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 جدال با مدعيچراغ دوم ـ 
 

 سلستل  از مقالت  اولتین افت ِیدر از پت  کت  یزیتعز قیترف 1 نامت بت  است  یپاسخ چراغ، نیا

 نامت  بت  بنته  پاست  .است  کترد  ارستا  بترای  را آن ،«انقلتا  سالگی چهل نذر چراغ چهل» مقالات

 :اس  آمه  ادام  در ،ایشان

 ؛عزیزم

کتن  آرزو متی .وشحتلالی ازبابت  آحتنایی بتا بنته ،کت  حتيا  من ه  از صتيی  د  وشحتلال 

و دیتهار  وتها بهشت  بت  حتهن وارد جزبت  نیست  چیتزی کت  هردوی ما ب  وشحلالی حقیقی برستی 

 .پیغيبران و امامان

های حتتيا را در  و دغهغتت  فهي هتتای حتتيا را متتیحرف. دق  وشانتتهمنشحتت   حتتيا را بتت 

هتا و مقالتات حتيا نیتز قاعتهبا بایته ایيیل. دمشکراستی آگتاه من از دیهگا  حيا دربار  لیبرا . کن می

. وشانته  باحتی، دمشکراستی در غتر یبرا لهتای پیرامشن مبانی نظتری و برربت  عيلتی نظام م عهد مرا

هتتای نظام کتت  هيین راح تتی بگتتشییبتت  دیگتتر ان ظتتار نهاحتت  ، هيتتین جهتت راستت ب بتت 

 ،م عتهد دلایتل بتا بارهتا کن متن فكتر متی .هست نه كایتهوشلشيی هتاینظام مقابل نقط  دمكراسیلیبرا 

 ایتتهوشلشيیك هرنظتتام ماننتته دقیقتتا ،دمشکراستتیلیبرا  هتتاینظام کتت  امستتانه ر اثباتبتت  را نك تت  ایتتن

 بيتتام از برپررنتت  گتتا  ،دارنتته قرمزهتتایی وتت  و بتتشد  وتتشد وتتا  ایتتهوشلشيی دارای ،دیگتتری

 روحتن ار وتشد بینیجهتان اگتر: ام  بارهتا گت ت اینست  کت .ایتهوشلشيیك وشدحتان، قش بت  هاینظام

 یعنتتی تتت گیریبصتتيی  عيلتتی منطتتق و ارزحتتی نظتتام ،وتتشد بینیجهتتان برپایتت  اگتتر و ،نكنتتی 

 نظتام آیتا» کت  دهتی  پاست  ستاا  ایتن بت  بشانی نيی هرگز ،نسازی  علشمم را وشد ت ایهوشلشيی هيان

 متا بلت  و «دیگتری  هرنظتام یتا و لامی استجيهشری یتا است   کراسیشدملیبرا  ما مطلش  سیاسی

 متا بینیجهتان» کت  ستاا  اینبت  پاست  درغیتا  ،«چیست   متا مطلتش  سیاستی نظام» ک این سر بر

 .حه وشاهه من هی فایه بی و پایانبی جهالی ب  ،«اس   کهام ما ایهوشلشيی و چیس  
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 امکیا  برپایی  دموکراسی للیبرا بشدیته گت ت  کت این بتا .بنته  با حيا گت گشی هيین اشنيشن 

 بت  فقت  ،آن انگیتزحیرت و گیرچشت  معضتلات دروصتش  امتا گرفتی  شیک  درونی  اصلاح و نقد

 تقویی  و پوپولیسیتاا آمید  کیار روی و نیدارد خیوب  روزگیار اخییر سیال چند این در ک این گت ن

 یندخوشییا نچنییدا  ای نیید آی از خبییر دموکراتییی  کشییوریای در افراطیی  راسییتارای احییبا 

 .ایهکرد  بسنه  دیدم 

 در دمشکراستتیلیبرا  مثتتل قهربينتتهی نظتتام کتت  حتته  چطتتشر هپرستتیهیمی وشدبتتان از کتتاش

 و عيلتی برربت  چنهصهستا  از بتیب بتا هت آن است   حته  روبترو معضلابی چنین با امروز  ،غر 

 .نظامی و اق صادی و ببلیغابی و بلقیقابی امكانات هي آن با و ،بئشریك کار

متتن اگتتر صتترفا » پرستتیهیهو از وشدبتتان می کردیتتهانصتتاف ان را کيتتی بیشتت ر کتتش  می کتتاش

 حكت  ،کشتشرم ستال  04 نظتام در بتزر  هرچنته هایها و نارستاییضتع واطر وجشد بروتی نقط ب 

 ،رسیدم  آ  شیالود  و بنیا سین  بی  اشیتبایات  ریشی  و است  ناپذیراصتلا  نظام این ک  کن می

 ایتتن و برربتت  ستتا  044 از بعتته ،غتتر  دمكراستتیلیبرا  در را هانارستتایی  گشنتتهيین وجتتشد چطتتشر

 «دان  نيی آن بنای سن  و حالشد  مشكلات و ناپذیریاصلا  نشان  ،قهرت هي 

 بلثیست  درحقیقت  ،میتان ایتن در اصتلی بلت ، طشر کت  گتت  چتشن هيتان. دان  چرامن می

 .اج ياعی و سیاسی بل  یك ن  ؛ما بنیادین بینیجهان ب  مربشط و ایهوشلشيیك

 حتتلشغ دانشتترشیان انگلستت ان در وق تتی ،افتتراد از ایعتته  کتت  استت  دلیتتل هيینبتت  درستت 

 وشدسانستتشری دچتتار حتتيا امیتتهوارم کتت  تتت وشرنتتهمی را هتتاک ك آن استتكابلنهیارد از و کننتتهمی

 دانشترشیان معيتشلی اع ترا  یتك ایتن کت  کننتهمی حكت  اح يالتا ت باحتیه دیته  را آنها و نشه 

 .دهنهمی دیگری حك  ،بیت ه ه  این از برک  ابتاقی ،ایران در دانشرشیان برای اگر اما .اس 

 کبزحيت  کتارگران بشست  اق صتادی حترای  بت  اع ترا   کت  است دلیتل هيینبت  س در

زدگان، و در یتتك کلتتام از طلبتتان و احتترافی وشاران و بريلتتت کتت  وهاونتته از حتتر رانتت  را ایرانتتی

 وق تی امتا .نامنتهمی ایتران ملت  خوای عیدال  جنیب  درد، درپنا  وشد بهاردحتان تمرفهان بی حر

 آن روی استتيی چنتتین ،کشتتنهمی آبببتت  را حتتهری هت تت  چنتته طتتی ،آمریكتتا ستتیاهان گتتاهی از هتتر

 .گذارنهنيی
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 امتا نامنتهمی پوپولیسی  را فرانست  متردم وتشنین اع راضتات کت  است  دلیتل هيینبت  درس 

 .گذارنهمی نام خوای آزادی جنب  ایران در را اع راضات هيین  مشاب

 امنی تی هایدست گا  پایتانبی ستي  است را  از افتراد از ایعته  کت  است  دلیل هيینب  درس  

 نیتتز را غربتتی فرهیخ گتتان از بستتیاری صتتهای کتت  تتت هتتاایيیل کن تتر  و وشدحتتان متتردم از غتتر 

 فرامشحشتان ،رستنهمی کت  شدمتانو امنی تی هایدست گا  دعيلكتر بت  امتا پشحتنهمی چش  ت درآورد 

 بتتا کتت  مخيلتتی و رنگتتی کشدبتتای 7 میتتان از میلتتادی 9441 بتتا 1191 هایستتا  فاصتتل  در حتتشدمی

 بترای رنگتی کشدبتای دو بنهتا ،حته انرتام نبشدنته، غتر  دوست  کت  کشتشرهایی در هاغربی کيك

 در اللتت  حز  هشحتتينهان  آفرینتتینقب رواط)بتت  آن برکشچتتك لقيتت  کتت  حتته گلتتشگیر هتتاآمریكایی

 .ایران در و بشد 1899 سا  ،گلشگیربر لقي  و بشد لبنان

 بشستت  مشتتاب  حتتعار دو ،ایتتران و ستتشری  ماجراهتتای در ،ایتتام هيتتان در کتت  نبتتشد جهتت بی

 ،استراویل صتهای و آمریكتا صتهای بشست  رستيا حتعارها ایتن هتردوی ک  حه داد  سر وشردگانف ن 

 نت  غتز  نت  :گت نته ایتران در و ایتران لتا اللت حز  لتا :گت نته ستشری  در .حتهنهمی یجبرو و طراحی

از ، اگتتتتر در ایتتتتن زمینتتتت  حتتتترف متتتتن ستتتتیهمليهروحانی را قبتتتتش  نهاریتتتته .لبنتتتتان

وشردگتتان کتت  حكتت  حتتب  وتتانگی بازی بتتا برای تتان بكتترار کنتته روحانی بپرستتیهجيهشرحستتنوی ر

واطر هيتین وقتای  و دقیقتا بت  99ا  بعته از ان خابتات ستا  یك ست، ملیامنی عالیبشس  حشرای ف ن 

 .صادر حه

 حتترف سانستتشر و بیتتان آزادی دربتتار  وق تتی ،افتتراد از ایعتته  کتت  استت  دلیتتل هيینبتت  بتتاز

 اللت حز  و ایتران هایرستان  کت  حتشدمی فرامشحشتان و ؛بیننتهمی را متاجرا سي  یك فق  ،زننهمی

 و ؛گتترددمی مستتهود هتتاماهشار  و این رنتت  در ،بیتتان آزادی غربتتی متتهعیان بشستت  چطتتشر ،لبنتتان

 ،نیشیتشر  در آزادی مرستي  ستای  زیتر در درست  و ،لیبترا  دمشکراستی مهته در کت  بیننهنيی ح ی

 ؛حتشدمی ميانعت  ،استكار مثتل مراستيی در هت آن ،ضهاستراویلی کتارگردان یتك سخنرانی از چطشر

 ملافتل بروتی در وصشصتا و ،وشدمتان داولتی هایان رست هيتین از بروتی در کت  بیننهنيی ح ی و

 رستيا جامعت  ایتن دینتی رهبتر ستخنان از ایپتار  امتا نیست  آزادی حشدمی ادعا ک آن با ،دانشگاهی

 بتتا ،طتترفآن از و ؛گیتتردمی قتترار بلریتت  و طعنتت  و بيستتخر ح تتی و ان قتتادات حتتهیهبرین متتشرد

 نامبتت  معيتتشلی بستتیار مستت نه یتتك چتترا :کتت  نهپرستتنيی ،بیتتان آزادی از طرفتتهاری ادعتتای هيتت این
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 مستل  حقتایق بروتی یتادآوری واطربت  صترفا ت امدیته  راآن الب ت  متن کت  ت «اس  زنه  هاحيی»

 داوتتل در ان ختتابی حتتيا قش بتت  نهادهتتای هيتتان بشستت  ،رفستتنرانیهاحيیمرحشم دربتتار  بتتاریخی

 .حشدمی سانسشر ،کششر

 رهبتری کت  حتشدمی فرامشحتيان ،بازنشست گی قتانشن دروصتش  کت  است  دلیتل هيینب  باز

 آنهتا بت  هت  وشدبتان بستاای و تت نامیتهمی ان ختابی حتيا کت  یاست يهارانیس هيتان فراوان اصرار ب 

 مغالطت  ایتن پیرامتشن آینته  در متن. )دست شر ابقتای بروتی متهیران را صتادر کترد ت باحیه داد  رأی

بروتی حتاگردانب در ، واطر ایتن دست شرو بتاز  بت   ردکت وتشاه  متصلی بل  ه ، /ان صابیان خابی

و او م شاضتتعان  ستتعی کتترد مشضتتشي را بتترای هيتت  ؛ عتتام بتتر ستترش داد کشتتیهنه و فریتتاد زدنتتهملاء

 .بشضیح دهه

 ریاکارانت  و مزورانت  رف تاری ،هت  را رهبتری رف تار هيتین ،هابعضتی اح يالتا کت  دان می الب  

 ؛حاکيیت  وشدحتان قش بت  یتا نظتام، داوتل در او لافتات انترتار از هداننمی اینشان  یا و وشاننهمی

 یتا روحتانی یتا رفستنرانیهاحيی مرحتشم هيچتشن کستی از رف تار هيین مشاب  اگر ،هابعضی هيان و

 .حه وشاهه بلنه ب ب  و چ چ  ب  صهایشان ،بزنه سر کلین شن یا اوباما یا وابيی

، طشر کت  گتت  هيتان ،نامنصتافان  و طرفت یك متن، ظرنبت  و دوگانت  هتایبللیل ایتن هي  بل !

کتت  یتتك او لتتاف بتتیب از آن، بروتتی او لافتتات: دهتتهپایانیستت  کتت  نشتتان میمنشتتاء مرادلتتات بی

 يی.بینی و ایهوشلشاو لافی اس  بر سر جهان، سیاسی و اج ياعی باحه

 نيیراليتامنین، حضترت دربتار  وشدحتان گيانبت  وشاهنتهمی وق تی کت  اس  دلیل هيینب  باز

او عطتا فرمایته بت  بشاننته ببیننته، عيتری طشلتانیکشری چشت  کستانی کت  نيیت ک  وهاونه ب  جن ی

 کلیییدی بسیییار را او هایمستتئشلی  بعتتهاد ،بگشینتته طنییبی )دعتتای  حتته: بلصتتیل حاصتتل!!!  ت

اجعت  پتهیای دم دس شتان در گشگتل هت  مرکت  اگتر بت  ویكیو حتا  آن ؛کننتهمی قليتهاد بیشمار و

رأی در حشراهاییست  کت   1صترفا داحت ن ، حتيرد  حته  کلییدی بسییار چت آن دیهنتهمی، کردنهمی

 یتك بتا کت  است  پتنج معتاد  آنهتا نیتز بیشیمار و؛ نتر دیگر ه  حق رأی دارنته 74 با 04گا  در آن 

  ،ونتیدو بگتش) !!است  ست  حتهاکثر یتا دو معتاد  درواقت  هت ، پتنج این فهيیه حشدمی ساد  ملاسب 

بتشان مستتئشلی ی جتتهی بنهتتا ست  بتتا را می، چتشن از میتتان پتنج مستتئشلی  ایشتان !!! ببینتتی را ویترش

بب  آن، عضتتشی  در مريتت  و بتت  دانستت  کتت  اولتتی آنهتتا هيتتان عضتتشی  در حتتشرای نگهبتتان استت 



5 

 

بایته عضتش  ،طبتق قتانشن اساستی فقهتای حتشرای نگهبتان، دانیه ک ح يا می. )بشخیص مصلل  نظام

عضتشی  در حتشرای عتالی انقلتا  فرهنگتی  ،دیگتر مستئشلی  نستب ا جتهی ایشتان.  حنهمري  ه  با

های ایشتتان بقیتت  مستتئشلی . دان  یعنتتی چتت عنشان عضتتش اف ختتاری کتت  متتن نيتتیهتت  بتت آن ستت ،ا

 یكتی عضتشی  درحتشرای هيتاهنگی ببلیغتات استلامی است ، حتشدوشانته  می کلییدی و بیشمار ک 

واقعتا کت  . )بهيتن 99م است  بترای راهپیيتایی روز قته  و ک  کارش صرفا دعتشت کتردن از مترد

و ابتاقتا بتا  کت  بتاز ازجتن  حشراست  دیگری ه  ریاس  مرلت  وبرگتان رهبریست !!!  کلیهیس 

جن ی کت  یتك بتاری  کت  کستی مثتل آقتای کن من فكتر متی ،و ازقضا رأی مس قی  مردم ان خا  حه 

هيتت   بنتتابراین چتترا  کتت : گت ی متتی بایتته اگتتر در ایتتن مرلتت  نبتتشد، مرستت  و ستترحا  استت 

کت  حتایه به ترین جتا بترای ایتتای نقتب کستی  ازجن  حضشر در حتشرا است ، های ایشانمسئشلی 

ای مع قهنتته از پتتیب از طشفتتان نتتش  برربیتتابی کتت  عتته . )جن ی باحتتهاللتت نظیتتر آی بتتا برربیتتات بی

 !!! باکنشن، انباح  حه  اس 

جن ی مشافتق اللت   بتا بعضتی مشاضت  و ستخنان آی متن نیتز حخصتا ميكتن است، ببین عزیزم

استيب داحت ن ، کت  حيردمشتان بيامتا ازجتن  حتشرا ت حضشر در نهادهایی ت. اما انصاف به  نباح 

 اس   کلیدی و بیشمار هایمسئشلی 

 رودمتی یادحتان ،حتشدمی صتلب  ستازیحتاف از وق تی ،ایعته  کت  است  دلیل هيینب  باز 

 لتزوم از درن یرت  تت و برمنكترش لعنت ؛ صتهبار؛ بتیب بتاد!! ت باحته هي  رایب بایه سازیحتاف ک 

 دک تترای هایرستتال  نرتتشمی، هتتایحقش  اویل،استت ات مثتتل مشضتتشعابی دروصتتش  ستتازیحتاف

 بيامتتا کتت  کننتتهنيی یتتادی ،وصتتشل ی ت رضتتاامیروانی دوستت يان، قش بتت  ت هایحتترک  و ستترق ی،

 .ان خابی ياح قش ب  نهادهای بروی ب  اس  مربشط

 ماسست  ،حتتافی  زمینت  در نهتاد برینفعتا  امتروز کت  حتشدمی فرامشحشتان ح تی افتراد این

کستی کت  بتاز بنته   .دارد برعهته  احيتهبشکلی راآن مستئشلی  کت  اس  «عهال  و حتافی  باندیه »

 ستتخن نیستت  بتته کتت  دستت  امتتا ميكتتن استت  بتتا ویلتتی از ستتخنان و مشاضتتعب مشافتتق نباحتت 

 از یكتی بتشکلی کت  آوریت  یادبت  را ت اللتا معلشم هایرستان  هيتان ملبتش  مرد ت لامزیباکصاد 

 .اس  ایران حاضر حا  سیاس يهاران برینپا دس  و اس گشبرینر
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 آنبت  ایيیل تان در بيام مشضتشعابی کت  حتيابت  من ستعی کتردم. ببخشیه طشلانی حه، عزیز دل 

 بتیب هتابللیل بروتی کت  یتادآور حتشم، هتایی روحتنمثا  و با ذکتر ای کن احار  ،بشدیه کرد  احار 

 ،ظتاهرش حتكل برولتاف ،متا اصتلی بلت  کت بتر ایننك ت  مه  و اس  نامنصتان  و سشی یك حه از

بتا ، بنتابراین .ایتهوشلشيی و بینیجهتان ازجتن  بلثیست  بلكت  نیست  اج يتاعی و سیاستی بل  یك

پایتان نتاگزیر حتكل یتك مرادلت  بی، گت گشهتای متا، ی بر نكنتایبر و ریش هایيان را عيیقوق ی بل 

 نقادانی  مسیتند ییای مثیال گذاریتهکت  حتيا نتام فرمایشتات وشدبتان را می وشد وشاهه گرف را ب 

 .حکوم  توجی  برای مغلط  گذاریهمی را بنه  عراوض نام و حکوم  نابسما  وضعی  ب 

 مشتكلی هتی  متا حكتشم ی نظتام کت  بگتشی  وتشاه می آیتا وشاه  بگتشی  من چ  می وش ؛

 نتتهارد  ذلتتك امثتتا  و اق صتتاد و قانشنيتتهاری و حتتتافی  و امنیتت  و آزادی و عتتهال  هایزمینتت  در

 .نهارم ادعایی چنین هرگز من ؛کلا و حاحا هزاربار ؛کلا و حاحا

 الب ت  کت  داریت  کشتشر در مشتكلابی ،برربت  ستا  04 بتا اگتر متا :بگتشی  وتشاه می فق  من

 هيت  آن و برربت  ستا  044 رغ بت  ،ادعاهایشتان هيت  بتا نیتز دنیتا هيت  ،آزاردهنته  و بزرگنه بعضا

 درگیتر ،ستا  04 ایتن للظتات بيتام در متا بتاز ، .دارنته را مشتكلات هيین مشاب  ،امكانات و قهرت

 و قهربينتته دحتتينان حیلتت  و مكتتر و  بشطئتت و وبیثانتت  ببلیغتتات و ظاليانتت  بلتتری  و مظلشمانتت  جنتت 

 .ای بشد  نیز غهارمان

 دحتتين، هيین دلیتلو درست  بت  ؛وتتاکی هست ی  هایینستانا متا !بلتت  کت  اینست  متن حترف

برربگتی و بی؛ و دحتين بیترون داریت  کت  حتیطان بتزر  است  ؛است  لعتین ابلتی  ک  داری  درون

پرستت ی و ما ؛ نیتتازدگی داریتت دو ؛ یتت و هتتشای نتتت  دار؛ و وطتتا داریتت  ؛داریتت  ویانتت  و؛ داریتت 

و ؛ و جاسشستتان داریتت ؛ و در میتتان وشدمتتان منافقتتان داریتت ؛ پرستت ی داریتت و حهشت؛ داریتت 

 .و ویلی چیزهای دیگر؛ نظر داری او لاف

 عیستی امت  باحتنه  هامصتیب  ایتن از وتالی کت  داری ستراغ را معصشم پیغيبر کهام ام  بش،

 گذحت ن و دریتا حتكاف ن از پت  کت  را مشستی امت  یتا کترد  ویان  او ب  پیغيبرحان حشاری ک  را

 لببت جان را وتها فرست اد  ت آن از گذحت ن و دریتا حتكاف ن از پت  گتت    چت  فهيیتهی ت آن از

بتتا آن  ،ای از ایتتن دهكتته  جهتتانیمتتا در گشحتت  ،کنتتیمی فكتتر آیتتا  ای قتترآن کتت  وشانتته ) کردنتته 

هتای فاستهی کت  و بتا ایتن هيت  دعشبگری، مشتكلات درونتیو با این هيت  ، چیزشهي کهوهای بی
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بتشانی  در پالتایب فرهنگتی می ،ستا  04 و ستا  84 ظترف، ریتزداز درودیشار دنیتای وتاکی فترو می

 کت  باحتی  رستیه  جتایی بت  ت ک  پیامبرمان فرمتشد جهتاد اکبتر است  ت نت  با جهاد در و، وشدمان

 داری   را آرزویب

 در کيتتی بایتته ،دانی متتی وتتها ستتخنان راآن راستت یب  اگتتر و ،ریتت دا اع قتتاد قتترآن بتت  اگتتر

 آنهتا کت  ببینتی  و کنتی  بأمتل ت نتهاری  متا و انهداحت   ک  معرزابی بيام با ت وها پیغيبران احشالات

 کت  هتاییملا  هيتان بتا آنگتا  .انهکشتیه  هتارنج چت  ،فرهنگشتان اصتلا  و هاانستان بربیت  برای

 هتت  را وتتها پیغيبتتران حكستت  و مشفقیتت  ،ستتنری می را دینتتی يهتتشریج ایتتن حكستت  و مشفقیتت 

 .رسیه وشاهی  جالبی ن ایج ب  صشرتاین در بسنری ؛

 بتا گرف ت  حتهیههي  از تت متا قهرمانتان امتا .است  دحشار ه  ویلی و اس  دحشار را  این بل !

 بتترای ت هیمليحتتهیهعلی و حهیهحتتهریاری بتتا گرف تت  حتتهیهمت ح و حتتهیهمطهری از و حتتهیهحرری

 04 اگتر و ای نهتاد  آن در پتا است  ستا  04 کت  راهیست  ایتن .انتهکرد  فتها را وشد جان را  هيین

 کت  راهیست  هيتان ،ماست  پتای پتیب کت  راهتی بنهتا ه  باز ،بازگردی  قبل سا  04 ب  ه  دیگر بار

 بتاور ،فرست اد  او  کت دینتی و وتها بت  راست یب  اگتر ؛انتهنهاد  ما پای پیب ،وها کشیه رنج پیغيبران

 .باحی  داح  

 و؛ چتتشن هتتردو دستت شر وتتها هستت نه بتترای متتا بلتتاش اج يتتاعی عتتین نيتتاز وشانتتهن استت 

 جنبت  بيامتا ا،مت دیتن ت دست شرات یعنتی ت فروعتات  هيت ببیننته وشاهنتهنيی ایعه  ک  یاللعرب

بتا وتشد مترور  بتار فتروي دینيتان راحشد از حيا وتشاهب کتن  کت  یكمی) .دارنه سیاسی و اج ياعی

 نيتاز وشانتهن را بتر  کنتی  ، کت  در نيازمتان حضتشر قلتب نتهاری واطر آنبشانی  بت آیا می  کنی 

 برپایت  ت م يتانحكش و جامعت  اصتلا  را  در بلتاش از زمتانی، هيین دلیتلدرست  بت . حاحا و کلتا

کت  د   و صته الب ت  ؛حتشی  ناامیته وتها رحيت  از کت  کشتیه وتشاهی  دست  ،فرمتشد  وها چ آن

ستتشزانه  از زمهریتتر )ستترمایی کتت  از حتتهت ستترد بتتشدن، می کستتانی کتت  از رحيتت  وتتها ناامیهنتته

 .سردبر اس 

 بت  بشکتل بتا کت آن جتز نتهاری  ایچتار  پت . هایيان سرد و جهنيتی حتشدوشاهی  د ما نيی

 ياننتست هتشای چت آن نت  فرمتشد ، وتها چت آن ستشیب  تت حكشم يتان پیشتبرد و اصلا  را  در ،وها

 نباحه  هادحشاری از پر ک  حناسیمی را جهاد کهام و ؛کنی  جهاد ت گشیهمی
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نت  ازجتن  ، مستئل  اصتلی متا گتشی چترا می»بتا دلیتل آورد  باحت  کت   هتا را گتت  هي  این

بتتا وق تتی آن «. بینی و ایتتهوشلشيیك استت کتت  ازجتتن  مستتاول جهتتان مستتاول سیاستتی و اج يتتاعی

هایی کت  و متن در ایتن نشحت  ؛ فایته  وشاهته بتشدپایتان و بیبی لتات متامراد، ها را حل نكنی مسئل 

برپایت   ،در حته فهت  وتشدم کشحت  بتا مستاوليان رادقیقتا می، حاءالل  وتشاه  فرست ادفرس   و انمی

 .حل و فصل کن ، و برپای  اع قادمان ب  قرآن، اصش  انهیش  دینی

 الهتی بكلیت  فكتر بت  فقت  متن .نیست    طلبیااصلاح گرفتن موقعی  نارا  پ  بهان ک  من 

 هيتان حتبی  ،وتها درگتا  بت  بنته  دعتای: امبارهتا گت ت  .حتاءالل ان؛ درقبا  مردم زمتان  هس   وشدم

 بتت  وتتهایا کتت  استت  ارومیتت  مظلتتشم و حتتراي جيعتت امام حستتنی،الل آی رحشمم  حكیيانتت دعتتای

ام و بارهتتا گت تت  !بترمتتا عطتتا لیح،صتت دیتتن متتا، طلباناصتتلا  بتت  و درستت ، عقتتل متتا، گرایاناصتتش 

 مبتتانی ستتر بتتر کبتتروی مشتتكلات ازجتتن ، طلبان اگتتر مشتتكلی دارممتتن بتتا اصتتلا  ام کتت نشحتت  

 .اج ياعی و سیاسی سلیق  سر بر صغروی او لافات ن  ازجن  ؛اس  دینی

مقالت   یتادم آمته کت  ستا  پتیب در هيتین ایتام بتشد کت ، از صغری و کبتری گتت   ،دل  عزیز

و ابتاقتا درپاست   «ملتی منتاف  کبترای و صتغری» بتاعنشان، ا ایيیتل کتردم در پتنج قستي متصلی ر

 کت  ف نت  آن» بتاعنشان بری را فرست ادمایيیتل متصتل، ک  بروی ایرادات را مطتر  ستاو   بشدیته حيا

اگتر . ترست  ببگتش بتا دوبتار  برایت  ، ای آنهتا را بختشانیاگر فرص  نكترد  «.مبیناد ف ن  آن بشر چش 

 عنتشان اجتاز  بته  ک تا  ناقابتل وتشدم را بتا، بتری در ایتن زمینت  هست یوشاهتان مطالعت  بیبه  

 .9وهم   معرفی کن  ،«باد در ایس اد »

 ضییدانقلا  و معانیید سییای  در قش  وتتشدتای را معرفتتی کتتردی کتت  بتت من مقالتت يا بتت حتت

  ستتیبیبی انگلتتی  )و بتتشقب، :بتتهون هتتی  بردیتتهی بایتته گتتت  کتت  صتته الب تت  آمتته  سیی ب  ب

حتيا ک تابی متن ب  ،درمقابتل. کن روی چشت ؛ بشتكر متیبت . برین دحين باریخی ملت  ماست بزر 

و الب ت  برآمته  از  طباطباییکن  مب نتی بتر بعتالی  فیلستشفان بتزر  الهتی هيچتشن علامت را معرفی می

ویلتی امیتهوارم بشان  امیهوار باح  کت  حتيا هت  بت  آن نگتاهی بینتهازی  متن آیا می عيق د  وشدم؛

                                                      
2( https://halgheh.com/?page_id=630 
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های دیگتری هتای فراوانتی در ارببتاط بتا دغهغت ب تشانی حرف ،گتت   آنچت  برعلاو ، ک  در این ک ا 

بتتا جيعتتی از  استت  متتن گت گشهتتای مريشعتت  ،ک تتا  ایتتن. پیتتها کنتتی، ایکتت  از آن ستتخن گت تت 

، کت نجالتب آ. از نزدیتك آحتنایی، کت  حتيا بتا بستیاری از آنهتا برین جشانتان ایتن سترزمینباهشش

در ، درستت  مثتتل حتتيا، کننهگان در آن گت گشهتتاعتتهب بستتیار زیتتادی از حتترک ، حتایه ب تتشان  بگتتشی 

 بتتاکنشن کتت  نظامیستت  عادلتتابرین و برینمعقتتش  کراستتیشدملیبرا  کردنتتهمی فكتتر آغتتاز آن مباحتت 

 بتا ،گت گشهتا آن از ستا  94 بت  نزدیتك گذحت  از پت  امتا امتروز .برسته آنبت  بشانست   بشتر فكر

 بتا آنهتا حترف بتزن؛. کننتهطتشر دیگتری فكتر می، ابتا  آنهتااکثری  قریب بت  ،دان می من ک  جایی

متتن یقتتین دارم کتت  ، صتتشرتدر آن .بختتشانی را ک تتا  آن بتتا حتتهی مشتت ا  حتتایه نتتهارد؛ ضتترر

 .بر وشاهه حهو برای هردوی ما حیرین مرزهای جهیهی پیها وشاهه کرد، گت گشهای ما

 ایین اصیلاح از دلسیرد ایکت  گت ت  بگتشی  مردمتی دربتار  هت  جيلت  یك اجاز  به ، در آور

  .آ  فروپاش  ب  امیدوار و حکومتند

هایی دان  چت  بتهیو متی هایشتان نیتك آگتاه ضع بت  نقط  .حناست می را متردم  من، عزیزم

 قلتا ان متردم  بتا امتا گرچ  پیب از انقلتا  کتشدکی بتیب نبتشدم. هاییدر میانيان هس  و چ  وشبی

 قبا  بتت  استت، متتن بتتا متتردم . امو از وق تتی وتتشدم را حتتناو  ، در کنتتار متتردم  بتتزر  حتته  امکتترد 

بترین و بزر ، و بتا هيتین متردم ام؛هشاپیيتای ایرفتران  امتام ت رف ت ت مشهشربرین هشاپیيای باری  

 هایب،ضتتع  و قتتشت هيتت  بتتا را استتلامیجيهشری آنهتتا بتتا. امبرین وداي بتتاری  را رقتت  زد عاحتتقان 

جيهتتشر و اعضتتای وبرگتتان رهبتتری و وکیتتل مرلتت  و روی  و امداد  رأی آنهتتا نتتارکدر ام.ستتاو  

 بتشد  یكتی متردم  اکثریت  رأی بتا نتهرتب  رأیت  اگرچت . امرد کتاعضای حشرای حهرم را ان ختا  

 متشرد نهیتهایکا بت  متردم وق تی کت  امنبتشد  هابعضتی مثتل .امگذاحت   اح رام آنها رأی ب  هيیش  اما

 آنهابت  ،دادنته رأی دیگتری کانهیتهای بت  وق تی و ببرمشتان بالتا وتها عترش بتا ،دادنه رأی من نظر

 .بزن  جرزنی ب  دس  ،بقلب بشه  ب  یا کن  فلاحی

 بيترین هرچیتز از بتیب ،دینتیستالاریمردم کت  بیتامشزم متردم  بت  بتا امکرد  سعی هيیش  من

 و ؛گشیتهمی متا دیتن چت آن مستیر در امتا گترف ن بصتيی  هت  ابت یبترا اس  بيرین ام لان؛ و اس 

 .مهعیان کردن عز  وهم  از و گرف ن وهم ب  برای اس  ام لان
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 را زهتر جتام بر،مظلشمانت  و ؛امجنگیته  مظلشمانت  کنارحتان در چتشن. حناست من متردم  را می

هتای دنیتا ح تی بتنت  دول روزی کت  بيتام . امبر سر متزار قهرمانانيتان احتك ریخ ت  .امکشیه  سر

و روزی کت  مشحتك ستاو  وشدمتان را  بتر مظلشمی يتان وتشن گریست   ،در کنار متردم ، ما نهادنهب 

هيترا  آنهتا مست  حترا  نتا  غترور و عتزت دینتی و ملتی وتشد ، بر سر دحينانيان فرود آوردیت 

 .حهم

در کنتار . اما رف ت هيراهشتان بت  ستیني. امبتا آنهتا زنتهگی کترد  .حناس می وش  را مردم  من

یتتك ، نيكتتیهتتای د و بتتا دیتتهن فیل  امدرد دلتت  را فریتتاد زد ، کیتتاهتتای حابيیبتتا دیتتهن فیل ، آنهتتا

 .چشي  پر از ونه  حه  و چش  دیگرم پر از احك و وشن

جهتانی وق تی بت  جام، در کنتار آنهتا. امبتا آنهتا پتای بلشیزیتشن نشست   .حناس می را مردم  من

. فریتاد حتادی ستر دادم، و وق تی وتهادادعزیزی و حيیهاست یلی گتل زدنته وتشردمافستش  ، نرف ی 

و وق تی نتاو و  بالا پریتهمبتا متردم  از فترط وشحتلالی و سترور بت ، وق ی ماهشار  ما بت  هتشا رفت 

واطر هشاپیيتتای امتتروز هتت  بتت . در احتتك حتتادی وتتشد غشطتت  وتتشردم، زیردریتتایی متتا بتت  آ  اف تتاد

 .بپاح  حاباش حاضرم، جنگی ساو  وشدمان

 کت  دحتينانيان چشت  کشریبت ت وق تی اورانیتشم را  ،آنهتا کنتار در .حناست می را متردم  من

ای و وق تی دانشتينهان هست   اماز حتادی گریست  ، غنتی کتردی  ت نیس یه کار این اصلا حيا گت نهمی

 .وشن حه  اس  دیهگان  پر از، با، ن  چهاربا ت حهیه کردنهما را ت ن  یكی، ن  دوبا، ن  س 

 دان متی .دارنته غصت  سیاست يهاران از ویلتی دست  از دان متی .حناست می وش  را مردم  من

 .رف ت  ستر ت است  غربیتان از متا الگتشگیری ملصتش  ازقضتا کت  ت جناحی دعشاهای از آنها حشصل 

 برینه کننتتفلج دان متتی .درآورد  را کترمتتان ریتتا ، و دلتتار قیيتت  بتتا سیاستت يهاران بتتازی دان متتی

 .زنتتهیم ه بتت  را حاليتتان بزرگتتان، بروتتی احتترافیگری دان متتی .کنتتهمی اذی يتتان بتتاری ، هتتایبلری 

 .و درس  ب  هيین دلیل، مردم  را باور دارم دان ها را میهي  این

 ایتتن .گیرنتتهنيی در  بتتاری  از و نیستت نه مطالعتت  اهتتل ویلتتی ،رهبرحتتان برولتتاف ،متتن متتردم

 گشستال  صتهای از حتشدمی پتر گشحشتان گتاهی دان  کت متی .آنهاست  نمیتا در اساستی ضع  یك

امتا ت درست   .فرعتشن هایف نت  از وشرنتهمی بتازی گتا  ،استراویلیانبنی هيچتشن دان  ک می .سامری

واطر عشتقی کت  بت  قهرمتان مقاومت  بت  ،هایشتانگیریبهان  هيت  با اسراویلی ک  گت   تمثل هيان بنی
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و تمتتك متمتتك   تت  » :زمیننتته روی مرحشمتت  امتت ، نصتترالل  ت دارنتتهسیهحسنو صتتبر و ایستت ادگی ت 

ختط  اسقق الب ب  ققيو تحقققي فت ققم  نيققي رب قق ب  ب تقق   قق     / الحستت ع يتتتع   تتع ا تتااصبر  متت   تت اوا

 [«.187اعراف/]مقتومت   ي   درد

 بینی و ایتهوشلشيی دینتی راامتا عيتق وجشدحتان جهتان حتياری دارنتههای بیمردم من ضتع 

 در، هيین دلیتلبت . ت گتر  وتشرد  است  السللم عليهحستین ت و دلشان با وها و قرآن و امام فهيهمی

 .کننه برپا وشد دین با بایه را حكشم  ک  داننهمی قلبشان ب 

هيت  . ایبتتاهيی حته فقت  بت  گيتان  دچتار انته  ستشء. از هيتین مردمتی، بش هت  بترادرم

 .ها را برطرف کن بتاه بخشی از این سشء، هاکشحب من اینس  ک  با این نشح  

حضتشر در زیتر ، چتشن هرابتتاقی کت  بیت ته .هست نه هت  مع تاد من مردم راس ی یك چیز دیگر؛

یك  ویكتی بیست ؛ یكتی ظهتر عاحتشرا: کننتهدر بعضتی از روزهتای ستا  بتر  نيیا، با  فرح گان ر

 .بهين 99و یكی ؛ یكی روز قه ؛ ما  رمضان

 !بياحا کن بیا باور نهاری 

 ام د  و جانب  چش  و ابروی جانان سپرد 

 بیا بیا و بياحای طا  و منظر کن


