
 ّب ْٛچٖبٓ ثش داضتٔ يل تطنٌ پبفطبسي داسيِ. اّب ضشط آٓ تطنٌ ائ است:

ٚ  ٛب ثبضذ ٕٚ پبسذاس خ٘د. ٕيٜجبٓ اسصش ( ثبيذ پبسذاس اسصش1 ٓ  ٛب ثبضذ ٕٚ ٕيٜجبٓ خ٘د. ٛش ٗقت ائ تطنٌ ثه مهٚ   خهبي آ

ضذ، آٓ ٗقهت يهل عهب ٘     خ٘اٙ ثبضذ، خ٘دخ٘اٙ  دٗست ٗ مْبً پشست ٗ مْبً پشست ٗ حق ٛب ثبضذ ٗ خذا ٕيٜجبٓ اسصش

ي ّبست مٚ دائْبً ّشاقجهت مٖهيِ مهٚ تطهنٌ ّهب،       ض٘د. ٗ چٚ ثٜتش مٚ چٖئ عب ٘تي ثش سش ساٙ اّت ٕجبضذ. ثش ْٛٚ ّي

ي ّب ٗ ٗخه٘د سهيلبً تطهني تي     خ٘دخ٘اٙ ٕط٘د؛ ْٛيطٚ خذاخ٘اٙ ثْبٕذ ٗ ائ ثب خ٘دسبصي ّذاُٗ يل يل ّب، ّدْ٘ػٚ

 ّبست.

مٖٖذىبٓ دس ائ تطنٌ ثبضذ.  ي خ٘دسبصي ٗ مْني ثٚ سيش اٍي اهلل ثشاي ضشمت سبٓ مٖٖذٙ( تطنٌ سبصٕذٙ ثبضذ. ثبيذ آ2

ضه٘د ٗ ثبيهذ اص اٗ پشٛيهض     ّي« ٍٜ٘»ّبٓ ّطغً٘ ٗ سشىشُ ضذيِ، چٖئ تطنَي  ٛش ٗقت يني اص ّب يب خْغ ّب ثٚ تطنٌ

قذس ّحجه٘ة ضهذ    تطني   ثشاي ّب آٓ ّبٓ ثبضيِ. اىش فنش تطني   اش ثٚ مٖذ. اىش ْٛٚ مٖيِ صيشا ّب سا اص خذا دٗس ّي

فْٜيِ مهٚ تطهني      ٗقت ّب ّي مٖذ. چٚ مٖذ ٗ آدُ سا اص يبد خذا  بفٌ ّي مٚ خبٕطئ خذا ٗحق ضذ، حبٍت ٍٜ٘ پيذا ّي

ضه٘يِ. آٓ   مٚ ثجيٖيِ دس ائ تطني   داسيِ سبختٚ ّهي  ثشاي ّب ٍٜ٘ ٗ سشىشّي ٕطذٙ ٗ ٍؼت ٗ ثبصي سٗصإٚ ٕطذٙ؟ ٗقتي

 تطني تي ّب حبٍت ػجبد  داسد.ٗقت مٚ مبس 

ثبضذ، ائ دس حضة خْٜ٘سي اس ّي دس  مٚ ّب ائ ْٛٚ تأميذ داسيِ مٚ مبس دس دفبتش حضة، ثبيذ آٖٛو ػجبد  داضتٚ ائ

ّهبٓ ثهبص ثْهبٕيِ.     ّبٓ ثبص ثْبٕيِ. مبفي است مٚ ّهب اص خهذاخ٘اٛي   ّتٔ ٛذفييشي ّبست. مبفي است مٚ ّب اص خ٘دسبصي

خهب ّؼجهذ ثبضهذ ٗ ّحهٌ ػجهبد  ثْبٕهذ. خهبي         مٖٖذ مٚ آٓ است. ثبيذ دفبتش حضة ّشاقجت ضسىي ْٛئ خ٘دش خسبس  ث

ضه٘د. عهشص    ض٘د. ايهٔ، ثهب اخه ر دس ٕيهت ٗ ثهبص ثهب ّشاقجهت ثهش ػْهٌ ّهي           ٛب ثب ىفتٔ ْٕي خ٘دسبصي ّب ثبضذ. اّب ائ

 اُ عشفي ٛستيِ.ت٘إذ ٕطبٓ ثذٛذ مٚ مذ ٛب ّي ثشخ٘سدٛبيْبٓ، عشص مبسّبٓ، ض٘س ٗ ػطق مبسّبٓ، ائ

خ٘اٛي تطهني تي پيهذا ٕنٖهيِ، ضهشط دُٗ      پشست ٕط٘يِ )عب ٘ ( ٗ خ٘د ثٖبثشائ ضشط اًٗ ائ است مٚ ّب تطني  

مٚ ّب ّْنٔ است تطني   پشست ٕجبضيِ اّب سشىشُ تطني   ثبضيِ )ٍٜ٘( يب سشىشُ ِٛ ٕط٘يِ ٍٗي اص خ٘دسبصي  ائ

 ثبص ثْبٕيِ.

  ثٚ دسد ّشدُ ثخ٘سد ٕٚ ايٖنٚ يل ثبسي ثبضذ ثشدٗش ائ خبّؼهٚ )ٍغه٘(. تطهني      مٚ ائ تطني  ( ضشط سُ٘ اي3ٔ

ىزاسي ّي ض٘د. اىش ائ تطني   ثٚ  ثشد، سٗي ائ تطني   سشّبيٚ ثشد، ّقذاسي ٕيشٗي إسبٕي ّي ّقذاسي ٛضيٖٚ ّي

ٓ   »ِ. ض٘د. ٗ ّب ِٛ اىش اٌٛ ايْبٕيِ ثبيهذ اص ٍغه٘ ىشيهضآ ثبضهي     دسد ائ ّشدُ ٕخ٘سد ٍغ٘ ّي ايهٔ  «. ػهٔ اٍَغه٘ ّؼشنه٘

ثبضذ. ثبيذ ثٚ دسد ّشدُ ثخ٘سد، ثبيذ مْل مٖذ ثٚ خْٜ٘سي اس ّي. ثبيذ سٗص « ٍٜ٘»ٗ « ٍغ٘»ٗ يب « ثُت»تطني   ٕجبيذ 

تش ٗ پيطتبصتش اداّٚ ثذٛيِ. ثٖبثشائ  م٘ش تش ٗ سخت تش ٗ سشافشاصتش ٗ پ٘يب تش ٗ سبصٕذٙ تش ٗ ٕ٘سإي ثٚ سٗص، ٛش چٚ ثٜتش ٗاٍٜي

ٛبي ىٕ٘بى٘ٓ ث٘خ٘د ثيبيذ، ٕٚ فقظ دس خ٘د تطني  ، مٚ ثشاي مٌ خبّؼٚ، ثَنٚ  سيضي س داخٌ ائ تطني   ثبيذ ثشٕبّٚد

اُ مهٚ خػهَتٜبي ثيشٕٗهي     ض٘د. ّنهشس ديهذٙ   مِٖ مٚ ائ غشفبً ثب ىفتٔ ْٕي ثشاي مٌ إق ة اس ّي. ثبص ِٛ تنشاس ّي

 مٖذ. افتذ ٗ آٖٛو تخشيجي پيذا ّي ّيمبس  ٛب ثٚ ثؼضي اص ّب دس خٜت ّخبٍفت ائ ٗيژىي



 ّشاقجت تطني تي

ضه٘د. ىهبٛي    ّي ّحس٘ة  ٛبي تطنٌ خب، اص آفت ي ثي ٛب ٛب، ثذىْبٕي ٛب، س٘ء ظٔ ّح٘سي ٛبي ضخػي، خ٘د  خ٘اٛي خ٘د

ٍٗهي  است. « مبس تطني تي»ٛب، دس دسٗٓ خ٘د  ٛب ٗ ثذىْبٕي ظٔ مٖٖذ ّٖطأ ائ س٘ء ض٘د ثشادسٛب يب خ٘اٛشٛب فنش ّي ّي

ضهٕ٘ذ دس حقيقهت ثهب     اي مٚ داسٕذ ٗقتهي ٗاسد يهل تطهني تي ّهي     ٛبي ّٖفي ع٘س ٕيست، افشاد ثب آٓ خػَت ىبٛي ائ

مٖٖذ. ثٚ ْٛئ خٜت ِٛ ٛست مٚ يني اص ٗاخجب  تطني   ائ اسهت   ٛب سا ٗاسد تطني   ّي خ٘دضبٓ ائ ّينشٗة

 ػْق تطني   ٕنٖذ. ٛب اص ثيشٗٓ ٗاسد پينشٙ ٗ مٚ دائْبً ّشاقت ثبضذ تب ّينشٗة

ض٘د، قجٌ اص  آيذ، ْٛبٓ اًٗ ػ ج مشد مٚ اىش ٗيشٗسي، ّينشثي يب يل فشدي داخٌ تطني   ّي يؼٖي دائْبً ثبيذ ّشاقجت

ٚ      مٖذ. ٍٗي ائ ٗاقؼيت ٛست مٚ ىهبٛي ّهي   مٚ خػَت اٗ ثٚ خبي دييش سشايت آٓ ي  ثيٖهيِ يهل ّشتجهٚ دس يهل ى٘ضه

ض٘د مٚ اٗ ثب يل  ثيٖيِ مٚ ثٚ يل آقب يب خبْٕي ّٖتٜي ّي مٖيِ ّي تي دٕجبً ّيض٘د. ٗق تطني   يل ٕ٘ع ديذ پيذا ّي

پهزيشتش   تهش ثبضهذ، آسهيت    ٛش قذس خ٘ تطني   پهبك -است  ظٔ ٗ ثذىْبٕي ٗ خ٘دسأيي ٗاسد خ٘ پبك تطني   ضذٙ س٘ء

ػي خ٘د سا سهخت  ٛبي ضخ مٖذ. ٛش يل اص ّب ٗظيفٚ داسيِ مٚ آٓ نؼف ٗ يل ّشتجٚ ائ آسيت ت٘سؼٚ پيذا ّي -است

ض٘د ٍٗي ٗقتهي ٗاسد   مٖيِ. يل ٕفش تب ثيشٗٓ تطني   ٛست اىش ٕقغٚ نؼفي داسد، نؼف ضخػي ّحس٘ة ّي ّشاقجت

اش نؼف ضخػي ْٛشاٙ ثب يل ٕ٘ع اّنبٓ سشايت ٗ س٘اس ثهش يهل ّشمهت تيضپهب ٗ      ض٘د، نؼف ضخػي تطني   ّي

ٗ ضهذيذتش ثبضهذ ٗ ثهٚ ْٛهئ دٍيهٌ ّشاقجهت اص       تهش   تٖذسٗ است. دس تطني   ىستشش نؼفٜب ّْنٔ است خغش ٕهبك 

ٛبيي ٛسهتٖذ ٗ ثبيهذ    ٛب ْٛٚ اص چٖئ نؼف مشدٓ تفسيش ٛب ٗ ثذ ٛب، ثذىْبٕي ظٔ ٛبي ضخػي افشاد الصُ است. س٘ء نؼف

ٛب تب نؼف ضخػي است، يل ىٖبٙ است ٍٗي ٗقتي مٚ دس يل خْهغ ثبضهذ،    مٚ ائ نؼف مٖيِ. ثشاي ائ خيَي ّشاقجت

ٛبي ت ضيش دس ساٙ خذا ثب يل  ي صحْب  فشاٗآ إسبٓ ػقبة آٓ دٕيبيص ّضبػف است چشامٚ ٕتيدٚ ىٖبٙ ّضبػف ٗ ِٛ

 دٛذ. سا دس آٓ دٕيب ِٛ ثٚ ٛذس ّي  ٛبي خ٘د إسبٓ ض٘د ٗ ت ش سٗد ٗ خجظ ٗنبيغ ّي ٛبيي ثٚ ٛذس ّي چٖئ نؼف

 ٛب تٖيٚ

بس ٕذاسد مٚ دٙ تب آدُ دٗس ِٛ خْغ ضٕ٘ذ ٗ يل مٖيِ مٚ داضتٔ يل تطني   اس ّي مبس آسبٕي است ٗ م ّب خيبً ّي

ٛبي ضخػي خه٘د ثٖيشيهذ    اسِ ٗ اسبسٖبّٚ ٗ يل ْٕ٘داس تطني تي ٗ ... تْبُ ض٘د. خيش، ائ خ٘س ٕيست. اىش ثٚ تدشثٚ

ض٘يِ. ثش  ٛب آدُ ْٕي ثيٖيذ مٚ ّطنٌ ثضسه، داضتٔ يل تطني   دس دسٗٓ يل يل ّبست. صيشا مٚ ّب ثٚ ائ آسبٕي ّي

ٚ    «. ف  اقتحِ اٍؼقجٚ»ّبٓ غذٛب ػقجٚ ٗخ٘دداسد مٚ  ٙ إسبٓ ضذٓسش سا ٛهب سا   غذٛب تٖيٚ ٗخه٘دداسد مهٚ اٗالً ثبيهذ تٖيه

ثيٖهيِ ػدهت     . ّهي  ضذ مٖيِ تْبُ ّي مٖيِ. خيبً ثطٖبسيِ. ثبٕيبً ثبيذ ت٘إبئيص سا داضتٚ ثبضيِ ٗ تبصٙ اص يل تٖيٚ ػج٘س ّي

 ي ّشه إسبٓ است. حظٚتش ثشسش ساْٛبٓ است ٗ ائ، ٍ ٛبي سخت تٖيٚ

مبش حهضة خْٜه٘سي اسه ّي اص     اي  ػٖ٘آ يل آسصٗ ث٘د مٚ دإيذ صّبٕي تطني   سبصّبٓ ّدبٛذئ خَق، ثٚ ضْب ّي

ٛب  ث٘د. صيشا آٓ تطني   ثٚ تؼجيش خ٘دضبٓ ِٛ تطني   آٖٛئ ث٘د. آٓ ٕظش تطني تي ّثٌ سبصّبٓ ّدبٛذئ خَق ّي

ث٘دٕذ مٚ ّب ثب تطين   آٖٛئ خ٘د چٖئ ٗ چٖبٓ  ث٘دٕذ، سخت ّغشٗس ضذٙ ْٜ٘س ٕ٘ضتٚاي مٚ ثٚ اّبُ يب سئيس خ دس ٕبّٚ



خ٘اٛذ ٍٗي ائ آسّبٓ ضْبٛب ٕيست. ِّٜ ائ است مهٚ دس   خ٘اٛيِ مشد  اٍجتٚ ائ ٕ٘ع تطني   ث٘خ٘د آٗسدٕص ٖٛش ّي

ٚ   ٛبي إسبٓ داخٌ يل تطني  ، آٓ آصادي ٚ  ي آٓ  سبص حفظ ض٘د. تطني تي مٚ عجهق ٕبّه صيٖهت   ي ساٙ خهبِٕ دس ّدَه

ض٘د، دست تطني   است  ّب  خ٘اِٛ، ىفتٖذ ْٕي ٕ٘يسذ مٚ ثشايِ ض٘ٛش تطني تي إتخبة مشدٕذ ٗ ٛش چٚ ىفتِ ْٕي ّي

خ٘استيِ حضة خْٜ٘سي اس ّي سا ث٘خ٘د ثيبٗسيِ ٛشىهض دس پهي ايدهبد يهل چٖهئ تطهني تي ٕجه٘ديِ، ّهب          ٗقتي ّي

چيضي ث٘خ٘د آٗسيِ ّثٌ يل سشثبصخبٕٚ ٗ يل اسدٗي مهبس اخجهبسي. ّهب اص اًٗ    خ٘استيِ يل چٖئ  ّؤسسئ ٛشىض ْٕي

ٓ   خ٘اٛذ ثب حفظ آصادي ىفتٚ ث٘ديِ مٚ اّتيبص ثضسه اس ُ ائ است مٚ ّي ٛهب سا ثسهبصد. تطهني تي     ٛبي إسهبٓ، إسهب

ٔ     م٘ضذ تب إسبٓ اس ّي است مٚ ّي غه ً دس اسه ُ   مهٚ إسهبٓ سا قهبٍجي ثسهبصد. مهي ّهب ا       ٛب سا ْٛسه٘ مٖهذ ٕهٚ ايه

خبييضئ مهشدٓ اختيهبس ثهب     ايِ إسبٓ قبٍجي ثسبصيِ تب پي آٓ ثبضيِ مٚ تطني تْبٓ ِٛ قبٍجٜبي آٛٔ ثبضذ؟ خ٘استٚ ّي

 آصادي

 مشدٓ سبختٔ، ٕٚ قيچي

خ٘اٖٛذ دس ساستبي مَي مٚ دس ّ٘انهغ ثيهبٓ ضهذٙ حشمهت مٖٖهذ اّهب دس ػْهٌ         ضبٓ ّي ٛبيي ٛستٖذ مٚ ْٛٚ اىش إسبٓ

ٛبست ٕهٚ حهزف    ٛبست. دس حبٍي مٚ مبس يل تطني  ، سبختٔ ٕبقع تشئ مبس حزف ٕبقع داسٕذ، آسبٓ ٛب ٕقع ثؼضي

مٚ صٗد ٕبساحت ثطه٘يِ   ضبٓ ثسبصيِ ٕٚ ائ ثشد ٗ دس صّبٕي مٚ الصُ داسد، ثبيذ ثب ٕقع ّي  ٛب. ائ سبختٔ ِٛ صّبٓ ٕبقع

صد ٗ ... . اٍجتهٚ ثبيهذ    مهشد ٗ تْٜهت   ىفت ٗ  يجهت  مٚ آقب ائ چٚ حضثي است، ف ٕي چٖئ مشد ٗ ف ٕي چٖبٓ مشد ٗ ثذ

مٖٖذ. ايهٔ غهحي     عشف اي مٚ ائ ػيت سا دس خ٘دضبٓ ثش مشد ٗ ف٘ساً ِٛ ثٚ آٓ سسيذ، آٓ ِٛ سسيذىي سبصٕذٙ سسيذىي

است مٚ صٗد ثشسيِ ٗ ٕيشٗٛب سا ّتْشمض مٖيِ ٗ ٕيزاسيِ مٚ يل ٕقع فشاىيش ثط٘د؛ ٕيهزاسيِ يهل ٕقغهٚ چهشمئ دٗاُ     

اي إٓقذس چشمئ است مٚ ػ ج ٕبپزيش است خشاحهي   ٗ صٗد ػ ج مٖيِ. ائ دسست است مٚ اىش ديذيِ يل ٕقغٚثيبٗسد 

اي اص ثشادسآ ٗ خ٘اٛشٛبي ّب خشاحهي سا اٍٗهئ    مٖيِ. ٍٗي خشاحي ثؼٖ٘آ آخشئ ػ ج است ٕٚ اٍٗئ ػ ج  ػذٙ ِٛ ّي

مٚ قشاس ثبضذ يل إسبٕي ٛش خبي ثهذٕص   است. ٍٗي ائ ضبٓ قغغ مشدٓ ٗ خشاحي تشئ ساٙ ثشاي دإٖذ ٗ آسبٓ ػ ج ّي

اهلل  صٕهذ ثهٚ إيطهتص، يهب     سٗد. يل م٘سك ّهي  سبً اص ثئ ّي مِٖ صٗدتش اص يل مٖذ، ثٖذٙ ىْبٓ ّي مٚ ثيْبس ضذ خشاحي

 ض٘د. مٚ ٛش خب صخْي داضتيِ إٓشا خشاحي مٖيِ، ْٕي مٔ. ائ إيطت سا قيچي

ضٕ٘ذ.  ّي إذ، دس اثٖبء تشثيت، خ٘دضبٓ ِٛ سبختٚ مٚ ّشثي ٛبيي داضتٚ ثبضيِ. اٍجتٚ آٓسبص  ّب ثبيذ يل حشمت سبصٕذٙ ٗ خ٘د

مٖهذ. اّهبُ ٛهِ دس ّقهبُ سٛجهشي دس حهبً        مٖذ، داسد خ٘دش سا ِٛ تشثيت ّهي  ع٘س مٚ داسد دييشآ سا تشثيت ّي ْٛبٓ

. خ٘دضبٓ ِٛ ىفتٖهذ مهٚ ّهبدس    خ٘سد ٕذاضتٖذ غذس ثش سبً پيص ثب يل خشيبٕي ّثٌ ثٖي 5ضذٓ ٛستٖذ چشا مٚ دس سبختٚ

ايِ ٗ ائ اسهت مهٚ    مشدٙ خ٘سد ّبٓ سٗضٔ ث٘د مٚ ثبيذ ثشٗد ٍٗي حبال ثب يل خشيبٓ خ٘دي ثش خبٓ تنَيف سنب ّ٘سد ّحْذ

اّبُ ِٛ يل حشمت خ٘دسبص الصُ داسد. تشثيت ٗ سبختٔ دييشآ ْٛشاٙ است ثب سبختٔ خ٘د إسبٓ. اّيذ ثٖذٙ ائ اسهت  

ت٘إيِ ثب ت ش ٛش چٚ ثيطتش ٗ ثب آىبٛي ٛش چٚ ثيطهتش   ؼيبس صيشثٖبي مبس تطني تي ثبضذ ٗ ّب ّيمٚ ائ ٕ٘ع إذيطٚ ٗ ّ

 .ضبء اهللٓ  ثسبصيِ ٗ سبختٚ ض٘يِ. ا

  



 ذ داضتٚ ثبضذ؟يثب ييٛب يژىي   ْٕٕ٘ٚ چٚ ٗيل تطني
 ،يْهبٕ يا يساثغٚ ٛهب  ِ.يذ ّتطنٌ ثبضيضل ثب يِ، ثيسا إدبُ دٛ يثضسى يِ مبسٛبئ مٚ ثت٘إيا يّب ثشا" ىفتٚ ث٘د:

ل يه اص ّشاحهٌ   يذٓ ثهٚ قسهْت  ياص اٛذاف ٗ تحقق ثخط يذٓ ثٚ ثخطيسس يبفتٚ ثشايسبصّبٓ ٕ يٖيٗ د يػَْ ،ياػتقبد
يهش اص  يذٓ ثهٚ آٓ قسهْت د  ييش اص اٛهذاف ٗ تحقهق ثخطه   يد يذٓ ثٚ ثخطيسس يثشا يٍٗ ثبضذ؛ يت٘إذ مبف يإق ة ّ
 :ٔ است مٚياّب ضشط آٓ ا ِ؛يداس يل تطنٌ پبفطبسيچٖبٓ ثش داضتٔ  ّب ِٛ ست...يٕ يل إق ة مبفي يٛب آسّبٓ
 .،ٕٚ ٕيٜجبٓ خ٘د ٛب ثبضذ ٕٚ پبسذاس خ٘د، ٕيٜجبٓ اسصش ٛب ثبضذ، ذ پبسذاس اسصشيتطنٌ ثب .1

مٖٖذىبٓ دس  ضشمت يثشا« اهلل ياٍ شيس»ثٚ  يّب ٗ مْن يثشا يخ٘دسبص ي مٖٖذٙ آسبٓ ّب، ي ذ سبصٕذٙيتطنٌ ثب .2
 ائ ثيبٓ ٕيض ّ٘يذي ثش اسصش راتي آّ٘صش ٗ ت٘خٚ ثٚ سضذ افشاد ٗ مْبً است. .ٔ تطنٌ ثبضذيا

 .ٔ خبّؼٚيثبضذ ثش دٗش ا يل ثبسئ مٚ ي   ثٚ دسد ّشدُ ثخ٘سد، ٕٚ ائ تطنئ مٚ ايا ضشط سُ٘، .3
 يستيسبصّبٓ ثٜض ياس ّ يص دس خْغ إدْٔ ٛبيسبً پ 30اٗست مٚ حذٗد  يٚ يت٘غ 10ذ،يآ يآٓ چٚ دس اداّٚ ّ

 ...ّب ىفتٚ است ياست مٚ دس اّسبً ثشا ييٛب بٓ ضذٙ؛ اّب إيبس حشفيث
ثهٚ ٛهِ    يٛهب  ح ته ش يٛب دس إتظهبس ٕتهب   ذ ٗ چطِيٛب سا ثش دٗش داس تئ ّسئٍ٘يمٚ ثبس سٖي ييثشادسٛب ٗ خ٘اٛشٛب

ت يِ. ضْب اقَيستيت ٕيِ مٚ اقَيِ تؼبسف ثنٖيخ٘اٛ ييش ْٕيذ ٗ ديت ٛستيذ  ضْبٛب دس اقَيضْبست، خ٘ش آّذ ي ٘ستٚيپ
 :ذ ثشيٚ مٖيذ مٚ تنيثبض يتيل اقَئ است مٚ ضْب يذ؟ ٕظش ّبٛب ايذ چٚ مبس مٖيخ٘اٛ يّؤّٔ ّ

ف يٕهبمشدٙ پژّهشدٙ ٗ نهؼ    يْبٓ دس ضْبٛب خذائ ايذ ايٕيزاس تبٓ ٗ ثٚ مبستبٓ؛ٕتش ثٚ آسّب يْبٓ ٛشچٚ ق٘يا .1
 .ت ىشدديذ سٗص ثٚ سٗص تق٘يْبٓ ثبئ ايض٘د .ا

 ّؤّٔ ثٚ چطهِ ثخه٘سد؛   يشٗٛبيٗ ٕ يمبسمشد سبختبس اس ّ يتف٘ر ٗ ثشتش ،آٓ مٚ دس يا يػَْ يثشٕبّٚ ٛب .2

ِ  يم س سٔ ٗ ِٛ ل ِٛيثبضذ مٚ خ٘اٛش ّسَْبٓ ٗ ثشادس ّسَْبٓ ّب مٚ اص  يذ ثٚ ىٕ٘ٚ ايثب  ٚ  ٗ ٛه  ي ستجه
ضهْب  اىش ػٌْ  ض س٘دّٖذتش ثبضذ.يٕ يتش است، دس ّقبُ ػٌْ اختْبػ غبٍ  يٖيشّسَْبٕص دس ّقبُ ػٌْ دي 

زٛت خفبء ٗاّب ّهب  يفبّب اٍضثذ ف.»بٓ قشآٓ است ئ ثيذ ث٘د. ايخ٘اٛ يّبٕذٕ ثٚ حبً ّشدُ س٘دّٖذ ٗاقغ ض٘د،
[ 17ٚ يه سػذ/آ ّبٕهذ.  يإسبٓ س٘دّٖذ است ّه  يسٗد ٗ آٓ چٚ ثشا ي]مفش ّ ؛«االسؼ يْنث فيٖفغ اٍٖبس في

ذ يه تهبٓ ثب يٛب إدْٔ يٗ خْؼ يفشد ئ خٜت دس خ٘دسبصيّبست. ثٚ ْٛ يشٗصيطتش ّب ثبػث پيث يس٘دّٖذ
 .خذا يف ّشدُ ثَنٚ ثشايتؼش يذ؛ ٕٚ ثشايذ مٚ دس غحٖٚ خذّت ثٚ ّشدُ ثذسخطيمٖ يضيس ثشٕبّٚ يع٘س

ل يه ذ ثن٘ضٖذ تب ثٚ مْل استجبعب  ىستشدٙ، يت ٛستٖذ، ثبيل ػذٙ دس اقَي يٗقت ذ؛يمٖ ياستجبط خ٘د سا ق٘ .3
 ذ.يمٖ يطتش ّيٗ قذس  ث ياحسبس دٍيشّذ، يخب خْغ ٛست ليمٚ ْٛٚ  يٗقت خْغ ثضسىتش ضٕ٘ذ.

ست. ّسَْبٓ، ٛهِ دافؼهٚ داسد ٗ   يٕ ياست اّب خبرثٚ چٖذآ ق٘ يق٘ يَيدافؼٚ خ يىبٛ ذ؛يخزة ػٖبغش خذ .4
 ينه ي ينه يبٕتبٓ سا يذ م ّتبٓ ٗ سفتبستبٓ چٖبٓ ثبضذ مٚ اعشافيبد ثبضذ، ثبيتبٓ ص ذ خبرثٚيضْب ثب .ِٛ خبرثٚ
مهٚ ثهب ّهب ّخهبٍف      ييٖٜهب يذ مٚ ايخزة إٜٓب. ّجبدا فنش مٖ يذ ثشايداضتٚ ثبضذ ثشٕبّٚ ياغ ً ثب ذ.يخزة مٖ
 يخ٘ث يٛب ٛب آدُ يَيخ مٖذ. يش ّييش، إسبٓ تغيستٖذ. خيٕ ييش مبسضبٓ خشاة است ٗ دسست ضذٕيٛستٖذ د
ضهٕ٘ذ.   يٛستٖذ ٗ دس اثش اسضبد ٗ ّؼبضش  خه٘ة ّه   يثذ يٛب آدُ ٛب يَيضٕ٘ذ. خ يٍغضٕذ ٗ ثذ ّ يٛستٖذ، ّ

 .ب ، دس ت٘ثٚ ثبص استئ ٍحظب  حيذ تب آخشيى٘ يبدتبٓ ٕشٗد. اس ُ ّيِ اس ُ يبٍتؼ

ٛب ثٚ  ثچٚ ّسَْبٓي.  تيذ ْٛشاٙ ثبضذ ثب إضجبط تطنيذ ثبيدٛ يمٚ إدبُ ّ يا يٛشمبس دستٚ خْؼ إضجبط؛ .5
شا ٕظهِ  يٕٚ؛ ص يفشػٕ٘اّب ٕظِ  ِ.يطتش ثٜب ثذٛيل ّقذاس ثٚ إضجبط ثيذ يثب دٖٛذ. يثٜب ّ يإضجبط ّقذاس مْ

 .ثبضذ ي، سبصٕذٙ ٗ ٕ٘سإيذ اٍٜيٕظِ ّب ثب. است يٗ عب ٘ت يفشػٕ٘ يىبٛ



بقت اداسٙ يٗ ّ٘ثش سا ثب ٍ يذيمَ يٛب ذ مٚ ثت٘إٖذ پستيش ٗ ّفيمطف ػٖبغش ّذ ٗ مطف استؼذادٛب؛ ييضٖبسب .6
 يف است ،اثش ثذياش نؼ ييچ٘ٓ ت٘إب يٍٗ يِ سأس مبسيىزاس يسا ّ ئ ٗ خ٘ثيل فشد ّتذيمٖٖذ. ىبٙ ّب 

 .ذيذ ٗ ِٛ ثسبصيٖذٙ سا ِٛ مطف مٖيسبً آ 10ّّ٘ٔ ٗ ّتؼٜذ  يشٛبيذ ّذيىزاسد. ضْب ثب يّ

مهذاُ اص   ٛهش  .ذ ثبضذيِٛ ثب يثبضذ؛ فٖ يذ اس ّي، ّغبٍؼبتتبٓ ثبيذ ثبال ثب ّغبٍؼب  اس ّيّؼَّ٘بتتبٓ سا ثجش .7
 ذ،يه مٖ يفٖه  يتٚ خبظ خ٘دتهبٓ ّغبٍؼهٚ   سض يل ّقذاس سٗيتبٓ است مٚ دس ٛفتٚ  يضشػ يفٚ يضْب ٗظ
 .ش ٗ ّستْش ثبضذيييص پيضْب سٗ ثٚ افضا يفٖ ييٗ مبسا يمٚ مبسدإ يع٘س

ّختَف  يٛب بٓيثشادسٛب ٗ خ٘اٛشٛب ثب خش يىبٛ ذ؛يشيبد ثيي  ثشخ٘سد ثب دضْٔ ٗ ّخبٍف سا يغح ي٘ٙ ٛبيض .8
ضهٕ٘ذ.   ياست مٚ دس خبّؼٚ ّحنُ٘ ّه  يٛب ع٘س خ٘اٖٛذ ثشخ٘سد م٘ثٖذٙ داضتٚ ثبضٖذ اّب عشص ثشخ٘سد آٓ يّ
 .ذيذ ٗ تجبدً ٕظش مٖيٖيثشخ٘سد ثٖط ي٘ٙ ٛبئ ضيذ دسثبسٙ اي  ثبضذ. ثبيذ غحيثشخ٘سد ثب يٛب ٘ٙيض

ٔ ثه٘د.  يت مبسُ ايع ٗ ػيل ٛفتٚ ٕقبئ يذ اييذ ثي٘يض٘ يچ ٗقت دٗس ِٛ خْغ ّيب ٛيآ طتٔ؛يإتقبد اص خ٘ .9
چٚ؟ ثشادس  يؼٖي« اٍْؤّٔ ّشآ  اٍْؤّٔ» ٕذاسد. يچ اضنبٍيٛ ذ يضشٗع مٖ ش؟ خ٘ة،يب خيذ يمٖ ئ مبس سا ّيا

ذ، يى٘ يآدُ سا ّ يت ٛبئ است مٚ ػيص اياص مبسٛب ينيٖٚ يآ يش ثبضٖذ.ينذي يٖٚ يذ آيٗ خ٘اٛش ّسَْبٓ ثب
اًٗ  يمسه  ٛهش  يهي سٗ ثبص ٗ ىطهبدٙ  يِ ثب سٗيٖيل سبػت دٗس ِٛ ثٖطي، يا ، دٗ ٛفتٚ يا ٔ ٛش ٛفتٚيثٖبثشا
 .ِييت خْؼْبٓ سا ثي٘يٖذ، ثؼذ ِٛ ػييشآ ثي٘يّبٕذ د يمٚ خب ّ ييٛب ذ ثؼذ آٓيخ٘دش سا ثي٘ يٛب تيػ

ٓ   يمٚ ا ييٛب ٕذاسد. آدُ يذيأس ٗ ٕباّيحق  يچ ّسَْبٕيٛ ٖذٙ؛يذ مبٌّ ثٚ آياّ .10  ييٛهب  ْبٓ ثهٚ خهذا ٕذاسٕهذ آ
ذٗاس ثبضهٖذ.  يذ اّيثب طٚيّّ٘ٔ ْٛ يٛب ضٕ٘ذ. إسبٓ ي٘س ّيخذا دس تٖيٖبٛب ّب يٖيآفش صيٛستٖذ مٚ اص ىطب

 .تبٓيض ىشّيل ّ٘يتبٓ ثط٘د ٗ ٕٚ ثب يل  ٘سٙ سشديدٛذ مٚ ٕٚ ثب  يِ ّيقذس قشآٓ ٗ اس ُ ثٚ ّب تؼَ آٓ

  



اص  يّشحَهٚ ا  ٔيثهٚ چٖه   ذٓيضذٙ ث٘دٙ ٗ ٛست. ّغْئٖبً سس يضيٛذفْٖذ ٗ ثشٕبّٚ س يٛب تيّظَُ٘ ْٕبد فؼبٍ يثٜطت
فقظ ت٘سظ اسه ُ   يشيّس ٔيثبضذ مٚ اسبسب چٖ ي، سفتبس ٗ خَق ٗ خ٘ ّ يدس سجل صٕذى ياسبس شا ييتغ بصّٖذيمْبً ٕ
 ٛست سا ّحقق مٖذ. يبٍتؼ يضذٙ است تب ثت٘إذ إٓچٚ مٚ ٛذف خذإٗذ ثبس ِيتشس ضيػض

ٗ ىسهتشدٙ   قيّفُٜ٘ ػْ ليثَنٚ  ستيفشًّ٘ ٕ ليٗ  فيتؼش ليداضتٔ  ي تيٗ سفتبس تطن ي تيمبس تطن ّغْئٖبً
 اقبّٚ ض٘د ّثٌ ْٕبص. ِيقشآٓ مش شيإسبٓ ثٚ تؼج ليٗ سٗح  طٚيدس اػْبر إذ ذياست مٚ دس ٗاقغ ثب

ديذاس اّبُ ثشىطت. ت٘ي فنش ث٘د. اّبُ خ٘اة ديذٙ ث٘د ػجبش س٘ختٚ،ثٚ اٗ ىفتٚ ث٘د ّ٘اظت خ٘دتبٓ ثبضيذ. ّييفت  اص
 پشسيذُ چشا؟ خ٘اة داد آقبي ثٜطتي ضْب ػجبي ّٔ ٛستيذ.


