
 !ساران بیشـرَد هـار خِـاز شم.... 

را آرسّ هی  ، ػشت ایزاى"ػشت! "تیٌٌذ دّ چؼوی کَ دیزّستظتَ ػذ، اس ػوار ُشاراى چؼوی ًثْد کَ فمط خْد را هی

، ُای تؼٌَ آسادی اس اتز تِاری تز دػت" طذاتی"ُوچْى  طالیاًی دراس اّ. را داػت" ایزاى فزدا"کزد ّ درد اهزّس ّ دغذغَ 

ّ  تا  تیزکالم ّ تیغ للوغ کار ؿذُشاراى تیغَ ػوؼیز کزد ،آرع ها در تارع خْد اس فزاس دهاًّذ. ػذالت تاریذ ّ رفتّ اهٌیت

 .تزاّ ّ تز پذر پاکغ درّد ّ ردوت تاد. ًؼاى دادُزکذام هزسُای هٌافغ هلی ّ هـلذت دیي ّطیاطت را در للوزّ 

ُای ًـة ػذٍ تز  ُا ّ اطالػیَ رّد، درؿفذات تزدین رّسًاهَ اس دًیا هی هِوی هذُثی ّلتی هزجؼی دیٌی یا همام

ای در اطالم ایجاد  گاٍ ػالوی اس دًیا تزّد، رخٌَ ُز" :ًْیظٌذ کَ سیز ػکض آًِا هیاع  ػزتی را تا تزجوَجولَ ایي دیْار ػِزُا 

 ".کٌذ ػْد کَ چیشی آًزا جثزاى ًوی هی

تز تذاًین، اّ دذالل  ها اگز ػلن دیي را، اس هذذّدٍ فمَ ّ اؿْل گظتزدٍهٌِذص ػشت اهلل طذاتی الثتَ فمیَ ّ هفتی ًثْد، ا

در طیاطت . ُای اطالهی داًؼجْیاى ّ هٌِذطیي تذمیك ػویك دیٌی کزدٍ ّ تَ راطتی در دیاًت ؿادة ًظز تْد در اًجوي طال ۰۶

ی، ًِضت آسادی ایزاى، ػْرای ُایغ؛ اس ػضْیت در ًِضت هماّهت هلی، جثَِ هل ًیش، تَ ػِادت کارًاهَ درخؼاى هجاُذت

  .هذاری کن ًظیز تْد طیاطت... اًمالب ّ ًوایٌذگی هزدم در اّلیي هجلض پض اس اًمالب ّ

، اها تا هطالؼات گظتزدٍ ّ ّ اطتاد داًؼگاٍ ًثْد تخـؾهُزچٌذ  ُن طز رػتَ داػت، در جاهؼَ ػٌاطی ّ التـاد

در سهزٍ  ،ػزضَ کزد" ایزاى فزدا"ای کَ در دّراى اًتؼار  ُا همالَ دٍتزًاهَ ّ تْدجَ ّ ّسارت اع در ادارٍ  تجزتیات ارسًذٍ

ًَ تٌِا در پؼت هیش، کَ  کارػٌاطی طزاس اّل تْد ّ، در هٌِذطی ّ ؿٌؼت ًیش .آهذ هیتَ ػوار  کارػٌاطاى هطزح در ایي سهیٌَ

 .کزد در کارخاًَ ّ تا کارگزاى سًذگی هی

ار ػلن ّ ِخزد تْد، اها هٌِذص چیشی تیغ اس ایٌِا داػت کَ هیاى هلت هوتاسّ هذثْتغ کزدٍ ُوَ آًچَ گفتَ ػذ، اس آث

ُای اجتواػی ّ درهاى دردُای فمز  ّ دغذغَ آطیة تَ هزدمطلثی  ریا ّ ریاطت ِخذهت تی ػؼك. تْد؛ اّ ػؼك ّ اخالق ًیش داػت

ػذالتی ّ ػْاهل  اّ ػوزی را در هثارسٍ تا ظلن ّ تی. یزاس اُل سّر ّ سر ّ تشّ ّ جوْد جِل ّ جْر ُوچٌیي ،ّ فذؼاء ّ فظاد

 ۳تار لثل اس اًمالب ّ ۳)ُای ظالواى ُز دّ ًظام گذراًذ  طال اس ػوز خْد را در سًذاى ۵۱ُا طپزی کزد ّ دذالل  ایي تیزٍ رّسی

 (. تار پض اس اًمالب

 :ر ّؿف پیاهثز اطالم آّردٍ اطت کَلزآى د

هٌیي ؤّ تز ه ػوا( ًجات ّ طؼادت) ُای ػوا تز اّ تض گزاى اطت، دزیؾ تز آهذٍ کَ رًج رطْلی اس هیاى خْدتاى" 

 (۵۲۱تْتَ ) "ْف ّ هِزتاى اطتئتظیار ر

سًٌذ، تَ راطتی  هیدزؽ ُای دًیائی  در رّسگاری کَ اکثز هزدم تزُْص ،ای هٌِذص طذاتی تا پیزّی اس چٌیي اطٍْ 

 .دردهٌذ تْد ّ ػویمًااّ تَ راطتی  .ًذاػتهلت ُای  جشکاطتي اس درد ّ رًجدزیؾ دزاطت اس دمْق هزدم  تْد ّ ُْطی 

تلکَ جای  !خْرد ًْیظٌذ، تا رفتٌؼاى آب اس آب تکاى ًوی ًی کَ سیز ػکظؼاى آى جولَ هؼزّف را هیکظااس ی تزخ

ای اس ػلن، اخالق،  کَ گٌجیٌَطذاتی، هلت ایزاى هؼفك دلظْسی را ػشت اهلل اها دریغ ّ افظْص کَ تا رفتي  !ػْد هیدیگزاى تاس

 .اس دطت دادرا اًظاًیت ّ ایزاى دّطتی تْد 

 :کٌذ کٌن کَ در ػِادت تز ػِاهت کن ًظیزع کفایت هی در اًتِا تَ دّ خاطزٍ اس ػجاػت آى ػزیف اػارٍ هی

ّْ" اؿل ّالیت فمیَ"ّلتی  -۵ طذاتی تٌِا ، هٌِذص ّدؼت ّ طزکْتی در هجلض خثزگاى تَ تـْیة رطیذ، در چٌاى ج

ػـز ُواًزّس ًیش در اجتواع پارک خشاًَ اتؼاد ایي فاجؼَ . هخالفت خْد را اظِارکزد ؿزیذًاّ  تزخاطتػجاػاًَ  کظی تْد کَ

گزفتٌذ، هزدْم تِؼتی  رّس تؼذ در دالی کَ ُوَ ًوایٌذگاى اس اّ فاؿلَ هیؿثخ اس ایؼاى ًمل ػذٍ کَ . دًوْرا تزای هزدم تزهال 

ُای هذافظَ  اس یکی دیگز اس آیت اهلل ؟!"، ها تایذ ایي دردُا را در طیٌَ خْد ًگَ دارینآلای هٌِذص:"گْیذ هی گزفتَ ّ غدر آغْػ

ّ  ،جلظات داخلی هجلضدر اع ػلیَ تش ّالیت فمیَ  ُای لثلی گفت کَ تَ رغن هخالفت هی( ُن در کوای طکْت اطت کَ ٌُْس) کار

 تا ّالیت فمیَ اس تزص ػْالة هخالفت، تَ ػالهت هْافمت ،ی گیزیأدر رّس ر !تَ اػتزاف کزدىهٌِذص تذزیک ّ تؼْیك 

 !خْد تزخاطت ؿٌذلیاس



، پض اس ختن جلظات آهذفْت آلای خویٌی، تا تجذیذ ًظزی کَ تزای تذکین لذرت جاًؼیٌاى در لاًْى اطاطی تَ ػول تا  -۲

کٌذ در دّ هْردی کَ ػٌْاى  را فزاخْاًذٍ ّدرخْاطت هیای ًوایٌذگاى  ، آلای خاهٌَطذاتی ، تَ ًمل اس هٌِذصخثزگاى هجلض

 ۱ ای هٌِذص طذاتی اّلیي کظی تْد کَ طی ًاهَ! را ًیش تَ آى اضافَ ًوایٌذ" هطلمَ"در هتي اؿالدی آهذٍ، کلوَ " ّالیت فمیَ"

 .اػالم کزد ّ خظزاى را ػلًٌاخطا ایي ػْالة  ،طزگؼادٍّ ای  ؿفذَ

کَ ػوزی را در غن هزدهاى تا هذزّهیت ّ درد ّ رًج طپزی " ؿاتزاى"ایي فزاس دکیواًَ اس اهام ػارفاى در ّؿف 

 :هاطتاهزّسکزدًذ تظلی تخغ 

، چَ داد ّ طتذ پزطْدی پزّردگارػاى ًـیة کزدٍ اطتاس پی آى آطایؼی اتذی کَ رّسی چٌذ در تالُا پای فؼزدًذ "

رّی آّرد اها ًپذیزفتٌذ، تَ اطارتؼاى گزفت، ّلی جاى خْیغ فذا کزدًذ تا اس اطارت  تزآًِا( پظت ّ همام)دًیا ! اطت

 (.هتمیي ۵۱۱خطثَ ) "تزٌُذ
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