
١٣۶٨/١٢/٢٢ /  ( فیرشلا هجرف  ىلاعت  لجع ا   ) رصعیلو ترضح  دالیم  زورلاس  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

؛ دمآ لئان  تمـسق  نالف  رد  تفرـشیپ  نالف  هب  ىمالـسا  ىروھمج  هک  دننکیمن  سکعنم  ار  اھنیا  دراد ؛ دوجو  ىلمع  ىملع و  دیدج  ىاھنیمزرـس  رد  دورو  تفرـشیپ ، راکتبا ،

امـش و تمواقم  دـنھاوخیمن  دراذـگیم ؛ رثا  رگید  ىاـھتلم  یهیحور  رد  مدرم  امـش  تیعـضو  نوچ  هچ ؟ ىارب  دـنھدیم . هولج  ربارب  هد  دـننک ، ادـیپ  ار  فعـض  ىاـھهطقن  رگا  اـما 

. دش دھاوخ  تسرد  رسدرد  اھتردق  ىارب  دننادیم  نوچ  دھدب ؛ دیما  نارگید  هب  امش  یهنادنمتردق  تایح  یهمادا 

١٣۶٨/١٢/٢٢ /  ( فیرشلا هجرف  ىلاعت  لجع ا   ) رصعیلو ترضح  دالیم  زورلاس  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا تلادع  تسھ ، تایاور  رد  تارایز و  رد  اھاعد و  رد  هک  مالسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نامز ماما  تیـصوصخ  نیرتگرزب  هک  مینادیم  تسا و  نامز  ماما  راگدرورپ ، لدع  رھظم 

ضیعبت مدع  ىانعم  هب  تلادع  تسا . رتمھم  زیچهمھ  زا  تلادع  هعماج ، کی  ىانب  رد  مینکب . تلادع  یهعماج  ار  هعماج  زورما  دیاب  ام  ( ١٣ .) الدع اطسق و  ضرالا  هب  المی ا 

نافعضتسم ىگدنز  نیمات  تھج  رد  روشک  ىلک  تکرح  روشک و  ىاھهمانرب  ىنعی  تلادع  فیعض ؛ مورحم و  مدرم  هب  کمک  ىنعی  تلادع  تسا ؛ ماکحا  دودح و  قوقح و  رد 

ناشدوخ قوقح  هب  دـناهدنام ، مورحم  ناشدوخ  قوقح  زا  ىتوغاط  ماـظن  نیگنـس  یهیاـس  ریز  رد  هک  ىناـسک  نآ  هک  تسا  نیا  ىاـنعم  هب  تلادـع  دـشاب ؛ فیعـض  مدرم  و 

 - ىمومع قوقح  ىعامتجا ، قوقح  ىناـسنا ، قوقح  قوقح -  دنـشابن ؛ لـئاق  ىاهژیو  قح  ناـشدوخ  ىارب  ىاهژیو ، یهدـع  ىـصاخ ، یهدـع  هکنیا  ىنعی  تلادـع  دنـسرب ؛

ىاـھراک رب  روز ، رب  بیرف ، رب  یهیکت  اـب  هـک  ىناـسک  نآ  ىنعی  تلادـع  تـسا . تلادـع  ىاـنعم  نـیا  دوـشب ؛ ارجا  مدرم  رب  دـیاب  ناـسکی  مـھ  ىھلا  دودـح  و  دـشاب ]  ] ناـسکی

. دنھدب همادا  روطنیمھ  ار  هار  نیا  دننکن  ادیپ  تصرف  دننک ، ادیپ  تسد  هدوبن  اھنآ  قح  هک  ىیاھزیچ  هب  دنتسناوت  تیونعم ، زا  فرحنم  ىدام و  ىاھلقع  رب  حیحصان ،

١٣۶٨/١٢/٢٢ /  ( فیرشلا هجرف  ىلاعت  لجع ا   ) رصعیلو ترضح  دالیم  زورلاس  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

کمک تسا و  اھنیا  زا  رتالاب  هیـضق  اما  دـنک ، کمک  ىدرف  رھ  هک  دوشیم  مھ  ىدرف  ىاھکمک  لـماش  کـمک ، هتبلا  نیمورحم ؛ هب  کـمک  نیمولظم و  هب  کـمک  ىنعی ] تلادـع  ]

، میدرک تکرح  میدرب و  شیپ  ار  ناـمدوخ  ىگدـنز  تھج  نیا  رد  رگا  اـم  تسا . هنـالداع  ىگدـنز  نیا  دـشاب ؛ تھج  نیا  رد  دـیاب  مھ ]  ] ماـظن تـکرح  ماـظن و  تالیکـشت  ماـظن ،

اھنآ زا  ار  ام  تلم  تمواقم  دننک و  فرـصنم  راختفارپ  هار  نیا  زا  ار  ام  تلم  اھبیرف  اھدنفرت و  نیا  اب  تسناوت  دنھاوخن  ىدام  ىاھتردق  درک و  دھاوخ  کمک  لاعتم  ىادخ  انئمطم 

. دش دھاوخ  رتشیب  مدرم  تمواقم  زورهبزر  هللااشنا  دنریگب ؛

١٣٧٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمود  مسارم  رد  تانایب 

یاھشخب نالووسم  ات  یمالسا ، یاروش  سلجم  مرتحم  ناگدنیامن  زا  ماظن ، نالووسم  یهمھ  تسا و  ییارجا  یاھیریگمیمـصت  یهمھ  یانبم  تلادع  یمالـسا ، ماظن  رد 

رد تلادع  یارجا  ددصرد  صالخا ، یهمھ  اب  دھج و  دـج و  هب  دـیاب  ییاضق ، هاگتـسد  یازجا  تاضق و  ات  و  یـسانشراک ، یراذگتـسایس و  یاھهدر  صوصخب  ییارجا ، فلتخم 

رد ار  ماظن  راب  نیرتشیب  ابلاغ  هک  تسا  دـمآردمک  تسدـیھت و  مورحم و  تاقبط  زا  تیمورحم  عفر  لدـع ، رارقتـسا  هار  رد  ماگ  نیرترب  اـم ، یهعماـج  رد  زورما  دنـشاب . هعماـج 

رد دیاب  دنبالقنا -  یعقاو  نابحاص  هک  مورحم -  یاھرشق  زا  عافد  دناهدرک . عافد  مالسا  بالقنا و  زا  تیمیمص ، صالخا و  اب  هراومھ  دنراد و  دناهتشاد و  شودرب  لحارم  یهمھ 

یهزادـنا یگنوگچ و  اب  یداصتقا ، یهماـنرب  تسایـس و  رھ  تحـص  دـشاب و  نآ  فلتخم  یاھـشخب  رد  یداـصتقا  تاـکرحت  یهیلک  روحم  روشک و  یاـھیزیرهمانرب  یهمھ  سار 

. دوش هدیجنس  تدمدنلب ، ای  تدمهاتوک  رد  فدھ ، نیا  رد  تفرشیپ 

یربھر  / ١٣٧٠/١٢/١٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ار رشب  یگدنز  یاھزاین  یهمھ  یمالسا  یاھشزرا  هک  دھدیم  ناشن  ار  نیا  مھ  مالسا  میلاعت  تیعقاو  تسا و  نیا  ام  داقتعا  یمالسا ، یگدنز  مییوگیم  ام  یتقو  هتبلا 

دننکب و هملک -  لماک  یانعم  هب  لالقتـسا -  یدازآ و  شیاسآ و  ساسحا  نآ  رد  اھناسنا  هک  ییاضف  داجیا  یونعم ، یدام و  دشر  داجیا  تلادـع ، داجیا  ینعی  دـنکیم ؛ نیمات 

نیا ینعی  میدرک ؛ ینیبشیپ  یتسرد  یهیاپ  رب  ار  دوخ  تکرح  ام  هتبلا  دراد . دوجو  ام  یهعماج  رد  حور  نیا  هللادمحب  زورما  دنـشاب ؛ هتـشادن  ار  ناگناگیب  یهطلـس  ساسحا 

ار تکرح  یتسرد  ساسا  رب  دندوب ، بالقنا  تمدـخ  رد  هک  مدرم  یاھرـشق  یهمھ  مالعا و  یاملع  یهیقب  نایاقآ و  امـش  و  هیلعیلاعتهللاناوضر )  ) ماما تلم و  نیا  روشک و 

. دنداد همادا  دندرک و  عورش 

یوضر  / ١٣٧١/٠١/١۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

ساـسحا یاراد  دـنتورم ، محر و  یاراد  دـننکیم ، لـمع  دنـشیدنایم و  تـسرد  شمدرم  اـھناسنا و  هـک  یاهعماـج  رگا  دـنروآ . دوـجو  هـب  ار  یاهعماـج  نـینچ  اـت  دـندمآ  اـیبنا 

نآ تردق و  لوپ و  نآ  دنبایب ، یدام  هافر  تردق و  دنھاوخیمن ؛ دوخ  یارب  ار  زیچ  همھ  دنتـسین و  هدام  رد  قرغ  دنتیونعم ، ساسحا  یاراد  دنگرزب ، یادخ  شیپ  رد  تیلووسم 

مالسا درک . نشور  ایند  رد  ار  تیونعم  ملع و  غارچ  دمآ و  مالسا  مالـسا ، ردص  رد  هک  روطنامھ  دروآیم . دوجو  هب  ریخ  ایند ، یاھناسنا  یهمھ  یارب  یدام ، هافر  تفرـشیپ و 

تیبرت هب  ایند  حطـس  رد  درک و  رقتـسم  اـیند  زا  یمیظع  حطـس  رد  ار  یعاـمتجا  تلادـع  دـندوب ، رادروخرب  تاـیونعم  زا  مالـسا  ردـص  حـتاف  عماوج  هک  هزادـنا  ناـمھ  هب  دـمآ و 

. تخادرپ اھناسنا 

ماظن  / ١٣٧١/١٠/١٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یفاک نیا  دـنک . راتفر  هنالداع  دوخ ، طیحم  رد  طقف  سک  رھ  هک  تسین  روطنیا  تسا . یعامتجا  ماظن  کـی  هکلب  تسین ؛ یـصخش  ماـیپ  کـی  لدـع  یمالـسا ، یروھمج  رد 

؛ هنالداع تواضق ، هنـالداع ؛ تراـظن ، هنـالداع ؛ ارجا ، هنـالداع ؛ نوناـق ، طـسقلاب ». ساـنلا  موقیل  . » دـشاب طـسق  هب  مئاـق  هعماـج  دـیاب  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  لدـع  تسین .

مھ ایند  یهتفرـشیپ  یاھروشک  هب  یگدـنزاس  یدام و  ظاـحل  زا  رگا  اـم  دوشیم . بوسحم  شزرا  یمالـسا  یروھمج  یارب  هک  تسا  یتیـصوصخ  نیا ، هنـالداع . میـسقت ،

لثم ار  نامدوخ  میھاوخیم  ام  دنیوگیم : دوشیم ، تبحص  ات  تسا ، لیبق  نیا  زا  یتابساحم و  یدام و  یاھباسح  رد  ناشرس  هک  یناسک  زورما  تسین . یفاک  میسرب ،

چیھ نیا  دوبن ، یربخ  تلادـع  زا  اما  میتخاس ، یدام  رادروخرب  یاھروشک  لثم  ار  ناریا  ام  رگا  دراد . شدوخ  یارب  یرظن  هقیلـس و  مھ ، سکرھ  هتبلا  میزاـسب . روشک  نـالف 

شطع اب  هک  تیرشب  دندمآ . طسق  لدع و  یهماقا  یارب  دندمآ ، هک  ناربمغیپ  دوب . لدع  یهماقا  یارب  ناریا ، رد  یمالسا  مایق  تسا . لدع  یهماقا  مالـسا ، مایپ  درادن . شزرا 

لدع زا  ار  ایند  ات  دیایب  وا  هک  تسا  نیا  یارب  تسا ، ترـضح  نآ  راظتنا  مشچ  دیایب و  دوعوم  یدھم  دھاوخیم  تسا و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللاجع  نامز  ماما  رظتنم  مامت 

اما میـشاب ، هتـشاد  مک  ام  رگا  هک  تسا  نیا  هیـضق  لصا  تسا . نآ  لـفکتم  دـھعتم و  مھ  شدوخ  دراد و  اـیند  یارب  یمالـسا  بـالقنا  هک  یماـیپ  نآ  تسا  نیا  دـنک . رپ  داد  و 

. مینک لمع  هنالداعریغ  میشاب و  هتشاد  دایز  هکنیا  رب  دراد  حیجرت  بتارم  هب  مینک ، لمع  هنالداع 

یسمش  / ١٣٧٢/٠١/٠١ یرجھ  لاس ١٣٧٢  لولح  تبسانم  هب  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربھر  یزورون  مایپ 

. دشاب هعماج  مورحم  تاقبط  هب  کمک  یلـصا ، فدھ  هک  دـننک  هجوت  همانرب  نیا  رد  هک  تسا  نیا  منکیم ، شرافـس  ادـکوم  یتلود  نیلووسم  نازیرهمانرب و  هب  نم  هک  هچنآ 

یداصتقا قنور  تسا و  تلادع  نیمات  زا  ترابع  یمالسا ، یروھمج  ماظن  رد  ام و  روشک  رد  یلصا  فدھ  دنکیم . کیدزن  یعامتجا » تلادع   » هب ار  ام  هک  تسا  یزیچ  نیا ،

یرتشیب نکمت  زا  یاهدع  هک  دشاب  نیا  یداصتقا ، قنور  یهجیتن  ای  یگدـنزاس  نیا  یهجیتن  هک  مینک  یگدـنزاس  میھاوخیمن  ام  تسا . نآ  یهمدـقم  یگدـنزاس ، شالت  و 

قنور روشک  دوش و  یگدـنزاس  میھاوخیم  اـم  تسین . اـم  لوـبق  دروـم  مالـسا و  یاـضر  یھلا و  یاـضر  دروـم  هجوچـیھ  هب  نیا ، دـنوش . رتریقف  یاهدـع  دـنوش و  رادروـخرب 

« تفرشیپ تلادع و   » 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 35هاگياپ  هحفص 1 
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، هعماج رد  مورحم  تاقبط  رگید ، ات  میـشاب ؛ هتـشادن  ریقف  دوش و  کیدزن  یعامتجا  تلادع  هب  دناوتب  ات  دنک ، دشر  یداصتقا  ظاحلزا  دـنک و  ادـیپ  یدام  تفرـشیپ  یداصتقا و 

دیاب تسا . یلصا  فدھ  نیا ، دوش . رتمک  زورهبزور  ینغ ، ریقف و  نیب  یهلصاف  میشاب و  هتشادن  روشک  رد  مورحم  یهقطنم  ات  دنشابن ؛ مورحم  دننکن و  تیمورحم  ساسحا 

هک ار ، تھج  نیا  دـیاب  تسا . بالقنا  فادـھا  تمـس  هب  تلود  تلم و  تکرح  یارب  یتشرد  مقر  مادـک  رھ  هلاس ، جـنپ  یاھهمانرب  نیا  دـنھد . رارق  رظن  دروم  همانرب  رد  ار  نیا 

. دنیامن ظفح  ار  نآ  دننک و  تیاعر  نآ  رد  رتمامت ، هچ  رھ  رارصا  دیکات و  اب  تسا ، یبالقنا  یریگتھج 

ىمالسا  / ١٣٧٢/٠٣/٠٨ ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

ىداصتقا دشر  طقف  روشک ، رد  ام  ىهلاسم  اما  دوشىم ؛ ثحب  ىداصتقا  ىهعسوت  دشر و  ىور  زورما  دنشاب . هجوت  دروم  لوا  ىهجرد  رد  دیاب  هعماج  فعـضتسم  ىاھرـشق 

رد مھ ، ىداـصتقا  دـشر  ىتـح  اـما  دـشابن . ىعقاو  دـشر  اـما  دـشاب ، ىداـصتقا  قنور  هعماـج ، رد  تسا  نکمم  نوچ  تسین ؛ مھ  ىداـصتقا  قنور  ىلوا ، قـیرط  هب  تسین .

، ىعیش ىمالـسا و  میھافم  رد  تلادع ، زا  رتنـشور  امـش  تلادع . زا  تسا  ترابع  رگید  زج  نآ  تسام و  فدھ  زا  ىئزج  ىداصتقا ، دشر  تسین . ىلـصا  فدھ  ام  ىهعماج 

اطسق هب  ضرالا  المی هللا   » دییوگىمن رگم  دیشکىم ؟ ار  راوگرزب  نآ  راظتنا  زیچ  هچ  ىارب  دیتسھ ، مالـسلاوھالصلاهیلع  نامز  ماما  رظتنم  هک  امـش  دینکىم ؟ ادیپ  زیچ  هچ 

تلادع ىهلاسم  تسا ؛ لدع  طسق و  ىهلاسم  هلاسم ، سپ ، دنک ؟ لدـع  طسق و  زا  رپ  ار  ایند  ات  دـیایب  نامز  ماما  هک  دـییوگىمن  رگم  (١ ؟») اروج املظ و  تئلم  امک  الدـع  و 

الاو دنک . کیدزن  تلادع  فدھ  هب  ار  ام  اھهمانرب ، عومجم  رد  ای  شدوخ و  ای  هک  تسا  ربتعم  ىتقو  ىداصتقا ، ىهمانرب  رھ  تشذگ . نآ  زا  دوشب  هک  تسین  ىزیچ  نیا  تسا و 

. دھد رارق  هجوت  دروم  دیاب  ار  نیا  سلجم ، تسین . ىفاک  دوش  ىھتنم  ىداصتقا  دشر  هب  هک  مینکب  مھ  ضرف  دنک  رود  ىعامتجا  تلادع  زا  ار  ام  رگا 

اھناتسا  / ١٩/٠۴/١٣٧۴ یمومع  گنھرف  یاھاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

کی کچوک ، تعامج  کی  زا  مالـسا  ردـص  رد  هک  ار  یتافـص  میھد و  شرورپ  یمالـسا  تایقلخ  اب  ار  مدرم  مینک ، یمالـسا  ار  گنھرف  مینک ، یمالـسا  ار  قـالخا  میناوتب  رگا 

دوجو هب  اھناسنا  یارب  یقرت  تفرشیپ و  زا  زاغآ ، رد  هچنآ  هک  تشاد  هجوت  دیاب  تساھدرواتسد . نیرتگرزب  اھنیمھ  مینک ، هدنز  نامتلم  رد  درک ، تسرد  ردتقم  میظع و  تلم 

دنتخادرپ و یگدنز  یاھھار  خیرات و  ناسنا ، تعیبط ، تفرعم  هب  دندرک ، یروآون  دندرک ، یعـس  شالت و  دنتفر ، راک  ملع و  لابند  دوب : یمالـسا  گنھرف  نیمھ  زا  یـشان  دمآ ،

داجیا یاهعماج  رد  دناوتیمن  دنک ، حالـصا  ار  اھنآ  شنیب  مدرم و  گنھرف  هکنآ  نودب  یدنمتردق ، هاگتـسد  چـیھ  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  دـنتفریذپ . ار  هناردارب  بوخ و  لماعت 

هک دش  یبویعم  طلغ  صقان  زیچ  نامھ  دندرک ، لیمحت  اھنآ  رب  اھنآ  یرایتخا  شریذپ  مدرم و  گنھرف  حالـصا  هب  هجوتیب  اھتـسینومک ، هک  یایعامتجا  تلادـع  نآ  الثم  دـنک .

. دندرواین رابهب  یاهدیاف  چیھ  دنتخیر و  مھ  هب  ار  زیچ  همھ  یعامتجا ، تلادع  مسا  هب  ینعی  تسا . هدش  تبث  خیرات  رد 

لاـبند هب  یتـلود ، یتـموکح و  مسینومک  داـجیا  زا  ناـشدوخ  معز  هب  هک  اـھنآ  میظع  هفرم  تاـقبط  هژیو  هب  دنتـسھ ؛ یمیظع  یهبرجت  یتـسینومک ، یاـھروشک  ورنیا ، زا 

قالخا زا  هک  یایعامتجا  تلادع  هلب ؛ دندروآ ! دوجوهب  بلقلایـسق  ملاظ و  دساف و  راکدب و  نیلاتـسا  کی  دیدج و  رازت  کی  تلادع ، نیا  یاجهب  اما  دندوب ؛ یعامتجا  تلادع 

. دوشیم نیا  شاهجیتن  دشاب ، ادج  حیحص  گنھرف  و 

کیاکی ناھذا  رد  حیحـص  گنھرف  کی  تکرب  هب  زج  تسا ، هعماج  رد  ییاورنامرف  یهویـش  تسایـس و  تموکح ، هب  طوبرم  ضحم و  یعامتجا  رما  کی  هک  یعامتجا ، تلادـع 

نآ یمالـسا و  گنھرف  دـیھاوخیم  یناریا . یهعماج  دییامـش و  کـنیا  بوخ ؛ تسا . هنوگنیا  اھهنحـص  یهمھ  رد  اـھتیقفوم  یهمھ  ـالوصا  تسین . یندـش  نیماـت  مدرم ،

هدـمآ قالخالامراکم »  » یاعد رد  هک  نیا ، ینم ». دـسف  ام  کتردـقب  حلـصتسا  و  : » دـینادرگرب نآ  هب  تسا ، هدـش  هتفرگ  یمالـسا  یهعماـج  نیا  یهرکیپ  زا  هک  ار  ییاـھزیچ 

لاثما هناگیب و  یاھتلاخد  اھیورجک و  اھیمھفجک و  اھفارحنا و  اھدادبتسا و  اھملظ و  ریثات  تحت  هک  ار  نامیگدنز  زا  ییاھشخب  نآ  دیھاوخیم  تسا . نیمھ  شقادصم  تسا ،

یرگید راک  چـیھ  یمومع ، گنھرف  حالـصا  زج  اعقاو  داشرا ، ترازو  رگا  هک  یدـح ، هب  تسا ؛ یگرزب  رایـسب  میظع و  راک  نیا ، دـینک . حالـصا  تسا ، هدـش  دـساف  عیاض و  اھنیا 

شرانک رد  مھ  رگید  راک  دـص  دـننکیم و  ار  راک  نیا  تسالاب ؛ ناشتمھ  نایاقآ  هللادـمحب ، بوخ ؛ تسین . رادهدـھع  ار  یمک  راـک  تسا و  یفاـک  نآ  یارب  هدـنب ، رظن  هب  دـنکن ،

. دنباییم تسد  مھ  اھنآ  یهمھ  هب  هللااشنا  دنراد .

یراس  / ٠٧/٢٢/١٣٧۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

؛ دـشخبیمن یاهدـیاف  مھ  یداصتقا  هافر  درادـن ، دوجو  هعماج  رد  تیونعم  یتقو  دـنرادن . تیونعم  اما  دـنراد ؛ یدودـح  ات  یداـم  هاـفر  یداـصتقا و  قنور  اـیند  یاـھاج  یـضعب 

روـشک کـی  زیچ  همھ  هک  یداـصتقا  قـنور  دربیمن . نیب  زا  ار  داـسف  دـنکیمن و  نکهشیر  ار  یگنـسرگ  دروآیمن ، دوـجو  هـب  یعاـمتجا  تلادـع  دـنکیمن ، فرطرب  ار  ضیعبت 

اما دشاب ، هتـشاد  لوپ  یاهداوناخ  ای  تسا . خلت  هداوناخ  نآ  رد  یگدنز  دننک ، اوعد  امئاد  مھ  اب  هداوناخ ، نورد  رد  رھوش  نز و  اما  دشاب ، هتـشاد  لوپ  یاهداوناخ  رگا  تسین .

. دربیمن ار  یرادلوپ  تذل  هداوناخ  نیا  دشاب ، نیئورھ  هب  داتعم  هداوناخ  نآ  ناوج  ای  دشابن ، هناخ  نورد  رد  تینما 

یراس  / ٠٧/٢٢/١٣٧۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

اھنآ یملع  تفرـشیپ  تسالاب . ناشتادـیلوت  یداصتقا ، تیلاعف  ظاحل  زا  دـیریگب ! رظن  رد  ار  اکیرما  تلم  یهداوناخ  لثم  یاهداوناخ  تسا . هداوناخ  کـی  لـثم  مھ  هعماـج  کـی 

یهرھب کی  یداصتقا  تفرـشیپ  نآ  زا  دـناوتیمن  تلم  نآ  اما  تسا ؛ بوخ  روشک  دـمآرد  دـننکیم و  رداص  سنج  ایند  یهمھ  هب  دـننکیم . راک  ناشیاھهناخراک  تسا . بوخ 

اھهچب تسا ؛ دایز  ناناوج  یراکھزب  یشکدوخ و  اذل  دنک . راک  هچ  دیاب  دنادیمن  روشک  نآ  رد  ناوج  تسین و  تیونعم  تسین ، تینما  روشک  نآ  رد  نوچ  ارچ ؟ دریگب . یعقاو 

دناوتیمن نز  دـننک . باسح  رگیدـکی  دوجو  یور  دـنناوتیمن  رھوش  نز و  دـنوشیم ؛ یـشالتم  اھهداوناخ  دـنریگیم ؛ داـی  ار  یـشکمدآ  یگلاـس  هدزیـس  و  هدزاود ، نس  زا 

. درادن دوجو  هداوناخ  اجنآ  دراد ! نز  هک  دنک  ساسحا  دناوتیمن  مھ  رھوش  دراد ، رھوش  هک  دنک  ساسحا 

یراس  / ٠٧/٢٢/١٣٧۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تایح نیا  دـشاب . هعماج  رد  یونعم  یقالخا و  ییافوکـش  مھ  یداصتقا و  تفرـشیپ  مھ  تیونعم ، ناـمیا و  مھ  هاـفر ، لوپ و  مھ  اـنعم ، مھ  هداـم و  مھ  دـھاوخیم  مالـسا 

«. هبیطھایح هینیحنلف  « ؛ تسا مالسا  هبیط 

یراس  / ٠٧/٢٢/١٣٧۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تزع هبناجهمھ ، تفرـشیپ  یداـصتقا ، قنور  هاـفر و  دوش ، داـبآ  ناریا  روشک  دـیھاوخیم  رگا  امـش . تسد  هب  دـنکیم ؟ داـبآ  یناـسک  هچ  تسد  هب  ار  اـھیناریو  نیا  بـالقنا 

رظن رد  دـیاب  ار  زیچ  ود  دـنک ، ینارون  نشور و  ار  روشک  نیا  فرط  کی  زا  تیونعم  و  فرط ، کی  زا  تاقیقحت  تفرـشیپ  شناد و  یلغـش ، تینما  یعاـمتجا ، تینما  یـسایس ،

نیا مرتحم ، نویناحور  یگنھرف و  ممعم ، داتسا ، لصحم ، رگراک ، رگتعنص ، زرواشک ، بساک ، تسا . هاگآ  یاھرشق  اصوصخم  اھرشق ، یهمھ  یهفیظو  زیچ ، ود  نیا  دیریگب .

. دنریگب رظن  رد  مھ  اب  دیاب  ار  زیچ  ود 

ماظن  / ٠٩/٢٩/١٣٧۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ییانتعا لباق  مامتھا  یعامتجا ، تلادـع  لصا  هب  هکنیا  نودـب  دـنتفر ؛ ناشیاھروشک  رد  تعنـص  ملع و  تفرـشیپ  نارمع و  یدابآ ، لاـبند  اـیند ، رد  یرادهیامرـس  یاـھماظن 

اھنیا یماـظن . تردـق  بسک  سکول و  یگدـنز  هتفرـشیپ ، یرواـنف  تحار ، یگدـنز  ملع ، بسک  دـننام  دـننک ؛ بسک  دنتـسناوت  ار  اھفدـھ  نآ  زا  یلیخ  هتبلا  دنـشاب . هتـشاد 

« تفرشیپ تلادع و   » 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 35هاگياپ  هحفص 2 
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دھاوخ فدھ  نآ  هب  دنک ، تکرح  یفدـھ  رھ  لابند  هب  یدـج  روطهب  هچنانچ  یتلم ، رھ  هک  تسا  هدومرف  هدـعو  لاعتم  دـنوادخ  تسا . یھلا  یهدـعو  مھ  نیا  دـمآ و  تسدهب 

تفرـشیپ تردق و  یماظن و  تردق  هعماج ، تورث  هب  ینعی  یگدنز ؛ رھاوظ  نیا  هب  رادقم ، نامھ  هب  دندرک ، تکرح  یدـج  روطهب  هک  مھ  ییاھنآ  تسین . کش  نیا ، رد  . دیـسر

ار هعماج  دارفا  زا  یاهدع  تسھ ، هعماج  نآ  رد  هک  یتورث  تسا . هدشن  مامت  تیرـشب ، یاھدرد  اھروشک ، نآ  رد  دندشن . دنمتداعـس  ناشیگدنز ، رد  اما  دندیـسر ؛ یملع 

یتحار دنتـسناوتن  دـنرادروخرب ، تحار  یگدـنز  زا  هک  مھ  یناسک  یارب  یتح  دـننک . رارقرب  ار  یعاـمتجا  تلادـع  فرطرب و  ار  ضیعبت  دناهتـسناوتن  اـما  تسا ؛ هدرک  رادروخرب 

زا یـضعب  هتبلا  تـسا . هـتفرگ  ار  اـھنآ  ناـبیرگ  اـھیراتفرگ ، ماـسقا  عاوـنا و  دوریمن . نییاـپ  ناـشیولگ  زا  شوـخ  بآ  دـنروآ . دوـجوهب  شوـخ  یگدـنز  یحور و  شمارآ  یقیقح ،

لاس لھچ  ات  تسیب  تسا  نکمم  برغ ، یایند  تساھنآ . یاھیراتفرگ  ندـش  رھاظ  تقو  نونکا  هک  ددرگیم ، رھاظ  یتدـم  زا  دـعب  یـضعب  دوشیم و  رھاظ  یروف  اـھیراتفرگ 

. تسا هدرکن  هجوت  یعامتجا  تلادع  تیونعم و  هب  هک  تسا  نیا  نآ ، لیلد  تسا . هتفرگ  ار  نآ  نابیرگ  یدام ، یگدنز  یاھیراتفرگ  نونکا  اما  تسا ؛ هدوبن  روطنیا  شیپ 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٧۶ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

تـسا هتکن  نیا  منک ، ضرع  مدرم  هب  نالووسم و  هب  مھاوخیم  نم  هک  یزیچ  نآ  یلو  دراد ؛ مزال  تدـمدنلب  تکرح  کی  تسا ، رظن  دروم  قلطم  تلادـع  یاـنعم  هب  هک  هچنآ 

تـشابنا نارود  اھراک ، مکارت  نارود  یزاسزاب ، نارود  نوچ  دوشیم ؛ هتـشابنا  اھتورث  یزاسزاب ، نارود  رد  تسا . هشیمھ  زا  رتشیب  یبلطایند  رطخ  یزاـسزاب ، نارود  رد  هک 

ییاھمدآ ینارود ، نینچ  رد  تسا . زاب  وا  یارب  هار  دنکب ، یداصتقا  یتکرح  دنکب و  یشالت  دناوتیم  یسک  رگا  هک  تسا  ینارود  یداصتقا و  یاھتیلاعف  شیازفا  نارود  اھتورث ،

، دـنھدیم حـیجرت  بالقنا  حـلاصم  تلم و  روشک و  عفانم  رب  ار  دوخ  یـصخش  عفانم  هک  ییاھمدآ  تسا ، یویند  فراخز  دـنب  رد  ناشلد  هک  ییاھمدآ  دنتـسھ ، ایند  لـھا  هک 

ییافوکـش و نارود  یزاسزاب ، نارود  دـنورب . هدافتـساوس  لانم و  لام و  عمج  یزودـنارز و  یرگیفارـشا و  تمـس  هب  هدرکن  یادـخ  دـنناوتب  هکنیا  یارب  تسا ، زاـب  ناشتـسد 

تورث و تشاـبنا  لـمجت و  یرگیفارـشا و  تمـس  هـب  فیعـض  یاـھمدآ  شیارگ  رطخ  نارود  نارود ، نـیا  لاـح ، نـیمھ  رد  اـما  تـسا . روـشک  نتخاـس  نارود  تـلم و  تفرــشیپ 

. مدرم داحآ  مھ  نالووسم و  مھ  دنشاب ؛ بقارم  یلیخ  دیاب  همھ  اذل  تسا . یداصتقا  یهدافتساوس 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٧۶ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

ار دوخ  یگدنز  دناوتیمن  هک  یریقف  تلم  دنمتـسم و  یهعماج  زا  تسین و  دونـشخ  ریقف  یهعماج  زا  لاعتم  یادخ  تسا . هتـساوخ  تورث  انغ و  هعماج ، یارب  لاعتم  یادـخ 

. تسا هتـساوخ  ار  اھنیا  لاثما  ینیمزریز و  یاھهریخذ  جارختـسا  یگدنز و  تاناکما  نتـشاد  تورث و  انغ و  هعماج ، کی  یارب  لاعتم ، یادـخ  دـیآیمن . شـشوخ  دـنک ، نیمات 

رد هک  تسا  هتساوخ  مالسا  لاحنیعرد  اما  تسرد ؛ نیا  مییازفیب . هعماج  تورث  هب  مینک و  دابآ  ار  نیمز  یور  هک  تسا  هتساوخ  ام  زا  مالسا  تسا . هتساوخ  ار  نیا  مالسا ،

یاهدع هعماج ، رد  هک  دشابن  روط  نیا  دیاین . دوجو  هب  فاکش  دشابن و  یقیمع  یهرد  دایز و  یهلصاف  ینغ -  رشق  ریقف و  رشق  هعماج -  زا  رـشق  ود  نایم  یهلـصاف  هعماج ،

تلادع فالخ  نیا ، دھاوخیمن . مالسا  ار  نیا  دننک . تسرد  یاهناسفا  یاھتورث  یاهدع  اما  دسرن ؛ اھنآ  تسد  هب  یگدنز  تایلوا  دنـشاب ، یزورهریت  یتسدگنت و  رقف و  راچد 

دوخ هب  یراوهناـسفا  لکـش  هعماـج ، رد  یعاـمتجا  تلادـع  نیماـت  رگید  تقو  نآ  دـش ، هداد  نادـیم  نآ  هب  دـمآ و  دوجو  هب  هعماـج  رد  رگا  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  نیا ، تسا .

یرجھ لاس ١٣٧۶  لوا  زور  رد  مھاوخیم  نم  هک  هچنآ  تفرگ . ار  نیا  ولج  دـیاب  دیـسر . دـھاوخ  یعاـمتجا  تلادـع  هب  هعماـج  هک  دوب  راودـیما  دوشیمن  رگید  تفرگ . دـھاوخ 

. تسا هتکن  نیمھ  منک ، ضرع  نالووسم  یهمھ  هب  تلم و  یهمھ  هب  امش ، یهمھ  هب  مالسلاهیلع  اضرلایسومنبیلع  ماما  تدالو  زور  یسمش و 

ماظن  / ١٣٧٧/٠٨/٢۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رد روجھم  رما  کـی  نآرق  زورما  دناهتـشادرب . ار  یدـنلب  یاـھماگ  تسھ ، اـھنآ  رد  هک  ییافـص  تینارون و  تیونعم و  یهیامرـس  ناـمھ  اـب  ناـناوج  اـم  روشک  رد  هللادـمحب  زورما 

؛ دنھدیم رارق  هدافتسا  دروم  ار  نآرق  فراعم  دننکیم و  ادیپ  طابترا  دنریگیم ، سنا  نآرق  اب  مدرم  تاقبط  دنوشیم ؛ انـشآ  نآرق  اب  ناناوجون  ناناوج و  تسین . ام  یهعماج 

، نیا تسین ؛ هار  نایاپ  نیا  اما  میاهتفر ؛ شیپ  دوب ، ام  دوخ  تمھ  هک  هچنآ  ردـق  هب  ناوت و  تیفرظ و  ردـق  هب  ام  هتبلا  دوشیم . ارجا  روشک  رد  مھ  مالـسا  ماکحا  زا  یرایـسب 

، دننک یمالسا  قیاقح  یمالسا و  فراعم  تمس  هب  تلم  نیا  یمومع  تکرح  فقو  ار  دوخ  دوجو  تلم  نیا  نازوسلد  دنک و  تمھ  یتلم  رگا  تسین . مالسا  تیفرظ  یهمھ 

؛ تسا زاب  نادیم  تفرـشیپ ، یارب  مالـسا ، یهیاس  ریز  رد  تسا . جراخ  مھ  ناسنا  نامگ  سدح و  قفا  زا  هک  تسا  ناشخرد  یردـق  هب  دـمآ ، دـھاوخ  اھنآ  تسد  هب  هک  هچنآ 

. یناسنا گرزب  یاھنامرآ  تلادع و  یدازآ و  مھ  یندم و  یالتعا  تزع و  مھ  یسایس ، تفرشیپ  مھ  یقالخا ، تفرـشیپ  مھ  یلمع ، تفرـشیپ  مھ  یملع ، تفرـشیپ  مھ 

مالسا زا  اھنآ  دراذگیمن  هک  تساھناسنا  یھاتوک  تسام ، یتمھمک  یتمھیب و  درادن . دوجو  ناسنا  یارب  یدح  باجح و  چیھ  مالسا ، یهیاس  ریز  یمالـسا و  طیحم  رد 

ملع و لھا  نادنمشناد و  نادنمـشیدنا و  نارکفنـشور و  رگا  هک  تسا  میظع  یراک  مالـسا ، فراعم  زا  ندرب  هرھب  مالـسا و  هب  تشگزاب  یمالـسا ، طیحم  رد  دننک . هدافتـسا 

. دنربب یدایز  یاھهرھب  تسناوت  دنھاوخ  دنزادرپب ، نآ  هب  مالسا  یاھروشک  زا  یروشک  رھ  رد  تفرعم 

هعسوت  / ١٣٧٨/٠٢/٣٠ موس  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

ناریا یمالسا  یروھمج  مرتحم  تسایر  یمتاخ -  یاقآ  بانج 

یساسا نوناق  مھد  دصکی و  لصا  ربارب  موس  ی  هلاسجنپ همانرب  یلک  یاھتسایس  هادفانحاورا )  ) مظعالا اھیقب ترضح  تاھجوت  ناحبس و  دنوادخ  تیانع  لضف و  هب  کنیا 

تدم رد  هک  یللملا  نیب رابتعا  تزع و  شیازفا  یداصتقا ، هافر  تینما و  یگنھرف ، یملع و  ینید و  اقترا  یعامتجا ، تلادع  رارقتـسا  فدھ : اب  اھتـسایس  نیا  ددرگیم . غالبا 

تفرـشیپ و یارب  یققحت  لـباق  نیتـم و  بوچراـھچ  هیاـپ و  دـناوتیم  هدـش و  میظنت  مدرم  تکراـشم  روـضح و  رب  دـکوم  رارـصا  اـب  تسا ، رادروـخرب  تیوـلوا  زا  موـس  ی  هماـنرب

. هللااش نا دشاب ، روشک  ی  هعسوت

رـساترس رد  ار  اھتـسایس  نیا  ققحت  هتـشذگ ، براجت  زا  یریگ  هرھب اب  تسناوت  دـھاوخ  تلود  سلجم و  رد  مرتحم  نالووسم  رگید  یلاـعبانج و  رظن  تقد  تبقارم و  کـشیب 

هدایپ یارب  مزال  نانیمطا  مرتحم ، عمجم  نآ  فئاظو  زا  یکی  ناونعب  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  رمتـسم  تراظن  هکنانچمھ دـنک . نیمـضت نآرب  بترتم  تاررقمو نیناوق هماـنرب و 

. درک دھاوخ  نیمات  ار  همانرب  یارجا  میظنت و  لحارم  رد  اھتسایس  نیا  ندش 

هک یسانشراک  یصصخت و  یاھھاگتسد  ی  همھ زا  مراد و  زاربا  هدمآ  دیدپ  نالک  یاھتـسایس  نییعت  دنور  رد  هک  یتبثم  لوحت  زا  ار  دوخ  یدنـسرخ  ینادردق و  مناد  یم مزال 

. میامن رکشت  صیخشت  عمجم  ی  هناخریبد همانرب و  نامزاس  تلود ، تئیھ  تحلصم ، صیخشت  عمجم  زا  هژیوب  دنا ، هدرک تکرش  رما  نیارد  نوگانوگ  یاھ  هدر رد 
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. ددرگ یم لاسرا  تحلصم  صیخشت  عمجم یمالسا و  یاروش  سلجم  یارب  نامزمھ  اھتسایس  ی  هعومجم یواح  ی  هخسن

٣٠/٠٢/١٣٧٨ یا -  هنماخ یلعدیس  هتاکرب -  اھمحر و  مکیلع و  مالسلاو 

: یداصتقا

زا تیمورحم  عفر  تاقبط ، یاھدـمآرد  ناـیم  هلـصاف  شھاـک  و  یعاـمتجا » تلادـع   » یوسو تمـس هب یداـصتقا  ی  هعـسوت دـشر و  هب  طوبرم  یاـھتیلاعف  همھ  ندادزکرمت  - ١

دمآرد مک یاھرشق 

اب یمدرم  یاھ  هیریخ تاسـسوم و  یمومع و  یاھداھن  زا  تیامح  رقف و  اب  هزرابم  نافعـضتسم و  نامورحم و  قوقح  زا  تیامح  یارب  یعامتجا  نیمات  عماج  ماظن  داجیا  - ٢

یبالقنا ینید و  تاظحالم  تیاعر 

. نانآ یارب  لاغتشا  داجیا  یراذگ و  هیامرس هب  کمک  هعماج و  دمآرد  مک طسوتم و  یاھھورگ  دیرخ  تردق  ظفح  مروت و  راھم  یارب  شالت  - ٣

تایلام و نتخادرپ  رد  یمدرم  یاھ  هزیگنا داجیا  و  یدیلوت ، یاھیراذگ  هیامرـس دیلوت و  ترورـض  هب  هجوت  تایلام ، نتفرگرد  تلادـع  یرارقرب  تھجرد :  یتایلام  ماظن  حالـصا  - ۴

تلود یاھدمآرد  رد  تایلام  تبسن  شیازفا 

نانیشناتسور تشیعم  هب  هژیو  هجوت  اھاتسور و  نارمع  هعسوت و  هب  مامتھا  - ۵

شھاک تھجرد  از  لاغتـشا یاھتیلاعف  هعـسوت  ینیرفآراک و  یراذـگ و  هیامرـس قیوشت  تیامح و  بسانم و  یاـھ  هزیگنا داـجیا  اـب  رتشیب  لاغتـشا  یاـھ  هنیمز ندروآ  مھارف - ۶

کچوک طسوتم و  یاھھاگراک  یلیدبت و  عیانص  یزرواشک و  یاھشخب  رد  صوصخب  یراکیب ،

. روشک حلاصم  یساسا و  نوناق  رد  هدش  ینیب  شیپ دراوم  تیاعر  اب  دروآدھاوخ  ای  هدروآدوجوب  یداصتقا  یاھتیلاعف  رد  ییاھراصحنا  هک  یتاررقم  حالصا  - ٧

تاعالطا هب  یسرتسد  تازایتما و  زا  یرادروخرب  رد  ینواعت  یصوصخ و  یاھشخب  هب  تبسن  دنراد  یداصتقا  تیلاعف  هک  یمومع  یتلود و  یاھشخب  حیجرت  مدع  - ٨

یصوصخ ینواعت و  یاھشخب  هب  تلود  یداصتقا  تاسسوم  یراذگاو  رما  رد  مود  ی  همانرب یاھتسایس  زا  دنب ٨  تاجردنم  تیاعر  - ٩

عورشم ینوناق و  یاھھار  زا  یشان  یاھیئاراد  تمرح  ظفح  و  ینیرفآراک ، یگدنزاس و  هب  نداھن  جرا و  یراذگ ، هیامرس تینما  ظفح  - ١٠

. ماخ تفن  تارداص  زا  لصاح  یاھدمآرد  رب  هیکت  زا  نتساک  و  یتفنریغ ، تارداص  رد  شھج  هب  یبایتسد  یارب  عماج  یزیر  همانرب - ١١
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یناگرزاب رما  رد  هژیوب  روشک  ییایفارغج  تیزم  تیعقوم و  زا  بولطم  ی  هدافتسا - ١٢

یزرواشک ی  هنیمز رد  هژیوب  یلخاد  دیلوت  شیازفا  ی  هلیسوب یساسا ، یاھالاک  رد  ییافکدوخ  ییاذغ و  تینما  نتخاس  مھارف - ١٣

نیرفآ لاغتشا دلوم و  یراذگ  هیامرس یارب  یلام  عبانم  زیھجت  و  یلم ، لوپ  شزرا  ظفح  تھجرد :  روشک  یلام  یاھرازاب  هب  ندیشخب  ناماس یلوپ و  ماظن  حالصا  - ١۴

. یجراخ عبانم  بذجرد ناگناگیب ی هطلسزا زیھرپو  یساسا نوناق لوصاو یلم عفانم قیقد تیاعر - ١۵

. حوطس ی  همھ رد  مزال  یاھصصخت  اھتراھم و  نتخاس  مھارف و  یداصتقا ، یاھھاگنب  زاین  هب  ییوگخساپ  یارب  نوگانوگ ، حوطسرد  یناسنا  یورین  یزومآزاب  شزومآ و  - ١۶

یگنھرف

. هناگیب یگنھرف  مجاھت  اب  ی  هلباقم و  یمالسا ، بالقنا  یاھشزرا  یلمع  یرکف و  میکحت و  ینآرق ، ینید و  تریصب  تفرعم و  هب  ندیشخب  قمع التعا و  - ١٧

نآ شقن  ندرک  هتـسجرب و  اـھیزیر ، هماـنرب اھیراذگتـسایس و  ی  همھ رد  هیلع  اـھمحر ینیمخ  ماـما ترـضح  یـسایس  ینید و  ی  هشیدـنا نتـشادھاگن  ناـیامن  هدـنز و  - ١٨

. یساسا رایعم  کی  ناونعب 

یبالقنا یمالسا و  یاھشزرا  هب  یگدنزاس  طیحم  روشکو و  هعماج  یامیس یگتسارآ  تیاعر  - ١٩

یلک یاھتسایس  ققحت  حیحص و  یناسر  عالطا یقالخا و  لئاضف  اھیھاگآ و  دشر  یمومع و  یاضف  یزاس  ملاس تمـس  هب امیـسوادص  صوصخب  اھ  هناسر یھد  تھج - ٢٠

هعسوت همانرب 

. روشک یروانف  یملع و  ناوت  ندربالاب  و  شھوژپ ، رما  تیوقت  و  یملع ، یروآون  تیقالخ و  قیوشت  اھدادعتسا ، ییافوکش  شرورپ و  هب  هجوت  - ٢١

نانآ و هب  هیلع  اھمحر ینیمخ  ماما یرکف  یـسایس و  ینابم  تیـصخش و  نییبت  نایناھج و  هب  یمالـسا  ناریا  مالـسا و  یـالاو  یاھـشزرا  گـنھرف و  جـیورت  یفرعم و  - ٢٢

ناـنآ یماـکان  اـی  تیقفوـم  هـب  هـک  یتاـکن  ییاسانـش  هعـسوت و  ی  هماـنرب رد  دـنراد -  اـم  اـب  یرتـشیب  تاـکرتشم  هکییاـھروشک  هژیوـب  اـھروشک -  رگید  ی  هـبرجت هـب  هجوـت 

. تسا هدیماجنا

یتینما یعافد ، یسایس ، یعامتجا ،

مدرم میظع  یاھیئاناوت  یلدمھ و  زا  تلود  نتخاس  دنم  هرھب و  یمومع ، تکراشم  نواعت و  ی  هیحور ندیشخب  قمع شرتسگ و  - ٢٣
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یلغش ی هدنیآو جاودزا  لیبقزا ییاھ  هغدغد عفر  یارب  شالتو  یریذپ ، تیلووسم یملع و  یونعم و  تفرشیپ یارب دعاسم  یاھ هنیمز داجیا  ناناوج ،»  » عوضوم هب  مامتھا  - ٢۴

. نانآ یملعو 

ی هدـنزاس شقن  هب  هژیو  هجوت  و  اھ ، هصرع ی  همھ رد  ناوناب  ینوناق  یعرـش و  قوقح  یافیتسا  و  یعامتجا ، یاھ  هنحـص رد  نآ و  رد  نز  هاگیاج  هداوناخ و  داھن  تیوقت  - ٢۵

. نانآ

. یداصتقا یگنھرف و  فلتخم  یاھ  هنحص رد  یتلود  تاناکما  اھتصرف و  یلام و  عبانم  ی  هضرع رد  یمالسا  بالقنا  نارگراثیا  هب  نداد  تیولوا - ٢۶

اب هزرابم  ماظن و  نالووسم  نارازگراک و  رد  هژیوب  هعماج ، حطـس  رد  ریذـبت  فارـسا و  زا  زیھرپ  تعانق و  ییاـکتادوخ ، شـالت ، راـک و  هیحور  ییارگنوناـق ، مظن ، هب  ماـمتھا  - ٢٧

. داسف

نیمات نیما و  قیال و  ناریدـم  یریگراـک  هب ناـنکراک ، تشیعم  تمارک و  نیماـت  مدرم ، هب  یناـسر  تمدـخ دوبھب  ییآراـک ، کرحت و  شیازفا  تھجرد :  یرادا  ماـظن  حالـصا  - ٢٨

. زایندروم نیناوق  میظنت  و  نآ ، اب  هزرابم  یرادا و  داسف  زا  یریگشیپ  ییارجا ، یرادا و  یاھ  هزوح رد  ییادززکرمت  رب  دیکات  یزاوم ، یاھتیریدم  ماغدا  ای  فذح  نانآ ، یلغش 

. یسرزاب یتراظن و  یاھداھن  فیاظو  نایم  لخادت  عفر  تھجرد  تاررقم  نیناوق و  حالصا  و  تراظن ، یسرزاب و  ماظن  ندرک  دمآراک  تیوقت و  - ٢٩

: لیذ لوصا  رب  ینتبم  اھ  یزیر همانرب رد  تدمدنلب  بوچراچ  ناونعب  ینیمزرس  شیامآ  - ٣٠

. یعافد یتینما و  تاظحالم  - 

. یداصتقا یھدزاب  ییآراک و  - 

. نیمزرس یگچراپکی  تدحو و  - 

. یی هقطنم یاھلداعت  یعامتجا و  تلادع  شرتسگ  - 

. یعیبط عبانم  ایحا  تسیز و  طیحم  تظافح  - 

. یگنھرف ثاریم  زا  تسارح  یناریا و  یمالسا ، تیوھ  ظفح  - 

. روشک داصتقا  ینوریب  ینورد و  طباور  میظنت  لیھست و  - 

« تفرشیپ تلادع و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. روشک ییاتسور  قطانم  رد  اصوصخ  اھتیمورحم  عفر  یلخاد و  عبانم  رب  یکتم  هعسوت  هب  هجوت  - 

: ریز یاھفدھ بیقعت  تحلصم و  تمکح و  تزع ، لوصا :  ساسارب  یجراخ  تسایس  رد  تابث  - ٣١

یللملا نیب یی و  هقطنم هبناجود و  یاھ  یراکمھ شرتسگ  - 

مصاختمریغ یاھروشک  اب  طباور  رد  جنشت  زا  زیھرپ  همادا  - 

یلم ناوت  شیازفا  یارب  طباور  زا  یریگ  هرھب - 

یجراخ طباور  رد  هنازواجتم  مادقا  یھاوخ و  نوزفا اب  هلباقم  - 

ناگناگیب یماظن  روضح  زا  هقطنم  ییاھر  یارب  شالت  - 

ناھج ندش  یبطق کت اب  هلباقم  - 

فعضتسم مولظم و  یاھتلم  ناناملسم و  زا  تیامح  - 

یمالسا یاھروشک  نایم  رتشیب  یکیدزن  داجیا  یارب  شالت  - 

للم نامزاس  راتخاس  حالصا  یارب  شالت  - 

تـسایس زا  ینابیتشپ  و  یمومع ، تینما  یلم و  عفانم  نیماـت  و  اھدـیدھت ، هب  رثوم  ییوگخـساپ  یگدـنرادزاب و  روظنمب  یماـظتنا  یتینما و  یعاـفد و  رادـتقا  شیازفا  - ٣٢

. تاناکما ی  همھ زا  یریگ  هرھب اب  هقطنم  رد  تینما  تابث و  حلص و  شرتسگ  یجراخ و 

یتینما یعامتجا و  دسافم  مئارج و  اب  رثوم  هلباقم  یریگـشیپ و  یمومع و  تینما  دوبھب  تلود ، تیمکاح  لامعا  هب  طوبرم  فیاظو  هب  عبانم ، صیـصخت  رد  یدـج  هجوت  - ٣٣

. یماظتنا یتینما ، ییاضق ، یاھھاگتسد  یگنھامھ  تیوقت و  قیرط  زا 

. ینیمزرس شیامآ  اھدیدھت و  عون  هزادنا و  اب  بسانتم  حلسم ، یاھورین  ییایفارغج  عیزوت  ینامزاس و  لیمکت  دوبھب و  - ٣۴

. هتفرشیپ یاھیروانف  لاقتنا  هب  نداد  تعرس  تاقیقحت و  شرتسگ  رب  دیکات  اب  روشک  یعافد  عیانص  یزاسون  هعسوت و  تیوقت و  - ٣۵

« تفرشیپ تلادع و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. نیفعضتسم جیسب  یفیک  یمک و  تیوقت  اب  بالقنا  روشک و  زا  عافد  تینما و  رارقتسا  رد  یمدرم  یاھورین  مھس  روضح و  هب  هژیو  هجوت  - ٣۶

١٣٧٨/٠٣/١٢ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  زا  لیلجت  رد  نایوجشناد  نایھاگشناد و  یهژیو  یئامھدرگ  هب  مایپ 

یاھبصعت زا  یدازآ  اھتلاھج ، تافارخ و  زا  یدازآ  دبتـسم ، روتاتکید و  یاھتردق  زا  یدازآ  ناشدوخ -  یگدنز  طیحم  رد  یدازآ  مھ  دھدیم ؛ یدازآ  لالقتـسا و  اھتلم  هب  مالـسا 

مھ یعامتجا  تلادـع  اب  هارمھ  یداـصتقا  تفرـشیپ  هاـفر و  اـھتلم  هب  مالـسا  رابکتـسا . یـسایس  راـشف  یداـصتقا و  تردـق  دـنمک  زا  یدازآ  مھ  و  اـھیرکف -  جـک  هنـالھاج و 

ایند مدرم  یارب  یبرغ  یاھروشک  زورما  هک  یداصتقا  یهخـسن  نآ  تسین . مالـسا  رظن  دروم  دـنک ، دایز  ار  مدرم  تاـقبط  نیب  یهلـصاف  هک  یداـصتقا  تفرـشیپ  نآ  دـھدیم .

هعماج زا  یتاقبط  نتفرگ  رارق  راشف  ریز  ندـش و  ریقف  ندـش و  فیعـض  تمیق  هب  دربیم و  الاب  ار  یداصتقا  قنور  دـنکیم و  هفرم  ار  یتاقبط  هک  دـنھدیم  هئارا  دـنچیپیم و 

زورما دـیآیم . تسدهب  مالـسا  یهیاس  رد  زاب  یردارب ، حور  اب  هارمھ  تاساوم و  حور  اب  هارمھ  تلادـع ، اب  هارمھ  یداصتقا  هافر  ددنـسپیمن . مالـسا  ار  نیا  دوشیم ؛ ماـمت 

تلاخد اھنآ  یگدنز  رد  دنناریم ؛ مکح  ناملسم  یاھتلم  رب  ایند  یوس  نآ  زا  هک  تسا  یربکتسم  رطیسم و  یاھتردق  دوجو  تسیچ ؟ ایند  رد  ناملسم  یاھتلم  یاھیراتفرگ 

تیثیح نتشادن  یدازآ ، نتـشادن  لالقتـسا ، نتـشادن  دننکیم . هدافتـسا  یعورـشمان  لکـش  هب  اھنآ  یاھتورث  زا  دنرادیم ؛ هگن  فالتخا  فعـض و  رقف و  رد  ار  اھنآ  دننکیم ؛

هب مالـسا ، هب  تشگزاب  تکرب  هب  اھیراتفرگ  نیا  یهمھ  تسا . ناملـسم  یاھتلم  یاھیراتفرگ  رگید  زا  یگدـنز ، نووش  رد  یگدـنام  بقع  یملع و  یگدـنام  بقع  یناـسنا ،

. دوشیم فرطرب  مالسا  تیمکاح  تکرب  هب  مالسا ، هب  لمع  تکرب 

نایجیسب  / ١٠/١٣٧٨/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رھ تسا ، طسق  ماظن  یمالـسا ، ماـظن  تسا . موکحم  یایتلادـعیب  رھ  تسا ؛ تلادـع  ماـظن  یمالـسا ، ماـظن  دراد . یایھن  رما و  تاحـضاو و  تاـنیب و  یمالـسا ، ماـظن 

داحآ یبلق  یاھدـنویپ  یردارب و  توخا و  ماظن  یمالـسا ، ماظن  تسا . موکحم  یایگتـسباو  عون  رھ  تسا ؛ یلم  لالقتـسا  ماظن  یمالـسا ، ماظن  تسا . موکحم  یـضیعبت 

مدرم نـالووسم و  نیب  ییادـج  عون  رھ  دـنمدرم ؛ یارب  مدرم و  رازگتمدـخ  نـالووسم ، هک  تسا  یماـظن  یمالـسا ، ماـظن  تسا . موـکحم  ینکفاهقرفت  عوـن  رھ  تسا ؛ تلم 

رد مدرم  تکرح  مدرم و  نیا  ماـظن و  نیا  یلک  تھج  فـالخرب  تلم و  نیا  نانمـشد  لـیم  قبط  رب  هک  دـنیایب  یناـسک  ماـظن  نیا  رد  دوشب  هک  تسین  روطنیا  تسا . موکحم 

، دنلئاسم رد  لمات  لھا  رکف و  لھا  هک  یداحآ  یهمھ  تسا !؟ نکمم  یزیچ  نینچ  رگم  دنامب . توافتیب  تکاس و  راکیب و  مھ  یمالـسا  ماظن  دننک و  شالت  مالـسا ، تھج 

هللادمحب هک  ییاھتفرـشیپ  نیا  اب  هدنیآ ، نشور  قافآ  نیا  اب  ناوج ، تیعمج  نیا  اب  عیـسو ، تاناکما  نیا  اب  روشک  نیا  زورما  دننک . زکرمتم  ار  دوخ  رکف  هلاسم  نیا  یوررب  دیاب 

هناـمیکح و هک  تسا  نیا  رد  شتلحـصم  دراد ، دوـجو  تفرـشیپ  یارب  هک  مھ  یفعاـضم  یاـھهنیمز  اـب  تسا ، هدـمآ  دوـجو  هـب  لاـس  تـسیب  نـیا  رد  فـلتخم  یاـھهنیمز  رد 

دیابن دـنکیمن ؛ عطق  مھ  ار  دوخ  رگاوغا  تاـغیلبت  بیرف و  نمـشد ، دـنک . لاـبند  دریگبیپ و  دـنکیم -  نیماـت  ار  وا  ترخآ  اـیند و  هک  ار -  مالـسا  هار  هناعاجـش ، هنادـنمدرخ و 

ادج اھنآ  ینامیا  یمالـسا و  یمومع  تکرح  زا  ار  مدرم  نھذ  مدرم ، نایم  رد  یفارحنا  یاھراعـش  اب  دننکیم  یعـس  هک  یناسک  نآ  دش . نمـشد  رگاوغا  تاغیلبت  میلـست 

. دننادن هچ  دننادب ، هچ  دنمھفن ؛ هچ  دنمھفب ، هچ  دنھدیم ؛ ماجنا  راک  نمشد  عفن  هب  دننک ،

ناملعم  / ١٣٧٩/٠٢/١۴ نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

ایاطع و عفانم و  زا  دـنناوتب  مدرم  هک  دـسرب  هافر  زا  رادروخرب  بوخ و  دازآ ، زاب ، نارود  کی  هب  هللااشنا  ات  تسا ، یداـصتقا  تخـس  نارود  کـی  زا  رذـگ  لاـح  رد  اـم  روشک  زورما 

هجوتم نارود  نیمھ  رد  هک  یتافآ  زا  یکی  نکیل  میراد ؛ مزال  مھ  ار  همھ  شالت  ام  دننک . هدافتـسا  تسھ ، ام  روشک  رد  هک  یناوارف  تاناکما  نیا  میظع و  تعیبط  نیا  تابھ 

. دنـشاب بقارم  رایـسب  دـیاب  ار  نیا  دوش . داـیز  تاـقبط  نیب  فاکـش  روشک ، رد  اھتـسایسوس  یهلیـسوهب  هک  تسا  نیا  تسا ، روـشک  یموـمع  یهعـسوت  دـشر و  تکرح 

، ناشدوخ بیج  هب  طقف  دننکیمن و  رکف  روشک  یهدنیآ  هب  هن  ارقف و  هب  هن  فعـضتسم ، مولظم و  رـشق  هب  هن  هک  دنتـسھ  یناسک  اھنیا  دننکیم . رکف  دوخ  هب  طقف  یاهدـع 

. دننک رتشیب  ار  اھفاکش  اھهلـصاف و  بترم  اھنیا  هک  دنھد  هزاجا  دیابن  لووسم  یاھھاگتـسد  دنـشیدنایم . تورث  رتشیب  هچرھ  یروآدرگ  هب  ناشدوخ و  یـصخش  یگدنز  هب 

تیمورحم دروخ و  دھاوخن  نافعضتسم  ارقف و  درد  هب  یداصتقا  قنور  نیا  دشابن ، یعامتجا  لدع  اما  دشاب ، روشک  رد  یداصتقا  قنور  رگا  تسا . ساسا  یعامتجا ، تلادع 

اما دوشیم ؛ دیلوت  تورث  دنراک ، لوغشم  گرزب  یاھهناخراک  تسالاب ، دیلوت  هک  دینکیم  هظحالم  امـش  اھروشک  زا  یرایـسب  رد  زورما  هک  نانچمھ  درک ؛ دھاوخن  فرطرب  ار 

ناشن امش  نم و  هب  اھنیبرود  تشپ  زا  اھنویزیولت و  رد  اھروشک  نیا  زا  هک  هچنآ  یبرغ . ییاپورا و  یهتفرشیپ  یاھروشک  نیمھ  هلمج  زا  تسھ ؛ اھروشک  نآ  رد  تیمورحم 

یلاع و یاھنابایخ  اھنامتخاس و  دـنھدیمن ؛ ناشن  هک  ار  اھترـسح  اـھتیمورحم و  اھیگنـسرگ و  خـلت و  یاھیگدـنز  نیـشنریقف و  تـالحم  تسا . شبوخ  یاـھاج  دـنھدیم ،

زا یضعب  تیعـضو  تیعـضو و  نیمھ  دوشیم  دشابن ، یعامتجا  تلادع  اما  دشاب ، یداصتقا  قنور  یتعنـص و  تفرـشیپ  رگا  دنھدیم ! ناشن  ار  اھنیا  لاثما  گرزب و  یاھغاب 

ار یعاـمتجا  تلادـع  اـب  هارمھ  یداـصتقا  قـنور  اـم  میھاوـخیمن . ار  یداـصتقا  قـنور  طـقف  هعماـج  رد  اـم  میھاوـخیمن . ار  نیا  هک  اـم  دـنرتدب . مھ  اـھنآ  زا  هک  ییاـھروشک 

نادـنچ لماع  یعامتجا  تلادـع  تسین ، یداصتقا  قنور  چـیھ  هک  ییاجنآ  رد  نوچ  دـشابن ؛ یداـصتقا  قنور  اـما  دـشاب ، یعاـمتجا  تلادـع  مییوگیمن  هتبلا  میھاوخیم .

. دـش دـھاوخ  افوکـش  هعماج  دـشاب ، یداصتقا  تفرـشیپ  اب  هارمھ  یعامتجا  لدـع  رگا  دیـسر . دـھاوخن  مزـال  یرادروخرب  هب  هاـفر و  هب  هعماـج  لاـحنیعرد  تسین و  یمھم 

. مینکن تیاعر  ار  یعامتجا  تلادع  ام  هک  دوشیمن 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٢٣ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

. تسا ذوفن  رطخ  نآ  تسیچ ؟ نآ  دراد . دوجو  مھ  نیا  زا  رتگرزب  رطخ  اما  دنوش . رطخ  راچد  دننک و  تلفغ  ناشدوخ  فرط ، ود  حانج و  ود  هکنیا  زا  دش  ترابع  رطخ ، کی  سپ 

تفلاـخم یلوحت  هنوگرھ  اـب  دـیآیم و  ییارگشزرا  ناونع  هب  فرط  نآ  زا  دـنکیم : ذوفن  فرط  ود  رھ  زا  نمـشد  کـی  یھاـگ  دـننک . ذوـفن  یدارفا  تسا  نکمم  فرط  ود  رھ  زا 

، تفرشیپ لوحت و  رییغت و  ناونع  هب  تسا ؛ هیضق  فرط  نیا  رتکانرطخ ، نیا  زا  دنادرگرب . ار  یبالقنا  تکرح  دھاوخیم  دنکیم و  تفلاخم  مھ  هتفر  یاھھار  اب  یتح  دنکیم ؛

هـسیک لابند  دـنایبرغ ؛ یرالاسهیامرـس  نامھ  راچد  دـنفلاخم ؛ یعامتجا  تلادـع  لصا  اب  مدرم و  نیدـت  لصا  اب  مالـسا و  لصا  اب  اھـشزرا و  ساسا  اب  هک  دـنیایب  یناـسک 

دنیایب حالـصا ، مان  هب  تفرـشیپ ، مان  هب  رییغت ، مان  هب  لوحت ، مان  هب  اھنیا  دـنرواین ! نابز  هب  ولو  دـنفلاخم ، مھ  نید  مان  اب  دـنفلاخم ؛ یتاقبط  ضیعبت  عفر  لصا  اب  دـنانتخود ؛

، دننک ذوفن  هعماج  یداصتقا  یهندب  رد  هبیرغ  هناگیب و  یاھمدآ  هنوگنیا  رگا  دننک . ذوفن  هعماج  یداصتقا  یهندب  رد  تسا  نکمم  اھنیا  دـننک . یرادـنادیم  دـنوش و  نادـیم  دراو 

ذوفن یگنھرف  زکارم  رد  دنیایب  هک  تسا  نیا  رتکانرطخ  نآ  زا  اما  دشاب . نیما  یاھناسنا  تسد  دـیاب  تسا و  مھم  هعماج  رد  تورث  لام و  داصتقا و  نوچ  تسا ؛ کانرطخ  هتبلا 

دنریگب . رایتخا  رد  دننک و  هضبق  ار  مدرم  حیحص  ریس  طخ  مدرم ، یاھرواب  مدرم ، نامیا  مدرم ، نھذ  دننک ؛

١٣٧٩/٠٨/٢٢ /  ( جع ) نامز ماما  هتسجخ  دالیم  زورلاس  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هچرھ ملاع  ناربکتـسم  تسا . نشور  قافآ  تمـس  هب  حالـص و  تمـس  هب  ملاـع  تکرح  هک  دـننک  رواـب  ناـعذا و  همھ  دـننادب و  همھ  هک  تسا  نیا  اھـسرد  نیا  زا  سرد  کـی 

لاح رد  زورهبزور  دربیم ، شیپ  داد  لدـع و  لزنمرـس  تمـس  هب  ار  تیرـشب  هک  یناوراـک  تقیقح و  قح و  رکـشل  اـما  دـننکب ؛ ییامنتردـق  هب  رھاـظت  دـنیوگب ؛ دـنھاوخیم ،

رـشب داحآ  یهمھ  دشابن -  رود  نادنچ  هدنیآ  نآ  میراودیما  هک  هدنیآ -  رد  هک  دـنک  غورفمک  ای  دربب  نیب  زا  اھلد  رد  ار  دـیما  نیا  دـناوتیمن  اھلاس  تشذـگ  تسا . نتفای  شیازفا 

تفرعم زا  ار  دوخ  مھـس  رـشب  داـحآ  یهمھ  هک  تسا  نیا  رد  نیمز  رد  یبوبر  تموـکح  یھلا و  تلود  نآ  تیناـقح  دیـشچ . دـنھاوخ  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  ار  تلادـع  معط 

تکرح و نیا  تسناوت  دنھاوخن  دننکب ، دناهدرک و  شالت  هچرھ  ملاع  نارادمروز  نازودنارز و  نایوگروز و  ناربکتسم و  نادنمتردق و  تفرگ . دنھاوخ  تقیقح  هب  لمع  تقیقح و 

« تفرشیپ تلادع و   » 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 35هاگياپ  هحفص 8 
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ملاع ترطف  تعیبط و  اما  دریگیم ؛ ماجنا  یعیبط  لاور  قبط  رب  اھراک  تسین و  هرفط  نیمز  رد  ادـخ  راک  رد  هتبلا  دـننک . فقوتم  حالـص  تمـس  هب  ار  رـشب  یعیبط  راـتفر  نیا 

. دوریم دورب و  لامک  تمس  هب  هک  تسا ؛ نیا 

ماظن  / ١٣٧٩/٠٩/١٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

 - یـسایس یعامتجا و  یلاعت  یقالخا ، یحور و  یلاعت  یرکف ، یلاعت  یملع ، یلاعت  لـماش  یلاـعت  نیا  نارگید . دوخ و  یلاـعت  تسا ؛ ناـسنا  یلاـعت  نتفرگ  فدـھ  مود ،

؛ همھ یارب  ملع  تفرـشیپ  شرتسگ و  دننک : شالت  اھزیچ  نیا  یارب  دنفظوم  همھ  مدرم . یگدنز  روما  هافر  ینعی  تسا ؛ یداصتقا  یلاعت  و  دـنک -  ادـیپ  یلاعت  هعماج  ینعی 

یملع یونعم و  یاھهبنج  طقف  هن  یرـشب -  یعامتجا  تفرـشیپ  قالخا ؛ مراکم  میرک و  قلخ  یقالخا ، یونعم و  یحور و  یلاعت  تسرد ؛ رکف  ملاس و  یهشیدنا  تیمکاح 

تاناکما زا  رتشیب  هچرھ  عتمت  هافر و  تمـس  هب  ار  مدرم  یتسیاب  و  اـھناسنا ، یھاـفر  یداـصتقا و  روما  تفرـشیپ  و  تسا -  رظن  دروم  مھ  هعماـج  هکلب  درف ، کـی  یقـالخا  و 

. دراد دوجو  هفیظو  نیا  مھ  ادخ  ریغ  تموکح  یهرود  رد  تسین ؛ مھ  تموکح  تردق و  یهرود  صوصخم  تسا ؛ همھ  فیاظو  زا  یکی  نیا  دنربب . شیپ  یگدنز 

ماظن  / ١٣٧٩/٠٩/١٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

شعورـش دراد و  یراوشد  ینالوط و  دنیآرف  کی  نیا  میروآ . دوجو  هب  درک ، ققحم  نآ  رد  ار  اھفدـھ  نیا  ناوتب  هک  ار  یتموکح  نآ  یتالیکـشت و  نآ  یماظن ، نآ  میھاوخیم  ام 

رد مینیبیم  هک  تسا  ییاھتـشادرب  نآ  فالخرب  تسین ؛ اھنیا  لاـثما  یراـک و  غولـش  دروخ و  دز و  یاـنعم  هب  اـمتح  مییوگیم ، هک  بـالقنا  هتبلا  تسا . یمالـسا  بـالقنا  زا 

دننک و دومناو  یناماسیب  یمظنیب و  شاشتغا ، شروش ، یانعم  هب  ار  بالقنا  دنھاوخیم  یھاگ  دننک ! یزاب  بالقنا  یهملک  اب  دیآیم  ناشـشوخ  اھهتـشون  زا  یـضعب 

بلغا رد  یداینب  ینوگرگد  نیا  هتبلا  یداینب . ینوگرگد  ینعی  بالقنا  تسا . بالقنا  زا  طلغ  یاھتـشادرب  نیا  تسا ! یدب  زیچ  بالقنا  ینعی  میھاوخیمن ؛ بالقنا  ام  دنیوگب 

، هن دـشاب ؛ اھنیا  لاثما  شروش و  شاشتغا و  یتسیاب  امتح  بالقنا  رد  هک  تسین  نیا  شیانعم  اما  تسین ؛ ریذـپناکما  ییاـمزآروز ، نودـب  راوشد و  یاھـشلاچ  نودـب  دراوم 

یاـھهیاپ هک  تسا  ییاـجنآ  بـالقنا  تسین ؛ بـالقنا  شیاـنعم  مھ  یلوحت  رھ  تسین ؛ بـالقنا  شیاـنعم  مھ  یاهدوت  ماـع و  جـیھت  رھ  شاـشتغا و  رھ  شروش و  رھ  یلو 

یمالـسا ماظن  ققحت  نآ ، زا  دـعب  هلـصافالب  درک ، ادـیپ  ققحت  هک  بالقنا  تسا . لوا  مدـق  نیا  دوشیم . هتـشاذگ  نآ  یاج  هب  یتسرد  یاـھهیاپ  دوشیم و  هدـیچرب  یطلغ 

یثوروم یدرف  یدادبتـسا  یتنطلـس  ماظن  ام  روشک  رد  یتقو  هکنیا  لثم  ندرک . هدایپ  ییاج  رد  ار  یمالـسا  یلک  لکـش  یـسدنھم و  حرط  ینعی  یمالـسا ، ماـظن  تسا .

، هدرک نیعم  شیارب  یـساسا  نوناق  هک  یلک  لکـش  نیمھ  اـب  دوشیم ؛ نیزگیاـج  یـشنیزگ  یمدرم  ییاوقت  ینید  ماـظن  نآ ، یاـج  هب  دـش ، هتـشادرب  هتـسباو  یفارـشا 

، رتنشور ریبعت  هب  ای  دسریم ؛ یقیقح  یانعم  هب  یمالـسا  تلود  لیکـشت  هب  تبون  دـمآ ، شیپ  یمالـسا  ماظن  هکنآ  زا  دـعب  یمالـسا . ماظن  ینعی  دـنکیم ؛ ادـیپ  ققحت 

نادرمتلود نالووسم و  دیآ . دوجو  هب  دیاب  شالت  اب  جـیردتب و  تسین ؛ مھارف  لوا  یهلھو  رد  نیا  نوچ  یمالـسا ؛ یهنوگ  هب  اھام -  ینعی  نادرمتلود -  شور  شنم و  لیکـشت 

، دنـصقان رگا  ای  دـنیایب ؛ راک  رـس  دنتـسھ -  رگا  یدارفا -  نانچ  ای  دـننک . قیبطت  تسا ، یمالـسا  تلود  لووسم  کـی  هب  قلعتم  هک  یطیارـش  طـباوض و  اـب  ار  ناـشدوخ  دـیاب 

، هدمآ البق  یمالسا  ماظن  مینکیم . یمالسا  تلود  داجیا  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  تسا  موس  یهلحرم  نیا  دنربب . شیپ  دنھد و  تکرح  تھج  نآ  رد  لامک  تمـس  هب  ار  ناشدوخ 

نیا زا  دـعب  هک  مراھچ -  یهلحرم  همھ . یربھر و  روشک ، نالووسم  هناگهس ، یاوق  ینعی  ارزو ؛ تایھ  یانعم  هب  هن  ماع ، یانعم  هب  تلود  دوش . یمالـسا  دـیاب  تلود  نونکا 

؛ دش دھاوخ  رقتـسم  تلادع  دش ؛ دھاوخ  یمالـسا  هملک  یعقاو  یانعم  هب  روشک  هاگنآ  دش ، یمالـسا  هملک  یعقاو  یانعم  هب  تلود  رگا  تسا . یمالـسا  روشک  تسا - 

دوشیم نیا  دـنکیم ؛ ادـیپ  اقترا  للملانیب  طـباور  رد  شھاـگیاج  دـیآیم ؛ دوجو  هب  مدرم  یارب  یقیقح  تزع  دوشیم ؛ نکهشیر  جـیردتب  رقف  تفر ؛ دـھاوخ  نیب  زا  ضیعبت 

شریاظن دش ، تسرد  هک  وگلا  درک . تسرد  یمالسا  یایند  دوشیم  یمالـسا  روشک  زا  تسا . یمالـسا  یایند  نآ ، زا  دعب  مینک ، روبع  هک  هلحرم  نیا  زا  یمالـسا . روشک 

. دیآیم دوجو  هب  ایند  رد 

ماظن  / ١٣٧٩/٠٩/١٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هک یزیچ  نیمھ  ینعی  هدن ؛ اھنآ  هب  زایتما  صاصتخا و  ینعی  نکب ؛ ادخ  مدرم و  لابق  رد  ار  فاصنا  تیاعر  تدوخ ، یاقفر  نادنواشیوخ و  ناتـسود و  یهرابرد  تدوخ ، یهرابرد 

هب نداد ، رارق  یصاخ  عمج  رایتخا  رد  ار  یلام  عبنم  کی  تکرش و  کی  زا  هدافتـسا  تاناکما  هژیو . زایتما  ینعی  دنیوگیم ؛ یراوختنار »  » نآ هب  ام  بآمیگنرف  زیزع  ناتـسود 

دھاوخ داجیا  یداسف  نامھ  دنکب ، ار  اھراک  نیا  هک  سک  رھ  تسا . یرالاسمدرمدض  یاھراک  وزج  راک  نیا  دنتـسھ . ام  قیفر  ای  دنواشیوخ  ای  تسود  اھنیا  هکنیا  تبـسانم 

دوجو روشک  نارازگراک  یهعومجم  رد  اھداسف  نیا  ات  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و  دوش . هزرابم  اھداسف  نیا  اب  دـیاب  هلب ، دـندرک . هراشا  نآ  هب  روھمج  سیئر  یاقآ  نالا  هک  دـش 

هب یتقو  هک  تسا  ییاھهرفح  اھهرد و  اھفاکش و  اھنیا  تشاد . دھاوخن  ناکما  دینکب ، مھ  راک  رھ  درادن ؛ ناکما  تفرشیپ  تشاد و  دھاوخن  دوجو  راک  ییاناوت  دشاب ، هتشاد 

درک . جالع  ار  اھنیا  دیاب  لوا  اذل  دوریم . نیب  زا  مھ  درواتسد  دنکیمن ؛ رپ  ار  اھنآ  دیزیرب ، نآ  رد  دیشاب و  هتشاد  درواتسد  امش  هچرھ  دمآ ، دوجو 

ریبکریما  / ١٣٧٩/١٢/٢٢ یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

مالسا هک  یییعامتجا  تلادع  هب  مھ  میراد ؛ یدایز  هار  زونھ  ام  ادبا . تسا : نیا  نم  خساپ  معناق ، دح  نیا  هب  ایآ  هک  دیسرپب  نم  زا  رگا  اھتنم  میاهدرک ؛ یدایز  تفرشیپ  ام 

ام میاهدیسرن . زونھ  تسا ، نآ  هتسیاش  قحتسم و  ناریا  تلم  هک  یدازآ  زا  یحطس  نآ  هب  مھ  تسا -  ریگتخـس  رایـسب  صوصخ  نیا  رد  مالـسا  و  تسا -  هتـساوخ  ام  زا 

مھ هار  نیا  دینک . یط  ار  هار  نیا  دیاب  امـش  تسا . نیمھ  یارب  دینک ، هدامآ  ار  ناتدوخ  میوگیم  اھناوج  هب  اھراب  نم  هکنیا  تسا . ینالوط  یھار  هار ، نیا  میراد ؛ راک  زونھ 

. دنـشاب ریذپانیگتـسخ  دـیاب  یعاـمتجا  تلادـع  نازابرـس  درک . فقوت  دـیابن  هار  نیا  رد  اذـل  تسا ؛ هدـش  بصن  عونمم » فـقوت   » یولباـت شرتـمولیک  رھ  رد  هک  تسا  یھار 

. دسریم شدوخ  یاھنامرآ  ییاقآ و  تدایـس و  هب  هنوگنیا  تلم ، کی  دـننکن . سح  یگتـسخ  دـیاب  دـننکیم ، تکرح  گرزب  یاھنامرآ  ینالوط و  یاھھار  نیا  رد  هک  یناسک 

سپ مینک ، نیمات  ار  دوخ  یاھفدھ  یهمھ  میتسناوتن  ام  نوچ  دیوگب  هک  تسا  نیا  تلم  کی  یارب  تبیصم  نیرتگرزب  دسریمن . تداعس  تدایـس و  هب  یلبنت  اب  یتلم  چیھ 

. درک لابند  ار  اھفدھ  یتسیاب  ریخن ؛ شلو !

نارھت  / ١٣٧٩/١٢/٢۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

نینموـملاریما تموـکح  تـسا . مالــسا  لـماک  یهخــسن  نینموـملاریما  اـجنیا  رد  یعاـمتجا . تلادــع  نیماـت  ینعی  هعماـج ؛ ورملق  رد  مالــسلاهیلع  یلع  تلادــع  اــما  و 

نینموملاریما و هب  هک  ییاجنآ  ات  تسا . یمالـسا  تموکح  کی  دـصرددص  هن . دـصرد ؛ ای ٩٩/٩٩  دصرد  هن ٩٩  تسا ، یمالـسا  دصرددص  تموکح  کی  مالـسلاوھالصلاهیلع 

تموکح زا  ینوگانوگ  قطانم  رد  هتبلا  قلطم . تلادع  ینعی  تسین ؛ وا  رد  یمالـسا  ریغ  میمـصت  تکرح و  هظحل  کی  دـنکیم ، ادـیپ  طابترا  وا  تردـق  ورملق  رایتخا و  یهنماد 

هجاوم یزیچ  نینچ  اب  هک  اجرھ  لووسم ، درف  کی  ناونع  هب  نینموملاریما  اـما  دریگ ؛ ماـجنا  یاهنـالداع  ریغ  یاـھراک  هک  داـتفا ، مھ  قاـفتا  دوب و  نکمم  ـالماک  نینموملاریما 

. دوب تلادع  نیا  یارجا  هار  رد  همھ  نینموملاریما ، یاھگنج  زوسناج و  یاھهبطخ  اھرادشھ و  اھهمان و  درک . فیلکت  ساسحا  دش ،

نارھت  / ١٣٧٩/١٢/٢۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

یاهرود رد  هک  ار  تلادـع  زا  ییاھـشخب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یمالـسا و  بالقنا  هکنیاامک  تسا ؛ نکمم  نیا  و  دـھد ؛ ناشن  هعماـج  رد  ار  شدوخ  تیعقاو  دـیاب  تلادـع 

اکیرما هب  یهتـسباو  هک  یناـسک  یارب  یـسایس  زکارم  هب  یباـیتسد  ناـکما  اـم  روشک  رد  هک  دوب  زور  کـی  درک . قـقحم  دـشیم ، هدرمـش  تـالاحم  وزج  ناریا  رد  نآ  یارجا 

. دندوبن یاهراک  یداع  مدرم  دوب . تالاحم  وزج  دندوبن ، دساف  رابرد  نآ  هب  یهتـسباو  دندوبن ، دساف  یاھتردق  هب  یهتـسباو  دـندوبن ، سیلگنا  هب  یهتـسباو  نآ  زا  لبق  دـندوبن ،

داحآ یهمھ  زورما  اما  دراذگب ؛ یریثات  روشک  نیا  رد  تردق  تسایس و  کلف  یهعومجم  رد  اھیگتسباو ، اھیگدولآ و  نیا  نودب  دناوتب  هک  درکیمن  روطخ  مھ  شنھذ  هب  یسک 

روشک نیا  رد  هک  دوب  زور  کی  دنوشیم . لیان  ماظن  نیا  یـسایس  تاماقم  نیرتالاب  هب  دننک ، مھارف  ناشدوخ  رد  ار  مزال  طیارـش  رگا  دنھاوخب و  رگا  هک  دـننیبیم  روشک  نیا 

« تفرشیپ تلادع و   » 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 35هاگياپ  هحفص 9 
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. درک یدایز  یاھراک  دوشیم  مدرم ، تمھ  اب  میناوتیم . ام  سپ  تسا . هدش  ققحم  نآ  زا  یشخب  زورما  اما  دوبن ؛ روصت  لباق  یسک  یارب  یعامتجا  تلادع 

یاھتـصرف یلم و  تورث  عبانم  میـسقت  رد  یداـصتقا ، داـعبا  رد  ییاـضق ، داـعبا  رد  داـعبا -  یهمھ  رد  ار  مالـسا  رظن  دروم  تلادـع  نیا  دـنناوتب  اـت  دـننک  تمھ  دـیاب  نـالووسم 

ییاھراک یهمھ  رد  بصن و  لزع و  رد  یصخش ، یهدافتـسا  رد  لاملاتیب ، یهنیزھ  رد  دننک . ارجا  دراد -  تیمھا  اھناسنا  یارب  روشک  رد  هک  ییاھزیچ  یهمھ  رد  نوگانوگ و 

شور شور ، و  تلادـع ؛ یارجا  فدـھ ، دـیاب  دـھد ، ماـجنا  دـناوتیم  هننقم -  یهوق  رد  هچ  هییاـضق و  یهوق  رد  هچ  هیرجم ، یهوق  رد  هچ  هناـگهس -  یاوق  رد  لووـسم  کـی  هک 

رد تلادع  دنتفرگ و  ار  شلابند  یناسک  دـش و  هتـشامگ  تمھ  تلادـع  ققحت  هب  ماظن  نیا  روشک و  نیا  یاھـشخب  زا  یـشخب  رھ  رد  هک  دـش -  روطنیا  رگا  دـشاب . هنالداع 

تسناوت دھاوخ  یمالسا  یروھمج  هک  تسا  زور  نآ  دنامن -  یتلادعیب  زا  یرثا  مینک  یعس  دیاب  یگدنز  یاھـشخب  یهمھ  رد  دندیـشچ ؛ ار  نآ  معط  مدرم  دوب و  سرتسد 

. دھد ناشن  ار  شدوخ  مالسا ، یقیقح  یوگلا  ناونع  هب  یمالسا ، یاھتما  یهمھ  هب  ایند و  مدرم  یهمھ  هب 

یھلا دودح  دننیبب  ینعی  دش . دھاوخ  ربارب  هد  هبذاج  نیا  دننیبب ، ار  مالـسا  تیمکاح  یعقاو  ققحت  هک  یزور  نآ  دنمالـسا و  تیمکاح  بوذـجم  ناملـسم ، یاھروشک  زورما 

ناماد رد  ار  نارگید  نوگانوگ ، یاھیرادروخرب  رطاخ  هب  سک  چـیھ  دـننیبب  دوشیم ؛ تیاعر  لماک  روط  هب  هعماج  کـی  رد  مدرم  قوقح  دـننیبب  دوشیم ؛ تیاـعر  یاهعماـج  رد 

مرج سک  همھ  زا  فلخت  دننیبب  دنامیمن ؛ رانکرب  وا  قح  رد  یعقاو  یقیقح و  تلادع  یارجا  زا  ماقم ، تیـصخش و  رطاخ  هب  سکچیھ  دننیبب  دزادنایمن ؛ ملظ  یتلادعیب و 

تـسد رد  هک  ار  یھلا  تناـما  نیا  میدرک ، لـمع  روطنیا  اـم  رگا  دوشیم . هاـگن  ناـسکی  یمالـسا ، یردارب  یناـسنا و  ناـش  رطاـخ  هب  مدرم  داـحآ  یهمھ  هب  دـننیبب  تسا ؛

نیا دیامرفیم : نینموملاریما  هناما ؛» هرامالا  هذھ  نا  هعافر  ای  ملعا  : » دراد یتخـس  تواضق  نینموملاریما  هاگنآ  مینکن ، لمع  هنوگنیا  رگا  اما  میاهدرک ؛ یرادساپ  تسام ،

رد دـیامن و  هدولآ  سوھ  یوھ و  هب  دـنک و  لیدـبت  تناـیخ  هب  ار  نیا  سک  رھ  هناـیخ ؛» اـھلعج  نمف  « ؛ تسا تناـما  کـی  تسامـش ، نم و  راـیتخا  رد  هک  یتیریدـم  تساـیر و 

. دوب دھاوخ  وا  رب  ادخ  تنعل  تمایق  زور  ات  همایقلا ؛» موی  یلا  هنعل هللا  ، » دھد رارق  دوخ  یهنالداعریغ  یھلاریغ و  دصاقم  یارجا  یهلیسو  یصخش و  عماطم  تمدخ 

نارھت  / ١٣٨٠/٠٢/٢٨ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

. تسا هظحالم -  چیھ  نودب  رادقح -  هب  یقح  رھ  ندناسر  طسق و  تلادع و  رب  راک  ساسا  تسا . لدع  طسق و  مود ، صخاش 

نارھت  / ١٣٨٠/٠٢/٢٨ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

ناـمز کـی  هک  دـتفایمن  قاـفتا  تسا . تفرـشیپ  راـک و  تکرح ، بترم ، روط  هب  درادـن ؛ دوجو  یوـبن  ماـظن  رد  فـقوت  تسا . یمئاد  تفرـشیپ  تکرح و  راـک و  متفھ ، صخاـش 

هدننکلولم و هدننکلسک و  روآیگتـسخ و  راک  تسا ؛ یـشخبیداش  روآتذل و  راک  راک ، نیا  هتبلا  درادن . دوجو  نیا  مینک ! تحارتسا  مینیـشنب  لاح  دش ؛ مامت  رگید  دنیوگب :

. دھدیم قوش  ورین و  طاشن و  ناسنا  هب  هک  تسا  یراک  تسین ؛ یاهدنروآبعت  هب 

هھوکود  / ١٣٨١/٠١/٠٩ ناگداپ  رد  تانایب 

ایند رد  ار  حلـص  راعـش  مان و  هک  یناسک  نآ  لـثم  هن  دـناسریم ؛ یقیقح  یتسود  حلـص و  یردارب ، افـص و  تیونعم ، هب  ناـمیا  شمارآ ، تلادـع ، هب  ار  رـشب  یولع  تموکح 

یناگمھ و لدـع  تکرب  هب  یولع  تموکح  ماـظن و  دـننکیم . اـپرب  اـھناسنا  ناـیم  رد  مھ  ار  اـھهنتف  یهمھ  نشور و  ار  اـھگنج  یهمھ  شتآ  ناـشدوخ  اـما  دـننکیم ، حرطم 

یوـنعم و یداـم و  تھج  زا  یداـبآ  یاـیند  ترـضح  نآ  دـشیم ، هداد  تصرف  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  هب  رگا  درادیم . هـگن  یعقاو  شمارآ  تـینما و  رد  ار  اـھناسنا  ریگارف ،

. دیـسر اھوزرآ  نیا  هب  دوشیمن  یراتفر ، نینچ  یهیاس  رد  زج  مھ  زورما  دروآیم . دوجو  هب  دوب ، هدیدن  زگرھ  نآ  زا  لبق  رـشب  هک  یقیقح  حلـص  شمارآ و  تلادع ، زا  لامالام 

لباق تدـھاجم ، شالت و  اب  ینالوط و  بسانتم و  یاھنامز  رد  گرزب ، یاھفدـھ  هتبلا  تسین ؛ لاس  کی  صتخم  تسا و  یگـشیمھ  سرد  کی  ام  یارب  یولع  راـتفر  نیارباـنب 

. درک یزیرهمانرب  شالت و  دیاب  دروآ ؛ تسد  هب  تدھاجم  شالت و  نودب  یناجم ، تفم و  یبلطتحار ، اب  ناوتیمن  ار  گرزب  یاھفدھ  تسا . لوصح 

هھوکود  / ١٣٨١/٠١/٠٩ ناگداپ  رد  تانایب 

، عورـش نیا  تسا . داسف  اب  هزرابم  یهلاسم  یرگید  لاغتـشا و  یهلاسم  یکی  تسا : هدـش  عورـش  یولع  راـتفر  تھج  رد  نـالووسم  یوس  زا  تکرح  ود  هتـشذگ  لاـس  رد 

زا ار  دوخ  یصخش  زاین  مھ  ات  دروآ  تسد  هب  تیلاعف  شالت و  تصرف  راک ، هب  یهدامآ  دعتـسم  ناوج  هک  تسا  نیا  لاغتـشا  یانعم  دنک . ادیپ  همادا  ود  رھ  دیاب  تسا و  کرابم 

دناهدرک و عورش  ام  یتلود  نالووسم  ار  راک  نیا  هک  دھاوخیم  یزیرهمانرب  رما  نیا  دیامن . کمک  نآ  یداصتقا  قنور  روشک و  ینادابآ  تفرـشیپ و  هب  مھ  دنک و  فرطرب  هار  نیا 

یاھیھاوخدوخ رگا  تسا ، یحانج  یاھیریگرد  رگا  تسا ، یـسایس  جاوما  رگا  تسا ، اکیرما  دیدھت  رگا  دوش . نآ  یارجا  زا  عنام  دیابن  زیچ  چیھ  دنک ؛ ادیپ  همادا  تیدج  اب  دیاب 

راک تسا -  یساسا  رایسب  یهیـضق  کی  هک  لاغتـشا -  یهیـضق  نیا  رد  یتلود  یاھھاگتـسد  طبریذ  نالووسم  هک  دوش  نیا  عنام  دیابن  اھنیا  زا  مادک  چیھ  تسا ، نآ  نیا و 

راک روشک  رد  لاغتـشا  داجیا  یارب  هک  یاهعومجم  نآ  متفگ  تلود  زا  شخب  نیا  یهیاپدـنلب  نالووسم  هب  نیا ، زا  لـبق  هاـم  دـنچ  رد  نم  دـننکن . لاـبند  تیدـج  اـب  ار  ناـشدوخ 

گنج یحارط  لوغـشم  هک  ییاھهعومجم  نآ  یارب  سدقم  عافد  گنج و  نارود  رد  دنک . راک  تخانـشیمن ، زور  بش و  هک  سدقم  عافد  نارود  گنج  قاتا  لثم  دیاب  دنکیم ،

ام ناوج  دوش . شالت  وحن  نامھ  هب  لاغتشا  داجیا  یارب  دیاب  زورما  دندوب . راک  لوغـشم  بترم  تشادن ؛ انعم  هتفھ  رخآ  هتفھ و  لوا  لیطعت ، ریغ  لیطعت و  زور ، بش و  دندوب ،

ییاجنآ ات  نالووسم -  هناتخبـشوخ  دراد . ار  تیفرظ  نیا  مھ  روشک  دنک ؛ هدافتـسا  یقیقح  یانعم  هب  روشک  تفرـشیپ  دوخ و  یگدنز  یهرادا  یارب  شیورین ، زا  دناوتب  دـیاب 

. دننک تمھ  دیاب  دندنمهقالع و  دقتعم و  رما  نیا  هب  مسانشیم -  ماهدید و  نم  هک 

١٣٨١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزیس  مسارم  رد  تانایب 

یولھپ و تموکح  یگماکدوخ  یروتاتکید و  دادبتسا و  تسا . هدوب  یکتم  یجراخ  رگهطلس  یاھتردق  ینابیتشپ  هب  هشیمھ  دادبتسا  ام  روشک  رد  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و 

هب یکتم  دـعب  سیلگنا و  هب  یکتم  لوا  اضردـمحم ، سیلگنا ؛ هب  یکتم  ناخاضر ، دوب . هناگیب  یاھتردـق  هب  اھنآ  یاکتا  رطاـخ  هب  راـجاق ، تموکح  یرگید  لکـش  هب  نآ  زا  لـبق 

هاجنپ دندرکیم . تلم  نیا  روشک و  نیا  اب  دنتـساوخیم ، یراک  رھ  دندرکیم و  تیامح  وا  زا  مھ  اھنآ  درکیم ؛ نیمات  اھنآ  لیم  قبط  رب  ار  اکیرما  ذوفن  عفانم و  وا  دوب . اکیرما 

یارب اھنارود  نیرتهدامآ  نیرتھب و  یناھج  ظاحل  زا  هک  ینارود  رد  ار  وا  یقالخا  یگنھرف و  یتعنـص و  یملع و  تفرـشیپ  دنتـشاد و  هگن  قاـنتخا  راـشف  ریز  ار  تلم  نیا  لاـس 

هب اھنآ  دوب . یجراخ  نابابرا  هب  نداد  تمدـخ  تورث و  ندرک  عمج  شون ، شیع و  اھنآ  تمھ  دنتـشاد . هگن  بقع  ار  روشک  نیا  تلم و  نیا  دـندرک و  فقوتم  دوب ، تفرـشیپ  نیا 

رھ راک  موش ، ترفن و  تنعل و  زا  راشرـس  رـضم و  جک و  یانب  نیا  ندرک  دوبان  اھنیا و  ندنک  دـندوب و  هدرک  رقتـسم  ناریا  رد  ار  دوخ  لماک  روط  هب  یجراخ ، تردـق  نامھ  یاکتا 

یرالاسمدرم ماما ، یرالاس  مدرم  تسا ؛ یمالـسا  تلادع  ماما ، تلادع  تسا ؛ یمالـسا  لوصا  ماما ، لوصا  اذل  دمآ ؛ یمالـسا  تیادھ  مچرپ  اب  راوگرزب  ماما  دوبن . یـسک 

. تسا یمالسا 

ییاضق  / ٠۵/١٣٨١/٠۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یھلا و فادـھا  تمـس  هب  هک  یتکرح  میھاوخب  رگا  هک  تسا  هدـش  رارکت  اھراب  دراد . هدـننک  نییعت  شقن  یمالـسا ، یاھفدـھ  تمـس  هب  روشک  تفرـشیپ  رد  هییاضق  یهوق 

یهوق نیا ، تسا . هییاضق  یهوق  تسد  رد  اتدمع  ارجا  تنامض  نیا  تسین و  نکمم  ارجا  تنامـض  نودب  دوش ، بیقعت  تسا ، هدش  میـسرت  مدرم  قوقح  تیاعر  یمالـسا و 

نماض هییاضق  یهوق  عقاو  رد  دنکیم . یریگولج  نآ  رارکت  زا  دروخرب و  رگید -  وحن  هب  ار  شایئطخ  وحن ، کی  هب  ار  شایدـمع  فارحنا -  یورجک و  فلخت و  اب  هک  تسا  هییاضق 

یهوق یدـمآراک  تمالـس و  اب  تلادـع ، ققحت  نیمـضت  میتلادـع ، یهنـشت  ام  رگا  تسا . یمالـسا  ماظن  رد  اھنآ  قوقح  نیمات  مدرم و  داـحآ  ماـظن و  نـالووسم  لـمع  تحص 

« تفرشیپ تلادع و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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تعاجـش توق ، اب  ار  دوخ  راک  دناوتب  هییاضق  یهوق  هک  تسا  نیا  ورگ  رد  قوقح ، نیا  نیمات  میلئاق ، کی  یهجرد  شزرا  اھنآ  قوقح  مدرم و  یارب  ام  رگا  تسا . رـسیم  هییاضق 

نیا رد  هک  یـشالت  رھ  تسا . راختفا  کی  اتقیقح  هوق ، نیا  رد  ندرک  راک  تیوضع و  نیاربانب ، تسا . میظع  لیدـبیب و  نینچ  نیا  هییاضق ، یهوق  شقن  دـھد . ماجنا  تریـصب  و 

یمک یهلاـسم  هییاـضق ، یهوق  یهلاـسم  تسا . هللادـنع  کـین  هتـسجرب و  راـک  کـی  هنـسح و  کـی  دریگ ، تروص  هوق  نیا  هب  کـمک  یھارمھ و  یراـکمھ و  تھج  رد  اـی  هوق 

هچ رھ  دشاب ، جلف  هوق  نیا  هدرکن  یادخ  رگا  دناسرب . ماجنا  هب  ار  دوخ  لیدبیب  زاتمم و  شقن  دـناوتب  هدـننک  نییعت  یهوق  نیا  ات  دـننک  کمک  دـنراد  هفیظو  همھ  اذـل  تسین ؛

تیمامت و هب  زج  ماظن  تیمامت  ینعی  دننک ؛ رپ  ار  اھریصقت  اھروصق و  اھهدافتسا و  وس  اھزواجت و  زا  یـشان  یاھالخ  تسناوت  دنھاوخن  دننک ، راک  بوخ  رگید  یاھھاگتـسد 

هدش دراو  یـضاق  اضق و  باب  رد  هک  یتاریبعت  تسالاب . ردقچ  مالـسا  رد  هییاضق  یهوق  یـضاق و  ناش  دینیبیم  امـش  نیاربانب  درک . دھاوخن  ادـیپ  ققحت  هییاضق  یهوق  لامک 

کی ای  یاهتسشن ، وت  هک  ییاجنیا  دیامرفیم : یضاق  هب  (.« ۴۵) یقش وا  یبن  یصو  وا  یبن  الا  هسلجی  اسلجم ال  تسلج  دق   » لثم تسا ؛ میظع  بیجع و  یلیخ  تسا 

زج هک  تسا  ییالاو  هاگیاج  ردقنآ  هاگیاج ، نیا  تسات . ود  نیا  نیب  ریاد  رما ، دنیشنیم ! یقش  ناسنا  کی  ای  دنیشنیم ، وا  یصو  ربمغیپ و  بوصنم  ای  دنیشنیم ، ربمغیپ 

. تسا تواقش  یهلاسم  هاگنآ  دشن ، روطنیا  رگا  دوشیم . نییعت  هنوگنیا  اضق ، بتارم  یهلسلس  دنیـشنب . اجنیا  دناوتیمن  وا  یـصو  ربمغیپ و  لبق  زا  بوصنم  ای  ربمغیپ 

تـسا یناسک  شود  رب  مھ  یفیاظو  تسا و  هییاضق  یهوق  شود  رب  یفیاظو  هنیمز ، نیا  رد  دناهتـسناد . مزال  نآ  یارب  ار  اھزیچ  نیا  هک  تسا  هاـگیاج  نیا  تیمھا  نیارباـنب 

هب مھ  ار  یبلطم  هییاـضق و  یهوق  هب  ار  یبلطم  هاـتوک ، یتاـملک  رد  مھاوخیم  زورما  هدـنب  دـنراد . یفیاـظو  هییاـضق  یهوق  لاـبق  رد  مھ  اـھنآ  دـناهییاضق ؛ یهوق  زا  نوریب  هک 

منک ضرع  هییاضق  یهوق  نادقتنم 

یملع  / ١٣٨١/٠٧/٠٣ ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک دـنھد  ماجنا  ییاھراک  تسا  نکمم  ناگبخنریغ  نوچ  دـشاب ؛ ناگبخنریغ  ریقحت  هجوچـیھهب  دـیابن  فدـھ  هتبلا  دـشاب ؟ هچ  دـیاب  ام  فدـھ  ناـگبخن ، یارب  یزیرهماـنرب  رد 

یاھییالابرس زا  تسناوت  دھاوخن  یناھج  تکرح  رد  یوق ، ینھذ  یاھیدنبناوختسا  ندوب  اراد  نودب  هعماج  کی  اما  تسا . یھیدب  نیا  دشاب ؛ الاو  زاتمم و  هتسجرب و  رایسب 

هعماج رد  ینادنمـشوھ  رگا  نیاربانب  دراد . زاین  مھ  یرکف  زاتمم  یهطقن  هب  دراد ، زاین  یرکف  یهندـب  هب  هک  نانچمھ  هعماـج  نیارباـنب ، دـنک . روبع  تخـس  یاـھچیپ  راوشد و 

یاھنم نیاربانب ، دننک . کمک  دراد ، زاین  نآ  هب  هعماج  هک  یزیچ  رھ  تفرشیپ  راک و  رنھ و  گنھرف و  ملع و  تفرـشیپ  هب  دنناوتیم  اھنیا  دناهبخن ، ینھذ  ظاحل  زا  هک  دنتـسھ 

اج همھ  ضیعبت  اـما  تسا ؛ ضیعبت  کـی  نیا  دـیایب  رظن  هـب  تـسا  نـکمم  درک . زاـب  یباـسح  ناـگبخن ، یارب  دـیاب  مـیھد ، رارق  لـفاغت  دروـم  ار  هـبخنریغ  میھاوـخب  اـم  هـکنیا 

یدح رد  ار  دنمـشوھ  هبخن و  دیاب  ام  هکنیا  رطاخ  هب  تسا ؛ لدـع  نیع  ناگبخن ، یارب  ندرک  زاب  باسح  نیا  تسا . تلادـع  نیع  ضیعبت ، تاقوا  یھاگ  تسین ؛ هنالداعریغ 

. میھدب دشر  دنک ، دشر  دناوتیم  هک 

نارادساپ  / ١٣٨١/٠٧/١٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. میورب هار  نامھ  هب  مھ  ام  دـنرادن ؛ قالخا  نید و  اما  دـنراد ، تورث  اھنیا  دـنیوگیم  دـنھدیم و  رارق  رظن  دروم  ار  ایند  دـنمتورث  یاھروشک  زا  یـضعب  هناحولهداس  هدـع ، کـی 

لماوع رطاخ  هب  تسا ، هدش  دنمتردق  دنمتورث و  رگا  یروشک  رھ  تسا . هابتشا  نیا  تساھنآ ! نتشادن  قالخا  نتشادن و  نید  زا  یشان  اھنآ ، ندش  دنمتورث  دننکیم  لایخ 

تیونعم نودب  فرص  تایدام  لابند  هک  مھ  یناسک  یتح  تسا . یھلا  تنـس  نیا  داد ؛ دھاوخ  یلوصحم  دشاب ، شالت  راک و  ریبدت و  اج  رھ  تسا . تورث  تردق و  داجیا  صاخ 

نآرق حیرـص  نیا  کبر .» اطع  نم  الوھ  الوھ و  دمن  الک  : » دیـسر دنھاوخ  نآ  هب  هتبلا  دننکب ، مھ  تدھاجم  شالت و  دنـشاب و  هتـشاد  یتسرد  ریبدـت  تیریدـم و  رگا  دـنوریم ،

ام دـیآیمن . تسد  هب  تداعـس  اـما  دـیآیم ؛ تسد  هب  تردـق  تورث و  دـش ، شـالت  راـک و  تاـیدام  یارب  طـقف  یتـقو  هـک  تـسا  نـیا  رد  ثـحب  تـسین . نـیا  رد  ثـحب  تـسا ؛

رد الاو  دنشکیم ؛ ار  نآ  یوزرآ  اھتلم  هک  تسا  یاهطقن  نیا  دشاب . هتشاد  مھ  اب  ار  تلادع  هبناج و  همھ  تداعس  تردق و  تورث و  هک  میشاب  هتـشاد  یاهعماج  میھاوخیم 

. میتسین نآ  لابند  هک  ام  دراد ؛ دوجو  یلیخ  یخلت  تیمورحم و  رقف و  ملظ و  یتلادعیب و  دنمتردق ، دنمتورث و  یاھروشک 

امیس  / ١٣٨١/١١/١۵ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دـنکیم و میھفت  اھنآ  هب  اقلا و  مدرم  نھذ  هب  ار  یھاوختلادـع  ماـیپ  نیا  ناـسنا  هک  یتقو  میھاوخب . میریگب و  رظنرد  ار  نآ  مینکن و  فذـح  ار  هلق  نآ  یتسیاـب  اـم  نیارباـنب 

یـضاران دناهدیـسر ، نآ  هب  هک  یتلادـع  ندوب  رتمک  زا  الثم  اـھنآ  هک  تسا  یعیبط  دـنزیم ، فرح  مدرم  اـب  یقطنم  حیحـص و  درادیم و  هگن  هدـنز  اـھنآ  رد  ار  یھاوختلادـع 

همھ ار  نیا  کلذ .» یلع  نوردـقتال  مکنا  الا و  : » دومرف مھ  دوخ  باحـصا  هب  نینموملاریما  هکنیاامک  تسا ؛ ییالاب  یهطقن  نآ  هک  دـننکیم  ساسحا  هرخالاب  دـنوشیمن و 

ار هلق  تمـس  هب  تکرح  اـما  دنـسرب ؛ هلق  نآ  هب  هک  تسین  ردـقنآ  نینموـملاریما ، زا  رتنییاـپ  ییاـھناسنا  ینامـسج  یتـح  یوـنعم و  یحور و  یهینب  ناوـت و  هک  دـننادیم 

، دـینکیم هاـگن  هک  ار  هغالبلاجـھن  امـش  درک . شوـمارف  ار  نآ  دـیابن  هک  تسا  ییاـھزیچ  زا  تلادـع ، نـییزت  یھاوختلادـع و  تلادـع و  نیارباـنب  تـشاد . هـگن  هدـنز  یتسیاـب 

یهرادا بالقنا و  یاھفدھ  هب  ندیـسر  یهصرع  رد  ام  زورما  یاھیماکان  زا  یرایـسب  هک  تسا  نیا  هدنب  یدج  داقتعا  دراد . دوجو  تلادع  هغالبلاجـھن  یاپ  ات  رـس  رد  دـینیبیم 

رد اما  مینکیم ؛ مھ  ضیرحت  نآ  هب  میروآیم و  ار  تلادع  مسا  مینکیم . ضامغا  نامدوخ  هب  تبـسن  ام  زا  مادکرھ  تسا . تلادـع  هب  ییانتعا  مک  رطاخهب  روشک ، بولطم 

ام اما  تسا ؛ لوبق  لباق  ام  یعیبط  یاھیھاتوک  ندوب و  کـچوک  اھـصقن ، رثا  رب  دوخ ، هب  تبـسن  ضاـمغا  یردـق  ـالاح  مییاـمنیم . ضاـمغا  ناـمدوخ  هب  تبـسن  لـمع  ماـقم 

نامدوخ نھذ  رب  مکاح  گنھرف  نیا  ام  میرادیمن . اور  نارگید  یارب  هک  میرادیم  اور  دوخ  یارب  ار  اھیرادروخرب  تاناکما و  زا  یلیخ  مینکیم . ضامغا  دایز  نامدوخ  هب  تبسن 

اھنآ دریگیمن و  ار  اھنآ  ولج  تلادع ، مان  هب  یعنام  زرم و  چیھ  هک  دننک  ساسحا  یگدنز  یهقباسم  رد  مدرم  هک  دـشابن  روطنیا  روطنیمھ . مھ  مدرم  مینک و  ضوع  دـیاب  ار 

نیدـنچ لاس  هد  فرظ  رد  الثم  هدروآ -  تسد  هب  هنالداعریغ  هار  کی  زا  ار  یمارح  عورـشمان و  تورث  رفن  کی  دـینیبیم  امـش  اذـل  دـنرادن . یعنام  دـنورب ، دـنناوتب  هک  اجرھ  اـت 

وا هاـم  کـی  اـی  هتفھ  کـی  اـی  زور  کـی  تورث  ردـق  هب  مھ  نامتمدـخ  تدـم  لوـط  رد  امـش  هدـنب و  دـمآرد  یھاـگ  مینیبیم  مینک ، عـیزوت  رگا  هک  هدـمآ -  شریگ  ناـموت  دراـیلیم 

هب یتیمھا  درادن و  یـشقن  الـصا  تلادـع  لصا  وا  نھذ  رد  مدومن . داجیا  دـیلوت  ردـقنیا  مدرک و  تمدـخ  تکلمم  هب  نم  هک  تسا  راکبلط  تسا ! راکبلط  مھ  دـعب  دوشیمن ،

نیا دیاب  ام  تسا . نآ  زا  یـشان  درواتـسد  دـمآرد و  نیا  هدـش و  نوناق  زا  فلخت  هدـمآ و  دوجو  هب  یتلادـعیب  هدـش ، لامیاپ  یتلادـع  اجنیا  هک  دـھدیمن  تلادـع  یهلاسم 

. تساھمایپ نآ  زا  یکی  نیا  مینک . رشتنم  هعماج  نھذ  رد  دوخ و  نھذ  رد  ار  گنھرف 

نادھاز  / ١٣٨١/١٢/٠٢ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هب یگدیـسر  تلادـع ، محر و  تسا . مالـسا  زا  یوزج  تداـبع  جـح و  هزور و  زاـمن و  تـسین ؛ هزور  زاـمن و  طـقف  مالـسا  هـب  لـمع  مـینک . لـمع  مالـسا  هـب  دـیاب  نـم ! نازیزع 

مالسا وزج  مھ  مالسا  ردلق  نانمشد  لباقم  رد  نانموم  یهملک  داحتا  تسا . مالسا  وزج  مھ  داسف  عاونا  رش و  اب  هزرابم  اھناسنا و  هب  تمدخ  مدرم ، یمومع  یاھتـساوخ 

زگرھ مینکیمن و  توعد  ندیگنج  هب  زگرھ  ار  دوخ  مدرم  ام  ناطیشلا .» ایلوا  اولتاقف  توغاطلا  لیبس  یف  نولتاقی  اورفک  نیذلاو  لیبس هللا  یف  نولتاقی  اونما  نیذلا  . » تسا

ناملسم ناسنا  یارب  مالسا  هک  ینیزاوم  تیاعر  هب  یناریا ، یمالسا و  فرش  تزع و  ظفح  هب  ار  دوخ  مدرم  اما  مییامنیمن . مادقا  یتلم  چیھ  هب  تبسن  گنج  ضرعت و  هب 

تیمکاح یهرود  رد  یھلا  لضف  هب  مھ  اـم  یاـھنز  دنـشاب . دـحاو  فص  رد  دـیاب  درم  نز و  یهمھ  مینکیم . توعد  رگیدـکی  اـب  ناـشیاھلد  رتشیب  هچرھ  دـنویپ  هب  هدرک و  ررقم 

هب یداصتقا  یعامتجا و  نادـسفم  رارـشا و  اب  هزرابم  رد  ای  گنج  یهھبج  رد  هک  یناناوج  نیا  دناهداتـسیا . اھـشزرا  تاسدـقم و  زا  عافد  یاھهھبج  رد  اـھدرم  لـثم  مالـسا 

هکنیا هب  تسھ  زاین  هقطنم ، نیمھ  رد  هلمج  زا  ام  روشک  قطانم  زا  یـضعب  رد  منک  ضرع  دـیاب  اجنیا  رد  هتبلا  دـنکاپ . یاھنماد  نیمھ  یهتفای  شرورپ  دندیـسر ، تداـھش 

دوخ تیوھ  دوخ و  نتفایزاب  یارب  تصرف  مدـع  یلیمحت و  دـنزرف  یلیمحت ، جاودزا  دایز ، دـنزرف  تسا : یمولظم  نز  چولب ، نز  دوش . ظفح  رتشیب  نز  تمارک  تمرح و  مارتحا ،

یناسک نامھ  چولب  یاھنز  دننک . هظحالم  رتشیب  ار  دوخ  یاھنز  دیاب  چولب  یاھدرم  مدوب . دھاش  کیدزن  زا  ناتـسچولب  رد  تماقا  تدـم  رد  نم  هک  تسا  ییاھزیچ  هلمج  زا 

تسا و تزع  تعاجش و  تمارک و  یاراد  یناتـسیس  درم  لثم  یناتـسیس  نز  چولب و  درم  لثم  چولب  نز  دنداد . شرورپ  ناشکاپ  ناماد  رد  ار  دیـشر  ناناوج  نیا  هک  دنتـسھ 

ریز داجیا  اـب  یداـصتقا  تفرـشیپ  یداـبآ و  نارمع  دراد ، رارق  تیمھا  لوا  یهجرد  رد  ناتـسچولب  ناتـسیس و  یهقطنم  رد  اـم  یارب  زورما  هک  هچنآ  دوش . ظـفح  دـیاب  تزع  نیا 

« تفرشیپ تلادع و   » 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 35هاگياپ  هحفص 11 
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اب عیانـص ، داجیا  اب  تسا ، نکمم  هک  یدـح  رد  بآ  نیمات  اب  نادـسفم ، رارـشا و  اب  هلباقم  اب  ملاسان ، یاھتراجت  زا  یریگولج  ملاس و  تراجت  هار  ندرک  زاـب  اـب  مزـال ، یاـھانب 

رب ار  اھراک  نیا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  زورما  تسا . یرادـماد  یزرواشک و  یهعـسوت  اب  و  دراد -  مھ  یبوخ  نداـعم  ناتـسا  نیا  هک  نداـعم -  جارختـسا  یروراـب و  فشک و 

رد روشک و  حطس  رد  هدنیآ  قفا و  نم ، رظن  هب  دورب . شیپ  جیردتب  دیاب  اھراک  نیا  یلم  یتلود و  یاھیراذگهیامرس  اب  مدرم و  کمک  اب  هللااشنا  تسا . هداد  رارق  دوخ  یهدھع 

نارھت ناتـسا و  رد  نالووسم  زا  هللااشنا  مھ  زاـب  ماهدرک ؛ یداـیز  شرافـس  دـیکات و  نم  دـھد . قیفوت  ار  نـالووسم  لاـعتم  یادـخ  هک  میراودـیما  تسا . نشور  ناتـسا  نیا 

. دنھد ماجنا  تساھنآ ، یهفیظو  ار  هچنآ  هک  دش  دھاوخ  یریگیپ 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٨/١١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دینادب ار  نیا  تسین . تسرد  مھ  نیا  هدماین ، تسدهب  یدایز  زیچ  هک  دننکیم  غیلبت  ناسک  یـضعب  هکنیا  میھدب . تسد  زا  ار  یروانف  نیا  میرادن  قح  یتمیق  چـیھ  هب  ام 

رد یتسرد  یرواد  علطم ، دراو و  یاھناسنا  ناسانشراک و  درکیمن . ساسح  ردقنیا  ار  ام  نانمـشد  دوبن ، دایز  رگا  تسا . دایز  هتـسجرب و  رایـسب  هدمآ ، تسدهب  هچنآ  هک 

، تسا یمالـسا  یروھمج  راـیتخا  رد  هک  ار  ییاھھاگتـسد  یهمھ  زورما  رگا  تسا . نیا  مھم  تسا ؛ یموـب  اـم  روـشک  رد  هک  میاهدیـسر  یایرواـنف  هب  اـم  دـنراد . دروـم  نیا 

ام دوخ  دنمـشوھ  ناصـصختم  میاهتفرگن و  ماو  هیراع و  یـسک  زا  ار  نآ  نوچ  دوریمن ؛ نیب  زا  یروانف  نیا  دنربب ، نیب  زا  تسناوت -  دنھاوخن  هتبلا  هک  دـنناوتب -  ام  نانمـشد 

یایروانف نینچ  هب  یمالـسا  یروھمج  هک  دنتـشاذگیمن  مھ  رگید  لاس  دـص  ات  دوب ، یناھج  تردـق  زکارم  اھیبرغ و  لـیم  هب  رگا  هتبلا  دـننک . ادـیپ  تسد  نآ  هب  دناهتـسناوت 

هن نالووسم ، هن  تلود ، هن  ار  دنمـشزرا  شناد  نیا  تسا و  دنمـشزرا  هدمآ ، تسدهب  هچنآ  نیاربانب  تسا . هتفرگ  ماجنا  ام  میرحت  اھنآ و  مغریلع  راک ، نیا  دنک و  ادیپ  تسد 

رگا هتبلا  تفرگ . دھاوخن  هتفرگن و  تروص  مھ  یاهلماعم  اعطق  دنک ؛ هلماعم  نآ  یور  دھدب و  تسد  زا  هک  درادـن  قح  روشک  نیا  دارفا  زا  یدرف  چـیھ  هن  یمتا و  یژرنا  نامزاس 

مھ هب  زیچ  همھ  دننک ، یبلطهدایز  دنتفیب و  شلاچ  هب  هیـضق  نیا  رـس  یمالـسا  یروھمج  اب  دنھاوخب  دـندش ، یمالـسا  یروھمج  نالووسم  اب  وگتفگ  نیا  دراو  هک  ییاھنآ 

ار هچنآ  یروانف و  نیا  ام  دوب . میھاوخن  یزایتما  چیھ  نداد  هب  رـضاح  اقلطم  هنیمز  نیا  رد  ام  کشالب  دروخ و  دنھاوخ  ینھد  وت  یمالـسا  یروھمج  زا  اعطق  تخیر و  دـھاوخ 

مدقم طوطخ  هب  ندیسر  ات  زونھ  هتبلا  مینک . ظفح  دیاب  میاهدروآ ، تسد  هب  یقیقحت  یملع و  ریگمشچ  یاھتفرـشیپ  زا  نامزیزع  روشک  فلتخم  یاھـشخب  رد  هللادمحب  هک 

یملع و درواتسد  طقف  هن  هک  دندوب  هدرک  یراک  روشک  نیا  اب  میاهدرک . عورش  رفص -  تفگ  دوشیمن  رفـص -  ریز  زا  هک  تسا  نیا  شتلع  میراد . هلـصاف  یلیخ  ملع  یروآنف و 

زا یمالـسا  بالقنا  میدرک ! عورـش  یدـیمون » اب  هارمھ  چـیھ   » زا هکلب  میدرکن ، عورـش  چـیھ »  » یهطقن زا  ام  نیاربانب ، دـشاب . هتـشادن  مھ  ار  نآ  دـیما  یتح  هکلب  یروآـنف ،

. تسا هدرک  تفرشیپ  زورما  هللادمحب  دش و  نادیم  دراو  اجنیا 

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

شیپ رد  یدایز  یاھتـصرف  ام  ییاھدـیدھت . اب  مھ  تسا ، هجاوم  ییاھتـصرف  اب  مھ  یناھج ، تـالوحت  رد  اـم  یعیبط  ینغ  گرزب و  زیزع و  روشک  یمالـسا و  یروھمج  ماـظن 

ظاحل زا  مھ  روشک -  تفرشیپ  یارب  یلم ، تزع  ظفح  اب  دیآیم ، شیپ  هک  ییاھتـصرف  یهمھ  زا  هک  تسا  نیا  هلاسم  نیرتمھم  نالووسم  یارب  میراد . میتشاد و  دوخ  یور 

؛ دھد ناشن  ییالاب  مقر  عومجم  رد  ار  یلم  صلاخان  دـیلوت  دادـعا ، ماقرا و  اب  هک  تسین  نیا  طقف  یمالـسا  یروھمج  فدـھ  دـننک . هدافتـسا  یونعم -  ظاحل  زا  مھ  یدام و 

. مینکیم هزرابم  شالت و  نآ  یارب  تسام و  گرزب  یوزرآ  نیا  دوش . میسقت  مدرم  یهمھ  نایم  یلم  تورث  دشاب و  تلادع  دیاب  روشک  رد  میدقتعم  ام  تسین . یفاک  نیا 

مھ قالخا ، مھ  تلادع ، مھ  مدرم ، نایم  رد  تسا ، هتـساوخ  اھتلم  اھناسنا و  نالووسم ، زا  مالـسا  هک  نانچمھ  دناوتب  هک  تسا  نیا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یهفـسلف 

یارب هتشذگ  لاس  جنپ  تسیب و  لوط  رد  یمالسا  یروھمج  شالت  یهمھ  تسا . راوشد  هتبلا  گرزب و  رایـسب  سدقم و  راک ، نیا  دروآ . دوجوهب  ار  یدام  هافر  مھ  تیونعم و 

. دنک ادیپ  تسد  دوصقم  نیا  هب  هک  تسا  هدوب  نیا 

هدیدن ار  یرالاسهتسیاش  هک  یناسک  دننکیم . هابتشا  دنریگب ، هدیدن  ار  تیونعم  هک  یناسک  دننکیم . هابتشا  دنریگب ، هدیدن  ار  تلادع  دنورب و  یـضوع  ار  هار  هک  یناسک 

عناوم اب  تھج  نیا  زا  هار  نیا  رد  تکرح  تسا و  راوشد  تھج  نیا  زا  هار  دننکیم . هابتـشا  دننک ، شومارف  ار  نالووسم  ندوب  یمدرم  هک  یناسک  دننکیم . هابتـشا  دـنریگب ،

. دوش تیاعر  اھرایعم  نیا  یهمھ  دیاب  نآ  رد  هک  تسا  هجاوم  گرزب 

لاح و رکف  اما  مینامب ؛ یقاب  تردـق -  دنـسم  رد  جـیار ، ریبعت  هب  ای  تیلووسم -  دنـسم  رد  ار  یحابـص  دـنچ  مییوگب و  یزیچ  هکنیا  هب  مینک  شوخ  ار  دوخ  لد  میناوتیمن  ام 

ار وا  تمدـخ  مدرم  هکنیا  دـنیبب . ادـخ  لـباقم  رد  ار  دوخ  دـھاوخیم  لووسم  زا  یمالـسا  ماـظن  دوشیمن . نیا  مینکن ؛ ار  تلم  یونعم  یداـم و  دـشر  رکف  روـشک و  یهدـنیآ 

رارقتـسا مدرم و  هب  تمدخ  یارب  لاعتم  یادخ  لباقم  رد  دنک  ساسحا  دیاب  لووسم  لوا ، یهجرد  رد  دشاب . دعب  یهجرد  رد  دننکن ، ای  دننکب  رکـشت  وا  زا  دنمھفن ، ای  دـنمھفب 

یدایز یاھتفرشیپ  هار  نیا  رد  هتشذگ  لاس  جنپ  تسیب و  لوط  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  دھدیم  ناشن  روطنیا  ام  یهبـساحم  تسا . لووسم  اھنآ  نایم  رد  تلادع 

یمالـسا یروھمج  ماظن  هار ، نیا  رد  هک  مینکیم  اعدا  مییوگیم و  اما  مینک ؛ شالت  تکرح و  دـیاب  مھ  زاب  هن . میاهدیـسر ؛ دوخ  یاھفدـھ  هب  اـمامت  مییوگیمن  تسا . هدرک 

. تسا هدرک  تفرشیپ 

مالسا و یاھدرواتسد  زا  یکی  ناریا  گرزب  تلم  نایم  رد  طاشن  دیما و  تسا . رتزاب  شمشچ  رتشیب و  هتشذگ  یاھهرود  یهمھ  زا  ناریا  تلم  دیما  سفن و  هب  دامتعا  زورما 

. مینکیم شالت  هار  نیا  رد  تفرشیپ  یارب  میرامشیم و  منتغم  مینادیم و  ردق  ام  ار  نیا  تسا . بالقنا 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

یمالـسا ماظن  یمومع  یاضف  داد و  سرد  ام  هب  ماما  ار  نیا  دـناوتیم -  هک  درک  رواب  ینعی  تفای -  تسد  یروابدوخ  هب  یمالـسا  ماـظن  یمالـسا و  بـالقنا  رثا  رب  تلم  نیا 

کمک ام  هب  ملع  رد  یروابدوخ  نیا  دناوتیم . هک  دراد  رواب  ام  یهدـنزاس  رگتعنـص و  ام ، رگـشھوژپ  ام ، داتـسا  ام ، یوجـشناد  ام ، ناوج  زورما  دروآ . ناغمرا  هب  ام  یارب  ار  نیا 

رگید میاهدیـسر و  دصقم  هب  میاهدرک ، تفرـشیپ  ملع  نادـیم  رد  نوچ  هک  دـنکن  لایخ  سکچـیھ  میبقع . زونھ  اما  میاهدرک ؛ یدایز  یاھتفرـشیپ  ملع  نادـیم  رد  زورما  ام  درک .

تفرشیپ تبسن  بالقنا ، نارود  رد  رامآ ، قبط  میاهدمآ . ولج  یلیخ  لاس  جنپوتسیب  نیا  رد  میاهدرک و  تفرشیپ  ام  یلو  دناهتشاد ؛ هگن  بقع  یلیخ  ار  ام  هن ، تسا ؛ سب 

رد تسایـس و  ملع ، رد  یروابدوخ  متفگ . مھ  اھنآ  هب  ار  هتکن  نیا  دندوب ، هدـمآ  نم  شیپ  هبخن  ناناوج  هک  لبق  زور  دـنچ  تسا ! هدوب  رتشیب  رتالاب و  ایند  یهمھ  زا  ام  یملع 

ناوـج هک  دوـب  نیمھ  دوـب . هدـش  لاـماپ  روـشک  نیا  دوـب و  هدـمآرد  تلم  نیا  ردـپ  میتشادـن ، یرواـبدوخ  رگا  هلاـس  تشھ  گـنج  نارود  رد  درک . کـمک  اـم  هب  روـشک  زا  عاـفد 

، درکیم هدامآ  تخادرپیم ، تخاسیم ، تفریم  دـندرپسیم ؛ هلاس  جـنپوتسیب  ناوج  کی  هب  ار  رکـشل  کی  تشاد . اکتا  داـقتعا و  رواـب و  شدوخ  هب  هلاـس  جـنپوتسیب 

یملع یاھتفرـشیپ  ام  ناناوج  دـننکیم ؛ یملع  راک  زورما  ام  یاھھاگـشناد  دراد . دوجو  یروابدوخ  نیا  زورما  دادیم . ماجنا  گرزب  یاھراک  درکیم و  مادـقا  درکیم ، تکرح 

نیا دنک ؛ تفرشیپ  یملع  ظاحل  زا  ناریا  روشک  تلم و  دنھاوخیمن  تسا . بالقنا  تکرب  هب  نیا  تسا ؛ هدرک  نارگن  ار  ایند  ام  یملع  یاھتفرـشیپ  ییاھـشخب  رد  دننکیم ؛

لاغشا تحت  هطلس و  تحت  هک  نپاژ  روشک  دنیوگیم . روز  وا  هب  نادنمتردق  هشیمھ  دشاب ، هتشادن  یداصتقا  تفرشیپ  یملع و  تفرشیپ  ات  روشک  کی  دناهتفگ . احیرـص  ار 

، دـننکب یھجوت  ییاـپورا  داژن  ریغ  هب  دـننکفیب و  یھاـگن  قرـش  یهقطنم  هب  دنتـسین  لـیام  چـیھ  هک  اـھیبرغ  دومن . تفرـشیپ  یملع  ظاـحل  زا  درک و  روجوعمج  ار  دوخ  دوب ،

! دیآ دوجوهب  یمالـسا  نپاژ  کی  میھاوخیمن  ام  دناهتفگ  اکیرما  یملع  یـسایس -  ای  یـسایس  زکارم  زا  یـضعب  رد  دنریگب . یدج  ار  نآ  دنروبجم  یملع  تفرـشیپ  رطاخهب 

ار یرواـبدوخ  نـیا  دـننیبیم ؛ ار  ناریا  تـلم  تـکرح  اـھنیا  دـھد . ناـشن  یملع  تفرـشیپ  دوـخ  زا  ناریا  تـلم  میراذـگب  میھاوـخیمن  دـناهتفگ  امـش . ینعی  یمالــسا  نـپاژ 

. دوب یمالسا  ماظن  بالقنا و  تاکرب  زا  مھ  نیا  دننیبیم ؛

« تفرشیپ تلادع و   » 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 35هاگياپ  هحفص 12 
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دوخ یاھفدھ  هب  ام  هک  تسین  نیا  اھتفرشیپ  نیا  یانعم  میاهدرک . تفرشیپ  ام  دننکیم ، غیلبت  زورما  دنتساوخیم و  ام  نانمشد  هچنآ  مغریلع  تسا . تفرـشیپ  مراھچ ،

زونھ دوخ  فادھا  زا  یرایـسب  رد  هک  تسا  نیا  مداقتعا  بالقنا ، مالـسا و  هب  دقتعم  یبالقنا  یهبلط  کی  ناونع  هب  هدنب  میوگیم : مھ  نالا  ماهتفگ ، اھراب  نم  میاهدیـسر .

هار طـسو  رد  میاهدیـسرن و  دـصاقم  نآ  هب  زوـنھ  اـما  میتـساوخیم ؛ ار  روـشک  یهبناـجهمھ  یزاـسدابآ  رقف و  ینکناـینب  یعاـمتجا و  تلادـع  اـم  میتـسھ . هار  یهـمین  رد 

. درک یمالسا  ماظن  بالقنا و  ار  اھراک  نیا  میاهتفر . شیپ  ار  هار  زا  یمھم  شخب  میاهدمآ و  ولج  میاهدرک و  تکرح  لاحنیعرد  میتسھ ؛

ار اھنیا  دـمآیمن ؛ تسد  هب  تفرـشیپ  یروابدوخ و  یدازآ و  لالقتـسا و  دوبن ، مالـسا  رگا  تسا . هدوب  مالـسا  مچرپ  ریز  مالـسا و  تکرب  هب  بـالقنا  یـساسا  نکر  راـھچ  نیا 

یاهبرض هچ  دنمھفیمن  اھنیا  دننکیم ؛ تفلاخم  مالسا  حور  اب  هدع  کی  مالسا ، ماکحا  اب  هدع  کی  مالـسا ، مان  اب  هدع  کی  تسا . مالـسا  تبھوم  اھنیا  داد ؛ ام  هب  مالـسا 

هبیط یهرجش  نیا  تردق  هناتخبـشوخ  هتبلا  دنربب . ار  ناریا  تلم  تکرح  نب  دنھاوخیم  اھنیا  دیربیم .» نب  خاش و  رـس  رب  یکی  . » دننزیم ناشروشک  یهدنیآ  روشک و  هب 

. دننکیم هابتشا  اما  دننزیم ؛ مخز  یاهدع  لاحیایلع ، تساھفرح . نیا  زا  شیب  نآ  تماقتسا  و 

یمالسا  / ١٣٨٣/٠٣/٠۶ یاروش  سلجم  یهرود  نیمتفھ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

یهخرچ ندش  ناور  ینارگ ، اب  هلباقم  مروت و  راھم  مورحم ، قطانم  زا  تیمورحم  ندودز  یلام ، داسف  اب  هزرابم  لاغتشا ، دیـسانشیم ؛ ار  مدرم  یقیقح  تابلاطم  اھزاین و 

نیا نیرتهتـسجرب  رامـش  رد  یتموکح ، نالوئـسم  ییوگخـساپ  یریذـپ و  تیلوئـسم  قیقحت ، ملع و  نتفای  قنور  قـالخا ، گـنھرف و  یـالتعا  شرتسگ و  یناـسر ، تمدـخ 

، هاوخدب هناگیب و  یاھیچتاغیلبت  تسد  یهتخاس  موھوم و  یاھزاین  دزاسیم . ققحم  ار  هعـسوت  تفرـشیپ و  نکمم و  ار  یعامتجا  تلادع  هک  تسا  اھنیا  تسا و  اھزاین 

. دنیشنب یقیقح  یاھهتساوخ  نیا  یاجب  دیابن 

١٣٨٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزناپ  مسارم  رد  تانایب 

طوطخ نیرتیلـصا  نیرتمھم و  زا  یکی  یعامتجا  تلادع  تسا . یعامتجا  تلادـع  یهلاسم  منکیم ، ضرع  ماما  یـسایس  بتکم  یهصخاش  ناونعهب  هک  ییهتکن  نیرخآ 

دروم یتاقبط ، یاھفاکـش  ندرک  رپ  یعامتجا و  تلادـع  دـیاب  اضق -  رد  ارجا ، رد  یراذـگنوناق ، رد  تموکح -  یاھهمانرب  یهمھ  رد  تسام . راوگرزب  ماـما  یـسایس  بتکم  رد 

یهدع دوش و  رابنا  هدع  کی  عفن  هب  ییهشوگ  رد  اھتورث  اما  میربیم -  الاب  ار  یلم  صلاخان  دیلوت  ینعی  مینکیم -  دـنمتورث  ار  روشک  مییوگب  ام  هکنیا  دـشاب . فدـھ  رظن و 

نوگانوگ عبانم  زا  یهدافتـسا  رد  ضیعبت  عفر  مدرم و  نیب  رد  یداصتقا  فاکـش  ندرک  رپ  دزاسیمن . ماـما  یـسایس  بتکم  اـب  دـشاب ، یلاـخ  ناشتـسد  مدرم  زا  مھ  یریثک 

لوغشم نوگانوگ  یاھهاگتسد  رد  هک  یناسک  یهمھ  نایرجم و  ناراذگنوناق ، نازیرهمانرب ، یهمھ  تسام . تیلووسم  نیرتتخس  نیرتمھم و  مدرم ، تاقبط  نایم  رد  یلم 

. دنروآ باسحهب  دوخ  تکرح  یاھصخاش  نیرتمھم  زا  یکی  دنھد و  رارق  هجوت  دروم  ار  نیا  دیاب  دنتسھ ، راک 

١٣٨٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزناپ  مسارم  رد  تانایب 

نیا اـم و  تلم  روشک و  هب  لاـس  جـنپوتسیب  نیا  لوط  رد  مھ  تـالمح  نیرتشیب  درذـگیم . ناـمز  نآ  زا  لاـس  جـنپوتسیب  درک . یراذـگناینب  ار  یمالـسا  ماـظن  بتکم ، نیا 

یهنیمز رد  لـلملانیب ، تسایـس  یهنیمز  رد  نارمع ، یهنیمز  رد  ملع ، یهنیمز  رد  اـم  تلم  تسا . هدرک  تفرـشیپ  زورهـبزور  اـم  تـلم  اـما  تـسا ؛ هدـش  یـسایس  بـتکم 

زا یرایـسب  رد  و  یمدرم ، یاھدادعتـسا  یاـیحا  یرواـنف و  تردـق  ندروآ  تسدهب  یهنیمز  رد  روشک ، میظع  یاـھانبریز  تخاـس  یهنیمز  رد  نوگاـنوگ ، یاـھیھاگآ  یاـقترا 

، بالقنا یاھهمانرب  رد  هک  مینکیمن  اعدا  زگرھ  ام  تسا . مالـسا  تکرب  هب  نیا  هدرکیمن ؛ مھ  ار  نآ  روصت  یتح  هتـشذگ  رد  هک  تسا  هتـشاد  یتفرـشیپ  رگید ، یاـھهنیمز 

نودـب مینک ، راک  رتھب  رتشیب و  رگا  فلتخم  یاھهدر  رد  نالووسم  ام  تساـم . یراـکمک  نیا  اـما  هن ، میتسھ ؛ میـشاب ، دـیاب  هک  ییاـجنآ  رد  میاهتفر و  شیپ  زورهب  ماـگنھب و 

تفرـشیپ تسا و  هداـمآ  روشک  یاـھانبریز  تسا ؛ یوق  اـم  تلود  تسا ؛ یوق  اـم  تلم  زورما  میراد . یرایـسب  یاـھتیقفوم  مھ  زورما  دـش . دـھاوخ  رتـشیب  اـھتیقفوم  کـش 

هب راگدرورپ و  لضف  هب  درک و  دـھاوخ  ام  تلم  مھ  ار  راک  نیا  و  میھد ؛ باتـش  ار  دوخ  تکرح  میناوتیم  اـم  تسا . لوقعلاریحم  اـم  ناـناوج  یاھدادعتـسا  جارختـسا  یملع و 

رد اھنمـشد  تساـم . تلم  تسد  رد  تسایـس  یهنیمز  رد  یروآوـن  مچرپ  تعاجـش و  مچرپ  یرادـنید ، مچرپ  مالـسا ، مچرپ  زورما  مینکیم . تفرـشیپ  یھلا  یهوـق  لوـح و 

هلباقم یارب  ار  اھـشالت  عاونا  دنناوتیمن . اما  دنزادنیب ؛ ملق  زا  هدروآ ، تسدهب  تلم  نیا  هک  ار  هچنآ  دنھد و  ناشن  کچوک  ار  اھدرواتـسد  نیا  دـننکیم  یعـس  دوخ  تاغیلبت 

دوجوهب ناتسناغفا  رد  ار  یمالسا  ماظن  زا  طلغ  اپ  ات  رس  لدب  یهخـسن  دندرک  یعـس  هک  دیـسر  اجنیا  هب  اکیرما  تیروحم  اب  یمالـسا  بالقنا  نانمـشد  راک  یتح  دناهدرک .

یھاوخمالسا مچرپ  دنتـساوخیم  ناشدوخ  لایخ  هب  دیاش  ناشناج . تفآ  دش  مھ  نامھ  هرخـسم ؛ روآهدنخ  روتاکیراک  کی  هب  دش  لیدبت  نابلاط ؛ تموکح  دش  هک  دنروآ ،

مینکیم رکش  ار  ادخ  تسناوت . دنھاوخن  دنتسناوتن و  اما  دناهدوب ؛ ناشدوخ  زومآتسد  هک  دنھدب  یناسک  تسد  دنریگب و  تلم  نیا  تسد  زا  ار  یسایس  مالسا  یایحا  و 

نآ هب  دناهدیمھف و  ار  تلم  تردق  مھ  ام  نانمشد  تسا . هدنشخرد  هدنز و  ماما ، یـسایس  بتکم  دنانموم و  ناممدرم  تسا ؛ نشور  نامھار  تسا ؛ مکحم  ام  یهدارا  هک 

ینیرفآشنت لاجنج و  غارـس  هب  میریگیمن و  رارق  یـسک  ریثاـت  تحت  اـم  تسا . لقتـسم  اـم  عضاوم  یللملانیب ، یناـھج و  نوگاـنوگ  لـئاسم  یهنیمز  رد  دـناهدرک . فارتعا 

موـکحم ار  نیطـسلف  رد  اھتسینویھـص  تیاـنج  اـم  مینکیم . تیاـمح  مـالعا  موـلظم  زا  مینکیم و  تفلاـخم  مـالعا  ملاـظ  اـب  مینکیم ؛ موـکحم  ار  مـلظ  اـما  مـیوریمن ؛

درمریپ نتشک  ناکدوک ، نتشک  اھهناخ ، ندرک  ناریو  مدرم -  هب  تبسن  نیطسلف  روشک  رد  ار  تسینویھص  بصاغ  تلود  ریظنیب  عیجف و  تایانج  یشنمدد و  ام  مینکیم .

هک اکیرما -  رب  تیانج و  نیا  نابکترم  رب  مینکیم و  موکحم  میرامشیم و  تشز  دوخ -  یهناخ  زا  ینیطـسلف  نارازھ  ندرک  هراوآ  نیـسای ، دمحا  خیـش  لثم  یلولعم  ضیرم 

. میتسرفیم تنعل  دنکیم -  تیامح  نابکترم  نیا  زا 

نادمھ  / ١٧/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  یاھهاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

دوخ هب  ار  هدـنب  تیلاعف  کرحت و  نھذ ، عبت  هب  هدـنب و  نھذ  اھلاس  هک  تسا  ییاـھزیچ  تسھ ؛ مھ  اـم  لد  یاـھفرح  اـھنآ  رثکا  دـندومرف ، اـجنیا  رد  اـم  نازیزع  هک  یبلاـطم 

زا نخـس  اناج ! هک  منک  ضرع  نازیزع  نیا  یهمھ  هب  دـیاب  اعقاو  تسام و  یاھفرح  اھنیا  تسا . مزال  شالت  یلو  میاهدرک ؛ مھ  راک  میاهتفر و  مھ  شیپ  تسا ؛ هداد  صاـصتخا 

یرازفامرن یرازفاتخـس و  یاھهبنج  هب  مامتھا  یملع ، تاقیقحت  هب  طوبرم  لئاسم  جاودزا ، یهلاسم  لاغتـشا ، یهلاـسم  وجـشناد ، هب  نداد  تیمھا  ییوگیم . اـم  ناـبز 

اھفرح نیا  منیبیم  هک  منکیم  رکش  ار  ادخ  ملاحشوخ و  یلیخ  نم  میتسھ و  اھنآ  لابند  هک  تسا  ییاھفرح  داتسا -  هچ  وجشناد و  هچ  شناد -  لھا  میرکت  اھهاگـشناد ،

هب عجار  دتـسیاب و  اجنیا  ام  زیزع  ناوج  هک  ملاحـشوخ  نم  دـییوگیم . ام  هب  امـش  مییوگیمن ؛ ام  طـقف  رگید  ار  اـھنیا  تسا . هدـمآرد  یناـگمھ  نخـس  کـی  تروصهب  زورما 

هک یماگنھ  دییوگب ، ام  هب  یبلاطم  یرالاسهتسیاش  ای  تلادع و  یریگیپ  هب  عجار  اھناوج  امش  یتقو  ای  دنک . هیصوت  نم  هب  روشک  رسارس  رد  اھدادعتسا  فشک  یهلاسم 

تفرـشیپ لیلد  اھنیا  میاهتفر ؛ شیپ  ام  دوب . دـھاوخ  یرگید  یبایزرا  روشک ، لئاسم  تفرـشیپ  زا  ام  یبایزرا  دوش ، هدیجنـس  هعماج  یمومع  یاضف  رد  نخـس  نیا  دروخزاب 

نیا هب  مھاوـخیم  نم  دـننکیمن . ییهراـشا  تبثم  طاـقن  هب  دـنیوگیم و  ار  فعـض  طاـقن  طـقف  هکنیا  رطاـخهب  دـندرک ، یھاوخرذـع  نم  زا  اـجنیا  رد  نازیزع  زا  یکی  تسا .

نیا یگدـیمھف و  زا  یهیام  نیا  اب  اـم  ناوج  هک  نیمھ  دـییوگب . تسین  مزـال  دـیتسھ ؛ امـش  دوخ  تبثم ، یهطقن  هک  میوگب  اھامـش  رثکا  هب  اـھناوج و  یهیقب  هب  ناـمزیزع و 

همھ نیا  اب  هک  هداد  رارق  ینامز  رد  ار  هدنب  هکنیا  زا  مرازگساپس  رکاش و  ار  ادخ  تسا . تبثم  یهطقن  نیرتگرزب  دنزیم ، فرح  ام  اب  دیآیم و  اجنیا  یگتخیھرف  یاھهناشن 

نم دوخ  یارب  نیا  هتبلا  دراد ؛ رارق  مھ  ینیگنس  تیلووسم  راب  ریز  ماهناش  منکیم . یگدنز  کرابم  تبقاعشوخ و  ناوج  همھنیا  اب  ینارون و  لد  همھنیا  اب  بوخ ، ناسنا 

. دراد مھ  یرازگساپس  لاعتم  یادخ  شیپ  اما  دراد ، ینارگن 

تلود  / ٠۴/١٣٨٣/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

« تفرشیپ تلادع و   » 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 35هاگياپ  هحفص 13 
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زا یخرب  قبط  اـم  روحمتلادـع . مھ  میروحم ، هعـسوت  مھ  اـم  هک  مینک  هجوت  دـیاب  نآ ، یـشاوح  روـشک و  یدـیلوت  یداـصتقا و  نوگاـنوگ  یاـھتیلاعف  یهمھ  یهنیمز  رد  اـم 

رکف نآ ، رانک  رد  تلادع  هب  مینک و  رکف  روشک  رد  تورث  دـشر  تادـیلوت و  دـشر  هب  افرـص  هک  میتسین  دراد ، مھ  یدایز  نارادـفرط  تسا و  جـیار  ایند  رد  زورما  هک  ییاھتـسایس 

مھ اب  اھنیا  میـشاب و  هتـشاد  مھ  اب  مھ و  رانک  رد  یداصتقا  دشر  اب  هعـسوت و  اب  ار  تلادع  میھاوخیم  هک  تسا  نیمھ  ام  ماظن  یروآون  تسین . ام  قطنم  نیا  هن ، مینکن ؛

مجح شھاک  رد  مھ  دراوم ؛ همھ  رد  دیاب  هتکن  نیا  میرادن . لوبق  ار ، نآ  ای  درک  باختنا  ار  نیا  دیاب  ای  دنزاسیمن و  مھ  اب  اھنیا  دـنک  روصت  هک  یھاگدـید  ام  دنتـسین . یفانتم 

تیاعر یتلود  شخب  ینواعت و  شخب  یـصوصخ و  شخب  نایم  عبانم  میـسقت  رد  مھ  یداـصتقا و  لـئاسم  هب  یلک  هاـگن  رد  مھ  یزاسیـصوصخ ، یهلاـسم  رد  مھ  تلود ،

. دوش

یمالسا  / ٢۵/١٣٨٣/٠۶ هعسوت  کناب  سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

تفرـشیپ کش  نودب  نکل  یمالـسا ، زارط  اب  قبطنم  لماکتم و  ناسنا  تخاس  زا  تسا  ترابع  مالـسا  یالعا  فدـھ  دوب و  یقالخا  یونعم و  تکرح  تضھن و  مالـسا  هچرگ 

طاقن نیرتهدنامبقع  نیرتریقف و  زا  یکی  رد  مالسا  یمالـسا ، ندمت  رد  هک  دینکیم  هظحالم  امـش  اذل  تسا ؛ یمالـسا  یاھفدھ  وزج  یداصتقا  یالتعا  تفرـشیپ و  ملع و 

رمع زا  نرق  ود  زا  شیب  زونھ  تفرگ و  رارق  مالـسا  مچرپ  ریز  رد  زور  نآ  ندمتم  یایند  زا  دصرد  هاجنپ  زا  شیب  هک  دوب  هتـشذگن  نآ  رمع  زا  لاس  هاجنپ  زونھ  اما  درک ؛ روھظ  ایند 

تکرب هب  رگم  دوبن  نیا  دش ؛ یداصتقا  یندم و  یاھتفرـشیپ  شناد و  عاونا  ملع و  ظاحل  زا  یرـشب  ندمت  یهلق  زور ، نآ  رد  یمالـسا  گرزب  یایند  هک  دوب  هتـشذگن  ندمت  نیا 

یارب یمالـسا و  تما  لالقتـسا  یارب  دیاب  ام  مینامب . لفاغ  یناسنا  یهعماج  یگدـنز  نتم  زا  اما  مینک ، هظحالم  ار  تیونعم  ام  هک  دـیوگیمن  ام  هب  مالـسا  مالـسا . میلاعت 

یایند یداصتقا  یهبنج  یالتعا  هعـسوت و  دـشر و  یارب  شالت  نیارباـنب ، تسا . داـصتقا  یهلاـسم  اـھنآ ، نیرتمھم  زا  یکی  هک  میربب ، راـکهب  ار  مزـال  ریبادـت  یهمھ  نآ ، تزع 

. تسا یمالسا  یاھفدھ  وزج  کشالب  هک  تسا  ییاھراک  زا  مالسا ،

یمالسا  / ٢۵/١٣٨٣/٠۶ هعسوت  کناب  سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

هک مھ  تلادع  رارقتسا  تسا -  رظندم  تمالس  شیازفا  شزومآ و  شیازفا  هنارـس ، شیازفا  هعومجم ، نیا  رظن  زا  هک  هعـسوت -  یوگلا  یلـصا  رـصانع  رد  هک  تساجب  رایـسب 

؛ دشاب یعامتجا  تلادع  رارقتسا  هب  هجوت  اب  میھدیم ، ماجنا  یمالـسا  یاھروشک  رد  هک  ار  ییاھهژورپ  اھمادقا و  اھهمانرب و  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  تساھنیا ، یهمھ  حور 

. مینک هجوت  نآ  هب  دیاب  یداصتقا  تکرح  رھ  رد  ام  هک  تسا ، مالسا  گرزب  میلاعت  زا  یکی  نیا 

یربھر  / ٣١/١٣٨٣/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

لوط رد  هک  تسا  یتیمورحم  زا  نآ  تاجن  روشک و  ندـناسر  لماکت  هب  تلم و  یونعم  یداـم و  تفرـشیپ  تلم و  تیبرت  تلادـع ، یارجا  طـسق ، یهماـقا  اـم  یهمھ  یهفیظو 

رانک هشوگ و  رد  زورما  ار  شیاھهناشن  امـش  دراد و  دوجو  ام  روشک  رد  هک  ییاـھتیمورحم  زا  یرایـسب  تسا . هدـش  لـیمحت  نآ  رب  اـھیجراخ  تیغاوط و  تموکح  لاـس  اـھهد 

تاـعبت و اـعبط  هک  دـناهدروآ ، دوجوهب  تلم ، نیا  رب  نارثاتـسم  نادبتـسم و  هملظ ، تیغاوـط و  تیمکاـح  هک  تسا  ینـالوط  یموـمع  تکرح  زا  یـشان  دـینکیم ، هدـھاشم 

هب مداقتعا  زورهبزور  تلم ، عضو  روشک و  عضو  یهدھاشم  اب  لاس ، جنپوتسیب  تشذگ  زا  دـعب  نانچمھ  هدـنب  تسا . مھ  نکمم  اما  تسا ؛ لکـشم  شعفر  دراد و  یبقاوع 

بلاـق و رد  هک  یرکف  نیمھ  اـب  هک  مدـقتعم  تسا و  هدـش  رتشیب  داـعبا  یهمھ  رد  افوکـش  دـشر  هب  ور  یهتفورهتـسش  یهعماـج  کـی  نتخاـس  رب  یمالـسا  ماـظن  ییاـناوت 

نامنالووسم یدمآراک  نامدوخ و  یدمآراک  ام  هک  تسا  نیا  شطرش  اما  دناسر ؛ تفرشیپ  هافر و  هب  ار  روشک  ناوتیم  هدش ، دسجتم  مسجم و  یـساسا  نوناق  بوچراچ 

. مینک ظفح  اھباصتنا  یهمھ  رد  اھشنیزگ و  یهمھ  رد  اھباختنا ، یهمھ  رد  ار 

(ع)  / ١٣٨٣/١٠/٠٢ یلع ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

تیبرت یگدامآ و  مود ، فدھ  شناد و  لوا ، فدھ  دنراد : لاغتشا  لیصحت  راک و  هب  فدھ  ود  اب  روشک  یماظن  یاھهاگـشناد  یهمھ  رد  یرـسفا و  هاگـشناد  رد  ام  زیزع  ناناوج 

لئاسم یهمھ  هکلب  هعماج ، لئاسم  یهمھ  هب  تبـسن  تخانـش  تفرعم و  اب  هاگن  یاراد  هنازرف و  دنمـشناد و  نامدرم  دـیاب  ناریا  یمالـسا  یروھمج  رد  نایماظن  یماـظن .

تسا ییاناد  اب  تساھییاناد . حطس  ندرب  الاب  اھشزومآ و  یریگارف  ناناوج ، امش  راک  نیلوا  تسا . گرزب  یاھتیقفوم  زاسهنیمز  تیعقوم و  کی  لیصحت ، دنشاب . شنیرفآ 

یرگیماظن یهیحور  مود ، فدھ  دوب . ینادان  تلفغ و  رثا  رب  دـمآ ، ایند  یهداتفابقع  یاھتلم  رـس  رب  هچنآ  دروآیم . تسدهب  ییاناوت  روشک  کی  هعماج و  کی  ناسنا ، کی  هک 

 - حلـسم یاـھورین  ریاـس  هچ  یھاپـس و  هچ  یـشترا و  هچ  ناـیماظن -  دـشاب . هارمھ  هیحور  نیا  اـب  دـیاب  یماـظن  نوـنف  یریگارف  تسا . یروـالد  تعاجـش و  حور  شرورپ  و 

صوصخب تلم ، کی  دنایراکادف . یروالد و  نداد  ناشن  یهدامآ  ناشتلم ، رادتقا  روشک و  تفرشیپ  هار  رد  ناشهعماج و  روشک و  یالاو  یاھنامرآ  هار  رد  هک  دنتـسھ  یناسک 

، دنامب زارفارـس  دھاوخب  رگا  تلم  کی  درک . دنھاوخن  بانتجا  تردق  لامعا  زا  نانمـشد  نیا  کش  نودـب  تشاد و  دـھاوخ  ینانمـشد  دـشاب ، دـنلب  یاھنامرآ  یپ  رد  هک  یتقو 

یروھمج یاھنامرآ  دـنتلم . کی  مکحتـسم  راـصح  حلـسم  یاـھورین  دریگیم . ماـجنا  حلـسم  یاـھورین  یهلیـسوهب  نآ  یماـظن  لکـش  رد  تردـق  نیا  دـشاب . دـنمتردق  دـیاب 

، ناسنا تفرـشیپ  ناسنا ، یلاعت  یمالـسا ، یروھمج  یاھنامرآ  تسا . یھلا  یناسنا و  یالاو  یاھنامرآ  دـش -  هراشا  نآ  هب  زیزع  نایوجـشناد  یهباطخ  رد  هک  یمالـسا - 

اھنیا تسا . نابلطهدایز  نارگزواجت و  نایوگروز و  اب  هلباقم  ناھج و  رـسارس  رد  لدع  زا  تیامح  یناسنا ، تفرعم  یاھنادیم  یهمھ  رد  تفرـشیپ  هعماج ، رادتقا  ناسنا ، هافر 

رـسارس رد  تیناسنا  داحآ  یهمھ  هاگـشیپ  رد  مھ  و  یلعا ، توکلم  رد  دنوادخ و  هاگـشیپ  رد  مھ  دنادب ، مزتلم  دقتعم و  اھنآ  هب  ار  دوخ  تلم  کی  یتقو  هک  تسا  ییاھنامرآ 

یاج همھ  رد  یراھب  میـسن  لثم  هک  یناھج -  طیحم  رد  دوخ  یالاو  یاـھنامرآ  حرط  اـب  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  هک  تسا  لـیلد  نیمھ  هب  تفاـی . دـھاوخ  ردـق  جرا و  ناـھج 

ار هار  نانمشد  مجحرپ  تاغیلبت  برخم  رثا  هک  اج  رھ  ناھج  رـساترس  رد  زورما  درک . ادیپ  ییالاو  رایـسب  تیعقوم  اھتلم  مشچ  رد  دیـسر -  همھ  شوگ  هب  دش و  یراج  ناھج 

هک هلاس ، تشھ  یلیمحت  گنج  نارود  رد  دنـسانشیم . ردق  امـش  یارب  دـننکیم و  هاگن  یگرزب  تمظع و  مشچ  هب  ار  ناریا  تلم  ناھج ، یاھتلم  دـشاب ، هدرکن  دودـسم 

دیاقع امـش و  راکفا  امـش ، بھذـم  امـش ، نییآ  ناملـسم ، یاھتلم  زا  یرایـسب  دـنداد ، ناشن  دوخ  زا  ار  یندـشن  شومارف  هناناج و  عافد  نآ  ناریا  تلم  حلـسم و  یاھورین 

یمالـسا یروـھمج  یاـھنامرآ  تسا . تیعقاو  اـھنیا  دـنتفریذپ ؛ یغیلبت  چـیھ  نودـب  یرگزواـجت ، ییوـگروز و  لـباقم  رد  یگداتـسیا  هناـناج و  عاـفد  ناـمھ  تـکرب  هـب  ار  اـمش 

اھتلم یهمھ  دـنبلاط . ار  یناھج  بلطتردـق  نایوگروز  یهربمچ  زا  ییاھر  یدازآ و  لالقتـسا و  اـھتلم  یهمھ  دراد . دوجو  اـھتلم  یهمھ  ناـج  قمع  رد  هک  تسا  ییاـھنامرآ 

یـسرتسد لباق  ناسنا  یارب  هجوچـیھ  هب  ینید  فیطل  حور  یونعم و  یاضف  کمک  اـب  زج  هک  دـناشمارآ ، تینما و  زا  رادروخرب  هنادنمتداعـس و  یگدـنز  ملع و  هاـفر و  بلاـط 

تفرشیپ یعامتجا ، فاکـش  اب  هارمھ  هن  ار  هافر  یبلطزواجت ، یارب  هن  ار  رادتقا  دوخ  تلم  یارب  ام  تسا . یمالـسا  یروھمج  یالاو  یاھنامرآ  رامـش  رد  همھ  اھنیا  تسین ؛

یاھتلم یهمھ  هب  هناردارب  هاگن  اب  هارمھ  ار  رادتقا  و  یحور ، یناور و  تینما  اب  هارمھ  ار  یملع  تفرـشیپ  تلادع ، اب  ار  هافر  هکلب  یونعم ؛ یاھنامرآ  زا  تلفغ  اب  هن  ار  یملع 

، رگید یماظن  هاگشناد  رھ  رد  و  تسا -  نیزم  مالسلاهیلع )  ) یلع ماما  کرابم  مان  هب  هک  هاگشناد -  نیا  رد  امش  تسا . یمالسا  یروھمج  یاھنامرآ  اھنیا  میبلاط ؛ ناھج 

تصرف نیا  تسا ؛ یگرزب  رایـسب  تیعقوم  نیا  دینکیم . هدامآ  هناروالد  هنادرم و  عافد  یارب  ار  دوخ  شیوخ ، زورما  یهناناوج  شـشوک  اب  دینکیم و  تکرح  اھنامرآ  نیا  هار  رد 

. دینادب ردق  ار  نیا  تسا ؛ یمنتغم  زیزع و  رایسب 

تشدکاپ  / ١٣٨٣/١١/١٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

عییـضت اب  یـسایس و  یاھدنفرت  اب  هک  دنادب  دیاب  لباقم  فرط  اھتنم  مینکیم ؛ تیامح  اھنآ  راک  زا  میراد و  دامتعا  دنتـسھ ، هرکاذم  لوغـشم  ناریا  فرط  زا  هکیناسک  هب  ام 

. تسا تسرد  مھ  ناشهبـساحم  دـندرک ، هبـساحم  اـم  نـالووسم  درادـب . زاـب  ییهتـسھ  یژرنا  یرواـنف  هار  ندومیپ  یارب  دوخ  خـسار  مزع  زا  ار  ناریا  تلم  دـناوتیمن  تقو 

ار نیا  تسا ؛ یلم  حـلاصم  وزج  نیا  تسا ؛ مزـال  دـیفم و  یملع -  تفرـشیپ  مھ  یـسایس ، تفرـشیپ  مھ  یداـم ، تفرـشیپ  مھ  روشک -  تفرـشیپ  یارب  راـک  نیا  یریگیپ 

اکیرما و راشف  ریثات  دـیاب  دنـسرب ، یعقاو  مھافت  کی  هب  یمالـسا  ناریا  اب  هنیمز  نیا  رد  دـنھاوخیم  رگا  اھییاپورا  دناهداتـسیا . مھ  شیاپ  دـناهدیمھف و  تسرد  نـالووسم 

« تفرشیپ تلادع و   » 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 35هاگياپ  هحفص 14 
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ار نیا  تسا -  گنھرفاب  گرزب و  تلم  کی  ناریا ، تلم  دنوش . هجاوم  ناریا  تلم  لثم  ناریا ، تلم  اب  دنریگب . رارق  ریثاتتحت  دـیابن  دـننک ؛ مک  ناشدوخ  یور  ار  اھتسینویھص 

. دوشخب دھاوخن  اھنآ  رب  ناریا  تلم  ار  ینیھوت  نینچ  دننک ؛ هلماعم  هرمعتسم  روشک  کی  هداتفابقع و  تلم  کی  لثم  ناریا  تلم  اب  دنناوتیمن  هدرک -  تباث 

نمھب  / ١٣٨٣/١١/٢۴ رد ٢٢  ناریا  تلم  هوکشرپ  هسامح  زا  لیلجت 

هناھاگآ ار  نآ  هدرک و  باختنا  هناھاگآ  تسا ، یلم  لالقتـسا  یدازآ و  تلادـع و  اب  ماگمھ  هعـسوت  تفرـشیپ و  شخب  دـیون  هار  هک  ار  ص )  ) یدـمحم باـن  مالـسا  هار  اـم  تلم 

. داد دھاوخ  همادا 

نازومآشناد  / ١٣٨٣/١٢/٢۴ یمالسا  یاھنمجنا  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رگید یاھهتــشر  زا  یرایــسب  رد  و  تساـیند -  باـیمک  رایــسب  یاـھشناد  زا  هـک  یداـینب -  یاھلولــس  شناد  رد  ییهتــسھ ، شناد  رد  زورما  اـم  دــینیبیم  امــش  هـکنیا 

هدرک رواب  ار  دوخ  ناوت  تلم  دراد و  دوجو  یرواـبدوخ  هک  یطیحم  رد  هک  تسا  نیا  یهدـنھدناشن  دـنکیم ، راداو  فارتعا  هب  مھ  ار  اـم  نانمـشد  هک  میاهدرک  ییاھتفرـشیپ 

؛ قالخادـض قالخایب و  ملع  هن  قالخا -  ملع و  یاھهلق  میناوتیم  ام  درک . حـتف  ناوتیم  ار  ییهلق  عون  همھ  تسا ، راک  لوغـشم  هناـگیب  یهطلـس  نودـب  هنادازآ و  تسا و 

مییاـمن و رارقرب  ناـمروشک  رد  ار  هنـالداع  طـباور  تلادـع و  مینک و  حـتف  ار  هعماـج  رد  ناـسنا  یقیقح  تزع  تفرـشیپ و  و  دراد -  دوـجو  برغ  یاـیند  رد  زورما  هک  یملع  لـثم 

. دـنکیم زجع  ساسحا  شخب  نیا  رد  برغ  یایند  زورما  دـنیبب . نشور  ار  اھقفا  مامت  دـنکیم ، هاگن  دوخ  یور  شیپ  هب  یتقو  روشک  نیا  ناوج  رھ  هک  مینک  لـمع  ناـنچنآ 

اھنآ نیب  رد  یراکھبت  یـشکدوخ و  اذـل  دـننکیم ؛ یگدـنیآیب  یدـیمون و  ساسحا  ناشیاھناوج  دنتـسھ ، یدام  یتعنـص  یملع و  تفرـشیپ  جوا  رد  هک  ییاـھروشک  زورما 

اھناوج امـش  هکنیا  طرـش  هب  اما  مینک ؛ داجیا  روشک  رد  ار  هنالداع  طباور  یونعم و  یدام و  تفرـشیپ  اب  هارمھ  روشرپ  دـیمارپ و  طـیحم  نیا  میناوتیم  اـم  تسا . داـیز  یلیخ 

. دینک تکرح  تسا ، ینارود  نینچ  رد  امش  لسن  یهتسیاش  هک  نانچنآ 

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

مدرم ماک  ینیریش ، لوصحم  تروص  هب  دناوتب  زورما ، ات  یلیمحت  گنج  رد  یزوریپ  زا  دعب  نارود  مھم  یاھدرواتسد  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  روشک  نیا  یارب  زورما  هچنآ  اما 

هافر و یعاـمتجا و  تلادـع  زا  مدرم  یرادروخرب  اـب  هارمھ  ار  هدـنیآ  دـنناوتب  دـیاب  روشک  نـالووسم  ناریا و  تلم  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  زورما  اـت  هک  یـشالت  اـب  دـنک . نیریـش  ار 

زا دھد . تاجن  تیمورحم  رقف و  زا  ار  مدرم  یگدنز  دیاب  هدمآ ، دوجوهب  هچنآ  اما  تسا ؛ هدش  هتخاس  بوخ  روشک  یاھانبریز  دنزاسب . نوگانوگ ، یاھهار  رد  تفرـشیپ  یهمادا 

ار گنج  زا  دـعب  یدامتم  یاھلاس  نوگانوگ و  یاـھتلود  یهتـشذگ  یاـھشالت  یـسک  رگا  تسا  یفاـصنایب  دـنک . یرادربهرھب  دـناوتب  دـیاب  تلم  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  هچنآ 

کی دـنک ، دـنمهرھب  دوخ  تاـکرب  عفاـنم و  زا  ار  روشک  قطاـنم  یهمھ  مدرم و  یهماـع  یگدـنز  اـھراک  نیا  هکنیا  یارب  نکیل  تسا ؛ هتفرگ  تروص  یمکارتم  راـک  دریگب . هدـیدن 

لـصو مدرم  یگدنز  یهقلح  هب  ار  اھتفرـشیپ  اھدـیلوت و  اھیگدـنزاس و  یهقلح  دـیاب  . تسا تبـسانم  نیا  هب  ام  مھم  ریطخ و  تیعـضو  تسا . مزال  مھ  رگید  راک  هلـسلس 

همھ نیا  زا  نیاربانب ، دـننک . هدافتـسا  نآ  زا  دـنناوتب  مدرم  ات  دـناشک  مدرم  یهعرزم  رـس  ار  نآ  یـشکلاناک ، اب  دـیاب  تسا و  هدـش  عمج  یدـس  تشپ  رد  هک  یبآ  لثم  درک ؛

هک تسا  نیا  دراد ، جایتحا  نآ  هب  روشک  زورما  هچنآ  دراد . مزال  یمھم  رایـسب  یزیرهماـنرب  شـالت و  نیا ، درک ؛ نیریـش  ار  مدرم  ماـک  دـیاب  تسا ، هتفرگ  تروص  هک  یتفرـشیپ 

؛ دوش یزیرهماـنرب  دـیاب  روشک  تفرـشیپ  تاـکرب  عفاـنم و  زا  روشک  یاـیاوز  یهمھ  نوگاـنوگ و  قطاـنم  مدرم و  یهماـع  ندرک  رادروـخرب  داـسف و  ینکهشیر  رقف و  عـفر  یارب 

. دشاب فدھ  نیا  هب  رظان  دیاب  اھهمانرب  اھتسایس و 

ناجنسفر  / ٠٢/١٨/١٣٨۴ ناتسرھش  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تخبـشوخ و ار  دوخ  مدرم  مالـسا  تسا . مدرم  یونعم  یدام و  یگدـنز  لـماش  فادـھا  نیا  تسین ؛ اـھناسنا  یگدـنز  زا  شخب  کـی  هب  رـصحنم  هدـش ، فیرعت  فادـھا  نیا 

هار نآ ، رد  هک  تسا  یییگدـنز  یمالـسا ، یهبیط  تایح  دـیآیمن . تسدهب  مھ  تدابع  رکذ و  اب  طقف  دـیآیمن ؛ تسدهب  لوپ  اب  طـقف  تداعـس  نیا  دـھاوخیم . دـنمتداعس 

ییاھن فدـھ  ایند  یدابآ  اھتنم  دـنکیم ؛ دابآ  ار  مدرم  یایند  مالـسا  دـنکیم . روبع  مدرم  ییاـیند  یگدـنز  زا  هار ، نیا  ییاـھن  یاھلزنمرـس  فادـھا و  تیونعم و  هب  ندیـسر 

رادروخرب هشیدـنا  رکف و  یدازآ  زا  و  رطاختینما ، یگدوسآ و  زا  بسانم ، هتـسیاش و  تشیعم  زا  یویند  یگدـنز  رد  اھناسنا  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  ییاـھن  فدـھ  تسین .

هک یویند -  یگدنز  هک  تسا  نیا  هلاسم  تسا . ود -  رھ  ترخآ -  ایند و  لماش  یمالسا  یهبیط  تایح  دننک . تکرح  یونعم  حوتف  یلاعت و  تمس  هب  قیرط  نیا  زا  دنـشاب و 

هک یشزرا  تسا . یمھم  رایسب  یهلاسم  تلادع  مالسا ، رد  دنک . نیمات  مدرم  یارب  ار  هنالداع  نیتسار  یقیقح و  یناگدنز  دیاب  دنکیم -  تکرح  یھلا  فادھا  تمـس  هب 

رد تسا . هدوب  مھ  یمالـسا  بـالقنا  فدـھ  تسا ؛ ناربمغیپ  فدـھ  تلادـع ، تسا . تلادـع  دریگیمن ، رارق  هشقاـنم  دروم  یطیارـش  چـیھ  رد  هجوچـیھهب و  مالـسا  رظن  زا 

. دنک تکرح  مھ  یونعم  فادھا  تمس  هب  یدام  یهعسوت  هافر و  اب  دناوتیم  مدرم  یگدنز  تلادع ، یهیاس 

فیرعت اب  تلادـع  هداد ؛ رارق  هنالداع  یهعماج  داجیا  ار  دوخ  یلـصا  فدـھ  یمالـسا  یروھمج  سدـقم  ماظن  درک . شالت  هزراـبم و  هنـالداع  یهعماـج  داـجیا  هار  رد  ناریا  تلم 

. یھلا میقتسم  طارص  ینعی  تسار ؛ پچ و  هب  فارحنا  نودب  تسا ؛ هدرک  یفرعم  مالسا  هک  هنوگنامھ  تلادع ، یمالسا ؛

هک تسا  نیا  روشک  نالووسم  یهفیظو  نیرتمھم  دوش . شالت  دیاب  زونھ  یمالـسا  یهنالداع  ماظن  رارقتـسا  یارب  اما  میاهدرک ؛ یھجوت  لباق  یاھتفرـشیپ  ام  هار ، نیا  رد 

اھیرادروخرب و رد  تلادع  روشک ، یتایح  عبانم  میـسقت  رد  تلادع  اضق ، رد  تلادع  نوناق ، رد  تلادع  دننک ؛ ساسحا  ار  تلادع  مدرم  ات  دنـشخبب  انعم  ار  تلادع  هعماج  رد 

ناریا تلم  یارب  ار  هتفایهعـسوت  هتفرـشیپ و  هفرم و  یهعماج  کی  دـناوتیم  تاـناکما  نیا  دراد ؛ یداـیز  تاـناکما  اـم  روشک  روشک . تاـناکما  هب  دارفا  یهمھ  یاھیـسرتسد 

مھ مدرم  تسا ؛ هدرک  دـنلب  ار  تلادـع  مچرپ  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  دوش . تیاـعر  تلادـع  عباـنم ، نیا  زا  یهدافتـسا  رد  هک  تسا  نیا  یلـصا  طرـش  اـھتنم  دـنک ؛ داـجیا 

روشک و فلتخم  طاـقن  مدرم  دـنک و  نیماـت  ار  تلادـع  لـحارم  یهمھ  رد  تسا  فظوم  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  دنتـسھ . یـساسا  مھم و  رایـسب  راعـش  نیمھ  بوذـجم 

. تسا یساسا  یهفیظو  نیا ، دزاس . رادروخرب  روشک  یتایح  عبانم  زا  ار  هعماج  نوگانوگ  یاھرشق 

. دنھد رارق  هجوت  دروم  هراومھ  ار  مورحم  تاقبط  دننک و  تیاعر  ار  تلادع  دنفظوم  اھرھش -  اھناتسا و  حطس  رد  روشک ، حطـس  رد  فلتخم -  یاھهدر  رد  روشک  نالووسم 

، یلمع یملع و  تفرشیپ  نآ ، رد  هک  ییهعماج  تسین . روطنیا  هجوچیھهب  تسا ؛ فلاخم  هعماج  یدام  هافر  هعسوت و  تفرشیپ و  اب  مالـسا  مینک  لایخ  رگا  تساطخ  نیا 

نیمھ زا  تیلاعف ، شالت و  لمع و  ملع و  هب  مالـسا  قیوشت  ددنـسپیم . دوخ  ناوریپ  یارب  ار  نیا  مالـسا  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  مدرم  ییایند  تفرـشیپ  یروانف و  تفرـشیپ 

نیمات مھ  ار  مدرم  یدام  تایح  مالـسا  نیاربانب  دید . دـھاوخ  ار  نآ  یهجیتن  دـیدرت  نودـب  دـنک ، راک  شالت و  یتلم  رھ  هک  تسا  هتفرگ  رارق  نیا  رب  یھلا  تنـس  تسا . تھج 

ار مدرم  فلتخم  یاھرـشق  نیب  نتخادـنا  هلـصاف  و  هعماـج ، تاـقبط  نیب  فاکـش  داـجیا  یونعم ، یاـھشزرا  ندرک  شوـمارف  یداـم ، تاـیح  رد  ندـش  قرغ  اـھتنم  دـنکیم ؛

. تسا هدرک  زاتمم  ار  یمالسا  ماظن  نیا ، و  دریذپیمن ؛ ددنسپیمن و 

یوگلا یمالـسا ، یروھمج  ماظن  یوگلا  دنتـسین . یمالـسا  یروھمج  ماظن  یوگلا  اھنیا  درادـن ؛ دوجو  تلادـع  اھنآ  رد  اما  دنرایـسب ، هتفایهعـسوت  یاـھروشک  اـیند  رد  زورما 

تفرشیپ هعماج . رد  ینغ  ریقف و  نیب  فاکش  ندشرپ  اھرشق و  نیب  تفوطع  تبحم و  یردارب و  تلادع و  اب  هارمھ  هافر ، هعسوت و  تفرشیپ و  یوگلا  ینعی  تسا ؛ یمالسا 

. تسا مالسا  رظن  دروم  تسا ، هارمھ  تیونعم  اب  هک  لکش  نیا  هب  هعماج 

« تفرشیپ تلادع و   » 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 35هاگياپ  هحفص 15 
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فلخت تسا ، هدش  فیرعت  مدرم  نیا  بالقنا و  نیا  یارب  الاو  فادـھا  ناونع  هب  هچنآ  یمالـسا و  یاھنامرآ  زا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  نالووسم  هک  مینکیم  رکـش  ار  ادـخ 

فادھا نیا  هب  یلووسم  رھ  هک  تسا  نیمھ  مدرم  نیا  یارب  یـساسا  یاھتیلووسم  زارحا  طرـش  مدرم و  نیا  هب  تمدخ  طرـش  دناهتفریذپ و  همھ  ار  فادھا  نیا  دـناهدرکن .

رسارس رد  ناملسم  یاھتلم  یارب  یمالسا  ماظن  یهبذاج  دنک . تدھاجم  شالت و  نآ  هار  رد  دشاب و  دقتعم  ناج  قمع  زا  نادند و  نب  زا  یمالـسا  یھلا و  یاھنامرآ  الاو و 

هنحص هب  یمالـسا  بالقنا  هکنآ  زا  لبق  ات  ناملـسم  یاھتلم  تسناد . یمالـسا  عماوج  تداعـس  یهدننکنیمـضت  ار  مالـسا  هک  دوب  هتفھن  یـساسا  یهتکن  نیمھ  رد  ایند 

هب مالـسا  دراد . رارق  یرادهیامرـس -  ماظن  ینعی  تسار -  هاگودرا  رد  یدام  تفرـشیپ  هافر و  و  تسا ، یتسیلایـسوس  پچ و  هاـگودرا  رد  تلادـع  ماـن  دنتـشادنپیم  دـیایب ،

مان مالـسا ، یایند  مامت  رد  اذل  دندش ؛ میظع  تکرح  نیا  راعـش و  نیا  بوذـجم  اھنآ  داد و  مدرم  هب  ار  یعامتجا  تلادـع  یدام و  هافر  اب  هارمھ  یگدـنز  یهدـعو  دـمآ ؛ هنحص 

تاغیلبت بالقنا  نیتسخن  یاھلاس  رد  ام  هکنیا  اب  دـمآرد . هبذاجرپ  یهطقن  کـی  ناـشخرد و  دیـشروخ  کـی  تروص  هب  مدرم  یارب  بـالقنا  نیا  ماـما  ماـن  یمالـسا و  بـالقنا 

مان دـید  درک ، رفـس  دـندرکیم ، یگدـنز  اجنآ  رد  ناناملـسم  هک  ایند  تسدرود  طاقن  هب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  زا  سک  رھ  اما  میتشادـن ؛ مالـسا  یایند  رد  مھ  یعیـسو 

راعش نیا  رطاخ  هب  ناملسمریغ  یاھتلم  زا  یرایسب  یتح  دراد . اج  ناملسم  مدرم  بلق  قامعا  رد  هتشارفارب ، مچرپ  نیا  یمالسا و  یروھمج  ماظن  مان  بالقنا ، مان  ماما ،

رد لمع و  رد  ار  اھنیا  دیاب  دیسر ؛ میھاوخ  اھفدھ  نآ  هب  هک  دوب  شوخلد  ناوتیمن  ندرک ، رارکت  نتفگ و  فرص  هب  مینک . لمع  اھراعش  نیا  هب  دیاب  ام  دندش . بذج  مالسا  هب 

لابند ار  نآ  دنتـسھ و  دـناهدوب و  دـقتعم  انعم  نیا  هب  نـالووسم  یهمھ  تسا . یمالـسا  یروھمج  نـالووسم  گرزب  تیلووسم  نیا  مینک ؛ هداـیپ  یعقاو  ینادـیم و  یهبرجت 

. دنک ادیپ  ققحت  اھنامرآ  فادھا و  نیا  ات  دننک  راک  شالت و  دیاب  یلو  دننکیم ؛

یضعب تسا . هدرک  راداو  زورما  ات  دنکیم و  راداو  ییارآفص  هب  نآ  لباقم  رد  ار  یمالسا  یروھمج  یناھج  رادق  نانمـشد  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یهبذاج  نیمھ 

هک دـنکیم  کیرحت  ار  اکیرما  اکیرما » رب  گرم   » راعـش دـننکیم  لایخ  یـضعب  دـننک ؛ ینمـشد  ام  اب  دـنیایب  هک  میاهدرک  کیرحت  ار  دوخ  یناھج  نانمـشد  اـم  دـننکیم  روصت 

مچرپ رطاخ  هب  یمالسا ، ماظن  اب  ایند  رد  یربکتسم  رھ  ییاکیرما و  ربکتـسم  ماظن  ینمـشد  تساطخ . نیا  دزروب ؛ ینمـشد  یمالـسا  ناریا  یمالـسا و  ماظن  هب  تبـسن 

یلمع یملع و  تفرـشیپ  هعـسوت و  دـشر و  تمـس  هب  دراد  یروشک  مالـسا  یالاو  میلاعت  اب  مالـسا و  مان  اب  دـنیبیم  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  تسا ؛ تلادـع  یهتـشارفارب 

، دـنک ادـیپ  تسد  یملع  تفرـشیپ  هعـسوت و  هب  اـھنآ  تردـق  ورملق  زا  جراـخ  هک  یروـشک  رھ  اـب  اـھنآ  تفرگ . دـھاوخ  ار  اـھنآ  ذوـفن  یوـلج  نیا ، هک  دـنادیم  دـنکیم ؛ تکرح 

عبانم یتایح و  عبانم  ظاحل  زا  هک  ملاع -  فلتخم  قطانم  رد  اھنآ  دنفلاخم . دنک ، تکرح  اھنآ  اب  تباقر  تمـس  هب  هعـسوت ، ملع و  نادیم  رد  هک  یروشک  رھ  اب  اھنآ  دـنفلاخم .

تردق اب  دننکفیب و  هجنپ  اھروشک  نیا  رب  هناربکتـسم  هناملاظ و  هک  دنتـسھ  نیا  یپ  رد  دننکیم و  لابند  ار  ناشدوخ  عفانم  تسا -  ینغ  دنمتورث و  ینیمزریز ، یداصتقا و 

هب دـسرب  هچ  دنتـسین ؛ لئاق  تایح  قح  ملاـع  زا  یهقطنم  نیا  یاـھروشک  روشک و  نیا  مدرم  یارب  اـھنآ  دـنریگب . راـیتخا  رد  ار  عباـنم  نیا  دـنناوتب  ناـشدوخ  ریوزت  رز و  روز و 

ینیناوق دنیارایب ، ار  یتلود  دننک ، باختنا  ار  یروھمج  سیئر  دنروایب ، راک  رـس  ار  یتموکح  دنھد ، لیکـشت  ار  یماظن  ناشدوخ  یهدارا  اب  اھتلم  نیا  دوش  هداد  هزاجا  هکنیا 

نامیا نوچ  تسا ؛ یمدرم  یهنادنمتردق  تکرح  نیا  رطاخهب  یمالسا  ناریا  اب  رابکتـسا  اکیرما و  ینمـشد  دنھد . جرخهب  ییاھراکتبا  دننک و  یط  ار  یھار  دننک ، بیوصت  ار 

ظاـحل زا  دـنھاوخیم  اـھنآ  دـنراد . هگن  هتـسباو  هشیمھ  ار  اـم  روـشک  دـنھاوخیم  اـھنآ  تساـھنآ . ررـض  هب  مدرم ، سفن  هب  ناـنیمطا  و  لالقتـسا ، هب  مدرم  یهقـالع  مدرم ،

هب دامتعا  اب  دراد و  سفن  هب  نانیمطا  یتقو  تسا ، لقتـسم  یروشک  یتقو  دـنراد . هگن  ناشدوخ  هب  یهتـسباو  ار  هقطنم  نیا  یاھروشک  یـسایس  یداـصتقا و  یگنھرف ،

یتقو اھنآ  تسا . رطاخ  نیا  هب  ام  یناھج  نانمـشد  ییاضران  دـنوشیم . یـضاران  اھنیا  اـعبط  دـنکیم ، تکرح  دـناسریم ، ـالاو  فادـھا  تمـس  هب  ار  وا  هک  یھار  رد  دوخ ،

اھییوگروز و نینچ  راـب  ریز  تسا و  هدـش  رادـیب  زورما  ناریا  تلم  دراپـسب . اـھنآ  هب  هرـسکی  ار  دوخ  داـصتقا  گـنھرف و  اـیند و  نید و  راـیتخا  ناریا  تلم  هک  دـنوشیم  یـضار 

. دوریمن ییاھیردلق 

هملک و تدحو  رد  تلم  نیا  روشک و  نیا  تداعـس  دینادب  دیاهتـشادرب ! مدـق  تیقیقح  قح و  هار  رد  یدامتم  یاھلاس  هک  ینموم  نارھاوخ  ناردارب و  ناجنـسفر ! زیزع  مدرم 

یروھمج ماظن  هب  تبـسن  هک  ییاھیرگیذوم  نوگانوگ و  یاھمجاھت  زا  ار  اھنآ  دنک و  سویام  ار  نانمـشد  هکنیا  یارب  تلم  نیا  تسا . تلادـع  یریگیپ  مالـسا و  هار  ندومیپ 

تدحو یلم و  یگتـسبمھ  اب  و  یمالـسا ، فادھا  یریگیپ  مالـسا و  یهیاس  رد  دنک  شالت  هک  تسا  نیا  دیامیپب ، دـناوتیم  هک  یھار  اھنت  دـنک ، فرـصنم  دـنراد ، یمالـسا 

زیاج دوخ  یارب  هار  نیا  رد  ار  یتسـس  هنوگچیھ  درک و  میھاوخ  تکرح  مامت  تردق  اب  مھ  زاب  میدرک و  تکرح  هار  نیا  رد  هللادـمحب  ام  دـنک . رتدـنمورین  زورهبزور  ار  دوخ  هملک ،

. مینادیمن

ناجنسفر  / ٠٢/١٨/١٣٨۴ ناتسرھش  مدرم  رادید  رد  تانایب 

رگا تسا . یعیبط  تلم  نیا  یارب  اھتفرـشیپ  نیا  مینیبیم . مینادیم و  یداصتقا  یهعـسوت  تاقیقحت و  یروانف ، ملع ، یهنیمز  رد  ار  روشک  نیا  یاھتفرـشیپ  ام  یهمھ 

یعاـمتجا تلادـع  یهیاـس  رد  اھتفرـشیپ  نیا  اـھتکرح و  نیا  هک  تسا  نیا  درک ، شـالت  نآ  یارب  هیکت و  نآ  یور  دـیاب  هچنآ  تسا . یعیبط  ریغ  دـنکن ، تفرـشیپ  تلم  نیا 

. دننک هدافتسا  روشک  نیا  تاناکما  زا  دنناوتب  ناریا  نوگانوگ  یاھشخب  مدرم  یهمھ  ناناوج و  ات  دریگب  ماجنا 

یاھتیـصخش دینک . ادـیپ  روضح  تکرـش و  هنالاعف  تسا ، شیپ  رد  هک  یتاباختنا  یهبرجت  رد  هک  منکیم  توعد  ار  نامروشک  مدرم  یهمھ  زیزع و  مدرم  امـش  رگید  راب  نم 

دیایب راکرس  یتلود  دیاب  یمدرم  ارآ  یهناوتـشپ  اب  دینک . باختنا  ماظن  نیا  بالقنا و  نیا  تلم و  نیا  یالاو  فادھا  بسانت  هب  ار  اھنآ  دنوشیم ، یفرعم  امـش  هب  هک  یحلاص 

هجیتن هب  ار  اھنآ  دـسرب ، هجیتن  هب  دـھج  دـج و  اب  فعاضم و  شالت  اب  دـیاب  تسا و  هار  یهمین  رد  هک  ییاھراک  دـھد ؛ ماجنا  ار  گرزب  یاھراک  دـنک و  زاب  ار  اھهرگ  تردـق  اـب  هک 

رارق ملاع  یاھتلم  نایم  رد  هعـسوت  تفرـشیپ و  زا  ییالاب  حطـس  رد  ار  دوخ  دـناوتیم  دـنک ؛ هرادا  مھ  ار  ام  تلم  ینونک  رامآ  زا  رتگرزب  یتلم  دـناوتیم  اـم  روشک  دـناسرب .

؛ تسام تلم  یاھییاناوت  اھنیا  دوش . زئاح  هقطنم  رد  ار  لوا  یهبتر  فلتخم  تاھج  زا  دناوتیم  تسا ، هدش  مالعا  هلاس  تسیب  زادنامشچ  دنـس  رد  هک  نانچمھ  و  دـھد ؛

مھ زاب  تسا و  هدروآ  تسدهب  نونک  ات  تسامـش ، یاھلد  رد  هک  یقیمع  ناـمیا  تکرب  هب  و  مالـسا ، یهتـشارفارب  مچرپ  تکرب  هب  هملک ، تدـحو  تکرب  هب  اـم  تلم  ار  اـھنیا 

. دنک ادیپ  تسد  ناریا  تلم  یهتسیاش  ابیز و  زادنامشچ  هب  دورب و  شیپ  دناوتیم 

نامرک  / ٠٢/١٩/١٣٨۴ ناتسا  نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نآ اما  منکب ؛ یرظنراھظا  یملع  ظاـحل  زا  مناوتیمن  نم  دـشاب ؛ روطنیمھ  مھ  رگید  یاـھاج  رد  دـیاش  اـم -  ینونک  یمالـسا  ناریا  رد  ناوج  هک  منک  عورـش  اـجنیا  زا  نم 

، نیا لغـش ؛ رـسمھ و  هناخ و  ندرک  ادـیپ  رد  دوشیمن  هصالخ  شیاھوزرآ  تسام -  ینونک  یناریا  ناوج  دروم  رد  ماهدیـسر ، نآ  هب  کیدزن  زا  تخانـش  هبرجت و  هب  هک  یزیچ 

ام ناوج  رد  یعیبط  روطهب  مھ  یرتـگرزب  یاـھوزرآ  نیا ، زا  رتارف  اـما  دوش ؛ نیماـت  دراد  تسود  تسا و  ناوج  کـی  یاـھزاین  اـھنیا  هتبلا  تسین . ناوج  کـی  یاـھوزرآ  یهمھ 

تلم و یارب  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  هک  تسا  ییاـھوزرآ  هب  طوـبرم  یـشخب  دراد -  دوـجو  نآ  رد  ییارگناـمرآ  هک  تسا -  یناوـج  تعیبـط  هب  طوـبرم  یـشخب  دراد ؛ دوـجو 

یتقو ام  ناوج  دراد . دوجو  هک  تسا  ییاھیماکان  رثا  رب  مھ  یخرب  هدمآ ؛ تسد  هب  هبرجت  اب  نونکات  هک  تسا  ییاھتفرـشیپ  رثا  رب  دیاش  یخرب  هدرک ؛ میـسرت  ام  یهدـنیآ 

، دنکیم هدھاشم  ماظن  یهعومجم  یاھهاگتسد  زا  یشخب  رد  ار  داسف  یتقو  ام  ناوج  دشکیم . هلعـش  وا  لد  رد  یعامتجا  تلادع  یوزرآ  دنیبیم ، هعماج  رد  ار  ضیعبت 

ناریا ناناوج  رد  یھاوخنامرآ  ییوجلامک و  لیالد ، نیا  هب  دـنکیم . راداو  تکرح  هب  ار  وا  دریگیم و  لکـش  وا  نورد  رد  داسف  ینکهشیر  نامرآ  داسف و  اـب  یهزراـبم  هب  لـیم 

دوجو راختفا  تزع و  تینما و  دـشابن ؛ یتخبدـب  یگداتفابقع و  رقف و  تسوا ، یهناخ  هک  یروشک  رد  تسا  لـیام  اـم  ناوج  دـھاوخیم ؟ هچ  ناوج  . دراد دوجو  اـم  یمالـسا 

یونعم یحور و  فدھ  دنکن ؛ یچوپ  ساسحا  دشاب ؛ زاب  وا  ربارب  رد  تفرشیپ  شالت و  راک و  نادیم  دشاب ؛ مکاح  یگدنز  یاضف  رب  ینیبنشور  تبحم و  افص و  دشاب ؛ هتشاد 

. دراد یناریا  ناوج  کی  اتدعاق  هک  تسا  ییاھنامرآ  زا  یلک  میسرت  کی  نیا  دنک . عابشا  ار  نآ  دناوتب  تسھ ، یناسنا  رھ  لد  رد  هک  ییالاو  و 

« تفرشیپ تلادع و   » 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 35هاگياپ  هحفص 16 
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نامرک  / ٠٢/١٩/١٣٨۴ ناتسا  نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یانعم هب  نویـسیزوپا  ناشدوخ -  لوق  هب  یبرغ -  یهتفرـشیپ  یاھروشک  رد  زورما  دـینیبب  امـش  تسین . یعقاو  یـسارکمد  یتح  یعاـمتجا و  تلادـع  یبرغ ، یهبرجت  رد 

هک تسا  دـقتعم  راکهظفاحم  بزح  تسا ، هلمح  هب  دـقتعم  سیلگنا  رد  رگراک  بزح  مینکن ؛ اـی  مینک  هلمح  قارع  هب  هک  تسا  نیا  رـس  رب  فـالتخا  درادـن ؛ دوجو  هملک  یعقاو 

رگید یاھاج  شیرتا و  رد  مینک . دروخرب  یروطنآ  ریخن ، هک  تسا  دقتعم  یرگید  مینک ؛ دروخرب  یروطنیا  لیئارـسا  اب  هک  تسا  دقتعم  اقآ  نالف  هسنارف ، رد  مینکن . هلمح  هن ،

ای تاباختنا  یهنحـص  رد  دشاب  هتـشاد  هزاجا  هدننکهشدخ  دریگب و  رارق  هشدخ  دروم  اھروشک  نآ  یهدـش  هتفریذـپ  لوصا  هک  تسین  نیا  رـس  رب  اوعد  تسا . روطنیمھ  مھ 

؛ دـش هنحـص  دراو  دـمآ  دوبن ، اکیرما  فورعم  بزح  ود  وزج  هک  یـصخش  اکیرما  یروھمجتسایر  لبق  یهرود  رد  تسین . یروطنیا  دوشب ؛ ییانتعا  وا  هب  ای  دوش  دراو  تاغیلبت 

ار وا  صاخ ، یاھشور  نوگانوگ و  یاھهویش  اب  دسرب ؛ مھ  باختنا  ییادتبا  یتامدقم و  لحارم  هب  دنتشاذگن  اقلطم  اما  درک ؛ جرخ  مھ  یدایز  لوپ  تشاد و  مھ  یدایز  تورث 

. دندرک جراخ  هنحص  زا 

نامرک  / ٠٢/١٩/١٣٨۴ ناتسا  نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نارکفتم و نارادمتـسایس و  دنتـشادن -  زیچ  چـیھ  اـھیناریا  دوب و  نیـشام  دوب ، ملع  دوـب ، تفرـشیپ  هک  ناریا -  یور  هب  یبرغ  یگدـنز  یهزاورد  شیاـشگ  زاـغآ  رد  زورکـی 

 - دنکب تساوخیم  درک و  هاش  نیدلارـصان  نامز  رد  ریبکریما  هک  یراک  دنـشاب -  نورد  زا  شـشوج  رکف  هب  دـندید ، ار  اھتفرـشیپ  نآ  یتقو  هکنیا  یاج  هب  ام  زور  نآ  ناگبخن 

یگنرف انطاب  ارھاظ و  احور ، امـسج ، هک  تسا  نیا  ناریا  روشک  تاجن  هار  تفگ  هک  دـش  ادـیپ  هطورـشم  یهرود  رد  ییاقآ  ریبکریما ، نامز  زا  دـعب  لاس  داتفھ  لاـس ، تصش 

غارـس دـنتفر  دـننک ، ادـیپ  شیوخ  رد  ار  شیوخ  هکنیا  یاج  هب  دـننک ، وجتـسج  ار  شیوخ  رھوگ  دـننک و  هعجارم  نورد  هب  اھیگداتفابقع  ناربج  یارب  هکنیا  یاـج  هب  دوش !

یاج اھییاکیرما  نآ ، زا  سپ  دمآ و  راک  یور  اھیسیلگنا  دوخ  یهلیسوهب  یولھپ  میژر  مھ  دعب  دندرک . ار  هابتشا  نیا  اھنآ  دننک ! ادیپ  اپورا  یهدش  یط  هار  رد  ار  دوخ  هکنیا 

یگداتفابقع نامھ  یگتـسباو ، نامھ  گنھرف ، نامھ  اھهشقن ، نامھ  نوچ  دندوب ؛ اضردمحم  ناخاضر و  سیلگنا ، اکیرما و  یارب  باختنا  نیرتھب  دنتفرگ . ار  اھیـسیلگنا 

ام ناوج  هک  تساطخ  زورما  دندوب . یناریا  رھاظب  هک  دشیم  ارجا  یناسک  تسد  هب  روشک  رد  دوب ، لیام  برغ  هک  ینورد  یاھدادعتسا  یور  رب  نتـشاذگ  شوپرـس  نامھ  و 

. تسا ییاطخ  هار  هار ، نآ  دنک . یط  ار  هار  نآ  دھاوخب 

نامرک  / ٠٢/١٩/١٣٨۴ ناتسا  نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب یریخ  درم  بالقنا ، زا  لبق  تسام . یھاگـشناد  یهعماج  شاهنومن  کی  میاهدرک ؛ تفرـشیپ  ام  میناوتیم ؛ ام  میوش ؟ لفاغ  ناـمدوخ  زا  ارچ  میورب ؟ ار  نارگید  هار  اـم  ارچ 

، دناهدرک کمک  روپیلضفا  موحرم  هب  هک  ناشیا  رسمھ  هب  اجنیمھ  زا  هک  دنراد ، تایح  ناشیا  رسمھ  ماهدینش  منکیم ؛ لیلجت  ناشیا  زا  نم  هک  روپیلضفا -  موحرم  مان 

؛ دندرکیم لیـصحت  وجـشناد  رازھ  هس  زا  رتمک  ناتـسا  نیا  رد  زور  کی  درک . تسرد  یکچوک  یھاگـشناد  تالیـصحت  زکرم  شناوت ، ردق  هب  شدوخ و  لوپ  اب  منکیم -  مالس 

زورما اما  دشاب ؛ هتشاد  دیاب  وجشناد  رفن  رازھ  شـش  ای  رفن  رازھ  هس  بوخ ، یلیخ  هدش ؛ ربارب  ود  روشک  تیعمج  دراد . وجـشناد  رفن  رازھداتفھ  هب  کیدزن  نامرک  زورما  اما 

. تسا تفرشیپ  هعسوت و  نیا ، میراد . وجشناد  رفن  رازھ  داتفھ  ناتسا  نیا  رد  ام 

نامرک  / ٠٢/١٩/١٣٨۴ ناتسا  نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هدنز رادیب و  دنمـشناد و  نآ  مدرم  دـشاب و  هتفرـشیپ  هک  میھاوخیم  یروشک  ماظن و  ام  تایـصوصخ . نیا  اب  ییهدـنیآ  میـسرت  زا  تسا  ترابع  ام  یناریا  ناوج  ییارگنامرآ 

هچ یتنس ، فارشا  هچ  دشاب -  هتشادن  تیمکاح  نآ  رب  فارشا  یهقبط  دشاب ؛ داسف  زا  یاربم  دشاب ؛ تلادع  زا  رادروخرب  روشک  دنـشابن ؛ هدولآباوخ  هدزتلفغ و  دنـشاب ؛

تردق و زا  رادروخرب  دننک -  هدافتسا  یداصتقا  نوگانوگ  یاھتنار  زا  نایاقآ  لوق  هب  دنشاب و  فارشا  عقاو  رد  اما  دشابن ، فارـشا  ناشمـسا  تسا  نکمم  هک  یدیدج  یهقبط 

عورش ار  هبرجت  نیا  ام  . دھد میلعت  ام  هب  ار  اھنیا  هک  دراد  ار  تیفرظ  نیا  مالسا  دشاب . زیزع  مالسا  نید و  فراعم  زا  یهتفرگ  ماھلا  اھنیا  یهمھ  و  دشاب ؛ یسایس  ماکحتسا 

نتخاس هک  تسا  یھیدـب  میاهتـشاد . مھ  یـصقاون  هتبلا  مدرک . ضرع  ار  اھنآ  زا  یکچوک  یهشوگ  هک  میاهتـشاد  فلتخم  یاھهنیمز  رد  مھ  یداـیز  یاھتفرـشیپ  میاهدرک .

اب ییهعماج  مالسا ، تیونعم و  نید و  مچرپ  ریز  دنراذگب  دنھاوخیمن  میراد . یناھج  نمشد  میاهجاوم و  یناھج  یاھشلاچ  اب  ام  دراد . مزال  رمتسم  شالت  ییایند ، نینچ 

هجاوم روشک  یهصرع  رد  ینوگانوگ  لئاسم  اب  ام  دراد . دوجو  تفلاخم  اذل  دبوکیم ؛ دھدیم و  رارق  فدھ  ار  یرابکتـسا  فادھا  هعماج ، نیا  دـیایب . دوجوهب  تایـصوصخ  نیا 

ام تسا . هزرابم  نادیم  میوگیم  دنیوگیم ، یزیچ  دننکیم و  یلاوس  دنیآیم  هک  ناتسود  زا  یضعب  هب  هشیمھ  نم  یلخاد . لئاسم  هچ  یجراخ ، لئاسم  هچ  میتسھ ؛

نیا دراد ؛ یتالکـشم  هزرابم  مینکیم . هزرابم  میراد  یناھج  زیرنوخ  بلطتردـق  ماظن  اب  زورما  دوب ؛ هاش  سیلپ  ام  لباقم  فرط  میدرکیم و  هزرابم  توغاط  میژر  اـب  زور  کـی 

؛ دـناهدامآ هک  دـناهداد  ناشن  مھ  ام  تلم  مشاب . هک  یتیلووسم  رھ  رد  متـسھ ؛ هدامآ  تالکـشم  لمحت  یارب  مدوخ  هدـنب  میرخب . ناج  هب  مینک و  لـمحت  دـیاب  ار  تالکـشم 

باسح و اب  دـیاب  زیچ  همھ  اما  دراد ؛ تفرـشیپ  ینیـشنبقع و  دراد ؛ یتخـس  هزرابم ، دـناهداد . یبوخ  ناحتما  اـم  تلم  تفگ . نـالا  اـم  زیزع  ناردارب  زا  یکی  هک  روطناـمھ 

نونف زا  یکی  یکیتکات  ینیـشنبقع  دـش . مزھنم  دـیابن  درک ؛ رارف  دـیابن  تسا ؛ رارف  زا  ریغ  ینیـشنبقع  تسا . کیتکات  یھاگ  مھ  ینیـشنبقع  گنج ، رد  دـشاب . باتک 

نازیم اب  دیاب  زیچهمھ  دش . دھاوخ  تسکش  هب  رجنم  مھ  هشقنیب  یورشیپ  هکنیاامک  هشقنیب ؛ ینیـشنبقع  ینعی  رارف  تسا . یکیتکات  یورـشیپ  لثم  تسا ؛ گنج 

دنمهقالع هلاـسم  نیا  هب  اـم  یاـھناوج  دـمآ و  دوجوهب  روشک  رد  ییاـضف  مدرک ؛ حرطم  ار  یھاوختلادـع  تضھن  هدـنب  . ولج هب  تکرح  تھج  رد  اـھتنم  دـشاب ؛ باـسح  اـب  و 

رد ییهزات  حور  دش و  یعلطم  دیدجت  نیا  اما  تسا -  تلادع  یهیاپ  رب  بالقنا  ارچ ، میتشادن -  یھاوختلادـع  تضھن  بالقنا  لوا  زا  ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیا  دـندش .

تیلاـعف ملع و  هب  دـسرب ، ناـمرآ  نیا  هب  هکنیا  یارب  تسا و  ناوـج  ناـمرآ  اـھنیا  لاـثما  ملع و  دـیلوت  یرکفدازآ و  نینچمھ  تخیگنارب . ار  اـھنآ  تمھ  دروآ و  دوـجوهب  اـھناوج 

مھ یدنمشیدنا  هب  ییاناد  تسین ؛ نتخومآ  ملع  طقف  ، ییاناد دروایب . دوجوهب  ار  ییاناد  دوخ  رد  دیاب  ناوج  دراد . جایتحا  ییاناد  هبرجت و  بسک  حیحص و  مظنم و  یـسایس 

. دنکیم ادیپ  طابترا 

ادھش  / ٠٣/٠٣/١٣٨۴ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ظاحل زا  ردقچ  تسا ؛ هدش  راک  تکلمم  نیا  رد  ردـقچ  مینکیم . هدـھاشم  میراد  مھ  ار  تفرـشیپ  رادـقم  نآ  جـیاتن  میتفر و  شیپ  مھ  یردـق  میدـش و  هار  نیا  دراو  ام  هتبلا 

هک یتلم  تسا . هتفر  الاب  نوگانوگ  یاھتیلاعف  یروانف و  یملع ، فلتخم  یاھنادیم  رد  ناناوج  سفن  هب  دامتعا  ردـقچ  تسا ؛ هدرک  تفرـشیپ  روشک  نیا  یروانف  یملع و 

انغتسا ساسحا  هب  رضاح  لاح  رد  دنک ، ییادگ  اھنآ  زا  دنک و  اشامت  دنیـشنب و  دیاب  وا  دننکب و  نارگید  دیاب  ار  زیچ  همھ  دنکب و  دناوتیمن  یراک  چیھ  دندوب  هدرک  میھفت  وا  هب 

دیاـب نیا  زا  شیب  یلیخ  مـیراد و  رارق  هار  لـیاوا  رد  زوـنھ  اـما  مـیاهدرک ؛ تفرـشیپ  یلیخ  اـم  تـسا . هدرک  میـسرت  دوـخ  لـباقم  رد  ار  یدـیدج  یاـھقفا  هدیـسر و  ییاـناوت  و 

. مینک تفرشیپ 

ادھش  / ٠٣/٠٣/١٣٨۴ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زا یرایسب  میناوتیم  ام  تسا . زاب  یلیخ  راک  یارب  نادیم  دنھد ، جرخ  هب  طاشن  دننک و  شالت  راک و  دنیایب  رگا  دمآراک  ناریدم  تسا . یعیسو  نادیم  راک ، یارب  روشک  زورما 

اھراب نم  ار  نیا  تسا -  هتفرگ  تروص  یبوخ  یاھراک  هدـش و  مھارف  روشک  رد  یبوخ  یاھانبریز  یلبق  یاـھتلود  رد  هناتخبـشوخ  مینک . فرطرب  ار  هعماـج  یداـم  تالکـشم 

روشک زا  ییهطقن  چیھ  رد  دنـشچب ؛ دریگیم ، ماجنا  روشک  رد  هک  ار  یتامدخ  نیریـش  معط  مدرم  هک  دـننک  یراک  دـننک ؛ لصو  مدرم  یگدـنز  هب  دـیاب  ار  اھراک  نیا  ماهتفگ - 

دروم دیاب  ام  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  دننکن ؛ ادیپ  تلاخد  ناکما  دنوش و  درط  ریگمیمـصت  یاھهاگتـسد  زا  دسفم  دارفا  دشابن و  داسف  دـشاب -  رارقرب  تلادـع  دـشابن -  رقف 

، میھد ماجنا  میراد ، عسو  رد  هچنآ  میھاوخب و  کمک  لاعتم  یادـخ  زا  مینک و  راک  ادـخ  یارب  میھاوخب  دـشاب و  ریخ  امـش  نم و  تین  یتقو  دیـشاب  نئمطم  میھد . رارق  هجوت 

. دمآ دھاوخ  نوریب  زارفارس  ناریا  تلم  مھ  گرزب  شیامزآ  نیا  رد  یھلا  یهوق  لوح و  هب  درک و  دھاوخ  فطل  ار  نیریش  یهجیتن  لاعتم  یادخ  انیقی 

« تفرشیپ تلادع و   » 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 35هاگياپ  هحفص 17 
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١٣٨۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزناش  مسارم  رد  تانایب 

هار نیا  ندومیپ  تروص  رد  طقف  مینکن . مگ  ار  هار  ات  درک  یفرعم  اـم  هب  هار  یهناـیم  رد  ار  ییاـھصخاش  درک ، فیرعت  اـم  یارب  ار  ییاھفدـھ  درک ، تیادـھ  یھار  هب  ار  اـم  ماـما 

یوزرآ میناوتیم  مینک ؛ رود  نامدوخ  تلم  هعماج و  زا  ار  یگداتفابقع  رقف و  سوباک  میناوتیم  ینعی  میشچب ؛ ار  نآ  معط  میسرب و  هبیط  تایح  هب  میناوتیم  ام  هک  تسا 

اب هن  هنادنمتردق -  ار  یرابکتـسا  یاھتردق  عمط  میناوتیم  میھد ؛ همتاخ  ناملـسم  یاھتلم  ندش  ریقحت  هب  میناوتیم  میـشخبب ؛ ققحت  ار  تلادـع -  ینعی  رـشب -  نیرید 

ار یدازآ  میناوتیم  مینک ؛ مکاح  روشک  نالک  یاھهمانرب  رد  مھ  و  دوخ ، یدرف  راتفر  رد  مھ  ار ، نامیا  اوقت و  قالخا و  میناوتیم  مینک ؛ عطق  نامدوخ  زا  تلذ -  راھظا  قلمت و 

یارب دوب ، نآ  رامعم  وا  هک  یماظن  ماما و  بالقنا  ماما و  تکرح  تسا . ماما  یاھفدـھ  اھنیا  میروایب ؛ تسدهب  تسھ ، نآ  رد  هک  یتاکرب  یهمھ  اب  تسادـخ ، گرزب  تمعن  هک 

هب میھد و  همادا  ار  هار  نیا  هک  میاهتـسب  نامیپ  اـم  تسا . تزع  هار  یداـم و  تفرـشیپ  هار  تلادـع و  هار  ناـمیا و  هار  ماـما ، هار  سپ  تسا . هدـمآ  دوجوهب  اھفدـھ  نیا  ققحت 

، تلم نیا  کـمک  هب  دوـخ ، یاـناوت  تسد  اـب  عطاـق و  یهدارا  اـب  وا  درک . فـیرعت  اـم  یارب  ار  اھفدـھ  نیا  درک و  زاـب  اـم  یورهب  ار  هار  نیا  ماـما  داد . میھاوـخ  همادا  یھلا  قـیفوت 

ار ییایند  دـنناوتیم  اـیند  فراـخز  هب  ییاـنتعایب  مغریلع  دـنروطنیا ؛ ادـخ  نادرم  دومن . لوحتم  ار  مالـسا  یاـیند  درک و  یط  ار  ینـالوط  هار  نیا  یهلحرم  نیرتیـساسا 

حور خیرات  هب  ادخ  نادرم  تسادخ . هب  ناشرظن  عبات  سک ، همھ  زیچ و  همھ  هب  ناشرظن  ادخ  نادرم  تسایند . فراخز  هب  ییانتعایب  اھنآ ، تردق  یلصا  لماع  دننک . لوحتم 

یسیع یسوم و  میھاربا و  نارود  زا  لاس  نارازھ  هکنیا  اب  زورما  دینک ؛ هاگن  امش  دناهتشون . ادخ  نادرم  ار  رشب  یونعم  یقیقح و  خیرات  دناهدیـشخب . حور  و  دنـشخبیم ،

رد ناسنا  قوقح  رگا  دوریم ، رـشب  تمارک  یدازآ و  زا  نخـس  رگا  زورما  تسا . یرـشب  جیار  میھافم  نیرترب  زورما  تسا ، تیرـشب  هب  اھنآ  یهیدـھ  هک  یمیھافم  درذـگیم ،

یراکادف راثیا و  هب  هجوت  ملظ و  اب  یهزرابم  نادسفم و  داسف و  اب  یهزرابم  رگا  تسا ، باذـج  راعـش  کی  ایند  رد  نانچمھ  ضیعبت  عفر  تلادـع و  رگا  دوشیم ، حرطم  عماوج 

تیرـشب رایتخا  رد  ار  اھنآ  دندرک و  هضرع  خیرات  هب  ادخ -  نادرم  نیا  ناربمغیپ -  ار  میھافم  نیا  هک  تسا  نیا  رطاخهب  تسا ، نیریـش  باذـج و  تیرـشب  مشچ  رد  قح  هار  رد 

یناویح یدام و  اجر  فوخ و  اب  دـننکیم . نکمم  ار  اـھنکممان  راـگدرورپ ، زا  تیـشخ  اـب  ادـخ و  هب  دـیما  اـب  اـھنآ  دـننکیم . لوحتم  ار  خـیرات  ادـخ  نادرم  نیارباـنب  دـنداد . رارق 

اھنآ تیشخ  تسادخ ؛ هب  ناشلکوت  تسادخ ؛ هب  اھنآ  یگتـسبلد  تسین ؛ ایند  لھا  دیما  میب و  لیبق  زا  ادخ  نادرم  دیما  میب و  درک . لوحتم  ار  تیناسنا  ناسنا و  دوشیمن 

تکرح ادـخ  هب  لـکوت  اـب  دـننیبیم و  دوخ  یاھفدـھ  تمدـخ  رد  تساـھنآ -  رادهتـشررس  یھلا  دـنمتردق  تسد  هک  ار -  تعیبـط  نیناوـق  یهمھ  اـھنآ  تسادـخ ؛ یناـمرفان  زا 

. دوب ینادرم  نینچ  یهرمز  زا  ام  راوگرزب  ماما  دننکیم . لوحتم  ار  ییایند  اذل  دننکیم ؛

هاگشناد  / ٠٧/٢١/١٣٨۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

هب ار  شدوخ  مدرم  دناوتب  رگا  یماظن  نینچ  دراد . ار  یناسنا  یالاو  یاھشزرا  زا  عافد  ملظ و  اب  یهزرابم  تلادع و  یهیعاد  هک  تسا  راک  رس  یمالـسا  یروھمج  ماظن  زورما 

. دراد دوجو  زورما  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  دروآ ؛ دھاوخ  دوجو  هب  ار  یگرزب  رطخ  ملاع  ناربکتسم  یارب  اعطق  دناسرب ، یملع  جوا 

نتفر و شیپ  اھزرم و  نتسکش  راکتبا و  اب  دش ؛ دھاوخن  لصاح  دیلقت  اب  مھ  یملع  تفرشیپ  هتبلا  میـشاب . یملع  تفرـشیپ  ملع و  لابند  دیاب  ام  تیعقاو ، نیا  هب  هجوت  اب 

تاقیقحت تیمھا  باب  رد  ناتـسود  زا  یـضعب  هچنآ  نم  رظن  هب  تسا . نیگنـس  یلیخ  قیقحت  زکارم  اھهاگـشناد و  یهفیظو  دـش . دـھاوخ  لـصاح  هدوشگاـن ، قطاـنم  حـتف 

هن ملع و  هن  هک  دـننادب  دـنھد و  رارق  هجوت  دروم  تسا -  قیقحت  ناـمھ  هک  ار -  ساـسا  هیاـپ و  نیا  دـیاب  مھ  یتـلود  نـالووسم  تسا . نیتـم  تسرد و  ـالماک  دـندرک ، حرطم 

هجوت تیامح و  دروم  هللااشنا  دیاب  اھهاگشناد  زا  جراخ  یتاقیقحت  زکارم  مھ  ام ، یاھهاگشناد  مھ  تشاد . دھاوخن  یتفرشیپ  یتاقیقحت ، لاعف  زکارم  دوجو  نودب  یروانف ،

. دنریگب رارق 

ییوجشناد  / ٠٧/٢۴/١٣٨۴ یاھلکشت  ناگدنیامن  هدیزگرب و  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

ایند یـسایس  تردـق  زکارم  هک  تسا  یخوش  نیا  مینک . یورـشیپ  سوسحم  لکـش  هب  هدرک ، میـسرت  ام  یارب  بـالقنا  هک  ییاـھتھج  رد  میاهتـسناوت  میاهدرب و  شیپ  اـم 

لایخ امـش  تسا ؟ یمک  زیچ  نیا  دش ؟ دھاوخ  لیدبت  یناھج  تردق  کی  هب  مینکن ، ار  راک  نالف  راک و  نالف  رگا  هدش و  لیدبت  ییهقطنم  تردـق  کی  هب  ناریا  هک  دـننک  حیرـصت 

اب تلادـع و  تیوـنعم و  نید و  ماـن  هب  یـسایس  یهعوـمجم  کـی  هک  تـسا  یمک  زیچ  نـیا  مکارتـم ، تورث  هـمھ  نـیا  یملع و  یهتفرـشیپ  نردـم  قوـف  یاـیند  رد  دـینکیم 

نیا هک  یقیمع  یاھخیم  اھنامـسیر و  تساپرـس ، اجنیا  هک  ییهمیخ  تسا . هداتفا  قافتا  نیا  زورما  دنک ؟ ادـیپ  یتیعقوم  هاگیاج و  نینچ  دـیایب و  دوجوهب  مدرم  ینابیتشپ 

رتعیسو یاھهصرع  رد  یتقو  هللااشنا  اھامش  میراد . کیژتارتسا  قمع  نوگانوگ  یاھتلم  رد  ام  تسا . هدش  هدیبوک  رگید  یاھروشک  رد  دراد ، یمالسا  نیمزرـس  رد  همیخ 

یاھتلم لد  رد  یمالـسا  یروھمج  ایند ، یاھروشک  رد  نالا  دینکیم . ساسحا  رتشیب  ار  نیا  دـینک -  ادـیپ  روضح  اھتلم  نایم  رد  دـینک ، ترفاسم  اھروشک  هب  دـیوش -  دراو 

چیھ یارب  روھمج  یاسور  نیا  زا  یمدرم  لابقتـسا  دـنوریم . رگید  یاھروشک  هب  دـنوشیم  اپ  ناریا  روھمج  یاسور  میاهدرک . تداـع  ییاـھزیچ  هب  اـم  دراد . اـج  ناملـسم 

هناگیب یاھروشک  هب  یروھمجتسایر  نامز  هک  مھ  هدنب  تسا . تیعقاو  کی  نیا  تسین ؛ روصتم  شدوخ  روشک  زا  ریغ  ییهطقن  چـیھ  رد  یروشک  چـیھ  زا  یروھمج  سیئر 

. دندرک هقالع  قشع و  راھظا  اھنآ  هب  تبـسن  اھتلم  دنتفر و  فلتخم  یاھروشک  هب  مھ  وا  زا  دـعب  روھمج  سیئر  و  نم ، زا  دـعب  روھمج  سیئر  دوب . روطنیمھ  مدرکیم ، رفس 

. تسام ناش  نیا  یمالـسا ؛ یروھمج  ماظن  تیوھ  تسامـش ؛ تیوھ  رنھ  تسا ؛ ینیرفآجوم  نیا  رنھ  تسا ؛ میظع  تکرح  نیا  رنھ  تسین ؛ روھمج  سیئر  نیا  رنھ  نیا ،

هار گـنج  اـیند  رد  میـشکب . شلاـچ  هب  دـناهدروآ ، دوـجوهب  ناـشدوخ  یارب  یناطیـش  یاھهاگتـسد  مکارتـم  زکرمتم  یداـصتقا  تردـق  هـک  ار  یطلغ  یاـھهیاپ  میناوـتیم  اـم 

لبق لاس  جنپ  راھچ ، تسھ  ناتدای  دروآیم . دوجوهب  یلام  نارحب  روشک  نیدنچ  رد  ناھگان  رادهیامرـس  کی  دننکیم . داجیا  نارحب  دـنروآیم و  دوجوهب  یطحق  دـنزادنایم ،

. دینیبب ار  لوپ  تردق  دنک ؟ تسکـشرو  ار  دنلیات  نیپیلیف و  یزنودـنا و  یزلام و  تسناوت  هدـش  هتخانـش  صخـشم و  مسا  اب  اپورا  نکاس  ییاکیرما  یدوھی و  رادهیامرـس  کی 

ار اھنیا  دیاب  تساھنیا . راک  لیئارـسا -  لثم  بلقلایـسق -  نشخ و  یاھماظن  داجیا  ینیرفآگنج و  ینیرفآنارحب ، دننک . داجیا  نارحب  دنناوتیم  یداصتقا  یاھتردـق  نیاربانب 

رھ دوش . هتـسخ  ناسنا  دراذـگیمن  هک  تسا  نیا  ینید ؛ یبلق و  نامیا  هب  یکتم  وشنهتـسخ ، یهدـنز  یللملانیب  یعمج  تیوھ  کی  دـناوتیم ؟ یک  دیـشک . شلاـچ  هب 

رد هللااشنا  دربب . نیب  زا  ار  اھنآ  تیاھن  رد  دـنک و  لیدـعت  دـشکب و  شلاچ  هب  ار  اھتردـق  نآ  دـناوتیم  نیا  ینید . توارط  اـب  ناـمیا  زج  تسا ، ندـش  هتـسخ  لـباق  یرگید  زیچ 

هدارا تمھ و  رگا  میھد ؛ ماجنا  ار  شتامدقم  میناوتیم  مھ  ام  اھتنم  دریگیم ؛ ماجنا  اھراک  نیا  فیرـشلا ) هجرف  یلاعتهللالجع   ) و هیلعهللا ) مالـس   ) یودھم لدع  تموکح 

دوشب دشاب و  یتسدمد  هک  ییاھراک  اھنیا  دھاوخیم . لقع  ریبدت و  مھ  دھاوخیم ؛ تردق  تعاجش و  یگداتسیا و  مھ  اھراک ، نیا  میشاب . هتـشاد  ریبدت  یگداتـسیا و  و 

هتبلا و  تسا -  هدـش  لح  ییهتـسھ  یهلاسم  شیارب  زورما  هک  یمالـسا  یروھمج  ماظن  تسا . هدـش  مھ  نالا  ات  تسا و  یندـش  اما  تسین ؛ درک ، شمامت  یروطنیمھ 

کی دـندرکیم ، روصت  رگا  هن  دـندرکیم و  روصت  هن  ملاع  ناربکتـسم  دـمآ ، دوجوهب  هک  یلوا  زور  هک  تسا  یماظن  نامھ  ماهتفگ -  ار  نیا  نم  اھراب  تسا ؛ لاثم  کی  طقف  نیا 

داتسا لکشم  اھهاگشناد  رد  ام  بالقنا  لیاوا  رد  هک  دندرک  نایب  نالا  اھناوج  امش  زا  یکی  دنک . تفرشیپ  یملع  یاھهنیمز  رد  دناوتب  روشک  نیا  هک  دوب  یضار  ناشنت  یوم 

شیپ هک  یرادقم  مینک . مک  ار  دوخ  تمھ  دـیابن  ام  هتبلا  تسا . هتفرـشیپ  یملع  ظاحل  زا  روشک  زورما  اما  میتشاد ؛ صـصختم  لکـشم  میتشاد ، کشزپ  لکـشم  میتشاد ،

. تسا مک  یلیخ  ام  ییاناوت  هب  تبسن  و  دمآیم ، شیپ  دیاب  هچنآ  هب  تبسن  هدمآ ،
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، یمالـسا ماـظن  یاھراعـش  یلـصا  روحم  اـنعم ، نیا  راـنک  رد  اـما  تسا ؛ روشک  یهبناـجهمھ  یگدـنزاس  هب  ندیـشخب  تعرـس  تسا ، روشک  نالوئـسم  هجوت  دروـم  هچنآ 

یاھراعـش مالـسا و  تیمکاح  بسانم  هک  ناـنچنآ  روشک  نتخاـس  و  ناریا ، تلم  تفرـشیپ  دـشر و  یاـھهنیمز  لیھـست  مدرم ، تالکـشم  هب  یگدیـسر  تلادـع ، رارقتـسا 

مھ شـالت  نیا  ناـکما  هللادـمحب  دراد و  مزـال  یداـیز  شـالت  تسا و  یگرزب  فدـھ  نیا  دنتـسھ ؛ نآ  یپ  رد  نالوئـسم  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، دـشابیم . تسا ، یمالـسا 

هداتفا هار  هب  روشک  تلم و  ینعی  هتفرگ ؛ ماجنا  هنیمز  نیا  رد  مھ  یناوارف  تامدخ  یلبق ، یاھتلود  رد  هچ  و  تلود ، نیا  رد  هچ  و  تسا ؛ هدش  مھ  عورش  شالت  نیا  تسھ و 

« تفرشیپ تلادع و   » 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 35هاگياپ  هحفص 18 
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زا راشرس  روشک  نیا  گنھرفاب ، تلم  نیا  گرزب ، تلم  نیا  میدوب ؛ حوطس  نیرتنییاپ  رد  تفرشیپ ، یاھصخاش  یهمھ  ظاحل  زا  هقطنم ، ایند و  حطس  رد  ام  یزور  کی  . تسا

هتفریذپ ار  هناگیب  یهدننکتلاخد  یاھتردق  یگدرپسرـس  مامت ، یتریغیب  اب  روشک  نالوئـسم  نیا ، رب  هوالع  تشادـن و  یزورب  چـیھ  رگید  یاھتلم  نایم  رد  هدادادـخ ، عبانم 

زورما دنادرگرب و  یلکب  ار  عضو  لاس ، تفھوتسیب  نیا  لوط  رد  ناریا  تلم  یهدنھدناکت  تکرح  بالقنا و  تکرح  دندرکیم . ریقحت  لمع  لوق و  رد  ار  گرزب  تلم  نیا  دندوب و 

، دراو علطم و  ناصصختم  ناسانشراک و  رظنراھظا  بسح  رب  تفرـشیپ  یاھـصخاش  هناتخبـشوخ  تسا . شخبماھلا  تلم  کی  مالـسا ، یایند  حطـس  رد  لقادح  ناریا ، تلم 

لئاسم یاھهنیمز  رد  یونعم ، یاھهنیمز  رد  یداصتقا ، یاھهنیمز  رد  یملع ، یاھهنیمز  رد  تسھ ؛ مھ  یقرت  ولج و  هب  ور  اھهنیمز  یهمھ  رد  تسا و  یبوخ  یاھصخاش 

رد رگید  راب  زورما  تسا . بالقنا  ینابم  اب  قبطنم  حیحـص و  درکیور  کی  مھ  نالوئـسم  درکیور  هللادمحب  . تسا دـشر  هب  ور  اھـصخاش  یللملانیب ، یاھهنیمز  رد  یعامتجا و 

دوخ بوذجم  ار  مدرم  فلتخم  یاھرشق  اھیھاگـشناد و  اھناوج ، اھتلم ، دوشیم -  رداص  روشک  نالوئـسم  نابز  زا  هک  یمالـسا -  بالقنا  یناینب  یاھراعـش  مالـسا  یایند 

. دنکیم هدھاشم  ایند  رد  زورما  ار  نیا  ناسنا  دنکیم و 
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امـش تفر ؛ ولج  دوشیمن  نید  اب  دنتفگیم  دندوب و  هداد  رارق  ییادزنید  رب  ار  ناشدوخ  راک  یهیاپ  اھیبرغ  دـیاهدرب ؛ لاوس  ریز  ار  برغ  یرظن  یهتفاب  ناریا  تلم  امـش  زورما 

. دندرک تباث  ناریا  تلم  ار  نیا  تسولج ؛ تمـس  هب  تکرح  یهدننکتیوقت  ورین و  یهدننکدیدشت  هکلب  تسین ، تفرـشیپ  عنام  طقف  هن  نید  دـش  مولعم  دـیدرک . لطاب  ار  نیا 

؛ ایند یاھروشک  زا  یلیخ  رد  ار  شیاھهنومن  هک  یبرغ -  یاھیزاببزح  المع  اما  دـندادیم ؛ یـسارکمد  راعـش  دریگب ؛ ماجنا  مدرم  رظن  اب  یتسیاب  اھراک  دـنتفگیم  اـھیبرغ 

، دننیبیم مدرم  تسا ؛ ینید » یرالاس  مدرم  ، » یعقاو یسارکمد  هک  دیداد  ناشن  امـش  درک . گنرمک  ار  مدرم  شقن  دینکیم -  هدھاشم  برغ  گرزب  فورعم و  یاھروشک 

مدرم تسا ؛ مدرم  دوخ  لام  یقیقح  شقن  دنراد ؛ یفعض  شقن  بازحا ، دنتسھ و  مدرم  دوخ  ینعی  دنھدیم ؛ یار  دنرادیم و  تسود  دنھدیم ، صیخشت  دنسانشیم ،

نم تسا . هدرک  صخـشم  لجـسم و  ار  نآ  شقن  هداد و  ناشن  ار  مدرم  روضح  نوگانوگ ، یاھتاباختنا  زورما ، ات  بالقنا  لوا  زا  . دنریگیم میمـصت  دننکیم و  هدارا  هک  دنتـسھ 

تـالداعم رد  ار  قدـص  تلادـع و  ناـمیا ، نید ، رـصنع  ناـتدوخ ، لـمع  اـب  امـش  . درک مھاوخ  ضرع  میراد ، ور  شیپ  رد  هک  یتاـباختنا  نیمھ  هب  عجار  ار  یاهلمج  زاـب  ناـیاپ ، رد 

دنیوگیم دـیوگب ؛ تسار  هک  درادـن  عقوت  رادمتـسایس  کی  زا  سکچیھ  تسا . هدـشمگ  ایند  یـسایس  تالداعم  رد  ییوگتـسار  تقادـص و  هک  یلاح  رد  دـیدرک ، دراو  یناھج 

هب نافعضتسم ، نامورحم و  زا  یرادفرط  راعـش  یبلطتلادع ، ییوگتـسار ، افـص و  قدص و  تسا . غورد  مھ  فرح  نیمھ  هک  دننادیم  مھ  ناشدوخ  اما  مییوگیم ، تسار 

اما دندرک ؛ مسیرورت  اب  یهزرابم  یوعد  دندرک ، رـشب  قوقح  یوعد  اھنآ  دش . دراو  یناھج  فراعم  رد  ناریا  نموم  تلم  اھناملـسم و  یهلیـسو  هب  یـسایس و  تایبدا  ناونع 

. دنیوگیم غورد  اھنآ  هک  داد  ناشن  درک و  لطاب  ار  اھاعدا  نیا  زا  یرایسب  دوخ ، روضح  اب  دوخ و  یرگاشفا  اب  دوخ ، یاھیگداتسیا  اب  ناریا  تلم 
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یسایس و نوگانوگ  یاھمچرپ  زورما  دندحتم . ناریا  تلم  زورما  تسا . یگرزب  تمعن  یلیخ  نیا ، دوشب ؛ هتسناد  ردق  دیاب  یلم  تدحو  مینادب ؛ ردق  ار  نامدوخ  داحتا  دیاب  ام 

. تسا یلـصا  مچرپ  نیا  زازتـھا  ریز  رد  دـنراد ، یزازتـھا  رگا  دـنراد و  رارق  تلم  یمومع  مچرپ  ناریا و  یمالـسا  یروھمج  مچرپ  ریز  رد  همھ  هریغ ، یاهقرف و  یطخ و  یبزح و 

ردق دیاب  ار  اھتمعن  نیا  تسا . تمعن  نیرتگرزب  روشک  عیـسو  ناوج  یهقبط  نیا  تسا ؛ یتمعن  امـش  طاشن  تسا ؛ یتمعن  امـش  یرادنید  تسا . یگرزب  تمعن  یلیخ  نیا ،

، هلق نآ  هب  ندیسر  ناریا و  تلم  نوزفازور  تفرشیپ  هار  لاح ، رھ  هب  درک . میھاوخ  ضرع  هک  تسھ  ملع  یریگیپ  لیصحت و  شالت و  راک و  یهنیمز  رد  ییاھهیصوت  و  تسناد .

. تسا روطنیمھ  مھ  هار  یهمادا  هدناسر ؛ ار  ام  اجنیا  ات  اھنییاپ  زا  هک  تسا  یھار  نامھ 
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، ضیعبت اـب  یهزراـبم  رقف ، اـب  یهزراـبم  دـشاب -  اـم  یاـھنامرآ  وزج  نیا  هک  دراد  اـج  هک  تسا -  ناـمرظن  دروـم  تسا ، هارمھ  تفرـشیپ  اـب  هک  یلوـحت  لوـحت ، رد  اـم  هک  هچنآ 

. ینوناقیب اب  یهزرابم  ینماان ، اب  یهزرابم  لھج ، اب  یهزرابم  یرامیب ، اب  یهزرابم 
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هک دشاب ، رادهیامرس -  یهقبط  صاخ -  یهقبط  کی  تمدخ  رد  هک  یلوحت  تفرشیپ و  دشاب ، رگید  یاھتلم  تفرـسپ  یاھب  هب  رگید و  یاھتلم  هب  ملظ  رب  ینتبم  هک  یرادتقا 

صلاخان دمآرد  جیار ، ریبعت  هب  تسا -  دایز  ناشیمومع  دـمآرد  ینعی  تسا ، دایز  هک  ییاھروشک  نیا  تورث  تسین . ام  رظن  دروم  تسا ، روطنیا  یبرغ  یاھروشک  رد  زورما 

راک بش  زور و  رھوش  نز و  شاعم ، بسک  یارب  دنراذگیم . هتفگن  ار  اھنیا  الومعم  دسریم ؟ راک ، رادـقم  هچ  لباقم  رد  ردـقچ و  سک  رھ  هب  دوشیم ؟ عیزوت  هنوگچ  یلم - 

دراو نادـیم  نیا  رد  ادـیدج  الاح  هک  ییاھنآ  اھدروف و  اھرلفکار و  گرزب -  نارادهیامرـس  لباقم  رد  اما  دـننارذگب ، ار  ناشدوخ  یگدـنز  دـنناوتب  اـت  دنـشاب  هتـشادن  ناوت  دـننک و 

. تسا تفرـسپ  دشاب ، اھرادهیامرـس  یهقبط  تمدخ  رد  هک  یتفرـشیپ  تسین . ام  رظن  دروم  اھنیا  دننک ؛ هبـساحم  دنناوتن  هک  دنـشاب  هتـشاد  تورث  زا  ییاھھوک  دناهدش - 

. تسین تفرشیپ  دھدب ، تسد  زا  ار  شدوخ  ناسنا  دشاب و  هارمھ  یلم  لقتسم  تیوھ  نتخاب  اب  هک  یتفرشیپ 
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، دراوم یهیقب  داصتقا و  یهنیمز  رد  مدرم  یعامتجا  تاـطابترا  تخاـس و  ظاـحل  زا  دریگب . رارق  ـالاب  حوطـس  رد  یرواـنف  هبرجت و  ملع و  نآ ، رد  دـیاب  یداـم  ظاـحل  زا  اـم  روشک 

اب نآ  رد  دنناوتب  اھناسنا  یهمھ  دفکشب . هعماج  نآ  رد  اھدادعتـسا  دیاب  دشاب ؛ ییافوکـش  تفرـشیپ و  یهدنھدناشن  یوق و  ملاس ، تاطابترا  دیاب  رگیدکی ، اب  مدرم  طابترا 

ندوب ناسکی  یانعم  هب  تلادـع  دـشاب . یعامتجا  تلادـع  دـیاب  هعماج  نآ  رد  دـننک . یراـکمھ  مھ  اـب  کـمک و  رگیدـکی  هب  یگدـنز ، فادـھا  دربشیپ  رد  دوخ  یهدادادـخ  ناوت 

دیاب دـنوش . دـنمهرھب  تفرـشیپ  تکرح و  یاھتـصرف  زا  دـنناوتب  دـیاب  همھ  تسا . قوقح  ندوب  ناـسکی  تساھتـصرف ؛ ندوب  ناـسکی  یاـنعم  هب  تسین ؛ اـھیرادروخرب  یهمھ 

. دننک ادیپ  نانیمطا  نیا ، هب  مدرم  دریگب و  ار  دودح  زا  نازواجتم  نارگمتس و  نابیرگ  تلادع  یهجنپرس 

ملاع اب  سنا  ادخ ، اب  سنا  دوشب . انـشآ  تایونعم  ادـخ و  اب  مدرم  یاھلد  دـنک . تفرـشیپ  یدام  یهدـنورشیپ  تکرح  ردـق  هب  دـیاب  مھ  قالخا  تیونعم و  یاهعماج ، نینچ  رد 

؛ دـھدیم ناشن  ار  دوخ  یمالـسا ، ندـمت  هعماج و  ییانثتـسا  تیـصوصخ  نآ  هک  تساجنیا  دوش . جـیار  یتسیاب  یاهعماج  نینچ  کی  رد  ترخآ  هب  هجوت  یھلا و  رکذ  انعم ،

. مھ اب  ترخآ  ایند و  یگتخیمآ  بیکرت و 

. درک تراسخ  رتشیب  زورهبزور  یونعم  یهفک  رد  اـما  دروآ ؛ تسد  هب  یگرزب  تاـقیفوت  یداـم ، یهدـیچیپ  یاھـشور  رد  درک . تفرـشیپ  یژولونکت  ملع و  رد  برغ  یداـم  ندـمت 

دیاب سرتسددوز ، تاطابترا  تلوھس و  تعرس و  دوش . مامت  تیرشب  دوس  هب  دیاب  ملع  دش . مامت  تیرشب  ررـض  هب  برغ ، یدام  ندمت  تفرـشیپ  ملع و  هک  دش  نیا  هجیتن 

زور بش و  مدرم  هتـسنادان -  راـجفنا  دربرود و  کـشوم  متا و  بـمب  سرت  زا  ینعی  نآ -  درواتـسد  سرت  زا  هـک  یملع  نآ  دـشاب . مدرم  یتـحار  تـینما و  شمارآ و  تمدـخ  رد 

. داتفا کانرطخ  ماد  نیا  رد  دوخ ، یملع  تفرشیپ  اب  برغ  یایند  تسین . دیفم  تیرشب  یارب  ملع  نآ  دنشاب ، هتشادن 

ماظن تایـصوصخ  نیا  رگیدـکی ؛ اب  مدرم  یهنانابرھم  یتسیزمھ  مدرم و  هافر  مدرم ، شیاسآ  مدرم ، تینما  یارب  اما  دـھاوخیم ؛ ار  یدام  تفرـشیپ  یمالـسا ، رکف  ندـمت و 

. تسا هدـش  بلج  اـھنیا  هب  مھ  ناملـسم  ریغ  ناملـسم و  زا  یناوارف  یاـھلد  مـیدرک و  حرطم  ملاـع  حطـس  رد  بـالقنا  لوا  زا  دـنلب  یادـص  اـب  ار  اـھنیا  اـم  تـسا . یمالـسا 

یروھمج ماـظن  تارکفت  اـب  دروخرب  رد  یناـھج ، عماـجم  رد  دـحلم -  اـنایحا  ناملـسم -  ریغ  رادمتـسایس  یحیـسم و  رکفتم  ینعی  تساـھنیا . ناریا  تلم  تزع  یهناوتـشپ 

« تفرشیپ تلادع و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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! زیزع نارھاوخ  ناردارب و  مینک . هدایپ  ار  الاو  تارکفت  نیا  نامروشک  رد  میھاوخیم  ام  تسا . هدـش  هدـید  هدـھاشم و  اھراب  اھراب و  نیا ، دریگیم . رارق  ریثات  تحت  یمالـسا 

و تلم ، روشک و  نیا  نانمـشد  دراد . مزال  ار  تلود  تلم و  نایم  یهدـنیازفا  زورهبزور  دـنویپ  نیا ، دراد ؛ مزال  عاجـش  راکادـف و  نموم و  نادرم  نیا ، دراد ؛ مزال  شالت  راک و  نیا ،

یهدارا هکنیا  یارب  دننکیم ؛ یحارط  اھهمانرب  دـننک ، فیعـض  ار  مدرم  نالوئـسم و  نایم  دـنویپ  هکنیا  یارب  دـنریگیم . فدـھ  ار  طاقن  نیا  فادـھا ، نآ  هب  ندیـسر  نانمـشد 

رد هک  دننیا  ددص  رد  هک  دندرک  رارکت  دـنتفگ و  برغ  یتاغیلبت  یاھھاگتـسد  احیرـص  هتـشذگ ، لاس  دـنچ  رد  دـننکیم . یحارط  اھهمانرب  دـننک ، تسـس  ار  روشک  نالوئـسم 

ار ام  ناوج  . دندشن قفوم  هللادمحب  و  دندرک . فارتعا  ار  نیا  ناشدوخ  دننک ؛ تسرد  ینایرج  ود  یگتسدود و  دنزادنیب ؛ فالتخا  یمالسا  یروھمج  ماظن  تیریدم  یهعومجم 

هار نیا  دنناوتیم  دیما  یهیاس  رد  هک  ار  ام  مدرم  یاھلد  دننکیم . یزیرهمانرب  نیا  یارب  دنھدب ؛ قوس  تاوھـش  تمـس  هب  هدنیآ ، یانب  یارب  نتـشامگ  تمھ  هدنیآ و  رکف  زا 

. دنکیم یحارط  نمشد  هک  تسا  ییاھهمانرب  وزج  اھنیا  دننک . یلاخ  دیما  زا  ار  ناشیاھلد  دننک ؛ دیماان  دننک ، یط  ار  زیگناربقوش  اما  راوشد ، ینالوط و 

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 

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

یھلا تاھجوت  یهیام  نیا  ناکما ، عسو و  دـح  رد  ینید ، تیاعر  نیدـت ، زیزع ! یاھناوج  تسا . نیدـت  یهلئـسم  تشاذـگ ، نایم  رد  دـیاب  اھناوج  اب  زاـب  هک  یرگید  رـصنع  کـی 

ای ییایمیش ، رصنع  نالف  ای  یـضایر ، لومرف  نالف  رگا  امـش  میوگب  مھاوخیم  نم  دیریگن . مک  تسد  ار  نیا  تسا ؛ تفرـشیپ  یهیام  تسا ؛ یناسنا  تاقیفوت  یهیام  تسا ؛

دنکیم ددم  لاعتم  یادخ  الوا  درک . دھاوخ  کمک  امـش  هب  ادخ ، هب  ناتهجوت  لاح  نامھ  رد  دینکیم ، لح  دینکیم و  ادـیپ  دـینکیم و  فشک  ای  دـیروآیم  دوجو  هب  ار  عارتخا  نالف 

ادـخ دـندرکیم ، فشک  دـندرکیم و  لابند  دنتـشاد  ام  یاھناوج  ار  یداینب  یاھلولـس  یهلئـسم  نیمھ  هک  یزور  نآ  نم ، مشاب  هتفگ  دـیاش  تسادـخ . تسد  اھراک  ار ؛ امش 

هک یناوج  سدنھم  منیبب  هک  مدرک  نفلت  نم  تفگ  دادـیم . شرازگ  نم  شیپ  عمج  نامھ  اب  دوب  هدـمآ  نایور  یهسـسوم  نیا  سیئر  یمظاک ، سدـنھم  موحرم  دـنک  تمحر 

نآ سدنھم  یاقآ  تفگ  تشادرب و  ار  یشوگ  دوب ، شمناخ  مینکیم -  مامت  ار  راک  ادرف  هک  دوب  هتفگ  زورید  الثم  نوچ  هدناسر -  اجک  هب  ار  راک  دوب ، هیـضق  نیا  بیقعت  لوغـشم 

هک ناوج  نآ  مھ  تفرگ ، شاهیرگ  شدوخ  مھ  تفگیم ، ار  هیضق  نیا  یمظاک  سدنھم  موحرم  یتقو  دنکیم . هیرگ  دراد  هدجـس ، هب  هداتفا  دنک و  ادیپ  هتـسناوت  ار  رخآ  یهطقن 

. تفرگ دیابن  مک  تسد  ار  تیونعم  شقن  ندرک . هیرگ  دندرک  انب  تفرگ . شاهیرگ  دوب ، سلجم  رد 

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

تلادع دش . دھاوخ  یھتنم  ررـض  هب  یداصتقا  شالت  رھ  تلادع  نودب  دشاب . تلادع  لوقاش  صخاش و  اب  دیاب  امتح  یداصتقا  شالت  یداصتقا و  راک  یداصتقا و  تیلاعف  هتبلا 

رادـفرط ار  ناشدوخ  زور  نآ  هک  تسا  یدارفا  نآ  طلغ  تاروصت  نیا  میھدـن . یراذگهیامرـس  یهزاجا  راذگهیامرـس  هب  ای  مینکن  یراذگهیامرـس  ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  مھ 

هعومجم نیا  ندرک  تیریدـم  حیحـص  هلئـسم ، دریگب . ماجنا  دـیاب  هک  تسا  گرزب  راک  کی  تسا ، تداـبع  کـی  تسا ، ریخ  کـی  مھ  ینیرفآراـک  هن ، دـندرکیم . یفرعم  تلادـع 

زا زواجت  دریگن ؛ ماجنا  قح  زا  زواجت  ات  دـننک  تیریدـم  یتسیاب  اـضق ، شخب  رد  هچ  ارجا ، شخب  رد  هچ  نینقت ، شخب  رد  هچ  یتلود  یاھتیریدـم  یروشک ، یاھتیریدـم  تسا .

. دورب شیپ  هب  هللااشنا  شدوخ  یازجا  یهمھ  اب  ناوراک  نیا  دریگن ؛ ماجنا  رگیدکی  هب  ضرعت  دریگن ؛ ماجنا  قوقح 

یمالسا  / ١٣٨٧/٠٣/٠٧ یاروش  سلجم  یهرود  نیمتشھ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

یملع و داعبا  یهمھ  رد  تفرشیپ  تسا ؛ تلادع  تفرـشیپ و  بالقنا ، یلـصا  نامتفگ  هھد ، نیا  رد  تسا . هدش  نامزمھ  بالقنا  مراھچ  یهھد  رد  دورو  اب  سلجم  نیا  زاغآ 

نایم رد  هدنکارپ  رامشیب  یاھدادعتسا  هب  ار  ام  هاگن  دیاب  تفرشیپ ، رصنع  یونعم . یدام و  تاناکما  اھتـصرف و  عیزوت  رد  هبناجهمھ  تلادع  و  یگنھرف ، یقالخا و  یداصتقا و 

زا نارادروخربان  دـیاب  تلادـع  رـصنع  و  دـنک . هتـسجرب  ام  هاگن  رد  ار  اھهنیمز  یهمھ  رد  نوگانوگ  یاھیئاناوت  شـشخرد  تیقالخ و  دـیلوت و  یاھتیفرظ  دزاـس و  فوطعم  تلم ،

فیلکت نیا  زا  یئهظحل  دـیاب  تسا  روشک  تکرح  یلـصا  رازفامرن  یهدـنروآدیدپ  هک  سلجم  دزاـس . رادروخرب  یمومع  یھلا و  بھاوم  نیا  زا  ار ، روشک  یاـھیئاناوت  اھتـصرف و 

. دزرون تلفغ 

١٣٨٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزون  مسارم  رد  تانایب 

اھهصرع یهمھ  رد  ار  یلم  تزع  نیا  هکنیا  زا  تسا  ترابع  تفرـشیپ  التعا و  جوا  هب  ندیـسر  یارب  تسا ، ماما  یاھتیادـھ  ماما و  تانایب  یهدرورپ  هک  ام  گرزب  تلم  نیا  هار 

زا وا  یریذپبیـسآ  ینعی  دش . دھاوخ  لماک  مھ  وا  تینما  درک ، ادـیپ  یونعم  یدام و  التعا  دـش ، یوق  تلم  کی  یتقو  هک  دـسرب ، التعا  جوا  هب  دـناوتیم  تلم  نیا  دـنک . ظفح 

ار هار  نیمھ  دیاب  دننکن ، ادیپ  ار  وا  دیدھت  تارج  رگید  نانمـشد  دھاوخیم  رگا  دسرب ، لماک  تینما  هب  دھاوخیم  ام  تلم  رگا  دـننکیمن . عمط  رگید  نانمـشد  تفر ؛ دـھاوخ  نیب 

ندش ادج  تسا ؛ یمالـسا  یاھـشزرا  زا  ندش  ادج  تسا ؛ مدرم  زا  ندش  ادج  ام  روشک  یارب  گرزب  رطخ  دورب . دیاب  ار  هار  نیمھ  دھاوخیم ، ار  تلادع  تفرـشیپ و  رگا  دورب .

رد رانک  هشوگ و  رد  ار  تالکـشم  زا  یلیخ  دوشب ، ظفح  دروآ  دوجو  هب  بالقنا  هک  مکحم  یدنبناوختـسا  نیا  رگا  تسا . رطخ  ام  روشک  یارب  اھنیا  تسا ؛ ماما  کرابم  طـخ  زا 

یهشوگ چیھ  درک ، دھاوخن  ادیپ  نامرد  رگید  مھ  یمخز  چیھ  دـش ، هتـسکش  رگا  هک  دوشب ، هتـسکش  مکحم  یدنبناوختـسا  نیا  دـیراذگن  درک . میمرت  دوشیم  نامز  لوط 

رد هک  منکیم  رکـش  ار  ادخ  نم  مینک . ظفح  دیاب  تسا ، هداد  دای  ام  هب  ار  نآ  ماما  هک  ار  یایمالـسا  ماظن  مکحتـسم  یدنبناوختـسا  دـش . دـھاوخن  میمرت  رگید  مھ  یبارخ 

هدوب زیخ  تفا و  تسا ، هتشاد  دایز  مک و  هتبلا  دننکب . بیقعت  دننک ، لابند  ار  هار  نیا  ناشدوخ  عسو  ردق  هب  دنتسناوت  روشک  نیلوئـسم  ناریا و  تلم  لاس ، یـس  نیا  لوط 

« تفرشیپ تلادع و   » 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 35هاگياپ  هحفص 20 
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امش تمھ  هب  صوصخب  مدرم ، امش  تمھ  هب  یھلا  قیفوت  هب  و  زورما ، ات  تسا  هدرک  ادیپ  همادا  رمتسم  روط  هب  تکرح  نیا  اما  رتمک ، هرود  کی  رد  رتھب ، هرود  کی  رد  تسا ؛

. درک دھاوخ  ادیپ  همادا  یئاھن  یزوریپ  ات  نانچمھ  هار  نیا  اھناوج ،

١٣٨٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزون  مسارم  رد  تانایب 

هک تسا  نیا  دراد ، تیمھا  اـم  ناـناوج  تلم و  یارب  تسا و  هدرتـسگ  رـشتنم و  شتکربرپ  تاـیح  لاـس  هد  نیا  لوط  رد  ماـما  تاـنایب  رد  تسا و  زراـب  ماـما  یهمانتیـصو  رد 

نانمـشد یدامتم  یاھلاس  هک  هچنآ  لـباقم  یهطقن  تسرد  تسا ؛ تلم  یروآون  تیقـالخ و  هب  کـمک  یمالـسا  بـالقنا  تسا ؛ تلم  تفرـشیپ  هب  کـمک  یمالـسا  بـالقنا 

زا دیاب  دنک ، ادیپ  تفرشیپ  دھاوخب  یتلم  رگا  تسین . راگزاس  مھ  اب  دراد ؛ تافانم  تفرشیپ  اب  یرادنید  هک  دندرکیم  دومناو  روجنیا  مالـسا  نانمـشد  دندرکیم . غیلبت  مالـسا 

ناریا تلم  هب  لاس  اھهد  لوط  رد  رواب  کی  ناونع  هب  ار  نیا  دنک . تفرـشیپ  دـناوتب  ات  دروایب  رد  یبرغ  گنر  هب  اپ  ات  رـس  ار  دوخ  برغ و  نماد  هب  دورب  دـیاب  دـشکب ، تسد  نید 

راکتبا حور  تسا ، تفرشیپ  حور  تسا ، ولج  هب  تکرح  حور  یبالقنا ، حور  هک  دنکیم  دیکات  دوخ  یهمانتیـصو  رد  رخآ و  زور  ات  بالقنا  لوا  زا  ام  راوگرزب  ماما  دندوب . هدرک  نیقلت 

. درک ادیپ  ققحت  مھ  ناریا  تلم  تیعقاو  رد  نیا  تسا و  یروآون  و 

اھتلم مدقم  فوفـص  رد  دوشیم ، دراو  دجب  ناریا  تلم  هک  ینادـیم  رھ  رد  دوشیم ، دراو  تسایـس  نادـیم  رد  دوشیم ، دراو  ملع  نادـیم  رد  دراد ؛ رواب  ار  دوخ  ناریا  تلم  زورما 

، تسا هدش  رادیب  تلم  نیا  تسین ؛ هسیاقم  لباق  بالقنا  زا  لبق  نارود  اب  یللملانیب ، تزع  رد  یسایس ، تردق  رد  یملع ، یاھیروآون  رد  ام  تلم  زورما  عضو  دریگیم . رارق 

هک ینانچمھ  دوب ؛ دـھاوخ  رتهدـنز  تیقالخ  راکتبا و  یروآون و  حور  دـشاب ، رتایوپ  رتهدـنز و  تلم  رد  هچ  رھ  یبالقنا ، حور  نیا  تسا . بـالقنا  رطاـخ  هب  نیا  تسا ؛ هدـش  هدـنز 

دندرکیم روصت  اھتلم  درک . میسرت  ار  یگدزبرغ  یگدنامبقع و  یهنایم  هار  یمالسا  یروھمج  لیکشت  اب  یمالسا و  بالقنا  اب  ماما  دوب . گرزب  یروآون  کی  مھ  بالقنا  دوخ 

هدزبرغ دوشن ، مھ  برغ  ریـسا  ناسنا  هک  دراد  دوجو  میقتـسم  طارـص  کی  میقتـسم ، هار  کی  هن ، هک  دنداد  ناشن  ماما  دنوش ؛ هدزبرغ  دیاب  ای  دننامب  هدـنامبقع  دـیاب  ای 

نیا هب  دیناوتیم  هچ  رھ  ناتروشک ، یلاعت  تفرشیپ و  یارب  زیزع ! یاھناوج  تسا . هدرک  یط  ار  هار  نیا  ناریا  تلم  دنک ؛ یط  ار  یلاعت  تفرشیپ و  یقرت و  هار  اما  دوشن ؛ مھ 

. دیرادرب هار  رس  زا  ار  عناوم  یهمھ  دیناوتیم  دوخ  ینورد  یورین  هب  داقتعا  لاعتم و  یادخ  هب  اکتا  اب  دینک . کسمت  میقتسم  طارص 

١٣٨٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزون  مسارم  رد  تانایب 

یاهدنربشیپ روتوم  لثم  دھاوخب  رگا  روشک  کی  ناوج  دنتسھ . اھناوج  طقف  نآ  جامآ  فدھ و  هک  یئاھ  هئطوت  لباقم  رد  تساھناوج  هب  رادشھ  راوگرزب  ماما  یهمانتیـصو  رد 

نیب زا  یناریا  ناوج  رد  ار  هیحور  نیا  هکنیا  یارب  دـشاب . تفرـشیپ  راـک و  هب  یهتـسبلد  یوق و  تسردـنت ، طاـشناب ، لاـح ، رـس  هکنیا  هب  دراد  جاـیتحا  دربـب ، شیپ  ار  تلم  نآ 

یناریا ناوج  دننک . فرـصنم  ار  یناریا  ناوج  هدشتیادھ ، یاھدناب  اب  ردـخم ، داوم  جـیورت  اب  اشحف ، جـیورت  اب  داسف ، جـیورت  اب  نوگانوگ ؛ یاھهئطوت  اب  دـننکیم  شالت  دـنربب ،

تفرـشیپ هار  رد  قیمع  رایـسب  تکرح  کی  گرزب ، داھج  کی  نیا  دننکیم ، هزرابم  یتخـسب  ردخم  داوم  اب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  نیلوئـسم  رگا  زورما  دـشاب . شوھب  دـیاب 

نآ دـشاب . طاشناب  یزرواشک  یتعنـص و  شالت  راک و  طیحم  رد  یملع ، طیحم  رد  هاگـشناد ، رد  هاگـشیامزآ ، رد  هاگراک ، رد  یناریا  ناوج  دـنھاوخیمن  اـھنیا  تسا . ناریا  تلم 

راکتبا هن  دراد ، ندرک  راک  یورین  هن  دراد ، ندرک  رکف  یهلـصوح  هن  دراد ، ندرک  راک  لاح  هن  دـشاب ، ردـخم  داوم  ریـسا  ای  دـشاب  یـسنج  یناوھـش  لئاسم  مرگرـس  هک  یناوج 

نوگانوگ یاھیمرگرـس  هب  ردـخم ، داوم  هب  تاوھـش ، هب  یناریا  ناوج  ندـناشک  یارب  هتفاینامزاس  یاھهئطوت  اب  یهزرابم  زورما  دراد . ار  مزال  خـسار و  یهدارا  مزع و  هن  دراد ،

تسا . یکانرطخ  رایسب  یهئطوت  کی  یسنج ،

یناریا و ناوج  یراگزیھرپ  اوقت و  هک  تسا  هتـسناد  نمـشد  دنـشاب . رایـشوھ  دیاب  اھناوج  تساھناوج . صوصخب  تلم ، داحآ  دوخ  یهدـھع  رب  لوا  یهجرد  رد  نآ  اب  یهزرابم 

هب مھ  اھھاگـشناد ، هب  مھ  اھناوج ، هب  مھ  دنھدیم ؛ رادشھ  ماما  دنک . فیعـضت  ار  نیا  دھاوخیم  دنکیم ؛ کمک  فلتخم  یاھنادیم  رد  وا  تفرـشیپ  هب  یناریا  ناوج  یرادـنید 

یهمھ تسا . تلم  نتشادھگن  بقع  یانعم  هب  اھناوج ، ندرک  تسـس  ناوج و  لافغا  دنـشاب . رایـشھ  دنـشاب ، رادیب  هک  روشک  ناناوج  یهبطاق  هب  مھ  هیملع ، یاھهزوح 

. تسا یگرزب  داھج  هک  دننک  شالت  هار  نیا  رد  دھج  دج و  اب  یتسیاب  مھ  نیلوئسم  دننک و  تیلوئسم  ساسحا  دیاب  تلم 

هشیمھ خیرات  لوط  رد  هتبلا  یناھج  یوگروز  رگهطلس و  یاھتردق  تسا . ملاع  نایوگروز  اب  یهھجاوم  یهلئسم  ماما ، تانایب  رد  همانتیـصو و  رد  رگید  یـساسا  یهتکن  کی 

زاربا ناھج  یهمھ  هب  تبسن  اھیئاکیرمآ  دینیبیم  اذل  تسا . هدش  رتناسآ  اھنآ  یارب  یرگهطلـس  نیا  نردم ، یتاطابترا  تاناکما  اب  تعنـص و  ملع و  تفرـشیپ  اب  اما  دناهدوب ،

حیجرت اھتلم  عفانم  رب  دراد ؛ حـیجرت  ایند  یهمھ  عفانم  رب  اھنآ  عفانم  ایوگ  دـنوشیم . دراو  تسا ، هداتفا  رطخ  هب  اج  نـالف  رد  اـم  عفاـنم  هک  هناـھب  نیا  اـب  دـننکیم و  یزروعمط 

کی تسا ؛ میلـست  دروخرب ، کی  دراد : دوجو  دروخرب  روج  ود  درک ؟ دروخرب  دیاب  روج  هچ  یـسانشانقح  یونـشنفرح و  یتفلکندرگ و  یئوگروز و  نیا  لباقم  رد  بوخ ، دراد .

عماوج نارکفنـشور  میلـست  ملاع ، نویـسایس  میلـست  اھتلم ، میلـست  دـنکیم . قیوشت  یئوگروز  هب  ار  وگروز  ناھج ، نایوگروز  لباقم  رد  میلـست  تسا . تمواقم  دروخرب ،

دنامیمن یقاب  رتشیب  یقیقح  هار  کی  اھتلم  یارب  تسا . رتشیب  یئوگروز  رد  اھنآ  قوشم  تسا ؛ تفرشیپ  رد  اھنآ  قوشم  یناھج ، رابکتـسا  یاھیئوگروز  لباقم  رد  فلتخم 

مامت تبالـص  تردق و  اب  اکیرمآ  یئوگروز  لباقم  رد  دیاب  دنک ، مک  دوخ  رـس  زا  ار  اکیرمآ -  رـش  زورما  و  نایوگروز -  یئوگروز  رـش  دـھاوخیم  یتلم  کی  رگا  تسا . تمواقم  نآ  و 

. دتسیاب

تلود  / ٠٢/١٣٨٧/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

ود نیا  تسا . تلادـع  تفرـشیپ و  یهھد  میراد ، ور  شیپ  رد  ام  هک  یاهھد  نیا  هک  تسا  نیا  اھهیـصوت -  نیا  همادا  رد  منکب -  ضرع  مھاوخیم  زاب  هک  یمھم  رایـسب  بلطم 

رد میھاوخیم  ام  هن ، دشاب ؛ هدش  یئانتعایب  تلادع  هب  یلکب  الاح  ات  هکنیا  هن  میاهدرکن ، تفرـشیپ  الاح  ات  هکنیا  هن  تلادع . تفرـشیپ ، تسا : هدنیآ  یهھد  راعـش  راعش ،

ناـمتفگ هھد ، نیا  رد  تسا . مھارف  مھ  شیاـھهنیمز  هناتخبـشوخ  دـتفیب . قاـفتا  هبناـجهمھ  عیـسو  یرتسگتلادـع  کـی  هبناـجهمھ و  یـشھج  تفرـشیپ  کـی  هھد  نیا 

؛ دنکیمن ادیپ  ققحت  تلادع  تینالقع ، نودب  تیونعم و  نودب  هک  تسا  یھیدب  بخ ، هتبلا  . دشاب تلادع  تفرـشیپ و  دـشاب ؛ هعـسوت  تفرـشیپ و  یتسیاب  روشک  نالوئـسم 

هک یزیچ  نآ  دـنکیمن و  ادـیپ  ققحت  الـصا  تلادـع  دـشن ، تینالقع  رگا  یراکایر ؛ یزاسرھاظ و  هب  دوشیم  لیدـبت  تلادـع  دـشن ، تیونعم  رگا  میاهدرک . ضرع  مھ  البق  ار  نیا 

یموھفم تفرشیپ  تلادع ، نودب  اما  . تسا طرش  تلادع  ققحت  رد  تینالقع  تیونعم و  نیاربانب  دریگیم . ار  یعقاو  تلادع  یاج  دیآیم و  تسا ، تلادع  دنکیم  روصت  ناسنا 

یمالـسا یاھروشک  یارب  روشک  نیا  دیوشب و  وگلا  دیھاوخب  رگا  تلادع . مھ  دشاب و  تفرـشیپ  مھ  دیاب  دنکیمن ؛ ادیپ  یتسرد  موھفم  تلادع  مھ  تفرـشیپ  نودب  درادـن و 

. دشاب نیا  دننکیم ، راک  وا  یارب  همھ  هک  ییالاو  فدھ  یقیقح و  نامتفگ  یتسیاب  دوشب ، وگلا 

تلود  / ٠٢/١٣٨٧/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یاھهنیمز رد  روشک -  تفرشیپ  رد  لوحت  کی  دوشب ، یئارجا  رگا  لصا ۴۴  یاھتسایس  هک  دنراد  فارتعا  همھ  بخ ، تسا . لصا ۴۴  یاھتسایس  یهلئسم  رگید  یهتکن  کی 

. هتفرگ ماجنا  مھ  یبوخ  یاھراک  دش ؛ هداد  یبوخ  یاھرامآ  الاح  بخ ، تسا . یمھم  رایـسب  یهلئـسم  مھ  نیا  دـیآیم . دوجوب  رگید -  یاھهنیمز  رد  وا  عبت  هب  یداصتقا و 

؛ تسامـش رایتخا  رد  هدـش و  بیوصت  مھ  نوناق  هناتخبـشوخ  ـالاح  نکیل  دوب ، هداد  ماـجنا  هنیمز  نیا  رد  یتامادـقا  تلود  دوشب ، بیوصت  مھ  ریخا  نوناـق  نیا  هک  نآ  زا  لـبق 

هک تسا  ییاھراک  نامھ  زا  گرزب و  یاھراک  نامھ  زا  مھ  نیا  هدرک ، حرطم  تلود  اریخا  هک  مھ  لوحت  حرط  یهلئـسم  نیا  . دـینک لابند  ار  اھتـسایس  نیا  یدـج  ـالماک  یوق و 

یمھم یلیخ  زیچ  اعقاو  اھهنارای ، ندرک  دنمفدھ  یهلئـسم  نیمھ  دنراد . لوبق  دناهدرک و  لوبق  ار  اھلـصفرس  نیا  همھ  بخ ، تسا . شزرااب  شدوخ  راک ، نآ  هب  مادـقا  تئرج 

کرمگ و همیب و  تایلام و  اھکناب و  یهیضق  رد  هک  یتالکشم  ای  درکیمن . تفرشیپ  اھتنم  دوب -  هدش  هتفگ  دوب و  هدش  تبحص  اھراب  هدوب -  حرطم  مھ  لبق  یاھتلود  رد  تسا ؛

« تفرشیپ تلادع و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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مزح راک  نیا  رد  منکیم  هیـصوت  نم  دریگب . ماجنا  دیاب  مھ  امتح  تسا ؛ یمھم  گرزب و  رایـسب  یاھراک  دراد ، دوجو  لوحت  حرط  نیا  فلتخم  یاھـشخب  رد  هک  ییاھزیچ  ریاس 

ماجنا بوخ  ار  نیا  دـیناوتب  هللااـشنا  رگا  تسا ؛ یگرزب  راـک  مھم و  راـک  راـک ، نیا  دـیایب . دوجو  هب  یگدزباتـش  گرزب ، یهیـضق  نیا  رد  دـیراذگن  اـقلطم  ینعی  دـیھدب ؛ جرخ  هب 

هلجع و چـیھ  هک  دـینکب  تبقارم  ینعی  دراد . مـھ  ییاھررـض  اـھرطخ و  تـقو  نآ  دریگن ، ماـجنا  بوـخ  رگا  هـتبلا  دیاهتـشادرب ؛ روـشک  تفرـشیپ  یارب  دـنلب  مدـق  کـی  دـیھدب ،

هک یتاعبت  تسدرود و  یاھزادنامشچ  هب  ندرک  هاگن  اپ ، یولج  ندرک  هاگن  اما  منکیمن ؛ هیـصوت  هجو  چـیھ  هب  ار  نادـیم  نیا  رد  دورو  زا  ندیـسرت  فقوت و  دـشابن . یگدزباتش 

. منکیم هیصوت  ار  تاعبت  نآ  زا  یریگولج  هار  دیایب و  دوجو  هب  تسا  نکمم 

لقتسم  / ٠٣/١٣٨٧/٠۶ نایوجشناد  یمالسا  یاھنمجنا  هیداحتا  هنایلاس  تسشن  نیمھن  هب  مایپ 

ار راوگرزب  ماـما  هار  یمالـسا و  یروھمج  یناـبم  هک  نموـم  ناوـج  و  تسا ، صـالخا  تعاجـش و  خـسار و  مزع  نشور و  رکف  دـنمزاین  یلم ، گرزب  یاـھوزرآ  هب  نتفاـی  تسد 

تفرـشیپ و هب  ندیـسر  یارب  هار  یهشقن  . دـناسرب یراـی  شگرزب  یاـھوزرآ  هب  ندیـسر  رد  ار  ناریا  تلم  دـناوتیم  هک  تسا  ییورین  نـیرتشخب  دـیما  تـسا ، هتفریذـپ  اـقیمع 

. درک میسرت  ناوتیم  تقیقح  نیا  هب  ناعذا  اب  طقف  ار  مراھچ  یهھد  رد  تلادع 

نارھت  / ٢٩/١٣٨٧/٠۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

یمالـسا لوصا  ینابم و  رب  یرادـیاپ  طخ  میقتـسم ، طخ  نیا  تسا و  هدرک  تکرح  یمیقتـسم  طخ  کی  رد  زورما  ات  بـالقنا  یزوریپ  زاـغآ  زا  یاـھلاس  نیا  لوط  رد  ناریا  تلم 

، یاهرود رھ  دـنروجنیا . ام  تلم  تسا . مھف  لھا  صحفت ، لھا  قیقحت ، لھا  ملع ، لـھا  تسا ؛ هتـسناد  ار  ناـمز  تاـئاضتقا  تسین ؛ مھ  یرجحتم  تلم  ناریا ، تلم  تسا .

؛ دـش عافد  نادـیم  دراو  هچراپکی  تلم  دوب ، یتخـس  رایـسب  نارود  سدـقم ، عافد  نارود  هدرک . لمع  تاـئاضتقا  نآ  قبط  رب  اـم  تلم  تسا و  هتـشاد  یتاـئاضتقا  یناـمز ، رھ 

رد دندرک . تکرـش  گرزب  راک  نیا  رد  یوحن  هب  مادک  رھ  هعماج ، فلتخم  تاقبط  دندرک ، کمک  یوحن  هب  اھناوجون  دندرک ، کمک  یوحن  هب  مادـک  رھ  اھردام  ردـپ  دـنتفر ، اھناوج 

یـسایس مجاـھت  هک  یتـقو  نآ  رد  دـنداد . ماـجنا  تسا ، هدوب  مزـال  هک  هچ  رھ  یاهرود ، رھ  رد  اـم  مدرم  زاـب  گرزب ، یاـھراک  یاـنب  روشک و  نتخاـس  ملع و  قـیقحت و  نارود 

رضاح هدوب ، مزال  هک  ینادیم  رھ  رد  ام  تلم  دنشخبب ، تدش  فلتخم  قرط  زا  روشک  اب  تفلاخم  یاھنایرج  هب  دندرک  یعس  تسا و  هدرک  ادیپ  دیدشت  ام  یجراخ  نانمـشد 

یاھراعـش تدـحو و  یادـص  مدرم  دـنزادنیب ، فالتخا  مدرم  نیب  دـندرکیم  یعـس  هناگیب  یدایا  لخاد ، رد  هک  یتقو  نآ  میزادـنیب ، لبق  یاھلاس  نیا  هب  هاگن  کی  تسا . هدـش 

ناشیاھهراوھام کمک  هب  نمـشد  یـسوساج  یاھهاگتـسد  هک  یتقو  نآ  دـنداد . ناـشن  فلتخم  یاھلکـش  هب  ار  ناـشدوخ  یاھیگتـسبمھ  دـندرک و  دـنلب  ار  ناشتدـحو 

اب هلباقم  هب  فظوم  یاھورین  هکنآ  زا  لبق  دندش و  نادیم  دراو  مدرم  دنزادنیب ، هار  اھناتسرھش  یضعب  نارھت و  یاھنابایخ  رد  ار  رگـشاشتغا  رگبوشآ و  هدع  کی  دندرک  یعس 

زا دندرک  رپ  ار  ایند  دیدید  هک  دـش -  دایز  یاهتـسھ  یهنیمز  رد  هلمج  زا  نوگانوگ ، یاھهنیمز  رد  نانمـشد  تاغیلبت  هک  یتقو  نآ  دـندش . دراو  مدرم  دوخ  دـنزادرپب ، نارگلالخا 

اب رگا  دـنداد . ناشن  فلتخم  یایاضق  رد  ار  اھـشنکاو  نیرتھب  اـفاصنا  اـقح و  دـنھدب ، ناـشن  لـمعلاسکع  ناـشدوخ  زا  مدرم  هک  دوب  مزـال  و  یمالـسا -  یروھمج  هیلع  غیلبت 

هک دـید  میھاوخ  تسا ، مدرم  لاعف  کرحتم و  یاھرـشق  مدرم و  تیرثکا  هب  طوبرم  نیا  هک  مینک ، هاگن  تشاذـگ  ار  نآ  مان  دوشیم  یلم  تکرح  کی  هک  هچنآ  هب  فاصنا  مشچ 

قوش اب  تسا ، روشک  زاین  هک  دناهتسناد  دناهدرک ، ساسحا  اھنآ  تسا و  هدوب  روشک  زاین  هک  هچنآ  قبط  رب  ینامز  رھ  رد  هدنز  تلم  نیا  لاس ، یس  نیا  رد  بالقنا و  لوا  زا 

هدـش بجوم  نیمھ  و  دـشاب . روجنیمھ  مھ  هدـنیآ  رد  میراودـیما  تسا ؛ هدوب  روجنیمھ  هشیمھ  تسا و  روجنیا  هک  تشذـگ  دـیابن  فاـصنا  قـح و  زا  دـندرک . تکرح  تبغر  و 

نیا زا  دنتـسناوتن  اـما  دـننزیم ، فرح  دـننکیم ، دـیدھت  دـنربب . یدوـس  دـندنبب و  یفرط  دـنناوتن  روـشک  نیلوئـسم  رب  ناریا و  تلم  رب  ندروآ  راـشف  زا  اـم  نانمـشد  هـک  تـسا 

هک مینکیمن  اـعدا  اـم  تسا . تفرـشیپ  هار  لـماکت و  هار  هار ، نیا  تسا . هداد  همادا  ار  شدوـخ  هار  هللادـمحب  تلم  دـنربب . یدوـس  تلم  نیا  هـیلع  تاـغیلبت  نـیا  زا  اھدـیدھت ،

ضرع هک  روطنامھ  و  میوریم . شیپ  میراد  مینکیم ؛ تکرح  میراد  هار  نیا  رد  اما  هن ، میسرب ؛ تسا -  مالسا  یقیقح  فراعم  هک  بالقنا -  نیا  یالاو  یاھفدھ  هب  میاهتسناوت 

تفرـشیپ ینعی  دـشاب ؛ ناـماوت » تفرـشیپ  تلادـع و   » یهھد میتـسھ -  نآ  یکیدزن  رد  هک  بـالقنا -  نیا  مراـھچ  یهـھد  دـیاب  یلاـعت  هللانذاهـب  یھلا ، قـیفوت  هـب  مـیدرک ،

دنکیم ریذپانبیسآ  ار  ام  روشک  تلم و  نیا ، و  درک . میظنت  روجنیا  دیاب  ار  اھهمانرب  روشک . حطس  رد  سوسحم  تلادع  ریگمشچ و 

نایوجشناد  / ١٣٨٧/٠٧/٠٧ رادید  رد  تانایب 

ینعی درادـن . دوجو  هنالداع  هاگن  لداعت و  مھ  یدام  یاھتفرـشیپ  نامھ  دروم  رد  اما  تسا ؛ بوخ  یدام  یاھتفرـشیپ  قلطم  ردـق  ینعی  دراد ؛ دوجو  یدابآ  یدام  یاھماظن  رد 

زا دریمیم ، امرـس  زا  تسایند ؛ ریقف  نیرتدـب  یھاگ  مھ  شریقف  نکیل  تسایند ، دـنمتورث  نیلوا  شدـنمتورث  اکیرمآ ، لثم  یدـنمتورث  روشک  رد  هک  دـینیبیم  الثم  نالا  اـمش 

. دننک ریس  ار  ناشمکش  دنناوتیمن  دننکن ، راک  ناوت  یهمھ  اب  تقومامت ، زورهنابـش ، رگا  هک  دننکیم  یگدنز  اجنآ  رد  یطـسوتم  یهقبط  دریمیم . یگنـسرگ  زا  دریمیم ، امرگ 

لیلد هک  نیا  تسا ؛ رگید  روشک  کی  ربارب  هد  ینک ، هاگن  ار  شایلخاد  صلاخان  دـیلوت  هلب ، تسین . یتخبـشوخ  هعماـج  کـی  یارب  نیا  تسین ، یتخبـشوخ  رـشب  یارب  نیا 

یناور شمارآ  یوـنعم ؛ یرادروـخرب  هب  دـسرب  هچ  دنتـسین ؛ رادروـخرب  همھ  ینعی  تسین ؛ یریگهـمھ  تـسین ، تلادـع  مـھ  یداـم  یاـھیرادروخرب  رد  یتـح  ینعی  دـشن .

تسین و و  تسین ؛ ادـخ  ناگدـنب  زا  یریگتـسد  محرت و  تسین ، ضامغا  تشذـگ و  تسین ، تراھط  ینمادـکاپ و  تسین ، یراـگزیھرپ  اوقت و  تسین ، ادـخ  هب  هجوت  تسین ،

هک یایرادروخرب  یمالسا ، یهعماج  یارب  ام  هک  یایتخبشوخ  نآ  تسا . نآ  لابند  یمالـسا  یهعماج  یمالـسا و  روشک  هک  تسین  یتفرـشیپ  نآ  نیا ، . تسین تسین و 

قالخا و اوقت و  دشاب ، دیاب  تلادع  دشاب ، دیابن  رقف  ینعی  یونعم . یدام و  یرادروخرب  هکلب  دـینکیم ؛ هاگن  اجنیا  امـش  هک  تسین  نیا  طقف  میلئاق ، یمالـسا  یهعماج  یارب 

. میورب وا  لابند  دیاب  هک  تسا  یفدھ  نآ  نیا ، دشاب . دیاب  مھ  یراگزیھرپ  تیونعم و 

نایوجشناد  / ١٣٨٧/٠٧/٠٧ رادید  رد  تانایب 

« تلادـع تفرـشیپ و  ، » دریگب رارق  هجوت  دروم  دـیاب  مینارذـگب -  ار  یاهلحرم  هک  مینک  لاـبند  هکنیا  یارب  راعـش -  فدـھ و  کـی  ناوـنع  هب  هک  هچنآ  هھد ، نیا  رد  هک  میتـفگ  اـم 

تفرـشیپ یونعم . تفرـشیپ  یدام و  تفرـشیپ  ینعی  تسا ؛ هبناجهمھ  تفرـشیپ  دوصقم ، مدرک ؛ ضرع  ار  تفرـشیپ  تلادع . تفرـشیپ و  میھدـب : رارق  راعـش  ار  نیا  تسا .

اھنیا میریگیمن . مک  تسد  اقلطم  ار  یروانف  یملع و  یاھتفرشیپ  یهلئسم  مدرم ، لاغتشا  یهلئسم  مدرم ، تشیعم  یهلئسم  اقلطم  ینعی  مینکیمن . یفن  مھ  ار  یدام 

مھ افتکا  نیا  هب  شرانک ، رد  اما  تسین . یدیدرت  نیا  رد  دشابن ؛ اھتمیق  مروت  ینارگ و  دشابن ، یراکیب  دـشابن ، رقف  اھهنیمز  نیا  رد  ات  دوش ، لابند  دـیاب  تسا و  مھم  الماک 

ضرع هک  روط  نامھ  . دـنک ادـیپ  شرتسگ  اھنیا  راـنک  رد  یمالـسا  یـالاو  یناـسنا و  قـالخا  ناـشوج و  نوزفازور و  یهزیگنا  قیمع ، داـقتعا  نشور ، رکف  دـیاب  هکلب  مینکیمن ،

یهرود یاھتفرشیپ  لثم  متفگ ؛ ار  شاهنومن  کی  تسا . هھاریب  هک  دننکیم  داھنـشیپ  تفرـشیپ  یارب  ار  یئاھهار  اھزیچ و  کی  تاقوا  یھاگ  دیـسرت . دیاب  اھهھاریب  زا  مدرک ،

اعقاو هک  دوب  وگلا  کـی  نآ  تسین -  تقو  نوچ  تسین ؛ هسلج  نیا  رد  شلیـصافت  یاـج  ـالاح  هک  دوب -  طوقـس  تفرـسپ و  شایـضعب  فقوت و  شایـضعب  اـتقیقح  هک  یولھپ 

موش و لاـس  تصـش  هاـجنپ  نآ  رد  هک  دوشیم  نیمھ  شاهجیتـن  هک  ندرک  تکرح  اـھنآ  لاـبند  نداد و  رارق  کـالم  راـیعم و  ار  اـھیبرغ  ندرک ، شوخلد  رھاوظ  هب  دوـب ؛ هھاریب 

نیا رد  تشاد . هجوت  دیاب  دوشب ؛ ادیپ  مھ  ام  نامز  رد  تسا  نکمم  یھاگ  هک  تسا  یئاھهنومن  اھهھاریب ، نیا  زا  رگید  یهنومن  کی  . دـش هدـھاشم  یولھپ  نارود  رد  هایس 

زا یدـیمون  تلاـح  کـی  نکیل  دوشیمن ؛ یفن  دـشیم ، هدـید  لوا  لکـش  نآ  رد  هک  هچنآ  لـثم  مھ  یمالـسا  یناریا و  تیوھ  دوشیمن ، هدروآ  رھاوـظ  زا  یمـسا  مود ، یهنوـمن 

کی هب  هاگن  کی  دـننکیم ، برغ  هب  هک  یھاگن  ینعی  دوشیم . هدـھاشم  هعماـج  نایوگنخـس  روما و  نارادهتـشررس  ناراذگتـسایس و  رد  هقباـسم  نیا  رد  تفرـشیپ  کرحت و 

نوگانوگ یاھهنیمز  رد  دنیولج ، ردقنیا  یملع  ظاحل  زا  اھنیا  زورما  تسیچ ؛ هیضق  عقاو  اقآ  دنیوگیم  ینیبعقاو ! دنراذگیم  مھ  ار  شمسا  تسا ، ینتفاینتسد  الاو و  یهطقن 

همھ نیا  رکف ، همھ  نیا  رظن ، همھ  نیا  یـسایس ؛ لئاسم  یعامتجا ، لـئاسم  یاـھهنیمز  رد  یناـسنا ، مولع  رد  فلتخم  تاـیرظن  همھ  نیا  دـناهدرک ؛ تفرـشیپ  همھ  نیا 

یدارفا اب  مدوخ  هدنب  لاس ، یس  نیا  لوط  رد  اھراب  دراد . دوجو  اھنآ  رد  یاهیحور  نینچ  کی  ینعی  میسرب ؟ اھنیا  درگ  هب  میناوتیم  یک  ام  دناهداد ؛ هئارا  یراکتبا  ون ، یهیرظن 

تکرح دیاب  اھنیا  لابند  اما  مینک ، تفرـشیپ  دـیاب  هتبلا  ام  اقآ   » هک دـندرکیم  نایب  ار  انعم  نیمھ  لاح ، نابز  اب  ای  حیرـص  همین  ای  حیرـص  نابز  اب  هچ  هک  مدوب  هجاوم  لیبق  نیا  زا 

نیا شیانعم  نیا  . تسا هھاریب  کی  مھ  نیا  ار .»؟ ناتدوخ  دـیھدیم  تمحز  دوخیب  ارچ  مینزب ؛ ولج  اھنیا  زا  هکنیا  هب  دـسرب  هچ  میـسرب ، اـھنیا  درگ  هب  میناوتیمن  هک  اـم  مینک !

« تفرشیپ تلادع و   » 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 35هاگياپ  هحفص 22 
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برغ تکرح  ورهلابند  هشیمھ  هک  دنتسھ  نیا  هب  موکحم  هلمج ، زا  ناملسم  یاھتلم  قرـش و  نوگانوگ  یاھتلم  و  هنومن -  کی  ناونع  هب  ام  تلم  الاح  تلم -  کی  هک  تسا 

یاهیحور نینچ  زگرھ  دنتفیب ؛ ولج  اھنآ  زا  هک  دـسرب  هچ  دـنریگب ، رارق  حطـس  نآ  رد  دـنناوتب  هک  دنـشاب  هتـشادن  دـیما  ناشدوخ  زا  تقو  چـیھ  دنـشاب و  اھنآ  یمئاد  درگاش  و 

یبھذم ناگدنیوگ  زا  یضعب  یوس  زا  یسایس ، رکفتم  یوس  زا  هاگشناد ، داتسا  یوس  زا  هنافساتم  زورما  هک  تسا  کانرطخ  رایـسب  یهھاریب  کی  نیا ، دنـشاب . هتـشادن 

مادک دنـشاب ؟ ولج  دیاب  هشیمھ  هک  هدیرفآ  روجنیا  ار  اھناسنا  زا  هتـسد  کی  لاعتم  یادـخ  رگم  ارچ ؟ تسا . یرـشب  تدـمینالوط  یهبرجت  دـض  تسرد  نیا  دوشیم ؛ جـیورت 

نوگانوگ لئاسم  یهمھ  رد  ایند  یهداتفا  بقع  یاـھتلم  نیا ، زا  لـبق  نرق  دـنچ  رد  دنتـسھ ، ولج  اـیند  رد  زورما  هک  یئاـھنیمھ  رگم  دـھدیم ؟ ناـشن  ار  نیا  یخیراـت  تیعقاو 

یارب هن  اپورا ؛ یارب  تسا  تملظ  لھج و  نارود  تسا ، یکیرات  نارود  ماهتفگ -  اھراب  نم  یطـسو -  نورق  نارود  هتفر ؟ خـیرات  داـی  زا  رگم  اـپورا  یاطـسو  نورق  نارود  دـندوبن ؟

یاـھروشک رد  اـم و  روشک  رد  نارود  ناـمھ  باوخ ، تملظ و  یربخیب و  لـھج و  نارود  دنتـشاذگ  ار  شمـسا  اـھنآ  هک  ینارود  ناـمھ  ناریا . یارب  هن  ناملـسم ، یاـھروشک 

هک مھ  یئاھهنیمز  نیمھ  رد  تسا . یکانرطخ  هاگن  یلیخ  هاگن ، نیا  . یسایس رادتقا  یـسایس و  تفرـشیپ  تسا و  هفـسلف  ملع و  تفرـشیپ  تمظع و  نارود  یمالـسا ،

! درادن هدیاف  اقآ  دنتفگیم  دندمآیم و  اھیـضعب  صوصخلاب  مھ  اھهنیمز  نیمھ  رد  دراد ، دوجو  تفرـشیپ  ناتروشک  رد  یملع  یاھهنیمز  رد  هک  دـینکیم  هدـھاشم  امـش  زورما 

هک ینامز  تبسن  هب  ینعی  تفر ؛ مھ  رتولج  یتح  نارگید  زا  مھ  یئاھاج  کی  دیسر و  نارگید  حطس  هب  دش و  دراو  هزیگنا  اب  تمھ ، اب  یناریا ، ناوج  ناملـسم ، ناوج  یلو 

ینآرق هاگن  مالـسا ، هاگن  نید ، هاگن  تشاد . دیابن  هنادیمون  هاگن  اقلطم  تسا . هھاریب  تارکفت  نآ  زا  یکی  رکفت  نیا  نیاربانب ، هتفر . مھ  رتولج  دـینک ، هظحالم  رگا  هدرک  فرص 

لاعتم یادخ  هللااشنا  میراودیما  . دش دنلب  ناذا  یادص  دسرب . جئاتن  هب  دناوتب  ات  هفقو ، یب  یزیرهمانرب و  اب  مظن ، اب  شالت  دنک ؛ شالت  دـیاب  ناسنا  هک : تسا  نیا  ناسنا  هب 

یبوخ یلیخ  شیامزآ  تساھنارود -  نیرتساسح  زا  یکی  رد  ناتروشک  دـیتسھ و  وجـشناد  امـش  هک  ینارود  نیمھ  رد  نادـیم -  نیا  رد  دـیناوتب  هک  امـش  هب  دـھدب  قیفوت 

. دیشاب روشک  تفرشیپ  یارب  یاهلیسو  دینک و  مھارف  ناتروشک  یارب 

تعنص  / ١٣٨٧/٠٩/٢۴ ملع و  هاگشناد  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

ار زیزع  ناداتسا  امتح  هک  یایلک  لئاسم  یهنیمز  رد  مھ  یبلاطم  هچرگا  تساھوجـشناد ؛ هب  رتشیب  نم  باطخ  نکل  دنراد ، فیرـشت  زیزع  دیتاسا  هسلج  رد  هچرگا  زورما 

رظن هب  هک  وجشناد -  شقن  نایوجشناد و  یئوجشناد و  یهلئـسم  یهرابرد  ار  یھاتوک  ثحب  منکیم : میـسقت  ار  تقو  نم  تشاد . مھاوخ  مضیارع  نیب  رد  دنکیم ، ریگرد 

 - نومـضم ظاحل  زا  هچ  هچخیرات ، ظاحل  زا  هچ  بالقنا ، هب  یایناوخزاـب  یاهراـبود ، هاـگن  رد  یرگید و  تبحـص  رد  دـعب  منکیم . ضرع  تساـم -  روشک  مھم  لـئاسم  وزج  نم 

رـصتخم و ضیارع  تسا -  تلادـع  تفرـشیپ و  یهھد  مراھچ  یهھد  میتفگ  هک  تلادـع -  تفرـشیپ و  یهلوقم  رد  مھ  دـعب  درک . مھاوخ  ضرع  موس  یهھد  نایاپ  رد  هاـتوک - 

. منکیم ضرع  ار  یتاکن 

تعنص  / ١٣٨٧/٠٩/٢۴ ملع و  هاگشناد  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

، هاگن نیا  اب  انیقی  و  تسوجـشناد . دـنکیم ، ادـیپ  یاهداعلاقوف  هدوزفا و  شزرا  ناداتـسا ، کمک  تیادـھ و  اب  دوخ و  شالت  تمھ و  اـب  میظع  هاـگراک  نیا  رد  هک  یرـصنع  نیا 

هاگـشناد نوچ  درادـن ؛ ار  هاگـشناد  شقن  تیمھا و  روشک  نوگانوگ  یاھتخاسریز  زا  کـی  چـیھ  ینعی  تسا ؛ روشک  یهعـسوت  تفرـشیپ و  تخاـسریز  نیرتمھم  هاگـشناد 

ود جوا  شـشوج و  لحم  هک  تسھ  راظتنا  نیا  اج  همھ  رد  هشیمھ و  هاگـشناد  زا  تسا . یناـسنا  یورین  روشک  یهیامرـس  نیرتمھم  هک  دـنکیم  تیبرت  ار  یناـسنا  یورین 

 - ار یطیحم  رتمک  یعامتجا . یـسایس و  یاھیراذـگفدھ  اـھیھاوخنامرآ و  اـھییارگنامرآ و  ناـیرج  مود ، قیقحت ؛ ملع و  ناـیرج  لوا ، دـشاب : روشک  رد  یتاـیح  ناـیرج 

قیقحت ملع و  نایرج  مھ  دشاب ؛ هتـشاد  شـشوج  هراومھ  یزاوم  روط  هب  نآ  رد  نایرج  ود  نیا  هاگـشناد  لثم  هک  درک  ادیپ  ناوتیم  درک -  ادیپ  دوشن  ار  یرگید  طیحم  دیاش 

نآ مھ  و  تساھهاگـشناد ، رد  دروآیم ، ار  یللملانیب  تزع  یـسایس ، تزع  یداـصتقا ، تزع  دوخ  لاـبند  هب  یملع  تزع  تسا و  هعماـج  تزع  هعماـج و  تاـیح  یهیاـم  هک 

یهنیمز رد  هک  تسا  نیا  وجـشناد  روضح  رطاخ  هب  اھهاگـشناد  زا  راظتنا  ایند  یاج  همھ  رد  اما  درادـن ، مھ  یطابترا  ملع  یهلئـسم  هب  رھاـظهب  هک  ییارگناـمرآ  یهلئـسم 

نس وجشناد ، یناوج  وجشناد ؛ هب  صوصخب  دوشیم  طوبرم  رگید  نیا  دشاب . لاعف  هاگشناد  اھنامرآ ، نیا  هب  ندیسر  اھنامرآ و  نیا  لیصحت  هب  شیارگ  اھنامرآ و  میسرت 

رد دوشیم ، هدروآرب  راظتنا  نیا  اھاج  زا  یـضعب  رد  هتبلا  تسا . هاگـشناد  زا  راـظتنا  نیا ، دـھدیم . هاگـشناد  هب  ار  اـضتقا  نیا  هک  وجـشناد ، یحور  یاـھیگدامآ  وجـشناد ،

. دوشیمن هدروآرب  مھ  اھاج  یضعب 

تعنص  / ١٣٨٧/٠٩/٢۴ ملع و  هاگشناد  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

ام روشک  هک  دنتفگیم  رگا  دیایب -  دوجو  هب  ام  مدرم  رد  عناوم  لباقم  رد  یریلد  ساسحا  نیا  دیایب ؛ دوجو  هب  مدرم  رد  قوش  تکرح و  نیا  هکنیا  زا  لبق  بالقنا -  زا  لبق  انیقی 

هس و یهجرد  یاھناتـسرامیب  یوت  زورما  هک  یلومعم  یرامیب  کی  یارب  هک  یزور  نآ  درکیمن . رواـب  یـسک  دـسرب ، نوگاـنوگ  یاـھشناد  زا  هطقن  نیا  هب  تسناوت  دـھاوخ 

لام نیا  دنـشکب -  ار  یدایز  تنم  دـنھدب ، یدایز  یاھلوپ  دـنورب ، جراخ  یاھروشک  هب  دـندوب  راچان  دارفا  دـننکیم ، جـالع  ار  نآ  یتحار  هب  اـم  رود  یاھناتـسرھش  رد  راـھچ 

اھیلیخ رظن  هب  یزور  کی  انیقی  فلتخم ، یاھشخب  رد  نوگانوگ و  یاھشناد  رد  میراد  ام  زورما  هک  یعـضو  نیا  اب  تسا -  بالقنا  زا  شیپ  نیمھ  لام  تسین ، میدق  یلیخ 

یملع یاھشخب  رد  نوگانوگ  لئاسم  تسا ، لیبق  نیا  زا  یاهتسھ  یهلئسم  نیمھ  دنتفای . تسد  وا  هب  ام  یاھناوج  تفای ، تسد  وا  هب  ام  تلم  اما  دوب ؛ ینتفاینتسد 

. تسا ینکمم  زیچ  دـشاب ، یملع  عجرم  ایند  رد  دـناوتب  هک  دربب  شیپ  نانچنآ  ار  شناد  ناوراـک  اـم  تلم  اـم و  روشک  یزور  کـی  هک  مھ  ینیا  نیارباـنب ، تسا . لـیبق  نیا  زا 

هک مینک  ساـسحا  هک  تساـم  یھاـگآدوخ  نیمھ  تامدـقم ، نیا  زا  یکی  هدـش . مھ  عورـش  تامدـقم  نیا  دوـش و  یط  یتسیاـب  تامدـقم  نیا  هـک  دراد ، یتامدـقم  هـتبلا 

راچد فلتخم  مولع  بلط  ملع و  لیـصحت  ظاحل  زا  روشک  هک  تسا  روشک  عماج  یملع  یهشقن  یهیھت  تامدقم ، زا  رگید  یکی  میناوتیم .»  » هک مینک  ساسحا  و  دـیاب ؛» »

عماج یهشقن  دناهتسناوت  هاگشناد ، نیا  زا  اھهاگشناد و  زا  یهتساخرب  ناگتسجرب ، نیققحم و  ناتـسود و  نیمھ  هتفرگ . ماجنا  هناتخبـشوخ  راک  نیا  دشابن . یمگردرس 

یملع عماج  یهشقن  هکنآ  زا  دعب  هتبلا  تسا . روشک  رد  ملع  تفرـشیپ  هار  رد  دـنلب  رایـسب  ماگ  کی  نیا  تسا و  ندـش  ییاھن  فرـش  رد  هک  دـننک ، مھارف  هیھت و  ار  یملع 

و یملع ، یهژورپ  اھدـص  هب  یملع  عماـج  یهشقن  لیدـبت  هشقن ، نیا  یـسدنھم  ماـظن  داـجیا  هلمج : زا  دریگب ؛ ماـجنا  یتسیاـب  مھ  یرگید  یاـھراک  دـش ، مھارف  هیھت و 

؛ یملع تفرشیپ  نیا  رب  تراظن  یهکبـش  داجیا  دعب ، اھهاگـشناد . یتاقیقحت  زکارم  دیتاسا و  اھهاگـشناد و  نیمھ  زا  دنترابع  هک  ینیما  ناراکنامیپ  هب  اھهژورپ  نیا  ندرپس 

حرط نیا  رد  دـیاب  اـمتح  اـھنیا  تسیچ -  اـم  فیلکت  یملع ، تفرـشیپ  یهنیمز  رد  دندیـسرپ  نایوجـشناد  ـالاح  هک  قـقحم -  وجـشناد ، داتـسا ، ندرک  ریگرد  و  ارجا . نسح 

دنک و افیا  شقن  دناوتیم  یشزومآ  هاگراک  رھ  یتاقیقحت ، زکارم  زا  یزکرم  رھ  دنک ؛ افیا  شقن  دناوتیم  وجشناد  کت  کت  رھ  دوش . هدید  یملع  عماج  یهشقن  یـسدنھم 

یجیاتن هب  هللااشنا  دوش و  لابند  یتسیاب  دـیما  اب  مامت ، یریگیپ  اب  تدـح ، اب  تدـش ، اب  هلاس  دـنچ  راک  نیا  تسا . هلاس  دـنچ  راک  کـی  نیارباـنب  دـنناوتیم . مھ  دـیتاسا 

هب کیدزن  یلیخ  تسین ؛ یسرتسد  زا  رود  زیچ  ناریا  نادنمـشناد  ناریا و  یاھهاگـشناد  نتفای  یملع  تیعجرم  دینیبب  امـش  هک  دیـسر  دھاوخ  یزور  انیقی  دیـسر . دھاوخ 

. مرادن یدیدرت  نم  دید ؛ دیھاوخ  ار  نیا  انیقی  اھناوج  امش  تسامش .

تعنص  / ١٣٨٧/٠٩/٢۴ ملع و  هاگشناد  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

دنلب قاط  یور  رب  هک  تسا  یئاھزیچ  نامھ  یئوجـشناد  یاھلکـشت  یلـصا  یاھفدـھ  دـننکن . مگ  ار  ناشیاھفدـھ  دنـشاب  بظاوم  یئوجـشناد  یاھلکـشت  هکنیا ، رگید  و 

راـکیپ هزراـبم و  رد  تکرـش  روضح و  ملع ، تفرـشیپ  هب  کـمک  یلم ، داـحتا  هب  کـمک  روـشک ، تفرـشیپ  هب  کـمک  رابکتـسا ، اـب  تیدـض  هدـش : هتـشون  یئوجـشناد  شبنج 

مھ یئوجـشناد  یهندـب  زا  اھلکـشت  هتبلا  دـننکن . شوـمارف  دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ یلـصا  فدـھ  اـھنیا  اھینمـشد ؛ رب  اـھهئطوت و  رب  ندـمآ  بلاـغ  یارب  ناریا  تلم  یناـگمھ 

هک ار  یئوجـشناد  لئاسم  باب  رد  ثحب  دنـشاب . کیدزن  اھوجـشناد  هب  دوشب . اھوجـشناد  میـسقت  بجوم  لکـشت ، هک  دشابن  روجنیا  ینعی  دـننک ؛ ادـج  دـیابن  ار  ناشدوخ 

. مھدیم همتاخ  اج  نیمھ  نم  دش ، مھ  ینالوط 

« تفرشیپ تلادع و   » 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 35هاگياپ  هحفص 23 
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تعنص  / ١٣٨٧/٠٩/٢۴ ملع و  هاگشناد  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

مکح رد  تسا ؛ مسج  مکح  رد  یقوقح  تخاس  نیا  درک . ظفح  دـیاب  ار  وا  دراد ؛ دوجو  یعقاو  یقیقح و  تیوھ  کی  یقیقح ، تخاس  کـی  یقوقح ، تخاـس  لد  رد  هشیمھ 

یقاب مھ  یقوقح  یرھاظ و  تخاس  نیا  ولو  دـنک ، ادـیپ  رییغت  نومـضم  اـنعم و  نآ  رگا  تسا . نومـضم  اـنعم و  مکح  رد  تسا ؛ حور  مکح  رد  یقیقح  تیوھ  نآ  تسا ، بلاـق 

مھ رد  تخـس  مسج  کی  اب  دروخرب  نیلوا  اب  تسا ؛ ملاس  شرھاظ  هدـش ، کوپ  لـخاد  زا  هک  ینادـند  لـثم  تشاد ؛ دـھاوخ  یماود  هن  تشاد ، دـھاوخ  یاهدـیاف  هن  دـنامب ،

: تسا یمالـسا  یروھمج  یاھنامرآ  ناـمھ  تسیچ ؟ ینورد  تخاـس  نآ  تسا . مسج  نیا  حور  مکح  رد  وا  تسا ؛ مھم  ینورد ، یعقاو و  یقیقح و  تخاـس  نآ  دنکـشیم .

ینورد ینطاب و  یقیقح و  تخاس  ازجا  نآ  اھنیا  نمـشد ؛ ذوفن  لباقم  رد  یگداتـسیا  قالخا ، یربارب ، یردارب و  داجیا  یارب  یعـس  اھـشزرا ، ظفح  ناـسنا ، تمارک  تلادـع ،

روشک نالوئسم  ندوب  یمدرم  رگا  میتخادنا ، اوزنا  هب  ار  تلادع  راعش  میدرک ، شومارف  ار  تلادع  رگا  میدش ، رود  یمالـسا  قالخا  زا  ام  رگا  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماظن 

رگا دـننک ، هاـگن  تردـق  تورث و  زکرم  کـی  هلیـسو و  کـی  ناونع  هب  تیلوئـسم  هب  رگید  یاـھروشک  نیلوئـسم  زا  یلیخ  لـثم  مھ  روشک  نیلوئـسم  رگا  میتفرگ ، مکتسد  ار 

زا نداد ، رارق  مدرم  یهدوت  حطـس  رد  ار  دوخ  یتسیزهداـس ، ندوب ، یمدرم  رگا  دوش ، فذـح  روشک  نیلوئـسم  لـمع  تینھذ و  زا  مدرم  یارب  یراکادـف  تمدـخ و  یهلئـسم 

یاھفعض یصخش ، یاھفعض  اھیتسیابردور ، رگا  دوش ، شومارف  نمشد  یاھیبلطزواجت  لباقم  رد  یگداتسیا  رگا  دوش ، کاپ  دوش ؛ فذح  دورب و  رانک  نیلوئسم  تینھذ 

تـسد زا  یمالـسا  یروھمج  یعقاو  تیوھ  یلـصا  یاھـشخب  نیا  یقیقح و  یاھزغم  نیا  رگا  دوش ، مکاح  روشک  نیلوئـسم  یللملانیب  یـسایس و  طباور  رب  یتیـصخش 

یاروش سلجم  اروـش : سلجم  زا  دـعب  یمالـسا »  » دـنوسپ دـشخبیمن و  یرثا  یلیخ  دـنکیمن ؛ یکمک  یلیخ  یمالـسا  یروـھمج  یرھاـظ  تخاـس  دوـش ، فیعـض  دورب و 

ناملد دوشن ؛ شومارف  دورن ، تسد  زا  تریس  نآ  حور ، نآ  میـشاب  بقارم  هک  تسا  نیا  هیـضق  لصا  دھدیمن . تروص  یراک  یئاھنت  هب  یمالـسا ، یروھمج  تلود  یمالـسا ؛

. تسا هیضق  ساسا  نیا ، دیشاب . هتشاد  هجوت  تریس  انعم و  حور ، هب  بلاق . تروص و  ظفح  هب  دشابن  شوخ 

تعنص  / ١٣٨٧/٠٩/٢۴ ملع و  هاگشناد  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

. تسا تلادع  تفرـشیپ و  یهھد  مراھچ  یهھد  میتفگ  هک  دوب -  تلادع  تفرـشیپ و  یهلئـسم  یهرابرد  منکب ، متـساوخیم  زورما  هک  یثحب  زا  یاهدمع  شخب  کی  نم  الاح 

بالقنا لوا  یهھد  لوا ، یاھلاس  رد  هک  اتدوک  یزادـنارب و  یاھهئطوت  اھیرگیذوم و  زا  نوگانوگ ، یاـھهئطوت  هھد ؛ هس  نیا  رد  تسا  هتفرگ  ماـجنا  هک  هچنآ  یهمھ  مغریلع 

هتسیاش هک  درک  تباث  یمالسا  یروھمج  ناریا و  تلم  زورما ، ات  فرط  نیا  هب  گنج  نایاپ  زا  دعب  لوا و  یهھد  زا  دعب  زا  مرن  حالطصا  هب  یاھهئطوت  ات  یلیمحت ، گنج  ات  دوب ،

، دوب لاـھن  کـی  هک  یزور  نآ  هک  دـھدب ، ناـکت  ار  رواـنت  تخرد  نیا  تسناوت  دـھاوخن  ملاـع  نوگاـنوگ  ثداوـح  مھ  نیا  زا  دـعب  داتـسیا . تردـق  اـب  تسا ؛ ندـنام  یقاـب  قیـال  و 

نورد زا  هک  میـشاب  بقارم  نامدوخ  دیاب  ام  دنھدب . ناکت  دنناوتیمن  ار  یمالـسا  یروھمج  رادهشیر . روانت و  تخرد  کی  هب  هدش  لیدبت  زورما  دنروایب ، شرد  اج  زا  دنتـسناوتن 

ناشن ام  هب  یمالسا  یروھمج  مالسا و  هک  ار  یھار  میدرک ، ظفح  ار  نامدوخ  یونعم  تمالس  ام  هک  یتقو  نآ  ینوریب ، نمشد  زا  میوشن . هدیـسوپ  نورد  زا  میوشن ؛ کوپ 

. دنزب بیسآ  دناوتیمن  دنزیمن ؛ یبیسآ  ام  هب  میرادن ؛ یسرت  اقلطم  میدشن ، فرحنم  هار  نآ  زا  میتفر و  شیپ  هداد ،

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

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

داژن یدمحا  رتکد  یاقآ  بانج 

ناریا یمالسا  یروھمج  مرتحم  تسایر 

تیحت مالس و  اب 

زا یلـصا ۴۴  یلک  یاھتـسایس  دـننام  یلوصا  یلک  یاھتـسایس  زا  یـضعب  غـالبا  روـشک و  هلاـس  تسیب  هرود ی  زادـنا  مشچ  دنـس  زا  لاـسجنپ  نیمود  ندوـب  یور  شیپ 

یا هلحرم  فادـھا  هب  یباـیتسد  یریگ  تھج  اـب  روـشک  مجنپ  هلاـسجنپ  هماـنرب ی  نوناـق  رتدوز  هچرھ  هـک  دـنک  یم  اـضتقا  رگید  فرط  زا  یناـھج  تـالوحت  یـضعب  فرطکی و 

هعسوت ی مجنپ  هلاسجنپ  همانرب ی  نوناق  نیودـت  هیھت و  یانبم  دـیاب  هک  مجنپ  هماـنرب  یلک  یاھتـسایس  کـنیا  ددرگ . هیھت  هلاـس  تسیب  زادـنا  مشچ  دنـس  اـب  بساـنتم 

. ددرگ یم  غالبا  دشاب ، ناریا  یمالسا  یروھمج 

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 .

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 

صیخـشت مرتحم  عمجم  زا  مناد  یم  مزال  دراد . رما  نیا  رد  هدننک  نییعت  یـشقن  نآ  تائاضتقا  تلادع و  هلوقم ی  نییبت  رد  هاگـشناد  هزوح و  نارو  هشیدنا  یدـج  تکراشم 

همانرب یلک  یاھتسایس  هب  طوبرم  یاھداھنشیپ  میظنت  رد  هک  اھ  هعومجم  نیا  اب  راکمھ  لاعف و  ناسانشراک  زین  عمجم و  هناخریبد  تلود و  مرتحم  تایھ  ماظن و  تحلصم 

. میامن یرازگساپس  هنامیمص  دنا ، هدرک  ینیرفآ  شقن  مجنپ  ی 

. دوش یم  لاسرا  تحلصم  صیخشت  عمجم  یمالسا و  یاروش  سلجم  یارب  نامزمھ  اھتسایس  هعومجم ی  یواح  هخسن ی 

یاهنماخ یلعدیس 

ناریا یمالسا  یروھمج  یگنھرف  یعامتجا و  یداصتقا ، هعسوت  مجنپ  همانرب  یلک  یاھتسایس 

یگنھرف روما   ـ

. مھم یاھ  حرط یارب  یگنھرف  تسویپ  هیھت  روشک و  یگنھرف  یسدنھم  حرط  یارجا  لیمکت و  ١ ـ

اھ و یراذگ تسایس  مامت  رد  یساسا  رایعم  کی  ناونع  هب  نآ  شقن  ندرک  هتـسجرب  و  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح  یـسایس  ینید و  هشیدنا  نتـشاد  هگن  نایامن  هدنز و  ٢ ـ

. اھ یزیر همانرب 

. دیلوت رد  تیفیک  اقترا  هب  مامتھا  فارسا و  زا  زیھرپ  تعانق ، یراکتسرد ، راکتبا ، یعمج ، راک  هیحور  یروابدوخ ، یراک ، نادجو  یعامتجا ، طابضنا  ییارگنوناق ، تیوقت  ٣ ـ

. تاموھوم تافارخ و  ندودز  نید و  هزوح  رد  یفارحنا  تانایرج  اب  هلباقم  ۴ ـ

. ماظن یگنھرف  فادھا  ققحت  یارب  یطابترا  یتاعالطا و  یاھ  یروانف زا  هنیھب  هدافتسا  ۵ ـ

. نآ ققحت  یارب  یلم  مزع  رواب و  تیوقت  هلاس و  تسیب  زادنا  مشچ  زا  کرتشم  کرد  داجیا  ۶ ـ

یروانف یملع و  روما   ـ

: ریز دراوم  رد  شھوژپ  یلاع و  شزومآ  ماظن  رد  لوحت  ٧ ـ

تالیـصحت یاھ  هرود هب  یـسانشراک  هرود  ناگتخومآ  شناد  دورو  شیازفا  مجنپ و  همانرب  نایاپ  ات  یلخاد  صلاخان  دیلوت  دـصرد  هب ٣  شھوژپ  قیقحت و  هجدوـب  شیازفا  ٧ ـ ١ ـ

. دصرد هب ٢٠  یلیمکت 

. مجنپ همانرب  رد  نآ  تیبثت  هقطنم و  رد  یروانف  یملع و  مود  هاگیاج  هب  یبایتسد  ٧ ـ ٢ ـ

« تفرشیپ تلادع و   » 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 35هاگياپ  هحفص 24 
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. هعماج طوبرم  یاھشخب  تعنص و  اب  یشھوژپ  زکارم  اھھاگشناد و  نیب  رثوم  طابترا  ٧ ـ ٣ ـ

. یروانف ملع و  دیلوت  رد  تکراشم  یارب  یتلودریغ  شخب  یزاسدنمناوت  ٧ ـ ۴ ـ

. زاین دروم  هتفرشیپ  یاھ  یروانف هب  یبایتسد  ٧ ـ ۵ ـ

یحور و تمالـس  شیازفا  زین  تیبرت و  تراـھم و  شناد ، هزوح  هس  رد  روـشک  یاـھتیولوا  اـھزاین و  ساـسا  رب  نآ  یفیک  اـقترا  فدـھ  اـب  شرورپ  شزوـمآ و  ماـظن  رد  لوـحت  ٨ ـ

. نازومآ شناد یمسج 

اقترا یـشزومآ ، یاھ  شور اھ و  همانرب نوتم و  رد  یرگنزاب  حالـصا و  هزیگنا ، اب  دعتـسم و  دارفا  بذـج  مولع ، نیا  تلزنم  هاگیاج و  تیوقت  اب : یناـسنا  مولع  اـقترا  لوحت و  ٩ ـ

. یشیدنادازآ دقن و  یزادرپ ، هیرظن جیورت  یشھوژپ و  یاھتیلاعف  زکارم و  یفیک  یمک و 

هغدـغد عفر  یتراـھم ، یملع و  حطـس  اـقترا  یعاـمتجا ، تلزنم  اـقترا  قیرط : زا  یرواـنف  یملع و  ناروآون  ناـگبخن و  زا  یونعم  یداـم و  دـنمفدھ  یاـھتیامح  شرتسگ  ١٠ ـ

. نانآ یاھدرواتسد  یزاس  یراجت  هب  کمک  اھ ، یروآون یشیامزآ  یشھوژپ و  لحارم  رد  یلام  یریذپرطخ 

. روشک یملع  عماج  هشقن  یارجا  لیمکت و  ١١ ـ

یعامتجا روما   ـ

. نانآ هدنزاس  شقن  هب  هژیو  هجوت  اھ و  هصرع همھ  رد  ناوناب  ینوناق  یعرش و  قوقح  یافیتسا  یعامتجا و  یاھ  هنحص رد  نآ و  رد  نز  هاگیاج  هداوناخ و  داھن  تیوقت  ١٢ ـ

، جاودزا یلغـش ، یاـھ  هغدـغد عفر  تھج  رد  شـالت  یملع و  یرکف و  دـشر  طـیحم  ندرک  مھارف  یمالـسا ، بـالقنا  یاـھنامرآ  اـب  بساـنتم  ناـناوج  یلم  تیوھ  تیوقت  ١٣ ـ

. نانآ یاھییاناوت  اھزاین و  یناوج و  هرود  تایضتقم  هب  هجوت  نانآ ، یعامتجا  یاھبیسآ  نکسم و 

قیال و تاضق  ناریدم و  یریگراک  هب  نانکراک ، تشیعم  تمارک و  نیمات  مدرم ، هب  یناسر  تمدخ  دوبھب  ییآراک ، کرحت و  شیازفا  تھج : رد  ییاضق  یرادا و  ماظن  حالـصا  ١۴ ـ

میظنت نآ و  اب  هزرابم  یرادا و  داـسف  زا  یریگـشیپ  ییارجا ، یرادا و  یاـھ  هزوح رد  ییادز  زکرمت  رب  دـیکات  یزاوم ، یاھتیریدـم  ماـغدا  اـی  فذـح  ناـنآ ، یلغـش  نیماـت  نیما و 

. زاین دروم  نیناوق 

تخاس ماکحتسا  اھانب و  ینمیا  یارب  هتفرشیپ  یاھرایعم  تیاعر  یمالسا ، یناریا -  یرامعم  یزاس  دمآزور  ینیرفآ و  زاب  اتسور ، رھش و  یامیـس  هب  یـشخب  تیوھ  ١۵ ـ

. اھزاس و 

. یسرزاب یتراظن و  یاھداھن  فیاظو  نایم  لخادت  عفر  تھج  رد  تاررقم  نیناوق و  حالصا  تراظن ، یسرزاب و  ماظن  ندرک  دمآراک  تیوقت و  ١۶ ـ

. یداصتقا یگنھرف و  فلتخم  یاھ  هنحص رد  یتلود  یاھتیلووسم  تاناکما و  اھتصرف و  یلام و  عبانم  هضرع  رد  یمالسا  بالقنا  نارگراثیا  هب  نداد  تیولوا  ١٧ ـ

. یترایز یاھرفس  رب  دیکات  اب  یرگشدرگ  یاھ  تیلاعف شرتسگ  زا  تیامح  شزرو و  هعسوت  هب  مامتھا  ١٨ ـ

: هب هجوت  اب  هبناج  همھ  تمالس  ملاس و  ناسنا  درکیور  رب  دیکات  ١٩ ـ

. یمومع عبانم  صیصخت  تراظن و  یبایشزرا ، یزیر ، همانرب  یراذگتسایس ، رد  یگچراپکی  ١٩ ـ ١ ـ

. یحور یمسج و  تشادھب  طیحم و  اذغ ، تینما  اوھ ، تمالس  یاھصخاش  اقترا  ١٩ ـ ٢ ـ

. تمالس هدننک  دیدھت  یاھ  یگدولآ تارطاخم و  شھاک  ١٩ ـ ٣ ـ

. ییاذغ داوم  تمالس  بیکرت و  دوبھب  اب  هعماج  هیذغت  یوگلا  حالصا  ١٩ ـ ۴ ـ

. مجنپ همانرب  نایاپ  ات  هب ٣٠ % تمالس  یاھ  هنیزھ زا  مدرم  مھس  شھاک  تمالس و  یاھ  همیب یفیک  یمک و  هعسوت  ١٩ ـ ۵ ـ

: یعامتجا تینما  اقترا  ٢٠ ـ

. ردخم داوم  اب  هزرابم  یلک  یاھتسایس  یارجا  هب  مامتھا  نادرگناور و  ردخم و  داوم  اب  هبناج  همھ  هزرابم  ٢٠ ـ ١ ـ

. نآ زا  یشان  یمومع  یاھ  یراجنھان لرتنکویریگشیپ  نیشنهیشاح و  قطانم  یشخب  ناماس  ٢٠ ـ ٢ ـ

. یعامتجا یگنھرف و  یاھ  یراجنھان اب  هلباقم  یریگشیپ و  یارب  اھ  هناسر یشزومآ و  یگنھرف ، یاھرازبا  زا  هدافتسا  ٢٠ ـ ٣ ـ

یداصتقا روما   ـ

: رب دیکات  اب  یداصتقا  بسانم  دشر  فلا )

: اب یلخاد  صلاخان  دیلوت  هنایلاس  دشر  خرن  لقادح ٨ % نازیم  هب  یداصتقا  باتشرپ  رمتسم و  دشر  ققحت  ٢١ ـ

بذج دصرد و  حطس ۴٠  رد  لقادح  یلخاد  صلاخان  دیلوت  هب  زادنا  سپ تبسن  ظفح  اب  یراذگ  هیامرـس  زادنا -  سپ  فاکـش  شھاک  قیرط  زا  یراذگ  هیامرـس  هعـسوت  ٢١ ـ ١ ـ

. یجراخ یاھ  هیامرس عبانم و 

. همانرب نایاپ  رد  موس  کی  هب  یداصتقا  دشر  رد  یرو  هرھب مھس  اقترا  ٢١ ـ ٢ ـ

، زاین دروم  یروانف  یملع و  یقوقح ، یتاعالطا ، یطابترا ، یاـھ  تخاـسریز ندروآ  مھارف  نـالک ، داـصتقا  طـیحم  تاـبث  رب  دـیکات  اـب  روشک  راـک  بسک و  یاـضف  دوبھب  ٢١ ـ ٣ ـ

. هعماج هب  مظنم  فافش و  تروص  هب  تاعالطا  رامآ و  رمتسم  هئارا  یداصتقا ، نالک  یاھ  یریذپرطخ شھاک 

. یلم درادناتسا  ماظن  هعسوت  تیوقت و  ٢١ ـ ۴ ـ

بیوصت اب  یلم  هعـسوت  قودنـص  داجیا  و  یداصتقا » هدنیاز  یاھ  هیامرـس عبانم و   » هب یمومع  هجدوب  نیمات  عبنم  زا  نآ ، زا  لصاح  یاھدمآرد  زاگ و  تفن و  هب  هاگن  رییغت  ٢٢ ـ

نییاـپ یتامدـخ و  یتعنـص و  هریجنز  رد  زاـگ  تفن و  یبـسن  تیزم  زا  هدافتـسا  یارب  یزیر  هماـنرب  مجنپ و  هماـنرب  لوا  لاـس  رد  یمالـسا  یاروش  سلجم  رد  نآ  همانـساسا 

: تیاعر اب  نادب  هتسباو  یتسد 

. یلم هعسوت  قودنص  هب  یتفن  یاھ  هدروآرف زاگ و  تفن و  تارداص  زا  لصاح  عبانم  زا  دصرد  لقادح ٢٠  هنالاس  زیراو  ٢٢ ـ ١ ـ

جراخ لخاد و  رد  یراذـگ  هیامرـس  هعـسوت  دـیلوت و  فدـھ  اب  یتلودریغ  یمومع  ینواعت و  یـصوصخ ، یاھ  شخب هب  یلم  هعـسوت  قودنـص  عبانم  زا  تالیھـست  هئارا  ٢٢ ـ ٢ ـ

. یداصتقا بسانم  یھدزاب  یتباقر و  طیارش  نتفرگ  رظن  رد  اب  روشک 

. همانرب نایاپ  ات  زاگ  تفن و  یاھدمآرد  هب  تلود  یراج  یاھ  هنیزھ یگتسباو  عطق  ٢٢ ـ ٣ ـ

یارب مزال  تارابتعا  درخ و  تارابتعا  نیمات  هنـسحلا ، ضرق یاھ  ماظن ندرک  هنیداھن  ابر و  نودـب  یرادـکناب  نوناق  دـمآزور  لـماک و  یارجا  اـب  یکناـب  ماـظن  راـتخاس  حالـصا  ٢٣ ـ

. گرزب یاھ  یراذگ هیامرس 

. تمالس تیفافش و  ییاراک ، رب  دیکات  اب  همیب ) لوپ و  هیامرس ، ) یلام یاھرازاب  یفیک  یمک و  اقترا  ٢۴ ـ

: ربدیکات اب  اھدنب  زا  کی  رھ  هب  طوبرم  تامازلاو  یساسا  نوناق   ۴۴ لصا یلک  یاھ  تسایس ققحت  ٢۵ ـ

. یتباقر یاھرازاب  یریگ  لکش زا  تیامح  ١ـ٢۵ ـ

(. تراظن تیادھ و  یراذگ ، تسایس  ) یتیمکاح فیاظو  یافیا  یارب  بسانم  یاھراتخاس  داجیا  ٢ـ٢۵ ـ

. یقوقح یاھدحاو  یاھ  تیلاعف هب  راوناخ ) داھن   ) لکشتمریغ یاھ  تیلاعف لیدبت  تھج  رد  یقیوشت  یاھ  تسایس میظنت  ٣ـ٢۵ ـ

. ینامرد همیب  تامدخ  هئارا  یارب  یتباقر  رازاب  داجیا  ۴ـ٢۵ ـ

دوش یم جراخ  روشک  زا  هک  ییاھبآ  راھم  نآ و  فرصم  یرادھگن و  هضرع ، لاصحتـسا ، رد  عیرـست  اب  بآ  یطیحم  تسیز  یـسایس و  یتینما ، یداصتقا ، شزرا  هب  هجوت  ٢۶ ـ

. کرتشم یاھبآ  عبانم  زا  هدافتسا  تیولوا  اب 
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. یساسا نوناق  لصا ۴۴  یلک  یاھ  تسایس تیاعر  اب  هیاسمھ  یاھروشک  اب  کرتشم  نداعم  تفن و  زاگ و  جارختسا  لاصحتسا و  رد  یراذگ  هیامرس  ٢٧ ـ

. ددرگ لصاح  یلم ) تینما  یلاع  یاروش  هبوصم  ساسارب   ) نیعم تدم  رد  روشک  یساسا  یاھزاین  نیمات  زا  نانیمطا  هک  یرادقم  هب  یزرا  یدربھار  ریاخذ  ظفح  ٢٨ ـ

داجیا تامدـخ  تراجت  رد  نزاوت  هتفای و  شھاک  تفن  نودـب  یناگرزاب  زارت  یرـسک  هک  یوحن  هب  الاب  یروانف  اب  تامدـخ  شخب  رد  هژیو  هب  تارداص  هعـسوت  دربھار  رب  دـیکات  ٢٩ ـ

. ددرگ

. یروانف یراذگ و  هیامرس تراجت ، رد  ایسآ  یبرغ  بونج  هقطنم  یاھروشک  اب  یراکمھ  هبناج  همھ  شرتسگ  ٣٠ ـ

هعسوت اب  یاھروشک  حطس  هب  یناسنا  هعسوت  صخاش  مجنپ ، همانرب  نایاپ  رد  هک  یروط  هب  لاغتشا  تشادھب و  شزومآ ، یا : هعـسوت فادھا  نایم  یگنھامھ  اقترا و  ٣١ ـ

. دسرب الاب  یناسنا 

. یتایلمع یزیر  هجدوب  هب  روشک  یزیر  هجدوب  ماظن  لیدبت  ٣٢ ـ

. تراظن تیلباق  تیفافش و  تیاعر  اب  زادنا  مشچ دنس  اب  هنایلاس  یاھ  هجدوب هلاس و  جنپ همانرب  نایم  یفیک  یمک و  طابترا  یرارقرب  ٣٣ ـ

: اب یعامتجا  تلادع  شرتسگ  ب )

دمآرد مک  یاھرشق  زا  تیمورحم  عفر  تاقبط و  یاھدمآرد  نایم  هلـصاف  شھاک  یعامتجا و  تلادع  هیاپ  رب  یداصتقا  هعـسوت  دشر و  هب  طوبرم  یاھ  تیلاعف همھ  میظنت  ٣۴ ـ

: ریز دراوم  رب  دیکات  اب 

. یا همیب یاھراک  زاس و  دنمفدھ و  یاھ  هنارای یاطعا  یتایلام ، یاھتسایس  قیرط  زا  یدمآرد  هجومریغ  یاھ  یرباربان ناربج  ٣۴ ـ ١ ـ

. نآ موادم  ندرک  ماگنھ  هب  یدمآرد و  نییاپ  کھد  ود  راشقا  هب  طوبرم  تاعالطا  کناب  لیمکت  ٣۴ ـ ٢ ـ

. راکشآریغ یاھ  هنارای ندرک  دنمفدھ  یجیردت  یارجا  راکشآ و  یاھ  هنارای ندرک  دنمفدھ  ٣۴ ـ ٣ ـ

. یداصتقا تاعالطا  زا  هعماج  داحآ  یرادروخرب  نیمات  ٣۴ ـ ۴ ـ

: رب دیکات  اب  هتشذگ  یخیرات  یاھنارود  زا  لصاح  یاھ  یگدنام بقع  ناربج  یارب  مزال  تامادقا  ٣۵ ـ

حالصا نیون و  تامدخ  ییاتسور و  عیانـص  یتعنـص ، یزرواشک  شرتسگ  ییاتـسور ، هعـسوت  یاھحرط  هیھت  اب  نازرواشک  ناییاتـسور و  یگدنز  دمآرد و  حطـس  اقترا  ٣۵ ـ ١ ـ

. یزرواشک تالوصحم  یراذگ  تمیق ماظن 

. روشک یجراخ  یناگرزاب  یاھ  تیفرظ زا  هدافتسا  اب  ریازج  یبونج و  لحاوس  یزرم و  قطانم  رد  یداصتقا  یاھ  تیلاعف شرتسگ  ٣۵ـ ٢ ـ

. دسرب همانرب  نایاپ  رد  رثکادح ٠/٣۵  هب  ینیج  بیرض  هک  یروط  هب  هعماج  یدمآرد  نییاپ  الاب و  کھد  ود  هلصاف  شھاک  ٣۵ـ ٣ ـ

. دصرد هب ٧  روشک  رد  یراکیب  خرن  ندناسر  یارب  یرورض  تامادقا  ماجنا  ٣۵ ـ ۴ ـ

. ینامرد همیب  تامدخ  یعامتجا و  نیمات  ماظن  یفیک  یمک و  شرتسگ  دمآراک و  ریگارف و  همیب  نیمات  ٣۵ ـ ۵ ـ

. یعامتجا یدرف و  یاھ  بیسآ زا  یریگشیپ  یاھ  ماظن هعسوت  ٣۵ ـ ۶ ـ

. راوناخ تسرپرس  نانز  مورحم و  راشقا  زا  تیامح  ٣۵ ـ ٧ ـ

. دسرب دصرد  هب ٢۵  نواعت  مھس  مجنپ  همانرب  نایاپ  ات  هک  یوحن  هب  هعماج  دمآرد  مک طسوتم و  راشقا  یزاسدنمناوت  فدھ  اب  نواعت  شخب  هعسوت  ٣۵ ـ ٨ ـ

یتینما یعافد و  یسایس ، روما   ـ

. یگنھرف یداصتقا و  یعامتجا ، یسایس ، یاھ  هصرع رد  مدرم  تکراشم  روضح و  تیوقت  ٣۶ ـ

. یقالخا لوصا  یریذپ و  نوناق  یزیتس ، نمشد یلم ، عفانم زا  عافد  یبالقنا ، یمالسا -  یاھ  شزرا هب  یدنبیاپ  هب  یسایس  تانایرج  یھد  تھج  ٣٧ ـ

. تلم یساسا  قوقح  زا  تنایص  عورشم و  یاھ  یدازآ زا  تیامح  ٣٨ ـ

: رب دیکات  اب  یلم  عفانم  دربشیپ  یلم و  تینما  میکحت  روظنم  هب للملا  نیب ماظن  هقطنم و  رد  ناریا  یمالسا  یروھمج  شقن  رادتقا و  تیعقوم ، ناش ، یالتعا  ٣٩ ـ

. هیاسمھ یاھروشک  تیولوا  اب  یللملا  نیب یا و  هقطنم هبناجود ، یاھ  یراکمھ تیوقت  ٣٩ ـ ١ ـ

. مصاختمریغ یاھروشک  اب  هدنزاس  طباور  تیوقت  ٣٩ ـ ٢ ـ

. یلم ناوت  شیازفا  یارب  طباور  زا  یریگ  هرھب ٣٩ ـ ٣ ـ

. یجراخ طباور  رد  هنازواجتم  مادقا  یھاوخ و  نوزفا  اب  هلباقم  ٣٩ ـ ۴ ـ

. ناگناگیب یماظن  روضح  زا  هقطنم  ییاھر  یارب  شالت  ٣٩ ـ ۵ ـ

. نیطسلف تلم  هژیوب  فعضتسم  مولظم و  یاھ  تلم ناناملسم و  زا  تیامح  ٣٩ ـ ۶ ـ

. یمالسا یاھروشک  نایم  رتشیب  ییارگمھ  یارب  شالت  ٣٩ ـ ٧ ـ

. للم نامزاس  راتخاس  حالصا  یارب  شالت  ٣٩ ـ ٨ ـ

تینما حلـص و  تلادـع ، نیمات  فدـھ  اب  یناھج  یا و  هقطنم یگنھرف  یـسایس و  یداصتقا ، دـیدج  تاـماظن  تابـسانم و  داـجیا  یارب  کرتشم  شـالت  یھدـنامزاس  ٣٩ ـ ٩ ـ

. یناھج

. یمالسا یاھشزرا  ساسا  رب  دوجوم  یاھ  هیور رد  لوحت  داجیا  یارب  شالت  یا و  هقطنم یللملا و  نیب یاھنامزاس  رد  دنمفدھ  لاعف و  روضح  ۴٠ ـ

یکناب و یلوپ ، ماظن  رارقتـسا  هب  کمک  هتفرـشیپ و  یاھ  یروانف هیامرـس و  بذـج  یتارداـص ، یاھتـصرف  شیازفا  یژرنا ، تیزنارت  عیزوت و  رد  ناریا  یتیریدـم  شقن  اـقترا  ۴١ ـ

. هطلس ماظن  یلوپ  متسیس  هب  یگتسباو  شھاک  فدھ  اب  تسود  یمالسا و  یا و  هقطنم یاھروشک  کمک  اب  لقتسم  یا  همیب

. یناریا یمالسا –  ندمت  هزوح  هژیوب  ناھج  اب  یداصتقا  یسایس و  یقوقح ، یگنھرف ، لماعت  تیوقت  ۴٢ ـ

هعسوت رد  نانآ  تکراشم  لیھـست  نانآ و  قوقح  زا  تیامح  نانآ ، نایم  رد  یـسراف  نابز  طخ و  جیورت  هب  کمک  روشک ، زا  جراخ  نایناریا  یناریا  یمالـسا و  تیوھ  تیوقت  ۴٣ ـ

. یلم

: رب دیکات  اب  یلم  عفانم  فادھا و  هدننک  نیمضت  ریگارف و  رادیاپ ، تینما  اقترا  میکحت و  ۴۴ ـ

. یتینما دض  تاکرحت  زا  یریگشیپ  رد  یمدرم  تاعالطا  مدرم و  شقن  تیوقت  ۴۴ ـ ١ ـ

، یمومع تینما  رد  لالخا  عون  رھ  اب  هلباقم  یتاعالطا و  فارشا  نیمات  یارب  اھنآ  نیب  یگنھامھ  ییاضق و  یماظتنا و  یتاعالطا ، یاھ  هاگتسد رثوم  لماعت  تیوقت و  ۴۴ ـ ٢ ـ

. مرن یاھدیدھت  اب  هلباقم  یعامتجا و  یداصتقا و 

یتاعالطا و یاھ  هناماس تینما  ظفح  اب  طبترم  یاھ  یروانف مولع و  هعسوت  یا ، هنایار تاعالطا  زا  تظافح  حطس  اقترا  یتاعالطا ، یرازفا  مرن هچراپکی  هناماس  داجیا  ۴۴ ـ ٣ ـ

. یمومع یدرف و  میرح  زا  تنایص  یا و  هنایار یاھاضف  رد  تافلخت  اب  هلباقم  یارب  ینف  تیوقت  تاعالطا ، لدابت  یاضف  زا  تنایص  روظنم  هب  یطابترا 

. یداقتعا یگنھرف و  یعامتجا ، یتیوھ ، یاھ  تسسگ زورب  لماوع  اب  هلباقم  یریگشیپ و  یارب  یلم  یگتسبمھ  ماجسنا و  یاھ  تخاس ریز  تیوقت  ۴۴ ـ ۴ ـ

نزاوت داجیا  یجراخ و  یاھدیدھت  اب  رثوم  هلباقم  یلم و  تینما  عفانم و  یـضرا ، تیمامت  تیمکاح ، زا  عافد  روظنم  هب  یگدـنرادزاب  تردـق  یعافد و  یاھ  یدـنمناوت اقترا  ۴۵ ـ

: رب دیکات  اب  یا  هقطنم

زا یدنم  هرھب تاقیقحت و  هعسوت  اب  ییافکدوخ  بیرض  شیازفا  یعافد ، عیانص  یزاسزاب  یزاسون و  یعافد و  هتفرشیپ  یاھرازفا  مرن ون و  یاھ  یروانف شناد و  بسک  ۴۵ ـ ١ ـ

. روشک یتعنص  یاھ  تیفرظ همھ 
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. نافعضتسم جیسب  یفیک  یمک و  تیوقت  اب  بالقنا  روشک و  زا  عافد  تینما و  رد  یمدرم  یاھورین  روضح  هب  مامتھا  ۴۵ ـ ٢ ـ

. لماعریغ دنفادپ  شرتسگ  ۴۵ ـ ٣ ـ

. اھزرم رثوم  لرتنک  یزرم و  قطانم  رادیاپ  تینما  ۴۵ ـ ۴ ـ

اضرلا  / ١٣٨٨/٠١/٠١ یسومنبیلع  ترضح  هاگراب  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

یهنیمز رد  مھ  منکیم ؛ ضرع  ار  یـضیارع  تبـسانم  نیا  هب  تسا . هدـش  هدـیمان  تلادـع » تفرـشیپ و  یهھد   » مان هب  هک  تسا  بالقنا  مراھچ  یهھد  لاس  نیلوا  لاـسما 

روشک و تلادـع  تفرـشیپ و  لاس  هد  ار  هھد  نیا  یجراخ . یللملانیب و  مھم  لئاسم  زا  یـضعب  هب  یاهراشا  نینچمھ  و  لـخاد ، رد  ناـمروشک  لـئاسم  نیرتمھم  زا  یخرب 

تفرـشیپ و تمـس  هب  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  رارقتـسا  داجیا و  اب  دوخ و  میظع  تکرح  اـب  ناریا  تلم  بـالقنا ، زاـغآ  زا  هک  یلاـح  رد  میدـیمان ؛ یمالـسا  یروھمج  ماـظن 

هـس اب  هدـنیآ  لاس  هد  زیامت  اـم  رظن  هب  میاهدرک ؟ یراذـگمان  تلادـع  تفرـشیپ و  یهھد  ناونع  هب  ار  نآ  هک  دراد  یتیـصوصخ  هچ  هدـنیآ  لاـس  هد  تسا . هدرک  تکرح  تلادـع 

گرزب و تلم  هب  اھیگدامآ  نیا  هک  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  تلادـع  تفرـشیپ و  یارب  نامزیزع  روشک  رد  هک  تسا  یمیظع  عیـسو و  رایـسب  یاـھیگدامآ  رد  هتـشذگ ، یهھد 

یزیچ تسا ؛ تلادع  تفرـشیپ و  تمـس  هب  یگرزب  باتـشرپ و  تکرح  کی  یهدامآ  تلم ، دھدب . ناشن  دنلب  ماگ  کی  شھج و  کی  هنیمز  نیا  رد  هک  دھدیم  هزاجا  ام  ممـصم 

. دوبن مھارف  تلم  یارب  یگدرتسگ  نیا  اب  ناکما  نیا  لبق ، یاھهھد  رد  هک 

اضرلا  / ١٣٨٨/٠١/٠١ یسومنبیلع  ترضح  هاگراب  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

زورما دـشاب . دـقاف  روشک  رد  ار  زاین  دروم  یملع و  یاھتخاسریز  هک  تسین  بالقنا  مود  یهھد  ای  لوا  یهھد  لثم  اـم  روشک  زورما  تسا . روشک  یاـھتخاسریز  رگید ، رـصنع 

تفرشیپ کی  یارب  هک  یئاھزیچ  نآ  روشک  رد  زورما  اذل  دنھد ؛ ماجنا  گرزب  یاھراک  دنناوتیم  دنوشیم ، دراو  هک  یاهتـشر  رھ  رد  نادنمـشناد  ام و  نیـصصختم  ام و  یاھناوج 

یاھهار ظاحل  زا  ام  تسا . هدامآ  هللادمحب  تسا ، زاین  دروم  اھزاس  تخاس و  یهنیمز  رد  یملع ، تاقیقحت  یهنیمز  رد  تالصاوم ، یهنیمز  رد  تاطابترا ، یهنیمز  رد  عیـسو 

دوب یزور  کی  میرادن . نارگید  هب  یجایتحا  اھدس ، تخاس  ظاحل  زا  یطابترا ، یاھهکبش  میساب ، مسیب و  تاطابترا  ظاحل  زا  هاگدورف ، تخاس  ظاحل  زا  یللملانیب ، مھم و 

دالوف یهناخراک  دنزاسب ، هاگدورف  دـنزاسب ، هارگرزب  دـنزاسب ، ولیـس  دـنزاسب ، دـس  دـنناوتب  یلخاد  نیـصصختم  یلخاد و  رـصانع  هک  درکیمن  مھ  روطخ  یـسک  رطاخ  هب  هک 

تھج نیا  زا  زورما  اما  میدوب ؛ ریقف  روشک  رد  تھج  نیا  زا  ام  دـش ، عطق  ناشتـسد  ناگناگیب  هک  مھ  دـعب  دوب . ناگناگیب  هب  اـم  تلم  مشچ  اـھزیچ  نیا  یهمھ  رد  دـنزاسب ؛

رگید یاھروشک  هب  دننکیم ، هدروآرب  ار  روشک  زاین  دنھدیم ، ماجنا  ار  یروانف  یملع و  یهدیچیپ  یاھراک  دنزاسیم ، ار  هدـیچیپ  یاھهناخراک  ام  ناناوج  میراد . یدایز  یئاناوت 

تفرـشیپ نیا  تسا ؛ هدرک  ادیپ  یـصخاش  تیعـضو  روشک  تھج ، نیا  رد  دنناسریم . کمک  دـننکیم ، یروانف  ملع و  تراجت  هک  یناسک  ناونع  هب  راشتـسم و  ناونع  هب  مھ 

هک دنتـسرفیم  هراوھام  رگباترپ  کشوم  اھناوج  نامھ  زورما  دنتخانـشیمن ؛ دـننک و  باترپ  دنتـسناوتیمن  ار  یج  . یپ . رآ یهلولگ  یتح  اـم  یاـھناوج  یزور  کـی  تسین . یمک 

صـصختم هب  جاـیتحا  میتـشاد ، روـشک  رد  هک  یئاـھهاگورین  زا  یهدافتـسا  یارب  اـم  یزور  کـی  دـنکیم . هجوـتم  ار  همھ  دـنکیم ، بلج  دوـخ  هب  ار  ناـھج  نادنمـشناد  مشچ 

رد یزور  کی  دننکیم . دیلوت  دنزاسیم و  ناشدوخ  ار  نوگانوگ  تاناکما  هاگورین و  هاگشیالاپ ، هک  دندرک  تفرشیپ  تعنص  رد  نانچنآ  ناشدوخ  ام  روشک  ناناوج  زورما  میتشاد ؛

ایند رد  رایسب  هک  یداینب  یاھلولـس  یهلئـسم  نیمھ  هلمج  زا  یتسیز ، یاھـشناد  رد  تفرـشیپ  هب  زورما  دوب ؛ قلطم  رقف  راچد  روشک  یـسانشتسیز ، لئاسم  یهنیمز 

ناسآ اھتخاسریز  نیا  ساسارب  هدـنیآ  یاھتفرـشیپ  هک  تسا  یئاھتخاسریز  همھ  اھنیا  دراد . دوجو  روشک  رد  تاناکما  نیا  زورما  تسا . هدرک  ادـیپ  تسد  تسا ، یمھم  زیچ 

ناگبخن ناریدـم و  مشچ  لباقم  رد  زورما  روشک  تسا . یعیـسو  قیمع و  رایـسب  یهبرجت  کی  ناریدـم ، یهبرجت  مدرک -  ضرع  هک  یروط  نامھ  اھنیا -  رب  یهوـالع  دوشیم .

یاھناتسا مورحم ، طاقن  روشک ، نیا  رانک  هشوگ و  هب  نیلوئسم  ندرک  یشکرس  نیمھ  دننک . یزیرهمانرب  نآ  تفرـشیپ  یارب  دنناوتیم  هک  تسا  یاهنحـص  کی  لثم  روشک ،

یردقنارگ میظع و  یهبرجت  کی  ندرک ، هدھاشم  ار  تالکشم  مشچ  اب  ندید ، کیدزن  زا  ار  عاضوا  نتفرگ ، سامت  مدرم  اب  نتفر ، نوگانوگ  یاھرھش  هب  اھناتسا  رد  تسدرود ،

و دـنک ؛ تکرح  تلادـع  تفرـشیپ و  قیرط  رد  هللااشنا  دـناوتب  روشک  هکنیا  یارب  تسا  شھج  کی  یهنیمز  اھنیا  تسا ؛ هدروآ  دوجو  هب  روشک  نالوئـسم  ام و  نیروماـم  یارب 

هک دشاب ؛ تلادع  تفرـشیپ و  لاس  هد  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  یارب  ام و  روشک  یارب  دوشیم -  زاغآ  لاسما  زا  هک  یلاس  هد  ینعی  هدـنیآ -  یهھد  هک  دـنکیم  باجیا  نیا 

. دننک راک  شالت و  تمسق  نیا  رد  دیاب  همھ 

یناسک ناگدنیوگ ، نالوئـسم ، یتسیاب  ار  لامجا  نیا  لیـصفت  منکیم ؛ ضرع  تلادع  موھفم  دروم  رد  مھ  هاتوک  یهلمج  کی  تفرـشیپ ، موھفم  دروم  رد  هاتوک  یهلمج  کی 

. تسین ضحم  تھج  کی  رد  تفرـشیپ  تسیچ ؟ تفرـشیپ  زا  ام  دوصقم  دـننک . یناسرعالطا  مدرم  هب  مھ  دـننک ، قیقحت  مھ  دـننک ؛ زاب  دـنراد ، راک  رـس و  مدرم  راکفا  اب  هک 

رد تفرـشیپ  یلم ، تورث  دـیلوت  رد  تفرـشیپ  تسا : تفرـشیپ  راوازـس  هتـسیاش و  تلم ، نیا  روشک ، رد  داعبا  یهمھ  زا  تسا . هبناج  همھ  تفرـشیپ  تفرـشیپ ، زا  دوصقم 

یقالخا تینما  مھ  یعامتجا ، تینما  مھ  روشک -  تینما  رد  تفرـشیپ  تیونعم ، رد  قالخا و  رد  تفرـشیپ  یللملا ، نیب  تزع  یلم و  رادـتقا  رد  تفرـشیپ  یروانف ، شناد و 

، دوجوم زاگ  زا  دوجوم ، تفن  زا  مینکب . ار  هدافتـسا  نیرتھب  میراد ، هک  هچنآ  زا  میناوتب  ام  هک  تسا  نیا  شیانعم  یروهرھب  یاقترا  یروهرھب . یاقترا  رد  تفرـشیپ  مدرم -  یارب 

رگا هک  یعامتجا ؛ طابـضنا  یئارگنوناق و  رد  تفرـشیپ  نینچمھ  مینکب . ار  هدافتـسا  نیرتھب  نیرتشیب و  تسھ ، راـیتخا  رد  هک  هچنآ  زا  دوجوم و  هار  زا  دوجوم ، یهناـخراک  زا 

رد تفرـشیپ  دـش . دـھاوخن  روشک  تلم و  نآ  بیـصن  یتسرد  لوقعم و  تفرـشیپ  چـیھ  دوشب ، مکاـح  مدرم  لـمع  نھذ و  رب  ینکـشنوناق  دوشب ، ینوناـقیب  راـچد  یتلم 

هک یئاھهنیمز  یهمھ  اب  ار  دوخ  ماجـسنا  داحتا و  ام  تلم  هناتخبـشوخ  اما  دننزب ؛ مھ  هب  ار  نآ  دناهدرک  یعـس  بالقنا  لوا  زا  نانمـشد  هک  یزیچ  یلم ؛ ماجـسنا  تدحو و 

تاقبط یهمھ  یمومع ؛ هاـفر  رد  تفرـشیپ  میـشخبب . اـقترا  مینک و  رتشیب  هچرھ  دـیاب  اـم  ار  نیا  تسا ؛ هدرک  ظـفح  دریگب ، رارق  هدافتـسا  وس  دروم  هقرفت  یارب  دوب  نکمم 

، ام تلم  تیعمج  دننام  یمیظع  تیعمج  یارب  یسایس  لیلحت  تردق  یسایس ، دشر  یـسایس ، کرد  هک  یـسایس ؛ دشر  رد  تفرـشیپ  دنوش . رادروخرب  هافر  زا  دنناوتب 

زا یرایسب  زا  مھ  زورما  یـسایس ، دشر  ظاحل  زا  ام  مدرم  میربب . الاب  ار  دوخ  یـسایس  دشر  دیاب  ام  اذل  تسا ؛ نانمـشد  یاھیھاوخدب  لباقم  رد  نیدالوپ  راصح  کی  لثم 

، دوشیمن فرح  اب  هتبلا  دوشب . تفرـشیپ  دیاب  اھهنیمز  نیا  یهمھ  رد  یلم ؛ یهدارا  مزع و  یریذپتیلوئـسم ، مینک . تفرـشیپ  دیاب  مھ  تھج  نیا  رد  زاب  اما  دنیولج ؛ اھتلم 

. درک مھاوخ  ضرع  یاهراشا  دعب  هک  دراد ، مزال  یزیرهمانرب  کرحت و  درادن ؛ یرثا  ذغاک  یور  اھزیچ  نیا  نتشون  داد ، ماجنا  یراک  ناوتیمن  ظافلا  اب 

یئالاب مقر  کی  هب  ار  روشک  یمومع  دـمآرد  ار ، یلم  صلاخان  دـیلوت  اـم  هک  ینیا  تسین . مالـسا  رظن  دروم  تفرـشیپ  دـشابن ، هارمھ  تلادـع  اـب  رگا  تفرـشیپ  تلادـع . اـما 

یزیچ نآ  نیا  دننک ، یگدنز  تیمورحم  رقف و  رد  یاهدـع  دنـشاب ، هتـشاد  ناشدوخ  یارب  فولا  فالآ و  یاهدـع  دـشاب ، یرباربان  دـشاب ، ضیعبت  روشک  لخاد  رد  اما  میناسرب ،

هک تسا  یعیـسو  قیمع و  رایـسب  یهژاو  کی  مھ  تلادع  دوشب . نیمات  تلادع  دـیاب  دـشاب . مالـسا  رظن  دروم  هک  تسین  یتفرـشیپ  نآ  نیا  دـھاوخیم ؛ مالـسا  هک  تسین 

کی رگا  هک  دشابن  روجنیا  تسا . یئایفارغج  یاھهلـصاف  شھاک  تسا ، یتاقبط  یاھهلـصاف  شھاک  تلادع ، ام  رظن  هب  درک . ادـیپ  وجتـسج و  ار  نآ  یلـصا  طوطخ  یتسیاب 

هک یئاـجنآ  اـما  دـشاب ؛ تیمورحم  راـچد  تسا ، هتفرگ  رارق  روشک  یئاـیفارغج  رود  یهطقن  کـی  رد  تسا ، رود  زکرم  زا  یھد  هروک  کـی  یرھـش ، کـی  یناتـسا ، کـی  یزکرم ،

زا یهدافتسا  رد  یربارب  مھ  دوش ، هتـشادرب  دیاب  یئایفارغج  یاھهلـصاف  دوش ، هتـشادرب  دیاب  یتاقبط  یاھهلـصاف  مھ  تسین . تلادع  نیا  دشاب ؛ رادروخرب  تسا ، کیدزن 

. دننک هدافتـسا  روشک  یمومع  تاناکما  زا  دنناوتب  دنراد ، ناکما  هک  یناسک  نآ  دنراد ، دادعتـسا  هک  یناسک  نآ  روشک ، داحآ  یهمھ  دیایب . دوجو  هب  دیاب  اھتـصرف  تاناکما و 

تـصرف زا  روشک ، تاناکما  ربارب  رد  دنناوتب  همھ  روشک ، نوگانوگ  دارفا  هک  مینک  یراک  دنتفیب . ولج  رگهعدخ  بلقتم و  دارفا  دنـشاب و  مدقم  اھیمـشچرون  هک  دـشابن  روجنیا 

تخـس میـسرب . نآ  هب  میناوتیم  مینک ، راک  مینک و  شـالت  رگا  تسین . ینتفاـینتسد  تسا ؛ ینتفاـیتسد  نکیل  تسا ، یگرزب  یاـھوزرآ  اـھنیا  هتبلا  دـننک . هدافتـسا  ربارب 

. تسا یندش  اما  تسا ،

، ماهدرک دـیکات  مھ  اـھراب  ماهتفگ ، ار  نیا  مھ  شیپ  اـھلاس  نم  دوـش . هتفرگ  یدـج  یتسیاـب  هک  تسا  یداـصتقا  یلاـم و  داـسف  اـب  یهزراـبم  تلادـع ، یاھقادـصم  زا  یکی 

« تفرشیپ تلادع و   » 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 35هاگياپ  هحفص 27 
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تـسرد هعیاش  دـنکیم . ادـیپ  فلاخم  ناسنا ، هک  تسا  یراک  تسا ؛ یراوشد  راک  داـسف ، اـب  یهزراـبم  اـما  دریگیم ؛ ماـجنا  دراد  تسا و  هتفرگ  ماـجنا  مھ  یبوخ  یاھـشالت 

. دریگب ماجنا  دیاب  تسا و  مزال  مھ  هزرابم  نیا  دریگیم . رارق  مجاھت  دروم  همھ  زا  رتشیب  دنک ، تکرح  نارگید  زا  رتولج  نادـیم  نیا  رد  هک  یـسک  نآ  دـنیوگیم و  غورد  دـننکیم ،

؛ دنـشاب دقتعم  اھزیچ  نیا  هب  هک  دنـشاب  یناریدـم  دـیاب  دـنھد ، ماجنا  تلادـع  یهنیمز  رد  هچ  تفرـشیپ ، یهنیمز  رد  هچ  ار  گرزب  یاھراک  نیا  دـنھاوخب  هک  یناسک  بوخ ،

صالخا یاراد  دنـشاب ، تعاجـش  یاراد  هک  ینابم  نیا  هب  نموم  دـقتعم و  ناریدـم  دوش . هزرابم  داسف  اب  دـیاب  دوش ، رارقرب  تلادـع  دـیاب  هک  دنـشاب  هتـشاد  هدـیقع  اتقیقح 

. منک ضرع  دوب  مزال  هک  یلوا  بلطم  نیا  دنشخبب . ققحت  ار  یھلا  یلاع  ضارغا  نیا  دصاقم و  نیا  دنناوتیم  اعطق  دنشاب ، خسار  مزع  ریبدت و  یاراد  دنشاب ،

اب یهزرابم  یهلئـسم  نآ  و  مدرک ؛ ضرع  ناریا  زیزع  تلم  هب  باطخ  یزورون  مایپ  رد  نم  هک  تسا  یاهلئـسم  نآ  تلادع ، تفرـشیپ و  نیمھ  یهنیمز  رد  یـساسا  مادقا  کی 

ام هک  تسین  یلوا  راب  هتبلا  تسا . یمھم  یهلئسم  رایـسب  نیا  تسا ؛ هعماج  لاوما  عییـضت  اھیجرخلو و  زا  یریگولج  فرـصم ، یوگلا  حالـصا  تمـس  رد  تکرح  فارـسا ،

لاوما عییضت  یجرخلو و  یهرابرد  فارـسا ، یهرابرد  نامزیزع  مدرم  هب  باطخ  اج  نیمھ  رد  یددعتم  یاھتبون  رد  لاس ، لوا  رادید  نیمھ  رد  نم  مینکیم . حرطم  ار  بلطم  نیا 

کی ناوـنع  هب  تسا  مزـال  تسا . هدـشن  هدروآرب  دـیاش  دـیاب و  هک  ناـنچنآ  دوـصقم ، نیا  تسا ؛ هدـشن  ماـمت  هلئـسم  نـیا  اـما  مدرک ؛ ضرع  ار  یبلاـطم  یئوجهفرـص  موزل  و 

هب یئوجهفرص  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  نامزیزع  مدرم  مینک . لامعا  فلتخم  حوطـس  رد  ناـمیاھیزیرهمانرب  یـساسا  طوطخ  رد  ار  یئوجهفرـص  یهلئـسم  اـم  تساـیس ،

لاوما رد  فارسا  تسا . ندرک  شخبرمث  دمآراک و  ار  فرصم  لام ، ندرکن  عیاض  ندرک ، فرصم  اجب  ندرک ، فرصم  تسرد  یانعم  هب  یئوجهفرـص  تسین ؛ ندرکن  فرـصم  یانعم 

. تسا لام  نداد  ردھ  تقیقح  رد  زرھ ، فرـصم  هدوھیب و  فرـصم  دـشاب . هتـشاد  یئاراک  رثا و  فرـصم  نیا  هکنیا  نودـب  دـنک ، فرـصم  ار  لام  ناسنا  هک  تسا  نیا  داصتقا  رد  و 

ضرع نم  ار  نیا  تسین . یبوخ  عضو  فرـصم ، ظاحل  زا  ام  یهعماج  عضو  نوچ  دـشاب ؛ هتـشاد  لـباقم  رد  یگـشیمھ  راعـش  کـی  ناونع  هب  ار  بلطم  نیا  دـیاب  اـم  یهعماـج 

هب فرـصم  رد  یورهدایز  هب  تسا  هداد  قوس  ار  ام  میاهتفرگ ، دای  نآ  نیا و  زا  هک  یطلغ  یاھـشور  ام ، یاھتنـس  ام ، یاھتداع  هلئـسم . نیا  هب  مینک  فارتعا  دـیاب  ام  منکیم ؛

فرـصم رب  دیاب  هشیمھ  هعماج  دیلوت  ینعی  دیلوت ؛ دوس  هب  یاهتـسیاش  تبـسن  کی  دشاب ؛ هتـشاد  دوجو  فرـصم  دـیلوت و  نایم  هعماج  رد  دـیاب  یتبـسن  کی  فارـسا . وحن 

فرصم تسین . یروجنیا  ام  روشک  رد  زورما  دوش . روشک  یالتعا  فرص  تسھ ، یدایز  هک  هچنآ  دنک ؛ هدافتـسا  روشک  دوجوم  دیلوت  زا  هعماج  دشاب . هتـشاد  شیازفا  هعماج 

رد دوشیم . یداصتقا  تالکـشم  راچد  هعماج  دـنکیم ؛ دراو  ام  رب  یداصتقا  مھم  یاھررـض  نیا ، دـناسریم ؛ بقع  هب  ار  روشک  نیا ، تسا ؛ رتشیب  نامدـیلوت  زا  تبـسن ، هب  ام 

یگنھرف یهمطل  مھ  دنزیم ، یداصتقا  یهمطل  مھ  فارـسا ، تسا . نیمھ  رطاخ  هب  نیا  هدش ؛ دیکات  یداصتقا  روما  رد  فارـسا  زا  زیھرپ  هب  عجار  اھراب  نآرق  یهفیرـش  تایآ 

کی طقف  فارسا ، زا  بانتجا  یئوجهفرص و  یهلئسم  نیاربانب  دراذگیم . یفنم  یاھریثات  وا  یور  رب  مھ  یگنھرف  ظاحل  زا  دش ، فارـسا  یرامیب  راچد  یاهعماج  یتقو  دنزیم .

تسا یعامتجا  مھ  تسا ، یداصتقا  مھ  تسین ؛ یداصتقا  یهلئسم 
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هب قلعتم  هدـنیآ  نوچ  دراد . هدـنیآ  هب  هاـگن  تسا و  قفاوم  دـص  رد  دـص  وجـشناد  تعیبـط  ناوج و  تعیبـط  اـب  هک  تسا  یعوضوم  منکب ، ضرع  مھاوخیم  نم  هک  یعوـضوم 

یعقاو دوجو  تسامـش ؛ هب  قلعتم  هھرب  نآ  هک  تسا  نامز  زا  یاهھرب  هب  ندرک  هراشا  نتفگ و  ندرک و  هاگن  تقیقح  رد  میئوگب ، هدـنیآ  هب  عجار  هچرھ  زورما  اـم  تساـمش .

. تلادع تفرـشیپ و  ینعی  هدش -  عورـش  هک  تسا -  مراھچ  یهھد  راعـش  یهلئـسم  دراد ، هدـنیآ  هب  هاگن  هک  یعوضوم  نیا  تساشگراک . هدـننک و  نییعت  هھرب  نآ  رد  امش 

ندرک و رارکت  ندرک ، نییبت  اب  اما  تلادـع ؛ هن  دوشیم و  لصاح  تفرـشیپ  هن  ندرک ، مالعا  اب  نتفگ و  اـب  هتبلا  دـشاب . تلادـع  تفرـشیپ و  یهھد  هھد ، نیا  هک  میاهدرک  مـالعا 

لیدبت یلم  نامتفگ  کی  هب  مراھچ  یهھد  رد  تلادع ، تفرـشیپ و  یهلئـسم  میھاوخیم  ام  تلادـع . مھ  دوشیم و  لصاح  تفرـشیپ  مھ  ندرک ، خـسار  ار  اھمزع  اھتمھ و 

مھاوخیم نم  دوشب . نییبت  دیاب  دیـسر ؛ میھاوخن  مھ  فدھ  هب  درک و  دھاوخن  ادـیپ  ققحت  تایلمع  یزیرهمانرب و  یحارط و  میھاوخن ، ات  میھاوخب ؛ ار  نآ  دـیاب  همھ  دوشب .

. تسا یرگید  ینالوط  عساو و  باب  کی  زاب  مھ  تلادع  یهلئسم  منک . تبحص  تفرشیپ  یهلئسم  نیا  هب  عجار  یردق  کی 

ار تفرـشیپ  تاصتخم  زا  یخرب  تسا : نیا  زورما  ثحب  یلک  لکـش  میوگب . رتهاتوک  رتزجوم و  مناوتب ، هچرھ  هللااشنا  هک  منکیم  یعـس  میوگیم و  ار  ثحب  یلک  لکـش  ادـتبا 

ای یاـھزاینشیپ  زا  یخرب  دـعب  تسا -  نیمھ  مھ  ثحب  یهدـمع  دوـشب -  نشور  مـیراد ، نـھذ  رد  تفرـشیپ  یارب  اـم  هـک  یایلک  یاـمن  یلک و  یهراوـق  اـت  مـینکیم  ضرع 

، دریگب هار  نیا  رد  ار  اـم  ناـبیرگ  تسا  نکمم  هک  یئاھبیـسآ  دراد و  دوـجو  هار  نیا  رد  هک  یعناوـم  زا  یخرب  هب  دوـب ، یلاـجم  رگا  مھ  دـعب  میرامـشیم ؛ ار  تفرـشیپ  یاـھزاین 

. مینکیم هراشا 

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

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

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  یهملک  ام ، یناگژاو  ماظن  رد  اما  دراد -  امتح 

ارجا یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  ار  یتاغیلبت  یهناکریز  کیتکات  کی  اھیبرغ  تسین . اھصخاش -  نامھ  اب  تاصتخم و  نامھ  اب  یبرغ -  یهعسوت  اموزل  میتسھ ، شلابند  ام 

ینعی هتفایهعسوت  دنکیم  لایخ  ناسنا  لوا  یهلھو  رد  بخ ، هتفاینهعسوت . هعسوت و  لاح  رد  هتفایهعـسوت ، هب  دندرک  میـسقت  ار  ناھج  یاھروشک  هک  تسا  نیا  نآ  دندرک و 

 - هتفایهعسوت ناونع  تسین . نیا  هیضق  هک  یلاح  رد  تبسن ؛ نیمھ  هب  مھ  هعسوت  لاح  رد  هتفاینهعسوت و  تسا ، رادروخرب  یاهتفرشیپ  شناد  یروانف و  زا  هک  یروشک  نآ 

یتقو تقیقح  رد  دراد . شدوخ  هارمھ  یراذگشزرا  یهبنج  کی  یـشزرا و  راب  کی  هتفاینهعـسوت -  هعـسوت و  لاح  رد  ینعی  دیآیم ، شرـس  تشپ  هک  یرگید  ناونع  ود  نآ  و 

لاـح رد  تسا . هتفایهعـسوت  نیا  شایـسایس ؛ یریگتھج  شراـتفر و  شبادآ ، شگنھرف ، شتایـصوصخ : یهمھ  اـب  یبرغ ! روـشک  ینعی  هتفاـی ، هعـسوت  روـشک  دـنیوگیم 

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

اھراک راتفر و  یهعومجم  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  شایـضعب  تسا  نکمم  نم  هک  دراد -  دوجو  یتـبثم  تاـکن  یبرغ ، یهتفایهعـسوت  یاـھروشک  یهراوـق  لکـش و  و 

یبرغ یهعومجم  ام  اذـل  دراد . دوجو  نآ  رد  مھ  شزرا  دـض  یاھزیچ  زا  یاهعومجم  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  یهتفایهعسوت  ای  ندش ،

طئارـش نوگانوگ -  طئارـش  درادـن ؛ قلطم  یانعم  کی  تفرـشیپ  درادـن . دـحاو  یوگلا  کـی  ملاـع ، عماوج  یهمھ  اـھروشک و  یهمھ  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  یهمھ  میورب و  نآ  غارـس  مینک ، ادـیپ  ار  نآ  ام  هک  درادـن 

وجتـسج دـیاب  دراد ؛ ار  دوخ  یهژیو  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 یهخـسن  هچ  یئاکیرمآ ، تفرـشیپ  یهخـسن  هچ  دروخیمن ؛ ام  درد  هب  رگید  یاھهخـسن  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  یهخـسن  هچ  یبرغ ، یاپورا  عون  زا  یئاـپورا 

« تفرشیپ تلادع و   » 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 35هاگياپ  هحفص 28 
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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  هللااشنا  و  دیھدب ؛ ماجنا  دیاب  تیدج  اب  یھاگشناد ، رصنع  امش  و 
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نییعت ینابم  نآ  هک  دراد  یایقالخا  ینابم  یفـسلف و  ینابم  یتفرعم ، ینابم  یتلم ، رھ  هعماج و  رھ  دراد . ریثاـت  بولطماـن  اـی  بولطم  تفرـشیپ  عون  رد  یتفرعم  یناـبم 

دیشک دایرف  داد و  راعش  یزور  کی  هنادرخبان ، هنایشان و  هک  یـسک  نآ  تسا . بولطمان  یتفرـشیپ  عون  هچ  تسا ، بولطم  یتفرـشیپ  عون  هچ  دیوگیم  ام  هب  تسا و  هدننک 

ینابم نآ  ساسا  رب  اـپورا ، تفرـشیپ  هک  دراد  یایتفرعم  یناـبم  گـنھرف و  هقباـس و  کـی  اـپورا  هک  درکن  هجوت  وا  میوشب ، یئاـپورا  میوشب و  یگنرف  اپاترـس  میورب  دـیاب  هک 

نورق نارود  رد  اپورا  میراد . ار  نامدوخ  یقالخا  یتفرعم و  ینابم  ام  مینادب . طلغ  مینک و  هئطخت  ار  اھنآ  دـشابن و  ام  لوبق  دروم  اضعب  ینابم  نآ  تسا  نکمم  تسا ؛ یتفرعم 

. تشاد رود  رظن  زا  دیابن  ار  هتشذگ  نآ  لباقم  رد  اپورا  یملع  سناسنر  یـشنکاو  یلمعلاسکع و  یاھهزیگنا  دراد ؛ ار  شناد  اب  اسیلک  تازرابم  یخیرات  یهقباس  یطـسو ،

نیا دیوگیم  ام  هب  ام  یتفرعم  ینابم  تسا . هداعلا  قوف  ریثات  کی  دنک ، باختنا  دـھاوخیم  وا  هک  یتفرـشیپ  عون  رب  یقالخا  ینابم  یفـسلف و  ینابم  یتفرعم و  ینابم  ریثات 

. هنالداعریغ ای  تسا  هنالداع  بولطمان ؛ ای  تسا  بولطم  عورشمان ؛ ای  تسا  عورشم  تفرشیپ 
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رگید قطاـنم  اـپورا و  لـک  رب  ار  شدوخ  تسایـس  دـقن ، یـالط  دـقن و  لوپ  تورث و  نآ  یهلیـسو  هب  تسناوت  دروآ و  تسدـب  مھدزوـن  مھدـجھ و  نرق  رد  ناتـسلگنا  هک  یتورث 

قباس و مایس  روشک  دنھ و  یهراق  هبش  دندوب ؛ هدروآ  تسدب  دنھ  یهراق  هبش  اتدمع  یقرـش و  یاھروشک  رامعتـسا  زا  اھیـسیلگنا  هک  دوب  یلوپ  رطاخب  دھدب ، هرطیس 

اھیـسیلگنا دندرک ؛ هچ  دنھ  اب  اھنیا  هک  تفگ  دوشیمن  هملک  ود  یکی  رد  اعقاو  دـینک ؛ هعلاطم  دـینک ، هعجارم  خـیرات  هب  امـش  دـندرک ! تراغ  ار  هقطنم  نآ  یاھروشک  یهیقب 

لیدـبت سیلگنا  روشک  سیلگنا و  تلود  یهنازخ  یوت  تفر  همھ  دندرـشف و  یئوبملبآ  رانا  کی  لثم  دوب -  یتورثرپ  رایـسب  یهقطنم  هک  ار -  هقطنم  نآ  تورث  ار و  دـنھ  تورث 

ار رامعتـسا  هک  یروشک  رد  اما  دنکیم ؛ ادـیپ  انعم  کی  روشک  نیا  رد  تفرـشیپ  بخ  دراد ! مارتحا  تورث  نیا  دـمآ . اجک  زا  تورث  نیا  دوشیمن  لاوس  رگید  دـنمتورث ! کی  هب  دـش 

یانعم کی  تفرشیپ  دنادیم ، عونمم  ار  نارگید  لام  نتفرگ  نارگید و  قوقح  هب  زواجت  دنادیم ، مارح  ار  بصغ  دنادیم ، عونمم  ار  تراغ  دنادیم ، هانگ  ار  رامثتـسا  دنادیم ، مارح 

. بلطم کی  مھ  نیا  تسا . هدننک  نییعت  روشک  کی  رد  تفرشیپ  فیرعت  رد  یفسلف ، یلوصا و  تارکفت  یقالخا و  ینابم  یتفرعم ، ینابم  نیاربانب  درک . دھاوخ  ادیپ  یرگید 

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

حور تساھیئاپورا -  بوخ  لاـصخ  تاـیقلخ و  وزج  اـفاصنا  هک  یریذـپرطخ -  حور  هتـشاد ؛ دوجو  ـالماک  یبرغ  یهتفاـی  هعـسوت  یاـھروشک  یهعـسوت  رد  اـھنیا  هک  دراد  دوجو 

، میریگب دای  ار  اھنیا  دیاب  رگا  ام  تسا . مزال  مھ  اھنیا  دش . دھاوخن  لصاح  تفرشیپ  دشابن ، اھنیا  هک  یاهعماج  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 
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صلاخان دمآرد  شیازفا  مھم ، یاھـصخاش   زا  یکی  دیئامرفب  ضرف  تسا . رادانعم  یلیخ  نیا  تلادع ؛ تفرـشیپ و  میتفگ  ام  تسا . تلادع  دـنوسپ  ی  هلئـسم یدـعب  ی  هتکن

نیا تسا ! هتفرـشیپ  یلوا  روشک  نآ  سپ  تسوا ؛ مھد  کی  روشک  نالف  تسا ، دراـیلیم  رازھ  نیدـنچ  ـالثم  شا ، یلم صلاـخان  دـمآرد  روشک  نـالف  تساـھروشک . رد  یلم 

هنوگچ دمآرد  نیا  دید  دیاب  دشاب ؛ تفرشیپ  ی  هناشن دناوتیمن  یئاھنت  هب  روشک -  کی  یمومع  دمآرد  ینعی  یلم -  صلاخان  دمآرد  شیازفا  تسین . یتسرد  قطنم  قطنم ،

ناـشیدایز ی  هدـع اوھ  ی  هجرد ود  لـھچ و  یاـمرگ  اـب  دـنباوخیم و  ناـبایخ  یوت  بش  یئاـھمدآ  روشک  نیمھ  یوت  اـما  تسـالاب ، رایـسب  یلم  دـمآرد  رگا  دوـشیم . میـسقت 

نالف دیـسر و  هجرد  ود  لھچ و  هب  اوھ  ترارح  رگید -  یاج  ای  اکیرمآ  رد  الثم  یبرغ -  گرزب  فورعم  رھـش  نالف  رد  اھربخ : یوت  دینیبب  امـش  تسین . تفرـشیپ  نیا  دـنریمیم ،

هانپرـس یب  هک  دـنراد  دوجو  یئاھناسنا  یا ، هعماج رد  رگا  دـنرادن . اج  هانپرـس و  اھنیا  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  دـنریمب ؟ ترارح  هجرد  ود  لھچ و  اـب  ارچ  دـندرم ! مدآ  دادـعت 

. تسین تفرـشیپ  نیا  دشاب ، تسھ  زورما  هک  مھ  ینیا  ربارب  هد  یلم  صلاخان  دمآرد  دننک ، ادیپ  ریمن  روخب و  نان  ات  دننک  راک  زور  رد  تعاس  هدراھچ  دیاب  ای  دـننکیم  یگدـنز 

هب یمالـسا  هاگن  ساسا  تسھ . یرتشیب  یاھفرح  تلادع  دنوسپ  ی  هرابرد هتبلا  دراد . تیمھا  ردقنیا  تلادـع  دـنوسپ  نیاربانب  تسین . تفرـشیپ  نیا  یمالـسا  قطنم  رد 

تفرشیپ باب  رد  هک  تسا  یبلاطم  ی  همھ ی  هیاپ نیا  ترخآ ؛ ایند و  یاراد  دنادیم ؛ یتحاسود  دوجوم  کی  ار  ناسنا  مالـسا  تسا : ناسنا  هب  هاگن  نیا  ی  هیاپ رب  تفرـشیپ ،

یتخبـشوخ تسناد و  یتحاس  کت  ار  ناسنا  ینیئآ ، کی  یگنھرف و  کی  یندـمت ، کـی  رگا  تسا . نیا  هدـمع  قراـف  تسا ؛ نیا  هدـمع  صخاـش  دوشب ؛ هتفرگ  رظن  رد  دـیاب 

توافتم یلکب  دـنادیم -  یتحاس  ود  ار  ناسنا  هک  مالـسا -  قطنم  رد  تفرـشیپ  اب  وا ، قطنم  رد  تفرـشیپ  اعبط  دروآ ، باسح  هب  یئایند  یداـم  یگدـنز  رد  طـقف  ار  ناـسنا 

ایند دنھاوخیم : ار  نیا  ناربمغیپ  دنک . دابآ  مھ  ار  مدرم  ترخآ  هکلب  دنک ، دابآ  ار  مدرم  یایند  طقف  هن  هک  تسا  هتفرشیپ  یتقو  نآ  یمالـسا  ی  هعماج ام و  روشک  دوب . دھاوخ 

ی هتکن رایـسب  نیا  ایند . زا  یریگلاـبند  رطاـخب  دوشب  عقاو  هنع  لوفغم  دـیاب  ترخآ  هن  ترخآ ، زا  یریگلاـبند  مھوت  هب  دوشب  عقاو  هنع  لوفغم  دـیاب  ناـسنا  یاـیند  هن  ترخآ . و 

. تسا یتفرشیپ  نینچنیا  تسا ، رظن  دروم  یمالسا  ی  هعماج رد  هک  یتفرشیپ  نآ  تسا . نیا  ساسا ، تسا . یمھم 
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مالـسا رد  مھ  نیا  دھدب ؛ رارق  یئانتعایب  دروم  دریگب و  مک  تسد  ار  یدام  یاھزاین  تایح و  بھاوم  دوخ ، یـصخش  یگدنز  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  مھ  رگید  فارحنا  کی 

نیا رد  دیدرک  کرت  ایند  رطاخ  هب  ار  ترخآ  رگا  هترخال .» هایند  کرت  نم  هایندل و ال  هترخا  کرت  نم  انم  سیل  : » هدش هتـساوخ  شـسکع  هکلب  هدـشن ؛ هتـساوخ  هدـشن ، هتفگ 

هناخ و یگدـنز و  نز و  هک  درک  دروخرب  یـسک  هب  نینموملاریما  تسا . مھم  یلیخ  نیا  دـیودرم . ناحتما  نیا  رد  دـیدرک  کرت  ترخآ  رطاخ  هب  مھ  ار  ایند  رگا  دـیدودرم ؛ ناحتما 

وت زا  ار  نیا  ادـخ  ینکیم ؛ ینمـشد  یراد  تدوخ  اـب  نتـشیوخ ! کـچوک  نمـشد  یا  هسفن ،» یدـع  اـی  : » دوـمرف دوـب ؛ هتخادرپ  تداـبع  هب  دوـب و  هتـشاذگ  راـنک  ار  زیچ  همھ 

رد مھ  ترخآ -  اـیند و  هب  هاـگن  ترخآ و  اـیند و  لداـعت  نیارباـنب  تسا . بلطم  نـیا  مـھ  نـیا  قزرلا .» نـم  تاـبیطلا  هداـبعل و  جرخا  یتـلا  هـنیز هللا  مرح  نـم  لـق  . » هتـساوخن

. تسا تفرشیپ  یهدمع  صخاش  کی  مھ  نیا  تسا . مزال  روشک -  یهرادا  رد  مھ  یصخش و  لمع  رد  مھ  یزیرهمانرب ،
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دیاب درک ، بیقعت  دیاب  درک ، تقد  دـیاب  دوشیمن : مامت  اھفرح  نیا  اب  متفگ  هک  روطنامھ  میدرک . ضرع  هک  دوب  ام  رظن  دروم  تفرـشیپ  تاصتخم  یهلمج  زا  یتاصتخم  کی  اھنیا 

مینک لیدبت  همانرب  هب  ار  نیا  میناوتب  ات  دوشب  یملع  یزاسلدم  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 
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زا یئوگلا  رھ  دـیایب . باـسح  هب  صخاـش  کـی  ناونعب  دـیاب  نیا  دـشاب ؛ روـشک  لالقتـسا  یهدـننک  نیمـضت  یتسیاـب  یتفرـشیپ  یوـگلا  رھ  تسا : نیا  اـم  تاـمازلا  زا  یکی 

دودرم دنکب ، یداصتقا  یماظن و  یـسایس و  تردق  یاراد  ردـتقم و  یاھروشک  ورهلابند  دـنک و  لیلذ  دـنک ، هتـسباو  ار  روشک  هک  تفرـشیپ  یارب  یهدـنوش  یحارط  یاھوگلا 

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

« تفرشیپ تلادع و   » 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 35هاگياپ  هحفص 29 
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یلیخ دنراد ؛ یرھاظ  یاھتفرشیپ  تاعونصم ، ظاحل  زا  شناد ، ظاحل  زا  یروانف ، ظاحل  زا  هک  ایسآ -  رد  صوصخب  یئاھروشک -  دنتـسھ  زورما  دوشیمن . بوسحم  تفرـشیپ 

رد هـن  یناـھج ، یاھتـسایس  رد  هـن  دـنرادن : یـشقن  چـیھ  ناـشدوخ  زا  تـلود ، اـھنآ  عـبت  هـب  تـلم و  دناهتـسباو . دناهتـسباو ، اـما  دـناهدرک ؛ فرـصت  مـھ  ار  اـیند  یاـھاج  زا 

تسین و تفرـشیپ  نیا  اـکیرمآ . ورهلاـبند  مھ  اـبلاغ  دـنورهلابند ؛ تسا . هجوـت  دروـم  یللملا  نیب  یهصرع  رد  هک  یمھم  یاـھیحارط  رد  هن  ملاـع و  یداـصتقا  یاھتـسایس 

. درادن یشزرا 
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هب یناھج  یاھرازاب  دنکیم  رکف  یروشک  رھ  تسا و  یگنـشق  یلیخ  مسا  ندـش ، یناھج  تسا . ندـش  یناھج  یهلئـسم  نآ  منکب و  ضرع  نم  اج  نیا  رد  ار  یاهتکن  کی 

رارق رگا  دشاب . یلقتـسم  تلم  چیھ  لوبق  دروم  دیابن  برغ ، یرادهیامرـس  نیـشام  رد  یاهرھم  چیپ و  کی  هب  ندـش  لیدـبت  یانعم  هب  ندـش  یناھج  اما  دوشیم . زاب  شیور 

یریگمیمـصت تردـق  و  یـسایس -  لالقتـسا  یداـصتقا و  لالقتـسا  ناـشدوخ -  لالقتـسا  اـھروشک  دـیاب  دـنکب ، ادـیپ  ققحت  هملک  تسرد  یاـنعم  هب  ندـش  یناـھج  تسا 

همھ هک  اھنیا -  لاثما  یناھج و  تراجت  نامزاس  لوپ و  یللملا  نیب  قودنـص  یناھج و  کناب  قیرط  زا  شیپ  لاـس  اـھهد  هک  یندـش  یناـھج  ـالاو  دـننک ؛ ظـفح  ار  ناـشدوخ 

بارـس تسین ، تفرـشیپ  دشابن  نیا  رگا  هک  تسا ؛ لالقتـسا  یهلئـسم  مھم ، لصا  کی  نیاربانب ، درادن . یـشزرا  هدمآ ، دوجو  هب  دـندوب -  یرابکتـسا  یئاکیرمآ و  یاھرازبا 

موزل ملع و  دیلوت  اھھاگشناد  رد  منیبیم  نم  هناتخبشوخ  تسا . ملع  دیلوت  یهلئسم  دنکیم ، ادیپ  طابترا  امـش  هب  تدش  هب  هک  مھ  رگید  یهلئـسم  کی  . تسا تفرـشیپ 

نازیزع نیا  هک  یئاھداھنشیپ  نیا  دینک . یئارجا  دیاب  تسا . شخبدیون  هدننک و  دنـسرخ  نم  یارب  یلیخ  نیا  هدش . لیدبت  یمومع  نامتفگ  کی  هب  شناد  یاھزرم  زا  روبع 

شزرااب رایـسب  نیا  تسا . ملع  دـیلوت  یهلئـسم  نیمھ  تھج  رد  همھ  دـنتفگ ، هریغ  تاطابترا و  یرورپهبخن و  زکارم و  داجیا  شھوژپ و  قیقحت و  شناد و  یاھهنیمز  رد  نم 

نامتعرـس هچ  رھ  دراد ، ام  روشک  هک  هتـشذگ  یاھیگدـنامبقع  هب  هجوت  اـب  اـما  تسا ؛ بوخ  اـم  تفرـشیپ  تعرـس  زورما  میبقع . اـم  درک . لاـبند  دـیاب  ار  هار  نیا  تسا .

هتـشاد دـیلوت  مولع  یهمھ  رد  دـیاب  ام  میربب ؛ هرھب  ناوارف  باتـش  زا  مینک ؛ هدافتـسا  ربنایم  یاھھار  زا  میورب ؛ شیپ  یلیخ  دـیاب  اـم  تسین . یداـیز  مھ  زاـب  دـشاب  رتشیب 

یداصتقا لئاسم  باب  رد  هکینانچمھ  دشاب . هتشاد  دوجو  نزاوت  لداعت و  نآ  رد  ینعی  دشاب ؛ تادراو  تارداص و  یهطبار  دیاب  ملع  یهنیمز  رد  اھروشک  نیب  یهطبار  . میشاب

، دینک دراو  ار  ملع  دشاب . روج  نیمھ  دیاب  مھ  ملع  یهنیمز  رد  دنکیم ، نبغ  ساسحا  دوشیم و  یفنم  شزارت  دـش ، شتارداص  زا  رتشیب  شتادراو  یروشک  رگا  یناگرزاب ، و 

نیا دیـشاب ، نارگید  ملع  ناوخ  راوخهزیر  امئاد  امـش  رگا  الاو  دشاب . هفرط  ود  نایرج  دیاب  دینک . رداص  رتشیب -  ای  دینکیم -  دراو  هک  هزادـنا  نامھ  هب  لقادـح  اما  درادـن ؛ یبیع 

یفنم مھ  اج  نیا  رد  امش  یناگرزاب  زارت  دیـشاب  بظاوم  دیھدب . نارگید  هب  دینک و  دیلوت  مھ  امـش  اما  دیریگب ؛ ارف  نارگید  زا  دینک ، بلط  دیریگب ، ار  ملع  تسین . تفرـشیپ 

تدـش تعرـس و  اب  یتسیاب  اھراک  نیا  اما  هدـش ؛ یبوخ  یاھراک  بالقنا  لوا  زا  هدوب . یفنم  زارت  ام  زارت  اـیند ، رد  ملع  یئافوکـش  نرق  ود  یکی  نیا  رد  هنافـساتم  دـشابن .

یاھهیرظن هفسلف . یسانشناور ، یسانشهعماج ، تسین : نآ  زا  رتمک  یناسنا  مولع  تیمھا  تسین ؛ یعیبط  مولع  مھ  طقف  مروظنم  هتبلا  . دنک ادیپ  همادا  رتشیب  هچرھ 

رکف دینیـشنب  ارچ !؟ درادـن ! درگرب  ورب  رگید  نیا  هتفگ ؛ یروج  نیا  سانـشهعماج  نـالف  رتربـتعم ! مھ  نآرق  زا  تسا ؛ ربـتعم  اھیـضعب  یارب  نآرق  لـثم  برغ ، یـسانشهعماج 

وزج هک  تسا  یئاـھراک  یهلمج  زا  نیا  مینک . ـالمرب  ار  نآ  طـلغ  طاـقن  مییازفیب و  یزیچ  نآ  رب  مینک ؛ هدافتـسا  اـیند  رد  اھـشناد  نیا  یدوـجوم  زا  دـینک ؛ یزادرپهـیرظن  دـینک ؛

هزرابم دیاب  دینک  تفرشیپ  دیھاوخیم  رگا  هزرابم . تسا ؛ هزرابم  یهلئسم  مھ  تامازلا  زا  رگید  یکی  منکب . مامت  ار  ثحب  مھاوخیم  رگید  نم  . تسا تفرـشیپ  یمتح  تامازلا 

یتلم چـیھ  روشک و  چـیھ  یارب  ندـشن ، ایند  گرزب  یاھنادـیم  دراو  ندرک و  هاگن  ایند  ثداوح  هب  ندـیلام و  مھ  هب  ار  اھتـسد  نتـسشن ، یاهشوگ  کی  یبلطتیفاـع ، دـینک .

یقالخا یاھدربن  یسایس و  یاھدربن  یماظن ، گنج  زا  رتمھم  زورما  تسین . یماظن  گنج  نادیم  مھ  اموزل  نادیم  نیا  دیورب . نادیم  طسو  دیاب  دروآیمن . راب  هب  تفرشیپ 

. دناهدنکفا رس  ریز و  هب  رس  دوشب  یسایس  یقالخا و  یشکباسح  رگا  دنحرطم ، هتفرشیپ  ناونع  هب  ایند  رد  هک  یعماوج  اھتلود و  اھروشک ، زا  یرایسب  زورما  تسا .

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

طیحم رد  هک  منکیم  راـختفا  نم  دـیدرک . اھوجـشناد ، امـش  تیرثـکا  تسا . ناتـسدرک  هاگـشناد  اـج  نیا  دـینک . شـالت  دـیاب  همھ  تفرـشیپ ، یاھنادـیم  نـیا  رد  نـم ! نازیزع 

مـشخ هب  ام  نانمـشد  هک  تسا  هدـنز  یلم  یاھنامرآ  هب  یگتـسبلد  ساـسحا  ناـنچنآ  تسا و  هدـنز  یمالـسا  یاھراعـش  ناـنچنآ  درک ، نایوجـشناد  نیب  رد  ناتـسدرک و 

ماوقا نیب  یئادج  نلع ، رـس و  رد  اھهمانزور و  اھهمانبش و  اھوگدـنلب و  رد  همھ  نیا  دـندرک ؛ راک  ناتـسدرک  یور  اھنیا  همھ  نیا  تسام . یلم  راختفا  یهیام  نیا  دـنیآیم .

نامرآ یاراد  تلم  تسا ؛ هچراپکی  تلم  دیدید . ناویرم  رد  دیدید ، جدننـس  یدازآ  نادیم  عمج  رد  دـینیبیم ، عمج  نیا  یوت  زورما  ار  شاهجیتن  امـش  دـندرک ؛ نیقلت  ار  یناریا 

تاحـضاو وزج  نم  یارب  هک  تسا  یئاھزیچ  اـھنیا  دـنتفگ ، اھیگتـسبمھ  اھیگتـسبلد و  هب  عجار  اـج  نیا  رد  زورما  اـم  درک  نازیزع  هک  یبلاـطم  نیا  دـنایکی . ماوقا  تسا .

. دننک حالصا  ار  ناشدوخ  دیاب  دنمھفن ؛ تسرد  دننادن ، تسرد  یضعب  تسا  نکمم  تسا . نشور  زور  لثم  تسا ،

هتفرگ ماجنا  یتسرد  بوخ و  راک  رایـسب  میزادنیب ، تاریخ  تمـس  هب  زیمآهقباسم  تباقر  نادـیم  رد  ار  یناریا  ماوقا  رگا  ام  دنتـصرف . کی  یناریا  ماوقا  منکب : ضرع  ار  نیا  نم 

 - یلم تفرشیپ  تھج  رد  یموق ، یهیحور  نامھ  اب  دنک  یعـس  رل -  هچ  نمکرت ، هچ  برع ، هچ  چولب ، هچ  کرت ، هچ  سراف ، هچ  درک ، هچ  یناریا -  ماوقا  زا  یموق  رھ  تسا .

لیکشت اج  نیا  یاھنلاس  زا  یکی  رد  هک  ناتسدرک -  جدننس و  ناگبخن  عمج  رد  زور  نآ  تسا . یایلاع  زیچ  یلیخ  نیا  درادرب . یرتدنلب  یاھماگ  یموق -  تفرـشیپ  افرـص  هن 

دیایب یرفن  کی  هک  تسا  بوخ  ردقچ  هتشون ، ار  مالسا  ناریا و  لباقتم  تامدخ  باتک  یرھطم  دیھـش  هکینانچمھ  تفگ  دز ؛ یبوخ  فرح  کی  درک ، ناتـسود  زا  یکی  دش - 

یارب یلم و  یاھنامرآ  یارب  موق  نیا  هک  دـینک  صخـشم  تسا . بوخ  یلیخ  نیا  اھدرک . هب  ناریا  تامدـخ  ناریا ، هب  اھدرک  تامدـخ  دـسیونب ؛ ار  ناریا  درک و  لباقتم  تامدـخ 

نیرتھب نیا  اھچولب ؛ اـھنمکرت ، اـھرل ، اـھبرع ، اـھکرت ، اـھدرک ، اھـسراف ، نیب  یهقباـسم  دـیھدب : رارق  هقباـسم  تقونآ  درادرب . دـناوتیم  یدـنلب  ماـگ  هچ  یمالـسا ، یاـھنامرآ 

مھ دیدھت  هب  لیدـبت  ار  نیا  دـناوتیم  نمـشد  هتبلا  تصرف . کی  دوشیم  نیا  تسا . ناشورخ  ناشوج و  ردـقچ  اھدادعتـسا  هک  دوشیم  مولعم  تقونآ  تسا . یلم  یهقباسم 

نآ هب  ام  یهمھ  هک  یزاب  دنلب و  هاگدید  اب  مالـسا و  هاگدید  اب  یلکب  دودحم ، یموق  یاھمسیلانویـسان  هنارظنگنت و  یاھاوعد  دیرایـشوھ . ناتهمھ  هناتخبـشوخ  هک  دـنکب 

. دراد تافانم  میراد  جایتحا 

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

نآ رد  امـش  یعقاو  دوجو  تسامـش ؛ هب  قلعتم  هھرب  نآ  هک  تسا  نامز  زا  یاهھرب  هب  ندرک  هراشا  نتفگ و  ندرک و  هاگن  تقیقح  رد  میئوگب ، هدـنیآ  هب  عجار  هچرھ  زورما  اـم 

میاهدرک مالعا  تلادع . تفرشیپ و  ینعی  هدش -  عورش  هک  تسا -  مراھچ  یهھد  راعش  یهلئـسم  دراد ، هدنیآ  هب  هاگن  هک  یعوضوم  نیا  تساشگراک . هدننک و  نییعت  هھرب 

اھمزع اھتمھ و  ندرک و  رارکت  ندرک ، نییبت  اب  اما  تلادع ؛ هن  دوشیم و  لصاح  تفرشیپ  هن  ندرک ، مالعا  اب  نتفگ و  اب  هتبلا  دشاب . تلادع  تفرـشیپ و  یهھد  هھد ، نیا  هک 

نآ دیاب  همھ  دوشب . لیدبت  یلم  نامتفگ  کی  هب  مراھچ  یهھد  رد  تلادع ، تفرشیپ و  یهلئسم  میھاوخیم  ام  تلادع . مھ  دوشیم و  لصاح  تفرـشیپ  مھ  ندرک ، خسار  ار 

هب عجار  یردـق  کی  مھاوخیم  نم  دوشب . نییبت  دـیاب  دیـسر ؛ میھاوخن  مھ  فدـھ  هب  درک و  دـھاوخن  ادـیپ  ققحت  تایلمع  یزیرهمانرب و  یحارط و  میھاوخن ، ات  میھاوخب ؛ ار 

. تسا یرگید  ینالوط  عساو و  باب  کی  زاب  مھ  تلادع  یهلئسم  منک . تبحص  تفرشیپ  یهلئسم  نیا 

١٣٩٠/٠١/٠١ /  « یداصتقا داھج  لاس   / » لاس ١٣٩٠ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

یداصتقا لـئاسم  هب  طوبرم  هک  یرگید  یاھـشخب  رد  هچ  سلجم ، رد  هچ  تلود ، رد  هچ  روشک ، نالوئـسم  زا  منکیم و  یراذـگمان  یداـصتقا » داـھج  لاـس   » ار لاـس  نیا  نم 

، نادیم نیا  رد  دیاب  تسین ؛ یفاک  یعیبط  تکرح  دننک . تدھاجم  دننک ، راک  هنوگداھج  تکرح  اب  یداصتقا  یهصرع  رد  هک  مراد  راظتنا  نامزیزع  تلم  زا  نینچمھ  دـنوشیم و 

. میشاب هتشاد  هنادھاجم  یشھج و  تکرح 

یهنیمز رد  یداـیز  دودـح  اـت  مھ  تفرـشیپ و  یهنیمز  رد  مھ  هتبلا  میوشیم . تلادـع  تفرـشیپ و  یهھد  لاـس  نیموس  دراو  میراد  تعاـس  نیا  رد  نـالا  اـم  هک  دـیراد  هجوـت 

رد تلادع  رارقتسا  رھظم  تفرشیپ و  رھظم  هملک  یقیقح  یانعم  هب  ار  هھد  نیا  میناوتب  هک  دشاب  یوحن  هب  دیاب  ام  تکرح  نکیل  تسا ، هتفرگ  ماجنا  یبوخ  یاھراک  تلادع 

« تفرشیپ تلادع و   » 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 35هاگياپ  هحفص 30 
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مھ هقطنم  یارب  راگدرورپ  قیفوت  هب  هھد  نیا  هک  دـنکیم  ساسحا  ناسنا  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  مالـسا  یاـیند  رد  هک  یتکرح  نیا  اـب  هناتخبـشوخ  میھدـب . رارق  ناـمروشک 

. دوب دھاوخ  تلادع  یهھد  تفرشیپ و  یهھد 

هیولسع  / ١٣٩٠/٠١/٠٨ تفن  تعنص  نانکراک  مدرم و  عمج  رد  تانایب 

. تسین تفرشیپ  الصا  مالسا  رظن  زا  تلادع ، یاھنم  تفرشیپ  تسا . تلادع  تفرشیپ و  یهھد  ام  یارب  هھد  نیا  تلادع . تفرشیپ  هب  کمک 

یداصتقا داـھج  وزج  اـھزاین ، نیا  عفر  هب  کـمک  دـنراد . یئاـھزاین  مدرم  یقت -  لـخن  هیولـسع و  یناـسنا  یرـشب و  مھم  زکرم  اـت  ود  نیا  رد  هیولـسع -  یهقطنم  نیمھ  رد 

نیمھ مدرم ، نیا  یهرابرد  نوگانوگ ، تالکـشم  هدولآ ، یاوھ  تسیز ، طیحم  یهنیمز  رد  فلتخم ، یاھـشخب  نالوئـسم  ناریدـم و  اـب  اـم  زورما  تسا . گرزب  راـک  وزج  تسا ؛

مـیظع و داـھج  کـی  یهعوـمجم  زا  تـسا  یئازجا  هـمھ  اـھنیا  دوـش . لـح  مدرم  تالکــشم  دـیاب  دـننک . لاـبند  ار  لـئاسم  نـیا  دــیاب  هللااـشنا  میتـشاد . یئاـھوگتفگ  روـط 

. دنک ادیپ  ار  دوخ  یهتسیاش  هاگیاج  دناوتیم  تلم  نیا  ادخ ، یارب  راک  لمع  و  ساسحا  یردارب ، ساسحا  یلدمھ ، یراکمھ ، اب  یداصتقا . یهبناجهمھ 

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 

هغلاـبم تسین ، قارغا  تسین ، داـیز  میدرک -  ضرع  سراـف  دروـم  رد  ـالاح  هک  یئاـھهناشن  نیا  اـب  دـنک -  زاـب  ناریا  گرزب  تلم  دـیجمت  هب  ناـبز  هچرھ  ناـسنا  هک  تسا  نیا 

رد اھتلم . مدرم و  یهدوت  و  ملاع ، نیربکتـسم  نازودنارز و  نابلطتردـق و  نازروعمط و  زا  یدودـعم  کی  نیب  گنج  تسا ؛ رارقرب  خـیرات  لوط  رد  یگنج  یریگرد و  کی  تسین .

الـصا دنتـشادن ، محر  الـصا  دنتـشادن : مھ  ار  یئاھزیچ  و  دنتـشاد ؛ دنلب  یادص  دنتـشاد ، لوپ  دنتـشاد ، حالـس  نیربکتـسم  نآ  تسا . هتـشاد  دوجو  گنج  نیا  خیرات ، مامت 

رھ اھتلم  دنتـشاد . ار  ناشنامیا  ناشمزع و  ناشناج ، طقف  اھتلم  ناشدوخ . دصاقم  یارب  دنھد ، ماجنا  ار  اھتیانج  نیرتعیجف  گرزب و  عیاجف  دـندوب  رـضاح  دنتـشادن ؛ فاصنا 

، دننک تماقتـسا  دـنناوتب  اھتلم  هک  هدوبن  روجنیا  هشیمھ  بخ ، یلو  تسا . هدروخ  تسکـش  لباقم  فرط  دـندرک ، یگداتـسیا  دـندروآ و  نادـیم  هب  ار  گرزب  یاھرازبا  نیا  اج 

. دنتفر شیپ  دندروآ ، اج  رھ  دنروایب ؛ نادیم  هب  لماک  روط  هب  ار  نامیا  تمھ و  مزع و  ناج و  دننک ، یگداتسیا 

بالقنا  / ١٣٩٠/٠٢/١٩ ربھر  اب  ناتسدرک  ناتسا  نالوئسم  املع و  مدرم ، نابختنم  زا  یعمج  رادید 

. تسا هدش  ماجنا  یریظن  مک  هتسجرب و  یاھراک  تلادع ، هنیمز  رد  هکنآ  نمض  تسا  رادروخرب  یملع  تکرح  هب  لیم  تفرشیپ و  داحتا ، زا  روشک 

یدربھار  / ١٣٩٠/٠٢/٢٧ یاھهشیدنا  تسشن  نیمود  رد  تانایب 

. تسا یعیرس  تکرح  کی  ماع -  یانعم  هب  تفرشیپ -  تمس  هب  روشک  تکرح  هناتخبـشوخ  تسا . یتیعقاو  کی  نیا  تسا ؛ یـشھج  یاھتفرـشیپ  ریـسم  رد  روشک  زورما 

، دـیآیم دوجو  هب  یـشھج  یاھتکرح  نینچ  کی  هک  یتیعقوم  رد  تسا . یـشھج  ام  تفرـشیپ  هب  ور  تکرح  زورما  تسین . هسیاـقم  لـباق  اـقح  لـبق  لاـس  تسیب  اـب  زورما 

یقاب هنعلوفغم  تلادـع  رـصنع  گرزب ، یاھیریگمیمـصت  نیا  رد  هچناـنچ  رگا  بخ ، دریگب . ماـجنا  یگرزب  یاھیریگمیمـصت  دـیاب  تسا ؛ گرزب  یاھیریگمیمـصت  هب  جاـیتحا 

. دوش صخشم  تلادع  تفرشیپ و  یهطبار  صوصخب  دشاب ؛ دایز  تلادع  هب  هجوت  دیاب  صوصخب  زورما  اذل  دوب . دھاوخ  هبساحم  لباق  ریغ  شتاعیاض  اھررض و  تقو  نآ  دنامب ،

ثحب دش ؛ دھاوخ  راک  لوغشم  تیدج  اب  هللااشنا  هتفرگ ؛ ماجنا  شتادیھمت  تامدقم و  هدش ، ینیبشیپ  تفرـشیپ  یوگلا  یهلئـسم  یریگیپ  یارب  یزکرم  هک  دندرک  هراشا 

. دوش لابند  هللااشنا  یتسیاب  اج  نامھ  مھ  تلادع 

١٣٩٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمود  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

. تسین یفطاع  یـساسحا و  یبلق و  یهقلع  کی  عون  زا  افرـص  راوگرزب ، ماما  هب  مدرم  تبحم  تدارا و  هک  دـننادیم  ـالماک  ناریا  زیزع  تلم  ار  هتکن  نیا  ماـما ، بتکم  باـب  رد 

هب ماما  بتکم  شریذپ  ینعم  هب  راوگرزب ، ماما  هب  مدرم  تدارا  هکلب  تسین ؛ هلئـسم  یهمھ  نیا  اما  دـنزیم ، جوم  اھلد  رد  ماما  تبحم  فطاوع ، تاساسحا و  ظاحل  زا  هچرگا 

تلادـع تفرـشیپ و  تزع و  هب  ار  تلم  روـشک و  هک  تـسا  یلمع  یرظن و  یاـمنھار  کـی  تـسا ؛ ناریا  تـلم  یناـگمھ  یموـمع و  تـکرح  نـشور  طـخ  نـشور و  هار  ناوـنع 

اج رھ  میناشوپب ، لمع  یهماج  ماما  یاھهیـصوت  هب  هک  میدرک  ادـیپ  قیفوت  ام  اج  رھ  ینعی  تسا . هدوب  نیمھ  مھ  المع  هتـشذگ ، لاس  ود  یـس و  نیا  لوط  رد  دـناسریم .

رد دـننکیم . هاگن  ماما  راگدـنام  ثاریم  ماما و  طخ  ماما و  هار  هب  مشچ ، نیا  اب  مدرم  دـش . ام  بیـصن  یناوارف  تاقیفوت  مینک ، لابند  ار  ماما  یهراـشا  تشگنا  طـخ  میتسناوت 

یداصتقا یهئطوت  دوب ، یتینما  یهئطوت  دوب ، یماظن  یهئطوت  ناریا  تلم  هیلع  دنک . یگداتسیا  اھهئطوت  نیرتنیگنس  لباقم  رد  تسا  هتـسناوت  ام  تلم  لاس ، یـس  نیا 

روط هب  ناریا  تلم  هیلع  تاغیلبت ، یاهناسر و  یهدرتسگ  یروتارپما  دوب -  یتاـغیلبت  یهئطوت  تسا -  هتـشاد  دوجو  لاـس  یـس  نیا  لوط  رد  هدرتسگ  یاـھمیرحت  نیا  دوب - 

. درک یگداتسیا  اھهئطوت  نیا  لباقم  رد  ماما ، هار  ماما و  بتکم  تکرب  هب  ناریا  تلم  دوب . یسایس  یهئطوت  تسا -  هدوب  کیرحت  راک و  لوغشم  لماک 

سابعردنب  / ٠١/١٣٩٠/٠۵ رد  بالقنا  ربھر  اب  هاپس  شترا و  ییایرد  یاھورین  یاھهداوناخ  نانکراک و  رادید 

یم  » تفگ داتسیا و  تردق  اب  دوب ، یھلا  رون  میظع  عبنم  هب  لصتم  هک  هر ) ) راوگرزب ماما  دندناوخ ، یم  یدیماان  سای و  هیآ  یا  هدع  هک  یلیمحت  گنج  لوا  یاھزور  نامھ  رد 

ریـسم همادا  تسا ، یناـسنا  میظع  عباـنم  گرزب و  یاھتفرـشیپ  بحاـص  یلیمحت ، گـنج  نارود  فـالخ  رب  ناریا  تلم  هک  مھ  زورما  میتسناوت .»  » زین تیاـھن  رد  و  میناوت »

. تسا ریذپناکما  یاهیحور  نینچ  اب  طقف  تفرشیپ 

یماظتنا  / ٢٩/١٣٩٠/٠۶ مولع  هاگشناد  رد  تانایب 

یئالب نیرتدب  تسا . روشک  یدنلبرس  ماوق و  تفرشیپ و  یلصا  ناکرا  اھهیاپ و  زا  یکی  یقالخا -  یناور و  تینما  هچ  یندم ، یعامتجا و  تینما  هچ  روشک -  کی  رد  تینما 

دھاوخن دوجو  مھ  مظتنم  لمع  نآ ، لابند  هب  مظتنم و  رکف  تشادن ، دوجو  تینما  یتقو  تسا . تینما  بلـس  دروآ ، دراو  تفرـشیپ  دشر و  هب  ور  تلم  کی  رـس  رب  ناوتیم  هک 

تمعن ود  ناونع  هب  فوخ ؛» نم  مھنما  عوج و  نم  مھمعطا  یذلا  . » تساھناسنا یارب  یـساسا  زاین  کی  تینما  اھنیا ، رب  یهوالع  دش . دـھاوخن  رـسیم  تفرـشیپ  تشاد و 

. دھدیم ناشن  ار  تینما  تیمھا  اھنیا  ینماان . زا  تاجن  یگنسرگ و  زا  تاجن  دشکیم : هفیرش  یهیآ  نیا  نابطاخم  خر  هب  ار  نیا  لاعتم  یادخ  یھلا ، گرزب 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٠ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

میتسناوتن ام  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تسھ ، یماکان  هک  یئاـج  رھ  میدـش . قفوم  اـم  دـنتفرگ ، راـک  هب  دنتخانـش و  ار  مدرم  یاـھیئاناوت  روشک  نیلوئـسم  هک  یئاـج  رھ 

، راکتبا اب  تقد ، اـب  تراـھم ، اـب  دـنناوتب  دـیاب  نیلوئـسم  روشک ، نوگاـنوگ  لـئاسم  یهمھ  رد  میرادـن . مک  هدـشن  لـح  لـئاسم  اـم  مینک . نیماـت  هصرع  نآ  رد  ار  مدرم  روضح 

« تفرشیپ تلادع و   » 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 35هاگياپ  هحفص 31 
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رھ یناوج ، رھ  ات  دننک -  زاب  ار  هار  دنتـسناوت  یناسک  دش ؛ زاب  هار  داتفا ، قافتا  نیا  گنج  راوشد  رایـسب  یهصرع  رد  هک  نانچمھ  دننک -  ادیپ  مدرم  روضح  یارب  ار  یئاھهار 

دیلوت روشک ، داصتقا  دوشیم . مھ  داصتقا  رد  دوشیم ، مھ  نوگانوگ  یاھهنیمز  رد  دشاب . زاب  شیارب  هار  دنک ، تکرش  گرزب  راک  نیا  رد  دھاوخب  هک  ینز  رھ  یدرم ، رھ  یریپ ،

نیودـت ام  هک  ار  لصا ۴۴  یاھتـسایس  دـنک . ادـیپ  یئافوکـش  ربارب  نیدـنچ  مدرم ، یاھهزیگنا  اب  مدرم ، یاھراکتبا  اب  مدرم ، لوپ  اب  مدرم ، تمھ  یهلیـسو  هب  دـناوتیم  روشک 

ار لصا ۴۴  یاھتسایس  ام  میدیمان ؛ تلادع » تفرـشیپ و  یهھد   » ار هھد  نیا  ام  تسا . هدش  صخـشم  یئاھفدھ  روشک ، یهدنیآ  یارب  دوب . هتکن  نیمھ  ساسا  رب  میدرک ،

ینیبعقاو ساسا  رب  اھیراذگتسایس  نیا  یهمھ  مینکیم . میدرک و  نیودت  ار  هلاسجنپ  یاھهمانرب  یاھتـسایس  میدرک ؛ نیودت  ار  هلاستسیب  زادنامشچ  ام  میدرک ؛ نیودت 

؛ دنکیم قیبطت  اھتیعقاو  اب  نیا  هن ، دنسیونب ؛ هلاستسیب  زادنامشچ  ای  هلاسجنپ  تسایـس  ناشدوخ  تامھوت  اب  دنـشاب و  هتـسشن  یاهدع  کی  هک  تسین  روجنیا  تسا .

. تسا روشک  یاھتیعقاو  هب  یکتم 

، تسا هدـش  هتفرگ  رظن  رد  هک  ینارود  زا  رتدوز  یتـح  اھفدـھ  نیا  دوش ، نیماـت  اھفدـھ  نیا  یارب  اـھهار و  نیا  رد  مدرم  روـضح  رگا  تسا . هدـش  نییعت  یاھفدـھ  اـھنیا  بخ ،

مھف لباق  یلمع و  یاھلومرف  ار ، اھلدـم  ار ، اھهنیمز  دـیاب  نیلوئـسم  هک  تساـجنیا  تسا . یلـصا  یهتکن  ناـمھ  نیا ، تسا ؟ یروج  هچ  مدرم  روضح  دـش . دـھاوخ  لـصاح 

هب هننقم  یهوق  مھ  هیئاضق ، یهوق  مھ  هیرجم ، یهوق  مھ  درک . ار  اھراک  نیا  دوشیم  یـشخب  رھ  رد  دننک . مھارف  مدرم  تکراشم  یارب  ار  شخبدامتعا  یاھلومرف  ار ، مومع 

 - دنتـسھ یعیـسو  میظع و  رـشق  هک  ام -  ناناوج  یناوج  طاشن  زا  مدرم ، یهزیگنا  ورین و  زا  مدرم ، رکف  زا  مدرم ، راکتبا  زا  دننک ؛ نیمات  ار  نیا  دـنناوتیم  دوخ  صاخ  یهویش 

، تسا هدش  فلتخم  یاھهنیمز  رد  یئاھراک  هتبلا  دریگب . ماجنا  نیلوئسم  یوس  زا  فافش  راکوزاس  اب  هللااشنا  دیاب  هک  تسا  یئاھراک  وزج  نیا  دننک ؛ هدافتـسا  دنناوتیم 

تکرح نیا  رد  هک  دـنادب  رکتبم  کی  رگتعنـص ، کـی  ریپ ، کـی  ناوج ، کـی  اـت  درک ، نیماـت  ار  مدرم  یهمھ  روضح  درک و  راـک  دوشیم  نیا  زا  شیب  اـما  تسا ؛ هدـش  زاـب  یئاـھهار 

. هتشذگ لثم  دسریم ؛ ناماس  هب  یراکوزاس  نینچ  کی  اب  زیچ  همھ  دریگیم . رارق  اجک  رد  یمومع 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢۴ نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

خوسنم زگرھ  تلادع  یهبلاطم  تسین . هدنوشهنھک  زگرھ  فدھ  نیا  دش . هتفگ  هک  یئاھـصخاش  نیمھ  اب  تایـصوصخ ، نیمھ  اب  فدھ ؛ دـش  یمالـسا  یهعماج  لیکـشت 

اھناسنا تسا . ضیعبت  دض  رب  تسا ، یتلادعیب  دض  رب  ابلاغ  تسھ ، مدرم  فرط  زا  یمایق  اج  رھ  دناهدوب . تلادع  لابند  هب  اھناسنا  زورما ، ات  رـشب  خـیرات  لوا  زا  دوشیمن .

کی نیا  تسا ؛ یدازآ  لابند  ناسنا  تسا . هدیرفآ  دازآ  ار  وت  ادخ  ارح ؛» کلعج هللا  دق  کریغ و  دبع  نکت  ال  « ؛ تسا هدـیرفآ  دازآ  ار  ناسنا  لاعتم  یادـخ  دنتـسھ . یدازآ  لابند 

. تسین وشبهنھک  نیا  تسا ، یرطف  یهتساوخ 

ناسنا دوشیمن . هنھک  تقو  چـیھ  اھنیا  دـنیبیم  تایـصوصخ -  نیا  اب  یمالـسا  یهعماج  ینعی  دـنکیم -  هاگن  ار  یمالـسا  ماظن  یاھنامرآ  فادـھا و  ناـسنا  یتقو  نیارباـنب 

رخآ درادـن ، تیاھن  تفرـشیپ  تسا . تفرـشیپ  امـش  یاھنامرآ  زا  یکی  الثم  دراد . دوجو  رتشیب  تکرح  یارب  اج  دـنکب ، تکرح  هک  مھ  هچرھ  تساھنامرآ . نیا  لاـبند  هشیمھ 

. تسین یندشمامت  یهصرع  کی  هصرع ، ینعی  تسا . روصتم  یشناد  نآ ، زا  رتالاب  دیشاب ، هتشاد  شناد  امش  هچرھ  میلع ؛» ملع  یذ  لک  قوف  . » درادن

مالسلاهیلع  / ١٣٩١/٠٣/٠٣ نیسح  ماما  هاگشناد  رد  تانایب 

روشک نیا  دـینک ؛ شالت  دـینادب . ردـق  تسا ، هداد  امـش  هب  لاعتم  یادـخ  هک  ار  ینارون  کاـپ و  یاـھلد  ار ، یمـسج  ینھذ و  یاـھیئاناوت  ار ، یناوج  تمعن  زیزع ! یاـھناوج 

اب تدـش ، اب  ار  یمالـسا  تما  یلاعت  یوس  هب  تکرح  هلفاق ، نیا  شیپاشیپ  یمالـسا و  تما  یناشیپ  رد  دـیاب  هک  دیئامـش  تسامـش ؛ لاـم  هدـنیآ  تسامـش ، هب  قلعتم 

. دندرک یراکادف  دندرک ، تدھاجم  دندرک ، زاغآ  ار  هار  نیا  ناگتشذگ  دیھد . همادا  نوزفازور  روط  هب  تعرس و 

، دـندرک یرادـیاپ  هار  نیا  رد  حلـسم  یاھورین  یاـھنامزاس  یهمھ  اـم ، یمالـسا  یروھمج  شترا  اـم ، نارادـساپ  هاپـس  اـم ، حلـسم  یاـھورین  هک  میئوگیم  ساپـس  ار  ادـخ 

. دنتشاذگ راگدای  هب  ار  یراگدنام  یاھهبرجت  دوخ  زا  دندرک و  یراشفاپ 

رارقتسا ام ، یقرت  ام ، تفرشیپ  تسا . نوزفازور  یالتعا  تزع و  هب  ور  ناریا  تلم  دینک . ششوک  هار  نیا  رد  دیناوتیم ، هچرھ  تسامـش . راک  راک ، تسامـش ؛ هب  قلعتم  هار ،

. دنکیم کمک  ناھج  یهمھ  رد  تیاھن  رد  مالسا و  یایند  رد  تلادع  یهعسوت  تفرشیپ و  هب  تساھنیا -  هب  دھعتم  هھد ، نیا  هک  ام -  نایم  رد  تلادع 

یمالسا  / ١٣٩١/٠٣/٠٧ یاروش  سلجم  یهرود  نیمھن  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

تیلوئسم هب  اھنت  دناهدروآ ، تسد  هب  مدرم  یار  اب  هک  یریطخ  هاگیاج  رد  هک  تسا  نآ  مرتحم  ناگدنیامن  هب  بناجنیا  یهیـصوت  نیرتیلـصا  مھن ، سلجم  یهعیلط  رد  نونکا 

یهفیظو نیرتمھم  هک  یراذگنوناق  رد  ار  یلحم  یفئاط و  یھورگ و  یصخش و  یاھضغب  بح و  اھهزیگنا و  دنشیدنیب و  تلم  زا  یگدنیامن  نیگنـس  یهفیظو  یادا  یھلا و 

، همھ نیا  ردص  رد  دنھدن . تلاخد  دھدیم ، رارق  ریثات  تحت  ار  روشک  یاضف  هک  ییاھیریگعضوم  رد  هتبلا  نوناق و  یارجا  رب  تراظن  رد  زین  تسا و  یمالسا  یاروش  سلجم 

هب دیاب  نیناوق  یهمھ  تلادع ، تفرـشیپ و  یهھد  رد  دشاب . یلم  عفانم  یهدننکنیمات  یمومع و  یاھزاین  هب  فوطعم  فافـش ، دمآزور ، دمآراک ، دیاب  نوناق  دراد . رارق  نوناق 

یھاـگیاج دوش و  اـصحا  دـیاب  روشک  یاـھتیولوا  دـشاب . هتـشاد  رترواـنھپ  رتینـالوط و  هچرھ  یاهرتسگ  تدـمدنلب ، هاـگن  اـب  دـنک و  کـمک  یمومع  صخاـش  ود  نیا  ققحت 

. دبایب یراذگنوناق  هب  مامتھا  رد  ار  هتسیاش 

١٣٩١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

، نتـسبدوخهب اب  هن  رورغ ، اب  هن  رخافت ، اب  هن  تزع ، حور  یایحا  تسا ؛ تلم  ینورد  تخاس  یور  رب  یلـصا  یهیکت  دینیبیم  دینکیم ، هظحالم  ار  ماما  یبالقنا  تایبدا  یتقو 

تلم تسا . رادهمادا  راک  کی  تسا ، رمتـسم  راک  کی  نیا  تسین ؛ یعطقم  راک  کی  نیا  هک  تسا  نیا  مینک ، هجوت  نآ  هب  دیاب  ام  هک  هچنآ  ینورد . تخاس  ماکحتـسا  اب  هکلب 

؛ تسام دوخ  نورد  رد  لماوع  نیا  زا  یـضعب  دنکیم . فقوتم  ار  ورـشیپ  تلم  کی  ار ، ورـشیپ  ناسنا  کی  هک  دراد  دوجو  یلماوع  دـنک . هلباقم  یئاتـسیا  دوکر و  لماوع  اب  دـیاب 

بالقنا زا  لبق  یخزود  تیعـضو  نامھ  راـچد  میوشن ، درگبقع  راـچد  میوشن ، تلذ  راـچد  میوشن ، دوکر  راـچد  میھاوخب  رگا  تسا . نمـشد  تادـیھمت  لـماوع ، نیا  زا  یـضعب 

، ینورد ماکحتسا  نیا  یلم ، تزع  نیا  مینک . تفرشیپ  مئاد  دیاب  میوشیم . ورهبور  تفرشیپ »  » مان هب  یموھفم  کی  اب  هک  تساجنیا  دوشن . فقوتم  نامتکرح  دیاب  میوشن ،

مھ تلادع  تسا . هدش  یراذگمان  تلادع » تفرـشیپ و  یهھد   » هب هھد  نیا  دناسرب . تفرـشیپ  هب  ار  ام  دـشاب و  نتفر  ولج  لاح  رد  مئاد  یتسیاب  مکحتـسم ، تخاس  نیا 

، تسھ مھ  تلادـع  تسھ ، مھ  یدازآ  شنورد  هک  تسا ؛ ناـسنا  یدوـجو  داـعبا  یهمھ  رد  تـسین ؛ یداـم  رھاـظم  رد  تفرـشیپ  طـقف  تفرـشیپ ، تـسا . تفرـشیپ  لد  رد 

. دراد دوجو  مھ  یملع  تفرـشیپ  یگدـنز ، رھاظم  تفرـشیپ  یدام ، تفرـشیپ  نآ ، رد  هتبلا  تسھ . تفرـشیپ  موھفم  رد  همھ  اھنیا  تسھ ؛ مھ  یونعم  یقـالخا و  یـالتعا 

تزع تقیقح  زا  هک  یتـلم  دـناسریم . درگبقع  هب  ار  اـم  هداـج ، نیا  رد  فقوت  هنوـگرھ  میورب . شیپ  هداـج  نیا  رد  دـیاب  هک  داد  رارق  یاهداـج  رد  ار  اـم  دوـخ ، تکرح  نآ  اـب  ماـما 

تمعن اولدب  نیذلا  یلا  رت  مل  ا  : » هک دوشیم  هفیرـش  یهیآ  نیا  قادصم  تقو  نآ  دنک ، نارفک  ار  تمعن  نیا  رگا  تسا ، هتفرگ  رارق  تفرـشیپ  یهداج  رد  تسا و  هدـش  رادروخرب 

شیپ دننکن و  یگداتـسیا  رگا  اھتلم  دش . دھاوخ  خلت  هرابود  یگدـنز  دـش ، دـھاوخ  خزود  هرابود  ایند  ( ١ (؛» رارقلا سئب  اھنولـصی و  منھج  راوبلا . راد  مھموـق  اوـلحا  ارفک و  هللا 

. دش دھاوخ  نکفاهیاس  اھنآ  رس  رب  تلذ  نارود  یھایس  یتخس و  نامھ  هرابود  دنورن ،

١٣٩١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

، نتـسبدوخهب اب  هن  رورغ ، اب  هن  رخافت ، اب  هن  تزع ، حور  یایحا  تسا ؛ تلم  ینورد  تخاس  یور  رب  یلـصا  یهیکت  دینیبیم  دینکیم ، هظحالم  ار  ماما  یبالقنا  تایبدا  یتقو 

تلم تسا . رادهمادا  راک  کی  تسا ، رمتـسم  راک  کی  نیا  تسین ؛ یعطقم  راک  کی  نیا  هک  تسا  نیا  مینک ، هجوت  نآ  هب  دیاب  ام  هک  هچنآ  ینورد . تخاس  ماکحتـسا  اب  هکلب 

؛ تسام دوخ  نورد  رد  لماوع  نیا  زا  یـضعب  دنکیم . فقوتم  ار  ورـشیپ  تلم  کی  ار ، ورـشیپ  ناسنا  کی  هک  دراد  دوجو  یلماوع  دـنک . هلباقم  یئاتـسیا  دوکر و  لماوع  اب  دـیاب 

« تفرشیپ تلادع و   » 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 35هاگياپ  هحفص 32 
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بالقنا زا  لبق  یخزود  تیعـضو  نامھ  راـچد  میوشن ، درگبقع  راـچد  میوشن ، تلذ  راـچد  میوشن ، دوکر  راـچد  میھاوخب  رگا  تسا . نمـشد  تادـیھمت  لـماوع ، نیا  زا  یـضعب 

، ینورد ماکحتسا  نیا  یلم ، تزع  نیا  مینک . تفرشیپ  مئاد  دیاب  میوشیم . ورهبور  تفرشیپ »  » مان هب  یموھفم  کی  اب  هک  تساجنیا  دوشن . فقوتم  نامتکرح  دیاب  میوشن ،

مھ تلادع  تسا . هدش  یراذگمان  تلادع » تفرـشیپ و  یهھد   » هب هھد  نیا  دناسرب . تفرـشیپ  هب  ار  ام  دـشاب و  نتفر  ولج  لاح  رد  مئاد  یتسیاب  مکحتـسم ، تخاس  نیا 

، تسھ مھ  تلادـع  تسھ ، مھ  یدازآ  شنورد  هک  تسا ؛ ناـسنا  یدوـجو  داـعبا  یهمھ  رد  تـسین ؛ یداـم  رھاـظم  رد  تفرـشیپ  طـقف  تفرـشیپ ، تـسا . تفرـشیپ  لد  رد 

. دراد دوجو  مھ  یملع  تفرـشیپ  یگدـنز ، رھاظم  تفرـشیپ  یدام ، تفرـشیپ  نآ ، رد  هتبلا  تسھ . تفرـشیپ  موھفم  رد  همھ  اھنیا  تسھ ؛ مھ  یونعم  یقـالخا و  یـالتعا 

تزع تقیقح  زا  هک  یتـلم  دـناسریم . درگبقع  هب  ار  اـم  هداـج ، نیا  رد  فقوت  هنوـگرھ  میورب . شیپ  هداـج  نیا  رد  دـیاب  هک  داد  رارق  یاهداـج  رد  ار  اـم  دوـخ ، تکرح  نآ  اـب  ماـما 

تمعن اولدب  نیذلا  یلا  رت  مل  ا  : » هک دوشیم  هفیرـش  یهیآ  نیا  قادصم  تقو  نآ  دنک ، نارفک  ار  تمعن  نیا  رگا  تسا ، هتفرگ  رارق  تفرـشیپ  یهداج  رد  تسا و  هدـش  رادروخرب 

، دنورن شیپ  دننکن و  یگداتـسیا  رگا  اھتلم  دش . دھاوخ  خلت  هرابود  یگدنز  دش ، دھاوخ  خزود  هرابود  ایند  رارقلا ؛» سئب  اھنولـصی و  منھج  راوبلا . راد  مھموق  اولحا  ارفک و  هللا 

. دش دھاوخ  نکفاهیاس  اھنآ  رس  رب  تلذ  نارود  یھایس  یتخس و  نامھ  هرابود 

مھن  / ١٣٩١/٠٣/٢۴ سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

یمالسا ینید و  یریگتھج  ینید و  رکفت  تسا ؛ یناوج  تلم  کی  نانچمھ  هناتخبـشوخ  ام  تلم  دنایبوخ . یاھناوج  ام  یاھناوج  دناینموم ؛ تلم  دنایبوخ ؛ تلم  تلم ،

نیا دنبالقنا ؛ مالـسا و  ینابم  هب  دقتعم  یاھناسنا  زا  اھیئاضق ، اھیتلود ، روشک ، نیلوئـسم  سلجم ، ناگدـنیامن  بخ ، تسا . روشک  تکرح  یلـصا  روحم  هللادـمحب  مھ 

تفرـشیپ و یهھد  هک  مھ  هھد  نیا  رد  میوریم . شیپ  میراد  ام  تسا و  لاـح  لـماش  یھلا  قیفوت  هللااـشنا  دـقتعم ؛ نیلوئـسم ، دـقتعم ؛ مدرم ، تسا . یمھم  زیچ  یلیخ 

زا یریگمشچ  یهتسجرب  مقر  کی  هب  هللااشنا  تدم  نیا  نایاپ  رد  مھ  دیـسر ، میھاوخ  یـسوسحم  تفرـشیپ  هب  مھ  هللانذاب ، هللااشنا ، یھلا ، قیفوت  هب  تسا ، تلادع 

. تفای میھاوخ  تسد  تلادع 

دھعت  / ٠٩/١٣٩١/٠۶ مدع  شبنج  نارس  سالجا  نیمھدزناش  رد  تانایب 

: منک حرطم  ار  یرگید  تقیقح  مھاوخیم  نم 

یدردـمھ و یراکوکین و  تلادـع و  یکاپ و  هب  ار  اھنآ  هک  دـنراد  یناسمھ  ترطف  یگنھرف ، ینابز و  یداژن و  یاھینوگمھان  دوجو  اـب  اـھناسنا  هک  تسا  هتخومآ  اـم  هب  مالـسا 

دنوادـخ یلاـعتم  تاذ  تفرعم  دـیحوت و  هب  ار  اـھناسنا  دـنک ، روـبع  تمالـس  هب  هدـننکهارمگ  یاـھهزیگنا  زا  رگا  هک  تسا  یناـگمھ  تشرـس  نـیمھ  دـناوخیم و  ارف  یراـکمھ 

. ددرگیم نومنھر 

عاعـش ددرگ و  اماوت -  تلادـع -  تفرـشیپ و  زا  رادروخرب  زارفارـس و  دازآ و  عماوج  لیکـشت  یهناوتـشپ  هیاپ و  تسا  رداـق  هک  تسا  یتیفرظ  ناـنچ  یاراد  کاـنبات  تقیقح  نیا 

نیمھ زین  و  دروآ . مھارف  نانآ  یارب  یھلا -  نایدا  دوعوم  یورخا  تشھب  زا  شیپ  یئاـیند -  یتشھب  دـھد و  ذوفن  اـھناسنا  یئاـیند  یداـم و  یاـھتیلاعف  یهمھ  رب  ار  تیونعم 

، یئایفارغج یهقطنم  یخیرات و  یهقباس  یرھاـظ و  لکـش  رظن  زا  هک  دـشاب  یئاـھتلم  یهناردارب  یاـھیراکمھ  زیرهدولاـش  دـناوتیم  هک  تسا  یناـگمھ  کرتشم و  تقیقح 

. دنرادن رگیدکی  هب  یتھابش 

یرگهطـساو ای  هبناجکی  عفانم  یبلطنوزفا و  ای  دیدھت  سرت و  ساسا  رب  هن  ار  دوخ  نایم  تاطابترا  اھتلود  دشاب ، راوتـسا  یاهدولاش  نینچ  رب  هاگرھ  یللملانیب  یاھیراکمھ 

هدوسآ اھهغدـغد  زا  ار  دوخ  یاھتلم  رطاخ  دوخ و  رادـیب  نادـجو  دـننکیم و  انب  تیناسنا  عفانم  نآ ، زا  رترب  و  کرتشم ، ملاس و  عفانم  یهیاپ  رب  هکلب  شورفدوخ ، نئاخ و  دارفا 

. دنزاسیم

لوارقـشیپ غلبم و  یعدم و  اکیرمآ ، زواجتم  وگروز و  تلود  زورما  و  یبرغ ، رگهطلـس  یاھتردق  ریخا  یاھنرق  رد  هک  دراد ، رارق  هطلـس  ماظن  لباقم  یهطقن  رد  ینامرآ  مظن  نیا 

. دنتسھ هدوب و  نآ 

ماظن  / ٣٠/١٣٩٢/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، مینکیم هدھاشم  ام  هک  یئاھتیعقاو  نیا  دشاب . تلادع  تفرـشیپ و  یهھد  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  دـناوتیم  بالقنا -  مراھچ  یهھد  میراد -  رارق  نآ  رد  زورما  ام  هک  یاهھد 

. میھد رارق  تلادع  تفرشیپ و  یهھد  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  ار  هھد  نیا  میناوتیم  ام  هک  دننکیم  الما  ار  نیا  ام  هب  همھ 

تلود  / ٠۶/١٣٩٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هب متـسین  دقتعم  اھلاس -  نیا  لوط  رد  اھامـش  زا  یـضعب  اب  یـصوصخ  تاسلج  رد  ماهدرک -  ضرع  اھراب  هدنب  تسا . تلادع  یهلئـسم  یمالـسا ،] تلود   ] موس صخاش 

یهولجرپ ندمت  زا  امـش  هک  داد  دھاوخ  ار  یاهجیتن  نامھ  تلادع  نودب  تفرـشیپ  تلادـع ." تفرـشیپ و  یهھد   " هب میتشاذـگ  مسا  ار  هھد  نیا  ام  تلادـع . نودـب  تفرـشیپ 

لاح نیع  رد  اما  دنراد ، ار  رثکادح  اھنیا  هدشیمن ؛ روصت  هرود  نیا  یارب  دنراد  اھنیا  هک  یزیچ  نآ  زا  رتشیب  یروانف ، ملع و  تردق و  تورث و  دینکیم . دھاشم  دـیراد  زورما  برغ ،

یدص ینعی  ابلاغ ، هک  دننزیم -  دایز  فرح  اھنیا ، دننام  یناتـساد و  ییامنیـس و  تاغیلبت  رد  ییاضق ، تلادع  یهنیمز  رد  الاح  درادن . دوجو  تلادـع  اجنآ  دـینک  هظحالم  امش 

حـضاو ـالماک  هک  یداـصتقا  یهنیمز  رد  اـما  برغ -  رد  تسین  اـھربخ  نیا  هک ] دـھدیم  هجیتن  مھ [  دراد  ییاـضق  یاـھهنیمز  رد  ناـسنا  هک  یتاـعالطا  تسا ؛ غورد  داتـشھ ،

هجرد لھچ  یامرگ  زا  ای  دـنریمیم ، روشک  نـالف  رد  رفـص  ریز  هجرد  هد  هک  دـینک  ضرف  یامرـس  رد  هک  دنتـسھ  یناـسک  دـنریمیم ، یگنـسرگ  زا  هک  دنتـسھ  یناـسک  تسا .

بآ هجرد ، لھچ  یامرگ  رد ] ، ] تسا نابایخ  یهشوگ  رد  درادن ، هناخ  درادن ، هانپ  رس  هک  تسا  نیا  زج  دریمب ؟ دتفیب و  تکالھ  هب  هجرد  لھچ  یامرگ  رد  ناسنا  ارچ  دنریمیم !

، میھاوخیمن ار  نیا  اـم  تسا ، یتلادـعیب  نیا  دراد . دوجو  برغ  رد  زورما  مھ  یاهناـسفا  هوـبنا  یاـھتورث  یفرط ] زا  و [  دراد ؛ دوـجو  اـھنیا  دوریم ؟ نیب  زا  دـسریمن ، وا  هب  مھ 

میراذـگیم ار  شمـسا  ام  دوشیم ، دای  هعـسوت  ناونعهب  یبرغ  تایبدا  رد  زورما  هک  ییانعم  نامھ  هب  تفرـشیپ  میراد ، مزـال  ار  تفرـشیپ  اـم  هتـساوخن . اـم  زا  ار  نیا  مالـسا 

سانلا موقیل   » اھنیا دننام  بتک و  لازنا  لسر و  لاسرا  یهمھ  دینکیم ؛ هظحالم  امـش  مھ  نآرق  رد  بخ ، دـشاب . تلادـع  اب  هارمھ  یتسیاب  اعطق  تفرـشیپ ، نیا  تفرـشیپ ؛

. دنکب یگدنز  طسق  اب  هعماج  هک  تسا  نیا  یارب  تسا ؛ ( ١ «) طسقلاب

تلود  / ٠۶/١٣٩٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هب متـسین  دقتعم  اھلاس -  نیا  لوط  رد  اھامـش  زا  یـضعب  اب  یـصوصخ  تاسلج  رد  ماهدرک -  ضرع  اھراب  هدنب  تسا . تلادع  یهلئـسم  یمالـسا ،] تلود   ] موس صخاش 

یهولجرپ ندمت  زا  امـش  هک  داد  دھاوخ  ار  یاهجیتن  نامھ  تلادع  نودب  تفرـشیپ  تلادـع ." تفرـشیپ و  یهھد   " هب میتشاذـگ  مسا  ار  هھد  نیا  ام  تلادـع . نودـب  تفرـشیپ 

لاح نیع  رد  اما  دنراد ، ار  رثکادح  اھنیا  هدشیمن ؛ روصت  هرود  نیا  یارب  دنراد  اھنیا  هک  یزیچ  نآ  زا  رتشیب  یروانف ، ملع و  تردق و  تورث و  دینکیم . دھاشم  دـیراد  زورما  برغ ،

یدص ینعی  ابلاغ ، هک  دننزیم -  دایز  فرح  اھنیا ، دننام  یناتـساد و  ییامنیـس و  تاغیلبت  رد  ییاضق ، تلادع  یهنیمز  رد  الاح  درادن . دوجو  تلادـع  اجنآ  دـینک  هظحالم  امش 

حـضاو ـالماک  هک  یداـصتقا  یهنیمز  رد  اـما  برغ -  رد  تسین  اـھربخ  نیا  هک ] دـھدیم  هجیتن  مھ [  دراد  ییاـضق  یاـھهنیمز  رد  ناـسنا  هک  یتاـعالطا  تسا ؛ غورد  داتـشھ ،

هجرد لھچ  یامرگ  زا  ای  دـنریمیم ، روشک  نـالف  رد  رفـص  ریز  هجرد  هد  هک  دـینک  ضرف  یامرـس  رد  هک  دنتـسھ  یناـسک  دـنریمیم ، یگنـسرگ  زا  هک  دنتـسھ  یناـسک  تسا .

بآ هجرد ، لھچ  یامرگ  رد ] ، ] تسا نابایخ  یهشوگ  رد  درادن ، هناخ  درادن ، هانپ  رس  هک  تسا  نیا  زج  دریمب ؟ دتفیب و  تکالھ  هب  هجرد  لھچ  یامرگ  رد  ناسنا  ارچ  دنریمیم !

، میھاوخیمن ار  نیا  اـم  تسا ، یتلادـعیب  نیا  دراد . دوجو  برغ  رد  زورما  مھ  یاهناـسفا  هوـبنا  یاـھتورث  یفرط ] زا  و [  دراد ؛ دوـجو  اـھنیا  دوریم ؟ نیب  زا  دـسریمن ، وا  هب  مھ 

میراذـگیم ار  شمـسا  ام  دوشیم ، دای  هعـسوت  ناونعهب  یبرغ  تایبدا  رد  زورما  هک  ییانعم  نامھ  هب  تفرـشیپ  میراد ، مزـال  ار  تفرـشیپ  اـم  هتـساوخن . اـم  زا  ار  نیا  مالـسا 

سانلا موقیل   » اھنیا دننام  بتک و  لازنا  لسر و  لاسرا  یهمھ  دینکیم ؛ هظحالم  امـش  مھ  نآرق  رد  بخ ، دـشاب . تلادـع  اب  هارمھ  یتسیاب  اعطق  تفرـشیپ ، نیا  تفرـشیپ ؛

« تفرشیپ تلادع و   » 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 35هاگياپ  هحفص 33 
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. دنکب یگدنز  طسق  اب  هعماج  هک  تسا  نیا  یارب  تسا ؛ طسقلاب »

نایوجشناد  / ٢٠/٠۴/١٣٩۴ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

ار تلادع  تفرـشیپ و  یهھد  مینک ، ادیپ  یرتشیب  یاھتفرـشیپ  مینکب ، یرتشیب  راک  دـیاب  مراد ؛ تاراظتنا  یلیخ  نارگید  زا  مدوخ و  زا  هدـنب  تسھ ؛ یرتشیب  راظتنا  اھام  زا 

. تسا اھتیعقاو  اھتیقفوم و  اھتفرشیپ و  هیضق ، رگید  شخب  نآ  اھتنم  مراد ، لوبق  هدنب  ار  اھنیا  مینک ؛ مامت  تلادع  تفرشیپ و  اب  اعقاو 

تلود  / ٠۴/٠۶/١٣٩۴ تایھ  ىاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

ماظن درادن ؛ لوبق  بالقنا  ینعی  میرادـن ؛ لوبق  ار  تلادـع  یاھنم  داصتقا  ام  دـشاب ؛ تلادـع  اب  هارمھ  دـیاب  روشک ، داصتقا  تفرـشیپ  هک  تسا  نیا  ام  داقتعا  داصتقا ، دروم  رد 

ام یداصتقا  نالک  یاھیزیرهمانرب  رد  یـساسا  لئاسم  وزج  اھنیا  دنوشن ؛ لاماپ  ارقف  دیاین ؛ شیپ  یتاقبط  یهلـصاف  هک  دینکب  تبقارم  دیاب  درادن . لوبق  یمالـسا  یروھمج 

. هدش هدید  یتمواقم  داصتقا  یاھتسایس  رد  اھلقادح  نیمات  تلادع و  یهلئسم  نیمھ  درک ؛ مھاوخ  هراشا  یتمواقم  داصتقا  هب  دعب  هک  تسا 

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تلم نیا  یلاع  فادھا  اما  دشاب  فلتخم  بھاذم  دشاب ، فلتخم  اھنابز  تسا  نکمم  هلب ، دنریـسم . کی  یاراد  دنفدھ ؛ کی  یاراد  ددـعتم ، فلتخم و  ماوقا  اب  هچراپکی  ناریا 

روشک نیا  رد  هک  تسین  نیا  یانعم  هب  مھ  یمالسا  روشک  یوگلا  دننک . یفرعم  ایند  هب  یمالـسا  روشک  کی  یوگلا  ناونعهب  ار  زیزع  ناریا  دنھاوخیم  همھ  تسا ؛ ناسکی 

، تسھ یملع  دـشر  تسھ ، یدام  تفرـشیپ  تیونعم ، نیا  رانک  رد  اما  تسا  تیونعم  اھنیا  تسھ ، اھنیا  هن ، دنتالـسوت ؛ اعد و  هزور و  زامن و  لوغـشم  طـقف  مدرم  یهمھ 

. تسا اھنیا  یمالسا  یهعماج  تیصوصخ  تسھ ؛ یرگیفارشا  یاھهلق  اھهنومن و  ندش  هتشادرب  تسھ ، یتاقبط  یاھهلصاف  ندش  مک  تسھ ، تلادع  یهعسوت 

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ریز لیلذ  مانمگ  یهداتفابقع  یهتـسباو  ناریا  دـنک ، هاگن  فاصنا  مشچ  اب  یـسک  رگا  اعقاو  میتفر . شیپ  بوخ  تسا ، هتـشذگ  بـالقنا  لوا  زا  هک  یلاـس   ٣٨ نیا ٣٧ ، رد  اـم 

ار هقطنم  رد  یمالـسا  یروھمج  دوجوم  تاـناکما  هکنیا  یارب  دـندنبیم  فص  دـنیآیم  هیقب  سیلگنا و  اـکیرمآ و  هک  تسا  هدـش  یروج  زورما  سیلگنا ، اـکیرمآ و  یاـپ  تسد و 

مـشچ اب  هک  ییاھنآ  هک  یمالـسا  ناریا  یمالـسا و  ماظن  تزع  یمالـسا و  تزع  تسا  هدرک  ادیپ  شرتسگ  روجنیا  ینعی  دـنناوتیمن ؛ و  دـننک ، هرداصم  یوحنب  دـنناوتب  هکلب 

تلم یمومع  تفرـشیپ  نیا  دـنوشب . هجاوم  وا  اب  دـنمتردق  دروامھ  کی  لـثم  دـنروبجم  زورما  توغاـط - نارود  لـثم   - ناریا تلم  هب  هلمجزا  اـھتلم و  هب  دـندرکیم  هاـگن  ریقحت 

، هتـشذگ اب  زورما  مھ  یعامتجا  تلادـع  ظاحل  زا  میدرک . تفرـشیپ  مالـسا  رظن  دروم  نوگاـنوگ  لـئاسم  رد  میدرک ، تفرـشیپ  تسایـس  رد  میدرک ، تفرـشیپ  ملع  رد  تسا .

یاـھهناشن ناـنچمھ  هنافـساتم  زورما  مـیراد . هلـصاف  یلیخ  بوـلطم  تلادـع  اـت  مـیراد ، هلـصاف  یلیخ  یمالـسا  تلادـع  نآ  اـت  هـتبلا  تـسا ؛ هدرک  قرف  نامـسآ  اـت  نـیمز 

ار بالقنا  زا  لبق  هک  اھناوج  امش  الاح   - مینکب هظحالم  بالقنا  زا  لبق  هب  تبسن  یتقو  اما  تسین  مک  ام  یهعماج  رد  نوگانوگ  تافارحنا  زا  یضعب  تالمجت و  یرگیفارـشا و 

. تسا یاهتسجرب  رایسب  تفرشیپ  تقونآ ، هب  تبسن  یمالسا  روشک  ناریا و  تلم  تفرشیپ  ار - بالقنا  زا  لبق  میدید  هک  ییاھنآ  ام و  دیدیدن ؛

یقرش  / ١١/٢٩/١٣٩۶ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تفرشیپ میدرک و  یراذگمان  تلادع  تفرـشیپ و  یهھد  ار  بالقنا  مراھچ  یهھد  ام  تسا . هداعلاقراخ  اعقاو  مھ  اھتفرـشیپ  تسا ؛ روشک  تفرـشیپ  یرالاسمدرم ، یهجیتن 

رارقا مینکیم ، فارتعا  نامدوخ  تسین ؛ یدـیدرت  نیا  رد  میتسھ ؛ هدـنامبقع  ام  تلادـع  درومرد  میوگیمن ؛ ار  تلادـع  تسا ؛ هداتفا  قافتا  روشک  رد  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب 

میدرک تفرشیپ  اعقاو  میدش ، قفوم  هملک  یعقاو  یانعم  هب  تفرشیپ  رد  تلادع ؛ رد  مھ  میدشیم ، قفوم  تفرشیپ  رد  مھ  یتسیاب  تلادع  تفرـشیپ و  یهھد  رد  مینکیم .

. مینک یھاوخرذـع  زیزع  مدرم  زا  لاعتم و  یادـخ  زا  دـیاب  مینک ، راک  دـیاب  مینک ، شالت  دـیاب  تلادـع ، یهنیمز  رد  اـما ] [ ؛ تسا هداـتفا  قاـفتا  تفرـشیپ  اـھهنیمز  یهمھ  رد  و 

یاھراک افاصنا  یدام  تفرـشیپ  یهنیمز  رد  اما  درک  میھاوخ  تفرـشیپ  مھ  هیحان  نیا  رد  نموم ، دـمآراک و  نانز  نادرم و  تمھ  اـب  هللااـشنا  میراد و  لکـشم  تلادـع  درومرد 

. هتفرگ ماجنا  یمھم  رایسب  دایز و  رایسب 

یاھروشک نیا  زا  یضعب  هب  دننکیم  هاگن  یضعب  تسین . تفرـشیپ  اھنیا  دننک ؛ تسرد  جرب  ناشیارب  دنربب و  ار  یروشک  کی  لوپ  دنیایب  اھیجراخ  هک  تسین  نیا  تفرـشیپ 

ار یروشک  کی  لوپ  دـنیایب  اھیجراخ  هکنیا  تسین ؛ تفرـشیپ  نیا  هن ، دراد ! روجنـالف  جرب  اـی  روجنـالف  هاـگدورف  اـجنآ  هلب ، دـننیبیم  و  تسا ، تفن  ناـشتورث  هک  اـم  ربورود 

رد هـقطنم  جرب  نیرتدــنلب  زورما  تـسا . تراـسخ  نـیا  تـسا ، تـفربقع  نـیا  تـسین ، تفرــشیپ  نـیا  دــنزاسب ، جرب  ناــشیارب  دــننک و  ریقحت  ار  روـشک  نآ  مدرم  دــنریگب ،

اب دوخ ، شناد  اب  دوخ ، میمـصت  اب  دوخ ، یهدارا  اب  دوخ ، ناوت  اب  تلم ، کـی  روشک ، کـی  هک  تسا  نیا  تفرـشیپ  دـشن ! تفرـشیپ  هکنیا  تسا ! هقطنم  روشک  نیرتهضرعیب 

یهبتر میتسھ ، نامرد  یکـشزپ و  بطق  زورما  ام  تسا . هداتفا  قافتا  هللادمحب  ام  روشک  رد  نیا  تسا و  تفرـشیپ  نیا  دـناسرب ؛ مدـقم  فوفـص  هب  ار  شدوخ  دوخ ، تیفرظ 

رد میاهدرک ، ادـیپ  ییالاب  شناد  ونان  یهنیمز  رد  میاهدرک ، ادـیپ  ییالاب  شناد  یاهتـسھ  یهنیمز  رد  میتسھ ، هقطنم  لئاسم  رد  یار  بحاـص  میراد ، اـیند  رد  ییـالاب  یملع 

یاھناوج زا  یرایـسب  تسا . تفرـشیپ  اھنیا  میاهدرک ، ادیپ  ییالاب  یهبتر  یزاجم  یاضف  هب  طوبرم  یاھـشناد  یهنیمز  رد  میاهدرک ، ادیپ  ییالاب  شناد  یروانفتسیز  یهنیمز 

اعقاو اھناوج ، اب  مینک  یھارمھ  رتشیب  هدرخکی  رگا  الاو  میراد ؛ یھاتوک  هنیمز  نیا  رد  ناریدم  ام  هدرخکی  دنریگب . جوا  هک  دـناهراشا  کی  رظتنم  اعقاو  دادعتـسا ، تدـش  زا  ام 

رد عاـفد ، یهنیمز  رد  تینما ، یهنیمز  رد  اـم  دـننکیم . زاورپ  یوـنعم  یاـھهنیمز  رد  هکناـنچمھ  نوگاـنوگ ؛ یاـھراک  یتامدـخ و  ینف و  یملع و  یاـھهنیمز  رد  دـننکیم  زاورپ 

؛ تسا بوخ  دـمحلا  نامتفرـشیپ  میاهدرک و  تفرـشیپ  یلیخ  اھنیا ، لاثما  یتالـصاوم و  یاـھهار  یهنیمز  رد  ملع ، یهنیمز  رد  تمالـس ، یهنیمز  رد  یزرواـشک ، یهنیمز 

؛ دـننادن ار  اھنیا  تسا  نکمم  رگید  یاھروشک  مدرم  تسا ، فیعـض  ام  تاغیلبت  نوچ  هتبلا  تسا . بـالقنا  زا  یـشان  اـھنیا  دوب . بوخ  تفرـشیپ  تلادـع ، تفرـشیپ و  یهھد 

، هداتفا قافتا  هچنآ  نایب  رد  تاغیلبت ، رد  میفیعـض ؛ تاغیلبت  رد  اما ] ، ] میتسھ یوق  اھزیچ  یلیخ  رد  اـم  منکب : ضرع  مھ  ار  نیا  دـننادیم . ار  اـھنیا  زا  یلیخ  اھنمـشد  اـما ] ]

یاھتفرشیپ دننیبیم  اھنآ  دننکیم ، دصر  ار  ام  لئاسم  یهمھ  دنتسھ و  ام  نانمشد  هک  یناسک  نآ  نکل  مینک . تفرشیپ  دیاب  هنیمز  نیا  رد  میراکتبامک ؛ فیعـض و  راکمک و 

. تسا هتفر  ولج  ردقچ  تسا ، هدرک  تکرح  ردقچ  روشک  هک  دننادیم  ار ، روشک 

یداھج  / ١٠/١٣٩٨/٠۵ یاھهورگ  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دیراذگب دیورب و  شیپ  روط  نیمھ  دیھدب ؛ همادا  ار  نیا  ینینچنیا ، نالک  یاھیزیرهمانرب  هب  دیاهدیسر  ینانچنآ  یهداس  یاھراک  زا  الاح  ات  شیپ  لاس  تسیب  زا  هک  نیمھ 

هب مایق  تلادع و  داجیا  یناسرتمدخ و  یتیریدم و  لئاسم  مھف  حطـس  ظاحل  زا  هک  میـشاب  دـھاش  نامروشک  رد  ار  یمالـسا  بالقنا  لسن  زا  یمیظع  یهعومجم  کی  ام 

. دنریگب وگلا  نآ  زا  دیاب  هدیسرن و  اجنآ  هب  رشب  یلومعم  یاھنھذ  هک  دسرب  ییاج  هب  دراد ــ  مزال  طسق  هب  مایق  یمالـسا  یهعماج  تسا و  مزال  مالـسا  رد  اھنیا  هک  طسق ــ 

. تسا یداھج  رکف  یداھج و  راک  یداھج و  یهشیدنا  تھج  رد  تفرشیپ  شاهصالخ  هک  هتکن ]  ] کی نیا 

یگدنزاس  / ١١/١٣٩٨/٠۵ جیسب  یداھج و  یاھهورگ  یاضعا  هب  مایپ 

نواعت موزل  قافنا و  موزل  زا  سرد  اھدص  رب  لمتشم  هک  ار  هرابنیا  رد  مالـسا  یتفرعم  یهموظنم  دینک . یناگمھ  ار  تفرـشیپ » تلادع و  ققحت  یارب  یناسرتمدخ   » راعش

. دیراذگب روشک  ناوج  اھنویلیم  ربارب  رد  تسا ، اھنیا  لاثما  طسق و  هب  مایق  موزل  مدرم و  هب  ندناسر  عفن  موزل  اوقت و  رب و  رد 

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

« تفرشیپ تلادع و   » 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 35هاگياپ  هحفص 34 
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هب ندیسر  تیاھن  رد  روشک و  رد  یمالسا  یهعماج  لیکـشت  روشک ، رادتقا  روشک ، رد  یعامتجا  تلادع  روشک ، تفرـشیپ  ینعی  هچ ؟ ینعی  میتفگ ، هک  بالقنا » یاھفدھ  »

هب ندیـسر  یارب  یعامتجا ، تلادع  هب  ندیـسر  یارب  اھفدھ ، نیا  هب  ندیـسر  یارب  دید  دـیاب  تسا . اھنیا  بالقنا  یاھفدـھ  یمالـسا ؛ گرزب  ندـمت  یمالـسا و  نیون  ندـمت 

یانعم هب  مالسا  ماکحا  هک  یمالـسا  یهعماج  هب  ندیـسر  یارب  و  یونعم - یدام و  هبناجهمھ ، یاھتفرـشیپ  ییاعدا ؛ یلاشوپ و  یاھتفرـشیپ  هن   - روشک یعقاو  تفرـشیپ 

دح رد  ار  اھراک  نآ  تسا ، مزال  ییاـھراک  هچ  یمالـسا ، نیون  ندـمت  هب  ندیـسر  یارب  تیاـھن  رد  ماـکحا و  نیا  ققحت  زا  دـنوشب  دـنمهرھب  مدرم  دوشب و  هداـیپ  نآ  رد  یعقاو 

. درک میھاوخ  ضرع  الاح  هک  اھنیا  لاثما  روج و  کی  وجشناد  نآ  روج ، کی  لوئسم  نآ  روج ، کی  هدنب  شدوخ ؛ ناوت  دح  رد  یسک  رھ  میھدب ؛] ماجنا   ] نامناوت

« : تفرشیپ تلادع و   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

ینامیلس  /   ١٣٨٨/١١/٠٣ دمحم  هدنسیون :  تلادع /  هعسوت و  اب  تفرشیپ  تبسن  رب  یلمات 

تفرشیپ  /  /  ١٣٩٠/١٠/١۴ تلادع و  ینابم  ناونعب  ود  نآ  لباقتم  ریثات  یناسنا و  هیامرس  یعامتجا و  هیامرس  : pdf

تفرشیپ  /  /  ١٣٩٠/١٠/١۴ تلادع و  یوگلا  یداقتعا  یدیحوت و  دعب  مدقت  : pdf

دنمزوریپ  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ اضریلع  هدنسیون :  یعامتجا /  تلادع  رد  نآ  ریثات  تیدوبع و  موھفم  رب  هیکت  اب  یدازآ  تلادع و  تبسن  لیلحت 

یمظاکناوخا  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ مارھب  هدنسیون :  تفرشیپ /  تلادع و  یوگلا  یداقتعا  یدیحوت و  دعب  مدقت 

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

« تفرشیپ تلادع و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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