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  حرف روز ▼

 شبیعبتبستردراجتوبعیًشبطگیریّدف

 توزکش ٍ تْزاى غزب در خغز آصیز آهذى در غذا تِ

 تَدى الَقَع قزیة ضایؼِ آى، تز هؼاًذ ّای ضثکِ

 دٍلت رٍسّای آخزیي در ایزاى تِ آهزیکا حولِ

 رصین ٍ آهزیکا حولِ ّا، تحلیل ّوِ تزخالف تزاهپ

...  ٍ سَریِ کطَر در ایزاى هَاضغ تِ غْیًَیستی

 اس ّز هجاسی فضای در کِ است هَاردی اسجولِ

 هحَ هذتی اس تؼذ ٍ آهذُ ٍجَد تِ گاّی چٌذ

 اس تؼذ ساػت چٌذ ظزف هثال ػٌَاى تِ ضًَذ؛ هی

 40 اس تیص تْزاى، غزب در آصیز آهذى در غذا تِ

 گًَِ ایي ظاّز در گزچِ. ضذ هٌتطز تَئیت ّشار

 چٌذ اس تؼذ آى کذب ٍ هغزح ضایؼاتی کِ است

 کِ است آى ٍاقؼیت اها ضَد؛ هی هطخع ساػت

 تضؼیف در را خَد ٍضؼی اثز اتفاقات گًَِ ایي

 ّا آى کٌار اس ًثایذ راحتی تِ ٍ دارد اجتواػی ًطاط

 .گذضت

 احساس یک اجتواػی ًطاط -1: تحلیلی ًکات

 کسة اجتواػی سًذگی در افزاد کِ است هثثت

 تزای السم اًگیشُ تِ تثذیل درٍاقغ ٍ کٌٌذ هی

 ٍ ضادی هیاى الثتِ. ضَد هی جاهؼِ ٍ خَد حزکت

 ضادی چزاکِ ضذ؛ قائل تفاٍت تایذ اجتواػی ًطاط

 یک ًطاط اها است، سٍدگذر اًثساعی ّیجاى یک

 ػَاهل. است پایذار ٍ تادٍام کِ است درًٍی اًگیشُ

 اجتواػی ًطاط تضؼیف یا ٍ تقَیت در هختلفی

. ّاست آى اس یکی اهٌیت احساس کِ ّستٌذ دخیل

 تا کِ ّستٌذ ّایی هؤلفِ اسجولِ اػتواد ٍ اهٌیت -2

 تزس احساس ٍ ّستٌذ؛ ارتثاط در اجتواػی ًطاط

 کِ ضایؼاتی تزٍس ٍ آیٌذُ تِ ًسثت تطَیص ٍ

 تسیار تأثیز  کٌذ، هی تار را آیٌذُ سهاًی ّای ٍضؼیت

 ٍ دارد جاهؼِ سیاسی ٍ اجتواػی ًطاط تز هخزب

 جٌگ دستگاُ کِ است ّذفی ّواى دقیقاً ایي

. است کزدُ عزاحی ایزاى هلت تزای دضوي رٍاًی

 ّای رساًِ تَسظ هَقغ تِ رساًی اعالع ػذم -3

 ضایؼات اس جزیاًی ٍ سیاسی تزداری تْزُ داخلی،

 دستگاُ درًْایت ٍ سیاسی ٞبیٌطٜٚ تزخی تَسظ

 تزیي اغلی ای، هاَّارُ ّای ضثکِ پزاکٌی ضایؼِ

 کِ است ضایؼات ضذى فزاگیز ٍ گستزش دالیل

 تضؼیف درًْایت ٍ آیٌذُ اس تزس ًااهیذی، احساس

 .دارد دًثال تِ را اجتواػی ًطاط

 ضایؼات، فزاٍاًی افشایص تِ تَجِ تا: راّثزدی ًکتِ

 ًظز تِ ٍ است ضزٍری اهزی هَضَع ایي تز توزکش

 خػَظ ایي در اقذام تزیي اغلی کِ رسذ هی

 تقَیت اس استفادُ تا ػوَهی افکار َّضیارساسی

 هزدم در َّضیاری ایي اگز. است ای رساًِ سَاد

 داؽ حذ ایي تا ضایؼات تاسار قغؼاً ضَد، ایجاد

 جاهؼِ تز آى اس ًاضی رٍاًی ّای آسیة ٍ ضَد ًوی

 . ضَد ًوی سزاسیز

 (تزسکار هػغفی: ًَیسٌذُ)

 

 

 

 

 

 !خَاّیببجترفٌدببسیبسیبستبي

تبوٖٙٛقسٜ،ٔؼطفیػٖٛٔیكُؾٛیاظِجٙبٖٔىّفٚظیط٘رؿتػٙٛاٖثٝوٝ«اِحطیطیؾؼس»

حطیطیؾیبؾیٞبیذٛاٞیثبجاظ٘بقیاػالْػسْایٗاِجتٝ.وٙسٔؼطفیضاذٛزوبثیٙٝ٘تٛا٘ؿتٝ

حطیطیضؾٕی،ٔٛضغتطیٗتبظٜزض.اؾتِجٙبٖؾیبؾیػطصٝزضٚیػطفاظثیفتٛلؼبتٚ

تكىیُػسْٔؿئِٛیتٚزازذبتٕٝضاِجٙبٖثحطاٖتٛأٖیزوٕٝیهفكطزٖثبوطزاػالْ

ایٗوٝوطزاػالْایثیب٘یٝزضػٖٛٔیكُزفتطٔمبثُ،زض.وطزٔبضؼ8خطیبٖٔتٛخٝضازِٚت

 .اؾتثٛزٜٔىّفٚظیط٘رؿتٚخٕٟٛضضئیؽٔیبٖزٚخب٘جٝتٛافمبتاظذبضجحطیطیٔٛاضغ

  :خثزی ّای گشارُ

.اؾتٌطفتٝپیفزضضاتٟسیس-فكبضزٌٚب٘ٝضاٞجطزذٛیف،ؾیبؾیثبظیزضاِحطیطیؾؼس-1

ثٝتٟٗ٘بیتبًوٝثطؾسحسیثٝٚاثؿتٝاػالٔیٔربِفبٖثطفكبضثبیساَٚ،ٌعاضٜاؾبؼثط

ٔربِفتحطیطیٞبیٌعیٙٝثبخطیبٖایٗچٙب٘چٝزٌْٚعاضٜاؾبؼثط.ثسٞٙسٚیٞبیزضذٛاؾت

وٝالتصبزیفكبضٞبیثحثٕ٘ٛ٘ٝػٙٛاٖثٝوٙس؛تمجُضاآیٙسٜالسأبتاظ٘بقیفكبضثبیسوطز

قٛزتحٕیُحطیطیٔربِفخطیبٖثطاؾت،فطاٌیطزِٚتٚخٛزاظ٘بقی السأبتایٗ-2.

وٙسٔیفطاِٞٓجٙبٖزاذّیأٛضزضذبضخیثبظیٍطاٖحضٛضثطایضاقطایظحطیطی ایٗ.

وٝوطزذٛاٞٙسٔجبزضتضاٞجطزٞبییٚضٚیىطزٞباتربشثٝذٛزقبٖٔٙبفغحؿتثط٘یعثبظیٍطاٖ

وٙسٔیتطثحطا٘یٚتطپیچیسٜٔطاتتثٝضاٚضؼیت وكٛضؾٝثیٗوبضیتمؿیٓیهاوٖٙٛ.

ٞسفضاؾتبیزضثبظیٍطاٖایٗظاٞطوساْوٌٝطفتٝصٛضتِجٙبٖزضػطثؿتبٖٚفطا٘ؿٝآٔطیىب،

 .وٙٙسٔی٘مفایفبیٔٛضز٘ظط،

:راّثزدی گشارُ

زضثبیسِجٙبٖآٔطیىب،ٚیػٜثٝغطثی-ؾؼٛزی-حطیطیٔحٛضؾٝاظٌطفتٝقىُاضالعاؾبؼثط

لجُاظتبقٛزؾیبؾیٞبیتٙفاظٌیطیثٟطٜثباختٕبػیآفطیٙیاِتٟبةفضبیٚاضزاَّٚٚٞٝ

اضالعیؼٙیزیٍطضّغزٚٞبیؾیبؾتٚاٚأطثتٛا٘سزاذّیضّغآِٛز،ٔجٟٓفضبیایٗزضآٖ

ثبٚٚاثؿتٝوبٔالًزِٚتیهایدبز٘یعقسٜتؼییٗٞسف.وٙساخطاضاایفطأٙغمٝٚایٔٙغمٝ

ٔبضؼ8)ٔمبثُخطیبٖٔحسٚزیتثٟٝ٘بیتبًزِٚتایٗذطٚخیوٝاؾتٔكرصافطاز )ٚ

 .قسذٛاٞسٔٙدطاهللحعة
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                         اخبار▼

 شَدتبپبیبىسبلتعییيتکلیفهیFATFهحسيرضبیی:

سیسّٟٔتقس،آذطیٗثطضؾی  FATFٌفت:ٔٛضٛع،زثیطٔدٕغتكریصٔصّحت٘ظبْ«ٔحؿٗضضبیی» بثٝزؾتٛضٔمبْٔؼظٓضٞجطیٕت ٖٞبیفزضٔدوٝٙث ٕغزاضزثٝپبیب

ٛیٓوٝزضایٗضٚظٞبیآذط،ثطضؾییجبًٔیتمط.ضؾسٔی ٍث اؾفٙسٔبٜفطصتذٛثیاؾتوٝٔبزضوٕیؿیٖٛٔكتطنٔدٕغوٝاظ.ضؾسقٛزٚثٝپبیبٖٔیٞبتىٕیُٔیتٛآ٘

بییضاتٟیٝٔیٞبضاثٝقٛضٔیایٗثطضؾی،تطویتاػضبیؾٝوٕیؿیٖٛتكىیُقسٜ زٞٓوٝتبطحوٙیٓ.احتٕبَلٛیٔیوٙیٓتبزضصحٗٔدٕغٔغٌصاضیٓٚپیكٟٙبزٟ٘

طثٝزٚضظزٖتحطیٓ.پبیبٖأؿبَ،ٔبثتٛا٘یٓ٘تیدٝضااػالْثىٙیٓ .ٞبضاثٝعطفٔمبثُ٘سٞیٓآلبیزوتطضٚحب٘یپیكٟٙبززاز٘سوٝیهقطعیاضبفٝثكٛزوٝٔباعالػبتٔطٛث

ٛییٓٚاوثطیتزضوٕیؿیٖٛٔكتطن  FATFٞبضاثٝزثیطذبٝ٘اعالػبتٔطثٛطثٝزٚضظزٖتحطیٓقٛزوٌٝٛیٙسٔیوٝزضالّیتٞؿتٙسٔی]زضٔدٕغتكریص[ٞبثؼضی ٍ٘

.ٌیطزٌٛ٘ٝاؾتیبالّیتٚاوثطیتزیٍطیقىُٔیقٛز.ثبیسٔٙتظطثبقیٓثجیٙیٓزضصحٗٔدٕغٞٓتطویتالّیتٚاوثطیتٕٞیٗٔؼتمس٘سوٝچٙیٗوبضیٕ٘ی

ازعضَیتدائنایراىدراٍراسیبّبیغربًگراًی

٘ٛقت،ثٟٕٗ(26)یىكٙجٝ«اؾطائیُٞیْٛ»٘كطیٝصٟیٛ٘یؿتی،اٚضاؾیبالتصبزیاتحبزیٝزضایطاٖزائٓػضٛیتاحتٕبَثٝاقبضٜٚضٚؾیٝثٝثٝز٘جبَؾفطضئیؽٔدّؽ

ایٗ»:٘ٛقتاٚضاؾیبٌیطییٗ٘كطیٝزضازأٝثباقبضٜثٝقىُا.ثع٘سبیآٔطیىبضازٚضٞزٞسوٝتحطیٓٔی،ایٗأىبٖضاثٝتٟطاٖاتحبزیٝالتصبزیایٗػضٛیتایطاٖزض

سالتصبزوالٖ،حُٕقىٌُطفتٚؾیبؾت2114اتحبزیٝؾبَ ٚ٘مُ،صٙؼت،ٌٕطنٚٔمطضاتضسا٘حصبضیفطاٞٓوطزٜٚأىبٖٞبیٔكتطویضازضٔٛضزٔٛضٛػبتیٔبٙ٘

وكٛضٞبی»ثٝ٘ٛقتٝاؾطائیُٞیْٛ،.«ٙس.اػضبیآٖقبُٔضٚؾیٝ،لعالؿتبٖ،اظثىؿتبٖ،ِٔٛساٚی،ثالضٚؼ،لطلیعؾتبٖٚاضٔٙؿتبٖٞؿتٙسوخبثدبییآظازوبالضأٟیبٔی

ٕٔىٗاؾتاظعطیكتدبضتؾبحّیثبضٚؾیٝٚؾبیطوكٛضٞبیػضٛاٚضاؾیبتحطیٓغطثیاثطاظٍ٘طا٘یوطزٜ ایذٛزضاط٘بٔٝٞؿتٝثٚظزٜزٚضضا آٔطیىبٞبیا٘سوٝایطٖا

.پیفثطز

ّبازخیسچْبرمکرًٍبدرکشَرًگراًی

٘فط26ٚتب،ثرفقطٚعقس.اٚضغا٘ؽزٚ»٘ٛقت:ثٝافعایفثیٕبضاٖوطٚ٘بییاقبضٜوطزٚٔسیطوُضٚاثظػٕٛٔیؾبظٔبٖ٘ظبْپعقىیزضتٛئیتی«حؿیٗوطٔب٘پٛض»

ٛزیٓثیطٖٚ.ػّت:خّؿٝثٛزیٓ،ٔبؾهضٚثطزاقتیٓچبیثرٛضیٓ.ػّت:صجحخٕؼٝزٚؾتٓاصطاضوطزثیبزػبی٘سثٝ.یٛٞٓزضحبَپطقسٖ.ػّت:ثبٞٓضفتٝثؾیآی

ظٔبٖثبٞكساضؾبظٔبٖ٘ظبْپعقىی،ٔؿئٛالٖٚظاضتثٟساقتٞٓ.«یٛٞؿتؾیقس،ٔبزضاآلٖآیعٛضٗیػّت:ٕٞٝچیعضاتباآلٖضػبیتوطزیٓ،ؾطیثٝٔبزضظزیٓ.ا

زضاثتسای»ٌفت:ثٟٕٗ(25)زٞٙس.ٚظیطثٟساقت،زضٔبٖٚآٔٛظـپعقىیضٚظقٙجٝچٟبضْوطٚ٘بزضایطاٖذجطٚٞكساضٔیعٞبیذیزضضٚظٞبیاذیطاظآغبظ٘كب٘ٝ٘یع

تٛاٖایٗایٔیقٟط،ضٚؾتبٚذب٘ٛازٜیبفتٝوطٚ٘بزضوكٛضچطذیسٜٚثبیسفىطوٙیٓظیطپٛؾتٞطٚیطٚؼخٟف.ٌطز٘ٝپطاِتٟبةذیعچٟبضْثیٕبضیوطٚ٘بٞؿتیٓ

«.ٞبیلجّیوطٚ٘بزضایطاٖذٛاٞسثٛزتطاظاٚجزضصٛضتیوٝذیعچٟبضْوطٚ٘بضخزٞس،أٛاجآٖؾٍٟٕیٗ»ثیٙیوطزٜاؾت:ٚظیطثٟساقتپیف«.ٚیطٚؼضاپیساوطز

 !راخٌثیکردایراىیاقتصبدیتَطئِرقببرئیسی

زضثبظاضػطاقحضٛضزاض٘سٚفبضؼحیذّٝیحبقیوكٛضٞبٍطیأبضاتٚزت،یٔب٘ٙساضزٖ،وٛیػطثیوكٛضٞب»:ٌفتٚػطاقطاٖیٔكتطنایٌب٘اتبقثبظضطٜیٔسئتیٞػضٛ

ضٛعثٝ٘فغذٛزقبٖٔٛٗیاظایػطثیزضؾبٌَصقتٝوكٛضٞبؿتی٘یػطثٞبیطا٘یاظثبٖآ٘دبوٝاظثبظاضوؿتوٙٙس.ٗیاظایكتطیزاض٘سؾٟٓثیٕٞٝثبخًٙ٘طْؾؼ

ؾبال٘ٝطاٖیوٝاآ٘دبثٛز؛أباظطاٖیاٝیآٖتظبٞطاتػّدٝیػطاق٘فٛشوطز٘سوٝ٘تیاختٕبػیٞبزضقجىٝیٔدبظیاظفضبیٔٙسثٟطٜثطز٘سٚثباؾتفبزٜاظخًٙ٘طْٚثٟطٜ

یوطز٘سوٝؾفطافطازتیٞبزٚثبضٜقطٚعثٝفؼبِآٖٗ،یاضثؼییٕبیبِٚغٛقسٖضاٞپوطٚ٘طٚؼیٚٛعیقاظپؽ.وٙسیٔیتفىطضاذٙثٗیا،وكٛضزاضزٗیثٝایٛ٘یّیظائطٔ

سآلب وكٛضٗیتٛخٝزاقتٝثبقٙسثٝصٛضتٔساْٚثٝاسیٔؿئٛالٖثبزضصسضاذجبضػطاقلطاضزاضز.یؿیضئیٔمبثّٝثبخًٙ٘طْثبقس.اوٖٙٛؾفطآلبتٛا٘سیٔیؿیضئیٔبٙ٘

وٙٙسؾفط
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 کوتاه اخبار ▼

ّلیاساله◄ ّل زاىیهذ یتزخ ی: کا َپتزیهًاغ ساخت  أبٔكىُ؛قسیزضوكٛضؾبذتٝٔىٛپتطیّٞیٕٞٝاخعا،٘جٛزیاٌطوبّٞ»:یتأویسوطزضاٜٚقٟطؾبظطیٚظ/ضذ ک

ٍطیثٝثبظتٛا٘سیوٝٔبؾتیز٘یىٛپتطیٞبیّٞفیتتطیٗظطاظثعضيیىیطاٖیٚثبٚضٚخٛززاضزٚاتیظطفٗیأطٚظا.ثٛزهیكبٖثٝصفط٘عزیثٛز٘سوٝثبٚضٞبیطا٘یٔبٔس

ٞبضؼیفاؾتٚثٙبثٝاشػبٖٚظیطضاٜتٛإ٘ٙسیزضزاذُٚخٛززاضزِٚیاضازٜٔسیطیتیثطایثبِفؼُوطزٖایٗتٛإ٘ٙسی.«قٛزُیتجسیىٛپتطیزضصٙؼتّٞیٔغطح

 ٔمبٚٔتیزضوكٛضاؾت.ٞبیالتصبزایٕٗٞبٖپبیٝاصّیٚحّمٝٔفمٛزٜاخطاییؾبظیؾیبؾت

ٔصٖٛٔب٘سٖیٚضٚزصسٞبتب٘ىطثٝذبنآٖوكٛضثطایثٝذبعطاخبظٜزازٖثطاطاٖیااظ«صبِحأطاهلل»/زاىیجوَْر افغاًستاى اس ا هؼاٍى اٍل رئیس یقذرداً◄

كیپؽاظحطعیٖ٘ٛیوب511ٔزالضوبالوبٔالًزضآتفؾٛذتٖٚٛیّی5ٔحبزثٝایٗزضوطز.یلسضزا٘كیحطیاعفبیثطاطاٖیاؾالْلّؼٝٚوٕهایؾٛظاظحبزثٝآتف

ٔطاتتثٝتّفبتٚذؿبضاتٞبیافغب٘ؿتب٘یاظّٟٔىٝ٘جٛز،آٔبضٚاٌطوٕهایطاٖزضاعفبیحطیكٚثبظٌكبییٔطظثطایفطاضوبٔیٖٛسیزیخستیٔتؼسزآؾیٚا٘فدبضٞب

 قس.ٔیثیكتط

ّااسساِل تزای  1000ریشی  تزًاِه ◄ یوٝتؼسازذٛزضٚٞبزضحبِی.٘سافؼبَتیزضصسظطف11ٔطاوعاؾمبطثب»:ٌفتا٘دٕٗاؾمبطذٛزضٚؽیئض!/ فزسَدُ یقاط خَدرٍ

ؾبَٞعاض،ضٚ٘سٗیٚثباضؾسیٖٔٛیّی8ٔثٝیاؾمبعیتؼسازذٛزضٚٞب1414ؾبَتباؾمبطقس٘س.98ٞعاضذٛزضٚزضؾب8َزؾتٍبٜاؾت،تٟٙبٖٛیّی3ٔفطؾٛزٜ

.ٓیفطؾٛزٜضااظضزٜذبضجوٙیذٛزضٚٞبٓیتٛا٘یٍٔطیز

َلدرغذی  44افشایص  ◄ ٗیٕٚٞچٙیذبٍ٘ٚاضزاتِٛاظْتیٕٔٙٛػطاٖ،یاظثبظاضاٞبیٚذطٚجذبضخٞبٓیثباػٕبَتحطزٞسیآٔبضٞب٘كبٖٔ /ّا نیتحزدٍرُ در  ذیت

ٗیتدطثٝوطزٜٚااضیزضصس44ضقسٗیبٍ٘یعٛضٔثٝٞب،ٓیثبلجُاظتحطؿٝیزضٔمبیذبٍ٘زضحٛظِٜٛاظْیزاذّسی٘طخاضظ(،تِٛفیافعاُیلبچبق)ثٝزِیوبٞف٘ؿج

.اظصسزضصسثٛزٜاؾتفیثعضیٚفطرچبَیسیٔب٘ٙستِٛییٞبزضثرفعاٖیٔ

ٚطاٖیایوّیٞببؾتیاحتٕبَ٘مضؾطأٖٛیاعالػبتپطیظتٟطاٖزضٔدّؽثباقبضٜثٝاظٟبضاتٚٙسٜیٕ٘ب،«بٖیذضط»/اعالػات زیٍس هجلسیاى اس سؤالعزح ◄

ثبقس.ٙسٌبٖیٕ٘بیپبؾرٍٛیذجطزازتبػّٛٙسٌبٖیؾؤإَ٘بٓیاظتمسیاٞؿتٝیٞبؾالحسیضٞجطا٘مالةزضثبضٜحطاْثٛزٖتِٛیفتٛا

(اخطاقیٜٛزضچٝٚٔتٗاصُزضچٌٝطزز)ٕ٘یتأٔیٗٔؿّٕیٗخبٔغٔٙبفغبٞآٖزضوٝإِّّیثیٗٞبیتٛافمٙبٔٝیبٔؼبٞساتفمٟیحىٓ(: 140احکام سیاسی )سؤال ◄

ٞبٚالساْزضاخطایآٖؿتی٘االخطاٞبتٛؾظٔتصسیبٖأطخبیع٘یؿتٚزضصٛضتا٘ؼمبز،الظْچیؿت؟پبؾد:زضصٛضتٔتضبزثٛزٖٔؼبٞساتثبٔصبِحٔؿّٕیٗ،ا٘ؼمبزآٖ

غیطٔدبظاؾت.

.

   خبر ویژه▼  

!اّدآهدطلبببتوبمظرفیتبِهیداىخَجریبىاصالح  

ٞبیعّجبٖوٝػّیٝؾبذتبضلب٘ٛ٘یالساْوطزٜٚحطفافطازیاظاصالح»عّجبٌٖفت:زضتحّیُضفتبضٞبیا٘تربثبتیاصالح،وبضقٙبؼٔؿبئُؾیبؾی«ٕ٘یٗػجبؼؾّیٕی»

ٞبزضٚالغآٖ.وٙٙسٙٙسٚٞٓٔٛاضغٌصقتٝذٛزضا٘فیٔیو٘ٛػیغّظػٙٛأٖیؾبذتبضقىٙب٘ٝظزٜثٛز٘س،أطٚظثبثبظٌكتثٝصحٙٝا٘تربثبتٞٓاظٟبضاتذٛزضاثٝ

ایزٔٛوطاتیهاؾتوٝحتیوؿب٘یوٝقٛضـػّیٝؾبذتبضلب٘ٛ٘یوطز٘س٘یعزٞس٘ظبْٚؾبذتبضؾیبؾیآٖثٝا٘ساظٜزا٘ٙسوٝایٗ٘كبٖٔیا٘تربثبتآتیضافطصتٔی

عّتثبتٕبْظطفیتثٝٔیساٖذٛاٞسآٔسٚزضایٗصٛضتضٚخطیبٖاصالحاؾتفبزٜوٙٙس.اظایٗ،ضزٔٛوطاؾیضلٓظزٜتٛا٘ٙسزضا٘تربثبتٔؤثطثبقٙسٚاظفضبییوٝ٘ظبْزٔی

ضٚحب٘یزضظٔیٙٝالتصبزیذبضجٞبیزِٚتوٙٙسصحٙٝضلبثتضااظآٖضؼفتالـٔیعّجبٖ[]اصالح.زضصساؾت،فؼبَذٛاٞسوطز15-17پبیٍبٜاختٕبػیذٛزضاوٝ

ایٗاؾتبززا٘كٍبٜزضٔٛضزٚضؼیتاصٍِٛطاٞب٘یعافعٚز:«.قٛزٞبیزیٍطٔؿئّٝوبٔالًٔتفبٚتٔیٞبیزیٍطیثىكب٘ٙس،ثٙبثطایٗزضٔیساٖٜٚحٛظٜضلبثتضاثٝٔیساٖوطز

.«قٛزٞبثؿیبضٔؤثطٚالغٔیتزضٔٛضزآٖصٛضتٌؿتطزٜٚظٚزٍٞٙبْثٝٔیساٖآٔسٜاؾتٚایٗثٝ٘فغایٗخطیبٖ٘یؿت؛چطاوٝترطیخطیبٖاصٍِٛطاٞٓثٝ»

 


