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 قضیِ تسخیز سفبرت آهزیکب خالف ٍاقع ٍ غلط هطزح هی شَد

          ٝ ا٘ذ،   ای وٝ دس سٚص سیضدٞٓ آثبٖ ٔدتٕغ ضذٜ            ػدیت ایٗ است وٝ دس ایٗ سٝ حبدث
دسٌیشی ثیٗ ایٗ دٚ عشف است. ثؼضی اص ایٗ حٛادث عٛسی است وٝ ّٔت ایشاٖ، ٔظّْٛ                 
ٚ ٔضشٚة ٚالغ ضذٜ ٚ ٔٛسد ستٓ لشاس ٌشفتٝ است؛ ٚ ویفّیت ثؼضی دیٍش، عٛسی است وٝ              
عشِف أشیىبیی، سضای آٖ ظّٕٟب ٚ ستٕٟبی لجّی خٛد سا دیذٜ است. ثٝ ٘ظش ٔٗ، ثب لضیٝ                 

   ٝ ٜ   تسخیش ال٘ٝ خبسٛسی ث ای اص خٛا٘بٖ ٔؤٔٗ ٚ ٔجبسص ٚ سضیذ ّٔت ایشاٖ، ثبیذ               ٚسیّٝ ػذّ
ٌٛ٘ٝ ثشخٛسد وشد. أشٚصٜ دس ػشف سیبستی وٝ أشیىبییٟب آٖ سا ٞذایت ٔیىٙٙذ، لضیٝ                 ایٗ
عٛس ٔغشح ٔی وٙٙذ وٝ أشیىب ٔثُ ٕٞٝ وطٛسٞبی       ٌٛ٘ٝ ٔغشح ٕ٘ی ضٛد. لضیٝ سا ایٗ ایٗ

    ٝ ٜ     دیٍش دس داخُ تٟشاٖ سفبستخب٘ ای اص سٚی ثی تشثیتی ٚ ثی اػتٙبیی ثٝ            ای داضت ٚ ػذّ
 ٗ إِّّی، سیختٙذ ٚ ایٗ سفبستخب٘ٝ سا وٝ خب٘ٝ أشیىبییٟب ثٛد، تسخیش وشد٘ذ ٚ                  ٔٛاصیٗ ثی

    ٗ عٛس، لضیٝ سا دس د٘یب ٔٙؼىس ٔیىٙٙذ. دس حبِی وٝ عشح              دیپّٕبتٟب سا دستٍیش ٕ٘ٛد٘ذ. ای
            ٗ عٛس ٘یست. لضیٝ ایٗ است       ایٗ لضیٝ ثٝ ایٗ ضىُ، خالف ٚالغ ٚ غّظ است. لضیٝ ای

، دس ایشاٖ ثش    ۲۳وٝ دِٚت أشیىب، یه ٘ظبْ خجّبس سا دس وٛدتبی ثیست ٚ ٞطتٓ ٔشداد سبَ                
ِٓ غبغِت خبئٗ ٚ                     سِش وبس آٚسد. ثیست ٚ پٙح سبَ، ا٘ٛاع پطتیجب٘یٟب سا اص آٖ ٘ظبْ خجّبِس ظبِ
َِ آخش؛ یؼٙی تمشیجًب آخشیٗ سبِی وٝ آٖ سطیٓ ٘بثدب ٚ ٘بثحك ٚ                   فبسذ ا٘دبْ داد. دس ٕٞبٖ سب

( وٝ أشٚص دس د٘یب چٟشٜ ٔشدْ دٚستی ثٝ خٛد ٌشفتٝ             ۱فبسذ ثش سِش وبس ثٛد، ٕٞبٖ آلبیی)       
         ٗ فبیذٜ   إِّّی دخبِتٟبی ثیدب ٚ حضٛس ثی       است ٚ ایٗ ٌٛضٝ ٚآٖ ٌٛضٝ د٘یب، دس لضبیبی ثی

ٔی وٙذ، سئیس خٕٟٛس آٔشیىب ثٛد. سئیس خٕٟٛس دٔىشاِت أشیىب، دس ٕٞبٖ حبِی وٝ ّٔت                
ِٓ فبسِذ غبغت ٔی وطیذ، ثٝ ایشاٖ آٔذ،                    ایشاٖ ٟ٘بیت ضّذتٟب ٚ سختیٟب سا اص دست آٖ سطی

 الرّحیمالرّحمناهللبسم

ٚ ثخػٛظ وسب٘ی وٝ اص  -آٔٛصاٖ، فشٍٞٙیبٖ  دا٘طدٛیبٖ، دا٘ص -ثٝ ثشادساٖ ٚ خٛاٞشاٖ ػضیض 
ا٘ذ، خٛضبٔذ ػشؼ ٔیىٙٓ. أشٚص ٚ ایٗ ایبْ، ٔٙبسجت ثسیبس ٔهٟهّٕهی      ساٟٞبی دٚس تطشیف آٚسدٜ

ثشای ّٔت ایشاٖ است. یؼٙی خبعشٜ دسٌیشی ّٔت ایشاٖ ثب استىجبس، وٝ ٔظٟش آٖ ٔظٟش استىجبس  
 ٚ استجذاد خٟب٘ی، یؼٙی ٕٞبٖ دِٚت أشیىبست. 



 

خب خٛسد، ثش سش سفشٜ سٍ٘یٗ غبغجبٖ حىٛٔت دس ایشاٖ ٘طست            ٘بٖ ّٔت ایشاٖ سا ایٗ

ایشاٖ غبحت «ٚ ِزّتٟبیص سا ثشد، ثؼذ ٞٓ ثب حبِت سشٔستی، ایستبد ٚ اػالْ وشد وٝۺ 

  ٗ  »تشیٗ خبٞبست ٚ ایٟٙب وٝ ثش سِش وبس٘ذ، ثٟتشیٗ حىّبٔٙذ!           ثٟتشیٗ حىٛٔتٟبست. أ

 اٍ٘بس ٘ٝ اٍ٘بس وٝ دستِ ضبٜ تب ِٔشفك ثٝ خٖٛ ایٗ ّٔت آِٛدٜ است.

یه ػذّٜ    –دس ٔثُ چٙیٗ سٚصی        -ایٗ وبس سا أشیىبییٟب وشد٘ذ. ثؼذ اص ّٔذتی ٞٓ            
سا پشپش وشد٘ذ. ایٗ      -ایٗ ٌّٟبی ٞٙٛص دسست ثبص ٘طذٜ         -آٔٛصاٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ ٔب       دا٘ص

             ٝ خشج دادۺ ٚلتی وٝ      ضشثٝ سا، اَّٚ آٟ٘ب ٚاسد آٚسد٘ذ. ثب ٕٞٝ ایٟٙب، ّٔت ایشاٖ ٘دبثت ث
     ٗ ٝ      خب ٞیچ   ا٘مالة پیشٚص ضذ، دس ای ای ٘ضد؛ آٟ٘ب سا اریّت        وس ثٝ أشیىبییٟب غذٔ

٘ىشد٘ذ؛ سفبست سا اص آٟ٘ب ٍ٘شفتٙذ. آٟ٘ب سا سٚا٘ٝ وشد٘ذ؛ ثب احتشاْ ثٝ خب٘ٝ خٛدضبٖ                   
        ٜ ای اص آٟ٘ب ٞٓ دس داخُ سفبست ٔب٘ذ٘ذ.           سفتٙذ. وسی وبسی ثٝ وبِس آٟ٘ب ٘ذاضت. ػّذ

ِىٗ ضشٚع ثٝ تٛعئٝ وشد٘ذۺ تٕبس ثب ٔخبِفیٗ ا٘مالة؛ دسس دادٖ ثٝ ػٙبغش پس                
        ٗ خب اص ادأٝ حیبت ٔأیٛس ضذٜ ثٛد٘ذ. خٛة؛           ٔب٘ذٜ ٚ ٚأب٘ذٜ سطیٓ پّٟٛی وٝ دس ای

ّٔت ایشاٖ ٞٛضیبس است. ّٔت ایشاٖ غبفُ ٘یست ٚ ٔیفٟٕذ وٝ لضیٝ چیست. خٛا٘بٖ       
وٝ ساٞپیٕبیی ٔیىشد٘ذ، سفتٙذ ایٗ ٔبدٜ فسبد سا اص            ۸۸دا٘طدٛ، دس سٚص سیضدٞٓ آثبٖ      

 ٌٛ٘ٝ است.  ثیٗ ثشد٘ذ. لضیٝ ایٗ

 تلقیي ّبی اًسبًْبی سطحی ٍ ضعیفی را ببٍر ًکٌیذ

یىی اص ثٟتشیٗ     ۸۸ٔٗ أشٚص ػشؼ ٔیىٙٓ وٝ ایٗ وبس دا٘طدٛیبٖ ٔب دس سبَ                 
وبسٞبیی ثٛد وٝ دس ایٗ ا٘مالة ا٘دبْ ٌشفت. ٔجبدا تّمیٟٙبی یه ػذّٜ آدٟٔبیی سا وٝ               

ا٘سبٟ٘بی سغحی ٚ ضؼیفی    «تؼشیف ٚالؼی اص آٟ٘ب ایٗ است وٝ          -ثٝ اػتمبد ثٙذٜ      -

ٝ       »ٞستٙذ ا٘ذ. ٕ٘یخٛاٞیٓ ثٍٛییٓ ٔغشضٙذ.      ثبٚس وٙیذ. ٕ٘یخٛاٞیٓ ثٍٛییٓ ایٟٙب ٚاثست
ا٘ذ. وطٛسٞب سا ٞٓ ضؼیفٟب ثٝ ثبدِ         ٘ٝ! ضؼیفٙذ. ا٘مالثٟب سا ٞٓ غبِجًب ضؼیفٟب اص ثیٗ ثشدٜ         

ا٘ذ. ّٔتٟبی ٘یشِٚٔٙذ پشلذست سا ٞٓ غبِجًب ضؼیفٟب ٚ صثٟٛ٘بیی وٝ ثش ٔشاوض                   فٙب دادٜ 
لذست دست پیذا ٔیىٙٙذ، اص ثیٗ ٔیجش٘ذ. یه ػذّٜ ضؼیف، أشٚص ٘یبیٙذ ٚسٛسٝ وٙٙذ ٚ     

ایٗ چٝ وبسی ثٛد وٝ     «عٛسی ضٛد وٝ خٛاٖ ٔب، دا٘طدٛی ٔب، ثب خٛدش فىش وٙذۺ             

٘ٝ آلب! یىی اص ثٟتشیٗ وبسٞبیی وٝ دس ا٘مالة ٔب           »ال٘ٝ خبسٛسی سا تسخیش وشدیٓ!؟    

احسبسبتی ضذ ٚ حشفی    «ضذ، ٕٞبٖ وبس ثٛد. أبْ یه خٛاٖ ٘جٛد وٝ ضٕب ثٍٛییذ               

ٖ                »صد. ِٓ د٘یب دیذٜ ٔدّشة، ثب دیذ ٘بفز خٛد، آ عٛس اص    أبْ، آٖ پیش حىٕت ٚ ٔشِد حىی
حشوت دا٘طدٛیبٖ دس آٖ سٚص تدّیُ وشد. پس أبْ، ثٝ حمیمتی پی ثشدٜ ثٛد وٝ ایٗ                 
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ٍلتی کِ اًمالب   

پیالوٍ  ضال د          

کال      جا ّیچ ایي

بِ اهویکایالیالْالا    

ای ًز ؛ آًْا  ص هِ

 ا اذیّت ًکو ًال ؛  

سفا ت  ا ا  آًْالا  

ًگوفتٌ . آًْا  ا    

 ٍاًِ کو ً ؛ بالا    

احتوام بِ خالاًالِ   

خَ ضاى  فتالٌال .   

کسی کا ی بِ کا ِ 

آًْالا ًال اضالت.      

ای ا  آًْا ّالن   ػ ُّ

    اخل سالفالا ت   

هاًال ًال . نالکالي        

ضوٍع بِ تَطالهالِ   

 کو ً 
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٘ٝ فمظ اص سٚی تجؼیت؛ ثّىٝ اص سٚی احسبس، اص سٚی ثیٙص ٚ               -سا ٌفت. ٔب ٘یض ٕٞبٖ سا     
 تأییذ ٚ تػذیك ٔیىٙیٓ. -اص سٚی ٔٙغك 

 چزا تسخیز الًِ جبسَسی یکی اس بْتزیي کبرّبیی است کِ در اًقالة هب شذ؟

         ٝ ٗ   یىی اص ثٟتشیٗ وبسٞب، ٕٞبٖ وبس ثٛد. چشا؟ ث ٗ       خبعش ای إُِّ   وٝ ػٕذتبً ثؼذ اص خًٙ ثی
دْٚ، ا٘مالثٟبی ٔتؼذّدی دس سشتبسش ػبِٓ ثٝ ٚلٛع پیٛست. دس آفشیمب، دس آسیب، دس اسٚپب،                  
خیّی وطٛسٞب حىٛٔتٟبی خٛدضبٖ سا اص دست داد٘ذ. ایٗ وطٛسٞب دٚ دستٝ ثٛد٘ذۺ ثؼضی، 
وطٛسٞبیی ثٛد٘ذ وٝ خٛدضبٖ سا دسثست ثٝ ثّٛن ضشق؛ یؼٙی ثٝ سٚسٟب ٚ یب ثؼذٞب ثٝ                   
چیٙیٟب تسّیٓ وشد٘ذ ٚ ٚاثستٝ آٟ٘ب ضذ٘ذ. ٔب دس ایٗ پب٘ضدٜ سبَ ػِٕش خٕٟٛسی اسالٔی،                 
وٝ خذای ٔتؼبَ فشغت داد خیّی اص ٔسؤٚالٖ د٘یب سا اص ٘ضدیه ثجیٙیٓ، دیذیٓ دس ایٗ                   

        ٗ عٛس ثبٚسضبٖ آٔذٜ ثٛد وٝ ثبیذ ٚاثستٝ ثٝ               وطٛسٞب، حّتی ػمال ٚ ٔذثّشیٙطبٖ، ای
(، اغالً  ۳تطىیالت ضشق ثبضٙذ ٚ آیٙذٜ ػدیت ٚ غشیجی سا وٝ دٚ سبَ پیص اّتفبق افتبد)               

 احتٕبَ ٕ٘یذاد٘ذ.

   ٗ عٛس ضذ٘ذ؛ صیش چتش وٕٛ٘یستٟب ٚ ثّٛن ضشق سفتٙذ ٚ خضٚ یه خب٘ٛادٜ                یه ػذّٜ وٝ ای
ضذ٘ذ. آٖ ٞٓ ػضٛ دسخٝ دٚی آٖ خب٘ٛادٜ، ٘ٝ ػضٛ دسخٝ یه. یه دستٝ ایٟٙب ثٛد٘ذ،                  
وٝ ا٘مالثٟبیطبٖ ٚ صحٕبت ٔشدٔب٘طبٖ ٚالؼًب ٞذس سفت. آٖ ٕٞٝ فذاوبسیٟبی ٔشدْ، دس                 
حمیمت ضبیغ ٚ ثبعُ ضذ. دستٝ دیٍش وطٛسٞبیی ثٛد٘ذ وٝ اٌش استجبعی ٞٓ ثب ثّٛن                   
ضشق داضتٙذ، ایٗ استجبط، آٖ چٙبٖ ٔستحىٓ ٘جٛد. ثؼذ، ػٕذتًب أشیىبییٟب، ضشٚع ثٝ ٘فٛر               
دس داخُ ایٟٙب وشد٘ذ. اسادٜ ٔشدْ، اسادٜ سٞجشاٖ ٚ ػضْ ػٕٛٔی ّٔتٟب سا، عٛسی تغییش داد٘ذ          
وٝ ثتذسیح، ا٘مالثی وٝ ا٘دبْ ضذٜ ثٛد، غذدسغذ ثٝ حبَ اَّٚ ثشٌطت ٚ ثّىٝ ثٝ ضىُ                  

  ٝ ٞبی ایٗ سا دس وطٛسٞبیی اص آفشیمب ٚ خبٞبی دیٍش داسیٓ؛ وٝ ثٙذٜ ثٙب                  ثذتش دسآٔذ. ٕ٘ٛ٘
 ٘ذاسْ اص آٖ وطٛسٞب اسٓ ثیبٚسْ.

اٌش ثٝ تبسیخ سی، چُٟ سبَ اخیش ٍ٘بٜ وٙیذ، ایٗ وطٛسٞب سا ٔیجیٙیذ وٝ ثٝ سطیٓ                        
أشیىبیی ٚاثستٝ ضذ٘ذ. اص چٝ ساٞی؟ یب اص ساٜ ٔشػٛة وشدٖ، یب تغٕیغ وشدٖ، یب ٔحتبج                 

وشدٖ ٚ یب فطبس ٚاسد آٚسدٖ. ا٘ٛاع فطبسٞب سا سٚی ایٗ وطٛسٞب ٚ ّٔتٟبی ٔستمُ ٚاسد                     
ّّی لغغ ٘ىشدٜ ثٛد٘ذ. سفیش ٞٓ ثٛد، ٔسؤِٚیٗ أشیىبیی               ٔی وشد٘ذ. آٟ٘ب ٞٓ ساثغٝ سا ثٝ و
ٞٓ ثٛد٘ذ. ٚسٛسٝ ٔیىشد٘ذ، ٔی سفتٙذ، ٔی آٔذ٘ذ ٚ حّتی دَ سٞجشاٖ ا٘مالثٟب ٚ سٞجشاٖ                 
ّٔتٟب سا خبِی ٔیىشد٘ذ. آٟ٘ب سا ٔیتشسب٘ذ٘ذ، ٔشػٛثطبٖ ٔیىشد٘ذ، ٚ وسی وٝ ٔشػٛة ضذ،               

 ثب ا٘ذن تطشی ٔی ضٛد اٚ سا اص ٔیذاٖ خبسج وشد.

اًمببْا  ا  غانبالا   

ضؼیفْا ا  بالیالي   

اً . کطَ ّالا    بو ُ

 ا ّن ضؼیفْا بالِ  

اًال .     با ِ فٌا  ا ُ

هلتْای ًیوٍهٌال ِ  

پول  ت  ا ّالن      

غانبا  ضؼیفالْالا ٍ     

 بًَْایی کِ بالو  

هواکز ل  ت  ست 

پی ا هیکٌٌال د ا     

بیي هیبوً . یک  

ػ ُّ ضؼیفد اهوٍ  

ًیایٌ  ٍسالَسالِ   

کٌٌ  ٍ طَ ی ضَ  

کالالِ جالالَاى هالالاد      

 اًطجَی هاد بالا    

خَ ش فکو کٌال    

ایي چالِ کالا ی     «

بالالَ  کالالِ  ًالالِ      

جالالاسالالَسالالی  ا     

  »تسخیو کو ین!؟
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اغِّت ا٘مالثٟبست. آ٘چٝ وٝ ٔب اص ٘ضدیه دیذیٓ،          -اٌش ٍ٘ٛییٓ ٕٞٝ      -ایٗ سش٘ٛضتِ   
ٝ       -آ٘چٝ دس خجشٞبی ٕٞضٔبٖ دس د٘یب خٛا٘ذیٓ یب           ٞبیص   چٝ لجُ اص ا٘مالة، چٝ د٘جبِ

دیذیٓ، ٕٞیٗ ثٛد. ػبُٔ ایٗ ثشٌطتٗ چٝ ثٛد؟ ایٗ            -ٞٓ، ثؼضی دس ثؼذ اص ا٘مالة        
ثٛد وٝ آٖ پیٛ٘ذ تحٕیّی ٔیبٖ لذست فبئمٝ حىٛٔت ٔتدبٚص ٚ ٔستجذ أشیىب ثب ایٗ                 

     ٝ ای ثشلشاس ثٛد، آٖ ساثغٝ، خٛد ٔٛخت ٔی ضذ           وطٛسٞب، ٔٙمغغ ٘طذٜ ثٛد. چٖٛ ساثغ
دس ٔدبِس    -وٝ عشِف لٛیتش، اص آٖ ساثغٝ استفبدٜ وٙذ ٚ ٔذاْ سٚی عشف ضؼیفتش                

فطبس ثیبٚسد تب ثبالخشٜ ٚاداسش وٙذ وٝ         -ٔزاوشٜ، پطت ٔیضٞب، دس ٔؼبٔالت ٌٛ٘بٌٖٛ       
ٔیذاٖ سا ثٝ ٘فغ اٚ خبِی وٙذ. لضیٝ ال٘ٝ خبسٛسی، ایٗ آخشیٗ سضتٝ استجبط ٕٔىٗ سا       
ثیٗ ا٘مالة ٚ أشیىب ثشیذ ٚ لغغ وشد. ایٗ، خذٔت ثضسي ٚ ریمیٕت سا ثٝ ا٘مالة ٔب                  

 وشد!  

 عولِ اس رٍی اخالص تبثیزات بشرگی در پی دارد

             ٝ ٞبی ػٕیك ٚ     ٕٔىٗ است خٛا٘ب٘ی وٝ دس آٖ ِحظٝ سفتٙذ ٚ آٖ الذاْ سا وشد٘ذ، د٘جبِ
داسای دسخبت ٌٛ٘بٌٖٛ آٖ وبس سا، آٖ سٚص ٘ذیذٜ ثٛد٘ذ. احتٕبَ ایٗ ٞست. خٛاٖ اص                 
سٚی ایٕبٖ ٚ احسبس خٛد، وبسی سا ا٘دبْ ٔیذٞذ. أب خذای ٔتؼبَ، دس آٖ وبس، ایٗ                  
ثشوتٟبی ثضسي سا لشاس دادٜ ثٛد. چٖٛ وبسی اص سٚی ایٕبٖ ٚ اخالظ ثٛد ٚ خذای                   
ٔتؼبَ ٕٞیطٝ سٚی وبسٞبیی وٝ اص سٚی ایٕبٖ ٚ اخالظ است، تأثیشات ثضسٌی لشاس               
ٔیذٞذ. ایٗ سا ثذا٘یذۺ ٞشوبسی ساضٕب اص سٚی اخالظ ثىٙیذ، خذا ثٝ آٖ ثشوت خٛاٞذ               
داد. ٞش وبسی ساوٝ اص سٚی حسبثٍشیٟبی ٔبدّی ثىٙیذ، ٔتضِضَ است. ٕٔىٗ است ثٝ               

          ٝ خالف آٖ وبسی وٝ اص سٚی        ٘تبیدی ثشسذ؛ خیّی اص اٚلبت ٞٓ ثٝ ٘تیدٝ ٕ٘یشسذ. ث

ٖ   «ایٕبٖ ٚ اخالظ، ثشای خذا، ا٘دبْ ٔیذٞیذ؛ وٝ            ٞش  .»(۲اَِّّٝ ِٝ)   ٔٗ وبٖ َِّّٝ وب
 وس ثشای خذا ثبضذ، لذست اِٟی دس خذٔت اٚ لشاس ٔیٍیشد ٚ ثٝ اٚ وٕه ٔیىٙذ. 

 بزقزاری رابطِ شزٍعی بزای تحویل خَاستِ ّب

لضیٝ سفبست اص ایٗ لجیُ ثٛد ٚ آٖ ساثغٝ سا لغغ وشد. ثؼذ اص آٖ، تب أشٚص وٝ پب٘ضدٜ                    
سبَ اص پیشٚصی ا٘مالة ٚ چٟبسدٜ سبَ اص لضیٝ ال٘ٝ خبسٛسی ٔیٍزسد، ٞٙٛص وٝ ٞٙٛص 
است، أشیىبییٟب تالضطبٖ ایٗ است وٝ ٕٞبٖ سضتٝ ثبسیىی سا وٝ ثب حبدثٝ تسخیش                
ال٘ٝ خبسٛسی لغغ ضذ، دٚثبسٜ ثشلشاس وٙٙذ. ٞٙٛص آٖ تالش سا ٔیىٙٙذ. چشا؟ ثشای                 

وٝ اص ٕٞبٖ سضتٝ ثبسیه، عشف لذستٕٙذ ثشای تحٕیُ خٛاستٟبی خٛد ثب عشف                 ایٗ

ػالالاهالالل ایالالي      

بوگطتي چِ بَ ؟ 

ایي بَ  کالِ آى      

پیًَ  تحویاللالی   

هیاى ل  ت فائمالِ  

حکَهت هتجاٍ  ٍ   

هستب  اهویکا بالا  

ایالالي کطالالَ ّالالاد    

هٌمطغ ًط ُ بَ . 

    ِ ای    چَى  ابالطال

بولوا  بالَ د آى      

 ابطِد خَ  هَجب 

هی ض  کِ طالوِِ    

لالالَیالالتالالود ا  آى     

 ابطِ اسالتالفالا ُ    

کٌ  ٍ هال ام  ٍی    

    -طوِ ضؼیفتو 

هجان  هالااکالوُد   

پطت هیزّالاد       

هؼاهبت گًَاگالَى  

فطا  بیاٍ   تالا   -

با خالوُ ٍا ا ش    

کٌ  کِ هیال اى  ا    

بِ ًفغ اٍ خالانالی     

 کٌ .
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ضؼیف استفبدٜ ٔیىٙذ. اظٟبسات أشیىبییٟب سا ثجیٙیذ! أشٚص ٚ دیشٚص، سئیس خٕٟٛس                   
( ٚ سخبَ ٌٛ٘بٌٖٛ أشیىب، ٕٞٝ ایٗ حشف سا ٔیض٘ٙذ          ۴دٔىشات ٚ سئیس خٕٟٛس آٖ عشفی)     

٘ٝ! »ٔب ٔیخٛاٞیٓ ثب ایشاٖ ساثغٝ ثشلشاس وٙیٓ.       «وٝ ػشؼ ٔیىٙٓ. ٞیچ وذاْ ٕ٘یٍٛیٙذۺ        
غحجت ساثغٝ وٝ ٔیطٛد، ثٙب ٔیىٙٙذ ضشط ٚ ضشٚط ٌزاضتٗ؛ وٝ اٌش چٙیٗ ثطٛد، اٌش                  
چٙبٖ ثطٛد! ثٙذٜ یه ٚلت ٌفتٓ وٝ ثیٗ حشف ٔب ٚ حشف أشیىبییٟب، اص صٔیٗ تب آسٕبٖ                  

تب آخش    -ضىُ ایٟٙب سا ٕ٘یخٛاٞیٓ ثجیٙیٓ. ساثغٝ ثب ایٟٙب سا            «فبغّٝ است. ٔب ٔیٍٛییٓۺ     

اٌش ٔیخٛاٞیذ ثب ٔب ساثغٝ داضتٝ ثبضیذ، ثبیذ          «آٟ٘ب ٔیٍٛیٙذۺ   »ٕ٘یخٛاٞیٓ داضتٝ ثبضیٓ.  

اغاًل چٝ ٘سجتی ثیٗ ایٗ دٚ حشف است!؟ ٌٛیب ثب            »ایٗ وبس سا ثىٙیذ؛ آٖ وبس سا ثىٙیذ!        

ثب ضٕب  «وطٛسی غحجت ٔی وٙٙذ وٝ آٖ وطٛس دٜ تب ٚاسغٝ خّٛ ا٘ذاختٝ است وٝ                    

ضشط ٔیٍزاس٘ذ! چٝ ضشعی، آلب؟ ٔب ضشط داسیٓ ثشای            »ٔیخٛاٞیٓ ساثغٝ داضتٝ ثبضیٓ.    
ساثغٝ ثب وطٛسی وٝ آٖ ٕٞٝ فدبیغ پطت سش ٚ دس تبسیخ آٖ ٚخٛد داسد. ضشط ٔب، تٛثٝ                    
آٖ وطٛساست. ضشط ٔب، لغغ آٖ ٕٞٝ فبخؼٝ آفشیٙی ثشای د٘یبست. حبَ ضٕب ٔی آییذ                  
ثشای ٔب ضشط ٔیٍزاسیذ!؟ ساثغٝ سا ٔطشٚط ٔیىٙٙذ، أب ٔزاوشٜ سا غیش ٔطشٚط! دسست                  

 تٛخّٝ وٙیذ!

 اًذ کِ جَاى را غیز سیبسی کٌٌذ لعٌت خذا بز دستْبیی را کِ تالش کزدُ

ثٙذٜ دِٓ ٔیخٛاٞذ ایٗ خٛا٘بٖ ٔب ضٕب دا٘طدٛیبٖ؛ چٝ دختش، چٝ پسش ٚ حّتی                         
ٞبی سیبسی د٘یب فىش وٙیذ ٚ تحّیُ          سٚی ایٗ سیضتشیٗ پذیذٜ      -آٔٛصاٖ ٔذاسس     دا٘ص

ثذٞیذ. ٌیشْ وٝ تحّیّی ٞٓ ثذٞیذ وٝ خالف ٚالغ ثبضذ؛ ثبضذ! خذا ِؼٙت وٙذ آٖ                      
ا٘ذ ٚ ٔیىٙٙذ وٝ لطش خٛاٖ ٚ دا٘طٍبٜ ٔب سا غیش سیبسی وٙٙذ.     دستٟبیی سا وٝ تالش وشدٜ

وطٛسی وٝ خٛا٘ب٘ص سیبسی ٘جبضٙذ، اغاًل تٛی ثبؽ ٔسبئُ سیبسی ٘یستٙذ، ٔسبئُ                 
سیبسی د٘یب سا ٕ٘یفٟٕٙذ، خشیبٟ٘بی سیبسی د٘یب سا ٕ٘یفٟٕٙذ ٚ تحّیُ دسست ٘ذاس٘ذ. ٍٔش           
چٙیٗ وطٛسی ٔیتٛا٘ذ ثش دٚش ٔشدْ، حىٛٔت ٚ حشوت ٚ ٔجبسصٜ ٚ خٟبد وٙذ!؟ ثّٝ؛ اٌش                 

         ٝ ضبٖ ثٝ ایٗ است وٝ        حىٛٔت استجذادی ثبضذ، ٔیطٛد. حىٛٔتٟبی ٔستجذ د٘یب، غشف
ٔشدْ سیبسی ٘جبضٙذ؛ ٔشدْ دسن ٚ تحّیُ ٚ ضؼٛس سیبسی ٘ذاضتٝ ثبضٙذ. أب حىٛٔتی وٝ           
ٔیخٛاٞذ ثٝ دست ٔشدْ وبسٞبی ثضسي سا ا٘دبْ دٞذ؛ ٘ظبْ سا ٔیخٛاٞذ ثب لذست ثی پبیبٖ   

 -ٔشدْ ثٝ سش ٔٙضَ ٔمػٛد ثشسب٘ذ ٚ ٔشدْ سا ٕٞٝ چیض ٘ظبْ ٔیذا٘ذ، ٍٔش ٔشدٔص                      
ِٖ دا٘طدٛیص         ٔیتٛا٘ٙذ غیش سیبسی ثبضٙذ!؟ ٍٔش        -ثخػٛظ خٛا٘بٖ، ٚ ثبالخع خٛا٘ب

ٔیطٛد!؟ ػبِِٕتشیٗ ػبِِٕٟب ٚ دا٘طٕٙذتشیٗ دا٘طٕٙذٞب سا ٞٓ، اٌش ٔغض ٚ فٟٓ سیبسی                   

ٌَّ  کالِ ّالٌالَ       

استد اهویکاییْالا  

تبضطالاى ایالي     

است کالِ ّالوالاى      

 ضتِ با یکی  ا   

کِ بالا حالا  الِ        

تسالالخالالیالالو  ًالالِ   

جاسَسی لالطالغ     

ض د  ٍبا ُ بولوا  

کٌٌ . ّالٌالَ  آى      

تبش  ا هیکٌٌال .  

کالِ   چوا؟ بوای ایي

ا  ّوالاى  ضالتالِ      

بالالا یالالکد طالالوِ   

ل  توٌال  بالوای     

تالالالحالالالوالالالیالالالل  

خَاستْای خَ  با 

طالالوِ ضالالؼالالیالالف   

 استفا ُ هیکٌ .



 

٘ذاضتٝ ثبضٙذ، دضٕٗ ثب یه آثٙجبت تُشش ٔیتٛا٘ذ ثٝ آٖ عشف ثجشد؛ ٔدزٚة خٛدش               
وٙذ، ٚ دس خٟت اٞذاف خٛدش لشاس دٞذ! ایٗ ٘ىبت سیض سا، ثبیذ خٛا٘بٖ ٔب دسن                     

 وٙٙذ.

هذاکزُ بب آهزیکب ،آغبس ضزبِ ، بِ جوَْری اسالهی  اس طزیق 

 تبلیغبت در دًیب

ثیبییذ ساثغٝ ثشلشاس     «ٕ٘ی ٌٛیذۺ           »ثیبییذ ٔزاوشٜ وٙیٓ.    «أشیىب ٔیٍٛیذۺ     

ٔزاوشٜ یؼٙی چٝ؟ یؼٙی آٖ پیٛ٘ذی سا وٝ خٕٟٛسی اسالٔی لغغ وشد ٚثشیذ ٚ          »وٙیٓ.
ٕٞبٖ ٔٛخت ضذ وٝ تٕبْ ػٛاعف غبدلب٘ٝ ّٔتٟبی د٘یب ثٝ ایٗ ٘ظبْ خّت ضٛد، ایٗ                
سا دٚ ٔشتجٝ ثشلشاس وٙذ. یؼٙی دس دسخٝ اَّٚ، یه ضشثٝ ٕ٘بیبٖ ثٝ خٕٟٛسی اسالٔی                 

    ٖ خب وٝ تجّیغبت ٞٓ دس دست آٟ٘بست، دس د٘یب ٔٙؼىس وٙٙذ وٝ                    ثض٘ٙذ؛ ٚ اص آ

ثٝ چٝ دِیُ؟ ثٝ ایٗ دِیُ وٝ ٘طستٝ          »خٕٟٛسی اسالٔی، اص حشفٟبیص ثشٌطت!     «
دس آسیب ٚ  -ٚلت، یه یأس ػٕٛٔی دس تٕبْ ّٔتٟب  است ٚ ثب أشیىب ٔزاوشٜ ٔیىٙذ. آٖ

                  ٝ ٚخٛد آیذ.    دسآفشیمب ٚ دس وطٛسٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ دس خٛد اسٚپب ٚ دس خٛد أشیىب ث
٘بأیذ ضٛ٘ذ؛    -ٔسّٕب٘بٖ ٚ حتی ثؼضی غیشٔسّٕب٘بٖ       -ا٘ذ  ّٔتٟبیی وٝ أیذ پیذا وشدٜ

ٚ آٖ چٟشٜ ثب غالثت أبْ ثضسٌٛاسٔبٖ، وٝ سٚی خٕٟٛسی اسالٔی سا پٛضب٘ذٜ ٚ آٟ٘ب                

٘ٝ آلب! خٕٟٛسی    «سا ٚاداس ثٝ حشوت ٔیىشدٜ است، ٔخذٚش ٌشدد؛ ٚ ثٍٛیٙذۺ                 

چٖٛ أبْ سفت، خٕٟٛسی اسالٔی ایشاٖ تٛثٝ        «یب ثٍٛیٙذۺ    »اسالٔی ٞٓ تٛثٝ وشد!   

ٜ            »وشد! ثیت ٞبی تجّیغبتی دضٕٗ،      اٌش یبدتبٖ ثبضذ، ثؼذ اص سحّت أبْ، یىی اص ضب

ٗ »أبْ سفت؛ ٚ ایٟٙب دیٍش ساٜ أبْ سا سٞب وشد٘ذ.           «ٕٞیٗ ثٛد وٝ     وٝ ٕٞبٖ    ثشای ای
احسبس سا دسٖٚ ّٔتٟب ثٝ ٚخٛد آٚس٘ذ؛ یب ایٗ سا ثٍٛیٙذ، یب ثبالتش اص ایٗ سا. ثٍٛیٙذۺ                    

أبْ وی ٌفتٝ ثٛد ٔب ثب أشیىب ٔزاوشٜ ٘ىٙیٓ!؟ وی أبْ چٙیٗ حشفی صدٜ ثٛد!؟ أبْ                 «
ٕٞبٖ چٙذ سٚص صٔبٖ خٛدش سا ٌفتٝ ثٛد! ٕٞبٖ چٙذ ٚلت سا ٌفتٝ ثٛد! أبْ وی ٔب سا                  

ِٖ              »ٟ٘ی وشدٜ است؟   یؼٙی حّتی تػشف وٙٙذ دس ٘ظشات أبْ تػّشف وٙٙذ وٝ دس ٔیب
 غذٞب سخٙشا٘ی ٚ ثیبٖ لبعغ ٚ غشیح، ایٗ عٛس اظٟبس ضذٜ است.

 ٝ ای وٝ ثب ایٗ وبس ٔیخٛاستٙذ ثض٘ٙذ، ایٗ ثٛد وٝ خٕٟٛسی اسالٔی سا اص                  اِٚیٗ ضشث
ٞب ٚ    آثشٚی خٛدش؛ اص آٖ حیثّیت ٚ غالثت ٚ لذست ٚ لبٔت استٛاسی وٝ دس چٟشٜ                

ٞبی ّٔتٟبی ٔسّٕبٖ دس د٘یب پیذا وشدٜ است، سبلظ وٙٙذ. ّٔت ایشاٖ ٍٔش                   خبعشٜ
ّٔت وٛچىی است؟ ّٔت ایشاٖ، فالٖ ِّٔت اص صیش ثٛتٝ دسآٔذٜ اسٚپبیی یب آفشیمبیی                 

8 

ای کِ  اٍنیي ضوبِ

بالالا هالالااکالالالوُ      

هیالخالَاسالتالٌال       

بزًٌ د ایي بالَ     

کالالِ جالالوالالْالالَ ی   

اسالالبهالالی  ا ا       

آبوٍی خَ ش؛ ا    

آى حالیالّالیاّلت ٍ       

صببت ٍ ل  ت ٍ 

لاهت استَا ی کِ 

  ُ ّالا ٍ          چالْالو

ّای هلتْای  خاطوُ

هسلواى     ًالیالا   

پی ا کو ُ اسالتد    

سالط کٌٌ . هلالت   

ایواى هگو هاللالت     

 کَچکی است؟
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     ٝ داسی است وٝ ٞضاساٖ سبَ سبثمٝ داسد. ٞضاس ٚ سیػذ،                وٝ ٘یست! ّٔت وِٟٗ سیط
چٟبسغذ سبَ، ثؼذ اص اسالْ، ٕٞیطٝ دس اٚج ّٔتٟبی ٔسّٕبٖ لشاس داضتٝ است. آٖ ٚلت                
ایٗ ّٔت، آٖ ٞٓ ثب ایٗ ا٘مالة، آٖ ٞٓ ثب آٖ حشفٟب، ٕٞٝ چیض سا ٌزاضت وٙبس ٚ تٛثٝ                      

          ٗ وٝ خٕٟٛسی اسالٔی ثٍٛیذ      وشد!؟ آٔذ ضشٚع وشد ثب أشیىب ٔزاوشٜ وشدٖ!؟ ثٝ غِشف ای

یب ایٗ سا ثفٟٕب٘ذ، یب عٛسی ٔطی وٙذ وٝ ٔؼّْٛ ضٛد             »ثّٝ؛ ٔب ٔزاوشٜ سا لجَٛ داسیٓ.      «
حشفی ٘ذاسد وٝ ثب آٔشیىب ٔزاوشٜ وٙذ، ایٗ، اِّٚیٗ ضشثٝ است. ٚ ثؼذ، تبصٜ ضشٚع                        

 تحٕیّٟبست.

 اٍّلِ شزٍعِ تحویالت 

ضٕب ٚلتی ثب وسی لٟشیذ، ٚلتی ثب وسی حشف ٕ٘یض٘یذ، سٚدسثبیستی ثب ٞٓ ٘ذاسیذ. دس                   
ُِ ٞٓ، ٞیچ حبِت تٛلّؼی ٚخٛد ٘ذاسد. أب ٚلتی ثب وسی ٔزاوشٜ ضشٚع ضذ؛ پطت ٔیض                  ٔمبث
٘طستیذ؛ یه لٟٜٛ ثب ٞٓ خٛسدیذ؛ یه ٌپ دٚستب٘ٝ ٞٓ دس وٙبسش ثب ٞٓ صدیذ؛ دس فالٖ                 

 ٗ ٝ             ٔحفُ ثی ٚخٛد   إِّّی ٘طستیذ ٚ ثب ٕٞذیٍش یه خشدٜ دسددَ وشدیذ؛ ثؼذ سٚدسثبیستی ث
ٖ   ٔی ّّظ ٚ ٘فٛر                آیذ. آ َِ ضشِٚع تحٕیالت است. ثذثختیٟبی ا٘مالثٟبی د٘یب ٚ تس ّٚ ٚلت، ا

اص ٕٞیٗ خب ضشٚع ضذ. ٔثُ وطٛسٞبیی وٝ ثٙذٜ            -عٛس وٝ ػشؼ وشدْ       ٕٞبٖ  -آٔشیىب  
ٞبی ثسیبس ثذی     ٕ٘یخٛاٞٓ اسٓ آٟ٘ب سا ثیبٚسْ. أشٚص ٞٓ آٖ وطٛسٞبی ثیچبسٜ، غبِجبً چٟشٜ   

آیذ ثب    ایشاٖ چشا ٕ٘ی  «آٚس٘ذ. اغشاس ٔیىٙٙذ وٝ       داس٘ذ. ایٗ است وٝ سٚی ٔزاوشٜ فطبس ٔی       

اعّالػٙذ،   ِٛحٙذ، یب ٕ٘یذا٘ٓ، ٔشػٛثٙذ، یب ثی       ای ٞٓ وٝ آدٟٔبیی سبدٜ      ػذّٜ»ٔب ٔزاوشٜ وٙذ؟  
یب غیش سیبسی ا٘ذ، دس داخُ خٛدٔبٖ ایٗ حشفٟب سا تىشاس ٔیىٙٙذ. ٔٗ ٕ٘یذا٘ٓ ٔیفٟٕٙذ چٝ 

 داس٘ذ ٔیٍٛیٙذ!؟

 رایج کزدى یک گٌبُ در عول، اس طزیق رایج کزدى آى در سببى ّب 

ثٙذٜ اِجتٝ ٔؼتمذْۺ ایٗ حشفٟبیی وٝ ٌبٞی صدٜ ٔیطٛد، اص عشف ثؼضی ٔسؤِٚیٗ دسخٝ دٚ               
َّّٝ، دِٚت ٚ سئیس خٕٟٛس ٚ ٚصسا، ثٝ فضُ                   ٚ سٝ ٘ظبْ خٕٟٛسی اسالٔی است. ثحٕذاِ

ا٘ذ.   پشٚسدٌبس، دس آٖ لذستِ سٚحی ٚ ٔؼٙٛی ٚالؼی ٚ غحیح لشاس داس٘ذ ٚ ثشای خذا ایستبدٜ    
أب ثؼضی اص ایٗ دسخٝ دٚٔیٟب ٚ سٛٔیٟب، وٝ غبِجًب آدٟٔبی غیشٔسؤِٚٙذ، ٌبٞی صٔضٔٝ                  

چشا ایٟٙب ثب آٔشیىب ٔزاوشٜ ٕ٘یىٙٙذ؟ چشا ٕ٘یٍٛیٙذ؟ چشا ٕ٘یشٚ٘ذ حشف ثض٘ٙذ؟              «ٔیىٙٙذۺ  

ِْ ٔؼِٕٛی است وٝ             »حشف صدٖ چٝ ضشسی داسد!؟      خیبَ ٔیىٙٙذ حشف صدٖ دٚ ٘فش آد
ای وٝ دضٕٗ ایٗ لذس سٚی آٖ         ای ثٙطیٙٙذ ٚ غحجت وٙٙذ. ٕ٘یفٟٕٙذ ایٗ ٔزاوشٜ          ٌٛضٝ

ضوا ٍلالتالی بالا      

کسی لالْالویال د      

ٍلتی بالا کسالی     

حوِ ًویزًالیال د   

 ٍ  بایستی بالا    

         . ّن ًال ا یال 

همابلِ ّند ّالیالچ   

حانت تَلّؼی ٍجَ  

ً ا  . اها ٍلتی با  

کسالالی هالالااکالالوُ    

ضوٍع ض ؛ پطالت  

هیز ًطسالتالیال ؛    

یک لَُْ با ّالن    

خَ  ی ؛ یک گپ 

 ٍستاًِ ّالن       

کٌا ش بالا ّالن       

  یالال ؛    فالالبى     

انوللالی   هحفل بیي

ًطستیال  ٍ بالا       

ّو یگو یک خو ُ 

    ل کو ی ؛ بؼ  

 ٍ  بالالایسالالتالالی  

آیال .     ٍجَ  هی بِ

ٍلتد اٍّلِ ضوٍعِ  آى

تحویبت اسالت.    



 

ای اص آٟ٘ب   اغشاس ٔیىٙذ، چٝ خغشات ثضسٌی ثشای خٕٟٛسی اسالٔی داسد؛ وٝ ٔٗ ضّٕٝ
سا ػشؼ وشدْ. ثٙذٜ ٔؼتمذْ وٝ تىشاس ایٗ حشفٟب اص عشف آٟ٘ب ٞٓ، وبس ثذی است.                  
ٔٗ ایٗ سا ػشؼ ٔیىٙٓ. ایٗ ٘ظش ثٙذٜ است. ثٙذٜ ٔؼتمذْۺ ثشای سایح وشدٖ یه ٌٙبٜ 
دس ػُٕ، یىی اص ساٟٞبیص ایٗ است وٝ آٖ ٌٙبٜ سا دس صثبٟ٘ب سایح وٙٙذ. آٖ لذس                      

 ثٍٛیٙذ وٝ لجحص اص ثیٗ ثشٚد!

 قضیِ فلسطیي ، آییٌِ عبزت!

ضٕب لضیٝ فّسغیٗ ٚ سش٘ٛضت ضٛٔی سا وٝ ثؼضی اص فّسغیٙیٟب ثشای خٛدضبٖ ٚ                 
ّٔت فّسغیٗ لجَٛ وشد٘ذ، ثجیٙیذ! أشٚص ایٗ تدشثٝ ثسیبس ػظیٓ ٚ ػجشت ثضسٌی                 
است. اص ثس ٔذاْ دس ٌٛضٝ ٚ وٙبس، وسی چیضی ٌفت ٚ دیٍشاٖ ثٝ اٚ تطش ٘ضد٘ذ!                    

دضِٕٗ «دیٍش ٍ٘فتٙذۺ   »چٝ ٔب٘غ داسد وٝ ٔب ثب اسشائیُ غحجت وٙیٓ!؟         «ٞی ٌفتٙذۺ   

ِٗ غبغت است. ایٗ دس خب٘ٝ فّسغیٟٙب ٘طستٝ است. چٝ           «ٍ٘فتٙذۺ  »غبغت! ایٗ دضٕ
 ای!؟   ٔزاوشٜ

 تشز سدى؛ طزیقِ هذاکزُ بب ظبلن 

ٔزاوشٜ ثب   ٔزاوشٜ ثب اٚ ایٗ است وٝ ثٍٛیٙذ فالٖ فالٖ ضذٜ، اص خب٘ٝ ٔب ثشٚ ثیشٖٚ!                

فالٖ فالٖ ضذٜ، چشا ایٗ     «غبغت، ایٗ است. ٔزاوشٜ ثب ظبِٓ ایٗ است وٝ ثٍٛیٙذۺ            

ٔزاوشٜ، یؼٙی ایٗ. ٚاِِّب، ٔزاوشٜ دٚستب٘ٝ، وٝ ثشٚ٘ذ ٚ ثٍٛیٙذ ٚ              »لذس ظّٓ ٔیىٙی!؟  
                ٗ وٝ ٌفتٝ ضٛد     ثخٙذ٘ذ ٚ اٚ چیضی ثٍٛیذ ٚ ایٗ چیضی ثٍٛیذ ٚ ثؼذ چب٘ٝ ثض٘ٙذ، ٚ ای

، چٝ ٔؼٙی داسد!؟ ٞیچ وس ٞٓ ثٝ آٖ وسب٘ی   »دیٍش ثب غبغت ایٗ حشفٟب سا ٘ذاسیٓ«
وٝ ٞی اسٓ ٔزاوشٜ ثب اسشائیُ سا آٚسد٘ذ ٚ آٚسد٘ذ ٚ آٚسد٘ذ، تطش ٘ضد٘ذ، تب ػیت ٚ                     
لجحص دس ٘ظشٞب اص ثیٗ سفت ٚ آخشش ثٝ ایٗ سٚص تّخ ٚ سیبٜ سسیذ. ٘ىٙذ وسب٘ی وٝ     

     ٗ ٖ    ٞی اسٓ ٔزاوشٜ سا ای آٚس٘ذ، لػذضبٖ ایٟٙب     خب ٚ دس داخُ ّٔت ایشاٖ ٔی         خب ٚ آ
ثبضذ! ّٔت ایشاٖ، ّٔتی است وٝ احتیبج ثٝ ٔزاوشٜ ٚٔشاٚدٜ ٚ استجبط ثب دضٕٗ ٔستىجش 
٘ذاسد. ٍٔش ضٕب ضؼیفیذ!؟ ٍٔش ّٔت ایشاٖ ّٔت وٛچىی است!؟ ٍٔش ّٔت ایشاٖ،                  

             ٗ وٝ ثٝ دسِ خب٘ٝ ٔستىجشیٗ،       لذست دفبع اص خٛد سا ٘ذاسد!؟ ٔب چٝ احتیبج داسیٓ ثٝ ای
   ٗ إِّّی ثشٚیٓ!؟ ٔٗ سبَ ٌزضتٝ ٌفتٓۺ ایٗ آلبیب٘ی وٝ            ٔستجذیٗ ٚ دیىتبتٛسٞبی ثی

ثشای   -ثٝ اغغالح ٚ ثٝ ظبٞش         -آٚس٘ذ ٚ پشچٓ دٔىشاسی سا         اسٓ دٔىشاسی سا ٔی   
ٗ            ّٔتٟبی خٛدضبٖ ثّٙذ وشدٜ    ٌٛ٘ٝ   ا٘ذ، ٕٞبٖ ٞٓ دسٚؽ است ٚ دٔىشاسِى ٚالؼی دس ای

00 

ضالالوالالا ل الالیالالِ    

فالاللالالسالالطالالیالالي ٍ    

سوًَضت ضَهالی  

 ا کِ بؼال الی ا      

فلسطیٌیْا بالوای  

خَ ضاى ٍ هاللالت     

فلسطیي لالبالَل     

کو ً د ببیٌالیال !   

اهوٍ  ایي تجوبالِ  

بسیا  ػظالیالن ٍ     

ػبالوت بالز گالی      

است. ا  ب  ه ام  

   گَضِ ٍ کالٌالا د   

کسی چیزی گفالت  

ٍ  یگواى بالِ اٍ      

تطو ًز ً ! ّالی     

چِ هاًالغ  «گفتٌ    

 ا   کالِ هالا بالا        

اسوائیل صحبالت  

 یالگالو   »کٌالیالن!؟   

 ضواليِ  «ًگفتٌ    

 »غاصب!
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       ٗ إِّّی، یه دیىتبتٛسی ػظیٓ ٚ خٛ٘یٗ ثٝ ساٜ             وطٛسٞب ٘یست. ٕٞبٟ٘ب دس سغح ثی
ٔیب٘ذاص٘ذ. ٞش خب دِطبٖ ٔیخٛاٞذ ٚاسد ٔیطٛ٘ذ، ٞش خب دِطبٖ ٔیخٛاٞذ تفّحع ٔیىٙٙذ، ٚ              

   ٖ خب دسست ضذٜ است ثٝ ػٙٛاٖ اثضاسی دس دس دسِت ایٟٙب. یؼٙی              ٔتأسفب٘ٝ دستٍبٞی ٞٓ آ
سبصٔبٖ ُّٔ ٚ ضٛسای أٙیت! چٝ ِضٚٔی داسد ٔب سشاؽ دیىتبتٛسٞب ثشٚیٓ؛ دس ٔمبثُ آٟ٘ب                 

٘ٝ آلب! ایٗ دیىتبتٛس، ٕٞبٖ       »ثفشٔبییذ ثب ٔب ٔزاوشٜ وٙیذ!؟      «تؼظیٓ وٙیٓ ٚ ثٍٛییٓۺ       
     ٖ ٚلت وٝ ٞیچ چیض ٘ذاضت، ثب ٔطت خبِی ٚ ثب ضؼبس اٚ               دیىتبتٛسی است وٝ ایٗ ّٔت، آ

 سا اص خب٘ٝ خٛد ثیشٖٚ وشد. ایٗ، ٕٞبٖ دیىتبتٛس است.

 چزا هیتزسیذ!؟ چزا قزآى را ًویخَاًیذ؟

ثشای ٔب    -اِجتٝ ٔیٍٛیٙذۺ أشٚص یه لغجی است            -آٖ سٚص وٝ د٘یب دٚ لغجی ثٛد           
  ٝ ٗ   خغش٘بوتش ثٛد. ث وٝ آٖ دٚ لغت، دس غذ ٔسأِٝ ثب ٞٓ اختالف داضتٙذ، أب دس                خبعش ای

      ٝ اش سا دیذیذ وٝ ٞش دٚ، دس خًٙ، ثٝ ػشاق              لضیٝ ایشاٖ، ثبٞٓ اختالفی ٘ذاضتٙذ. ٕ٘ٛ٘

ٞٓ وٕه وشد.    »٘بتٛ«وٕه وشد٘ذ. ٞٓ أشیىبییٟب وٕه وشد٘ذ، ٞٓ ضٛسٚیٟب.                

ٞٓ وٕه وشد. ٕٞٝ ثٝ ػشاق وٕه وشد٘ذ. أشٚص خیّی اص وطٛسٞب ٞستٙذ وٝ                »ٚسضٛ«
عٛس، صیش ثبس أشیىب ٘یستٙذ. اِجتٝ یه تجؼیت ٔختػش، داس٘ذ. أب دس آٖ سٚص وٝ ضٛسٚی                  آٖ

ُّ اسٚپبی غشثی ٞٓ ثٝ یه ٔؼٙب دس اختیبس أشیىب ثٛد. اسٚپبی ضشلی ٞٓ دس اختیبس                   ثٛد، و
       ٗ عٛس. ٕٞٝ د٘یب، ثٝ سٞجشی أشیىب ٚ ضٛسٚی، آٖ           آٖ یىی ثٛد. ثمیٝ خبٞبی د٘یب ٘یض ٕٞی

      ٗ وٝ ایشاٖ سا دس ایٗ خًٙ ضىست دٞٙذ ٚ ٘تٛا٘ستٙذ.               سٚص ٔتّفك اِمَٛ ضذ٘ذ ثشای ای
ُِ خِٛد ٔبست. آحبد ّٔت                    ایٗ َِ ٕٞیٗ چٙذ سبَ لج َِ تبسیخ ٌزضتٝ ٘یست. ایٗ ٔب وٝ ٔب

              ٗ وٝ ضبیذ    ایشاٖ ثٝ چطٓ خٛدضبٖ دیذ٘ذ. ٍٔش ٘جٛد وٝ ایٗ دٚ لذست ّٔتحذ ضذ٘ذ ثشای ای
ثتٛا٘ٙذ خٛصستبٖ سا اص ایشاٖ خذا وٙٙذ!؟ ضبیذ ثتٛا٘ٙذ خٕٟٛسی اسالٔی سارِیُ وٙٙذ،                  
ضؼیف وٙٙذ، سشٍٖ٘ٛ وٙٙذ ٚ ٘تٛا٘ستٙذ!؟ ٍٔش غیش اص ایٗ است!؟ آٖ سٚص دٚ لذست ثٛد٘ذ،      
ٞش دٚ ٞٓ لٛی، ٞش دٚ ٞٓ دس لضیٝ ایشاٖ، ّٔتحذ ٚ ٘تٛا٘ستٙذ وبسی وٙٙذ. أشٚص ایٟٙب چٝ            

              ٗ لذس تىشاس ٔیىٙذۺ     وبس ٔیتٛا٘ٙذ ثىٙٙذ!؟ چشا ٔیتشسیذ!؟ چشا لشآٖ سا ٕ٘یخٛا٘یٓ وٝ ای

اِزیٗ لبَ ِٟٓ اِٙبس اٖ اِٙبس لذ خٕؼٛا ِىٓ فبخطٛٞٓ فضادٞٓ ایٕبً٘ب ٚ لبِٛا حسجٙب                  «

ِٗ ٘بتٛاٖ، دضٕٙی            ۸)»اَِّّٝ ٚ ٘ؼٓ اِٛویُ.    ِٗ ضؼیف، دضٕ ( چشا اص دضٕٗ ٔیتشسیذ!؟ دضٕ
     ٗ وٝ ایشاٖ سا صیش فطبس لشاس دٞٙذ، دسیٛصٌی اسٚپب سا ٔیىٙذ.              وٝ ٕٞیٗ أشٚص ٞٓ ثشای ای

ثیبییذ ثب ٔب ٕٞذست ضٛیذ، ضبیذ ثتٛا٘یٓ       «سشاؽ ایٗ وطٛس ٚ آٖ وطٛس اسٚپبیی ٔیشٚد وٝ          

ُِ ایٗ ٘یست وٝ ثٝ تٟٙبیی ٕ٘یتٛا٘ذ فطبس ثیبٚسد!؟ ایٗ،             »ثٝ ایشاٖ فطبس ثیبٚسیٓ.    ایٗ، دِی

آى  ٍ  کِ  ًیا  ٍ 

لطبی بَ  بالوای    

ها خطوًاکتو بَ . 

کِ آى  خاطو ایي بِ

 ٍ لطبد    صال     

هسأنالِ بالا ّالن        

اختبِ  اضتالٌال د   

اهالالا    ل الالیالالِ     

ایالالواىد بالالاّالالن    

اختبفی ً اضتٌ . 

اش  ا      ًالالوالالًَالالِ

 ی ی  کِ ّو  ٍد   

   جٌگد بِ ػواق 

کالالوالالک کالالو ًالال .   

کوک کو .  »ًاتَ«

ّن کوالک  »ٍ ضَ«

.آى  ٍ  هتّفالك    کو 

انمَل ض ً  بوای 

کِ ایواى  ا     ایي

ایي جٌگ ضکست 

 ّالالالالٌالالالال  ٍ      

ًالالتالالَاًسالالتالالٌالال . 

کِ هالِ تا یال    ایي

 گاضتِ ًیست.



 

دِیُ ثش ایٗ ٘یست وٝ ایٗ ّٔت ػظیٓ، ثب ایٗ لذست ٔؼٙٛی ٚ اسالٔی، ثش لذست                    
 ٔبدّی اٚ، تب ثٝ حبَ فبئك آٔذٜ است!؟ چشا فىش ٕ٘ی وٙٙذ!؟

 هي ایي ٍضعیت را ًوی پسٌذم؛ حجّت خذا را توبم هیکٌن

خذا سا ضىش ٔیىٙیٓ وٝ ّٔت ٔب ثیذاس است. خذا سا ضىش ٔیىٙیٓ وٝ خٛا٘بٖ ٔب ثیذاس٘ذ.      
خذا سا ضىش ٔیىٙیٓ وٝ ضٕب دا٘طدٛیبٖ ثیذاسیذ. أب دا٘طدٛیبٖ! ثیذاس ثٕب٘یذ. ایٗ                 

ٚضِغ دا٘طٍبٞی وٝ أشٚص ٞست، ٔٗ ثٝ ضٕب غشیح ثٍٛیٓۺ ٔٗ ایٗ ٚضؼیت سا                      
ٕ٘ی پسٙذْ. دا٘طدٛیی وٝ اغاًل ٘فٟٕذ دس د٘یب چٝ ٔیٍزسد، ایٗ دا٘طدٛ، دا٘طدٛی              
صٔبٖ خٛدش ٘یست؛ ٔشد صٔبٖ خٛدش ٘یست. دا٘طدٛ ثبیذ احسبس سیبسی داضتٝ              
ثبضذ، دسن سیبسی داضتٝ ثبضذ، تحّیُ سیبسی داضتٝ ثبضذ. ثٙذٜ دس لضبیبی تبسیخ               

      ٝ ٝ          اسالْ ایٗ ٔغّت سا ٔىشّساً ٌفت اِسّالْ سا    اْ وٝ، چیضی وٝ أبْ حسٗ ٔدتجی ػّی
ضىست داد، ٘جٛدٖ تحّیُ سیبسی دس ٔشدْ ثٛد. ٔشدْ، تحّیُ سیبسی ٘ذاضتٙذ.                 

     ٝ ٝ      چیضی وٝ فتٙٝ خٛاسج سا ث ٖ    ٚخٛد آٚسد ٚ أیشإِؤٔٙیٗ ػّی عٛس صیش فطبس     اِسّالْ سا آ
        ٖ ٌٛ٘ٝ ٔظّْٛ وشد، ٘جٛدٖ تحّیُ سیبسی دس          لشاس داد ٚ لذستٕٙذتشیٗ آدْ تبسیخ سا آ

ٔشدْ ثٛد ٚاِِّب ٕٞٝ ٔشدْ وٝ ثیذیٗ ٘جٛد٘ذ. تحّیُ سیبسی ٘ذاضتٙذ. یه ضبیؼٝ دضٕٗ              
ٔی ا٘ذاخت؛ فٛسًا ایٗ ضبیؼٝ ٕٞٝ خب پخص ٔیطذ ٚ ٕٞٝ آٖ سا لجَٛ ٔیىشد٘ذ! چشا                   

 ٗ عٛس ثبضذ!؟ اٌش ّٔت، ٞٛضیبسی الصْ سا داضتٝ ثبضذ، ضبیؼٝ دضٕٗ ٔثُ ثشف                ثبیذ ای
ٚ یخی صیش آفتبة است. چٝ وسی ثبیذ ایٗ وبس سا ثىٙذ؟ ضٕب خٛا٘بٖ ثبیذ ثىٙیذ. ثٙذٜ                 

 ثب ضٕب خٛا٘بٖ ػضیضٔبٖ، حدّت خذا سا تٕبْ ٔیىٙٓ. ٔٗ ثٝ ضٕب ػشؼ وشدْ ٚ ٌفتٓ.

پزٍردگبرا! هب اس راُ ٍ ارادُ ٍ خَاست تَ، بِ خبطز خَاستِ 

 دشوي، بز ًخَاّین گشت

     ٗ ٗ        پشٚسدٌبسا! ٔٗ اص ایٗ ّٔت ای اْ؛ ٔب اص ساٜ      ٌٛ٘ٝ  ٌٛ٘ٝ احسبس ٔیىٙٓ. خٛد ٔٗ ٞٓ ای
               ٗ عٛس   ٚ اسادٜ ٚ خٛاست تٛ، ثٝ خبعش خٛاسِت دضٕٗ، ثش ٘خٛاٞیٓ ٌطت. ایٗ ّٔت، ای

داسد حشوت ٔیىٙذ ٚ ٔٗ ایٗ سا ٔطبٞذٜ ٔیىٙٓ. ٔب ثب لذست ایٗ ّٔت، دس ٔمبثُ ٞیچ                 
 لذست ثضسي خٟب٘ی، احسبس ضؼف ٕ٘یىٙیٓ.

ثٙذٜ ٔیجیٙٓ دضٕٗ ٔیخٛاٞذ ثب تشسب٘ذٖ، وبس خٛدش سا پیص ثجشد. ٔب ثٝ اتّىبی لذست 
اِٟی وٝ ٔدسّٓ دس لذست ّٔت ثضسي ٔبست، اص دضٕٗ ٔستىجِش ٔتىجّش، ٕ٘یتشسیٓ.                

( ایٗ، لشآٖ است.    ۶)»اّٖ ویذ اِطیغبٖ وبٖ ضؼیفبً.    «ٔؼتمذیٓ وبسی ٕ٘یتٛا٘ذ ثىٙذ.     
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چیزی کالِ اهالام       

حسي هجتبالی  ا    

ضالالکالالسالالت  ا د    

ًبَ ى تحاللالیالل    

سیاسی    هالو م  

بَ . هو مد تحلیل  

سیاسی ً اضتٌ . 

چیزی کِ فالتالٌالِ    

ٍجالَ    خَا ج  ا بِ

آٍ   ٍ             

اهیوانوؤهٌیالي  ا    

طَ   یو فطالا      آى

لالالالوا   ا  ٍ        

ل  توٌال تالویالي    

آ م تالالا یالال   ا      

گًَِ هالظاللالَم     آى

کالالو د ًالالبالالَ ى     

تحلیل سیاسی    

هو م بَ  ٍاِنّا ّوِ 

هو م کِ بیال یالي   

. تحلالیالل     ًبَ ً 

 سیاسی ً اضتٌ . 
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لشآٖ سا ثبیذ ثبٚس وشد. ویذ ضیغبٖ، ضؼیف است. اٌش سٚصی دس لشآٖ ایٗ سا ٔی خٛا٘ذیهٓ    

ٚ اص سٚی ایٕبٖ ٚ تؼجّذ، فمظ لجَٛ ٔی وشدیٓ، خذایب تٛ ضبٞذی وٝ أشٚص ایٗ سا اص سٚی   

ایٓ. تدشثٝ ٞٓ ٕٞیٗ سا ٘طبٖ ٔیذٞذ. اٌش ضیغبٖ ضؼیهف ٘هجهٛد،         تدشثٝ ٞٓ لجَٛ وشدٜ

خٕٟٛسی اسالٔی سا تحُّٕ ٕ٘یىشد. ثجیٙیذ چمذس ثب خٕٟٛسی اسالٔی دضٕٙٙذ. ٔیجیهٙهیهذ      

(. سئیس خٕٟٛس أشیىب سا ثجیٙیذ! آٖ ٚصیهش أهٛس          ۷) »لذ ثذت اِجغضبء ٔٗ افٛاٟٞٓ«وٝ 

خبسخٝ ثذضىّص سا ثجیٙیذ! ساخغ ثٝ خٕٟٛسی اسالٔی وٝ حشف ٔیض٘ٙذ، ٘فشت ٚ ثغضهب ٚ     

دضٕٙی ّٔت ایشاٖ ٚ خٕٟٛسی اسالٔی، اص سش ٚ غٛستطبٖ ٔیجبسد. أب چشا ثب ایٗ ٞهٕهٝ      

٘فشت، ٕ٘یتٛا٘ٙذ ٞیچ غّغی ثىٙٙذ؟ چشا؟ ػّت چیست؟ چٝ دِیّی داسد؟ وهی ضهٕهب سا          

 ٗ وهٝ     ٍٟ٘ذاضتٝ است؟ وی ٔب٘غ اص ضشثٝ صدٖ آٟ٘ب ضذٜ است؟ وی ٔب٘غ ضذٜ است اص ایه

ٔحبغشٜ التػبدی وبُٔ ٚ تبْ ٚ تٕبٔی ثىٙٙذ ٚ ثٝ تؼجیش خٛدضبٖ، پذس ّٔهت ایهشاٖ دس       

ّٙفس ٞٓ، ٕٞیٟٙهب سا تهىهشاس         ِٛحِ ضؼیف ثیبٚس٘ذ؟ آٖ ٚلت ثؼضی اص ایٗ آدٟٔبی سبدٜ اِ

غّظ ٔیىٙٙذ! ٍٔش ٔیتٛا٘ٙذ پذس ٔهّهت       »آٚس٘ذ!  آلب! پذس ّٔت ایشاٖ سا دس ٔی «ٔیىٙٙذ وٝ 

ایشاٖ سا دس ثیبٚس٘ذ!؟ ایٟٙب وسب٘ی ٞستٙذ وٝ ّٔت ایشاٖ پهذسضهبٖ سا دسآٚسدٜ اسهت.             

 ٖ چٙبٖ ٘ذاس٘ذ. اِجتٝ، ضشعص ایٗ است وٝ ٔهّهت ایهشاٖ،        ثٙبثشایٗ، ضؼف داس٘ذ. لذستِ آ

ٕٞیٗ عٛس وٝ ثحٕذاَِّّٝ تب أشٚص دس غحٙٝ ثٛدٜ است، دس غحٙٝ ثبضذ. ضشعص ایٗ است 

آلب چٙیٗ ضهذ، آلهب     «وٝ خّٙبسٟب ٚ ٚسٛاسٟب ٘یفتٙذ تٛی ٔشدْ، دَ آٟ٘ب سا خبِی وٙٙذ وٝ 

٘ٝ آلب! ایٗ حشفٟب چیست!؟ ٔب یهه ٔهّهت لهٛی ٚ             »چٙبٖ ضذ. آلب ٔیض٘ٙذ، آلب ٔیجش٘ذ.  

ٔستحىٓ ٞستیٓ. ٔب وٝ فالٖ وطٛس دٚ، سٝ ٔیّیٛ٘ی فالٖ ٌٛضٝ آفشیمب ٘یستیٓ وٝ ٞهش     

غّغی دِطبٖ خٛاست، ثتٛا٘ٙذ ثب ٔب ثىٙٙذ. ٔب ّٔتی دس ٔشوض ٔذ٘یّت تبسیخی د٘یب، ٚ أهشٚص   

 ٞٓ دس سش یه چٟبس ساٜ ٟٔٓ اص چٟبسساٟٞبی خٟب٘ی ٞستیٓ.

 استقببل اس هسئَلیي جوَْری اسالهی بِ خبطز اسالم است

خٕؼیتیٓ. ٔشدٔهٕهبٖ     -ثحٕذاَِّّٝ  -ٌٛ٘ٝ لشاس دادٜ است. ضػت ٔیّیٖٛ ٞٓ   خذا ٔب سا ایٗ

ٔشدْ ضدبػی ٞستٙذ؛ ٔشدْ لٛیبی ٞستٙذ. خًٙ تحٕیّی ٞٓ وبٔالً ٕٞٝ چیض سا سٚضهٗ   

وشد. خٛضجختب٘ٝ ّٔتٟبی دٚس ٚ ثش ٔب ٞٓ، ٕٞٝ ٘سجت ثٝ ّٔت ٔب ٕٞیٗ احسبس سا داس٘ذ.  

دیذیذ ٚلتی سئیس خٕٟٛس ٔب ثٝ ایٗ چٙذ وطٛسی سفت وٝ ٞطتبد سبَ سٚی ایٟٙهب وهبس     

کالالی ضالالوالالا  ا       

ًگْ اضتِ اسالت؟  

کی هاًغ ا  ضوبالِ  

  ى آًالْالا ضال ُ      

است؟ کی هالاًالغ     

ضالال ُ اسالالت ا       

کِ هالحالاصالوُ     ایي

التصا ی کاهل ٍ   

تام ٍ تالوالاهالی        

بکٌٌ  ٍ بِ تؼبیو 

خَ ضاىد پ   هلت 

ایواى    بیاٍ ً ؟ 

آى ٍلت بؼ ی ا    

ایالالي آ هالالْالالای    

نالالالَ ِ     سالالالا ُ

انٌّف  ّند  ضؼیف

ّویٌْا  ا تالکالوا    

آلالا!  «هیکٌٌ  کِ 

پ   هلت ایواى  ا   

غلط  »آٍ ً !     هی

! هالگالو         هیکٌٌال 

هیتَاًٌ  پ   هلت 

ایالالالواى  ا          

 بیاٍ ً !؟



 

ضذٜ ثٛد وٝ اسالْ سا ثٝ فشأٛضی ثسپبس٘ذ، آٔذ٘ذ ٚ اص اٚ ٔثُ یه ػضیض ٚ ٔهحهجهٛة    

آیهذ؟ اص آدٔهٟهبی         استمجبَ وشد٘ذ! ایٗ، ثٝ خبعش چیست؟ اص اسٓ افشاد خٛضطبٖ ٔی 

آیذ؟ ٘ٝ! ثٝ خبعش اسالْ است. ثٝ خبعش ایٗ است وهٝ ایهٗ        ثخػٛغی خٛضطبٖ ٔی

ّٔتْ ٔسّٕبٖ است، سئیسِ ایٗ ّٔتِ ٔسّٕبٖ سا دٚست ٔیذاس٘ذ. ثٝ خبعش خٕهٟهٛسی    

عٛس است.  إِّّی ٔبست. اِجتٝ دس خبٞبی دیٍش ٘یض ٕٞیٗ اسالٔی است. ایٗ، ٚضغ ثیٗ

إِّّی ٔب، ایٗ است.  عٛس ثٛد. ایٗ سا ثذا٘یذ! ٚضغ ثیٗ ٔب ٞش خبی د٘یب وٝ سفتیٓ، ٕٞیٗ

 ٚضغ داخّی ٔب، ایٗ است. ٚضغ ٔؼٙٛی ٔب، ایٗ است. أىب٘بت ایٗ وطٛس، ایٗ است.

آحبد ایٗ ّٔت، ثبیذ دست ثٝ دست ٞٓ ثذٞٙذ ٚ وطٛس خٛدضبٖ سا ثب لذست ثسبص٘ذ. ٔب  

احتیبخی ثٝ وسی ٘ذاسیٓ. اص وسی ٞٓ ٕ٘یتشسیٓ. ٔب سا ٘خٛاٞٙذ ثیخٛد ٔدجٛس وٙٙذ ٚ   

ٕ٘یطٛد! ثبالخشٜ أشیىبست. چهٝ    »دس سٚدسثبیستی ٚ فطبس ٚ ٔب٘ٙذ ایٟٙب لشاس دٞٙذ وٝ 

ایٗ حشفٟب یؼٙی چٝ!؟ ثٍزاس آٟ٘ب ثب خٛدضبٖ فىش وٙٙذ ٚ ثٍٛیهٙهذۺ     «وبس ٔیطٛد وشد؟

ثحٕذاَِّّٝ، ٕٞیٗ  «ایٗ ایشاٖ است. وبسیص ٕ٘یطٛد وشد. ثبیذ عٛسی، ثب اٚ وٙبس آٔذ.   »

ٞٓ ضذٜ است. ثٝ فضُ اِٟی ٚ تب ٚلتی وٝ تٛخّٟبت ِٚیؼػش اسٚاحٙبفذاٜ ثٝ ضٕب ّٔت  

ثذا٘یذ وٝ ٞیچ آسیجی وسی ثهٝ     -ضبءاَِّّٝ ایٗ تٛخّٟبت ٕٞیطٝ ثبضذ  وٝ اٖ -ٞست 

آٔٛصاٖ ٔهب   ضٕب ٕ٘یتٛا٘ذ ثشسب٘ذ.أیذٚاسْ خذاٚ٘ذ خٛا٘بٖ ٔب سا، دا٘طدٛیبٖ ٔب سا، دا٘ص 

خب ٞستهٙهذ    سا، ٔشدْ ٔب سا، ػضیضاٖ ٔب سا؛ ثخػٛظ خٕؼی اص ثشادساٖ ِجٙب٘ی سا وٝ ایٗ

حفظ وٙذ ٚ ّٔتٟبی ِجٙبٖ ٚ فّسغیٗ سا ٘دبت دٞذ ٚ ضٕب ػضیضاٖ سا ٕٞیطٝ ٔٛفّك ٚ 

 ٔؤیّذ ثذاسد.

 ٚاِسّالْ ػّیىٓ ٚ سحٕةاَِّّٝ.

 

دس    ۱۹۸۱ِغهبیهت      ۱۹۷۷سی ٚ ٟٕ٘یٗ سئیس خٕٟٛس أشیىبست وٝ اص سبَ »خیٕی وبستش«( ٔشاد  ۱
 ( فشٚپبضی اتّحبد خٕبٞیش ضٛسٚی ٚ أحبی ٘ظبْ وٕٛ٘یستی.۳سأس لذست ثٛد.                          

 است.»خٕٟٛسی خٛاٜ«( ٔمػٛد ۴        ۴۸ظ  ۶( ٟٔٙح اِػّبدلیٗۺ ج ۲

 ۷۶( ٘سبءۺ ۶                       ۱۷۲( آَ ػٕشاٖۺ ۸

 ۱۱۸( آَ ػٕشاٖۺ ۷
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ها احتیاجالی بالِ     

کسی ً ا یالن. ا      

کسالالالی ّالالالن      

ًویتوسین. ها  ا    

ًخَاٌّ  بیالخالَ    

هجبَ  کٌٌ  ٍ      

 ٍ  بایسالتالی ٍ     

فطا  ٍ هالاًالٌال       

ایٌْا لوا   ّالٌال    

ًالوالیالطالَ !     «کِ 

بالالالالالا خالالالالالوُ  

اهویکاست. چِ کا   

ایي »هیطَ  کو ؟

!؟   حوفْا یؼٌی چِ

بگاا  آًالْالا بالا      

خَ ضاى فکو کٌٌ  

ایالي  «ٍ بگَیٌ    

ایالالواى اسالالت.     

کا یص ًویطالَ   

کو . بای  طالَ ید   

 »با اٍ کٌا  آه .



 


