
  1 
 

  

 

 !در سَگ سردار آسواًی

ّٔت ایزاٖ زر سٛي ضٟبزت  :خبرگساری فارس

یه سززار آسٕب٘ی رذت ػشا ثٝ تٗ وززٜ است. 

اوٖٙٛ ّٔت ایزاٖ یىصسا فزیبز ٔزي ثز 

ضٟیس سّیٕب٘ی آٔزیىبست. ٔؽبِجٝ ذٖٛ سززار 

یه ٔؽبِجٝ ایزا٘ی ٘یست یه ٔؽبِجٝ اسالٔی زر 

ٌستزٜ ّٔت ٞبی اسالْ ٚ آسازی ذٛاٞبٖ خٟبٖ 

یه رٚح ػبضك ٚ ضیسای ضٟبزت زر  است.

٘رستیٗ سبػبت ثبٔساز خٕؼٝ ثز ثبَ ٔالئه ثٝ 

سبَ است اٚ زار ذٛز  04ّٔىٛت اػّی پز وطیس. 

ٞبی خٙٛة ٚ  وطیس ٚ زر ثیبثبٖ را ثٝ زٚش ٔی

ٞبی سز ثٝ فّه وطیسٜ غزة زر ایبْ زفبع   وٜٛ

ضٟیس لبسٓ  .ٌطت ز٘جبَ ضٟبزت ٔی ٔمسس ثٝ

سّیٕب٘ی زر آغٛش ارٚاح ؼیجٝ ضٟسا، ٘بْ ذٛز را 

ػٙٛاٖ ػبضك تزیٗ ثٝ  زر تبرید ایزاٖ ٚ اسالْ ثٝ

ضٟبزت ٚ زیسار حك زر وٟىطبٖ ایثبر، فساوبری، 

ٔمبٚٔت ٚ خٟبز زر راٜ ذسا   خٛإ٘ززی، زِیزی،

وزز ٚ خبٚزا٘ٝ ضس. پبیبٖ زفبع ٔمسس ثجت 

 ثززٚش ٌبٜ ٍ٘ذاضت سالحی وٝ اٚ  ٞیچ

 .ٔب٘س سٔیٗ ثز زاضت ٔسئِٛیت

ضٟبزت سززار رضیس اسالْ حبج لبسٓ سّیٕب٘ی 

آٔزیىب را یه ٌبْ ثٝ تّٝ ثشرٌی وٝ زر ٔٙؽمٝ  ،

ذساٚ٘س ثشري ثزای ٘بثٛزی استىجبر خٟب٘ی حفز 

ُ فزٔٛزٜ ٘شزیه وزز. تزأپ ثب فزٔبٖ لت

فزٔب٘سٞبٖ حطساِطؼجی ٚ ضٟیس حبج لبسٓ 

 اٚ وٝ است ضسٜ ٔبخزاخٛیی یه ٚارز سّیٕب٘ی 

 .ٌذاضت ٘رٛاٞس راحت حتٕی سمٛغ تب را

آٔزیىب ثبیس زر ا٘تظبر پبسد سرت خٕٟٛری 

ته سزثبساٖ سّحطٛر اسالْ  اسالٔی ایزاٖ ٚ ته

اس آٔزیىب  .زر وّیٝ ذؽٛغ ٔمبٚٔت ثبضس

ّٔت ایزاٖ ٚ آیس  صساٞبی ذطٛ٘ت ٚ خًٙ ٔی

ػزاق ایٗ صسا را رٚی وبخ سفیس آٚار ذٛاٞٙس 

ضٟبزت ضٟیس سّیٕب٘ی یه ٘مؽٝ ػؽف  .سبذت

زر تبرید ایزاٖ ٚ ٔٙؽمٝ است، وبر ٚ راٜ اٚ ثب 

 ٔتٛلف وٙس ٚ  اٍ٘یشٜ ٔعبػف حتٕب ازأٝ پیسا ٔی

تزأپ ثب ضؼبر ترؽئٝ ٔٛاظغ  .ضٛز ٕ٘ی

ؼّجب٘ٝ رؤسبی خٕٟٛر سبثك آٔزیىب ثٝ رٚی  خًٙ

ٞب خًٙ  وبر آٔس، أب اٚ ٘طبٖ زازٜ وٝ وٕتز اس آٖ

ؼّت ٚ ذٛ٘رٛار ٚ تزٚریست  ؼّت، ذطٛ٘ت

أزٚس زرذت تٙبٚر ٔمبٚٔت زر فّسؽیٗ   . ٘یست

اضغبِی، ِجٙبٖ، ػزاق، سٛریٝ، یٕٗ ٚ ... ٔیٜٛ زازٜ 

است ٚ وٕز استىجبر خٟب٘ی ٚ صٟیٛ٘یسٓ ٚ 

 .است ضىستٝ تزٚریسٓ را زر ٔٙؽمٝ 
 

 
  

  

 

 

 بیست هیلیَى قاسن آهادُ است

ا٘س ٚ اس ٕٞٝ سٛ  ای ٘طستٝ ای آٖ زر اتبق ضیطٝ آٔزیىب ٚ ٔتحساٖ ٔٙؽمٝ کیهان:

تٛاٖ ٌفت وٝ تٕبٔی ٔمسٔبت ٚ  یز٘س. اس ایٗ رٚی ثٝ خزأت ٚ ثب اؼٕیٙبٖ ٔیپذ آسیت

تٛا٘س ثٝ  ٞب ثزای ا٘تمبْ سرت اس آٔزیىبی تزٚریست آٔبزٜ است ٚ تبذیز زر ا٘تمبْ ٔی سٔیٙٝ

ا٘تظبر ٔززْ ذسضٝ ٚارز وٙس. احعبر سفیز سٛئیس ٚ اػتزاض ثٝ خٙبیت آٔزیىب، اٌزچٝ 

ستٝ ٚ ضبیستٝ است ِٚی سرٍٙٛی ٔحتزْ ٚسارت ذبرخٝ زر ػزف زیپّٕبتیه، السأی ثبی

زٞس وٝ ثبر زْٚ ثزای پبسد ثٝ پیبْ آٔزیىب ثٛزٜ  اس زٚثبر احعبر سفیز سٛئیس ذجز ٔی

تٛا٘س تزفٙس  وٙٙسٜ است ٚ ٔی ٞب ٍ٘زاٖ است! ایٗ رفت ٚ آٔسٞب ٚ پیبْ زازٖ ٚ پیبْ ٌزفتٗ

 ! سرت ثبضس آٔزیىب ثزای ثٝ سززی وطب٘سٖ ٔبخزا ٚ رٞبیی اس ا٘تمبْ

ایٗ خٙبیتىبراٖ ثب ا٘تمبْ سرت ٔٙتمٕیٗ »زر ثیب٘یٝ ضٛرای ػبِی أٙیت ّٔی ٘یش ػجبرت 

تٛا٘ست ٘جبضس  ٔی«! رٚ ذٛاٞٙس ضس ثٝ ذٖٛ سززار سّیٕب٘ی زر سٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٔٙبست رٚ

 !زر ػزف زیپّٕبتیه رً٘ ٚ ثٛی لبؼؼیت ٘سارز« سٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٔٙبست»چزا وٝ خّٕٝ 

ٟٔسی إِٟٙسس ٚ سبیز ضٟسای صجح  ززار سزافزاس لبسٓ سّیٕب٘ی ٚ اثٛا٘تمبْ ذٖٛ پبن س

خٕؼٝ ٘جبیس ثٝ یه ثبر ٚ زٚ ثبر ٚ چٙس ثبر ٔحسٚز ثبضس، چزا وٝ زضٕٗ ٘یش خٙبیبت ذٛز 

را ٔحسٚز ثٝ یه ثبر ٚ زٚ ثبر ٚ چٙس ثبر ٘ىززٜ است. ثٝ لَٛ ثزازر ٚ ٕٞىبر ػشیشْ آلبی 

)ع( فمػ ثب لیبْ ٚ ا٘تمبْ ٔرتبر  اثب ػجساهلل اِحسیٍٗٔز ٌزفتٗ ا٘تمبْ ذٖٛ »ٔحٕس ایٕب٘ی 

؟! زضٕٗ ٕٞچٙبٖ ثٝ «سیبز ٚ ضٕز ٚ حزّٔٝ ٚ ػٕز سؼس تٕبْ ضسٜ است ثمفی اس اثٗ

 .تربصٓ ایستبزٜ ٚ ٘جبیس ذٛاة آراْ زاضتٝ ثبضس

 
ٟٔسی إِٟٙسس ٚ سبیز ضٟسای ثشرٌٛار صجح خٕؼٝ ثٝ آرسٚی  ضٟیس لبسٓ سّیٕب٘ی ٚ اثٛ 

آ٘بٖ ثٛزٜ « ٚلفٝ ضٟبزت پبزاش تالش ثی»ا٘س ٚ ثٝ لَٛ حعزت آلب  یسٜزیزیٙٝ ذٛز رس

است. آ٘چٝ زر ایٗ ٔیبٖ ٌفتٙی است آ٘ىٝ سززار لبسٓ سّیٕب٘ی ٚ سبیز ضٟسای صجح 

ا٘س. ذسای ٔٙبٖ ثز زرخبت  ای ثٝ ارزٌٚبٜ زضٕٗ ٌطٛزٜ خٕؼٝ ثب ضٟبزت ذٛز ٔؼجز تبسٜ

ایٓ ثّىٝ آ٘بٖ را ثٝ زست  زست ٘سازٜ ٌفت؛ ٔب ضٟسا را اس ضٟیس آٚیٙی ثیفشایس وٝ ٔی

فمساٖ سززار فساوبر ٚ ػشیش ٔب تّد است »ایٓ. اس ایٗ رٚی ثبسٞٓ ثٝ لَٛ حعزت آلب؛  آٚرزٜ

تز  ِٚی ازأٝ ٔجبرسٜ ٚ زست یبفتٗ ثٝ پیزٚسی ٟ٘بیی وبْ لبتالٖ ٚ خٙبیتىبراٖ را تّد

 .ذٛاٞس وزز
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 آخریي ّذیِ سردار برای اهٌیت پایذار 

خٕٟٛری اسالٔی ثٝ ز٘جبَ خًٙ ٘یست أب ثب »ٔٛظغ ایزاٖ تٛسػ رٞجزی ا٘مالة ٕٞیٗ چٙس رٚس پیص ثیبٖ ضس وٝ خراسان: 

ٞزوس وٝ ٔٙبفغ، ٔصبِح، ػشت، ػظٕت ٚ پیطزفت ّٔت ایزاٖ را تٟسیس وٙس، ثسٖٚ ٔالحظٝ ٔمبثّٝ ٚ ظزثٝ سرتی ثٝ اٚ ٚارز 

اٌز ٍ٘بٞی ثٝ تبرید رفتبرٞبی سیبسی ایزاٖ ثیٙساسیٓ، ٔی ثیٙیٓ وٝ ایزاٖ ٕٞیطٝ ٕٞیٗ راٞجزز را زر پیص ٌزفتٝ « ز.ذٛاٞس وز

است. اس ؼزف زیٍز ٍ٘بٞی ثٝ ٚظؼیت اختٕبػی ٚ افىبر ػٕٛٔی خبٔؼٝ آٔزیىب ٘طبٖ اس ٔربِفت ثسیبر سیبز آٔزیىبیی ٞب ثب ٞزٌٛ٘ٝ 

وٝ ثرطی اس ٚػسٜ ٞبی تزأپ ٔتٕزوش ثز ٕٞیٗ ٔسئّٝ ثٛز ٚ ٚی ٕٞچٙبٖ ثز آٖ  خًٙ زارز. ایٗ ٔسئّٝ ثٝ لسری خسی است

اصزار زارز. ضزایػ ا٘تربثبتی پیص رٚ زر آٔزیىب ٘یش ثٝ ٌٛ٘ٝ ای است وٝ تزأپ اس ٞز خًٙ احتٕبِی پزٞیش ٔی وٙس چزا وٝ ٘ٝ 

ا٘تربثبتی ٚی است، زچبر چبِص ٔی ضٛز. تٟٙب افىبر ػٕٛٔی ٔربِف ا٘س ثّىٝ ٚظؼیت التصبزی ٘یش وٝ ٟٔٓ تزیٗ ثزي ثز٘سٜ 

ثٙبثزایٗ زر یه ٍ٘بٜ والٖ، زٚ ؼزف ػاللٝ ٘سار٘س ثٝ سٕت خًٙ حزوت وٙٙس ٚ ایٗ ٔسئّٝ ٟٔٓ تزیٗ ٔتغیز تحّیُ است یؼٙی 

 . خًٙ ٕ٘ی ضٛز چٖٛ زٚؼزف ٕ٘ی ذٛاٞٙس خًٙ ضٛز ٚ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای رفتبر ٔی وٙٙس وٝ ایٗ اتفبق ٘یفتس

ایٗ است وٝ ایزاٖ زر ثزاثز ایٗ الساْ تزٚریستی وٝ وطٛر را یىپبرچٝ ٔبتٓ سزٜ وززٜ است ، ٚاوٙص ٘طبٖ  أب آیب ٔؼٙی ایٗ ٔسئّٝ

ٕ٘ی زٞس؟ پبسد حتٕب ذیز است سیزا اضبرٜ ضس وٝ راٞجزز اػالْ ضسٜ تٛسػ ایزاٖ زٚ ثرص زارز؛ اَٚ ذٛز راسب زست ثٝ السأبت 

ٕبٖ سؽح ٚاوٙص ذٛاٞس زاضت. ثبیس زلت وزز وٝ ثرص زْٚ راٞجزز تحزیه وٙٙسٜ ٕ٘ی س٘س ٚ زْٚ زر ٔمبثُ ٞز وٙطی زر ٞ

السأی ظزٚری ثزای ثبسزار٘سٌی ؼزف ٔمبثُ اس خًٙ است چزا وٝ وٛچه تزیٗ السأی وٝ تصٛر تزس را زر ؼزف ٔمبثُ ایدبز 

رت تٛلغ ٔززْ وطٛر ثزای وٙس، ثبػث اضتجبٜ ٔحبسجبتی ٚ ا٘دبْ السأی غیزلبثُ خجزاٖ ٔی ضٛز. ثٙبثزایٗ ایزاٖ ٞٓ اس حیث ظزٚ

ٌزفتٗ ا٘تمبْ ٚ ٞٓ ثٝ ٔٙظٛر ثبسزار٘سٌی ثبیس ٚاوٙطی ٔتٙبست زر ٕٞبٖ سؽح ا٘دبْ زٞس زر غیز ایٗ صٛرت آٔزیىب ٌبٔی خّٛتز 

 . ثززاضتٝ ٚ ٘بچبر ثٝ خًٙ تٕبْ ػیبر ذٛاٞیٓ ضس

 واکنش ایران دقیقا چه خواهد بود؟ 

ٟٛٔٙسس ذیّی ثشري تز اس ایٗ ٞبست وٝ ثبیه الساْ ٕٞسؽح ٘ظبٔی تٕبْ ضٛز. أب ثٝ ٘ظز ٔی رسس ضٟبزت حبج لبسٓ ٚ ضٟیس اث

ٞٓ ذٖٛ پبن ایٗ ضٟیساٖ ٚ ٞٓ ضزایػ ٔٙؽمٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای است وٝ ٔی تٛاٖ پیص ثیٙی وزز وٝ ایٗ ٚالؼٝ ثزای آٔزیىب ذیّی 

سآٔزیىبیی را ثٝ ضست تمٛیت وززٜ ثٛز ثب ثیطتز اس ایٗ ٞب ٌزاٖ تٕبْ ٔی ضٛز. اتفبلبتی وٝ پیص اس ایٗ زر ػزاق افتبزٜ ٚ فعبی ظ

ایٗ اضتجبٜ ثشري آٔزیىب ثٝ ٌٛ٘ٝ ای پیص رفت وٝ ٔی تٛاٖ پیص ثیٙی وزز پیٍیزی لب٘ٛ٘ی ذزٚج آٔزیىب اس ػزاق ٚ زر صٛرت 

یُ ٔی ِشْٚ السأبت ٘ظبٔی رسٕی ٚ ضبیس غیز رسٕی ػّیٝ ٘ظبٔیبٖ آٔزیىب زر ػزاق اذزاج آٔزیىب اس ػزاق را ثٝ أزی حتٕی تجس

وٙس ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ٔی تٛاٖ ٌفت زیز یب سٚز زارز أب سٛذت ٚ سٛس ٘سارز ٚ ایٗ اتفبق أزی ثسیبر ٟٔٓ است ٚ ضبیس آذزیٗ ٞسیٝ 

 . حبج لبسٓ سّیٕب٘ی ثٝ ٔززْ ٔٙؽمٝ ٚ ایزاٖ ثزای تبٔیٗ أٙیت پبیسارضبٖ ثبضس
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 برادر جاى!

ذٛاٞس خٛضیس سززار ٔب س٘سٜ است، ذٖٛ اٚ  سیاست روز:

ٚ خٛضص ذٖٛ پبن سززار ایزا٘ی آغبس ضسٜ است، ٕٞٝ 

ّٔت ایزاٖ رٚس خٕؼٝ ٞٓ لسٓ ضس٘س تب ا٘تمبْ ثٍیز٘س ٚ تب 

لصبظ ٘ىززٜ ا٘س، اس پب ٘ٙطیٙٙس ٚ تٟٙب ّٔت ایزاٖ ٘جٛز وٝ 

سززاری چٖٛ لبسٓ سّیٕب٘ی را اس زست زاز، ٕٞٝ آسازٌبٖ 

٘س أب ایٗ زاؽ، ػبِٓ ثزای اس زست زازٖ اٚ ٌزچٝ زاغسار ضس

ذٖٛ آٟ٘ب را ثٝ خٛش آٚرزٜ است ٚ ٕٞٝ خجٟٝ ٔمبٚٔت 

آٔبزٜ ثبش ٞستٙس ٚ زر ا٘تظبر فزٔبٖ ِٚی ذٛز، ٞٓ اٚ وٝ 

آرسٚی ضٟبزت را ثزای سززارش وٝ ٕٞچٖٛ ٔبِه اضتز 

اٖ ضبء اهلل »؛ ثٛز ثزای اٚ، ایٍٙٛ٘ٝ اس ذساٚ٘س ذٛاستٝ ثٛز

ٚ س٘سٌی  ذسای ٔتؼبَ ثٝ ایطبٖ اخز ثسٞس ٚ تفعُ وٙس

  «ایطبٖ را ثب سؼبزت ٚ ػبلجت ایطبٖ را ثب ضٟبزت لزار زٞس.

ٌذاریٓ  ػشازار ٘یستٓ، سا٘ٛی غٓ زر ثغُ ٍ٘زفتٝ ایٓ، ٕ٘ی

ٌذاریٓ سززٔساراٖ  زضٕٗ اضىٟبیٕبٖ را ثجیٙس، ٕ٘ی

ضیؽبٖ صفت ػبِٓ، ثغط ٔب را ٘ظبرٜ وٙٙس ٚ اس ایٗ اضىٟب 

الثت ٚ ضبزٔبٖ ضٛ٘س، أب ذطٓ ٔب را ذٛاٞٙس زیس، ص

ٞب،  ضٛوت خبٚزا٘ٝ ایزاٖ ٚ ایزا٘ی را وٝ ٚاْ زار أیز خبٖ

سبالر ػبضمبٖ ٟٔسی ٔٛػٛز)ػح( است، تٟٙب تصٛیزی است 

 وٝ زر چطٕبٖ وفتبر صفتبٖ ٕ٘بیبٖ ذٛاٞس ضس.

ٔب لبفّٝ سبالری زاریٓ وٝ سززار اسالْ ٚ ایزاٖ لبسٓ  

سّیٕب٘ی تٟٙب یىی اس سپٟسبالراٖ ِطىز آٖ ثٛز؛ سززار 

اة، یمیٗ ثساٖ ذٛاة اس ایٗ پس ثز زضٕٗ حزاْ است، ثرٛ

ای خبٚزا٘ٝ! ٔب ثزازرٞبی وٛچه تٛ سززار، ثیزاٞٝ ٘رٛاٞیٓ 

رفت. راٜ را، رٚضٗ ٚ ٕٞٛار وززی ثب ذٖٛ ذٛز، زر پی تٛ 

ذٛاٞیٓ آٔس ثی زرً٘، ثسٖٚ ا٘سن تززیسی، ثبسٌطت پیىز 

پبن تٛ ٘بس٘یٗ ثٝ ٔیٟٗ، ثب غٛغبیی ٕٞزاٜ ذٛاٞس ٌطت وٝ 

زضٕٙبٖ را ثٝ ٚحطت ذٛاٞس ا٘ساذت، ٔحطزی ثپب ذٛاٞس 

ضس وٝ آٖ ضمی تزیٗ ٔززْ وٝ فزس٘ساٖ حزاْ سازٜ آَ 

سفیبٖ ٚ آَ ٔؼبٚیٝ ٞستٙس، ِزسٜ ثز ا٘سأطبٖ ذٛاٞس افتبز. 

لّٓ لبصز است ٚ تٛاٖ ٘ٛضتٗ ٘سارز، زَ ثی لزار است ٚ زر 

وٝ ا٘سوی اس زَ سذٓ ذٛرزٜ ٔب را  ا٘تظبر رٚس ا٘تمبْ، ا٘تمبٔی

، تٟٙب ثب ٞبی یبراٖ سززار اسالْ ٚ ایزاٖ زَتسىیٗ زٞس. 

ٌیزز ٚ ضبیس ایٗ ا٘تمبْ، ا٘تمبٔی آذزاِشٔب٘ی  ا٘تمبْ آراْ ٔی

 ثبضس وٝ ٚػسٜ آٖ ٘شزیه است.
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ٞست ٔرّصب٘ٝ ٚ ضدبػب٘ٝ زر ٔیساٟ٘بی ٔجبرسٜ ثب ضیبؼیٗ ٚ اضزار ػبِٓ، ٚ سبِٟب ٔدب

سبِٟب آرسٚی ضٟبزت زر راٜ ذسا، سزا٘دبْ سّیٕب٘ی ػشیش را ثٝ ایٗ ٔمبْ ٚاال رسب٘یس 

تزیٗ آحبز ثطز ثز سٔیٗ ریرت. ایٗ ضٟبزت ثشري را  ٚ ذٖٛ پبن اٚ ثٝ زست ضمی

رٚح ٔؽٟز ذٛز اٚ تجزیه ٚ ثٝ ّٔت  ثٝ پیطٍبٜ حعزت ثمیةاهلل ارٚاحٙب فساٜ ٚ ثٝ

ضسٌبٖ اسالْ ٚ ٔىتت  ای اس تزثیت ی ثزخستٝ ایزاٖ تسّیت ػزض ٔیىٙٓ. اٚ ٕ٘ٛ٘ٝ

ی ػٕز ذٛز را ثٝ خٟبز زر راٜ ذسا ٌذرا٘یس. ضٟبزت پبزاش  أبْ ذٕیٙی ثٛز، اٚ ٕٞٝ

اٚ  ی اِٟی وبر ی ایٗ سبِیبٖ ثٛز.ثب رفتٗ اٚ ثٝ حَٛ ٚ لٜٛ ی اٚ زر ٕٞٝ ٚلفٝ تالش ثی

ٚ راٜ اٚ ٔتٛلف ٚ ثستٝ ٘رٛاٞس ضس ِٚی ا٘تمبْ سرتی زر ا٘تظبر خٙبیتىبرا٘ی است 

 .ی زیطت آِٛز٘س وٝ زست پّیس ذٛز را ثٝ ذٖٛ اٚ ٚ زیٍز ضٟسای حبزثٝ

 

 ...راُ آغاز شْادت/ رٍز حرف

 وٝ ذجزی. «ضس ضٟیس سّیٕب٘ی لبسٓ حبج: »ثٛز وٛتبٜ ذجز :بصیرت پایگاه
 وٝ ٔززٔی رٚح ٚ زَ ثز را خبٍ٘ساس ا٘سٚٞی ٚ وزز تّد را زٚستسارا٘ص ته ته وبْ
 أب وزز؛ ٚارز ٍ٘زیستٙس، ٔی تىزیٓ ٚ احتزاْ زیسٜ ثٝ اٚ ثٝ خٟبٖ ٘مبغ ٕٞٝ زر

 ٚ تبسٜ تحٛالت ٔجسأ یمیٗ ثٝ ػشیش لبسٓ حبج ٔمبٚٔت سززار ضٟبزت
 ٚ تحٛالت تمسیٓ ثٙبثزایٗ،. ثٛز ذٛاٞس ای ٔٙؽمٝ ٔحیػ زر ایٜ  وٙٙس تؼییٗ

 تؼجیز سّیٕب٘ی لبسٓ حبج ضٟبزت اس پس ٚ پیص ثٝ ٔٙؽمٝ سیبسی رٚ٘سٞبی
 چٙیٗ ثٝ ٘بظز ٘یش ا٘مالة ٔؼظٓ رٞجز ٟٔٓ پیبْ. است ای ثیٙب٘ٝ ٚالغ وبٔالً ٚ زرست

 لبسٓ حبج پبزاش ضٟبزت فزٔٛز٘س، ذٛز پیبْ زر ای ذبٔٙٝ أبْ .است ٔٛظٛػی
 سّیٕب٘ی سززار وٝ ٔسیزی ٚ راٜ زاضت تٛخٝ ثبیس ٘ظز ایٗ اس. ثٛز سّیٕب٘ی
 ذٛاستٝ ذساٚ٘س اس ثبرٞب ٚی ٚ ثٛز آرسٚیی چٙیٗ ثٝ ٘یُ ثزای اثتسا اس ثٛز، ثزٌشیسٜ

 اسالٔی ا٘مالة فزسا٘ٝ رٞجز حبَ ػیٗ زر. ثزسب٘س ضٟیسش ٕٞزسٔبٖ ثٝ را اٚ ثٛز،
 ا٘تمبْ ٚ ضس ٘رٛاٞس ٔٙفؼُ ٚ ثستٝ زست ایزاٖ اسالٔی خٕٟٛری فزٔٛز٘س، تأویس

 ٚ ٔمتسر رٞجز پیبْ حبَ ایٗ ثب .ٌزفت ذٛاٞس وبراٖ خٙبیت ٚ لبتالٖ اس سرتی
 را سّیٕب٘ی سززار ِٝ ٔؼظٓ. زاضت ٘یش زیٍزی ٟٔٓ ٘ىبت اسالٔی ا٘مالة ٔؼظٓ

 ثٝ ٍبٖزِجست ٕٞٝ زاضتٙس، ثیبٖ ٚ وزز٘س ٔؼزفی «ٔمبٚٔت إِّّی ثیٗ چٟزٜ»
 تزیٗ خسی زر ذٛ٘رٛاٞی ایٗ. ضس ذٛاٞٙس اٚ ذٛ٘رٛاٜ ز٘یب ٘مبغ ٕٞٝ زر ٔمبٚٔت
 ٔٛج وٝ است ایٗ وزز، استٙجبغ ا٘مالة ٔؼظٓ رٞجز والْ اس تٛاٖ ٔی وٝ ٔؼٙبیی

 ٚ ای ٔٙؽمٝ ٔحیػ زر ٔمبٚٔت تفىز ثز ٔجتٙی اسالٔی ثیساری ذیشش اس ای تبسٜ
 رٞجز پیبْ اس زیٍزی ٔمتسرا٘ٝ ٚ أیسٚاروٙٙسٜ ثرص .آٔس ذٛاٞس پسیس خٟب٘ی
 أبْ. است ٔمبٚٔت حزوت ٚ ٞب اٍ٘یشٜ ٔعبػف تساْٚ ثز تأویس اسالٔی ا٘مالة ٔؼظٓ
 خٟبز ذػ ثسا٘ٙس زضٕٙبٖ ٕٞٝ ٘یش ٚ زٚستبٖ ٕٞٝ فزٔٛز٘س، ثیبٖ ػشیش ای ذبٔٙٝ

 ثّىٝ ٘جٛز؛ فزز یه تٟٙب لبسٓ حبج. یبفت ذٛاٞس ازأٝ ٔعبػف اٍ٘یشٜ ثب ٔمبٚٔت
 ضىُ ثٝ است تٛا٘ستٝ وٝ ثٛز ٘بة ٚ اصیُ تفىز یه ػٕك ٚ ػظٕت ٔؼزف ٚ ٘طب٘ٝ
 ای ٔٙؽمٝ ٔمبٚٔت خجٟٝ. ضٛز ٔٙتطز ٔٙؽمٝ سؽح زر آٌبٞب٘ٝ ٚ فزاٌیز ای خجٟٝ

 ثّىٝ ٘طسٜ؛ سستی ٚ ظؼف زچبر تٟٙب ٘ٝ یبرا٘ص ضٟبزت ثب ٞب سبَ ایٗ ٕٞٝ زر
 ذٖٛ وٝ است رٚضٗ ثسیبر حبَ. است وززٜ پیسا ٘یش پیص اس ثیطتز ای اٍ٘یشٜ
 سؽح زر لٛی ثسیبر پیطزاٖ یه ٘مص زر سّیٕب٘ی لبسٓ حبج ضٟیس سپٟجس ٔؽٟز

 .ضس ذٛاٞس پسیسار ٔمبٚٔت خجٟٝ تمٛیت زر ٚ ٔٙؽمٝ


