
دھشم  / ٠٢/٢۵/١٣٨۶ یسودرف  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

دیاب ار  لدم  نیا  تسیچ ؟ تفرـشیپ  نیا  لدـم  مینک . تفرـشیپ  میھاوخیم  ام  تسا . تفرـشیپ  هعـسوت و  یوگلا  یـسانشزاب  موزل  ثحب  منکیم ، حرطم  نم  زورما  هک  یثحب 

یگدـنز رد  تسا  یھلا  تنـس  لوحت ، متفگ  مدرک . حرطم  ار  لوحت  ثحب  نانمـس -  رد  لبق  هاـم  دـنچ  متـشاد -  اھوجـشناد  اـب  نم  هک  یرادـید  نیرخآ  رد  مینک . یـسانشزاب 

هتبلا مدرک . حرطم  اجنآ  ار  نیا  دربب . شیپ  ار  هعماج  دـماجنیب ؛ تفرـشیپ  هب  ات  درک ، تیریدـم  ار  لوحت  دـیاب  درک . دـیاب  لابقتـسا  وا  زا  دـش ؛ دـیابن  هنیـس  هب  هنیـس  وا  اب  رـشب .

بیقعت و ار  یرکف  یهتـشر  طخ و  نیا  دـیاب  همھ  داتـسا ، هچ  هبلط ، هچ  نایوزوح ؛ داتـسا و  هچ  وجـشناد ، هچ  نایھاگـشناد ؛ منکیم -  رارکت  مھ  نـالا  متفگ -  مھ  اـجنامھ 

. میسرب هجیتن  هب  میناوتب  ات  درک  مھاوخ  ضرع  یرتشیب  تاحیضوت  الاح  دننک . لابند 

نآ اب  نوگانوگ  یاھهشیدـنا  نوگانوگ ، یاھرکف  دـیاب  دریگب . ماجنا  الخ  رد  هتـسبرد و  یاھقاتا  رد  هک  تسین  یراک  یزادرپهدـیا  نیا  دوشیم . زاغآ  یزادرپهدـیا  زا  گرزب  یاھراک 

مھاوخیم نم  زورما  هک  یثحب  نیا  رد  مالک ، ناج  سپ  دـیایب . رد  بآ  زا  یقطنم  یلمع و  زیچ  کی  تسھ ، راـک  لوصحم  هک  هچنآ  اـت  دـننک  ادـیپ  ساـمت  دـننک ، ادـیپ  راـک  رس و 

. تسیچ تفرشیپ  لدم  ام ، یهعماج  یارب  ام ، روشک  یارب  مینیبب  مینک ، یسانشزاب  ار  تفرشیپ  هعسوت و  دیاب  ام  هک  تسا  نیا  منکب ،

ماجنا لوحت  تفرـشیپ و  مان  هب  هک  یئاھتنایخ  زا  تسا  تراـبع  شیارگ  کـی  تسا . هتـشاد  دوجو  تفرـشیپ  هب  یھتنم  لوحت  تفرـشیپ و  یهراـبرد  هشیمھ  طـلغ  شیارگ  ود 

مھ هک  یراـجاق -  ناـگدازھاش  راـجاق و  ناـیرابرد  زا  یلیخ  راـجاق  نارود  زا  تسا . هدـش  دراو  اـم  تلم  رکیپ  رب  یرگحالـصا  مچرپ  ریز  تمدـخ و  ماـن  هب  هک  یئاھهبرـض  هتفرگ ؛

دـندش و برغ  هب  ام  گنھرف  روشک و  یهتـسنادان  یگتـسباو  یهلیـسو  لماع و  دنتـشاد -  طابترا  یبرغ  لفاحم  اب  لاح  نیع  رد  مھ  دـندوب ، تسرپایند  مھ  دـندوب ، داوسیب 

! تسا لوحت  تفرشیپ و  نیا ، هک  دوب  نیا  ناشیاعدا 

دوبان ار  هطورـشم  ناربھر  هک  یناسک  ناـمھ  دوب . تفرـشیپ  هعـسوت و  شراعـش  دوب ؛ یھاوخیقرت  شفرح  هطورـشم  یارجاـم  یـسیلگنا  طـخ  نآ  هطورـشم ، یهیـضق  رد 

قداص ناربھر  دندرک ، حالس  علخ  دندناسر و  لتق  هب  میقتسم  ریغ  ار  ناخرقاب  ناخراتس و  دندرک ، رورت  ار  یناھبھب  اھیآ  موحرم  دندیـشک ، راد  هب  ار  هللالضف  خیـش  دندرک ؛

مھ اھنآ  راعش  دندرک ، طلسم  مدرم  رب  هاوخهطورشم  مان  هب  دندوب ، یرامعتسا  یاھتـسایس  برغ و  هب  یهتـسباو  هک  ار  یدارفا  هدع  کی  دنداد و  رارق  راشف  ریز  ار  هطورـشم 

. تفرگ ماجنا  یگرزب  تنایخ  نانچنآ  مان ، نیا  ریز  لوحت ! تفرشیپ ، دنتفگیم : مھ  اھنآ  دوب ! یھاوخیقرت  نیمھ 

هعـسوت و تفرـشیپ و  مچرپ  ریز  ناونع و  تحت  همھ  هک  ریظنیب ، هایـس و  یروتاتکید  نآ  مھ  دـعب  اتدوک ، تموکح  درک ؛ اتدوک  راک . رـس  دـمآ  حالـصا  یقرت و  راعـش  اب  ناخاضر 

دوجو هب  روشک  نیا  یارب  هعجاف  همھ  نیا  تشاد و  یحالـصا  تکرح  یاـعدا  مھ  دادرم ٣٢ -  رد  اتدوک  مھ  دـعب  یثوروم و  تموکح  وا -  رـسپ  اضر  دـمحم  تفرگ . ماجنا  یقرت 

. دوب یروط  نیا  دندز ، تلم  نیا  هب  روشک و  نیا  هب  هک  یاهبرض  دندروآ .

ینعی رامعتـسا  تفرگ . ماجنا  اھتلم  تفرـشیپ  مان  هب  تسھ -  ریخا  نرق  ود  یکی  رد  رـشب  خـیرات  گنن  یهکل  هک  اھتلم -  رامعتـسا  تسا . روط  نیمھ  مھ  یناھج  حطـس  رد 

، دندرک فرـصت  ار  اھنیمزرـس  دندرک ، ماع  لتق  ار  اھیموب  دـنتفر  نیتال  یاکیرما  اقیرفآ و  ایـسآ و  فلتخم  طاقن  رد  اھیوسنارف  اھیلاغترپ ، اھیدـنلھ ، اھسیلگنا ، یزاسون .

. رامعتسا تفرشیپ ، یزاسون ، مان  ریز  دندروآ ؛ دوجو  هب  هعجاف  رازھ  دندرک ، تنایخ  دندرک ، یدزد 

یاھروشک یتینما  یاھـسیورس  یهلیـسو  هب  هک  اتدوک  همھ  نیا  یزورفاگنج ، همھ  نیا  زواجت ، همھ  نیا  دوب . نیمھ  مھ  زاب  دمآ ، دیدپ  رامعتـساون  هک  مھ  دـعب  یهرود  رد 

ناتـسناغفا و امـش  نالا  نیمھ  هتفرگ . ماـجنا  هعـسوت  لوحت و  تفرـشیپ و  یھاوخددـجت و  مچرپ  ریز  همھ  هتفرگ ، ماـجنا  اـھنیا -  ریغ  هچ  سیلگنا و  هچ  اـکیرما ، هچ  یبرغ - 

. دـنروایب دوجو  هب  قارع  مدرم  یارب  ار  هعـسوت  یـسارکمد و  یدازآ ، یایند  ار ؛ یئون  یاـیند  هکنیا  یارب  دـندش  قارع  دراو  دـندمآ  اـھییاکیرما  تسا . ناتمـشچ  یولج  قارع 

تـسد زا  دـنراد  قارع  مدرم  زورما  هک  ار  یتـنحم  دوـب -  مادـص  شنیرخآ  هک  قارع -  یئاـتدوک  یاـھتموکح  نارود  لوـط  رد  دـیاش  تسا ! ربـخ  هچ  قارع  رد  نـالا  دـینیبب  اـمش 

زا نوچ  ارچ ؟ یقارع ؛ ناوج  کی  ندرگ  تشپ  دراذـگیم  ار  شاهمکچ  ییاکیرما  ناوج  دـنوشیم . ریقحت  یقارع  درم  نز و  دنـشاب . هدرکن  لمحت  الاح  ات  دنـشکیم ، اـھییاکیرما 

کتک هناـخ  درم  مشچ  یولج  ار  درم  اـی  دـھدیم . راـشف  کاـخ  هب  ار  شتروـص  شاهچب ، نز و  مشچ  یوـلج  دـناباوخیم و  ار  وا  هدـش ؛ کوکـشم  وا  هب  هدرکیم و  روـبع  ناـبایخ 

. تسا روط  نیمھ  مھ  ناتسناغفا  رد  دننکیم . یندب  یسرزاب  قارع  تلم  تاجن  مسا  هب  تفرشیپ و  هعسوت و  مسا  هب  ار  هناخ  نز  اھدرم  دننزیم ؛

رد مھ  فرط  کی  زا  تسا . هتفرگ  ماجنا  ام  دوخ  روشک  رد  ایند و  رـساترس  رد  ام  دوخ  نامز  رد  خیرات و  لوط  رد  یئاھهدافتـسا  وس  نینچ  دروم  فرط  کی  زا  هعـسوت  مان  سپ 

هب مینادیمن ، ار  نیا  میـسانشیمن ، ار  نیا  درادن ، هقباس  نیا  هکنیا  مسا  هب  دـناهدرک ؛ تفلاخم  یلوحت  یروآون و  عون  رھ  اب  هک  دنتـسھ  دـناهدوب و  یناسک  لباقم ، یهطقن 

؛ دنکیمن ادیپ  انعم  رشب  یگدنز  یروآون  نودب  تسا و  تعیبط  تنس  تسا ؛ خیرات  تنس  یروآون  هکنیا  اب  دناهدرک . انعم  دب  ار  اھتاثدحم » رومالا  رش  ثیدح «  میکوکـشم . نیا 

. تسا هتشاد  دوجو  داضتم  شیارگ  ود  نیا  دندرک . تفلاخم  اھنیا  اما 

ماجنا هدافتـسا  وس  نآ  هن  ات  میتسھ ، هچ  لابند  میمھفب  مینک و  انعم  ناـمدوخ  یارب  تسرد  میھاوخیم ، مینکیم و  هدارا  لوحت  زا  هک  ار  یزیچ  نآ  تفرـشیپ و  دـیاب  اـم  سپ 

رد تفرـشیپ  هن ، میھاوخیم ؛ تفرـشیپ  یارب  وگلا  اذـل  مینک ، عورـش  ار  تفرـشیپ  میھاوخیم  هزات  ام  هک  تسین  نیا  یاـنعم  هب  نیا  هتبلا  تیدـض . تفلاـخم و  نیا  هن  دریگب ،

یاھدادعتسا قیمع  یایرد  رد  یکرحت  چیھ  یهزاجا  نودب  هتفخ ، یاھدادعتسا  راشف ، ریز  دکار ، یاتسیا  یهعماج  کی  دش . عورش  یبالقنا  تضھن  اب  بالقنا و  اب  ام  روشک 

. دش نوگرگد  یبالقنا  تکرح  اب  ام ، یلم 

کی ار  هتسباو  دساف  یئاتدوک  یثوروم  تموکح  کی  هک  دوب  میظع  روآتفگش و  تفرشیپ  کی  گرزب ، لوحت  کی  یمالسا  یروھمج  ماظن  لیکشت  دوخ  هک  نیا  رب  هوالع  زورما 

ضرع امـش  هب  نم  مھ  ار  نیا  دوب ، تفرـشیپ  نیرتگرزب  لوحت و  نیرتگرزب  نیا ، دوخ  تسین و  رتالاب  نیا  زا  یلوحت  چیھ  هک  یمدرم ، تموکح  کی  هب  دنک  لیدبت  دـناوتب  یتلم 

. دینیبب دیناوتیمن  دینکیم ، هظحالم  زورما  امش  هک  ار  یاهرظنم  نیا  ایند  یاھروشک  زا  یروشک  چیھ  رد  ایند ، یهطقن  چیھ  رد  هک  منکب 

هک تسانعم  نیا  هب  هکلب  هدش ، عورش  بالقنا  زا  تفرشیپ  مینک ؛ عورش  ار  تفرشیپ  میھاوخیم  هک  تسین  نیا  یارب  مینکیم ، تفرشیپ  یوگلا  یارب  هک  یثحب  لاح  رھ  هب 

لابند دننادب  هک  دیایب  دوجو  هب  مدرم  یهمھ  رد  دعب  ناگبخن ، نیب  رد  لوا  یهجرد  رد  یناگمھ  رواب  کی  میراد  دصق  تفرـشیپ ، زا  دنمهطباض  فافـش و  فیرعت  یرظن و  ثحب  اب 

ار تفرـشیپ  یوگلا  لدم و  مھاوخیمن  زورما  نم  هتبلا  مینک . ادیپ  دیاب  ار  نیا  دننکب . دیاب  راک  هچ  دـننادب  ماظن  نوگانوگ  یاھـشخب  میـسرب و  میھاوخیم  اجک  هب  میتسھ و  هچ 

. میوگب ار  راک  نیا  موزل  مھاوخیم  هن ، منک ؛ حرطم  اجنیا 

ناریا یارب  ار  تفرـشیپ  لدم  تیاھن  رد  دننک و  ثحب  دنورب ، شلابند  دیاب  یھاگـشناد  تاقیقحت  رد  تسام . ناگبخن  راک  ینعی  تسامـش ؛ دوخ  راک  یزاسوگلا ، یزاسلدم و 

« يناريا يمالسا  تفرشیپ  يوگلا   » 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 17هاگياپ  هحفص 1 
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رد تفرـشیپ  یوس  هب  روشک  یمومع  تکرح  وا ، ساسا  رب  دننک و  نییعت  میـسرت و  اھنامرآ  نیا  اب  تاناکما ، نیا  اب  تلم ، نیا  اب  خـیرات ، نیا  اب  ایفارغج ، نیا  یارب  یمالـسا ،

. دریگب لکش  فلتخم  یاھشخب 

یبرغ یاھلدم  افرص  تفرشیپ  لدم  ام ، نارازگراک  زا  یرایسب  ام ، ناگبخن  زا  یرایسب  مشچ  رد  زورما  هکنیا  رطاخ  هب  تسا ؛ هداس  یلیخ  درک ؟ نایب  دیاب  ار  راک  نیا  موزل  ارچ 

یکانرطخ زیچ  نیا  تسا و  نیا  ام  نارازگراک  مشچ  رد  زورما  مینک . بیقعت  لابند و  دناهدرک ، تسرد  ام  یارب  اھیبرغ  هک  ییاھلدم  یور  زا  دیاب  ار  تفرشیپ  هعـسوت و  تسا ؛

یلاس دصیـس  تسیود  نیا  لوط  رد  دناهدش ؛ رھام  ینعی  دنرھام ؛ یلیخ  تاغیلبت  رد  اھیبرغ  تسا . کانرطخ  مھ  تساطخ ، تسا ، طلغ  مھ  تسا ؛ یطلغ  زیچ  تسا ؛

برغ و اب  تسا  یواسم  یگتفایهعـسوت  هک  دـنروایب  دوجو  هب  اھنھذ  زا  یرایـسب  رد  ار  رواب  نیا  دناهتـسناوت  ناشدوخ  قفوم  تاغیلبت  اب  دـننکیم ، یپردیپ  یتاغیلبت  راـک  هک 

هلـصاف برغ  دوجوم  یاھوگلا  زا  هک  یروشک  رھ  تساھنآ . تاغیلبت  نیا  دوشب ! یبرغ  یتسیاب  دوشب ، بوسحم  یاهتفایهعـسوت  روشک  دھاوخب  یروشک  رھ  ندـش ! یبرغ 

اج اـھنھذ  رد  هنافـساتم  دـنزادنیب و  اـج  دـنھاوخیم  یروـطنیا  رتـشیب ! یگتفایهعـسوت  زا  شاهلـصاف  رتـشیب ، شاهلــصاف  هـچ  رھ  و  تـسین ! هتفایهعــسوت  دـشاب ، هتــشاد 

. دناهتخادنا

دنتـساوخیم هک  یئاھروشک  نآ  هب  لمع ، ماقم  رد  اتقیقح  اما  دـناهداد ؛ رارق  ناشدوخ  یاھوگلا  ار  یگتفایهعـسوت  راـیعم  کـالم و  دـناهدرک و  ار  تاـغیلبت  نیا  اـھیبرغ  هتبلا 

دراو یبرغ  ریغ  هک  دنتـسین  دندوبن و  لیام  چیھ  اھیبرغ  منکب : ضرع  امـش  هب  نم  دندادن . جرخب  تقادص  مھ  اجنیمھ  ینعی  دناهدرکن ؛ مھ  یتسرد  کمک  دـنوشب ، یبرغ 

نیچ درکن . یکمک  اھنیا  زا  مادک  چیھ  هب  برغ  دنھ -  یدودح  ات  لثم  نیچ ، لثم  نپاژ ، لثم  دناهدرک -  تفرشیپ  نالا  هک  یئایسآ  یاھروشک  نیا  دوش . برغ  یملع  هاگشاب 

ار شایاهتسھ  یژرنا  یتح  تفرگ ؛ رارق  تیامح  دروم  هنادنمتواخـس  زور  نآ  یوروش  فرط  زا  یرادهیامرـس -  یایند  مسینومک و  برغ -  قرـش و  دیدش  یاھشکمـشک  رد 

نوچ دندرک ؛ زیھجت  ار  نیچ  دنھدب ، لیکـشت  اپورا  اکیرما و  لباقم  رد  یگرزب  یئایـسآ  یهھبج  کی  دنتـساوخیم  نوچ  اھیوروش  تشادـن ؛ زیچ  چـیھ  نیچ  دـنداد . اھسور 

 - اھپچ اھیوروش -  تشاد ، پچ  هب  شیارگ  دنھ  برغ ، قرـش و  یاھیدنبهھبج  رد  ینعی  روطنیمھ ؛ دـعب  یهجرد  رد  مھ  دـنھ  دـندرک . شزیھجت  دوب ، یتسینومک  نیچ 

شمشچ اکیرما  اما  دنتفرگ ؛ نیچ  زا  اھنآ  درواین ، دوجو  هب  شدوخ  ار  یاهتـسھ  یژرنا  مھ  ناتـسکاپ  هتبلا  دندرکیم . تیوقت  ار  ناتـسکاپ  الباقتم  اھییاکیرما  دندرک . شکمک 

دننک یملع  ذوفن  دنتسناوت  اھینپاژ  درواین ؛ تسد  هب  برغ  اکیرما و  کمک  هب  ار  شدوخ  یملع  تفرشیپ  نپاژ ، درواین . ور  هب  یاهقطنم  یسایس  یاھهنزاوم  رد  تسب و  ار 

؛ دندرب شیپ  ار  ناشدوخ  دندوب و  یشوکتخس  تلم  اھتنم  دنپاقب ؛ وا  زا  تسین ، یضار  فرط  هک  یلکش  هب  ار  ملع  دنتسناوت  و  دشابن -  یبوخ  ریبعت  تقرس ، ریبعت  دیاش  - 

. درکن یکمک  اھنآ  هب  برغ 

نیا دریگب . ماجنا  یبرغ  یاھوگلا  اب  اـموزل  دـیاب  روشک  تفرـشیپ  هک  دـنک  روصت  یـسک  هک  مسلط  نیا  مسلط ؟ مادـک  مینک ؛ رکف  مسلط  نیا  نتـسکش  یارب  دـیاب  ـالاح  اـم 

هدنب هدوب . قفومان  هوالعب  هدرک ؛ ادیپ  لکش  ناشدوخ  لوصا  اب  ناشدوخ ، ینھذ  ینابم  اب  ناشدوخ ، طئارش  اب  یبرغ  یاھوگلا  تسا . روشک  یارب  یکانرطخ  الماک  تیعضو 

هعجاف راچد  ار  تیرـشب  اـما  دناهدیـسر ؛ تورث  هب  دناهدیـسر ، تردـق  هب  هک  تسا  تسرد  تسا . قفوماـن  یوگلا  کـی  یبرغ ، تفرـشیپ  یوگلا  میوگیم : ار  نیا  عطاـق  روط  هب 

هتفرـشیپ یاھروشک  روجکی ، هدنامبقع  یاھروشک  دـنربیم ؛ جـنر  نآ  زا  دـنراد  تیرـشب  یهمھ  ایند و  یهمھ  زورما  هک  تسا  ییاھتفرـشیپ  یبرغ ، یاھتفرـشیپ  دـناهدرک .

راچد ار  رگید  یاھتلم  اما  دناسرب ؛ تورث  هب  ار  تورث  یاھهداوناخ  زا  یرامـشتشگنا  دودعم و  یاھهورگ  تسا  هتـسناوت  هک  تسا  یاهعـسوت  تفرـشیپ و  نامھ  نیا  روجکی .

، داسف اـشحف ، تیونعم ، زا  یرود  دـساف ، قـالخا  مھ  اـھروشک  نآ  دوخ  لـخاد  رد  تسا و  هدرک  لـیمحت  تموکح  هدروآ و  دوجو  هب  گـنج  هدرک ؛ رامعتـسا  ریقحت و  تراـسا و 

نرق ود  ای  نرق  هس  هب  طوبرم  هک  ار  هسنارف -  الثم  یبرغ -  یاھروشک  یبدا  راثآ  رگا  نالا  امـش  تسین . قفوم  نیاربانب ، هداد . جاور  ار  اـھزیچ  نیا  هداوناـخ و  یناریو  سکس ،

اجنآ رب  زورما  هک  یتیعـضو  نیا  دـناهتفر . بقع  یدایز  رایـسب  نازیمب  یقالخا  ظاحل  زا  اجنآ  مدرم  دـید  دـیھاوخ  دـینک ، هعلاطم  مھ  ار  اجنآ  زورما  عضو  دـیناوخب ، تسھ ، شیپ 

طاطحنا هب  یقالخا  ظاحل  زا  ار  اھنآ  هدرک ؛ لکشم  راچد  یقالخا  ظاحل  زا  ار  اھروشک  نیا  یدامتم ، یاھنرق  لوط  رد  یبرغ  ندمت  تفرشیپ  دوبن . مکاح  اھزور  نآ  تسا ، مکاح 

یارب درف و  یارب  لوصحم  درواتـسد و  اما  تسا ؛ دایز  شالت  راک و  اجنآ  رد  تسا . هداتفینرب  اھاجنآ  رد  رقف  ینعی  هدرکن ؛ یتمدـخ  اھنآ  هب  مھ  یگدـنز  عضو  ظاـحل  زا  هدـناشک ؛

. تسا یقفومان  تفرشیپ  یبرغ ، تفرشیپ  نیاربانب ، مک . هداوناخ 

ینابم رب  هکنیا  رطاخ  هب  یمالـسا  یناریا ؟ میئوگیم  ارچ  یمالـسا و  میئوگیم  ارچ  تسا . یتایح  ام  یارب  نیا  مینک . ادـیپ  یناریا  یمالـسا -  یوگلا  اب  ار  تفرـشیپ  دـیاب  اـم 

یاھتلم رایتخا  رد  مالسا  هدروآ ؛ تسد  هب  ار  نیا  یناریا ، راکتبا  رکف و  نوچ  یناریا ؟ میئوگیم  ارچ  تسا . راوتسا  مالسا  یتخانشناسنا  ینابم  مالـسا و  یفـسلف  یرظن و 

، نآ زا  مھ  رگید  یاـھروشک  هتبلا  تسا . یناریا  یمالـسا  یوگلا  سپ  دـنک . مھارف  هیھت و  ار  وگلا  نیا  دـناوتیم  اـی  تسا  هتـسناوت  هک  تسا  هدوب  اـم  تلم  نیا  دوب . مھ  رگید 

وگلا نیا  انیقی  مھ  اجنیا  هتفرگ ، رارق  وگلا  اھزیچ  زا  یرایسب  رد  اھروشک  زا  یرایسب  یارب  ام  روشک  ام و  تلم  مھ  زورما  ات  هک  ینانچمھ  درک ؛ دنھاوخ  هدافتسا  دیدرت  نودب 

. دش دھاوخ  عقاو  اھتلم  زا  یرایسب  تعباتم  دیلقت و  دروم 

هب یبرغ  یاھهفـسلف  یبرغ و  یهعماج  هاگن  هک  تسا  نیا  لوا  یهجرد  رد  مینادـب ، یفاکان  ناـمدوخ  یهعماـج  تفرـشیپ  یارب  ار  یبرغ  یوگلا  اـم  دوشیم  بجوم  هک  هچنآ 

اذـل دراد . یاهشیر  یناینب و  توافت  کی  تسا ؛ توافتم  یلکب  ناسنا ، هب  مالـسا  هاگن  اب  تسا -  نیا  اھنآ  یهمھ  دـنیآرب  اـما  دـنفلتخم ؛ یبرغ  یاھهفـسلف  هتبلا  ناـسنا - 

یدام تفرشیپ  برغ ، رظن  زا  تفرـشیپ  مالـسا . قطنم  رد  ات  دنکیم ، ادیپ  یرگید  یانعم  برغ  یهفـسلف  قطنم  رد  تسا ، ناسنا  یهلیـسو  هب  ناسنا و  یارب  هک  تفرـشیپ 

لاـبند هب  برغ  هک  تسا  یتفرـشیپ  یاـنعم  نیا ، تردـق . تورث و  شیازفا  تسا ؛ هدـش  رتشیب  تفرـشیپ  دـش ، رتشیب  یداـم  دوس  هچرھ  تسا ؛ یداـم  دوس  روحم ، تسا ؛

رد دوشیم  ار  تیونعم  قالخا و  هک  تسا  نیا  شیانعم  دش ، یدام  یتقو  تفرـشیپ  دننکیم . هیـصوت  همھ  هب  ار  نیمھ  تسوا و  لابند  هب  یبرغ  لدم  یبرغ و  قطنم  تسوا ؛

هتبلا تسین . نیا  تفرشیپ  مالـسا ، رظن  زا  اما  دشاب . هتـشادن  دوجو  وا  رد  تیونعم  قالخا و  یلو  دنک ؛ ادیپ  تسد  تفرـشیپ  هب  تلم  کی  درک . ینابرق  یتفرـشیپ  نینچ  هار 

. تسا ناسنا  یلاعت  دشر و  فدھ ، هلیسو . ناونع  هب  اما  تسا ، بولطم  یدام  تفرشیپ 

ریقحت نآ  رد  ناسنا  دسرب ؛ یلاعت  دشر و  هب  نآ  رد  دناوتب  ناسنا  هک  دوش  هداد  بیترت  یزیرهمانرب و  یروط  دیاب  دوشیم ، یھتنم  تفرشیپ  هب  هک  یلوحت  روشک و  تفرـشیپ 

طقف مینک ، انعم  یمالـسا  رکفت  اب  مالـسا و  ساسا  رب  میھاوخیم  ام  هک  یتفرـشیپ  یناریا . ناسنا  هن  یتح  ناسنا ، زا  یاهقبط  هن  تسا ، تیناسنا  عاـفتنا  فدـھ ، دوشن .

هب هاگن  یـساسا ، قرافت  یهطقن  تسا . تیناسنا  یارب  تیرـشب و  لک  یارب  تفرـشیپ ، نیا  صاخ . یاهقبط  یارب  میئوگب  دـسرب  هچ  تسین ، دـنمدوس  یناریا  ناسنا  یارب 

منکب : ضرع  اجنیا  رد  ار  یمالسا  یتفرعم  بلطم  کی  نم  مینکب و  یگنرد  کی  اجنیا  تسا . ناسنا 

هک یئاھهخـسن  روشک و  نالک  لئاسم  یهمھ  یارب  یئانبم  هیاپ و  دناوتیم  نیا  دنتـسھ . رگیدمھ  لمکم  ود  رھ  هیواز  ود  نیا  هک  تسا  هیواز  ود  زا  ناسنا  هب  هاگن  مالـسا  رد 

. دشاب تشون ، میھاوخ  نامدوخ  یهدنیآ  یارب 

یاراد دوجوم  کی  ناونع  هب  ورمع  دیز ، امـش ، نم ، هب  درف ؛ کی  ناونع  هب  ناسنا  هب  تسا ؛ ناسنا  درف  هب  هاگن  یکی  دنکیم ، هاگن  ناسنا  هب  نآ  زا  مالـسا  هک  یاهیواز  ود  نیا 

کی ناونع  هب  ناسنا ، هب  رگید  هاگن  کی  تفگ . میھاوخ  الاح  هک  دـھدیم ، یناش  وا  هب  دـھاوخیم و  یتیلوئـسم  وا  زا  دـھدیم ؛ رارق  بطاخم  ار  وا  دـنکیم و  هاگن  رایتخا  لقع و 

. دنکیم لیمکت  ار  یرگید  نآ  مادک ، رھ  دنرگیدکی . لمکم  دنمجسنم ؛ مھ  اب  هاگن  ود  نیا  تساھناسنا . یهعومجم  کی  لک و 

« يناريا يمالسا  تفرشیپ  يوگلا   » 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 17هاگياپ  هحفص 2 
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تـسرد رگا  هک  دـنکیم ، تکرح  یھار  رد  هک  تسا  یورھر  کی  ناسنا  اجنیا  رد  دریگیم . رارق  مالـسا  باطخ  دروم  درف  کی  تسا ، یناسنا  درف  هب  مالـسا  هاگن  هک  لوا  هاگن  رد 

میھاوخب رگا  هیقالمف .» احدک  کبر  یلا  حداک  کنا  ناسنالا  اھیا  ای  « ؛ دناسر دھاوخ  ادخ  هب  ار  وا  درک ؛ دـھاوخ  دراو  یھلا  لالج  لامج و  تحاس  هب  ار  وا  هار ، نیا  دـنک ، تکرح 

یتسرپادـخ تمـس  هب  یتـسرپدوخ  زا  ناـسنا  یتسرپادـخ . اـت  یتـسرپدوخ  ریـسم  زا  تسا  تراـبع  هار ، نیا  تفگ  دوشیم  هاـتوک  یهلمج  کـی  رد  مینک ، فیرعت  ار  هار  نیا 

باـطخ نیا  هب  بطاـخم  اـم  کـیاکی  دـنک . یط  ار  ریـسم  نیا  هک  تسا  نیا  هاـگن ، نیا  رد  ناـسنا  درف  تیلوئـسم  تسا . نیا  میقتـسم  طارـص  حیحـص و  ریـسم  دـنک . تـکرح 

نیا درف  کی  ناونع  هب  یدرف  رھ  یهفیظو  دـنکیمن . توافت  تھج  نیا  زا  دریگب ، نامیا  رون  اـی  دریگب  رفک  تاـملظ  ار  اـیند  دـننکن ؛ دـننک ، تکرح  دـنورن ؛ دـنورب ، نارگید  میتسھ ؛

رون هب  یھاوخدوخ  تملظ  زا  رون ، هب  تملظ  زا  تکرح  دھدب ؛ ماجنا  ار  تکرح  نیا  دیاب  متیدتھا .» اذا  لظ  نم  مکرـضی  مکـسفنا ال  مکیلع  « ؛ دـنک تکرح  هار  نیا  رد  هک  تسا 

روتوم یبلق  نامیا  تسا . تامرحم  کرت  تابجاو و  نامھ  هداج ، نیا  میراد ؛ زاین  یاهداج  هب  مینک و  تکرح  میھاوخیم  ار  یریـسم  هرخـالاب  تسیچ ؟ هار  نیا  یهداـج  دـیحوت .

اوقت دشخبیم . تعرس  دنکیم ؛ لیھـست  ناسآ و  ناسنا  یارب  ار  تکرح  هار و  هک  تسا ، هار  نیا  یهشوت  هقوذآ و  یقالخا ، لئاضف  یقالخا و  تاکلم  تسا ؛ هار  نیا  رد  تکرح 

تموکح رد  اھنامز ، یهمھ  رد  تسا . نیا  درف ، هب  مالـسا  هاگن  رد  درف  یهفیظو  دنکن . زواجت  یطخت و  هار  نیا  زا  هک  دـشاب  دوخ  بظاوم  ییاپنتـشیوخ ؛ زا  تسا  ترابع  مھ 

. دنکب ار  شدوخ  شالت  دھد و  ماجنا  ار  راک  نیا  هک  تسا  نیا  شاهفیظو  درف  کی  تیغاوط ، تموکح  رد  ناربمغیپ ،

عطق دننکیم ، دھز  هب  هیـصوت  هکنیا  نیع  رد  اما  دوشن ؛ ایند  یهتـسبلد  هتخابلد و  ینعی  دـھز  دزروب . دـھز  دـننکیم  هیـصوت  درف ، کی  ناونع  هب  ناسنا  هب  هاگن  نیا  رد  مالـسا 

طباور ام ، داصتقا  ام ، تسایـس  ام ، یهعماج  ام ، یگدـنز  ام ، ندـب  نیمھ  تعیبط ، نیمھ  ایند  تسیچ ؟ اـیند  دنرامـشیم . عونمم  ار  اـیند  نتـشاذگ  راـنک  اـیند و  اـب  یهطبار 

. دش دیابن  هتخابلد  تسا . یمومذم  راک  یدرف ، باطخ  نیا  رد  اھهنومن ، نیا  هب  ندـش  هتخابلد  ایند ، نیا  هب  یگتـسبلد  تسام . یهناخ  ام ، تورث  ام ، دـنزرف  ام ، یعامتجا 

مھ نیا  دنادرگرب ، ور  ایند  رد  یھلا  یاھتمعن  زا  ایند ، تنیز  ایند ، عاتم  زا  یـسک  درک . دیابن  مھ  اھر  ار  اھنیا  اما  تسا ؛ دھز  شمـسا  ندشن ، هتـسبلد  ندـشن ، هتخابلد  نیا 

تاملسم و وزج  اھنیا  دنک . ضارعا  ایند  زا  هک  درادن  قح  یـسک  ینعی  اونما ؛» نیذلل  یھ  لق  قزرلا  نم  تابیطلا  هدابعل و  جرخا  یتلا  هنیز هللا  مرح  نم  لق  تسا « . عونمم 

وا یارب  ار  تایح  ذئاذل  یگدنز و  ذئاذل  زا  یهدافتـسا  مالـسا  ناسنا ، درف  هب  هاگن  نیا  رد  تسا . یدرف  هاگن  نیا ، مھدـب . حیـضوت  مھاوخیمن  نم  هک  تسا  نید  نشور  فراعم 

ناسنا ناونع  هب  یھار  نینچ  کی  رد  ناسنا  دـنھدیم . داـی  وا  هب  مھ  ار  نآ  تسادـخ ، رکذ  تذـل  ادـخ و  اـب  سنا  تذـل  هک  ار  رتـالاب  تذـل  کـی  وا  راـنک  رد  اـما  دـننکیم ؛ حاـبم 

یراگتـسر مھ  شالت  نیا  تکرح و  نیا  فدھ  تسا . ناسنا  درف  هتبلا  بطاخم  هاگن ، نیا  رد  دورب . دنک و  تکرح  طارـص  نیا  رد  دـنک و  باختنا  دـیاب  رایتخا ، یاراد  دنمـشیدنا و 

. تسا هاگن  کی  نیا ، دوشیم . راگتسر  دنکب ، لمع  تسا . هدش  هداد  وا  هب  هک  یاهخسن  لمعلاروتسد و  نیا  هب  ناسنا  رگا  تسا . ناسنا 

نآ هدـش و  راذـگاو  وا  هب  یرگید  یهفیظو  کـی  هدـش ؛ یفرعم  نیمز  رد  ادـخ  یهفیلخ  تسا ، یدرف  باـطخ  هب  بطاـخم  هک  یناـسنا  نیمھ  نـالک ، هاـگن  رد  رگید  یاهـیواز  رد 

زا ینعی  هچ ؟ ینعی  ایند  ندرک  دابآ  دـنک . دابآ  ار  ایند  هک  تسا  روماـم  ناـسنا  نیمھ  اـھیف .» مکرمعتـسا  و  « ؛ دـنک داـبآ  دـیاب  ار  اـیند  اـیند . تیریدـم  یهفیظو  زا  تسا  تراـبع 

. دنک هدافتسا  رشب  یگدنز  تفرشیپ  یارب  اھنآ  زا  دنک و  جارختـسا  ار  اھدادعتـسا  نیا  هداد ، رارق  تعیبط  نیا  رد  لاعتم  یادخ  هک  یـشرامش  لباقریغ  ناوارف و  یاھدادعتـسا 

اما تخانشیمن ، مھ  ار  شتآ  رـشب  یزور  کی  دنک . ادیپ  ار  اھنیا  دیاب  رـشب  تسا و  هتـشاذگ  ار  اھنیا  لاعتم  یادخ  هک  تسھ  ییاھدادعتـسا  نیمز ، نوماریپ  نیمز و  نیا  رد 

اھدادعتـسا و مھ  زورما  دوب . تعیبط  رد  اھنیا  اما  تخانـشیمن ، ار  راخب  یهوق  تخانـشیمن ، ار  هبذاج  یهوق  دوب ؛ تعیبط  رد  اما  تخانـشیمن ، ار  هتیـسیرتکلا  دوب ؛ شتآ 

مزاول زا  یکی  تسا و  هفیلخ  نوچ  تسا ؛ رـشب  تیلوئـسم  نیا  دسانـشب . ار  اھنیا  دـنک  یعـس  یتسیاب  رـشب  تسھ ؛ تعیبط  نیا  رد  لـیبق  نیا  زا  یناوارف  رامـشیب  یاوق 

. تسا نیا  ناسنا ، ندوب  هفیلخ 

، یناـسنا تمکح  یناـسنا ، درخ  دـنک ؛ جارختـسا  ار  ناـسنا  ینورد  یاھدادعتـسا  دراد  هفیظو  مود ، هاـگن  نیا  رد  ناـسنا  ینعی  تساـھناسنا ؛ دروـم  رد  بلطم  نیمھ  نیع 

هاگن نیا  رد  تسا . نالک  هاگن  مھ  نیا  دـنکیم . لیدـبت  ردـتقم  دوجوم  کی  هب  ار  ناسنا  هک  هدـش ، هتـشاذگ  ناسنا  ناور  دوجو  رد  هک  یبیجع  یاـھیئاناوت  یناـسنا و  شناد 

رد یرشب  یهعماج  دارفا  کیاکی  دارفا . یهمھ  زا  یناسک ؟ هچ  زا  تسا . هدش  هتـساوخ  حیحـص ، طباور  تلادع و  رارقتـسا  دندارفا . یهمھ  بطاخم ، تسیک ؟ بطاخم  نالک ،

دارفا یهدـھع  رب  دازآ ، یایند  دابآ ، یایند  داجیا  یناسنا ، طباور  داـجیا  قح ، تموکح  داـجیا  تلادـع ، داـجیا  دـنراد . تیلوئـسم  هفیظو و  ینعی  دـنبطاخم ؛ نـالک ، هاـگن  نیمھ 

. ایند نتخاس  لوئـسم  مھ  دوخ ، ریھطت  هیکزت و  دوخ و  یلاعت  دوخ و  تیبرت  دوخ و  لوئـسم  مھ  تسا ؛ ملاع  نیا  یهراکهمھ  ناـسنا  دـینیبیم  هاـگن  نیا  رد  تسا . ناـسنا 

. ناسنا هب  تسا  مالسا  هاگن  نیا 

؟ یناسنا روجهچ  اما  دـھدیم . رارق  روحم  ار  ناـسنا  تسا -  نآ  زا  لـبق  دـعب و  یمھدزون و  نرق  یاھهفـسلف  روحم  هک  مزیناـموا -  تسا . روحمناـسنا  مھ  یبرغ  مزیناـموا 

یعیبط و مھ  تسا  یدوجوم  یمالـسا  هاگن  وگلا و  رد  ناسنا  دراد . توافت  تسھ ، مالـسا  قطنم  رد  هک  یناـسنا  نیا  اـب  یلکب  یبرغ ، مزیناـموا  برغ و  قطنم  رد  ناـسنا 

روحم هک  تسایند ، یگدـنز  ذـئاذل  زا  یدـنمهرھب  ییوجماک ، ییوجتذـل ، وا  فدـھ  تسا و  ضحم  یدام  دوجوم  کی  ناـسنا  یبرغ ، هاـگن  رد  اـما  تسا ؛ یدـعبود  یھلا ؛ مھ 

تورث و یبرغ ، ینیبناھج  نآ  رد  ناسنا . یلاعت  یارب  دناهلیـسو  ملع ، تردـق و  تورث و  مالـسا ، ینیبناھج  رد  اـما  روحمدوس . ناـسنا  تسا ؛ برغ  رد  هعـسوت  تفرـشیپ و 

تورث هب  ای  تردق  هب  یروشک  هکنیا  یارب  دنوشب ، هتـشک  دنوشب و  لامدگل  اھگنج  رد  ناسنا  اھنویلیم  دنوشب ، ریقحت  اھتلم  دـنوشب ، ریقحت  اھناسنا  دـنفدھ . ملع ، تردـق و 

. تسا نیا  یقطنم ، توافت  درادن ! یداریا  دنشورفب ؛ ار  ناشدوخ  یاھحالس  ییاھیناپمک  ای  دسرب 

مھارف مالسا ، قطنم  رد  ناسنا  ناسنا ، نیا  یارب  مالـسا  ینیبناھج  ساسا  رب  ار  نامروشک  تفرـشیپ  یهشقن  هک  تسا  نیا  میراد ، زاین  نآ  هب  ام  هک  یزیچ  نآ  نیاربانب ،

نیا یـساسا  یهیاپ  تیونعم ، دـشاب . هارمھ  داسف  بالجنمرد  ندروخ  هطوغ  اب  اشحف ، اـب  تفرـشیپ  هک  درادـن  اـنعم  رگید  لوحت ، تفرـشیپ و  یهشقن  نیا  رد  مینک . هیھت  و 

رارق یاهلیسو  ار  یگدنز  تیلاعف  تورث و  ایند و  ملع و  هک  یناسنا  تسا و  یوق  یونعم  دعب  یاراد  هک  یناسنا  تسا و  ناسنا  شروحم  هک  یتفرشیپ  دوب . دھاوخ  تفرـشیپ 

ناذا یتقو  الومعم  نم  دسریم . نم  شوگ  هب  ناذا  یادص  . ) تسا توافتم  یلیخ  تفرـشیپ  نآ  اب  تفرـشیپ  نیا  لاعتم ، یادخ  یوس  هب  نتفر  یحور و  یلاعت  یارب  دھدیم 

.( منکیم یدنبعمج  نکل  منک ، مامت  ار  فرح  مراچان  مھدیمن . همادا  ار  همانرب  دوشب ،

یهشقن هک  دـشاب  نیا  دـیاب  ناشاھراک  نیرتگرزب  زا  یکی  هاگـشناد -  هزوح و  مھ  ام -  روشک  ناگبخن  یهعومجم  اـم ، روشک  یھاگـشناد  یهعومجم  میوگب  مھاوخیم  نم 

دناوتیمن وا  دـھدب ؛ تاـجن  ار  روـشک  دـناوتیمن  وا  دـنرپسن . یبرغ  یاھیزاسلدـم  یبرغ و  یوـگلا  هب  لد  دـننک ؛ میظنت  مالـسا  یناـبم  ساـسا  رب  ار  روـشک  تفرـشیپ  عماـج 

تـسایس هب  عجار  تسایـس ، هب  عـجار  داـصتقا ، هب  عـجار  دنتـسھ و  یقیقحت  یملع و  زکارم  رد  اـی  یزیرهماـنرب  زکارم  رد  هک  یناـسک  دـنک . میظنت  ار  اـم  روـشک  تفرـشیپ 

ای یناھج  کـناب  یاـھلومرف  برغ ، یداـصتقا  یاـھلومرف  ار ؛ یبرغ  یاـھلومرف  هک  دنـشابن  نیا  لاـبند  دـننکیم ، رکف  راـک و  روشک  رگید  یتاـیح  لـئاسم  هب  عجار  یللملانیب و 

اجرھ میرادن . بصعت  ام  مینکیم ؛ هدافتـسا  ناشملع  زا  هتبلا  تسین . ام  یارب  دیفم  یاھهیرظن  اھهیرظن ، نآ  هن ، دننک ؛ قیبطت  روشک  لئاسم  اب  ار  لوپ  یللملانیب  قودنص 

. میزیرب یتسیاب  نامدوخ  زاین  قبط  رب  نامدوخ ، رکف  قبط  رب  ار  هشقن  اما  مینکیم ؛ هدافتسا  حلاصم  زا  مینکیم . هدافتسا  دشاب ، یملع  یهبرجت  یملع ، تفرشیپ 

دزی  / ١٠/١٣/١٣٨۶ ناتسا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

لباقم رد  ینیب  مکدوخ تسا -  نآ  رھظم  برغ  زورما  هک  ملاـع -  یاـھتلم  زا  یحاـنج  کـی  رکف  لـباقم  رد  ینیب  مکدوخ تسا ؛ ینیب  مکدوخ سفن ، هب  داـمتعا  لـباقم  ی  هطقن

یلم ی  هعـسوت یوگلا  هک  یلاح  رد  دـننکیم ؛ داھنـشیپ  اھنآ  هک  یلم  ی  هعـسوت یاھوگلا  لـباقم  رد  ینیب  مکدوخ یتح  اـھنآ ، ملع  لـباقم  رد  ینیب  مکدوخ اـھنآ ، ی  هفـسلف

. تسا نوگانوگ  فلتخم ، یاھتلم  هب  تبسن 

« يناريا يمالسا  تفرشیپ  يوگلا   » 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 17هاگياپ  هحفص 3 
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گنفت کی  دوب ؛ فکنیشالک  نیمھ  ناشحالس  ی  هدمع دنتشادن ؛ ار  مزال  حالس  دنتشادن ؛ یزیچ  اعقاو  جیسب  هاپـس و  یاھ  هچب صوصخب  راک ، لئاوا  سدقم ، عافد  نارود  رد 

لاح حرـش  هک  تسا  نیا  زیزع  یاھناوج  هب  ما  هیـصوت نم  درک . زاب  اھنآ  یور  هب  ار  یئاھباب  نداتفا ، رکف  هب  نیا  دوخ  دنداتفا . رکف  هب  اذل  دیگنج ؛ حالـس  نیا  اب  دشیمن  یدارفنا .

مھ یئاھـشخب  اما  دراد -  یعفانم  دوخ  ی  هبون هب  مھ  اھنآ  هک  تساھنیا -  یونعم و  یفطاع و  یئاھـشخب  کی  الاح  اھنیا ، یاھفرح  یال  هبال رد  دیناوخب . ار  دیھـش  نارادرس 

اب یقاچاق  تروص  هب  ار  تفھ  یج  . یپ . رآ یتسیاب  ام  گنج ، نارود  رد  هک  ما  هتفگ اھراب  نم  دندرکیم . لمع  هنوگچ  گنج  نادیم  رد  هک  تساھنیا  یاھراک  یبرجت  یاھـشخب 

تـسد هب  ار  یروطنیا  یئادـتبا  یاھحالـس  دادـعت  کی  ات  میدادـیم  مھ  ربارب  دـنچ  لوپ  میدـشیم ؛ لمحتم  ار  یتخـس  تیاـھن  میدروآ و  یم رگید  یاـھروشک  زا  ربارب  دـنچ  لوپ 

یب کی و  ی  هجرد شا  یشخب هقطنم  رد  دنکیم ، دیلوت  شدوخ  هک  یئاھحالـس  هک  دسرب  یئاج  هب  ناریا  تلم  هک  دش  نیا  سفن  هب  دامتعا  اھ و  هبرجت نآ  ی  هجیتن میروایب .

. مینک هیکت  نامدوخ  هب  دیاب  هک  میدرک  ساسحا  ام  دندادیمن . ام  هب  نوچ  دنتخورفیمن ، ام  هب  نوچ  دوب ؛ زاین  نیمھ  رطاخ  هب  نیا  دـشاب . ریظن  مک  مھ  یـشخب  دـشاب ، ریظن 

رد نیا  دراد . هلابند  نیدنچ  یکی  رھ  اھ  هدروارف دراد ؛ هدروارف  اھدادعتـسا  شـشوج  نیا  دـناشوج . ار  اھدادعتـسا  دوخ ، هب  ی  هیکت نیا  دـندرک . هیکت  ناشدوخ  هب  ام  یاھناوج 

. تسھ هعسوت  یوگلا  رد  مھ  تسھ ، دیلوت  تخاس و  رد  مھ  تسھ ، ملع  رد  مھ  تسھ ، تایفشک  رد  مھ  سفن ، هب  دامتعا  نیا  تسھ . اج  همھ 

یوگلا یناریا ، ی  هعـسوت یوگلا  مدرک ؛ تبحـص  هعـسوت  یوـگلا  ی  هلئـسم هب  عـجار  نانمـس ، دھـشم و  رد  هتـشذگ  لاـس  یاھرفـس  یئوجـشناد  رادـید  اـت  ود  یکی  رد  نم 

ملع ناشدوخ . لام  اھنآ  ی  هخسن اما  مینکن ؛ هدافتـسا  اھنآ  ملع  زا  میوگیمن  میورن . یئاپورا  نادنمـشناد  تایرظن  غارـس  هب  روشک  ی  هعـسوت یارب  ام  هک  یموب ، ی  هعـسوت

هب دامتعا  رگا  الاح  مینک . نانیمطا  مینک ، هیکت  نآ  هب  میناوتب  ات  دـشاب ، نامدوخ  دامتعا  دروم  ات  میـسیونب ، ناـمدوخ  ار  ناـمدوخ  یراـمیب  ی  هخـسن اـما  میریگب ؛ داـی  ار  اـھنآ 

مھ نالا  هک  تسا ؛ سفن  هب  دامتعا  دوبن  نیا ، میروایب ؟ میھاوخیم  اھنآ  زا  رتالاب  هچ  ـالاح  اـم  دـندرک ، هبرجت  نارگید  همھ  نیا  میناوتیم ؟ اـم  رگم  اـقآ  میئوگیم  دـشابن ، سفن 

؛ یموب ی  هعـسوت یوگلا  مادک  اقآ  دنیوگیم  مینک ، هیھت  یموب  ی  هعـسوت یوگلا  میتفگ  ام  دنیوگیم . ار  نیمھ  ام  یاھ  هدرکلیـصحت زا  یـضعب  دـنیوگیم ! اھ  یـضعب هنافـساتم 

. دشاب نارگید  رظتنم  دوشیمن  دنک ، تفرشیپ  دھاوخیم  تلم  کی  رگا  تسا . سفن  هب  دامتعا  دوبن  تسا ؛ هتـشذگ  زا  ی  هدنامیقاب تابوسر  نامھ  نیا  دینیبب ، دوشیم !؟ رگم 

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١۴ یاھهاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

هاگـشھوژپ دراد . لاوس  یاـج  تسا ، تسرد  دـش ؟ لـمع  ردـقچ  دنـسرپیم  میدرک ، رارکت  حرطم و  هتـشذگ  لاـس  ود  لاـس ، کـی  اـم  هک  یناریا  یمالـسا -  تفرـشیپ  یوگلا 

. تسا یبوخ  رکف  دـننک ؛ یـسررب  دـننک ، یگدیـسر  یلاـع  شزومآ  یاـھترازو  نالوئـسم  تسا  بوـخ  تسا . یبوـخ  داھنـشیپ  نم  رظن  هب  دـش ، داھنـشیپ  هک  یئوجـشناد 

یهدیا نیا  دنھد ؛ ماجنا  ار  یئاھتیلاعف  هدکشھوژپ ، هاگشھوژپ و  مان  هب  یزکرم  کی  رد  دنناوتیم ، رگا  دننکیم ، تقو  رگا  یھاگشناد  راک  یهلوقم  نیا  رد  اھوجـشناد  میراذگب 

. دوش لابند  دناوتیم  تسا و  یھجوت  لباق 

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١۴ یاھهاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

، درکیم تفلاخم  مھ  سک  رھ  دندیدیم . مسیلایـسوس  هب  دنمـشیارگ  یوگلا  ینعی  تصـش ، یهھد  پچ  پچ ؛ یوگلا  رد  نویبالقنا  زا  یرایـسب  ار  تفرـشیپ  لوا ، یهھد  رد 

تلود و تیمکاح  هاگن  ناشھاگن  یمالـسا ، یروھمج  رد  راک  یهصرع  نیلاعف  ناراکردـناتسد ، نیلوئـسم ، زا  یاهدـع  کی  دـندرکیم . شھجوتم  یزیچ  یاهکل ، یتمھت ، کی 

طلغ هتبلا  دوب . طلغ  نیا  دشیم ؛ بوسحم  پچ  یتسیلایسوس  یقرش  رکفت  دید  یهیواز  زا  روشک  تفرـشیپ  هب  هاگن  دوب . یطلغ  هاگن  هاگن ، نیا  بوخ ، دوب ؛ تلود  تیکلام 

. دش لیدبت  الاح  طیرفت  کی  هب  طارفا  نآ  دنتشگرب ! هجرد  داتشھ  دص و  ناھگان  دندوب ، هاگدید  نیمھ  جورم  زور  نآ  هک  یناسک  نآ  یتح  دش ، هدیمھف  دوز  یلیخ  نیا  ندوب 

هسنارف سیلگنا و  دح  رد  ار  ناشدوخ  دوب . نیا  ناشروصت  دنورب ؛ دیاب  مھ  اھنیا  دنتفر ، اھنآ  هک  یھار  نامھ  ینعی  دوب ؛ یبرغ  هاگن  تفرـشیپ ، هب  هاگن  نامز ، زا  یاهھرب  کی 

نھذ رد  یمومع  نامتفگ  کی  تروص  هب  نالوئـسم و  رکف  نھذ و  رد  زورما  دش . در  مھ  نیا  دندیدیم . یبونج  یهرک  لثم  یئاھروشک  نیمھ  دـح  رد  دـندیدیمن ؛ مھ  ناملآ  و 

، یبرغ یهویـش  هب  تفرـشیپ  یهشقن  زا  داقتنا  هک  تسا  نیا  مھ  شتلع  تسا . هدـمآرد  بآ  زا  طلغ  تسا ؛ هدـشدر  روشک  یبرغ  تفرـشیپ  یهشقن  ناـگنازرف ، ناـگبخن و 

مھ یداصتقا ، یاھهنیمز  رد  مھ  دـناهدوشگ ؛ داقتنا  هب  نابز  یبرغ ، ناگنازرف  دوخ  یبرغ ، نادنمـشیدنا  دوخ  تسین ؛ ام  صوصخم  تسین ، قرـش  یاـھتلم  صوصخم  زورما 

یهشقن مھ  نیا  سپ  تسا ؛ داقتنا  دروم  زورما  یـسارکومد ، لاربیل  ناونع  هب  دندرکیم  راختفا  نآ  هب  هک  یزیچ  نامھ  یـسایس . یاھهنیمز  رد  مھ  یقالخا ، یاھهنیمز  رد 

صخـشم شیایاوز  داعبا و  دیاب  دوش ، نشور  دیاب  دوش ، نیودت  دیاب  نیا  تسیچ ؟ یناریا  یمالـسا -  تفرـشیپ  یهشقن  هتبلا  مینادـیم . ار  اھنیا  ام  زورما  تسین . تفرـشیپ 

یگرزب تیقفوم  شدوخ  نیا  یناریا ، یمالـسا -  یهشقن  هب  میدرگرب  دـیاب  هک  میاهدـیمھف  ام  هک  ینیمھ  اما  دوشب . دـیاب  تسا و  هتفرگن  ماجنا  لماک  روط  هب  راک  نیا  دوش ؛

. میراد زورما  ار  تیقفوم  نیا  تسا .

هداتفا قافتا  برغ  رد  هک  یئاھنارحب  تسین . مھ  میدق  قرش  هاگودرا  یهداتفارب  خوسنم و  ریسم  تسین ، یبرغ  ریسم  تفرشیپ ، ریسم  تسا . تفرشیپ  ریسم  نیا  بوخ ،

 - یناریا صخـشم  ریـسم  یتسیاـب  اـم  سپ  دـنک . تکرح  ریـسم  نآ  زا  هک  دـش  دـھاوخ  یروـشک  رھ  ریگناـبیرگ  اـھنارحب  نیا  هک  مینادـیم  تساـم ، یور  شیپ  هـمھ  تـسا ،

. بسانم تعرس  اب  مینک ؛ تکرح  تعرس  اب  ار  نیا  میریگب و  شیپ  رد  ار  نامدوخ  یمالسا 

هب مناوتیم  نم  هک  هچنآ  اما  دیـسرب ، جاتنتـسا  نیا  هب  دیـسرب ، هجیتن  هب  دـیاب  امـش  دـینک . ادـیپ  دـیاب  امـش  ار  لح  هار  نیا  دراد ، دوجو  تامدـقم  نیا  ساسا  رب  هک  یلح  هار 

دیاب تسا ؛ یھاگـشناد  تیلاعف  امـش  تیلاعف  دیھاگـشناد ، رد  هک  امـش  تسا . ریگیپ  هناـناوج و  تدـھاجم  شـالت و  منک ، ضرع  امـش  هب  یلک  دربھار  یئاـمنھار و  ناونع 

رد ام  دـینادب . کانرطخ  طلغ و  ار  یئارگهمجرت  یهویـش  یبرغ و  یاھزادرپهیرظن  زا  طرـش  دـیق و  یب  نتفرگ  وگلا  دیـشاب . یزاسهیرظن  رکف  هب  دـینک ، قیقحت  دـیناوخب ، سرد 

مولع رد  نارظنبحاـص  تارظن  موکحم  هریغ ، یـسایس و  یداـصتقا و  یاـھهنیمز  رد  یتـح  اـیند  ثداوح  زا  یرایـسب  یزاـسهیرظن . هب  میراد  جاـیتحا  یناـسنا  مولع  یهنیمز 

ار نامدوخ  یاھیزادرپهیرظن  دیاب  ام  اھهنیمز  نیا  رد  دننکیم . صخشم  ار  اھـصخاش  هک  دنتـسھ  اھنآ  هفـسلف ؛ رد  یـسانشناور ، رد  یـسانشهعماج ، رد  تسا ؛ یناسنا 

. دورب اھنآ  لابند  دشاب ؛ هتشاد  بالقنا  یاھفدھ  هب  نالک  هاگن  دیاب  هاگشناد  طیحم  وجشناد و  دنک . شالت  دیاب  وجشناد  مینک ؛ شالت  دیاب  مینک ؛ راک  دیاب  میشاب و  هتشاد 

اھهاگشناد  / ١٣٨٧/٠٧/٠٣ دیتاسا  یملع و  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

کی ملع  یریگارف  اـما  تسا -  نیا  کـشالب  نآ  زا  یـشخب  دـش -  دـھاوخ  لـصاح  یملع  رتهتفرـشیپ  زکارم  اـھروشک و  زا  ملع  یریگارف  اـب  هک  هچرگا  یملع ، تفرـشیپ  نـیا 

کی دوشب ، داجیا  یگتـسباو  نیا  رگا  هتبلا  میدنبب . برغ  ویتوموکول  هب  ار  نامدوخ  نگاو  ملع ، یهلئـسم  رد  ام  دـیابن  تسا . رگید  یهلئـسم  کی  ملع  دـیلوت  تسا ، هلئـسم 

زیاج نیا  و  تسا ؛ یایورشیپ  نینچ  نیا  یعطق  یهمزال  یونعم ، ندوب  تسد  ریز  راکتبا ، نتشادن  یورهلابند ، نکیل  تسین ؛ یکش  نیا  رد  دش ؛ دھاوخ  ادیپ  یئاھتفرـشیپ 

. تسین

هعسوت  / ١٣٨٧/١٠/٢١ مجنپ  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

. ددرگ یم  غالبا  دشاب ، ناریا  یمالسا  یروھمج  هعسوت ی  مجنپ  هلاسجنپ  همانرب ی  نوناق  نیودت  هیھت و  یانبم  دیاب  هک  مجنپ  همانرب  یلک  یاھتسایس  کنیا 

رھاظ ارجا  دعب  رد  هچ  نینقت و  دعب  رد  هچ  روشک  یاھتیلاعف  هیلک  یاج  یاج  رد  دناوتب  هدش ، میظنت  تلادع  تفرـشیپ و  ییانبم  درکیور  اب  هک  اھتـسایس  نیا  دور  یم  راظتنا 

شقن هراب  نیا  رد  دـناوت  یم  ماظن  یـسیئر  یاھھاگتـسد  ریاس  یمالـسا و  یاروش  مرتحم  سلجم  تلود و  مرتحم  تئیھ  یلاعبانج و  رظن  تقد  مامتھا و  نامگ  یب  ددرگ .

« يناريا يمالسا  تفرشیپ  يوگلا   » 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 17هاگياپ  هحفص 4 
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قح و رادم  رب  اھناسنا  یگدنلاب  دشر و  هک  یمالـسا  یناریا ـ  هعـسوت  یوگلا  نیودت  یارب  یـساسا  تامادقا  هدنیآ  هلاسجنپ  هرود ی  رد  مراد  راظتنا  دـنک . افیا  هدـننک  نییعت 

هناگ ی هس  یاوق  طسوت  تسنآ ، ورگ  رد  یداـصتقا  یعاـمتجا و  تلادـع  یاھـصخاش  ققحت  یبـالقنا و  یمالـسا و  یاھـشزرا  رب  یکتم  یا  هعماـج  هب  یباـیتسد  تلادـع و 

. دریگ تروص  روشک 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٧ نایوجشناد  ناداتسا و  رادید  رد  تانایب 

. داد دھاوخ  ناشن  ام  هب  ار  یلک  یامن  نیا  تاکن ، نیا  عومجم  هک  میوگیم  ار  هتکن  دنچ  نم  تفرشیپ -  یلک  یامن  نییبت  ینعی  لوا -  ی  هلئسم رد 

نیب یناـھج و  یـسایس و  تاحالطـصا  رد  هعـسوت ، زورما  دوشب . یعادـت  یبرغ  جـئار  موـھفم  هب  ی  هعـسوت دـیابن  تفرـشیپ ، میئوـگیم  یتـقو  اـم  هک  تسا  نیا  لوا  ی  هتکن

هک دـشاب -  هتـشاد  یکرتشم  هوجو  دوشیم ، هدـیمھف  اـیند  رد  هعـسوت  موھفم  زا  زورما  هک  هچ  نآ  اـب  میئوگیم ، اـم  هک  یتفرـشیپ  تسا  نکمم  تسا . یجئار  فرح  یللملا 

هچ نآ  دوشب . هابتشا  یتسیابن  برغ ، زورما  یناگژاو  ماظن  رد  هعـسوت  اب  هک  دشاب  هتـشاد  ار  شدوخ  صاخ  یانعم  تفرـشیپ  ی  هملک ام ، یناگژاو  ماظن  رد  اما  دراد -  امتح 

ارجا یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  ار  یتاغیلبت  ی  هناکریز کیتکات  کی  اھ  یبرغ تسین . اھصخاش -  نامھ  اب  تاصتخم و  نامھ  اب  یبرغ -  ی  هعسوت اموزل  میتسھ ، شلابند  ام 

ینعی هتفای  هعسوت دنکیم  لایخ  ناسنا  لوا  ی  هلھو رد  بخ ، هتفاین . هعسوت هعسوت و  لاح  رد  هتفای ، هعـسوت هب  دندرک  میـسقت  ار  ناھج  یاھروشک  هک  تسا  نیا  نآ  دندرک و 

 - هتفای هعسوت ناونع  تسین . نیا  هیضق  هک  یلاح  رد  تبسن ؛ نیمھ  هب  مھ  هعسوت  لاح  رد  هتفاین و  هعسوت تسا ، رادروخرب  یا  هتفرشیپ شناد  یروانف و  زا  هک  یروشک  نآ 

یتقو تقیقح  رد  دراد . شدوخ  هارمھ  یراذگ  شزرا ی  هبنج کی  یـشزرا و  راب  کی  هتفاین -  هعـسوت هعـسوت و  لاح  رد  ینعی  دیآ ، یم شرـس  تشپ  هک  یرگید  ناونع  ود  نآ  و 

لاـح رد  تسا . هتفاـی  هعـسوت نیا  شا ؛ یـسایس یریگ  تھج شراـتفر و  شبادآ ، شگنھرف ، شتایـصوصخ : ی  همھ اـب  یبرغ ! روشک  ینعی  هتفاـی ، هعـسوت  روـشک  دـنیوگیم 

. دننک انعم  دنھاوخیم  یروج  نیا  تسین . مھ  ندش  یبرغ  لاح  رد  هدشن و  یبرغ  هک  یروشک  ینعی  هتفاین  هعـسوت تسا ؛ ندش  یبرغ  لاح  رد  هک  یروشک  ینعی  هعـسوت 

اھراک راتفر و  ی  هعومجم رد  هلب ، دیشاب . هتـشاد  هجوت  دیاب  ار  نیا  تسا ! ندش  یبرغ  هب  اھروشک  قیوشت  هعـسوت ، هب  اھروشک  قیوشت  یبرغ ، زورما  گنھرف  رد  عقاو  رد 

مھ داـی  ار  اـھنیا  اـم  تساـنب  رگا  هک  منک -  هراـشا  مھ  ار  شا  یـضعب تسا  نکمم  نم  هک  دراد -  دوجو  یتـبثم  تاـکن  یبرغ ، ی  هتفاـی هعـسوت یاـھروشک  ی  هراوق لکـش و  و 

یبرغ ی  هعومجم ام  اذـل  دراد . دوجو  نآ  رد  مھ  شزرا  دـض  یاھزیچ  زا  یا  هعومجم ام ، رظن  زا  اما  مینکیم ؛ یدرگاش  مینک ، مھ  یدرگاش  تسانب  رگا  میریگیم ؛ داـی  میریگب ،

. تسا یرگید  زیچ  میھاوخیم  ام  هک  یتفرشیپ  مینکیمن . لوبق  اقلطم  ار  یبرغ  حالطصا  هب  ی  هتفای هعسوت ای  ندش ،

طئارـش نوگانوگ -  طئارـش  درادـن ؛ قلطم  یانعم  کی  تفرـشیپ  درادـن . دـحاو  یوگلا  کی  ملاـع ، عماوج  ی  همھ اـھروشک و  ی  همھ یارب  تفرـشیپ  هک  تسا  نیا  مود  بلطم   

نکمم دراذگیم . رثا  تفرشیپ ، یاھلدم  داجیا  رد  یناکم -  ینامز و  طئارـش  یناسنا و  طئارـش  یعیبط ، طئارـش  یـسایس ، یایفارغج  طئارـش  یئایفارغج ، طئارـش  یخیرات ،

دوجو تفرـشیپ  یارب  یدحاو  لدم  کی  نیاربانب  دشاب . بولطمان  رگید  روشک  کی  یارب  لدم  نامھ  انیع  دشاب ؛ بولطم  لدم  کی  روشک  نالف  یارب  تفرـشیپ  لدـم  کی  تسا 

اب ام -  روشک  رد  تفرـشیپ  تسین . یزیچ  نینچ  مینک ؛ هدایپ  نامروشک  رد  مینک و  داجیا  نامدوخ  رد  ار  وگلا  نآ  ازجا  ی  همھ میورب و  نآ  غارـس  مینک ، ادـیپ  ار  نآ  ام  هک  درادـن 

وجتـسج دـیاب  دراد ؛ ار  دوخ  ی  هژیو یوگلا  ام -  ثاریم  اب  ام و  گنھرف  اب  ام ، بادآ  اب  ام ، تلم  عضو  اب  ام ، ینیمزرـس  عاضوا  اب  ام ، یئایفارغج  طئارـش  اب  ام ، یخیرات  طـئارش 

تفرـشیپ ی  هخـسن هچ  یئاکیرمآ ، تفرـشیپ  ی  هخـسن هچ  دروخیمن ؛ ام  درد  هب  رگید  یاھ  هخـسن دـناسر ؛ دـھاوخ  تفرـشیپ  هب  ار  ام  وگلا  نآ  مینک . ادـیپ  ار  وگلا  نآ  مینک و 

، اھنیا زا  مادـک  چـیھ  دنتـسھ -  یرگید  عون  کی  اھنآ  هک  یوانیدناکـسا ، یاھروشک  یلامـش -  یاپورا  عون  زا  یئاپورا  تفرـشیپ  ی  هخـسن هچ  یبرغ ، یاپورا  عون  زا  یئاـپورا 

اب بسانتم  ار  تفرـشیپ  یموب  لدم  میناوتب  هک  دوب  دھاوخ  نیا  ام  رنھ  میدرگب . نامدوخ  یموب  لدم  لابند  دـیاب  ام  دـشاب . بولطم  لدـم  دـناوتیمن  ام  روشک  تفرـشیپ  یارب 

داتسا امش  وجشناد ، امـش  ار  صحفت  نیا  یریگیپ و  نیا  قیقحت و  نیا  هک  تسا  نیا  شیانعم  منکیم ؛ مراد  هاگـشناد  طیحم  رد  ار  ثحب  نیا  نم  مینک . ادیپ  نامدوخ  طئارش 

. تسناوت دیھاوخ  هللااش  نا و  دیھدب ؛ ماجنا  دیاب  تیدج  اب  یھاگشناد ، رصنع  امش  و 

یفـسلف و یناـبم  یتفرعم ، یناـبم  یتلم ، رھ  هعماـج و  رھ  دراد . ریثاـت  بولطماـن  اـی  بولطم  تفرـشیپ  عون  رد  یتفرعم  یناـبم  تسا : یمھم  ی  هتکن مھ  یدـعب  ی  هتکن  

هنایـشان و هک  یـسک  نآ  تسا . بولطمان  یتفرـشیپ  عون  هچ  تسا ، بولطم  یتفرـشیپ  عون  هچ  دـیوگیم  ام  هب  تسا و  هدـننک  نییعت  ینابم  نآ  هک  دراد  یا  یقالخا ینابم 

دراد یا  یتفرعم ینابم  گنھرف و  هقباس و  کی  اپورا  هک  درکن  هجوت  وا  میوشب ، یئاپورا  میوشب و  یگنرف  اپاترس  میورب  دیاب  هک  دیشک  دایرف  داد و  راعـش  یزور  کی  هنادرخبان ،

یتفرعم و ینابم  اـم  مینادـب . طـلغ  مینک و  هئطخت  ار  اـھنآ  دـشابن و  اـم  لوبق  دروم  اـضعب  یناـبم  نآ  تسا  نکمم  تسا ؛ یتفرعم  یناـبم  نآ  ساـسا  رب  اـپورا ، تفرـشیپ  هک 

رد اپورا  یملع  سناسنر  یشنکاو  یلمعلا و  سکع یاھ  هزیگنا دراد ؛ ار  شناد  اب  اسیلک  تازرابم  یخیرات  ی  هقباس یطسو ، نورق  نارود  رد  اپورا  میراد . ار  نامدوخ  یقالخا 

هداعلا قوف  ریثات  کی  دنک ، باختنا  دھاوخیم  وا  هک  یتفرشیپ  عون  رب  یقالخا  ینابم  یفـسلف و  ینابم  یتفرعم و  ینابم  ریثات  تشاد . رود  رظن  زا  دیابن  ار  هتـشذگ  نآ  لباقم 

. هنالداعریغ ای  تسا  هنالداع  بولطمان ؛ ای  تسا  بولطم  عورشمان ؛ ای  تسا  عورشم  تفرشیپ  نیا  دیوگیم  ام  هب  ام  یتفرعم  ینابم  تسا .

مھ یکارتشا  طاقن  کی  مینک ؛ تلفغ  کارتشا  طاقن  زا  دیابن  میرامشیم ، یبرغ  ی  هعسوت اب  ار  یمالسا  قطنم  اب  تفرـشیپ  قارتفا  طاقن  رگا  ام  هک  تسا  نیا  یدعب  بلطم 

حور تساھ -  یئاپورا بوخ  لاـصخ  تاـیقلخ و  وزج  اـفاصنا  هک  یریذـپرطخ -  حور  هتـشاد ؛ دوجو  ـالماک  یبرغ  ی  هتفاـی هعـسوت  یاـھروشک  ی  هعـسوت رد  اـھنیا  هک  دراد  دوجو 

، میریگب دای  ار  اھنیا  دیاب  رگا  ام  تسا . مزال  مھ  اھنیا  دش . دھاوخن  لصاح  تفرشیپ  دشابن ، اھنیا  هک  یا  هعماج رھ  رد  تسا ؛ یمزال  رایسب  یاھزیچ  طابضنا ، مادقا و  راکتبا ،

. مینک لمع  میریگب و  ارف  ار  اھنآ  دیاب  دشاب ، نامدوخ  عبانم  رد  مھ  رگا  میریگیم ؛ مھ  دای 

دیاب درک ، بیقعت  دیاب  درک ، تقد  دـیاب  دوشیمن : مامت  اھفرح  نیا  اب  متفگ  هک  روطنامھ  میدرک . ضرع  هک  دوب  ام  رظن  دروم  تفرـشیپ  تاصتخم  ی  هلمج زا  یتاصتخم  کی  اھنیا 

مینک لیدبت  همانرب  هب  ار  نیا  میناوتب  ات  دوشب  یملع  یزاس  لدم دوشب ؛ یملع  نییبت  دننک ؛ هعلاطم  لئاسم  نیا  یور  دننیشنب و  اھھاگشناد  رد  رکف  نابحاص  درک . قیقحت 

. دندرک ادیپ  یقیقح  تفرشیپ  هک  دننک  ساسحا  تلم  لاس ، هد  نایاپ  رد  ات  ارجا  نادیم  رد  میزادنیب  و 

زا یئوگلا  رھ  دـیایب . باـسح  هب  صخاـش  کـی  ناونعب  دـیاب  نیا  دـشاب ؛ روشک  لالقتـسا  ی  هدـننک نیمـضت  یتسیاـب  یتفرـشیپ  یوگلا  رھ  تسا : نیا  اـم  تاـمازلا  زا  یکی   

دودرم دنکب ، یداصتقا  یماظن و  یـسایس و  تردق  یاراد  ردـتقم و  یاھروشک  ور  هلابند دـنک و  لیلذ  دـنک ، هتـسباو  ار  روشک  هک  تفرـشیپ  یارب  ی  هدـنوش یحارط  یاھوگلا 

 - هریغ داصتقا و  تسایس و  رد  ندش  هتـسباو  اب  یرھاظ -  تفرـشیپ  تسا . هعـسوت  تفرـشیپ و  ی  هھد رد  تفرـشیپ  لدم  یمتح  تامازلا  زا  یکی  لالقتـسا ، ینعی  تسا .

یلیخ دنراد ؛ یرھاظ  یاھتفرشیپ  تاعونصم ، ظاحل  زا  شناد ، ظاحل  زا  یروانف ، ظاحل  زا  هک  ایسآ -  رد  صوصخب  یئاھروشک -  دنتـسھ  زورما  دوشیمن . بوسحم  تفرـشیپ 

رد هن  یناـھج ، یاھتـسایس  رد  هن  دـنرادن : یـشقن  چـیھ  ناـشدوخ  زا  تـلود ، اـھنآ  عـبت  هـب  تـلم و  دـنا . هتـسباو دـنا ، هتـسباو اـما  دـنا ؛ هدرک فرـصت  مـھ  ار  اـیند  یاـھاج  زا 

تسین و تفرـشیپ  نیا  اـکیرمآ . ور  هلاـبند مھ  اـبلاغ  دـنور ؛ هلاـبند تسا . هجوت  دروـم  یللملا  نیب  ی  هصرع رد  هک  یمھم  یاـھ  یحارط رد  هن  ملاـع و  یداـصتقا  یاھتـسایس 

. درادن یشزرا 

تلود  / ١۶/١٣٨٨/٠۶ تئیھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رظن هب  داد ، ماجنا  دوشیم  ار  راک  نیا  اجک  هک  دنکیم  رکف  ناسنا  هچ  رھ  درادن . دوجو  تلود  زج  یئاج  چیھ  رد  نم  رظن  هب  یناریا ، یمالسا  تفرـشیپ  یوگلا  نیودت  یحارط و 

. دننک یحارط  ار  تفرشیپ  یوگلا  دننیشنب  دوشب و  هدافتسا  مھ  رکفتم  دارفا  زا  اعقاو  تسا . یتلود  یاھهاگتسد  نیمھ  دھدب ، ماجنا  ار  نیا  دناوتیم  هک  یئاج  اھنت  دسریم 

اھنآ تسا . حرطم  زورما  یدام  یایند  رد  هک  یزیچ  نآ  لباقم  یهطقن  تسرد  ینعی  میدروآ ؛ مھ  اب  تلادع  اب  ار  تفرشیپ  ام  تسا . تلادع  تفرشیپ و  یهھد  هھد ، نیا  نوچ 

« يناريا يمالسا  تفرشیپ  يوگلا   » 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 17هاگياپ  هحفص 5 
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ار تفرـشیپ  هکنآ  زا  دـعب  میراذـگیم  ار  تلادـع  نیاربانب  دـمآ ، دـھاوخن  تسد  هب  تفرـشیپ  نآ  مینکب ، ار  یتلادـع  لئاسم  نیا  تیاعر  تفرـشیپ ، رد  میھاوخب  رگا  ام  دـنیوگیم 

اب هارمھ  تفرشیپ  هن ، میئوگیم  ام  مینکیم . ناربج  دوشیمن -  مھ  ابلاغ  هک  دوشب -  هک  یدح  نآ  ات  اھکمک ، اھهمیب و  نیمھ  لثم  یناربج  یاھهار  اب  تقو  نآ  میدرک . لصاح 

یهدنیآ هب  دوب  دھاوخ  ینالک  هاگن  نیا ، دینک . میـسرت  ار  شیوگلا  دینیـشنب  دراد ؛ مزال  وگلا  نیا  بوخ ، دشاب . هدش  ظوحلم  یتسیاب  تلادع  تفرـشیپ ، نیا  تاذ  رد  تلادع .

. دشاب وا  یامنھار  امش  یراذگهیاپ  نیا  دمآ ، امش  زا  دعب  مھ  یسک  رھ  هک  دشاب  یراذگهیاپ  کی  دناوتیم  لاس  راھچ  نیا  دیراد ؛ تصرف  لاس  راھچ  امش  و  روشک .

یدربھار  / ١٣٨٩/٠٩/١٠ یاھهشیدنا  تسشن  نیتسخن  رد  تانایب 

، روشک نارکفتم  هک  تسا  نیا  لوا  یهجرد  رد  تشاد -  میھاوخ  هدـنیآ  رد  هللااشنا  هک  یئاھتـسشن  یهلـسلس  میوگب : رتتسرد  ای  تسـشن -  نیا  لیکـشت  زا  ام  دوصقم 

یاھتیفرظ اھیئاناوت و  دریگب . ماجنا  دیاب  هک  تسھ  یگرزب  یاھراک  دراد . یایـساسا  لئاسم  روشک  دـننکب . روشک  نالک  لئاسم  ریگرد  ار  ناشدوخ  روشک ، نازروهشیدـنا 

نیا اب  ار  ناشدوخ  نازروهشیدنا ، ناگنازرف و  ناگدـبز ، هکنیا  رگم  تفای ، دـھاوخن  ققحت  دوصقم  نیا  دریگب . ماجنا  میظع  تکرح  نیا  تمدـخ  رد  دـناوتیم  هک  تسھ  یرایـسب 

نالک لئاسم  زا  یکی  تفرـشیپ ، یارب  یناریا  یمالـسا -  یوگلا  نیودـت  یهلئـسم  دـش . دـھاوخ  نیا  هللااشنا  دـتفیب و  قافتا  دـیاب  نیا  دـننک . ریگرد  طبترم و  نالک  لـئاسم 

. دراد هلئسم  اھهد  دوخ ، لد  رد  هلئسم  نیا  هتبلا  هک  تسام ؛

یدربھار  / ١٣٨٩/٠٩/١٠ یاھهشیدنا  تسشن  نیتسخن  رد  تانایب 

. دـیایب دوجو  هب  هعماج  مومع  حطـس  رد  نآ  عبت  هب  ناگبخن و  نایم  رد  لوا  نامتفگ ، کی  گنھرف و  کـی  هک  تسا  نیا  میاهتـشاد ، هسلج  نیا  لیکـشت  زا  اـم  هک  یمود  فدـھ 

دھاوخ قوس  یـساسا  تمـس  کی  هب  ار  مدرم  مومع  نھذ  سپـس  ناگبخن و  نھذ  دوش ، رـشتنم  هعماج  حطـس  رد  یتقو  دیدرک ، نایب  بشما  امـش  هک  یئاھفرح  نیمھ 

یگتسباو و بویع  میتسیاب ، نامدوخ  یاپ  یور  میشاب و  لقتسم  هنیمز  نیا  رد  دیاب  هکنیا  ساسحا  ولج ، تمس  هب  تکرح  لدم  هعـسوت و  یوگلا  دروم  رد  ندیـشیدنا  داد ؛

کی هب  هلئـسم  نیا  زا  یمھم  یاھـشخب  رد  زونھ  ام  یناگبخن  یهعماج  هنافـساتم  میراد . جایتحا  نیا  هب  زورما  اـم  تفاـی . دـھاوخ  شرتسگ  هناـگیب  یاـھوگلا  هب  ندرک  هیکت 

. داتفا دھاوخ  قافتا  یھلا  یهوق  لوح و  هب  دتفیب و  قافتا  دیاب  نیا  هک  دناهدیسرن ؛ تسرد  حیحص و  یهجیتن 

یدربھار  / ١٣٨٩/٠٩/١٠ یاھهشیدنا  تسشن  نیتسخن  رد  تانایب 

یداریا دندرک ، حرطم  مھ  دوز  لوصحم  یارب  یئاھداھنشیپ  اھحرط و  نایاقآ  زا  یضعب  هتبلا  میدش . هیضق  نیا  دراو  هتکن ، نیا  هب  هجوت  اب  ام  تسین . هدزابدوز  راک ، نیا  لوصح 

ام رگا  تسا . ینـالوط  راـک  کـی  نیا  دـمآ ؛ دـھاوخن  تسد  هب  تدـمنایم ، رد  هناـنیبشوخ  هاـگن  کـی  اـب  تدـمدنلب و  رد  زج  تساـم ، رظن  دروـم  هک  یزیچ  نآ  نکیل  درادـن ؛ مھ 

هب تبسن  دوب  دھاوخ  یتسدالاب  دنس  کی  نیا  مینک ، ادیپ  تسد  تفرشیپ  یناریا  یمالـسا -  یهعـسوت  یوگلا  هب  لوقعم ، دنیارف  کی  رد  یھلا ، یهوق  لوح و  هب  میتسناوت 

دیاب دش ، دھاوخ  نیودت  هدنیآ  رد  هک  هلاسهد  هلاستسیب و  یاھزادنامشچ  یتح  ینعی  روشک . یاھیراذگتـسایس  روشک و  زادـنامشچ  روشک و  یاهمانرب  دانـسا  یهمھ 

، وگلا نیا  هتبلا  دجنگب . وگلا  نیا  نورد  رد  دنک و  یوریپ  وگلا  نیا  زا  دیاب  روشک -  نالک  یاھتـسایس  دـش -  دـھاوخ  هک  یئاھیراذگتـسایس  دوش ؛ نیودـت  وگلا  نیا  ساسا  رب 

دیاب تارییغت  نیا  دـنکیم ؛ باجیا  ار  یتارییغت  داجیا  راگزور ، یونهبون  طئارـش  انیقی  تسین ؛ رخآ  فرح  دـمآ ، دـھاوخ  تسد  هب  هک  هچنآ  تسین . فاـطعنا  لـباق  ریغ  یوگلا  کـی 

دنک ادیپ  رییغت  نوگانوگ  طئارـش  بسح  هب  تسا  نکمم  اھدربھار  تسا ؛ صخـشم  اھفدھ  تسا . فاطعنا  لباق  ینعی  تسا ؛ فطعنم  یوگلا  کی  وگلا ، نیاربانب  دریگب . ماجنا 

هللااشنا دش و  میھاوخن  هدزباتش  نکیل  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  دیاب  لوقعم  باتش  هتبلا  دش . میھاوخن  یگدزباتش  راچد  چیھ  هیضق  نیا  رد  ام  نیاربانب  دوش . حالصا  کح و  و 

. تفر میھاوخ  شیپ  ینیتم  حیحص و  تکرح  اب 

یدربھار  / ١٣٨٩/٠٩/١٠ یاھهشیدنا  تسشن  نیتسخن  رد  تانایب 

، ظاـحل هچ  هب  یناریا  تسیچ ، شیاـنعم  وـگلا  هـکنیا  یهراـبرد  تفرـشیپ .» یناریا  یمالـسا -  یوـگلا  « ؛ دـندرک یبوـخ  یاـھثحب  هـلمج ، نـیا  تادرفم  یهـنیمز  رد  ناتـسود 

تقد اب  ام  ار  تفرـشیپ »  » یهملک ـالوا  هک  تسا  نیا  منک ، هفاـضا  مھاوخیم  نم  هک  هچنآ  تفرگ . ماـجنا  یبوخ  یاـھثحب  تاـھج ، هچ  رد  تفرـشیپ  و  ظاـحل ، هچ  هب  یمالـسا 

دراد هارمھ  شدوخ  اب  یتامازتلا  دراد ؛ یئانعم  یـشزرا و  راب  کی  هعـسوت ، یهملک  هک  تسا  نیا  تلع  میربب . راک  هب  ار  هعـسوت »  » یهملک میتساوخن  ادـمعت  میدرک ؛ باختنا 

لخاد میروایب  دنمھفیم ، نآ  زا  ار  یصاخ  یانعم  هک  ار  یناھج  فراعتم  یهداتفااج  حالطـصا  کی  میھاوخیمن  ام  میتسین . قفاوم  میتسین ، هارمھ  تامازتلا  نآ  اب  ام  انایحا  هک 

یـسراف یاـنعم  لداـعم  تفرـشیپ .»  » زا تسا  تراـبع  موھفم  نیا  مینکیم ؛ هضرع  حرطم و  تسا ، ناـمدوخ  رظن  دروم  هک  ار  یموھفم  اـم  مینکب . ناـمدوخ  راـک  یهعوـمجم 

تفرشیپ تسیچ ؛ تسا ، نشور  شیانعم  یسراف  رد  هک  یتفرشیپ  نیا  زا  ام  روظنم  هک  درک  میھاوخ  مھ  فیرعت  تسیچ . تفرـشیپ  زا  دارم  مینادیم  مینادیم ؛ ار  تفرـشیپ 

؛ میدرکن هدافتـسا  مسیلایرپما »  » یهملک زا  ام  میاهتـشاد . بالقنا  رد  مھ  یرگید  دراوم  رد  ار  میھافم  نتفرگن  ماو  نیا  ام  تسا . یتمـس  هچ  هب  تسا ، یئاـھتحاس  هچ  رد 

؛ تسین اـیاوز  نآ  یور  رب  اـم  تیـساسح  تسین . اـم  رظن  دروـم  هک  دـشاب  هتـشاد  دوـجو  مسیلاـیرپما  یاـنعم  رد  یئاـیاوز  کـی  تسا  نکمم  میدروآ . ار  رابکتـسا »  » یهـملک

و دـمھفیم . ار  ام  روظنم  زورما  مھ  ایند  داتفا ؛ اج  بالقنا  رد  میدرک ، حرطم  ار  نیا  اذـل  دـیآیم . تسد  هب  رابکتـسا »  » یهملک زا  هک  تسا  یئاـنعم  نآ  یور  رب  اـم  تیـساسح 

. یرگید میھافم  نینچمھ 

، وگلا ندوب  یناریا  صوصخ  رد  تسیچ . تفرـشیپ  زا  اـم  دوصقم  هک  مینکیم  فیرعت  میربـیم و  راـک  هب  ار  تفرـشیپ »  » اـم تسا . ینـشور  موھفم  اـم  یارب  تفرـشیپ ، موـھفم 

ریثات وگلا  نیا  لیکشت  رد  یسایس  یایفارغج  طئارش  یمیلقا ، طئارش  یگنھرف ، طئارش  یئایفارغج ، طئارش  یخیرات ، طئارـش  بوخ ، هک  دنتفگ ؛ ناتـسود  هک  هچنآ  رب  هوالع 

ام ینعی  یناریا ؛ ناونع  یارب  تسا  یبسانم  هجو  الماک  نیا  دنتـسھ ؛ یناریا  نارکفتم  نآ ، ناحارط  هک  تسا  حرطم  مھ  هتکن  نیا  تسا -  تسرد  اھنیا  اعطق  هک  دراذگیم - 

نیا مینک ، میـسرت  ریوصت و  نآ  اب  میناوتیم  ار  نامهدنیآ  مینادیم ، نامروشک  تحلـصم  مینادیم ، مزال  نامدوخ  هک  ار  هچنآ  میھاوخیم  ام  میریگب ؛ نارگید  زا  ار  نیا  میھاوخیمن 

هیام مالـسا  زا  همھ  راک ، یاھهویـش  اھـشزرا و  فادـھا ، تاـیاغ ، هکنیا  رطاـخ  هب  تسا ؛ یمالـسا  رگید ، فرط  زا  تسا . یناریا  وگلا  نیا  نیارباـنب ، میزیرب . یبلاـق  کـی  رد  ار 

نیا هب  ام  راختفا  میتسھ و  یمالـسا  تموکح  کی  میتسھ ، یمالـسا  یهعماج  کی  اـم  تسا . یمالـسا  فراـعم  یمالـسا و  میھاـفم  هب  اـم  یهیکت  ینعی  تفرگ ؛ دـھاوخ 

یزاتمم ینغ و  رایسب  میھافم  تسھ و  تنس  تسھ ، نآرق  دراد ؛ دوجو  ام  رایتخا  رد  مھ  یمالسا  عبانم  هناتخبشوخ  مینک . هدافتسا  مالـسا  عبنم  زا  میناوتیم  هک  تسا 

میئوگیم یتقو  تسا . عماج  یهشقن  مھ  وگلا  تسا . تبـسانم  نیا  هب  مھ  یمالـسا »  » نیاربانب دراد . دوجو  ام  قوقح  رد  ام و  هقف  رد  ام و  مـالک  رد  اـم و  یهفـسلف  رد  هک 

تفھ و یاھتکرح  هب  لاس ، یـس  نیا  لوط  رد  هک  نانچمھ  دـش ؛ میھاوخ  یمگردرـس  راچد  عماـج ، یهشقن  نودـب  عماـج . یهشقن  کـی  ینعی  یمالـسا ، یناریا -  یوگلا 

یهنیمز رد  مھ  ار -  نآ  اـب  ضقاـنتم  تکرح و  نآ  دـض  یھاـگ  دـعب  میداد ، ماـجنا  ار  یتکرح  کـی  یھاـگ  میدز . رد  نآ  رد و  نیا  هب  میدوب و  ـالتبم  گازگیز  فدـھیب و  یتشھ ،

عماج یهشقن  وگلا ، نیا  تسا . هتـشادن  دوجو  عماج  یهشقن  کـی  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  نیا  میداد ! ماـجنا  نوگاـنوگ -  یاـھهنیمز  رد  داـصتقا و  یهنیمز  رد  مھ  گـنھرف ،

دوش و ریوصت  دیاب  بولطم  تیعـضو  دنتفگ ، ناتـسود  هک  روط  نیمھ  اعبط  مینکیم . تکرح  میراد  فدھ  مادک  یارب  تمـس ، مادک  هب  فرط ، مادـک  هب  هک  دـیوگیم  ام  هب  تسا ؛

زا یکی  دوش . هتـسناد  یتسیاب  تـالاوس  نیا  دـش ؛ دـھاوخ  حرطم  یداـیز  تـالاوس  اـنیقی  دوش . ناـیب  یتسیاـب  مھ  بولطم  عضو  نآ  هب  دوجوم  عضو  زا  ندیـسر  یگنوگچ 

هب ام  یناـگبخن  یهعومجم  رد  تسیاـب  تکرح  نیا  دوش . هتـسناد  دوش ، هتخانـش  اـھلاوس  نیا  تسا . بوخ  یلیخ  نیا  دراد ؛ دوجو  لاوس  رازھ  راـھچ  دـنتفگ  اـجنیا  ناـیاقآ 

. تسا تدمینالوط  تکرح  نیا  دوش ؛ هداد  خساپ  اھلاوس  نیا  هب  دوش ، حرطم  اھلاوس  دیایب . دوجو 

چیھ ملع ، ندروآ  تسد  هب  یارب  اـم  هن ، درک ؛ میھاوخن  هدافتـسا  نارگید  یاھدرواتـسد  زا  اـم  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  اـقلطم  یمالـسا ، اـی  یناریا  میئوـگیم  اـم  هکنیا  هتبلا 

اھتنم تـفر ؛ میھاوـخ  نآ  غارـس  هـب  دراد ، دوـجو  حیحـص  یهـبرجت  دراد ، دوـجو  تـسرد  تـفرعم  دراد ، دوـجو  مـلع  هـک  یئاـج  رھ  میتـسین . لـئاق  ناـمدوخ  یارب  یتیدودـحم 

« يناريا يمالسا  تفرشیپ  يوگلا   » 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 17هاگياپ  هحفص 6 
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. درک میھاوخ  هدافتسا  درک ، هدافتسا  نآ  زا  دوشیم  دراد و  دوجو  تفرعم  یایند  رد  هک  هچنآ  یهمھ  زا  تفرگ . میھاوخن  یئاج  زا  ار  یزیچ  هناروکروک  هتسبمشچ و 

یدربھار  / ١٣٨٩/٠٩/١٠ یاھهشیدنا  تسشن  نیتسخن  رد  تانایب 

هب هک  یدـنیارف  نیا  یارب  تسا . هدـشن  یدایز  یهلـصاف  بوخ ، دریگب ؟ ماجنا  راک  نیا  الاح  هک  دراد  دوجو  یترورـض  هچ  ای  هتفرگن ، ماـجنا  راـک  نیا  ـالبق  ارچ  هک  دـننکیم  لاوس 

عاضوا و دوشیم ، هتـشابنا  اھتفرعم  دوشیم ، مکارتم  اھهبرجت  تسین . یاینالوط  نامز  لاس ، یـس  نیا  دـش ، دـھاوخ  یط  امتح  یئوگلا  نینچ  کی  نیودـت  داجیا و  روظنم 

کی روشک ، تیفرظ  عطقم ، نیا  رد  نم  رظن  هب  درک . میھاوخ  مولعم  هللااـشنا  ار  اـھنیا  تسا و  هدوـب  لوـھجم  هک  میـسریم  یطاـقن  هب  دـعب  دـنکیم ؛ اـضتقا  یـسایس  لاوـحا 

یدایز یاھتیفرظ  روشک ، یاھتیفرظ  مینک . لوبق  ار  نیا  میناوتیمن  میرادـن . یرکف  یئاـناوت  اـم  یئوگلا ، نینچ  کـی  نیودـت  یارب  هک  دـش  هتفگ  هتبلا  تسا . یبساـنم  تیفرظ 

مق و یهیملع  یهزوح  رد  مھ  یھاگـشناد ، یهزوح  رد  مھ  دراد ؛ دوجو  یبوخ  رایـسب  یهدـش  لعفلاب  یاھتیفرظ  مرظن  هب  منکیم ، ادـیپ  عالطا  هدـنب  هک  یدـح  نآ  اـت  تسا .

ار راک  نیا  زورما  رگا  ام  دروآ . نادـیم  طسو  ار  اھنیا  درک ؛ لعفلاب  هبلاطم  اب  ار  اـھنیا  دوشیم  هک  دراد  دوجو  یئاـھتیفرظ  اھدادعتـسا و  نیا ، رب  یهوـالع  رگید . یاـھهزوح  یـضعب 

. دورب شیپ  هدش ، یحارط  روجنیا  هک  تکرح  نیا  امتح  یتسیاب  هک  تساذل  درک ؛ میھاوخ  ررض  دنام و  میھاوخ  بقع  انئمطم  مینکن ، لابند  مینکن و  عورش 

یهصرع هک  دراد ، دوجو  یـساسا  یهصرع  راـھچ  مینک . صخـشم  یتسیاـب  یلک  روـط  هب  ار  تفرـشیپ  نیا  یاـھهصرع  هک  تسا  نیا  منکیم ، هفاـضا  اـجنیا  نم  زاـب  هک  هچنآ 

یتسیاب ام  تسا . رکف  یهصرع  رد  تفرـشیپ  لوا ، یهجرد  رد  تسا . هصرع  راھچ  نیا  زا  یکی  دوشیم -  اھزیچ  نیا  هافر و  تموکح و  تینما و  تلادع و  لماش  هک  یگدـنز - 

الفا «، » نولقعی الفا  «، » نولقعی موقل  «، » نورکفتی موقل   » ردـقچ نآرق  رد  دـینیبب  امـش  تسا . ینآرق  سرد  مھ  نیا  میھد ؛ تکرح  رکفتم  یهعماج  کی  تمـس  هب  ار  هعماـج 

دھاوخ عورـش  ناگبخن  یهعومجم  زا  نیا  هتبلا  مینک . لیدبت  حضاو  نایامن و  تقیقح  کی  هب  نامدوخ  یهعماج  رد  ار  یزروهشیدنا  رکف و  ندیـشوج  دـیاب  ام  میراد . نوربدـتی »

همھ اھنیا  اھیزیرهمانرب  رد  دیاب  هک  تساھهناسر ؛ شرورپ و  شزومآ و  راک ، رازبا  دراد . یتامازلا  دراد ، یئاھدربھار  نیا  هتبلا  مدرم . داحآ  هب  دـش  دـھاوخ  زیررـس  دـعب  دـش ،

. دیایب دوش و  ظاحل 

ناـمز نیمھ  رد  تسا . رکف  لوـصحم  دوـخ ، مھ  ملع  هتبلا  مینک . تفرـشیپ  اـم  دـیاب  ملع  رد  تسا . ملع  یهصرع  تسا -  لوا  یهصرع  زا  رتـمک  شتیمھا  هک  مود -  یهصرع 

عورـش روشک  رد  تکرح  نیا  هک  تسا  یلاس  دنچ  هناتخبـشوخ  دـیایب . دوجو  هب  یلھاک  یھاتوک و  یناوت و  یتسیابن  چـیھ  یرکف ، تفرـشیپ  تمـس  هب  تکرح  رد  ینونک ،

ناـشن ار  شدوخ  اـھنیا  اـھیروانف و  بلاـق  رد  هلـصافالب  رگید ؛ تسا  یروـجنیا  مھ  ملع  ندرک . تکرح  یملع  لالقتـسا  تمـس  هب  یملع و  تکرح  یملع و  یروآوـن  هدـش ؛

ار یملع  راک  تسا . رتتسدمد  نآ  یهرمث  رتکیدزن و  تسین ؛ تدـمدنلب  یاھزیچ  زا  ام  ثحب  دروم  یهلئـسم  نیا  لثم  مھ  یملع  تکرح  لوصحم  یدایز ، دراوم  رد  دـھدیم .

. تسا تفرشیپ  یهصرع  کی  مھ  نیا  داد . ماجنا  یناینب  قیمع و  یتسیاب 

رد تسا ، حرطم  یـساسا  طوطخ  یـساسا و  لئاسم  ناونع  هب  هعماج  کی  یگدـنز  رد  هک  یئاھزیچ  یهمھ  میدرک . ضرع  البق  هک  تسا ، یگدـنز  یهصرع  موس ، یهصرع 

همھ اھنیا  تموکح . لـثم  نواـعت ، لـثم  یدازآ ، لـثم  یلم ، تزع  لـثم  لالقتـسا ، لـثم  هاـفر ، لـثم  تلادـع ، لـثم  تینما ، لـثم  دـجنگیم ؛ یگدـنز » یهصرع   » ناونع نیمھ 

. دوش هتخادرپ  اھنیا  هب  دیاب  هک  تسا ، تفرشیپ  یاھهنیمز 

یهجیتن هک  مینک  میظنت  یروج  ار  وگلا  نیا  یتسیاب  ام  تسا . تیونعم  یهصرع  رد  تفرـشیپ  تساـھنیا -  یهمھ  حور  تسا و  رتمھم  اـھنیا  یهمھ  زا  هک  مراـھچ -  یهصرع 

نـشور مھ  مرتحم  راضح  زا  یلیخ  یارب  دـیاش  تسا ، نشور  ام  یارب  دوخ  یاـج  رد  نیا  هتبلا  دورب . شیپ  رتشیب  تیونعم  تمـس  هب  اـم  یناریا  یهعماـج  هک  دـشاب  نیا  نآ 

یهمھ حور  تیوـنعم  هکلب  درادـن ؛ یتاـفانم  چـیھ  رگید ، یاـھهصرع  اـب  هن  یدازآ ، اـب  هن  تسایـس ، اـب  هن  ملع ، اـب  هن  تیوـنعم  هک  دوـش  نشور  هـمھ  یارب  دـیاب  اـما  تـسا ؛

یایند تروص ، نآ  رد  ایند  دـشاب . هتـشاد  دوجو  مھ  ملع  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  مھ  تیونعم  ینعی  درک ؛ حـتف  دـش و  بحاص  ار  ملع  یاـھهلق  تیونعم  اـب  ناوتیم  تساـھنیا .

ندمت تیونعم ، اب  دشاب  هارمھ  ملع  نآ  رد  هک  یئایند  تسا . یلگنج  یایند  زورما ، یایند  تسا . ناسنا  یگدنز  یهتـسیاش  هک  دش  دھاوخ  یئایند  دش ؛ دـھاوخ  یناسنا 

( هادـف انحاورا   ) اھیقب ترـضح  روھظ  نارود  رد  ایند  نیا  لماک  یهنومن  هتبلا  دوب . دـھاوخ  یناسنا  یایند  ایند  نیا  تیونعم ، اب  دـشاب  هارمھ  تورث  تیونعم ، اب  دـشاب  هارمھ 

لثم ام  مینکیم . تکرح  میراد  یناـسنا  ملاـع  یتامدـقم  یاـھهنیمز  رد  زورما  اـم  دـش . دـھاوخ  عورـش  اـیند  منکب -  ضرع  اـجنیا  ار  نیا  نم  اـجنآ -  زا  داـتفا و  دـھاوخ  قاـفتا 

تمس هب  تکرح  ماگنھ  هزات  میدیـسر ، هارگرزب  هب  یتقو  میـسرب . هارگرزب  هب  ات  مینکیم  تکرح  میراد  راوشد  یاھهار  اھهپت و  اھهوک و  یاھمخو  چیپ  رد  هک  میتسھ  یناسک 

روھظ نارود  نآ ، هک  دیـسر -  هارگرزب  هب  یتقو  دـسرب . هارگرزب  هب  ات  دـنکیم  تکرح  اـھهارهروک  نیا  زا  دراد  دوخ ، رمع  لاـس  رازھ  دـنچ  نیا  لوط  رد  تیرـشب  تسـالاو . فادـھا 

تمحز دش . دھاوخ  زاغآ  ناسنا  تمحزیب  قفوم و  تکرح  دـش ؛ دـھاوخ  زاغآ  ناسنا  عیرـس  تکرح  دـش ؛ دـھاوخ  زاغآ  ناسنا  یلـصا  تکرح  اجنآ  تسا -  اھیقب  ترـضح 

. تشاد دھاوخن  دوجو  اجنآ  رد  یتریح  رگید  دورب ؛ دنک و  تکرح  هار  نیا  رد  ناسنا  هک  نیمھ  زا  تسا  ترابع  طقف 

وحن هب  یدودح  ات  مھ  نیا  ندرک  لابند  راکوزاس  هک  دـینکیم -  لابند  اھامـش  هللااشنا  هک  یئوگلا  نیا  هب  هجوت  اب  دـیاب  ام  هک  تسا  تفرـشیپ  یهصرع  راھچ  نیا  لاح  رھ  هب 

. میورب شیپ  اھهصرع  نیا  رد  تفگ -  میھاوخ  تسا و  نشور  نامیارب  لامجا 

انا  و « ؛ تسا دیحوت  یهلئسم  تسا ، ادبم  یهلئسم  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  دیاب  هک  یاهلئسم  نیلوا  دنتشاد . یبوخ  یلیخ  تاراشا  ناتسود  یمالـسا ، یاوتحم  باب  رد 

داقتعا هب  مازتلا  ادخ و  هب  داقتعا  ادخ و  زا  یئادـج  مینکیم ، هراشا  میراد  نآ  هب  تسا و  یلجتم  برغ  رد  شنیرتنیگنر  زورما  هک  یئایند  لکـشم  نیرتمھم  نوعجار .» هیلا  انا 

دھاوخ لح  لئاسم  زا  یرایـسب  دش ، لح  ادـبم  یهلئـسم  رگا  تسین . مازتلا  ادـخ  هب  داقتعا  هب  نکیل  دراد ، دوجو  اھنیا  یروص و  یرھاظ و  داقتعا  دـیاش  هتبلا  تسادـخ . هب 

نیا یھلا ، تزع  نیا  دـش ، دـقتعم  هلئـسم  نیا  هب  ناسنا  یتقو  امیکح .» ازیزع  ناک هللا  ضرالا و  تاوامـسلا و  دونج  و   «، » ضرالا تاوامـسلا و  یف  ام  هل  حبـسی  . » دـش

نموملا مالـسلا  سودقلا  کلملا  وھ  الا  هلا  یذـلا ال  وھ هللا  . » دراذـگیم رـشب  رایتخا  رد  ار  یندـشن  مامت  میظع و  یورین  کی  دـھدیم ، ناشن  ام  هب  ار  انعم  نیا  هک  یدـیحوت 

طـسب نامدوخ  یگدنز  یهندـب  رد  ار  داقتعا  نیا  میتسناوت  یتقو  دوب ، دـقتعم  ار  یدـیحوت  روجنیا  ناسنا  یتقو  نوکرـشی .» امع  ناحبـس هللا  ربکتملا  رابجلا  زیزعلا  نمیھملا 

. درک دھاوخ  لح  ار  تیرشب  یساسا  لکشم  نیا  میھد ،

یهلئـسم یلیخ  نیا  تسا ؛ گرم -  اب  مسج -  لاوز  اب  اـیاضق  ندـشن  ماـمت  یهیـضق  هبـساحم ، یهیـضق  داـعم ، یهیـضق  تسا ، یـساسا  یهلئـسم  هک  یمود  یهلئـسم 

هک دشاب  انعم  نیا  شایلمع  یهمانرب  رد  دشاب و  هتـشاد  ار  داقتعا  نیا  هک  یتلم  هری .» اریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نمف  « ؛ تسا راک  رد  یباتک  باسح و  هک  نیا  تسا ؛ یمھم 

انعم ار  داھج  راثیا و  لمع ، جئاتن  دادتما  هب  داقتعا  دمآ . دھاوخ  دوجو  هب  یـساسا  لوحت  شایگدـنز  رد  هری ،» ارـش  هرذ  لاقثم  لمعی  نم  و  هری . اریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نمف  »

داھج الاو  دـشاب ؛ راثیا  اب  هارمھ  دـیاب  داھج  تسا . داھج  یهلئـسم  دراد -  دوجو  یحـضاو  روط  هب  مالـسا  رد  هک  نایدا -  مھم  یاـھرازبا  زا  یکی  دـنکیم . یقطنم  دـشخبیم و 

تـسا داعم  هب  داقتعا  نیا  مرذگب ؟ مدوخ  زا  نم  ارچ  بوخ ، تسا . یقطنمیب  رما  کی  یگتـشذگدوخزا  یرازبا ، لقع  قطنم  رد  یگتـشذگدوخزا . ینعی  راثیا  دـش . دـھاوخن 

ناویح هک  یعقاو -  یگدـنز  نآ  رد  ام  تسا و  ظوفحم  لامعا  یهمھ  تفر و  دـھاوخن  نیب  زا  یلمع  چـیھ  هک  میدـقتعم  ام  یتقو  دـنکیم . ینالقع  دـنکیم ، یقطنم  ار  نیا  هک 

ار یزیچ  کی  هفیظو  یارب  فیلکت ، یارب  رگا  اجنیا  تقو  نآ  دید ، میھاوخ  ناممـشچ  لباقم  رد  ار  لامعا  نیا  ناویحلا - » یھل  هرخالا  رادلا  نا  « ؛ تسا یعقاو  یگدـنز  یعقاو و 

کی تفرـشیپ  رد  دیایب و  تفرـشیپ  یوگلا  وزج  اھنیا  دـیاب  دـشاب . نامنادـنزرف  نازیزع و  زیچ  نآ  ولو  دـشاب ، نامناج  زیچ  نآ  ولو  مینکیمن ؛ تراسخ  ساسحا  میداد ، تسد  زا 

. تسا داعم  یهلئسم  دیحوت و  یهلئسم  یلصا ، یهلئسم  نیاربانب  دنک . ادیپ  انعم  هعماج 

« يناريا يمالسا  تفرشیپ  يوگلا   » 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 17هاگياپ  هحفص 7 
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ادج مھ  زا  ترخآ  ایند و  تسا . مھم  یلیخ  نیا  دندرک ؛ هراشا  مھ  ناتـسود  زا  یـضعب  مرظن  هب  هک  هرخالا ،» هعرزم  ایندلا  « ؛ تسا ترخآ  ایند و  کیکفت  مدع  یهلئـسم  دـعب 

یوت نـالا  هک  دـمھفیمن  وا  هک  یمنھج  اـھتنم  تسا ، منھج  یوت  ـالاح  نیمھ  رفاـک  نیرفاـکلاب ؛» هطیحمل  منھج  نا  و  . » تساـم یاـیند  یهکـس  یور  نآ  اـم  ترخآ  دنتـسین .

. دنکیمن یگرگ  ساسحا  اھتنم  تسا ، گرگ  وا  نالا  نارگ .» باوخ  نیا  زا  یزیخرب  گرگ  نافـسوی /  نیتسوپ  هدیرد  یا  . » دمھفیم درک ، ادیپ  مسجت  نیا  هک  دـعب  تسا ؛ منھج 

. تسانعم نیا  هب  ترخآ  ایند و  یگتـسویپ  سپ  تسا . گرگ  نیا  مینیبیم  میدـش ، رادـیب  باوخ  زا  هک  یتقو  اما  مینیبیمن ؛ گرگ  ار  وا  تسا ، هتـسب  ناممـشچ  هک  مھ  اـم 

. تسا هکس  نیا  یور  نآ  تسایند ، نیا  یور  نآ  ترخآ  الصا  هن ، تسا ؛ یئامزآتخب  یاھتیلب  لثم  ایند  مینک  رکف  الثم  الاح  هک  تسین  روجنیا 

یمالسا ناسنا  تسادیپ  بوخ ، دراد . یعیسو  یانعم  یلیخ  مالسا  رد  عوضوم  نیا  ناسنا . ندوب  روحم  ناسنا ، هب  مالسا  هاگن  تسا ؛ ناسنا  یهلئسم  رگید ، یهلئـسم 

الـصا تسا ؛ رگید  ناسنا  کی  نآ  تسا ، ناسنا  کی  نیا  تسا ؛ تواـفتم  یلکب  تسا ، حرطم  اـھنیا  هدزون و  نرق  مسیویتیزوپ  برغ و  یداـم  یاھهفـسلف  رد  هک  یناـسنا  اـب 

نیا یهمھ  تسا . روحم  ناسنا ، تسا . توافتم  یلکب  یدام  بتاکم  نآ  رد  ناسنا  ندوب  روحم  اب  مالـسا  رد  مھ  ناسنا  ندوب  روحم  اذل  تسین . یکی  ناسنا  ود  نیا  فیرعت 

اجنیا دوـش . دنمتداعـس  ناـسنا  درف  هک  تسا  نیا  یارب  تداـبع ، یهلئـسم  هاـفر ، یهلئـسم  تینما ، یهلئـسم  تلادـع ، یهلئـسم  مینکیم : ثحب  میراد  اـم  هک  یلئاـسم 

سانلا ایحا  امناکف  اھایحا  نم  ، » هن دنکن ؛ راک  اھنآ  یارب  دشاب ، لفاغ  نارگید  لاح  زا  ناسنا  هک  انعم  نیا  هب  هن  تسا ؛ درف  هب  قلعتم  یبقع  یهلئسم  تداعس و  یهلئـسم 

همھ یهفیظو  تیادھ  هک  تسا  مولعم  ینک . تیادھ  ار  یسک  وت  هک  تسا  نیا  نآ  مظعا  لیوات  دومرف : دندیسرپ ، ماما  زا  ار  هلمج  نیا  یانعم  هک  تسھ  تیاور  رد  اعیمج .»

هک تسا  نیا  هب  ام  تاجن  میھد . تاجن  ار  نامدوخ  دیاب  ام  تسا . شدوخ  تاجن  تسا ، مھا  تسا و  حرطم  ناسنا  یارب  مالـسا  هاگن  زا  هک  یزیچ  نآ  تیاھن  رد  نکیل  تسا ؛

نامھ تامدـقم  وزج  همھ  اھنیا  داسف ، اب  یهزرابم  ملظ ، اب  یهزرابم  قح ، تموکح  داجیا  تلادـع ، رارقتـسا  یعامتجا ، فئاظو  تقو  نآ  هتبلا  هک  مینک ؛ لمع  ناـمفئاظو  هب 

موقیل  » هک تسھ  میرک  نآرق  رد  هکنیا  تسا . همدـقم  مھ  تلادـع  تسا ؛ همدـقم  مھ  یمالـسا  یهعماج  تسا ؛ همدـقم  زیچ  همھ  تسا . نیا  لصا  نیارباـنب  تسا . تاـجن 

نیا ناسنا ؛ یراگتـسر  زا  تسا  ترابع  یئاھن  فدـھ  تسا ؛ یناـیم  فدـھ  نیا  اـھتنم  تسا ، فدـھ  لدـع  اـعطق  هدـش -  رکذ  اـیبنا  فدـھ  ناونع  هب  هک  طـسقلاب - » ساـنلا 

دناوتیم نیدـجنلا - » هانیدـھ  و  نیتفـش . اناسل و  و  نینیع . هل  لعجن  مل  ا   - » یھلا تیادـھ  اـب  هجاوم  راـتخم و  فلکم ، تسا  یدوجوم  ناـسنا  دـشاب . هجوت  دروم  یتسیاـب 

رب هوالع  یرالاسمدرم  هاگن ، نیا  اب  تقو  نآ  لھا . یارب  هعماج ، یارب  دوخ ، یارب  دـھعتم ، تسا  یدوجوم  ناـسنا  دـنک . باـختنا  ار  تلالـض  دـناوتیم  دـنک ، باـختنا  ار  تیادـھ 

حالـص و هن ، تسین ؛ طوبرم  نم  هب  اقآ  هک  تفگ  دوشیمن  دنلوئـسم . هعماج  تموکح  رما  رد  مدرم  یهمھ  ینعی  دوشیم ؛ مھ  فیلکت  کـی  تسا ، قح  کـی  مدرم  یارب  هکنیا 

هاگدـید رد  یتسیاب  هک  تسا  یلـصا  رـصانع  نآ  زا  یکی  مھ  نیا  تسا . دـھعتم  نآ  لباقم  رد  ناسنا  ینعی  تسا ؛ طبترم  اـھناسنا  کـیاکی  هب  اـھنیا  تموکح ، روشک ، داـسف 

. دوش تیاعر  وگلا  نیا  رد  دریگب و  رارق  هظحالم  دروم  مالسا 

. تسا یساسا  مھم و  رایسب  رما  کی  مالسا ، رد  تموکح  رما  رد  یدرف  حالص  دراد . یاهژیو  تارظن  مالسا  مھ  باب  نیا  رد  زاب  هک  تسا ؛ تموکح  یهلئسم  دعب ، یهلئـسم 

لمع نیا ، نودـب  دریذـپب ؛ دـنیبب و  شدوخ  رد  اـی  درواـیب  دوـجو  هب  شدوـخ  رد  ار  نآ  تیحالـص  یتسیاـب  دـنک ، ترـشابم  دـھاوخیم  هک  تیریدـم  زا  یاهزادـنا  رھ  هب  یـسک  رھ 

؛» نیفرسملا نم  ایلاع  ناک  : » دیامرفیم نوعرف  یهرابرد  دنوادخ  تسا . تموکح  رما  رد  یمھم  یهلئسم  راثئتسا ، مدع  فارـسا ، مدع  ولع ، مدع  هداد . ماجنا  یعورـشمان 

قح تسا ، العتسا  لھا  رگا  هن  دنک ، العتسا  دراد  قح  وا  دوخ  هن  تسا ؛ یفنم  یهطقن  کی  العتـسا  ولع و  مکاح ، یارب  نیاربانب  تسا . یلاع  تسا : نیا  نوعرف  هانگ  ینعی 

راثیا تسا . راثیا  لباقم  رد  نتـساوخ ؛ دوخ  یارب  ار  زیچ  همھ  ینعی  راثئتسا  دـنریذپب . هعماج  ماما  مکاح و  ناونع  هب  ار  وا  هک  دـنراد  هزاـجا  مدرم  هن  دـنک ، لوبق  ار  تردـق  دراد 

. تسا تموکح  یفنم  طاقن  وزج  راثئتسا  العتسا و  ولع و  ندرک . ادج  نارگید  زا  دوخ  عفن  هب  ار  زیچ  همھ  ینعی  راثئتسا  ندرک ، ادج  دوخ  زا  نارگید  عفن  هب  ار  زیچ  همھ  ینعی 

تیحالص تموکح  یارب  اھنیا  هکنیا  رب  لیلد  ینعی  مھنیب .» الخد  نید هللا  الوخ و  دابع هللا  الود و  لام هللا  نوذخای  : » دندومرف هیماینب  یهرابرد  هغالبلا  جھن  رد  نینموملاریما 

و . » تسا مدرم  یهماع  لام  هکنیا  اب  ددرگیم ، ناشدوخ  نیب  تسد  هب  تسد  یمومع  لاوما  ینعی  الود ؛» لام هللا  نودخای  : » دنراد ار  تیـصوصخ  نیا  هک  تسا  نیا  دـنرادن ،

یراکتـسد دنرادیم ، تسود  هک  یروج  رھ  مھ  ار  ادـخ  نید  مھنیب ؛» الخد  نید هللا  و  . » دـننکیم مادختـسا  دـنروآیم و  باسح  هب  دوخ  ناگدرب  لثم  ار  مدرم  الوخ ؛» دابع هللا 

. دوش هظحالم  هدناجنگ و  امتح  تدمدنلب  یارب  ام  یگدنز  یوگلا  رد  یتسیاب  نیا  دراد . رظن  مالسا  تموکح ، رد  نیاربانب  دننکیم .

زا یکی  تسا . مھم  رایسب  تلادع ، یهلئـسم  تسا . یمھم  رایعم  کی  مکنم » اینغالا  نیب  هلود  نوکی  یک ال  . » دیدرک یبوخ  یاھثحب  نایاقآ  داصتقا ، یهلئـسم  صوصخ  رد 

، تشادـن دوجو  تلادـع  صخاش  هچنانچ  رگا  مالـسا  رد  ینعی  تساھتموکح . لطاب  قح و  رایعم  تلادـع  الـصا  دـشاب . تلادـع  یهلئـسم  امتح  دـیاب  وگلا  نیا  یلـصا  ناـکرا 

. تسا لاوس  ریز  تیعورشم  تیناقح و 

یهلئسم لوپ و  یهلئسم  داصتقا و  یهلئـسم  هب  یدام  هاگن  رطاخ  هب  هدمآ ، شیپ  ایند  رد  هک  یتالکـشم  نیا  زا  یرایـسب  تسا . داصتقا  هب  یدامریغ  هاگن  رگید ، یهلئـسم 

هب لوپ و  هب  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دندرک ، رکذ  اھنیا  رامعتسا و  رامثتسا و  یهلئسم  ناوارف و  تالکشم  برغ و  یاھفارحنا  زا  ناتسود  هک  یئاھزیچ  نیا  یهمھ  تسا . تورث 

اھتنم تسا ؛ بولطم  مالسا  رد  تورث  دیلوت  تسا . لئاق  رابتعا  تسا ، لئاق  تیمھا  تورث  یارب  مالسا  درک . حیحصت  ار  هاگن  نیا  ناوتیم  هتـشاد . دوجو  هنایارگهدام  هاگن  تورث 

دوس یارب  یتسیاب  تورث  نیا  زا  درک ؛ هدافتـسا  دـیابن  فارـسا  یارب  هطلـس ، داجیا  یارب  داسف ، یارب  تورث  نیا  زا  هک  تسا  نیا  یونعم  یھلا و  هاگن  یونعم . یھلا و  هاگن  اب 

. دراد دوجو  هک  یناوارف  لئاسم  یهیقب  و  درب . هرھب  هعماج 

یدربھار  / ١٣٨٩/٠٩/١٠ یاھهشیدنا  تسشن  نیتسخن  رد  تانایب 

یناریا یمالـسا -  یوگلا  یهلئـسم  نیمھ  یهرابرد  تسا  نکمم  دـنک . ادـیپ  همادا  دـیاب  نیا  دوب ؛ عورـش  کی  ام  بشما  یهسلج  ینعی  تسا ؛ هار  کی  زاـغآ  نیا  میتفگ  اـم 

نکمم دوش . لیکـشت  فلتخم  یاھهاگـشناد  رد  هک  دـشاب  مزال  یملع  یهقلح  اھهد  تسا  نکمم  دـشاب . مزـال  تسـشن  یئاـمھدرگ و  اـھهد  دـیاش  هد و  تفرـشیپ ، یارب 

هعلاطم ناشدوخ  یاھهناخ  رد  دنـشاب  هدامآ  دنتـسین -  یعمج  راک  لھا  دننکب -  یـصخش  راک  دنھدیم  حیجرت  هک  ام  نادنمـشناد  ناگبخن و  ناگنازرف و  زا  رفن  اھدـص  تسا 

یهطقن هب  ار  نیا  هللااشنا  میناوتب  هکنیا  ات  دـنوش ، ریگرد  هلئـسم  نیا  اب  اھهزوح  اھهاگـشناد و  دوش ، لیکـشت  یرکف  یاھهقلح  دوش . هدافتـسا  یتسیاـب  اـھنیا  زا  دـننک ؛

. میناسرب شدوخ  بولطم 

عالطا ام  لیـصفت  نیا  اب  نکیل  دنتفگ ؛ ناشیا  هک  یبلاطم  نیا  زا  مدوبن  عالطایب  شیبومک  مھ  نم  دوب ؛ یبوخ  رایـسب  شرازگ  دنداد ، یدوواد  رتکد  یاقآ  هک  یـشرازگ  هتبلا 

روشک یناگبخن  تیفرظ  یهمھ  دیاب  هک  تسا  یراک  تسین ؛ دودحم  صاخ و  یهعومجم  کی  راک  راک ، نیا  درادن . یتافانم  چـیھ  مھ  اب  تسا ، بوخ  رایـسب  اھنیا  میتشادـن .

ام میرادن . مھ  یاهلجع  دریگب ، ماجنا  دـیاب  تسا ، یتدـمدنلب  راک  نیا  تسین ؛ مھ  هدزابدوز  یاھهژورپ  نآ  زا  تدـمهاتوک و  راک  میدرک ، ضرع  هک  روط  نامھ  دـیایب . نادـیم  هب 

رد لاعف  یهدنزاس  مھم  دانسا  یهمھ  هب  تبـسن  میتفگ -  هک  روجنامھ  نیا -  دننک ؛ بیوصت  ار  نآ  دنناوتب  سلاجم  ای  اھتلود  هک  تسین  مھ  یزیچ  نیا  تفر . میھاوخ  شیپ 

. دسرب یساسا  یهطقن  کی  هب  دناوتب  هکنیا  ات  دروخب  زرو  الماک  دیاب  اھرکف  نیا  دسرب . مزال  ماوق  کی  هب  دنک و  یط  ار  لحارم  یلیخ  دیاب  دراد ؛ یتسدالاب  هاگیاج  روشک ،

زا ام  دریگن . راصحنا  رد  ار  تکرح  نیا  هک  دشاب  یئاج  دیاب  داد . میھاوخ  لیکشت  هللااشنا  ار  زکرم  نیا  دنک ؛ لابند  ار  هلئسم  نیا  هک  تسا  مزال  راک  نیا  یارب  مھ  یزکرم  کی 

اھنآ هب  دریگب ، ربـخ  اـھنآ  زا  دریگب ، رظن  ریز  ار  روشک  رد  یناـگبخن  میظع  تکرح  نیا  وا  هک  درک  میھاوخ  عقوت  هکلب  دـھد ؛ ماـجنا  وا  ار  راـک  نیا  هک  درک  میھاوـخن  عـقوت  زکرم  نآ 

هللااشنا دیایب و  دوجو  هب  یداتس  یزکرم و  نوناک  کی  تسا  مزال  میدرک ؛ ضرع  هتبلا  دوشن . فقوتم  تکرح  نیا  هک  دشاب  یروج  دنکب ؛ نوگانوگ  یاھینابیتشپ  دنک ، کمک 

« يناريا يمالسا  تفرشیپ  يوگلا   » 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 17هاگياپ  هحفص 8 
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مامت هسلج  نیا  یوت  دشاب و  هدش  عورش  هسلج  نیا  یوت  هک  تسین  یاهلئسم  هلئـسم ، نیا  ینعی  دوشیمن . مامت  امـش  اب  ام  راک  بشما  نیاربانب  دمآ . دھاوخ  دوجو  هب 

رتکد یاقآ  هک  روط  نامھ  دنتسھ . یفلتخم  یاھتیـصخش  دنتـسھ ، یناوارف  دارفا  ینعی  دوب ؛ دنھاوخ  ینوگانوگ  یاھعمج  هتبلا  درک . دھاوخ  ادیپ  همادا  هللااشنا  نیا  دوش ؛

هتفگ اجنیا  هک  مھ  یبلاطم  دنھدب . ار  تارظن  نیا  دننک ، نایب  ار  دوخ  تارظن  دنتـساوخیم  دنراد و  یتارظن  هک  ینایاقآ  منکیم  تساوخرد  مھ  نم  دـندرک ، شرافـس  هدازظعاو 

، دوش عافد  دوش ، یجالح  دوش ، ثحب  اھنیا  یور  دوش ، لیکـشت  یرکف  یاـھهقلح  یتسیاـب  ینعی  دـنک ؛ رکف  شیور  دـیاب  ناـسنا  هک  تسا  یبلاـطم  اـھنآ  زا  یـضعب  دـش ،

. میسرب یجئاتن  کی  هب  هللااشنا  ات  دریگب  ماجنا  یگبلط  تلق  تلقنا و  دوشب ، لاکشا 

یدربھار  / ١٣٨٩/٠٩/١٠ یاھهشیدنا  تسشن  نیتسخن  رد  تانایب 

هفاضا مھاوخیم  نم  هک  هچنآ  تفرگ . ماجنا  یبوخ  یاھثحب  تاھج ، هچ  رد  تفرـشیپ  و  ظاحل ، هچ  هب  یمالـسا  ظاـحل ، هچ  هب  یناریا  تسیچ ، شیاـنعم  وگلا  هکنیا  یهراـبرد 

راب کی  هعـسوت ، یهملک  هک  تسا  نیا  تلع  میربب . راک  هب  ار  هعـسوت »  » یهملک میتساوخن  ادمعت  میدرک ؛ باختنا  تقد  اب  ام  ار  تفرـشیپ »  » یهملک الوا  هک  تسا  نیا  منک ،

فراعتم یهداتفااج  حالطـصا  کی  میھاوخیمن  ام  میتسین . قفاوم  میتسین ، هارمھ  تاـمازتلا  نآ  اـب  اـم  اـنایحا  هک  دراد  هارمھ  شدوخ  اـب  یتاـمازتلا  دراد ؛ یئاـنعم  یـشزرا و 

نیا مینکیم ؛ هضرع  حرطم و  تسا ، نامدوخ  رظن  دروم  هک  ار  یموھفم  ام  مینکب . نامدوخ  راـک  یهعومجم  لـخاد  میرواـیب  دـنمھفیم ، نآ  زا  ار  یـصاخ  یاـنعم  هک  ار  یناـھج 

نیا زا  اـم  روـظنم  هک  درک  میھاوـخ  مـھ  فـیرعت  تـسیچ . تفرـشیپ  زا  دارم  مینادـیم  مینادـیم ؛ ار  تفرـشیپ  یـسراف  یاـنعم  لداـعم  تفرـشیپ .»  » زا تـسا  تراـبع  موـھفم 

مھ یرگید  دراوم  رد  ار  میھافم  نتفرگن  ماو  نیا  ام  تسا . یتمس  هچ  هب  تسا ، یئاھتحاس  هچ  رد  تفرـشیپ  تسیچ ؛ تسا ، نشور  شیانعم  یـسراف  رد  هک  یتفرـشیپ 

. میاهتشاد بالقنا  رد 

یدربھار  / ١٣٨٩/٠٩/١٠ یاھهشیدنا  تسشن  نیتسخن  رد  تانایب 

رکفتم یهعماج  کـی  تمـس  هب  ار  هعماـج  یتسیاـب  اـم  تسا . رکف  یهصرع  رد  تفرـشیپ  لوا ، یهجرد  رد  مینک ] صخـشم  یتسیاـب  یلک  روط  هب  ار  تفرـشیپ  یاـھهصرع  ]

دیاب اـم  میراد . ( ۴ «) نوربدتی الفا  (، » ٣ «) نولقعی الفا  (، » ٢ «) نولقعی موقل  (، » ١ «) نورکفتی موـقل   » ردـقچ نآرق  رد  دـینیبب  امـش  تسا . ینآرق  سرد  مھ  نیا  مـیھد ؛ تـکرح 

دھاوخ زیررـس  دعب  دش ، دھاوخ  عورـش  ناگبخن  یهعومجم  زا  نیا  هتبلا  مینک . لیدبت  حضاو  نایامن و  تقیقح  کی  هب  نامدوخ  یهعماج  رد  ار  یزروهشیدـنا  رکف و  ندیـشوج 

. دیایب دوش و  ظاحل  همھ  اھنیا  اھیزیرهمانرب  رد  دیاب  هک  تساھهناسر ؛ شرورپ و  شزومآ و  راک ، رازبا  دراد . یتامازلا  دراد ، یئاھدربھار  نیا  هتبلا  مدرم . داحآ  هب  دش 

یدربھار  / ١٣٨٩/٠٩/١٠ یاھهشیدنا  تسشن  نیتسخن  رد  تانایب 

یهلئسم دوش ، هتفرگ  رظن  رد  دیاب  هک  یاهلئسم  نیلوا  دنتشاد . یبوخ  یلیخ  تاراشا  ناتـسود  تفرـشیپ ،] یناریا  یمالـسا -  یوگلا  هیھت  رد  ] یمالـسا یاوتحم  باب  رد 

، مینکیم هراشا  میراد  نآ  هب  تسا و  یلجتم  برغ  رد  شنیرتنیگنر  زورما  هک  یئایند  لکـشم  نیرتمھم  ( ١ «.) نوعجار هیلا  انا  انا  و  « ؛ تسا دیحوت  یهلئـسم  تسا ، ادبم 

یهلئـسم رگا  تسین . مازتلا  ادخ  هب  داقتعا  هب  نکیل  دراد ، دوجو  اھنیا  یروص و  یرھاظ و  داقتعا  دیاش  هتبلا  تسادخ . هب  داقتعا  هب  مازتلا  ادخ و  هب  داقتعا  ادخ و  زا  یئادج 

(٣ «.) امیکح امیلع  ناـک هللا  ضرـالا و  تاوامـسلا و  دونج  و   ( » ٢ «،) ضرالا یف  ام  تاوامـسلا و  یف  ام  هل  حبـسی  . » دش دھاوخ  لح  لئاسم  زا  یرایـسب  دـش ، لح  ادـبم 

یذلا ال وھ هللا  . » دراذگیم رـشب  رایتخا  رد  ار  یندشن  مامت  میظع و  یورین  کی  دھدیم ، ناشن  ام  هب  ار  انعم  نیا  هک  یدیحوت  نیا  دش ، دقتعم  هلئـسم  نیا  هب  ناسنا  یتقو 

میتسناوت یتقو  دوب ، دـقتعم  ار  یدـیحوت  روجنیا  ناسنا  یتقو  ( ۴ «.) نوکرـشی امع  ناحبـس هللا  ربکتملا  رابجلا  زیزعلا  نمیھملا  نموملا  مالـسلا  سودـقلا  کلملا  وھ  الا  هلا 

. درک دھاوخ  لح  ار  تیرشب  یساسا  لکشم  نیا  میھد ، طسب  نامدوخ  یگدنز  یهندب  رد  ار  داقتعا  نیا 

یدربھار  / ١٣٨٩/٠٩/١٠ یاھهشیدنا  تسشن  نیتسخن  رد  تانایب 

ندشن مامت  یهیضق  هبـساحم ، یهیـضق  داعم ، یهیـضق  تسا ، یـساسا  یهلئـسم  تفرـشیپ ] یناریا  یمالـسا -  یوگلا  یمالـسا  یاوتحم  بابرد  هک [ یمود  یهلئـسم 

داقتعا نیا  هک  یتلم  هری .» اریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نمف  « ؛ تسا راک  رد  یباتک  باسح و  هک  نیا  تسا ؛ یمھم  یهلئسم  یلیخ  نیا  تسا ؛ گرم -  اب  مسج -  لاوز  اب  ایاضق 

دوجو هب  یساسا  لوحت  شایگدنز  رد  ( ١ «،) هری ارش  هرذ  لاقثم  لمعی  نم  و  هری . اریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نمف   » هک دشاب  انعم  نیا  شایلمع  یهمانرب  رد  دشاب و  هتـشاد  ار 

 - دراد دوجو  یحـضاو  روط  هب  مالـسا  رد  هک  نایدا -  مھم  یاھرازبا  زا  یکی  دـنکیم . یقطنم  دـشخبیم و  اـنعم  ار  داـھج  راـثیا و  لـمع ، جـئاتن  دادـتما  هب  داـقتعا  دـمآ . دـھاوخ 

یقطنمیب رما  کی  یگتـشذگدوخزا  یرازبا ، لقع  قطنم  رد  یگتـشذگدوخزا . ینعی  راثیا  دش . دھاوخن  داھج  الاو  دـشاب ؛ راثیا  اب  هارمھ  دـیاب  داھج  تسا . داھج  یهلئـسم 

تفر و دـھاوخن  نیب  زا  یلمع  چـیھ  هک  میدـقتعم  ام  یتقو  دـنکیم . ینـالقع  دـنکیم ، یقطنم  ار  نیا  هک  تسا  داـعم  هب  داـقتعا  نیا  مرذـگب ؟ مدوخ  زا  نم  ارچ  بوخ ، تسا .

ناممـشچ لباقم  رد  ار  لامعا  نیا  ( ٢ «) ناویحلا یھل  هرخالا  رادـلا  نا  « ؛ تسا یعقاو  یگدـنز  یعقاو و  ناویح  هک  یعقاو -  یگدـنز  نآ  رد  اـم  تسا و  ظوفحم  لاـمعا  یهمھ 

نازیزع و زیچ  نآ  وـلو  دـشاب ، ناـمناج  زیچ  نآ  وـلو  مینکیمن ؛ تراـسخ  ساـسحا  میداد ، تسد  زا  ار  یزیچ  کـی  هفیظو  یارب  فـیلکت ، یارب  رگا  اـجنیا  تقو  نآ  دـید ، میھاوـخ 

. دنک ادیپ  انعم  هعماج  کی  تفرشیپ  رد  دیایب و  تفرشیپ  یوگلا  وزج  اھنیا  دیاب  دشاب . نامنادنزرف 

یدربھار  / ١٣٨٩/٠٩/١٠ یاھهشیدنا  تسشن  نیتسخن  رد  تانایب 

اینغالا نیب  هلود  نوکی  یک ال  . » دیدرک یبوخ  یاھثحب  نایاقآ  داصتقا ، یهلئسم  صوصخ  رد  تفرشیپ ] یناریا  یمالـسا -  یوگلا  یمالـسا  یاوتحم  بابرد  مشـش  هلاسم  ]

تلادع یهلئسم  امتح  دیاب  تفرشیپ ] یناریا  یمالسا -  یوگلا  وگلا [ نیا  یلصا  ناکرا  زا  یکی  تسا . مھم  رایسب  تلادع ، یهلئـسم  تسا . یمھم  رایعم  کی  ( ١ «) مکنم

. تسا لاوس  ریز  تیعورشم  تیناقح و  تشادن ، دوجو  تلادع  صخاش  هچنانچ  رگا  مالسا  رد  ینعی  تساھتموکح . لطاب  قح و  رایعم  تلادع  الصا  دشاب .

یدربھار  / ١٣٨٩/٠٩/١٠ یاھهشیدنا  تسشن  نیتسخن  رد  تانایب 

مرظن هب  هـک  ( ١ «،) هرخالا هعرزم  ایندـلا  « ؛ تسا ترخآ  ایند و  کـیکفت  مدـع  یهلئـسم  دـعب  تفرـشیپ ] یناریا  یمالـسا -  یوگلا  یمالـسا  یاوتحم  باـب  رد  موس  هلاـسم  ]

؛» نیرفاکلاب هطیحمل  منھج  نا  و  . » تسام یایند  یهکس  یور  نآ  ام  ترخآ  دنتسین . ادج  مھ  زا  ترخآ  ایند و  تسا . مھم  یلیخ  نیا  دندرک ؛ هراشا  مھ  ناتـسود  زا  یـضعب 

 / نافـسوی نیتسوپ  هدیرد  یا  . » دـمھفیم درک ، ادـیپ  مسجت  نیا  هک  دـعب  تسا ؛ منھج  یوت  نالا  هک  دـمھفیمن  وا  هک  یمنھج  اھتنم  تسا ، منھج  یوت  الاح  نیمھ  رفاک  ( ٢)

رادیب باوخ  زا  هک  یتقو  اما  مینیبیمن ؛ گرگ  ار  وا  تسا ، هتسب  ناممشچ  هک  مھ  ام  دنکیمن . یگرگ  ساسحا  اھتنم  تسا ، گرگ  وا  نالا  نارگ .» باوخ  نیا  زا  یزیخرب  گرگ 

الـصا هن ، تسا ؛ یئامزآتخب  یاھتیلب  لثم  ایند  مینک  رکف  الثم  ـالاح  هک  تسین  روجنیا  تساـنعم . نیا  هب  ترخآ  اـیند و  یگتـسویپ  سپ  تسا . گرگ  نیا  مینیبیم  میدـش ،

. تسا هکس  نیا  یور  نآ  تسایند ، نیا  یور  نآ  ترخآ 

یدربھار  / ١٣٨٩/٠٩/١٠ یاھهشیدنا  تسشن  نیتسخن  رد  تانایب 

رد یدرف  حالص  دراد . یاهژیو  تارظن  مالسا  مھ  باب  نیا  رد  زاب  هک  تسا ؛ تموکح  یهلئسم  تفرشیپ ، ] یناریا  یمالسا -  یوگلا  یمالسا  یاوتحم  بابرد   ] دعب یهلئـسم 

هب شدوخ  رد  ار  نآ  تیحالـص  یتسیاب  دنک ، ترـشابم  دھاوخیم  هک  تیریدم  زا  یاهزادـنا  رھ  هب  یـسک  رھ  تسا . یـساسا  مھم و  رایـسب  رما  کی  مالـسا ، رد  تموکح  رما 

دنوادخ تسا . تموکح  رما  رد  یمھم  یهلئسم  راثئتسا ، مدع  فارسا ، مدع  ولع ، مدع  هداد . ماجنا  یعورشمان  لمع  نیا ، نودب  دریذپب ؛ دنیبب و  شدوخ  رد  ای  دروایب  دوجو 

هن تسا ؛ یفنم  یهطقن  کی  العتـسا  ولع و  مکاح ، یارب  نیاربانب  تسا . یلاـع  تسا : نیا  نوعرف  هاـنگ  ینعی  ( ١ (؛» نیفرـسملا نم  ایلاع  ناک  : » دیامرفیم نوعرف  یهرابرد 

ینعی راثئتسا  دنریذپب . هعماج  ماما  مکاح و  ناونع  هب  ار  وا  هک  دنراد  هزاجا  مدرم  هن  دنک ، لوبق  ار  تردـق  دراد  قح  تسا ، العتـسا  لھا  رگا  هن  دـنک ، العتـسا  دراد  قح  وا  دوخ 

« يناريا يمالسا  تفرشیپ  يوگلا   » 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 17هاگياپ  هحفص 9 
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ادـج نارگید  زا  دوخ  عفن  هب  ار  زیچ  همھ  ینعی  راـثئتسا  ندرک ، ادـج  دوخ  زا  نارگید  عفن  هب  ار  زیچ  همھ  ینعی  راـثیا  تسا . راـثیا  لـباقم  رد  نتـساوخ ؛ دوخ  یارب  ار  زیچ  همھ 

نید الوخ و  دابع هللا  الود و  لام هللا  نوذـخای  : » دـندومرف هیماینب  یهرابرد  هغالبلا  جـھن  رد  نینموملاریما  تسا . تموکح  یفنم  طاقن  وزج  راـثئتسا  العتـسا و  ولع و  ندرک .

تسد یمومع  لاوما  ینعی  الود ؛» لام هللا  نودخای  : » دنراد ار  تیصوصخ  نیا  هک  تسا  نیا  دنرادن ، تیحالـص  تموکح  یارب  اھنیا  هکنیا  رب  لیلد  ینعی  (. ٢ «) مھنیب الخد  هللا 

نید هللا و  . » دـننکیم مادختـسا  دـنروآیم و  باسح  هب  دوخ  ناگدرب  لثم  ار  مدرم  الوخ ؛» داـبع هللا  و  . » تسا مدرم  یهماـع  لاـم  هکنیا  اـب  ددرگیم ، ناـشدوخ  نیب  تسد  هب 

تدمدنلب یارب  ام  یگدنز  یوگلا  رد  یتسیاب  نیا  دراد . رظن  مالـسا  تموکح ، رد  نیاربانب  دننکیم . یراکتـسد  دـنرادیم ، تسود  هک  یروج  رھ  مھ  ار  ادـخ  نید  مھنیب ؛» الخد 

. دوش هظحالم  هدناجنگ و  امتح 

یدربھار  / ١٣٨٩/٠٩/١٠ یاھهشیدنا  تسشن  نیتسخن  رد  تانایب 

نیا ناسنا . ندوب  روحم  ناسنا ، هب  مالـسا  هاگن  تسا ؛ ناسنا  یهلئـسم  رگید ، یهلئـسم  تفرـشیپ ] یناریا  یمالـسا -  یوگلا  یمالـسا  یاوتحم  بابرد  مراھچ  هلاسم  ]

، تسا حرطم  اھنیا  هدزون و  نرق  مسیویتیزوپ  برغ و  یدام  یاھهفسلف  رد  هک  یناسنا  اب  یمالسا  ناسنا  تسادیپ  بوخ ، دراد . یعیـسو  یانعم  یلیخ  مالـسا  رد  عوضوم 

ندوب روحم  اب  مالـسا  رد  مھ  ناـسنا  ندوب  روحم  اذـل  تسین . یکی  ناـسنا  ود  نیا  فیرعت  الـصا  تسا ؛ رگید  ناـسنا  کـی  نآ  تسا ، ناـسنا  کـی  نیا  تسا ؛ تواـفتم  یلکب 

یهلئـسم تینما ، یهلئـسم  تلادـع ، یهلئـسم  مینکیم : ثحب  میراد  ام  هک  یلئاسم  نیا  یهمھ  تسا . روحم  ناسنا ، تسا . توافتم  یلکب  یدام  بتاکم  نآ  رد  ناسنا 

زا ناسنا  هک  انعم  نیا  هب  هن  تسا ؛ درف  هب  قلعتم  یبقع  یهلئـسم  تداعـس و  یهلئـسم  اجنیا  دوش . دنمتداعـس  ناسنا  درف  هک  تسا  نیا  یارب  تدابع ، یهلئـسم  هاـفر ،

لیوات دومرف : دندیـسرپ ، ماـما  زا  ار  هلمج  نیا  یاـنعم  هک  تسھ  تیاور  رد  ( ١ «.) اعیمج سانلا  ایحا  امناکف  اھایحا  نم  ، » هن دـنکن ؛ راک  اھنآ  یارب  دـشاب ، لـفاغ  نارگید  لاـح 

تسا و حرطم  ناسنا  یارب  مالسا  هاگن  زا  هک  یزیچ  نآ  تیاھن  رد  نکیل  تسا ؛ همھ  یهفیظو  تیادھ  هک  تسا  مولعم  ( ٢ .) ینک تیادھ  ار  یسک  وت  هک  تسا  نیا  نآ  مظعا 

رارقتـسا یعاـمتجا ، فئاـظو  تقو  نآ  هتبلا  هک  مینک ؛ لـمع  ناـمفئاظو  هب  هک  تسا  نیا  هب  اـم  تاـجن  میھد . تاـجن  ار  ناـمدوخ  دـیاب  اـم  تسا . شدوـخ  تاـجن  تسا ، مھا 

یهعماج تسا ؛ همدقم  زیچ  همھ  تسا . نیا  لصا  نیاربانب  تسا . تاجن  نامھ  تامدقم  وزج  همھ  اھنیا  داسف ، اب  یهزرابم  ملظ ، اب  یهزرابم  قح ، تموکح  داجیا  تلادـع ،

فدھ لدع  اعطق  هدش -  رکذ  ایبنا  فدھ  ناونع  هب  هک  ( - ٣ «) طسقلاب سانلا  موقیل   » هک تسھ  میرک  نآرق  رد  هکنیا  تسا . همدقم  مھ  تلادع  تسا ؛ همدقم  مھ  یمالـسا 

اب هجاوم  راتخم و  فلکم ، تسا  یدوجوم  ناسنا  دـشاب . هجوت  دروم  یتسیاب  نیا  ناسنا ؛ یراگتـسر  زا  تسا  ترابع  یئاھن  فدـھ  تسا ؛ ینایم  فدـھ  نیا  اـھتنم  تسا ،

تـسا یدوجوم  ناسنا  دنک . باختنا  ار  تلالـض  دناوتیم  دنک ، باختنا  ار  تیادھ  دـناوتیم  ( ۴ «) نیدـجنلا هانیدـھ  نیتفـش و  اناسل و  نینیع و  هل  لعجن  مل  ا   - » یھلا تیادـھ 

رد مدرم  یهمھ  ینعی  دوشیم ؛ مھ  فیلکت  کی  تسا ، قح  کی  مدرم  یارب  هکنیا  رب  هوالع  یرالاسمدرم  هاگن ، نیا  اب  تقو  نآ  لـھا . یارب  هعماـج ، یارب  دوخ ، یارب  دـھعتم ،

رد ناسنا  ینعی  تسا ؛ طبترم  اـھناسنا  کـیاکی  هب  اـھنیا  تموکح ، روشک ، داـسف  حالـص و  هن ، تسین ؛ طوبرم  نم  هب  اـقآ  هک  تفگ  دوشیمن  دنلوئـسم . هعماـج  تموکح  رما 

. دوش تیاعر  وگلا  نیا  رد  دریگب و  رارق  هظحالم  دروم  مالسا  هاگدید  رد  یتسیاب  هک  تسا  یلصا  رصانع  نآ  زا  یکی  مھ  نیا  تسا . دھعتم  نآ  لباقم 

١٣٨٩/١١/٢٩ /  (« اتفا ) تاطابترا تاعالطا و  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما   » روما رد  ماظن  یلک  یاھتسایس  غالبا 

. یقالخا یاھشزرا  یناریا و  یمالسا - تیوھ  گنھرف و  ظفح  - 

١٣٨٩/١١/٢٩ /  « یزاسرھش  » روما رد  ماظن  یلک  یاھتسایس  غالبا 

قوقح یتینما ، یداصتقا ، یعاـمتجا ، یگنھرف ، تاـظحالم  تیاـعر  اـب  یمالـسا و  - یناریا تیوھ  رب  دـیکات  اـب  یدومع  یقفا و  شرتسگ  رد  اھرھـش  یدـبلاک  داـعبا  نییعت  - 

. یمیلقا یطیحم و  تسیز  تامازلا  ییانبریز و  تاناکما  یگیاسمھ و 

لاس ٩٠  / ١٣٩٠/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  رھطم  مرح  رد  تانایب 

دیاب هک  تسا  مزال  راک  کی  یرادا  ماظن  لوحت  الثم  دنتیولوا . یاراد  همھ  هک  دراد  دوجو  یمھم  یاھلصفرس  هتبلا  دریگب . ماجنا  دیاب  لاسما  هک  یراک  لاسما و  راعـش  دروم  رد 

طوبرم لئاسم  تسا ؛ یـساسا  راک  کی  قیقحت ، شزومآ و  زکارم  رد  اھهاگـشناد و  رد  یناسنا  مولع  هاگیاج  تسا ؛ یناینب  راک  کـی  شرورپ ، شزومآ و  لوحت  دریگب ؛ ماـجنا 

یهلئـسم ناـمز ، زا  یهھرب  نیا  رد  زورما  نارظنبحاـص ، رظن  هب  نکیل  تسا ؛ یمھم  یاـھراک  شاهمھ  اـھراک  نیا  هعماـج ، قـالخا  هب  طوـبرم  لـئاسم  یموـمع ، گـنھرف  هب 

ماگ نیا  دـھدب ، ماجنا  یاهنوگداھج  تکرح  کی  یداصتقا ، لئاسم  یهنیمز  رد  دـناوتب  اـم  زیزع  روشک  رگا  دراد . یرتشیب  تیولوا  تیروف و  روشک  لـئاسم  یهمھ  زا  یداـصتقا 

دیاب ام  تشاد . دـھاوخ  یدایز  رایـسب  تاریثات  ناریا  تلم  تزع  روشک و  تفرـشیپ  روشک و  یارب  کشالب  دـنک ، هارمھ  یدـعب  دـنلب  یاھماگ  اب  تسا ، هتـشادرب  هک  ار  یدـنلب 

رد تلم  کی  هک  دـننیبب  دـنناوتب  اھتلم  ات  میریگب  تسد  رـس  رب  ار  وگلا  میھد ؛ ناـشن  اـیند  یهمھ  هب  یداـصتقا  تالکـشم  لـح  یهنیمز  رد  ار  یمالـسا  ماـظن  تردـق  میناوتب 

. دنک تفرشیپ  دناوتیم  هنوگچ  مالسا  میلاعت  اب  مالسا و  یهیاس 

اوق  / ١٣٩٠/٠١/١۴ لک  هدنامرف  اب  ناریا  یمالسا  یروھمج  یماظن  دشرا  ناھدنامرف  رادید 

. درک تیوقت  شیپ  زا  شیب  ار  هیحور  نیا  دیاب  هک  تسا  تفرشیپ  زار  یخیرات  تدمدنلب و  هاگن  تالکشم و  ربارب  رد  ندشن  سویام  یھلا ، نامیا  دنوادخ و  هب  دیما 

اوق  / ١٣٩٠/٠١/١۴ لک  هدنامرف  اب  ناریا  یمالسا  یروھمج  یماظن  دشرا  ناھدنامرف  رادید 

اھتفرـشیپ و یمالـسا ، ماظن  یـسایس  یدنلبرـس  تلم ، تزع  تروص  هب  نآ  هلاـس  یگداتـسیا ٣٢  یاھ  هویم  هک  تسا  یا  هبیط  هرجـش  دـننامھ  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 

. تسا هدش  لیدبت  هقطنم  یاھتلم  یارب  ییوگلا  هب  نونکا  هدرک و  ادیپ  موادت  وگروز ، یاھتردق  لباقم  رد  ندماین  هاتوک  و  یداصتقا ، یملع و  فلتخم  یاھ  هصرع  رد  اھیروآون 

اوق  / ١٣٩٠/٠١/١۴ لک  هدنامرف  اب  ناریا  یمالسا  یروھمج  یماظن  دشرا  ناھدنامرف  رادید 

تلم مدـق  تابث  یگداتـسیا و  زا  یـشان  زین  عوضوم  نیا  تسا و  هدرک  زورب  نونکا  هک  تسا  اھ  میمـصت  اھرکف و  اـھ ، هزیگنا  یجیردـت  تشاـبنا  هجیتن  هقطنم  ینونک  تکرح 

. تسا یمالسا  ناریا  رد  تفرشیپ  بوخ  یاھ  هناشنو  ناریا 

سراف  / ١٣٩٠/٠٢/٠٣ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

اھتلم تفرـشیپ  یلـصا  دـیلک  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  نیا  دتـسیاب ، روـجنیا  دراد -  تیمھا  وا  ترخآ  اـیند و  یارب  تسا و  یقح  فرح  هک  دوـخ -  فرح  یاـپ  یتـلم  کـی  هـکنیا 

دنـشکب و هرطیـس  تحت  ار  اـھتلم  دـنھاوخیم  بصغهب  هک  تسا  ملاـع  نارادـمتردق  نارادـمروز و  ناـیوگروز و  نازودـنارز و  فدـھ  لـباقم  یهطقن  تسرد  دوـشیم ؛ بوـسحم 

یاپ یگداتسیا  دتسیاب . فرح  نآ  یاپ  دنک ، باختنا  ار  یقح  فرح  یتلم  کی  هک  تسا  نیمھ  نانمشد  تکرح  نیا  رحـسلالطاب  دننک . ناشدوخ  یهدرب  ریـسا و  ار  اھناسنا 

مھ ایند  یاھلیلحت  دیدش . وگلا  ناریا  تلم  امـش  هکنیاامک  وگلا ؛ کی  دوشیم  دننکیم ، اشامت  فارطا  زا  دنراد  هک  ینارگید  یارب  مھ  دـناسریم ، فدـھ  هب  ار  وا  مھ  فرح ، نیا 

ینعی دـتفیب ؛ مھ  اـجنآ  داـتفا ، اـجنیا  رد  هک  یقاـفتا  ناـمھ  هک  دنـسرتیم  و  دـش . وگلا  ناریا  تلم  دـش ، وگلا  ناریا  دـنیوگیم  تسا ؛ نیمھ  اـم  یهقطنم  لـئاسم  هب  تبـسن 

. تسا یگداتسیا  تیصاخ  نیا ، مالسا . رب  ینتبم  یماظن  داجیا  مالسا و  مچرپ  ندش  هتشارفارب 

روشک  / ١٣٩٠/٠٢/١۴ رسارس  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

« يناريا يمالسا  تفرشیپ  يوگلا   » 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 17هاگياپ  هحفص 10 
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شرورپ شزوـمآ و  نیلوئـسم  زیزع و  نیملعم  امـش  اـب  هک  یتاـعامتجا  نیمھ  رد  میدرک  ضرع  ار  نیا  ررکم  اـم  هک  تسا ، شرورپ  شزوـمآ و  رد  لوـحت  یهنیمز  رد  فرح ، کـی 

لوحتم ار  یزیچ  کی  ناسنا  هک  لیلدیب  یدوخیب و  رخآ ، تسیچ ؟ لوحت  نیا  لیلد  الـصا  بخ ، میاهتفگ . صاخ  روط  هب  نیلوئـسم  هب  یتاسلج  رد  اـی  تسا ، هدـش  لیکـشت 

هدادـن ناشن  ام  نوگانوگ  یاھلـسن  تیبرت  یارب  ار  مزال  یئاناوت  ام  شرورپ  شزومآ و  ینونک  ماظن  هک  تسا  نیا  شاهداس  لـیلد  مینک ؟ داـجیا  لوحت  میھاوخیم  ارچ  دـنکیمن .

. تسام گرزب  تالکشم  زا  یکی  نیا ، تسین . ام  ینورد  یاھزاین  زا  یهتـساخرب  تسا ؛ یتادراو  تالیکـشت ، نیا  ماظن و  نیا  هک  تسا  نیا  لوا  یهجرد  رد  مھ  تلع  تسا .

روجنیا دزاسب ، هناخ  روجنیا  دھدب ، تیبرت  روجنیا  دنک ، میلعت  روجنیا  دـیاب  هک  دـناسریم  هجیتن  نیا  هب  ار  وا  تلم ، کی  یگدـنز  یخیرات  نارذـگ  تلم ، کی  یاھهبرجت  تقو  کی 

. میریگب دای  نارگید  زا  هک  دنکیمن  نامگنن  دیآیمن و  نامدب  ام  دنک . هدافتـسا  مھ  نارگید  براجت  زا  هشیمھ  دیاب  ناسنا  تسا . بوخ  نیا  دنک ؛ تیریدم  روجنیا  دـنک ، یـشم 

طئارـش و تائاضتقا و  مینک و  هدایپ  نامدوخ  روشک  تلم و  نیب  رد  تسبرد  روط  هب  ار  رگید  یاھگنھرف  رگید و  یاـھتلم  یاـھوگلا  میئاـیب  اـم  هک  تسا  نیا  تسا ، دـب  هک  هچنآ 

اما دـنربب ، شیپ  ار  روـشک  دنتـساوخیم  دنتـشاد و  بوـخ  تین  هک  یناـسک  نآ  تسا . هداـتفا  قاـفتا  اـم  روـشک  رد  نیا  شیپ ، لاـس  دـص  زا  میریگن . رظن  رد  الـصا  ار  اـھهنیمز 

اپ ات  رـس  دـنورب  دـیاب  دـندرک  رکف  رانک -  هب  دـندوب ، هناـگیب  یاـھتلود  یـسوساج و  یاھـسیورس  رودزم  هک  یئاـھنآ  ـالاح  درب -  شیپ  ار  روشک  نیا  دوشیم  روج  هچ  دـندیمھفن 

شزومآ و هلمج  زا  دندرک ؛ ار  گرزب  یاطخ  نیا  اھنآ  تسھ ؛ ناشاھهتشون  رد  مھ  دنتفگ ، مھ  میوش ؛ یگنرف  دیاب  مدق  ات  رس  زا  ام  دنتفگ  هک  ناگناگیب ، نآ  لکش  هب  دنوشب 

ای تنایخ  رطاخ  هب  ام  رگید  یاھزیچ  یلیخ  ام و  یگنھرف  یفرع و  یگدـنز  اـم ، یراـمعم  اـم ، داـصتقا  دوب . روج  نیمھ  هنافـساتم  مھ  اـم  رگید  یاـھزیچ  یلیخ  اـم . شرورپ 

یناددوخ یشوجدوخ ، تمس  هب  میدمآ  ام  درک . ضوع  ار  ریسم  دمآ  یمالسا  بالقنا  دمحلا  بخ ، دش . التبم  الب  نیا  هب  توغاط ، یاھنارود  یـسایس  ناگبخن  یمھفدب 

، برغ یایند  هچ  ایند -  یاھهبرجت  زا  دیاب  ام  شرورپ . شزومآ و  یهلئسم  نیمھ  هلمج  زا  تسا ؛ دوجوم  قباس  لاح  نامھ  هب  اھناینب  زا  یرایسب  زونھ  نکیل  یمھفدوخ ؛ و 

. تساجنیا زا  لوحت ، هب  ام  زاین  نامدوخ . یوگلا  هب  ندیشخب  تیفیک  یارب  مینک  هدافتسا  امتح  نوگانوگ -  یاھتلم  قرش ؛ یایند  هچ 

داقتعا دروم  مالسا  بان ، مالسا  زا  یهتساخرب  عقاو  رد  ینعی  دشاب ؛ روشک  نیا  زاین  تایونعم و  زا  یهتساخرب  یناریا و  لقتـسم  یوگلا  کی  داجیا  ساسا  رب  دیاب  لوحت  نیا 

دیاب شرورپ  شزومآ و  یارب  دیدج  تخاس  بیکرت و  نیا  دـیدج ، یوگلا  نیا  فدـھ  دـشاب . نیا  هب  رظان  دـیاب  لوحت  میروایب . دوجو  هب  یئوگلا  نینچ  کی  یتسیاب  ام  دـشاب . ام 

تداعـس هب  شدوخ  دھاوخیم  دریگب ، تسد  رد  ار  مالـسا  مچرپ  دھاوخیم  یمالـسا  یروھمج  رگا  تسا . یمالـسا  یروھمج  زارط  یناسنا  یورین  تیبرت  فدھ ، دـشاب ؟ هچ 

یاھتلم هب  دـھاوخیم  رگا  دریگب -  ماجنا  راک  نیا  دـیاب  درک و  دابآ  مھ  اب  ار  ترخآ  ایند و  ناوتیم  هک  دـھدیم  دای  ام  هب  نآرق  هک  نانچمھ  دـنک -  داـبآ  ار  دوخ  ترخآ  اـیند و  دـسرب ،

یاھدادعتـسا اب  اناد ، فیرـش ، یاھناسنا  دیاب  دراد : یئاھزاین  اتعیبط  بخ ، دشاب ، رگید  یاھتلم  رـشبم  دھاش و  سانلل ،« تجرخا  هما  ریخ  متنک   « هک دناسرب ، کمک  رگید 

، ینیبرتربدوخ ای  ینیبمکدوخ  یهدـقع  هنوگچیھ  نودـب  دـیدج ، یاھنادـیم  رد  دورو  یریذـپرطخ ، توق  تعاجـش ، یاراد  یناسنا ، کین  قالخا  یاراد  راکتبا ، یاراد  ناـشوج ،

راودـیما یاھناسنا  نیبشوخ و  یاھناسنا  میلح ، رابدرب و  یاھناسنا  روبـص ، یاھناسنا  لماک ، لکوت  یاراد  یھلا و  تردـق  هب  یکتم  لاـعتم و  یادـخ  هب  یهدادـلد  یاـھناسنا 

هدافتـسا داوم  نیا  زا  هنادهناد  مینک ، زاب  ار  هتـسب  نیا  هداد . رارق  دوخ  نینموم  نیدـقتعم و  یهمھ  رایتخا  رد  لـماک  یهتـسب  تروص  هب  ار  اـھنیا  یهمھ  مالـسا  دـینک . تیبرت 

، نیبدـب یاھناسنا  رظنگنت ، یاھناسنا  دـشاب . یناسنا  روجنیا  دـیاب  شرورپ  شزومآ و  یجورخ  مینک . هریخذ  نامدوخ  دوجو  نورد  میـشچب و  ار  اھنآ  میوش ، دـنمهرھب  مینک ،

مھ وگلا  دـنناوتیمن  اعبط  دـننک ؛ تخبـشوخ  ار  اھتلم  دـنربب و  شیپ  ار  عماوج  دـنناوتیمن  نمادهدولآ  راگزیھرپان و  اوقتیب ، یاھناسنا  هدرـسفا ، یاھناسنا  دـیماان ، یاـھناسنا 

. تسا نیا  هب  رظان  شرورپ  شزومآ و  لوحت  دنشاب .

یدربھار  / ١٣٩٠/١٠/١۴ یاھهشیدنا  تسشن  نیموس  رد  تانایب 

رد هلب ، یدربھار ، یاھهشیدـنا  دوشیم  هتفگ  رگا  روشک . یـساسا  لئاسم  یهرابرد  تسا  یناگبخن  یاھعمج  اب  هناملاع  رظن  لدابت  اھتـسشن ، نیا  هسلج و  نیا  زا  فدـھ 

تـسرھف دـعب  هداوناـخ ؛ نز و  باـب  رد  هشیدـنا  تلادـع ، باـب  رد  هشیدـنا  درک ؛ عـیونت  درک ، میـسقت  ناوـتیم  اـھتنم  میـسرب ؛ هشیدـنا  کـی  هب  هک  تـسا  نـیا  رب  یعـس  عـقاو 

عمج نیا  هک  تسا  نیا  رب  اـنب  ـالاو  تسا ؛ ظاـحل  نیا  هب  اھهشیدـنا  دراد ؛ شیور  هشیدـنا  ناوـنع  اـھنیا  زا  مادـک  رھ  هک  عوـضوم ، دـنچ  تسیب و  دودـح  رد  مـیراد  یاینـالوط 

. میسرب دحاو  یهشیدنا  کی  دحاو و  رظن  کی  هب  یاهنیمز  رھ  رد  هللااشنا  درک ، دنھاوخ  یمالسا  یروھمج  ماظن  مالسا و  هب  هک  یکمک  یونعم و  یرکف و  شیاز  اب  یناگبخن 

هک تسا  یلئاسم  اب  یهھجاوم  هار  ندش  زاب  ضرغ ، تسین -  مھ  یلمع  هک  مینک -  یسررب  ار  عوضوم  کی  دص  ات  رفـص  زا  ام  هک  تسین  نیا  ضرغ  تاسلج ، نیا  رد  هتبلا 

رد نابرجم  روشک و  لاعف  یاھزغم  روشک ، ناگبخن  ات  دوش ، زاـب  یھار  دوشب ، یـشیاشگ  یرظن  تاـھج  زا  صوصخب  میھاوخیم  تسا . حرطم  هدـنیآ  یارب  روشک و  کـی  یارب 

ام یرظن ، یهصرع  رد  مھ  تسا . نیا  دصق  دش ؛ دھاوخ  یزیرهمانرب  لمع و  ارجا و  یهدعاق  هک  حیحـص ، رکف  کی  داقعنا  یارب  دنریگب  هدـھع  رب  یمھـس  دـنناوتب  یاهتـشر  رھ 

هک یثـحب  اـب  دوـشیم . هتخانـش  تاـسلج  نیا  رد  اـھنیا  میراد ؛ یتوـق  طاـقن  میراد ، یفعـض  طاـقن  یدربراـک ، یاـھهصرع  رد  مھ  مـیراد ؛ یتوـق  طاـقن  مـیراد ، یفعـض  طاـقن 

نامدوخ فعض  طاقن  میھدب و  صیخشت  ار  نامدوخ  توق  طاقن  میناوتیم  ام  دننکیم ، دوخ  یملع  یاھدرواتسد  تامولعم و  رب  یهیکت  اب  یاهتـشر  رھ  نابرجم  نارظنبحاص و 

. مینک فرطرب  ار  اھفعض  مینک و  حالصا  مینک ، میمرت  ار  تسس  طاقن  ای  ریذپهنخر  طاقن  نآ  میھاوخب  میئایبرب . جالع  ددصرد  میھدب و  صیخشت  مھ  ار 

نیا نز ، یهلئسم  یهنیمز  نیمھ  رد  میبقع . اعقاو  مھ  یدراوم  کی  رد  میتسھ ، ولج  ام  اعقاو  یئاھاج  کی  میبقع . اجک  میئولج ، اجک  یزادرپهیرظن ، یهزوح  رد  مینادب  دیاب 

مومع اب  دوخ ، تیلک  اب  هک  یتایآ  هچ  و  دنکیم ، ادیپ  طابترا  هلئسم  نیا  هب  امیقتـسم  هک  یتایآ  هچ  نآرق ؛ یهمیرک  تایآ  تسام : سرتسد  رد  یمالـسا  میلاعت  عبانم و  همھ 

جاتنتـسا لباق  هدافتـسا و  لباق  بعـشت ، لباق  یاھهعومجم  اھهیرظن و  لکـش  هب  مینک ؛ هزیروئت  دـیاب  ار  اـھنیا  تساـم ؛ راـیتخا  رد  دوشیم ، دروم  نیا  لـماش  دوخ  قـالطا  و 

. تسا تسرد  دندرک و  هراشا  هک  ناگدننکراسفتـسا ؛ رایتخا  رد  مھ  نیفلاخم ، رایتخا  رد  مھ  یزیرهمانرب ، یارب  نامدوخ  رایتخا  رد  مھ  میراذگب ؛ همھ  رایتخا  رد  میروایبرد و 

عالطا اتدعاق  مھ  اھامش  هتبلا  دناهدش . دایز  دراد -  دوخ  اب  ار  یاهلاس  یس  یهبرجت  هک  یمالـسا -  یروھمج  تارظن  زا  ناگدننک  لاوس  ناگدننکراسفتـسا و  ایند  رد  زورما 

. دراد دوجو  یزیچ  هچ  یمالـسا  یروھمج  رد  هک  دننادب ، دـنھاوخیم  دایز  فلتخم  تاعوضوم  رد  دنـسرپیم ، دایز  دـننکیم ، هعجارم  دایز  میراد ؛ عالطا  شنالک  زا  مھ  ام  دـیراد ،

. درک مھارف  اھنآ  یارب  دیاب  ار  اھنیا  بخ ،

هناگادـج عوضوم  ود  هچرگا  هک  دوب ؛ تلادـع  هب  طوبرم  مھ  تسـشن  کـی  دوب ، تفرـشیپ  یناریا  یمالـسا -  یوـگلا  هب  طوـبرم  تسـشن  کـی  میتـشاد : تسـشن  اـت  ود  ـالبق 

عوضوم هب  تبـسن  میھاوخیم  دـعب  هب  ـالاح  زا  هک  یراـک  رد  نوچ  دـننادب ؛ ار  نیا  نارھاوخ  ناردارب و  ملیاـم  نم  هتفرگ . ماـجنا  یبوخ  یاـھراک  دـنمھ . لوـط  رد  اـما  دنتـسھ ،

یتح هک  تسا  یرادقم  نآ  زا  شیب  هدش ، هک  یئاھراک  لیصافت  دندرک . هراشا  هدازظعاو  رتکد  یاقآ  دوریم . شیپ  تیدج  اب  راک  دینادب  دراذگیم . ریثات  میـشاب ، هتـشاد  بشما 

، دش لیکشت  تفرشیپ  یناریا  یمالسا -  یوگلا  یارب  هک  یزکرم  نیا  صوصخب  هدش . یبوخ  یدج  یاھراک  دنتشاد . راصتخا  رب  یانب  نوچ  دنتفگ ؛ شرازگ  ناونع  هب  ناشیا 

یهدـھع هب  نیمزرـس  نیا  یرایبآ  دـشاپیم . یدعتـسم  نیمزرـس  کی  رد  ار  یرذـب  مادـک  رھ  تاسلج  نیا  عقاو  رد  تسا . یبوخ  رایـسب  یاھراک  لوغـشم  نیققحم  کمک  اـب 

یلیخ ام  دلابب . ات  دنکیم  کمک  مھ  هعماج  یمومع  یاضف  هتبلا  دنوشب . دیھمت  هللااشنا  هک  میتسھ  رکف  رد  مھ  یضعب  دناهدش ، دیھمت  الاح  ات  یضعب  هک  تسا  یلماوع 

میھاوخیمن ام  تسین . راک  رد  یگدزباتـش  اـما  میتسین -  قفاوم  چـیھ  اـھنیا  یگدـنامبقع و  یلبنت و  اـب  ینعی  دورب -  شیپ  عیرـس  اـھراک  میلیاـم  هتبلا  میرادـن . مھ  هلجع 

نیا یلبق -  یهسلج  ود  مھ  هسلج ، نیا  مھ  تاسلج -  نیا  هللااشنا  دـیایبرد . بآ  زا  عافد  لباق  هضرع و  لباق  راگدـنام ، قیمع ، نیتم ، راک ، میھاوخیم  مینک ؛ راک  هدزباتش 

. مراد انعم  نیا  هب  ینانیمطا  کی  نم  درک ؛ دھاوخ  افیا  ار  شقن 

درونجب  / ١٣٩١/٠٧/١٩ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

موھفم نآ  دریگب ، رب  رد  ار  نآ  دنک و  نایب  ار  تلم  روشک و  یمومع  یاھهتـساوخ  یدایز  دودح  ات  دـناوتب  هک  مینک  هصالخ  موھفم  کی  رد  ار  ناریا  تلم  یاھفدـھ  میھاوخب  رگا 

. برغ یدام  ندمت  قطنم  رد  تفرشیپ  اب  تسا  توافتم  مالسا ، قطنم  رد  تفرـشیپ  دنکیم . تفرـشیپ  یارب  مالـسا  هک  یفیرعت  اب  اھتنم  تفرـشیپ ؛ زا  تسا  ترابع  یدیلک 

تفرشیپ زا  تسا  ترابع  نیرتمھم ، ناونع  هب  لوا و  یهجرد  رد  اھنآ ، رظن  رد  تفرشیپ  دننکیم . هاگن  تفرشیپ  هب  یدام -  تھج  تھج -  کی  اب  اھنآ  دننیبیم ، یدعب  کی  اھنآ 

« يناريا يمالسا  تفرشیپ  يوگلا   » 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 17هاگياپ  هحفص 11 
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تفرشیپ دراد : یرتشیب  داعبا  تفرشیپ  یمالسا ، قطنم  رد  اما  تساھنیا ؛ یبرغ  قطنم  رد  تفرشیپ  یروانف . تفرشیپ  یماظن و  تفرـشیپ  ملع و  رد  تفرـشیپ  تورث و  رد 

لالقتـسا رد  تفرـشیپ  یللملانـیب ، راـبتعا  تزع و  رد  تفرـشیپ  داـصتقا ، رد  تفرـشیپ  یموـمع ، هاـفر  رد  تفرـشیپ  تلادـع ، رد  تفرــشیپ  قـالخا ، رد  تفرــشیپ  مـلع ، رد 

مھ نیا  یھلا ؛ یهبنج  یونعم ، یهبنج  ینعی  لاعتم ؛ یادخ  هب  برقت  تیدوبع و  رد  تفرشیپ  تسا -  هدش  هدناجنگ  مالسا  رد  تفرشیپ ، موھفم  رد  همھ  اھنیا  یسایس - 

مھ تسا ، هدش  ظوحلم  تسا ، رظن  دروم  هک  یتفرشیپ  نیا  رد  ایند »  » مھ ادخ . هب  برقت  تسام : یئاھن  فدھ  ام  بالقنا  رد  تسھ و  مالسا  رد  هک  تسا  یتفرـشیپ  وزج 

. درک ایند  یادف  دیابن  ار  ترخآ  هک  نانچمھ  درک ، کرت  دیابن  ترخآ  یارب  ار  ایند  هایندل ؛» هترخا  هترخال و ال  هایند  کرت  نم  انم  سیل   » هک تسا  هتخومآ  ام  هب  مالـسا  ترخآ .» »

ار نیا  نک . یزیرهمانرب  لاس  هاجنپ  یارب  نکن ؛ تدوخ  یگدنز  یهزور  دنچ  یارب  طقف  ار  ایند  یزیرهمانرب  ینعی  ادـبا ؛» شیعت  کناک  کایندـل  لمعا  : » دـیامرفیم یتیاور  کی  رد 

یزیرهمانرب ارچ  میـشاب ، هدـنز  رگید  لاس  هاجنپ  تسین  مولعم  هک  ام  میئوگن  دـنھدب . رارق  ناشھجوت  دروم  دـیاب  یمدرم  یمومع  یاـھهمانرب  نالوئـسم  روشک ، نالوئـسم 

یتقد تیدج و  هچ  اب  ینک ، یزیرهمانرب  یھاوخب  دوخ  عفن  هب  تدوخ و  یارب  رگا  هک  نانچمھ  یشاب ؛ هدنز  ایند  رخآ  ات  تسانب  یئوگ  هک  نک  یزیرهمانرب  یروج  ریخن ، مینک .

کناک کترخال  لمعا  و  : » مھ لباقم  یهطقن  ادبا .» شیعت  کناک  کایندـل  لمعا  « ؛ نک یزیرهمانرب  روج  نامھ  یتسین ، تقو  نآ  رد  وت  هک  مھ  هدـنیآ  یاھلـسن  یارب  ینکیم ،

. راذـگب ماـمت  گنـس  ترخآ  یارب  مھ  راذـگب ، ماـمت  گنـس  اـیند  یارب  مھ  ینعی  یورب . اـیند  نیا  زا  تساـنب  ادرف  هکنیا  لـثم  نک ، لـمع  یروج  مھ  تترخآ  یارب  ادـغ ؛» تومت 

. هبناجهمھ ینعی  نیا ؛ ینعی  بالقنا ، قطنم  رد  تفرشیپ  یمالسا ، تفرشیپ 

نیارفسا  / ١٣٩١/٠٧/٢٢ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

تفرشیپ تسا . تفرشیپ  فدھ ، هک  میدرک  ضرع  ام  تسا . تفرشیپ  یهلئـسم  تسا ، هدیـسر  مھ  امـش  عالطا  هب  میدرک و  ضرع  درونجب  مدرم  رادید  رد  هک  یمود  بلطم 

ینعی تفرـشیپ  هک  یلاـح  رد  تسا ؛ تفرـشیپ  فدـھ ، میئوـگیم  اـم  تسا . فدـھ  مھ  تسا ، ریـسم  هار و  مھ  تفرـشیپ ، مینک ، تقد  رگا  تسا . یمئاد  کرحت  یاـنعم  هـب 

ناـنچنآ ار  ناـسنا  لاـعتم  یادـخ  ینعی  دوشیمن . فقوتم  زگرھ  ناـسنا  تفرـشیپ  هک  تسا  نیا  شحیـضوت  دریگب ؟ رارق  فدـھ  دـناوتیم  ولج  هب  تکرح  روطچ  وـلج . هب  تکرح 

انئمطم یونعم -  هچ  یدام و  لحارم  رد  هچ  دیـسرب -  امـش  هک  یاهلحرم  رھ  هب  دسریمن . فقی  دـح  هب  تقو  چـیھ  فلتخم ، یاھنادـیم  رد  ولج  هب  وا  تکرح  هک  تسا  هدـیرفآ 

. تفر شیپ  داد و  همادا  تکرح  هب  مئاد  دیاب  تسا . فدھ  مھ  تسا ، هار  مھ  تفرشیپ ، نیاربانب  درادن . انعم  تفرشیپ ، هب  دنمهقالع  ناسنا  یارب  هلحرم ، نآ  رد  فقوت 

؟ میشاب نیبدب  نامدوخ  هب  ام  ارچ  دھد . ناشن  ار  شدوخ  ایند  رد  یئوگلا  کی  ناونع  هب  نوگانوگ  تاھج  رد  دناوتب  هک  دنک  تفرشیپ  ردقنآ  هک  دراد  ار  دادعتسا  نیا  ناریا  تلم 

. تسا هدرک  نیقلت  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  دنک و  نیقلت  ام  تلم  هب  ار  نیا  دھاوخیم  نمـشد  مینک ؟ هاگن  نامدوخ  یهدنیآ  نامدوخ و  تلم  نامدوخ و  هب  ریقحت  رظن  اب  ارچ 

ورشیپ ایند  رد  ام  تسا . هدوب  سکعب  هیضق  هک  دھدیم  ناشن  ام  هب  ام  خیرات  یزور  کی  هن ، درک ؛ تکرح  وا  لابند  دیاب  تسا و  ورـشیپ  یبرغ  رـصنع  امتح  هک  دندنارواب  روجنیا 

نامھ زورما  ارچ  دنتخومآیم ؛ دنتفرگیم ، دای  ام  زا  نارگید  میدوب ؛ گنھرف  رد  ورشیپ  میدوب ، یزاسندمت  رد  ورشیپ  میدوب ، تعنص  رد  ورـشیپ  میدوب ، ملع  رد  ورـشیپ  میدوب ؛

. میریگب رظن  رد  ار  هدنیآ  نآ  ام  هک  دشاب  روجنآ  دیاب  تفرشیپ  یهلوقم  هب  اھنآ  هاگن  ام و  ناناوج  تمھ  دوشن ؟ روط 

تسد یملع  یاھهزات  هب  دھاوخب  یسک  رگا  هک  میسرب  یعـضو  هب  ایند  رد  هک  دشاب  نیا  امـش  تمھ  دیاب  متفگ ، ار  هتکن  نیا  هبخن  وجـشناد و  یاھناوج  هب  لبق  یدنچ  نم 

. دـننک راک  نآ  یارب  دـننک ، شالت  نآ  یارب  دـنریگب ، رظن  رد  یعطق  یمتح و  یهدـنیآ  کی  ناونع  هب  ار  هدـنیآ  نیا  ام  ناـناوج  دریگب . داـی  یـسراف  ناـبز  دـشاب  روبجم  دـنک ، ادـیپ 

تفرـشیپ یهلوقم  نیا  دنـشابن . عناق  یدح  چیھ  هب  دننک و  یزیرهمانرب  دننک ، تکرح  هدنیآ  هب  هاگن  نیا  اب  ام ، یگنھرف  یملع و  ناگبخن  ام ، یـسایس  ناگبخن  ام ، ناگبخن 

. تسا

تلم صخاش ، نیا  ظاحل  اب  هک  تسا  نیا  نم  یاعدا  تسا . یلم  سفنهبدامتعا  یلم و  تزع  تلم ، کی  تفرـشیپ  یاھـصخاش  زا  یکی  دراد . یئاھـصخاش  تفرـشیپ  بخ ،

اب یهھجاوم  رد  روشک  نالوئسم  دینکیم  هظحالم  امش  هکنیا  تسا . یللملانیب  تسایس  یهصرع  رد  سفنهبدامتعا  یاراد  ام  تلم  زورما  تسا . هدرک  یدایز  تفرـشیپ  ام 

هداد ار  سفنهبدامتعا  نیا  ام  هب  مالـسا  دـنکیم . سفنهبدامتعا  تزع و  ساسحا  ام  تلم  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  دـننزیم ، فرح  لماک  سفنهبدامتعا  اـب  یناـھج ، یاـیاضق 

هب یلم ، سفنهبدامتعا  یلم و  تزع  یهلوقم  دش . دھاوخ  رتشیب  یلم  سفنهبدامتعا  نیا  میـشاب ، رتانـشآ  نآرق  فراعم  نآرق و  ماکحا  مالـسا و  اب  هک  یرادـقم  رھ  تسا .

. دراد نـتفگ  یارب  فرح  ناریا  تـلم  زورما  یناـھج ، یــسایس  یاـھتباقر  رد  هـچ  یناـھج ، یملع  تاـقباسم  رد  هـچ  یناـھج ؛ یاــھهصرع  رد  تـسا . سوـسحم  یلک  روـط 

کی نیا  دـنربیم . شیپ  ار  ناشدوخ  فرح  ار و  ناشدوخ  راک  دنتـسیایم و  یللملانیب  یاھهنحـص  یناھج و  یاـھهصرع  رد  تلم ، یگداتـسیا  داـمتعا  هب  روشک  نیلوئـسم 

. تسا صخاش 

هب نیا  دشابن ، نآ  رد  یعامتجا  تلادع  اما  دنک ، تفرشیپ  یدام  ندمت  نوگانوگ  یاھهولج  یروانف و  ملع و  رد  یروشک  رگا  تسا . تلادع  تفرشیپ ، یارب  رگید  صخاش  کی 

تفرشیپ یگدنز  نوگانوگ  یاھهویش  تسا ، هدرک  تفرشیپ  تعنص  تسا ، هدرک  تفرـشیپ  ملع  اھروشک  زا  یرایـسب  رد  زورما  تسین . تفرـشیپ  مالـسا  قطنم  اب  ام و  رظن 

رد هک  یتقو  تسا . یکنکداب  یرھاظ و  یحطس و  تفرشیپ  نیا  تسین ؛ تفرـشیپ  نیا  تسا ؛ هدش  رتشیب  یتاقبط  فاکـش  رتقیمع و  یتاقبط  یهلـصاف  اما  تسا ، هدرک 

ریغ موھفمان و  ردقنیا  تلادع  دنریمیم ، امرگ  امرـس و  زا  مدرم  اھنابایخ  رد  روشک ، نامھ  رد  دنربیم و  روشک  نآ  زا  ار  یدام  یهرھب  نیرتشیب  یدودعم  تیعمج  یروشک ، کی 

امرگ زا  یـسک  ارچ  بخ ، دـنریمیم ! امرگ  زا  یدارفا  اکیرمآ ، فلتخم  یاھتلایا  یاھرھـش  رد  ناتـسبات  لصف  رد  هک  میناوخیم  یناـھج  یاـھربخ  رد  تسا . روشک  نآ  رد  یلمع 

اھلتراک و اھتکرـش و  نیرتتفلکندرگ  ایند و  یاھمدآ  نیرتدنمتورث  هک  تسا  یروشک  نامھ  اکیرمآ  دـنرادن ؟ اج  دـنرادن ، هناخ  دـنرادن ، هانپرـس  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  نیا  دریمب ؟

زا ناتـسبات  رد  یاهدـع  دراد ، دوجو  یاهناسفا  یاھتورث  نآ  هک  یروشک  رد  اما  تسا ؛ روشک  نآ  رد  حالـس  یاـھتراجت  دوس  نیرتشیب  دنتـسھ ؛ روشک  نآ  رد  اـیند  یاھتـسارت 

زا یئاھلکش  یناتساد ، یاهناسفا و  یاھاعدا  یئامنیس و  یاھملیف  رد  الاح  تسا . تلادع  دوجو  مدع  شیانعم  نیا  دنریمیم ! دنھدیم و  ناج  امرس  زا  ناتسمز  رد  و  امرگ ،

 - مسیلاربیل ماـن  دـنوشیم و  هرادا  یرادهیامرـس  یداـصتقا  یهویـش  اـب  هک  یئاـھروشک  رد  تسا . داـیز  رایـسب  شاهلـصاف  تیعقاو  اـب  نیا  بخ ، دـنھدب ؛ شیاـمن  ار  تلادـع 

. تسا نیا  یگدنز  تیعقاو  اجنآ  رد  دراد ؛ دوجو  یئاھیتخبدب  نینچ  کی  دناهتشاذگ ، ناشدوخ  یور  ار  یئارگدازآ - 

یردق هب  هن  هتبلا  میاهدرک ؛ تفرـشیپ  هنیمز  نیا  رد  ام  هک  تسا  نیا  هدنب  یاعدا  تسا . تلادع  مھم ، یاھـصخاش  زا  یکی  لوا ، یهجرد  رد  مینک ، تفرـشیپ  میھاوخب  رگا  ام 

یگدـنز نوگانوگ  یاھماظن  اب  هک  رگید  یاھروشک  زا  یرایـسب  اـب  ار  ناـمدوخ  رگا  میاهدرک ؛ تفرـشیپ  مینک ، هسیاـقم  بـالقنا  زا  لـبق  عضو  اـب  ار  ناـمدوخ  رگا  میھاوخیم . هک 

هلـصاف یلیخ  زونھ  ام  هن ، تسا ، هتـساوخ  ام  زا  تسا و  هتفگ  ام  هب  مالـسا  هک  هچنآ  اب  مینک  هسیاقم  ار  نامدوخ  رگا  اما  میاهدرک ؛ تفرـشیپ  هلب  مینک ، هسیاقم  دـننکیم ،

. تسا مھ -  اب  مدرم -  نالوئسم و  یهدھع  هب  شالت  نیا  تسیک ؟ یهدھع  هب  شالت  نیا  مینک . شالت  دیاب  میراد و 

یـصاخ قلعت  هک  یـصوصخم  قطانم  رد  روشک  نیا  عبانم  نیرتشیب  هک  دوب  یزور  کی  میاهدرک . تفرـشیپ  روشک ، قطانم  یهمھ  هب  یمومع  عبانم  عیزوت  ظاـحل  زا  اـم  هلب ،

یکی بالقنا ، زا  لبق  دنتشادن . یاهرھب  ظح و  چیھ  روشک  یمومع  عبانم  زا  مھ  اھرھش  اھناتسا و  زا  یرایسب  دشیم ؛ فرص  زور ، نآ  رابرد  هب  زور و  نآ  نادنمتردق  هب  تشاد 

هب دوـب  قـلعتم  هک  تشاد ، ناتـسا  یهطقن  جـنپ  رد  یـصاصتخا  هاـگدورف  جـنپ  متفگ -  یتـقو  کـی  ـالبق  مرواـیب ؛ مسا  مھاوـخیمن  هتبلا  هک  روـشک -  نـیا  گرزب  یاھناتـسا  زا 

یناـکما چـیھ  یئاوھ ، دـمآوتفر  اـمیپاوھ و  هاـگدورف و  زا  یهدافتـسا  یارب  مدرم  ینعی  تشادـن ! دوجو  ناتـسا  نآ  رد  یمومع  هاـگدورف  کـی  اـما  هاـش ؛ راـبرد  هب  ناگتـسباو 

زا تامدـخ ، ظاحل  زا  مینیبیم  مینکیم ، هاگن  یتقو  زورما  دوب . یتلادـعیب  نیا  تشاد ؛ دوجو  صاخ  صاخـشا  یارب  هاگدورف  جـنپ  ناتـسا ، نامھ  رد  هک  یلاـح  رد  دنتـشادن ؛

زایتما و نیا  روشک  رساترس  رد  ملع ، لیـصحت  شرتسگ  ظاحل  زا  دنرادروخرب . روشک  رـساترس  تحار ، یاھهداج  اھهاردازآ و  اھهارگرزب و  نتخاس  ظاحل  زا  یزاسهداج ، ظاحل 

ناتـسیس و ناتـسا  رد  هدنب  دندوب . هقیـضم  رد  ناتـسریبد  ظاحل  زا  اھرھـش ، یتح  زور ، نآ  رد  روشک  زا  یددعتم  قطانم  مدرک ، هراشا  هک  روط  نامھ  دراد . دوجو  ناکما  نیا 

مراھچ موس  یهجرد  فیعـض  دـنبمین  زکرم  کی  دـندوب . هقیـضم  رد  ناتـسا  نآ  یاھرھـش  زا  یرایـسب  ناتـسریبد ، ظاحل  زا  مدـیدیم . اجنآ  ار  عاـضوا  مدوب ؛ دـیعبت  ناتـسچولب 

ناکما ینعی  دراد ؛ دوجو  هاگشناد  اھرھـش  یهمھ  رد  دینیبیم  دینک ، هاگن  اھناتـسا  یهیقب  ناتـسا و  نآ  رد  یتقو  امـش  زورما  تشاد . دوجو  ناتـسا  نآ  لک  رد  یھاگـشناد 

ملع یلام ، عبانم  روشک ، یدام  تاناکما  روشک ؛ نوگانوگ  قطانم  نیب  تسا  هدش  عیزوت  ملع  لیـصحت  ناکما  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  تسا . تلادع  نیا  بخ ، لیـصحت .

، ارچ زورما  دنتـشادن ؛ روھظ  زورب و  ناکما  دندوب ، دادعتـسا  یاراد  هک  یناسک  تسدرود و  یاھرھـش  ناگبخن  هتـشذگ ، رد  تسا . یبوخ  زیچ  رایـسب  نیا  تسا ؛ هدـش  عیزوت 

نوگانوگ یاھهاگتسد  دھد ، ناشن  ار  شدوخ  یگبخن  دناوتب  دشاب و  هتشاد  روضح  یدادعتـسااب  ناسنا  یتقو  یرگید ، یهطقن  رھ  نیارفـسا و  رد  دنراد . روھظ  زورب و  ناکما 

« يناريا يمالسا  تفرشیپ  يوگلا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هک تفرشیپ -  صخاش  نیا  انئمطم  هتشذگ ، هب  تبسن  نیاربانب  دوبن . روجنیا  هتشذگ  رد  دننکیم . هدافتسا  وا  ناکما  زا  دنرادیم و  یمارگ  ار  وا  دننکیم ، لابقتـسا  وا  زا  روشک 

. مینک راک  مینک و  شالت  دیاب  میبقع ؛ زونھ  ام  هن ، میتخانش ، میدیمھف و  مالسا  زا  ام  هک  هچنآ  هب  تبسن  اما  تسا ؛ هتسجرب  تسا -  تلادع  صخاش 

، اـم روشک  هک  تسا  نیا  مریگب ، هجیتـن  نارـسپ -  نارتـخد و  درم و  نز و  زا  زیزع -  یاـھناوج  صوصخب  زیزع ، مدرم  امـش  یارب  ضیارع  نیا  عوـمجم  زا  مھاوـخیم  نم  هک  هچنآ 

تردق و ساسحا  مینکیمن ؛ یناوتان  ساسحا  ام  دنکیمن . فعض  ساسحا  روشک  یئورایور ، یهصرع  نیا  رد  دراد و  روضح  عناوم  اب  یگرزب  یئورایور  یهصرع  کی  رد  ام  تلم 

اب درک و  دروخرب  دـیاب  یلکـش  هب  یعیبط  عناوم  نیا  اب  تسا ؛ یعیبط  عناوم  عناوم ، زا  یخرب  درب . نیب  زا  ار  عناوم  نیا  یهمھ  ناوتیم  شالت  اب  هک  مینادـیم  مینکیم ؛ یئاناوت 

تروص هب  مدرم  نیا  هار  ربارب  رد  روشک  نیا  تفرـشیپ  نانمـشد  هک  تسا  یتالکـشم  تسا ، یـسایس  عناوم  تسا ، یلیمحت  عناوم  عناوم ، زا  یـضعب  درک . یئاـمزآروز  اـھنآ 

. درک دروخرب  دیاب  یرگید  لکش  هب  اھنیا  اب  دننکیم ؛ داجیا  عنام 

. زیزع مدرم  امـش  ینیبنشور  تریـصب و  هدارا و  میمـصت و  زا  تسا  ترابع  دـشاب ، هدـننکنییعت  دـناوتیم  هک  هچنآ  اھهدارا ، گنج  یناـسنا و  مزر  یئوراـیور و  یهصرع  نیا  رد 

یاھتفرـشیپ هب  ار  اـم  دـناوتیم  مدرم  داـحآ  یـسانشتیلوئسم  یـسانشهفیظو و  فـلتخم ، یاھهاگتـسد  یراـکمھ  روـشک ، نالوئـسم  یهملک  داـحتا  ناریا ، تلم  تدـحو 

. دروایب دوجو  هب  ام  یارب  تسا ، دادعتسااب  زیزع و  تلم  نیا  روشک و  نیا  اب  بسانتم  هک  ار  یاهرھچ  نآ  دناوتیم  دناسرب ؛ یرتشیب 

نئمطم اما  دـتفین ؛ قافتا  تفرـشیپ  نیا  ات  دـننک  تسرد  عدار  عنام و  هدارااب ، گرزب و  تلم  نیا  لباقم  رد  دـنھاوخیم  ناشدوخ  لاـیخ  هب  دـننکیم ؛ یزیرهماـنرب  اـم  نانمـشد 

. دروخ دـنھاوخ  تسکـش  دوخ  یاھدـیک  اھرکم و  اـھهئطوت و  یهمھ  رد  اـم  نانمـشد  مھ  هدـنیآ  رد  میدرک ، هبرجت  زورما  اـت  بـالقنا  لوا  زور  زا  هک  ناـنچمھ  دـننادب  دنـشاب و 

ضغبرپ هنیکرپ و  لد  کی  اب  دـندمآ ، هک  مادـکرھ  رگید -  یاھروشک  یخرب  رد  سیلگنا ، رد  اکیرمآ ، رد  دـنتفر -  دـندمآ و  ام  ضراـعم  یاـھروشک  رد  یفلتخم  یاھرادمتـسایس 

لایخ هب  دنداد ؛ ماجنا  دنتشاد ، شالت  ناوت و  رد  هچرھ  دندرک ؛ یزیرهمانرب  دندرک ، یحارط  دندمآ ؛ یمالسا  یروھمج  ماظن  یمالسا و  بالقنا  یمالسا و  تکرح  هب  تبـسن 

هنحص رد  هللادمحب  یدنلبرس  یزارفارس و  اب  ناریا  تلم  اما  دش ؛ شومارف  مھ  ناشمان  یتح  یضعب  دنتفر ، اھنآ  دنروایبرد . وناز  هب  ار  ناریا  تلم  یمالسا و  یروھمج  هکنیا 

تـسا یگرزب  تلم  نیا  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  یهدنیآ  توق  یهدنھدناشن  نیا  دھدیم . همادا  ار  دوخ  هار  لوا ، زور  زا  رتخسار  میمـصت  رتیوق و  یهدارا  اب  تسا و  رـضاح 

. دناهدرک ینابیتشپ  نآ  زا  دناهتساوخ و  ار  ماظن  نیا  هک 

. دراد یگرزب  تارطخ  نمـشد ، رکم  دـیک و  زا  ندرکتلفغ  ندـشرورغم و  دوخ  هب  هک  منک  ضرع  دـیاب  مھ  ار  نیا  اھهسامح ، نیا  رکذ  رانک  رد  نم  میوشن . رورغم  دـیاب  اـم  هتبلا 

یاھھار زا  نمـشد  درک . تلفغ  نمـشد  زا  دیابن  دیراگنین . فیعـض  مھ  ار  نمـشد  اما  دیـشاب ، یوق  میوگیم  منکیم ، هیـصوت  هشیمھ  نیلوئـسم  هب  هدـنب  دـش . رورغم  دـیابن 

یوتاـن یگنھرف و  مجاـھت  تبحـص  زور  کـی  تسا ، مرن  گـنج  تبحـص  زور  کـی  تسا ، یماـظن  ضرعت  تبحـص  زور  کـی  تسا ، میرحت  تبحـص  زور  کـی  دوشیم ؛ دراو  فلتخم 

. دوب رایشھ  دیاب  دوشیم ؛ دراو  یفلتخم  یاھھار  زا  نمشد  تسا . یگنھرف 

ام هک  تسا  ققحت  لباق  یتروص  رد  طقف  تسام ، لـباقم  رد  هک  یباذـج  اویـش و  اـبیز و  قفا  نیا  میدرک ، میـسرت  هک  ینـشور  یهدـنیآ  نیا  میدرک ، ضرع  هک  یتفرـشیپ  نیا 

نامدوخ یصخش  یاھراک  لوغشم  طقف  تحار  لایخ  اب  تسا ؛ هارهبور  زیچ  همھ  الاح  هک  مینکن  لایخ  میوشن ، تلفغ  راچد  میشاب ، هجوتم  میشاب ، رادیب  میشاب ، رایـشھ 

. مینک تلفغ  روشک  یهدنیآ  هب  هاگن  زا  میشاب ،

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٣ ناسارخ  ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

یمھم رایسب  عوضوم  تفرـشیپ . یهلئـسم  مدرک : حرطم  لوا  زور  هک  تسا  یاهلئـسم  نییبت  حیـضوت و  رد  منک ، ضرع  زیزع  یاھناوج  امـش  یارب  مھاوخیم  زورما  هک  یثحب 

دناوتیم هک  یموھفم  نآ  هک  میدرک  ضرع  تسا . عورـش  کی  نیا  دـش ؛ ماـمت  هیـضق  هک  مینکیمن  عناـق  ار  ناـمدوخ  تاـعوضوم ، نیا  حرط  اـب  هتبلا  مینک . حرطم  دـیاب  هک  تسا 

یهدـننکیعادت تفرـشیپ ، هک  میدرک  ضرع  ادـعب  مھ  یحیـضوت  تسا . تفرـشیپ  موھفم  دـھد ، ناشن  ام  هب  دـنک و  عمج  دوخ  رد  یدایز  دودـح  ات  ار  یمالـسا  ماظن  فادـھا 

هار تسا ، تکرح  تفرشیپ ، هلب ، دش . دھاوخن  فقوتم  زگرھ  تفرـشیپ  هک  تسا  نیا  تلع  میدرک  ضرع  تسا ؟ فدھ  تفرـشیپ  میئوگیم  ام  روطچ  تسا . هار  تسا ، تکرح 

یاراد تفرـشیپ  میتفگ  درادـن . فقی  دـح  یرـشب  یاھدادعتـسا  نوچ  دراد ، همادا  ناـسنا  نوچ  دراد ؛ همادا  روط  نیمھ  تسین و  یندـشفقوتم  اـما  تسا ؛ تروریـص  تسا ،

. تسا یدعب  دنچ  تسا ؛ توافتم  یبرغ  گنھرف  رد  یدعب  ود  ای  یدعب  کی  تفرشیپ  اب  یمالسا ، موھفم  رد  تفرشیپ  و  تسا ؛ یداعبا 

مھم دعب  کی  نیا  تسا -  رگیدکی  یارخا  هرابع  اھنیا  نتـسیز -  یهویـش  یعامتجا ، راتفر  ندرک ، یگدنز  کبـس  زا  تسا  ترابع  یمالـسا  موھفم  اب  تفرـشیپ  داعبا  زا  یکی 

یگدنز کبس  هب  دیاب  تسا -  حاجن  حالف و  یراگتـسر و  ناسنا ، فدھ  هک  مینک -  هاگن  تیونعم  رظنم  زا  رگا  ام  مینک . ثحب  یردق  کی  زورما  میھاوخیم  ار  عوضوم  نیا  تسا ؛

کبس هب  نتخادرپ  زاب  یقالخا ، یناور و  تینما  زا  رادروخرب  یگدنز  تحار ، یگدنز  یارب  میـشاب ، هتـشادن  مھ  یداقتعا  یونعم  یراگتـسر  تیونعم و  هب  رگا  میھد ؛ تیمھا 

ضرع تفگ . ناوتیم  هچ  تفگ ، دـیاب  هچ  یگدـنز  کبـس  یهنیمز  رد  هکنیا  یهرابرد  مینک  ثحب  تسا . یمھم  یـساسا و  یهلئـسم  هلئـسم ، نیاربانب  تسا . مھم  یگدـنز 

. تسا ثحب  کی  لصفرس  زاغآرس و  نیا  میدرک ؛

روجنیا دراد ؛ دوجو  یمالـسا  موھفم  اب  تفرـشیپ  یارب  یجراخ  ینیع و  قادصم  کی  هرخالاب  میریگب -  یمالـسا  نیون  یزاسندمت  یانعم  هب  ار  هبناجهمھ  تفرـشیپ  رگا  ام 

، شخب کی  دراد : شخب  ود  نیون  ندمت  نیا  تسا -  یتسرد  یهبـساحم  نیا  تسا ؛ یمالـسا  نیون  ندمت  کی  داجیا  یمالـسا ، بالقنا  فدھ  ناریا و  تلم  فدھ  هک  میئوگب 

. دیسر دیاب  شخب  ود  رھ  هب  تسا . یساسا  یلصا و  ینتم و  شخب  رگید ، شخب  کی  تسا ؛ یرازبا  شخب 

، داصتقا تسایس ، تعنص ، عارتخا ، ملع ، مینکیم : حرطم  روشک  تفرشیپ  ناونع  هب  زورما  ام  هک  یئاھشزرا  نیمھ  زا  تسا  ترابع  یرازبا  شخب  تسیچ ؟ یرازبا  شخب  نآ 

تفرـشیپ روشک  رد  شخب  نیا  رد  ام  هتبلا  تسا . هلیـسو  تسا ؛ ندـمت  یرازبا  شخب  همھ  اھنیا  غیلبت ؛ یاـھرازبا  غیلبت و  یللملانیب ، راـبتعا  یماـظن ، یـسایس و  رادـتقا 

یهنیمز رد  مھ  یعاـمتجا ، لـئاسم  یهنیمز  رد  مھ  یملع ، لـئاسم  یهنیمز  رد  مھ  تسایـس ، یهنیمز  رد  مھ  تسا ؛ هدـش  یبوـخ  داـیز و  یاـھراک  میاهتـشاد . یبوـخ 

رد تسا . هتفرگ  ماجنا  روشک  رساترس  رد  هللااشام  یلا  لیبق ، نیا  زا  و  دنداد -  حرـش  ام  یارب  زیزع  ناوج  نیا  دیدرک و  هظحالم  ار  شاهنومن  اجنیا  الاح  امـش  هک  تاعارتخا - 

. تسا هدوب  بوخ  روشک  تفرشیپ  اھزیچ ، نیا  اھمیرحت و  اھدیدھت و  اھراشف و  مغریلع  یرازبا ، شخب 

؛ تسا ندمت  یلصا  یقیقح و  شخب  نیا ، میدرک . ضرع  هک  تسا  یگدنز  کبـس  نامھ  هک  دھدیم ؛ لیکـشت  ار  ام  یگدنز  نتم  هک  تسا  یئاھزیچ  نآ  یقیقح ، شخب  اما 

بسک و یهلئسم  نابز ، یهلئسم  طخ ، یهلئسم  تاحیرفت ، یزپشآ ، عون  کاروخ ، عون  فرـصم ، یوگلا  سابل ، عون  نکـسم ، عون  جاودزا ، کبـس  هداوناخ ، یهلئـسم  لثم 

راتفر تسام ، رایتخا  رد  هک  یاهناسر  رد  ام  راتفر  شزرو ، رد  ام  راتفر  یـسایس ، تیلاعف  رد  ام  راتفر  هسردـم ، رد  ام  راتفر  هاگـشناد ، رد  ام  راتفر  راک ، لحم  رد  ام  راتفر  راـک ،

تراھط تفاظن و  ام ، یاھرفـس  تلود ، رومام  اب  ام  راتفر  سیلپ ، اب  ام  راتفر  سوئرم ، اب  ام  راتفر  سیئر ، اب  ام  راتفر  دـنزرف ، اب  ام  راتفر  رـسمھ ، اب  ام  راتفر  ردام ، ردـپ و  اب  اـم 

. تسا ناسنا  یگدنز  نتم  هک  تسا ، ندمت  یلصا  یاھشخب  نآ  اھنیا  هناگیب ؛ اب  ام  راتفر  نمشد ، اب  ام  راتفر  تسود ، اب  ام  راتفر  ام ،

رد هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  تسا ؛ یگدنز  نتم  اھنیا  دوشیم ؛ لیکـشت  اھزیچ  نیا  زا  یلـصا ، شخب  رد  مینک -  هضرع  میھاوخیم  ام  هک  یزیچ  نآ  یمالـسا -  نیون  ندمت 

، هن مینک ؛ جرخ  لوپ  هنوگچ  میروایب ، رد  لوپ  هنوگچ  هک  تسین ، ندرک  جرخ  لوپ  ندروآ و  رد  لوپ  یانعم  هب  طقف  شاعم ، لقع  شاعم . لقع  دنیوگیم : نآ  هب  یمالسا  حالطـصا 

یهرابرد هرشعلاباتک  نآ  هرـشعلاباتک ؛»  » مان هب  دراد  دوجو  یباوبا  ام  مھم  لیـصا و  یثیدح  بتک  رد  تسا . شاعم  لقع  وزج  دش ، هتفگ  هک  یعیـسو  یهصرع  نیا  یهمھ 

. تساھزیچ نیا  هب  رظان  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تایآ  میرک  نآرق  دوخ  رد  تساھزیچ . نیمھ 

نتم هک  یشخب  نیا  رد  ام  رگا  دروآ . باسح  هب  یرازفاتخـس  یاھـشخب  ار ، لوا  شخب  نآ  و  دروآ ؛ باسح  هب  ندمت  یرازفامرن  شخب  یهلزنم  هب  ار  شخب  نیا  دوشیم  بخ ،

هک نانچمھ  دشخبب ؛ یناور  شمارآ  تینما و  ام  هب  دناوتیمن  دـنک ؛ راگتـسر  ار  ام  دـناوتیمن  میدرک ، لوا  شخب  رد  هک  یئاھتفرـشیپ  یهمھ  مینکن ، تفرـشیپ  تسا ، یگدـنز 

، تسھ هداوناخ  رد  عامتجا و  رد  اـھناسنا  تینما  مدـع  تسھ ، نتخیر  مھ  هب  نورد  زا  تسھ ، یدـیماان  تسھ ، یگدرـسفا  اـجنآ  رد  هتـسناوتن . برغ  یاـیند  رد  دـینیبیم 

میناوتب ام  هک  تسا  نیا  هیـضق  لصا  تسھ . مھ  یماظن  تردق  تسھ ، یملع  نوگانوگ  یاھتفرـشیپ  تسھ ، متا  بمب  تسھ ، تورث  هکنیا  اب  تسھ ؛ یچوپ  یفدھیب و 

، میدرکن تکرح  لوا  شخب  لثم  ام  هنیمز ، نیا  رد  تسین ؛ ریگمـشچ  ام  تفرـشیپ  شخب ، نیا  رد  بالقنا ، رد  هتبلا  مینک . حالـصا  ار  ندمت  یلـصا  شخب  نیا  ار ، یگدـنز  نتم 

؟ میدرکن تفرشیپ  شخب  نیا  رد  ام  ارچ  مینک ؛ یسانشبیسآ  دیاب  بخ ، میدرکن . تفرشیپ 

« يناريا يمالسا  تفرشیپ  يوگلا   » 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 17هاگياپ  هحفص 13 
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ناگبخن یرکف ، ناگبخن  ناگبخن -  یهدـھع  هب  تسیک ؟ یهدـھع  هب  اھنیا  مینک . جالع  ار  اھنیا  میناوتیم  هنوگچ  هک  نیا  هب  میزادرپب  تقو  نآ  میدرک ، ادـیپ  ار  اـھتلع  هکنآ  زا  دـعب 

اب دوب  نئمطم  ناوتیم  دشاب ، هنیمز  نیا  رد  اھبیـسآ  عفر  هب  رظان  هک  دیایب  دوجو  هب  ینامتفگ  ام  یعامتجا  طیحم  رد  رگا  اھناوج . یهدـھع  هب  امـش ، یهدـھع  هب  یـسایس - 

ناریا تلم  یگدنشخرد  تقو  نآ  درک ؛ میھاوخ  یبوخ  یاھتفرشیپ  شخب  نیا  رد  ام  دراد ، دوجو  هک  یدادعتـسا  اب  دنراد ، ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  هک  یطاشن 

. دینک جالع  دعب  دینک و  یسانشبیسآ  دیاب  دش . دھاوخ  رتناسآ  ایند  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  ناریا و  تلم  یمالسا  یهشیدنا  شرتسگ  ایند و  رد 

اب هک  یئاھهاگتـسد  صوصخب  اھهاگتـسد ، زا  یرایـسب  ناریدم  دـنفظوم ؛ اھرادنوبیرت  دـنفظوم ، اھهناسر  تسا ، فظوم  هاگـشناد  تسا ، فظوم  هزوح  دـنفظوم ، ناگبخن 

هک یناـسک  دـنفظوم ؛ هنیمز  نیا  رد  دـننکیم ، یـشزومآ  یزیرهماـنرب  سرادـم  یارب  اـی  اھهاگـشناد  یارب  هـک  یناـسک  دـنفظوم ؛ دـنراد ، راکورـس  مـیلعت  تـیبرت و  گـنھرف و 

نیا رد  مینزب . بیھن  نامدوخ  هب  یگمھ  ام  دـیاب  همھ . شود  رب  تسا  یاهفیظو  کی  همھ  اھنیا  دـنفظوم . دـننکیم ، نییعت  یـسرد  یاـھباتک  یارب  ار  یـشزومآ  یاھلـصفرس 

. مینک تکرح  مینک ، راک  دیاب  هنیمز 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٣ ناسارخ  ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

ار یگنھرف  نینچ  کی  یاھهیامنب  مالـسا  هتبلا  میـشخبب . ققحت  مالـسا  بولطم  لکـش  هب  مینک و  نیودت  مینک ، نییبت  ار  یگدنز  گنھرف  هک  میـشاب  نیا  لابند  هب  ام  دـیاب 

روط هب  تالوقم  نیا  هب  ام  رگا  تسا . هداد  رارق  ام  رایتخا  رد  مالـسا  ار  اھنیا  قوقح ؛ قالخا ، یزرودرخ ، زا  تسا  تراـبع  گـنھرف  نیا  یاـھهیامنب  تسا . هدرک  نیعم  اـم  یارب 

تافاشتکا تاعارتخا و  هچرھ  میورب ، شیپ  تعنـص  رد  ام  هچرھ  تفرگ . دھاوخن  لکـش  یمالـسا  نیون  ندمت  درک و  دھاوخن  ادیپ  ققحت  یمالـسا  تفرـشیپ  میزادرپن ، یدـج 

. مینک شالت  دایز  مینک ؛ راک  دایز  شخب ، نیا  لابند  دیاب  میاهدرکن . هملک  یقیقح  یانعم  هب  یمالسا  تفرشیپ  مینکن ، تسرد  ام  ار  شخب  نیا  رگا  دوش ، دایز 

هک تسا  نیا  لوا  یهتکن  مینک . هجوت  اھنیا  هب  دـیاب  هک  دراد ، دوجو  دـنکیم ، داـجیا  اـم  یارب  نتفر  گـنھرف  نیا  لاـبند  هک  یتاـمازلا  تیعـضو و  نیا  داـجیا  نوماریپ  هتکن  هس  ود 

روط هب  مینک ، میسرت  نامدوخ  یارب  مینک ، نیعم  یگدنز  یارب  ام  هک  یفدھ  رھ  تسیچ ؟ یگدنز  فدھ  تسا : یگدنز  زا  ام  ریـسفت  عبات  یگدنز ، کبـس  یعامتجا و  راتفر 

ار یگدنز  فدھ  مینک -  میسرت  دیاب  ار  یفدھ  کی  تسا . نامیا  نآ ، دراد و  دوجو  یلصا  یهطقن  کی  دوشیم . داھنشیپ  ام  هب  یگدنز  کبـس  کی  دوخ ، اب  بسانتم  یعیبط ،

مـسیلاربیل دناوتیم  میراد ، نامیا  نآ  هب  هک  یزیچ  نآ  الاح  دریگیمن . ماجنا  تسرد  راک  تسین ؛ ریذـپناکما  اھـشخب  نیا  رد  تفرـشیپ  نامیا ، نودـب  مینک . ادـیپ  نامیا  نآ  هب  - 

داقتعا تشاد ، نامیا  دیاب  یزیچ  کی  هب  هرخالاب  دشاب ؛ بان  دیحوت  مھ  دناوتیم  دشاب ، مسیـشاف  دناوتیم  دـشاب ، مسینومک  دـناوتیم  دـشاب ، مسیلاتیپاک  دـناوتیم  دـشاب ،

دوجو دـیاب  ینامیا  نینچ  کی  داقتعا ؛ یلـصا  هاگرگنل  کی  هب  ناـمیا  لـصا ، کـی  هب  ناـمیا  تسا . مھم  ناـمیا ، یهلئـسم  تفر . شیپ  داـقتعا  ناـمیا و  نیا  لاـبند  هب  تشاد ،

. دش دھاوخ  باختنا  یگدنز  کبس  نامیا ، نیا  ساسا  رب  دشاب . هتشاد 

رد یھاگ  دـینیبیم  دـندرک . حرطم  ار  یئادزیژولوئدـیا »  » ناونع یبرغ  یامنفوسلیف  ات  دـنچ  منکب : ضرع  اـھناوج  امـش  یارب  نم  هک  دراد ، دوجو  یاهطلاـغم  کـی  اـجنیا  رد 

ار نیا  یبرغ  یامنفوسلیف  ای  فوسلیف  ات  دنچ  درک . هرادا  دوشیمن  یژولوئدیا  اب  ار  هعماج  اقآ  دوشیم : حرطم  یئادزیژولوئدیا »  » ناونع یرکفنشور ، تالاقم  نیا  زا  یـضعب 

رارکت مھ  زاب  دـندرک ، رارکت  ار  نامھ  تسیچ ، دـنمھفب  ار  فرح  نیا  داعبا  هکنیا  نودـب  دـننک ، کرد  ار  فرح  نیا  قمع  هکنیا  نودـب  راویطوط ، اجنیا  مھ  یاهدـع  کی  دـناهتفگ ؛

یژولوئدیا کی  رکف و  کی  ندوب  اراد  نودب  یتلم  چیھ  تسا . هدرکن  تکرح  زورما  ات  دنک و  تکرح  دناوتیمن  یژولوئدیا  نودب  دراد ، یزاسندمت  یهیعاد  هک  یتلم  چیھ  دننکیم .

مھ حیرـص  دـندش ؛ دراو  یژولوئدـیا  اب  اھنیا  دـناهدروآ ، دوجو  هب  ار  یدام  ندـمت  ایند  رد  دـینکیم  هظحالم  امـش  زورما  هک  یئاھنیمھ  دـنک . یزاسندـمت  دـناوتیمن  بتکم  کی  و 

هتبلا دـندرک ؛ راک  شلابند  دـندیزرو ، داقتعا  نآ  هب  دـندرک ، حرطم  میراد ؛ داقتعا  یرادهیامرـس  داصتقا  هب  ام  دـنتفگ  میتسیلاتیپاک ، ام  دـنتفگ  میتسینومک ، ام  دـنتفگ  دـنتفگ ؛

نتخادرپ نآ و  یارب  شالت  نودـب  و  نامیا ، کی  رکف و  کی  نتـشاد  نودـب  بتکم ، کی  نتـشاد  نودـب  دـش . هتـشاذگ  اھنآ  شود  رب  مھ  یاهنیزھ  دـندش ، لمحتم  مھ  یتاـمحز 

. درادن ناکما  یزاسندمت  نآ ، یاھهنیزھ 

هب تسا  نکمم  اھنیا  هلب ، دناهداد . لکـش  نآ  ساسا  رب  ار  ناشدوخ  یگدنز  دـناهتفرگ ، ار  یزیچ  کی  یدام  ندـمت  ناگدـنزاس  زا  برغ ، زا  دـندلقم ؛ اھروشک  زا  یـضعب  هتبلا 

کی هچنانچ  رگا  دنریذپبیسآ ؛ هشیریب و  اھنیا  دنتسین ، زاسندمت  اھنیا  دندلقم ؛ اما  دنسریم ، مھ  یحطس  یروص و  یاھتفرـشیپ  کی  هب  دنـسرب ، مھ  یئاھتفرـشیپ  کی 

ندـمت عفانم  زا  یخرب  دروآیم ، رد  ار  ناشردـپ  دـیلقت  تسا و  دـیلقت  اھنآ  راک  هکنیا  رب  هوـالع  دنتـسین . رادهشیر  نوچ  تفر ؛ دـنھاوخ  نیب  زا  اـھنیا  دـیایب ، دوجو  هب  یناـفوط 

. دیآیم ناشریگ  اھنآ  یاھنایز  یهمھ  اما  دیآیمن ، ناشریگ  شایرایسب  دیآیم و  ناشریگ  برغ  یدام 

. دوشیم حرطم  ام  نارکفنشور  زا  یخرب  راتشون  راتفگ و  رد  وگلا ، کی  ناونع  هب  اھنآ  یداصتقا  دشر  هک  دنتسھ  اھروشک  زا  یـضعب  مروایب . مسا  اھروشک  زا  مھاوخیمن  نم 

دیلقت تلذ  دندلقم ؛ الوا  اما  دنشاب ، هدرک  تعنص  ملع و  یهنیمز  رد  ای  یدام  یهنیمز  رد  مھ  یتفرشیپ  دنشاب ، هدرک  ادیپ  تسد  مھ  یتعنـص  کی  هب  اھنآ  تسا  نکمم  هلب ،

ندمت نیا  زورما  دنرادن . ار  شعفانم  رثکا  یلو  دنراد ، اھنآ  ار  برغ  یدام  ینونک  ندمت  یاھبیـسآ  یهمھ  نیا ، رب  یهوالع  هدـش ؛ کح  اھنآ  یناشیپ  یور  دـیلقت ، یتسدورف  و 

. هدروآ دوجو  هب  شدوخ  ناوریپ  یارب  تیرشب و  یارب  هک  ار  یتالکشم  دھدیم  ناشن  دراد  برغ  یدام 

یاراد دوب ، دـھاوخ  مھ  تعنـص  یاراد  دوب ، دـھاوخ  ملع  یاراد  ندـمت  نیا  تسا . نامیا  هب  جایتحا  دروآ ؛ دوجو  هب  ار  ندـمت  کی  ناوتیمن  یژولوئدـیا  نودـب  بتکم و  نودـب  سپ 

هب هک  یاهعماج  نآ  دھدیم ، رارق  شدوخ  راک  یانبم  ار  دیحوت  بتکم  هک  نآ  دش . دھاوخ  اھنیا  یهمھ  یهدننک  هرادا  هدننک و  تیادھ  بتکم ، نیا  و  دوب ؛ دھاوخ  مھ  تفرـشیپ 

رکف و تخاس و  دـھاوخ  رادهشیر  قیمع و  گرزب و  ندـمت  کی  دروآ ؛ دـھاوخ  تسد  هب  تسا ، یزاسندـمت  رب  فقوتم  هک  ار  یتاریخ  نیا  یهمھ  دـنکیم ، تکرح  دـیحوت  لابند 

هک تسا  یئاھهئطوت  نامھ  زا  یکی  ینامیایب ، هب  هعماج  ندـناشک  تسا . نامیا  هب  جایتحا  هک  لوا ، بلطم  نیا  نیاربانب ، داد . دـھاوخ  شرتسگ  ایند  رد  ار  شدوخ  گنھرف 

. دننکیم لابند  دنراد  ار  نیا  تدش  اب  مھ  نالا  دناهدوب و  نآ  لابند  یمالسا  یزاسندمت  نانمشد 

بالقنا  / ١٣٩١/١٢/١۴ ربھر  اب  تفرشیپ  یناریا  یمالسا  یوگلا  یحارط  زکرم  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید 

. تسا هعماج  رد  نآ  یزاسنامتفگ  ناگبخن ، نایم  رد  نآ  خوسر  تفرشیپ و  یناریا  – یمالسا یوگلا  ققحت  یهمزال 

یهمھ رد  هتفرـشیپ  دـیدج و  ندـمت  کی  یحارط  یمالـسا و  بالقنا  لوصحم  یهئارا  عقاورد  تفرـشیپ  یناریا  – یمالـسا یوگلا  یحارط  دـندوزفا : یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دوش هدید  قمع  شیازفا  اب  هارمھ  تدمدنلب و  دیاب  راک  قفا  نیاربانب  تسا . مالسا  یهشیدنا  رکفت و  یانبم  رب  اھهصرع 

نینچ رد  دـندرک : ناـشنرطاخ  یگدـنز ، یاـھهصرع  یهمھ  رب  یبرغ  ندـمت  طلـست  و  برغ ، تفرـشیپ  ندـمت و  یوگلا  زا  زورما  یاـیند  ندوب  ریثاـت  تحت  هب  هراـشا  اـب  ناـشیا 

. تسا یوق  رایسب  یهزیگنا  تعاجش و  تارج ، دنمزاین  تفرشیپ  یناریا  – یمالسا یوگلا  یحارط  یطیارش ،

: دندوزفا تدمدنلب  دنیآرف  نیا  رد  یلامتحا  لاکشا  ای  صقن  هنوگرھ  ندوب  حالصا  لباق  هب  هراشا  اب  دنتـسناد و  تکرح  نیا  یلـصا  حور  ار  هشیدنا  رکف و  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. دوشن شوماخ  هاگچیھ  تکرح ، روتوم  ات  دوش  هدافتسا  زین  ناوج  یاھدادعتسا  دیدج و  یاھهبرجت  زا  یگدزباتش ، هنوگرھ  زا  زیھرپ  نمض  دیاب  تکرح  نیا  رد 

نینچمھ یاهتـسھ و  ونان و  یاـھیروانف  نوچمھ  هتفرـشیپ  یملع  زکارم  رد  روشک  طاـشناب  هزیگنارپ و  ناوج و  نادنمـشناد  روضح  هب  هراـشا  اـب  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

. تسا یندشنمامت  وا  طاشن  هزیگنا و  ناوج و  اریز  درک ، دامتعا  اھناوج  هب  دیاب  دندرک : دیکات  یعافد  عیانص  زکارم 

ینابم دـیاب  وگلا  نیا  یحارط  لحارم  مامت  رد  دـندرک : ناشنرطاخ  دنتـسناد و  تفرـشیپ  یناریا  – یمالـسا یوگلا  یحارط  رد  راک  ساسا  ار  یمالـسا  یناـبم  بـالقنا ، ربھر 

. دوشن مھ  یتسیابردور  هظحالم و  چیھ  صوصخ ، نیا  رد  دریگ و  رارق  رظن  دم  قیقد  عماج و  تروص  هب  یمالسا 

یهصرع راھچ  رب  تفرـشیپ ، یناریا  – یمالـسا یوگلا  یحارط  رد  دـیاب  دـندوزفا : دندرمـشرب و  مزال  یرورـض و  عوضوم  نیا  رد  ار  هیملع  یاھهزوح  تیفرظ  زا  هدافتـسا  ناشیا 

. تسا اھهصرع  یهیقب  زا  رتیناینب  رکف »  » عوضوم نایم ، نیا  رد  هک  دوش  هیکت  یگدنز  تیونعم و  ملع ، رکف ،

: دــندرک ناـشنرطاخ  تـسا ، صـالخا  یداـھج و  یهـیحور  دــنمزاین  قـیقد ، مـھم و  رایــسب  تدــمدنلب و  راـک  نـیا  ماـجنا  هـکنیا  رب  دــیکات  اــب  یمالــسا  بــالقنا  ربـھر  )...( 

. تسا تفرشیپ  یناریا  – یمالسا یوگلا  ققحت  یلصا  طرش  یزاسنامتفگ » »

یزاسنامتفگ و قیرط  زا  دیاب  دندوزفا : دنتسناد و  یزاسنامتفگ  هب  طونم  ار  مدرم  داحآ  ناناوج و  سپس  ناگبخن و  ناج  رکف و  رد  وگلا  نیا  خوسر  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

« يناريا يمالسا  تفرشیپ  يوگلا   » 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 17هاگياپ  هحفص 14 
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. دوش نیودت  دنمشزرا  مکحتسم و  رخاف ، ییوگلا  هلصوح ، ربص و  اب  و  نارظنبحاص ، ناگبخن و  یاھهاگدید  زا  یریگهرھب 

اھهاگشناد  / ١۵/١٣٩٢/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

یبرغ یوگلا  اب  تفرشیپ  تفرشیپ ، زا  ام  دارم  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  مینادیم ، روشک  یمومع  تفرشیپ  مزال  طرش  ار  یملع  تفرـشیپ  میتسھ و  تفرـشیپ  لابند  رگا  ام 

، تفر شیپ  درک و  لابند  برغ  هک  یلکـش  هب  ار  تفرـشیپ  ام  تسا . یمالـسا  یناریا -  تفرـشیپ  یوگلا  ندرک  لابند  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  یعطق  راـک  روتـسد  تسین .

نیب زا  ار  ضیعبت  تسناوتن  دربب ، نیب  زا  ار  رقف  تسناوتن  یبرغ  یهتفرشیپ  یاھروشک  تفرشیپ  درادن . زورما  هاگآ  ناسنا  یارب  یاهبذاج  چیھ  یبرغ  تفرـشیپ  میھاوخیمن ؛

. دش انب  رگید  یاھروشک  تراغ  رامعتـسا و  ملظ و  یهیاپ  رب  تفرـشیپ  نآ  الوا  دنک . رقتـسم  ار  یناسنا  قالخا  تسناوتن  دنک ، رقتـسم  هعماج  رد  ار  تلادـع  تسناوتن  دربب ،

اھیلاغترپ یفلتخم  یاھاج  ایـسآ ، قرـش  یهقطنم  نیا  رد  دوبن . ناریا  طقف  بخ ، دنتفگ . یبلاطم  ناریا  هب  لاغترپ  یهلمح  هب  عجار  نایاقآ  زا  یکی  الاح  نیمھ  دینیبب  امش 

میظع یهراق  نیا  مامت  روج ؟ نیمھ  سیلگنا  ای  ایناپـسا  ای  لاغترپ  ای  دراد ؟ یملع  شزرا  یخیرات و  یئایفارغج و  لوط  ضرع و  هزادنا  هچ  دنلھ  رگم  دنتفر . اھیدنلھ  دـنتفر ،

یاھتفرشیپ دنکیم  حیرـشت  وا  ناھج ؛» خیرات  هب  یھاگن   » رد ورھن  یهتـشون  هب  دینک  هاگن  دوب . تورث  زکارم  اھنیا  دندرـشف ؛ دنتفرگ و  تشم  رد  اھنیا  ار  اقیرفآ  یهراق  ار ، ایـسآ 

نینچ زا  مناوخب ، دوب -  هتشون  ار  نیا  زور  نآ  هک  ورھن -  لثم  یعلطم  مدآ  هاگن  زا  ار  بلطم  نیا  هکنیا  زا  لبق  ات  هدنب  اھـسیلگنا . دورو  زا  شیپ  ار  دنھ  رد  دوجوم  ینف  یملع و 

، دـننکیم فرـصت  ار  روشک  نیا  حالـس  کـمک  هب  ملع و  کـمک  هب  دـنیآیم  دـعب  دـنکیم ، تکرح  یحیحـص  لوقعم و  یملع  ریـسم  رد  یروشک  کـی  مدوـبن . عـلطم  یاهلئـسم 

ناــشدوخ روـشک  رد  دــنوریم  دنــشکیم ، نوریب  دــنھ  زا  ار  تورث  دــننکیم . لــیمحت  وا  رب  ار  ناــشدوخ  دــنربیم و  نـیب  زا  ار  وا  تورث  عباــنم  دنــشکیم ، ار  اــھناسنا  غـیردیب 

روشک رب  اھسیلگنا  هک  اکیرمآ  لالقتـسا  یاھلاس  زا  لبق  ات  دنتفرگ . دندروآ ، تسد  هب  دنھ  زا  هک  یلوپ  اب  ار  اکیرمآ  اھـسیلگنا  دننکیم . تسرد  هریخذ  دننکیم ، یراذگهیامرس 

، یموب نانکاس  هن  هتبلا  اکیرمآ -  نانکاس  یهلباقم  اب  دعب  هک  دندرکیم ؛ اکیرمآ  لحاوس  هب  دنھ  زا  هک  دوب  یتراجت  زا  یـسیلگنا  راجت  دـمآرد  یهدـمع  دـندوب ، طلـسم  اکیرمآ 

اھنیا لاحرھهب  دـش . مامت  سیلگنا  طلـست  نارود  اکیرمآ ، لالقتـسا  سپـس  تفرگ و  ماجنا  هک  یگنج  و  نارگید -  یئایناپـسا و  یـسیلگنا و  نیرجاـھم  ناـمھ  مھ  زاـب  هکلب 

فرطرب ار  ضیعبت  هن  دـندرک ، فرطرب  ناشدوخ  یاھروشک  رد  ار  ملظ  هن  نوگانوگ ، یاھتفرـشیپ  اب  مھ  دـعب  دـندرک ؛ عورـش  اھتلم  نوخ  ندـیکم  اب  ار  ناـشدوخ  ندـمت  یهیاـپ 

عـضو تسا ، یروج  هچ  یعاـمتجا  عضو  تسا ، یروج  هچ  اـھروشک  نیا  رد  داـصتقا  عضو  مھ  زورما  دـینیبیم  دـنناسرب ؛ یزاـینیب  هب  دنتـسناوت  ار  ریقف  عـماوج  هن  دـندرک ،

ام ار  نیا  تایـصوصخ ؛ نیا  اب  تسا  یتفرـشیپ  نینچ  کـی  یبرغ ، ندـمت  تفرـشیپ  برغ . رد  یـسنج  قـالخا  رازنجل  نیا  یقـالخا ، طاـطحنا  نیا  تسا ؛ یروج  هچ  یقـالخا 

اھزاین و زا  دریگیم ، همـشچرس  مالـسا  تیادھ  زا  تسا ؛ یناریا  یمالـسا و  یوگلا  کی  هک  میتسھ ، نامدوخ  ینامرآ  بولطم و  یوگلا  لابند  ام  میدنـسپیمن . هجوچیھهب 

. دننک نیودت  ار  وگلا  نیا  هکنیا  یارب  دننکیم  دنراد  مھ  یناوارف  یاھشالتنارظنبحاص  نیققحم و  زورما  هتبلا  لقتسم . یوگلا  کی  دربیم ؛ هرھب  یناریا  یاھتنس 

بالقنا  / ٠٢/٠۶/١٣٩۵ ربھر  اب  تفرشیپ » یناریا  یمالسا  یوگلا  زکرم   » یلاع یاروش  یاضعا  رادید 

صوـصخرد هـک  ار  ییاھهدـعو  دناهتـسناوتن  زین  جـیاتن  راـثآ و  ظاـحل  زا  دنتـسھ و  یھلا  ریغ  لوـصا  مسیناـموا و  یهیاـپ  رب  طـلغ و  یناـبم ، ظاـحل  زا  هعــسوت ، جـیار  یاـھوگلا 

. دننک ققحم  دندوب ، هداد  تلادع »  » و یدازآ »  » ریظن ییاھشزرا 

بالقنا  / ٠٢/٠۶/١٣٩۵ ربھر  اب  تفرشیپ » یناریا  یمالسا  یوگلا  زکرم   » یلاع یاروش  یاضعا  رادید 

ام نیاربانب  تسا ؛ هدشن  یھتنم  تینما » تیونعم و  تلادع ، قالخا ،  » هب هدرکن و  ذوفن  عماوج  نآ  قامعا  ات  اھتفرشیپ  اما  دناهتشاد  زین  ییاھتفرـشیپ  هچرگا  عماوج  نیا 

. مینک هئارا  فیرعت و  یناریا ، گنھرف  یمالسا و  ینابم  رب  یکتم  ار  دوخ  یموب  تفرشیپ  یوگلا  دیاب 

}...{

یھقف یمالک و  یفسلف ، ینابم  رب  طلسم  هاگآ و  رکفتم ، یالـضف  هیملع و  یاھهزوح  اب  هتـسویپ  قیثو و  طابترا  یمالـسا و  قیمع  تاقیقحت  عوضوم ، نیا  ققحت  یهمزال 

. تسا

بالقنا  / ٠٢/٠۶/١٣٩۵ ربھر  اب  تفرشیپ » یناریا  یمالسا  یوگلا  زکرم   » یلاع یاروش  یاضعا  رادید 

، تفرـشیپ یوگلا  دوشن ، هجوـت  روـشک  یعیبـط  یناـسنا و  یاھهیامرـس  ننـس و  بادآ و  میلقا ، اـیفارغج ، خـیرات ، گـنھرف ، هب  رگا  تسا و  وـگلا  نیا  قـقحت  یهنیمز  ناریا ،

. دش دھاوخ  هدافتسا  نودب  ققحت و  لباق  ریغ  یدنس 

بالقنا  / ٠٢/٠۶/١٣٩۵ ربھر  اب  تفرشیپ » یناریا  یمالسا  یوگلا  زکرم   » یلاع یاروش  یاضعا  رادید 

دوجوم بتاکم  ناوارف و  یاھهخسن  اب  وگلا  تازیامت  اھیدنبزرم و  ندش  صخشم  «، » وگلا یهرابرد  ارآ  براضت  ثحب و  یارب  هنیمز  داجیا  «، » یملع نیودت  میظنت و  ، » ناشیا

نیودـت تامازلا  هلمج  زا  ار  فلاخم » ضراعم و  تارظن  ربارب  رد  یملع  تمواـقم  توق و  زا  یرادروخرب   » و ندوب » یدربراـک  «، » تاـیعقاو اـھنامرآ و  هب  ناـماوت  هجوت  «، » اـیند رد 

. دندناوخ یناریا  یمالسا -  تفرشیپ  یوگلا 

. دندرک نایب  تفرشیپ  یناریا  یمالسا -  یوگلا  زکرم  یلاع  یاروش  یاضعا  هب  باطخ  زین  هیصوت  دنچ  همادا  رد  یاهنماخ  هللاتیآ  ترضح 

یبالقنا و یداھج و  یدج ، راک  «، » یناھج یهعسوت  جیار  یاھوگلا  یوق  یدج و  دقن  «، » زکرم یهلاسجنپ  درکلمع  یسانشبیسآ  «، » وگلا نیودت  هیھت و  رد  ندرکن  هلجع  »

هب یمالـسا  بالقنا  ربھر  یاھهیـصوت  یزاسنامتفگ »  » و روشک » یتیریدـم  یهندـب  اھهاگتـسد و  اـب  طاـبترا  «، » یبـالقنا نموم و  رکفشوخ ، ناوج ، ناـققحم  زا  هدافتـسا 

. دوب تفرشیپ  یناریا  یمالسا -  یوگلا  زکرم  یلاع  یاروش  یاضعا 

اھهاگشناد  / ٠٣/٣١/١٣٩۶ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک روطنیمھ  تسا ؛ یمھم  یهلئسم  یلیخ  هلئـسم ، نیا  دش . هدز  شفارطا  مھ  ینوگانوگ  یاھفرح  بخ  میتفگ ، شرورپوشزومآ  دنـس ٢٠٣٠  نیا  هب  عجار  یزیچکی  ام 

رد تسا . شرورپوشزومآ  هب  طوبرم  دنس ٢٠٣٠  نیمھ  نآ  شخب  کی  هک  تسا  رادیاپ - یهعسوت  دنس   - للم نامزاس  یتسدالاب  دنـس  کی  زا  یئزج  نیا  درک ، هراشا  ناشیا 

یهموظنم کی  هک  تسا  نیا  دنتـسھ ، راکردناتسد  دـننکیم و  دـنراد  یحارط  تسھ - نآ ] رد   ] دنـس ٢٠٣٠ نیا  هلمج  زا  هک   - رادیاپ یهعـسوت  دنـس  نیا  رد  اھنیا  هچنآ  عقاو 

، تسا هلیـسو  کی  اجنیا  وکـسنوی  دراد ؛ دوجو  للم  نامزاس  تشپ  ییاھتـسد  دنکیم ؟ یـسک  هچ  ار  نیا  دـننکیم . لعج  دـنراد  ایند  یهمھ  یارب  یلمع  یگنھرف و  یرکف و 

لماـش تسا ، رکف  لـماش  هک  یاهموظنم  دـننکیم ؛ دـیلوت  هموظنم  کـی  اـھتلم  یهمھ  اـیند و  یاـھروشک  زیچهمھ  یارب  دـنراد  دناهتـسشن ، ییاھتـسد  تسا ؛ نیرتیو  کـی 

دنـس نیمھ  هک  تسا  شرورپوشزومآ  شخب  مھ  نآ  شخب  کی  دننک . لمع  نیا ، قبط  رب  همھ  دیاب  اھتلم  دنھدیم و  هئارا  دـنراد  ار  نیا  تسا و  لمع  لماش  تسا ، گنھرف 

دنـس دـنراد  هک  ییاـھنیا  دنتـسھ  یناـسک  هچ  ارچ ؟ تسا . یبوـیعم  تکرح  تکرح ، نیا  تسا ؛ بوـیعم  نیا  الـصا  تـسا ؛ طـلغ  نـیا  تـسا ؛ طـلغ  نـیا  بـخ  تـسا .  ٢٠٣٠

یروجنیا دیاب  هک  دننک  رظن  راھظا  ناشدیاقع ، یهرابرد  ناشیاھتنـس ، یهرابرد  اھتلم ، یهرابرد  اھروشک ، یهرابرد  هک  دنراد  یقح  هچ  دـننکیم ؟ مھارف  ار  رادـیاپ  یهعـسوت 

زا مادـکرھ  و  تسا ، مازلا  اھنیا  یهمھ  عقاو ، رد  ریخن ، تسا ؛ یرگنیحطـس  نیا  تسین ، مازلا  دـنیوگیم  هکنیا  تسا . دـیاب »  » مھ اـھنیا  یهمھ  دـینک ؛ یروجنآ  دـیاب  دـینک ،

یهمھ دوشیم !» بلس  امـش  زا  زایتما  نالف  دیریگیم ؛ رارق  لودج  هت  لودج ، نالف  رد   » هک دمآ  دھاوخ  باسحهب  یفنم  یهطقن  کی  ناونعهب  دعب  دنکن ، ادیپ  ققحت  هک  اھنیا 

یوـگلا  » میتـفگ میدـمآ  نیا  زا  لـبق  لاـس  دـنچ  زا  اـم  بخ  دراد ؟ یموزل  هچ  دـشابن . دـیاب »  » شرھاـظ رد  وـلو  تسا ، دـیاب »  » اـھنیا یهمھ  عـقاو  رد  تـسا ؛ یروـجنیا  اـھنیا 

ادمع هدنب  دننادیم ؛ میراد ، طابترا  اھنیا  اب  ام  تقو  نآ  زا  دنتسھ و  راک  نیا  لوئسم  هک  ینایاقآ  مدربن . راک  هب  ادمع  مھ  ار  هعسوت  یهملک  هدنب  تفرـشیپ ؛» یمالـسا  ـ یناریا

تفرشیپ یوگلا  مربیم ؛ راک  هب  ار  تفرشیپ  یهملک  نم  دراد ؛ یبرغ  موھفم  کی  تسا ؛ یبرغ  یهملک  کی  هعسوت  یهملک  نوچ  مربیمن ، راک  هب  نم  ار  هعسوت  یهملک  متفگ 

« يناريا يمالسا  تفرشیپ  يوگلا   » 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 17هاگياپ  هحفص 15 
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؟ اھنیا لاثما  ای ٢٠٣٠ و  رادیاپ  یهعسوت  دنس  نیمھ  تروصهب  دنھدب  وگلا  یبرغ  یاھتسد  ام ، تفرـشیپ  یارب  دیاب  ارچ  مینک ! ادیپ  میدرگب  ار  وگلا  نیا  بخ  یمالـسا . ـ یناریا

. تسا دیتاسا  راک  تسا ، اھهاگشناد  راک  تسا ، اھامش  راک  تسیک ؟ راک  اھنیا 

نایوجشناد  / ١٣٩٧/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

هظحالم تسا . یاهدیجنس  هدشرکف و  یهمانرب  تسا ، یصخشم  یهمانرب  تفرشیپ ، یهمانرب  دینادب . لوئسم  روشک  تفرشیپ  یهلئسم  لابق  رد  ار  ناتدوخ  اھناوج  امش 

رد تسا ، هدـشهدامآ  هدـشنییعت و  هدـشنییبت و  دـشاب ، فلتخم  تاھج  رد  روشک  نیا  تکرح  بلاق  دـناوتیم  لاس  هاجنپ  اـت  هک  یمالـسا  یناریا ـ  تفرـشیپ  یوگلا  دـیدرک ،

ار ناتدوخ  نآ  یارب  دینادب و  هبناجهمھ  عیـسو و  یهشقن  نیا  نالاعف  زا  یئزج  ار  ناتدوخ  امـش  دننک . لماک  دـننک و  لیمکت  دـنھدب و  زرو  ار  نآ  هک  تسا  نارظنبحاص  رایتخا 

عـضاوم ذاختا  اب  زور  کی  تسا ، راکتبا  راک و  اب  زور  کی  تسا ، نتخاس  اب  زور  کی  تسا ، ندرک  قیقحت  اب  زور  کی  تسا ، ندـناوخ  سرد  اب  زور  کی  یگدامآ ، نیا  دـینک . هداـمآ 

لاوحا یهمھ  رد  ار  ناـتدوخ  دراد . ار  تاـئاضتقا  نیا  زا  یکی  امـش  یگدـنز  زا  یاهرود  رھ  یزور ، رھ  تسا ؛ تسایـس  نادـیم  رد  روـضح  اـب  زور  کـی  تسا ، یـسایس  تسرد 

. دینادب لوئسم  میھس و  ار  ناتدوخ  روشک ، تفرشیپ  لابق  رد  هک  دینادب  فظوم 

...

لدم هعسوت .» دشر و   » دننکیم یراذگمسا  اھنآ  هک  نانچنآ  هن  میراذگیم ، تفرشیپ  ار  تکرح  نیا  مسا  ام  الوا  میریگیمن ؛ برغ  زا  ام  ار  هعسوت  لدم  منکب ، ضرع  مھ  ار  نیا 

؛ دناهدرک تسرد  ناشدوخ  یارب  یناوارف  تالکشم  دناهدرک ، تخبدب  ار  ناشدوخ  لدم ، نیا  شور و  نیا  رطاخهب  ناشدوخ  اھیبرغ  میریگیمن . برغ  زا  ام  ار  روشک  تفرـشیپ 

. میریگیمن ام  اھنآ  زا  تسا ؛ داسف  هب  ور  هدیسوپ و  نورد ، نطاب و  اما  تسھ  قربوقرز 

یملع  / ١٣٩٨/٠٧/١٧ رترب  یاھدادعتسا  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

دیاب یناریا  مینک ، یگدـنز  یناریا  نامدوخ ، گنھرف  اب  یتسیاب  ام  تسا . توافتم  دراد ، یاهتـسجرب  یهتفرـشیپ  هاگـشناد  کی  مھ  وا  هک  یروشک  نآ  طیارـش  اب  ام  طـیارش 

. تسا مھم  رایسب  نم  رظن  هب  نیا  هک  مینکب  تیاعر  یتسیاب  امتح  مھ  ملع  لئاسم  یهنیمز  رد  ار  یناریا  یمالسا ـ  تفرشیپ  یوگلا  و  مینک ؛ رکف  میشیدنیب و 

تلود  / ٠٢/١٣٩٩/٠۶ تئیھ  هسلج  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

رـصنع هس  نیا  لدع ؛ ملع و  نامیا و  زا  بکرم  تسا  ییوگلا  کی  هصالخ  روط  هب  یزاسهعماج  یزاسماظن و  یارب  یمالـسا  یوگلا  دراد . ار  شدوخ  لقتـسم  یوگلا  مالـسا 

یهراوق هعماج و  تخاس  رد  مھ  دراذـگیم ، ریثات  اھناسنا  تیـصخش  تخاس  رد  مھ  صلاخ ، یدـیحوت  نامیا  نیا  هک  صلاخ  یدـیحوت  ناـمیا  یاـنعم  هب  ناـمیا  تسا . یلـصا 

نآ هب  یعیبـط  ملع  مھ  یھلا ، ملع  مـھ  - نآ ]  ] یاھتنایب یهرتسگ  اب  ملع  یعامتجا . لکـش  رد  مھ  دراد ، دادـتما  یـصخش  لـمع  رد  مھ  و  دراذـگیم ، رثا  هعماـج  یمومع 

ناسنا دعب  تسا . حودمم  مالسا  رد  هک  تسا  ییاھزیچ  وزج  اھنیا - دننام  تعیبط و  رب  طلست  تعیبط و  ریخست  ینعی ] ، ] دنداد ناشن  نآ  رد  ار  ناشرنھ  اھیبرغ  هک  انعم ] ]

لدع تسا . لئاسم  نیا  یهمھ  لماش  ملع  نیا  اھفرح . نیا  زا  رترب  یھلا  مولع  توکلم و  ملاع  هب  ملع  ناسنا ، تیوھ  هب  ملع  رتالاب ؛ لحارم  هب  هلحرم  نیا  زا  دـنکیم  جورع 

ام هب  ماما  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، هملک . یعقاو  یانعم  هب  تلادع  ینعی ] ، ] یعامتجا تلادع  مھ  یئاضق ، تلادع  مھ  یداصتقا ، تلادع  مھ  لدـع ؛ عیـسو  یانعم  هب  مھ 

. هداد دای 

رد اـھیریگتھج ، رد  اـھراھظا ، رد  اھراعـش ، رد  ار  نیا  ناـسنا  هک  تسا  نیا  وـگلا  اـما  هدوـبن  یاهتـسیاش  بساـنم و  کرحت  اـم  کرحت  میبـقع . شخب  هس  رھ  رد  هـتبلا  اـم 

ام گرزب  یادھـش  شیاھهنومن  دـنکب ؛ هدـھاشم  دـناوتیم  هتفرگ ، تروص  هک  ییاھیزاستیـصخش  رد  هتفرگ ، تروص  یمالـسا  یروھمج  رد  لاس  نیا ۴١  رد  هک  ییاـھتکرح 

ینامیلس مساق  دیھش  رخآ  نیا  ات  یرھطم و  دیھش  شاهنومن  تسا ، رنھاب  دیھش  شاهنومن  تسا ، یئاجر  دیھش  شاهنومن  تسا ، یتشھب  دیھـش  شاهنومن  دنتـسھ ،

هدرکن یادخ  ای  دـینک  هتـسجرب  ار ، نآ  دـینک  غیلبت  دـینک و  نیریـش  ناھج  مدرم  مشچ  رد  ار  وگلا  نیا  دـیناوتیم  ناتدوخ  درکلمع  اب  امـش  تسا . نیا  یمالـسا  یوگلا  تسا ؛

هب ای  رشب  داحآ  هب  یکمک  کی  نامدوخ  تمدخ  اب  ام  هک  تسین  نیا  فرص  طقف  تسا ؛ روط ]  ] نیا یمالسا  یروھمج  رد  تمدخ  نیاربانب ، دیزادنیب . اھمشچ  زا  ار  نآ  سکعب ،

یوگلا ار و  مالـسا  یهرھچ  عقاو  رد  میراد  نامدوخ ، تمدـخ  نیا  اب  نامدوخ ، درکلمع  نیا  اب  ناـمدوخ ، راـک  نیا  اـب  اـم  هک  تسا  نیا  مھم  مینکیم ؛ روشک  هب  اـی  ینیعم  عمج 

؛ دنـسرتیم نـیمھ  زا  مـھ  اـھنآ  و  اـیند ، رد  هدروآرب  رـس  هزاـت  یوـگلا  نـیا  دـنھاوخن ، هـچ  دـنھاوخب ، اھربکتــسم  هـچ  دراد ؛ دوـجو  وـگلا  نـیا  و  میھدـیم . ناـشن  ار  یمالــسا 

یهدمع رد  یـشیدناجک  یراتفرجک و  هب  التبم  اھنآ  ناھدتھج  ناریدم و  درادن ؛ لوبق  ار  اھنآ  ملـسم  لوصا  هک  تسا  ییوگلا  وگلا ، نیا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ناشینمـشد 

اھنیا یاھینمشد  دنکیم ؛ لابند  لطاب  لباقم  رد  ار  قح  طخ  ار ، میقتسم  طخ  درادن و  لوبق  ار  نیا  یمالسا ، یوگلا  یمالـسا ، یروھمج  یوگلا  دنتـسھ و  یگدنز  لئاسم 

دننام صاخ و  راک  نالف  ورمع و  ندوبن  دیز و  ندوب  رطاخ  هب  طقف  دنراد ، یمالسا  یروھمج  اب  رگید  یاھیـضعب  اکیرمآ و  دینیبیم  امـش  هک  یایزوتهنیک  تسا . نیا  رطاخ  هب 

. دھدب ناشن  ار  وگلا  نیا  یتسیاب  ماظن  رازگراک  لمع  نیا  دنراد . ار  ییاھراک  یکیتکات  ظاحل  زا  هتبلا  دنفلاخم . ساسا  اب  تسین ؛ اھنیا 

« : یناریا یمالسا  تفرشیپ  یوگلا   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یناقح  /   ١٣٨٩/٠٣/١٨ یسوم  هدنسیون :  ناریا /  رد  تفرشیپ  یموب  یوگلا  ققحت  یخیرات  عناوم 

ضایف  /   ١۴/١٣٨٨/٠۴ میھاربا  هدنسیون :  تفرشیپ /  یمالسا  لوصا 

« يناريا يمالسا  تفرشیپ  يوگلا   » 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 17هاگياپ  هحفص 16 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40833
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43719
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=46303
http://farsi.khamenei.ir/others-article?id=9575
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نسح هدنسیون :   / ( یمالسا یاھهزومآ  مسیلاربیل و  نیب  یاهسیاقم  درکیور   ) تفرـشیپ تلادع و  ینابم  ناونع  هب  ود  نآ  لباقتم  ریثأت  یناسنا و  هیامرـس  یعامتجا و  هیامرس 

یرظن  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ اقآ 

یخیش  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ دیجملادبع  هدنسیون :  تفرشیپ /  یناریا  یمالسا  یوگلا  رد  یداصتقا  تلادع  یزاس  هنیداھن  دنمشور  هیرظن 

یلیبدرا  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ هدازمیظع  هزئاف  هدنسیون :  مالسا /  ینامرآ  هعماج  رد  هعسوت  یاھصخاش  یعامتجا و  تلادع 

« يناريا يمالسا  تفرشیپ  يوگلا   » 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 17هاگياپ  هحفص 17 

http://farsi.khamenei.ir/others-article?id=24354
http://farsi.khamenei.ir/others-article?id=24957
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