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ا٘فدبض اؼاللبت! ٕ٘ی زا٘ٓ چطا ٔٗ اظ ایٗ تمجیط آ٘چٙبٖ وٝ ثبیس ٕ٘ی تطسٓ ٚ حتی چٝ ثسب ٔثُ وسی وٝ زیٍط 

صجطش تٕبْ ضسٜ است اظ فىط ایٙىٝ خٟبٖ ثٝ سط٘ٛضت ٔحتْٛ ایٗ لصط ٘عزیه تط ٔی ضٛز ذٛضحبَ ٔی ضْٛ. 

ٚ ٔٗ ٕٞٝ وسب٘ی ضا وٝ « ذب٘ٝ ٞبیتبٖ ضا زض زأٙٝ ٞبی وٜٛ آتطفطبٖ ثٙب وٙیس » ٘یچٝ ذؽبة ثٝ فیّسٛفبٖ ٔی ٌٛیس: 

ٔؽّٛة ؼجك وسب٘ی است وٝ فمػ ثٝ لبفیت « ٌطیرتٗ »زض خست ٚ خٛی حمیمتٙس ٔربؼت ایٗ سرٗ ٔی یبثٓ. 

 .ٔی ا٘سیطٙس ٚ اٌط ٘ٝ، ٔطي یه ثبض، ظاضی ٞٓ یه ثبض

یٓ ٚ چٝ ٘رٛاٞیٓ. ایٗ حمیمت تٟٙب ٔب ضا وٝ ضٟطٚ٘ساٖ ٔؽیمی زٞىسٜ خٟب٘ی ٚالمیت پیسا ذٛاٞس وطز، چٝ ثرٛاٞ

تط اظ ٔب ثٝ اظؽطاة ٔی ا٘ساظز.  زاضز ٚ ثّىٝ غطة ضا ٞٓ چٝ ثسب ثیص ثطای ایٗ زٞىسٜ ثعضي ٘یستیٓ ٔعؽطة ٕ٘ی

 .ٔب ضٟطٚ٘ساٖ ٔؽیمی ثطای زٞىسٜ خٟب٘ی ٘یستیٓ؛ ایٗ سرٗ ٘یبظ ثٝ وٕی تٛظیح زاضز

زض خبٔمٝ ای است  )استمبِٝ ضسٜ ٚ اظ حبِتی ثٝ حبِت زیٍط زضآٔسٜ(خٛز فطزی اش ٔستحیُضٟطٚ٘سِ ٔؽیك وسی است وٝ ٚ

سیبستٕساضاٖ تطزیس  صسق ٌفتبض ٞبی ضسٕی ضا ٔی پصیطز ٚ زض وٝ پیطأٖٛ اٚ ٚخٛز زاضز. التطاظی ٘ساضز. استسالَ

ثیٙس. ثٝ آ٘چٝ فطا ٔی  بثك آٖ ٔیآ٘دب تسّیٓ لٛا٘یٗ ٔحّی است وٝ لساِت ضا ٘ٝ لجّٝ لبٖ٘ٛ، وٝ ت زاضز. تب ضٚا ٕ٘ی

            زاض٘سش پطٞیع ٔی وٙس. زضٚاظٜ ٞبی ٌٛش ٚ چطٓ ٚ لمّص ثطای  آ٘چٝ ثبظ ٔی ٚ اظ  آٚضز ٔی ضٚی  ذٛا٘ٙسش

وٙس ٚ  ثبٚض ٔی » ثب٘ه فالٖ، ثب٘ه ضٕبست»ٞبی پطٚپبٌب٘سا ثبظ است ٚ ٔثالً زض ایطاٖ ذٛزٔبٖ ٚلتی ٔی ضٙٛز وٝ  پیبْ

تطی ٔی زٞس... ٚ اظ ایٗ لجیُ. ٚ ذٛة! زٞىسٜ خٟب٘ی ٞٓ ثطای  ٘ىی ا٘جبض ٔی وٙس وٝ خبیعٜ ثیصپِٛص ضا زض ثب

  .آ٘ىٝ سط پب ثٕب٘س ثٝ ضٟطٚ٘ساٖ ٔؽیمی ٘یبظ زاضز وٝ سطضبٖ زض آذٛض ذٛزضبٖ ثبضس

ثٝ زض آغبظ زٞٝ ٞطتبز ٔیالزی ٚالمٝ ثسیبض ضٍفت آٚضی زض وطٜ ظٔیٗ ضٚی زاز وٝ غطة ضا اظ ذٛاة غفّتی وٝ 

وطز،  ای اظ وطٜ ظٔیٗ وٝ یىی اظ غالٔبٖ ذب٘ٝ ظاز وبخ سفیس حىٛٔت ٔی آٖ ٌطفتبض آٔسٜ ثٛز ذبضج وطز. زض ٘مؽٝ

ٞب ثیطٖٚ ضیرتٙس ٚ فبضن اظ ٔالحفبت ٚ ٔمبزالت غطیعی ٔطثٛغ ثٝ حفؿ  ٞب ٘فط اظ ٔطزْ اظ ذب٘ٝ ٘بٌٟبٖ ٔیّیٖٛ

ٞب ٔیّیبضز زالض ذطج آٖ ضسٜ ثٛز ثٝ ا٘فمبِی ٌطفتبض  زٜ ٞب سپط وطز٘س ٚ اضتطی ٞٓ وٝ حیبت، سیٙٝ زض ثطاثط ٌِّٛٝ

آٔس وٝ چبلٛ زض ثطاثط زستٝ ذٛیص زاضز: چبلٛ زستٝ اش ضا ٕ٘ی ثطز. ٔطزْ چٝ ٔی ذٛاستٙس؟ لدیت ایٙدبست. 

ای ٞٓ  آٔس: حىٛٔت اسالٔی. ٕ٘ٛ٘ٝ ذٛاستٙس وٝ ٞطٌع ثب لمُ حبوٓ ثط ز٘یبی خسیس خٛض زض ٕ٘ی ٔطزْ چیعی ٔی

ضا اظ وساْ ضازیٛ ٚ « پیبْ » ٌطت. ٔطزْ ایطاٖ ایٗ  ٗ حىٛٔت سطان زاضتٙس ثٝ سیعزٜ لطٖ پیص ثبظ ٔیوٝ ثطای ای

تٛا٘ست ثٝ آٖ خٛاة ٌٛیس. ٟٔٓ ٘یست وٝ  تّٛیعیٖٛ، فیّٓ ٚ یب تئبتطی ٌطفتٝ ثٛز٘س؟ ایٗ پطسطی ثٛز وٝ غطة ٕ٘ی

ٚ یب ٞط چیع زیٍط... ٟٔٓ ایٗ است وٝ ایٗ ٘بٔس: ثٙیبزٌطایی، اضتدبق  ٞبی اختٕبلی ضا چٝ ٔی غطة ایٗ ٘ٛق حطوت

  «سضٞبی اؼاللبتی لبثُ التٕبز ٘یستٙحصب» ٚالمٝ ٘طبٖ زاز 



 ٚ« خطٗ ٞٙط ضیطاظ»ثجیٙیس! ٚالمٝ ضٍفت آٚضی وٝ ضخ زازٜ ثٛز ایٗ ثٛز وٝ غطة ٘بٌٟبٖ ذٛز ضا ٘ٝ ثب وطٛض

فطیسٖٚ » ٚ« پب٘صس سبِٝٚ  طٗ ٞبی زٚٞعاضخ» ٚ»  زایی خبٖ ٘بپّئٖٛ »ٚ « اسطاض ٌٙح زضٜ خٙی »ٚ« آضثی آٚا٘سیبٖ»

وٝ ثب وطٛض سیس ٔدتجی ٘ٛاة صفٛی ٚ حبج ٟٔسی لطالی ضٚثطٚ یبفت. ٚ ا٘مالة اسالٔی زض زاذُ «... فطذعاز

                                  .غطة ضٚی زاز، زض یه خعیطٜ ثجبت، ٚ پیطٚظ ٞٓ ضس » سپٟط اؼاللبتی »ٔطظٞبی 

                    تٛا٘س ضٚی زٞس. ٔٗ ضٟط ایٗ ثبظ ٞٓ زض ٞط ٘مؽٝ زیٍطی اظ خٟبٖ ٔی ٝ ای ٘فیطوٝ ٚالم ٟٔٓ ایٙدبست

ضا پیص اظ آ٘ىٝ ثٝ تسریط ضحٕبٖ ٘جی اُف ٚ اضتص سطخ زض آیس زیسٜ ثٛزْ. زض آ٘دب ثب ضٚضٙفىطا٘ی آضٙب » زٚضٙجٝ »

ف ٕ٘بظٌعاضا٘ی ایستبزْ وٝ ذبضج اظ آتٕسفط زض ٕ٘بظ خٕمٝ زض ص ضسْ وٝ تٛ ٌٛیی اظ ظٔبٖ سبٔب٘یبٖ آٔسٜ ثٛز٘س ٚ

ضسب٘ٝ ٞبی ٌطٚٞی ٚ زض لصط اثٛحٙیفٝ ٔی ظیستٙس ٚ ٞٓ اوٖٙٛ ٍٔط زض ضطق اضٚپب ٚ زض ٔیبٖ ٔسّٕب٘بٖ حٛظٜ 

چبح وطزیٓ ثسیبض ٌٛیبست: خٛا٘ی ثب ٌیسٛاٖ ثّٙس ٚ  »سٛضٜ »ثبِىبٖ چٝ ٔی ٌصضز؟ تصٛیطی وٝ ٔب زض ٔدّٝ 

ٚ ایٗ ٚالمٝ زض ٔیبٖ ٔطظٞبی وٙتطَ  » اهلل اوجط، خٟبز »ستٝ است وٝ ضٚی آٖ ٘ٛضتٝ: لیٙه ضٔجٛیی پیطب٘ی ثٙسی ث

  ضسٜ سپٟط اؼاللبتی غطة ضٚی زازٜ است؛ ٚ ٍٔط خبیی زض وطٜ ظٔیٗ ٞست وٝ ثیطٖٚ اظ ایٗ ٔطظٞب ثبضس؟

یی ضا ا٘ىبض زٞىسٜ خٟب٘ی ٚالمیت پیسا وطزٜ است، چٝ ثرٛاٞیٓ ٚ چٝ ٘رٛاٞیٓ، ٚ ٔبٞٛاضٜ ٞب ٔطظٞبی خغطافیب

ای است وٝ  وطزٜ ا٘س. ایٗ ٕٞبٖ زٞىسٜ ای است وٝ ٌطٌٛاض سبٔسب زض آٖ چطٓ ثبظ وطزٜ است. ایٗ ٕٞبٖ زٞىسٜ

             ٞبی اٚغٖ یٛ٘سىٛ ضا پصیطفتٝ ا٘س. ٕٞبٖ زٞىسٜ ای وٝ ٔطزٔب٘ص  » وطٌسٖ »ٔطزٔب٘ص صٛضت ٔسد ضسٜ 

ت وٝ زض آٖ ٔطزٔبٖ ضا ثٝ یه صٛضتِ ٚاحس لبِت ٔی ظ٘ٙس ٚ ٞستٙس. ایٗ ٕٞبٖ زٞىسٜ ای اس« زض ا٘تفبض ٌٛزٚ  »

ای است وٝ ثط سط  وس ٕ٘ی تٛا٘س اظ لجَٛ ٔمتعیبت تٕسٖ تىِٙٛٛغیه سط ثبظ ظ٘س. ایٗ ٕٞبٖ زٞىسٜ ٞیچ

سبوٙب٘ص آ٘تٗ ٞبیی ضٚییسٜ است وٝ یىصس ٚ پٙدبٜ وب٘بَ ٔبٞٛاضٜ ٞب ضا ٔستمیٕبً زضیبفت ٔی وٙٙس. ایٗ ٕٞبٖ 

تطٔیٙبتٛض » وٝ زض آٖ ضٚثٛت ٞب لبضك یىسیٍط ٔی ضٛ٘س. ایٗ ٕٞبٖ زٞىسٜ ای است وٝ زض آٖ زٞىسٜ ای است 

ٚ « ثَت ٔٗ»ثٝ سی سبَ لجُ ثبظ ٔی ٌطزز ٚ ذٛزش ضا اظ ثیٗ ٔی ثطز. ایٗ ٕٞبٖ زٞىسٜ ای است وٝ زض آٖ « زٚ 

ٖ ضص سبِٝ ضا آٔٛظش ثب ٞٓ ٔجبضظٜ ٔی وٙٙس. ایٗ ٕٞبٖ زٞىسٜ ای است وٝ زض تّٛیعیٖٛ ٞبیص زذتطا« غٚوط»

ای وٝ زض آٖ ٌٛسفٙسٞبیی ثب سط ا٘سبٖ ٚ ا٘سبٖ ٞبیی ثب سط ذٛن ثٝ ز٘یب ٔی آیٙس.  خٙسی ٔی زٞٙس، ٕٞبٖ زٞىسٜ

ٔبٜ ٞب تٛخٟبت ٕٞٝ ضسب٘ٝ ٞبی ٌطٚٞی ضا ثٝ  «ٔسیح اظ ٚضای ازضاض »ایٗ ٕٞبٖ زٞىسٜ ای است وٝ زض آٖ تبثّٛی 

وٝ زض آٖ زٚیست ٚ چُٟ ٚ ضص ٘ٛق تدبٚظ خٙسی ضٚاج زاضز...  ذٛز خّت ٔی وٙس. ایٗ ٕٞبٖ زٞىسٜ ای است

أب لدیت ایٙدبست وٝ ثبظ ٞٓ ایٗ ٕٞبٖ زٞىسٜ ای است وٝ زض ظیط آسٕب٘ص ثسیدیبٖ زض ضَُٔ ٞبی فىٝ ظیستٝ 

تبثیسٜ است ٚ ٞٓ ثط حسیٙیٝ » الس ٌِٚبس »ا٘س، ٕٞبٖ زٞىسٜ خٟب٘ی وٝ زض ٘یٕٝ ضت ٞبیص ٔبٜ، ٞٓ ثط وبظیٙٛٞبی 

  ٚ ٌٛضٞبیی وٝ زض آٖ ثسیدیبٖ اظ ذٛف ذسا ٚ لطك اٚ ٔی ٌطیستٝ ا٘س. ز٘یبی لدیجی است، ٘ٝ؟« زٚوٛٞٝ » 

ثیص اظ یه لطٖ است وٝ لّی اِفبٞط ٞیچ تٕس٘ی خع تٕسٖ غطة زض سطاسط سیبضٜ ظٔیٗ ٚخٛز ٘ساضز. ٕٞٝ خب 

غطة ثب ذٛز ثٝ اضٔغبٖ آٚضزٜ است. ٞیچ یه اظ أُٓ لبِٓ  زض تسریط ایٗ صٛضت اظ حیبت ثططی است وٝ تٕسٖ

٘ٝ زض ظ٘سٌی فطزی، ذٛز ضا اظ  ٘تٛا٘ستٝ ا٘س ٘ٝ زض ظثبٖ، ٘ٝ زض فطًٞٙ، ٘ٝ زض ٔمٕبضی، ٘ٝ زض حیبت اختٕبلی ٚ

ٝ ٞب، ٔطظٞبی خغطافیبیی ٘یع ا٘ىبض ضسٜ است آیٙ تأثیطات تٕسٖ غطة زٚض ٍ٘بٜ زاض٘س. ٚ اوٖٙٛ وٝ ثب ٚخٛز ٔبٞٛاضٜ



وٙس وٝ  است، لمُ سؽحی چٙیٗ حىٓ ٔی ٞبی ایٗ زٞىسٜ ثٝ ٞٓ پیٛستٝ خٟب٘ی ٘فٛش وطزٜ خبزٚ زض یىبیه ذب٘ٝ

تٛا٘س حىٛٔت خٟب٘ی ٔفیستٛفّس ضا حتی ثٝ ِطظٜ ثیٙساظز، چٝ ضسس ثٝ آ٘ىٝ آٖ ضا ثٝ ا٘مطاض  زیٍط ٞیچ چیع ٕ٘ی

 .ثىطب٘س. أب چٙیٗ ٘یست

        ثطز وٝ آٟ٘ب ضا  ٞبیی ذبظّ ایٗ آذطیٗ زٚضاٖ تٕسٖ غطة ٘بْ ٔی ظ تٙبلطا« ٞٙط ضُٔبٖ »ٔیالٖ وٛ٘سضا زض وتبة 

  :تٛا٘س پطزٜ اثٟبْ اظ ایٗ تمجیط ثٝ یه سٛ ظ٘س آٚضز ٔی ٔی ذٛا٘س. ٔثبِی وٝ اٚ ٔی «ای تٙبلط ٞبی پبیب٘ٝ »

یٍطی تحّیُ ٞبی ثٝ اضث ضسیسٜ اظ لطٖٚ ٚسؽی ضا، یىی پس اظ ز زض ؼیّ لصط خسیس، لمُ زوبضتی ٕٞٝ اضظش

لسضتی صطفبً زض پی ذٛاست  )لمُ، ایــٗ لٙصط غیــط لمّی ٔحط ثـطز. أب، زض ظٔــبٖ پیطٚظی تــبّْ ٚ تٕبْ ٔی

است وٝ ثط صحٙٝ خٟبٖ تسّػ ذٛاٞس یبفت، ظیطا زیٍط ٞیچ ٘فبٔی اظ اضظضٟبی ٔمجَٛ ٍٕٞبٖ ٚخٛز  ( ذٛیطتٗ

ضیٓ خًٙ خٟب٘ی زْٚ ضا یىی اظ تطٔیٙبَ ٞبیی ذٛاٞیٓ یبفت اٌط ٚالك ٌطا ثب.٘ساضز وٝ ثتٛا٘س ٔب٘ك پیططٚی آٖ ضٛز

زا٘ٓ ضٕب خًٙ وٛیت ضا چٍٛ٘ٝ تفسیط ٔی  آٖ ـٟٛض یبفتٝ است. ٕ٘ی غطة زض )ٔتٙبلط(وٝ شات پبضازٚوسیىبَ

ٚ اظ  – وٙیس، أب ٔٗ زض آٖ یه تٙبلط ٔی یبثٓ؛ تٙبلعی وٝ ضبذه ٞبی حسّ ضطٓ ثسیبضی اظ ٔتفىطاٖ غطثی

ضا زضیبفت. غطة پیطٚظی ذٛز ضا زض خًٙ وٛیت زض ٔیبٖ یه حسّ اظؽطاة ٍٕٞب٘ی  آٖ – یخّٕٝ ٘ٛآْ چبٔسى

 .٘طتطی ضس وٝ زُُٔ چطویٗ یه التطاض ٚالمی ضا تطوب٘س آ٘دّس، خطٗ ٌطفت ٚ ایٗ اظؽطاة، اظ خّٕٝ زض ِس

أطٚظ ثٝ سٛی ای، سط٘ٛضت ٔحتٛٔی ٞستٙس وٝ تٕسٖ  ٞبی پبیب٘ٝ غطة شاتی پبضازٚوسیىبَ زاضز ٚ ایٗ پبضازٚوس

ٞبیی است وٝ تٙبلط ٟ٘فتٝ زض ثبؼٗ تٕسٖ أطٚظ ضا  آٖ ضاٜ ٔی سپطزٜ است. ا٘فدبض اؼاللبت اظ ٕٞیٗ تطٔیٙبَ

آضىبض ذٛاٞس وطز. ٚلتی حصبضٞبی اؼاللبتی فطٚ ثطیعز ٔطزْ خٟبٖ ذٛاٞٙس زیس وٝ ایٗ زغ ـبٞطاً ٔستحىٓ ثٙیبٖ 

ضیرت. لسضت غطة، لسضتی ثٙیبٖ ٌطفتٝ ثط خُٟ است ٚ  پٛسیسٜ زاضز وٝ ثٝ تٍّٙطی فطٚ ذٛاٞس ٞبیی ثسیبض

آٌبٞی ٞبی خٕمی وٝ ا٘مالة ظا ٞستٙس ثٝ یىجبضٜ ضٚی ٔی آٚض٘س؛ ٕٞچٖٛ ا٘فدبض ٘ٛض. ضٛضٚی ٘یع تب آٖ ٌبٜ وٝ 

زاز ٚ غطة ٘یع آٖ ضا ٕٞچٖٛ زضٕٙی  یىپبضچٝ ٘طبٖ ٔی فصُ فطٚپبضی اش آغبظ ٘طسٜ ثٛز ذٛز ضا لسضتٕٙس ٚ

 .ٞٓ ٌسیرتٝ ضٛضٚی آضىبض ضس اظ اٍ٘بضت. تٟٙب ثمس اظ فطٚپبضی ثٛز وٝ ثبؼٗ پٛسیسٜ ٚ ٛیص ٔیثعضي زض ثطاثط ذ

است. ٔطزْ ثب اظؽطاثی وٝ اظ یه لسْ اؼٕیٙبٖ  تفبٚت یبفتٝ 0391ٞبی زٞٝ  اوٖٙٛ زض غطة، ٕٞٝ چیع ثب سبَ

لبتی وٝ ٔٛخٛزیت سیبسی غطة وطٙس تب آٖ زغ اؼال ٍٕٞب٘ی ثطٔی آیس ثٝ فطزا ٔی ٍ٘ط٘س. آٟ٘ب ٞط ِحفٝ ا٘تفبض ٔی

است ثب یه ا٘فدبض ٟٔیت فطٚ ثطیعز ٚ آٖ ضٚی پٟٙبٖ تٕسٖ آضىبض ضٛز. ثطای آ٘ىٝ ضزیف ٔٙفٓ  ثط آٖ ثٙیبٖ ٌطفتٝ

آخطٞبیی وٝ ٔتىی ثط یىسیٍط ٞستٙس فطٚ ضیعز، وبفی است وٝ ٕٞبٖ آخط ٘رستیٗ سطٍٖ٘ٛ ضٛز. تٕسٖ ٞب ٞٓ پیط 

آٚضز. زض آغبظ، تٕسٖ ثب یه التٕبز ٔؽّك ثٝ  ٘ٝ ٞبضبٖ تٕس٘ی زیٍط سط ثط ٔیٔیط٘س ٚ اظ ثؽٗ ٚیطا ٔی ضٛ٘س ٚ ٔی

ٌیطز ٚ ٍٞٙبٔی وٝ ایٗ احسبس خبی ذٛز ضا ثٝ لسْ التٕبز ثرطیس، ثبیس زا٘ست وٝ ٔٛلس  لسضت ذٛیص پب ٔی

 .سطٍ٘ٛ٘ی فطاضسیسٜ است

 



        تٙس وٝ زظزاٖ ضت ضٚ، ثط ظٔیٗ ای ٞس ٚ أب زضثبضٜ ذٛزٔبٖ. ٘جبیس ثتطسیٓ. حصبضٞب تب ٍٞٙبٔی ٔفیس فبیسٜ

ٔی ظیٙس، أب آٖ ٌبٜ وٝ زظزاٖ اظ آسٕبٖ فطٚز ٔی آیٙس، چٍٛ٘ٝ ٔی تٛاٖ ثٝ حصبضٞب اؼٕیٙبٖ وطز؟ پس ثبیس اظ ایٗ 

ذب٘ٝ ضا زض زأٙٝ آتطفطبٖ ثٙب  »ا٘سیطٝ وٝ حصبضٞبیی ثتٛا٘ٙس ٔب ضا اظ ضطّ ٔبٞٛاضٜ ٞب ٔحفٛؾ زاض٘س، ثیطٖٚ ضس ٚ 

ت ٚ ضدبلت زاضت. غطة چٙیٗ است وٝ زض لیٗ طاضسٖ ثب ٚالمیت، ثٝ ا٘ساظٜ وبفی خزض ضٚ ثٝ ضٚ  ثبیس » وطز

ذٛا٘س تب ذٛز ضا زض پٙبٜ ٚٞٓ حفؿ وٙس. خًٙ وٛیت چٙیٗ ثٛز ٚ ثٙبثطایٗ، تٟٙب  ظمف، ثیص تط اظ ٕٞیطٝ ضخع ٔی

ٜ ثٙس ٔفّٛن ضا زض پس الٕبَ اسیطاٖ حصبضٞبی تّٛٞٓ ضا ثٝ ٚحطت زچبض وطز ٘ٝ آ٘بٖ وٝ ظمف ٚ پیطی ایٗ لساض

ٚ الٛاِص ٔی زیس٘س. ٔی ذٛاٞٓ ثٍٛیٓ وٝ ذٛز ٔبٞٛاضٜ، زض لبِٓ ٚالك، آٖ ٕٞٝ تطس ٘ساضز وٝ ؼٙیٗ ایٗ ذجط زض 

تب آ٘دب ٞطاسٙبن است وٝ ثسیبضی، اظ ٞٓ اوٖٙٛ فبتحٝ ٕٞٝ چیع ضا  ؼٙیٗ ایٗ ذجط «ٔبٞٛاضٜ زاضز ٔی آیس »لبِٓ ٚٞٓ: 

 )ظثبٖ ٞب(پیص اظ آٔسٖ تّٛیعیٖٛ ٘یع سرٙب٘ی چٙیٗ زض افٛاٜ ذالق، ظثبٖ فبضسی... چٙبٖ وٝا٘س: ٞٛیت ّٔی، ا ذٛا٘سٜ

 .ثٛز

ثطزٜ است. آٔطیىب ٘یع ٔفٟط آٖ اضازٜ خٕمی  ٔبٞٛاضٜ ٔفٟط آٖ پیٛستٍی خٟب٘ی است وٝ تٕسٖ خسیس ا٘تفبض ٔی

 «استیال »اؼالق یبفتٝ است.  است وٝ ٕٞطاٜ ثب ثطط خسیس پیسا ضسٜ ٚ زض خست ٚ خٛی لسضت ٚ استیال، تٛسمٝ ٚ

ذٛا٘سٜ ا٘س، تمجیطی  «ٚالیت ؼبغٛت »ثمعی اظ ٔحممبٖ استیالی غطة ضا ثط لبِٓ  ٞٓ ضیطٝ ٞستٙس ٚ اٌط «ٚالیت »ٚ 

خستٝ ا٘س وٝ ثتٛا٘س ٔفبٞیٓ خسیس ضا زض حٛظٜ ٔمطفت زیٙی ٔمٙب وٙس؛ ٚ چٝ تمجیط زضستی یبفتٝ ا٘س. غطة، اظ  ضا ٔی

               ثطپبیی یه حىٛٔت خٟب٘ی ٘ساضتٝ است ٚ ٞٓ اوٖٙٛ ٘یع چٝ آ٘بٖ وٝ اظ حبوٕیت  ٕٞبٖ آغبظ، غبیتی ٍٔط

ثط٘س، ٞط زٚ، حبوٕیت ٔبٞٛاضٜ ٞب  ٔبٞٛاضٜ ٞب ثٝ ٚحطت افتبزٜ ا٘س ٚ چٝ آ٘بٖ وٝ ٔطتبلب٘ٝ چٙیٗ ضٚظی ضا ا٘تفبض ٔی

  س.وٙٙ ضا ثب حبوٕیت خٟب٘ی غطة یىسبٖ ٌطفتٝ ا٘س؛ ٚ ٞط زٚ اضتجبٜ ٔی
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