
 ای  مصاحبه جرس با عبدالعلی بازرگان در باره مصاحبه اخیر آیت اهلل سید محمد خامنه

ای بب رضبًَ هشرق در ًقل خبطراتشبى از ضبلِبی اّل  در هصبحبَ( برادر بسرگتر رُبر فعلی)ای  آیت اهلل ضیذ هحوذ خبهٌَ -ش

 ۲۳بَ ًظر شوب چرا چٌیي هطلبی پص از . کردٍ اضت"! ضبّاکدزدیذى اضٌبد "اًقالة، بب حولَ بَ دّلت هْقت، آى را هتِن بَ 

 شْد؟ ضبل، آًِن تْضط ایشبى هطرح هی

 !ای اعت آى تشاًَ ُش چوي دسُشکغی یکجبس ایي هقبزجَ هتؾتت سا کَ اص  .ُبی ایؾبى سا ًجبیذ خیلی خذی گشكت زشف -ج

ّْگبُی ثجیٌیذ آدم . ثشد زتی پی هیاػ ثَ سا ثخْاًذ، ثَ ثی پبیگی ادػبُب ّ دس خْاة ّ خیبل ثْدى گْیٌذٍ د ّ دس ؽْ ُن هیدچبس ت

دصد ّ  دیگشاى سا یبثیٌذ،  هیهغلن یب خْد سا . دیگش کْچک ثیٌیازغبط یب  ،کٌذ یب ازغبط خْد ثضسگ ثیٌی هی ،دًیبی اُّبم

 !ؽْد آّس هی ، خٌذٍکٌذ لیؾّ تج ّیل یبكتَ تلویأثیٌٌذ، اهب اگش کغی خْاثؼ سا خذی ّ ت الجتَ ُوَ خْاة هی. ..ّ خبئي ّ خبعْط

 آیذ؟ آهیس ّ گسافَ هی هٌظْرتبى از خْد بسرگ بیٌی چیطت؟ کجبی ایي هصبحبَ بَ ًظرتبى اغراق -ش

 ایذ؟ خْدتبى هتْخَ ًؾذٍ ؽوب -ج

کذام  ،خْاُن بذاًن از ًظر شوب کَ در اّائل اًقالة بیشتر در جریبى بْدیذ ّلی هی. کردم چرا، هي ُن چٌیي احطبضی را پیذا -ش

 ُبیش غلْآهیس اضت؟ قطوت

کٌذ گْئی ُوَ کبسٍ اًوالة، ًَ  ُبئی کَ ادػب هی ُبئی سا ثخْاًن؟ ثَ خقْؿ ثخؼ خْاُیذ ثشایتبى ثخؼ هی! ُبیؼ خیلی هغوت -ج

ل کٌذ هج زتی ادػب هی !ثْدٍ اعت!  ۴۵۳۱ اص عبلسژین آیٌذٍ  یثیٌی، صهیٌَ عبصی، ثشسعی زوْه تٌِب دس خشیبى آى، ثلکَ دس پیؼ

ثگزاسیذ ػیٌب ثشخی اص ! ، دس زبلی کَ زذاهل اص ًظش عٌی خبی پغش ایؾبى ثْدٍ اعتبی خویٌی ؽشّع ّ صهیٌَ عبصی کشدٍاص آه

 :كشهبیؾبت ایؾبى سا ثخْاًن

...  ًلش اّل ثْدم ۴۱خیلی صّد ؽشّع کشدم، زتی هجل اص اهبم صهیٌَ عبصی کشدم ّ ثؼذ کَ اهبم کبسػ سا آؿبص کشد، هي خضء " 

هي اّلیي کغی ثْدم . سّؽي اعت کَ هب پبی ایي هجبسصات ثْدین تب سعیذى ثَ اًوالة (الجتَ كوظ ثشای خْد ایؾبى) خْد هي ثشای

، یؼٌی زْل ّ زْػ عبل ۳۵هجل اص عبل . ..ؽْد دس زبلی کَ ُیچ ػالهتی ًجْد کَ هجل اص اًوالة گلتن ایي اًوالة پیشّص هی

دعت هي ثْد، ثب توبم ( کبًْى اًوالة)هذسعَ سكبٍ  ُلتَ اّل اًوالة.... ؾْس آهبدٍ کٌینهْاًیي آیٌذٍ ثشای ک هشاس ؽذ ...۳۱

خبت اص هي خْاعتٌذ کَ ّاسد ػشفَ ؽْم ّ هي زظ  الجتَ ازضاة ّ دعتَ .گبى تؾکیالت، ثؼذ دادعشای اًوالة، ّ ثؼذ هدلظ خجشٍ

هي ًْؽتن، هب هبًْى اعبعی سا ... ُب سا صی گشّگبىپیؼ ًْیظ عشذ آصادعب...کشدم ػشفَ کبس اعت ّ ؽشّع ثَ كؼبلیت کشدم 

 ....ّ" ثَ هي زکن داد ّ سئیظ عبّاک ؽذم ثَ عْسی کَ اعالػبت ّ اهٌیت دعت هي ثْد( هْهت) ایي دّلت... .ًْؽتین

 !ضش قرار دادٍ بْدأپص دّلت هْقت ُن ضبزهبى اهٌیت درضت کردٍ ّ آقبی خبهٌَ ای را در ر ؟!گفتیذ ضبّاک ! صبر کٌیذ -ش

  چرا ایي قضیَ تب حبال هخفی هبًذٍ ّ کطی آًرا لْ ًذادٍ بْد؟

ُب الصم داسد کَ  ُب ّ تخقـ اًْاع آهْصػ! عبصهبى اهٌیت ّ اعالػبت کَ دثغتبى ًیغت تب تقوین گشكتیذ كشدا دائشػ کٌیذ -ج

ًیشّگبٍ اتوی یب پبالیؾگبٍ ّ عیظ یک چٌیي تؾکیالتی کوتش اص عبختي أت. کبس یک سّص دّ سّص، ثلکَ یکغبل ّ دّ عبل ُن ًیغت

دّلت هْهت . داًغت اللجبیؼ سا ُن ًوی ُب ُیچکظ خْاُذ کَ دس هیبى اًوالة کشدٍ تؼلین ّ تشثیت هی ُضاس خْس. هؾبثَ آى ًیغت

كوظ ضشّست داؽتي دعتگبُی اهٌیتی ّ اعالػبتی سا، کَ ُیچ کؾْسی كبهذ آى ًیغت، ازغبط کشدٍ ّ ثَ ؽْسای اًوالة پیؾٌِبد 

 .ثْد ّ ؽْسای اًوالة ُن عَ ًلش سا ثشای ثشسعی ایي کبس اًتخبة کشدٍ ثْدکشدٍ 

 هقبهبت دّلتی یب رّحبًی هثل اهرّز؟ کذام ضَ ًفر؟ از -ش

اًذ؛ تیوغبس هغؼْدی ّ عشٌُگ هٌجشی،  دّ ًلش استؾی اص اكغشاى هجبسص ّ ؽشاكتوٌذ ثْدًذ کَ ُش دّ ثَ سزوت زن پیْعتَ -ج

 .ای ُویي خٌبة هسوذ خبهٌَ: یک ًلش ُن سّزبًی

 پص حرف ایشبى درضت اضت کَ هذتی رئیص ضبّاک بْدٍ ؟چَ هذتی بْدٍ ّ چَ کبرُب کردٍ؟ -ش

شی ثَ عبّاک عبثن ثضًٌذ ّ زذاهل ثب ُیچکذام ثب ُن توبط ًذاؽتٌذ، هشاس ؽذ اّل یک َع ًذ،آى عَ ًلشی کَ گلتن کبًذیذ ؽذ -ج

گلتن کَ اّل اًوالة اللجبی ایي کبسُب سا ُیچکظ ! )کن ّ کیق کبس دعتؾبى ثیبیذ( کَ ثشای خْد ؽِشی ثْد)دیذى عبختوبًِب 

هستشهبًَ ػزسخْاعت ّ ًلش عْم ُن ، یؼٌی ُویي  ،ًلش اّل کَ افال ًیبهذ ّ ػزس خْاعت، ًلش دّم ثؼذ اص ثبصدیذ(. داًغت ًوی



ایؾبى ثش دعتگبٍ اعالػبت ُویي تْس دیذى اص دس ّاهغ سیبعت  !آهبی خبهٌَ ای ثؼذ اص ثبصدیذی یکی دّ عبػتَ هِشکشد ّ سكت

 !ُب ثْد عبختوبى

ای بب شوب  دکتر یسدی گفت آقبی خبهٌَ: "اًذ کَ شبى ُن اشبرٍ کردٍ قِر کردًذ؟ از کی ّ ضر چَ چیسی؟ اتفبقب در هصبحبَ -ش

 دعْا ضر چی بْدٍ؟". نببیذ صحبت کٌن، هي ُن گفتن حرفی برای گفتي ًذارم ّ ببالخرٍ بب دعْا قِر کردم ّ دیگر ًرفت

ؽًْذ؛ هِش ایؾبى ثَ ایي دلیل ثْد کَ پبعذاساى دسّاصٍ ّسّدی  گلتن کَ ایؾبى گبُی دچبس تُْن ّ عْء تلبُن هی! عش ُیچی -ج

ای ثَ داخل ّ اعٌبدی  تب اعلسَ ،کشدًذ آهذ ثبصسعی ثذًی هی سكت یب هی اّضبع، ُشکغی سا کَ هی کَ ثَ دلیل زغبعیت ،عبّاک

خْاعتٌذ ایؾبى سا ثبصسعی ثذًی کٌٌذ  هی! ثَ دلیل خْاًی ّ ایي ثبّس خبم کَ گْیب اًوالة ؽذٍ تب اعتثٌبئی دسکبس ًجبؽذ ؾْد،ًخبسج 

 .گشكت کَ ًبگِبى ؿْؿبئی ثپب ؽذ ّ داد ّ كشیبد ایؾبى ثبال

 ؟ی ُن در صحٌَ بْدکَ گفتَ عبذالعل خْة ایي چَ ربطی بَ قِر بب دکتر یسدی دارد ّ شوب چَ ًقشی در ایي ّضط داشتیذ -ش

هدوْػَ ّظبیق اّ  ُب ّ اعٌبد عبّاک ُن صیش دکتش یضدی کَ هؼبّى ًخغت ّصیش دس اهْساًوالة ثْد ّ هشاهجت اص عبختوبى -ج

زویوت ایي کَ هي ُن دس . دس سّص ثبصدیذ، ثٌذٍ ثَ ازتشام ایؾبى اعتوجبل کٌٌذٍ ّ تْضیر دٌُذٍ ثبؽن ، خْاعتَ ثْدؽذ هسغْة هی

ّ اًتظبساتؾبى تْهغ پشای دسهٌبعجبت ثب ایي هْم  ثتذای اًوالة ًَ زْاعن ثَ ایي آداة ّ تؾشیلبت ثْد ّ ًَ تدشثَزبل ّ ُْای ا

 .ّاسد کٌٌذ داؽتن کَ ثَ دم دس تْفیَ کٌن ایؾبى سا ثذّى ثبصسعی ثب عالم ّ فلْات

 شوب چگًَْ از ایي برخْرد هطلع شذیذ ّ چَ کبری کردیذ؟ -ش

هشاس ُن ! دُین ، کغی ثَ هب ًگلتَ ؽوبُب اعتثٌب ُغتیذ هبى سا اًدبم هی ًذ هب ّظیلَاَ گلت ًگِجبًبى هیؽٌیذم ثشخْسدی ًجْد،  -ج

این ، الصم ًیغت ثَ  ایي زشكِب سا هب خْدهبى ثَ ؽوب یبد دادٍ َگلت ایؾبى ُن ثب ػقجبًیت هی !اعتثٌب ثبؽذًیغت پظ اص اًوالة کغی 

اهب هي کَ . ؽبیذ ُن تشعیذًذ دسدعشی ثشایؾبى پیذا ؽْد. ى اص اثِت ایؾبى تغلین ؽذًذثبالخشٍ ًگِجبًب !خْدهبى پظ ثذُیذ

خْاعتن صّدتش عش کبسم ثشّم، ًبگِبى سّزبًی ػقجبًی  ًضّل اخالل ایي ؽخقیت ًبدیذٍ ّ ًؾٌبختَ ثْدم ّ هی فجشاًَ هٌتظش ثی

سا گزاؽت کَ ُوَ ایٌِب  ّ داد ّ ثیذاد بی اػتشاكثٌ! ای سا دس هسْعَ دیذم کَ ٌُْص ًشعیذٍ ّ عالم ػلیک ًکشدٍ ّ ثشآؽلتَ

 !!ذ ّ هْسد تُْیي هشاس دٌُذهشا ثَ ایٌدب ثکؾٌکَ پبی  ٍثَ خقْؿ دکتش یضدی ثْد ،تْعئَ دّلت هْهت

 یب هبًذًذ ّ ریبضت کردًذ؟ّایشبى ُن قِر کردًذ ّ رفتٌذ،  -ش

سّذ دکتش یضدی ُن اص ایي هبخشا هغلغ ًیغت ّ  ثذُن عْل کؾیذ کَ آتؼ خؾوؼ سا خبهْػ کٌن ّ اعویٌبىخیش، ّلی خیلی  -ج 

دادم ّ تْضیسبتی سا ثب  ثؼذ ُن زذّد دّ عبػتی ایؾبى سا تْس! ُب ثگزسًذ خْاُؼ کشدم ثَ ثضسگی خْدؽبى اص ایي ثچَ

کل ایي ثْد  ...ٌذّ سكت ًذزبكظی کشدخذا کَ ثؼذ ُن. سعبًذمعوغ هجبسکؾبى ُبئی کَ اص هسیظ پیذاکشدٍ ثْدم ثَ  هختقشآؽٌبئی

ي تُْن ّ عْء کشدم آى سّص ایؾبى سا اص ای هي الجتَ كکش هی! هبخشای سیبعت ایؾبى ثشعبصهبى اهٌیت ّاعالػبت دّلت هْهت

 !اعتعْء تلبُوی عبل ٌُْصُن ایؾبى دس چٌبى  ۵۳ثیٌن ثب گزؽت ، ّلی هیام تلبُن خبسج کشدٍ

ت ّ شْرای اًقالة دًببل اشخبص دیگری برای ضرپرضتی ایي هرکس از آى ضَ ًفر کَ ُیچکذام ببقی ًوبًذًذ، آیب دّلت هْق -ش

 بْدًذ یب ًَ؟ ّ اصال تشکیالت اطالعبت از چَ زهبًی احیبء ّ آهبدٍ بَ کبرشذ؟

ؽْسای اًوالة ُن دّام صیبدی ًیبكت ّ ! داًیذ دّلت هْهت ػوشػ پظ اص ًَ هبٍ ثَ عشآهذ ّ ّ ّاهؼب هْهت ثْد ؽوب کَ هی -ج

هشکض "دس صهبى دّلت هْهت ًبم عبّاک سا . ثَ تذسیح ثب ایي هجیل کبسُب آؽٌب ؽذًذ ّ پلَ پلَ آًشا ثبصعبصی کشدًذ یُبی ثؼذ دّلت

ؿن دّلت زلظ ّ ًگِذاسی آى هشکض اص ًظش عبختوبى ّ اعٌبد هْخْد دس آى ثْد تب پظ اص آسام گزاؽتَ ثْدًذ ّ ُوَ ُن ّ" اعٌبد

ُب  اعبمکق ُب تشکیذٍ ّ  ُب ؽکغتَ، ثشخی لْلَ دس ُدْم هشدم اًوالثی ؽیؾَ .ْدؽذى اّضبع عش كشفت اص آى ثِشٍ ثشداسی ؽ

 .خالفَ ُوَ چیض دس هؼشك خشاثی ثْد. ُب ّ دسختبى دس زبل خؾک ؽذى ثْدًذ اعٌبد ّ هذاسک پخؼ ّ پال ؽذٍ، چوي

ذ دضتگیر کردٍ اضت، آیب کٌ را گشت ضبّاک کَ بب دّلت ُوکبری هی( عضْ هجبُذیي)در آى ایبم شبیع بْد کَ ضعبدتی  -ش

 ای درضت بْد؟ ّاقعب چٌیي شبیعَ

اداسٍ کل ؽبهل اداست كشػی ّ دّائش  اداسٍ کل ّ ُش ۴۴داًن ؽوب چوذس اص تؾکیالت عبّاک اعالع داسیذ؟ عبّاک داسای  ًوی -ج

 ۳۱۱اسٍ کل عْم ثب زذّد کشدًذ هغئْل ثْدًذ، اهب اص ایي هیبى كوظ اد ُشچٌذ ُوَ کغبًی کَ دس آى عبصهبى تالػ هی. دیگشی ثْد

اداسٍ ُلتن کَ یکی اص  .هغئْل اهٌیت داخلی ّ ثشخْسد ثب هجبسصاى ّ عشکْة هخبللیي ثْددس تِشاى ّ ؽِشعتبًِب کبسهٌذ 

ُبی ثشّى هشصی اص ًظش عیبعی ّ اهتقبدی ثْد ّ اداسٍ  ثشسعی بىثْد، افال کبسؽ ّ تسقیلکشدٍ ُب سّعبیؼ اص سكغٌدبًی



کض اهتقبدی ّ اُب دس ثیوبسعتبًی کَ دس تِشاى داؽتٌذ، هش ی هؼشّف ثْد، تخققؼ هشاهجت اص سّطُؾتن کَ ثَ ضذ خبعْع

سّص سّؽي ّ دس " کب گ ة"گلتٌذ اكغشاى اعالػبتی  ثؼذ اص اًوالة ثب كشّپبؽی عبّاک ّ اداسٍ ُؾتن هی. ُبیؾبى ثْد عبیش كؼبلیت

اگش یبدتبى ثبؽذ زضة تْدٍ ُن دیْاسُبی ؽِش سا  .کٌٌذ سد ّ ثذل هی ّ ُشچَ ثخْاٌُذگزاسًذ  هشاس هیُب ثب کغبًی  کبكَ سعتْساى

هْساى ص ایي تجلیـبت چیضی خض ؽٌبعبئی هأداًغتٌذ ُذف ا ّ هشدم ُن ًوی"! ُب سا اكؾب کٌیذ عبّاکی"اص ایي ؽؼبس پشکشدٍ ثْد کَ 

هْساى أی هداص تؼذاشی اص كؼبلیت آًبى، ثشای خلْگی ،کَ هؼبًّت اهْس اًوالة سا ثَ ػِذٍ داؽت ىدکتش چوشا .ضذخبعْعی ًیغت

ؽٌبختٌذ خْاعتَ ثْد ثَ کبسؽبى اداهَ دٌُذ ّ ایي عْس کَ ؽٌیذم ُوبًِب  هْساى سّعی سا خْة هیکَ هأ اداسٍ يّ هشاهجت ایتؼویت 

ُبی  خٌگثؼذ ُن کَ خٌگ پیؼ آهذ ّ دکتش هغئْل . سا اًدبم دادًذ خٌدبل ثشاًگیض ثْدًذ کَ عش یکی اص هشاسُب آى دعتگیشی

 . ایي کبس ُن هتْهق ؽذ ،َِ سكتجًبهٌظن ؽذ ّ ثَ خ

ضبل هطرح کردٍ چیطت؟ طرح ایي  ۲۳پص از  آقبی هحوذ خبهٌَ ایتْضط دّلت هْقت کَ " دزدیذى اضٌبد" ایي قضیَ -ش

 ب ًگراًی از جریبًبتی دارًذ؟آیهطئلَ در ایي دّراى بَ ًظر شوب چَ ُذفی را دًببل هی کٌذ؟ 

اص ؽْد،  ُوَ ایي ؽبیؼبت اص ُوبى خٌگ هذست دس اّل اًوالة ًبؽی هی. گلتن کَ تُْوبت سا ًجبیذ خذی گشكت. کٌن گوبى ًوی -ج

 خشیبى خْدسادساختیبس دبخْاعتٌذ آً ، عبّاک هلت آى سژین ثْد ّ ُوَ هیسهبثت ثشای تقبزت عبّاک ّخْد داؽتُوبى اّل 

دّ ًلش ( ػضْ ؽْسای اًوالة ّ سُجش كؼلی)دّلت ثْد ّ آهبی عیذػلی خبهٌَ ای  داؽتَ ثبؽذ؛ ؽْسای اًوالة هذػی ّهؼبسك

دادعتبًی هذػی ثْد هشکض اعٌبد ثبیذ دعت هٍْ هضبئیَ ثبؽذ ّ ثَ هن  خْاى سا ثَ ػٌْاى ثبصسط ّ ًوبیٌذٍ هوین ثَ آًدب كشعتبدٍ ثْد،

تیبسؽبى ُن آهبی عٌبثشم صاُذی، کَ ػضْ عبصهبى زوْهذاًبى االخ مًوبیٌذٍ تب. اص آهبی خویٌی ثگیشًذُن سكتَ ثْدًذ تب زکوی ُن 

ُبی چپ ُن کَ دسّاصٍ  گشٍّ. کشد تالػ صیبدی دس ایي صهیٌَ هی! هغلوبى ثْد ّ ثؼذ هؼلْم ؽذ ًلْری هدبُذیي دس دادعتبًی اعت

کشدًذ دعتی  عؼی هیبى ُبیؾ خٌْثی سا یک هبُی پظ اص اًوالة دس دعت داؽتٌذ ّ زتی عبّاکیِب ُن ثشای خبسج کشدى پشًّذٍ

ُیچکظ اًذ ّ  گلتٌذ اص افلِبى ثشای کوک ثَ تِشاى آهذٍ ًلشٍ کَ هی ۴۳۱پبعذاسی آًدب سا یک گشٍّ زذّد . دسآًدب داؽتَ ثبؽٌذ

، ثَ ػِذٍ داؽتٌذ، ُوَ کبسٍ آًِب خْاًی ثَ ًبم آهب ثیژى ثْد کَ خیلی ادػب ّ اػتوبد ثَ ًلظ داؽت! ؽٌبخت ویًثَ دسعتی ُن آًِب سا 

خْدػ هٌجغ عبّاک دس عبل عْم پضؽکی افلِبى ثْدٍ ّ تْعظ عپبٍ ثبصداؽت ؽذٍ اعت، دس آى  کَ( داًذ خذا هی) ؽٌیذم الجتَ ثؼذًا

 .ثلجؾْی اّل اًوالة ظبُشا خیلی اعٌبد خبثَ خب ؽذٍ ثْد

 ى ایي جریبى بیٌذازد؟خْاُذ گٌبُش را بَ گرد ای هی هحوذ خبهٌَ ایي ُب چَ ربطی بَ دّلت هْقت داشتَ کَ حبال آقبی -ش

 .ذٌخْاعتٌذ آهب سا ساضی کٌٌذ زکوی ثشای عشپشعتی عبّاک ثَ آًِب ثذُ سكتٌذ ّ هی ُب ثَ هن هی گلتن کَ دس آى سهبثت خیلی -ج

صی آیذ سّ یبدم هی. پشًّذٍ دیگشاى سا دساختیبس داؽتَ ثبؽٌذخْاعتٌذ  هیخْاعتٌذ ًبثْد کٌٌذ یب  زبال یب خْدؽبى پشًّذٍ داؽتٌذ کَ هی

، ثالكبفلَ آًِب سا ثَ دکتش یضدی، کَ هؼبّى پیذا کشدین ُبی اداسٍ کل عْم، دّ پشًّذٍ هغْساص سّزبًیْى هْاخت ثگیش دس ثبیگبًی

ّ ثب خًْغشدی آهبی خویٌی ُن . ًخغت ّصیش دس اهْس اًوالة ثْد سعبًذین ّ ایؾبى ُن ثالدسًگ آًِب سا ًضد سُجش اًوالة ثشدًذ

زتوب هقلست . داًن  ثب آًِب چَ کشدًذ ًوی ثؼذػ ُن! کٌین سعیذگی هی ّ گلتٌذ ثؼذًا یش تؾک خْد گزاؽتٌذآًِب سا ص! الثذ هقلست

، ثَ ّاهؼب دس اثتذای اًوالة! ثجیي هب چَ عبدٍ ّ خْػ ثیي ثْدین کَ زتی یک کپی ُن اص هذاسک تِیَ ًکشدٍ ثْدین! ُن عکْت ثْد

 . ي ثْدًذ ّ کغی ثَ كکش خظ ّ خظ ثبصی ًجْدُوَ ثَ ُن خْػ ثی خض آًِب کَ ًوؾَ کؾیذٍ ثْدًذ،

 خْاعت ازذی اص دّلت هْهت ثشکبسؽبى ًظبست کٌذ ًویًگِجبى هغلسؼ ُوَ کبسٍ عبّاک ثْد ّ  ۴۳۱ثب  ،ُوبى آهب ثیژى کَ گلتن

هْهت  چٌیي ادػب کشدٍ ثْد کَ دّلتّ سكتَ ثْد هن ثشای خلت اػتوبد ، یکجبس ثَ صّدی ػزسؽبى خْاعتَ ؽْدکَ ّ ًگشاى ثْد 

یٌی کَ دس چٌذ سّص ثؼذ آهبی زغیي خو! آًِب ثشای هشاهجت دسآًدب ثوبًٌذ هقلست ایي اعت کَکٌذ ّ اعٌبد سا اص عبّاک خبسج هی

آیب ثِتش  :ثشای ثشسعی آهذ ّ ُویي سا هغشذ کشد ّ ثب ازتیبط ّ ازتشام گلت ،ثْدپشؽْسّ ثغیبس كؼبلی عبلَ  ۴۱ آى هْهغ خْاى

ًخغت ّصیشی ّ اعٌبد خیبثبى هیشػوبد سا اداسٍ دّلت ُوَ اعٌبد  ّ ّهتی گلتین... وبًذ ّ خبسج ًؾْد؟ثًیغت اعٌبد دس ُویي خب 

 هبخشا ؽْد زبال هؼلْم هی هبًغ ؽذ ّ گلت ُن ثَ عبّاک آّسدٍ ّ ًَ دلیلی داسد ّ ًَ هسلی کَ ایي کٍْ اعٌبد سا ثَ آًدب هٌتول کٌذ،

   !چیغت

ای چَ دلیلی برای ایي ادعبیش اقبهَ کردٍ کَ پص  خْة ایي آقبی هحوذ خبهٌَ! خْرد پص ریشَ ایي شبیعَ از آًجب آة هی -ش

 کٌذ؟ ضبل عٌْاى هی ۲۳از 

اتلبهب دس ُوبى هقبزجَ گلتَ ثْد، ثگزاسیذ ػیٌب ! زشكؾبى زدت اعتزتوب ! اًذ ایي آهبیبى ًیبصی ثَ دلیل ًذاسًذ، خْدؽبى دلیل -ج

تْاًذ زشف ثضًذ ّ  دس دكبػیَ گلتن هشدٍ ًوی... شی ثْدم کَ ثبصسگبى اص اّ ؽکبیت کشدهي اّلیي ّ آخشیي ًل: "ثشایتبى ثخْاًن 

کٌیذ ایؾبى ُش چَ دلؼ  هالزظَ هی"!! تْاًذ ؽکبیت کٌذ ّ هي تجشئَ ؽذم ؽکبیت کٌذ، چْى دّلت هْهت هشدٍ، پظ هشدٍ ًوی

 ، پظاعتؼلب دادٍ ّ هشدٍکَ ثْد کَ دّلت هْهت ایي ُن اػ  ثْد، تْخیَگلتَ خْاعت دس سّصًبهَ کیِبى ػلیَ دّلت هْهت  هی

دس هؾت آًِبعت ّ ثب ایي ادػبی هغخشٍ خْة زبال دس دًیب کَ هٍْ هضبئیَ ! دسّؿگْئی پؾت عش هشدٍ اؽکبل ؽشػی ًذاسد



وبًی سا، خگْی ایي اتِبهبت ثبؽذ؟ خذا سزوت کٌذ هشزْم عبلّصی دس پیؾگبٍ پشّسدگبس ثبیذ پبعکٌذ س کٌٌذ، كکش ًوی اػ هی تجشئَ

کشد ّ  کٌن سّص تؼغیلی دس کشج ثْد کَ اص ایؾبى خْاعتین ثَ اهبهتؾبى ًوبص ظِش سا ثخْاًین، اهتٌبع هی كکش هیاّایل اًوالة ثْد، 

هي "! اگش آخًْذی پیذا کشدیذ کَ ثَ آخشت اػتوبد داؽت، پؾت عشػ ًوبص ثخْاًیذ: "گلت خْدتبى ثخْاًیذ، ثؼذ ثب ؽْخی گلت هی

كِون هؼٌبی اػتوبد ثَ آخشت ّ التضام ػولی  آخشت ثبؽذ؟ زبال هی ، هگش آخًْذی ُن ّخْد داسد کَ هٌکشت کشدمدس آى سّص تؼد

  !چیغت ّ عخي آى پیش كشصاًَ چَ پٌذی داؽتؽٌبعذ  ّ تشط اص زغبة ّ کتبة دس سّص داّسی کَ هشدٍ ّ صًذٍ ًوی ثَ ایي ثبّس

در آى هْقع چَ کطی بْد ّ چقذر کبرهٌذ داشت ّ چَ کبری ایي هرکس  ضرپرضت ایي هرکس اضٌبدراضتی ایي را ًگفتیذ کَ  -ش

 اًجبم هی داد؟

ٌُگبم اًوالة دسّاصٍ ؿشثی ّ خٌْثی ُشکذام دس اختیبس . ؽذ، ثشای خْد ؽِشی ثْد عبّاک کَ هجال ثَ ثبؽ هِشاى ؽٌبختَ هی -ج

 ثَ ًبم ؽبدًْػ سا ثَ ػٌْاى عشپشعت اًتخبة کشدٍ ثْد کَ ایؾبى ُن افلِبًی ؽخقی یک گشٍّ ثْد، دکتش یضدی اثتذا

ثؼذ اص یکی دّ هبُی سكت ّ آهبی ؽبدًْػ . اػالم کشدٍ ّ تؼذادی داّعلت ثشای پبعذاسی آهذٍ ثْدًذ دسهغدذی اص ؽِش خْد

 . هشاهجت کٌٌذ ای دس هؼشك خشاثی ثْد ًلش فبدس کشد تب اص آى هدوْػَ کَ ُوچْى خبًَ ۳ دکتش یضدی زکوی ثَ ًبم

چَ بر ضر ایي اضتعفب داد دّلت هْقت چٌذ هبٍ بعذ کَ آّریذ چَ کطبًی عِذٍ دار ایي ضرپرضتی بْدًذ؟  آیب بَ خبطر هی -ش

 هجوْعَ آهذ؟

، ثبهش رُجیْى ّ ثٌذٍ (کَ ثؼذا ؽِیذ ؽذ) ، ُبدی ًژاد زغیٌیبى، هدیذ زذاد ػبدل(ًیبهذ کَ) زکن ایؾبى ثَ ًبم آهبیبى اًتقبسی -ج

ثب اًتوبل پغت هؼبًّت اهْس اًوالة ثَ ؽِیذ چوشاى، ثشادس ایؾبى آهبی هٌِذط چوشاى، کَ عوت سیبعت  ،ثْد کَ ثؼذ اص چٌذ هبٍ

ثَ عشپشعتی آى  ،سا کَ گْیب اص اػضبی زدتیَ ثْد( ّاهؼی یب هغتؼبس)دكتش دکتشچوشاى سا ثَ ػِذٍ داؽت، آهبئی ثَ ًبم هشّج 

ُبی هغوئٌی سا ثَ  الجتَ دس ُوبى ایبم ُن اكشاد كْم آدم. ًول ّ اًتوبالتی پظ اص آى ثَ ّهْع پیْعت داًن چَ هشکض گوبسد ّ ثٌذٍ ًوی

کَ ثؼذا ّصیش فٌبیغ ؽذ ّ ثغیبسخْاى  ػبدل ، کغبًی هثل هٌِذط ؽبكؼی، ؽُْش خْاُش آهبی زذادُوکبسی دػْت کشدٍ ثْدًذ

ای ُن ّخْد  کشدًذ ّ کغی تْهغ زوْم ًذاؽت، افال ثْدخَ س هیدس ضوي  ُوَ دس آى هْهغ داّعلجبًَ کب. ی ثْدتیٌّ ه هؼوْل

  .ًذاؽت

رضذ، اهب ًوی خْاُن بیش از ایي  ضئْاالت زیبدی بَ رٌُش هی برد ّ ُبی شوب آدم را بَ حبل ّ ُْای اّل اًقالة هی پبضخ –ش 

 از ایي کَ پبضخ هب را دادیذ از شوب ضپبضگسارم. ّقت شوب را بگیرم

 خذا ًگِذاستبى. کٌن کَ هْهؼیتی كشاُن آّسدیذ ثشخی ًکبت ازتوبال هجِن آى دّساى سا تْضیر دُن تؾکش هیهي ًیض اص ؽوب  -ج


