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 محمد نوری زاد: انهم ای هب دخترم
 زرآٔس تجّی تٝ "ٔازر "زر وٝ ذسایی ٘اْ تٝ

ٝ  تاا . ِزسیس تٙٓ وززْ، ٍ٘اٜ وٝ صٛرتت تٝ ٚٔٗ. ٘ٙٛیسٓ جٕعٝ زٚ وٝ اصزارذٛاستی تٝ ٔٗ اس پٙجطٙثٝ زیزٚس. ٔا ی خا٘ٝ تضسيِ فٟٓ ای سالْ  آ٘ىا

 !چطٓ: ٌفتٓ ٚ تٛسیسْ را ات ٌٛ٘ٝ چزا زا٘ٓ ٕ٘ی أا! ٞزٌش: تٛزْ ٌفتٝ سٍٙسال٘ٝ ٔٗ ٚ تٛزی ذٛاستٝ ٔٗ اس را ٕٞیٗ تارٞا ٘یش ایٗ اس پیص

 تا ٘ٙٛیس زٚٔاٜ: تٛزی ٌفتٝ! ٞزٌش: وٝ تٛزْ تزٌززا٘سٜ رٚی ٚٔٗ،. ٘ٙٛیس تخاطشٔٗ ٚلتی چٙذ یه پذس،: تٛزی ٌفتٝ ٔٗ تٝ تارٞا ایٗ اس پیص تٛ

ٛ  تزای ٔٗ یعٙی: تٛزی ٌفتٝ! ٞزٌش: تٛزْ  ٌفتٝ زیسی ٔی ید اس وٛٞی را آٖ تٛ ٚ ٌساذت ٔی ٟٔزتٛ اس وٝ لّثی تا ٚٔٗ. تاضٓ زاضتٝ آرأص ٔٗ  تا

ٜ  تاالی  ٔاٜ یه ٕٞیٗ: تاسٌفتی. ٌذضت چٙسی. لائّٓ تٛ تزای وٝ ارسضی تراعز ٘ٛیسٓ ٔی أا تسیار،: تٛزْ ٌفتٝ ٚٔٗ ٘سارْ؟ ارسضی ٞیچ  را ٔا٘اس

 ٞا تچٝ ٚ ٔازر ٚ ٔٗ. زاری ٔی زٚست غّیظ ٔزا وٝ ٕٞٛ. ٔٙٓ. وٗ ٍ٘اٜ ٔٗ ٞای چطٓ تٝ پسر،: وٝ ٌزفتی ٔزا ٞای زست! ٞزٌش: ٌفتٓ ٚٔٗ! ٘ٙٛیس

 !٘ٛیسٓ ٔی زارْ، ضٕا ی ٕٞٝ تٝ ٚ تٛ تٝ وٝ ای عاللٝ ی ٕٞٝ تا: ٌفتٓ ٚٔٗ. ٘ٙٛیس را ٔا٘سٜ تالی ی ٞفتٝ سٝ ایٗ ٚ تیا. ر٘جیٓ زر

 پاسساری زٚ آٖ تٝ ٌفتیٓ تٛ تٝ چمسر تٛزی، سپاٜ س٘ساٖ زر وٝ رٚسٞایی آٖ .٘ذاس٘ذ حیا ایٟٙا. پاضذ ٔی اصٞٓ خا٘ٛادٜ پذس،: دیٍشٌفتی سٚصی تاص

ٝ  ٞفتٍی ٞای زرٔاللات ٔٗ ٚ. ٘یستٙس پایثٙس اصِٛی ٞیچ تٝ ٚ ا٘س ٟ٘ازٜ سیزپا را تٛ ٔثُ ٘فز ٞشار آٟ٘ا. ٘ىٗ اعتٕاز ا٘س ٔزتثظ تٛ تا وٝ  ٔای  ضإا  تا

ٗ  سَّٛ تٝ. اسیزتٛزٜ ساَ ٞفت وٝ است پاسساری آٟ٘ا اس یىی. زار٘س فزق زیٍزاٖ تا ایٟٙا وٝ چزا. ٘ىٙٓ اعتٕاز ٞا ایٗ تٝ تٛا٘ٓ ٕ٘ی ٔٗ: ٌفتٓ  ٔا

 ٚ ٔٗ. تىطٓ ذظ ذٛزْ ا٘مالتی ٚ ا٘سا٘ی تاٚرٞای ٚ ذٛزْ رٚی تایس ٘ىٙٓ اعتٕاز اٚ تٝ اٌز ٔٗ. س٘س ٔی ا٘سا٘یت ٚ ا٘صاف ٚ ازب اس حزف ٚ آیس ٔی

 تسیح، آیٙذٜ، ٌزضتٝ، حمٛق، حك، ٔشدْ، پاوی، خا٘ثاص، ضٟیذ، خًٙ، ساِٟای أاْ، ا٘مالب، ٔثُ. داسیٓ  فشاٚا٘ی ٞای ٔطتشن فصُ اٚ أثاَ

ٗ  أاا . ٞسات  تاس  ٚ ذٛب جٕاعتی زرٞز: ٌفتٓ ٔی ٚ. دیٍش ٔطتشوات ٚخیّی. ساص٘ذٌی خٟاد خٟاد،. پان پاسذاساٖ. پان تسیدیاٖ  زٚ٘فاز  ایا

 .سپاٞٙس اعالعات ی ازارٜ اسذٛتاٖ

ٖ  ذطه اعتصاب  ٞفتٝ یه ٚ ٔماٚٔت ٔاٟٞا اس تاسٌی تٝ تٛ. ٘ىٗ اعتٕاز ایٟٙا تٝ. ٌفتٗ ٔا اس: ٌفتی ٔی ٔٗ تٝ ٘اص٘یٙٓ، ٚتٛ ٜ  تیازٚ  ٘ىٙاس . ای آٔاس

ٜ  پایساری اعالعات ٚسارت ا٘فزازیِ ٞای زرسَّٛ ٔاٟٞا آ٘ىٝ تا ٚٔٗ،.  وٙٙس ٘زْ را تٛ جًٙ اس ذاعزٜ زٚ یىی ٚ ِثرٙس زٚ یىی تا ایٟٙا ْ  وازز  ٚ تاٛز

 رٚسی یه وٝ سپاٜ، وُ: تاٚروٙٓ ذٛاستٓ ٕ٘ی وٝ ایٗ تراعز چزا؟ زا٘ی ٔی. وززْ اعتٕاز پاسسار زٚ آٖ تٝ سپاٜ س٘ساٖ زر تٛزْ، ٘یاٚرزٜ اتزٚ تٝ ذٓ

 تاالی  عاضامی  سااِٟای  سپاٜ آٖ اس وٛرسٛیی ٞٙٛس زاضتٓ آرسٚ. است ضسٜ فزٚ آسیة ٚ تعفٗ اس غزلاتی تٝ ٚ ضىستٝ زرٞٓ تٛز، ٔا چزاغ ٚ چطٓ

ْ  یىجاا  تٛزْ، تززٜ تاال سپاٜ اس وٝ تزجی ذٛاستٓ ٕ٘ی ٔٗ. تٛز٘س وٛرسٛ ٕٞاٖ ٔٗ تزای زٚ٘فز آٖ. تاضس ٔا٘سٜ ٚ   تزسازذٛز ٝ  ٞٙاٛس . ریاشز  فاز  تا

   .تاضٙس سپاٜ لّیُ جٕاعت آٖ اس ٘فز زٚ ٘فز، زٚ آٖ زاضتٓ زٚست ٚ. زاضتٓ أیس سالٔتطاٖ ٚ پاسساراٖ اس جٕاعتی

ٓ  لٓ تٝ ٔازرت تا رٚس آٖ فززای ذا٘ٝ، تٝ تیٕارستاٖ اس ٔٛلتاً ٚ رفتٓ تیٕارستاٖ تٝ س٘ساٖ اس وٝ رٚسی ٗ  .خشاساا٘ی  ٚحیذ آلای دیذٖ تٝ. رفتای  ٔا

ٝ  سارٙا٘ی . ٌذارزْ ٔیاٖ زر ایطاٖ تا را ٘أتعارفی سرٙاٖ ٘یست، تىذیة لاتُ ٘یش ٞزٌش ٚ زاضتٙس حضٛر ٘یش زیٍز جٕعی وٝ زیسار زرآٖ  تااب  وا

 ایطاٖ خٙاب دستیت حتٕاً. تاصٌشدا٘ذ٘ذ ص٘ذاٖ تٝ ٔشا فٛساً سٚص ٕٞاٖ فشدای.  ٘ثٛز ذثزی رایج ٞای ِفاظی اس ٚ اسٔالحظٝ اٚ زر وٝ سرٙا٘ی. ٘ثٛز

 تٝ وٝ ظّٕی ٕٞٝ تشایٗ چشا: ٌٛیٓ ٔی ٚحیذ اهلل آیت تٝ وٝ ا٘ذ ضٙیذٜ ٔی ٔشا صذای ٔستمیٓ ٚ ص٘ذٜ ٚ ا٘ذ داضتٝ ضٙٛد سایشعّٕا تیت ٔثُ ٘یض

 .وٙٓ ٔی خشٚج فشدا ٕٞیٗ ضٛد، ٔسدُّ تشٔٗ خشٚج ی ٘تیدٝ اٌش ٚاهلل صاد، ٘ٛسی آلای: تٛد ٌفتٝ ٚاٚ وٙیذ؟ ٕ٘ی خشٚج تیٙیذ ٔی خٛد چطٓ

ٝ  وززٜ غضة ای چٟزٜ تا تٛز، "وزیٕی" اسٕص ٞفت اس ٚیىی زاضت اسٓ ٞفت وٝ زٚپاسسار آٖ اس یىی تاسٌطتٓ، وٝ س٘ساٖ تٝ ٓ  تا  ٚ آٔاس  ساِّٛ

 ٕٞاٖ تا اٚتأا؟ تاران زیسٖ تٝ ٚ اْ رفتٝ آٔزیىا تٝ ٍٔز ٔزتٛط؟ چٝ ضٕا تٝ: ٌفتٓ رفتی؟ ٚحیس آلای زیسٖ تٝ چٝ تزای رفتی؟ لٓ تٝ چٝ تزای: ٌفت

 جٛر سٝ ٔا. اْ ٌفتٝ ٞٓ سزت پطت را ایٗ ٘ٝ،: ٌفت. ٘ىٗ تٛٞیٗ أا تشٖ را حزفت وزیٕی، آلای: ٌفتٓ! ٔسرٖ ٔٙافك یه! ٔٙافمی تٛ: ٌفت غضة

 تٛٞیٗ أا تشٖ را حزفت وزیٕی، آلای: وززْ تارزیٍزتىزار. ٔسر٘ی ٔٙافك وٝ ٚتٛ عّة، اصالح ٞای ٔٙافك رجٛی، ٔسعٛز ٞای ٔٙافك. زاریٓ ٔٙافك
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 را رجاٛی  ٔساعٛز  واٙٓ،  ا٘ترااب  را یىای  ساز ٘ٛری ٚ رجٛی ٔسعٛز تیٗ ترٛاٞٓ اٌز ٔٗ. تش٘ٓ را آذزْ حزف تٍذار: وٝ زرآٔس ٔحىٓ اٚ أا! ٘ىٗ

 !وٙٓ ٔی ا٘تراب

ٗ  خٕع: وٝ وطیذ دسٞٓ چٟشٜ اٚ! تیشٖٚ ٌٕطٛ: ٌفتٓ وشیٕی تٝ ٚ وشدْ تاص سا سَّٛ دسِ ٚ تشخاستٓ. سشسفت صثشْ وٝ تٛد ایٙدا  ! عٛضای  وا

. اٚ ص٘ذا٘ی ٔٗ یا است ٔٗ ص٘ذا٘ی اٚ سپاٜ، سَّٛ دسآٖ ٘فشٜ، دٚ خّٛت آٖ دس دا٘ست ٕ٘ی وٝ تیشٖٚ، ٌٕطٛ: وطیذْ فشیاد تشسشش آ٘چٙاٖ

 ٚ سفتٓ لشاَٚ صٛستص تٝ خشٚج ٔٛلع. وٙٙذ تاص تٛد، ضذٜ تستٝ پطت اص وٝ سا سَّٛ دسِ ٚ تیایٙذ تا خثشوشد سا ٞا ٍٟ٘ثاٖ تشس ٚ سشاسیٍٕی تا

 .ات فىشی ی لٛاسٜ ٞٓ ٚ است وٛتاٜ لذت ٞٓ وٝ تٛ اْ، ٔاِیذٜ تخان اطالعات ٚصاست ٞای سَّٛ دس سا تٛ تشٞای ٌٙذٜ ی پٛصٜ ٔٗ: ٌفتٓ

ٓ  ای فیّٕٙأٝ. وٙٓ تصٛیز تٛز، رفتٝ تزٔٗ س٘ساٖ ٘یٓ ٚ یىساَ ایٗ زر وٝ را ٞزآ٘چٝ ٌزفتٓ تصٕیٓ. آٔسْ تیزٖٚ س٘ساٖ اس ٔٗ ٚ ٌذضت سٔاٖ  ٘ٛضات

ٜ  وٝ تٛز ٍ٘ذضتٝ فیّٕثززاری اس رٚس ٞطتاز. تٛزی جزیاٖ زر ریش تٝ ریش ذٛزت ."سٞثشْ تشای ٔحشٔا٘ٝ " اسٓ تٝ ٖ  اس ٘فاز  ٞجاس  ی ازارٜ ٔامٔٛرا

 تٛزی زرذا٘ٝ ذٛزت تٛ. تزز٘س ٚ وزز٘س تار را زیٍز تسیاری ٚ ٔزا ای حزفٝ وأپیٛتز ٚ ٔزا واری اتشار ٚ ریرتٙس ٔا ی ذا٘ٝ ٚ ذّٛت تٝ سپاٜ اعالعات

 ٚ سا ٔاا  وأپیٛتش دستٍاٜ چٟاس وٝ تٛدی دیذٜ سا اطالعات ٚصاست دصداٖ خٛد چطٓ تٝ ٞٓ لثُ دٚساَ. زیسی چطٓ تٝ را سپاٜ ٔؤزب زسزاٖ ٚ

 .تاصٍ٘شدا٘ذ٘ذ ٔا تٝ ٘یض ٚٞشٌض تشد٘ذ ٚ تشداضتٙذ سا ٔا خا٘ٛادٌی عىس ٞای آِثْٛ

ٗ . تٛز تسیارٟٔزتاٖ ٔٗ تا زرس٘ساٖ وٝ ٕٞٛ. اسیزتٛزٜ ساَ ٞفت ٌفت ٔی وٝ رفتٓ پاسساری آٖ زیسٖ تٝ زسزی، آٖ اس تعس ٞفتٝ یه  تازذالف  ٚٔا

 ٚ ا٘صااف  ٚ ازب ٚ زرستی تٛی وٝ تاضس یىی ذزاتٝ، زرآٖ ذٛاستٓ ٔی چٖٛ. تٛزْ وززٜ اعتٕاز سرت اٚ، تٝ ترصٛظ اٚ، تٝ ٔازرت، ٚ تٛ ذٛاست

. ٘ثاضاس  زسز ٚ تاضاس  پاساسار  وٝ یىی. تاضس ازب اُٞ ٚ تاضس پاسسار وٝ یىی. تاضس راستٍٛ ٚ تاضس پاسسار: وٝ یىی. تسٞس عاضمی ذٛب ساِٟای

ٛ  ٔٗ ٌٕاٖ تٝ ٚاٚ،. تاضس ٘طسٜ آِٛزٜ ٘اتجا سیّی یه تٝ ٘ٝ، وٝ وسی ذٖٛ تٝ زستص ٚ تاضس پاسسار وٝ یىی ٝ  پاساساری . تاٛز  ٕٞا  ی زرازارٜ وا

ٜ  اطالعات ی اداسٜ دس ٚ تٛد پاسذاس ضٛد ٔی. ٘یفتاد دس فشتٍی تٝ حشاْ ٔاَ اص ٚ تٛد پاسذاس ضٛد ٔی: تٍٛیاس  تا تٛز ٔا٘سٜ سپاٜ اعالعات  ساپا

 .تٛد پایثٙذ ا٘سا٘ی ٚ اخاللی اصَٛ تٝ ٘ٝ، وٝ اسالٔی اصَٛ تٝ ٚ ٘ثشد فشٚ ٔشدْ ص٘ذٌی ٚ خا٘ٝ سشتٝ ٚ تٛد

ٝ . رٞثز تزای آٟ٘ٓ. ساذتٓ ٔی ٔحزٔا٘ٝ را فیّٓ آٖ ٔٗ: ٌفتٓ سپاٜ اعالعات ی ازارٜ اسیز ساَ ٞفت پاسسار آٖ تٝ زٚساعتٝ، یىی ٔاللات زرآٖ  تا

ٝ  را ایٗ .وٙیذ خٕعص سادٌی تٝ ٘تٛا٘یذ حذالُ وٝ وشد خٛاٞٓ واسی ٔٗ ٌٚش٘ٝ. تشٌشدا٘ٙذ ٔٗ تٝ ٔشا واس ٚسایُ تٍٛییذ دٚستا٘تاٖ  ای زر٘أا

ٝ  تٟٙا ضٕا، تٝ ٔٗ وٝ اعتٕازی ایٗ تسٞیس اجاسٜ: ٌفتٓ اٚ تٝ حتی. تٛزْ آٚرزٜ ٘یش زازْ زستص تٝ وٝ ٖ  زارْ، ضإا  تا  رٚس آٖ. تٕا٘اس  تاالی  ٕٞچٙاا

 .ٍ٘ززا٘س٘س تاس ٔٗ تٝ ٔزا ٚسایُ وززْ، ٔی تیٙی پیص ذٛز وٝ ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ سپاٜ اعالعات ی ازارٜ زسزاٖ ٚ ٌذضت

 خٛاستٓ ایطاٖ اص ٚ دادْ ٚی تٝ سا ٔحشٔا٘ٝ ی ٘أٝ یه ٚ ٟ٘ٓ ی ٘طذٜ ٔٙتطش ی ٘أٝ ٚ  فیّٕٙأٝ اص ای ٘سخٝ ٚ سفتٓ ٘ٛسی ٘اطك آلای دیذٖ تٝ

 ضٛد تاصٌشدا٘ذٜ ٔٗ تٝ ٔٗ ٚسایُ فشٔایٙذ دستٛس وٝ تٛدْ خٛاستٝ سٞثش اص ٔحشٔا٘ٝ ی ٘أٝ دسآٖ. تشسا٘ذ آلا حضشت اطالع تٝ سا ٔاٚلع وٝ

 آلا تٝ ٞا أا٘تی وٝ خثشداد٘ذ ٔٗ تٝ ٘اطك آلای دفتش اص تعذ ٞفتٝ یه. وٙٓ وأُ ایطاٖ تشای سا ٔحشٔا٘ٝ فیّٓ آٖ ٚ وٙٓ ٚفا خٛد عٟذ تٝ ٔٗ تا

 تیات  اص ٚ ٌزضت صٔاٖ. است دادٜ تحٛیُ پذسضاٖ تٝ سا أا٘تی ی تستٝ ضخصاَ وٝ ٌفتٝ ٔسعٛد آلا ٚ ضذٜ سٞثشسسا٘ذٜ پسشاٖ اص یىی ٔسعٛد

 .چٟاسدٞٓ: تا دٞٓ ٚ ٟ٘ٓ ٞای ٘أٝ ا٘تطاس تٝ ضذْ ٔدثٛس ٚٔٗ. ٘طذ خثشی ٘یض سٞثشی

ٝ  وٝ ذزٚضیسْ ٔی أا ٔٗ. وٙٓ ٔتٛلف را ٘ٛضتٗ ٘أٝ ٚ تسارْ زست ذٛاستی ٔی ٔٗ اس ٚ آٔسی ٔی ٔا ی ذا٘ٝ تٝ تٛ ٔست، ایٗ زرتٕاْ  حتی تٛ. ٘ا

. رفتای  ٚ ا٘ساذتی سیز سزتٝ. ٍ٘فتی ٞیچ ٚتٛ !تّٝ: ٌفتٓ سًٙ اص تش سًٙ تیا٘دأذ؟ ی خا٘ٛادٜ ی ٕٞٝ ٚ ٔٗ ٘اتٛدی تٝ اٌش حتی: ٌفتی سٚص یه

 ٔای  ٟٔیا ٔٗ ٞای تٛسٝ تزای را ٞایت ٌٛ٘ٝ ٚ زازی ٔی جای ٔٗ آغٛش زر را ذٛزت تاس زیسی ٔی ٔزا وٝ ٞزتار أا. لٟزْ پسر تا ٔٗ ٌفتی ٕٞٝ تٝ

 .وززی

ٜ  ٔاا  اس  اعالعات ٚسارت زسزاٖ: پیص زٚساَ ٚ سپاٜ، اعالعات ی ازارٜ زسزاٖ وٝ زروأپیٛتزی: ٌفتٓ ٔی ذٛزْ تٝ ٔست ایٗ تٕاْ زر ٔٗ  ٚ زسزیاس

 ٚاٞی أیس یه. تثز٘س آٟ٘ا ا٘تطار تٝ زست ٔٗ آٚرزٖ زر سا٘ٛ تٝ تزای زستٍاٜ زٚ ایٗ ٞیٛالٞای ٘ىٙس. است فزاٚا٘ی ذصٛصی ٞای صحٙٝ ا٘س، تززٜ

 ترصٛظ. ٘ىٙٙس ٚرٚز وسی ذصٛصی حزیٓ تٝ وٝ تاضس اسالٔی زستٍاٜ ٚ زْ آٖ زرٔیاٖ تایس ایٕا٘ی ٚ ا٘سا٘ی ذصّت حسالُ ایٗ: ٌفت ٔی ٔٗ تٝ
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ُ  ٘ذاسیاذ،  دیٗ اٌش: وٝ. تٛز زازٜ لزار ٔراعة( ع)حسیٗ أاْ زروزتال را اش آسازٌی وٝ تٛز اسیز ساَ ٞفت پاسسار آٖ تٝ چطٕٓ  آصادٜ الالا

 .تاضیذ

 وشد٘اذ  ٔٙتطاش  فیّٕای  چٟاسدٞٓ، ی ٘أٝ ا٘تطاس تعذاص. ٘یسات  اعتٕازی ایٙاٖ تٝ: تٛزی ٌفتٝ ٔٗ تٝ تارٞا وٝ. ا٘جأیس زرستی تٝ تٛ سرٗ أا

 ٞفات  پاساسار  ٕٞاٖ وٝ ٞایی ٚصحٙٝ. تزز ٕ٘ی زست آٖ ا٘تطار تٝ سیزتی زیٛ ٞیچ ٚ تٛز ذصٛصی وٝ ٞایی صحٙٝ ٚ .ٔحشٔا٘ٝ فیّٕٟای اصٕٞاٖ

ٜ  ٔاا  ی ٔحزٔا٘ٝ تصاٚیز جاٖ تٝ سپاٜ حزأیاِٖ وٝ زا٘ستٓ. تٛز ٌزفتٝ ٔٗ اس ٕٞزاٞص تّفٗ تا ٔرفیا٘ٝ سَّٛ، زر اسیز ساَ  احتٕااالً  ٚ ا٘اس  افتااز

 تا ضة ٚ فشٚوطیذ سپاٜ تٝ ٔٗ اعتٕاد ی ٔا٘ذٜ تٝ آٖ وٝ تٛد ایٙدا .وزز ذٛاٞٙس ٔٙتطز یه تٝ یه را ذا٘ٛازٌی فیّٕٟای ٚ را ذا٘ٛازٜ ٞای عىس

 .وٙٓ تشٔال پیطاپیص اٚسا ٞای تاالدستی ٚ اسیش ساَ ٞفت ٞیٛالی آٖ ضْٛ ی ٘مطٝ تا ٘ٛضتٓ سا پا٘ضدٞٓ ی ٘أٝ ٚ ٘طستٓ صثح تٝ

 ا٘سا٘ی ٚضمٖ تٛز٘س؟ آٚرزٜ زر ٕ٘ایص تٝ را ذٛیص اسٞیٛالٌٍٛ٘ی ذصّتی چٝ فیّٓ ایٗ زر زیسی. ٔذتٛحا٘ٝ ٚ ٚلیحا٘ٝ .ضذ ٔٙتطش ٞٓ دٚٔطاٖ فیّٓ

 چٝ. داضتٓ تسیاس سخٗ تثشْ، دست ای  رِیال٘ٝ سفتاس چٙیٗ یه تٝ ٚ تپشداصْ افطاٌشی تٝ تٛد لشاس اٌش ٔٗ تٛز٘س؟ ا٘ساذتٝ ذان تٝ وجا تا را ذٛز

 االسالْ حدت اٍّ٘یسی ص٘اٖ اص ٞا، اهلل آیت تچٙذ چٙذ ضعیفٍاٖ اص ٚپاسذاساٖ، سشداساٖ اص خٕعی  فشاٚاِٖ ٚ ٘طاٖ تی ٕٞٙطیٙاٖ اص سخٙا٘ی؟

 سٝ تٛدٖ حشاْ ٘ٝ ٔشدْ، تشای ٚ ٘ٛاص٘ذ ٔی خٛد ٔعطٛلٍاٖ تشای دسخفا خٛد وٝ تضسٌا٘ی ٘ٛاصی تاس سٝ اص آٚساٖ، ٘اْ ٔٙمّی ٞای تضْ اص ٞا،

 اٚ. ضٙاسی ٔی خٛب سا پذست ٘اص٘یٙٓ، تٛ، أا. وٙٙذ ٔی تدٛیض خٛد طٙض ٚسیٕای صذا دس سا آٖ دادِٖ ٘طاٖ تٛدِٖ حشاْ حتی وٝ سا، تاس٘ٛاصی

 اص یىای  وٝ ٌشفتٝ فشا سا اصِٛی ٘سة ٚ اصُ ٕٞاٖ اص ٚ. است ٔطخص ٘سثص ٚ اصُ وٝ است ٘طا٘ی تی سٚستایی ٕٞاٖ سپاٜ، دصداٖ تشخالف

 .است آٖ تٝ احتشاْ ٚ دیٍشاٖ خصٛصی حشیٓ اص ٌشدا٘ذٖ سٚی آٖ، ٔحىٕات

 ا٘زصی ٚ زِساری ٔٗ تٝ چٍٛ٘ٝ ا٘س، تززٜ ٔزا اتشارواریِ ٚ فیّٕٟا سپاٜ، زسزاٖ زا٘ست وٝ آٍ٘اٜ تاضس، ٔٗ ٔازر وٝ تٛ وٟٙساَ ٔازرتشري ٞست یازت

 سز٘س، ٔا رٚستایی ی ذا٘ٝ تٝ سپاٜ زسزاٖ وٝ رٚسی ٕٞاٖ فززای. تٙٛیسس را ذٛز ٘اْ سرتی تٝ ضایس. ٘سارز ٔازرسٛاز. رٚز ٕ٘ی یازْ ٞیچٛلت زاز؟

ٝ  تشد٘ذ، ص٘ذاٖ تٝ ٔدذداً تٛسا اٌش: ٌفت ٔٗ تٝ رٚ وٝ. رفت ٘رٛاٞس یازْ اس ٞزٌش ٔازر رٚس آٖ سرِٗ. زازٜ رخ چٝ وٝ زا٘ست ٚ سزرسیس ٔازر  تا

 اْ، ٔا٘ذٜ تالی ٞای ٘فس ٕٞاٖ تا ٔٗ وٙیذ، ٟٔش ٚ الن سا تطشی آٖ سشِ ٚ تیا٘ذاصیذ تضسي تطشی یه دس سا صاد ٘ٛسی ٔحٕذ ِٔٗ اٌش تٍٛ آٟ٘ا

 !٘ٛضت خٛاٞٓ تشآٖ سا اعتشاضاتٓ خٛد اٍ٘طت تا ٚ وٙٓ ٔی ایداد تخاس تطشی آٖ ی تشدیٛاسٜ

 ی خٕعٝ دٚ تا تخاطشٔٗ ٚ تیا پذس،: ٌفتی وٝ زیزٚس .تٛدْ وشدٜ آٔادٜ "اسالٔی تیٕاسی یا تیذاسی " عٙٛاٖ تا سا ضا٘شدٞٓ ی ٘أٝ ٔٗ ٘اص٘یٙٓ،

 ی ٞفتٝ .است ضذٜ ٘ضدیه تسیاس ضذٖ ٔادس تٝ ات خٛاستٙی ی چٟشٜ وٝ ایٗ تخاطش ضایذ. چطٓ: ٌفتٓ صٚد خیّی چشا دا٘ٓ ٕ٘ی ٘ٙٛیس، آیٙذٜ

ْ  ٔی زرن را تٛ آرأص حسالُ ایٗ تایس ٔٗ ٚ آیس ٔی ز٘یا تٝ ٔسافزت زیٍز  ٚسٚد ٔادسی ٚادی تٝ تٛ  آیٙذٜ ی ٞفتٝ وٝ ایٗ احتشاْ تٝ ٔٗ. وازز

ٝ  ٚتااس . تیاٚری ز٘یا تٝ را وٛچىت ٔسافز آرأص، زر تٛ ٍٔز تا .٘ٛیسٓ ٕ٘ی سٞثش تٝ ای ٘أٝ وٙی، ٔی  تا

 یاه  تٝ ٌٚز٘ٝ. تزتتاتٙس را آرأص ایٗ وٙٙس، ٔی سیست ٞیٛالٌٍٛ٘ی ٔجاٚرت زر وٝ زیٍزا٘ی وٝ أیس ایٗ

ٛ  ٚ. ضاس  ذٛاٞاس  ٔٙتطز وززْ اضارٜ تساٖ وٝ عٙٛا٘ی ٕٞاٖ تا ٔٗ ضا٘شزٞٓ ی ٘أٝ اٍ٘طت، ی اضارٜ  تا

ٝ  اعتٙاا  تا را رٞثز ٘تٛا٘ٓ ٔٗ چزا ذٛا٘س، ٔی ٔحىٕٝ تٝ را( ع) عّی یٟٛزی، یه وٝ آ٘جا زا٘ی ٔی ذٛب  تا

ٝ  ذزاضایسٜ،  را ٔا ی سزٜ فّه سزسٔیٗ حیثیتِ وٝ زرضتی ٚ ریش آسیة ٞشار ٞشار ٝ  تا  ٔجااسی  ی ٔحىٕا

 ٚاتٍذارْ؟ ٔززْ ذٛز تٝ را ٔحىٕٝ آٖ لضاٚت ٚ ترٛا٘ٓ فزا ذٛیص

 ٔادس ای تٛسٕت ٔی
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