
نارھت  / ١٣۶٨/١١/٢٠ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

نیرتشیب هکنانچمھ  تشاد ؛ ایند  رد  بالقنا  نیا  یهھجو  رد  ار  ریثات  نیرتشیب  تیصوصخ ، ود  نیمھ  هک  منکیم  حرطم  ار  بالقنا  نیا  ییانثتسا  تایصوصخ  زا  تیصوصخ  ود 

، ملاع رانک  هشوگ و  رد  هک  تسا  هدش  بجوم  زونھ  لاس ، نیدنچ  تشذگ  اب  هک  دوب  تیصوصخ  ود  نیمھ  تشاد . یمالسا  روشک  رد  بالقنا  یراگدنام  یزوریپ و  رد  ار  ریثات 

. دریگب ماجنا  ییاھشالت  تالوحت و  تاکرح و  لقادح  یناسک  یوس  زا  نآ ، وترپ  رد  بالقنا و  نیا  زا  یوریپ  هب 

تساوخ هدارا و  یهیاپ  رب  بالقنا  هک  دوب  نیا  رگید  تیصوصخ  دوب و  یونعم  یقالخا و  ینید و  یاھشزرا  بالقنا ، نیا  یانبم  هک  نیا  زا  دوب  ترابع  تیـصوصخ ، ود  نیا  زا  یکی 

ود نیا  دنام . یقاب  بالقنا  یارب  رصنع  کی  ناونع  هب  دشن و  بلس  اھنآ  زا  مدرم  شقن  تیمھا  بالقنا ، یزوریپ  زا  سپ  ینعی  دنام . یقاب  تموکح  یهرادا  لیکـشت و  رد  مدرم 

. دراد دوجو  ام  بالقنا  رد  تیصوصخ ،

یتسینومک یتسیسکرام و  تارکفت  ینعی  یکلـسم -  یبتکم و  یدام  راکفا  تارکفت ، نیا  تسا  نکمم  تسا . هتفرگ  ماجنا  یدام  تارکفت  یانبم  رب  ابلاغ  رگید ، یاھبالقنا 

اھروشک زا  یـضعب  رد  هک  یتسرپنھیم  تسودنھیم و  یاھھورگ  لثم  یرگنیدام -  یانبم  رب  هکلب  دنـشاب ؛ هتـشادن  یدام  بتکم  کی  هب  مھ  یداقتعا  هک  نیا  اـی  دـشاب و  - 

. دننک لمع  دنرادن -  ینید  شنیب  دنھدیم و  ماجنا  ار  یتامادقا 

هک اھروشک  زا  یضعب  لثم  دندش ؛ جراخ  ندوب  یمالـسا  تلاح  زا  اھتنا  رد  تسا ، هدوب  یمالـسا  ای  یبھذم  اھنآ  تامدقم  هک  ییاھبالقنا  یتح  دناهنوگنیا . اھبالقنا  یهمھ 

رد نوچ  درک ، ادیپ  دشر  تاکرح  هک  دعب  نکیل  اقیرفآ -  رد  مھ  ایسآ و  رد  مھ  دش -  عورـش  ینید  سرادم  ای  دجاسم  زا  تضھن  تفرگ و  لکـش  دجاسم  رد  ناشبالقنا  لوا ، رد 

. دندرب یبھذمال  تمس  هب  یبھذم ، تلاح  زا  ار  طخ  دندرک و  هضبق  ار  روما  دندمآ و  نارگید  هتشادن ، دوجو  یفاک  یربھر  توق  نویبھذم ، نایم 

 - بھذم یهناخ  زا  بالقنا  دشن . روطنیا  ام  روشک  رد  یلو  دشاب ؛ جراخ  یلک  یهدعاق  نیا  زا  هک  مرادن  غارـس  دشاب ، هدش  بالقنا  نآ  رد  هک  ار  ایند  زا  یاهطقن  چـیھ  ابیرقت 

ار یناسک  هک  دش  یوق  ردقنآ  یونعم ، یاھـشزرا  بھذم و  شقن  درک و  ادیپ  شیازفا  زورهبزور  بالقنا  رد  یبھذم  یریگتھج  دش و  زاغآ  ینید -  یهسردـم  دجـسم و  ینعی 

اھرھـش و رد  هک  ار  ییاھمدآ  یـسایس و  لیاسم  زا  ربخیب  نسم و  دارفا  یتح  دـنیآیمن . نادـیم  هب  اـھمدآ  هنوگنیا  یبـالقنا ، چـیھ  رد  ـالومعم  هک  دـناشک  بـالقنا  نادـیم  هب 

هب هعیاض  نیرتمک  بالقنا ، نارود  رد  هک  درک  یراک  بالقنا  نیا  رد  یبھذم  یهیحور  نیا ، رب  یهوالع  دناشک . هزرابم  بالقنا و  نادیم  هب  دننکیم ، یگدنز  هداتفارود  یاھاتسور 

یلیخ ار  بلطم  نیا  یانعم  دنـشاب ، هدرک  هعلاطم  هیـسور -  روشک  ربتکا  بالقنا  اصوصخم  ایند -  یدام  یاـھبالقنا  رد  یناـسک  رگا  هک  تسا  یمھم  یهتکن  نیا ، دـیآ . دوجو 

. دنمھفیم بوخ 

تحت هک  یمدرم  نوچ  تسا ؛ هدش  داجیا  یناوارف  تاعیاض  یبالقنا ، تضھن  جوا  بالقنا و  ییافوکش  ماگنھ  رد  هدمآ ، دوجو  هب  یبھذمال  ساسا  رب  یبالقنا  هک  ییاھاج  نآ 

، ناشیریگماقتنا اھدروخرب و  یعامتجا و  تالماعم  رد  اتدـعاق  هدـشن ، شنیزگیاج  یزیچ  مھ  زونھ  دـندرب و  نیب  زا  ار  یماـظن  دنتـسین و  ییهطباـض  هدـعاق و  نوناـق و  چـیھ 

نیا دنـشاب ، هدناوخ  ار  نآ  لاثما  بالقنا و  نآ  یایاضق  هک  یناسک  تسا . هداتفا  قافتا  دایز  ایاضق  لیبق  نیا  زا  دـش ، هراشا  هک  یبالقنا  نآ  رد  دـننکیم . لمع  اباحمیب  یلیخ 

ردقهچ دنربیم و  نیب  زا  ار  لاوما  ردقهچ  دننکیم و  قرق  ناشدوخ  یارب  ار  روشک  زا  یـشخب  یتدم  بابان ، یاھمدآ  اھهدافتـساوس ، اھیـشکماقتنا ، دـننکیم . قیدـصت  ار  هتکن 

. لیبق نیا  زا  دننکیم و  دوبان  ار  هانگیب  سوفن 

یاھاتسور اھرھش و  زا  دندش ، هزرابم  نادیم  دراو  همھ  دندرک و  لیطعت  ار  یگدنز  دنتـسب و  ار  اھناکد  نارھت  مدرم  یتقو  اجنیا ، رد  داتفین . قافتا  ام  بالقنا  رد  لیاسم ، نیا 

دوب و ادخ  تیونعم و  نید و  یهلاسم  هکلب  دوبن ؛ یدام  یهیـضق  کی  رطاخ  هب  مدرم  مشخ  یهلاسم  اجنیا ، رد  دندرک . لماک  یدردمھ  ینعی  دندروآ ؛ نان  مدرم  یارب  فارطا ،

کی بالقنا ، ساسا  رب  دمآ ، دوجوهب  هک  یتموکح  دش ، زوریپ  بالقنا  یتقو  مھ  دعب  دـھدیم . لکـش  اھنآ  یاھتیلاعف  هب  دراذـگیم و  رثا  مدرم  یگدـنز  رد  یرگید  کبـس  هب  نیا 

مھ یمالسا  یروھمج  یتقو  دنام . یقاب  نید  میقتسم  طخ  رد  هکلب  درکن ؛ تکرح  تسار  پچ و  تمس  هب  تموکح ، نیا  یمالسا . یروھمج  ینعی  دوب ؛ یمالسا  تموکح 

 - نارگید سلجم و  ناگدنیامن  لثم  ماظن -  یلصا  نارازگراک  نایرجم و  نالووسم و  باختنا  یراذگنوناق و  رد  تسرد  هکلب  درکن ؛ اھر  ار  نید  هار  نامز  تشذگ  اب  دش ، لیکشت 

. دندش نادیم  دراو  یمالسا  یاھرایعم  اب  مدرم 

لیدـبت یرگید  زیچ  هب  دوشب و  هتفرگ  بالقنا  زا  تیـصوصخ  نیا  یدـنچ ، زا  سپ  دـشاب و  بالقنا  تیـصوصخ  نید  یزور  هک  دوبن  روطنیا  دـنام . دوب و  بـالقنا  تیـصوصخ  نید ،

هک یمالسا -  یروھمج  هب  دپتیم ، مالـسا  نید و  یارب  یبلق  ایند  یاج  رھ  ات  دوب  لماوع  نیرتمھم  زا  یکی  نیمھو ، دوبن  اھبالقنا  زا  کیچیھ  رد  تیـصوصخ ، کی  نیا  دوشب .

. دشاب دنمهقالع  دنکیم -  رکف  مالسا  یهملک  یالعا  هب  دنکیم و  تکرح  مالسا  یارب 

تاـکرح اـھاتدوک و  دـندش . اـنتعایب  مدرم  هب  تبـسن  بلغا  دوـخ ، یزوریپ  زا  سپ  دـندوب -  بـالقنا  اـتقیقح  هک  اـھنآ  رگید -  یاـھبالقنا  تسا . ندوـب  یمدرم  مود ، تیـصوصخ 

رارق یزوریپ  یهناتـسآ  رد  ای  هدیـسر  یزوریپ  هب  هک  نآ  زا  دـعب  اما  هدـمآ ؛ دوجو  هب  مدرم  تسد  هب  ایند  یاج  همھ  رد  هشیمھ  اھبالقنا ، میرادـن . یراک  ار  اھنیا  لاثما  یماظن و 

کی اب  اھنآ ، زا  یلیخ  یاھماظن  هک  ایند  یتسیلایـسوس  یتسینومک و  یاـھروشک  لـثم  دـناهتفر . راـنک  مدرم  تسا و  هتفرگ  ار  مدرم  بـالقنا و  یاـج  بزح  اـی  بازحا  هتفرگ ،

یزوریپ هب  بالقنا  هکنیا  درجم  هب  اھروشک ، نیا  یهمھ  رد  اما  دـندوب ؛ هدرک  کـمک  مدرم  زراـبم  یبـالقنا و  هورگ  هب  دنتـشاد و  شقن  نآ  رد  مدرم  دوب و  هدـمآ  دوجوهب  بـالقنا 

هک یراـک  رھ  دنتـشاد ، مکاـح  بزح  یارب  هک  یرگید  مـسا  رھ  اـی  تسینوـمک  بزح  دـش . هراـکهمھ  بزح  دـندش و  هراـکچیھ  رگید  مدرم  دیـسر ، یزوریپ  هـب  اـی  دـش  کـیدزن 

هورگ زا  الثم  ای  دندوب ، هدرک  هزرابم  احنا  زا  یوحن  هب  ای  دـندوب ، هدـمآ  اھنابایخ  هب  هک  یمدرم  نامھ  دنتـشادن ؛ شقن  راک  چـیھ  رد  مدرم  اما  درک ، مدرم  مان  هب  دـنکب ، تساوخ 

. دندوب هدرک  ینابیتشپ  زرابم 

سلاجم نامھ  دنراد و  یلم  یاھهرگنک  حالطـصا  هب  هک  اھروشک  نیا  زا  مادـکچیھ  رد  دنتـسرفب . یراذـگنوناق  سلجم  هب  هدـنیامن  کی  هک  دنتـشادن  ار  قح  نیا  یتح  مدرم ،

. دوب ایند  یاج  همھ  بیجع ، زیچ  نیمھ  اما  تسا . یبیجع  یلیخ  زیچ  نیا ، دنتشادن . یشقن  چیھ  مدرم  الصا  دنرادن ! روضح  مدرم  ناگدنیامن  تساھنآ ، یراذگنوناق 

جیسب  / ٠٩/٠۵/١٣٨۶ یارھزلا  اروشاع و  هنومن  یاھنادرگ  رادید  رد  تانایب 

یاھـشزومآ یماظن و  تاکرحت  تسا و  یماظن  دـعب  نیا  شدـعب ، کـی  دراد . روضح  جیـسب  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  رد  اـم و  زیزع  روشک  رد  یگدـنز  یاـھهصرع  یهمھ  رد 

هارمھ دوخ  اـب  ار  بـالقنا  تیـصوصخ  نیا  دـناوتب  هک  یاهعومجم  رھ  یدرف ، رھ  یرـصنع ، رھ  تسا . یمدرم  بـالقنا  دوخ  لـثم  یماـظن . طابـضنا  یماـظن و  تیبرت  یماـظن و 

. تسھ دوخ  روضح  طیحم  رد  راذگرثا  لاعف و  رثوم و  بالقنا  لثم  تسا ؛ هنادواج  راگدنام و  بالقنا  لثم  دشاب ، هتشاد 

، تسا یمدرم  بالقنا  ندوب . یمدرم  رـصنع  ندوب ، یمدرم  مھ  روشک  نالک  تیریدم  نادیم  رد  روجنیمھ ، مھ  یگدنزاس  نادیم  رد  ندوب ، یمدرم  مھ  تسایـس  نادیم  رد 

. تسا یمدرم  مھ  جیسب 

ناشاھاعدا ناھج  رـسارس  رد  هک  یدـحلم  نویبالقنا  حالطـصا  هب  ىزاسوج  ریثات  تحت  ام  بالقنا  تسا . ینید  کولـس  یمالـسا و  فراعم  زا  باریـس  بـالقنا  لـثم  جیـسب 

رد یمالـسا و  یالاو  فراعم  رد  عورف ، لوصا و  رد  نید ، هب  کسمتم  هچراپکی  دوب ؛ اـم  راوگرزب  ماـما  نید ، هب  کـسمت  دـبعت و  نیا  رھظم  تفرگن . رارق  درکیم ، رک  ار  کـلف  شوگ 

یهعومجم کی  جیسب  دش . دلوتم  روجنیمھ  مھ  جیـسب  دنداد . ناج  نیا  یارب  دنتـساوخ ، ار  نیا  دندرک ، تکرح  تمـس  نیا  هب  تلم  دش . دلوتم  روجنیا  بالقنا  یدرف ؛ لمع 

. تسا ینید 

نورزاک  / ١٣٨٧/٠٢/١۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تلم گرزب و  روـشک  نوگاـنوگ  لـئاسم  زا  عـالطا  اـب  نـم  مـنکیم . راـکنا  ار  اـھنآ  مرادــن و  لوـبق  اــقلطم  دــننکیم ، رارکت  یپ  رد  یپ  یــضعب  هـک  ار  یــسای  یاــھهیآ  نـیا  نـم 

رتهتخپ و رتقیمع ، بالقنا  ینابم  هب  تبـسن  بالقنا ، یزوریپ  زاغآ  زا  هھد  هس  ابیرقت  نامز و  تشذـگ  اـب  تلم  نیا  ناـناوج  تلم و  نیا  هک  منیبیم  ناـیعلاب  ناـمناشلامیظع 

. دناهدش رتبرجم 

« يمالسا بالقنا  يراگدنام   » 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 5هاگياپ  هحفص 1 
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دریگب و شتآ  تسا  هتـسناوت  هلعـش  نیا  اب  هک  یمکحم  یاھمزیھ  نآ  اما  دنیـشنب ؛ ورف  هلعـش  نیا  تسا  نکمم  دوشیم ، دـنلب  هک  تسا  یاهلعـش  کی  لثم  یبـالقنا  روش 

تکرب هک  راگدنام -  یاھشتآ  اما  دنیشنیم ، ورف  هلعش  تسا . رتشیب  هلعش  نآ  زا  ناشریثات  دربب ، شیپ  ندش  هتخادگ  ندش و  هتخورفارب  ندش و  لعتشم  تمـس  هب  ار  دوخ 

. دوشیم رتشیب  زور  هب  زور  دیآیم -  دوجو  هب  تلم  کی  یارب  راگدنام  یاھشتآ  نآ  زا  مھ 

هک یمیمص  تیعمج  امش  هقطنم و  نیا  نورزاک و  زیزع  مدرم  امش  هب  نم  دننک . هچ  تلم  نیا  اب  دننادیمن  تلم ؛ نیا  تکرح  لباقم  رد  دناهدنامرد  ناریا  تلم  نانمـشد  زورما 

تردق نارادمدرـس  یهعومجم  نآ  ینعی  اکیرمآ  تموکح  طقف  هن  یناھج -  رابکتـسا  یهکبـش  ینعی  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  نمـشد  منک : ضرع  دـیاهدش  عمج  اجنیا  رد 

رگید یاھروشک  زا  یضعب  رد  اکیرمآ و  دوخ  رد  دناهدش ، فورعم  یسارکومد  مان  هب  هک  یئاھروشک  نیمھ  رد  دنربیم ؛ دنروآیم و  ار  اھتلود  هک  ایند  زورما  یهناملاظ  یداصتقا 

ربارب رد  ار  ناشدوخ  عفانم  دنطابترا ، رد  یناھج  ربکتسم  تردقرپ  ذوفنرپ و  یهکبـش  نیا  اب  هک  یئاھتلود  دنتـسھ . اھنیا  دنراد ، راوتـسا  دنویپ  یتسینویھـص  یهکبـش  اب  هک 

اب یهھجاوم  یارب  نکمم  لئاسو  یهمھ  زا  نمشد  نیا  دنیاھنآ . نمـشد ، دننیبیم . دیدھت  رد  ار  عورـشمان  عفانم  نیا  دننیبیم ؛ رطخ  رد  یمالـسا  یرادیب  یمالـسا و  تضھن 

رد هک  تسا  هدوب  نیا  رطاخ  هب  دندرکن ، یراک  رھ  دندرکن . هک  دننکب  دنتـسناوتیم  راک  هچ  لاس  یـس  نیا  رد  دـینیبب  امـش  تسا . هدـنام  رد  تسا و  هدرک  هدافتـسا  تلم  نیا 

هبـساحم هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دندرکن ، یراک  رگا  دراد . یرتشیب  ررـض  ناشیارب  درادن ، هدیاف  دناهدید  دندرک ، هبـساحم  یتقو  ررـض  هدیاف و  باسح  رد  دوس ، نایز و  باسح 

یهلمح دناهدرک ، یداصتقا  یهرـصاحم  دناهداد ؛ ماجنا  هدوبن ، رـضم  ناشیارب  دنتـسناوت و  هک  یراک  رھ  الاو  دنھد . ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  تسا  رـضم  ناشیارب  دناهدید  دناهدرک ،

تاغیلبت دناهدرک ، هارمھ  ناشدوخ  اب  دناهدرک ، ادیپ  رانک  هشوگ و  ار  یـسفنلافیعض  دارفا  روشک  تیعمج  نیب  رد  دـناهتخادنا ، هار  لخاد  رد  یماظن  یاتدوک  دـناهدرک ، یماظن 

. دناهتخاس تکلمم  نیا  رد  اھتسینومک  اب  یتح  دناهداد ، ماجنا  بالقنا  هیلع  اھنآ  سفن  اب  اھنآ ، نابز  اب 

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

افرـص بـالقنا  کـی  هن  تسا ، یداـصتقا  افرـص  بـالقنا  کـی  هن  تسا ، یگنھرف  یونعم و  افرـص  بـالقنا  کـی  هن  تسا ؛ تواـفتم  رگید  یاـھبالقنا  یهمھ  اـب  یمالـسا  بـالقنا 

یگدنز هب  رظان  لاح  نیع  رد  دراد ، یھلا  داعبا  دراد ، یقالخا  یونعم و  داعبا  مالـسا  هک  یروطنامھ  تسا . مالـسا  دوخ  لثم  تسا . هبناجهمھ  بالقنا  کی  تسا ؛ یـسایس 

زورهبزور یمالـسا و  بالقنا  یراگدنام  زار  دوب و  فلتخم  داعبا  یاراد  مھ  یمالـسا  بالقنا  دراد ؛ دوجو  مالـسا  رد  یعامتجا  دعب  یـسایس ، دعب  یداصتقا ، دعب  تسا ؛ مدرم 

. تسا هارمھ  نزاوتم و  رشب  یاھزاین  اب  هک  تسا  نآ  نوگانوگ  داعبا  نیمھ  ناھج ، هقطنم و  حطس  رد  بالقنا  نیا  ندش  رتهدنز 

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

لد ندرک  یلاخ  یارب  ندرک ، دـیماان  یارب  ندرک ، سویام  یارب  دـنزیم ؛ یناور  گـنج  هب  تسد  دربب ، شیپ  زا  یراـک  دـناوتن  لـمع  یهنحـص  رد  نادـیم ، رد  هک  یتقونآ  نمـشد 

تلم نیا  لباقم  رد  تمواقم  تردق  یلمع  نادیم  رد  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  دننک . یلاخ  ار  نادیم  ناشلباقم  یاھتلم  دـننکیم  یعـس  دـیدھت  اب  یناور و  گنج  اب  اھتلم .

، دنامیمن رتشیب  رگید  هام  ود  ات  بالقنا  نیا  دنتفگیم  یھاگ  دراد . همادا  نانچمھ  درذگیم ، لاس  یـس  هک  زورما  ات  بالقنا  یاھزور  نیلوا  زا  یناور  گنج  نیا  دناهتـشادن . ار 

، رتدیمارپ رتمجـسنم ، ار  ناریا  تلم  زورهبزور  تسا و  هتفر  شیپ  هب  مامت  تردق  اب  بالقنا  نیا  هک  تسا  لاس  یـس  زورما  دنامیمن . رتشیب  رگید  لاس  ود  ات  دنتفگیم  یھاگ 

. تسا هدرک  رتیژرنارپ 

اب لاصتا  طابترا و  نودـب  دـیناوتیمن  امـش  هک  دـنناروابب  یناریا  ناوج  هب  ناریا و  تلم  هب  دـنھاوخیم  دـنھدیم . ماجنا  یفلتخم  یاھلکـش  اب  ار  یناور  گنج  درـس و  گنج  زورما 

زا لاس  یـس  نیا  لوط  رد  بالقنا  دننکیم . راکنا  ار  تلم  میظع  یاھتفرـشیپ  اھنآ  دناهداد . هجوت  نآ  هب  ماما  هک  تسا  یگرزب  رطخ  نیا  دیـسرب . یئاج  هب  رگهطلـس  یاھتردق 

تشپ الومعم  اھبالقنا  دوشیم و  هدید  تردنب  رایسب  بالقنا  کی  تلم و  کی  هار  رد  عناوم  همھ  نیا  دنکیم ، هاگن  ناسنا  هک  اھبالقنا  خیرات  رد  تسا -  هتشذگ  یرایـسب  عناوم 

اھهلق دورب ، شیپ  تسا  هتسناوت  اھینکشراک  اھهلیح و  اھینمشد و  ماسقا  عاونا و  اب  میرحت ، اب  دیدھت ، همھ  نیا  اب  و  دننکیم -  نمشد  میلست  ار  دوخ  دننامیم و  عناوم  نیا 

ناناوج ناـمزیزع ؛ ناـناوج  هب  نم  دـنریگب . ناریا  تلم  زا  ار  هزیگنا  نیا  دـنھاوخیم  دوریم . شیپ  تردـق  اـب  ناـنچمھ  دراد و  یرتـالاب  یاـھهلق  هب  مشچ  ناـنچمھ  دـنک ؛ حـتف  ار 

اب دـیاهدینارذگ ، هار  زا  هچنآ  دـیتسھ و  هار  یهمین  رد  امـش  مـنکیم : ضرع  رنھ  اـی  مـلع  اـی  یزرواـشک  اـی  تعنـص  یهنحـص  رد  لاـعف  ناـناوج  یوزوـح ، ناـناوج  یھاگـشناد ،

، یلـصا یهمین  نآ  امـش  دراذـگن  دـھاوخیم  نمـشد  هک  ار -  هار  یهدـنامیقاب  شخب  نآ  هار و  رگید  یهمین  نآ  دیاهتـسناوت . اـما  تسا ؛ هدوب  هجاوـم  یگرزب  رایـسب  تالکـشم 

. دیناوتیم هک  دیاهدرک  تباث  هکینانچمھ  دیناوتیم ؛ امش  دینک . لابند  دیناوتیم  خسار  مزع  اب  دیسرب -  اھهلق  هب  دینک و  یط  ار  رخآ  یهمین 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٣ ننست  عیشت و  بالط  نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا نیمھ  رطاخ  هب  دریگیم ، ماجنا  راک  بالقنا  هیلع  اـم  یهقطنم  رد  لـیلذ  ریـسا و  یاـھتلود  هتـسباو ، یاـھتلود  عجترم ، یاـھتلود  یوس  زا  دـینیبیم  امـش  هک  همھ  نیا 

اجنیا رد  مالـسا  یهتـشارفارب  مچرپ  نیا  هب  ماظن و  نیا  هب  بالقنا و  نیا  هب  ار  ناشتلم  ناشیاھناوج و  صوصخب  یبلق  یمیمـص و  یهقالع  دننیبیم ؛ ار  اھـشیارگ  دنـسرتیم ؛

ملاظ یاسور  نیطالـس و  هک  ار  یتیلاعف  عون  میھاوخب  الاح  رگید  تسا . روجاوروج  اھتیلاعف  اھتنم  ندرک . تیلاعف  دننکیم  انب  دنتفایم ، تشحو  هب  دـننیبیم ، ار  نیا  دـننیبیم .

یهمئاق کی  تسا ؛ ینـالوط  تسرھف  کـی  میرامـشب ، دـننکیم ، هک  یئاـھیفاصنایب  دـنھدیم و  ماـجنا  یمالـسا  بـالقنا  هب  تبـسن  دـنراد  یمالـسا  یاـھروشک  رب  طلـسم 

ور ریز و  راگدـنام و  قیمع و  فرگـش و  ریثات  نیا  یمالـسا  بالقنا  رگا  دراد . رثا  نوچ  تسا ؛ نیمھ  رطاخ  هب  نیا  دـیعلطم . دـیاش  اھامـش  مھ  شایرایـسب  زا  تسا . ینالوط 

. تسا ناملسم  ناشمسا  هک  یناسک  مھ  نآ  دندرکیمن ؛ هزرابم  یمالسا  بالقنا  اب  ردق  نیا  تشادن ، ار  هدننک 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٣ ننست  عیشت و  بالط  نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

ود دروآ ، راک  رس  یماظن  کی  تخادنا ، هار  یبالقنا  کی  دناوتیمن . مالسا  دینیبب  دنتفگیم  دشیم . مامت  مالـسا  ررـض  هب  دننک ، نفد  ار  ماظن  نیا  دنتـسناوتیم  لوا  یاھلاس  رگا 

ماظن کی  هلب ، دنتفگیم  دوب . مالـسا  ررـض  هب  تشادیمن ، تفرـشیپ  اما  دنامیم  یمالـسا  ماظن  رگا  دـنک . رمع  تسناوتن  رتشیب  لاس  جـنپ  دـنک ؛ رمع  تسناوتن  رتشیب  لاس 

مھ دـش ، رادهشیر  مھ  دـش ، راگدـنام  مھ  یمالـسا  بالقنا  اـما  یاـیژولونکت . هن  یتفرـشیپ ، هن  یملع ، هن  خـیرات ؛ لـبق  اـم  نارود  هب  تسا  هدرب  ار  مدرم  هدـمآ ، یمالـسا 

روـشک نیمتـشھ  یداـینب  یاھلولـس  رد  ناریا  دـنیوگیم  هک  دیونـشیم  امـش  هـکنیا  داد . لـیوحت  ار  یاهـبخن  هـنازرف و  ناوـج  لـسن  مـھ  درک ، لوـقعلا  ریحم  یملع  تفرـشیپ 

اھتخاسریز تفرگ ، لیوحت  ار  روشک  نیا  یمالـسا ، ماـظن  یتقو  دـندوب . هدرک  مورحم  ار  وا  تفرـشیپ  تاـناکما  یهمھ  زا  هک  یناریا  تسا ؛ یگرزب  یلیخ  فرح  نیا  تساـیند ،

هریخ ار  یمالـسا  یروھمج  نانمـشد  ابقر و  مشچ  هک  اضف -  هب  هراوھام  نداتـسرف  اب  یمالـسا  یروھمج  دـنیوگیم  یتقو  دوبن . یملع  یاھتفرـشیپ  نیا  اب  بسانم  اقلطم 

؟ درب شیپ  روجنیا  ار  ملع  یک  یمالـسا . ماظن  ار ؟ نیا  درک  یک  ناریا ؟! تسا . یگرزب  فرح  یلیخ  نیا  دـھدیم ، ماجنا  ار  راک  نیا  هک  تسا  یروشک  نیمھن  اـی  نیمھد  درک - 

شدوخ یراگدنام  مھ  یمالسا  ماظن  سپ  یمالسا . ماظن  داد ؟ رارق  یروآون  راکتبا و  تمدخ  رد  ار  یناریا  یتاذ  شوھ  نآ  یک  دروآ ؟ دوجو  هب  روشک  رد  ار  یملع  تضھن  یک 

. تلم کی  دربشیپ  یارب  ار  شدوخ  یئاناوت  مھ  داد ، ناشن  ار 

ادھش  / ١٣٨٨/٠٣/٠٣ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار یدارفا  دوخ ، رانک  رد  دوخ ، تلم  رد  زورما  اما  دـمآیم ؛ رظن  هب  ناتـساد  لثم  میدرکیمن ؛ کرد  ار  نآ  قاـمعا  هک  میدـناوخیم  مالـسا  ردـص  هب  طوبرم  یئاـھزیچ  خـیرات ، رد  اـم 

سفن اھنآ  تسا . رتشیب  اھنآ  زا  ناشربص  اھنیا  دنرتالاب . هدنام ، یقاب  لاس  دصراھچ  رازھ و  مالسا  خیرات  رد  نانآ  دای  هک  نادرم  نآ  نانز و  نآ  زا  یراکادف ، ظاحل  زا  هک  مینیبیم 

یاعد رد  هک  الدع - «  اقدص و  هرنمل  هب و  انما  و  ، « هلـصاف لاس  دصراھچ  رازھ و  اب  اھنیا  دـندیگنجیم ، وا  باکر  رد  دـندیدیم ، مشچ  هب  ار  ربمغیپ  دـندیدیم ، ار  ادـخ  لوسر  مرگ 

! نم نازیزع  دش  زوریپ  روجنیا  ناریا  تلم  تسا ؟ یمک  زیچ  نیا  دنداتسیا ؛ روجنیا  مکحتسم  نامیا  نیا  اب  تسا -  تامس 

هک درک ، راگدنام  یوق و  ار  مکحتـسم  یانب  نیا  یاھهیاپ  نانچنآ  ادھـش ، یهداوناخ  اھردام و  اھردپ و  گرزب  یراکادف  راثیا و  نیا  نیدالوپ ، یاھهدارا  نیا  مکحم ، یاھنامیا  نیا 

« يمالسا بالقنا  يراگدنام   » 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 5هاگياپ  هحفص 2 
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. دنکب اج  زا  دھدب ؛ ناکت  ار  عیفر  ناینب  نیا  تسناوت  دھاوخن  یھلا  نذا  هب  مھ  نیا  زا  دعب  تسا و  هتسناوتن  ینافوط  چیھ 

یـس تشذگ  اب  ار  ام  زورما  یاھناوج  هک  تسا  نیا  تسامـش . تماقتـسا  نیمھ  امـش ، نامیا  نیمھ  امـش ، ربص  نیمھ  یمالـسا ، یروھمج  مکحتـسم  یانب  نیا  یهیاپ 

. تسا نآرق  تکرب  هب  تسا ، مالسا  تکرب  هب  همھ  اھنیا  و  دینیبیم . ار  یبالقنا  نموم و  ناناوج  یهنومن  دیراد  امش  هک  دروآیم  راب  یبالقنا  روج  نیا  بالقنا  زا  لاس 

شترا  / ١٣٨٨/١١/١٩ یئاوھ  یورین  لنسرپ  هدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

( مالسلاهیلع  ) یلعنبنیسح هک  یراک  زا  تسا  هتفرگ  ورین  ددم و  تسا ، هدش  یکتم  ادخ ، ناگدنب  یهلیسو  هب  هار  نیا  ندومیپ  یهمادا  ادخ ، هار  یاقب  مالسا ، نید  یاقب 

یاھشزرا ایند ، رد  ینید  یاھشزرا  دینیبیم  امش  زورما  هک  دش  بجوم  تالکشم  بئاصم و  لمحت  نآ  یگداتسیا ، نآ  میظع ، ربص  نآ  ینعی  درک . یربک  بنیز  هک  یراک  درک و 

هداد میلعت  نید  ار  اھنیا  تسا ؛ هتساخرب  نید  زا  هک  تسا  یئاھـشزرا  تسا ، یرـشب  نادجو  اب  قبطنم  نوگانوگ ، بتاکم  رد  هک  یناسنا  یاھـشزرا  نیا  یهمھ  تسا . جئار 

. تسا نیا  شتیصاخ  ادخ  یارب  راک  تسا .

نیا هک  یزور  نآ  ادخ . یارب  دوب  یبالقنا  بالقنا ، نیا  درک . ادیپ  ماود  درک ، ادیپ  یقیقح  یونعم و  رادتقا  تابث و  دش ، راگدنام  بالقنا  اذل  دوب ؛ بالقنا  راک  راک ، نیمھ  سنج  زا 

نیع رد  دوب  یتـکرح  دـشاب ؛ تردـق  بسک  دـصق  هب  هک  دوـبن  اـیند  یاـھبزح  یـسایس  تکرح  لـثم  دوـبن ، بازحا  تضھن  لـثم  دـمآ ، دوـجو  هب  تضھن  نیا  دـش ، زاـغآ  بـالقنا 

نآ و  دیـسر ، یزوریپ  هب  بالقنا  ات  دـندرک  تدـھاجم  هک  یناسک  نآ  هعماج . رد  تلادـع  رارقتـسا  یارب  یمالـسا ، یهعماج  داجیا  یارب  یھلا ، ماـکحا  یارجا  یارب  تیمولظم ،

. دندوب لیبق  نیا  زا  یئاوھ ، یورین  یادھش  امش ، یادھش  دوب . ناشصلاخ  یاھتین  درک ، ادیپ  ار  ماود  تابث و  نیا  ات  دندرک  تدھاجم  دنداتـسیا و  بالقنا  نیا  یاپ  هک  یناسک 

نمـشد هک  یزیچ  داد . تکرب  ناشراک  هب  مھ  دنوادخ  دـندرک ، شالت  ادـخ  یارب  دـندرک ، راک  ادـخ  یارب  هک  یناسک  نآ  دنتـسھ . لیبق  نیا  زا  همھ  حلـسم ، یاھورین  یادـھش 

هک دـنمھفب  دـنناوتیمن  تسا . هلئـسم  نیمھ  دـنمھفب ، دـنناوتیمن  مسینویھـص  رابکتـسا و  یاھھاگتـسد  هک  یزیچ  تسا . هـتکن  نـیمھ  دـنک ، کرد  دـناوتیمن  ار  نآ  بـالقنا 

ریخـست ار  اھلد  یمالـسا  ماظن  بالقنا و  اذـل  تسا . هتفر  شیپ  تدـھاجم  اب  تسا و  هدـش  انب  صالخا  یهیاـپ  رب  تسادـخ ، یارب  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  اـنب  نیا  ماکحتـسا 

. دنکیم

. دـننکیم راک  دـنراد  ماظن  نیا  هیلع  اھهویـش  نیرتنردـم  اب  نوگانوگ ، یاھهناسر  ماسقا  عاونا و  یریوصت و  یتوص و  زا  معا  هناسر ، رازھ  دـنچ  زورما  دـینیبب  دـینک  هاـگن  اـمش 

بالقنا هب  دنناوتیمن  اما  دننکیم ؛ یحارط  دنراد  بالقنا  نیا  هیلع  یدنفرت  کی  یرکف ، کی  یراعـش ، کی  یفرح ، کی  یزور  رھ  دناهتـسشن ؛ رکف  یاھقاتا  رد  رکف  زغم و  اھدـص 

نیا رد  هک  یناسک  نآ  تسادخ . هب  نامیا  لصا  رب  ندش  انب  رطاخ  هب  انب  نیا  ماکحتسا  تسیچ ؟ یارب  نیا  دننک . دراو  یاهمدص  یمالـسا  ماظن  هب  دنناوتیمن  دننزب ، یاهمطل 

. دندرک یئادخ  راک  دندرک ، تکرح  هار 

، دـننک دراو  یداصتقا  راشف  دـننکب ، یـسایس  راک  دـننکب ، یتاغیلبت  راـک  وا  هیلع  همھ  نیا  هک  تسین  اـیند  رد  یماـظن  چـیھ  زورما  تسین . رگید  یاـھماظن  هیبش  ماـظن ، نیا 

. دننادب همھ  ار  نیا  داتـسیا ؛ دھاوخ  مھ  نیا  زا  دعب  تسا ، هداتـسیا  ماظن  نیا  اما  درادن . دوجو  ایند  رد  یزیچ  نینچ  دتـسیاب ؛ مکحتـسم  روجنیا  دناوتب  وا  دننک و  دراو  میرحت 

دوخ یدایا  کیرحت  اب  هن  تمھت ، اب  هن  میرحت ، اب  هن  یداصتقا ، لئاسو  اب  هن  یسایس ، لئاسو  اب  هن  ملاع ، نایوگروز  ناربکتـسم و  یهعومجم  هن  مسینویھـص ، هن  اکیرمآ ، هن 

. دننازرلب ار  بالقنا  نیا  یکدنا  تسناوت  دنھاوخن  لخاد ، رد 

شترا  / ١٣٨٨/١١/١٩ یئاوھ  یورین  لنسرپ  هدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

یاینمـشد هک  دننک  ساسحا  روشک  رـساترس  رد  مدرم  میظع  یهدوت  هک  یزور  نآ  دینیبیم  امـش  اذل  تسادخ . هب  یاکتا  تساھنامیا ؛ هب  یاکتا  بالقنا ، نیا  یراگدنام  زار 

هچ داتفا و  یقافتا  هچ  روشک  نیا  رد  دیدید  امـش  ید  مھن  زور  دنیآیم . دننکیم  تکرح  ناوخارف  نودب  دراد ، دوجو  یایدـج  ىنمـشد  هک  دـننک  ساسحا  تسا ، بالقنا  هجوتم 

دندرک و فارتعا  دننک -  کچوک  دـننک ، ریقحت  دـناهدمآ -  رفن  رازھ  دـنچ  دـنیوگب  ار  ینویلیم  یاھیئامیپھار  دـننکیم  یعـس  هشیمھ  هک  بالقنا  نانمـشد  دـمآ . شیپ  یاهثداح 

قئاقح نامتک  رد  یعـس  هک  یناسک  نآ  دـنتفگ . دنتـشون و  ار  نیا  تسا ؛ هداتفین  قاـفتا  ناریا  رد  تمظع  نیا  هب  یاـیمدرم  تکرح  چـیھ  لاـس ، تسیب  نیا  لوط  رد  دـنتفگ 

دنیآیم تسا ، هداتسیا  یمالسا  ماظن  لباقم  رد  نمشد  دننکیم  ساسحا  یتقو  مدرم  هک  تسا  نیا  تلع  تسیچ ؟ تلع  دنتفگ . ار  نیا  دنراد ، یمالسا  یروھمج  یهرابرد 

؛ تسا یھلا  یهدارا  تسد  تسادخ ، تردق  تسد  دراد ؛ دوجو  نآ  رد  یئادخ  یهزیگنا  هک  تسا  یزیچ  نیا  تسا ؛ یبلق  تکرح  نیا  تسا ، ینامیا  تکرح  نیا  نادـیم . یوت 

، دوب راک  رد  صالخا  دـش ، ادـخ  یارب  دـش ، یئادـخ  تکرح  یتقو  تسا . راـگدرورپ  یهدارا  روھقم  اـھهدارا  تسادـخ . تسد  اـھلد  تسین . نم  لاـثما  نم و  تسد  اـھزیچ  نیا 

، دننکیم دیدھت  اذل  دندیمھفن ؛ مھ  زورما  ات  دنمھفیمن ، یمالسا  ماظن  نانمشد  ار  نیا  ( ۶ «.) اونما نیذلا  نع  عفادی  نا هللا  : » دیامرفیم اذل  دنکیم . عافد  روجنیا  لاعتم  یادخ 

، دنروآیم ار  رـشب  قوقح  مسا  یھاگ  دـننک ؛ ادـیپ  یمالـسا  یروھمج  یارب  فعـض  هطقن  دـندرگیم  ناشدوخ  لایخ  هب  دـنریگیم ، راک  هب  ار  نوگانوگ  یاھـشور  دـننزیم ، فرح 

زا ار  اھفرح  نیا  رگا  یمومع  راکفا  اما  یمومع ؛ راکفا  دنیوگیم  تسا . هرخسم  یاھدنفرت  اتقیقح  ایند  مدرم  یارب  زورما  هک  یئاھدنفرت  دنروآیم ؛ ار  یسارکومد  مسا  یھاگ 

، دـندادیمن ناشن  ربکتـسم  نارـس  نیا  زا  ار  ناشدوخ  ترفن  نوگانوگ ، عقاوم  رد  فلتخم ، یاھتلم  فلتخم ، یاھروشک  رد  ایند ، رد  روجنیا  درکیم ، رواب  مسینویھـص  اـکیرمآ و 

. تسا هدروخن  ار  اھنیا  یاھدنفرت  بیرف  ایند  یمومع  راکفا  هک  تسادیپ  دنھدیم . راعش  ناشهیلع  مدرم  زا  یھورگ  دننکیم ، رفس  اج  رھ  دنھدیم . ناشن  دینیبیم  هک 

ناجیابرذآ  / ١٣٨٨/١١/٢٨ مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نامھ اب  اما  دـندیدن ، دـندش ، دیھـش  هک  ار  زور  نآ  راکادـف  یاھتیـصخش  دـندیدن ، ار  اھ  یرکاب » ، » دـندیدن ار  هلاس  تشھ  عاـفد  نارود  دـندیدن ، ار  ماـما  هک  یزیزع  یاـھناوج 

ىلیمحت گنج  نارود  لوط  رد  دش و  نادیم  دراو  نمھب  مھن  تسیب و  رد  یزیربت  ناوج  زور  نآ  هک  دنوشیم  رـضاح  هنحـص  رد  یتریـصب  نامھ  اب  تماقتـسا و  نامھ  اب  تردـق ،

رد ار  هیـضق  تسیچ ؟ هیـضق  ارچ ؟ تسیچ ؟ شیاـنعم  نیا  دـنروج . نیمھ  اـم  یاـھناوج  زورما  داد . ناـشن  یراکادـف  یروـالد و  دوـخ  زا  فـلتخم  یاـھهھبج  رد  هلاـس ، تشھ 

ملاـس و هزیکاـپ و  تخرد  کـی  نیا  هبیط ؛» هرجـشک  هبیط  هملک  ـالثم  . » تسا قح  تیـصاخ  نیا ، قح .» نخـس  بـالقنا ، نخـس  : » درک وجتـسج  دـیاب  نخـس  نیا  تیناـقح 

نذاب نیح  لک  اھلکا  یتوت  . » الاب هتفر  مھ  شگرب  خاش و  تسا ، مکحم  شاهشیر  امـسلا ؛» یف  اھعرف  تباث و  اھلـصا  . » دنکیم دـشر  ملاس  نیمز  رد  هک  تسا  یداھنشوخ 

هب دریگیم ؛ ماجنا  ایند  رد  هک  یتاکرح  نیا  زا  یلیخ  لثم  تسین ، فرـصم  راب  کی  ینعی  دھدیم . ار  دوخ  یهویم  یلـصف  رھ  رد  تسا و  یگـشیمھ  مھ  وا  یهویم  ( ٣ ( ؛» اھبر

رتدـب یھاگ  ای  تضھن  تکرح و  نآ  زا  لبق  لکـش  هب  هیـضق  یھاتوک ، یهرود  کی  رد  دـعب  دنفرـصم ؛ راب  کی  اما  دـنھدیم ، رییغت  ار  اھتموکح  کلذ  ریغ  ای  اتدوک  اـی  بـالقنا  مسا 

. تسا راگدنام  قح  یهملک  تسین ؛ روجنیا  قح  یهملک  ددرگیمرب .

گنھامھ مدرم  ترطف  اب  اھفدھ  نیا  درک . میسرت  ار  اھنآ  ام  میکح  راوگرزب و  ماما  دش و  میسرت  لوا  زور  رد  هک  تسا  یئاھزیچ  نامھ  بالقنا ، یاھفدھ  بالقنا ، تکرح  زورما 

اھترطف دنزیم ، فرح  ادخ  زا  دیوگیم ، نخس  ترطف  اب  یـسک  یتقو  تسین . یایداع  راک  ندرک ، هجوتم  یتمـس  کی  هب  ار  مدرم  اھنویلیم  لد  الاو  دنتفرگ ؛ ار  نآ  مدرم  اذل  دوب ،

؛ دنکیم تیادھ  یتمـس  کی  هب  ار  اھلد  هک  تسادخ  تردـق  تسد  ( ۴ «.) مھنیب فلا  نکل هللا  مھبولق و  نیب  تفلا  ام  اـعیمج  ضرـالا  یف  اـم  تقفنا  ول  « ؛ دوشیم هجوتم  وا  هب 

لبق یاھلاس  تیعمج  زا  دـننکیم ، ادـیپ  روضح  اـھنابایخ  رد  یمالـسا  بـالقنا  تدـالو  لاـس  نیمکی  یـس و  رد  هک  یتیعمج  نمھب ، مود  تسیب و  رد  دوشیم . نیا  هجیتن  اذـل 

کی امـش  دراد . دوجو  ملاع  تعیبط  رد  هک  یزیچ  نآ  فالخرب  تسا ؛ هدـش  رتیوق  تسا ، هدـش  رتگنررپ  هکلب  تسا ، هدـشن  گنرمک  تسا ، هدـشن  مک  طقف  هن  تسا ؛ رتشیب 

، نامز تشذگ  دوشیم . مامت  ات  دوشیم ، رتسوسحمان  رتمک و  رتکچوک ، جوم  نیا  هظحل  هظحل  درذـگیم ، هچرھ  اما  دـنکیم ؛ داجیا  یجوم  کی  دـیزادنیب ، بآ  لخاد  ار  یگنس 

نآ رد  زور  نآ  البرک . یهثداح  لثم  دـنکیم ؟ رتهتـسجرب  زورهبزور  هکلب  دـنکیمن ، شوماخ  ار  نآ  نامز  تشذـگ  هک  تسا  یتقیقح  هچ  نیا  دـنکیم . شوماخ  ار  یعاـمتجا  جاوما 

. مامت دنربیم و  ار  اھنآ  دنوشیم و  ریسا  شاهداوناخ  دنسریم ، تداھـش  هب  شنارای  و  مالـسلاهیلع )  ) یلعنبنیـسح نانمـشد ، زا  رپ  ناتـسود و  روضح  نودب  یلاخ و  نابایب 

نیب رد  طقف  هن  تسا ؛ هتـسجرب  ردقچ  دـینیبب  دـشیمن ، نآ  زا  یدای  دـنامیمن و  نآ  زا  یرثا  زور  هدزناپ  زور ، هد  فرظ  رد  دـیاب  هک  یاهثداح  نامھ  اھنرق ، تشذـگ  زا  دـعب  زورما 

یئامنھار دنکیم ، نشور  ار  اھلد  دباتیم ؛ یدیـشروخ  لثم  یلعنبنیـسح  مان  ناناملـسم ، ریغ  نیب  رد  هکلب  ناناملـسم ، نیب  رد  فلتخم ، یاھروشک  رد  هعیـش  اھنویلیم 

. تسا هدرک  نشور  ار  یرتشیب  قئاقح  تسا ، هتشذگ  نامز  هچرھ  بالقنا  نیا  تسا . یروجنیا  بالقنا  دنکیم .

« يمالسا بالقنا  يراگدنام   » 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 5هاگياپ  هحفص 3 
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اما تسادخ ؛ اب  نآ  دنمھفیمن ، ای  دنمھفیم  ایآ  دننزیم . فرح  نمشد  نابز  نامھ  اب  دننزیم ، فرح  نمشد  تغل  نامھ  اب  مھ  اھیضعب  دنزیم . فرح  یرگید  روج  نمشد  بوخ ،

تکرح هب  بالقنا  دای  بالقنا و  مان  اب  لد  همھ  نیا  دوب ، هدش  فرحنم  رگا  هن ، تسا ؛ هدش  فرحنم  دوخ  هار  زا  بالقنا  هک  دننک  دومناو  دننکیم  یعـس  دننزیم ، فرح  وا  نابز  اب 

مدرم یاھلد  رد  شراثآ  مھ  یمالسا  یاھروشک  رد  زورما  بالقنا ، نیا  تسا . روج  نیمھ  مھ  ایند  رد  دشیمن . جیسب  بالقنا  نیا  دای  هب  هزیگنا  نامیا و  همھ  نیا  دمآیمن ؛ رد 

؛ دنروخیم ناشاھدوخ  یارب  ار  نآ  ترـسح  دننکیم ، مارتحا  نآ  هب  دنرادیم ، گرزب  دنرادیم ، یمارگ  ار  بالقنا  نیا  اھتلم  دینکن ؛ هاگن  دناعم  تلود  ات  دـنچ  هب  تسا . سوسحم 

. تسا نیح » لک  اھلکا  یتوت  « ؛ تسا اقب  یاھهناشن  تسا ، تیناقح  یاھهناشن  نیا 

رجا ادخ  امیظع ؛» ارجا  هیتویسف  ، » مینک ظفح  ار  یرادافو  نیا  هچنانچ  رگا  مینامب . رادافو  میناوتیم  میاهدنام ، رادافو  یھلا  قیفوت  هب  زورما  ات  هک  نانچمھ  امـش  نم و  بوخ ،

رد تسالاو ، یاھنامرآ  هب  ندیـسر  تسا ، رادـتقا  تسا ، تزع  ایند  رد  ترخآ ؛ مھ  تساـیند ، مھ  تسین ؛ مھ  ترخآ  صوصخم  تسین ، اـیند  صوصخم  رجا ، نیا  داد . دـھاوخ 

هب ار  ام  سفن  یاھیوھ  هار  یهنایم  رد  مینک ، یدـھعدب  مینک ، یدھعتسـس  هدرکن  یادـخ  رگا  تسا . رتـالاب  زیچ  همھ  زا  هک  تسا ، یھلا  باوث  تسا ، یھلا  رجا  مھ  ترخآ 

تـساوخ قبط  هک  یناسک  نآ  دـندرک ، اھر  ار  بالقنا  هک  یناـسک  نآ  داد . دـھاوخ  همادا  ار  شدوخ  هار  بـالقنا  تساـم ؛ دوخ  ررـض  هب  مھ  نآ  دـناشکب ، فرط  نآ  فرط و  نیا 

هابتـشا هن ، درب ؛ دنھاوخ  یئاج  هب  هار  دننک ، کیرحت  دننزب ، فرح  دننک ، هئطوت  بالقنا  هیلع  دننیـشنب  الاح  دننکیم  لایخ  دندرک . ررـض  دنداتـسیا ، بالقنا  لباقم  رد  نمـشد 

. تسا

نارامج  / ١٣٨٨/١١/٣٠ نکشوان  تخاس  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

. دوشیم راگدنام  دنامیم و  یقاب  ایند  رد  نخـس  نیا  جاوما  تسین ؛ ندش  وحم  لباق  نخـس  نیا  دوشیم ، ادا  تردق  اب  ناسنا  نویلیم  اھهد  یهرجنح  زا  یدحاو  یادـص  یتقو 

هن مھ  نآ  دنھدیمرس ؛ ار  یمالسا  نامیا  یلم و  تزع  رب  یراشفاپ  یناھج و  یهطلـس  ماظن  زا  ترفن  رابکتـسا ، زا  ترفن  دایرف  مھ  اب  ناسنا  نویلیم  اھهد  تسا ؟ یخوش 

؛ تسا یندنام  لد ، همھ  نیا  هرجنح و  همھ  نیا  گنھامھ  دایرف  تسین . ینتفر  نیب  زا  نیا  دنھدیم ؛ رـس  ار  دایرف  نیا  دـنراد  مدرم  هک  تسا  لاس  یـس  راب ؛ ود  هن  راب ، کی 

ام هک  تسا  نیا  طرـش  تسا . راگدنام  ادص  نیا  درادن . فلخت  اذل  تسا ؛ یعیبط  رگید  نیناوق  لثم  تسا ، هبذاج  نوناق  لثم  تسا ؛ خـیرات  تعیبط و  یمتح  نیناوق  وزج  اھنیا 

یـسک رب  ادخ  تمحر  هنقتاف ؛» المع  لمع  رما  محر هللا  : » ماهتفگ نابطاخم  هب  مرکا  ربمغیپ  لوق  زا  ار  ثیدح  نیا  اھراب  نم  میھد . ماجنا  تسرد  ار  نامدوخ  راک  یمادـک  رھ 

. دھد ماجنا  ناقتا  اب  دھد ، ماجنا  تسرد  دھد ، ماجنا  مکحم  ار  نآ  دھد و  ماجنا  ار  راک  هک 

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٠/٠۶ یرادیب  یللملانیب  سالجا  رد  تانایب 

یهدـنورشیپ عاجـش و  ردـتقم و  راگدـنام و  ماـظن  لیکـشت  دـش و  زوریپ  ریـشمش  رب  نوخ  میظع ، ینیمخ  ماـما  ریبعت  هب  نآ  رد  هک  ناریا  رد  یمالـسا  ریبک  بـالقنا  یارجاـم 

تیعضو یراگنخیرات  لیلحت و  رد  یعبشم  لصف  انیقی  هک  تسا  یقیقحت  ثحب و  روخ  رد  لصفم و  ناتساد  دوخ  زین  زورما ، یمالسا  یرادیب  رد  نآ  ریثات  یمالـسا و  یروھمج 

. داد دھاوخ  صاصتخا  دوخ  هب  ار  مالسا  یایند  ینونک 

ناینبشناد  / ٠٨/١٣٩١/٠۵ یاھتکرش  نالوئسم  نارگشھوژپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، هلب درادـن . دوـجو  یتالکـشم  نینچ  میتـسین ؛ هجاوـم  درادـب ، زاـب  هار  یهمادا  هب  میمـصت  زا  ار  اـم  هک  یتالکـشم  اـب  هجو  چـیھ  هب  میتـسین ؛ تسبنب  رد  اـم  هجو  چـیھ  هـب 

میباوخب و میھاوخیمن  یتحار  مرن و  رتسب  رد  تسا . روشک  نیا  تلم و  نیا  یاـھنامرآ  اھفدـھ و  هدارا و  میمـصت و  زا  رتـکچوک  تالکـشم ، نیا  یهمھ  اـما  تسھ ؛ تالکـشم 

رد یـشزرو . تاـقباسم  شزرو و  نادـیم  لـثم  تسا ؛ نیرفآقوـش  لاـح  نیع  رد  راوـشد و  نادـیم  کـی  نادـیم ، نیا  اـما  مینادـیم ؛ طـسو  هن ، مینک ؛ تحارتـسا  مینزب و  هیکت 

اب هکلب  دنکیمن ؛ عانتما  یشزرو  یهقباسم  نادیم  رد  روضح  زا  یراکشزرو  چیھ  تسا . نیرفآقوش  اما  تسھ ، مھ  هرھلد  تسھ ، یگتسخ  یشزرو  تاقباسم  یاھنادیم 

. تسا یروجنیا  ام  تیعضو  دنوریم . ناراکشزرو  لاح  نیع  رد  یبصع -  راشف  یمسج ، راشف  دراد -  مھ  تمحز  راک  نیا  اجنآ . دوریم  قوش 

دیاش ام  تلم  زورما  ار  ناریا  تشونرـس  ینعی  تسا . راگدنام  تکرح  کی  ام  زورما  تکرح  یخیرات ، ظاحل  زا  تسا . تلم  یخیرات  راگدـنام  یمومع و  تکرح  یهصرع  هصرع ،

هناتخبـشوخ ام  نامز  رد  دـیآیمن ؛ شیپ  تیعـضو  نیا  یخیرات ، عطاقم  یهمھ  رد  دـیآیمن ؛ شیپ  یتیعقوم  نینچ  هشیمھ  دـننکیم . نیعم  دـننزیم و  مقر  دـنراد  اھنرق  یارب 

. هداد رارق  یخیرات  ینالوط و  راگدنام  رثوم  تکرح  کی  ضرعم  رد  ار  تلم  ار و  روشک  بالقنا ، نیا  هدمآ . شیپ 

یتمواقم داصتقا  یطئارـش ، نینچ  کی  رد  داصتقا  تیـصاخ  تسا و  داصتقا  ام ، یاھـشخب  زا  یکی  مینک . اـفیا  ار  نآ  میـسانشب و  ار  ناـمدوخ  شقن  مادـک  رھ  دـیاب  اـم  بخ ،

دناوتیم هک  یمھم  یاھشخب  زا  یکی  نم  رظن  هب  میراد . ام  هک  ینانمشد  نمشد ؛ تثابخ  نمشد ، ینکشراک  لباقم  رد  تمواقم  اب  دشاب  هارمھ  هک  یداصتقا  ینعی  تسا ؛

یتمواقم داصتقا  یاھهفلوم  نیرترثوم  زا  یکی  رھاظم و  نیرتھب  زا  یکی  نیا  تسا ؛ ناینبشناد  یاھتکرش  نیمھ  تسامش ؛ راک  نیمھ  دنک ، رادیاپ  ار  یتمواقم  داصتقا  نیا 

. درک لابند  دیاب  ار  نیا  تسا ؛

دنناوتب هک  دھدب  قیفوت  هللااشنا  مھ  ام  زیزع  مرتحم و  نیلوئـسم  هب  دـھدب ؛ قیفوت  اھامـش  یهمھ  هب  لاعتم  دـنوادخ  میراودـیما  تسا . ینـشور  یهدـنیآ  هللااشنا  هدـنیآ 

دینک افیا  ار  ناتدوخ  شقن  مھ  امش  دننک ؛ افیا  ار  ناشدوخ  شقن 

ىمالسا  / ٢۵/٠۶/١٣٩۴ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

، هام ود  زور ، تسیب  زور ، هد  دندمآ ، نابایخ  هب  یاهدـع  کی  داتفا ، قافتا  یاهثداح  کی  الثم  نالف ، خـیرات  رد  مییوگب  هک  تسین  یعفد  رما  کی  تسا ؛ رمتـسم  رما  کی  بالقنا 

تقیقح راگدـنام و  تقیقح  کی  بالقنا  تسا . بـالقنا  زا  یـشخب  کـی  نیا  تسین ؛ بـالقنا  نیا  هن ، تسا ؛ نیا  بـالقنا  دـش ؛ نوگنرـس  تموکح  دیـشک و  لوط  هاـم  شش 

ینعی  - تروریـص ینوگرگد و  الـصا  هکنیا  رب  هوالع  دیآیمن ؛ دوجوهب  لاس  جنپ  لاس و  کی  هام و  شـش  فرظ  رد  قیمع  یاھینوگرگد  ینوگرگد ؛ ینعی  بالقنا  تسا . یمئاد 

نیا عبنم  [ - دـننزیم  ] هدـع کی  ییاھفرح  تسا . یمئاد  رما  کی  بالقنا  نیا . ینعی  بالقنا  دوشیمن ؛ مامت  تقوچـیھ  درادـن ؛ فقی  دـح  الـصا  لوحت - ندـش ، یلاـح  هب  یلاـح 

اھنامھ دننکیم و  هلر  ناشدوخ  نوگانوگ  یاھفرح  رد  اھهلجم و  رد  اھهمانزور و  رد  اھیـضعب  ار  اھفرح  نیا  مھ  اجنیا  تسا ، یجراخ  یاھرکف  قاتا  ناشدوخ ، لوق  هب  اھفرح ،

دیوگیم تحارـصب  دوشیم  ادـیپ  یلقعیب  رفن  کی  الاح  دـش . مامت  بالقنا  هلب ، هک  تسا - اـجنآ  زا  فرح  عبنم ] اـما  [ ؛ دـننکیم ناـیب  ار  اـھنآ  یناریا  ناـبز  هب  دـننکیم و  رارکت  ار 

هک دننزیم  فرح  یروج  دننزیم ؛ ار  فرح  نیا  ششوپ  رد  دنیوگیمن ، تحارـص  نیا  هب  دنتـسین ، لقعیب  ردقنیا  دنتـسھ  مھ  رگید  یاھیـضعب  درپس ، هزوم  هب  دیاب  ار  بالقنا 

تلاح نامھ  ینعی  دشاب . بالقنا  رھظم  دیاب  یمالـسا  یروھمج  تسین ؛ لیدبت  لباق  الـصا  یمالـسا . یروھمج  هب  بالقنا  لیدبت  دش ؛ مامت  بالقنا  هک  تسا  نیا  شیانعم 

بالقنا تسین ؛ یمالـسا  تموکح  تسین ؛ یمالـسا  یروھمج  الاو  دشاب  هتـشاد  دوجو  یمالـسا  یروھمج  رد  دیاب  تلاح  نامھ  یمئاد ، لوحت  تلاح  نامھ  یریذپدیدجت ،

. تسا رمتسم  رما  کی 

ریذپرییغت لیاسو  دنریذپانرییغت ؛ یلاع ، یاھنامرآ  هتبلا  دنکیم . میسرت  ار  اھنامرآ  تسا ؛ اھنامرآ  میـسرت  دھدیم ، ماجنا  زاغآ  رد  بالقنا  هک  یراک  دنکیم ؟ راکهچ  بالقنا  بخ ،

؛ تسا نامرآ  کی  تلادـع  زورما ، ات  رـشب  تقلخ  لوا  زا  ینعی  تسا ؛ ریذـپانرییغت  تسا ، یـساسا  یاھنامرآ  نامھ  هک  لوصا  نآ  اـما  تسا  ریذـپرییغت  هرمزور  تـالوحت  تسا ،

تقونآ دعب  دنکیم ، میـسرت  دنکیم ، ریوصت  بالقنا  ار  اھنامرآ  اھزیچ - روجنیا  ینعی  اھنامرآ   - تسا نامرآ  کی  ناسنا  یدازآ  دتفیب ؛ ندوب  نامرآ  زا  تلادع  هک  تسین  تقوچیھ 

؛ هبیط هویح  هنییحنلف  هک : تسا  هبیط » تایح  ، » میروایب شیارب  ینآرق  ریبعت  کی  مییوگب و  هملک  کی  رد  میھاوخب  رگا  ام  ار  نامرآ  الاح  دنکیم . تکرح  اھنامرآ  نیا  تمـس  هب 

. هبیط تایح  اعبط  یتایح ؟ روج  هچ  تسا ؛ تایح  هب  ناربمغیپ  یهمھ  ربمغیپ و  توعد  دنک . هدنز  ار  امش  ( ٧ (؛ مکییحی امل  مکاعد  اذا  لوسرلل  اوبیجتسا  و  ( ۶)

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۴ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

دیاب ار  دـیع  ود  نیا  تسا . دـیع  عقاو  رد  مھ  تاباختنا  باختنا ؛ دـیع  کی  تسا ؛ رگید  زور  هس  تسا و  نمھب  مودوتسیب  زور  هک  بالقنا  دـیع  کی  میراد ؛ شیپ  رد  دـیع  ود  ام 

« يمالسا بالقنا  يراگدنام   » 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 5هاگياپ  هحفص 4 
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نیا ٣٧ لوط  رد  ام  تلم  اتقیقح  نمھب - مودوتسیب  زور   - تسا بـالقنا  دـیع  هک  لوا  دـیع  دروم  رد  اـم . یارب  تسا  نومـضمرپ  اـنعمرپ و  دـیع  ود  دـیع  ود  نیا  میرادـب . یمارگ 

کی لاس  رھ  ینعی  تسا ؛ دوع »  » زا دیع »  » یهشیر دوشیم ؛ رارکت  لاس  رھ  هک  یتبسانم  نآ  ینعی  دیع  تسا . هتـشاد  یمارگ  یعقاو  دیع  کی  یانعمهب  ار  زور  نیا  لاس ،

تردق توق و  اب  لاس  رھ  هدش ، نییعت  بالقنا  یزوریپ  زور  هک  نمھب  مودوتسیب  زور  هب  تبسن  هنامداش  رارکت  نیا  هنامداش ؛ رارکت  مینکیم ، رارکت  یتبسانم  کی  هب  ار  یزور 

رد میظع  مجح  نیا  اب  مدرم و  روضح  اب  بالقنا  درگلاس  اما ]  ] دناهدرک بالقنا  هک  میاهتشاد  ییاھروشک  ینعی  تسا ؛ ریظنیب  ناھج  یهمھ  رد  ناریا و  رد  نیا  هتشاد . همادا 

رد تسا . نیا  تیعقاو  تسین ؛ لـیلحت  سدـح و  تسا ؛ عـالطا  کـی  نیا  تـسا ، یتـیعقاو  کـی  مـنکیم ، ضرع  هـک  یزیچ  نـیا  تـسین . اـیند  یاـج  چـیھ  رد  روـشک  رـساترس 

درگلاس دوشیم  نیا  دـنوریم ؛ هژر  ناشیولج  دـنیآیم  مھ  هدـع  کی  دنتـسیایم ، ناویا  نآ  یور  اجنآ  یاهدـع  کی  دـنرادیم ؛ یمارگ  ار  بالقنا  درگلاـس  یبـالقنا ، یاـھروشک 

. دوشیم هتشاد  یمارگ  دوشیم ، تشادھاگن  دوشیم و  تشادگرزب  اساسا  مدرم  یهلیـسوهب  بالقنا  درگلاس  اجنیا  رد  دنتـسھ . ناشدوخ  راک  لوغـشم  مھ  مدرم  بالقنا ؛

هلسلس نیا  یمدرم . روضح  دنھدیم ؛ ناشن  ار  ناشدوخ  دنوشیم و  نادیم  نیا  دراو  روجهمھ  فرب ، ناراب ، نادنبخی ، تالکشم ، درس ، یاوھ  رد  دنیآیم  هک  دنتـسھ  مدرم 

اھنآ نس  دناهدیدن و  الـصا  ار  [ ۵٧  ] نمھب مودوتسیب  هک  دنتـسھ  یناسک  دننکیم ، تکرـش  نمھب  مودوتسیب  رد  لاسما  هک  یناسک  زا  یمین  دیاش  تسا . یندـشنمامت 

اب دوبن ، اھزیچ  نیا  گنفت و  ریت و  اب  ام  بالقنا  نوچ  تسا ؛ بالقنا  ینیرفآزاب  نیا  عقاو  رد  دـننکیم . تکرـش  اـما  دنتـسھ  [ ۵٧  ] نمھب مودوتسیب  زا  دعب  لام  دـنکیمن ؛ اضتقا 

. دـندمآ هنحـص  رد  هصرع و  رد  ناشمـسج  اب  هکلب  ناشهفطاع ، ساسحا و  اب  طقف ]  ] هن ناشهدارا ، اب  طقف ]  ] هن ناشلیم ، اب  طقف  هن  مدرم  دوب ؛ اھنابایخ  رد  مدرم  نت  روضح 

نیا رارمتـسا  دـندمآ . نابایخ  هب  دـندرک و  لمحت  ار  اھرطخ  نیا  دوب ؛ نوگانوگ  یاـھرطخ  شلباـقم  رد  دوب ، نتـشک  شلباـقم  رد  دوب ، یزادـناریت  شلباـقم  رد  دوب ؛ مھ  تخس 

، ینابیتشپ تبحم و  مزع و  هدارا و  اب  هارمھ  مدرم ، یمسج  روضح  ینعی  درک ؛ نکهشیر  ار  یولھپ  یهتسباو  هدیـسوپ و  میژر  هیاپیب و  ماظن  نیدالوپ ، مکحتـسم و  یهدارا 

مدرم روضح  یھلا  لضف  قیفوت و  هب  هک  دید  دیھاوخ  مھ  لاسما  دـناهدرک ، ظفح  لاس  نیا ٣٧  رد  مدرم  ار  روضح  نیا  تسا . روضح  یهناشن  اھنیا ] [ ؛ هنحـص رد  اھنابایخ و  رد 

. دوب دھاوخ  ینکشنمشد  ریگمشچ و  روضح  اھنابایخ  رد 

نازیزع میبالقنا . هارهمین  رد  ام  تسا و  هدنز  بالقنا  دوشب ؛ هدرپس  یشومارف  تلفغ و  تسد  هب  میظع  یهثداح  نیا  تشاذگ  دیابن  دوشب ؛ هنھک  هرطاخ  نیا  تشاذگ  دیابن 

لیکـشت تسا ، مزال  لوا  رد  یبالقنا  تکرح  هلب ، دریگیم . ماجنا  جـیردتب  ینوگرگد  نیا  تسا ؛ ینوگرگد  کی  بالقنا  تسین ؛ یعفد  یهثداح  کی  بالقنا  هک  دـیراد  هجوت  نم !

هچنانچرگا دراد . مزال  نامز  رورم  دراد ، دوجو  جیردت  دشخبب ، ققحت  ار  دوخ  فادھا  دـنک و  مکحم  ار  دوخ  یاھهیاپ  دـناوتب  بالقنا  نیا  هکیتقو  ات  اما  تسا  مزال  یبالقنا  ماظن 

لثم  - دـش هفخ  هفطن  رد  اھبالقنا  یـضعب  دـش ؛ هدـید  یبالقنا  رھاظب  یاھروشک  زا  یلیخ  رد  هک  دوشیم  یروجنآ  تقونآ  دـش ، شومارف  هثداح  نآ  تفر ، داـی  زا  اھفدـھ  نآ 

شتلع دوب ؛ نیمھ  شتلع  دندش . گرمناوج  ندـمآ  ایند  هب  زا  دـعب  مھ  یـضعب  دـش - هفخ  هفطن  رد  اعقاو  داتفا و  قافتا  ریخا ، لاس  دـنچ  نیمھ  ام ، نامز  رد  هک  ییاھنیمھ 

ایند و تزع  هک   - یعقاو یانعمهب  یمالـسا  یگدنز  ققحت  فدھ  یعامتجا ، تلادـع  فدـھ  دـننامب ؛ یقاب  یتسیاب  اھفدـھ  نآ  دوب . هدـش  مالعا  هک  ییاھفدـھ  زا  دوب  فارحنا 

مھ تسھ ، تزع  مھ  تسھ ، قالخا  مھ  تسھ ، لدع  مھ  تسھ ، ملع  مھ  هعماج ، نآ  رد  هک  یمالـسا  یهعماج  کی  لیکـشت  فدھ  تسا - یمالـسا  یگدنز  رد  ترخآ 

. میتسھ اھفدھ  نیا  هارهمین  رد  میاهدیسرن و  زونھ  اھفدھ  نیا  هب  ام  تسا ؛ اھنیا  فدھ  تسھ . تفرشیپ 

یاـھربخ رد  هکنیا  دراد . هیکت  هطقن  نیمھ  یور  اـقافتا ، نمـشد  یهھبج  دـشاب . یقاـب  دـشاب ؛ هدـنز  اـم  لد  نھذ و  رد  مئاد  بـالقنا ، تـقیقح  بـالقنا و  یهثداـح  یتسیاـب 

 - میھدـب میھاوخیم  راتفر  رییغت  هکلب ]  ] میھدـب میھاوخیمن  میژر  رییغت  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ام  هک  تسا  هتفگ  ییاـکیرمآ  رادمتـسایس  نـالف  هک  دـینیبیم  یجراـخ 

میھاوخیم دوب ، بالقنا  تمدـخ  رد  دوب ، یبالقنا  راتفر  دوب ، بالقنا  راتفر  یمالـسا  یروھمج  ماظن  راتفر  الاح  ات  ینعی  نیمھ ؛ ینعی  راـتفر  رییغت  دیاهتفنـش - رگید ؛ دـنیوگیم 

یتح دنرادن ؛ یکاب  یلیخ  یمالسا  یروھمج  مسا  زا  اھنیا  هک  ( ٢) متفگ دندوب  عمج  اجنیا  نیا ، زا  لبق  هام  دـنچ  هک  مھ  نامدوخ  یاھتاملپید  هب  نم  میھدـب . رییغت  ار  نیا 

ار و ندوب  یمالـسا  دـھدب ، تسد  زا  ار  دوخ  یاوتحم  یمالـسا  یروھمج  هچناـنچرگا  دـنرادن ؛] یکاـب   ] مھ دـشاب  یمالـسا  یروھمج  سار  رد  یرـسهبهمامع  کـی  هکنیا  زا 

یهمھ تسا . روجنیا  نمـشد  یهھبج  یمالـسا ؛ یروھمج  یاوتحم  زا  تسا  ترابع  دنراد  ینمـشد  نآ  اب  هچنآ  دنیآیم . رانک  نآ  اب  اھنیا  دھدب ، تسد  زا  ار  ندوب  یبالقنا 

یهطلـس هک  تسا  نیا  لابند  دنربب ؛ نیب  زا  نیرفآتردق  نیرفآتزع و  یاھفدھ  یمالـسا ، یھلا و  یاھفدھ  تمـس  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  تکرح  هک  تسا  نیا  اھنآ  شالت 

. دنک دیدجت  هرابود  روشک  نیا  رب  ار  دوخ 

١۴٠٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمودویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

هوکـشرپ و زار  منکیم  ضرع  نم  تسیچ ؟ شزار  تسیچ و  تلع  دـشن ؟ راچد  رگید  یاھبالقنا  اھماظن و  تشونرـس  هب  ینمـشد ، همھ  نیا  دوجو  اب  یمالـسا  یروھمج  ارچ 

لیکشت هملک  ود  نیا  زا  هک  یدوجوم  و  مھ ؛ اب  هملک  ود  نیا  یھارمھ  یمالسا .»  » و یروھمج »  » ینعی تسا : هملک  ود  نیمھ  ماظن  نیا  یراگدنام  ماظن و  نیا  شخبراختفا 

. ینید یرالاسمدرم  مالسا ؛ ینعی  هک  مھ  یمالسا  مدرم ، ینعی  یروھمج  مالسا ؛ مدرم و  یمالسا ؛ مھ  یروھمج و  مھ  دنامب ؛ رادیاپ  مھ  دیاب  هدش ،

« يمالسا بالقنا  يراگدنام   » 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 5هاگياپ  هحفص 5 
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