اظ          ثٛزیٓ اَٚ صف ٔسػیبٖ ٔب                  
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