
هیئاضق  / ٢٠/١٣۶٨/٠۶ یهوق  دشرا  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

دنتسھ هک  ییهعومجم  رھ  ییاضق -  هاگتسد  ناراذگتـسایس  هسیئر و  تایھ  ینعی  مینک . تسرد  یمھم  مھا و  اعقاو  دراد ، دوجو  هعماج  رد  هک  یتالکـشم  یریگلابند  رد 

. دنک لابند  ییاضق  هاگتـسد  دیاب  ار  همھ  هک  دراد  دوجو  یدب  دراوم  هعماج  رد  زورما  اعقاو  نوچ  دنیامن ؛ لابند  ار  اھنآ  نیرتمھم  دننک و  مھالایف » مھالا   » ار دراوم  دننیـشنب  - 

. دراد دوجو  اھنیا  لاثما  لعج و  ریوزت و  هعدخ و  یزادنارب و  یبالقنا و  دض  میارج  اشترا و  داسف و  هعماج  رد  الثم  نالا  داد . رارق  لوا  یهجرد  رد  یتسیاب  ار  اھمادک  اعقاو  مینیبب 

لاثما ریوزت و  اشترا و  یقالخا و  یلام و  یاھداسف  یهلاـسم  نیمھ  میدرگب ، مھا  لاـبند  میھاوخب  رگا  منکیم  لاـیخ  نم  تسا ؟ رتمھم  همھ  زا  مادـک  دراوم ، نیا  ناـیم  رد 

. ... دنریگیم رارق  الاب  یاھهبتر  رد  اعقاو  دنکیم و  تینما  بلس  مدرم  زا  صوصخب  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا ،

١٣٧٠/٠٣/١٣ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیمود  تبسانم  هب  مایپ 

یراـمیب یمدرمریغ ، یتوغاـط و  یاـھماظن  رد  هک  یـضراوع  زا  هک  دنـشاب  بـقارم  دـیاب  ییاـضق ، ییارجا و  ناروماـم  سلجم و  مرتـحم  ناگدـنیامن  زا  مـعا  ماـظن ، نـالووسم 

ربکت و یرامیب  یرادا ؛ یلام و  داسف  عورـشمان و  دـنبودز  یرامیب  یبلطترـشع ؛ یگدزهاـفر و  یراـمیب  دـنرادھگن ؛ رود  ساوسو  تقد و  اـب  ار  دوخ  تسا ، نارازگراـک  ریگهمھ 

هب یالتبا  هک  اھنیا ، لاثما  یمومع و  حلاصم  رب  یدناب  دصاقم  حـیجرت  ملاسان و  یاھیدنبهتـسد  یرامیب  نانآ ؛ روضح  هدارا و  تساوخ و  زاین و  هب  یتیمھایب  مدرم و  زا  یرود 

یاھـشزرا هب  ییانتعایب  ای  یتوافتیب  اھنآ و  یایحا  هب  تبغر  یتوغاط و  یاھتنـس  هب  ندرپسلد  ای  و  دـنکیم ؛ کوپ  تسـس و  ار  یماظن  رھ  یاھهیاپ  هناـیروم  دـننام  نآ ،

دـیمون و ار  نانآ  دـنکیم و  بلـس  دـناهداد ، بالقنا  هار  رد  ار  دوخ  لام  ناج و  هناصلخم  هک  ار  یمدرم  هب  تمدـخ  قوش  طاشن و  دـناریمیم و  ار  لد  هک  یبـالقنا ، یمالـسا و 

. دزاسیم نیگمغ 

سلجم  / ١٣٧٠/١٢/٠۴ تاباختنا  رب  تراظن  یزکرم  تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هدرک نیعم  نوناق  هک  تسا  ییاھزیچ  نآ  دشاب ، ییاناوت  ملع و  تفرعم و  زا  یدح  هچ  رد  الاح  دشاب ؛ حـلاص  ناسنا  کی  یتسیاب  دوشیم ، سلجم  دراو  هک  ییهدـنیامن  نآ 

هدرکان یادخ  هک  دیراذگن  نانیمطا ، رازبا  کی  ناونع  هب  امـش  نکیل  درک ؛ دنھاوخ  یریگمیمـصت  داد و  دنھاوخ  صیخـشت  هللااشنا  تسھ ، ناشحالـص  هک  هچنآ  قبط  مدرم  و 

، دنکیم یرگهنتف  یسک  رگا  یسایس -  یتدیقع و  داسف  ای  یقالخا ، نوگانوگ  یاھداسف  ای  یلام ، داسف  تسا -  دساف  یسک  رگا  دیایب . دوجو  هب  یلالتخا  قیرط  نیا  رد 

نآ رد  دـناوتیمن  اعقاو  دراذـگیم -  هاگتـسد  خرچ  یال  بوچ  تسا : جـیار  مدرم  نیب  هک  ییاسر  ریبعت  هب  دریگیم -  اھنآ  زا  ار  اھھاگتـسد  ییاراک  دـنکیم و  فیعـضت  ار  ماظن 

هب ای  ییهزیگنا -  رھ  رطاخ  یارب  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  اھنآ  راتفگ  لامعا و  راتفر و  اعقاو  هک  یناـسک  نآ  دوشب . سلجم  دراو  دـیابن  وا  دـنک ؛ ادـیپ  روضح  تمظع  نآ  هب  نوبیرت 

نیا . درک تیاـعر  یلیخ  یتسیاـب  تھج  نیا  زا  دـنوشب ؛ سلجم  دراو  دـیابن  اـھنیا  دـنراد ، هلباـقم  ماـظن  اـب  یتلـصخ -  یـصخش و  یاـھهزیگنا  هـب  اـی  یـسایس ، یاـھهزیگنا 

نآ زا  دـنریگیم ، رارق  ینوبیرت  رد  یتقو  هک  دـنیبیم  ار  یناسک  ناسنا  تسا . یدـج  یهلاسم  کی  مدرک ، ضرع  هک  یییرگهنتف  یقالخا و  داسف  یلام و  داـسف  یهلاـسم 

یتیمھا نداد ، هولج  قح  ار  لطاب  لطاب و  ار  قح  ندرک ، جـییھت  قحانب  ار  مدرم  هکلب  نتفگ ، غورد  نتفگ و  عقاو  فـالخ  ناـشیارب  دـننکیم ؛ هدافتـسا  یرگهنتف  یارب  نوبیرت 

. دننک ادیپ  هار  سلجم  هب  تشاذگ  دیابن  تفرگ و  ار  اھنآ  یولج  دیاب  دنشاب ، یناسک  نینچ  رگا  اعقاو  درادن !

سلجم  / ١٣٧٠/١٢/٠۴ تاباختنا  رب  تراظن  یزکرم  تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

شدوخ اب  مھ  توص  طبـض  هاگتـسد  کی  هدـمآ و  الاح  هتفر و  روشک  زا  جراخ  هب  اضرف  رفن  کی  هک  تسھ  تقو  کی  الثم  تسا . فیط  کی  عیـسو و  ماـع و  ناونع  کـی  قاـچاق ،

تاررقم قبط  ساـنجا  نآ  جورخ  دورو و  دـنچرھ  تسا . هدرک  جراـخ  شدوخ  هارمھ  ار  سنج  نـالف  روشک ، زا  جورخ  عقوم  ـالثم  اـی  دوشیم ؛ بوـسحم  قاـچاق  ـالثم  هک  هدروآ 

هکنآ زا  دعب  صوصخب  دزادنیب ؛ تیحالص  زا  ار  یسک  هک  دشاب  هتشاد  تیمھا  یلیخ  نیا  هک  تسین  مولعم  اما  تسا ؛ نیناوق  زا  فلخت  ینکشنوناق و  کی  نیا  هتبلا  هدوبن و 

؛ تسا قاچاق  ماجنا  یارب  قرط  لیھـست  تامدـقم و  دـیھمت  شراک  الـصا  دراد و  طابترا  قاچاق  دـناب  کی  اب  رفن  کی  هک  تسھ  تقو  کی  اما  دوشب . رھاظ  مھ  هبانا  هبوت و  راـثآ 

رفن کی  اما  هتشاد ، یکچوک  فلخت  هلماعم  کی  رد  رفن  کی  الثم  ای  تسین . یفاک  ناونع  فرص  هک  دیمھف  درک و  صخشم  ار  دودح  درک ، هاگن  اعقاو  دیاب  دنتسین . ناسکی  اھنیا 

اھنیا دـھدیم ؛ نآ  نیا و  هب  قحانب  دـنکیم و  جرخ  قحاـنب  دروآیم ، تسد  هب  قحاـنب  تسا ؛ یچهدافتـسا  وس  دـساف و  مدآ  الـصا  شیلاـم  تافرـصت  هلماـعم و  رما  رد  مھ 

نم رظن  هب  هک  مدرک  ضرع  نایاقآ  تمدخ  مھ  ناگربخ  تاباختنا  یهیضق  رد  نم  درک . تیاعر  تدشب  راک  نیا  رد  ار  طباوض  دیاب  دراد و  تیمھا  راک  نیاربانب ، تسا . یلام  داسف 

تاقوا یھاگ  درک . فشک  دـیاب  ار  نوناق  دودـح  تسناد و  دـیاب  ار  نوناق  نابز  دراد ؛ نابز  نوناق  هک  دـینادیم  دـیتسھ و  نوناـق  لـھا  امـش  هتبلا  تسا . مھم  یلیخ  نوناـق  رم 

. دیوگیم دراد  هچ  نوناق  اعقاو  هک  دنک  کرد  دناوتیم  اھامش  لثم  یسانشنوناق  دنتسین ؛ یفاک  نوناق  یقیقح  یاوتحم  اھزغم و  نآ  نایب  یارب  ظافلا  تاملک و 

یروھمجتسایر  / ١٢/١٣٧٢/٠۵ مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

، دوشیم هلباقم  نآ  اب  تدش  هب  هک  یزیچ  یمالـسا ، ماظن  رد  دھد . ماجنا  حیحـص ، یقالخا  لوصا  تیاعر  اب  دریگیم ، هدـھع  هب  ار  یراک  رھ  هک  تسا  یریدـم  بوخ ، ریدـم 

هزرابم داسف  خوسر  هدرکان  یادخ  یقالخاریغ و  لمع  حیحـص و  ریغ  لمع  اب  هک  دوشیمن  هلباقم  روطنیا  تسردان ، دب و  داقتعا  اب  یمالـسا ، ماظن  رد  تسا . داسف  خوسر 

تقد اب  دـیاب  اـھهدر ، نیرتنییاـپ  اـت  یتلود ، یاھھاگتـسد  رد  هس  ود و  یهجرد  ناریدـم  تلود ، ناراـکمھ  روشک ، نیلووسم  یزاـسزاب ، نارود  رد  زورما ، هک  یزیچ  دوشیم .

نم  » دـیوگیمن هک  داـسف  راـک ، نیا  رد  تسا ! هدـننک  جـلف  اـعقاو  تسا . هدـننک  جـلف  یدـج و  داـسف ، ذوفن  خوـسر و  رطخ  دـننادب  نارود  نیا  رد  هک  تسا  نیا  دنـشاب ، بقارم 

ار ناسنا  هک  یـسک  یراک  لئاسم  یاھهنیمز  رد  هجومان  عورـشمان و  یاھرارق  یراک ، داسف  یلام ، داسف  دناشکیم  داسف  یداو  هب  ار  نارگید  هک  یدـسفم  درف  مداسف !»

ناسنا دوشیم . نادیم  دراو  کچوک  زیچ  کی  اب  هجوم ؛ ناونع  کی  اب  لوا  منک ». دساف  ار  امـش  هک  مدمآ  نم   » دیوگیمن لوا  زا  تمـس ، نیا  هب  دنازغلیم  دنکیم و  قیوشت 

. دوب بقارم  دیاب  یلیخ  اذل ، تسا . ریذپبیسآ  تدش  هب  ناسنا ، دیدش . یریذپبیسآ  تسا و 

هعمجزامن  / ١١/٢٠/١٣٧۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هتـشاد تقد  همھ  دننک . تیاعر  ار  طابـضنا  همھ  تسا . نآ  تیاعر  نامز  لاح  مدرک . توعد  یداصتقا  یعامتجا و  طابـضنا  هب  ار  مدرم  داحآ  یهمھ  لاسما ، زورون  دیع  رد  نم 

رگیدکی هب  دننکن ؛ ییوگدب  رگیدکی  زا  دوشن ؛ جرخ  فرـص و  لاملاتیب  زا  دوشن ؛ هدافتـساوس  دـننکن ؛ یقالخاریغ  راک  دـننکن ؛ ینوناقریغ  راک  دـننک . تکرح  تسرد  هک  دنـشاب 

دننکن . تناھا 

ناغلبم  / ٠٢/٢۶/١٣٧۵ نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

، هعماج رد  هک  تسا  یھیدـب  تسا . رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  اقب ، لماوع  زا  یکی  تساروشاع . نیمھ  اـقب ، لـماوع  زا  یکی  دـینک ! هدـھاشم  مالـسا  رد  ار  اـقب  لـماوع 

داسف رھاظم  هب  ناشمـشچ  ات  ناسک  یـضعب  دوش ؟ فرطرب  دیاب  هنوگچ  داسف ، نیا  دیاین . دوجو  هب  داسف  نآ ، رد  هک  تسین  یرـشب  عامتجا  چیھ  دـیآیم . دوجو  هب  داسف 

. دنریگیم نیلووسم  زا  غارـس  دنروآیم و  رب  دایرف  دننیبیم  مشچ  هب  هک  ار  یداسف  ابلاغ  دنربب »!؟ نیب  زا  ار  داسف  دنیایب  هک  دنیاجک  نیلووسم  سپ   » دـنیوگیم دـتفایم ،

، دـندراو هک  یناـسک  دـید . دوشیمن  ناـبایخ  رازاـب و  هچوک و  رد  یرھاـظ  مشچ  اـب  هک  تسا  ییاـھداسف  زا  رتـکچوک  یلیخ  دوـشیم ، هدـید  مشچ  هب  هک  یداـسف  نآ  اـما 

دنکن ادیپ  دشر  تصرف  دش ، رادیدپ  یداسف  نآ  رد  رگا  هک  دشاب  یاهنوگ  هب  دیاب  هعماج  طیحم  اذل  تسا . ناھنپ  اھهدید  زا  بلغا  نالک ، یاھداسف  هک  دـنمھفیم  دـننادیم و 

. بآ میظع  یاھنایرج  لثم  دورب . نیب  زا  دوز  و 

« يداصتقا دسافم   » 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 28هاگياپ  هحفص 1 
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ناریزو  / ٠٨/٠۶/١٣٧۵ تایھ  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

مدرم و زا  ییوج  هرانک  یفارشا و  یوخ  دیمدرم و  طسوتم  یاھرشق  وزج  ناتدوخ  دیراد و  یمدرم  تلصخ  یوخ و  دیتسھ ، روشک  کی  یهجرد  نالووسم  هک  امش  دمحلا 

رد راـنک  هشوـگ و  زا  یـسک  اـنایحا  رگا  دـیھد . یرـست  راکردـناتسد  یازجا  یهمھ  هب  دـینک و  ظـفح  ار  نآ  دـیاب  هک  تـسا  یگرزب  یلیخ  تـمعن  نـیا  دـیرادن . ار  اـھنآ  زا  یرود 

: منکیم یروآدای  ار  یمھم  شرافـس  تبـسانم  نیمھ  هب  اجنیا و  رد  نم  دیراد . هگن  ار  شولج  تسا ، یرگید  روط  شـشور  دـینیبیم  هک  دوشیم  ادـیپ  امـش  یهعومجم 

رد تاناکما  دـھدیم و  رمث  جـیردتب  امـش  یهتـشذگ  تامحز  تسا . ینیچهویم  تقو  هدیـسر و  یھدرمث  هب  روشک  نوچ  تسا ؛ داسف  اب  هزرابم  نایاقآ  زورما  فیاظو  زا  یکی 

جک بلط و  تصرف  نک و  هدافتـسا  وس  یاـھمدآ  دورو  مسوـم  تسا . هدوـب  یکاـنرطخ  مسوـم  خـیرات ، یهمھ  رد  هشیمھ و  یمـسوم  نینچ  تسا . شیازفا  لاـح  رد  روـشک 

هب ردق  نیا  شیپ  لاس  هد  ام  دیاش  دیـشاب . تھج  نیا  بقارم  یلیخ  دننکیم . هدافتـسا  وس  اھتلفغ  زا  دنتـسناوت ، رگا  دـنوشیم و  دراو  هک  تسورھایـس  لددـب و  تسد و 

نم دراد . دوجو  ندـیزد  ندرب و  یارب  یدایز  زیچ  زورما  یلو  دوبن ؛ ندـیدزد  ندرب و  یارب  یدایز  زیچ  تقو  نآ  اریز  تسا -  مزال  تبقارم  هشیمھ  هچ  رگا  میتشادـن -  زاین  تبقارم 

هک تسا  نیا  شیانعم  تامکاحم  نیا  تسا . روآبجعت  داسف  اب  ندرکن  هزرابم  تسین ؛ روآبجعت  داسف  دوجو  منادیم . ماظن  تاراختفا  وزج  ار  اھزور  نیا  یلاجنج  تاـمکاحم 

مرک هروخ و  لثم  هک  یداسف  نآ  صوصخب  دنکیم ؛ بوکرـس  دنیبب  اج  رھ  رد  ار  یداسف  یهزیگنا  رھ  درادن و  یخوش  یتسیابردور و  سک  چـیھ  اب  یمالـسا  یروھمج  ماظن 

ابا هنوگ  چیھ  نودب  تردق و  لامک  اب  دیدرک ، دروخرب  ناتدوخ  یهعومجم  رد  هلاسم  نیا  اب  هک  اج  رھ  دربب . نیب  زا  دـنک و  کوپ  هدـناسوپ و  ار  انب  لصا  هک  تسانب  تخرد ، لخاد 

. دینک هزرابم  نآ  اب  میراد -  نوناق  یساسا  یاھراک  نیا  یهمھ  یارب  ام  هللادمحب  هک  ینوناق -  یاھهقیرط  اھشور و  نامھ  رب  هیکت  اب  عانتما و  و 

یماظتنا  / ٢۵/٠۴/١٣٧۶ یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هچ ییاضق ، هاگتـسد  هچ  هاگتـسد -  مییوگیم  ام  یتقو  دنوش . راودـیما  دـننیبیم ، نایز  فلخت  نآ  زا  هک  یناسک  ات  درک ، ضامغا  یھاتوک و  دـیابن  فلختم ، اب  یهلباقم  رد 

لئاق یدح  عورشمان  کاپان و  یاھدمآرد  هب  نتخادنا  تسد  یارب  دننکیم و  یزاب  یمومع  یاھتورث  اب  هک  یناسک  اب  هریغ -  یماظتنا و  هاگتـسد  هچ  یراذگنوناق و  هاگتـسد 

یروھمج ماظن  رد  یدـیدج  یهزاتمم  یهقبط  هک  دنتـسھ  نیا  ددـص  رد  اـتقیقح  دـننکیم و  شـالت  هک  دنتـسھ  یناـسک  تسا . نیا  رطاـخ  هب  دـنک ، دروخرب  دـیاب  دنتـسین ،

هب دناهتفرگ ، دای  ار  نآ  یگنرز  اب  هک  یعورشمان  قیرط  زا  و  تورث ، زکارم  رب  ندوب  فرشم  اھیراداپ و  تسد و  اھیگنرز و  اھباصتنا و  اھباختنا و  رطاخ  هب  دنروآ . دوجو  هب  یمالسا 

روطنآ لـخم ، ضراـعم و  دردیب و  ناـھفرم  اـب  یمالـسا ، ماـظن  دـننک . تسرد  دردیب -  ناـھفرم  نازاـتمم و  یهقبط  دـیدج -  یاهقبط  کـی  دـنزادنیب و  تسد  یمومع  لاوما 

مالسا بالقنا و  ناصلخم  راگدرورپ ، لضف  هب  تسا !؟ یندش  نیا  رگم  دنک ! عولط  دیدج  دردیب  هفرم  یهقبط  کی  یمالسا ، ماظن  مکـش  نورد  زا  لاح  درک ؛ یتخـس  دروخرب 

دنوشیم نارگن  هدع  کی  اروف  دوش ، هلباقم  مارح  یاھلوپ  زا  نادنمهرھب  یهقبط  اب  دیاب  هک  مییوگیم  ام  یتقو  دیآ . دوجو  هب  یگرزب  یاھفارحنا  نینچ  هک  تشاذـگ  دـنھاوخن 

. تساھیراذگهیامرس نآ  هب  کمک  نیا  دتفایمن ، رطخ  هب  یداصتقا  شالت  تینما  یراذگهیامرس و  تینما  هن ؛ داتفا ! رطخ  هب  یمالـسا  یروھمج  رد  یراذگهیامرـس  تینما  هک 

هک یسک  دسرتب ؟ ارچ  تسین ، فلختم  هک  یسک  فلختم . ریغ  اب  هن  دننکیم ، دروخرب  فلختم  اب  روشک ، نوگانوگ  یاھھاگتـسد  یراذگنوناق و  هاگتـسد  ییاضق ، هاگتـسد 

هک دنـسرتب  ناھانگیب  نآ  رد  هک  یماظن  رھ  دنک . ینماان  ساسحا  دیاب  راکھانگ  مدآ  یمالـسا ، ماظن  رد  دنک . ینماان  ساسحا  دسرتب و  راذگب  دسرتیم ، تسا و  فلختم 

ماـظن رد  دوـش . هنوـگنیا  اـم  ماـظن  میراذـگب  دـیابن  تسا . یفرحنم  ماـظن  ماـظن ، نآ  دـننک ، شمارآ  شیاـسآ و  ساـسحا  هدـمع  ناراـکھانگ  دـنریگ و  رارق  ضرعت  دروـم  اداـبم 

تلادع یهجنپرس  دیبسچ . دھاوخ  ار  وا  نابیرگ  دوز  ای  رید  تلادع ، یهجنپ  هک  دنادب  دنک و  ینارگن  ساسحا  دیاب  تسھ -  هک  رھ  یطختم -  راکھانگ و  فلختم و  یمالـسا ،

اب نیدالوپ  یهجنپرس  رادتقا و  توق و  دشاب . یوق  دیاب  تسا ، هدرک  نیعم  وا  یارب  نوناق  هک  یبوچراچ  رد  یماظتنا  یورین  دشاب . یوق  دیاب  ییاضق  هاگتـسد  دشاب . یوق  دیاب 

ینماان ساسحا  دنفلختم ، هک  ییاھمدآ  دیراذگب  تسا . مزال  اھهرخـص  ندرک  اجهباج  ماگنھ  اما  تسا ؛ رـضم  گربلگ  ندـیچ  ماگنھ  نشخ ، تسد  تسا ؛ دـب  فیعـض  مدرم 

هلباقم یارب  یماظتنا ، هاگتسد  هییاضق و  یهوق  رگا  مرتحم ! ناگدنیامن  منکیم : ضرع  یمالـسا  یاروش  سلجم  هب  نم  میرادن . نوناق  دنیوگیم  دیـسرتیم ؟ هچ  زا  دننک .

. میاهدید هدمآ و  شیپ  نوچ  دشاب ؛ نوناق  دوبمک  یدراوم  رد  هک  مھدیم  لامتحا  نم  دینک . مھارف  نوناق  ناشیارب  تقو  عرسا  رد  دننوناق ، دوبمک  راچد  هدروآداب  یاھتورث  اب 

نارھت  / ١٣٧٩/٠١/٢۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

یتینما حالصا  میراد ؛ مزال  ییاضق  حالصا  میراد ؛ مزال  یداصتقا  حالصا  میراد ؛ مزال  یرادا  حالصا  ام  دوش . حالصا  دیاب  هک  دراد  دوجو  یدراوم  هعماج  نایم  رد  هک  تسا  یھیدب 

رگا دشابن . ضیعبت  نآ  رد  دـشاب و  ناسکی  همھ  یارب  هک  دـشاب  هتـشاد  یتاررقم  نامیرادا  هاگتـسد  هک  میراد  جایتحا  ام  میراد . مزال  تاررقم  نیناوق و  رد  حالـصا  میراد ؛ مزال 

عورـشم دـیاب  تورث  بسک  یاھھار  دوش . حالـصا  دـیاب  تسا و  داسف  دوب ، رگا  دـشاب ؛ هتـشادن  دوجو  اـشترا  هوشر و  دـیاب  دوش . حالـصا  دـیاب  تسا و  یدـساف  یهطقن  دوب ،

تسد هب  هدروآداب  یاھتورث  دندرک ، هدافتسا  اجیب  تازایتما  زا  یناسک  رگا  دوش . حالـصا  دیاب  تسا و  داسف  نیا  دندرک ، تورث  بسک  عورـشمان  یاھھار  زا  یناسک  رگا  دشاب .

همھ دـندروآ و  دوجو  هب  یراصحنا  تازایتما  هعماج  رد  رگا  دوش . حالـصا  دـیاب  تسا و  داـسف  نیا  دـندرک ، ریقف  دـنوش ، دـنمتورث  ناـشدوخ  هکنیا  تمیق  هب  ار  نارگید  دـندروآ و 

، دنک راک  هعماج  رد  دھاوخیم  هک  یناسنا  رگا  دوبن ؛ تاررقم  تابث  یلغـش و  تینما  رگا  دوش . حالـصا  دیاب  تسا و  داسف  نیا  دننک ، هدافتـسا  ربارب  یاھتـصرف  زا  دنتـسناوتن 

. تسا داسف  نیا  تسا ، دشر  هب  ور  یفرصم  شیارگ  هعماج  رد  رگا  دوش . حالصا  دیاب  تسا و  داسف  اھنیا  دندادن ، تصرف  وا  هب  ندرک ، شالت  یارب  دنتـسب و  ار  شیاپ  تسد و 

صوصخب دنیطابـضنایب -  تلاح  راچد  مدرم  رگا  تساھنیا . تاحالـصا  درک . حالـصا  دـیاب  ار  اھنیا  تسا . داـسف  نیا  دراد ، حـیجرت  دـیلوت  رب  یلـالد  یداـصتقا ، یاھـشالت  رد  رگا 

تاکلم ناناوج ، رد  رگا  تسا . داسف  نیا  تسین ، تیلووسم  ساسحا  رگا  تسا . داسف  نیا  تسین ، یعامتجا  طابضنا  و  دنطابضنایب -  روشک  یهرادا  یاھشخب  نالووسم 

رگا تسا . داسف  نیا  تسھ ، هعماج  رد  ملاسان  یـسنج  طباور  رگا  تسا . داسف  نیا  دنکیمن ، ادیپ  دشر  راک -  تیلاعف و  طاشن ، قدص ، افـص ، تعاجـش ، ینعی  یناسنا - 

نیا تسین ، نالووسم  رد  یـسانشهفیظو  رگا  تسا . داسف  نیا  تسین ، بولطم  دـح  رد  یمومع  روعـش  تفرعم و  حطـس  رگا  تسا . داسف  نیا  تسھ ، هعماـج  رد  داـیتعا 

روشک یارب  نیا  دننکیم ، نماان  ار  اھاتـسور  اھهداج و  اھنابایخ و  اھرھـش و  هک  دنتـسھ  یناسک  رگا  دـننکیم ؛ نماان  ار  اھهداوناخ  هک  دنتـسھ  یناسک  رگا  تسا . داسف 

داسف اھنیا  دـنامیم ، اھتدـم  اھهدـنورپ  دوشیم و  ینالوط  ییاضق  یاھیگدیـسر  رگا  تسین ؛ هنـالداع  تواـضق  هب  یـسرتسد  رگا  تسھ ؛ تیاـنج  مرج و  رگا  تسا . داـسف 

هک دنرادیم  تسود  دنلاحشوخ و  همھ  دھدیم . نامرف  دنکیم و  رما  تاحالصا  نیا  داجیا  هب  ار  ام  بالقنا ، درک . یریگشیپ  تیانج  مرج و  زا  دیاب  دوش . حالـصا  دیاب  تسا و 

. دریگیم ماجنا  مادقا  اب  تیعطاق و  اب  تاحالصا ، نیا  دریگیمن ؛ ماجنا  فراعت  اب  مھ  تاحالصا  نیا  هتبلا  دریگ . ماجنا  هعماج  رد  تاحالصا  هنوگنیا 

لیبدرا  / ٠٣/١٣٧٩/٠۵ ناتسا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

نالووسم رگا  هک  میوگب  ار  هتکن  نیا  مھاوخیم  دیدید -  دیدینش و  نویزیولت  ویدار و  زا  ار  نآ  امـش  الامتحا  هک  مدرک -  روشک  نالووسم  اب  یتبحـص  هتـشذگ ، یهتفھ  ود  نم 

، دننک عورـش  یگدنامبقع  طاطحنا و  لماوع  اب  ار  ریذپانیگتـسخ  یهزرابم  کی  دـنمهقالع ، دعتـسم و  رایـسب  یمومع  راکفا  نیا  کمک  هب  مدرم و  نیا  ینابیتشپ  هب  روشک 

هک ییانعم  نامھ  هب  یعقاو -  یانعم  هب  تاحالـصا  درک و  دنھاوخ  یـضار  دوخ  زا  ار  ادخ  مھ  دناسر ، دـنھاوخ  ناشدوخ  یاھفدـھ  هب  ار  مدرم  مھ  دـش ، دـنھاوخ  قفوم  مھ 

. داـتفا دـھاوخ  قاـفتا  تسا -  دـنمهقالع  نآ  هب  لووسم  نموم و  یاـھلد  اـما  دـنرازیب ، رفنتم و  نآ  زا  هناـگیب ، یاـھهناسر  هک  ییاـنعم  نآ  هب  دـنرادن ؛ تسود  ار  نآ  نانمـشد ،

همادا ای  دـننک ، عورـش  ای  ار  راوشد  ینالوط و  یهزرابم  نیا  دـنھاوخیمن  روشک  یالاب  نـالووسم  هک  دـنکن  ناـمگ  یـسک  دـپتیم . هزراـبم  نیا  یارب  ناـشلد  مھ  نـالووسم 

. دنھاوخیم همھ  هن ، دنھدب ؛

 - یقیقح یانعم  هب  تاحالـصا  دوش ، هزرابم  روشک ، رد  ضیعبت  داسف و  رقف و  اـب  رگا  ضیعبت . یکی  تسا و  داـسف  یکی  تسا ، رقف  یکی  تسا : زیچ  هس  هزراـبم ، نیا  جاـمآ 

نیمھ رطاخ  هب  میراد ، هک  مھ  ینماان  تسا . برخم  رـصنع  هس  نیا  زا  موش و  یهیاـپ  هس  نیا  زا  اـم  تالکـشم  درک . دـھاوخ  ادـیپ  ققحت  یمالـسا -  یبـالقنا و  تاحالـصا 

. تسا داسف  رطاخ  هب  یرایسب  تسا و  رقف  رطاخ  هب  ینماان ، زا  یرایسب  تسا .

« يداصتقا دسافم   » 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 28هاگياپ  هحفص 2 
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یهظحالم نوناق ، ادـخ و  یهظحـالم  یاـج  هب  قاقحتـسا ، یهظحـالم  یاـج  هب  اـھتیلباق ، یهظحـالم  یاـج  هب  ینعی  ضیعبت ، تسا . ضیعبت  اـب  هزراـبم  رگید ، مھم  راـک  کـی 

مھ یصاخشا  اما  دنامیمن ؛ مورحم  اتسور  نآ  ددرگیم و  لوحتم  اتسور  کی  یگدنز  دوش ، هداد  نویلیم  دنچ  اتسور  کی  لھا  هب  رگا  هک  دوشب  نیا  هجیتن ، دوشب ! اھهطبار 

! دننکب رضم -  انایحا  و  یرورضریغ -  راک  کی  فرص  یلمجت ، راک  کی  فرص  ینامھیم ، کی  فرص  کچوک ، ریقح و  یاھهتساوخ  فرص  ار  اھنویلیم  هک  دنوشیم  ادیپ 

دننموم و مدرم  هک  ام  روشک  لثم  یروشک  رد  صوصخب  روشک -  رد  یـسک  رھ  هک  یتاحالـصا  نآ  تساھنیا . روشک ، رد  یقیقح  تاحالـصا  دـشاب . اھنیا  هزرابم ، فدـھ  دـیاب 

کمک وا  هب  دوب و  دـنھاوخ  وا  لابند  مدرم  دـنک ، نآ  تالکـشم  لمحت  یهدامآ  ار  دوخ  دـتفیب و  ولج  تسا ، نآ  لاـبند  دنتـسھ -  یقـالخا  یداـقتعا و  یناـبم  لوصا و  هب  دـنبیاپ 

، دـنک لاـبند  داـسف -  رقف و  اـب  هزراـبم  ار -  تاحالـصا  هنوگنیا  رگا  یاهنازرف ، رھ  ینید و  ملاـع  رھ  ینیبنشور ، ناـسنا  رھ  یایتلود ، لووسم  رھ  یتلود ، رھ  درک . دـنھاوخ 

. درک دنھاوخ  یرای  مدرم 

مق  / ١٣٧٩/٠٧/١۴ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

هـس نامھ  دـنریگب ؛ رظن  رد  روشک  روما  حالـصا  یارب  ار  یلـصا  یاھـصخاش  ناوت ، تردـق و  یهمھ  اب  روشک  نالووسم  هک  تسا  نیا  دراد ، تیمھا  تلم  نیا  یارب  زورما  هچنآ 

روشک نالووسم  یهلیـسو  هب  ضیعبت  داسف و  رقف و  رگا  تسا . هیـضق  ساسا  نیا  ضیعبت . اب  یهزرابم  داسف ، اب  یهزرابم  رقف ، اب  یهزرابم  دش : هتفگ  هک  یاهدمع  صخاش 

تلم نیا  تسافواب ؛ تلم  نیا  تسا ؛ نادیم  رد  تلم  نیا  دش . دـھاوخ  زاب  اھهرگ  دـش ؛ دـھاوخ  همھ  لاح  لماش  یھلا ، تیادـھ  یھلا ، قیفوت  یھلا ، یاضر  دوشن ؛ لمحت 

ناشدوخ شیپ  یاهدعاق  ام ، راوگرزب  ماما  دوش . هتـسب  تردـق  لامک  اب  نمـشد  ذوفن  ولج  هک  تسا  نیا  شھار  دریگ ، ماجنا  اھراک  نیا  میھاوخب  رگا  تسا . هداد  لد  نآرق  هب 

زا دنھدیم و  ناشن  یدنمهقالع  هجوت و  اجنآ  روشک ، نیا  تلم و  نیا  یهدروخ  دنگوس  نانمـشد  دیدید  هک  اجرھ  دنتفگیم  دـندروآیم . نابز  رب  ار  نآ  مھ  اھراب  دنتـشاد و 

ار دوخ  یهدناشنتسد  کی  هکنیا  یارب  یھاگ  دننکیم . یرادبناج  وا  زا  دننک ، بارخ  ار  یتیـصخش  هکنیا  یارب  یھاگ  دینک . ادـیپ  نظوس  اھنآ  راک  هب  دـننکیم ، عافد  اجنآ 

دھاوخن ار  اھزیچ  نیا  بیرف  تسا و  رادـیب  رایـشھ و  ام  تلم  تسا ؛ یـسایس  ام  تلم  هناتخبـشوخ  دـنزادنایم . هار  هب  یناور  گنج  دـننکیم و  تیاـمح  وا  زا  دـننک ، گرزب 

. دروخ

کارا  / ١٣٧٩/٠٨/٢۴ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

هس نیا  یهرابرد  دنتسشن  نالووسم  مدرک و  تبحص  نیا  زا  لبق  هام  دنچ  هک  ضیعبت ، داسف و  رقف و  اب  یهزرابم  زا  تسا  ترابع  روشک  نیا  رد  حالصا  شخب  نیرتمھم  زورما 

رد مھ  یبوخ  تبثم و  طاقن  دورب . شیپ  راک  هحیال  نیا  ساسارب  ات  دناهداتـسرف  ام  یارب  ار  رقف  اب  یهزرابم  یهرابرد  تلود  یداھنـشیپ  یهحیال  اریخا  دـندرک . هعلاـطم  عوضوم 

روـشک رد  ار  رقف  داـجیا  لـماوع  دـننک و  لاـبند  دـنریگب ، دوـشیمن -  یدـعب  کـی  هبناـجهمھ -  روـطهب  ار  رقف  اـب  یهزراـبم  نیا  یهلاـبند  هک  مراودـیما  نم  تـسھ . هحیـال  نـیا 

. مینک هدافتسا  روشک  تفرشیپ  عفن  هب  روشک  نیا  رد  نامدوخ  یعیبط  یاھتورث  زا  یدراوم  رد  انایحا  میناوتن  ام  هک  دوشیم  بجوم  ییاھزیچ  هچ  دننیبب  دننک ؛ ییاسانش 

. دنتسھ یدج  هار  نیا  رد  هک  دنھدیم  ناشن  ام  ناریدم  هللااشنا  میراد و  ناریدم  زا  ام  ار  راظتنا  نیا 

رطف  / ١٣٧٩/١٠/٠٧ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

اوق نیا  یاھدرکلمع  زا  یـضعب  رب  تسا  نکمم  هک  یلاکـشا  ضارتعا و  اب  منادیم ، همھ  دوخ و  یهفیظو  ار  نآ  منکیم و  هیـصوت  اوق  ناش  ظفح  یهرابرد  نم  هک  هچنآ  هتبلا 

اب دیاب  هننقم -  یهوق  رد  هچ  هییاضق و  یهوق  رد  هچ  هیرجم ، یهوق  رد  هچ  روشک -  نالووسم  هک  منکیم  مالعا  دنلب  یادص  اب  مھ  زاب  هدنب  هلب ؛ درادـن . یتافانم  دـشاب ، دراو 

اب یهزرابم  شھار  دننک ، نیمات  ار  ام  یللملانیب  تزع  عضو  ار ، مدرم  تشیعم  عضو  ار ، روشک  تینما  عضو  دنھاوخب  رگا  دـننک . هزرابم  تکلمم  نیا  رد  ضیعبت  داسف و  رقف و 

نیا دنروآیمن  تقاط  مھ  نابز  رد  هک  دنتسھ  یضعب  هتبلا  نابز . فرح و  رد  هن  دنیامن ؛ یدج  یهزرابم  نآ  اب  دننک و  ییاسانـش  دیاب  ار  اھداسف  ماسقا  عاونا و  تساھنیمھ .

هکنیا نودـب  دـننکیم ، یریگعـضوم  ضیعبت  داسف و  رقف و  اب  هزرابم  لباقم  رد  هک  یدارفا  نیا  دـننکیم ! تفلاخم  رقف  ضیعبت و  داسف و  اب  هزرابم  لصا  اب  دوش ؛ هتفگ  اـھفرح 

. دشاب هدروخ  ار  یدساف  بیرف  دیاب  ای  دشاب و  دساف  دیاب  ای  هک  یسک  نآ  تسا ؟ فلاخم  داسف  اب  یهزرابم  اب  یـسک  هچ  دننکیم . مھتم  ار  دوخ  دنـشاب ، هجوتم  ناشدوخ 

دیاب ارچ  الاو  دـشاب ؛ هدروخ  تسا ، عفتنم  ضیعبت  زا  هک  ار  یـسک  بیرف  ای  دـشاب و  عفتنم  ضیعبت  زا  دـیاب  ای  هک  یـسک  نآ  تسا ؟ فلاخم  ضیعبت  اب  یهزرابم  اـب  یـسک  هچ 

؟ دنک تفلاخم 

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

رد یتح  دـنھدیم و  رارق  رظن  دـم  رتمک  ار  هتکن  نیا  یروشک  نالووسم  یتاـقبط ، داـسف  ضیعبت و  عفر  یعاـمتجا و  تلادـع  یهنیمز  رد  امـش  یاھـشیامرف  هب  هجوت  اـب  ارچ 

؟ روشک حطس  رد  دسرب  هچ  دنناشوپیمن ، لمع  یهماج  نآ  هب  مھ  دوخ  یصخش  یگدنز 

هک نانچمھ  دوش . ارجا  هعماج  رد  یعامتجا  تلادـع  دـنلیام  اتقیقح  اھنآ  هک  تسا  نیا  نم  تشادرب  تسین . نیا  روشک  یهبتریلاع  نالووسم  یهعومجم  زا  نم  تشادرب 

یاھھار صیخشت  رد  اما  دننک ؛ راک  دنھاوخیم  اھنآ  دشاب -  هتشاد  مھ  ییاھانثتسا  تسا  نکمم  یاهدعاق  رھ  تسا ؛ هدعاق  کی  ماع و  هاگن  نیا  هتبلا  ماهتفگ -  مھ  اھراب 

یاھراک اھـشخب ، یهمھ  رد  هوق و  هس  رھ  رد  تسین . هدـش  نییبت  مدرم  یهمھ  یارب  دـیاب  هک  نانچ  مھ  نالووسم  راک  یبایزرا  دـشاب . فلتخم  تارظن ، تسا  نکمم  راـک ،

مباوج انیقی  دـیتسھ ، یـضار  دـح  نیا  هب  هک  دنـسرپب  نم  زا  رگا  هتبلا  دـنکیم . کمک  یعامتجا  تلادـع  هب  اتقیقح  هک  ییاـھراک  تسا ؛ هتفرگ  ماـجنا  رایـسب  بوخ ، تبثم 

زا بالقنا و  یاھفدھ  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  دشاب ، یعامتجا  تلادـع  یارجا  هار  رد  نالووسم  تاناکما  تمھ و  شالت و  تقو و  یهمھ  هک  تسا  نیا  رب  مرارـصا  تسا و  یفنم 

مھ یدح  رھ  هب  ام  درک . فقوت  دیابن  هار  نیا  رد  دـش . دـھاوخ  مھ  رتعیرـس  رتدـنت و  تکرح ، تھج ، نیا  رد  هللااشنا  میورب . تمـس  نیا  هب  دـیاب  تسام . تلم  گرزب  یاھوزرآ 

. دنک ادیپ  همادا  شالت  دیاب  اذل  دراد ؛ دوجو  هلصاف  یمالسا  یروھمج  ماظن  یمالسا و  بالقنا  گرزب  یاھوزرآ  هب  ندیسر  ات  میشاب ، هدرک  تفرشیپ 

رد طقف  ضیعبت  داسف و  رقف و  ایآ  تسا : نیا  نم  لاوس  دیوشیم . اھنآ  عفر  راتساوخ  دیربیم و  مان  ضیعبت  داسف و  رقف و  زا  ررکم  ناتیاھینارنخس  رد  امـش  هک  تسا  یدنچ 

ناـیم هب  ینخـس  تـالوقم  نیا  زا  امـش  یگدـنزاس ، نارود  رد  ارچ  سپ  تسا ، یفنم  باوـج  رگا  دـناهدوب ؟ هاـفر  رد  مدرم  نآ  زا  لـبق  تسا و  هدوـب  ریخا  لاـس  مـینوهس  یط 

؟ دیدروآیمن

رارق دـیکات  دروم  ار  اھنیا  هشیمھ  ام  هن ، هک  دـندیدیم  دـندوبیم ؛ لاس  دـنچ  نیا  رد  ام  یاھفرح  ناـیرج  رد  رگا  نوچ  دنتـسھ ؛ یناوج  رایـسب  تسود  اـنیقی  نامتـسود  نیا 

تاکن مداد و  رکذت  رادـشھ و  دـیدج  یهقبط  کی  دـشر  هب  عجار  یلبق ، مرتحم  روھمج  سیئر  مود  یهرود  ذـیفنت  زور  رد  ماهتـسشن ، نالا  هک  ییاج  نیمھ  رد  نم  میدادیم .

داسف رقف و  یهلاسم  ریخا  لاس  دنچ  رد  طقف  نم  هک  تسین  هنوگنیا  تسھ . ام  یاھفرح  رد  هشیمھ  اھرکذت  اھرادشھ و  نیا  متفگ . اھهنیمز  نیمھ  رد  ار  یمھم  رایـسب 

تسا نیا  نآ  منک و  نایب  تسا ، نم  رظن  دروم  هک  ار  یایساسا  یهتکن  متـساوخ  مایا ، نیا  رد  ضیعبت  داسف و  رقف و  عفر  راعـش  حرط  اب  هن . مشاب ؛ هدرک  حرطم  ار  ضیعبت  و 

شدوخ حالصا  لاح  رد  مئاد  هک  تسا  یروشک  رھ  یارب  مزال  رایسب  هبذاجرپ و  رایسب  رما  کی  تاحالصا  تسا ؛ بوخ  مھ  رایسب  هک  روشک -  رد  تاحالـصا  یهلاسم  حرط  هک 

چیھ هصالخ  و  ارزو ، هن  یربھر ، هن  روھمج ، سیئر  هن  تلود ، نیا  هن  یـساسا ، نوناق  هن  مالـسا ، هن  ماظن ، هن  هک  دـش  یاهدـع  تسد  رد  یـسایس  یهلیـسو  کـی  دـشاب - 

مدرک حرطم  نم  دندرک . تاحالصا  زا  یسایس  یهدافتـسا  هب  عورـش  دننک ، انعم  ار  تاحالـصا  یهملک  هکنیا  نودب  اھنیا  دنرادن . لوبق  ار  ماظن  لک  ینعی  دنرادن ؛ لوبق  ار  سک 

زیچ هس  نیا  لوا  یهجرد  رد  دننک -  تکرح  تاحالـصا  تھج  رد  دیاب  هوق  هس  دـنوش و  تاحالـصا  هجوتم  دـیاب  همھ  تسا و  مزال  رایـسب  رما  کی  هک  روشک -  رد  تاحالـصا  هک 

رد ار  داـسف  ضیعبت و  رقف و  عفر  هک  تسا  یـسک  هچ  نوـچ  دـننک ؛ یفن  ار  نآ  دنتـسناوتن  مھ  اـھنآ  مدرک و  حرطم  تاحالـصا  یارب  ار  نشور  موـھفم  کـی  عـقاو  رد  نم  تسا .

ناـفوت روشک  یاـضف  رد  بترم  لوھجم ، مھبم و  یهتـساوخ  کـی  یارب  دـننکیمن . شـالت  تاحالـصا  هنوـگنیا  یارب  لاـحرھهب  اـما  دـنادن ؟ حالـصا  ار  نآ  اـی  دـنادن  مزـال  هعماـج 

یـشالت نیا  هب  متـساوخ  نم  تسا ؟ تسرد  نیا  ایآ  دنھدیم . رارق  دوخ  فدھ  دروم  ار  هاگـشناد  دنناشکیم و  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ار  مدرم  دنزادنایم و  هار  یـسایس 

« يداصتقا دسافم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یاسور مدرک ، حرطم  هکنآ  زا  دعب  منک و  حرطم  ار  هلاسم  نیا  نم  هکنآ  زا  لبق  دش . مھ  روطنیمھ  هناتخبـشوخ  هک  دوش ؛ هداد  تھج  دـننکب ، دـنھاوخیم  دارفا  یـضعب  هک 

تلود رد  قباس و  زا  نم  نیاربانب  دننکیم . ییاھراک  نالا  دندرک و  مھ  یزیرهمانرب  دـننک ؛ یزیرهمانرب  هک  دـنداد  لوق  اھنآ  مدرک . تبحـص  اھنآ  اب  متـساوخ و  اجنیا  ار  هوق  هس 

تـسرد ار  ییادزرقف  یهحیال  ام  یهتـساوخ  نامھ  ساسا  رب  مھ  اھنآ  ماهتـساوخ . ار  نالووسم  شالت  رقف ، ضیعبت و  داـسف و  یهلاـسم  یهنیمز  رد  صوصخب  مھ  هتـشذگ 

هک یلاغتشا  یهلاسم  نیمھ  هک  هتفر ؛ شیپ  مھ  شلحارم  زا  یضعب  درک ؛ بترم  میظنت و  یلعف  تلود  ار  هحیال  نامھ  دعب  اما  دیسرن ؛ هتـشذگ  تلود  رمع  هب  اھتنم  دندرک .

تسا هلاسم  نیرتمھم  لاغتشا ، یهلاسم  نوچ  تسا ؛ هلاسم  نآ  لابند  هب  دیاهدینش ، زور  دنچ  نیا  رد  امش 

؟ دیراد یاهمانرب  داسف  رقف و  اب  هزرابم  یارب  ایآ 

مراد یلوبق  لباق  هیکت و  لباق  یاھهمانرب  منک ، ارجا  متـساوخیم  مدوخ  رگا  نم  مراد . هماـنرب  نم  هلب ، یلو  تسین ؛ اـھراک  نیا  یارب  یزیرهماـنرب  یربھر ، تیلووسم  هتبلا 

مھ یلبق و  تلود  مھ  ماهدرک -  مھ  ییامنھار  ار  اھنآ  مدوخ  رظن  دروم  یاھتھج  رد  هدوب ، نکمم  مزـال و  هک  ییاـجنآ  اـت  ماهتـشاذگ و  ناـیم  رد  ار  اـھنآ  مھ  نـالووسم  اـب  هک 

. دنشاب هتشادن  لوبق  ار  نآ  اھتلود  هک  تسین  یزیچ  نیا  تسا . هدوب  یرکف  یاھکمک  نیمھ  زا  یـشان  هناتخبـشوخ  هدش ، هک  ییاھـشالت  نیا  زا  یرایـسب  ار -  یلعف  تلود 

شدوخ ییارجا  یاھتـسایس  بوچراچ  رد  یتلود  رھ  تساھتلود . یهدھع  هب  یزیرهمانرب  اھتنم  مراد ؛ همانرب  نم  هلب ، دـناهتفگ . ار  نآ  مھ  اھراب  دـنراد و  لوبق  مھ  ناشدوخ 

. میاهدرک کمک  مھ  لاحهب  ات  مینکیم و  هللااشنا  هک  مینک ، کمک  دیاب  مھ  ام  دورب . شیپ  دنک و  یزیرهمانرب  دیاب 

یداصتقا  / ١٣٨٠/٠٢/١٠ دسافم  اب  هزرابم  هرابرد  اوق  نارس  هب  یاهدام  تشھ  نامرف 

مھتادییات تماد  هناگ  هس  یاوق  مرتحم  یاسور  نایاقآ  تارضح 

نیا رد  مادـقا  هب  ار  نالوئـسم  یدـج  مزع  دناهتـشامگ ، تمھ  نادـب  هیئاضق  هیرجم و  یهوق  ود  هک  داسف  اب  هزراـبم  حرط  هیھت  یداـصتقا و  دـسافم  اـب  هزراـبم  داتـس  لیکـشت 

اب شیوخ  ینالوط  یهلـصاف  ندرک  مک  ار  دوخ  گرزب  فیلکت  لاح  همھ  رد  دـیاب  تسا  یولع  ماظن  نتخاس  وگلا  هب  رختفم  هک  یتموکح  دـھدیم . دـیون  یتایح  یـساسارما و 

تلادع مچرپ  نتشارفا  مدرم و  هب  تمدخ  زج  هک  یمالـسا  یروھمج  دبلطیم . ریذپانیتسـس  یتمھ  صالخا و  رـس  زا  یداھج  نیا  و  دنادب ، یمالـسا  یولع و  ینامرآ  ماظن 

یمدرم تیامح  یھلا و  کمک  هب  و  دشاب ؛ هتشاد  رظن  دم  رد  دیاب  ار  یولع  یهنافصنم  عطاق و  راتفر  دوش ؛ تلفغ  راچد  هار  نیا  رد  دیابن  درادن  یئهفسلف  فدھ و  یمالـسا ،

. دنک هیکت  دننادیم  ردق  ار  فاصنا  تلادع و  هک 

راذگهیامرس نآ ، رد  هک  تسا  دنمزاین  یئاضف  هب  همھ  نیا  و  تسا . نئمطم  یراذگهیامرس  ناناوج و  یارب  لاغتـشا  داجیا  ملاس و  یداصتقا  تیلاعف  یهنـشت  ام  روشک  زورما 

یلام و روما  نایدصتم  تقادص  تناما و  یتموکح و  تاطابترا  تمالـس  تحـص و  زا  اھرـشق ، یهمھ  راک و  یهدنیوج  یملع و  رکتبم  یزرواشک و  رد  لاعف  رـصنع  رگتعنـص و  و 

ناھاوخهدایز نابلطزایتما و  رگا  و  دوشن ، عطق  یتموکح ، تاناکما  زا  ناگدننکهدافتـساوس  نادسفم و  تسد  رگا  دـننک . شمارآ  تینما و  ساسحا  هدوب و  نئمطم  یداصتقا 

یاھھار زا  هدافتـسا  هب  نانآ  زا  یناسک  درک و  دـنھاوخ  یدـیمون  ینماان و  ساسحا  همھ  بلطلاغتـشا ، هدـننک و  دـیلوت  راذگهیامرـس و  دـنوشن ، درط  وجراـصحنا ، اعدـمرپ و 

. دش دنھاوخ  قیوشت  ینوناقریغ  عورشمان و 

هیئاضق هیرجم و  یهوق  ود  اصوصخم  هناگهس  یاوق  یهلیسوب  هبناج  همھ  مادقا  مزلتـسم  هرابنیا ، رد  اشگهرگ  عطاق و  لمع  یداصتقا و  یلام و  داسف  یهشیر  ندیناکـشخ 

ناسانشراک و زا  هدافتسا  اب  هیئاضق  یهوق  و  دنک ، یریگشیپ  اھھاگتسد  رد  یلامداسف  دشر  زورب و  زا  ضامغایب ، قیقد و  هتفای و  نامزاس  یتراظن  اب  هیرجم  یهوق  تسا .

یاھراکهار لیھست  بجوم  هک  نیناوق  عضو  رد  هننقم  یهوق  شقن  هک  تسا  یھیدب  درادرب . روشک  یلاعت  هار  رـس  زا  ار  هدولآ  رـصانع  نئاخ و  مرجم و  نمادکاپ ، عطاق و  تاضق 

. تسا زاسراک  مھم و  رایسب  تراظن ، یهفیظو  افیا  رد  زین  تسا و  ینوناق 

 : مھد رکذت  دننک ، شقن  افیا  یلام  داسف  اب  هزرابم  رد  دنناوتیم  هک  روشک  ناراکردنا  تسد  رگید  نایاقآ و  تارضح  هب  ار  یتاکن  تسا  مزال 

یناسک یوس  زا  اتدمع  اھتفلاخم  نیا  دش . دھاوخ  دنلب  نآ  اب  تفلاخم  یاھهرعن  اھدایرف و  جـیردتب  اھهمزمز و  انیقی  یلام ، یداصتقا و  داسف  اب  یدـج  یهزرابم  زاغآ  اب   - ١

نانآ اب  دناهتفریذپ  ریثات  نانآ  تائاقلا  زا  هک  ینالدهداس  ای  دنفلاخم  روشک  تلم و  تداعـس  اب  هک  ینالددب  تسا  یعیبط  دنوشیم و  ررـضتم  گرزب  مادقا  نیا  زا  هک  دوب  دـھاوخ 

یتسدمھ یعونب  داسف ، اب  هزرابم  رد  حماست  هک  دیزومایب  هناگهس  یاوق  رد  هاوخریخ  نالوئسم  هب  دنکفیب . دیدرت  امـش  خسار  مزع  رد  دیابن  اھتفلاخم  نیا  دنوش . ادصمھ 

لزلزت مدـع  تیعطاق و  فلختم  مرجم و  اب  دروخرب  رد  اھھاگتـسد  نیا  هک  تسا  نآ  ورگ  رد  یئاضق  یتلود و  یاھھاگتـسد  هب  یمومع  دامتعا  تسا . نادـسفم  نادـساف و  اـب 

. دنھد ناشن  ار  دوخ 

نیا هب  تسا . اھهیامرـس  رارف  یداـصتقا و  ینمااـن  بجوـم  یلم ، یاـھتورث  زا  ناگدننکهدافتـساوس  نادـسفم و  اـب  هزراـبم  هک  دـننک  روـصت  اـطخب  یناـسک  تسا  نکمم   - ٢

ناگدننک دیلوت  دنشاب . هتشاد  یداصتقا  ملاس  تیلاعف  دنھاوخیم  هک  تسا  یناسک  نانیمطا  یداصتقا و  یاضف  تینما  بجوم  هزرابم  نیا  سکعب ، هک  دینک  میھفت  صاخشا 

. دناملاسان داصتقا  یلام و  داسف  ناینابرق  نیتسخن  دوخ  روشک ، نیا 

دوخ دیاب  دـتفیبرد  یکاپان  اب  دـھاوخیم  هک  یتسد  دیراپـسب . تناما  تمالـس و  زا  رادروخرب  نئمطم و  دارفا  هب  هیئاضق  یهوق  رد  هچ  تلود و  رد  هچ  ار  داسف  اب  هزرابم  راک   - ٣

. دنشاب حالص  زا  رادروخرب  دوخ  دیاب  دننک  لمع  حالصا  هار  رد  دنھاوخیم  هک  یناسک  و  دشاب ، کاپ 

کچوک ناھانگ  نتفرگ  ناسکی  ای  هابتشا ، تنایخ و  نایم  ناسکی  یهلماعم  ای  ناھانگیب ، ندرک  مھتم  دشاب . فیرظ  قیقد و  لاحنیعرد  یلو  عطاق  دیاب  تلادع  یهبرض   - ۴

رد نظ و  وس  دروم  دـیابن  دـنھدیم  لیکـشت  ار  روشک  هناگ  هس  یاوق  رد  نارازگراک  تیرثکا  نامگیب ، هک  رازگتمدـخ  حـلاص و  راکتـسرد و  ناریدـم  تسین . زیاج  گرزب  ناھانگ  اب 

هتخانـش مھم  یئهفیظو  دـسفم ، داسف و  اب  هلباقم  رانک  رد  زین  نارازگتمدـخ  ناحلاص و  قیوشت  هک  تسا  وکین  هچ  دـننک . ینماان  ساسحا  اـی  دـنریگ و  رارق  تناـھا  ضرعم 

. دوش

رد بیـسآ  راچد  طاقن  هنامیمـص ، یراکمھ  اب  دـیاب  تاعالطا  ترازو  تابـساحم و  ناوید  روشک ، لـک  یـسرزاب  ناـمزاس  لـیبق  زا  هوق  هس  رد  یتراـظن  فلتخم  یاھـشخب   - ۵

. دنناسر یرای  ار  دروم  رھ  رد  یئادز  بیسآ  نالوئسم  زین  یئاضق و  مکاحم  دننک و  یئاسانش  یتسردب  ار  روشک  یداصتقا  یلام و  شدرگ 

و یجراـخ ، یاـھدادرارق  تـالماعم و  دـننام : نـالک  یتلود  یداـصتقا  یاـھتیلاعف  رد  ریذپبیـسآ  طاـقن  دوخ ، ینوناـق  فئاـظو  بوچراـھچ  رد  تسا  فظوم  تاـعالطا  ترازو   - ۶

تمالس ققحت  رد  یئاضق  هاگتسد  تلود و  هب  دھد و  یتاعالطا  ششوپ  ار  روشک  یلوپ  یداصتقا و  یریگمیمـصت  مھم  زکارم  زین  و  یلم ، یاھحرط  گرزب ، یاھیراذگهیامرس 

. دھد شرازگ  روھمج  سیئر  هب  مظنم  روطب  دناسر و  یرای  یداصتقا 

هب باستنا  رذع  اب  دناوتیمن  یداھن  ای  صخـش  چـیھ  دوش . انثتـسا  دـیابن  یھاگتـسد  داھن و  چـیھ  سکچیھ و  دوش . هدـید  یـضیعبت  چـیھ  دـیابن  داسف  اب  هزرابم  رما  رد   - ٧

. دریگ تروص  ناسکی  دروخرب  دیاب  دنسم  رھ  اج و  رھ  رد  داسف  اب  درامشب . فاعم  یشکباسح  زا  ار  دوخ  روشک ، نالوئسم  رگید  ای  بناجنیا 

مھم نیا  ناراکردنا  تسد  هب  ددرگ . دوھشم  لمع ، تاکرب  راثآ و  دیاب  تاغیلبت  یاجب  دوش . راتفر  هنوگرھاظت  یتاغیلبت و  یراعش و  یهنوگب  دیابن  یتایح  مھم و  رما  نیا  اب   - ٨

هک یمومع  راکفا  هب  یناسر  عالطا  هنوگرھ  دننکن . اھر  ار  یلـصا  طاقن  دنورن و  کچوک  یاھاطخ  افعـض و  غارـس  هب  اھداسفلاما  اھهشیر و  هب  نتخادرپ  یاجب  هک  دینک  دیکات 

. دشاب هتشاد  رظن  رد  ار  یمومع  راکفا  نانیمطا  شمارآ و  ظفح  هدوب و  هنوگتاغیلبت  هدیجنسن و  تاراھظا  زا  رودب  دیاب  تسا ، مزال  دوخ  یاج  رد  هتبلا 

نالیگ  / ١٣٨٠/٠٢/١١ مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

داسف دوجو  الاب  رایسب  یاھلمتحم  زا  یکی  دراد ، دوجو  یناماسبان  هک  ییاج  رھ  رد  منیب . یم یکانرطخ  رایـسب  شقن  اھدرواتـسد ، همھ  ندرک  دوبان  رد  ار  داسف  شقن  نم 

هزرابم دیاب  داسف  اب  تسا . داسف  دوجو  تسین ، ضامغا  لباق  هجو  چیھ هب هک  یتالمتحم  زا  یکی  اما  دـشاب ؛ تیریدـم  وس  یریبدـت و  یب ییاج  رد  تسا  نکمم  هتبلا  تسا .

مھ اب  دـیاب  اـھتنم  دـنراد ؛ یا  هناگادـج شقن  مادـک  رھ  هتبلا  دـنراد ؛ شقن  مھ  هننقم  هوق  هیرجم و  هوق  تسین ؛ مھ  هییاـضق  ی  هوق صوصخم  دـننک ؛ هزراـبم  دـیاب  همھ  دوش ؛

. دننک یراکمھ 

« يداصتقا دسافم   » 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 28هاگياپ  هحفص 4 
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نارھت  / ١٣٨٠/٠٢/٢٨ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

رد رگا  منکیم ، ضرع  ادـیکات  مھ  نم  اـما  دـننادیم ؛ ار  نیا  میوـگب ، مھ  هدـنب  هکنیا  نودـب  اـم  زیزع  مدرم  تسا . مھم  رایـسب  میتـفگ ، اـم  هـک  مـھ  داـسف  یهلاـسم  هـتبلا 

یاـھتورث نآ  اـب  یاهدـع  مھ  دـنام ، دـھاوخ  یقاـب  دوخ  یاـج  هب  اـھتیمورحم  مھ  نوچ  دـشابن ؛ تورث  هک  تسا  نیا  زا  رتدـب  دوش ، جرخ  دـب  اـما  دـشاب ، تورث  لوپ و  یاهعماـج 

یاھیگزرھ دایتعا و  داسف و  تسا -  روآداسف  شدوخ  هعماج ، زا  ییاھرـشق  ندوب  تسدـیھت  دـنروآیم . دوجو  هب  ار  داسف  داسف ، اـب  ماوت  قحاـن و  یهدـمآتسدهب  حیحـصان 

زا نم  هتبلا  . دوش هزرابم  دیاب  داسف  اب  اذل  تسا ؛ مدرم  یاپ  ریز  یرگید  داسف  بادرم  زاب  شدوخ  مھ  داسف  هار  زا  یاهدع  ندش  دـنمتورث  دـنیآیم -  شیپ  رقف  رثا  رب  نوگانوگ 

. دوشیمن مامت  بلطم  اسور ، ندرک  لوبق  هدنب و  نتفگ  فرـص  هب  دوش . لابند  یدـج  دـیاب  یلو  منکیم ؛ رکـشت  دـنتفگ ، خـساپ  هلاسم  نیا  هب  هک  هناگهس  یاوق  نالووسم 

شیولج نمـشد  ینالوط  فص  کی  دنک ، هزرابم  داسف  اب  دھاوخب  سک  رھ  تسا . شارت  نمـشد  داسف ، اب  یهزرابم  هک  متـشون  هوق  هس  مرتحم  یاسور  هب  همان ، نآ  رد  نم 

عاونا دنتسیایم و  لباقم  رد  اھنیا  دنراد ؛ مھ  ییاھرکـشل  تشردهناد ، یاھدساف  نوچ  ناشیاھرکـشل ؛ اھدساف و  دنتـسھ ؟ یناسک  هچ  نانمـشد  نیا  دیآیم . دوجو  هب 

، دننزیم تمھت  تسھ : مھ  رتکانرطخ  ندیشکوقاچ  زا  زورما  دنک . هلمح  یسک  هب  دشکب و  وقاچ  یسک  هک  تسین  نیا  شاهمھ  مھ ، ینکشراک  دننکیم . ار  اھینکـشراک 

اھنیا اب  دیاب  دننزیم . قحان  تسردان و  یاھبـسچرب  دننکب ، ار  تامادقا  نیا  دنھاوخب  دننزب و  اھفرح  نیا  زا  هک  یناسک  هب  دننکیم و  یگنھرف  راک  دـننکیم ، تسرد  هعیاش 

یهزرابم دیاب  دوش ؛ هتـشامگ  تمھ  ینامیا  ینید و  گنھرف  یاقترا  نآ  هب  دیاب  دریگ ؛ ماجنا  یداصتقا  تیلاعف  شالت و  نآ  دیاب  دش . نادیم  دراو  قداص  حیرـص و  درک و  هلباقم 

تکرح مدرم  هللااشنا  هک  دوش  یروط  دوش . لابند  اوق -  یهیقب  فرط  زا  هچ  درک ، دـنھاوخ  باختنا  مدرم  هللااشنا  هک  یروھمج  سیئر  فرط  زا  هچ  فرط -  همھ  زا  داسف  اـب 

. دننک سح  ار  حالص  تمس  هب 

یناگرزاب  / ١٠/١٣٨٠/٠۴ عیانص و  یاھهناخترازو  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیا دوش . هتفرگ  نآ  ولج  دـیاب  اذـل  دـنک ؛ یم تیارـس  روشک  یداصتقا  هندـب  هب  اھنآ ، نایم  رد  فظوم و  نالووسم  تالیکـشت  رد  یداصتقا  یلام و  داسف  هک  میدـقتعم  ایوق  ام 

ملاس راذگ  هیامرـس نانیمطا  تینما و  ساسحا  یارب  یا  هلیـسو نیا  دوش . هتفرگ  یدج  دـیاب  میدرک ، توعد  نآ  هب  ار  هناگ  هس یاوق  نالووسم  ریخا ، مایپ  رد  ام  هک  یا  هزرابم

؛ درادن مھ  یلاکشا  دنک ؛ یم یراذگ  هیامرس دوس  یارب  دنک ، یم یراذگ  هیامرس هک  سک  رھ  هتبلا  دراد . هدافتـسا  دصق  درادن ؛ هدافتـسا  وس  دصق  هک  یراذگ  هیامرـس تسا ؛

یاھشزغل نینچمھ  یزوسلد و  دھعت و  مدع  رطاخ  هب  اتدمع  هک  عورشمان -  یاھدوس  ولج  دیاب  درک . داجیا  هلصاف  عورشم  ان  عورشم و  دوس  نیب  دیاب  تسا . عورـشم  دوس 

ار هتکن  نیا  مرتحم  نالووسم  هب  اریخا  نم  ددرگ . هزرابم  هملک -  یقیقح  یانعم  هب  قاچاق -  هدیدپ  اب  دوش و  هتفرگ  تسا -  ناریدـم  نالووسم و  زا  یـضعب  یوس  زا  نوگانوگ 

ظاحل زا  نیا  تساھیزیر . همانرب همھ  روشک و  یلم  تیوھ  داـصتقا و  هب  هبرـض  یـشورف ، قاـچاق قاـچاق و  هدـیدپ  هک  متفگ  ادـکوم  ار  نآ  مھ  مرتحم  روھمج  سیئر  هب  ما ، هتفگ

ییاجنآ ات  درک ، لابند  دـیاب  ار  قاچاق  سنج  تسین . اھزرم  طقف  قاچاق ، داسف  اب  هلباقم  یاج  تسا . داسفا  بجوم  نوچ  تسا ؛ یعطق  مارح  عونمم و  لـمع  کـی  یعرش ،

شخب یناگرزاب و  شخب  دـنک . یم دودـحم  ار  ملاس  لاغتـشا  جـیورت و  ار  ملاسان  لاغتـشا  فیعـضت ، ار  یلخاد  دـیلوت  قاچاق ، سنج  دوش . یم هداد  رارق  شورف  ضرعم  رد  هک 

. دریگ رارق  یلخاد  تادیلوت  جیورت  تمدخ  رد  دناوت  یم روشک  یناگرزاب  دننک . کمک  مھ  هب  دنناوت  یم تعنص  دیلوت و 

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

 - مرتحم یروھمج  سیئر  هلمج  زا  روشک -  نالووسم  یاھتیلووسم  نیرتگرزب  زا  یکی  تساـھنآ . یهلمج  زا  یداـصتقا  یلاـم و  یاـھداسف  هک  دراد  یماـسقا  عاونا و  داـسف 

ییاھیراکمھ هناتخبـشوخ  دـنلووسم و  هنیمز  نیا  رد  مھ  هننقم  یهوق  هییاضق و  یهوق  هتبلا  دریگ . رارق  تلود  یهماـنرب  رد  دـیاب  هک  تسا  یداـصتقا  یلاـم و  دـسافم  بیقعت 

یداصتقا شیاشگ  هب  هک  تسا  ییاھراک  زا  یکی  یلام  یداصتقا و  یهدسفم  اب  هزرابم  دھد . ناشن  لمع  یهلحرم  رد  ار  دوخ  دوش و  یدـج  دـیاب  هزرابم  نیا  دـننکیم . مھ 

راک هتبلا  درک . هزرابم  هلباقم و  نآ  اب  دیـسرت و  نآ  زا  دیاب  تدشهب  هک  تسا  داسف  یاھھاگولگ  دوجو  روشک ، یداصتقا  تفرـشیپ  عناوم  زا  یکی  درک . دھاوخ  کمک  مھ  روشک 

مرتـحم سیئر  هب  مھ  هییاـضق و  یهوـق  مرتـحم  سیئر  هب  مھ  مرتـحم ، روـھمج  سیئر  هب  مھ  متـشون ، هک  یاهداـم  تشھ  یهماـن  نآ  ناـیرج  رد  نم  تسھ . مـھ  یتـخس 

اب هلباقم  یارب  تسا . یتخـس  راک  اذل  دروآ ؛ دـنھاوخ  راشف  درک و  دـنھاوخ  مجاھت  نیدـسفم  تسا . یعقاو  یدـج و  یهزرابم  کی  داسف ، اب  هزرابم  دـینادب  هک  متفگ  سلجم 

. درک نت  هب  هزرابم  سابل  دیاب  یلام ، یداصتقا و  داسف  عویش 

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

یاھـشخب ناتیناحور ، ریغ  ناتیناحور ، ناـتناوج ، ناـتریپ ، امـش -  یهمھ  نم ! نازیزع  تسا . قـالخا  تیونعم و  هب  هجوت  تسھ -  مھ  شنیرتمھم  هک  نم -  تحیـصن  نیرخآ 

داقتعا هتبلا  . دنوش نیدتم  مدرم  هک  دشاب  نیا  امـش  تمھ  دـینادب و  نید  زابرـس  ار  ناتدوخ  دـیاب  یناسنا -  تاھج  هب  طوبرم  یاھـشخب  ناتیگنھرف ، یاھـشخب  ناتیداصتقا ،

، تلود یداصتقا  یاھشخب  رگا  هلداعمال .» هل  شاعمال  نم   » نوچ دننک ؛ نیمات  ار  مدرم  شاعم  دنوش ، نیدتم  مدرم  دنھاوخیم  رگا  ام  یداصتقا  یاھشخب  هک  تسا  نیا  نم 

ینیدیب و عویـش  ای  داسف  عویـش  ای  داسف  رھاظم  زا  یریگولج  تیونعم و  رارقتـسا  یهلاسم  هتـشذگ ، نیا  زا  اما  دش . دنھاوخ  نیدتم  مدرم  دندرک ، نیمات  ار  مدرم  شاعم 

میھاوخیم یتقو  اھیف ؛» اوقـسفف  اھیفرتم  اـنرما  هیرق  کـلھن  نا  اـندرا  اذا  و  : » دـیامرفیم نآرق  رد  لاـعتم  یادـخ  تسا . بجاو  یاـھراک  وزج  اـنعم ، نیا  هب  رھاـظت  صوصخب 

باذـع دـعب  اریمدـت ؛» اھانرمدـف  لوقلا  اھیلع  قحف  « ؛ دـننکیم قسف  ناشاھرادـلوپ  نیفرتم و  تسا -  نیا  یھلا  تنـس  رد  شتعیبط  راک و  زاس و  مینک -  دوبان  ار  یاهعماج 

دنکیم توافت  اھتنم  دنکیم ؛ رثا  عماوج  یهمھ  یور  راک  زاس و  نیا  ینعی  درادن ؛ مھ  درگرب  ورب  تسا ؛ یھلا  باذـع  دورو  اھنآ ، قسف  یهمزال  دوشیم . لزان  اھنیا  رب  یھلا 

هدننک ظفح  رصانع  لباقم ، رد  اما  دراد ؛ ار  هدننک  لحمضم  هدننک و  دوبان  رصنع  نیا  هک  تسھ  یاهعماج  دشاب . یدح  هچ  رد  هدنرادھاگن  رـصانع  ظاحل  زا  هعماج  نآ  هکنیا  هب 

هن هدـننک ، دوبان  رـصنع  نآ  هک  دوشیم  بجوم  نیا  دراد -  یخیرات  ای  ییایفارغج  بوخ  تیعقوم  دراد ، یلقاع  نارادمتـسایس  دراد ، یدایز  تورث  دراد ، یدایز  ملع  دراد -  مھ 

اما تسا ؛ لالحمضا  هب  ور  رگید ، لماوع  یرایسب  و  اھیف » اوقـسفف   » نیمھ رطاخ  هب  اکیرما  یهعماج  هک  دینیبیم  دینک ، هاگن  زورما  رگا  امـش  دنک . رثا  رترید  دنکن ؛ رثا  هکنیا 

مھ ار  هدننک  ناریو  ناکما  نیا  دنراد -  یاهتخپ  برجم و  نارادمتـسایس  هن  دنراد ، ار  تورث  هن  دـنراد ، ار  ملع  هن  دـنرادن -  ار  هدـنرادھگن  تاناکما  هک  دنتـسھ  عماوج  زا  یـضعب 

نیا شیانعم  دنریمیم ؛ ناھگان  مدآ  نویلیم  دنچ  هک  تسین  انعم  نیا  هب  مھ  ناشنتفر  نیب  زا  تفر . دنھاوخ  نیب  زا  دوز  دنوش ، دراو  رازنجل  بادـنگ و  نیا  رد  رگا  اھنیا  دـنراد ؛

یناوارف یاھتکالف  تائالتبا و  راچد  دریگیم و  رارق  ایند  ییاـنتعایب  دروم  دوشیم ، روخ  یرـسوت  دوشیم ، فیعـض  دوشیم ؛ دوباـن  شایلم  تیوھ  اـب  تلم  نیا  هک  تسا 

. تسا مھم  رایسب  تیونعم  یهلاسم  نیاربانب  دوشیم .

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

نمتوم ای  لووسم  هدـننکاطخ ، هک  تسا  نیا  یکی  گرزب -  یاھتنایخ  گرزب ، یلام  یاھداسف  ـالثم  دـشاب -  گرزب  اـطخ  دوخ  هکنیا  یکی  تسا : زیچ  ود  هب  اـطخ  ندوب  گرزب 

دوشیم بجوم  ندوب  نیما  تسا . نارگید  گرزب  یاھاطخ  زا  رتشیب  رایسب  شررض  دوریم ، راظتنا  تناما  اھنآ  زا  هک  ییاھناسنا  زا  کچوک  یاھاطخ  ندز  رس  یھاگ  دشاب .

، دوخ یاج  رد  ییاضق  نالووسم  دوخ و  یاج  رد  یتلود  نالووسم  رگا  دراد . ریثات  ماظن  ییاراک  رد  نیا  دوش ؛ دروخرب  اھاطخ  نیا  اب  دیاب  دـشاب . گرزب  هدـش ، رداص  یاطخ  هک 

لکشم لاغتشا ، لکـشم  یداصتقا -  لضعم  نیا  مھ  دش و  دھاوخ  دایز  فلتخم  یاھهنیمز  رد  تلود  نالووسم  ییاراک  مھ  دننک ، دروخرب  اھاطخ  تافارحنا و  نیا  اب  مادک  رھ 

بجوم مھ  دـننکب ، یرتـشیب  تقد  دارفا ، هک  دوشیم  بجوم  مھ  داـسف ، اـب  دروـخرب  ینعی  دـش . دـھاوخ  لـح  اتدـمع  هریغ -  لوـپ و  هب  طوـبرم  لـئاسم  تادراو ، تارداـص و 

نیاربانب دیآ . دوجو  هب  تفرشیپ  تلود ، روشک و  یراج  یداصتقا و  یاھراک  رد  هک  دش  دھاوخ  بجوم  لماع  ود  نیا  دنشکب . بقع  دنسرتب و  راکتنایخ  یاھتـسد  هک  دوشیم 

. تسا هنوگنیا  مھ  یدمآراک  تابثا  هک  تسا ؛ یدمآراک  تابثا  ماظن ، یدمآراکان  هب  مجاھت  جالع 

« يداصتقا دسافم   » 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 28هاگياپ  هحفص 5 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3066
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3073
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3076
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3079
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3082
http://farsi.khamenei.ir


ناضمر  / ١٣٨٠/٠٩/١۶ هعمج ٢١  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

یلام و داسف  اـب  هزراـبم  راعـش  رگا  زورما  مینک . لاـبند  ار  نینموملاریما  راـتفر  تسا ، هدـش  یراذـگمان  یولع » راـتفر  لاـس   » ناونع هب  هک  یلاـس  رد  میراد  هفیظو  زورما  اـم 

، راک نیا  لابند  دیاب  تسا ، حالصا  حالـص و  لابند  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  سک  رھ  دنک . یوریپ  راعـش  نیا  زا  دیاب  تسا ، نینموملاریما  وریپ  سک  رھ  دوشیم ، هداد  یداصتقا 

راعـش کی  دح  رد  دنراذگن  دنـشخب و  ققحت  ار  راعـش  نیا  دننادب  فظوم  ار  دوخ  هننقم -  یهوق  ای  هیرجم  یهوق  ای  هییاضق  یهوق  زا  معا  لووسم -  یاھھاگتـسد  دـنک . تکرح 

مدرم زا  نینموملاریما  تسا . نینموملاریما  شور  نیا  تسا . یمالـسا  ماظن  تموکح و  یلـصا  یاـھهیاپ  زا  یکی  داـسف ، اـب  هزراـبم  دـنامب . یقاـب  یظاـفل ، کـی  یلاـخوت و 

؛ مینک لمع  نینموملاریما  لثم  میناوتیمن  ام  درک . هزرابم  نآ  اب  دراد ، دوجو  داسف  دـید  هک  ییاجنآ  درکن . هظحالم  دنتـشاد ، عقوت  وا  زا  هک  یناـسک  زا  یتح  درکن ؛ هظحـالم 

ار نیا  مینکب . ار  نامـشالت  دـیاب  نکیل  مینک ، تکرح  نینموملاریما  رـس  تشپ  میھاوخب  هک  منکیم -  ضرع  ار  مدوخ  هدـنب  میتسین -  نیا  لـباق  اـم  میرادـن . مھ  ار  شیاـعدا 

تسد و دننک و  وھایھ  لاجنج و  دنیآرد و  تکرح  هب  راشف  یاھمرھا  نامھ  زاب  درک ، هلباقم  یدـسفم  دـساف و  اب  یھاگتـسد  رگا  هکنیا  هن  دـننادب ؛ دوخ  یهفیظو  دـیاب  همھ 

مھ مدرم  دـنکیم و  کمک  مھ  ادـخ  دـننک ؛ تکرح  هار  نیا  رد  عطاـق  دـیاب  دزرلب . یـسک  یاـپ  تسد و  دـیابن  هتبلا  دـننازرلب . دـننکیم ، تکرح  هار  نیا  رد  هک  ار  یناـسک  یاـپ 

. دننکیم ینابیتشپ 

اـھوگروز و اـب  مدرم ، یهماـع  قح  قاـقحا  هار  رد  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  هک  دـنکیمن  لاحـشوخ  نیا  ردـق  هب  ار  مدرم  یزیچ  چـیھ  هک  تسا  نیا  ماهدـیمھف ، نم  هک  هچنآ 

زورما دـنتفیب . هار  هب  دـننک و  تکرح  تھج  نیا  رد  اھنآ  یهمھ  دـیاب  دـنراد و  هفیظو  مھ  هییاضق  یهوق  تلود و  سلجم و  دـنک . هلباقم  اھراوختفم  اـھهاوخهدایز و  اھدـسفم و 

همادا یھاتوک  نیا  میراودیما  هک  دننکیم ، یھاتوک  یھاگ  دـننک ، یراکمھ  دـیاب  هک  یناسک  رانک ، هشوگ و  رد  نکیل  دـنکیم ؛ هدـھاشم  ار  یتامادـقا  ناسنا  هناتخبـشوخ 

. دنکن ادیپ 

رطف  / ١٣٨٠/٠٩/٢۵ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

تشز و موھفم  نامھ  زا  تسا  ترابع  دـح ، زا  زواجت  دـنکن . زواجت  نآ  زا  دسانـشب و  ار  دوخ  ینوناق  دـح  دراد ، رارق  اـج  رھ  رد  هک  تسا  نیا  ناـسنا  فیاـظو  نیرتگرزب  زا  یکی 

ناشدوخ بظاوم  دیاب  دنوش ؛ التبم  تفآ  نیا  هب  دنناوتیم  مھ  همھ  دوش . رابکتسا  دادبتـسا و  راچد  هک  تسا  نیا  ناسنا  یارب  رطخ  نیرتگرزب  رابکتـسا . دادبتـسا و  نیگنن 

رتالاب ماـقم  رتشیب و  لوپ  تردـق و  رگا  دراد ، رابکتـسا  حور  هک  یـسک  دـنراد . رارق  تفآ  نیا  ضرعم  رد  رتشیب  تسا ، رتشیب  اـھنآ  یعاـمتجا  نکمت  هک  یناـسک  هتبلا  دنـشاب .

داسف یلاـم ، داـسف  دـنوشیم -  داـسف  راـچد  هعماـج  رد  هک  یناـسک  دـشاب . دوخ  بظاوم  رتشیب  دـیاب  اذـل  تسا ؛ رتشیب  مدرم  یارب  دوخ و  یارب  شرطخ  دـشاب ، هتـشاد 

، عرـش نوناـق و  دودـح  لـباقم  رد  ناـسنا  هک  تسا  نیمھ  نآ  یلـصا  لـماع  هک  دـننزیم ؛ ررـض  مدرم  هب  مھ  دـننکیم ، هاـبت  ار  ناـشدوخ  مھ  یـسایس -  داـسف  یقـالخا ،

رھ لباقم  رد  دسانـشیمن ؛ ار  یدح  چیھ  رگید  دش ، راچد  تلاح  نیا  هب  هدرکن  یادـخ  ناسنا  یتقو  درادرب . دوخ  هار  رـس  زا  ار  یعنام  رھ  دـھاوخب  دـنک ؛ اج  یگنت  ساسحا 

. دـیآیم دوجو  هب  هعماج  رد  رطخ  هک  تسا  هنوگنیا  دریگیم . دوخ  هب  ینمـشد  تفلاخم و  یهھبج  دراد و  یرگهزیتس  رـس  دوش ، شعفانم  هب  وا  یباـیتسد  عناـم  هک  یزیچ 

نیا طقف  وا  لکشم  دوشیم ، یلام  داسف  راچد  هک  یـسک  تسا . نیمھ  رطاخ  هب  دننک ، هزرابم  یلام  داسف  اب  هک  مدرک  تساوخرد  نالووسم  زا  مداد و  رادشھ  نم  هکنیا 

یهمھ زا  دنک و  هزرابم  نآ  اب  دھاوخیم  دتـسیاب ، وا  لباقم  رد  هک  یزیچ  رھ  داسف ، یهموثرج  کی  هک  تسا  نیا  لکـشم  دشکیم ؛ الاب  دروخیم و  ار  مدرم  لام  هک  تسین 

نیناوق رگا  دگنجیم ؛ یـساسا  نوناق  اب  دشاب ، یـساسا  نوناق  رگا  دـگنجیم ؛ عرـش  اب  دـشاب ، عرـش  رگا  عنام  نیا  لاح  دریگب . هرھب  عنام  نیا  نتـشادرب  یارب  دوخ  یورین 

. دگنجیم یداع  نیناوق  اب  دشاب ، یداع 

دساف و زا  دیابن  سکچیھ  دننک . کمک  اھنیا  هب  دیاب  همھ  دناهدش . نادیم  دراو  یدج  روطهب  ام ، تساوخرد  لابند  هب  هیرجم  یهوق  زا  یشخب  هییاضق و  یهوق  هللادمحب  (پ ٨)

؛ تسا هدش  رابکتسا  دادبتسا و  یعون  راچد  تسا ؛ هدرک  کمک  نآ  هب  تیامح و  داسف  زا  دنک ، فیعـضت  ار  داسف  دض  یقطنم  ینوناق و  تکرح  نیا  سکرھ  دنک . عافد  داسف 

. نوناق لباقم  رد  یشکرس  ینعی 

مق  / ١٣٨٠/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

اب یگنرز ، اـب  یناـسک  هکنیا  ینعی  داـسف  هچ ؟ ینعی  داـسف  دـنمھفب . روشک  نـالووسم  یهمھ  دـیاب  ار  نیا  تسا . داـسف  اـب  هزراـبم  اـم ، لـئاسم  نیرتـمھم  زا  یکی  زورما 

نیا یهنازخ  هکنیا  یکی  دراد : ررـض  دنچ  راک  نیا  دننک . رپ  ار  دوخ  یاھهسیک  دنتفیب و  تلم  نیا  لاملاتیب  ناج  هب  بناجهبقح ، یهرھچ  اب  مرن و  برچ و  نابز  اب  ینادـنوناق ،

عمج کی  ای  رفن  کی  بیج  هب  دوش -  مدرم  یگدـنز  هب  نداد  ناماس  اھاتـسور و  ندرک  دابآ  یناـسربآ و  دـس و  هار و  لـپ و  نتخاـس  فرـص  دوش -  مدرم  فرـص  دـیاب  هک  روشک 

رارق دوخ  یـصخش  قودنـص  رد  ار  لاملاتیب  لوپ  زا  ناـموت  دراـیلیم  اـھھد  لاـس -  راـھچ  هس ، یھاـتوک -  تدـم  لوط  رد  مدآ  رفن  کـی  دـینیبیم  امـش  یتقو  دوریم . صاـخ 

یهزم دنـشچن ، ار  رقف  یهزم  دـنربب و  تذـل  یگدـنز  زا  مدرم  هک  درک  دابآ  ار  اتـسور  رازھ  الثم  دـشیم  نآ  اب  هک  یلوپ  نآ  تسا ، نیا  شیاـنعم  تسیچ ؟ شیاـنعم  دـھدیم ،

. دروآ گنچ  هب  ار  اھلوپ  نیا  یهمھ  لـفاغ ، دارفا  کـمک  زا  هدافتـسا  اـب  بناـجهبقح و  یهرھچ  اـب  مرن ، برچ و  ناـبز  اـب  یگنرز ، اـب  دـناوتب  رفن  کـی  دنـشچب ، ار  تحار  یگدـنز 

. دوریم بلطهدایز  هاوخدوخ و  صیرح و  عامط و  صخش  کی  بیج  هب  مدرم  لوپ  دوشیم و  یلاخ  لاملاتیب  هک  تسا  نیا  ررض  نیلوا  نیاربانب 

زا دـندید  یتقو  دـننک -  دـیلوت  دـنزادنیب و  هار  هعرزم  دـننک ، سیـسات  هناخراک  دـننک -  یداصتقا  تیلاـعف  روشک  رد  دوخ  لوپ  اـب  دـنھاوخیم  هک  یناـسک  تسا : نیا  مود  ررض 

بجوم یداصتقا  دسافم  اب  هزرابم  دنیوگیم  یاهدع  دننک . عورـشمان  راک  دـنورب  هک  دـنوشیم  قیوشت  مھ  اھنآ  دروآ ، تسد  هب  تورث  همھ  نیا  دوشیم  عورـشمان  یاھھار 

دوشیم قیوشت  هسوسو و  یرادهیامرـس  رھ  دوشن ، هزرابم  یداصتقا  داسف  اب  رگا  تسا ؛ سکع  هیـضق  میوگیم  نم  اما  دـنکن ؛ یراذگهیامرـس  رادهیامرـس ، هک  دوشیم 

هب مھ  ار  نارگید  دساف ، کی  دوش . زیگنا  داسف  یاھراک  تسب و  دنب و  لوغـشم  دورب  رگید ، ینالوط  یاھھار  نآ و  تامدـقم  دـیلوت و  رـسدردرپ  راک  هب  ندـش  دراو  یاج  هب  هک 

. دنام دھاوخ  زاب  یداصتقا  تیلاعف  زا  روشک  هک  تسا  نیا  مود  ررض  نیاربانب  دنکیم . قیوشت  دناشکیم و  داسف 

نالووسم و ناریدم و  هب  تسا  روبجم  دنھدیمن ؛ هار  ار  وا  هک  میقتـسم  روط  هب  دنک ، هدافتـسا  ناناملـسم  لاملاتیب  زا  دھاوخب  یتقو  دـساف  مدآ  هک  تسا  نیا  موس  ررض 

ای هتـسناد  مھ  یـضعب  دـننکیم ، تمواقم  دارفا  یـضعب  هتبلا  دـنک . تمواقم  هوشر  لـباقم  رد  دـناوتیمن  مھ  یـسک  رھ  دـھدب . هوشر  دراد ، رارق  وا  هار  رـس  هک  یـسک  رھ 

نارومام دنکیم ، دساف  ار  ناریدم  دنکیم ؛ دساف  ار  یاهدع  نداد ، ینیریش  نداد و  هوشر  اب  دوخ ، فدھ  هب  ندیسر  یارب  دساف  مدآ  نیاربانب  دنوشیم . میلـست  هتـسنادن 

. دنکیم دساف  ار  هناخترازو  نالف  رومام  دنکیم ، دساف  ار  کناب  رومام  دنکیم ، دساف  ار 

نادیم رد  ندش  دراو  اھیف .» اوقـسفف  اھیفرتم  انرما  « ؛ دوشیم جـیار  هانگ  دـش ، جـیار  ناگدـبز  ناگبخن و  مدرم و  نیب  رد  مارح  یهمقل  لوپ و  یتقو  هک  تسا  نیا  مراھچ  ررض 

. تساھداسف ماسقا  عاونا و  یناوھش و  داسف  یسنج و  داسف  یقالخا و  داسف  نادیم  هب  دورو  یهمدقم  یلام ، داسف 

رد دوخ  یـسایس  فادھا  یارب  دـساف ، یاھمدآ  زا  یجراخ  نمـشد  دـنوشیم . لیدـبت  یجراخ  نمـشد  هاگیاپ  هب  دـندش ، دـساف  یمدرم  ناریدـم و  یتقو  هکنیا  مجنپ  ررض 

هدولآ یـسایس  ضارغا  هب  ار  میظع  داھج  نیا  منکیم  شھاوخ  روشک  نالووسم  زا  نم  تسا . هبناـجهمھ  داـھج  کـی  داـسف ، اـب  هزراـبم  دـنکیم . هدافتـسا  بوخ  روشک ،

، رطخ تیعقوم و  نتخانـشن  تسا . داھج  کی  تسا و  مزال  داسف  اب  هزرابم  زورما  هک  دـنمھفیم  هاگنآ  دنـشاب ، هتـشاد  ار  مزـال  یھاـگآدوخ  نآ  روشک  نـالووسم  رگا  دـننکن .

. تسا یگرزب  رایسب  رطخ  دوخ  نیا  هک  تسا  یھاگآدوخان  نامھ 

رجف  / ١٣٨٠/١١/٠٣ هھد  مسارم  هدننکرازگرب  نالوئسم  جح و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یداصتقا داسف  دنناوتب  وجدوس  یاھتسد  رگا  نوچ  تسا ؛ نیمھ  رطاخ  هب  دوش ، دروخرب  تیدج  اب  یداصتقا  یلام و  هدافتسا  وس  داسف و  اب  دیاب  مینک  یم رارـصا  ام  هک  نیا

داھج کی  داسف ، اب  هزراـبم  مینک : یم رارکت  مھ  زاـب  میا ، هدرک ضرع  اذـل  دوش . یمن ناربج  زیچ  چـیھ  اـب  هک  دروخ  یم روشک  هب  یا  هبرـض دـننک ، جـیار  نـالووسم  ناـیم  رد  ار 

دھاوخ راک  نیا  مدرم ، امـش  ینابیتشپ  هب  یھلا و  لضف  هب  هللااش  نا هک  دورب -  شیپ  دوش و  قفوم  دـھاوخب  گرزب  داـھج  نیا  رگا  تسا . یراوشد  رایـسب  راـک  هتبلا  یعقاو و 

« يداصتقا دسافم   » 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 28هاگياپ  هحفص 6 
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یلدـمھ یراکمھ و  راـک  نیا  رد  هللادـمحب  اوق  یاـسور  هتبلا  دنـشاب . کیرـش  لدـمھ و  رگیدـکی  اـب  روشک  نـالووسم  همھ  هک  تسا  نیا  نآ  یلـصا  مھم و  طرـش  کـی  دـش - 

دنھد . ناشن  یدج  مزع  دننک و  یراکمھ  رگیدکی  اب  هار  نیا  رد  دیاب  هناگ  هس یاوق  روشک و  نالووسم  حوطس ، ی  همھ رد  اما  دننک ؛ یم

دناوت یمن سک  چـیھ  سلجم -  رد  هچ  هییاضق و  هوق  رد  هچ  تلود ، رد  هچ  نالووسم -  نایم  رد  دـننک . اـفیا  ار  دوخ  شقن  دـیاب  دـنراد و  یمھـس  هنیمز  نیا  رد  اوق  زا  مادـک  رھ 

هنیمز نیا  رد  دیاب  همھ  دنک . یلاخ  راک  نیا  زا  هناش  دشکب و  رانک  ار  دوخ  تسا ، هدننک  نییعت یمالـسا  ماظن  تلم و  روشک و  تشونرـس  یارب  هک  گرزب ، راک  نیا  هب  تبـسن 

دنشاب . لاعف 

رگا رگید -  یاج  رد  اما  تسا ؛ دب  اج  نالف رد  داسف  دنیوگب  دیابن  دننک ، یم هزرابم  داسف  اب  هک  ییاھھاگتسد  دشاب . هتشادن  دوجو  یـضیعبت  چیھ  صوصخ  نیا  رد  تسا  مزال 

نودب هناعطاق و  دیاب  دننک ، یم هزرابم  داسف  اب  هک  یناسک  دننک . هزرابم  وا  اب  دیاب  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  داسف  سکرھ  رد  تسا ؛ داسف  داسف ، تسین . یدـب  نآ  هب  دـشاب - 

راک نیا  دنتسین ؛ حرطم  صاخـشا  نم  یارب  مرادن . رظن  یـصاخ  عوضوم  ای  هدنورپ  ای  صخـش  هب  نم  دننک . لامعا  ار  نوناق  رم  دسفم ، دساف و  قح  رد  دننک و  هزرابم  هلماجم 

دوش . لابند  دریگ و  ماجنا  عطاق  حیحص و  وحن  هب  دیاب 

یکی نیا  دننک . یم دروخرب  هیضق  نیا  اب  روشک  نالووسم  مدرم و  دمھفب  تسا . دایز  راک  نیا  رسدرد  دنادب  دیاب  دوش ، یلام  داسف  نادیم  دراو  دوش  یم هسوسو  هک  یـسک 

تسا . مھم  رایسب  طیارش  زا 

دروخرب تسا ، هدرک  ادـیپ  ققحت  هک  یداسف  هدرک و  داـسف  هک  یـسک  اـب  اـھنت  هک  تسا  نیا  دریگ ، رارق  هجوت  دروم  دـیاب  اـمتح  عیـسو  هزراـبم  نیا  رد  هک  یلئاـسم  هلمج  زا 

؛ تساجک تسا ، داسف  هاگولگ  هک  ییاھاج  دننیبب  دـندرگب  ما ، هدرک دـیکات  ییاضق  ییارجا و  یاھھاگتـسد  نالووسم  هب  هدـنب  دـیاین . دوجو  هب  داسف  دنـشاب  بظاوم  دوشن ؛

دیایب . دوجو  هب  یداسف  لوا  زا  دنراذگن  دنھد و  رارق  تراظن  تحت  ار  اج  نآ

، دـنک ادـیپ  جاور  اـم  نـالووسم  نیب  رد  اـھزیچ  نیا  هک  نـیا زا  نانمـشد  هـک  هریغ -  یحاـنج و  یطخ و  یـسایس و  یاـھیزاب  تاـساسحا و  تـالیامت و  دنـشاب  بظاوـم  هـتبلا 

، دش روط  نیا رگا  دوش . لمع  ادخ  یارب  هنارظن و  یب دیاب  هکلب  دوشن ؛ اھمشچ  ندیمھف  ندرک و  رظن  ندید و  عنام  دریگن و  ار  قح  ولج  دیاین ؛ نایم  هب  دنوش -  یم لاحـشوخ 

. دیسر دھاوخ  دوس  تکلمم  هب 

هک یناسک  تسا . هدش  در  یملع  ظاحل  زا  طلغ و  فرح ، نیا  دریگن . تروص  یلام  یاھیراذگ  هیامرـس روشک  رد  دوش  یم بجوم  دسفم  دساف و  اب  هزرابم  دنیوگ  یم یـضعب 

نییاپ روشک  نآ  رد  یراذـگ  هیامرـس تبـسن  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  داسف  روشک  کی  رد  رگا  دـنیوگ  یم دـنناد و  یم دـنراد ، ار  اھراک  نیا  شناد  دنتـسھ و  اھراک  نیا  صـصختم 

ادـیپ دـشر  یراذـگ  هیامرـس تبـسن  دـشاب ، رتمک  داسف  هچ  رھ  اما  دوش ؛ یم رتمک  یراذـگ  هیامرـس تبـسن  دـشاب ، رتشیب  داسف  هچ  رھ  تسا . هدـش  تباـث  اـھنیا  دـیآ . یم

نیا لئاسم ، ندرک  یلاجنج  اب  دنناوتن  یا  هدع ات  دننک  نایب  حیرـشت و  یمومع  راکفا  یارب  ار  اھنیا  دنیایب  دنھاگآ ، لئاسم  نیا  هب  هک  یناسک  منک  یم شھاوخ  نم  دنک . یم

دنھد . رارق  عاعشلا  تحت ار  میظع  تکرح 

عطاق و هناتخبـشوخ  ام  نالووسم  هتبلا  دنریگب . ار  تکرح  نیا  ولج  دننک  یم یعـس  دسرب ، دوخ  یمالـسا  ناماس  هب  روشک  نیا  دنھاوخ  یمن هک  یناسک  مرادن ، کش  نم 

کی داجیا  اب  ادابم  دیـشاب ؛ بقارم  بظاوم و  منک : ضرع  نامزیزع  تلم  همھ  هب  مھ  ار  هتکن  نیا  دننک . تسرد  لاجنج  یراتفرگ و  دارفا ، نآ  تسا  نکمم  اما  دـنمزاج ؛ مزاع و 

دیاب مھ  نالووسم  هتبلا  دـبلط . یم ار  ام  زیزع  تلم  یرایـشوھ  اھنیا  دنراپـسب . یـشومارف  تسد  هب  دـنھد و  رارق  عاعـشلا  تحت ار  میظع  تکرح  نیا  یا ، هشوگ رد  لاـجنج 

ار تالکـشم  نیا  دھد ، یم هزاجا  تکلمم  تاناکما  هک  ییاج  نآ ات  دراد ، دوجو  اھرـشق  زا  یـضعب  رد  یتالکـشم  رگا  دـنریگب . نانمـشد  تسد  زا  ار  اھ  هناھب دنـشاب و  بظاوم 

دنریگب . ار  داسف  اب  هزرابم  تکرح  ولج  دنروآ و  تسد  هب  هناھب  نانمشد  دنراذگن  دننک و  فرطرب 

هنوگ نیمھ اب  اما  دش ؛ نایب  مدرم  یارب  یمومع ، لفاحم  رد  دـش ؛ دـیکات  نالووسم  یخرب  هب  تاسلج ، رد  دـش ؛ حرطم  ررکم  داسف ، اب  هزرابم  راعـش  هتـشذگ ، یاھلاس  رد 

اب دـنھد  هزاجا  دـیابن  تسا ، داـسف  اـب  ناشدـشر  داـسف و  رازنجل  رد  اـھنآ  یگدـنز  هک  یناـسک  هب  روشک  یلاـع  نـالووسم  دورب . شیپ  دنتـشاذگن  اـھیراک  هطلغم اـھلاجنج و 

. دنریگب ار  گرزب  راک  نیا  ولج  نوگانوگ ، یاھ  هناھب

نمھب  / ١٣٨٠/١١/٢٣ ییامیپھار ٢٢  تبسانم  هب  مایپ 

اھهقیلـس و تسا . فـالتخا  هقرفت و  زا  زیھرپ  هملک و  تدـحو  رد  یلم  عفاـنم  ظـفح  هک  دـننادب  یگنھرف  یـسایس و  نـالاعف  یهـمھ  هناـگهس و  یاوـق  رد  روـشک  نالوئـسم 

یاھهتساوخ اھزاین و  هب  مھ  اب  همھ  دنک . راودیما  ار  هتفرگ  نیمک  نمشد  دوش و  لیدبت  شکمشک  هلداجم و  عازن و  هب  یمومع  راکفا  یهنحص  رد  دیابن  توافتم  یاھـشیارگ 

کلھم یاھماد  یهلمج  زا  هک  ار  یداصتقا  داـسف  یهثیبخ  یهرجـش  دـنھدب . رگیدـکی  تسد  هب  تسد  نآ  نیماـت  یارب  دنـشیدنیب و  یگنھرف  یداـصتقا و  روما  رد  مدرم  قحب 

. دننک یراکمھ  نآ  ینکهشیر  رد  مھ  اب  همھ  دننادب و  کانرطخ  تسا  یونعم  یدام و  یگتسکشرو  یهیام  روشک و  روما  یهرادا  رد  یتلادعیب  بجوم  نمشد و 

یوضر  / ١٣٨٠/١٢/١٢ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

هب ندـش  کیدزن  تھج  رد  ییاھتیلاعف  روشک ، نیا  رد  نینموملاریما  مان  تکرب  هب  تسا -  یولع  راتفر  لاس  هک  یراج -  لاس  نیمھ  رد  صوصخب  هتـشذگ ، لاـس  ود  رد  هتبلا 

نیا هب  تبـسن  بجعت  لامک  اب  یتاغیلبت  یاھوگدـنلب  ایند  فانکا  فارطا و  زا  تسا . یداصتقا  دـسافم  اب  هزرابم  نیمھ  نآ ، یهنومن  کی  تفرگ . ماجنا  ناشخرد  یوگلا  نامھ 

هزرابم تسا . یتسرد  تکرح  تکرح ، نیا  هک  دندرک  تباث  نشور و  شیپ  زا  شیب  ام  یارب  دوخ ، تینابصع  اب  دنداد و  ناشن  تیساسح  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یریگتھج 

یروھمج ماظن  رد  ام  تسا . هدوب  نینموملاریما  یهمانرب  طوطخ  نیلوا  یهلمج  زا  لاملاتیب ، لئاسم  یلام و  روما  رد  یرابودنبیب  تمـس  هب  شیارگ  یداصتقا و  دـسافم  اب 

. مینکیم لابند  ار  هار  نیا  هک  مینک  راختفا  دیاب  یمالسا 

رگا تسا . طلغ  نیا  هن ؛ دنریگ ! رارق  ماھتا  دروم  ماظن ، شکتمحز  نالووسم  ناریدم و  هک  تسا  نیا  شیانعم  یداصتقا ، داسف  اب  هزرابم  دییوگیم  هک  امش  دنیوگیم  یـضعب 

رب یلیمحت ، یـضراع و  تروص  هب  هک  تسا  یاهدیدپ  نآ  اب  هزرابم ، دش . دھاوخن  حرطم  هزرابم  رکف  هزرابم و  مسا  الـصا  دوش ، نیزگیاج  فلتخم  یاھھاگتـسد  نیب  رد  داسف 

قوش روش و  اب  ماظن ، ینایم  ناریدـم  لوا و  زارط  نالووسم  دوشیم ، زاغآ  یداـصتقا  دـسافم  اـب  هزراـبم  یتقو  هک  تسا  نیمھ  ماـظن  تمالـس  لـیلد  دوشیم . دراو  ماـظن 

رد ار  دوخ  یلـصا  یلک و  نایرج  تسا  هتـسناوت  نینموملاریما  مان  مالـسا و  تکرب  هب  راگدرورپ و  لضف  هب  ماظن  هک  تسا  نیا  نآ  یانعم  دـنوشیم . نادـیم  نیا  دراو  یقیقح 

. میریگب ار  نیا  ولج  میھاوخیم  ام  دنوش . شدراو  فرط  نآ  فرط و  نیا  زا  هدولآ  نایرج  دنچ  تسا  نکمم  مھ  یملاس  زیمت  یهناخدور  رھ  دھد . همادا  دادـس  حالـص و  رتسب 

ار هزرابم  نیا  ام  دنھاوخیم  هک  یناسک  تلم و  نیا  نانمـشد  دـنوشیم . لاحـشوخ  داسف  اب  هزرابم  زا  مدرم ، داحآ  لثم  ماظن ، یلـصا  یهرکیپ  نالووسم  دـشرا و  ناریدـم 

اب یمالسا  یروھمج  یمالـسا و  ماظن  هاگتـسد  رد  ام  ریخن ؛ تسا ! هدش  دساف  هعماج  هکنیا  رب  دننکیم  لمح  ار  داسف  اب  هزرابم  دوش ، ریگیاج  هعماج  رد  داسف  ات  مینکن 

، داسف اب  هزرابم  تسا . هدـش  هنیداھن  اجنآ  رد  داسف  تسا ؛ هدـمآرد  جـیار  راک  فرع و  کی  تروص  هب  زورما  یناھج ، یاھماظن  زا  یرایـسب  رد  هک  مینکیم  هزرابم  ییاـھزیچ 

« يداصتقا دسافم   » 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 28هاگياپ  هحفص 7 
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نینموـملاریما زا  ماـھلا  اـب  دنتــسھ ، هزراـبم  نـیا  راکردــناتسد  هـک  ینـالووسم  راــگدرورپ  لــضف  هـب  دراد و  مزــال  ار  یوـلع  تیعطاــق  تـسا و  یوـلع  راــتفر  تـکرح و  کــی 

. درک دنھاوخ  لامعا  دننک و  لامعا  ار  تیعطاق  نیا  دیاب  مالسلاوھالصلاهیلع 

لاس ١٣٨١  / ١٣٨١/٠١/٠١ یادتبا  رد  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربھر  یزورون  مایپ 

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

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

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

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

نیزم و یولع  راتفر  مان  هب  هک  هتـشذگ -  لاس  رد  هچرگا  یهیـضق  نیا  رد  یتلود  یاھھاگتـسد  طبریذ  نالووسم  هک  دوش  نیا  عنام  دیابن  اھنیا  زا  مادک  چیھ  تسا ، نآ  نیا و 

نالووسم فرط  زا  یولع  راتفر  تھج  رد  تکرح  ود  صوصخب  اما  تفرگ ؛ تروص  مدرم  نالووسم و  فرط  زا  یدیفم  یاھمادـقا  اھـشالت و  ناوارف و  یاھراک  دوب -  هدـش  موسوم 

نیرتمھم زا  یکی  هک  دوب  لاغتـشا  یهلاسم  هب  نتخادرپ  یکی  دنک : ادـیپ  همادا  مامتھا  هزیگنا و  قوش و  روش و  تیدـج و  نامھ  اب  راک  ود  نیا  میراودـیما  هک  دـش  زاغآ  روشک 

ود رھ  هللااشنا  تسا . یولع  راتفر  یهتسجرب  یاھهصخاش  زا  یکی  هک  دوب  داسف  اب  هزرابم  یرگید  و  تسا ؛ یولع  یهریس  ییاشگهرگ ، تسا و  مدرم  راک  رد  اھییاشگهرگ 

. دوش لابند  مامتھا  تیدج و  یهمھ  اب  نالووسم  فرط  زا  ون  لاس  رد  دیاب  مادقا 

زا یدج  بیقعت  یریگیپ و  هب  هک  تسا  ییاھراک  نآ  زا  نیا  تسا ؛ راک  زاغآ  نیا  نکیل  تفرگ ؛ تروص  یدیفم  یاھیزیرهمانرب  دش و  یبوخ  یاھـشالت  لاغتـشا ، یهلاسم  یارب 

. تسام روشک  مدرم و  یارب  مھم  رایسب  زاین  کی  نیا  دراد ؛ جایتحا  روشک  نالووسم  یهمھ  فرط 

نالووسم یهفیظو  لوا ، یهجرد  رد  اما  تسا ؛ همھ  یهفیظو  داسف ، اب  هزرابم  تسا . روشک  روما  حالـصا  رد  یـساسا  یقیقح و  رـصنع  کی  مھ  داسف  اب  هزرابم  یهلاـسم 

. دشاب یورهدایز  یوردنت و  زا  رود  لماک و  یرظنیب  تقد ، تیدج ، اب  دیاب  داسف  اب  هزرابم  تسا . روشک 

هھوکود  / ١٣٨١/٠١/٠٩ ناگداپ  رد  تانایب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دننکیم روصت  دوشیم ، داسف  اب  هزرابم  زا  تبحـص  یتقو  اھیـضعب  تسھ . یطیرفت  یطارفا و  شیارگ  ود  داسف  اب  دروخرب  دروم  رد  تسا . داسف  اب  هزرابم  یدعب ، یهلاسم 

، دـساف یهطقن  رگا  یاهعماج  رھ  رد  تسا ! داسف  اب  هزرابم  داسف ، اب  هزرابم  تسا . طلغ  نیا  تسا ؛ نآ  نیا و  اب  دروخرب  یارب  یـسایس  یهناـھب  کـی  داـسف ، اـب  هزراـبم  هک 

داسف شرتسگ  لباقم  رد  هک  یدساف  یاھماظن  اب  حلاص  ماظن  یمالـسا و  ماظن  قرف  دنکیم . ادیپ  دشر  الاو  دنامیم ، فقوتم  داسف  دـش ، عمق  علق و  لرتنک و  ییاسانش ،

ادیپ مھ  دساف  مدآ  هتبلا  تسا . حالص  یهمانرب  روشک ، راتفر  همانرب و  دنحالص ؛ زا  رادروخرب  هعماج ، نازوسلد  روشک و  یلـصا  نالووسم  اجنیا  رد  هک  تسا  نیا  دنعافدیب ،

یـسایس تکرح  داسف  اب  هزرابم  تسا . یطلغ  روصت  نیا  تسا ؛ یـسایس  تکرح  کی  داسف  اب  هزرابم  هک  دننکیم  روصت  یـضعب  دوش . دروخرب  وا  اب  دـیاب  اھتنم  دوشیم ،

ار اجهمھ  دـننکیم  لایخ  داسف »  » دوشیم هتفگ  یتقو  ینعی  دـننکیم ؛ طارفا  فرط  نآ  زا  لباقم ، یهطقن  رد  مھ  یـضعب  تسا . مزال  یراک  یقیقح و  تکرح  کی  تسین ؛

رگا مینادیم  ام  تسا . یدودعم  دارفا  یهلیسو  هب  هشوگ و  کی  رد  شخب ، کی  رد  ولو  داسف ، دوجو  دزیگنایمرب ، ار  ام  هک  هچنآ  تسین . نینچ  نیا  ریخ ، تسا ؛ هتفرگ  داسف 

دـسفم دـساف و  رـصانع  هک  تسین  نآ  شیانعم  هزرابم  نیا  ددرگیم . لکـشم  شعمق  علق و  تروص  نآ  رد  دوشیم و  رادهشیر  هنیداھن و  داسف  دوشن ، هزرابم  هدـیدپ  نیا  اب 

 - هییاضق یهوق  هچ  هیرجم و  یهوق  هچ  روشک -  لخاد  یاھھاگتـسد  رد  زوسلد ، نموم و  حـلاص ، رـصانع  دـناهتفرگ . تسد  هب  فلتخم  یاھـشخب  رد  ار  راـک  یاـھمامز  یهمھ 

دسفم و کی  اھتنم  دنھاگتسد . بلاغ  یهرھچ  تیرثکا و  اھنیا  هناتخبشوخ  دنھدیم و  ماجنا  ار  ناشدوخ  راک  حالص ، لامک  اب  تساھنآ و  تسد  مھ  ارجا  هک  دنتسھ  رایسب 

. دنک ادیپ  همادا  دیاب  داسف  اب  هزرابم  لاغتشا و  داجیا  ینعی  تکرح ، ود  نیا  دنکیم . بارخ  مھ  ار  نارگید  یهرھچ  دساف ،

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

داسف اب  هزرابم  تسا . یمالسا  ماظن  یلـصا  لوصا  زا  یکی  یتاقبط ، یهلـصاف  ندرکرپ  مدرم و  عیـسو  یاھهدوت  قح  نتفرگ  رظن  رد  تلادع ، یارجا  یعامتجا ، تلادع  لصا 

تسا و بالقنا  لوصا  زا  یسایس -  یهدافتساوس  هچ  یلام و  یهدافتساوس  هچ  دراذگیم -  دارفا  رایتخا  رد  تردق  هک  یتاناکما  زا  هدافتـساوس  یداصتقا و  داسف  یرادا و 

بالقنا ریذپانرییغت  لوصا  وزج  نانمشد ، یهنخر  ذوفن و  زا  یریگولج  اھهنیمز و  یهمھ  رد  روشک  لالقتـسا  ظفح  تسا . بالقنا  لوصا  زا  مدرم ، هب  تمدخ  دوش . تیاعر  دیاب 

. تسام یقرتم  یساسا  نوناق  اھنیا  یهمھ  رھظم  تسین . رییغت  لباق  بالقنا  یلصا  طوطخ  لوصا و  تسا .

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

ییاھزیچ زا  یکی  دیآ . رظن  هب  کچوک  گرزب ، یاھمرج  دنک و  هولج  گرزب  هییاضق  یهوق  نیرثوم  ای  دارفا  مشچ  رد  کچوک  مئارج  هدرکن  یادـخ  هکنیا  زا  درک  زیھرپ  رایـسب  دـیاب 

دنتفرگ و هدیدن  ار  گرزب  یاھمرج  یھاگ  هک  تسا  نیمھ  مالسلاهیلع -  موصعم  زا  تیاور  قبط  تسا -  هداد  رارق  یھلا  ماقتنا  دروم  ار  فلـس  یاھتما  هتـشذگ و  یاھتلم  هک 

مھم یلیخ  نکیل  دوش ؛ بیقعت  گرزب -  هچ  کـچوک و  هچ  یمرج -  رھ  نوناـق ، قبط  دـیاب  دـنکیمن و  یقرف  تسا ؛ مرج  مرج ، هتبلا  دـمآ . گرزب  ناـشرظن  هب  کـچوک  مئارج 

نیا رد  هک  میدومن  بیغرت  ار  اھھاگتـسد  میدرک و  ضرع  ار  یداصتقا  دـسافم  اـب  هزراـبم  اـم  هک  دوب  شیپ  لاـس  کـی  دـشاب . ییاـھزیچ  هچ  هب  اھھاگتـسد  ماـمتھا  هک  تسا 

. درک دھاوخ  هدولآ  ار  اضف  لک  دوشن ، هزرابم  نآ  اب  یریگولج و  رگا  هک  تسا  یاهدولآ  نایرج  یداصتقا ، دسافم  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  راک  نیا  هب  مامتھا  دنـشاب . یدج  هزرابم 

ضرع متـشون ، هوق  هس  مرتحم  یاسور  هب  هک  یاهمان  نآ  رد  هتبلا  دراد . یتایح  تیمھا  ماظن  یارب  یداصتقا  دـسافم  اب  دروخرب  تسین ؛ هداتفا  کـت  درفنم و  مرج  کـی  ثحب 

ماجنا راک  لوا ، دیشاب  بقارم  دینکن . طولخم  دوشیم ، بکترم  دمع  یور  زا  یسک  هک  یمئارج  اب  ددرگیم ، رب  هابتشا  هب  ابلاغ  هک  ار  یتیریدم  تافلخت  دیشاب  بقارم  مدرک 

مھ ییاھررـض  هکلب  تسین ، هدیاف  دیفم  طقف  هن  تسا ، هتفرگن  ماجنا  زونھ  هک  یراک  هب  تبـسن  یتاغیلبت  لاجنج  دنوش . علطم  تفرگ ، ماجنا  هک  یراک  زا  مدرم  دـعب  دریگ و 

تروص یراک  هکنآ  زا  لبق  هکنیا  هن  دیدرگ -  قح  قاقحا  روط  نیا  ای  دش ، هموتخم  یگدیـسر و  هدنورپ  نیا  الثم  دش -  راک  نیا  میھد  عالطا  دعب  مینکب ، ار  راک  دنکیم . داجیا 

هب دـقتعم  هدـنب  میدوب . هدرک  هابتـشا  ار  شاهشوگ  نـالف  دوش  موـلعم  اـی  دـیآ ، شیپ  یلاکـشا  اـی  میناوـتن ، مھ  دـعب  مینکب ؛ ار  راـک  نیا  میھاوـخیم  هک  مینک  لاـجنج  دریگ ،

حیحـص و یناـسر  عـالطا  درک و  علطم  ار  یمومع  راـکفا  دـیاب  ماهدرک . ضرع  هنیمز  نیا  رد  رگید  ناتـسود  هوـق و  مرتـحم  سیئر  هب  مھ  ررکم  مایناـسرعالطا ؛ یناـسرربخ و 

« يداصتقا دسافم   » 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 28هاگياپ  هحفص 8 
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. حیحص نیتم و  لکش  هب  اجب و  ماگنھب ، یناسرعالطا  نکیل  داد ؛ ماجنا  تسرد 

ناھفصا  / ٢٠/١٣٨١/٠۴ هعمج  ماما  یرھاط  هللاتیآ  یهمان  هب  خساپ 

ار تاناکما  یهمھ  جیسب  هداد و  رادشھ  نآ  یهرابرد  طبریذ  نالوئـسم  رادید  رد  زین  یمومع و  تاعامتجا  رد  اھراب  ریخا  لاس  دنچ  رد  بناجنیا  هک  تسا  یقح  بلاطم  اھنیا 

هنوعلم یاھهرجش  نیا  رطخ ، ساسحا  درد و  ساسحا  زا  هتساخرب  هناصلخم و  یداھج  اب  زج  مدقتعم  مھ  نونکا  ماهتـساوخ . همھ  زا  ضیعبت  داسف و  رقف و  اب  هزرابم  یارب 

دیراد بالقنا  رد  یدتمم  قباوس  هک  یلاعبانج  زا  انیقی  تسا . یعامتجا  یتموکح و  یاھتیعقوم  نابحاص  صوصخب  همھ  ییادصمھ  یراکمھ و  جاتحم  نیا  دوشیمن و  علق 

رما هس  مدرم  تالکـشم  عفر  یارب  هزورما  مریگیم . کین  لاف  هب  ار  نآ  دـیاهداتفا  رکف  نیا  هب  هیمـالعا  نیا  قبط  هک  نونکا  مراد و  هتـشاد و  عقوت  راـظتنا و  اـھیلیخ  زا  رتشیب 

رب اـم  مدرم  زا  یمھم  شخب  شود  زا  ار  یگدـنز  تالکـشم  هک  تـسا  روـشک  نـیا  رامـشرپ  دادعتـسارپ و  ناوـج  لـسن  یارب  لاغتـشا  راـک و  دـیلوت  یکی  دراد ، دوـجو  یروـحم 

یثـنخ و ار  یلبق  یاــھتلود  ینوـنک و  تـلود  یاھــشالت  یهـمھ  دریگن  رارق  نآ  رب  یناــگمھ  مزع  رگا  هـک  تـسا  اھھاگتــسد  رد  یداــصتقا  داــسف  اــب  هزراــبم  مود  درادیم ،

رتمھم همھ  زا  موس و  دـھدیم . تلم  قوقح  هب  نازواجتم  دروخ  هب  ار  یلم  دودـحم  عبانم  قیمع و  ار  یتاقبط  هلـصاف  دزاسیم و  عیاض  ار  ام  سدـقم  ماظن  یاھدرواتـسد 

مالـسا مچرپ  ریز  رد  هللادمحب  ام  نموم  راکادف و  مدرم  دسریمن . ناماس  هب  هدنزاس  تکرح  چیھ  دوش  شودخم  رگا  هک  تسا  صاوخ  نالوئـسم و  ییادصکی  یلم و  تدحو 

لبق هام  دـنچ  رفـس  رد  یلاعبانج  دوخ  ار  بالقنا  ینابم  زا  تیاـمح  مـالعا  یمالـسا و  ماـظن  زا  عاـفد  رد  مدرم  یهزیگنارپ  هساـمحرپ و  روضح  زا  یاهنومن  دـندحتم . بـالقنا  و 

هب نآ  فارطا  یاھنابایخ  ماما و  نادیم  رد  ار  ممصم  روشرپ و  ناناوج  رویغ و  نموم و  مدرم  عامتجا  تبیھ  تمظع و  هکنآ  زا  سپ  دیدوب و  رظان  دھاش و  ناھفـصا  هب  بناجنیا 

رامـش تشگنا  دادعت  لیلحت  فالخ  رب  مدرم  ماهدیدن . میظع  نادـیم  نیا  رد  یروشرپ  مکارتم و  تیعمج  نینچ  بالقنا  لیاوا  زا  نم  هک  دـیتفگ  بناجنیا  هب  دـیدید  دوخ  مشچ 

یمالسا یروھمج  ماظن  هک  دناهتشادنپ  نئمطمان  بابان و  نایفارطا  نیقلت  رثا  رب  هک  یناسک  دناماما . مالسا و  بالقنا و  دنمورین  نابیتشپ  هدروخ ، بیرف  ای  ضرغم  صاخشا 

اب دناهتـشادن  نابرھم  فاص و  لد  تما  ماما و  اب  مھ  زورکی  هک  بالقنا  یهدروخ  دنگوس  نانمـشد  دنلالحنا . فعـض و  نارود  رد  ناشدوخ  دـنارذگیم ، ار  لالحنا  فعـض و  نارود 

ندرک مادقا  ندز و  فرح  یطیارـش  نینچ  رد  دننک . بالقنا  ماما و  یعدم  ار  ربخیب  یلو  هجوم  ناریپ  یـضعب  و  هارمگ ، ار  ناناوج  سویام ، ار  مدرم  دـنھاوخیم  اھنیقلت  نیا 

. تسا مولظم  تلم  نیا  هب  یگرزب  یافج  دزاسیم و  خاتسگ  دوخ  تین  وس  هدافتساوس و  رد  ار  یجراخ  یلخاد و  نانمشد  یتلفغ  کدنا  دبلطیم و  یرتشیب  یرایشوھ 

نیرتـشیب دـنکیم  هیذـغت  یگدـنز و  اـھنآ  لوـپ  اـب  لیئارـسا  اـکیرمآ و  یهیاـس  ریز  رد  هک  بالقنادـض  هدـش  رداـص  یلاـعبانج  هـب  بوـسنم  یهیعـالطا  هـک  یزور  ور ، نـیمھ  زا 

ییانشآ تقافر و  یهقباس  اب  هدنب  هتبلا  دندرک . دومناو  نآ  یاھراعش  یمالسا و  ماظن  ضفر  یفن و  لحار و  ماما  یاھتـسایس  اب  هلباقم  ار  نآ  دندرک و  نآ  زا  ار  هدافتـساوس 

نخس هک  یناسک  یلو  منکیمن  یتشادرب  نینچ  دیاهدرک  زاربا  بناجنیا  هب  تبـسن  هراومھ  هک  یتبحم  زا  عالطا  زین  بالقنا و  رد  ناتدتمم  قباوس  زا  عالطا  یلاعبانج و  اب 

میریگ و راک  هب  یرتشیب  صالخا  تقد و  یرایـشوھ و  دوخ  راھظا  راتفگ و  رد  ام  یهمھ  هک  دوش  بجوم  دـیاب  نیا  دـنراد . دوجو  زین  دـنروخب  ار  نآ  بیرف  دـننک و  رواب  ار  ناطیش 

دوجو دراد  هک  یدوبمک  اھنت  ناریا  رد  دوخ  دیدھت  ندرک  یلمع  یارب  اکیرمآ  دوش . شودـخم  ام  تلفغ  اب  هتـساوخن  یادـخ  نامرھق  گرزب و  تلم  نیا  هزیگنا  تدـحو و  میراذـگن 

هایس یروتاتکید  کی  عاجش ، دازآ و  تلم  نیا  بوکرس  یارب  دریگب و  ماما  مالسا و  بالقنا و  زا  ار  دوخ  ماقتنا  نآ  زا  هدافتسا  اب  دناوتب  هک  تسا  یمدرم  مکحتسم  هاگیاپ  کی 

، روشک لئاسم  هب  تبـسن  ناشیگـشیمھ  طلغ  یاھلیلحت  دـننام  نانآ  یهناقمحا  لاـیخ  ریبعتیب و  باوخ  نیا  هتبلا  دـنک . رقتـسم  روشک  نیا  رد  یولھپ  یروتاـتکید  هیبش 

داسف باب  رد  دریگ . رارق  موش  فدھ  نآ  تمدخ  رد  نانآ  مادقا  تکرح و  چیھ  دنراذگن  تلم  صاوخ  هک  تسا  نآ  مھم  دروآ . دھاوخن  راب  هب  یزیچ  سای  نارـسخ و  زج  نانآ  یارب 

دوخ و ناکیدزن  رد  هکلب  دـننیبن ، تسد  رود  صاخـشا  رد  طـقف  ار  داـسف  دـننک . عورـش  دوخ  یتیـصخش  یدـنواشیوخ و  ناـبوسنم  ناـیفارطا و  زا  همھ  تسا  بوخ  یداـصتقا 

رد ماما  کیدزن  نادرگاش  نارای و  زا  یکی  هک  دش  بجوم  نئمطمان  نایفارطا  تشم  رد  یراتفرگ  یالب  دننک . هزرابم  نآ  اب  سح و  ار  نآ  مھ  دوخ  دامتعا  دروم  ارھاظ  صاخـشا 

داتسا و یهنامیکح  راطخا  میمصت و  نیا  هب  صخش  نآ  رگا  زاب  دننک و  یعرش  عنم  یسایس  روما  رد  تلاخد  زا  ار  وا  دوش و  عقاو  ناشیا  دورطم  نامز ، یهناگی  نآ  رمع  رخاوا 

. دروآیمن دوجو  هب  روشک  دوخ و  یارب  ار  یدعب  تالکشم  انیقی  درکیم  لمع  دوخ  دارم 

شرورپ  / ٢۶/١٣٨١/٠۴ شزومآ و  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، هعماج رد  اھداسف  نیرتدـب  دـخرچیم . نیا  روحم  رب  دـشاب -  تاحالـصا  اعقاو  رگا  یتاحالـصا -  رھ  مینک . هزرابم  ضیعبت  داسف و  رقف و  اب  ام  هک  تسا  نیا  تاحالـصا  ساسا 

عفانم یارب  مدرم  لاملاتیب  زا  دـنوش و  یداصتقا  یلام و  داسف  راچد  یناسک  هک  تسا  نیا  هعماج  رد  اھداسف  نیرتدـب  تسا . ینغ  ریقف و  نیب  فاکـش  شیازفا  رقف و  جاور 

دارفا یاھتیلباق  اھتیحالـص و  اھیگتـسیاش و  هب  دشاب و  ضیعبت  هعماج  رد  نوناق  لامعا  ارجا و  رد  هک  تسا  نیا  اھداسف  نیرتگرزب  دننک . هیذغت  دوخ  بیج  ندرکرپ  یـصخش و 

اما دـنھاوخیم ؛ مدرم  ار  نیا  تسا . یعقاو  تاحالـصا  نامھ  اھنیا ، اب  یهزرابم  هک  دـندرک  دـییات  مدرم  میاهدرک ، ضرع  اھراب  هک  یـضیعبت  داسف و  رقف و  نامھ  دوشن . هجوت 

. دھاوخیمن روشک  لخاد  رد  ار  یزیچ  نینچ  هجو  چیھ  هب  اکیرما  روھمج  سیئر  دنھاوخیمن ؛ ار  نیا  اھییاکیرما 

ریت  / ٢٩/١٣٨١/٠۴ ییامیپھار ٢٨  رد  مدرم  هوکشرپ  روضح  یپ  رد  رکشت  مایپ 

متسرفیم و دورد  دوخ  نیرفآهسامح  رویغ  نانطومھ  امـش  کیاکی  هب  تدحو  داھج و  نامیا و  تمعن  گرزب ، تمعن  نیا  رب  لاعتم  یادخ  هاگرد  هب  ناوارف  ساپـس  اب  بناجنیا 

همھ زا  مراتـساوخ و  ار  امـش  نانمـشد  یراوخ  نالذخ و  امـش و  یارب  ترخآ  ایند و  ریخ  تداعـس و  یدنلبرـس و  یزوریپ و  نامحر  یادخ  زا  میوگیم و  حدم  ار  امـش  تمظع 

عناوم تعاجـش ، یراکمھ و  تعرـس و  یلدـمھ و  تردـق و  اب  دنـشاب و  مدرم  نیا  رازگرکـش  هقرفت ، زا  زیھرپ  فعاضم و  شالت  اـب  هک  مھاوخیم  زیزع  تلم  نیا  نارازگتمدـخ 

. دنیامن عفترم  ار  یرادا  یداصتقا و  یلام و  دسافم  اصوصخ  تلم و  نیا  یقرت  تفرشیپ و 

هعمجزامن  / ٠۵/١٣٨١/٠۵ یاھداتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، ندرک بصغ  دنک . باختنا  ار  تسرد  هار  دشاب ، هتـشاد  یداصتقا  شالت  تسا  روبجم  دوخ  طیحم  ندرک  دابآ  انمـض  یگدنز و  نارذگ  یارب  سک  رھ  رگا  ینعی  یداصتقا ؛ یاوقت 

رھاظلایلع هک  ییاھیگنرز  انایحا  ندرک و  هدافتـسا  دوخ  بیج  عفن  هب  مدرم  یمومع  درواتـسد  زا  یمومع -  لاوما  هب  صوصخب  نارگید -  لاـم  هب  یزادـناتسد  یروخمارح ،

تسا . یداصتقا  یاوقت  فالخ  اھنیا  تسا ، هابت  دساف و  ردقچ  نآ  نطاب  هک  دنادیم  ناسنا  دوخ  اما  دجنگیم ، مھ  نوناق  بوچراچ  رد 

تلود  / ٠۴/١٣٨١/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

زاـب مھ  نـالا  یلو  ماهدرک ، حرطم  ار  نـیا  هـیرجم  یهوـق  فـلتخم  نـالووسم  اـب  یـصوصخ  تاـسلج  رد  هـتبلا  مـنک -  دـیکات  نآ  یور  رگید  راـب  مھاوـخیم  هـک  یتاـکن  زا  یکی 

نیمات دـینکیم ، یزیرهمانرب  هدـنزاس  یاھراک  یارب  دینیـشنیم  امـش  دـینیبب ! دـیریگب . یدـج  ار  داسف  اـب  هزراـبم  یهلاـسم  هک  تسا  نیا  منک -  رارکت  اددـجم  مھاوخیم 

زا دعب  اما  دیروآ ؛ دوجو  هب  هریغ  ینامتخاس و  ای  یتامدخ  ای  یزرواشک  ای  یتعنص  یاھتیلاعف  رد  لغش  یدادعت  دیناوتب  هکنیا  یارب  دینکیم ، ییوجهفرـص  دینکیم ، هیامرس 

لاصحتسا دیھاوخیم  یلم  یهیامرس  ناونع  هب  امش  هک  ار  یزیچ  زا  یمھم  شخب  ای  همھ  دوش و  نادیم  دراو  وجدوس  دناب  کی  ای  صخش  کی  دوش ، هدز  یبقن  یاهشوگ 

. دراد دوجو  نیا  تسا و  یاهدننک  نارگن  اعقاو  کانرطخ و  یلیخ  زیچ  نیا  دنک . هرداصم  لاصحتسا و  شدوخ  دوس  هب  دربب و  نیب  زاو  دکمب  دینزب ، راک  هب  روشک  دوس  هب  دینک و 

طلغ ود  رھ  نم  رظن  هب  دـنیامن . گرزب  ار  داسف  دـنھاوخیم  الباقتم  مھ  هدـع  کی  دـننک ؛ هیجوت  ار  داسف  اب  هلباقم  دـنھاوخیم  یاهدـع  روشک ، یراک  فلتخم  یاھـشخب  رد 

اوقت یور  تایاور  هغالبلاجـھن و  نآرق ، رد  همھ  نیا  هکنیا  تسا . ریذـپداسف  دـشابن ، دوخ  بقارم  رگا  یناسنا  رھ  تسا . ریذـپداسف  ناسنا  ایند  یاـجهمھ  رد  هرخـالاب  تسا .

هک دراد  ار  نیا  تیلباق  یناسنا  رھ  دشابن ، دوخ  زا  تبقارم  یتقو  دوشن . فرحنم  دساف و  ناسنا  هکنیا  یارب  دوخ ، زا  تبقارم  ینعی  اوقت  تسا . نیمھ  رطاخ  هب  هدش ، هیکت 

. دراد دوجو  هک  تسا  نشور  مھ  ییاھاج  رد  هتبلا  تسناد . لمتحم  ار  داسف  دوجو  دیاب  رانک  هشوگ و  رد  نیاربانب  دنک . ادیپ  داسف  شزغل و 

« يداصتقا دسافم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ار نآ  ناگناگیب  یتاغیلبت  یاھتسد  زاب  هنافساتم  هک  تسا  یزیچ  نیا  هتفرگ ؛ ار  اج  همھ  داسف  دننکیم  لایخ  یاهدع  مینک . هغلابم  نآ  نایب  رد  ای  هیجوت و  ار  داسف  دیابن  ام 

دراد و یـسایس  فدـھ  تسا ، یـسایس  راـک  نـیا  دـنیوگیم  دـننکیم -  تبحـص  باـب  نـیا  رد  لـصف  کـی  دوـشیم ، حرطم  داـسف  اـب  هزراـبم  ثـحب  یتـقو  دـنکیم . لاـبند 

هک تسا  نیا  فدـھ  هک  تسادـیپ  تسا . داسف  شرتسگ  میمعت و  باب  رد  نیغورد  تاغیلبت  رگید ، لصف  دـنربب . لاوس  ریز  ار  داسف  اب  هزرابم  لـصا  اـت  تسا -  یراکیـسایس 

دتـسیاب و نآ  لباقم  رد  دـیایب  سک  رھ  دوشیم ، عورـش  داسف  اب  هزرابم  تضھن  یتقو  دریگن . تروص  اعقاو  داسف  اب  هزرابم  مھ  دوش و  سویام  درـسلد و  یمومع  راـکفا  مھ 

هدرک کمک  یتاغیلبت  نایرج  نیا  هب  مرظن  هب  دنک ، مھتم  یرگیـسایس  هب  ار  نیا  دش ، دروخرب  ییاج  رد  رگا  تسا و  یـسایس  راک ، نیا  تسین و  یزیچ  نینچ  ریخن ، دـیوگب 

. دنکب تلود  دوخ  ار  راک  نیا  مھاوخیم  نم  تسا .

تلود راک  داسف ، اب  هزرابم  ایند  یاـج  همھ  رد  دـندوب  هتفگ  و  دوب -  یک  اـجک و  زا  تسین  مداـی  هتـشون -  یتشادداـی  نم  یارب  ناتـسود  زا  یکی  تلود ، یهتفھ  تبـسانم  هب 

نادرمتلود هک  صوصخب  تسا ؛ تلود  دوخ  راک  لوا  یهجرد  رد  داسف ، اب  هزرابم  مدقتعم  مدقتعم . فرح  نیا  هب  نم  مینکیم ؟ راک  نیا  لووسم  ار  هییاضق  یهوق  ام  ارچ  تسا ؛

راک کاپ  دـیھاوخیم  امـش  دنتـسھ . یکاـپ  دارفا  روشک -  یـالاب  حطـس  نـالووسم  یهیقب  روھمج و  سیئر  مرتحم  ناـنواعم  مرتحم ، یارزو  امـش  ینعی  اـم -  یـالاب  حـطس 

«. یکلا اودلا  رخآ  : » تسا ندرک  غاد  وراد ، نیرخآ  دنتفگیم : میدق  رد  تسا . راک  رخآ  یهلحرم  هب  طوبرم  اضق  شخب  دینکب . دینک و  هزرابم  ناتدوخ  دیناوتیم  نیاربانب  دـینکب ؛

مھرم و اـب  دـناوتیم  یتقو  اـت  ـالاو  دـنکیم ، غاد  ار  مخز  لـحم  تقو  نآ  دـشن ، بوخ  رگا  دربیم ؛ راـک  هب  ار  اـھاود  ماـسقا  عاونا و  ناـسنا  دـسرب ، ندرک  غاد  هب  هکنآ  زا  لـبق 

صوصخب هک  ییاجنآ  یدـیلوت و  یاھـشخب  رگید  یتامدـخ و  یتعنـص ، یلوپ ، یداصتقا ، یاھـشخب  رد  دـنکیمن . غاد  ار  مخز  لحم  دـنک ، هجلاعم  ار  رامیب  فیظنت ، تبقارم و 

ییاج رد  دـیتفر ، داسف  عفر  لابند  تیدـج  نیا  اب  یتقو  دوش . یقلت  دـسفم  داسف و  ضراعم  یعدـم و  ناونع  هب  اتقیقح  امـش  روضح  دراد ، دوجو  نالک  یجراخ و  تـالماعم 

نادیم دراو  هییاضق  یهوق  امـش ، یهبلاطم  تساوخ و  لیم و  اب  تروص  نیا  رد  دینک . یگدیـسر  هیـضق  نیا  هب  میھاوخیم  امـش  زا  ام  دییوگب  هییاضق  یهوق  هب  دیاب  دینیبیم 

. دش دھاوخ  یرگید  روط  عضو  اعبط  دینکن ، هزرابم  امش  یتقو  دش . دھاوخ 

رقف اب  هزرابم  روشک ، رد  یعقاو  تاحالصا  میتفگ  لبق  لاس  هس  ود  ام  هکنیا  دینک . لابند  دیریگب و  یدج  ار  داسف  اب  هزرابم  یهلاسم  امتح  هک  منک  شھاوخ  مھاوخیم  نم 

یـساسا و یهلوقم  هس  نیا  هب  نتخادرپ  نودـب  روشک  رد  یحالـصا  چـیھ  دوـشیم . رتخـسار  هلاـسم  نیا  هب  هدـنب  داـقتعا  درذـگیم ، هک  زور  رھ  تسا ، ضیعبت  داـسف و  و 

. دیزادرپب هیضق  نیا  هب  اھراک  رد  هرخالاب  دیاب  تسا و  تاحالصا  یهمھ  ردام  اھنیا  دریگ ؛ تروص  تسین  نکمم  یناینب 

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

رد یداـصتقا  داـسف  گرزب  ناـیز  تسا . نیا  رطاـخ  هب  دوـب ، تموـکح  هب  یهتـسباو  تردـق  یاھھاگتـسد  رد  یلاـم  یاھهدافتـساوس  بقارم  دـیاب  منکیم  دـیکات  هدـنب  هکنیا 

تیریدم تیلووسم و  نتشاد  تردق و  زا  دیآیم . دوجو  هب  یلطاب  رود  دریگیم و  راک  هب  لوپ  تمدخ  رد  ار  تردق  تردق و  تمدخ  رد  ار  لوپ  هک  تسا  نیا  یتلود  یاھھاگتـسد 

رد هک  راکـشآ -  ندیرخ  ای  الاح  دریگ ؛ رارق  ناگدنھدیار  ارآ  ندـیرخ  تمدـخ  رد  اددـجم  لوپ  نامھ  دـعب  دوش ؛ هدافتـساوس  لوپ  تورث و  یروآعمج  یارب  فلتخم  یاھـشخب  رد 

یهدنبیرف تاغیلبت  اب  یتقو  دننک . تیبوبحم  بلج  نوگانوگ ، یاھندرک  جرخ  اب  ینعی  نوگانوگ ؛ یاھهویـش  اب  ناھنپ  ندیرخ  ای  دنھدب -  لوپ  تسا  لومعم  ایند  رد  اھاج  یلیخ 

. تسا هدش  هچیزاب  اجنیا  رد  مدرم  یار  تسین ؛ روما  رد  مدرم  تلاخد  یرالاسمدرم و  نیا  دننک ، بلج  دوخ  تمس  هب  ار  مدرم  ارآ  جرخرپ ،

ییوجشناد  / ١٣٨١/٠٨/٠۶ شبنج  یرسارس  شیامھ  نیمود  هب  مایپ 

یهمزـال هک  یطاـشن  یھاـگآ و  یهزیگنا  اـب  وا  تسا . هدوب  روـشک  یراـج  لـئاسم  نیرتـمھم  یوجتـسج  رد  هراوـمھ  نوـنک  اـت  بـالقنا  زا  شیپ  زا  هاـگآ  دـھعتم و  یوجـشناد 

یعیبط تیصوصخ  زین  نیا  دھن . ماگ  نآ  هار  رد  دنک و  وجتسج  لئاسم  هنوگ  نیا  یریگیپ  رد  ار  دوخ  روآدھعت  الاو و  یاھنامرآ  هک  تسا  نآ  یپ  رد  تسیئوجـشناد ، یاھطیحم 

یاھرـشق زا  هتـساخرب  دوـخ  هچ  رگا  ناوـج  یوجـشناد  تـسا . تلادـع  یهلاـسم  روـشک  لـئاسم  دـنلب  تـسرھف  زاغآرـس  زورما   . تسیئوجـشناد یاـھطیحم  یارب  یرگید 

جرا رپ  وجشناد  رد  هزیگنا  ساسحا و  نیا  درگنیم . لیدبیب  گرزب و  یوزرآ  کی  مشچ  هب  یتاقبط  یاھفاکش  ندرک  رپ  یعامتجا و  تلادع  هب  دشابن ، مھ  هعماج  فعضتسم 

وزرآ و تلادع -  زا  نتفگ  نخـس  طقف  هن  سوملم و  یعقاو و  تلادع  تلادع -  رگا  دشاب . هدنیآ  لاح و  یارب  وا  یلمع  یاھهمانرب  اھتواضق و  یهیاپ  دـناوتیم  و  تسا . کرابم  و 

 . دریگ رارق  لاوس  دروم  روشک  تایعقاو  رد  تلادع  دض  یهدیدپ  رھ  دیاب  سپ  تساھیزیرهمانرب ، فدھ  نامرآ و 

، دندوب یھت  شیپ  یدنچ  ات  هک  یناتسد  رد  هدروآرب  رس  یاھتورث  نازیرهمانرب ، لمع  نھذ و  رد  یتاقبط  فاکش  شرتسگ  هب  یئانتعایب  نالوئسم ، نایم  هافر  یهقباسم 

یهـمھ ناـنآ  یئوررپ  یگنرز و  هـک  یرــصانع  هـب  نداد  نادـیم  یتافیرــشت ، افرــص  یاـھراک  رد  یلوا  قـیرط  هـب  و  تیوـلوا ، نودـب  یاھمادـقا  رد  یموـمع  لاوـما  ندرک  هـنیزھ 

تردـق بسک  یهنیزھ  ارنآ  دـنراد  یگدامآ  هک  یناـسک  تسد  رد  تورث  ندـش  هوبنا  کاـنرطخ  رایـسب  یهدـیدپ  هصـالخ  و  دـیاشگیم ، ناـنآ  یور  هب  ار  یداـصتقا  یاـھھاگولگ 

. دنروآیم درگ  دناهدرک  هنیزھ  هک  ار  هچنآ  فاعضا  یسایس  تردق  نآ  رب  هیکت  اب  هتبلا  و  دننک . یسایس 

نینچ هب  نونظم  هک  یناـسک  زا  دـباییم و  هجوـتم  نآ  هب  ار  دوـخ  لد  نھذ و  یمالـسا  لدـع  هب  دـقتعم  ناوـج  رھ  هک  تسیزیگنارب  ماھفتـسا  یاـھهطقن  نآ  لاـثما  اـھنیا و 

هبلاطم ار  اھداسف  نیا  ندرک  نکهشیر  یارب  هناعطاق  درکلمع  یئاضق  هاگتـسد  سلجم و  تلود و  زا  نآ  رانک  رد  نینچمھ  و  دـبلطیم . خـساپ  دـنوشیم  هتخانـش  یتافلخت 

. دنکیم

نایوجشناد  / ١٣٨١/٠٨/١٣ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یهلاسم نیمھ  دنھد . ناشن  مدرم  راک  یاھهرگ  ندوشگ  رد  ار  دوخ  ییاناوت  دیاب  روشک  ییارجا  نالووسم  تمدخ . هار  رد  جیـسب  دننکب ؛ ار  مود  جیـسب  دیاب  مھ  نالووسم 

دیاب دنناسرب . یماجنارس  هب  دیاب  دناهدرک -  عورش  هللادمحب  مھ  ییاھتیلاعف  هدش و  لابند  هدش و  هتفگ  ررکم  مھ  لاسما  دش -  هتفگ  اھراب  هتشذگ  لاس  زا  هک  ار  لاغتـشا 

ناشن راک  نیا  رد  ار  دوخ  ییاناوت  دیاب  دننک . عمج  ار  یداصتقا  داسف  یاھهرفس  لابند و  یدج  روط  هب  دنـشاب -  هدرک  هنال  اجرھ  ار -  یداصتقا  نادسفم  یرگلواپچ  اب  هزرابم 

نیرتـمھم اـھهنیمز  نـیا  رد  هییاـضق -  یهوـق  هـننقم و  یهوـق  هـیرجم ، یهوـق  زا  مـعا  روـشک -  نـالووسم  ماــمت  قـحب . تـسا  یعقوـت  نـیا  دــنعقوتم و  ار  نـیا  مدرم  دــنھد ؛

. دنامب راودیما  نمشد  دنراذگن  دنراد ؛ ار  دوخ  یاھتیلووسم 

مق  / ١٣٨١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاھـشخب هچ  یتلود و  یاھـشخب  هچ  ییاھـشخب -  رد  داسف  جاور  داسف و  دـینک  ضرف  دـشاب . هتـشاد  هنیمز  یعیبط  روطهب  اھزیچ  زا  یلیخ  تسا  نکمم  روشک  لخاد  رد 

نمشد هک  یتقو  اما  دراد -  مھ  یعیبط  یاھهنیمز  دشاب -  هتشاد  دوجو  تسا  نکمم  ناناوج  زا  ییاھشخب  ای  مدرم  زا  یـضعب  نیب  رد  یناوھـش  یاھیگدولآ  ای  یتلودریغ - 

یایاضق زا  یرایـسب  خنرـس  یتقو  امـش  زورما  دـنکیم . دـیدشت  ار  اھنآ  دوشیم و  نمـشد  تسد  رد  یرازبا  لـماوع  نیمھ  دـنک ، ریگنیمز  ار  تلم  کـی  هک  تسا  نیا  رکف  هب 

ماظن هیلع  ار  ناشدوخ  یورین  یهمھ  هک  ییاھھاگتسد  ریبدت  هب  نانمشد و  رودزم  یاھتسد  هب  دیـسریم ؛ هناگیب  تشگنارـس  هب  دینک ، لابند  ار  تالکـشم  روشک و  لخاد 

ناـمھ هب  هتـسباو  هک  مالـسا  بـالقنا و  لـباقم  یهھبج  دـش . زوریپ  تفھوهاـجنپ  لاـس  رد  تلم  نیا  یورین  هـب  یھلا و  لـضف  هـب  بـالقنا  دـننکیم . هدرک و  زیھجت  یمالـسا 

. ادـبا دـش ؟ فرـصنم  ناریا  تلم  بالقنا و  زا  ندیـشک  ماقتنا  زا  ندرک و  ینمـشد  هضراعم و  زا  ایآ  اما  تسـشن ؛ بقع  دـش و  سویاـم  هتـسکشرس و  دوب ، ینوریب  نانمـشد 

تـصرف کی  رد  ات  دومن  دھاوخ  دصر  ار  ثداوح  درک و  دھاوخ  تبظاوم  تفرگ ، دھاوخ  نیمک  اما  دـنک ؛ ینیـشنبقع  دروخب و  تسکـش  تسا  نکمم  ییورایور  کی  رد  نمـشد 

یهمھ دنـشاب . هجوتم  دیاب  همھ  زرواشک  رگراک و  بساک و  وجـشناد و  یناحور و  زا  یرـشق ، رھ  زا  موب  زرم و  نیا  نموم  رویغ و  ناناوج  دریگب . ماقتنا  دـنک و  هلمح  بسانم 

« يداصتقا دسافم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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دشاب و هدروخ  تسکش  هھرب  کی  رد  تسا  نکمم  نمشد  دنشاب . بظاوم  بقارم و  دیاب  دنتسھ ، روشک  لالقتسا  یلم و  تزع  دوخ و  فرـش  نید و  یهتـسبلد  هک  ییاھنآ 

مھ نمـشد  یهلمح  دـنکیم . هلمح  دربیم و  هدافتـسا  اھتلفغ  زا  دریگیم ، نیمک  نمـشد  نیا  اـما  دروخ ؛ مھ  یاهناحـضتفم  تسکـش  ددـعتم  لـحارم  رد  نمـشد  دروخ .

دیاـب تلم  اذـل  دـیامن . ذوـفن  ساـسح  یاھھاگتـسد  رد  اـی  دـنک  یتـینما  یهلمح  یداـصتقا و  یقـالخا ، یگنھرف ، یهلمح  تسا  نکمم  نمـشد  تسین . یماـظن  هـشیمھ 

زا ار  مدرم  هک  تسا  نیا  هب  هدوب و  نیا  هب  بالقنا  نیا  مالـسا و  نانمـشد  دـیما  هک  صوصخب  دنـشاب . رایـشھ  یتسیاب  فعاضم  روطهب  نـالووسم  دـشاب . رایـشھ  هشیمھ 

ار اھهرگ  تالکـشم و  دـناوتیم  اھماظن  یهمھ  زا  رتھب  یمالـسا  ماظن  هکیلاح  رد  دـناوتیمن . یمالـسا  ماـظن  هک  دـنیامن  دادـملق  روطنیا  دـننک و  سویاـم  یمالـسا  ماـظن 

یدازآ نیا  هکنیا  نودـب  داد  یدازآ  دزیم ، اپ  تسد و  یدادبتـسا  یاھماظن  یهجنپ  ریز  هراومھ  یدامتم  یاھنرق  لوط  رد  هک  تلم  نیا  هب  هک  دوب  یمالـسا  ماظن  دـنک . فرطرب 

. دنک لامیاپ  دربب و  نیب  زا  ار  یمومع  شیاسآ  یمومع و  قوقح 

یقرش  / ١٣٨١/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ار یناسر  تمدخ یارب  شالت  داسف و  اب  هزرابم  نیریش  هزم  ام  روشک  ناناوج  هک  دننک  ریبدت  یروط  ار  اھ  همانرب میظنت و  یروط  ار  اھباسح  هک  منک  یم هیـصوت  نیلووسم  هب 

. دننک ساسحا  دنشچب و 

یوضر  / ١٣٨٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

هییاضق هیرجم و  یهوق  درکلمع  رد  کیدزن  زا  ار  عوضوم  نیا  نم  تفرگ ؛ ماجنا  یمھم  یدـج و  یاھراک  یلاـم  داـسف  یراـکیب و  اـب  هزراـبم  یهمادا  رد  تشذـگ ، هک  یلاـس  رد 

نیلوئـسم عمج  رد  نینچمھ  لاغتـشا و  یاروش  زا  یتاسلج  رد  مرتحم  روھمج  سیئر  تساوخرد  هب  نم  دوخ  یتح  دش و  لابند  تیدج  اب  لاغتـشا  یاھحرط  مدوب . دھاش 

وحن هب  اھراک  هللااشنا  دنراد و  یرتشیب  مغ  مھ و  دنتسھ و  یدج  عوضوم  نیا  هب  تبـسن  نیلوئـسم  تلود و  هک  دھدیم  ناشن  رما  نیا  مدرک . تکرـش  لاغتـشا  هب  طوبرم 

. دوریم شیپ  یبولطم 

لغش و نایضاقتم  زا  شیب  دروم  رازھدص  لاس ٨١ ، رد  روشک  رد  هدش  داجیا  لغاشم  دادـعت  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  داد  هئارا  نم  هب  مرتحم  روھمج  سیئر  یاقآ  هک  یـشرازگ 

مھم یهلاسم  هک  دوریم  نآ  دـیما  دوش ، لاـبند  تیدـج  نیمھ  اـب  راـک  نیا  رگا  دـھدیم . ناـشن  ار  راـک  نیا  رد  نیلوئـسم  تیدـج  تسا و  یبوخ  راـمآ  نیا  تسا . راـک  رازاـب 

یراکیب هکنیا  هوالعب  تسیرگید . گرزب  دـسافم  اشنم  یراکیب  تسا . یدـیلک  یـساسا و  رایـسب  یاهلاسم  رما ، نیا  دوش . لـح  نآ  ناریدـم  تسد  هب  روشک ، رد  لاغتـشا 

نیا رد  دوش . لابند  یدج  روطهب  دیاب  لاغتـشا  لغـش و  داجیا  یارب  تیلاعف  اذـل  تشاد ؛ دـھاوخ  یدـج  داضت  روشک  یمومع  تفرـشیپ  هعـسوت و  اب  ام  یاھهداوناخ  اھناوج و 

. درک مھاوخ  هبلاطم  اھنآ  زا  بیقعت و  ار  عوضوم  مھ  نم  دننک و  فرطرب  ار  تالکشم  هک  دناهداد  لوق  نم  هب  ییارجا  نیلوئسم  هطبار 

، داـسف اـب  یهزراـبم  دـش . هئارا  نم  هب  هییاـضق  یهوق  مرتـحم  سیئر  مرتـحم و  روھمج  سیئر  فرط  زا  یبوـخ  یاھـشرازگ  مھ  یداـصتقا  یلاـم و  داـسف  اـب  هزراـبم  دروـم  رد 

تورث دیلوت  تفرـشیپ و  یاتـسار  رد  هدش  ماجنا  یاھـشالت  یهمھ  دوس  هک  دوشیم  بجوم  یتلود  یاھهاگتـسد  رد  یداصتقا  داسف  تسا . یـساسا  یلـصا و  یعوضوم 

یـسایس و رـصانع  زا  یـضعب  هنافـساتم  تسیدـج . داـسف ، اـب  یهزراـبم  اذـل  دوـش ؛ ریزارـس  یچهدافتـساوس  روـختفم و  یاهدـع  بـیج  هـب  مدرم ، هاـفر  یارب  یموـمع 

اب هزرابم  تسا . غورد  عقاو و  فالخ  طلغ ، نیا  دـندز . یـصوصخ  یـسایس و  باسح  هیوست  کی  بسچرب  نآ  رب  هکلب  دـندرکن  یھارمھ  تکرح  نیا  اـب  اـھنت  هن  یـسایسریغ 

لـصا ندش  مگ  بجوم  لاجنج  دـنزادنین ؛ هار  هب  لاجنج  هک  مدرک  شرافـس  هیرجم  هییاضق و  یهوق  نیلوئـسم  هب  نم  هتبلا  دراد . همادا  تسیدـج و  یداصتقا  یلام و  داسف 

رد تسا  نآ  یاھهزاورد  اھهناھد و  قیرط  زا  یلام  داـسف  دـشر  زا  یریگولج  یریگـشیپ و  یاـنعم  هب  هیرجم  یهوق  رد  هزراـبم  نیا  درک . هزراـبم  نآ  اـب  دـیاب  دوشیم . هلاـسم 

. دوشیم لماش  ار  اھنآ  تازاجم  نازیگناداسف و  نیمرجم و  بیقعت  تسا و  رگید  یوحن  هب  هزرابم  هییاضق  یهوق 

ار نآ  یهمادا  دناهتـسب و  لد  هزرابم  نیا  هب  مدرم  هک  دـھدیم  ناشن  مراد ، روشک  رـسارس  زا  هدـنب  هک  یتاعالطا  تساکتا . داـمتعا و  دـیما ، یهطقن  مدرم  یارب  هزراـبم  نیا 

نیب میرادـن . هدرکهنال  داسف  یتموکح  یتلود و  یاھهاگتـسد  رد  راگدرورپ  لـضف  هب  اـم  دوش . هتفرگ  یدـج  اھهاگتـسد  یهمھ  رد  دـیاب  رما  نیا  دـنراد . مھ  قح  دـناناھاوخ ؛

رد تسا . توافت  تسا ، داـسف  رب  نآ  ناـینب  هک  توغاـط  میژر  لـثم  ییاھهاگتـسد  و  دنـشاب ، دـساف  دـننک و  هدافتـساوس  نآ  ازجا  رد  یناـسک  تسا  نکمم  هک  یھاگتـسد 

. تسا هدوب  یگشیمھ  تداع  یعطق و  یهیور  تنس و  کی  سار  هشیر و  زا  یمومع  لاوما  لیم  فیح و  یبلطایند و  هدافتساوس ، داسف ، توغاط ، هاگتسد 

دوجو رانک  هشوگ و  رد  هشیمھ  یچهدافتـساوس  یرـصانع  تسا . هتـشاد  زاب  یزیچ  نینچ  زا  ار  هعماج  لـحار ، ماـما  مالـسا و  شور  میلاـعت و  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  رد 

هتبلا دوش . هزرابم  اھنآ  اب  یدج  روطهب  دیاب  دننکیم . هدافتساوس  دوخ  یاھهسیک  ندرکرپ  یارب  اھنآ  تاناکما  زا  یتلود ، یاھهاگتـسد  زا  نوریب  رد  مھ  یناسک  دناهتـشاد .

یاھتکرح زا  دـننکیم  یعـس  مھ  روشک  جراخ  لخاد و  نانمـشد  دـننکیم . ینکارپهعیاش  دـنزادرپیم و  تاغیلبت  هب  دـنراد و  لوپ  نوچ  تسیراوشد ؛ راـک  اـھنآ  اـب  هزراـبم 

اھراک نیا  هتبلا  دش . دـھاوخ  روطنیا  هللااشنا  درادرب و  هار  رـس  زا  ار  عناوم  نیا  یهمھ  دـناوتیم  نالوئـسم  مزاج  مزع  تمھ و  هدارا و  دـننک . یریگولج  روشک  رد  یحالـصا 

. تسا تدم  دنلب 

قیفوت و هب  نالوئـسم  میراودـیما  دوب . یعقاو  راک  لـمع و  رظتنم  یتسیاـب  درک . یروادشیپ  دوب و  لاـجنج  رظتنم  دـیابن  داـسف ، اـب  هزراـبم  یارب  منکیم  ضرع  زیزع  مدرم  هب 

. دننک لابند  ار  هار  نیا  تیدج  اب  دوخ  مزاج  مزع  تمھ و  اب  و  هادفانحاورا )  ) اھیقب ترضح  یهیعدا  اب  یھلا ، کمک 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/٠١/٢٢ یاھهبطخ  رد  تانایب 

نیا تسا . نیا  حیحـص  تباقر  دـننک . تباقر  مھ  اب  وس  تاین  یاراد  دارفا  اب  هزرابم  رد  یراوخ و  هوشر اب  هزرابم  رد  داسف ، اـب  هزراـبم  رد  هننقم  هوق  هییاـضق و  هوق  هیرجم و  هوق 

. تسا نم  هیصوت  تباقر ،

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

؟ دوشیم فقوتم  تکرح  نیا  دسریم ، ماظن  نالووسم  هب  تبون  یتقو  یداصتقا  دسافم  اب  هزرابم  رد  ارچ 

تبـسن یدراوم  رد  هن ، دوشن ؛ هزرابم  دـسریم ، نالووسم  هب  یتقو  هک  تسین  روطنیا  تسا . ینیرفآ  ماھبا  دراوم  ناـمھ  زا  نیا  تسین ؛ دـینکیم ، روصت  هک  روطنیا  هتبلا 

نامدرم دنتـسین ؛ مھ  یماندـب  یاھمدآ  هک  یناسک -  هچ  میوگیمن  یتعامج -  فرط  زا  هییاضق  یهوق  نالا  دـینادب  امـش  دوشیم . مھ  یرتشیب  یریگتخـس  نالووسم  هب 

هک دنـسیونیم  نامرھاوخ -  ای  ردارب  نامتـسود -  نیا  ـالاح  دـنکیم ؛ یریگتخـس  یداـیز  ماـظن  یتلود و  نـالووسم  هب  تبـسن  هکنیا  هب  تسا  مھتم  دنتـسھ ، مھ  یبوخ 

ار مرج  نازیم  اب  بسانتم  تازاجم  عقوت  هاگنآ  دیمھف ، دیاب  ار  مرج  نازیم  تخانش ، دیاب  ار  مرج  تسین . روطنیا  هجوچیھ  هب  ریخن ، دوشیم ؛ ضامغا  نالووسم  هب  تبـسن 

یهظحـالم منکیم و  دروـخرب  اـعطق  دراد ، دوـجو  یدـسافم  مناگدـنیامن  رد  منادـب  هدـنب  رگا  تسا . هدـش  یـسررب  دـیدروآ ، مسا  هک  مھ  یرگید  یاھهدـنورپ  اـھنیا و  تشاد .

میراد و عالطا  ام  تسین ؛ روطنیا  ریخن ، تسا ؛ دساف  ینالف  دراد ، روخبروخب  ینالف  هک  دـننک  تسرد  هعیاش  دـینک . دامتعا  تاعیاش  هب  دـیابن  اھتنم  منکیمن ؛ ار  سکچـیھ 

فلتخم یاھھار  زا  نم  تسین ؛ لاناک  ود  ای  کـی  هب  رـصحنم  هجوچـیھ  هب  دـننکیم ، غیلبت  اھیـضعب  هچنآ  فـالخرب  تسا و  عیـسو  یلیخ  هدـنب  یطاـبترا  یاـھلاناک  مینادیم .

یاهنایم دـسافم  اب  هدـنب  هن . دـشاب ؛ هدـش  ضامغا  نآ  هب  تبـسن  هداتفا و  قافتا  یداسف  مرج و  اعقاو  هک  تسین  روطنیا  منادیم . ار  اھزیچ  یلیخ  منکیم و  رارقرب  طابترا 

. منکیمن ضامغا  نآ  هب  تبسن  مرادن و 

. دییامرفب نایب  ار  دوخ  رظن  افطل  تسا ؟ هدننک  یضار  یداصتقا  دسافم  اب  هزرابم  صوصخ  رد  یلاعترضح  یاهدام  تشھ  مایپ  دروم  رد  هناگهس  یاوق  تامادقا  ایآ 

« يداصتقا دسافم   » 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 28هاگياپ  هحفص 11 
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شالت افاصنا  اما  دـنک ؛ یـضار  دونـشخ و  ار  هدـنب  هک  تسا  یدـح  نآ  زا  رتمک  هن ، مشاب ؟ یـضار  هداتفا ، قافتا  هچنآ  زا  نم  اعقاو  هن ! منکیم : ضرع  امـش  هب  یـصوصخ  نم 

مجح دـندروآ . ار  دوخ  یاھتیلاعف  شرازگ  هیرجم  یهوق  هییاضق و  یهوق  تشذـگ . لاس  ود  متفگ  اـھنآ  هب  میتشاد ، هناـگهس  یاوق  نـالووسم  اـب  اریخا  هک  یاهسلج  رد  دـندرک .

. تسین دنک ، یضار  ار  هدنب  هک  یرادقم  نآ  نکیل  تسا ؛ لاعف  اتبسن  هک  دناهداد  لیکشت  مھ  یداتس  تشاد -  یدیدرت  دوشیمن  نیا  رد  تسا -  بوخ  اھتیلاعف 

تیفافـش ارچ  دوشیمن ؟ مزال  دروخرب  دـننکیمن ، عطاق  دروخرب  یداصتقا  دـسافم  اب  ای  دـناهدش ، داسف  راچد  یداصتقا  تیلاعف  یهنیمز  رد  هک  ییالابهدر  نـالووسم  اـب  ارچ 

؟ دریگیمن تروص  مدرم  یارب  دروم  نیا  رد  مزال 

، دننکیمن دروخرب  عطاق  هکیناسک  اب  دییوگب  هکنیا  دوشیم . دروخرب  هن ، مرادـن ؛ لوبق  ار  نیا  دوشیمن ، عطاق  دروخرب  دـناهدش ، داسف  راچد  هک  یناسک  اب  دـییوگب  هکنیا 

اھنآ هب  میھدـب و  رادـشھ  رکذـت و  هک  تسا  نیمھ  مزـال  دروخرب  مینک ؟ دروخرب  هنوگچ  دـننکیمن ، دروخرب  عطاـق  هکیناـسک  اـب  هک  تسا  نیا  باوج  دوشیمن ، دروـخرب  ارچ 

نالف ردـپ  میتفرگ ، ار  سک  نالف  دـنیوگب  دوش و  هداد  هیمالعا  بترم  هک  دراد  دوجو  راظتنا  نیا  تقو  کی  دریگیمن . تروص  مدرم  یارب  دروم  نیا  رد  مزال  تیفافـش  اـما  مییوگب ؛

لاجنج مالعا و  هک  مھ  یدراوم  رد  دییوگن . الـصا  میتفگ  ام  تسام ؛ یهدـش  مالعا  تسایـس  فالخرب  تسین و  تسرد  نیا  هدرک ؛ ار  داسف  نیا  سک  نالف  میدروآرد ، ار  سک 

ناھنپ یشوپال و  یزیچ  هک  تسین  ساسا  نیا  رب  تسا و  هنامیکح  مھ  هبساحم  نیا  میتفرگ و  هبـساحم  ساسا  رب  ار  میمـصت  نیا  مدوبن . قفاوم  تیعـضو  نآ  اب  هدنب  دش ،

همکاحم هدـشن ، تباث  شتیمھا  ندوب و  گرزب  هدـشن ، تابثا  یعطق و  یزیچ  ات  منکیمن  رکف  اھتنم  منکب ؛ ار  یـسک  یهظحـالم  مھاوخیمن  هدـنب  ادـبا . دوش ؛ هتـشاد  هگن 

؛ نارگید هچ  نویزیولت و  ویدار و  هچ  اھیتاعوبطم ، هچ  متـسین ؛ قفاوم  هدنب  دنکب ، ار  راک  نیا  سک  رھ  دوش . حرطم  دتفیب و  اھنابز  رـس  دیاب  تسین ، یتواضق  نآ  یور  هدشن و 

دیاب تسھ ، مھ  یدـب  یلیخ  مدآ  دـنکیم ، یمرج  رفن  کی  منک : ضرع  امـش  هب  نم  ار  نیا  دوشن . هدروآ  دارفا  مسا  هک  یتروص  رد  مھ  نآ  دـننک ؛ نایب  ار  ناـشراک  راـمآ  اـما 

رد دـنناوخیم و  سرد  هاگـشناد  ای  هسردـم  رد  هک  مھ  وا  رتخد  رـسپ و  دـنوشیم ؟ تازاجم  رفن  دـنچ  نالعا ، نیا  اب  میدرک ، مالعا  ار  وا  مسا  اـم  رگا  اـما  دوش ؛ تازاـجم  مھ 

دراد یموزل  هچ  رگید  هتفرگ ؛ ماجنا  راک  نیا  دوش  هتفگ  هلمجلایف  دورب و  نادنز  مرجم  دیراذگب  دراد ؟ یموزل  هچ  راک  نیا  دـنوشیم . تازاجم  دـنراد ، دـمآ  تفر و  دوخ  یهلحم 

تسا یاهنوگ  هب  تیعضو  هک  ینامز  ینعی  دشاب ؛ رابجا  هک  یتقو  رگم  مینک ؟ تازاجم  دنرادن -  یھانگ  چیھ  هک  مھ -  ار  شایھاگشناد  یناتسریبد و  یناتسبد ، یهچب  ام 

. متسین قفاوم  یلیخ  اھراک  روطنیا  اب  درکن ، نالعا  دوشیم  هک  یماگنھ  ات  اما  تسین ؛ یاهراچ  اجنآ  درادن . ناکما  نیا  زا  ریغ  هک 

یربھر رگا  دنیوگیم  ناتـسود  زا  یاهدع  دیاهدومرف . بوصنم  ار  اھنآ  یلاعبانج  هک  میوشیم  هجاوم  فلختم  نالووسم  زا  یخرب  اب  یلاعبانج ، مایپ  تمـس  هب  تکرح  رد 

؟ تسیچ یلاعبانج  رظن  درکیم . رانکرب  ار  اھنآ  ای  دادیم  رکذت  اھنآ  هب  تسنادیم ، مزال 

لثم مراذـگیم -  راـنک  ار  وا  مـنکیمن و  تاـشامم  وا  اـب  دـیدرت  نودـب  منیبـب ، یداـصتقا  دـسافم  نـیمھ  لـیبق  زا  یبـیع  وا  رد  دـعب  مشاـب و  هدرک  بوـصنم  ار  یـسک  نـم  رگا 

ییاھفرح دارفا  یخرب  هب  تبسن  دشاب . هتشاد  تقیقح  هدش ، هتفگ  صخش  نآ  یهرابرد  هچنآ  تسین  مولعم  اھتنم  فورعم -  یاھتمس  یضعب  دنتـسھ و  هک  ییاھیگدنیامن 

رد ار  داـسف  هدـنب  لاـحرھهب  دـشاب . لـیبق  نآ  زا  مھ  نیا  تسا  نکمم  تسین ؛ تسرد  تسا و  فـالخ  هک  منادیم  کـیدزن  زا  ماهدینـش و  ار  اـھفرح  نآ  مھ  نم  هـک  دـننزیم 

ییاجنآ هلب ، دادیم » رکذـت  اھنآ  هب  تسنادیم ، مزال  یربھر  رگا   » هکنیا اما  منکیمن ؛ لمحت  منک ، رانکرب  راک  نآ  زا  ار  وا  مناوتیم  هدـش و  بوصنم  نم  مکح  اب  هک  یـسک 

رادید رد  هعمج و  زامن  اھینارنخس ، رد  هدنب  دینیبیم  امش  هک  رادقم  نآ  دوش . شخپ  نویزیولت  زا  هک  تسین  یزیچ  صخـش  هب  رکذت  اما  مھدیم ؛ رکذت  تسا ، رکذت  یاج  هک 

نالووسم هب  یـصوصخ  تاسلج  رد  خـلت ، رایـسب  یاـھنابز  اـب  یھاـگ  ار  شربارب  دـنچ  دوشیم -  شخپ  اـھربخ  رد  هک  منکیم -  تحیـصن  مھدیم و  رکذـت  تلود  تاـیھ  اـب 

نآ هک  تسا  نیا  فدھ  دنوش . علطم  مدرم  ات  دوش  شخپ  امتح  میھدیم ، ناشن  یخلت  ای  مییوگیم  میھدیم و  رکذـت  نالووسم  هب  هچرھ  هک  تسین  انب  نکیل  میوگیم ؛

. دوریم صخش  نآ  دینیبیم  دعب  دنکیمن و  رثا  مھ  یھاگ  دنکیم و  رثا  تاقوا  زا  یلیخ  هک  دوش ، ییامنھار  صخش 

؟ تسا ماظن  فیعضت  یداصتقا ، دسافم  اب  هزرابم  تھج  رد  اھنآ  زا  دیدش  یهبلاطم  هییاضق و  یهوق  لباقم  عمجت  نوچمھ  ییاھتکرح  ایآ 

یـسایس جاوما  زا  یـضعب  داد . دـھاوخ  ماجنا  امتح  دـنیبب ، مھ  یروطنیا  یهناوتـشپ  رگا  هک  دـھد ، ماجنا  یراک  اعقاو  تسا  لیام  هییاضق  یهوق  تاقوا  یھاگ  دـنکیم . قرف 

رد اما  دـشاب ، فیعـضت  یطیارـش  رد  تسا  نکمم  یھاـگ  هتبلا  دـشاب . ماـظن  فیعـضت  راـک  نیا  منکیمن  روصت  نیارباـنب  دریگیم ؛ اـھراک  زا  یـضعب  رد  ار  هییاـضق  یهوق  ولج 

داـجیا تمحازم  هک  یـسایس  یاـھنایرج  زا  یـضعب  ربارب  رد  دـننکب و  دـنناوتب  دـنھاوخیم ، هک  ار  یراـک  اـت  تساـھنآ  هـب  کـمک  عـقاو  رد  ینعی  تـسا ؛ تیوـقت  مـھ  یطیارش 

. دنشاب هتشاد  یرتیوق  یهبرح  دننکیم ،

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

هک رھ  تسا . مدرم  نیا  هب  تمدـخ  اکیرما ، اب  یهزراـبم  نیرتگرزب  منکیم : رارکت  ماـع  رـضحم  نیا  رد  اددـجم  مھ  زورما  ماهتفگ ، اـھراب  روشک  نـالووسم  یهمھ  هب  نم  هتبلا 

. دنک هزرابم  داسف  اب  دنک ، دـمآراک  یلمع  یهزرابم  تلم  نیا  نانمـشد  اب  دـھاوخیم  هک  رھ  دـنک . تمدـخ  مدرم  نیا  هب  دـیاب  دـنک ، یـساسا  یهزرابم  اکیرما  اب  دـھاوخیم 

هییاضق یهوق  سلجم و  تلود و  یهفیظو  نیا  مینک . هزرابم  اھنیا  اب  دیاب  ام  یتاقبط . یهلـصاف  ضیعبت و  داسف ، زا  تسا  ترابع  ام  ماظن  روشک و  نورد  رد  نمـشد  یاھرازبا 

نیرتگرزب نیا  دننکن ؛ لمحت  دنریذپن و  هجوچیھهب  تموکح  یاھھاگتـسد  یهندب  رد  ار  داسف  دننکن ، تاشامم  دسفم  اب  دـننک ، تمدـخ  مدرم  هب  تسا . ماظن  ناکرا  یهمھ  و 

. تسا تمدخ 

تلود  / ٠۵/١٣٨٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هرخالاب دوش . یم هدـھاشم  یھاگ  هک  تسا  صاخـشا  هب  هدـش  هداد  صاصتخا  یاھتـصرف  اھـضیعبت و  تسا ، مدرم  ندـش  درـسلد  ییارگاو و  تابجوم  زا  هک  یرگید  هلاسم 

ار شناوارف  هلثما  امـش  دوـخ  منزب و  لاـثم  مھاوـخ  یمن هتبلا  نـم  دـنک . یم هدافتـسا  لـئاسم  نـیا  زا  دراد ، اـم  اـب  یناور  گـنج  هـک  مـھ  نمـشد  دـنوش و  یم عـلطم  مدرم 

، هطبار نیمھ  رد  تسین . تسرد  نم  رظن  هب  دنک ؛ ادیپ  دوجو  دیآ ، یم شیپ  اھیضعب  یارب  هک  یصاصتخا  یاھتصرف  نابم و  یاھـضیعبت  نیا  دیراذگن  دیتسھ ، اجرھ  دینیب . یم

ام رتفد  زا  هک  مھ  یـشرازگ  دـنداد و  ناشیا  هک  یـشرازگ  زا  یرادـقم  نم  یلو  دـننک ، نایب  دـشن  تصرف  یرھاظم »  » یاقآ اقافتا  هک  دریگ  یم رارق  یداصتقا  دـسافم  هلاسم 

زا یـضعب  دندروآ و  دوجو  هب هوق  هس  نارـس  نایاقآ  هک  یداصتقا  دسافم  اب  هزرابم  داتـس  نآ  رد  صوصخب  تسا ؛ هدش  یبوخ  یاھراک  مدرک . هاگن  لیـصفت  هب  دوب ، هدـش  هیھت 

. تسا هدنام  فقوتم  سلجم  تلود و  تایئارجا  مخ  چیپ و  رد  ابلاغ  اھنآ  زا  یلیخ  هک  دنا  هتشاد یبوخ  تابوصم  اج  نآ رد  دنتسھ . وضع  نآ  رد  مھ  هسلج  رد  رـضاح  ناتـسود 

، دـنک لابند  ار  یداصتقا  دـسافم  اب  هزرابم  دـیاب  هک  یزکرم  نم  داقتعا  هب  هک  متفگ  یرگید  هسلج  ای  تلود  ناتـسود  امـش  اب  یا  هسلج رد  هک  دوب  هتـشذگ  لاس  رد  مرظن  هب 

هحیال هک  ییاج  نآ دـھاوخب . دـج  هب ار  یداـصتقا  دـسافم  اـب  هزراـبم  دـیایب و  نادـیم  هب  دـنک و  رپس  هنیـس  تلود  دـیاب  دریگ . یم رارق  رخآ  هلحرم  رد  هییاـضق  هوق  تسا و  تلود 

نوناق جاتحم  هک  ییاج  نآ دنک . ارجا  تقد  هب دوش ؛ یم نوناق  لکـش  هب  دیآ  یم هحیال  یتقو  دنک . هبلاطم  سلجم  زا  دـھدب و  سلجم  هب  هلـصافالب  دـنک و  میظنت  دـھاوخ ، یم

میریگب . یدج  ار  هلاسم  نیا  دیاب  دنک ؛ لابند  دج  هب هرخالاب  دنک . یم تیافک  تلود  یاھ  همان بیوصت نوگانوگ و  یاھ  همانشخب تسین ،

، دوش یم هدز  یدایز  یاھفرح  تیعورشم  هرابرد  نالا  تسام . تیعورشم  هیاپ  نیا ، تسا . یھاوخ  تلادع زین  ضیعبت و  داسف ، اب  هزرابم  هب  هتسباو  امش  نم و  تیعورشم 

هچرھ ینعی  دوب ؛ دھاوخ  عورشمان  مدوجو  ما ، هتـسشن اج  نیا هک  نم  اتقیقح  میـشابن ، تلادع  لابند  ام  رگا  هک  تسا  نیا  هیـضق  تقیقح  اما  مدلب ؛ اھفرح  نیا  زا  مھ  هدنب 

شدوخ یھلا  بھاوم  زا  ار  هعماج  میا  هدمآ ام  میا . هدمآ ضیعبت  عفر  تلادع و  یارب  ام  روط . نیمھ مھ  نارگید  دوب ؛ دھاوخ  عورشمان  فرصت  منک ، فرـصت  هچرھ  مراد و  رایتخا 

مدرم ییایند  یگدنز  زا  ام  هک  تسین  نیا  فرح  نیا  یانعم  هتبلا  مینک . رادروخرب  یونعم  یقالخا و  بھاوم  نینچمھ  و  دراد -  دوجو  تلادـع  رد  یھلا  بھاوم  نیرتمھم  هک  - 

نیا دشاب . هتـشاد  مھ  یناریو  یایند  دسرب و  یونعم  بھاوم  نآ  هب  دھاوخب  ناسنا  هک  درادـن  ناکما  دوش و  یمن ایند  نودـب  ترخآ  الـصا  دوش ؟ یم رگم  ریخن ، مینک ؛ تلفغ 

؛ تسایند ندرک  دابآ  همھ  اھراک  نیا  مینک و  دابآ  ار  ایند  دـیاب  نم -  مھ  دـیناد ، یم امـش  مھ  هک  تسا  یبلاطم  منک -  رارکت  ار  اھنآ  مھاوخ  یمن هک  دراد  یحـضاو  لیالد  راک ،

نام هنارـس دمآرد  دییامرفب  ضرف  الاب و  دمآ  دشر -  خرن  دوش  یم هتفگ  هک  طلغ  ریبعت  هب  نامدشر -  هک  مریگ  دروخ . یمن درد  هب  تیونعم  زا  رود  تلادع و  زا  رود  دابآ  یایند  اما 

یراک نیا ، دندنام . هنـسرگ  مورحم و  مدرم ، زا  یمیظع  شخب  دیـسر و  یدودحم  شخب  کی  هب  دمآرد  نیا  هدمع  ینعی  دوبن ؛ هعماج  رد  تلادع  اما  دـش ؛ ربارب  هس  ربارب و  ود 

« يداصتقا دسافم   » 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 28هاگياپ  هحفص 12 
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هیلع هزرابم  اب  زج  مھ  نیا  مینک و  رقتـسم  هعماـج  رد  ار  تلادـع  هک  تسا  نیا  اـم  فیلکت  میراد . هدـھعرب  اـم  هک  تسین  یفیلکت  نآ  نیا ، میھد ؛ ماـجنا  دـیاب  اـم  هک  تسین 

. دوش یم میظنت  اج  نیا تلادع  راک  زا  یشخب  تسین . ریذپ  ناکما نک  هدافتساوس راوختفم و  یاھناسنا  یبلط  نوزفا داسف و 

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

لخاد رد  ام  دوخ  هک  یاهبرجت  یخیرات و  یهبرجت  قبط  تسا . لاملاتیب  هب  لواطت  زا  یریگولج  ضیعبت و  عفر  تلادع ، طسب  نادیم  اھنیا ، یهمھ  زا  رتراوشد  رتمھم و  نادـیم 

یاھفلخت هچ  فلخت -  یعون  اب  هک  سکرھ  تسا . تلادع  طسب  یارب  تدھاجم  نادـیم  تدـھاجم ، یاھنادـیم  نیرتراوشد  زا  یکی  میاهدرک ، بسک  تدـم  نیا  لوط  رد  روشک 

یارب میتـفگ  اـم  هـکنیا  دــنکیم . هضراـعم  تفلاـخم و  هزراـبم  نـیا  اـب  دراد ، دوـخ  یارب  زاـجم  ینوناـق  زرم  زا  نوریب  رد  یتـسد  سوسحماــن -  یاــھفلخت  هـچ  سوـسحم و 

روما رد  یتسد  هکیناسک  نالووسم و  نیب  رد  صوصخب  یداصتقا -  داسف  دـنھدب و  مھ  تسد  هب  تسد  همھ  دـیاب  داسف  اب  یهزرابم  یارب  درک ؛ هزرابم  دـیاب  یبلطتلادـع 

هعماج رد  یتقو  ات  تساھنیرتتکربرپ . وزج  دسرب ، هجیتن  هب  رگا  لاحنیعرد  اھنیرتلکـشم و  وزج  راک  نیا  هک  تسا  نیمھ  رطاخهب  دوش ، هتفرگ  یدج  دیاب  دـنراد -  لاملاتیب 

زا یلیخ  رب  مدرم  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  هعماج  رد  اجبان  قحبان و  یدایز و  یاـھیبلطزایتما  دـشابن و  اھرـشق  صاخـشا و  هب  تواـفتم  هاـگن  دـشابن ، ضیعبت  دـشاب ، تلادـع 

. دننکیم ربص  اھیماکان 

ناجنز  / ١٣٨٢/٠٧/٢١ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هزرابم زا  هکنیا  یاجهب  دورب . نیب  زا  مدرم  هب  قلعتم  تورث  عبانم  دوشیم  بجوم  یتموکح  یداصتقا و  یاھھاگتـسد  رد  داسف  میتفگ  میدرک و  حرطم  ار  داسف  اب  هزرابم  اـم 

! دنتسنادن ناشدوخ  یهفیظو  ار  داسف  اب  هزرابم  دنتخادرپ و  دسفم  زا  عافد  هب  دندرک و  هدافتـسا  مدرم  اب  ندز  فرح  تاناکما  زا  هک  دندش  ادیپ  یناسک  دننک ، عافد  داسف  اب 

. تسا روشک  مھم  لئاسم  زا  مھ  یلم  لوپ  شزرا  تیوقت  مروت و  عفر  لاغتشا ، داجیا 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٨/١١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یارب ربتعم  نیناوق  یـساسا و  نوناق  هک  هچنآ  زا  یطخت  مدع  تساھـشخب و  یهمھ  رد  ینوناق  دودح  تیاعر  دنک ، زورب  ماظن  نالووسم و  یاوقت  زا  دیاب  هک  یدراوم  هلمج  زا 

ای دروآیم و  دوجوهب  ار  لووسم  یاھھاگتـسد  داـسف  یداـصتقا و  داـسف  گرزب  لکـشم  یدراوم  رد  نیناوـق ، نیا  زا  یطخت  دـناهدرک . نیعم  فـلتخم  یاھھاگتـسد  اھـشخب و 

. دوشیم زیگناهدسفم  رضم و  یاھوگم  وگب  تتشت و  فلتخم و  یاھھاگتسد  نیب  ضراعت  بجوم 

نارھت  / ١٣٨٢/٠٩/١٧ رادرھش  رھش و  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هک یداسف  هچ  دنک ، هدافتـسا  یرادرھـش  رازبا  زا  دھاوخیم  تسا و  یرادرھـش  نوریب  هب  طوبرم  هک  یداسف  هچ  دـینکن ؛ تاشامم  داسف  اب  یرادرھـش  تالیکـشت  لخاد  رد 

هنوگرھ دـنک . تسرد  دوخ  یارب  ینما  طیحم  اضف و  دـنک و  ادـیپ  شرتسگ  دـھاوخب  اـجنآ  رد  دـشاب و  هدرک  هنخر  یرادرھـش  یاھهتـسھ  زا  یاهتـسھ  نورد  رد  هدرکن  یادـخ 

هنخر داسف  یرادرھـش  یاج  چـیھ  رد  دـیراذگن  درک . دـھاوخ  راوشد  امـش  یارب  ار  راک  یهمادا  ناکما  یلاخ و  ار  امـش  دوخ  یاپ  ریز  نآ ، هب  نداد  نادـیم  داسف و  اب  تاـشامم 

، دننک یجرخلو  دوخ  دصاقم  زا  یـضعب  یارب  دنرـضاح  هک  یناسک  اب  ناعجارم و  اب  مدرم ، اب  لوپ ، اب  نآ  رد  ناسنا  هک  تسا  ییاج  یرادرھـش  تسا . یراوشد  راک  هتبلا  دـنک .

داسف نیگآرھز  یاھریت  دیشوپ ، ار  نآ  ناسنا  رگا  هک  تسا  یاهرز  اوقت  دروخیم . درد  هب  یھلا  یاوقت  هک  تساجنیا  دوب . بقارم  دیاب  یلیخ  اھاج  روطنیا  دوشیم . هجاوم 

زا یرایسب  تسا . نیمھ  رطاخهب  دناهدرک ، هیصوت  اوقت  هب  ار  ام  همھ  نیا  هکنیا  تسا . ناسنا  عینم  نصح  اوقت  تخادنا . دھاوخن  اپ  زا  ار  وا  دش و  دھاوخن  رگراک  وا  رد  هانگ  و 

، هن دـنکیم ؛ راداو  ندرک  لـمع  هوـحن  نیا  هب  ار  یـسک  هک  تسا  یژولوئدـیا  کـی  دـینک  لاـیخ  هکنیا  هن  درادـن ؛ یرکف  یهشیر  دـینکیم ، هدـھاشم  هک  یتاـفارحنا  اـھاطخ و 

هیجوت ددـصرد  ناـسنا  دـنکیم و  ادـیپ  همادا  شزغل  نیا  دـنکیمن ؛ یریگوـلج  دزغلیم و  ناـسنا  یاـپ  اـجکی  تسا . ناـسنا  دوـخ  تاـیناسفن  رد  اـھنیا  زا  یرایـسب  یهشیر 

میریگب اج  همھ  زا  ار  دوخ  یاھـشزغل  اھاطخ و  ولج  دنک . حالـصا  ار  دوخ  یاطخ  ات  دنکیم  تسرد  یرکف  یانبم  یھاگ  ناسنا  دزاسیم . یژولوئدیا  شدوخ  یارب  دیآیمرب و 

. درک دھاوخ  تیوقت  ام  رد  ار  اوقت  حور  نیا ، تسا . یریگشیپ  راک ، لوا  زا  رتھب  تسا و  راک  لوا  اج ، همھ  زا  رتھب  و 

مق  / ١٣٨٢/١٠/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

«. مکاقتا هللادنع  مکمرکا  نا  : » تساوقت طرش  نیلوا  دشاب . اوقت  اب  دیاب  سلجم ، هب  دیآیم  هک  یـسک  هک  مسانـشیم  ار  نیا  هدنب  مسانـشیمن ؛ تیـصخش  بزح و  هدنب 

یلام داسف  اب  دشاب و  مھ  داسف  دض  دیاب  دنک . تیمورحم  عفر  هک  دشاب  وا  تمھ  یعس و  تسھ و  تیمورحم  روشک  رد  هک  دنادب  دشاب ؛ نیمورحم  رادفرط  دیاب  هکنیا  رگید 

لئاسم نیا  ساسا  رب  تیحالـص  دشاب . مھ  ملاع  صالخا و  اب  دنمناوت ، هتبلا  دنک . هزرابم  داسف  اب  ات  دشاب ، فلاخم  ظفل ، هب  هن  نادندنب و  زا  دـجهب ، تدـشهب و  یداصتقا  و 

دیاـب دنتـسھ -  تیلاـعف  لوغـشم  زکارم  نیا  یهعوـمجمریز  رد  هک  ییاھھاگتـسد  هچ  ناـبھگن و  یاروـش  هچ  روـشک ، ترازو  هچ  فـلتخم -  یاھهاگتـسد  نـالووسم  تسا و 

. تسا هدش  ینیبشیپ  لئاسم  نیا  نوناق  رد  اریز  دنھد ؛ رارق  نوناق  ار  ناشرایعم 

لاس ١٣٨٣  / ١٣٨٣/٠١/٠١ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

یفرعم یرازگتمدـخ  تضھن  لاـس  ناونع  هب  ار  لاـس ٨٢  هچرگا  تسا . روشک  یارب  نوگاـنوگ  نـالووسم  یوس  زا  یـساسا  یاـھتیلاعف  یهمھ  یهمادا  تقیقح  رد  لاس ٨٣ 

هتـشادرب نالووسم  شود  زا  یتدم  زا  سپ  هک  تسین  یاهفیظو  یرازگتمدخ  یهفیظو  دـسرب و  نایاپ  هب  لاس  کی  لوط  رد  هک  تسین  یزیچ  یرازگتمدـخ  تضھن  اما  میدرک ،

نیا رد  لاس ٨٣  تیـصوصخ  دنک . ادیپ  همادا  توق  تدش و  اب  دیاب  هک  تسا  ییاھراک  داسف ، اب  هزرابم  تضھن  یبلطتلادـع و  تضھن  ملع ، دـیلوت  تضھن  هک  نانچمھ  دوش ؛

. دنراذگیم مدق  یدیدج  یهرود  هب  دننکیم و  یط  ار  یدیدج  لصف  روشک  یساسا  مھم و  یاھهاگتسد  هک  تسا 

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

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

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

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

. دنیشنب یقیقح  یاھهتساوخ  نیا  یاجب  دیابن 

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

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

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

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

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

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

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

« يداصتقا دسافم   » 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 28هاگياپ  هحفص 13 
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سلجم  / ١٣٨٣/٠٣/٢٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

ود هدـنب  تسا . داسف  اب  یهزرابم  هب  فقوتم  روشک  یهرادا  تسین ؛ ضحم  یقالخا  یهبنج  کی  داسف ، اب  یهزراـبم  تسا . داـسف  اـب  یهزراـبم  اـھراک ، نیرتمھم  یهلمج  زا 

رھ زا  دوب . هبناجهمھ  عیسو و  یهعلاطم  یـسررب و  کی  ینالوط و  راک  کی  لابند  هب  متـشون ، روشک  نالووسم  هب  داسف  اب  یهزرابم  یهرابرد  ار  همان  نآ  هک  شیپ  لاس  هس 

مک هتفرگ ، ماجنا  هک  ییاھراک  دریگیم -  ماجنا  روشک  رد  دراد  بوخ  راک  همھ  نیا  دـنام . دـھاوخ  گنل  اـھراک  یهمھ  دوشن ، هزراـبم  داـسف  اـب  رگا  مینیبیم  میوریم ، فرط 

اما دوشیم ، هتخیر  بآ  نآ  رد  بترم  یچنیا  دنچ  یاھهلول  اب  قیمع  هاچ  دنچ  زا  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  یرختـسا  دـنکیم . یثنخ  ار  اھنآ  زا  یـضعب  داسف ، دوجو  اما  تسین - 

هب دوریم ؛ نوریب  فرط  نآ  زا  دـیزیریم ، بآ  فرط  نیا  زا  هچرھ  تسا ؛ خاروس  نآ  هت  هدروخ و  کرت  رختـسا  یهندـب  دـینیبیم  دـینکیم ، هاـگن  یتـقو  دوـشیمن . رپ  رختـسا 

هزرابم نآ  اب  دیاب  تسا ؛ ناطرـس  زدیا و  هروخ ، لثم  یلام ، داسف  تسا . یروطنیا  هعماج ، رد  داسف  . دسریمن بآ  الـصا  دینک ، یرایبآ  دیاهتفرگ  رظن  رد  امـش  هک  ییاھلاناک 

همھ نیا  تسین . یروطنیا  ریخن ، هتفرگ ؛ ار  اج  همھ  ناطرـس  نیا  هناک  هک  دننزیم  فرح  یروط  دننکیم و  ییامنگرزب  لاجنج و  اھیـضعب  درک . ییامنگرزب  دیابن  هتبلا  درک .

ندـب یهمھ  داسف ، یهطقن  کی  اھتنم  تساھنیا ؛ اب  مھ  تیرثکا  میراد ؛ نییاپ  ات  الاب  زا  نوگانوگ  یاھهاگتـسد  رد  هزیکاپ  یاھناسنا  هزیکاپ و  یاھهرھچ  هزیکاپ ، یاھتـسد  ام 

، هیر ملاس ؛ هدعم ، ملاس ؛ بلق ، دربیمن . شباوخ  بش  ناسنا  دوشیم -  دساف  نادند  یتقو  الثم  دریگیم -  درد  دوشیم و  رامیب  ندب  یاج  کی  یتقو  دـنکیم . هدولآ  ار 

نآ دییامـش . هزرابم ، یهیاپ  کی  درک . یدج  یهزرابم  داسف  اب  دیاب  تسا ؛ یروطنیا  داسف ، دریگیم . ناسنا  زا  ار  باوخ  ملاسان  نادند  کی  اما  ملاس ؛ نوخ ، نایرج  ملاس ؛

جایتحا رگید  ام  ات  دنک  تکرح  نادیم  نیا  رد  دیایب و  ولج  دنک و  رپس  هنیـس  یمالـسا  یاروش  سلجم  هک  دوب  نیا  معقوت  متفگ ، ار  داسف  اب  یهزرابم  یهلاسم  هدنب  هک  یزور 

زیمت ار  هشیش  دوشیمن  فیثک  لامتسد  اب  نامجنسهتکن ، فیرظ و  ردارب  لوق  هب  هتبلا  دینکب . امش  دندرکن ، اھنآ  دشن . روطنیا  هنافساتم  اما  مینک ؛ لابند  میشاب  هتـشادن 

، کاپ تسد  دیـشاب . بقارم  سلجم  نورد  ناتدوخ و  لخاد  دریگن . ار  شدوخ  نماد  داسف  هک  دشاب  بقارم  لوا  یهجرد  رد  دیاب  دنک ، هزرابم  داسف  اب  دـھاوخب  ناسنا  رگا  درک .

. دنک کاپ  ار  زیچ  همھ  دیراد ، امش  هک  یعیسو  رادتقا  یهزوح  رد  تسناوت  دھاوخ  کاپ  مشچ  کاپ و  نابز  کاپ ، نماد 

نادمھ  / ١۵/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ی هدھع رب  مھ  و  یمالـسا -  یاروش  سلجم  هییاضق و  ی  هوق تلود ، ی  هدھع رب  تسا -  نالووسم  ی  هدھع رب  مھ  نیا ، دنک ؛ ادیپ  تمالـس  یعامتجا  یداصتقا و  تابـسانم 

تاعونـصم زا  هدافتـسا  رد  رخاـفت  هب  شیارگ  یطارفا و  ییارگ  فرـصم یراوخاـبر ، قاـچاق ، جاور  ینعی  هچ ؟ ینعی  طـلغ  یعاـمتجا  یداـصتقا و  تابـسانم  تـسا . مدرم  داـحآ 

رد یلخاد  تاعونصم  زا  ی  هدافتـسا هب  راختفا  دیاب  دنک . یم راکیب  یجراخ  رگراک  عفن  هب  ار  یناریا  رگراک  هک  تسا  نیا  شیانعم  هک  نآ ، یلخاد  یاھ  هنومن لباقم  رد  یجراخ 

. دنھد تیمھا  دننک و  هجوت  هتکن  نیا  هب  مدرم  داحآ  دعب  ی  هجرد رد  و  هناگ ، هس یاوق  یتلود و  یاھ  هاگتسد نالووسم و  دوخ  لوا  ی  هجرد رد  دوش . رادیب  نالووسم  مدرم و 

جاور هدروآداب  یاھتورث  ندروآ  تسد  هب  یارب  تردـق  زا  ی  هدافتـساوس یتقو  دـشاب ، هتـشاد  جاور  یراوخ  تنار یتقو  دـشاب ، مکاح  هعماج  رد  یداصتقا  طلغ  تابـسانم  یتقو 

هک یراد  هیامرـس دـنک ، یم دـیلوت  هک  یراکتعنـص  دـشک ، یم تمحز  هـک  یزرواـشک  دوـش . یم دـیماان  تـسا ، یعقاو  شکتمحز  هدـننک و  دـیلوت  هـک  یـسک  دـشاب ، هتـشاد 

دوخ باصعا  تقو و  هک  یی  یـضاق دنک ، یم سیردت  هاگـشناد  رد  هک  یداتـسا  دیوگ ، یم سرد  هسردم  رد  هک  یملعم  دزیر ، یم قرع  هک  یراکندعم  دنک ، یم یراذگ  هیامرس

دیکات میتفگ و  ام  هک  نیا  دنوش . یم سویام  دوش ، یمن دروخرب  نآ  اب  تسا و  زاب  هعماج  رد  یداصتقا  طلغ  تابسانم  یارب  هار  دننیبب  یتقو  دنک ، یم فرـص  حیحـص  راک  هب  ار 

. دننک یم یدج  یاھبیسآ  راچد  ار  روشک  تفرشیپ  ساسا  اھ  هدیدپ نیا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب دوش ، هزرابم  قاچاق  یداصتقا و  دسافم  اب  دیاب  هک  میدرک 

نادمھ  / ١۵/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ای دننک ، یم راک  ای  دننک ، یم یراذـگ  هیامرـس ای  هک  دـننک  گنت  یناسک  رب  ار  هصرع  دـیابن  یداصتقا  نادـسفم  ناراوخ و  هدایز ناھاوخ ، هدایز عورـشمان ، یاھتورث  ناگدـنروآدرگ 

هزرابم یداصتقا  داسف  نایرج  اب  یداصتقا و  دسافم  اب  دیاب  ماظن  دنراد . اھنآ  زا  رتمک  رایسب  یدمآرد  دنھد و  یم شرتسگ  ار  ملع  ای  دنناوخ ، یم سرد  ای  دنشک ، یم تمحز 

. تسا هییاضق  ی  هوق تلود و  سلجم و  ی  هفیظو نیا  دنک ؛

نادمھ  / ١٩/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  ناگبخن  نالوئسم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، دیتسھ لووسم  هک  یزیزع  نارھاوخ  ناردارب و  امش  مھاوخ  یم نم  ما . هدرک رارصا  یتلود  یتموکح و  یاھ  هاگتسد رد  یداصتقا  داسف  اب  ی  هزرابم رب  ریخا  لاس  هس  ود  رد 

یکی یکی  رگا  دـندرک ، حرطم  هک  ییاھزیچ  ی  همھ دوشن ، دروخرب  یلام  لئاسم  رد  یورجک  یداصتقا و  داسف  اـب  یتموکح  یاـھ  هاگتـسد رد  رگا  هک  دـینک  هجوت  هتکن  نیا  هب 

ای هتـشرف  ام  ماظن  نالووسم  ی  همھ هک  مرادـن  راظتنا  نم  تسا . یندـشن  الـصا  داسف  اب  اـھزیچ  نیا  زا  یلیخ  هک  نیا رب  هوـالع  درادـن ؛ یی  هدـیاف مینک ، هدروآرب  ار  اـھنیا  مھ 

دیاب یلو  میربب ؛ هانپ  ادخ  هب  دیاب  هک  ریذپ ، بیسآ میتسھ  ییاھناسنا  فیعض ، میتسھ  ینامدرم  ام  میـسانش ؛ یم ار  نامدوخ  ام  ی  همھ هرخالاب  هن ، دنـشاب ؛ نوگ  هتـشرف

هب هعومجم  کی  هک  امـش  دـیتسھ ، لووسم  هک  امـش  دـیتسھ ، ریدـم  هک  امـش  تسا . یرادریگاو  مخز  لثم  دـیایب ، دوجو  هب داسف  ییاـج  رھ  رد  هک  درک  هجوت  هطقن  نیا  هب 

ناماسب عاضوا  تفر و  دھاوخن  شیپ  راک  نیا ، نودب  دیھد ؛ ناشن  تیساسح  دینک و  هلباقم  یدج  روط  هب دوخ  ی  هعومجمریز رد  داسف  زورب  اب  تسا ، هدش  هدرپس  ناتتسد 

بآ یرختـسا  هب  بترم  دـیراد  دـیا و  هدز یچنیا  دـنچ  روطق  یاھ  هلول اب  قیمع  هاچ  هقلح  دـنچ  متفگ  مدز و  لاثم  روشک  یالاب  نـالووسم  ناتـسود و  یارب  نم  دـش . دـھاوخن 

نوریب اج  نآ زا  دیزیر ، یم بآ  اج  نیا زا  امش  هچ  رھ  هک  دراد  دوجو  رختسا  فک  هندب و  رد  قیمع  فاکش  دنچ  دینیب  یم دینک ، یم تقد  یتقو  دعب  دوش ؛ یمن رپ  اما  دیزیر ، یم

، دریگ یم ماجنا  دراد  هک  یی  هنازوسلد شالت  راک و  مجح  هزادـنا و  نالووسم ، حطـس  رد  زورما  دریگ -  یم ماجنا  دراد  شالت  راـک و  همھ  نیا  تسا . یروط  نیا داـسف ، دور . یم

رد رختـسا  فک  اـی  هندـب  رد  کرت  نیا  تساـجک ؛ رد  مخز  نیا  مینیبـب  دـیاب  تسا . یدـج  تالکـشم  راـچد  اھـشخب  زا  یـضعب  مینیب  یم زونھ  لاـح  نیع  رد  تسـالاب -  یلیخ 

ی هلاسم شیپ  لاس  دنچ  ام  یتقو  هک  مراد  هلگ  اھ  هاگتسد یضعب  زا  مھ  زونھ  مدرک و  هلگ  نم  تسا . یدج  رایسب  داسف ، اب  ی  هزرابم درک . هزرابم  دیاب  داسف  اب  تساجک .

هنازاب تسایس طلغ و  یاھلیدعت  یـسایس و  یاھ  هیجوت دنریگب ، تسد  رد  ار  مچرپ  دنیایب و  نادیم  هب  دننک و  رپس  هنیـس  هک  نیا یاج  هب  میدرک ، حرطم  ار  داسف  اب  ی  هزرابم

یاھـشخب نالووسم  امـش  دـننکب ؛ ار  راک  نیا  یتلود  نالووسم  دـننکب ؛ ار  راک  نیا  سلجم  ناگدـنیامن  الاح  دـندرکن . دـننکب ، دـیاب  هک  یراـک  نآ  دنتـشاذگ و  هلاـسم  نیا  یور 

هاگتسد تمـس  هب  طقف  مھ  نھذ  تسا . یتموکح  یاھ  هاگتـسد راک  داسف ، اب  ی  هزرابم دننک . هزرابم  داسف  اب  دنناوت  یمن مدرم  دینکب . ار  راک  نیا  یتلود  ناریدم  فلتخم و 

نم یارب  دـندرک و  نیودـت  هنیمز  نیا  رد  هعومجم  دـنچ  دـننک . قیمع  تاعلاطم  داسف  ی  هرابرد اھـشخب  زا  یـضعب  متفگ  نم  تسا . اودـلارخآ  ییاـضق  هاگتـسد  دورن ؛ ییاـضق 

، درک هزرابم  داسف  اب  دوش  یم هک  یـشخب  نیرتمھم  میدـید  دوب . هتفرگ  تروص  یقیقحت  داسف ، یاھ  هاگ هنخر داـسف و  یاـھ  هویـش داـسف و  ی  هلاـسم ی  هراـبرد هک  دـندروآ 

یاھ هاگولگ تسا . هتفرگ  ماجنا  اھ  هاگولگ رد  مھ  یمھم  یاھراک  افاصنا  تلود  رد  داسف ، اب  ی  هزرابم یارب  تسا . هدرک  لابند  دراد و  لوبق  ار  نیا  مھ  تلود  دوخ  تسا . تلود 

هب هک  یزیچ  نیلوا  دوش ؛ یم هداد  اما  دوش ، هداد  یزایتما  یـسک  هب  دـیابن  دوش ؛ یم دراو  اـما  دوش ، دراو  دـیابن  یـسنج  دـینیب  یم امـش  هک  نیا  دوش . هتفرگ  دـیاب  داـسف 

زا اھ و  یفاص نیا  زا  هک  دوب  یدروم  رگا  دوش . هتفرگ  اھ  هاگولگ دیاب  یتلود  یاھ  هاگتـسد رد  نیاربانب  دشاب . یدساف  ی  هدارا داسف و  دوجو  نامگ  دیاب  دسر ، یم ناسنا  نھذ 

هگن کاپ  الماک  ار  ناـشدوخ  تسد  دـیاب  طـبر  یذ یتلود  نـالووسم  مھ  هییاـضق و  ی  هوق مھ  هتبلا  تسا . هییاـضق  ی  هوق تبون  تقو  نآ  دـش ، در  یتلود  نـالووسم  تسد  ریز 

. درک زیمت  نآ  اب  ار  هشیش  دوشب  ات  درک  زیمت  ار  لامتسد  دیاب  متفگ ؛ زور  نآ نم  دنراد .

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

، هن ارچ ؟ و  تسا ، یرارکت  هک  دیایب  ناشرظن  هب  یـضعب  تسا  نکمم  ماهدرک و  هیکت  یلیخ  داسف  یهلاسم  یور  نم  دینک . کاپ  داسف  زا  دـیناوتیم  هک  ییاجنآ  ات  ار  هنحص 

یلام و داسف  زا  هییاـضق -  یهوق  یاھهاگتـسد  هیرجم و  یهوق  یاھهاگتـسد  زا  معا  ار -  ناـمدوخ  ییارجا  هاگتـسد  یهعومجم  اـم  هک  یماداـم  هک  مراد  خـسار  داـقتعا  نم 

« يداصتقا دسافم   » 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 28هاگياپ  هحفص 14 
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نیمھ لثم  مینکیمن ؛ هدافتسا  تسرد  روشک  بآ  فرـصم  زا  ام  هک  دنداد  شرازگ  یبآ -  نامھ  لثم  ام  یاھراک  یهمھ  مینکن ، یلاخ  حیحـص  ینوناق و  یاھـشور  زا  فارحنا 

، دنداد شرازگ  هک  دسریم -  دسرب ، دیاب  هک  ییاج  هب  نآ  زا  یـشخب  دوریم و  ردھ  نآ  یهدمع  شخب  دـھدیم و  تلود  هک  ییاھهنارای  نیمھ  لثم  ای  یباقرغ ، یاھیرایبآ 

دراو یرختـسا  هب  بآ  روـطق  یهلوـل  نیدـنچ  اـم  هک  تسا  نیا  لـثم  ییارجا  هاگتـسد  رد  داـسف  هک  ماهدرک  رارکت  ماهدز و  لاـثم  ماهتفگ ، ار  نیا  اـھراب  نم  تـفر . دـھاوخ  ردـھ 

هب دوشیم  طوبرم  نیا ، زا  ییهدمع  شخب  هک  دنکیم ، هدھاشم  ار  یلاخ  یایاوز  ناسنا  لاحنیعرد  دریگیم ، ماجنا  شالت  همھ  نیا  دوشیمن ؛ رپ  رختـسا  اما  مینکیم ؛

یهلباقم یارب  خسار  یدج و  مزع  کی  ات  دینک . هلباقم  هزرابم و  اھنیا  اب  دیاب  دراد . دوجو  فلتخم  حوطـس  رد  هاگتـسد  یهعومجم  رد  هک  یقالخا  یاھهنخر  هب  یلام و  داسف 

یهشیر دشابن ، ضامغا  مدـع  یریگلابند و  کرحت ، لمع ، مزع ، نآ  لابند  هب  و  دـنیبیم -  ار  نآ  ناسنا  تسھ و  مزع  نیا  هللادـمحب  الاح  هک  دـشاب -  هتـشادن  دوجو  اھنیا  اب 

. دراذگیم ریثات  دریگیم ، ماجنا  هاگتسد  یهعومجم  رد  هک  ییهناصلخم  یاھتیلاعف  یهعومجم  یور  روطنیمھ  دمآ و  دھاوخن  نوریب  داسف 

نایوجشناد  / ١٣٨٣/٠٨/١٠ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لاوس امـش  یتـقو  ـالوا  دوش : هجوت  نآ  هب  دـیاب  هک  دراد  دوجو  اـجنیا  رد  فیرظ  یهتکن  ود  یکی  اـھتنم  دوش ؛ هجوت  نآ  هب  دـیاب  میدرک ، حرطم  اـم  هک  مھ  ییوگخـساپ  لاـس 

زا هک  دینادیم  ایآ   » دییوگب امـش  هکنیا  الاو  دشاب ؛ یمک  یبایزرا  صیخـشت و  لباق  یـسک -  رھ  یوس  زا  نآ -  خساپ  هک  دینکب  یلاوس  دیاب  دیھاوخیم ، خساپ  دینکیم و 

حرط روـطنیا  مینکیم . میراد  دـینیبیم  هک  ییاـھراک  نیمھ  دـینکیم »؟ راـکهچ  . » مینادیم هلب ، هـک  تـسا  نـیا  شباوـج  دـیآیم ،»؟ شیپ  یتالکـشم  هـچ  یراـکیب  لـبق 

داد دنھاوخ  رامآ  امش  هب  هحفص  دنچ  اھنآ  دیدرک »؟ راک  هچ  هتشذگ  لاس  جنپ  رد  هناریو  نیا  عفر  یارب  امـش   » دیـسرپب هییاضق  یهوق  زا  ای  درک . دھاوخن  دیاع  یزیچ  شـسرپ ،

، داسف عفر  تلادع و  تساوخ  تسا . تساوخ  دیشاب ، هتشاد  مامتھا  نآ  هب  دیاب  امش  هک  یزیچ  تسا . یساسح  رایـسب  یهلوقم  ییوگخـساپ  میاهدرک . ار  اھراک  نیا  هک 

دربب لاوس  ریز  ناسنا  دناهدرک ، نالووسم  هک  ار  ییاھراک  یهمھ  هک  دشابن  مھ  روطنیا  اھتساوخ ، نیا  رانک  رد  دشاب . هتشاد  دوجو  دیاب  اھتـساوخ  نیا  تسا . مھم  رایـسب 

رایـسب راـک  زورما  عطقم  رد  روشک  یهرادا  اـھتنم  هتفرگ ؛ تروـص  یداـیز  بوـخ و  یاـھراک  دـیدرک ، حرطم  امـش  هک  ییاـھهنیمز  نیمھ  رد  اـعقاو  هن ، دـھد ؛ رارق  دـیدرت  دروـم  و 

هـصرع دنک ، تابثا  لماک  روطهب  ار  دوخ  یدمآراک  ماظن  نیا  رگا  هک  تسا  نیا  اھنآ  رکف  هک  یتردق  زکارم  اب  میراد  رارق  میظع  شلاچ  کی  رد  ام  زورما  دینادیم  تسا . یلکـشم 

ناتسود هک  ییاھتفرشیپ  هب  هتسناوت  ام  ماظن  هک  دناهدرک  یراکمک  یمالسا  یروھمج  ماظن  لباقم  رد  دننیبیم  اھنآ  مھ  نالا  نیمھ  هکنیاامک  دش ؛ دھاوخ  گنت  اھنآ  یارب 

هک مھ  روطنامھ  تسا و -  یساسا  نامتفگ  کی  تلادع ، نامتفگ  تساھنیا . زا  شیب  فلتخم ، یاھشخب  رد  اھتفرشیپ  منکب ؛ ضرع  امش  هب  هتبلا  دیآ . لیان  دندرک ، هراشا 

نیا میـشاب . هتـشاد  ار  نآ  دـیاب  تشاد ؛ دـھاوخن  نـتفگ  یارب  یفرح  چـیھ  یمالـسا  یروـھمج  نآ ، یاـھنم  تساـم . زیچ  هـمھ  مدرک -  حرطم  ییهـسلج  رد  شیپ  زور  دـنچ 

ینعی دوش ؛ نامتفگ  نیا  میلست  هک  دنیبب  ریزگان  ار  شدوخ  دیایب ، راک  رس  یحانج  رھ  یبزح و  رھ  یـصخش ، رھ  ینایرج ، رھ  هک  ییهنوگهب  دینک ؛ ریگهمھ  دیاب  ار  نامتفگ 

یگناخ دیاب  هدش ، هچنآ  اب  دروخرب  رد  اما  تسا . مھم  نیا  دینک ؛ ظفح  دیراد و  هگن  دیاب  امـش  ار  نیا  دریگب ؛ تسد  رب  ار  تلادع  مچرپ  دوش  روبجم  دـنک و  شالت  تلادـع  یارب 

نایب یهوحن  یرھق  یهجیتن  دـیابن  درک . لح  ار  لکـشم  دـیاب  اما  هدـش ؛ مھ  ییاھیھاتوک  انایحا  هتفرگ ، ماجنا  یدایز  یاھراک  هرخالاب  ضرتعم . راوهناگیب و  هن  دـینک ؛ دروخرب 

یهمھ الـصا  دـینکیم ؛ شالت  دـیراد  هعومجم  لک  تیقفوم  یارب  امـش  هن ، تسا ؛ ضرتعم  تدـشب  هعومجم  لک  هب  هک  دـنک  ساسحا  ناـسنا  یدـنچ  زا  دـعب  هک  دـشاب  نیا 

. دوش فرطرب  الخ  ات  دینک  کمک  دیناوتیم ، هچرھ  دراد ، دوجو  الخ  هک  ییاھشخب  رد  دینک . لیمکت  ار  تایئزج  دیناوتیم ، هچرھ  دیربب . شیپ  ار  ماظن  هک  تسا  نیا  ناتـشالت 

 - دینک راک  نآ  یرکف  یهفـسلف  هناوتـشپ و  یور  دـینک و  قیمعت  اھنھذ  رد  یناگمھ و  تیوقت و  تسا ، تلادـع  هب  طوبرم  ار  هچنآ  تلادـع و  یلـصا  راعـش  دـیناوتیم ، هچرھ 

هک هتبلا  دناوتیم ؛ هک  هتبلا  هتـسناوت ؟ یمالـسا  یماظن  ایآ  دناوتیم ؟ یمالـسا  ماظن  ایآ  هک  دننزب  نماد  ار  دیدرت  نیا  امـش  نافلاخم  هک  دینکن  یراک  اما  تسا -  مزال  اھنیا 

تسا نیا  مداقتعا  هدنب  اما  منکیم ؛ هبلاطم  لاوس و  اھنیا  زا  یدمآراک ، هب  تبسن  امئاد  نم  متسھ . هدنب  دوخ  یدمآراک ، ظاحل  زا  فلتخم  یاھهاگتـسد  یعدم  هتـسناوت !

یروھمج ماظن  دیدرت  نودـب  تسا . هدرک  لمع  رتیوق  هتـشاد ، دوجو  ام  روشک  رد  رامعتـسا  هب  کیدزن  نارود  رامعتـسا و  نارود  رد  هک  ییاھتلود  یهمھ  زا  یمالـسا  ماظن  هک 

اب ام  ییاھشخب  رد  تسا . هدرک  کمک  اھنآ  هب  مھ  یمدرم  یهناوتشپ  دناهتشاد ؛ دوجو  ماظن  رد  دمآراک  نموم و  رصانع  تسا . هدرک  لمع  یوق  اھشخب  یهمھ  رد  یمالـسا 

ماظن زا  یهرود  نیا  یاضتقا  هتبلا  تسین . رامآ  نایب  حیـضوت و  یاج  نالا  تسا . روطنیا  اھـشخب  یهمھ  رد  مینکب . میتسناوتیمن  ار  شرکف  هک  میاهدـش  نادـیم  دراو  تردـق 

اما دراد ، دوجو  یراکمک  هتبلا  میراد . لوبق  ار  نیا  تسا ؛ ندروآ  نادـیم  هب  نیا  زا  شیب  ار  تاناکما  یهمھ  رتهناـنموم و  رتیبـالقنا ، رتشیب ، راـک  یاـضتقا  یمالـسا ، یروھمج 

یوجشناد ناوج  تسامش . دوجو  ماظن ، ییاراک  یهناشن  کی  دراد . ییاراک  یمالسا  ماظن  درادن ؛ دوجو  یدمآراکان  دش . لئاق  کیکفت  دیاب  اھنیا  نیب  درادن ؛ دوجو  یدمآراکان 

یلیخ یهتکن  نیا  دوشیم ؛ رـشتنم  هعماج  یاضف  مامت  رد  ادرف  امـش  فرح  دنک . حرطم  هعماج  یاضف  رد  یوق  ار  شدوخ  یهزیگنا  فرح و  دناوتیم  ماظن  هب  دقتعم  نموم و 

، ماظن یدمآراک  هتبلا  تسا . یدمآراک  ماظن  ماظن ، تسا ؛ هاگتـسد  نآ  ای  هاگتـسد  نیا  یدمآراک  زا  ریغ  ماظن  یدمآراک  تسا . ماظن  نیا  یدـمآراک  شدوخ  نیا  تسا ؛ یمھم 

. تسا تبثم  دنیآرب  نیا  اما  دنراد ؛ ماظن  یاھهاگتسد  هک  تسا  یییفنم  تبثم و  درکلمع  یهعومجم 

امیس  / ١٣٨٣/٠٩/١١ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دراد انب  هک  تسا  یقوب  اجنیا  دننکن  روصت  مدرم  ات  دوش  هتفگ  دیاب  مھ  اھصقن  اھفعـض و  منکیم : مھ  رارکت  متفگ و  دشاب . روشک  ییارجا  تیریدم  تیوقت  دـیاب  ام  فدـھ 

هتبلا تسا . رـضم  درادن ، خساپ  هک  ییاھلاوس  حرط  تسا . رـضم  تالکـشم ، طلغ  حرط  هنایوجهزیتس . هن  هنازوسلد ، هنایوججالع و  نتفگ  اھتنم  دنک ؛ فیرعت  تموکح  زا  طقف 

گنـشق راک  دندرک . هبحاصم  اھنآ  اب  یداصتقا  دسافم  هب  عجار  هوق ، هس  یاسور  یهسلج  زا  سپ  هک  مدید  لبق  زور  دـنچ  نیمھ  دوشیم . هدز  یگنـشق  یاھدرگـش  یھاگ 

راک نامھ  دنراد  نالا  بوخ ، یلیخ  دربیم . تذل  اھراک  روطنیا  زا  مدآ  درک . مھ  ریثات  اقافتا  دوب و  بوخ  دندوب ؛ هدروآرد  بآ  زا  یراولبز  هنادنمشوھ و  هبناجهمھ و  زیمت  بلاج 

ناریدـم دـینک . تیادـھ  مھ  ار  ناریدـم  هنادنمـشوھ  لکـش  هب  حرط ، یهوحن  نیمھ  اب  دـیناوتیم  امـش  هتبلا  دوش . سکعنم  یوحن  هب  مھ  اھنیا  دـننکیم ؛ لابند  ار  اھامش 

. دنک کمک  اھنآ  هب  دناوتیم  امش  یهنافرطیب  هنافصنم و  نابز  زا  راک  صقاون  حرط  دننادیمن . ار  ناشدوخ  راک  صقن  یھاگ 

تشدکاپ  / ١٣٨٣/١١/١٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

اب دوش ؛ هتـشادرب  ضیعبت  دوش ؛ یریگیپ  تلادـع  یارجا  یدـج  روطهب  هک  تسا  نیا  روشک  نیا  تالکـشم  جـالع  دوش . هزراـبم  ضیعبت  داـسف و  رقف و  اـب  دـیاب  روشک  نیا  رد 

شخب نیرتمھم  هتبلا  هییاضق . یهوق  هننقم و  یهوق  هیرجم و  یهوق  زا  معا  تسا ؛ هناگهس  یاوق  یاھراک  اھراک ، نیا  دوش ؛ هزراـبم  یعقاو  روطهب  رقف  لـماوع  رقف و  داـسف و 

. تسا هیرجم  یهوق  رایتخا  رد 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۴ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا روھمج  سیئر  راـیتخا  رد  روشک  یهجدوب  تسا ؛ یروھمج  سیئر  هجوتم  ینوناـق  ظاـحل  زا  یناوارف  تاراـیتخا  ییاـناوت و  دراد ؛ ییـالاو  رایـسب  هاـگیاج  روـھمج  سیئر 

هجدوب و رد  هک  ار  مدرم  میظع  تورث  دـناوتب  هک  یریدـم  نییعت  ینعی  روھمج ، سیئر  نییعت  نیارباـنب  دنتـسھ ؛ روـھمج  سیئر  راـیتخا  رد  فـلتخم  حوطـس  رد  روـشک  ناریدـم 

رثا رب  ام  روشک  تلم و  دوش . هدروآرب  میظع  تورث  نیا  اب  مدرم  یاھزاین  ات  دھد  شرتسگ  تلم  نیا  قافآ  رـساترس  رد  یوحن  هب  تسا ، رولبتم  روشک  یاھتیریدم  تاناکما و 

مدرم یگدـنز  رد  ار  نآ  دـنھد و  شیازفا  ار  تورث  نیا  دـنناوتب  دـیاب  هدـنیآ  یاھتیریدـم  تسا . هدروآ  تسدهب  تاناکما  زا  یمکارتم  تورث  هتـشذگ ، لاس  دـنچ  یاھتلود  شـالت 

تقو نآ  میدـنبب ، میظع  یهعومجم  نیا  رد  ار  داسف  یاھهنخر  هک  مینک  ادـیپ  ار  قیفوت  نیا  ناریا  تلم  اـم  رگا  دـننک . هزراـبم  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  داـسف  اـب  دـننارتسگب و 

یلیالد نیا  هب  هدنیآ  تاباختنا  دشاب . مدرم  یاھزاین  یوگخـساپ  دناوتیم  هنوگچ  تساراوگ و  نیریـش و  ردقچ  مدرم  نیا  یارب  بالقنا  یاھدرواتـسد  هک  دش  دـھاوخ  مولعم 

. تسا مھم  رایسب  متفگ ، هک 

تفریج  / ٠٢/١٧/١٣٨۴ ناتسرھش  مدرم  رادید  رد  تانایب 

« يداصتقا دسافم   » 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 28هاگياپ  هحفص 15 
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داسف رقف و  ینکهشیر  یارب  هک  یسک  ینعی  دنک ؛ سح  دنادب و  ار  اھدرد  نیمھ  هک  یسک  ینعی  دنک ؛ لابند  ار  اھفدھ  نیمھ  هک  یـسک  ینعی  یـسک ؟ هچ  ینعی  حلـصا 

یهعـسوت روـشک و  تفرـشیپ  یقرت و  هب  مھ  هک  تسا  یـسک  حلـصا  دـنازوسب . لد  فعـضتسم  مورحم و  یاھرـشق  لاـح  هـب  هـک  یـسک  ینعی  دـشاب ؛ هتـشاد  یدـج  مزع 

هک تسا  یسک  حلصا  دنامب . لفاغ  فیعض  مولظم و  یاھرشق  دای  زا  هک  دوشن  تام  وحم و  نانچنآ  هعـسوت ، هب  طوبرم  تامھوت  ریز  مھ  دشیدنیب ؛ یداصتقاریغ  یداصتقا و 

ار راب  نیا  دناوتیمن  یسک  رھ  دریگب ؛ شود  رب  ار  میظع  راب  نیا  دناوتب  هک  تسا  یـسک  حلـصا  دشاب . مدرم  ترخآ  ایند و  مدرم و  گنھرف  مدرم ، نید  مدرم ، تشیعم  رکف  هب 

اھحلاص نیب  رد  دیاب  اما  تسا ؛ حلاص  دوش ، دییات  ینوناق  زکارم  رد  شتیحالص  سک  رھ  هتبلا  دراد . مزال  یدنمشوھ  مزال و  تردق  تمھ و  هلصوح و  طاشن و  دریگب ؛ شود  رب 

. تسا مدرم  امش  رنھ  نیا ، درک . باختنا  ار  وا  ادیپ و  ار  رتحلاص  تشگ و 

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

اب یهزرابم  زکرم  دـیاب  هک  یمالـسا -  یاروش  سلجم  لخاد  زا  اما  متـشون ؛ ار  ییهدام  تشھ  یهمان  نآ  مدرک و  حرطم  ار  داسف  اب  هزراـبم  یهلاـسم  هدـنب  لـبق  لاـس  دـنچ 

هدـنب تسا . سکعب  هیـضق  هکیلاح  رد  دـھدیم ! یرارف  روشک  زا  ار  اھهیامرـس  داسف ، اب  یهزرابم  هک  هناھب  نیا  اب  دـش ؛ دـنلب  راعـش  نیا  هب  ضارتعا  داـیرف  دـشاب -  داـسف 

کی زا  یـشرازگ  اریخا  دـنکیم . قیوشت  راـک  هب  درادـن ، هدافتـساوس  یزیگناداـسف و  دـصق  هک  ار  ملاـس  راذگهیامرـس  داـسف ، اـب  یهزراـبم  اـقافتا  هک  متفگ  مھ  تقو  ناـمھ 

ترابع اھروشک  زا  یضعب  رد  یراذگهیامرـس  یلـصا  عناوم  زا  یکی  هک  هدرک  مالعا  نامزاس  نیا  دنکیم . راک  لئاسم  نیمھ  یهرابرد  هک  مدناوخ  یللملانیب  ربتعم  نامزاس 

هکنیا یاج  هب  دوشیم ؛ حرطم  داسف  اب  یهزرابم  تسا ! هلصاف  ردقچ  دینیبب  تسا ؛ یراذگهیامرـس  عناوم  وزج  داسف  اب  یهزرابم  دنتفگیم  اھنیا  یداصتقا . داسف  زا  تسا 

لابند اھنیا  هک  تسا  هناگود  تیمکاح  کچوک  یاھهشوگ  زا  یکی  نیا ، دننکیم . لمع  سکعب  دننک ، شقن  یافیا  دوخ  فیاظو  دح  رد  دننک و  لابقتـسا  راکردـناتسد  رـصانع 

. دندرکیم

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

رگا تسا ، باذـج  راعـش  کـی  اـیند  رد  ناـنچمھ  ضیعبت  عفر  تلادـع و  رگا  دوـشیم ، حرطم  عـماوج  رد  ناـسنا  قوـقح  رگا  دوریم ، رـشب  تمارک  یدازآ و  زا  نخـس  رگا  زورما 

ار میھافم  نیا  هک  تسا  نیا  رطاخهب  تسا ، نیریـش  باذـج و  تیرـشب  مشچ  رد  قح  هار  رد  یراکادـف  راثیا و  هب  هجوت  ملظ و  اب  یهزرابم  نادـسفم و  داـسف و  اـب  یهزراـبم 

زا تیـشخ  اب  ادخ و  هب  دیما  اب  اھنآ  دننکیم . لوحتم  ار  خیرات  ادخ  نادرم  نیاربانب  دنداد . رارق  تیرـشب  رایتخا  رد  ار  اھنآ  دندرک و  هضرع  خـیرات  هب  ادـخ -  نادرم  نیا  ناربمغیپ - 

ایند لھا  دـیما  میب و  لیبق  زا  ادـخ  نادرم  دـیما  میب و  درک . لوحتم  ار  تیناسنا  ناسنا و  دوشیمن  یناویح  یدام و  اجر  فوخ و  اب  دـننکیم . نکمم  ار  اـھنکممان  راـگدرورپ ،

رادهتـشررس یھلا  دـنمتردق  تسد  هک  ار -  تعیبط  نیناوق  یهمھ  اھنآ  تسادـخ ؛ ینامرفان  زا  اھنآ  تیـشخ  تسادـخ ؛ هب  ناشلکوت  تسادـخ ؛ هب  اھنآ  یگتـسبلد  تسین ؛

. دوب ینادرم  نینچ  یهرمز  زا  ام  راوگرزب  ماما  دننکیم . لوحتم  ار  ییایند  اذل  دننکیم ؛ تکرح  ادخ  هب  لکوت  اب  دننیبیم و  دوخ  یاھفدھ  تمدخ  رد  تساھنآ - 

مدرم  / ٠٣/٢۵/١٣٨۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ماجنا دیاب  هک  تسھ  یدایز  یاھراک  روشک  رد  دنرادیمن . تسود  ار  اھزیچ  نیا  مدرم  دناهتسخ ؛ یدب  وت  مبوخ و  نم  یـسایس و  تافالتخا  یـسایس و  یاھاوعد  زا  مدرم 

؛ دوش نکهشیر  داسف  دیاب  روشک  رد  دوش . زاب  دیاب  هک  تسھ  ییاھهرگ  دوش ؛ فرطرب  دیاب  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تالکـشم  تسا . هتفرگ  ماجنا  مھ  یدایز  یاھراک  دریگب ؛

نوناق هک  تسا  یفیاظو  تسام ؛ یمالسا  فیاظو  اھنیا  دوش ؛ هجوت  هژیو  روطهب  اپ -  تسدیب و  نیفعـضتسم  صوصخب  مورحم -  فعـضتسم و  یهقبط  هب  دشابن ؛ ضیعبت 

زا مسا  هنوگیظاـفل ، یاھراعـش  یظفل ، یاـھاوعد  درادـب . راـنکرب  اـھراک  نیا  زا  ار  دوخ  دـناوتیمن  سکچـیھ  تسا ؛ هتـشاذگ  روشک  نـالووسم  یهمھ  شود  رب  یـساسا 

افـصم یهچایرد  نیا  دراذـگیمن  هک  ییاھنجل  اب  راک ، لمع و  نادـیم  رد  هکنیا  هب  دـنراد  جاـیتحا  مدرم  دـنکیمن ؛ لـح  ار  مدرم  لکـشم  ندروآ ، هتورـسیب  مھبم و  میھاـفم 

نیلوا دـشاب -  هدز  مدرم  هب  اعدا  ماـقم  رد  یفرح  رھ  دـشاب ، هداد  یراعـش  رھ  دـشاب ، سک  رھ  دـیآیم -  راـک  رـس  هک  یـسک  دوش . هزراـبم  دـشاب ، هتـشاد  ار  مزـال  توارط 

ماـظن ییآراـک  هب  نموـم  مدرم و  قـح  هب  نموـم  هک  یناـسک  زا  ار  شدوـخ  ناراـکمھ  دـنزب ؛ ـالاب  تمھ  نیتـسآ  مدرم  تالکـشم  ییاـشگهرگ  یارب  هک  تسا  نیا  شاهـفیظو 

. دنک راک  مدرم  یارب  دوش و  لمع  نادیم  دراو  دنک ؛ باختنا  دنتسھ ، یمالسا  یروھمج 

دادرخ  / ٠٣/٢٨/١٣٨۴ روشرپ ٢٧  یهسامح  تبسانم  هب  مایپ 

اب هلباـقم  ضیعبت و  داـسف و  عفر  یعاـمتجا و  تلادـع  تسا و  اـھنامرآ  نیا  هب  دـھعتم  دـشاب ، رادروـخرب  مدرم  یار  نیرتـشیب  زا  ماجنارـس  هک  مرتـحم  یاـھدزمان  زا  مادـکرھ 

. تسوا یهفیظو  نیتسخن  یداصتقا  یگنھرف و  یسایس و  یاھهئطوت 

هعمجزامن  / ٢٨/٠۵/١٣٨۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

؛ درک ادیپ  ققحت  نیا  تسا ؛ یمالـسا  ماظن  یانعم  نیا  تسا ؛ ینید  یاھنامرآ  فادھا و  تمـس  هب  مدرم  تکرح  تسا . روشک  نیا  رد  ارجا  نوناق و  روحم  هیاپ و  هیام و  نید ،

رد دوـخ ، لـمع  رد  روـشک  یهمکاـح  هاگتـسد  هـک  تـسا  جاـیتحا  دوـش ، قـقحم  لـماک  روـط  هـب  یمالــسا -  روـشک  ینعی  دوـصقم -  نآ  هـکنیا  یارب  تـسین . یفاـک  نـکیل 

یمالـسا تلود  یمالـسا ، ماظن  زا  دـعب  یهلحرم  هک  مدرک  ضرع  لبق  لاس  دـنچ  نم  هک  دـنک ؛ لـمع  یمالـسا  لـماک  روط  هب  دوخ ، راـتفر  یگنوگچ  رد  دوخ و  یھدـنامزاس 

؛ دـنتفرگ هدـھع  رب  ار  روشک  روما  یرگید  زا  سپ  یکی  ینامیااب ، روھمج  یاـسور  یبوخ ، ناگدـنیامن  یبوخ ، یارزو  ینموم ، نـالووسم  میدرک . تکرح  مھ  هار  نیا  رد  تسا .

یراوخهژیو دشابن ، یرادا  داسف  دشابن ، هوشر  نآ  رد  هک  تسا  یتلود  دنک ، نیمات  تشاد ، اھنآ  میظع  بالقنا  ناریا و  تلم  هک  ار  یدصاقم  دناوتب  هک  یییمالسا  تلود  اما 

مزال یمالـسا  تلود  کی  رد  هک  ییاھزیچ  رگید  و  دـشابن ، لاملاتیب  لـیم  فیح و  دـشابن ، یرگیفارـشا  هب  لـیم  دـشابن ، مدرم  هب  ییاـنتعایب  دـشابن ، یراـکمک  دـشابن ،

راب اھدص  یاھهھبـش  یرارکت و  یاھفرح  نیا  تسا . لبق  لاس  دصراھچورازھ  هب  طوبرم  اھنیا  دنیوگن  دراد . دوجو  اھنیا  یهمھ  هغالبلاجھن ، رد  نینموملاریما  میلاعت  رد  تسا .

. دننکیم رارکت  زاب  اھیضعب  ار  هدش  در 

یمالسا  / ٠٣/٢٩/١٣٨۵ یروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

مھم ی  هلاسم لاغتـشا ، ی  هلئـسم دراد ؛ دوجو  یکانرطخ  یاھالخ  روشک  رد  تسام . تالکـشم  یفنم و  طاقن  وزج  اھزاین  نآ  ندشن  هدروآرب  هک  میراد  یا  یروف یاھزاینام 

ی هلئـسم مھ  نالا  مدرک . کـمک  یراـکمھ و  یلیخ  تلود  اـب  لاغتـشا ، ناـیرج  یزادـنا  هار یارب  مدرک و  هیکت  یلیخ  لاغتـشا  هلئـسم  یور  نم  مھ  یلبق  تلود  رد  تساـم .

. مینک اھر  ار  اھنیا  میناوت  یمن تسا و  یمھم  لئاسم  داسف ، اب  ی  هزرابم مورحم ، قطانم  ی  هلئـسم مروت ، ی  هلئـسم تسا . یـساسا  ی  هلئـسم کـی  اـم ، یارب  لاغتـشا 

رپ اما  دیزیریم ؛ بآ  رختسا  لخاد  هب  اھنیا  زا  بترم  دیراذگ و  یم ار  یچنیا  نیدنچ  ییاھ  هلول امـش  دوش . یم عقاو  رختـسا  کی  رد  هک  تسا  ییاھکرت  اھ و  هنخر لثم  داسف » »

تیادھ دیاب  هک  ییاجنآ  هب  دشاب  ندش  تیادھ  لباق  ات  دوش  عمج  هکنیا  نودـب  اھبآ  دراد و  دوجو  کرت  هنخر و  نوچ  ارچ ؟ دـسر -  یمن ییاج  هب  شالت ، همھ  نیا  دوش -  یمن

. تسا هنوگ  نیا داسف  دور ؛ یم ردھ  دوش ،

یمالسا  / ٠٣/٢٩/١٣٨۵ یروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

، میتفیب تلادع  رکف  هب  یداصتقا ، دشر  همانرب  هس  ود ، ندش  لصاح  زا  دعب  میراذگب  مینک و  تسرد  یداصتقا  دشر  ی  همانرب ام  هک  نیا  تسا . تلادع  ام ، یدوجو  ی  هفسلف

، تلادع ندرک  انعمرد  تسا  نکمم  هتبلا  تسیچ ؟ تلادـع  الاح  دـننک . ادـیپ  ار  شھار  دـننک و  یزیر  همانرب دورب ؛ شیپ  تلادـع  یاپمھ  دـیاب  یداصتقا  دـشر  تسین . یقطنم 

راھم راکتـسرد و  قیوشت  ربارب ، یاھتـصرف  نداد  اـھ ، هلـصاف ندرک  مک  دراد : دوجو  ییاھملـسم  ردـق  کـی  اـما  دنـشاب ؛ هتـشاد  رظن  فـالتخا  ییاـھھورگ  اـی  یناـسک  یدارفا ،

« يداصتقا دسافم   » 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 28هاگياپ  هحفص 16 
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ریز روشک  زکرم  لثم  ار  ریقف  قطانم  روشک و  تسدرود  قطانم  اھرظن -  راھظا  اھتواضق ، اھبصن ، لزع و  ندرک -  جیار  یتیمکاح  ی  هندب رد  ار  تلادع  یلم ، تورث  هب  نازواجتم 

. دریگب ماجنا  دـیاب  هک  تسا  تلادـع  یاھقافتا  دروم  اھملـسم و  ردـق  زا  نتـسناد ، عباـنم  نیا  کـلام  بحاـص و  ار  همھ  ندـناسر ، همھ  هب  ار  روشک  یلاـم  عباـنم  ندروآ ، رظن 

، دـھاوخ یم تیعطاق  الوا  دوش ؛ یمن تسرد  فراعت  اب  تلادـع ، دوش ؛ یمن تسرد  یریمب  وت  مریمب ، نم  اب  تلادـع ، تیعطاق . دـنمزاین  تسا و  لصا  کـی  تلادـع  نیارباـنب ،

یاھزاین شیپ  اھطرش و  شیپ  وزج  مھ  نیا  دھاوخ ؛ یم بیذھت  یزاسدوخ و  همھ ، زا  رتالاب  دراد و  مزال  ندوب  یمدرم  یتسیز و  هداس اثلاث  دھاوخ ، یم مدرم  اب  طابترا  ایناث 

. تساھنیا امـش  نم و  ی  هفیظو مینک ؛ ارجا  ار  تلادع  میناوتب  ات  میـشکب ، نامدوخ  تروص  رـس و  هب  یتسد  کی  مینک و  تسرد  ار  نامدوخ  دـیاب  لوا ، تسا . تلادـع  یارجا 

. مینک هزرابم  داسف  ناراوخ و  هژیو اب  دیاب  اعقاو 

تلود  / ٠۶/٠۶/١٣٨۵ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

بالقنا نارود  ی  هتشذگ رد  ار  نآ  ریظن  ام  هک  تسا  ییاھ  هرود زا  اتقیقح  تسا ؛ یمنتغم  ییانثتسا و  تصرف  رایسب  دیتسھ ، راک  رس  رب  امش  هک  یراگزور  زور و  نیا  تصرف 

، ایناث تسا . قبطنم  ام  زیزع  ماما  ی  هدش مالعا ینابم  اب  بالقنا و  ینابم  اب  الماک  نانآ  ی  هدـش نییعت فادـھا  نالوئـسم و  تلود و  یاھراعـش  الوا ، میا . هتـشاد مک  زورما  ات 

نیا تلود و  نیا  هب  اـھنآ  شیارگ  یلـصا  هدـمع و  لـماع  مھ ، مدرم  ناـیم  ناـمتفگ  نیا  دوـجو  هک  دراد ؛ دوـجو  تسا و  هدـنز  یـسوسحم  روـط  هب  مدرم  نیب  رد  ناـمتفگ  نـیا 

رس ار  اھراعش  نیا  هناقداص  رفن  کی  دندید  یتقو  هک  دندوب ، بالقنا  لوصا  هب  کسمت  ی  هنشت داسف و  اب  هزرابم  ی  هنشت تلادع ، ی  هنـشت مدرم ، دوب . مرتحم  روھمج  سیئر

. دراد همادا  نانچمھ  دمآرد و  هعماج  رد  طلسم  نامتفگ  کی  تروص  هب  رکفت  نیا  هک  تسا  یگرزب  تمعن  نیا  دوخ  دندش ؛ عمج  وا  روحم  لوح  دنکیم ، حرطم  هتفرگ و  تسد 

ناشن ار  ییارگلوصا  نیمھ  هدش ، سکعنم  شلوق  لمع و  رد  هچنآ  هداد و  ناشن  زورما  ات  هک  مھ  یشالت  راتفر و  هدش و  هتخانـش  ارگلوصا »  » تلود کی  ناونع  هب  تلود  نیا 

؛ دھدیم

. منکیم هراشا  اھنیا  زا  یضعب  هب  نم  هک  دریگب ، رارق  هجوت  دروم  دیاب  اھ  هصخاش نیا  تسا ؛ یمھم  یاھ  هصخاش ییارگلوصا ، یاھ  هصخاش

 - لیبق نیا  زا  نینواعم و  تلود و  حوطـس  رد  هبتر ، یلاع نالوئـسم  صوصخب  روشک - » نالوئـسم  یقالخا  یداقتعا و  تمالـس  . » تسا یرگید  ی  هصخاش یزیتسداـسف » »

. دنشاب یملاس  صاخشا  یقالخا  یداقتعا و  ظاحل  زا  هک  تسا  یرگید  ی  هصخاش تسا و  مھم  رایسب 

، دـنراد داـسف  هب  لـیامت  هک  یناـسک  هک  هدوب  یروـط  روـھمج  سیئر یاـقآ  تلود و  درکیور  هناتخبـشوخ  نـالا  تسا . تیعطاـق  اـب  هارمھ  داـسف  اـب  ی  هزراـبم رگید ، ی  هلئـسم

داـسف و اـب  دراد . دوجو  ییاـھاج  کـی  رد  داـسف  هب  لـیم  دوریم ؛ نیب  زا  تھبا  نیا  دوشیم و  هتـسکش  بعر  نیا  مک  مک دریگن ، ماـجنا  یعقاو  حیحـص و  راـک  رگا  اـما  دـنبوعرم ؛

مھ اب  دـیاب  ار  اھنیا  تسین ! دروخرب  عون  رد  یتیارد  یب شیانعم  ندرک ، دروخرب  تیعطاق  تعاجـش و  اب  اباحم و  یب میدرک  ضرع  هتبلا  دـینک . دروخرب  اباحم  یب یلام  تاـفلخت 

. دوشب هدید  یتسیاب  نزاوتم  ی  هفک نیا  فرط  ود  رھ  دینک . عمج 

ماظن  / ٠٧/١٨/١٣٨۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

؛» ندرک یھاتوک  : » تسا نیمھ  اھنآ  زا  یکی  تسا و  نالوئسم  صوصخم  هک  تسا  ناھانگ  زا  یا  هھایس کی  مدرم ، داحآ  یـصخش  ناھانگ  رب  ی  هوالع نالوئـسم ، ناھانگ 

هک میتسھ  امـش  نم و  ینعی  تسامـش ؛ نم و  ناھانگ  وزج  یمومع ،» لاوما  هب  یزارد  تسد  » هلمج زا  ندادـن . ماجنا  داد ، ماـجنا  دـیابیم  داد و  ماـجنا  ناوتیم  هک  ار  یراـک 

. تسا فعاضم  رتشیب و  بتارم  هب دنکب ، تسا  نکمم  یلومعم  مدآ  نالف  هک  یتقرـس  هب  تبـسن  مھ  شریثات  دـنناوتیمن . مدرم  داحآ  اما  میوشب ؛ هانگ  نیا  بکترم  میناوتیم 

هک یناسک  نآ  مشچ  رد  ار  قفا  مینک و  سویام  ار  هکرحم  یورین  مینک ، سویام  ار  مدرم  تسام . ناھانگ  زا  رگید  یکی  ساـی ،» داـجیا  اـب  روشک  یمومع  تکرح  ندرک  دـنک  »

تسا یگرزب  هانگ  کی  نیا  تسا ؛ مدرم  تکرح  ندرک  دنک  نیا  میھدب ؛ ناشن  رات  هریت و  دنورب ، ولج  دیما  قوش و  اب  یتسیاب 

صوصخم ناھانگ  وزج  فالتخا ، هب  ندز  نماد  اـی  فـالتخا  داـجیا  نیا  تسا ؛ ندـش  ناـبیرگ  هب  تسد  فـالتخا و  هقرفت ، دـنکیم ، دـنک  ار  روشک  تکرح  هک  ییاـھزیچ  زا  یکی  . 

ییاھزیچ یداصتقا ، داسف  رب  نتسب  مشچ  هچ  یداصتقا ، داسف  رد  نتـشاد  تسد  هچ  یداصتقا ؛ داسف  ای  تسا . اھرادمتـسایس -  نالوئـسم و  ی  هعومجم اھام  ی  هقبط

راچد ار  روشک  یمومع  ی  هیلام ی  هلئـسم تسا و  داسف  هکنیا  تھج  زا  تسا ، هدننکدنک  کی  شدوخ  مھ  یداصتقا ، داسف  دنکیم . دـنک  ار  روشک  یمومع  تکرح  هک  تسا 

یادخ ابذایعلا و  داسف -  کی  رد  نتـشاد  تکرـش  هچ  اذل  دنکیم ؛ داجیا  یدـیماان  هک  تسا ، داسف  بجوم  یرگید  تھج  زا  مدرم  نھذ  رد  شـساکعنا  مھ  دـنکیم ، لکـشم 

خاتـسگ یرج و  هنادسفم  لئاسم  هب  تبـسن  ار  مدرم  هک  یراک  فرح و  عون  تایبدا ، عون  داسف ؛ هب  مدرم  ندـناشک  ای  داسف ؛ کی  رب  نتـسب  مشچ  ندـید و  هچ  هتـساوخن - 

. تسام ناھانگ  اھنیا  و  تسا ، روشک  تکرح  ندرک  دنک  اھنیا -  لاثما  یسنج و  روما  داسف  هچ  یلام ، داسف  هچ  دنک - 

ییوجشناد  / ٠٧/٢۵/١٣٨۵ فلتخم  یاھلکشت  ناگدنیامن  هنومن و  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

نم دریگیم . ماجنا  دراد  هتفرگ و  ماجنا  یدایز  یاھراک  تسین . یروط  نیا  هن ؛ هتفرگن ، ماجنا  یراک  چـیھ  راھچو  لھچ لصا  یارجا  ای  داـسف  اـب  ی  هزراـبم رد  دوش  هتفگ  هک  نیا 

نیا رد  اھنآ  هک  تسین  نآ  یانعم  هب  نیا  نکیل  منکیم . هبلاطم  مھاوخیم و  اھنآ  زا  منکیم و  لاوس  بترم  روشک  یـالاب  نالوئـسم  زا  متـسین ، عناـق  هتفرگ ، ماـجنا  هک  هچنآ  هب 

هتبلا تسا . هتفرگ  ماجنا  یبوخ  یاھراک  اعقاو  ریخا ، لاس  کی  نیا  رد  صوصخب  دنا ؛ هتشاد مھ  یبوخ  یاھتفرشیپ  دریگیم و  ماجنا  دراد  راک  اعقاو  هن ؛ دننکیمن ، تکرح  تھج 

. میلیام ام  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، دینک ؛ هبلاطم  دیھاوخب و  ادج  اما  هتفرگن ، ماجنا  یراک  دییوگن  امش  دیھاوخب ؛ امش 

ناغماد  / ٠٨/١٩/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

اھرازھ و اھدـص و  عفانم  یور  اپ  دوخ ، عفانم  یارب  دنرـضاح  هک  دنتـسھ  یناسک  هتبلا  مھ  لخاد  رد  دوشیم !؟ رگم  دـیروآیم ، ار  یعاـمتجا  تلادـع  ماـن  امـش  دـنیوگیم :

؛ دنزادنایم تسد  دنناوتب  اج  رھ  دنکیمن ؛ یقرف  لاملاتیب  ریغ  لاملاتیب و  ناشیارب  یداصتقا  نادسفم  ناگدننک و  هدافتساوس  یضعب  دیونشیم . هک  دنراذگب ؛ اھنویلیم 

یهمھ هلب ؛ منکیم : ضرع  نم  درک !؟ رقتـسم  ار  یعاـمتجا  تلادـع  روـشک  رد  دوـشیم  رگم  دـنیوگیم : دـننیبیم ، یـضعب  هک  ار  اـھنیا  دـش . دـش ، عیاـض  سک  رھ  قـح 

لاس تسیب  دـناسر . هجیتن  هب  دناهداتـسیا -  هوک  لثم  هک  رویغ -  نموم و  مدرم  نیا  ینابیتشپ  اب  دوشیم  ار  یعامتجا -  تلادـع  هلمج  زا  بـالقنا -  تلم و  نیا  یاـھنامرآ 

مھ تمیق  ربارب  ود  هب  یتح  دنشورفب ؛ ام  هب  دندوبن  رـضاح  مھ  ار  اھحالـس  نیرتهداس  اھتردق  میدرکیم ، عافد  نامنھیم  زا  میدوب و  سدقم  عافد  ریگرد  ام  هک  یزور  نآ  لبق ،

رگا اھحالـس -  نیرتهداس  یارب  ام  تقو  نآ  دوب ، هناور  راکتیانج  مادـص  قارع و  تمـس  هب  قباس  یوروش  اکیرما و  اپورا و  زا  نردـم  یاھرازبا  اھحالـس و  لیـس  دـنتخورفیمن .

یاـھتمھ نیا  ناـناوج و  نیا  تلم ، نیا  تفگیم  یـسک  رگا  زور  نآ  مینک . هیھت  ار  نآ  میناوتن  اـی  میناوتب  دـیاش  اـت  میدـشیم  هجاوم  لکـشم  رازھ  اـب  یتسیاـب  میتشادـن - 

رواب یـسک  دـنکب ، رجفنم  شیامزر  شیامزآ و  ناونع  هب  یرگید  یهطقن  رد  ای  سراـف  جـیلخ  رد  ار  یکـشوم  یاـھرازبا  همھ  نیا  تسناوت  دـھاوخ  زور  کـی  نموم ، یبـالقنا و 

. تسناوت ام  تلم  اما  درکیم ؟

راسمرگ  / ٠٨/٢١/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

لئاسم گرزب ، تلم  کی  اب  بسانتم  یهنادنمـشوھ  دروخرب  کی  اب  بولطم و  یگنھامھ  کی  رد  هعماج ، نوگاـنوگ  یاھرـشق  روشک و  فلتخم  یاھـشخب  مدرم  مدرم ، داـحآ 

« يداصتقا دسافم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هب عجار  اج  همھ  رد  دیداد و  زورما  امش  هک  ییاھراعش  نیمھ  لثم  دننکیم ؛ یراج  نابز  رب  لماک  کرد  اب  ار  یلم  یاھنامرآ  اھراعـش و  مدرم  دننکیم . لابند  ار  ناشروشک 

عفر یبلطتلادع و  نامتفگ  یتح  مھ  هتشذگ  زا  شیب  زورما  و  دنھدیم . راعش  یللملانیب  حطس  رد  روشک  یسایس  یاھتیعقوم  یاهتسھ و  یژرنا  یملع ، یاھتفرـشیپ 

. تسا مکاح  رقتسم و  روشک  رد  داسف  اب  یهزرابم  ضیعبت و 

راسمرگ  / ٠٨/٢١/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دییات یللملانیب  زکارم  هک  تسا  یدراوم  ناـمھ  زا  نیا ، تسا . ضراوع  نیرتدـب  وزج  یلاـم ، یرادا و  داـسف  تسا ؛ داـسف » اـب  یهزراـبم   » یهلئـسم اھـصخاش ، یهلمج  زا 

عناـق نیا  هب  اـم  هتبلا  تسا . هتـشاد  دوـجو  ییاھتفرـشیپ  هنیمز  نیا  رد  تسا و  هدـمآ  ـالاب  داـسف  اـب  یهزراـبم  رد  روـشک  یهبتر  ریخا ، مین  لاـس و  کـی  نـیا  رد  هـک  دـناهدرک 

 - روشک نارادهیامرـس  هب  ام  درادـن ؛ یطبر  ملاس  یاھیراذگهیامرـس  هب  نیا  دوش . نکهشیر  روشک  رد  یلم  یاھتناما  رد  تنایخ  یلام و  یرادا و  داـسف  یتسیاـب  میتسین .

ام دننکیم . هابتشا  مھ  اب  ار  ات  ود  نیا  یضعب  دننک . راک  نوناق  قبط  دنوشب و  یراذگهیامرس  نادیم  دراو  هک  مینکیم  هیـصوت  دننک -  یراذگهیامرـس  دنناوتیم  هک  یناسک 

دیاب میدقتعم  میفلاخم و  دنزیم -  رس  یتلود  نوگانوگ  یاھشخب  نارومام  نالوئسم و  زا  مھ  هدمع  هک  تناما -  رد  تنایخ  اب  میفلاخم ، هدافتساوس  اب  میفلاخم ، داسف  اب 

. دوش ریگهمھ  دنک و  ادیپ  هعسوت  دیاب  و  تسا ، هدش  عورش  تسا و  یدج  هللادمحب  هزرابم  نیا  دوشب . هزرابم 

یساسا  / ١١/٣٠/١٣٨۵ نوناق  لصا ۴۴  یارجا  ناراکردناتسد  یداصتقا و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

لمع شا  یـضعب هدش و  لمع  شا  یـضعب هک  دیداد ، روتـسد  دـیدروخ و  صرح  دـیتفگ و  یداصتقا  دـسافم  هب  عجار  همھ  نیا  هک  تسھ  ناشنھذ  رد  ماھبا  نیا  رگید  یـضعب 

، دریگب ماجنا  تیدج  نامھ  اب  متفگ ، هدنب  هک  یتروص  نامھ  هب  یداصتقا  دسافم  اب  ی  هزرابم رگا  ناتـسود ! منک : یم ضرع  نم  دییوگ ؟ یم ار  نیا  امـش  روطچ  الاح  هدـشن ،

. دنمھ لمکم  ات  ود  نیا  درک . دھاوخ  یداصتقا  ملاس  طاشن  یداصتقا و  تیلاعف  نیمھ  هب  یمھم  رایسب  کمک 

متفگ نم  دنک . داجیا  یتالکشم  تسا  نکمم  هک  دوب  نیا  ناشنھذ  رد  نالوئسم  زا  یـضعب  مدرک ، تبحـص  یداصتقا  دسافم  هب  عجار  راب  لوا هدنب  هک  شیپ  لاس  دنچ  نامھ 

رد نکش  نوناق زادنا و  مھ تشپ رادربھالک و  شالق و  شالک و  هدع  کی  هکنیا  زا  دنوش  یم لاحشوخ  دنشاب ، هتشاد  یداصتقا  ملاس  تیلاعف  دنھاوخ  یم هک  یناسک  نآ  هن ،

اب ی  هزرابم هک  مدقتعم  مناد ؛ یم مھ  لمکم  ار  اھنیا  هدنب  هکلب  میناد ، یمن یفانم  رگیدمھ  اب  طقف  هن  ار  ات  ود  نیا  ام  دننکن . ماندب  ار  اھنیا  دندنبن ، ار  اھھار  دنـشابن ، نادیم 

هار راـک  نیا  رد  داـسف  هکنیا  یارب  هتبلا  میدرک . غـالبا  هک  تسا  لصا ۴۴  یاھتـسایس  نیمھ  هب  کمک  تسا و  یداصتقا  ملاس  تباقر  زاـسرتسب  داـسف ، ینک  هشیر داـسف و 

: درک مھاوخ  هراشا  الامجا  نم  دنشاب . دنبیاپ  اھنآ  هب  دیاب  هیئاضق ، هوق  سلجم و  تلود ، هک  دراد  دوجو  یتامازلا  کی  دنکن ، ادیپ 

زیم و نالف  تشپ  هک  یرومام  کی  هب  ددرگرب  ناھگان  یداصتقا  تیلاعف  کی  رایتخا  هکنیا  دننک . مک  ار  یرادا  یاھمخ  چیپ و  دننک ، هاتوک  ار  اھھار  دـننک ، فافـش  ار  تاررقم  دـیاب 

شزغل ضرعم  رد  تسا ؛ رطخ  ضرعم  رد  رومام  نیا  تسا . هبرـض  نیرتگرزب  نیا  دـنکب ، مھارف  ار  راک  کی  تشونرـس  و  هن ، ای  یرآ  دـیوگب  دـناوتب  وا  هک  هتـسشن ، هرادا  نالف  رد 

. دنک ادیپ  رییغت  تسھ ، اجنیا  رد  هک  هچنآ  ساسا  رب  دوش و  حالصا  اھشور  نیناوق و  دعاوق ، دیاب  دیاین . شیپ  نیا ، هک  درک  یراک  دیاب  تسا .

رد هک  یـشالت  رھ  تسا . داـھج  عون  کـی  اھتـسایس  نیا  یارجا  رد  شـالت  سپ  دراد ، ینانمـشد  نوـچ  دراد . ینانمـشد  ناـفلاخم و  اھتـسایس ، نیا  یارجا  ینعی  راـک ، نیا 

زا یضعب  دنتسھ ؟ یناسک  هچ  شنانمـشد  دریگب . ماجنا  تسرد  صالخا و  اب  رگا  تسا ؛ داھج  شمـسا  یمالـسا  فرع  رد  تسا و  تدھاجم  دشاب ، نانمـشد  اب  ی  هلباقم

ار یداصتقا  قنور  یداصتقا و  تفرـشیپ  ییافوکـش و  نآ  یمالـسا  ماظن  دنھاوخ  یمن الـصا  دوش . فرطرب  اھدوبمک  اھتـسایس ، نیا  ندش  ییارجا  اب  دنھاوخ  یمن نافلاخم 

هک تسا  رظتنم  هتـسشن و  هک  یا  هنـسرگ گرگ  کی  لثم  روط  نیمھ دینیبب ، نالا  دنلیبق . نیا  زا  اھیجراخ  دنا . هدرک یزیر  همانرب روشک  رب  یداصتقا  راشف  یور  دشاب . هتـشاد 

یداصتقا راشف  دیاب  هک  دنیوگ  یم مھ  ناشدوخ  دنـسویام ؛ یعامتجا  یماظن و  مادقا  زا  هتبلا  دننکب . یداصتقا  مادقا  کی  دـنناوتب  دـنرظتنم  دـنک ، هلمح  دـنک و  ادـیپ  یتصرف 

نیا یارجا  نـیمھ  دـنک ، مـک  رایــسب  ار  شریثاـت  اـی  دـنک ، مـک  ار  اـھراشف  نـیا  دــناوت  یم هـک  ییاـھزیچ  زا  یکی  دــننک . داـیز  ار  یداـصتقا  یاـھراشف  دــنھاوخ  یم میرواـیب .

هب طوـبرم  رگید  نـیا  هـک  یـضعب -  دنـشاب . هتـشاد  ینارادـفرط  ناتــسود و  مـھ  لـخاد  رد  تـسا  نـکمم  دوـش . ارجا  اھتــسایس  نـیا  دنتــسین  لـیام  اـھنآ  تساھتــسایس .

، لوئسم کی  ای  ریدم  کی  ملق  شدرگ  ریدم ، کی  هزاجا  هکنیا  زا  دروخب . مھ  هب  تیعضو  نیا  دھاوخ  یمن ناشلد  دنا و  عفن یذ دنراد ؛ یعفانم  ینونک  عضو  رد  تساھ -  یلخاد

منتغم ار  نیا  دـنکب ، اـج  هباـج ار  اـھزیچ  نـیا  زا  یلیخ  هـک  دـشاب  هتـشاد  ار  نـیا  ییاـناوت  سلجم -  رد  هـچ  هیئاـضق ، ی  هوـق رد  هـچ  هـیرجم ، ی  هوـق رد  هـچ  اـج -  رھ  رد  ـالاح 

ینونک تلود  گرزب ، راک  نیا  یدـصتم  دـنھاوخن  هک  دنـشاب  دـیاش  مھ  اھ  یـضعب الاح  دنتـسھ . ناـفلاخم  زج  مھ  اـھنیا  نیارباـنب ، دورب . نیب  زا  دـنھاوخ  یمن دنرامـش و  یم

. میرادن نیقی  میھد ، یم لامتحا  ار  نیا  هتبلا  دشاب .

لیھست ار  راک  نیا  یارجا  ناشدوخ  یاھشخب  رد  هک  دننک  هجوت  همھ  هک  دوب  نیمھ  منکب ، تبحـص  متـساوخ  ناتـسود  اب  نم  هکنیا  تلع  دنراد . هفیظو  شخب ، نیا  رد  همھ 

اب دنزروب و  مامتھا  راک  نیا  هب  نالوئسم  ناریدم و  تسیاب  تلود  فلتخم  یاھـشخب  رد  مھ  دنک ، ادیپ  رییغت  ای  دوش  نیودت  یتسیاب  یتاررقم  نیناوق و  سلجم  رد  مھ  دننک ؛

لئاسم و نیا  هب  یگدیسر  یارب  یصصخت  یاھھاگداد  هک  میتساوخ  هیئاضق  ی  هوق زا  میتشاد ، نایاقآ  اب  هک  یا  هسلج ام  هک  هیئاضق ، هوق  رد  مھ  و  دننک ، لابند  ار  نآ  تیدج 

یاھـشخب اج  ود  رھ  رد  یداصتقا . دـسافم  هب  طوبرم  لئاسم  ی  هنیمز رد  مھ  تسا ، مزال  یـصصخت  هاگداد  هنیمز  نیا  رد  مھ  دـنھدب . لیکـشت  دارفا  تیکلام  قوقح  زا  عافد 

. دننک لابند  ار  هلئسم  لماک  مامتھا  اب  هک  دنشاب  یناسک  هک  تسا  مزال  یصصخت  یاھھاگداد  یصصخت و 

هیئاضق  / ٠٧/٠۴/١٣٨۶ هوق  نالوئسم  ریت و  متفھ  یادھش  یهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

تـسرد یتـیثیح . تینما  هچ  یقـالخا ، تینما  هچ  یداـصتقا ، تینما  هچ  یعاـمتجا ، تینما  هچ  تسا . هیئاـضق  ی  هوق شود  یور  شمھم  ی  هیاـپ کـی  مدرم  هب  تینما  نداد 

هیئاضق ی  هوق اب  یماظتنا  یاھھاگتـسد  یعاـمتجا ، تینما  رد  ـالثم  دنکیرـش -  هیئاـضق  ی  هوق اـب  اـھراک  نیا  رد  یوحن  هب  مادـکرھ  یئارجا  نوگاـنوگ  یاھھاگتـسد  هک  تسا 

دروخرب وا  اب  نانچنآ  هیئاضق  ی  هوق یوس  زا  تسا ، زواجتم  هک  یـسک  نآ  هک  تسا  نیا  تسیچ ؟ اـجنیا  رد  هیئاـضق  ی  هوق شقن  اـما  دـننک -  تینما  رارقتـسا  دـیاب  دـنکیرش و 

یلوپ و یاھھاگتـسد  یداصتقا و  یاھ  هناخترازو دـنا -  یئارجا یاھھاگتـسد  رد  ابلاغ  یداصتقا  تینما  رارقتـسا  نالوئـسم  هک  تسا  تسرد  ای  دوش . تربع  ی  هیام هک  دوش 

ی هوق دمآ ، دوجو  هب  یداصتقا  دـسفم  مدرم ، اب  اھھاگتـسد  نیا  لماعت  اھدرکلمع و  نیا  ی  هعومجم رد  رگا  هک  تسا  نیا  هیئاضق  ی  هوق شقن  اما  دنلوئـسم ؛ اھنیا  و  یکناب - 

تینما داجیا  رد  مھم  لماع  کی  دوخ  نیا ، دـنناشکیم . داسف  هب  ار  یداصتقا  هاگتـسد  هک  دـشاب  یناسک  یارب  تربع  بجوم  شدروخرب  هک  دـنک  دروخرب  وا  اب  نانچنآ  هیئاـضق 

. تسا یداصتقا 

تـسرد نیا  تسا ؛ هیـضق  سکع  نیا  تسا . یداصتقا  تینما  لخم  یداصتقا ، دـسافم  اب  دروخرب  هک  دـنا -  هدرک لایخ  هک  دـننکیم  دومناو  روج  نیا اـی  دـننکیم -  لاـیخ  یـضعب 

دادـعت یداـصتقا  دـسفم  مدرم . تیرثـکا  تسیک ؟ دـسفمریغ  دـسفمریغ . یارب  تسا  یداـصتقا  تینما  بجوم  یداـصتقا  دـسفم  اـب  دروـخرب  تسا . تقیقح  لـباقم  ی  هطقن

یاراد دـننک  ساسحا  دـننکیم ، راک  یداصتقا  رما  رد  هک  عاـمتجا  ی  هنحـص نـالاعف  رثکا  مدرم ، رثکا  اـت  دوشب  تخـس  دروخرب  اـھنیا  اـب  اـھیچ . هدافتـساوس دنتـسھ ؛ یدودـعم 

. دنا هتفرگ شیپ  اھنآ  هک  تسا  یھار  نآ  حیحص  هار  دنتینما و 

روشک  / ٠٩/٠۴/١٣٨۶ ییارجا  ناریدم  تلود و  تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

« يداصتقا دسافم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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، ار اـھناوج  هک  تسا  نیا  فـلتخم  یاـھروشک  رد  ناـش  یتـلود لـماوع  اـیند و  یتسینویھـص  کاـنرطخ  ی  هکبـش لاـب  تسد و  رد  لوادـتم  جـئار و  یاھتـسایس  زا  یکی  زورما 

هب ار  اھنآ  عفانم  دننک و  ملع  دق  یـسایس  بیقر  ای  یملع  بیقر  کی  ناونع  هب  اھنآ  لباقم  رد  تسا  نکمم  هک  یئاھروشک  رد  صوصخب  یمالـسا و  یاھروشک  رد  صوصخب 

رب هوالع  یزیر  همانرب نیا  اب  ی  هلباقم دـنا . هدرک یزیر  همانرب راک  نیا  یارب  اھنآ  دـننک ؛ عیاض  ار  اھناوج  نیا  دـنھاوخیم  اھنآ  دـنرادب . زاب  یگدـنز  هب  یدـج  هاـگن  زا  دـنزادنیب ، رطخ 

شرورپ و شزومآ و  ترازو  یاھشخب  یملع ، یاھراک  داشرا ، ترازو  ینید ، روما  هب  طوبرم  یاھشخب  اذل  تسا ؛ یـسایس  ی  هناعاجـش تکرح  کی  تسا ، هفیظو  کی  هکنیا 

ی هلئـسم نیمھ  دـنراد . شود  رب  ار  یگرزب  فئاظو  دـنوشیم و  بوسحم  تلود  نالک  یاھیزیر  همانرب رد  ساـسح  رایـسب  یاھـشخب  وزج  یکـشزپ ، شزومآ  یلاـع و  شزومآ 

لثم نیزنب و  ی  هیـضق نامھ  لثم  دـننکیم -  لاجنج  هلب ، تسا . یمھم  ی  هلئـسم رایـسب  دنتـسھ ، شلابند  روشک  ترازو  یماظتنا و  یورین  اـھزور  نیا  هک  یقـالخا  تینما 

. دنھدب ماجنا  ار  نآ  تسیچ ، فیلکت  دننیبب  دیاب  دننکب ؛ هجوت  دیابن  اھلاجنج  نیا  هب  یلو  رگید -  یایاضق  زا  یلیخ 

هاگتـسد رد  راک  نیمھ  نیع  زا  تسا  رتشیب  یداصتقا  داسف  اب  یهزراـبم  تیمھا  یتلود ، تالیکـشت  لـخاد  رد  تساـھراک . نیمھ  یهلمج  زا  یداـصتقا  داـسف  اـب  یهزراـبم 

مخ چیپ و  رد  تسا . یریگشیپ  نیا  تسا ؛ رتمھم  نیا  دراد ؛ هدھع  رب  ار  داسف  زورب  زا  یریگولج  یئارجا  هاگتـسد  دراد ، هدھع  رب  ار  دسفم  تازاجم  یئاضق  هاگتـسد  یئاضق .

دـننکیم و دـشر  دـنیآیم و  دوجو  هب  داسف  یاـھبرکیم  نیا  دریگیم ؛ ناـج  داـسف  هک  ارجا -  یهلحرم  رد  هچ  یزیرهماـنرب ، یهلحرم  رد  هچ  تسا -  یئارجا  نوگاـنوگ  یاـھنالاد 

اتقیقح داسف  اب  میناوتب  ات  میـشابن  داسف  لھا  میـشاب ؛ حلاص  دیاب  نامدوخ  لوا  دراد ؛ جایتحا  حالـص  هب  داسف  اب  یهزرابم  هتبلا  تفرگ . دـیاب  ار  اھنیا  یولج  دـنوشیم ؛ ریثکت 

نامدوخ بظاوم  اذل  میراذگب . مدق  نادیم  رد  هکنیا  زا  دوب  میھاوخن  عمجرطاخ  رگید  تقو  نآ  دشاب ، هتشاد  دوجو  یریذپداسف  باب  زا  یفعـض  یهطقن  ام  رد  رگا  مینک . هزرابم 

. میشاب

کی تقو  کی  دندوبن ؛ دساف  هک  لوا  زا  اھنیا  دیونشیم ، ار  ناشفیصوت  ای  دیاهدینـش  ار  ناشیاھمـسا  هک  یدساف  یاھمدآ  دیـشاب . ناتدوخ  بظاوم  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و 

ار یدـعب  یهمقل  یدـعب و  یهمقل  دـعب  هدـمآ ، نیریـش  ناـشماک  هب  هتـشاذگ ، اـھنیا  نھد  یوـت  یـسک  هتـسنادن -  اـی  هتـسناد  ینکنیریـش -  نھد  یمرن ، برچ و  یهمقل 

لاس راھچ  تسا ، لاس  هدزناپ  تسا ، لاس  هد  تسھ ؛ هچ  رھ  الاح  دیتمدخ -  لوغـشم  هک  یلاسدنچ  نیا  دیـشاب . بقارم  یلیخ  دساف . دـناهدش  دناهتـشادرب و  ناشدوخ 

. تبقارم نیمھ  ینعی  نیمھ ؛ ینعی  اوقت  دینک . تبقارم  ناتدوخ  زا  یلیخ  تسا -  لاس  جنپ  تسا ،

روشک  / ٠۵/١٣٨٧/٠۴ یئاضق  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

؛ میا هتـساوخ هیئاـضق  ی  هوـق زا  اـھتیولوا  زا  یکی  ناوـنع  هب  اـم  ار  نیا  تسا ؛ مھم  یلیخ  نیا  مـیراد ، رارق  اھتـسایس  نآ  فادـھا  هـب  ندیـسر  هارگرزب  یاـجک  رد  اـم  هـک  ینیا 

. یداصتقا دسافم  مھم  یاھ  هدنورپ هلمج  زا  مھم و  یاھ  هدنورپ رد  صوصخب  یسرداد ، هلاطا  هلئسم  صوصخب 

اب لمع  تعرس  تسا ؛ هلجع  زا  ریغ  تعرس  متـسھ . راک  رد  تیعطاق  تعرـس و  هب  دقتعم  نکیل  متـسین ، وھایھ  لاجنج و  هب  دقتعم  یداصتقا  دسافم  یاھ  هدنورپ رد  هدنب 

مومع رد  صوصخلاب و  درک -  مھاوخ  ضرع  هلئـسم  نیا  تیمھا  رد  یا  هراشا الاح  نم  هک  تسا -  مدرم  هجوت  دروم  هک  یئاھ  هدـنورپ نیا  دـنکیم . توافت  هلجع  یگدزباـتش و 

هدنورپ راک  شدرگ تدم  لوط  زا  هک  تسھ  مھ  نیا  هناتخبشوخ  هدش ، هداد  هک  یئاھشرازگ  رد  هتبلا  دریگب . رارق  هجوت  دروم  یتسیاب  یسرداد  ی  هلاطا ی  هلئـسم اھ ، هدنورپ

نآ هب  میناوتب  ات  مینک  راک  دـیاب  رگید  ردـقچ  میتسھ و  اجک  رد  ام  مینیبب  اـت  هدوب ،»  » هک هچنآ  اـب  هن  دوش ، هسیاـقم  دـیاب »  » هک هچنآ  اـب  نیا  نکیل  تسا ، هدـش  مک  یرادـقم 

. میسرب بولطم  ی  هطقن

روشک  / ٠۵/١٣٨٧/٠۴ یئاضق  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هب افرص  ار  یداصتقا  دسافم  تسا . یداصتقا  دسافم  بیقعت  یهلئسم  منک ، هیکت  متفگ ، هک  یبلاطم  رانک  رد  منادیم  بسانم  زورما  نآ  یور  رب  صوصخلاب  نم  هک  یزیچ  نآ 

دنھدـن مھ  تسد  هب  تسد  روشک  فلتخم  یاوق  دوشن ، یبایهشیر  دوشن ، بیقعت  دوشن ، لابند  هچنانچ  رگا  راک  نیا  تفرگ . رظن  رد  روشک  رد  دـیابن  فـالخ  راـک  کـی  ناونع 

دـسافم دروآیم ، دوخ  اب  مھ  ار  یگنھرف  دـسافم  یداصتقا ، دـسافم  دوب . دـھاوخ  میظع  نالک و  رایـسب  روشک  یارب  شرطخ  هبرـض و  راک ، نیا  یهشیر  ندرک  کـشخ  یارب 

تـسس ار  اـھنآ  یاـپ  ریز  دـنکیم ، لزلزتـم  ار  اھھاگتـسد  بوخ  رـصانع  هک  تسا  نیا  شیاـھرطخ  نیرتـگرزب  زا  یکی  یداـصتقا  دـسافم  جاور  دوجو و  دروآیم . مھ  ار  یقـالخا 

یداصتقا دسفم  نآ  هک  تسا  هدوب  بیترت  نیا  هب  تسا ، هدش  هتفگ  ام  یارب  هدش و  شرازگ  صخـشم  روط  هب  هک  یداصتقا  دسافم  یایاضق  دراوم و  نیا  زا  یرایـسب  دنکیم .

راک اجنآ  هک  یرصانع  نآ  بوخ ، دنک . هارمھ  شدوخ  اب  دننکیم ، راک  اجنآ  رد  هک  ار  یرصانع  زا  یدادعت  دنک و  ذوفن  هاگتـسد  نالف  لخاد  رد  هتـسناد  مزال  دوخ  راک  دربشیپ  یارب 

زا یکی  نیا  دنزغلیم ؛ دنوشیم ، بوذجم  دنروآیمن ، تقاط  مھ  همھ  دزادـنایم ، اھنیا  ناج  هب  ار  لوپ  یبلطهدایز و  سوھ ، ناطیـش  اما  دنتـسھ ؛ ینموم  نامدرم  دـننکیم ،

. تسا یداصتقا  دسافم  تارطخ  نیرتگرزب 

نآ زا  لاس  تفھ  تشذـگ ، هک  تشھبیدرا  نیمھ  لاس ١٣٨٠ -  رد  هک  یاهمان  نآ  رد  هدنب  دنکیم . قوعم  ار  ملاس  تسرد و  یاھیراذگهیامرـس  هعماج  رد  یداصتقا  دـسافم 

ینموم رـصانع  یهدننک  دیمون  تسا ، ملاس  یداصتقا  تیلاعف  عنام  یداصتقا  دسافم  مداد ؛ حرـش  ار  دراوم  نیا  متـشون ، هوق  هس  مرتحم  یاسور  هب  باطخ  درذـگیم -  همان 

ات هک  تسا  یریگاو  یاھیرامیب  لثم  دیآیم ، هعماج  رد  هک  یئابو  لثم  تسا ؛ میظع  یرامیب  کی  تسالب ، کی  دنشاب ، هتـشاد  بوخ  یداصتقا  تیلاعف  دنھاوخیم  هک  تسا 

. دنریگب ار  شیولج  هک  دنتفایم  تکرح  هب  هیئاضق -  یهوق  هننقم ، یهوق  هیرجم ، یهوق  اھھاگتسد -  یهمھ  دیآیم ،

وا میدرک ؛ هبلاطم  اھنآ  زا  میداد ، رکذـت  میتفگ ، اھنآ  هب  ررکم  رد  ررکم  ار  هیرجم  یهوق  اب  بسانتم  یاھـشرافس  ام  تسا ؛ یزراب  شقن  دروم  نیا  رد  هیئاـضق  یهوق  شقن  هتبلا 

یداصتقا دسافم  اب  یهلباقم  رد  هیئاضق  یهوق  مھس  دینادب  دیتسھ ، هیئاضق  یهوق  هب  طوبرم  دیراد و  فیرشت  اجنیا  هک  ینارھاوخ  ناردارب و  امش  اما  ظوفحم ، دوخ  یاج  هب 

. تسا یمھم  نیگنس و  رایسب  مھس 

نیمھ یـساسا  نوناق  رد  هیئاضق  یهوق  فئاظو  زا  یکی  دـینک ، هظحالم  دـینک ، هعجارم  یـساسا  نوناق  هب  تسا . هیئاضق  هوق  یهدـھع  هب  مھ  هدـسفم  عوقو  زا  یریگـشیپ 

دھاوخ انایحا  مھ  یئاضق  نیطباض  زا  یهدافتسا  اب  یریگـشیپ  دراد . ار  شدوخ  بسانتم  یاھھاگتـسد  دراد ، ار  شدوخ  مزال  یاھرازبا  یریگـشیپ  بوخ ، تسا . یریگـشیپ 

، یچهدافتساوس کی  یمالسا  روشک  لخاد  رد  دوش . هدافتسا  یریگـشیپ  رد  دیاب  اھنیا  یهمھ  زا  یتاعالطا . یاھھاگتـسد  هلمج  زا  یتینما ، یاھھاگتـسد  هلمج  زا  دوب ؛

تسھ روشک  رد  هک  یفیعض  ریقف و  مدآ  همھ  نیا  دوجو  اب  تساھرشق -  یهمھ  هب  قلعتم  هک  روشک  یمومع  عبانم  زا  دیایب  القان  گنرز و  مدآ  کی  عامط ، کی  دسفم ، کی 

دح رد  مادـک  رھ  هننقم -  یهوق  هیرجم و  یهوق  هیئاـضق و  یهوق  رد  تکرح  نیا  هک  تسا  موـلعم  دوـش . هلباـقم  نیا  اـب  دـیاب  دربـب . باـتک  باـسحیب و  دـنک و  هدافتـساوس  - 

نیا هاوفا  یوت  هک  یئایاضق  نیمھ  لثم  دننکیم ؛ بارخ  دننکیم ، طلخ  ار  عوضوم  اھیـضعب  دننیـشنیمن . تکاس  دننیـشنیمن ، مارآ  دـنکیم ؛ داجیا  لمعلاسکع  ناشدوخ - 

نفلت ندرک و  رارقرب  هطبار  ندروآ و  راشف  مھ  روج  کی  تسا ، نیا  روج  کی  تسا . بولطم  لصا  ندرک  فرحنم  اھنیا  تسا ؛ هیـضق  لصا  ندرک  بارخ  اھنیا  دـمآ ؛ دوجو  هب  رخاوا 

. تسا گرزب  یاھراک  زا  یکی  نیا  دوش . هلباقم  اھنیا  یهمھ  اب  دیاب  تساھنیا . نتخادنا و  ریگ  ار  دارفا  یتسیابردور  یوت  ندرک و  تردق  لامعا  ندش و  هطساو  ندرک و 

نامھ هبلاطم ، نامھ  دیھاوخب ، ار  هعماج  تیعقاو  رگا  مھ  زورما  دراد . زور  خـیرات  هشیمھ  اما  تسا ، تقو  نآ  شخیرات  تسا ؛ لاس ١٣٨٠  لام  ام ، یهبلاطم  ام ، یهمان  نیا 

لخاد رد  هک  تسا  نیا  زیچ  رھ  زا  رتدـب  و  تفرگ . دـیابن  مک  تسد  ار  نیا  دـنھد . ماـجنا  دـیاب  هک  دراد ، دوـجو  هناـگ  هس  یاوـق  نیلوئـسم  هب  تبـسن  اـم  فرط  زا  زورما  اـھفرح ،

یاھزیچ نآ  زا  نیا  هک  دننک ، ناشدوخ  اب  راکمھ  ای  دنروایب  رد  ناشدوخ  گنر  هب  ار  یئاھمدآ  دننک و  ذوفن  دنناوتب  دسفم  لماوع  نیا  هتساوخن  یادخ  لوئسم ، یاھھاگتـسد 

. درک دروخرب  نآ  اب  دش و  ور  هب  ور  شعون -  رھ  زا  نآ -  اب  تردق  تیعطاق و  اب  دیاب  هک  تسا  زیمآهعجاف  مھم و  رایسب 

« يداصتقا دسافم   » 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 28هاگياپ  هحفص 19 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3487
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3487
http://farsi.khamenei.ir


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

، ماهدرک دـیکات  مھ  اـھراب  ماهتفگ ، ار  نیا  مھ  شیپ  اـھلاس  نم  دوـش . هتفرگ  یدـج  یتسیاـب  هک  تسا  یداـصتقا  یلاـم و  داـسف  اـب  یهزراـبم  تلادـع ، یاھقادـصم  زا  یکی 

تـسرد هعیاش  دـنکیم . ادـیپ  فلاخم  ناسنا ، هک  تسا  یراک  تسا ؛ یراوشد  راک  داـسف ، اـب  یهزراـبم  اـما  دریگیم ؛ ماـجنا  دراد  تسا و  هتفرگ  ماـجنا  مھ  یبوخ  یاھـشالت 

. دریگب ماجنا  دیاب  تسا و  مزال  مھ  هزرابم  نیا  دریگیم . رارق  مجاھت  دروم  همھ  زا  رتشیب  دنک ، تکرح  نارگید  زا  رتولج  نادـیم  نیا  رد  هک  یـسک  نآ  دـنیوگیم و  غورد  دـننکیم ،

؛ دنـشاب دقتعم  اھزیچ  نیا  هب  هک  دنـشاب  یناریدـم  دـیاب  دـنھد ، ماجنا  تلادـع  یهنیمز  رد  هچ  تفرـشیپ ، یهنیمز  رد  هچ  ار  گرزب  یاھراک  نیا  دـنھاوخب  هک  یناسک  بوخ ،

صالخا یاراد  دنـشاب ، تعاجـش  یاراد  هک  ینابم  نیا  هب  نموم  دـقتعم و  ناریدـم  دوش . هزرابم  داسف  اب  دـیاب  دوش ، رارقرب  تلادـع  دـیاب  هک  دنـشاب  هتـشاد  هدـیقع  اتقیقح 

. دنشخبب ققحت  ار  یھلا  یلاع  ضارغا  نیا  دصاقم و  نیا  دنناوتیم  اعطق  دنشاب ، خسار  مزع  ریبدت و  یاراد  دنشاب ،

نارھت  / ١٣٨٨/٠٣/٢٩ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

هک دنتـسھ  یناـسکاھنیا  دـنماظن ؛ نیا  یاھتیـصخش  اـھنیا  هک  دـش  هدرب  صاخـشا  زا  یـضعب  مسا  دـش ؛ هداد  هوـلج  گـنرمک  بـالقنا  یهلاـس  یـس  ناـشخرد  یهماـنراک 

مـسا مروبجم  تسا ، هدـش  هدروآ  مسا  نوچ  اجنیا  اما  مروایب ؛ مسا  دارفا  زا  تسا  هدوبن  ممـسر  تقوچیھ  هعمج  زامن  رد  هدـنب  دـندرک . فرـص  ماـظن  نیا  هار  رد  ار  ناـشرمع 

؛ هدرکن یلام  داسف  هب  مھتم  یسک  ار  نایاقآ  نیا  هتبلا  میوگب . دیاب  مروایب و  مسا  تسا  مزال  نم  یرون  قطان  یاقآ  زا  یناجنـسفر ، یمـشاھ  یاقآ  زا  صاخ  روط  هب  مروایب .

یزیچ رگا  درک . یاهناسر  ار  اھنیا  دوشیمن  تاـبثا  زا  لـبق  دوشب و  تاـبثا  شدوخ  ینوناـق  یراـجم  رد  یتسیاـب  دراد ، یئاـعدا  رھ  سک  رھ  ناـسک ، ناگتـسب و  دروم  رد  ـالاح 

رد تسردان  یاھیقلت  دوشیم ، حرطم  اھفرح  روجنیا  یتقو  درک . اعدا  اعطاق  درک و  حرطم  ار  اھنیا  دوشیمن  هدـشن ، تابثا  اما  تسین ؛ هعماـج  داـحآ  نیب  یقرف  دوشب ، تاـبثا 

. دنمھفیم یرگید  زیچ  دننکیم ، لایخ  یرگید  زیچ  اھناوج  دیآیم ، دوجو  هب  هعماج 

نارھت  / ١٣٨٨/٠٣/٢٩ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

داسف اب  تسا . ینشور  عضوم  کی  ماظن  عضوم  یعامتجا ، تلادع  هب  طوبرم  لئاسم  یهنیمز  رد  تسا . ینشور  عضوم  کی  ماظن  عضوم  یلام ، داسف  اب  یهزرابم  دروم  رد 

تـشادن دوجو  رگا  ارچ ، درادن ؛ دوجو  یداصتقا  یلام و  داسف  ام  ماظن  رد  میتسین  یعدـم  ام  منکب : ضرع  ار  نیا  مھاوخیم  نم  درک . هزرابم  تسھ ، هک  یاهطقن  رھ  رد  دـیاب 

ار نیا  مھاوخیم  اما  تسھ ؛ ارچ ، مدرکیمن . دـیکات  نآ  یور  ردـقنیا  متـشونیمن و  هوق  هس  مرتحم  یاسور  هب  باطخ  لـبق  لاـس  دـنچ  ار  یاهداـم  تشھ  یهماـن  نآ  هدـنب  هک 

عجرم نـالف  شرازگ  دانتــسا  هـب  میئاـیب  اـم  هـکنیا  تساـیند . رد  یعاـمتجا  یــسایس و  یاــھماظن  نیرتملاــس  زا  یکی  زورما  نـیمھ  یمالــسا ، یروـھمج  ماــظن  میوـگب :

، میربب لاوس  ریز  داسف  یهنیمز  رد  تھجیب  ار  نیلوئسم  ار ، صاخـشا  ام  هک  مھ  نیا  تسین . تسرد  اقلطم  نیا  داسف ، هب  مینک  مھتم  ار  روشک  ار و  ماظن  یتسینویھص ،

یهوق رد  مھ  هیئاضق ، یهوق  رد  مھ  هیرجم ، یهوق  رد  مھ  درک ؛ هزرابم  ادـج  وا  اب  دـیاب  تسا و  یمالـسا  ماظن  رد  مھم  لئاسم  زا  یکی  یلام  داسف  تسین . تسرد  مھ  نیا 

یاھروشک نیمھ  ایند -  یاھروشک  زا  یرایـسب  هکنیا  امک  درک ؛ دـھاوخ  ادـیپ  هعـسوت  دوشن ، راھم  دوشن ، هزراـبم  رگا  دـننک . هزراـبم  هلئـسم  نیا  اـب  دـنفظوم  همھ  هننقم .

نیا ار  سیلگنا  ناملراپ  سلجم  سیلگنا و  تلود  یایاضق  دـنداسف . رد  قرغ  هرخرخ  ات  دـننزیم -  اھنیا  لاثما  یئوشلوپ و  یلاـم و  داـسف  اـب  یهزراـبم  زا  مد  ردـقنیا  هک  یبرغ 

. تساھنیا زا  شیب  یلیخ  تسایاضق ؛ زا  یئاھهشوگ  کی  نیا  دنتسناد . ایند  یهمھ  دیدینش و  اھزور 

یملع  / ٠۴/١٣٨٨/٠۶ ناگبخن  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

تسا زاب  ناتنابز  دیتسھ و  وجشناد  هک  امش  هچ  دنکیمن ؛ قرف  امش ، ای  نم  ای  ام -  اھتنم  تشاد ؛ دھاوخن  دوجو  تیانج  مرج و  زا  یـضامغا  هنوگچیھ  دینادب ، امـش  ار  نیا 

میناوتیمن میرادـن -  یقرف  مھ  اب  تھج  نیا  رد  مراد ؛ هارمھ  مدوخ  اـب  ار  نادـیم  رد  درکراـک  یداـمتم  یاـھلاس  هبرجت و  زا  یاهعومجم  کـی  هک  نم  هچ  دـینزیم ، فرح  تحار  و 

یهنیمز رد  هچ  یـسایس ، یهنیمز  رد  هچ  یـسک ، تیمرجم  یارب  یلئـالد  رگا  دـنک ، هاـگن  دـیاب  اـضق  هاگتـسد  هن ، دـنک ؛ تواـضق  روـجنیا  اـضق  هاگتـسد  دـیاب  هک  مینک  مـکح 

تـسا نکمم  مونـشیم ؛ ار  تاعیاش  نیا  زا  یلیخ  مھ  هدنب  دیاهدینـش ، امـش  هک  یتاعیاش  نیا  دنک . مکح  وا  قبط  رب  درک ، ادیپ  نوگانوگ  دـسافم  یهنیمز  رد  هچ  یداصتقا ،

تابثا یـسک  هیلع  ار  یمرج  دـناوتیمن  قرفتم  دـھاش  هنیرق و  اما  دـشاب ؛ هتـشاد  شیارب  مھ  ینئارق  دـھاوش و  ناسنا  دـشاب و  مھ  عقاو  قباطم  تاعیاش  نیا  زا  یرایـسب 

. درذگب یلیلد  کی  هب  وا  مرج  زا  دراد  انب  هاگتسد  هک  دراد  دوجو  یاهدرپ  تشپ  یعطق  مرجم  کی  مینک  ضرف  هک  تسین  روجنیا  اذل  دیشاب . هتشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دنک ؛

جح  / ١٣٩٠/٠٧/١١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

لابقتسا مدرک ؛ روشک  نیلوئسم  هب  یداصتقا  داسف  اب  یهلباقم  هب  عجار  ار  یدکوم  یاھهیـصوت  نم  تسا -  رتشیب  ای  تسا  لاس  هد  الاح  منادیمن  نیا -  زا  لبق  لاس  دنچ 

یتقو دـمآیمن . شیپ  هدرک -  رپ  ار  اھنھذ  یهمھ  اھهاگتـسد و  یهمھ  اھهمانزور و  یهمھ  الاح  هک  ریخا -  یکناب  داسف  نیا  رگید  دـندرکیم ، لمع  رگا  بخ ، اـما  دـندرک ؛ مھ 

. دـیآیمن شیپ  دـننکب ، دـنیایب  یدارفا  هک  یاهدافتـساوس  هچرھ -  ای  درایلیم -  رازھ  دـنچ  نیا  رگید  دوشب ، هزرابم  داسف  اب  رگا  میوشیم . ثداوح  نیا  راـچد  مینکیمن ، لـمع 

یداسف نینچ  کی  زورب  زا  روشک  نیا  رد  ردقچ  دنکشیم . ار  اھمدآ  لد  دنکیم ، لوغشم  ار  مدرم  لد  دنکیم ، لوغشم  ار  مدرم  نھذ  دیآیم ؛ شیپ  بخ ، مینکیمن ، لمع  یتقو 

رادهشیر داسف  دش  هتفگ  هک  تقو  نامھ  زا  میدرکن . لمع  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  نیا  تسا ؟ راوازس  نیا  دنھدیم ؟ تسد  زا  ار  ناشدیما  اھمدآ  ردقچ  دوشیم ؟ تحاران  اھلد 

راذگهیامرس اھنیا  دش ؛ نایب  همھ  اھنیا  دش ، دیکات  اھنیا  دش ، هتفگ  اھنیا  دوشیم -  لکشم  شندنک  درذگب ، هک  هچرھ  دنکیم ، ادیپ  گرب  خاش و  دنکیم ، ادیپ  هشیر  دوشیم ،

. میدش التبم  الاح  میدشیمن . لئاسم  نیا  هب  التبم  دشیم ، لمع  رگا  دنکیم -  سویام  ار  قداص  نمادکاپ و 

دننکیم هزرابم  رگید  ثداوح  اب  هللااشنا  مھ  هثداح ، نیا  اب  مھ  هوق ، هس  رھ  رد  روشک  نیلوئسم  هناتخبشوخ  دننادب ؛ نامزیزع  مدرم  منکب ، ضرع  ار  نیا  نم  مھ  الاح  هتبلا 

دننک هدافتـسا  ثداوح  نیا  زا  دنھاوخیم  یاهدع  کی  دننکیم . شالت  دنراد  هوق  هس  رھ  دـننک . هزرابم  هلباقم و  هک  تسا  ناشهفیظو  دـننکب ، مھ  دـیاب  دـننکیم ؛ یریگـشیپ  و 

، نارگید تاعوبطم ، دـش ؛ یناسرربخ  هتبلا  بخ ، هیئاضق . یهوق  مھ  تلود ، مھ  سلجم ، مھ  دـننکیم ؛ راک  دـنراد  روشک  نیلوئـسم  روشک . نیلوئـسم  رـس  یوت  ندز  یارب 

ایاضق تقد  اب  یوق و  هناربدم ، هنالقاع ، دننکب ؛ ار  ناشراک  نیلوئـسم  دیراذگب  دنھدب . شک  یلیخ  ار  هیـضق  دیابن  رگید  اما  درادن ؛ یداریا  دندرک ، یناسرربخ  دندرک ، یئاھراک 

نیب نیا  رد  دـنھاوخب  مھ  اھیـضعب  رگا  هـک  صوـصخب  نداد -  هـمادا  یھ  روـط  نـیمھ  رگید  تـسا ؛ مزـال  اـھیھاگآ  یارب  یرادـقم  کـی  اـت  وھاـیھ  لاـجنج و  دـننک . لاـبند  ار 

دوشیم و لاـبند  اـھزیچ  نیا  هک  دـننادب  مھ  مدرم  دـننک . لاـبند  نیلوئـسم  هتبلا  دوشب . تبقارم  دـیاب  تسین . تحلـصم  چـیھ  دـننکب  - لـئاسم  نیا  زا  یرگید  یاھهدافتـسا 

، دـناهتفرگ تیدـج  اـب  ار  هلئـسم  نیا  لاـبند  ـالاح  هللادـمحب  هک  مھ  یئاـضق  نیلوئـسم  دـش . دـھاوخ  عـطق  نئاـخ  یاھتـسد  یھلا  قـیفوت  هـب  هللااـشنا  دوـشیمن و  فـقوتم 

. دننک محرت  دیابن  مھ  دسفم  راکبارخ و  هراکدب و  هب  و  دوریم . شیپ  راک  دراد  هک  دننادب  مھ  مدرم  دنھدب ؛ عالطا  مدرم  هب  دوخ  دراوم  رد  دننک و  یناسرعالطا 

جح  / ١٣٩٠/٠٧/١١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

اھنآ زا  مینک ، هجوت  اھهیامرـس  نیا  هب  هچنانچ  رگا  تسام . یاھهیامرـس  همھ ، اھنیا  مالـسلامھیلع ،)  ) راـھطا یهمئا  ثیداـحا  اـم ، تنـس  اـم ، نآرق  اـم ، سرد  اـم ، فراـعم 

(١ «.) اھلف متاسا  نا  و  ، » میدرک مورحم  ار  دوخ  نامدوخ  تسد  هب  رگا  مکسفنال ؛» متنـسحا  متنـسحا  نا  « ؛ میوریم شیپ  مینکن ، مورحم  اھنآ  زا  ار  نامدوخ  مینک ، هدافتـسا 

هدھاعم لاعتم  یادخ  اب  هک  ار  هچنآ  هن ، هچنانچ  رگا  امیظع ؛» ارجا  هیتویـسف  ، » میدرک لمع  میدرک ، هدھاعم  ادـخ  اب  هچنآ  هب  هچنانچ  رگا  هیلع هللا ؛» دـھاع  امب  یفوا  نم  «و 

. میاهدرک راک  نامدوخ  هیلع  ( ٢ «،) هسفن یلع  ثکنی  امناف  ثکن  نمف  ، » میتسکش میتشاذگ ، دادرارق  میدرک و 

لابقتسا مدرک ؛ روشک  نیلوئسم  هب  یداصتقا  داسف  اب  یهلباقم  هب  عجار  ار  یدکوم  یاھهیـصوت  نم  تسا -  رتشیب  ای  تسا  لاس  هد  الاح  منادیمن  نیا -  زا  لبق  لاس  دنچ 

یتقو دـمآیمن . شیپ  هدرک -  رپ  ار  اھنھذ  یهمھ  اھهاگتـسد و  یهمھ  اھهمانزور و  یهمھ  الاح  هک  ریخا -  یکناب  داسف  نیا  رگید  دـندرکیم ، لمع  رگا  بخ ، اـما  دـندرک ؛ مھ 

« يداصتقا دسافم   » 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 28هاگياپ  هحفص 20 
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. دـیآیمن شیپ  دـننکب ، دـنیایب  یدارفا  هک  یاهدافتـساوس  هچرھ -  ای  درایلیم -  رازھ  دـنچ  نیا  رگید  دوشب ، هزرابم  داسف  اب  رگا  میوشیم . ثداوح  نیا  راـچد  مینکیمن ، لـمع 

یداسف نینچ  کی  زورب  زا  روشک  نیا  رد  ردقچ  دنکشیم . ار  اھمدآ  لد  دنکیم ، لوغشم  ار  مدرم  لد  دنکیم ، لوغشم  ار  مدرم  نھذ  دیآیم ؛ شیپ  بخ ، مینکیمن ، لمع  یتقو 

رادهشیر داسف  دش  هتفگ  هک  تقو  نامھ  زا  میدرکن . لمع  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  نیا  تسا ؟ راوازس  نیا  دنھدیم ؟ تسد  زا  ار  ناشدیما  اھمدآ  ردقچ  دوشیم ؟ تحاران  اھلد 

راذگهیامرس اھنیا  دش ؛ نایب  همھ  اھنیا  دش ، دیکات  اھنیا  دش ، هتفگ  اھنیا  دوشیم -  لکشم  شندنک  درذگب ، هک  هچرھ  دنکیم ، ادیپ  گرب  خاش و  دنکیم ، ادیپ  هشیر  دوشیم ،

. میدش التبم  الاح  میدشیمن . لئاسم  نیا  هب  التبم  دشیم ، لمع  رگا  دنکیم -  سویام  ار  قداص  نمادکاپ و 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٠ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

مدرم میھدب ، ماجنا  میناوتیمن  میئوگب  مدرم  هب  میئایب  یداصتقا -  راک  کی  یدس ، کی  یاهداج ، کی  میھدـب -  ماجنا  میناوتن  ار  یراک  کی  یتقو  کی  روشک  نیلوئـسم  ام  رگا 

رد ام  هک  تساجنآ  ناشفرح  مدرم  اما  دنرادن ؛ یفرح  مدرم  میھدب ، ماجنا  ار  راک  نیا  میناوتیمن  تسین ، تاناکما  نیا  اقآ  دنیوگب  روشک  نیلوئـسم  هچنانچ  رگا  دنرادن . یفرح 

مزع هناربدم ، مادقا  دنوشیم . ینابصع  اھزیچ  نیا  زا  مدرم  دندنـسپیمن ، ار  اھنیا  مدرم  مینک ؛ یھاتوک  تلادع  زا  یریگلابند  رد  مینک ، یھاتوک  فلختم  اب  دروخرب  یهنیمز 

منیبیم نم  درک ، شدوخ  هجوتم  ار  همھ  دمآ و  شیپ  هک  یکناب  ریخا  داسف  نیمھ  رد  تسا . مھم  یلام ، داسف  یرادا و  داسف  اب  هزرابم  یهلئسم  یھاوختلادع ، خسار ،

ار نیا  هکنیا  یارب  دننکیم  راک  دنراد  رگیدمھ  اب  هیئاضق ، یهوق  زا  مھ  تلود ، زا  مھ  سلجم ، زا  مھ  دنراد ؛ یبوخ  رایسب  یراکمھ  مھ  اب  هوق  هس  هناتخبـشوخ  هک  مدھاش  و 

رد داسف ، اب  یهزرابم  رد  هتبلا  دوش . تربع  نارگید  یارب  نیا  ات  دننک ، تازاجم  تسھ -  هک  رھ  ار -  فلختم  دنـسرب ، هجیتن  هب  دننک ، لابند  ار  هلئـسم  نیا  دـیاب  دـننک . لابند 

رارق تلفغ  دروم  دـیابن  نیا  تسا ؛ یریگلابند  نامرد ، دـش ، عقاو  داسف  کی  یوحن  کـی  هب  دـش ، یھاـتوک  یریگـشیپ  رد  رگا  اـما  تسا ؛ یریگـشیپ  یهلئـسم  لوا ، یهجرد 

. دریگن هک  دوشیم  مھ  تبقارم  هللااشنا  و  دریگیمن ، هللااشنا  هک  دریگب ،

شخپوراد  / ١٣٩١/٠٢/١٠ یدیلوت  تاجهناخراک  نارگراک  عامتجا  رد  تانایب 

رد هچ  دننک ؛ شالت  دیاب  لوا  یهجرد  رد  مھ  نیلوئسم  دننک ؛ شالت  دیاب  همھ  دنک ، ادیپ  ار  شدوخ  یرادیاپ  ماکحتسا و  یلخاد  داصتقا  دریگب و  لکش  یلم  دیلوت  هکنیا  یارب 

رد روشک و  داصتقا  رد  تقد  هجوت و  دروم  ملاس و  نایرج  دوش . یھتنم  هیئاضق  یهوق  هب  تسا  نکمم  راک  یھاـگ  هیئاـضق . یهوق  رد  هچ  هننقم و  یهوق  رد  هچ  هیرجم ، یهوق 

. رگیدکی اب  اوق  یهمھ  تبقارم  هب  دراد  جایتحا  روشک ، یراذگهیامرس  دیلوت و  راک و 

، راک یورین  یزاسدنمناوت  یهلئسم  یتیریدم ، تسرد  یاھشرگن  یهلئسم  راک ، طیحم  رد  اھتراھم  تیوقت  یهلئـسم  دریگب : ماجنا  دیاب  ینوگانوگ  یاھراک  فلتخم ، داعبا  زا 

دـنک و تینما  ساـسحا  رگراـک  مھ  هک  دـشاب  یروج  دـیاب  تاررقم  نیناوـق و  اـھهمانرب ، ینعی  راذگهیامرـس -  یارب  مھ  رگراـک ، یارب  مھ  تینما ؛ ساـسحا  داـجیا  یهلئـسم 

زا یکی  تسا . قاچاق  یهلئـسم  یداصتقا ، یاھلالخا  زا  یکی  یداصتقا . لالخا  اب  تسرد  یهھجاوم  یهلئـسم  دـنک -  تینما  ساسحا  راذگهیامرـس  مھ  دـشاب ، عمجرطاخ 

تالیھـست زا  یماـن  کـی  اـب  یناـسک  تسا . روـشک  یاـھکناب  رد  مدرم  هب  قـلعتم  رئاـخذ  زا  تـسا ؛ یلم  یاھهیامرـس  زا  نوگاـنوگ  یاھهدافتـساوس  یداـصتقا ، یاـھلالخا 

تلم کی  یهسیک  زا  یدزد  یھاگ  تسا ، رفن  کـی  یهسیک  زا  یدزد  یھاـگ  تسا . یدزد  نیا  تسا ، تناـیخ  نیا  دـننکیم ؛ فرـصم  یرگید  یاـج  رد  اـما  دـننکیم ، هدافتـسا 

. دوشب هھجاوم  دیاب  اھلالخا  نیا  اب  تسا . رتنیگنس  نیا  تسا ؛

نیا زا  راذگهیامرـس  تسا  نکمم  دـنتفگ  دندیـسرت ، اھیـضعب  مدرک ، دـیکات  متـشون و  هماـن  هوـق  هس  نارـس  هب  یداـصتقا  داـسف  هب  عـجار  نم  هـک  نـیا ، زا  لـبق  لاـس  دـنچ 

اب ام  دنیبب  هکنیا  زا  دنک -  یداصتقا  تیلاعف  روشک  رد  یملاس  قیرط  زا  دـھاوخیم  هک  یـسک  نآ  راذگهیامرـس -  تسا ؛ سکعب  هیـضق  متفگ  نم  دـشکب . بقع  اپ  اھرادـشھ 

. میھدب ماجنا  ینوناق  حطس  رد  ار  تسرد  یهزرابم  نیا  میناوتب  دیاب  ام  دوشیم . لاحشوخ  مینکیم ، هزرابم  یداصتقا  دسفم  اب  یداصتقا و  داسف 

تلود  / ٠٢/١٣٩١/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یوق تسرد و  یداصتقا  راک  ام  دوشیمن  اعقاو  دش . هراشا  تسا ، یداصتقا  دسافم  یداصتقا و  نیدسفم  یریگیپ  زا  یشان  هک  یثداوح  نیا  زا  یخرب  هب  ناتـسود  تانایب  رد 

روشک نیلوئسم  هب  ار  یبلاطم  مدرک و  ثحب  هیضق  نیا  هب  عجار  نم  هک  مھ  شیپ  لاس  دنچ  نامھ  تسا . یندشن  اعقاو  نیا  مینکن ؛ هزرابم  یداصتقا  دسافم  اب  اما  مینکب ،

روصت و  یداصتقا ؛ دسافم  اب  یهزرابم  نودب  میشاب ، هتـشاد  یمدرم  ملاس  راک  یمدرم و  یراذگهیامرـس  میناوتیم  ام  دوشن  روصت  هک  متـشاد ، هجوت  هتکن  نیمھ  هب  متفگ ،

نادیم دراو  دنھاوخیم  هک  یناسک  رثکا  نوچ  هن ، میشاب ؛ هتشاد  مک  ار  مدرم  یراذگهیامرس  مدرم و  تکراشم  ام  هک  دوشیم  بجوم  یداصتقا  دسافم  اب  یهزرابم  هک  دوشن 

تبقارم نیبرود  نیبزیر و  نیبزیت ، یاھمـشچ  اب  دیاب  دنوشیم . ادـیپ  ملاسان  یاھمدآ  مھ  رفن  ود  یکی  الاح  دنتـسھ ؛ یملاس  نامدرم  دـنملاس ، راک  لھا  دـنوشب ، یداصتقا 

امـش مھ  دینک ؛ تبقارم  دیاب  ار  نیا  دریگن . ماجنا  یعقاو  ینیرفآراک  اما  دنریگب ، یکناب  تالیھـست  ینیرفآراک  راک و  داجیا  لاغتـشا و  داجیا  ناونع  هب  دـنیاین  یناسک  هک  دـینک 

. تسا یمزال  رایسب  راک  کی  اجنیا  رد  هیئاضق  یهوق  هیرجم و  یهوق  یراکمھ  نم  رظن  هب  دنک . تبقارم  هیئاضق  یهوق  مھ  دینک ، تبقارم 

یقرش  / ١٣٩١/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

لاس لوا  تبحص  رد  نیا ، زا  لبق  لاس  راھچ  هس  هدنب  دننک . فرطرب  ار  تالکشم  دننک ، زاب  ار  یداصتقا  یاھهرگ  هکنیا  یارب  دننکب  ار  ناشـشالت  یهمھ  دیاب  نالوئـسم  زورما 

مھ دـش . روج  نیمھ  هک  دـینیبیم  بخ ، تسا . یداصتقا  یهشقن  همھ ، زا  شیب  دـعب ، هب  الاح  زا  ناریا  تلم  نانمـشد  یهشقن  هک  متفگ  نیلوئـسم  هب  مدرم و  هب  احیرص 

داـسف یهراـبرد  هدـنب  نیا ، زا  لـبق  لاـس  دـنچ  یداـصتقا . تسرد  یاھتـسایس  یور  رب  دـننک  زکرمتم  ار  ناـشرکذ  رکف و  یهمھ  ار ، ناـشیورین  یهـمھ  سلجم ، مـھ  تـلود ،

اب هزرابم  میئوگب  یھ  دـینک . هزرابم  داسف  اب  المع  دوشیمن ؛ مامت  بلطم  هک  نتفگ  ناـبز  هب  دـینک . هزراـبم  یداـصتقا  داـسف  اـب  بخ ، مداد . هماـن  اوق  یاـسور  هب  یداـصتقا ،

. دنکیم رثاتم  ار  ناسنا  هک  تساھنیا  دیدرک ؟ راک  هچ  دش ؟ راک  هچ  لمع  رد  وک ؟ بخ ، یداصتقا . داسف 

تلود  / ٠۶/١٣٩٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا یلام  عبانم  تردـق و  هاگیاج  یتموکح ، بصنم  دـینیبب  تسا . داسف  اب  یهزرابم  یداصتقا و  تمالـس  تسا ، مراـھچ  صخاـش  هک  یمالـسا ] تلود   ] یدـعب صخاـش 

تاجرد رد  اھهسوسو ؛ نیا  لباقم  رد  دینکیم  تمواقم  دیتسھ و  الاب  حطس  دینیدتم و  هک  دینکن  هاگن  ناتدوخ  هب  امـش  الاح  دراذگیمن . تحار  ار  ناسنا  اجنیا  رد  اھهسوسو 

ریز هک  یھاگتسد  نیا  رساترس  رب  ار  ناتدوخ  یانیب  ریصب  مشچ  دیاب  امش  دیـشاب ، بقارم  دیاب  امـش  دننکب . تمواقم  دنناوتن  اھهسوسو  نیا  لباقم  رد  تسا  نکمم  نیئاپ 

یتح دوشب . رگراک  اھهسوسو  نیا  دیایب و  دوجوهب  یداصتقا  یتمالـسان  یاهشوگ  کی  رد  دیراذگن  هک  دینارتسگب  نانچنآ  تسا ، امـش  تیریدـم  تحت  تسا و  امـش  فارـشا 

هب طوبرم  هچنآ  هچ  تسا ، سلجم  هب  طوبرم  هچنآ  هچ  دنراد ؛ یاهفیظو  اھنآ  میراد ، روشک  رد  یتراظن  یاھھاگتسد  ام  بخ ، دنوشب ؛ دراو  یتراظن  یاھھاگتـسد  هکنآ  زا  لبق 

بقارم هاگتـسد  ریدـم  دوخ  دـسرب ، اـھنآ  هب  تبوـن  هکنآ  زا  لـبق  نکل  هیرجم -  یهوـق  یاھیـسرزاب  لـثم  تسا -  هیرجم  یهوـق  دوـخ  هب  طوـبرم  هچنآ  هچ  تسا ، هیئاـضق  یهوـق 

، منزیم لاثم  مینکیم ، تبحـص  مینیـشنیم  اھنیا  اب  هک  یناریدـم  ناتـسود و  نیا  یارب  یھاگ  هدـنب  درک . دـیابن  تلفغ  مئاد ؛ هاگن  هب  دراد  جایتحا  نیا  دـشاب و  نآ ] تمالس [ 

رود مئاد  دیاب  امـش  هاگن  نکفارون  نیا  دنزیم ، رود  روطنیمھ  دراد  مئاد  ینکفارون  کی  اھنیا  دننام  اھهعلق و  زا  یـضعب  رد  دیاهدرک  هظحالم  هک  ییاھنکفارون  نیا  لثم  میوگیم 

فارـسا و یزابیتراپ و  هوشر و  داسف و  هک  دیراذگن  تسا ؛ هنایروم  لثم  داسف  اعقاو  مینکب . تبقارم  مینک ، هاگن  دیاب  مئاد  دـشاب ؛ هتـشادن  دوجو  ذوفن  هار  چـیھ  ینعی  دـنزب ؛

نیمھ رد  دـندرک ، هراشا  یناحور  رتکد  یاقآ  یداصتقا  لئاسم  یهنیمز  رد  هک  یجالع  نیا  زا  یـشخب  دـنکب . ذوفن  ناتھاگتـسد  رد  اھنیا ، دـننام  یداـیز و  یاـھجرخ  لـمجت و 

مھ دئاز  دیاش  تسا ؛ دئاز  اما  تسا ، مارح  ریغ  هک  ییاجنآ  الاح  اجیب -  دوخیب ، دایز ، یاھجرخ  کی  تاقوا  یھاگ  تسا ؛ یندـشنیمات  اھداسف  اب  یهزرابم  اھییوجهفرص و 

« يداصتقا دسافم   » 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 28هاگياپ  هحفص 21 
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یدایز گرزب و  یاھراک  ناوتیم  قیرط  نیا  زا  ناوتیم ؛ و  دوشب . هتفرگ  دیاب  شیولج  تسا -  یدئاز  جرخ  اما  تسین ، مارح  تحارـص  نآ  اب  هرخالاب  اما  دـشاب ، مارح  انعم  کی  هب 

کی رد  ملاسان  کاپان و  یاھناسنا  دروم  هد  دروم ، ود  دروم ، کی  هک  یتقو  اما ] دنملاس [ ؛ کاپ و  شکتمحز و  نانکراک  نانکراک ، تیرثکا  ییارجا ، یاھھاگتسد  رد  اعقاو  درک .

ماندـب مھ  و  دوشیم ، عیاـض  اـعقاو  شکتمحز  راگتمدـخ و  یهعوـمجم  نیا  تاـمحز  دـننکیم ، تیلاـعف  اـجنآ  هناـیروم  لـثم  بورکیم ، لـثم  دـننکیم ، ادـیپ  روـضح  یھاگتـسد 

. دربیم نیب  زا  ار  نانیمطا  طیحم   [ داسف دوریم [ ؛ نیب  زا  ناشتامحز  مھ  دنوشیم ،

یگنھرف  / ١٣٩٢/٠٩/١٩ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نآ یانعم  بخ ، میدرک . نییبت  ار  اـنعم  نیا  لصا ۴۴  ریـسفت  رد  تسا و  نیمھ  نامهدیقع  مھ  ام  دشاب ؛ دـیاب  مدرم  تسد  داصتقا  هک  دـیدقتعم  مھ  داصتقا  یهنیمز  رد  امش 

دیریگیم ار  وا  یولج  تسا ؛ مدرم  ررـض  هب  تیاھن  رد  راصحنا  نیا  هک  دریگب  رایتخا  رد  ار  یراصحنا  کی  دـنکب و  یداصتقا  تیلاعف  یرفن  کی  دـھدیم  هزاـجا  تلود  هک  تسین  نیا 

نیا یولج  ینعی  دیریگیم ؛ ار  یمومع  یتلود و  عبانم  زا  هدافتـساوس  یولج  دیریگیم ، ار  یلام  داسف  یولج  دـیریگیم ، ار  زواجت  یولج  دـیریگیم ، ار  تاراصحنا  یولج  امش ؛

. دیریگیم ار  تامحازم 

یگنھرف  / ١٣٩٢/٠٩/١٩ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یهلئـسم یلام ، یاھداسف  ردـخم ، داوم  یهلئـسم  قالط ، یهلئـسم  هب  مدرک  هراشا  نم  هک  تسا ؛ نآ  یگنھرف  للع  یعامتجا و  یاھبیـسآ  یهلئـسم  رخآ ، یهلئـسم 

یماغرض یاقآ  بانج  هجوت  لباق  میدید -  اھملیف  رد  ام  لوا  ار  نیا  تسااھکناب ؛ زا  هناحلسم  تقرس  شیازفا  نانمشد ، یگنھرف  مجاھت  تاریثات  نیمھ  زا  یکی  بخ  تیانج .

ار اھبیـسآ  نیا  اعقاو  ینعی  مینکیم . میراد  راکهچ  مینادـب  ار  نیا  دـیاب  ام  رگید . دـنریگیم  داـی  بخ  دـتفایم ؛ قاـفتا  دراد  اـجنیا  اـیاضق ، ناـمھ  نیع  ـالاح  دـننکیم ؛ هلمح  هک  - 

. میمھفب

١٣٩٢/١١/٢٩ /  « یتمواقم داصتقا   » یلک یاھتسایس  غالبا 

یدرکیور اب  یتمواقم  داصتقا  یلک  یاھتسایـس  هلاستسیب ، زادنامشچ  دنـس  فادھا  هب  یبایتسد  یداصتقا و  تمواقم  یاھصخاش  دوبھب  ایوپ و  دشر  نیمات  فدـھ  اب 

: ددرگیم غالبا  ارگنورب  ورشیپ و  ازنورد ، دلوم ، زاس ، تصرف  ریذپ ، فاطعنا  یداھج ،

...

 ... . یزرا و یراجت ، یلوپ ، یاھهزوح  رد  ازداسف  یاھهنیمز  اھتیلاعف و  تامادقا ، زا  یریگولج  نآ و  یزاسملاس  داصتقا و  یزاسفافش  - ١٩

یتمواقم  / ١٣٩٢/١٢/٢٠ داصتقا  یاھتسایس  نییبت  هسلج  رد  تانایب 

؛ دشاب هتشاد  تینما  یداصتقا  یهنحص  دیاب  دنشاب ، داصتقا  یهنحص  رد  مدرم  میھاوخیم  رگا  ام  تسا ؛ یزیتسداسف  یتمواقم ،] یاھتـسایس  یاھهفلوم  زا   ] مھن یهتکن 

یدـج دـیاب  نیا  تسا ؛ نیا  داسف  اب  یهزرابم  دوشب ؛ هتـسب  نوناق  یهدننکـش  نوناق و  یهدـننزرود  یچهدافتـساوس و  دـسفم و  تسد  یتسیاـب  میھاوخیم ، ار  تینما  رگا 

نیلوئسم هچ  یئاضق و  نیلوئسم  هچ  یئارجا ، نیلوئسم  هچ  نیلوئـسم -  یهمھ  تسین . یفاک  نتفگ  نکل  دنیوگیم ، ار  نیا  نیلوئـسم  هناتخبـشوخ  زورما  دوشب ؛ هتفرگ 

لمع تساوخ  روجرھ  دمآ ، تساوخ  هکرھ  هک  دوب  یاهزاوردورد  یب  یهناخ  کی  لثم  روشک  یداصتقا  عضو  عامتجا ، عضو  هچنانچ  رگا  دنلوئسم . تھج  نیا  رد  هننقم -  یهوق 

یلصا طرش  یزاسفافش ، دیآیمن . ولج  اعبط  دنک ، قازترا  لالح  هار  زا  دھاوخیم  هک  ینیتم  یهتسیاش  بیجن  ناسنا  تسا ، مولعم  بخ  دروخ ، درب ، تساوخ  هچرھ  درک ،

دـمآ و دـھاوخ  طیارـش  نیا  رد  یداصتقا  لاعف  دـیایب ؛ دوجوهب  تاـبث  اـب  یاـضف  دـیاب  دـیایب ، دوجوهب  یتباـقر  یاـضف  دـیاب  دوشب ، یزاسفافـش  دـیاب  تسا ؛ یزیتسداـسف  نیا 

وا زا  یمالـسا  ماظن  دروآیم ، تسدهب  یتورث  دوخ  ینیرفآراک  ای  دوخ  یهیامرـس  ای  دوخ  راکتبا  اب  هک  یـسک  نآ  ییاضف  نینچ  کی  رد  تقو  نآ  درک . دـھاوخ  تینما  ساـسحا 

. تسا ماظن  تیامح  دروم  دییات و  دروم  حابم و  زیچ  کی  دمآرد  بسک  تورث و  بسک  تقونآ ] ، ] دش یملاس  یاضف  اضف  هچنانچ  رگا  دنکیم . دییات  دنکیم و  تیامح 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

یهدارا اـب  تسا ؛ یمدرم  داـصتقا  تسین ، یتـلود  داـصتقا  تسین و  تلود  روـحم  رب  ینعی  تسا ؛ داـینبمدرم  دوـشیم ، حرطم  یتمواـقم  داـصتقا  ناوـنع  هب  هک  یداـصتقا  نیا 

تیلوئـسم تلود  ارچ ، درادـن ؛ یتیلوئـسم  نآ  لاـبق  رد  تـلود  هـک  تـسین  اـنعم  نـیا  هـب  تـسین » یتـلود   » اـما دـنکیم . ادـیپ  قـقحت  مدرم  روـضح  مدرم ، یهیامرـس  مدرم ،

لوئـسم کی  ناونعهب  تلود ـ  اما  تسا ؛ مدرم  لام  تسا ، مدرم  تسد  یداصتقا  تیلاعف  یداـصتقا و  راـک  دراد . کـمک  تیادـھ و  یزاـستیفرظ ، یزاـسهنیمز ، یزیرهماـنرب ،

ییاجنآ دریگیم ؛ ار  اھنآ  یولج  دننزب ، یداصتقا  داسف  هب  تسد  دننک و  هدافتـساوس  دنھاوخب  یناسک  هک  ییاج  نآ  دنکیم . کمک  دنکیم ، تیادھ  دـنکیم ، تراظن  یمومع ـ 

. دنکیم لیھست  تسا ؛ تلود  یهفیظو  طیارش ، یزاسهدامآ  نیاربانب  دنکیم . کمک  اھنآ  هب  دنراد ، کمک  هب  جایتحا  یناسک  هک 

ىمالسا  / ١٣٩٣/٠٣/٠۴ ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

نیکرچ ىاھنوناک  میراذـگن  تسا .] مھم   ] داسف اب  ىهزرابم  اـتقیقح  تسا ؛ داـسف  اـب  ىقیقح  ىهزراـبم  ىهلئـسم  تسا ، مھم  سلجم  ىتراـظن  فیاـظو  رد  هک  ىرگید  راـک 

ىاھمدق رد  ام  رگا  تفرگ ؛ ار  دولآهانگ  اطخ و  تکرح  کی  ىولج  دوشیم  لوا  ىاھمدق  رد  تاقوا  ىھاگ  دـشاب ، ىتسرد  تراظن  رگا  دـشاب . لکـشم  اھنآ  جالع  هک  دـنریگب  لکش 

نیا میب  هک  دـسرب -  مھ  جـالع  هب  رگا  دوشیم ؛ تخـس  دوشیم ، لکـشم  نآ  جـالع  تقونآ  دـش ، روساـن  مخز  نیا  دـش و  هتفرـشیپ  ىراـمیب  نیا  میتـفرگن و  ار  نآ  ىولج  لوا 

ىاھهنیمز رد  هناتخبـشوخ  تفرگ . دیاب  ار  نآ  ىولج  لوا  زا  دیـسر ؛ دھاوخ  اھتراسخ  لمحت  اب  ىراوشد و  اب  ىتخـس و  اب  دسرن -  جالع  هب  بقاوع  نیمھ  رطاخهب  هک  تسھ 

. میراد ام  مھ  ار  هبرجت  نیا  ماظن ، رد  ىداصتقا  ىسایس و 

یقرش  / ١٣٩٣/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

قحانب و یکناب ، تالیھـست  زا  دنتـسھ  یاهدـع  کی  یکناب ؛ یاھباسحدـب  اب  یدـج  یهزرابم  تسا . روشک  داصتقا  رد  مزال  یاھراک  یهلمج  زا  قاـچاق  اـب  یدـج  یهزراـبم 

هیوست اھکناب  اب  ار  ناشدوخ  یھدب  مھ  دعب  تسین ؛ روشک  تحلصم  هک  دننکیم  فرصم  ار  نآ  یرگید  راک  رد  دنریگیم ، تالیھست  راک  کی  یارب  دننکیم ؛ هدافتسا  تسردان 

وا هب  دیاب  مھ  کمک  یلو ] ، ] دشاب یکناب  راکھدب  تسا  نکمم  تسھ  یکی  هن ، تسا ؛ مرجم  تسا  یکناب  راکھدب  یـسکرھ  میوگیمن  هدنب  دنمرجم . اعقاو  اھنیا  دـننکیمن ؛

نیا دنریگب . رارق  لاوس  دروم  دنریگب ، رارق  هذـخاوم  دروم  دـیاب  هک  دنتـسھ  مھ  یـضعب  اما  دـننکب  وا  هب  مھ  کمک  یتسیاب  نکیلو  دـنراکھدب  یتح  هک  یدراوم  دنتـسھ  درک ؛

. دریگب ماجنا  روشک  رد  دیاب  اھراک 

روشک  / ٠٢/٠٩/١٣٩۴ رسارس  نارگراک  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

« دزد دزد   » اب درادـن ؛ یاهدـیاف  هک  داسف  هب  عجار  ندز  فرح  دوشیم . هدروآ  دایز  داسف  مسا  الاح  دـنراد . شقن  دـیلوت ) تیوقت   ) هنیمز نیا  رد  مھ  داسف  اـب  یهزراـبم  ناـیلوتم 

تسا نکمم  داسف  هب  عجار  همانزور  هلب ، دننزیم . فرح  داسف  هب  عجار  هک  دنتسین  هک  همانزور  روشک ، نالوئسم  دش . دراو  تفر ، دیاب  درادیمنرب ؛ تسد  یدزد  زا  دزد  نتفگ ،

. میریگب هملک  یعقاو  یانعمهب  ار  داسف  یولج  مینک ، مادقا  میدلب  رگا ] دیوشب [ ؛ دراو  تسیچ ؟ رگید  فرح  مینک ؛ مادقا  دیاب  میتسھ  لوئسم  هک  امش  نم و  دنزب ، فرح 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

« يداصتقا دسافم   » 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 28هاگياپ  هحفص 22 
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رگا دنربیم . مدرم  ار  شررض  دنزیم و  همطل  روشک  داصتقا  هب  دراد  اھنیا  دوشب ؛ یدج  یهزرابم  قاچاق  اب  دوشب ، یدج  یهزرابم  یراوخهژیو  اب  دوشب ، یدج  یهزرابم  داسف  اب 

راچد ای  دننکیم و  رادروخرب  هژیو  تازایتما  زا  ار  ناشدوخ  دننکیم ، یراوخهژیو  یداصتقا  لئاسم  یهنیمز  رد  ییاھتسبودز  اب  دـییامرفب  ضرف  هک  یاهعومجم  نآ  لباقم  رد  ام 

لاجنج و اھهمانزور و  رد  نایب و  ماـقم  رد  هتبلا  دوشب . یراگنالھـس  دـیابن  درک ؛ دـھاوخ  ررـض  روشک  اـعطق  مینک ، یراگنالھـس  دـنوشیم ، یداـصتقا  یلاـم و  یلوپ و  داـسف 

اھهمانزور دندرک ، ریگتسد  مینک  ضرف  الثم  ار  یداصتقا  مرجم  کی  الاح  درادن . یاهدیاف  اھنیا  اما  دوشیم  هدز  یبوخ  گنشق  یاھفرح  یـسایس ، یاھیریگتھج  اب  صوصخب 

دیاب تسین . رادرک  مین  نوچ  هتفگ  دـص  ود  درادـن ؛ یاهدـیاف  اھنیا  دـننکب ، یـسایس  یحانج و  فادـھا  اب  ار  اھنیا  دـننام  ییاھراک  تالیـصفت و  سکع و  دنـسیونب و  شاهرابرد 

یعقاو یانعمهب  قاچاق ، اب  دـیاب  دـنوشب .]  ] قاچاق عنام  تسا ؛ روج  نیمھ  قاـچاق  دـنوشب . داـسف  عناـم  دـنریگب و  دـیایب  شیپ  تسا  نکمم  زورما  هک  ار  یداـسف  نآ  یولج 

. دننک هزرابم  هملک 

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یولج هک  دناهدرک  نالعا  احیرـص  هللادمحب  مھ  نیلوئـسم  تسا و  هدش  هتفگ  هدش و  حرطم  الاح  هک  یراک  نیا  تسا . یلخاد  داسف  زا  یریگولج  لئاسم ، نیرتمھم  زا  یکی 

ام هب  هک  اھنامزاس  اھـشخب و  زا  یـضعب  رد  دـش ؛ هللادـمحب  مھ  اھاجیـضعب  رد  هک   - دـنریگیم ار  فازگ  یاھقوقح  نیا  اھیروخهدایز و  اـھیھاوخهدایز و  نیا  اـھداسف و  نیا 

. دوشب هتفرگ  دیاب  داسف  یولج  راک ، نیا  دوشن  اھر  دیاب  دوشب ، لابند  دیاب  دوشب ، ریگارف  یتسیاب  دش - یلمع  درک ، ادیپ  ققحت  مادقا  نیا  دنداد ، شرازگ 

امـش تقونآ ] [ ؛ هندب هب  دش  دھاوخ  زیررـس  دمآ ، دوجوهب  هعماج  یاھهلق  رد  یرگیفارـشا  یتقو  تسا . روشک  یالب  یرگیفارـشا  دوشب ؛ هتفرگ  دـیاب  یرگیفارـشا  یولج 

تـسا روبجم  دریگب ، ینامھم  دینک  ضرف  ای  دنک  سورع  ار  شرتخد  ای  دنک  داماد  ار  شرـسپ  دھاوخیم  یتقو  درادن ، مھ  یبوخ  یتشیعم  عضو  هک  یاهداوناخ  نالف  دینیبیم 

هک یمیلاعت  نیلوئـسم ، راتفگ  نیلوئـسم ، راتفر  دوشب . هتفرگ  دـیاب  یرگیفارـشا  یولج  نیا . دوشیم  دـش ، گنھرف  یرگیفارـشا  یتقو  دـنکب . تکرح  یفارـشا  کبـس  هب 

. تسا یروجنیا  مالسا  هکنیاامک  دشاب ؛ یرگیفارشا  تھج  نیا  دض  دیاب  دنھدیم ،

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۵ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

اقآ نیا  میتفگیم ، مئاد  اکیرمآ  یهمکاح  هاگتـسد  رد  یعامتجا  داسف  یقالخا ، داسف  یداصتقا ، داسف  یـسایس ، داسف  یهرابرد ]  ] لاس دنچ  یـس و  لوط  رد  ام  هک  یراک 

. درک نایرع  ینلع و  ار  نیا  تاباختنا ، زا  دعب  تاباختنا و  یهرود  رد  دمآ 

بالقنا  / ٠۴/٠۶/١٣٩۶ ربھر  اب  تلود  تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید 

دندناوخ و هژیو  هجوت  دنمزاین  تاعوضوم  رگید  زا  ار  نیمزرس » شیامآ   » و تارداص » تادراو و  تیریدم  «، » اھاتسور یهلئسم  «، » یداصتقا دسافم  اب  یدج  دروخرب  ، » ناشیا

دنـس نیا  یارجا  نیودت و  یارب  دـیاب  هک  میرادـن  یدنـس  زونھ  روشک ، ینیمزرـس  شیامآ  رد  اما  تسا  هدـش  ییاھراک  اھناتـسا  ینیمزرـس  شیامآ  رد  دـندرک : ناشنرطاخ 

. دوش هیھت  یدنبنامز  یهمانرب  مھم ،

هیئاضق  / ٠۶/١٣٩٧/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

بطاخم تسا . روشک  رد  یساسا  یهلئسم  کی  داصتقا ، یهلئسم  بخ  زورما  تسا . یمھم  زیچ  نم  رظن  هب  هک  تسا  دسافم  اب  یهزرابم  یهلئسم  رگید ، یهلئسم  کی 

یاھاج رد  دـنک  افیا  شقن  دـناوتیم  مھ  هیئاضق  یهوق  یلو  تسین ؛ یدـیدرت  نیا  رد  هننقم ؛ یهوق  یـشخب  رد  تسا و  هیرجم  یهوق  هتبلا  روشک  داـصتقا  تیریدـم  رد  یلـصا 

یهوق راک  نیا  تسا ؛ یداصتقا  یاضف  تینما  داجیا  دـنک ، افیا  شقن  روشک  داصتقا  حالـصا  یارب  دـناوتیم  هیئاـضق  یهوق  هک  ییاـھاج  زا  یکی  داـصتقا . یهلئـسم  رد  یفلتخم 

؛ دشاب ینما  یاضف  کی  مدرم ، تشیعم  یگدنز و  یاضف  مدرم ، راکوبسک  یاضف  هک  تینما ، یهدـننکلتخم  اب  دـنک  دروخرب  یعون  دـناوتب  دـیاب  هیئاضق  یهوق  تسا . هیئاضق 

نیمھ دھدب ، ماجنا  دـھاوخیم  داصتقا  لئاسم  یهنیمز  رد  هیئاضق  یهوق  هک  ییاھراک  زا  رگید  ملق  کی  تسا .]  ] روشک داصتقا  یارب  هیئاضق  یهوق  راک  یاھهنیمز  زا  یکی  نیا 

. دوشب دراو  یلاجنج  تروص  هب  یتح  یھاگ  حضاو و  تروص  هب  هنیمز  نیا  رد  هیئاضق  یهوق  یداصتقا . نیدسفم  یداصتقا و  دسافم  اب  یهزرابم  تسا ؛

یـشم ندز و  فرح  یعون  زا  تسا  ترابع  هیاپ  کی  دـھدیم ؛ ماجنا  یداصتقا  لـئاسم  اـب  دروخرب  یهنیمز  رد  دراد  ار  یاهیاـپود  یاـطخ  کـی  هاگتـسد  عومجم ، رد  نم  رظن  هب 

، یتلود یاھهاگتـسد  رد  مھ  تسا ؛ دـسفم  یکدـنا  دادـعت  لام  داسف  تسین ، یمومع  داسف  هک  یلاح  رد  تسا ، یمومع  داـسف  هک  دـشاب  نیا  یمومع  یقلت  هک  ندرک 

نامتاریبعت رد  نامتاراھظا و  رد  یروج  ام  یلو ] [ ؛ یدودـعم دادـعت  دنتـسھ ، یدودـعم  دارفا  دـندسفم ، هک  ییاـھنآ  راـکوبسک ، طـیحم  رد  مھ  یمدرم ، یاھهاگتـسد  رد  مھ 

هک یدروم  نآ  اب  هکنیا  مود  طلغ  یهیاپ  طلغ . یهیاپ  کی  نیا  تسین . نیا  تیعقاو  تسا ، طلغ  نیا  هتفرگ ! داسف  ار  اجهمھ  بخ  هک  دوشیم  نیا  مدرم  یقلت  هک  مینزیم  فرح 

. دوشب دروخرب  نشور  حیرص و  دیاب  تسا ، یداصتقا  دسفم  اعقاو  هک  ییاجنآ  دوشب ؛ دروخرب  دیاب  مینکیمن ؛ نشور  عطاق و  دروخرب  تسا ، داسف  اعقاو 

دینکیم و همکاحم  امـش  ار  یداصتقا  دسفم  کی  یتقو  ینعی  غیلبت . یهلوقم  نامھ  هب  ددرگیمرب  هک  تسا ، نیا  مھم  یاھراک  زا  یکی  دـشاب ؛]  ] نییبت اب  هتبلا  مھ  دروخرب  و 

دیاب راک  نیا  تسا و  یتسرد  راک  نیا  هک  دـننک  ساسحا  همھ  مدرم  هک  دوشب  نییبت  یروج  مدرم  یارب  نیا  یاهبقاعم ، تازاجم و  کی  یئازج و  الثم  کـی  هب  دـینکیم  موکحم 

. تفرگیم ماجنا  روجنیمھ 

مدرم  / ٢٢/١٣٩٧/٠۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یچقاـچاق هب  اـی  تـسا  یچقاـچاق  دـینک  ضرف  ـالثم  دریگیم و  ار  نـیا  دـیآیم  هـک  نآ  یکی  دراد : فرط  ود  نـیا  دـننکیم ، میـسقت  طـلغ  تروـصهب  هـک  یتـقو  ار  هکـس  اـی  ار  زرا 

یسک نآ  هجوتم  هدمع  ریـصقت  هکیلاحرد  یچقاچاق - یداصتقا ، دسفم   - میدرگیم دریگیم »  » هک یـسک  نآ  لابند  میراد  شاهمھ  ام  دھدیم . ار  نیا  هک  نآ  یکی  دشورفیم ؛

؛ دننک مھتم  ار  ورمع  دیز و  دوخیب  هکنیا  هن  دنتسھ . نیا  لابند  تسا ، یتسرد  راک  هک  هدرک  عورش  هیئاضق  یهوق  اریخا  هک  یراک  نیا  رد  درک . لابند  دیاب  ار  وا  داد ؛»  » هک تسا 

اھسکنالف ای  ینالف  مییوگب  تحار  هک  ددرگیمن  روجنیا  هدـنب  ناـبز  تناـیخ ؛»  » مھ مییوگیمن  هتفرگ . ماـجنا  گرزب  یاـطخ  کـی  هتفرگ ، ماـجنا  یفلخت  کـی  هرخـالاب  نکل  هن ،

. تشگرب مدرم  هب  شررض  هک  دندرک  یمھم  یاطخ  دندرک و  اطخ  هرخالاب  اما  هن ، دننکیم ؛ تنایخ 

مدرم  / ٢٢/١٣٩٧/٠۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دنتـشون ام  هب  زوریرپ  هیئاضق  یهوق  مرتحم  سیئر  هک  یاهمان  نیا  تسا . داسف  اب  یهلباقم  دریگب ، ماجنا  دیاب  امتح  هک  ییاھراک  زا  یکی  تسا . داسف  یهلئـسم  هتکن ، کی 

ینلع اـم  ار  نیا  ارچ  ـالاح  بخ  دوشب . تازاـجم  یتسیاـب  دـسفم  دـسفم ؛ داـسف و  اـب  یهلباـقم  یارب  تسا  یتـبثم  مھم  ماـگ  کـی  میدرک ، دـیکات  میداد و  باوج  مھ  اـم  و 

. دوشیم دنلب  رانکوهشوگ  زا  ییاھدادوغیج  دریگیم ، تروص  هلباقم  هھجاوم و  دسفم ، اب  داسف و  اب  یتقو  هک  هداد  ناشن  هبرجت  هکنیا  رطاخ  یارب  مینکیم ؟ رارـصا  مییوگیم و 

- تسا دوجوم  اھنیا  دننام  کرادم و  رد  نومضم ؛ نیا  هب  بیرق   - کی نیا  هک  متفگ  اجنآ  داسف ؛ یهرابرد  هوق  هس  نارس  هب  متـشون  یاهمان  کی  نیا  زا  لبق  لاس  هدزاود  هد  نم 

، مینکیم ینلع  هکنیا  دوشب . هھجاوم  نآ  اب  لماک  روطهب  دـیاب  دـنیآیم ؛ الاب  هک  دراد  رگید  رـس  دـنچ  یدز ، ار  شرـس  کی  تسا ، یروجنیا  داـسف  تسا ؛ رـستفھ  یاـھدژا 

رگم امش  دییامرفب ! هزاجا  دییامرفب ، هزاجا  ( ) ۶ .) دریگب تروص  عطاق  دروخرب  یاهظحالم  چیھ  تیاعر  نودب  دسفم  اب  تسا  انب  دنمھفب  همھ  دـننادب ، همھ  هک  تسا  نیا  یارب 

دینکن یزاساضف  دنشاب ؛ یسبح  دنشابن ، یمادعا  ریخن ، تسا  نکمم  یضعب  دنـشاب ، یمادعا  تسا  نکمم  ناشیاھیـضعب  ( ٧ (؟ ددرگ دیاب  مادعا  دییوگیم  هک  دـیھاگداد 

راک ینعی  دریگب ؛ ماجنا  تقد  اب  دشاب و  هنالداع  دیاب  ماهتـشون  هدنب  دننکیم ). تاعارم  دنوشیمن ، هک  روبجم  هتبلا  دـننک ؛] مادـعا   ] دـنوشب روبجم  هک  ددرگ » دـیاب  مادـعا   » هک

. دریگب ماجنا  هنالداع  قیقد و  یتسیاب 

« يداصتقا دسافم   » 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 28هاگياپ  هحفص 23 
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نیدسفم دسفم و  داسف و  اب  میدـق  زا  هدـنب  دـننک . هجوت  مھ  ناریا  تلم  یهمھ  دـننک ، هجوت  همھ  ار  نیا  میوگب ، ار  نیا  تسھ ؛ داسف  یهنیمز  رد  مھم  رایـسب  یهتکن  کی 

فرح یطارفا  دـننزیم ، فرح  داسف  یهرابرد  یتقو  اھیـضعب  اما  تسا ؛ نیمھ  مکحم  صرق و  ماهدـیقع  مھ  نـالا  مدرکیم ، تفلاـخم  مدرکیم و  هزراـبم  کـلذریغ  یداـصتقا و 

یمک دادعت  کی  تسین ؛ یروجنیا  ، اقآ هن  هتفرگ ! داسف  ار  اھهاگتـسد  یهمھ  ار و  ناریدم  یهمھ  دندساف ، همھ  ایوگ  هک  دننزیم  فرح  یروجکی  دـشاب ! ناتـساوح  دـننزیم ،

داسف ار  اج  همھ  دـنک  لایخ  هدنونـش  هک  ینزب  فرح  یروج  امـش  هکنیا  تسا ، فرح  کی  نیا  اما  دوشب ؛ هھجاوم  نآ  اب  دـیاب  تسا و  داـیز  مھ  شمک  داـسف ، هلب ! دـندساف .

داسف شدوخ  زغم  رد  دنیبیم ، یمتـسیس  ار  داسف  هک  یـسک  نآ  اقآ ! هن  یمتـسیس ؛» داسف  : » دـنربیم راک  هب  مھ  یگنرف  تاریبعت  اھیـضعب  تسا .] یرگید  فرح   ] هتفرگ

تمحز دنراد  دنراد ، دوجو  اھهاگتسد  یهمھ  رد  روشک  رساترس  رد  تسدکاپ  نموم و  رازگراک  همھنیا  تسدکاپ ، ریدم  همھنیا  تسھ . داسف  شدوخ  مشچ  رد  تسھ ،

، دراد دوجو  هچنآ  اما  دشاب ؛ دساف  دیابن  مھ  رفن  کی  یمالسا  ماظن  رد  هلب ! دینکیم ؟ ملظ  یمالسا  ماظن  هب  ارچ  دییوگیم ؟ فالخ  ارچ  دینکیم ؟ ملظ  اھنیا  هب  ارچ  دنـشکیم ؛

مھ یزاجم  یاضف  رگید  هک  الاح  نتـشون ؛ رد  ندز ، فرح  رد  اھیـضعب  دیـشاب . هتـشاد  هجوت  ار  نیا  دراد ؛ توافت  یلیخ  اھنیا  بخ  دـساف ؛ رازھ  هد  هن  تسا ، دـساف  هد  الثم 

مدید نم  تسھ . مھ  فلتخم  یاھهاگتـسد  رد  تسھ ، داسف  هلب ! تسین . یروجنیا  اقآ ! هن  هتفرگ ؛» داسف  ار  همھ  اقآ   » دنـسیونیم اجنآ  اجنیا و  دـنرادیمرب  تحار  تسھ ،

دنچ نیا  دنمدآ ؛ رفن  دنچ  کی  دناهتفرگ  رارق  ماھتا  دروم  هک  ییاھنآ  دـینیبیم  دـینکیم ، تقد  هک  تسرد  دـننکیم ؛ مھتم  ار  اھیـضعب  رگید  یاج  ای  سلجم  دـینک  ضرف  رد  الثم 

رگا اما  دشاب ؛ یعالطایب  نتـسنادن و  یور  زا  دشاب ، عقاو  فالخ  دشاب ، غورد  دننکیم  مھتم  هک  مھ  نیمھ  تسا  نکمم  دـشاب ؛ تسار  رگا  هزات  داد . میمعت  دوشیمن  ار  رفن 

. تسا طلغ  اھزیچ  یهمھ  رد  طیرفت  طارفا و  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  ریثک . یهدع  کی  لباقم  رد  رفن  دنچ  دوشیم  هزات  دشاب ، تسار  مھ 

مدرم  / ٢٢/١٣٩٧/٠۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ار داسف  یاھهار  و  الاب - یاھتیریدـم  رد  اـھترازو و  رد  هکلب ] ، ] زیرهدرخ یاـھراک  رد  طـقفهن  نـالک ؛ یاھتیریدـم  رد   - دـنک هدافتـسا  گـنرز  هزیگنارپ و  یاـھورین  زا  دـیاب  مھ  تلود 

هکس و زرا و  یهیـضق  نیمھ  رد  الثم  تسب . تسا - نیرفآداسف  هک  ییاھراک   - ار داسف  یاھهار  یولج  ناوتیم  هیرجم  یهوق  رد  اما  دنکیم ، تازاجم  هیئاضق  یهوق  هلب ! ددنبب .

داسف بخ  تفرگن ، ماـجنا  دریگب  ماـجنا  دـیاب  هک  یراـک  دنتـسبن ، ار  هزاورد  رد  نیا  دـشیم ؛ هتـسب  داـسف  نیا  هار  دوب ، یریگیپ  رگا  دوب ، تقد  رگا  دوب ، تراـظن  رگا  اـھفرح ، نیا 

. دوشب هتسب  داسف  یاھرد  داسف ، یاھهار  هک  تسا  نیمھ  اھراک  زا  یکی  دش . تسرد 

تلود  / ٠٧/١٣٩٧/٠۶ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

دارفا مینکب ؛ ناشکمک  اھنیا و  یارب  دوشب  زاب  نادـیم  یداصتقا ؛ ملاس  نالاعف  تیلاعف  یارب  مینک  زاـب  ار  نادـیم  اـم  هک  تسا  نیا  یکی  دراد ؛ مھم  نکر  ود  یداـصتقا  تیریدـم 

دوجو اھنیا  تفرشیپ  اھنیا و  تسرد  راک  هار  رس  رب  هک  یعناوم  و  دراد - دوجو  ییاھهار   - تسیچ یداصتقا  لاعف  هب  ندرک  کمک  یاھهار  دننیبب  دننیـشنب  یداصتقا  رکف  بحاص 

، هنادنمـشوھ یتلود ، هاگتـسد  هک  تسا  نیا  مھ  رگید  نکر  کی  تسا . نیا  تیریدم  نکر  کی  درک ؛ مھاوخ  ضرع  لاثم  ود  یکی  الاح  نم  دنرادرب ؛ ار  عناوم  نآ  تسیچ ؟ دراد 

یولج دوشب ، هتفرگ  شیولج  دریگب ، رارق  هجوت  دروم  دـنکیم ، رـضم  تکرح  هک  یایداصتقا  لاعف  کی  ینعی  دـشاب ؛ یداصتقا  رـضم  تیلاعف  بقارم  زاب ، مشچ  اـب  هنارایـشوھ ،

. دوشب هتفرگ  دوشب و  هتسب  داسف  ذفانم 

تلود  / ٠٧/١٣٩٧/٠۶ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

ترازو یشرازگ  کی  هزات  نیمھ  دینیبب ، تسا . نیا  تسا  زاین  هچنآ  ناریدم ؛ زاب  مشچ  تسا ؛ داسف  ذفانم  نتـسب  دسفم و  اب  یهزرابم  مھ  یداصتقا [ تیریدم   [ مود شخب 

زا تلود  فلتخم  یاھهاگتسد  هب  یداصتقا ، داسف  هب  طوبرم  لئاسم  دروم  رد  راطخا   ۵۶ ریت ٩٧ ، ات  نابآ ٩۶  زا  مدید  ار  شرازگ  نیا  مدرک  هاگن  نم  داتـسرف ، ام  یارب  تاعالطا 

مینک هاگن  هک  تسا  مھم  نیا  اما ] ، ] هدشن لابند  شردـقچ  هدـش  لابند  شردـقچ  منادـیمن  نم  تسا ؛ یبوخ  راک  تاعالطا ، راک  نیا  بخ  هدـش ! هداد  تاعالطا  ترازو  فرط 

نیمھ صوـصخ ] رد  . ] هدرک رکذ  هدرک و  حرطم  تاــعالطا  ترازو  ار  دروـم  ینعی ۵۶  یگرزب ؛ نیا  هب  مقر  کـی  اـب  هدرک  دروخرب  تاـعالطا  ترازو  هاـم ، دـنچ  ـالثم  لوط  رد  مینیبـب 

رد هک  تسا  نیا  هیـضق  عقاو  اھتنم  ناشیا ، تاھیجوت  تسا  تسرد  هک  ار  یتاھیجوت  دـندرک  نایب  دـندرک و  هراشا  یناحور  رتکد  یاـقآ  ـالاح  دـمآ ، شیپ  اریخا  هک  مھ  یثداوح 

ار نیا  مینادیم ، مزال  ار  نیا  نوچ ]  -] مینک رازاب  دراو  یلیلد  رھ  هب  ار  زرا  میھاوخیم  ام  هکیتقو  هتفرگ . ماجنا  یتیریدم  یھجوتیب  تلفغ و  یرادـقم  کی  تاھیجوت ، نیا  رانک 

کی تسد  دتفیب  رالد  درایلیم  دنچ  ام ، تخس  طیارش  نیا  رد  هک  دوشن  روجنیا  ات  میھدب  ماجنا  زاب  مشچ  اب  ار  راک  نیا  دیاب  مینادیم - زرا  تمیق  ندروآ  نییاپ  یارب  یاهلیسو 

بخ هک   - دننک لمع  رگید  روج  دنریگب  یرگـشدرگ  ناونعهب  ای  دننک ، دقن  ار  نآ  یلخاد  رازاب  رد  ای  دنـشورفب ، قارع  ناتـسدرک  رد  دنربب  ای  دننک ، قاچاق  ای  هک  یدودـعم  یهدـع 

ار اـھنیا  دـنناوتیم  اھتیریدـم  هک  تسا  ییاـھزیچ  بخ  اـھنیا  دـنروایب ؛ ار  رگید  یـالاک  کـی  یلو ]  ] دـننک شرافـس  تبث  ییـالاک  کـی  ندروآ  ناونعهب  اـی  و  دـننادیم - همھ  ار  نیا 

مینیبب هک  میراذگب  سیلپ  کی  یرفن  کی  رھ  رس  یالاب  دشاب  مزال  ام  هک  تسین  مھ  روجنیا  متـشاذگ . نایم  رد  البق  مھ  روھمجسیئر  یاقآ  اب  نم  ار  نیا  هک  دننک  تبقارم ] ]

اب دـیاب  ینعی  درک  لرتنک  دـیاب  درک . لرتنک  ار  اـھنیا  دوشیم  دراد ؛ دوجو  یاهتفرـشیپ  یاھـشور  دراد ، دوجو  ییاھـشور  دراد ، دوجو  ییاھهویـش  بخ  زورما  هن ، دـنکیم ؛ راـکهچ 

وزج هک  تسین  یراـک  نیا  دـنکب ؛ ار  راـک  نیا  دـناوتیم  اـم  تلود  دـینکب ، ار  راـک  نیا  دـیناوتیم  امـش  دـیآیم  مرظنهب  نم  . تسا یداـصتقا  تیریدـم  نیا  درک . تبقارم  زاـب  مشچ 

. دیھدب ماجنا  دیناوتیم  ار  اھراک  نیا  تسا و  مزال  نادیم  طسو  رد  یهنادھاجم  دورو  تسا ، مزال  مامتھا  هن ؛ دشاب ؛ هداعلاقوف  تالکشم  وزج  ای  دشاب  تالاحم 

تلود  / ٠٧/١٣٩٧/٠۶ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

دییامرفب ضرف  الثم  تسا . یراکبارخ  هکلب ] ، ] هدرک ار  راک  نیا  یداصتقا - دسفم   - مدآ نیا  یبلطدوس ، یارب  مییوگب  هک  تسین  یبلطدوس  ثحب  هک  تسھ  مھ  یدراوم  کی 

نیا هچب ؟ کشوپ  رخآ  تسین ؛ ضرف  ناونعهب  نیا  تسا ، یعقاو  هداتفا ، قاـفتا  نیا  دوشیم ! باـیمک  هچب  کـشوپ  گرزب ، یاھرھـش  رد  اـی  نارھت  رد  ناـھگان  دـینیبیم  اـمش 

ای کشوپ ! تسا ؛ شیاھهار  زا  یکی  نیا  تموکح ؛ هاگتـسد  یتلود و  هاگتـسد  زا  دـنوشب  ینابـصع  مدرم  دـھاوخیم  نمـشد -  - لـباقم فرط  رگید ! دـنکیم  ینابـصع  ار  مدرم 

ار اھنیا  تسا . یراکبارخ  هک  تسا  یراـک  نیا  بخ  تسین ؛ دوشیم ، باـیمک  ناـھگان  هدـنیوش  داوم  تسا ، اـھنیا  دـننام  وشوتسـش و  تقو  دـینک  ضرف  ـالثم  هک  دـیع  بش 

. تسا مھم  یهلئسم  کی  نیا  درک ؛ لابند  زاب  مشچ  اب  یتسیاب 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

و تسا ؛ اھنآ  تیعورـشم  هب  هدننزهبرـض  رگناریو و  یهلزلز  دوش ، ضراع  اھتموکح  یهندـب  رد  رگا  اھماظن و  اھروشک و  نیکرچ  یهدوت  یـسایس ، یقالخا و  یداصتقا و  داسف 

زا رتیناینب  رتیدج و  رایـسب  تسا ، یعامتجا  تیلوبقم  زا  رتیئانبم  موسرم و  یاھتیعورـشم  زا  رتارف  یتیعورـشم  دنمزاین  هک  یمالـسا  یروھمج  نوچ  یماظن  یارب  نیا 

. تسا اھماظن  رگید 

١٣٩٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمایس  مسارم  رد  تانایب 

شزرا یهلئـسم  یکی  تسا ، دیلوت  قنور  یهلئـسم  یکی  میوگیم : ار  شدروم  دـنچ  نم  هک  دراد  دوجو  یمھم  نیوانع  دراد ، دوجو  یایلـصا  لئاسم  داصتقا ، یهلئـسم  رد 

زا ار  روشک  داصتقا  هجدوب و  فان  دنب   - تسا ماخ  تفن  شورف  زا  روشک  داصتقا  ندرک  ادج  یهلئـسم  یکی  تسا ، راک  بسک و  یاضف  دوبھب  یهلئـسم  یکی  تسا ، یلم  لوپ 

مھ تلود  تراظن  تلود و  تیادـھ  هب  داصتقا  رد  تلود  تلاخد  لیدـبت  تسا - ام  یلـصا  لئاسم  زا  یکی  نیا  میربب ؛ یتسیاب  ماخ  تفن  تراجت  ماخ و  تفن  شورف  ماخ و  تفن 

[. دیرب دیاب   ] داصتقا زا  ار  اھنیا  تسد  هک  محریب  یچقاچاق  یداصتقا ، تسیرورت  رگسالتخا ، ینعی  یداصتقا  نادسفم  تسد  ندیرب  تسا ، یلصا  لئاسم  وزج 

« يداصتقا دسافم   » 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 28هاگياپ  هحفص 24 
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هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٨/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

رسارس رد  نیما  نادنمراک  نمادکاپ و  فیرش و  یـضاق  نارازھ  بخ ، تسا . هوق  نورد  اب  تیولوا  نکل  هوق ؛ نوریب  مھ  تسا ، مالک  لحم  هوق  نورد  رد  مھ  داسف ، اب  یهزرابم 

ار فیرش  یهزیکاپ  ( ۵) یاھناور نیا  دھدیم ، ماجنا  یتکرح  کی  دوشیم ، ادـیپ  یرھـش  کی  رد  یایرتسگداد  کی  رد  بابان  رـصنع  کی  دـننکیم ؛ شالت  دـننکیم ، راک  دـنراد  هوق 

ییاھمدآ هب  تبسن  یمک  یلیخ  دصرد  کی  دنتـسھ ، هیئاضق  یهوق  عومجم  رد  هک  یبابان  مدآ  دادعت  نآ  دیاش  تسا ؟ یکچوک  زیچ  نیا  تسا ؟ یمک  زیچ  نیا  دنکیم ؛ ماندب 

یطخت مھ  هرذ  کی  اما ] ، ] تسھ ناشتـسد  مھ  یمھم  نیگنـس  یاھهدنورپ  دننکیم ، یگدـنز  یتخـس  یاھیگدـنز  اب  هک  یتاضق  میراد  ام   - دنتفارـش جوا  رد  ای  هک  تسا 

اب ار  ناشدوخ  راک  دنراد  هک  دنتـسھ ]  ] یایلومعم تاضق  ای  دـننکیمن -] یطخت   ] ادـبا دنـشاب ، هتـشاد  یرتھب  یلیخ  یاھیگدـنز  دوب  نکمم  دـندوب  اطخ  لھا  رگا  دـننکیمن ؛

تاریثات مھ  کچوک  دصرد  کی  مک ، تبـسن  کی  اما  تسا  یمک  تبـسن  یلیخ  دارفا ، نیا  لباقم  رد  بابان  دارفا  دـساف و  دارفا  نآ  تبـسن  دـنھدیم ؛ ماجنا  تقادـص  اب  تناما ،

نیا مھ  شتلع  دینک . یریگتخـس  هیئاضق  یهوق  نورد  داسف  هب  تبـسن  درک . مھاوخ  ضرع  زاب  ار  نیا  ادعب  هیئاضق ، یهوق  زا  یزاسریوصت  رد  نم  الاح  هک  دراذـگیم ؛ یبرخم 

هزادـنا نامھ  هب  تفر ، رتالاب  ناسنا  یقوقح  یناش و  یهبتر  هچ  رھ  تسا . یندوشخبان  وا  هاـنگ  دـش ، دـساف  شدوخ  رگا  تسا ؛ داـسف  عفر  لوئـسم  هوق ،]  ] نیا هک  تسا 

یفنم . یهبنج  رد  مھ  تبثم ، یهبنج  رد  مھ  دوشیم ؛ رتشیب  وا  راک  تیمھا 

…

وا ربارب  ود  ای  امـش  شھوکن  دـیداد ، ماجنا  ار  لـمع  نآ  رگا  امـش  تسا ، شھوکن  یاراد  هک  دـھدب  ماـجنا  یتکرح  کـی  یلومعم  مدآ  رگا  دـینکیم ؛ قرف  یلومعم  مدآ  اـب  اـمش 

. دینک هاگن  هوق  نورد  دسافم  هب  مشچ  نیا  اب  دنکیم . توافت  تسا ، وا  ربارب  دنچ  ای  تسا 

یربھر  / ١٣٩٨/٠٧/٠۴ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

. مینک نامرد  یتسیاب  دـمآ ، دوجو  هب  یداسف  رگا  مھ  دـعب  میربب ، نیب  زا  ار  داسف  یاھهنیمز  یتسیاـب  ـالبق  تسا ؛ ناـمرد  دـعب  تسا ، یریگـشیپ  ـالوا  داـسف  اـب  یهزراـبم 

ساـسحا هنیمز  نیا  رد  یتسیاـب  اـھنیا  یهمھ  هننقم ، یهوـق  هیرجم ، یهوـق  تسین ؛ هیئاـضق  یهوـق  صوـصخم  دنلوئـسم ؛]  ] هنیمز نیا  رد  روـشک  یاوـق  یهمھ  نیارباـنب ،

ناوـج و یاهدـع  کـی  فرط  نیا  زا  ار . ییاھیتخـس  هچ  هدروآ ، دوـجو  هب  ار  یتالکـشم  هچ  هک  تسھ  شثحب  اـھزور  نیا  ـالاح  هـک  ییاھیراذـگاو  نـیمھ  دـننک . تیلوئـسم 

بارخ ار  دیلوت  زا  ییاھشخب  کی  اھیراکبارخ ، مھ  فرط  نآ  زا  دنکیم ، هدھاشم  ار  نیا  ناسنا  دنربیم ، شیپ  دنھدیم و  قنور  ار  دیلوت  روط  نیمھ  دنراد  هزیگنارپ  دنمهقالع و 

ار اھنیا  دـیاب  دوشیم . اھنیا  شاهجیتن  هتفرگ ، ماجنا  دولآداسف  ای  هدیجنـسن  ای  هک  ییاھراک  هتـشاد ، دوجو  هک  ییاھداسف  ینعی  تسا ؛ داـسف  نیمھ  رطاـخ  هب  نیا  دـنکیم .

. دماجنین اھنیا  هب  دمآ  شیپ  رگید - یاھاج  ناتسزوخ ، رد  کارا ، رد   - روشک یاھشخب  زا  یخرب  رد  هک  ییایاضق  نیا  هب  هک  تشاد  هجوت 

هیئاضق  / ٠٧/١٣٩٩/٠۴ هوق  یرسارس  شیامھ  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

هک مھ  مدرم  و  تسا ؛ هجوت  دروم  تسا و  جوا  رد  هللادمحب  الاح  نکیلو  دوب  هدش  عورـش  هرود  نیا  زا  لبق  هتبلا  هتفرگ . جوا  هیئاضق  یهوق  رد  داسف  یهیـضق  هب  هجوت  دمحلا 

دـسفم داسف و  نوچ  دنوشیم ؛ راودیما  دنوشیم ، لاحـشوخ  اعقاو  دیوشیم ، نادیم  دراو  عطاق  دینکیمن و  هظحالم  دینکیم ، دـسفم  اب  دروخرب  امـش  دـننیبیم  دـننکیم  هاگن 

رد العف  هچنآ  الاح  هک  رگید  یاھداسف  هارمھ  هب  یلام ــ  داسف  افاصنا  اتقیقح و  تسا . مدرم  داـقتعا  ناـمیا و  هب  مدرم و  یهیحور  هب  مدرم و  یگدـنز  هب  یگرزب  یهبرـض  کـی 

انورک سوریو  لثم  و  انورک ؛ سوریو  نیمھ  لثم  تسا  یکانرطخ  سوریو  کی  تسا ، یگرزب  یراتفرگ  تسا ــ  یداصتقا  یلاـم و  یاـھداسف  تسا ، هیئاـضق  یهوق  راـک  روتـسد 

یقاب دسفم  شدوخ  طقف  دسفم  کی  دنکیم . تیارـس  فلتخم  یاھاج  هب  دـیدش  عیرـس و  اج ، کی  رد  داسف  ینعی  تسا ؛ یرـسم  رادریگاو و  تدـشب  تسھ ؛ مھ  رادریگاو 

یاھتـسد مھ  داسف  رد  تسا ، سوریو  لاقتنا  یهیام  کاپان  هدولآ و  تسد  هک  انورک  سوریو  رد  اقافتا  و  دـھدیم ؛ قوس  داسف  هب  یفلتخم  لـیالد  هب  مھ  ار  نارگید  دـنامیمن ،

دوشیم مامت  هلئسم  میتسش ، میدز و  نوباص  رگا  ار  تسد  نیا  انورک  سوریو  رد  بخ  اھتنم  دوشب ؛ تسدهبتسد  دوشب و  لقتنم  داسف  هک  دنوشیم  بجوم  کاپان  هدولآ و 

. تسا یمھم  رایسب  یهلئسم  هلئسم ، نیاربانب  درادن . یاهراچ  ندش  عطق  زج  دوشیمن ، مامت  نتسش  ندز و  نوباص  اب  تسد  نآ  رگید  اجنآ  اما ] ]

حلسم  / ١٣٩٩/٠٧/٢١ یاھورین  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  کرتشم  مسارم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

طوقـس زا  یریگولج  دـیلوت و  یهلئـسم  رب  میوشب  زکرمتم  مینک و  هیکت  هک  تسا  نیا  جالع  میاهدرک ؛ رارکت  ابترم  هلاس  هس  ود  نیا  رد  ام  ار  داصتقا  لئاسم  یهنیمز  رد  جالع 

، قاچاق لثم  دوشیم ؛ عنام  اـھهنخر  نیا  دریگیم ، ماـجنا  روشک  رد  هک  مھ  یبوخ  یاـھراک  یھاـگ  هک  دراد  دوجو  ییاـھهنخر  اـھهنخر . نتـسب  و  یلم ، لوپ  شزرا  یپردیپ 

شالت دیاب  دسرب . شدوخ  جـیاتن  هب  دریگیم  ماجنا  هک  ییاھراک  نیا  هکنیا  زا  دوشیم  عنام  اھهنخر  نیا  تسا . هنخر  اھنیا  یلام ؛ یاھداسف  زا  یـضعب  هیوریب و  تادراو  لثم 

. دش دھاوخ  داجیا  یتارییغت  هللااشنا  دننکب ، لابند  هتسویپ  ار  راک  دنسانشن و  یگتسخ  زورهنابش  دننکب و 

یقرش  / ١٣٩٩/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

لوا زا  رتساسح  یتاقبط  یهلـصاف  هب  تبـسن  دنـساسح ، داسف  هب  تبـسن  مدرم  زورما  دـنرتساسح . اـھیناماسبان  نیا  هب  تبـسن  بـالقنا  لـیاوا  زا  زورما  مھ  اـم  مدرم 

ضارتـعا اذـل  دـنیاھنامرآ ، نآ  لاـبند  دنیانـشآ و  بـالقنا  یاـھنامرآ  اـب  مدرم  هک  تسا  نآ  یهدـنھدناشن  نیا  تسا ؛ یبوخ  رایـسب  زیچ  نیا  تسین ، یدـب  زیچ  نیا  دـنبالقنا ؛

؛ دنھدیم ناشن  یمرگلد  دنھدیم و  ناشن  یرادفرط  دنھدیم و  ناشن  هقالع  اھاجنآ  رد  مدرم  دـشاب ، داسف  اب  یهزرابم  هک  ییاج  رھ  دـننکیم و  ضارتعا  داسف  هب  دـننکیم ؛

تسا و مھم  یلیخ  نیا  دـنھدیم ؛ ناشن  تیامح  یرادفرط و  مدرم  دـشاب ، تلادـع  رارقتـسا  تلادـع و  داجیا  دـشاب ، فیعـض  مدرم  هب  کـمک  تمـس  هب  تکرح  هک  ییاـجنآ 

. درک تیوقت  دیاب  ار  نیمھ  تسا ؛ مدرم  شیارگ  یهدنھدناشن 

ناریا  / ١۴٠٠/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

. دوشب هتشادرب  دیلوت  هار  رس  زا  دیلوت  عناوم  دنک و  ادیپ  همادا  یتسیاب  روشک  رد  یدیلوت  تکرح 

...

حالـصا یکناب و  ماظن  ندرک  حالـصا  یانعم  هب  عقاو  رد  نیا  هک  دوشب  هتـسب  داسف  یراجم  داسف و  یاھلاناک  یتسیاب  هک  تسا  یمھم  یهلئـسم  یلیخ  داسف  اب  یهزرابم 

. دوشب هتسب  یلکب  داسف  هار  یتسیاب  هک  تسا  اھنیا  لاثما  کرمگ و  ندرک 

...

ام دشاب . ایند  یاھداصتقا  نیرتافوکش  زا  یکی  دناوتیم  یتح  و  دشاب ، هقطنم  یاھداصتقا  نیرتافوکش  زا  یکی  دناوتیم  دراد ، لخاد  رد  هک  ییاھتیلباق  اھتیفرظ و  اب  ام  داصتقا 

اب مامتھا ، اب  طبریذ  ناریدم  نالوئسم و  هک  تسا  یلئاسم  اھنیا  درادن ، هزجعم  هب  جایتحا  مھ  تاناکما  نیا  زا  یهدافتسا  میراد ؛ یناوارف  تاناکما  میراد ، یدایز  یاھتیفرظ 

کی دشاب و  مکاح  روشک  رب  داسف  دض  تیریدم  دشاب ، هتـشاد  دوجو  یوق  تیریدم  کی  هک  تسا  نیا  شطرـش  دننک . لح  ار  اھنآ  دـنناوتیم  الاب  تمھ  تیلوئـسم و  ساسحا 

. درک هدافتسا  ناوتیم  تسھ  هک  ییاھتیفرظ  نیا  زا  دشاب ، رگا  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  مھ  یداصتقا  عماج  یهمانرب 

ناریا  / ١۴٠٠/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

ای تسا  روج  نیمھ  اعقاو  دینیبب  دینک  هاگن  امش  میوگیم ، نم  دشاب ، تایصوصخ  نیا  یاراد  دیاب  بولطم  روھمجسیئر  دسریم  رظن  هب  هک  ار  یروھمجسیئر  کی  تایصوصخ 

یاراد دـشاب ، تیاـفکاب  ـالوا  دـھاوخیم . یروـھمجسیئر  نینچ  کـی  تسا  روـشک  تداعـس  لاـبند  هب  هک  یـسک  رھ  دـسریم  رظن  هب  تسین ؛ نم  صخـش  رظن  نیا  ینعی  هن ؛

« يداصتقا دسافم   » 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 28هاگياپ  هحفص 25 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42925
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43591
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45974
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=46633
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=47366
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=47576
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=47576
http://farsi.khamenei.ir


؛ دشورفیم یتقو  کی  ار  مدرم  ار ، روشک  عفانم  ار ، روشک  نامیایب  مدآ  درک ؛ دامتعا  وا  هب  دوشیمن  دوب ، نامیایب  رگا  دشاب ؛ نامیااب  ایناث  دشاب . تیریدـم  تیافک  تیریدـم و 

یانعم هب  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  روھمجسیئر  رد  تسیاـب  هک  تسا  یتایـصوصخ  نیرتمھم  زا  یکی  نیا  دـشاب ؛ داسفدـض  دـشاب ، هاوختلادـع  دـعب ، دـشاب . ناـمیااب  سپ 

هدیـشکوتا درکلمع  اب  ینعی  دـشاب ؛ یداھج  یبالقنا و  درکلمع  یاراد  دـنک . هزرابم  دـھاوخب  داسف  اب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  دـشاب و  تلادـع  یارجا  لابند  هب  هملک  یعقاو 

. دشاب یروج  نیا  شدرکلمع  یتسیاب  تسا ؛ مزال  یبالقنا  یداھج و  تکرح  کی  دراد ، دوجو  روشک  رد  هک  یایساسا  لئاسم  همھ  نیا  اب  درک ؛ راک  دوشیمن 

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

نامیااب دـشاب ، هتـشاد  ار  مزال  تیریدـم  دـشاب ، تیافک  یاراد  هک  دوشب  لیکـشت  یتلود  ات  تسا  بوخ  باختنا  بولطم و  باختنا  دـعب  تسا ، الاب  تکراشم  لوا ، یهجرد  رد 

ادیپ بخ  میتشاذگ ، یراک  کی  سار  رد  ام  ار  یاهدرـسفا  دیماان و  مدآ  کی  رگا  دنـشابن . دیماان  ناشدوخ  دیاب  یتلود  نیلوئـسم  دشاب . دـیما  زا  زیربل  دـشاب ، یمدرم  دـشاب ،

ظاـحل زا  هچ  یعاـفد ، ظاـحل  زا  هچ  هک  تسا  دـقتعم  هک  نآ  دنـشاب . یلخاد  یاھیدـنمناوت  هب  دـقتعم  دنـشاب . دـیما  زا  زیربـل  دـیاب  تـفر ؛ دـھاوخن  شیپ  راـک  نـیا  هـک  تـسا 

یتسیاب تسین ؛ مدرم  نیا  رب  ینارمکح  ییاورنامرف و  قیال  اعقاو  داد ، ماجنا  دوشیمن  روشک  رد  یراک  اـھنیا  لاـثما  دـیلوت و  ظاـحل  زا  هچ  یداـصتقا ، ظاـحل  زا  هچ  یـسایس ،

درکلمع یاراد ] ، ] دـننادب ردـق  ار  ناوج  رـصنع  اعقاو  دنـشاب ، هتـشاد  اھناوج  هب  یهدـیقع  دنـشاب ، اھناوج  هب  دـقتعم  دنـشاب ، مدرم  هب  دـقتعم  هک  دـنیایب  راک  رـس  رب  یناـسک 

. دنـشاب داسفدـض  دنـشاب و  هاوختلادـع  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  دوـشب ؛ هدروآ  تلادـع  مسا  ناـبز  یهقلقل  هـب  هـکنیا  هـن  دنـشاب ؛ هاوختلادـع  اـتقیقح  دنـشاب و  یبـالقنا 

یتلود نینچ  کی  و  تسا . یراج  یراس و  تلادع  نوگانوگ ، یاھشخب  رد  اما  تسا  یداصتقا  تلادع  شمھم  مقر  هچ  رگا  تسین ؛ یداصتقا  تلادع  طقف  هتبلا  مھ  تلادع » »

؛ دـنک ادـیپ  یبوخ  ناماس  روشک  راک  هللااشنا  درامگب و  لیذ  ات  ردـص  زا  نوگاـنوگ  یاھـشخب  رد  ار  نموم  ناوج و  ریدـم  اھدـص  دـناوتیم  تقو  نآ  دـیایب ، دوجو  هب  رگا  هللااـشنا 

. دیشاب دیاب  نیا  لابند 

١۴٠٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمودویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

عطاق روط  هب  ار  نویطاقتلا  مالسا  نیرجحتم و  مالـسا  مالـسا ، دروم  رد  ماما  دنراد . یعطاق  مکحم و  نشور و  تانایب  یرالاسمدرم  دروم  رد  مھ  مالـسا و  دروم  رد  مھ  ماما 

دروخ هب  ناـشدوخ و  نیبطاـخم  دروخ  هب  ار  نارگید  یاـھفرح  مالـسا  مسا  هب  هک  یناـسک  ینعی  ار ، اـھیطاقتلا  ییوس  زا  دـننکیم ، در  ار  نیرجحتم  ییوـس  زا  دـننکیم . در 

تانایب رد  اھنیا  تسا ؛ داسف  دض  تسا ، رابکتـسا  دض  تسا ، هاوختلادع  هک  تسا  یمالـسا  کی  ماما  رظن  رد  مالـسا  دنکیم . در  عطاق  روط  هب  ماما  ار  اھنیا  دنھدیم ؛ هعماج 

زا امیقتـسم  نامدوخ  هک  ام  الاح  دینک . هظحالم  هدش ؛ پاچ  هک  ماما  تانایب  دلج  دـنچ  تسیب و  دودـح  نیا  رد  مھ  تسھ ، همانتیـصو  رد  مھ  تسا ؛ حـضاو  نشور و  ماما 

. تسا نشور  ماما  تاشیامرف  نتم  دننک ؛ هعجارم  تانایب  نیا  هب  اھنیا  دندیدن ، دندوبن و  هک  ییاھنآ  میاهتفنش ؛ ماما  دوخ  نابز 

روما رد  هناگیب  یاھتردـق  ناگناگیب و  تلاخد  دـض  تسا ، ناگناگیب  یبلطهطلـس  دـض  تسا ؛ اـکیرمآ  دـض  ینعی  تسا ؛ رابکتـسا  دـض  تسا  دـقتعم  نآ  هب  ماـما  هک  یمالـسا 

نیا و  تسا ؛ یراوخهژیو  دض  تسا ، داسف  دض  مالسا  تسا  دقتعم  نآ  هب  ماما  هک  یمالسا  داسف ؛ دض  مالسا  تسا . نمشد  لباقم  رد  ندز  وناز  دض  تسا ؛ روشک  یلخاد 

؛ دنک هزرابم  داسف  اب  هک  تسا  یمالسا  مالسا ، تسا . مالسا  لباقم  یهطقن  اھنیا  اعطق  اھشخب ، زا  یضعب  رد  داسف  روضح  یاھهنیمز  رد  دوشیم  صخـشم  هک  ییاھزیچ 

رکف یمالـسا و  ون  رکف  زا  ندرک ، یگدنز  نادیم  دراو  ار  یروج  نیا  یمیدق  یهدنامبقع  راکفا  ینعی [ ] ؛ رجحت دض  دـنک . هزرابم  داسف  اب  هک  تسا  یتلود  نآ  یمالـسا  یتلود 

ینغ ریقف و  نیب [  [ یاھهلـصاف دض  تسا ، یتاقبط  فالتخا  دض  مالـسا  تسا . نامورحم  رادفرط  مالـسا  تسا ؛ یرگیفارـشا  دـض  مالـسا ، نتفرگ . هلـصاف  راوگرزب  ماما  ون 

. تسا

١۴٠٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمودویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

ار ناشدوخ  دنـسرب ، دوصقم  هب  دنتـسناوت  دـندش و  زوریپ  هچنانچ  رگا  هک  دـنریگب  میمـصت  مرتحم  یاـھدزمان  منکب ؛ ضرع  مھ  ار  نآ  هک  تسھ  اـھدزمان  زا  یرگید  عقوت  کـی 

اب یهزرابم  ایناث  دـننادب . ناشدوخ  یاھراک  نیرتیـساسا  وزج  ار  راک  نیا  ینعی  دـننادب ؛ دـھعتم  ینغ  ریقف و  یهلـصاف  شھاک  هب  یعامتجا ، تلادـع  هب  ـالوا  دـننادب  دـھعتم 

. دننک تیوقت  ار  یلخاد  دیلوت  هکنیا  هب  دـننادب  دـھعتم  ار  ناشدوخ  دـننک ؛ هزرابم  داسف  اب  هک  نیا  هب  دـننادب  دـھعتم  ار  ناشدوخ  هظحالم ، نودـب  یتسیابردور ، نودـب  داسف ؛

؛ تسا یلخاد  دـیلوت  تیوقت  روشک ، داصتقا  تاجن  روحم  هک  نیا  یور  ماهدرک  هیکت  ررکم  مھ  هدـنب  تسھ ؛ مھ  یداصتقا  نیـصصختم  فرح  فرح ، نیا  میاهدرک ؛ ضرع  اـھراب 

اب هک  دـنراذگب  دـنھاوخیمن  دـننکیم و  رپ  تادراو  قیرط  زا  ار  ناشدوخ  بیج  هک  یناسک  اب  یهزرابم  هیوریب ، تادراو  اب  یهزرابم  قاـچاق ، اـب  یهزراـبم  یلخاد ؛ دـیلوت  تیوقت 

دزمان یاقآ  نیا  دنوشب . دھعتم  ار  نیا  دننادب و  ناشدوخ  یلـصا  لئاسم  وزج  ار  هزرابم  نیا  دننکـشیم ، تادراو  اب  ار  یلخاد  دیلوت  رمک  دوشب و  فقوتم  تادراو  یلخاد ، دیلوت 

ناشیا زا  دنناوتب  یتراظن  یاھهاگتـسد  درکن ، لمع  دھعت  نیا  هب  دش و  باختنا  هچنانچ  رگا  ات  تسا ، نیا  هب  دـھعتم  هک  دـنک  حیرـصت  و  نیا ، هب  دـنک  دـھعتم  ار  شدوخ  زورما ،

. یدرکن لمع  ارچ  اقآ  دنیوگب  دنتسیاب  ناشیا  یولج  دنسرپب و  دننک و  لاوس 

هیئاضق  / ٠٧/١۴٠٠/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

نیرتٰیلوا و وزج  تسا ؛ اـھراک  نیرتبجاو  وزج  تسا و  یبوخ  رایـسب  راـک  دـش و  عورـش  هوق  رد  مھ  نیا  هک  تسا  هوـق  نورد  رد  داـسف  اـب  یهزراـبم  ثحب  رگید ، یهتکن  کـی 

تاضق هب  هک  دوشیم  یطارفا  یروج  هیئاـضق  یهوق  رد  داـسف  دوجو  هب  عجار  لاـجنج  تاـقوا  یھاـگ  هک  منکب  ضرع  ار  نیا  نم  هتبلا  تسا . هییاـضق  یهوق  یاـھراک  نیرتیلوا 

. دوشیم تناھا  مھ  نموم  نمادکاپ ، فیرش ،

تخـس و یاھیگدنز  اب  تشذگاب ، نمادکاپ و  نموم ، هزیگنااب ، فیرـش ، نامدرم  روشک ، رـساترس  رد  یرتسگداد  تاضق  زا  یگرزب  تیرثکا  کی  تسین . زیاج  چیھ  راک ]  ] نیا

نکل دوشب . یرھمیب  دیابن  دنتیرثکا - هیئاضق  یهوق  رد  کش  نودب  اھنیا  هک   - نموم رصانع  هب  دوشن ؛ یرھمیب  اھنیا  هب  میشاب  بقارم  دننارذگیم ؛ دنراد  نیگنـس  یاھراک  اب 

نـالف یرتسگداد  نـالف  رد  اـی  یناتـسداد  رد  طـسوتم  وضع  کـی  ـالثم  هچناـنچ  رگا  ینعی  دـشخبیم ؛ ار  شدوخ  ریثاـت  دـشاب ، هک  مھ  مک  ولو  باـبان ، دـساف و  رـصنع  هرخـالاب 

رد داسف  هک  دوشیم  عیاش  اعبط  دـیوگب ، یرگید ]  ] نآ هب  دـیوگب ، نآ  هب  دـیوگب ، نیا  هب  ار  نیا  دوشب ، علطم  رفن  کی  دـنکب ، یفالخ  طلغ و  تکرح  کی  اـج  رھ  رد  ناتـسرھش ،

تاضق دوشب ؛ هجاوم  هلئـسم  نیا  اب  تدشب  دیاب  امـش ] هاگتـسد   ] اذل هیئاضق . یهوق  یارب  تسا  یدـب  ساکعنا  شـساکعنا  اما  تسا  دـساف  رفن  کی  تسھ ؛ هیئاضق  یهوق 

. دوشب دروخرب  هملک  یعقاو  یانعم  هب  دوشب ، دروخرب  دیاب  هک  یناسک  نآ  اب  اما  دنریگن  رارق  یرھمیب  تناھا و  دروم  نموم  تفارشاب و 

ام هک  تسھ  ییاھتیاکش  منکیم ؛ هاگن  ابلاغ  دوشیم و  هداد  هدنب  هب  اھنیا  دننام  یمدرم و  شرازگ  یهوزج  ود  ای  کی  زور  رھ  ینعی  میراد ؛ یدایز  یمدرم  یاھـشرازگ  ام  بخ 

نالف یرتسگداد  نالف  لخاد  رـصنع  نالف  اب  اھنیا  دـننام  یلام و  مھتم  نالف  الثم  هک  دوشیم  تیاکـش  تاـقوا  یھاـگ  هیئاـضق . یهوق  یارب  میتسرفیم  اـبلاغ  ار  اھتیاکـش  نیا 

نآ زا  اجنیا  تسا . مھم  اما  دشاب ، غورد  تسا  نکمم  دشاب ، تسار  تسا  نکمم  بخ  دسریم .]  ] یروج نیا  شرازگ  کی  تسا ؛ یکی  ناشتـسد  دـنراد ، طابترا  مھ  اب  رھش 

ینعی تسیچ ؛ هیضق  دینیبب  دینک  قیقحت  دینک  یسررب  دیتسرفب  دینک و  لاعف  ار  یـسرزاب  یتسیاب  اروف  نم  رظن  هب  دیـسر ، یـشرازگ  نینچ  کی  یتقو  هک  تسا  ییاھاج 

قیقد ریخن ، تسین ؛»] تسرد   ] فرح نـیا  میـسانشیم ، ار  ینـالف  اـم  اـقآ ، هـن   » ـالثم هـک  درک  دروـخرب  نآ  اـب  ینیبشوـخ  اـب  یتسیاـبن  اـقلطم  هـک  تـسا  ییاـھزیچ  وزج 

. ار ینینچنیا  یاھشرازگ  درمش  دیاب  منتغم  هک  تسا  یدراوم  نآ  وزج  نیا  دیتسرفب ؛

هیئاضق  / ٠٧/١۴٠٠/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

نیرتٰیلوا و وزج  تسا ؛ اـھراک  نیرتبجاو  وزج  تسا و  یبوخ  رایـسب  راـک  دـش و  عورـش  هوق  رد  مھ  نیا  هک  تسا  هوـق  نورد  رد  داـسف  اـب  یهزراـبم  ثحب  رگید ، یهتکن  کـی 

تاضق هب  هک  دوشیم  یطارفا  یروج  هیئاـضق  یهوق  رد  داـسف  دوجو  هب  عجار  لاـجنج  تاـقوا  یھاـگ  هک  منکب  ضرع  ار  نیا  نم  هتبلا  تسا . هییاـضق  یهوق  یاـھراک  نیرتیلوا 

. دوشیم تناھا  مھ  نموم  نمادکاپ ، فیرش ،

« يداصتقا دسافم   » 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 28هاگياپ  هحفص 26 
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تخـس و یاھیگدنز  اب  تشذگاب ، نمادکاپ و  نموم ، هزیگنااب ، فیرـش ، نامدرم  روشک ، رـساترس  رد  یرتسگداد  تاضق  زا  یگرزب  تیرثکا  کی  تسین . زیاج  چیھ  راک ]  ] نیا

نکل دوشب . یرھمیب  دیابن  دنتیرثکا - هیئاضق  یهوق  رد  کش  نودب  اھنیا  هک   - نموم رصانع  هب  دوشن ؛ یرھمیب  اھنیا  هب  میشاب  بقارم  دننارذگیم ؛ دنراد  نیگنـس  یاھراک  اب 

نـالف یرتسگداد  نـالف  رد  اـی  یناتـسداد  رد  طـسوتم  وضع  کـی  ـالثم  هچناـنچ  رگا  ینعی  دـشخبیم ؛ ار  شدوخ  ریثاـت  دـشاب ، هک  مھ  مک  ولو  باـبان ، دـساف و  رـصنع  هرخـالاب 

رد داسف  هک  دوشیم  عیاش  اعبط  دـیوگب ، یرگید ]  ] نآ هب  دـیوگب ، نآ  هب  دـیوگب ، نیا  هب  ار  نیا  دوشب ، علطم  رفن  کی  دـنکب ، یفالخ  طلغ و  تکرح  کی  اـج  رھ  رد  ناتـسرھش ،

تاضق دوشب ؛ هجاوم  هلئـسم  نیا  اب  تدشب  دیاب  امـش ] هاگتـسد   ] اذل هیئاضق . یهوق  یارب  تسا  یدـب  ساکعنا  شـساکعنا  اما  تسا  دـساف  رفن  کی  تسھ ؛ هیئاضق  یهوق 

. دوشب دروخرب  هملک  یعقاو  یانعم  هب  دوشب ، دروخرب  دیاب  هک  یناسک  نآ  اب  اما  دنریگن  رارق  یرھمیب  تناھا و  دروم  نموم  تفارشاب و 

ام هک  تسھ  ییاھتیاکش  منکیم ؛ هاگن  ابلاغ  دوشیم و  هداد  هدنب  هب  اھنیا  دننام  یمدرم و  شرازگ  یهوزج  ود  ای  کی  زور  رھ  ینعی  میراد ؛ یدایز  یمدرم  یاھـشرازگ  ام  بخ 

نالف یرتسگداد  نالف  لخاد  رـصنع  نالف  اب  اھنیا  دـننام  یلام و  مھتم  نالف  الثم  هک  دوشیم  تیاکـش  تاـقوا  یھاـگ  هیئاـضق . یهوق  یارب  میتسرفیم  اـبلاغ  ار  اھتیاکـش  نیا 

نآ زا  اجنیا  تسا . مھم  اما  دشاب ، غورد  تسا  نکمم  دشاب ، تسار  تسا  نکمم  بخ  دسریم .]  ] یروج نیا  شرازگ  کی  تسا ؛ یکی  ناشتـسد  دـنراد ، طابترا  مھ  اب  رھش 

ینعی تسیچ ؛ هیضق  دینیبب  دینک  قیقحت  دینک  یسررب  دیتسرفب  دینک و  لاعف  ار  یـسرزاب  یتسیاب  اروف  نم  رظن  هب  دیـسر ، یـشرازگ  نینچ  کی  یتقو  هک  تسا  ییاھاج 

قیقد ریخن ، تسین ؛»] تسرد   ] فرح نـیا  میـسانشیم ، ار  ینـالف  اـم  اـقآ ، هـن   » ـالثم هـک  درک  دروـخرب  نآ  اـب  ینیبشوـخ  اـب  یتسیاـبن  اـقلطم  هـک  تـسا  ییاـھزیچ  وزج 

. ار ینینچنیا  یاھشرازگ  درمش  دیاب  منتغم  هک  تسا  یدراوم  نآ  وزج  نیا  دیتسرفب ؛

هیئاضق  / ١٠/١۴٠٠/٠۴ هوق  تسایر  هب  یاهژا  ینسحم  نیملسملاو  مالسالاتجح  باصتنا 

هتادییات تماد  یاهژا  ینسحم  نیسحمالغ  خیش  جاح  یاقآ  نیملسملاو  مالسالاتجح  بانج 

تدم رد  ناشیا  یهدنزرا  تامدخ  زا  ناوارف  رکـشت  اب  دـناهتفای ، ناریا  یمالـسا  یروھمج  تسایر  هاگیاج  رد  تمدـخ  قیفوت  ناریا  تلم  یار  اب  یـسیئر  یاقآ  بانج  هک  نونکا 

زا رادروخرب  ینوناق ، یاھتیحالـص  رب  هوالع  هک  ار  یلاعبانج  دناهتـشاذگ ، یاج  هب  دوخ  زا  راگدـنام  تامادـقا  یراذـگهیاپ  رد  هک  یزیمآراختفا  یهماـنراک  یئاـضق و  تیلوئـسم 

. منکیم بوصنم  هیئاضق  یهوق  تسایر  هب  تفھ ، هاجنپ و  دصکی و  لصا  ساسا  رب  دیشابیم ، اضق  رما  رد  ناشخرد  یهقباس  قیمع و  تخانش  اھبنارگ و  یهبرجت 

یاھیدازآ نیمات  و  هماع ، قوقح  ایحا  و  تلادـع ، شرتسگ  ینعی  تسا ، یـساسا  نوناق  رد  اـضق  هاگتـسد  یـساسا  یاـھتیرومام  هب  یدـج  ماـمتھا  ـالوا : بناـجنیا ، راـظتنا 

. داسف اب  عطاق  یهزرابم  زین  و  مرج ، عوقو  زا  یریگشیپ  و  نیناوق ، یارجا  نسح  رب  تراظن  و  عورشم ،

هیئاضق  / ١٠/١۴٠٠/٠۴ هوق  تسایر  هب  یاهژا  ینسحم  نیملسملاو  مالسالاتجح  باصتنا 

هتادییات تماد  یاهژا  ینسحم  نیسحمالغ  خیش  جاح  یاقآ  نیملسملاو  مالسالاتجح  بانج 

تدم رد  ناشیا  یهدنزرا  تامدخ  زا  ناوارف  رکـشت  اب  دـناهتفای ، ناریا  یمالـسا  یروھمج  تسایر  هاگیاج  رد  تمدـخ  قیفوت  ناریا  تلم  یار  اب  یـسیئر  یاقآ  بانج  هک  نونکا 

زا رادروخرب  ینوناق ، یاھتیحالـص  رب  هوالع  هک  ار  یلاعبانج  دناهتـشاذگ ، یاج  هب  دوخ  زا  راگدـنام  تامادـقا  یراذـگهیاپ  رد  هک  یزیمآراختفا  یهماـنراک  یئاـضق و  تیلوئـسم 

. منکیم بوصنم  هیئاضق  یهوق  تسایر  هب  تفھ ، هاجنپ و  دصکی و  لصا  ساسا  رب  دیشابیم ، اضق  رما  رد  ناشخرد  یهقباس  قیمع و  تخانش  اھبنارگ و  یهبرجت 

یاھیدازآ نیمات  و  هماع ، قوقح  ایحا  و  تلادـع ، شرتسگ  ینعی  تسا ، یـساسا  نوناق  رد  اـضق  هاگتـسد  یـساسا  یاـھتیرومام  هب  یدـج  ماـمتھا  ـالوا : بناـجنیا ، راـظتنا 

. داسف اب  عطاق  یهزرابم  زین  و  مرج ، عوقو  زا  یریگشیپ  و  نیناوق ، یارجا  نسح  رب  تراظن  و  عورشم ،

ناریا  / ١٢/١۴٠٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزیس  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

هزرابم دسفم  داسف و  اب  نامایب  دیاب  میـشاب ، مدرم  رانک  رد  میھاوخیم  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ام  رگا  داسف . اب  یهزرابم  زا  تسا  ترابع  ندوب  یمدرم  زا  رگید  یهبنج  کی 

، داسف یاھرتسب  ینعی ] ، ] تسا اجنیا  هیضق  لصا  نکل  تفرگ ؛ ماجنا  یبوخ  تامادقا  دندرک و  عورش  ار  داسف  اب  یهزرابم  تکرح  یلبق ، تیلوئسم  رد  ناشیا  بخ  هک  مینک 

یاھتیلاعف یحیجرت ، زرا  زا  هدافتـساوس  لیلدیب ، یاھراصحنا  یتایلام ، یاھرارف  نیا  درک . هزرابم  داسف  اب  دـیاب  اجنیا  دوشیم ؛ لیکـشت  هیرجم  یهوق  رد  داسف  یاـھهنیمز 

اھلاس نیا  رد  ام  یهبرجت  یریگیپ . اب  همانرب ، اب  دـش ؛ هجاوم  هملک  یعقاو  یانعم  هب  اھنیا  اب  دـیاب  هک  تسا  ییاھداسف  نآ  اھنیا  اھنیا ؛ لاـثما  قاـچاق و  هنارگادوس ، ملاـسان 

هزیگنا یتسیاب  درادن . یاهدیاف  نیا  تسین ؛ یقاب  لوا  مدق  یهزیگنا  نآ  مود ، مدق  رد  اھتنم  مینکیم ، عورـش  هزیگنا  تمھ و  قوش و  اب  ار  یراک  کی  یھاگ  هک  دـھدیم  ناشن 

[. تسا مزال   ] لکش نیا  هب  داسف  اب  یهزرابم  دسرب . هجیتن  هب  یتقو  ات  دنک  ادیپ  همادا  دربیم ، راک  هب  دنکیم و  جرخ  راک  کی  یارب  ناسنا  هک  یتمھ  و 

ناریا  / ١٢/١۴٠٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزیس  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

هزرابم دسفم  داسف و  اب  نامایب  دیاب  میـشاب ، مدرم  رانک  رد  میھاوخیم  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ام  رگا  داسف . اب  یهزرابم  زا  تسا  ترابع  ندوب  یمدرم  زا  رگید  یهبنج  کی 

، داسف یاھرتسب  ینعی ] ، ] تسا اجنیا  هیضق  لصا  نکل  تفرگ ؛ ماجنا  یبوخ  تامادقا  دندرک و  عورش  ار  داسف  اب  یهزرابم  تکرح  یلبق ، تیلوئسم  رد  ناشیا  بخ  هک  مینک 

یاھتیلاعف یحیجرت ، زرا  زا  هدافتـساوس  لیلدیب ، یاھراصحنا  یتایلام ، یاھرارف  نیا  درک . هزرابم  داسف  اب  دـیاب  اجنیا  دوشیم ؛ لیکـشت  هیرجم  یهوق  رد  داسف  یاـھهنیمز 

اھلاس نیا  رد  ام  یهبرجت  یریگیپ . اب  همانرب ، اب  دـش ؛ هجاوم  هملک  یعقاو  یانعم  هب  اھنیا  اب  دـیاب  هک  تسا  ییاھداسف  نآ  اھنیا  اھنیا ؛ لاـثما  قاـچاق و  هنارگادوس ، ملاـسان 

هزیگنا یتسیاب  درادن . یاهدیاف  نیا  تسین ؛ یقاب  لوا  مدق  یهزیگنا  نآ  مود ، مدق  رد  اھتنم  مینکیم ، عورـش  هزیگنا  تمھ و  قوش و  اب  ار  یراک  کی  یھاگ  هک  دـھدیم  ناشن 

[. تسا مزال   ] لکش نیا  هب  داسف  اب  یهزرابم  دسرب . هجیتن  هب  یتقو  ات  دنک  ادیپ  همادا  دربیم ، راک  هب  دنکیم و  جرخ  راک  کی  یارب  ناسنا  هک  یتمھ  و 

مھدزیس  / ٠۶/١۴٠٠/٠۶ تلود  تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  نیتسخن  رد  تانایب 

تسرد هک  دیآیم  دوجو  هب  روشک  رد  هک  یمھم  یاھالب  زا  یکی  درک ؛ هلباقم  دیاب  داسف  اب  تسا . یزروتلادع  لمکم  مھ  نآ  میدرک ، ضرع  هک  مھ  یزیتسداسف  یهلئسم 

راک کـی  یـسک  تقو  کـی  تسا ؛ اـھنیا  لاـثما  اـجیب و  درومیب ، یاـھیرادروخرب  سـالتخا ، وس ، یاھهدافتـسا  دوجو  یراوخهژیو ، دوجو  داـسف ، دوجو  تسا ، تلادـع  دـض 

؟ ارچ بخ  دنراد ؛ روشک  تاناکما  زا  یدایز  یاھیرادروخرب  تھجیب ، ییاھزیزع  تقو  کی  اما  درادن  بیع  نیا  بخ  دیھدیم ، وا  هب  یـشاداپ  کی  امـش  دھدیم ، ماجنا  یمھم 

. دش حرطم  هک  دوب  هلئسم  نیا  زا  یکچوک  شخب  کی  یاهشوگ و  کی  یموجن  یاھقوقح  ثحب  هک 

نیب رد  ناشیا  تیبوبحم  ناشیا و  هب  مدرم  دـیما  بجوم  اعقاو  مھ  نیمھ  دوخ  هک  دـنتخادرپ  عوضوم  نیا  هب  هیئاـضق  یهوق  تیلوئـسم  رد  مرتحم  روھمجسیئر  هناتخبـشوخ 

؛ دورب نیب  زا  داسف  دیلوت  یاھهنیمز  هک  تسا  هیرجم  یهوق  یزیتسداسف  داسف و  اب  دروخرب  یلـصا  یاج  ینعی  تسا ؛ هیرجم  یهوق  عوضوم ]  ] نیا یلـصا  یاج  دـش . مدرم 

، داتفا یقافتا  کی  زاب  و  اھنیا ، لاثما  دیدرب و  نیب  زا  ار  داسف  یاھهنیمز  دیدرک ، یریگولج  دیدرک ، ار  ناتدوخ  شالت  امـش  هکنآ  زا  دـعب  تسا ؛ اھنیا  زا  دـعب  هیئاضق  یهوق  شقن 

لح یتلود  یاھهاگتـسد  رد  اـھفرح  نیا  لاـثما ]  ] سـالتخا و هوشر و  یمومع و  عفاـنم  یـصخش و  عفاـنم  ضراـعت  یهلئـسم  دـیاب  تسا . هیئاـضق  یهوق  دورو  تبون  تقو  نآ 

. دوشب

زا یددعتم  دراوم  هیئاضق  یهوق  رد  یسیئر  یاقآ  بانج  هک  دیآیم  دوجو  هب  لصا ۴۴  یاھتسایس  یارجا  رد  هک  تسا  یتافلخت  داسف ، یهلئسم  نیا  مھم  قیداصم  زا  یکی 

داصتقا تسناوتیم  هک  دوب  ییاھتـسایس  اھتـسایس ، نیا  هک   - لصا ۴۴ یاھتـسایس  یارجا  درکلمع و  عون  هک  دـنداد ؛ ار  شـشرازگ  تقو  نآ  رد  نم  هب  هک  دـندرک  لاـبند  ار  نآ 

یاھهناماس نیا  هلمج ] زا  [ ؛ دراد دوجو  هزراـبم  نیا  یارب  مھ  ییاـھرازبا  هتبلا  دـش . ادـیپ  نآ  رد  اـھداسف  نیا  هک  دوب  یروج  دـنک - افوکـش  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  ار  روشک 

طبترم مھ  اب  ار  اھنیا  دننک ، یزادـناهار  ار  اھهناماس  نیا  هکنیا  هب  مدرک  هیـصوت  ررکم  مھ  هدـنب  و  هدـش ؛ ینوناق  اھهناماس  نیا  لبق ، لاس  دـنچ  زا  هک  یتامدـخ  یتاعالطا و 

« يداصتقا دسافم   » 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 28هاگياپ  هحفص 27 
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نیا دـینک  تمھ  هتفرن ؛ شیپ  هدـشن ، راک ] نیا  اـما  [ ؛ دـنک داـسف  زا  یریگولج  دـناوتب  هکنیا  یارب  داد  دـھاوخ  تلود  هب  یلماـک  فارـشا  کـی  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  هک  دـننک 

. دشاب هتشاد  فارشا  روما  رد  دناوتب  هک  داد  دھاوخ  تلود  تموکح و  هاگتسد  هب  یلماک  یدنمشوھ  کی  اھهناماس  نیا  دینک ؛ مامت  هللااشنا  ار  اھهناماس 

مق  / ١۴٠٠/١٠/١٩ مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

، هیحور اب  یبالقنا  دارفا  هک  تسا  هدوب  ییاجنآ  میاهتشاد ، یزاب  تسد  و  میاهتشاد ، یقفوم  تکرح  میاهتـشاد ، یتفرـشیپ  هک  ییاج  رھ  لاس  نیا ۴٣  رد  نامروشک  رد  اـم 

، ینف یاھتفرـشیپ  یتعنـص ، یاھتفرـشیپ  یهـنیمز  رد  یملع ، تفرـشیپ  یهـنیمز  رد  اـم  مـیاهتفر . شیپ  دـناهدرک ، راـک  دـناهدش ، نادـیم  دراو  دـناهدش ، لاـعف  تدـھاجم  اـب 

، هدـنام نیمز  راک  اج  رھ  اما ] [ ؛ مینک تفرـشیپ  میاهتـسناوت  دـندوب ، نادـیم  دراو  یبالقنا ، دراو ، هاگآ ، نموم ، دارفا  هک  ییاجنآ  نوگانوگ ، یاھـشخب  یـسایس ، یاھتفرـشیپ 

تسا اھنیا  تسا ؛] نایم  رد   ] یبالقنا ریغ  یاھتکرح  یبالقنا ، ریغ  یاھهاگن  یرگیفارشا و  داسف ، یاپ  تسا ، نایم  رد  اھیبلطتصرف  یاپ  دنیبیم  دنکیم ، هک  هاگن  ناسنا 

تفرشیپ روشک و  تفرشیپ  یاھرازبا  لیاسو و  نیرتمھم  زا  یکی  املسم  بالقنا ، لوصا  هب  یدنبیاپ  نیاربانب  دنکن . تفرشیپ  دنامب و  نیمز  یور  اھراک  هک  دوشیم  بجوم  هک 

تسا تلم 

یداصتقا  / ١۴٠٠/١١/١٠ نالاعف  ناگدننکدیلوت و  رادید  رد  تانایب 

کی الاح  هک   - زوجم ذـخا  یارب  دـحاو  یهرجنپ  داجیا  لاغتـشا - یاھزوجم   - زوجم تفایرد  یزاسناسآ  محازم ، رورـض و  ریغ  تاررقم  فذـح  راـک ، بسک و  یاـضف  دوبھب  باـب  رد 

دناوتب یداصتقا  لاعف  هک  دوشب  یروج   - داصتقا ندرک  ینیبشیپ  لباق  نیناوق ، تابث  ای  هدشن - ماجنا  دیاش  دیاب و  هک  روج  نآ  نکل  هتفرگ  ماجنا  اھنیا  یدودح  کی  ات  یرادـقم ،

رد دیلوت  یهریجنز  ندرک  ناینبشناد  رب  ررکم  دیکات  دـلوم ، یاھتیلاعف  یارب  یقیوشت  یاھتـسایس  رب  دـیکات  یراذگهیامرـس ، تینما  دـنک - ینیبشیپ  دـناوتب  دـنک ، هبـساحم 

نیا دـیریگب  یدـج  منکیم ، دـیکات  نیلوئـسم  هب  نم  هک  تسا  مزال  یاھراک  نآ  زا  یکی  نیا  هک  قاچاق  زا  عطاق  یریگولج  یلخاد ، عیانـص  زا  تیامح  داسف ، اب  هزرابم  روشک ،

سنج متفگ  نم  هن ، مینک ؛ هدافتسا  میروایب  تسا ، نالف  سنج  نیا  الاح  هک  دینک  هظحالم  دشاب . هنامحریب  عطاق و  الماک  دیاب  قاچاق  اب  یهزرابم  دیریگب ؛ یدج  ار ؛ هیـضق 

؛ دوشیم نامھ  دیدرک ، رازاب  دراو  یرگید  تروص  هب  ار  نآ  هچنانچ  رگا  الاو  دینک ! شدرخ  هدننکدرخ ، هاگتسد  ریز  دیزادنیب  هدرک ، دراو  قاچاق  تروص ] هب   ] هک ار  هدشدراو  سکول 

هک ییاـھفرح  نیا  تلود ؛ یلاـم  طابـضنا  هجدوـب ، رـسک  ثحب  و  ناـمدوخ ، تادـیلوت  یارب  دـیدج  یللملانیب  یاـھرازاب  داـجیا  لـیبق . نیا  زا  و  دروـخیم ؛ هـمطل  یلخاد  تـعنص 

دننام تاررقم و  شھاک ]  ] ثحب هتفرگن . رارق  هجوت  دروم  هن ، مھ  یـضعب  هتـشاد ، مھ  یجیاـتن  هتفرگ و  رارق  لـمع  دروم  اھهیـصوت  نیا  زا  یخرب  بخ  میاهدرک . رارکت  هشیمھ 

. هتفرگن رارق  هجوت  دروم  اعقاو  اھنیا 

« يداصتقا دسافم   » 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 28هاگياپ  هحفص 28 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=49361
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=49494
http://farsi.khamenei.ir

