
اثبات کردُ ام کِ اهٌیت را 

 تآهیي را  هی تَاًن!

ّٔىضادٜ: ٔٗ تب ٞٙٛص دس ًَٛ دٚ  

دٚس ٔبٔٛسیت تمٙیٙی اْ ثیبد ٘ذاسْ  

ایٙىٝ ا٘ذن تشیٗ ٔذاخّۀ سا دس  

ػٌح ٚالیت ثشای ا٘تخبة ٚ  

اػتخذاْ ٔإوّیٗ اْ ا٘زبْ دادٜ ثبؿٓ  

ثٝ ػجت ایٙىٝ ثٝ ٔٗ سای دادٜ  

ثبؿٙذ، اكالً دس ػشؿت اْ صٙیٗ  

وبسی ٘یؼت ٚ ٕٞیـٝ تأویذ ٔٗ.....!  

 

ٚویُ     -ٌفتٍٛی ٚیظٜ ثب ٔحتشْ ٚویُ ٔحٕذ اثشاٞیٓ ّٔىضادٜ           

 ٔٙتخت ٔشدْ ٚالیت غٛس دس دٚسٜ ٞبیی تمٙیٙی!

فشاصا٘ذیـبٖ: رٙبة ٚویُ كبحت! اثتذا ػپبع اص       

ایٙىٝ ٔٛلْ دیذاس ثشای یه ٌفتٍٛ سا ثب ٔب ٔؼبٓذ          

 ػبختیذ.

ّٔىضادٜ: ػپبع فشاٚاٖ اص ؿٕب ٚوّیٝ دػت             

ا٘ذسوبساٖ ٘ـشیٝ تبٖ وٝ ٕٞیـٝ ٔؼإِیت ا٘ؼب٘ی       

خٛیؾ سا ثشای ثبخجش ػبختٗ ارٞبٖ ٓبٔٝ ا٘زبْ          

ٔی دٞیذ ٚ دس كذد ا٘ٔىبع ٔـىالت ثِٕٙٛس          

پیذایؾ ساٜ حُ، حمبیك ٘بٌفتٝ ٚ اخجبس ثی ًشف           

 ٔی ثبؿیذ.

فشاصا٘ذیـبٖ: رٙبة ٚویُ كبحت! ؿٕب وٝ صادٜ ٚ        

پشٚسؽ یبفتٝ غٛس ٞؼتیذ ٚ اص ٕٞبٖ ًشیك افتخبس         

آتجبس اخز )صٙذ ٞضاسی( سای ٔشدْ سا دس دٚسٜ ٞبی ٔختّف              

 وٕبیی ٕ٘ٛدیذ، ٔـىالت ٔشدْ غٛس سا صٍٛ٘ٝ ٔی ثیٙیذ؟

ّٔىضادٜ: اص ایٙىٝ غٛسیبٖ ٓضیض ٌِف ٕ٘ٛد٘ذ دس دٚسٜ ٞبی               

ٔختّف ا٘تخبثبتی ثبالی ٔٗ آتٕبد ٕ٘ٛد٘ذ ٚ سای ؿبٖ سا ثٝ ٘فْ            

ٔٗ دس كٙذٚق ٞبی سای دٞی سیختٝ ا٘ذ ٕٔٙٛ٘ٓ. اِجتٝ ٚالیت             

غٛس ٕٞبٖ ًٛسیىٝ دس ا٘ضٚای اسهی لشاس داسد، ٔشدْ ایٗ ٚالیت    

٘یض اص ٘مٌۀ دیذ ػشاٖ حىٛٔت ثبص ٔب٘ذٜ ا٘ذ ٚ ٔـىالت سٚص ثٝ             

سٚص دس ص٘ذٌی ؿبٖ افضٚدٜ ٔی ؿٛد، ٔـىالت فّٔی وٝ ایٗ               

ٔشدْ ثش آٖ دصبس ا٘ذ ؿبُٔ؛ ٘جٛد أٙیت دس ٕٞٝ ٘مبى ٚالیت،             

ٓذْ تٕشوض حىٛٔت ٔشوضی، ٓذْ حفَ ٚ یىپبسصٍی ٚحذت            

الٛاْ، ٓذْ تٕشوض حىٛٔت ٔشوضی، فمش، ثیىبسی ٚ دٚس دػتی            

 ٔی ثبؿذ.

فشاصا٘ذیـبٖ: ؿٕب ٚ ٕ٘بیٙذٌبٖ دیٍش ثشای ٔشفّٛ ػبصی               

ٔـىالت فٛق دس دٚسٜ ٞبی ٔختّف تمٙیٙی صٝ ّ٘ٛ تالؽ ٞب             

 ثخشس دادٜ ایذ؟

ّٔىضادٜ: ٕٞیٙىٝ ٚالیت غٛس اص ٘مٌٝ ِ٘ش ٔحیي رغشافیبیی دٚس           

اص دیذ حىٛٔت ٔشوضی لشاس ٌشفتٝ اػت ٚ كذای ٓذاِت               

خٛاٞی ٔشدْ ٓٛاْ ؿٙیذٜ ٘ـذٜ اػت وٝ ٔخبًت اؽ حىٛٔت           

ٔی ثبؿذ، پیـٟٙبدات، ا٘تمبدات، دیذ ٚ ثبصدیذ ٞب، خٛاػت ٞب ٚ            

حتی ٚٓذٜ ٞب ربٔٝ ُٕٓ ثخٛد ٍ٘شفت ٚ           

ا٘ذن تشیٗ تٛرٟی سا ٘تٛا٘ؼتیٓ ثب              

پیـٟٙبدات ٚ تٛكیٝ ٞبی ٔىشس ٚ ٔتٔذد          

 ٔبٖ رّت ػبصیٓ.

فشاصا٘ذیـبٖ: اص ایٙىٝ ثب ٔشدْ تبٖ كبدلب٘ٝ        

آتشاف ٔی وٙیذ لبثُ ػتبیؾ اػت! دس          

هٕٗ، ثشای ٔإوّیٗ تبٖ صٝ وبسی ٞبی سا          

 ا٘زبْ دادٜ ایذ وٝ تب ٞٙٛص ٞٛاخٛاٜ ؿٕب ا٘ذ؟

ّٔىضادٜ: ٔٗ تب ٞٙٛص دس ًَٛ دٚ دٚسٜ             

ٔبٔٛسیت تمٙیٙی اْ ثیبد ٘ذاسْ ایٙىٝ ا٘ذن        

تشیٗ ٔذاخّٝ سا دس ػٌح ٚالیت ثشای            

ا٘تخبة ٚ اػتخذاْ ٔإوّیٗ اْ ا٘زبْ دادٜ          

ثبؿٓ ثٝ ػجت ایٙىٝ ثٝ ٔٗ سای دادٜ ثبؿٙذ،         

اكاًل دس ػشؿت اْ صٙیٗ وبسی ٘یؼت ٚ ٕٞیـٝ تأویذ ٔٗ دس             

ؿبیؼتٝ ػبالسی ٚ تأٔیٗ ؿفبفیت دس سٚ٘ذ ٞبی اػتخذاْ ٚ تمشس           

ثٛدٜ اػت. ثشای وّیٝ ٔشدْ ٚالیت غٛس )صٝ آٟ٘بییىٝ ثٝ ٔٗ              

سای دادٜ ا٘ذ ٚ صٝ آٟ٘بییىٝ ثٝ ٔٗ سای ٘ذادٜ ا٘ذ( ٔؼبٚیب٘ٝ                

ثشخٛسد وشدْ ٚ ثشای ٕٞٝ غٛسیبٖ احتشاْ لبیُ اْ، ٕٞیـٝ دس             

كٛست داؿتٗ وذاْ ٔـىّی دسٚاصٜ ٞبی پزیشؽ ٔٗ ثش سٚی            

ٍٕٞبٖ ٌـٛدٜ اػت ٚ تب حذ تٛاٖ ٔـىالت ؿبٖ سا ثٝ ٔشارْ              

 2صفحه ٔختّف ثخبًش پیذایؾ ساٜ حُ تٔمیت وشدٜ اْ.      

 رئیس جمهور!

 رٍشٌایی را از هردم ًگیریذ!

ٔب ٚالیبت ٔشوضی، دٚس اص ِ٘ش حىٛٔت داساٖ اص دیش صٔابٖ    

ثذیٗ ػٛ لشثب٘ی ػیبػت ٞب ٚ ٘یش٘اً ٞابی ؿاْٛ ػاشاٖ           

ٔشوضی حىٛٔت ٌشدیذٜ ایٓ. ٚلتیىٝ ػخٗ اص ػٟٓ ٌیشی دس  

ا٘تخبثبت ٚ تٔییٗ صٓیٓ وـٛس آغبص ٔی ٌشدد، ٔب دػات اَٚ    

سا ثشای تبٔیٗ أٙیت ٔحُ ٔبٖ، اؿتشان دس پشٚػٝ ا٘تخبثبت 

 ٚ أیذ ثشای ثٟتش ؿذٖ ٚهٔیت ص٘ذٌی ٔبٖ داسیٓ.

خیّی خٛؽ ثبٚس ٞؼتیٓ! تب ٞٙٛص ػیبػات سا اص ٘ایاش٘اً            

تفىیه ٘تٛا٘ؼتٝ ایٓ. ٚٓذٜ ٞبی دسٚغیٗ دٚسٜ ٞبی ٔجابسصات   

ا٘تخبثبتی ٘بٔضداٖ سا حمیمت ٔؼّٓ دا٘ؼتٝ ایٓ ّٓی سلٓ ایٙىٝ 

صٙذیٗ ثبس ثب ٕٞضٛ ٚٓذٜ ٞب ٌَٛ خٛسدٜ ایٓ. ٕٞیـٝ صـآ     

أیذ ٔبٖ ثیٙبػت ٚ صٙب٘ضٝ خٛد ٔبٖ كذالت سا پابع ٔای     

 داسیٓ، اص دیٍشاٖ ٞٓ صٙیٗ تٛلْ سا داسیٓ.

تٌجیك پشٚطٜ ثشق تٛتبح دس ثبٔیبٖ ٘ٝ تٟٙب ثٝ ٘فْ ٔشدْ ٔحُ 

ٚ دٚس افتبدٜ ػِٟٛت آفشیٙی ٔی وٙذ ثّىٝ فٛایذ ثی ؿإابسی   

دیٍش سا ٘یض دس پی داسد. ثب اػتفبدٜ اص ٔؼیش ثابٔایابٖ ثاشای        

ٓجٛس تٛتبح، ثشق اص وٙبس ٔٔبدٖ ثضسي رغابَ ػاٙاً دس          

ػٍٕٙبٖ ٚ ثبٔیبٖ ٚ ػپغ اص ٔٔبدٖ ثضسي آٞٗ دس حابرای     

 ًٌ ٔی ٌزسد.

ٞشٌبٜ ِیٗ ثشق اص ایٗ ٔؼیش ٓجٛس یبثذ ٔی تٛا٘ذ ثٝ ٘ایاشٌٚابٜ    

ٞبی رغبَ ػًٙ ٚ پشٚطٜ ٞبی ثضسي ٔغ ٚ آٞٗ ثشق تِٛیاذ  

 ٕ٘بیذ.

ایٗ خٛاػت ٔب ٔـشّٚ اػت ٚ تب ٟ٘بیت أىبٖ ثشای تٌجایاك   

 اؽ پبفـبسی خٛاٞیٓ وشد.  

حٕبػٝ دادخٛاٞی ٚ حوٛس ایٗ ٔشدْ ثٝ پیٕب٘ٝ ا٘مالة ٞابی    

وجیش لبثُ ٔالحِٝ خٛاٞذ ثٛد ٚ ثذٖٚ ؿه ا٘اماالة ٞابی        

ٔذ٘یت ٘تیزٝ ثخؾ ثشای ا٘مالثی ٞب ٚ ٘ماٌاٝ ٘اضَٚ ثاشای         

حىٛٔت ٞبی خٛاٞذ ثٛد وٝ ٔشدْ سا اص لایاذ تاٛراٝ ثاٝ            

فشأٛؿی ػپشدٜ ا٘ذ ٚ احؼبػت ٘یاه ٔاشدْ سا ٘ابدیاذٜ           

 ٌشفتٙذ.

 May   2016                                                                       5931ثَر                                                                              سال دٍم                                                                                                   شوارُِ ًْن         

هردی کِ از عول ٍ 

پشتکار اش ّوِ تعجب 

 زدُ شذُ اًذ!

ٚیظٌی ٞبی اكّی ٔٙحالاش ثاٝ فاشد         

سا ٔی تٛاٖ ثاٝ   ػٙبتٛس غفبسیؿخلیت 

اِمبة صٖٛ؛ ٔشد، پشوابس، پاش تاالؽ،        

ٍّٕٓشا، پبػذاس، ٘یه ثیٗ، ٔؼاّإابٖ،      

سفیك، ارتٕبٓی، ٔزّؼی، ثاب واشأات،      

اثتىبسی، ٔیشاث داس خٛثای ٞاب، پاذس        

ٟٔشثبٖ ثشای فشص٘ذاٖ اؽ، ٕ٘ه داٖ ٚ 

ٕ٘ه ؿٙبع، ٟٕٔبٖ ٘ٛاص، وبوٝ ٚ ٓاّآ   

 پشٚس...! خالكٝ وشد......! 

 1 محمد ابراهیم ملکزاده   4ص  سناتور غفاری   

ًظاهیاى اهٌیت طلب در 

 پیشرٍی ًبرد!

دس یه ّٕٓیبت تلفیٛی وٝ ثٝ سٞجشی 

لٛٔب٘ذاٖ  -ط٘شاَ غالْ ٔلٌفی ٔحؼٙی 

ثب حواٛس داؿات دٌاشٚاَ         غٛسأٙیٝ 

لٛٔب٘ذاٖ ِ٘ٓ ٚ أاٗ     -ٔحٕٛد ا٘ذساثی 

سئایاغ      -ٓبٔٝ غٛس ٚ ط٘شاَ  ٘بكشی 

أٙیت ّٔی ایٗ ٚالیت دس ٔاٙاٌاماٝ         

غٛسلٙذ ٚ ؿٛسلُ ساٜ ا٘ذاصی ؿذٜ ثاٛد،  

ٔـت آٞٙیٗ ثبصٚٞبی أٙیت غٛس ثش ػش 

ٔخبِفیٗ وٛثیذٜ ؿذ ٚ تّفبت ٔابِای.....!        

1ص  شهید اهلل ابراهیمی  

ًیکَداشت ترفیع ژًرال 

 ّای غَری تبار!

استمبّ ستجٝ تٛسٖ ط٘شاَ ٔشاد ّٓی ٔاشاد  

ٔٔبٖٚ ػتبد استؾ ّٔی افغب٘ؼتبٖ سا    -

ثٝ ستجٝ )ػتش ط٘شاَ(، تمشس ط٘شاَ ٔاحای   

اِذیٗ غٛسی سا ثٝ حیج فشٔب٘اذٜ لاُ     

ُفش ٚ تٔیٗ ط٘شاَ ویٙتاٛص   702اسدٚی 

سا ثٝ كفت فشٔب٘ذٜ أٙیٝ ٚالیت ّٕٞٙذ 

 ٚالیت غٛس تجشیه   ثشای ٕٞٝ ٔشدْ

 ٓشم ٔی داسْ.....!

4ص  عبدالحی تابش  
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3ص   

پیشرٍی ًظاهیاىِ اهٌیت طلب در ًبرد با هخالفیي دٍلت 
 شهیداهلل ابراهیمی 



 

 شرح حقایق

 ای وٝ ٌفتی حشف صبدق ٔشدٜ است

ٔشدٜ است ضه ٘ىٗ ایٗ جب ٕٞٝ دِق   

ٕ٘ی  ٌشدد   دیٍش   ٟٔتبة  ػطك ثش   

 ضؼش  ضبػش  لَٛ  ػبضك  ٔشدٜ   است

 جّٜٛ   ٌبٜ   صجح   أیذ  ثستٝ  است

اص  سٛی  ٔطشق  ٔشدٜ  است  ةآفتب  

 سبػت  دیٛاسی  ته  ته  ٔی وٙٙذ

 سبػت  خٛة  ٚ  دلبیك  ٔشدٜ  است

 ثحش  یٛ٘بٖ  غبست  جبٖ   ٔی   وٙذ

 چیغ  ٔبدس  سٚی  لبیك  ٔشدٜ   است

 الَ  ٕ٘ی  ٌشدد  صثبٖ   ًٌٙ  ضؼش

 وبفشی   ٘ضد   ٔٙبفك   ٔشدٜ    است

 ؼؼٓ   تبسیخ   سا   تؼفٗ   ٔی   ص٘ٙذ

 سبَ  ٞب  ضشح   حمبیك  ٔشدٜ  است

 ایٗ   ٚؼٗ   اص   ٔب  ثشای  ٔب   ٘جٛد

 لصٝ  ی  خٛةِ   ٔٙبؼك  ٔشدٜ است

 ثؼذ اص  ایٗ  ثب  ثبد  ؼٛفبٖ  ص٘ذٜ   اْ

 سش ٌزضت   ٔشد   ٘بؼك  ٔشدٜ است

 وٛٞیٗ

 تقلیدِ نقاشی!

 گرچند سر در نمی آرم

 از نقاشی و پنسل کاری!

 اما خیالِ وجود مبارکت...

 نوکِ پنسل را راهنمایی می کند

 و مرا نقاش می سازد!

 پس بدان که هنر نقاشی ام...

 !...هم مدیون توست

 فراز

 دهَکراسی در اسالم
دقیقًا اینکو دمکرایس )دموکرایس( اب چو رویش تووا  اب االو   قوریونوو 
الازی شده االت، مبحث پیچیده، تناقیض و تضادی االت. آ فوریو و  
ایده دموکرایس را بر گرفتو از خسنان اف ظون می آ ورند و این مآ خذ بو 
اغتبار و جواز اترخیی دموکرایس می افزاید. )یؼو  انوده وو موکووموت 
مرد  بر مرد  مرحج اترخیی و قدمیی دارد کو نو دین ػوسویوویوت بوو آ ن 
پس سنو می رالد و نو مه دین مبنی اال  ( از آ جنا کو ره و ی انودا  و 
تؼبری دموکرایس در بدنو اترخی زندگی برشو ظوو ت  ور و بوسو و  از 
ػسیویت و اال   ت یده شده االت. از مهنی خاظر دشوار خواىد بوود 
اینکو قرینو ىای اتمل اال   و دموکرایس را اب مه بو الازگاری موعو و  

 بدون اخت ف نظر جتیل دىمی. 
شاید مرا  اف ظون از الوء اکربرد ىای تؼبوریی مو وو  وزا ابشود و 
قدامت واژه یی دموکرایس از زمان نظریو پردازی اف ظون رشوع ن ده 
ب کو ظرز انده و پردازی وی را بو م واتوت بورداشوت ىوای او ویوو 
دموکرایس فؼیل گرفتو اند و فقط این ارجتاع را خباظر اغتبار دادن ایون 

 دیده و ایده گرفتو اند.  
شلک گریی واژه و ایده ی دموکرایس در واقوؼویوت از شوورد مورد  
غوا  در انق ب ىای کبری غریب و رشیق آ غاز ایفت. دقیقًا زمانیکو مهوو 
چزی زیر چ  اقتدار مسیا قرار گرفتو بود و صامبان مسیا در آ مود را 
از مرد  بو اجبار مجع آ وری کرده بودند و بو خود موی انودوخوتونود، آ ن 
وقت مرد  فرانیو اب انده و آ زاد انده ی کو از انپ ئون بناپارت و ژان 
ژاک روالو ا يا  انده و می گرفتند، بصورت دال تو مجؼی ػو ویوو  و  
مسیا و مسیائیان اب شؼار ىای چون؛)نو خدای را می خواىمی نوو آ قوا 
اب  رسی را.( دالت بو انق ب زدنود و ایونوکوو مورد  غووا  تووالوط 
زورمندان بو اص یت برش ش ناختو منی شد اب مبارزات می تحو  شوان 
توانیتند مهو انیان ىا را )شيروند( خعاب منایند کو م  دادن امتیواز 

شيروندی برای مهو اتباع از ابتاکرات و دال تاورد ىای اصیل انوقو ب 
 غریب )انق ب کبری فرانیو(  ب امر می رود.

دالتیایب بو مفاالد از پس منظر انق ب غریب و رشیق ىوا مه اگوهوزیه 
آ فووریوو وو  انووقوو ب را در 
اذىان خوه  اجیاد کردند و 
نتیجو را کو اه ان بوؼود از 
انق ب بدالت آ ورده بودنود 
این بوود کوو انیوان ىوا را 
رصف نووظوور از اووبووودات 
مؼنوی، قووموی و فوکوری 
شان بصورت لک مهو اتبواع 
را )رفی ( خوعواب منوودنود. 
)یؼ  بر ری بنی انیان ىوا 

 وجود ندارد.(
در واقؼیت دموکرایس ىیچوقت بو وجو اکربوردی یب بونود و ابری و 
آ زادی غراین بدن اال تفاده ن ده االت و نباید شود آ چنو کو حا  غوغوا 
برپا کرده االت و بس   افراد را از اال تفاده و  ورو  واژه دمووکورایس 
متنفر الاختو کرده االت. آ چنو کو قبً  اکربرد تؼبری دموکرایس از انده وو 
اف ظون م  ا داده شده بود ارصار گردید و فقط بو تونواالوع توؼوبوری 
بوده االت، ش باىت ىای در انده و اف ظون و مراد دموکرایس فؼویل 
دیده شده االت. انیان ملکف االت ات خباظر پس ربد امور و مع وکورد 
دنیوی اد و انیل آ مدن بو متدن خشصست خوه ، خود را بو الوو ارور 

اتجوری  -اتجری افراد )هجان اشخاص(  -برازنده  کیو دىد کو غبارتند از؛ 
 اتجری پدیده ىا )هجان اش یاء(  -افاکر ) هجان انده و( 

ىامنعوریکو ش باىت انده و یی بنی افاکر اف ظون و دموکورایس دیوده 
شد، اال   نزی اتیید کننده اکربرد و  رو  دمووکورایس ات توؼوبوری ىوای 
االت کو در انق ب ىای رشیق و غریب اکر برده شده االت پس موی 
توان گفت کو اراکن شلک زا برای ایده دموکرایس را موارد ذیول شولک 

 می دىد؛
 . دموکرایس بو مؼ  درک خود1

 . دموکرایس بو مؼ  درک دیهران2
الو ویوایس کوو  -. دموکرایس بو مؼ  مجموػو از قرارداد ىای اجامتغوی 3

 برای شلک گریی و رشد این درک در فرد رضوری االت. 
این الو شلک معً  آ چنو را دموکرایس دروت و بریوت بوو آ ن نویوازمونود 
االت یؼ  مهو اال تؼداد ىای روات کوو انوده وو دمووکورایس بور آ ن 
اال توار می شود و اماکانیت کو نظا  دموکرایس در جامؼو بو آ ن موتوکوی 

 االت در بر می گرید.
بنابراین، اگر زمینو ىا و رشط ىای  ز  دمووکورایس در خشصوسوت و 
ػادات موجود در جامؼو وجود نداش تو ابشد؛ دموکرایس بو غنوان یو  

 واقؼیت ال یایس حتق  منی ایبد. 
ظوریکو ایدآ ور شد ، تره ی کو بؼود از انوقو ب ىوای کوبوری غوریب 
)انق ب کبری فرانیو( و رشیق )الوال یا سی یت الاب ( گرفتند  هنا و  هنوا 
ارج گذاشنت بو خشصست انیان ىا بدون در نظر گرفنت گژاد و پوالوت 
آ هنا بود کو غریب م و )شيروند( را اظ ق می منودند و رشیق ىا مو وو 

 )رفی ( را برای میت بردگان اظ ق کردند. 
اال   بس   از امهیت فوق کو برای برش از ظرف انق ب ىا در نظور 
گرفتو شده االت، قابل گردیده کو در قرآ ن کرمی بو آ ن این ظور اشواره 

 شده االت:
 07}و قد کرمنا ب  آ د { الوره ارساء، آ یو 
  رمجو: و بو انیان کرامت خب  یده امی.  

 مهچنان در حدیث مبارک پیامرب گرامی )ص( آ مده االت کو:
 ]ان اکرم  غندهللا اتقی [ 

  رمجو: گرامی  رین شام گزد خداوند، اب تقوا رین شامالت.
بنا بو اال ت باط آ یو رشیف و حدیث مبارک فوق و اب در نظور داشوت 
تؼبری ىای مؼنایی دموکرایس کو ىامان درک خوود، دیوهوران و مجمووػوو 

ال یایس االت و ای درک می اد غوبوارت از  -قرارداد ىای اجامتغی 
آ زاد الازی بردگان و رغیت میاوات بنی مهو اق ار اب تفویو  ا وقواب 
)شيروند( و )رفی ( ابشد. اال   بو تناالع امهیت داده شده انوقو ب 
ىا برای بردگان، بس  ین امهیت را قایل شده االت و زاید رین احو ا  

 احمد مشتاق خطیبیرا در نظر گرفتو االت.                        

 تکراری در ٍضعیتِ اضطراری  ٓچْر
ِاااٙاااً ٔٔلْٛ اػتب٘ىضی 

اٚاخااااش اػاات وااٝ دس      

ثاااااااٝ ٔذیشیت رًٙ سا 

حىٛٔت ٕ٘ابیاٙاذٌای اص       

٘إابیااذ،   ٚحذت ّٔی ٔای  

وااجااٛتااش ایٗ ؿخاق ثاب     

خٛیاؾ  ٞاابی لااالثاای     

پااشصاآ  ؿٔبس خیب٘ت صیش 

داؿت ٚ كّح سا ثٝ ٟٓاذٜ  

دیااذ ٚ    اص ًشیك ٞإابٖ   

تٛا٘ؼات  ثاابصدیااذ ٞااب      

ًشاحی ٚ ٘مـٝ وـی ٔٔبٔالت ٚ ًٚٗ فشٚؿی سا ثب دؿٕٙبٖ كّح ٚ أٙیت وـٛس ثٝ پیؾ 

ثجشد ٚ خٛد سا ثٝ اٚد لّٝ ٞبی آتجبس دؿٕٙبٖ ًٚٗ ٔتزّی ػبصد وٝ خٛؿجختب٘ٝ خاٛدؽ    

ثٝ خٛؽ آٔذ ٌٛیی ٞبی فشاٚاٖ اؽ كیذ ٔىش دؿٕٙبٖ ٌشدیذ ٚ ثب ا٘تحبس ٚحـت ٘ابن    

 ؿبٖ اٚ سا ٕٞضٖٛ پش٘ذٜ ثٝ ٞٛا پشتبة وشد٘ذ ِٚی ٘یٕٝ ربٖ اص پغ حبدحٝ ثشآٔذ.

اٚ وٝ ثٔذ اص سیبػت داساال٘ـبء ؿٛسای ٓبِی كّح ثٝ ػشپشػتی ٔمبْ ٚصاست دفبّ ٔاّای     

ٌٕشدٜ ؿذ ٚ حتی ثخبًش ٌشفتٗ سای آتٕبد ثش ػش خب٘ٝ ی ّٔت َِٛ دادٜ ؿذ، ٘تاٛا٘ؼات   

رٞٙیٝ ی ٚوال سا دس استجبى ثٝ خٛدؽ ٔخجت ٌشدا٘ذ ٚ خٛد سا ؿبیؼتٝ ٚصیش آتٕبد ؿاذٜ  

 ی ٔزّغ ٕ٘بیٙذٌبٖ دس ٚصاست دفبّ ّٔی رٕٟٛسی اػالٔی افغب٘ؼتبٖ ػبصد.

ٕ٘ی دا٘ٓ ػشاٖ حىٛٔت ٚحذت ّٔی اص ؿخلیت خؼتٝ وٗ اػتب٘ىضی صٝ دیاذٜ ا٘اذ ٚ       

ٕٞیـٝ دس كذد حفَ ؿخلیت ٚی ثب دادٖ لذست ثٝ آٖ ٔی ثبؿٙذ ٚ اص ٓإاّاىاشد           

ٔذیشیتی ٚی ثٝ خٛثی دس ٔحوش ٓبْ یبد ٔی وٙٙذ. ؿبیذ پـت وبػٝ ٘یٓ وبػٝ ثبؿذ أاب     

 ٔشدْ ٕ٘ی دا٘ٙذ.

دیشی ٘خٛاٞذ ٌزؿت وٝ ػش٘ٛؿت سیبػت أٙیت ّٔی ثب تٔییٗ اػتب٘ىاضی ثاٝ حایاج         

ػشپشػت ایٗ سیبػت ثٝ ٘ضَٚ ٔٛارٝ خٛاٞذ ؿذ ٚ ال٘ٝ ٞبی اكیُ ًبِجبٖ ٚ حابٔایابٖ        

 ٚاطٌٖٛ ػبصی التذاس دِٚت ٚحذت ّٔی دس ثذ٘ٝ سیبػت أٙیت ّٔی رب خٛاٞذ ٌشفت.

أٙیت ّٔی ٌشصٙذ اسٌبٖ أٙیتی رٍٙی ٘یؼت أب ثٝ دِیُ ایٙىٝ دس وـف ٚ اػتخاجابسات   

اص صٍٍٛ٘ی حٕالت دؿٕٗ ٘مؾ ثشاص٘ذٜ ثبصی ٔی وٙذ، ػتٖٛ فمشات حافاَ وـاٛس اص          

 عبذالباقی ٍفاحٕالت دؿٕٗ ثـٕبس ٔی سٚد.                                                

ػیالة ٞبی 

اخیش وٝ دس   

ٚالیت غاٛس  

ػشاصیش ؿذٜ 

اػااااااات، 

خؼاااابسات 

صیبد سا دس     

ٚالیت )غٛس(  

وٝ ٘اٛد دس    

كذ رٕٔیت 

اؽ سا ًجماٝ  

صاسّ ؿىُ ٔی دٞذ، ٚاسد ٘إاٛدٜ اػات.      

اوخشیت خؼبسات ٚاسد ؿذٜ سا تاخاشیات      

صٔیٗ ٞبی صسآتی، رٛی ٞبی آثاشػاب٘ای،    

ثٙذ ٞبی آثشػب٘ی،  تخشیت اؿزبس ٔخٕش ٚ   

غیش ٔخٕش....! ؿىُ ٔی دٞذ أب تب ٞٙٛص ٞیش      

ػِٟٛت اص ًشف ٚاِی ایٗ ٚالیات ثاشای       

ػیالة صدٜ ٞب ا٘زبْ ٘یبفتاٝ اػات ٚ دس         

ساػتبی رّت تٛرٝ ٔإػؼبت وٕه وٙٙاذٜ  

ثٝ ٔشدْ وبسی كٛست ٍ٘شفتٝ اػت. یٍب٘اٝ   

وٕه وٝ ثشای ػیالة صدٜ ٞاب كاٛست       

ٌشفتٝ اػت، تٟٙب وٕه ٞب اص ًشف دفاتاش   

ٕٞبٍٞٙی ٚ ّٕٓیبتی ٚالیت غاٛس كاٛست     

ٌشفتٝ اػت وٝ آٖ ٞٓ ثشای ػیاالة صدٜ    

ٞب سفْ ٔـىُ ٘ـذٜ اػت ٚ ثاشای ٔاذت     

 ٔحذٚد صبسٜ ػبص ثٛدٜ اػت.

ٔحتشْ غالْ ٘بكش خبهْ، اص تاالؽ ٞابی     

ٔخجت ات ٕٞیـٝ تماذیاش واشدٜ ایآ ٚ           

ٕٞبٌ٘ٛس ٔـىالت ٚ هٔف ٔذیشیتی ات سا 

٘یض تحت ا٘تامابد   

لشاس ٔی دٞایآ،   

اٌش ٔـىُ ٔشدْ 

ثٝ ٔشارْ ٔشثٛى 

اؽ سػااب٘ااذٜ     

٘ـٛد، ٚ وٕه ثش 

ٔاااشدْ ٞااابی    

ػاایااالة صدٜ     

كٛست ٘اٍایاشد    

ثذٖٚ ؿه ٔشدْ 

ّٓیاٝ ؿإاب ٚ        

ٔبٔٛسیت ٚالیتی تبٖ ٘ب خٛؿٙٛد خٛاٞذ ؿذ 

ٚ ثٝ صٚد تشیٗ ٚلت ّٓیٝ ثی وفبیتای تابٖ     

 خیضؽ ٔشدٔی كٛست خٛاٞذ ٌشفت!

پغ، لجُ اص ایٙىٝ خـٓ ٔشدْ سا ثش تلٕیٓ 

ٔٛسیت خٛد ثابال  ٔأٌیشی ادأٝ ٚ یب اختتبْ 

وٙیذ،  سا ثٝ تالؽ ٞبی ٕٞیـٍی تبٖ یاه  

ًشفٝ وٙیذ ٚ ٍ٘زاسیذ اص ایٗ ثیـتش ٔاشدْ    

 دس ثی تٛرٟی دِٚت لشاس ٌیشد.

ایٗ تٟٙب ٔٛسدی ٘یؼات اص ًاشف ٚاِای          

ٚالیت غٛس ٘ؼجت ثٝ آٖ ثای تاٛراٟای           

كٛست ٔی ٌیشد، ٕٞیٗ حبال رًٙ ؿذیاذ  

ثش ػش دٚ ِٚؼٛاِی ایٗ ٚالیت ثیٗ ٔخبِفیاٗ  

دِٚت ٚ دِٚتی ٞبی ٔحّی رشیبٖ داسد واٝ  

تٛرٝ ٚ تٕشوض حىٛٔت ٔحّی سا دس وٕاه  

سػب٘ی تزٟیضات ٚ اوٕبالت صیش كفش لاشاس  

داسد ٚ ا٘ذن تشیٗ ٘ٛیذ ٚ أیذ واٝ ثاشای     

ِ٘بٔیبٖ ٔحّی اٍ٘یضٜ رًٙ دٞذ اص ًاشف    

 ٔمبْ ٚالیت ٚرٛد ٘ذاسد.                   

 قرار بَد خادم ها باشی، ًِ آقا باال سرِ ها!



ص٘ذٌی ٔٛٞجت اِٟی ٚ آصادی حك ؼجیؼی ا٘سبٖ ٞب ثطٕابس  

ٔی سٚد. ٕٞیٗ حس آصاد صیستی است وٝ آدٔی سا ٚا ٔی  

داسد تب پش وبٞی دس ٔصبف تٙذثبد ٚیشاٖ وٙٙذٜ ٘فاس ٚ    

٘فس خٛیص ٚإ٘ٛد ٍ٘شدد ٚ خٛدش ثشای اخز اِٟبْ ٘ٛیاذ  

ثخطی آصادی، ٌسستٗ تبس جبّٞیت ٚ ػجٛس اص سیٓ خبسداس 

 ٚحطت ٕٞیطٝ دس تالش ٚ ٔجبسصٜ است.

آدٔی ثشای ضٙبختٗ خٛیص ٚ ٞٓ ثشای ضٙبختٗ غیش ٔحتبج 

آصادی است وٝ ثٙذ ٚ اسبست ٘ٝ تٟٙب لٜٛ ٔحشوٝ، ثّىٝ لٜٛ 

 ٔذسوٝ آدٔی سا ٘یض ٔمفُ ٚ ٔغفُ ٔی دا٘ذ. 

اخالق خذایبٖ وتبة است وٝ دس ٔحٛس ٔٛظٛػبت چاٖٛ   

اخالق، سیبست ٚ اجتٕبع ٔی چشخذ ٚ یىی اص ٔؼتجش تشیٗ 

داضتٝ ٞبی داوتش ػجذاِىشیٓ سشٚش ثٝ حسبة ٔی آیاذ     

تؼجیشات لطٍٙی سا دس صٔیٙٝ ٞبی ٔختّف وبسثشدی ٚاطٜ   

)آصادی( داضتٝ است وٝ تٛجٝ تبٖ سا  ریالً ثٝ آٖ ػاؽاف    

 ٔی داسْ:

 آصادی ثٝ تؼجیش 

 ػذَ .1

 حك .2

 اختیبس .3

 استمالَ .4

 تٛاٍ٘شی ٚ فشثٟی .5

 اثبحٝ .6

 آصادٌی .7

 سٚش .8

( ػذَ: آصادی دس اوثش حبالت ثٝ تؼجیش ػذَ ٚ فشثٝ تش اص   1

ػذَ آٔذٜ است، ایٙىٝ )ػذَ( ٔطك اِٚی ٚ اثاتاذایای          

)آصادی( سا ضىُ ٔی دٞذ، تٛجٟبت ثی ضٕبسی دس ٔاٛاسد    

ٔتعبد ػذَ صٛست ٌشفتٝ است چٖٛ  سریّتی پست تش ٚ 

ٔٙفٛس تش اص غالٔی، ستٕی ا٘سابٖ    

ضىٗ تش اص استجذاد ٘طبٖ ٘ذادٜ ا٘ذ. 

حسٙبت ٚ ثشوبتی چٖٛ ضجبػات،  

ٔسئِٛیت، اثذاع ٚ ضىٛفبیی ٘فس سا اص ثٕشات حاشیات     

 ضٕشدٜ ا٘ذ. 

( حك: آدٔی حك داسد وٝ آصاد ثبضذ ٚ حَٛ حك آصادی    2

ا٘سبٖ، ثٙبٞب ٚ ٟ٘بد ٞبی اجتٕبػی ثبیذ سبٔبٖ یبثٙذ ٚ لب٘اٖٛ  

ٞٓ ٌشچٝ ثٝ ظبٞش ٔحذٚد وٙٙذٜ است، ثٝ ٚالغ ثشای حفظ 

حمٛق آدٔیبٖ است. ٚ دس صٔشٜ حمٛق ٘مط ٘بپزیش ٚ سّت  

 ٘بپزیش آدٔی، آصادی ثشتشی حك ٚ اػظٓ ٘ٛأیس است. 

( اختیبس: سٞب ضذٖ اسادٜ اص لیذ ػّیت سا ضشغ ٔختبسیات    3

آدٔی آٚسد٘ذ ٚ ثی ٘یبصی سا ٔشجاح الصٔاٝ رات اسادٜ         

ضٕشدٜ ا٘ذ ٚ ثٝ ػضْ ٘فی ججش ٚ تأٔیٗ اختیبس ا٘سابٖ، ثاٝ     

سست وشدٖ سضتٝ ػّیت اص دست ٚ پبی ؼجیؼت، ٞإات   

دسثستٙذ ٚ ػّٓ ٚ فّسفٝ ٘ٛیٗ سا ثٝ ٔذد ؼّجیذ٘ذ ٚ واب       

اختیبس ا٘سبٖ سا ثش جٙجص ٞبی ثی لبػذٜ اتٓ ٞاب اساتاٛاس      

 وشد٘ذ.

استمالَ: خٛد ثٛدٖ، ٔبِه خٛد ثٛدٖ، رِیُ ٚ ثبخاتاٝ     ( 4

غیش ٘جٛدٖ، خٛد سا ثٝ غیش ػٛظی ٍ٘شفتٗ، خذٔت خٛد ٘ٝ 

ثیٍب٘ٝ وشدٖ، دس صٔیٗ سٞجشاٖ خب٘ٝ ٍ٘شفتٗ، چٖٛ آییٙاٝ  

ٔحٛ جٕبَ دیٍشاٖ ٘طذٖ، ثب ثبَ ٚ پش خٛد پشیذٖ، ٔماّاذ   

وٛس وسی ٘جٛدٖ، دست اسادت ضخصیت ضىٙب٘ٝ ثٝ وسای  

٘ذادٖ....! ٔؼب٘ی ٔختّف ایٗ ٌٛ٘ٝ آصادی ثاٛدٜ ا٘اذ ٚ              

 ٞشوذاْ ضبٖ ثصٛست جذاٌب٘ٝ لبثُ ثحث است  

ػالٔٝ الجبَ الٞٛسی دس ثبسٜ ی )چٖٛ آییٙٝ ٔحٛ جإابَ      

 دیٍشاٖ ٘طذٖ( چٙیٗ سخٗ سا٘ذٜ است 

 ٕٞچٛ  آییٙٝ  ٔطه ٔحٛ  جٕبَ دیٍشاٖ          

 اص  دَ ٚ دیذٜ  فشٚضٛی  خیبَ دیٍشاٖ         

 دس جٟبٖ ثبَ ٚ پش خٛیص ٌطٛدٖ آٔٛص          

 وٝ  پشیذٖ  ٘تٛاٖ ثب  پش ٚ  ثبَ  دیٍشاٖ           

تٛاٍ٘شی ٚ فشثٟی: آٖ وس وٝ فشثٝ است جب سا ثاش        (5

خٛد ٔی ٌطبیذ ٚ جب سا ثشای دیٍشاٖ تًٙ ٔی وٙذ. )ٞیچ   

وس( وٝ ٔب٘غ ٚ ٔضاحٕی ٚ دٚست ٚ دضٕٙی ٘ذاسد. دصد     

ثٝ تٛاٍ٘شاٖ ٔی ص٘ذ ٘ٝ ثٝ تٟی دستبٖ، دضٕٗ ثب ص٘ذٜ دس ٔی 

افتذ ٘ٝ ثب ٔشدٜ ٚ تٛا٘بیبٖ ٚ تٛاٍ٘شاٖ ا٘ذ وٝ آصادی ٞآ      

 آفشیذٜ آٟ٘بست ٚ ٞٓ ثشاص٘ذٜ آٟ٘ب.  

اثبحٝ: آصادی اثبحٝ داستبٖ تبصٜ ای است. ٚ ٘غٕٝ ضٛخی    ( 6

است وٝ اص تٙجٛس پبسٜ ای اص ٟ٘یّیستبی اخاللی ٚ ػمیذتای  

ایٗ دیبس ثش ٔی خیضد تب ساٜ سا ثشای استجذاد ٚ فابضایاسآ     

ثٍطبیٙذ. تصٛیشی وٝ ایٙبٖ اص آصادی ٔی دٞٙذ، ثش آٖ ٘بْ  

اثبحٝ سا ٔی ٟ٘ٙذ ٚ ٞش سٛختٝ دَ ستٓ ستیض سٞبیی ؼّجی سا 

 ثذاٖ ٔؽؼٖٛ ٔی داس٘ذ.

آصادٌی: آصادی اص آصٔٙذی ٚ آصادی اص ٞش سریّتی وٝ   ( 7

چٟشٜ ثبؼٙی آدٔی سا ٔسخ ٚ ٔثّٝ وٙذ. ٚ آصادی اص غایاش    

خذا، وطتٗ خصٓ دسٖٚ، جٟبد ثب ٘فس،  فشٚ ٘طستٗ غجابس  

غفّت، غیجت ثٝ آة سیبظت ٚ ٔجبٞذت، فشٚتٙای حاك     

ؼّجب٘ٝ، دِیشی پبسسبیب٘ٝ، ایستبدٌی ٔشدا٘ٝ، ساشوطای ٚ       

سخت سٚیی پیبٔجشا٘ٝ، ٌزضت وشیٕب٘ٝ، سىیٙٝ ٚ سخبٚت 

دسیب صفتب٘ٝ، فتٛت ػبضمب٘ٝ، سٞبیی اص تؼّمبت رِایاال٘اٝ،       

ٌشیختٗ اص رِت، خٛد فشٚضی، ٔذاحی، ؼجبِی، صثاٛ٘ای،     

 ضجبػت ٚ ثّٙذی ٕٞت ٔی ثبضذ.

سٚش: سٚضی ثشای دا٘ستٗ ٚ ضٙبخاتاٗ ٚ آٔاٛصش          ( 8

]ٔطىُ ػبٔٝ دیٙذاساٖ ثب آصادی ٞبی اجتٕبػی ایٗ اسات     

وٝ آ٘شا حمی ٚ یب اسصضی ٔی ثیٙٙذ ٌٛیب ٔؼبسض ثب پابسٜ    

 ای اص تىبِیف ٚ اسصش ٞبی دیٙی ثبضذ وٝ چٙیٗ ٘یست.[

آصادی سٚضی است ثشای دا٘ستٗ ٚ آٔٛختٗ ٚ آدٔای ثاٝ     

دا٘ستٗ ٚ آٔٛختٗ آدٔی است. ))ای ثشادس تٛ ٕٞٝ ا٘ذیطاٝ   

ای(( ٚ آ٘ىٝ ثی خجش تش است، ٘ب ثطش تش است ٚ ٞاشواٝ     

پشداٖ تش است، پشجبٖ تش است.  پس ٞشوٝ آصاد تش است،  

آٌبٜ تش ٚ آثبد تش است ٚ ٞش آ٘ىٝ خصٛصیبت ٔثجت فٛق 

سا دس ٚحٛد خٛد داضت ثذٖٚ ضه ثٝ ٘ضد ٍٕٞبٖ ٔحتاشْ  

 حاهذاهلل دادفر تش خٛاٞذ ثٛد.                                

 

 پیشرٍی ًظاهیاى اهٌیت طلب در ًبرد...    ...اداهِ!

 ٌش   ٘ذا٘ی  ٟٔبست   ٘ظبٔی  اْ                  

 چٖٛ  ثٝ  ٘جشد  آٔذی ٔیفبٔی اْ               

ٔٗ خٛضجختب٘ٝ دس ٚالیت ص٘ذٌی ٔی وٙٓ وٝ ػالٜٚ ثش داضتٝ ٞبی 

دِٙطیٗ ؼجیؼی ٚ ٔشدْ صّحجٛ اش، افتخبس ٟٕٔبٖ ٘ٛاصی سٝ اثاش    

ٔشد دس اجشای ٔبٔٛسیت ٘ظبٔی ثشای تبٔیٗ أٙیت ٕٞبٖ ٔحُ ٞاش  

لٛٔب٘ذاٖ أٙیٝ ٚالیت غاٛس،     -یه  ط٘شاَ غالْ ٔصؽفی ٔحسٙی 

لٛٔب٘ذاٖ أٗ ٚ ٘ظٓ ػبٔٝ غٛس ٚ ٔحتاشْ   -دٌشٚاَ ٔحٕٛد ا٘ذساثی 

 سئیس أٙیت ّٔی غٛس سا داسد. -ط٘شاَ أیش جبٖ ٘بصشی 

ٞشیه اص ط٘شاَ ٞبی فٛق ثؼذ اص ٔتمجُ ضاذٖ دضاٛاس تاشیاٗ         

ٔبٔٛسیت ٞبی جٍٙی دس سبحبت ٔختّف افغب٘ستبٖ تٛا٘ستٙذ خاٛد  

سا ثٝ اٚج ضٟشت، اخالظ، تجشثٝ، ٟٔبست ٚ ضىٛفبیی ثشسب٘ٙذ ٚ   

ػّت اصّی ضىٛفب ضذٖ ضبٖ سا حس آصادیخٛاٞی، دِساٛصی ٚ      

ٕٞىبسی ثب ٔشدْ ضبٖ ضىُ ٔی وٙذ وٝ ٔشدْ سا ٚا داضتٝ است تاب  

اص سّٛن ٚ ٔٙص پسٙذیذٜ ی ضبٖ چٖٛ  صذالات، ضاجابػات،       

ٔشداٍ٘ی، دِسٛصی، دیٙذاسی ٚ ٔمبٚٔت ثٝ اٚج سظبیت ثشسٙذ ٚ ثش 

 ػٕك دَ ٔشدْ ثشای خٛد جبی پبی پیذا ٕ٘بیٙذ.

اص صٔب٘یىٝ ایٗ فشٔب٘ذٜ ٞبی دِیش ٔسئِٛیت سسٕی تبٔیٗ أاٙایات    

دیبسْ سا ثذٚش ٌشفتٝ ا٘ذ، خٛدثخٛد احسبس آسأص ٔی ٕ٘بییٓ ٚ   

ٞیچٛلت ایذٜ اضغبَ اش سا تٛسػ ضٛسضیبٖ ٚ ٔخبِفیٗ دِٚت ثاش    

سش ٕ٘ی پشٚسا٘یٓ چٖٛ ثٝ ٟٔبست ٔحبسثٛی ایطبٖ ثبٚس داسیٓ ٚ صذ 

فی صذ اؼٕیٙبٖ داسیٓ وٝ ٞیچ ٚلت دس ٔمبثُ ٔٙبفغ ػبٔٝ ٔشدْ وٝ 

تأٔیٗ أٙیت ٔٙبؼك است، ثٝ دضٕٙبٖ ثی سحٓ ٚؼٗ ٔؼبّٔٝ ٘خٛاٞٙذ 

وشد. )ایٗ ٔٛظٛع است وٝ ثٝ حتٓ ٔی تٛاٖ ثش آٖ تأویذ وشد ٚ    

 حتی صبدق ثٛدٖ ایطبٖ سا تعٕیٗ ٔی وٙٓ!( 

دس یه ػّٕیبت تصفیٛی وٝ ثٝ سٞجشی ط٘شاَ ثضسي ٔحتشْ غالْ 

لٛٔب٘ذاٖ أٙیٝ ٚالیت غٛس ثب حعاٛس داضات        -ٔصؽفی ٔحسٙی 

لٛٔب٘ذاٖ وٙذن ٘ظٓ ٚ أٗ ػبٔٝ غٛس ٚ  -دٌشٚاَ ٔحٕٛد ا٘ذساثی 

سئیس أٙیت ّٔی ایٗ ٚالیت دس ٔٙؽماٝ   -ط٘شاَ أیش جبٖ ٘بصشی 

غٛسلٙذ ٚ ضٛسلُ ساٜ ا٘ذاصی ضذٜ ثٛد، ٔطت آٞٙیاٗ ثابصٚٞابی      

تٛا٘بی تأٔیٗ أٙیت غٛس ثش سش ایطبٖ وٛثیذٜ ضذ ٚ تّفبت ٔبِی ٚ 

 جب٘ی ػظیٓ ثٝ ضٛسضیبٖ ٚاسد ضذ.

حبال اٍ٘یضٜ ؼبِجبٖ وٝ دس سٚص ٞبی لجُ پالٖ اضغبَ ٔشوض غٛس سا   

داضتٙذ، صیش صفش لشاس داسد ٚ دسس ػجشت خٛثی ثب پبسخ د٘اذاٖ    

ضىٗ ثشای ضبٖ دادٜ ضذٜ است وٝ دیٍش حشوت سا دس ٚجاٛد      

خٛیص ٔشدٜ ٔی دا٘ٙذ. ثشای آٟ٘ب ٔجبسصٜ ٚ ٘جشد ثب ٘یشٚٞبی أٙیتای   

غٛس ثخص اص ٔٛظٛػبت است وٝ احتٕبَ پیشٚصی اصالً دیذٜ ٕ٘ی 

 ضٛد.

یىجبس دیٍش، خٛاٞص ٔٗ اص ٕٞٝ غٛسیبٖ ػضیض وٝ ٚالؼبً ؼشف داس 

تأٔیٗ أٙیت دیبس ضبٖ ثب تالش ٞبی خستٍی ٘بپزیش ایٗ فشص٘اذاٖ  

ا٘ذ، ایٗ است وٝ ثیطتش اص پیاص  صذیك ٚ ٚؼٗ دٚست اییٗ ٔیٟٗ 

ثب اسایٝ اؼالػبت اص چٍٍٛ٘ی ػّٕىشد دضٕٙبٖ ایٗ خبن ٚ حبالت 

ایجبد ٚحطت، تشس ٚ ػجٛس ٚ  ٔشٚس دضٕٗ اص ٔحُ ٞبی ص٘ذٌای  

ٔشدْ ػْٛ ٚ ٔٛافك دِٚت، ایطبٖ سا یبسی سسب٘ذٜ ٚ ثٝ تأٔیٗ أٙیت 

 ایٗ دیبس تالش ٕ٘بیذ.

 شهیداهلل ابراهیمی

 اثبات کرده ام که امنیت را تأمین می توانم!...اداهِ!    

فشاصاًذٗطاى: اص جولِ واسوشد ّإ ضوا، وذام هَسد ضخصًا تشإ خَد            

 تاى لاتل هالحظِ است؟

هلىضادُ: اص دٍساى جْاد ٍ هماٍهت تا حال ّن صذا تا هشدم خَٗص         

تِ دفاع اص هال، جاى ٍ آتشٍٕ هشدم ام هثاسصُ وشدُ ام وِ اٗي                   

تضسي تشٗي افتخاس تشاٗن تَدُ ٍ است، دس عَل دٍسُ ّإ تمٌٌٖ٘               

ً٘ض تالش ٍسصٗذُ ام تا تِ ل٘وت جاى اهٌ٘ت آى ٍلسَالٖ ّإ              

ٍالٗت غَس سا تأه٘ي ًواٗن وِ هطَسُ، سپاسش ٍ تَصِ٘ ام هخاعة      

داضتِ ٍ لاتل ضٌ٘ذى تشإ تاضٌذگاى ّواى ساحات تَدُ است ٍ             

وَض٘ذم تا صهٌِ٘ ّإ وسة ػلن ٍ داًص سا تشإ ضاگشداى                    

هؼاسف فشاّن ًواٗن تا دٍس اص تشس ٍخ٘ن ضذى اٍضاع اهٌ٘تٖ                 

دسٍس خَٗص سا اداهِ تذٌّذ وِ ًا اهي تَدى ساحِ رّي ضاگشداى        

 سا اخالل ًوَدُ ٍ سًٍذ آهَصضٖ سالن سا تش ّن هٖ صًذ.

فشاصاًذٗطاى: آٗا دس استثاط تِ هطىالت فَق دس هَضغ گ٘شٕ ّإ             

 هثاسصات اًتخاتاتٖ ٍػذٓ ًاهضداى سا گشفتِ تَدٗذ؟

هلىضادُ: ٍػذُ ّإ وِ ًاهضداى پ٘طتاص تشإ ها پ٘طٌْاد وشدُ تَدًذ              

حتٖ اص عشٗك خَد ًاهضداى تا حضَس داضت ّضاس ّا غَسٕ تثاس دس                

سخٌشاًٖ ّإ هثاسصات اًتخاتاتٖ ضاى اتشاص ضذ ٍ ٍػذُ لغؼٖ تشإ 

ػولٖ ضذى ٍػذُ ّا تؼذ اص پ٘شٍصٕ دس اًتخاتات دادًذ اها ّواى               

ٍػذُ ّا تِ پ٘وأً )ٍػذُ( تالٖ هاًذ ٍ ّ٘چَلت تخَد جٌثٔ ػولٖ                 

 ًگشفت.

فشاصاًذٗطاى: آٗا تا ٌَّص تخاعش ٗادآٍسٕ هجذد ٍػذُ ّإ ًاهضداى            

دس دٍسُ ّإ هثاسصات اًتخاتاتٖ ٍ گَضضد ساصٕ دٍتاسُ هطىالت               

هشدم غَس تا سئ٘س صاحة جوَْس ٍ سئ٘س صاحة اجشاِٗ٘ دٗذاس                

 داضت٘ذ؟

هلىضادُ: تؼذ اص اٌٗىِ اًذن تشٗي تحشن تشإ ػولٖ ًوَدى ٍػذُ              

ّإ دادُ ضذُ اص عشف سشاى دٗذُ ًطذ، ٍوالٕ غَس تصَست هتحذ             

هصون تِ دٗذاس سشاى حىَهت تشإ گَضضد ساصٕ هطىالت ٍ                 

ٗادآٍسٕ اص ٍػذُ ّإ دادُ ضذُ اٗطاى گشدٗذًذ. هي وِ تِ                      

ًواٌٗذگٖ اص ٍوال ٍ هشدم غَس صحثت وشدم، ّوِ هطىالت هشدم                

غَس ٍ ٍػذُ ّإ دادُ ضذُ سا تِ سخ ضاى وط٘ذُ ام ٍ حتٖ عشح                   

تشإ ت٘شٍى سفت اص هطىالت هَجَد ً٘ض خذهت ضاى تمذٗن                  

 ًوَدم اها فمظ ضٌ٘ذُ ضذ ٍ دٍتاسُ ٍػذُ ػول دادُ ضذ.

فشاصاًذٗطاى: هؤول٘ي سا دس چِ هَاسدٕ دس اًتماد واسوشد ّإ ٍوالٕ            

 ضاى لاتل هالحظِ هٖ داً٘ذ؟ 

هلىضادُ: اٍل اٌٗىِ ًواٌٗذگاى، ًواٌٗذُ هشدم اًذ ٍ اص عشٗك آسإ              

هشدم وشسٖ ٍوالت سا اضغال ًوَدُ اًذ، پس هٖ تاٗست تا ٍوال               

تِ اٗي حم٘مت هسلن پٖ تثشًذ ٍ ّو٘طِ دس تالش حل هطىالت،              

سوغ ضىاٗات ٍ اًتمادات هؤول٘ي خَٗص تاضٌذ وِ اوثشًا اًتمادات              

جٌثِ اصالحٖ سا داسا هٖ تاضذ ٍ تخاعش تْثَد ػولىشد ٍوال اًجام هٖ                 

ٗاتذ. دس اوثش هَاسد ٍوال ًْاٗت تالش خَد سا هٖ ًواٌٗذ تا هطىالت              

ػوذُ ٍ ػام الوٌفؼِ ٍالٗت ضاى سفغ گشدد اها گَش ضٌَإ دس                

لثال پ٘طٌْادات ٍوال ٍجَد ًذاسد ٍ هؤول٘ي ّن دس اٗي فىش اًذ وِ               

 گَٗا ٍوالٕ ضاى اًذن تشٗي تَجِ دس لثال ًذاسًذ.

فشاصاًذٗطاى: پ٘ام ضوا تشإ هشدم ٍالٗت غَس ٍ سشاى حىَهت             

 ٍحذت هلٖ چ٘ست؟

هلىضادُ: ٗگاًِ خَاّص وِ اص هشدم ضشٗف ٍالٗت غَس داسم اٗي               

است وِ تِ حذ تَاى تىَضٌذ اهٌ٘ت هٌاعك هحل صٗست ضاى سا تِ 

ّش ل٘وت وِ ضذُ تاه٘ي ًواٌٗذ ٍ صهٌِ٘ ّإ وسة ػلن ٍ داًص              

سا تش صهٌِ٘ ّإ تذست گشفتي اسلحِ تَسظ فشصًذاى ضاى تشج٘ح             

دٌّذ. تذٍى ضه، تالش وِ دس وسة ػلن ٍ داًص صَست هٖ                

ُِ خاظ خَٗص سا دس جاهؼِ پ٘ذا خَاّذ وشد ٍ صًذگٖ              گ٘شد، سٍصٕ جاٗگا

هشدم سا تسَٕ سٍضٌٖ سَق خَاّذ داد. خَاست هي اص سشاى                 

حىَهت ٍحذت هلٖ اٗي است وِ اص اٗي ت٘طتش ٍالٗت غَس ٍ                  

هشدم اش سا تِ هٌظش فشاهَضٖ ًسپاسًذ ٍ تش حال هشدم هشدم سحن          

ًواٌٗذ وِ اضتشان اٗطاى دس پشٍسِ ّإ اًتخاتات ساصًذُ است،              

گلَٕ ّش غَسٕ اص حك خَاستي پاسُ ضذُ ٍ دٗگش اه٘ذ تشإ سوغ                

آٍاص ضاى دٗذُ ًوٖ ضَد ٍ تاٗذ خاعش ًطاى ساخت وِ حك خَاستي     

 هخالفت تا دٍلت ً٘ست.

 فشاصاًذٗطاى: سپاس فشاٍاى اص ضوا جٌاب ٍو٘ل صاحة

 هلىضادُ: تِ سالهت تاض٘ذ. 
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ػٙبتٛس ٔحٕذ داٚٚد غفبسی اص رّٕٝ آٖ ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔشدْ دس ؿٛسای ّٔی ثاٝ  

حؼبة ٔی آیذ وٝ اص صٔبٖ ساٜ یبفتٗ اؽ ثٝ ٔزّغ ػٙب دس دٚ دٚسٜ ی         

وبسی اص خٛد ؿٟبٔت ٞبی فشاٚاٖ ٚ ٕٞىبسی ٞبی ٔتٔذد ثشای ٔشدْ اؽ اص 

ٔٔبٖٚ ٔزّغ ػٙب: )تب ٞٙاٛص     -ًشیك آدسع فٛق داؿتٝ اػت ٚ ثٝ ثبٚس ٔحتشْ ایضدیبس 

ثٝ ٘یٕٝ ی آ٘مذس لوبیب ٚ ٔٛاسد وٝ ٔـىالت غٛس سا ثٝ تلٛیش ٔی وـیذ ٚ اص ًاشف      

ػٙبتٛس غفبسی ثخبًش حُ ثٝ ایٗ ٔزّغ ٔٛاكّت ٚسصیذٜ اػت، فىش ٘ىٙٓ دس ٔزاّاغ   

 ِٚؼی رشٌٝ تٛػي صٙذیٗ ٚویُ پیـىؾ ٌشدیذٜ ثبؿذ.(

ػٙبتٛس غفبسی كذالت ٚ ٔشداٍ٘ی سا ثٝ پیٕب٘ٝ ػٍٙیٗ دٚػت داسد ٚ ٕٞیـٝ دس ؿٔبس ٚ 

ُٕٓ ثٝ پیبدٜ ػبصی اؽ ٔی پشداصد. ٓالٜٚ ثش آٖ، ثشایؾ ٔٛهٛٓبت دیٍش صٖٛ پابع     

ثٝ سفبلت، تـٍٙی ثشای ٌشفتٗ ا٘تمبْ اص ُبِٓ ٚ ٌشفتٗ دػت ِّْٔٛ ٘یض ثاٝ ٔاٛاصیاٙاٝ       

 كذالت ثشایؾ اسصؽ ٔٙذ اػت. 

ٚیظٌی ٞبی اكّی ٔٙحلش ثٝ فشد ؿخلیت ؿبٖ سا ٔی تٛاٖ ثٝ اِمبة صٖٛ؛ ٔشد، پشوبس، 

پش تالؽ، ٍّٕٓشا، پبػذاس، ٘یه ثیٗ، ٔؼّٕبٖ، سفیك، ارتٕبٓی، ٔزّؼای، ثاب واشأات،         

اثتىبسی، ٔیشاث داس خٛثی ٞب، پذس ٟٔشثبٖ ثشای فشص٘ذاٖ اؽ، ٕ٘ه داٖ ٚ ٕ٘ه ؿٙبع، 

ٟٕٔبٖ ٘ٛاص، وبوٝ ٚ ّٓٓ پشٚس...! خالكٝ وشد وٝ داس٘ذٜ ی ٚیظٌی ٞبی فٛق دس ٚراٛد        

ٞش وغ ٔبیٝ افتخبس ثشای خٛدؽ ٚ ٔٛسد لبثُ ٔالحِٝ ثشای دٚػتبٖ ٚ سلیجبٖ اؽ ٔی 

 ثبؿذ.

ٕٞیـٝ ٔلشٚف آٔٛصؽ دسع دا٘ـٍبٜ ٚ ا٘زبْ فٔبِیت ٞبی ٔذ٘ی ٚ فشٍٞٙی خاٛیاؾ   

ٞؼتٓ. ٚ فوبی ِیّیٝ ثشایٓ دَ تٍٙی ٔی آفشیٙذ، خٛؿب دٚػتی داسْ وٝ اص ٔٛلف دِٚتی  

)ػٙبتٛس ثٛدٖ( اؽ ٘ٝ ثّىٝ اص پبی سفبلت اؽ احٛاَ ٌیش حبِٓ اػت ٚ اص ٔٗ ثشای دٔی   

٘ـؼتٗ ثب ٕٞذیٍش )وٝ اٌش سفبلت ٘جبؿذ، ا٘ذن تشیٗ ٘یبصی ثشای ٔاٗ ٘اذاسد( ٔای            

خٛاٞذ ثٝ پیؾ اٚ ثشْٚ. ثٝ ٔحن دیذٖ ٚی، ثٔذ اص احٛاَ پشػی، اص احٛاَ ٚ ٔـىاالت   

دسٚع دا٘ـٍبٜ اْ رٛیب ٔی ؿٛد ٚ ثٔذ اص آٖ اص وّیٝ سفیمبٖ ٚ خلٛكبً حبَ ٚ احاٛاَ      

ٔحلّیٗ غٛس اص ٔٗ ٔی پشػذ ٚ دٚػتب٘ٝ ٔی خٛاٞذ تب دس كٛست داؿتٗ وذاْ ٔـىّای  

 دس أٛسات دسػی ٚ دا٘ـٍبٞی خٛدْ ٚ یب ٔحلّیٗ غٛسی ثب ٚی دس تٕبع ثبؿٓ.

دیذاس دٚػتب٘ٝ ی ٔب ٘ٝ تٟٙب ثٝ رٛیبی احٛاَ ٚ اخز ّٔٔٛٔبت اص صٍٍٛ٘ی ثٝ پیؾ سفتاٗ  

دسٚع دا٘ـٍبٜ خالكٝ ٕ٘ی ؿٛد، اص ٔٗ دس ٔٛاسد ٔختّف ػٌح ٚالیاتای ٚ ػاٌاح           

وـٛسی ٔـٛسٜ ٔی ًّجذ )ٌشصٙذ ٔٗ اص ٔـٛسٜ دادٖ دٚس اْ( أب ایٙىٝ ٌِف ٔی واٙاذ     

ثشای ٔحلّیٗ احتشاْ لبیُ ؿذٜ ٚ ثٝ ایـبٖ صٔیٙٝ ٞٓ ا٘ذیـی پیش ٚ رٛاٖ سا فشاٞٓ ٔی 

 ػبصد خب٘ٝ اؽ آثبد ثبد ٚ دػتؾ دسد ٘ىٙذ.

ٕٞیـٝ ٔٗ دس تحّیُ ٔؼبئُ یبدؿذٜ ٔٙفی ٌشا اْ ٚ یبع ػش ٚ رب٘ٓ سا فشا ٔی ٌیشد أب 

ٚی ثٝ وٕبَ ٌٕٔئٗ ثشای ٔٗ تٛكیٝ ٔی داسد وٝ ٘مبد ثبؿٓ ِٚی ٔخجت ٌشایای سا دس      

ص٘ذٌی خٛیؾ سایذ دٞٓ ٚ ٍ٘زاسْ یبع دس ص٘ذٌی اْ غّجٝ ٕ٘ٛدٜ ٚ ٔشا دصبس اهٌاشاة  

 ٚ ٔحٛ ؿخلیت اْ ٌشدا٘ذ.

ٌشصٙذ ػٙبتٛس غفبسی اص رّٕٝ افشاد ٔیشاث داس ؿٟبدت ٘بٖ آٚساٖ فبٔیُ اؽ اػت وٝ 

ٕٞب٘ب پذس ٚ وبوبی ثضسٌٛاس اؽ ثٛد ٚ رجش صٔبٖ پبی ٚی سا ػخت ثؼتٝ واشد تاب اص         

اوخشیت ٔضایبی ص٘ذٌی وٝ ٕٞب٘ب حوٛس پش سً٘ پذس اػت ثی ثٟشٜ ثٕب٘ذ ٚ حتی دسد اص 

دػت دادٖ پذس اٚ سا ٍ٘زاؿت تب ثٝ وؼت ّٓٓ ٚ دا٘اؾ الصٔاٝ دس         

ًشیك ٘لبة تّٔیٕی ثپشداصد ٚ اص ایٗ خبًش اكشاس اؽ ثاشای پؼاشاٖ     

 ٚی ٚ وّیٝ ٔحلّیٗ وؼت ّٓٓ ٚ آٔٛصؽ اػت. 

دس ًَٛ ػبَ ٞب ٚ ثٟبسی ٞبی وٝ دس ص٘ذٌی اْ ٌزسا٘ذٜ اْ، ثب خٛاف ٞاب ٚ      

ٓالیك ثی ؿٕبسی دٚػتب٘ٓ ٔٔبّٔٝ داؿتٓ ٚ اوخشاً اغّت دٚػتبٖ سا ٔاٌاّات      

آؿٙب ٚ ٔٛلتی یبفتٓ وٝ ثخبًش ثذػت آٚسدٖ ٚ یب حٕبیت اص ٔٛسد ٔـخلای  

ثب ٔٗ ثٛدٜ ا٘ذ أب ثٝ ٔزشد ایٙىٝ آسصٚ ٚ آسٔبٖ ؿبٖ ثش آٚسدٜ ؿذ ٚ ٚراٛد    

ٔٗ ثشای ادأٝ سفبلت ثب ایـبٖ ٔٙبػت ٚ ٔفیذ پٙذاؿتٝ ٘ـذ، ثی ٌٕبٖ ٔشا اص 

ِیؼت اخالف ٔٙذی سفبلت ؿبٖ حزف ٕ٘ٛد٘ذ، كبف ٚ پٛػت واٙاذٜ تاش      

ثٍٛیٓ وٝ تب ٞٙٛص ٓذٜ ی ٔحذٚد اص دٚػتب٘ی سا ٞٓ ِ٘ش ثب خٛد داسْ وٝ ٔاٗ  

سا تٟٙب ثخبًش خٛدْ دٚػت داؿتٝ ثبؿذ ٚ ثی آ٘ىٝ ٔٗ ثشای ٚی ٘فْ ٚ هاشس  

ثشػب٘ٓ، ثٝ ٔٗ ٕٞىبسی ٕ٘بیذ ٚ خٛؿجختب٘ٝ رٙبة ػٙبتٛس كبحت غفابسی اص    

 ٓذٜ ٕٞبٖ دٚػتبٖ اػت ٚ خٛؿحبِٓ اص تبٔیٗ استجبًبت دٚػتی ثب ایـبٖ.

ٌشصٙذ فشاص ٚ فشٚد ٞبی ص٘ذٌی ٚ آصٔبیـبت ٔمذٔبتی ثشای آصٖٔٛ اخاالف  

دٚػتبٖ ٘ؼجت ثٝ اخالف یىذیٍش فشاٚاٖ اػت أب احذی سا ٕ٘ی تٛاٖ یبفات  

وشد وٝ دس ثشاثش ٕٞٝ خٛاٞؾ ٞبی دٚػتبٖ رٛاة ٚ ساٜ حُ ٕٞىبسی داؿتٝ ثبؿاذ. اص     

صٔبٖ ثشلشاسی دٚػتی ٔٗ ثب ػٙبتٛس تب ٞٙٛص اٌش ػشؽ سا ٞش ًّت وٙٓ، ٟٔاش ٚسصد ٚ      

ٕٞیٗ پبػذاسی اؽ ٔشا ؿشٔٙذٜ ٚ ٔذیٖٛ ػبختٝ اػت تب ٔٗ ٞٓ ػش سا دس كٛست ٘یبص 

 فذایؾ ٕ٘بیٓ.  

دس آخش، تبویذ ػٙبتٛس غفبسی دس افضایؾ فٔبِیت ٞبی سػب٘ٝ یی ٔٗ اػت ٚ اص ٕٞایاٗ   

خبًش ٕٞیـٝ تیٓ ٔب سا ثب حٕبیت ٔبِی دٚ ٘ـشیٝ ی صبپی ثِٕٙٛس ثب خجش ػبصی ارٞابٖ    

ٓبٔٝ ؿبسط ٔی دٞذ ٚ صٔیٙٝ ٞبی اًالّ سػب٘ی، ػِٟٛت آفشیٙی ثب خجشی سا ثشای ٔشدْ 

 ٚالیت غٛس ٟٔیب ٔی ػبصد. 

فّٟزا، اص وّیٝ سٞجشاٖ رٛاٖ، ٘ٛ ُٟٛس ٚ ثضسي غٛسی ٔی خٛاٞٓ تب اٚكبف ٚ ا٘اذیـاٝ     

ٞبی ٚاالی ػٙبتٛس غفبسی ثضسي سا ثشای خیش سػب٘ی ثٝ ٔشدْ ؿبٖ ػشٔـك لشاس دٞٙاذ  

 ٚ حذ الُ خٛد ؿبٖ ثشای ربٔٔٝ ؿبٖ ٔفیذ ٚ ثشای دیٍشاٖ اٍِٛ لشاس دٞٙذ.

حیراى زدُ شذُ اًذ!،هردیکِ از عول ٍ پشتکار اش  

 فراز

استماع ستبثبِ تبَسى      

طًشال هبشاد ػبلبٖ        

هببؼبباٍى سببتبباد       -هببشاد   

استص هلٖ افغاًستباى سا    

تِ ستثبِ )سبتبش طًبشال(،           

تمشس طًشال هحٖ البذٗبي     

غَسٕ سا تِ ح٘ث فشهاًذُ 

ظبفبش ٍ        702لل اسدٍٕ 

تؼ٘ي طًشال وٌ٘تَص سا تِ صفت فشهاًذُ اهٌب٘بِ   

ٍالٗت ّلوٌذ تشإ ّوِ هبشدم افبغباًسبتباى        

تخصَظ آًْاٗ٘ىِ تِ خذهات صادلاًِ ٍ هخلصاًِ 

فشصًذاى دل٘ش اٗي ٍعي احبتبشام لباٗبل اًبذ            

 تثشٗه ٍ خجستِ تاد ػشض هٖ داسم.  

طًشال ّإ فَق دس ٍخب٘بن تبشٗبي ضبشاٗبظ             

اهٌ٘تٖ ًماط هختلف افغاًستاى جاى فبذا تبَدُ     

اًذ ٍ سهض ّوِ پ٘طشٍٕ ّإ ًظاهٖ دٍلت تش 

پاِٗ ّإ فىشٕ، تبجبشتبٖ ٍ ضبجباػبت اٗبي                

 فشصًذاى صذٗك ٍعي ًْفتِ تَدُ است. 

صهاً٘ىِ ساحات تَسظ دضوٌباى اضبغبال هبٖ         

ضذ، دس افغاًستاى جبض طًبشال هبشاد طًبشالبٖ            

دٗگشٕ ٍجَد ًذاضت وِ اص جاى خَد تبگبزسد ٍ       

تخاعش سٍحِ٘ دادى تِ ًظاه٘اى ٍ تاص پس گب٘بشٕ   

هح٘ظ اص دّطت افگٌاى آهادُ هثاسصُ ٍ ػبضم      

سفش ًواٗذ ٍ جض طًشال هحبٖ البذٗبي غبَسٕ،         

طًشالٖ ٍجَد ًذاضت وِ ساحات پبس گبشفبتبِ       

ضذُ سا دٍتاسُ تِ هحافظت ٍ ًبگبْبذاسٕ تبام           

 خَٗص لشاس دّذ.

آًْا وِ اٗي ّوِ اخالظ سا پطت سبش وبشدُ       

اًذ ٍ تا ًَٗ٘فَسم ًظاهٖ خَد صادق تبَدُ اًبذ،       

 ّش لذس وِ تمذٗش ّن گشدًذ تاص ّن ون است. 

طًشال ّإ فَق اص جولِ طًشال ّإ ً٘ستٌبذ  

وِ اص عشٗك ٍاسغِ تِ همام ّإ فَق سسب٘بذُ   

تاضٌذ، تمذٗش ضذى اٗطاى تِ تٌاسة صحبوبت     

ّإ وِ دس تأه٘ي اهٌ٘ت وطَس وط٘ذُ اًبذ ًبا       

چ٘ض پٌذاضتِ هٖ ضبَد،    

آًْبا تبشإ آساهبص        

ٍعي ضاى ػشق ّا سٗبخبتبِ      

اًذ ٍ سًج ّا هتمبثبل ضبذُ      

اًبذ وبِ تبِ دادى تبشفب٘ببغ              

احساى ضاى تش آٍسدُ ًوبٖ  

 ضَد.

تاص ّن اص اٗبٌبىبِ حبىبَهبت         

اصل ضاٗستِ ساالسٕ سا دس ًظش گشفتِ است ٍ   

تشإ صحوات ضاى احتشام لاٗل ضبذُ اسبت     

طًبشال  ٍ گفتٌٖ اسبت وبِ         جإ افتخاس است 

ّإ غَسٕ تثاس دس سخبت تبشٗبي حبالبت ٍ            

دضَاس تبشٗبي ضبشاٗبظ جباى فبذإ اجبشإ                  

 .هاهَسٗت دس ًماط هختلف وطَس تَدُ اًذ

پس، طًشال ّإ پش افتخاس دٗاسم! تبىبَضب٘بذ ٍ        

صادق تاض٘ذ چَى وَضص ضوا سا تِ للِ ّبإ  

هَفم٘ت سَق هٖ دّذ ٍ صذالت ضخبصب٘بت    

ضوا سا تِ ػوك دل ّوَعٌاى تاى حبه هبٖ     

وٌذ ٍ آى ٍلت است وِ ّو٘طِ هحثَب دل   

ّا هٖ ضَٗذ ٍ تْتش هٖ تَاً٘ذ دس لضاٗا سبْبن     

 تگ٘شٗذ.                

 عبدالحی تابش 

دٌشٚاَ ٔحإاٛد   

 –ا٘اااذساثااای     

لٛٔب٘ذاٖ ِ٘آ ٚ    

أٗ ٓبٔٝ ٚالیات  

غااٛس اص ػااٛی      

سؤػبی وٕیتٝ ٞاب  

ٚ آوبی دایإای   

ٔزْٕ ّٔی رٛا٘بٖ 

غٛس تمذیش ؿاذ.    –افغب٘ؼتبٖ 

فشٔب٘ذٜ ٔحٕٛد ا٘ذساثی وٝ اص 

صٙذ ػبَ ثذیؼٙاٛ ثاٝ ایاٗ        

ػٕت ایفبی ُٚیفٝ ٚ اراشای  

خذٔت ٔی ٕ٘بیذ اص خٛد دس   

٘جشد ثب دؿٕٙبٖ ایاٗ خابن     

سؿبدت ٞبی صـٓ ٌیش ٘ـبٖ 

دادٜ اػت ٚ اص ٕٞیٗ ِاحابٍ   

تٛػي ٟ٘بد ٞبی ٔاخاتاّاف       

ٔذ٘ی ٚ فشٞٙاٍای تاماذیاش        

ٌشدیذٜ اػت. ٔحتاشْ ٌاُ      

سئیغ ٔزْٕ   –احٕذ ٓخٕب٘ی 

غٛس   –ّٔی رٛا٘بٖ افغب٘ؼتبٖ 

هٕٗ تـىشی اص كذالات ٚ    

ؿاازاابٓاات   

فاااشٔاااب٘اااذٜ 

ا٘ااذساثاای دس    

ارشای ُٚبیف 

ٔااحاابسثااٛی   

ػٌح ٚالیاتای   

خبًاش ٘ـابٖ     

ٕ٘ٛد ایاٙاىاٝ      

وّیٝ رٛا٘بٖ ٕٞیـٝ ًشفاذاس  

تأٔیٗ أٙیت ٚ ٕٞىابسی ثاب     

اسٌبٖ ٞبی أٙیتی خاٛاٞاٙاذ    

ثٛد ٚ دس كاٛست ٘ایابص اص        

فٔبِیت ٞبی ؿٛسؿیابٖ ثاٝ     

ایـبٖ اًالّ سػب٘ی خاٛاٞاذ   

 میر احمد ابراهیمی وشد.           
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