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��ام ��� و �ا�� از ا��م، ا���� ا��؟         
����ا�ام ا��ی����                                       


	 دار�� ��  �����ن و ز��م داران �����ن از ��� ا�م و ��ی�� ا��
آی� 
���� -)د را در ا�,�م وظ�ی* و ��()'&� ھ�ی ��ن در ا��ره و ا�"!�د  � آی�ت ��

 �2آن و ا
�دی1 �0)ی �)/&� �!!�؟ 
��&� ا�م �

89 ا�م در �)رد ا�7اد و �6وه ھ�ی �� از آدرس ا�م و  �  ��4ۀ 

�ای ا
�9م -�او��، ���9= /!�ی�ت �>"�ر ��دم  &;!�ه و ���)م ا:8 از �)د��ن و و ا/
م و ��ز�&@ �������ن �� �)��، ?&��؟ �Aز��ن �����ن در دارا 


0�  � -��0;�ر ��)یGی)ن G&�1395ان  23ا��هللا :��-&C وا'� 2!�وز دی�وز(�K� در(
:�N6 ورد«آری����P (�7��ن ��گ) از ط�فT����7 �6�� �  @)د و ای� �در ��U �6ر

���� ���	 ��ارد. �� �����ن ھ�"&8 ھ� و2"� �� �7��ن �Pودر�6ر �Uدر �� ا�6 
�>"� �� �)د �7��ن از ط�ف ُ �� ���در U!�وق آھ!� ھ8  ��&8 �� �&�ی8. 
 �"<�هللا �Uدر ��ه ا��. در ]&� �7��ن هللا �� �)پ، �� ���Y و �� ط&�ره ��� را 

»�� �)ا��.  
�)ره ���ء  � ��  78ا��ره و ا�"!�د وا'� 2!�وز در ای@ اظ�4رات  � آی� �����ً 

 ��� �&��  �� �,��6دد: أkَُ� ��َ!َlَْ)ُ�)ْا lُْ�ر8ُُّkjِ اْ'َ�ْ)ُت َو'َْ) gِ7 8ْ"ُ!jُ ُ ُ�وجٍ �َُّ>&ََّ�ٍة(ھ� 
  را ��گ در �� ی� � ھ� ?!� در  �ج ھ�ی آھ!&@ و ��n �2ار دا�"�  ��&�.)

:�� رھ�0 �6وه ط�'�0ن در ���;�ه �>G&� 8ان  ��0 28(1378�"o�1999 در (
p��P  � ای@ T��P -��0;�ر  P Tn>")ی رادی)  �  � �� �� ��P&�: در �� 

��ل 
9)�� ط�'�0ن او�rع ا�K"2دی ��دم  � ��ت رو  � -�ا � ��4ده ا��، ��� 
 p��P � 'ح@ ->@  ی�؟،در  04)د وtr ا�K"2دی ?�  ����� و ��ا &�ی روی د�� دار

��ر ��دم �&��. ��ر -�ا و��ا��. د-�اي ��ر دي دا د-�9) ��ر��ي. دا«داد: @lا )  . . . .
�w ھ� وtr  �&�ر �  � ��&9�  n)اھ� �8 �&�ھ�. در  � ��&9�  n)اھ� ز�lد �&�ھ� و

»ا�K"2د -�اب ا��.)  
 �   p��P @ا��ره و ا�"!�د رھ�0 ط�'�0ن در ای ��آی��� از �2آن در �)رد رزق و رو�@ ا�� 

 �3�َِ ی�2 و ی�1ر إ�0ّ /-ن $ِ."-ِده (")اً  َ ر$ّ# ی"!  ا�ّزق ّإن روزی  � �� �6دد:
��  n)اھ�  )30(�6ر ا�اء ای0 4$)اً  y�)ھ���� �Pورد�6ر �(، روزی را  �ای ھ� 

��  n)اھ� �!Y �� �6دا�� و ا'0"� -�او�� ھ�&>�  y� � �)��� �� دھ� و  �ای ھ� 

�ل  !��6ن -)د آ�6ه و  &!� ا��.) 

 ��:�0رب ا'��)ل �&�ف از رھ�0ان ���وف /�4د و �,�ھ�ی@  رھ�0 
Gب د:)ت ا�
:�N6 �&4� ۀ"Nاز ھ C&�,� روز �/�6 �ر ')یA�� در �"�z6 دن «ا7}���"�ن ��ل��ا�"ح�ر 

�� ای@ ��ر را ا�,�م �&�ھ!� در 
|&|�  � -�ا و ر�)ل او �����
�ام ا��  و   ��
�� ?!&@ ا�7ادی را  � ز/�  9>&�،  � دار  �G&� و از روی ز�&@  �!� �� 89
/!;!�. �2آن 
ت ا�"ح�ری و ا�N,�ری ط�'�0ن، �>�و:&� �
�ح)��ن �!&�. ?�ا �N"� ھ�ی� ��  �ای 

»دی!� �&"�ا�!�، -)د  �=  � ��� ���  !��� و ا�"ح�ر ��� �!!�؟......  
�� �)ا7|!��ۀ �U~ را  �  ر{&y /�4)ر ]!� از ا�� �6= دی@ 
�9"&�ر رھ�0 
Gب  ��ا�

راه دور ا���ء ��د، در  &��&ۀ �0r ��ۀ -)د از ای@ راه دور از ر{&y /�4)ر -)ا�� �� در 
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/�U �4~  � ط�'�0ن C02 از ھ��، ���م ز��ا�� ھ�ی ط�'�0ن را  �ون 2&� و ��ط  رھ� �!�. و 

0�  � ��)یGی)ن -)ر�&� در ��4 ا�&@ ��ی8 ���ی!�ۀ وی در �zا��ات �U~  � دو'�K� در �

 ،C02 در ��'�4ی �را در ��ه �4&� و �&�ان ھ)ای ��ت ا�"ح�ری 
Gب ا��
 ،C ��
ت اد:�ی دروغ و 7)�) ��پ �
ت ا�">�4دی -)ا�� و ���Nت ��دم  &;!�ه را در ای@ �


 ،����4و�� ای@ دار'�N9 ��ه �N6. او �� در دار'�N9 �7ا��� ا�2�� دارد و �� �!�4 ا�2�� 
ا�� در p��P  � ای@ T��P -��0;�ر �� ا�6 ا�"ح�ر،  ا�">�4د و  �ای ا�م و ر�rی 

-�او�� ا��، ?�ا او �� 
�A -)دش :��&�ت ا�">�4دی ا�,�م ��اده، �N6: در یw /�4د و 
 ��0رزه، ا�7اد وظ�ی* �n"�* دار��. 

�� در ای@ ھ�� �)/&� و �!��2 �>�ھ�ه �� �)د،  ��ا�"�Nدۀ ا Gاری از ا�م در آ�
/�4 ر7"�ر و :���9دی �� ا�7اد -)د ��()ل و n��P;)ی آن ھ�"!� ھ��اه  � ���ھ� و 

ری���ری ا��.  � ھ��ن 
�ی �� ��دم، ز/� و ���)�&� ای@ ا�"�Nدۀ ا Gاری از ا�م را 
�>!� و �2 ��� ر7"�ر ری���را�� �� �)��، ا�م �&G 7�6"�ر ای@ ���)�&� ا��َ �� .
�)ال ا�U� ای@ ا�� �� ?;)�� �� �)ان، ھ8 �������ن، و ھ8 ا�م را از ای@ 

 ���)�&�  &�ون ��د و ���t ا Gاری ��ن دی@ -�ا ��؟ 
 


