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 «الّلُْنَ صَلِ عَلی هُحَوَّذٍ ٍَ آلِ هُحَوَّذ ٍَ عَجِل فَرَجَُْن » 

ثذایّّٗٔتٔذیٖٛفزس٘ذاٖضٕباست.چٖٛٞزٞبیٔؼظّٓٚٔىزّْضٟیذاٖدٚراٖدفبعٔمذّسٚضٟیذاٖا٘مالة.تباَخب٘ٛادٜ .1

ایّّٗٔتدرایٗسبِٟبثٝدستآٚردٜاست،ػشّتایّّٗٔت،أٙیّتایّّٗٔت،پیطزفتایّّٗٔت،ٕٕٞٝٚٞٝٔذیٖٛایٗچٝ

خٛاٟ٘بیػشیشیاستوٝدَاسخب٘ٝٚخب٘ٛادٜٚپذرٚٔبدرٕٚٞسزٚفزس٘ذٚٔب٘ٙذایٟٙبوٙذ٘ذٚرفتٙذسیٙٝسپزوزد٘ذدر

وزد٘ذ؛ٞٓغزة،ٞٓضزق،ٞٓارتدبعید٘یبدرٔمبثُٔب،آٖرٚساساٚحٕبیتٔیٔمبثُدضٕٗ؛آٖٞٓدضٕٙیوٕٝٞٝ

 (12/10/96.)وزد٘ذٔٙكمٝ،ٕٕٞٝٚٞٝاسایٗدضٕٗخجیثثؼثیٔبحٕبیتٔی

اٌزخٛاٟ٘بیدالٚرٚضدبعٚفذاوبریٔثُخٛاٟ٘بیضٕبٚخٛد٘ذاضتٙذوٝثزٚ٘ذٚخٛدضبٖرأثُیهسپزی،ٔثُیه .2

 ٔیسذّیدر داخُوطٛر ایٗدضٕٗپبیصثٝ ثذٞٙذ، ٔیٔمبثُدضٕٗلزار ثٝٞیچچیشیرحٕٓ٘یوطیذٚ رسیذٚ

 (12/10/96.)وزد

ٞبیغزةآسیبچٝخجزاست؛آ٘چٝدرایزاٖثبحؿٛرثؼثیضٕباالٖثجیٙیذدرضٕبَآفزیمب،درثؼؿیاسوطٛرٞبیٔٙكمٝ .3

ثٛدوٝأزٚسدرِیجیٞست،چٙذسبَدرسٛریٝثٛد،ٔذّتٟبدرػزاقثٛدٚاسایٗافتبد،دٜثزاثزثذتزاسآٖچیشیاتّفبقٔی

ٕٞیٗ ضٕب، خٛاٟ٘بی ٌزفت؟ را ّّٔی ٚ تبریخی ػظیٓ خسبرت ایٗ خّٛی وسی چٝ ضذ؟ ٔب٘غ وسی چٝ لجیُ.

 (12/10/96ء.)ضٟذا

ٞبریوٝسٝضٟیذرااسدستدادٜ،ثؼؿیایٗپذریوٝسٝضٟیذرااسدستدادٜ،ٔبد-ٞبیضٟذاثٝ٘ظزٔٗارسشخب٘ٛادٜ .4

آٖضٟیذ،خٛاٖثٛد،احسبسبت-ٞبپٙحضٟیذیبثیطتزسٝضٟیذ،ثؼؿیدٚضٟیذ،ثؼؿی ٘یست. وٕتزاسارسشآٖضٟذا

ٌُراتزثیتوزدٜثٛد٘ذ،سحٕتوطیذٜثٛد٘ذ،ثشريوزدٜثٛد٘ذ،ثٝثٛد،حٕبسٝداضت،رفتخّٛ؛ایٗپذرٚٔبدر،ایٗدستٝ

ٚا ٔبدرٞب ٚ ضدبػتپذرٞب ٌبٞیخسذشٞٓثزٍ٘طت! خّٛیچطٕطبٖرفتٚخسذشثزٌطت، ثٛد٘ذ، یٗحذرسب٘ذٜ

خب٘ٛادٜ ثٝ ٔٗٔىزّر ٘یستٚ خٛاٟ٘بیطبٖ اس ٔٗوٕتز ٘ظز ثٝ ٔبدرٞب ٚ سبیٝفذاوبریپذرٞب خذا وٝ ٔیٍٛیٓ ییضٟذا

اخیّیحكدار٘ذ،خیّیثزایایٗوطٛرارسشدار٘ذ؛ضٟذایػشیشیضٟذیضٟذارااسسزایّّٗٔتوٓ٘ىٙذ.خب٘ٛادٜخب٘ٛادٜ

ٕٞیٗ خٛر؛حبالخبیٍبٞطبٖپیصخذایٔتؼبَوٝثٝخبیخٛد،أّبتأثیزضبٖدروطٛرٚٚخٛدضبٖدروطٛرٞٓوٝٚالؼبً

 (12/10/96.)یثسیبرّٟٕٔیاستٞٓیهٔسئّٝ

یوبّٔصایٗرٚحضدبػتٚرٚحفذاوبریٚرٚحایٕبٖاستوٕٝ٘ٛ٘ٝتٛا٘ذخّٛیاِػٕبَدضٕٙیراثٍیزد،آٖچیشیوٝٔی .5

یضٟذایهاظٟبرارادتٚالؼیاست.لذرضٟیذٚٞبیضٕبثٛد٘ذ،ایٗخٛاٟ٘بیضٕبثٛد٘ذ.ٚٔٗاظٟبرارادتٓثٝخب٘ٛادٜثچّٝ

ثشرٌیثٌٝزدٖدا٘یٓدا٘یٓ؛ٔییضٟیذٚپذرٚٔبدرضٟیذٕٚٞسزضٟیذٚفزس٘ذضٟیذرأیخب٘ٛادٜ وٝایٟٙبچٝحكّ

 (12/10/96.)وطٛرٚا٘مالةٚ٘ظبْٚتبریخٔبدار٘ذ

ی.ٔسئّٝءیضٟذایخب٘ٛادٜاْ؛حزفٟبیسیبدیدارْدرثبرٜٔٗحزفسیبددارْ؛سیبدٞٓحزفسدٜءیضٟذایخب٘ٛادٜدرثبرٜ .6

ضٟبدترسیذٜ؛غجزآٟ٘بخٛدشیهوٜٛثبارسشاست.فمفایٗ٘یستوٝیهضٟیذاسآٟ٘بدرراٜحكثٝءیضٟذاخب٘ٛادٜ

وٙٙذثزایٗٔػیجت،خٛدایٗیهارسشثسیبرٚاالییوٝپذرضٟیذ،ٔبدرضٟیذ،ٕٞسزضٟیذ،فزس٘ذضٟیذ،غجزٔیٕٞیٗ

اُِٚ ٚاال. ثسیبر غّٛاتخذاثفزستذ؟غّٛاتضٕبثزخذاوٝٔیوٙیذثبٚرضٕبرَحَٕة؛َٚرَثِِِّٟٓٔٗغََّٛتٌػََّیِٟٓئِهَاست؛
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وٙیذخذاراٚتحُّٕٔیثزایٗٔػیجتٚضىزٔیٔیوٙیذغجزٚلتیٞستیذ،ضٟیذیخب٘ٛادٜوٝضٕب!ضٕبثزثفزستذ

وٝٔبِهُّٔهّٚٔىٛتاست،-ضٛدوٝخذایػشّٚخُوٙیذ،ایٗغجزضٕبٔٛختٔیوٙیذٚایٗراپبیخذاحسبةٔی

ٕبغّٛاتثفزستذ.ایٟٙبارسشاست؛ٔبایٗٔفبٞیٓراثبیذدرستثفٟٕیٓ.ایٗٔفبٞیٓ،٘یزٚٞبیثزض-ٔبِهػبِٓٚخٛداست

 (28/3/96.)وٙذثزایخیّیوبرٞبیثشريوٙذ،ٔبراآٔبدٜٔیػدیجیدرٚخٛدٔبایدبدٔی

ػیضٟذاٞستیذ،خٛدتبٖداغذاریذٚدستتبٖدروبراست؛ٔٗٔیضٕبوٝخب٘ٛادٜ .7 ایٗحزفٟب-زؼثىٙٓخٛاٞٓایٗرا

خذٔت،فمف-وٙٙذضٛدتبٔزدْثذا٘ٙذوٝایٗضٟیذأٖبچمذردار٘ذثٝایٗوطٛرخذٔتٔیضٛد،ٌفتٝٔیپخصٔی

یٔزسٞبیوطٛروٙٙذ.درٕٞٝدادٖآةٚ٘بٖ٘یست؛ثبالتزاسآةٚ٘بٖ،أٙیّتاست؛ایٟٙبدار٘ذأٙیّتوطٛرراتأٔیٗٔی

چٝایٗ وبرٔیآٟ٘بییوٝدرخبرجوطٛردردفبعاسحزْوبرٔیخٛریاست؛ چٝآٟ٘بییوٝدرٔزسٞب چٝوٙٙذ، وٙٙذ،

 (28/3/96.)یایٟٙبحكّحیبتثٌٝزدٖوطٛردار٘ذوٙٙذ،ٕٞٝٞبثزایأٙیّتوبرٔیآٟ٘بییوٝدرداخُضٟزٞبٚخبدّٜ

ثذا٘یٓ.ثزادراٖػشیش،خٛاٞزاٖػشیش!ٞزوسیوٝسؼیوٙذوٝیبدراثبیذءٞبیضٟذاراثبیذثذا٘یٓ،لذرخب٘ٛادٜءلذرضٟذا  .8

اٞب٘تثطٛدیبثٝفزأٛضیسپزدٜثطٛد،ثٝایٗوطٛرخیب٘توزدٜ؛ٞزوسیوٝسؼیوٙذوٝثٝخب٘ٛادٜءضٟذا ٞبیضٟذا

ثحثثی ایٙدب ]چٖٛ[ ثٝایٗوطٛرخیب٘توزدٜ؛ ثٍیز٘ذ، ٔٛردتؼزّؼسثب٘یلزار ثحثوطٛراػتٙبئیثطٛدیب ٘ظبْ٘یست،

یضٟذاثبیذاحتزاْثٍذار٘ذٚلذرثبیذاحتزاْثٍذار٘ذٚلذرآٟ٘براثذا٘ٙذ؛ثٝخب٘ٛادٜءاست؛ثٝوطٛرخیب٘توزدٜ.ثٝضٟذا

یؼٙیچٝ؟یؼٙیسیزثبرآٖٕٞسزیوٝراؾی«سیزثبرّٔٙتضٟیذاٖ»آٟ٘براثذا٘ٙذ؛خٛدراسیزثبرّٔٙتضٟیذاٖثذا٘ٙذ.خت

ضٛدضٛٞزشثزٚددرٔیذاٖخًٙثٝضٟبدتثزسذ؛پسسیزثبر]ّٔٙت[آٖخب٘ٓٞٓٞستٙذ؛سیزثبرّٔٙتآٖپذریبآٖٔی

دٞذفزس٘ذشثزٚد]ٞٓٞستٙذ[؛سیزثبرّٔٙتایٟٙبلزارثٍیز٘ذٕٚٞٝثذا٘ٙذ،ایٟٙباستوٝارسضٟبرأبدریوٝرؾبیتٔی

 (28/3/96.)دارددروطٛرٔبٖس٘ذٜٔی

یٞبخب٘ٛادٜ.٘ىٙذوٓراضٟذاءٞبیخب٘ٛادٜ ییرسٔٙذٌبٖراوٓ٘ىٙذ،سبیٝیضٕبٞبراوٓ٘ىٙذ،سبیٝضبءاِّّٝسبیٝااٖخذ .9

آیٙذایٙدبپیصٔٗ؛اغالًسثبٖا٘سبٖلبغزاستاسایٙىٝایٗحبِتیراوٝایٟٙبدار٘ذ،تٛغیفوٙذ.سٖ٘سجتبًٌبٞیٔیءضٟذا

س٘ذٚثبیهٌذضتیاسخٛدشرفتٝخجٟٝٚدرسٛریٝضٟیذضذٜ،آٔذٜٚثبیهضٟبٔتیحزفٔیتزخٛاٖوٝفزس٘ذخٛاٖ

ٕٞٝٔیس٘ذ!ختٔیحزفٔی آ٘دبغذایتٛحدضٕٗرا ضٙفتٙذ،دا٘یذ،حبالثبٚؾغدٚراٖدفبعٔمذّسٞٓفزقدارد؛

دریهچٙیٗضزایكی،ایٗٔبدر،ایٕٗٞسز،حبَضٙٛ٘ذ،درػیٗضٙٛ٘ذ،ٕٕٞٝ٘یایٙدبغذایتٛحرافمفٌٛضٟبیضٙٛأی

آٚردْ،راایخب٘ٛادٜ ایاسآٟ٘بایٙدبثٛد٘ذ؛ٔٗاسٓیهفزستٙذ[.چٙذرٚسپیصاسایٗ،یهػذّٜایٗپذر]خٛا٘طبٖرأی

ایٗ-سبَسٝدٚٚچُٟیبسبَچٙذٚچُٟٔثالًضبیذثٛد،خٛاٖخٛدش-خٛاٖآٔذٔزدییهدیذْ،[آٔذ] خب٘ٛادٜ پذر

ٟٔٓایٟٙب!سٛریٝفزستبدٜرأٌُثُخٛاِٖثشريِپسز.ثٌّٝفتثٛد؟ثشرٌتپسزٌفتٓ[.ثٛدفزستبدٜ]راپسزشرا،خٛا٘ص

ایذ،خٛروبروزدٜایذدردِصٚآٖست؛چیشٞبیػدیجیاست.ایٗا٘مالةیهچیشػدیجیاست؛حتّیضٕبٞبٞٓوٝرفتٝا

ایٓ؛خیّیایٗا٘مالةچیشػدیجیاست.ایٗثزایایذ؛ٔبوٝثیطتزاسضٕب٘زسیذٜٞبیص٘زسیذٜوبریٞٙٛسثٝآٖاػٕبقٚریشٜ

 (16/10/95.)بخٛاٞذداضت؛ایٗاَّٚوبراستاالٖ.س٘ذٜثبضیذارثبثٟبید٘یب،حبالحبالٞبدردسزٞ

360ضٟیذراتطییغوزد٘ذ؛ایٗچیشوٛچىی٘یست.حذٚد360ٞبحذٚددریهرٚساغفٟب٘ی16ٚپٙدٓآثبٖسبَدرثیست .10

ذیذیذ،آٖحٕبسٝٚضٟیذدریهرٚسٚارداغفٟبٖضذ٘ذٚرٚیدستٔزدْتطییغضذ٘ذ.ضٕبخٛاٟ٘ب٘جٛدیذ،آٖرٚسٞبرا٘
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250-اُْآثبٖ٘زسیذٜثٛدوٙیٓتبآخزآثبٖ،چٖٛضبیذٞٙٛسثٝسیایٙىٝػزؼٔی-آٖضٛررا٘ذیذیذ.چٙذرٚسثؼذ]ٞٓ[

ضٟیذدیٍزراٚارداغفٟبٖوزد٘ذ؛ثبسٔزدْتطییغوزد٘ذ،رٚیدستٌزفتٙذٚثباستحىبْ،قبلت٘طبٖداد٘ذ؛خیّیقبلت

خٛاٞذ.ظزفیّترٚحیثبالتزاستاسظزفیّتخسٕیٚظزفیّتاختٕبػی.ایٙىٝٔزدْیهضٟزظزفیّتٔیخٛاٞذ،خیّیٔی

ٞٓثٟتزیٗخٛاٟ٘برا،ثزرٚیدستطبٖتطییغوٙٙذٚخٓثٝاثزٚ٘یبٚر٘ذ،خیّیٞبیخٛدضبٖرا،خٛاٟ٘بیخٛدضبٖرا،آٖثچّٝ

وزدیٓأّبثٝچطٓخٛدٔبٖخٛا٘ذ٘ذ،ٔبراحتثبٚرٕ٘یثٟبثزایٔبٔیٟٔٓاست.ایٟٙبرااٌزدرتبریخ٘ٛضتٝثٛد٘ذ،دروتب

ضٟیذتطییغضذ٘ذ،خٛاٟ٘بغفوطیذ٘ذثزای360دیذیٓ.چكٛرقبلتآٚرد٘ذ؟درٕٞبٖرٚسٚفزدایآٖرٚسیوٝحذٚد

اِسّالْ(ٚزأبْحسیٗ)ػّیِٝطى-رفتٗثٝخجٟٝٚرفتٙذ.دِٚطىزلَذَروٝدرضٟزاغفٟبٖٚضٟزٞبیاستبٖاغفٟبٖثٛد٘ذ

دٚثبرٜپُزضذاسخٕؼیّتخٛأٖؤٔٗٚفذاوبر.٘ٝپذرٚٔبدرٞبٔب٘غضذ٘ذ،٘ٝخٛاٟ٘بتزدیذوزد٘ذ.دٚثبرٜٕٞبٖ-ِطىز٘دف

ِطىزخف ایٗؾبیؼٝدٚ اغفٟب٘یثٛد٘ذ؛ضىٗوٝ ثیطتزضٟذا ػّٕیّبتٔحزّْ در ضذ. پُز ثٛد، ٚاردضذٜ آٟ٘ب یسٍٙیٗثز

 (26/8/95.)فٟبٖایٗاست.٘جبیذثٍذاریذایٗفزأٛشثطٛداغ

 (7/6/95.)ٌیزیٓیٔؿبػفٔیٞبیضٟذأظٟزا٘مالةاسالٔیٞستیذٚٔبثبدیذٖضٕبػشیشاٖ،رٚحیٝضٕبخب٘ٛادٜ .11

ٚغجزٔزٖٞٛخٟتیٞزاسوطٛرپیطزفتٚوطٛرأٙیّتٚا٘مالةثمبیٔجبِغٝثذٖٚوٝضٟیذأٖؼظّٓٞبیخب٘ٛادٜ .12

  (5/4/95است.)ػشیشضٟیذاٖآٖخٖٛٔزٖٞٛٚٔؼظّٓٞبیخب٘ٛادٜ استمبٔت

اْوٝدرسٍٙزٔمذّْدفبعاسارسضٟبٚدفبعاسا٘مالةٚدفبعاساسالْخیّیػشیش٘ذ.ٕٔٗٞیطٝػزؼوزدٜءٞبیضٟذاخب٘ٛادٜ .13

لذرثبیذراایٗفزس٘ذاٖ؛ٕٞسزٞب،ٔبدرٞب،پذرٞب،یٙذ؛ٞبخب٘ٛادٜ ٚدفبعاسلزآٖ،ضٟیذأٖبٞستٙذٚثالفبغّٝپطتسزایٟٙب

 (5/4/95).٘یستوٕیچیشٔسّٕیٗٚاسالْثزایضٟبدتٟبایٗتأثیزات.دا٘ست

.وٙیذایذ،ٕٞیٗحبالثبٕٞیٗخب٘جبسیخٛدتبٖدرٚالغداریذخٟبدٔیضٕبٞبوٝخب٘جبسٞستیذ،ٕٞیٗاالٖدرحبَٔجبرسٜ .14

قٛروٝوٙٙذٚپذیزایر٘حضٕبٞستٙذ.ثّٝ،ٕٞبٖػٙٛاٖٕٞسزپذیزاییٔیایٗخبٕٟ٘باستوٝاسضٕبثٝٔزثٛـثٝ٘ىتٝ ...

ثٝ ایٗخبٕٟ٘ب لطٍٙطبٖثیبٖوزد٘ذ، ایٗضؼز در ثشرٌیاست؛ایٗآلب ایثبر است، ایٗایثبر ایثبرٌز٘ذ؛ ٔؼٙبیٚالؼیوّٕٝ

اسر٘حٔزیؿیاٌزثیطتز٘جبضذ،وٕتز٘یست.ایٙىٝا٘سبٖیهخب٘جبسراداریخذٔتآٟ٘بارسشخیّیثبالییدارد.ر٘حٔزیؽ

ثبٔحذٚدیّتٟبیخسٕی درٔمبثُثیثبٔطىالتص، ثٝحزفاٌٚٛشثذٞذ، تزٚخطهوٙذ، ٞبیحٛغٍّیاشپذیزاییوٙذ،

-ارد.ٔٗثٝخبٕٟ٘بحٛغّٝ٘طٛد،خیّیاخزثبالییپیصخذایٔتؼبَدایوٝخب٘جبسٕٔىٗاستداضتٝثبضذ،ثیقجیؼی

خبقزػظٕتایٗوبریوٝدٞذثٝضٕبٞبثٝتٛا٘ٓایٗػزؼراثىٙٓوٝخذایٔتؼبَٔژدٜٔیٔی-ٕٞسزاٖضٕبخب٘جبساٖ

 (29/6/94.)دٞیذ؛ایٗٚالؼبًیهخٟبدٚیهحٕبسٝاستا٘دبْٔی

ثمیّٝ[ٔٙكمٝآٖدرحؿٛروٝػشیشیٚٔحتزْٞبیخب٘ٛادٜ ٘مص .15 ا٘ذٚدرپذیزفتٝرا]یاستبٟ٘بیسبحّیاستبٖثٛضٟزیب

سبوٗضذٜ اٌزآ٘دب ٘مصثسیبرّٟٕٔیاست؛ .ٕ٘یرٚدپیصوبرٞب٘جبضٙذ ٕٞذَٕٚٞزاٜ خب٘ٛادٜ ٔزداٖثبٞبخب٘ٛادٜ ا٘ذ،

ٞٓخًٙیدٚرٜیٕٞٝدرآٌبٞب٘ٝ؛غٕیٕی،رٚضٗ،ثسیبردار٘ذٞبییاٍ٘یشٜٔبوطٛرثب٘ٛأٖب،وطٛرس٘بٖخٛضجختب٘ٝأزٚس

ثٛدخٛرٕٞیٗ ٌبٞیدارْوٝثبایٗثٙذٜ. اساٌزضٟذأبدرٞبیغبِجبًوٙیٓ؛غحجتثٙطیٙیٓ،ضٟذاءٞبیخب٘ٛادٜ تٛفیكرا

.ٞستٞٓثیطتزثػیزتٟبیطبٖٚٞباٍ٘یشٜٔٛاردایٗاسثسیبریدرٚ٘یستٙذوٕتز٘جبضٙذ،پزضٛرتزٚتزپزاٍ٘یشٜضٟذا،پذراٖ

 (15/7/94.)ضٛدرسشٔحسٛةٔیاوطٛرثزایخیّیایٗٞستٙذ؛ٔبیخبٔؼٝس٘بٖایٟٙب
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ثفٟٕذ .16 ثطٙبسذ،ػٕكدضٕٙیرا آٔبدٜوٙذثزای .وطٛرٔبّّٚٔتٔباحتیبجدارددضٕٗرا ٚاحتیبجداردثٝایٙىٝخٛدرا

یدرخًٙ٘ظبٔی٘یست؛دضٛارتزاسآٖ،ٔٛاخٟٝیدرٔیذاٖیسخت٘یست،ٔٛاخٟٝٔٛاخٟٝ.ایٗٔٛاخٟٕٝٞیطٝٔٛاخٟٝ

ایزاٖ،ػشیشّّٔت.استاختٕبػیس٘ذٌیٔیذاٖدراست،سیبستٔیذاٖدراست،فزًٞٙٔیذاٖدراست، زْ٘خًٙ ٔیذاٖ

ایٗافطبٌز،پیبْایٗأیذثخص،پیبْایٗثٝدارداحتیبجٔبّّٔت.داردپیبْایٗثٝاحتیبجاست؛٘یبسٔٙذضٟیذاٖپیبْثٝأزٚس

ٔیٔؼٙٛیرٚحیّٝٚٔؼٙٛیاثتٟبجاسسزضبرپیبْ ٔب ثٝ ضٟذا وٝ ضٟذای ٔذیٖٛ ّّٔت، ٚ ٔذیٖٛءدٞٙذ. ٚ است

ثٝضٟیذاٖ٘بْ٘یستٙذحبؾزوٝوسب٘یآٖوٙٙذ،وتٕبٖراایٗوٝوسب٘یآٖ.ٔذیٛ٘یٕٓٞٝاست؛ضٟذاءٞبیخب٘ٛادٜ ضٕب

ٝآٟ٘بدار٘ذسخٓٔیثوأّ٘ٝثطٛدضٟذاءاستدّیّیٚثطٛدثزدٜضٟذاء٘بْیبثطٛدثزدٜضٟیذی٘بْٞزخبٚثطٛدثزدٜػظٕت

ا٘ذ؛ایٟٙبثبّّٔت[ایزا٘یاستأّبدرٚالغاخٙجی]ضبٖا٘ذ؛حبالضٙبسٙبٔٝس٘ٙذ،ایٟٙبثیٍبٍ٘بٖاسٔػبِحایّّٗٔتٙذ؛ایٟٙباخٙجی

 (6/4/94.)دَ٘یستٙذرٚٚیهایزاٖیه

ٌیزْ،ثٙذٜدٞٙذٜاست؛ثٙذٜدرسٔیخٛا٘ٓ؛حمیمتبًدرساست،ثٙذٌٜبٞیٔیءراوٝٔزثٛـثٝس٘ذٌیضٟذاایٗوتبثٟبیی .17

ٞبییثٛد٘ذ،چٝرٚحیّبتیداضتٙذ،چٝػظٕتیدٞذوٝایٟٙبچٝضخػیّتٌیزْاسخٛا٘ذٖایٗوتبثٟب؛٘طبٖٔیرٚحیّٝٔی

 (6/4/94)خٛدضبٖراوفدستٌزفتٙذٚاردٔیذاٖضذ٘ذ.داضتٙذ،چٝخذٔتیوزد٘ذثبایٗایثبرخٛدضبٖ؛خبٖ

ٕ٘ی .18 ٚالؼبً وزد؛ ادا ضٟیذاٖرا ثبایٗتؼجیزاتٕ٘یطٛدحكّ یؼٙیٚالؼبً وٝآٟ٘بثزوبتضٟذاخیّیسیبداست؛ ضٛدوبریرا

 (6/4/94)د.وزءوزد٘ذ،خذٔتیراوٝآٟ٘بوزد٘ذادا

ٞبیدٖپبرٜدادستاستحُّٕثیطتز؛یبضٟیذسٝا٘ذ،دادٜضٟیذسٝوٝدار٘ذتطزیفٞبییخب٘ٛادٜ یأزٚسٔبدرایٗخّسٝ .19

راٜدرراپسزدٕٚٞیٗٚداضتٙذپسزدٚفمفوٝٞستٙذٞبییخب٘ٛادٜ خٍزا٘سبٖٚػشیشاٖا٘سبٖ،ایٗثٝسثبٖآسبٖاست.

راٜدرراخٛدضبٖفزس٘ذٞٓٚخٛدضبٖٕٞسزٞٓوٝدار٘ذتطزیفایٙدبدرثب٘ٛا٘یوزد٘ذ؛تمذیٓٔمذّسدفبعٔیذاٖدرخذا

خٛا٘ذیٓوٝدرخًٙاُحذ،ثب٘ٛییسٝپیىزضٟیذراسٛارسثبٖآسبٖاست!ٔبدرتبریخغذراسالْٔیثٝایٟٙب.داد٘ذخذا

٘ظزا٘سبٖ[!ٚالؼبًثٝوزدیٓوٝچكٛرچٙیٗچیشی]ٕٔىٗاستآٚردٔذیٙٝ؛تؼدّتٔیایوزدٜثٛدٚاسٔیذاٖاُحذٔیراحّٝ

ٞبیثبال،ثبثیٙیٓ.ثبرٚحیّٝٔب٘ٙذراداریٓٔیٌٖٛٚافسب٘ٝآٔذ؛حبالدرٔمبثُچطٕٕبٖایٗٚالؼیّتٟبیافسب٘ٝٔثُافسب٘ٝٔی

رٚحیّٝراٞٓٔجتٟحوٙذ،رٚحیّٝثذٞذ،ػشْآٟ٘براتثجیتوٙذٚتمٛیتتٛا٘ذافزادوٓٞبییوٝٔیٞبیخٛة،رٚحیّٝرٚحیّٝ

 (6/4/94).ٚأزٚسوطٛرٔبثٝایٗػشْراسخاحتیبجداردثىٙذ.

ؾذّارسشیبؾذّدفبعٔمذّساست؛ٕٔٗ٘ی«143ضیبر»وٙٓچكٛرٕٔىٗاستوسىتػّٛروٙذوٝفیّٓٔٗتؼدّتٔی .20

س٘ذثزاىایٙىٝیه٘طبٖیباثزىاسپسزشپیذاوٙذ؛آیذ.ثّٝ،آٖٔبدرثٝایٗدرٚآٖدرٔیفٟٕٓاسودبىفیّٓ،ایٗدرٔى

اىاست؛اتفبلبًإٞیتٔبخزاىدفبعٔمذّسدرٕٞیٗاست؛ٔبدر،ثبایٗٞٛیّت،ثبایٗایٗرٚضٗاست،ایٗچیشوبٔالًقجیؼى

لبثُتٛغیف٘یس-تطخّع،ثبایٗاحسبسغیزلبثُتٛغیف احسبسٔبدر٘سجتثٝفزس٘ذاغالً تٚٔبٞبوٕٝ٘یوٝٚالؼبً

وٙذٞدزتثبیهچٙیٗاحسبسىایٗٔبدر،ٞٓتحُّٕٔی-وٙیٓػظٕتایٗاحسبسراتٛا٘یٓٔبدرثبضیٓ،اغالًدرنٕ٘ی

وٙذ.ٔبدرقَٛایٗٞطتسبَوٙذضٟبدتاٚرا،ٞٓافتخبرٔیٞبىخًٙ،ٞٓتحُّٕٔیسٛىخجٟٝفزس٘ذخٛدشراثٝ

تزاسثسیبرىاسپذرٞبیبفتیٓ.ٔٗایٗتٛفیكػىس،ٔبدرٞبراحٕبسىدراٖ،ٌِّٝ٘طٙفتیٓثّىٝثٝدفبعٔمذّسٚثؼذاسآٖ،اسٔب

اْ٘ذیذٜاالٖتبثش٘ٓ؛آٟ٘بحزفثبغٕیٕب٘ٝٚثٙطیٙٓسمفطبٖ،سیزفزضطبٖ،رٚىضٟذاءٞبىخب٘ٛادٜ اْوٝثبثؼؿىاسراداضتٝ
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٘ٝ،ثبضذ؛وزدٌِّٜٝفزس٘ذشضٟبدتاسٔبدرىوٝ-ٔٛردٞشاراٖضبیذثیٗدرٞٓٔٛردیهحتّىآیذ،ٕ٘ىیبدْٞیچ-

وٙٙذ؛ایٗخیّىٟٔٓاست.ایٗٔبدرثبایٗوٙٙذ،اظٟبرسزافزاسىٔیذىٔیسزثّٙاظٟبرٔیوٙٙذ،افتخبرٔبدرٞبػىس،ثٝ

وبرشٌزسٙٝضٛدوٝآٖثچّٝاىداردٚحبؾزٕ٘یاحسبسبتٔبدرا٘ٝوٝثزاىفزس٘ذشیهچٙیٗفذاوبرى درٔحُّ ٔثالً

وٙذٚٞیچوٙذ،فزاقاٚراتحُّٕٔیوٙذ،ٞدزتاٚراتحُّٕٔیثٕب٘ذیبٔب٘ٙذایٟٙب،درػیٗحبَضٟبدتاٚراتحُّٕٔی

 (26/3/93.)وٙذ؛ایٟٙبخیّىثٝ٘ظزٔٗ٘ىبتّٟٕٔىاستوٙذ،ٞیچضىبیتىٕ٘یاىٕ٘یٌِّٝ

ٍ٘بٜٔی .21 ٘بْأزٚسٚلتیٔب تبریخی،وتبثٟبیپژٚٞطی،وتبثٟبیػّٕی،وتبثٟبی-ٔتؼذّدیوتبثٟبیتبرنثزٔب بٖس٘ وٙیٓ،

چٝ-ٞبٚآثبرٔىتٛةأزٚس٘ظبْاسالٔیٌذاضتٝضذٜ؛خشٚثزتزیٗ٘ٛضتٝ-یٞٙزیوتبثٟبسیبسی،وتبثٟبیادثی،وتبثٟبی

ٔبیٝ٘ٛضتٝ-ٔمبالتٚچٝوتبثٟب است،وٝایٗٚالؼبً ثییٞبیثب٘ٛأٖب درتبریخٔب ٔبدٚرٜافتخبراست. ٞبیسبثمٝاست؛

چٝدر-ٞبیٔختّفیدرسٔیٕٙٝٞٝا٘سبٖثزخستٌٝٛ٘بٌٖٛرادیذیٓ،آضٙبٞٓثٛدیٓثبفؿبیفزٍٞٙیوطٛر؛ٔبٞزٌشایٗ

 دا٘طٍبٞی ٔسبئُ در چٝ حٛسٚی، ثزخستٝ-ٔسبئُ وبٔالً ظٟٛر ٚ ثُزٚس ایٟٙب، وٙبر در ٞٛیّت٘ذاضتیٓ. ضخػیّتی ٚ

،ءذاضٟٕٞسزاٖٕٞٝایٗأزٚس؛تبآٖٞبید٘جبِٝٚٔمذّس دفبع درخّٕٝاسٔدبٞذتٟب،یػزغٝدرایزا٘ی،سٖ ٔستمُّ

ثبسٔب٘ذٌبٖثزخستٝ ٔبدراٖضٟیذاٖ، ارادٜٕٞسزاٖخب٘جبساٖ، ثب ایٟٙب داد٘ذٚ خذا راٜ در رفتٙذخب٘طبٖرا ییوسب٘یوٝ

 غجز، ثب ٚ راسخ ػشْ ٔیٔحىٓ، خبؾغ ٚ خبضغ خٛدضبٖ ٔمبثُ در را ا٘سب٘ی ثبٞز ٞزٚلت حمیمتبً وٝ ثٙذٜ وٙٙذ.

ثٙذٜسیبدثزخٛردٔیٟباحسبسخؿٛعٔیآ٘ٔمبثُدرٔیضْٛ،ٔٛاخٝثزخستٝ س٘بٖ ایٗ ثبوٙٓ. وٙٓثبٔبدراٖضٟیذاٖ،

ٚوزدٖٔذیزیّتثزایٔیٌذاردراخٛدشس٘ذٌیػٕزیهوٝفذاوبریثب٘ٛیایٗ:خب٘جبساٖٕٞسزاٖثبضٟیذاٖ، ٕٞسزاٖ

سثبٖآسبٖاست.آٖٔبدریثٝایٟٙب٘یست،وٛچىیچیشایٗخذا؛خبقزثزایخب٘جبس،ٚٔؼَّٛیهس٘ذٌیثٝثخطیذٖثٟجٛد

ٔحىٓوٙذوٝثبیستیذ؛وٝدٚفزس٘ذ،سٝفزس٘ذ،چٟبرفزس٘ذرادرراٜخذادادٜٕٚٞچٙبٖٔحىٓایستبدٜ،ثٝٔبسفبرشٔی

ٔمبثُایٗ در ا٘سبٖٚالؼبً ٚالؼیّتٟبیٕٞٝػظٕتاحسبسخطٛعٔیثبضیذ! ایٟٙب ثسیبروٝاستٔبیخبٔؼٝیس٘ب٘ٝ وٙذ.

 (30/1/93)]است.[یسٖدروطٛرٟٔٓاست.ختثحٕذاهللایٗ،آٖثخصرٚضٗٚدرخطبٖٔسئّٝٚافتخبرآٔیش

اسخٛدآ٘بٖ،ّٔتیراوٝایٌٗٛٞزٞبی٘بةرادردرٖٚخٛدپزٚرا٘ذٜثشرٌذاضتضٟیذاٖٚتىزیٓ٘بْآٖثشرٌٕزداٖ،ثیص .22

است،سزافزاسٔیسبسد.ٔبثبایٗتىزیٓ،ٔٙتّیثزآ٘بٖ٘ذاریٓ؛آ٘ب٘ٙذوٝثبدرخطصخٛد،ٔبراسزافزاسٚدرخطبٖوزد٘ذٚثز

خب٘جبسا٘ص،ٚثبٌذضتٚثشرٌٛاریخب٘ذاٟ٘بیٔبٔٙتٟ٘بد٘ذ.ّٔتایزاٖثبفذاوبریضٟیذا٘صٚثبغجزٚپبیذاریآسادٌبٖٚ

سالْخذاٚ٘ذٚفزضتٍبٖٚپبوبٖ ثٍطبیذ.راآیٙذٜسٛیثٝخٛدرٚضٗراٜٚثزسب٘ذ ػشّت آ٘بٖ،تٛا٘ستخٛدراثٝلّٝٞبی

 (4/7/92آ٘بٖ.)فذاوبرٚغجٛرٞبی خب٘ٛادٜ ػبِٓثزضٟیذاٖٚخب٘جبساٖٚآسادٌبٖٚ

درخجٟٝ .23 یهرٚسییس٘بٖفؼّبَِ اٚائُدرٞٓا٘مالة،پیزٚسیاسپیصا٘ذویٞٓ-وزد٘ذایثزخستٝآفزیٙی٘مص ا٘مالة،

یسخٛدضبٖحؿٛرٕ٘بیب٘ی٘طبٖداد٘ذ؛ٍ٘ذاریذحؿٛرٕ٘بیبٖس٘بٖفؼّبَدرخجٟٝاٚ-تحٕیّیخًٙدٚراٖدرٞٓا٘مالة،

وٙٙذاسػٙػزسٖٚس٘بِٖوبرآٔذاستفبدٜیثبا٘مالةسؼیٔیٔؼبرؾٝیثبا٘مالةٚا٘مالةوٕزً٘ثطٛد.دیٍزاٖدرٔٛاخٟٝ

خجٟٝ سثبٖوٙٙذ؛ س٘بٖوبرآٔذٚفؼّبَٚ خبٕٟ٘بییوٝاُٞیا٘مالة، ٚدا٘طٕٙذثٕزاتتثیطتزدارد؛ ػبِِٓ ٚ ٘ٛیسٙذٜ ٚ آٚر

یا٘مالةٚدفبعاسا٘مالةرا٘ذ،غحٙٝاٖا٘ذ،اُٞسخٌٗفتٙٙذ،اُٞفىزداداِلذأٙذ،اُٞفىز٘ذ،اٍُٞ٘برشٚ٘ٛیسٙذٌی

 (21/2/92.)خبِیٍ٘ذار٘ذ
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ٚٔحدجٝثٛد،ػفیفثٛد،سٖتٛأٖیوٝوزدثبثتٌٚطٛدخٟبٖس٘بٖچطٓپیص راخذیذیتبریخ ایزا٘یٔسّٕبٖسٖ .24

یسیبسیٚاختٕبػی٘یشػزغٝداضتٚدرادٜراپبویشٍٜ٘بٜخب٘ٛسٍٙزتٛأٖی.ثٛدٔزوشٚٔتٗدرحبَ،درػیٗٚثٛدضزیف

ثبرٚحخٟبدٚسٍٙزسبسی ٞبیخذیذوزدٚفتٛحبتثشريثٝارٔغبٖآٚرد.س٘ب٘یوٝاٚجاحسبسِٚكفٚرحٕتس٘ب٘ٝرا

.)وٍٙزٜٞفتٞشارسٖٞبراثبضدبػتٚاخالظٚفذاوبریخٛدفتحوزد٘ذتزیٗٔیذاٖضٟبدتٚٔمبٚٔتدرآٔیختٙذٚٔزدا٘ٝ

 (16/12/91ضٟیذوطٛر،

تٛا٘ٙذتؼزیفسٖٚحؿٛراٚدرسبحترضذٚتٟذیتخٛیص،درا٘مالةاسالٔیٚدردفبعٔمذس،س٘ب٘یظٟٛروزد٘ذوٝٔی .25

یٔتؼبدَ،ٚدرسبحتٚالیتاختٕبػیٚخٟبدأزثٝٔؼزٚفٟٚ٘یاسٔٙىز،ٚیسبِٓٚخب٘ٛادٜٚدرسبحتحفظخب٘ٝ

 (16/12/91.)وٍٙزٜٞفتٞشارسٖضٟیذوطٛر،ٞبیثشريرادرٞٓثطىٙٙذثستٗخٟبداختٕبػیراخٟب٘یوٙٙذٚث

ضٍفتی .26 تدسّٓ خٛد، سیجبییضٟیذاٖ ٚ فیٞب خٟبد دٚراٖ ٕٞٝاهللسجیُٞبی در پیزٚسی ثشري راس ٔیذاٖا٘ذ. اسی ٞب،

رسب٘ٙذ.رٞبضذٖاسٚػظٕتٔیٞبیخٛدراثٝاٚجضىٜٛتٞبیاسخٛدٌذضتٝٚفذاوبر٘ذوّّٝٔخٛدٌذضتٍیاستٚا٘سبٖ

ثخطذ.رسب٘ذٚلذرتفزأبدّیثٝآ٘بٖٔیاٍ٘یشٔیچٙبٖتٛا٘بییضٍفتٞبییراثٝآٖتؼّمبتحمیزٔبدّیاستوٝچٙیٗا٘سبٖ

درپٛضیذ٘ذ،چطٓٔبدّیػبَِٓٞبیداضتٝتزیٗ٘فیساسخذاثزایوٝآ٘بٖثشرٌٛاراٖٚغجٛرٞبیخب٘ٛادٜ ضٟیذاٖػشیشٔبٚ

 (6/7/91.)ٞبییلزاردار٘ذذّْچٙیٗا٘سبٖٔمغفٛف

یهقزف.ٔبٌبٞیوٝتٛفیكپیذأی-ٕٞسزاٖ،فزس٘ذاٖ،پذرٞب،ٔبدرٞب،٘شدیىبٖ-ٞباخزآسادٌبٖیهقزف،اخزخب٘ٛادٜ .27

ا٘سبٖٔیوزدیٓدرخب٘ٝ اسیزچٝحبِییفٟٕیذوٝایٗخب٘ٛادٜیضٟیذیثبپذرٚٔبدریبوسبٖاسیزیٔاللبتوٙیٓ،

یضٟیذثٛد.ثزادریهاسیزٔفمٛداالثزیثٝٔٗتزاساحسبسخب٘ٛادٜتزٚتّخدار٘ذ،چٝاحسبسیدار٘ذ؛احسبسآٟ٘بسخت

ٌفتدیٍز؛ضتٞبئیوٝیهخٛا٘یدرخجٟٝدار٘ذ،ضتػّٕیبتچٝحبِیدار٘ذ؟راستٔیٌفت:ضٕبدیذیذوٝخب٘ٛادٜ

ٔی ٔیػّٕیبتوٝ ٕٝٞ ٚ خب٘ٛادٜفضذ آٖ أطتػّٕیبتاست، دِطبٖٟٕیذ٘ذ داضتٙذ، خجٟٝ یهخٛا٘یدر ٞبئیوٝ

ٔتالقٓثٛد.ایٗثزادرِآٖٔفمٛداالثزثٌٝٔٗفتوٝثزایٔبٞزضت،ضتػّٕیبتاست؛ٞزضتدِٕبٖٔتالقٓاستوٝاٚ

ٞبتحُٕوزد٘ذ؛ِذااخزآٟ٘بب٘ٛادٜدرچٝحبِیاست،درچٝٚؾؼیاستٚأزٚسچٝخٛاٞذضذ.ایٗسختیٟبئیاستوٝخ

 (25/5/91.)ٞٓخیّیٚاالٚثّٙذاست

ا٘ٛارتبثٙبویٞستٙذوٝخبٔؼٝرا،آیٙذٜرا،تبریخرارٚضٗٔیءضٟذا .28 ثزغجزوزد٘ذ؛غجزٞٓآٟ٘بٞبیخب٘ٛادٜ وٙٙذ.حمیمتبً

آیذٔیآسبٖسثبٖثٝ.خكزٔیذاٟ٘بیسٛیثٝآٟ٘برفتٗثزغجزآٟ٘ب،ٔدبٞذت ٔیرٚدداردضٛٞزشٔیثیٙذوٝخبٕ٘ی:

وٙذ،وبراٚپزارسشاست،وبرایٗخب٘ٓٞٓپزارسش؛ثؼذٞٓوٝاٚٚتحُٕٔیاٚاستخكزیٔیذاٖ،ایٗوٝٔیذا٘یقزف

٘جٛد،ضٟذاءٞبیخب٘ٛادٜ وٙذ.ٚٔٗػزؼثىٙٓاٌزتحُٕوٙذ،غجزٔیرسذ،ایٗضٟبدتراٞٓتحُٕٔیثٝضٟبدتٔی

ٞستٙذوٝءٞبیضٟذاخب٘ٛادٜ ایٗ.ٕ٘یضذتّمیٕٚ٘یضذٔٛاخٝٔبیخبٔؼٝدر٘طبـٚضىفتٍیایٗثبضٟبدتخزیبٖ

لذرضیزیٗاستدرچطٕٟب.ثٝٞزحبَ،احتزاْٚسالْٚتىزیٓٔبیٔبدار٘ذوٝضٟبدتایٗایٗٔٙتثشريراثزسزخبٔؼٝ

(28/6/91)٘ثبرآٟ٘بثبد.

 «لِ عَلی هُحَوَّذٍ ٍَ آلِ هُحَوَّذ ٍَ عَجِل فَرَجَُْن الّلُْنَ صَ» 
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