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یٍ ٍيتی ثِ هٌبسجتی خذهت اهبم سسیذین؛ غحجت سارؽ ثِ یٍ سٍحبًی ثَد َِ یٍ تخلهی َشدُ ثَد ٍ
اهبم ثب هب هطَست هی َشدًذ َِ ثب اٍ چگًَِ سنتبس ضَد .هي ثِ ایطبى ههػل گهتن َِ ایي پیشٍصی ضوب دس
اًًالة ،هحػَل ّضاس سبل آثشٍی سٍحبًیت ضیؿِ است ٍ -الّب چشا ثبیذ ٍيتی یٍ هشرؽ ثِ هیذاى آهذ ،هشدم
ایي طَس ثِ دًجبلص ثیبیٌذ ٍ ربًطبى سا نذا ٌٌَذ َِ ،دس ًْضت اهبم ثضسگَاس هب َشدًذّ .ضاس سبل آثشٍی ضیؿِ
هتشاَن ضذ تب ثِ ایٌزب سسیذ َِ یٍ هشرؿی هخل اهبم ثضسگَاس هب َِ رشئت داضت ،ضزبؾت داضت ،يبثلیت
داضت ،سٍح نذاَبسی ٍ آگبّی ثِ صهبى داضت ،پب ثگزاسد ٍسط هیذاى ٍ ،هشدم ّن ثِ دًجبلص ثیبیٌذ  -حبال
ثؿضی اص ایي ّن لجبسْبی هب هخل هَسیبًِ ای َِ دس یٍ ثٌبیی ثیهتذ ،داسًذ ایي آثشٍی ّضاسسبلِ سا رسُ رسُ
هیخَسًذ ٍ اص ثیي هی ثشًذ؛ ایطبى ّن ایي هؿٌب سا تػذیى َشدًذٍ .ايؽ يضیِ ّویي است .ثبیذ هشايت ثبضین
ل صضت ٍ ٍيیح ٍ یٍ َبس ًبهٌبسجی َِ اص یُی اص هبّب
هب رضٍ آى هَسیبًِ ّب ًجبضین .خذای ًُشدُ ّش ؾو ِ
سشثضًذ ،سخٌِای دس آى رخیشُی اسصضوٌذ ّضاس سبلِی سٍحبًیت ٍ ؾلوبی ضیؿِ است.
اثری نثل اىقالب
تیاًات دس دیذاس جوعی اص سٍحاًیَى3113833838

ثٌذُ هُشس ؾشؼ َشدُ ام َِ هب ًجبیذ خیبل ٌَین آثشٍی ًسل نؿلی سٍحبًیت هَرت ایي ضذ َِ هشدم ثِ
سوت اًًالة اسالهی گشایص پیذا ٌٌَذًِ .؛ ایي اضتجبُ است .ثلُِ آثشٍی ّضاس سبلِ ی سٍحبًیت َِ ،یٍ
رخیشُ ی توبم ًطذًی ثَد ،هَرت ایي پیشٍصیْب ٍ هَنًیتْب گشدیذ .ایي آثشٍی ّضاسسبلِ ،ؾجبست است اص آى
اؾتجبسی َِ دس طَل يشًْبی هتوبدی ،اص ؾلن ٍ تًَای ؾلوبی ثضسِ ثِ دست آهذُ است .یؿٌی ؾالهِ ی
حلی دس ایي هزوَؾِ ًًص داسد؛ هحًى ًًص داسد؛ هزلسی ًًص داسد؛ ضْیذیي ًًص داسًذ ،ضیخ طَسی
ًًص داسد ،سیذ هشتضی ًًص داسد؛ ضیخ اًػبسی ًًص داسد؛ ؾلوبی ثضسِ دس يشًْبی هتوبدی دس ًزم
ًًص داسًذ؛ ثضسگبى ين ًًص داسًذ؛ هشحَم حبد ضیخ ًًص
داسد ٍ ،هشحَم آيبی ثشٍرشدی ًًص داسد .یؿٌی ّضاساى
آتشٍی ّضاس سالِی
اًسبى ثشگضیذُ ،ؾوشّبیطبى سا ثِ طْبست ٍ تًَا گزساًذًذ،
سٍحاًیت  ،کِ یک
هزوَؾِّبی ؾلوی سطح ثبال ثِ ٍرَد آٍسدًذ ٍ آحبس ؾلوی
رخیشُ ی توام ًشذًی
اسائِ دادًذ ،تب ثتذسیذ یٍ ربهؿِ ٍ یٍ هلت سا ثِ سٍحبًیت
تَد  ،هَجة ایي
 ثِ غَست ثٌیبدیي  -هؿتًذ َشدًذ .ایي ًیست َِپیشٍصی ّا ٍ هَفقیت
ؾذُ ای؛ هشدم یٍ ؾْذ ٍ صهبى ٍ ًسلیَ ،سی سا ثخَاٌّذ،
ّا گشدیذ.
اهب ًسل ثؿذ ًخَاٌّذٍ .يتی َِ هحجتی ،ثٌیبدی ٍ ؾویى
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ایٌْا اص ًسلی تِ ًسل
دیگش تِ اسث هیسسذ ٍ
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تشتیلت هلادساى ،دس
ًَاصش هشتیلاى ٍ دس
الالیی دایِ ّلا تلشای
کَدکاى ،خلَدش سا
ًشاى هیدّذ .اعتقلاد
تللِ سٍحللاًللیللت دس

”

”

دس تعلیوات پذساى ،دس

ضذ ،ثِ هخبثِ ی خػبل اًسبًی ،اص ًسلی ثِ ًسل دیگش ثِ
اسث هی سسذ .هخل هحجت حسیي ثي ؾلی ؾلیِ الػّالٍٓالسّالم  ،یب
هحجت اّل ثیت ؾلیْن الػّالٍٓالسّالم .ایٌْب خػَغیبتی ًیست
َِ یٍ ًسل داضتِ ثبضذ ٍ ًسل دیگش ثخَاّذ تحػیل
ٌَذًِ .؛ ایٌْب تحػیل َشدًی ًیست .ایٌْب اص ًسلی ثِ ًسل
دیگش ثِ اسث هی سسذ ٍ دس تؿلیوبت پذساى ،دس تشثیت
هبدساى ،دس ًَاصش هشثیبى ٍ دس الالیی دایِ ّب ثشای
ََدَبى ،خَدش سا ًطبى هی دّذ .ثٌیبدیي ضذى یٍ
هَضَؼ ثِ ایي هؿٌبست ٍ اؾتًبد ثِ سٍحبًیت دس ربهؿِ ی
هب ،ثٌیبدیي ثَدُ ٍ ّست.

جاهعِ ی ها ،تٌیلادیلي
ٍيتی چٌیي چیضی ٍرَد داسد ٍ چٌیي احشی هخل اًًالة
تَدُ ٍ ّست.
ثشآى هتشتت است ،پیذاست َِ دٍ حبدحِ ی ثضسِ هَسد
اًتػبس است .اًًالة ّن َِ ضَخی ًیست! تطُیل روَْسی اسالهی َِ ضَخی ًیست! ایي ،یؿٌی تْذیذ
ّوِ ی يذستوٌذاى ٍ يلذسّبی دًیب! پیشٍصی اًًالة یؿٌی ثیذاس ضذى یٍ هیلیبسد ٍ اًذی هسلوبى ،اص خَاة
چٌذ غذسبلِ .ایي ،یؿٌی ًبگْبى دس ّوِ ی َطَسّبی اسالهی ،روؿی اص سٍضٌهُشاى هسلوبى ٍ داًطوٌذاى
ٍ تَدُ ی هشدم ثلٌذ ضًَذ ،هطتْب سا گشُ ٌٌَذ ٍ ضؿبس احیبی اسالم سا هطشح ًوبیٌذ .پیشٍصی اًًالة یؿٌی
ایٌْب! پیشٍصی اًًالة ایي ًیست َِ چْبس انسش ،دست ثِ ََدتبی ًػبهی ثضًٌذ؛ دٍلتی سا ثجشًذ؛ یُی دیگش
سا ثیبٍسًذ؛ ثؿذ ّن ؾذُ ای دیگش ثیبیٌذ آى دٍلت سا ثجشًذ ٍ دیگشی سا ثیبٍسًذ! يضیِ ی پیشٍصی اًًالة
اسالهی َِ ایي گًَِ ًیست! پیشٍصی اًًالة اسالهی ،یؿٌی ثشانشاضتِ ضذى پشچوی َِ يذستوٌذاى دًیب
ثشای پبییي َطیذى آى ،صحوت ثسیبسی َطیذُ ثَدًذ؛ پَل ثسیبسی خشد َشدُ ثَدًذ؛ تذثیشّبی ثسیبسی
اًذیطیذُ ثَدًذ؛ اًسبًْبی ثسیبسی سا َطتِ ثَدًذ ٍ خیلی َبسّب َشدُ ثَدًذً .بگْبى اًًالة اسالهی پیشٍص
ضذ ٍ ثب پیشٍصی آىّ ،وِ ی ًًطِ ّبی يذستوٌذاى ثبطل گشدیذّ .وِ آى يذستوٌذاى ،هؿطل ٍ سشگشداى
ضذًذ ٍ هٌبنؿطبى هَسد تْذیذ يشاس گشنت .ایي است هؿٌبی پیشٍصی اًًالة اسالهی.
لزاٍ ،يتی َِ ایي آثشٍ ٍ ایي سشایت دیي ٍ سٍحبًیت دس ثیي هشدم ،چٌیي احش ثضسگی هی تَاًذ داضتِ ثبضذ،
پس دٍ هَضَؼ ثضسِ ،هَسد تَيؽ است :یُی ایي َِ هب ،اؾًبة آى اسالل هطْش ٍ ؾبلن ٍ هًذس ،ثبیذ
آثشٍی آًْب سا حهع ٌَین .ثِ خبطش ایي َِ اگش ایي َبس اًزبم ًگیشد ٍ ایي ًسل ،آثشٍی گزضتگبى سا حهع
ًٌُذّ ،وبى چیضی َِ ًْبدیي ٍ ثٌیبدیي ضذُ ثَد ،ثتذسیذ صایل خَاّذ ضذ ٍ اص ثیي خَاّذ سنت .ایي،
طجیؿت يضیِ است .حبل ثِ چِ ًحَ ثبیذ آثشٍیطبى سا حهع ٌَین؟ ایي خَد داستبى ههػلی است.

چگوىً ایو آبرو را حفظ کيیم؟
ال آًْب ؾبلن ثَدًذ؛ هب ّن ثبیذ سؿی ٌَین ؾلن آًْب سا پیص ثجشین .ؾلن آًْب هیشاث ثضسِ ٍ هْوی است.
اٍ ً
چْبس ًهش آدم َِ دسَی اص هسبئل حًَيی ٍ نًْی اسالم ،یب اص نلسهِی اسالهی ،یب اص َالم اسالهی ًذاسًذ -
ٍلَ غَستبً دس سضتِ ای تجحشی داضتِ ثبضٌذ  -اگش اّبًت ٍ تحًیش هی ٌٌَذ ،ثِ ایٌْب ًگبُ ًٌُیذ .نًِ اسالم ٍ
دس هیبى نًِ اسالم ،نًِ ضیؿِ ،اص لحبظ پیطشنتْب ٍ ديتْبی ؾبلوبًِ ثشای َسبًی َِ اّل ني ٍ نْوٌذ،
هَضَؼ ضگهت آٍسی است .ضَخی ًیست َِ اًسبًی هخل غبحت رَاّش ثٌطیٌذ ،یٍ دٍسُ نًِ سا اص اٍل تب
ثِ آخش ،ثب آى ّوِ ديت ٍ تحًیى ،ثِ تٌْبیی ثٌَیسذ ٍ یٍ دایشٓالوؿبسل سا ثِ تٌْبیی دس حًَو اسالهی
پذیذآٍسد! ایي ،ثِ هؿزضُ اضجِ استّ .ویي طَس است ضیخ اًػبسیّ .ویي طَس است غبحت سیبؼ.
ّویي طَسًذ ثًیِ ی ؾلوبی ثضسِ ،اص هتًذهیي ٍ هتأخشیي .ضیخ ههیذ دٍیست تألیم داسد .ؾالهِ ی حلی
ًضدیٍ ثِ سیػذ تألیم داسد .خَارِ ًػیشطَسی یٍ طَس دیگش .ضیخ طَسی یٍ طَس دیگش .ایٌْب ،ثشای
َسبًی َِ اّل ني اًذ ،خیلی حشل ٍ هؿٌی داسد .الجتِ اگش یٍ آدم ربّل ٍ ثی هؿلَهبت ٍ ًبداى ،دس ربیی
هطكَل گشدى َلهتی ثبضذ ٍ یٍ حًَيذاى ثضسِ اص آى رب ؾجَس ٌَذ ،ثشای اٍ ثب یٍ ًهش آدم ثی سَاد نشيی
ًذاسد .اگش یٍ پضضٍ ثضسِ اص آى رب ؾجَس ٌَذ ،ثشای اٍ ثب یٍ آدم ًبداى یُسبى است .تطخیع اٍ َِ
هالٌ ًیست؛ تطخیع اّل ني هالٌ است .ؾلن ضیؿِ ،ؾلن ٍاالیی است َِ اص حیج َوی ٍ َیهی خیلی
صیبد ٍ خیلی ثضسِ استً .گبُ ًٌُیذ ثِ َسبًی َِ هیایستٌذ ٍ تحًیش هیٌٌَذ ٍ هیگَیٌذ َِ ”ؾلوبی ضیؿِ
َبسی ًُشدًذ“ .ضوب ًوی نْویذ َِ چِ َبس َشدًذ” .سخي ضٌبس ًئی ربى هي ،خطب ایي ربست “.ایي طَس
ًیست َِ ّشَس ثتَاًذ ربیی ثبیستذ ٍ ثِ هیضاىًً ،ذی ثگزاسد َِ خَدش اّلص ًیست .ایيَِ سٍش ؾلوب
ًیست؛ سٍش سهْبست.
ؾلن آًْب صیبد ثَدُ است .ربهؿِ ی ؾلوی اهشٍص اگش ثخَاّذ آى هیشاث سا گشاهی ثذاسد ٍ آى آثشٍ سا حهع ٌَذ،
ثبیذ دس ؾلن رلَ ثشٍد ٍ پیطشنت پیذا ٌَذ .حَصُّبی ؾلویِ دس یٍ هیذاى ٍ ؾلوبی دس قیش حَصُّبی ؾلویِ،
دس هیذاى دیگش .نشؼ ثهشهبییذ َِ ضوب دس سضتِ ٍؾع ٍ
تجلیف تالش هی ٌَیذ .ثسیبس خَة؛ گهتِ ّب ٍ گهتبسّب ثبیذ
علن آًْا صیلاد تلَدُ
ؾبلوبًِ ثبضذ .اص سخي سست ثبیذ پشّیض ضَد .اص هٌجش
است .جاهعِ ی علولی
ثی هطبلؿِ ثبیذ ارتٌبة ضَد .ثْتشیي گهتِ ّب ٍ آخشیي
اهشٍص اگش تخَاّذ آى
گهتِّبی رذیذ دسثبسُی هسبئل اسالهی ،ثبیذ داًستِ ضَد.
هیشاث سا گشاهی تلذاسد
الجتِ هوُي است چْبس هٌجش َوتش ثشٍین؛ اضُبل ًذاسد.
ٍ آى آتشٍ سا حفظ کٌذ،
اًسبًی َِ خَة ثخَاّذ ثگَیذً ،بچبس است َوتش ثگَیذ:
تایذ دس علن جلَ تشٍد ٍ
”الل اص سخي چَ دس تَاى صد  -آى خطت ثَد َِ پش تَاى
پیششفت پیذا کٌذ.
صد “.اگش دسش سا ثخَاّین پیذا ٌَین ،الجتِ ثبیذ صحوت

”

”
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ثُطین؛ چبسُ ای ًیست .آى َس َِ نشض ًب دس داًطگبّْب
علوا ّن هث تقیلِ ی
هطكَل تجلیف ٍ َبس هخػَظ سٍحبًی است یب دس استص ٍ
هشدم ،تایذ اص توتعات
یب دس سپبُ هطكَل تالش سٍحبًی است ،ثبیذ ًیبص نُشی آى
هعوَلی صًذگی تْلشُ
هزوَؾِ ٍ هخبطجیي خَدش سا َّضوٌذاًِ ٍ صیشَبًِ
تثشًذ؛ ّواىگًَِ کلِ
ثطٌبسذ .ثبیذ ثجیٌذ هخبطت اٍ چِ ؾًذُ ٍ اثْبم ٍ سؤالی دس
خللذاًٍللذ دستللاسُ ی
رّي داسد؛ ٍلَ ثِ صثبى ًیبٍسد .ثبیذ ؾبلوبًِ آى هطُل سا
پیغوثش فشهلَد ”قل
حل ٌَذ .اگش هی تَاًذ ،خَدش حل ٌَذ ٍ اگش ًوی تَاًذ
اًوا اًا تشش هثلکلن“.
پیص ؾبلوتش اص خَدش ثشٍد ٍ هطُل سا حل ٌَذ .ایي گًَِ
اها ایي دٍ چیض ،حشص
است َِ سطح ؾلن ثبال هی سٍدّ .ش َس دس ّش ربیی َِ
هطكَل است ٍ -لَ هطبقلی َِ هستًیو ًب ثِ َبس ؾلن ٍ
تِ دًیا ٍ عذم تَسع اص
دسس ٍ تحػیل استجبطی ًذاسد؛ هخل هطبقل يضبیی  -ثبیذ
حشام هوٌَع است.
ثِ ایي هسبئل تَرِ ٌَذ .الجتِ هطبقل يضبیی ،ؾبلوبًِ
است؛ اهب ثِ َبس تحػیل ٍ پیطشنت ؾلوی ،ثِ طَس هستًین استجبطی ًذاسد .یُی يبضی است؛ حًَيذاى
اسالهی است؛ ثبیذ ثِ ديت َبس ٍ تالش ٌَذ تب حُن ٍايؿی الْی سا دس هَسد آى ٍايؿِ ٍ حبدحِ ثیبثذ.
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”

”

ایي ،دس ثبة ؾلن .دس ثبة يذس ٍ تًَا ّن هؿلَم است دیگش؛ ؾبلوی َِ حشظ ثِ دًیب داضتِ ثبضذ هشدٍد
است .ؾبلوی َِ اص هحشهبت ارتٌبة ًذاضتِ ثبضذ ،هشدٍد است ًِ .ایيَِ ؾبلن ًجبیذ اص توتؿبت صًذگی ثْشُ
ثجشد؛ اهب هشاتجی ّست َِ اًسبى دس آى هشاتت ،ثبیذ حً ًب ٍ اًػبن ًب اص توتؿبتی چطن ثپَضذ .ؾلوب ّن هخل
ثًیِ ی هشدم ،ثبیذ اص توتؿبت هؿوَلی صًذگی ثْشُ ثجشًذ؛ ّوبىگًَِ َِ خذاًٍذ دسثبسُی پیكوجش نشهَد” :يل
اًوب اًب ثطش هخلُن “.اهب ایي دٍ چیض  -حشظ ثِ دًیب ٍ ؾذم تَسؼ اص حشام  -هوٌَؼ است .ایيَِ حشظ ثِ
دًیب دس ؾبلن احسبس ضَد ٍ -لَ ثِ حست غبّش نؿل حشاهی ّن ًٌُذ؛ اهب ّویيطَس اص چپ ٍ ساست دًجبل
ایي ثبضذ َِ ثتَاًذ هبل دًیب سا روؽ ٌَذ  -ضذِ يذس است .یب ایي َِ خذای ًُشدُ تَسؼ اص حشام ًذاضتِ
ثبضذ ٍ دیذُ ضَد َِ ثشایص قیجت َشدى آسبى است ،دسٍـ گهتي آسبى است ٍ ،خذای ًُشدُ استُبة
ثؿضی اص هحشهبت گًَبگَى آسبى است .پس ،ایي ًسل هَغم است چِ اص ساُ ؾلن ٍ تذاٍم سضتِی ؾلوی
ٍ پیطشنت ؾلوی ٍ چِ اص لحبظ حهع اؾتجبس تًَایی ٍ يذسی ،آثشٍی اسالل سا حهع ٌَذ.
َسبًی َِ هی خَاٌّذ روَْسی اسالهی سا ثی آثشٍ ٌٌَذ ،اگش ضذُ است تْوت هی صًٌذ ٍ دسٍـ دسست
هیٌٌَذ تب يذس ٍ ؾلن سٍحبًیت سا ضبیؽ ٌٌَذ .ایٌْب خجشّبی دسٍـ هیدٌّذ ،حَادث دسٍـ رؿل هیٌٌَذ ٍ
هَضَؼ ََچُی سا ثضسِ هی ٌٌَذ ،ثشای ایي َِ آثشٍی سٍحبًیت سا دس ًػش هشدم ثجشًذ .پیذاست ایي آثشٍ
ثشای آًْب خیلی اّویت داسد .هی داًٌذ َِ اگش ایي آثشٍ ثبضذ یب ًجبضذ چًذس تهبٍت داسد .ثؿضی ًیض ّویي سا
نشهَلِ هی ٌٌَذ ،لجبس ؾلوی ٍ ثحج استذاللی ثِ آى هی پَضبًٌذ  -گَیب ثحج ؾلوی هیٌٌَذ ” َِ -ثلِ؛
دس حَصُ ی ؾلویِ ،ؾلن ٍ تًَا ًیست!“ ًِ آيب؛ اًػبن ًب تًَا ٍ يذس ،دس ثیي ایي يطش ،ثِ ًسجت ،اص ّوِ ی

يطشّبی دیگش ثیطتش است .ضوب ًگبُ ٌَیذ ثجیٌیذ ایي طلّبة حَصُ ی ؾلویِ ،دسآهذ ٍ حًَيطبى چًذس است؟
اهشٍص ثیطتشیي حًَو حَصُ ای یٍ طلجِ ی نبضل  ًِ -طلجِ ای َِ اهشٍص ٍاسد حَصُ ضذُ؛ آى ّن حَصُ ی
ين َِ ثبالتشیي حَصُّبست  َِ -صى ٍ چٌذ ثچِ داسد ٍ سبلْب دسس خَاًذُ است ،اص هتَسط حًَو َبسگشاى
ٍ َبسهٌذاى ایي َطَس ثِ هشاتت َوتش است .یؿٌی اص ًػم ّن َوتش استً .ػم هتَسط حًَو َبسگشاى اص
ّوِ ی حًَو یٍ طلجِ ی نبضل هب دس حَصُ ی ؾلویِ ی ين  -حبال هطْذ سا ًوی گَین؛ اغهْبى سا
ًوی گَین؛ ضْشّبی ََچٍ سا ًوی گَین؛ ين سا هی گَین َِ هشَض است  -ثیطتش است! اهب دسؾیي حبل ،ثب
تًَا ٍ طْبست صًذگی هی ٌَذ .خَة ،يذس یؿٌی چِ؟ ٍسؼ یؿٌی چِ؟ ثی اؾتٌبیی ثِ دًیب یؿٌی چِ؟ یؿٌی
ّویي .الجتِ آدهْبی ًبثبة ّن ّستٌذ؛ آدهْبی يبلتبو ّن ّوِ رب ّستٌذ .اهب اَخشیت ٍ ضُل قبلت دس
هیبى طالة ّویي است َِ هب هطبّذُ هی ٌَین .ایي ثشرستگیْبست َِ اگش دس طَل سبلْبیی َِ طلجِ
هطكَل اًزبم هسؤٍلیتْبست دس اٍ ثبيی ثوبًذٍ ،ايؿبً ؾلَ هًبم ٍ ؾلَ دسرِ است.
ایي ،آى حبدحِ ٍ هطلت اٍل َِ يطش سٍحبًی ثبیذ خَدش ثِ نُش خَدش ثبضذ؛ ثِ نُش آى رخیشُ ثبضذ؛ ثِ
نُش آى آثشٍ ثبضذ .يبؾذتبً ّن ّست؛ اهب هی ضَد ثش آى آثشٍ انضٍد؛ ّوچٌبًی َِ اهبم ثضسگَاس هب ،آى ّن ثش
آثشٍی ّضاس سبلِ ی سٍحبًیت انضٍد .اهبم ،آثشٍی سٍحبًیت سا اص صهبى ضیخ ههیذ تب اهشٍص ّ -شچِ ثَد -
هضبؾم َشد ٍ ثبال ثشد .يذست سٍحبًیت سا دس هًبثلِ ثب ثذیْب ٍ غلن ٍ رَس ًطبى داد؛ َِ یٍ ؾبلن چگًَِ
هی تَاًذ ٍاسث هَسی ٍ ؾیسی ٍ اثشاّین ؾلیْن السّالم ٍ پیكوجش خبتن غلی اللِّ ؾلیِ ٍآلِ ٍسلن ثبضذ .ال ثش
َسبًی َِ يذس ایي ًًص ؾبلی آى ثضسگَاس سا ًوی داًٌذ ٍ خیبل هی ٌٌَذ ًسجت ثِ سٍحبًیت ،دلسَص یب
ؾاليِهٌذًذ! ال ثش رْبلت ٍ ثش قهلت ایٌْب َِ ،چطَس ًویداًٌذ ٍ ًوینْوٌذ اسصیبثی غحیح چگًَِ است!؟
تبلیغ ضد روحاىیت

دشوي هیفْولذ کلِ

فجش3113833835

چشن هشدم ،اص حیثیت

هشدم هب ّویطِ يذاستی ثشای سٍحبًیت يبئل ثَدُ اًذ ٍ
ثحوذاللِّ ،اهشٍص ّن يبئلٌذ .هشدم ،سٍحبًیت سا هزوَؾِ ای
پبٌ ٍ سبلن ٍ يبثل اؾتوبد هی داًٌذ .هی ثیٌین دضوي ،اص
تزشثِ ّبی خَد دس ایي صهیٌِ ،استهبدُ هی ٌَذ .دضوي
هی نْوذ َِ ثبیذ سٍحبًیت سا دس چطن هشدم ،اص حیخیت ٍ
اؾتجبس اًذاختّ .وِ ی تالضطبى ایي است! تجلیكبت
هی ٌٌَذ ،دسٍـ هی گَیٌذ ،اگش هسألِ ََچُی سا دس ربیی
پیذا ٌٌَذ ،چٌذیي ثشاثش ثضسِ هی ٌٌَذ ٍ ثشای ایي َِ

”

ٍ اعتلثلاس اًلذاخلت.
ّوِ ی تالششاى ایلي
اسلت تلثلللیلغللات
هللی کللٌللٌللذ ،دسٍ
هیگَیٌذ ،اگش هسللللِ
کَچکی سا دس جلایلی
پیذا کٌٌذ ،چٌذیي تشاتش
تضسگ هیکٌٌذ.

”

تیاًات دس دیذاس هْواًاى خاسجی ششکت کٌٌذُ دس هشاسن تضسگذاشت دِّ

تایذ سٍحاًیلت سا دس
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اهام (سُ ) ،یکی اص ّولاى

”

یکی اص ّواى کسلاًلی
تَد کِ خَد تلش ایلي
رخیشُ ،سْن تسلیلاس
عظیوی سا اضافِ کلشد؛
تِ سٍحاًلیلت ٍ تلِ
سّثشاى اسالهی آتلشٍ
داد.

”

سلسلِ ی اطیاب تلَد؛

سٍحبًیت سا اص چطن هشدم ثیٌذاصًذ ،خَثیْب ٍ گزضتْب ٍ
نذاَبسیْب سا ًوی گَیٌذ .ؾلن ٍ داًص سٍحبًیت سا اًُبس
هیٌٌَذ ٍ تًَای آًْب سا هٌُش هی ضًَذ؛ ّوچٌبى َِ پٌزبُ
سبل ،دس دٍساى سطین پْلَی ّن اص ایي َبسّب هی ضذ.
سٍحبًیت َِ ،هزوَؾِ ای ؾلوی ٍ تًَایی است ،ثِ ٍسیلِ
ثلٌذگَّبی سطین پْلَی ،نبيذ ؾلن ٍ تًَا هؿشنی ضذُ ثَد.
اهشٍص ّن ّوبى تجلیف َزا اًزبم هی گیشد .ایٌْب هزوَؾِ
َبسّبیی است َِ دضوي اًزبم هیدّذ.
حداکثر استفاده
تیاًات دس دیذاس جوعی اص سٍحاًیَى استاى تَشْش311/83/833
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ؾلوبی اسالم  -ثخػَظ ؾلوبی ضیؿِ دس ایشاى  -رخیشُ ی ؾػیوی اص حیخیت ؾوَهی ثِ ٍرَد آٍسدًذ،
َِ آى رخیشُ تَاًست ایي اًًالة سا ثِ پیشٍصی ثشسبًذ .اگش َسی خیبل ٌَذ َِ ایي اًًالة ؾػین ثب آى
يذست سٍحی ٍ آى غالثت هؿٌَی اهبم  َِ -آى طَس َِ هب دیذُ این ٍ تزشثِ َشدُ این ،دس ّضاساى ّضاس
اًسبى ،یُی آى طَس پیذا ًوی ضَد  -ثذٍى آى اؾتًبد هؿٌَی ؾویى هشدم ایشاى ثِ ؾلوب  َِ -ایي رخیشُ،
ّویي اؾتًبد است  -هوُي ثَد ثب ّوبى سّجشی پیشٍص ثطَد ،هطوئي ثبضیذ اضتجبُ َشدُ است .اگش آى
رخیشُ ی ایوبى ؾویى ًسلْبی پی دسپی ًوی ثَدّ ،یچ دستی ًوی تَاًست ثِ غَست خلى السبؾِ چٌیي
اًًالثی سا ثِ ٍرَد ثیبٍسد ٍ ثِ پیشٍصی ثشسبًذ.
اهبم ،یُی اص ّوبى سلسلِ ی اطیبة ثَد؛ یُی اص ّوبى َسبًی ثَد َِ خَد ثش ایي رخیشُ ،سْن ثسیبس
ؾػیوی سا اضبنِ َشد؛ ثِ سٍحبًیت ٍ ثِ سّجشاى اسالهی آثشٍ داد؛ اهب اص آى رخیشُ ،ایي ثضسگَاس حذاَخش
استهبدُ سا دس ربی خَد ٍ ثِ ًحَ غحیح اًزبم داد.
ٌزار سال سابقًی خوب
تیاًات دس دیذاس جوعی اص سٍحاًیَى استاى لشستاى311/8/881/

هي یٍ ٍيت خذهت اهبم ؾشؼ َشدم َِ دس ایي اًًالة ٍ دس پیشٍصی آى ،توبم رخیشُ ی آثشٍی
ّضاسسبلِ ی سٍحبًیت ثِ َبس آهذ .ایي طَس ًجَد َِ نًط سٍحبًیت ًسل حبضش ٍ ضخع اهبم ثضسگَاس
(سضَاىاللِّتؿبلیؾلیِ) ثِ تٌْبیی ایي َبس سا َشدُ ثبضٌذ .آى آثشٍیی َِ اهبم هب پیذا َشدً ،بضی اص ّضاس سبل سبثًِی
خَة ؾلوبی ضیؿِ دس ثیي هشدم ثَد .ضیخ طَسی ٍ سیّذ هشتضی ٍ ؾلوبی ثضسِ نیوبثیي آى دٍسُ تب
دٍسُی هبّ ،ش َذام يطشُ یی ثش ایي غشل آثشٍ ٍ حیخیت سٍحبًیت ضیؿِ اضبنِ َشدًذ .هزوَؼ ایي آثشٍ ثِ

َبس آهذ ،تب ایي اًًالة پیشٍص ضذ .ایطبى ایي حشل سا تػذیى نشهَدًذ.
ذخیرهی ٌزارسالً
تیاًات دس دیذاس جوعی اص سٍحاًیَى31/2833833

آًچِ اهشٍص دس غحٌِی روَْسی اسالهی ثِ ٍسیلِی سٍحبًیت غَْس َشدُ استً ،ویضَد آى سا ثِ حسبة
سٍحبًیَى صهبى ٍ ؾػش هب گزاضت ٍ گهت سٍحبًیَى ایي صهبى ،ایي ٌّش سا َشدُ اًذ .ایي طَس ًیست .آًچِ
سٍحبًیَى ایي صهبى اًزبم دادًذ ،استهبدُ ی خَثی ثَد َِ اص رخیشُ ی ّضاسسبلِ ی آثشٍی سٍحبًیت َشدًذ.
سٍحبًیت ضیؿِ ،دس طَل ّضاس سبل ثِ هشٍس دَّس ،گٌزیٌِ ی ؾػیوی اص آثشٍ ٍ حیخیت ٍ ٍصاًت ثِ ٍرَد
آٍسدُ ثَد ٍ دس ؾػش هب ،آى ثضسگوشد ؾػین الطأى ،آى اهبم ثضسگَاس ٍ ضخػیت استخٌبیی ٍ دیگش َسبًی َِ
دس َسَت سٍحبًیت ثَدًذ ٍ دس ایي ساُ حشَت َشدًذ ،اص آى گٌزیٌِ ثْتشیي استهبدُ سا َشدًذ.
ال ثبیذ ایي رخیشُ حهع ضَد ،حبًی ًب ثش آى انضٍدُ گشدد.
اهب ایي طَس ًیست َِ ایي رخیشُ توبم ًطذًی ثبضذ .ا ٍّ ً
اگش خذای ًُشدُ ثش احش ثیتَرْی ّب ،قهلت ّبٍ ،يتًطٌبسی ّبٍ ،غیهِ ًطٌبسی ّب ٍ هٌحشل ضذى اص خط
هؿوَلی سٍحبًیت دس طَل ّضاس سبل ،آى رخیشُ ی ّضاسسبلِ آسیت ثجیٌذ؛ آى الوبس گشاًجْبیی َِ ثش احش
گزضت يشًْب ٍ ؾػشّب ٍ دٍسُ ّب ٍ هزبّذتْب ٍ اخالغْب ثِ ٍرَد آهذُ ثَد ،خذضِ داس ضَد ،یب ثطٌُذ ،ثبص
سٍصگبس صیبدی الصم خَاّذ ثَد ،تب ثطَد آى چٌبى رخیشُ یی سا نشاّن آٍسد .پس ،دس ایي سٍصگبس ،اٍلیي ثبی ِذ هب
ی ؾلن ٍ سٍحبًیت ،حهع آى آثشٍ ٍ حیخیت ّضاسسبلِ است َِ ثحوذاللِّ دس طَل
هؿووبى ٍ هتضیّیبى ثِ ص ّ
دٍساى اًًالة ،ایي آثشٍ هضبؾم ضذ ٍ چْشُی سٍحبًیت ضیؿِ ،ثِ خبطش گزضت ٍ نذاَبسی ،دسخطٌذگی پیذا
َشد.
راز ىفوذ کالم

ال ًطبى
سٍحبًی ،آى ٍيتی سخي ًبنز خَاّذ داضت َِ ؾو ً
ثذّذ ثِ صخبسل دًیب ثی اؾتٌبست ٍ آى حشغی َِ ثش
دلْبی دًیبداساى ٍ دًیبهذاساى حبَن است ،ثش اٍ حبَن
ًیست .ایي سا ثبیذ ثِ هشدم ًطبى ثذّین .سٍحبًیت ،دس
سبیِ ی پبسسبیی ثَد َِ ایي حیخیت ٍ آثشٍ سا پیذا َشد .ایي
پبسسبیی ٍ ثیاؾتٌبیی ثِ دًیب ٍ ثِ صخبسل ،ثبیذ حهع ضَد.

”

تی تَجْی ّا ،غفلت
ّاٍ ،قت ًشٌاسی ّا،
ٍظیفِ ًشٌاسی ّا ٍ
هٌحشف شذى اص خط
هعوَلی سٍحاًیت دس
طَل ّضاس سال ،آى
رخیشُ ی
آسیة تثیٌذ...

ّضاسسالِ

”

تیاًات دس دیذاس جوعی اص سٍحاًیَى31/2833833

اگش خذای ًکشدُ تش اثش
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سٍحاًی ،آى ٍقلتلی

”

سخي ًافلز خلَاّلذ

علهای اسالم و زنیيً سازی اىقالب اسالنی
تیاًات دس دیذاس جوعی اص سٍحاًیَى31/58/8833

داشت کِ عوالً ًشلاى
هي دٍ سِ سبل پیص ،ثِ هٌبسجتی خذهت حضشت اهبم
تذّذ تِ صخاسف دًلیلا
(سضَاى اللِّ تؿبلی ؾلیِ) سسیذم تب پیطٌْبدی سا دس هیبى ثگزاسم .ثِ
تیاعتلٌلاسلت ٍ آى
ایطبى ؾشؼ َشدم َِ ثِ اؾتًبد هي ،پیشٍصی ایي ًػبم،
حشصی کِ تش دللْلای
ت صهبى هب اًزبم ًگشنت؛ ثلُِ آى
نًط ثِ آثشٍی سٍحبًی ِ
دًیاداساى ٍ دًیاهلذاساى
سشهبیِ یی َِ هب خشد َشدین تب ایي اًًالة ٍ َِ -ايؿبً
حاکن است ،تش اٍ حاکن
هؿزضُ ثَد  -ثِ پیشٍصی ثشسذ ،ؾجبست اص آثشٍی رخیشُ ٍ
ًیست.
ًًذ سٍحبًیت ضیؿِ ،اص صهبى ضیخ َلیٌی ٍ ضیخ طَسی تب
صهبى هب ثَد .اهبم ّن دس آى سٍصی َِ ایي هطلت سا ؾشؼ
َشدم ،هطلت سا تلًی ثِ يجَل َشدًذ ،هؿلَم ثَد َِ ًػش ضشیم خَد ایطبى ّن ّویي هی ثبضذ ٍ ایي
ٍايؿیتی است.

”

هب اگش آى سیطِ ی تبسیخی سا ًذاضتین ،هشدم آى هحجت ٍ اؾتوبد سا ثِ هب ًذاضتٌذ ٍ ثِ اضبسُ ی سٍحبًیت
حشَت ًوی َشدًذ؛ ثِ طَسی َِ ثیبیٌذ ٍ ربى ٍ نشصًذاًطبى سا دس ساّی يشثبًی ٌٌَذ .هگش آسبى است؟ آى
پطتَاًِ ٍ رخیشُ ٍرَد داضت ٍ حبال ّن دس ًػبم روَْسی اسالهی تجلَس پیذا َشدُ است.
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تالش روحاىیت برای اىحراف روحاىیت
تیاًات دس هشاسن تیعت طالب ٍ سٍحاًیَى31/58/18/1

سؿی استؿوبس دس توبم ؾبلن اسالم ایي ثَد َِ یب ؾلوبی دیي سا اص ثیي ثجشد ٍ اص غحٌِ خبسد ٌَذ ٍ ،یب
ایيَِ َّیت ٍايؿی آًْب سا هخذٍش ٍ ثیخبغیت ٌَذ .دس ثؿضی اص َطَسّب ،ربهؿِی سٍحبًیت ،هحذٍد ثِ
یٍ هشَض ٍ دنتش ََچٍ ضذ َِ ثشخی اص َبسّبی ًِ چٌذاى هْن سا اًزبم هی داد ٍ ثب صًذگی سٍصهشُ ی
هشدم استجبطی ًذاضت ٍ نشد سٍحبًی حتّی ًویتَاًست ثِ تؿلین دیي هجبدست ٍسصد.
دس رَاهؿی َِ ًبثَدی سٍحبًیت هوُي ًجَد ،سؿی هی َشدًذ ایي يطش سا ثِ يذستْب ٍ دسثبسّبی نبسذ ٍ
حَُهتْبی ربیش ٍاثستِ ٌٌَذ .آخًَذّبی ٍاثستِ ی دسثبسی َِ ایي ّوِ دس ثیبًبت اهبم ؾضیض اص آًْب ثِ ثذی
ٍ ًهشت یبد هی ضذ ،ثِ اسالم ٍ هسلویي خیلی خیبًت َشدًذ .اهبم سزبد(ؼ) ثِ یُی اص اضخبظ ًبم آٍس
صهبى خَد نشهَد” :هی تیٌن گشدى خَدت سا تشای ستوگشاى هحَس آسیاب قشاس دادی ،تا آًْا هظالوشاى سا
تش گشد هحَس گشدى تَ تگشداًٌذ ٍ تا تکیِ تِ تَ ،تِ هشدم ظلن کٌٌذ“ .آى ؾبلوی َِ تَریِ ٌٌَذُ ی غلن
دستگبّْبی نبسذ ثبضذ ،اص خَد آى دستگبّْب خطشًبَتش است .آى سٍحبًیتی َِ هجتٌی ثش اّذال استُجبس

ؾول ٌَذ ،صضت تشیي ٍ پلیذتشیي ایبدی اٍ ثِ حسبة هی آیذ؛ چَى ثب غبّش حى ،ثبطي ثبطل سا تشٍیذ
هیٌَذ.
استُجبس سؿی َشد ثب پَل ٍ تطویؽ ٍ نطبس ،دس طَل ًضدیٍ ثِ دٍ يشى ،ایي پذیذُ ی خطشًبٌ سا دس
ال ّن هَنى ًجَد؛ ثِ خبطش ایي َِ دس توبم دًیبی اسالم -
َطَسّبی اسالهی سٍاد دّذ .الجتِ دسایي ساُ َبه ً
هخػَغبً ایشاى  -ربهؿِ ی سٍحبًیت دس هَاضؽ حى ٍ يبطؽ خَیص ایستبد ٍ دس ایشاى اًًالة ؾػین سا ثِ
ساُ اًذاخت ٍ ًػبم هشتهؽ روَْسی اسالهی سا ثِ ٍرَد آٍسد ٍ پشچن اسالم سا دس دًیب ثشانشاضت ٍ ایي دیي سا
ؾضیض َشد.
اگش سٍحبًیت دس َطَس هب رلَداس ایي يضیِ ًجَدًْ ،ضت ّوِ گیش ًوی ضذ ٍ ًیشٍّب دس ساُ اسالم ثِ َبس
ًوی انتبد .دس دًیبی اسالم ّن ؾلوبیی سا هی ضٌبسین َِ دس سخت تشیي ضشایط ٍ دضَاستشیي نطبسّب ،حى
گهتٌذ ٍ دًجبل آى حشَت َشدًذ .ایٌْب َسبًی ثَدًذ َِ ثِ خبطش حوبیت اص روَْسی اسالهی ٍ اهبم(سُ) ٍ
اًًالة ،نطبسّبی سختی سا دس َطَس خَد تحول َشدًذ .یًیٌ ًب ایي انشاد ،رضٍ ثٌذگبى غبلح خذا ّستٌذ ٍ
پشچوی سا ثِ اّتضاص دس آٍسدًذ َِ آثشٍی سٍحبًیت سا حهع َشد.
َسبًی ّن ّستٌذ َِ ًًطِ ی هًبثل ایٌْب ؾول َشدًذ ٍ ضشس صیبدی ثِ اسالم صدًذ .ایٌْب ٍسیلِی تَطئِ ٍ
ًهَر ٍ تجلیكبت دضوي ّستٌذ .هشدم هسلوبى دًیب ثبیذ اص ضش آًْب ثِ خذا پٌبُ ثجشًذ ٍ آًْب سا ”الذّ الخػبم“
ههبّین ٍ اسصضْبی اسالهی ثذاًٌذ.

”

سٍحاًیت هوکي ًلثلَد،
سعی هی کشدًلذ ایلي
قشش سا تِ قذستلْلا ٍ
دستاسّلای فلاسلذ ٍ
حکَهتلْلای

جلایلش

ٍاتستِ کٌٌذ .آخًَذّای
ٍاتستِ ی دستاسی کلِ
ایي ّوِ دس تیاًات اهام

ازهمینجزوات:

عضیض اص آًْا تِ تذی ٍ

 .1آبروی روحانیت

 .4تحول در حوزه

ًفشت یاد هی شذ ،تلِ

 .2منش طلبگی

 .5استعدادهای ناشناختهی حوزه

اسالم ٍ هسلویي خیلی

 .3اسالم منهای روحانیت

jozveh88.blog.ir

خیاًت کشدًذ.

”

تُلیم هب ربهؿِی سٍحبًیت  َِ -ثٌذُ ّن طلجِیی دس ایي
هزوَؾِ ی ؾػین سٍحبًی ّستن  -ایي است َِ ّشچِ
تَاى داسین ،ثش استحُبم هؿٌَی ربهؿِ ی ؾلوی سٍحبًیت
ال ٍ نُش ًا ٍ هطی ًب
ثیهضایین .ؾلوبی هحتشم دس ایي صهیٌِ ،ؾو ً
ٍ ص ّی ًب ٍاسد ضًَذ؛ صیشا آثشٍی سٍحبًیت ،آثشٍی اسالم ٍ
اًًالة  -ثخػَظ آثشٍی اهبم  -است.

دس جَاهعی کِ ًاتلَدی
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آتشٍی

ّضاس

سالِی

سٍحاًیت  ،کِ یک
رخیشُ ی توام ًشذًی
تَد ،هَجة ایي پیشٍصی
ّا ٍ هَفقیت ّا گشدیذ.
3113833838
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