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 دالری –واتًی عربی، ائتالفی دستًری 
 

چٙس ضٚظ پیف ضٚیتطظ ذجط  جوان:

تكىیُ ٘بتٛی ػطثی ضا ثط ٔمبثّٝ ثب ایطاٖ 
ضا اػالْ وطز. خبِت ایٙىٝ حسٚز یه ٔبٜ 
لجُ اظ ذجط ضٚیتطظ، زٚ وكٛض ػطثی 

ؾتٛض ؾبظی ثٝ ز ٔٙؽمٝ ذجط ائتالف
أطیىبیی ضا ثٝ ایطاٖ زازٜ ٚ اِجتٝ تأویس 

ٌبٜ زض ؾؽح ٘ظبٔی  وطزٜ ثٛز٘س وٝ ٞیچ
السأی ػّیٝ خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ 
٘رٛاٞٙس وطز ِٚی زض قطایػ فؼّی 

ٞب ضا  ای خع پیٛؾتٗ ثٝ ایٗ ائتالف چبضٜ
٘رٛاٞٙس زاقت. ثطای پبؾد ثٝ ایٗ ؾؤاَ 

ٞبیی  ٞب ٚ ٚیػٌی وٝ ٚخٛز چٝ ظطفیت
ػٝ ایٗ وكٛضٞب، آ٘بٖ ضا ٔؿتؼس زض ٔدٕٛ

تٛاٖ  وٙس، ٔی تكىیُ ٘بتٛی خسیس ٔی
ٔٛاضز ظیط ضا ٔٛضز تٛخٝ ٚ اقبضٜ لطاض 

 زاز:
ٞبیی  ایٗ ؼطح ثط زٚـ وكٛض -1 

ٞب ٚ  ٌصاقتٝ قسٜ وٝ زاضای قىبف
اذتالفبتی ضاٞجطزی ٚ تبضیری ثٛزٜ ٚ یب 

ٞب زض قطایػ ثحطا٘ی لطاض  ثطذی اظ آٖ
زیٍطاٖ زاض٘س وٝ ذٛز ٔحتبج وٕه 

ٞب  تٗ .  لؽط ٘ٝثبقٙس ثطای ازأٝ حیبت ٔی
ؾبثمٝ اذتالفبت تبضیری ثب ػطثؿتبٖ ٚ 

ٞب زاضز،  حتی زضٌیطی ٘ظبٔی ثط ؾط ٔطظ
ثّىٝ زض قطایػ فؼّی ػطثؿتبٖ ٚ أبضات 
ایٗ وكٛض ضا تٟسیس ٚ ٔحبصطٜ وطزٜ 
اؾت. وكٛضٞبیی، چٖٛ ثحطیٗ ٚ اضزٖ 

ثط٘س وٝ  زض ٚظؼیتی ثحطا٘ی ثٝ ؾط ٔی
ٞبی ٘فتی زٚؾتبٖ ػطثی ذٛز  ثب زالض تٟٙب

ٞبیی  ؾطپب ٍ٘ٝ زاقتٝ قسٜ اؾت. زِٚت
ٔثُ وٛیت ٚ ػٕبٖ ثب تدطثٝ اؾتجساز ٚ 

یبثی  ؼّجی صساْ ٍ٘طاٖ لسضت ظیبزٜ
ؾّٕبٖ ٞؿتٙس ٚ قطایػ ِطظاٖ ٔصط ٚ  ثٗ

حىٛٔت وٛزتب زض ایٗ وكٛض ٘یع ٔؿتّعْ 
 تٛخٝ ثیكتط اِؿیؿی ثٝ زاذُ اؾت.

س زض پیٛ٘س ثب ٍ٘بٜ ٘بتٛی ػطثی ضا ثبی -2 
-وبؾجىبضا٘ٝ تطأپ یه ائتالف زالضی

زؾتٛضی ثٝ حؿبة آٚضز وٝ ثط اؾبؼ 
ٞبی قیطی ز٘جبَ  ؾیبؾت زٚقیسٖ ٌبٚ

ٞب ضا  تٛا٘س ایٗ وكٛض قٛز ٚ تٟٙب ٔی ٔی
ٞبی ٘مط ثطخبْ قطیه  زض تأٔیٗ ٞعیٙٝ

 . ؾبظز

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 اود! ن گرفتٍمعیشت مردم را بٍ گريگا
 

تٛظ اظ ایٗ  ای زاضز تب آ٘دب وٝ ٕٞٝ زقٕٙبٖ ویٙٝ وٙٙسٜ ٔؼیكت ٚ التصبز ٘مف تؼییٗ :کیهان

ٌفت، ٚلتی  ٌیط٘س ٚ حتی یىی اظ فطٔب٘سٞبٖ زاػف ٔی اٞطْ ثطای ٔمبثّٝ ثب حطیف ثٟطٜ ٔی

قس،  وطز٘س، اِٚیٗ وبضی وٝ ثطای ٟٔبض ٚ وٙتطَ ٔطزْ ٔی اقغبَ ٔی ضٚؾتب یب ٔثال قٟطی ضا 

تؿّػ ثط آشٚلٝ ٚ ٔؼیكت ؾبوٙبٖ آٖ ٔٙؽمٝ ثٛز چطا وٝ ثٝ ٌفتٝ اٚ، تؿّػ ثط ٔؼیكت ٔطزْ 

ای  یؼٙی تؿّػ ثط افىبض ٚ ضفتبض ٔطزْ! یؼٙی تؿّػ ثط ٕٞٝ چیع! ایٗ ٍ٘بٜ قیؽب٘ی زض ا٘ساظٜ

ٞبی  قٛز. ٞسف اظ تحطیٓ ٞب ٔثُ آٔطیىب ٞٓ ز٘جبَ ٔی تط اظ ؾٛی ثؿیبضی اظ لسضت ثعضي

 ط چیعی غیط اظ ثٝ ٌطٌٚبٖ ٌطفتٗ ٔؼیكت ٔطزْ اؾت؟!.التصبزی ٍٔ

وٙس. ایٙىٝ چٝ وؿی زالض ضا زض  أطٚظ أب لیٕت اضظ ٚ ؾىٝ ٚ تٛضْ ثب ضٚاٖ ٔطزْ ثبظی ٔی

قٛز  تٛٔبٖ! ٚ ایٙىٝ ایٗ لیٕت زض ٕٞبٖ ِحظٝ چطا ٕ٘ی 241ٞعاض ٚ  11وٙس  وؿطی اظ ثب٘یٝ ٔی

ٞب اظ یه ٔطخغ یب  وٙس. ایٗ یؼٙی، لیٕت ٔی تط تٛٔبٖ ٔؿئّٝ ضا ٔكىٛن 253ٞعاض ٚ  11ٔثال 

قٛز. قٙبؾبیی ٚ یبفتٗ ایٗ ٔطوع ٘یع وبض ٚظاضت ٔحتطْ اؼالػبت اؾت. ایٙىٝ  ٔطوع تؼییٗ ٔی

وٙس ثطای ٔطزْ ٔجٟٓ اؾت. آٟ٘ب ایٗ  چطا آلبی ضٚحب٘ی زض ایٗ ثبضٜ ؾىٛت وطزٜ ٚ وبضی ٕ٘ی

آزضؼ ٔصاوطٜ ثب تطأپ ضا « زضن وطزٞب ضا  ثبیس ٚالؼیت»،«ٔٙؽمی ثبقیٓ»ضٚظٞب ثب ٕٞبٖ غؾت

ٌٛیٙس،. اٌط آٖ ا٘فؼبَ زض حُ ٔكىالت التصبزی ضا وٙبض ایٗ ثبال ٚ پبییٗ  زٞٙس! ٔی ٔی

ای ثٝ  قٛز وٝ زض ایٗ وكٛض ػسٜ ٞبی ٔكىٛن لیٕت اضظ ٚ ؾىٝ ثٍصاضیٓ، ٘تیدٝ ایٗ ٔی قسٖ

اضظی زأٗ ثع٘ٙس ٍٔط تٛا٘ٙس ثٝ ٘ٛؾب٘بت  ػٕس زض حبَ ثبظی ثب ٔؼیكت ٔطزٔٙس. ایٗ ػسٜ ٕ٘ی

ثٝ ثطذی ٔطاوع حؿبؼ زؾتطؾی زاقتٝ یب ثٝ ٔؿئِٛیٗ ٔحتطْ آزضؼ غّػ زازٜ ثبقٙس. تطأپ 

ٌٛیس، زض ٔصاوطات ثبیس اَٚ ثٝ حطیف ظطثٝ ظز ثؼس وٙتطَ ٔصاوطٜ  ٔی« ٞٙط ٔؼبّٔٝ»زض وتبة 

ضا ثٝ زؾت ٌطفت. ٔربؼت خّٕٝ پبیب٘ی ایٗ ٚخیعٜ آٖ خطیبٖ ذبل اؾت وٝ آٌبٞب٘ٝ 

ٌٛیس ثبیس ثب تطأپ ٚاضز ٔصاوطٜ قس. تطأپ زض ٔٛاخٟٝ ثب ایطاٖ زض حبَ اؾتفبزٜ اظ ٕٞیٗ  ٔی

ضؾب٘س وٝ ٔصاوطٜ ثب اٚثبٔب ٔب ضا ثٝ آٖ  ای ٔی ٔصاوطٜ ثب تطأپ ٔب ضا ثٝ ٕٞبٖ ٘مؽٝتبوتیه اؾت. 

اظ  ٞبی لسضتٕبٖ ضا یىدب ثط ؾط ٔكتی ٚػسٜ ثبض تٕبْ ِٔٛفٝ ٘مؽٝ ضؾب٘س ثب ایٗ تفبٚت وٝ ایٗ

 ای ضاحت ثطای زقٕٗ ذٛاٞیٓ قس. زؾت زازٜ ٚ تجسیُ ثٝ ِمٕٝ
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 مًافقت ایران ي بالريس برای تُاتر وفت با ماشیه آالت صىعتی

)ٔحٕس ؾؼیسی ویب(: ثبیس ؾسٞب ضا زض صبزضات ثكىٙیٓ ٚ ثطای ایٗ وبض  ظطٚضت زاضز ؾفطای ایطاٖ ٕٞىبضی وٙٙس.  :تسنیم

ٚی ثب ثیبٖ ایٗ وٝ ٕٞطاٞی ؾفطا ثبػث حعٛض ثیكتط ثٙیبز زض وكٛضٞبی زیٍط ٔی قٛز، افعٚز: زض ایطاٖ آییٗ ٘بٔٝ ٔمطضات، 

ٔكىالت ثطؼطف قٛز ،زض پطٚغٜ ٞبی  آظازضاٞی ٘یبظٔٙس ٔٙبثغ ٔبِی ٞؿتیٓ وٝ آزْ ٞب، لٛا٘یٗ ٚ... ٚاضزاتی اؾت وٝ ثبیس ایٗ 

زض ایٗ ظٔیٙٝ ثب قطوت ٞبی ذبضخی زض حبَ ٔصاوطٜ ٞؿتیٓ. ٚی ثب ثیبٖ ایٗ وٝ فؼال زض حبَ ٔصاوطٜ ثب قطلی ٞب اظ خّٕٝ 

ؾت اظ ایٗ ضٚ آٔبزٌی وبُٔ ضا چیٙی ٞب ٞؿتیٓ، افعٚز: ثٙیبز ٔؿتعؼفبٖ زض ذسٔبت ٔطثٛغ ثٝ ؾبذت پبالیكٍبٜ تٛإ٘ٙس ا

ؾفیط ایطاٖ زض ثالضٚؼ ٘یع زض ایٗ ٘كؿت اظ ٔٛافمت زاضیٓ تب زض ثرف ٘فت ٚ ٌبظ وكٛضٞبی زیٍط حعٛض زاقتٝ ثبقیٓ. 

 ایٗ وكٛض ٚ ٔمبٔبت ایطاٖ ثطای تٟبتط ٘فت ثب ٔبقیٗ آالت صٙؼتی ذجط زاز. 

 جًیی فرصتی برای اوتقام

ؾٛی تجّیغبت ٔٙفی ػّیٝ زِٚت ٚ  آٚض اؾت، ٌطایف ٘یطٚٔٙس صساٚؾیٕب ثٝ ؾٕت تؼدتآ٘چٝ زض ایٗ ٔیبٖ  جمهوری اسالمی:

ؼطفٝ ٚ ػّیٝ زِٚت ٔؿتمط  قست یه ٞبی خبٔؼٝ ِٚی ثٝ ؾبظی، چٙسصسایی، ا٘ؼىبؼ افىبض ٚ زیسٌبٜ اؾت وٝ ثٝ ثٟب٘ٝ قفبف

وبضثطزٖ اِفبؾ، وّٕبت ٚ  ؾت. ثٝای ثٝ ذٛز ٌطفتٝ ٚ ثٝ اثعاضی ػّیٝ ٘ظبْ تجسیُ قسٜ ا اؾت وٝ ایٗ ضٚظٞب اثؼبز تبظٜ

ٞبی ایٗ ضؾب٘ٝ ػٕٛٔی  ثبقس، ثب اٞساف ٚ ٔأٔٛضیت« ضؾب٘ٝ ّٔی»وٙٙسٜ اظ تطیجٖٛ صساٚؾیٕب وٝ لطاض ثٛز  ٞبی ٔأیٛؼ تحّیُ

ٞبی ٟ٘ٓ  قست ٔغبیطت زاضز ٚ زض ثؿیبضی ٔٛاضز، ٘مط غطض اؾت. خبی تؼدت اؾت وٝ چطا صساٚؾیٕب زض زٚضٜ زِٚت ثٝ

وٙس ٚ ثٝ خًٙ ضٚا٘ی  وطز، ِٚی أطٚظٜ زلیمب ثطػىؽ، ٘مف اپٛظیؿیٖٛ ضا ایفب ٔی ٍط ٚیػٜ!زِٚت ضا ایفب ٔیٚ زٞٓ ٘مف ٌعاضق

ٚیػٜ زض قطایػ فؼّی وٝ لجُ اظ قطٚع  ثٝظ٘س...  ظ٘س... تطأپ ثب ظثبٖ تٟسیس ٚ تغییط ضغیٓ حطف ٔی ػّیٝ زِٚت زأٗ ٔی

ُ تصٛضی ؾمٛغ وطزٜ ٚ ٞط ٘ٛع ٔصاوطٜ احتٕبِی ثٝ ٔؼٙی اٚج ظؼف ؼطظ غیطلبث ٞبی آٔطیىب، اضظـ پَٛ ّٔی ایطاٖ ثٝ تحطیٓ

ایطاٖ تّمی ذٛاٞس قس. ٔصاوطٜ ثبیس اظ ٔٛظغ التساض ٚ ػعت ثبقس ٚ ٘ٝ ظؼف ٚ زضٔب٘سٌی. ٔصاوطٜ ثب آٔطیىب اظ اذتیبضات 

ذّی زض ایٗ ٔٛضز زضؾت ِٝ ٔربِف ٞؿتٙس، ٔصاوطٜ ٔؼٙی ٘ساضز ٚ ٘جبیس خٙدبَ زا وٝ ٔؼظٓ ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی! اؾت ٚ تبظٔب٘ی

 وطز.
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 چماق، ًَیج ي درَای جُىم

زض زٚ  ٔبٞهٝ اذیهطی وهٝ آٔطیىهب اظ      صبح نو:

  ٝ ٞهبی آتكهیٗ ػّیهٝ     ثطخبْ ذبضج قهس ٚ ثیب٘یه

ایطاٖ صبزض وطز، چٙسثبضی ٞٓ ٌفت وٝ ٔٙتظط 

اٖ ثب اٚ تٕبؼ ٌطفتٝ قٛز؛ ضٚیهبی  اظ تٟط اؾت 

خٕٟٛضی آٔطیىهب زض چٟهبض زٞهٝ     تٕبْ ضٚؾبی

ٌصقتٝ وٝ تبوٖٙٛ خبٔٝ ػُٕ ثٝ ذٛز ٘پٛقیسٜ. 

تطأپ ثؼس اظ ثّٙسوطزٖ چٕبلف، ٞهٛیح  حبال 

ظزٜ زاذّهی وهٝ    ضا ثیطٖٚ آٚضزٜ ٚ خطیبٖ شٚق

زا٘هس، ثهٝ    ٌطا ٔهی  ثٝ تؼجیط پٕپئٛ، ذٛز ضا غطة

ثههسٖٚ قههطغ  اؾههتمجبَ اظ زضذٛاؾههت ٔههصاوطٜ

تطأپ ضفتٝ اؾت. ثٝ چٝ ذیهبِی؟ ٘ىتهٝ لبثهُ    

تٛخٝ ایٙىٝ ایٗ زٚؾهتبٖ زاذّهی ٞفتهٝ پهیف     

خٕٟٛضی ایهطاٖ ضا زِیهُ    ؾرٙبٖ ٔحىٓ ضییؽ

زا٘ؿهتٙس ٚ أهطٚظ    افعایف ٘طخ زالض ٚ ؾىٝ ٔی

تٛا٘ٙهس تٛظهیح زٞٙهس وهٝ ٚػهسٜ ظهبٞطا         ٕ٘ی

ٞب ضا وهبٞف   خٛیب٘ٝ آٔطیىب، چطا ٘طخ ٔؿبِٕت

یهٗ اؾهت وهٝ اتفهبلی وهٝ زض      ؟ آیب خهع ا ٘ساز

افتس، زؾتىبضی ٔىطض ذهبضخی   التصبز ایطاٖ ٔی

ٚ ػٕبَ آٖ ثهب ٞهسف ضا٘هسٖ وكهٛض اظ چبِهٝ      

ثطخبْ ثٝ پطتٍبٜ زیٍطی اؾت ٚ ٘بوبضآٔسی یهب  

٘هههبتٛا٘ی ٚ زض قهههمٛق ثسثیٙب٘هههٝ ٕٞطاٞهههی  

قهبٖ زض   وهٝ قهتبثعزٌی  -ٞبیی اظ زِٚت  ثرف

ایهٗ فطایٙهس    -ای اظ آٖ اؾت ثطاثط تطأپ ٘كب٘ٝ

وٙس؟ ٘ٝ ذهطٚج آٔطیىهب    ا تؿٟیُ ٚ ٕٞٛاض ٔیض

اظ ثطخبْ، ثبظقهسٖ زضٞهبی خٟهٙٓ ثهٛز ٚ ٘هٝ      

ٚػسٜ ٔصاوطٜ اٚ، ٚضٚز ثٝ ثٟكهت. ایهٗ پٙهساض    

ٞههبی  غیطٔسثطا٘ههٝ ثطذههی ثههب ٚخههٛز ذؿههبضت

ثبیؿهت   ؾٍٙیٗ ؾهبِیبٖ اذیهط ضا چٍٛ٘هٝ ٔهی    

 تطٔیٓ وطز؟

 

 در زمیه شیطان

کارّایص تزای تسلط تز  گَیٌد تزس تزادر هزگ است ٍ ضیطاى ّن دقیقا یکی اس راُ هی

ی ها، اس راُ تْدید ٍ تطویع  تأثیز ضیطاى در دستگاُ هحاسثِ»اًساى، ّویي تزس است. 

دّد، آرسٍّا  ّای فزیثٌدُ... ٍعدُ هی دّد ضیطاى، ٍعدُ است.اس سَی دیگز ٍعدُ هی

ی رًگی ٍ درٍغیي ٍ خیالی هثل  کٌد، یک آیٌدُ کٌد، سًدُ هی را در دل آًْا تیدار هی

گذارد... اهّا فزیة است... هثل رفتاری کِ اهزٍس  خَد هی تِ سزاب در هقاتل چطن هؤهٌیيِ

( هتأسفاًِ آًکِ 1۱۳۱/0۰/1۱«)ّای استکثاری ّویطِ ]دارًد[... آهزیکا دارد ٍ قدرت

گَیٌد  ای ّستٌد کِ تحلیلطاى ایي است؛ هی ّای سیاسی َعِدر داخل کطَر ها هجو»

دّد، ضوا عقة تٌطیٌید! خَب،  ی سگی اس خَدش ًطاى هی ٍقتی کِ طزف خیلی چْزُ

ًطیٌی، طزف را  ضوا ایي را قثَل دارید؟ عقة تٌطیٌین؟ یا ًِ؛ هعتقدید کِ ّزگًَِ عقة

گَیٌد آقا اخن کٌید؛  تزسید، هی کٌد. توجزدی کِ دیدًد ضوا تا اخن هی تطجیع هی

عالج ایي آدم اخن است. توجزدی کِ دیدًد تْدید تِ کتک یا خَد کتک، ضوا را تِ 

ّایص  ی حزف گَیٌد دٍ تا تیطتز تشى تا خَب اس ّوِ کٌٌد، هی ًطیٌی ٍادار هی عقة

 (1۱۳۳/0۰/۱1«)دست تزدارد. طزف، ایٌجَری است. هحاسثات دًیا ایي است.

 

 َا خطرواک است عدم برخًرد با آقازادٌ

وٝ ٔب  ٞب یه ٔٛظٛع خسی ٚ اؾبؾی اؾت ٚ ٔتأؾفب٘ٝ اظآ٘دب ٔٛظٛع آلبظازٜ اعتماد:
ؾت ٘ساقتٝ ٚ ٘ساضیٓ، ایٗ ز ٚلت تٕطوع خسی ٚ ٚیػٜ ثط ٔٛظٛػبتی اظایٗ ٞیچ

وٙس تب ٔٙدط ثٝ ذّك یه ٚظؼیت ثحطا٘ی قٛز.  لسض اؾتٕطاض پیسا ٔی ٔٛظٛػبت آٖ
زض ٚالغ قطایؽی وٝ اوٖٙٛ قبٞس آٖ ٞؿتیٓ، اؾتٕطاض ٔٙبؾجبتی اؾت وٝ زض آٖ 

ایٗ ػسْ  ٞبی غیطٔٛخٝ، حؿبؾیت ٚ زلت وبفی ٚخٛز ٘ساضز. ٘ؿجت ثٝ ٘بثطاثطی
ٞبی  ٞبیی وٝ ٔٙكأ ایٗ ٘بثطاثطی ٌصاضی ب ٚ ؾیبؾتٞ ٌیطی زلت ٞٓ زضثبضٜ خٟت

ٞبی  ٞبی ایٗ اتفبق. اٌط ثٝ وكٛض قٛز ٚخٛز زاضز ٚ ٞٓ زضثبضٜ پیبٔس ٘بٔٛخٝ ٔی
ٞبی ٔجؿٛؼی زضثبضٜ پیبٔس ضٚ٘س فعایٙسٜ  یبفتٝ زلت وٙیس، ػٕٛٔب قبٞس ثحث تٛؾؼٝ
ٞبی  ٘بثطاثطی قٛز ٚلتی ٞب ٌفتٝ ٔی ٞبی غیطٔٛخٝ ذٛاٞیس ثٛز. زض ایٗ ثحث ٘بثطاثطی

ضٚز، اٍِٛی ٔؿّػ ٔٙبؾجبت اختٕبػی ثٝ خبی  غیطٔٛخٝ اظ یه حسٚزی فطاتط ٔی
قسٖ أٛض ثبقس، ثٝ ؾٕت  آ٘ىٝ اٍِٛی ٕٞىبضی، تمؿیٓ وبض ػمالیی ٚ ترصصی

خبی آ٘ىٝ ثب یىسیٍط ٕٞىبضی وطزٜ یب ثطای اضتمب  اٍِٛی ؾتیع ٔیُ وطزٜ ٚ افطاز ثٝ
ؾبظی وٙٙس ثٝ ؾٕت حصف  ٞبی ثٟتط ثؿتط زثٝ وٕه ٞٓ ثكتبثٙس یب ثطای زؾتبٚض

 قٛ٘س. آٔیع ٚ ٔٛظٛػبتی اظ ایٗ لجیُ وكیسٜ ٔی یىسیٍط، ثطذٛضزٞبی ذكٛ٘ت


