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« الّلُْنَ صَلِ عَلی هُحَوَّذٍ ٍَ آلِ هُحَوَّذ ٍَ عَجِل فَرَجَُْن »

خب٘ٛادٜٞبیٔؼظّٓٔٚىزّْضٟیذاٖدٚراٖدفبعٔمذّسٚضٟیذاٖا٘مالة.تباَثذایّّٗٔتٔذیٖٛفزس٘ذاٖضٕباست.چٖٞٛز

.1
چٝایّّٗٔتدرایٗسبِٟبثٝدستآٚردٜاست،ػشّتایّّٗٔت،أٙیّتایّّٗٔت،پیطزفتایّّٗٔتٕٕٔٝٞٚٝٞ،ذیٖٛایٗ
خٛاٟ٘بیػشیشیاستوٝدَاسخب٘ٚٝخب٘ٛادٜٚپذرٔٚبدرٕٞٚسزٚفزس٘ذٔٚب٘ٙذایٟٙبوٙذ٘ذٚرفتٙذسیٝٙسپزوزد٘ذدر
ٔمبثُدضٕٗ؛آٖٓٞدضٕٙیوٕٝٞٝید٘یبدرٔمبثُٔب،آٖرٚساساٚحٕبیتٔی وزد٘ذ؛ٓٞغزةٓٞ،ضزقٓٞ،ارتدبع

ٔٙكمٕٕٝٞٚٝٞ،ٝاسایٗدضٕٗخجیثثؼثیٔبحٕبیتٔیوزد٘ذ)96/10/12(.
 .2اٌزخٛاٟ٘بیدالٚرٚضدبعٚفذاوبریٔثُخٛاٟ٘بیضٕبٚخٛد٘ذاضتٙذوٝثز٘ٚذٚخٛدضبٖرأثُیهسپزیٔ،ثُیه
سذّی در ٔمبثُ دضٕٗ لزارثذٙٞذ ،ایٗ دضٕٗ پبیص ث ٝداخُ وطٛر ٔی وطیذ ٔ ٚی رسیذ ٚثٞ ٝیچ چیشیرحٓ ٕ٘ی
وزد)96/10/12(.
یغزةآسیبچٝخجزاست؛آ٘چٝدرایزاٖثبحؿٛرثؼثیٞب


ضٕباالٖثجیٙیذدرضٕبَآفزیمب،درثؼؿیاسوطٛرٞبیٔٙكمٝ
.3
اتّفبقٔیافتبد،دٜثزاثزثذتزاسآٖچیشی ثٛدوٝأزٚسدرِیجیٞست،چٙذسبَدرسٛریٝثٛدٔ،ذّتٟبدرػزاقثٛدٚاسایٗ
لجیُ .چ ٝوسی ٔب٘غ ضذ؟ چ ٝوسی خّٛی ایٗ خسبرت ػظیٓ تبریخی ّّٔ ٚی را ٌزفت؟ خٛاٟ٘بی ضٕبٕٞ ،یٗ
ضٟذاء)96/10/12(.
ریوٝسٝضٟیذرااسدستداد،ٜثؼؿیٞب

ث٘ٝظزٔٗارسشخب٘ٛادٜٞبیضٟذا-ایٗپذریوٝسٝضٟیذرااسدستدادٔ،ٜبد

.4
سٝضٟیذ،ثؼؿیدٚضٟیذ،ثؼؿیٞبپٙحضٟیذیبثیطتز -وٕتزاسارسشآٖضٟذا٘یست.آٖضٟیذ،خٛاٖثٛد،احسبسبت

ثٛد،حٕبسٝداضت،رفتخّٛ؛ایٗپذرٔٚبدر،ایٗدستٌُٝراتزثیتوزدٜثٛد٘ذ،سحٕتوطیذٜثٛد٘ذ،ثشريوزدٜثٛد٘ذ،ثٝ

ایٗ حذ رسب٘ذ ٜثٛد٘ذ ،خّٛی چطٕطبٖ رفت  ٚخسذش ثزٌطتٌ ،بٞی خسذش ٓٞثزٍ٘طت! ضدبػت پذرٞب ٔ ٚبدرٞبٚ
فذاوبری پذرٞب ٔ ٚبدرٞب ث٘ ٝظز ٔٗ وٕتز اس خٛاٟ٘بیطبٖ ٘یست ٔ ٗٔ ٚىزّر ث ٝخب٘ٛادٜی ضٟذا ٔیٍٛیٓ و ٝخذا سبیٝی
خب٘ٛادٜیضٟذارااسسزایّّٗٔتوٓ٘ىٙذ.خب٘ٛادٜیضٟذاخیّیحكدار٘ذ،خیّیثزایایٗوطٛرارسشدار٘ذ؛ضٟذایػشیش

ٓٞوٚٝالؼبًٕٞیٗخٛر؛حبالخبیٍبٞطبٖپیصخذایٔتؼبَوٝثٝخبیخٛد،أّبتأثیزضبٖدروطٛرٚٚخٛدضبٖدروطٛر
ٓٞیهٔسئّٝیثسیبرّٕٟٔیاست)96/10/12(.

رٚحضدبػتٚرٚحفذاوبریٚرٚحایٕبٖاستوٕٝ٘ٛ٘ٝیوبّٔصایٗ

 .5آٖچیشیؤٝیتٛا٘ذخّٛیاِػٕبَدضٕٙیراثٍیزد،
ٞبیضٕبثٛد٘ذ،ایٗخٛاٟ٘بیضٕبثٛد٘ذٗٔٚ.اظٟبرارادتٓثٝخب٘ٛادٜیضٟذایهاظٟبرارادتٚالؼیاست.لذرضٟیذٚ

ثچّٝ
خب٘ٛادٜیضٟیذٚپذرٔٚبدرضٟیذٕٞٚسزضٟیذٚفزس٘ذضٟیذرأی دا٘یٓ؛ٔی دا٘یٓ وٝایٟٙبچٝحكّثشرٌیثٌٝزدٖ

وطٛرٚا٘مالة٘ٚظبْٚتبریخٔبدار٘ذ)96/10/12(.
ٔ.سئّٝی

یخب٘ٛادٜیضٟذاء


اْ؛حزفٟبیسیبدیدارْدرثبرٜ

ٔٗحزفسیبددارْ؛سیبدٓٞحزفسدٜ
یخب٘ٛادٜیضٟذاء 


درثبرٜ
.6
خب٘ٛادٜیضٟذاءفمفایٗ٘یستوٝیهضٟیذاسآٟ٘بدرراٜحكثٝضٟبدترسیذٜ؛غجزآٟ٘بخٛدشیهوٜٛثبارسشاست.

ٕٞیٗوٝپذرضٟیذٔ،بدرضٟیذٕٞ،سزضٟیذ،فزس٘ذضٟیذ،غجزٔیوٙٙذثزایٗٔػیجت،خٛدایٗیهارسشثسیبرٚاالیی

است؛ثسیبرٚاال.اُِٚئِهَ ػََّی ِٟٓغََّٛتٌ ِٔٗ رَثِّ َٚ ِٟٓرَحَٕة؛ ضٕب ثبٚر ٔیوٙیذ و ٝخذا ثز ضٕب غّٛات ثفزستذ؟ خذا غّٛات
1
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خب٘ٛادٜی ضٟیذ ٞستیذٚ ،لتی غجز ٔیوٙیذ ثزایٗٔػیجتٚضىزٔی وٙیذخذاراٚتحُّٕٔی

ثفزستذ ثز ضٕب!ضٕب و ٝ
وٙیذٚایٗراپبیخذاحسبةٔی وٙیذ،ایٗغجزضٕبٔٛختٔی ضٛدوٝخذایػشّٚخُ-ؤٝبِهُّٔهّٔٚىٛتاست،
ٔبِهػبِٓٚخٛداست-ثزضٕبغّٛاتثفزستذ.ایٟٙبارسشاست؛ٔبایٗٔفبٞیٓراثبیذدرستثفٕٟیٓ.ایٗٔفبٞیٓ٘،یزٞٚبی
ػدیجیدرٚخٛدٔبایدبدٔیوٙذٔ،براآٔبدٜٔیوٙذثزایخیّیوبرٞبیثشري)96/3/28(.
ضٕبوٝخب٘ٛادٜیضٟذاٞستیذ،خٛدتبٖداغذاریذٚدستتبٖدروبراست؛ٔٗٔی خٛآٞایٗراػزؼثى -ٓٙایٗحزفٟب

.7
پخصٔی ضٛدٌ،فتٔٝی ضٛدتبٔزدْثذا٘ٙذوٝایٗضٟیذأٖبچمذردار٘ذثٝایٗوطٛرخذٔتٔی وٙٙذ -خذٔت،فمف
وٙٙذ.درٕٝٞیٔزسٞبیوطٛر

دادٖآة٘ٚبٖ٘یست؛ثبالتزاسآة٘ٚبٖ،أٙیّتاست؛ایٟٙبدار٘ذأٙیّتوطٛرراتأٔیٗٔی
ایٗخٛریاست؛چٝآٟ٘بییوٝدرخبرجوطٛردردفبعاسحزْوبرٔی وٙٙذ،چٝآٟ٘بییوٝدرٔزسٞبوبرٔی وٙٙذ،چٝ

وٙٙذٕٝٞ،یایٟٙبحكّحیبتثٌٝزدٖوطٛردار٘ذ)96/3/28(.

آٟ٘بییوٝدرداخُضٟزٞبٚخبدّٜٞبثزایأٙیّتوبرٔی
راثبیذثذا٘یٓ،لذرخب٘ٛادٜٞبیضٟذاء راثبیذثذا٘یٓ.ثزادراٖػشیش،خٛاٞزاٖػشیش!ٞزوسیوٝسؼیوٙذوٝیبد

 .8لذرضٟذاء 
ثٝفزأٛضیسپزدٜثطٛد،ثٝایٗوطٛرخیب٘توزدٜ؛ٞزوسیوٝسؼیوٙذوٝثٝخب٘ٛادٜٞبیضٟذااٞب٘تثطٛدیب

ضٟذاء 
ثیاػتٙبئیثطٛدیبٔٛردتؼزّؼسثب٘یلزارثٍیز٘ذ،ثٝایٗوطٛرخیب٘توزدٜ؛[چ]ٖٛایٙدبثحث٘ظبْ٘یست،ثحثوطٛر

ثبیذاحتزاْثٍذار٘ذٚلذرآٟ٘براثذا٘ٙذ؛ثٝخب٘ٛادٜیضٟذاثبیذاحتزاْثٍذار٘ذٚلذر

است؛ثٝوطٛرخیب٘توزد.ٜثٝضٟذاء 
آٟ٘براثذا٘ٙذ؛خٛدراسیزثبرّٔٙتضٟیذاٖثذا٘ٙذ.خت«سیزثبرّٔٙتضٟیذاٖ»یؼٙیچٝ؟یؼٙیسیزثبرآٖٕٞسزیوٝراؾی
ٔی ضٛدضٞٛزشثزٚددرٔیذاٖخًٙثٝضٟبدتثزسذ؛پسسیزثبر[ّٔٙت]آٖخب٘ٓٞٓٞستٙذ؛سیزثبرّٔٙتآٖپذریبآٖ
ٔبدریوٝرؾبیتٔی دٞذفزس٘ذشثزٚد[ٞٓٞستٙذ]؛سیزثبرّٔٙتایٟٙبلزارثٍیز٘ذٕٝٞٚثذا٘ٙذ،ایٟٙباستوٝارسضٟبرا
دروطٛرٔبٖس٘ذٜٔیدارد)96/3/28(.
خب٘ٛادٜٞبی

خب٘ٛادٜٞبی ضٟذاء را وٓ ٘ىٙذ .

یرسٔٙذٌبٖراوٓ٘ىٙذ،سبیٝی


یضٕبٞبراوٓ٘ىٙذ،سبیٝ
ااٖضبءاِّّٝسبیٝ
 .9خذ 
ٌبٞیٔیآیٙذایٙدبپیصٔٗ؛اغالًسثبٖا٘سبٖلبغزاستاسایٙىٝایٗحبِتیراوٝایٟٙبدار٘ذ،تٛغیفوٙذ.سٖ٘سجتبً

ضٟذاء
خٛاٖوٝفزس٘ذخٛاٖتزاسخٛدشرفتٝخجٟٚٝدرسٛریٝضٟیذضذ،ٜآٔذٜٚثبیهضٟبٔتیحزفٔیس٘ذٚثبیهٌذضتی

حزفٔی س٘ذ!ختٔی دا٘یذ،حبالثبٚؾغدٚراٖدفبعٔمذّسٓٞفزقدارد؛آ٘دبغذایتٛحدضٕٗرإٔٝٞیضٙفتٙذ،
ض٘ٛٙذ،درػیٗحبَدریهچٙیٗضزایكی،ایٗٔبدر،ایٕٗٞسز،


ض٘ٛٙذٕٕ٘ٝٞ،ی

ایٙدبغذایتٛحرافمفٌٛضٟبیضٛٙأی
خب٘ٛادٜای را آٚردْ،

ایٗپذر[خٛا٘طبٖرأی فزستٙذ].چٙذرٚسپیصاسایٗ،یهػذّٜایاسآٟ٘بایٙدبثٛد٘ذ؛ٔٗاسٓیه
پذر خب٘ٛاد[ ٜآٔذ] ،دیذْ یه ٔزدی آٔذ خٛاٖ -خٛدش خٛاٖ ثٛد ،ضبیذ ٔثالً چ ٚ ُٟچٙذ سبَ یب چ ٚ ُٟد ٚس ٝسبَ -ایٗ
خٛا٘صرا،پسزشرا[فزستبدٜثٛد]ٌ.فتٓپسزثشرٌتثٛد؟ٌفتثّ.ٝپسزثشريِخٛأِٖثٌُُرافزستبدٜسٛری!ٝایٟٙبٟٔٓ
خٛروبروزدٜایذ،


ایذدردِصٚآٖ
است؛چیشٞبیػدیجیاست.ایٗا٘مالةیهچیشػدیجیاست؛حتّیضٕبٞبٓٞوٝرفتٝ
ایذ؛ٔبوٝثیطتزاسضٕب٘زسیذٜایٓ؛خیّیایٗا٘مالةچیشػدیجیاست.ایٗثزای


ٞبیص٘زسیذٜ
ٛٙٞسثٝآٖاػٕبقٚریش ٜ
وبری

ارثبثٟبید٘یب،حبالحبالٞبدردسزٞبخٛاٞذداضت؛ایٗاَّٚوبراستاالٖ.س٘ذٜثبضیذ)95/10/16(.
دریهرٚساغفٟب٘یٞبحذٚد360ضٟیذراتطییغوزد٘ذ؛ایٗچیشوٛچىی٘یست.حذٚد360

درثیستٚپٙدٓآثبٖسبَ61

.10
ضٟیذدریهرٚسٚارداغفٟبٖضذ٘ذٚرٚیدستٔزدْتطییغضذ٘ذ.ضٕبخٛاٟ٘ب٘جٛدیذ،آٖرٚسٞبرا٘ذیذیذ،آٖحٕبسٚٝ
2
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وٙیٓتبآخزآثبٖ،چٖٛضبیذٛٙٞسثٝسیاُْآثبٖ٘زسیذٜثٛد250-

آٖضٛررا٘ذیذیذ.چٙذرٚسثؼذ[-]ٓٞایٙىٝػزؼٔی
ضٟیذدیٍزراٚارداغفٟبٖوزد٘ذ؛ثبسٔزدْتطییغوزد٘ذ،رٚیدستٌزفتٙذٚثباستحىبْ،قبلت٘طبٖداد٘ذ؛خیّیقبلت
ٔیخٛاٞذ،خیّیظزفیّتٔیخٛاٞذ.ظزفیّترٚحیثبالتزاستاسظزفیّتخسٕیٚظزفیّتاختٕبػی.ایٙىٔٝزدْیهضٟز
ٞبیخٛدضبٖرا،خٛاٟ٘بیخٛدضبٖرا،آٖٓٞثٟتزیٗخٛاٟ٘برا،ثزرٚیدستطبٖتطییغوٙٙذٚخٓثٝاثز٘ٚیبٚر٘ذ،خیّی

ثچّٝ
ٟٔٓاست.ایٟٙبرااٌزدرتبریخ٘ٛضتٝثٛد٘ذ،دروتبثٟبثزایٔبٔی خٛا٘ذ٘ذٔ،براحتثبٚرٕ٘ی وزدیٓأّبثٝچطٓخٛدٔبٖ
دیذیٓ.چكٛرقبلتآٚرد٘ذ؟درٕٞبٖرٚسٚفزدایآٖرٚسیوٝحذٚد 360ضٟیذتطییغضذ٘ذ،خٛاٟ٘بغفوطیذ٘ذثزای
زأبْحسیٗ(ػّیٝاِسّالْ)ٚ

رفتٗثٝخجٟٚٝرفتٙذ.دِٚطىزلَذَروٝدرضٟزاغفٟبٖٚضٟزٞبیاستبٖاغفٟبٖثٛد٘ذِ-طى
ِطىز٘دف -دٚثبرٜپُزضذاسخٕؼیّتخٛأٖؤٔٗٚفذاوبرٝ٘.پذرٔٚبدرٞبٔب٘غضذ٘ذٝ٘،خٛاٟ٘بتزدیذوزد٘ذ.دٚثبرٕٜٞبٖ
دِ ٚطىز خفضىٗ و ٝایٗؾبیؼٝی سٍٙیٗ ثز آٟ٘بٚارد ضذ ٜثٛد ،پُز ضذ .در ػّٕیّبت ٔحزّْ ثیطتز ضٟذا اغفٟب٘ی ثٛد٘ذ؛
اغفٟبٖایٗاست٘.جبیذثٍذاریذایٗفزأٛشثطٛد)95/8/26(.
یٔؿبػفٔیٌیزیٓ)95/6/7(.


ٞبیضٟذأظٟزا٘مالةاسالٔیٞستیذٔٚبثبدیذٖضٕبػشیشاٖ،رٚحیٝ

ضٕبخب٘ٛادٜ
.11
خب٘ٛادٜٞبی ٔؼظّٓ ضٟیذاٖ و ٝثذٔ ٖٚجبِغ ٝثمبی ا٘مالة  ٚأٙیّت وطٛر  ٚپیطزفت وطٛر اس ٞز خٟتی ٔز ٖٛٞغجز ٚ

.12
خب٘ٛادٜٞبیٔؼظّٓٔٚزٖٛٞخٖٛآٖضٟیذاٖػشیشاست)95/4/5(.

استمبٔت
خیّیػشیش٘ذٕٞٗٔ.یطٝػزؼوزدٜاْوٝدرسٍٙزٔمذّْدفبعاسارسضٟبٚدفبعاسا٘مالةٚدفبعاساسالْ

خب٘ٛادٜٞبیضٟذاء

.13
خب٘ٛادٜٞبیٙذ؛پذرٞبٔ،بدرٞبٕٞ،سزٞب،فزس٘ذاٖ؛ایٗراثبیذلذر

ٚدفبعاسلزآٖ،ضٟیذأٖبٞستٙذٚثالفبغّٝپطتسزایٟٙب
دا٘ست.تأثیزاتایٗضٟبدتٟبثزایاسالْٔٚسّٕیٗچیشوٕی٘یست)95/4/5(.
ضٕبٞبوٝخب٘جبسٞستیذٕٞ،یٗاالٖدرحبَٔجبرسٜایذٕٞ،یٗحبالثبٕٞیٗخب٘جبسیخٛدتبٖدرٚالغداریذخٟبدٔیوٙیذ.

.14
وٙٙذٚپذیزایر٘حضٕبٞستٙذ.ثّٕٞ،ٝبٖقٛروٝ

ایٗخبٕٟ٘باستوٝاسضٕبثٝػٛٙاٖٕٞسزپذیزاییٔی

٘ىتٔٝزثٛـثٝ
 ...
ایٗ آلب در ایٗ ضؼز لطٍٙطبٖ ثیبٖوزد٘ذ ،ایٗ خبٕٟ٘ب ثٔٝؼٙبی ٚالؼی وّٕ ٝایثبرٌز٘ذ؛ ایٗ ایثبر است ،ایثبرثشرٌی است؛
خذٔتآٟ٘بارسشخیّیثبالییدارد.ر٘حٔزیؽداریاسر٘حٔزیؿیاٌزثیطتز٘جبضذ،وٕتز٘یست.ایٙىٝا٘سبٖیهخب٘جبسرا

حٛغٍّیٞبی


اشپذیزاییوٙذ،تزٚخطهوٙذ،ثٝحزفاٌٛٚشثذٞذ،درٔمبثُثی
ثبٔطىالتص،ثبٔحذٚدیّتٟبیخسٕی
ایوٝخب٘جبسٕٔىٗاستداضتٝثبضذ،ثیحٛغّ٘ٝطٛد،خیّیاخزثبالییپیصخذایٔتؼبَداردٗٔ.ثٝخبٕٟ٘ب-


قجیؼی
دٞذثٝضٕبٞبثٝخبقزػظٕتایٗوبریوٝ

ٕٞسزاٖضٕبخب٘جبسأٖ -ی تٛا٘ٓایٗػزؼراثىٓٙوٝخذایٔتؼبَٔژدٜٔی 
ا٘دبْٔیدٞیذ؛ایٗٚالؼبًیهخٟبدٚیهحٕبسٝاست)94/6/29(.
پذیزفتٝا٘ذٚدر

خب٘ٛادٜٞبی ٔحتزْ  ٚػشیشی و ٝحؿٛر در آٖ ٔٙكم ]ٝاستبٖثٛضٟزیبثمیّٝیاستبٟ٘بیسبحّی [ را 

٘ .15مص
خب٘ٛادٜٞب ثب ٔزداٖ خب٘ٛادٕٞ ٜزإٞ ٚ ٜذَ ٘جبضٙذ وبرٞب پیص ٕ٘یرٚد.

آ٘دبسبوٗضذٜا٘ذ٘،مصثسیبرّٕٟٔیاست؛اٌز

دٚرٜیخًٓٞٙ
ٕٝٞی 
اٍ٘یشٜٞبییدار٘ذثسیبررٚضٗ،غٕیٕی،آٌبٞب٘ٝ؛در 
أزٚسخٛضجختب٘ٝس٘بٖوطٛرٔب،ثب٘ٛاٖوطٛرٔب 
خب٘ٛادٜٞبی ضٟذاء ثٙطیٙیٓ ،غحجت وٙیٓ؛ غبِجبً ٔبدرٞبی ضٟذا اٌز اس

ٕٞیٗخٛر ثٛد.ثٙذ ٜایٗ تٛفیكراٌبٞیدارْوٝثب

اٍ٘یشٜٞبٚثػیزتٟبیطبٖثیطتزٞٓٞست.
پزاٍ٘یشٜتزٚپزضٛرتز٘جبضٙذ،وٕتز٘یستٙذٚدرثسیبریاسایٗٔٛارد 

پذراٖضٟذا،
خبٔؼٝیٔبٞستٙذ؛ایٗخیّیثزایوطٛرارسشٔحسٛةٔیضٛد)94/7/15(.

ایٟٙبس٘بٖ
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 .16وطٛرٔبّّٔٚتٔباحتیبجدارددضٕٗراثطٙبسذ،ػٕكدضٕٙیراثفٕٟذٚ .احتیبجداردثٝایٙىٝخٛدراآٔبدٜوٙذثزای
خً٘ٙظبٔی٘یست؛دضٛارتزاسآٖٛٔ،اخٟٝیدر

یسخت٘یستٛٔ،اخٟٝیدرٔیذاٖ


ٔٛاخ.ٟٝایٗٔٛاخٕٟٞٝیطٛٔٝاخٟٝ
ٔیذاٖ خ٘ ًٙزْ است ،در ٔیذاٖ فز ًٙٞاست ،در ٔیذاٖ سیبست است ،در ٔیذاٖ س٘ذٌی اختٕبػی استّّٔ.ت ػشیش ایزاٖ،
أزٚسثٝپیبْضٟیذاٖ٘یبسٔٙذاست؛احتیبجثٝایٗپیبْداردّّٔ.تٔباحتیبجداردثٝایٗپیبْأیذثخص،ایٗپیبْافطبٌز،ایٗ
پیبْ سزضبر اس اثتٟبج ٔؼٛٙی  ٚرٚحیّٝی ٔؼٛٙی و ٝضٟذا ثٔ ٝب ٔی دٙٞذّّٔ ٚ .تٔ ،ذی ٖٛضٟذاء است ٔ ٚذیٖٛ
خب٘ٛادٜٞبی ضٟذاء است؛ ٔ ٕٝٞذی٘ٛیٓ.آٖ وسب٘ی و ٝایٗ را وتٕبٖ وٙٙذ ،آٖ وسب٘ی و ٝحبؾز ٘یستٙذ ٘بْ ضٟیذاٖ ثٝ

ضٕب
ػظٕتثزدٜثطٛدٞٚزخب٘بْضٟیذیثزدٜثطٛدیب٘بْضٟذاءثزدٜثطٛدٚتدّیّیاسضٟذاءثطٛدوأّ٘ٝثٝآٟ٘بدار٘ذسخٓٔی
[ضبٖ]ایزا٘یاستأّبدرٚالغاخٙجیا٘ذ؛ایٟٙبثبّّٔت
ا٘ذ؛حبالضٙبسٙبٔ ٝ

س٘ٙذ،ایٟٙبثیٍبٍ٘بٖاسٔػبِحایّّٗٔتٙذ؛ایٟٙباخٙجی
رٚٚیهدَ٘یستٙذ)94/4/6(.


ایزاٖیه
 .17ایٗوتبثٟبییراؤٝزثٛـثٝس٘ذٌیضٟذاءاست،ثٙذٌٜبٞیٔیخٛا٘ٓ؛حمیمتبًدرسدٙٞذٜاست؛ثٙذٜدرسٔیٌیزْ،ثٙذٜ
رٚحیّٔٝی ٌیزْاسخٛا٘ذٖایٗوتبثٟب؛٘طبٖٔی دٞذوٝایٟٙبچٝضخػیّتٞبییثٛد٘ذ،چٝرٚحیّبتیداضتٙذ،چٝػظٕتی
داضتٙذ،چٝخذٔتیوزد٘ذثبایٗایثبرخٛدضبٖ؛خبٖخٛدضبٖراوفدستٌزفتٙذٚاردٔیذاٖضذ٘ذ)94/4/6(.
 .18ثزوبتضٟذاخیّیسیبداست؛یؼٙیٚالؼبًثبایٗتؼجیزاتٕ٘یطٛدحكّضٟیذاٖرااداوزد؛ٚالؼبًٕ٘ی ضٛدوبریراوٝآٟ٘ب
وزد٘ذ،خذٔتیراوٝآٟ٘بوزد٘ذاداءوزد)94/4/6(.
دٖپبرٜٞبی

دادٜا٘ذ ،س ٝضٟیذ یب ثیطتز؛ تحُّٕ اس دست دا
خب٘ٛادٜٞبیی تطزیف دار٘ذو ٝس ٝضٟیذ  

درایٗخّسٝیأزٚسٔب

.19
خب٘ٛادٜٞبیی ٞستٙذ و ٝفمف د ٚپسز داضتٙذ ٕٞ ٚیٗ د ٚپسز را در راٜ

خٍزا٘سبٖٚػشیشاٖا٘سبٖ،ایٗثٝسثبٖآسبٖاست.
خذادرٔیذاٖدفبعٔمذّستمذیٓوزد٘ذ؛ثب٘ٛا٘یدرایٙدبتطزیفدار٘ذوٕٞٓٞٝسزخٛدضبٖٓٞٚفزس٘ذخٛدضبٖرادرراٜ
خذا داد٘ذ.ایٟٙب ث ٝسثبٖآسبٖاست!ٔبدرتبریخغذراسالْٔی خٛا٘ذیٓوٝدرخًٙاُحذ،ثب٘ٛییسٝپیىزضٟیذراسٛار
وزدیٓوٝچكٛرچٙیٗچیشی[ٕٔىٗاست]!ٚالؼبًث٘ٝظزا٘سبٖ

راحّٝایوزدٜثٛدٚاسٔیذاٖاُحذٔیآٚردٔذیٝٙ؛تؼدّتٔی

ٔب٘ٙذراداریٓٔیثیٙیٓ.ثبرٚحیّٞٝبیثبال،ثب


ٌٖٚٛافسب٘ٝ
ٔثُافسب٘ٔٝیآٔذ؛حبالدرٔمبثُچطٕٕبٖایٗٚالؼیّتٟبیافسب٘ٝ

تٛا٘ذافزادوٓرٚحیّٝرأٓٞجتٟحوٙذ،رٚحیّٝثذٞذ،ػشْآٟ٘براتثجیتوٙذٚتمٛیت

رٚحیّٞٝبیخٛة،رٚحیّٞٝبییؤٝی 
ثىٙذٚ.أزٚسوطٛرٔبثٝایٗػشْراسخاحتیبجدارد)94/4/6(.
ٗٔ .20تؼدّتٔیوٓٙچكٛرٕٔىٗاستوسىتػّٛروٙذوٝفیّٓ«ضیبر»143ؾذّارسشیبؾذّدفبعٔمذّساست؛ٕٔٗ٘ی
فٕٟٓاسودبىفیّٓ،ایٗدرٔىآیذ.ثّ،ٝآٖٔبدرثٝایٗدرٚآٖدرٔیس٘ذثزاىایٙىٝیه٘طبٖیباثزىاسپسزشپیذاوٙذ؛

ایٗرٚضٗاست،ایٗچیشوبٔالًقجیؼىاىاست؛اتفبلبًإٞیتٔبخزاىدفبعٔمذّسدرٕٞیٗاست؛ٔبدر،ثبایٗٛٞیّت،ثبایٗ
تطخّع،ثبایٗاحسبسغیزلبثُتٛغیف -وٚٝالؼبًاحسبسٔبدر٘سجتثٝفزس٘ذاغالًلبثُتٛغیف٘یستٔٚبٞبوٕ٘ٝی
تٛا٘یٓٔبدرثبضیٓ،اغالًدرنٕ٘یوٙیٓػظٕتایٗاحسبسرا-ثبیهچٙیٗاحسبسىایٗٔبدرٓٞ،تحُّٕٔیوٙذٞدزت
سٛىخجٟٞٝبىخٓٞ،ًٙتحُّٕٔی وٙذضٟبدتاٚرآٞ،افتخبرٔی وٙذٔ.بدرقَٛایٗٞطتسبَ


فزس٘ذخٛدشراثٝ
ػىسٔ،بدرٞبراحٕبسىتزاسثسیبرىاسپذرٞبیبفتیٓٗٔ.ایٗتٛفیك

دفبعٔمذّسٚثؼذاسآٖ،اسٔبدراٌِّٖ٘ٝ،طٙفتیٓثّىٝثٝ
٘ذیذٜاْ
خب٘ٛادٜٞبىضٟذاءرٚىفزضطبٖ،سیزسمفطبٖ،ثٙطیٚٓٙغٕیٕب٘ٝثبآٟ٘بحزفثش٘ٓ؛تباالٖ 

راداضتٝاْوٝثبثؼؿىاس
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ٕ٘ىآیذ ،حتّى یه ٔٛرد  ٓٞدر ثیٗ ضبیذ ٞشاراٖ ٔٛرد  -ؤ ٝبدرى اس ضٟبدت فزس٘ذش ٌِّ ٝوزد ٜثبضذ؛ ٘،ٝ
 ٞیچ یبدْ  ثٝػىسٔ،بدرٞبافتخبرٔیوٙٙذ،اظٟبرسزثّٙذىٔیوٙٙذ،اظٟبرسزافزاسىٔیوٙٙذ؛ایٗخیّىٟٔٓاست.ایٗٔبدرثبایٗ

احسبسبتٔبدرا٘ٝوٝثزاىفزس٘ذشیهچٙیٗفذاوبرىاىداردٚحبؾزٕ٘ی ضٛدوٝآٖثچّٔ ٝثالًدرٔحُّوبرشٌزسٝٙ

ثٕب٘ذیبٔب٘ٙذایٟٙب،درػیٗحبَضٟبدتاٚراتحُّٕٔی وٙذٞ،دزتاٚراتحُّٕٔیوٙذ،فزاقاٚراتحُّٕٔیوٙذٞٚیچ
ٌِّٝاىٕ٘یوٙذٞ،یچضىبیتىٕ٘یوٙذ؛ایٟٙبخیّىث٘ٝظزٔٗ٘ىبتّٕٟٔىاست)93/3/26(.
 .21أزٚسٚلتیٔبٍ٘بٜٔی وٙیٓ٘،بْ س٘بٖ ٔب ثز تبرن وتبثٟبی ٔتؼذّدی  -وتبثٟبی ػّٕی ،وتبثٟبی پژٞٚطی ،وتبثٟبی تبریخی،
ٌذاضتٝضذٜ؛خشٚثزتزیٗ٘ٛضتٞٝبٚآثبرٔىتٛةأزٚس٘ظبْاسالٔی-چٝ

وتبثٟبیادثی،وتبثٟبیسیبسی،وتبثٟبیٙٞزی-
سبثمٝاست؛ٔبدٚرٜٞبی


افتخبراست.درتبریخٔبثی
٘ٛضتٞٝبیثب٘ٛأٖباست،وٝایٗٚالؼبًٔبیٝی 

ٔمبالتٚچٝوتبثٟب -
یدرسٔیٞٝٙبیٔختّف-چٝدر


ٕٝٞا٘سبٖثزخستٝ

ٌ٘ٛبٌٖٛرادیذیٓ،آضٙبٓٞثٛدیٓثبفؿبیفزٍٙٞیوطٛر؛ٔبٞزٌشایٗ
ٔسبئُ حٛسٚی ،چ ٝدر ٔسبئُ دا٘طٍبٞی ٘ -ذاضتیٓ .در وٙبر ایٟٙب ،ثُزٚس  ٚظٟٛر وبٔالً ثزخستٝی ٛٞیّت  ٚضخػیّت
د٘جبِٞٝبی آٖ تب أزٚس؛ ایٗ ٕٞ ٕٝٞسزاٖ ضٟذاء،
ػزغٝی ٔدبٞذتٟب ،اس خّٕ ٝدر دفبع ٔمذّس   ٚ
ٔستمُّ سٖ ایزا٘ی ،در  
ٕٞسزاٖ خب٘جبسأٖ،بدراٖ ضٟیذاٖ ،ثبسٔب٘ذٌبٖ ثزخستٝیوسب٘یو ٝرفتٙذ خب٘طبٖ را در را ٜخذاداد٘ذ  ٚایٟٙب ثب ارادٜی
ٔحىٓ ،ػشْ راسخ  ٚثب غجزٞ ،ز ا٘سب٘ی را در ٔمبثُ خٛدضبٖ خبضغ  ٚخبؾغ ٔی وٙٙذ .ثٙذ ٜو ٝحمیمتبً ٞزٚلت ثب
ایٗ س٘بٖ ثزخستٛٔ ٝاخٔ ٝیض ،ْٛدر ٔمبثُ آٟ٘باحسبسخؿٛعٔی و.ٓٙثٙذٜسیبدثزخٛردٔی وٓٙثبٔبدراٖضٟیذاٖ،ثب
ٕٞسزاٖ ضٟیذاٖ ،ثب ٕٞسزاٖ خب٘جبساٖ:ایٗ ثب٘ٛی فذاوبری و ٝیه ػٕز س٘ذٌی خٛدش را ٔیٌذارد ثزای ٔذیزیّت وزدٖ ٚ
ثٟجٛدثخطیذٖثٝس٘ذٌییهٔؼَّٚٛخب٘جبس،ثزای خبقزخذا؛ایٗچیشوٛچىی٘یست،ایٟٙبثٝسثبٖآسبٖاست.آٖٔبدری
وٝدٚفزس٘ذ،سٝفزس٘ذ،چٟبرفزس٘ذرادرراٜخذادادٕٜٞٚچٙبٖٔحىٓایستبد،ٜثٔٝبسفبرشٔی وٙذوٝثبیستیذ؛ٔحىٓ
خبٔؼٝی ٔب است و ٝثسیبر

س٘ب٘ٝی 
ثبضیذ! ا٘سبٖ ٚالؼبً در ٔمبثُ ایٗ ٕٝٞػظٕت احسبس خطٛع ٔی وٙذ .ایٟٙب ٚالؼیّتٟبی 
ٟٔٓاست.ختثحٕذاهللایٗ،آٖثخصرٚضٗٚدرخطبٖٔسئّٝیسٖدروطٛر]است)93/1/30([.

افتخبرآٔیشٚ
 .22ثشرٌذاضتضٟیذاٖٚتىزیٓ٘بْآٖثشرٌٕزداٖ،ثیصاسخٛدآ٘بّٖٔ،تیراوٝایٌٗٞٛزٞبی٘بةرادردرٖٚخٛدپزٚرا٘ذٜ
است،سزافزاسٔیسبسدٔ.بثبایٗتىزیٓٙٔ،تّیثزآ٘بٖ٘ذاریٓ؛آ٘ب٘ٙذوٝثبدرخطصخٛدٔ،براسزافزاسٚدرخطبٖوزد٘ذٚثز
ٔبٔٙتٟ٘بد٘ذّٔ.تایزاٖثبفذاوبریضٟیذا٘صٚثبغجزٚپبیذاریآسادٌبٖٚخب٘جبسا٘صٚ،ثبٌذضتٚثشرٌٛاریخب٘ذاٟ٘بی
آ٘بٖ،تٛا٘ستخٛدراثٝلّٞٝبی ػشّت ثزسب٘ذ  ٚرا ٜرٚضٗ خٛد ث ٝسٛی آیٙذ ٜرا ثٍطبیذ .سالْخذا٘ٚذٚفزضتٍبٖٚپبوبٖ
ػبِٓثزضٟیذاٖٚخب٘جبساٖٚآسادٌبٖ ٚخب٘ٛادٞ ٜبیغجٛرٚفذاوبرآ٘بٖ)92/7/4(.
ثزخستٝای وزد٘ذ  ٓٞ -ا٘ذوی پیص اس پیزٚسی ا٘مالة ٓٞ ،در اٚائُ

٘مصآفزیٙی 
 .23س٘بٖفؼّبَِدرخجٟٝیا٘مالة،یهرٚسی 
ا٘مالةٓٞ،دردٚراٖخًٙتحٕیّیٚ-اسخٛدضبٖحؿٛرٕ٘بیب٘ی٘طبٖداد٘ذ؛ٍ٘ذاریذحؿٛرٕ٘بیبٖس٘بٖفؼّبَدرخجٟٝی
ٔؼبرؾٝیثبا٘مالةسؼیٔیوٙٙذاسػٙػزسٖٚس٘بِٖوبرآٔذاستفبدٜ

ا٘مالةوٕزً٘ثطٛد.دیٍزاٖدرٔٛاخٟٝیثبا٘مالةٚ

وٙٙذ؛خجٟٝیا٘مالة،س٘بٖوبرآٔذٚفؼّبَٚسثبٖآٚرٛ٘ٚیسٙذٜٚػبِِٓٚدا٘طٕٙذثٕزاتتثیطتزدارد؛خبٕٟ٘بییوٝاُٞ

٘ذ،غحٝٙیا٘مالةٚدفبعاسا٘مالةرا

اِلذأٙذ،اُٞفىز٘ذ،اٍُ٘ٞبرشٛ٘ٚیسٙذٌیا٘ذ،اُٞسخٌٗفتٙٙذ،اُٞفىزدادٖا
خبِیٍ٘ذار٘ذ)92/2/21(.
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ٔیتٛاٖ سٖ ثٛد ،ػفیف ثٛدٔ ،حدجٚ ٝ
 .24سٖ ٔسّٕبٖ ایزا٘ی تبریخ خذیذی را پیص چطٓ س٘بٖ خٟبٖ ٌطٛد  ٚثبثت وزد و  ٝ
ػزغٝیسیبسیٚاختٕبػی٘یش
ادٜراپبویشٍٜ٘بٜداضتٚدر 

ٔیتٛاٖسٍٙزخب٘ٛ
ضزیفثٛدٚدرػیٗحبَ،درٔتٗٔٚزوشثٛد .
سٍٙزسبسی ٞبیخذیذوزدٚفتٛحبتثشريثٝارٔغبٖآٚرد.س٘ب٘یوٝاٚجاحسبسِٚكفٚرحٕتس٘ب٘ٝراثبرٚحخٟبدٚ

تزیٗٔیذاٖٞبراثبضدبػتٚاخالظٚفذاوبریخٛدفتحوزد٘ذ(.وٍٙزٜٞفتٞشارسٖ


ضٟبدتٔٚمبٔٚتدرآٔیختٙذٔٚزدا٘ٝ
ضٟیذوطٛر)91/12/16،
درا٘مالةاسالٔیٚدردفبعٔمذس،س٘ب٘یظٟٛروزد٘ذؤٝیتٛا٘ٙذتؼزیفسٖٚحؿٛراٚدرسبحترضذٚتٟذیتخٛیص،

.25
یسبِٓٚخب٘ٛادٜیٔتؼبدَٚ،درسبحتٚالیتاختٕبػیٚخٟبدأزثٔٝؼزٚفٟ٘ٚیاسٔٙىزٚ،


ٚدرسبحتحفظخب٘ٝ
ثستٞبیثشريرادرٓٞثطىٙٙذ(.وٍٙزٜٞفتٞشارسٖضٟیذوطٛر)91/12/16،
ٗ 
خٟبداختٕبػیراخٟب٘یوٙٙذٚث 
اهللا٘ذ .راس ثشري پیزٚسی در ٕٝٞی ٔیذاٖٞب ،اس
سجیُ 
 .26ضٟیذاٖ خٛد ،تدسّٓ ضٍفتیٞب  ٚسیجبییٞبی دٚراٖ خٟبد فی 
ٚػظٕتٔیرسب٘ٙذ.رٞبضذٖاس

تٞبیخٛدراثٝاٚجضى ٜٛ
خٛدٌذضتٍیاستٚا٘سبٖٞبیاسخٛدٌذضتٚٝفذاوبر٘ذو ّّٔٝ

اٍ٘یشٔیرسب٘ذٚلذرتفزأبدّیثٝآ٘بٖٔیثخطذ.


چٙبٖتٛا٘بییضٍفت

ٞبییراثٝآٖ
تؼّمبتحمیزٔبدّیاستوٝچٙیٗا٘سبٖ
داضتٞٝبی ػبَِٓ ٔبدّی چطٓ پٛضیذ٘ذ ،در

٘فیستزیٗ 
خب٘ٛادٜٞبی غجٛر  ٚثشرٌٛاراٖ آ٘بٖ و ٝثزای خذا اس  

ضٟیذاٖػشیشٔبٚ
غفٛفٔمذّْچٙیٗا٘سبٖٞبییلزاردار٘ذ)91/7/6(.
اخزآسادٌبٖیهقزف،اخزخب٘ٛادٜٞبٕٞ-سزاٖ،فزس٘ذاٖ،پذرٞبٔ،بدرٞب٘،شدیىبٖ-یهقزفٔ.بٌبٞیوٝتٛفیكپیذأی

.27
فٕٟیذوٝایٗخب٘ٛادٜی اسیزچٝحبِی

وزدیٓدرخب٘ٝیضٟیذیثبپذرٔٚبدریبوسبٖاسیزیٔاللبتوٙیٓ،ا٘سبٖٔی 

تزاساحسبسخب٘ٛادٜیضٟیذثٛد.ثزادریهاسیزٔفمٛداالثزیثٗٔٝ


تزٚتّخ

دار٘ذ،چٝاحسبسیدار٘ذ؛احسبسآٟ٘بسخت
ٌفت:ضٕبدیذیذوٝخب٘ٛادٜٞبئیوٝیهخٛا٘یدرخجٟٝدار٘ذ،ضتػّٕیبتچٝحبِیدار٘ذ؟راستٔی ٌفتدیٍز؛ضت

ػّٕیبت ؤ ٝی ضذ ٔ ٕٝٞ ٚی فٕٟیذ٘ذ أطت ػّٕیبت است ،آٖ خب٘ٛادٜٞبئی و ٝیه خٛا٘ی در خج ٟٝداضتٙذ ،دِطبٖ
ٔتالقٓثٛد.ایٗثزادرِآٖٔفمٛداالثزثٌٗٔٝفتوٝثزایٔبٞزضت،ضتػّٕیبتاست؛ٞزضتدِٕبٖٔتالقٓاستوٝاٚ
ب٘ٛادٜٞبتحُٕوزد٘ذ؛ِذااخزآٟ٘ب
درچٝحبِیاست،درچٚٝؾؼیاستٚأزٚسچٝخٛاٞذضذ.ایٗسختیٟبئیاستوٝخ 
ٓٞخیّیٚاالٚثّٙذاست)91/5/25(.
خب٘ٛادٜٞبی آٟ٘ب  ٓٞغجز وزد٘ذ؛ غجز ثز

 .28ضٟذاءحمیمتبًا٘ٛارتبثٙبویٞستٙذوٝخبٔؼٝرا،آیٙذٜرا،تبریخرارٚضٗٔی وٙٙذ.
ٔیآیذ:خبٕ٘ی ؤ ٝیثیٙذ ضٞٛزش دارد ٔیرٚد
ٔدبٞذت آٟ٘ب ،غجز ثز رفتٗ آٟ٘ب ث ٝسٛی ٔیذاٟ٘بی خكز.ث ٝسثبٖ آسبٖ  
قزفٔیذا٘یوٝایٗٔیذاٖ،خكزیاستٚاٚتحُٕٔیوٙذ،وبراٚپزارسشاست،وبرایٗخب٘ٓٓٞپزارسش؛ثؼذٓٞوٝاٚ
خب٘ٛادٜٞبی ضٟذاء ٘جٛد،

ثٝضٟبدتٔی رسذ،ایٗضٟبدترآٞتحُٕٔی وٙذ،غجزٔیوٙذٗٔٚ.ػزؼثىٓٙاٌزتحُٕ
خب٘ٛادٜٞبیضٟذاء ٞستٙذوٝ

خبٔؼٝی ٔب ٔٛاخٕ٘ ٝیضذ  ٚتّمی ٕ٘یضذ.ایٗ

خزیبٖ ضٟبدت ثب ایٗ ضىفتٍی ٘ ٚطبـ در 
یٔبدار٘ذوٝضٟبدتایٗلذرضیزیٗاستدرچطٕٟب.ثٞٝزحبَ،احتزاْٚسالْٚتىزیٓٔب


ایٗٔٙتثشريراثزسزخبٔؼٝ
٘ثبرآٟ٘بثبد )91/6/28(.
« الّلُْنَ صَلِ عَلی هُحَوَّذٍ ٍَ آلِ هُحَوَّذ ٍَ عَجِل فَرَجَُْن »
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