
نارھت  / ١۴/١٣۶٢/٠۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

نایدا یهمھ  هک  تسا  مولعم  تسین . ادـخ  تموکح  یمالـسا ، تموکح  هک  تسین  نیا  فرح  نیا  یاـنعم  تسا ، یمدرم  تموکح  کـی  مالـسا  تموکح  مییوگیم  اـم  یتقو 

رد اما  دناهدناوخارف ؛ تسا ، ادخ  نیناوق  ادخ و  نآ  زا  تیمکاح  نآ  رد  هک  یھلا  یماظن  هب  ار  مدرم  اھنآ  نانیـشناج  ناربمغیپ و  یهمھ  دناهدرک و  توعد  ادـخ  تموکح  هب  یھلا 

، دوشیم نایب  یبرغ  یاھیـسارکمد  رد  هک  ناـنچنآ  مدرم ، تموکح  یاـنعم  هب  مدرم  تموکح  درادـن . یتاـفانم  دوخ  تشونرـس  رب  مدرم  تیمکاـح  اـب  هللا »  » تموکح مالـسا 

هدـش هداد  مادـقا  یریگمیمـصت و  ناکما  هزاجا و  مدرم  هب  ادـخ  نامرف  قبط  رب  هک  تسا  یاهزادـنا  نامھ  هب  مدرم  تموکح  ماهدرک . ضرع  البق  یرـصتخم  هرابنیا  رد  تسین و 

نیا تسا و  نافعضتسم  تموکح  تموکح ، ینعی  ( ١ (؛ همئا مھلعجن  ضرالا و  یف  اوفعضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرن  و  دیامرفیم : لیئارساینب  یهرابرد  نآرق  رد  اذل  تسا و 

. دشاب یھلا  ماکحا  بوچراھچ  رد  ادخ و  تموکح  یانعم  هب  نافعضتسم  تموکح  هک  درادن  یتافانم 

یمالسا  / ٠٣/١١/١٣٧۵ یاروش  سلجم  یهرود  نیمجنپ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

. تسا یمالسا  یروھمج  ماظن  رد  یرالاسمدرم  یاھهولج  نیرتابیز  زا  یکی  هک  یمالسا  یاروش  سلجم 

١٣٧٩/٠۶/١٠ /  « تیالو حرط   » یجیسب نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

زورما تسا . هدوـب  مکاـح  درادـن -  دوـجو  اـیند  رد  زورما  هـک  ناـمیا -  هـب  یکتم  یرـالاسمدرم  طـخ  ینعی  وـن ؛ نردـم و  طـخ  نـیا  نردـم ، ىـساسا  نوناـق  نـیا  بـالقنا ، لوا  زا 

نوگاـنوگ و یاھـسابل  رد  تاـباختنا ، تیفیک  یهنیمز  رد  اـھهناسر و  شقن  یهنیمز  رد  اـھییاکیرما  دوـخ  هـک  ار  ییاـھباتک  نـیا  تـسا . لوـپ  هـب  یکتم  اـیند  رد  اـھیرالاسمدرم 

هرگنک ناگدـنیامن  روھمج و  سیئر  تاباختنا  دـعب  تسا ؛ هنوگچ  اھرادـنامرف  تاباختنا  تسا ؛ هنوگچ  اھیرادرھـش  تاباختنا  دـینیبب  ات  دـیناوخب  دناهتـشون ، نوگانوگ  یاـھلکش 

مھ یلیخ  هک  اـھنآ -  حالطـصا  رد  یـسارکمد  درادـن . دوـجو  اـنعم  نآ  هب  یایـسارکمد  دـناهحلاصملاهجو ؛ مھ  مدرم  تسا ؛ لوا  شقن  لوـپ ، هیامرـس و  شقن  تسا . هنوـگچ 

مدرم اجنآ  هک  دننک  رواب  اھمدآ  نیرتروابرید  ات  دندرک  زاب  نآ  یور  هب  ار  داقتنا  نابز  داقتنا و  ملق  راب  نیلوا  ناشدوخ  هک  تسا  یزیچ  نیمھ  دننک -  شیارآ  ار  نآ  دـننکیم  یعس 

کی دروآ ؛ دوجو  هب  ار  بالقنا  کی  درک ؛ اپ  رـس  رب  ار  ماظن  کی  روضح -  نیمھ  نشور ، دـید  نیمھ  فطاوع ، نیمھ  نامیا -  هب  یکتم  یرالاس  مدرم  تسین . یقیقح  ىرالاس 

زیچ بترم  دننک ، عیاض  ار  داقتعا  نیا  نامیا و  نیا  هکنیا  یارب  یمالـسا . یالاو  یهشیدـنا  و  لوا -  یهجرد  رد  ناسنا -  هب  ندیـشخب  تیوھ  مچرپ  درک ؛ دـنلب  ایند  رد  ار  مچرپ 

ظـفح و رد  رکف ، نیا  ناـبحاص  هکنیا  یارب  هچ ؟ یارب  دـنداد . رارق  ریقحت  دروم  اـھویدار ، رد  نھوـم  تاریبـعت  اـب  فـلتخم و  یاھلکـش  اـب  بـالقنا  لوا  زا  ار  یگدنـشخرد  نیا  هب 

دنداد رارق  ریقحت  دروم  نوگانوگ  یاھلکش  اب  ار  حلاص  لمع  ای  دنوش . دیدرت  راچد  نآ  یگدنلاب 

ماظن  / ١٣٧٩/٠٩/١٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا ینید  یرـالاسمدرم  میھد ، رارق  کـالم  روشک -  نـالووسم  ینعی  ناـمدوخ -  شنم  راـتفر و  قـالخا و  حیحـصت  یارب  میناوتب  اـم  تسا  نکمم  هک  یزیچ  نیرتـھب  زورما 

. تسا رگید  زیچ  کی  نیا  درادن . طابترا  اقلطم  یبرغ  یـسارکمد  یاھهشیر  هب  یرالاسمدرم  نیا  دوش ؛ هابتـشا  دـیابن  تسا . هدـش  رارکت  میاهتفگ و  اھراب  هک  یزیچ  نیمھ 

. هن میـشاب ؛ هتـشاد  لماک  یهعومجم  کی  میناوتب  ات  مینک  قاجنـس  نید  هب  میریگب و  برغ  زا  ار  یـسارکمد  ام  هک  تسین  روطنیا  تسین ؛ زیچ  ود  ینید  یرالاسمدرم  ـالوا 

رـس کـی  متفگ . ار  هتکن  نیا  نـالووسم  زا  یـضعب  هب  مھ  رگید  یهسلج  کـی  رد  نم  هک  دراد  رـس  ود  مھ  یرـالاسمدرم  تسا . نید  هب  قـلعتم  مھ  یرـالاسمدرم  نـیا  دوـخ 

ناگدنیامن دننکیم ، باختنا  ار  تلود  دـننکیم ، باختنا  ار  ماظن  مدرم  ینعی  دریگ ؛ تروص  مدرم  یار  هدارا و  یهلیـسو  هب  ماظن  لکـشت  هکنیا  زا  تسا  ترابع  یرالاسمدرم 

اعدا نیا  اجنآ  رد  هتبلا  دـنکیم و  ار  نآ  یاـعدا  برغ  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  نیا  دـننکیم ؛ باـختنا  هطـساویب  اـی  هطـساوهب  ار  یـساسا  نـالووسم  دـننکیم ، باـختنا  ار 

فرح کی  هک  دـننکیم  لایخ  تسین . یتسرد  یاعدا  برغ ، رد  یـسارکمد  یاعدا  هک  مینکیم  رارکت  اھراب  ام  هکنیا  زا  دریگیم  ناشجل  ناسک  یـضعب  درادـن . مھ  تیعقاو 

یاھندروآلاثم اھتقد و  اھفرح و  تارظن و  هب  یکتم  تسین ؛ مھ  یھاگآان  زا  یـشان  تسین ؛ مھ  زیمآبصعت  تسین ؛ اـم  فرح  فرح ، نیا  هن ، هک  یلاـح  رد  تسا ؛ زیمآبصعت 

اجنآ دـننکیمن . فارتـعا  دـنراد ، راـک  رـس و  یمومع  راـکفا  اـب  هک  ییاـجنآ  یموـمع ، تاـغیلبت  رد  هلب ؛ دـنیوگیم . ار  نیا  ناـشدوخ  اـھنآ  تسا . یبرغ  تاـیبدا  ناگتـسجرب 

انعم نیا  هب  یلحارم  حوطـس و  رد  مھ  ناـشدوخ  تسین . نیا  هیـضق  تیعقاو  اـما  تـسا ؛ مدرم  تساوـخ  یار و  هـب  یکتم  تـسھ ، هـچرھ  دراد و  دوـجو  مدرم  ارآ  دـنیوگیم 

ار شاهنوـمن  اـکیرما  یهدـحتم  تـالایا  روـشک  رد  امـش  هک  مھ  زورما  میاهدـید ؛ ناوارف  ار  اـھفارتعا  لـیبق  نیا  زا  مھ  اـم  تـسھ و  مـھ  ناشیاھهتـشون  رد  دـننکیم ؛ فارتـعا 

مدرم تسھ . نآ  هتبلا  هـک  تـسا  ینید  یرـالاسمدرم  شخب  ود  زا  یکی  مدرم ، باـختنا  شخب  نآ  مییوـگیمن . ار  نآ  اـم  تـسا ! یرـالاسمدرم  حالطـصا  هـب  نـیا  دـینیبیم ؛

. تشاد دنھاوخن  یفیلکت  نتساوخ ، نتسناد و  نتخانش و  نودب  دوش . زجنم  اھنآ  یهرابرد  یعرش  فیلکت  ات  دننک  باختنا  دنریگب و  میمصت  دنسانشب ، دنھاوخب ، یتسیاب 

زا ار  تایاور  نیا  ناتسود  یضعب  میراد . یقیقح  یدج و  فیاظو  اھنآ  لابق  رد  ام  دندرک ، باختنا  ار  امش  نم و  هکنآ  زا  دعب  الاح  هک  تسا  نیا  یرالاسمدرم  یهیضق  رگید  رس 

وا کناسحاب  کتیعر  یلع  نملاو  کایا  و  . » مناوخیم ار  شاهنومن  هس  ود  مناوخب ؛ ار  اھنآ  یهمھ  نم  هک  تسین  لاجم  هتبلا  هک  دندرک  عمج  هغالبلاجـھن  ریغ  هغالبلاجـھن و 

: دیامرفیم سانلا .» هللادنع و  تقملا  بجوی  فلخلاو  قحلا  رونب  بھذی  دیزتلا  ناسحالا و  لطبی  نملا  ناف  کفلخب  کدـعوم  عبتتف  مھدـعت  نا  وا  کلعف  نم  ناک  امیف  دـیزتلا 

یکچوک راک  الثم  دینک - ؛ هغلابم  شاهرابرد  دـیداد ، ماجنا  مدرم  یارب  هک  ار  هچنآ  هن  مینکب ؛ میھاوخیم  ای  میدرک  امـش  یارب  ار  اھراک  نیا  ام  هک  دـیراذگب  تنم  مدرم  رـس  هن 

ینعی درب ؛ دھاوخ  ار  قح  رون  هغلابم ، دش . دھاوخ  لطاب  ناتناسحا  دیراذگب ، تنم  رگا  دومرف : دعب  دینکن . لمع  دـیھدب و  هدـعو  هکنیا  هن  و  دـینک -  گرزب  ار  نآ  دـیداد ، ماجنا 

نیا ادـخ  رظن  رد  مدرم و  رظن  رد  سانلا ؛» تقملا هللا و  بجوی  ، » دـینک هدـعو  فلخ  رگا  درک . دـھاوخ  غورفیب  مدرم  مشچ  رد  ار  نآ  دراد ، دوجو  هک  مھ  یتسار  رادـقم  ناـمھ 

اما تسا ، رتشا  کلام  هب  باطخ  مالـسلاوھالصلاهیلع  نینموملاریما  مالک  اھنیا  دـنچرھ  نولعفتال .» اـم  اولوقت  نا  هللادـنع  اـتقم  ربک  یلاـعت : لاـق هللا  . » تسا هاـنگ  تقم و 

. تسھ مھ  ام  هب  باطخ 

؛» کتیعر نم  یوھ  هیف  کـل  نم  کـلھا و  هصاـخ  نم  کـسفن و  نم  ساـنلا  فصنا  فصنا هللا و  : » تسا ینید  یرـالاسمدرم  هب  طوبرم  فیاـظو ، لـیبق  نیمھ  زا  مود  یهتکن 

نیمھ ینعی  هدـن ؛ اھنآ  هب  زایتما  صاصتخا و  ینعی  نکب ؛ ادـخ  مدرم و  لابق  رد  ار  فاصنا  تیاعر  تدوخ ، یاـقفر  نادـنواشیوخ و  ناتـسود و  یهراـبرد  تدوخ ، یهراـبرد  ینعی 

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

یداسف نامھ  دـنکب ، ار  اھراک  نیا  هک  سک  رھ  تسا . یرالاسمدرمدـض  یاھراک  وزج  راک  نیا  دنتـسھ . اـم  قیفر  اـی  دـنواشیوخ  اـی  تسود  اـھنیا  هکنیا  تبـسانم  هب  نداد ،

نارازگراک یهعومجم  رد  اھداسف  نیا  ات  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و  دوش . هزرابم  اھداسف  نیا  اب  دیاب  هلب ، دندرک . هراشا  نآ  هب  روھمج  سیئر  یاقآ  نالا  هک  دـش  دـھاوخ  داجیا 

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  دوجو  روشک 

شیامرف نیا  درک . جالع  ار  اھنیا  دیاب  لوا  اذل  دوریم . نیب  زا  مھ  درواتـسد  دنکیمن ؛ رپ  ار  اھنآ  دیزیرب ، نآ  رد  دیـشاب و  هتـشاد  درواتـسد  امـش  هچرھ  دمآ ، دوجو  هب  یتقو  هک 

دیاـب همھ  یھدـب ؛ هژیو  زاـیتما  دـیابن  یراد ، ناشتـسود  هک  ییاـھمدآ  ناـکیدزن و  اـقفر و  هب  کـتیعر ؛» نم  یوـھ  هیف  کـل  نم  : » تسا مالـسلاوھالصلاهیلع  نینموـملاریما 

یزایتما یـسک  یارب  دیابن  لاحنیعرد  دـشاب ، فقـس  تسانب  رگا  دوش ، یـشکهعرق  تسانب  رگا  دریگ . رارق  همھ  رایتخا  رد  دـیاب  تسھ ، هک  یزایتما  دـنربب . زایتما  ناسکی 

. دشاب هتشاد  دوجو 

شاب ییاھراک  لابند  هیعرلا ؛» یـضرل  اھعمجا  لدـعلا و  یف  اھمعا  قحلا و  یف  اھطـسوا  کیلا  رومالا  بحا  نکیل  و  « ؛ تسا یرالاسمدرم  رگید  یهناشن  کـی  مھ  نیا  موس :

« ينيد يرالاسمدرم   » 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 29هاگياپ  هحفص 1 
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تیاضر و دـشاب و  رتعیـسو  هچرھ  اـھنآ  عفاـنم  مدرم و  اـب  شـسامت  حطـس  ینعی  دـنک ؛ مدرم  لاـح  لـماش  یرتعیـسو  حطـس  رد  ار  تلادـع  دـشاب و  رود  طـیرفت  طارفا و  زا  هک 

بطاخم امش  نم و  یروآ . تسد  هب  ار  تردق -  تورث و  نابحاص  ینعی  صاخ -  یاھھورگ  تیاضر  هک  شابن  نیا  لابند  دنک . بلج  رتشیب  ار  مدرم  یاھهدوت  هماع و  یدونشخ 

، دـیتسھ هییاضق  یهوق  هب  طوبرم  رگا  دـیتسھ ، یربھر  هب  طوبرم  رگا  دیحلـسم ، یاـھورین  هب  طوبرم  نـالووسم  زا  رگا  دـیاهدنیامن ، رگا  دـیریزو ، رگا  امـش  نـالا  میباـطخ . نیا 

نینموـملاریما شیاـمرف  نـیا  رد  اـھنیا  هـک  دــشابن ؛ تردــق  تورث و  ناــبحاص  لــیم  تـھج  رد  دــیھدیم ، ماــجنا  هـک  یراــک  دیــشاب  هتــشاد  هجوـت  دــیاب  دــیتسھ ، اــجرھ 

مدرم دیدروآ و  تسد  هب  ار  تردق  تورث و  نابحاص  لد  رگا  هصاخلا ؛» یضرب  فحجی  هماعلا  طخـس  ناف  : » دیامرفیم دعب  تسا . هدش  ریبعت  هصاخ »  » هب مالـسلاوھالصلاهیلع 

یضر عم  رفتغی  هصاخلا  طخس  نا  و  . » درب دھاوخ  یبالیس  لثم  ار  تردق -  تورث و  نابحاص  ینعی  صاوخ -  یهدشدونشخ  یاھھورگ  نیا  مدرم  یتیاضران  دیدرک ، یضاران  ار 

، دیدرک راک  اھنآ  یارب  دنایـضار و  امـش  زا  مدرم  یتقو  دنوش . یـضاران  راذگب  دنوشیم ؛ یـضاران  امـش  زا  دیدرکن ، ار  تردق  تورث و  نابحاص  لد  لیم  تیاعر  رگا  اما  هماعلا ؛»

. تسا هدوشخب  ییاضران  نیا  رفتغی ؛» . » دنشاب یضاران  اھنیا  راذگب 

هب یراک  چیھ  ظفاحادخ ؛ مھ  دـعب  دریگب ، مدرم  زا  ار  ییار  دـناشکب و  اھقودنـص  یاپ  هب  ار  یاهدـع  هرخالاب  دـنک و  لاجنج  تاغیلبت و  ناسنا  هک  تسین  نیا  طقف  یرالاسمدرم 

زاـب صاـخ ، یاـھھورگ  نـیمھ  یهراـبرد  تـسا . ییوگخــساپ  تبوـن  تـسا ؛ مود  یهـمین  تبوـن  درک ، ادـیپ  قـقحت  لوا  یهـمین  نـیا  هـکنآ  زا  دـعب  دـشاب ! هتــشادن  مدرم  راـک 

نم هب  وگن  دومرف : تسا . رتـشا  کـلام  یهماـن  نیمھ  رد  زاـب  هلمج  نیا  عاـطاف ؛» رمآ  رموم  ینا  نلوقت  ـال  : » دراد یبلاـطم  ناـیب  نیا  رد  مالـسلاوھالصلاهیلع  نینموملاریما 

؛ دـینک تعاطا  دـیاب  امـش  مھدیم و  روتـسد  ملووسم ، هدـنب  عاـطاف ؛» رمآ   - » ماهدـش تیلووسم  نـالف  بحاـص  نم  هدـش و  هداد  تیلووسم  نم  هب  هدـش ، هداد  تیروماـم 

نم برقت  و  : » دـنکیم رکذ  ار  رگید  تیـصوصخ  دـنچ  دـعب  تسا . نیمھ  زین  شعقاو  دـنکیم ؛ دوبان  بارخ و  ار  وت  لد  نیا  بلقلا ؛» یف  لاغدا  کـلذ  ناـف   - » نزن فرح  روطنیا 

نتـسناد و زیچ  همھ  روحم  ار  دوخ  وت و  نتفگ  نم  نم  یھاوخدوخ و  زا  مدرم  ینزب ، فرح  روطنیا  یتـقو  دـنکیم . کـیدزن  وـت  هب  ار  مدرم  دوـلآمشخ  تشگرب  نیا ، نتفلا ؛»

. دنوشیم دونشخان  هشیمھ  یارب  ندوبن ، لئاق  دوخ  یارب  یتیلووسم 

ماظن  / ١٣٧٩/٠٩/١٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

کلھا و هصاخ  نم  کسفن و  نم  سانلا  فصنا  فصنا هللا و  : » تسا ینید  یرالاسمدرم  هب  طوبرم  مدرم ،] هب  تبسن  نیلوئـسم  فیاظو   ] فیاظو لیبق  نیمھ  زا  مود  یهتکن 

صاصتخا و ینعی  نکب ؛ ادخ  مدرم و  لابق  رد  ار  فاصنا  تیاعر  تدوخ ، یاقفر  نادنواشیوخ و  ناتسود و  یهرابرد  تدوخ ، یهرابرد  ینعی  ( ١ (؛» کتیعر نم  یوھ  هیف  کل  نم 

عبنم کی  تکرـش و  کی  زا  هدافتـسا  تاناکما  هژیو . زایتما  ینعی  دـنیوگیم ؛ یراوختنار »  » نآ هب  ام  بآـمیگنرف  زیزع  ناتـسود  هک  یزیچ  نیمھ  ینعی  هدـن ؛ اـھنآ  هب  زاـیتما 

هک سک  رھ  تسا . یرالاسمدرمدـض  یاھراک  وزج  راک  نیا  دنتـسھ . ام  قیفر  ای  دـنواشیوخ  ای  تسود  اھنیا  هکنیا  تبـسانم  هب  نداد ، رارق  یـصاخ  عمج  رایتخا  رد  ار  یلام 

نیا ات  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و  دوش . هزرابم  اھداسف  نیا  اب  دیاب  هلب ، دندرک . هراشا  نآ  هب  روھمج  سیئر  یاقآ  نالا  هک  دش  دھاوخ  داجیا  یداسف  نامھ  دنکب ، ار  اھراک  نیا 

اھنیا تشاد . دھاوخن  ناکما  دـینکب ، مھ  راک  رھ  درادـن ؛ ناکما  تفرـشیپ  تشاد و  دـھاوخن  دوجو  راک  ییاناوت  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  روشک  نارازگراک  یهعومجم  رد  اھداسف 

لوا اذل  دوریم . نیب  زا  مھ  درواتسد  دنکیمن ؛ رپ  ار  اھنآ  دیزیرب ، نآ  رد  دیشاب و  هتـشاد  درواتـسد  امـش  هچرھ  دمآ ، دوجو  هب  یتقو  هک  تسا  ییاھهرفح  اھهرد و  اھفاکش و 

دیابن یراد ، ناشتـسود  هک  ییاھمدآ  ناکیدزن و  اقفر و  هب  کتیعر ؛» نم  یوھ  هیف  کل  نم  : » تسا مالـسلاوھالصلاهیلع  نینموملاریما  شیامرف  نیا  درک . جالع  ار  اھنیا  دیاب 

لاحنیعرد دشاب ، فقس  تسانب  رگا  دوش ، یـشکهعرق  تسانب  رگا  دریگ . رارق  همھ  رایتخا  رد  دیاب  تسھ ، هک  یزایتما  دنربب . زایتما  ناسکی  دیاب  همھ  یھدب ؛ هژیو  زایتما 

. دشاب هتشاد  دوجو  یزایتما  یسک  یارب  دیابن 

ماظن  / ١٣٧٩/٠٩/١٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

اھعمجا لدعلا و  یف  اھمعا  قحلا و  یف  اھطسوا  کیلا  رومالا  بحا  نکیل  و  « ؛ تسا یرالاسمدرم  رگید  یهناشن  کی  مھ  نیا  مدرم :] هب  تبسن  نیلوئـسم  فیاظو  زا   ] موس

اھنآ عفانم  مدرم و  اب  شسامت  حطس  ینعی  دنک ؛ مدرم  لاح  لماش  یرتعیسو  حطس  رد  ار  تلادع  دشاب و  رود  طیرفت  طارفا و  زا  هک  شاب  ییاھراک  لابند  ( ١ (؛» هیعرلا یضرل 

هب ار  تردق -  تورث و  نابحاص  ینعی  صاخ -  یاھھورگ  تیاضر  هک  شابن  نیا  لابند  دنک . بلج  رتشیب  ار  مدرم  یاھهدوت  هماع و  یدونـشخ  تیاضر و  دشاب و  رتعیـسو  هچرھ 

رگا دـیتسھ ، یربھر  هب  طوبرم  رگا  دیحلـسم ، یاھورین  هب  طوبرم  نالووسم  زا  رگا  دـیاهدنیامن ، رگا  دـیریزو ، رگا  امـش  نـالا  میباـطخ . نیا  بطاـخم  امـش  نم و  یروآ . تسد 

شیامرف نیا  رد  اھنیا  هک  دشابن ؛ تردق  تورث و  نابحاص  لیم  تھج  رد  دیھدیم ، ماجنا  هک  یراک  دیشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  دیتسھ ، اجرھ  دیتسھ ، هییاضق  یهوق  هب  طوبرم 

تسد هب  ار  تردق  تورث و  نابحاص  لد  رگا  هصاخلا ؛» یـضرب  فحجی  هماعلا  طخـس  ناف  : » دیامرفیم دعب  تسا . هدش  ریبعت  هصاخ »  » هب مالـسلاوھالصلاهیلع  نینموملاریما 

هصاخلا طخس  نا  و  . » درب دھاوخ  یبالیـس  لثم  ار  تردق -  تورث و  نابحاص  ینعی  صاوخ -  یهدشدونـشخ  یاھھورگ  نیا  مدرم  یتیاضران  دیدرک ، یـضاران  ار  مدرم  دیدروآ و 

یارب دنایضار و  امش  زا  مدرم  یتقو  دنوش . یـضاران  راذگب  دنوشیم ؛ یـضاران  امـش  زا  دیدرکن ، ار  تردق  تورث و  نابحاص  لد  لیم  تیاعر  رگا  اما  هماعلا ؛» یـضر  عم  رفتغی 

. تسا هدوشخب  ییاضران  نیا  رفتغی ؛» . » دنشاب یضاران  اھنیا  راذگب  دیدرک ، راک  اھنآ 

ماظن  / ١٣٧٩/٠٩/١٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هب یراک  چیھ  ظفاحادخ ؛ مھ  دـعب  دریگب ، مدرم  زا  ار  ییار  دـناشکب و  اھقودنـص  یاپ  هب  ار  یاهدـع  هرخالاب  دـنک و  لاجنج  تاغیلبت و  ناسنا  هک  تسین  نیا  طقف  یرالاسمدرم 

زاـب صاـخ ، یاـھھورگ  نـیمھ  یهراـبرد  تـسا . ییوگخــساپ  تبوـن  تـسا ؛ مود  یهـمین  تبوـن  درک ، ادـیپ  قـقحت  لوا  یهـمین  نـیا  هـکنآ  زا  دـعب  دـشاب ! هتــشادن  مدرم  راـک 

نم هب  وگن  دومرف : تسا . رتشا  کلام  یهمان  نیمھ  رد  زاـب  هلمج  نیا  ( ١ (؛» عاطاف رمآ  رموم  ینا  نلوقت  ال  : » دراد یبلاطم  نایب  نیا  رد  مالـسلاوھالصلاهیلع  نینموملاریما 

؛ دـینک تعاطا  دـیاب  امـش  مھدیم و  روتـسد  ملووسم ، هدـنب  عاـطاف ؛» رمآ   - » ماهدـش تیلووسم  نـالف  بحاـص  نم  هدـش و  هداد  تیلووسم  نم  هب  هدـش ، هداد  تیروماـم 

نم برقت  و  : » دـنکیم رکذ  ار  رگید  تیـصوصخ  دـنچ  دـعب  تسا . نیمھ  زین  شعقاو  دـنکیم ؛ دوبان  بارخ و  ار  وت  لد  نیا  بلقلا ؛» یف  لاغدا  کـلذ  ناـف   - » نزن فرح  روطنیا 

نتـسناد و زیچ  همھ  روحم  ار  دوخ  وت و  نتفگ  نم  نم  یھاوخدوخ و  زا  مدرم  ینزب ، فرح  روطنیا  یتـقو  دـنکیم . کـیدزن  وـت  هب  ار  مدرم  دوـلآمشخ  تشگرب  نیا ، نتفلا ؛»

. دنوشیم دونشخان  هشیمھ  یارب  ندوبن ، لئاق  دوخ  یارب  یتیلووسم 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٩/٢۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

. تسا مدرم  روما  نیمات  یارب  شالت  مدرم و  یایاضق  رد  فاصنا  تیاعر  مدرم ، نایم  رد  تلادـع  تیاـعر  مدرم ، قوقح  دودـح و  تیاـعر  مھ  تیلووسم  نیمھ  یروحم  یهطقن 

نیا یرالاسمدرم  یهلاسم  یور  کی  متفگ . ار  نیمھ  روشک  نالووسم  هب  یتبحـص  رد  هدنب  نیا ، زا  لبق  زور  دنچ  تسا . لصا  مدرم  یاھزاین  جئاوح و  یمالـسا ، مکاح  یارب 

نیا تساھنآ . یارب  راک  مدرم و  یاھزاین  عفر  ناشتمھ  یهمھ  دندمآ ، راک  رـس  رب  نالووسم  یتقو  هک  تسا  نیا  رگید  یور  نآ  دننکیم . باختنا  ار  نالووسم  مدرم  هک  تسا 

ضحدا همصاخ هللا  نم  هدابع و  نود  همـصخ  ناک هللا  هللادابع  ملظ  نم  : » تسا هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  رتشا  کلام  هب  همان  رد  دنزیم . جوم  نینموملاریما  تاملک  رد  انعم 

ناک  و  « ؛ تسوا مصخ  احالطـصا  تسوا ؛ لباقم  رد  مولظم  ناگدـنب  عفادـم  لیکو  ادـخ  تسوا ؛ باسح  فرط  ادـخ  دـنک ، ملظ  مدرم  هب  یـسک  رگا  ابرح ؛» ناک   هتجح و 

، سیقنبثعشا رتشا ، کلام  شنارادناتسا -  هب  باطخ  ار  اھهمان  نیا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هچرگا  دنکیمن ؛ قرف  هتبلا  تسادخ . اب  هلباقم  گنج و  لاح  رد  وا  ابرح ؛»

. دنتسھ باطخ  نیا  لومشم  تسھ ، ناشتسد  رد  یراک  هک  لووسم  یاھهدر  یهمھ  اما  تسا ؛ هتشون  نارگید -  فینحنبنامثع و 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٩/٢۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

. تسا مدرم  روما  نیمات  یارب  شالت  مدرم و  یایاضق  رد  فاصنا  تیاعر  مدرم ، نایم  رد  تلادـع  تیاـعر  مدرم ، قوقح  دودـح و  تیاـعر  مھ  تیلووسم  نیمھ  یروحم  یهطقن 

« ينيد يرالاسمدرم   » 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 29هاگياپ  هحفص 2 
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نیا یرالاسمدرم  یهلاسم  یور  کی  متفگ . ار  نیمھ  روشک  نالووسم  هب  یتبحـص  رد  هدنب  نیا ، زا  لبق  زور  دنچ  تسا . لصا  مدرم  یاھزاین  جئاوح و  یمالـسا ، مکاح  یارب 

نیا تساھنآ . یارب  راک  مدرم و  یاھزاین  عفر  ناشتمھ  یهمھ  دندمآ ، راک  رـس  رب  نالووسم  یتقو  هک  تسا  نیا  رگید  یور  نآ  دننکیم . باختنا  ار  نالووسم  مدرم  هک  تسا 

ضحدا همصاخ هللا  نم  هدابع و  نود  همـصخ  ناک هللا  هللادابع  ملظ  نم  : » تسا هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  رتشا  کلام  هب  همان  رد  دنزیم . جوم  نینموملاریما  تاملک  رد  انعم 

ناک  و  « ؛ تسوا مصخ  احالطصا  تسوا ؛ لباقم  رد  مولظم  ناگدنب  عفادم  لیکو  ادخ  تسوا ؛ باسح  فرط  ادخ  دنک ، ملظ  مدرم  هب  یـسک  رگا  ( ١ (؛» ابرح ناک   هتجح و 

، سیقنبثعشا رتشا ، کلام  شنارادناتسا -  هب  باطخ  ار  اھهمان  نیا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هچرگا  دنکیمن ؛ قرف  هتبلا  تسادخ . اب  هلباقم  گنج و  لاح  رد  وا  ابرح ؛»

. دنتسھ باطخ  نیا  لومشم  تسھ ، ناشتسد  رد  یراک  هک  لووسم  یاھهدر  یهمھ  اما  تسا ؛ هتشون  نارگید -  فینحنبنامثع و 

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

دـشن هدید  دادن . ردھ  ار  هظحل  کی  لاس ، هد  نیا  لوط  رد  هک  تسا  نیا  ترـضح  نآ  یگدنز  یاھیتفگـش  هلمج  زا  درک . عورـش  ار  راک  دش ، هنیدم  دراو  هکنیا  درجم  هب  ربمغیپ 

، وا نتفر  رازاـب  هچوک و  رد  وا ، گـنج  نادـیم  وا ، یهناـخ  وا ، دجـسم  وا ، باوخ  وا ، یرادـیب  دـنامب . زاـب  یاهظحل  تیبرت  میلعت و  تیادـھ و  تیونعم و  رون  ندـناشف  زا  ربمغیپ  هک 

رثا نآ  یور  درک و  دوـخ  رکف  رخـسم  ار  خـیرات  یهمھ  هک  یـسک  دراد ! دوـجو  یرمع  نینچ  رد  یتـکرب  بجع  دوـب . سرد  دوـب -  هـک  اـجرھ  وا -  دوـجو  وا و  یگداوناـخ  ترـشاعم 

تحت همھ  یرالاسمدرم ، تلادع و  یردارب ، تاواسم ، موھفم  لثم  درک ؛ ادیپ  سدقت  تیرـشب  یارب  دعب  یاھنرق  هک  یمیھافم  زا  یرایـسب  ماهتفگ ، اھراب  نم  هک  تشاذـگ - 

هدرک یعمج  یـسایس و  یتموکح و  راک  لاس  هد  طقف  دوب -  هدیـسرن  روھظ  یهصنم  هب  لقاال  ای  تشادـن و  دوجو  ییاھزیچ  نینچ  نایدا  ریاس  میلاعت  رد  دوب ؛ وا  میلعت  ریثاـت 

. درک صخشم  ار  دوخ  یریگعضوم  دورو ، لوا  زا  یتکرباب ! رمع  هچ  دوب .

١٣٨٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزاود  مسارم  رد  تانایب 

ماما نوچ  دـیزرو ؛ رارـصا  تیدـج  اب  ماظن ، یمالـسا  تخاس  بیکرت و  یور  درک ؛ هیکت  مالـسا  ینابم  یور  داتـسیا ؛ دوب -  یعدـم  مھ  رایـسب  هک  نایرج -  نیا  لباقم  رد  ماما 

یانعم هب  مدرم -  هب  هیکت  تلادـع و  زین  تلم و  کی  تزع  یگدازآ و  هافر و  تداعـس و  هک  میدـقتعم -  ام  مھ  زورما  و  دوب -  دـقتعم  تسانـشآ ، مالـسا  اـب  هک  یـسکرھ  دـننام 

هنالداع ار  مدرم  عفانم  قوقح و  دـنناوتیمن  هک  دـنداد  ناشن  دـنداد ، یرـالاسمدرم  تلادـع و  راعـش  هک  ییاـھنآ  دوشیم . نیماـت  مالـسا  ماـکحا  یهیاـس  رد  هملک -  یعقاو 

ار اھتلم  دـناوتیم  مالـسا  زورما  ینعی  دوب ؛ مالـسا  تلاسر  هب  راوگرزب  ماما  قیمع  نامیا  یانعم  هب  مالـسا ، رب  یهیکت  دـنکب . ار  راک  نیا  دـناوتیم  مالـسا  اما  دـننک ؛ نیماـت 

درک هیکت  مالسا  یور  رب  داد ، ناملسم  یاھتلم  هب  دوخ  کرابم  یگدنز  لاس  هد  لوط  رد  ماما  هک  ییاھدومنھر  مامت  رد  مھ  یساسا و  نوناق  نیودت  رد  مھ  اذل  دھد . تاجن 

مھ دنک و  ادیپ  یرامشیب  نارادفرط  مھ  ناملسم ، یاھتلم  نایم  رد  یناھج ، یاھتردق  یهزادنایب  یاھینمشد  دوجو  اب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  دش  بجوم  نیمھ  و 

یاسور نالووسم و  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  رگا  مھ  زورما  دنک . یزاسهنیمز  مالـسا  ناھج  رـساترس  رد  ار  یمالـسا  تکرح  دروآ و  دوجوهب  هزیگنا  دیما و  قوش و  اھنآ  رد 

یارب هک  یتزع  دنتسین ، دقتعم  مالسا  هب  هک  ییاھنآ  یتح  هچ  دندقتعم و  مالـسا  هب  ایند  رد  هک  ییاھنآ  هچ  تسا . مالـسا  تکرب  هب  دنراد ، ییوربآ  تزع و  ایند  رد  ماظن  نیا 

دنـسانشیم و ار  یمالـسا  رادـتقا  ریثات و  ذوفن و  شقن و  دنتـسین ، دـقتعم  مالـسا  هب  هک  مھ  ییاھنآ  تسا . مالـسا  رطاـخ  هب  دـنلئاق ، نآ  نـالووسم  یمالـسا و  یروھمج 

. تسا لالج  تمظع و  یاراد  ناشمشچ  رد  تسا ، رادتقا  نیا  رھظم  هک  یسک  نآ  دننادیم و 

١٣٨٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزاود  مسارم  رد  تانایب 

، یمالـسا ماـظن  رد  ییارگمدرم  تسین . ادـج  ییارگمدرم  زا  یمالـسا ، ماـظن  رد  ییارگمالـسا  هک  تـسا  نـیا  ماهدرک ، دـیکات  نآ  رب  اـھراب  هدـنب  هـک  یایـساسا  یهلاـسم 

اذل تسا ؛ مالسا  دوخ  باختنا ، نیا  رد  مدرم  قح  ساسا  هیاپ و  دنوش . هتفرگ  هدیدان  مدرم  هک  درادن  ناکما  یمالـسا ،» ماظن   » مییوگیم ام  یتقو  دراد . یمالـسا  یهشیر 

تاساسحا رب  یکتم  نیا  دشاب ؟ رابتعا  یاراد  مدرم  یار  دیاب  ارچ  دنھد ؟ یار  مدرم  دـیاب  ارچ  تسانبم . هفـسلف و  یاراد  تسا -  ینید  یرالاسمدرم  هک  ام -  یرالاسمدرم 

ار نآ  درکیم و  دیکات  نآ  رب  هراومھ  ماما  هک  ییاھهصرع  زا  یکی  سپ  تسا . یمالسا  مکحتـسم  رایـسب  یانبم  کی  رب  یکتم  تسین ؛ تارابتعا  رب  ینتبم  چوپ و  یلاخوت و 

هدارا و هب  اـھتیلووسم  ندـش  یھتنم  ماـظن و  نـالووسم  باـختنا  رد  مدرم  روـضح  یهلاـسم  درک ، راگدـنام  ار  نآ  هـشیمھ  یارب  تشاذـگ و  راـک  یمالـسا  ماـظن  تخاـس  رد 

. تسا مدرم  تساوخ 

یروھمج  / ١٣٨٠/٠٣/١٩ تسایر  تاباختنا  رد  مدرم  روشرپ  روضح  یپ  رد  رکشت  مایپ 

رد ینید  یرالاسمدرم  راکـشا  یهنومن  هدـش و  باختنا  امـش  صیخـشت  یار و  اب  تسا ، یونعم  یداـم و  تفرـشیپ  لووسم  روشک و  یئارجا  ریدـم  هک  روھمج  سیئر  نونکا 

گرزب قیفوت  نیا  هدـیئاس ، کاخ  رب  لاعتم  دـنوادخ  ربارب  رد  عوشخ  هھبج  بناجنیا  تسا . هتـشگ  راکـشآ  دـنایمدرم ، یمالـسا و  ماـظن  یهنـشت  هک  یئاـھتلم  مشچ  ربارب 

. میامنیم میدقت  ناریا  ناشلامیظع  تلم  هاگشیپ  هب  ار  دوخ  نیسحت  ساپس و  و  منکیم ، یرازگرکش  ار  یلم 

لاس ٨٠  / ١١/١٣٨٠/٠۵ یروھمجتسایر  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

تقیقح کی  زا  یکاح  تفرگ ، ماجنا  زورما  هک  یمـسارم  سلجم و  نیا  تسا . یمالـسا  یروھمج  خیرات  تکرح  رد  ساسح  یهطقن  کی  رگـشیامن  مھم و  رایـسب  یاهسلج 

. تسا تلم  داحآ  یرگباختنا  روضح و  مالسا و  ینارون  ماکحا  تیمکاح  ینید و  یرالاسمدرم  تقیقح  نآ  تسا و  یمالسا  یروھمج  ماظن  رد  ناشخرد  هدنز و 

لاس ٨٠  / ١١/١٣٨٠/٠۵ یروھمجتسایر  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

؛ تسا هدـش  نیعم  جرا  ناش و  مدرم  یارب  نآرق ، یھلا  ینامـسآ و  نیناوق  رد  تسا . یھلا  ماـکحا  ینآرق و  راونا  تیادـھ  اـب  هعماـج ، مدرم و  روما  یهرادا  مالـسا ، قطنم  رد 

نآ دـھاش  ایند  زورما  هک  تسا  یایرالاسمدرم  عون  نیرتیقار  یرـالاسمدرم ، نیا  دـنریگیم . تسد  هب  ار  روشک  یهرادا  تشونرـس  دـننکیم و  باـختنا  هک  دنتـسھ  مدرم 

هتـسناوت بیع ، صقن و  هنوگرھ  زا  یاربم  ینامـسآ و  نیناوق  اب  هک  یباختنا  اما  تسا ، مدرم  باـختنا  تسا . یھلا  تیادـھ  ماـکحا و  بوچراـچ  رد  یرـالاسمدرم  اریز  تسا ؛

. دنک لابند  ار  یحیحص  هار  تھج و  تسا 

تساوخ عفانم و  زا  تسا  ترابع  بوچراچ  یبرغ ، یاھیسارکمد  رد  دراد . دوجو  بوچراچ  دوشیم ، هتخانـش  یرالاسمدرم  یـسارکمد و  مان  هب  ایند  رد  هک  هچنآ  یهمھ  رد 

فالخ رب  هک  ار  یزیچ  مدرم  رگا  دوشیم . ذـفان  دـنکیم و  ادـیپ  رابتعا  مدرم  یار  هک  تسا  بوچراچ  نآ  رد  اھنت  هعماج . تشونرـس  رب  مکاـح  ناراد  هیامرـس  تورث و  ناـبحاص 

، کیتارکمد یاھمیژر  اھماظن و  نیا  هک  درادن  دوجو  ینیمـضت  چیھ  دنھاوخب ، تسا  یـسایس -  تردـق  نآ ، رثا  رب  و  یداصتقا -  یلام و  تردـق  نابحاص  نارادهیامرـس و  عفانم 

مھ اھنآ  هک  قباس -  یتسیلایسوس  یاھروشک  رد  تسا . مکاح  اھیـسارکمد  اھتـساوخ و  نیا  یهمھ  رب  هدننکـشان  مکحم و  بوچراچ  کی  دنوش . مدرم  تساوخ  میلـست 

چیھ مدرم  یار  مکاـح ، بزح  یاـھهزیگنا  اھتـسایس و  تـالیامت و  بوچراـچ  زا  جراـخ  رد  دوب . مکاـح  بزح  بوچراـچ ، نیا  دـندیمانیم -  کـیتارکمد  یاـھروشک  ار  ناـشدوخ 

. دراد دوجو  بوچراچ  لاحرھهب  تشادن . یدربراک  ییاناوت و 

ار اھنآ  یناشفا و  وترپ  مدرم  نھذ  لمع و  لد و  رب  هک  تسا  یھلا  تیادـھ  رون  ینآرق و  نیناوق  یھلا و  سدـقم  ماکحا  بوچراچ ، نیا  هک  تسا  نیا  رد  یمالـسا  ماظن  زاـیتما 

هدـش هتفرگ  هدـیدان  یبرغ -  یاھماظن  رد  صوصخب  ایند -  جـیار  یـسایس  یاھماظن  رد  هک  تسا  یمھم  رایـسب  لـئاسم  زا  یکی  مدرم  تیادـھ  یهلاـسم  دـنکیم . تیادـھ 

لیاـضف تھج  رد  مدرم  تساوـخ  هک  دوـشب  یراـک  تلیـضف ، یاھهمـشچرس  هب  مدرم  ییاـمنھار  تسرد و  تیبرت  میلعت و  رثا  رب  هک  تسا  نیا  مدرم  تیادـھ  یاـنعم  تـسا .

یرایسب رد  دینکیم  هظحالم  امش  زورما  دوش . رود  مدرم  باختنا  قفا  زا  ددرگیم ، حرطم  مدرم  تساوخ  ارآ و  مان  هب  یھاگ  هک  یاهدننک  دساف  یاھـسوھ  دشاب و  یقالخا 

« ينيد يرالاسمدرم   » 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 29هاگياپ  هحفص 3 
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هب دوشیم و  یمسر  دنکیم و  ادیپ  ینوناق  یهغبص  تسا ، مدرم  تساوخ  هکنیا  ناونع  هب  نآ -  لاثما  یسنج و  تافارحنا  تافارحنا -  نیرتتشز  یبرغ ، یاھیسارکمد  زا 

. دھدیم ناشن  ار  ینامیا  تیادھ  یونعم و  رصنع  تبیغ  نیا ، ددرگیم . کمک  نآ  یهعاشا 

؛ دنراد رایتخا  رد  ناشدوخ  نابختنم  یهلیسو  هب  ار  روشک  یهرادا  تشونرـس  دنریگیم و  میمـصت  دننکیم ، باختنا  مدرم  ینید -  یرالاسمدرم  ینعی  یمالـسا -  ماظن  رد 

رد یلـصا  یهتکن  دوـشیمن . جراـخ  میقتـسم  طارـص  زا  دربیمن و  هار  حـالف  حالـص و  یهداـج  نوریب  هب  زگرھ  یھلا ، تیادـھ  یهیاـس  رد  هدارا  باـختنا و  تساوـخ و  نیا  اـما 

یدـیلقت لباق  یریگیپ و  لمات و  لـباق  یهبرجت  اـما  تسا ؛ یناوج  دـیدج و  یهبرجت  نیا  تسا . ناریا  تلم  هب  یمالـسا  بـالقنا  یهیدـھ  نیا  تسا . نیا  ینید  یرـالاسمدرم 

جنر یرـشب  تاـیقلخ  یاـھیتشز  جاور  یقـالخا و  لـئاذر  مئارج و  زا  دـپتیم و  یناـسنا  یهزیکاـپ  کاـپ و  یهعماـج  اھتلیـضف و  یارب  ناـشلد  هک  یناـسک  یهمھ  یارب  تـسا 

. دنربیم

لاس ٨٠  / ١١/١٣٨٠/٠۵ یروھمجتسایر  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

هیرجم یهوق  روما  مامز  روشک و  یهرادا  رایتخا  دوشیم و  روھمج  سیئر  یمـسر  روط  هب  مدرم ، بختنم  روھمج  سیئر  نآ  رد  هک  تسا  یمـسارم  نیمتـشھ  مسارم ، نیا 

مدرم و روـضح  هک  دـننک  دوـمناو  هنوـگنیا  دـننکیم  یعـس  هنـالیذر  رایـسب  تاـغیلبت  اـب  اـیند  یتاـغیلبت  یاھھاگتـسد  هتبلا  داد . اـم  هب  بـالقنا  ار  نیا  دریگیم . تـسد  رد  ار 

ییاھینمشد نامھ  یهمادا  مھ  نیا  دننک ! یفن  ار  بالقنا  یهتـشذگ  دنھاوخیم  ینعی  تسا ؛ فرط  نیا  هب  شـشوداتفھ  لاس  تاباختنا  زا  یمالـسا ، ماظن  یرالاسمدرم 

ار وا  دوـخ ، یار  اـب  میاهتفر و  روـھمج  سیئر  باـختنا  قودنـص  یاـپ  هبترم  تشھ  لاـس ، ودوتسیب  نیا  رد  ناریا  تلم  اـم  هن ؛ دناهتـشاد . بـالقنا  نیا  اـب  هشیمھ  هـک  تـسا 

 - نالووسم یارب  مھ  مدرم و  یارب  مھ  یریگمیمـصت -  بوچراچ  دـنمدرم و  یریگمیمـصت ، روحم  یمالـسا ، ماظن  تکرب  هب  ام  روشک  رد  هک  میاهداد  ناشن  میاهدرک و  باختنا 

. دراذگیم ام  یهمھ  شود  رب  ار  ینیگنس  فیاظو  نیا ، تسا . یمالسا  تعیرش  ماکحا و 

تلود  / ٠۵/١٣٨٠/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

هن تسا ؛ ون  فرح  کی  مینکیم ، حرطم  دوخ  روشک  رد  ام  هک  یاینید  یرالاسمدرم  زورما  میراد . ار  ون  فرح  نیا  ام  دراد . ون  فرح  ایند  یارب  تسا و  مایپ  یاراد  همیرک  تلود 

ایند یاھیرالاسمدرم  رد  اـتقیقح  نم  مینکیم . هھبـش  اـیند  یاـھیرالاسمدرم  رد  عقاو  رد  اـم  ریخن ، میھدیم ؛ هئارا  ار  یرـالاسمدرم  زا  یاهخاـش  اـم  هکنیا  رطاـخ  هب  طـقف 

لماوع ریثات  زا  هک  تسا  یسک  هچ  تساھرادهیامرس . تسد  هرسکی  هک  تسا  یایتاغیلبت  لماوع  ریثات  تحت  ایند  رد  اھشنیزگ  تاباختنا و  هکنیا  رطاخ  یارب  مراد ؛ هشدخ 

مدرم نییاپ  طسوتم و  یاھرشق  هب  قلعتم  همانزور  مادک  منکیم  لاوس  نم  تسا . دازآ  سیلگنا  رد  ای  اکیرما  رد  اھهمانزور  دنیوگیم  دشاب ؟ لفاغ  هرـسکی  زورما  یتاطابترا 

؛ دـندازآ اھهمانزور  هلب ، اھرادهیامرـس . گرزب و  یاھتـسارت  اھلتراک و  تسا ؟ یناسک  هچ  هب  قلعتم  اھهمانزور  دـنک ؟ فشک  ار  رـشق  نآ  یدازآ  همانزور ، یدازآ  زا  مدآ  ات  تسا 

نآ هب  دنایسارکمد و  یهدنروآ  ردام و  رھظم و  هک  تساھنآ  هب  طوبرم  نیا  دننزیمن . یفرح  ناشدوخ  تحلصم  فالخرب  اھنآ  دنیوگب . دنھاوخیم ، هچرھ  هک  دندازآ  اھنآ  ینعی 

ییاھتلود مروایب -  مسا  مھاوخیمن  نم  ام -  یاھهیاسمھ  نایم  رد  الثم  دـنتفرگ . ار  یـسارکمد  اھنآ  زا  هک  دنتـسھ  ییاھتلود  دـینک ، هظحالم  امـش  دـننکیم . مھ  راختفا 

یتاباختنا هک  دنکب  ییانتعا  هکنیا  نودب  دیآیم و  نادیم  طسو  یسک  تقو  کی  تسا . نایماظن  اب  تیمکاح  تقیقح ، رد  اما  دنراد ، دوخ  اب  ار  یسارکمد  ناونع  هک  دنتـسھ 

یدزمان بزح ، نآ  دزمان  زا  ریغ  درادن  تارج  یـسک  تسا و  بازحا  یراصحنا  تیمکاح  ای  یماظن ! تیمکاح  دوشیم  دـیآیم و  راک  رـس  رب  دـنزیم و  رانک  ار  همھ  دراد ، دوجو 

، میراد لماعت  اھنآ  اب  مینکیم و  یگدـنز  نآ  رد  ام  هک  ییاھهعومجم  رد  یمالـسا و  یاھروشک  نایم  رد  زورما  یروھمج ! تسایر  یارب  دزمان  کی  اب  یتاـباختنا  دـنک ؛ یفرعم 

مھ اھرادهیامرـس  تقو  کی  رگا  دـننک ؟ تکرـش  تاباختنا  رد  دـنیایب و  نآ  طسوتم  تاقبط  نوگانوگ و  یاھرـشق  مدرم ، داحآ  یمالـسا ، یروھمج  لـثم  هک  تسا  روشک  مادـک 

. دنتسھ ماندب  نوچ  دننکیم ؛ هنایفخم  ار  راک  نیا  سرت ، زا  دننک ، ذوفن  لامعا  یتالیکشت  حانج و  بزح و  رد  دنھاوخب 

نیا یمالـسا  یروھمج  مالـسا و  یهیاس  رد  زج  دشاب ، مدرم  تسد  رد  تیمکاح  دشاب و  هتـشاد  دوجو  یایرالاسمدرم  دش  رارق  رگا  ام  روشک  رد  منک ، ضرع  امـش  هب  نم 

، دراد دوجو  یـساسا  نوناق  رد  هک  ییاھزیچ  تکرب  هب  تیناحور و  ذوفن  مالـسا و  تکرب  هب  دوب ، تکلمم  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  مالـسا و  یهیاس  رگا  تسین . نکمم  راک 

، دنتخادنا هار  ار  ناخاضر  دنفسا  موس  یاتدوک  نآ  زا  لبق  دادرم و  یاتدوک ٢٨  هک  یناسک  نامھ  دشابن ، لماوع  نیا  رگا  الاو  تشاد ؛ هگن  اجنیا  رد  ار  یرالاسمدرم  دوشیم 

هک ار -  ناشدوخ  یاھیرالاسمدرم  زا  یاهدیاز  دننک ، فطل  تمھ و  یلیخ  رگا  دنربیم . ار  اھنآ  دننزیم و  یرالاسمدرم  یرکفنـشور و  یاھهیعاد  یهزوک  هساک  ریز  دنیآیم و 

راـک رـس  رب  ار  یناـنچنآ  یهتخاـسدوخ  بازحا  ناـیماظن و  مییوگن  رگا  دوـب ؛ دـھاوخن  نیا  زا  شیب  درک . دـنھاوخ  تسرد  اـجنیا  رد  تساـھنیا -  لاـثما  اـھیناپمک و  هب  قـلعتم 

. دنروآیم

ناگربخ  / ١۵/١٣٨٠/٠۶ سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یعیبط مایپ  ریثات  تحت  ناشمدرم  یهماع  نارکفنشور و  ناناوج و  هک  مینیبیم  مینکیم و  هدھاشم  ار  یمالسا  ماظن  ساکعنا  باتزاب و  المع  ام  یمالسا ، یاھروشک  رد 

یاھھاگتـسد یهیقب  اکیرما و  یگمیـسارس  ینارگن و  تلع  دـنک ، بیقعت  لاس  تسیب  نیا  رد  ار  مالـسا  یایند  ثداوح  ناـسنا  رگا  دـناهتفرگ . رارق  یمالـسا  ماـظن  لیکـشت 

اب گنج  هب  میمـصت  یمالـسا  ماظن  هک  تسین  انعم  نآ  هب  نیا  هتبلا  دـننک . رطخ  ساسحا  هک  دـنراد  قح  دـننکیم و  رطخ  ساسحا  اـھنآ  دـمھفیم . یبوخهب  ار  یرابکتـسا 

، یـسارکمد راعـش  اب  دنتـسناوت  اھنآ  تسا . نیرفآرطخ  اھنآ  یارب  مدرم ، یگدنز  نادیم  رد  رکف  نیا  ندروآ  هک  تسانعم  نیا  هب  هکلب  دراد ؛ ایند  رد  یـصاخ  ماظن  اب  ای  یروشک 

تسا و یمدرم  ماـظن  کـی  یمالـسا ، ماـظن  نوـچ  دـننک ؛ موـکحم  جوـم  نیا  اـب  ار  یمالـسا  ماـظن  دـنناوتیمن  اـما  دـننک ؛ موـکحم  هـیرظن  ملاـع  رد  ار  یتسیـسکرام  ماـظن 

راـچد دـنیرالاسمدرم ، یعدـم  ناـشدوخ  هک  یبرغ  یاـھماظن  زورما  تسا . یبرغ  یاـھماظن  زا  رترادهشیر  رتلیـصا و  رتـیعقاو ، رتیقیقح ، یمالـسا ، ماـظن  رد  یرـالاسمدرم 

یکتم مدرم  داقتعا  رکف و  یار و  هب  هک  تسا  یماظن  یمالسا ، ماظن  هک  یلاح  رد  تسا ؛ شودخم  ناشیرالاسمدرم  دننکیم ، هئارا  ناشدوخ  هک  ییاھلیلحت  اب  دنضقانت .

. دننک راکنا  ار  یمالسا  یروھمج  بناوج  زا  مھم  بناج  نیا  تقیقح و  نیا  دنناوتب  دیاش  ات  دننکیم  یدایز  تاغیلبت  تسا .

لگدیب  / ١٣٨٠/٠٨/٢٠ نارآ و  ناشاک و  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ینعی یروـھمج ، دــینک . یفرعم  اـیند  هـب  ار  ینید -  یرـالاسمدرم  ینعی  یمالــسا -  یروـھمج  ماـظن  مالــسا و  یــسایس  یهـیرظن  دــیھاوخیم  امــش  طیارــش ، نـیا  رد 

یمالـسا یروھمج  هن . میدروآ ؛ نادـیم  هب  ار  یاهزات  فرح  میدرک ، حرطم  ار  ینید  یرالاسمدرم  ناونع  هک  ام  دـننکیم  لایخ  یـضعب  ینید . ینعی  یمالـسا ، یرالاسمدرم ؛

ایند یاھماظن  راک  لاکـشا  دورب . شیپ  دوش و  هرادا  یمدرم  یهدارا  یھلا و  تیادـھ  اب  دـیاب  ماظن  کی  هک  تسا  نیا  ینید  یرالاسمدرم  تقیقح  ینید . یرـالاسمدرم  ینعی 

تیادـھ رگا  ای  دـنرادن -  ار  یھلا  تیادـھ  اما  تسھ ، رھاظلایلع  یمدرم  یهدارا  هک  یبرغ  یاھیـسارکمد  حالطـصا  هب  لثم  تسین -  اـھنآ  رد  یھلا  تیادـھ  اـی  هک  تسا  نیا 

تلاخد روشک  نووش  رد  مدرم  هن  ینعی  دناهنوگنیا ؛ اھروشک  زا  یرایـسب  هک  تسین ، مادکچیھ  ای  تسین ؛ نآ  رد  یمدرم  یهدارا  دنراد ، هک  دننکیم  اعدا  ای  دـنراد  ار  یھلا 

. دنراذگیم ریثات  ماظن  تخاس  رد  رگیدکی  اب  ماوت  یمدرم  یهدارا  یھلا و  تیادھ  هک  ییاجنآ  ینعی  یمالـسا ، یروھمج  دراد . دوجو  یھلا  تیادھ  هن  دنراد ، یاهدارا  یار و  و 

تباث ایند  مدرم  یارب  ار  هیرظن  نیا  تیناقح  دیھاوخب  امـش  رگا  اما  دوشیمن ؛ دراو  یتاقیقحت  لفاحم  یھاگـشناد و  یاھثحب  رد  یلاکـشا  هشدخ و  هنوگچیھ  هیرظن ، نیا  رب 

. تسا نیا  یمالسا  یروھمج  ماظن  یهدمع  شلاچ  دینک . تباث  دیاب  لمع  رد  دینک ،

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

هجوت دروم  تساھـشزرا -  نیرتمھم  زا  اھتلم  یارب  هک  ار -  لالقتـسا  یدازآ و  مھ  داد ، رارق  رظن  دروم  ار  تلادع  یارجا  مھ  دش ؛ انب  یمکحتـسم  لوصا  یهیاپ  رب  بالقنا  نیا 

« ينيد يرالاسمدرم   » 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 29هاگياپ  هحفص 4 
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تلادـع نآ  اب  دـیابن  ار  تلادـع  نیا  اھتنم  تسا ؛ قالخا  تیونعم و  یرالاسمدرم و  یھاوخیدازآ و  یھاوختلادـع و  زا  یبیکرت  بـالقنا ، نیا  ار . قـالخا  تیونعم و  مھ  داد ، رارق 

. دوخ صاخ  فیرعت  اب  تسا  یمالـسا  تلادـع  نیا  درک ؛ هابتـشا  دـندادیم ، ار  شراعـش  دوخ  رامقا  یاھروشک  رد  ای  قباس  یوروش  رد  اھتـسینومک  هک  یموھوم  ییاعدا و 

رھ رد  اھناسنا  یرابودنبیب  یانعم  هب  نینچمھ  هیامرس و  تردق و  نابحاص  یگتخیسگراھم  یانعم  هب  هک  یبرغ -  یدازآ  اب  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  یدازآ  نینچمھ 

مھف و اب  یمالسا و  دیق  اب  یدرف  یدازآ  مھ  تسا و  یونعم  یدازآ  مھ  تسا ، یعامتجا  یدازآ  مھ  تسا ؛ یمالسا  یدازآ  نیا  درک . هابتشا  دیابن  تسا -  لمع  راتفر و  هنوگ 

، رجحتم یاھیرادـنید  اـب  دـیابن  تسا ، هداد  رارق  دوـخ  لوـصا  وزج  یمالـسا  بـالقنا  یمالـسا و  یروـھمج  هک  مھ  ار  یقـالخا  تیوـنعم و  نیا  تسا . مالـسا  فـیرعت  تیادـھ و 

ناسنا هعماج و  یارب  تداعـس  ریـسم  مھف  مدع  رجحت و  ییاتـسیا و  اب  اما  رادنید ، نابز  رد  رھاظهب و  اھیرادـنید ، نآ  درک . هابتـشا  عماوج  زا  یرایـسب  رد  اتـسیا  قطنمیب و 

. درک هجوت  نآ  هب  دیاب  تسانعمرپ و  رایسب  تیونعم ، یدازآ و  تلادع و  زا  دعب  یمالسا  دنوسپ  نیا  تسا . هارمھ 

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 

زا یرود  دادبتسا و  هب  ار  یمالسا  یروھمج  یمالـسا و  ماظن  ماما و  هناگیب ، تاغیلبت  هک  تسا  نیا  ام  یمالـسا  ماظن  راوگرزب و  ماما  یهرابرد  اھیفاصنایب  نیرتگرزب  زا  یکی 

تفرگ ماجنا  ماما  یهلیسو  هب  مدرم  زا  یھاوخرظن  نیلوا  بالقنا  یزوریپ  زا  سپ  دمآ و  دوجو  هب  ناریا  رد  یگدنفوت  تمظع و  نیا  اب  بالقنا  نیا  دننکیم . مھتم  یرالاسمدرم 

ریخات تاباختنا  لاس  هس  ود  دریگیم ؛ تروص  یروشک  رد  رـصتخم  ییاجهباج  کی  کچوک و  لوحت  کی  اتدوک ، کی  دـینک ، هاـگن  امـش  تشادـن . هقباـس  یبـالقنا  چـیھ  رد  هک 

یانعم هب  ات  دندوب  هتفرن  یار  قودنـص  یاپ  مدرم  تقو  چیھ  دوب . نیغورد  یروص و  توغاط ، میژر  یهرود  تاباختنا  دنتخانـشیمن . ار  یار  قودنـص  مدرم  روشک ، رد  دتفایم .

مدرم ماما  بالقنا ، یزوریپ  زا  دعب  هام  ود  یاهنیمز ، نینچ  رد  دندروآیم . نوریب  اھقودنـص  زا  دنتـساوخیم ، هدناشنتسد  سلجم  یارب  ار  سک  رھ  دـنھد . یار  هملک  یعقاو 

بالقنا زا  هک  یلاس  هسوتسیب  لوط  رد  دنتفر . یار  یاھقودنـص  یاپ  راب  جنپ  مدرم  لاس ، کی  رد  دنداد . یار  یمالـسا  یروھمج  هب  مدرم  دـناشک و  یار  یاھقودنـص  یاپ  ار 

نییعت زین  رھـش و  یاروش  یاضعا  روھمج و  سیئر  ناگربخ ، سلجم  ناگدـنیامن  یمالـسا ، یاروش  سلجم  ناگدـنیامن  باختنا  یارب  هبترم  هسوتسیب  ام  تلم  درذـگیم ،

دوجو مدرم  تساوخ  یار و  هب  هیکت  همھ  نیا  کیتارکمد -  رھاظهب  یتح  ماظن -  مادـک  رد  داد . یار  تفر و  یار  یاھقودنـص  یاپ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یـساسا و  نوناـق 

اب تیدـض  هـب  ار  نآ  گرزب  راذـگناینب  راـمعم و  یناـب و  ماـظن و  بـالقنا و  نـیا  هـک  دــننکیم  ار  یفاـصنایب  نـیا  تـلم ، نـیا  بـالقنا و  نـیا  مرــشیب  حــیقو و  نانمــشد  دراد ؟

. دننکیم مھتم  یرالاسمدرم 

، مدرم تساوخ  هدارا و  یار و  هب  هعجارم  تسین . یفرع  دادرارق  کی  طقف  تسا ؛ یکتم  مالـسا  رظن  هب  ینعی  تسا ؛ ینید  یرالاسمدرم  یمالـسا ، ماـظن  رد  یرـالاسمدرم 

ات دـشاب  یفرع  دادرارق  کی  هک  تسین  یبرغ  کیتارکمد  یاھروشک  لثم  دروآیم . دوجو  هب  یمالـسا  دـھعت  اذـل  تسا ؛ مالـسا  رظن  تسا ، مزال  هعجارم  نیا  هک  ییاـجنآ  رد 

شیپ دنراد و  ینید  دـھعت  تیـصوصخ ، نیا  ظفح  یارب  نالووسم  تسا . ینید  یهفیظو  کی  یرالاسمدرم  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  رد  دـننک . ضقن  ار  نآ  یتحارهب  دـنناوتب 

. تسام راوگرزب  ماما  لوصا  زا  گرزب  لصا  کی  نیا  دنھد . باوج  دیاب  ادخ 

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

ماکحا رب  مالـسا  دوخ  لثم  بالقنا ، ساسا  دننک . باختنا  ار  ینوگانوگ  یاھـشور  اھکیتکات و  دـنناوتیم  لوصا  نیا  یارجا  یارب  فلتخم  یاھهرود  رد  نالووسم  اھتلود و  هتبلا 

. تسا روطنیمھ  مھ  بالقنا  دـنکیم . ادـیپ  رییغت  نوگانوگ  طیارـش  رد  ماکحا  هلـسلس  کی  تسا ؛ ریذـپانرییغت  ماـکحا ، هلـسلس  کـی  تسا . راوتـسا  ریغتم  ماـکحا  تباـث و 

شور و باختنا  هتبلا  دنک . باختنا  ار  تسرد  یاھکیتکات  اھھار و  اھشور و  طیارـش ، یاضتقا  هب  دناوتب  ات  دھدیم  لووسم  کی  هب  ار  ناکما  نیا  هک  تسا  یتیـصوصخ  داھتجا ،

رد داھتجا  تردق  هک  تسا  یـسک  راک  نیا  تسا ؛ بلط  رظندیدجت  دراوان و  ناسنا  کی  یراذگتعدب  زا  ریغ  نیا  تسا . دھتجم  راک  بسانم ، ون و  شور  ندرک  ادـیپ  یارب  داھتجا 

مییوگیم مینکیم و  یفن  ار  رجحت  لوصا ، هب  کسمت  یهناھب  هب  فرط ، نآ  زا  تسا . رطاخ  نیمھ  هب  یمالـسا  ماظن  رد  دـھتجم  داـھتجا و  شقن  دـشاب . هتـشاد  ار  راـک  نیا 

فلتخم طیارـش  نتخانـشن  یـشیدنامزج و  رجحت و  نیا ، اما  دراد ؛ دوجو  ییارگلوصا  درک -  لـیمحت  بـالقنا  رب  ار  ییاتـسیا  رجحت و  لوصا ، هب  کـسمت  یهناـھب  هب  دوشیمن 

راوگرزب ماما  نشور  طخ  داد . برخم  رـضم و  کرحت  تیلاعف و  یهزاجا  هنابلطرظندیدجت  هنایـشان و  یاھیراذـگتعدب  هب  دـیابن  لوحت ، داھتجا و  یهناھب  هب  فرط ، نیا  زا  تسین - 

رھ زا  عافد  ملاع ، ناناملـسم  قوقح  زا  عافد  اھهنیمز ، یهمھ  رد  تلم  قوقح  زا  عافد  لالقتـسا ، یرـالاسمدرم ، تلادـع ، تسا . یتباـث  لوصا  لوصا ، نیارباـنب ، تسا . نیا 

یاھـشور تسا  نکمم  اـما  تسا -  ریذـپانرییغت  اـھنیا  تساـم -  لوـصا  وزج  ییوـگروز  ملظ و  داـسف ، اـب  هزراـبم  تساـم . لوـصا  وزج  اـھنیا  ملاـع ؛ یهـطقن  رھ  رد  یموـلظم 

. دشاب هتشاد  دوجو  فلتخم  لاوحا  عاضوا و  رد  ینوگانوگ 

هاپس  / ٢۴/١٣٨١/٠۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لوبق ار  نآ  یسک  تسا و  یوزنم  بالقنا  دنیوگب  دننک ؛ راکنا  ایند  رد  ار  بالقنا  یهکس  جاور  هک  دوب  نیمھ  دش ، عورش  نانمشد  فرط  زا  بالقنا  لوا  زا  هک  ییاھزیچ  زا  یکی 

هب ام  هک  ار  هچنآ  تسا . هدنز  ایند  رد  بالقنا  میھافم  تسا . غورد  مھ  زورما  دوب ، غورد  زور  نآ  دنتفگیم . شیپ  لاس  تسیب  هک  دننزیم  ار  ییاھفرح  نامھ  مھ  نالا  درادن .

اھناسنا و یهمھ  یارب  قح  ندوب  لئاق  وگروز ، یاھتردـق  اب  هضراـعم  ترفن و  یقـالخا ، ینید و  یاھـشزرا  قح و  نید  لـباقم  رد  عوضخ  ینید ، یرـالاسمدرم  میدـقتعم -  نآ 

اب ریوزت  روز و  رز و  زورما  ماهتفگ : اھراب  نم  تسا . یوق  نانمشد ، تاغیلبت  هتبلا  دنریذپیم . دندنسپیم و  دنراد ؛ لوبق  ار  اھنآ  اھتلم  یهمھ  هک  تسا  یمیھافم  تیناسنا - 

. تسا یتاغیلبت  یاھقوب  نیمھ  یهلیسو  هب  ناشریوزت  تسا و  رابکتسا  رایتخا  رد  مھ 

نابعشهمین  / ١٣٨١/٠٧/٣٠ دیع  تبسانم  هب  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

. اھھورگ یروتاتکید  ینعی  تسا ؛ هدرک  نت  رب  دیدج  سابل  هک  تسا  یمیدق  یاھیروتاتکید  نامھ  دناهتشاذگ ، نآ  یور  ار  یرالاسمدرم  یـسارکمد و  مسا  ایند  رد  زورما  هچنآ 

یهمھ هک  یایـسایس  تردـق  یهیاس  رد  دـنکیم و  ادـیپ  تسد  تردـق  هب  هورگ  کی  دـناهراکچیھ . نایم  نیا  رد  مدرم  تساـھھورگ و  نیب  تباـقر  دراد ، دوجو  مھ  تباـقر  رگا 

ندروآ تسد  هب  هار  رد  ار  اـھنآ  دـنکیم و  یروآدرگ  دوخ  عـفن  هب  هیامرـس  لوـپ و  تورث و  تردـق ، نیا  زا  هدافتـساوس  اـب  دراذـگیم و  وا  راـیتخا  رد  روـشک  رد  ار  روـما  یاـھمامز 

یـسارکمد راعـش  اجرھ  ایند  رد  زورما  تساھلد . اھمـشچ و  ندرک  روحـسم  هدـنبیرف و  غورد و  تاغیلبت  یهیاپ  رب  اـیند  زورما  یاھیـسارکمد  دـنکیم . فرـصم  تردـق  یهراـبود 

ریـسا لوپ  رادتقا  یهجنپ  رد  یـسارکمد  دننکیم . جرخ  لوپ  دننکیم ! راک  هچ  سلجم  ناگدنیامن  ای  یروھمج و  تسایر  یاھادـیدناک  تاغیلبت  یارب  دـینیبب  امـش  دـنھدیم ،

. تسا توافتم  یلکهب  شور ، نیا  اب  ینید -  یرالاسمدرم  ینعی  نامز -  ماما  یرالاسمدرم  تسا .

« ينيد يرالاسمدرم   » 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 29هاگياپ  هحفص 5 
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جح  / ١٣٨١/١١/١٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

رایسب تسا  دوھشم  یمالسا  ناریا  رد  هک  روطنامھ  دوشیم و  حرطم  ینید  تیلوئسم  نامیا و  یهناوتشپ  اب  هک  تسا  ینید  یرالاسمدرم  نامھ  یقیقح  یرالاسمدرم 

داد دنھاوخ  یبرع  یمالسا و  یاھروشک  مدرم  هب  دننکیم  اعدا  اھیئاکیرمآ  هک  یئیسارکومد  دنکیم . لمع  اکیرمآ  لاثما  یسارکومد  زا  رتیمدرم  رتهناقداص و  رتنئمطم و 

هدرکن هدنشک  یرھز  زا  هتشابنا  ار  نآ  هک  دوب  نئمطم  ناوتیمن  دھدب  ام  هب  مھ  یئامرخ  یهناد  رگا  یتح  نمشد  تسا . رابتراسخ  ناشکشوم  بمب و  هلولگ و  یهزادنا  هب 

. دناهدومزآ ریخا  یاھلاس  نیمھ  رد  یتح  اھراب و  ار  نیا  ایسآ  برغ  هنایم و  رواخ  اقیرفآ و  رد  یمالسا  تما  دشاب .

یربھر  / ١٣٨١/١٢/١٣ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

عمج مھ  رود  تما  ناـگربخ  مدرم و  ناـبختنم  رگا  تسا و  یمھم  رایـسب  یهلاـسم  دـندومرف -  ناـیاقآ  هک  روطناـمھ  مالـسا -  رد  هعماـج  روما  یهرادا  تموـکح و  یهلاـسم 

نوچ دـشاب ؛ یھلا  باوث  بلج  بجوم  زاستشونرـس و  مھم و  دـناوتیم  اھثحب  نیا  یهقیقد  رھ  دـننکیم ، ثحب  نآ  مزاول  یـشاوح و  هلاـسم و  نیا  یهراـبرد  دـنوشیم و 

لثم تسین -  طانمیب  کالمیب و  رما  کی  تموکح  نینچمھ  تسین ؛ مکاح  یارب  هژیو  قح  زایتما و  کی  یانعم  هب  مدرم ، رب  تیمکاح  مالسا  رد  تسا . مھم  رایسب  هلاسم 

اھرایعم نیا  هک  تسا  نیا  راک  نیرتمھم  تساھرایعم و  عبات  هکلب  دریگ -  هدـھع  رب  اھهدر  زا  یاهدر  رھ  رد  ار  مدرم  روما  مامز  دـیایب  رفن  کی  لابقا ، سناش و  بسح  رب  هکنیا 

ام نیاربانب  تسا ؛ روصتم  هشیمھ  هدش ، هداد  اھنآ  هب  تبسن  یتسرد  صیخـشت  هکیناسک  درکلمع  رد  مھ  صیخـشت و  رد  مھ  هابتـشا ، اطخ و  ناکما  هتبلا  دوش . تیاعر 

یلک روما  یهرادا  گرزب و  یاھراک  نالک ، یاھتسایس  هک  الاب -  یاھهدر  هچ  اھهدر ، زا  یاهدر  رھ  رد  نامکاح  شنیزگ  باب  رد  مالـسا  نکیل  میرادن ؛ تمـصع  راظتنا  یـسک  زا 

تیاعر لماک  روطهب  اھرایعم  نیا  هک  تسا  نیا  تسام ، یهدـھع  رب  هچنآ  تسا و  هدراذـگ  یطیارـش  اـھرایعم و  نییاـپ ، طـسوتم و  یاـھهدر  هچ  تساـھنآ -  تسد  رد  روشک 

یاھیـسارکمد اب  هک  تسا  ینید  یرالاس  مدرم  دراد ، رارق  نآ  رب  هعماج  نیا  یلک  یانب  مھ  زورما  میاهتخانـش و  یمالـسا  تیمکاح  ناونع  هب  اـم  هچنآ  مالـسا  رد  اذـل  دوش .

لابند هب  ام  هک  یمالسا  یرالاس  مدرم  ماظن  رد  مدرم  یار  تیعورشم  اب  اساسا  ایند  جیار  یاھیسارکمد  رد  مدرم  یار  تیعورـشم  یهشیر  دراد . فالتخا  داینب  رد  ایند  جیار 

، یناـھج جـیار  یاھیـسارکمد  رد  تساـھنیا . نیب  تواـفت  اھـشور ، رد  اذـل  تسا . تواـفتم  میروآیم ، باـسح  هب  مالـسا  تیمکاـح  یمالـسا و  تموـکح  ار  نآ  میتـسھ و  نآ 

هک تسین  روطنیا  درادن . دوجو  یبلطتردق  اجنیا  رد  دشاب . یرگید  طباوض  تسا  نکمم  درادن ؛ دوجو  میتسھ ، لئاق  نآ  ناریدـم  یارب  روشک و  یهرادا  یارب  ام  هک  یطباوض 

. دنک هدافتسا  راکنیا  یارب  یاهلیسو  رھ  زا  دناوتب  ات  دزاتب  دوش و  راوس  تردق  بسا  رب  یسک  هچ  هک  دشاب  نیا  رس  رب  اوعد 

ماجنا دـیابن  اقلطم  جرخ  رپ  تاغیلبت  اھفارـسا و  ایند و  جـیار  یاھراک  ینید  یرالاسمدرم  رد  هک  تسا  نیا  ینید  یرالاسمدرم  ماظن  اب  اـیند  جـیار  یاھیـسارکمد  رگید  تواـفت 

اجکی رد  اھنیا  هک  مینکیم  هدھاشم  روشک  یهرادا  یارب  هدافتـسا  لباق  دـشر و  لباق  بوخ و  یاھدادعتـسا  اب  ار  ناوج  نارازھ  ناتـسچولب  ناتـسیس و  نیمھ  رد  ام  دریگ .

هب ار  مدرم  رظن  هکنیا  یارب  دننک  تاغیلبت  فرـص  اھدرایلیم  دنیایب  یاهدـع  هاگنآ  دـننک ؛ لابند  ار  دوخ  راک  دـنناوتب  هکنیا  یارب  دـناهدنام  یئزج  یهلیـسو  کی  رظتنم  لطعم و 

یمالـسادض و یاھراعـش  اب  تاـباختنا  یاـھدزمان  قطاـنم ، زا  یـضعب  رد  دـش  هدینـش  هک  عرـشفالخ ، اـضعب  طـلغ و  اـضعب  یاھـشور  اـب  مھ  نآ  دـنیامن ؛ بلج  دوخ  تمس 

هدوبن و یقیقد  هاگتسد  روما ، نیا  رب  تراظن  هاگتسد  دش  مولعم  نکیل  دنداد ؛ ار  اھنیا  خساپ  دوخ ، ییانتعایب  اب  مدرم  هتبلا  دننک ! بلج  ار  مدرم  رظن  دناهتـساوخ  ماظندض 

. دناهدرک در  ار  اھنیا  دـناهدز و  اھنیا  یهنیـس  هب  در  تسد  ابلاغ  تسا و  هدوب  رتشیب  تراظن  هاگتـسد ، نآ  زا  مدرم  تیلووسم  ساسحا  کرد و  هدرکن و  لمع  دوخ  یهفیظو  هب 

اعقاو دوش  مولعم  دیاب  تسا و  یریگیپ  بیقعت و  لباق  یـسررب و  لباق  نیا  تسا . هتـشذگن  دننکن ، لمع  دوخ  یهفیظو  هب  روما  نالووسم  هکنیا  اما  تشذگ ؛ تاباختنا  هتبلا 

یروھمج ماظن  یانبم  هچنآ  فالخرب  ماما و  رظن  فـالخرب  یدارفا  دـیاب  ارچ  دـناهدرک ، جراـخ  روشک  تسایـس  یهنودرگ  زا  احیرـص  ماـما  هک  ار  یناـسک  هن . اـی  دناهتـشاد  دـمعت 

. دنرادن مدرم  نیب  رد  ینزو  هاگیاپ و  چیھ  دندرکیم ، اعدا  هچنآ  فالخرب  دش  مولعم  دنداد و  در  خساپ  اھنیا  هب  مدرم  هتبلا  دننک ؟ نادیم  دراو  تسا ، یمالسا 

اتسور  / ١٣٨٢/٠٢/٠۶ رھش و  یمالسا  یاھاروش  هرود  نیمود  نابختنم  تسشن  هب  مایپ 

دش و تلم  روشک و  هب  یناسرتمدخ  نادیم  دراو  مدرم ، باختنا  اب  رگید  راب  اتـسور  رھـش و  یمالـسا  یاھاروش  هادـف  یحور  اھیقب  ترـضح  تاھجوت  یھلا و  تالـضفت  اب 

ناـبحاص هک  دـیاهتفرگ ، رارق  یمدرم  قـحب ، یاـھراظتنا  تاـعقوت و  زکرم  رد  یھلا و  ناـحتما  ضرعم  رد  امـش  نوـنکا  تشگ . مھارف  ناـبختنم  یارب  گرزب  یـشیامزآ  یهـصرع 

یرالاسمدرم دنـشاب . رتدـنمدوس  مدرم  یارب  هک  دـنایناسک  اـھناسنا  نیرتھب  مالـسا ، گـنھرف  رد  دـنایمدرم . ینوناـق و  داـھن  نیا  تامدـخ  هار  هب  مشچ  روشک و  یقیقح 

. ینمادکاپ یتسدکاپ و  اب  هارمھ  هفیظو و  یادا  رس  زا  تمدخ  تسا ، تنمیب  هناصلاخ و  یناسرتمدخ  ماظن  بیرفماوع ، راکایر و  یاھیسارکومد  فالخرب  ینید 

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

یناھج یاھبطق  هب  یـسایس  یگنھرف و  یداصتقا و  یگتـسباو  یفن  هب  دقتعم  دشاب ؛ دادبتـسا  ملظ و  یفن  هب  دقتعم  هک  دـیایب  راکرـس  یماظن  ایند  زا  یاهطقن  رد  هکنیا 

یناـمیا یداـقتعا و  ینید و  یناـبم  زا  مھ  ار  میھاـفم  نیا  یهمھ  و  دوخ -  تلم  مدرم و  یوس  زا  ندوـب  هتخیگنارب  ینعی  دـشاب -  یرـالاسمدرم  هب  دـقتعم  یکتم و  دـشاب ؛

مھم یلیخ  دراد -  لیـصفت  ندرک و  تبحـص  ثحب و  یاج  تسا و  نیمھ  رد  اـم  یرـالاسمدرم  یبرغ و  یـسارکمد  نیب  قرف  هک  یعاـمتجا -  یاـھدادرارق  زا  هن  دـشاب ، هتفرگ 

بلج ار  مدرم  رظن  یاهویش  هب  ای  دنک  بلقت  تاباختنا  رد  تسناوت  یسک  رگا  ینعی  تسین ؛ ضقن  لباق  تسا ، ینید  داقتعا  کی  ساسا  رب  نوچ  ینید  یرالاسمدرم  تسا .

قطنم رد  دـنھدب -  یار  دـننک و  لاـبقا  وا  هب  مدرم  دـعب  تـسھ ؛ وا  رد  هـک  دـنک  دوـمناو  تـسین ، وا  رد  هـک  یـشزرا  ـالثم  دـشاب -  هجوـتم  یو  هـب  ناـشھاگن  قحاـنب  هـک  دـنک 

. هن ینید  یرالاسمدرم  قطنم  رد  اما  تسا ؛ هدـش  هتفریذـپ  الماک  تسا ، یبرغ  مسیلاربیل  یهیاپ  هک  مسیلاربیل  قطنم  رد  هویـش  نیا  درادـن . یقح  وا  ینید  یرالاسمدرم 

داقتعا زا  هتـساخرب  ثعبنم و  همھ  داسف ، یگتـسباو و  دادبتـسا ، هطلـس ، ملظ ، یفن  سپ  تسا . رتشیب  ینامیا ، ینید و  ینابم  هب  اـکتا  رطاـخهب  اـجنیا ، رد  یریگتخس 

قوقح یفن  یللملانیب ، دادبتـسا  یللملانیب ، ملظ  هب  دقتعم  ایند  یاج  رھ  رد  هک  سک  رھ  یارب  دیآ ، دوجوهب  تایـصوصخ  نیا  اب  یماظن  یتقو  تسا  یھیدب  تسا . ینید 

یعیبط روطهب  دـش . دـھاوخ  بوسحم  یلمحت  لباقریغ  بیقر  لباقم و  فرط  نمـشد و  تسا ، لقتـسم  یاھروشک  یاھزرم  هب  ییانتعایب  هب  دـقتعم  اھروشک و  اـھتلم و 

عبانم رگا  دنک ، نیمات  ار  شدوخ  عفانم  هک  دھدیم  رارق  نیا  رب  ار  شدربھار  تسایـس و  اکیرما ، لثم  تردقربا  کی  یللملانیب و  یهطلـس  کی  یتقو  نیاربانب  تسا . روطنیا 

زا اکیرما  هجوت  نوناک  هک  یاهقطنم  رد  صوصخب  دـشاب -  هتـشاد  دوجو  ایند  رد  تبثم  تایـصوصخ  نآ  اب  یماـظن  یتقو  تسین . مھم  شیارب  دـتفیب ، رطخهب  رگید  یاـھروشک 

. تسا ریذپانبانتجا  یمتح و  یرھق و  رما  کی  شلاچ ، داضت و  اھنیا  نیب  تسا  یھیدب  تسا -  عفانم  ظاحل 

١٣٨٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدراھچ  مسارم  رد  تانایب 

دنتـساوخیم یلمع  یاھهنحـص  رد  اھنآ  لماوع  یبرغ و  یـسارکمد  ناحارط  هک  یزیچ  زا  ار  یرالاسمدرم  موھفم  هک  دوب  نیا  درک ، ماما  هک  یراک  نیرتمھم  مدرم ، دروم  رد 

درک و لیاز  ار  لطاب  موھفم  نیا  ماما  تسین . راگزاس  یرادـنید  یرالاس و  نید  اب  یرالاسمدرم  هک  دـننک  اقلا  روطنیا  هک  دوب  نیا  اھنآ  یعـس  درک . رود  یلکهب  دـنھد ، ناـشن 

. داد ناشن  ار  نیا  المع  درکن ؛ مھ  یرکف  لالدتسا  افرص  درکن ؛ افتکا  مھ  نابز  هب  وا  دومن . حرطم  ایند  رد  ار  یمالسا -  یروھمج  نامھ  ینعی  ینید -  یرالاسمدرم 

تسانعم و مامت  هب  رالاسمدرم  ماظن  کی  دریگیم -  همـشچرس  نید  زا  نآ  یـشزرا  یاھهیاپ  لوصا و  دعاوق و  تسا و  ینید  ماظن  کی  هک  یمالـسا -  یروھمج  ماظن  زورما 

. تسا خلت  نانمشد  یهھبج  یارب  تقیقح  نیا  هتبلا  درادن . دوجو  تسھ ، یمالسا  یروھمج  رد  هک  یعیـسو  لکـش  هب  یرالاسمدرم  یمالـسا ، یاھروشک  زا  کیچیھ  رد 

داجیا هلصاف  نید  یرالاسمدرم و  نیب  هک  تسا  نیا  اھنآ  یعس  دوشیم . هتشارفارب  ملع  کی  یور  یسارکمد  نید و  مچرپ  ناشمشچ  لباقم  رد  دننیبب  دنتسین  رضاح  اھنآ 

« ينيد يرالاسمدرم   » 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 29هاگياپ  هحفص 6 
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یتاغیلبت و لیاسو  اب  دـننک ، فرحنم  ناشخرد  تقیقح  نیا  زا  ار  اـیند  یمومع  راـکفا  دـنناوتب  هکنیا  یارب  دـھدیم . ناـشجنر  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  تیعقاو  اذـل  دـننک ؛

ماـظن هکیناـسک  ناـمھ  تسا . خـیرات  یهطقن  نیا  اـم و  زورما  گرزب  یاـھزنط  زا  یکی  نیا  دـننکیم ! توـعد  یـسارکمد  هب  ار  ناریا  تـلم  دوـخ ، یتاـغیلبت  لاـمع  اـھرازبا و 

ماـظن دـنھدیم ، رارق  قیدـصت  لوبق و  دروم  ار  هتخانـشن  هدـیمھفن و  یـسارکمد  زا  چـیھ  یاـھماظن  یماـظن و  یاـھاتدوک  یولھپ ، نارود  یدادبتـسا  ماـظن  هاـش ، یتوغاـط 

ناکرا سلجم و  ناگدـنیامن  ات  یروھمج  تساـیر  اـت  یربھر  زا  هدـش و  رازگرب  نآ  رد  تاـباختنا  دـنچ  تسیب و  شرمع ، لاـس  راـھچوتسیب  لوط  رد  هک  ار  یمالـسا  یروھمج 

توعد یرالاس  مدرم  یسارکمد و  هب  دننکیم ، باختنا  دندنسپیم و  دنـسانشیم و  ار  اھنآ  مدرم  دنیآیم و  راک  رـس  مدرم  باختنا  هب  هطـساویب ، هطـساو و  اب  نآ ، ماظن 

یوگهفازگ یاھتردـق  اـم و  نانمـشد  هک  اـکیرما -  دوخ  رد  اـم ، روـشک  لـثم  نـالووسم ، باـختنا  رد  تکرـش  هب  مدرم  لـیم  یرـالاسمدرم و  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دـننکیم !

هدمآ راک  رـس  شروشک  یرالاسمدرم  دعاوق  فالخرب  اکیرما  زورما  روھمجسیئر  درادن . دوجو  دنھدیم -  رارق  بطاخم  ار  ام  ام و  تلم  دوخ ، یاھوگدـنلب  تشپ  زا  ییاکیرما ،

عیطم نوچ  دـنیآیم ، رانک  دـناهدمآ ، دوجوهب  اتدوک  رثا  رب  هک  ییاھماظن  اب  دنتـسھ ؛ میلـست  نوچ  دـنیآیم ، رانک  یدادبتـسا  یاھماظن  اب  اھنآ  دـننادیم . همھ  ار  نیا  تسا ؛

، نآ هب  دـنھدیم و  رارق  داقتنا  دروم  دریذـپب ، ار  اھنآ  یهطلـس  تسین  رـضاح  تسا و  دوخ  یاھـشزرا  رب  یکتم  لالقتـسا و  هب  دـقتعم  نوچ  ار  یمالـسا  ماـظن  اـما  دنتـسھ ؛

. تسا ناشدوخ  بسانم  هک  دننزیم ، یروتاتکید  دادبتسا و  تمھت 

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

معط زگرھ  روشک  نیا  تسا . ناناملـسم  راختفا  یهیام  هک  مالـسا  زا  هتـساخرب  یرالاسمدرم  تسا ؛ ینید  یرـالاسمدرم  مـالقا ، نیرتمھم  زا  یکی  اـھنیا و  یهمھ  راـنک  رد 

هک اھتیدودـحم  همھ  نآ  اب  مھ  نآ  تفن ، تعنـص  ندـش  یلم  تضھن  نامز  رد  هاـتوک  یهرود  کـی  رد  زج  دوب ؛ هدیـشچن  شخیراـت  لوط  رد  ار  یمدرم  یاـھهدارا  مسجت  زورب و 

مدرم روضح  یرالاسمدرم ، میاهتسناوت  ام  درادهگن . ار  دوخ  تسناوتن  دندرک و  شبارخ  دندز  دندرواین و  تقاط  مھ  دعب  دوب ؛ یھاتوک  رایـسب  نامز  تسا . لصفم  نآ  ناتـساد 

ماظن گرزب  رنھ  نیا  میـشاب ؛ دـھاش  نامروشک  رد  ار  یریگمیمـصت  یـسایس و  یاھهصرع  رد  روضح  سلجم و  ناگدـنیامن  نییعت  رد  روھمج ، سیئر  نییعت  رد  تاباختنا ، رد 

. تسا یمالسا 

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هگن لداعتم  ار  روشک  یـسایس  یاضف  دننک  یعـس  منکیم  شھاوخ  هییاضق -  یهوق  رد  نالووسم  تلود ، رد  نالووسم  سلجم ، ناگدـنیامن  هناگهس -  یاوق  یهمھ  زا  نم 

هک تسا  یاهدننک  دونشخان  یاھهنحص  زا  یخرب  دنامریم ، ار  مدرم  هچنآ  دنراد . هقالع  تاباختنا  هب  مدرم  دنـسرب . تاباختنا  مسوم  هب  لداعتم  یاضف  کی  رد  مدرم  ات  دنراد 

یرالاسمدرم رد  دراد . قرف  یوھ  یاھ و  اب  وگتفگ  اما  درادن ؛ یلاکـشا  یداقتنا  یوگتفگ  دشاب . ییالقع  یقطنم و  لداعتم ، دـیاب  اضف  دـیآیم . اھنآ  مشچ  هب  ام  حوطـس  رد 

یاھاج سلجم و  رد  یگبلط . یاھهثحابم  لثم  ماما ، لوق  هب  دننکیم ؛ وگتفگ  اجنیا  دراد . توافت  اھیسارکمد  زا  یضعب  رد  یشکوقاچ  یـشکهدبرع و  اب  وگتفگ  یمالـسا ،

عزانت هب  رظنفالتخا  دنراذگن  دننک . تبحص  مھ  اب  دننیشنب و  رگیدمھ  یولھپ  مھ  دعب  دنریگن ؛ لد  هب  مھ  زا  هنیک  اما  دننک ؛ اوعد  یاهلاسم  رـس  رب  یتح  دننک ، هثحابم  رگید 

اھنیا نوگانوگ ؛ یاھتیبصع  کیرحت  بیقر ، هب  ارتفا  ینکارپهعیاش ، ندرک ، مھتم  ار  رگیدکی  اھھاگتسد  تناھا ، غورد ، دش . دھاوخ  اوق  فعـض  لشف و  بجوم  عزانت  نیا  دسرب .

یهمھ تسام . یهمھ  یهفیظو  نیا  تسین ؛ ینیعم  حانج  ای  صاخـشا  هب  باطخ  تساھحانج ؛ یهمھ  هب  باـطخ  نیا  تسین . راـگزاس  یمالـسا  تاـباختنا  اـب  مادـکچیھ 

هن روھمج ، سیئر  هن  تحلـصم ، صیخـشت  عمجم  هن  نابھگن ، یاروش  هن  سلجم ، هن  دـننک . تکرح  نوناق  بوچراـچ  رد  مھ  همھ  دـننک . تیاـعر  ار  اـھزیچ  نیا  دـیاب  اـھحانج 

دننک لمع  نآ  قبط  هداد ، یاهعومجم  ای  یسک  هب  یتارایتخا  نوناق  اجرھ  دننک . یطخت  نوناق  بوچراچ  زا  دنرادن  قح  مادکچیھ  یربھر ،

یربھر  / ١٩/١٣٨٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رـسارس رد  یدرف  لکـش  هب  مالـسا ، تقیقح  مالـسا و  مان  دیماجنا . مالـسا  یایند  یرادیب  هب  هک  تسا  یرکفت  جیورت  ینید و  رکفت  بان و  مالـسا  گنھرف  رـشن  مود ، نادیم 

ناوارف و دادعتسا  یاراد  میظع و  دوجوم  کی  ناونعهب  یمالسا  تما  هب  تلم و  هب  ایند ، هب  مالسا  هاگن  اما  رتقیقر -  یضعب  نیب  رد  ظیلغ ، یضعب  نیب  رد  دوب -  مالسا  یایند 

رد رکفت  نیا  جیورت  دـید و  نیا  زا  مالـسا  هب  هاگن  درک . عاعـشا  ایند  یهمھ  هب  دـش و  رھاظ  تفرگ و  هشیر  یمالـسا  ناریا  رد  هک  تسا  یھاگن  ندـش ، رادـیب  تکرح و  هب  رداق 

 - دروآ نوریب  مالـسا  میلاعت  میھافم و  نورد  زا  ار  مدرم  ارآ  هب  یکتم  تموکح  یرالاسمدرم و  یدازآ ، هتـسناوت  هک  تسا  هدروآ  دوجوهب  یتموکح  هک  یرکفت  مالـسا -  یاـیند 

ینامثع و یافلخ  نارود  یمالـسا  تموکح  زا  هچنآ  تسا . هتـشادن  هقباس  ام  نامز  زا  شیپ  یاھنرق  لقاال  ام و  نامز  رد  مالـسا  یایند  زا  یاهطقن  چـیھ  رد  هک  تسا  یزیچ 

کرد یمالـسا  ناریا  دـید  اـب  تموکح  زا  مالـسا  یاـیند  زورما  هک  یموھفم  اـب  هک  دوب  یرگید  موـھفم  تشاد ، دوـجو  مدرم  نھذ  رد  یوـما -  یـسابع و  نآ -  زا  لـبق  یاـفلخ 

رد هک  یمالسا -  تدحو  تمس  هب  تکرح  تسا و  هدوب  مھ  یمالـسا  ماظن  اشنم  دوخ  هک  یمالـسا  ماظن  زا  هتـساخرب  ینید  گنھرف  نیا  تسا . توافتم  یلکهب  دنکیم ،

تاـفالتخا زا  زیھرپ  نینچمھ  و  دـحاو -  یهعومجم  کـی  ناوـنعهب  تما  هب  مالـسا  هاـگن  ینعی  تسا ؛ یمالـسا  تما  تدـحو  دراد ، دوـجو  هک  ییاـھزیچ  زا  یکی  رکفت ، نیمھ 

. درک شومارف  دیابن  ار  اھنیا  دومن و  تلفغ  دیابن  اھنیا  زا  دوب . یمالسا  بالقنا  نآ ، روآمایپ  هک  تسا  یزیچ  یمالسا ، عماوج  رد  مالسا و  یایند  رد  یاهفیاط  یموق و 

هجوت درک -  یفرعم  ایند  هب  اھرظن  هطقن  اھراعـش و  اھھاگن و  نیا  اـب  ار  مالـسا  داد و  ار  اـھنآ  راعـش  یمالـسا  بـالقنا  هک  یبلطتلادـع -  یرـالاسمدرم و  یدازآ ، هب  دـیاب  اـم 

هزراـبم هلباـقم و  تسا ، مالـسا  زا  هتـساخرب  یمالـسا  ماـظن  تارکفت  یهعوـمجم  رد  هک  یمیھاـفم  یهـمھ  اـب  فـلتخم ، حوطـس  رد  اـیند و  رد  مـھ  زورما  میـشاب . هتـشاد 

هزرابم هلباقم و  لمع ، نادـیم  رد  مھ  رظن و  نادـیم  رد  مھ  نید ، اـب  یرـالاسمدرم  یراـگزاس  اـب  مدرم ، یگدـنز  روما  هب  تبـسن  نید  لـفکت  اـب  نید ، تیمکاـح  اـب  دوشیم .

. تسا رامعتسا  یمیدق  یاھهبرجت  زا  نیا  هک  دوشیم ، هزرابم  تدشهب  مھ  یمالسا  تما  تدحو  اب  هکنانچمھ  دوشیم ؛

یربھر  / ١٩/١٣٨٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

داحتا دیاب  دوخ ، یبھذـم  ینابم  رد  دـیاقع و  رد  ناشفالتخا  دوجو  اب  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  دـمآ ، دوجوهب  نآ  یهیاپ  رب  یمالـسا  ماظن  هک  یمالـسا  بان و  مالـسا  راعش 

یدازآ و نآ ، رد  هک  هاگن  نیا  اب  انعم و  نیا  اب  ینید  گنھرف  نیا  دنیامن . یراددوخ  رگیدکی  تاساسحا  ندرک  رادهحیرج  زا  دننک و  هیکت  یقافتا  دراوم  یور  دنشاب ؛ هتشاد  هملک 

. مینک شالت  نآ  رد  دیاب  هک  تسام  تدھاجم  یاھنادیم  زا  یکی  دراد ، دوجو  یمالسا  تما  نایم  مالسا و  یایند  رد  تدحو  طسب  یرالاسمدرم و  تلادع و 

ناجنز  / ١٣٨٢/٠٧/٢١ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نامروشک مدرم  زورما  هک  تسین  یجایتحا  چیھ  تسا . مکاح  روشک  نیا  رب  هک  ینید  یرالاسمدرم  نامھ  ینعی  یمالسا ، ماظن  تسا . مدرم  مالـسا و  روشک  روشک ، نیا 

یرالاسمدرم هب  یمالـسا  بالقنا  مالـسا و  تکرب  هب  دوب ، مکاح  دادبتـسا  روشک  نیا  رب  هک  یدامتم  یاھنرق  زا  دـعب  ام  مینک . هیـصوت  یرالاسمدرم  ماظن  زا  یورهلاـبند  هب  ار 

. نید اب  یرالاسمدرم  مھ  نآ  میاهدیسر ؛

ناجنز  / ١٣٨٢/٠٧/٢٢ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زورما درک ؛ رادروخرب  یـسارکمد  عون  نیرتدازآ  زا  ار  ناریا  بالقنا ، دورب ! یـسارکمد  تمـس  هب  دیاب  ناریا  هک  دننک  دومناو  روطنیا  دنھاوخیم  دوخ  تاغیلبت  رد  نانمـشد  زورما 

هک تسا  یراک  نیا  روشک . یهرادا  تموکح و  یـسایس  یهویـش  رد  مدرم  یار  ندوب  رایعم  تیمکح و  ینعی  یرالاسمدرم ؛ ینعی  یـسارکمد  دورب !؟ دـھاوخیم  اـجک  ناریا 

نارود رد  هتبلا  تشادـن . دوجو  یمالـسا  بالقنا  ات  هطورـشم  زا  دـعب  لاـس  اـھھد  نارود  لوط  ماـمت  رد  شروصت  الـصا  هک  یراـک  داد ؛ ماـجنا  ناریا  رد  هزجعم  تروصهب  بـالقنا 

. دیـشکن لوط  لاس  ود  دودـح  زا  شیب  نارود  نیا  تقو ، نالووسم  ررکم  تاھابتـشا  رثا  رب  هنافـساتم  یلو  دـش ؛ یلمع  راکنیا  تشاد ، دوجو  دازآ  تاـباختنا  هک  یلم  تضھن 

« ينيد يرالاسمدرم   » 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 29هاگياپ  هحفص 7 
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. تشادن یدازآ  دوخ  تشونرس  باختنا  یارب  روشک  نیا  رد  ناریا  تلم  زور  کی  هاتوک ، نارود  نآ  زا  ریغ  هک  تسا  نیا  روظنم  لاحرھهب ،

یناـبم هب  ناریا  تلم  قـیمع  ناـمیا  هناتخبـشوخ  دـنک . باـختنا  مادـقا و  دریگب و  میمـصت  دـشیدنیب ، دوـش ، انـشآ  شدوـخ  تمارک  اـب  تسناوـت  بـالقنا  تکرب  هب  ناریا  تلم 

ینید یمالـسا و  یاھـشزرا  بوچراچ  رد  تسا . نیمھ  مھ  یرالاسمدرم  لکـش  نیرتھب  هک  درک ، راوتـسا  ینید  تارکفت  یهیاپ  رب  ار  یرالاسمدرم  یعیبط  روطهب  یمالـسا 

. تسین یحطس  ناشنامیا  دننموم و  ام  مدرم  نوچ  دمآ ؛ شیپ  ام  روشک  رد  یعیبط  روطهب  نیا  و  درک ، تیامح  یرالاسمدرم  زا  قلطم  روطهب  ناوتیم  هک  تسا 

بالقنا  / ١٣٨٢/٠٧/٣٠ ربھر  اب  روشک  ناوج  ناگبخن  رادید 

طلغ دننکیمن ، راک  دناهدیباوخ ، دناهتفرگ  نیلوئـسم ]  ] هک مینک  لایخ  ام  هکنیا  دننکیم . راک  دنراد  روشک  دشرا  نیلوئـسم  هک  دننادب  همھ  هک  تسا  نیا  مھ  رگید  یهتکن  کی 

هکنیا هن   - تسھ ریصقت  تسھ ، روصق  ییاھاج  کی  هتبلا  دننکیم ؛ راک  دنراد  ناشعـسو  ردقهب  دشرا  نیلوئـسم  منیبیم . مدھاش ، کیدزن  زا  هدنب  تسین ؛ یروجنیا  تسا ؛

، اقآ  » هک دننک  عیاش  هکنیا  دننکیم . شالت  دنراد  دننکیم ، راک  دنراد  نیلوئسم  یلو  دشخبب - ادخ  مراد ؛ ریـصقت  مھ  مراد ، روصق  مھ  مھ ، ریقح  یهدنب  میـشاب ؛ رکنم  ار  اھنیا 

تالکشم زا  یـضعب  تسا ، لح  لاح  رد  تالکـشم  زا  یـضعب  تسین ؛ یروجنیا  هیـضق  تسا ،» لفق  اجهمھ  تسین ، نکمم ]  ] یراک دننکب ؛ دنناوتیمن  یراک  درادن ، یاهدیاف 

کیدزن دنکیم ، لح  یگداسب  دنکیم ، هاگن  یتقو  رود  زا  ناسنا  ار  تالکـشم  زا  یلیخ  تشاد . هجوت  دـیاب  ار  اھنیا  تسا ؛ ربنامز  شلح  تالکـشم  زا  یـضعب  تسا ، لح  لباق 

نالف زا  الثم  دـندرکیم  تیاکـش  ناشیا ، تمدـخ  دـندمآیم  اھیـضعب  هیلع ) ناوضر هللا   ) ماما تایح  ناـمز  تسھ  مداـی  نم  تسین . هداـس  ردـقنآ  مینیبیم  میوشیم ، هک 

دننام دـندرکن و  دـندرکیم ، دـیاب  ار  راک  نالف  هک  دـینک  ضرف  الثم  اھنیا  اقآ  هک  ریزو - نالف  زا  ای  ریزوتسخن  زا  ای  هدـنب  زا  مدوب ؛ روھمجسیئر  تقونآ  هدـنب  الاح   - یتلود لوئـسم 

یناسآ راک  تسا ، یتخس  راک  تسا ، تخـس  دوب . روجنیمھ  مھ  اعقاو  تسا ؛ تخـس  روشک  کی  یهرادا  دنتفگیم  دشیم ، مامت  شفرح  یتقو  دندادیم ، شوگ  ماما  اھنیا ؛

ینیلوئـسم بخ ، تسا ؛ مزال  یبصع  یاھیگدامآ  تسا ، مزال  یمـسج  یاھیگدامآ  تسا ، مزال  ندوب  ماگنھب  ندوب ، زورب  تسا ، مزال  راکتبا  تسا ، مزال  شـالت  تسین ؛

بوخ راک  دنناوتب  ات  دننک  کمک  نیلوئسم  هب  دیاب  همھ  درک ؛ کمک  دیاب  دننکیم ؛ راک  مھ  دنراد  دنمدرم ، دوخ  باختنا  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  ابیرقت  مھ  همھ  هک  دنتـسھ 

. دنھدب ماجنا 

، میھدیم رادشھ  یھاگ  دوشیمن ؛ مھ  مینکیم  ضرع  نایاقآ  اب  صاخ  تاسلج  رد  هچنآ  مھدکی  میوگیم ، ینلع  یھاگ  نم  هچنآ  مدرک ، ضرع   - مھدیم یتارکذت  هتبلا  هدنب 

هناقداص ار  ینید  یرالاسمدرم  نم  منکب : ضرع  همھ  هب  ار  نیا  هدنب  عسو . ردقهب  میدرک ، ضرع  بخ  اھتنم  میھدیم - رکذت  ار  نوگانوگ  لئاسم  الومعم  مینکیم ؛ اوعد  یھاگ 

مزال ار  وا  هب  کمک  مینادـیم ، لوئـسم  ار  وا  مینادـیم ، سیئر  ار  وا  ام  دـننکب ، باـختنا  مدرم  نیا  هک  ار  یـسک  رھ  ار ؛ ینید  یرـالاسمدرم  میراد  لوبق  اـعقاو  اـم  ماهدرک ، لوبق 

یئزج یاھراک  رد  نم  هتبلا  ماهدرک . کمک  اھتلود  یهمھ  هب  هدنب  تسا . روجنیمھ  مھ  تلود  نیا  اب  هدوب ، روجنیا  اھتلود  یهمھ  اب  مینادـیم ؛ نامدوخ  یهفیظو  مینادـیم و 

کمک روـطنیمھ ، مھ  مرتـحم  تلود  نیا  هب  ماهدرک ، کـمک  هدـنب  ار  اـھتلود  یهمھ  منکیم . ناـشکمک  اـما  منکیمن  یتلاـخد  اـھنیا  یهژیو  فیاـظو  رد  منکیمن ، تلاـخد  اـھنیا 

. منکیم

بالقنا  / ١٣٨٢/٠٧/٣٠ ربھر  اب  روشک  ناوج  ناگبخن  رادید 

طلغ دننکیمن ، راک  دناهدیباوخ ، دناهتفرگ  نیلوئـسم ]  ] هک مینک  لایخ  ام  هکنیا  دننکیم . راک  دنراد  روشک  دشرا  نیلوئـسم  هک  دننادب  همھ  هک  تسا  نیا  مھ  رگید  یهتکن  کی 

هکنیا هن   - تسھ ریصقت  تسھ ، روصق  ییاھاج  کی  هتبلا  دننکیم ؛ راک  دنراد  ناشعـسو  ردقهب  دشرا  نیلوئـسم  منیبیم . مدھاش ، کیدزن  زا  هدنب  تسین ؛ یروجنیا  تسا ؛

، اقآ  » هک دننک  عیاش  هکنیا  دننکیم . شالت  دنراد  دننکیم ، راک  دنراد  نیلوئسم  یلو  دشخبب - ادخ  مراد ؛ ریـصقت  مھ  مراد ، روصق  مھ  مھ ، ریقح  یهدنب  میـشاب ؛ رکنم  ار  اھنیا 

تالکشم زا  یـضعب  تسا ، لح  لاح  رد  تالکـشم  زا  یـضعب  تسین ؛ یروجنیا  هیـضق  تسا ،» لفق  اجهمھ  تسین ، نکمم ]  ] یراک دننکب ؛ دنناوتیمن  یراک  درادن ، یاهدیاف 

کیدزن دنکیم ، لح  یگداسب  دنکیم ، هاگن  یتقو  رود  زا  ناسنا  ار  تالکـشم  زا  یلیخ  تشاد . هجوت  دـیاب  ار  اھنیا  تسا ؛ ربنامز  شلح  تالکـشم  زا  یـضعب  تسا ، لح  لباق 

نالف زا  الثم  دـندرکیم  تیاکـش  ناشیا ، تمدـخ  دـندمآیم  اھیـضعب  هیلع ) ناوضر هللا   ) ماما تایح  ناـمز  تسھ  مداـی  نم  تسین . هداـس  ردـقنآ  مینیبیم  میوشیم ، هک 

دننام دـندرکن و  دـندرکیم ، دـیاب  ار  راک  نالف  هک  دـینک  ضرف  الثم  اھنیا  اقآ  هک  ریزو - نالف  زا  ای  ریزوتسخن  زا  ای  هدـنب  زا  مدوب ؛ روھمجسیئر  تقونآ  هدـنب  الاح   - یتلود لوئـسم 

یناسآ راک  تسا ، یتخس  راک  تسا ، تخـس  دوب . روجنیمھ  مھ  اعقاو  تسا ؛ تخـس  روشک  کی  یهرادا  دنتفگیم  دشیم ، مامت  شفرح  یتقو  دندادیم ، شوگ  ماما  اھنیا ؛

ینیلوئـسم بخ ، تسا ؛ مزال  یبصع  یاھیگدامآ  تسا ، مزال  یمـسج  یاھیگدامآ  تسا ، مزال  ندوب  ماگنھب  ندوب ، زورب  تسا ، مزال  راکتبا  تسا ، مزال  شـالت  تسین ؛

بوخ راک  دنناوتب  ات  دننک  کمک  نیلوئسم  هب  دیاب  همھ  درک ؛ کمک  دیاب  دننکیم ؛ راک  مھ  دنراد  دنمدرم ، دوخ  باختنا  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  ابیرقت  مھ  همھ  هک  دنتـسھ 

. دنھدب ماجنا 

، میھدیم رادشھ  یھاگ  دوشیمن ؛ مھ  مینکیم  ضرع  نایاقآ  اب  صاخ  تاسلج  رد  هچنآ  مھدکی  میوگیم ، ینلع  یھاگ  نم  هچنآ  مدرک ، ضرع   - مھدیم یتارکذت  هتبلا  هدنب 

هناقداص ار  ینید  یرالاسمدرم  نم  منکب : ضرع  همھ  هب  ار  نیا  هدنب  عسو . ردقهب  میدرک ، ضرع  بخ  اھتنم  میھدیم - رکذت  ار  نوگانوگ  لئاسم  الومعم  مینکیم ؛ اوعد  یھاگ 

مزال ار  وا  هب  کمک  مینادـیم ، لوئـسم  ار  وا  مینادـیم ، سیئر  ار  وا  ام  دـننکب ، باـختنا  مدرم  نیا  هک  ار  یـسک  رھ  ار ؛ ینید  یرـالاسمدرم  میراد  لوبق  اـعقاو  اـم  ماهدرک ، لوبق 

یئزج یاھراک  رد  نم  هتبلا  ماهدرک . کمک  اھتلود  یهمھ  هب  هدنب  تسا . روجنیمھ  مھ  تلود  نیا  اب  هدوب ، روجنیا  اھتلود  یهمھ  اب  مینادـیم ؛ نامدوخ  یهفیظو  مینادـیم و 

کمک روـطنیمھ ، مھ  مرتـحم  تلود  نیا  هب  ماهدرک ، کـمک  هدـنب  ار  اـھتلود  یهمھ  منکیم . ناـشکمک  اـما  منکیمن  یتلاـخد  اـھنیا  یهژیو  فیاـظو  رد  منکیمن ، تلاـخد  اـھنیا 

. منکیم

بالقنا  / ١٣٨٢/٠٧/٣٠ ربھر  اب  روشک  ناوج  ناگبخن  رادید 

طلغ دننکیمن ، راک  دناهدیباوخ ، دناهتفرگ  نیلوئـسم ]  ] هک مینک  لایخ  ام  هکنیا  دننکیم . راک  دنراد  روشک  دشرا  نیلوئـسم  هک  دننادب  همھ  هک  تسا  نیا  مھ  رگید  یهتکن  کی 

هکنیا هن   - تسھ ریصقت  تسھ ، روصق  ییاھاج  کی  هتبلا  دننکیم ؛ راک  دنراد  ناشعـسو  ردقهب  دشرا  نیلوئـسم  منیبیم . مدھاش ، کیدزن  زا  هدنب  تسین ؛ یروجنیا  تسا ؛

، اقآ  » هک دننک  عیاش  هکنیا  دننکیم . شالت  دنراد  دننکیم ، راک  دنراد  نیلوئسم  یلو  دشخبب - ادخ  مراد ؛ ریـصقت  مھ  مراد ، روصق  مھ  مھ ، ریقح  یهدنب  میـشاب ؛ رکنم  ار  اھنیا 

تالکشم زا  یـضعب  تسا ، لح  لاح  رد  تالکـشم  زا  یـضعب  تسین ؛ یروجنیا  هیـضق  تسا ،» لفق  اجهمھ  تسین ، نکمم ]  ] یراک دننکب ؛ دنناوتیمن  یراک  درادن ، یاهدیاف 

کیدزن دنکیم ، لح  یگداسب  دنکیم ، هاگن  یتقو  رود  زا  ناسنا  ار  تالکـشم  زا  یلیخ  تشاد . هجوت  دـیاب  ار  اھنیا  تسا ؛ ربنامز  شلح  تالکـشم  زا  یـضعب  تسا ، لح  لباق 

نالف زا  الثم  دـندرکیم  تیاکـش  ناشیا ، تمدـخ  دـندمآیم  اھیـضعب  هیلع ) ناوضر هللا   ) ماما تایح  ناـمز  تسھ  مداـی  نم  تسین . هداـس  ردـقنآ  مینیبیم  میوشیم ، هک 

دننام دـندرکن و  دـندرکیم ، دـیاب  ار  راک  نالف  هک  دـینک  ضرف  الثم  اھنیا  اقآ  هک  ریزو - نالف  زا  ای  ریزوتسخن  زا  ای  هدـنب  زا  مدوب ؛ روھمجسیئر  تقونآ  هدـنب  الاح   - یتلود لوئـسم 

یناسآ راک  تسا ، یتخس  راک  تسا ، تخـس  دوب . روجنیمھ  مھ  اعقاو  تسا ؛ تخـس  روشک  کی  یهرادا  دنتفگیم  دشیم ، مامت  شفرح  یتقو  دندادیم ، شوگ  ماما  اھنیا ؛

ینیلوئـسم بخ ، تسا ؛ مزال  یبصع  یاھیگدامآ  تسا ، مزال  یمـسج  یاھیگدامآ  تسا ، مزال  ندوب  ماگنھب  ندوب ، زورب  تسا ، مزال  راکتبا  تسا ، مزال  شـالت  تسین ؛

بوخ راک  دنناوتب  ات  دننک  کمک  نیلوئسم  هب  دیاب  همھ  درک ؛ کمک  دیاب  دننکیم ؛ راک  مھ  دنراد  دنمدرم ، دوخ  باختنا  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  ابیرقت  مھ  همھ  هک  دنتـسھ 

. دنھدب ماجنا 

، میھدیم رادشھ  یھاگ  دوشیمن ؛ مھ  مینکیم  ضرع  نایاقآ  اب  صاخ  تاسلج  رد  هچنآ  مھدکی  میوگیم ، ینلع  یھاگ  نم  هچنآ  مدرک ، ضرع   - مھدیم یتارکذت  هتبلا  هدنب 

هناقداص ار  ینید  یرالاسمدرم  نم  منکب : ضرع  همھ  هب  ار  نیا  هدنب  عسو . ردقهب  میدرک ، ضرع  بخ  اھتنم  میھدیم - رکذت  ار  نوگانوگ  لئاسم  الومعم  مینکیم ؛ اوعد  یھاگ 

مزال ار  وا  هب  کمک  مینادـیم ، لوئـسم  ار  وا  مینادـیم ، سیئر  ار  وا  ام  دـننکب ، باـختنا  مدرم  نیا  هک  ار  یـسک  رھ  ار ؛ ینید  یرـالاسمدرم  میراد  لوبق  اـعقاو  اـم  ماهدرک ، لوبق 

یئزج یاھراک  رد  نم  هتبلا  ماهدرک . کمک  اھتلود  یهمھ  هب  هدنب  تسا . روجنیمھ  مھ  تلود  نیا  اب  هدوب ، روجنیا  اھتلود  یهمھ  اب  مینادـیم ؛ نامدوخ  یهفیظو  مینادـیم و 

« ينيد يرالاسمدرم   » 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 29هاگياپ  هحفص 8 
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کمک روـطنیمھ ، مھ  مرتـحم  تلود  نیا  هب  ماهدرک ، کـمک  هدـنب  ار  اـھتلود  یهمھ  منکیم . ناـشکمک  اـما  منکیمن  یتلاـخد  اـھنیا  یهژیو  فیاـظو  رد  منکیمن ، تلاـخد  اـھنیا 

. منکیم

ماظن  / ١٣٨٢/٠٩/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یهدـمآ تسدهب  راوشد  لالقتـسا  هب  تسا و  دـنمهقالع  دوخ  نالووسم  ماظن و  هب  مالـسا و  بالقنا ، هب  هک  تسا  هداد  ناشن  لاـس  جـنپوتسیب  نیا  لوط  رد  اـم  زیزع  تلم 

تسا و هدرک  تدـھاجم  هار  نیا  رد  ام  تلم  میدرواین ؛ تسد  هب  ناسآ  ار  ینید  یرـالاسمدرم  نیا  اـم  میدرواـین ؛ تسد  هب  ناـسآ  ار  لالقتـسا  نیا  اـم  تسا . دـنبیاپ  زین  دوخ 

!؟ داد دھاوخ  تسد  زا  ناسآ  ار  نیا  رگم  تسا ؛ هدیشک  یتخس  ام  تلم  دناهدش . نابرق  هار  نیا  رد  یاهزیکاپ  رھاط و  بیط و  یاھناج 

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۶ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

شدوخ یارب  یقطنم  مسیلاربیل -  رب  یکتم  یـسارکمد  ینعی  یبرغ -  یـسارکمد  تسا . مالـسا  رظن  زا  یرالاسمدرم  اب  نآ  طبر  تاباختنا و  یهلاسم  لـصا  هلاـسم ، کـی 

هک یدرف ، یدازآ  یهشیدـنا  تسا ؛ یلاربیل  یهشیدـنا  نامھ  مھ  رکف  نیا  یانبم  دـنادیم . تیرثکا  یار  زا  ترابع  ار  اھماظن  اـھتموکح و  تیعورـشم  یهیاـپ  قطنم  نآ  دراد .

اھهنیمز و یهمھ  رد  ناسنا  قلطم  یدرف  یـصخش و  یدازآ  تسا : نیا  یبرغ  مسیلاربیل  رکفت  نارگید . یدازآ  هب  ندناسر  ررـض  زرم  دح و  رگم  درادن ، یقالخا  دنبودیق  چیھ 

زا تیلقا  هکنیا  زج  تسین  یاهراچ  دنتـسھ ، یتیرثکا  تیلقا و  هعماـج ، رد  نوچ  دـش . دـھاوخ  مھ  روشک  یـسایس  ماـظن  لیکـشت  رد  نآ  هاـگیلجت  هک  اـھهصرع  یهمھ  رد 

، تشادـن ار  نیا  یماـظن  رگا  تسا ؛ عورـشم  یلاربـیل  یـسارکمد  رظن  زا  ماـظن  نیا  تـشاد ، ار  نـیا  یماـظن  رگا  تـسا . یبرغ  یـسارکمد  یهیاـپ  نـیا  دـنک . یوریپ  تیرثـکا 

رد لمع  یهصرع  رد  زورما  هچنآ  تسا و  توافتم  یروئت  نیا  اب  یبرغ  یاھیسارکمد  لمع  یلکهب  هک  یلاح  رد  تسا ، یمسیلاربیل  یـسارکمد  یروئت  نیا  تسا . عورـشمان 

تموکح سپ  دنتـسھ ، یار  نابحاص  هک  یناـسک  ینعی  مدرم ، تیرثکا  یار  زا  تسا  تراـبع  تیعورـشم  یهیاـپ  رگا  تسین . نیا  دوشیم ، هدـھاشم  یبرغ  یاھیـسارکمد 

هک دناهدرک  تکرش  تاباختنا  رد  یار  قح  نابحاص  زا  دصرد  لھچ  ای  تشھویـس و  ای  جنپویـس  درادن . تیرثکا  نوچ  تسا ؛ عورـشمان  اکیرما  روھمج  سیئر  نیمھ  اکیرما و 

روز هب  یـضاق و  مکح  هب  ینعی  دنتفر ؛ دیفـس  خاک  هب  ینوئلپان  ناشیا  هک  دینادیم  دوبن ؛ مھ  روطنیا  هتبلا  دناهداد -  یار  ناشیا  هب  دصرد  کیوتسیب  الثم  مھ  دادعت  نآ  زا 

تیعورـشم مدع  یارب  ام  تسین . عورـشم  اکیرما  یلعف  تموکح  نیاربانب  تسا ، یفاک  وا  تیعورـشم  یارب  مھ  یار  نیمھ  مینک  ضرف  رگا  هک  دیفـس ! خاک  هب  دنداد  شلھ 

یاھیـسارکمد نیمھ  زا  یرایـسب  تسین ؛ مھ  تموکح  نآ  صوصخم  قطنم  نیا  هک  مینکیم  ثحب  اھنآ  دوخ  قطنم  اب  نونکا  یلو  میراد ؛ یرتشیب  یاھلیلد  اکیرما  تموکح 

ناریا یمالـسا  یروھمج  رد  امـش  هک  یدـصرد  داـتفھ  جنپوتصـش و  تصـش و  مقر  نیا  ناـشنوگانوگ  یاـھتاباختنا  رد  برغ ، یـسارکمد  یاـیند  یهدرک  رپس  هنیـس  جـیار و 

دصرد و دـنچولھچ  ابلاغ  اما  تسا ؛ دـصرد  دـنچ  تصـش و  تصـش و  نیمھ  اھنآ  مقر  تاقوا  زا  یـضعب  هتبلا  تساھنیا . زا  رتمک  یلیخ  ناشمقر  دـنرادن و  دـینکیم ، هظحالم 

. تسا دصرد و ... تشھویس  هاجنپ و 

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۶ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، دنروایب تفالخ  یهنحـص  هب  ار  ناشیا  ات  دنتخیر  شاهناخ  رد  نامثع  لتق  زا  دعب  یتقو  تسا . تلادـع  اوقت و  رھظم  ملاع و  نارگداد  ماما  مالـسلاوھالصلاهیلع  نینموملاریما 

رصانلا و دوجوب  هجحلا  مایق  رضاحلاروضح و  الول  : » دومرف مھ  لوبق  زا  دعب  تسا -  ییانعمرپ  مھم و  رایـسب  ثحب  هک  دراد  ییاھلیلد  هتبلا  درکیمن -  لوبق  دمآیمن و  ترـضح 

نم رب  مدرم  تساوخ  تعیب و  لوبق ، هجوـت ، اـب  نم  یهفیظو  رگا  (٢٠١ ؛») اھبراغ یلع  اھلبح  تیقلال  مولظم  بغـس  ملاظ و  هظک  یلع  اوراقی  نا ال  املعلا  یلع  ذـخا هللا  اـم 

رطاخهب ار  تردق  نم  دیوگیم  نینموملاریما  ینعی  مدرکیمن . لوبق  مھ  زاب  منک ، عافد  مولظم  زا  هزرابم و  ضیعبت  اب  متسیاب و  ملظ  لباقم  رد  هک  دشیمن  زجنم  لجـسم و 

لابو رزو و  تسا ، تردق  دوخ  یارب  تردق  رگا  میھاوخیم ؟ هچ  یارب  ار  تردق  میریگب ! تسد  هب  ار  تردق  ات  میورب ، دیاب  ام  دننکیم : راختفا  اھیـضعب  الاح  مھاوخیمن . تردـق 

یهیاـپ نیارباـنب ، تسا . بوـخ  دـشابیم ، تسا -  شنیرتداـح  هک  یداـصتقا  یعاـمتجا و  یلخاد ، متـس -  ملظ و  داـعبا  یهمھ  رد  ملاـظ  اـب  هزراـبم  یارب  تردـق  رگا  تـسا ؛

مزال مھ  مدرم  یار  اذل  درادن . ییاراک  مدرم  تیلوبقم  یار و  نودب  مھ  تلادع  اوقت و  اھتنم  تسا ؛ تلادع  اوقت و  یلـصا  یهیاپ  تسین ؛ مدرم  یار  طقف  تموکح  تیعورـشم 

. تساج نیمھ  مینکیم ، حرطم  ام  هک  ینید  یرالاسمدرم  یبرغ و  یسارکمد  نیب  قرف  تسا . لئاق  تیمھا  مدرم  یار  یارب  مالسا  تسا .

خـساپ اذـل  تسا ، ینید  یهیاـپ  شاهیاـپ  نوـچ  تسین . روـطنیا  ینید  یرـالاسمدرم  اـما  درادـن ؛ درک ، هیکت  نآ  هب  دوـشب  هک  نـقتم  یرکف  یهیاـپ  کـی  یبرغ  یرـالاسمدرم 

تموکح هک  دشاب  هتشاد  قح  دشاب و  لوبق  دروم  وا  ات  دنھاوخب ، ار  مکاح  دیاب  مدرم  هک  تسا  حرطم  عوضوم  نیا  یھلا  تعیرـش  رد  ینید و  یرالاسمدرم  رد  دراد . ینـشور 

تمارک ساسا  رب  مدرم  یار  مالسا ، قطنم  رد  نوچ  مراد و  داقتعا  مالسا  هب  نوچ  مناملـسم ؛ نوچ  دیوگیم  تسا ؟ ربتعم  مدرم  یار  ارچ  یناملـسم ، هک  یـسک  یا  دنک .

لئاسم رد  هک  اجرھ  ام  دـنک . صخـشم  لاعتم  یادـخ  هکنیا  رگم  تسین ، لوبقم  اھناسنا  رب  یتیمکاـح  تیـالو و  چـیھ  مالـسا  رد  تسا . ربتعم  لاـعتم  یادـخ  شیپ  ناـسنا 

نیا زیوجت  رب  یعرش  لیلد  ایآ  هک  مینک  کش  دنکیم ، ادیپ  طابترا  دراد -  دوجو  تایالو  ماسقا  عاونا و  هک  نموم -  تیالو  هب  ای  یضاق  تیالو  مکاح ، تیالو  هب  هک  یھقف  ناوارف 

هدرک ذـیفنت  ار  نآ  عراش  هک  تسا  لوبق  دروم  تیالو  نیا  یتقو  نآ  تسا . مالـسا  قطنم  نیا  تسا . تیالو  مدـع  لـصا ، نوچ  ارچ ؟ هن ؛ مییوگیم  هن ، اـی  تسھ  مئاـق  تیـالو 

مدرم دشاب و  هتشاد  اوقت  تلادع و  ینعی  تیحالـص  تیلھا و  دیاب  تیالو -  زا  یاهبترم  رھ  رد  میھدیم -  وا  هب  ار  تیالو  هک  یـسک  نآ  هک  تسا  نیا  هب  عراش  ذیفنت  دشاب و 

؛ دنک لمع  نآ  هب  دریذپب و  ار  قطنم  نیا  لماک  داقتعا  اب  دناوتیم  نموم  کی  تسا . قیمع  مکحتسم و  رایـسب  هک  تسا  ینید  یرالاسمدرم  قطنم  نیا  دنھاوخب . ار  وا  مھ 

. درادن هسوسو  هھبش و  یاج 

ینعی تیمکاـح ، زا  شخب  نیا  تسا . هتفریذـپ  هدرک و  لوـبق  تسھ ، مـھ  یبوـخ  لکـش  تـسا و  یرـالاسمدرم  لاکـشا  زا  یکی  هـک  ار  یناـملراپ  ماـظن  یمالـسا  یروـھمج 

نوناق رد  هک  دراد ، دوجو  هک  ینوناق  نیمھ  اب  مدرم  میقتـسم  باختنا  هب  دریگیم -  تروص  مدرم  باختنا  اب  یوحنهب  مھ  اھنآ  هک  یربھر  هیرجم و  یهوق  زا  ریغ  یراذـگنوناق - 

ینعی نوناق  هچ ؟ ینعی  نوناق  دـنراذگب . نوناـق  دـنورب و  یناـسک  اـت  دریگیم ، تروص  دـناهدرک ، صخـشم  ار  نآ  تاـبیترت  مھ  یداـع  نیناوق  هدـش و  ینیبشیپ  اـم  یـساسا 

ربھر دنک ؛ تیعبت  نوناق  زا  دیاب  مھ  تلود  دننک . تیعبت  نوناق  زا  دنروبجم  دنتسھ و  عبتم  همھ  نوچ  هعماج . کی  رد  اھناسنا  تشونرس  ینعی  نوناق  روشک ؛ کی  تشونرس 

. دنک تیعبت  نوناق  زا  دیاب  مھ 

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۶ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد ار  روـشک  تشونرـس  هک  تسا  یـسک  میتـسرفیم ، سلجم  هب  مینکیم و  باـختنا  اـم  هک  ار  یـسک  نآ  تسامـش . نم و  درکلمع  بلاـق  هک  تـسا  مـھم  ردـقنآ  نوناـق 

تسا یزیچ  هچ  نیا  هک  دندرک  ضارتعا  دندوب ، مھ  یمالسا  هک  یاهقطنم  یاھمتسیس  زا  یـضعب  میدرک ، لوبق  ار  یناملراپ  ماظن  نیا  ام  هک  ادتبا  دنکیم . نیعم  لاسراھچ 

تباث ناشیا  هب  لالدتسا  اب  ام  دیدرک !؟ لوبق  ار  یناملراپ  ماظن  امـش  ارچ  تفگیم  یعدم  یاھتلود  نیمھ  زا  یکی  مروایب . مسا  مھاوخیمن  الاح  نم  دیاهدرک !؟ لوبق  امش 

یاروش سلجم  تاـباختنا  نیمھ  نآ  رھاـظم  نیرتـمھم  زا  یکی  هک  ینید  یرـالاسمدرم  هک  تسا  نیا  لوا  یهتکن  نیارباـنب  تسا . تسرد  یناـملراپ  ماـظن  نیمھ  هک  میدرک 

. دراد هیکت  یمالسا  یداقتعا  یرکف و  یهیاپ  هب  تسا ، یمالسا 

جح  / ١٣٨٢/١١/٠٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

راکب هتفرگارف و  ینآرق  یاھشزومآ  زا  هتـساخرب  ار  یرـالاس  مدرم  ینید و  دودـح  هب  دـیقت  اـب  هارمھ  ار  یدازآ  لالقتـسا و  یونعم و  یاـھشزرا  اـب  هتخیمآ  ار  یرواـنف  شناد و 

. میاهتسب

« ينيد يرالاسمدرم   » 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 29هاگياپ  هحفص 9 
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هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

رقتـسم نامروشک  رد  تیونعم  نید و  زا  یهتـساخرب  الماک  میاهتـسناوت  هکلب  نید ، تیونعم و  زا  یهناگیب  ادـج و  هن  ار  یرالاسمدرم  اـم  میاهدروآ . ییون  یهبرجت  اـیند  رد  اـم 

رد تسا . هدوب  تیونعم  زا  یهناگیب  ناشیـسارکمد  دـننزیم ، مد  تاباختنا  یدازآ  یـسارکمد و  زا  ناشـسلاجم  ناگدـنیامن  زا  یـضعب  اـھتلود و  هک  ییاـھروشک  زورما  مینک .

مدرم ارآ  دصرد  جنپوتسیب  زا  رتمک  اب  اکیرما  روھمج  سیئر  نالا  دناهدرک . بلقت  مدرم  یار  فالخرب  دننک ، بلقت  اھیـسارکمد  نامھ  رد  دناهتـسناوت  هدـش و  مزال  اجرھ  هجیتن 

نیرتروتاتکید هب  یـسارکمد ، یاعدا  اـب  مھ  دـعب  تسا . نیمھ  دـشابن ، هارمھ  تیونعم  اـب  هک  یایـسارکمد  دـنکیم ! تموکح  اـکیرما  رد  هاـگداد ، مکح  اـب  مھ  نآ  شدوخ ،

یاھتارکمد نیمھ  کیدزن  یاھقیفر  اھنیا  یهمھ  دـینک ! هاگن  یماظن  یاھاتدوک  ایند و  یاـھروتاتکید  هب  دـنداد ! یگدـناوخردارب  تقاـفر و  یتسود و  تسد  اـیند  یاـھروتاتکید 

یسارکمد ام  میدروآ ؛ ار  ییون  یهبرجت  ام  دوشیم . یروطنیا  دشابن ، هارمھ  نید  تقیقح و  تیونعم و  اب  یسارکمد  یتقو  دنایرالاسمدرم . یسارکمد و  نارادفرط  ایند و 

هب عافد و  نآ  زا  دنلابیم و  درواتـسد  نیا  هب  مدرم  یمالـسا . یروھمج  دش  ینید ؛ یرالاسمدرم  دـش  اذـل  تسا ؛ هارمھ  نید  تیونعم و  اب  ام  یـسارکمد  میتفرگ ؛ نید  زا  ار 

ماما دیامن . ریقحت  ار  نآ  دنزب و  سنج  رـس  یوت  هبـسک ، نیب  جیار  لوق  هب  دنک ؛ کچوک  ار  درواتـسد  نیا  دنکیم  یعـس  بترم  دوخ  تاغیلبت  رد  نمـشد  دـننکیم . راختفا  نآ 

رھوگ نیا  هک  ینادب  وت  تسا و  گنس  نیا  دنیوگب  رگا  ایند  یهمھ  یشاب ، هتـشاد  تسد  رد  ییاھبنارگ  رھوگ  وت  هچنانچ  دومرف : دوخ  درگاش  هب  مالـسلاوھالصلاهیلع  قداص 

شوـگ اـھنآ  فرح  هب  مھ  زاـب  تساـھبنارگ ، رھوـگ  نیا  دـنیوگب  اـیند  یهـمھ  یـشاب ، هتـشاد  تتـسد  رد  گنـس  کـی  رگا  ینکیمن . رواـب  ار  اـیند  یهـمھ  فرح  تساـھبنارگ ،

. تسا یـشزرااب  عاتم  ینیبیم  تسا ، شزرایب  یراد ، تسد  رد  هچنآ  دـنیوگب  ایند  یهمھ  رگا  دراد ، دوجو  ییاـھبنارگ  رھوگ  یتقو  تسا . گنـس  هک  ینیبیم  ینکیمن ؛

. تسا هداتسیا  اذل  تسا ؛ هدیمھف  تسا و  هتسناد  ام  تلم 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

ام دـشابن . یرالاسمدرم  روشک  نیا  رد  دـھدیمن  هزاجا  ام  مالـسا  هدـش و  هتفرگ  مالـسا  زا  ام  تیروھمج  تسا . هارمھ  تیروھمج  اب  مالـسا  ماـظن ، نیا  رد  روشک و  نیا  رد 

تلم و نیا  نھذ  رد  تسا . تیروھمج  هب  دـقتعم  مالـسا و  هب  کسمتم  تلم ، نیا  درک . الما  داد و  میلعت  ام  هب  ار  نیا  مالـسا  میریگب ؛ دای  یـسک  زا  ار  تیروھمج  میتساوخن 

روطنالف رگا  ای  میشابن  ام  رگا  دنیوگب  دنیایب  یاهدع  دننک . یط  ار  هار  نیا  مدرم  هک  تسا  هداد  ار  قیفوت  نیا  لاعتم  یادخ  دنراد و  رارق  مھ  لوط  رد  مدرم  ادخ و  ماظن ، نیا  رد 

، تلم نیا  تسین . روطنیا  هن ، دوریم ؛ نیب  زا  یرالاسمدرم  تیروھمج و  دشاب ، روطنالف  رگا  ای  میشابن  ام  رگا  دنیوگب  دنیایب  مھ  هدع  کی  دوشیم ؛ دوبان  مالـسا  دشابن ،

هب نھذ  نکداش ، نمـشد  تاکرح  میتفگ  اـم  هکنیا  هتبلا  ار . تیروھمج  مھ  دـنک و  نیمـضت  ار  مالـسا  مھ  تسا  هتـسناوت  یـساسا  نوناـق  نیا  بوچراـچ و  نیا  ماـظن ، نیا 

، دنتسھ یکچوک  یاھعمج  دنزوسلد . دنمهقالع و  رگید  زکارم  رد  یمالـسا و  یاروش  سلجم  رد  مدرم  ناگدنیامن  زا  یرایـسب  روشک و  نالووسم  هن ، دورن ؛ نالووسم  غارس 

دارفا راک  نکداش  نمـشد  یاھراک  نیا  دنـشاب ؛ مھ  رگید  زکارم  رد  یراذـگنوناق و  زکرم  رد  تسا  نکمم  دنتـسھ ، مھ  ام  ساـبل  لـخاد  رد  دنتـسھ ، مھ  اـجهمھ  رد  هرخـالاب 

. دوشن نیبدب  رگید -  طاقن  رد  هچ  ییارجا و  یاھھاگتسد  رد  هچ  سلجم ، رد  هچ  روشک -  نالووسم  گرزب  عمج  هب  تبسن  نھذ  نیاربانب  تسا ؛ یدودعم 

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

یدنلبرـس لالقتـسا و  هار  دنتـسسگ و  ار  تراسا  یاھدنب  دـندرک و  انعم  ار  مالـسا  هک  ناریا  یزارفارـس  یگدازآ و  هار  نادیھـش  یمالـسا و  یروھمج  راذـگناینب  ناور  رب  دورد 

. دندرک راوتسا  ناشلامیظع  تلم  یالاو  تمھ  اب  ار  ینید  یرالاسمدرم  یانب  دنتخاس و  ناریو  ار  دادبتسا  نھک  ژد  دندوشگ ، ار  تلم 

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

هب اکتا  اب  ماما  رگید  فرط  زا  تسا . مدرم  یار  یدنمـشزرا  تمارک و  نیا ، تسا . هدـننک  نییعت  دراذـگیم و  ریثات  هملک  یعقاو  یانعم  هب  مدرم  یار  ماـما  یـسایس  بتکم  رد 

زا یرالاسمدرم  ماما ، یـسایس  بتکم  رد  داتـسیا . و  داتـسیا ؛ یناھج  زواجتم  یاھتردق  یهمھ  لباقم  رد  دوشیم  مدرم  نیدالوپ  یهدارا  اب  هک  دوب  دقتعم  مدرم  یار  تردق 

. تسا هتساخرب  ( ٢ «) نینموملاب هرصنب و  کدیا  یذلا  وھ   » زا تسا ؛ هتساخرب  ( ١ «) مھنیب یروش  مھرما   » زا تسا ؛ هتساخرب  نید  نتم 

سلجم  / ١٣٨٣/٠٣/٢٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

صوـصخ رد  یمالـسا  ماـظن  هک  ییوـگلا  تسا . ینید  یرـالاسمدرم  رھظم  سلجم  نیا  هک  تسا  نـیا  دراد ، دوـجو  یمالـسا  یاروـش  سلجم  باـب  رد  هـک  یزیچ  نیرتـمھم 

تیـصخش و هدارا و  یار و  مھ  نآ ، رد  هچنآ  دـمآرد . بآ  زا  یقفوـم  یهبرجت  کـش  نودـب  درک ، حرطم  یناـھج  تسایـس  یهـصرع  رد  داد و  هـئارا  اـیند  هـب  ینید  یرـالاسمدرم 

زا تسا و  نآ  دـنمزاین  تیرـشب  زورما  هک  تسا  یزیچ  نامھ  تسا ، یھلا  یونعم و  یاھـشزرا  تکرح ، نیا  بوچراچ  مھ  و  دراد ، ریثات  هعماج  یزاسهدـنیآ  رد  مدرم  تساوخ 

رب همھ  تسا ، مکاح  ایند  مدرم  زا  یمیظع  شخب  رب  هک  یبیجع  رقف  اھتلم و  تورث  تراغ  یتاقبط ، یاھفاکـش  اھملظ ، اھرابکتـسا ، اھگنج ، نیا  دربیم . جـنر  دراد  نآ  دوبن 

، دوشیم هدھاشم  دراد  ایند  حطس  رد  ناسنا  نوگانوگ  یاھلسن  نیب  رد  هک  ییاھییارگهزرھ  اھییاردهزرھ و  اھیچوپ و  ساسحا  اھداسف و  نیا  تسا . تیونعم  دوبن  رثا 

دننام دھدیم . ناشن  ار  شدوخ  دراد  نآ  خلت  جیاتن  زورما  دندرک ؛ عورـش  ار  راک  شیپ  لاس  دصیـس  شیپ ، لاس  تسیود  شیپ ، لاس  دـص  تسا . تیونعم  دوبمک  رثا  رب  همھ 

. دـھدیم ناـشن  اـیند  رد  ار  شدوخ  جـالعیب -  اـی  جـالعرید  زوربرید و  یاـھیرامیب  لـثم  ناـمز -  تشذـگ  اـب  دوشیمن ، مولعم  نآ  رثا  هلـصافالب  هک  یخیراـت  ثداوح  یهمھ 

نیا یروانف ، همھ  نیا  ملع ، همھ  نیا  تورث ، همھ  نیا  لوپ ، همھ  نیا  دـنراد -  اـیند  یهتفرـشیپ  حالطـصا  هب  یاـھروشک  زا  یلیخ  زورما  هک  یتفگنھ  هوبنا و  تورث  مغریلع 

. تسا تیونعم  دوبمک  رثا  رب  نیا  دوشیمن ؛ نکهشیر  رقف  دنکیمن و  تداعس  تلادع و  یتخبشوخ و  ساسحا  رشب  رشب -  یگدنز  رد  یملع  نوگانوگ  یاھیراکهزیر  همھ 

نیا ینید ، یرـالاسمدرم  میاهدـناجنگ . دوخ  دـیدج  یوگلا  رد  یفراـعت -  راـب و  رـس  لکـش  هب  هن  ییهشیر -  یلوصا و  یرھوج ، لکـش  هب  ار  تیونعم  میاهدـمآ  ناریا  تلم  اـم 

هک تسا ، یمالسا  یریگتھج  مھ  تسا ، مدرم  باختنا  مھ  تسا ؛ یمالسا »  » مھ تسا ، اروش »  » مھ تسا ؛ یمالسا  یاروش  سلجم  یرالاسمدرم ، نیا  رھظم  تسا .

یوت اھیرازاب -  ریبعت  هب  دننک -  تاغیلبت  نآ  هیلع  هک  تسا  یعیبط  هتبلا  تسا . ریظنیب  وگلا ، نیا  تسا . راکـشآ  یگدنیامن  دـنگوس  رد  یـساسا و  نوناق  ددـعتم  لوصا  رد 

یگنھرف یاھثاریم  اھدرواتسد و  نیرتیلاع  ایند  رد  تسا . هدش  هتخانش  دنفرت  کی  نیا  دننک ؛ دومناو  شزرایب  دنزادنیب و  اھمـشچ  زا  ار  نآ  دننک  یعـس  دننزب و  سنج  رس 

نآ ام  هک  تسا  یزیچ  نیمھ  هیضق  تقیقح  اما  تسا ؛ ییهدشهتخانـش  راک  نیا  ایند  رد  دننکیم ؛ رازیب  اھدرواتـسد  نآ  زا  ار  تلم  نآ  دننکیم و  کچوک  یھاگ  ار  تلم  کی 

یاروش سلجم  تساجک و  اجنیا  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دـینکن . تلفغ  ناتدوخ  هاگیاج  زا  نیارباـنب  تسا ؛ ینید  یرـالاسمدرم  رھظم  نیرتمھم  سلجم ، مینکیم . سح  ار 

هک تسا  یمالـسا  ماظن  یهعومجم  نیرتیو  یریبعت  هب  هلق و  زکرم و  اجنیا  دـیھدن . رارق  تلفغ  دروم  سلجم  نیا  رد  ار  یریگعـضوم  میمـصت و  تیمھا  هچ . ینعی  یمالـسا 

. دراد رارق  مشچ  یولج 

یھاگشناد  / ٠١/١٣٨٣/٠۴ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لاس جـنپوتسیب  لوط  رد  اکیرما  هیلع  مالـسا  یایند  زورما  یلم . تزع  لالقتـسا و  یوگلا  ینید ، یرالاسمدرم  یوگلا  میدرک ؛ هئارا  مالـسا  یاـیند  هب  ار  وگلا  کـی  زورما  اـم 

همھ زورما  تفگیم ؟ یـسک  هچ  ناریا  تلم  زا  ریغ  یمالـسا و  یروھمج  زا  ریغ  تفگیم ؟ یـسک  هچ  ار  اکیرما  رب  گرم  دنیوگیم . اکیرما  رب  گرم  اھتلم  دـناهدش و  جیـسب 

دوشیمن . لصاح  اھحالس  نیا  اب  هک  راگدنام  یخیرات و  میظع و  یاھهنحص  رد  یزوریپ  میتفرن . شیپ  متا  بمب  اب  ام  دنیوگیم . دنراد 

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

تدــشب یھاـگ  زیمآهغلاـبم و  تروـص  هـب  اھیــضعب  زورما  تـسین . یمالــسا  یروـھمج  یهـمجرت  زا  ریغ  یزیچ  مـینکیم ، حرطم  ار  ینید  یرــالاسمدرم  زورما  اــم  هـکنیا 

اب موھفم  نیا  تقیقح و  نیا  هتـشادن -  دوجو  الـصا  دـشاب -  هتـشاد  یخیرات  یهقباس  ناریا  رد  هک  تسین  یزیچ  یرالاسمدرم  دـننزیم . یرـالاسمدرم  زا  مد  هنافـصنمریغ 

« ينيد يرالاسمدرم   » 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 29هاگياپ  هحفص 10 
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 - درک رترب  ار  یزیچ  رھ  دوشیم  داد ، تیفیک  دوشیم  داد ، شرتسگ  دوشیم  ار  یرـالاسمدرم  یهنماد  هتبلا  درک . ادـیپ  ققحت  دـش و  فیرعت  روشک  رد  یمالـسا  یروھمج 

یکی تسا : ربتعم  زیچ  ود  میدیمھف  ام  تشاذگ . ام  لباقم  رد  بالقنا  ار  یمالسا  یروھمج  درک . یفاصنایب  یمالسا  یروھمج  هب  تبسن  دیابن  اما  تسین -  یکش  نیا  رد 

میسرت ام  یارب  دیاب  مالـسا  ار  تکرح  نیا  باختنا و  نیا  یاھنامرآ  اھفدھ و  هکنیا  یکی  تسا . یروھمج  نیا  دننک ؛ تکرح  دننک و  باختنا  دنریگب و  میمـصت  مدرم  دیاب  هکنیا 

هچ تسیچ ؟ ایند  یـسارکمد  لاربیل  یاھیروھمج  یاھنامرآ  فادـھا و  دـینکیم  لایخ  امـش  تسیچ ؟ اـیند  رد  رگم  دـشاب . یرگید  زیچ  مالـسا  یاـج  هب  تسناوتیم  دـنک .

اھتموکح و رب  نیطلـسم  هن ، ای  دننکیم ؟ میـسرت  ار  اھنیا  دننیـشنیم  هک  دنتیرـشب  ناگتخوسلد  ناتـسودناسنا و  نارکفتم و  ایآ  دننکیم ؟ فیرعت  ار  فادـھا  نیا  یناسک 

هک مینیبیم  میراد  ناممشچ  یولج  زورما  تسا و  نکمم  روصتم و  الماک  هتبلا  اھتسینویھص ؟ همھ  زا  شیب  زورما  اھرادهیامرس و  اھتسارت ، اھلتراک ، دنایناھج ؛ یاھتردق 

رـس دراد  یناـھج  تاـغیلبت  زورما  منکیم : ضرع  امـش  هب  مھ  نـالا  مـتفگ ، اھرادـید  زا  یکی  رد  زوریرپ  اـی  زورید  نـم  دـننکیمن . نییبـت  مدرم  یارب  ار  یعقاو  یاـھنامرآ  اـھنیا 

رد دننزیم ، یسارکمد  زا  مد  تسا . رشب  قوقح  تسین ، حرطم  هک  یزیچ  ایند  زورما  ناگدننادرگ  یارب  هکیلاح  رد  دننزیم ، رـشب  قوقح  زا  مد  دراذگیم . هالک  ار  تیرـشب 

دصرد داتفھ  اب  ار  اھنآ  یاھورهلابند  زا  یناسک  دیما ، کی  اب  مدرم  یروشک  رد  تقو  کی  الاح  دنتـسین . تارکمد  انیقی  ایند  زورما  یـسارکمد  لاربیل  یاھماظن  ناوریپ  هکیلاح 

یـسارکمد اکیرما -  اپورا و  یاھیـسارکمد  لثم  تسا -  هداتفااج  یـسارکمد  لاربیل  ماظن  هک  ییاھروشک  رد  زورما  اما  تسا ؛ یرگید  ثحب  دننک ، باختنا  دصرد  داتـشھ  ای 

. دنیوررپ اھنیا  ردقنیا  دننکیم ! یـشکرکشل  مھ  ناتـسناغفا  قارع و  هب  یـسارکمد  نیا  یارب  دـننزیم و  یـسارکمد  زا  مد  لاحنیعرد  درادـن ؛ دوجو  هملک  یعقاو  یانعم  هب 

. دنراذگیم هالک  تیرشب  رس  دنراد  اھنیا 

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، دـھد رارق  ناھج  مدرم  مشچ  لباقم  رد  ایوگ  نابز  اب  حـضاو و  راکـشآ و  لکـش  هب  ار  یرالاس  مدرم  دـناوتیم  نید -  دـیحوت و  مچرپ  ریز  یماظن  یمالـسا -  ماـظن  کـی  هکنیا 

ماظن کی  هک  دننک  لمحت  ار  نیا  دنناوتیمن  تسام . رد  رـصحنم  یرالاس  مدرم  دنیوگب  دـنھاوخیم  اھنآ  تسا . یـسارکمد  لاربیل  یایند  یرابکتـسا  تاغیلبت  سکع  تسرد 

. دنک هنیداھن  روطنیا  ار  یرالاس  مدرم  دناوتب  دوخ  ینامیا  یالاو  یاھشزرا  اب  ینید ، یمالسا و 

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

دش و دنھاوخ  لاحـشوخ  اھنآ  هتبلا  دـشاب -  اھنآ  عیطم  دـیایب و  راک  رـس  هک  میرادـن  ار  یـسک  نینچ  ام  هتبلا  هک  دـشاب -  اھنآ  میلـست  عیطم و  هک  دـیایب  راک  رـس  یـسک  رگا 

لباقم رد  یوشن  میلست  یللملانیب و  نانمـشد  اب  یهزرابم  هب  تسا و  دنبیاپ  یلم  عفانم  مالـسا و  بالقنا و  هب  دندرک  ساسحا  هک  دمآ  یـسک  رگا  اما  دنرادن ؛ مھ  یفرح 

، یرـالاسمدرم هـک  دـندقتعم  اـھنآ  تـفگ . دـنھاوخ  مـھ  رتـشیب  دـشاب ، نیدـتم  صخــش  رگا  درادـن ؛ دوـجو  یرـالاسمدرم  تـفگ  دـنھاوخ  تـسا ، دـقتعم  اـھنآ  یاـھییوگروز 

. دنراذگب یرالاسمدرم  ار  شمسا  ات  دوش  ادج  نید  زا  امتح  دیاب  تسا ؛ هدش  هزیرالوکس  یرالاسمدرم 

١٣٨۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزناش  مسارم  رد  تانایب 

تسا ناسنا  یھلا  فیلکت  قح و  زا  یهتساخرب  تسام و  تاباختنا  یانبم  هک  ینید -  یرالاسمدرم  تسا . توافتم  یبرغ  یسارکمد  یانبم  اب  ینید  یرالاسمدرم  یانبم 

، نیا دنکیم . انعم  یمالسا  یروھمج  ماظن  روشک و  رد  ار  تاباختنا  هک  تسا  نیا  دنراد ؛ تشونرس  نییعت  قح  باختنا و  قح  اھناسنا  یهمھ  تسین . دادرارق  کی  افرص  - 

. درک ظفح  دیاب  ار  نیا  تسام ؛ تاراختفا  زا  نیا  دراد ؛ دوجو  یبرغ  یسارکمد  لاربیل  رد  زورما  هک  تسا  یزیچ  زا  رترادهشیر  رترادانعم و  رتهتفرشیپ و  رایسب 

یروھمج  / ٠٣/٢٧/١٣٨۴ تسایر  تاباختنا  رد  تکرش  زا  سپ  امیس  ادص و  راگنربخ  اب  هبحاصم 

؛ تساـم نانمـشد  زا  یدادـعت  هب  طوبرم  تسین ؛ یبرغ  یـسارکمد  یاـیند  یهعوـمجم  هب  طوـبرم  دـننکیم  قـیوشت  تاـباختنا  رد  ندرکن  تکرـش  هـب  ار  مدرم  هکیتاـغیلبت 

ماـظن کـی  دـناوتن  مالــسا  دـنلیام  اـھنآ  دـشاب . مدرم  ارآ  هـب  یکتم  رـالاسمدرم و  لاـحنیعرد  دوـخ و  ینید  تیوـھ  اـب  یمالــسا  ماـظن  کـی  دـنرادن  تـسود  هـک  ینانمــشد 

یرالاسمدرم گرزب  رھظم  نیا  دنرادیم  تسود  اذل  تساھنآ ، عفانم  فالخرب  یماظن  نینچ  لیکـشت  نوچ  دـناسرب . ماوق  هب  ار  نآ  دروایب و  دوجو  هب  ار  یقیقح  یرالاسمدرم 

؛ تسین سک  نالف  ای  تسا  سک  نالف  ام  نمشد  هک  میروایب  مسا  ام  درادن  یموزل  هتبلا  دننکیم ؟ جیورت  ار  رکف  نیا  هک  دنتسھ  یناسک  هچ  ام  نانمشد  دشابن . روشک  رد 

مدرم تسین . یـسارکمد  یاـیند  هـب  طوـبرم  دـیدرک ، هراـشا  امـش  هـک  یزیچ  نآ  نیارباـنب ، تساـم . نمـشد  دـشاب ، هتـشاد  یمالـسا  ماـظن  یهراـبرد  ار  روـصت  نآ  سک  رھ 

هک دنتسھ  یرایسب  لقتسم  رصانع  اپورا -  رد  هچ  اکیرما ، رد  هچ  اھیبرغ -  نیب  رد  هناتخبشوخ  مھ  زورما  دنلاحـشوخ . دشاب ، یـسارکمد  هک  اجرھ  ایند  هاوخیـسارکمد 

. تسین یمالسا  یروھمج  یسارکمد  ییاویش  شرتسگ و  رارقتسا و  هب  ام -  یهقطنم  رد  لقاال  یییسارکمد -  چیھ  هک  دننکیم  ناعذا  دنھدیم و  یھاوگ 

متشھ  / ١٠/٠۵/١٣٨۴ تلود  تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  نیرخآ  رد  تانایب 

ماـظن و تیروـھمج  نیب  هک  هدـش  یعـس  یناـسک  فرط  زا  هتبلا  مینک . هیکت  هـنیمز  نـیا  یور  دـیاب  اـم  داد . اـم  هـب  بـالقنا  ار  مدرم  روـضح  یمالـسا و  یرـالاسمدرم  رتـسب 

تیمالسا دش ، هیکت  تیروھمج  یور  دنیوگب  مھ  هدع  کی  دش ؛ فیعضت  تیروھمج  دش ، هیکت  تیمالـسا  یور  دنیوگب  اھیـضعب  اجکی  دنروایب . دوجو  هب  یتباقر  تیمالـسا ،

ام یاھتاباختنا  رد  هشیمھ  دنتسھ . ینید  ینابم  هب  دنبیاپ  اقیمع  نموم و  مدرم ، نیا  تسین . ادج  تیمالسا  زا  تیروھمج  ام  روشک  رد  تسین . یروطنیا  دش . فیعـضت 

هب تقیقح  رد  مدرم  تاباختنا ، رد  تسا . روطنیمھ  تسا ، هک ١٣٨۴  مھ  لاسما  دوب ؛ روطنیمھ  مھ  لاس ٨٠  دوب ؛ روطنیمھ  مھ  لاس ٧۶  رد  دوشیم . هداد  ناـشن  نیا 

نیمھ و  دنتـسھ ؛ دنبیاپ  ینابم  دیاقع و  نیا  هب  دنرادیم و  تسود  ار  دوخ  دـیاقع  مدرم  دـنھدیم . یار  تسا ، ینتبم  اھهیاپ  نآ  رب  هچنآ  هب  ناشدوخ و  یداقتعا  یاھهیاپ 

هارمھ مالـسا  تھج  رد  تکرح  مالـسا و  هب  داقتعا  اب  هراومھ  روشک  نیا  رد  هملک -  یعقاو  یانعم  هب  یرـالاسمدرم  ینعی  تیروھمج -  اذـل  دربیم . شیپ  ار  اـم  مھ  یناـبم 

ادـیپ شرتسگ  روشک  رد  زورهبزور  یمالـسا  یرالاسمدرم  زا  یـشان  تایحور  ندـش  هنیداھن  تلاح و  نیا  دـشر  تفرـشیپ و  یرالاسمدرم و  ناـیرج  رتسب  هللااـشنا  تسا و 

. درک دھاوخ 

یروھمجتسایر  / ١٢/٠۵/١٣٨۴ مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

رد یـشقن  نیرتکچوک  مدرم  هکنیا  نودـب  دـنتفر ، دـندمآ و  ییاھتموکح  دـش ؛ یرپس  ام  روشک  رد  یدامتم  یاھنرق  تسام . هب  بـالقنا  یهیدـھ  مدرم ، روضح  گرزب  تمعن 

مدرم تسا . نامیا  هب  یکتم  یقیقح  یرالاسمدرم  کی  ام ، روشک  رد  یرالاسمدرم  درک . زاب  ام  مدرم  یارب  ار  نادیم  بالقنا  دنشاب . هتشاد  اھنآ  شنیزگ  اھتلود و  نیا  نییعت 

. دنزادنایم قودنص  هب  ار  دوخ  یار  دننکیم و  شنیزگ  دوخ  صیخشت  قبط  دنوشیم و  دراو  تاباختنا  یهصرع  رد  هک  تسا  ینید  یهفیظو  ساسحا  یور  زا 

هب دنتسین  رـضاح  مالـسا -  نانمـشد  تفگ  دیاب  هک  ام -  تلم  نانمـشد  هتبلا  دش . رازگرب  زیمآراختفا  ملاس و  روشرپ و  هللادمحب  لبق ، یاھتاباختنا  لثم  مھ  مھن  تاباختنا 

زا شیپ  اھتدم  زا  تردق ، زکارم  هب  یهتـسباو  یاھیچتاغیلبت  دننک . قنوریب  ار  تاباختنا  دیاش  دندرک  شالت  دنتـسناوت ، هچرھ  دـننک . فارتعا  ملاس  یرالاسمدرم  نیا  دوجو 

راختفا فرـش و  نادیم  نیا  رد  روضح  زا  ار  مدرم  دـننک ؛ دـیماان  ار  مدرم  دـندرکیم  یعـس  دـندرک ؛ رپ  تاباختنا  اب  تفلاخم  یوھایھ  زا  ار  اضف  نوگانوگ ، یاھنحل  اب  تاباختنا ،

! دننکن تکرش  تاباختنا  رد  هک  درک  هیصوت  احیرص  ام  مدرم  هب  تاباختنا  زا  لبق  زور  هک  دوب  اکیرما  روھمج  سیئر  یهناھلبا  هتبلا  هناخاتسگ و  تکرح  اھنآ  نیرخآ  دننک . فرـصنم 

. داد ناشن  رگید  یاھتبون  لثم  مھ  تبون  نیا  رد  ار  یلم  عفانم  هب  دوخ  یدنبیاپ  یزوسلد و  دوخ ، تعاجش  دوخ ، یدنمشوھ  دوخ ، لالقتسا  ام  تلم 

؛ تسا ییهزیگنارپ  نامیا و  اب  رادـیب و  عاجـش و  تلم  تلم ، نیا  دـنکیم . عوضخ  عضاوت و  ساسحا  ناسنا  تلم ، نیا  یـسانشتقو  یرایـشوھ و  لـباقم  رد  اـفاصنا  اـقح و 

« ينيد يرالاسمدرم   » 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 29هاگياپ  هحفص 11 
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دعب یناھج  رابکتـسا  نارادمدرـس  دوریم . شیپ  هب  هار  نیا  رد  الاو  تمھ  اب  تسا و  هدرک  ادیپ  ار  دوخ  هار  تلم  نیا  دنیوگب . دنھاوخیم ، هچ  رھ  تلم  نیا  نانمـشد  دیراذگب 

یهراـبرد میمـصت  رودـص  هنوگنیا  میرادـن ! لوبق  ار  ناریا  یـسارکمد  اـم  تفگ  ییاـکیرما  لووسم  کـی  دنتـشادنرب . تسد  ناریا  تاـباختنا  یهھجو  بیرخت  زا  مھ  تاـباختنا  زا 

لوپ هک  یییسارکمد  درادن . لوبق  ار  اھنآ  یسارکمد  مھ  ناریا  تلم  تسا . راتفرگ  نآ  هب  گرزب  ناطیش  زورما  هنافساتم  هک  تسا  یدیلپ  دنسپان و  یرابکتـسا  یوخ  اھتلم ،

، یقیقح یـسارکمد  دـھد ؟ مـیلعت  اـیند  مدرم  هـب  دـناوتیم  ار  یزیچ  هـچ  دـشاب و  هتـشاد  دـناوتیم  یراـختفا  هـچ  دـنزیم ، نآ  رد  ار  لوا  فرح  تسینویھـص  نارادهیاـمرس 

نادـیم دراو  اذـل  تسا ؛ ینید  یلم و  فیلکت  ساـسحا  زا  تیلووـسم و  ساـسحا  زا  نید ، زا  یهتـساخرب  مدرم ، یهزیگنا  تسا . ناـمیا  نید و  زا  یهتـساخرب  یرـالاسمدرم 

مدرم ادـخ و  زج  سک  چـیھ  رادـماو  دـیآیم ، راک  رـس  یئارآ  نینچ  اب  هک  یروھمج  سیئر  دـننکیم . باـختنا  ار  ناـشدوخ  یهنیزگ  فلتخم ، یاـھدزمان  ناـیم  رد  دـنوشیم و 

نییعت نوگاـنوگ  یاھنادـیم  رد  ار  ناـشدوخ  روـضح  ریثاـت و  دـنراشفب و  یاـپ  نآ  رب  دـننادب ؛ ردـق  ار  یھلا  تمعن  نیا  اـم  زیزع  تلم  تسا . یرـالاسمدرم  یاـنعم  نیا  تسین ؛

. دننک ظفح  نانچمھ  هبتریلاع  ناریدم  شنیزگ  روشک و  یاھتسایس 

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٨۴ یمالسا  یروھمجتسایر  یهرود  نیمھن  ذیفنت  مکح  نتم 

یهصرع رد  یمدرم  روضح  هک  تسا  هتخومآ  ام  هب  ام ، ریبک  ماما  بـالقنا و  تکرب  هب  یمالـسا  یرـالاسمدرم  دوب . هللالـبح  هب  ناریا  تلم  ماـصتعا  زا  یاهولج  مھن  تاـباختنا 

ناریدم فارحنا  شزغل و  زا  یریگولج  یارب  نئمطم  یزیواتـسد  ناگناگیب و  یبلطالیتسا  ربارب  رد  مکحتـسم  یراصح  یلم و  رادتقا  زا  تسارح  لماع  روشک ، ناریدـم  شنیزگ 

اب ار  نآ  دنـس  هدرک و  راومھ  شیوخ ، تدھاجم  اب  ار  هار  نیا  عناوم  تسا ، نآ  هب  دـھعتم  نموم و  نادـند ، نب  زا  هتفرگارف و  مالـسا  زا  ار  یرالاسمدرم  سرد  ناریا  تلم  تسا .

. تسا هدناسر  اضما  هب  شناناوج ، نیرتزیزع  نوخ 

هعمجزامن  / ٢٨/٠۵/١٣٨۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

نیب زا  ار  یدادبتـسا  یاھمیژر  ناینبدب  جک و  هدیـسوپ و  عیاض و  یانب  هکنیا  یارب  میتشاد ؛ مزال  یبالقنا  تکرح  کی  ام  لوا  یهجرد  رد  دنک ، ادیپ  ققحت  راک  نیا  هکنیا  یارب 

 - یمالسا ماظن  کی  هک  دوب  نیا  یدعب  تکرح  داد ، ماجنا  ام  زیزع  تلم  ار  میظع  تکرح  نیا  هکنآ  زا  دعب  داد . ماجنا  لماک  تیقفوم  اب  تردق و  لامک  اب  تلم  ار  راک  نیا  میربب .

؛ دش میظنت  یساسا  نوناق  داد . ماجنا  تیقفوم  اب  ام  تلم  مھ  ار  راک  نیا  دیروایب . دوجو  هب  روشک  نیا  رد  تسا -  هتفگ  مالسا  هک  یروطنامھ  روشک ، یهرادا  بیترت  ینعی 

رگید اـت  یروـھمج  تساـیر  اـت  هـتفرگ  یربـھر  زا  ار -  روـشک  نـالووسم  مدرم  دـش و  مکاـح  تـکلمم  نـیا  رب  ینید  یرـالاسمدرم  دـمآ ؛ دوـجو  هـب  یـسایس  شنیچ  شیارآ و 

. دننکیم باختنا  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  نالووسم - 

جح  / ١٠/١٩/١٣٨۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

زا ناسنا  قوقح  یمالـسا و  میلاعت  نتم  رد  یرالاسمدرم  تسین ، برغ  یهدـشضقن  اـھراب  طولغم و  یهخـسن  جاـتحم  رـشب ، قوقح  یرـالاسمدرم و  یارب  مالـسا  یاـیند 

یاھدادعتسا زا  دنامن و  درگاش  هشیمھ  ات  دنک  تمھ  دیاب  مالسا  یایند  یلو  تخومآ  دیاب  هک ، رھ  اجرھ و  زا  نآ ، ناگدنراد  زا  ار  شناد  تسا . مالسا  نانخس  نیرتهتسجرب 

. دریگب کمک  ملع  دیلوت  راکتبا و  یروآون و  یارب  دوخ  تمھ  دوخ و 

نیطسلف  / ٠١/٢۵/١٣٨۵ مدرم  قوقح  زا  تیامح  سنارفنک  نیموس  رد  تانایب 

. هتفای زاب  اھروشک  نیا  نارکفنشور  نایھاگشناد و  ناناوج و  نایم  رد  ار  تسخن  هاگیاج  یمالسا  یاھروشک  ی  همھ رد  مالـسا  تیمکاح  راعـش  هدش ، رادیب  مالـسا  یایند 

زا هتـساریپ  ار  نآ  ینیمخ  ماما  هک  بان  مالـسا  هدش ، رت  هتفرـشیپ رت و  یوق زور  هبزور تسا ، ینید  یرالاس  مدرم ی  هشیدنا ی  هدـنروآ لمع  هب  هدـننارورپ و  هک  یمالـسا  ناریا 

خلت و معط  تسا . هدـیناود  هشیر  مالـسا  یایند  برغ  قرـش و  رد  هتفای و  دادـتما  اھروشک  زا  یرایـسب  یـسایس  ی  هصرع رد  درک ، یفرعم  رجحت  دومج و  فارحنا و  طاقتلا و 

هتخادـگ ار  نانآ  لد  هدرزآ و  ار  یمالـسا  تلم  نت  ناج و  دـنک ، یفرعم  شخبافـش  یوراد  ار  نآ  تساوخ  یم هناروزم  ییاکیرما ، تاغیلبت  هک  برغ  یـسارکمد  لاربیل  نیگآرھز 

. تسا

١٣٨۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدفھ  مسارم  رد  تانایب 

رد هک  تسا  نیا  نتـشاد  تمارک  یدنمـشزرا و  یهجیتـن  تسا . زاـسراک  دـنمتردق و  مھ  تسا ، تمارک  یاراد  دنمـشزرا و  مھ  یناـسنا ، تیوـھ  ماـما ، یـسایس  بتکم  رد 

 - تسا هدش  هتفرگ  مالسا  نتم  زا  هک  ام -  راوگرزب  ماما  یسایس  بتکم  رد  یرالاسمدرم  اذل  دنک . افیا  یساسا  شقن  دیاب  مدرم  ارآ  هعماج ، کی  رشب و  تشونرس  یهرادا 

دوخ تساوخ  اب  دوخ ، یهدارا  اب  دوخ ، یار  اب  مدرم  تسین . مدرم  یاھنھذ  یرگاوغا  بیرف و  راعـش و  نآ ، لاثما  ییاکیرما و  یرالاسمدرم  لثم  تسا ؛ یقیقح  یرالاسمدرم 

یار هب  ار  بالقنا  زا  یهدمآرب  ماظن  لصا  ماما  هک  دوب  هتـشذگن  بالقنا  یزوریپ  زا  هام  ود  اذل  دـننکیم . باختنا  مھ  ار  دوخ  نالووسم  دـننکیم ؛ باختنا  ار  هار  دوخ  نامیا  اب  و 

اکیرما زورما  هک  یراتفر  و  دـندرکیم ، یتسینومک  یاھتموکح  هک  یراتفر  دـننکیم ، اـیند  رد  یماـظن  نارگاـتدوک  هک  یراـتفر  اـب  دـینک  هسیاـقم  ار  نیا  امـش  تشاذـگ . مدرم 

هچ زیچ و  هچ  دوخ  تموکح  یارب  دـنیوگب  هک  دـھدیمن  هزاجا  روشک  نیا  مدرم  هب  زونھ  تسا ، هتفرگ  ار  قارع  یماظن  لاغـشا  اب  هک  هام  هدزناپ  زا  دـعب  اکیرما  زورما  دـنکیم .

باختنا رد  ییاکیرما  مکاح  یار  دیاب  دـنراد ، یماظن  روضح  قارع  رد  اھییاکیرما  نوچ  دـیوگیم  دـنکیم و  هبحاصم  زورید  للم  نامزاس  یهدـنیامن  دـنھاوخیم . ار  یناسک 

یقیقح یرـالاسمدرم  کـی  مھ ، ناـشدوخ  یاـھروشک  رد  یتـح  یـسارکمد  تسا . یرگاوغا  یـسارکمد ، ماـن  تسا . نیا  اـھنیا  یـسارکمد  دوـش ! تاـعارم  تلود  رـصانع 

مدرم یار  ماما  یـسایس  بتکم  رد  تسا . مگ  مدرم  ارآ  اذل  دننکیم ؛ جرخ  هار  نیا  رد  هک  تسا  یباسحیب  یاھلوپ  نیگنر و  تاغیلبت  یهلیـسو  هب  یـشورف  هولج  تسین ؛

اب هک  دوب  دـقتعم  مدرم  یار  تردـق  هب  اکتا  اـب  ماـما  رگید  فرط  زا  تسا . مدرم  یار  یدنمـشزرا  تمارک و  نیا ، تسا . هدـننک  نییعت  دراذـگیم و  ریثاـت  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب 

زا تسا ؛ هتـساخرب  نید  نتم  زا  یرالاسمدرم  ماما ، یـسایس  بتکم  رد  داتـسیا . و  داتـسیا ؛ یناـھج  زواـجتم  یاھتردـق  یهمھ  لـباقم  رد  دوشیم  مدرم  نیدـالوپ  یهدارا 

هک دننک  دومناو  دنھاوخیم  ییهدع  میاهتفرگن . ماو  یسک  زا  ار  نیا  ام  تسا . هتساخرب  نینموملاب » هرـصنب و  کدیا  یذلا  وھ   » زا تسا ؛ هتـساخرب  مھنیب » یروش  مھرما  »

نایعدـم نیمھ  اـھییاکیرما و  نـیمھ  دـنراتفرگ ! هچوـک  کـی  مـخ  رد  زوـنھ  ناـشدوخ  اـھیبرغ  دـنھدب ! داـی  اـم  هـب  دـنیایب  اـھیبرغ  دـیاب  ار  اـھتموکح  یهرادا  رد  مدرم  شقن 

نیا رد  لاستسیب  دودـح  شردـپ  وا  زا  لبق  تشاد و  قلطم  یروتاـتکید  تکلمم  نیا  رد  لاـس  جنپویـس  هک  ار -  یولھپ  یاـضر  دـمحم  لـیبق  زا  ییاـھروتاتکید  یـسارکمد ،

ار اھنیا  یـسارکمد  دھاوخیم  سک  رھ  دنیوگیم . غورد  دنایـسارکمد !؟ رادفرط  اھنیا  دندرک . تیامح  اھنآ  زا  دندرک و  ینابیتشپ  دنتفرگ و  شوغآ  رد  درک -  یروتاتکید  روشک 

اھنآ یـسارکمد  دنیبب . راکتیانج  نوراش  زا  اکیرما  غیردیب  تیامح  زا  ار  ییاکیرما  یـسارکمد  دورب  دنیبب . ناتـسناغفا  مولظم  مدرم  اب  ار  اھنآ  راتفر  دورب  دورب . قارع  هب  دنیبب ،

اھینیطسلف ایآ  دتفایم . قافتا  دراد  یعیاجف  هچ  نیطسلف  رد  زورما  دینیبب  امـش  دنلئاق ؟ شزرا  شقن و  ناسنا  یارب  اھنیا  میریگب !؟ دای  یـسارکمد  اھنیا  زا  ام  تسا ؛ نیا 

و ناتسناغفا -  قارع و  نیطسلف و  رد  راتفر  نیرتعیجف  نیرتتشز و  زورما  دنشاب ؟ هتشاد  هدیقع  یار و  دنرادن  قح  ایآ  دنتـسین ؟ دوخ  نیمزرـس  بحاص  ایآ  دنتـسین ؟ ناسنا 

یسارکمد یاعدا  دنشکیمن و  تلاجخ  دنھدیم ، ماجنا  ار  تشز  یاھراتفر  نیا  هک  یناسک  نامھ  تقو  نآ  دریگیم ؛ تروص  دراد  رگید -  قطانم  زا  یرایسب  رد  نیا  زا  لبق 

یاھنادـنز رد  ار  اھنآ  یـسارکمد  دـنکیم ! ینیگنـس  وا  شود  رب  هنایمرواخ  ایند و  رد  یـسارکمد  شرتسگ  تلاسر  هک  دـنکیم  اعدا  هناحیقو  اکیرما  روھمج  سیئر  دـننکیم !

لخاد رد  یسک  رگا  تسا  هنالفاغ  رایسب  تساھنآ ! رـشب  قوقح  یـسارکمد و  نیا ، دننیبیم . دنراد  ایند  مدرم  دنتـسین -  مھ  مک  وماناتناوگ  قارع و  رد  هک  بیرغوبا -  لاثما 

زا هک  یناگدنـسیون  ناگدنیوگ و  میراد  عقوت  ام  دنھدب ! دای  یرالاسمدرم  یـسارکمد و  ام  یاھتلم  هب  دنیایب  دیاب  اھیبرغ  هک  دـنک  لایخ  یمالـسا  تما  نایم  رد  ام و  عماوج 

یرالاسمدرم دروآ ؛ ماما  ار  یرالاسمدرم  دنھدیم . یرالاسمدرم  مایپ  ام  مدرم  هب  دنراد  اھنآ  زورما  ییوگ  هک  دنسیونن  یروط  دننزن و  فرح  یروط  دنتسھ ، رادروخرب  فاصنا 

دنتـسنادیمن ار  مدرم  یهدارا  یار و  یانعم  تسا -  هتـشذگ  هظحل  کی  لثم  هک  هاتوک -  رایـسب  یاھهھرب  رد  زج  یداـمتم ، یاـھنرق  لوط  رد  هک  یروشک  رد  دروآ . بـالقنا  ار 

ییانتعایب نیرتشیب  دوخ  تموکح  نارود  مامت  رد  اھروتاتکید  دوبن و  لئاق  شزرا  یسک  ناریا  مدرم  یار  یارب  دوب ! هداتفین  یار  قودنص  هب  ناممشچ  دوخ  رمع  لوط  رد  ام  )

« ينيد يرالاسمدرم   » 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 29هاگياپ  هحفص 12 
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! میوشیم یرالاسمدرم  نادیم  دراو  میراد  هزات  ام  ایوگ  هک  دننزیم  فرح  یروط  ییهدع  دروآ . ار  یرالاسمدرم  ام  یمالـسا  ماظن  بالقنا و  ماما و  دندرکیم ) ام  مدرم  هب  ار 

؟ تسین تقیقح  یور  رب  نتسب  مشچ  نیا  تسین ؟ یفاصنایب  نیا 

نانمس  / ٠٨/١٧/١٣٨۵ ناتسا  نویناحور  رادید  رد  تانایب 

زا شیپ  مھ  زورما  هک  دنک -  یگداتسیا  برغ  یاھینکشراک  لباقم  رد  تسا  هتسناوت  یمالسا  بالقنا  هک  یلیالد  زا  یکی  تساھرکف . اھهفسلف و  ضراعت  یایند  ایند ، زورما 

تارکفت یمالـسا ، یروھمج  یـسایس  یعامتجا و  تارکفت  زورما  میدرکن . لمع  اتدوک  کی  لثم  ام  میدروآ ؛ نادـیم  هب  رکف  ام  تسا ؛ نیمھ  مدرک -  یرـصتخم  یهراـشا  رھظ 

. تلادع یریگیپ  یهلئسم  ینید و  یرالاسمدرم  یهلئسم  نیمھ  تسا ؛ هدیشک  شلاچ  هب  دج  روط  هب  ار  برغ  یعامتجا  یسایس و 

نانمس  / ٠٨/١٧/١٣٨۵ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

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 ،

. تسا هدرک  صخشم  لجسم و  ار  نآ  شقن  هداد و  ناشن  ار  مدرم  روضح  نوگانوگ ، یاھتاباختنا  زورما ، ات  بالقنا  لوا  زا  . دنریگیم میمصت  دننکیم و  هدارا  هک  دنتسھ 

ناگربخ  / ١٢/٠١/١٣٨۵ سلجم  هرود  نیمراھچ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

زا هدـمآرب  ای  یبزح  یدرف و  دادبتـسا  رب  هدـش  انب  یاھماظن  تافآ  زا  نآ ، رد  ناسنا  یگدـنز  هک  تسا  هدرک  هئارا  تیرـشب  هب  ار  یدـیدج  هار  ینید ، یرـالاسمدرم  نیون  یوگلا 

لمع رد  ار  ییارگ  مدرم  اب  یتسرپادـخ  داضت  لـباقت و  و  ددرگ ، اربم  تیونعم ، زا  نداـتفا  رود  یرگیحاـبا و  یرگیداـم و  یداو  رد  ندـش  هقرغ  زا  و  نارگلواـپچ ، نارـالاسرز و  ذوفن 

. دنک هئطخت 

نیا دننکن . هزیتس  نآ  اب  دننامب و  توافت  یب  هدیدپ  نیا  ربارب  رد  رامثتـسا ، مکحت و  یاھدناب  ربکتـسم و  یاھتردـق  روز و  رز و  رب  ینتبم  یاھماظن  هک  تسا  هدوبن  راظتنا  زگرھ 

زا ار  مدرم  ییارگ  ناسنا  مان  هب  هک  تسا  ییاھماظن  همھ ی  دـض  رب  عطاق  یتجح  دوخ ، یاھفدـھ  هب  یبای  تسد  رد  دوخ  ماکحتـسا  اـقب و  رد  دوخ و  دـشر  رد  نیون ، یوگلا 

. دندرشف دوخ  رادتقا  هجنپ ی  رد  نوگانوگ  یاھلکش  هب  ار  اھناسنا  یرالاسمدرم  مان  اب  دنتخاس و  هناگیب  تیونعم  ادخ و 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

ناونع و کی  ینید  یرالاسمدرم  زورما  تخانـشیمن ؛ ار  ینید  یرالاسمدرم  ایند  دـنک . دراو  ار  یدـیدج  میھافم  یللملانیب  تسایـس  گنھرف  رد  تسا  هتـسناوت  اـم  تلم 

. دش دراو  یللملانیب  تسایس  گنھرف  رد  درک و  فیرعت  ام  تلم  ار  نیا  تخانـشیمن ؛ ار  هطلـس  ماظن  فیرعت  ایند  تسا . یمالـسا  یاھتلم  یهمھ  نایم  رد  بولطم  راعش 

دنک . دراو  ار  اھنیا  تسا  هتسناوت  ام  تلم  هک  تسا  یدیدج  میھافم  همھ  اھنیا  روشک ؛ تیریدم  نوناق ، تسایس ، یروحمنید  یهلئسم 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

؛ روشک نالوئـسم  مدرم و  نیب  مکحتـسم  طابترا  نیا  اب  تسا -  ریظنمک  رایـسب  ایند  رد  ام  یرالاسمدرم  هک  حـضاو -  یرالاسمدرم  نیا  اب  تسا ؛ دازآ  روشک  کـی  ناریا  زورما 

رد یناـھج  رابکتـسا  یریگتھج  یهدـنھدناشن  نیا  دـیآیم ؛ باـسح  هب  بولطماـن  روشک  کـی  اـکیرما  نارادمتـسایس  اـکیرما و  تلود  رظن  زا  اـھییاکیرما ، رظن  زا  ناریا  نیا 

بـالقنا یاھـشزرا  دوشیم و  رتیوق  زورهبزور  ناریا  تلم  درب . دـنھاوخن  مھ  زاـب  دـناهدربن و  یدوس  ینمـشد  نیا  زا  اـھییاکیرما  هتبلا  تسا . ملاـع  دوجوم  قیاـقح  لـباقم 

. دوشیم رتهزات  رتهتسجرب و  زورهبزور 

١٣٨۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدجھ  مسارم  رد  تانایب 

رد مدرم  موـمع  تـکرح  ناـسنا و  یقیقح  تـمارک  یاـنعم  هـب  ینید  یرـالاسمدرم  دـنکیم . در  ار  یبرغ  طـلغ  یناـبم  رب  ینتبم  یـسارکمد  نآ  یمالــسا ، یروـھمج  ماـظن 

یروھمج ماظن  رد  تسا . نارالاسگنج  نایماظن و  یهتخاسدوخ  لوصا  یداصتقا و  یاـھیناپمک  یاھهتـساوخ  یلھاـج و  یاھتنـس  بوچراـھچ  رد  هن  ادـخ و  نید  بوچراـھچ 

. تسا قلطم  یهدننک  نییعت  مدرم ، یهدارا  تسادخ و  نید  بوچراھچ  رد  تکرح  تساھنآ ؛ فالخرب  تکرح  یمالسا ،

دزی  / ١٠/١٢/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یرالاسمدرم یـسارکومد ، تکلمم  نیا  رد  یئوگ  هک  دننزیم  فرح  یروج  میوگب -  دیاب  یحانج  تاظحالم  یـسایس -  تاظحالم  رطاخ  هب  اھیـضعب  هک  دروخیم  هصغ  ناسنا 

تاباختنا تینالقع ، یور  زا  تاباختنا  دازآ ، تاباختنا  دراد ؛ تاباختنا  کی  طسوتم  روط  هب  لاس  رھ  تلم  نیا  هک  تسا  لاس  تشھ  تسیب و  تسا . یفاـصنایب  نیا  تسین .

مالسا یهیاس  رد  یسارکومد  دوجو  دننک  راکنا  دننکیم  یعس  هک  نامنانمشد  یشوخلد  یارب  ارچ  فلتخم . یاھشیارگ  روضح  اب  ناسون ، یاراد  مدرم ، یهدرتسگ  روضح  اب 

؟ مینک رارکت  ار  اھنآ  یاھفرح  نامھ  مھ  ام  دننکیم ، یفابیفنم  ابترم  ار و 

. ینید یرالاسمدرم  هقباسیب ؛ هزات و  یهویـش  کی  اب  مھ  نآ  دروایب ، دوجو  هب  ار  یرالاسمدرم  تسناوت  تشاذـگ ؛ ار  کرابم  یانب  نیا  دوخ  سفن  هب  داـمتعا  اـب  ناریا  تلم 

یصاخ یراذگفدھ  کی  بوچراھچ و  کی  یهلیـسو  هب  اما  دشاب ، یایـسارکومد  کی  هک  درادن  دوجو  اج  چیھ  دنراد . رارق  بوچراھچ  کی  رد  اھیـسارکومد  ایند  یاج  یهمھ  رد 

یاج همھ  تسا . یئارجا  یئاضق و  هاگتسد  زا  جراخ  یاھھاگتسد  یهلیسو  هب  ای  تسا ، یئاضق  یاھھاگتسد  یهلیسو  هب  ای  تسا ، بازحا  یهلیسو  هب  ای  دوشن ؛ تیادھ 

یرـالاسمدرم ینید ، یرـالاسمدرم  دـش  نیا  دـننموم . ناریا  تلم  نوـچ  دنناملـسم ؛ تلم  ناریا  تلم  نوـچ  مـیداد ؛ رارق  مالـسا  ار  بوچراـھچ  نـیا  اـم  تـسا . روـجنیا  اـیند 

. یمالسا

ماـظن دوـشب و  نادـیم  دراو  درک  تئرج  ـالوا  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  دـننکیم ، هاـگن  ناریا  تـلم  هـب  تـمظع  مـشچ  هـب  رگید ، یاـھروشک  زا  ناملـسم  یاـھتلم  هـکنیا  تـلع 

حرطم ایند  رد  تخانشیمن ، ار  وا  ایند  هک  ار  یرالاسمدرم  زا  یصاخ  یهغیـص  یـصاخ ، لکـش  کی  یـصاخ ، یانعم  کی  مھ  دعب  دھدب و  نادیم  مدرم  هب  درک  تئرج  یتموکح 

. تفرگ تسد  رد  یمچرپ  لثم  درک ؛

یرالاسمدرم یهیـضق  رد  تفرگن . رارق  اھیزابیچوھ  ریثات  تحت  ناریا  تلم  دـنریگیم ؛ رارق  ناشنانمـشد  یتاغیلبت  یاھیزابیچوھ  ریثات  تحت  اھتلود  اھتلم و  اـیند  یاـج  همھ 

زا مادک  چیھ  رد  یناھج ، تردق  یاھبطق  اب  نامطابترا  رد  یجراخ ، تسایس  رد  ام  لومعم  یاھهویش  یهلئسم  رد  نانز ، یهلئسم  رد  رگید ، یایاضق  زا  یرایـسب  رد  ینید ،

تلم ار  سفن  هب  دامتعا  نیا  میوگیم  نم  دوب . دـھاوخ  نیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  درکن ، ضوع  ار  شدوخ  هار  دـشن ؛ لعفنم  یتاغیلبت  یاھیزابیچوھ  رطاخ  هب  ناریا  تلم  اـھنیا ،

. دنک ظفح  دیاب  ناریا 

« ينيد يرالاسمدرم   » 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 29هاگياپ  هحفص 13 
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دزی  / ١٠/١٢/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

قافتا ام  یراج  لاس  رد  هک  روشک  یهلئسم  نیرتمھم  دیاش  یلاس  رخآ  نیا  میاهتشاد ، مھم  لئاسم  هتبلا  تسا . ناریا  تلم  لاسما  مھم  یهلئسم  تاباختنا ، یهلئسم 

دوخ تقو  رد  هللااشنا  هک  مراد  یـضیارع  مھ  هدنب  تسا ، یقاب  زونھ  نتفگ  ندز و  فرح  یارب  نامز  میراد و  هلـصاف  تقو  نآ  ات  زونھ  هتبلا  تسا . سلجم  تاباختنا  دتفایم ،

یلم دشر  مزع و  نداد  ناشن  یارب  تسا  هاگشیامن  کی  تاباختنا  دننادب . ردق  ار  تاباختنا  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  میوگب ، امـش  هب  مھاوخیم  زورما  هک  هچنآ  تفگ . مھاوخ 

. ینید یرالاسمدرم  ماظن  هب  ناریا  تلم  یدنبیاپ  ناریا ، تلم  یرایشوھ  یئاناد و  ناریا ، تلم  تماقتسا  ناریا ، تلم 

مدرم  / ١٢/٢٢/١٣٨۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یعامتجا تلادع  تسا -  نیا  اھتدـھاجم  اھراک و  یهمھ  اشنم  هک  تساھلد -  رد  تناید  نامیا و  ماکحتـسا  لوا ، یهجرد  رد  بالقنا  یاھـشزرا  تسیچ ؟ بالقنا  یاھـشزرا 

لمع هنادازآ  دـننک ، رکف  هنادازآ  مدرم  هک  تسا ، مدرم  رب  هریغ  یتـلود و  یبزح و  یدرف و  ارآ  لـیمحت  مدـع  تسا ، باـختنا  رد  مدرم  یدازآ  تـسا ، داـسف  اـب  یهزراـبم  تـسا ،

. تسا بالقنا  ینابم  بالقنا و  یاھشزرا  اھنیا  نیا . ینعی  ینید  یرالاسمدرم  یمالسا . تاررقم  بوچراچ  رد  دننکب ؛

متشھ  / ١٣٨٧/٠٣/٢١ سلجم  ناگدنیامن  اب  رادید  نیلوا  رد  تانایب 

نیا تـسا . یھلا  تیـالو  زا  هدـمآ  دــیدپ  هتــساخرب و  دراد ؛ یھلا  تیـالو  رد  هـشیر  تـسا ؛ یھلا  تیـالو  کـی  تـسا -  تیـالو  یراذــگنوناق ، دــیراد -  امــش  زورما  هـک  یتیـالو 

تیالو لاـمعا  یراـجم  یارب  یـساسا  نوناـق  رد  هک  یقیرط  نیا  زا  یمالـسا  یاروش  سلجم  یهدـنیامن  ینعی  تسا ؛ نیا  شیاـنعم  مییوگیم ، اـم  هک  ینید  یرـالاسمدرم 

یعون یـصخش و  نم  یارب  دوشیم ، بیوصت  یمالـسا  یاروـش  سلجم  رد  هک  هچنآ  نیارباـنب  فـیلکت . کـی  دـش  نیا  هک  تسا  هدرک  ادـیپ  یتیـالو  کـی  هدـش ، نیعم  یھلا 

. تسا یمالسا  یانبم  انبم ، نیا  منک . لمع  وا  قبط  رب  یتسیاب  تسا و  عابتالابجاو 

متشھ  / ١٣٨٧/٠٣/٢١ سلجم  ناگدنیامن  اب  رادید  نیلوا  رد  تانایب 

هب لاعتم  یادـخ  هک  یمالـسا  یروھمج  یـساسا  نوناق  رد  یهدـش  نیودـت  صخـشم و  یهویـش  اب  تیـالو هللا ، زا  هتـساخرب  مکحم ، یهیاـپ  کـی  یاـنبم  رب  یمالـسا  رکفت 

، سلجم رد  ناشدوخ  ارآ  رد  ار  قح  نیا  مھ  مدرم  هدب . ماجنا  ار  اھراک  نیا  ام  یارب  ایب  امش  اقآ ! دنیوگب  هک  هدش  انب  دنرپسب ، یسک  هب  ار  یقح  کی  هک  هداد  قح  اھناسنا 

هک قیمع  لیصا و  یهیاپ  کی  ینعی  تسا ؛ نیا  ینید  یرالاسمدرم  یهیاپ  نیاربانب  دنھدیم . دارفا  هب  تسا ، هتسباو  مدرم  ارآ  هب  هک  ییاھزیچ  نآ  رد  یروھمج ، تسایر  رد 

. تسا داقتعا  دروم  اتقیقح 

اضرلا  / ١٣٨٨/٠١/٠١ یسومنبیلع  ترضح  هاگراب  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

؛ دوـشیمن فرح  اـب  ینید  یرـالاسمدرم  تسا . تاـباختنا  اـھهیاپ ، زا  یکی  تسا . تاـباختنا  نیمھ  اـم  ماـظن  یهیاـپ  تسین . یـشیامن  تـکرح  کـی  اـم  روـشک  رد  تاـباختنا 

تاباختنا کی  اب  زج  مھ  نیا  دریگیم ؛ تروص  روشک  تالوحت  اـب  مدرم  یفطاـع  ینـالقع و  یرکف و  طاـبترا  مدرم ، یهدارا  مدرم ، روضح  مدرم ، تکرـش  اـب  ینید  یرـالاسمدرم 

بیھن زا  لاس  یـس  نیا  لوط  رد  دیاهتـسناوت  امـش  هکنیا  تسا . ناریا  تلم  یرادـیاپ  لماع  یرالاسمدرم ، نیا  تسین . نکمم  مدرم  عیـسو  تکراشم  یناگمھ و  حـیحص و 

صالخا تعاجش و  نیا  نوگانوگ  یاھنادیم  هب  دورو  رد  روشک  ناناوج  هکنیا  دننزب ، امش  هب  یساسا  یهبرض  دنتسناوتن  بیھن  زا  ریغ  مھ  اھتردقربا  هکنیا  دیـسرتن ، اھتردقربا 

یهیامرـس امـش  هکنیا  لـثم  تسا ؛ ناریا  تلم  میظع  یراذگهیامرـس  تاـباختنا  مینادـب . ردـق  یلیخ  دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ ینید  یرـالاسمدرم  زا  یـشان  دـنھدیم ، ناـشن  ار 

یمیظع یراذگهیامرس  ناریا  تلم  تسا . یزیچ  نینچ  کی  تاباختنا  دینکیم ؛ هدافتـسا  شدوس  زا  امـش  دنکیم و  راک  نآ  اب  کناب  دیراذگیم ، کناب  رد  ار  یمیظع  نیگنس و 

رد امـش  هک  ییار  رھ  یراذگهدرپس . یراذگهیامرـس و  نامھ  زا  تسا  یمھـس  مدرم  امـش  کیاکی  ارآ  دربیم . ار  نآ  دوس  دـھدیم و  ماجنا  ار  یگرزب  یراذـگهدرپس  دـنکیم ، ار 

تلم تمظع  دـشاب ، رتروشرپ  تاباختنا  هچرھ  دراد . تیمھا  مھ  یار  کی  دـینکیم . نیماـت  دـیراد  ار  هدرپس  نآ  لوپ  زا  یـشخب  کـی  هک  تسا  نیا  لـثم  دـیزادنایم ، قودـنص 

. دـنوشیم لاحـشوخ  اـیند  رد  مھ  امـش  ناتـسود  تشاذـگ ؛ دـنھاوخ  یرتشیب  تمرح  ناریا  تلم  یارب  دـش ؛ دـھاوخ  هدـید  شنانمـشد  ناـفلاخم و  مشچ  رد  رتـشیب  ناریا 

منک ضرع  مدرم  هب  هک  تسا  نیا  رب  میعـس  تاباختنا  رد  لوا  یهجرد  رد  هراومھ  هدـنب  تسا . نیا  تاـباختنا  دـھدیم ؛ ناـشن  تاـباختنا  رد  مدرم  روضح  ار  ناریا  تلم  تمظع 

یقالخا یدرف و  یسایس و  یهلئسم  کی  طقف  هلئسم  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماظن  ندرک  مکحتـسم  دییات و  قیدصت و  نیا ، تسا . مھم  تاباختنا  نیا  رد  امـش  روضح 

هب روشک  یهیئارجا  یهوق  ندرپس  هک  یروھمج  تسایر  تاباختنا  صوصخب  دراد ؛ راک  رـس و  مدرم  تشونرـس  اب  تاباختنا  تسا . هبناـجهمھ  یهلئـسم  کـی  تسین ؛ ضحم 

. دراد تیمھا  تاباختنا  ردقنیا  دننک ؛ هرادا  لاس  دنچ  تدم  یارب  ار  روشک  هک  تسا  هعومجم  کی  رفن و  کی  تسد 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢۴ ریاشع  نادمتعم  نارس و  رادید  رد  تانایب 

، نوگانوگ یاھنادـیم  رد  مدرم  روضح  اب  ینینقت ، یئارجا و  نیلوئـسم  فلتخم  یاھهدر  باختنا  رد  مدرم  یقیقح  روضح  اب  ینید ، یرالاسمدرم  اب  یمالـسا  یروھمج  ماظن 

رگیدـکی تبحم  زا  ناشیاھلد  دـنزرویم و  تبحم  رگیدـکی  هب  تبـسن  فرط  ود  هک  ام  زورما  یهسلج  لثم  یاهسلج  هک  دـینادب  امـش  ار  نیا  مدرم -  نالوئـسم و  ناـیم  سنا  اـب 

نامگ میرادن و  ربخ  ار  رود  یاھھار  هتبلا  درادن . دوجو  نیا  هیبش  ریظن و  میـسانشیم ، نامدوخ  یکیدزن  رد  ام  هک  یئاھروشک  زا  کی  چیھ  رد  لقاال  تسھ ، راشرـس  بلابل و 

تبسن روشک  نیلوئسم  دننکیم . یدنواشیوخ  یکیدزن و  ساسحا  روشک  لوا  زارط  ناریدم  هب  تبسن  روشک ، نیلوئـسم  هب  تبـسن  مدرم  فلتخم  یاھرـشق  منکیمن . مھ 

دینیبیم رگا  هدروآ . دوجو  هب  هقطنم  نیا  رد  ار  یدـیدج  دـیما  درادـن -  دوجو  رگید  یاج  رد  یزیچ  نینچ  تسا . هناـقداص  تبحم  کـی  نیا  دـنزرویم . قشع  مدرم  یاھرـشق  هب 

یمالـسا یروھمج  ماظن  هب  تبـسن  ربکتـسم  دبتـسم و  تلود  نالف  اھتـسینویھص ، تسدـمھ  نطاب  رد  ناملـسم و  رھاـظب  تلود  نـالف  اـکیرمآ ، هب  یهتـسباو  تلود  نـالف 

. دنک زاب  ار  دوخ  یاج  اھنآ  یاھتلم  لد  رد  هتسناوت  هک  تسا  ماظن  نیا  تیصوصخ  نیمھ  رطاخ  هب  دننکیمن ، رازگورف  یلددب  یھاوخدب و  زا  یاهظحل 

نارھت  / ١٣٨٨/٠٣/٢٩ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

یـس رد  دوب . یخیرات  نشج  کی  دوب ؛ یعقاو  نشج  کی  ملاع  فانکا  رد  امـش  ناتـسود  یارب  دوب ؛ یـسایس  یهلزلز  کی  امـش  نانمـشد  یارب  نم ! نازیزع  تاباختنا ، نیا 

اب نامیپ  دیدجت  یارب  دوب  یمدرم  یمومع و  شبنج  کی  نیا  دننک ! یرادافو  راھظا  راوگرزب  ماما  نآ  بالقنا و  نیا  ماظن و  نیا  هب  تبـسن  دنیایب  مدرم  روج  نیا  بالقنا  یگلاس 

ملاع مدرم  یهمھ  خر  هب  ار  ینید  یرالاسمدرم  تاباختنا ، نیا  گرزب . تصرف  کی  ون ، زا  تکرح  کی  ندرک ، هزات  سفن  کی  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یارب  و  ادھـش ؛ اب  ماـما و 

یاھماظن اھیروتاتکید و  لباقم  رد  تسا . موس  هار  کی  نیا  هچ . ینعی  ینید  یرالاسمدرم  دـندید  دنتـسھ ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  هاوخدـب  هک  یناسک  یهمھ  دیـشک .

هب ار  اھنآ  دـنکیم و  بوذـجم  ار  مدرم  یاھلد  هک  تسا  نیا  تسا ؛ ینید  یرالاسمدرم  نیا  رگید ، فرط  کی  زا  نید  تیونعم و  زا  رود  یاھیـسارکومد  و  فرط ، کـی  زا  دبتـسم 

. تاباختنا نیا  یهرابرد  هتکن  کی  نیا  داد . ار  شدوخ  ناحتما  نیا ، دناشکیم . هنحص  طسو 

رھشون  / ١٣٨٨/٠٧/١۵ سولاچ و  مدرم  یمومع  رادید  رد  تانایب 

. تسا یھلا  تعیرش  یھلا و  یاھشزرا  یهیاپ  رب  ینعی  تسا ، یمالسا  تسا ؛ یمدرم  ینعی  تسا ، یروھمج  دراد : زج  ود  یمالسا  یروھمج 

. دنتـسین رانکرب  مدرم  دـننکیم ؛ تیلوئـسم  ساسحا  مدرم  سپ  دـنراد ، شقن  ماظن  نیا  نالوئـسم  ندروآ  راک  یور  رب  رد  ماـظن ، نیا  لیکـشت  رد  مدرم  ینعی  تسا ، یمدرم 

ام تلم  دشابن . اھنآ  رد  مدرم  ریقحت  یئانتعایب و  یوخ  مدرم ، زا  یئادج  یوخ  یرگیفارشا ، یوخ  دنشاب ، مدرم  هب  کیدزن  مدرم و  زا  ماظن  نالوئسم  ینعی  تسا ، یمدرم 

« ينيد يرالاسمدرم   » 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 29هاگياپ  هحفص 14 
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نارود دـشاب . روجنیا  دـناوتیمن  رگید  یمالـسا  یروھمج  نارود  هدرک و  هبرجت  روشک  نیا  قحبان  نامکاح  رد  ار  یروتاـتکید  دادبتـسا و  ار ، یرگیفارـشا  یوخ  یداـمتم  یاـھنرق 

یمدرم یانعم  نیا ، تسا . مدرم  راتفر  هیبش  ناشراتفر  دنمدرم ، رانک  رد  دنمدرم ، بختنم  دنمدرم ، اب  دنمدرم ، زا  هک  یناسک  نآ  تیمکاح  نارود  ینعی  یمالـسا  یروھمج 

. تسا یمدرم  اھنیا  دوشب . هتشاذگ  تیمھا  مدرم  تمارک  هب  مدرم ، تیصخش  هب  مدرم ، تیوھ  هب  مدرم ، تیثیح  هب  مدرم ، دیاقع  هب  دیاب  ینعی  تسا ، یمدرم  تسا .

، نید دض  یدراوم  رد  و  نید ، زا  یادج  نید ، زا  یهناگیب  رالوکـس ، یـسارکومد  یاھتموکح  دـنکیم . ادـیپ  یونعم  یهناوتـشپ  میتفگ ، هک  هچنآ  یهمھ  ینعی  تسا ، یمالـسا 

، دننکیم راک  هعماج  یارب  هک  یناسک  نآ  دننکیم . یئادخ  راک  دنراد  عقاو  رد  دننکیم ، شالت  دننکیم ، راک  هک  مھ  ناشیایند  راک  رد  مدرم  ینعی  تسا ، یمالـسا  رانک . دـنوریم 

راک دـنراد  ادـخ  یارب  دـننکیم ، راک  ماظن  نیا  یهملک  یالعا  روشک و  نیا  ماظن و  نیا  یهملک  دربشیپ  یارب  هک  یناسک  نآ  دـننکیم ، راک  ماظن  ماکحتـسا  یارب  هک  یناسک  نآ 

ات مالـسا  ردص  زا  دـعب  ناربمایپ و  نامز  زا  دـعب  ار  نیا  ایند  هک  تسا  یدـیدج  یهخـسن  نیا  تسا ؛ دـیدج  یهخـسن  کی  نیا  دراد ، شزرا  یلیخ  نیا  تسا . یئادـخ  دـننکیم .

نیا نمـشد  مھ  اـھتلم  قوـقح  هب  نازواـجتم  نارگهطلـس و  دـنماظن ؛ نیا  نمـشد  مھ  ملاـع  یاـھروتاتکید  دراد . نمـشد  نیا ، تسین . یمک  زیچ  نـیا ، هدـیدن . رگید  زورما ،

تلم دننکیم و  ینمشد  اھنمشد ، تسا  لاس  یس  درادن . یرثا  وا  یگداتسیا  رد  اھینمشد  نیا  هک  تسا  هداد  ناشن  تلم  نیا  اھتنم  دوب . ینمـشد  رظتنم  دیاب  دنماظن ؛

تشاد دھاوخ  همادا  مھ  نیا  زا  دعب  تفرشیپ  نیا  هدش و  ناریا  تلم  زیگناتفگش  تفرشیپ  شلاچ ، نیا  یهجیتن  دنکیم و  یگداتسیا  ناریا 

یبرع  / ١٣٨٩/١١/١۵ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

هب تسد  اھناملـسم  نایم  رد  رگا  هک  تسا  زیچ  ود  دـیوگیم : وا  تسا . یبلاج  یهلمج  نیا  اما  میوگب ؛ یزیچ  یبرغ  فیراعم  اھرادمتـسایس و  نیا  لوق  زا  تسین  مباد  هدـنب 

. دش دھاوخ  لطاب  تسکـش و  دھاوخ  مھ  رد  برغ -  یمزج  لوصا  ینعی  برغ -  یاھوبات  یهمھ  رگید  دنوش ، هاگآ  زیچ  ود  نیا  زا  ناملـسم  فلتخم  یاھتلم  ددرگب و  تسد 

رد یزورما و  یهتفرـشیپ  یمدرم و  تموکح  کی  یـساسا ، نوناق  نیا  هک  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  یـساسا  نوناق  یکی  دیوگیم : یبرغ  رکفتم  نیا  تسیچ ؟ زیچ  ود  نیا 

، دشاب یزورما  دشاب ، ددجتم  مھ  هک  تشاد  یتموکح  کی  ناوتیم  هک  دـھدیم  ناشن  یـساسا  نوناق  نیا  دزاسیم . نکمم  ناھج  ناناملـسم  مشچ  رد  ار  ینید  لاح  نیع 

. تسا نکمم  یزیچ  نینچ  دیوگیم  دنکیم . ریوصت  ار  نیا  یساسا  نوناق  دشاب . ینید  الماک  مھ  دشاب و  هتفرشیپ 

یبرع  / ١٣٨٩/١١/١۵ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

عاجترا ندوب  یمالسا  دزاسیمن ، یسارکومد  اب  ندوب  یمالسا  دنتفگ  دش ؛ دایز  لاجنج  وھ و  ایند  رد  تسا . مالسا  رب  ینتبم  تسا ، یمالـسا  ام  بالقنا  تفگ  لوا  زا  ماما 

باتک دـندرک ؛ سکعنم  روشک  لخاد  رد  ار  اھنآ  یاھادـص  مھ  یاهدـع  کی  هچ . هچ و  هچ و  تسین و  ندـش  هدایپ  لـباق  مالـسا  ماـکحا  تسا ، درگبقع  ندوب  یمالـسا  تسا ،

میلست داتسیا و  یمالـسا  یروھمج  دننک . ینیـشنبقع  هب  راداو  مالـسا  هب  یدنبیاپ  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  هکنیا  یارب  دندرک ، شخپ  هعیاش  دنتـشون ، هلاقم  دنتـشون ،

ایند یهمھ  هب  دنلب  یادص  اب  ار  نیا  یمالسا  یروھمج  تسا . نیا  رشب  تاجن  هار  هک  مینکیم  تباث  مینکیم و  راختفا  نیا  هب  میتسھ ؛ یمالسا  ام  هلب ، دشن . اھیرگیچوھ 

. درک مالعا 

ار ماما  هک  یئاھناوج  تسا . بالقنا  نیا  یزوریپ  لوا  زور  لثم  لقادح  دشابن ، رتیمالسا  رگا  لوا  زور  زا  اھراتفر  ام ؛ یهعماج  هب  دینک  هاگن  امش  لاس ، ود  یس و  زا  دعب  زورما 

نیلوئـسم دنرتیوق . تسا ؛ رتھب  اھدرمریپ  ام  یـضعب  زا  مالـسا ، ینابم  هب  ناشمازتلا  یدـنبیاپ و  اما  تسین ، ناشدای  هب  یزیچ  بالقنا  زا  دـندیدن ، ار  گنج  نارود  دـندیدن ،

دیاش دندرک  شالت  هک  دندوب  یناسک  یتموکح  تالیکـشت  لخاد  رد  یتح  دـش ؛ شالت  یلیخ  لاس  ود  یـس و  نیا  لوط  رد  هتبلا  ندوب . یمالـسا  هب  دـننکیم  راختفا  روشک 

نیا داتسیا . ندوب  یمالسا  یانبم  دوخ ، ینابم  رـس  رب  یمالـسا  یروھمج  دنتـسناوتن . اما  دنھدب ؛ هیواز  دننک ، رود  اجیردت  دنروایب و  رد  یگازگیز  تروص  هب  ار  اھهار  دنناوتب 

. هنومن کی 

، یساسا نوناق  نیودت  رد  هچ  یمالـسا ، یروھمج  باختنا  لصا  رد  هچ  دنھدب ؛ رظن  دیاب  مدرم  هک  درک  مالعا  لوا  زا  ماما  تسا . یرالاسمدرم  یهلئـسم  رگید ، یهنومن  کی 

بالقنا زا  لاس  ود  یـس و  دینیبب ، داتـسیا . ماما  سلجم . باختنا  رد  هچ  روھمج ، سیئر  باختنا  رد  هچ  دوب ، هدش  بیوصت  ناگربخ  سلجم  رد  هک  ینوناق  نآ  شریذپ  رد  هچ 

. دندرک باختنا  دنداد ، یار  دنتفر  مدرم  یکی -  یلاس  طسوتم  روط  هب  ینعی  میتشاد -  مدرم  روضح  ات  ود  یـس و  ام  تسا ، هدش  هک  یئاھمودنارفر  یهبـساحم  اب  درذـگیم ،

، دوب مادـص  میژر  نارابکـشوم  هک  یئاھرھـش  رد  گـنج ، نارود  دـشن . لـیطعت  تاـباختنا  اـما  دوـب ، ناراـبمب  ریز  نارھت  نیا  گـنج ، نارود  رد  تسا . مھم  یلیخ  مدرم  باـختنا 

رد زورما  ات  دـندشن . قفوم  اما  دـنزادنیب ، ریخات  ار  تاباختنا  ناشدوخ  یـسایس  لئالد  هب  دـنناوتب  دـیاش  دـندروآ  راشف  سلجم  یاھهرود  زا  یکی  رد  دـشن . لیطعت  تاـباختنا 

یرـالاسمدرم نیا  رـس  رب  یمالـسا  یروـھمج  تفگ و  ماـما  لوا  زور  تسا . یرـالاسمدرم  نیا  تـسا ؛ هدـشن  ریخاـت  زور  کـی  مدرم ، روـضح  یمالـسا و  یروـھمج  تاـباختنا 

ات یروھمج ، تساـیر  اـت  هتفرگ ، دـننکیم ، لزع  دـننکیم و  بصن  ار  ربـھر  هک  یربـھر  ناـگربخ  زا  روشک ، نیلوئـسم  زورما  دـنک . روبع  یرـالاسمدرم  زا  هک  درکن  لوبق  داتـسیا ؛

سیئر دـنچ  نیا  زورما ، ات  لوا  زا  هن ، ناـیرج ؛ کـی  میئوگب  اـم  هک  تسا  هدوبن  مھ  روجنیا  دـندمآ . راـک  رـس  مھ  نوگاـنوگ  یاـھنایرج  دـنمدرم . نیبختنم  اـھاروش ، اـت  سلجم ،

. دندمآ راک  رس  رب  مدرم  باختنا  اب  همھ  اما  دنتشاد ؛ یسایس  شیارگ  یریگتھج و  کی  لکش ، کی  هب  مادک  رھ  دندمآ ، راک  رس  هک  یروھمج 

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

هک دوب  نیا  ناـشیبلطتصرف  یزاـسهیبش . یکی  یبـلطتصرف ، یکی  دـنتفرگ : شیپ  رد  ار  دـنفرت  اـت  ود  دـنداد ، تسد  زا  اـھروشک  نیا  رد  ار  دوخ  لـماوع  هکنآ  زا  دـعب  اـھنیا 

تـسکش راک  نیا  رد  اھنآ  دنروایب . راک  رـس  ار  ناشدوخ  رادفرط  دارفا  دننک ، یھارمھ  راھظا  اھنآ  اب  دنراذگب ، هالک  ار  مدرم  رـس  ینعی  دننک ؛ هرداصم  ار  اھبالقنا  نیا  دنتـساوخ 

رد دـنناوتب  الثم  تسا ، هداتفا  قافتا  رگید  یاـھروشک  زا  یـضعب  رد  یبیل و  رد  سنوت و  رد  رـصم و  رد  هک  ار  هچنآ  هیبش  ینعی  یزاـسهیبش  دوب . یزاـسهیبش  مود ، دـندروخ .

دندرک یعـس  یناسفن ، یاھیوھ  شوختـسد  اتقیقح  هیامورف ، فیعـض ، نامدرم  روشک ، لخاد  رد  ناشلماوع  دـننک ! هدایپ  تلم -  ناریا  ینید ، یرـالاسمدرم  ناریا  ناریا - 

. دز ناشنھد  یوت  ناریا  تلم  بخ ، اما  دنروایب ؛ دوجو  هب  کحضم  یروتاکیراک  تکرح  هدروختسکش ، تکرح  اجنیا  رد  دنتساوخ  دننکب . ار  راک  نیا  دنناوتب  دیاش 

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

، دندنمهقالع ناشدوخ  نیلوئسم  هب  مدرم  دراد ، دوجو  نیلوئسم  مدرم و  نیب  رد  مدرم و  نایم  رد  زورما  هک  یداحتا  نیا  تسا . یلم  ماجسنا  داحتا و  ظفح  رگید ، طرـش  کی 

زا یکی  دوش . تیوقت  زورهبزور  دـنامب و  یقاب  یتسیاب  دراد ، دوجو  تدـحو  داحتا و  مدرم  دوخ  نیب  دـننکیم ، یھارمھ  اھنآ  اـب  دـننکیم ، کـمک  اـھنآ  هب  دـنراد ، داـمتعا  اـھنآ  هب 

یهناھب هب  یـسایس ، یاھـشیارگ  یهناھب  هب  بھذـم ، یهناھب  هب  تیموق ، یهناھب  هب  تسا ؛ هدوب  لخاد  رد  فاکـش  هقرفت و  داـجیا  ناریا ، تلم  نانمـشد  گرزب  یاـھهشقن 

 - ینید یرالاسمدرم  ماظن  هب  دندنمهقالع ، ناشروشک  هب  هک  یناسک  یهمھ  دنھاگآ . ام  تلم  هناتخبـشوخ  درک . ظفح  دیاب  ار  داحتا  نوگانوگ . یاھهناھب  هب  اھیدنبحانج ،

زا یاهلگ  رگا  دننک  یعـس  دیاب  مھ  اھنآ  روج ؛ نیمھ  مھ  روشک  نیلوئـسم  دنـشاب . هتـشاد  یگنھامھ  مھ  اب  دیاب  دـندنمهقالع ، تسا -  ناریا  تلم  زورما  راختفا  یهیام  هک 

هجوت همھ  ار  نیا  تسا ؛ یلم  داـحتا  هب  یهبرـض  نیا  دـننکن ؛ حرطم  یمومع  راـکفا  ضرعم  رد  ار  هلگ  نیا  دـشاب -  مھ  قحب  اـھهلگ  نیا  تسا  نکمم  یھاـگ  هک  دـنراد -  مھ 

هک بالقنا  لوا  زا  هدوب ؛ هشیمھ  هک  دنشاب -  هتشاد  هلگ  مھ  زا  نیلوئسم  تسا  نکمم  مھدیم . رادشھ  رکذت و  ار  نیا  دج  روط  هب  روشک  نیلوئسم  هب  نم  دنشاب . هتـشاد 

یئاـھهلگ هیرجم  یهوق  زا  هیئاـضق  یهوق  یھاـگ  هیئاـضق ، یهوـق  زا  هننقم  یهوـق  یھاـگ  هننقم ، یهوـق  زا  هیرجم  یهوـق  یھاـگ  میدـید ؛ میدوـب ، لـئاسم  راکردـناتسد  اـم 

لد مدرم و  نھذ  دـنروایب ، یمومع  راکفا  یهصرع  رد  دـیابن  ار  نیا  اما  دـشاب ؛ مھ  قحب  اھهلگ  تسا  نکمم  دـیآیم -  دوجو  هب  هلگ  تسا ، نیمھ  مھ  راـک  تعیبط  دنتـشاد ؛

ماجـسنا سپ  درادن . یتیمھا  یئزج  لئاسم  نیا  تسا ؛ لح  لباق  هرکاذم  اب  ایند  لئاسم  نیرتمھم  دـننک . لح  ناشدوخ  نیب  دـننک ؛ سویام  ار  مدرم  دـننک ، تحاران  ار  مدرم 

. تسا مھم  مھ  رگیدکی  اب  اوق  یگنھامھ  رگیدکی ، اب  اوق 

یمالسا  / ١٣٩٠/٠٣/٠٨ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

« ينيد يرالاسمدرم   » 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 29هاگياپ  هحفص 15 
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نیا میداد ؛ ماجنا  تقو  رـس  هشیمھ  یریخات ، کدـنا  نودـب  ار  تاباختنا  دـمحلا  ام  اھنمـشد ، مشچ  یروک  هب  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماظن  ملع  صخاش و  تاـباختنا ،

هک دنتـشک  ار  ناشدوخ  اعقاو  تقد . اب  تقو ، رـس  هتفرگ ؛ ماجنا  تاباختنا  ات  ود  یکی  یـس و  زورما ، ات  تسا  هتفرگ  ماجنا  تاـباختنا  نیلوا  هک  لاـس ۵٨  زا  تسا . مھم  یلیخ 

یمالـسا یاروش  سلجم  تاباختنا  دنراذگن  هک  دندش  تسدمھ  رگیدمھ  اب  اوق  یاسور  دنتـسناوتن . اما  دـنزادنیب ، بقع  ار  سلجم  تاباختنا  یاهھرب  کی  رد  دـنناوتب  دـیاش 

یلو دندرک ، جیـسب  ار  یتلود  نیرومام  دـندرک ، عمج  اضما  دنتـشون ، همانزور  دـندز ، فرح  دـندرک ، ثحب  دـندمآ ، دـندرک ، شالت  یلیخ  دنتـسناوتن . اما  دریگب ، ماجنا  تقو  رس 

ینید یرالاسمدرم  یهناشن  تسا ؛ راختفا  مچرپ  کی  ام  یارب  تاباختنا  تسا . مھم  تاباختنا  دوب . دھاوخ  روج  نیمھ  یھلا  قیفوت  هب  مھ  نیا  زا  دعب  دنتـسناوتن . دمحلا 

قون قن و  روط  نیمھ  هداتفا و  قاـفتا  نوگاـنوگ  یاـھهرود  رد  فلتخم و  فارطا  زا  هک  یئاھیقالخادـب  یهمھ  اـب  مھ  زورما  اـت  دریگب . ماـجنا  بوخ  یتسیاـب  تاـباختنا  تسا .

فلتخم یاھهرود  رد  دننک . تابثا  دنتسناوتن  ار  زیچ  چیھ  هناتخبـشوخ  اما  دوشب ، نالف  دوشب ، فلخت  تاباختنا  رد  ادابن  هرآ ، هک  دننکیم  عورـش  تاباختنا  زا  لبق  زا  دناهدرک و 

مھاوخیم نم  اھتنم  تسا ، دایز  یلیخ  تقو  تاباختنا  اـت  هتبلا  دوب . دـھاوخ  روج  نیمھ  هللااـشنا  مھ  هرود  نیا  هتفرگ ، ماـجنا  یفافـش  نشور و  بوخ ، تاـباختنا  هللادـمحب 

هب یـسک  رگا  دـنراد . هگن  ار  تاباختنا  مارتحا  هیئاضق ، یهوق  مھ  تلود ، مھ  سلجم ، مھ  دـنراد . هگن  ار  تاباختنا  مارتحا  دنـشاب  بقارم  روشک  نیلوئـسم  هک  منک  شرافس 

. دریگب ماجنا  تاباختنا  دنسانشب و  دنھدب ، صیخشت  دننیبب ، ینوناق  لاور  قبط  رب  مدرم  دیاب  تسین . زیاج  تسین ، اور  چیھ  دنک ، تلاخد  فلتخم  احنا 

١٣٩٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمود  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

باـختنا مدرم . ارآ  هب  یهیکت  ینعی  دوـب ؛ روـشک  یـسایس  ماـظن  یارب  یرـالاسمدرم  شنیزگ  نیمھ  هنوـمن ، نیلوا  منکیم . ضرع  ماـما  تینـالقع  رھظم  زا  هنوـمن  دـنچ  نـم 

یتح دـندوب و  هدرک  تموکح  ام  روشک  رب  یدرف  یاھتموکح  یدامتم  یاھنرق  دوب . وا  شخبتاجن  شخبتایح و  بتکم  رد  ماما  تینـالقع  نشور  رھاـظم  زا  یکی  یرـالاسمدرم ،

ناشناگتـشذگ دادبتـسا  زا  یولھپ  نارود  یروتاتکید  دادبتـسا و  المع  دـش ، یمـسر  روشک  رد  نوناق  نایرج  رھاظب  دـمآ و  دوجو  هب  هطورـشم  ناـیرج  ناریا  رد  هک  ینارود  رد 

یمدرم تاباختنا  مدرم و  روضح  یهلئـسم  هک  تفای  ار  قیفوت  نیا  درک ، ادیپ  ار  ناکما  نیا  ام  راوگرزب  ماما  هقباس ، نیا  اب  یروشک  رد  دوب . رترابتبیـصم  رتتخـس و  رتهدنزگ و 

نینچ کی  رد  دـندوب . هدرکن  هبرجت  هطورـشم ، ردـص  رد  هاتوک  رایـسب  یاھهھرب  رد  زج  ار ، دازآ  تاـباختنا  یهزم  زگرھ  اـم  مدرم  دـنک . لیدـبت  هدـش  هنیداـھن  تقیقح  کـی  هب  ار 

بالقنا یزوریپ  زا  هک  یلاس  ود  یـس و  نیا  لوط  رد  هک  دیدینـش  اھراب  درک . هنیداھن  روشک  رد  ار  تاباختنا  مدـق ، نیلوا  زا  اـم  راوگرزب  ماـما  یئاـضف ، نینچ  کـی  رد  یروشک ،

قودنـص هب  ار  ناشدوخ  یار  دـندمآ و  یار  یاھقودنـص  یاپ  هنادازآ  مدرم  هک  تسا ، هداتفا  قافتا  روشک  رد  تاباختنا  هس  یـس و  اـی  ود  یـس و  دودـح  رد  درذـگیم ، یمالـسا 

. دوب ام  راوگرزب  ماما  تینالقع  یهنومن  نیرتزراب  نیا ، دندش . اھنیا  لاثما  رھش و  یاھاروش  ناگربخ و  تلود و  سلجم و  لیکشت  اشنم  دنتخادنا و 

١٣٩٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمود  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

یارب یروآعـمج  رکف  هب  دـنتفیب ؛ یـصخش  هاـفر  رکف  هب  نیلوئـسم  هک  تسا  نـیا  تـسا ، مدرم  ناـمیا  هـب  یکتم  مدرم و  ارآ  هـب  یکتم  هـک  یماـظن  کـی  رد  تیلوئـسم  تـفآ 

ار روشک  نیلوئـسم  دنام و  رانکرب  یلکب  تفآ  نیا  زا  شدوخ  ماما  تسا . یگرزب  رایـسب  تفآ  نیا  دننزب ؛ رد  نآ  رد و  نیا  هب  یرگیفارـشا ، یگدنز  سوھ  رد  دـنتفیب ؛ ناشدوخ 

وزج زور  نآ  هک  اھام  دنـشاب . هتـشاد  کیدزن  طابترا  مدرم  اب  دـنوشن ، یزودـنالام  مرگرـس  دـننکن ، ادـیپ  لـیامت  یرگیفارـشا  هب  ینیـشنخاک و  هب  هک  درکیم  هیـصوت  اـھراب  مھ 

زا رود ، طاقن  مدرم  دوش ؛ هدرب  روشک  طاقن  یصقا  هب  تامدخ  هک  تشاد  رارصا  میشاب ؛ سونام  میشاب ، هتشاد  طابترا  مدرم  اب  هک  تشادیم  تسود  ماما  میدوب ، نیلوئـسم 

. دنوش دنمهرھب  روشک  یمومع  تامدخ 

رطف  / ٠٩/١٣٩٠/٠۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

یـضعب رد  هک  یئاھتاباختنا  اب  یهسیاقم  رد  هچرگا  تسا . زیگناربشلاچ  یهثداح  کی  یدودح  ات  ام  روشک  رد  هشیمھ  تاباختنا  میراد . ار  تاباختنا  لاس ، رخآ  رد  ام  لاسما 

یتح اھیریگرد ، هچ  اھتنایخ ، هچ  اھتثابخ ، هچ  ناشیوت  هک  دوشیم ، رازگرب  رگید -  یاھروشک  زا  یـضعب  هچ  و  هتفرـشیپ ، حالطـصا  هب  یاھروشک  هچ  اـیند -  یاـھروشک  زا 

هب شلاچ  نیا  دیـشاب  بقارم  دـنکیم . هجوتم  ار  مدرم  تسا ؛ یـشلاچ  کی  هرخالاب  اما  تسین ، ام  روشک  رد  ثداوح  نیا  هللادـمحب  دـتفایم ، قاـفتا  اھراتـشک  تشک و  هچ 

هک یزیچ  نیا  هک  داد  هزاجا  دـیابن  دـشاب . اـم  تینما  یهناوتـشپ  دـیاب  تسا ، ینید  یرـالاسمدرم  رھظم  تسا ، مدرم  روضح  رھظم  هک  تاـباختنا  دـنزن . همدـص  روشک  تینما 

تاباختنا زا  دنھاوخیم  نانمـشد  هک  ار  یتقو  نآ  دیدرک  سمل  کیدزن  زا  دیدرک ، سح  دیدید ، دنک . دراو  همدـص  ام  تینما  هب  تسا ، تینما  یهناوتـشپ  تسا ، تینما  یهریخذ 

مدرم اب  دنناوتیم  هک  یناسک  یسایس ، نارادربنم  نوگانوگ ، نالوئسم  مدرم ، داحآ  دنشاب . شوھب  همھ  دنـشاب ، بقارم  همھ  دیاب  دننک . هدافتـسا  وس  روشک  تینما  هیلع 

دوخ نامز  رد  هک  میراد  تاباختنا  یهرابرد  ینوگانوگ  یاھفرح  ام  هتبلا  دننک . یرادساپ  یھلا  تمعن  کی  دننام  تاباختنا  زا  دنـشاب ؛ بظاوم  دنـشاب ، بقارم  همھ  دننزب ، فرح 

. درک میھاوخ  ضرع  مدرم  هب 

یربھر  / ١٧/١٣٩٠/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. داد ماجنا  ام  راوگرزب  ماما  ار  نیا  هک  تسا ؛ هقف  نیا  ساسا  رب  یزاسماظن  نآ ، تسا و  دـیدج  زیچ  کی  نکیل  تسا ؛ یقیرع  یهقباس  هعیـش ، رد  یـسایس  هقف  یهقباـس 

داجیا ماظن  کی  اماوت -  لمع -  ماقم  رد  رظن و  ماقم  رد  هک  یـسک  لوا  دوب . هدرواین  دوجو  هب  ماظن  کی  فلتخم ، باوبا  رد  یھقف  تاطقتلم  نیا  زا  یرگید  سک  ناـشیا  زا  لـبق 

هبرجت نیلوا  نیا ، دـش . اپ  رـس  رب  یمالـسا  ماظن  انبم ، نیا  ساسا  رب  درک . حرطم  ار  هیقف  تیالو  یهلئـسم  درک ، حرطم  ار  ینید  یرالاسمدرم  هک  دوب ؛ ام  راوگرزب  ماـما  درک ،

نادـیم دراو  اھ  « یکرک ققحم   » لثم یناسک  هیوفـص  نارود  رد  هچرگا  رگید . یاھهرود  رد  هن  میراد ، هیوفـص  نارود  رد  هن  میرادـن ؛ خـیرات  رد  ام  ار  یاهبرجت  نینچ  تسھ . مھ 

هدوب تمظع  نآ  اب  یکرک  ققحم  دح  رد  مھ  نآ  یئالم ، کی  یهدھع  هب  تواضق  هک  تسا  نیا  رثکادح  تسین ؛ یربخ  اجنآ  رد  یھقف  ماظن  یمالسا و  ماظن  نیا  زا  اما  دندوب ،

یراک ماظن ، داجیا  تسین . هقف  یانبم  رب  هعماج  یـسایس  ماظن  تموکح و  ماظن  تسین ؛ اھنیا  زا  شیب  دـنک ؛ نیعم  ار  تاضق  الثم  ات  تاـضق ، سیئر  دوشیم  ناـشیا  تسا ؛

رد ار  هیقف  تیالو  یهلئـسم  ماما  مدرک -  ادـیپ  عالطا  الامجا  نم  هک  دـندرک -  هراشا  ناشقطن  رد  یودـھم  یاقآ  بانج  هک  یروط  نامھ  داد . ماـجنا  اـم  راوگرزب  ماـما  هک  تسا 

. یمالسا ماظن  کی  دش  دندروآ ، دندرک و  هدایپ  ار  نیا  لمع ، ماقم  رد  مھ  دعب  دندرک ؛ ثحب  دندرک و  یلالدتسا  فجن 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢١ نارگراثیا  ادھش و  یاھهداوناخ  عمج  رد  تانایب 

یھاوخهدایز نمـشد  تسا ، رابکتـسا  نمـشد  تسا ، ملظ  نمـشد  دراد -  هک  یگرزب  یهیعاد  نیا  اب  اھفدھ ، نیا  اب  اھنامرآ ، نیا  اب  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  لثم  یماظن 

زیچ همھ  زا  شیب  یگدامآ ، نیا  دشاب . هدامآ  دیاب  اذـل  نوگانوگ ؛ یاھلکـش  هب  فلتخم ، یاھگنر  هب  دوشیم ؛ هجاوم  یئاھـشلاچ  اب  تسا -  یللملانیب  یاھتردـق  یهناربکتم 

؛ تسا مدرم  یھاگآ  نانمشد ، دیک  زا  تلم  کی  تاجن  تلم و  کی  تزع  تلم و  کی  تیوھ  زا  عافد  رد  مظعا  رادساپ  نآ  نابیتشپ ، راصح  نآ  تسا . مدرم  یاھنامیا  هب  یکتم 

دھاوخ قافتا  نیمھ  دـنھدب ، شقن  مدرم  هب  دنـشاب و  هجوتم  هناھاگآ  نالوئـسم  هک  راـک  زا  یاهعومجم  رھ  رد  یـشخب ، رھ  رد  مھ  زورما  میدرک . هبرجت  گـنج  رد  اـم  ار  نیا 

. داتفا

، نازابناج ادھـش ، تسین . فراعت  دراد ، یعقاو  یانعم  دـشاب ؛ هتـشاد  یئانعم  دـیاب  یرالاسمدرم  یمالـسا . یرالاسمدرم  تسا ؛ یرالاسمدرم  تسا ، یمالـسا  یروھمج 

یربصیب اھهداوناخ  رگا  دراد . شزرا  یلیخ  دـنداد ، ناـشن  نادیھـش  یاـھهداوناخ  هک  یمیظع  ربص  نیا  دـنداد . ار  شیاـمزآ  نیرتھب  هار ، نیا  رد  اـھنآ  یاـھهداوناخ  ناـگدازآ و 

ربص اھهداوناخ  دنامیمن . یقاب  یرگراثیا  یراکادف و  قاتـشم  اھلد  دشیم ؛ درـس  تدھاجم  یاضف  دندادیم ، ناشن  یتریـصبیب  دندادیم ، ناشن  یتفرعمیب  دـندادیم ، ناشن 

دنوشیم ینازیزع  رادغاد  یئاھهداوناخ  مینکیم  هدھاشم  مھ  زاب  هدشن ؛ هتسب  تداھـش  باب  اما  تسا ، هتـشذگ  سدقم  عافد  نارود  نآ  زا  یدامتم  یاھلاس  دنداد . ناشن 

ار اھهلق  تلم  نیا  دیدرت  نودب  دشاب ، یتلم  رد  ربص  نیا  تریصب و  نیا  رگا  دنوریم . دنیاشگیم و  رپ  اھنآ  دنکیم ، زاب  رد  اھنآ  یور  رب  تداھـش  یداو  نوگانوگ  یاھتبـسانم  هب  هک 

. دیدرون دھاوخرد 

« ينيد يرالاسمدرم   » 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 29هاگياپ  هحفص 16 
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هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٢ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

یتسیاـب مـھ  ناـیرج ، نـیا  تـضھن و  نـیا  یاهیاـپ  یناـبم  تارکفت و  ساـسا  رب  هـک  تـسا  نـیا  تـسا ، مزـال  تـضھن  رھ  رد  یموـمع و  تـکرح  رھ  رد  هـک  یئاـھزیچ  زا  یکی 

میھافم دوشیم ، حرطم  یمالسا -  یرادیب  یمالـسا و  ماظن  یمالـسا و  تموکح  رکف  لثم  دیدج -  رکف  کی  یتقو  دوشب . یزاسداھن »  » یتسیاب مھ  دوشب ، یزاسهژاو » »

، دـش دـھاوخ  هتفـشآ  اضف  تفرگ ، ماو  هناگیب  یاھهژاو  زا  رگا  دـشاب ؛ اراد  ار  شدوخ  بسانتم  یاھهژاو  دـیاب  تضھن  نیا  تکرح و  نیا  اذـل  دـنکیم ؛ اقلا  هعماـج  رد  ار  یدـیدج 

. دنام دھاوخ  هتفگان  بلطم 

نیمھ یدازآ و  نیمھ  یـسارکومدلاربیل ،»  » یوـغل یاـنعم  هـکنیا  اـب  میرادـن . لوـبق  ار  یـسارکومدلاربیل  اـما  مـیراد ، لوـبق  مـھ  ار  یدازآ  مـیراد ، لوـبق  ار  یرـالاسمدرم  اـم 

؛ میرازیب میھافم  نآ  زا  ام  هک  تسا  هارمھ  یمیھافم  کی  اب  ملاع ، مدرم  تخانـش  تفرعم و  رد  ملاع ، مدرم  حالطـصا  رد  یـسارکومدلاربیل  یهژاو  اما  تسا ، یرـالاسمدرم 

یرالاسمدرم میئوگیم  میراذگیم ؛ دیدج  مسا  نامدوخ ، بولطم  ماظن  یارب  ام  اذل  میراذگب ؛ نامدوخ  صلاخ  حلاص و  ملاس و  هزیکاپ و  موھفم  یور  رب  ار  مسا  نآ  میھاوخیمن 

ـالاو و فادـھا  زا  یکی  هک  یمومع ، یاـھتورث  زا  ناـگمھ  یهدافتـسا  تورث و  تسرد  میـسقت  یارب  اـی  مینکیم . باـختنا  دـیدج  ماـن  ینعی  یمالـسا ؛ یروھمج  اـی  یمالـسا ،

میھافم کی  اب  نکیل  تسانعم ، نیمھ  هب  رظان  یوغل  یانعم  ظاحل  زا  مھ  مسیلایـسوس  هکنیا  اب  مینکیمن . هدافتـسا  مسیلایـسوس »  » یهژاو زا  تسا ، مالـسا  یـساسا 

یتاحالطصا تالامعتـسا و  یاج  هب  ام  اذل  میرادن . لوبق  ار  اھنآ  ام  هک  هدش  هارمھ  هعماج  رد  خیرات و  رد  یئاھتیعقاو  کی  اب  میرازیب ؛ میھافم  نآ  زا  ام  هک  تسا  هارمھ  یرگید 

ینعی میدروآ ، ام  میدروآ . میدرک و  حرطم  ار  ندوب » یمدرم   » حالطصا ار ، فاعضتسا »  » حالطصا ار ، رابکتسا »  » حالطصا دوب ، فورعم  اھنیا  اھتـسیسکرام و  اھورپچ و  نیب  هک 

. دنشاب هتشاد  یعطاق  یمتح و  ریثات  هنیمز  نیا  رد  یصاخ  صاخشا  هکنیا  هن  دروآ ، بالقنا 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢۴ نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

زا روظنم  میدرک . روبع  مھ  هقلح  نیا  زا  ام  تسا . هارمھ  یمالـسا  یاھـشزرا  اب  تسا و  هدـش  هتفرگ  مالـسا  زا  یرالاسمدرم  نآ ، رد  هک  یماـظن  ینعی  یمالـسا  یروھمج 

روشک و یهرادا  یاـھناینب  اـھداھن و  دـش ؛ تسرد  یـساسا  نوناـق  کـی  دـمآ ، دوـجو  هب  یمالـسا  ماـظن  نییعت  یهرود  رد  هک  هچنآ  ساـسا  رب  هک  تسا  نیا  یمالـسا  تلود 

. تسا یمالسا  تلود  یتیریدم ، یاھداھن  یهعومجم  نیا  دش . نیعم  روشک  تیریدم 

نایوجشناد  / ١٣٩٠/٠٨/١١ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

، ون یـسایس  یهشیدنا  نیا  ینید . یرالاسمدرم  تسا : هدرک  هضرع  ایند  هب  یئون  یـسایس  یهشیدـنا  کی  یمالـسا  یروھمج  میراد . تسرد  رکف  ام  تسا . رپ  ام  تسد 

نیا هفـسلف و  نـیا  هار ، نـیا  رکف ، نـیا  تـسا . هدنورـشیپ  ارجا و  لـباق  یلمع  ظاـحل  زا  مکحتـسم و  یداـقتعا  یرکف و  یاـھهنیمز  هـب  یکتم  تـسرد ، یهفـسلف  هـب  یکتم 

. تسا هدرک  رپ  ار  ام  تسد  تسا ، ناریا  تلم  رایتخا  رد  لاس  ود  یس و  نیا  لوط  رد  هک  یاهبرجت 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

طارفا نودـب  رـصاعم » ناملـسم   » دـنھاوخیم همھ  هک  دـھدیم  تمـالع  یبرع ، یاھنیمزرـس  ریاـس  نیرحب و  نـمی و  مدرم  یاـھدرکیور  اھراعـش و  رـصم و  سنوـت و  تاـباختنا 

زا ینید ،» یرالاسمدرم   » شور اب  و  تینالقع ،»  » و تلادع » «، » تیونعم  » بیکرت اب  هناناملسم ، دنھاوخیم  ربکا » هللا   » راعش اب  دنـشاب و  هنایارگبرغ  طیرفت  هنارـسکشخ و 

. تسا هار  نیرتتسرد  نیا ، و  دنبای ؛ یئاھر  هلاس  دص  ضیعبت  رقف و  داسف و  رامعتسا و  یگدنامبقع و  دادبتسا و  ریقحت و  سپ 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

هئطوت راچد  دنبای و  همادا  دننامب و  یعقاو  هللانذاب  اھبالقنا  رگا  تسین . هتـشذگ » هب  تشگزاب   » موھفم هب  هتبلا  هک  تسا ؛ مالـسا  هب  تشگزاب  ناتیاھتلم  یمومع  تساوخ 

یمالسا یزاسندمت  مھم  یهلئسم  نامھ  نیا  دوب ؛ دھاوخ  اھبالقنا  روشک و  تیریدم  یسیوننوناق و  یزاسماظن ، یگنوگچ  امش ، یلصا  یهلئسم  دندرگن ، هلاحتـسا  ای 

. تسا دیدج  رصع  رد  ددجم 

نیرتهاتوک رد  ار  ناتیاھروشک  رب  مکاح  یگتـسباو  رقف و  ینیدیب و  دادبتـسا و  یگدـنامبقع و  خـیرات  کی  هنوگچ  هک  دوب  دـھاوخ  نیا  امـش  یلـصا  راک  گرزب ، داـھج  نیا  رد 

کی ار  یجراخ  یلخاد و  یاھدیدھت  دینک و  یزاسهعماج  ملع ، تینالقع و  تیاعر  هنارالاسمدرم و  یاهویـش  هب  یمالـسا و  درکیور  اب  هنوگچ  دـینک و  ناربج  هللااشنا  اھنامز 

؛ دـینک هنیداھن  ار  برغ » مزیـشاف   » یاھنم مظن »  » و مزیـسکرام ،»  » یاـھنم یربارب »  » و مزیلاربیل ،»  » یاـھنم یعاـمتجا » قوقح  یدازآ و   » هنوگچ دـینارذگب ؛ رـس  زا  کـی  هب 

، دینک تفرشیپ  هنوگچ  دیوش ؛ یوزنم  هکنآیب  دیوش ، لقتـسم  هنوگچ  دیوش ؛ رجحت  دومج و  راتفرگ  هکنآیب  دینک ، ظفح  ار  مالـسا  یقرتم  تعیرـش  هب  شیوخ  دیقت  هنوگچ 

. دیوش راکهظفاحم  هزیرالوکس و  هکنآیب  دینک ، یملع  تیریدم  هنوگچ  دیوش ؛ هتسباو  هکنآیب 

یارگلوصا مالـسا   » یوگلا ات  دش  دھاوخ  هدش و  داھنـشیپ  امـش  هب  برغ  یوس  زا  کیئال » مالـسا   » و یریفکت » مالـسا   » یوگلا ود  دنوش . حالـصا  یناوخزاب و  دـیاب  اھفیرعت 

. دینک فیرعت  تقدب  هرابود و  ار  تاملک  دوشن . تیوقت  هقطنم  یاھبالقنا  نایم  رد  ینالقع » لدتعم و 

یـسارکومد لاربیل  ماد  هب  نداـتفا  یاـنعم  هب  رگا  و  دیـشاب ؛ تارکومد  همھ  تساـھبالقنا ، لوصا  بوچراـچ  رد  دازآ  تاـباختنا  ندوب و  یمدرم  یاـنعم  هب  رگا  ندوب » تارکومد  »

. دیشابن تارکومد  کی  چیھ  دشاب ، یدیلقت  مود و  یهجرد 

یربھر  / ١٣٩٠/١٢/١٨ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هب یکتم  ینید ، یرالاسمدرم  ماظن  تسا . ماظن  مھم  نکر  تاباختنا  الوا  مینک . لمات  دـیاب  نیا  یور  اذـل  تسا ؛ راذـگرثا  یهثداح  کـی  تسین ، ارذـگ  یهثداـح  کـی  تاـباختنا 

رھ نیاربانب  تسا . تاباختنا  نیمھ  یریگهزادـنا ، لباق  سوسحم و  دوھـشم و  رایعم  مدرم ، هب  یهیکت  راـیعم  دوب . دـھاوخن  یرـالاسمدرم  تاـباختنا ، نودـب  تسا . تاـباختنا 

هب یزیچ ، کی  هب  مھ  یضارتعا  تسا  نکمم  الاح  ولو  دنادیم ؛ شدوخ  یهفیظو  ار  تاباختنا  رد  تکرش  تسا ، قداص  داقتعا  نیا  رد  دراد ، داقتعا  یمالـسا  ماظن  هب  یـسک 

یهمھ نیاربانب  تسا . هفیظو  نیا  دوشیم ؛ تاباختنا  نادیم  دراو  ضارتعا ، دوجو  اب  لاح  نیع  رد  نکیل  دشاب ؛ هتشاد  تاباختنا  لاکشا  زا  یلکش  کی  هب  تاباختنا ، نیا  دوخ 

ناشن حیحص  مھف  نیا  دنداد . ناشن  ار  ناشدوخ  حیحـص  مھف  دنداد ؛ ماجنا  ار  هفیظو  نیا  دندرک ؛ لمع  بجاو  نیا  هب  دندش ، هصرع  نیا  دراو  روشک  رـساترس  رد  هک  یناسک 

یئیـش و هب  ای  میـضرتعم ، یئورمع  دیز و  هب  ای  هکنیا  فرـص  هب  مینک ، رظن  فرـص  هلئـسم  نیا  زا  میناوتیمن  ام  تسا . ماظن  نکر  یهلئـسم  تاباختنا ، یهلئـسم  هک  دـھدیم 

. تسا یلصا  یساسا و  یهتکن  نیا  دوشیمن ؛ نیا  زا  عنام  اھضارتعا  نیا  میضرتعم . یئیش 

یربھر  / ١٣٩٠/١٢/١٨ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

مدرکیم ضرع  نایاقآ  زا  یـضعب  یتنج و  یاقآ  بانج  هب  نم  دنکیم . میرکت  ار  دارفا  نیا  شلد  رد  دـنیبیم ، ار  راک  یتخـس  ار ، راک  تفارظ  ار ، راک  مجح  کیدزن  زا  یتقو  ناسنا 

مھ دھدب ؛ یئاناوت  دھدب ، توق  اھنیا  هب  ادخ  هک  میدرکیم  اعد  ررکم  رد  ررکم  منکیم . میرکت  ار  امش  ملد  رد  دینکیم ، دیراد  اھامـش  هک  ار  یراک  دیآیم  مدای  تقو  رھ  اعقاو  هک 

اعقاو اھنیا  نارگید . امیس و  ادص و  تاغیلبت ، نیلوئسم  مھ  دننک ، نیمات  ار  تاباختنا  تینما  دنتسناوت  هک  تینما  تظافح و  نیلوئـسم  مھ  روشک ، ترازو  تلود و  مھ  اھنیا ،

بآ زا  یھجو  نیرتـھب  هب  ار  یتاـیح  مھم و  نیگنـس و  رایـسب  یهژورپ  نیا  ار ، گرزب  راـک  نـیا  ار ، گرزب  تیلوئـسم  نـیا  دنتـسناوت  دـنداد ؛ ماـجنا  یگرزب  هتـسجرب و  یاـھراک 

. یمالسا یرالاسمدرم  یوگلا  تسام ؛ یوگلا  نیا  بخ ، دنروایبرد .

. تشاد دھاوخن  مھ  نیا  زا  هللااشنا دب  درادن و  دوجو  و  دوشب ؛ دـیابن  یایطخت  چـیھ  نیا  زا  مالـسا ؛ زا  تسا  ترابع  یلـصا  یهدام  بل و  حور ، یمالـسا ، یرالاسمدرم  رد 

« ينيد يرالاسمدرم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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مالـسا هب  دـنوشیم ، هنحـص  دراو  هک  دـنمدرم  ینعی  تسا ؛ یرالاسمدرم  تیریدـم ، شور  راک ، بلاق  راک ، لکـش  تسا . مالـسا  ام  رایعم  دارفا ، شنیزگ  رد  نیناوق ، میظنت  رد 

مالسا دندنبیاپ ، اعقاو  اما  دندنبیاپ ؛ یمالسا  ماظن  هب  مالسا و  هب  اھنیا  هک  دنزن  سدح  اھنآ  زا  یـضعب  رھاوظ  زا  یـسک  تسا  نکمم  الاح  ولو  دنراد ؛ هدیقع  نادند  نب  زا  مھ 

. دنرادیم تسود  ار 

؛ دـنک میـسرت  ار  یبوخ  فادـھا  دـناوتیم  دـنک ؛ دنلبرـس  ار  تلم  کی  دـناوتیم  دـھدب ؛ تزع  روشک  کی  هب  دـناوتیم  مالـسا  هک  هداد  ناشن  مھ  لاس  هس  یـس و  نیا  یهبرجت 

یئاوقت و تکرح  دناوتیم  دنک ؛ داجیا  یتعنـص  یروانف و  تکرح  دناوتیم  دنک ؛ داجیا  یملع  تکرح  دناوتیم  دـنک ؛ حطـسم  راومھ و  فادـھا ، نیا  یوس  هب  ار  یئاھهار  دـناوتیم 

رد مالـسا  تکرب  هب  هک  تسا  یگرزب  یاھراک  اھنیا  هداتفا ؛ ام  روشک  رد  هک  تسا  یتاقافتا  اھنیا  دـنک ؛ دیفـسور  رگید  یاھتلم  لباقم  رد  ار  اھنآ  دـناوتیم  دـنک ؛ داجیا  یقـالخا 

نیا ینعی  دنتـسین . ادـج  مھ  زا  تسا ؛ یرـالاسمدرم  لکـش  مھ  لکـش  تساـم ، ماـظن  تکرح  یلـصا  یهداـم  اوـتحم و  بل و  ناـنچمھ  مالـسا  هـتفرگ . ماـجنا  روـشک  نـیا 

. هتفرگ همشچرس  مالسا  دوخ  زا  زاب  مھ  یرالاسمدرم 

ینیبناھج کی  رگید و  ینید  تفرعم  کی  رد  هشیر  ام  یرالاسمدرم  اما  تسا ؛ یکی  رھاظ ، تروص  تساطخ . میتفرگ ، دای  اھیبرغ  زا  ار  یرالاسمدرم  اـم  دوشب  هتفگ  هکنیا 

ادیپ ققحت  یھلا  فادـھا  هکنیا  یارب  مینادـیم  یاهلیـسو  ار  اھنآ  روضح  میلئاق و  شزرا  اھنآ  یار  یارب  میلئاق ، تمارک  اھناسنا  یارب  ام  دـنیوگیم . اھنآ  هک  هچنآ  ات  دراد ، یرگید 

. تسین ریذپناکما  نآ  نودب  دنک و 

تـساکولوھ یهناسفا  هب  یـسک  یروشک  کی  رد  تسا . هناملاظ  ناشاھبوچراھچ  اھنآ  اـھنآ ؛ مھ  میراد ، یئاـھبوچراھچ  اـم  مھ  هتبلا  دـننکیم . لـمع  یرگید  روج  اـھیبرغ 

 - دشابن مھ  یرادنپ  مریگ  الاح  ینکیم ! راکنا  ار  یخیرات  یرادنپ  یهثداح  کی  ارچ  هک  دننکیم  شموکحم  دـنزادنایم ، نادـنز  ار  وا  مرادـن ؛ لوبق  نم  دـیوگیم  دـنکیم ، ضارتعا 

ار وا  درک ، دـیدرت  نآ  رد  یتح  ای  درک  راکنا  وا  دـشن و  تباث  دـشن ، نشور  یـسک  یارب  رگا  تسا ؟ مرج  رگم  یخیراـت  یعقاو  یهثداـح  کـی  راـکنا  بوخ ، یلیخ  دـشاب -  یعقاو 

تقو نآ  دننکیم ؛ شموکحم  اھهاگداد  دشاب ، هتشادن  لوبق  دنک ، دیدرت  دنک ، ضارتعا  یـسک  رگا  تسا : نیا  هیـضق  اپورا  رد  ندمت  یعدم  یاھروشک  رد  نالا  نادنز ! دنزادنیب 

هب درادن  قح  یسک  دنھدیم ، رارق  نیھوت  دروم  ار  ناملسم  مین  درایلیم و  کی  تاسدقم  دننکیم ، تناھا  احیرص  خیرات ، یهمھ  یهتسجرب  ناسنا  نیا  هب  مظعا ، ربمغیپ  هب 

 - دوشب رھاظ  باجح  اب  اجنآ  رد  یسک  رگا  تسا . نیا  اھنآ  بوچراھچ  تسا . یحضتفم  طلغ و  یاھبوچراھچ  هچ  نیا  دینیبب  دیدرک ! ار  راک  نیا  امـش  ارچ  هک  دنک  ضارتعا  نیا 

. ناـسنا تـسرد  مـھف  فـالخرب  ناـسنا ، ترطف  فـالخرب  جوـعم ، طـلغ و  یاـھبوچراھچ  اـھتنم  رگید ، تـسا  بوچراـھچ  نـیا  تـسا ! مرجم  راــک -  طــیحم  رد  اــی  هاگــشناد  رد 

ام هب  نید  تعیرـش و  هک  هچنآ  ربارب  میفلاخم ، یرـشب  تافارحنا  ماسقا  عاونا و  اب  میفلاخم ، اشحف  اب  میفلاخم ، داـسف  اـب  اـم  تسا : یھلا  یاـھبوچراھچ  اـم  یاـھبوچراھچ 

نیا تسام . بوچراھچ  نیا  تفرگ . یھلا  یحو  یھلا و  ماھلا  نآرق و  مالـسا و  زا  دـیاب  ار  یگدـنز  یاھهار  داتـسیا ، اھفارحنا  نیا  لباقم  رد  یتسیاـب  میدـقتعم  اـم  دزومآیم .

. تسام یوگلا  نیا  ینید . یرالاسمدرم  دش 

ماکحا مینکیمن ؛ رظن  فرص  مالـسا  زا  ام  تسا : نیا  نامهیعاد  ام  دننادب  تسیچ ، وا  یهیعاد  دیوگیم و  هچ  یمالـسا  یروھمج  دننادب  دنھاوخیم  رگا  مھ  ناملـسم  یاھتلم 

بوچراھچ و میـسرب . نیا  هب  هک  تسا  نیا  مھ  نامیعـس  شالت و  مینادیم ؛ عابتالابجاو  نامیگدنز  روما  یهمھ  رد  تسا ، یمالـسا  تعیرـش  هک  ار  یھلا  تعیرـش  یھلا و 

نیعم مدرم  یتسیاب  تشاذگ ، دھاوخ  نوناق  ساسا  نیا  رب  هک  ار  راذگنوناق  دننک . باختنا  دنیایب  دیاب  مدرم  تسا . ینید  یرالاسمدرم  مھ  نادیم  نیا  رد  دورو  یارب  ام  بلاق 

. تسا مدرم  تمارک  مدرم و  تزع  اب  مدرم ، روضح  اب  مدرم ، باختنا  اب  زیچ  همھ  دننک . نیعم  مدرم  دیاب  ار  یرجم  دننک .

یمالسا  / ١٣٩١/٠٣/٠٧ یاروش  سلجم  یهرود  نیمھن  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

بطاـخم نآ  اـب  ار  رـصاعم  ناـھج  ناریا ، تلم  هک  تـسا  یتردـقرپ  ماـیپ  ریدـق - مـیکح و  دـنوادخ  تساوـخ  هـب   - یمالـسا یروـھمج  رد  یراذـگنوناق  یهرود  نـیمھن  شیاـشگ 

ماـظن مکحتـسم  راوتـسا و  تخاـس  اھینمـشد ، هوـبنا  مجح  رب  یلم  مزع  یزوریپ  دـنکیم . تـبث  اـھتلم  یموـمع  راـکفا  یهظفاـح  رد  ار  یراگدـنام  قیاـقح  دزاـسیم و 

یارب هک  یتلم  زا  نیتسار  ریوصت  هاگنآ ، تلم و  کی  تشونرـس  یگدنز و  ریـسم  هب  یھدلکـش  رد  تریـصب  نامیا و  لیدـبیب  هناگی و  شقن  یمالـسا ، بالقنا  زا  هتـساخرب 

نیا یهلمج  زا  هتخاس ، لطاب  ار  یعامتجا  یگدـنز  زا  نید  یاوزنا  یوعد  هدروآ و  نادـیم  هب  دوخ  راوشد  تدـھاجم  اب  هک  نابز ، اب  هن  ار  یمالـسا  یرالاسمدرم  راـب  نیتسخن 

. تسا راگدنام  راذگرثا و  قئاقح 

مھن  / ١٣٩١/٠٣/٢۴ سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

دراد هدروآرب و  رـس  یدام  یهتفـشآ  یایند  طسو  رد  ماظن  نیا  هک  تسا -  یـساسا  نکر  کی  یمالـسا  یاروش  سلجم  دـیدش -  عقاو  یـساسا  نکر  یماظن  کـی  رد  اـمش 

هـشوگ دـننکیم -  لاکـشا  یھ  یـضعب  هکنیا  دوشیم . هجاوم  اھینمـشد  اب  هک  تسا  یعیبط  بخ ، دـنکیم . هئطخت  ار  یدام  یاـیند  تکرح  ریـسم  دـھدیم ؛ تیونعم  یادـن 

دیئوگیم یتقو  دیراد ، ینید  یونعم و  تموکح  یهیعاد  هک  یتقو  امـش  تسا . ندیـشیدنین  رـس  زا  یفرح  نم  رظن  هب  دینکن ، لباقم  ناتدوخ  اب  ار  ایند  اقآ  هک  حیرـص -  هیانک ،

نیمھ دارم ، مـینکیم ، ضرع  هـک  اـیند  تـسا . نـید  توـعد  اـب  ندـش  هجاوـم  اـیند ، لکــشم  تساوـعد . لوا  شدوـخ  نـیا  یمالــسا ، یرـالاسمدرم  اـی  ینید  یرـالاسمدرم 

یارب یناسنا ، یاھشزرا  هب  یهبرض  تیناسنا ، هب  یهبرض  اھناسنا ، تراغ  ساسا  رب  ناشتیوھ  ناشماوق ، هک  دنتسھ  یناسک  اھنیا  تسایند ؛ یهدننکهرادا  یاھهاگتـسد 

، اھنیا اب  یهلباقم  رد  تساھنیا . تسد  ایند  دـنراد ؛ رارق  یناسنا  یاھـشزرا  لباقم  رد  خـیرات  یاھنوعرف  بخ ، دـیاهدید . دیاهدینـش ، ار  خـیرات  یاھنوعرف  تسا . یدام  تاعتمت 

یاھـشزرا زا  عافد  یناسنا ، یاھـشزرا  زا  عاـفد  تیونعم ، هب  شیارگ  زا  تسا  تراـبع  نآ  یهیعاد  هک  دـیروآیم  دوجو  هب  یتموکح  یتیریدـم و  هاگتـسد  کـی  هک  یتقو  اـمش 

نیا دوب . یکتم  یتردـق  کی  هب  دـیاب  هضراعم ، نیا  هار  رد  بخ ، دراد . یئاـھهضراعم  کـی  هک  تسا  یعیبط  تسا -  نیمھ  مھ  یناـسنا  یاھـشزرا  یاـنعم  حور و  هک  یھلا - 

. تسا هیضق  ساسا  نیا  تسادخ ؛ هب  اکتا  تسا ؛ یونعم  تردق  کی  تردق ، نیا  تسین ؛ اھنیا  متا و  بمب  یدام و  حالس  تردق  تردق ،

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

. تسا هعماج  یاھتیعقاو  وزج  اھنآ  یهبلاطم  ام و  یهعماج  یاھنامرآ  زا  یرایسب  مینکیم . در  تدشب  ام  ار  نیا  دزاسیمن ؛ ینیبعقاو  اب  یئارگنامرآ  هک  دننکیم  دومناو  یـضعب 

 - دنـشاب میھـس  روشک  تیریدم  روشک و  یهرادا  روما  رد  دنلیام  مدرم  دنـشاب ، هتـشاد  رادمنید  رادمنامیا و  یگدـنز  دـنلیام  مدرم  دنـشاب ، هتـشاد  یلم  تزع  دـنلیام  مدرم 

، اھهتـساوخ نیا  تسا . مدرم  یمومع  یاھهتـساوخ  اھنیا  دنـشاب ؛ هتـشاد  یداصتقا  یـسایس و  لالقتـسا  دنـشاب ، هتـشاد  تفرـشیپ  دنلیام  مدرم  یرالاسمدرم -  ینعی 

تاـینھذ هک  اـھنیا  تسین ، تاـموھوم  هک  اـھنیا  تسین ، ینھذ  یلیلحت و  لـئاسم  هک  اـھنیا  تسا ؛ یھاوخناـمرآ  تھج  رد  اـقیقد  اـھتیعقاو  نیا  تـسا ؛ هعماـج  یاـھتیعقاو 

هتـشاد لالقتـسا  دھاوخیم  دشاب ، هتـشاد  یلم  تزع  دھاوخیم  تساھزیچ ؛ نیا  لابند  نموم  هدـنز و  یهعماج  کی  دراد . دوجو  هعماج  رد  هک  تسا  یتایعقاو  اھنیا  تسین ؛

نیا و  تساـھنامرآ ؛ تھج  رد  اـھنیا  دـنراد ؛ مدرم  هـک  تـسا  یئاھهتـساوخ  اـھنیا  دـشاب ؛ هتـشاد  یللملانـیب  یوربآ  دـھاوخیم  دـشاب ، هتـشاد  تفرـشیپ  دـھاوخیم  دـشاب ،

یهظحالم نودب  اھتیعقاو و  هب  هجوت  نودب  اھنامرآ  رکذ  هلب ، دشاب . اھنامرآ  هب  فوطعم  تمدخ و  رد  دـناوتیم  تایعقاو  نیاربانب  تسا . هعماج  یعطق  یاھتیعقاو  وزج  نتـساوخ ،

تروص هب  ار  اھنامرآ  روشک  نالوئـسم  هک  یتقو  نکیل  دـنام ؛ دـھاوخ  یقاب  راعـش  دـح  رد  اـھنامرآ  تسا ؛ یزادرپلاـیخ  اـھنامرآ ، هب  ندیـسر  یقطنم  لوقعم و  یاـھراکوزاس 

یهیاپ کی  یـساسا و  رما  کی  نیا  بخ ، دوشیم . گـنھامھ  اـھنامرآ  اـب  هعماـج  یاـھتیعقاو  هک  تسا  یئاـجنآ  اـجنیا  دـندرک ، یھارمھ  مدرم  دـندرک ، لاـبند  نیتم  یقطنم و 

. تسا روشک  تکرح  یارب  یساسا 

نایوجشناد  / ١۶/١٣٩١/٠۵ رادید  رد  تانایب 
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، مدرم تموکح  هب  درک  لیدـبت  ار  تنطلـس  دروآ ؛ دوـجو  هب  روـشک  نیا  رد  ار  یاهدـمع  تـالوحت  دـمآ  یمالـسا  بـالقنا  میدرک . باـختنا  ار  یھار  کـی  یاهبـساحم ، کـی  اـب  اـم 

هب دامتعا  هب  درک  لیدبت  ار  یگدشریقحت  دینیبیم -  دیراد  هک  تفرشیپ -  هب  درک  لیدبت  ار  نمزم  یخیرات  یگدنامبقع  لالقتسا ؛ هب  درک  لیدبت  ار  یگتـسباو  یرالاسمدرم ؛

روشک و نیا  تسایـس  روشک و  نیا  داصتقا  رب  بالقنا  زا  لبق  ات  هک  یدام  ردـتقم  هاگتـسد  نآ  ینعی  ام ، نمـشد  بخ ، هدوب . بالقنا  یاـھراک  اـھنیا  تزع ؛ ساـسحا  سفن و 

اھنت وا  یارب  دنک ؟ راک  هچ  دنک ؛ ضوع  ار  نیا  دـھاوخیم  تسا ؛ تحاران  عضو  نیا  زا  هدوب ، طلـسم  روشک  نیا  نالوئـسم  یاھمیمـصت  روشک و  نیا  عبانم  روشک و  نیا  گنھرف 

. تسین ناشفرص  هب  هار  نیا  یهمادا  دننک  ساسحا  هک  دنسرب  یاهبساحم  کی  هب  تیاھن  رد  ناریا  نیلوئسم  ناریا و  تلم  هک  تسا  نیا  رد  رصحنم  هار ،

اھهاگشناد  / ٢٢/١٣٩١/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

یهتفرگ اشنم  هدیئاز و  یاھهفسلف  دنتسھ و  مسیناموا  هب  یکتم  هک  یئاھبتکم  مسیناموا و  زا  دعب  هک  ون -  یاھهشیدنا  یئازنورب  رد  برغ  ندوب  ازان  نورتس و  لباقم  رد 

لئاسم یارب  اـم  تسا . یرکف  شیاز  یاراد  یمالـسا  یروھمج  هدادـن -  هئارا  ناـسنا  تاـیح  رـشب و  یارب  ون  یهدـیا  هتـشادن و  یرکف  شیاز  برغ  رگید  یبرغ ، مسیناـموا  زا 

ار نآ  ایند  یهمھ  دش ، هتفگ  رگا  هک  تسین  نیا  شیانعم  هزات  فرح  میراد . یاهزات  یاھفرح  ناسنا ، یتموکح  لئاسم  یارب  ناسنا ، یعامتجا  لئاسم  یارب  ناسنا ، یحور 

لئاـسم یهنیمز  رد  زورما  اـم  دـنکیم . ینیرفآجوـم  دروآیم ؛ دوـجو  هب  یرـشب  رکف  میظع  یهچاـیرد  رد  ار  یدـیدج  ناـیرج  کـی  هـک  تـسا  نـیا  شیاـنعم  درک ؛ دـنھاوخ  لوـبق 

تمارک ، » نوگانوگ یاھهنیمز  رد  مینکیم ؛ هئارا  ار  تیونعم » رب  ندـمت  اـنتبا  ، » یعاـمتجا یمومع  لـئاسم  یهنیمز  رد  مینکیم ؛ هضرع  ار  ینید » یرـالاسمدرم  » یسایس ،

یرگیدام و نارود  زا  لـبق  یتح  هتـشادن ؛ دوجو  اـیند  رد  تقو  چـیھ  اـھنیا  تسا ؛ یئون  فرح  اـھنیا  مینکیم . حرطم  ار  یگدـنز » نید و  یگتخیمآ  « ؛ مینکیم حرطم  ار  ناـسنا »

تموکح نویناحور  ایند  زا  یئاھـشخب  کـی  رد  هلب ، ادـبا . دـشاب ؛ هارمھ  ماوت و  یگدـنز  اـب  نید  هک  دوبن  روجنیا  مھ  رالوکـس  یاھهشیدـنا  ندـمآ  راـک  یور  برغ و  مسیناـموا 

یاھهاگتـسد لاـح  رھ  هب  اـما  دوـب ؛ یگنج  کـی  اـھتموکح  یئاـسیلک و  یاھهاگتـسد  نیب  دراد ، اـپورا  هـک  یاینـالوط  هدـیچیپ و  خـیرات  اـب  ـالاح  اـسیلک . تموـکح  دنتـشاد ؛

نینچ هجوچیھهب  تسا ؛ مدرم  یارب  یگدنز  نیناوق  تاررقم و  اشنم  نید  تسا ؛ نید  اب  یهتخیمآ  مدرم  یگدنز  هک  دوبن  نیا  شیانعم  نیا  دنتـشاد . تموکح  مھ  یئاسیلک 

نید میئوگیم  مینکیم و  حرطم  میراد  ام  زورما  هک  تسا  یئون  فرح  نیا  مالسا . ردص  رد  زج  هتشادن ، دوجو  زگرھ  مھ  یمالسا  یاھروشک  رد  هتشادن ؛ دوجو  برغ  رد  یزیچ 

. دوشیم حرطم  دراد  هک  تسا  یئون  فرح  نیا  زیچ ؛ همھ  داصتقا و  تراجت ، تیلاعف ، تسایس ، ینعی  یگدنز  تسیچ ؟ یگدنز  تسا . یکی  یگدنز  اب 

نانآ  / ٢٨/١٣٩١/٠۶ یاھهداوناخ  روشک و  لامش  یهقطنم  حلسم  یاھورین  رادید  رد  تانایب 

لوط رد  جیردتب  یمالسا ، تفرـشیپ  میتفگ  زور  نآ  یمالـسا ، یروھمج  میتفگ  زور  نآ  تسا . هدش  رتنشور  ام  مدرم  داحآ  یارب  بالقنا  یاھنامرآ  زورما ، ات  بالقنا  لوا  زور  زا 

، مدرم باختنا  مدرم ، ارآ  رب  ماظن  یهیکت  یمالسا ، یرالاسمدرم  هچ . ینعی  یمالـسا  یروھمج  هک  مینادیم  هدرک . نشور  ام  یارب  ار  شدوخ  یانعم  اھهژاو  نیا  اھلاس ، نیا 

کی ناونع  هب  هتـسبرس  تروص  هب  اـھهژاو  نیا  زور  نآ  هچ . ینعی  لالقتـسا  یمالـسا ،» یروـھمج  یدازآ ، لالقتـسا ،  » میتـفگ هک  ینیا  مینادـیم  هچ . ینعی  مدرم  تساوـخ 

لالقتـسا هک  مینادـیم  هدرک . نشور  لالقتـسا  نوگانوگ  داعبا  هب  تبـسن  ار  ام  ناناوج  ار ، ام  نویـسایس  ار ، ام  ناگبخن  ار ، ام  مدرم  نامز  تشذـگ  دوب ، حرطم  ام  یارب  نامرآ 

. تسا تفرـشیپ  نیرتـمھم  نیا  میتـفر . شیپ  تسا ، هنوـگچ  تارطخ  زا  تشذـگ  هار  تسیچ ، نآ  هب  یباـیتسد  هار  تسا ، مادـک  شاـھزایتما  تـسیچ ، شتارطخ  تـسیچ ،

. تسا یمالسا  یروھمج  ماظن  ماکحتسا  ندش و  رادهشیر  رد  تفرشیپ  دراد ، یحضاو  یهناشن  تفرشیپ 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢۵ ناسارخ  ناتسا  نالوئسم  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

سراف جیلخ  خویـش  هب  یـسیلگنا  هدنامرف  یتشک ، لخاد  زا  سراف ، جـیلخ  رد  دـمآیم  یـسیلگنا  یتشک  هک  یزور  نآ  دـننزیم ! فرح  مھدزون  نرق  نحل  اب  زورما  اھیئاپورا 

. تسا مھدزوـن  نرق  مھ  زورما  دـننکیم  لاـیخ  اـھیئاپورا  مـشچ ! دـنتفگیم  دـندشیم ، مـخ  رکوـن  لـثم  مـھ  اـھنآ  دـینکن ؛ ار  راـک  نـالف  دـینکب ، ار  راـک  نـالف  هـک  دادـیم  ماـغیپ 

؛ دـننک سکعنم  ناـشاھدروخرب  رد  ار  ناریا  تلم  تلاـصا  تیوـھ و  دـنناوتب  هک  دـندوبن  یتریغاـب  هضرعاـب و  یاـھتموکح  دـندوب ، راـک  رـس  اـم  روـشک  رد  هـک  مـھ  یئاـھتموکح 

کی دـینیبب ، دـننک . ناـشدوخ  بوـلغم  نطاـب ، رد  ار  اـھنیا  دـننک ؛ یراذـگرثا  اـھنیا  گـنھرف  رد  اـھنیا ، تسایـس  رد  دنتـسناوتیم  اـھنآ  دنتـشاد . شیاـس  دنتـشاد ، یریذـپریثات 

مجاھم نوچ  اـھنآ  دـشاب . هدـش  بولغم  شدوخ  سفن  نطاـب  رد  هک  دوشیم  بولغم  رھاـظ  یهصرع  رد  یتقو  نآ  دـنکیمن -  یقرف  تلم -  کـی  ناـسنا و  رفن  کـی  تیـصخش ،

 - دوب شدوخ  تراجت  کلم و  لابند  دوب ، شدوخ  لوپ  لابند  دوب ، شدوخ  تسایر  لابند  دوب ، شدوخ  تنطلـس  لابند  دوب ، تسرپهداـم  دوب ، تسرپاـیند  مھ  فرط  نیا  دـندوب ،

. تسا یروجنآ  دننکیم  لایخ  مھ  زورما  درکیم . هبلغ  نیا  رب  وا  اذل  دوب -  یرشب  ریقح  یاھهتساوخ  نیمھ  لابند  دوبن ؛ دنلب  یاھنامرآ  لابند 

یناسک عضوم  رد  ملاع  نیربکتسم  زورما  هدرک . هچاپتسد  ار  ملاع  نیربکتـسم  هدرک و  حرطم  ایند  رد  یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  یئون  نخـس  یهلئـسم  هلئـسم ، زورما 

یهـمھ مـغریلع  دـنک . رـشتنم  اـیند  رد  ار  دوـخ  رکف  تـسا  هتــسناوت  یمالــسا  بـالقنا  زورما  دـننزب . فرح  یمالــسا  بـالقنا  اـب  مجاـھم  ناـبز  اـب  دـنھاوخب  هـک  دنتــسین 

تیمکاح تیونعم و  تیمکاح  رکف  ینید ، یرالاسمدرم  رکف  هدش . جئار  هک  تسا  یرکف  رکف ، نیا  زورما  دـندرک ، دراو  هک  یئاھراشف  مغریلع  دـندرک ، اھنآ  هک  یئاھروسناس 

رد هک  دینیبیم  امـش  هدش . جئار  زورما  اھرکف  نیا  یناھج ؛ دنمتردق  یاھکولب  یناھج و  یاھتردـق  یاھیئوگروز  لباقم  رد  یهلباقم  رکف  اھهصرع ، رد  مدرم  روضح  رکف  نید ،

یمالسا و بالقنا  ریثات  هک  تسین  ایند  رد  مھ  سک  چیھ  اما  دشاب ؛ ناریا  مسا  هب  امتح  هک  میرادن  رارصا  ام  دشابن ؛ تسین ، ناریا  مسا  هب  الاح  هدش ؛ جئار  اھرکف  نیا  ایند 

. تسا نیا  هلئسم  زورما  دنک . راکنا  ثداوح  نیا  رد  ار  ناریا  تلم  یگداتسیا 

یقرش  / ١٣٩١/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

 - مینکیمن ثحب  هنیمز  نیا  رد  تسا ؛ یایـسارکومد  روج  هچ  اکیرمآ  دوخ  یـسارکومد  هک  میرادن  یراک  الاح  میتسھ -  ایند  رد  یـسارکومد  شرتسگ  هب  دھعتم  ام  دنیوگیم 

رد دننکیم ؛ هلباقم  هضراعم و  مئاد  تساراد ، هقطنم  نیا  رد  ار  اھیسارکومد  اھیرالاسمدرم و  نیرتحضاو  نیرتنشور و  هک  یمالسا  یروھمج  لثم  یروشک  اب  اعدا ، نیا  اب 

گنر ناشتلم  راب  کی  دناهدرکن و  مامشتسا  ار  یـسارکومد  یوب  هک  دننکیم  تیامح  اھنآ  زا  یئوررپ  لامک  اب  دنتـسیایم و  هقطنم  نیا  رد  یئاھروشک  رـس  تشپ  لاح  نیع 

. تسا ردقچ  لمع  لوق و  یهلصاف  دینیبب  تسا ! یسارکومد  هب  تبسن  ناشدھعت  مھ  نیا  دناهدیدن . ار  یار  قودنص  یار و  تاباختنا و 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

رھظم میھد ، ماـجنا  هـک  دوـب  نوگاـنوگ  یاھرـشق  یهـفیظو  تـسا و  اـم  یهـفیظو  هـک  مدرک  ضرع  هـک  هـچنآ  تـسا . یـسایس » یهساـمح   » رھظم اـم  روـشک  رد  تاـباختنا 

هب یمالـسا  یروھمج  یوربآ  تسا . ماظن  یوربآ  رھظم  تسا ؛ یمالـسا  ماـظن  رادـتقا  رھظم  تسا ؛ یـسایس » یهساـمح   » رھظم تاـباختنا ، دوب . یداـصتقا » یهساـمح  »

یمالـسا یرالاسمدرم  داـمن  تسا ، یلم  یهدارا  رھظم  تاـباختنا  تسا . روشک  ناریدـم  باـختنا  رد  مدرم  کـیاکی  ریثاـت  یار و  یاھقودنـص  یاـپ  رد  مدرم  روضح  تاـباختنا و 

. تسا تاباختنا  رد  مدرم  روضح  نیمھ  یمالسا  یرالاسمدرم  رھظم  میدرک ، حرطم  یبرغ  لاربیل  یـسارکومد  لباقم  رد  ار  یمالـسا  یرالاسمدرم  یهلئـسم  هک  ام  تسا .

یاپ رد  روضح  زا  ار  مدرم  هک  دندرک  یزیرهمانرب  دنزادنیب ؛ ناجیھ  روش و  زا  ار  تاباختنا  دناهدرک  یعس  هشیمھ  ناریا  تلم  نانمشد  دراد ، تاباختنا  هک  یتیمھا  رطاخ  هب  اذل 

تاباختنا صوصخب  هچ  و  سلجم ، تاباختنا  هچ  میتشاد ــ  تاباختنا  ام  هک  فلتخم  یاھلاس  لوط  رد  دننک . دیماان  ار  مدرم  دننک ، درـسلد  ار  مدرم  دنرادب ؛ زاب  یار  یاھقودنص 

. تسا روشک  راک  رد  تاباختنا  تیمھا  رطاخ  هب  نیا  دننک ؛ قنوریب  ار  تاباختنا  نیا  دندرک  یعس  ام  نانمشد  هشیمھ  یروھمج ــ  تسایر 

شرورپ  / ١٣٩٢/٠٢/١٠ شزومآ و  ماظن  رد  لوحت  داجیا  یلک  یاھتسایس  غالبا 

 ... روشک شرورپ  شزومآ و  ماظن  رد  لوحت  داجیا  یلک  یاھ  تسایس 

: ... رد هژیوب  یمالسا  تیبرتو  میلعت  هفسلف  رب  ینتبم  شرورپ  تیبرت و  هب  مامتھا  - ۵

« ينيد يرالاسمدرم   » 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 29هاگياپ  هحفص 19 
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یتسود و نطو  یلم ، یگتسبمھ  تدحو و  میکحت  یارب  یریذپ  هعماج  هب  مامتھا  نازومآ و  شناد  یعامتجا  یـسایس و  ینید ، شنیب  دشر  ینالقع و  تیبرت  اقترا  - ۵ - ٣

. یلم عفانم  ینید و  یرالاس  مدرم  یدازآ ، لالقتسا ، تشادساپ  یگنھرف و  مجاھت  اب  هنادنمشوھ  هلباقم 

مھدزای  / ١٣٩٢/٠٣/٢۵ یروھمجتسایر  تاباختنا  رد  مدرم  یسامح  روضح  تبسانم  هب  مایپ 

ناتـسود و هاـگن  ضرعم  رد  ار  یمالـسا  ناریا  دـیما  رپ  ممـصم و  یهرھچ  هک  دوب  یرگید  یهدـننکهریخ  نومزآ  دادرخ ، یهعمج ٢۴  زور  رد  تاـباختنا  روشرپ  یـسامح و  هنحص 

کی یار ، یاھقودنـص  یاپ  رد  امـش  مکارتم  روضح  اب  هک  تسا  یکانبات  تقیقح  هناقداص ، ینید  یرالاسمدرم  رب  ندرـشف  یاپ  یـسایس و  یهدنیازف  دشر  داھن . نانمـشد 

. دش نازرو  عمط  نادوسح و  نانمشد و  یاھهفازگ  اھهتفاب و  رحسلا  لطاب  دیسر و  تابثا  هب  لمع  رد  رگید  راب 

ماظن  / ٣٠/١٣٩٢/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیمھ تاـباختنا ، نیمھ  میاهدرک ، هضرع  اـیند  هب  اـم  هک  ینید  یرـالاسمدرم  دـیدج  لدـم  نیمھ  یلخاد ، تسایـس  یهنیمز  رد  مـیاهدرک . تفرـشیپ  یـسایس  یهـنیمز  رد 

اھدرگـش و اھراک و  نودب  تسا ؛ ملاس  یرالاسمدرم  ینید ، یرالاسمدرم  تسا . اھتیقفوم  نیرتگرزب  زا  یکی  روشک ، ینینقت  تردق  یئارجا و  تردـق  ندـش  تسدهبتسد 

هب تاباختنا  یهنیمز  رد  اپورا ، رد  برغ ، رد  اکیرمآ ، رد  ایند ، رد  هک  یئاھدرگـش  نیا  زا  ام  یاـھناوج  زا  یلیخ  هک  نیا  زا  مفـساتم  نم  تسا . لومعم  اـیند  رد  هک  یئاھهعدـخ 

، دنناوخب ار  اھنیا  دناهتشون ؛ اھیبرغ  دوخ  هدش ، هتشون  هنیمز  نیا  رد  یبوخ  یاھباتک  دنرادن . ربخ  دراد ، یسارکومد  ریغ  نطاب  اما  دراد ، یـسارکومد  رھاظ  هک  دنربیم ، راک 

نیا هب  دارفا  ندـش  هداد  لھ  ندـش ؛ روھمج  سیئر  دـعب  ندـش ، روتانـس  دـعب  اکیرمآ ، تلایا  نالف  رد  رادـنامرف  کـی  اـی  رادرھـش  کـی  باـختنا  یگنوگچ  دـننیبب ؛ ار  اـھباتک  نیا 

نودـب یھاگ  مدرم ، اب  ندز  فرح  رد  مدرم ، اب  یهھجاوم  رد  دـیآیم  یرفن  کی  هک  اجنیا  اب  دـننک  هسیاقم  تقو  نآ  دریگیم ؛ ماجنا  یئاھدرگـش  هچ  اب  تسا ، هنوگچ  اھهصرع 

لدـم نیا  الاب ؛ یاھدـصرد  نیا  اب  دـننکیم ، باختنا  دـنھدیم ، یار  یار ، یاھقودنـص  یاـپ  دـنوریم  مدرم  دوشیم ، داـجیا  جوم  دـنکیم ؛ بذـج  ار  مدرم  یئارجا ، یهقباـس  چـیھ 

. تسا ام  یسایس  تفرشیپ  نیا  یسارکومد ؛ زا  تسا  یدیدج 

ار نیا  هک  تسا ، اراد  دوخ  یهقطنم  یساسا  لئاسم  هقطنم و  نوگانوگ  لئاسم  رد  یراکنا  لباقریغ  شقن  یمالسا  یروھمج  زورما  روج . نیمھ  مھ  یجراخ  تسایـس  رد 

تردق یرالاسمدرم ، دیدج  یوگلا  یلخاد ، تسایس  رد  تفرشیپ  دشاب . مولعم  انمض  مھ  نیا  تسھ ؛ مھ  یناھج  لئاسم  ام ، یهقطنم  لئاسم  تسین . رکنم  سک  چیھ 

. تسا تیعقاو  اھنیا  اھیراذگریثات ؛ نیا  یجراخ ، تسایس  رد  یلم ؛ باختنا 

ناریا  / ١٢/١٣٩٢/٠۵ یمالسا  یروھمجتسایر  یهرود  نیمھدزای  ذیفنت  مکح  نتم 

هب ار ، روشک  رد  یئارجا  نیگنـس  تیلوئـسم  تمدـخ و  یهریجنز  زا  یئهزات  رود  زاغآ  شمرکم ، نادـناخ  یمارگ و  ربمایپ  رب  دورد  ریدـق و  میکح و  دـنوادخ  هاگرد  هب  ساپـس  اب 

یهھبج دیـشخب ، تلم  نیا  هب  ار  رگید  یئهسامح  داجیا  رد  یبایماک  ناوت و  مزع و  شتیادـھ ، کمک و  هک  یھلا  یهنامیرک  فاطلا  ربارب  رد  میوگیم و  کـیربت  ناریا  گرزب  تلم 

. میاسیم نیمز  رب  رکش  عوشخ و 

رتزارفارس و هرود ، رھ  رد  ار  شخبرمث  زبسرس و  تخرد  نیا  هدومیپ و  طاشن ، هزیگنا و  اب  یپردیپ  یاھهرود  رد  ار  یمالسا  یرالاسمدرم  ریـسم  هک  تسا  رختفم  ناریا  تلم 

چیھ زا  مدرم  ندرک  درـسلد  یارب  هک  نانمـشد  هب  تخاس و  نیزم  دوخ  کرابم  روضح  اب  ار  نادـیم  تریـصب ، یھاگآ و  اـب  ناریا ، تلم  زین  تبون  نیا  رد  تسا . هدرک  رترادهشیر 

هھد هس  زا  شیب  نومزآ  هک  یئهتـسیاش  بختنم  ندـیزگرب  مدرم و  هدرتسگ  تکراشم  داد . ینعمرپ  عطاـق و  یخـساپ  دـندوب ، هدرکن  راذـگورف  یتاـغیلبت  یـسایس و  شـالت 

ربارب رد  تمواـقم  هب  تیناـحور  رگنـس  زا  بـالقنا ، یزوریپ  زا  سپ  اـھهھد  اـت  یبـالقنا  تازراـبم  نارود  زا  هتـشاگن و  دوخ  هماـنراک  رد  ار  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  هب  تمدـخ 

هب دامتعا  مایپ  یمالسا ؛ یروھمج  ماظن  هب  دیما  دامتعا و  مایپ  بالقنا ؛ هب  ریذپانهشدخ  یرادافو  مایپ  دیناسر ؛ همھ  هب  نشور  یئاھمایپ  تسا ، هتخادرپ  بالقنا  نانمـشد 

. دنھاکب تالکشم  زا  هدوزفا و  اھتیقفوم  رب  هک  دننآرب  دوخ ، راکتبا  تمھ و  اب  هک  ینارازگتمدخ  هب  دامتعا  و  ورشیپ ؛ عاجش و  تیناحور 

ناریا  / ١٢/١٣٩٢/٠۵ یمالسا  یروھمج  تسایر  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

رایـسب یهدیدپ  کی  دوشیم ، تسدهبتسد  ماظن  نارازگتمدخ  نیب  تیمیمـص ، افـص و  اب  شمارآ ، اب  تناتم ، اب  یئارجا ، تردـق  یمالـسا ، یروھمج  سدـقم  ماظن  رد  هکنیا 

یمالسا یروھمج  ماظن  راک  ساسا  ار  نآ  دوخ ، تمکح  اب  دوخ ، تیارد  اب  ام  راوگرزب  ماما  هک  یمالسا ، یرالاسمدرم  زا  تسا  یشان  هدیدپ  نیا  تسا ؛ یمھم  دنمـشزرا و 

. یمالسا یرالاسمدرم  تسا ؛ زیزع  مالسا  مھ  اھراک  رادم  روحم و  و  تسا ، مدرم  رایتخا  رد  باختنا  تسا ، مدرم  تسد  راک  دنداد . رارق 

زا دیـشک ؛ لوط  لاس  جـنپوداتفھ  دـش ، زوریپ  بالقنا  هک  یلاس  ات  ناریا  رد  تیطورـشم  مالعا  زا  دوب . هدیـشچن  ار  مدرم  تیمکاح  یهزم  یمالـسا  بالقنا  زا  لبق  ات  ام  تلم 

نودب اـکیرمآ . هب  دـعب  سیلگنا ، هب  لوا  ینعی  یناـھج ؛ یاھتردـق  هب  هتـسباو  نشخ و  یروتاـتکید  دوب ؛ یوـلھپ  نادـناخ  یروتاـتکید  لاـس  جـنپوهاجنپ  لاـس ، جـنپوداتفھ  نیا 

تمظع هب  هن  تلم ، نیا  عفانم  هب  هن  تلم ، نیا  تشونرـس  هب  هن  هک  تفرگ  رارق  یئاھناسنا  تسد  رد  روشک  روما  مامز  لاس ، جـنپوهاجنپ  نیا  رد  مدرم ، تساوخ  یهظحالم 

روشک مھ  نآ  زا  لبق  لاس  تسیب  دندوب . هتـسبلد  دندرکیم ، تیامح  اھنآ  زا  هک  یئاھتردق  عفانم  دوخ و  یـصخش  عفانم  هب  دنتـشادن و  یئانتعا  روشک  نیا  تزع  هوکـش و  و 

 - دوب هدش  لیکشت  یفیعض  یلم  تلود  کی  هک   ، نایم نیا  رد  یاهلاس  ود  دودح  تصرف  کی  زجب  یمالـسا ، بالقنا  ات  تیطورـشم  نارود  زاغآ  زا  ینعی  دوب . جرم  جرھ و  راچد 

. تشذگ یروتاتکید  دادبتسا و  هب  مامت  تدم ، نیا  یهیقب  تفر -  نیب  زا  اکیرمآ  سیلگنا و  کرتشم  یهئطوت  اب  مھ  نیا  هک 

مدرم روشک ، یـساسا  یاھتیلوئـسم  یهمھ  رد  مھم ، لئاسم  یهمھ  رد  زورما ، ات  بـالقنا  یزوریپ  زاـغآ  زا  دندیـشچ . یمالـسا  یروھمج  رد  مدرم  ار  یرـالاسمدرم  یهزم 

نیا رد  ینعی  اھاروش ؛ ناگربخ و  سلجم  تاباختنا  راب  دـنچ  یمالـسا ، یاروش  سلجم  تاباختنا  راب  هن  یروھمج ، تسایر  تاباختنا  راـب  هدزاـی  دـندرک . اـفیا  شقن  هک  دـندوب 

اھنآ روشک ، نالک  یاھهمانرب  رد  روشک و  تیریدـم  رد  دوخ  تشونرـس  رب  هک  دـننکیم  ساسحا  مدرم  تسا . هتفرگ  ماجنا  تاـباختنا  کـی  لاـس  رھ  اـبیرقت  لاـس ، راـھچویس 

. تسا ینید  یرالاسمدرم  نیا  دننکیم ؛ لمع  دننکیم و  تراظن  دنریگمیمصت و  هک  دنتسھ 

ینامیا یفطاع و  یهطبار  نآ ، رب  هوـالع  هکلب  دوشیمن ؛ رـصحنم  ینوناـق  یهطبار  فرـص  هب  نالوئـسم  مدرم و  یهطبار  هک  تسا  نیا  یرـالاسمدرم  نیا  تایـصوصخ  زا  یکی 

شیارب یریظن  ام  ایند  رد  هک  تسا  یزیچ  نیا  تسا . بالقنا  لوصا  یناـبم و  هب  مدرم  دـھعت  زا  یـشان  مدرم ، ینید  شنیب  زا  یـشان  مدرم ، تاداـقتعا  زا  یـشان  هک  تسا ؛

ار نیلوئـسم  هک  تسا  نیمھ  و  دـشاب ؛ ینابم  هب  یدـنبیاپ  یهناشن  ینامیا و  یفطاع و  مکحتـسم  یهطبار  نینچ  کـی  نیلوئـسم ، اـب  مدرم  یهطبار  هک  میـسانشیمن ،

ناریا زیزع  روشک  مدرم ، هک  دننک  هجوت  هتکن  نیا  هب  دندیسر ، یروھمج  تسایر  زیمآراختفا  نیگنس و  تیلوئسم  هب  امـسر  زورما  هک  یمرتحم  روھمج  سیئر  دنکیم . تیادھ 

. دنتسیایم اذل  دننادیم ؛ یمالسا  میلاعت  یمالسا و  فیراعت  رب  ینتبم  یمالسا و  روشک  کی  ار 

رد نارھت ، رد  اـھنابایخ ، یوـت  دــنیایب  هزور  ناـھد  اـب  مرگ ، یاوـھ  نـیا  رد  مدرم  هـک  دوـب  هدرک  راـبجا  یــسک  هـچ  دوـب . سدــق  زور  روـشک  نـیا  رد  زورید  دــینک  هظحـالم  اـمش 

یهلئـسم هب  تبـسن  ار  دوخ  عضوم  دـنناشکب و  ایند  خر  هب  ار  یگداتـسیا  دـنھدب و  راعـش  داقتعا  کـی  یاـنبم  رب  و  ناتـسزوخ ، لـثم  یقطاـنم  مرگ  یاوھ  رد  اھناتـسرھش ،

زور رد  لاس  رھ  هک  تسا  یقافتا  نیا  دـننکیم ؟ لیلحت  هنوگچ  ار  میظع  یهثداح  نیا  تسا ؟ هنوگچ  نارگلیلحت  لیلحت  دـننک ؟ مـالعا  تسینویھـص  بصاـغ  میژر  نیطـسلف و 

ار ناشدوخ  عضوم  روشک ، طاقن  یـصقا  رد  درم ، نز و  ناوج ، ریپ و  اھرـشق ، یهمھ  زا  قوذ ، اب  قوش ، اب  دنیآیم  تلم  نیا  دتفایم ؛ نمھب  یودوتسیب  زور  رد  زین  سدـق و 

هب روجنیا  ار  مدرم  دناوتیمن  یایدام  قوشم  چیھ  یروتـسد ، چـیھ  تسا . ینامیا  یهطبار  نیا  تسا ؛ نامیا  نامھ  نیا  دـننکیم . دایرف  روشک  یـساسا  لئاسم  هب  تبـسن 

یاھهرود رد  ار  شرئاظن  نینچمھ  و  دـیدرک ، هظحالم  هک  ار  لاسما  یروھمج  تسایر  روشرپ  تاباختنا  تسا . روج  نیمھ  مھ  تاباختنا  رد  روضح  دـناشکب . روضح  یاھنادـیم 

یعامتجا روضح  یـسایس و  روضح  نادیم  هب  ار  اھنآ  ینامیا ، دیقت  یدـنبیاپ و  دـننکیم ؛ فیلکت  ساسحا  دـننکیم ، دـھعت  ساسحا  نوچ  دـنروآیم ؛ دوجوهب  مدرم  هتـشذگ ،

هللااشنا دناهدومیپ ، زورما  ات  ار  هار  نیا  لماک  یرادافو  اب  مھ  مدرم  تشاذگ ، مدرم  یاپ  یولج  راوگرزب  ماما  ار  هار  نیا  تسا . ینید  یرالاسمدرم  تیصوصخ  نیا ، دناشکیم ؛

. دومیپ دنھاوخ  مھ  نیا  زا  دعب 

« ينيد يرالاسمدرم   » 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 29هاگياپ  هحفص 20 
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یربھر  / ١۴/١٣٩٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

نیب یمامـضنا  بیکرت  کی  یانعم  هب  نیا  ینید ، یرالاسمدرم  مییوگیم  ام  یتقو  هک  تسین  روجنیا  هک  تسا  هدـش  ضرع  اـھراب  دیـشوج . مالـسا  لد  زا  اـم  یرـالاسمدرم 

. تسا هداد  ناشن  ام  هب  ار  هار  نیا  مالسا  تسا ، هتفرگ  همشچرس  نید  زا  ام  یرالاسمدرم  تسین . نیا  یرگید ؛ موھفم  کی  اب  نید  تسا و  یموھفم  کی  اب  یرالاسمدرم 

یربھر  / ١۴/١٣٩٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

ار اـھدربھار  نیا  یلک ؛ یموـمع و  یاـھدربھار  دـناسریم ؛ فادـھا  نیا  هب  ار  اـم  هک  ییاـھهار  زا  تسا  تراـبع  یمالـسا ] یروـھمج  تلود  یاھیریگمیمـصت   ] مود یهفلوـم 

هفیظو کی  نیا  انوع ، مولظملل  امـصخ و  ملاظلل  انوک  دومرف : هکنیا  نوگانوگ ؛ تالماعت  رد  ندشن  مولظم  ندوبن و  ملاظ  یهظحالم  تیمالـسا ، رب  یهیکت  تخانـش ، یتسیاب 

یساسا و نالک و  یاھتسایس  اھنیا  لیبق ؛ نیا  زا  ییاھدربھار  دھدیم و  لیکـشت  ار  یرالاسمدرم  هک  هچنآ  مدرم و  ارآ  هب  یهیکت  دربھار  تسا . یلک  دربھار  کی  نیا  تسا ،

. اھنامرآ نآ  هب  ندیسر  یارب  تسا  یمالسا  یروھمج  ماظن  یلصا  یاھدربھار 

بالقنا  / ١٣٩٢/١٠/٢٣ ربھر  اب  نارھت  رھش  یمالسا  یاروش  یاضعا  رادرھش و  رادید 

. دنشاب ینید  یرالاس  مدرم  یسایس و  مالسا  هب  دقتعم  یبالقنا و  نیدتم و  اعقاو  هک  درک  هدافتسا  یگنھرف  لھا  دارفا  زا  دیاب  نینچمھ  یگنھرف  زکارم  رد 

یمالسا  / ١٣٩٢/١٠/٢٩ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

. دـننک هیکت  دـیاب  تاکرتشم  یور  تسا ؛ یفالتخا  دراوم  زا  شیب  تاکرتشم  ناناملـسم ، نایم  میراد ؛ یداـیز  تاـکرتشم  اـم  تسا . تاـکرتشم  رب  یهیکت  یاـنعم  هب  تدـحو 

تافالتخا دیدشت  زا  ار  مدرم  مالـسا  یایند  یاملع  ینید . ناگبخن  هچ  یملع و  ناگبخن  هچ  یـسایس ، ناگبخن  هچ  تسا ؛ ناگبخن  شود  رب  دروم  نیا  رد  مھ  هدمع  فیلکت 

. تسا تدحو  مالـسا  یایند  رد  هلئـسم  نیرتمھم  زورما  هک  دننک  میھفت  اھنآ  هب  دـننک و  هیجوت  ار  نایوجـشناد  یھاگـشناد ، نادنمـشناد  دـنرادب . رذـحرب  یبھذـم  یاهقرف و 

یدازآ هب  توعد  هک  یمالـسا  یمالـسا ؛ عماوج  رد  یھلا  مکح  ندرک  هدایپ  فدھ  ینید ، یرالاسمدرم  رارقتـسا  فدھ  یـسایس ، لالقتـسا  فدھ  اھفدھ ؛ تمـس  هب  داحتا 

یهیکت اب  اھنآ  فرـش  تزع و  دننادب  دیاب  مھ  یـسایس  ناگبخن  تسا . هفیظو  نیا  تسا ، فیلکت  زورما  نیا  دنکیم ؛ فرـش  تزع و  هب  توعد  ار  اھناسنا  هک  یمالـسا  دنکیم ،

. دننمشد یمالسا  عماوج  اب  نادند  نب  زا  هک  یناسک  هب  یهیکت  اب  هن  ناگناگیب ، هب  یهیکت  اب  هن  تسا ، اھتلم  داحآ  مدرم و  هب 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

نیرخآ رد  تسا . مھم  یلیخ  نیا  تسا ؛ هدرکن  لزنت  تسا ، هداتفین  نییاپ  تاباختنا  رد  مدرم  تکرـش  باـصن  زورما ، اـت  بـالقنا  لوا  زا  هک  دـننک  هجوت  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و 

ایند یاھباختنا  نیب  رد  مھ  مقر ، نیا  دوب ؛ دصرد   ٧٢ تاباختنا ، رد  مدرم  تکرش  مھدزای ــ  یروھمج  تسایر  تاباختنا  ینعی  دنتفر ــ  یار  قودنص  یاپ  ام  تلم  هک  یتاباختنا 

نیا یانعم  تسا ؛ اھمقر  نیرتالاب  زا  یکی  تسا  هداتفا  قاـفتا  زورما  اـت  بـالقنا  لوا  زا  هک  ییاـھتاباختنا  نیب  رد  مھ  تسا ، یاهتـسجرب  باـصن  کـی  تسا و  ییـالاب  مقر  کـی 

یمالـسا یروھمج  ماظن  هک  تسا  نیا  نآ  یانعم  تسا ؛ هدـش  تیبثت  روشک  رد  ینید  یرالاسمدرم  هک  تسا  نیا  تاباختنا  رد  مدرم  عیـسو  تکرـش  نیا  یاـنعم  تسیچ ؟

هدرکیم نارذـگ  روتاتکید  دبتـسم و  ماـکح  اـب  یداـمتم  یاـھنرق  لوط  رد  هک  یروشک  تسین . یمک  زیچ  نیا  دـنک ؛ هنیداـھن  روشک  رد  ار  یرـالاسمدرم  هک  تسا  هتفاـی  قیفوت 

مدرم بالقنا ، لوا  تاناجیھ  زا  لاس  تشذگ ٣۵  زا  دعب  هک  تسا  هدـش  هتخیمآ  مھ  رد  انـشآ و  تردـق ، نابحاص  باختنا  رد  مدرم  تکرـش  یرالاسمدرم و  اب  نانچ  نآ  تسا ،

روشک رساترس  رد  دنرکف  بحاص  هک  یرـصانع  همھ  هب  اھناوج و  امـش  هب  نم  تسناد . دیاب  ار  نیا  ردق  دننکیم ؛ تکرـش  تاباختنا  رد  دصرد   ٧٢ دسریم ، باختنا  تبون  یتقو 

هک دوشب  هتفنـش  یھاـگ  هکنیا  نینچمھ  دـندرک . یـساپسان  یاهدـع  ار  یھلا  تمعن  نیا  لاـس ٨٨  رد  هک  ناـنچمھ  مینکن ؛ یـساپسان  ار  گرزب  تمعن  نـیا  مـنکیم : ضرع 

یداع نایرج  کی  هب  روشک  رد  یرـالاسمدرم  تسا . یـساپسان  مھ  نیا  ناریا ــ  تلم  نانمـشد  فرح  رارکت  ینعی  دـنھدیم ــ  تبـسن  تمالـس  مدـع  هب  ار  روشک  تاـباختنا 

٧٢ دننکیم ؛ هعجارم  یار  قودنـص  هب  دـننادیم ، رادهفیظو  یار  قودنـص  لباقم  رد  ار  دوخ  اھرھـش ، رد  اھاتـسور ، رد  روشک ، رـساترس  رد  مدرم  تساذـل  تسا ؛ هدـش  لیدـبت 

. تسا الاب  یاھمقر  وزج  مقر ، نیا  ایند  رد  تسا ؛ یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  دنھدیم ؛ یار  دصرد 

ىمالسا  / ١٣٩٣/٠٣/٠۴ ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

ار وا  دـناهدرک ، هطاـحا  ار  وا  تیرـشب -  ناـج  لـثم  تیرـشب -  رکف  ىور  تیرـشب و  مـسج  ىور  دـناهداتفا  کـتخب  لـثم  اـکیرمآ ، اـھنآ  سار  رد  ىرابکتـسا و  ىاھهاگتــسد  زورما 

تقونآ دنـشکب ، نوریب  سوباک  نیا  ریز  زا  نیگنـس ، ىهیاس  نیا  ریز  زا  ار  ناشدوخ  دنناوتب  تیرـشب  رگا ] [ ؛ دننکیم ناشیرپ  ار  شاىگدـنز  دـننکیم ، هتفـشآ  ار  وا  دنرـشفیم ،

هتـشادرب هار  نیا  رد  ار  ىدـنلب  ىاھماگ  ناریا  تلم  دـھاوخیم . تدـمدنلب  ىنـالوط و  تازراـبم  تسا ، ىراوشد  راـک  تسین ، ىناـسآ  راـک  هتبلا  دیـشک . دـھاوخ  ىتحار  سفن 

دوخ تسا ؛ راک  نیرتگرزب  تسا ، ىمالـسا  ىرـالاسمدرم  رھظم  هک  ىراذـگنوناق  سلجم  ىپاـیپ  لیکـشت  دوب ؛ ماـگ  نیرتدـنلب  ىمالـسا ، ماـظن  لیکـشت  سفن  دوخ  تسا .

. درب شیپ  تسناد و  ردق  دیاب  ار  نیا  تسا ؛ هزرابم  کی  ىنید  ىرالاسمدرم  رھظم  مدرم و  ىهدنیامن  ناونعهب  امش  روضح  سفن  هاگیاج ، نیا  رد  امش  نتسشن  سفن 

١٣٩٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمجنپ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ىرالاسمدرم و تاباختنا و  رگا  هن ، ىمالـسا ؛ تعیرـش  ىمالـسا و  رکفت  اب  درک  ىطاق  ار  نآ  تفرگ و  ىبرغ  گنھرف  زا  ار  تاـباختنا  اـم ، راوگرزب  ماـما  هک  دـننکن  ناـمگ  ىدارفا 

، تسا نید  وزج  نیا  درکیم . نایب  ار  بلطم  عطاق ، حیرص و  مدآ  نآ  تشادن ؛ ىدیقت  چیھ  ماما  دشیمن ، هدافتسا  ىمالسا  تعیرش  زا  دوبیمن و  نید  وزج  مدرم ، ارآ  هب  ىهیکت 

تعیرـش دیاب  تسا ، ىندم  ىـسایس و  مظن  نیا  عبات  هک  ىمومع  ىاھراتفر  اھبصنولزع و  اھارجا و  اھىراذـگنوناق و  ىهمھ  رد  تسا ؛ بوچراھچ  ىمالـسا  تعیرـش  اذـل 

باـختنا ار  روـھمجسیئر  دـننکیم ، باـختنا  ار  سلجم  ىهدـنیامن  مدرم  داـحآ  ىنعی  تسا ؛ ىرـالاسمدرم  ىهلیـسوهب  ماـظن  نـیا  رد  راـک  شدرگ  و  دوـشب . تیاـعر  ىمالـسا 

راوگرزب ماما  تکرح  ىلصا  ىهیاپ  نیا ، تسا ؛ مدرم  تسد  راک ، دننکیم ؛ باختنا  هطساو  اب  ار  ىربھر  دننکیم ، باختنا  ار  ناگربخ  دننکیم ، باختنا  هطساو  اب  ار  ارزو  دننکیم ،

هتـشاد هجوت  ار  نیا  تسا ؛ ىمالـسا  ماـظن  تقیقح  حور و  ىمالـسا ، تعیرـش  هب  مازتـلا  تسا . هیاـپ  ود  نیا  هب  ىکتم  تشاذـگ ، راوگرزب  نیا  هک  ىمیظع  ىاـنب  نیا  تسا .

هک ار  تلم  ىدازآ  مھ  دنکیم ، نیمات  ار -  ىدرف  ىدازآ  ار ، دارفا  ىدازآ  ار -  ىندم  ىمومع و  ىاھىدازآ  مھ  دوشب ، ارجا  لماک  روطهب  هعماج  رد  رگا  ىمالسا  تعیرش  دنـشاب .

ذوفن و تحت  تروصرھهب  هک  ىتلم  ىنعی  دازآ  تلم  کی  دـشابن ؛ ىیاج  هب  ىـسک و  هب  ىهتـسباو  هک  تلم ، کـی  داـعبا  رد  ىدازآ  ىنعی  لالقتـسا  تسا -  لالقتـسا  نآ  مسا 

راھچ نیا  دـنکیم ؛ نیمـضت  ار  تیونعم  مھ  دـنکیم ، نیمـضت  هعماج  رد  ار  تلادـع  مھ ] ، ] دـنکیم نیمـضت  درادـن -  رارق  ناگناگیب  ای  دوخ  نانمـشد  ای  دوخ  نیفلاخم  ىهرطیس 

ناشن ار  دوخ  ىمالسا ، ىهعماج  مظن  رد  ىـساسا  ىاھهدیدپ  نیا  دش ، مکاح  هعماج  رب  ىمالـسا  تعیرـش  رگا  تیونعم . تلادع ، لالقتـسا ، ىدازآ ، تسا : ىلـصا  رـصنع 

تسا رازبا  هلیسو و  کی  هک  مھ  ار  ىنید  ىرالاسمدرم  تسا ؛ هداد  رارق  هیکت  دروم  تسا ، ىمالسا  ىروھمج  حور  هک  ار  ىمالسا  تعیرش  ام  راوگرزب  ماما  نیاربانب  دنھدیم .

. هداد رارق  هیکت  دروم  تسا ، تعیرش  زا  ذختم  مھ  نآ  هک 

١٣٩٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمجنپ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ىایند رد  تسین ، مھ  ام  روشک  صوصخم  تسا ؛ هدـشن  مک  وا  زا  نتـسناد  وا و  ىهرابرد  ندینـش  ىارب  قایتشا  روش و  ىلو  درذـگیم ، ناشلامیظع  ماما  تلحر  زا  لاس   ٢۵

رـصع ناناوج  مالـسا ، ىایند  رد  هکلب  تسا -  ندـیلاب  لاحرد  نآ  رد  بالقنا  موس  لسن  هک  ام -  روشک  رد  اھنتهن  دراد . دوجو  تیعقاو  نیا  مالـسا ، ىایند  زا  رتارف  هکلب  مالـسا 

ىمالسا و ىروھمج  ىمالـسا و  بالقنا  لئاسم  ىهرابرد  هک  دنتـسھ  نیا  لابند  دنریگب ، طابترا  دنناوتیم  ىتحارب  دوخ  طیحم  زا  رود  لئاسم  اب  هک  تنرتنیا  رـصع  تاطابترا و 

« ينيد يرالاسمدرم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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، مالـسا ىایند  ىرکف  ىاھطیحم  ىارب  هک  تسا  ىلئاسم  هیقف ، تیالو  ىهیرظن  ىنید ، ىرالاسمدرم  ىهدـیدپ  دـننادب . ىرتشیب  بلاـطم  میظع ، ىاـنب  نیا  راـمعم  ىهراـبرد 

. تسا هبذاج  ىاراد  تیمھا و  زئاح 

١٣٩٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمجنپ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

کی ىمالـسا  ىروھمج  هک  تسا  نیا  زا  ىـشان  دراد ، دوجو  ىنید  ىرالاسمدرم  ىهدیدپ  ىهرابرد  مالـسا -  ىایند  رد  صوصخب  ایند -  رد  زورما ، ناوج  لسن  رد  هک  ىواکجنک 

ىماظن شنکاو  مھ  دوب : هجاوم  ایند  طلـسم  ىاھتردـق  ىهنامـصخ  نشخ و  شنکاو  اب  لاس ، تدـم ٣۵  نیا  مامت  رد  و  تشذـگ ، نآ  تدالو  زاغآ  زا  لاـس  هک ٣۵  دوب  ىاهدـیدپ 

هدـش دـیدشت  زورما  ات  زورهبزور  دـش و  زاغآ  اھمیرحت  بالقنا  لوا  زا  هک  دـنداد -  ناشن  ىداصتقا  ىهنامـصخ  شنکاو  مھ  دـنداد ، ناـشن  ىتاـغیلبت  شنکاو  مھ  دـنداد ، ناـشن 

شالت تسا ؛ هدرک  هدمآرب ، شتسد  زا  ىراک  رھ  هک  تسا  لاس  ىمالسا ٣۵  ىروھمج  لباقم  رد  ىبرغ ، تردقرپ  ىهھبج  نیا  دنداد ؛ ناشن  ىسایس  شنکاو  مھ ]  - ] تسا

نآ هیلع  مجحرپ  تاغیلبت  تسا ، هدرک  تیاـمح  ىمالـسا  ىروھمج  هیلع  ىاهطقن  رھ  رد  ار  نانمـشد  تسا ، هدرک  کـمک  روشک  هب  ىماـظن  مجاـھم  هب  تسا ، هدرک  ىماـظن 

همھنیا رباربرد  ىمالـسا ، ىروھمج  لباقم  رد  اما  تسا ، هدرب  راکهب  هقباـس  نودـب  نکمم و  ىهجرد  ىلعا  رد  ار  ىداـصتقا  ىهرـصاحم  ىمیرحت و  شـالت  تسا ، هدرب  راـکهب 

ىزیچ نآ  نیا  درک ؛ تفرـشیپ  روشک  مھ  زورهبزور  دادن ، جاب  برغ  هب  مھ  دـشن ، ىراکهظفاحم  راچد  مھ  تفرن ، نیب  زا  مھ  هظحالمىب ، نشخ و  تفلاخم  همھنیا  همجھ و 

. دھدیم لیکشت  ار  ىواکجنک  نیا  تیھام  هک  تسا 

١٣٩٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمجنپ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

تاباختنا  ٣٢ لاس ، نیا ٣۵  لوط  رد  و  تسا ، هتشذگ  ام  بالقنا  زا  تسا  لاس  هک ٣۵  روشک  نیا  رد  ىرالاسمدرم  ىالاب  ىهولج  ىعامتجا ، ىسایس و  لئاسم  ىهنیمز  رد 

ىاھتکراشم اب  ىمالـسا  ىروھمج  ىاھتاباختنا  تسا ؛]  ] ریظنىب ىهنومن  کی  تسا ؟ ىخوش  نیا  تسا ؛ هدـمآ  دوجوهب  روشک  نیا  رد  ىرـسارس  تاباختنا   ٣٢ میتشاد ؛

[. تسا ] ىرالاسمدرم ىهولج  تسا -  لـیبق  نیا  زا  اـم  ىاـھتاباختنا  ىدـصرد ؛  ٧٢ ىدصرد ، تکرـش ٧٠  رتالاب ؛ رایـسب  اضعب  ىناھج و  نیگناـیم  طـسوتم و  زا  رتـالاب  ـالاب - 

ىیامیپهار زا  تسا  ترابع  نآ  و  تسا ، مھم  باذـج و  هداعلاقوف  ىناھج  رظاـن  کـی  ىارب  اـما  میاهدرک  تداـع  اـھنآ  اـب  مدرم ، اـم  هک  تسا  ىاهدـیدپ  ود  رگید  ریظنىب  ىهنومن 

هوکشرپ روشرپ  میظع  ىیامیپهار  کی  اب  دناهتفرگ ، لاس  نیا ٣۵  ات  لاسرھ  موادم ، روطهب  مدرم  ار  بالقنا  نشج  ناضمر . هام  رد  سدـق  زور  ىیامیپهار  نمھب و  مودوتسیب 

هدـننکهریخ رایـسب  وا  ىارب  دـنیبیم و  ار  اھنیا  ىناھج ، رظان  اما  دـیآىمن  ناممـشچ  هب  عوضوم  تمظع  عوضوم و  تیمھا  میاهدرک و  تداع  ام  نمھب . نایاپ  درـس  ىاھزور  رد 

هئارا دـنقیقحت ، راسفتـسا و  لاوس و  لـھا  هک  ىدارفا  نادـنمهقالع و  ىاـھنھذ  هب  ار  ىیون  هار  دـنکیم و  کـیرحت  ار  اـھىواکجنک  هک  تسا  ىتیباذـج  نآ  لـماوع  اـھنیا  تسا ؛

مھف لھا  هک  ىناسک  ناھاگآ و  نارکفنـشور ، اھناوج ، ىوس  زا  مالـسا  ىاـیند  رد  ىمومع  ىواـکجنک  هجوت و  زا  تسا  تراـبع  هک  تسا  اـم  نارود  مھم  تیعقاو  نیا  دـھدیم .

. تسا هدرک  دشر  زورهبزور  تسا و  هتفای  ققحت  ىھلا  دییات  هب  ىھلا و  قیفوت  هب  ىمالسا ، ناریا  روشک  رد  هک  ىاهدیدپ  نیا  هب  تبسن  دنلئاسم ،

١٣٩٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمجنپ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

تقیقح کی  ىور  ود  اـنعم  کـی  هب  تسا ؛ هدروخ  دـنویپ  مھ  هب  هتکن  ود  نیا  هک  دراد  دوجو  ىـساسا  ىهتکن  ود  ینیمخ ] ماـما  طـسوت   ] ىـسایس ىندـم و  مظن  نآ  ىاـنب  رد 

دوب و هتفرگ  همـشچرس  مالـسا  زا  دوخ  هک  تکرح -  نیا  هکنیا  مود  و  تاباختنا ، قیرط  زا  ىرـالاسمدرم و  قیرط  زا  مدرم  هب  روشک  راـک  ندرپس  زا  تسا  تراـبع  ىکی  تسا :

کی زا  دـعب  ود  هاگن ، کـی  اـب  اـی  تسا ، شخب  ود  نیا ، دـشاب . ىمالـسا  تعیرـش  بوچراـھچ  رد  دـیاب  تسا -  مدرم  هب  راـک  ندرپس  ىرـالاسمدرم و  تکرح  زا  ىـشان  هچنآرھ 

. تسا تقیقح 

مارحلاهللاتیب  / ١٣٩٣/٠٧/٠٨ جاجح  هب  مایپ 

. تسا ( ٢ « ) مھنیب امحر  رافکلا  یلع  ادشا   » مالسا یرالاسمدرم ، یراکزیھرپ و  مالسا  تیونعم ، افص و  مالسا  بان ، مالسا 

ىربھر  / ١٢/٠۶/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

یهدـمع نیدـمتعم  نیا  هک  دـننکیم  باـختنا  دـننکیم و  نیعم  ار  ناـشدوخ  نیدـمتعم  هک  مدرم  یهلیـسوهب  باـختنا  یکی  دریگیم : ماـجنا  سلجم  نـیا  رد  مـھم  تاـباختنا  ود 

مدرم و روضح  رھظم  ناگربخ  سلجم  ینعی  دراد ؛ دوجو  اجنیا  رد  باختنا  ود  یربھر . باختنا  ینعی ] ، ] مود باـختنا  درک ؛ دـنھاوخ  اـھنآ  ادـعب  هک  تسا  یباـختنا  مھ  ناـشراک 

یهدنھدناشن هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  نآ  لد  رد  باختنا  ود  هک  میرادـن  لکـش  نیا  هب  ام  ار  یرگید  داھن  چـیھ  تسا ؛ مدرم  قیالـس  مدرم و  ارآ  تلاخد  ندوبیمدرم و  رھظم 

زا تسا  ترابع  رایعم  کالم و  اجنیا  هک  تسا  نیا  یعمج  یاھباختنا  ریاس  اب  شتوافت  اجنیا  رد  تسا ؛ یربھر  باـختنا  مھ  مود  باـختنا  دـشاب . لقتـسم  یاـھتین  اـھهدارا و 

تیعقاو رد  مالـسا  ققحت  یارب  یمالـسا ، ماکحا  یارجا  یارب  یمالـسا ، یاھـشزرا  تیمکاـح  یارب  تسا  یباـختنا  اـھنآ  باـختنا  نیارباـنب  یمالـسا . یاھـشزرا  ینعی  هقف ؛

سلجم رازبا ، نیا  اجنیا  دراد ؛ مزال  یلیاـسو  رازبا و  نیا  بخ ، دـننک . ادـیپ  ققحت  یگدـنز  تیعقاو  رد  دـیاب  دـننامب ؛ یقاـب  ناـھذا  رد  طـقف  هک  دـناهدماین  یھلا  ناـیدا  یگدـنز .

سلجم نیا  نیاربانب ، ار . مالـسا  تیمکاـح  ار و  ادـخ  نید  تیمکاـح  ار و  یھلا  ماـکحا  یارجا  ار و  یھلا  یاھـشزرا  تیمکاـح  دـنکیم  نیمـضت  قیرط  نیا  زا  هک  تسا  ناـگربخ 

سلجم نیا  عقاو  رد  مامت  مات و  لماک و  روطهب  یمالـسا  یرالاسمدرم  رھظم  ینعی  تسھ ؛ مھ  یمالـسا  یرالاسمدرم  اـی  ینید  یرـالاسمدرم  مدرم و  ارآ  رھظم  نینچمھ 

هنیکـس و بجوم  نیا  دـھدیم ، ناـشن  ار  دوخ  یھاـگآ  دوـخ و  یرکف  لالقتـسا  دوـخ و  یگداـمآ  دوـشیم و  لیکـشت  سلجم  نیا  یتـقو  تسا . اـجنیا  سلجم  تیمھا  تسا ؛

باـختنا ودرھ  لـحارم  رد  هک  تسا  نیا  مھم  نیارباـنب  هعماـج . لـخاد  هب  سلجم  نیا  زا  دوـشیم  زیررـس  یھلا ، یهنیکـس  نیا  عـقاو  رد  دوـشیم ؛ نینموـم  یاـھلد  رد  شمارآ 

. دوشب تاعارم  لماک  روطهب  یتسیاب  یرکف  لالقتسا  مزال و  یاھتقد  ار ؛ ربھر  ناگربخ  باختنا  مھ  ار ، ناگربخ  مدرم  باختنا  مھ  دریگب ؛ ماجنا  مزال  تقد  یتسیاب 

مدرم  / ١٨/٠۶/١٣٩۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

بقع ای  دننک  لیطعت  ار  تاباختنا  هک  دوب  نیا  ناشیعـس  هدزتسایـس  زابتسایـس و  یاھمدآ  زا  یخرب  اھهرود  زا  یـضعب  رد   - ار تاباختنا  دننک  لیطعت  دنتـساوخیم  یـضعب 

هللادمحب هک  تسھ  مھ  لیلد  نیمھ  هب  بخ ، تسا . تاباختنا  تیمھا  نیا  تفرگ . ماجنا  نیعم  دعوم  رد  تاباختنا  دـش و  هتفرگ  اھنیا  یولج  یھلا  قیفوت  هب  اما ] - ] دـنزادنیب

. تسا یرالاسمدرم  رھظم  ام  تاباختنا 

هب ام  تاباختنا  هیلع  امئاد  ناشیتاغیلبت  لماوع  اھییاکیرمآ و  دـنزیم ؛ فرح  هتبلا  نمـشد  بخ ، تسا . یعقاو  یانعم  هب  رالاسمدرم  ماـظن  کـی  یمالـسا  یروھمج  ماـظن 

راب کی  زور ، نآ  یهرخـسم  یـشیامرف و  یاروش  یاھـسلجم  اما ] ، ] دنتـشاد روضح  ناریا  رد  توغاط ، میژر  نارود  رد  لاس  اھییاکیرمآ ٢۵  دـننزیم . فرح  فلتخم  یاھلکش 

هک لوا ] - ] هاـشاضر نارود  نآ ، زا  رتدـب  مھ  نآ  زا  لـبق  و   - دـیناوخب ار  اضردـمحم  نارود  تاـباختنا  یاـیاضق  دـینک و  هعجارم  خـیرات  هب  رگا  تفرگن . رارق  اـھییاکیرمآ  داـقتنا  دروـم 

یاھمیژر هب  مھ  نالا  دـندرکن ؛ ضارتعا  هرخـسم  یـشیامن  یـشیامرف  تاباختنا  نیا  هب  راب  کی  دـندش ، طلـسم  اھییاکیرمآ  مھ  دـعب  دـندوب و  طلـسم  اـجنیا  رد  اـھسیلگنا 

ناکرا یهمھ  تسا و  هتفرگ  ماجنا  تاباختنا  مھ  رـس  تشپ  روجنیا  هک  ناریا  هب  اما  دـننکیمن ، ضارتعا  هملک  کی  تسھ ، هقطنم  نیا  رد  هک  یایتثارو  روتاتکید و  دبتـسم و 

مئاد دـنوشیم ، باختنا  مدرم  یهلیـسوهب  یرھـش - یاھاروش  ناگدـنیامن  ات  ناگربخ ، ناگدـنیامن  ات  سلجم ، ناگدـنیامن  ات  ماظن ، یروھمجسیئر  ماـظن و  یربھر  زا   - ماـظن

. دننکیم نیغورد  یاھداریا  دننکیم ، لاکشا  دننکیم ، ضارتعا 

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٩۴ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

- ناملـسم یاھتلم  یارب  باذج  یهدیدپ  نیا  عیدب ، یهدـیدپ  نیا  ریظنیب ، یهدـیدپ  نیا   - ینید یرالاسمدرم  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  هکنیا  رب  تسا  زکرمتم  نمـشد  شالت 

« ينيد يرالاسمدرم   » 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 29هاگياپ  هحفص 22 
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. تسا نیا  ناششالت  دننک ؛ مورحم 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

رگنـس توغاط ، یهدناشنتسد  میژر  توغاط . یهدناشنتسد  میژر  دوخ  زا  دوب  ترابع  ام  روشک  رد  اکیرمآ - دعب  سیلگنا ، لوا  ینعی   - ربکتـسم یاھمیژر  رگنـس  نیرتمھم 

رھ ییاجهباج ، رھ  یـسایس ، تیلاعف  رھ  یگنھرف ، تیلاعف  رھ  یداصتقا ، تیلاعف  رھ  دندرکیم ؛ روشک  نیا  رد  دنتـساوخیم  یراک  رھ  اھنیا  هک  دوب  وا  یهلیـسوهب  دوب ؛ اھنیا 

رد سیلگنا  اکیرمآ و  رگنـس  نیرتمھم  توغاط  میژر  دوخ  ینعی  دندناشکیم ؛ فرطنآ  فرطنیا و  هب  ار  روشک  نیا  تلود  ار و  روشک  نیا  دندوب ، لیام  هک  یروجرھ  یریگعضوم ؛

یاـجهب درک و  نکهشیر  روشک  رد  ار  یھاـشداپ  تموـکح  درک ؛ نکهشیر  درب و  نیب  زا  درک ، دوباـن  ار  رگنـس  نیا  دـمآ ، بـالقنا  بخ ، رگنـس . کـی  نیا  تسا . هدوـب  روـشک  نیا 

؟ تسیک تکلمم  بحاص  دراد ؛ بحاص  تکلمم  اقآ ! دـنتفگیم  هک  روشک  نیا  رد  دوب  یزور  کـی  دروآ . دوجوهب  ار  یمدرم  تیمکاـح  یـصخش ، تیمکاـح  یھاـشداپ و  تموکح 

، دـساف رـصنع  کـی  ینعی  دوب ، تکلمم  بحاـص  هاـش  تکلمم ؟ بحاـص  تسیک  دراد ؛ بحاـص  تکلمم  اـقآ ، هک  دـندرکیم  یراـج  اـھنابز  رب  ررکم  ار  نیا  دوـب . نیا  ترـضحیلعا ؛

ناـبحاص تسد  داد  ار  تکلمم  دز ، راـنک  ار  نیغورد  بصاـغ  بحاـص  نیا  دـمآ  یمالـسا  یروھمج  بخ ، دوـب . تکلمم  بحاـص  یلم ، تریغ  زا  یھت  اـبلاغ  هتـسباو و  قیـالان ،

بـالقنا یمالـسا و  یروھمج  هک  دوب  نمـشد  رگنـس  نیلوا  نیا  دـننکیم ؛ یفن  دـننکیم ، تاـبثا  دـنھاوخیم ، دـننکیم ، ادـیپ  روـضح  دـننکیم ، تاـباختنا  دـنتلم ؛ هک  شایلـصا 

. تخیر مھرد  ار  رگنس  نیا  یمالسا 

یربھر  / ٠٣/٠۴/١٣٩۵ ناگربخ  سلجم  هرود  نیمجنپ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

یروھمج هاگیاج  اب  ییانـشآ  دزاسیم : نآ  هجوتم  ار  یگرزب  یاھتیلوئـسم  دوخ  یهبونهب  نیا ، تسا و  مظعم  سلجم  نیا  یهدھعرب  اھتیحالـص  نیا  یاقب  دوجو و  صیخـشت 

ود رھ  اـی  و  مدرم ، اـی  نید ، تیونعم و  اـی  اـھنآ  رد  هک  تموکح  نوگاـنوگ  یاھهویـش  هوبنا  ناـیم  ردینید  یرـالاسمدرم  باذـج  یهدـیدپ  هب  هجوت  ینونک ؛ یاـیند  رد  یمالـسا 

رد ربھر  صخش  یسایس  یدرف و  یاوقت  ریثات  هب  هجوت  یمدرم ؛ یاھـشنیزگ  عون  رد  یمالـسا  فراعم  زا  هدمآرب  یاھرواب  نامیا و  دننامیب  شقن  هب  هجوت  دناهدش ؛ ینابرق 

دوشیم روآدای  تسا ، راذگرثا  یمدرم و  یاھقف  زا  لکشتم  هک  ار  مظعم  سلجم  نیا  یاھتیلوئسم  زا  یشخب  اھنیا  ماظن . یراوتسا  تبالص و  تمالس و  مدرم و  دامتعا  ظفح 

. دنکیم هبلاطم  ار  نآ  یادا  و 

اھهاگشناد  / ٠٣/٢٩/١٣٩۵ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هارمھ یرالاسمدرم  رکف  میاهتفگ . هزات  نخس  وگب - هزات  نخـس  نیھ  دنتفگ : ناشیا  هک  نیمھ   - ون نخـس  یهنیمز  رد  ام  تسین ؛ ملع  یهنیمز  رد  طقف  ام  تیوھ  ساسحا 

؛ تسا اھفرح  نیا  دننام  هدشهدمد و  نایاقآ  لوق  هب  یعاجترا و  یمیدق و  رما  کی  تیونعم  هب  شیارگ  رکف  هک  دوشن  روصت  تسا . زورما  یایند  رد  ون  رکف  کی  نید  تیونعم و  اب 

لثم دوشیمن  هک  ار  تیونعم  دنروایب ؟ تیونعم  اجک  زا  اھتنم  دننکیم ؛ رارکت  دـنیوگیم ، دـنراد  ار  نیا  دـنراد ؛ لوبق  ار  نیا  تسا و  مطالت  رد  یونعم  الخ  رطاخهب  ایند  زورما  ریخن ،

یانعمهب میدروآ ، دوجو  هب  تیونعم  اب  هارمھ  نید ، اب  هارمھ  یرالاسمدرم  کی  میدمآ  ام  هکنیا  دش . دنھاوخ  مھ  رتراتفرگ  هتبلا  دنراتفرگ و  دـنرادن ، تلم ؛ هب  درک  قیرزت  لوپمآ 

مدرم رد  هرـشتنم  یهکبـش  هعوـمجم و  کـی  یاـنعمهب  مھ  بزح  برغ  رد  تسا . یرـالاسبزح  عـقاو  رد  یرـالاسمدرم  رگید ، یاـھاج  رد  تسا ؛ یرـالاسمدرم  هملک  یعقاو 

هاگشاب کی  تسا ، یسایس  پولک  کی  تسا ؛ پولک  کی  بزح  یبرغ  یاھروشک  رد  دیشاب . هتشاد  هجوت  ار  نیا  رگید . یاھاج  رد  هن  سیلگنا ، رد  هن  اکیرمآ ، رد  هن  تسین ؛

؛ دـننک بذـج  تاباختنا  رد  تاغیلبت ، اب  ار  مدرم  دـنناوتیم  ییاھنیا ، دـننام  اب  ییاھرادهیامرـس ، اب  ییاھراعـش ، اب  دـنوشیم  عمج  اـجنآ  ناـگبخن  زا  یاهعومجم  کـی  هک  تسا 

. تسا هارمھ  مالسا  اب  نید و  اب  لاحنیعرد  تسا ، هملک  یعقاو  یانعمهب  یرالاسمدرم  ام - روشک  رد   - اجنیا تسین ، یعقاو  یانعمهب  یرالاسمدرم 

نایجیسب  / ٠٩/٠٣/١٣٩۵ رادید  رد  تانایب 

نیا دـننکیم  لاـیخ  یــضعب  یمالــسا ، یرـالاسمدرم  اـی  ینید  یرـالاسمدرم  مییوـگیم  هـک  اـم  تـسا . ینید  یرـالاسمدرم  قـقحت  جیــسب  هـک  تـسا  نـیا  یدــعب  یهـتکن 

، مالـسا ساسا  رب  نید و  ساسا  رب  ینعی  یرالاسمدرم  تسا . ینید  یرالاسمدرم  یاھهولج  زا  یکی  اـھنت ]  ] نآ تسا ؛ تاـباختنا  یار و  قودنـص  یاـپ  طـقف  یرـالاسمدرم 

ینید و یرـالاسمدرم  رھظم  اـھهصرع  یهـمھ  رد  جیــسب  تـسا . یمالــسا  یرـالاسمدرم  یاـنعم  نـیا  نـیا ؛ ینعی  یرـالاسمدرم  دـنمدرم ؛ دوـخ  هعماـج ، یگدــنز  رـالاس 

داصتقا نیا  تسا . تسرد  الماک  دندرک و  راھظا  نالا  اجنیا  نایاقآ  هک  نیمھ  رالاسمدرم ؛ دوشیم  داصتقا  دوشب ، داصتقا  دراو  جیسب  هچنانچرگا  تسا . یمالسا  یرالاسمدرم 

نوگانوگ یاھتفرـشیپ  رد  تسا ، روجنیمھ  ملع  رد  رالاسمدرم ؛ یتمواقم  داصتقا  دوشیم  دـنک ، هدافتـسا  جیـسب  تردـق  توق و  زا  دـناوتب  رگا  میدرک ، ضرع  ام  هک  یتمواقم 

. تسا جیسب  ینید ، یرالاسمدرم  رھظم  تسا ؛ روجنیمھ  تسایس  رد  تسا ، روجنیمھ  یعامتجا 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

تاباختنا تسا . روجنیمھ  مھ  اھاروش  تاـباختنا  تسا ، روجنیمھ  مھ  سلجم  تاـباختنا  یروھمج ؛ تساـیر  باـختنا  طـقف  هن تسا ، مھم  رایـسب  ام  روشک  رد  تاـباختنا 

تکرب هب  اـم  تسا . تاـباختنا  تـسا ، مدرم  یار  نوتـس  ود  نـیا  زا  یکی  تـسا ؛ هداتـسیا  نوتـس  ود  یور  ینید  یرـالاسمدرم  تـسا . ینید  یرـالاسمدرم  نـکر  ود  زا  یکی 

تاباختنا دـھدیم  ناشن  نیا  دـننکیم . مھتم  دـنریگیم و  هدـیدن  ار  ام  تاـباختنا  یمالـسا  یروھمج  ناریا و  تلم  ندـیبوک  یارب  نانمـشد  میـشورفیم . رخف  اـیند  هب  تاـباختنا 

هللااشنا تاباختنا  باب  رد  هتبلا  تسا . ناریا  تلم  یوربآ  یهیام  تسا ؛ ناریا  تلم  تیوقت  یهیام  تسا ؛ یلم  تزع  یهیام  تسا . مھم  رایسب  تاباختنا  تسا . مھم  یلیخ 

رد ایند  نارظن  بحاص ایند ، مدرم  تسا ؛ نیرفآرادتقا  یهدیدپ  کی  نیا  هک  تسا  نیا  منکیم  ضرع  تاباختنا  یهلئـسم  ی ] هراب ] رد زورما  هچنآ  درک ؛ مھاوخ  تبحص  مھ  زاب  نم 

راوگرزب ماما  اھنیا ، لاثما  مسیـشاف و  مسینومک و  مسیلاربیل و  لثم  نوگاـنوگ  بتاـکم  لـباقم  رد  دـندش . بوذـجم  دـش ، حرطم  اـیند  رد  هک  ینید  یرـالاس  مدرم رکف  لـباقم 

. درک دوخ  بوذـجم  ایند  یاھروشک  یهمھ  رد  ملاع ، ی  هنکما یهمھ  رد  ار  صاوخ  ار و  اھتلم  درک و  نادـیم  دراو  تسا ، یمالـسا  یروھمج  نامھ  هک  ار  ینید  یرـالاسمدرم 

، تسا مھم  ریقح  نیا  یارب  لوا  یهجرد  رد  منکیم و  ضرع  نـم  هـچنآ  دـشخردب . ناریا  تـلم  اـعقاو  تاـباختنا  رد  دـیاب  تاـباختنا و  هـب  تـسا  یکتم  ینید  یرـالاس  مدرم نیا 

نیلوا نیا  دـننک ؛ روـشرپ  ار  تاـباختنا  دـنوشب و  تاـباختنا  دراو  دـننوناق  لومـشم  دـنھدب و  یار  دـنناوتیم  هک  یداـحآ  یهمھ  هـکنیا ]  ] تـسا و تاـباختنا  رد  یموـمع  تـکرش 

. تسا ام  یهتساوخ  نیرت  مھم هتساوخ و 

شترا  / ٠١/٣٠/١٣٩۶ نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

یکی تاباختنا  هدش . عورش  تاباختنا  تامدقم  اما  میاهدیسرن  تاباختنا  یلـصا  تمـسق  هب  زونھ  هچرگا  تسا ؛ هداتفا  هار  هب  مھ  تاباختنا  یهنودرگ  یوحن  کی  هب  دمحلا 

یعـس مالـسا  نانمـشد  ناھاوخدـب و  یهمھ  تسا . اـھتلم  شیپ  اـیند  رد  ناریا  تلم  یدیفـسور  یدنلبرـس و  تزع و  یهیاـم  تاـباختنا  نیا  تسا . ناریا  تلم  تاراـختفا  زا 

؛» یمالسا یرالاسمدرم   » مان هب  میراد  یزیچ  ام  ریخن ، هک  داد  ناشن  یمالـسا  یروھمج  دنھدب ؛ ناشن  یرالاسمدرم  لباقم  یهطقن  ار  تیونعم  مالـسا و  نید و  دندرکیم 

، تسا راختفا  یهیام  یمالـسا . یرالاسمدرم  تسا : نیا  یهدنھدناشن  تاباختنا  نیا  تسین . مھ  ریذـپکیکفت  مھ  زا  تسا و  یمالـسا  لاحنیعرد  تسا و  یرالاسمدرم 

ساسحا تسا . ناشدوخ  تسد  روشک  یاـھراک  دـیلک  هک  دـننکیم  ساـسحا  تاـباختنا  رد  مھ  تلم  تسا ؛ تردـق  یهیاـم  تسا ، تزع  یهیاـم  تسا ، یدیفـسور  یهیاـم 

. تسا مھم  یلیخ  نیا  ار ؛ روشک  یلصا  رصانع  دننک  نیعم  دنناوتیم  هک  دنتسھ  اھنآ  دننکیم 

نایگنھرف  / ٠٢/١٧/١٣٩۶ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

، روـشک یاـھتاباختنا  یهمھ  هکلب ] ، ] صوصخلاـب تاـباختنا  نیا  هن  تسا ؛ یتاـیح  تاـباختنا  هک  دـینادب  دینـش ! دـیھاوخ  هک  ناریا  تـلم  یهـمھ  زیزع و  نارھاوـخ  ناردارب و 

« ينيد يرالاسمدرم   » 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 29هاگياپ  هحفص 23 
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کی نیا  هک   - تسا مھم  تاباختنا  سفن  ظاحل  هب  مھ  تسا ؛ یتاـیح  روشک  یارب  اـعقاو  اـھهرود ، یهمھ  رد  تسا ، رتمھم  همھ  زا  هک  یروھمج  تساـیر  تاـباختنا  صوصخب 

ار نیا  تسا ؛ مدرم  زا  تسا ، تلم  روھمج  زا  یهدـمآرب  ام  تاماقم  ام و  بصاـنم  میتسھ ؛ یروھمج  اـم  یروھمج ، تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  بخ  تسا ؛ یمھم  یهلوقم 

هب بالقنا  نآ  اب  هک  یماظن  زا  زورما  تشادـیمن ، دوجو  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  تاـباختنا ]  ] نیا رگا  تسا ؛ شزرااـب  یلیخ  نیا  مینک ، ظـفح  تقد  لاـمک  اـب  اـم  یتسیاـب 

هب مضنم  میـشاب و  هتفرگ  ار  یروھمج  اـم  هک  تسین  روجنیا  دوشیم ؛ هدافتـسا  دـیآیمرد و  اـنعم  نیا  مالـسا  لد  زا  تسا ؛ مھم  یلیخ  نیا  دوبن ، یقاـب  یربخ  دـمآ ، دوجو 

هب تلم  عفانم  روشک و  ظفح  روشک و  یهرادا  یارب  هچنآ  نیا ، رب  یهوالع  نکل  تسا - یاهلوقم  کی  نیا  الاح  دھدیم ؛ دای  روجنیا  ام  هب  مالسا  دوخ  هن ، میشاب ؛ هدرک  مالسا 

یروـھمج تبیھ  زا  ار  نانمـشد  هک  تسا  مدرم  روـضح  تسا ، اـشگهرگ  هک  تسا  مدرم  روـضح  تسا ! مدرم  روـضح  تسا ؛ مدرم  روـضح  تسا ، مزـال  یتوـف  یروـف ، تروـص 

. دینادب ار  نیا  تسا ، یتیعقاو  نیا  دناسرتیم ؛ یمالسا 

مدرم  / ٠٢/٢٧/١٣٩۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یارب گرزب ، یهسامح  کـی  یارب  دـننکیم  هداـمآ  دـنراد  ار  دوخ  ناریا - تلم   - مدرم تسا . تاـباختنا  یهلئـسم  منک ، تبحـص  نآ  یهراـبرد  یاهلمج  دـنچ  مھدـیم  حـیجرت  نم 

دنراد ار  ناشدوخ  مدرم  تسھ ؛ مدرم  رد  روشک  رساترس  رد  تاباختنا  قوش  روش و  هللادمحب  منکیم ، ادیپ  عالطا  مونـشیم و  نم  هک  یروطنآ  قوش . روش و  اب  تاباختنا ،

کی دینکیم ، تکرش  اھنآ  رد  امـش  هک  اھتاباختنا  نیا  زا  مادکرھ  تسا . رگید  گرزب  یهسامح  کی  رد  ناریا  تلم  شـشخرد  نیا  تسا ؛ مھم  یلیخ  نیا  بخ  دننکیم . هدامآ 

اھتاـباختنا دـھدیم . شیازفا  ار  یلم  تردـق  دربـیم ، ـالاب  ار  تـلم  تزع  دریگیم ؛ رارق  اـیند  مدرم  یاھمـشچ  یوـلج  هـک  تـسا  یمدرم  مـیظع  تـکرح  کـی  تـسا ، هساـمح 

ون یهشیدنا  کی  یمالسا  یرالاسمدرم  ای  ینید  یرالاسمدرم  دراذگیم . شیامن  هب  ایند  رد  تسایس  نایعدم  مشچ  لباقم  رد  ار  یمالسا  یرالاسمدرم  تسا ؛ روج ] ] نیا

زا  - اـیند مدرم  مشچ  لـباقم  رد  هـعمج  زور  امـش  ار  نـیا  دـش ؛ هـضرع  راوـگرزب  ماـما  یمالـسا و  یروـھمج  ماـظن  یهلیـسوهب  هـک  دوـب  تیرـشب  یارب  وـن  یهـبرجت  کـی  دوـب ،

. تسا نیا  تاباختنا  تیمھا  دیھدیم ؛ ناشن  دیراذگیم و  شیامن  هب  تلم - داحآ  ریدم و  ریغ  ریدم و  لوئسم و  رگلیلحت و  رادمتسایس و 

امـش اـکیرمآ  یتلود  یاھهاگتـسد  زا  اـھروشک ، نالوئـسم  ینعی  مینکیم  ضرع  هک  همھ  مینکب . ضرع  ار  نیا  تسا ؛ امـش  تاـباختنا  نیا  هب  ناشمـشچ  اـیند  رد  مھ  همھ 

یهمھ  - یتسینویھص میژر  یهتـسکشندرگ  ریزوتسخن  نآ  ات  دنتـسھ ، اکیرمآ  ورهلابند  هک  هقطنم  نیا  رد  ییاھتلود  ات  ییاپورا ، یاھروشک  ییاپورا و  یاھتردق  ات  دیریگب ،

؛ دـیوشیم تاباختنا  یهصرع  دراو  یاهیحور  هچ  اب  دـیوشیم ، نادـیم  دراو  یمجح  هچ  اب  دـیوشیم و  نادـیم  دراو  هنوگچ  هعمج  زور  امـش  هک  تسا  نیا  هب  ناشمـشچ  اھنیا -

اھنآ زا  یلیخ  دـننکیم و  هاگن  ناریا  تلم  هب  تمظع  مشچ  اب  ابلاغ  هک  دـناهقطنم  یاھتلم  مھ  هیـضق  رگید  فرط  کـی  تسا ؛ هیـضق  فرط  کـی  نیا  دـننکیم . هاـگن  دـنراد  همھ 

مھ اـھنیا  دنتـسھ ؛ امـش  نارادتـسود  مھ  اـھنیا  دـننکیم . نیـسحت  ار  ناریا  تلم  دـننکیم و  هاـگن  دـنربیم و  تسھ  اـجنیا  رد  هک  ار  یرـالاسمدرم  نـیا  یدازآ و  نـیا  ترـسح 

. تسا تاباختنا  هب  هعمج  زور  رد  ناشمشچ 

اتسور  / ٠٢/٢٩/١٣٩۶ رھش و  یمالسا  یاھاروش  یروھمج و  تسایر  تاباختنا  رد  تکرش  زا  سپ  تانایب 

، دنتـسھ تمعن  نیا  رازگرکـش  مھ  ام  مدرم  هللادـمحب  تسا . یگرزب  تمعن  نیا  مینکیم ، یرازگساپـس  مدرم ، روضح  تاباختنا و  یرـالاسمدرم و  تمعن  رب  ار  لاـعتم  یادـخ 

. دننکیم تکرش  هک  دینیبیم  نوچ 

. تخادنا دیابن  ریخات  هب  داد ؛ ماجنا  نآ  تقو  لوا  رد  یتسیاب  ار  کین  راک  مدقتعم  دنیایب ، اھقودنص  یاپ  رتدوز  هچ  رھ  دننک ، تکرش  رتشیب  هچ  رھ  هک  تسا  نیا  نم  یهیصوت   

راک نیا  تیمھا  هب  اذل ] [ ؛ دننکیم باختنا  ار  هیرجم  یهوق  سیئر  هک  تسا  مدرم  داحآ  تسد  روشک  تشونرـس  تسا ، مھم  رایـسب  یروھمج  تسایر  تاباختنا  هک  مدقتعم   

. دننک هجوت 

نآ دنراد ؛ رایتخا  رد  ار - مدرم  یهرمزور  لئاسم  ینعی   - ار ییاتسور  یرھش و  تامدخ  هک  دنوشیم  باختنا  یناسک  اریز  تسا ، مھم  مھ  اتسور  رھش و  یاھاروش  تاباختنا   

. تسا مدرم  داحآ  هب  نم  یهیصوت  نیا  دننک ؛ تکرش  تاباختنا  رد  هللااشنا  تخانش  اب  هظحالم ، اب  تقد ، اب  تسا ؛ مھم  مھ 

تاباختنا  / ٠٢/٣٠/١٣٩۶ رد  مدرم  یسامح  هدرتسگ و  روضح  تبسانم  هب  مایپ 

موـجھ و  امـش ، روـشرپ  هدرتـسگ و  تکراـشم  دروآ . هوـلج  هب  ناـیناھج  مـشچ  ربارب  رد  ار  یلم  یهدارا  مزع و  ناـشخرد  رھوـگ  رگید  راـب  زورید ، تاـباختنا  یـسامح  نـشج 

زا راکشآ  یئهناشن  یعامتجا ، یاھرشق  یهمھ  زا  و  روشک ، یاج  همھ  رد  یار  یاھقودنـص  هب  ندیـسر  یارب  ینالوط  یاھفـص  لیکـشت  و  یریگیار ، زکارم  هب  هناقاتـشم 

. درک دیفـسور  زارفارـس و  لمع ، نادـیم  نومزآ  رد  ار  یناریا  ناریا و  دوب و  راگدرورپ  گرزب  تبھوم  نیا  هب  یناگمھ  یگتـسبلد  یمالـسا و  یرـالاسمدرم  یاـھهیاپ  ماکحتـسا 

ناریا تلم  نوزفازور  تفرـشیپ  دمآ و  دیدپ  یروھمج  تسایر  تاباختنا  رد  یئهزات  باصن  اھقودنـص ، رد  یار  یهگرب  نویلیم  لھچ  زا  شیب  ندـنکفا  مکارتم و  روضح  نیا  اب  زورید 

ار دوخ  ناگدننکنیـسحت  ناتـسود و  لد  دـیناشن و  بقع  ار  نادوسح  نازرونیک و  ناھاوخدـب و  رگید  راـب  یمالـسا  ناریا  داد . ناـشن  هنادـنمتردق  زورب  روضح و  یهصرع  رد  ار 

نیا دامتعا  تسا  هتـسناوت  نانمـشد ، شالت  هئطوت و  مغرهب  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دـیناریا و  مدرم  امـش  زورید ، تاـباختنا  زوریپ  درک . راـختفا  یداـش و  زا  زیربل 

تباـجن تناـتم و  شمارآ و  دوبن ، هدرتـسگ  تکراـشم  اـھنت  زورید  یهتـسجرب  نومزآ  دـھد . ناـشن  یئهزاـت  شـشخرد  هرود  رھ  رد  دـنک و  بلج  هدـنیازف  روـطهب  ار  گرزب  تلم 

رد یـسایس  یاھـشیارگ  یهمھ  اھهقیلـس ، یهمھ  اھرـشق ، یهمھ  دوب . هدننکهریخ  نومزآ  نیا  زا  یمھم  شخب  زین  درک ، نیمـضت  ار  تاباختنا  تینما  هک  ناگدـننکتکرش 

. دنداد یار  یمالسا  یروھمج  ماظن  هب  رگیدکی  شوداشود  دندمآ و  هنحص  هب  مھ  رانک 

١٣٩۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  نیمتشھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ار اھناوج  زا  مدرم و  فلتخم  یاھرشق  تسناوت  هک  دوب  یوق  ردقنآ  اھتیباذج  نیا  تشاد ؛ دوجو  ماما  یاھراعـش  رد  ییاھتیباذج  کی  تشاد ، یـصخش  یاھتیباذج  کی  ماما 

. دنک نادیم  دراو 

...

باختنا مدرم  دشاب ؛ مدرم  تسد  رد  روشک  تیمکاح  رایتخا  ینعی  دوب ؛ یرالاسمدرم  یهلئسم  راوگرزب ، ماما  یاھراعش  ماما و  یهلیسوهب  یهدشحرطم  ینابم  یهلمجزا 

درکیم رارکت  تفگیم و  مدرم  هب  هکنیا  ینعی  دوب ؛ تلم  یروابدوخ  یهلئـسم  ماما  یاھراعـش  زا  یکی  یگدنز . یاھهصرع  یهمھ  رد  دننک ؛ هدارا  مدرم  دنھاوخب ، مدرم  دننک ،

دیتسھ رداق  امـش  هریغ ، داصتقا و  رد  روشک ، مھم  یاھـشخب  تیریدم  رد  روشک ، یهرادا  رد  یـساسا ، یاھراک  رد  تعنـص ، رد  ملع ، رد  دـیرداق ؛ امـش  دـیناوتیم ، امـش  هک 

هب بالقنا  دنتـسویپ ، راوگرزب  ماما  تضھن  هب  دـندمآ  اھناوج  و  دـنک . بذـج  ار  اھناوج  تسناوت  هک  دوب  ماما  تیـصخش  یاھتیباذـج  اھنیا  دـیتسیاب . ناتدوخ  یاـپ  یور  ناـتدوخ 

. دیسر یزوریپ 

١٣٩۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  نیمتشھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

روشک و زا  جراخ  رد  یاهدع  تشذگ ، ییاھلاس  ماما  تلحر  زا  دعب  دنتـسناوتن . هللادمحب  هک  دننادرگرب ، ار  ماما  هار  دنناوتب  دیاش  هک  دندش  راودیما  یاهدع  ماما  تلحر  زا  دعب 

ار بالقنا  زا  لبق  طاسب  نامھ  دـننک و  هلمح  دـنناوتب  ات  دوشب ، هداتفاراکزا  دوشب ، ریپ  بالقنا  دـنک ، تلفغ  بـالقنا  دـیاش  هک  دنتـسشن  رظتنم  روشک  لـخاد  رد  اـھنآ  لـماوع 

راوگرزب ماما  لوصا  ینابم و  یاھهبذاج  راوگرزب ، ماما  یاـھهبذاج  ناـمھ  تلع ، تسیچ ؟ اھنتـسناوتن  نیا  تلع  دنتـسناوتن . یلو ] ، ] دـنروایب راـک  رـس  رب  روشک  رد  اددـجم 

هدـنز ماما  هار  تسا ، هدـنز  ماـما  حور  تسا ؛ هدـنز  ماـما  حور  اـما  تسا  هتفر  اـم  ناـیم  زا  ماـما  مسج  درک ؛ مھاوخ  ضرع  مھ  دـعب  ار  نیا  نم  دراد . دوجو  روشک  رد  هک  تسا 

دوجو مھ  زورما  درکیم ، بذـج  دوخ  هب  ابرنھآ  لثم  ار  اھلد  ار ، اھناوج  ار ، مدرم  یرھاظ ، تایح  نامز  رد  هک  ییاھتیباذـج  نآ  تسا . هدـنز  اـم  یهعماـج  رد  ماـما  سفن  تسا ،

، یداصتقا یعامتجا و  تلادـع  راعـش  نیاربانب  دراد . دوجو  اھنیا  تسا ؛ یندـشنهنھک  یندـشنمامت و  لوصا  کی  ماـما  لوصا  هکنیا  رب  هوـالع  تسا ، اـشگهرگ  ماـما  ماـن  دراد .

« ينيد يرالاسمدرم   » 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 29هاگياپ  هحفص 24 
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باذج ام  یاھناوج  ام و  مدرم  یارب  مھ  زورما  یناھج ، یاھتردق  اکیرمآ و  تردق  یهبذاج  هربنچ و  زا  ندـش  ادـج  راعـش  یرالاسمدرم ، راعـش  یدازآ ، راعـش  لالقتـسا ، راعش 

. تسا

نیا میراد ؛ یگدنامبقع  یمالـسا  لوصا  ینابم و  زا  یخرب  ققحت  دروم  رد  میبقع ، یعامتجا  تلادع  دروم  رد  ام  میبقع . افاصنا  اھراعـش  نیا  زا  یـضعب  ققحت  رد  هتبلا  ام 

؛ تسا باذـج  ام  ناوج  لسن  یارب  نیا  مینکیم ؛ تکرح  اھنامرآ  نیا  لابند  ام  درک و  نیعم  راوگرزب  ماما  هک  تسا  نیمھ  ام  نامرآ  ام ، فدـھ  ام ، تمھ  اـما  مینکیمن ، راـکنا  ار 

. تسا باذج  یمالسا ، یاھروشک  صوصخب  رگید ، یاھروشک  ناوج  لسن  یارب  هکلب  ام ، روشک  ناوج  لسن  طقفهن 

نایوجشناد  / ٠٣/١٧/١٣٩۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک یمان  رھ  تحت  دـنمیظع ؛ یهزرابم  نیا  هب  دـقتعم  دنایمالـسا ، ماظن  هب  دـقتعم  دـننید ، هب  دـقتعم  دـنبالقنا ، هب  دـقتعم  یماـن ، رھ  تحت  هک  میوگیم  ار  ییاھلکـشت  نم 

. تسا اھنآ  هب  مباطخ  دنکیمن ؛ قرف  دنتسھ 

...

: دینکن شومارف  ار  یلصا  یاھهژاودیلک  نیا  تسھ ، یلصا  یهژاودیلک  دنچ  یدعب . یهیصوت 

رد دیوگیم  مادم  ینالف  هک  دننکیم  بجعت  یبالقنا  بوخ و  یاھهچب  زا  اھیـضعب  تسا . هژاودیلک  نیا  تسا ؛ اھهژاودیلک  نیا  زا  یکی  تموکح » رد  مدرم  شقن   » یهلئـسم - 

یزورنآ تبیصم ، هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  ناجاقآ ! دینک . تکرش  تاباختنا  رد  دییایب  دیتفگ  مادم  امش  ارچ  هک  دنوشیم  دنمهلگ  نم  زا  دینک ؛ تکرش  دینک ، تکرـش  تاباختنا 

هک ار  ییاھادص  ماهتفنـش  مھ  هدنب  دیونـشب ، نم  زا  رتدوز  دیاب  اھامـش  نالا  دھاوخیم . ار  نیا  نمـشد  و  تسا ؛ تبیـصم  نیا  یار ؛ قودنـص  هب  دـننک  تشپ  مدرم  هک  تسا 

اھقودنـص یاپ  دصرد  دنچوتسیب  دـنتفگ  هک  دـینک  ضرف  الثم  الاح  دـننکن . تکرـش  اھقودنـص  یاپ  مدرم  دـصرد  دون  هک  ار  یزور  دنـشکیم  راظتنا  دـننکیم و  وزرآ  دوشیم ، دـنلب 

مدرم روضح  منیبیم . ار  نآ  هدنب  تسا . نآ  تبیـصم  دنیاین ؛ یار  یاھقودنـص  یاپ  مدرم  دصرد  دون  هک  مینک  یراک  دیاب  تسین ، یفاک  نیا  دـنیوگیم  دـندماین ؛ دـندرکن ، تکرش 

قودنص نالف  یاپ  مدرم  هک  دیھاوخیم  امش  بخ ، دینکن . شومارف  ار  نیا  تسا ؛ یلصا  یاھهژاودیلک  وزج  نیا  یرالاسمدرم ،» . » تسا یگرزب  تمعن  کی  یار ، قودنـص  یاپ 

. دیتسیان یار  قودنص  یاپ  مدرم  روضح  یولج  دنک . ادیپ  ققحت  دیھاوخیم  امش  هک  یراک  نآ  ات  دینک  شالت  بخ  دنیاین ، قودنص  نآ  یاپ  دنیایب ،

...

هدافتسا ماما  تانایب  زا  دننک . نییبت  تسرد  ار  یلـصا  یـساسا و  یاھهژاودیلک  نیا  هک  تسا  نیا  ییوجـشناد  یاھلکـشت  هب  نم  یهیـصوت  ینعی  دینک . نییبت  دیاب  ار  اھنیا 

. اھنیا دننام  دینک و 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نییعت دـندش و  نتم  دراو  هیـشاح  زا  دـندرک ، ادـیپ  شقن  بالقنا ، زا  دـعب  ناریا  تلم  فرط - نیا  هب  ناتـساب  نارود  زا  خـیرات  ینرق ، نیدنچ  خـیرات   - ام خـیرات  لوط  رد  راب  نیلوا 

راک رـس  دننکیم و  ادـیپ  تیلوئـسم  تلم  باختنا  اب  رگید ، نوگانوگ  نیلوئـسم  یروھمج ، تسایر  یربھر ، زا  روشک ، لوئـسم  نیرتالاب  زا  تسا ، مولعم  هک  نانچمھ دننکیم .

زا دـعب  نیاربانب ، درک . داجیا  بالقنا  هک  دوب  یتالوحت  دوب ، یتارییغت  دوب ، یثداوح  نیرت  مھم زا  ملق  کی  نیا  دنھدب . باوج  تلم  هب  دیاب  دنھدب ؛ باوج  دیاب  تلم  هب  دـنیآیم و 

هب اـھیروتاتکید  مـیدرک ، ضرع  هـک  روـطنیمھ  دــش ، بـالقنا  هـکنآ  زا  دــعب  درک . ادــیپ  رییغت  اـعبط  یلم  عفاـنم  یارب  اـھرایعم  ینعی  درک ؛ ادــیپ  رییغت  یلم  عفاـنم  بــالقنا ،

رد یناسنا ، یورین  رد  اـھ ، تخاسریز رد  دش ؛ لیدبت  هجوت  لباق  یاھتفرـشیپ  هب  یگدـنام  بقع دش ، لیدبت  یسایس  لالقتـسا  هب  اھیگتـسباو  دش ، لیدبت  یرالاسمدرم 

شزومآ رد  ملع ، رد  میتسھ ؛ روشک  یاهدرخوتسیود  نیب  رد  ایند و  رد  اھنآ  یالاب  یاـھهجرد  وزج  زورما  اـھام  هک  یگرزب  عیانـص  یرواـنفتسیز ؛ وناـن ، لـثم  یمھم  عیاـنص 

. هدروآ دوجو  هب  ار  اھنیا  ام  یبالقنا  تیوھ  هک  هدوب  یثداوح  اھنیا  بخ  هریغ . یلاع و 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

«، مسیرورت یناـبیتشپ   » هب دـننکیم  مھتم  ار  ناریا  یتـسیرورت ، ریخا  ثداوح  نیا  تبـسانم  هب  هک  تسا  لـیبق  نیمھ  زا  مھ  اـکیرمآ  روـھمجسیئر  نیا  ریخا  فرح  نیا  ـالاح 

دنراد اـھییاکیرمآ  اددـجم  زاـب  ار  رـشب  قوقح  یهلئـسم  تسا . روجنیمھ  مھ  رـشب » قوقح   » یهلئـسم تسا . ییاـکیرمآ  هقطنم ، نیا  رد  مسیرورت  یهشیر  هکیلاـحرد 

نیا اعقاو  رگید   - یدوعس ناتسبرع  یاهلیبق  ییاطـسو  نورق  ماظن  یاسور  اب  دننیـشنیم  اجنآ  دنوریم  هک  یناسک  ینعی  تسا ! روآبجعت  کحـضم و  اعقاو  هک  دننکیم  حرطم 

هب عجار  و  دوب - دـھاوخ  هشیمھ  اھنیا  یناـشیپ  رد  یغاد  کـی  لـثم  دـش ؛ دـھاوخن  کاـپ  تقوچـیھ  اـھییاکیرمآ  نماد  زا  گـنن ، یهکل  نیا  نم  رظن  هب  هک  تسا  یاییاوسر 

هب دننیـشنب و  دـنورب  هدینـشن ، اـھنیا  دـننام  تاـباختنا و  یـسارکومد و  زا  ییوب  هک  یروشک  رد  یمالـسا ! یروـھمج  لـثم  یروـشک  هیلع  مھنآ  دـننزب ، فرح  رـشب  قوـقح 

رد زورما  ـالاح  دـنام . دـھاوخ  هک  تسا  ییاـھزیچ  اـھنیا  دـننزب ! تمھت  دـننزب و  فرح  دـننزب و  هنعط  تسا ، یرـالاسمدرم  رھظم  یرـالاسمدرم و  زکرم  هک  ناریا  لـثم  یروشک 

. دنام دھاوخ  کشالب  خیرات  رد  اھنیا  نکل  دسرن  رظن  هب  تسا  نکمم  یسایس  نوگانوگ  یاھاغوغ 

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٩۶ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزاود  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

زا هبترم  هدزاود  ناریا  تلم  ینعی  تسا ؛ زورما - ات  بالقنا  لوا  زا   - لیبقنیازا یهسلج  نیمھدزاود  نیا  تسا . یرالاسمدرم  دامن  یروھمجتساـیر [ مکح  ذـیفنت   [ هسلج نیا 

یاروش سلجم  هد  یمدرم ، یاـھشنیزگ  مدرم و  تاـباختنا  تسا . یمھم  یهلئـسم  یلیخ  نیا  دـناهدرک ؛ ینیرفآشقن  روـشک  لوا  زارط  ناریدـم  باـختنا  رد  بـالقنا ، زاـغآ 

دیدج لسن  تسا . بالقنا  تکرب  زا  همھ  اھنیا  هدروآ ؛ دوجو  هب  ار  ناگربخ  سلجم  جنپ  تسا ؛ هداد  لیکشت  ار  اتسور  رھش و  یاروش  جنپ  تسا ؛ هدروآ  دوجو  هب  مھ  یمالسا 

یهمھ اب  ار  تموکح  رما  رد  مدرم  هب  یئانتعایب  ار ، مدرم  ندوب  هیـشاح  رد  ار ، یروتاتکید  میدرک ؛ سمل  نامدوجو  یهمھ  اب  ار  بالقنا  زا  لبق  یهرود  ام  دـنکن ، شومارف  اـم 

ناـھاشداپ و نیطالـس ، اـسور ، دناهتـشادن ؛ ناریدـم  نییعت  روشک و  تیریدـم  رد  یـشقن  چـیھ  بـالقنا  یزوریپ  زا  لـبق  مدرم ، دـناهدیدن . اـم  یاـھناوج  میاهدـید ؛ ناـمدوجو 

بحاص دندش  مدرم  دروآ ؛ نتم  هب  هیشاح  زا  ار  مدرم  دمآ و  یمالسا  بالقنا  دنتشادن . یـشقن  چیھ  دندوب ؛ یچاشامت  طقف  مدرم  اما ] ، ] دنتفریم دندمآیم ، ناشنایفارطا ،

. تسا یمھم  یهسلج  سلجم ، نیا ]  ] اذل دوشیم ؛ صخشم  هیرجم  یهوق  تیریدم  یارب  مدرم  شنیزگ  یهجیتن  هک  تسا  یراب  نیمھدزاود  نیا  بالقنا ، لوا  زا  رایتخا .

نارھت  / ٠۶/٠۶/١٣٩۶ ناتسا  هیملع  یاھهزوح  بالط  رادید  رد  تانایب 

یلکب یتسیسکرام  رکفت  هدش ؛ تباث  همھ  یارب  ابیرقت  شندوب  طلغ  یملع ،» مسیلایسوس   » دنتفگیم نآ  هب  هک  یزیچ  نآ  تسا و  هدروختسکش  مسیلایـسوس  زورما 

ساـسحا همھ  ینعی  دراد ؛ دوجو  ییـالخ  هدـش . موکحم  اـھنیا - دـننام  هعماـج و  درف و  یهنیمز  رد  دـندرکیم  شیارب  اـھیبرغ  هک  ییاـنعم  نآ  اـب   - مسیلاربـیل هدـش ؛ یوزنم 

یاھتنم یناسنا و  ریـسم  ولع  هب  تبـسن  مالـسا  رظن  ناسنا ، هب  تبـسن  مالـسا  رظن  تسا ؛ مالـسا  یاھفرح  یاج  زورما  دننکیم . یگدروخرـس  یگدنکفارـس و  یدیمون و 

رظن یمالـسا ، یرـالاسمدرم  یهلئـسم  نیمھ  ینعی ]  ] یروشک یـسایس  یهعماـج  دروـم  رد  مالـسا  رظن  تسا ؛ یمھم  یاـھفرح  هللایلا - رفـس  نیمھ   - ناـسنا تکرح 

زا یکی  مھنیا  دریگیم . رارق  لوـبق  دروـم  دـسرب ، اـیند  ناوـج  یاھلـسن  شوـگ  هب  صوـصخب  رگا  دراد و  هبذاـج  هک  تسا  ییاـھزیچ  اـھنیا  نوگاـنوگ ؛ لـئاسم  دروـم  رد  مالـسا 

. دوبن زورید  هک  تسا  زورما  تایصوصخ 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ام دننکب ، باختنا  مدرم  نیا  هک  ار  یسک  رھ  ار ؛ ینید  یرالاسمدرم  میراد  لوبق  اعقاو  ام  ماهدرک ، لوبق  هناقداص  ار  ینید  یرالاسمدرم  نم  منکب : ضرع  همھ  هب  ار  نیا  هدنب 

. تسا روجنیمھ  مھ  تلود  نیا  اب  هدوب ، روجنیا  اھتلود  یهمھ  اب  مینادـیم ؛ نامدوخ  یهفیظو  مینادـیم و  مزال  ار  وا  هب  کمک  مینادـیم ، لوئـسم  ار  وا  مینادـیم ، سیئر  ار  وا 

« ينيد يرالاسمدرم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هدنب ار  اھتلود  یهمھ  منکیم . ناشکمک  اما  منکیمن  یتلاخد  اھنیا  یهژیو  فیاظو  رد  منکیمن ، تلاخد  اھنیا  یئزج  یاھراک  رد  نم  هتبلا  ماهدرک . کمک  اھتلود  یهمھ  هب  هدنب 

. منکیم کمک  روطنیمھ ، مھ  مرتحم  تلود  نیا  هب  ماهدرک ، کمک 

یمالسا  / ١٠/٢۶/١٣٩۶ یراکمھ  نامزاس  سلاجملا  نیب  هیداحتا  سنارفنک  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  ییالاو  رایـسب  شزرا  ینید  یرالاسمدرم  یدام . یهعـسوت  مھ  یونعم ، یهعـسوت  مھ  مینادیم ؛ هعـسوت  یهیام  مینادیم ، دشر  یهیام  ار  ینید  یرالاسمدرم  ام 

. میاهدش دنمهرھب  نآ  زا  مدرم  ترخآ  ایند و  یارب  ام 

یقرش  / ١١/٢٩/١٣٩۶ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

شروشک اما  دراد ، دوجو  شاهنازخ  رد  مھ  یدایز  لوپ  دشورفیم ، تفن  مھ  هکـشب  نویلیم  هد  یزور  تسا ، اکیرمآ  هب  یهتـسباو  هک  یروشک  نالف  الثم  دـینیبب ، امـش  زورما 

تلم زا  دنسار و  رد  هک  دنتیغاوط  رفن  دنچ  تسا ، هتـسجرب  هچنآ  روشک  نآ  رد  تسین ؛ یدای  یمان و  چیھ  الـصا  روشک  نآ  تلم  زا  تسا ، هدنامبقع  شروشک  تسا ، ریقف 

، یمالـسا یروھمج  لثم   - تسھ ینید  یرالاسمدرم  یتقو  اما  دندرک ؛ ار  تکرح  نالف  ای  دـندرک  ار  راک  نالف  تلم  نیا  هک  تسین  یربخ  یرثا و  ایند  یاج  چـیھ  رد  روشک  نآ 

صخش اب  دننمشد ، ام  اب  هک  اھییاکیرمآ  نالا  تسا . مدرم  اب  مھ  نانمـشد  ینمـشد  اذل  دناهتـسجرب ؛ مدرم  ناریا ، روشک  هب  ایند ]  ] یمومع هاگن  رد  ام - زیزع  روشک  لثم 

ظیغ و هب  دنکیم و  نیگمشخ  ار  اھنآ  هک  ییاھزیچ  یهمھ  تسا ؛ هراکهمھ  اجنیا  رد  تلم  نوچ  دننمشد ، تلم  اب  هکلب ] ، ] دنتسین نمـشد  درمتلود  رفن  دنچ  اب  ای  ریقح  نیا 

ادیپ ییایند  یمومع و  یهھجو  دنکیم ، ادیپ  تیـصخش  تلم  ینعی  دوریم ، الاب  یرالاسمدرم  رد  تلم  تیمھا  تسا . تلم  تمظع  تسا ، تلم  یاھراک  دـنکیم ، راداو  بضغ 

. دمآ دوجو  هب  بالقنا  تکرب  هب  یمالسا  یروھمج  نارود  رد  اھنیا  دوبن ، توغاط  نارود  رد  مادکچیھ  اھنیا  دنکیم ؛ ادیپ  تمرح  تزع و  دنکیم ،

یقرش  / ١١/٢٩/١٣٩۶ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

زا ماھلا  اب  مھ  نآ  تسا ؛ هدرک  بالقنا  هک  تسا  یراک  نیرتمھم  نیا  تسا ؛ رالاسمدرم  ماظن  هب  رالاستوغاط  ماظن  لیدـبت  تسا ، هدرک  بالقنا  هک  یایلوصا  راـک  نیرتمھم 

اونما نیذـلا  نآرق . زا  ماھلا  اب  مالـسا ، زا  ماھلا  اـب  هن ، تسھ ؛ ناـشیاھفرح  رد  هک  یتاـضراعم  اھـصقن و  زادرپهیرظن و  نآ  زادرپهیرظن و  نیا  یاـھبتکم  اـب  هن  یمالـسا ، میلاـعت 

ار یھلا  ماظن  یمالـسا ، بالقنا  یمالـسا و  یروھمج  تسا و  یتوغاط  ماظن  لباقم  رد  یھلا  ماظن  توغاـطلا ؛ لـیبس  یف  نولتاـقی  اورفک  نیذـلاو  لـیبس هللا  یف  نولتاـقی 

. تسا راک  نیرتمھم  نیا  رالاسمدرم ؛ ماظن  هب  ار  یتوغاط  ماظن  درک  لیدبت  نیا ؛ ینعی  یمالسا  یروھمج  ینید ؛ یرالاسمدرم  ماظن  هب  درک  انعم 

یقرش  / ١١/٢٩/١٣٩۶ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

هب ثداوح ، یهمھ  هب  زیچ ، همھ  هب  دیاب  ناسنا  دننکیم  روصت  یضعب  فرط ، نآ  زا  هک  تسا  یرگید  یاطخ  کی  دھدیم ، ینعم  ماظن  نودب  بالقنا  مینک  لایخ  ام  هک  مھ  نیا 

، یمالسا ماظن  نیا  یبالقنا ؛ ماظن  ینعی  بالقنا  تسین . حیحص ]  ] نیا هن ، بالقنا ؛ مسا  هب  دنک  ادیپ  اھنیا  دننام  داقتنا و  ضارتعا و  نابز  یمالسا  ماظن  یاھـشخب  یهمھ 

. دتفیب قافتا  دیاب  نیا  بالقنا ؛ یریگتھج  اب  یبالقنا ، تکرح  اب  بالقنا ، یاھفدھ  اب  دشاب  دیاب  ینید  یرالاسمدرم  ماظن  تماما ، تما و  ماظن  نیمھ 

ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

اھیزوریپ اھتیقفوم و  ندرک  کچوک  اب  اھفعـض ، ندرک  تشرد  اب  غورد ، اب  هعیاش ، اب  دـنریگب ؛ وا  زا  دراد ، ناریا  تلم  هک  ار  یراـختفا  ساـسحا  نآ  هک  تسا  نیا  نمـشد  فدـھ 

ذوفن بحاص  تسا ، ایند  رد  دنموربآ  تسا ، ربتعم  تسا ، هداتـسیا  تسا ، لقتـسم  دـنکیم  ساسحا  دراد ؛ یراختفا  ساسحا  کی  زورما  ناریا  تلم  دـنریگب . ار  ساسحا  نیا 

، دـنریگب تلم  زا  دـنھاوخیم  ار  راختفا  ساسحا  نیا  دـننکیم ، راختفا  ساـسحا  تلم  داد ؛ دـھاوخ  ماـجنا  دـھدیم و  ماـجنا  هداد و  ماـجنا  ار  یمھم  یاـھراک  تسا ، هقطنم  رد 

رد ناشدوخ . زا  دناهداد  ناشن  غوبن  اتقیقح  بالقنا  زا  یشان  یروابدوخ  تکرب  هب  بالقنا و  تکرب  هب  ام  نیلوئـسم  تلم و  دنھدب . هولج  تسکـش  ار  اھیزوریپ  دننک ، بلس 

امش لاحنیعرد  هتـشاد ، دوجو  یراتفرگ  همھنیا  میتشاد ؛ میرحت  میتشاد ، گنج  میتشاد ، یراتفرگ  ام  همھنیا  هتفرگ ؛ ماجنا  یمھم  یاھراک  یدامتم  یاھلاس  نیا  لوط 

رد یللملانیب ، تزع  یهنیمز  رد  یمومع ، یاھیھاگآ  حطـس  اقترا  رد  نامرد ، تشادھب و  یهنیمز  رد  یروانف ، یهنیمز  رد  ملع ، یهنیمز  رد  یزرواشک ، یهنیمز  رد  دینیبب 

هتفرگ ماجنا  هچنآ  اتقیقح  هدـش ؛ روشک  نیا  رد  راک  ردـقچ  روشک ، رـسارس  رد  یمومع  یهدرتسگ  تامدـخ  دروم  رد  ناـنیمطا ، دروم  حیحـص و  یعقاو و  یرـالاسمدرم  دروم 

. تسا انتعا  لباق  مھم و  رایسب  هملک  یقیقح  یانعمهب  تسا ،

جح  / ٢۵/١٣٩٧/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

جاجح یاھهمانرب  مامت  رد  دریگب . رارق  هجوت  دروم  دـیاب  هک  تسا  جـح  مھم  فادـھا  زا  یکی  اھناملـسم ، یگنھامھ  نیا  اھناملـسم ، یلدـمھ  نیا  اھناملـسم و  عامتجا  نیا 

، تسا نکمم  هک  یروجرھ  دـنھاوخیمن ، ار  نیا  هقطنم  نآ  رب  طلـسم  تموکح  هتبلا  قفاوت . مھافت ، لاصتا ، طاـبترا ، دوشب : ظاـحل  دـیاب  اـنعم  نیا  هطوبرم ، ناریدـم  مرتحم و 

مالسا زا  ار  تسایـس  هک  یناسکنآ  نیاربانب  سپ  دریگب . لکـش  دیاب  یمالـسا  تما  عامتجا  دوشب ، رارقرب  دیاب  تاطابترا  تسا . دایز  مھ  لیاسو  زورما  دننکیم ؛ داجیا  عناوم 

هب طوبرم  هچنآ  هچ  تسا ، داھج  هب  طوبرم  هچنآ  هچ  تسا ، جح  هب  طوبرم  هچنآ  هچ  نآرق ، تایآ  دناهدیمھفن . ار  نآرق  تایآ  دناهدیمھفن ، ار  مالـسا  دننکیم ، یفن  دننکیم ، ادـج 

. تسا مالـسا  هب  قـلعتم  هـک  تـسا  ییاھتـسایس  هـمھ  اـھنیا  تـسا ، هعماـج  رد  یمالـسا  مکاـح  تیمکاـح  هـب  طوـبرم  هـچنآ  هـچ  تـسا ، هعماـج  کـی  رد  مدرم  تاـطابترا 

. جح یهلئسم  رد  تسا  یلصا  یهتکن  نآ  نیا ، مھنیب ؛ ٰىروش  مھرما  و  تسا . نآرق  نتم  مالسا و  نتم  زا  ( ۵) ذختم میتفگ ، ام  هک  مھ  یمالسا  یرالاسمدرم 

تلود  / ٠٧/١٣٩٧/٠۶ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

تاـبث رادـتقا و  شیاـمن  اـکرتشم  هک  هننقم  یهوق  هب  روھمجسیئر و  یاـقآ  هب  دـھدب  ریخ  ادـخ  دوـب . یمالـسا  یروـھمج  رادـتقا  شیاـمن  نم  رظن  هب  سلجم ، زورید  یهسلج 

هدـش و باختنا  یار  نویلیم  زا ٢٣  شیب  اـب  هک  یروھمجسیئر  زا  دـننکیم  لاوـس  سلجم  ناگدـنیامن  تسا . یمھم  یهتکن  یلیخ  نیا  دـنداد ؛ زورید  ار  یمالـسا  یروـھمج 

مییوگیم ام  هکنیا  تسا . یبوخ  یاھتمالع  یلیخ  اھنیا  دـھدیم ؛ باوج  ار  اھنیا  تناتم  اب  دـعب  دونـشیم ، ار  اھلاوس  یدرـسنوخ  اب  دوریم و  عانتما  اـبا و  نودـب  روھمجسیئر 

یلیخ اھنیا  دنرپیمن ؛ مھ  هب  دننزیم ، فرح  دننکیم ، باوج  لاوس ـ  دـنوشیمن ، هتفـشآ  دـننکیم ، لمع  ار  ناشفیاظو  هکنیا  ینعی  نیا ؛ ینعی  روشک ، رد  ینید  یرالاسمدرم 

. داتفا زورید  قافتا  نیا  تسا ؛ مھم 

مق  / ١٣٩٧/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هب هک  دـننیبیم  دـناسرتیم ؛ ار  اھتلم  نوخ  یهدـنکم  یللملانیب  یاھیناپمک  دـناسرتیم ، ار  وگروز  ملاـظ  یداـم  نادـنمتردق  دـناسرتیم ، ار  اـھنیا  ناریا ، تلم  میظع  تکرح 

ادـیپ تورث  درک ، ادـیپ  ملع  درک ، یتعنـص  تکرح  درک ، یتکرح  کی  بخ  برغ  دـھدیمن ؛ ناشن  ار  شدوخ  دوز  یلیخ  اھندـمت  رد  یونعم  یاـھهرفح  هلب ، دناهدیـسر . هار  ناـیاپ 

زا دـعب  یھاگ  دـھدیمن ؛ ناشن  دوز  اھتنم  دـنکیم . ار  شدوخ  راک  هنایروم  لثم  وا ، نورد  رد  یونعم  یهنخر  یـساسا ، یلـصا و  یهنخر  نآ  اما  درک  وھایھ  تفرگ ، ار  ایند  درک ،

؛ روج کی  اھنآ  عبات  یاھروشک  روج ، کی  اپورا  روج ، کی  اکیرمآ  دـینک ، هاگن  ار  اپورا  امـش  دـھدیم ؛ ناشن  دراد  نالا  دـھدیم ، ناشن  دراد  الاح  ار ؛ شدوخ  دـھدیم  ناشن  اھنرق 

زورهبزور ایند  دوجوم  یاھرازبا  ایند و  ینونک  تاناکما  زا  یهدافتسا  اب  یمالسا  ندمت  یمالسا ، تکرح  یمالسا ، یرالاسمدرم  مالـسا ، ینینچنیا ، یایند  نیا  رد  تقو  نآ 

. دننکیم ینمشد  هک  تسا  یعیبط  تسا ؛ روآبعر  تسا ، روآسرت  اھنآ  یارب  نیا  دنکیم ؛ ادیپ  دشر  دراد 

« ينيد يرالاسمدرم   » 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 29هاگياپ  هحفص 26 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38725
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38975
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38975
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38975
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39655
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40145
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40399
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=41393
http://farsi.khamenei.ir


ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

رارق عیرـس  تفرـشیپ  ریـسم  رد  دوب ، هدـنام  بقع  تدـشب  هدـش و  ریقحت  تدـشب  راجاق  یولھپ و  نارود  رد  هک  روشک  داد و  نایاپ  ینـالوط  یخیراـت  طاـطحنا  کـی  هب  بـالقنا 

هبناجهمھ و تفرـشیپ  یهیامناج  هک  ار  یلم  یهدارا  رـصنع  درک و  لیدـبت  یرالاسمدرم  یمدرم و  تموکح  هب  ار  یدادبتـسا  تنطلـس  نیگنن  میژر  تسخن ، ماـگ  رد  تفرگ ؛

لقتنم ناگمھ  هب  ار  میناوتیم » ام   » رواب هیحور و  درک ؛ تیریدـم  یهصرع  دراو  ثداوح و  یلـصا  رادنادـیم  ار  ناناوج  هاـگنآ  درک ؛ دراو  روشک  تیریدـم  نوناـک  رد  تسا  یقیقح 

دش گرزب  تاکرب  اشنم  نیا  تخومآ و  همھ  هب  ار  یلخاد  ییاناوت  هب  اکتا  نانمشد ، میرحت  تکرب  هب  درک ؛

بالقنا  / ١٣٩٨/١٠/٣٠ ربھر  اب  جح  نالوئسم  رادید 

ینعی ایند  یارب  نآ  ون  نخس  زا  یمالسا  یروھمج  ندیشک  تسد  دوش ، لیدبت  یداع  روشک  کی  هب  دیاب  ناریا  هک  ار  فرح  نیا  زا  اھییاکیرمآ  روظنم  یمالسا  بالقنا  ربھر 

لباقم رد  تسا و  هتخانـشان  ایند  یارب  ینید  یرالاسمدرم  یوگلا  دـندوزفا : دنتـسناد و  هعماج » یهرادا  لیکـشت و  رد  ینید  ینابم  یمالـسا و  راکفا  اب  یمدرم  ارآ  قیفلت  »

اکیرمآ ینمشد  تلع  دننام  یلئاسم  وگلا و  نیا  نییبت  یارب  جح  تصرف  زا  ناوتیم  تسا ، یمالـسا  یروھمج  هیلع  تیلاعف  لاح  رد  زورما  هک  یتاغیلبت  یهلیـسو  اھنویلیم 

. درک هدافتسا  ناریا  تلم  نتفرن  روز  راب  ریز  قطنم  و 

مدرم  / ١٣٩٨/١١/١۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ایند رد  نم  رظن  هب  تسین و  ام  ینالوط  خیرات  لوط  رد  یربھر  چـیھ  اب  یهسیاقم  لباق  الـصا  هک  تسا  یـشقن  مھ  ربھر  نیا  شقن  هک  راوگرزب ــ  ماما  یربھر  هب  ناریا  تلم 

ناریو ار  انب  نآ ] ، ] نادیم طسو  دندمآ  دندیسرتن ، یولھپ  میژر  دنمتردق  رھاظ  زا  دندیـسرتن ، هلولگ  زا  دنتفرگ ، میمـصت  دندرک ، هدارا  یربھر ، نیا  رـس  تشپ  و   - تسا ریظنیب 

دیاب هک  یناسک  نآ  نییعت  مدرم ؛ یار  اب  ماظن  نییعت  لوا ، زا  ینعی  هچ ؟ ینعی  رـالاسمدرم  رـالاسمدرم . دـش  روشک  دنتـشاذگ و  نآ  یاـج  هب  ار  یرـالاسمدرم  یاـنب  دـندرک ،

نوناق نآ  دوخ  مدرم ، نیبختنم  یهلیسو  هب  دش  میظنت  یـساسا  نوناق  هک  دعب  مدرم ؛ یار  اب  یساسا - نوناق  ناگربخ  ینعی ] [ ــ  دننک میظنت  ار  یساسا  نوناق  دننیـشنب 

کی تقو  نآ  اھنآ  دـننکیم ، نیعم  مدرم  ار  یربھر  ناگربخ  مدرم ؛ یار  اب  یربھر ، دوخ  نوگانوگ ، یاـھاروش  هیئارجا ، یهوق  هننقم ، یهوق  مدرم ؛ یار  ضرعم  رد  زاـب  یـساسا 

اب هک  تسا  یاهھد  کـی  هھد ، نیا  سپ  تسا . یمدرم  تموـکح  یاـنعم  روـشک ، یهرادا  روـج ]  ] نیا مدرم ؛ یار  هب  ددرگیمرب  زیچ  همھ  ینعی  دـننکیم ؛] باـختنا   ] ار یربـھر 

. تسا یلم  مزع  رھظم  رجف  یهھد  تسین ؛ هسیاقم  لباق  ام  یارب  لاس  مایا  زا  یرگید  یهھرب  چیھ 

. تسا یمالـسا  یرـالاسمدرم  تسا ، ینید  ماـظن  تسا ، یناـمیا  ماـظن  اـم ، ماـظن  تـسین ؛ ندوـب  یمدرم  طـقف  شتیـصوصخ  اـما  تـسا ، یمدرم  یمالـسا  ماـظن  هـتبلا 

نت یاھهراپ  ناشدوخ ، یاھناوج  هک  دـنکیم  راداو  سدـقم  عافد  نارود  رد  ار  اھهداوناخ  هک  تسا  یمالـسا » « ؛ دـنکیم تیبرت  ینامیلـس  دیھـش  لـثم  هک  تسا  یمالـسا » »

. دننک راختفا  مھ  دعب  دنتسرفب ، هللالیبسیف  داھج  یارب  ار  ناشدوخ 

تاباختنا  / ١٣٩٨/١٢/٠۴ رد  ناریا  تلم  روضح  زا  رکشت  هقف و  جراخ  سرد  هسلج  یادتبا  رد  تانایب 

شتاباختنا هب  یتح  تسین ، ینید  یبالقنا و  یاھرواب  یهلئـسم  طقف  تسین ، گنھرف  یهلئـسم  طقف  تسین ، داصتقا  یهلئـسم  طقف  دراد ؛ راک  اھاجک  هب  نمـشد  دینیبب 

هشیمھ دناهدرک ، غیلبت  ار  نیا  دض  هشیمھ  دوشب ؛ تیبثت  باختنا  تمدخ  رد  یار و  قودنص  یاپ  رد  نید ، مان  هب  مدرم  تکرش  یهدیدپ  هرھاظ و  نیا  دنھاوخیمن  دراد ؛] راک  ]

هک تسا  هبناجهمھ  یرالاسمدرم  کی  لماک  رھظم  نید  هک  دـننیبب  روطچ ]  ] الاح تسا ؛ فلاخم  اـھزیچ  نیا  اـب  یـسارکومد و  اـب  یدازآ و  اـب  تاـباختنا و  اـب  نید  هک  دـناهتفگ 

راک مھ  نیا  هب  دـنزرویم ؟ مامتھا  یرالاسمدرم  هب  همھ  نیا  ایند  یاجک  میاهتـشاد ؛ تاباختنا  ای ٣٨   ٣٧ لاس ، نیا ۴١  لوط  رد  ام  دندرک . فارتعا  مھ  اھیجراخ  زا  یـضعب 

، دربب تباوخ  نمـشد  لـباقم  رد  رگنـس ، رد  امـش  رگا  ( ١ (؛» هنع منی  مل  ماـن  نم  ، » دـشاب عـمج  نامـساوح  میـسانشب ، ار  نمـشد  دراد . راـک  زیچ  همھ  هب  نمـشد  دـنراد ؛

نوگانوگ لئاسم  یریگیپ  یارب  دـنراذگیم  ار  رفن  نارازھ  تسھ . مھ  روج  نیمھ  هکنیا  امک  دـشاب ؛ رادـیب  تسا  نکمم  وا  هدرب ؛ شباوخ  مھ  نمـشد  هک  تسین  نیا  شیانعم 

ماسقا عاونا و  هچ  یتاغیلبت و  هچ  مینک ؛ هلمح  اھنآ  هب  الباقتم  دـیاب  مھ  ام  مینزب ؛ هبرـض  مھ  مینک ، عافد  مھ  هکنیا ، یارب  میـشاب  هدامآ  رفن  اـھنویلیم  یتسیاـب  اـم  ناریا ؛

. دیآیمرب یبالقنا  تلم  کی  تسد  زا  هک  ییاھراک 

١٣٩٩/٠١/٢١ /  ( جع ) نامز ماما  ترضح  تدالو  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

الاح نیمھ  هک  مینادب  مینکب و  تلفغ  یتسیابن  هتشاد  دوجو  هراومھ  ایند  رد  هک  یمھم  ثداوح  یهیقب  زا  مینکیم  رکف  انورک ) یرامیب   ) هیـضق نیا  هب  عجار  هک  یتقو  ام  سپ 

رگید طاقن  زا  یرایـسب  رد  نیطـسلف و  رد  مدرم  نمی ، رد  مدرم  دنربیم ؛ جـنر  نادـنمتردق  نانمـشد و  یاھینمـشد  نمـشد و  متـس  ملظ و  راشف  ریز  ناسنا  اھنویلیم  مھ 

ماظن لـصا  اـب  مھ  رابکتـسا  ینمـشد  نوچ ] [ ؛ دـنکن لـفاغ  رابکتـسا  یهئطوت  زا  دـنکن ، لـفاغ  اھنمـشد  یهئطوت  زا  ار  اـم  اـنورک  یهلئـسم  سپ  دنتـسھ . راـشف  ریز  ناـھج 

یمالسا یرالاسمدرم  لصا  یمالسا ، یروھمج  ماظن  لصا  تسین ؛ نیا  دننکن ، ینمشد  ام  اب  ات  مینکن  ینمشد  ام  هک  دنک  لایخ  یسک  هکنیا  تسا . یمالـسا  یروھمج 

. تسین لمحت  لباق  تسین و  مھف  لباق  تسین ، لوبق  لباق  اھنآ  رظن  زا 

یمالسا  / ١٣٩٩/٠٣/٠٧ یاروش  سلجم  هرود  نیمھدزای  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

مـشچ ربارب  رد  رگید  راب  یمالـسا  یرالاسمدرم  ناشخرد  هوکـشاب و  یناشیپ  دوشیم و  زاغآ  یمالـسا  یاروش  سلجم  یهرود  نیمھدزاـی  یھلا  قیفوت  تیادـھ و  هب  زورما 

زیزع تلم  یهزیگنا  تمھ و  زا  میوگیم و  ساپـس  یراذـگنوناق  سلجم  لیکـشت  یهفقویب  تکرح  رد  ناریا  تلم  هب  کـمک  رب  ار  ریدـق  میکح و  دـنوادخ  دـیامنیم . خر  ناـیناھج 

. میوگیم کیربت  دننک  بلج  ار  ناگدنھدیار  دامتعا  دیما و  دناهتسناوت  هک  تلم  نابختنم  هب  منکیم و  رکشت 

یقرش  / ١٣٩٩/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

تلم تشونرـس  رب  مکاح  زورما  یرالاسمدرم . تیروھمج و  یمدرم و  تموکح  کی  هب  درک  لیدـبت  یدرف  یھاشداپ و  یدادبتـسا  تموکح  کی  زا  ار  روشک  تیریدـم  بالقنا ] ]

. تسا یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  دننکیم ؛ باختنا  مدرم  اما  دننک ، باختنا  دب  تسا  نکمم  دـننک ، باختنا  بوخ  تسا  نکمم  دـننکیم ؛ باختنا  هک  دـنمدرم  دـنمدرم ؛ دوخ  ناریا 

... دوب ناشدوخ  تسد  زیچ  همھ  دوب ، یدادبتسا  روشک  کی  روشک  تشادن و  دوجو  اھفرح  نیا  زور  نآ 

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

، میریگن مکتسد  ار  نیا  تسا ؛ مھم  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  یرـالاسمدرم  قـقحت  مدرم و  روـضح  تھج  زا  مھ  تسا . مـھم  تـھج  هـمھ  زا  روـشک  یارب  روـشرپ  تاـباختنا 

یهلئسم کی  لیذ ، ات  ردص  زا  روشک ، نالوئسم  باختنا  یارب  مدرم  روضح  سفن  هن ، تسین ؛ یرالاسمدرم  سپ  دنتشادن  روضح  مدرم  یتلود ، تکرح  نالف  رد  نوچ  مییوگن 

، تاباختنا رد  مدرم  روضح  دینادیم ، هک  روط  نیمھ  مھ  دعب  تسا . یرالاسمدرم  تسا ؛ یمھم  رایسب  یندمت  یهلئـسم  تسا ، یمھم  یناسنا  یهلئـسم  تسا ؛ یمھم 

هچ رھ  دـھدیم ؛ لیکـشت  یتلود  دوشیم و  باختنا  یروھمجسیئر  کی  دـش ، دـھاوخ  باختنا  یتلود  کـی  هرخـالاب  دراد ؛ یداـیز  ریثاـت  بختنم  تلود  نآ  توق  اـھییاناوت و  رب 

نیارباـنب دـنکیم . داـجیا  وربآ  روشک  یارب  روشک ، هب  دـھدیم  تینما  دربیم ، ـالاب  ار  روشک  یگدـنرادزاب  تردـق  تسا و  رتھب  اـعطق  دـشاب ، رتیوق  دـشاب ، رتـشیب  وا  یهناوتـشپ 

. تسا مھم  یلیخ  تکراشم ،

١۴٠٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمودویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

« ينيد يرالاسمدرم   » 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 29هاگياپ  هحفص 27 
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هوکـشرپ و زار  منکیم  ضرع  نم  تسیچ ؟ شزار  تسیچ و  تلع  دـشن ؟ راچد  رگید  یاھبالقنا  اھماظن و  تشونرـس  هب  ینمـشد ، همھ  نیا  دوجو  اب  یمالـسا  یروھمج  ارچ 

لیکشت هملک  ود  نیا  زا  هک  یدوجوم  و  مھ ؛ اب  هملک  ود  نیا  یھارمھ  یمالسا .»  » و یروھمج »  » ینعی تسا : هملک  ود  نیمھ  ماظن  نیا  یراگدنام  ماظن و  نیا  شخبراختفا 

. ینید یرالاسمدرم  مالسا ؛ ینعی  هک  مھ  یمالسا  مدرم ، ینعی  یروھمج  مالسا ؛ مدرم و  یمالسا ؛ مھ  یروھمج و  مھ  دنامب ؛ رادیاپ  مھ  دیاب  هدش ،

نآ رد  هک   - درک نوگانوگ  یـسایس  یاھهیرظن  نادـیم  دراو  ار  نآ  درک ، قلخ  ار - یمالـسا  یروھمج  یهیرظن   - ار هیرظن  نیا  ار ، رکف  نیا  هک  دوب  نیا  اـم  راوگرزب  ماـما  گرزب  راـک   

. دیشخب تینیع  دیشخب ، ققحت  نآ  هب  دعب  تشاد -]  ] دروخرب مھ  اب  یسایس  یاھتینھذ  یسایس و  لئاسم  یهصرع  رد  یبرغ  یقرش ، یـسایس ، فلتخم  تایرظن  هرود 

. تسا نیا  ماما  گرزب  راک  دروآ . دوجو  هب  ار  یمالسا  یروھمج  ماظن  داد و  ققحت  ار  نآ  هکلب  دوبن  هیرظن  کی  داجیا  فرص 

...

تموکح و ندوب  یمدرم  یهبنج  مھ  مالـسا ، تیمکاح  تموکح و  ندوب  یمالـسا  یهلئـسم  مھ  هیـضق ، فرط  ود  رھ  مینکب . ضرع  مھ  ار  نیا  تشاد ، مھ  ینافلاخم  بخ 

. منکیم هراشا  الاح  نم  دنراد و  یتارظن  هک  دنتسھ  ینیفلاخم  هتبلا  مھ  زورما  ات  لوا ؛ زور  زا  تشاد  یتخسرس  نیفلاخم  یرالاسمدرم ،

دروم نیا  رد  دوشب ؛ هرادا  یمالسا  ماکحا  یمالسا و  طوطخ  اب  یمالسا ، نیزاوم  اب  یمالسا ، یاھشزرا  اب  دیاب  یگدنز ، ماظن  و  روشک ، ماظن  هک  مالـسا  تیمکاح  دروم  رد 

یقح نینچ  نید  هک  دندوب  دقتعم  الصا  زا  هک  دندوب  رالوکس  یاھیبھذم  ریغ  نیمھ  هتسد  کی  دندوبن : روجکی  نیفلاخم ، نیا  هتبلا  دنتـشاد ؛ دوجو  یتخـسرس  نیفلاخم 

نینچ الـصا  نید  دریگب ؛ هدـھع  هب  ار  روشک  تیریدـم  روشک و  یعامتجا  ماـظن  روشک ، تسایـس  و  دوشب ، یعاـمتجا  لـئاسم  دراو  دـھاوخب  هک  درادـن  یناـش  نینچ  درادـن ،

هب داـقتعا  الـصا  ینعی  تسا ؛ اـھزیچ  نیا  دـننام  یبلق و  لـئاسم  یـصخش و  یاـھراک  هزور و  زاـمن و  یارب  نید  دـشاب ، دـقتعم  مھ  نید  هب  یـسک  رگا  ـالاح  درادـن ؛ یناـش 

. دراد مھ  ررـض  درادن ، هدـیاف  طقف  هن  تسا ؛ هعماج  یارب  رـضم  نید  دـنتفگیم  دنتـسنادیم ، هعماج  نویفا  ار  نید  الـصا  هک  مھ  ناشیاھیـضعب  الاح  دنتـشادن . نید  تیمکاح 

، دوشب دیابن  تسایس  دراو  نید  اقآ ، هک  دنتفگیم  نید  زا  عافد  عضوم  زا  دندوب و  نید  هب  نیدقتعم  مھ  هتـسد  کی  دندوب . مالـسا  تیمکاح  نیفلاخم  زا  هتـسد  کی  الاح  اھنیا 

اھنیا دننام  اوعد و  وگم و  وگب  یریگرد و  نادیم  هک  تسایـس  نادیم  دراو  دنک و  ظفح  ار  شدوخ  سدـقت  دنیـشنب ، رانک  یتسیاب  نید  دوشب ، دـیابن  تسایـس  هب  یهدولآ  نید 

هب یداقتعا  چـیھ  ینعی  دنرالوکـس ؛ عقاو  رد  اما  دـنایبھذم  دـنایبھذم ؛ یاھرالوکـس  دـنک ، تواضق  ناشهرابرد  تسرد  دـھاوخب  مدآ  رگا  مھ  اـھنیا  هک  دوشب ؛ دـیابن  تسا 

. دندوب مالسا  تیمکاح  فلاخم  اھنیا  دنرادن . یگدنز  نوئش  رد  نید  تلاخد 

دنتفگیم اـھتنم  دـندوب ، یرـالاسمدرم  هـب  دـقتعم  هـک  دـندوب  رالوکــس  یاـھلاربیل  هـھبج  کـی  دــندوب : هـھبج  ود  زاـب  مـھ  یرـالاسمدرم  ینعی  یمدرم ، تیمکاـح  ناـفلاخم 

؛ دـنوشب دراو  دـنیایب  تارکونکت ، ناشدوخ  ریبعت  هب  رالاسنف و  نادرم  اھلاربیل ، دـیاب  یرـالاسمدرم  تیروھمج و  یهصرع  رد  الـصا  درادـن ، یطبر  الـصا  نید  هب  یرـالاسمدرم 

، دندوب نید  هب  دقتعم  زاب  هک  دندوب  یناسک  مھ  هدع  کی  دندوب . فلاخم  اھنیا  یروھمج  شخب  اب  سپ  تسا ؛ ینعمیب  یمالـسا ، یروھمج  و  ینید ، یرالاسمدرم  نیاربانب 

یاھهنومن الاح  هک  دندوب  یاهدع  کی  مھ  اھنیا  دنکب ؛ تیمکاح  دنکب ، تموکح  نید  دـیاب  دنتـسھ ، هراکهچ  مدرم  درادـن ، یطبر  مدرم  هب  نید  تیمکاح  اقآ  دـنتفگیم  اھتنم ] ]

ار مدرم  اھتنم  دندوب ، نید  تیمکاح  هب  دقتعم  ناشدوخ  لایخ  هب  حالطـصاهب  اھنیا  هک  دیدرک  هظحالم  شعاد  تارـضح  نیا  رد  شایطارفا  لکـش  هب  رخاوا  نیا  ار  مود  رظن  نیا 

. دنتسنادیم هراکچیھ 

هعماج طیحم  رد  ار  گرزب  یروآون  نیا  درب و  شیپ  ار  هیرظن  نیا  داتسیا و  مکحم  تشاد ، نید  زا  هک  یقیمع  تفرعم  نآ  هب  دانتسا  اب  مدرم و  هب  نامیا  اب  ادخ ، هب  لکوت  اب  ماما 

نیا رد  دنک و  تیمکاح  دیاب  نید  هکنیا  تسین ؛ یتاساسحا  رما  کی  نیا  تسا ، هناملاع  طابنتـسا  کی  نیا  هک  منکب  ضرع  هاتوک  امتح  دـیاب  ار  نیا  نم  بخ  دیـشخب . ققحت 

. دیآیمرب مالسا  نتم  زا  نیا  ینید ، یرالاسمدرم  ینعی  دنشاب ، هتشاد  روضح  مدرم  دیاب  تیمکاح 

١۴٠٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمودویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

ینعی تسا ؛ ینید  صلاخ  بان و  حرط  کی  نیا  دـش ، حرطم  ینیمخ  ماـما  یوس  زا  درک و  ادـیپ  تیمـسر  تفرگ و  دوخ  هب  یمالـسا  یروھمج  ناونع  هک  ینید  یرـالاسمدرم 

اھنیا دـننام  یتسیابردور و  هظحالم و  هب  اھیبرغ  زا  ار  اھنیا  لاثما  ار و  یرالاسمدرم  ار ، تاباختنا  ماما  هک  دـنتفگ  اھیـضعب  ـالاح  هکنیا  تشاد . دـیابن  نیا  رد  یدـیدرت  چـیھ 

نآ و اب  نیا و  اب  یتسیابردور  رطاخ  هب  هک  دوبن  یـسک  ار ، ماما  دندید  مدرم  میدرک و  یراکمھ  وا  اب  اھلاس  میتخانـش و  ام  هک  یماما  تسا . یئانبمیب  رایـسب  فرح  تفرگ ،

عطاق رظن  ماما  دـھدب . نت  نآ  هب  هک  دوبن  یـسک  ماما  دوبن ، ییادـخ  دوبن و  نید  زا  دوبن ، نید  رد  یرالاسمدرم  هچناـنچ  رگا  هن ، دوشب ؛ فرـصنم  ادـخ  مکح  زا  اـھفرح ، نیا  اـب 

.[ تفگیم ار   ] شدوخ

١۴٠٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمودویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

- هللادمحب تسا  ندش  رتمرگ  لاح  رد  تاباختنا  طیحم  هناتخبشوخ  بخ  میتسھ و  تاباختنا  هب  کیدزن  تسا و  تاباختنا  یاھزور  اھزور  نیا  نوچ   - دنتـسھ یناسک  یـضعب 

مالسا نانمشد  ناریا ، نانمشد  تسا ؛ نانمـشد  تساوخ  هب  لمع  نیا ، دنریگب . هدیدن  دنراذگب و  رانک  ار  تاباختنا  رد  تکراشم  یهفیظو  دنھاوخیم  یھاو  یاھهناھب  اب  هک 

مالسا اعطق  دوشب ، فیعضت  نکر  ود  نیا  زا  مادک  رھ  ندوب و  یمالـسا  مھ  یرالاسمدرم ، مھ  دوشب ؛ هدید  لماک  روط  هب  نکر  ود  رھ  دیاب  و  ینید . یرالاسمدرم  نانمـشد  و 

. نمشد فرط  زا  دنروخیم  هبرض  دنروخیم ، یلیس  ود  رھ  ناریا  و 

١۴٠٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمودویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

تـسا نکمم  تسا ؛ ریذپناکما  تاباختنا  یهلیـسو  هب  مدرم  روضح  یرالاسمدرم و  زورما  ینعی  تسھ ؛ مھ  روج  نیمھ  و   - تسنادیم یرالاسمدرم  رھظم  ار  تاباختنا  ماما 

مھ ماـما  ناـمز  تسا ، تاـباختنا  زورما  مدرم ؛ رظن  راـھظا  مدرم و  روضح  یارب  دـیایب  دوـجو  هب  یرگید  یاھلکـش  دوـشب ، ینعمیب  تاـباختنا  هک  دـیایب  هدـنیآ  رد  ینارود  کـی 

رد تاباختنا . یهرابرد  ینید » یهضیرف   » ریبعت هب  ماما  دندرک  حیرـصت  دنتـسنادیم ؛ ینید  یهضیرف  ار  تاباختنا  دـنراد : یمھم  یاھنایب  ماما  تاباختنا ، یهرابرد  دوب - تاباختنا 

؛» هریبک ناھانگ  سار  رد  دشاب  یھانگ  اسب  هچ  عطاقم  یضعب  رد  تاباختنا ، رد  روضح  مدع  : » دنیامرفیم هک  تسھ  یاهدنھدرادشھ  رایسب  ترابع  کی  ماما  یهمانتیصو 

هچ یویند ، یاھدـمایپ  یاراد  تاباختنا - رد  تکراشم  ینعی   - تکراشم رد  یھاتوک  : » دـنیامرفیم رگید  ناـیب  کـی  رد  اـی  تسا . نیا  ماـما  رظن  تاـباختنا  یهراـبرد  ینعی  ( ١٣)

، دـندرک راوتـسا  ار  یمالـسا  یروھمج  اھیراکمکحم  نیمھ  اب  تانایب و  نیمھ  اب  هک  تسا  ماما  تاشیامرف  نیا  تسا ؛» یھلا  تساوخزاب  مزلتـسم  دـعب و  اھلـسن  ات  اـسب 

تلم هب  راوگرزب  ماما  تسد  هب  دوب و  یھلا  یهیطع  هک  ار  ینید  یرالاسمدرم  نیا  ینعی   - ار یھلا  یهیطع  نیا  ناریا  تلم  مھ  ماما  تلحر  زا  دـعب  هللادـمحب  و  دـندرک . اجرباپ 

. دندرک ظفح  دش - ادھا  ناریا 

مالسا و هب  و  دننک ، ادج  ماظن  نیا  زا  ار  مدرم  هک  دنداد  ماجنا  ار  اھهئطوت  عاونا  و  دندرک ، ار  اھشالت  عاونا  هک  یناریا  نانمشد  ناریا و  نانمـشد  یهئطوت  لباقم  رد  ناریا  تلم 

هجاوم ناریا  تلم  نیدالوپ  دـس  اب  دـندش  دراو  هک  یلکـش  رھ  هب  راب و  رھ  اھنآ  و  دـندرک ؛ یثنخ  ار  اھهئطوت  نیا  دنداتـسیا و  مکحم  دـننک ، داقتعایب  ینید  یرالاسمدرم  هب 

یهنیس اب  اما  دنزادنیب  هلصاف  یمالـسا  ماظن  ناریا و  تلم  نیب  دنناوتب  هکلب  ات  دناهدوشگ  مشچ  دناهتفرگ ، نیمک  نانمـشد  مھ  زورما  تسا ؛ روج  نیمھ  مھ  زورما  دندش .

مجاھت مھ  دـندرک ، یداصتقا  حـضاو  یاھینمـشد  مھ  دـندرک ، یـسایس  یهئطوت  مھ  دـندرک ، یتینما  یهئطوت  مھ  دـنھجاوم ؛ ناریا  تلم  نیدالوپ  دـس  ناریا و  تلمربتس 

. دندنام ماکان  اھنیا  یهمھ  رد  هتبلا  و  دندرک ؛ یرکف 

تاریبـعت زا  یـضعب  رد  دـینیبیم  یھاـگ  هک  ییادزیژولوئدـیا  نیا  دـننکیم ؛ رارکت  لـخاد  رد  یوحن  کـی  هب  ار  نانمـشد  فرح  هک  دنتـسھ  دـناهدوب و  مھ  یناـسک  هنافـساتم 

غارـس میورب  و  میراذـگب ، رانک  ینید  یرالاسمدرم  یمالـسا و  یروھمج  باـب  رد  ار  یمالـسا  رکفت  مالـسا و  ینعی  ییادزیژولوئدـیا  تسا ؛ نیفلاـخم  فرح  ناـمھ  تسھ ،

رانک هک  تسا  نیا  هب  نید  تسادق  هک  دـنوشیم  دراو  یرگید  هار  کی  زا  مھ  اھیـضعب  هدرک . هراچیب  ار  ایند  مدرم  زورما  هک  فرحنم  دـساف و  یـسارکومدلاربیل  تارکفت  نامھ 

. تسا بالقنا  عورـش  لیاوا  بالقنا و  یزوریپ  زا  لبق  یاھفرح  رارکت  ناـمھ  تسا و  نمـشد  فرح  مھ  نیا  دـشیم ؛ هتفگ  بـالقنا  لوا  رد  هک  تسا  یفرح  ناـمھ  نیا ] [ ؛ دریگب

یمالسا و یروھمج  نانمشد  یاھفرح  وزج  تسین ،» عمج  لباق  یرالاسمدرم  اب  مینک ، تیاعر  ار  یمالسا  طباوض  میھاوخب  رگا   » هک دننک  دومناو  روج  نیا  یـضعب  زاب  هکنیا 

« ينيد يرالاسمدرم   » 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 29هاگياپ  هحفص 28 
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یهدرکشیپ اـمتح  دـنزیم ، ار  اـھفرح  نیا  یـسک  رھ  هک  منکیمن  مھتم  هدـنب  دـننزب . ار  اـھفرح  نیا  تلفغ  یور  زا  یناـسک  تسا  نکمم  هتبلا  و  تـسا ؛ ناریا  تـلم  نانمـشد 

دننکیم یزوسلد  اھیـضعب  الاح  دنزب . ار  تیمالـسا  یهشیر  دھاوخیم  نمـشد  تسا و  نمـشد  فرح  فرح ، نیا  دننادب  اما  تسا  تلفغ  یور  زا  یھاگ  هن ، تسا ؛ نمـشد 

، دـننزب ار  تیمالـسا  یهشیر  دـنھاوخیم  اھنیا  دـننکیمن ، یزوسلد  یرـالاسمدرم  یارب  یلیخ  عقاو  رد  اـھنیا  اـما ] « ] تفر نیب  زا  یرـالاسمدرم  اـقآ !  » هک یرـالاسمدرم  یارب 

. مینک هناگیب  یمالسا  حور  یمالسا و  رکفت  زا  ار  یرالاسمدرم  ام  رگا  تسا  یگرزب  یاطخ  اعقاو  و  دشاب ؛ هتشادن  دوجو  ات  دننزب  رانک  ار  مالسا 

یمالسا  / ١۴٠١/٠٣/٠۴ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

تیریدم یطیارـش  نینچ  کی  رد  اعبط  بخ  زورما ؛ لثم  دـیآیم  شیپ  ایند  رد  یعـضو  رتمک  تسا ؛ یـصوصخب  طیارـش  کی  تسا ، هژیو  طیارـش  کی  زورما  ایند  طیارـش  دـینیبب 

. دوشیم رتهدیچیپ  دوشیم ، رتتخس  اھروشک ــ  یهمھ  اھروشک ــ 

یناھج تاثحابم  رد  ار  ون  نخس  کی  ام  هک  تسا  نیا  نآ ، دراد و  مھ  رگید  یهلئسم  کی  رگید  یاھروشک  رب  یهوالع  یمالسا  ناریا  میراد ؛ مھ  رگید  یهلئسم  کی  هتبلا  ام 

نیا میاهدرک ؛ دراو  ایند  یـسایس  تایبدا  رد  ایند ، یـسایس  تاثحابم  رد  ام  ار  نیا  تسا ؛ ییون  فرح  کی  نیا  یمالـسا ؛ یرالاسمدرم  ینید ، یرـالاسمدرم  میاهدرک ؛ دراو 

نیا هیلع  تایبدا ، نیا  هیلع  ار  ایند  کـی  یهجرد  یاھتردـق  تموصخ  ینمـشد و  هک  تسا  یزیچ  نیمھ  شنطاـب  تسیچ ؟ شنطاـب  اـما  تسا  فرح  هملک  کـی  رھاـظلایلع 

هطلـس ماظن  دزیرب . مھ  هب  ار  هطلـس  ماظن  یهدشمیظنت  لودـج  هتـسناوت  یمالـسا  یروھمج  رد  تکرح  نیا  ینعی  دزیگنایمرب ؛ هدـیدپ  نیا  هیلع  تقیقح ، نیا  هیلع  هژاو ،

یاهدع کی  درادن . طسو  دح  ریذپهطلس ؛ رگهطلس و  هب  ایند  میسقت  ینعی  ماهدرک ؛ انعم  هدنب  اھراب  ار  هطلس  ماظن  دوب . هدرک  میظنت  ایند  یهرادا  یارب  یصخشم  لودج  کی 

لکش هب  زور  کی  رامعتسا ، لکش  هب  زور  کی  دندوب ؛ هدرک  نیعم  ایند  یارب  یلودج  کی  تسا . هطلس  ماظن  نیا  ریذپهطلـس ؛ امتح  یاهدع  کی  دنـشاب ، دیاب  رگهطلـس  امتح 

هدمآ یمالسا  یروھمج  ون  فرح  نیا  دندرک ؛ میظنت  ایند  یارب  ار  یمظنم  لودج  کی  یتسایـس ، کی  ون . رامعتـسا  زا  دعب  ون ، اسپ  رامعتـسا  مھ  رگید  زور  کی  ون ، رامعتـسا 

. دنلباقم نآ  اب  دنھجاوم ، نآ  اب  اذل  هدز ؛ مھ  هب  ار  لودج  نیا  میظنت  هتخیر ؛ مھ  هب  ار  لودج  نیا 

سدقم  / ٣٠/١۴٠١/٠۶ عافد  ناھدنامرف  ناتوسکشیپ و  رادید  رد  تانایب 

بالقنا یهلیـسو  هب  هک  ار  یتشونرـس  دنتـساوخیم  دوب . نیا  فدھ  دنھدب ؛ رییغت  ار  ناریا  تشونرـس  دنتـساوخیم  دـننک ، یزادـنارب  ار  یمالـسا  یروھمج  دنتـساوخیم  اھنآ 

کی تشاد ، یدیدج  مایپ  کی  ناریا  تلم  دننک . هفخ  ولگ  رد  ار  ناریا  تلم  یادص  دنتساوخیم  دوب . نیا  فدھ  دننک ؛ ضوع  ار  ناریا  تشونرس  دنھدب و  رییغت  دشیم ، میـسرت 

کبـس کی  تسا ، یگدـنز  یارب  هزات  بیترت  کی  تسا ، دـیدج  فرح  کـی  ینید » یرـالاسمدرم  . » تسا ون  فرح  کـی  یمالـسا » یروھمج  . » درک هضرع  اـیند  هب  ییون  فرح 

ملظ اب  یهلباقم  مایپ  تسا ، ییوگروز  لباقم  رد  میلـست  مدع  مایپ  تسا ، یگداتـسیا  مایپ  تسا ، تمواقم  مایپ  هک  مایپ  نیا  دنتـساوخ  تسا ؛ اھتلم  یگدـنز  یارب  دـیدج 

نیا یهمھ  ناریا  تلم  دوب ؟ هچ  ناریا  تلم  خـساپ  الاح  بخ  دوب ... نیا  فدـھ  دـننک ؛ هفخ  ار  مایپ  نیا  دنتـساوخ  دـسرن ؛ تسا  یللملانیب  ضیعبت  اب  یهلباقم  ماـیپ  تسا ،

زیگناروش رایـسب  لصف  کی  نیا  متفگ  هکنیا  داتفا . قافتا  دتفیب ، قافتا  دنتـساوخیم  اھنآ  هک  یراک  نآ  لباقم  یهطقن  تسرد  و  دیـشک ، الاب  ار  شدوخ  درک و  یثنخ  ار  اھفدـھ 

نآ لباقم  یهطقن  و  دندرک ، جرخ  همھ  نیا  شیارب  دنتشاد و  ار  شیوزرآ  دندوب و  شلابند  اھنآ  هچنآ  سکع  تسرد  تلم  تسا . تھج  نیا  زا  تسا ، یروآناجیھ  لصف  تسا و 

. دناسر ققحت  هب  ار 

« : ینید یرالاسمدرم   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یدمحم  /   ١٣٨٠/٠٩/٠١ رھچونم  هدنسیون :  یمالسا /  یروھمج  ینید ، یرالاسمدرم 

ینیسح  /   ٠٢/١١/١٣٨۶ اضردیس  هدنسیون :  ینید /  یرالاس  مدرم  یمالسا و  یروھمج 

ضایف  /   ١٣٨٨/٠٢/١۴ یلعدیس  هدنسیون :  یمالسا /  بالقنا  ربھر  نامتفگ  ینید ، یرالاسمدرم 

رامعم  /   ١٣٨٧/٠١/٠١ هللاتمحر  هدنسیون :   / ( هر ) ینیمخ ماما  رظنم  زا  ینید » یرالاسمدرم   » و یسارکومد » لاربیل   » یاھهیرظن یقیبطت  یسررب 

« ينيد يرالاسمدرم   » 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 29هاگياپ  هحفص 29 
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