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ثـؿم اػتـاضبت متؼؼػ ،مـانزبم  صبجبش   
اهىافی ؿوف ػوىنجه چهبؿفنؼانی میبمی 

که  چنؼی هجل ػؿتظبهـات منبلمت آمیبق  
ػمببتببشببیببـ ىببؼو ثببىػنببؼ، تببىمبب  ربببنببیببب               
رمهىؿی امالمی اػؼام ىؼنؼ . هبنبىف اف      
مـنىىت ثـاػؿ ثقؿگتـ آنهب ثبنببم رب بیبل          
صیؼؿیب  نیق که ػو هلته پبیبو ثببفػاىبت         
 .ىببؼو امببت، عببجببـی ػؿ ػمببت نببیببنببت               

ؿوف گؾىته  ثه هنشبم ثبـگبقاؿی مبـامبم       
عتم  این ربنجبعتشب   ػؿىهـک مبالبىبیبه     
که ثبتظببهبـات اػبتبـاضبی ومبیبغ مبـػم               
همـاو ثىػ ، نیـوهبی مـکىثشـ ؿفیم ثبه  
این مـامم صم ه کـػو و ػؼو ػیبشبـی اف       
رىانب  و ىـکت کننؼگب  ػؿ مبـامبم ؿا         
 ػمببببببببببتببببببببببشببببببببببیببببببببببـ کببببببببببـػنببببببببببؼ.             

فنؼانی اػؼام ىبؼو     ۴یکی اف ثنتشب  این 
ؿوف گبؾىبتبه      “ ػؿ این فمینه گلتبه امبت         

نیـوهبی انتظبمی ثه تظبهبـات منببلبمبت       
آمیق مـػم ػؿ اػتبـا  ثبه ایبن اػبؼام ،             
یىؿه ثـػو و تیـنؼافی هىایی کبـػنبؼ و       
تب امـوف نیق ىهـک مالىیه ؿا مضبصـو 
کـػو انؼ. مبمىؿا  تؼؼاػی اف رىانبب  ؿا     
ثبفػاىت نمىػو انؼ و ػؿة منبزبؼی ثبنببم       

مالىیه کبه ػؿ       ١۶منزؼ نىؿ ػؿ عیبثب  
آ  مـامم عتم و كبتضه ثبـگبؾاؿ ىبؼو ثبىػ         
ؿا ثنتنؼ. هم مـػم ؿا مضـوة کبـػنبؼ .       
وی ػؿ ؿاثطه ثه اتهبم انتنبثبی هبتبل نبیبق          

عىػ فنؼانی هب و مب ثه هیچ وربه  ”  گلت   
این اتهبم ؿا هجىل نؼاؿیم و هیچشببو هبجبىل      
نکـػو ایم .آ  تظببهبـات منببلبمبت آمبیبق             
ثىػ و نیـوهبی امبنبیبتبی و انبتبظببمبی ثبه                  
ممت مـػم آتبو گيبىػنبؼ و تبؼبؼاػی ؿا                
کيتنؼ و فعمی کـػنؼ. آنهب مؼػی هنتبنبؼ    
که یک مبمىؿ ػولتی ػؿ ایبن تبظببهبـات           
کيته ىؼو. امب مـػم ام ضه نؼاىتنؼ و چبه     
ثنب آ  مبمىؿ که هیچ گببو هبىیبتبو كببه          
نيؼو تىم  عبىػ نبیبـوهببی ػولبتبی تبیبـ                 

” اوػؿاػامببه  مببیببشببىیببؼ            ”.عببىؿػو ثبببىببؼ  
فنؼانی کبمال میببمبی    ۴انشیقو اػؼام این 

و ثه این عبطـ امت که این مه ثبـاػؿ و    
اهىاميب  ػؿ مببفمببنبؼهبی و ثبـپببیبی آ               
تظبهـات منببلبمبت آمبیبق نبوبو مبىحبـی                
ػاىتنؼ. ػؿ صبوبیبوبت ثبب ایبـاػ اتبهببم هبتبل                      
میغىامتبنبؼ اف ثبـگبقاؿی آ  تبظببهبـات                
انتوبم گیـی کننؼ و مـػم ؿا ننجت ثه هبـ    

نبلبـ    ۴تظبهـات ػیشـ مـػىة کننؼ. این 
اف ػاػگبو ػبػالنه و صن ػاػؿمی ػببػالنبه   
مضـوم ثىػو انؼ و صن ػمتـمی ثه وکبیبل   
و متـرم ػؿ ثبفرىیی هب و ر نبه ػاػگببو     
نؼاىته انؼ. فثب  مبػؿی آنهب ػـثی امبت     

و كبؿمی ػؿ صؼ مکببلبمببت ؿوفمبـو ثب بؼ           
ثىػنؼ و نمیتىاننتنؼ ثبه فثبب  كببؿمبی اف             
عىػ ػكبع صبوبىهبی ثبکبنبنبؼ. تبنبهبب منبتبنبؼ                     
پـونؼو گقاؿه وفاؿت اطبالػببت امبت.      

، ۹۰۳صکم اػؼام ثبؼو  ؿػببیبت مبىاؿػ             
آیین ػاػؿمی صبػؿ ىبؼو و     ١۲۱و  ۹١۰

  ” .اف وربهت هبنىنی ثبـعبىؿػاؿ نبیبنبت         
این گبقاؿه ثبىضبىس نيبب  مبیبؼهبؼ کبه                   
هصؼ ؿژیم اف اػبؼام ایبن چبهببؿتبن  کبه                   
ػؿرـیب  یک اػبتبـا  منببلبمبت آمبیبق              
ػمتشیـ ىؼو ثىػنؼ . انتوبم گیـی اف تبىػو     
هببببی مبببـػم، ایبببزببببػ ؿػبببت وهبببـاك                 
ػؿربمؼه  ومضـوم کبـػ   ربنبجبو هببی            
اػتـاضی اف ػنبصـ پبیبيبـو وؿهبجبـا           
ػم ی آنبهببمبت. واهبؼبیبت ایبن امبت کبه                     
ثـوف اػتـاضببت اربتبمببػبی و اصبتبمببل               
گنتـه و همه گیـ ىؼ  آنهب  ػؿمـامبـ  
کيىؿعىاة اف مـا  مبكیبی صبکم ؿثبىػو  
امبت . ػمبتبشببیبـی كبؼببلببیبن کبببؿگبـی ،                    
ػانيزىئی ، فنب  ، م یت هبی تضت مبتبم   
وامتخبمببؿ  ، ؿوىبنبلبکبـا  وهبنبـمبنبؼا                     
وتيؼیؼ مـکىة هبی عیبثبنی  ػؿهنشبمبه  
تيؼیؼ ثضـا  اهتصبػی  ، وگنتـه كنببػ    
و ؿىبببىو عبببىاؿی و اعبببتبببالك هببببی                   
می یبؿػی ػؿاؿکب  هؼؿت  ،هبمبه و هبمبه          
نيبنه کالكشی و مـػؿگمی ؿژیمی امبت     
که رق ثه فوؿ مـنیقو و مـکىة  هببػؿ    
ثه اػامه صیبت نینت. امبب  هبیبهببت اگبـ               
ثيىػ صـکت هبی اػبتبـاضبی تبىػو هببی          
مـػم فصبمبتبکبو و ثبه ربب  آمبؼو ؿا ثبب                     
 مببـکببىة و اػببؼام  عبببمببىه مبببعببت .                 
مب ضمن تن یت ثه ثبفمبنؼگب   این ىبهبؼا   
، تىػو هبی مـػم  ؿا ثه اػامبه اػبتبـا         
ثه این ػمل رنبیت کبؿانه كـامیغىانیم  ،   
كـامىه نجبیؼ کـػ نبه تبظب بم عبىاهبی اف               
ثبؿگببو صببصبجبب  هبؼؿت وحبـوت  و نبه                    
ػمت یبؿی ثه مىی عؼا و پبیبـبمبجبـ ونبه           
امیؼ ثه اهؼامبت کيىؿهبی امپـیبلینتبی ،    
هببیببچببکببؼام ؿاو عببالببصببی اف وضببؼببیببت              
مىرىػ و ؿمبیبؼ  ثبه آفاػی  و ػبؼالبت                  
نینت. ث که تنهب افطـین  موبومت پبیؼاؿ  
وتيؼیؼ مجبؿفو  میتىا  چنین ؿژیبمبی ؿا        
ثه ػوت نيینی واػاىته  و مـانزبم   ثبه        
گىؿمپـػ. ثب اػؼام فنؼانیب  میبمی ،ع ن  
فصمتکو ػـة  مـػىة نغىاهبؼ ىبؼ و       
ثـای ثؼمت آوؿػ  آفاػی ، ثبـاثبـی و             
صببن تببؼببیببیببن مببـنببىىببت افپبببی نببغببىاهببؼ          
نينت. مبفمب  اتضبػكؼائیبب  کبمبىنبیبنبت           
افمجبؿفات ع وهبی تضت متبم وامبتبخبمببؿ         
ثـای ثؼمت آوؿػ  آفاػی  و صن تبؼبیبیبن     
مـنىىت ، ػكببع مبیبکبنبؼ و ػؿایبن ؿفم                  
آفاػیغبىاهببنبه وػبؼالبت طب بجببنبه ثبب آنبهبب                     

 همـاو امت.
 مبفمب  اتضبػكؼائیب  کمىنینت 
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 تسخیزًاپذیز خَد 

 تبذیل وٌیذ.

 

ساسهاى اتحاد فذائیاى 

 1331خزداد  33ووًَیست 

65 مشاره/// 1391 خرداد   



 

3 

تبؿیظ ػوؿانهبی انبوبالثبی مبـامبـ ىببهبؼ            

نمىنه هبی ثنیبؿ اف صىاػحی امت که هـ 

کؼام نيببنبشبـ و نبمبىػ ثببؿف ثبضبـانبهببی                   

ػؿونی ربمؼه و صؼت تؼبؿضبت طجوببتبی   

می ثبىنؼ . انچه مهم امت اینکه نتببیبذ و      

پیبمؼهبی این صىاػث تبؿیغی ػاؿای کبؼام  

رنجه هبی مخجت و منلی امت . تببحبیبـات         

آ  تب چه صؼ ػؿ ؿىؼ مجببؿفو طبجبوببتبی و          

اؿتوب مطش رنجو مىحـ واهبغ مبیبشبـػػ .           

چشىنه تىاف  هبىای طبجبوببتبی ؿا ثبـ هبم                

میـیقػ و انـا ثنلغ انوالة تـییـ میؼهؼ و   

یب ثبلؼکل ، فیبنهب و لطمبت منبشبیبن ثبـ       

مجبؿفو طجوبلتی واؿػ میبوؿػ و ثـ منبیبـ     

رنجو مىانغ ایبزببػ مبیبکبنبؼ و مبزبمبىػبب                   

ىـای   ؿا مط ىة ضؼ انوالة مینبفػ .   

ىبنببعبت ایبن ػبىامببل هبـ کبؼام تبزبببؿة                   

تبؿیغی ػمیوی امت که ثببینبتبی انبهبب ؿا          

آمىعت و ػؿ پیيجـػ امبـ انبوبالة ثبکببؿ            

ثنت . ػؿ تبؿیبظ اعبیبـ ربنبجبو انبوبالثبی                 

ایببـا  مببی عببـػاػ یببکببی اف ؿوفهبببی                 

تبؿیغی ػؿ تبـبیبیبـ و تبضبىالت مبیببمبی                    

ربمؼه میجبىؼ . این ؿوف تبؿیغی نه یبک     

پؼیؼو تصبػكی ثىػ و نه صبـكبب مبضبصبىل        

اتببغبببؽ تبببکببتببیببکببهبببی ىببتبببثببقػو و مببطبب ببوببب           

آنبؿىبیبنبتبی عبـػو ثبىؿژوائبی اف مبىی                 

مزبهؼین ع ن ، یبؼبنبی تببکبتبیبکبهببیبی کبه                

میؼا  ػبمبل ومبیبغ ؿا ثبـای تببالنبشبـی                 

اؿتزبع ثببف مبیبشبؾاؿػ ، ربى اعبتبنببم و                     

تببـوؿ ؿا صبببکببم مببیببنبببفػ ، تببىػو هببب ؿا               

مببـػببىة مببیببشببـػانببؼ . کبببؿگببـا  ؿا اف              

صضنه ػبمب بی مبجببؿفو ثبکبنببؿ مبیبقنبؼ ،                    

تيکیالت انوالثی ؿا ثقیـ ضـة میکبيبؼ   

و ثبـ انبوبالة صبؼمببت ربؼی و ربجبـا                    

نبپؾیـ واؿػ میبوؿػ . مبی عبـػاػ امببمبب            

مببضببصببىل مببزببمببىػببه ىببـایببطببی ثببىػ کببه         

ربمؼه ػؿ ا  ثنـ میجـػ و هبنىنمبنبؼیبهببی     

مـص ه ای رنجو ؿویؼاػهبی آنـا ارتنببة  

 نبپؾیـ کـػو ثىػ . 

ثضـا  اهتصبػی و میبمی تبمببمبی وربىػ       

ربمؼه ؿا ػؿ هبم نبىؿػیبؼو ثبىػ . كبوبـ و                  

كالکت ػمىمی فنؼگی تبىػو هبب ؿا ثبکببم           

عببىػ مببیببکببيببیببؼ . ویببـانببی و اوضبببع                    

هالکتجبؿ مؼام ژؿكتـ میبشبيبت . رببمبؼبه            

ػؿ تت و تبة تضىلی ػظیم مبیبنبىعبت .         

ؿژیببم ػؿ چببنببشبببل منبببئببل ثببضببـا  فای             

ربمؼه گـكتبؿ آمؼ و ػبرق اف صبل ؿیيبه     

ای آنهب هـ ػم ثیيتبـ ػؿ وؿطبه نببثبىػی           

 كـو میـكت . 

مبل و انبؼی صببکبمبیبتبو              2ؿژیم پل اف 

رق گـانی ، ثیکبؿی ، رنگ عبنمببننبىف   

ثـای تىػو هب اؿمبـببنبی نبؼاىبت . تبىهبم                 

تىػو هب هـ ؿوف ثیو اف پیو ثبه امبکبب         

انزبم تبـبیبیبـات ػؿ اوضببع فنبؼگبیبيبب                   

تىم  ثبالئیهب كبـو مبیبـیبغبت و آنبب  ؿا               

ثنـػت و هـ چه ومیبؼبتبـ ثبـای کنبت          

مطبلجبتيب  ثه ػـصه مجبؿفو میکيبنیؼ .   

کبؿگـا  ، ػهوبنب  و کب بیبه فصبمبتبکبيبب            

ىهـ و ؿومتب همىاؿو ػؿ هـ کزبب پببمبظ      

عىامتهبی ثـصويب  ؿا اف ؿژیم ثب گ ىبلبه   

ػؿیبكت میکـػنؼ . آنبب  اف مبؼتبهبب پبیبو                

ػمال ػؿ ؿو ػؿ ؿوئی منبتبوبیبم و تبوببثبل            

ههـ آمیق ثب اؿگبنهبی ؿژیم هـاؿ ػاىتنؼ . 

ػؿ اصل تؼبؿضبت تىػو هب ػ یه ؿژیم نه 

كو  اف موطغ می عـػاػ ثب بکبه اف هبمبب           

 كـػای هیبم ثهمن ىکل گـكته ثىػ . 

مجبؿفات آىکبؿ و انبوبالثبی تبىػو هبب ػؿ              

اینزب و آنزب نمىنه هببی ثببؿف تضببػهببی         

ارتمبػی و تؼبؿضبت تىػو هبب ؿا ػب بیبه           

ؿژیببم رببمببهببىؿی امببالمببی ثببنببمبببیببو                   

 میشؾاؿػ .

ػؿگیـیهبی من ضبنه  ػؿ اىکبل مبغبتب بق       

و مطىس متؼؼػ ػؿ کـػمتب  ، عىفمتبب   

، گنجؼ ، آمتبؿا و انقلبی اػبمببل اتبىؿیبتبه           

کبؿگـا  ػ یه مـمبیه ػاؿا  و تؼـضببت  

انوبالثبی آنبهبب ثبـای امبتبوبـاؿ ىبىؿهببی                   

کبؿگـی ، اثبتبکببؿات ػبظبیبم و انبوبالثبی                

ػهوبنب  تـکمن صضـا و ثـپبئبی ىبىؿهبب      

و مصبػؿو فمینهب ، مجبؿفو ػانيزىیب  و   

ػانببو آمببىفا  ثببـای صببلبب  آفاػیببهبببی                

میبمی و کبنىنهبی انوالثی ػانيشببهبهبب ،      

همه و همه تز ی رنگ ػاع ی ثىػ که ػؿ   

 مطىس کم و ثیو ومیغ ػؿ رـیب  ثىػ . 

ؿژیم نیق متوبثال ثـای موبث ه و مبـکبىة       

صـکبت انوالثی تىػو هب و صل  و تبخبجبیبت     

م طبه ثبال مبنببفع اه اف هبیبچ تبالبىبی                      

كـوگؾاؿ نمیکـػ و ثب اتکبب ثبه اؿگببنبهببی          

مـکىة ؿممی و ؿیـ ؿممی عبىػ تبمببم      

انـژی اه ؿا مصـوف نببثبىػی ربنبجبو          

مینبعت . تبمببمبی رببمبؼبه پبل اف هبیببم                     

ػببـصببه ایببن ػؿگببیببـیببهببب ثببىػو امببت .                 

کيببمببکببو ثببیببن ػو هببطببت مببتببضبببػ ثببیببن              

صبکمیت اؿتزبػی و تىػو هبی انوبالثبی ،     

 این کيبکو عىػ  ویژگی ىـای  پل اف 

هیبم ؿا تيکیل میؼهؼ . ثضـا  اهتصبػی ،  

میبمی و صؼت مجبؿفو طجوببتبی انبؼبکببك        

عىػ ؿا ػؿ ثبالئیهب ثيکل تضبػ رنبصهبی 

ؿهیبت نيبب  مبیبؼاػ . ىبکببف ػؿ ػؿو                     

هیئت صبکمه نه تنهب فمینه ای ثـای ؿىبؼ  

و گنتـه صـکبت و مبجببؿفات تبىػو هبب         

ثىػ ث که این امـ مببنبغ اف آ  مبیبيبؼ کبه               

یک ضؼ انوالة مبتبمبـکبق مبتبضبؼ و ثبهبم                

كيـػو ثىرىػ آمبؼو ، ػمبت ثبه مبـکبىة              

همه ربنجبه تبىػو هبب ثبقنبؼ و انبوبالة ؿا                    

 ثک ی ػؿهم ثيکنؼ . 

ثبالعـو رنشی که پل اف ؿوفهببی هبیببم          

ثهمن ثین نیـوهببی مبتبغببصبم ػؿ ػؿو             

ربمؼه آؿبف گيته ثىػ ، میجبیؼ نجـػ تؼیین 

کننؼو و هطؼی عىػ ؿا اف مـ ثبشبؾؿانبؼ .        

ضؼ انوالة موؼمبت این نبجبـػ نبهببیبی ؿا            

ثـای عىػ مهیب مبعته ثىػ . اگبـ تبب ایبن           

مببـص ببه هببؼؿت ىببشببـف و طببىكبببنببقای              

انوالة ، اثتکببؿ ػبمبل تبىػو ای و نبلبىؽ                 

ػمین مبفمبنهبی انوالثی ػؿ مبیبب  تبىػو          

هب ضؼ انبوبالة ؿا ثبه ػبوبت نيبیبنبی وا                     

مببیببؼاىببت و ػببؼم اننببزبببم ، تضبببػهببب و               

کيمکيهبی ػؿونی آ  ثبـ نبوببع ضبؼبق            

 اه ػؿ موبث ه ثب انوالة میبكقوػ . 

ؿوصیه مجبؿفاتی تىػو هب ثنبـػبت اؿتبوبب       

میبكت و رنجو تىػو ای ثطىؿ ػم اكقونی 

میـ اػتالئی عىػ ؿا طی مینمىػ . ؿژیبم     

نببیببق ػؿ پببی كببـصببتببی مببنبببمببت ثببىػ تببب                 

ضـثبت کبؿ آمؼی ؿا ثبـ پبیبکبـ انبوبالة             

 واؿػ مبفػ . 

اگـ تبب آ  فمبب  ؿژیبم تبىاننبتبه ثبىػ ثبب                     

ىؼبؿهبی كـیجنؼو ثغيبی اف تبىػو هبب ؿا            

ػؿ تىهم نشبهبؼاؿػ و آنبب  ؿا ثبه تبضبمبل                  

وضغ مىرىػ هبنغ نمبیؼ ، امبب ػیبشبـ ػؿ            

احـ واهؼیتهبی ربؿی ارتمببػبی تبىهبمببت        

تىػو هب فائل گيته ثىػ . صتی ػوت مبنبؼو   

تـین ثغو تىػو هببی فصبمبتبکبو ایبمبب               

عببـاكببی عببىػ ؿا ننببجببت ثببه ؿهببجببـا                     

رمهىؿی امالمی اف ػمبت ػاػو ثبىػنبؼ ،          
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ثبب ببکببه ایببن ؿژیببم ؿا ثببقؿگببتببـیببن ػبببمببل            

ثؼثغتی و كالکت عىػ ثضنبة میبوؿػنؼ .   

ػؿ یک چنین ىـایبطبی کبه ضبؼ انبوبالة             

صبکم تنهب ؿاو نزبت عىػ ؿا ػؿ مبـکبىة   

وصيببیبببنببه مببجبببؿفو تببىػو هبببی ػیببؼ ، اف               

ضؼق موطؼی صلىف انوالثی نببىبی اف       

عیبنت ؿهجـا  اکخـیبتبی کبه ثبقؿگبتبـیبن            

مبفمب  انوالثی ربمؼه ؿا اف تضبـک ثببف     

ػاىته ثىػ امتلبػو نبمبىػ ، عبىػ ؿا آمببػو             

صبمبالت مبتبمبـکبق و مببفمبب  یببكبتبه ثببه                      

 صلىف انوالة کـػ . 

ػؿ ىبـایبطبی کبه مببفمبب  مبب ػؿ صبؼػ                   

رجـا  صؼمبت نبىی اف انيؼبة اکخـیتی 

هبی عبئن ، هنىف ثطىؿ کبم ی ثه تبزبؼیبؼ    

مبفمبنؼهی تىػو ای نپـػاعبتبه ثبىػ ، ػؿ          

ىـایطی که هنىف تؼبـ  انبوبالثبی تبىػو          

هب ىبکبل مبـامبـی و یبکبپببؿچبه ثبغبىػ                     

نشـكته ثىػ و کبؿ ثنیذ میبمبی تبىػو هبب        

ثـای یک هیبم همشبنی ثبنزبم نـمیؼو ثىػ 

و مببجبببؿفات کبببؿگببـا  ثببه صببؼ یببک                       

اػتصبة میبمی مـامـی اؿتوبء نبیببكبتبه       

ثىػ و تىػو هب هنىف آمبػگبی کببكبی ػمبت         

ثـػ  ثه مالس ؿا نؼاىتنؼ ، ػؿ ىبـایبطبی      

که رنبجبو تبىػو ای لبضبظببت مبـنبىىبت                  

مبفی ؿا اف مـ میشؾؿانؼ و امبـ وصبؼت     

همه نیـوهبی انوالثی و متـهی ػمبکبـات     

ؿا ثه یک ضـوؿت مجـم مبجبؼل مببعبتبه          

ثىػ . ػؿمت ػؿ چنین ىـایطبی مببفمبب        

مببزبببهببؼیببن عبب ببن ػؿ ؿببیبببة ؿهببجببـی                  

پـولتبؿیبب ثبب ىبتببثبقػگبی عبـػو ثبىؿژوا                 

منيبنه عبً عىػ ، یکه تبف میؼا  ىؼ و   

ثب اؿفیبثبی نببػؿمبت اف ىبـایب  و ػبؼم                 

تىره ثه مـص ه تکبمل ؿىؼ ربنبجبو تبىػو       

ای ػؿ ػام تضـیکبت هیئت صبکمه گـكتبؿ 

آمؼ و ثه پبی مجببؿفو هبطبؼبی ؿكبت و ثبب               

اتغبؽ تبکتیکهبی نبػؿمت و ثبـپببئبی هبیببم        

فوػؿك و تؼاؿک ػیؼو نيؼو اثتکبؿ ػبمبل   

 ؿا ثؼمت ؿژیم مپـػ . 

مبفمب  مزبهؼین ع ن ثزبی پـػاعتن ثبه    

مبفمبنؼهی تىػو هب و اتضبػ ثبب نبیبـوهببی       

انوالثبی ، ائبتبالف ثبب ربنببس ثبىؿژوافی                  

لیجـال ػؿو  هیئت صبکمه ؿا ػؿ ػمبتبىؿ       

 کبؿ هـاؿ ػاػ. 

مبفمب  مزبهؼین که ثؼو  اتبکبب ثبه تبىػو         

هببب ػمببت ثببکبببؿ هببیبببم ىببؼو ثببىػ ، نببمببی                  

تىاننت انوالة ؿا ػؿ ثنیبػهبی ارتمببػبی   

آ  مبفمبنؼهی نمبیؼ ػمبت ثبه فػ و ثبنبؼ             

میبمی اف ثبال فػ . مببفمبب  مبزببهبؼیبن                

ثؼنىا  یکی اف پـ نلىؽتـین مببفمببنبهببی     

انوالثی ایـا  ، ثب رنبصی اف لیبجبـالبهبب ثبه        

ؿهجـی ثنی صؼؿ ثبـ مبـ یبک ثبـنببمبه               

ؿكـمینتی ثه تىاكن ؿمیبؼنبؼ .       –ثىؿژوا 

امـی کبه نبه تبنبهبب نبمبیبتبىاننبت وصبؼت                      

نیـوهبی انوالثی ؿا ػؿ رهت تيکیل یک 

آلتـنبتیى انوالثی نیـومنؼ تبمین کنؼ ثب بکبه      

مـنشىنبی ؿژیبم ؿا نبیبق نبمبی تبىاننبت                   

تنـیغ نمبیؼ . مبفمبب  مبزببهبؼیبن ثبزببی             

اتکب ثه تبىػو هبب ثبه ثبىؿژوافی تبمبکبیبن                 

نمىػ و اػتمبػ ثه ثىؿژوافی ؿا ثه اتبضببػ   

و وصؼت مجبؿفاتی ثب نیـهبی انبوبالثبی و        

مؼاكؼب  کبؿگـا  و فصمتکبيبب  تبـربیبش        

 ػاػ .

عببـػاػ ؿژیببم ػیببکببتبببتببىؿی        03ثببب آؿبببف     

اكنبؿ گنبیبغبتبه ای ؿا ثبـهبـاؿ نبمبىػ و                   

ػیىانه واؿ ثه ه غ و همغ رنجو پـػاعت . 

هببـگببىنببه اػببتببـاضببی ثيببؼت مببـکببىة             

گـػیؼ . تمبم نيـیبت و اؿگبنهبی انوالثبی   

تؼطیل گـػیؼ. مىد ثبفػاىبت ، فنبؼا  ،          

ىکنزه  و اػؼام  ثبـاو اكبتببػ . ػؿ مبؼت                

ثنیبؿ کىتبهی هقاؿا  تبن اف انبوبالثبیبى           

ػؿ ثـاثـ رىعه آتو هـاؿ گبـكبتبنبؼ . ػؿ          

کبؿعبنه هب و مبؼاؿك و اػاؿات و هبمبه            

اؿگبببنببهببب و نببهبببػهببب اعببـاد و ثبببفػاىببت            

نیـوهبی مبتبـهبی ىبؼت گبـكبت . ؿژیبم                   

رمهىؿی امالمی تىاننت ثب یک تؼبـ   

گنتـػو و ىیىو هبی مبـػبىة کبنبنبؼو ثبـ           

اوضبببع منبب بب  ىببىػ و ثببب تببىمببل ثببه                     

مـکىة ػنب  گنیغته و تـوؿ و ىکنزبه  

عىػ ؿا مىهتب هم که ىؼو اف ثبن ثنبت و           

مه که مىرىػ ثـهبنؼ و ػؿ مبوببثبل اػبتبال        

ؿوف اكقو  رنجو تىػو ای مؼ مبضبکبمبی       

 ایزبػ نمبیؼ . 

ثب اػمبل این مـکىة وصيیببنبه ؿػبت و        

وصيت  ثـ ربمؼه صبکم گيت . ضـثببت   

مهمشینی ثبـ انبوبالة واؿػ آمبؼ .ربنبجبو                 

تىػو ای ػؿ اػامه تؼبـضببت وصيبیببنبه و          

کيتبؿ ثی صؼ و صصـ ضؼ انوالة صببکبم     

، ثتؼؿیذ ؿو ثه ػوت نيینی گؾاؿػ و اكت 

مضنىمی ػؿ مجبؿفات تبىػو هبب نبمبىػاؿ           

گيت . لیکن انوالة ؿیيبه ػاؿتبـ اف آ             

ثىػ که صتی ثب مهمشین تـین و وصيیببنبه   

تببـیببن مببـکببىة ػؿهببم ىببکببنببتببه ىببىػ .             

انوالة ىکنت نغىؿػ و هبمبچبنبب  اػامبه          

یبكت . امىاد تىكنؼو انوالة مـامـ میهبن   

ؿا ثه تالطم وا ػاىبت و لبـفو ثبـ انبؼام                 

 مـا  صکىمتی اكکنؼو ثىػ . 

ؿژیببم رببمببهببىؿی امببالمببی پببل اف مببی             

عـػاػ تؼـضبت عىػ ؿا هـ چبه ثبیبيبتبـ          

گنتـه ثغيیؼ و صکىمت مـنیقو ؿا ػؿ   

همه رب صبکم گـػانیؼ و ثمبىافات یبىؿه     

مـامـی ثه ع وهب ی ایـا  و نبیبـوهببی        

انوالثی صم ه گنتـػو و همه ربنجه ای ؿا     

ثه کـػمتب  آؿبف نبمبىػ . کبـػمبتبب  کبه                

ثمخبثه یکی اف رجهه هبی منتضکم انوالة 

و کبنىنهبی كـوفا  ػؿ مجبؿفات ع وهبی 

ایـا  نوو مىحـی ػاىت ، ثیو اف پبیبو     

مىؿػ هزىم اؿتو مـکىثشـ و پبمبؼاؿا   

اؿتزبػی ؿژیم هـاؿ گـكت . اگـ تب پیبو   

اف مببی عبـػاػ هببؼؿت انببوببالة تبببحببیببـات            

رنجو مـامبـی و اود یببثبنبؼو تبىػو هبب                 

مبنغ اف این ثىػ که ؿژیم ثتىانؼ ثه اهؼاف 

اؿتزبػی عىػ ػؿ کـػمتبب  رببمبه ػبمبل          

ثپىىبنؼ ، اف این پل ثب اكت مىهت رنجو 

تىػو ای تؼـضبت مبفمب  یبكته ؿژیم ثبه    

کـػمتب  ىؼت یببكبت و هبزبىم گنبتبـػو               

اؿتو و پبمؼاؿا  و ربىهبی عىػ كـوه 

که ػمؼتب ثبوببیببی عبىانبیبن و كبئبىػالبهببی                 

منطوه ثىػنؼ ، كقونی گـكبت . امبب ػب بی            

ؿؿم این یىؿه وصيیبنه رنجبو انبوبالثبی       

عب ببن کبـػ پببـ تبىا  تببـ اف هببمببیبيببه ثببه                   

موبومت ثـعبمت و همه تالىبهببی ؿژیبم      

ؿا ػببمببال  ثببی كببـربببم گببؾاىببت . ؿژیببم                 

رببمببهببىؿی امببالمببی ثببب مببؼؿتببـیببن و                    

مزهقتـین ومبئل نبظببمبی و ثبب تبى  و                

عمپبؿو ثنیبؿی اف منبطن آفاػ کـػمبتبب    
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حكوم اٌصاٌى از جاٌب رريي در جّت اعىاه حمذوديتّاى            ضدتضويب قواٌني وتخجر و     
اشت نة    نظامىو اشتيضاه     ضعفبيشرت و بيشرت بر تودةِاى در بٍذ ايراُ , حانى از             

شرنوب و وحشيطرى شاختة ٌشذة و ِر طاة در طرداب                 طسيقجس از      آنثايةِاى  
حانىيت وتسلسه خويش ,      حفظ  مبهظوزحبراٌّاى العالج دشت و ثا ويسٌذ , بٍاضار و          

و اوباش قذارة بٍذش را بة وعرنة           ازاذلو    انتظامىشطّاى بصيج و ثميض و ٌريوى         
وذة آويفرشتذ تا شايذ بسعي خويش اقتذار شراثا ثوشاليش را برخ تودةِاى بصتوة               

زٌاُ و جواٌاُ      آشازو    اذيتبهشاٌذ . ِجوً طمةِاى بصيجى بة ورانس فروش ثوشاك و            
 انظازو وتخجر مجّورى اشالوى را در         مبترل  نظامدر نوضة و خياباٌّا , متاوى اقتذار        

 ارد .ذعىوً بة منايش ويطـ

 تودةِاى حتت شتي , جواٌاُ , زٌاُ , نارطراُ و زمحتهشاُ :

و ابتذايى ِر فرد در جاوعة اشت و ايٍطوٌة متّيذات رريي              طبيعىاٌتخاب ثوشش حل    
فريب و احنراف وصري اصمى وبارزة مشا در جّت            مبهظوزحبراٌى تٍّا     شسايطدر ضٍني   

اشت . اجازة ٌذِيذ نة ايَ رريي و وسدوراُ و             آنفاشذ در متاويت      نظامشرٌطوٌى ايَ   
نارطساراٌش در ِر لباشى مشا را از وصري اصمى وبارزة وٍخرف منايٍذ . با طصرتش                   

 مبترلخود در اشهاه طوٌاطوُ ٌكشةِاى رريي و نارطرداٌاُ ضٍني صخٍةِاى             اعرتاضات
بر عسً و     آنهاحانىاُ و وسدوراُ      ذبونانهمنائيذ و در وكابن ِر حرنت         آبرا ٌكش بر    

 بغايت وتخجر و فاشذ ثاى فشاريذ . نظامارادة خويش براى شرٌطوٌى ايَ 

ؿا فیـ آتو منشین تـین مالصهبی عبىػ    

 هـاؿ ػاػ .

واهؼیت این امبت کبه مبجببؿفو منب بضببنبه               

ع ن کـػ نوو ثنیبؿ تؼیین کنبنبؼو ای ػؿ       

مجبؿفات تىػو هببی مبـامبـ ایبـا  ایبلبب               

نمىػو امت . موبومت ههـمبنبنه تىػو هبی 

فصمکو ع ن کـػ همىاؿو نبتىانی ؿژیبم    

ؿا ػؿ موبث ه ثب اؿاػو مصمم و ػبقم هبىی     

 تىػو هبی انوالثی من ش  ثبحجبت ؿمبنیؼ. 

ؿویؼاهبی می عـػاػ و پیبمؼ هبی پل اف 

آ  ػؿمهب و تبزببؿة ػبظبیبمبی ؿا ثبـای              

تىػو هبی مـػم و انبوبالثبیبى  کبمبىنبیبنبت             

ثـ ربی  گؾاؿػ . یبکبی اف ویبژگبی هببی             

عبـػاػ ػؿ ایبن ثبىػ           03اؿفىمنؼ پل اف 

کببه تببىػو هبببی ثببؼببیببنببه وؿىببکببنببتببشببی                  

میبمتهبی ثىؿژوافی و تبکتیکهبی عبـػو  

ثىؿژوایی ؿا ػؿ ػمل تبزبـثبه نبمبىػنبؼ .           

یک ثبؿ ػیشـ این اصل ثال تـػیبؼ تببؿیبظ      

که عـػو ثبىؿژوافی ػؿ ؿبیببة نبیبـوی              

پـولتـی ثه ثىؿژوافی تمکین نمىػو و ثب 

ؿوا  گيتن ثؼنجبل آ  اف انبوبالة و تبىػو        

هببب ؿوی مببیببشببـػانببؼ ثبببحببجبببت ؿمببیببؼ .                  

نبپیشیـی مزبهؼین عب بن اكيبب گبـػیبؼ و              

صضت  لقوم اػمبل ؿهجـی طجوه کبؿگـ 

ثـ رنجو طجوه ای تب ثه آعبـ انبوبالثبی و           

پیشیـ و یشبنه نیـویی که تبؿیبظ ؿمببلبت      

ػگـگىنیهبی ػصـ کنىنی ؿا ثـ ػهؼو او   

واگؾاؿ نمىػو و هم اکبنبى  ػؿ پبیبيببپبیبو            

اهيبؿ ارتمبػی  ػؿ ؿاو مـنشىنبی ؿژیبم     

رمهىؿی امالمی میکبىىبؼ ، ثبـهبمبشبب            

 آىکبؿ گـػیؼ.  
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ػؿ ثغو اول این م ن ه موبالت نبىىبتبیبم       

کببه پببل اف تيببکببیببل ؿژیببم رببمببهببىؿی                 

امالمی ػؿ ایبـا  و یبکبی ىبؼ  ؿمبمبی                

ػیببن و ػولببت مببجبببؿفو ثببب ػیببن ثببـای                      

مبؿکنینتهبی ایبـانبی اهبمبیبت ویبژو ای               

یبكته امت . ػؿ ثغو ػوم ثبـ ایبن نبکبتبه             

تبکیؼ کـػیم که ثببیبؼ اف هبـگبىنبه مبطب بن               

کـػ  مجبؿفو ثب ػیبن پبـهبیبق ىبىػ و اف              

صـکتهبی چب  ؿوانبه وآنببؿىبیبنبتبی ػؿ                

مجبؿفو ثب ػین ر ىگیـی گبـػػ. ػؿ آنبزبب           

گلتیم که ثه نظـ مب تبنبهبب ؿاو مبجببؿفو ی            

ػبب ببمببی و اصببىلببی ثببب ػیببن مببجبببؿفو ی                  

ایؼئىلىژیک امبت . ػؿ اػامبه ی ثبضبج                  

عىػ ػؿ این ىمبؿو مؼی عىاهیم نمبىػ تبب     

مبلبهبىم ربؼایبی ػیبن اف ػولبت ؿا مببىؿػ                    

 ثـؿمی هـاؿ ػهیم . 

 ثغو مىم 

رببؼایببی ػیببن اف ػولببت یببک ضببـوؿت                

 امت . 

عىامت ربؼایبی ػیبن اف ػولبت یبکبی اف                 

 –هببؼیببمببی تببـیببن عببىامببتببهبببی ثببىؿژوا              

ػمکـاتیک امت که ثـای اولبیبن ثببؿ ثبه           

ومی به ی ثبىؿژوافی ربىا  و انبوبالثبی                 

کيىؿهبی اؿوپبیبی ثبـای نببتبىا  کبـػ             

كئىػالینم مطـس ىؼ . ثبىؿژوافی ثبـای        

این که میطـۀ همه ربنجه و کبمل عىػ ؿا 

ػؿ ربمؼه تبضبکبیبم ثبغبيبؼ ، مبی ثببینبت                   

مهمتـین پبیشبو كکـی كبئبىػالبیبنبم یبؼبنبی           

ػین ؿا مىؿػ یىؿه هـاؿ ػهبؼ . اف ایبن            

ؿو نظـیه پبـػافا  پبیبيبتببف ثبىؿژوافی           

انوالثی ربمؼبه هببی اؿوپببیبی اف ػصبـ              

نىفایی ) ؿننبنبل   ثبه ثبؼبؼ ثبه تبؼؿیبذ                    

ثـعىامت ربؼایبی ػیبن اف ػولبت تببکبیبؼ                  

وؿفیببؼنببؼ . ثببه طببىؿی کببه ػؿ كببـایببنببؼ                  

 81و    81انوالثهبی ثىؿژوایی مؼو هبی 

ػمال اف اػتجبؿ ػمتشبو ػیبنبی و نبلبىؽ آ            

ثـ ػمتشبو ػولتی کبمته ىؼ ، ػؿ آ  مىهغ 

که ثه ػصـ ؿوىنشـی نبم گـكتبه ثبىػ ،       

ػین و مؾهت نمبیبنشـ رهل و تبؿیبکبی و     

مببمببجببل هببـو  ومببطببی تبب ببوببی مببی ىببؼ و             

ثىؿژوافی که عىػ ؿا پیيتبف مبجببؿفو ثبب      

رهل و عـاكبت و پيتیجب  ػ بم و آگببهبی        

مببی ػاننببت نببمببی تببىاننببت ثببب ػیببن ػؿ                 

ننتیقػ . اف این ؿو عىامت ربؼایبی ػیبن         

اف ػولت ثه یک ىؼبؿ اص ی ثبىؿژوافی  

تجؼیل ىؼ . ولی اف همب  اثتؼا پیؼا ثىػ کبه   

مجبؿفو ی ثىؿژوافی ثب ػمتشبو و انؼیيبه  

ی ػینی مجبؿفو ای مبضبؼوػ و تببکبتبیبکبی              

ثىػ . ثىؿژوافی هبمبیبن کبه مبیبطبـو ی                 

عىػ ؿا ثـ ربمبؼبه منبزبل مببعبت و اف               

ػمت كئىػالینم ؿهبیی یبكت ، ػیشبـ آفاػ    

انؼیيی پیبيبیبن عبىػ ؿا ثبکبنببؿ نبهببػ اف                    

مىی ػیشـ ىؼت یبكتن تضبػهبی طجوبتبی  

ثین ثىؿژوافی و پـولتبؿیب ثبػج ىؼ کبه    

ثىؿژوافی ثـای صل  مبىهبؼبیبت عبىػ و            

مجبؿفو ثب ػىمن طجوبتی رؼیبؼه هبـ چبه        

ثیيتـ ثبه امبتبلببػو کبـػ  اف ػیبن ثبـای                    

تضمین تىػو هب پنبو ثـػ . ثىؿژوافی هبـ     

چه ثیيتـ ثه این امـ پی مبی ثبـػ کبه اف          

ػیببن مببی تببىانببؼ ثببؼببنببىا  یببکببی اف کبببؿ                 

مببببففتبببـیبببن اثبببقاؿهبببب ثبببـای ػؿ ثبببنبببؼ             

نببشببهببؼاىببتببن پببـولببتبببؿیببب و تببىػو هبببی                  

فصمتکو ثهـو گیـػ . الجته این نکته ثبیبؼ   

یبػاوؿی ىىػ که چشىنشی امتلبػو کبـػ     

ثىؿژوافی اف ػین ػؿ موبینه ثبب گبؾىبتبه         

تـییـ کـػو ثبىػ . ثبىؿژوافی هبنبىف ػؿ              

ظبهـ ثـ رؼایی ػین اف ػولت تببکبیبؼ مبی       

کـػ ، ولی ػؿ ثبطن ثبه تبوبىیبت ػمبتبشببو            

ػینی می پـػاعت . عالصه اینکه گبـچبه      

عىامت رؼایی ػین اف ػولت اولین ثبؿ ثه 

ومی ه ی ثىؿژوافی پیينهببػ ىبؼ ، ولبی          

اف آنزب که ثىؿژوافی ثب پیو نهببػ  ایبن     

عىامت تنهب ثبه ػنبجببل مبتبضبوبن مببعبتبن                   

منبكغ طجوبتی عىػ ثىػ ، ثه مضض تبضبوبن    

این منبكغ پـچم مجبؿفو ثب ػین ؿا ثه کنببؿ  

نببهبببػ ، اف آ  پببل تببنببهببب پببـولببتبببؿیببب و                   

نیـوهبی مؼاكغ مىمیبلینم ثطىؿ پبیبشبیبـ       

اف عىامت رؼایی ػین اف ػولت پيتیجبنبی  

کـػو انبؼ . اف اولبیبن ؿوفهببی تيبکبیبل                     

هنته هب ، مبفمبنهب و صقثهبی پـولبتبـی   

، عىامت رؼایی ػین اف ػولبت ثبه یبکبی           

اف عىامتهبی ػمؼو ی رنجو کبؿگبـی و    

کمىنینتی تجؼیل ىؼ و همیيه ػؿ ثبـنببمبه      

هبی اصقاة مبىمبیببل ػمبکبـات رببیبشببو             

ویژو ای ػاىته امت . کبؿل مببؿکبل ػؿ        

یکی اف نغنتین نىىته هبی عىػ ثب نببم "    

  ػؿ مىؿػ ربؼایبی     8111منبله یهىػ " )

ػیببن اف ػولببت مببی نببىینببؼ   " ؿهبببیببی                    

میبمی یهىػ ، منیضی  و ثطىؿ ک ی هبـ    

اننب  متؼین ػؿ گـو ؿهبیی ػولت اف هیبؼ  

یهىػی گـی ، منبیبضبی گبـی و ثبطبىؿ                 

ک ی اف هبیبؼ ػیبن امبت ػولبت ثبه ىبکبل                       

عبً و ىیىو هبی ویژو ی عىػ ، و ػؿ       

موبم ػولت ، عىػ ؿا ػؿ صىؿتی اف هبیبؼ       

ػین عالً می کنؼ که اف هیؼ ػین ػولتبی  

عالً ىىػ . ثه این مؼنی که ثه ػبنبىا       

ػولت هیچ ػینی ؿا ثه ؿممیت نيبنببمبؼ ،      

ث که ثـػکل عبىػ ؿا ثبه ػبنبىا  ػولبت              

 ) كبؿؽ اف ػین   مؼـكی کنؼ . "

ػؿ ثببـنبببمببه صببقة کبببؿگببـ مببىمببیبببل                  

 8130ػمکـات ؿومیه  نیق که ػؿ مبل   

ػؿ کنشـو ی ػوم صقة ثه تصىیت ؿمیؼ 

، عىامت رؼایی ػین اف ػولت و ربؼایبی       

ػین اف نظبم آمىفىی ثبب صبـاصبت تبمببم            

گنزبنؼو ىؼ . ػؿ این ثـنبمه همچنین تبکیؼ  

ىؼ که صکىمت انوالثی مىظق امت پبل  

اف مـنبشبىنبی تبقاؿینبم کب بیبه ی امبىال                  

ک ینب هب و صىمؼه هب ؿا مصبػؿو کبنبؼ .     

ػؿ تؼویت همین میبمت ثىػ که ث يىیکهبب  

پل اف ثه هؼؿت ؿمیؼ  ػؿ انوالة اکتبجبـ   

امىال ک یبنببهبب ؿا ثبه نبلبغ پبـولبتببؿیببی                   

ؿومیه مصبػؿو کـػنؼ و ػمتشبو ػینی ؿا   

کبمال اف ػولت رؼا مبعتنؼ . این میببمبت    

ث يىیکهب ثبػج ىؼ که ک یبنببی اؿتبؼکبل       

ؿومیه ػ یه ػولت ث يىیکهب رنگ موبؼك  

 اػالم  کنؼ . 

ثؼین تـتیت ميبهؼو می کنیم که عبىامبت     

رؼایی ػین اف ػولبت یبکبی اف نبغبنبتبیبن                 

عىامتهبی رنجو پـولتـی ربهببنبی ثبىػو         

امت . ػؿ رنجو کمىنینتی ایـا  نیق اف    

فمببب  تببؼویببن اولببیببن ثببـنبببمببه ی صببقة              

تبب     8123کمىنینبت ایبـا  ػؿ ػهبه ی              

تؼوین طـس ثـنبمه مببفمبب  چبـیبکبهببی           

كؼایی عب بن ایبـا  ثبـای تيبکبیبل صبقة                 

ثبـ   8030طجوه ی کبؿگـ ایـا  ػؿ مبل 

این عىامت تبکیؼ ىؼو امت . صبل ثجیبنبیبم     

ملهىم صویوی ىؼبؿ رؼایی ػیبن اف ػولبت       

اف نظـ کمىنینتهب چینت . پبیبو اف هبـ         

چیق تىضیش این نکته ضـوؿی امت کبه    

آنچه کمىنینتهب می عىاهبنبؼ ربؼایبی ػیبن          

 با دیي چگًَِ بایذ هبارسُ وزد ؟  

(  3) بخص   
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اف ػولت امت نه رؼایی ػین اف مبیببمبت        

فیببـا اوال رببؼا کببـػ  ػیببن اف مببیبببمببت              

کبؿی امت ؿیـ ممبکبن و حببنبیبب مبـاربغ              

ػینی هـ چه ثیيتبـ ػؿ مبیببمبت ػعببلبت             

کننؼ ثیيتـ نظـیبتيب  ثـای تىػو هب اكيبب  

 می ىىػ و این ثه نلغ انوالة امت . 

و امب چـا کمىنینتهب عىامتبؿ رؼایی ػین 

اف ػولت انؼ و منظىؿىب  اف طبـس ایبن         

ىببؼبببؿ چببیببنببت ن پببیببو نببهبببػ  عببىامببت            

رؼایی ػین اف ػولت اف مىی کمىنیبنبتبهبب     

چیقی رق نغنتین گبم ثبـای مبجببؿفو ثبب           

ػین نینت . ملهىم امببمبی ایبن عبىامبت           

آ  امببت کببه تببب آنببزببب کببه ثببه ػولببت ثببـ                  

میشـػػ ، ػین ثبیؼ امـی عصىصی ت وبی  

ىىػ . یؼنی هیچ ػیبن ؿمبمبی یبب ػولبتبی                

ورىػ نؼاىته ثبىؼ ثبه مبغبن ػیبشبـ هبیبچ              

ػینی نجبیبؼ ننبجبت ثبه ػیبنبهببی ػیبشبـ اف                    

امتیبف عبصی ثـعىؿػاؿ ثببىبؼ هبـ کبل           

ثبیؼ مط وب آفاػ ثبىؼ که ثه هبـ ػیبنبی کبه           

می عىاهؼ اػتوبػ ػاىبتبه ثببىبؼ . مبلبهبىم                 

ػیشـ این ىؼبؿ آ  امبت کبه هبـ كبـػی               

ثبیؼ کبمال آفاػ ثبىؼ که اصال هبیبچ ػیبنبی       

نؼاىته ثبىؼ و اف آتئیبنبم ) ثبی عبؼایبی                 

پیـوی کنؼ ) همچنب  که هـ کبمبىنبیبنبتبی        

آتئینت امت   . ػولت ثببیبؼ اف هبـگبىنبه            

کمک مبلی ثبه مبزببمبغ ػیبنبی عبىػػاؿی                

کنؼ . یؼنی ػؿ صبلی که ػولت ثبیبؼ آفاػی     

گـویؼ  ثه هـ ػینی ) چبه امبالم و چبه               

ػینهبی ػیشـ   ؿا تضمین کنؼ . ػؿ ػبیبن       

صبل ثبیؼ آفاػی تضمین کـػ  مـػم ؿا اف   

مـارغ ػینی م ت کنؼ و تجب بیبؾ و تبـویبذ          

ػوبیؼ ضؼ ػینی ثببیبؼ کببمبال آفاػ ثببىبؼ .               

نظبم آمبىفىبی و ػمبتبشببو هضببیبی ثببیبؼ                    

کبمال اف ػین رؼا ىبىنبؼ . مبـاربغ ػیبنبی              

نجبیؼ ثه هیچ وره ػؿ آمبىفه مبؼاؿك و         

ػانيشبههب مبؼاع به ػاىبتبه ثببىبنبؼ ػؿوك              

ػینی و هـآ  ثبیؼ کال اف مؼاؿك ثـػاىبتبه   

ىىنؼ . ػین ػاؿا  الجته می تىاننؼ مبؼاؿك   

مؾهجی عىػ ؿا ػایـ کننؼ ، ولبی ثببیبؼ اف            

هـگىنه کمک مبلی ػولت مضـوم ثببىبنبؼ      

ک یه ی هىانین مجتنی ثـ ػیبن ثببیبؼ مب بـبی           

ىىػ ، ػمت صکبم ىـع اف نظبم هضببیبی     

هطغ گـػػ ػؿ ػین صبل تمبم امىال تبضبت   

مبلکیت ؿوصبنی ) اف هجیل امىال مىهبىكبه    

و نظبیـ آ    ثببیبؼ مصببػؿو ىبىػ و ثبه                   

 مبلکیت ػمىمی ػؿ آیؼ . 

همب  طىؿ که مالصبظبه مبی ىبىػ هبؼف            

کمىنینتهب اف طـس کـػ  ىبؼببؿ ربؼایبی         

ػین اف ػولت مجبؿفو ثب ػیبن و تضبؼبیبق           

آ  امت . ثب رؼا ىبؼ  ػیبن اف ػولبت اف             

یک مى اف نلىؽ و م طبه ی ػیبن کببمبتبه            

می ىىػ و اف مبىی ػیبشبـ فمبیبنبه هببی              

الفم ثببـای مببجبببؿفو ثببب ػیببن كببـاهببم مببی              

ىىػ . ىؼبؿ رؼایی ػین اف ػولت ىؼببؿی   

امت تهبرمی ػ یه ػمتبشببو و انبؼیيبه ی           

ػینی . ػؿمت امت که طبجبن ایبن ىبؼببؿ             

ػین امـی عصىصبی تب بوبی مبی ىبىػ ،               

ولی امـ عصىصی ثبىػ  ػیبن تبنبهبب ػؿ              

ؿاثببطببه ثببب ػولببت امببت وگببـنببه ثببـای                  

کمىنینتهب ػیبن ثبه هبیبچ وربه یبک امبـ                    

عصىصی نینت . کمىنینتهب ثب رؼا ىؼ   

ػین اف ػولبت ثبه هبیبچ وربه ػمبتبشببو و                     

انؼیيه ی ػینی ؿا ثه صبل عىػ ؿهب نبمبی     

کننؼ .کمىنینتهب ػؿ هـ صىؿتی ) یبؼبنبی        

چه ػین اف ػولت رؼا ثبىؼ و چه نجببىبؼ       

ػین ؿا اكیى  تىػو هب می ػاننؼ . ثنبثـایبن   

عىامت رؼایی ػین اف ػولت تنهب ثبب اكيبب     

کـػ  گىهـ اؿتزبػی ػین ملهىم پیؼا می 

 کنؼ . 

اپىؿتىنینتهب مؼمىال ىؼبؿ رؼایی ػین اف   

ػولت ؿا اف مضمى  صویوی آ  تبهبی مبی      

کنبنبؼ . آنبب  مبی گبىیبنبؼ کبه ایبن ىبؼببؿ                           

مبببؼبببنببببیبببو آ  امبببت کبببه ػیبببن امبببـی                 

عصىصی امت و اف این ؿو نجبیؼ مبىؿػ    

صببم ببه هببـاؿ گببیببـػ . الببجببتببه اف نببظببـ                        

کمىنینبتبهبب نبیبق ػیبن امبـی عصبىصبی                  

امت و هـ كـػی ثبیبؼ آفاػ ثببىبؼ کبه اف             

اصببل آفاػی ػببوببیببؼو ) و ػؿ ایببن مببىؿػ                

آفاػی ػوبیؼ ػینی   ثـعىؿػاؿ ثبىؼ ولبی     

این ثؼا  مؼمنب نینت که کبمبىنبیبنبتبهبب اف          

ػوبیؼ ػینی پیيتیجبنی هبم مبی کبنبنبؼ و یبب               

صببؼاهببل ػؿ ؿاثببطببه ثببب ػیببن عببىػ ؿا ثببی                

طـف می ػاننؼ . هـ کبمبىنبیبنبتبی ثبنببثبه               

رهب  ثینی مبتـیبلینتی عىػ ػىمن آىبتبی   

نبپبؾیبـ ػیبن امبت ثبنببثبـایبن ثبـای هبیبچ                      

کمىنینتی ػین یک امـ عصىصی نینبت  

و هیچ کمىنینتی نیق نمی تىانؼ پيبتبیبجبب        

ػین عصىصی ثبىؼ . ػین تنهب ػؿ مبوببثبل     

ػولت امـی عصىصی امت نه ػؿ موبثل 

مبؿکنینم . کمىنینتهب نمی تىاننؼ و نجبیؼ  

ػؿ موبثل ػین ) چه ػین عصىصی و چبه     

ػین ػولتی   ثی تلبوت ثبىنؼ کمىنبیبنبتبهبب       

ثبیؼ اف صـف رؼا کبـػ  ػیبن اف ػولبت          

كـاتـ ؿونؼ و ثه ػین ثبـعبىؿػ تبهببربمبی           

ػاىته ثبىنؼ . لنین این نکته ی مهم ؿا ثبه     
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 ػهؼ  

" مببیبببمببت صببقة کببمببىنببیببنببت ؿومببیببه               

) ث يىیک   ػؿ مبىؿػ ػیبن نبمبی تبىانبؼ                   

مضؼوػ ثبىؼ ثه صؼوؿ كبـمبب  ػؿ مبىؿػ          

رؼایی ک ینب اف ػولت و نبظببم آمبىفىبی           

اف ک ینب یؼنبی اهبؼامببتبی کبه ثبىؿژوافی             

ػمکـات وػؼو می کـػ ، ولبی هبـگبق و          

ػؿ هیذ ربی ربهبب  ثبه آ  وكبب نبکبـػ .                 

فیـا میب  مـمبیه و تج یـبت ػینبی ػبمبال      

پببیببىنببؼهبببی گببىنبببگببى  و ومببیببؼببی ورببىػ          

ػاؿػ . هؼف صقة این امبت کبه اؿتبجببع            

میب  طجوبت امتخمبؿگـ و تج بیبـببت ػیبنبی        

مبفمب  یبكته ػمال اف میب  ثـوػ و مبـػم  

فصمتکو ػمال اف هیؼ تؼصجبت ػینی ؿهب 

ىىنؼ . ثـای این مبوبصبىػ ، صبقة ثببیبؼ                

ومیغ تـین آمىفه ػ می و تج یـبت ضبؼ  

ػینی ؿا مبفمب  ثغيؼ ) مزمبىػبه  آحببؿ         

  . ثبب           21لنین ثه فثب  انشب بیبنبی رب بؼ           

یبػآوؿی ػو نکته این ثغو اف ثضج عبىػ    

ؿا پبیب  می ثـیم . نکته ی اول که ىببیبؼ      

یببػاوؿی آ  اصبال الفم هببم نبجببىبؼ ایببن                  

امت که ػؿ ایبـا  تبضبوبن یببكبتبن ىبؼببؿ                    

رببؼایببی ػیببن اف ػولببت تببنببهببب ػؿ گببـو                    

مببـنببشببىنببی ؿژیببم اؿتببزبببػببی و هببـو               

ومطبیی رمهىؿی امبالمبی امبت . ایبن              

ؿژیم که امبمب ؿژیبمبی مبجبتبنبی ثبـ ػیبن               

امت ، نمی تىانؼ هبیبچ گببو ػولبت ؿا اف             

ػین رؼا کنؼ . طـس کـػ  ىبؼببؿ ربؼایبی        

ػین اف ػولت یکی اف ىبؼببؿهببی مبهبمبی           

امت که ػؿ ىـای  ویبژو ی ایبـا   مبی            

تببىانببؼ تببىػو هبببی ومببیببؼببی ؿا ثببـای                      

مـنشىنی ؿژیم رمهىؿی امالمبی ثنبیبذ      

کنؼ . نکتۀ ػوم این امبت کبه ثبىؿژوافی         

ایـا  ثه ػلیل فثىنی و نبتبىانبی تببؿیبغبی        

نمی تىانؼ ىؼبؿ رؼایی ػین اف ػولبت ؿا        

پببیببشببیببـانببه پببیببو ثببـػ . ثببىؿژوافی ػؿ               

اپىفینیى  ثه عىثی می ػاننؼ که اف ػیبن    

می تىاننؼ ثه ثهتـین نضىی ربهبت كبـیبت       

ػاػ  و ثه انویبػ کيیؼ  تبىػو هبب امبتبلببػو          

 کننؼ .
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عنته اف ػویؼ  هبی پبـ هبـاك ؿوفانبه          

ػؿ مغلی گبو نينته ام و ثه اعجبؿ ؿاػیبى    

گىه میؼهم . مبػت ػوافػو ىت مبی ام     

. عجـ تیـ ثببؿا  مبؼبیبؼ و           8033عـػاػ 

ػببؼو ای ػیببشببـ اف مببجبببؿفیببن ؿاو آفاػی             

 رقو آعـین عجـهبمت . 

ػؿ کنذ اتبم مبیبنبيبیبنبم و ػمبتبهببیبم ػوؿ                   

فانىانم گـو میغىؿنؼ . ثبه ػیبىاؿ ؿوثبـو        

عیـو میيىم . مبؼتبی امبت کبه مبـکبىة              

 ػـیب  اؿبف ىؼو امت . 

صىالی ػصـ یکی اف ؿوفهبی نیمه آعبـ  

كـوؿػین مبو مبل ىصت ، ىبیؼ ثینت و   

ىيم و یب ثینت و هبلبتبم ایبن مببو ثبىػ ،                 

 ػهیوب یبػم نینت ، مضنن ىبنه چی گلت   

اميت ػـومی مبؼبیبؼ امبت ثبـنببمبه ات              

 چیه ن 

ػؿ یکی اف نينت هبی مبفمب  ثبىػیبم ،       

كکـ میکنم تؼاؿک ثـگقاؿی اول مببو مبه     

ثىػ . ػاىتیم پـاکبنبؼو مبیبيبؼیبم . گبلبتبم                      

مببـی مببیببقنببم ، هببـاؿ امببت كببـػا ريببن             

عىػمبنی ثيىػ ، اميت ػبمبىمبی امبت .         

 گلت   ىبیؼ من هم آمؼم .

ػصببـ ثببىػ کببه ؿاو اكببتبببػم وهببتببی ثببه                      

نقػیکیهبی مضل ؿمیؼم اطـاف عببنبه ؿا       

ثـؿمی کـػم . همه چیق مؼمىلی ثه نظـ  

می آمؼ . وانت ؿا ػؿ کىچه پيتی پببؿک     

کـػم و هبطی اكـاػ یک عبنىاػو کبه آنبهبب      

هم مهمب  ثىػنؼ واؿػ صبیببع ىبؼم . ثبؼبؼ               

ػوؿ و ثببـ عببىػم ؿا وؿانببؼاف کببـػم ،                    

متىره ىؼم که عبنه ػؿ تنغیـ پببمبؼاؿا    

امت . ػو نلـ پبمؼاؿ من ش تبىی ثببلبکبن          

اینتبػو ثىػنؼ كـمبنؼو ىب  ػؿ صبیببت هبؼم        

 میقػ . 

ثـگيتم ػو پبمؼاؿ ثبـبل ػؿ پيبت ػؿ ثبه             

ػیىاؿ اینتبػو ثىػنؼ گىیب ػو نبلبـ هبم ػؿ            

ػاعل مبلن ثىػنؼ و مبنغ عـود . آهبنبگ      

مؼـوف آؽؿثبیزبنی ثنبم ) اوىببؿی   ثبب           

ت لیوی اف )) رنشی کىؿاوؿ ی    که هبـ        

مىرىػ فنؼو ای ؿا ثبه ىبىؿ و ىبىم و                  

 تضـک وامیؼاؿػ ، كضب ؿا پـ کـػو ثىػ . 

پببىمببتببم اف ىببىم کيببیببؼو ىببؼ . ػبببىببن                  

ػجؼالؼ ی ثبب گبـوو هبمبـاهبو ثبىػنبؼ کبه                   

میقػنؼ . می ىنبعتميبب  . ػؿ ػل گبلبتبم               

نبف ىنتت ػجؼالؼ ی ثب این وهبت ىبنببمبی       

ات ، چه آنمىهغ که ػؿ مبوببثبل تبهبؼیبؼات             

مبواکبیبهبب ػؿ ػانيبکبؼو ػب بم و صبنبؼبت                     

 –نببؿمببک ثببب آهببنبگ )) آل ثبببیببـام                        

) پـچم مـط   فػی تىی ػهنيب  و چبه        

صبال کبه ػؿ مبوببثبل مببیبه مبـػ و مبیببو                        

پبمؼاؿا  من نل ثؼمت ثبب اربـای یبکبی           

اف فیجبتـین و صمبمی تـین آهنشهبیت ثه 

 مز ل ىبػی و گـمب میجغيی . 

ػؿ این لضظه ثچه هب متىره صضبىؿ مبن       

ػؿ صیبت ىؼنؼ ، من هجل اف هـ چبیبق ثبه        

كکـ مؼیؼ و نه تبنبهبب مبؼبیبؼ ثب بکبه اكبـاػ                 

ػیببشببـی کببه صببؼك مببیببقػم ػؿ مببزبب ببل               

صضىؿ ػاىته ثبىنبؼ و نبیبق ؿكبوببئبی کبه                

ممکن ثبىػ ثبؼبؼا ثبیببیبنبؼ ، ثبىػو کبه ػؿ                        

صىؿت ػمتشیـی عطـ فنبؼا  و اػبؼام         

تهؼیؼىب  میکـػ . ثؼؼ اف اینکه صبیببت و        

ػیىاؿهب و تؼؼاػ و مىهؼیت پببمبؼاؿهبب ؿا        

اف فیببـ نببظببـ گببؾؿانببؼم ، و مببـم ؿا                       

ثبـگبـػانبؼم ثبه طببـف مببلبن ، اف پيببت                   

پنزـو یک لضظه مؼبیبؼ ؿا ػیبؼم اف ػوؿ            

هیبكه اه نيب  میؼاػ که مخل آهبىی عبتبن        

 ػقم ؿمیؼ  ػاؿػ !

و ثؼؼ ثهـوف و ننیم آمؼنبؼ ػؿ مببلبن کبه           

من هنىف واؿػ نيؼو ثىػم و ثبؼبؼ هبقل و            

ثچه هبی ػیشـ ، مـیغ پبـمبیبؼم تصبمبیبم         

 چینت ن 

ػو نظـ ثبىػ ثبىػ ، ػبؼو ای مبتبىهبم کبه                    

ؿژیم ؿا ثبوؿ ػاىبتبنبؼ مبغببلبق هبـگبىنبه                

نويه گـیقی اف ایبن مبهب بکبه ثبىػنبؼ . و                 

میشلتنؼ )) چیقی نینبت مبیبجبـنبؼ و یبک               

چیقهبئی میپـمنؼ و ولو میکننبؼ !    و           

ػؼو ای ػیشـ مىاكن اینکه ثبیؼ نبوبيبه ای        

ثـای كـاؿ کيیؼ ، ثب هقل صضجت میکبنبم   

، ثبفویم ؿا میکيؼ و میشىیؼ   نبـو تبىی      

 مبلن هنىف نيتبعتنو !

ػـم پبیبيببنبیبم ؿا ثبب پيبت کبالهبم پببک                     

میکنم و میشىیم یکزىؿی ثببیبؼ ثبجبـیبمبو         

ثیـو  اگـ ثجـنؼه ػببهبجبت کببؿ مبؼب بىم              

نینت . گلبت   ثببیبؼ ؿاهبی پبیبؼا کبـػ ،                      

میتـمم تیـانؼافی ثکبنبنبؼ و ربمببػبت ؿا             

لت و پبؿ ثکننؼ . هـاؿ ىؼ هـ طبىؿ ىبؼو      

ثـگـػم ثیـو  و ػیشـا  ؿا عبجبـ کبنبم ،         

هجل اف اینکه نويه ؿكتن ؿا ثکيم مـم ؿا   

ثـگـػانؼم ثطـف مبلن تب یک ثبؿ ػیبشبـ     

مؼیؼ ؿا ثجینم ، اف هقل پـمیؼم ، نمیتىانم 

یک ػهیوه ثب او صـف ثقنم ن گلت نبه ػؿ      

آنصىؿت اصتمبل ىنبعته ىؼنو هنبت ،      

اف ػوؿ صؼای مبف و آواف ػبىن مبیببمبؼ      

) اوربػاؿالؿ ثبىین هبؿ آلؼی گتؼی ...         

و هبـ لبضبظبه ربنبت و ربىه ػؿ مببلبن                      

ثیيتـ میيؼ ، یک ثبؿ ػیبشبـ نبشببهبم ػؿ            

نشبو مؼیؼ گـو میغىؿػ . ػنجبل ؿاو گـیبق   

میشـػػ . ثه هـ تـتیجی ىؼو عىػم ؿا ثبه       

ثیـو  میـمبنم ثه کمک یکی اف ؿكوب کبه  

تبفو ؿمیؼو چنؼ ربىا  ؿا مبـ کبىچبه و               

عیبثب  میشؾاؿیم . میجبینت ػؿ صؼ امکب   

ػیشـا  ؿا هم عجـ میکـػیم تبب تبىی ت به          

نیبكتنؼ . ػؿ این كبص ه مؼیؼ ؿا میينبمبنبؼ    

و میغىاهنؼ که ثب انهب ثه کمبیبتبه مبـکبقی        

ثـوػ . مهمب  هبب هبمبشبی هبمبـاهبی اه               

میکننؼ ، همه میغىاهنؼ ثبب او ثبه کبمبیبتبه               

ثـونؼ . پببیبو ؿا کبه اف صبیببت ثبیبـو                      

میشؾاؿػ پبمؼاؿهب ىبـوع ثبه تبیبـانبؼافی          

میکننؼ ، مبهبمبب  هبب وصيبت فػو کبنببؿ                    

میکينؼ . مؼیؼ و تبفو ػـوك ؿا ثه فوؿ  

مىاؿ مبىین میکننؼ و میجـنؼ و ثبؼبؼ تبیبـ       

ثبؿا  ! ثه گؾىبتبه و مبـنبىىبت مبـػمبی               

میبنؼیيم که مبلبهببی مبتبمببػینبت ػؿ ؿاو             

آفاػی و ثـاثـی مجبؿفو کـػو و ػؿ ایبن        

ؿاو هقاؿا  هقاؿ ىهیؼ ثبـرببی گبؾاىبتبه          

انؼ ، فنؼا  کيیؼو انؼ ، ىکنبزبه ػیبؼو انبؼ         

گـمنشی و آواؿگی ؿا متضمل ىؼنؼ . امبب   

هـ ثبؿ که ثـعبمتنؼ تب عبنه ظ بم و مبتبم        

ؿا ویـا  کننؼ ثب عیبنت و عجبئج طجبوببت   

ػاؿای ربمؼه و عىػ كـوعتشب  میبمی و 

كـهنشی ػؿ عؼمبت ایبن طبجبوببت مبىاربه              

ىؼو امت و مجبؿفاتيب  ثب ىکبنبت هببی      

مهمنبکی ؿوثـو ىبؼو امبت و مبپبل ثبه              

ننیمی هب ، ػيوی هب ، كـوؿی هبب هبـت     

الؼین هب و ... كکـ کبـػم و ثبه مبؼبیبؼ و              

ؿوفهبئی که ثب هبم ثبه آؽؿثببیبزبب  مبلبـ                

کـػیم و کـػمتب  ، ثـای ػیؼ  کبک كىاػ 

و ؿكوب و نبؿكیوب  ػیشـ ، ملـ عـامب  ، 

تجـیق و ػامنه هبی مجال  ، کنبؿ رب بلبب ،      

نه او فنؼو امت ! تصبىیبـ ؿهصبنبؼو اه            

ثـ ػیىاؿ ؿوثـویم ػؿ پيبت پبـػو اىبک          

تبؿ مینمببیبؼ . نبه او نبمبـػو امبت مبشبـ                      

 میيىػ انهمه اصنبك ؿا ثه ثنؼ کيیؼ ن 

 یاداضتی اس رفیك یذی بوٌاسبت سالگزد بخَى خفتي رفیك سعیذ سلطاًپَر هٌتطزُ در ًطزیِ آرش

 جبٍداى ببد یبد ٍ خبطرٓ پر افتخبر بخَى خفتگبى راُ آزادی ٍ برابری
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انشبؿ اومت که ثب اىبؼببؿ و تبـانبه هببی            

فیجبیو ػؿ ػامنه هبی مجال  و ػؿ کـانبه  

 هبی اؿك مـا همـاهی میکنؼ 

 )) اال ای کىهنبؿ علته ثـعیق 

 ثه ػامن الله و ؿیضب  ثیبویق...!

 اگـ كصل فمنتى  ثـگ ثبؿو

 نشبو کن ! نى ثهبؿو  الله فاؿو

 فهـ کىچه عالین ػیـ یب فوػ

 گل آفاػی اف آتیو ثجبؿو

کنبؿ اؿك ثبه یببػ صبمبؼ تبـانبه فمبقمبه                   

 میکنؼ ) صمؼ ػؿ ه ت من امت  

 ثه ف  پنزه ثجبؽ او  فولق تبؿ ؿو 

 پـیيى  کن ػو فلق مىگىاؿ ؿو 

 ثزـم ػبىوی ثـ ػاؿ ثنتنؼ

 ثجبؽ او  ث جل گل نـمه عى  ؿو ،

ثىمتب  صبمبقو ػبمبى ػؿ کبـانبه ػؿیببچبه                 

اوؿومیه مخل پـػو مینمب اف موبثل چيبمبم     

میشؾؿػ ، امت  هببی ثبیبکبـانبی کبه کبىو              

هبی منتهی ثه )) ه یچ ثىؿنی    ؿا مبخبل          

اثـوی ػعتبـا  فیبجببی )) ػانببلبى    ثبه                      

چيمه مبؿ ػؿیب وصل میکننؼ ، او ، ایبن    

ىبػـ همیيه انوالثی این ىبػـ ػلنىعبتبه   

کبؿگـا  و فصمتکيب  ، ىبػـ آفاػی و     

اننبنیت ػؿ همین رب ػؿ ثىمبتبب  پبیبـمبـ        

كویـ ىیيىانی ثغبطـ ریؾ عـگبىىبی کبه      

او ؿا ثیبػ ىکنزه گبو اوین انؼاعته ثبىػ ،      

مبػتهب گـیه کـػ . چبشبىنبه مبیبتبىا  ثبـ               

ؿوی چنین اننبنی ام ضه کيیؼ و ىب بیبک    

کـػ ن او که آفاؿه ثه یبک مبىؿچبه هبم         

نـمیؼو ثىػ اننبنی که ػبىبن آفاػی ثبىػ       

و ػبببىببن فنببؼگببی ثببىػ ! تببمبببم لببضببظبببت               

عبطـاتم ، اف آ  لضظه ای کبه )) ربقوو           

نىػی اف هنـ و نىػی اف انبؼیيبه    ؿا             

ثببه مببن ػاػ تببب آعببـیببن ػیببؼاؿ ػؿ آ                          

)) ػـومی عى     همچى  پـػو مبیبنبمبب         

اف ر ىی چيمم میشبؾؿػ و چبه لبضبظببت            

ىىؿ آكـین ، فنؼو ، و مـىبؿ اف فنؼگبی  

 و مضجت و اننبنیتی .

گببـو ػمببتببهبببیببم ؿا اف ػوؿ فانببىانببم ثبببف               

میکنم . ث نؼ میيم . گبـو هببی فیببػی ؿا            

ثبیؼ اف کبؿهب گيبىػ . مبؼبیبؼهببی ػیبشبـ                 

منتظـنؼ . مؼیؼ ؿا نمیتىا  کيت ، مؼبیبؼ    

مبیبمببنبؼ ، مبؼبیبؼ هببی ػیبشبـ هبم ، ایبن                           

کبببؿوا  تببب آفاػی عببىاهببؼ ؿكببت . یببؼی                

  8013عـػاػ 

 حق هلل در تعییي سرًَشت خَیش حق هسلن آًْبست !

ها فذائیاى ووًَیست ضوي ایٌىِ حك جذائی را بزسویت 

هیطٌاسین ، در عیي حال طزفذار ًشدیىتزیي اتحاد وارگزاى 

هلیتْای ساوي ایزاى ّستین . اها دلیما بزای ایٌىِ ایي اتحاد 

آسداًِ ٍ داٍطلباًِ باضذ ، حمَق هلیتْا را بطَر واهل بزسویت 

 هیسٌاسین .

دٍستی ٍ اتحاد ها وارگزاى هلل هختلف در ًبزد هطتزن ها بز 

علیِ سزهایِ داری حاصل هیطَد ًِ در ًفی حمَق دهىزاتیه 

یىذیگز . بزای ّویي است وِ بزًاهِ ها با در ًظز گزفتي رضذ 

تاریخی هلل ساوي ایزاى ، تطىیل فذراتیَ ضَرائی را ّن ضىلی 

اس اضتمالل ٍ ّن ضىلی اس گذار بِ ٍحذت آساداًِ ٍ واهل 

پیطٌْاد هیىٌذ . در جوَْری فذراتیَ ضَرائی ّوِ هلیتْا حك 

دارًذ بذٍى لیذ ٍ ضزط تصوین بگیزًذ وِ در صَرت توایل در 

 ًْادّای فذرال ضَرائی ضزوت وٌٌذ ٍ یا جذا ضًَذ . 

فذراتیَ ضَرائی ضىلی اس اتحاد است وِ خلمْای دارای حك 

تعییي سزًَضت بطَر داٍطلباًِ بِ آى هیپیًَذًذ . فذراتیَ 

ضَرائی درست ًتیجِ ٍ بزگزداى درخَاست ّا ٍ هطالبات ٍ 

هبارسات طبمِ وارگز ٍ سحوتىطاى هلیتْای هختلف است ٍ آى 

لَاًیي ، فزم ّا ٍ اضىالی را ثبت هیىٌذ وِ خَد وارگزاى ٍ 

سحوتىطاى در جزیاى هبارسُ ٍ اًمالب بَجَد هیاٍرًذ . ًوًَِ 

ّائی وِ اضىال ًطفِ ای آى را در اًمالب هطزٍطیت ٍ تىاهل 

یافتِ تز آى را در لیام بْوي ضاّذ بَدین ٍ اگز در آى هَلع سطح 

رضذ ٍ تىاهل جاهعِ ٍ صف بٌذیْای طبماتی هاًع اس آى ضذ وِ 

ایي تالضْا بِ استمزار اضىال حىَهتی طبمِ وارگز هٌجز ًگزدد . 

اهزٍس با طزح ٍ حل ایي هسائل بایذ اهىاًات ًظزی ٍ عولی آًزا 

 فزاّن ًوائین .
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 كار , مسكن , آزادى , مجهورى فذراتيو شورايى !

برای توبس بب سبزهبى اتحبد فذائیبى 

کوًَیست ٍ یب ارگبًْبی آى بب یکی 

 از آدرسْبی زیر توبس بگیریذ

  رٍابط عوَهی

webmaster@fedayi.org 

 کویتِ کردستبى

kurdistan@fedayi.org 

  کویتِ تْراى

 tehran@fedayi.org 

  کویتِ کرج

karaj@fedayi.org 

  کویتِ آررببیجبى        

azer@fedayi.org 

تبک  هسئَلیي پبل

paltalkroom@fedayi.org 

 کویتِ اهَر پٌبٌّذگی 

 panahjo@fedayi.org 

یگای گِ ل در فیس بَنر  

Www.facebook.com/

خلق قْرهبى، کبرگراى ٍ رفقبی 

هببرز بب هشبرکت ٍ ارسبل 

گسارشبت ، ًظریبت ٍ اًتقبدات 

خَد هب را در غٌی تر سبختي ّر 

 چِ بیشتر  ًشریِ یبری ًوبئیذ .

بَ لعر هعذى هی رّم بَ سرزهيي الواش ُای 
 خاهْش ّ تاريك

 جايی كَ زهيي اش داغ باضذ رفيك
 ّ در ايي زًذاى طی سالِا با عجلَ حفر كردى

 تا كْدكاًن بخٌذًذ
 ُر چٌذ كَ در خاًَ ها كسی ًوی خٌذد

هی گْيٌذ كار كي، باز ُن كار كي، هی گْيٌذ برای 
 گرسٌگی كار كي

الواش خاهْش ّ تاريك تابْت هاست ّ هی گْيٌذ 
 اگر الزم ضذ برايص بوير

رّز از رّی ضرم هی آيذ ّ بَ كساًی كَ گرياًٌذ هی 
 گْيٌذ بخٌذيذ

 اها ديگر تحول درّغ ُا را ًذارم
*** 

اهرّز بَ لعر هعذى، ديار الواش ُای خاهْش ّ 
 تاريك

 ًرفتين، درّد بر تْ ای رفيك
 ًْر اضتياِق كطتي پژهردگی بر چِرٍ ُا
 اعتصاب، اعتصاب! خْرضيذ رّياًذٍ بْد
 ّ ديگر چيسی برای از دست دادى ًيست

هظلْهيي زير زهيي، هردم رّ زهيي را فرا هی 
 خْاًٌذ

 ّ هی گْيٌذ
 هعادى از آى هاست ّ اگر الزم باضذ جاى هی بازين

 هي گْيٌذ زهاى اعتصاب فرا رسيذٍ است
 ّ ديگر چيسی برای از دست دادى ًيست

 فذائیبى کوًَیست در فیس بَک

http://facebook.com/sitefedayi  

 آٌُگ كارگراى هعذى از ترجوَ 
 GRUP YORUM َتركي  
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