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 اػتمالل ،آصادي ،جوَْسي اػالهيزؾتاٚضز اِٟي پيطٚظي قىٕٙٞٛس ا٘مالتي اؾالٔي زض ايطاٖ ػعيع اؾت و ٝتا ٚحست ؤّٕ ٕٝٞ ٝطزْ ،زض پيطٚي ٚ
پكتيثا٘ي اظ ٚاليت فمي ٚ ٝت ٝتطوت ذ ٖٛقٟسا  ٚخا٘ثاظاٖ ا٘مالب اؾالٔي ٔحمك قس ٜاؾت.

سٍح خذا ،فشصًذ فبطوِ ،اهبم اهت ثَد ٍ آحبد هلت ،اهت اهبم.
أ ٚي فطٔٛز:

اگش ّوِ ػبلن سا ثگشديذ ،خؼتِ تش اص هي پيذا ًوي وٌيذ ،چِ وٌن وِ خذهت ثِ اػالم ٍ هؼلويي
يه تىليف اػت.
تطاي حفظ  ٚنيا٘ت اظ قدط ٜعيث ٝا٘مالب اؾالٔي  ٚزض خٟت ازاء تىّيف  ٚفطاذٛض ظٔاٖٟ٘ ،ازٞا  ٚاضٌاٟ٘اي ٔرتّف
ا٘مالتي تكىيُ  ٚتكىُ يافت ٚ ٝاػالْ ٚخٛز ٔي وطز٘س.
تا تحمك ا٘مالب فطٍٙٞي ،تايس آِٛزٌيٟاي اِتماعي  ٚغيط اؾالٔي اظ لأٛؼ ا٘مالب پان ٔي قس  ٚتؿتط خٟا٘ي قسٖ
آٖ ضا ٟٔيا ٔي ؾاذت .چٙا٘چ ٝزض خسايي ػّٓ  ٚزيا٘ت ،ترهم  ٚتؼٟس ،حٛظ ٚ ٜزا٘كٍا ،ٜاٌط ػإِِي فاؾس ٔي قس،
ٔي تٛا٘ؿت ػإَِي ضا ت ٝفؿاز تىكس.
 ٕٝٞوفط  ٚاِحاز ،اِتماط ٘ ٚفاق تا زؾيؿٞ ٝا  ٚآقٛتٟاي ٔرتّف زض ٕٞاٍٙٞي تا اؾتىثاض ،لهس تطا٘ساظي ايٗ ٘ظاْ
ٔمسؼ ضا زاقتٙس  ٚت ٝا٘حاء ٔرتّف ت ٝايٗ ٟ٘اَ ٔثاضن ٛ٘ ٚضؾت ٝضرٕٔ ٝي ظز٘س .أت أاْ زض  ٕٝٞػطنٞ ٝا٘ ،ساي
ّل هي ًبكش يٌلشًي حضطتف ضا ِثيه ٌفت ٚ ٝتا ٚ ٕٝٞخٛز پايساضي ٔي وطز٘س.

اًمالة دس اًمالة ٍ!!!...
 ...زض ؾي  ٚيىٓ قٟطيٛض ٔا 1359 ٜفهُ زيٍطي اظ تاضيد ايطاٖ اؾالٔي ضلٓ ٔي ذٛضز .خ ًٙتحٕيّي قطٚع ٔيقٛز
 ٚزقٕٙاٖ اؾالْ تا ٞدٕ ٝوفاض تؼثي ،ضٚياي تهطف يىطٚظ ٜوياٖ اؾالٔي ضا زض ؾط ٔي پطٚضا٘ٙس.

اهشٍص هؼئلِ جٌگ دس سأع اهَس اػت.
 ...زٚضاٖ زفاع ٔمسؼ ٔتدّي قس .أت أاْ ػاقٛضايي  ٕٝٞ ٚزِٟا ٘يٛٙايي تٛز  ٚتايس ضاؾت لأتاٖ خاٚزا٘ ٝتاضيد ٔي
ٔا٘س٘س .چطا و ٝاؾالْ زض ذغط ت ٛزٚ .اغٞ ٜاي ايثاض  ٚخٟاز  ٚقٟازت ٔتفاٚت تا فط ٚ ًٙٞفطٍٙٙٞأ ٝا٘مالتٟا ،ازياٖ ٚ
ُّٔ ٔرتّف  ٚتٍ ٝ٘ٛزيٍطي ٔفٔ ْٟٛي يافت.
ٚػس ٜاِٟي  ٚفطٔايف أاْ ايٗ تٛز و « :ٝهب دسوـتي ٍ وـتِ ؿذى پيشٍصين » .زيٍط ػطفاٖ ٔ ٚؼطفتٛٔ ،و َٛتٝ
ذٕٛزٌي  ٚػعِت  ٚا٘عٚاٌٛ ،قٌ ٝيطي ٔ ٚحد ٛضي  ٚضذٛت ٘ثٛز .ؾطياٖ ػكك اِٟي زض خثٞ ٟٝا  ٚتؿيح ٔسضؾٝ
ػكك تٛزٔ .ىتة ٔىتة حؿيٗ  ٚثاضا ...تٛز  ٚؾطِٛح ٝآٖ اى الحيبُ ػميذُ ٍ جْبد .زفتط ٔكك زفتطي ؾطخ ٚ
ٌٍّ .ٖٛزضؼ ،زضؼ ػاقمي ،زِسازٌي ،زيٛاٍ٘ي ،تط قٕغ ا ٚپطٚاٍ٘ي ،آذط ا ٓٞ ٚآ٘دا تٛز ،يٛؾف ظٞطأٟ ،سي ٔٛػٛز
حاضط ٘ ٚاظط ...ٚ

ّ ...وِ چيض اص پـت ثبم وَچه هٌضل پذسي ،وِ ٍػؼت صهيٌؾ ونٍ ،لي آػوبى اهيذؽ
سفيغ ٍ ثي اًتْب ثَد ؿشٍع ؿذ!
ٔا تطازضاٖ لّيعاز ٜو ٝزض ؾٙيٗ وٛزوي ٛ٘ ٚخٛا٘ي تٛزيٓ ،تٕٞ ٝطا ٜذٛاٞطػعيعٔاٖ ظيط ؾاي ٝپسضي تعٌٛاض ٔ ٚازضي
ٟٔطتاٖ ،زض ذا٘ٛاز ٜاي ٔصٞثي  ٚاظ ٘ ظط التهازي زض ؾغح ٔتٛؾظ خأؼ ٝظ٘سٌي ٔي وطزيٓٔ .حُ ظ٘سٌي ،ذا٘ٝ
وٛچه ز ٚعثم ٝاي ،زض ٔحّٔ ٝيساٖ قٟيس ٘أدٔ ،ٛحسٚزٔ ٜؿدس ضضٛاٖ تٛز.
اظ اٚاٖ وٛزوي  ٚزٚضاٖ ٘ٛخٛا٘ي ،ػاللٚ ٝافطي تٔ ٝغاِؼ ٚ ٝذالليت ٛ٘ ٚآٚضي زض ظٔيٞ ٝٙاي ٔرتّف ػّٕي  ٚنٙؼتي ٚ
ػّ ْٛاؾالٔي زاقتيٓ٘ .يا ظ ضٚحي ٔا تٔ ٝؿائُ فطٍٙٞي ،تا قطوت زض خّؿات لطائت  ٚتفؿيط لطآٖ ،زضؾٟاي ٔمسٔات
حٛظٚي  ٚاذالق  ٚايسئِٛٛغي اؾالٔي ،ػضٛيت زض وتاترا٘ ٚ ٝچاِكٟاي ٔصٞثي ،حضٛض زض ٔؿدسٔ ،طاؾٓ ٚػظ ٚ
ؾرٙطا٘ي  ٚزيٍط ػطنٞ ٝاي ا٘مالب ٘ ٚظاْ ٔمسؼ خٕٟٛضي اؾالٔي ،ت٘ ٝيت ا٘داْ تىاِيف اِٟئ ،طتفغ ٔي قس.
حؽ وٙدىاٚي ػّٕي  ٚنٙؼتي ٔا ٘يع ،تا تحميك  ٚپػٞٚف ،آظٔ ٚ ٖٛذغا زض ترطية ٛٔ ٚقىافي اؾثاب تاظيٟا،
ؾاذت ٔاوت ٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٚاي خسيس ،تا أيس ت ٝزؾتياتي ت ٝاتتىاضات  ٚاذتطاػاتي تطاي تِٛيس  ٚزض خٟت ٘يُ تٝ
ذٛزوفايي ايطاٖ اؾالٔي اضضأ ،ي قس.
هحل وبس دس ػش هب ٍ گشهب ،ثِ دليل ًجَد اهىبًبت هبلي ٍ وبسگبّي ،فضبي ثبص ٍ ثي پٌبُ پـت ثبم وَچه
هٌضل ٍ لؼوتي اص پبگشد ساُ پلِ آى ثَد.
ظٔيٛٔ ٝٙضز ػالل ٝتطاي پػٞٚف ،عطاحي  ٚزض نٛضت أىاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛؾاظي واضٌاٞي ،ػّٛٞ ْٛا فضأ ،ىا٘يه ،تطق ٚ
اِىتط٘ٚيه تٛز .تطاي زؾتياتي ت ٝتٕٟيسات ٘ظطي ٔ ٚغاِؼاتي ،اظ وتاترا٘ٞ ٝاي زا٘كىس ٜفٙي زا٘كٍا ٜتٟطاٖ،
زا٘كٍاٟٞاي پّي تىٙيه  ٚػّٓ  ٚنٙؼت ،تاتحُٕ ٔكىالت فطاٚاٖ تٟطٔ ٜي ٌطفتيٓ .اؾتفاز ٜاظ أىا٘ات فٙي ٙٞطؾتاٖ

نٙؼتي قٕاض 3 ٜتٟطاٖ ،و ٝزض ٘عزيىي ٔٙعَ ٔا تٛز ٘يع ،تا ٔحثت ٕٞ ٚىاضي ضياؾت ٔحتطْ ٚلت ،وٕه ٔؤثطي تطاي
وؿة ٔٛفميت تٛز .اظ واضٞاي ذٛتي و ٝتا قطٚع زٚضاٖ زفاع ٔمسؼ ا٘داْ زاز ٜتٛزيٓ ،عطاحي لٛاي ٔحطو ٚ ٝپيكطا٘ٝ
تطاي ٛٞاپيٕا ،اتٔٛثيُ ٞ ٚاٚضوطافت تا لاتّيتٟاي ذال ،ؾاذت ٛٞاپيٕا ٞاي ضازي ٛوٙتطَ ٔسَٔ ،يٙي ٔٛتيُ ٚ
ويتٟاي اِىتط٘ٚيىي تٛز.
تا قطٚع خ ًٙتحٕيّي ٔ ٚال حظ ٝػٛالة ؾٛء ٔحسٚزيت أىا٘ات  ٚتىاض ٌيطي ضٚقٟاي ٘أٙاؾة أسازي زض ٔٙاعك
خٍٙي ،و ٝزض تؿياضي اظ ٔٛاضز ٔٙدط ت ٝلغغ ػضٔ ،ٛؼِّٛيت  ٚحتي قٟازت ٔدطٚحيٗ خٍٙي ٔ ٚهسٔٚيٗ اػعأي تٝ
تيٕاضؾتاٟ٘اي نحطايي  ٚپكت خث ٚ ٟٝزاذُ قٟطي ٔي قسٔ ،ا ضا تط آٖ زاقت تا ا ٓٞتٛا٘ائيٟاي تحميماتي  ٚاتتىاضي
ذٛز ضا تطاي پيسا وطزٖ ػّتٔ ،تٕطوع ٔ ٚؼغٛف زاضيٓ .تغييط ٍ٘طـ پػٞٚكي اظ ظٔيٞ ٝٙاي لثّي ،تٛٔ ٝاظات ا٘داْ
زيٍط تىاِيف زٚضاٖ زفاع ٔمسؼ ،ضطٚضتي اختٙاب ٘اپصيط تٛز وٙٔ ٝدط ت ٝا٘داْ ٔٛفك ٔٛاضزي ت ٝقطح ظيط قس:
 -1اًجبم تحميمبت جبهغ ٍوبسثشدي دس خلَف ػلل ػفًَتْبي ثيوبسػتبًي ،اظ اِٚيٗ ِحظ ٝاي و ٝضظٔٙسٌاٖ
ػعيع ٔٛضز اناتت ٌّ ٚ ِٝٛتطوف لطاض ٔي ٌطفتٙس  ٚأسازٌط تا ظذٓ تاظ تطاي وٙتطَ ذ٘ٛطيعي ٛٔ ...ٚاخٔ ٝي قس ،تا
تطضؾي زليك ٔطاحُ تا٘ساغ  ٚچٍٍ٘ٛي حُٕ  ٚاػعاْ ٔهس ْٚتٚ ٝاحس أسازي ،تيٕاضؾتاٖ نحطايي  ٚقٟطي ،اتاق ػُٕ
 ٚوٙتطَ ض٘ٚس تٟثٛزي تا تطذيم ٔدطٚح خٍٙي  ٚايثاضٌط ٔهس.ْٚ
 -2طشاحي ٍ تَليذ وبسگبّي پىيٌگْبي اػتشيل ثب اهىبًبت وبهال ايشاًي ،تطاي تؿت ٝتٙسي يىثاض ٔهطف پس
چكٓ  ٚا٘ٛاع تا٘س ٌ ٚاظ اؾتطيُ.
( زض ايٗ ذهٛل قايس شوط ايٗ ٔٛضٛع خاِة تاقس و ٝزض ايٗ زٚضأٖ ،حٕس  17ؾاِ ،ٝػّيطضا  11ؾاِ ،ٝضؾ5 َٛ
ؾأِٟ ٚ ٝسي  3ؾاِ ٝا٘س ٛٔ ٚلغ واض تا زؾتٍاٞ ٜيت ؾيّط ذغي ؾاذت ذٛزٔاٖ زض ضا ٜپّٝ

پكت تاْ ٔٙعَ،

اٍ٘كتاٖ ضؾ َٛؾٛذت ٚ ٝتا َٚظز ٜتٛز٘س) .
 -3طشاحي ٍ ػبخت دػتگبُ ّيت ػيلش خطي ٍ ػطحي پشتبثل ،تطاي ا٘داْ ؾيّي ًٙحطاضتي پىيٍٟٙاي
اؾتطيُ زض ٔٙاعك أسازي ػّٕياتي ،اتاق ػُٕ  ٚتركٟاي  C.S.Rتيٕاضؾتاٟ٘ا.
 -4ػضَيت هؤثش دس ثخؾ هٌْذػي پضؿىي ػبصهبى پظٍّـْبي ػلوي ٍ كٌؼتي ايشاى ،و ٝت ٝتهٛية
قٛضاي ا٘مالب فطٍٙٞي  ٚت ٝػٛٙاٖ يه ٟ٘از ا٘مالتي ،تطاي حٕايت اظ ٔثتىطيٗ ٔ ٚرتطػيٗ ٔ ٚسيطيت پػٞٚكي تا
تطٌعاضي خكٛٙاض ٜذٛاضظٔي تأؾيؽ قس ٜتٛز ،ايٗ اتفاق ٔ ،ٟٓتأثيط تؿياض اضظ٘س ٜاي تط ض٘ٚس واض ٛٔ ٚفميت زاقت.
 -5اسائِ همبالت ،طشحْب ٍ ًوًَِ ّبي آصهبيـگبّي ثِ ػبصهبى پظٍّـْبي ػلوي ٍ كٌؼتي ايشاى ،تطاي ا٘داْ
آظٔايكات واضتطزي  ٚتغثيك آٟ٘ا تا اؾتا٘ساضزٞاي ػّٕي ٔٛخٛز ٟ٘ ٚايتا نسٚض ٌٛاٞي ػّٕي  ٚػّٕي.
 -6طشاحي ٍ تَليذ وبسگبّي پبوتْبي اػتشيل ،تا لاتّيت حفظ ٔحيظ اؾتطيُ زض ؾرت تطيٗ قطايظ ػّٕياتي ٚ
أسازي.

تٛضيح ايٙىٚ ٝلتي تاظضؾيٗ ٔحتطْ ترف ٟٔٙسؾي پعقىي ؾاظٔاٖ پػٞٚكٟاي ػّٕي  ٚنٙؼتي ايطاٖ خٟت ٔغاِؼٚ ٝ
تطضؾي فطايٙس تِٛيس ٔ ٚاقيٗ آالت ؾاذت ٝقس ،ٜتٙٔ ٝعَ ٔا ٔطاخؼ ٝوطز٘س ،اظ زيسٖ ٚضؼيت ٘أغّٛب واضٌاٞي ٚ
قطايظ تؿياض ٔحسٚزي ؤ ٝا زض ضا ٜپّ ٝپكت تاْ ٔٙعَ زاقتيٓ تؿياض ٔتؼدة قس٘س .لشاس گشفتي دس ايي فضبي
خَدثبٍسي ،خيلي ػشٍساًگيض ٍ غشٍسآفشيي ثَد ٙٔ ٚدط ت ٝاذص تأييسي ٝتٕاْ  ٚوٕاَ اظ ؾاظٔاٖ پػٞٚكٟا قس.
 -7الذام ثِ تأػيغ ؿشوت ٍ تؼشيف ػالهت تجبسي ثب هبّيت حمَلي ثٌبم ؿشوت پبن اػتشيل ،تطاي ايداز
أىاٖ زض تطلطاضي اضتثاعات ػّٕي  ٚتداضي تا اضٌاٟ٘اي ذاضج اظ وكٛض.
زض ايٗ ضاتغ ٝتا تؿياضي اظ وكٛضٞا ،قطوتٟا ٔ ٚطاوع تحميماتي ذاضخئ ،ىاتثٔ ٚ ٝطاؾّٕٛ٘ ٝزٛٔ ،ٜفك ت ٝتثازَ
اعالػات  ٚزضيافت تطذي ٕ٘ٞ ٝ٘ٛاي ٔٛخٛز زض تاظاضٞاي خٟا٘ي قسيٓ.
 -8طشاحي ٍ تَليذ آصهبيـگبّي ًَاسچؼت ٍ ثشچؼجْبي تؼت اػتشيل ،تطاي ا٘ٛاع اتٛوالٞٚا زض زٔا  ٚفكاض
تراض ٔرتّفٛٔ ،اضز اؾتطيُ تا اتيّٗ اوؿايس ٕٞ ٚچٙيٗ وٛضٞ ٜاي حطاضتي.
 -9طشاحي ٍ تَليذ وبسگبّ ي ثبًذاط االػتيه ثب پذّبي هخلَف اليبف هلٌَػي ٍ هٌؼَج ًجبفتِ ،تطاي ا٘ٛاع
ظذٓ تاظ زض لؿٕتٟاي ٔرتّف تسٖ ،تهٛضت اؾتطيُ  ٚيىثاض ٔهطف زض قطايظ اٚضغا٘ؽ ،تا ؾطػت ظذٓ تٙسي  ٚتا٘ساغ
زض  3ثا٘ي.ٝ
 -11طشاحي ٍ ػبخت دػتگبُ ثؼتِ ثٌذي هخلَف يىجبس هلشف اػتشيل ،ثشاي ػًَذّبي ثبيىبًَال زض
ظٔي ٝٙزأپعقىي و ٝآغكت ٝت ٝپٕازٞاي آ٘تي تيٛتيىي چطب  ٚؾياَ تا ٔمأٚت ػاِي زض ٔطٚض ظٔاٖ تٛز .ايٗ عطح
ٔٙدط ت ٝالساْ تطاي تِٛيس ٘يٕ ٝنٙؼتي  ٚاضائ ٝذسٔات تؿت ٝتٙسي اؾتطيُ ت ٝزيٍط ؾيؿتٓٞا قس.
 -11لجَلي دس وٌىَس ػشاػشي ٍسٍد ثِ داًـگبُ ،دس اٍليي ػبل ثبصگـبيي داًـگبّْب پغ اص اًمالة
فشٌّگي  ٚايداز اضتثاط  ٚچاِف تحميماتي پػٞٚكي ،تؼٛٙاٖ خٟاز زا٘كٍاٞئ ،ؼغٛف ت٘ ٕٝٞ ٝياظٞاي خث ...ٚ ٟٝزض
زفاع ٔمسؼ ،تطاي ٔثاضظ ٜتا تثؼات ٔحانط ٜالتهازي ٘ ٚيُ ت ٝذٛزوفايي ػّٕي  ٚنٙؼتي.
 -12تأػيغ ٍ پي سيضي هجتوغ كٌؼتي ٍ ثبصسگبًي تىالى ،تطاي تطازضاٖ تؿيح  ٚضظٔٙسٌاٖ اؾالْ ،تا فؼاِيت
ٌؿتطز ٜزض ظٔيٞ ٝٙاي تِٛيسي فطٍٙٞي  ٚتاظضٌا٘ي ،تٙٔ ٝظٛض زضآٔسظايي  ٚوٕه تٔ ٝؼيكت ذا٘ٛازٞ ٜا زض غياب
ايثاضٌطاٖ.
 -13تحليل دس سؿتِ هٌْذػي هىبًيه ( وـتي ػبصي ) داًـگبُ كٌؼتي ؿشيف ( هؼبدل وبسؿٌبػي
اسؿذ )  ٚايداز اضتثاط ؾاظٔا٘ي خٟاز زا٘كٍاٞي قطيف تا خٟس زا٘كٍاٞي زا٘كىس ٜفٙي  ٚزا٘كىس ٜقٟيس چٕطاٖ
زا٘كٍا ٜتٟطاٖ ،تٕٙظٛض عطاحي  ٚؾاذت ٘ياظٞاي فٙي ٟٔٙسؾي زٚضاٖ زفاع ٔمسؼ..

ثِ آهشيىب ثگَييذ اص دػت هب ػلجبًي ثبؽ ٍ اص ايي ػلجبًيت ثويش! چشا وِ ،هب ساػت لبهتبى
جبٍداًِ تبسيخ خَاّين هبًذ ( .قٟيس آيت اهلل تٟكتي )
ٔ 1367/4/26هازف تا اػالْ پصيطـ لغؼٙأ 598 ٝقٛضاي أٙيت ؾاظٔاٖ ُّٔ ٔتحس اظ عطف حضطت أاْ  ٚالساْ
ػّٕي تطاي آتف تؽ  ٚپاياٖ ظاٞطي خ ًٙتحٕيّي زض ٔطزاز ٔا.1367 ٜ
تا لطاضٌطفتٗ زض فطاظ ٘ ٚكيثٟاي تّد  ٚقيطيٗ زٚضاٖ زفاع ٔمسؼٍٕٞ ،اْ تا چاِكٟاي زا٘كٍاٞي  ٚالتهازي ٚ
فطٍٙٞي ٕٞ ٚچٙيٗٔ ،غاِؼ ٝتاضيد تطذي وكٛضٞا ،و ٝلثُ  ٚتؼس اظ خ ًٙچ ٝالسأاتي زاقتٙس؟  ٚتا تأُٔ زض ٔضأيٗ
لطآ٘ي  ٚتفؿيط  ٚتاضيد اؾالْٕٞ ،يك ٝايٗ ؾؤاَ ٔغطح تٛز و ،ٝآيا تا پاياٖ يافتٗ خ ًٙتحٕيّي ،زٚضاٖ زفاع ٔمسؼ
 ٓٞتٕاْ ٔي قٛز ؟ آيا زفاع ٔمسؼ اظ اؾالْ ٔ ٚؿّٕيٗ ٔٛو َٛت ٝتداٚظات خٍٙي زقٕٙاٖ اؾت ؟  ٚضظْ  ٚخٚ ًٙ
ٔماتّ ،ٝتٟٙا قىُ تحمك خٟاز اؾالٔي اؾت ؟ تا نسٔات ٚاضز ٜاظ خ ًٙچ ٝتايس وطز؟  ٚپؽ اظ اتٕاْ خ ،ًٙتىّيف
٘يطٞٚاي ايثاضٌط ،خا٘ثاظاٖ  ٚذا٘ٛازٞ ٜاي ٔؼظٓ قٟسا چيؿت؟  ٚآ٘اٖ چٍ ٝ٘ٛت ٝظ٘سٌي ػازي ضخؼت ذٛاٙٞس وطز؟!
حبل تىليف چيؼت ٍ چِ ثبيذ وشد؟!!
ٔا ٔؼتمسيٓ ،قٙاذت تىّيف  ٚالساْ ت ٝا٘داْ آٖ تا اؾتؼا٘ت اظ ذسا ،زض ٞط تط ٝٞاظ ظٔاٖ ،ذٛز ٕٟٔتطيٗ تىّيف آزٔي
اؾت.
تا ايٗ تفىطات  ٚتؼٕك  ٚتأُٔ زض آٟ٘ا  ٚاِٟاْ اظ ٔضأيٗ لطآ٘ي ،زيسٌا ٚ ٜزوتطيٗ تؿياض اضظقٕٙسيٛٔ ،ضز ٍ٘طـ ٚ
اػتماز لطاض ٌطفت ،و ٝذٛز ٔثٙاي تثّٛض  ٚتِٛس پان ؾٕٗ ،ت ٝػٛٙاٖ يه ٔٛخٛز اِٟي ٔ ٚؼٛٙي ،تا اضظقٟاي اػتمازي
قس:

يب ايْب الزيي آهٌَ ّل ادلىن ػلي تجبسٓ تٌجيىن هي ػزاة الين؟! ( ...ػَسُ هجبسوِ كف
آيبت ) 11ٍ11
اي ا ُٞايٕاٖ ،آي ا قٕا ضا ت ٝتداضتي ؾٛزٔٙس و ٝقٕا ضا اظ ػصاب زضز٘ان ٘دات تركس زالِت وٓٙ؟ آٖ تداضت ايٗ
اؾت و ٝت ٝذسا  ٚضؾ َٛا ٚايٕاٖ آضيس  ٚتٔ ٝاَ  ٚخاٖ زض ضا ٜذسا خٟاز وٙيس ايٗ واض اظ ٞط تداضت اٌط زا٘ا تاقيس
تطاي قٕا تٟتط اؾت.
تٛخ ٝت ٝايٗ ٘ىات ضطٚضي اؾت و:ٝ
هَضَع تحمك جْبد ،هحذٍد ثِ صهبى ٍ هىبى خبكي ًيؼت ،ثلىِ هميذ ثِ للذ ٍ ًيت الْي ،ثب لبثليت
تجلي دس ّوِ ػشكِ ّبي صًذگي اػت.
پؽ ٔٛٙط ٛٔ ٚو َٛت ٝػّٕيات ضظٔي ٘ ٚظأي ٕ٘ ٓٞي تٛا٘س تاقس .تسيٗ تطتية ،خٟاز تا ٘فؽ ،خٟاز التهازي ،خٟاز
ؾاظ٘سٌي ،خٟاز ػّٕي  ٚفطٍٙٞي ،خٟاز نٙؼتي  ٚحتي خٟاز ٔؼيكت ،و ٝزض آٖ اضتعاق ٔ ٚؼاـ پان ٘يع ،تٙٔ ٝعِٝ

خٟاز تّمي ٔي قٛز  ٕٝٞ ٚ ٕٝٞ ...ٚاظ ٌٞ ٝ٘ٛا  ٚظٔيٞ ٝٙاي ػيٙيت يافتٗ خٟاز زض ضا ٜذسا  ٚتطاي ذسا ٔي تاقٙس.
چ ٝتؿا تا تحمك يىي اظ نٛض غيط خٍٙي آٖ ،تتٛاٖ خّٛي ٔماتالت  ٚخٍٟٙا ٘ ٚاتؿأا٘يٟاي ٘اقي اظ آٖ ضا ٌ ٓٞطفت.
وٕا ايٙى ٝزض آئ ٝصوٛض  ٚزيٍط آيات ٔثاضو ٝلطآٖ ٔديس ،جْبد ثب هبل ٍ دس ٍجِ والى آى ،جْبد التلبدي،
ثىشّات ،همذم ثش جْبد سصهي ٍ همبتلِ هيثبؿذ .تعضي تا٘ٛي اؾالْ ،اْ إِؤٔٙيٗ ،حضطت ذسيد ٝوثطي ٘يع ذٛز
اٍِٛي تاضظي تطاي ايٗ ٔٛضٛع  ٚاثثات ايٗ ٔسػا اؾت.
 ٓٞاو ،ٖٛٙخٛأغ ٔرتّف تكطي ؾؼي زاض٘س ،تا تَػؼِ ّبي التلبدي ٍ تمَيت ّوِ ػَاهل ٍاثؼتِ ثِ آى،
ظيطتٙاي زؾتياتي ت ٝزيٍط ظٔيٞ ٝٙاي تٛؾؼ ٝضا ،زض ٘ظاْ فطٍٙٞي ،ػّٕي  ٚاختٕاػي آٖ ،تطاي آؾايف  ٚتؼاِي ّٔتكاٖ
پي ضيعي وٙٙسِ .صا دس ّضاسُ ػَم هيالدي وِ ؿشٍع آى ثب تىٌَلَطي استجبطبت ٍ اطالػبت سلن خَسدُ،
ذٛاٙٞس تٛا٘ؿت ،زض تٛفيمات ػّٕي ،نٙؼتي  ٚتداضت خٟا٘ي ،حطفي تطاي ٌفتٗ زاقت ٝتاقٙس  ٚت ٝلِٛي تا يه
وطقٕ ٝالتهازي٘ ،ياظي ت ٝخ ٚ ًٙخ ًٙافعاضي ٘ساقت ٝتاقٙس .خاِة ايٙى ،ٝتٛؾؼٞ ٝاي التهازي ،ت ٝضاحتي لازض٘س،
تٛؾؼٞ ٝاي ٘ظأي ضا ٘يع تطاي السأات تسافؼي ،ايداز ٕ٘ٛز ٚ ٜزض پي زاقت ٝتاقٙس.
ثٌبثشايي ًِ ،تٌْب هي تَاى ،ثلىِ ثبيذ!
تا ٕٞاٖ ٘يات اِٟي زٚضاٖ زفاع ٔمسؼ تطاي خٟاز ضظٔي  ٚتا تفىط ذاِها٘ ٚ ٝػاقما٘ ٝتؿيدي ،پب ثِ ػشكِ التلبد
گزاسد ٍ دس ػٌگش تَليذ ًيض ،ثبًگ ا ...اوجش ٍ يب هْذي ػش داد!

چشا وِ؛
اگش هؼجذ ػٌگش اػت ٍ ثبيذ ػٌگش ّب سا حفظ ًوَد! فضبي هبدي ٍ هؼٌَي تَليذ ًيض
همذع ٍ ػٌگش اػت ٍ ثبيذ !...
ايٗ خث ٟٝزيٍطي اظ خثٟات اؾالٔي اؾت! ٔ ٚحُ تحمك خ ٟاز التهازي اؾت و ٝذٛز ،ايثاضٌط  ٚخا٘ثاظ  ٚقٟيس ٓٞ
زاضز!  ٚت ٝفضُ ذسا ٕٝٞ ،چيع زض آٖ ،سًگ خذايي پيسا ٔي وٙس  ٚپيطٚظي ٟ٘ايي ٘ ٚهطت اِٟي تهٛضت خٟا٘ي ضا
ٔٛخة ٔي قٛز .و:ٝ
ايي ٍػذُ خذاػت ٍ اى ٍػذا ...حمب.
تا ايٗ ٍ٘طـ ،زفاع ٔمسؼ اظ اؾالْ ،وياٖ اؾالٔي  ٚايطاٖ ػ عيعٔ ،حسٚز تٔ ٝطظٞاي ظٔا٘ي ٔ ٚىا٘ي  ٚازٚات خٍٙي ٚ
ضظٔي ٘رٛاٞس تٛز .اؾتٕطاض زفاع ٔمسؼ تط ٞط ٔؿّٕا٘ي الظْ اؾت  ٚايٗ فّؿفٚ ٝالؼي ا٘تظاض فطج ،زض  ٕٝٞاتؼاز اؾت.
پؽ ا٘تظاض يؼٙي ٟٔيا  ٚآٔاز ٜتٛزٖ اظ ٞط ٘ظط.

ٚلتي خذاًٍذ تجبسن ٍ تؼبلي فؼبل لوي يـبء اػت ،ذاِك اؾت ،ػأُ اؾت ،خاػُ اؾت٘ ،اظٓ اؾت ،لازض اؾت،
ضاظق اؾت ،فاػُ اؾتٛٔ ،خسِٛٔ ،س  ٚنا٘غ اؾت ٚ ،چ ٝظيثا فطٔٛز حضطت أاْ و:ٝ
خذاًٍذ تجبسن ٍ تؼبلي ػشهٌـبء وبس ٍ وبسگشي اػت.
ٕٛٞؾت ؤ ٝمطض فطٔٛز ،ٜآزٔي تٔ ٝماْ ٙٔ ٚعِت ذّيف ٝاِّٟي تطؾسٔ .ؼصِه  ٚتا ايٗ اػتماز ،هي تَاى هحل وبس ٍ
تَليذ سا ّن ػٌگش داًؼت  ٚاحىاْ ػاِي ٝاؾالْ ضا تط آٖ خاضي  ٚحاوٓ ٕ٘ٛز .زض ايٗ ٔيساٖ ،آٔاَ  ٚآضظٞٚا تطاي
ؾؼازتٕٙسي  ٚتؼاِي آزٔي ؾثع  ٚذسايي اؾت ٕٝٞٚ ٕٝٞ ،ؾثع ٞكتٗ  ٚؾثع وكتٗ  ٚؾثع ضؾتٗ  ٚؾثع زض ٚوطزٖ
اؾت .التهاز ،ؾثع  ٚاِٟي اؾت  ٚزفاع اظ اض ظقٟاي ٚاالي اؾالٔي ٘يع ،ؾثع ٔ ٚؿتٕط .پؽ ،واقت  ٚزاقت  ٚتطزاقت،
 ٕٝٞػجض! ٍ ػجضتش اص ػجض!! ذٛاٞس قس.
ٍلتي ثب للذ ٍ ًيت الْي ٍ دس ثؼتش جْبد التلبدي ،گشدؽ پَل ٍ ػشهبيِ پبن ثبؿذ ،تِٛيس پان  ٚعاٞط
اؾت ،ثطٚت پان  ٚعاٞط اؾت ،اضتعاق ٔ ٚؼاـ فطزي ،ذا٘ٛازٌي  ٚاختٕاػي ،پان  ٚعاٞط٘سِ ،مٕ ٝپان  ٚؾفط ٜپان ٚ
ضٚح پان  ٚخاٖ آزٔي ،پان ذٛاٞس تٛز .پان پان...

هشداى الْي اص داهبى پبن صًبى اػت وِ ثِ هؼشاج هي سًٍذ.
يىي اظ ثٕطات ٔ ٟٓتحمك خٟاز التهازي ،تصَ تٛخ ٝذال ،ت ٝپتا٘ؿيُ ػظيٓ خٕؼيتي زذتطاٖ  ٚتا٘ٛاٖ ايطا٘ي اؾت.
فّصا ،ايداز أى ا٘ات ٚيػ ٜواض  ٚواضآفطيٙي زض ٔحيغٟاي ذال ظ٘اٖ ،تس ٖٚحضٛض  ٚزذاِت ٔطزاٖ ،اظ ا ٓٞأٛض ذٛاٞس
تٛز .زذتطا٘ي و ٝذٛز آيٙس ٜؾاظ٘س .زذتطا٘ي و ٝتاِمٕٞ ٜٛؿطاٖ تا تمٛي تطاي تكىيُ ذا٘ٛاز ،ٜايٗ ذكت ظيطيٗ ٚ
تٙيازيٗ خٛأغ تكطي ٞؿتٙس .زذتطا٘ي ؤ ٝازضاٖ آيٙس٘ ٚ ٜؿُ آفطيٙٙسٔ .ازضا٘ي و ٝػطٚج  ٚتؼاِي آزٔي ،اظ زأاٖ
پان  ٚؾي ٝٙپط ٟٔط اِٟيكاٖ ،زض تطتيت فطظ٘س ٔحمك ٔي قٛز.
پط ٚاضح اؾت و ،ٝتحمك جبهؼِ ػبلن ،هَوَل ثِ داؿتي ًؼل ػبلن هي ثبؿذ.
چٙا٘چٔ ٝؿائُ تطتيتي  ٚأٙيت اختٕاػي  ٚفطٍٙٞي تا٘ٛاٖ ٘ازيسٌ ٜطفت ٝقٛزٛ٘ ،ع تكط تا تحطاٟ٘اي ػظيٓ  ٚخثطاٖ
٘اپصيط ا٘ؿا٘ي ٔٛاخ ٝذٛاٞس قس .فاخؼ ٝاؾفثاضي و ٝتا ا٘حغاط  ٚؾمٛط وطأت ظٖ زض غطب ،تٙياز ذا٘ٛاز ٜضا ٔتعِعَ
ٕ٘ٛز ٚ ٜفؿاز  ٚتثاٞي ضا زض  ٕٝٞاضواٖ خأؼ ٚ ٝاذالق اختٕاػي پسيس آٚضز ٜاؾت .افتراضآفطيٙي ٞاي ظ٘اٖ ٔؿّٕاٖ
زض تاضيد اؾالْ ،ا٘مالب اؾالٔي  ٚزٚضاٖ زفاع ٔمسؼ  ٚتأثطات اضظـ آفطيٗ آٖ زض زيٍط خٛأغ تكطي ،تط وؿي
پٛقيس٘ ٜيؿت  ٚإٞيت پطزاذتٗ ت ٝايٗ ٔ ،ٟٓتطاي اٍِٛؾاظي خٟا٘ي ٘ ٚدات زيٍط ّٔتٟا ضا ٔكٟٛز ٔي ؾاظز.

پبن ػوي سا ػـك الْي آفشيذ ٍ پش پشٍاص داد.

تطاي ػيٙيت تركيسٖ ت ٝزوتطيٗ  ٚاػتمازات ٔصوٛض  ٚاظ زِٚت ػكك اِٟي ،پان ؾٕٗ تؼٛٙاٖ ِٔٛٛزي ٔثاضن پا تٝ
ػطنٚ ٝخٛز ٌصاقت٘ .اْ ظيثاي پانؾٕٗ ٔتكىُ اظ ز ٚوّٕ ٝپان ،تٔ ٝؼٙي تيآاليف ،تي غف ،پاويع ،ٜناف،
عاٞط ،ػفيف ،پطٞيعٌاض ،زضؾتىاض ،پاوسأٗ  ٚوّٕ ٝؾٕٗ ،تٔ ٝؼٙي ياؾٕٗ ،ياؾٕيٗ ( ٘اْ ٌُ ) ٔي تاقس  ٚتٔ ٝؼٙا،
ذٛز ز٘يايي اظ پاويٟا  ٚظيثاييٟا ،چ ٌُ ٖٛاؾت.
تسيٗ ؾثة ٔثا٘ي اػتمازي  ٚػّٕياتي پان ؾٕٗ ،تٛؾظ ايٙدا٘ة ت ٝقطح ظيط تؼييٗ  ٚتا ٕٞىاضي ٕٞ ٚسِي تطازضاٖ
ػعيع ،تٛٔ ٝلغ اخطا ٌصاضز ٜقس:
 اثتىبسات ٍ الذاهبت پظٍّـي ،تَليذي ٍ ثبصسگبًي زض ظٔي ٝٙپعقىي تطاي ذسٔت ٔؿتميٓ ت ٝا٘ؿاٟ٘ا. تَجِ ثِ ؿؾ هيليبسد جوؼيت وشُ صهيي ثِ ػٌَاى ثبصاس ّذف. اؿبػِ فشٌّگ پيـگيشي ثْتش اص دسهبى اػت ،تا اؾتفاز ٜاظ أىا٘ات پياْ ضؾا٘ي  ٚعطاحي ٔحهٛالت ذال. ّش هحلَل كبدساتي پبن ػوي ،تسِيُ اضتثاط ٔؿتميٓ تا ا٘ؿاٟ٘ا ٔي تٛا٘س ،ثِ ػٌَاى يه ػفيش اظ عطف ايطاٖاؾالٔي تّمي قٛز .آ٘ ٟٓتس ٖٚؾفاضترا٘...ٚ ٝ
 هَاد اٍليِ ،هتؼلك ثِ ّوِ وبئٌبت اػت  ٚتؼٛٙاٖ أا٘تي اِٟي زض اذتياض ٔا لطاض زاضز. وبسآفشيٌي ثشاي جَاًبى ٍ ايجبد اهىبًبت خبف اؿتغبل ثبًَاى. ػشهبيِ پبن ػوي هبل ٍ هٌبل هبدي آى ًيؼت .تّى ،ٝپطؾٔ ُٙؼتمس  ٚتا ضٚحئ ٝؼٛٙي پانؾٕٗ اؾت. پشّيض اص اتَهبػيَى ،تب صهبًي وِ هَجت تْذيذ فشكتْبي ؿغلي ثشاي ًيشٍي اًؼبًي ثبؿذ. ٍاگزاس ًوَدى ّوِ هؼئَليتْبي ٍاحذ تَليذ ،ثطَس هحض ثِ ثبًَاى ،تس ٖٚحضٛض حتي يه ٘فط ٔطز. تشٍيج حجبة وبهل اػالهي ٍ اػتفبدُ اص چبدس هـىي ػٌتي ،زض آٔس  ٚقس تا٘ٛاٖ ت ٝخٟازٌا ٜتِٛيس ٔ ٚحُواض ،تؼٛٙاٖ ظيثاتطيٗ ٔظٟط ػفت  ٚپاوسأٙي  ٚي٘ٛيفٛضْ قغّي.
 اػتمشاس ٍاحذ تَليذ پبن ػوي دس ؿْش صًجبى ،زض قطايغي و ٝزض آٖ زٚضاٖ ،ايٗ اؾتاٖ ٔماْ ز ْٚفمط ضا زضوكٛض زاضا تٛز.
 ػذم اػتفبدُ اص ّيچ اهىبى دٍلتي اضظي ،اػتثاضي  ٚؾٕٟيٛٔ ٝاز اِٚي ٚ ٝاتىب ثِ تَاًبئيْبي ثبصاس آصاد. تأهيي ػشهبيِ ،اص هٌبثغ وَچه هبلي ًضديىبى ،تهٛضت پؽا٘ساظٞاي قرهي  ٚتكطيه  ٚتٟطٜٙٔس ٕ٘ٛزٖ آٟ٘ااظ ؾٛز.
 تؼشيف پبنػوي ثِ ػٌَاى يه خبًَادُ  ٚخايٍعيٙي ٚاغٞ ٜاي ذٛاٞط  ٚتطازض ،ت ٝخاي واضٌط  ٚواضفطٔا. ثشًبهِ سيضي اثتىبسي اؿتغبل  5ػبػتِ ثبًَاى دس ٍاحذ تَليذ ،تا ٞسف ايداز أىاٖ پصيطـ ٘فطات تيكتط زضز ٚقيفت واضي ضٚظا٘ ،ٝتطاي اؾتفاز ٜتٟي ٝٙاظ فضا  ٚأىا٘ات ٔحسٚز ( .عطح خأغ  ٚاتتىاضي اقتغاَ ذال تا٘ٛاٖ
ايطا٘ي ،تطاي اٍِٛؾاظي خٟا٘ي  ٚاضائ ٝت ٝؾاظٔاٖ ُّٔ ٔتحس ،ت ٝػٛٙاٖ زوتطيٗ ٘ظاْ ٔمسؼ خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ،
و ٝلاتّيت تمسيٓ تٔ ٝحضط ٔثاضن ٔماْ ٔؼظٓ ضٞثطي  ٚضياؾت ٔحتطْ خٕٟٛضي ضا زاقت) .

 ػضَيت جوؼي ٍ گشٍّي پشػٌل ػضيض دس ػبصهبى ّالل احوش ،تؿيح  ٚزيٍط چاِكٟاي زاٚعّثا٘ ٝفطٍٙٞي ٚاختٕاػي ٕٞ ٚياضي زض أٛض ٔؼِّٛيٗ  ٚؾإِٙساٖ  ٚتيٕاضاٖ ذال ...ٚ
 آهَصؽ هؼتوش ػلوي ،اخاللي ٍ فشٌّگي پطؾ ُٙتط اؾاؼ تؼاِيٓ اؾالٔي  ٚزيٗ ٔساضي. تشٍيج اخالق اػالهي زض  ٕٝٞظٔيٞٝٙاي ٔطاٚزاتي  ٚتؼشيف اخالق كٌؼتي ٍ ثبصسگبًي. هذيشيت ػبصهبى ثبيذ هتىي ثِ ٕٞسِي ٍٕٞ ٚطايي  ٚظٔي ٝٙؾاظ قىٛفايي اؾتؼسازٞاي ذالق  ٚهؼبًٍت جويغپشػٌل دس اداسُ اهَس ثبؿذ.
 ػذم اػتفبدُ اص هَاد اٍليِ خبسجي  ٚؾطٔايٌ ٝصاضي تٛزخ ٝتحميماتي پانؾٕٗ ،زض زيٍط ٚاحسٞاي نٙؼتي ٚواضٌاٞي ،تطاي اضتماء ويفيت ٔحهٛالت ايكاٖ ،زض خٟت ايداز أىاٖ تطاي تٟيٛٔ ٝاز اِٚي ٝاظ تِٛيسات  ٚتاظاض زاذّي.
 ػذم تخليق ػشهبيِ ثبثت ،تٙٔ ٝظٛض ذطيس ظٔيّٗٔ ،ه  ٚفضاي تِٛيس ،تا اؾتفاز ٜاظ فضاٞاي ٔٛخٛز اؾتيداضيتا تتٛاٖ اظ ؾطٔائ ٝحسٚز ٔٛخٛز ،زض ايداز ٌطزـ ٔٙاؾة تطاي تٛؾؼ ٝؾاظٔاٖ  ٚؾيؿتٓ اؾتفاز ٜوطز.
 طشاحي پشٍػِ تَليذ چٌذ هٌظَسُ ،تا اؾتفاز ٜاظ ٔاقيٗ آالتي و ٝتتٛا٘س چٌذگبًِ ػُٕ ٕ٘ٛز ٚ ٜزض نٛضتٔٛاخ ٟٝتا تحطاٖ ٞا ،تغييط ضٚـ زٞس .ت ٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝؾطٔاي ،ٝزض ؾاذت  ٚذطيس لاِثٟاي ذال ،اظ ٌطزـ  ٚحطوت
تاظ ٕ٘ا٘س.
 تَجِ ثِ ػشػت ػوليبتي گشدؽ ػشهبيِ ٍ تمليل هؼتوش صهبى دس آى. ايجبد صهيٌِ سلبثت ػبلن ،تطاي حضٛض زيٍط ػعيعاٖ تِٛيسوٙٙس ،ٜزض تاظاض ٔكتطن فطٚـ ،تطاي واضآفطيٙي غيطٔؿتميٓ  ٚاقتغاِعايي.
 ثىبسگوبسي هتؼْذ تشيي ٍ هجشثتشيي پشػٌل ػبصهبى ،دس ٍاحذ وٌتشل ويفيت ،تٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝتغٛض ػّٕي٘ؿثت ٔطخٛػي ٔحهٛالت فطٚـ ضفتٙٔ ٝمٛل ،وٕتط اظ يه زٞ ٜعاضْ ت ٝوُ ٔي تاقس.
 داؿتي ثشًبهِ كجحگبّي ٍ ظْشگبّي ٍ ؿشٍع وبس ثب ػالم ٍ كلَات ٍ دػبي فشج ،زض خٟت حفظ  ٚاضتماءضٚحيات خٕؼي ٔ ٚؼٛٙي زض ٔحيظ واض.
 اػتؼبًت اص خذاًٍذ تجبسن ٍ تؼبلي ،دس ؿٌبخت تىليف ٍ اًجبم ثِ هَلغ آى ،تا تٛوُ ت ٝا ،ٚتسٍ٘ ٖٚطا٘ي اظچٍٍ٘ٛي حه٘ َٛتايح.
 سػيذى ثِ پَل هملذ حشوت ًيؼت ،تّى ٝتا اؾتٕساز اظ اِغاف پطٚضزٌاض ،ثبيذ ثشوت الْي سا ،ثِ خبًَادُپبنػوي  ٚزض  ٕٝٞاتؼاز اضظا٘ي زاقت.
 هـتشي هذاسي ٍ اػتفبدُ اص ًظشات جبهغ هشدم تا ضٚقٟاي ٔرتّف ٘ظطؾٙدي تغٛض ٔؿتميٓ ٔ ٚتٕطوع. ثىبسگيشي اهىبًبت هختلف تجليغي  ،زض خٟت ا٘داْ ضؾاِت پياْ ضؾا٘ي تٔ ٝطزْ ،تطاي تاال تطزٖ ؾغح آٌاٞي ٚتكريم آٟ٘ا.

 طشاحي فشايٌذ تَليذ ،ثگًَِ اي وِ صثبلِ كٌؼتي تَليذ ًـذُ  ٚآِٛزٌي ظيؿت ٔحيغي تٕٞ ٝطا٘ ٜساقت ٝتاقس.خاِة ايٙى ،ٝظتاِ ٝضٚظا٘ٚ ٝاحس تِٛيس ،وٕتط اظ ظتاِ ٝذاٍ٘ي اؾت.
 لبًَى هذاسي زض  ٕٝٞاتؼاز تحمك خٟاز التهازي ،زض پانؾٕٗ  ٚاضتثاعات زِٚتي  ٚذهٛني. ػشيبى ػـك الْي ثب روش كلَات ،اظ ِحظ ٝلطاض ٌطفتٗ ٔٛاز اِٚي ٝزض پطٚؾ ٝتِٛيس ،تا ٌؿيُ ٔحه َٛآٔاز ٜتٝتاظاض ٔهطف.
 حوبيت اص هـتشي ثب دسج ليوت هلشف وٌٌذُ  ٚايداز ظيثاتطيٗ قي ٜٛپرف ٔؿتميٓ ٔٛيطٌي زض ؾطاؾط ايطاٖاؾالٔي ،تطاي زض زؾتطؼ تٛزٖ ٔحهٛالت ،تس ٖٚأىاٖ تؿطي  ٚزذاِت ٚاؾغٞ ٝا  ٚػٛأُ ؾٛء تداضي ،تطاي
خٌّٛيطي اظ تضييغ غيط ٔؿتميٓ حمٛق ٔهطف وٙٙسٌاٖ.
 جلَگيشي اص ًفَر ؿشوتْبي خبسجي دس ثبصاس داخلي ،تٛؾيّ ٝتاال تطزٖ ؾغح فطٚـ تؼسازي  ٚپط تيطاغٔحهٛالت پانؾٕٗ تا ويفيت تط.
 هطبلؼِ ٍ ؿٌبخت ضؼفْبي ػوليبتي تَليذ ٍ سفغ ػشيغ آًْب دس ساػتبي استمبء ثْشٍُسي ػبصهبى. تَليذ كٌؼتي الالم وليٌيىي تىٌيىبل استَپذي ،تهٛضت اضتعٞاي آٔاز ،ٜتطاي تمّيُ ليٕت. تأػيغ ثبًه پبنػوي ثلَست دسٍى ػيؼتوي ،تطاي پكتيثا٘ي ٔاِي اظ پطؾ ُٙػعيع  ٚذا٘ٛازٞ ٜاي ٔحتطْآٟ٘ا.
 پبنػوي ثبيذ داساي اخالق پظٍّـي ،اخالق كٌؼتي ٍ اخالق ثبصسگبًي ،ت ٝػٛٙاٖ يه اٍِٛي اضظ٘س ٜاظ ٔٙفاؾالٔي  ٚتفىط تؿيدي تاقس.

پبنػوي ،اص ديشٍص تب فشدا...
دًيبي پبنػوي ،الْي ٍ پش اص هؼٌب ٍ هؼٌَيت اػت ،زض لأٛؼ پانؾٕٗ ٚاغٞ ٜاي تطؼٍ٘ ،طا٘ي ،اضغطاب ،يأؼ،
تكٛيف ،چ ٝو ٓٙچ ٝو ...ٚ ٓٙتي ٔف ْٟٛاؾت .پانؾٕٗ ذالقٔ ،ثتىط ٔ ٚح َٛاؾت ،پانؾٕٗ ٔمتسضٔ ،سيط ٔ ٚستط
اؾت .پانؾٕٗ ٔحطن ،خاضي  ٚزض حطوت اؾت .پانؾٕٗ چ ٖٛچكٕ ٝاي ظالَٕٞ ،يك ٝزض لّياٖ  ٚؾيالٖ ٚ
ؾطياٖ اؾت.
پبنػوي ًؼتَُ ،خؼتگي ًبپزيش ٍ ثب ؿْبهت اػت .پانؾٕٗ نثٛض ،قىيثا  ٚزض ضؾاِت اِٟي ذٛز پط
اؾتمأت اؾت .پان ؾٕٗ أيس  ٚػكك  ٚپطتٛيي اظ ا٘ٛاض فياو اِٟي اؾت .پانؾٕٗ ٔثسء ،ذالق  ٚتا خؿاضت اؾت.
پانؾٕٗ غٙي ،ػعيع  ٚتا وطأت اؾت.

 ٍ ...ثفضل خذا اػت وِ ،پبنػوي ،پبنػوي اػت.

هب صًذُ ثِ آًين وِ آسام ًگيشين

هَجين وِ آػَدگي هب ػذم هبػت

التلبد اػالهي ،تٌْب هؼيش ػجض ٍ اهي تَػؼِ ،ثشاي ػؼبدتوٌذي اًؼبًْب اػت.
پان ؾٕٗ ،زض ضٍٞصض ظٔاٖ  ٚػثٛض اظ وٛض ٜضاٟٞاٌ ،اْ تٌ ٝأْ ،ؿيط ؾثع تٛؾؼ ٝضا عي وطزٞ ٚ ٜط ضٚظ ٔٛفك تط اظ لثُ،
زض تاظاض زاذّي ػُٕ ٕ٘ٛز  ٚزض ؾاَ ٘ 1371يع ٔٛفك ت ٝزضيافت  ATESTاضٚپا تطاي نازضات ت ٝاضٚپا قس .پؽ اظ
حه َٛاعٕيٙاٖ اظ ٔٛلؼيت ذٛب پان ؾٕٗ زض تاظاض زاذّي  ٚاؾتحىاْ تركي ت ٝآٖ٘ ،فٛش زض تاظاضٞاي خٟا٘يٛٔ ،ضز
تٛخ ٝذال تطازضاٖ لطاض ٌطفت ٙٔ ٚغم ٝآظاز ويف ،تا زػٛت ٚظاضت نٙايغ ،خٟت اؾتمطاض ا٘تراب قس٘ .اتؿأا٘يٟاي
تؿياض زض ٔٙغم ،ٝظٔي ٝٙض ا تطاي والٞثطزاضي قيازاٖ  ٚلطتا٘ي قسٖ تؿياضي اظ ناحثاٖ نٙايغ فطا ٓٞؾاذت  ٚايٗ
ا٘تراب  ٚأيس ت ٝحضٛض ،ضٕٗ تحُٕ ذؿاضات ؾٍٙيٗ ،تا قىؿت ٔٛاخ ٝقس.
زض ٕٞيٗ اثٙا زِٚت أاضات ،تا ظيطوي تٕأْ ،ثا٘ي التهاز آظاز ضا تطاي خّة تٛخ ٝقطوتٟاي ايطا٘ي پي ضيعي  ٚآٔازٜ
ٕ٘ٛز  ٚخصاتيتٟاي ٔٙاؾثي ضا ،زض ؾطٚيؿسٞي تا٘ىي  ٚتداضي ،زض ٔٙغم ٝآظاز خثُ ػّي  ٚزيٍط ٔٙاعك آظاز أاضات
ضلٓ ظز .تا ايٗ تٕٟيسات ،زتي ت ٝػٛٙاٖ ضٚظ٘ ٚ ٝػسؾي چكٕي يه تّؿىٛج پطتطز  ٚزأ ،ٝٙتطاي ٘ظاض ٜت ٝخٟاٖ
تداضت ،ا٘تراب زضؾتي ت٘ ٝظط ٔي آٔس.
تٕٟيٗ تٟا٘ ،ٝتاظٍ٘طي زض ٚضؼيت فؼّي پان ؾٕٗ  ٚايداز ظٔيٞ ٝٙاي خسي تٛؾؼ ،ٝزض أىاٖ ؾاظي تطاي زؾتياتي تٝ
تاظاضٞاي خٟا٘ي ،الظْ  ٚضطٚضي ٔي ٕ٘ٛزٍ٘ .طـ ِٛٞسيٍٙي ت ٝاٞساف تؼييٗ قس ،ٜيىي اظ ضاٟٞاي ٔٙاؾة ،تطاي
زأ ٝٙزاض وطزٖ ظٔيٞ ٝٙاي تٛؾؼ ٝتٛز.
تسيٗ تطتية  ٚدس اداهِ جوغ گشايي خبًَادُ پبنػويَّ ،لذيٌگ ثشادساى لليضادُ ثِ هٌلِ ظَْس سػيذ  ٚپا
ت ٝػطنٚ ٝخٛز ٌصاقت  ٚتطٚظ ٔؤِفٞ ٝاي ٔثاضوي ضا ت ٝقطح ظيط ٔٛخة قس.
ّوت ػـبلي اػـت دس ػشّبي هب

اص ػـلـي تـب سة اػـال هيشٍيـن

 تبػيغ ٍ ثٌيبًگزاسي ؿشوتْبي الْي پبن اػتشيل ( ثب هؼؤليت هحذٍد ) ٍ پبنػوي ( ثب هؼؤليتهحذٍد ) زض تٟطاٖ تطاي ايداز تؿتط حهٚ ٚ َٛنٟ٘ ٚ َٛازي ٝٙوطزٖ ٔؿيط ضؾيسٖ ت ٕٝٞ ٝآضظٞٚا  ٚتجذيل ٍ تجذل
پبنػوي ثِ يه ثشًذ افتخبس آفشيي هلي ٍ جْبًي ،تٕاِىيت  ٚناحة أتياظي ٔ ٚسيطيت ٟٔٙسؼ ٔحٕس لّيعاز.ٜ
 تأػيغ ؿشوت ػويآػب ( ػْبهي خبف ) ،تٙٔ ٝظٛض ا٘داْ پطٚغٞ ٜايي زض خٟت ايداز ٚاحسٞاي تِٛيس خسيس ٚؾاذت واضذا٘ ،ٝتطاي اقتغاَ ذال ذٛاٞطاٖ .ؾطٔاي ٝثثتي  5.000.000.000ضيأَ ،سيطػأُ ٟٔٙسؼ ٟٔسي
لّيعاز.ٜ
 -ػبخت ٍ احذاث ػبختوبى ٍاحذ تَليذ ،تا ظيطتٙاي ٔ 800تط ٔطتغ زض قٟط ظ٘داٖ ،تطاي اقتغاَ ذال تا٘ٛاٖ.

 تأػيغ ؿشوت ثيي الوللي  MEMAC INC.تطاي ا٘داْ أٛض تاظضٌا٘ي  ٚتا٘ىي تيٗ إِّّي. تأػيغ ؿؼجِ ؿشوت  .MEMAC INC.دس اهبسات هتحذُ ػشثي ،تطاي ايداز تٕٟيسات ٕٞدٛاض تا٘ىي ٚتاظضٌا٘ي ،تا ايطاٖ اؾالٔي .ؾطٔاي ٝثثتي  50.000زالض آٔطيىأ ،سيطػأُ ٟٔٙسؼ ػّيطضا لّيعاز.ٜ
 اًجبم ػوليبت ٌّذليٌگ ٍ ػشٍيؼذّي خذهبت ثبًىي ٍ ثبصسگبًي ثِ ؿشوتْبي ايشاًي ،و ٝتسِيُ ٘ساقتٗأىا٘ات تطٔ ٖٚطظي ،تا ٔكىالت خسي ،تطاي تٟيٛٔ ٝاز اِٚئ ،ٝاقيٗ آالت  ٚتىِٛٛٙغي خسيس نٙايغ ذٛز ٔٛاخ ٚ ٝاظ
واض  ٚتٛؾؼ ٝتاظايؿتاز ٜتٛز٘س.
 تأػيغ ؿشوت پبن آسيبًبم ( ػْبهي خبف ) ،تٙٔ ٝظٛض ايداز ؾيؿتٓ  ٚؾاظٔاٖ ترههي تاظاضياتي ،فطٚـ ٚتٛظيغٕٞ ،چٙيٗ ؾطٚيؿسٞي ٔٙاؾة ترههي تطاي تاظضٌا٘ي زاذّي  ٚذاضخي ،ؾطٔاي ٝثثتي  5.000.000.000ضياَ،
ٔسيطػأُ ٟٔٙسؼ ضؾ َٛلّيعاز.ٜ
 ثْؼبصي پشٍطُ دفتش هشوضي ٍ دفتش سٍاثط ثيي الولل هذسىٔ ،تٙاؾة تا ٘ياظٞاي ٔيٕٟا٘اٖ ٔ ٚطاٚزات ذاضخيزض تٟطاٖ.
 ػبخت ٍ احذاث پشٍطُ وبسخبًِ جذيذ ،زض ؾايت واضٌاٞي قٟطن نٙؼتي قٕاض ٜيه ظ٘داٖ ،تا ٔ 1500تطٔطتغ ظيط تٙا.
 طشاحي ٍ ػبخت هجتوغ كٌؼتي پبن آسيبًبم ،زض ظٔيٙي تٚ ٝؾؼت يه ٞىتاض تا ٔ 12000تط ٔطتغ ظيط تٙا زضؾ ٝعثم ،ٝزض قٟطن نٙؼتي قٕاض ٜيه ظ٘داٖ ،تا أىا٘ات تفطيحي پطؾّٙي زض پكت تاْ  ٚتداضت اِىتط٘ٚيه زض
ؾاذتٕاٖ ٕٞدٛاض.
 طشاحي اًَاع ٍة ػبيت ٔؤِفٞ ٝاي ِٛٞسي ،ًٙتطاي اضتثاعات تيٗ إِّّي. تأػيغ ؿشوت  Memac GmbHدس آلوبى ،تٙٔ ٝظٛض زؾتياتي ت ٝتاظاضٞاي اضٚپايي ،ت ٝنٛضت ٔحيغي  ٚتٟطٜٔٙسي اظ زا٘ف  ٚتىِٛٛٙغي ضٚظ ز٘يا .ؾطٔاي ٝثثتي  25.000يٛضٔ ،ٚسيطػأالٖ تطازضاٖ لّيعاز.ٜ
 تأػيغ ؿشوت  Hidicom GmbHدس آلوبى ،تطاي تطضؾي أىاٖ احساث ٚاحس تىٕيُ تِٛيس زض إِٓاٖ تا ٞسفاضتماء ٚخاٞت فطٚـ تيٗإِّّي ٔحهٛالت ،تا اؾتفاز ٜاظ ػٛٙاٖ ؾاذت إِٓاٖ تا ؾطٔاي ٝثثتي  600,000يٛض ٚتٕاِىيت
ٔٚسيطيت اذتهاني ٟٔٙسؼ ٔحٕس لّيعاز.ٜ
 تَػؼِ دفتش ػوليبتي ثبصاسيبثي ٍ فشٍؽ ،پرف  ٚتٛظيغ ؾطاؾطي زض تٟطاٖ ،زض ؾاذتٕا٘ي تٚ ٝؾؼت ٔ 2000تطٔطتغ.
 تأػيغ ؿشوت سص ػفيذ ٍ اًجبم پشٍطُ ّبي ٌّشي ،تا ويفيت زض اؾتٛزيٛي ضثظ ،تٙظيٓ  ٚتِٛيس ٔٛؾيمي،تطاي حضٛض زض چاِكٟاي فطٍٙٞي ٙٞطي.ؾطٔاي ٝثثتي  40.000.000ضيأَ ،سيطػأُ ٟٔٙسؼ ػّيطضا لّيعاز.ٜ
 تبػيغ ؿشوت  ،Hidicom P.C. Greeceتٕٙظٛض ايداز تؿتط ٘فٛش زض  ٕٝٞاتؼاز فٙاٚضي اعالػات  ٚاضتثاعاتتطاي ٔسيطيت ػّٕي ٔ ٚداظي  ٕٝٞاتؼاز ٌطزقٍطي ،تا٘ىي ،ؾالٔت  ٚتاظضٌا٘ي تا ؾطٔاي ٝثثتي  100.000يٛضٚ

تٕاِىيت ٔ ٚسيطيت ا٘حهاضي ٟٔٙسؼ ٔحٕس لّيعاز  ٚػعيعاٖ ذا٘ٛازٕٞ ( ٜؿط ٌطأي  ٚفطظ٘ساٖ ٔحثٛتٓ ،قثٚ ٓٙ
افكيٗ ) تطاي تىٕيُ تؿتطٞاي ٘فٛش  ٚحضٛض ٌط ٜٚتيٗ إِّّي ٞايسيىاْ.
 تبػيغ ؿشوت  ،Hidicom co Ltd. Georgiaخٟت ايداز تؿتط ٘فٛش  ٕٝٞخا٘ث ٝت ٝتاظاضٞاي قٛضٚي ؾاتك ٚوكٛضٞاي حٛظ ٜزضياي ؾيا ٜتا تٛخ ٝتٕٛلؼيت ذال غئ ٛاؾتطاتػيىي  ... ٚزض قطايظ تحطيٕي اضٚپا تا ؾطٔاي ٝثثتي
 25,000يٛض ٚتٕاِىيت ٔ ٚسيطيت ا٘حهاضي ٟٔٙسؼ ٔحٕس لّيعاز.ٜ
 تبػيغ ؿشوت ػَپبن آسيبػبى ( ػْبهي خبف ) ،تا ؾطٔاي ٝثثتي  100,000,000ضياَ زض قٟط ظ٘داٖ ٚافعايف ثا٘ٛي آٖ ت 10,000,000,000 ٝضياَ ،تٕسيطيت ػأّي ٟٔٙسؼ افكيٗ لّيعاز ٚ ٜتٕاِىيت ٕٞ ٚطاٞي ػعيعاٖ
ذا٘ٛاز ( ٜفطظ٘ساٖ ٔحثٛتٓ ،قث ٚ ٓٙافكيٗ )  ٚتٕطوع زفتط ٔسيطيت زض تٟطاٖ ،تٕٙظٛض اؾتمطاض زض پاضن ػّٓ  ٚفٗ-
آٚضي  ٚخصب تٕٟيسات ٔرتّف تط ٖٚاؾتا٘ي تهٛضت تيٗ إِّّي تطاي واضآفطيٙي  ٚايداز ٔسِٟاي تسيغ فطنتٟاي
قغّي پػٞٚكي ،نٙؼتي  ٚتاظضٌا٘ي زض  ٕٝٞظٔيٞٝٙاي ٔطتثظ فٙاٚضي اعالػات  ٚاضتثاعاتٌ ،طزقٍطي حميمي ٚ
ٔداظي  ٚتداضت  ٚتاظضٌا٘ي تط ٖٚاؾتا٘ي  ...ٚتا خصب ٔ ٚسيطيت ٞ ٚسايت ؾطٔايٞ ٝاي ذاضخي  ٚػّٕيات تا٘ىي تطاي
تِٛيس  ٚتٛظيغ زاض ،ٚتٕٟيسات زضٔا٘ي  ٚؾأا٘سٞي ٔتٕطوع أٛض تيٕٝاي تا اخطاي عطح  ٚپطتاَ خأغ ٔ ٚتٕطوع
ؾالٔت تا ٔحٛضيت فٙاٚضي اعالػات  ٚاضتثاعات (  ) IT, ICTتهٛضت ذا٘ٛازٔ ٜحٛض ،تطاي تحمك عطح پعقه ذا٘ٛازٜ
 ٚ ...ٚتٕٙظٛض تٙياٍ٘صاضي تكىيُ ٌط ٜٚتيٗ إِّّي آضياؾاٖ زض تتٕيٓ  ٚتىٕيُ أىا٘ات خٟا٘ي ٌط ٜٚتيٗ إِّّي
ٞايسيىاْ ،تٕسيطيت ا٘حهاضي ٟٔٙسؼ ٔحٕس لّيعاز.ٜ
 تبػيغ ؿشوت ػَوبم آسيبػبى ( ثب هؼئَليت هحذٍد ) ،تا ؾطٔاي ٝثثتي  100,000,000ضياَ  ٚافعايفثا٘ٛي آٖ ت 10,000,000,000 ٝضياَ زض قٟط ظ٘داٖ ،تٕسيطيت ػأّي قث ٓٙلّيعاز ٚ ٜتٕاِىيت ٕٞ ٚطاٞي ػعيعاٖ
ذا٘ٛاز ( ٜفطظ٘ساٖ ٔحثٛتٓ ،قث ٚ ٓٙافكيٗ )  ٚتٕطوع زفتط ٔسيطيت زض تٟطاٖ ،تٕٙظٛض اؾتمطاض زض پاضن ػّٓ  ٚفٗ-
آٚضي  ٚخصب تٕٟيسات ٔرتّف تط ٖٚاؾتا٘ي تهٛضت تيٗ إِّّي تطاي واضآفطيٙي  ٚايداز ٔسِٟاي تسيغ فطنتٟاي
قغّي پػٞٚكي ،نٙؼتي  ٚتاظضٌا٘ي زض  ٕٝٞظٔيٞٝٙاي ٔطتثظ فٙاٚضي اعالػات  ٚاضتثاعاتٌ ،طزقٍطي حميمي ٚ
ٔداظي  ٚتداضت  ٚتاظضٌا٘ي تط ٖٚاؾتا٘ي  .. . ٚتا خصب ٔ ٚسيطيت ٞ ٚسايت ؾطٔايٞ ٝاي ذاضخي  ٚػّٕيات تا٘ىي تطاي
تِٛيس  ٚتٛظيغ زاض ،ٚتٕٟيسات زضٔا٘ي  ٚؾأا٘سٞي ٔتٕطوع أٛض تيٕٝاي تا اخطاي عطح  ٚپطتاَ خأغ ٔ ٚتٕطوع
ؾالٔت تا ٔحٛضيت فٙاٚضي اعالػات  ٚاضتثاعات (  ) IT, ICTتهٛضت ذا٘ٛازٔ ٜحٛض ،تطاي تحمك عطح پعقه ذا٘ٛازٜ
 ٚ ...ٚتٕٙظٛض تٙياٍ٘صاضي تكىيُ ٌط ٜٚتيٗ إِّّي آضياؾاٖ زض تتٕيٓ  ٚتىٕيُ أىا٘ات خٟا٘ي ٌط ٜٚتيٗ إِّّي
ٞايسيىاْ ،تٕسيطيت ا٘حهاضي ٟٔٙسؼ ٔحٕس لّيعاز.ٜ
 تبػيغ ؿشوت ساد آسيبػبى ( ثب هؼئَليت هحذٍد ) ،تا ؾطٔاي ٝثثتي  100,000,000ضياَ  ،تٕسيطيت ػأّيذسي د ٝذسائي  ٚتٕاِىيت ٕٞ ٚطاٞي ػعيعاٖ ذا٘ٛاز ( ٜفطظ٘ساٖ ٔحثٛتٓ ،قث ٚ ٓٙافكيٗ )  ٚتٕطوع زفتط ٔطوعي زض

ظ٘داٖ،ا٘داْ وّي ٝأٛض  ٚػّٕيات نٙؼتي ٔٚكاضوت زض واضذا٘دات تِٛيسي  ٚنٙؼتي تٕٙظٛض خصب تٕٟيسات ٔرتّف
تط ٖٚاؾتا٘ي تهٛضت تيٗ إِّّي تطاي واضآفطيٙي زض ضاؾتاي تحمك التهاز ٔمأٚتي .
 تبػيغ ؿشوت پبد آسيبػبى ( ثب هؼئَليت هحذٍد ) ،تا ؾطٔاي ٝثثتي  100,000,000ضياَ  ،تٕسيطيت ػأّيِيال وطٔي  ٚتٕاِىيت ٕٞ ٚطاٞي ػعيعاٖ ذا٘ٛاز ( ٜفطظ٘ساٖ ٔحثٛتٓ ،قث ٚ ٓٙافكيٗ )  ٚتٕطوع زفتط ٔطوعي زض ظ٘داٖ،
ا٘داْ وّي ٝأٛض آٔٛظـ زض تٕأي ٔسَٞاي پطٚاظي وايت ٌ ٚاليسض  ، ... ٚآٔٛظـ ذّثا٘ي  ٚأٛض فطٚزٌاٞي  ٚپػٞٚكي،
عطاحي  ٚؾاذت ،ا٘داْ وّي ٝأٛض ٌٕطوي ػّٕيات تاضٌيطي ٔرتّف تط ٖٚاؾتا٘ي تهٛضت تيٗإِّّي تطاي واضآفطيٙي
زض ضاؾتاي تحمك التهاز ٔمأٚتي .
 تبػيغ ؿشوت هبى آسيبػبى ( ثب هؼئَليت هحذٍد ) ،تا ؾطٔاي ٝثثتي  100,000,000ضياَ  ،تٕسيطيت ػأّي٘سا عاضٔي  ٚتٕاِىيت ٕٞ ٚطاٞي ػعيعاٖ ذا٘ٛاز ( ٜفطظ٘ساٖ ٔحثٛتٓ ،قث ٚ ٓٙافكيٗ )  ٚتٕطوع زفتط ٔطوعي زض ظ٘داٖ،
تطٌصاضي ا٘ٛاع تٛضٞاي زاذّي  ٚذاضخي ،ضظضٞ ٚتُ ،اذص ٚيعا  ٚا٘داْ ؾايط أٛض ٔطتٛط ت ٝنٙؼت ٌطزقٍطي تطاي
واضآفطيٙي زض ضاؾتاي تحمك التهاز ٔمأٚتي.
 تبػيغ ؿشوت هبد آسيبػبى ( ثب هؼئَليت هحذٍد ) ،تا ؾطٔاي ٝثثتي  100,000,000ضياَ  ،تٕسيطيت ػأّيتٟاض ٜذسائي  ٚتٕاِىيت ٕٞ ٚطاٞي ػعيعاٖ ذا٘ٛاز ( ٜفطظ٘ساٖ ٔحثٛتٓ ،قث ٚ ٓٙافكيٗ )  ٚتٕطوع زفتط ٔطوعي زض
ظ٘داٖ ،ذطيس  ٚفطٚـ ،پرف  ٚتٛظيغ واالتهٛضت وّي  ٚخعئي،ػٕس ٚ ٜذطز ٜٚوّي ٝأٛض تاظضٌا٘ي ٔداظ-تٟي،ٝ
تِٛيس،تؿتٝتٙسي ،تطاي واضآفطيٙي زض ضاؾتاي تحمك التهاز ٔمأٚتي.

هـــب ص ثـــبالئين ٍ ثـــبال هيـــشٍين

هــب ص دسيــبئين ٍ دسيــب هيــشٍين

هــب اص آًجــب ٍ اص ايٌجــب ًيؼــتين

هــب صثي جـبئين ٍ ثيجـب هيــشٍين

اظ ٌصقت ٝتا حاَ ٛٙٞ ٚظ ٕٝٞ ،ػعيعاٖ ذا٘ٛازٕٞ ٚ ٜطاٞاٖ قفيمٕٓٞ ،چٙاٖ دس ساُ سفتي ثشاي هتحَل ٍ هتؼبلي
ؿذى ،تب ثوملَد سػيذى! ٍ ًِ دس هملذّب ،ساوذ ثَدى ٍ ػبوي هبًذى!

هملَد هي اص وؼجِ ٍ ثتخبًِ تَئي تَ

هملَد تَئي ،وؼجِ ٍ ثتخبًِ ثْبًِ اػت

 ...گفتن خؼتِ ًجبؿيذ!
گفت :خؼتِ آى اػت وِ ثشاي غيش خذا وبس وٌذ.
ّن اوٌَى ،فشداي ّوِ ديشٍصّب ٍ ديشٍص ّوِ فشداّب اػت .پغ ّش لحظِّ ،ن ديشٍص اػت ٍ ّن فشدأ ،داِي
تطاي حؿطت  ٚضٚيا ٘يؿتٞ .يچ خا ٞ ٚيچ ِحظٝاي ٔحُ لطاض ٔ ٚا٘سٖ ٘يؿت  ٚتايس ضفت .تايس قسٕٞ .يٗ ِحظٝ
ٕٞيٗ حاالٕٞ .يك ٝتايس زض حطوت تٛز.

اص ديشٍص تب فشدا ،اص ثَدى تب ؿذى ،اص فشؽ تب ػشؽ ،اص ايٌجب تب خذا ...تب آدم ؿذى.
ّيي ص ّوشاّبى ٍ هٌضل يبد وي

پغ ثذاًهّ ،ش دهي هب هيشٍين

خَاًـذُ اي اًـب اليـِ ساجؼـَى

تب ثذاًي وـِ وجب ّب هيـشٍين؟!

ؿْش هي صًجبى ،ثبيذ تجذيل ثِ لطت فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت ،گشدؿگشي ،داسٍ ،دسهبى ٍ ػالهت ايشاى
ػضيض ٍ اػالهي ٍ خبٍسهيبًِ ؿَد ،وِ ثِ لطف خذا ّن خَاّذ ؿذ.

ثب اهيذ ثِ تحمك جْبد هبلي ٍ التلبدي دس ػٌگش تَليذ ٍ تَفيمبت سٍص افضٍى التلبد همبٍهتي ٍ دس
ّوشاّي ثب گشٍُ ؿشوتّبي ثييالوللي داًؾثٌيبى ،اهيذ ٍ وبسآفشيي ،هشدم ًْبد ٍ خبًَادُ هحَس آسيبػبى...
هحوذ لليضادُ
ثٌيبًگزاس ،كبحت اهتيبص ٍ سئيغ ّيئت هذيشُ
گشٍُ ؿشوتْبي ثيي الوللي ( آسيبػبىّ ،بيذيىبم ،هيوه ٍ پبنػوي )

ٍ٘اقت ٝقس ٜتتاضيد (  ٚ ) 1386/11/12تطٚظضؾا٘ي قس ٜزض تاضيد (.) 1396/08/23

