
نویناحور  / ٠۴/١٣۶٨/٠۴ بالط و  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

یضعب رد  دنک . تیصاخیب  شودخم و  ار  اھنآ  یعقاو  تیوھ  هکنیا  ای  و  دنک ، جراخ  هنحص  زا  دربب و  نیب  زا  ار  نید  یاملع  ای  هک  دوب  نیا  مالسا  ملاع  مامت  رد  رامعتسا  یعس 

تـشادن یطابترا  مدرم  یهرمزور  یگدنز  اب  دادیم و  ماجنا  ار  مھم  نادنچ  هن  یاھراک  زا  یخرب  هک  دش  کچوک  رتفد  زکرم و  کی  هب  دودـحم  تیناحور ، یهعماج  اھروشک ، زا 

. دزرو تردابم  نید  میلعت  هب  تسناوتیمن  یتح  یناحور  درف  و 

هک یرابرد  یهتسباو  یاھدنوخآ  دننک . هتسباو  ریاج  یاھتموکح  دساف و  یاھرابرد  اھتردق و  هب  ار  رـشق  نیا  دندرکیم  یعـس  دوبن ، نکمم  تیناحور  یدوبان  هک  یعماوج  رد 

: دومرف دوخ  نامز  روآمان  صاخشا  زا  یکی  هب  (ع ) داجس ماما  دندرک . تنایخ  یلیخ  نیملسم  مالسا و  هب  دشیم ، دای  ترفن  یدب و  هب  اھنآ  زا  زیزع  ماما  تانایب  رد  همھ  نیا 

یملاع نآ  دـننک .» ملظ  مدرم  هب  وت ، هب  هیکت  اب  دـننادرگب و  وت  ندرگ  روحم  درگ  رب  ار  ناشملاظم  اھنآ  اـت  یداد ، رارق  بایـسآ  روحم  نارگمتـس  یارب  ار  تدوخ  ندرگ  منیبیم  »

نیرتدیلپ نیرتتشز و  دنک ، لمع  رابکتـسا  فادھا  رب  ینتبم  هک  یتیناحور  نآ  تسا . رتکانرطخ  اھھاگتـسد  نآ  دوخ  زا  دـشاب ، دـساف  یاھھاگتـسد  ملظ  یهدـننکهیجوت  هک 

. دنکیم جیورت  ار  لطاب  نطاب  قح ، رھاظ  اب  نوچ  دیآیم ؛ باسح  هب  وا  یدایا 

؛ دوبن قفوم  مھ  الماک  هار  نیارد  هتبلا  دھد . جاور  یمالسا  یاھروشک  رد  ار  کانرطخ  یهدیدپ  نیا  نرق ، ود  هب  کیدزن  لوط  رد  راشف ، عیمطت و  لوپ و  اب  درک  یعـس  رابکتـسا 

عفترم ماظن  تخادنا و  هار  هب  ار  میظع  بالقنا  ناریا  رد  داتسیا و  شیوخ  عطاق  قح و  عضاوم  رد  تیناحور  یهعماج  ناریا -  اصوصخم  مالسا -  یایند  مامت  رد  هکنیا  رطاخ  هب 

. درک زیزع  ار  نید  نیا  تشارفارب و  ایند  رد  ار  مالسا  مچرپ  دروآ و  دوجو  هب  ار  یمالسا  یروھمج 

رد هک  میـسانشیم  ار  ییاملع  مھ  مالـسا  یایند  رد  داتفایمن . راکهب  مالـسا  هار  رد  اھورین  دـشیمن و  ریگهمھ  تضھن  دوبن ، هیـضق  نیا  رادولج  ام  روشک  رد  تیناحور  رگا 

، بالقنا و  هر ) ) ماـما یمالـسا و  یروھمج  زا  تیاـمح  رطاـخ  هب  هک  دـندوب  یناـسک  اـھنیا  دـندرک . تکرح  نآ  لاـبند  دـنتفگ و  قح  اـھراشف ، نیرتراوشد  طیارـش و  نیرتتخس 

. درک ظفح  ار  تیناحور  یوربآ  هک  دندروآ  رد  زازتھا  هب  ار  یمچرپ  دنتسھ و  ادخ  حلاص  ناگدنب  وزج  دارفا ، نیا  انیقی  دندرک . لمحت  دوخ  روشک  رد  ار  یتخس  یاھراشف 

دیاب ایند  ناملسم  مدرم  دنتسھ . نمشد  تاغیلبت  ذوفن و  هئطوت و  یهلیسو  اھنیا  دندز . مالـسا  هب  یدایز  ررـض  دندرک و  لمع  اھنیا  لباقم  یهطقن  هک  دنتـسھ  مھ  یناسک 

. دننادب یمالسا  یاھشزرا  میھافم و  ماصخلا » دلا   » ار اھنآ  دنربب و  هانپ  ادخ  هب  اھنآ  رش  زا 

یملع یهعماج  یونعم  ماکحتـسا  رب  میراد ، ناوت  هچرھ  هک  تسا  نیا  متـسھ -  یناحور  میظع  یهعومجم  نیا  رد  ییهبلط  مھ  هدـنب  هک  تیناحور -  یهعماـج  اـم  فیلکت 

. تسا ماما -  یوربآ  صوصخب  بالقنا -  مالسا و  یوربآ  تیناحور ، یوربآ  اریز  دنوش ؛ دراو  ایز  ایشم و  ارکف و  المع و  هنیمز ، نیا  رد  مرتحم  یاملع  مییازفیب . تیناحور 

نویناحور  / ١١/١٣۶٨/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، نم داقتعا  هب  هک  مدرک  ضرع  ناشیا  هب  مراذـگب . ناـیم  رد  ار  یداھنـشیپ  اـت  مدیـسر  هیلعیلاـعتهللاناوضر ) ) ماـما ترـضح  تمدـخ  یتبـسانم  هب  شیپ ، لاـس  هس  ود  نم 

زا ترابع  دـسرب ، یزوریپ  هب  دوب -  هزجعم  اعقاو  هک  بالقنا -  نیا  ات  میدرک  جرخ  ام  هک  ییهیامرـس  نآ  هکلب  تفرگن ؛ ماجنا  ام  نامز  تیناحور  یوربآ  هب  طقف  ماـظن ، نیا  یزوریپ 

لوبق هب  یقلت  ار  بلطم  مدرک ، ضرع  ار  بلطم  نیا  هک  یزور  نآ  رد  مھ  ماما  دوب . ام  نامز  ات  یـسوط  خیـش  ینیلک و  خیـش  نامز  زا  هعیـش ، تیناـحور  دـقن  هریخذ و  یوربآ 

. تسا یتیعقاو  نیا  دشابیم و  نیمھ  مھ  ناشیا  دوخ  فیرش  رظن  هک  دوب  مولعم  دندرک ،

ار ناشنادنزرف  ناج و  دنیایب و  هک  یروط  هب  دندرکیمن ؛ تکرح  تیناحور  یهراشا  هب  دنتـشادن و  ام  هب  ار  دامتعا  تبحم و  نآ  مدرم  میتشادـن ، ار  یخیرات  یهشیر  نآ  رگا  ام 

. تسا هدرک  ادیپ  رولبت  یمالسا  یروھمج  ماظن  رد  مھ  الاح  تشاد و  دوجو  هریخذ  هناوتشپ و  نآ  تسا ؟ ناسآ  رگم  دننک . ینابرق  یھار  رد 

نویناحور  / ١٣۶٩/١٢/٢٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا نویناحور  تفگ  تشاذـگ و  ام  رـصع  نامز و  نویناحور  باسح  هب  ار  نآ  دوشیمن  تسا ، هدرک  روھظ  تیناـحور  یهلیـسو  هب  یمالـسا  یروھمج  یهنحـص  رد  زورما  هچنآ 

تیناـحور دـندرک . تیناـحور  یوربآ  یهلاـسرازھ  یهریخذ  زا  هک  دوب  یبوخ  یهدافتـسا  دـنداد ، ماـجنا  ناـمز  نیا  نویناـحور  هچنآ  تسین . روطنیا  دـناهدرک . ار  رنھ  نیا  ناـمز ،

راوـگرزب و ماـما  نآ  ناـشلامیظع ، درمگرزب  نآ  اـم ، رـصع  رد  دوـب و  هدروآ  دوـجو  هب  تـنازو  تیثـیح و  وربآ و  زا  یمیظع  یهـنیجنگ  روـھد ، رورم  هـب  لاـس  رازھ  لوـط  رد  هـعیش ،

. دندرک ار  هدافتسا  نیرتھب  هنیجنگ  نآ  زا  دندرک ، تکرح  هار  نیا  رد  دندوب و  تیناحور  توسک  رد  هک  یناسک  رگید  ییانثتسا و  تیصخش 

، اــھتلفغ اــھیھجوتیب ، رثا  رب  هدرکن  یادــخ  رگا  ددرگ . هدوزفا  نآ  رب  اــیناث  دوــش ، ظــفح  هریخذ  نـیا  دــیاب  ــالوا  دــشاب . یندــشنمامت  هریخذ  نـیا  هـک  تـسین  روــطنیا  اــما 

رثا رب  هک  ییاھبنارگ  ساملا  نآ  دـنیبب ؛ بیـسآ  هلاـسرازھ  یهریخذ  نآ  لاـس ، رازھ  لوط  رد  تیناـحور  یلومعم  طـخ  زا  ندـش  فرحنم  اھیـسانشنهفیظو و  اھیـسانشنتقو ،

ار ییهریخذ  نانچنآ  دوشب  ات  دوب ، دھاوخ  مزال  یدایز  راگزور  زاب  دنکـشب ، ای  دوش ، رادهشدخ  دوب ، هدمآ  دوجوهب  اھـصالخا  اھتدـھاجم و  اھهرود و  اھرـصع و  اھنرق و  تشذـگ 

نیا بالقنا ، نارود  لوط  رد  هللادـمحب  هک  تسا  هلاسرازھ  تیثیح  وربآ و  نآ  ظفح  تیناحور ، ملع و  یز  هب  ناییزتم  ناممعم و  ام  دـیاب  نیلوا  راگزور ، نیا  رد  سپ ، دروآ . مھارف 

. درک ادیپ  یگدنشخرد  یراکادف ، تشذگ و  رطاخ  هب  هعیش ، تیناحور  یهرھچ  دش و  فعاضم  وربآ 

نویناحور  / ١٣۶٩/١٢/٢٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مکاح وا  رب  تسا ، مکاح  نارادمایند  نارادایند و  یاھلد  رب  هک  یصرح  نآ  تسانتعایب و  ایند  فراخز  هب  دھدب  ناشن  المع  هک  تشاد  دھاوخ  ذفان  نخـس  یتقو  نآ  یناحور ،

دیاب فراخز ، هب  ایند و  هب  ییانتعایب  ییاـسراپ و  نیا  درک . ادـیپ  ار  وربآ  تیثیح و  نیا  هک  دوب  ییاـسراپ  یهیاـس  رد  تیناـحور ، میھدـب . ناـشن  مدرم  هب  دـیاب  ار  نیا  تسین .

. دوش ظفح 

ناتسرل  / ٣٠/١٣٧٠/٠۵ ناتسا  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رـضاح لسن  تیناحور  طقف  هک  دوبن  روطنیا  دمآ . راک  هب  تیناحور  یهلاسرازھ  یوربآ  یهریخذ  مامت  نآ ، یزوریپ  رد  بالقنا و  نیا  رد  هک  مدرک  ضرع  ماما  تمدـخ  تقوکی  نم 

نیب رد  هعیش  یاملع  بوخ  یهقباس  لاس  رازھ  زا  یشان  درک ، ادیپ  ام  ماما  هک  ییوربآ  نآ  دنشاب . هدرک  ار  راک  نیا  ییاھنت  هب  هیلعیلاعتهللاناوضر )  ) راوگرزب ماما  صخش  و 

عومجم دندرک . هفاضا  هعیش  تیناحور  تیثیح  وربآ و  فرظ  نیا  رب  ییهرطق  مادک  رھ  ام ، یهرود  ات  هرود  نآ  نیبامیف  گرزب  یاملع  یضترم و  دیس  یسوط و  خیـش  دوب . مدرم 

. دندومرف قیدصت  ار  فرح  نیا  ناشیا  دش . زوریپ  بالقنا  نیا  ات  دمآ ، راک  هب  وربآ  نیا 

رھشوب  / ١٣٧٠/١٠/١١ ناتسا  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رگا دـناسرب . یزوریپ  هب  ار  بـالقنا  نیا  تسناوت  هریخذ  نآ  هک  دـندروآ ، دوجو  هب  یمومع  تیثـیح  زا  یمیظع  یهریخذ  ناریا -  رد  هعیـش  یاـملع  صوـصخب  مالـسا -  یاـملع 

ادیپ روطنآ  یکی  ناسنا ، رازھ  نارازھ  رد  میاهدرک ، هبرجت  میاهدید و  ام  هک  روطنآ  هک  ماما -  یونعم  تبالـص  نآ  یحور و  تردق  نآ  اب  میظع  بالقنا  نیا  هک  دنک  لایخ  یـسک 

هابتـشا دیـشاب  نئمطم  دوشب ، زوریپ  یربھر  نامھ  اب  دوب  نکمم  تسا -  داقتعا  نیمھ  هریخذ ، نیا  هک  اـملع -  هب  ناریا  مدرم  قیمع  یونعم  داـقتعا  نآ  نودـب  دوشیمن - 

یزوریپ هب  دروایب و  دوجو  هب  ار  یبـالقنا  نینچ  هعاـسلاقلخ  تروص  هب  تسناوتیمن  یتسد  چـیھ  دوبیمن ، یپردیپ  یاھلـسن  قیمع  ناـمیا  یهریخذ  نآ  رگا  تسا . هدرک 

. دناسرب

وربآ یمالسا  ناربھر  هب  تیناحور و  هب  درک ؛ هفاضا  ار  یمیظع  رایسب  مھس  هریخذ ، نیا  رب  دوخ  هک  دوب  یناسک  نامھ  زا  یکی  دوب ؛ بایطا  یهلـسلس  نامھ  زا  یکی  ماما ،

. داد ماجنا  حیحص  وحن  هب  دوخ و  یاج  رد  ار  هدافتسا  رثکادح  راوگرزب  نیا  هریخذ ، نآ  زا  اما  داد ؛

« تیناحور يوربآ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 3هاگياپ  هحفص 1 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2110
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2151
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2433
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2433
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2482
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2542
http://farsi.khamenei.ir


رجف  / ١٣٧١/١١/١٨ هھد  تشادگرزب  مسارم  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھم  رادید  رد  تانایب 

مینیبیم دـننادیم . دامتعا  لباق  ملاس و  کاـپ و  یاهعومجم  ار  تیناـحور  مدرم ، دـنلئاق . مھ  زورما  هللادـمحب ، دـناهدوب و  لـئاق  تیناـحور  یارب  یتسادـق  هشیمھ  اـم  مدرم 

نیا ناشـشالت  یهمھ  تخادـنا . رابتعا  تیثیح و  زا  مدرم ، مشچ  رد  ار  تیناحور  دـیاب  هک  دـمھفیم  نمـشد  دـنکیم . هدافتـسا  هنیمز ، نیا  رد  دوخ  یاھهبرجت  زا  نمـشد ،

، دـنزادنیب مدرم  مشچ  زا  ار  تیناـحور  هکنیا  یارب  دـننکیم و  گرزب  ربارب  نیدـنچ  دـننک ، ادـیپ  ییاـج  رد  ار  یکچوک  هلاـسم  رگا  دـنیوگیم ، غورد  دـننکیم ، تاـغیلبت  تسا !

مھ یولھپ  میژر  نارود  رد  لاس ، هاجنپ  هک  نانچمھ  دنوشیم ؛ رکنم  ار  اھنآ  یاوقت  دننکیم و  راکنا  ار  تیناحور  شناد  ملع و  دـنیوگیمن . ار  اھیراکادـف  اھتـشذگ و  اھیبوخ و 

غیلبت نامھ  مھ  زورما  دوب . هدـش  یفرعم  اوقت  ملع و  دـقاف  یولھپ ، میژر  یاھوگدـنلب  هلیـسو  هب  تسا ، ییاوقت  یملع و  یاهعومجم  هک  تیناحور ، دـشیم . اـھراک  نیا  زا 

. دھدیم ماجنا  نمشد  هک  تسا  ییاھراک  هعومجم  اھنیا  دریگیم . ماجنا  اذک 

نویناحور  / ١٣٧١/١١/٢۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. تسا هابتشا  نیا  هن ؛ دننک . ادیپ  شیارگ  یمالسا  بالقنا  تمس  هب  مدرم  هک  دش  نیا  بجوم  تیناحور  یلعف  لسن  یوربآ  مینک  لایخ  دیابن  ام  هک  ماهدرک  ضرع  ررکم  هدنب 

رد هک  یرابتعا  نآ  زا  تسا  ترابع  هلاسرازھ ، یوربآ  نیا  دـیدرگ . اھتیقفوم  اـھیزوریپ و  نیا  بجوم  دوب ، یندـشن  ماـمت  یهریخذ  کـی  هک  تیناـحور ، یهلاـس  رازھ  یوربآ  هکلب 

؛ دراد شقن  یـسلجم  دراد ؛ شقن  ققحم  دراد ؛ شقن  هعومجم  نیا  رد  یلح  یهمـالع  ینعی  تسا . هدـمآ  تسد  هب  گرزب  یاـملع  یاوقت  ملع و  زا  یداـمتم ، یاـھنرق  لوط 

مق ناگرزب  دنراد ؛ شقن  فجن  رد  یدامتم  یاھنرق  رد  گرزب  یاملع  دراد ؛ شقن  یراصنا  خیش  دراد ؛ شقن  یـضترم  دیـس  دراد ، شقن  یـسوط  خیـش  دنراد ، شقن  نیدیھش 

یاھهعومجم دـندنارذگ ، اوقت  تراھط و  هب  ار  ناشیاھرمع  هدـیزگرب ، ناسنا  نارازھ  ینعی  دراد . شقن  یدرجورب  یاقآ  موحرم  و  دراد ، شقن  خیـش  جاح  موحرم  دـنراد ؛ شقن 

؛ یاهدـع هک  تسین  نیا  دـندرک . دـقتعم  نیداینب -  تروص  هب  تیناحور -  هب  ار  تلم  کی  هعماج و  کی  جـیردتب  ات  دـنداد ، هئارا  یملع  راثآ  دـندروآ و  دوجو  هب  الاب  حطـس  یملع 

لـسن هب  یلـسن  زا  یناسنا ، لاصخ  یهباثم  هب  دش ، قیمع  یداینب و  یتبحم ، هک  یتقو  دـنھاوخن . دـعب  لسن  اما  دـنھاوخب ، ار  یـسک  یلـسن ، نامز و  دـھع و  کی  مدرم 

دشاب هتشاد  لسن  کی  هک  تسین  یتایصوصخ  اھنیا  مالسلاوھالصلامھیلع . تیب  لھا  تبحم  ای  مالسلاوھالصلاهیلع ، یلعنبنیـسح  تبحم  لثم  دسریم . ثرا  هب  رگید 

شزاون رد  ناردام ، تیبرت  رد  ناردـپ ، تامیلعت  رد  دـسریم و  ثرا  هب  رگید  لـسن  هب  یلـسن  زا  اـھنیا  تسین . یندرک  لیـصحت  اـھنیا  هن ؛ دـنک . لیـصحت  دـھاوخب  رگید  لـسن  و 

هدوب و نیداینب  ام ، یهعماج  رد  تیناحور  هب  داقتعا  تسانعم و  نیا  هب  عوضوم  کـی  ندـش  نیداـینب  دـھدیم . ناـشن  ار  شدوخ  ناـکدوک ، یارب  اـھهیاد  ییـالال  رد  ناـیبرم و 

. تسھ

لیکـشت تسین ! یخوش  هک  مھ  بـالقنا  تسا . راـظتنا  دروم  گرزب  یهثداـح  ود  هک  تسادـیپ  تسا ، بترتم  نآرب  بـالقنا  لـثم  یرثا  نینچ  دراد و  دوجو  یزیچ  نینچ  یتقو 

باوخ زا  ناملـسم ، یدنا  درایلیم و  کی  ندش  رادـیب  ینعی  بالقنا  یزوریپ  ایند ! یاھردـلق  نادـنمتردق و  یهمھ  دـیدھت  ینعی  نیا ، تسین ! یخوش  هک  یمالـسا  یروھمج 

راعش دننک و  هرگ  ار  اھتشم  دنوش ، دنلب  مدرم  یهدوت  نادنمشناد و  ناملسم و  نارکفنـشور  زا  یعمج  یمالـسا ، یاھروشک  یهمھ  رد  ناھگان  ینعی  نیا ، هلاسدص . دنچ 

ار رگید  یکی  دـنربب ؛ ار  یتلود  دـننزب ؛ یماـظن  یاـتدوک  هب  تسد  رـسفا ، راـھچ  هک  تسین  نیا  بـالقنا  یزوریپ  اـھنیا ! ینعی  بـالقنا  یزوریپ  دـنیامن . حرطم  ار  مالـسا  یاـیحا 

هتشارفارب ینعی  یمالسا ، بالقنا  یزوریپ  تسین ! هنوگ  نیا  هک  یمالسا  بالقنا  یزوریپ  یهیـضق  دنروایب ! ار  یرگید  دنربب و  ار  تلود  نآ  دنیایب  رگید  یاهدع  مھ  دعب  دنروایب ؛

یاھناسنا دندوب ؛ هدیشیدنا  یرایسب  یاھریبدت  دندوب ؛ هدرک  جرخ  یرایسب  لوپ  دندوب ؛ هدیشک  یرایسب  تمحز  نآ ، ندیـشک  نییاپ  یارب  ایند  نادنمتردق  هک  یمچرپ  ندش 

، نادنمتردق نآ  همھ  دیدرگ . لطاب  نادنمتردق  یاھهشقن  یهمھ  نآ ، یزوریپ  اب  دش و  زوریپ  یمالـسا  بالقنا  ناھگان  دـندوب . هدرک  اھراک  یلیخ  دـندوب و  هتـشک  ار  یرایـسب 

. یمالسا بالقنا  یزوریپ  یانعم  تسا  نیا  تفرگ . رارق  دیدھت  دروم  ناشعفانم  دندش و  نادرگرس  لطعم و 

، اـم هکنیا  یکی  تسا : عقوت  دروـم  گرزب ، عوـضوم  ود  سپ  دـشاب ، هتـشاد  دـناوتیم  یگرزب  رثا  نینچ  مدرم ، نیب  رد  تیناـحور  نید و  تیارـس  نیا  وربآ و  نیا  هک  یتـقو  اذـل ،

یزیچ نامھ  دنکن ، ظفح  ار  ناگتشذگ  یوربآ  لسن ، نیا  دریگن و  ماجنا  راک  نیا  رگا  هکنیا  رطاخ  هب  مینک . ظفح  ار  اھنآ  یوربآ  دیاب  سدقم ، ملاع و  رھطم و  فالـسا  نآ  باقعا 

ناتـساد دوخ  نیا  مینک ؟ ظفح  ار  ناشیوربآ  دیاب  وحن  هچ  هب  لاح  تسا . هیـضق  تعیبط  نیا ، تفر . دھاوخ  نیب  زا  دش و  دھاوخ  لیاز  جیردتب  دوب ، هدـش  نیداینب  نیداھن و  هک 

. تسا یلصفم 

، مالـسا یھقف  یقوقح و  لئاسم  زا  یکرد  هک  مدآ  رفن  راھچ  تسا . یمھم  گرزب و  ثاریم  اھنآ  ملع  میربب . شیپ  ار  اھنآ  ملع  مینک  یعـس  دیاب  مھ  ام  دندوب ؛ ملاع  اھنآ  الوا 

رد مالـسا و  هقف  دینکن . هاگن  اھنیا  هب  دننکیم ، ریقحت  تناھا و  رگا  دنـشاب -  هتـشاد  یرحبت  یاهتـشر  رد  اتروص  ولو  دنرادن -  یمالـسا  مالک  زا  ای  یمالـسا ، یهفـسلف  زا  ای 

لثم یناسنا  هک  تسین  یخوش  تسا . یروآتفگـش  عوضوم  دـنمھف ، نف و  لھا  هک  یناسک  یارب  هناملاع  یاھتقد  اھتفرـشیپ و  ظاـحل  زا  هعیـش ، هقف  مالـسا ، هقف  ناـیم 

! دروآدـیدپ یمالـسا  قوقح  رد  ییاھنت  هب  ار  فراعملاھریاد  کی  دـسیونب و  ییاھنت  هب  قیقحت ، تقد و  همھ  نآ  اب  رخآ ، هب  ات  لوا  زا  ار  هقف  هرود  کـی  دنیـشنب ، رھاوج  بحاـص 

دیفم خیـش  نیرخاتم . نیمدـقتم و  زا  گرزب ، یاـملع  یهیقب  دـنروطنیمھ  ضاـیر . بحاـص  تسا  روطنیمھ  یراـصنا . خیـش  تسا  روطنیمھ  تسا . هبـشا  هزجعم  هب  نیا ،

، دـننف لھا  هک  یناسک  یارب  اھنیا ، رگید . روطکی  یـسوط  خیـش  رگید . روطکـی  یـسوطریصن  هجاوخ  دراد . فیلاـت  دصیـس  هب  کـیدزن  یلح  یهمـالع  دراد . فیلاـت  تسیود 

کی اب  وا  یارب  دـنک ، روبع  اجنآ  زا  گرزب  نادـقوقح  کی  دـشاب و  یتفلک  ندرگ  لوغـشم  ییاج  رد  نادان ، تامولعمیب و  لھاج و  مدآ  کی  رگا  هتبلا  دراد . ینعم  فرح و  یلیخ 

کالم نف  لھا  صیخـشت  تسین ؛ کالم  هک  وا  صیخـشت  تسا . ناسکی  نادان  مدآ  کی  اـب  وا  یارب  دـنک ، روبع  اـجنآ  زا  گرزب  کـشزپ  کـی  رگا  درادـن . یقرف  داوسیب  مدآ  رفن 

هک دنیوگیم  دننکیم و  ریقحت  دنتسیایم و  هک  یناسک  هب  دینکن  هاگن  تسا . گرزب  یلیخ  دایز و  یلیخ  یفیک  یمک و  ثیح  زا  هک  تسا  ییالاو  ملع  هعیـش ، ملع  تسا .

دتسیاب و ییاج  دناوتب  سکرھ  هک  تسین  روطنیا  تساجنیا ». اطخ  نم ، ناج  یئن  سانش  نخـس  . » دندرک راک  هچ  هک  دیمھفیمن  امـش  دندرکن .» یراک  هعیـش  یاملع  »

. تساھفس شور  تسین ؛ املع  شور  هکنیا  تسین . شلھا  شدوخ  هک  دراذگب  یدقن  نازیم ، هب 

هیملع یاھهزوح  دنک . ادیپ  تفرـشیپ  دورب و  ولج  ملع  رد  دیاب  دنک ، ظفح  ار  وربآ  نآ  درادب و  یمارگ  ار  ثاریم  نآ  دـھاوخب  رگا  زورما  یملع  یهعماج  تسا . هدوب  دایز  اھنآ  ملع 

دیاب اھراتفگ  اھهتفگ و  بوخ ؛ رایـسب  دـینکیم . شالت  غیلبت  ظعو و  هتـشر  رد  امـش  هک  دـییامرفب  ضرف  رگید . نادـیم  رد  هیملع ، یاھهزوح  ریغ  رد  یاملع  نادـیم و  کـی  رد 

هتسناد دیاب  یمالسا ، لئاسم  یهرابرد  دیدج  یاھهتفگ  نیرخآ  اھهتفگ و  نیرتھب  دوش . بانتجا  دیاب  هعلاطمیب  ربنم  زا  دوش . زیھرپ  دیاب  تسس  نخس  زا  دشاب . هناملاع 

دوب تشخ  نآ  دز -  ناوت  رد  وچ  نخـس  زا  فال  : » دیوگب رتمک  تسا  راچان  دیوگب ، دـھاوخب  بوخ  هک  یناسنا  درادـن . لاکـشا  میورب ؛ رتمک  ربنم  راھچ  تسا  نکمم  هتبلا  دوش .

تسا یناحور  صوصخم  راک  غیلبت و  لوغشم  اھھاگشناد  رد  اضرف  هک  سک  نآ  تسین . یاهراچ  میشکب ؛ تمحز  دیاب  هتبلا  مینک ، ادیپ  میھاوخب  ار  شرد  رگا  دز ». ناوت  رپ  هک 

هچ وا  بطاخم  دـنیبب  دـیاب  دسانـشب . هناکریز  هنادنمـشوھ و  ار  شدوخ  نیبطاخم  هعومجم و  نآ  یرکف  زاین  دـیاب  تسا ، یناحور  شالت  لوغـشم  هاپـس  رد  ای  شترا و  رد  اـی 

دورب و شدوخ  زا  رتملاع  شیپ  دناوتیمن  رگا  دنک و  لح  شدوخ  دناوتیم ، رگا  دنک . لح  ار  لکشم  نآ  هناملاع  دیاب  درواین . نابز  هب  ولو  دراد ؛ نھذ  رد  یلاوس  ماھبا و  هدقع و 

لیـصحت سرد و  ملع و  راـک  هب  امیقتـسم  هک  یلغاـشم  ولو  تسا -  لوغـشم  هک  ییاـج  رھ  رد  سک  رھ  دوریم . ـالاب  ملع  حطـس  هک  تسا  هنوگ  نیا  دـنک . لـح  ار  لکـشم 

میقتـسم روط  هب  یملع ، تفرـشیپ  لیـصحت و  راک  هب  اما  تسا ؛ هناملاع  ییاضق ، لغاشم  هتبلا  دـنک . هجوت  لئاسم  نیا  هب  دـیاب  ییاضق -  لـغاشم  لـثم  درادـن ؛ یطاـبترا 

. دبایب هثداح  هعقاو و  نآ  دروم  رد  ار  یھلا  یعقاو  مکح  ات  دنک  شالت  راک و  تقد  هب  دیاب  تسا ؛ یمالسا  نادقوقح  تسا ؛ یضاق  یکی  درادن . یطابترا 

دودرم دشاب ، هتـشادن  بانتجا  تامرحم  زا  هک  یملاع  تسا . دودرم  دشاب  هتـشاد  ایند  هب  صرح  هک  یملاع  رگید ؛ تسا  مولعم  مھ  اوقت  سدـق و  باب  رد  ملع . باب  رد  نیا ،

یهیقب لثم  مھ  املع  دشوپب . مشچ  یتاعتمت  زا  افاصنا  اقح و  دـیاب  بتارم ، نآ  رد  ناسنا  هک  تسھ  یبتارم  اما  دربب ؛ هرھب  یگدـنز  تاعتمت  زا  دـیابن  ملاع  هکنیا  هن  تسا .

زا عروت  مدع  ایند و  هب  صرح  زیچ -  ود  نیا  اما  مکلثم ». رـشب  انا  امنا  لق  : » دومرف ربمغیپ  یهرابرد  دنوادخ  هک  هنوگنامھ  دنربب ؛ هرھب  یگدنز  یلومعم  تاعتمت  زا  دـیاب  مدرم ،

دناوتب هک  دشاب  نیا  لابند  تسار  پچ و  زا  روطنیمھ  اما  دـنکن ؛ مھ  یمارح  لعف  رھاظ  بسح  هب  ولو  دوش -  ساسحا  ملاع  رد  ایند  هب  صرح  هکنیا  تسا . عونمم  مارح - 

و تسا ، ناسآ  نتفگ  غورد  تسا ، ناسآ  ندرک  تبیغ  شیارب  هک  دوش  هدید  دشاب و  هتـشادن  مارح  زا  عروت  هدرکن  یادخ  هکنیا  ای  تسا . سدـق  دـض  دـنک -  عمج  ار  ایند  لام 

ظفح ظاحل  زا  هچ  یملع و  تفرشیپ  یملع و  یهتـشر  موادت  ملع و  هار  زا  هچ  تسا  فظوم  لسن  نیا  سپ ، تسا . ناسآ  نوگانوگ  تامرحم  زا  یـضعب  باکترا  هدرکن  یادخ 

« تیناحور يوربآ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 3هاگياپ  هحفص 2 
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. دنک ظفح  ار  فالسا  یوربآ  یسدق ، ییاوقت و  رابتعا 

یاھربخ اھنیا  دننک . عیاض  ار  تیناحور  ملع  سدق و  ات  دننکیم  تسرد  غورد  دننزیم و  تمھت  تسا  هدش  رگا  دننک ، وربآیب  ار  یمالـسا  یروھمج  دنھاوخیم  هک  یناسک 

یلیخ اـھنآ  یارب  وربآ  نیا  تسادـیپ  دـنربب . مدرم  رظن  رد  ار  تیناـحور  یوربآ  هکنیا  یارب  دـننکیم ، گرزب  ار  یکچوک  عوضوم  دـننکیم و  لـعج  غورد  ثداوح  دـنھدیم ، غورد 

ایوگ دنناشوپیم -  نآ  هب  یلالدتـسا  ثحب  یملع و  سابل  دننکیم ، هلومرف  ار  نیمھ  زین  یـضعب  دراد . توافت  ردقچ  دشابن  ای  دشاب  وربآ  نیا  رگا  هک  دننادیم  دراد . تیمھا 

رتـشیب رگید  یاھرـشق  یهمھ  زا  تبـسن ، هب  رـشق ، نیا  نیب  رد  سدـق ، اوقت و  اـفاصنا  اـقآ ؛ هن  تسین »! اوـقت  ملع و  هیملع ، یهزوـح  رد  هلب ؛  » هک دـننکیم -  یملع  ثحب 

دراو زورما  هک  یاهبلط  هن  لضاف -  یهبلط  کی  یاهزوح  قوقح  نیرتشیب  زورما  تسا ؟ ردـقچ  ناشقوقح  دـمآرد و  هیملع ، یهزوح  بالط  نیا  دـینیبب  دـینک  هاـگن  امـش  تسا .

بتارم هب  روشک  نیا  نادنمراک  نارگراک و  قوقح  طسوتم  زا  تسا ، هدناوخ  سرد  اھلاس  دراد و  هچب  دنچ  نز و  هک  تساھهزوح -  نیرتالاب  هک  مق  یهزوح  مھ  نآ  هدش ؛ هزوح 

؛ میوگیمن ار  دھـشم  ـالاح  مق -  یهیملع  یهزوح  رد  اـم  لـضاف  یهبلط  کـی  قوقح  یهمھ  زا  نارگراـک  قوقح  طـسوتم  فصن  تسا . رتـمک  مھ  فصن  زا  ینعی  تسا . رتـمک 

ینعی سدق  بوخ ، دنکیم . یگدنز  تراھط  اوقت و  اب  لاحنیعرد ، اما  تسا ! رتشیب  تسا -  زکرم  هک  میوگیم  ار  مق  میوگیمن ؛ ار  کچوک  یاھرھش  میوگیمن ؛ ار  ناھفـصا 

رد بلاغ  لکـش  تیرثکا و  اما  دنتـسھ . اج  همھ  مھ  قاتلاق  یاھمدآ  دنتـسھ ؛ مھ  بابان  یاـھمدآ  هتبلا  نیمھ . ینعی  هچ ؟ ینعی  اـیند  هب  ییاـنتعایب  هچ ؟ ینعی  عرو  هچ ؟

ولع اعقاو  دنامب ، یقاب  وا  رد  تساھتیلووسم  ماجنا  لوغـشم  هبلط  هک  ییاھلاس  لوط  رد  رگا  هک  تساھیگتـسجرب  نیا  مینکیم . هدـھاشم  ام  هک  تسا  نیمھ  بالط  نایم 

. تسا هجرد  ولع  ماقم و 

وربآ نآ  رب  دوشیم  اما  تسھ ؛ مھ  اتدعاق  دشاب . وربآ  نآ  رکف  هب  دشاب ؛ هریخذ  نآ  رکف  هب  دشاب ؛ شدوخ  رکف  هب  شدوخ  دـیاب  یناحور  رـشق  هک  لوا  بلطم  هثداح و  نآ  نیا ،

الاب درک و  فعاضم  دوب -  هچرھ  زورما -  ات  دـیفم  خیـش  نامز  زا  ار  تیناحور  یوربآ  ماما ، دوزفا . تیناحور  یهلاس  رازھ  یوربآ  رب  مھ  نآ  ام ، راوگرزب  ماـما  هک  یناـنچمھ  دوزفا ؛

متاـخ ربـمغیپ  مالـسلا و  مھیلع  میھاربا  یـسیع و  یـسوم و  ثراو  دـناوتیم  هنوگچ  ملاـع  کـی  هک  داد ؛ ناـشن  روـج  ملظ و  اھیدـب و  اـب  هلباـقم  رد  ار  تیناـحور  تردـق  درب .

تلاھج رب  فا  دندنمهقالع ! ای  زوسلد  تیناحور ، هب  تبـسن  دننکیم  لایخ  دننادیمن و  ار  راوگرزب  نآ  یلاع  شقن  نیا  ردق  هک  یناسک  رب  فا  دشاب . ملـسوهلآوهیلعهللایلص 

؟! تسا هنوگچ  حیحص  یبایزرا  دنمھفیمن  دننادیمن و  روطچ  هک  اھنیا ، تلفغ  رب  و 

نانمس  / ٠٨/١٧/١٣٨۵ ناتسا  نویناحور  رادید  رد  تانایب 

نم دوش . راتفر  هنوگچ  وا  اب  هک  دندرکیم  تروشم  ام  اب  ماما  دوب و  هدرک  یفلخت  کی  هک  دوب  یناحور  کی  هب  عجار  تبحـص  میدیـسر ؛ ماما  تمدخ  یتبـسانم  هب  یتقو  کی 

هب روطنیا  مدرم  دـمآ ، نادـیم  هب  عجرم  کی  یتقو  دـیاب  ارچ  الاو  تسا -  هعیـش  تیناحور  یوربآ  لاس  رازھ  لوصحم  بالقنا ، رد  امـش  یزوریپ  نیا  هک  متفگ  لصفم  ناشیا  هب 

هک ام  راوگرزب  ماما  لثم  یعجرم  کی  هک  دیـسر  اجنیا  هب  ات  دش  مکارتم  هعیـش  یوربآ  لاس  رازھ  دندرک . ام  راوگرزب  ماما  تضھن  رد  هک  دننک ، ادف  ار  ناشناج  دـنیایب و  شلابند 

نیا زا  یـضعب  الاح  دـنیایب -  شلاـبند  هب  مھ  مدرم  و  نادـیم ، طـسو  دراذـگب  اـپ  تشاد ، ناـمز  هب  یھاـگآ  یراکادـف و  حور  تشاد ، تیلباـق  تشاد ، تعاجـش  تشاد ، تئرج 

عقاو دندرک . قیدـصت  ار  انعم  نیا  مھ  ناشیا  دـنربیم ؛ نیب  زا  دـنروخیم و  هرذ  هرذ  ار  هلاسرازھ  یوربآ  نیا  دـنراد  دـتفیب ، ییانب  کی  رد  هک  یاهنایروم  لثم  ام  یاھـسابلمھ 

نآ رد  یاهنخر  دنزبرس ، اھام  زا  یکی  زا  هک  یبسانمان  راک  کی  حیقو و  تشز و  لمع  رھ  هدرکن  یادخ  میشابن . اھهنایروم  نآ  وزج  ام  میشاب  بقارم  دیاب  تسا . نیمھ  هیضق 

. تسا هعیش  یاملع  تیناحور و  یهلاس  رازھ  دنمشزرا  یهریخذ 

« تیناحور يوربآ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 3هاگياپ  هحفص 3 
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