
ىربھر  / ١٣۶٨/٠٣/١٨ تیلوئسم  زاغآ  رد  ناریا  تلم  هب  مایپ 

زین هئطوت  نیا  تلم ، یمومع  یرایشوھ  اب  هک  تسا  مزال  دنشیدنا ، یم یمالسا  یروھمج  ماظن  رد  یراک  بارخ هب  هشیمھ  زا  شیب  نانمـشد  هک  ساسح  ی  هھرب نیا  رد 

تادـیلوت زا  معا  یلخاد ، دـیلوت  دـنور  دـیاب  دـنک . تکرح  هشیمھ  زا  رت  ناور رتھب و  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  یاـھخرچ  نمـشد ، تساوخ  مغر  یلع دـیاب  زورما  ددرگ . یثنخ 

، یرنھ یگنھرف و  تاسـسوم  یتاقیقحت ، زکارم  اھھاگـشناد و  هیملع و  یاھ  هزوح یبالقنا ، یاھداھن  یتلود و  یرادا و  یاھ  هاگتـسد دریگ و  باتـش  یتعنـص  یزرواـشک و 

روـشک و روـما  ی  هرادا رد  یوـحن  هب  هک  یتـلود  ریغ  یتـلود و  یاھـشخب  رگید  یرو و  هشیپ بسک و  زکارم  یدـیلوت ، زکارم  ریاـس  هاپـس و  شترا و  رد  ییاـفکدوخ  تکرح  دـنور 

. دنشاب لوغشم  راک  هب  هتشذگ ، زا  رتشیب  یا  هزیگنا رتدنلب و  یتمھ  اب  دنراد ، شقن  هعماج  ی  هدنیآ لاح و  یاھزاین  نیمات 

نارھت  / ١٣۶٨/٠٣/٢۶ ناتسا  نازومآشناد  ناملعم و  زا  ىعمج  شرورپوشزومآ و  ترازو  نانواعم  ریزو و  رادید  رد  تانایب 

رادـتقا و  دـننک ، هفاضا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رادـتقا  رب  هک  دـشاب  نیا  دـیاب  یتلود  ماظن  رد  موس  مود و  لوا و  یاـھ  هبتر نالوئـسم  مدرم و  داـحآ  اھرـشق و  ی  همھ شـالت 

رد دـننک . ربارب  دـنچ  ار  دوخ  شالت  دـیاب  دـنراد ، شقن  روشک  یگدـنزاس  هرادا و  رد  هک  یناسک  مامت  یگدـنزاس . اب  رگم  دوش ، یمن لـصاح  یماـظن  یداـصتقا و  یـسایس و 

تامدخ ی  هیارا اب  مدرم و  دامتعا  بلج  لمع و  نسح  اب  دیاب  یتلود  یرادا و  یاھـشخب  دنربب . الاب  ار  روشک  دـیلوت  دـنراد ، ناوت  هک  ییاج  ات  دـیاب  نارگدـیلوت  دـیلوت ، ی  هنحص

. دننک هفاضا  ار  دوخ  شالت  دنتسھ ، داشرا  ماھلا و  عبنم  مدرم  یارب  یگنھرف  یاھ  هنیمز رد  هک  یناسک  و  دنیازفیب ، ناشراک  تیفیک  رب  اھ ، نآ هب  هناصلخم 

١٣۶٨/٠۴/٢٣ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملھچ  تبسانمهب  ناریا  تلم  هب  مایپ 

شناد تالوصحم و  هب  روشک  زاین  سفن ، هب  دامتعا  راکتبا و  حور  اب  هدربالاب ، تسا ، طوبرم  راک  رد  یزوسلد  تقد و  هب  هک  اجنآ  ات  ار  یتعنـص  تیفیک  ینف ، رـصانع  نارگراـک و 

. دننک ادیپ  هقالع  نانیمطا و  یلخاد  تالوصحم  هب  ناگدـننک  فرـصم  هک  دـنوش  بجوم  دـنزاس و  راوتـسا  ار  یلم  لیـصا و  تعنـص  یاھهیاپ  دـنھد و  شھاک  ار  ناگناگیب  ینف 

زاینیب نارگید  زا  هتفرشیپ -  عیانص  رد  یتح  ار -  روشک  تسا  رداق  یناریا  راکتبا  دادعتسا و  هک  دنھد  ناشن  دننک و  زاب  ار  هدیچیپ  هتفرشیپ و  تعنص  تمس  هب  هار  نینچمھ 

. دزاس

مدرم  / ١٣۶٨/٠٩/٠١ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یعاتم الاک و  تعنص و  نآ  دوخ ، تحلـصم  صیخـشت و  رب  انب  دناوتب  دیاب  ام  تلم  ینعی  مینک . جراخ  اھتردق  ذوفن  ریز  زا  لماک  روط  هب ار  نامدوخ  مھ  یداصتقا  ظاحل  زا  دیاب  ام 

تسا هدیسرن  دح  نآ  هب  تلم  میراد و  یتالکشم  راک  نیا  یارب  زونھ  ام  زورما  هتبلا ، دنک . دیلوت  دوجوم  تاناکما  عبانم و  زا  هدافتـسا  اب  روشک و  لخاد  رد  دراد ، جایتحا  هک  ار 

هک ام  قیقد  تعنـص  دشاب . هتـسباو  اھتردق  نامھ  هب  هک  دوب  هدش  انب  یی  هنوگ هب  تلم  نیا  زیچ  همھ  هتـشذگ  رد  اریز  دنک ؛ هدروآرب  لخاد  رد  ار  دوخ  یاھزاین  مامت  دناوتب  هک 

ایند یملع  یاھتفرـشیپ  اب  ام  یزرواشک  هک  دندرک  یراک  اھیلبق ، یولھپ و  طحنم  میژر  مکاح و  یاھتردـق  ناگناگیب و  دـندرک و  هتـسباو  ار  ام  یزرواشک  یتح  دراد ، دوخ  یاج 

. دشاب انشآان 

١٣۶٩/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ 

هک تسا  بجاو  ناگمھ  رب  دنا ، هدز الاب  تمھ  نیتسآ  صلخم ، یاھورین  هدش و  میظنت  سلجم  تلود و  ی  هلیـسو هب  یگدنزاس  ی  همانرب هتـسشنورف و  گنج  شتآ  هک  زورما 

راکتبا راک و  دوش ، لیدبت  دابآ  یروشک  هب  یمالـسا  ناریا  هک  تسا  نآ  ورگ  رد  مالـسا  یوربآ  زورما ، دنرادرب . نآ  هار  رـس  زا  ار  عناوم  دننادب و  یدج  رایـسب  ار  روشک  یگدنزاس 

هب یزرواـشک  تعنـص و  رد  روشک  ددرگ ، لداـعتم  مدرم  یاـھزاین  اـب  یلخاد  دـیلوت  دوـش ، نک  هشیر تیمورحم  رقف و  دـبای ، ناماسورـس  مدرم  یگدـنز  دوـش ، ریگ  همھ نآ  رد 

ناماس زین  ار  مدرم  یدام  یگدـنز  تیونعم ، رانک  رد  نید  هصـالخ  دـشاب و  هتـشادن  راـشف  لاـمعا  هب  یھار  مدرم ، یگدـنز  تاـجایتحا  قیرط  زا  نمـشد  دـسرب ، ییاـفکدوخ 

. دشخب

١٣۶٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیلوا  مسارم  رد  تانایب 

نانمـشد دیما  ی  هیام مھ  نیا  دـھدب . ماجنا  ار  روشک  یگدـنزاس  هتـسیاش ، روط  هب دـناوتن  یمالـسا  ناریا  هک  تسا  نیا  هتخود ، مشچ  نآ  هب  نمـشد  هک  یی  هطقن نیمود 

، دھدب شیازفا  ار  یلخاد  دیلوت  دھدب ، ناماسورـس  ار  مدرم  یگدنز  عضو  دربب ، شیپ  ار  یگدنزاس  روشک  لخاد  رد  دـناوتن  یمالـسا  یروھمج  تلود  هک  دـنلیام  اھ  نآ تسا .

نیا قیفوت  یمالـسا ، تلود  دنھاوخ  یم اھ  نآ دناسرب . یمالـسا  مزال  یگدنز  ناماسورـس  هب  ار  ریقف  فعـضتسم و  هنھرباپ و  نامدرم  دنک و  مک  ار  روشک  زا  جراخ  هب  یاکتا 

دمحب هک  یمکحتسم  دنویپ  اب  مدرم و  امش  تمھ  اب  یمالسا ، روشک  رگا  دنا . هتخود مشچ  وزرآ ، نیا  هب  دھدب . ماجنا  ار  اھراک  نیا  دناوتن  درواین و  تسد  هب  ار  گرزب  فیاظو 

اھکھورگ زا  یضعب  دنا و  هتخود اھ  نآ ناھد  هب  مشچ  هک  یحول  هداس ی  هتخاب لد نانمشد  اکیرما ، رامعتسا ، دیایب ، لیان  یناشخرد  عضو  هب  تسھ ، تلود  امـش و  نیب  هللا 

. دش دنھاوخ  حالس  علخ  یلخاد ، یاھنایرج  و 

تفن  / ١٣٧٠/٠٩/١٢ ترازو  ناریدم  رادید  رد  تانایب 

؛ میزاسب ناـمدوخ  مینک ؛ شـالت  ناـمدوخ  مینک ؛ راـک  ناـمدوخ  میناوت  یم اـم  هک  دـندرک  میھفت  تلم  اـم  هب  دوب  اـم  راوگرزب  ماـما  هک  بـالقنا  ملعم  بـالقنا و  بـالقنا ، زا  دـعب 

هب زگرھ  ام  میریگب . راک  هب  مھ  یگدـنزاس  نارود  نیمھ  رد  ار  نیا  دـیاب  ام  مینک . یراذـگ  ناینب تسام  گـنھرف  ناـمھ  هک  ار  فرـصم  دـیلوت و  یگدـنزاس و  ی  هدـعاق ناـمدوخ 

رد ار  اھ  نآ ی  همھ میناوتب  رگا  میشاب  ریزگان  هک  یتقو وا  ینف  یدوجوم  یژولونکت و  هچ  تاناکما ، هچ  ملع ، هچ  دراد ؛ هچرھ  یسکرھ  مینک . یمن تشپ  نارگید  یاھ  هتـشاد

رارق روشک  نورد  زا  یگدنزاس  دادعتـسا  ندیـشوج  یارب  یلپ  هلیـسو و  یتسیاب  ار  اھ  نیا ی  همھ ام  درک . میھاوخن  غیرد  یی  هظحل میھدـب ، رارق  نامدوخ  یاھفدـھ  تمدـخ 

، دوش یم دیلوت  روشک  لخاد  رد  هک  یزیچ  رھ  میھدب . حیجرت  یجراخ  تاعونصم  زا  ی  هدافتسا رب  ار  نیا  یتسیاب  مینک ، دیلوت  روشک  لخاد  رد  میناوت  یم هک  اجرھ  میھدب .

. دوشب دراو  روشک  یاھ  هزاورد زا  یا  هزاورد یرگید و  تسد  زا  هکنآ  زا  رتھب  یکدنا  یتح  تسا ؛ نآ  یجراخ  هباشم  زا  رت  کرابم ام  یارب 

نویناحور  / ١٣٧٠/١٢/١۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مدرم تسا و  مزال  روشک  لخاد  رد  ی  هعونصم سانجا  لامعتسا  هک  داد  اوتف  فجن -  نکاس  گرزب  دیلقت  عجرم  یناھفصا - ی  هعیرشلا خیش موحرم  هک  دنناد  یمن ناریا  مدرم 

هک دنتفگ  نیا  زا  شیپ  لاس  دص  دودح  نپاژ ، رد  هک  دنناد  یم همھ  دننکن . ذوفن  روشک  لخاد  رد  نارگید  بیترت  نیا  هب  ات  دننک ، بانتجا  یجراخ  تاعونصم  زا  هدافتسا  زا  دیاب 

نیمھ نیع  نآ ، زا  رتدوز  هکلب  نامز ، نامھ  رد  هک  دـنناد  یمن اما  دـتفیب ؛ راک  هب  داصتقا  خرچ  روشک  نآ  لخاد  رد  ات  دـننک ، هدافتـسا  یجراـخ  تاعونـصم  زا  دـنرادن  قح  مدرم 

نارکفنشور تسایس و  لھا  ملق و  لھا  اھنابنجرـس و  زا  سک  چیھ  روشک ، لخاد  رد  هنافـساتم  اھتنم  دش ؛ رداص  هعیـش  یاملع  عجارم و  فرط  زا  اوتف ، نیمھ  داھنـشیپ و 

، قارع رد  اھیـسیلگنا  یبـالق  تاـباختنا  مـیرحت  یاوـتف  و  اھیـسیلگنا ، اـب  ی  هلباـقم رد  یزاریـش -  یقتدـمحم  ازریم  موـحرم  مود -  یزاریـش  یازریم  یاوـتف  درکن ! ناـشکمک 

یسایس راک  تسا ؛ مارح  اھیسیلگنا  یبالق  تاباختنا  رد  تکرش  هک  داد  اوتف  یناھفصا  تعیرش  موحرم  زور  نآ  تسا . تسایـس  ی  هنحـص رد  املع  روضح  زا  رگید  یی  هنومن

امـش حـلاص  فلـس  عجارم ، املع و  نآ  دوش ! یم جراخ  اھباتک  یالبال  زا  دراد  شاوی  شاوی  تاباختنا  نآ  ی  هلاسم زورما  رت ؟ هنانیب نشور نیا  زا  رت ، یوق نیا  زا  رت ، نشور نیا  زا 

و دـنا ؛ هدوب یدامتم  نایلاس  لوط  رد  دادبتـسا  ملظ و  هیلع  مدرم  تضھن  نایاوشیپ  املع  هک  دـندومرف  یم ررکم  اـم  راوگرزب  ماـما  هک  یبلطم  نآ  یاـنعم  تسا  نیا  دنتـسھ .

« يلخاد يالاک   » 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 15هاگياپ  هحفص 1 
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هک دندوب  دیتاسا  نامھ  نادرگاش  هسردم و  نامھ  یاھ  هبلط اھنیا  دش ؛ یھتنم  یناشاک  اھیآ  موحرم  سردم و  نسحدیس  موحرم  لثم  ییاھتیـصخش  هب  هک  تساھنیا 

. دندیشخرد ناریا  رد  روط  نیا

ناملعم  / ١٣٧٢/٠٢/١۵ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ دراد دوجو  ام  روشک  رد  هک  ییاھ  هناخراک تسا  بوخ  هچ  منک  یم ضرع  نم  دـشاب . هتـشاد  دوجو  راکتبا  روشک ، یداصتقا  شالت  راـک و  طـیحم  رد  هک  تسا  نیا  رگید  طرش 

زا رادقم  کی  تسا  مدرم  دوخ  لام  مدرم و  رایتخا  رد  یدیلوت  یاھدحاو  زا  یدایز  دادـعت  زورما  تسا  مدرم  رایتخا  رد  هک  ییاھ  نآ هچ  تسا و  تلود  رایتخا  رد  هک  ییاھ  نآ هچ 

رگید ی  هشوگ کی  رد  ای  اپورا ، رد  یرگید  هک  مینیـشنب  دیاب  ام  ارچ  دننک . فرـص  ناشیدیلوت  یالاک  هب  ندیـشخب  تیفیک  یارب  راک و  دربشیپ  یارب  قیقحت ، یارب  ار  ناشدمآرد 

ار تعنـص  دنربب ، ولج  ار  دیلوت  دننک ، راکتبا  دـننک ، تاقیقحت  دـیاب  سپ  میمھف !؟ یم رتمک  ام  رگم  میتسھ !؟ اھ  نآ زا  رتمک  ام  رگم  میریگب !؟ دای  وا  زا  ام  دـنکب و  یقیقحت  ایند 

. یروآون نتشاد و  راکتبا  طرش ؛ کی  مھ  نیا  دنربب . الاب  تیمک  تیفیک و  ظاحل  زا  ار  دیلوت  دنربب ، ولج 

هعسوت  / ١٣٧٢/٠٨/١٨ مود  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

اھهدروآرف تیفیک  شیازفا  اب  هارمھ  رورض ، ریغ  یفرصم و  سانجا  تادراو  شھاک  هعماج و  یساسا  یاھزاین  نیمات  یزرواشک و  یهنیمز  رد  هژیو  هب  یلخاد ، دیلوت  شرتسگ 

. یتفن ریغ  تارداص  یهعسوت  روشک و  رد 

ناملعم  / ١٣٧٣/٠٢/١٣ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ریبعت هب  یناھج - مود  گـنج  زا  دـعب  هک  ییاـھروشک  دـنا . هدیـسر مھ  هجیتن  هب  دـنا و  هتفر ار  هار  نیا  اـھروشک  زا  یـضعب  مینیب  یم مینک ، یم هاـگن  هک  اـیند  حطـس  رد  زورما 

دندرک هدافتسا  ناشدوخ  نورد  یاھورین  زا  عقاو  رد  دنتخادرپ . ناشدوخ  هب  دندرک و  تسار  رمک  دندوب ، هدش  ناسکی  کاخ  اب  ابیرقت  دوش - یم هتفگ  الومعم  هک  یزیمآ  هغلابم

نینچ اب  دوش  یم هک  میـسر  یم هجیتن  هب  سپ  دـنا . هتفر رتالاب  دـندوب  هدـناشن  هایـس  کاخ  هب  گنج  رد  ار  اھ  نیا هک  یناسک  زا  دوخ  یاـیند  روما  ی  هرادا ی  هنیمز رد  زورما  و 

رگراک یا  یناریا ! ناوج  یا  ناریا ! تلم  یا  : » دیوگب تلم  هب  هک  دوب  نیا  شتمھ  هیلع  یلاعت  ناوضر هللا  ام  ماما  تفای . تسد  هریغ  ینف و  یملع و  لالقتـسا  هب  یرکف  زرط 

یاراد هک  یناسک  دنک . هدنز  ام  رد  ار  نتسناوت » ی « هیحور تساوخ  یم ماما  یناوت ». یم تدوخ  ینک  هیکت  هناگیب  هب  هکنیا  نودب  وت  یناریا ! ریدم  یا  سدنھم و  یا  یناریا !

مھ یلخاد  سنج  رگم   » هک دـنتخاس  هفیطل  دـنتخادرپ و  یناریا  رخـسمت  هب  مادـم  هتـشذگ  لاـس  اـھھد  لوط  رد  دنتـسھ ، دوش - یم یگتـسباو  هب  رجنم  هک  لوا - رکف  زرط 

. درادن دوجو  تلم  کی  هب  رتالاب  نیا  زا  یملظ  دوش »!؟ یم سنج 

رکف هب  طقف  هک  یناسک  ینعی  دوس ، لھا  یاھ  مدآ هتبلا  تسا . یجراخ  تاعونـصم  زا  رتھب  یرایـسب ، دراوم  رد  ام  یلخاد  تاعونـصم  دـینیب  یم دـینک ، هاگن  امـش  هک  زورما 

ای تاجناخراک  کرام  اـم  یلخاد  تاعونـصم  زا  یـضعب  رب  دـننک ، یمن هجوت  اـیند  رد  ناریا  تلم  یعاـمتجا  شزرا  ینید و  یلم و  تریغ  هب  چـیھ  دنتـسھ و  دوخ  دوس  بیج و 

رکف دـنروآ  تسد  هب  دـنناوت  یم هک  یلوپ  هب  طقف  یبساک  نیا  زا  اھ  نآ دـنراذگ . یم شورف  ضرعم  هب  ییاپورا  یاـھرازاب  رد  ار  اـھ  نآ دـننز و  یم ار  اـیند  فورعم  یاھھاگـشورف 

. تسا هدمآ  دوجو  هب  یناریا  یالاو  دادعتسا  یناریا و  زیت  زغم  یناریا ، نیبزیت  مشچ  یناریا ، دنمرنھ  فیرظ  ناتشگنارس  اب  ام  روشک  رد  سانجا  نیا  هک  یلاح  رد  دننک . یم

تلود  / ٠٨/٠۶/١٣٧۴ تٔایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

. تسا ناھج  لک  رد  دادعتـسا  طسوتم  زا  رتالاب  ناریا  رد  دادعتـسا  طسوتم  هک  ما  هتفگ ررکم  تسا . طـسوتم  لومعم و  دـح  زا  شیب  هتـسجرب و  اـم  روشک  لـخاد  رد  دادعتـسا 

نیا رد  هک  یناسک  دنرادروخرب . ییالاب  یاھدادعتسا  زا  هک  میراد  یناناوج  ام  داد  ناشن  میدروآ ، تسد  هب  یمیش و ...  کیزیف و  یـضایر و  یاھدایپملا  رد  هک  ییاھتفرـشیپ 

. دـنراد دوجو  تکلمم  نیا  رد  رازھ  اھدـص  اھرازھ و  دارفا  نیا  لیبق  زا  انیقی  دـنتکلمم . نیا  نادـنزرف  هکلب  دـندوبن ؛ ییانثتـسا  دارفا  دـندروآ ، تسد  هب  الاب  تاماقم  تاـقباسم ،

دنناوت یم دـندرک ، ادـیپ  دـشر  اھ  نیا هک  یتقو دـیزرو . مامتھا  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  یگنھرف  راـک  هب  دـینک . تیبرت  قیقحت  ملع و  ی  هعـسوت شرورپ ، شزومآ ، هب  ار  اـھ  نیا

ادـج تفن  ی  هلاسم زا  ار  روشک  دـیاب  میناوتب  هک  اجنآ  ات  تسا . هلوقم  نیمھ  زا  زین  یلخاد  تاناکما  ناوت و  رب  هیکت  دـننک . هرادا  ناشدوخ  یاھتـسد  اـب  ار  اـیند  هکلب  روشک و 

دـصرد تسیب  دودـح  یدـشر  زا  هس  داـتفھ و  لاـس  رد  اـم  یتـفن  ریغ  تارداـص  دـشر  مرظن  هب  مدـید ، اـھرامآ  رد  نم  هک  روـط  نآ  تسا . سوـسحم  مھ  نیا  هتبلا  هک  مـینک 

روشک یلخاد  ی  هدافتسا تارداص و  یداصتقا و  دیلوت  رد  عونت  زا  میناوتب  ام  هک  دینک  یراک  دیورب و  شیپ  تھج  نیمھ  رد  تسا . ییالاب  یلیخ  دشر  هک  تسا  هدوب  رادروخرب 

. مینک هدافتسا  روشک  یاھتیفرظ  ی  همھ زا  اش هللا  نا  میشاب و  رادروخرب 

یوضر  / ٠١/٠۴/١٣٧۵ مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

دمحب یلو  دوبن ، یلمع  اھراک  نیا  گنج ، رطاخ  هب  یزور  تسا . دایز  یلیخ  روشک ، لخاد  رد  تورث  دـیلوت  تاـناکما  میراد . داـیز  یلخاد  تادـیلوت  یعیبط و  عباـنم  تورث ، اـم 

دوش و عورـش  راک  نیا  هک  میا  هدرک غالبا  مالعا و  اریخا  مھ  اـم  دـنکب . مھ  دـیاب  دـنک ، یم ار  راـک  نیا  مھ  تلود  دـنھد . ماـجنا  دریگ و  ماـجنا  مھ  دـیاب  تسا . یلمع  زورما  هللا 

زا یرایـسب  دوش ، نینچ  راگدرورپ ، لضف  هب  رگا  دھدب . هجیتن  لاس  جنپ  ای  لاس  هس  لاس ، ود  لاس ، کی  تدم  رد  حرط  نیا  تسا  نکمم  تسا . ماجنا  لاح  رد  راک ، تامدقم 

رد تشپ  دـنراد ، رادـیب  لد  ایوگ و  نابز  لاعف ، ملق  رکف و  اناوت ، یوزاب  هک  یناسک  ی  همھ تلم ؛ ی  همھ هکنیا  طرـش  هب  هتبلا  درک . دـھاوخ  ادـیپ  شھاـک  روشک  نیا  تالکـشم 

. دنوش میسقت  مدرم  دنراذگن  دننک و  شالت  تسا ، تلم  نیا  نایم  رد  زورما  هک  یتدحو  نیمھ  اب  تشپ ،

یتخت  / ٢٧/٠۶/١٣٧۵ مویداتسا  رد  هیمورا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

اھیناریو و اھیھاتوک و  هب  تبـسن  یگدـنزاس  رتالاب ، نآ  زا  مھ  گـنج و  یاـھیناریو  یگدـنزاس  مھ  تسا . دوھـشم  یگدـنزاس  راـثآ  دـینک ، هاـگن  ار  روشک  یاـجرھ  زورما  اـمش 

تمھ مدرم  دیاب  اما  تسا . هتفرگ  ماجنا  یدایز  یاھراک  هدـش و  عورـش  مھ  ناتـسا  نیا  رد  یگدـنزاس  توغاط . تموکح  نارود  ینعی  بالقنا ؛ زا  لبق  نارود  یاھ  ندرک بارخ

. دوش هنومن  ناتسا  کی  دناوتب  دراد ، مھ  یدادعتسااب  راک و  ی  هدننک مدرم  هک  یناتسا  نیا  دادعتسااب ، ناتـسا  نیا  دابآ ، ناتـسا  نیا  ات  دننک  کمک  یتلود  نیلوئـسم  دننک ،

گرزب لضعم  کی  قاچاق ، جاور  تسا . لضعم  کی  یراکیب ، ناتـسا ، نیا  رد  هک  تسا  نیا  مدیـسر ، هجیتن  هب  هک  هچنآ  مدرک و  هاـگن  تسا ، هدـش  هداد  هک  ییاھـشرازگ  رد  نم 

هب دنناشک . یم تسکش  هب  ار  یلخاد  دیلوت  دننک . یم ملظ  ناتـسا  هب  مھ  مدرم و  هب  مھ  دنا ؛ هتفرگ شیپ  رد  تسا  یملاسان  رایـسب  هار  هک  ار  قاچاق  هار  هدع  کی  تسا .

یرثا چـیھ  مدرم ، یارب  داسف  زج  انیقی  هک  دـنزادرپ  یم نوناق  فالخ  ملاسان و  یاھراک  هب  دـننک ، دابآ  ار  ناشدوخ  ناتـسا  رھـش و  روشک و  دـنروآ و  یور  دـیلوت  هب  هکنیا  یاج 

. تسھ شیبو  مک ناتسا ، نیا  رد  مھ  یگنھرف  لضعم  تسا . گرزب  لضعم  کی  مھ  نیا  دروآ ! یم ناغمرا  هب  ار  یا  هدروآ داب  یاھلوپ  اھ  نآ دوخ  یارب  هچرگا  درادن ؛

ناملعم  / ٠٢/١٠/١٣٧۶ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ملق راھچ  رگا  دینک ، ضرف  الاح  مینک . هرادا  مھ  اپورا  نودب  میناوت  یم ار  نامدوخ  روشک  ام  میرادن . یجایتحا  چیھ  اپورا  هب  ام  ادبا . میراد ؛ جایتحا  وا  هب  ام  هک  دنکن  لایخ  اپورا 

هتـشاد مزال  ام  هک  دشاب  یزیچ  مھ  رگا  دوش و  یم دـیلوت  لخاد  رد  تسام ، تلم  زاین  دروم  هک  هچنآ  دراد . یتیمھا  هچ  دـیاین ؛ دـیآ ، یم اج  نالف زا  یتالمجت  سکول و  یالاک 

!؟ دنتسھ ایند  بحاص  دننک  یم لایخ  هک  تسا  ییاپورا  روشک  تلود  دنچ  نیا  هب  یزاین  هچ  دنشورفب . ام  هب  ات  دنا  هدیشک فص  هک  دنتسھ  اھروشک  زا  یلیخ  میشاب ،

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

. یزرواشک هنیمز ی  رد  هژیوهب  یلخاد  دیلوت  شیازفا  یهلیسوهب  یساسا ، یاھالاک  رد  ییافکدوخ  ییاذغ و  تینما  نتخاس  مھارف 

« يلخاد يالاک   » 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 15هاگياپ  هحفص 2 
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هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٧/٠٩ یاھهبطخ  رد  تانایب 

نئارق دـھاوش و  یور  زا  دـش ، یم لیکـشت  ناـناوج  یارب  هک  ییاھینارنخـس  رد  اـھراب  هاـجنپ  ی  هھد لـیاوا  لـھچ و  ی  هـھد رخاوا  یاـھلاس  ناـمھ  بـالقنا  زا  شیپ  ی  هرود رد 

رد هتبلا  متـشاد . عالطا  نم  دوبن ؛ مھ  اعقاو  تسین ! ییاپورا  یاھروشک  رد  میراد ، نامروشک  رد  اشحف  یباجح و  یب یرابودـنب و  یب ظاحل  زا  ام  هک  یتیعـضو  نیا  متفگ  یم

ناسنا هک  دوب  یزیچ  نآ  زا  رتھب  نانز  راتفر  شـشوپ و  عضو و  الثم  اجنآ  رد  مدرم  یگدـنز  فرع  اما  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  یداـسف  زکرم  نـالف  دوب  نکمم  ییاـپورا  یاـھروشک 

طـسوت یناوھـش . قالخا  طقف  هن  دـندوب ؛ یقالخا  یاھبیـسآ  ماسقا  عاونا و  راچد  مدرم  یقالخا ، ظاحل  زا  دـید ! یم درک و  یم هظحـالم  اـم  یاھرھـش  زا  یـضعب  رد  صوصخب 

لاح و یب ار  مدرم  دوب . دمعت  ثحب  دندوب ؛ هدرک  هرادا  دـندوب و  هدرب  شیپ  یروط  نیا دوب . هدـش  هدز  تفآ شا  همھ مدرم ، دامتعا  هیکت و  مدرم ، تادوارم  مدرم ، تاطابترا  اھ ، نآ

یتلم دشاب ، سویام  دوخ  ی  هدنیآ زا  هک  یتلم  دشاب ، دیماان  هک  یتلم  تسا . تیدج  کرحت و  دیما و  تلم ، کی  ی  هدنرب شیپ یاھقالخا  دنتـساوخ . یم دیماان  هلـصوح و  یب

دوخ درادن ! یـشزرا  هک  دوب  نیا  شیانعم  ندوب ، یلخاد  نیا  دوخ  تسا ، هدش  دیلوت  لخاد  رد  دش  یم هتفگ  هک  یـسنج  رھ  درک . دـھاوخن  تفرـشیپ  دـنک ، ریقحت  ار  دوخ  هک 

هب تبـسن  مھ  یملع  ی  هتفرـشیپ لسن  ینعی  دزاسب ! دناوت  یمن مھ  یمیدق  یلگ  یاھ  هباتفآ نآ  گنھلول  کی  یناریا  هک  دنتفگ  یم مھ  هب  نارگید ، اھ ، هدرک لیـصحت دارفا ،

. تسا یقالخا  لکشم  نآ  نیا ، دوب . دیماان  روشک  نیا  یملع  ی  هدنیآ

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

نوچ تسا ؛ یعطق  مارح  عونمم و  لمع  کی  یعرـش ، ظاحل  زا  نیا  تساھ . یزیر همانرب ی  همھ روشک و  یلم  تیوھ  داصتقا و  هب  هبرـض  یـشورف ، قاچاق قاـچاق و  ی  هدـیدپ

، قاچاق سنج  دوش . یم هداد  رارق  شورف  ضرعم  رد  هک  ییاجنآ  ات  درک ، لابند  دـیاب  ار  قاچاق  سنج  تسین . اھزرم  طقف  قاچاق ، داسف  اب  هلباقم  یاج  تسا . داسفا  بجوم 

یناگرزاب دننک . کمک  مھ  هب  دنناوت  یم تعنـص  دـیلوت و  شخب  یناگرزاب و  شخب  دـنک . یم دودـحم  ار  ملاس  لاغتـشا  جـیورت و  ار  ملاسان  لاغتـشا  فیعـضت ، ار  یلخاد  دـیلوت 

دـنم و هقالع مودـخ ، نموم ، یاـھناسنا  فلتخم ، فانـصا  رد  یداـصتقا و  فلتخم  یاھـشخب  رد  دـمحب هللا  اـم  دریگ . رارق  یلخاد  تادـیلوت  جـیورت  تمدـخ  رد  دـناوت  یم روشک 

، دومرف ماما  دـندرک . کمک  تضھن  نیا  هب  قانتخا  نارود  رد  هک  دـندوب  یناسک  رازاب  فانـصا و  نیمھ  دوب ؟ نیبدـب  رھطم  کاپ و  یاھ  هزیگنا نیا  هب  دـیاب  ارچ  میراد ؛ دایز  زوسلد 

میژر فاصنا  یب نارومام  لواطت  ضرعم  رد  ار  شدوخ  ی  هیامرس یرازاب  بساک  رجات و  دندرک . تدھاجم  شالت و  اھ  نیا دوب ؛ مھ  روط  نیمھ دنتـضھن . دنم  تردق یوزاب  فانـصا 

نارگتعنص بالقنا ، یزوریپ  زا  لبق  یاھھام  رد  درک . شومارف  دیابن  ار  اھ  نیا دنک . کمک  یمالسا  تضھن  دوخ و  نید  هب  دیلقت و  عجرم  هب  هکنیا  یارب  داد ، رارق  هتشذگ  کافس 

اب ام ، نارگتعنص  زا  یرایسب  نارگراک و  گنج ، نارود  رد  درک . شومارف  دیابن  ار  اھ  نیا دندرک . دراو  یولھپ  کافـس  ی  هدیـسوپ میژر  رکیپ  رب  ار  هبرـض  نیرتگرزب  روشک  نارگراک  و 

حلاصم هب  یدنم  هقالع دھعت ، ی  هیحور نامھ  اب  دیاب  نالوئسم  دندھعتم . نموم و  مدرم ، دنھد . تاجن  گرم  دوکر و  فقوت و  زا  روشک  رد  ار  یتعنص  تکرح  دنتسناوت  یراکادف 

. دنھد همادا  ار  میظع  تکرح  نیا  یتسد ، کاپ ینماد و  کاپ بالقنا و  ی  هیلاع حلاصم  هب  هجوت  مدرم ،

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نآلا میرادـن . ار  نیا  نآلا  هک  میـشاب ، هتـشاد  راک  نیا  یارب  ار  مزال  یاھ  تخاسریز ام  هک  یماگنھ  اما  تبثم ؛ تسا  یراـک  نم  رظن  زا  یناـھج  تراـجت  ناـمزاس  هب  نتـسویپ 

دیلوت نیمھ  ینعی  ندـش ؛ قرغ  ندـش و  مک  ینعی  تباقر ؛ ناکما  نودـب  رترب ، داصتقا  کی  رد  ندـش  مضھ  ینعی  یناھج ، تراجت  نامزاس  لخاد  نتفر  اـھ و  هفرعت نتـشادرب 

دیاب اما  تسا ؛ تیلاعف  یارب  یا  هدرتسگ نادـیم  یناـھج  تراـجت  ناـمزاس  هلب ؛ ندرک . دوباـن  نداد و  تسد  زا  هدـش ، مھارف  لد  نوخ  تمحز و  اـب  زورما  اـت  هک  مھ  ار  یلخاد 

ینیرمت چـیھ  نآ  یاضعا  هک  یلاحرد میتسرفب ؛ یناھج  ماج  تاقباسم  هب  ار  لابتوف  میت  کی  اـم  هک  تسا  نیا  لـثم  راـک  نیا  متفگ  نم  زور  نآ  میـشاب . هتـشاد  انـش  تردـق 

، دش رگید  لاس  جنپ  میـشاب . هتـشادن  مھ  هلجع  مینک و  مھارف  ار  یگدامآ  دیاب  ام  میدرگ ! یمرب میروخ و  یم لگ  ات  تسیب  ام  هک  تسا  نیا  راک  نیا  ی  هجیتن دنـشاب . هدرکن 

ی هیصوت نآلا  میوش . هنحص  دراو  لیم  اب  تحار و  لایخ  اب  دعب  میوش ، عمج  رطاخ  ام  دوش و  مکحتسم  یداصتقا  یاھ  تخاسریز دیاب  لوا  دوش . یمن رید  دش ، رگید  لاس  هد 

. دوب دھاوخ  یکلھم  مس  ام  لقتسم  یلم و  داصتقا  یارب  یناھج ، داصتقا  رد  ندش  مضھ 

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

اجنیا نآ  ناسدنھم  میھد - یم ار  شزپ  ام  زورما  هک  ینامتخاس  دنزاسب - ار  یللملا  نیب سالجا  نامتخاس  دنتساوخ  یم یتقو  تفر . یلخاد  تادیلوت  فرـصم  فرط  هب  دیاب 

یکینورتکلا و یتوص و  یاھراک  زا  یـشخب  رد  راک  رخآ  رد  طقف  دورن . راـک  هب  یجراـخ  حـلاصم  چـیھ  ناـمتخاس  نیا  رد  هک  دـیریگب  یعطق  میمـصت  متفگ  اـھ  نآ هب  نم  دـندمآ .

تادیلوت زا  شحلاصم  دصرد  دنچ  دون و  تمظع ، نآ  هب  نامتخاس  نیا  دندرک . هدافتـسا  یجراخ  تادیلوت  زا  مینک ، دیلوت  میناوت  یمن لخاد  رد  هک  یزوسن  تکوم  زا  هدافتـسا 

یلخاد دیلوت  همھ  نیا  میناوت ؛ یم ام  دش . دندرک و  لابند  دـنتفر و  هک  مدرک  غالبا  متفگ و  ار  عوضوم  نیا  عطاق  راب  دـنچ  نامتخاس  نآ  تخاس  هیـضق  رد  هدـنب  تسا . یلخاد 

! دنروآ یم جراخ  زا  اھتکرش  نیا  صوصخب  نایاقآ و  زاب  هک  میراد ، یبوخ  نیا  هب  یبوچ  یاھراک  رولب و  ینیچ ، میراد :

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

یاروش سلجم  هیئاـضق و  ی  هوق تلود ، ی  هدـھع رب  تسا - نالوئـسم  ی  هدـھع رب  مھ  نیا ، دـنک ؛ ادـیپ  تمالـس  یعاـمتجا  یداـصتقا و  تابـسانم  هک  تسا  نیا  موس  علض 

رد رخافت  هب  شیارگ  یطارفا و  ییارگ  فرـصم یراوخابر ، قاچاق ، جاور  ینعی  هچ ؟ ینعی  طلغ  یعامتجا  یداصتقا و  تابـسانم  تسا . مدرم  داحآ  ی  هدھع رب  مھ  و  یمالـسا -

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  تاعونـصم  زا  هدافتـسا 

هتکن نیا  هب  مدرم  داـحآ  دـعب  ی  هجرد رد  و  هناـگ ، هس یاوق  یتلود و  یاـھ  هاگتـسد نالوئـسم و  دوخ  لوا  ی  هجرد رد  دوش . رادـیب  نالوئـسم  مدرم و  رد  یلخاد  تاعونـصم  زا 

. دنھد تیمھا  دننک و  هجوت 

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

زا یخرب  قبط  اـم  روحم . تلادـع مھ  میروحم ، هعـسوت مھ  اـم  هک  مینک  هجوـت  دـیاب  نآ ، یـشاوح  روـشک و  یدـیلوت  یداـصتقا و  نوگاـنوگ  یاـھتیلاعف  ی  همھ ی  هنیمز رد  اـم 

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

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

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

تیاعر یتلود  شخب  ینواعت و  شخب  یـصوصخ و  شخب  نایم  عبانم  میـسقت  رد  مھ  یداصتقا و  لـئاسم  هب  یلک  هاـگن  رد  مھ  یزاـس ، یـصوصخ ی  هلاـسم رد  مھ  تلود ،

. دوش

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

اھ یبرغ اـھ و  ییاـپورا تـسا ، هناـیمرواخ  ی  هـقطنم اـم و  روـشک  دـیلوت  زورما  هـک  یتـفن  رگا  مـتفگ  دھـشم  رد  لاـس  لوا  یاـھ  ینارنخـس زا  یکی  رد  شیپ  لاـس  دـنچ  نـم 

زا اھ  نآ دنھدب . تفن  ام  هب  دندوبن  رضاح  دنتخورف و  یم رت  نارگ دنرخ ، یم هقطنم  نیا  زا  زورما  هک  یتمیق  زا  ار  تفن  هکشب  رھ  میرخب ، تفن  اھ  نآ زا  ام  دوب  انب  دنتـشاد و  یم

یاراد تمعنرپ و  تیعمجرپ و  ی  هقطنم نیا  دنھاوخ  یم اھ  نآ دننارگن . دراد ، هگن  ناشدوخ  یاپ  یور  ار  اھ  نآ دنک و  لقتسم  ینغتسم و  ار  هقطنم  نیا  یاھتلم  هک  یزیچ  رھ 

رگا دنفلاخم و  مھ  یی  هتـسھ یژرنا  نتـشاد  اب  دنفلاخم ، مھ  ام  ناناوج  ندش  دنمـشناد  اب  دنفلاخم ، مھ  ام  یروانف  اب  اذل  دـشاب ؛ اھ  نآ جاتحم  هشیمھ  ینیمزریز  عبانم 

« يلخاد يالاک   » 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 15هاگياپ  هحفص 3 
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یاھلاس دـندرب . یم امغی  هب  ار  تفن  دـندرک و  یم هدافتـسا  اھروشک  نیا  نارادـمامز  تنایخ  یتیاـفک و  یب زا  زور  کـی  هکنیااـمک  دـنفلاخم ؛ مھ  اـم  تفن  نتـشاد  اـب  دـنناوتب ،

اھ و ییاکیرما مھ  دعب  دندرب ؛ یم ناشدوخ  یارب  ار  تفن  دنداد و  یم زور  نآ  تیافک  یب ی  هتسباو تلود  هب  یرـصتخم  یتح  دوب ؛ اھ  یـسیلگنا رایتخا  رد  ناریا  تفن  یدامتم 

مھ شدوخ  دـشاب و  هتـشاد  یی  هتـسھ هاگورین  دـناوتب  ناریا  لـثم  یروشک  هکنیا  زا  اـھ  نیا دـنھاوخ . یم ار  نیا  اـھ  نیا دـنتفرگ . تسد  رد  ار  اـھرایتخا  دـندش و  دراو  نارگید 

. تسا نیا  هلئسم  دنتحاران ؛ دشابن ، زارد  هریغ  ییاپورا و  یاھروشک  شیپ  شتسد  دنک و  دیلوت  ار  هاگورین  نیا  تخوس 

تمواقم  / ٣١/٠۶/١٣٨۴ رنھ  تایبدا و  رتفد  نایوگهرطاخ  تداھش و  داھج و  ناتوسکشیپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، ندوب دـب  اب  تسا  یواسم  یناریا  سنج  هک  میدوب  هدـمآ  راب  روط  نیا یگچب  زا  ام  ی  همھ دوب . میناوت » یمن ، » تاـغیلبت نیرت  جـیار زا  یکی  یولھپ  ی  هرود رد  دـیناد  یم اـمش 

رد نیا  دندوب . هدرک  هنیداھن  ام  تلم  نھذ  رد  ار  گنھرف  نیا  الـصا  اھ . هنیمز ی  همھ رد  بوخ  سنج  دـیلوت  رد  یناوتان  اب  تسا  یواسم  یناریا  ندوب ؛ بوغرمان  ندوب و  تسپ 

راکتبا دناوت  یم دھدب ، دشر  دناوت  یم دنک ، دیلوت  دناوت  یم دناوت ؛ یم تھج  همھ  زا  هک  تسا  یتلم  تلم ، نیا  دراد . قرف  تیعقاو  اب  هجرد  عوضوم ١٨٠  نیا  هک  تسا  یلاح 

. دورب ولج  دنکشب و  ار  یروانف  ملع و  یاھزرم  دناوت  یم دنک ،

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

، تفرعم دیلوت  تورث ، دیلوت  یروانف ، دیلوت  ملع ، دیلوت  راک ، دیلوت  دشاب . تلم  راعـش  دیاب  عیـسو  ی  هرتسگ کی  رد  دیلوت  تسین ؛ الاک  دـیلوت  طقف  مدوصقم  هچ ؟ ینعی  دـیلوت 

تلود مھ  عیسو ، ی  هرتسگ نیا  رد  هک  تسا  نیا  رد  ام  تلم  تداعس  زمر  تسا . دیلوت  همھ  اھ  نیا دمآراک ؛ یاھناسنا  دیلوت  الاک و  دیلوت  تلزنم ، تزع و  دیلوت  تصرف ، دیلوت 

. تسا داھج  کی  نیا  تسا ؛ روشک  تفرشیپ  رادتقا و  یلم و  تینما  ی  هدننک نیمات نیا  میرامگب . تمھ  دیلوت  نیا  رب  تلم ، مھ  و 

، راک دیلوت  ملع ، دیلوت  زورما  تسا . داھج  کی  نیا  اھناوج ؛ امش  هب  صوصخ  هب  مدرم ، داحآ  هب  مھ  یتلود و  نارومام  نیلوئـسم و  هب  مھ  منک ، یم ضرع  امـش  هب  زورما  نم 

هدـننکدیلوت لیبس هللا  یف  دـھاجم  تسا . داھج  کی  اھ  نیا زا  مادـکرھ  تزع ، دـیلوت  تصرف و  دـیلوت  دـمآراک ، ناسنا  دـیلوت  مدرم ، زاین  دروم  یالاک  الاک ، دـیلوت  راکتبا ، دـیلوت 

، ناطلـس ملعلا  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  نینموملا  ریما  زا  یتیاور  کی  رد  میوشب . ملاع  روشک  کی  دیاب  ام  مینک . دـیلوت  ار  ملع  مھ  میزومایب و  ار  ملع  مھ  دـیاب  تسا ؛

هک یتلم  رھ  دنک ؛ ییاورنامرف  دناوت  یم دنک ، ادیپ  ار  ملع  هک  یسکرھ  تردق ؛ اب  تسا  یواسم  ملع  تسا ، رادتقا  ملع  ینعی  هیلع ؛ » لیص  هدجی  مل  نم  لاص و  هدجو  نم 

یانعم ی  همھ اب  ار  ملع  دیاب  ام  دننک . ییاورنامرف  وا  رب  نارگید  هک  دنک  هدامآ  ار  دوخ  دیاب  دشاب ، یھت  ملع  زا  شتـسد  هک  یتلم  رھ  دنک ؛ ییاورنامرف  دناوت  یم دشاب ، ملاع 

دیاب ار  ملع  تسین ؛ یفاک  مھ  ییاھنت  هب  درجم و  ملع  نیا ، رب  هوالع  میوگ . یم اھھاگـشناد  ناداتـسا و  اـھناوج ، هب  نم  ار  نیا  مینک ؛ لاـبند  داـھج  کـی  ناونع  هب  نآ  لـماک 

ام یارب  دشابن ، روشک  تفرشیپ  هعسوت و  ی  هیام هک  یتعنص  روشک . ی  هعـسوت هب  مینک  لصو  دیاب  ار  تعنـص  و  تعنـص ، هب  دینک  لصو  دیاب  ار  یروانف  یروانف ، هب  مینک  لصو 

ی هفیظو تسا ؛ نیگنـس  شرورپ  شزومآ و  ی  هفیظو تسا ؛ نیگنـس  اھھاگـشناد  ی  هفیظو تسین . عفان  درادن و  یا  هدیاف دوشن ، دیلوت  یروانف  هب  هک  یملع  تسین ؛ دیفم 

. تسا نیگنس  یشھوژپ  زکارم  یتاقیقحت و  زکارم 

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

اب دوشب ؛ جـیورت  یلخاد  دـیلوت  دوشب ؛ ینیرفآراک  دوشب ؛ تیامح  یراذـگ  هیامرـس زا  هک  میراد  جاـیتحا  اـم  روشک . داـصتقا  هب  یگدیـسر  تسا و  مدرم  یگدـنز  هب  یگدیـسر 

ماجنا یداصتقا  تاررقم  اھتسایس و  ماجسنا  تیفافش و  تابث و  دوشب ؛ لابند  مھم  فدھ  کی  یلصا و  یانبم  کی  ناونع  هب  لاغتشا  دوشب ؛ هزرابم  هنادجم  داسف  قاچاق و 

دنناوتب مدرم  هک  دنـشاب  هتـشاد  تابث  مھ  دیاب  ام  نیناوق  یداصتقا و  تاررقم  درادن - یا  هدیاف مینکب ، شـضوع  ادرف  مییوگب ، یزیچ  کی  زورما  هک  یا  یداصتقا تاررقم  دوشب -

وزج هک  تسا - روشک  یداصتقا  قنور  یارب  فیاظو  نیرت  مھم زا  یکی  یناھج ، یبایرازاب  دشاب . فافـش  دناوخب و  مھاب  دشاب و  مجـسنم  دیاب  مھ  دـننک ، یزیر  همانرب نآ  یور 

یاھ همانرب هتبلا  میـشاب . هتـشاد  رظن  رد  ار  اھ  نیا یتسیاب  ام  اھ ؛ همانرب اھتیلاعف و  زا  لـماک  یناـسر  عـالطا و  تساـم - یاـھیراک  مک وزج  میا و  هدرکن اـم  هک  تسا  ییاـھراک 

. دنامب رود  رظن  زا  دیابن  روشک  یساسا  یدربھار 

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

کی تسھ ؛ مھ  شا  یجراخ عون  تسھ ، شا  یلخاد عون  فرظ - کی  هناخ ؛ ی  هلیـسو کی  دـییامرفب  ضرف  ای  سابل ، کی  دـینک - هیھت  رازاب  زا  ار  یـسنج  کی  دـیور  یم امش 

یلخاد سنج  هک  یلبق  یگنھرف  تاـبوسر  رطاـخ  هب  رادـقم  کـی  تسا ، یجراـخ  سنج  نیا  هکنیا  هب  نداد  زپ  رطاـخ  هـب  رادـقم  کـی  یجراـخ ، تاـغیلبت  رطاـخ  هـب  یرادـقم 

هدـننک نییعت لاح  رھ  هب  نکیل  دـشاب ، لماوع  زا  یکی  تسا  نکمم  مھ  ندوب  رتبوغرم  نیا  یجراخ - سنج  ندوب  رتبوغرم  رطاـخ  هب  دـیاش  مھ  رادـقم  کـی  درادـن و  یا  هدـیاف

، زورما یراکیب  رگم  بوخ ، دینک . یم راداو  راک  هب  ار  یناریا  ریغ  رگراک  کی  دینک و  یم راکیب  ار  یناریا  رگراک  کی  دینک : یم راک  هچ  ینعی  دینک . یم باختنا  ار  نآ  امـش  تسین -

هچ هجیتـن  میدرک ، یوریپ  شور  نیا  زا  یکی  یکی و  رگید ، رھاوخ  نآ  رگید ، ردارب  نآ  مدرک ، روط  نیا هدـنب  دـیدرک ، روط  نیا امـش  یتـقو  تسین . اـم  ی  هعماـج ی  هدـمع لکـشم 

شدوخ لابند  هب  هک  مھ  یراـکیب  دوش . یم یلخاد  راذـگ  هیامرـس یدـیماان  ثعاـب  تیاـھن  رد  یلخاد و  رگراـک  یراـکیب  یلخاد ، ی  هناـخراک یگتـسکشرو  هجیتن ، دوش ؟ یم

کی زا  دوش ؛ یم عورـش  یکچوک  زیچ  کی  زا  نیاربانب ، دـیآ . یم دوجو  هب  ناوارف  یعامتجا  یـسایس و  ثداوح  نآ ، لابند  هب  دروآ و  یم یگداوناخ  تافالتخا  داـسف و  داـیتعا ،

زا دنک  یم سوھ  تسا . ناوارف  لئاسم ، تسد  نیا  زا  و  دشاب . راذگرثا  دناوت  یم یعامتجا ، تالوحت  رد  یتح  مھ  دارفا  یصخش  ی  هدارا سپ  امـش . نم و  یـصخش  ی  هدارا

، میظع نایرج  کی  شدوخ  لابند  هب  هک  تسا  ییاھزیچ  نامھ  اھ  نیا رذگدوز ؛ یاھـسوھ  ردـخم ، داوم  هب  شیارگ  راگیـس ، هب  شیارگ  دـشکب ؛ دریگب  راگیـس  شقیفر  تسد 

. تسا قداص  مھ  شسکع  دروآ . یم دوجو  هب  تسھ - تفرسپ  هک  ار - یعامتجا  تالوحت  زا  یندشن  مامت  ینالوط و 

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

. تسیچ فارـسا  اب  هزرابم  هار  هک  میورب  نیا  لاـبند  هب  و  مینک ادـیپ  ار  اـھ  نیا ندرک  نک  هشیر  هار  مینک و  قیقحت  دراد ، دوجو  روشک  رد  هک  یا  یعاـمتجا تالکـشم  ی  هراـب رد 

. دـھاوخ یم قیقحت  اھ  نیا تسیچ ؟ لخاد  تخاس  یالاک  رب  یجراخ  یالاک  حـیجرت  اب  هزرابم  هار  تسیچ ؟ ییارگ  فرـصم اب  هزرابم  هار  . تسا یعامتجا  یرامیب  کی  فارـسا 

یزاس گنھرف دوش و  زیررس  ات  دیھدب  اھ  هناسر هب  دیھدب ؛ روشک  نالوئسم  هب  ار  قیقحت  ی  هجیتن دینک ، راک  وجشناد  داتسا و  دیریگب ، یقیقحت  یاھ  هژورپ اھھاگـشناد  رد 

. تفرشیپ دوش  یم نیا ، دوش .

یوضر  / ١٣٨٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

ی هلصاف دیاب  راچان  دینک ، ادیپ  تسد  یداصتقا  تفرشیپ  هب  دیھاوخب  رگا  دوش ؛ یمن اقآ  دنیوگب : یداصتقا  یاھ  نیـسیروئت حالطـصا  هب  نارظنبحاص و  زا  یـضعب  تسا  نکمم 

نیا هن ، تسا ؛ یرـشب  درواتـسد  دح  نیرخآ  برغ ، یداصتقا  یاھ  هخـسن هک  مینک  لایخ  دیابن  یروآون .»  » مینک یم ضرع  ام  هک  تساجنیا  دیریذپب ! دـینک و  لوبق  ار  یتاقبط 

ام دشاب . نیا  دیاب  صخاش  دینک ؛ ادیپ  ار  ون  رکف  نآ  دـیدرگب  دوش ؛ یم دراو  نادـیم  هب  ییون  رکف  هزات و  رکف  دوش و  یم یط  هرود  نآ  دراد ؛ یا  هرود  تسا ، یا  هخـسن کی  مھ 

هک دنتـسھ  ام  روشک  رد  یدایز  نادـنمتورث  زورما  دـنک . ادـیپ  تیمومع  روشک  رد  یدـیلوت  یاھـشخب  رد  یراذـگ  هیامرـس میھاوخ  یم اـم  دوشب ؛ دـنمتورث  روشک  میھاوخ  یم

ی هیام مھ  دراد و  دوس  مدرم  یارب  مھ  دراد ، دوس  ناشدوخ  یارب  مھ  دننزب ؛ راک  هب  نیرفآراختفا  دنمدوس و  یاھیراذگ  هیامرـس رد  دنناوت  یم ار  تورث  نیا  دنتورث ؛ زا  رادروخرب 

تدابع و کی  دوش ، یم یھتنم  الاب - یھد  هرھب اب  روشک - نورد  رد  لوصحم  شیازفا  هب  روشک و  دـیلوت  هب  هک  ییاھراک  رد  نادـنمتورث  یراذـگ  هیامرـس دوش ؛ یم ادـخ  یاـضر 

فیعـض تاقبط  دنوشب و  رادروخرب  تاقبط  ی  همھ هک  دنک  تبقارم  مھ  روشک  تیریدم  دننک ؛ تورث  دیلوت  دننک ، یراذگ  هیامرـس دنناوت  یم تسا ؛ زاب  هار  نیا  تسا . باوث  کی 

ات تسا ؛ هدش  بولغم  ام  نمشد  اجنیا  ات  میتفر . ولج  یلیخ  لاس  یس  نیا  رد  ام  دننکب . ادیپ  ییاناوت  همھ  دنوشب ؛ جراخ  فعض  زا  ات  دننک  هدافتسا  اھتصرف  زا  دنناوتب  مھ 

« يلخاد يالاک   » 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 15هاگياپ  هحفص 4 
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. دنا هدروخ تسکش  ناریا  تلم  زا  اکیرما - ربکتسم  میژر  مسینویھص و  یناطیش  ی  هکبش ینعی  ناریا - تلم  نانمشد  زور  نیا  تعاس و  نیا 

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

: اب یلخاد  صلاخان  دیلوت  هنایلاس  دشر  خرن  لقا ٨  دح  نازیم  هب  یداصتقا  باتشرپ  رمتسم و  دشر  ققحت  - ٢١

بذج دصرد و  حطـس ۴٠  رد  لقا  دح  یلخاد  صلاخان  دیلوت  هب  زادناسپ  تبـسن  ظفح  اب  یراذگهیامرـس  زادناسپ - فاکـش  شھاک  قیرط  زا  یراذگهیامرـس  هعـسوت  - ٢١ - ١

. یجراخ یاھهیامرس  عبانم و 

نارگراک  / ١٣٨٨/٠٢/٠٩ ناراتسرپ و  ناملعم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا یدامتم  یاھلاس  هتـشذگ ، رد  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  میربب ؛ شیپ  مینک و  میظنت  قیـسنت و  یلخاد  دـیلوت  جـیورت  تمـس  هب  ار  نامدوخ  روشک  گنھرف  دـیاب  اـم 

مات لالدتـسا  کی  نیا  تسا ، یجراخ  سنج  نیا  دش  یم هتفگ  یتقو  دنورب . یجراخ  هناگیب و  یاھ  هتخاس تاعونـصم و  لابند  هب  هک  تسا  هدش  قیرزت  ام  تلم  هب  گنھرف 

ی هیور یب اـجیب و  ندرکن  غیلبت  تسا ، رثوم  نیا  رد  لـخاد  دـیلوت  تیفیک  هتبلا  دوش . ضوـع  دـیاب  گـنھرف  نیا  سنج . نیا  ندوـب  رت  بوـغرم ندوـب و  رتـھب  یارب  دوـب  یماـمت  و 

نیا رد  راک - سدـنھم  ای  برجم  رگراک  ای  هداس  رگراک  هچ  راک - ی  هدـننک رد  یراـک  نادـجو  تسا ، رثوم  نیا  رد  یلخاد  نیرفآراـک  قیوشت  تسا ، رثوم  نیا  رد  یجراـخ  تادـیلوت 

تـسد هب  تسد  دیاب  همھ  دراد . شقن  یجراخ  یالاک  ی  هدننکدراو رجات  دراد ، شقن  نیرفآراک  دراد ، شقن  رگراک  دوخ  دنراد ، شقن  نیلوئـسم  دراد ، شقن  تلود  تسا ، رثوم 

هب ام  مینادب . شزرا  ار  یلخاد  دیلوت  ندرک  فرـصم  هک  دوش  مکاح  ام  یاھنھذ  رب  ام و  ی  هعماج رب  یگنھرف  دـنک و  ادـیپ  شزرا  دـنک ؛ ادـیپ  ناحجر  لخاد  دـیلوت  ات  دـنھدب  مھ 

، روشک ناراذـگ  تسایـس روشک ، نیلوئـسم  ی  همھ مینک . یم راکیب  ار  روشک  لخاد  رگراک  کـی  مینک ، یم فرـصم  ار  وا  دـیلوت  هک  هناـگیب  رگراـک  کـی  نتـشاداو  راـک  هب  تمیق 

. دنھدب تیمھا  دیاب  هتکن  نیا  هب  هطوبرم  یاھشخب  تلود ، نارگراک ، دوخ  نانیرفآراک ، دوخ  روشک ، تاغیلبت  نالوئسم 

تاعونـصم هب  تبـسن  دـیاب  ام  ارچ  تسا . یجراخ  ینوریب و  یاھ  هباشم زا  رترب  رایـسب  یھاـگ  رترب و  روشک  لـخاد  تاعونـصم  تـالوصحم و  زا  یرایـسب  هناتخبـشوخ  زورما 

دیلوت و هب  رداق  یناریا  هک  دندرک  یم نیقلت  ناشدوخ  نیگآرھز  تانایب  اب  ناشدوخ ، تسد  هب  تردق  هاگتـسد  هب  ناگتـسباو  هک  یزور  نآ  تشذگ  میـشاب ؟ انتعا  یب نامدوخ 

ار اھراک  نیرت  هدـیچیپ ام  ناناوج  زورما  درک . ضوع  ار  عضو  دـمآ  بالقنا  دـندز . همطل  روشک  رد  راک  قوش  راکتبا و  حور  هب  اھ  نآ دـنتخادنا . بقع  ار  ناریا  اھ  نآ تسین . تخاس 

ماجنا دراد  یناریا  ناوج  راکتبا  نھذ و  اب  ینف  ی  هدـیچیپ یاھراک  همھ  نیا  گرزب ، یاھراک  یارب  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  روشک  رد  تخاسریز  همھ  نیا  دـنھد . یم ماجنا  دـنراد 

طوبرم مھ  نیا  زا  مھم  شخب  کی  هتبلا  دوش . گنھرف  کی  دیاب  نیا  یلخاد ؛ تادیلوت  تاعونصم و  تمس  هب  همھ  دنروایب  ور  دیاب  زورما  دنراک . نیا  لابند  نیلوئسم  دریگ . یم

امرفراک و  دشاب . هتشاد  یلغش  تینما  دشاب ؛ نئمطم  دشاب ؛ لابلا  غراف رگراک  دنشاب ؛ هتـشاد  هجوت  نآ  هب  همھ  یتسیاب  مھ  نیا  هک  نارگراک ، یلغـش  تینما  هب  دوش  یم

. راک ی  هلئسم هب  طوبرم  نیا  دنربب . شیپ  ار  اھراک  راوردارب ، دنھدب  مھ  تسد  هب  تسد  رگراک  هاگراک و  ریدم  رگراک ، راذگ و  هیامرس رگراک ، و 

یوضر  / ١٣٨٩/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

، تعنص ی  هنیمز رد  مھ  میراد ؛ یدایز  یلخاد  تادیلوت  زورما  ام  تسا . نیا  یساسا  یاھراک  زا  یکی  یلخاد ؛ تادیلوت  هب  ندیـشخب  تیفیک  رد  رتشیب  راک  فعاضم و  تمھ 

دیلوت شروشک  رد  هک  هچنآ  دنک  ساسحا  هدننک  فرـصم هک  دشاب  یروج  دیاب  میربب . الاب  ار  اھ  نیا تیفیک  میھدب ، تیمھا  اھ  نیا تیفیک  هب  دـیاب  یزرواشک ؛ ی  هنیمز رد  مھ 

. تسا نآ  حطسمھ  لقاال  ای  تسا  یجراخ  عون  زا  رتھب  ای  تیفیک ، ظاحل  زا  دوش ، یم دیلوت  یناریا  رگراک  تسد  هب  دوش ، یم

یزاسوردوخ  / ١٣٨٩/٠١/٠٩ تعنص  یاھیدنمناوت  زا  دیدزاب  رد  تانایب 

نیا رد  ار  نامدوخ  یناگرزاب  لیدعت  تسایس  یتسیاب  رگید - یاھ  هنیمز ای  تسام و  مالک  لحم  العف  هک  وردوخ  ی  هنیمز رد  الاح  یلخاد - تعنـص  هب  میھد  یم تیمھا  رگا  ام 

نیا هب  دـننک ، یم میظنت  ار  یئارجا  یاھتـسایس  هک  یناسک  روشک و  راذـگ  تسایـس یاھ  هاگتـسد دز . دـھاوخ  ررـض  اعطق  هیور  یب تادراو  ینعی  مینک . میظنت  اـمتح  هنیمز 

تـسرد نیا  تسا . یلخاد  تعنـص  نتفرگ  ماوـق  تسا ؛ یلخاد  تعنـص  دـشر  رتـھب ، رت و  مھم نآ  زا  اـما  تسا ، یبوـخ  یلیخ  زیچ  ینازرا  یناوارف و  دـننک . هجوـت  دـیاب  هـتکن 

فلتخم یاھـشخب  رد  نوگانوگ  نیلوئـسم  نیلوئـسم - هب  اھراب  نم  مینک . زاب  تادراو  یور  هب  ار  هزاورد  تسا ، یھاو  لئالد  مھ  ابلاغ  هک  ینوگاـنوگ  لـئالد  هب  اـم  هک  تسین 

الاب دیاب  یلخاد  تاعونصم  تیفیک  دیئوگ  یم هک  تسا  نیا  یتعنـص  یاھ  هتخاس تادراو  لیھـست  تادراو و  شیازفا  یارب  امـش  قطنم  امـش ، ی  هفـسلف رگا  متفگ : یتلود -

نیرتدـب دـھدب . اـقترا  ار  تیفیک  هکنیا  هب  ار  یلخاد  ی  هدـننکدیلوت درک  روبجم  درک ، راداو  دوش  یم هک  دراد  دوـجو  یئاھتـسایس  دـیراذگب . شخب  نیا  یور  ار  راـشف  بخ  دورب ،

تیفیک ام  هکنیا  یارب  دراد  دوجو  یرتھب  یاھ  هنیزگ تسا . هنیزگ  نیرتدب  نیا ، مینک ؛ زاب  یجراخ  تاعونـصم  یارب  ار  هار  ام  هک  تسا  نیا  یلخاد  تیفیک  ندرب  الاب  یارب  هنیزگ 

. میربب الاب  ار 

امیسوادص  / ١٢/١٣٨٩/٠۴ ناراکردناتسد  نادنمرنھ و  رادید  رد  تانایب 

دیاب اعقاو  یشیامن ، رنھ  شخب  نیمھ  صوصخب  امیس ، ادص و  فلتخم  یاھشخب  ناریدم  ی  هیقب زا  ناشیا و  زا  مینک . ضرع  یماغرض  یاقآ  هب  دیاب  ام  ار  اھ  هیـصوت نیا  الاح 

ار نیا  اھتنم  مینک ؛ یم ریدقت  رکـشت و  امـش  ی  همھ زا  ام  دش . دھاوخ  رتراوشد  ای  راوشد  نادنمرنھ  راک  انئمطم  دـشابن ، ناریدـم  تیلاعف  ناریدـم و  شقن  رگا  مینک . رکـشت 

رد هک  یلاح  رد  دـنداد ، رامآ  ناـشیا  هک  لاـس  لوط  رد  یـشیامن  رثا  تعاـس  رازھ  هس  یـس و  میراد . یلیخ  راـک  تیفرظ  میراد ، یلیخ  راـک  ی  هنیمز اـم  هک  مینک  یم ضرع 

نیا تـسا ؛ یئـالاب  مـقر  یلیخ  نـیا  تـسا ، لـخاد  دـیلوت  دـنتفگ  دـصرد  لـھچ  دودـح  مـلیف  شخب  رد  تـسا ، لـخاد  دــیلوت  شدــصرد  دــنچ  تصــش و  ـالثم  لایرــس  شخب 

یاھ نتنآ عقاو  رد  ایند . فورعم  یاھروشک  یدودـعم  دادـعت  زج  دـنرادن ، ار  اھتیفرظ  نیا  ایند  یاھروشک  زا  یلیخ  تسا . روشک  رد  یبیجع  یاـھتیفرظ  دوجو  ی  هدـنھد ناـشن

تاناکما همھ  نیا  بوخ ، یناسنا  یورین  همھ  نیا  میراد ، تاناکما  همھ  نیا  ام  دوویلاھ . اـکیرمآ و  مھ  اتدـمع  دـننک ؛ یم هرادا  دودـعم  روشک  اـت  دـنچ  ار  فلتخم  یاـھروشک 

. میراد ناکما  یلیخ  ندرک ، راک  یارب  ام  نیاربانب  هثداحرپ . خیرات  نیا  یرازفا ؛ مرن میظع  ناکما  دعب  و  یرازفا ، تخس

ماظن  / ٢٧/١٣٨٩/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ار تخوس  میھاوخیم  ام  تسام . قح  نیا  تشاد ؛ میھاوخنرب  تسد  دمآ و  میھاوخن  هاتوک  قح  نیا  زا  ام  تسام و  قح  تخوس  دیلوت  یهخرچ  یاهتـسھ ، یهیـضق  رد  اما 

رارق رگا  دوشب . دیلوت  لخاد  رد  دیاب  اھهاگورین  نیا  کاروخ  دیایب . دوجو  هب  دیاب  یاهتسھ  یاھهاگورین  میراد . زاین  یاهتـسھ  تخوس  هب  ام  تاواگم ، رازھ  نیدنچ  مینک . دیلوت 

لابند تسام و  قح  نیاربانب  دنک . دیلوت  شدوخ  دناوتب  لخاد  دیاب  تشذگ ؛ دھاوخن  روشک  روما  میـشاب ، جاتحم  میوشب و  لسوتم  جراخ  هب  اھهاگورین  نیا  کاروخ  یارب  دش 

نیمات مینکیم ، هچ  مینکب ، تسرد  یناھج  کناب  مینکیم ؛ نیمات  شیارب  ام  یاهتـسھ ، تخوس  هب  دراد  جاـیتحا  ناریا  بوخ ، دـنیوگیم  باوج  رد  اـھنآ  تفرگ . میھاوخ  ار  نیا 

)!( دنقداص اھنیا  ردـقچ  هک  دـش  مولعم  دـصرد ، تسیب  تخوس  لدابت  نایرج  یارجام  نیمھ  رد  تسا . یھجو  یب  انعمیب و  فرح  تسا ، یلمھم  فرح  فرح ، نیا  مینکیم .

زا لبق  لاس  نیدنچ  اھلبق ، مھ  ام  دنریگیم ، ایند  رد  تسھ ، مھ  یلومعم  زیچ  نیا  بوخ ، دصرد . تسیب  تخوس  هب  یـشیامزآ ، کچوک و  هاگورین  نیا  یارب  میتشاد  زاین  ام 

، دراد جایتحا  نیا  هب  ناریا  دندرک  سح  هکنیا  درجمب  اھنیا  درادن . دوجو  مھ  یلکـشم  چـیھ  میدوب و  هدـیرخ  ار  نیا  میدوب ؛ هتفرگ  نامدوخ  نیا  زا  لبق  لاس  هدزناش  هدزناپ  نیا ،

تخوس یهیـضق  رد  دـندرک  هابتـشا  برغ ؛ اـکیرمآ و  فرط  زا  دوب  یگرزب  هابتـشا  نم  رظن  هب  نیا  دوخ  هلئـسم . کـی  هب  دـندرک  لیدـبت  ار  نیا  ندروآرد و  یزاـب  هب  دـندرک  عورش 

. دندرک لمع  یروجنیا  دصرد  تسیب 

ماظن  / ٢٧/١٣٨٩/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

« يلخاد يالاک   » 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 15هاگياپ  هحفص 5 
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دروـم نیا  رد  هتبلا  هک  یلخاد ، تادـیلوت  تیفیک  ندرب  ـالاب  هب  مینک  تداـع  یلخاد ؛ تادـیلوت  فرـصم  هب  مینک  تداـع  مـینک ؛ تیوـقت  میھدـب ، شیازفا  ار  یلم  دـیلوت  دـیاب  اـم 

نم منکیم . دـیکات  مھ  نـالا  مدرک ؛ شرافـس  اـھیتلود  هب  تادراو  تیریدـم  یهلئـسم  هب  تبـسن  نم  دـنراد . ینیگنـس  فئاـظو  ناراذـگنوناق  نینچمھ  یتـلود و  نیلوئـسم 

یئاھاج کی  دوشب ؛ دـیابن  اقلطم  تادراو  یئاج  کی  دوشب . تیریدـم  دـیاب  تادراو  اما  دریگب ؛ ماجنا  تادراو  هک  تسا  مزال  یئاھاج  کی  نوچ  دوشب ؛ فقوتم  تادراو  میوگیمن 

ار تادراو  یولج  دھدیمن  هزاجا  ام  هب  هدرک ، بیوصت  سلجم  هک  ینیناوق  هک  دنتفگ  نم  هب  یتلود  مرتحم  نیلوئـسم  هتبلا  دریگب . ماجنا  تادراو  تیریدم ، اب  دریگب . ماجنا  دیاب 

دـشاب یروج  دننک ؛ حالـصا  ار  نوناق  نیا  تادراو ، زا  یریگولج  زا  دـنکیم  عونمم  ار  تلود  هک  دراد  دوجو  ینوناق  اعقاو  رگا  دـننک . لح  ار  هیـضق  نیا  منکیم  شھاوخ  نم  میریگب ؛

. دورب الاب  یلم  دیلوت  دیاب  دوشب . تیریدم  هک 

روشک  / ١۶/١٣٨٩/٠۶ رسارس  نانیرفآراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مھم یلیخ  نیا  تسا ؛ یلخاد  دـیلوت  تیفیک  تسا ؛ یلخاد  دـیلوت  تیبوغرم  ی  هلئـسم دـننک ، هجوت  وا  هب  دـیاب  نانیرفآراک  دراد و  دوجو  راک  باـب  رد  هک  یا  یـساسا ی  هتکن

مزع و هب  دنکیم  ادیپ  طابترا  مھ  یشخب  اما  تلود ؛ یاھ  ینابیتشپ و  کلذریغ ، تاررقم و  منادیمن  یلام و  یایاضق  نامھ  هب  دنکیم  ادیپ  طابترا  نیا ، زا  یشخب  هتبلا  تسا .

، دـھدب ماجنا  نقتم  ار  نآ  دـھدب و  ماجنا  ار  یراک  هک  یناسنا  نآ  رب  ادـخ  تمحر  هنقتاـف ؛» ـالمع  لـمع  ارما  محر هللا  : » دومرف راـک . ی  هدـننک نیرفآراـک و  نیلوئـسم ، ی  هدارا

تسا لاس  هاجنپ  دص و  دننکیم ، راک  دنراد  اھنیا  تسا  لاس  دص  دنتـسھ  یئاھ  یناپمک ایند  رد  دینیبب  زورما  امـش  زورما . زا  ریغ  تسا ، یرگن  هدنیآ نیا  دھدب . ماجنا  تسرد 

یرتشم دندرک ، راک  بوخ  دندرک ، راک  تسرد  هکنیا  رطاخ  هب  دنک ؛ جئار  رازاب  وت  ار  سنج  هک  تسا  یفاک  اھنیا  مسا  دوریم . شورف  ایند  رد  ناشتالوصحم  دـننکیم و  راک  دـنراد 

هک هدـنب  منکیم ؛ شرافـس  مراد  تسا  لاس  دـنچ  بخ  هک  نم  دـننک . فرـصم  ار  یلخاد  تادـیلوت  هک  مدرم  هب  مینک  شرافـس  ام  هک  دـیئوگیم  امـش  اھنیا . هب  تسا  نئمطم 

، میتفگ ام  الثم  هک  یرطاخ  هب  ام ، فرح  هب  دننکب  یئانتعا  کی  دـننکب ، یدامتعا  کی  الاح  مدرم  یرادـقم  کی  هلب  بخ ، دوشیمن . تسرد  راعـش  اب  نیا  اھتنم  ما ، هتفگ اھراب 

نم هلب ، درب . الاب  دیاب  ار  اھتیفیک  درب ؛ الاب  دـیاب  ار  تیفیک  بخ  تسا . تیفیک  هب  طوبرم  مھ  رگید  شخب  کی  تسا . هیـضق  زا  یـشخب  کی  نیا  دـننک ؛ هچ  یرادـقم  کی  دـنورب 

، سلجم هب  مھ  متفگ ؛ مدرک ، مالعا  ناضمر  هام  لئاوا  اج  نیمھ  رد  نیلوئـسم ، ی  هسلج رد  مراد . هدیقع  نآ  هب  هدنب  دـنتفگ ، ناتـسود  زا  رفن  دـنچ  هک  ار  تادراو  ی  هلئـسم

ماـجنا دراد  هنیمز  نیا  رد  یبوـخ  یاـھراک  هک  دـنداد  عـالطا  ناـشیا  مدرک ، لاوـس  هار  وـت  یناـگرزاب  مرتـحم  ریزو  زا  مھ  ـالاح  دـنزادرپب ؛ تادراو  ی  هلئـسم هب  هک  تلود  هب  مھ 

ام ار  یجراـخ  لوصحم  کـی  یتـقو  دـننادب . ار  نیا  دـیاب  مھ  مدرم  تسا ؛ یگرزب  رطخ  تسا ، یگرزب  ررـض  قطنم  یب هیور و  یب تادراو  ی  هلئـسم تسا . تسار  هلب  دریگیم ؛

تیفیک تیبوغرم و  ی  هلئـسم اھتنم  تسھ ، نیا  مینکیم ؛ راداو  راک  هب  میراد  ار  رگید  رگراک  کی  مینکیم ، راک  یب  ار  نامدوخ  رگراک  کـی  میراد  عقاو  رد  مینکیم ، فرـصم  میراد 

. دوشیم ادیپ  لیامت  یعیبط  روط  هب  دشاب ، هتـشاد  ار  تایـصوصخ  نیا  یلخاد ، دیلوت  یلخاد ، سنج  هچنانچ  رگا  تسا . مھم  یلیخ  اھنیا  ماکحتـسا ؛ و  تسا ؛ مھم  یلیخ 

هدوب یزور  کی  تسا . جراخ  هب  ناشمـشچ  زونھ  یگتـسباو - ی  هرود توغاط ، ی  هرود یھاشداپ - سوحنم  ی  هرود طلغ  گنھرف  رثا  رب  هک  دنتـسھ  یـضعب  هنافـساتم  هتبلا 

توغاط ی  هرود نامھ  رد  دندرک . دراو  ار  زیچ  همھ  مھ  المع  دنک ! تسرد  دناوتیمن  گنھ  هلول کی  یناریا  هک  دنتفگ  حیرص  دندمآ  ام  یتلود  نیلوئـسم  روشک  نیا  وت  هک  تسا 

مدرکیم داقتنا  متـشاد  نم  دید ، میدرکیمن - مھ  تاقالم  میتشادن ، یطابترا  تقو  چیھ  اھنیا  اب  هک  ام  یـسلجم - کی  یوت  ار  هدنب  افداصت  هک  یتلود  ناگیاپدنلب  زا  یدرف  کی 

الاـک دـننکیم ، راـک  اـم  یارب  دـنراد  رکون  لـثم  رگید  یاـھروشک  میتسـشن ، اـقآ  لـثم  اـم  دـینکیم ؟ داـقتنا  ار  یچ  یچ  تفگ : اـم و  هب  درک  ور  نیا  دوب . هک  یئاـھزیچ  ناـمھ  زا 

یداصتقا یاھداسف  دوب ؛ رگید  یاھزیچ  شنطاب  تسا ، قطنم  نیا  شرھاظ  الاح  دوب ! توغاط  ی  هرود نادرمتلود  قطنم  نیا  دینیبب ؛ امش  تسا ؟ دب  نیا  لخاد ؛ دنتسرفیم 

، ماظن نارازگراک  نیلوئسم و  ی  هسلج رد  دندوب ، اجنیا  هک  یناتـسود  هب  زور  نآ  ام  تسا . مھم  تادراو  تیریدم  تادراو و  ی  هلئـسم هلب ، ناوارف . یقالخا  یاھداسف  ناوارف و 

نیا دریگب ؛ ماجنا  دیاب  یحیحـص  تیریدم  کی  دیاین . دـیاب  یئاھزیچ  کی  دـیایب ، دـیاب  یئاھزیچ  کی  دـینک . فقوتم  میئوگیمن  دـینک ؛ تیریدـم  ار  تادراو  میتفگ  میدرک ، هیـصوت 

. تسھ املسم 

نیا یتعنـص ، ینف و  یاھناتـسرنھ  نیا  تساـھتراھم . ی  هعـسوت تسا ، یتلود  نیلوئـسم  ی  هدـھع رب  هک  مدرک  تشادداـی  اـجنیا  نم  ـالاح  هک  مھ  یرگید  یاـھراک  زا  یکی 

جایتحا مھ  دمآراک  ی  هجنپ هب  اما  میراد ، جایتحا  ملع  هب  ام  دنک . ادیپ  هعـسوت  دـیاب  یا ، هفرح ینف - یاھ  هدکـشزومآ اھ ، یا هفرح ینف - نیا  یدربراک ، یملع - یاھ  هاگـشناد

. مینک راک  یتسیاب  یزرواشک  تعنص و  ی  هنیمز رد  هک  تسا  نیا  نم  رظن  هب  یساسا  یاھراک  زا  یکی  میراد .

هب تادیلوت  ی  همھ رد  ندرک  یروآون  دریگب ، رارق  هجوت  دروم  دیاب  هک  یئاھزیچ  ی  هلمج زا  روشک . تادیلوت  رد  تسا  یئابیز  راکتبا و  یروآون و  ی  هلئـسم مھ  رگید  ی  هتکن کی 

نم میھدب . تیمھا  نآ  هب  یتسیاب  هک  تسھ  هجوت  لباق  لئاسم  زا  یکی  نیا  تسا . هدننک  فرصم رد  یـسانش  یئابیز سح  عابـشا  ینعی  سح ، ظاحل  یپرد و  یپ تروص 

. منکیم رکشت  دننکیم ، راک  دننکیم ، شالت  اھ  هنیمز نیا  رد  هک  یناتسود  زا  اتقیقح 

روشک  / ١۶/١٣٨٩/٠۶ رسارس  نانیرفآراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مھم یلیخ  نیا  تسا ؛ یلخاد  دیلوت  تیفیک  تسا ؛ یلخاد  دیلوت  تیبوغرم  یهلئسم  دننک ، هجوت  وا  هب  دیاب  نانیرفآراک  دراد و  دوجو  راک  باب  رد  هک  یایساسا  یهتکن  کی 

مزع و هب  دنکیم  ادیپ  طابترا  مھ  یـشخب  اما  تلود ؛ یاھینابیتشپ  و  کلذریغ ، تاررقم و  منادیمن  یلام و  یایاضق  نامھ  هب  دنکیم  ادـیپ  طابترا  نیا ، زا  یـشخب  هتبلا  تسا .

، دھدب ماجنا  نقتم  ار  نآ  دـھدب و  ماجنا  ار  یراک  هک  یناسنا  نآ  رب  ادـخ  تمحر  ( ١ (؛» هنقتاف المع  لمع  ارما  محر هللا  : » دومرف راک . یهدـننک  نیرفآراک و  نیلوئـسم ، یهدارا 

تـسا لاس  هاجنپ  دص و  دننکیم ، راک  دنراد  اھنیا  تسا  لاس  دص  دنتـسھ  یئاھیناپمک  ایند  رد  دینیبب  زورما  امـش  زورما . زا  ریغ  تسا ، یرگنهدـنیآ  نیا  دـھدب . ماجنا  تسرد 

یرتشم دندرک ، راک  بوخ  دندرک ، راک  تسرد  هکنیا  رطاخ  هب  دنک ؛ جئار  رازاب  وت  ار  سنج  هک  تسا  یفاک  اھنیا  مسا  دوریم . شورف  ایند  رد  ناشتالوصحم  دـننکیم و  راک  دـنراد 

هک هدـنب  منکیم ؛ شرافـس  مراد  تسا  لاس  دـنچ  بخ  هک  نم  دـننک . فرـصم  ار  یلخاد  تادـیلوت  هک  مدرم  هب  مینک  شرافـس  ام  هک  دـیئوگیم  امـش  اھنیا . هب  تسا  نئمطم 

، میتفگ ام  الثم  هک  یرطاخ  هب  ام ، فرح  هب  دننکب  یئانتعا  کی  دـننکب ، یدامتعا  کی  الاح  مدرم  یرادـقم  کی  هلب  بخ ، دوشیمن . تسرد  راعـش  اب  نیا  اھتنم  ماهتفگ ، اھراب 

. درب الاب  دیاب  ار  اھتیفیک  درب ؛ الاب  دیاب  ار  تیفیک  بخ  تسا . تیفیک  هب  طوبرم  مھ  رگید  شخب  کی  تسا . هیضق  زا  یشخب  کی  نیا  دننک ؛ هچ  یرادقم  کی  دنورب 

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

. یلخاد دیلوت  یحارط و  رب  دیکات  اب  لماعریغ  دنفادپ  رد  روشک  زاین  دروم  طبترم  عیانص  یروانف و  هعسوت  زا  مزال  تیامح 

نارگراک  / ١٣٩٠/٠٢/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا دـنامب . یقاب  یناریا  ریغ  یناریا و  یهدـننک  فرـصم  نھذ  رد  ماوداب  هقیلـس و  اب  هارمھ  ابیز ، بولطم ، مکحم ، یالاک  کی  ناونع  هب  یناریا  یالاک  هک  مینک  یراـک  دـیاب  اـم 

تراھم داجیا  یاھهرود  مزال ، یاـھتراھم  شزومآ  تسا  نکمم  دراد . یئاـھزاینشیپ  راـک ، نیا  هتبلا  دـشاب . رما  نیا  نایدـصتم  یرگراـک و  ینیرفآراـک و  یهعومجم  تمھ  دـیاب 

هب ار  دوخ  یهقیلـس  دربیم ، راک  هب  ار  دوخ  قوذ  هک  یئاجنآ  یناریا  رگراک  دشاب . نیا  فدھ  دـیاب  نکیل  تسا -  یتلود  لاثما  یتلود و  یاھهاگتـسد  راک  اھنیا  هک  دـشاب -  مزال 

. دیآیم رد  بآ  زا  یئاشامت  بلاج و  راک  دربیم ، راک  هب  ار  دوخ  رھام  یهجنپرس  دربیم و  راک 

هب یناریا  رنھ  قوذ و  هک  یئاجنآ  تسا . دوھـشم  سوسحم و  انعم  نیا  دراد ؛ دوجو  مھ  زورما  دنتـشاد ، هتـشذگ  رد  اھیناریا  هک  راک  رنھ و  زا  یاهتخیمآ  یرنھ  یاـھراک  نیا 

روـشک تادـیلوت  رد  هناتخبـشوخ  نـالا  راگدـنام . بلاـج و  دوـشیم  راـک  شایراـکمکحم -  شرنھ ، شقوذ ، شراـکتبا ، دـنکیم ، راـک  دراد  هک  یرگراـک  نـیمھ  دـیآیم -  نادـیم 

تیمومع دـیاب  اـم  ار  نیا  رتبلاـج ؛ مھ  رتـمکحم ، مھ  رتاـبیز ، مھ  تسا ؛ رتـھب  بتارمب  یـضعب  تسا ، رتـھب  یـضعب  شایجراـخ  تاـھباشم  زا  هک  تسھ  یداـیز  تـالوصحم 

دیلوت هک  یئاھزیچ  یهمھ  رد  ینیئزت . لئاسم  هچ  یگدـنز ، لئاسم  هچ  کاشوپ ، هب  طوبرم  لئاسم  هچ  یکاروخ ، یفرـصم  داوم  هچ  نامیدـیلوت ؛ داوم  یهمھ  رد  میھدـب ،

ماجنا ار  راک  نیا  دـنناوتیم  ینیـشام  نارگراک  یتسد ، نارگراک  ناراذگهیامرـس ، ناسدـنھم ، ناحارط ، یرگراک ، یهعومجم  میناوتیم . و  میریگب ؛ رظن  رد  ار  نیا  دـیاب  دوشیم ،

« يلخاد يالاک   » 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 15هاگياپ  هحفص 6 
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. تسا نالک  راک  کی  نیا ، رخاف . ابیز و  ماوداب ، لوصحم  داجیا  میھدب ؛ رارق  نیا  رب  ار  نامتمھ  دیاب  ام  دنھد .

نارود توغاـط و  نارود  ثاریم  نآ ، یهشیر  هک  اـم  یعاـمتجا  دوـجوم  تاـفآ  زا  یکی  تسا . یلخاد  یـالاک  فرـصم  تسا ، روـشک  مدرم  یهـمھ  هـب  باـطخ  هـک  رگید  یهـتکن 

یفرـصم لباق  ریغ  دیلوت  یلخاد ، دیلوت  تقو  کی  میتشادن ؛ یلخاد  دـیلوت  تقو  کی  دنـشاب . هناگیب  تادـیلوت  هب  یهتـسبلد  دارفا ، هک  تسا  نیمھ  تسا ، هتـشذگ  یناملظ 

یور یجراخ  ناشن  نالف  دـنیوگب  هک  دـیآیم  ناشـشوخ  یاهدـع  کـی  لاـح  نیع  رد  تسا . بولطم  بوغرم و  تادـیلوت  یلخاد ، تادـیلوت  زورما  تسین ؛ یروجنیا  زورما  دوب ؛

تکلمم نیا  رد  ام  هک  تسا  نیا  هب  ندرکن  هجوت  راک ، نیا  درک . جالع  دـیاب  ار  یرامیب  نیا  تسا ؛ یرامیب  کی  نیا  تسھ ؛ ناشیکاروخ  یهلیـسو  یور  ای  تسھ  ناشـسابل 

رگراـک کـی  بیج  یوت  میزیریم  میروآیم ، تسد  هب  روـشک  نیا  رد  هک  ار  یلوـپ  تقو  نآ  میوـشیم . رادروـخرب  میراد  روـشک  نیا  رب  یھلا  یاـھتمعن  زا  مینکیم و  یگدـنز  میراد 

، مینکیم یئانتعایب  دـنکیم ، دـیلوت  سنج  دـشکیم و  تمحز  دراد  هک  لخاد  رگراک  هب  لـخاد ، زاـین  هب  اـم  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  نیا  یلخاد . رگراـک  کـی  ناـیز  هب  یجراـخ ،

. تسا یدب  تداع  یلیخ  نیا  یجراخ . رگراک  غارس  میوریم 

مھ هیـضق  فرط  نیا  هتبلا  دـنھاوخب . ار  نآ  لخاد ؛ تخاس  یالاک  غارـس  دـنورب  هک  تسا  نیا  مدرم  یداصتقا  تدـھاجم  یاھملق  زا  یکی  نم  رظن  هب  یداصتقا ، داھج  لاس  رد 

، مھ رانک  رد  ود  رھ  نیا  دنک ؛ عناق  ار  یرتشم  هک  دشاب  یروج  شتیبوغرم  شماکحتـسا ، شماود ، یتسیاب  دـشاب ؛ هدـننکعناق  یتسیاب  لخاد  تخاس  یالاک  هک  تسا  نیا 

. تسا یبجاو  مزال و  راک  کی 

لاغتشا  / ٢٨/١٣٩٠/٠۴ یلک  یاھتسایس  غالبا 

لاغتشا یلک  یاھتسایس 

. روشک یغیلبت  یشزومآ و  ماظن  زا  یریگهرھب  اب  یلم  یمالسا و  شزرا  ناونع  هب  یلخاد  تادیلوت  زا  هدافتسا  ینیرفآراک و  دیلوت ، راک ، گنھرف  تیوقت  جیورت و 

تلود  / ٠۶/١٣٩٠/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

روآینارگن یردـق  کی  دـنکیم ، هدـھاشم  ناسنا  هک  هچنآ  نکیل  تسھ ؛ مھ  شرازگ  نیا  ـالاح  تسا . نم  یاـھینارگن  وزج  هتبلا  دـنداد ، شرازگ  هک  مھ  ار  تادراو  یهلئـسم 

افتکا نیا  هب  اما  تسا -  یتبثم  زیچ  شدوخ  نیا  هدش -  مک  دشر  نیا  هدرک ، ادیپ  شھاک  ام  یتفن  ریغ  تارداص  هب  تادراو  تبـسن  دشر  تسا  نکمم  تسا ؛ تسرد  تسا .

غارـس دـیورب  مینک . زیھرپ  اھنیا  تادراو  زا  میناوتیم ، هچرھ  یتسیاب  هک  تسا  یئاھزیچ  اھنیا  دـندرک ، رکذ  هک  اھنیا  یغاـب و  یعارز و  یاـھهنیمز  نیمھ  رد  صوصخب  دـینکن .

دـننکیم و لمحت  مھ  مدرم  دوش . هیکت  اھنیا  یور  هللااشنا  تسا ؛ یمھم  یاھزیچ  اھنیا  دوب . مھ  اھـشرازگ  رد  هک  یزیچ  نیمھ  یزرواشک ؛ تارداـص  یزاسیتعنـص  ناـمھ 

. دنریذپیم

هب یـشخب  هاگن  زا  یزرواشک . هچ  یتعنـص ، هچ  میراد ؛ یدـیلوت  تیزم  ام  هک  یئاھالاک  رد  صوصخب  دـینکب ؛ یدـج  یرگنزاـب  کـی  تادراو ، یاھتـسایس  یهنیمز  رد  نیارباـنب 

. دوش زیھرپ  امتح  دورب -  تادراو  لابند  شدوخ  یاھزاین  قبط  یتلود  شخب  رھ  الاح  هک  تادراو - 

یملع  / ١٣٩٠/٠٧/١٣ ناگدیزگرب  ناگبخن و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ام هناتخبشوخ  منک . ضرع  ار  یاهتکن  میوگب -  هک  مدوب  هدرک  تشاددای  مھ  نم  دندرک ، هراشا  اجنیا  ناتسود  زا  یکی  هک  روشک -  یدیلوت  تالوصحم  هب  عجار  نم  اج  نیمھ 

یتلود یاھهاگتـسد  دنتـسھ . ام  یتلود  یاھهاگتـسد  شاهدننک  فرـصم  روشک ، تادیلوت  زا  یاهدمع  تمـسق  میراد . یفیک  تالوصحم  فلتخم ، یاھـشخب  رد  روشک و  رد 

یتالوصحم رد  اعقاو  ینعی  دننکن . فرـصم  رگید  زیچ  چیھ  دراد -  دوجو  یلخاد  دـیلوت  هک  یدراوم  نآ  رد  یلخاد -  تادـیلوت  زج  هک  نیا  رب  دنـشاب  هتـشاد  مزع  مزج و  یتسیاب 

روتـسد یتلود  یاھهاگتـسد  هب  روھمج  سیئر  یاقآ  دـینک ، حرطم  تلود  رد  دـیھاوخب ، ار  نیا  دـننکن . دراو  یزیچ  جراخ  زا  هک  دـنوشب  عونمم  اقلطم  دراد ، یلخاد  هباشم  هک 

ریغ لوصحم  چیھ  دـیاب  دریگیم ، ماجنا  دراد  هک  یراک  نیا  هک  دـش  هتفگ  یھاگتـسد  کی  هب  عطاق  تروص  هب  یدراوم  رد  میاهدرک . هبرجت  ار  نیا  ام  تسا . نکمم  نیا  و  دـھدب ؛

مھ دـنریگب ، راک  هب  ار  یناریا  دـیلوت  ار ، یناریا  لوصحم  هکنیا  یارب  دـننک  مزج  ار  مزع  ام  ناریدـم  رگا  دـش . ماـجنا  مھ  یھجو  نیرتھب  هب  و  دـش ، و  دورن ؛ راـک  هب  نآ  رد  یناریا 

. دنھدب ماجنا  یتسیاب  امتح  ار  راک  نیا  دورب . الاب  تیفیک  یلخاد  تادیلوت  رد  هک  دوشیم  بجوم  راک  نیا  دوخ  مھ  تسھ ، تیفیکاب  تادیلوت 

یگتسکشرو هب  تیامح ، مدع  رطاخ  هب  اھهدننکدیلوت  نآ  یئاھاج  کی  تسا ؛ فیعض  مھ  یلخاد  تادیلوت  زا  ناشتیامح  اھنیا  اھکناب و  اھهاگتـسد و  هک  مدینـش  نم  هتبلا 

ار نیمھ  مھ  نم  اقافتا  هک  دش ، هتفگ  مھ  یاهتکن  کی  هلب ، دوشب . هداد  روتـسد  ینعی  دوشب ؛ هلباقم  تلود  دوخ  رد  امتح  یتسیاب  مھ  هلئـسم  نیا  اب  دـنوشیم . هدیـشک 

کی اب  ار  هلماعم  نیا  یتقو  هک  یلاح  رد  تسھ ؛ یباسحدـب  دـننکیم ، یلخاد  یهدـننکدیلوت  اب  یتلود  هاگتـسد  هک  یتالماعم  رد  تاـقوا  یھاـگ  هک  مدرک ؛ تشادداـی  اـجنیا 

. دوش هتفرگ  اھنیا  یولج  دیاب  دنزادرپیمن . مھ  ار  وا  بلط  لاس -  ود  لاس ، کی  دنھدیم -  شک  روط  نیمھ  ار  نیا  اما  دنھدیم ؛ دقن  ار  لوپ  دننکیم ، یجراخ  رگتعنص 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٠ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

یاھراک اھاج  یضعب  رد  دراد . یرتشیب  تیمھا  لاغتشا  رگید ، یاھناتسا  زا  یضعب  ناتسا و  نیا  رد  هتبلا  میدرک . ضرع  هک  تسا ، یمھم  یهلئسم  مھ  لاغتشا  یهلئـسم 

ماجنا دـیاب  هک  تسا  یئاھراک  اھنیا  تعنـص ، یهلئـسم  یزرواـشک ، یهلئـسم  یلخاد ، دـیلوت  تیوقت  یهلئـسم  دوش . یریگلاـبند  دـیاب  هللااـشنا  هک  تسا ، هدـش  یرتھب 

. دریگب

لاس ١٣٩١  / ١٣٩١/٠١/٠١ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

یهلئـسم میناوتب  ام  نالوئـسم ، شالت  اب  تلم و  خـسار  مزع  هدارا و  اـب  یھلا و  قیفوت  هب  رگا  یلخاد . دـیلوت  یهلئـسم  هب  ددرگیمرب  یداـصتقا  لـئاسم  زا  مھم  شخب  کـی 

زا یمھم  شخب  سپ  دنام . دھاوخ  ماکان  نمشد  یاھشالت  زا  یاهدمع  شخب  دیدرت  نودب  میربب ، شیپ  میشخبب و  قنور  تسا ، نآ  یهتـسیاش  هک  نانچنآ  ار ، یلخاد  دیلوت 

یزیرهمانرب اب  نالوئـسم ، کمک  یھارمھ و  اـب  دوخ ، یدنمـشوھ  یھاـگآ و  اـب  دوخ ، مزع  اـب  دوخ ، تمھ  اـب  ناریا  تلم  رگا  تسا . یلم  دـیلوت  یهلئـسم  یداـصتقا ، داـھج 

ادـیپ یدـج  لماک و  یهبلغ  تسا ، هدرک  مھارف  ار  نآ  نمـشد  هک  یئاھـشلاچ  رب  دـیدرت  نودـب  دورب ، شیپ  نادـیم  نیا  رد  دـنک و  لـح  ار  یلخاد  دـیلوت  لکـشم  دـناوتب  تسرد 

. تسا یمھم  یهلئسم  یلم ، دیلوت  یهلئسم  نیاربانب  درک . دھاوخ 

ماکحتسا هملک  یقیقح  یانعم  هب  یلخاد  داصتقا  دش ؛ دھاوخ  لح  لاغتشا  یهلئسم  دش ؛ دھاوخ  لح  مروت  یهلئسم  میـشخبب ، قنور  ار  یلخاد  دیلوت  میتسناوت  ام  رگا 

نمشد دیک  نمشد ، یهئطوت  نمشد ، شالت  دش ، سویام  نمشد  یتقو  دش . دھاوخ  دیماان  سویام و  تیعضو ، نیا  یهدھاشم  اب  نمشد  هک  تساجنیا  درک . دھاوخ  ادیپ 

. دش دھاوخ  مامت  مھ 

رارق یلخاد  دـیلوت  قنور  لاس  ار  لاسما  هک  نیا  هب  منکیم  توعد  ار  نامزیزع  مدرم  یهمھ  یداصتقا و  یهصرع  ناراکردـناتسد  یهمھ  روشک ، نیلوئـسم  یهمھ  نیارباـنب 

یناریا رادهیامرس  یهیامرـس  زا  مینک ؛ تیامح  یناریا  رگراک  راک  زا  میناوتب  دیاب  ام  تسا . یناریا » یهیامرـس  راک و  زا  تیامح  یلم ، دیلوت  ، » لاسما راعـش  نیاربانب  دنھدب .

مھـس تسا . یزرواـشک  یتعنـص و  یلخاد  تادـیلوت  زا  یناـبیتشپ  راـک ، نـیا  رد  تـلود  مھـس  دـش . دـھاوخ  ریذـپناکما  یلم  دـیلوت  تیوـقت  اـب  طـقف  نـیا  و  مـینک ؛ تیاـمح 

ام تسا . یلخاد  تادیلوت  فرـصم  تسا -  رتمھم  اھنیا  یهمھ  زا  نم  رظن  هب  هک  مدرم -  مھـس  و  تسا . دیلوت  راک  رد  ناقتا  دیلوت و  یهخرچ  تیوقت  نارگراک ، نارادهیامرس و 

الاک نآ  تسا ، نآ  هب  هجوتم  یلخاد  دیلوت  دراد و  دوجو  نآ  یلخاد  هباشم  هک  یئالاک  رھ  هک  مینادب  هضیرف  کی  نامدوخ  یارب  مینک ، گنھرف  نامدوخ  یارب  مینک ، تداع  دـیاب 

ام نیاربانب  رتمھم . رتهدمع و  یاھهنیمز  هرمزور و  فراصم  یاھهنیمز  اھهنیمز : یهمھ  رد  مینک ؛ زیھرپ  دـجب  یجراخ  تادـیلوت  فرـصم  زا  مینک و  فرـصم  یلخاد  دـیلوت  زا  ار 

قئاف یداصتقا  یهنیمز  رد  ناھاوخدب  رکم  دیک و  رب  نانمـشد ، یهئطوت  رب  دـناوتب  مھ  لاس ٩١  رد  ناریا  تلم  ، درکیور یریگتھج و  نیا  اب  شیارگ ، نیا  اـب  هک  میتسھ  راودـیما 

« يلخاد يالاک   » 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 15هاگياپ  هحفص 7 
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. دیایب

لاس ٩١  / ١٣٩١/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  مرح  رد  تانایب 

رگراک هب  دینکیم ، فرصم  ار  یلخاد  یالاک  یتقو  امش  ینعی  یناریا .» یهیامرـس  راک و  زا  تیامح  : » هدش هداد  حیـضوت  شاهلابند  یلم ؛» دیلوت   » میداد رارق  ار  لاسما  راعش 

رد هنافـساتم  هک  تسا -  یطلغ  گنھرف  نیا  دینکیم . داجیا  ومن  دشر و  دینکیم ، کمک  دیراد  مھ  یناریا  یهیامرـس  هب  دینکیم ، داجیا  لاغتـشا  دینکیم ، کمک  دـیراد  یناریا 

تیلوئـسم همھ  تسام . یهدـنیآ  ررـض  هب  تسام ، تفرـشیپ  ررـض  هب  تسام ، یایند  ررـض  هب  نیا  مینک ؛ فرـصم  ار  یجراخ  تاعونـصم  هک  تسا -  مکاح  اـم  زا  یئاھـشخب 

. دنک تیوقت  ار  یلم  دیلوت  دنک ، تیامح  یلم  دیلوت  زا  دیاب  دراد ، تیلوئسم  مھ  تلود  دنراد ؛

نالوئـسم راـیتخا  رد  یـشزرااب  یهریخذ  کـی  زورما  درک . نوناـق  ار  نآ  یمالـسا  یاروش  سلجم  دـش ؛ بیوـصت  اھتـسایس  رد  یداـصتقا » یهعـسوت  قودنـص   » هناتخبـشوخ

یلم دیلوت  هب  دنناوتب  دـنک ؛ تمھ  یتسیاب  مھ  تلود  دـنک ، یراکمھ  دـیاب  مھ  سلجم  دـننک ؛ لیھـست  ار  راک  دـیاب  دـنراذگب . یلم  دـیلوت  رایتخا  رد  ار  نیا  دـنناوتیم  تسھ ؛

، بوغرم دـیاب  ار  یلخاد  لوصحم  دـننک . یراکمھ  ناقتا ، داجیا  اـب  یتسیاـب  تسا -  راـک  تردـق  یاراد  هک  نآ  هچ  تسا ، هیامرـس  یاراد  هک  نآ  هچ  مھ -  مدرم  دـنھدب . قنور 

نیا رد  دیاب  یتلود  نوگانوگ  یاھـشخب  دبلطیم . ار  همھ  یراکمھ  راک ، نیا  مینک . مامت  نازرا  ار  هدـشمامت  تمیق  دـیاب  میناوتب ، هک  یئاجنآ  ات  مینک . دـیلوت  ماوداب  تیفیکاب و 

. دنشخبب ققحت  ام  روشک  رد  ار  هیضق  نیا  دنناوتب  ات  دنک ، یراکمھ  دیاب  مھ  سلجم  یداصتقا -  رگید  یاھشخب  هچ  یلام ، یلوپ و  یاھشخب  هچ  دننک -  یراکمھ  هنیمز 

رد ناـملزنم ، لـئاسو  رد  ناـمکاشوپ ، رد  ار  یجراـخ  یاـھکرام  اـم  هک  تـسا  یطلغ  رخاـفت  نـیا  تـسین ؛ راـختفا  نـیا  دـیھاوخب . یناریا  یـالاک  دـیاب  امـش  دـنمدرم . هدـمع ،

مدینـش نم  تسا . رتـھب  رایـسب  دراوم  زا  یلیخ  رد  یلخاد  دـیلوت  هک  یلاـح  رد  یلخاد ؛ یاـھکرام  هب  میھدـب  حـیجرت  ناـماھیکاروخ  رد  ناـمهرمزور ، روـما  رد  ناـمناملبم ،

تبغر یناریا  رادـیرخ  تسا  نکمم  دنـشورفب ، اج  نیمھ  رگا  دـننادرگیمرب ! دـننزیم ، یجراخ  کرام  دـنربیم  دوشیم ، دـیلوت  اھناتـسرھش  زا  یـضعب  رد  هک  ار  یلخاد  کاـشوپ 

. تسا مھم  یلخاد  دـیلوت  تسا . طلغ  نیا  دـنکیم ؛ باختنا  ار  تخود  نامھ  ار ، راولـش  تک و  نامھ  ار ، سابل  ناـمھ  یناریا  رادـیرخ  دراد ، یوسنارف  کراـم  نوچ  اـما  دـنکن ؛

حالصا زا  یشخب  نیا  هک  تسا ؛ مدرم  تسد  راک  یهدمع  فرصم ، یهنیمز  رد  تسا . هدرک  یراذگهیامرـس  هچ  یناریا  رادهیامرـس  تسا ، هدرک  دیلوت  هچ  یناریا  رگراک  دینیبب 

ار نیا  تسا ؛ مھم  یلم  دیلوت  مدرک . ضرع  هتـشذگ  لاس  هک  تسا  یداصتقا  داھج  زا  یـشخب  و  مدرک ، ضرع  ناریا  تلم  هب  اجنیا  لبق  لاس  ود  نم  هک  تسا  فرـصم  یوگلا 

. دنھدب رارق  فدھ  دیاب 

لاس ٩١  / ١٣٩١/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  مرح  رد  تانایب 

هک مراد  روشک  رـسارس  زا  یقثوم  یاھربخ  نم  و  تسا . هدرک  ادـیپ  دوجو  اـھهنارای  عیزوت  میـسقت و  رد  یتلادـع  یارجا  کـی  یلداـعت ، کـی  عقاو  رد  اـھهنارای ، یدـنمفدھ  اـب 

نیمھ مھ  نوناق  نیا  زا  دـصقم  فدـھ و  نیرتمھم  هک  تساھفدـھ ، زا  یکی  نیا  تسا . هتـشاد  رثوم  شقن  فیعـض  تاـقبط  یگدـنز  دوبھب  رد  راـک  نیا  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح 

. تسا

یدیلوت یهعومجم  رد  ام  هک  ار  هچنآ  تسا . هدوب  یبویعم  یهخرچ  روشک ، رد  دیلوت  یهخرچ  تسا . روشک  داصتقا  راتخاس  حالـصا  دـیلوت و  راتخاس  حالـصا  رگید ، فدـھ  کی 

دنراد رظن  قافتا  نآ  رب  همھ  هک  یداصتقا -  ناسانشراک  صیخشت  قبط  تسا . هدوب  رتمک  هدزاب  درواتسد و  رتشیب و  یهنیزھ  رتشیب ، فرصم  اب  میدروآیم ، تسد  هب  روشک 

. دنک لداعتم  دیلوت  رد  ار  هدزاب  فرصم و  دناتسب و  روشک  دیلوت  زا  ار  هدزابمک  فرصمرپ و  تلاح  دنک ؛ حالصا  ار  نیا  دناوتیم  اھهنارای  یدنمفدھ  - 

هظحالم نودب  ار  دیفـس  تفن  ار ، لیئوزاگ  ار ، زاگ  ار ، نیزنب  میدرک  تداع  لوا  زا  میدوب ، زیختفن  روشک  کی  نوچ  ام  تسا . یژرنا  یاھلماح  فرـصم  تیریدم  رگید ، فدـھ  کی 

هب ار  روشک  اھهنارای ، یدـنمفدھ  نیا  تسا . هدوب  رتهیوریب  رتشیب و  اھروشک -  یهمھ  زا  اـنعم  کـی  هب  دـیاش  اـھروشک -  زا  یرایـسب  فرـصم  زا  اـم  فرـصم  مینک . فرـصم 

نوناـق رگا  زورما  نیمھ  اـت  هک  دـھدیم  ناـشن  اـم  هب  تسا ، لوـبق  دروـم  یاـھرامآ  تسا و  هدـش  رـشتنم  هک  یئاـھرامآ  دـناشکیم . یژرنا  یاـھلماح  فرـصم  رد  یئوـجهفرص 

ام تسین ، فرـصم  ردـق  هب  نیزنب  یلخاد  دـیلوت  هک  یتـقو  دریگیم . ماـجنا  زورما  هک  دوب  یفرـصم  ربارب  ود  اـبیرقت  روـشک  رد  نیزنب  فرـصم  دـشیمن ، ارجا  اـھهنارای  یدـنمفدھ 

، روشک رد  نیزنب  فرصم  زورما  دش . یئوجهفرص  راک ، نیا  اب  دشاب . نانمـشد  ناھاوخدب و  دراک  ریز  ناریا  تلم  تسد  ینعی  مینک ؛ دراو  ار  نیزنب  دیاب  مینک ؟ راک  هچ  میروبجم 

نانمـشد هک  یتقو  نامھ  رد  دش ؛ ماجنا  لاس ٩٠  رد  راک  نیا  تسا . گرزب  زایتما  کی  روشک  یارب  نیا  میرادـن ؛ نیزنب  تادراو  هب  جایتحا  تسا ؛ یلخاد  دـیلوت  ردـق  هب  اـبیرقت 

. دننک یثنخ  ار  نمشد  یهئطوت  هشقن و  دنتسناوت  اھراک  نیا  اب  دندرک ، تمھ  تلم  ناناوج  اما  دنروایبرد ؛ وناز  هب  ار  تلم  هکنیا  یارب  دندرک ؛ میرحت  ار  ام  ام ،

کی یداصتقا  رادـتقا  یاھهیاپ  زا  یکی  یروانف  ملع و  تسا . یروانف  ملع و  یهصرع  تسا ، هتفرگ  ماجنا  تلم  نیا  تمھ  اـب  لاس ٩٠  رد  هک  رگید  یداصتقا  مھم  یهصرع  کـی 

یوق شتـسد  مھ  دوشیم ، دنموربآ  مھ  دسریم ، یـسایس  یانغتـسا  هب  مھ  دـسریم ، تورث  هب  مھ  هتفرـشیپ ، یروانف  هتفرـشیپ ، شناد  نتـشاد  اب  تلم  کی  تسا . تلم 

ار یتوافتم  یاھـشرازگ  فلتخم ، یاھلاناک  فلتخم ، یاھهار  زا  مساسح . هلئـسم  نیا  هب  تبـسن  نم  یروانف ، ملع و  تفرـشیپ  یهلئـسم  ندوب  یدـیلک  رطاخ  هب  دوشیم .

مدرم عـالطا  هب  نونکاـت  هک  تسا  یزیچ  نآ  زا  رتشیب  رایـسب  روشک  یاھتفرـشیپ  حطـس  هک  منک  ضرع  هناـعطاق  امـش  هب  مناوتیم  منکیم و  تفاـیرد  رمتـسم  روط  هب  اـبیرقت 

. تسا هدیسر 

لاس رد  دریگیم . ماجنا  دراد  ناریا  رد  زورما  ناھج ، یملع  دشر  نیرتعیرس  تسین -  ام  دوخ  یملع  زکارم  هب  طوبرم  شرازگ  نیا  ایند -  ربتعم  یملع  زکارم  شرازگ  ساسا  رب 

هب تبـسن  ناریا  تلم  دـش -  مامت  لاـس  نیا  شیپ  هاـم  هس  هک  لاـس ٢٠١١ -  رد  هک  تسا  نیا  ربـتعم  یملع  زکارم  شرازگ  یدـالیم ، لاس ٢٠١١  اـب  دوب  ربارب  اـبیرقت  هک   ٩٠

ناریا تلم  نانمشد  هک  یطئارش  رد  تسیچ ؟ اھنیا  یانعم  تسا . هتشاد  شیازفا  دصرد  تسیب  شایملع  تفرشیپ  یملع و  دشر  یدالیم ، لاس ٢٠١٠  ینعی  لبق ، لاس 

. تسا هدرک  لمع  یروجنیا  ناریا  تلم  میتفرگ ، رظن  رد  ناریا  تلم  یارب  ار  هدننکجلف  یاھمیرحت  ام  دنتفگیم  دندرکیم و  یدنبطرش  ناریا  تلم  طوقس  یور  رب 

نیا تسا . مھدـفھ  یهبتر  رد  ناـھج  لـک  رد  و  یملع ، حطـس  لوا  یهبتر  رد  ناریا  هـقطنم ، رد  هـک  تساـیند -  ربـتعم  یملع  زکارم  شرازگ  زاـب  مـھ  نـیا  دـنھدیم -  شرازگ 

رد میدرک ، تفرـشیپ  یروانفتسیز  رد  اـم  لاس ٩٠  دـننکیم . فارتعا  روجنیا  ار  نیا  دـننکیمن ؛ عانتما  دـنھدب ، اـم  هیلع  فـالخ  شرازگ  دـنناوتب  رگا  هک  تسا  یناـسک  شرازگ 

لوصحم دـصرد  تسیب  یزاسینغ  هک  میدرک ، تفرـشیپ  یاهتـسھ  تعنـص  رد  دـش -  باترپ  دـیون  یهراوھام  هک  میدرک -  تفرـشیپ  اضفاوھ  رد  میدرک ، تفرـشیپ  یروانفونان 

یمتا زکرم  یارب  دـیابیم  اـم  دنتـشاذگ . طرـش  نآ  دـیلوت  یارب  نارگید  اـھیئاکیرمآ و  لاـس ٨٩  رد  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  دـصرد ، تسیب  یزاـسینغ  نـیا  تـسا . لاس ٩٠ 

طرـش راک  نیا  یارب  اھنآ  دوب . هدش  مامت  نامدصرد  تسیب  تخوس  نوچ  میدرکیم ؛ هیھت  دصرد  تسیب  یهدشینغ  مویناروا  تساھورادویدار ، لام  هک  نارھت  یھاگـشیامزآ 

، دننک تبحص  ام  اب  هک  دندرک  هطساو  ار  هیکرت  تلود  لیزرب و  تلود  اھیئاکیرمآ  میدرکن . لوبق  ام  اما  دیتسرفب ؛ جراخ  دیاهدرک ، دیلوت  هک  ار  یمویناروا  دیاب  دنتفگ  دنتـشاذگ و 

تبحص دندرک ، ثحب  دنتسشن  ام  روھمج  سیئر  اب  دندمآ و  اجنیا  هب  لیزرب  نیلوئـسم  هیکرت ، نیلوئـسم  میدرک . لوبق  ام  دیایب . دوجو  هب  قفاوت  دروم  یزیچ  دنریگب ؛ ار  هنایم 

یدایز زایتما  دنتساوخیم  دوشب ؛ اضما  دادرارق  نیا  دنتساوخیمن  اھنآ  ناشلوق ! ریز  دندز  اھیئاکیرمآ  دش ، اضما  همانقفاوت  نیا  هک  دعب  دندرک . اضما  ار  یاهتـشون  کی  دندرک و 

. تسا نیا  دصرد  تسیب  نیا  یارجام  دندش . هدنمرش  ام  شیپ  هیکرت  تلود  لیزرب و  تلود  دندرک ، اھیئاکیرمآ  هک  یایلوقدب  رطاخ  هب  دنریگب . جاب  دننک ، یئوگروز  دنریگب ،

تیاس یارب  اـھنیا  ار  دـصرد  تسیب  یهدـشینغ  مویناروا  لاس ٩٠  رد  مینکیم . تسرد  نامدوخ  دـنتفگ  اـم  ناـناوج  اھیـشارتعنام ، همھنیا  تالکـشم ، همھنیا  دوجو  اـب 

زاین یارب  ینعی  تساھورادویدار -  صوصخم  نارھت  یاهتـسھ  زکرم  دننادیم  هکنیا  اب  ریحتم ! دندنام  ام  نانمـشد  دندرک ؛ مالعا  ایند  هب  ار  نآ  دـندرک و  دـیلوت  نارھت  یاهتـسھ 

، دنتـشاذگیم طرـش  دـنتخورفیمن ، دـندادیمن ، لاحنیعرد  دـنراد -  جاـیتحا  اـھورادویدار  نیا  هب  راـمیب  نارازھ  تسا و  روشک  رـساترس  رد  اـم  یاھهاگـشیامزآ  اھناتـسرامیب و 

نیمھ رد  نالا  اھورادویدار  ماسقا  عاونا و  دـندمآرب و  هدـھع  زا  اما  دوب ، مھ  یتخـس  راک  دوب ، مھ  یاهدـیچیپ  راک  دـندرک . هیھت  ار  نآ  ناشدوخ  ام  ناناوج  دـندرکیم . یریگجاـب 

. تسا لاس ٩٠  لام  نیا  دوشیم . دیلوت  یلخاد  تخوس  اب  نارھت  زکرم 

یتقو نآ  الامجا ، دوشیم . ینالوط  مھدب ، حرش  مھ  ار  نآ  مھاوخب  نم  رگا  هک  دنداد ؛ ماجنا  روشک  رد  ار  تخوس  یهحفص  دیلوت  یاهتـسھ ، تعنـص  نیمھ  رد  لاس ٩٠ ، رد 

تخوس یهحفـص  هسنارف  هسنارف ، هب  دھدب  وا  دنک ؛ دصرد  هیسور ٢٠  دیھدب ، هیـسور  هب  ار  دصرد  مین  هس و  مویناروا  دنتفگیم  دوب ، لخاد  دیلوت  مویناروا  لدابت  تبحـص  هک 

، دندرک تسرد  دندرک ، تمھ  مینکیم ؛ تسرد  ار  تخوس  یهحفص  نیا  نامدوخ  ام  دنتفگ  ام  ناناوج  ام ، نادنمشناد  متسر ! ناخ  تفھ  ینعی  امش ؛ هب  دھدب  دنک ، تسرد 

« يلخاد يالاک   » 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 15هاگياپ  هحفص 8 
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. تسا لاس ٩٠  لام  نیا  دنداد . ناشن  دنداد ، شرازگ 

داھج لاس   » یاھدرواتـسد زا  یـشخب  اھنیا  تسا . لاس ٩٠  هب  طوبرم  همھ  اھنیا  ناـینبشناد ؛ تامدـخ  ـالاک و  تارداـص  شیازفا  بیکرتون ، یاـھوراد  یربارب  شـش  شیازفا 

. تسا روشک  یارب  یداصتقا  میقتسم  ریثات  یاراد  اما  تسا ، روشک  یملع  رادتقا  یهدنھد  ناشن  تسا ، یروانف  تفرشیپ  تسا ، یملع  تفرـشیپ  اھنیا  تسا . یداصتقا »

. نیا ینعی  یداصتقا  داھج 

شخپوراد  / ١٣٩١/٠٢/١٠ یدیلوت  تاجهناخراک  نارگراک  عامتجا  رد  تانایب 

اتود اھنیا  دنکیمن ؛ ادیپ  ققحت  راک  دشابن ، هیامرس  رگا  تسا . راک  لدع  مھ  هیامرس  یناریا . یهیامرس  یناریا ، راک  یناریا ؛» یهیامرس  راک و  زا  تیامح  : » میتفگ ام  لاسما 

نیا یلم . دیلوت  زا  تسا  ترابع  راک  هیامرـس و  یهجیتن  دراد . مارتحا  مھ  یناریا  راک  دراد ، مارتحا  مھ  یناریا  یهیامرـس  دنکیم . تکرح  لاب  ود  نیا  اب  یلم  دـیلوت  هک  دـنلاب ،

. دنک ادیپ  ققحت  دیاب 

شخپوراد  / ١٣٩١/٠٢/١٠ یدیلوت  تاجهناخراک  نارگراک  عامتجا  رد  تانایب 

رگا و  دنکیمن ؛ ادیپ  ققحت  روشک  نیا  یداصتقا  لالقتسا  تفرگن ، لکش  یلم  دیلوت  رگا  و  دریگیمن ؛ لکش  یلم  دیلوت  میراذگن ، مارتحا  یناریا  یهیامرس  یناریا و  راک  هب  ات  ام 

روشک نیا  یسایس  لالقتسا  دتـسیاب -  دوخ  یاپ  یور  دریگب و  میمـصت  شدوخ  تسناوتن  داصتقا  یهلئـسم  رد  ینعی  درکن -  ادیپ  ققحت  یاهعماج  کی  یداصتقا  لالقتـسا 

رادیاپ دنکن ، یوق  ار  دوخ  داصتقا  روشک  کی  ات  تسین . یرگید  زیچ  فرح ، زج  اھفرح ، یهیقب  درکن ، ادیپ  ققحت  یاهعماج  کی  یـسایس  لالقتـسا  رگا  و  دنکیمن ؛ ادـیپ  ققحت 

. دشاب راذگریثات  هریغ  یگنھرف و  یسایس و  ظاحل  زا  دناوتیمن  دنکن ، لقتسم  دنکن ، دوخ  هب  یکتم  دنکن ،

هب ناـمناناوج ، هب  ناـمنازیزع ، هب  ناـمتلم ، هب  گرزب ، یمومع و  یاھینارنخـس  رد  لـبق ، لاـس  راـھچ  اـی  لاـس  هس  زا  نم  دراد . جاـیتحا  رادـیاپ  یوق و  داـصتقا  هب  اـم  روشک 

شیارب هک  یگرزب  یهئطوت  نیا  یاھهناشن  هک  دینیبیم  دـینکیم ؟ هظحالم  الاح  تسام . داصتقا  هب  هجوتم  زورما  نمـشد ، یهئطوت  دـینادب  متفگ  مداد و  رکذـت  نامنالوئـسم 

. دوشیم رھاظ  دراد  یرگید  زا  سپ  یکی  دندرک ، یزیرهمانرب 

، دـنکب رگراـک  ار  تمھ  نیا  دـیرادیمرب . هار  رـس  زا  مـھ  ار  عناـم  نـیا  هللااـشنا  دـیتشادرب ، هار  رـس  زا  ار  رگید  یاـھعنام  هـک  یخـسار  مزع  ناـمھ  اـب  ناریا ، تـلم  امـش  هـتبلا 

. دنھدب ناشن  ار  ناشدوخ  خسار  مزع  یلم ، دیلوت  یلخاد و  دیلوت  فرصم  رد  مھ  مدرم  داحآ  دننکب ؛ یصوصخ  شخب  ناریدم  دننکب ، یتلود  ناریدم  دنکب ، راذگهیامرس 

، ناشاھتــسشن لاـس ، لوا  زا  دــنداد ، عــالطا  مرتـحم  تـلود  رد  لوئــسم  ناتــسود  هـک  روـط  نـیمھ  دــناهدش . لوغــشم  هناتخبــشوخ  دوـشب . دــیاب  یــساسا  یاــھراک 

یلخاد داصتقا  دریگب و  لکـش  یلم  دیلوت  هکنیا  یارب  دـنرادرب . دـیاب  ار  عناوم  منکیم . دـیکات  مھ  نم  تسا ؛ هدـش  هلئـسم  نیا  هجوتم  ناشاھرظنلدابت  ناشاھیزیرهمانرب ،

یهوق رد  هچ  هننقم و  یهوق  رد  هچ  هیرجم ، یهوق  رد  هچ  دننک ؛ شالت  دیاب  لوا  یهجرد  رد  مھ  نیلوئـسم  دننک ؛ شالت  دیاب  همھ  دـنک ، ادـیپ  ار  شدوخ  یرادـیاپ  ماکحتـسا و 

دراد جایتحا  روشک ، یراذگهیامرـس  دـیلوت و  راک و  رد  روشک و  داصتقا  رد  تقد  هجوت و  دروم  ملاس و  نایرج  دوش . یھتنم  هیئاضق  یهوق  هب  تسا  نکمم  راک  یھاـگ  هیئاـضق .

. رگیدکی اب  اوق  یهمھ  تبقارم  هب 

، 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 

نآ انئمطم  هدمآ . دوجو  هب  یدایز  یاھتفرـشیپ  یلخاد  دـیلوت  یهنیمز  رد  هناتخبـشوخ  زورما  هتبلا  یلخاد . دـیلوت  میئوگیم  ام  مینک . هجوت  یتباقر  یاھتیزم  داجیا  هب  دـیاب  ام 

ام هتفرگ و  ماجنا  تکرـش  نیا  رد  هناتخبـشوخ  هک  یاهتـسجرب  ون و  راک  نیا  هتفرگ . ماـجنا  راـک  هک  یرادـقم  نآ  زا  تسا  رتمک  تسھ ، مدرم  یمومع  یهرکاذ  رد  هک  یرادـقم 

شلئاسو یلخاد ، شتخاس  یلخاد ، شایحارط  یھاتوک ؛ تدـم  رد  یلخاد و  یورین  یهلیـسو  هب  شایزادـناهار ، داـجیا و  سیـسات ، تسا ؛ شزرااـب  یلیخ  میدـید ، زورما 

. دـننک هجوـت  هلئـسم  نیا  هب  دـیاب  زیزع  یاـھرگراک  یدـیلوت و  یاھتیریدـم  هک  تسا ؛ مھم  یلیخ  تیفیک  یهلئـسم  یلم ، دـیلوت  ندرک  هتـسجرب  صوـصخ  رد  نکیل  یلخاد .

. دریگب ماجنا  دیاب  هک  تسا  یناوارف  یاھراک  اھنیا  دھاوخیم . ار  تلود  کمک  هتبلا  نیا  هک  دننک ؛ هجوت  نآ  هب  دـیاب  تسا و  مھم  هدـشمامت  تمیق  ندوب  تباقر  لباق  یهلئـسم 

نآ هعماج -  نازاسگنھرف  مدرم ، داحآ  یصوصخ ، شخب  یتیریدم ، نوگانوگ  یاھهاگتـسد  یمالـسا ، یاروش  سلجم  تلود ، تسین ؛ مھ  تلود  یهدھع  رب  طقف  اھراک  نیا 

ار راک  نیا  میدش  قفوم  ام  رگا  دریگب . رارق  یلم  دـیلوت  تمدـخ  رد  دـیاب  اھنیا  یهمھ  امیـس ، ادـص و  تاغیلبت  دـنزاسیم -  گنھرف  مدرم  یارب  ناشدوخ  تانایب  اب  هک  یناسک 

. دمآ دھاوخ  دراو  نامراوخنوخ  نانمشد  رب  یتخس  یهبرض  دینادب  میھدب ، ماجنا 

؛ تخاس رد  تیریدم ، رد  تالوصحم ، رد  اھنیشام ، رد  راکتبا  یزاسون و  یلخاد ، تادیلوت  تیفیک  اقترا  یلخاد ، دیلوت  فرصم  یارب  یزاسگنھرف  روحمدیلوت ، یراذگتـسایس 

. دریگب ماجنا  هللااشنا  میراودیما  دریگب و  ماجنا  دیاب  هک  تسا  یئاھراک  اھنیا 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

 - دنشاب هتشاد  هجوت  یتلود  یاھهاگتسد  یهمھ  ار  نیا  مینک ؛ هدافتـسا  یلخاد  دیلوت  زا  ام  هک  تسا  نیا  فرـصم  تیریدم  فرـصم و  رد  لداعت  یهلئـسم  نیا  رگید  دعب  کی 

رب ار  یلخاد  دیلوت  فرصم  مھ  مدرم  داحآ  دنرامگب . نیا  رب  ار  تمھ  دننکن ؛ فرصم  ار  یناریا  ریغ  دیلوت  چیھ  دننک  یعـس  هناگهس -  یاوق  هب  طوبرم  یتیمکاح ، یاھهاگتـسد 

یجراخ یاھکرام  لابند  فلتخم  یاھهنیمز  رد  ندرک ، یئامندوخ  یارب  نداد ، زپ  یارب  ناشن ، مان و  یارب  طـقف  یـضعب  هک  یجراـخ -  فورعم  یاـھکرام  اـب  یئاـھالاک  فرـصم 

. دندنبب ار  یجراخ  یاھالاک  فرصم  هار  مدرم  دوخ  دنھدب . حیجرت  دنوریم - 

تلود  / ٠٢/١٣٩١/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

؛ میرادن الاک  دوبمک  روشک  رد  ام  تسا . مروت  زا  یشان  تالکشم ، نیا  زا  یـشخب  الاح  دینک . فرطرب  دیاب  ار  نیا  دراد ؛ دوجو  یایداصتقا  تالکـشم  فیعـض ، یاھرـشق  یارب 

هب نیا  دـینک ؛ جالع  دـیاب  ار  نیا  دراد ؛ دوجو  دـیرخ  تردـق  شھاک  ینارگ و  یهلئـسم  نکیل  دوشیم ؛ تفاـی  ناوارف  روشک  رد  مدرم  زاـین  دروم  نوگاـنوگ  یاـھالاک  هناتخبـشوخ 

داھج ترازو  تراجت ، ندعم و  تعنص و  ترازو  لثم  یداصتقا -  یتایلمع  یاھشخب  مھ  یداصتقا ، یداتس  یاھـشخب  مھ  ینعی  تسا ؛ یداصتقا  فلتخم  یاھـشخب  یهدھع 

. دننک لابند  ار  نیا  هللااشنا  دج  روط  هب  دیاب  هک  رگید -  یاھشخب  یزرواشک ،

شیازفا ینعی  تسا ؛ یگنیدقن  شیازفا  هب  طوبرم  هلئـسم  نیا  هک  دـنیوگیم  هدـنب  هب  تلود ، نوریب  رد  هچ  تلود ، نورد  رد  هچ  دـنرظنبحاص ، یداصتقا  ظاحل  زا  هک  یناسک  نآ 

ار نیمھ  مینکیم ، لاوس  اھنآ  زا  یتقو  دنتلود ، نورد  رد  هک  مھ  یناسک  هکلب  میونشیمن ، دنتلود ، نوریب  هک  یناسک  زا  طقف  ام  ار  نیا  دننادیم . لماع  نیرتمھم  ار  یگنیدقن 

، دشاب هتـشاد  دوجو  دیلوت  یگنیدقن  لباقم  رد  رگا  تسا ؛ نشور  نیا  بخ ، دوش . لرتنک  هتفایشیازفا  یگنیدقن  هک  دینک  ادیپ  یھار  دیاب  دـنھدیم . شرازگ  دـنیوگیم و  ام  هب 

، دوب تادراو  تسرد  لکـش  هب  ای  لخاد  رد  الاک  دیلوت  زا  شیب  یگنیدـقن  هن ، هچنانچ  رگا  دـنکیمن ؛ داجیا  ار  یلکـشم  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  دوبمک  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  الاک 

« يلخاد يالاک   » 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 15هاگياپ  هحفص 9 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19516
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19516
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20534
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20831
http://farsi.khamenei.ir


. دنکیم داجیا  لکشم  اعبط 

نیارفسا  / ١٣٩١/٠٧/٢٢ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

جایتحا یلخاد  دیلوت  بخ ، هتفرگ . ماجنا  لاس  لوا  زا  هام  دنچ  نیا  لوط  رد  هک  یئاھتبحص  رد  مھ  لاس ، راعش  رد  لاسما و  لوا  رد  مھ  میدرک ؛ هیکت  یلخاد  دیلوت  یور  رب  ام 

یجراخ و یاھدنرب  اھکرام و  لابند  شاهمھ  یناسک  هکنیا  مینک . باختنا  نامدوخ  تادیلوت  زا  دیاب  ار  نامدوخ  فرـصم  تسا . مدرم  یهدـھع  هب  نیا  یلخاد ؛ فرـصم  هب  دراد 

شیازفا ار  یلخاد  دیلوت  یلخاد ، فرـصم  تسا . یلـصا  یمومع و  راک  کی  هب  ندزهبرـض  اما  تسا ، یـصخش  سوھ  کی  ندناشنورف  تساطخ ؛ دنـشاب ، یجراخ  یاھمـسا 

ینعی دریگب ، قنور  هک  دیلوت  دوشیم . فرطرب  یراکیب  دوشیم ؛ فرطرب  دنتفگ ، مرتحم  یهعمج  ماما  یاقآ  هک  یتالکـشم  نیمھ  درک ، ادیپ  شیازفا  هک  یلخاد  دیلوت  دـھدیم ؛

هنوگچ ار  ناـمدوخ  فرـصم  هک  تسا ، مدرم  اـم  تسد  هیـضق  نیا  رـس  کـی  تسا . لـصتم  مھ  هب  همھ  اـھنیا  دـنک ؛ ادـیپ  شیازفا  لاغتـشا  دوشب ، مک  ینارگ  دوشب ، مک  مروت 

. مینک باختنا 

. تسا دایز  رایسب  مھ  یھلا  تاقیفوت  اما  تسا ، دایز  فئاظو  لاح  رھ  هب 

روشک  / ١٣٩٢/٠٢/٠٧ دیلوت  شخب  نالاعف  نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

؛ تسین یتیمھامک  راک  نیا  تسین ، یکچوک  راک  نیا  یلخاد ؛ تادیلوت  فرـصم  تمـس  هب  دیورب  منکیم ، تساوخرد  ناریا  تلم  یهمھ  زا  منکیم ، رارـصا  منکیم ، دـیکات  نم 

هرادا نالف  نامزاس ، نالف  هناخترازو ، نالف  دـنراد . فعاضم  یهفیظو  تھج  نیا  رد  ماع -  یانعم  هب  یتلود  یتلود -  یتموکح و  یاھهاگتـسد  هتبلا  تسا . گرزب  راک  کی  نیا 

یهدننک دیلوت  زا  مھ  فرط  نیا  زا  هتبلا  یلخاد . تادیلوت  غارـس  دنورب  دـنکن ؛ هدافتـسا  یجراخ  سنج  زا  دـیاب  اقلطم  دـنک ، نیمات  ار  شدوخ  یلخاد  سنج  دـھاوخیم  یتقو 

مالـسا و یهراشا  اھنیا  یود  رھ  دـنھد . هئارا  لماک  تسرد و  زیمت ، ار  راک  هک  دوشیم  رارـصا  دوشیم و  هتـساوخ  راذگهیامرـس -  نآ  هچ  رگراک ، نآ  هچ  ریدـم ، نآ  هچ  یلخاد - 

ام زا  ادخ  ار  رگراک  یلغـش  یگدـنز و  تینما  تسا ؛ هتـساوخ  ام  زا  ادـخ  مھ  ار  رگراک  هب  مارتحا  تسا ، هتـساوخ  ام  زا  ادـخ  ار  راک  ماکحتـسا  تسا . ام  سدـقم  نید  روتـسد 

. تسا هتساوخ  ام  زا  ادخ  مھ  ار  هیامرس  تینما  تسا ، هتساوخ 

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 ،

...

رد یریذپ  تباقر  تیفیک و  اقترا  یارب  یزیر  همانرب  اب  هارمھ  یلخاد  یاھالاک  فرصم  جیورت  فرـصم و  یوگلا  حالـصا  یلک  یاھتسایـس  یارجا  رب  دیکات  اب  فرـصم  تیریدم  - ٨

. دیلوت

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 ،

...

. نآ جیورت  یلخاد و  تالوصحم  هیلک  یارب  درادناتسا  ششوپ  شیازفا  - ٢۴

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

ماجنا دیاب  ییاھراک  هچ  تسیچ و  تامازلا  دنک ، ادیپ  ققحت  یتمواقم ، داصتقا  گرزب ، راک  نیا  هکنیا  یارب  هک  دوب  نیا  موس  لاوس  مھدب . باوج  منک و  حرطم  ار  موس  لاوس 

دیلوت زا  دـیاب  نالوئـسم  تسا . داصتقا  تفرـشیپ  یـساسا  یهقلح  ساسا و  یلم ، دـیلوت  دـننک . تیامح  یلم  دـیلوت  زا  دـیاب  نالوئـسم  الوا  مینکیم : ضرع  هصالخ  دریگب ؟

مزال ییارجا  تیامح  هک  اج  کی  دریگب ؛ ماجنا  تسا ، مزال  یئاضق  تیامح  هک  اج  کی  دـننک ؛ ینوناـق  تیاـمح  دراد ، مزـال  نوناـق  هک  اـج  کـی  یروجهچ ؟ دـننک . تیاـمح  یلم 

. دنک ادیپ  قنور  دیاب  یلم  دیلوت  دریگب . ماجنا  اھراک  نیا  دیاب  دننکب ؛ ییاھراک  دننک و  قیوشت  دیاب  تسا ،

. دـنھدب شیازفا  ار  یروهرھب  هک  اـنعم  نیا  هب  اـنعم ؟ هچ  هب  دـنھدب ؛ تـیمھا  یلم  دـیلوت  هـب  یتسیاـب  مـھ  اـھنآ  دنتـسھ ، رگدـیلوت  هـک  راـک  یورین  هیامرـس و  ناـبحاص  مود ،

یانعم نیا  هنقتاف ، المع  لمع  رما  محر هللا  دـھدب ؛ ماجنا  تقد  اب  ار  راک  دـنکیم ، راک  هک  رگراک  دوشب ؛ هنیھب  یهدافتـسا  رثکادـح  دراد  دوجو  هک  یتاـناکما  زا  ینعی  یروهرھب ،

هک یـسک  نآ  دـھدب . ماـجنا  نقتم  دـھدب ، ماـجنا  مکحم  دـھدیم ، ماـجنا  هک  ار  یراـک  هک  تسا  یـسک  نآ  رب  ادـخ  تمحر  تسا : هدـش  لـقن  ربمغیپ  لوق  زا  تسا ؛ یروهرھب 

بجوم اھیتسایسیب  اھیریبدتیب ، زا  یضعب  دنھدب ؛ شھاک  ار  دیلوت  یاھهنیزھ  ینعی  دریگب ؛ ماجنا  هیامرس  نآ  زا  هدافتسا  رثکادح  دنک  یعـس  دنکیم ، یراذگهیامرس 

. دوشب مک  راک  هیامرس و  یروهرھب  الاب ، دورب  دیلوت  یهنیزھ  دوشیم 

رد ار  نیا  دنتسناوتیم  و  دایز ــ  ای  مک  دنتشاد ــ  یاهیامرس  هک  ار  یناسک  میدید  ام  رگید . یاھتیلاعف  رب  دنھدب  حیجرت  ار  یدیلوت  تیلاعف  روشک ، رد  هیامرـس  نابحاص  موس ،

هقدص نیا  تسا ، هنـسح  نیا  دوشب ؛ تیوقت  روشک  دـیلوت  میھاوخیم  دـنتفگ  دـیلوت ؛ غارـس  دـنتفر  دـندرکن ؛ دـننک ، بسک  یدایز  یاھدـمآرد  دـنزادنیب و  راک  هب  ییاھهار  کی 

. دنراذگب روشک  دیلوت  تمدخ  رد  رتشیب  ار  نآ  نوزفا ــ  یاھهیامرس  هچ  مک ، یاھهیامرس  هچ  دنتسھ ــ  هیامرس  یاراد  هک  یناسک  تسا ؛ اھراک  نیرتھب  وزج  نیا  تسا ،

کی متفگ ، ناوارف  رارـصا  اـب  اـج  نیمھ  رد  نیا ، زا  لـبق  لاـس  هس  ود  نم  هک  یبلطم  نیمھ  ینعی  هچ ؟ ینعی  دـننک . جـیورت  ار  یلم  دـیلوت  حوطـس ، یهمھ  رد  مدرم  یدـعب ،

ار یلخاد  سنج  کی  هک  یتقو  امـش  نم ! نازیزع  یلخاد .» تادیلوت  فرـصم   » زا تسا  ترابع  نآ  دننک و  لمع  دیاب  همھ  اما  دندرک ، لمع  هناتخبـشوخ  مدرم  زا  مھ  یاهدـع 

؛ نادـیم دروایب  ار  شدوخ  راکتبا  هکنیا  هب  دـیاهدرک  راداو  ار  یناریا  رگراک  مھ  دـیاهدرک ، داجیا  لاغتـشا  راک و  هزادـنا  نیمھ  هب  مھ  یجراخ ، دـیلوت  سنج  یاجهب  دـینکیم  دـیرخ 

ار یلم  تورث  دینکیم ، فرـصم  یلخاد  سنج  هک  یتقو  امـش  داد ؛ دھاوخ  شیازفا  زورهبزور  ار  تاراکتبا  نیا  دراد ، یتاراکتبا  راک ، یهدننک  نآ  دـش ، فرـصم  هک  یلخاد  سنج 

رگا یجراخ ؟ ای  تسا  یلخاد  دندیـسرپیم ] ، ] دـنتفریم هک  سنج  غارـس  دوب ؛ تنـس  کی  ناونعهب  یجراخ  فرـصم  حـیجرت  توغاـط ، نارود  رد  هتـشذگ ، رد  دـیاهداد . شیازفا 

کی یلخاد  سنج  دـیرخ  مینکیم  ضرع  اـما  تسا ، مارح  یجراـخ  سنج  دـیرخ  مییوگیمن  دوـشب . سکعهب  ددرگرب و  دـیاب  نیا  دنتـشاد ؛ تبغر  نآ  هب  رتـشیب  دوـب ، یجراـخ 

یلیخ لثم  مھ  اجنیا  رد  هتبلا  تسا . مدرم  یهمھ  شقن  نیا  درک ؛ هجوت  نیا  هب  دـیاب  دراذـگیم . ریثات  روشک  نیا  زیچ  همھ  یور  رب  تسا و  داصتقا  یزاسمواقم  یارب  ترورض 

نآ راـتفر  هب  ندرک  هاـگن  رطاـخهب  مدرم ، راـتفر  رد  اـھشاپوتخیر  اـھیورهدایز و  زا  یرایـسب  تسا ؛ رتـشیب  نارگید  زا  روشک  ناریدـم  نالوئـسم و  تیلوئـسم  رگید ، یاـھاج 

زا یکی  یلخاد  دـیلوت  حـیجرت  نیاربانب  دـش . دـھاوخ  مک  فارـسا  مھ  مدرم  نیب  رد  دـشابن ، الاب  حوطـس  نیب  رد  فارـسا  رگا  دـننادیم ؛ اھرتگرزب "  " ار اھنآ  هک  تسا  یناـسک 

. تسا اھراک 

دنناوتیم همھ  تسا و  ام  زورما  یمومع  فیاظو  زا  یکی  داصتقا ، یاھهیاپ  نتخاس  مواقم  یانعم  هب  یتمواقم  داصتقا  منکیم : ضرع  نم  منک . یدـنب  عمج  ار  شخب  نیا  نم 

مھ دناهیامرـس ، یاراد  هـک  یناـسک  مـھ  دـنراک ، تراـھم  یاراد  هـک  یناـسک  مـھ  مدرم ، داـحآ  مـھ  هناـگهس ، یاوـق  نیلوئـسم  نیلوئــسم و  مـھ  دـننک ، اـفیا  شقن  نآ  رد 

. دننکب ضرع  ار  اھنیا  تالیصفت  هک  تسا  نارظنبحاص  یهدھعهب  تفگ ؛ دیاب  هچنآ  زا  دوب  یاهصالخ  میدرک ، ضرع  ام  هک  هچنآ  هتبلا  نارظنبحاص .

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

« يلخاد يالاک   » 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 15هاگياپ  هحفص 10 
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رگا دیھاوخن ؛ هچ  دیھاوخب ، هچ  دـینکیم ، سفنت  ار  اوھ  راچان  امـش  مینکیم ؛ سفنت  ام  هک  تسا  ییاوھ  یانعم  هب  گنھرف ، نوچ  ارچ ؟ تسا . رتمھم  مھ  داصتقا  زا  گنھرف 

یهرابرد نالا  دراد . یراثآ  دـشاب ، تسرد  رگا  تسا ؛ اوھ  لثم  روشک  کی  گنھرف  دراد . یرگید  راثآ  دـشاب ، فیثک  اوھ  نیا  رگا  امـش ؛ ندـب  رد  دراد  یراثآ  دـشاب ، زیمت  اوھ  نیا 

رگا دتفیب ؛ اج  مدرم  نھذ  رد  یلخاد  دیلوت  فرصم ]  ] گنھرف دیاب  دنک ، ادیپ  ققحت  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یلخاد  تادیلوت  فرـصم  میھاوخب  رگا  میدزیم ؛ فرح  یلخاد  دیلوت 

رد مدرم  هک  ییاـھزیچ  نآ  مدرم ، تاداـع  مدرم ، ناـمیا  مدرم ، یاـھرواب  ینعی  گـنھرف  گـنھرف . ینعی  نیا  دوشب ؛ مدرم  رواـب  نیا  یتسیاـب  دـننکن ، فارـسا  مدرم  میھاوخب 

، یعامتجا یهزوح  رد  الثم  دراد . تیمھا  یلیخ  سپ  نیا  تسا ؛ نیا  گنھرف  تسا ؛ اھنآ  لامعا  تاکرح و  رد  مدرم  شخبماھلا  دنراد و  یمئاد  راک  رس و  نآ  اب  هرمزور  یگدنز 

کی نادنزرف  دادـعت  تسا ؛ گنھرف  کی  جاودزا  هداوناخ و  لیکـشت  تسا ؛ گنھرف  کی  یعامتجا  نواعت  تسا ؛ گنھرف  کی  دـنراذگب ــ  مارتحا  نوناق  هب  مدرم  هک  ییارگنوناق ــ 

طلغ یریگتھج  هدرکانیادـخ  رگا  دـش ؛ دـھاوخ  یروـج  هعماـج  رد  یگدـنز  دـشاب ، یتـسرد  یریگتھج  مدرم  یریگتھج  مدرم و  شنیب  اـھزیچ  نیا  رد  رگا  تـسا ؛ گـنھرف 

ار تاوھـش  دندرک و  ناریو  ار  هداوناخ  ناینب  ار و  هداوناخ  هک  ییاھروشک  زورما  هک  دش  میھاوخ  التبم  ییالب  نامھ  هب  هدرکانیادخ  دش ؛ دھاوخ  یرگید  یروج  یگدنز  دشاب ،

دندش راچد  تشونرس  نآ  هب  ایغ ــ  نوقلی  فوسف  تاوھشلا  اوعبتاو  دنتخادنا ــ  هار  هب 

یقرش  / ١٣٩٣/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

هب مھ  نـالا  مدرک ، رارکت  نآ  ریغ  لاـس و  لوا  یاھینارنخـس  رد  اـھراب  نم  هک  تسا  یلخاد  تـالوصحم  فرـصم  دوشیم ، طوبرم  مدرم  هب  رتـشیب  نیا  هک  یرگید  یهتکن  کـی 

غارـس دیورب  تسیچ ! دنرب  نالف ؛ دنرب  تسا ، دنرب »  » دنیوگب تسا  هدش  دـم  الاح  اھهناشن . نیا  لابند  دـنورن  دـننک ؛ فرـصم  مدرم  ار  یلخاد  تالوصحم  منکیم : ضرع  امش 

صاخ یهدع  کی  یارب  طقف  نم  ار  نیا  دننکن . فرصم  ار  نآ  یجراخ  ناریا ، تلم  مامت ، بصعت  اب  هنابصعتم و  دراد ، یلخاد  هباشم  هک  ییاھزیچ  نآ  یلخاد . تادیلوت  فرـصم 

نم میرخن ؟ ار  زیچ  نالف  میرخب ؟ تسا  یجراخ  هکار  زیچ  نالف  دـنھدیم  مھ  ماغیپ  ار ، فرح  دـننکیم  شوگ  اروف  نینیدـتم  هدـع  کـی  مییوگیم ، اـم  یتقو  هلب ، بخ  میوگیمن ؛

یهدـنیآ هب  تسا ، دـنمهقالع  ناریا  هب  هک  میوگیم  یـسکرھ  یارب  ار  فرح  نیا  نم  میوگیمن ؛ ار  نیا  دـنلئاق ، یعرـش  تیجح  ام  فرح  یارب  هک  یدارفا  نینیدـتم و  یارب  طـقف 

دینکیم کمک  عقاو  رد  دینکیم ، فرصم  هک  ار  یجراخ  تاعونـصم  امـش  دننک . یگدنز  روشک  نیا  رد  ادرف  تسا  انب  هک  تسا  شدوخ  یاھهچب  رکف  هب  تسا ، دنمهقالع  روشک 

، مدرم یهمھ  هب  ار  نیا  دروخب . تسکـش  دروخب ، هبرـض  یلخاد  دـیلوت  دوشب و  رتشیب  مادـم  یجراخ ، رادهیامرـس  نآ  یجراخ ، رگراک  نآ  یجراـخ ، هاـگنب  نآ  مجح  هکنیا  هب 

یاھزیچ رد  اھنامتخاس ، رد  هک  یایفرـصم  ایـشا  رد  یتلود ، فراـصم  رد  مھ  اـھیتلود  روجنیمھ ؛ مھ  اـھیتلود  میوگیم ؛] ] دـنراد یداـیز  فراـصم  هکیناـسکنآ  صوصخب 

. ار یلخاد  دیلوت  دننک  هظحالم  امتح  دننکیم ، فرصم  نوگانوگ 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

مھ زورما  مدرک و  هیکت  اھراب  اھراب و  نیا  یور  نم  هک  دـننک  فرـصم  ار  یلخاد  تالوصحم  دناهدننکفرـصم –  عقاو  رد  ام  تلم  یهمھ  هک  دنتـسھ –  هدننکفرـصم  هک  یناسک 

نآ لوصحم ]  ] ندرک فرـصم  اب  ار  یلخاد  یدیلوت  هاگراک  دننکب ، تیامح  ار  یناریا  رگراک  دننکب ، فرـصم  ار  یلخاد  تالوصحم  دـننکب  یعـس  همھ  منکیم . هیکت  منکیم و  ضرع 

. دنھدب قنور 

روشک  / ٠٢/٠٩/١٣٩۴ رسارس  نارگراک  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

بترم الاح  هک  یفرح  نیا  دنورن -  دنرب  لابند  دنورن ، مسر  مسا و  لابند  دنک ؛ کمک  روشک  دیلوت  هب  روجنیمھ  دناوتیم  مھ  نادجواب  یهدننکفرصم  فاصنااب ، یهدننکفرـصم 

یتح دنتـسھ  اھیـضعب  تسا . یناریا  رگراک  هب  کمک  تسا ، یلخاد  دیلوت  فرـصم  روشک ، تحلـصم  دنورب . تحلـصم  لابند  دنورن ؛ کرام  لابند  دنرب -  دـنرب ، دـننکیم : رارکت 

هک تسا  نیا  یناریا  رگراک  هب  ندز  دـگل  دـننزب . دـگل  یناریا  رگراک  هب  لمع  رد  اـما  دـنھدب ، راعـش  دـننک و  تشرد  مھ  ار  ندرگ  گر  دـنھدب ، راعـش  مھ  رگراـک  عفن  هب  دنرـضاح 

وزج نامروشک  رد  عیانـص  زا  یخرب  رد  ام  رتنارگ ! یاھتمیق  هب  مھ  یھاگ  دریگب ؛ جراخ  زا  ار  نیا  هباشم  دورب  دـھدن و  رارق  هدافتـسا  دروم  ار  رگراک  نیا  عونـصم  سنج  ناسنا 

راک مرتحم  ریزو  تلود . یهفیظو  هلمج  زا  تسا ؛ همھ  یهفیظو  نیا  و  دنروآیم . لخاد  هب  دنرادیمرب و  ار  ییاھزیچ  نوریب  زا  دنوریم  اھزیچ ، نامھ  رد  اما ] ، ] مییایند ناورشیپ 

ملق کی  نیا  دـیاین . جراخ  زا  اقلطم  تسا ، یتلود  فراصم  وزج  هک  یئایـشا  هک  دـینک  یراشفاپ  دـینک ، رارـصا  دـینک ، حرطم  تلود  رد  منکیم  شھاوخ  نم  دـنراد ؛ روضح  اجنیا 

دیلوت میراد ، مزال  نالا  میھاوخیم ، ار  زیچ  نالف  ام  هک  دنیوگن  تسا . کی  هجرد  یهدننکفرـصم  دراد ، هک  یعیـسو  یهنماد  اب  تلود  نوچ  تسا ؛ گرزب  ملق  کی  تسا ، هدمع 

ات دییوگب  شیپ  لاس  ود  دیتساوخیم  دـییوگیم ؟ زورما  ارچ  دـیراد ، جایتحا  زورما  هک  امـش  دـیرادن ؟ یزیرهمانرب  رگم  امـش  بخ ، میروایب . نوریب  زا  میراچان  تسین ، شایلخاد 

لئاسم اھنیا  تسا ؛ یمھم  لـئاسم  اـھنیا  دـسرب . امـش  تسد  زورما  اـت  دـنک  هبرجت  دـنک ، ناـحتما  دزاـسب ، دـنک ، یزیرهماـنرب  دـشاب  هتـشاد  تصرف  یلخاد  یهدـننکدیلوت 

لباق لخاد  رد  هچنآرھ  اھزیچ ، یهیقب  ات  یزاسنامتخاس  ات  هتفرگ  زیم  یور  ذغاک  ملق و  زا  دنکیم ، فرصم  هک  ییاھزیچ  زا  کیچیھ  رد  دریگب  میمـصت  تلود  تسین . یکچوک 

؛ هدافتـساوس هدرکن  یادـخ  و  تسا -  هیـضق  بوخ  یور  نآ  ییارگلھـس  ییارگلھـس -  ییارگناـسآ و  دـنک . مارح  شدوخ  رب  دـنک ، عونمم  جراـخ  زا  ار  شدوخ  تسا ، دـیلوت 

اھلاس لام  تفرگیم -  ماجنا  یراک  کی  یتقو  کی  میدـید . ییاھاج  کـی  میدرک و  ناـحتما  میدرک ، هبرجت  مھ  ار  نیا  اـم  و  دـنریگب . یتلود  نیلوئـسم  یتسیاـب  ار  اـھنیا  یولج 

راکهب یجراخ  ملق  چـیھ  دـینک  یعـس  دـینکیم ، دـیراد  هک  یراک  نیا  رد  هک  متفگ  اھنآ  هب  متـساوخ و  ار  اجنآ  نیلوئـسم  هدـنب  دـنتخاسیم ، دنتـشاد  یزیچ  کی  تسا -  شیپ 

هیھت لخاد  زا  دناهتـسناوت  ار  اجنیا  حلاصم  زا  دصرد  دودح ٩٨  دش  مولعم  میدرک ، قیقحت  میتفرگ و  شرازگ  ام  هک  رخآ  رد  دندرک . لمع  مھ  هنادرم  دـنداد ، لوق  مھ  اھنآ  دـیربن ؛

تیوقت و ناکرا  زا  یکی  مھ  هدننکفرـصم  سپ  درک . ار  اھراک  نیا  دوشیم  بخ ، دـناهدروآ . جراـخ  زا  تسا و  هتـشادن  دوجو  لـخاد  رد  هک  هدوب  ییاـھزیچ  دـصرد  ود  یکی  دـننک ؛

. تسا یلخاد  دیلوت  جیورت 

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دیورب میوگیم ، نامروشک  زیزع  مدرم  هب  میوگیم ، امـش  هب  مراد  مھ  نـالا  یلخاد . تادـیلوت  فرـصم  یور  رب  ماهدرک  هیکت  همھنیا  هدـنب  یلخاد . دـیلوت  یور  مینکیم  هیکت  اـم 

لئاسو رد  دینک  ضرف   - فلتخم یاھـشخب  رد  تسین . روجنیا  هیـضق  تیعقاو  هنافـساتم  دینک . جیورت  ار  یناریا  راک  دینک ، جـیورت  ار  یناریا  رگراک  یلخاد ، دـیلوت  فرـصم  غارس 

امـش هک  رازاب  اما  دـننکیم  دـیلوت  یجراخ ، سنج  زا  رتھب  مھ  یھاگ  یجراخ ، سنج  اـب  ربارب  بوخ و  بوغرم و  سنج  دـنراک ، لوغـشم  یلخاد  یاـھهناخراک  لزنم - یگدـنز 

نیا رطاخهب  دراد ، یلخاد  هباشم  هک  یتالوصحم  تادراو  زا  یریگولج  هکنیا  یور  رب  هدنب  دیکات  دیآیم ؟ اجک  زا  اھنیا  ارچ ؟ تسا ؛ یجراخ  سنج  شاهمھ  دـینیبیم  دـیوریم ،

. تسا نیا  هار  تسا ؛

دراو تسا ، نآ  نزو  نت  رازھ  دنچ  هک  ار  قاچاق  نالک  سنج  نآ  دینکیم و  ادـیپ  ار  یچقاچاق  دـناب  نآ  امـش  یتقو  ناجاقآ ! هک  ماهتفگ  نیلوئـسم  هب  هدـنب  قاچاق ، عوضوم ] رد  ]

دراو یجراـخ  سنج  هکیتقو  تسا  مولعم  بخ  یلخاد . هباـشم  یاراد  سنج  هب  یچقاـچاق ، هب  دـینزب  هبرـض  دـینزب ؛ شتآ  همھ  مشچ  یولج  ار  سنج  نیا  دـینکیم ، روشک 

، دیباوخ یلخاد  دیلوت  یتقو  دباوخیم . یلخاد  دیلوت  تسا - دایز  مھ  یلیخ  هنافساتم  هک  قاچاق  یدابم  زا  هچ  اھنیا ، لاثما  کرمگ و  لثم  ینوناق  یدورو  یدابم  زا  هچ   - دش

. دوشیم راوشد  مدرم  تشیعم  یگدنز و  عضو  دوشیم ، مکاح  روشک  رب  دوکر  دوشیم ، مک  ام  لاغتشا  دوشیم ، راکیب  ام  ناوج  تسھ : زورما  هک  دیآیم  شیپ  یعضو  نیمھ 

. تسا نیا  هار  تسا ؛ ام  دوخ  یهدھع  هب  هک  تسا  ییاھراک  اھنیا  مینکب . لح  دیاب  نامدوخ  ار  اھنیا  درک ، لح  دوشیمن  اپورا  اب  اکیرمآ و  اب  طابترا  قیرط  زا  رگید  هک  ار  اھنیا 

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دراو و یاھمدآ  اھسانشراک و  اب  هچرھ  منکیم ، رکف  هچرھ  اما  مدرم  تشیعم  یهلئـسم  هب  تبـسن  مدنمهغدغد  یلیخ  منکیم ، رکف  یلیخ  مدرم  تشیعم  لئاسم  هب  هدنب 

دوشن مرگ  اھنیا  زا  مھ  یبآ  چیھ  دنورب و  دنیایب و  یجراخ  راجت  هکنیا  یلخاد . لئاسم  هب  مینک  هیکت  اعطاق  ام  هک  درادـن  دوجو  یھار  نیا  زج  منیبیم  منکیم ، تروشم  علطم 

« يلخاد يالاک   » 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 15هاگياپ  هحفص 11 
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هک تسا  ناریا  رازاب  فرـصت  دننک ، یراک  دنھاوخب  مھ  رگا  دناهدرکن . مھ  یراک  دنوریم ؛ دنیآیم و  مادم  تسا  لاسکی  دودح  نالا  دراد ؟] هدیاف  هچ  - ] هدشن مھ ]  ] الاح ات  هک  -

[ ندروآ ، ] دیدج یروانف  هب  میراد  جایتحا  هک  ییاھاج  رد  دیاب  دشاب ، دیلوت  داجیا  دـیاب  دـشاب ، یراذگهیامرـس  دـیاب  اھتئیھ  نیا  تفر  دـمآ و  یهدـیاف  تسا . ام  ررـض  هب  تسرد 

هتبلا لمع ، مادقا و  میتفگ  ام  هکنیا  دننک . لابند  دـننک ، تیاعر  مرتحم  نیلوئـسم  یتسیاب  ار  اھزیچ  نیا  تسا . مک  ای  تسین  اھنیا  دـشاب ؛ دـیاب  اھنیا  دـشاب ؛ دـیدج  یروانف 

. تسا نیا  هار  دننک ؛ سمل  دننک ، سح  مدرم  هک  دوشب  سوملم  دوشب ، سوسحم  راک  یهجیتن  هللااشنا  دیاب  دنلوغشم ، الاح 

یوضر  / ١٣٩٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

فرصم هب  تبسن  میشاب  هتشاد  بصعت  یتسیاب  ام  تسا ؛ ام  مھم  بویع  زا  یکی  یجراخ  سنج  فرصم  میـشاب ؛ هتـشاد  بصعت  دیاب  نامدوخ  یلم  داصتقا  هب  تبـسن  ام 

اب مھ ] نآ  ، ] تسا یبآ  میت  رادفرط  یکی  تسا ، زمرق  میت  رادفرط  یکی  لابتوف ؛ میت  نالف  هب  تبـسن  دنراد  بصعت  ام  یاھناوج  نامیلم . داصتقا  یلخاد و  سنج  یلخاد و 

نیمھ رادقم و  نیمھ  رگا  دنراد ؛ اھمیت  نیا  هب  تبـسن  بصعت  اھنیا  رگید ؛]  ] میت رادفرط  یکی  تسا ، لائر  میت  رادفرط  یکی  یجراخ ؛ یاھمیت  هب ] بصعت   ] یتح و  بصعت ؛

؛ دش دھاوخ  حالصا  ام  یاھراک  زا  یرایسب  میشاب ، هتشاد  یلخاد  دیلوت  یلم و  داصتقا  هب  تبسن  ار  بصعت  هزادنا 

یوضر  / ١٣٩٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

راـک و ییاـھن  لوصحم  ینعی  یناریا  یـالاک  تسا . یناریا  یـالاک  زا ] تیاـمح   ] لاـسما راعـش  تسا . مدرم  هب  باـطخ  مھ  تسا ، نیلوئـسم  هب  باـطخ  مھ  لاـسما ، راـعش 

دـننکیم و شالت  همھ  اھنیا  دوخ ، شناد  اب  دوخ و  نھذ  اب  حارط  دوخ ، راک  اب  رگراک  دوخ ، یهیامرـس  اب  راذگهیامرـس  زیچهمھ . راکتبا و  نھذ و  یداـصتقا و  تیلاـعف  هیاـمرس و 

هک  - یناریا یـالاک  نیا  زا  تیاـمح  رد  درک . تیاـمح  یتسیاـب  ار  نیا  تسا ؛ یمھم  رایـسب  زیچ  تسا ، یتمظعاـب  زیچ  نیارباـنب  یناریا . یـالاک  دوـشیم  اـھنآ ] راـک   ] لوـصحم

، یناریا یالاک  یهدننکدیلوت  ناونعهب  دنراد  شقن  مدرم  مھ  تسا - اھنیا  دـننام  ناحارط و  نازیرهمانرب و  ناراذگهیامرـس و  یرگراک و  نالاعف  یداصتقا و  نالاعف  شالت  لوصحم 

ار ییاھراک  منکیم  ضرع  الاح  هک   - دننک شالت  دیلوت  رد  دیاب  مھ  دننک ؛ فرـصم  دیاب  مھ  دننک ، دیلوت  دیاب  مھ  یناریا ؛ یالاک  یهدننکفرـصم  ناونعهب  دـنراد  شقن  مدرم  مھ 

؛ دھدیم رارق  تلود  نیلوئسم  یهدھع  رب  مدرم و  یهدھع  رب  ار  یفیاظو  کی  مھ  نیا  و  دننک ؛ فرصم  یناریا  یالاک  هک  دننکب  تبقارم  فرصم  رد  دیاب  مھ  دریگب - ماجنا  دیاب  هک 

. دننالوئسم مھ  دنمدرم ، مھ  راعش ، نیا  بطاخم 

مدرم دوخ  یهدھعهب  نینچمھ  و  دننک - یزیرهمانرب   - تسا یتلود  نیلوئـسم  یهدـھعهب  هک  تسا ]  ] دـیلوت شیازفا  تروصهب  الوا  تیامح  نیا  مینکب ؟ تیامح  یروجهچ  بخ 

. دنک ادیپ  شیازفا  یلخاد  دیلوت  ات 

راک تیفیک  دـنھدب ، ماجنا  بوخ  ابیز و  مکحم و  ار  راک  ( ٧ (؛ هنقتاف المع  لمع  رما  محر هللا  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مرکا  ربمغیپ  زا  دنک . ادـیپ  تیفیک  دوبھب  یلخاد  دـیلوت 

. دورب الاب 

هب یناریا  یالاک  دـیلوت  دـنھاوخیم . هچ  مدرم  هک  دـینکن  هاگن  هک  دـشابن  روجنیا  تسا ؛ تیامح  مھ  نیا  تسا ؛ زور  یاھتیزم  اھهقیلـس و  اھزاین و  اب  قابطنا  یکی  تیاـمح ،

. مزال یاھتفارظ  اب  هارمھ  دشاب ،]  ] مدرم لیم  مدرم و  یهقیلس  اب  قباطم  هک  دوشب  دیلوت  یزیچ  دیاب  هک  تسا  انعم  نیا 

هک تسدرود  رگید  یاھروشک  زا  ریغ   - میاهیاسمھ روشک  هدزناپ  اـب  هک  اـم  یتسیاـب  تسا . یناریا  یـالاک  زا  تیاـمح  عاونا  زا  یکی  مھ  تارداـص  روشک و  زا  نوریب  یباـیرازاب 

ترازو یهدـھعهب  مھ  نیا ، مینک ؛ رداص  ار  یناریا  یالاک  مینک ، هدافتـسا  یگیاسمھ  نیا  زا  میتسھ - هیاـسمھ  روشک  هدزناـپ  اـب  دـننکب ، فرـصم  ار  یناریا  یـالاک  دـنناوتیم 

، ماهدرکن تشاددای  نوچ   - دـنداد نم  هب  ار  یرامآ  کی  دـننک . یبایرازاب  تسا ؛ یمدرم  یداصتقا  نالاعف  یهدـھعهب  مھ  تسا ، یناگرزاب  ترازو  یهدـھعهب  مھ  تسا ، هجراخ 

- هیاسمھ طقف   - ار نامدوخ  یهیاسمھ  یاـھروشک  زاـین ] دروم   ] تادـیلوت زا  دـصرد  تسیب  میناوتب  اـم  رگا  هک  دوب - یمھم  رایـسب  راـمآ  نکل  تسین ، مداـی  تسرد  راـمآ  نیا 

ضرع مناوتیمن  تسین ، مدای  تسرد  نالا  نم  هک  الاب  یلیخ  ددـع  کی  [ - دوشیم داجیا   ] لغـش دادـعت  نالف  میوشب ، دـھعتم  ار  اھنآ  فرـصم  عومجم  زا  دـصرد  تسیب  ینعی ] ]

. تسا نیا  مھ  یکی  ؛ دوب دھاوخ  دایز  رایسب  یلم  تورث  داجیا  روشک و  رد  لاغتشا  داجیا  رد  شریثات  هک  منکب -

رد میروایب ؛ دوجو  هب  یجراخ  سنج  اب  ریذپتباقر  ار  یلخاد  دیلوت  میناوتب  هک  تسا  نیا  روشک  رد  مھم  رایـسب  یاھراک  زا  یکی  ندرک . ریذپتباقر  ندرک و  مامت  نازرا  مھ  دعب 

. تسا ام  دوخ  یهدھعهب  مھ  یضعب  تسا ، تلود  یهدھعهب  تامدقم  زا  یضعب  دراد ؛ یتامدقم  نیا  دوخ  هتبلا  هک  مینک  دیلوت  میناوتب  یجراخ  سنج  زا  رتنازرا  ناکما  دح 

دیاب اھیتلود  تسا . تلود  یوس  زا  تادراو  یدـج  تیریدـم  تامازلا ، زا  یکی  دریگیمن . ماجنا  تیامح  نیا  دوشن ، تیاعر  رگا  تاـمازلا  نیا  هک  دراد  تیاـمح  نیا  مھ  یتاـمازلا 

دراوم دننکیم ، هعجارم  هدنب  هب  دوشن . دراو ]  ] جراخ زا ]  ] امتح دـیاب  تسا ، ندـش  دـیلوت  لباق  ای  دوشیم  دـیلوت  لخاد  رد  هک  یـسانجا  دـننک . تیریدـم  ار  تادراو  یدـجروطهب 

کرمگ رد  میدید  تقوکی  رازاب ، دیایب  تساوخ  لوصحم  نیا  هکنیا  درجمهب  میاهدرک ، دـیلوت  ار  لوصحم  نیا  میاهدرک ، داجیا  ار  هناخراک  نیا  ام  دـنیوگیم  دـننکیم  تیاکـش  یدایز 

هب ناشیارب  تالکشم  دنوشب و  هتسکشرو  یـضعب  دننامب ؛ ماکان  تھجنیا  زا  ام  تاجناخراک  زا  یرایـسب  هک  دوشیم  بجوم  دش ! دراو  سنج  نیا  هباشم  جراخ ، زا  دش ، زاب 

. تلود یوس  زا  دوشب  تیریدم  دریگب و  رارق  هجوت  دروم  تادراو  نیا  امتح  یتسیاب  دیایب . دوجو 

دراو یصوصخ  شخب  میاهدرکن ، دراو  ام  هک  ار  نیا  دنیوگیم  ام  باوج  رد  تسا ؟ هدش  دراو  ارچ  هک  نیلوئسم  هب  میھدیم  رکذت  ام  دننکیم ، دراو  ار  ییاھزیچ  کی  تاقوا  یضعب 

هزادنا هچ  دوشب و  دراو  یزیچ  هچ  هکنیا  رب  دشاب  طلـسم  دنک ، تیریدم  دیاب  تلود  دوشب ؛ تیریدـم  یتسیاب  یـصوصخ  شخب  تسین ؛ یفاک  باوج  باوج ، نیا  تسا ؛ هدرک 

. دریگب ماجنا  یتسیاب  هک  تسا  نیمھ  مھم  یاھراک  زا  یکی  امتح  دننک ؛] هجوت   ] یتسیاب ار  اھنیا  دوشن ؛ دراو  یزیچ  هچ  دوشب و  دراو 

اریخا هتبلا  دریگب . ماجنا  دـیاب  تسا و  هتفرگن  ماجنا  یتسردـب  یدـج  یهزرابم  نیا  نوگانوگ ، یاـھلاس  رد  هنافـساتم  هک  تسا  قاـچاق  اـب  یدـج  یهزراـبم  تاـمازلا ، زا  یکی 

ار قاچاق  یولج  هکنیا  یارب  تسا  دـیفم  رایـسب  تسا ، رثوم  رایـسب  هناماس  نیا  هک  دـناهدرک  لقن  دـناهتخادنا ؛ هار  هب  ار  یاهناماس  کی  کرمگ  رد  داـصتقا  ترازو  هک  مدـینش 

نیا دـنمھفیم  هک  ار  یـسنج  ار ، قاچاق  سنج  مھ  مدرم  و  دوشب . هتفرگ  دـیاب  قاچاق  یولج  دـنکب . ادـیپ  ققحت  امتح  راک  نیا  دـننک و  لابند  ار  راک  نیا  بوخ ، رایـسب  دریگب ؛

ناوج ناسانشراک  یاھرامآ  دھدب . ماجنا  ار  راک  نیا  هک  دشاب  هتشادن  هفرـص  شیارب  یچقاچاق  ات  دننکن  فرـصم  ار  سنج  نیا  هنابـصعتم  دنـشاب  دیقم  تسا ، قاچاق  سنج 

کی اھنیا  دنمھفیم ؛ بوخ  رایسب  دننکیم و  راک  اھهنیمز  نیا  رد  هک  دنتسھ  یناوج  یاھسانشراک  تسا . یمھم  رایسب  یاھرامآ  روشک ، دیلوت  رب  تادراو  برخم  ریثات  زا  ام 

روطنیمھ مھ  تادراو  میلانیم ؛ اھناوج  یراکیب  زا  ام  تقونآ  دربیم ! نیب  زا  روشک  رد  ار  لغـش  ردـقچ  تادراو ، رادـقم  نالف  هک  دـنداد  ناشن  دـنداد و  هدـنب  هب  دـندروآ  ار  یرامآ 

. دوشب هزرابم  هیوریب  تادراو  اب  قاچاق و  اب  لخاد  رد  هک  تسا  نیا  مھ  تیامح  عاونا  زا  یکی  نیاربانب  سپ  دوشیم . روشک  دراو  لیس  لثم  یدوخیب 

دنھاوخیم رگا  دنخرچب ؛ رتشیب  هنارگادوس  یاھراک  لابند  یداصتقا  نالاعف  هک  دـشابن  روجنیا  تسا . دـیلوت  رما  رد  یداصتقا  نالاعف  یراذگهیامرـس  مھ  تیامح  عاونا  زا  یکی 

دوشیم یراذگهیامرـس  نیا  دـنھدب ، ماجنا  روشک  یارب  دـننک ، ییادـخ  دـننک ، صلاخ  ار  ناـشتین  هچناـنچ  رگا  دـننکب .]  ] دـیلوت رما  رد  یراذگهیامرـس  دـننکب ، یراذـگهیامرس 

. تدابع کی  دوشیم  نیا  تسا ، مدرم  هب  کمک  یارب  تسا ، روشک  تفرشیپ  یارب  نوچ  اما  دراد  دوس  یراذگهیامرس  تدابع ؛

؛ دـیدرگب یناریا  یـالاک  لاـبند  بصعت  اـب  مدرک ، ضرع  هک  روطناـمھ  تسا : نیا  ماهیـصوت  نـم  دوـب . یناریا  یـالاک  زا  تیاـمح  یهلئـسم  نـیا  هـب  طوـبرم  لـئاسم  نـیا  بـخ ،

؛ دننک یریگولج  قاچاق  تادراو و  زا  دننکب و  تیامح  دننک و  کمک  ار  یناریا  دیلوت  نیلوئسم  درخب ؛ یناریا  یالاک  رادیرخ ، دشورفب ؛ یناریا  یالاک  هدنشورف ،

نارگراک  / ١٣٩٧/٠٢/١٠ رادید  رد  تانایب 

. مدید ار  اھامش  یاھراک  مدوب ، هاگشیامن  نیا  ندید  لوغشم  تعاس  دنچ  متفر و  نم  منیبب . هدنب  هک  دندرک  تسرد  یلخاد  تادیلوت  زا  یکچوک  هاگـشیامن  کی  اجنیا  زورید 

نیا اب  میراد ، ام  هک  یایراتفرگ  همھنیا  اب  تیفیک ، ظاـحلزا  شزرااـب  یلخاد  دـیلوت  نیا  دیـسوب ! ار  اھامـش  تسد  دـیاب  دیـسوب ، ار  یناریا  رگراـک  دـنمرنھ  تسد  دـیاب  اـعقاو 

هب ناسنا  یتقو  لاحنیعرد  دنراذگیم ؛ ام  یاپ  ولج  ملاع  نیربکتسم  ار  تالکشم  ماسقا  عاونا و  دنریگیم ، ار  هتفرشیپ  نیشام  ولج  دنریگیم ، ار  هیلوا  داوم  ولج  هک  اھمیرحت 

- تسا امـش  تسد  یاھراک  نیمھ  هک   - ار ناشدوخ  تالوصحم  تکرـش ، اـھهد  اـجنیا  زورید  دوب !] مھ   ] زیچ همھ  دراد ! یایگتـسجرب  بجع  دـنیبیم  دـنکیم ، هاـگن  لوصحم 

همھ ریرحتمزاول و  رازبا و  لاچخی و  هناخ و  لیاسو  شیارآ و  مزاول  وراد و  ات  دیریگب  رولب  ینیچ و  یگدـنز و  لیاسو  هتخود و  سابل  شفک و  شامق و  زا  میدـید ؛ ام  اجنیا  دـندروآ 

« يلخاد يالاک   » 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 15هاگياپ  هحفص 12 
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ورف میظعت  رـس  یلخاد  راک  یورین  لباقم  رد  اعقاو  ناسنا  دوب . زاتمم  همھ  دوب ، هتـسجرب  همھ  دیـشک - لوط  مھ  تعاس  دـنچ  هک   - دـنداد ناشن  ام  هب  زورید  اـجنیا  هک  زیچ ،

زا تیامح  ینعی  یناریا  یالاک  زا  تیامح  بخ  دننکیمن ! لمع  ای  دننکیمن  قیدـصت  ای  دـننکیمن  رواب  ای  یاهدـع  کی  یناریا ، یالاک  زا  تیامح  میوگیم  هک  هدـنب  تقونآ  دروآیم !

تیامح دیاب  همھ  دنک ؛ تیامح  دیاب  تلود  مھ  دننک ، تیامح  دیاب  مدرم  مھ  تسا ؛ هبناجهمھ  تیامح ، نیا  دـیلوت ! زا  تیامح  ینعی  راک ، یورین  زا  تیامح  ینعی  رگراک ، نیا 

. دننک

عناوم لکشم  یگنیدقن ، لکـشم  تاناکما ، دوبمک  لکـشم  همیب ، لکـشم  تسا ؛ رگراک  لام  مھ  تسا ، نیرفآراک  لام  مھ  تالکـشم ، نیا  هک  دندرکیم  حرطم  ار  یتالکـشم 

دوشب مادقا  لماک  مزاج و  روطهب  دیاب  دوشب ، فرطرب  دیاب  تالکشم  نیا  فلتخم ؛ یاھاج  زا  لکـشم  داصتقا ، ترازو  یهیحان  زا  لکـشم  کناب ، یهیحان  زا  لکـشم  یتایلام ،

نیا دھاش  ام  رگید  تقونآ  دش ، هتـسناد  یناریا  رگراک  راک  ردـق  یتقو  تفرگ ، رارق  تیامح  دروم  یناریا  یالاک  یتقو  دـش ، فرطرب  تالکـشم  یتقو  تالکـشم . نیا  عفر  یارب 

راک میراد  روجنیا  میراد و  تاناکما  ردـقنیا  ام  دـنتفگیم  ار  نیمھ  ام  هب  اھیـضعب  زورید  منکیم .» راک  مراد  تیفرظ  موسکی  اب  نم   » دـیوگب یاهناـخراک  کـی  هک  دوب  میھاوخن 

مییوگیم ام  هکنیا  روشک . لخاد  رد  مکارتم  یراـکیب  نآ  دوشیم  نیا  دنتـسھ ؟ اـجک  شیاـھرگراک  رگید  موسود  نآ  ارچ ؟ بخ  تیفرظ . فصن  اـب  تیفرظ ، موسکـی  اـب  مینکیم :

ینیـشنزیمتشپ رکف  هب  طقف  ام  یهدرکلیـصحت  ناوج  ینعی  میـشاب ؛ هتـشادن  راکیب  رگراک  ینعی  دـیایب ؛ دوجو  هب  راک  دوشب ، هدـیرفآ  راک  ینعی  یناریا ،» یالاک  زا  تیاـمح  »

ار ناشلوپ  دنراد  رارـصا  یاهدع  کی  ارچ  دیآیم . شیپ  نیا  دش ، یناریا  یالاک  زا  تیامح  رگا  دنکب . راک  دـناوتیم  فلتخم ، یاھـشخب  رد  شدوخ ، ناش  قباطم  دـنادب  دـشابن ؛

زا یـضعب  تسین ؛ یثحب  هلب ، بخ  میرادن ، هباشم  یناریا  سنج  تقوکی  دوشب ؟ فرـصم  دـیاب  یجراخ  سنج  هک  تسا  یـضرم  هچ  نیا  یجراخ ؟ یناپمک  بیج  رد  دـنزیرب 

لخاد رد  یـسنج  هباشم  یتقو ] اما  . ] میرادـن ار  نآ  هباـشم  سنج  لـخاد ، رد  بخ ! یلیخ  درادـن ؛ هفرـص  تسین ، هفرـص  اـب  قبطنم  لـخاد  رد  شدـیلوت  هک  تسھ  ساـنجا 

هتشاد رارـصا  یاهدع  کی  یتسیاب  ارچ  تسا ، یجراخ  هباشم  تیفیک  زا  رتالاب  یـضعب  تسا ، یجراخ  هباشم  تیفیک  لثم  یـضعب  مھ  تیفیک  رد  دوشیم و  دیلوت  تسھ ،

؟ دنراد یـضعب  هک  تسا  یایمھفجک  یمھفدب و  هچ  نیا  تسا ؟ یـضرم  هچ  نیا  دننک ؟ فرـصم  ار  اھنیا  دننام  یجراخ و  کرام  نالف  یجراخ و  سنج  دنورب  امتح  هک  دنـشاب 

، میرادن نارگید  هیلع  بصعت  ام  دننک .] تیامح  یناریا   ] یالاک زا  هک  دنریگب  میمصت  همھ  نارگید ، تلود ، دوخ  گرزب ، تاسسوم  میریگب ؛ میمصت  مینک . فرـصم  یناریا  یالاک 

زا ار  وا  میھاوخیم  مینک ، لاغتـشا  مرگرـس  ار  وا  میھاوخیم  راک ؛ هب  مینک  راداو  ار  نامدوخ  رگراک  نامدوخ و  ناوج  نامدوخ ، دـنزرف  میھاوخیم  ام  مینک ؛ ینمـشد  میھاوخیمن 

ار نیا  دراد . تارـضم  ماـسقا  عاوـنا و  دراد ، یقـالخا  تارـضم  دراد ، یتـینما  تارـضم  دراد ، یعاـمتجا  تارـضم  دراد ؛ تارـضم  یلیخ  یراـکیب  میھدـب . تاـجن  یراـکیب  تارـضم 

. دوشب تیامح  دوشب و  یرادفرط  یتسیاب  یناریا ، دیلوت  زا  یناریا ، یالاک  زا  تسا . یناریا  یالاک  زا  تیامح  نیمھ  شھار  میھاوخیم ؛

نارگراک  / ١٣٩٧/٠٢/١٠ رادید  رد  تانایب 

روطهب تسیاب  هللااشنا  و  دنتـسھ - اجنیا  مھ  ریزو  یاقآ  الاح   - میاهتفگ ار  نیا  مھ  اھراب  مراد و  دیکات  هدـنب  یناریا  یالاک  زا  تیامح  یهلئـسم  باب  رد  هک  ییاھزیچ  زا  یکی 

یناسک نالوئسم و  نیا  زا  یلیخ  یهلگ  تیاکش و  هک  تسا  قاچاق  زا  یدج  یریگولج  هیوریب و  تادراو  زا  یریگولج  یهلئسم  دوشب  لابند  هیـضق  فارطا  تلود و  رد  یدج 

تباقر نییاپ و  تیفیک  اب  مھ  ابلاغ  دـیآیم ، یجراخ  سنج  هک  تسا  نیا  نارگید  رھام و  رگراک  راذگهیامرـس ، نیرفآراک ، لثم ]  ] دـنلاعف یناریا  یـالاک  لـئاسم  یهنیمز  رد  هک 

. دوشب هتفرگ  شیولج  یتسیاب  امتح  هک  تسا  ییاھزیچ  یهلمج  زا  نیا  دنکیم ؛ دودحم  ار  یلخاد  سنج  جاور  یلخاد و  سنج  اب  نزاوتمان - رباربان و  تباقر   - دنکیم

ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یعطق یرورـض و  راک  تسا ، بجاو  راک  کی  نیا  میھدـب ؛ تیمھا  یناریا  یالاک  زا  تیامح  یهلئـسم  هب  یتسیاب  اـتقیقح  مینک . تیوقت  دـیاب  ار  یناریا  یـالاک  لـخاد و  دـیلوت 

- تسا اھنآ  یهدـھع  هب  اھزیچ  روطنیا  مھم  یاھهنیزھ  تسا ، اھنآ  یارب  هدـمع  یاھدـیرخ  هک   - حلـسم یاھورین  فلتخم ، یاھـشخب  نیلوئـسم  یتلود ، نیلوئـسم  تسا .

. دننکن هدافتسا  دراد  دوجو  یناریا  لوصحم ]  ] هک ییاجنآ  یناریا  ریغ  تالوصحم  زا  اقلطم  هک  دننک  یعس 

نایوجشناد  / ١٣٩٧/٠٣/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هکنیا تسا ؛ راـتفگ  رد  تعاجـش  شتایـصوصخ  زا  تسا ، تحارـص  شتایـصوصخ  زا  هک  یبـالقنا  نموـم  ناوـج  یهژیو  ناـبز  ناـمھ  اـب  اـھنامرآ  نیا  یروآداـی  هب  تسا  جاـیتحا 

نم هچرگا  ار . ییاھزیچ  کی  دـنیوگب  هکنیا  یارب  دراد  دوجو  یاهناعاجـش  یهزیگنا  کی  میدرک  ساسحا  ام  دوب ؛ مھ  روجنیمھ  اتبـسن  زورما  دـنزب . ار  شدوخ  فرح  هناعاجش 

اھـشزرا نیا  یتسیاب  مراد . لوبق  الماک  نم  یبالقنا ، ناوج  وجـشناد و  ناوج  رد  ار  مجاھت  یهیحور  ساسحا  نیا  مراد ؛ لوبق  ار  تعاجـش  اـما  مرادـن  لوبق  ار  اـھفرح  یـضعب 

. راک یاپ  ناوج  یوس ] زا  [ ؛ دوشب هبلاطم  امئاد  هنارایشوھ ، حیرص ، تروصهب 

نآ اب  هدنب  هک  یاهدمع  لکشم  تسا ؛ حرطم  یناریا  یالاک  ثحب  دوشب . یفن  یرکف  یگتـسباو  دوشب . یفن  یرگیفارـشا  یمومع ، راکفا  رد  ینعی  یرگیفارـشا ؛ اب  هلباقم ] ]

توغاط میژر  سجن  سحن و  ثیراوم  زا  هک  دراد  دوجو  روشک  رد  یعیـسو  رـشق  کی  رد  هنافـساتم  هک  تسا  یجراخ  یـالاک  هب  تبـسن  ینھذ  لکـشم  کـی  ماهدرک ، دروخرب 

، لکـشم نیا  هدـنام . یقاب  زونھ  نیا  دوبن ؛ زور  نآ  مھ  یرکذ  لـباق  یلخاد  راـک  هتبلا  دوب ؛ رتھب  شایجراـخ  یزیچ ، رھ  دوب و  یجراـخ  تـالوصحم  هب  مشچ  تسا ؛ هتـشذگ 

زا تسا » رتھب  یجراخ  سنج   » هک ار  رکف  نیا  میناوتب  اـم  هچناـنچ  رگا  ـالثم  اھـساسحا . نیا  رد  لوحت  یارب  دـیایب  دوجو  هب  یرکف  یمومع  تکرح  کـی  تسا ؛ یرکف  لکـشم 

. درک دھاوخ  ادیپ  ققحت  همھ  راک  نیا  تاریخ  تاکرب و  یلخاد و  یالاک  لابند  دنوریم  یعیبطروطهب  مدرم  دوخ  تقونآ  مینکب ، کاپ  اھنھذ 

اھهاگشناد  / ١٣٩٧/٠٣/٢٠ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نامھ تسرد  دـناهدرک ؛ راک  دـناهدرک ، رکف  نآ  یور  دـناهداد ، رارق  هجوت  دروم  ار  هلئـسم  نیا  نایاقآ  زا  یکی  مدـید  هناتخبـشوخ  هک  یناریا  یالاک  زا  تیاـمح  یهلئـسم  نیمھ 

، لخاد رد  ام  هک  تسا  نیا  هلئسم  نیلوا  تسیچ ؛ تیفیکاب  یالاک  دیلوت  عناوم  مینیبب  ام  دینک  ضرف  تشاد . دوجو  ناشیا  تانایب  رد  ماهدرک  تشاددای  اجنیا  هدنب  هک  یتاکن 

رد مھ  میناوتب  هک  مینک  راکهچ  یبایرازاب ؛ یگنوگچ  دـعب  تسیچ ، تیفیکاب  یالاک  دـیلوت  عناوم  دورب . شورف  ات  دـشاب ، هتـشاد  یرتشم  ات  مینک  دـیلوت  دـیاب  تیفیکاب  یـالاک 

ینھذ و یهلوقم  نامھ  یلخاد  یهلوقم  تسا - یاهناگادـج  یهلوقم  نآ  هک   - تسا هلوقم  کی  جراخ  رد  ـالاح  مینک . ادـیپ  تـالوصحم  نیا  یارب  رازاـب  جراـخ ، رد  مھ  لـخاد و 

زا ییاھرشق  هکنیا  تلع  هک  دوشب  یـسررب  هاگـشناد ، یتخانـشناور  یتخانـشهعماج و  مولع  یاھـشخب  رد  ینعی  تسا . تسرد  الماک  دندرک ؛ هراشا  هک  تسا  یگنھرف 

یفاک اھنیا  اما  دندرک  رکذ  ناشیا  ار  ییاھجالع  هار  کی  هتبلا  تسیچ . شجالع  هار  تسیچ و  رتمک  یلخاد  یالاک  هب  دنراد و  یرتشیب  تبغر  یجراخ  یالاک  هب  تبسن  مدرم 

؛ تشگرب رما  یلکب  لاس ، راھچ  لاس ، هس  لاس ، ود  فرظ  رد  دـینیبیم  امـش  تقوکی  درک . ادـیپ  ار  ییاـھهار  کـی  ناوتیم  اـعقاو  دراد ؛ مزـال  یملع  یـسررب  اـھنیا  تسین ؛

! دنشورفیم یرتشم  هب  یلخاد  یالاک  ناونعهب  ار  ناشدوخ  یجراخ  یالاک  اھهدنـشورف  زا  یـضعب  هتفرگ ، ماجنا  یدودح  کی  ات  هک  یتاغیلبت  نیمھ  اب  الاح  نیمھ  هکنیاامک 

یرتشم هک  دنادیم  نوچ  دراد و  ار  شایجراخ  وا  دـھاوخیم ، هدنـشورف ] زا   ] ار یـسنج  کی  دوریم  فرط  ینعی  هدـش - شرازگ  نم  هب  مراد ، عالطا  هدـنب   - میراد ربخ  ام  ار  نیا 

هدنـشورف هک  تسا  بوخ  یلیخ  نیا  اما  تسا ؛ یدـب  زیچ  غورد  هتبلا  تسا . یبولطم  زیچ  یلیخ  نیا  تسا ! یلخاد  الاک  نیا  دـیوگیم  وا  هب  غوردـب  دراد ، مزال  یلخاد  یالاک 

؛ دراد یملع  راک  هار  بخ  نیا  دنکیم ؟ ادیپ  شرتسگ  یروج  هچ  نیا  دنک . ادیپ  شرتسگ  دـیاب  گنھرف  نیا  تسا ؛ یلخاد  نیا  دـیوگب  شدوخ  یالاک  شورف  یارب  دوشب  روبجم 

. دینکب ار  راک  نیا  امش  یتسیاب 

مق  / ١٣٩٧/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

مدرم هب  طوبرم  شمھم  شخب  کی  دوشیم ، یلخاد  لوصحم  یلخاد و  دیلوت  تیوقت  ثحب  هچنانچ  رگا  دننک . کمک  دیاب  همھ  دـننک ، کمک  دـیاب  نالوئـسم  هب  زیزع  مدرم  الوا 

تیفیک دنشاب . راذگرثا  دنناوتیم  همھ  اھنیا  دشورفیم ، ار  یلخاد  لوصحم  هک  یرادناکد  هدنشورف و  یلخاد ، لوصحم  یهدننکفرـصم  یلخاد ، لوصحم  یهدننکدیلوت  تسا .

« يلخاد يالاک   » 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 15هاگياپ  هحفص 13 
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ردـقچ تسا ؛ لاس  رخآ  الاح  میدرک ، مالعا  یناریا  یالاک  یور  رب  دـیکات  و  یناریا » یالاک  دـیلوت   » لاس ار  لاسما  ام  بخ  تسا . یمھم  یاھزیچ  اھنیا  عیزوت ، یهوحن  دـیلوت ،

دنناوتیم ریخ  یاھراک  رد  دـننک ، کمک  هراب  نیا  رد  دـنناوتیم  مدرم  اھهنیمز . نیا  رد  میورب  شیپ  دـیاب  میتفر ؟ شیپ  ردـقچ  اما  هدـش  ییاھراک  هتبلا  دـش ؟] راک   ] هنیمز نیا  رد 

. دننک یراکمھ 

یوضر  / ١٣٩٨/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

ماجنا یبوخ  تکرح  میدرک ، حرطم  ار  یناریا  یالاک  زا  تیامح  هک  هتـشذگ  لاس  دشاب . دیلوت  قنور  لاس  دیاب  لاسما ، دیلوت .» قنور   » میتفگ ام  دوشب . کمک  دـیاب  دـیلوت  هب 

سنج یهبلاطم  مدرم - زا  یرایـسب   - اھهاگـشورف هب  ناشتاعجارم  رد  مدرم  دوخ  هک  میراد  عالطا  ام  دندرک . تباجا  اعقاو  ناگدننکدیلوت  زا  یـضعب  دندرک ، تباجا  مدرم  تفرگ ؛

نم ار  نیا  هن ، دش ، لمع  نآ  هب  لماک  روط  هب  مییوگب  میھاوخب  رگا  اما  درک . تفرـشیپ  راک  ینعی  دـندرکن ؛ لوبق  دـندروآ ، ار  شایجراخ  هباشم  دـندرک ؛ یناریا  یالاک  یناریا و 

قنور یساسا ، یلصا و  یهلئسم  نیا  اما  تسا ؛ یقاب  شدوخ  توق  هب  نانچمھ  یناریا  یالاک  زا  تیامح  راعش  نآ  نیاربانب  تسا . نیا  فالخ  رب  اھشرازگ  میوگب ، مناوتیمن 

. تسا دیلوت 

یوضر  / ١٣٩٨/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

یعیـسو تروص  هب  راعـش  نیا  میوگب  مناوتیم  اما  دـش ، یلمع  لماک  روط  هب  راعـش  نیا  هک  میوگب  مناوتیمن  میدرک . مالعا  یناریا » یـالاک  زا  تیاـمح   » لاـس اـم  ار  لاس ٩٧ 

. تشاد دھاوخ  ریثات  اعطق  نیمھ  دش و  لمع  تفرگ و  رارق  لابقتسا  دروم  مدرم  یوس  زا  راعش  نیا  دراوم ، زا  یرایسب  رد  تفرگ و  رارق  هجوت  دروم 

نارگراک  / ١٣٩٨/٠٢/٠۴ رادید  رد  تانایب 

رگا دـیایب ؛ دوجو  هب  دـیلوت  قنور  ات  دریگب  ماجنا  روشک  رد  دـیاب  هداعلاقوف  راک  دـشاب ؛ یداھج  دـیاب  راک  نیا  تسا . راک  اھنآ  زا  یکی  هک  تسا  فقوتم  یطیارـش  هب  دـیلوت  قنو 

دھاوخن نیا  نارگن  هعماج  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـش ، ققحم ]  ] یتمواقم داصتقا  یتقو  تسا . یتمواقم  داصتقا  یلـصا  ناکرا  زا  یکی  دوخ  نیا  دـمآ ، دوجو  هب  دـیلوت  قنور 

دیلوت قنور  یور  نم  هکنیا  اھنیا . دننام  یدراوم  ای  دریگیم  ام  داصتقا  یهرابرد  ای  دریگیم  ام  تفن  یهرابرد  یمیمصت  هچ  هریغ  ای  یتسینویھص  ای  ییاکیرمآ  لذارا  نالف  هک  دوب 

ناگناگیب زا  انغتـسا  تزع و  هب  تلم  تسا . نیا  یارب  دوشیم ، هیکت  روشک  رد  یراک  کرحت  یور  یناریا و  یالاک  یور  منکیم و  هیکت  یتمواقم  داـصتقا  یور  نآ ] زا   ] رتعیـسو و 

تلم نیا  تسود  ای  هک  دنـشاب  یناریگمیمـصت  ریثات  ذوفن و  تحت  دنتـسین  یـضار  اھتلم  دـھدیم . رارق  ار  یلم  تزع  دوخ ، یاھزاین  نیرتیلـصا  راـنک  رد  تلم  کـی  دراد . زاـین 

. دنتلم نیا  نمشد  ای  دنتسین 

نارگراک  / ١٣٩٨/٠٢/٠۴ رادید  رد  تانایب 

سنج یلخاد ، سنج  یاج  هب  هدنشورف  اما ] ، ] دندرگیم یلخاد  سنج  لابند  هک  دنتسھ  یناسک  دیسریم - اھربخ  نیا  ام  هب  مھ  هتـشذگ  لاس  زا  اھزور ؛ نیا  ینعی   - زورما

زا رتھب  تیفیک ، ظاحل  زا  دوشیم ، دیلوت  لخاد  رد  هک  یزیچ  بخ  دتفایم . اھقافتا  نیا  زا  یھاگ  دیوگیم ؛ غورد  دیوگیم ، فالخ  تسا ! یلخاد  نیا  دیوگیم  دـھدیم ، ار  یجراخ 

راچد یلخاد  یهدـننکدیلوت  نیا  طلغ ، یاھتـسایس  زا  یخرب  اب  هیوریب ، تادراو  اب  میراذـگب  دـیابن  تسا . یجراخ  هباـشم  زا  رتمک  تمیق ، ظاـحل  زا  تسا ، یجراـخ  هباـشم 

. دنامیم یقاب  دنمزاین  روشک ، دوشیم ، راکیب  رگراک  دباوخیم ، دیلوت  دش ، لکشم  راچد  هک  وا  دوشب ؛ لکشم 

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هتشذگ لاس  راعش  ام  دنرخب . ار  یلخاد  تالوصحم  دنناوتیم  مدرم  دننک . کمک  دننک ، یراذگهیامرس  اعقاو  دنناوتیم  مدرم  دیلوت ، قنور  دش ، هتفگ  هک  دیلوت  شخب  نیمھ  رد 

. دنک ادیپ  شیازفا  زورهبزور  دـیاب  دوشب ،]  ] فقوتم دـیابن  نیا  تفرگ . ماجنا  مھ  یبوخ  یاھراک  دـندرک و  لمع  مھ  اھیلیخ  بخ  میداد . رارق ]  ] لخاد دـیلوت  یالاک  ناونع  هب  ار 

زا یکی  دوشب ، بوخ  روشک  یداصتقا  عاضوا  دـنھاوخیم  رگا  یناریا . رھ  رظن  رد  یجراخ  سنج  رب  دـشاب  هتـشاد  ناحجر  دـیاب  اـمتح  لـخاد  دـیلوت  یلخاد  سنج  اـعقاو  ینعی 

. تسا نیا  اھراک 

ىمالسا  / ١٣٩٨/٠٨/٢۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

[ مھ  ] یبوخ یلیخ  دیلوت  دـننکیم ، دـیلوت  ار  یزیچ  کی  یھاگ  هک  دـنکیم  هدـھاشم  ناسنا  کچوک ، یاھدـیلوت  اھراک و  نیمھ  رد  مدرم ، داحآ  تاعونـصم  رد  مھ  یزیچ  کی 

شاهنومن کی  دوب ، هدش  هیھت  دوب ، هدش  شرافـس  یمورحم  یهقطنم  کی  یارب  سنج  رادقم  کی  یگنرف . ناشن  منکیم ؛ بجعت  نم  دـننزیم ؛ نآ  هب  یگنرف  ناشن  تسھ ،

، تسا یلخاد  نیا  هن ، دـنتفگ  دوش ؛] دـیلوت   ] لخاد رد  دوب  اـنب  تسا ، لـخاد  دـیلوت  نیا  دـیتفگن  رگم  متفگ  دراد ؛]  ] یجراـخ ناـشن  کـی  نیا  مدـید  نم  نم ، شیپ  دـندروآ  ار 

. دنھدب مدرم ]  ] هب دنروایب  یجراخ  ناشن  اب  ار  یلخاد  دیلوت  هک  تسا  دب  یاھراک  زا  یکی  نیا  ار ؛ نیا  دینکب  متفگ  هدز ؛ ار  ناشن ]  ] نیا اما  تسا ، ینالف  مھ  شطایخ 

یدیلوت  / ١٣٩٩/٠٢/١٧ یاھهعومجم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

فرصم ثحب  رد  دشاب ، هتـشادن  دوجو  یفیک  شھج  رگا  ینعی  تفر ؛ میھاوخن  شیپ  میـشاب ، هتـشادن  یفیک  شھج  اما ] ، ] میـشاب هتـشاد  یمک  شھج  دیلوت [، رد   [ ام رگا 

یتقو یجراـخ ؛ لوصحم  تمـس  هب  دوشیم  هدـناشک  یعیبط  روط  هب  درادـن ، تیفیک  یلخاد  لوصحم  هک  دـید  یتقو  یلخاد  یهدننکفرـصم  ینعی  میناـمیمرد ؛ مھ  یلخاد 

یهدننکفرـصم هک  مینک  یراک  دیاب  دنک . یریگولج  دناوتب  تسین  مولعم  مھ  تلود  تشاد و  دھاوخ  دوجو  دـیدرت  نودـب  هلاحمال و  مھ  هدـننکدراو  تشاد ، دوجو  هدننکفرـصم 

تالوصحم یلخاد  دـیلوت  تیفیک  ینعی  تسا ؛ روج  نیمھ  زورما  اـم  تـالوصحم  زا  یرایـسب  هناتخبـشوخ  تسا . یبولطم  تیفیک  تیفیک ، نیا  هکنیا  هب  دوشب  عناـق  یلخاد 

لاح نیع  رد  تسا و  رتھب  یجراخ  زا  ار - فلتخم  یاھشخب  میسانشیم  مینادیم و  اما  مروایب ، ار  اھـشخب  مسا  الاح  مھاوخیمن  نم  هک   - فلتخم یاھـشخب  رد  ام  یتعنص 

یتارداص فرـصم  رد  دراد ، ریثات  یلخاد  فرـصم  رد  نیا  تسا ؛ مھم  یلیخ  مھ  تیفیک  رد  شھج  یهلئـسم  نیاربانب  سپ  بخ  تسھ . تادراو  اھالاک ،]  ] نیا رد  یدراوم  کی 

. تسا یمھم  عوضوم  یلیخ  نیا  میربب و  الاب  ار  تیفیک  یتسیاب  دشاب ، ریذپتباقر  روشک  زا  جراخ  رد  ام  سنج  میھاوخب  رگا  ینعی  دراد ؛ فعاضم  ریثات  مھ 

یمالسا  / ٢٢/١٣٩٩/٠۴ یاروش  سلجم  هرود  نیمھدزای  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یھجوتیب ییاھاج  کی  ام  دوخ  ( ١ (؛ سانلا یدیا  تبـسک  امب  رحبلا  ربلا و  یف  داسفلا  رھظ  میدرک : یھجوتمک  نامدوخ  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  اتقیقح  مھ  ام  تالکـشم 

ای لاثم ، باب  نم  تاجهناخراک  تسکـش  اب  میدـش  هجاوم  ناھگان  میدادـن ، تیمھا  یراذگهیامرـس  هب  میدادـن ، تیمھا  دـیلوت  هب  دـینک  ضرف  الثم  میدرک . یھجوتمک  میدرک ،

یھجوتمک میدرک ، یھجوتیب  نیلوئـسم  ام  دوخ  هک  ییاھاجنآ  تسا . دوھـشم  ندرکن  راک  یهجیتن  دنکن ، راک  ناسنا  یتقو  بخ  روشک . رد  دیلوت  تالکـشم  هک  دینک  ضرف 

ادیپ تیمومع  هناتخبـشوخ  زورما  هک   - یلم سفنهبدامتعا  یئاکتادوخ و  یهیحور  رکفت و  نیا  هچنانچ  رگا  دوب . دـھاوخ  نیا  شجیاتن  هتبلا - فلتخم  یاھلاس  لوط  رد   - میدرک

یایھاو یاھدیما  دورب و  شیپ  لکش  نیمھ  هب  داصتقا  رد  یلخاد  یورین  هب  دامتعا  نیا  و  هدرک - ادیپ  دشر  هدارا  مزع و  اب  یهدرکلیصحت  ناوج  رشق  نیب  رد  صوصخب  هدرک و 

ای دشاب  هتـشادن  دوجو  هچنانچ  رگا  ناگناگیب ، یریگمیمـصت  هب  تبـسن  دـنکیم  یطرـش  ار  روشک  داصتقا  دراد و  دوجو  اھزرم  زا  نوریب  هب  دـنکیم  هدـھاشم  ناسنا  یھاگ  هک 

یهینب نیا  زا  یتسیاب  تسا . ندرک  فرطرب  عفر و  لباق  دراد  دوجو  داـصتقا  رد  زورما  هک  یتالکـشم  نیا  یهمھ  هدـنب  رظن  هب  دـنک ، ادـیپ  شیازفا  یلم  داـمتعا  دوشب و  فیعض 

یاھتیلوئـسم تاناکما و  دح  رد  تیدج و  تدش و  اب  هللااشنا  ار  اھنیا  لاثما  دوب و  فابیلاق  رتکد  یاقآ  تانایب  رد  هک  ار  یبلاطم  نیمھ  رگا ]  ] الاح و  درک . هدافتـسا  روشک  یوق 

. تسا ندش  فرطرب  لباق  تالکشم  نیا  یهمھ  هک  تسا  عمج  هدنب  رطاخ  دش ؛ دھاوخ  فرطرب  تالکشم  هللااشنا  دینک ، لابند  سلجم  ینوناق  یراجم  سلجم و 
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