
هغالبلاجھن  / ١٣۶٣/٠١/٢۶ یللملانیب  هرگنک  نیمراھچ  رد  تانایب 

زا هک  تسا  ینانخـس  نیرتشیب  نیا  و  دـنزیم ، فرح  تسوا  دوخ  تموکح  فارـشا و  تحت  هک  یاهعماج  کی  اب  دـنزیم ، فرح  یمالـسا  مکاح  کی  ناونع  هب  نینموملاریما 

، میراد رارق  طئارش  نامھ  رد  زورما  ام  تسین . ناشیا  تموکح  نارود  هب  طوبرم  هک  تسھ  مھ  ینانخس  ترضح  نآ  تاملک  رد  هتبلا  هدش . لقن  هغالبلاجھن  رد  نینموملاریما 

لاح رد  زورما  مھ  مالـسا  یایند  اما  تسا ، مالـسا  یایند  همھ  لام  تسین ، ام  روشک  صوصخم  هغالبلاجـھن  هتبلا  تسا . طئارـش  نامھ  یمالـسا  یهعماج  ینونک  طئارش 

هب بالقنا  نیا  هغالبلاجھن  سفن  هب  اکتا  اب  نینموملاریما و  یاھـشزومآ  نیمھ  یهیاس  رد  هک  ام -  یهعماج  رد  ام و  روشک  رد  تسا ، یمالـسا  یهرابود  تایح  یرادیب و  کی 

زور زورما  دـنکیم -  تموکح  ام  روشک  ام و  یهعماـج  رب  داـعبا  رتشیب  رد  اـبیرقت  طئارـش  ناـمھ  هدـش و  لیکـشت  یولع  یمالـسا و  هعماـج  ناـمھ  زورما  و  هدیـسر ، یزوریپ 

. تسا هغالبلاجھن  زا  رتشیب  هچ  رھ  یهدافتسا 

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

؛ دنتسھ نمشد  یمالـسا  ماظن  مالـسا و  اب  دنقرغ ، طاطحنا  داسف و  رد  هک  ناھج  رـساترس  رد  روز  رز و  یاھیروتارپما  ملاع و  یـسایس  یاھردلق  یناھج و  رابکتـسا  زورما 

، دیآرب اھنآ  یهدھع  زا  یمالسا  یروھمج  یمالسا و  ماظن  مالـسا و  هیلع  هک  یراک  رھ  تسا  یعیبط  تسا . نیملـسم  یرادیب  مالـسا و  اھنآ ، یهدننک  دیدھت  رگاشفا و  اریز 

. دننکیم

هجحلایذ ١۴٠٩  / ١۴/١٣۶٨/٠۴ لوا  مارحلااتیب  جاجح  هب  مایپ 

یروھمج ینعی  وا -  شـالت  ثاریم و  دولوم و  هب  دـنمورین ، ناـبھاگن  رادـیب و  نابهدـید  نآ  تبیغ  رد  اـت  دندیـشکیم ، ار  وا  نادـقف  زور  راـظتنا  بـالقنا ، یهدروخمخز  نانمـشد 

هک ناریا  گرزب  تلم  یهناقشاع  یافو  هناھاگآ و  نامیا  یبالقنا و  یرادیب  اما  دنروآ ؛ دراو  مخزمشچ  دننز و  دربتسد  ناھج -  رد  نیملسم  یرادیب  تضھن  ناریا و  رد  یمالسا 

تبسن اقیرفآ  اپورا و  ایسآ و  رد  ناھج  ناناملسم  هک  یقیمع  یهطبار  دنویپ و  زین  و  درک ، زورب  نآ  زا  سپ  ثداوح  راوگرزب و  نآ  یخیرات  یرادازع  ریظنیب و  یهزانج  عییـشت  رد 

. تخاس رادنپ  هناسفا و  ار  نانآ  یاھینیبشیپ  اھلیلحت و  و  سویام ، ار  نانمشد  دنداد ، ناشن  دیقف  ماما  ناریا و  تلم  هب 

١٣۶٨/٠۴/٢٢ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملھچ  مسارم  ىجراخ  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

ام هب  تسناوت  دنھاوخ  ملاع ، حطـس  رد  تمھت  ینکارپهعیاش و  یتاغیلبت و  یداصتقا و  یهرـصاحم  ام و  رب  هلاستشھ  گنج  لیمحت  اب  دننکیم  روصت  یرابکتـسا  یاھتلود 

تردق یاھتخت  یمالسا ، یرادیب  نیگمھس  جاوما  درذگب ، هک  زور  رھ  و  تسا ، هدروآرد  هزرل  هب  ار  اھنآ  تردق  یاھتخت  ناناملـسم ، یرادیب  مالـسا و  هکنآ  زا  لفاغ  دننز ؛ هبرض 

. دنازرل دھاوخ  رتشیب  ار  ملاع  یاھنوعرف 

١٣۶٨/٠۴/٢٢ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملھچ  مسارم  ىجراخ  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

لیاسو و دوش . کیدزن  مھ  هب  زورهبزور  دیاب  یمالسا  گرزب  تما  داحآ  یاھلد  دننک . مکحتسم  یمالسا  یروھمج  رد  ناشناردارب  اب  ار  دوخ  دنویپ  ملاع ، رسارس  ناناملـسم 

دعب مغریلع  نیملـسم  دتفا . رثوم  ناناملـسم  زورما  یرادیب  یاضف  رد  دیابن  تسا ، هدـش  لیمحت  ناملـسم  یاھتلم  رب  نمـشد  یهلیـسو  هب  هک  فالتخا  هقرفت و  یاھرازبا 

. دننک تکرح  یمالسا  گرزب  یاھفدھ  تمس  هب  دنشاب و  ماگمھ  رکفمھ و  نابزمھ و  لدمھ و  رگیدکی  اب  دیاب  یداژن ، ینابز و  فالتخا  ییایفارغج و  ییهقطنم و 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٧/١٢ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دـندروآ و دوجو  هب  ار  رامعتـسا  دـناهدش و  هتخانـش  اھنآ  حـلاصم  هیلع  مادـقا  اھروشک و  رد  تلاخد  هب  ایند  رد  هک  یناسک  نامھ  ملاـع ، نادـنمتردق  یهمھ  دـینیبیم  اـمش 

ادیپ یلح  هار  نانبل  یهلاسم  یارب  ناشدوخ  لوق  هب  ات  دنـشالت  رد  دـندرک ، عیاض  دوبان و  ار  مدرم  یاھهیامرـس  دـندرک و  لیلذ  ار  اھتلم  دـنتخادنا و  هار  هب  ار  نینوخ  یاھگنج 

مھ عجترم  یاھتلود  اکیرما و  دنراد ؛ لکشم  هک  دنتسین  مدرم  طقف  نانبل  رد  نوچ  رابکتسا !؟ لکـشم  لح  هار  ای  تسا  مدرم  لکـشم  لح  هار  ایآ  تسیچ ؟ لح  هار  نیا  دننک .

، تلذ مدـع  توکـس و  مدـع  هزرابم و  تدـھاجم و  هب  مدرم  داقتعا  و  ملـس ) وهلاوهیلعهللایلـص  ) یدـمحم بان  مالـسا  رکفت  جاور  عویـش و  مدرم و  یرادـیب  رطاخهب  ناـنبل  رد 

؟ ار مدرم  لکـشم  لح  هار  ای  دننک  وجتـسج  دـنھاوخیم  ار  رابکتـسا  لکـشم  لح  هار  ایآ  تسیک ؟ لح  هار  دـننک ، ادـیپ  دـنھاوخیم  هک  یلح  هار  نیا  دـناهدرک . ادـیپ  لکـشم 

. دنکیم ادیپ  تمالع  رایعم و  کالم و  لطاب ، قح و  هک  تساجنیا 

نارھت  / ١٣۶٨/١١/٢٠ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

ناشدوخ ىمالـسا  گنھرف  هب  ىمالـسا و  ىگدـنز  هب  دـنھاوخیم  ملاـع  فلتخم  طاـقن  رد  هک  ار  ىیاھناملـسم  مینکیم و  تیاـمح  اـیند  رـسارس  رد  ىمالـسا  ىرادـیب  زا  اـم 

لئاسم یهرابرد  تواضق  دننکیمن . هراشا  تقیقح  کی  هب  همھ  اھراعش  تسین ؛ روج  کی  همھ  دوشیم ، هدینـش  ایند  رد  زورما  هچنآ  تسا . اھنآ  قح  مینکیم ؛ دییات  دندرگرب ،

ملاع ناناملـسم  زورما  و  تسا . اھناملـسم  ىوس  زا  مالـسا  هب  تشگزاب  تسا ، مرتحم  ام  ىارب  هچنآ  اما  تسین ؛ همھ  هب  تبـسن  ىناسکی  تواضق  ملاـع ، رد  اھناملـسم 

ىاهدیاف چیھ  مھ  اھبوکرس  اھـشالت و  تشگ و  دنھاوخ  رب  مھ  ىمالـسا  ىگدنز  هب  تشاد و  دنھاوخ  مھ  زیزع  ىمارگ و  دنرادب و  زیزع  ىمارگ و  ار  نآرق  مالـسا و  دنراد  قح 

. تشاد دھاوخن 

نویناحور  / ١٣۶٨/١٢/٠٢ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

ىـضعب  - اـیند ثداوح  نیا  دـناخرچیم . ناـشدوخ  رود  ار  برغ  قرـش و  دراد  هتخادـنا و  باـھتلا  میظع  یهروـک  کـی  رد  ار  اـیند  زورما  درک ، ناـمراوگرزب  ماـما  هک  ىتـکرح  نیمھ 

دش و هتشادرب  ملاع  ىسایس  یهنحص  زا  بطق  کی  ىبطقود ، یهتفرگلکش  ىایند  رد  زورما  هکنیا  تسا . طوبرم  ام  ىمالسا  بالقنا  هب  میقتسمریغ - ىـضعب  میقتـسم و 

، نوگانوگ ىاھمیژر  اھتلم و  کچوک و  ىاھروشک  اـھتلود و  اھتردـق و  طـباور  رد  ىناـھج  تـالداعم  هکنیا  درادـن ، دوجو  مسیلایـسوس  کولب  قرـش و  کولب  ماـن  هب  ىزیچ  رگید 

سح ندش  رادیب  هب  طوبرم  تسا ؛ اھناملـسم  ىرادـیب  هب  طوبرم  تسا ؛ نید  ىزوریپ  هب  طوبرم  تسا ؛ ناریا  رد  ىمالـسا  بالقنا  ىزوریپ  هب  طوبرم  نیا  هتخیر ، مھ  هب  الماک 

. تسا اھنادجو  رد  ىنید 

ىمالسا  / ١٣۶٨/١٢/١٠ بالقنا  یهتیمک  ىمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  نارادساپ  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

هک دندوب  راودیما  اھنیا  دوشیم . رتشیب  زورهبزور  دراد  ىمالسا  ىرادیب  مالسا ، ناھج  رساترس  رد  دننیبیم  هک  تسا  نیا  زا  اکیرمآ  صوصخب  رابکتـسا و  هاگتـسد  تینابـصع 

رد ناقاتشم  عمج  عمش  هک   - ماما نادقف  اب  ماما و  تلحر  اب  دندوب  راودیما  اھنیا  دشن . ىلو ] [ ؛ دوشب رثایب  هنھک و  ایند  رد  ىمالسا  ىروھمج  ىاھراعـش  نامز ، تشذگ  اب 

. دشن ىلو ] [ ؛ دوشب شومارف  دوشب و  رثایب  ىمالسا  ىاھراعش  دوب - ایند  رساترس 

نارھت  / ١٣۶٩/٠١/١٠ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

رادیب مھ  ار  ناناملسم  دوخ ، دوجو  زا  جراخ  رد  دش و  رتیوق  هکلب  دشن ، فیعض  داتسیا ، ماکحتسا  تردق و  اب  ینمشد ، تموصخ و  همھ  نیا  لباقم  رد  یمالـسا ، یروھمج 

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 1 
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نیملـسم مالـسا و  یزوریپ  یرادیب و  تفرـشیپ و  نارود  نارود ، نیا  هک  مینکیم  دیکات  مھ  زاب  میاهدرک ، ضرع  هشیمھ  میتسھ . نیملـسم  یرادـیب  دـھاش  زورما  ام  درک و 

. تسا یمالسا  یروھمج  تکرب  هب  نیا  و  تسا ،

سدق  / ١٣۶٩/٠١/٢۴ یناھجزور  تبسانم  هب  مایپ 

نامیا هب  کسمت  ادـخ و  ماـن  اـب  نیطـسلف ، تلم  نیون  لـسن  زورما  تسا . هدرک  نشور  یداـیز  دودـح  اـت  ار  هدـنیآ  یاـھقفا  نیطـسلف ، تلم  یمالـسا  یرادـیب  هناتخبـشوخ 

هچ لیئارسا و  نانابیتشپ  رگید  اکیرما و  هچ  تسینویھص ، ماکح  هچ  نمشد -  تسا ، دوھشم  هچنانچ  تسا و  شخبدیما  رایـسب  ییهزرابم  نیا  دنکیم و  هزرابم  یمالـسا 

هک دوشیم  لسوتم  ییهویـش  رھ  هب  هزرابم ، یلـصا  تھج  ندـناشوپ  ندرک و  ثول  یارب  تسا و  هدزتشھد  همیـسارس و  الماک  دـیدج  تکرح  نیا  زا  هقطنم -  ناراکتنایخ 

. دندروآ نابز  رب  قارع  یهدناشنتسد  ماکح  هک  تسا  لیئارسا  هب  هلمح  نیغورد  یلاخوت و  راعش  نیمھ  نآ ، نیرخآ 

رطف  / ١٣۶٩/٠٢/٠٧ دیع  زامن  یاھهبطخ 

تکرح نیا  تسناوتیمن  دوبن ، ادخ  یگدنب  یهدامآ  ناریا  تلم  رگا  تسادخ . یگدنب  یارب  یهدامآ  اتقیقح  هتخادرپ و  هتخاس و  ناناملسم  هب  خیرات ، لوط  رد  مالسا  تمظع 

رد یھاگآ  یرادـیب و  یراکادـف و  تدـھاجم و  یهنومن  هکلب  ملاع ، رـساترس  ناناملـسم  نایم  رد  یمالـسا  یهعماج  یهنومن  وگلا و  ناونع  هب  زورما  دـھدب و  ماـجنا  ار  میظع 

زج دناسرب ، بولطم  دصقمرـس  هب  دـنک و  لمح  دوخ  شود  رب  ار  تناما  نیگنـس  راب  نیا  دـھاوخب  ناریا  تلم  مھ  زورما  رگا  دوشب . یفرعم  فعـضتسم ، یاھتلم  یهمھ  نایم 

. درادن یھار  چیھ  یزاسدوخ 

(ع)  / ١٣۶٩/٠٣/٠۴ تیبلھا یناھج  سنارفنک  ناگدننکتکرش  نانامھیم و  رادید  رد  تانایب 

زا ییهلمح  رصتخم  یزور  دنچ  یھاگ  زج  هک  شیاسآ ، لاس  لھچ  زا  دعب  ابیرقت  بصاغ ، یاھتسینویھص  تسا . هدمآ  دوجو  هب  یمالـسا  یرادیب  هللادمحب  مالـسا ، یایند  رد 

دیدـھت مالـسا  یوـس  زا  نیطـسلف ، یاھنیمزرـس  لـخاد  رد  زورما  دوـب ، هدـش  ناربـج  اـکیرما  فرط  زا  فعاـضم  فاعـضا  هب  ناـشتاراسخ  مـھ  دـعب  دوـب و  هدـش  اـھتلود  فرط 

زورما دنداد . ناشن  ار  ناشدوخ  یناوتان  دندوب ، هناگیب  نآ  هب  تبسن  غراف و  نید  زا  هک  اھنآ  ینیطـسلف ، یاھنامزاس  دنکیم . دیدھت  ار  اھنآ  هک  تسا  مالـسا  نیا  دنوشیم .

هک دنھدیم  ماغیپ  رگید  قطانم  یضعب  یلاغشا و  یاھنیمزرـس  لخاد  یاھینیطـسلف  هب  ینیطـسلف ، یاھنامزاس  حالطـصا  هب  نارادمدرـس  هک  تسا  هدیـسر  ییاج  هب  راک 

نیا زا  رتھب  دشاب ، ادـج  نید  زا  هک  یتکرح  تشونرـس  دـنروآیم ! باسح  هب  لکـشم  ار  یقیقح  یهزرابم  ناشدوخ ، یارب  اھنآ  دـینکن . لکـشم  داجیا  دـینکن ، تخـس  ار  راک 

. تفرگ دھاوخ  سپ  نازواجتم  تسد  زا  ار  نیطسلف  مالسا ، داد . دھاوخ  تاجن  ار  نیطسلف  نید ، اما  تسین .

زا شیب  اھنآ ، هب  تبسن  یریگتخـس  رگید  فرط  زا  و  دنکیم ، یمالـسا  تیوھ  ساسحا  فرط  کی  زا  تسھ ، یناملـسم  یهعومجم  هک  ملاع  یهشوگ  رھ  رد  دینیبب ، امش 

ار ناشدوخ  قح  فرح  اجنآ ، رد  ناناملـسم  تسا . ریمـشک  نآ ، یزورما  یهنومن  و  رگید ، قطانم  یـضعب  یوروش و  ناـجیابرذآ  قطاـنم  نآ ، یزورید  یهنومن  تسا . نارگید 

یناسک تسین . رود  قح  زا  نزوس  رس  کی  دنیوگیم ، ریمشک  یهراچیب  ناناملسم  هچنآ  هک  دنادیم  دشاب ، علطم  ریمشک  تشذگرـس  ایاضق و  زا  هک  یـسک  نآ  دننزیم .

هاگن یدرـسنوخ  اب  ایاضق ، نیا  هب  مھ  ایند  هنافـساتم  دـنھدیم . ماجنا  قحان  لمع  دـننکیم ، هلمح  اھنآ  هب  هک  یناسک  دـنیوگیم . قحاـن  دـننکیم ، شوماـخ  ار  اـھنآ  هک 

. دنکیم

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

یهرجـش زا  رگید  راـب  بـالقنا  کراـبم  دولوم  یمالـسا -  ناریا  ینعی  تکرح -  نیا  نوناـک  رد  هک  دوب  نیا  نیملـسم ، یموـمع  یرادـیب  مالـسا و  نیزورما  یـالتعا  رد  گرزب  زار 

رادیاپ تسرد  تھج  هار و  رد  دوب ، هتفای  تلم  ربھر و  یمالـسا  نامیا  زا  هک  یمکحتـسم  یهینب  اب  یمالـسا -  یروھمج  ینعی  نآ -  لوصحم  دـمآ و  دوجو  هب  مالـسا  یهبیط 

دوجو اب  دادرارق و  نایناھج  مشچ  ربارب  رد  ار  دوخ  رونم  یهرھچ  زارفارس ، هنادنمتردق و  یتیمولظم  اب  دشن و  رگراک  وا  رب  نانآ  نیک  مشخ و  غیت  اھناطیش و  یهسوسو  دنام و 

. دش مالسا  غلبم  دوخ ، تبالص  تماقتسا و  اقب و  و 

جح  / ٠٧/١٣۶٩/٠۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

دنامب و رانکرب  دوخ  یعقاو  نومضم  زا  نکشنمشد -  زاستما و  گرزب  یهضیرف  نیا  جح -  تسا ، مالـسا  یـساسا  یاھراعـش  حرط  ناناملـسم و  یرادیب  زور  هک  مھ  زورما 

. دشاب هتشادن  دوخ  بسانت  هب  ییانعم  هوکش ، تمظع و  نیا  هب  یبلاق 

جح  / ٠٧/١٣۶٩/٠۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

نارکفنشور نارکفتم و  املع و  اصوصخم  ناناملسم ، یھاگآ  یرادیب و  تماقتسا و  یرادیاپ و  اب  میراودیما  هدومن و  تلاسم  ار  نیملسم  مالـسا و  یزوریپ  لاعتم ، دنوادخ  زا 

دوش و عطق  یمالسا  عماوج  زا  نیربکتسم  رافک و  تسد  تسا ، نانآ  شود  رب  هک  ییهفیظو  تمظع  هب  هجوت  و  یمالسا ، یاھروشک  رد  نادنمرنھ  ارعش و  ناگدنسیون و  و 

. دنادرگرب ناملسم  عماوج  هب  هدومرف ، ردقم  نانموم  یارب  دنوادخ  هک  یتمظع  تزع و 

ناتسدرک  / ٢١/١٣۶٩/٠۶ ناتسا  نارھت و  دھشم و  نازابناج  دھاش و  زاتمم  نادنزرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یمالـسا بالقنا  مالـسا و  ندیبوک  یارب  ناریا و  هیلع  کمک ، نیا  هک  دننکیم  فارتعا  زورما  دـندوب ، هدرک  کمک  قارع  هب  هتـشذگ  لاس  هد  لوط  رد  هک  ییاھتلود  زا  یرایـسب 

. دنتشاد تموصخ  ینمشد و  ناریا ، تلم  یمالسا  تکرح  اب  هک  دننکیم  فارتعا  زورما  تسا ! هدوب  ناریا 

هب ناشدوخ  محازم  ار  یمالسا  تکرح  یمالسا و  یرادیب  مالـسا و  یلو  دنپاچب ؛ ار  اھتلم  ایند و  دنتـساوخیم  هک  یناسک  اھتردق ؛ فرط  زا  تسیک ؟ فرط  زا  تموصخ  نیا 

هناقداص هک  یمالسا  تکرح  رھ  داتسیا . دھاوخ  تسا و  هداتسیا  یرگهطلس  هنوگرھ  لباقم  رد  یمالـسا ، یرادیب  مالـسا و  تسا . نیمھ  مھ  تقیقح  دندروآیم ؛ باسح 

زا یناھج ، رابکتـسا  هک  تسا  نیمھ  یارب  تسا . رطخ  کی  گرزب ، یاھتردـق  یارب  نیا  درک و  دـھاوخ  بلج  دوخ  هب  دنتـسھ ، یریثک  تیعمج  هک  ار  اـیند  ناناملـسم  دـشاب ،

. تسا هتشادن  همھاو  مالسا  هب  یکتم  بالقنا  ردق  هب  ملاع ، طاقن  ریاس  رد  رگید  یاھبالقنا 

گرزب یهراق  هس  یاقتلا  طاقن  تسا . ناناملسم  رایتخا  رد  یعامتجا ، تیعضو  یشیجلاقوس و  عبانم ، یداصتقا ، ظاحل  هب  ایند  طاقن  نیرتساسح  زا  یمیظع  شخب  زورما 

یایند زورما  تسا . ناناملـسم  رایتخا  رد  ملاع ، رگید  عبانم  زا  یرایـسب  تفن و  عباـنم  نیرتمھم  تسا . ناناملـسم  راـیتخا  رد  اـپورا -  اـقیرفآ و  ایـسآ و  ینعی  ملاـع -  مھم  و 

ییوگروز و هطلس و  هب  یکتم  عفانم  اھنآ -  عفانم  دنکب ، ادیپ  هرابود  تایح  یمالسا  عماوج  ناناملـسم و  لد  رد  مالـسا  رگا  هک  دننادیم  روز  رز و  یاھیروتارپما  یرابکتـسا و 

. داتفا دھاوخ  رطخ  هب  ملاع -  ندوب  یبطق  ود 

هدازآ  / ١٣۶٩/٠٨/٠۵ بالط  نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

فعض ندش  راکشآ  اب  اج و  همھ  رد  نیملسم  یرادیب  اب  یمالسا و  بالقنا  یزوریپ  اب  رگید  زورما  دیـسریم ، رظن  هب  نھذ  زا  رود  هغلابم و  ییوگهدنگ و  اھفرح ، نیا  یزور  رگا 

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 2 
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زا رتدوز  یمالـسا ، عماوج  ناملـسم و  یاھتلم  دش و  دھاوخ  اما  دـشکب ، لوط  هک  تسا  نکمم  تسین . یروآتفگـش  فرح  فرح ، نیا  یناھج ، یاھتردـق  رابکتـسا و  یتاذ 

. تفای دنھاوخ  تاجن  همھ 

مدرم  / ١٣۶٩/١٢/١١ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هک یزواـجتم  ناطیـش  ملاـظ و  نیمھ  اـما  تسا ؛ ناوارف  مھ  شتاـناکما  ملع و  یژوـلونکت و  و  نردـم ، شتازیھجت  داـیز ، شتورث  هکنیا  اـب  اـکیرما ، لـثم  یملاـظ  تلود  زورما 

هتـشاد دیما  دوخ  یهدنیآ  هب  ناملـسم ، یاھتلم  هکنیا  طرـش  هب  تسام ؛ یمالـسا  یهقطنم  رد  ندش  بوکرـس  لباق  یتحارب  دـنکیم ، ریقحت  هنادـنمتردق  ار  ایند  یاھتلم 

نیا دننک و  تکرح  دیاب  یرادیب ، زا  دعب  تسین . یفاک  ندش  رادیب  طقف  اما  دناهدش ؛ رادیب  یلیخ  اھتلم  هناتخبشوخ  دننک . تکرح  مایق و  مادقا و  دیما ، یمرگلد و  اب  دنشاب و 

. دراد جایتحا  یراودیما  هب  تکرح ،

نویناحور  / ١٣۶٩/١٢/٢٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دینیبیم هک  ییاھتلم  نیا  ناملـسم . یاھتلم  هب  دسرب  هچ  دـنراد ؛ زاین  یمالـسا  ماکحا  هب  ناملـسمریغ ، یاھتلم  یتح  زورما  دـنراد . زاین  یمالـسا  ماکحا  هب  اھتلم  زورما 

زورما هک  تسا  رطاخنیمھ  هب  داد . دھاوخ  تاجن  ار  اھتلم  یمالـسا ، یرادیب  تسا . مالـسا  زا  یرود  رطاخهب  دنـشکیم ، رجز  هدش و  مخ  گرزب  یاھتردق  راب  ریز  ناشتـشپ 

لاـح رد  تسا . تاـجن  هار  تزع و  هار  نوچ  دـناهدروآ ؛ ور  دـھدیم -  ناـشن  اـھنآ  هب  نآرق  هک  یھار  ناـمھ  مالـسا -  طـخ  هب  فلتخم ، یاـھروشک  رد  اـھناسنا  نیرتدنمـشوھ 

یهمھ تعامج و  یهمئا  هینید و  مولع  بالط  ظاعو و  ناگدـنیوگ و  املع و  نویناـحور و  ناـممعم و  زورما  تسا  نکمم  هک  یـشقن  هب  دوجو ، ماـمت  اـب  مالـسا  یاـیند  رـضاح ،

. تسا دنمزاین  دننک ، افیا  نید  توعد و  غیلبت و  سابل  هب  ناسبلم 

جح  / ١٣٧٠/٠٣/٢۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هب تشگزاب  لالقتسا و  یدازآ و  رطع  دناهدییارگ و  مایق   یرادیب و  هب  مالسا ، ناھج  یهشوگراھچ  رد  تلذ ، دوکر و  طاطحنا و  نرق  دنچ  زا  سپ  ناملسم ، یاھتلم  هک  زورما 

یناروـن و یهتـشذگ  نآ  اـب  ار  دوـخ  دـنویپ  هک  دـنراد  زاـین  ناناملـسم  هشیمھ  زا  شیب  تـسا ، هتـشگ  رـشتنم  یمالـسا  یاـھروشک  زا  یرایـسب  یاـضف  رد  نآرق ، مالـسا و 

یوراد مکح  رد  ربدتم ، ناملسم  رھ  یارب  نیمزرس ، نیا  رد  یمالسا  تارطاخ  دننک . مکحتسم  مالـسا  نیتسخن  نارود  یمالـسا  یهزرابم  مایق  و  نارود  اب  ناشنزجعم ،

قمع و زا  رادروخرب  ناسنا  رھ  یارب  هشیمھ  هک  ار -  مالـسا  یاھفدـھ  هب  یبایتسد  هار  دـھدیم و  تاـجن  ینیبدـب  ساـی و  ینوبز و  فعـض و  زا  ار  وا  هک  تسا  یـشخبافش 

. دھدیم ناشن  تسا -  شالت  یگدنز و  فدھ  تمکح ،

جح  / ١٣٧٠/٠٣/٢۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

نیا رد  نآ  یماظن  یتح  یداصتقا و  یسایس و  شیپزاشیب  روضح  یمالسا و  یاھروشک  ریاخذ  رب  گرزب  ناطیش  نوزفازور  یهطلس  مھم  رایـسب  یهلاسم  نخـس ، نیرخآ 

اب تباقر  عضوم  زا  یوروش  دـش و  یتسینومک  یداحلا  یاـھماظن  نتخیر  ورف  هب  یھتنم  هک  ناـھج  ریخا  تـالوحت  زا  سپ  بلطهطلـس ، ملاـظ و  تردـقربا  نیا  تساـھروشک .

 - حالطـصا هب  زا -  تغارف  زا  سپ  دزاس و  لدـبم  دوخ  بیقریب  ذوفن  یهقطنم  هب  ار  یمالـسا  زیخرز  قطاـنم  صوصخب  ناـھج و  رـسارس  هک  تسا  ددـصرد  داـتفا ، ورف  اـکیرما 

. تسا هتسب  رمک  تسا -  ذوفن  نیا  هار  رد  یمکحتسم  عنام  هک  یمالسا -  یرادیب  اب  ییهبناجهمھ  گنج  هب  درس ، گنج 

جح  / ١٣٧٠/٠٣/٢۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

. منکیم تلاسم  ار  ادخ  نانمشد  فاصم  رد  نانآ  یزوریپ  رابکتسا و  لاگنچ  زا  نانآ  ییاھر  تزع و  فرش و  ملاع و  ناناملسم  یهمھ  یرادیب  لاعتم ، دنوادخ  زا 

ماظن  / ٢٣/١٣٧٠/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یتح هنایمرواخ و  ایـسآ و  اقیرفآ و  رد  هک  یناناوج  نیا  تخادـنا . دـھاوخ  بقع  هب  ار  مالـسا  یرادـیب  تضھن  رتشیب  ای  لاـس  هاـجنپ  اـم ، تلم  یارب  یماـکان  نیرتکچوک  زورما 

یهرھچ نآ  اب  ماما ، نآ  اب  شتفرـشیپ ، اب  ار  مالـسا  اھنیا  دنیآیم ، ناجیھ  هب  یمالـسا  یروھمج  مسا  هب  دـنھدیم و  راعـش  مالـسا  مان  هب  ییاپورا ، یاھروشک  یاھرھش 

ارف شیب  مک و  ار  هعماـج  راـشقا  ماـمت  تخیریم و  اـم  یهعماـج  یهلق  زا  بـالقنا  تکرب  هب  هک  ییاوـقت  نآ  اـب  هعماـج و  یھلا  یهرادا  نآ  اـب  یناروـن ، تاـملک  نآ  اـب  یناروـن ،

. دیدرگ دھاوخ  یرج  نمشد  دش و  دھاوخ  نوگرگد  همھ  دشاب ، یدب  لمع  دشاب ، یییماکان  دشاب ، یتسکش  رگا  دناهدید . تفرگیم ،

ادھش  / ١٣٧٠/٠٧/١٧ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید 

زا مھ  یرابکتسا  یاھتردق  نیرتگرزب  هک  تسا  هدیسر  ییاج  هب  راک  ایند  رد  اما  دنزاتیم ، هبسا  راھچ  عزانمیب ، بیقریب و  نادیم  کی  رد  یرابکتـسا  یاھتردق  هچرگا  زورما 

، دناسرتیم ار  اکیرما  دنکیم و  تمواقم  تسا و  هداتـسیا  هک  یزیچ  اھنت  زورما  اکیرما ، بیقریب  راھمیب و  تردـق  لباقم  رد  دنـسرتیم ! اھتلم  ینید  یونعم و  تاساسحا 

امـش ار  اھنیا  تسا ، هدـش  ادـیپ  اـھتلم  زا  یرایـسب  ناـیم  رد  هک  تیونعم  هب  شیارگ  ینید و  حور  نیا  یمالـسا . قطاـنم  رد  صوصخب  تساـھناسنا ؛ یونعم  یرادـیب  نیمھ 

. درک امش  یهزرابم  دیدرک ؛

هنایمرواخ  / ١٣٧٠/٠٧/٢۵ حلص  سنارفنک  یرازگرب  یپ  رد  مایپ 

اب تسا  ددصرد  اکیرما  دزاس . راگدنام  نیملـسم  یهناخ  رد  ار  مسینویھـص  یهنوعلم  یهرجـش  دنک و  ادج  مالـسا  یایند  رکیپ  زا  هرابکی  ار  نیطـسلف  تسا  ددـصرد  نمـشد 

. دـھد تاجن  اقیرفآ  هناـیمرواخ و  رد  یمالـسا  شزیخ  ینارگن  زا  ار  دوخ  دریگ و  تسد  هب  ار  ساـسح  یهقطنم  نیا  رد  یگدـنز  یاھهتـشررس  یهمھ  رگلاغـشا ، میژر  تیبثت 

نیا دننک . ناربج  اجنیا  رد  دناهدرک ، لمحت  نیملسم  یرادیب  رثا  رب  ریخا  یاھلاس  رد  هک  ار  ییاھتسکش  مالسا و  اب  دوخ  نیرید  یهنیک  یهمھ  دنھاوخیم  مالسا  نانمشد 

تلم و کی  یدـبا  رمتـسم و  یردهبرد  روشک و  کی  بصغ  زا  نخـس  اـجنیا  تسین ؛ هسیاـقم  لـباق  هناـیمرواخ  یهراـبرد  ریخا  لاـس  دـنچ  یاـھهئطوت  زا  کـیچیھ  اـب  هثداـح 

. تسا نیملسم  یالوا  یهلبق  یمالسا و  گرزب  نطو  ییایفارغج  زکرم  مالسا و  ناھج  نت  یهراپ  ییاھن  یزاسادج 

رھشوب  / ١٣٧٠/١٠/١١ ناتسا  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هقطنم رد  ار  ام  دندرک  یعـس  دش . دھاوخ  هرـصاحم  ایند  رد  نمـشد  یھلا  لضف  هب  هک  تسا  نیا  مینیبیم ، هدنیآ  قفا  رد  ام  هک  هچنآ  تسا . یبوخ  یهدنیآ  هللادمحب  هدـنیآ 

هدھاشم دیراد  اجنیا  رد  ار  شیاھهنومن  الاح  مھلجرا ؛» تحت  نم  مھقوف و  نم  باذعلا  مھیـشغی  « ؛ درک دھاوخ  هرـصاحم  ار  اھنیا  فارطا  زا  لاعتم  یادخ  اما  دـننک ؛ هرـصاحم 

زا اپورا  رد  یموق  یداژن و  یلخاد و  تافالتخا  نیا  تسا ؛ لیبق  نیا  زا  قباس  یوروش  ریھامج  داحتا  روشک  یـشالت  نیا  تسا ؛ لیبق  نیا  زا  یمالـسا  یرادیب  نیا  دینکیم ؛

! تسا ییاشامت  ادخ  راک  اما  مینکیمن ؛ یسک  یارب  گنج  یوزرآ  ام  تسا . لیبق  نیا 

ماظن  / ١٣٧٠/١١/١٣ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

لیاوا زا  دوب . مالـسا  نارگدایرف  یرگدایرف  نرق  یرجھ -  مھدزیـس  نرق  ینعی  هتـشذگ -  نرق  تسا . هدش  هدوشگ  اھهزاورد  هتبلا  دـندرگرب . مالـسا  هب  دـیاب  یمالـسا  یاھتلم 

رد تیطورـشم  یهعقاو  ات  دروآرد ، تکرح  هب  ار  تلم  کی  داد و  ار  عطاق  یاوتف  نآ  یـسیلگنا ، یناـپمک  اـب  دروخرب  رد  مالـسا -  گرزب  دـیلقت  عجرم  یزاریـش -  یازریم  هک  نرق 

« يمالسا يرادیب   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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دیـس دـنتفگ و  نخـس  هـک  یناـگرزب  و  اـقیرفآ -  لامـش  یهـقطنم  رد  هناـیمرواخ و  رد  مالـسا -  یاـیند  برغ  رد  یمالـسا  یرادـیب  اـت  دـنھ ، رد  یمالـسا  یاـھتکرح  اـت  ناریا ،

نرق تـسا . هـبرجت  نرق  مـیراد ، رارق  نآ  رد  زورما  اـم  هـک  ینرق  نـیا  تـسا . هـبرجت  نرق  دـعب ، نرق  و  دوـب ، تازراـبم  نرق  داـیرف و  نرق  اـبیرقت  نارگید ، نارگید و  اھنیدـلالامج و 

. تسا درکلمع  هبرجت و  نرق  نآ -  حاتتفا  زا  زاغآ و  زا  مھدزناپ -  نرق  نیا  و  دوب ، مالعا  یرگرادیب و  دایرف و  نرق  یرجھ ، مھدراھچ 

، میدوب هنومن  نیلوا  هکنیا  رطاخ  هب  ام  دوب . لوا  یهنومن  نیا  و  دوب ؛ یمالـسا  یروھمج  هنومن ، کی  دننکیم ؛ لمع  دنراد  دـناهدش و  برجم  یمالـسا  یاھتلم  هک  مینیبیم 

ققحت ار  یمالـسا  تـکرح  ناـشدوخ  یاـھروشک  رد  دـنھاوخب  زورما  هـک  ییاـھتلم  نآ  دـنزودنیب . هـبرجت  هنوـمن ، نـیا  زا  دـیاب  ناناملـسم  میدـنارذگ . ار  یرایـسب  تالکــشم 

. دننک تمھ  اھنآ  رگا  دنک و  کمک  ادخ  رگا  دنروایب ؛ روھظ  یهصنم  هب  دنھدب و  ناشن  ناریا  تلم  زا  یرتعماج  راک  دنناوتیم  دنشخبب ،

ماظن  / ١٣٧٠/١١/١٣ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

؛ دوـشیم رتدـنک  زورهبزور  اھتردـقربا  یهبرح  هک  مینکیم  ساـسحا  اـم  میروآیم . باـسحهب  یکراـبم  یرادـیب  ار ، یرادـیب  نیا  اـم  مـینیبیم . نـشور  ار  قـفا  هللادـمحب  اـم 

یرثا نیع و  وا  زا  زورما  دـناریم ، مکح  اـیند  رد  هنوگنآ  هک  یتردـقربا  نآ  دـیدرگ و  وحم  ملاـع  یاـیفارغج  زا  میظع  یهعوـمجم  نآ  دـش و  یـشالتم  تردـقربا  نآ  هک  ناـنچمھ 

. دھدیم ناشن  ام  هب  ار  ملاع  راتفر  نیا ، تسین ؛

یجراخ  / ١٣٧٠/١١/١۴ نانامھم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نارکفتم و املع و  اب  راک  نیا  تیلووسم  درک ؛ تیادھ  یحیحص  تمس  هب  ار  یرادیب  نیا  یتسیاب  تسا ؛ هدمآ  دوجو  هب  مالسا  یایند  رد  یعیسو  یرادیب  هناتخبـشوخ  زورما 

هدھاشم ریازجلا  رد  ار  شاهنومن  امش  تسا ؛ لکشم  راک  هتبلا  دوشب . یھتنم  مالسا  تیمکاح  تمس  هب  یرادیب  نیا  هک  دننک  یراک  دیاب  تسا ؛ مالسا  ملاع  نادنمـشیدنا 

نیا دـندش ؛ بولغم  دـندرکیم ، ارجا  ار  تاباختنا  ناشدوخ  هک  یھورگ  و  دـندش ؛ هدـنرب  تموکح  زا  یادـج  یلکب  هورگ  کی  هک  دـش  رازگرب  یدازآ  تاـباختنا  ریازجلا  رد  دـیدرک .

نیا دنیوگیم  دننکیم ؛ تسرد  مھ  یلالدتـسا  هتبلا  دندز ! مھ  هب  ار  تاباختنا  نیا  لاحنیعرد  دوب ؛ یحیحـص  تاباختنا  تاباختنا ، هک  تسا  نیا  یارب  لیلد  نیرتھب  شدوخ 

دناهتفریذپ و الماک  دننامیپمھ ، ناشدوخ  اب  هک  یرگید  یاھروشک  رد  ار  یدادبتـسا  یاھتموکح  اھنآ  هک  یلاح  رد  تفر ! دھاوخ  دادبتـسا  تمـس  هب  هک  تسا  یییـسارکمد 

نیا هک  دـنھدیم  لامتحا  اھنیا  تسا ! نیا  هناھب  نآ  و  دوشب ، هدروآ  ییهناـھب  دـیاب  هرخـالاب  نکیل  تسین ؛ یدادبتـسا  تموکح  یمالـسا ، تموکح  هک  دـننادیم  مھ  دـیاش 

ینعی اکیرما ؛ ینعی  للم ، نامزاس  دـننکیم . ار  اھروشک  تاباختنا  یرازگرب  رد  لـلم  ناـمزاس  روضح  یهمزمز  اذـل  دوشب ؛ رارکت  مھ  یمالـسا  رگید  یاـھروشک  رد  تیعـضو 

اکیرما یتسیاب  دوشب ، زوریپ  تاباختنا  اب  مالـسا  هک  دراد  دوجو  نیا  لامتحا  ییاھروشک  رد  رگا  هک  تسا  نآ  شیانعم  نیا  اکیرما ! ناشـسار  رد  و  وتو » قح   » یاراد یاھتلود 

. دنتسیاب ییهئطوت  نینچ  لباقم  رد  دیاب  ناناملسم  دوشب ! راک  نیا  زا  عنام  دنک و  ادیپ  روضح  اجنآ  دنک ، تسرد  ینوناق  رھاظ  هب  قیرط  کی 

١٣٧٠/١١/١۵ /  (١) یمالسا یهشیدنا  سنارفنک  هب  مایپ 

تنوشخ هنمیھ و  رادتقا و  هک  داد  ناشن  نیمزرس ، نیا  رد  یمالسا  یروھمج  یهبیط  یهرجـش  بالقنا و  نیا  درک . مامت  ناھج  ناناملـسم  یهمھ  رب  ار  تجح  بالقنا ، نیا 

دنمتورث نانمشد  یمالسا و  تکرح  نایم  ریزگان  یهزرابم  رد  دنک و  هبلغ  یراکادف  صولخ و  ربص و  یھاگآ و  زا  رادروخرب  یاھتلم  رھاق  یهدارا  رب  دناوتیمن  روز  رز و  نادنوادخ 

شالت مالسا و  زا  عافد  زا  نمشد ، تردق  تنوشخ و  سرت  زا  هک  تسین  هتفریذپ  رذع  نیا  سکچیھ  زا  طورش ، نآ  تیاعر  اب  هتبلا  تسا . مالـسا  اب  یزوریپ  مالـسا ، حلـسم  و 

. دشکب تسد  مالسا  تیمکاح  یارب 

هک یتائالتبا  نتفریذپ  اھتلم و  نیا  تمواقم  دنریازجلا . نادوس و  اصوصخم  اقیرفآ ، لامش  یاھتلم  هدنز ، یهنومن  دناهتشاذگ ؛ مدق  مالسا  هار  رد  هدش و  رادیب  اھتلم  هللادمحب 

رـشب تارمثلا و  سفنالا و  لاومالا و  نم  صقنو  عوجلا  فوخلا و  نم  یـشب  مکنولبنل  و  « ؛ تخاـس دـھاوخ  یزوریپ  ار  ناـنآ  یعطق  تشونرـس  تسا ، هدومرف  نآرق  رد  دـنوادخ 

«. نیرباصلا

ییهقرف یاھهناھب  هک  دادن  هزاجا  دیاب  تساھنآ . جامآ  نیتسخن  ام ، یلدمھ  تدحو و  دنروخن . ار  وا  زیمآدنفرت  تاغیلبت  نمشد و  بیرف  دننامب ؛ دنشاب و  هاگآ  دیاب  ناناملـسم 

زا ناربخیب  هک  دادـن  هزاجا  دـیاب  دـنک . فیعـض  ار  اھهدارا  رابکتـسا ، یوس  زا  هدـعو  اب  ماوت  یاھراشف  هک  دادـن  هزاجا  دـیاب  دوش . فالتخا  یاھهناھب  ییهفیاـط ، یبھذـم و  و 

مالـسا و تلاسر  مایپ و  تھج  فالخ  رد  دوخ و  لیم  هب  ار  مالـسا  دـنزادرپب و  تالئاطال  هب  ادـخ ، تایآ  ریـسفت  ادـخ و  مارح  لالح و  یهرابرد  نآ ، یتلـصخ  نانمـشد  مالـسا و 

اب زور و  نآ  دیما  هب  دینارتسگ . دھاوخ  ناھج  زا  یمیظع  شخب  رد  ار  رشب  تاجن  مچرپ  مالـسا  دش -  دھاوخ  زین  هتبلا  هک  دوشب -  اھراک  نیا  رگا  دننک . ینعم  فیرحت و  نآرق ،

. مراپسیم ادخ  هب  ار  امش  یھلا ، یهدعو  هب  دامتعا  هیکت و 

مق  / ١٣٧٠/١١/٣٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یفخم ار  نیا  زور  کی  دننمـشد ؛ فلاخم و  مالـسا  تیمکاـح  مالـسا و  اـب  هک  دـنرادیمن  هدیـشوپ  هک  تسا  هدیـسر  ییاـج  هب  نآرق  تیمکاـح  مالـسا و  نانمـشد  راـک  زورما 

نامز تشذـگ  اما  میرادـن ؛ یتفلاخم  مدرم  دـیاقع  راکفا و  اب  بھاذـم و  اب  نایدا ، اب  ام  هک  دـنتفگیم  زور  کی  دـنھاوخب ؛ اھتلم  هچرھ  هک  دـندرکیم  اعدا  زور  کـی  دـندرکیم ؛

رد ار  رابکتسا  ناملسم ، یاھتلم  یهنارگـشالت  یاھتیلاعف  اھهنحـص ، رد  مدرم  روضح  مدرم ، یھاوخمالـسا  مدرم ، یرادیب  زورما  دنک . لمع  یھلا  یاھتنـس  هک  دش  بجوم 

زا یکی  نیا  دـننک ؛ فارتـعا  ار  نیا  دـنریزگان  میفلاـخم ؛ مالـسا  تیمکاـح  اـب  یمالـسا و  تموکح  اـب  اـم  هک  دـنیوگب  احیرـص  دـنروبجم  تسا ؛ هداد  رارق  لاـعفنا  فعـض و  عضوم 

. دنکیم لیمحت  اھنآ  رب  یھلا  یاھتنس  هک  تسا  ییاھزیچ  زا  یکی  نیا  دراد ؛ دوجو  اھنآ  یگدنز  رد  هک  تسا  ییاھضقانت 

بیرف ار  اھتلم  هکنیا  یارب  دنراذگیم ؛ مارتحا  اھنآ  دیاقع  نید و  تاسدقم و  هب  هک  دننک  دومناو  روطنیا  اھتلم  هب  دنتساوخیم  دنتسناوتیم ، ملاع  یرابکتسا  یاھتردق  رگا 

حیرـص الاح  دننک ؛ نامتک  ار  ناشدوخ  ریمـضلایفام  دنناوتن  رگید  اھنآ  هک  تسا  هدش  بجوم  ناملـسم  یاھتلم  ریگیپ  تازرابم  اھتلم و  یرادیب  اھراک ، تفرـشیپ  اما  دـنھدب !

حیرص ار  نیا  میفلاخم ؛ مالسا  نارادفرط  ندیسر  تردق  هب  نایارگمالسا و  ندمآ  راک  یور  اب  یمالسا ، یروھمج  اب  یمالسا ، ماظن  اب  یمالـسا ، تموکح  اب  ام  هک  دنیوگیم 

رتکیدزن دوشب و  رتکیدزن  دـیاب  تسا ، ناربکتـسم  راظتنا  رد  هک  یخلت  ماجنارـس  نآ  ینعی  دوشب ؛ اـشفا  رتشیب  زورهبزور  دـیاب  اـھتلم  لـباقم  رد  اـھنآ  یهرھچ  دـننکیم ! ناـیب 

. دش دھاوخ 

یسمش  / ١٣٧١/٠١/٠١ یرجھ  لاس ١٣٧١  لولح  تبسانم  هب  یربھر  مظعم  ماقم  یزورون  مایپ 

الماک هتـشذگ  لاس  رد  ار  نآ  یاھربخ  هک  دوب  نوگانوگ  یاھروشک  رد  یمالـسا  یاھتـضھن  نتفای  تدـش  ناناملـسم و  یرادـیب  تشذـگ ، هک  یلاـس  رد  رگید  مھم  ثداوح  زا 

. دندینش ار  اھربخ  نیا  نامزیزع  تلم  میتشاد و 

ناتسکاپ  / ١٣٧١/٠٢/٢٠ رد  رانیمس  هب  مایپ 

طوقـس و رـشبم  ناھج و  رد  عیرـس  قیمع و  تالوحت  زاغآرـس  و  (ص ) یدـمحم بان  مالـسا  رگایحا  هیکزلاهسفنهللاسدـق  ینیمخ  ماما  ترـضح  یربھر  هب  یمالـسا  بالقنا 

میـشاب و دـھاش  ار  یھلا  تمکح  تردـق و  زا  یئاھهولج  ام  هک  دـش  بجوم  ناناملـسم  یگداتـسیا  یباـیدوخ و  یرادـیب و  دـش . گرزب  یاـھیروتارپما  اھتردـق و  لالحمـضا 

« يمالسا يرادیب   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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دوـعوم یدـھم  ماـیق  میباـیرد و  نیقی  هب  هناـمز ، براـجت  یهنیآ  رد  ار  نیفعـضتسم  تفـالخ  نیحلاـص و  تـثارو  نیملـسم و  تـنکم  نـید و  روـھظ  رد  دـنوادخ  یمتح  یهدـعو 

. میشاب رظتنم  تقیقح  هب  ار  ترضح  نآ  یناھج  یھلا  تلود  رارقتسا  هادفانحاورا و 

جح  / ١٣٧١/٠٣/١٣ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یمالسا تیوھ  نتفایزاب  رب  نانآ  رارصا  نیملسم و  یرادیب  یمالسا و  یاھتکرح  دشر  نآ ، زج  هب  دوب و  یروآتفگش  ریظنمک و  ثداوح  نینچ  زا  راشرس  ام ، یهتشذگ  لاس 

نیا یهتسجرب  تازیمم  زا  زین ، هنایمرواخ  اقیرفآ و  لامش  یاھروشک  یخرب  زیزع و  نیطسلف  رد  صوصخب  ملاع ، قطانم  زا  یرایـسب  رد  ضراعم  ردلق و  یاھتردق  اب  هزرابم  و 

. دوب لاس 

جح  / ١٣٧١/٠٣/١٣ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

؛ دنراذگیم نآ  رب  ییارگداینب »  » مان نانآ  هچنآ  یمالسا و  یاھشیارگ  زا  نانآ  ندناسرت  یارب  هنایم ، یایـسآ  لقتـسم  هزات  یاھتلود  اب  شلماوع  اکیرما و  یهدرـشف  تاطابترا 

هنارگهلیح و راتفر  ریازجلا ؛ رد  ناناملسم ، یهنادنمزوریپ  یـسایس  تکرح  اب  زراب  یاهنومن  ناونع  هب  اجهمھ و  رد  یمالـسا  یرادیب  ربارب  رد  نانآ  یهنامـصخ  یاھیریگعـضوم 

یمالـسا شیارگ  لمعلاسکع  افرـص  هک  نادوس  نارادمامز  اب  نانآ  زیمآدانع  ینمـشد  ینونک ؛ یهنامولظم  زیگنامغ و  تیعـضو  رد  نانآ  ندنکفا  قارع و  تلم  اب  نانآ  زیمآردغ 

یمالـسا و یرادیب  مالـسا و  هب  تبـسن  نارگهطلـس ، رگید  اکیرما و  ینلع  تموصخ  رب  یریذپانراکنا  دـھاوش  اعومجم  ناھج ، رـساترس  رد  رگید  یهنومن  اھھد  تسا و  نانآ 

. تسا ناھج  نیملسم  یوس  زا  یمالسا  تیوھ  نتفایزاب 

١٣٧١/٠٣/١٣ /  ( هر ) ینیمخ ماما  لاحترا  درگلاس  مسارم  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

رب راـشف  زا  رابکتـسا  هاگتـسد  هک  دـناهدیمھف  ناناملـسم  نادـالج  هطقن ، رھ  رد  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا  دوشیم ! لـمع  هنوـگچ  ناناملـسم  هیلع  اـیند  رد  زورما  دـینیبب 

نیوگزرھ ینسوب و  مدرم  تیعـضو  نیا  تسا ؛ زاقفق  ناناملـسم  تیعـضو  نیا  دنناسریم ! بیـسآ  نیملـسم  هب  هنادازآ  اذل  دوشیم ؛ دونـشخ  اھنآ  ماع  لتق  ناناملـسم و 

تیعضو نیا  تسا ؛ ناتسناغفا  دھاجم  فیرش و  مدرم  تیعضو  نیا  تسا ؛ نادوس  رد  یبالقنا  تلود  تیعضو  نیا  تسا ؛ ریازجلا  رد  یبالقنا  ناناملـسم  تیعـضو  نیا  تسا ؛

یهطلس هاگتسد  یناھج و  رابکتسا  تثابخ  لبق  زا  ناناملسم  هک  تسا  ملاع  یهطقن  مادک  رد  تسا ! قارع  مولظم  ناناملسم  تیعـضو  نیا  تسا ؛ ریمـشک  مولظم  مدرم 

زج رگیدکی ؛ اب  نیملسم  داحتا  زج  ناناملسم ؛ ینامیپمھ  زج  ناناملسم ؛ دوخ  یگداتـسیا  زج  تسیچ  جالع  دوشن !؟ دراو  اھنآ  رب  راشف  دننیبن و  بیـسآ  یوحن  هب  یناھج 

؟ ملاع رسارس  رد  مالسا  میظع  یورین  نتفرگ  راک  هب  زج  یمالسا و  عماوج  یرادیب 

١٣٧١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  مسارم  رد  تانایب 

نیا هار  رـس  رب  عناـم  نیرتـگرزب  مالـسا ، هک  دـننکیم  ساـسحا  شناراـیتسد  اـکیرما و  هک  تسا  نـیا  دـھدیم ، یھاوـگ  نآ  رب  دـھاوش  مـنکیم و  ساـسحا  نـم  هـک  هـچنآ 

دنراد انب  دـننک . هزرابم  مالـسا  اب  دـنراد  انب  تسا . یلـصا  یـساسا و  رـصنع  کی  مالـسا ، اب  یهزرابم  ییاـکیرما ، قطنم  رد  یناـھج و  نیون  مظن  رد  اذـل  تسا . یراوخناـھج 

تلود و نآ  زا  دریگ ، رارق  ناناملسم  لباقم  رد  یملاظ  تردق  یدادبتسا و  یتموکح  اجرھ  دننک و  بوکرس  دنتساخ ، اپ  هب  اھتلم  هک  ملاع  یاجرھ  رد  ار ، یمالسا  یاھتـضھن 

. دنوش هچراپکی  ناناملـسم  هک  دنکیمن  لمحت  رابکتـسا  تسا . نیا  هیـضقنطاب  اما  دننزیم ، یرگید  فرح  نابز ، هب  دننک . قیوشت  تیامح و  طرـش  دیقیب و  ملاظ ، تردـق 

ناناملـسم اب  هک  دید  دیھاوخ  اپورا . رد  اصوصخم  هچ  دشاب و  اقیرفآ  رد  هچ  دـشاب ، ایـسآ  رد  هچ  دـنک ؛ ادـیپ  دـشر  اھتلم  نایم  رد  یمالـسا ، تاساسحا  هک  دـنکیمن  لمحت 

خـلت و یاھتـشونرس  راـچد  دنتـسھ  ییاـپورا  یاـھروشک  رد  هـک  یناناملـسم  رگید  یناـبلآ و  ناناملـسم  اـپورا ، رد  مـھ  یزور  اـنیقی  درک . دـنھاوخ  هـچ  نیوـگزرھ  ینــسوب 

یناھج رابکتسا  ترفن  دروم  تدش  هب  یمالـسا  یاھتـضھن  اقیرفآ  رد  ییادزمالـسا . تسایـس  تسا ؛ تسایـس  نیمھ  زا  یـشان  نیا ، دوب . دنھاوخ  یراوشد  یاھـشیامزآ 

. دنساسح نآ  هب  تبسن  اھنیا  دوشیم ، ساسحا  یمالسا  یرادیب  اجرھ  تسا .

نویناحور  / ٠٧/١٣٧١/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مالـسا اب  تسا . هدـنکفا  مالـسا  یایند  همھ  رب  هجنپ  هنافـساتم  هک  دـشاب  یناھج  هطلـس  دـض  یرابکتـسا و  دـض  تھج  نامھ  دـیاب  زورما  یمالـسا ، هعماـج  تکرح  تھج 

رد دوشن . هدنز  ایند  رد  یمالـسا  تکرح  هک  تسا  نیا  اھنآ  شالت  همھ  دننمـشد . شندوب  یمالـسا  رطاخ  هب  یمالـسا ، ناریااب  دننمـشد ؛ نیملـسم  یرادـیب  اب  دننمـشد ؛

کاکطـصا ای  دـنراد ، نیرید  تموصخ  مالـسا ، هب  تبـسن  هک  یگرزبو  کچوک  یاھتردـق  همھ  وا ، رـس  تشپ  تساـکیرما و  زواـجتم  ربجتم و  تلود  هتبلا -  تموصخ -  نیا  سار 

رد ناملـسم  یاھتلم  زورما  دیـشوج و  اجنیا  زا  یمالـسا ، یرادـیب  هک  تسا  نیمھ  ببـس  هب  دننمـشد ، هک  مھ  یمالـسا  ناریا  اب  دنـسرتیم . مالـسا  زا  ای  دـنراد ، عفاـنم 

، هطقن نیا  رد  ار  مالسا  دنناوتب ، رگا  دنوریم . شیپ  هب  دننکیم و  مکحم  ار  ناشیاھماگ  دنریگیم و  زوریپ  بالقنا  نیا  تکرح و  نیا  زا  ار  ناشدیما  دنتـسھ ، هک  ایند  یاجرھ 

. دراد دوجو  زورما  هک  تسا  یتقیقح  نآ  نیا ، دناهدروآ . تسد  هب  ملاع  رساترس  رد  یمالسا  جوم  لباقم  رد  ار  دوخ  یزوریپ  نیرتگرزب  دنھد ، تسکش  ابذایعلا ،

نویناحور  / ٠٧/١٣٧١/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لیمحت ملاس  هعماج  کی  رب  دوخ  تاناکما  اھرازبا و  اب  نمـشد  مھ ، ار  اھفعـض  نیمھ  اما  تسا ؛ نمـشد  هلمح  زاـسهنیمز  هعماـج ، کـی  ینورد  یاھفعـض  هک  تسا  تسرد 

یایند همھ  رب  هجنپ  هنافساتم  هک  دشاب  یناھج  هطلـس  دض  یرابکتـسا و  دض  تھج  نامھ  دیاب  زورما  یمالـسا ، هعماج  تکرح  تھج  میوش . هابتـشا  راچد  دیابن  دنکیم .

تکرح هک  تسا  نیا  اھنآ  شالت  همھ  دننمـشد . شندوب  یمالـسا  رطاخ  هب  یمالـسا ، ناریااب  دننمـشد ؛ نیملـسم  یرادـیب  اب  دننمـشد ؛ مالـسا  اب  تسا . هدـنکفا  مالـسا 

، مالـسا هب  تبـسن  هک  یگرزبو  کـچوک  یاھتردـق  همھ  وا ، رـس  تشپ  تساـکیرما و  زواـجتم  ربـجتم و  تلود  هتبلا -  تموصخ -  نیا  سار  رد  دوـشن . هدـنز  اـیند  رد  یمالـسا 

دیشوج اجنیا  زا  یمالسا ، یرادیب  هک  تسا  نیمھ  ببس  هب  دننمشد ، هک  مھ  یمالسا  ناریا  اب  دنسرتیم . مالسا  زا  ای  دنراد ، عفانم  کاکطـصا  ای  دنراد ، نیرید  تموصخ 

رگا دـنوریم . شیپ  هب  دـننکیم و  مکحم  ار  ناشیاھماگ  دـنریگیم و  زوریپ  بالقنا  نیا  تکرح و  نیا  زا  ار  ناشدـیما  دنتـسھ ، هک  ایند  یاجرھ  رد  ناملـسم  یاـھتلم  زورما  و 

یتقیقح نآ  نیا ، دـناهدروآ . تسد  هب  ملاـع  رـساترس  رد  یمالـسا  جوم  لـباقم  رد  ار  دوخ  یزوریپ  نیرتگرزب  دـنھد ، تسکـش  اـبذایعلا ، هطقن ، نیا  رد  ار  مالـسا  دـنناوتب ،

. دراد دوجو  زورما  هک  تسا 

دیھش  / ١٣٧١/٠٨/٠٩ داینب  رد  هیقفیلو  هدنیامن  باصتنا 

شالت دـنروشک . لالقتـسا  بـالقنا و  یلـصا  ناراذگهیامرـس  تداھـش و  ناـثراو  هک  تسا  دـھاش  نازیزع  یگنھرف  یونعم و  روما  هب  یگدیـسر  یگدـنیامن  نآ  مھم  یهفیظو 

هک دننادب  همھ  ات  دھد ، رارق  فدھ  ار  ناریا  تلم  ندرگ  رب  نانآ  یاھهداوناخ  نادیھش و  میظع  قح  نییبت  تداھـش و  رطع  زا  هعماج  یاضف  ندنکآ  دیاب  یگدنیامن  نآ  یگنھرف 

اھنآ ناکیدزن  ناسک و  نھیم و  یهتسیاش  نادنزرف  نیا  یراکادف  نوھرم  ناھج  رسارس  رد  نیملسم  یدنلبرس  یرادیب و  هکلب  یمالسا ، ناریا  رادتقا  تزع و  هعماج و  تایح 

یمھـس دـنراد و  رارق  بالقنا  مدـقم  طخ  رد  هک  دـننک  سح  زین  مرکم  یاھهداوناخ  نیا  دوخ  دنرامـشب و  ناـنآ  یونعم  قح  یادا  هب  فظوم  ار  دوخ  هعماـج  داـحآ  همھ  تسا و 

دنشاب و راودیما  یکتم و  راگدرورپ  تناعا  کمک و  هب  هراومھ  دیاب  دوخ  یبالقنا  فیلاکت  هب  لمع  یارب  دناهتفرگ و  هدھع  رب  ار  ناریا  تلم  زیمآ  راختفا  شالت  زا  دنمـشزرا  رثوم و 

هصرع رد  ار  دوخ  دیھش  مئاد  روضح  هنادواج و  تایح  یمالسا ، گرزب  شزرا  نیا  مزاول  هب  یدنبیاپ  تداھش و  یالاو  یهبتر  هب  تفرعم  اب  ادھش  نادنزرف  نارـسمھ و  نیدلاو و 

. دننک ساسحا  یگدنز 

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 5 
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دیفم  / ١٣٧٢/٠١/٢٨ خیش  یهرازھ  یناھج  یهرگنک  هب  مایپ 

لوارقـشیپ هزورما  یمالـسا و  بھاذـم  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  هعیـش  تادـقتعم  باب  رد  ارتفا  غورد و  نادـنچ  دـقح ، نیک و  رومام  اـی  نمـشد  رودزم  نیگآرھز و  یاـھملق  هزورما 

. تسا هسیاقم  لباق  هتفرگ  ماجنا  خیرات  لوط  رد  هچنآ  یهمھ  اب  هک  دناهدرک  شخپ  هتشون و  تسا  نیملسم  یرادیب 

جح  / ١٣٧٢/٠٢/٠٨ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

لفاغ دـندوب ؛ باوخ  ناناملـسم  هک  دوب  اھتدـم  دناهتـشادن . مھ ، اب  ندرکادـیپ  طابترا  رگیدـمھ و  اب  نتفرگ  سامت  ندرک و  عامتجا  هب  جایتحا  زورما  لثم  ناناملـسم  تقوچـیھ 

لابند دـننک و  کرد  ار  اھیراتفرگ  نآ  دوش و  یرادـیب  هبنت و  یهیام  هک  ردـقنآ  هن  اما  دوب ، یراتفرگ  دنتـشادن ؛ یراـتفرگ  هکنیا  هن  دـندوبن . رادـیب  دوبن ؛ یقرب  دوبن ؛ یرون  دـندوب ؛

هدش و هتـشاد  هگن  تلفغ  باوخ  رد  یاھتلم  باوخ ، مدآ  هدع  کی  تشادن . یاهدیاف  ناشیارب  جح  عامتجا  هک  یلاح  رد  تشذـگ ؛ دوب  دوکر  نارود  هک  هرود ، نآ  دنـشاب . جالع 

. دنورب دنھدب و  ماجنا  ار  ناشبجاو  دنشکب و  نوریب  جح  بآ  زا  ار  ناشمیلگ  هک  دندوب  نیا  رکف  هب  دوخ ، تیعضو  زا  لفاغ 

جح  / ١٣٧٢/٠٢/٢٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یمالـسا یهھبج  تیمکاح  هب  کیتارکومد  الماک  دازآ و  یتاباختنا  رد  مدرم  عطاق  تیرثکا  ریازجلا ، رد  دراد : نوگانوگ  یاھلکـش  ناھج ، حطـس  رد  یمالـسا  یرادـیب  اب  هزراـبم 

هدیشک تحار  سفن  اپورا  اکیرما و  ربکتسم  یاھتردق  هاگنآ  و  دنکیم ، بوکرس  ار  مدرم  موکحم و  ینادنز و  ار  نیبختنم  لطاب و  ار  تاباختنا  نشخ ، ییاتدوک  دنھدیم ، یار 

، دنسریم تموکح  هب  تلم  عطاق  ینابیتشپ  اب  یمالسا  یاھهورگ  نادوس  رد  دننکیم . اشفا  ار  نآ  رد  دوخ  ناھنپ  تسد  دنریگیم و  رارق  نارگاتدوک  رس  تشپ  لماک  روطب 

یوس زا  ناملـسم  ناینیطـسلف  نانبل ، نیطـسلف و  رد  دنکیم . دـیدھت  مئاد  روطب  ار  نانآ  ناشاھزرم  جراخ  لخاد و  زا  دـنکیم و  عورـش  ار  دوخ  تاکیرحت  عاونا  برغ  هاگنآ  و 

ای ناملـسم  نامولظم  نآ  کمک و  ار  رگهجنکـش  تفـصدد و  ناشک  مدآ  نآ  اکیرما ، هاگنآ  دـنوشیم ، هجنکـش  بوکرـس و  یھجو  نیرتهنایـشحو  هب  بصاـغ  یاھتـسینویھص 

شیپ رد  یمالسا  یاھراعـش  اھهزیگنا و  اب  ار ، یثعب  میژر  اب  هزرابم  هک  قارع ، تلم  زا  یمیظع  شخب  قارع ، بونج  رد  دنکیم . مھتم  مسیرورت  هب  ار  نانآ  ینانبل  ناعفادم 

، رگید یاـیاضق  رد  ار  مادــص  اـب  هنادــنمتردق  دروـخرب  یارب  دوـخ  یهزیگنا  هـک  برغ ، اـکیرما و  و  دــنریگیم ، رارق  تــالمح  نیرتهنایــشحو  دروـم  مـیژر  نآ  یوـس  زا  دــناهتفرگ ،

هاگ ضامغا و  زا  هدافتـسا  اب  اھودـنھ ، رابتلاھج  روک و  بصعت  دـنھ ، ریمـشک و  رد  دـنوشیم . رھاظ  هدـننک  قیوشت  زیمآتیاضر و  یتوکـس  اب  اجنیا  دـناهداد ، ناشناراکـشآ 

نیرترکفنـشور رـصم  رد  دوـشیم . هجاوـم  برغ  اـکیرما و  تواـفتیب  دـنخبل  یدرـسنوخ و  اـب  نیا  دـنکیم و  ضرعت  نیملـسم  تاسدـقم  ناـج و  سوماـن و  هب  تـلود ، کـمک 

یلام کمک  قیوشت و  دروم  گرزب  روشک  نآ  ریقح  هتسباو و  تموکح  و  دنریگیم ، رارق  روشک  نآ  قیالان  دساف و  میژر  دولآمشخ  نشخ و  بیقعت  دروم  ناملسم ، یاھلسن 

تدـشب یتسینومک ، میژر  یاھهدـنام  سپ  یهلیـسو  هب  مالـسا ، یهیاـس  رد  یگدـنز  قاتـشم  ناملـسم و  مدرم  تیرثکا  ناتـسکیجات  رد  دریگیم . رارق  اـکیرما  یتـینما  و 

منتغم ار  نانآ  تکرح  نیا  قباس ، یوروش  رد  اھتـسینومک  تشگزاب  زا  شاهغدغد  یهمھ  اب  برغ  دنوشیم و  هراوآ  دوخ  یهناشاک  هناخ و  زا  نانآ  زا  یریثک  عمج  بوکرس و 

رارق تمھت  تناھا و  دروم  یمالسا  یاھھورگ  ناناملسم و  اپورا  اکیرما و  رد  دریگیم . ار  مالسا  نانمـشد  بناج  اراکـشآ  مزینومک ، مالـسا و  نایم  هسیاقم  رد  درمـشیم و 

یهلیـسو هـب  هدـش و  مـیرحت  باـجح  بلاـق  رد  مالـسا  هـب  ینلع  تناـھا  ددرگیم . عوـنمم  ناـنز  باـجح  لـیبق  زا  یمالـسا  یاھیدـنبیاپ  هـب  رھاـظت  یدراوـم  رد  دـنریگیم و 

یهدنـسیون نآ  اـب  سیلگنا ، یهقباسدـب  ماندـب و  مـیژر  سیئر  یتـح  دریگیم و  رارق  ییاـپورا  یاـھمیژر  نارادمدرــس  ینلع  تیاـمح  دروـم  ررکم  مدـلارودھم  ییهدنــسیون 

تسرپداژن و یاھبرص  هک  تسا  لاسکی  زا  شیب  تسا ، ینسوب  رد  نیملسم  یشک  لسن  یهقباسیب  یهعجاف  رتدب ، همھ  اھنیا  زا  دنکیم . تاقالم  شزرایب  دزمهبملق و 

، ناناملـسم اب  ار  تواسق  ملظ و  راتـشک و  عون  نیرتیناسنا  ریغ  نیرتتشز و  یجراخ ، یاھکمک  ناتـسبرص و  میژر  تاناکما  حالـس و  رب  هیکت  اب  اـھتاورک  یھارمھ  اـب  اریخا 

اب هکلب  دناهدادن ، ناشن  اھبرـص  تیانج  زا  یتعنامم  چیھ  هدرکن و  نانآ  هب  یکمک  چیھ  اھنت  هن  اکیرما ، برغ و  و  دنھدیم ، ماجنا  نیوگزرھ  ینـسوب و  یلـصا  نابحاص  ینعی 

. دـناهدرک لـماک  ار  ناـنآ  یهرـصاحم  لـلم ، ناـمزاس  یاـھورین  مازعا  اـب  هدرک و  یریگولج  زین  موـلظم  ناناملـسم  هب  حالـس  ندیـسر  زا  تینما  یاروـش  تاـناکما  زا  هدافتـسا 

چوپ و فرح  یتـشم  لاـسکی  نیا  رد  دنامیقتـسم . لووـسم  رـصقم و  ینـسوب ، ریظنیب  یهعجاـف  رد  ییاـپورا  گرزب  لود  اـکیرما و  هک  دـننادب ، هدـنیآ  رد  زورما و  ناناملـسم ،

تعنامم زین  نانآ  نتفای  عافد  تردـق  زا  رتالاب ، و  هدرکن ، یریگولج  نیمزرـس  نآ  مولظم  یهتـشک  رفن  نارازھ  زا  رفن  کی  یتح  ندـش  هتـشک  زا  اـما  هداد  لـیوحت  غورد  یهدـعو 

یـضعب هک  ییاھھار  زا  کیچیھ  هن  هرکاذم و  هن  میلـست ، هن  سامتلا ، هن  تسا . ام  راگزور  رد  نیملـسم  مالـسا و  اب  اکیرما  برغ و  ینمـشد  زا  یلمجم  ریوصت  نیا  دـناهدرک .

رب یراشفاپ  ناناملـسم ، داحتا  نآ  و  سب ، تسا و  جالع  زیچ  کی  اھنت  تسین . نیملـسم  تاـجن  یهیاـم  اـشگهرگ و  دـننکیم ، داھنـشیپ  ناناملـسم  هب  ار  نآ  هناـحولهداس 

یجیسب رویغ و  ناناوج  هب  مالسا ، یایند  دیما  مشچ  زورما  و  تسا . نمـشد  رب  تدم  دنلب  رد  هصرع ، ندرک  گنت  اھراشف و  ربارب  رد  تمواقم  نآ ، لوصا  اھـشزرا و  مالـسا و 

. دنیامن افیا  ار  دوخ  یخیرات  شقن  دننک و  عافد  مالسا  نایک  زا  هک  تسا ، یمالسا  یاھروشک  رسارس  رد 

هتسناوتن غورد ، تاغیلبت  یسایس و  دنفرت  روز و  یریگراکب  دوجو  اب  شایناطیـش و  ریبادت  یهمھ  اب  رابکتـسا  هک  تسا  نآ  دریگ  رارق  دیکت  دروم  دیاب  هک  یرگید  مھم  یهتکن 

، همھ زا  شیب  یتینما و  یـسایس و  یهبناـج  همھ  تیلاـعف  دزاـس . فقوتم  ار  مالـسا  هب  شیارگ  تضھن  یمالـسا و  یرادـیب  دـشر  هب  ور  ناـیرج  تسناوت ، دـھاوخن  زگرھ  و 

رد یمالسا  یروھمج  سدقم  ماظن  دض  رب  هلمج  زا  فلتخم و  یاھروشک  رد  یمالسا  تضھن  دض  رب  نانآ  ییهقطنم  یدایا  یرابکتـسا و  یاھروشک  رگید  اکیرما و  یتاغیلبت 

. تسا هدوب  عیسو  رایسب  هقباسیب و  ریخا ، یاھلاس  رد  ناریا ،

١٣٧٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمراھچ  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

هیلعیلاعتهللاناوضر ماما  تضھن  هب  یمالسا  یاھروشک  زا  یرایسب  رد  ناوج  یاھلـسن  نتـسویپ  مالـسا و  هب  شیارگ  تضھن  شرتسگ  نایرج  زا  تسا  ترابع  مود  نایرج 

. دراد همادا  نایرج  نیمھ  زاب  درذگیم ، ماما  تشذگ  رد  زا  لاسراھچ  هک  مھ  زورما  تشاد و  دوجو  رایسب  تعرـس  شرتسگ و  تعـسو و  اب  ماما ، نامز  رد  مھ  نایرج  نیا  هک 

نآ یهدننازیگنارب  ام  راوگرزب  ماما  هک  یمالـسا ، یرادیب  تضھن  هب  یعمج  یمالـسا ، یاھروشک  رد  درذگیم ، هک  زور  رھ  دینیبیم  دـینک ، هاگن  ملاع  حطـس  هب  امـش  یتقو 

. دنھدیم هعسوت  ار  نآ  دندنویپیم و  دوب ،

زا یرایسب  دیاش  ام و  دوخ  مدرم  یارب  بلاطم  میاهتفگ و  دایز  نخس  بالقنا ، یمالسا و  یروھمج  اب  اھنآ  ینمشد  یاھهویـش  ام و  یرابکتـسا  نانمـشد  تموصخ  باب  رد 

یرادـیب مالـسا ، اـب  ینمـشد  تموـصخ و  نیا  سار  رد  هک  مینک  دـیکات  تسا  مزـال  هزادـنا  نیمھ  طـقف  تسا . نشور  یمالـسا ، یروـھمج  بـالقنا و  هـب  دـنمهقالع  یاـھتلم 

رارق دناهتسباو ، ملاع  یهداتفابقع  یاھروشک  نایم  رد  هچ  ایند و  یهتفرشیپ  یاھروشک  رد  هچ  میژر  نآ  هب  هک  یناسک  اکیرما و  میژر  یمالـسا ، یروھمج  زین  یمالـسا و 

دیاش داد و  نایاپ  روشک  نیا  رد  اکیرما  ذوفن  هب  تشاذگ ، ناینب  مالسا  یهیاپ  رب  ار  یلقتسم  یروھمج  یمالـسا ، بالقنا  نوچ  تسا : نشور  مھ  تموصخ  نیا  تلع  دنراد .

. تخادنا رطخ  هب  ار  یذوفن  نانچ  ناھج ، قطانم  زا  یرایسب  رد 

١٣٧٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمراھچ  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

اھنآ دوخ  تسا . یاهدوھیب  اجیب و  نخس  دنرامشیم ، ناشدوخ  ینمشد  لیالد  للع و  ناونع  هب  یمالسا ، یرادیب  یمالسا و  تضھن  مالسا و  یناھج  نانمشد  هک  هچنآ 

ییاـپورا یاـھروشک  زا  یـضعب  هچ  اـکیرما و  هچ  یبرغ  یاـھروشک  رد  هک  یـسایس  یاھتیـصخش  لاـجر و  نیمھ  زا  یرایـسب  هک  تساـجنیا  بلاـج  دـننادیم . ار  نیا  مـھ 

، دیآیم رـس  هب  ناشتـسایر  تیلووسم و  نارود  درذگیم و  هک  یحابـص  دنچ  دننکیم ، رـشب  قوقح  ضقن  هب  مھتم  اوران ، یاھتمھت  اب  ار  ناناملـسم  یمالـسا و  یروھمج 

داوم شورف  رد  الثم  دناهتشاد ! تلاخد  ییایمیـش  یاھحالـس  داوم  شورف  رد  ای  حالـس و  قاچاق  تالماعم  نالف  رد  ای  دناهدوب  طبترم  ایفام  اب  الثم  هک  دوشیم  مولعم  ناھگان 

فالخهب دـننکیم و  زاب  ناھد  هک  یناسک  نیمھ  یناسک ؟ هچ  دـندرک . لیھـست  ای  بیوصت  ار  نآ  دنتـشاد و  تلاـخد  ناـشدوخ  هچبلح ، مدرم  راتـشک  قارع و  هب  ییاـیمیش 

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 6 
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هکلب ینالوط ؛ رایـسب  یاھنامز  هن  نامز  تشذـگ  دـننکیم ! مھتم  ار  یمالـسا  یروھمج  بلطقح و  یاـھتلم  مالـسا و  نیملـسم و  دـنیوگیم و  نخـس  تیعقاو  تقیقح و 

. دناهدوب هدولآ  دندزیم ، کاپ  یاھنماد  نامدرم و  هب  ار  نآ  تمھت  هک  یزیچ  نآ  هب  اھنآ  دوخ  هک  درک  دھاوخ  تباث  هاتوک  یاھنامز 

رد یمالـسا  یروھمج  اب  اکیرما  ارچ  مینادیم  ام  مینک . نایب  نشور  روطهب  ار  نآ  میناوتیم  هک  تسا  یرگید  زیچ  تقیقح  ام ، اـب  یناـھج  رابکتـسا  ینمـشد  لـلع  باـب  رد 

، یرابکتسا یاھروشک  ارچ  مینادیم  تسا . نمـشد  دتفیب  قافتا  هک  یمالـسا  یاھروشک  زا  روشک  رھ  رد  یمالـسا  یرادیب  تضھن  اب  ارچ  مینادیم  تسا . نمـشد  ناریا 

. دنھدیم ماجنا  دنناوتب  هچرھ  نآ ، اب  هلباقم  یارب  یسارکمد  یاھهویش  اب  ولو  دوشیم  زوریپ  مالسا  یروشک ، رد  دننیبب  رگا 

نویناحور  / ١٣٧٢/١١/١٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا یارب  دنمالـسا ، نانمـشد  دـیدش  ضغب  دروم  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ریمـشک و  ریازجلا ، نانبل ، ینـسوب ، نیطـسلف ، رد  ملاع  راـطقا  رد  ناناملـسم  دـینیبیم  هکنیا 

؛ ناریا زیزع  گرزب و  تلم  داحآ  هک  تسا  نیا  هراچ  هار  دـھدیم . ناشن  لمعلاسکع  دوخ  زا  اذـل  تسا . ناسرت  فئاخ و  تدـش  هب  نامیا  یرادـیب  زا  ناـیغط ، ملظ و  هک  تسا 

هک یتلم  نیا  تسا ؛ هدـید  ار  بالقنا  نارود  هک  یتلم  نیا  تسا ؛ هدـید  ار  ماما  هک  یتلم  نیا  دـناهدرک ؛ هبرجت  دوخ  یگدـنز  رد  اـھراب  ار  یھلا  فطل  تمعن و  هک  یناـسک  نیا 

. دنک هاگن  لمات  یهدید  هب  تسا ، هدید  ار  گنج  زا  دعب  یاسآهزجعم  زیگناباجعا و  ثداوح  هک  یتلم  نیا  تسا ؛ هدید  ار  گنج  یهلاس  تشھ  نارود 

رطف  / ١٣٧٢/١٢/٢٢ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

مھ دراد و  دوجو  ابیز  تایـصوصخ  مھ  رگید  فرط  زا  یمدرم  هوبنا  یاـھتیعمج  اـھتلم و  فرط و  کـی  زا  یناـھج  یاھتردـق  اـھتلود و  یللملا  نیب  تسایـس  یهنحـص  رد  زورما ،

ییوگروز نارگمتس ، یرگمتس  تشز ، تایصوصخ  و  تسا ، نامولظم  یریذپانلمحت  ناملسم و  یاھتلم  ییارگمالـسا  اھتلم ، یرادیب  ابیز ، تایـصوصخ  تشز . تایـصوصخ 

. تسا همھ  زا  رتتشز  نم  رظن  هب  هطقن  کی  یناھج ، یهنحص  رد  تشز  بولطمان و  طاقن  نیب  رد  تساھتلم . ناھاوخدب  نالددب و  یهئطوت  ناردلق و 

١٣٧۴/٠٢/٠۶ /  ( تدحو میکحت  رتفد   ) نایوجشناد یمالسا  یاھنمجنا  هیداحتا  یهنالاس  تسشن  هب  مایپ 

ربعم کی  زا  رضاح  لاح  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  هک  دمھفیم  ینشور  هب  دشاب  هتـشاد  یتریـصب  بالقنا ، ینونک  لئاسم  یناھج و  یراج  لئاسم  رد  سک  رھ  نم ، نازیزع 

یرابکتـسا و زکارم  ناـھج  حطـس  رد  مییوـگب  دـیاب  مـینک  هصـالخ  هـلمج  دـنچ  رد  ار  لـئاسم  نـیا  میھاوـخب  رگا  تـسا . روـبع  لاـح  رد  هدـننک  نـییعت  هـتبلا  لـئاح و  راوـشد و 

رگید هداد و  تسد  زا  ار  راک  هتـشر  رـس  دایز ، لامتحا  هب  دنھدب  تسکـش  شاینونک  هلحرم  رد  ار  بالقنا  نیا  دـنناوتن  رگا  هک  دناهدیـسر  یعطق  هجیتن  نیا  هب  یتسینویھص 

هک میظع  جوم  نیا  و  دننک . راھم  یمالسا  یونعم  میھافم  هب  هکلب  تیونعم  هب  ار  ناملسم  ریغ  یاھتلم  شیارگ  یتح  یمالـسا و  یرادیب  یهدنیازف  جوم  تسناوت  دنھاوخن 

. دوب دھاوخ  یبرغ  یگنھرف  هطلس  هیلع  اصخشم  یرابکتسا و  تیمکاح  هیلع  یدج  یدیدھت  تسا  هتفای  مھ  یفاک  قمع  لاس ، هدزناش  نیا  رد 

مارحلاهللاتیب  / ٠٢/١۴/١٣٧۴ جاجح  هب  مایپ 

. دنک یثنخ  ار  نیملـسم  مالـسا و  هیلع  نمـشد  یاھهئطوت  نیرتکانرطخ  اھهئطوت ، یاشفا  اھیھاگآ و  لدابت  اھلد و  ندرک  کیدزن  یهلیـسوب  دناوتیم  لماک ، تسرد و  جـح 

زا هک  یتیعمج  تلود و  روشک و  رھ  دض  رب  ار  تاغیلبت  یهصرع  رد  یرگاغوغ  نیملسم و  نایم  ینکفاهقرفت  مسینویھص ، رابکتسا و  نارادمدرس  ینعی  مالسا  نمـشد  زورما 

یمالسا تما  زا  کرحترپ  لاعف و  یاھشخب  دناوتب  رگا  اریز  دنادیم . دوخ  راک  نیرتمھم  دشاب ، هتشاد  ار  نیملسم  تزع  یهیعاد  دنز و  مد  نآرق  تیمکاح  یمالسا و  یرادیب 

تما یهرابرد  شدولآتثاـبخ  یاـھهشقن  و  دـید ، دـھاوخن  ار  تما  یهچراـپکی  میظع و  رکیپ  دوخ  ربارب  رد  هک  دـش  دـھاوخ  نئمطم  دـنک ، ادـج  تما  نیا  یاـھشخب  رگید  زا  ار 

. دنناریا یمالسا  یروھمج  دض  رب  یرابکتسا  یاھقوب  تاغیلبت  عیـسو  حطـس  مکارتم و  هوبنا و  مجح  دھاش  ایند ، مدرم  اھزور  نیا  درب . دھاوخ  شیپ  رـسدردیب  ار  یمالـسا 

. دوشیم لابند  رابکتسا ، ناوت  یهمھ  اب  یلو  هدنام  ماکان  زورما  ات  یھلا  لضف  هب  هتبلا  هک  تسا  تسایس  نامھ  نیا 

مارحلاهللاتیب  / ٠٢/١۴/١٣٧۴ جاجح  هب  مایپ 

مــشچ ربارب  رد  دوـخ  یارب  نـیغورد  یتردـق  دـننکیم و  هدافتــسا  نیملــسم  یهـیحور  فعــض  قرفت و  زا  ناـنآ  دزاـس . هریخ  ار  اـھمشچ  دـیابن  نمــشد ، یلاـشوپ  تردــق 

هدیدرگ ماکان  دوخ  دصاقم  رد  ای  هدروخ  تسکش  دناهداتسیا  نانآ  ییوگروز  ربارب  رد  یتسار  هب  ناناملسم  هک  ییاھهنحـص  یهمھ  رد  رابکتـسا  دننایامنیم . ناشیدناهداس 

زوریپ هتشذگ  لاس  هدزناش  لوط  رد  شناتسدمھ  اکیرما و  یاھتموصخ  ییهناسفا  میظع و  مجح  اب  هھجاوم  رد  یھلا  یهوق  لوح و  هب  هک  یمالـسا  ناریا  هب  یھاگن  تسا .

تکرح اب  شاهزرابم  رد  رابکتـسا  رادمچرپ  هک  اکیرما  زورما  تسا . اعدم  نیا  یهدـننک  تباث  تسا ، رتراودـیما  رتطاشن و  اب  رتقفوم ، رتردـتقم ، هشیمھ  زا  زورما  هدـمآ و  نوریب 

تالکـشم اب  یـسایس  یتینما و  یداصتقا و  ظاحل  زا  زین  دوخ  نورد  رد  دوخ  هک  تسا  قفومان  هتـسکشرس و  هنـالداعان ، یهزراـبم  نیا  رد  اـھنت  هن  تسا  یمالـسا  یرادـیب 

خلت معط  تسا ! نانآ  یتردـقربا  قوقح  زا  اکیرما ، رورغم  ماخ و  نارادمدرـس  لطاب  ناـمگ  هب  هک  مھ  دوخ  یهناتردـقربا  یاھـشالت  رد  هکنیااـمک  تسا . ورهبور  لـحنیال  گرزب و 

. دیشچ دھاوخ  مھ  هدنیآ  رد  هللااشنا  تسا و  هدیشچ  ار  یپایپ  یاھتسکش 

ماظن  / ٠٢/٢٨/١٣٧۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، هدع کی  دنھد . هولج  هنوراو  تروص  هب  ایند  رد  ار  هعیـش  دیاقع  هک  تسا  نیا  دنھدیم ، ماجنا  هدش  یزیرهمانرب  تروص  هب  نانمـشد  هک  ییاھراک  زا  یکی  زورما  هنافـساتم 

اھراک نیا  زورما  دـنک . بذـج  ار  ایند  مدرم  دـناوتن  یمالـسا ، یرادـیب  میظع و  تکرح  یمالـسا ، بالقنا  یهبذاج  نیا  ات  دـنریگیم  لوپ  دنـسیونیم و  باتک  راک ، نیمھ  یارب 

. دننکب ار  مھم  راک  نیا  دیاب  دننک ، لقتنم  جاتحم  هنشت و  یاھلد  اھنھذ و  اھزغم ، هب  ار  عیشت  حیحص  مایپ  دنناوتیم  هک  یناسک  اذل ، دوشیم .

سلجم  / ٠٣/٠٨/١٣٧۴ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

بالقنا روشک و  نیا  هب  تبسن  یرثوم  راک  چیھ  تسناوت  دھاوخن  عضو  نیا  اب  مھ  نمـشد  تسا . یبوخ  ربخ  دشاب ، رادیب  یتلم  هک  نیمھ  سفن  میرادیب . نامرگنـس  رد  ام 

 - اجنالف یارب  ناگوان  کی  نییعت  یماظن و  روضح  لثم  یـشیامن ، یاھراک  اب  دییامرفب -  ضرف  الثم -  تاقوا  یھاگ  دننزیم ؛ رـشت  دننکیم ؛ دـیدھت  دـھد . ماجنا  تلم  نیا  و 

دنھاوخیم دنتـشاد . ار  ناشدوخ  یهنایوگروز  قحان و  یهنابـصاغ  روضح  اھنیا  بوخ ؛ دـنریگیم . یتردـقربا  یهفایق  دـنکیمن  یتواـفت  نادـنچ  هتـشذگ  اـب  اـھنیا  عقاو  رد  هک 

ماظن ینعی  تضھن ، نیا  ورـشیپ  یمالـسا و  تضھن  یمالـسا ، یرادیب  مالـسا ، هب  مھ  رظن  یهدمع   ) نامدوخ نیفلاخم  دینک -  ضرف  الثم -  اب  دروخرب  رد  ام  هک  دننک  دومناو 

. میتسھ یدج  تسا ) ناریا  تلم  تلود و  یمالسا و  یروھمج 

١٣٧۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمشش  مسارم  رد  تانایب 

یناتـسبد یهبجحم  رتخد  اپورا ، بلق  رد  زورما  دـننکیم . راختفا  ناشدوخ  یناملـسم  هب  ایـسآ -  اکیرما و  اپورا ، زا  معا  ایند -  یاجرھ  رد  ناملـسم ، یاـھتلم  یهمھ  زورما 

ینمشد همھ  نیا  دوجو  اب  اپورا ، بلق  رد  نیوگزرھ ، ینـسوب  تلم  لثم  یتلم  زورما  مورب ». هسردم  هب  باجح  اب  مھاوخیم  مناملـسم و  نم  : » دیوگیم دنکیم و  راختفا 

. دتـسیایم یلو  دروـخیم ؛ مھ  ار  شبوـچ  دـنکیم ، لـمحت  مھ  ار  یناملـسم  نیا  تراـسخ  مناملـسم .» نم  : » دـیوگیم دتـسیایم و  تسھ ، نآ  هـیلع  هـک  یراـشف  و 

یاھروشک یرابکتـسا  یاسور  زورما  دـننزب . یناملـسم  زا  مد  دـننک و  یناملـسم  راھظا  دـنروبجم  مالـسا ، هب  ناشیاھتلم  شیارگ  رطاخ  هب  یمالـسا ، یاھروشک  یاسور 

اما دنیوگیم ؛ نابز  هب  دنیوگیم و  غورد  هتبلا  میمالسا ». رادفرط  میقفاوم و  مالسا  اب  ام  : » دنیوگیم دننک ، بلج  ناشدوخ  هب  ار  ناناملسم  لد  هکنیا  یارب  مھ ، ربکتسم 

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 7 
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زورما نوچ  تسا . زیزع  مالـسا  زورما  نوچ  تسا . گرزب  دنمجرا و  یمالـسا ، تیوھ  هدنز و  مالـسا  زورما  نوچ  ارچ ؟ دـننزیم . ار  فرح  نیا  تسا ، هدـش  هک  مھ  رھاظت  یارب 

رد زورهبزور  یمالـسا ، رکفت  تفرـشیپ  یمالـسا و  یدازآ  تکرح  نیا  هـلک ،» نیدـلا  یلع  هرھظیل   » هـک زور  نآ  اـت  راـگدرورپ ، لـضف  هـب  تـسا و  دـشر  هـب  ور  یمالـسا  تاـکرح 

ییاھهشقن هک  ییاھحانج  ناـسک و  یهمھ  هک  تسا  یتقو  دوش ، هدـنز  اـھتلم  رد  یمالـسا  تیوھ  یناملـسم و  ساـسحا  نیا  هک  تقو  نآ  دـش . دـھاوخ  رتیوق  اـھروشک 

دوب هتفگ  یتسینویھـص  میژر  نارادمدرـس  زا  یکی  لبق ، زور  دنچ  نیمھ  رد  هک  دینیبیم  امـش  اذل ، دننکیم . تشحو  تبرغ و  اوزنا ، ساسحا  دناهداد ، لکـش  مالـسا  هیلع 

کی نیا  رد  میفلاخم ، یتسینویھص  نمـشد  اب  لئاسم  یهمھ  رد  هکنیا  اب  ام  هلب ؛ میـسرتیم ». یمالـسا  ییارگداینب  زا  میـسرتیمن ؛ برع  یاھـشترا  اھرکـشل و  زا  ام  »

ناملسم یاھتلم  یرادیب  دنک ، دازآ  ار  نیطسلف  نیمزرس  دناوتیم  هچنآ  سب . تسا و  یمالسا  یرادیب  نیمھ  دنکیم ، ار  اھتسینویھص  جالع  هچنآ  میقفاوم . اھنآ  اب  فرح ،

. تسا یمالسا  یرادیب  و 

تساجنیا اھنآ  لوا  هابتشا  دننکیم . طلغ  رابود  دنکیم . فعاضم  طلغ  هابتـشا و  دوشیم ،» رداص  نویبالقنا  هلیـسو  هب  بالقنا   » دیوگیم هک  نمـشد  نارھاوخ ! ناردارب و 

ار بالقنا  تقیقح  تلم ، نیا  تسا . بالقنا  نامھ  هک  تسا  یتقیقح  یاراد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  تسین . زیچ  چیھ  ندرک  رداص  ددـص  رد  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  هک 

ندرک رداص  هب  جایتحا  تسا ، یرادیب  یدازآ و  مایپ  هک  بالقنا  مایپ  بالقنا و  رکفت  هک  تسا  نیا  مود  هابتشا  تسا . بالقنا  مسجت  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  دروآ و  دوجو  هب 

یروھمج قفوم  یهبرجت  دـندش و  هجاوم  یتقو  دـنربخیب . نآ  زا  اـھتلم  هک  تسا  یتقیقح  فرح و  کـی  بوخ ؛ دـنک !؟ رداـص  ار  میھاـفم  نیا  یـسک  تسا  مزـال  رگم  درادـن .

یاھتیقفوم بالقنا ، یمالسا ، یروھمج  ماظن  اھتلم ، دینک ». لمع  روطنیا  دییایب  مھ  امش   » هک دوش  هتفگ  اھتلم  هب  تسین  مزال  دنریگیم . سرد  ارھق  دندید ، ار  یمالسا 

بالقنا نوھرم  ناھج ، رـساترس  رد  تیونعم  حور  یرادـیب  نوگانوگ و  یاھروشک  رد  یمالـسا  یرادـیب  زورما  دـنریگیم . سرد  دـننیبیم و  ار  مالـسا  ناریا و  تزع  تلم و  نیا 

. تسا یمالسا 

١٣٧۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمشش  مسارم  رد  تانایب 

دوجو رد  اھتلم  دشیم . فقوتم  یمالسا ، یرادیب  جوم  نیا  دیدوب ، هداد  تسد  زا  ار  ناتنیمزرـس  ای  دیدوب  هدروخ  تسکـش  یلیمحت  گنج  رد  هتـساوخان ، یادخ  امـش ، رگا 

فقوتم یمالـسا  جوم  دـییامن ، ظفح  ایند  رد  ار  ناتتزع  دـینک و  دابآ  ار  ناـتروشک  هنوگنیا  دـیدوب  هتـسناوتن  امـش  رگا  دـننکیم . هبرجت  ار  یمالـسا  بـالقنا  مالـسا و  اـمش ،

ار راک  نیمھ  دنھاوخیم  نانمـشد  نالا  دشیم . یلخاد  یاھگنج  تافالتخا و  راچد  ناریا  اب ، ذایعلا  دینک ، ظفح  ار  ناتیلم  تدـحو  دـیدوب  هتـسناوتن  امـش  رگا  دـشیم .

نمـشد دنکیم . تحاران  ار  وا  دلخیم و  نمـشد  مشچ  رد  یریت  لثم  روطچ  دراد ، ناریا  تلم  زورما  هک  یتدحو  نیا  دنادیم  ادخ  دوشب . راک  نیا  هک  دننکیم  شالت  دننکب و 

هب رابکتسا  دعب ، دنشکب . دننزب و  ار  رگیدمھ  دتفیب و  هار  یلخاد  گنج  دوش ؛ یگتـسدود  راچد  ماما ، تلحر  زا  دعب  ای  گنج  زا  دعب  ای  بالقنا  زا  دعب  ناریا ، تلم  تساوخیم 

!« دییامرفب یمالسا ! بالقنا  نیا  ناریا ! تلم  نیا  دینیبب ! : » تفگیم رگید  ناناملسم 

زورهبزور ار ، دوخ  یاھھاگـشناد  درب ؛ شیپ  ار  دوخ  گنھرف  داد ؛ ناشن  ار  دوخ  دـشر  داد ؛ همادا  ار  روشک  یزاسزاب  یزاسدابآ و  درک ؛ ظفح  ار  دوخ  تزع  تدـحو و  ناریا ، تلم 

ار عضو  نیا  دـننکیم ، هاـگن  دنتـسین ! هک  روک  اـھتلم  دـش . رتـشیب  زورهبزور  روشک ، یاھتفرـشیپ  داد . شرتـسگ  روـشک  رد  زورهبزور  ار  تفرعم  ملع و  درک ؛ رتغولـش  رتداـبآ و 

یمالـسا یرادیب  دورب و  شیپ  مھ  زاب  مالـسا  دـیھاوخیم  رگا  دوشیم . رتشیب  زورهبزور  مالـسا ، هب  تشگزاب  یمالـسا و  یرادـیب  دـنروآیم . ور  مالـسا  هب  اذـل  دـننیبیم ؛

ات هک  ار  یلوصا  نیمھ  دیاب  ناریا ، تلم  امـش  دـنبایب ، ار  یگدـنز  حیحـص  هار  دـننک و  ور  تیونعم  هب  ناملـسم  ریغ  یاھتلم  یتح  دـیھاوخیم  رگا  دریگ ؛ ارف  ار  مالـسا  یایند 

، دـنمهقالع زوسلد و  نادرمتلود  اب  ار  ناتیراکمھ  روشک ، یزاـسزاب  نتخاـس و  رد  دـینک . ظـفح  ار  ناـتیردارب  تدـحو و  دیرامـشب . مرتحم  هشیمھ  دیاهدرمـش ، مرتحم  زورما 

. دیھد همادا 

ماظن  / ٢۴/٠۵/١٣٧۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

زا یشان  تیساسح ، نیا  تسا و  ساسح  تدش  هب  دروآیم ، دوجو  هب  نآ  یارب  یمالسا  یرادیب  دراد و  نآ  یارب  مالسا  هک  یرطخ  هب  تبسن  زورما  زھجم ، یهھبج  نیمھ 

هک دـندید  مالـسا  نانمـشد  دوش . رھاظ  دروآیم ، دوجو  هب  ار  یماظن  هک  یرکف  عضوم  رد  دورب و  رتارف  یقالخا  یهیـصوت  کی  زرم  زا  دـناوتیم  مالـسا  دـنیبیم  هک  تسا  نیا 

یھاگآ دوخ  هب  ار  تلم  کی  تسناوت  مالـسا  هک  دـندید  دروایب ؛ دوجو  هب  رادـیاپ  رقتـسم و  ماظن  کی  تسناوت  مالـسا  هک  دـندید  دروایب ؛ دوجو  هب  بالقنا  کی  تسناوت  مالـسا 

ردتقم و ردقنآ  ار  تلم  کی  دناوتیم  مالسا  هک  دندید  دناسرب ؛ دنک و  لیدبت  دوخ  نید  دوخ و  هب  زازتعا  سفن و  هب  اکتا  رارقتسا و  هب  یحور ، تمیزھ  تلاح  زا  ار  اھنآ  دناسرب ،

. دوش دنک  رثایب و  تلم  نیا  دروم  رد  میتفگ ، هک  ییاھرازبا  نآ  یهمھ  هک  دنک  یوق 

هعمجزامن  / ١١/٢٠/١٣٧۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

دـنایوق و دـنراد ، روضح  یمالـسا  یاھتیعمج  زورما  دروآ ، دوجوهب  بالقنا  نیا  هک  یمالـسا  یرادـیب  تیوھ و  ساسحا  نیمھ  تکرب  هب  ایند ، رگید  یاھروشک  زا  یرایـسب  رد 

نمــشد ار  اـکیرما  دـننکیم ؛ دـیدھت  ار  مالــسا  نانمــشد  ناـفلاخم و  اـھتیعمج ، نـیا  دـنھد . لیکــشت  مـھ  تـلود  دراد  لاـمتحا  دـنراذگب ، رگا  دـنراد . هدـنیآ  ناـشدوخ  یارب 

، ناشناتسدمھ ای  اھییاکیرما ، یتقو  هتبلا  دنکیم . نیگمشخ  ار  یناھج  رابکتسا  زیچ  همھ  زا  رتشیب  عوضوم ، نیا  دنرامشیم . نمشد  ار  مالسا  نانمشد  دنرامـشیم ،

دـننکیم و فیدر  ار  ییاـھتمھت  دـننزب ، فرح  اـی  دـننک  ییاـسرفملق  ناریا  تلم  بـالقنا و  هیلع  دـنھاوخیم  اـیند ، ناراـگن  هماـنزور  اـھیرازگربخ و  یتسینویھـص  یهکبـش  اـی 

نیا هیضق  نطاب  تسا . هناھب  تسا ؛ یرھاظ  اھنیا  اما  هریغ . دینک و  تسرد  یمتا  حالـس  دیھاوخیم  دینکیمن ، تیاعر  ار  نز  قوقح  دیرـشب ، قوقح  دض  امـش  دنیوگیم :

رادیب دـنک ، تیوھ  ساسحا  تسھ ، یناملـسم  اجرھ  ایند  رد  هک  دـیاهدش  بجوم  ارچ  امـش  دـنیوگیم  اھنیا  مدرک . ضرع  هک  تسا  یعوضوم  نیمھ  هیـضق  نطاب  تسین .

!؟ دیآ نوریب  دراکریز  مار و  عیطم و  یاهرب  تلاح  زا  دوش و  راکبلط  دوش ،

جح  / ٠٢/٠۴/١٣٧۵ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

خلت قیاقح  زا  یرایسب  یور  زا  هدرپ  یمالسا -  یاھروشک  زا  یرایسب  رد  یمالسا  یرادیب  تضھن  ندش  افوکش  ناریا و  روشک  رد  یمالـسا  یروھمج  مایق  زا  سپ  هزورما - 

نویزیولت و ویدار و  غیلبت  ییوداج  تسد  هک  درک  لوبق  دـیاب  یلو  دـناتایعقاو . مھف  ثداوح و  لیلحت  رب  رداق  مالـسا  ناھج  رـسارس  رد  یدایز  دارفا  هدـش و  تشادرب  نیریـش  و 

زا یرایـسب  دوشیم ، جراخ  ربکتـسم ، یاھتلود  ناملـسم  ارھاظ  نارودزم  انایحا  ناش و  یبرغ  ناراکمھ  اھتـسینویھص و  نیتسآ  زا  اتدمع  ناھج ، حطـس  رد  هک  تاعوبطم 

. دوش هدروآ  مالسا  یایند  تاناکما  زین  تالکشم و  زا  یلمجم  تسرھف  هک  تساجب  اذل  دزاسیم . هنوگژاو  ار  نشور  قیاقح 

یقیدص  / ٠٢/٠۵/١٣٧۵ میلک  یاقآ  تشذگرد  یپ  رد  تیلست  مایپ 

، دنمشزرا راکادف و  درم  نیا  یهناصلخم  یاھتدھاجم  مدرک . تفایرد  ار  یقیدص  میلک  یاقآ  یمالسا ، دیـشر  دھاجم و  رکفتم  هدنـسیون و  تشذگرد  ربخ  قیمع ، فسات  اب 

هجوت و لباق  یریثات  شقن و  یاراد  دوریم ، شیپ  هب  زیگناتفگـش  یتعـسو  قمع و  اب  یرابکتـسا ، یاھتردق  مغریلع  زورما  هک  یمالـسا  یرادیب  میظع  نایرج  دربشیپ  رد 

. هللااشنا تسا  وا  یارب  یورخا  رجا  باوث و  بجوم  وا و  صخش  یارب  ناشخرد  یئهنسح  یھلا  لدع  ناوید  رد  هک  نانچمھ  تسا ، راگدنام 

مدرم  / ٠٧/١٨/١٣٧۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

مزال یـسک  کیرحت  دـنکیم . کیرحت  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  دـنیوگب  دـنناشکب و  ارجام  هب  ار  نآ  نیا و  یاپ  اـمئاد  هک  دنـشابن  نیا  رکف  هب  نیطـسلف ، نیمزرـس  نابـصاغ 

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 8 
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. دننادیم ناشدوخ  دنزب . اھنآ  تشپ  هب  یتسد  دنک و  ناشقیوشت  دیوگب ، اھنآ  هب  یسک  تسین  مزال  دنرادیب . ناملسم  یاھتلم  یمالـسا ، یرادیب  تکرب  هب  زورما  تسین .

اھنآ دای  هب  ناصلخم  لد  مھ ، مالسا  یایند  رـساترس  رد  هتبلا  تسیچ . یناملـسم  تداعـس و  تزع و  هار  هک  دناهدیمھف  ون  یاھلـسن  دننادیم و  رد  نیطـسلف ، ناناوج  زورما 

مھ هنایمرواخ  رد  تسا ؛ نیمھ  دییایب ، مھ  ایـسآ  هب  تسا ؛ نیمھ  دیورب ، مھ  اقیرفآ  رد  تسا ؛ نیمھ  دـیورب ، مھ  رـصم  رد  تسین ؛ ناریا  صوصخم  یلدـمھ ، نیا  دـپتیم .

دید دـیھاوخ  دـیورب ، صلخم  هاگآ و  یاھناسنا  غارـس  هب  رگا  دنـشاب ، هک  یمالـسا  بھاذـم  زا  یبھذـم  رھ  اـب  دـیورب ، هک  یمالـسا  روشک  رھ  هب  امـش  تسا . نیمھ  دـیورب ،

. دپتیم نآ  مدرم  نیطسلف و  دای  هب  ناشلد 

رطف  / ١١/٢١/١٣٧۵ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

بالقنا نیا  نانمشد  هک  یلاح  رد  یمالسا و  بالقنا  یزوریپ  زا  لاس  هدجھ  تشذگ  اب  هک  تسا  نیا  لوا  یهجرد  رد  تسا ، ریگمشچ  مالسا  ملاع  یهصرع  رد  هک  یزیچ  نآ 

زورهبزور ناشرظن ، فالخ  رب  اھنآ و  لیم  مغر  یلع  دیارگ ؛ یشومارف  هب  دوش و  گنرمک  ملاع  حطـس  رد  بالقنا  نیا  دای  رورم ، هب  هک  دنتـشاد  راظتنا  نآ ، دض  رب  نازیرهمانرب  و 

بـالقنا مالـسا و  تازجعم  زا  یکی  دوخ  نیا  دوشیم و  رتـقیمع  یمالـسا -  یاـھروشک  رد  یمالـسا  یرادـیب  ینعی  نآ -  ریظنیب  یخیراـت  گرزب  رثا  بـالقنا و  نیا  هب  هجوـت 

. تسا

هاپس  / ٢۶/٠۶/١٣٧۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، دوب یقیقح  رادـتقا  یهیام  اھنیا  رگا  تسین . یمتا  دربرود و  یاھکـشوم  امیپهراق و  کیتسلاب و  کشوم  هب  یمالـسا  یروھمج  رادـتقا  یلو  دـننکیم ؛ دراو  ار  یتاماھتا  اھنآ 

اکیرما ارچ  دنـشخبب ؟ ققحت  دـنناوتیمن  ارچ  دنـشاب ؛ هدیـشخب  ققحت  ایند  رد  ار  ناشدوخ  یاھهتـساوخ  یهمھ  زورما  دـنراد ، ار  اھحالـس  نیا  تساھلاس  هک  ییاھنآ  دـیاب 

تلم هب  تنایخ  دنتـساوخیم -  هک  ار  یراک  نآ  دنتـسناوتن  نیطـسلف  یهیـضق  رد  ارچ  تسا ؟ هدـش  ماکان  هدرک ، تلاخد  هک  یناھج  لئاسم  بلغا  رد  شدوخ ، لیم  فالخرب 

ارچ دننک ؟ بوکرـس  دنربب و  نیب  زا  یمالـسا  یاھروشک  رد  دنـسرتیم ، نآ  زا  ردقنیا  هک  ار  یمالـسا  یرادـیب  دنتـسناوتن  ارچ  دـندش ؟ ماکان  ارچ  دـنھد ؟ ماجنا  نیطـسلف - 

جرخ هک  یلوپ  همھ  نیا  دـنراد و  هک  یتاـغیلبت  همھ  نیا  مغریلع  دنتـسناوتن  ارچ  دـننک ؟ فـقوتم  ار  نآ  دـنرادب و  زاـب  دوـخ  یھلا  دـشر  زا  ار  یمالـسا  یروـھمج  دنتـسناوتن 

، دننک ترفاسم  یمالسا  یاھروشک  زا  کی  رھ  هب  ام ، روشک  روھمج  سیئر  نالووسم و  رگا  نالا  نیمھ  ارچ  دننک ؟ بارخ  ایند  رد  ار  یمالـسا  یروھمج  یهعمـس  دننکیم ،

ار نآ  نالووسم  یمالـسا و  یروھمج  اھتلم ، ردقنیا  ارچ  درک ؟ دنھاوخن  یرگید  روشک  زا  یلووسم  چیھ  هب  تبـسن  هک  درک  دنھاوخ  یاهقالع  راھظا  لابقتـسا و  نانچ  اھتلم 

؟ دنوشیم ماکان  اھنیا  ارچ  دربب ؟ نیب  زا  ار  تبحم  نیا  تسا  هتسناوتن  هداد ، ماجنا  هک  یتاغیلبت  هدرک و  هک  یجرخ  همھ  نیا  مغریلع  اکیرما  میژر  دنرادیم و  تسود 

جح  / ١٣٧٧/٠١/١٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

روشک لیکـشت  اپورا و  رد  ناملـسم  یاھتلم  یرادیب  بصاغ ، یاھتـسینویھص  ربارب  رد  یمالـسا  یاھراعـش  اب  نانآ  یهنابلطیدازآ  یاھتدھاجم  زاغآ  ناینیطـسلف و  یرادـیب 

رد مالسا  تیمکاح  هب  نادقتعم  ندیسر  تموکح  هب  دمآ -  شیپ  نانآ  یارب  ناییاپورا  زیمآتیاضر  توکس  اب  ای  تسد ، هب  هک  یرابنوخ  یهعجاف  دوجو  اب  ینـسوب -  ناملـسم 

تیقفوم مالسا ، تردق  یناھج  نانمشد  تموصخ  عورشمان و  یاھتردق  تلاخد  اتدوک و  اب  دروم ، ود  رھ  رد  هتبلا  هک  یبرغ -  یـسارکومد  لومعم  یاھھار  زا  ریازجلا ، هیکرت و 

دوریم شیپ  هب  یمالسا  رادتقا  هار  رد  نانچمھ  هللادمحب  یجراخ ، یاھینکشراک  دوجو  اب  هک  نادوس -  رد  یمالسا  ینابم  یهیاپ  رب  تموکح  لیکشت  دنام -  هراکهمین  نانآ 

، همھ همھ و  رگید ، ددعتم  یاھلاثم  و  دوب -  هدش  شومارف  نآ  رد  اھراعش  نیا  یدامتم  یاھلاس  هک  ناملسم -  یاھروشک  زا  یرایسب  رد  یمالسا  یاھراعش  ندش  هدنز  - 

. تسا یمالسا  تما  مالسا و  ناھج  رسارس  رب  ناریا ، رد  یمالسا  یروھمج  تدالو  نوزفازور  قیمع و  ریثات  یاھهناشن 

نویناحور  / ١٣٧٧/٠٩/٢٣ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاـیند یهمھ  رد  زورما  هک  تسا و  یمالـسا  یرادـیب  یمالـسا و  تضھن  باـن و  مالـسا  اـب  هزراـبم  مدرک -  ضرع  هک  روطناـمھ  اـکیرما -  یارب  لوا  ساـسح  رایـسب  یهطقن 

دننادیم دننکیم و  هزرابم  مھ  یمالـسا  ناریا  یوررب  زکرمت  اب  دنتـسھ . هیـضق  نیا  نارگن  تدشهب  مھ  اھنآ  دوخ  دوشیم و  هدھاشم  احنا  زا  یوحن  هب  نآ  رھاظم  مالـسا ،

روشک یمالسا و  یروھمج  تلود  ماظن و  دنھاوخیم  دنناوتیم ، هک  یلکـش  رھ  اب  تساجنیا . یھلا  یناسنا و  یاغوغ  نیا  یلـصا  نوناک  تکرح و  نیا  یلـصا  یهروک  هک 

. دننک لالتخا  جلف و  راچد  ار  ام  ناملسم  تلم  یمالسا و 

نویناحور  / ١٣٧٧/٠٩/٢٣ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نارمع و یداـبآ و  یگدـنزاس و  ظاـحل  زا  یراـتفرگ -  همھ  نآ  اـب  سدـقم  عاـفد  نارود  رد  گـنج و  نارود  رد  یتـح  تسا -  هداـتفا  قاـفتا  هلاـس  تسیب  نارود  نیا  رد  هک  هـچنآ 

مھم نآ  یهدنیآ  یارب  تلم و  کی  یارب  هک  ییاھصخاش  نیا  یهمھ  ینعی  هریغ -  یتاقیقحت و  زکارم  یهعسوت  اھھاگشناد و  یهعسوت  یملع و  تفرشیپ  یدام و  تفرـشیپ 

نیملسم یرادیب  اب  مالـسا و  یناھج  تضھن  اب  هک  یرابکتـسا  هاگتـسد  نآ  یارب  نیا  ایآ  تسا . رتتیفیک  رپ  رتمجح و  رپ  رتشیب و  بتارم  هب  هلاس  دص  نارود  مامت  زا  تسا - 

نیعم هجدوب  ناشدوخ  سلجم  رد  نآ ، اب  هزرابم  یارب  دـیاب  هک  هتبلا  دـنریگب ؛ عضوم  شلباقم  رد  دـیاب  هک  هتبلا  تسا ؛ کانرطخ  هک  هتبلا  تسین ؟ کانرطخ  دـنکیم ، هزراـبم 

تـشپ رد  هک  هچنآ  تساـھنآ ، یاـھلد  رد  هک  هچنآ  اـما  تسا ؛ راکـشآ  رھاـظ و  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، درک ! نیعم  هجدوب  یمالـسا ، یروھمج  اـب  هزراـبم  یارب  اـکیرما  دـننک !

دنسرتیم روشک  نیا  زا  مدرم و  نیا  زا  ماظن و  نیا  زا  هک  تسا  نیا  یارب  تسیچ ؟ یارب  نیا  تسا ! رتشیب  بتارم  هب  تساھنآ ، »ی  ایس  » نامزاس یتینما و  یاھراک  یهدرپ 

هدـنز یوگلا  کی  ناملـسم  یاھتلم  دـش -  دـھاوخ  مھ  رتدـنت  تفرـشیپ  گنھآ  راگدرورپ  لضفهب  هللااشنا  هک  دـنک -  تفرـشیپ  گنھآ  نیمھ  اب  رگا  روشک  نیا  هک  دـننادیم  و 

. دروآ دنھاوخ  تسدهب 

ناگربخ  / ١٣٧٧/١٢/٠٣ سلجم  موس  یهرود  سالجا  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ 

نینچمھ نیگمھـس و  یاھینمـشد  یهماگنھ  رد  ریطخ و  تاظحل  رد  ماـظن  نیا  زا  ناـنآ  یهناراکادـف  هناعاجـش و  عاـفد  مدرم و  تسدـب  ناریا  رد  یمالـسا  تموکح  رارقتـسا 

تیاھن رد  تسا ، هدـش  یمالـسا  یروھمج  هیلع  موش  یاھهئطوت  ناحارط  یماکان  یگمیـسارس و  بجوم  همھ  هک  مالـسا ، ناھج  رـسارس  رد  نیملـسم  یرادـیب  تاکرح 

دض رب  غیلبت  و  تلم ، یلدمھ  تدحو و  ندرک  شودخم  مدرم ، نامیا  ندرک  تسـس  زجب  یھار  چیھ  دوخ  یناطیـش  فادھا  رد  قیفوت  یارب  هک  هدیناسر  هجیتن  نیا  هب  ار  نانآ 

شالت نیرتشیب  زورما  درادـن . دوجو  تسا ، نانآ  ریبک  لحار  ماما  یهنادواج  یاھـسرد  لوصحم  نانآ و  نامیا  نتم  زا  هتـساخرب  هک  مدرم  شخب  تدـحو  نیرفآروش و  یاھراعش 

هتشذگ لاس  تسیب  رد  تخس  رایسب  عطاقم  رد  ار  وا  هک  تسا  ناریا  تلم  یونعم  یاھهیامرس  نیا  هجوتم  هنایذوم ، هدیچیپ و  یاھهویـش  اب  نمـشد  یغیلبت  یـسایس و 

شقن هک  یمالسا  ماظن  زکارم  ناکرا و  زا  کی  رھ  تسا . ناریا  تلم  حالس  علخ  رکف  رد  ینونک  یاھهئطوت  اب  نمـشد  دنک . رود  شروشک  دوخ و  زا  ار  تارطخ  هک  هتخاس  رداق 

رتشیب و ضغب  هنیک و  ضرعم  رد  دشاب  هتـشاد  نیرفآروش ، شخبیھاگآ و  یاھراعـش  اھـشزرا و  زا  یرادـساپ  رد  تلم ، داحتا  ظفح  رد  مدرم ، نامیا  ظفح  رد  یرتشیب  ریثات  و 

دریگیم رارق  نانآ  رتهنادرمناوجان  یاھینمشد  جامآ 

ییوجشناد  / ١٣٧٧/١٢/٠۴ تایرشن  ناریبدرس  لوئسم و  ناریدم  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

رطاخهب هکلب  درک ؛ هلمح  ام  هب  قارع  هک  دوب  ام  هاـنگ  رطاـخهب  مییوگب  هک  میدوب  هدرکن  یھاـنگ  اـم  نیارباـنب ، دـندش ؟ هتـشک  مدآ  ردـق  نیا  ارچ  میدرک ؟ بـالقنا  ارچ  اـعقاو  اـم 

یهمھ یمالسا -  یاھروشک  رد  یبرع ، یاھروشک  رد  قارع ؛ دوخ  رد  دیچیپ -  مالسا  یایند  رد  یرادیب  جوم  دوب و  لقتسم  تموکح  کی  دوب ، یمالسا  تموکح  کی  هکنیا 

ام هب  هک  دوب  ام  رد  توق  یهطقن  کی  رطاخهب  رگید ، ترابع  هب  دندش . دحتم  اذل  دریگب ؛ مھ  ار  اھنآ  نماد  تسا  نکمم  دمآ ، یمالـسا  یرادیب  یتقو  هک  دـندرک  ساسحا  اھنیا 

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 9 
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ناریا کاخ  زا  بجو  کی  دنتـسناوتن  اما  دنداد ، جرخ  هب  ار  میظع  ناوت  نیا  یهمھ  دندروآ و  راشف  لاس  تشھ  مھ  دعب  اھنآ . رد  فعـض  یهطقن  کی  رطاخ  هب  هن  دـندرک ، هلمح 

یفاک ناشیارب  دندربیم ، مھ  ار  ناتسزوخ  نامھ  طقف  رگا  اما  میوریم ؛ نارھت  ات  دنتفگیم  اھنآ  هتبلا  دنربب . ار  ناتسزوخ  یهمھ  لقادح  دنتساوخیم  اھنآ  دنریگب . ام  زا  ار 

!؟ تسا یمک  زیچ  نیا  ایآ  دوب .

جح  / ١٣٧٧/١٢/٢٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هار رس  رب  یللملانیب  نارادمروز  رز و  یناھج و  یهطلس  ماظن  نارادمدرس  هک  دوب  ییاھماد  اھعنام و  زا  هدیشوپ  هرسکی  هک  راوشد  یریـسم  ندومیپ  اب  یمالـسا  یروھمج 

یهرادا رد  ار  دوخ  تردـق  تسا  هتـسناوت  هلاس ، تسیب  یغیلبت  یداصتقا و  یتینما و  یـسایس و  یاھدربن  هلاس و  تشھ  یماظن  دربن  رد  ندـش  زوریپ  اب  دـندوب و  هداھن  وا 

رد ار  دوخ  راـکتبا  ییاـناوت و  دـناسرب و  تاـبثا  هب  یللملانیب  یاـھشلاچ  رد  قفوم  روضح  و  گرزب ، ثداوح  اـب  هلباـقم  ینیبشیپ و  و  ینوـیلیم ، یاـھهدوت  جیـسب  و  روـشک ،

دید ضرعم  رد  نوریب ، زا  یداصتقا  یسایس و  کمک  هنوگچیھ  نتشادن  دوخ و  ربارب  رد  یناھج  یهناملاظ  یاھیئارآ  فص  دوجو  اب  مھنآ  اھیناریو  میمرت  تفرشیپ و  یگدنزاس و 

. دنک عیرست  تیوقت و  تسا  نانآ  رد  یمالسا  تیوھ  ندش  هدنز  یهناشن  هک  ار  یمالسا  للم  گرزب  یاھمادقا  ناناملـسم و  یرادیب  تضھن  اھنیا  رب  هوالع  و  دراذگب . ناگمھ 

.. تسا رادتقا  شیازفا و  هب  ور  یمالسا  یرادیب  جوم  مالسا  ناھج  یاج  همھ  رد  ناریا ، رد  مالسا  یزوریپ  تکرب  هب  زورما 

ماظن  / ١٠/١٣٧٨/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هجوتم تمس  نیا  هب  یناوارف  یاھلد  گرزب و  ناگدنیوگ  ناگدنسیون و  یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  دناهدش . فقاو  یمالسا  ماظن  تیمھا  هب  یمالـسا  عماوج  هللادمحب  زورما 

یاھینمـشد مھ  تبـسن  نیمھ  هب  هتبلا  دناهدش ؛ فقاو  تساھنآ ، رایتخا  رد  هک  یاهریخذ  نیا  تیمھا  هب  یمالـسا  عماوج  تسا ؛ هدش  عورـش  یمالـسا  یرادیب  دـناهدش .

هب ار  یھورگ  رھ  اھبصعت ، اھقرع و  اھتیلم و  اھتیموق و  کیرحت  اب  ات  دنناملسم  یاھتلم  نیب  یزادنا  فالتخا  ینکفاهقرفت و  لوغشم  بترم  تسا . هدش  دایز  مالسا  نانمـشد 

تقیقح دنکیم . ار  دوخ  راک  ملاع ، نیشنناملسم  طیحم  رد  یمالسا  یرادیب  یمالسا و  یھاگآ  تسا  هدیمھف  نمشد  هک  تسا  نآ  یهدنھدناشن  نیا  دنشکب . یتمس 

یهدـنیآ کی  نیا  دـناشک ؛ دـھاوخ  یمالـسا  یهدـحاو  تما  لیکـشت  تمـس  هب  یمالـسا و  ماظن  تمـس  هب  ار  یمالـسا  یاھتلم  ساسحا ، نیمھ  انیقی  تسا . نیمھ  مھ 

دوب نیمھ  درکیمن ، ار  نآ  روصت  سک  چیھ  هک  یاهطقن  یمالـسا ، ناریا  رد  هکنیاامک  تساھفرح ؛ نیا  زا  رتالاب  مالـسا  یورین  درادـن . یرثا  مھ  اھینمـشد  نیا  تسا . یمتح 

اجنیا رد  ار  یمالـسا  ماظن  کی  دھد و  رارق  تکرح  نیا  یهناوتـشپ  ار  یمالـسا  نامیا  دیامن ؛ کیدزن  مھ  هب  ار  اھلد  دنک ؛ دحتم  ار  مدرم  تسناوت  یمالـسا  میظع  یورین  هک 

. تسا هداتفا  قافتا  هک  تسا  یرما  نیا  دروآ . دوجو  هب 

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٧/٠٩ یاھهبطخ  رد  تانایب 

اھاپ اھتسد و  درک ؛ دوخ  بوذجم  ار  اھلد  دوب ، هداد  رارق  وا  رد  یباستکا  یتاذ و  تایصوصخ  تکرب  هب  لاعتم  یادخ  هک  یمیظع  یاھهبذاج  اب  دش ؛ نادیم  دراو  هنتکی  رفن  کی 

حبص ات  شاب  : » دروآ دوجو  هب  ایند  رد  ار  یمالـسا  یرادیب  یناھج و  میظع  تضھن  و  اجنیا ، رد  ار  میظع  تکرح  نیا  تخادنا و  ندیـشیدنا  هب  ار  اھزغم  درک ؛ راداو  تکرح  هب  ار 

شیامزآ ار  نآ  اھلـسن  دـیرفآ و  دـھاوخ  اھـشقن  ایند  رد  ماما ، رکفت  ماـما و  بتکم  ماـما و  تمکح  ماـما و  هار  نیا ، زا  دـعب  تسا .» رحـس  جـیاتن  زا  زونھ  نیاـک  دـمدب /  شتلود 

. درک دنھاوخ 

ید  / ١٣٧٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  مق  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ایسآ و رد  هچ  دننکیم -  یمالسا  شزیخ  یمالسا و  جوم  مالـسا و  هیلع  هک  یزکرمتم  شالت  یهمھ  مغریلع  تسا . هدش  جراخ  گرزب  یاھتردق  تسد  زا  راک  مامز  زورما 

هنادرم و مایق  بالقنا و  تکرب  هب  نیا  دننکب . یراک  دـنناوتیمن  رگید  اھنآ  دـنکیم و  ادـیپ  شرتسگ  زورهبزور  روطنیمھ  یمالـسا  یرادـیب  یمالـسا و  جوم  نیا  اقیرفآ -  رد  هچ 

تلم کی  نیطسلف ، تلم  تسا . هدش  جراخ  گرزب  یاھتردق  تسد  زا  راک  نیا  مامز  هک  تسا  نیطسلف  یهضافتنا  نیمھ  شاهنومن  کی  تسامـش . یهناعاجـش  هنانموم و 

هک تسین  روطنیا  تسا ؛ ینیطـسلف  نآ  نمـشد  یزابرـس ، رھ  اجنآ  تسا . هجاوم  اھنمـشد  نیرتیـشحو  اب  هک  تسا  شدوخ  یاھرھـش  اھنابایخ و  رد  یهدش  هرـصاحم 

هضافتنا ینیطـسلف  ناوج  نآ  یـصخش  نمـشد  زابرـس ، نآ  دوخ  دننک ؛ لح  ار  لکـشم  نتفرگ ، لگ  نداد و  لگ  اب  تبحم و  اب  فطاوع و  اب  دنناوتب  ات  دشاب  اھنآ  دوخ  زا  زابرس 

نیا دناهدرکن . ینیـشنبقع  دناهداتـسیا و  اھتداھـش ، اھتراسخ و  همھ  نیا  اب  یداصتقا ، نوگانوگ  تالکـشم  همھ  نیا  اب  هتـسب ، یاضف  کی  رد  یمدرم  نینچ  تسا . هدننک 

. تسا هدش  جراخ  وگهدنگ  یوگروز  نادنمتردق  تسد  زا  راک  یهتشر  هک  تسا  نیا  یهدنھدناشن  تسیچ ؟ یهدنھدناشن 

ردص  / ١٣٧٩/١٠/٢٩ رقابدمحم  دیس  هللاتیآ  دیھش  تشادگرزب  هرگنک  هب  مایپ 

یملع و یتدھاجم  هار  رد  مدق  هاگآ  رادـیب و  تیـصخش  نیا  تفرگ ، رارق  یبالقنا  یمالـسا و  یرادـیب  جاوما  اب  هھجاوم  شیامزآ  یهتوب  رد  فجن  نھک  یهزوح  هک  یماگنھ  رد 

دوخ نانیـشناج  ناوریپ و  یور  هب  شنیرھاـط  دادـجا  هک  یھار  رد  درک و  سح  ار  ناـمز  زاـین  وا  قیمع  شنیب  تخاـس ، فعاـضم  ار  دوخ  یونعم  شـشخرد  داـھن و  یـسایس 

. درک تفایرد  ار  ادخ  هار  رد  تداھش  سپس  تنحم و  ینعی  میظع ، یراکادف  نیا  شاداپ  دوز  هچ  داھن و  راوتسا  یماگ  دندوب ، هدوشگ 

جح  / ١٣٧٩/١٢/١٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

دھاجم و ناریا  رد  هژیوب  مالـسا ، ناھج  یاجباج  رد  ار  نآ  یاھهناشن  دـنکیم و  سح  دوخ  یهدیـشک  جـنر  بھتلم و  یهرھچ  رب  ار  یمالـسا  یرادـیب  میـسن  مالـسا ، یایند 

نیا تسا . هتـسکش  مھ  رد  برغ ، مکحت  ریقحت و  مسلط  هدرک و  نشور  اج  همھ  رد  ار  ناناوج  یاھلد  دـیما ، غورف  دـنیبیم . مشچ  هب  ناـنبل  نیطـسلف و  رد  زین  دـنلبرس و 

، رـضاح لاح  رد  تسا . ارچ  نوچیب و  نئمطم و  نکیل  راوشد ، زارد و  هار ، زین  سپ  نیا  زا  تسا . هدـش  راثیا  نآ  هار  رد  یمارگ  ناج  نارازھ  هدـماین و  تسد  هب  ناـسآ  تصرف ،

اھتلود اـھتلم و  رگید  دـننک . کـمک  رادـیب  عاجـش و  موـلظم و  تلم  نآ  هب  دـیاب  هـمھ  و  تـسا ، هـتفرگ  شود  رب  هار  نـیا  ندوـمیپ  ندوـشگ و  رد  یگرزب  مھـس  نیطـسلف  تـلم 

. دنریگ هدھع  رب  هار  نیا  ندومیپ  رد  ار  دوخ  مھس  نیطسلف ، نامرھق  تلم  هب  ندناسر  یرای  رد  دنناوتیم 

مخ  / ١٣٧٩/١٢/٢۴ ریدغ  دیعس  دیع  زورلاس  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

، هدـمآ شیپ  خـیرات  لوط  رد  اھتـصرف  نیا  زا  تسا . هرابود  تصرف  کی  یمالـسا  یرادـیب  نیا  تسا . هدـش  هداد  تیرـشب  هب  هک  تسا  یاهرابود  تصرف  یمالـسا  بـالقنا  زورما 

یتشک نیا  ناھگان  یونعم ، یقالخا و  یاھـشزرا  یدوبان  یدام و  نوگاـنوگ  جاوما  زا  یمطـالتم  یاـیرد  رد  رتمک . مھ  زاـب  هدـمآ ، شیپ  مھ  مالـسا  خـیرات  لوط  رد  مک ؛ اـھتنم 

یهثداح کی  ثحب  تسا . هدرک  توعد  شدوخ  تمـس  هب  ار  اھناسنا  هدـش و  رھاـظ  نآرق ، یربھر  اـب  مالـسا و  ییادـخان  اـب  یمالـسا  یتشک  هدـنھدتاجن -  تباـث  رقتـسم 

یورهلابند یگتسباو و  داسف و  روز و  تموکح  راب  ریز  زا  دناوتیم  هنوگچ  تلم  کی  هک  دندید  مھ  رگید  یاھتلم  دناهدیبسچ و  تاجن  یتشک  نیا  هب  تلم  کی  تسین . کچوک 

. دنک ادیپ  تاجن  مالسا ، تاجن  یهنیفس  زا  یوریپ  اب  ملاع ، ناربکتسم  اھتوغاط و 

نیطسلف  / ١٣٨٠/٠٢/٠۴ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  شیاشگ  مسارم  رد  تانایب 

، ناھج یهمھ  رد  یمالسا  یرادیب  رد  یساسا  شقن  ملس ، وهلآوهیلعهللایلص  مرکا  ربمایپ  رابت  زا  هنازرف  یدرم  ینیمخ ، ماما  یربھر  هب  ناریا  رد  یمالسا  بالقنا  یزوریپ 

تازرابم تیناقح  تلاـصا و  زا  یرگید  ناـشن  ناـنبل ، بونج  رد  مالـسا  نانمـشد  اـب  ربارباـن  رھاـظ  هب  ییوراـیور  رد  ناناملـسم  یزوریپ  تشاد . هقطنم  یاـھروشک  رد  هژیوهب 

. تسا یمتح  اھنآ  یزوریپ  دنیامن ، هدھاجم  ادخ  یارب  دننک و  دامتعا  دنوادخ  یهدعو  هب  ناناملسم  رگا  هکنیا  رب  تسا  یدیکات  یمالسا و 

« يمالسا يرادیب   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نیطسلف  / ١٣٨٠/٠٢/٠۴ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  شیاشگ  مسارم  رد  تانایب 

اب ریخا ، یهھد  ود  رد  هنعهللایـضر  ینیمخ  ماـما  تکرح  روھظ  ناریا و  رد  یمالـسا  بـالقنا  یزوریپ  زا  سپ  یمالـسا ، یرادـیب  شبنج  رگید  ریبعت  هب  اـی  یمالـسا و  شزیخ 

رد یتح  تسناوت  یصقا  یهضافتنا  تسا . نیطسلف  یهلاسم  تکرح ، شبنج و  نیا  یلصا  روحم  زورما  تسا . هدش  رھاظ  مالسا  ناھج  هقطنم و  یهنحـص  رد  مامت  تردق 

ات برغ  زا  ناملسم -  یاھتلم  ینویلیم  تارھاظت  دناشکب . هنحص  هب  ار  برع  ناملـسم و  یاھتلم  مومع  نیطـسلف ، تلم  زا  نورب  نیطـسلف و  ییایفارغج  یاھزرم  زا  جراخ 

افیا ناناملـسم  تدـحو  داجیا  رد  یھجوت  لباق  شقن  لاحنیعرد  دـننک و  باسح  ناـنآ  یاـھتیامح  یور  رب  دـنناوتیم  نیطـسلف  مدرم  هک  داد  ناـشن  مالـسا -  ناـھج  قرش 

. دنیامن

نیطسلف  / ١٣٨٠/٠٢/٠۴ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  شیاشگ  مسارم  رد  تانایب 

یرادـیب زا  دـناهدید ؛ همدـص  یمالـسا  بالقنا  زا  هدروخ و  هبرـض  مالـسا  زا  اھنآ  هک  تسا  نیا  تلع  دـنربب . لاوس  ریز  ار  بالقنا  ناکرا  ماما و  دـنھاوخیم  دوخ  تاغیلبت  اب  اھنآ 

ار یمالسا  رکفت  یهشیر  هک  دناهدمآرب  ددص  رد  اذل  دننارگن . اقیمع  نیطـسلف  نانبل و  یمالـسا  تازرابم  یهعـسوت  ایحا و  زا  دننکیم و  رطخ  ساسحا  ناھج ، رد  یمالـسا 

. دناهدرک نید  مالسا و  هجوتم  ار  دوخ  یتاغیلبت  نیگآرھز  یاھریت  دنناکشخب و 

جح  / ١٣٨٠/١١/٣٠ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

نانآ رد  ار  تیصخش  تیوھ و  ساسحا  هدروآ و  شوج  بنج و  هب  ار  مالسا  ناھج  برغ  قرش و  یمالـسا ، یرادیب  دنناملـسم . یاھتلم  یئادخ  ماھلا  نیا  بطاخم  نیتسخن 

یماکان سای و  هب  ار  مزینویھـص  یاھقفا  مالـسا ، راعـش  هب  کسمت  اب  نیطـسلف  مولظم  تلم  هدـمآ ؛ رد  زازتھا  هب  ناریا  رد  یمالـسا  رادـتقا  تزع و  مچرپ  تسا . هدـیرفآ  زاـب 

. دناهدیرفآ گرزب  یدیدھت  ملاع  ناربکتسم  نارگزواجت و  ربارب  رد  هداھناپ و  ینامرآ  تابلاطم  نادیم  هب  یمالسا  یاھروشک  رد  ناناوج  هتشابنا ؛

ماظن  / ١٣٨٠/١٢/٢٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ناـمھ زا  یـشان  نـیا  میرادـن ، لوـبق  ار  ییارگداـینب  مـیراد ، لوـبق  ار  مالــسا  اـم  دـنیوگب  هنارھاـظتم  هـکنیا  تساـیند . رد  یمالــسا  یرادـیب  جوـم  شرتـسگ  مـجنپ ، رــصنع 

کی یدـج و  تیعقاو  کـی  یمالـسا  یرادـیب  جوم  زورما  دـناهدروخ . مھ  ار  شبوـچ  دنتـشاد و  مالـسا  یاـیند  زا  اـبلاغ  اـھنیا  هک  تسا  یاهنایـشان  یاـھلیلحت  یرگنیحطس و 

اھتلم رد  ساسحا  نیا  یتقو  دنشاب . راذگرثا  دوخ ، تشونرس  رد  رشب ، تیعضو  رد  ایند ، رد  دنناوتیم  هک  دننکیم  ساسحا  اھناملسم  زورما  تسا . راکنا  لباقریغ  تقیقح 

رایـسب یهثداـح  نیمھ  شاهنومن  کـی  دـننارگن . نیا  زا  دـننادیم و  ار  نیا  دـش . دـھاوخ  اـھتیعقاو  هب  لیدـبت  تفاـی و  دـھاوخ  مسجت  روـلبت و  دـسرب ، ینیعم  یهطقن  کـی  هب 

دـیق و چـیھ  نودـب  هقطنم ، نیا  یاھتردـق  نیرتزھجم  زا  یکی  لـباقم  رد  تاـناکما ، نودـب  حالـس ، نودـب  یمدرم  تسا !؟ یخوـش  تسا . نیطـسلف  یهضاـفتنا  یهقباـسیب 

همادا ار  هضافتنا  نیا  هک  تسا  هام  هدـفھ  دناهداتـسیا و  لاـحنیعرد  دـنریگیم ؛ رارق  یداـصتقا  یحور و  یمـسج و  نوگاـنوگ  یاـھراشف  ماـعلتق و  راتـشک و  دروم  یطرش 

دناوتیمن شراشف  یهمھ  اب  نمـشد  ارچ  دنوشیمن ؟ میلـست  ارچ  دناهداتـسیا ؟ ارچ  درک ؟ لیلحت  ار  نیا  دوشیم  یـسایس  یلومعم و  یداع و  لیلحت  مادک  اب  دنھدیم .

یهمـشچ هزیگنا و  نآ  دـسریمن . یکمک  اـھنیا  هب  اـج  چـیھ  زا  هک  ار ، هدـش  هرـصاحم  دودـحم و  کـچوک و  تلم  نـیا  دروآرد ؟ وـناز  هـب  ار  نیطـسلف  یهدـمآناجهب  تـلم  نـیا 

دنزرف هک  دنکیم  راداو  ار  ینیطسلف  ردام  هک  یلماع  نآ  هتفرگ ؟ همشچرس  اجک  زا  تسا ؟ مادک  دنوش ، هتسخ  اھنیا  دراذگیمن  هک  دراد  دوجو  اھنیا  یاھلد  رد  هک  یناشوج 

. تسا یمھم  رایسب  لماع  لماع ، نیا  تسیچ ؟ لماع  نیا  مداتـسرفیم ، ار  اھنآ  متـشاد  مھ  هچب  ات  دص  رگا  دیوگب  دعب  دتـسرفب و  ندش  هتـشک  یارب  دسوبب و  ار  شدوخ 

همھاو تدشهب  نآ  زا  ار و  نیا  دننیبیم  اھنیا  دـجنگیمن ؟ اھیناپمک  تالداعم  رد  کیتاملپید و  تارکاذـم  رد  اھوگتفگ ، رد  یـسایس ، تابـساحم  رد  هک  تسا  یلماع  هچ  نیا 

. دناهدنروآ دوجو  هب  هدننازیگنارب و  لماع  نآ  ندرک  دوبان  لابند  دناهمشچرس ؛ نآ  ندرک  کشخ  لابند  دنراد .

سلجم  / ١٣٨١/٠٣/٠٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

هتفای یـساسا  لوحت  کی  هنایم  رواخ  لـئاسم  الـصا  هدرک و  ادـیپ  یاهزاـت  تلاـح  مالـسا ، هب  مدرم  هجوت  رطاـخ  هب  تمظع ، مجح و  نیا  اـب  نیطـسلف  یهلاـسم  زورما  هکنیا 

کـشخ ار  همـشچرس  دنھاوخیم  تسا . نیمھ  یمالـسا  یروھمج  اب  اھنآ  ینمـشد  تلع  تسا . رمتـسم  رادهلابند و  قیمع و  رایـسب  یراذگرثا  نیمھ  زا  یـشان  تسا ،

ار هیاپ  نیا  دوب . مھم  اھنآ  یارب  یمالسا ، یروھمج  یهماقا  سفن  تسا . یمالـسا  یروھمج  ندش  اپ  هب  مالـسا ، یایند  رد  یرادیب  نیا  یهمـشچرس  دننادیم  نوچ  دننک ؛

. دومن نییبت  تسرد  ار  نآ  تقیقح  درک و  ظفح  مکحتسم و  دیاب 

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

یقیقح یاھنامرآ  هب  ار  تلم  نیا  دناوتیم  هک  تسا  یھار  هار ، نیا  داد . همادا  ار  هار  نیا  دیاب  تسا ؛ هداتفا  قافتا  مالـسا  نانمـشد  ییاوسر  مالـسا و  یایند  یرادیب  زورما 

هار تسا . بوـبحم  بوـلطم و  تلم ، کـی  یارب  هـک  ییاـھزیچ  ناـمھ  یملع ؛ تـمظع  هاـفر و  تردـق ، تیوـنعم ، تزع ، یناـمرآ  یهعوـمجم  ناـمھ  هـب  ینعی  دـناسرب ؛ دوـخ 

بیرف ندرکن ؛ مگ  ار  هار  ینعی  تماقتـسا ، تسا . تماقتـسا  شطرـش  اھتنم  دـناسر ؛ دـھاوخ  اجنآ  هب  ار  ام  دـناهدومیپ ، ماـما  نادـنزرف  بـالقنا و  نیا  نادـنزرف  هک  یحیحص 

. ندرواین ور  یبلطترـشع  یبلطتذـل و  هب  ندرکن و  اھر  ار  مالـسا  بدا  یونعم و  یقالخا و  ضیارف  اھروتـسد و  ندـشن ؛ سوھ  یوھ و  ریـسا  ندروخن ؛ ار  یدام  یاـھهولج 

هک ینموم  رصانع  مھ  دعب  دنشاب ؛ اھزیچ  نیا  بقارم  ناھدنامرف ، دشرا و  ناریدم  روشک و  مود  زارط  لوا و  زارط  نالووسم  دیاب  لوا  یهجرد  رد  هتبلا  تسا . راک  ساسا  اھنیا 

. دننک ظفح  دوخ  یارب  خیرات  قلخ و  ادخ و  دزن  رد  ار  یمالسا  نامرآ  یمالسا و  ماظن  تفرشیپ  راختفا  دنھاوخیم 

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

لد رد  مالـسا  رگا  دـندزیم  سدـح  اھنآ  هک  دوب  نیا  مھ  تلع  یمالـسا . یرادـیب  یمالـسا و  تضھن  اـب  اـکیرما  میژر  ییوراـیور  زا  تسا  تراـبع  ناـبآ  هدزیـس  نومـضم  نیلوا 

رد بالقنا ، یزوریپ  زا  دعب  هک  نانچمھ  تفرگ ؛ دھاوخارف  ار  مالـسا  یایند  دنام و  دھاوخن  ناریا  هب  رـصحنم  هیـضق  نیا  دنک ، ادـیپ  یلجت  نانآ  لمع  رد  دوش و  ایحا  ناناملـسم 

لاس نابآ  هدزیـس  رد  تفرگ . جوا  ناریا  رد  یمالـسا  تضھن  لاس ، دـنچ  تشذـگ  اب  دـش . هبرجت  انعم  نیمھ  یبرع ، یمالـسا و  یاھروشک  زا  یرایـسب  ناـنبل و  نیطـسلف ،

. دش نایامن  دوب ، اھییاکیرما  یتاعالطا  یاھھاگتسد  شرس  تشپ  هک  میژر  نشخ  یهرھچ  زاب  ینعی  دمآ ؛ شیپ  یزومآشناد  راتشک  بالقنا -  یزوریپ  زا  لبق  تفھوهاجنپ - 

کی ناونع  هب  ناریا  زا  ییاکیرما ، یاهناسر  ناراکردـناتسد  اـکیرما و  روھمج  سیئر  اـھزور  ناـمھ  یناویح . تنوشخ  اـب  هتبلا  دوب ؛ یمالـسا  تضھن  اـب  هلباـقم  زاـب  مھ  نیا 

، دننکیم رارکت  مئاد  اھییاکیرما  دیونشیم  نالا  هک  ییاھزیچ  رـشب و  قوقح  یاھفرح  زا  دندرکیم و  رخافت  نآ  هب  دندروآیم و  مسا  تینما  تابث و  یهریزج  لآهدیا و  یهطقن 

! دوبن یربخ  چیھ 

هعمجزامن  / ١٣٨١/٠٩/٠١ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هکنیاامک دوش ؛ رارکت  مھ  رگید  یاھروشک  رد  دوب  نکمم  هبرض  نیا  دناهدروخ . مالسا  زا  ار  هبرض  نیرتگرزب  اجنیا  رد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  یمالـسا  ناریا  اب  اھنآ  ینمـشد 

اـکیرما و تقیقح  رد  هک  نیطـسلف  تلم  یرادـیب  مھم  رایـسب  یهلاـسم  نیمھ  زورما  دـمآ . دوـجو  هب  اـم  روـشک  رد  ناناملـسم  یرادـیب  تکرب  هب  مالـسا ، یاـیند  رد  یرادـیب 

دوشب نیطـسلف  تلم  یهلیـسو  هب  هک  درکیمن  روصت  یـسک  نآ  زا  لبق  الاو  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  ناریا  تلم  یرادـیب  رثا  رب  تسا ، هداد  رارق  لماک  تسب  نب  رد  ار  لیئارـسا 

. درذگیم یلاغشا  نیطسلف  رد  زورما  هک  تسا  هداتفین  قافتا  یزیچ  نینچ  هرود ، نیا  ات  دنوش . هدیشک  شلاچ  هب  اکیرما  بصاغ و  یاھتسینویھص  لیئارسا و  هک  درک  یراک 

« يمالسا يرادیب   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. تسا روطنیمھ  مھ  رگید  یاھروشک  رد  ناملسم  یاھتلم  یرادیب 

یهیحان زا  هک  یتزع  هب  لیم  دنکیم . ادیپ  هعـسوت  رتشیب  زورهبزور  مالـسا  یایند  رد  اھروشک ، رد  اکیرما  ناگدناشن  تسد  زا  اکیرما و  تالخادـم  اکیرما و  زا  ترفن  حور  زورما 

رد اـنیع  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  هک  دوـب  نیا  دندیـسرتیم ، نآ  زا  هک  یزیچ  دـنکیم . ادـیپ  دـشر  دوـشیم و  هدـنز  زورهـبزور  اـھتلم  رد  زورما  دوـشیم ، اـھتلم  دـیاع  مالـسا 

رد یمالـسا  یرادـیب  دـنریگب . ار  یمالـسا  یرادـیب  یمالـسا و  رکف  شرتسگ  ولج  دنتـسناوتن  اما  دـنتفرگ ؛ ار  نیا  ولج  فلتخم  یاھـشور  اب  دوش . رارکت  مھ  رگید  یاھروشک 

. میشاب هتشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  ام  تسا ؛ هدرک  ادیپ  شرتسگ  مالسا  یایند  یهمھ 

رطف  / ١٣٨١/٠٩/١۵ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

دندرکیم لایخ  دندوب ، هتخادنا  هار  ایند  رد  هک  یاینارتوھش  بادنگ  بالیس و  اب  تسا . هدنامن  یقاب  یزیچ  مالسا  زا  دندرکیم  لایخ  یناھج  رابکتـسا  نارادمدرـس  زور  کی 

هابتشا دندید  دعب  اما  تسا ؛ هدنامن  یقاب  ناناملسم  نایم  رد  یزیچ  یمالسا  یهزیگنا  یمالـسا و  ییاسراپ  یمالـسا و  تریغ  یمالـسا و  یهیحور  یمالـسا و  میلاعت  زا 

تلفغ زا  ار  اھنآ  مالـسا ، یایند  یهمھ  رد  یمالـسا  یرادیب  ایناث  راختفارپ ؛ فرـشاب و  تلم  نیا  نایم  گرزب و  ناریا  رد  یمالـسا  رادتقا  مچرپ  ندش  هتـشارفارب  الوا  دـناهدرک .

کرد ار  تقیقح  نیا  یمالـسا  یاھتلم  مالـسا و  یایند  زورما  دـننکیم . هزراـبم  نآ  اـب  اذـل  تسا . تبالـصرپ  ناـشخرد و  رایـسب  تقیقح  کـی  مالـسا  دـندیمھف  دروآ و  نوریب 

. دنروفنم نآ  نارادمدرس  رابکتسا و  مسینویھص و  اکیرما و  یمالسا ، یاھروشک  رد  دیوگیم  اھنآ  هب  دنراد ، اھنآ  دوخ  هک  یتاعالطا  دینیبیم  امش  اذل  دناهدرک .

ملق  / ١٣٨١/١١/٠٨ نمجنا  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هیضق همین  ار  نیا  الاح  ناتسناغفا -  یهیضق  همین  قارع و  یهیضق  مالسا ، یایند  رد  یمالسا  یرادیب  یهیضق  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  یهیـضق  نیطـسلف ، یهیـضق  نالا 

کی اـب  یدـبنگ  یور  هک  تسا  یـسک  لـثم  اـکیرما  ینارکنل » نیـسح  خیـش  جاـح   » موحرم لوـقهب  تسا . هدروآ  دوـجوهب  اـکیرما  یارب  یداـیز  تالکـشم  میروآ - ! باـسح  هب 

زا یکی  فرط و  نیا  زا  یکی  دریگب ! ار  اھودرگ  دھاوخیم  دبنگ  یالاب  رد  وا  دزیریم و  دبنگ  زا  اھودرگ  هدش ، زاب  لامتسد  نیا  یهشوگ  هتـسشن و  شتـسد  رد  ودرگ  لامتـسد 

. تسا روطنیا  اتقیقح  اکیرما  عضو  نالا  دتفایم ! مھ  شدوخ  دنزب ، اپ  تسد و  دھاوخب  وا  رگا  دتفایم ؛ نییاپ  هب  فرطنآ 

جح  / ١٣٨١/١١/١٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

تما یرادـیب  یوس  زا  هک  یرطخ  اب  نانآ ، هب  هتـسباو  یاھتلود  یناھج و  مسینویھـص  یزاسهحلـسا و  یتفن و  یاھلتراک  یهدـینت  مھ  رد  یهکبـش  ینعی  یناـھج  رابکتـسا 

راتفر و رد  زورما  تسا ، یتسیرورت  یماظن و  یغیلبت و  یسایس و  داعبا  یاراد  هک  مجاھت  نیا  رھظم  دنامجاھت . لاح  رد  همیسارس  یشالت  اب  دننکیم  ساسحا  یمالـسا ،

. دوشیم هدید  حوضهب  یتسینویھص  میژر  هدحتم و  تالایا  رب  مکاح  نایماظن  حیرص  رابتنوشخ و  راتفگ 

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

تاغیلبت هب  امش  تسا . ندش  رادیب  لاح  رد  مالـسا  یایند  مالـسا . یایند  یرادیب  تضھن  زا  تسا  ترابع  دراد  دوجو  اکیرما  فادھا  هار  رـس  رب  هک  یاهدمع  یـساسا و  عنام 

. تسین نیا  اھتیعقاو  دینکن . هجوت  دـنناسریم ، ایند  مدرم  شوگ  هب  غورد  دـننکیم و  شخپ  ییویدار  جاوما  اھتـسینویھص  رابکتـسا و  دوخ  تسد  هب  هک  ییاھویدار  نیغورد 

. تسا هتفر  اھرکف  اھنھذ و  دروخ  هب  هدرک و  ذوفن  خوسر و  لماک  روطهب  برع  ناملسم و  یاھتلم  یگدنز  یمومع  یاضف  رد  یمالسا  بالقنا  گنھرف  تایبدا و 

قارع  / ١٣٨٢/٠١/٢۴ هدیشک  جنر  مدرم  هب  مایپ 

مظن تیاعر  اب  دنریگب ، نازواجتم  نانمـشد و  زا  ار  هناھب  دوخ ، یرادـیب  یرایـشوھ و  اب  هک  تسا  ینـس  هعیـش و  زا  معا  مدرم  یهمھ  یمالـسا  یهفیظو  ینونک  طیارـش  رد 

. دنرامگ تمھ  ناگدید  تراسخ  ناحورجم و  یرای  هب  یمدرم  یاھهتیمک  لیکشت  اب  دنباتشب و  نادنمتسم  نامورحم و  زا  تیامح  هب  یردارب ، ینابرھم و  زاربا  یمومع و 

ناھج  / ١٣٨٢/٠١/٣١ ناناملسم  هب  مایپ 

نیطسلف یهضافتنا  بوکرس  هنایمرواخ و  تفن ، رب  قارع ، رب  هرطیس  لابند  هب  اھنآ  تسا . اھنآ  یاعدا  نیرتزیمآهرخسم  قارع ، مدرم  هب  سیلگنا  اکیرمآ و  نداد  یدازآ  یاعدا 

یلم یمالـسا و  تیوھ  وحم  نانآ  یهشقن  تسا . قارع  رد  یرالاسمدرم  یدازآ و  هب  تناھا  نیرتگرزب  قارع  رب  یماظن  هناگیب و  مکاح  نییعت  دنایمالـسا . یرادـیب  تضھن  و 

نیزواجتم هب  هک  دـنایناسک  قارع  رـصانع  نیرتبولطم  نانآ  رظن  زا  تسا . نآ  یتمیق  رئاخذ  عباـنم و  هناـیم و  رواـخ  یهمھ  رب  یئاـکیرمآ  یهطلـس  زکرم  هب  نآ  لیدـبت  قارع و 

اکیرمآ هب  کمک  تمدخ و  خیرات ، تواضق  ناگدازآ و  یهمھ  قارع و  تلم  یمومع  نادـجو  تواضق  رد  دـننک . تشپ  رتشیب  دوخ  روشک  تلم و  هب  دـننک و  تمدـخ  رتشیب  هناگیب 

. تسا نآ  خیرات  تلم و  قارع و  هب  تنایخ  یرامعتسا ، دیلپ  یاھفدھ  هب  شایبایتسد  یارب 

ناملعم  / ١٣٨٢/٠٢/١٠ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نابایخ و رد  هک  یقارع  ناوج  نآ  دـنکیمن . کیرحت  ار  سک  چـیھ  ناریا  هن ، دـنکیم . کـیرحت  ناریا  دـنیوگب  اھوگدـنلب  تشپ  دـنیاین  یھ  سیلگنا  اـکیرما و  میژر  ناـنابنجرس 

ار نارگلاغـشا  روضح  هعماج  کی  عاجـش  نانز  رویغ و  نادرم  ناناوج و  ایند  یاجک  درادـن . کیرحت  هب  جایتحا  دـنیبیم ، ار  هناگیب  ناشوپ  همکچ  یهمکچ  کنات و  دوخ ، یهناـخ 

مھ ار  نیا  تسا ؛ یمالـسا  یرادیب  یلـصا ، لماع  دھاوخیمن . کرحم  نیاربانب  درک ؛ دنھاوخن  لمحت  مھ  اھنیا  دندرکن ، لمحت  اج  چـیھ  دـننک ؟ لمحت  اھنیا  هک  دـندرک  لمحت 

هجاوم مدرم  اب  ار  دوخ  دـنبای و  روضح  اھنیا  لاثما  اھیـسیلگنا و  اھییاکیرما و  مالـسا ، یایند  یاج  رھ  رد  زورما  تسین ؛ مھ  قارع  صوصخم  نیا ، دـناهدیمھف . بوخ  ناشدوخ 

یهمھ تسا . هدییوب  ار  مالـسا  فراعم  هب  تشگزاب  رطع  هدرک و  سح  ار  یرادیب  میـسن  یمالـسا  تما  درک . دنھاوخ  سمل  ار  یمالـسا  یرادیب  تضھن و  میظع  جوم  دننک ،

لحار ماـما  دـنک -  هاـگآ  ار  اـھلد  نـیا  مطـالتم و  ار  سوناـیقا  نـیا  تسناوـت  هـک  ینامــسآ  گرزب و  درم  نآ  زا  دــیتخادنا و  هار  هـب  مدرم  امــش  هـک  یمیظع  تـضھن  نآ  زا  اـھنیا 

زا یاهمشچ  دننادیم  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  یمالسا  ماظن  یمالـسا و  بالقنا  ماما و  امـش و  اب  اھنآ  ینمـشد  دناهدیمھف . مھ  اھنآ  دریگیم ؛ همـشچرس  ناشلامیظع - 

لثم بالقنا  دنک !؟ رداص  ار  نآ  ناسنا  هک  تسالاک  رگم  بالقنا  میتفگ  ام  دینکن ؛ رداص  ار  بالقنا  دنتفگ  تسا . هدش  زیررس  مالـسا  یایند  یهمھ  هب  هدرک و  شـشوج  اجنیا 

رداص دـیابن  یـسک  ار  بالقنا  دـنکیم . اجهباج  ضوع و  ار  نفعتم  هتفرگ و  یاھاضف  شدوخ  تسا ؛ یراھب  داب  لـثم  بـالقنا  دوشیم . رداـص  شدوخ  تساـھلگ ؛ شوخ  یوب 

. دوشیم رداص  شدوخ  بالقنا  دنک ؛

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

روطهب یمالـسا  یاـھروشک  یهمھ  رد  هک  یگنھرف  درک ؛ قلخ  گـنھرف  کـی  نیا ، رب  هوـالع  دـنک ؛ داـجیا  روشک  لـخاد  رد  یاینوـگرگد  هک  دوـبن  نیا  طـقف  یمالـسا  بـالقنا 

. تشاذگ نایھاگـشناد  نارکفنـشور و  ناناوج و  نھذ  صوصخب  اھنھذ ، رد  ار  شدوخ  رثا  رتمک -  تدش  اب  اھروشک  یـضعب  رد  دـیدش ، یلیخ  اھروشک  یـضعب  رد  توافتم - 

هچنآ انیقی  اما  دیاهدینـش ؛ یبلاطم  شایگداتـسیا  ناریا و  تلم  یاھـشزرا  ماـما و  بـالقنا ، هب  تبـسن  یمالـسا  یاـھروشک  رد  ناوج  رـشق  یاھـشیارگ  زا  امـش  کـشالب 

هب کسمت  تشگزاب و  یمالسا و  یرادیب  رکف  یمالسا ، رکفت  رورمهب  لاس ، ود  یکی  تسیب و  نیا  لوط  رد  دراد . دوجو  عقاو  رد  هک  تسا  یزیچ  زا  رتمک  بتارمهب  دیاهدینش ،

. تسا هدمآرد  راگدنام  یاهشیدنا  تروص  هب  اھنھذ  رد  مالسا ،

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 12 
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هلجع یـسارکمد  داجیا  یارب  دیابن  هجو  چـیھ  هب  یمالـسا  یاھروشک  رد  دوب : هتفگ  اکیرما  تلود  هب  دوخ  یاھهیـصوت  رد  ییاکیرما  تسیژتارتسا  کی  نیا ، زا  لبق  هام  دـنچ 

نیا دنھاوخیم . ار  اھنیا  مدرم  دنیآیم و  راک  رس  یمالسا  تانایرج  یمالسا و  یاھتموکح  دوش ، رازگرب  یمالـسا  یاھروشک  زا  کی  رھ  رد  دازآ  تاباختنا  زورما  رگا  اریز  درک ؛

یرادیب رکفت  هک  تسا  نآ  یهدنھدناشن  اعدا  فرح و  نیا  تسا . سردوز  یمالسا ، یاھروشک  رد  یسارکمد  دیوگیم  تسا . یمھم  رایسب  فرح  بیجع و  رایسب  فارتعا 

یمک شزرا  رابتعا و  نیا  تسا . هدیـسر  ایند  یهمھ  هب  هدـش و  رـشتنم  هدوب -  مدرم  امـش  نایم  یمالـسا و  یروھمج  رد  نآ  نوناـک  هک  مالـسا -  هب  تشگزاـب  یمالـسا و 

اب هک  تسا  نیا  هار  نیرتیعیبـط  تسیچ ؟ شھار  دـیورن ، رذـب  نیا  دـنھاوخب  یناـھج  رابکتـسا  یاـھنوناک  تردـق و  زکارم  رگا  تسا . هدـش  هدیـشاپ  نوـنکا  رذـب  نیا  تـسین .

نوچ دنامب ؛ شحرـش  هک  تسام  روشک  یمالـسا و  یروھمج  اب  رابکتـسا  ینمـشد  للع  زا  یکی  مھ  نیا  دننک . هلباقم  رذـب  نیا  یهدـننک  یرایبآ  ناشوج  یاھهمـشچرس 

. تساکیرما رس  رب  ام  ثحب  العف 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٢/٢٩ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یهمھ رد  فلتخم  لحارم  رد  یمیظع  تضھن  تکرح و  تسا ؛ سوسحم  مالـسا  یاـیند  رـساترس  رد  یمالـسا  یرادـیب  تسا ؛ هدرک  تواـفت  مالـسا  یاـیند  رد  عاـضوا  زورما 

نیا مالسا  یایند  نویسایس  املع و  نارکفنشور ، تسا . یقرت  تفرشیپ و  تزع و  یهیام  هک  یمالسا ، ینابم  لوصا و  هب  تشگرب  لیم  دوشیم ؛ هدھاشم  مالـسا  یایند 

یاھتلود هن ، تسا ؛ یمالـسا  یاھتلود  ررـض  هب  ناناوج ، نیب  رد  یمالـسا  یرادیب  تکرح  هک  دننک  روصت  مالـسا  یایند  رد  یناسک  رگا  تساطخ  دننک . تیوقت  دیاب  ار  تکرح 

دعب ام  تسام . ماما  بالقنا و  روشک و  هنومن ، کی  دننادرگرب . ناشدوخ  هب  دناهتفرگ ، اھنآ  زا  یرابکتسا  یاھتردق  هک  ار  یتزع  دنناوتیم  یمالسا  یرادیب  تکرب  هب  یمالـسا 

، اھیـسیلگنا دـنادرگرب . ام  مدرم  هب  ار  تزع  تسناوت  راوگرزب  ماما  میدـمآ و  دوخ  هب  میدوب  ناگناگیب  یهطلـس  راـچد  ماـمت  نرق  ود  دادبتـسا و  راـچد  یداـمتم  یاـھنرق  هکنآ  زا 

زیچ همھ  اـھنآ و  تسد  رد  اـھراک  اـما  دـندوبن ؛ تموکح  سار  رد  رھاـظ  تروص  هب  ولو  دـندرک . یقیقح  ییاـمرفمکح  تدایـس و  روـشک  نیا  رد  بیترت  هب  اـھییاکیرما  اھـسور و 

. دندوب مورحم  دوخ  نید  یقیقح  معط  تزع و  عبانم ، قوقح ، زا  ام  مدرم  دوب . ناشرایتخا  رد  روشک 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٢/٢٩ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نیمھ دـنوشیم ، کیدزن  مالـسا  تمـس  هب  هک  دـننک  ساسحا  روشک  نآ  ناناوج  مدرم و  دریگب و  اـپ  دوش و  تیوقت  مالـسا  یرادـیب  تکرح  هک  اـیند  طاـقن  زا  یاهطقن  رھ  رد 

. دمآ دھاوخ  دوجو  هب  تزع  تیوھ و  دیدجت 

مـسجم ناطیـش  رـش و  هک  تساکیرما  مالـسا ، نانمـشد  سار  رد  زورما  («. ١) اودع هوذختاف  ودـع  مکل  ناطیـشلا  نا  : » دومرف دـنھاوخیمن . ار  نیا  مالـسا  نانمـشد  هتبلا 

. تساکیرما مھ  شسار  رد  هک  تسا  یناھج  رابکتسا  مالسا ، یایند  یساسا  نمشد  زورما  تسا .

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

دندرکیم غیلبت  یمالسا ، یاھتلم  یرادیب  نانمشد  مالسا و  نانمشد  رامعتـسا ، نارود  لوط  رد  تسا . یونعم  مالـسا  نامھ  یـسایس ، مالـسا  هک  داد  ناشن  المع  ماما 

ماظن نمشد  یهھبج  نمـشد و  یتاغیلبت  یاھھاگتـسد  مھ  زورما  دننکیم . غیلبت  ار  نیمھ  مھ  زورما  تسادج . یـسایس  مالـسا  زا  یقالخا  مالـسا  یونعم و  مالـسا  هک 

دنک و یفرعم  ایند  رد  نشخ  یاهرھچ  ناونع  هب  ار  یعامتجا  مالـسا  هاوختلادع و  مالـسا  یـسایس و  مالـسا  دـنکیم  یعـس  یتاغیلبت  لیاسو  ماسقا  عاونا و  اب  یمالـسا 

. دھد قوس  دھدیمن ، ناشن  دوخ  زا  یلمعلاسکع  چیھ  وگروز  ملاظ و  زواجتم و  لباقم  رد  هک  یمالسا  هنابلطمیلست و  مالسا  یوزنم ، مالسا  هب  ار  مدرم 

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

هیکت ناریا  روشک  تلم و  یور  رتشیب  مھ  اجهمھ  زا  دنربب . نیب  زا  ایند  رد  ار  یمالسا  یرادیب  تضھن  هک  تسا  زکرمتم  نیا  رب  مالـسا  نانمـشد  یهھبج  شالت  یهمھ  زورما 

یتعاجش اب  درک و  هک  یاهناناج  داھج  اب  دومن و  حرطم  ناناملـسم  یارب  ایند  رد  هک  یدیدج  میھافم  دوخ و  راکفا  اب  داد و  وگلا  ایند  هب  ناریا  تلم  نوچ  دنزکرمتم ؛ دننکیم و 

یرادـیب جوم  دـنک و  هجوتم  دوخ  هب  ار  ناملـسم  یاـھتلم  تسناوـت  دـنداد ، ناـشن  دوـخ  زا  بـالقنا  رمع  یهلاـس  راـھچ  تسیب و  نارود  رد  یناریا  ریپ  ناوـج و  نز و  درم و  هک 

اب ار  ینمـشد  نـیا  دنرتنمـشد . هـشیمھ  زا  اـجهمھ و  زا  مالـسا  یرادـیب  یزکرم  نوناـک  نـیا  اـب  اذـل  هـک  تـسورنیا  زا  دروآ . دوـجوهب  یمالـسا  یاـھروشک  رد  ار  یمالـسا 

همھ دننک و  بوعرم  ار  نالووسم  ناریا و  تلم  هک  تسا  نیا  مھ  فدھ  دـنھدیم ؛ ناشن  هنانیگمـشخ  یاھییوخدـنت  اب  نیغورد و  تاغیلبت  اب  تثابخ ، لامعا  اب  اھیزروضرغ ،

ماکحتـسا نیا  هب  ماظن  بالقنا و  کی  تمظع و  نیا  هب  تلم  کی  هکنیا  یارب  دننک  هدافتـسا  تسا ، هدش  اھنآ  رورغ  بجوم  هک  ناشدوخ  قفومان  یاھهبرجت  زا  دـنناسرتب ؛ ار 

. دننک ینیشنبقع  هب  راداو  ناشدوخ  لباقم  رد  ار 

نیمارو  / ١٣٨٢/٠٣/٢٢ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یرادـیب درادـن ؛ یاهدـیاف  هک  دـنالوبقب  روز  هب  ناملـسم  یاھتلم  رگید  هب  مھ  ناریا و  تلم  هب  مھ  هکنیا  یارب  تسا ، هداتفا  راک  هب  ایند  یتاغیلبت  یاھوگدـنلب  مامت  مھ  زورما 

لاحهب ات  دـیآیمرب ، ناشتـسد  زا  یراک  رھ  میوگب ؛ امـش  هب  دـنام ! دـھاوخ  راک  طسو  تسھ ، ناریا  رد  هک  مھ  یمالـسا  ماظن  نیمھ  دیـسر و  دـھاوخن  ییاج  هب  یمالـسا 

. دش دنھاوخن  قفوم  دیسر و  دھاوخ  کاخ  هب  ناشینیب  هرخالاب  راگدرورپ  لضف  هب  اما  درک ؛ دنھاوخ  دناهدرک و 

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رطخ نیا  دـناهدرک ؛ ینلع  ار  نآ  دـنراد و  یھاوخمالـسا  مدرم  تسا . هتفرگ  ارف  ار  اقیرفآ  لامـش  ات  ناتـسکاپ -  زا  لقادـح  مالـسا -  یاـیند  قرـش  زا  یمالـسا ، یرادـیب  زورما 

عفاـنم نیا  اـھتنم  دوشیم ؛ دـیدھت  ناـشعفانم  دـنیوگیم ، مھ  تسار  هتبلا  دوـشیم . دـیدھت  اـم  عفاـنم  دـنیوگیم  دـننکیم و  مھ  حیرـصت  اـھنآ  تساـکیرما . یارب  یگرزب 

مولعم هک  مھ  اھتـسینویھص  دنفلاخم ؛ دـجهب  یمالـسا  ماظن  اب  اھنیا  دوشیم . دـیدھت  یمالـسا  یرادـیب  تکرح  اب  ناشهناملاظ  عورـشمان و  عفانم  هلب ؛ تسا . عورـشمان 

مھتم ار  یمالـسا  یروھمج  دـش . هدـیمد  نیطـسلف  مولظم  تلم  تمواقم  هب  یدـیدج  ناج  سفن و  یمالـسا ، ماظن  شیادـیپ  اب  هک  دـندرک  ساسحا  اھتـسینویھص  تسا .

تکرح زا  اھنآ  کشالب  هلب ؛ هتبلا  تسا . هتـساخ  اپهب  هک  تسا  نیطـسلف  تلم  دوخ  تسا ؛ غورد  اھنیا  یهمھ  دنکیم . یتاحیلـست  کمک  نیطـسلف  مدرم  هب  هک  دـننکیم 

. دنفلاخم نآ  اب  دنراد و  هلاسم  تدشهب  ینوناک  یهطقن  نیا  اب  اھتسینویھص  نیاربانب  دنرثاتم . یمالسا 

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

مھ تلع  دش . هجاوم  یناھج  میظع  شلاچ  اب  شیادـیپ ، زاغآ  زا  یمالـسا  ماظن  هک  تسا  نیا  مینک ، ضرع  دـسریم  رظنهب  ایند  ینونک  ثداوح  لئاسم و  یاضتقا  هب  هچنآ 

هعسوت دیآ و  دوجوهب  اھنآ  عورشمان  عفانم  هیلع  هک  دندیباتیمنرب  ایند  رد  ار  یدیدج  تردق  دنتسھ ، دندوب و  ناشدوخ  عفانم  رکف  هب  هک  روز  رز و  نابحاص  ایند  رد  هک  دوب  نیا 

رابکتـسا یارب  دیاش  هکلب  یمالـسا ، ماظن  تموکح و  نیا  سفن  طقف  هن  دمآ . دوجوهب  ناریا  رد  یمالـسا  ماظن  لیکـشت  یمالـسا و  بالقنا  یزوریپ  اب  تردق ، نیا  دـنک . ادـیپ 

صوصخب مالسا و  یایند  تمس  هب  ار  وا  یاھینمشد  دنکیم و  دیدھت  ار  رابکتسا  مھ  زورما  هک  یرطخ  دوب ؛ مالسا  یایند  رد  یمالـسا  یرادیب  شرتسگ  رتکانرطخ ، رتمھم و 

. تسا هتشاد  دوجو  فلتخم  لاکشا  اب  ینمشد  نیا  مھ  لوا  زور  زا  دوب . ریذپانبانتجا  نیا  دنکیم . هجوتم  یمالسا -  ماظن  ینعی  مالسا -  یایند  یروحم  نوناک  تمـس  هب 

نانچ نینچ و  ناریا  هیلع  رابکتـسا -  رفک و  یایند  ایند -  حلـسم  طلـسم و  یاھهھبج  رابکتـسا و  یوس  زا  اھینمـشد  زورما  هک  دونـشب  ناـسنا  تاریبعت  زا  یـضعب  رد  هکنیا 

یتح تسا ؛ هتشاد  دوجو  ناریا  یمالسا  روشک  یمالسا و  ماظن  هیلع  فلتخم  لاکشا  هب  اھدیدھت  بالقنا  لوا  زا  تسین . تسرد  دراد ، یتیصوصخ  زورما  ییوگ  هک  تسا ،

ماظن ندنام  اھنت  رابکتسا و  یاھدیدھت  یلیمحت و  گنج  نارود  تسا . هدوب  مھ  رتسوسحم  رتتخـس و  زورما  زا  ام ، روشک  رد  اھینمـشد  نیا  تاریثات  اھهنومن و  زورب  یھاگ 

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 13 
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هتبلا تساھدیدھت . نامھ  یهمادا  مھ  زورما  مینکن ؛ شومارف  ار  زورما  ات  نآ  زا  دعب  نآ و  زا  لبق  و  ام ، رب  یگنج  نانچ  لیمحت  رابکتسا و  یایند  لباقم  رد  یمالـسا  یروھمج 

مدرم تدھاجم  اب  لاعتم  یادـخ  میراد و  روشک  رـساترس  رد  یرتهدامآ  یاھنھذ  رتناوارف و  یاھورین  رتشیب و  یاھیھاگآ  هبرجت و  ام  زورما  هک  دراد  دوجو  ام  دوس  هب  توافت  نیا 

. دوب دھاوخ  روطنامھ  مھ  نیا  زا  دعب  هللااشنا  تسا و  هدرک  راتفر  ام  اب  نونکات  دراد ، دوجو  ام  تما  تلم و  رد  هک  یریخ  حالص و  تین  و 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ماظن  / ١٣٨٢/٠٧/٠٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ماـظن و لیکـشت  اـب  مھ  مالـسا  ردـص  رد  تسین . نکمم  ینمـشد  نودـب  تسا -  مالـسا  یاھفدـھ  نیرتـگرزب  زا  یکی  هک  یزاستیندـم -  یزاـسهعماج و  هک  تـسا  موـلعم 

مالـسا رطاـخهب  دـنباییم و  دوخ  رد  ار  مالـسا  هب  زازتـعا  حور  ناملـسم  یاـھتلم  مالـسا ، یاـیند  رد  زورما  تسا . روطنیمھ  مھ  زورما  دـش ؛ ینمـشد  یمالـسا  یهعماـج 

زا خسار  مزع  هب  هار ، نیا  ندومیپ  دنھاوخن . هچ  دنھاوخب ، یمالسا  تما  نانمـشد  هچ  تسا ؛ هدمآ  دوجوهب  هک  تسا  یتقیقح  یمالـسا  یرادیب  دننکیم . تزع  ساسحا 

. دراد جایتحا  اھروشک  نالووسم  فرط 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٧/٠٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دنھاوخیم هک  دـنیوگیم  احیرـص  دـنبوکب . مھ  رد  ار  نآ  دـنھاوخیم  دـنفلاخم و  یمالـسا  یرادـیب  اب  دـنیوگیم  احیرـص  دـنکیم . نایب  حیرـص  ار  دوخ  فادـھا  نمـشد  زورما 

یهراکهمھ ار  یناھج  رابکتـسا  تسد  لماع  ملاظ  یاھتـسینویھص  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسانعم ؟ هچ  هب  هنایمرواخ  یهشقن  رییغت  دـننک . ضوع  ار  هناـیمرواخ  یهشقن 

. دتسیاب دیاب  اھفدھ  نیا  لباقم  رد  یمالسا  تما  دشابن . اھتسینویھص  رامثتسا  یهجنپ  رد  هک  دشابن  یتلم  تردق و  تلود و  روشک و  چیھ  هقطنم  نیا  رد  دننک و  هقطنم 

روشک نیا  رد  مالـسا  مچرپ  دراد و  دوجو  تلم  یهملک  تدـحو  تمواـقم و  یرادـیب و  یمالـسا  یروھمج  رد  نوچ  دننمـشد ؛ فلاـخم و  تدـشهب  مھ  یمالـسا  یروـھمج  اـب 

رثا ام  رد  نمـشد  یناور  گنج  هلیح و  دھدن و  بیرف  ار  ام  ایند  یاھهبذاج  میـشاب  بظاوم  میزغلن ؛ میـشاب و  نامدوخ  بقارم  دیاب  امـش  نم و  هتبلا  تسا . هدـش  هتـشارفارب 

تیوھ یمالـسا و  یروھمج  تیوھ  ظفح  یلـصا ، یهلاسم  زورما  مییامن . یراددوخ  یعرف  روما  هب  نتخادرپ  زا  مینک و  رتمکحتـسم  زورهبزور  ار  دوخ  تدـحو  دـیاب  ام  دراذـگن .

مھ رد  ار  وگلا  نیا  دھاوخیم  نمشد  دیھد ؛ ناشن  ایند  رد  وگلا  کی  دیاهتسناوت  امش  تسا . نیا  نارگن  مالسا  تما  مالسا و  یایند  یاھمشچ  تسا . روشک  نیا  یمالسا 

. تسا مالسا  یایند  تسکش  هکلب  تسین ؛ ناریا  تسکش  دوصقم ، دنکشب .

سدقم  / ١٣٨٢/٠٧/٠٣ عافد  یهتفھ  رد  نادیھش  زور  تبسانم  هب  مایپ 

صالخا و نامیا و  هب  هک  یئاھلد  اب  ادخ  نادرم  نیا  مرادیم . یمارگ  ار  نانآ  یهزاوآدنلب  دای  مان و  متسرفیم و  دورد  زیزع  نادیھش  حور  هب  شیاتس ، میرکت و  زا  راشرس  یلد  اب 

تـسکش ناریا و  تراـسا  تلذ و  هب  تسناوتیم  هک  ار  یدـیدھت  دـنداد و  تاـجن  هکلھم  زا  یخیراـت ، ثداوح  نیرتـگرزب  زا  یکی  رد  ار  دوخ  تلم  روشک و  دوـب ، نیزم  تعاـجش ،

هب ناریا  تلم  گرزب  بالقنا  اب  هک  ار  یمالـسا  یزوریپ  مچرپ  دندیـشخب و  موادت  ناھج  رد  ار  یمالـسا  یرادیب  دوخ  یهناروالد  یراکادـف  اب  نانآ  دـندرک . عفد  دـماجنیب ، مالـسا 

دروخ و تسکش  ام  رویغ  نموم و  ناریلد  زا  دوب ، هدروآ  موجھ  ام  روشک  هب  برغ ، یرامعتسا  یاھفدھ  دوسب  هک  یثعب  نمـشد  دنتـشاد . هاگن  هتـشارفارب  دوب  هدمآرد  رازتھا 

یلم و تزع  لالقتـسا و  یلو  تخادرپ  ینیگنـس  یاـھب  یگدـنز ، گرم و  نومزآ  نیا  رد  ناریا  تلم  تشگ . فقوتم  دوخ  یاـھزرم  تشپ  رد  هدنکفارـس  لاـس ، تشھ  زا  سپ 

هاـگن دنلبرـس  تسا ، هتخود  مشچ  نآ  هب  مالـسا  یاـیند  هک  ار  یمالـسا  یرادـیب  مچرپ  درک و  ظـفح  تسا  رتاـھبنارگ  زیچ  هـمھ  زا  اـھتلم  یارب  هـک  ار  دوـخ  یمالـسا  تیوـھ 

.. تشاد

جح  / ١٣٨٢/١١/٠٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

رادروخرب تمحر ، ناراب  نیا  زا  دوخ  تیفرظ  تمھ و  ردـق  هب  نایجاح  کیاکی  دـباییم و  لقیـص  اھناج  اھلد و  مھ  نآ ، رد  هک  تساـتمھیب  ییانثتـسا و  تھج ، نیا  زا  جـح ،

یرادـیب و تعاجـش و  ماجـسنا و  هب  نآ  رد  دـناوتیم  تسا ، هدـش  لیکـشت  اھگنھرف  اھمیلقا و  اھداژن و  اھتلم و  زا  هک  یمالـسا  تما  نـالک  تیـصخش  مھ  دـنوشیم و 

. تسا مالسا  یایند  زورما  گرزب  زاین  نیا ، دیآ و  لیان  رتشیب  یھاگآدوخ 

رد شایرـشب  یدام و  عبانم  دیماجنا و  ناگناگیب  یگنھرف  یـسایس و  هرطیـس  هب  ماجنارـس  هک  دوخ  راب  تراسخ  تدمزارد و  یگدولآ  باوخ  توخر و  زا  سپ  مالـسا  یایند 

همھ رد  یمالسا  یرادیب  میـسن  تسا . هتفرگ  هھبج  نایمارح ، نارگتراغ و  ربارب  رد  رورم ، هب  هتفایزاب و  ار  دوخ  نونکا  تفرگ ، رارق  شنانمـشد  هطلـس  رادتقا و  دشر و  تمدخ 

. تسا هدش  لدب  یدج  یا  هبلاطم  هب  لمع ، هصرع  هب  مالسا  نداھن  اپ  هدیزو و  مالسا  ناھج  یاج 

جح  / ١٣٨٢/١١/٠٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

، یدازآ تزع و  لالقتسا و  راعش  اب  مالسا و  مچرپ  ریز  رد  ناج  لذب  اب  یرامشیب  نانز  نادرم و  تسا ، نیطسلف  مولظم  روشک  نآ  جوا  هطقن  هک  مالـسا  یایند  زا  یقطانم  رد 

. دنا هتخاس  نوبز  دوخ ، یریلد  ربارب  رد  ار  ربکتسم  یدام  یاھتردق  هدروآ و  دیدپ  هزور  همھ  یمیاد و  یا  هسامح 

. تسا هداد  رییغت  ار  ناربکتسم  بولطم  یناھج  تالداعم  هتخیر و  مھ  هب  ار  یرابکتسا  تابساحم  یمالسا ، یرادیب  یرآ ،

جح  / ١٣٨٢/١١/٠٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هلمح حالسیب  ناگدننکرھاظت  هب  قارع  رد  سیلگنا  اکیرمآ و  دنزاسیم . ناریو  ار  اھهناخ  دنزیریم و  ار  کدوک  درم و  نز و  ناوج و  ریپ و  نوخ  نیطـسلف ، رد  اھتسینویھص 

. دنھدیم دیون  رگید  یاھیزورفا  شتآ  هب  ار  مالسا  یایند  هتسشنن ، ورف  نانآ  هتخورفارب  شتآ  زونھ  دننکشیم . ار  مدرم  سیماون  تمرح  اھهناخ و  میرح  دننکیم و 

سح ار  یمالـسا  یرادیب  نانآ  تسا . تشحو  یگمیـسارس و  زا  یـشان  دشاب ، سفن  هب  دامتعا  تردق و  زا  هتـساخرب  هکنآ  زا  شیب  زیمآ ، ترارـش  یبصع و  یاھراتفر  نیا 

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 14 
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هب دزیخاپب  راودیما ، هچراپکی و  یمالـسا  تما  هک  یزور  رکف  زا  نانآ  دننکیم . رطخ  ساسحا  تدشب  مالـسا  تیمکاح  و  یـسایس » مالـسا   » هشیدنا یریگارف  زا  دننکیم و 

. دنزرلیم دوخ 

جح  / ١٣٨٢/١١/٠٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

رد شا  یرـشب یدام و  عبانم  دیماجنا و  ناگناگیب  یگنھرف  یـسایس و  هرطیـس  هب  ماجنارـس  هک  دوخ  راب  تراسخ  تدمزارد و  یگدولآ  باوخ  توخر و  زا  سپ  مالـسا  یایند 

. تسا هتفرگ  هھبج  نایمارح ، نارگتراغ و  ربارب  رد  رورم ، هب  هتفایزاب و  ار  دوخ  نونکا  تفرگ ، رارق  شنانمشد  هطلس  رادتقا و  دشر و  تمدخ 

یھاگیاج یسایس » مالسا   » هیرظن تسا . هدش  لدب  یدج  یا  هبلاطم  هب  لمع ، هصرع  هب  مالـسا  نداھن  اپ  هدیزو و  مالـسا  ناھج  یاج  همھ  رد  یمالـسا  یرادیب  میـسن 

مسیـسکرام و مسیلایـسوس و  نوچمھ  لاجنجرپ ، یتادراو و  یاھ  هشیدنا لوفا  اب  تسا . هدوشگ  شخبدیما  نشور و  یقفا  نانآ ، هاگن  دم  رد  هتفای و  ناگبخن  نھذ  رد  الاو 

ردـص رد  بیقر ، یب هتـشگ و  رتراکـشآ  هشیمھ  زا  مالـسا ، شخب  یدازآ هاوختلادـع و  یامیـس  برغ ، لاربیل  یـسارکمد  یور  زا  بیرف  اـیر و  هدرپ  ندـش  هدـیرد  اـب  صوصخ  هب 

تموکح یوزرآ  رد  مالـسا و  مان  هب  ناملـسم  یاھروشک  رد  یرایـسب  نادرمناوج  ناناوج و  تسا . هتـسشن  نادنمـشیدنا  ناگبخن و  نابلط و  یدازآ ناھاوختلادع و  یاھوزرآ 

شرتـسگ دوـخ  عـماوج  رد  ار  ربکتـسم  ناـگناگیب  هطلـس  لـیمحت و  ربارب  رد  یگداتــسیا  مزع  دـنا و  هدروآ یور  یعاـمتجا  یگنھرف و  یــسایس و  داـھج  هـب  یمالــسا  لدـع 

لالقتسا و راعـش  اب  مالـسا و  مچرپ  ریز  رد  ناج  لذب  اب  یرامـش  یب نانز  نادرم و  تسا ، نیطـسلف  مولظم  روشک  نآ  جوا  هطقن  هک  مالـسا  یایند  زا  یقطانم  رد  دنھد . یم

تابــساحم یمالــسا ، یرادـیب  یرآ ، دـنا . هتخاـس نوـبز  دوـخ ، یریلد  ربارب  رد  ار  ربکتــسم  یداـم  یاـھ  تردـق هدروآ و  دـیدپ  هزور  هـمھ  یمیاد و  یا  هساـمح یدازآ ، تزع و 

. تسا هداد  رییغت  ار  ناربکتسم  بولطم  یناھج  تالداعم  هتخیر و  مھ  هب  ار  یرابکتسا 

رد ار  مالسا  بتکم  ییایوپ  یگدنلاب و  ملع ، تسایس و  هصرع  رد  یروآون  مالـسا و  لوصا  ینابم و  بوچراچ  رد  یمالـسا  نیون  یاھ  هشیدنا دشر  شیادیپ و  رگید ، یوس  زا 

هناراکم یاھ  تسایس اب  هک  زورما  ناربکتـسم  زورید و  نارگرامعتـسا  تسا . هدوشگ  مالـسا  ناھج  نانیب  نشور نارکفتم و  ربارب  رد  عیـسو  ینادیم  هدناسر و  تابثا  هب  لمع 

ربارب رد  ار  دوخ  نونکا  دننک ، نادرگرس  رگید  یوس  زا  یرگ  یطاقتلا یگتخابدوخ و  ییوس و  زا  رجحت  دومج و  نایم  یمیاد  ضراعت  رد  ار  یمالـسا  عماوج  دنتـساوخ  یم دوخ 

. دننیب یم یمالسا  رکف  هناریلد  ییایوپ  نیا 

هدـنکفا تشحو  هب  ار  یرابکتـسا  تردـق  زکارم  کرابم ، هدـیدپ  نیا  تسا و  یروراب  ندز و  هناوج  دـشر و  لاح  رد  حـلاص ، لـمع  ناـمیا و  تکرح ، هشیدـنا و  مالـسا ، یاـیند  رد 

، میظع هدـیدپ  نیا  ربارب  رد  یرابکتـسا  تردـق  زکارم  هک  دـنک  یزیمآ  ترارـش یبصع و  یاھ  شنکاو زا  یا  هعومجم  اب  هلباـقم  هداـمآ  ار  دوخ  دـیاب  یمالـسا  تما  نونکا  تسا .

داد . دنھاوخ  ناشن 

هب شیوخ  یونعم  یداـم و  یورین  زا  قح  هھبج  هکنآ  رب  طورـشم  تسا ، لـطاب  تشونرـس  لاوز ، تسکـش و  قح و  نآ  زا  یزوریپ  لـطاب ، قـح و  فاـصم  رد  هک  تسین  کـش 

. دیامیپب دیوجب و  ار  تسرد  هار  سفن ، هب  دامتعا  ادخ و  هب  لکوت  اب  دیما و  تماقتسا و  اب  هتسیاش و  شالت  یدنمدرخ و  اب  دریگب و  هرھب  تسرد  یا  هنوگ

مدرم  / ١٣٨٢/١١/١۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

اب ار  دوخ  تشونرس  تسا -  هدومرف  نآرق  هک  نانچمھ  تلم -  نیا  داد . ناشن  تلم  نیا  هب  ار  هار  راوگرزب  ماما  یربھر  دروآرد . تکرح  هب  ار  تلم  نیا  یمالـسا ، یرادیب  راعش 

باختنا قح  درک و  عطق  روشک  نیا  زا  ار  اھتردق  یهطلـس  دـنار ؛ نوریب  روشک  نیا  زا  ار  اکیرما  درب ؛ نیب  زا  ار  یروتاتکید  ماظن  درک ؛ ضوع  دوخ  تدـھاجم  یگداتـسیا و  هدارا و 

. دش هدنز  ناریا  تلم  هجیتن  رد  دروآ . تسدهب  هرابود  ار  دوخ  تشونرس  رب  تموکح  ندرک و 

مھ ایند  رد  دـینادب ؛ نم ! نازیزع  امـش  دـنریگب . نشج  دـنراد  قح  دـنریگیم و  نشج  ار  مایا  نیا  مدرم  تسام . زیزع  روشک  ناریا و  تلم  یهرابود  تایح  دوبدای  رجف ، یهھد 

یرادیب نیا  دننکیم و  بوسحم  ناشدوخ  نشج  ار  نشج  نیا  مھ  اھنآ  یـسایس  یگنھرف و  ناگبخن  ناگدبز و  ناوج ، لسن  دنراد ، دوجو  یرادیب  هاگآ و  ناناملـسم  اجرھ 

یـضعب رد  دنھد ؛ تاجن  ار  دوخ  دنتـسناوت  اھاج  یـضعب  دش . رادیب  دوب ، باوخ  رد  یرابکتـسا  یاھتردق  یهرطیـس  هطلـس و  ریز  هک  مالـسا  یایند  دـننادیم . دوخ  عفن  هب  ار 

. تسا تاجن  یهمدقم  یرادیب ، دوخ  مھ  اھاج 

هجراخ  / ٢۵/١٣٨٣/٠۵ روما  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب رامعتـسا و  اب  میفلاخم ؛ مولظم  یاھتلم  ینغ  عبانم  زا  رگرامثتـسا  یاھتردـق  یهیذـغت  اب  میتسھ و  یمالـسا  یرادـیب  رادـفرط  اھناملـسم و  رادـفرط  مالـسا و  رادـفرط  ام 

ساسا رب  متفگ -  هک  روطنیمھ  نیا -  تسا و  نیمھ  مھ  ام  یجراخ  تسایس  بلاق  تسا و  نیا  ام  داقتعا  تسین ؛ مھ  فرح  نابز و  رد  تفلاخم  نیا  میفلاخم و  رامثتسا 

. تسا یمالسا  یروھمج  رکفت 

هجراخ  / ٢۵/١٣٨٣/٠۵ روما  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. تسین راکنا  لباق  رگید  نیا  هک  دمآ ، دوجوهب  یمالسا  یرادیب  مان  هب  ییهدیدپ  یمالسا  بالقنا  تکرح  تکرب  هب 

رد هک  یداحآ  یهمھ  اھتلم و  یهمھ  هک  تسین  نیا  ینعم  هب  یمالسا  یرادیب  دراد . دایز  مک و  هک  دنچرھ  تسھ ؛ یمالـسا  یاھروشک  یهمھ  رد  یمالـسا  یرادیب  زورما 

ناـیم رد  یمالـسا  تیوھ  ساـسحا  هک  تساـنعم  نیا  هب  هکلب  دناهتخانـش ، ار  یمالـسا  ماـظن  کـی  یرکف  یناـبم  یلالدتـسا  یقطنم و  تروص  هب  دنمیھـس ، یرادـیب  نیا 

. تسا هدمآ  دوجوهب  اجهمھ ، رد  ناملسم ، یاھهدوت 

یبرع یاھروشک  صوصخب  یمالـسا و  یاھروشک  نیا  رد  زورما  رگا  اـم  هک  تسا  نیا  نآ ، دـناهتفگ و  ررکم  ار  یفورعم  فرح  فلتخم ، یاـیاضق  رد  اـھییاکیرما  دـینیبب  اـمش 

رگید یاھاج  برغم و  رد  ریازجلا و  یدوعـس و  ناتـسبرع  رـصم ، قارع ، رد  زورما  تسا . تسرد  نیا ، تسا ؛ مھ  تسار  دناهدنرب ؛ اھارگمالـسا  امتح  میزادـنیب ، هار  یتاباختنا 

ار هدیدپ  نیا  ام  دناهدنرب . اھنآ  ، دـنیایب هنحـص  هب  هک  دوش  هداد  نادـیم  یمالـسا  ناگبخن  نارکفتم و  هب  دـتفیب و  هار  نالا  یدازآ  تاباختنا  کی  اجرھ  رد  رگا  هک  تسا  یروطنیا 

الاح میدشن . مخ  میداتفین ؛ وناز  هب  ام  میاهداتسیا . اپ  رـس  ام  ام ؛ یگداتـسیا  تکرب  هب  هدمآ و  دوجوهب  یمالـسا  بالقنا  تکرب  هب  هدیدپ ، نیا  میتشادن . شیپ  لاس  تسیب 

اکیرما و زا  اھتلم  سرت  دراد . ییاھهنیزھ  ییاج  رھ  رد  یتیقفوم  رھ  هتبلا  تسا . عوضوم  نیمھ  رطاخهب  مھ  اھینمـشد  زا  یلیخ  صخاش . کی  ملع ، کی  تسا  هدش  نیا 

هتـشاد دوـجو  ییاھیگداتـسیا  تاـساسحا و  نینچ  ثعب ، بزح  مادـص و  دادبتـسا  راـب  ریز  رد  یهدـش  هل  قارع  رد  دـیدرکیم  روـصت  زگرھ  امـش  تسا . هـتخیر  اھتردـقربا  زا 

هـس نالا  دنک -  متخ  ار  یـصقالادجسم  یهضافتنا  یهلئاغ  هزور  دون  ات  راک  رـس  دمآ  هک  نوراش  تلود  لباقم  رد  نیطـسلف  تلم  دیدزیم  سدـح  امـش  نیا ، زا  لبق  دـشاب !؟

دوش روبجم  الاح  هدمآ ، تضھن  نیا  ندرک  وحم  هنحـص  زا  ندرک و  دوبان  یارب  هک  ینوراش  نیمھ  هک  دننک  تمواقم  دنتـسیاب و  روجنیا  تسا -  راکرـس  هک  تسا  یدنا  لاس و 

رارطـضا و یور  زا  دوکیل ،»  » بزح دوخ ، یمیدق  یتنـس و  یاھنامیپمھ  زا  دیایب و  رانک  تسا -  شلباقم  بزح  نآ  هک  شدوخ -  یابقر  اب  هزغ  زا  هبناجکی  ینیـشنبقع  یارب 

. تسا یمالسا  یرادیب  تردق  نیا  نیطسلف و  مدرم  تردق  نیا  دوش !؟ ادج  یراچان 

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 15 
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هجراخ  / ٢۵/١٣٨٣/٠۵ روما  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

جیورت ار  ییاکیرما  یاھشزرا  یبرغ و  یاھشزرا  ات  میشاب  هتشاد  لاربیل  مالسا  هک  میتسین  عناق  مالسا  مسا  هب  تلادع . تینالقع و  تیونعم ، مالسا  تسا : نیا  ام  مالسا 

لوبق مھ  ار  ینابلاط  رجحتم  مالـسا  ام  دناوخب . مھ  ییهبدـن  یاعد  انایحا  دوش و  ادـصمھ  گنرمھ و  فلتخم  یاھشخب  رد  اھنآ  اب  دـنک و  هدافتـسا  اھنآ  یاھـشور  زا  دـنک و 

تسا و ناشدای  بالقنا  زا  شیپ  زا  دـنراد ، یرتشیب  یهقباس  هک  یناسک  اھامـش ، نیب  زا  میتشادـن . لوبق  ار  نآ  تضھن  نایرج  لوا  زا  میرادـن ، لوبق  ـالاح  هکنیا  هن  میرادـن .

زورما فلاخم . مھ  رجحت  اب  دوب و  ینالقع  یرکفنـشور و  تکرح  تضھن ، تکرح  لوا ، زا  میوگیم . هچ  نم  دنمھفیم  دنـسانشیم و  ار  بالقنا  زا  شیپ  یمالـسا  یاھنایرج 

. میوریم شیپ  میاهدرک و  باـختنا  ار  ناـمدوخ  میقتـسم  طارـص  ود ، نیا  نیب  اـم  تسا . هدـشن  فیعـضت  هدـش و  تیوـقت  اـم  یمالـسا  رکفت  رد  درکیور  نـیمھ  زورهـبزور  مـھ 

لابند یمالسا و  یروھمج  ماکحتسا  لابند  ام  میتسھ . یمالسا  نینچ  لابند  هب  ام  تسا و  راوتسا  اھهیاپ  نیا  یور  رب  ام  یساملپید  تسا و  نیا  ام  راک  ساسا  نیاربانب ،

لح یناھج  جیار  تالداعم  رد  ار  ام  دنھاوخب  هک  میھدیمن  هزاجا  میتسین و  لیام  هجوچیھ  هب  میشخب و  ققحت  ار  نامدوخ  فادھا  میھاوخیم  میتسھ و  یمالسا  یرادیب 

. دنربب نیب  زا  ار  ام  صخشت  تیوھ و  دننک و 

مالسلاهیلع  / ٣٠/١٣٨٣/٠۵ یقنلا  یلع  ماما  تداھش  زورلاس  رد  یناوخهضور  مسارم  زا  دعب  تانایب 

عقاو رد  ارماس  دندرکیم . یگدنز  راک و  رھش  نآ  رد  دنتشاد و  هعرزم  اجنآ  دندوب ؛ ارماس  رد  ار  شلاس  تسیب  هک  دندرک  رمع  لاس  ود  لھچ و  مالـسلاهیلع )  ) یداھ ترـضح 

ناتـسکرت و زا  هک  دوشن -  هابتـشا  طاقن  ریاس  ناجیابرذآ و  یاھکرت  نامدوخ ؛ یاـھکرت  اـب  ار -  دوخ  هب  کـیدزن  کرت  ناـمالغ  اـت  تخاـس  مصتعم  ار  نآ  دوب و  ناـگداپ  کـی  لـثم 

زا دنتخانـشیمن و  ار  نانموم  همئا و  دـندوب ، هدروآ  مالـسا  هزات  نوچ  هدـع  نیا  دراد . هگن  ارماس  رد  دوب ، هدروآ  یقرـش  یایـسآ  ناتـسلوغم و  یهقطنم  نیمھ  زا  دـنقرمس و 

ناگرزب زا  یھجوت  لباق  یهدع  ارماس  رھـش  نیمھ  رد  دـندرک . ادـیپ  فالتخا  دادـغب -  مدرم  اھبرع -  اب  دـندشیم و  مدرم  محازم  لیلد ، نیمھ  هب  دـندروآیمن . رد  رـس  مالـسا 

... یراگنهمان و اب  مالسا -  یایند  رساترس  هب  ار  تماما  مایپ  اھنآ  یهلیسو  هب  دنک و  هرادا  ار  اھنآ  تسناوت  ترـضح  دندش و  عمج  مالـسلاهیلع )  ) یداھ ماما  نامز  رد  هعیش 

دادعت زورهبزور  دنھدب و  جاور  دنتـسناوت  هدع  نیمھ  ار  ایند  راطقا  یهمھ  رد  تسدرود و  قطانم  رد  نمی و  هنیدـم ، یر ، ناسارخ ، مق ، رد  هعیـش  یاھهکبـش  نیا  دـناسرب . - 

هداد ماجنا  اھنآ  مغریلع  هفیلخ و  شش  نامھ  زیرنوخ  زیت و  ریـشمش  قرب  ریز  رد  ار  اھراک  نیا  یهمھ  یداھ  ماما  دننک . رتدایز  دنتـسھ ، بتکم  نیا  هب  نموم  هک  ار  یدارفا 

هدـش عمج  ارماس  رد  نایعیـش  زا  یھجوت  لباق  یهدـع  هک  دوشیم  مولعم  نآ  تراـبع  زا  هک  تسھ  مالـسلاهیلع )  ) یداـھ ترـضح  تاـفو  یهراـبرد  یفورعم  ثیدـح  تسا .

هدروآ دوجوهب  یایوق  یهکبـش  نوچ  هدـع  نیا  اما  درکیم ؛ رامورات  ار  ناـشهمھ  تخانـشیم ، رگا  نوچ  تخانـشیمن ؛ ار  اـھنآ  مھ  تفـالخ  هاگتـسد  هک  یاهنوگهب  دـندوب ؛

. دنک ادیپ  یسرتسد  اھنآ  هب  تسناوتیمن  تفالخ  هاگتسد  دندوب ،

رثا هعماج  رد  دننک ، راک  اھلاس  هک  یتعامج  لثم  اھنیا  کرابم  یگدنز  زا  زور  کی  تشاذـگیم ؛ رثا  اھلاس  ردـق  هب  مالـسلامھیلع - )  ) همئا اھراوگرزب -  نیا  تدـھاجم  زور  کی 

لثم دنــشاب  یــصاخشا  شیاـملع  دـشاب و  نوماـم  مـصتعم و  زتـعم و  لـکوتم و  شــسار  رد  هـک  ینید  ـالاو  دـندرک ، ظـفح  روـطنیمھ  ار  نـید  ناراوـگرزب  نـیا  تشاذــگیم .

مامت دشیم ؛ هدنک  نآ  کلک  لکب  اھزور  نامھ  دیاب  دنامب ؛ دـیابن  الـصا  دـندوب ، ینلع  کی  هجرد  راجف  قاسف و  زا  ناشدوخ  دـندوب ، هاگتـسد  ملاع  هکنآ  اب  هک  مثکانبییحی 

یایلوا صلخم و  صلاخ و  ناگدنب  تیـصاخ  تسا  نیا  درک ؛ ظفح  ار  ینید  فراعم  مالـسا و  نآرق ، هکلب  عیـشت  طقف  هن  مالـسلامھیلع )  ) همئا شالت  تدھاجم و  نیا  دشیم .

زا شاوی  شاوی  دیاب  دیایب ؛ دوجوهب  یمالـسا  یرادیب  دوش و  هدنز  هزات  لاس  دصیـس  تسیود ، رازھ و  زا  دـعب  تسناوتیمن  تشادـن ، هتـسبرمک  یاھناسنا  مالـسا  رگا  ادـخ .

مامت تفریم ؛ نیب  زا  دیاب  دننک ، هنیداھن  یمالـسا  خـیرات  رد  یرـشب و  خـیرات  نھذ  رد  ار  میظع  فراعم  نیا  ربمغیپ  زا  دـعب  هک  تشادـن  ار  یناسک  مالـسا  رگا  تفریم . نیب 

یقاب زیچچیھ  ابیرقت  ناشیلصا  فراعم  زا  الاح  هک  یتیدوھی  تیحیـسم و  لثم  دنامیمن ؛ یقاب  یزیچ  فراعم  زا  دنامیم ، مھ  رگا  دنامیمن ؛ شزیچ  چیھ  الـصا  دشیم و 

ار شدوخ  یرـشب  فراعم  سار  رد  دناوتب  لاس  رازھ  زا  دعب  یمالـسا  فراعم  دنامب و  فراعم  ماکحا و  همھ  نیا  دنامب ، یوبن  ثیدـح  دـنامب ، ملاس  نآرق  هکنیا  تسا . هدـنامن 

اھنیا هک  تسھ ، مھ  ندشهتـشک  نتفرنادـنز و  ندروخکتک ، گرزب ، راک  نیا  هار  رد  هتبلا  تفرگ . ماجنا  تدـھاجم  اب  هک  دوب  یعیبطریغ  راک  دوبن ؛ یعیبط  راـک  دـھد ، ناـشن 

. دوبن یزیچ  اھراوگرزب  نیا  یارب 

ماظن  / ٢٣/١٣٨٣/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نیا جوا  هک  دمآرد  زازتھا  هب  رگید  راب  دیحوت  مچرپ  دش و  زاغآ  یمالـسا  یرادـیب  اھنآ  هب  تشگزاب  میلاعت و  نامھ  تکرب  هب  فرط ، نیا  هب  شیپ  لاس  اھھد  زا  رـصاعم  نارود  رد 

نامھ لباقم  رد  ام  مھ  زورما  دندرک . تزع  تیوھ و  ساسحا  اھناملسم  داحآ  زاب  هک  دوب  مالسا  یایند  زا  ساسح  یهطقن  نیا  رد  یمالسا  یروھمج  ماظن  لیکـشت  تکرح ،

رد ار  تکرح  نیا  اـت  دـناهدرک ، زاـغآ  ار  یگنج  مالـسا  تما  هیلع  مھ  زورما  . تشاد رارق  نآ  لـباقم  رد  لاوز ، طاـطحنا و  عورـش  نورق  رد  یمالـسا  تما  هک  میراد  رارق  ییهـبرجت 

احیرص ناشدوخ  هک  روطنآ  مالسا -  یایند  یناسنا  یعیبط و  نایاپیب  ریاخذ  میظع و  عبانم  هب  نتسب  عمط  اب  ربکتـسم ، راوخناھج و  یاھتردق  مھ  زورما  دننک . هفخ  هفطن 

زیچ هیضق  نطاب  اما  تسا ؛ یدازآ  مچرپ  یـسارکمد و  مچرپ  تسا ؛ هناروزم  یاھمچرپ  رابکتـسا ، یوس  زا  گنج  نیا  یاھمچرپ  هک  دناهدرک  عورـش  ار  یگنج  دنیوگیم -  مھ 

لباـقم رد  یعناـم  چـیھ  اـت  تسا ، تمواـقم  نوناـک  ندرب  نیب  زا  هیـضق  نطاـب  تسا ؛ مالـسا -  ینعی  یمالـسا -  تما  تزع  رـصنع  ندرک  دوباـن  هیـضق  نطاـب  تـسا ؛ یرگید 

. دشاب هتشادن  دوجو  هقطنم  نیا  رد  ناراوخناھج 

نآرق  / ٢۶/١٣٨٣/٠۶ نایراق  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

عبانم یلام و  عبانم  زا  یمیظع  شخب  دراد ؛ تیعمج  درایلیم  کـی  زا  شیب  هک  ار  مالـسا  یاـیند  دـنھاوخیم  اـھنآ  تسا . مالـسا  یاـیند  یلـصا ، یهلاـسم  رابکتـسا ، یارب 

. تسا مالسا  یایند  اھنآ ، فدھ  دنربب . نیب  زا  تسا ، هتشادهگن  اپرس  ار  نآ  زورما  یمالسا ، یرادیب  تکرح و  دیدج و  حور  دراد ؛ رایتخا  رد  ار  زورما  زاین  دروم  یعیبط 

ماظن  / ١٣٨٣/٠٨/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نیا دندرکیمن ؛ تکرح  پچ  لماوع  مھ  دعب  سیلگنا و  تموکح  راشف  ریز  یدامتم  یاھلاس  هک  دنتسھ  یناسک  نامھ  اھیقارع  نیا  دینیبیم . ار  قارع  مدرم  یگداتـسیا 

یارب دـیدج  ریـسم  کی  دـیدج و  رکف  کی  دـیدج ، گنھرف  کـی  هدرک ؛ ار  شدوخ  راـک  دـیدج  حرط  نیا  تسا . هدرک  رادـیب  روطنیا  ار  اـھیقارع  هک  تسا  یمالـسا  یرادـیب  جوم 

همھ دـننکارپیم ، ایند  رد  یمتا  یماظن  تیلاعف  مھوت  رد  هچنآ  یاھهلابند  متا و  بمب  یهلاـسم  تسا . نیا  هب  طوبرم  تالاکـشا  اھتینابـصع و  تسا . هدرک  حرطم  تیرـشب 

خیراـت رد  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  امـش  ار  نیا  تسین . یتفلاـخم  مالـسا  راعـش  مالـسا و  دوخ  ناوـنع  هب  مھ  مالـسا  اـب  یتـح  تسین . نیا  هلاـسم  تسا ؛ فرح  هناـھب و 

یحیـسم نویناحور  تموکح  ایند  زا  یقطانم  رد  ام ، یناوج  یهرود  رد  تسا . ناوارف  تسین ؛ مک  نایناحور  تموکح  نید ، یعدـم  یاھتموکح  ای  ینید  یاھراعـش  تموکح 

نید تیلوت  نید و  نایعدم  تموکح  هک  مھ  مالسا  خیرات  رد  درکیم . تموکح  رگید  قطانم  یضعب  یبرغ و  یاھروشک  زا  یلیخ  رب  اسیلک  هک  مھ  هتـشذگ  نرق  دنچ  رد  دوب .

همھ نیا  هک  تسا -  بایمک  اـیند  رد  هچنآ  دراد . رارق  ناشتـسد  رـس  نید  راعـش  هک  دنتـسھ  ییاـھتموکح  اـیند  رد  مھ  نـالا  تسین ؛ مک  خـیرات  رد  اـھزیچ  نیا  مینیبیم . ار 

؛ تسین راعش  مییوگیم ، ام  هکنیا  یعامتجا . تلادع  ققحت  رب  رارـصا  ینعی  تسا ؛ نید  ندش  ادیپ  تسا ؛ ینید  یاھـشزرا  تموکح  هدرک -  بذج  شدوخ  هب  ار  ینمـشد 

. تسام تیوھ  تقیقح و 

جح  / ١٣٨٣/١٠/٢٩ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

سوپاتخا و  دـیماجنا ، ناتـسناغفا  قارع و  لاغـشا  هب  نیطـسلف  سدـق و  لاغـشا  تسا . یماـظن  کـنیا  یتاـغیلبت و  یداـصتقا و  یملع و  یهرـصاحم  رد  مالـسا  ناـھج  زورما 

یرادیب تضھن  دننارورپیم و  رس  رد  هشقن  هئطوت و  مالـسا ، یایند  یهمھ  اقیرفآ و  لامـش  هنایمرواخ و  یهمھ  یارب  نونکا  اکیرمآ ، زیگناترفن  حیقو و  رابکتـسا  مزینویھص و 

. دناهتخاس شیوخ  ماقتنا  هنیک و  فدھ  تسا ، هدیمد  یمالسا  تما  رکیپ  رد  یئهزات  ناج  زورما  هک  ار 

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 16 
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ناملسم و یاھتلم  اھروشک و  ناھج ، یهمھ  رب  نانآ  تیمکاح  یهشقن  ربارب  رد  یگداتسیا  یرادیب و  نوناک  هک  دناهدیـسر  یدنبعمج  نیا  هب  ربکتـسم  برغ  اکیرمآ و  نونکا 

راھم و ار  یمالـسا  یرادـیب  تضھن  هدـنیآ ، لاس  دـنچ  رد  دـنناوتن  یماظن  ماجنارـس ، یتاـغیلبت و  یـسایس و  یداـصتقا و  رازبا  اـب  رگا  و  تسا ، هناـیمرواخ  یهقطنم  رد  هژیوب 

یدام یرترب  یتعنـص و  نیـشام  هکرحم  یهلیـسو  اھنت  هک  زاگ  تفن و  عبانم  نیرتمھم  رب  هرطیـس  ناھج و  رب  قلطم  تیمکاح  یارب  ناـنآ  تابـساحم  یهمھ  دـننک ، بوکرس 

رادـتقا جوا  زا  دنربکتـسم ، یاـھتلود  همھ  یهنحـص  تشپ  رگیزاـب  هک  تسینویھـص  یبرغ و  ناراد  هیامرـس  نـالک  و  تخیر ، دـھاوخ  مـھ  هـب  تـسا ، تیرـشب  یهـمھ  رب  ناـنآ 

. دش دنھاوخ  طقاس  دوخ  یلیمحت 

جح  / ١٣٨٣/١٠/٢٩ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

دوخ یاھهشقن  رگناریو  لیس  ربارب  رد  یدس  ار  نآ  دنکانمیب و  یمالسا  تما  تدحو  یرادیب و  زا  دننارورپیم ، رـس  رد  ار  ناھج  رـسارس  رب  تیمکاح  یادوس  هک  ناراوخناھج 

. دننآ زا  یریگشیپ  یتسدشیپ و  یارب  شالت  رد  دنرمشیم و 

تشدکاپ  / ١٣٨٣/١١/١٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ناریا تلم  یرادیب  تکرب  هب  یمالسا  یاھروشک  رد  ملاع و  نیـشنناملسم  طاقن  یهمھ  رد  ناناملـسم  یرادیب  هک  دینیبیم  دینکیم ، هاگن  مالـسا  یایند  هب  یتقو  زورما 

لمع هناقداص  دز و  فرح  هناقداص  درک و  رپس  نمـشد  یاھریت  لباقم  رد  ار  دوخ  یهنیـس  دروآ ، نادیم  هب  ار  دوخ  ناج  هک  راوگرزب -  ماما  یربھر  تکرب  هب  ناریا  تلم  و  تسا ،

ناشن راوگرزب  ماما  هک  ییهناصلخم  هناعاجـش و  یربھر  تکرب  هب  ناریا  تلم  دـنیبب ، لیلذ  ار  ناملـسم  للم  دـھاوخیم  هک  ییایند  تشاذـگ . میظع  نادـیم  نیا  رد  اپ  درک - 

. دندرک لیمحت  اھنیا  رب  ار  ناشدوخ  تزع  داد ،

ماظن  / ٠٢/٠۶/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

. دش دھاوخ  دوبان  امـش  تردق  تیوھ و  وربآ و  دیھدب ، تسد  زا  ار  ناتدوخ  یگتـسبمھ  داحتا و  رگا  هک  تسا  هدرک  دیدھت  ار  ام  نآرق  تسا . هدرک  هیـصوت  تدحو  هب  ار  ام  نآرق 

مالسا هیلع  نارود  نیا  رد  رگا  تسا . ینیگنس  رایسب  یهئطوت  مالسا ، یایند  هیلع  هئطوت  زورما  دوشیم . هدھاشم  اھیناماسبان  نیا  مالـسا  یایند  رد  هنافـساتم  زورما 

یاھروشک رد  ناراگعمط  یناھج ، رابکتسا  تسا . هتخادنا  سارھ  هب  ار  نانمشد  هک  تسا  یمالسا  تما  یرادیب  دنکیم ، راک  یرتشیب  تدش  اب  هتفاینامزاس  یاھهئطوت 

. دنسارھ رد  یمالسا  تما  تدحو  زا  یمالسا  یاھروشک  اھتلود و  نایم  رد  نایوجهلخادم  و  یمالسا ،

میظع ثاریم  نیا  یعیبط ، عبانم  همھ  نیا  تسا . نیمز  نیا  تاعطق  نیرتهدنزرا  نیرتمھم و  زا  یکی  اھنآ  نکسم  دنناملسم و  ایند  تیعمج  زا  رفن  درایلیم  مینوکی  هب  کیدزن 

یهدـننکهسوسو اھنیا  تسھ ؛ اھروشک  نیا  رد  هک  یدنمـشزرا  زاگ  تفن و  نیا  یبرغ ، تالوصحم  یارب  گرزب  رازاب  نیا  دادعتـسااب ، دـمآراک و  یناـسنا  یورین  نیا  یگنھرف ،

نیا لباقم  رد  دس  نیرتگرزب  یمالسا  تما  تدحو  تسا . نیا  عنام  یمالسا  تما  یرادیب  اما  دنشاب ؛ هتشاد  لماک  طلـست  اھنیا  رب  دنھاوخیم  تسا ؛ یرابکتـسا  یاھتردق 

. دنربیم راک  هب  ار  دوخ  شالت  یهمھ  دس ، نیا  نتسکش  رد  اذل  تسا ؛ نانمشد 

هب ار  اـھنآ  درک ؛ رادـیب  دروآ و  ناـجیھ  هب  ار  یمالـسا  تما  مھم -  یهقطنم  ساـسح و  زکرم  نیا  روـشک -  نـیا  رد  دـیحوت  مـچرپ  نتـشارفارب  ناریا و  رد  یمالـسا  تـلود  ماـیق 

اھهئطوت نیا  تسا ؛ هدرک  راداو  ییهدیچیپ  یاھهئطوت  هب  ار  نمـشد  سفن ، هب  دامتعا  یرادیب و  نیا  داد . سفن  هب  دامتعا  اھنآ  هب  درک و  راودیما  ناشدوخ  تردق  تشونرس و 

گنج زا  نخـس  احیرـص  اکیرما  روھمج  سیئر  دـنفلاخم . یمالـسا  تامیلعت  اب  دـنفلاخم ؛ مالـسا  روضح  اب  دـنفلاخم ؛ مالـسا  یایند  یهمھ  اب  اھنآ  تساـم . یور  شیپ  زورما 

یمالـسا و یاـھروشک  نیب  هکنیا  یارب  دـننکیم ، نیگآرھز  ار  اـضف  ناـشدوخ  تاـغیلبت  اـب  میاد  مسینویھـص -  اـکیرما و  یرابکتـسا -  یاھهاگتـسد  دروآ . ناـیم  هب  یبیلص 

. دننک داجیا  فالتخا  یمالسا  یاھتلود 

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

یروـھمج دراد و  روـضح  یبرغ  بوـنج  یایـسآ  زا  یقطاـنم  رد  سراـف و  جـیلخ  یهقطنم  رد  ناریا ،) قرـش   ) ناتـسناغفا رد  ناریا ،) برغ   ) قارع رد  اـکیرما  هک  دـننکیم  اـعدا 

ثداوـح نیا  هک  تسا  نیا  نآ  و  دراد ، دوـجو  یرگید  ریـسفت  اـما  هدـش . رتـشیب  اـکیرما  تردـق  نیارباـنب  تـسا ؛ هدروآرد  دوـخ  یهرـصاحم  هـب  ار  یمالـسا  بـالقنا  یمالـسا و 

لثم یبیقر  دوجو  اب  هک  اـکیرما  یرابکتـسا  تردـق  یمالـسا ، یروھمج  ندـش  اـپرب  زا  دـعب  تسا . مالـسا  یاـیند  یرادـیب  لـباقم  رد  اـکیرما  یلاـعفنا  تکرح  یهدـنھدناشن 

دیدھت یمالـسا  یهقطنم  رد  هدروخ و  مھ  رب  شاهنادـنمتردق  شمارآ  درکیم ، ادـیپ  تسد  دوخ  عورـشمان  عفانم  هب  هقطنم  نیا  رد  تحار  لایخ  اب  زور  نآ  ات  قباس ، یوروش 

، دنتـشاد پچ  شیارگ  رھاظب  هک  مھ  ییاھتموکح  یتح  تشادن . ییهغدغد  درکیم و  هقلطم  تردق  ساسحا  هنایمرواخ  یهقطنم  رد  اکیرما  هک  دوب  زور  کی  تسا . هدش 

؛ دـشیمن بوسحم  رطخ  اکیرما  یارب  اما  تشاد ؛ یکیدزن  تاطابترا  یوروش  اب  دوب و  پچ  حالطـصاهب  میژر  کـی  قارع  یثعب  میژر  دـندشیمن . بوسحم  رطخ  اـکیرما  یارب 

، دوـب اـھنآ  یهدارا  هـچنآ  و  دـنھد ؛ قوـس  نآ  تمـس  هـب  ار  مدرم  هـب  یکتمریغ  یهیاـپیب  تموـکح  نـیا  دـنناوتیم  دـنھاوخب ، اـھنآ  هـچ  رھ  دنتـسنادیم  اـھییاکیرما  نوـچ 

دوجوهب یمالسا  یروھمج  ماظن  یتقو  اما  دندشیمن ؛ بوسحم  دیدھت  اکیرما  یارب  دندوب ، هقطنم  رد  هک  مھ  یرگید  پچ  یاھتموکح  درکیم . ادیپ  ققحت  وا  یهلیسوهب 

نارـس اب  دنورب  دندرک ، ادیپ  یلکـشم  نآ  اب  رگا  هک  دوبن  مسینومک  هاگودرا  هب  یهتـسباو  پچ  ماظن  کی  نیا ، دوب . اھییاکیرما  یارب  یریـسفت  لباقریغ  دیدج و  یهدیدپ  دمآ ،

دوخ و یهدودـحم  زا  جراخ  رد  یتردـق  زکرم  رھ  هب  یکتمریغ  شمدرم و  داـحآ  ناـمیا  هدارا و  هب  یکتم  ـالوا  دوب  یماـظن  نیا  دـنیامن ؛ لـح  ار  لکـشم  دـننک و  هرکاذـم  یوروش 

نیا رد  هک  یقدص  افـص و  نیمھ  تشادن . یریثات  وا  یهدارا  رد  ایند  اذل  دوب ؛ یھلا  اجر  فوخ و  نید و  ادـخ و  نآ ، ناشلامیظع  ربھر  ماظن و  نیا  شخبماھلا  ایناث  دوخ ؛ روشک 

دوجوهب مالـسا  یایند  رـساترس  رد  یمالـسا  یرادیب  تکرح  هک  دـش  بجوم  دروآیم -  ناشدای  هب  ار  اھناملـسم  تیوھ  هک  مالـسا -  تیونعم و  راعـش  نیمھ  و  دوب ، ماظن 

یروھمج یمالـسا و  ماظن  یوق  تکرح  لباقم  رد  یلاعفنا  تکرح  کـی  دـناهداد ، ماـجنا  یمالـسا  یهقطنم  رد  هناـیمرواخ و  رد  اـھلاس  نیا  لوط  رد  اـھییاکیرما  هچنآ  دـیایب .

تسکش یھلا  یهوق  لوح و  هب  مھ  نیا  زا  دعب  هدروخ و  تسکش  زورما  ات  دناهدرک و  لابند  ار  نآ  رارـصا  اب  اھییاکیرما  هک  مھ  گرزب  یهنایمرواخ  حرط  تسا . هدوب  یمالـسا 

. تسا یمالسا  یرادیب  تضھن  یمالسا و  مایق  لباقم  رد  یلاعفنا  تکرح  کی  دروخ ، دھاوخ 

ار یزیچ  دنھاوخیم  دننکیم ؛ یتسدشیپ  دوشن ، یھتنم  یبالقنا  یاھتکرح  هب  یمالسا  یرادیب  هکنیا  یارب  دنرادن . ییهدنیآ  مالـسا  یایند  رد  هک  دننادیم  اھییاکیرما 

قارع هب  اھنآ  یهلمح  رگا  هک  دـناهدرک  فارتعا  اھییاکیرما  اریخا  دـنزادنیب . بقع  ناـشدوخ  یهناتـسدشیپ  یاـھتکرح  راـکتبا و  اـب  تسا ، موتحم  تشونرـس  اـھتلم  یارب  هک 

نیا زا  اـھنآ  دـیدرگیم ؛ جراـخ  اـھنآ  تسد  زا  لـمع  راـکتبا  دـشیم و  نوگنرـس  قارع  دوخ  ناملـسم  نموـم و  رـصانع  یهلیـسوهب  یھاـتوک  تدـم  رد  مادـص  میژر  دوـبیمن ،

تردق زا  یشان  دننکیم ، هقطنم  نیا  رد  اھییاکیرما  زورما  هک  یتکرح  تسا . مالسا  یایند  رد  یمالسا  یرادیب  بقاوع  زا  سرت  یور  زا  یلاعفنا و  اھنآ  تیلاعف  دنـسرتیم .

. تسا یمالسا  یرادیب  یمالسا و  مایق  یمالسا و  هاگودرا  رد  تردق  ساسحا  زا  یشان  تسین ؛

زور زورما ، دننک . ظفح  ار  دوخ  یرایـشھ  ندوب و  رذحرب  یرادیب و  دیاب  دنرمـشب ؛ کچوک  ار  وا  یاھتکرح  هئطوت و  نمـشد و  دیابن  دنـشاب و  رادیب  دـیاب  یمالـسا  یاھتلم  هتبلا 

؛ مھدب رادشھ  ناملـسم  یاھتلم  رگید  ناتـسکاپ و  تلم  قارع و  تلم  نامدوخ و  تلم  هب  مھاوخیم  اج  نیمھ  زا  نم  تسا . یمالـسا  یاھتلود  اھتلم و  یلدـمھ  داحتا و 

داـجیا گـنج  ناناملـسم  ناـیم  ینـس ، هعیـش و  ناونع  هب  هماـنرب ، اـب  هک  منیبیم  ار  ییاھتـسد  زورما  نم  دـننک . راـھم  ار  ینـس  هعیـش و  تاـفالتخا  یبھذـم و  تاـفالتخا 

« يمالسا يرادیب   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ثیبـخ تـسد  اـنیقی  دـیآیم ، دوـجوهب  هـعمج  یاـھزامن  تعاـمج و  یاـھزامن  اھهینیــسح ، دـجاسم ، رد  هـک  ییاـھراجفنا  دـتفایم و  قاـفتا  هـک  ییاھراتــشک  دـننکیم .

یاھروشک یهمھ  رد  مھ  ناتسکاپ و  رد  مھ  ناتسناغفا ، رد  مھ  ناریا ، رد  مھ  قارع ، رد  مھ  تسین . اھناملـسم  دوخ  راک  نیا  دراد ؛ دوجو  اھنآ  رد  رابکتـسا  مسینویھص و 

تعیرش ماکحا  نیرتشیب  یکی ؛ نآرق ، یکی ؛ داعم ، یکی ؛ توبن ، یکی ؛ ادخ ، یکی ؛ دیحوت ، دنزادرپب . ناشدوخ  تدحو  داحتا و  دراوم  هب  دنراد  هفیظو  ناناملـسم  زورما  رگید ،

دوخ یاھفدـھ  هب  دـناوتب  هکنیا  یارب  دـنکیم ؛ رگیدـکی  هب  یهنیک  زا  رپ  ار  اھلد  دراذـگیم و  تشگنا  قارتفا  طاـقن  یور  دـیآیم  نمـشد  اـما  کرتشم ، همھ  یکی ؛ یمالـسا ،

، یمالسا یاھروشک  ریاس  ام و  روشک  رد  تخانشیم . دیدیم و  ار  رطخ  نیا  هک  دوب  نیا  رطاخهب  درکیم ، دیکات  نیملسم  تدحو  یور  همھنیا  هک  ام  راوگرزب  ماما  دسرب .

یدایا زورما  دنـشاب . بقارم  دـیاب  همھ  دـنراد ؛ راـک  نیا  رد  یداـیز  یهبرجت  اـھنآ  دـندرک ؛ داـجیا  فـالتخا  ینـس  هعیـش و  ناـیم  سیلگنا  یـسوساج  هاگتـسد  اھیـسیلگنا و 

هک یثداوح  یهمھ  رد  مالـسا ، نانمـشد  لماوع  اھتسینویھـص و  ثیبخ  یاھتـسد  هک  دـھدیم  نیا  زا  ربخ  ام  تاعالطا  دـننکیم . تلاـخد  اـھراک  نیا  رد  مھ  مسینویھص 

. دنراد تلاخد  هطساویب  ای  هطساو  اب  دنیبیم ، مالسا  یایند  رانک  هشوگ و  رد  ناسنا 

ار یمالـسا  یرادیب  ردق  دیاب  ناملـسم  یاھتلم  زورما  تسا . هدرک  همیـسارس  هچاپتـسد و  ار  یناھج  رابکتـسا  وا  یرادیب  تردق و  هک  دلابب  دوخ  هب  دیاب  مالـسا  یایند  زورما 

زا تاجن  مالـسا و  یایند  تفرـشیپ  هللااشنا  دـناوتیم  تسا و  هدرک  رادـیب  ناناملـسم  یاـھلد  رد  ار  دـیما  هک  دـنادب  ار  دوخ  میظع  تکرح  ردـق  دـیاب  ناریا  تلم  زورما  دـننادب .

. دھد دیون  وا  هب  ار  نانمشد  یهلیسوهب  ندش  ریقحت  نمزم و  یگدنامبقع 

ماظن  / ١١/٠۶/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یهمھ رد  ملاع  ناناملسم  زورما  دنک . دیدرت  دناوتیمن  یسک  نیا  رد  تسا ؛ مالـسا  یایند  یرادیب  لوا ، تیعقاو  تسین . راکنا  لباق  هک  دراد  دوجو  ایند  رد  تیعقاو  دنچ  زورما 

ار ناـشدوخ  یمالـسا  تیوـھ  یباـیزاب  ساـسحا  مالـسا و  هب  شیارگ  ساـسحا  دـنراد -  رارق  تیلقا  رد  هـک  یطاـقن  رد  هـچ  و  ناملـسم ، یاـھروشک  رد  هـچ  ناـھج -  طاـقن 

مالـسا زا  ار  تیرـشب  یاـھدرد  جـالع  دـناهدرک و  ادـیپ  شیارگ  مالـسا  تمـس  هـب  یبرغ ، بتاـکم  مسیلایـسوس و  زا  یهدزلد  مالــسا ، یاـیند  نارکفنــشور  زورما  دـننکیم .

یـسایس و طلـست  زا  دعب  تسا . هدرک  ادیپ  یدامتم  یاھنرق  لوط  رد  ییهقباسیب  شیارگ  مالـسا  هب  تبـسن  ناملـسم  تما  یاھلد  زورما  دـننکیم . اتفتـسا  دـنبلطیم و 

کی نیا  تسا ؛ مالسا  یوس  هب  اھنآ  هاگن  دم  مالسا و  یایند  ناناوج  دید  قفا  زورما  یمالسا ، یاھروشک  رب  لاس  اھھد  لوط  رد  قرـش  برغ و  یهدرتسگ  ظیلغ و  یگنھرف 

ماجنا یدازآ  تاباختنا  رگا  یمالـسا  یاھروشک  زا  یروشک  رھ  رد  هک  دناهدرک  رارکت  اھراب  اھنآ  دننکیم . فارتعا  نیا  هب  مھ  ملاع  ناربکتـسم  اھیبرغ و  دوخ  تسا ؛ تیعقاو 

کی زا  تسا . ضقانت  راچد  زورما  برغ  یھاوخیسارکمد  یاعدا  هک  تسا  نیمھ  یارب  دوب . دنھاوخ  مالسا  جورم  مالـسا و  هب  دنبیاپ  دقتعم و  رـصانع  تلم ، نابختنم  دریگب ،

دننادیم نوچ  دنزارفارب ؛ هملک  یعقاو  یانعم  هب  مالـسا  یایند  رد  ار  مچرپ  نیا  دننکیمن  تارج  رگید  یوس  زا  دناهتفرگ ؛ تسد  رد  ار  یرالاسمدرم  یـسارکمد و  مچرپ  فرط 

نابختنم تفرگ و  دنھاوخ  تسد  رد  ار  تموکح  تردق و  مامز  ناھاوخمالسا  دیدرت  نودب  دنک ، ادیپ  شقن  نآ  رد  مدرم  باختنا  ارآ و  رگا  یمالسا  یاھروشک  زا  یروشک  رھ  رد 

. دوب دنھاوخ  اھناملسم  تلم ،

شیارگ زا  یشان  نیطسلف  تلم  میظع  تکرح  هک  دننادیم  بوخ  یبرغ -  رادهیامرس  لفاحم  اھتسینویھـص و  یبرغ -  رکفت  نازاستسایـس  اکیرما و  برغ و  یایند  زورما 

چیھ دنک ، ادیپ  ار  هیحور  نیا  یتلم  اجرھ  دناهداد . تدھاجم  هب  لد  هملک  یعقاو  یانعم  هب  دناهدرک و  ادیپ  تعاجش  دناهداد ، رارق  مالـسا  ار  روحم  نوچ  تسا . مالـسا  هب  اھنآ 

. تسا تیعقاو  نیا  دیوم  همھ  مالـسا ، یایند  یایاضق  دـنمھفیم . بوخ  ار  نیا  دوب ؛ دـھاوخن  اھنآ  بوکرـس  اھنآ و  اب  دروخرب  هب  رداق  یماظن -  ریغ  یماظن و  تردـق  یتردـق - 

. دنک راکنا  ار  نیا  دناوتیمن  سک  چیھ  تسا ؛ نشور  تقیقح  کی  مالسا  یایند  رد  یمالسا ، تضھن  هکلب  یمالسا ، یرادیب  زورما  هک  تسا  ملسم  تیعقاو  کی  نیا 

اب مالـسا  نوچ  تسا ؛ موـلعم  مھ  تلع  دنایرابکتـسا . یاھتردـق  یھاوـخیدازآ ، نیا  یمالـسا و  شیارگ  یرادـیب و  نیا  کـی  یهرامـش  نمـشد  هک  تسا  نیا  مود  تقیقح 

دندرک لیمحت  یدامتم  نایلاس  یمالسا  یاھروشک  رب  هک  یلمع -  یملع و  یگدنامبقع  اب  تسا ؛ فلاخم  هناگیب  یاھتردق  هب  اھتلم  یگتـسباو  اب  تسا ؛ فلاخم  هطلس 

هک تسا  یرابکتسا  یرامعتسا و  یاھتسایـس  لباقم  یهطقن  تسرد  همھ  اھنیا  تسا . فلاخم  ندرک  هاگن  نارگید  هب  هناروکروک  اھتلم و  ضحم  دیلقت  اب  تسا ؛ فلاخم  - 

یرادیب دناهدرک . فیرعت  یعفانم  ناشدوخ  شیپ  هقطنم ، نیا  یارب  مھ  زورما  هدش ؛ لامعا  مالسا  یایند  رب  اھیبرغ  ناربکتسم و  فرط  زا  رتشیب ، ای  لاس  تسیود  لوط  رد 

. دننکیم یتاغیلبت  یسایس و  تفلاخم  دنفلاخم و  نآ  اب  دوجو  یهمھ  اب  اذل  تساھنآ ؛ یاھهتساوخ  لباقم  یهطقن  تسرد  مالسا ،

ماظن  / ١١/٠۶/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یهرھچ زورما  هک  دنتـسین  یناـسک  یمالـسا  یرادـیب  نیا  رھظم  هک  تسا  نیا  دـننکیم -  راـکنا  ار  نآ  یرایـسب  هچرگا  دـننادیم ؛ ار  تیعقاو  نیا  هـمھ  هـک  موـس -  تـیعقاو 

تیلاعف اھناملـسم  هیلع  مالـسا  مان  هب  مالـسا ، یایند  رد  هک  یناسک  دننکیم ؛ ار  اھتیانج  نیا  قارع  رد  هک  یناسک  دنھدیم . ناشن  دـنراد  مالـسا  یایند  رد  ار  مسیرورت 

دنناوتیمن اھنیا  دـنھدیم ؛ رارق  ییارگموق -  ناونع  تحت  ینـس ، هعیـش و  ناونع  تحت  اھناملـسم -  نیب  فالتخا  داـجیا  ار  دوخ  یهفیظو  نیرتمھم  هک  یناـسک  دـننکیم ؛

رجحتم و یاھھورگ  یهرھچ  رد  ار  مالـسا  دننکیم  یعـس  هک  یناسک  نامھ  دننادیم . مھ  ناربکتـسم  دوخ  ار  نیا  دنـشاب ؛ یمالـسا  یرادیب  دامن  رگـشیامن و  هجوچیھهب 

رکف و مالـسا  دـنکیم ، ساـسحا  دراد  مالـسا  یاـیند  ار  نآ  یرادـیب  زورما  هک  یمالـسا  تسا . نیا  زا  ریغ  تیعقاو  هک  دـننادیم  دـننک ، یفرعم  برغ  یاـیند  هب  نکفاتشھد 

مالسا هن  هتسبمشچ و  مالـسا  هن  رجحتم ، مالـسا  هن  تسا ؛ تیرـشب  یگدنز  یاھھرگ  ندوشگ  یارب  یگدنز  یاھلحهار  یهئارا  مالـسا  تسا ؛ ون  فرح  قمعت و  هشیدنا و 

. دنمھفیم ناربکتسم  ار  نیا  یرکف ؛ دازآ  هنوگرھ  زا  رود 

ماظن  / ١١/٠۶/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نیا لابند  ایند  دوب ؛ یقالخا  لئاضف  یناسنا و  قالخا  یناسنا و  راجنھ  تیناـسنا و  قطنم  هناـنیبنشور ، لـمع  قطنم  رکف ، قطنم  لـقع ، قطنم  اـم ، راوگرزب  ماـما  قطنم 

ریفکت ار  ییهدع  دنوشیم ؛ هجاوم  نیملـسم -  نینموم و  اب  یتح  ایند -  یهمھ  اب  دوخ  یهتفرگ  سوبع و  یهرھچ  اب  هک  دنتـسین  یناسک  یمالـسا  یرادـیب  رھظم  تسا .

الـصا هک  تسا ، کوکـشم  تدشب  اھنیا  دوجو  دنھدیم . رارق  مجاھت  دروم  تسردان  یاھهناھب  هب  ار  ییهدع  ییارگهفیاط ، اب  ار  ییهدع  ییارگموق ، اب  ار  ییهدـع  دـننکیم ؛

مھ ار  لفاغ  مدآ  رفن  راھچ  دننکیم ؛ تیلاعف  روطنیا  دـنراد  هک  دـناسیلگنا  اکیرما و  لیئارـسا و  یـسوساج  یاھسیورـس  لماوع  نامھ  عقاو  رد  ای  دنتـسھ  یناسک  نینچ 

. درک راکنا  ار  نآ  دوشیمن  هک  تسا  یتیعقاو  مھ  نیا  دناهدرک . ناشدوخ  تیلاعف  شوختسد 

هیلع مالـسا ، هیلع  همھ  نیا  یمالـسا  نوگانوگ  قطانم  رد  دـیایب . قئاف  یمالـسا  یرادـیب  رب  تسا  هتـسناوتن  دوخ  ناوت  یهمھ  اب  برغ  یاـیند  هک  تسا  نیا  رگید  تیعقاو 

مھتم مالـسا و  هب  نداد  مانـشد  یارب  دـندرک  تسرد  رودزم  همھ  نیا  دـندرک ؛ تاغیلبت  مالـسا  ماـکحا  هیلع  یمالـسا و  گرزب  ناحلـصم  ناربھر و  هیلع  یمالـسا ، یروھمج 

بـیجع و لکـش  هـب  ییهناـسر  عیـسو  تاـغیلبت  یهـبرح  زا  دـندرک ، هدافتـسا  یداـصتقا  یهـبرح  زا  دـندرک ، هدافتـسا  یماـظن  یهـبرح  زا  یمالــسا ؛ ماـکحا  مالــسا و  ندرک 

روـش و نیا  تسا . یمالـسا  رکفت  مالـسا و  هب  یمالـسا  یاـھروشک  رد  ناملـسم  یاـھناوج  شیارگ  نیرتـشیب  دـناهتفرن . شیپ  نونکاـت  اـما  دـندرک ؛ هدافتـسا  یروآتفگش 

. دوشیم رتشیب  ناملسم  یاھتلم  لد  رد  زورهبزور  قشع ،

جح  / ١٠/١٩/١٣٨۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هطلـس و عنام  نیرتگرزب  ار ، یروآون  تسایـس و  شناد و  یاھنادـیم  رد  ام  یاھتلم  تفرـشیپ  یمالـسا و  داـحتا  ناناملـسم و  یرادـیب  رابکتـسا ، یاـیند  هک  درک  دـیابن  دـیدرت 

« يمالسا يرادیب   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نارود هک  زورما  تسا . ناملـسم  یاـھتلم  اـم  یور  شیپ  یرامعتـساون  رامعتـسا و  نارود  یهبرجت  دزیتـسیم . نآ  اـب  ناوت  یهمھ  اـب  درامـشیم و  دوـخ  یناـھج  یهرطیس 

. مینکن طلسم  دوخ  تشونرس  رب  ار  نمشد  ینالوط ، یتدم  یارب  رگید  راب  میزومایب و  سرد  اھهبرجت  نآ  زا  دیاب  تسا  نیونارف  رامعتسا 

جح  / ١٠/١٩/١٣٨۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

داحآ ناگبخن و  ناناوج و  هداد و  شرتسگ  ار  دوخ  جاوما  یمالسا  یرادیب  مالسا ، یایند  طاقن  زا  یخرب  رد  ناربھر  تقادص  تعاجـش و  نازرابم و  یراکادف  تکرب  هب  هک  نونکا 

راب تسا ، هتشگ  راکشآ  ناملسم  نارادمامز  نارادمتسایس و  زا  یرایـسب  یارب  نابلطهطلـس  رادغ  یهرھچ  هدروآ و  نادیم  هب  یمالـسا  یاھروشک  زا  یرایـسب  رد  ار  مدرم 

. دنا مالسا  یایند  رب  دوخ  یهرطیس  میکحت  همادا و  یارب  هزات  یاھدنفرت  یپ  رد  رابکتسا  نارادمدرس  رگید 

جح  / ١٠/١٩/١٣٨۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

رگید اـکیرما و  یـسایس  یتاـغیلبت و  یاـھرازبا  یهـمھ  تـسا . یمالـسا  یاھــشزرا  یهراـبود  ندیــشک  اوزنا  هـب  یھاوخمالــسا و  جوـم  بوکرــس  اھفدـھ  نـیا  یهحوـلرس 

. دننک بوکرس  دنناوتب  رگا  دنزادنا و  ریخات  هب  ار  یمالسا  یرادیب  تضھن  ات  تسا  هداتفا  راک  هب  زورما  نابلطهطلس ،

جح  / ١٠/١٩/١٣٨۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

رگید اـکیرما و  رادـغ  یهرھچ  یئوس  زا  و  هتفرگ ، ارف  ار  مالـسا  یاـیند  رـسارس  یرادـیب  جاوما  یئوس  زا  دـنارذگیم . ار  یـساسح  نارود  مالـسا  ناـھج  هژیوـب  ناـھج و  زورما 

تمظع هب  یروشک  رد  هدش و  زاغآ  مالسا  ناھج  زا  یئاھشخب  رد  رادتقا  تیوھ و  یبایزاب  تمـس  هب  تکرح  یئوس  زا  تسا . هداتفا  نوریب  ایر ، ریوزت و  یهدرپ  زا  ناربکتـسم 

ملع و طـیحم  هب  دوب  هدرک  لوحتم  ار  یعاـمتجا  یـسایس و  طـیحم  هک  یـسفن  هب  داـمتعا  هتـسشن و  راـب  هب  یموب  لقتـسم و  یرواـنف  شناد و  یاـھلاھن  یمالـسا ، ناریا 

نانبل نیطسلف و  یئوس و  زا  قارع  زورما  تسا . هدمآ  دیدپ  نانمشد  یماظن  یسایس و  شیارآ  رد  طاطحنا  فعض و  یاھهنخر  یئوس  زا  و  تسا . هدش  هدیشک  یگدنزاس 

هدـش و هجاوم  گرزب  یعناوم  اب  دوخ  یاھماگ  نیتسخن  رد  اکیرما  یئهنایمرواخ  تسایـس  تسا . مزینویھـص  اـکیرما و  یاعدـمرپ  تردـق  زجع  فعـض و  هاگـشیامن  یئوس ، زا 

. تسا هدش  لیدبت  نآ  ناحارط  دض  رب  یئهبرح  هب  تسایس ، نیارد  یماکان 

رادیب تلم  زا  تیامح  نیطسلف ، مولظم  تلم  هب  کمک  دننک . زاغآ  ار  گرزب  یراک  دنریگ و  تسد  هب  ار  لمع  راکتبا  دنناوتیم  ناملسم  یاھتلود  اھتلم و  هک  تسا  یزور  زورما 

یلم و لاجر  یگنھرف و  ینید و  یسایس و  ناگبخن  یهفیظو  و  تسا ، یناگمھ  یئهفیظو  هقطنم ، یاھروشک  رگید  هیروس و  نانبل و  لالقتـسا  تابث و  زا  تسارح  قارع ،

یاھراعش نیرتهتسجرب  زا  دیاب  یموق  یئهقرف و  تافالتخا  زا  زیھرپ  یمالـسا و  بھاذم  ناوریپ  نایم  یلدمھ  تدحو و  تسا . نارگید  زا  رتنیگنـس  نایھاگـشناد ، ناناوج و 

. دریگ رارق  نانآ  توعد  یهحولرس  دیاب  یلصا ، فوفص  نیا  رد  اھورین  یهمھ  ندرک  جیسب  یگنھرف و  شالت  یسایس ، طاشن  یملع ، طاشن  دشاب . ناگبخن  نیا 

روشک  / ١٢/٠٨/١٣٨۴ رسارس  نارادناتسا  رادید  رد  تانایب 

شالت یاهفیاط  گنج  فالتخا و  داجیا  یارب  اذل  دننیبیم و  مدرم  زا  یهدـمآرب  تلود  نداد  ناشن  دـمآراکان  رد  فالتخا و  داجیا  رد  قارع ، رد  ار  ناشدوخ  تحلـصم  اھییاکیرما 

یسایس فادھا  اھناملسم و  تاساسحا  ندرک  هتخیگنارب  یارب  مھ  نآ  زا  لبق  تساھنآ . زا  یاهنومن  ارماس ، رد  ریخا  یاھزور  زیمآهعجاف  ثداوح  نیمھ  الاح  هک  دننکیم ،

سنج کی  زا  راک ، عون  ود  رھ  هک  دندرک  حرطم  اھروتاکیراک -  ندیـشک  اب  ار -  مالـسلاوھالصلاهلآیلعوهیلع )  ) مالـسا مرکمیبن  هب  تناھا  یهلئـسم  دنتـشاد ، هک  ینوگانوگ 

؟ دـش هچ  هجیتن  دنـسرب . ناشدوخ  فادـھا  هب  یزیرهمانرب ، اب  دـیآیم ، شیپ  هک  یجیھت  رد  هکنیا  یارب  مدرم ، تاسدـقم  هب  تناھا  نادـیم  رد  نتـشاذگ  مدـق  ینعی  تسا ؛

هعیش تدحو  هب  ارماس  یارجام  هدش و  یھتنم  رابکتسا  یهجنپ  زا  مالسا  یایند  ترفن  ساسحا  مالسا و  یایند  یمومع  تکرح  هب  اھروتاکیراک  یهیضق  زورما  دنتسناوتن .

؛ دـناوتیمن نمـشد  نیارباـنب ، دـننک . موکحم  مھ  اـب  دـنھدب و  هیمـالعا  مھ  اـب  دننیـشنب ، ینـس  هعیـش و  یاـملع  هک  هدـش ؛ یھتنم  ملاـع  طاـقن  زا  یرایـسب  رد  ینـس  و 

، مالـسا یایند  یرادـیب  اب  تسا و  رادـیب  مالـسا  یایند  زورما  اما  دـناهدرک ؛ راک  اھهشقن  نیا  یور  اھلاس  تسا ؛ یرارکت  هدـش و  هتخانـش  یاھهشقن  نمـشد ، یاھهشقن 

فدـھ درک . کیدزن  مھ  هب  دـیاب  ار  یمالـسا  تما  یاھلد  درک ؛ کیدزن  مھ  هب  دـیاب  ار  ینـس  هعیـش و  ناردارب  درک ؛ ظفح  دـیاب  ار  یرادـیب  نیا  هتبلا  دـننکب . یراـک  دـنناوتیمن 

. درک اشفا  نایب و  اھناملـسم  یمومع  راکفا  یارب  دیاب  ملاع -  طاقن  یهیقب  رد  هچ  قارع و  رد  هچ  تسا -  یبھذـم  تافالتخا  هنتف و  یاهفیاط و  یهنتف  داجیا  هک  ار  نمـشد 

، دھدب لیکشت  دنتسھ ، مالسا  هب  دنمهقالع  هک  یمدرم  زا  ار  یمدرم  یسارکمد  کی  تساکیرما -  تسکش  رھظم  هک  قارع -  تلود  هک  دنراذگب  دنھاوخیمن  زورما  هک  نیا 

ار ناشدوخ  عفانم  نماض  ناشدوخ و  رادفرط  تلود  کی  هک  دندوب  هدـمآ  اھنآ  دـندوب ، هدـماین  قارع  هب  راک  نیا  یارب  اھییاکیرما  نوچ  تسا ؛ قارع  رد  اکیرما  تسکـش  رھظم 

اھنآ دـنکیم . فـقوت  تکرح و  لوئـسم ، نویناـحور  تـسد  یهراـشا  اـب  دـیلقت و  عـجرم  هاـگن  اـب  هـک  دـنیایب  ارگمالـسا  یهعوـمجم  کـی  هـکنیا  هـن  دـنروایب ؛ راـک  رـس  اـجنآ  رد 

، تسا هنایمرواخ  رد  اکیرما  یاھتسایـس  تسکـش  رھظم  هک  ار  قارع  الاح  دـش . نیا  دنتـساوخیم و  ار  نیا  قارع  مدرم  اما  دـیایب ؛ راک  رـس  یتلود  نینچ  دنتـساوخیمن 

. دـنک لمع  شدوخ  فیاـظو  هب  تسا -  هدـمآ  راکرـس  مدرم  یارآ  اـب  مدرم و  راـکفا  اـب  هک  تلود -  نیا  دـنراذگن  دـننک و  داـجیا  فـالتخا  دـنزیرب و  مھ  هب  یلکـش  هب  دـنھاوخیم 

. داد دھاوخ  ار  اھنآ  خساپ  ناریا ، مدرم  یرایشوھ  لثم  قارع ، مدرم  یرایشوھ  دوب و  دنھاوخ  ماکان  هللااشنا 

نارھت  / ٠٧/٢١/١٣٨۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

میرادـن و دای  هب  هقطنم  نیا  لک  رد  نآ  هیبش  یاهثداح  ام  دوب . یخیرات  یهدـیدپ  کی  هزور ، هس  یـس و  گنج  نیا  دوبن . یداـع  یلومعم و  یهلئـسم  کـی  ناـنبل ، یهلئـسم 

. داتفا قافتا  اما  دنتشادن ؛ ار  یزیچ  نینچ  عقوت  راظتنا و  زگرھ  مھ  یمالسا  یرادیب  ناملسم و  یاھتلم  نانمشد 

جح  / ١٠/٠٨/١٣٨۵ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

. تسا هدش  لیدبت  شزرا  دض  کی  هب  مالسا  ناھج  رد  رصح ، دح و  یب  رورغ  رابکتسا و  قطنم و  یب  یاھراتفر  راکشآ و  یاھمتس  اب  اکیرمآ ، یرادمدرس  زا  سپ  هژیوب  برغ 

)...(

قیمع یتکرح  دنھاوخن  هچ  دنھاوخب و  هچ  زورما  تسا . هدناسر  کمک  یمالسا  یرادیب  هب  هدرک و  مامت  ار  تجح  ناملسم  یاھتلم  رب  هنازوت  نیک  لوقعمان و  یاھراتفر  نیا 

. دیماجنا دھاوخ  یمالسا  تما  یهرابود  تایح  تزع و  لالقتسا و  هب  دوخ  بسانتم  نامز  رد  هک  تسا  تکرح  نیمھ  تسا و  هدش  زاغآ  مالسا  یایند  رد  راد  هشیر  و 

یزروضرغ و یرصنع و  تسس  فعض و  هنوگرھ  دنراد . شود  رب  عطقم  نیا  رد  ینیگنس  یهفیظو  نارکفنـشور  املع و  ناگبخن و  تسا . هدننک  نییعت  یخیرات  عطقم  کی  نیا 

؛ دننکن یھاتوک  ناناوج  رد  دیما  حور  ندیمد  رد  نارکفنـشور  دننیـشنن ؛ تکاس  یبھذـم  ینکفا  فالتخا  ربارب  رد  نید  یاملع  دوش . یھتنم  هعجاف  هب  دـناوتیم  نانآ  یھاتوک 

ربارب رد  یقیقح  تردق  نیا  زا  دننک و  تیوقت  ار  دوخ  نایم  یگتسبمھ  یمالسا  یاھتلود  دننک ؛ هیکت  نانآ  هب  دنرادھگن و  هنحص  رد  ار  دوخ  مدرم  نارادمامز ، نارادمتسایس و 

. دنوش دنم  هرھب  نارگ  هطلس  دیدھت 

سوریو ندنکارپ  لاح  رد  اوق  یهمھ  اب  دنناوتب  هک  یرگید  یاج  رھ  رد  اقیرفا و  لامش  زا  یئاھروشک  رد  نانبل ، رد  قارع ، رد  سیلگنا  اکیرمآ و  یـسوساج  یاھـسیورس  زورما 

بھذـت اولـشفتف و  اوعزانت  ـال  هلوسر و  اوعیطا هللا و  و  یهفیرـش « : یهیآ  د و  ــ نک یزا  ــ ـسنوصم کـلھم  یرا  ــ میب نیا  ربارب  رد  ار  اـم  دـیاب  جـح  عاـمتجا  دـنایبھذم . فـالتخا 

. دھد رارق  ام  مشچربارب  رد  هتسویپ  ار  ( ١  «) نیرباصلا عم  نا هللا  اوربصا  مکحیر و 

نورزاک  / ١٣٨٧/٠٢/١۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 19 
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هک ایند  زورما  یهناملاظ  یداصتقا  تردـق  نارادمدرـس  یهعومجم  نآ  ینعی  اکیرمآ  تموکح  طقف  هن  یناـھج -  رابکتـسا  یهکبـش  ینعی  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  نمـشد 

یتسینویھـص یهکبـش  اب  هک  رگید  یاھروشک  زا  یـضعب  رد  اکیرمآ و  دوخ  رد  دـناهدش ، فورعم  یـسارکومد  مان  هب  هک  یئاھروشک  نیمھ  رد  دـنربیم ؛ دـنروآیم و  ار  اھتلود 

یرادـیب یمالـسا و  تضھن  ربارب  رد  ار  ناشدوخ  عفانم  دـنطابترا ، رد  یناھج  ربکتـسم  تردـقرپ  ذوفنرپ و  یهکبـش  نیا  اب  هک  یئاھتلود  دنتـسھ . اھنیا  دـنراد ، راوتـسا  دـنویپ 

هدرک هدافتسا  تلم  نیا  اب  یهھجاوم  یارب  نکمم  لئاسو  یهمھ  زا  نمشد  نیا  دنیاھنآ . نمـشد ، دننیبیم . دیدھت  رد  ار  عورـشمان  عفانم  نیا  دننیبیم ؛ رطخ  رد  یمالـسا 

. تسا هدنام  رد  تسا و 

ص)  / ٠٩/١٣٨٧/٠۵  ) مظعا لوسر  ترضح  ثعبم  تبسانم  هب  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ناردلق نادنمتردق و  هک  هچ  رھ  دشیم  روصت  دوب  یزور  کی  تسا . هدرک  ادیپ  یھاگآ  تسا ؛ هدرک  ادیپ  یرادیب  مالسا  یایند  زورما  تسین ؛ مھ  ناریا  یهلئـسم  طقف  هلئـسم 

راتفر اھنآ  لیم  قبط  رب  هکنیا  زج  دنرادن  یاهراچ  نویـسایس  دش و  دھاوخ  نامھ  دـنھاوخب ، قباس -  یوروش  عضو  کی  رد  اکیرمآ ، عضو  کی  رد  الاح  ملاع -  یاھتفلکندرگ  و 

یگداتسیا دیاب  داتسیا ، دیاب  تسا . هدروخ  هبرـض  رواب  نیا  رایـسب  مھ  یـسایس  ناگبخن  نارادمتـسایس و  نیب  رد  درادن ، دوجو  الـصا  هک  اھتلم  نیب  رد  رواب  نیا  زورما  دننک .

. درک

ص)  / ٠٩/١٣٨٧/٠۵  ) مظعا لوسر  ترضح  ثعبم  تبسانم  هب  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یلم و یهبناجهمھ  میظع  یهعـسوت  شنوگانوگ ، یاھتراھم  شاهبرجت ، شایروانف ، شملع ، تسین و  لـبق  لاـس  تسیب  ناریا  تلم  اـب  یهسیاـقم  لـباق  ناریا  تلم  زورما 

تماقتـسا نیمھ  رثا  رب  نیا ، تسین . شیپ  لاس  جـنپوتسیب  شیپ و  لاس  تسیب  اب  یهسیاـقم  لـباق  هقطنم ، رد  شرادـتقا  ذوفن و  شایروشک ، یداـصتقا و  یعاـمتجا و 

تما تثعب  زورما  دوـب ، مرکم  یبـن  تثعب  زور  نآ  هک  مینادـب  میوـش ؛ انـشآ  ربـمغیپ  خـیرات  اـب  میمھفب ؛ مینادـب و  اـم  کـت  کـت  یتسیاـب  ار  نیا  تسا ؛ تثعب  سرد  نیا  تـسا .

دوخ یاھیئاناوت  رب  دنک ، هفاضا  دوخ  ملع  رب  دنک ؛ مادقا  تکرح و  تریـصب  اب  هناھاگآ و  دنادب ؛ ثوعبم  ار  دوخ  دنکب ؛ تثعب  ساسحا  دـیاب  یمالـسا  تما  زورما  تسا . یمالـسا 

، یمالـسا بالقنا  مایپ  ناریا ، تلم  مایپ  نیا  تسا . مھم  یلیخ  هملک  دـیحوت  ناشیا  نیب  و  دـنک . هفاضا  دوخ  یمالـسا  للملانیب  ماجـسنا  یلم و  ماجـسنا  رب  دـنک ، هفاضا 

هار هک  مینادیم  دیـسر و  میھاوخ  اجک  هب  مینادـیم  مینکیم ،  میراد  راک  هچ  مینادـیم  یھلا  قیفوت  هب  تسا . نشور  ام  یارب  مھ  قفا  و  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماظن  مایپ 

. ندرک درگبقع  هن  نداتسیا و  هن  تسا ؛ نتفر  هطقن ، نآ  هب  ندیسر 

رطف  / ١٣٨٧/٠٧/١٠ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

لاس رد  یرادیب  نیا  رگا  تسا . هدش  رادیب  مالسا  یایند  هک  تسا  نیا  تلع  تسا . رتهزیگنارپ  رایسب  رتساسح و  رایسب  نیطسلف  یهلئسم  هب  تبسن  مالسا  یایند  زورما 

یرگید روج  اھتیعقاو  اعطق  تشادیم ، دوجو  تفرگ ، رارق  اھتسینویھص  رایتخا  رد  دش و  بصغ  یمسر  روط  هب  نیطسلف  هک  یـسمش -  یرجھ  ینعی ١٣٢٧  یدالیم -   ١٩۴٨

راگدرورپ قیفوت  هب  مھ  زور  هب  زور  دناهجوتم ، دنرادیب ، اھناملـسم  زورما  دـشیمن . عقاو  یمالـسا  تما  رکیپ  رب  قیمع  تحارج  نیا  مالـسا و  یایند  خـلت  یهثداح  نیا  دوبیم و 

هب ام  تسا . نیطـسلف  عاجـش  تلم  تمواقم  یگداتـسیا و  یناھج ، شرتسگ  تیامح و  نیا  لماوع  نیرتمھم  زا  یکی  منکب  ضرع  تسا  مزال  نم  و  دـش . دـنھاوخ  رترادـیب 

امـش لباقم  رد  اج  نیمھ  زا  اـم  تسا . هدـنز  تلم  کـی  ماـن  قیـال  یناملـسم و  ماـن  قیـال  هک  تسا  هدرک  تاـبثا  اـفاصنا  اـقح و  تلم  نیا  میتسرفیم . دورد  نیطـسلف  تلم 

اھنت تسا و  هتـشاذگن  اھنت  ار  امـش  ناریا  تلم  هک  دـینادب  میئوگیم : هینھ  یاقآ  نامدـھاجم  ردارب  هب  نیطـسلف و  ینوناق  تلود  هب  نیطـسلف و  مدرم  هب  ناملـسم  تیعمج 

. تشاذگ دھاوخن 

رطف  / ١٣٨٧/٠٧/١٠ دیع  تبسانم  هب  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

لباقم رد  زورما  تسھ ، اھنآ  رایتخا  رد  ایند  یهمھ  هک  ملاع  تفلکندرگ  ناربکتـسم  گرزب و  نانمـشد  دـنکیم . هدـھاشم  دوخ  لـباقم  رد  ینـشور  قفا  مالـسا  یاـیند  زورما 

و : » دومرف هک  تسا  یھلا  یهدـعو  یهدـنھدناشن  نیا  تسا و  هتـسب  اھنآ  یور  رب  هار  دـننکیم ؛ یناوتان  ساـسحا  ناملـسم  یاـھتلم  یرادـیب  ناملـسم و  یاـھتما  شزیخ 

و تسا . یھلا  یهدعو  اھنیا  نیثراولا .» مھلعجن  همئا و  مھلعجن  ضرالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرن  و  : » دومرف و  زیزع .» یوقل  نا هللا  هرـصنی  نم  نرـصنیل هللا 

. دھدیم ناشن  ار  دوخ  جیردتب  اھناملسم  تکرح  یرادیب و  تکرب  هب  یھلا  یاھهدعو  نیا  هرما .» یلع  بلاغ  و هللا  : » دومرف

یعامتجا داھج  تسا ، یملع  داھج  تسا ، یرکف  داھج  تسا ، یـسایس  داھج  تسین ؛ یماظن  داھج  اموزل  داـھج  نیا  تسا . ناملـسم  تلم  لـباقم  رد  گرزب  داـھج  کـی 

رایسب یهقطنم  یهنحـص  هب  دینک  هاگن  امـش  زورما  دوشیم . انـشآ  تسا و  هدش  انـشآ  داھج  نیا  نوگانوگ  داعبا  اب  جیردتب  مالـسا  گرزب  تما  و  تسا . یقالخا  داھج  تسا ،

. دینیبیم ار  یمالسا  تما  تفرشیپ  نیمھ  هنایمرواخ ، ساسح 

رطف  / ١٣٨٧/٠٧/١٠ دیع  تبسانم  هب  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

لباقم رد  زورما  تسھ ، اھنآ  رایتخا  رد  ایند  یهمھ  هک  ملاع  تفلکندرگ  ناربکتـسم  گرزب و  نانمـشد  دـنکیم . هدـھاشم  دوخ  لـباقم  رد  ینـشور  قفا  مالـسا  یاـیند  زورما 

و : » دومرف هک  تسا  یھلا  یهدـعو  یهدـنھدناشن  نیا  تسا و  هتـسب  اھنآ  یور  رب  هار  دـننکیم ؛ یناوتان  ساـسحا  ناملـسم  یاـھتلم  یرادـیب  ناملـسم و  یاـھتما  شزیخ 

یھلا یهدعو  اھنیا  ( ٢ «.) نیثراولا مھلعجن  همئا و  مھلعجن  ضرـالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذـلا  یلع  نمن  نا  دـیرن  و  : » دومرف و  ( ١ «.) زیزع یوقل  نا هللا  هرـصنی  نم  نرـصنیل هللا 

. دھدیم ناشن  ار  دوخ  جیردتب  اھناملسم  تکرح  یرادیب و  تکرب  هب  یھلا  یاھهدعو  نیا  ( ٣ «.) هرما یلع  بلاغ  و هللا  : » دومرف و  تسا .

جح  / ١٣٨٧/٠٩/١٧ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

زا زورما  یمالـسا  تـما  مـشچ  شیپ  رد  قـفا  اریز  دـنریگ ؛ هرھب  نآ  زا  دـننادب و  ردـق  ار  گرزب  یهـضیرف  نـیا  دـیاب  هـشیمھ  زا  شیب  زورما  داژن ، رھ  روـشک و  رھ  زا  ناناملــسم 

هتشذگ نرق  ود  رد  یمالسا  تما  رگا  تسا . رتشیب  هشیمھ  زا  هدرک ، میسرت  ناملسم  یهعماج  درف و  یارب  مالسا  هک  یئاھفدھ  هب  ندیسر  یارب  دیما  رتنـشور و  هشیمھ 

یداصتقا یسایس و  بتاکم  نیا  یرجھ  مھدزناپ  نرق  رد  نونکا  دوب ، نآ  تسار  پچ و  عون  ود  رھ  زا  یداحلا  یاھبتکم  برغ و  یدام  ندمت  ربارب  رد  تمیزھ  یـشاپورف و  راچد 

تلادع و قطنم  یدیحوت و  یهشیدنا  ندش  حرطم  اب  شیوخ و  تیوھ  تفایزاب  ناناملسم و  یرادیب  اب  مالسا  دناتمیزھ و  یشاپورف و  فعـض و  راچد  لگ و  رد  یاپ  هک  دنبرغ 

. تسا هدرک  زاغآ  ار  شیوخ  تزع  یئافوکش و  زا  یئهزات  رود  تیونعم ،

هتفرتسد زا  برغ ، ندمت  موجھ  ربارب  رد  ار  یرادنید  تیونعم و  ساسا  هکلب  نیملـسم  مالـسا و  اھنت  هن  دندناوخیم و  سای  یهیآ  رود  نادـنچ  هن  یئهتـشذگ  رد  هک  یناسک 

قیدصت لد  نابز و  اب  و  دننیبیم . مشچ  هب  ار  نامجاھم  نآ  یجیردـت  لاوز  فعـض و  الباقتم  و  مالـسا ، نآرق و  تایح  دـیدجت  مالـسا و  نتـشارفا  رب  رـس  زورما  دنتـشادنپیم ،

. دننکیم

هار رد  یمالـسا  نیون  ندـمت  نآرق و  تما  یزاـسزاب  لـطاب و  رب  قح  یزوریپ  ینعی  یھلا  یهدـعو  لـماک  ققحت  و  تسا ، راـک  زاـغآ  زونھ  نیا  میوگیم : لـماک  ناـنیمطا  اـب  نم 

نم مھنلدبیل  مھل و  یـضترا  یذلا  مھنید  مھل  ننکمیل  مھلبق و  نم  نیذلا  فلختـسا  امک  ضرالا  یف  مھنفلختـسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونمآ  نیذـلا  دـعو هللا  : » تسا

(١ «) نوقسافلا مھ  کئلواف  کلذ  دعب  رفک  نم  ائیش و  یب  نوکرشی  یننودبعی ال  انما  مھفوخ  دعب 

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 20 
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یمکحتـسم هاگیاپ  هب  ار  ناریا  هک  دوب  یمالـسا  ماظن  یهزوآدـنلب  یانب  ناریا و  رد  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  هلحرم ، نیرتمھم  نیلوا و  رد  ریذـپانفلخت  یهدـعو  نیا  یهناشن 

یرکف و تسار  پچ و  یزیتسمالـسا  یرگیداـم و  یوھاـیھ  جوا  رد  تسرد  اـسآزجعم ، یهدـیدپ  نـیا  ندروآ  رب  رـس  درک . لیدـبت  یمالـسا  ندـمت  تیمکاـح و  یهشیدـنا  یارب 

هزاـت یدـیما  مالـسا  یاـیند  رد  دـشیم ، هتخاوـن  وـس  همھ  زا  هک  یتاـغیلبت  یداـصتقا و  یماـظن و  یـسایس و  تابرـض  ربارب  رد  نآ  ماکحتـسا  تمواـقم و  هاـگنآ  و  یـسایس ،

رب هک  یئهھد  هس  لوط  رد  تسا . هدش  رترادهشیر  دیما  نآ  رتشیب و  یھلا ـ  یهوق  لوح و  هب  ماکحتـسا ـ  نیا  هتـشذگ ، نامز  هچ  رھ  دروآ . دیدپ  اھلد  رد  یروش  تخیگنارب و 

. تسا هنادنمزوریپ  یدروامھ  نیا  یهنحص  اقیرفا ، ایسآ و  ناملسم  یاھروشک  هنایمرواخ و  درذگیم ، ارجام  نیا 

؛ تسینویھـص راوخنوخ  ربکتـسم و  میژر  رب  یمالـسا  تمواقم  هللابزح و  یخیرات  یزوریپ  نانبل و  ناملـسم ، ینیطـسلف و  تلود  ماـیق  یمالـسا و  یهضاـفتنا  نیطـسلف و 

؛ نآ یهدـناشنتسد  میژر  تسینومک و  نارگلاغـشا  رابتفخ  تمیزھ  ناتـسناغفا و  مادـص ؛ روتاتکید  دـحلم و  میژر  یاـھهناریو  رب  یمدرم  ناملـسم و  تلود  لیکـشت  قارع و 

جوم ندش  ریگارف  تسینویھـص ؛ بصاغ  میژر  نورد  رد  ریذپانجالع  یگتفـشآ  یراتفرگ و  هنایمرواخ ؛ رب  هرطیـس  یارب  اکیرما  یرابکتـسا  یاھحرط  یهمھ  یماکان  تسکش و 

میرحت و مغر  هب  یمالـسا  ناریا  رد  یروانف  یملع و  روآتفگـش  تفرـشیپ  نارکفنـشور ؛ ناناوج و  ناـیم  رد  هژیوب  هقطنم و  یاـھروشک  یهمھ  اـی  رتشیب  رد  یھاوخمالـسا 

؛ یبرغ یاھروشک  رتشیب  رد  ناملـسم  یاھتیلقا  رد  صخـشت  تیوھ و  ساسحا  یداصتقا ؛ یـسایس و  یهصرع  رد  اکیرما  رد  نازورفاگنج  تسکـش  یداصتقا ؛ یهرـصاحم 

. تسا یرجھ  مھدزناپ  نرق  ینعی  نرق  نیا  رد  نانمشد  اب  یدروامھ  رد  مالسا  یورشیپ  یزوریپ و  راکشآ  یاھهناشن  همھ  همھ و 

هار نادھاجم  یورین  تمھ و  هک  هاگنآ  دیسر ؛ شوگ  هب  ادخ  ناگدنب  موقلح  زا  ادخ  یادص  هک  هاگنآ  تسا . صالخا  داھج و  لوصحم  هرـسکی  اھیزوریپ  نیا  نارھاوخ ! ناردارب و 

یدھعب اوفوا  دش «: ضوع  خیرات  ریسم  تخاس و  ققحم  ار  دوخ  یهدعو  زین  ریدق  یلع  یادخ  درک ، لمع  ادخ  اب  دوخ  رارق  دھع و  هب  ناملسم  هک  هاگنآ  و  دمآ ؛ نادیم  هب  قح 

موی ایندلا و  هایحلا  یف  اونمآ  نیذلا  انلسر و  رـصننل  انا  ( » ۴ «) زیزع یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرـصنیل هللا  و  ( » ٣  «) مکمادقا تبثی  مکرصنی و  اورـصنت هللا  نا  ( » ٢ «) مکدھعب فوا 

(۵ «) داھشالا موقی 

تریـصب و اب  زج  داھج ، دیما و  اب  زج  صالخا ، نامیا و  اب  زج  زین  اھهندرگ  نیا  زا  روبع  دنراد . هار  رـس  رب  یراوشد  یاھهندرگ  زونھ  ناملـسم  یاھتلم  تسا . هار  زاغآ  زونھ  نیا 

. دش دھاوخن  یط  هار  نیا  یھلا ، یهدعو  قدص  هب  ینامگدب  اب  یگدزباتش ، یربصیب و  اب  یتمھیب ، یتوافتیب و  اب  یفابیفنم ، سای و  اب  تشگ . دھاوخن  رسیم  ربص ،

ماکان نمـشد  شالت  یهمھ  تروص  نیا  رد  دوب ؛ سانـشتصرف  عاجـش و  دنمدرخ و  رایـشوھ و  دیاب  دروآ . دـھاوخ  هدروآ و  نادـیم  هب  ار  دوخ  ناوت  یهمھ  هدروخمخز  نمـشد 

مھ هدنیآ  دندنام . ماکان  یلو  دندوب ، نادیم  رد  دنرب  راک  هب  دنتـسناوتیم  هک  یناوت  یهمھ  اب  مسینویھـص  اکیرما و  اتدمع  ینعی  نمـشد  مھ  لاسیـس  نیا  رد  دنام . دھاوخ 

هللااشنا دوب . دھاوخ  نینچ  زین 

نیطسلف  / ١٣٨٧/١٢/١۴ تلم  زا  تیامح  سنارفنک  نیمراھچ  رد  تانایب 

یاھورین زا  راب  ود  دادیم ، ناشن  ریذپانتسکش  بیھم و  یئهرھچ  اکیرما ، یـسایس  یماظن و  ینابیتشپ  اب  دوخ و  تاحیلـست  شترا و  اب  هھد  دنچ  هک  بصاغ  میژر  نونکا 

ضیرع و یاھنامزاس  یماظن و  یاھیزاسهدامآ  اھنیرمت و  دوجو  اـب  هدروختسکـش و  دـندیگنجیم ، تازیھجت  حالـس و  هب  اـکتا  زا  شیب  مدرم ، ادـخ و  هب  اـکتا  اـب  هک  تمواـقم 

جوم ربارب  رد  دوخ  تیافک  مدع  و  طوقس ، دنت  بیش  و  لالحنا ، مالسا ، ناھج  ناقفانم  یخرب  یتسدمھ  یبرغ و  یاھتلود  یضعب  اکیرما و  غیردیب  تیامح  یتاعالطا و  لیوط 

. تسا هتخاس  رھاظ  ار  یمالسا  یرادیب  دنمورین 

یهنیس ندرک  خاروس  عافدیب ، یاھهناخ  ندرک  ناریو  یماظنریغ ، مدرم  عیسو  راتـشک  دز ؛ رـس  تسینویھـص  نامرجم  زا  هزغ  یخیرات  هثداح  رد  هک  یتایانج  رگید  یئوس  زا 

مدرم یهیلوا  یاھزاین  رگید  تخوس و  وراد و  اذغ و  هار  نتسب  رگید ، عونمم  یاھحالس  یخرب  یرفسف و  یاھبمب  یریگراکهب  دجسم ، ناتسبد و  نارابمب  راوخریش ، ناکدوک 

یهعجاـف نیزاـغآ  یاـھهھد  اـب  تسینویھـص ، یلعج  تـلود  نارـس  رد  تیاـنج  یرگیـشحو و  یهزیرغ  هـک  درک  تباـث  رگید ، تاـیانج  یـسب  و  لاـس ، ود  هـب  کـیدزن  یتدـم  رد 

لد نھذ و  رب  هنیعب  مھ  زورما  دروآ ، دیدپ  ار  الیتش  اربص و  نیسای و  رید  یاھهعجاف  هک  یمحریب  یگدنرد و  یوخ  نامھ  تسایس و  نامھ  هتفاین و  یتوافت  چیھ  نیطـسلف 

مھوت اب  هک  نانآ  هچ  دـشابیم . رترابهعجاف  رتهدرتسگ و  یـسب  تیانج  یهرئاد  یروانف ، تفرـشیپ  زا  یریگهرھب  اب  زورما  هتبلا  هک  تسا  مکاح  ناـمز  یاـھتوغاط  نیا  یناـملظ 

مود و لسن  دوخ ، لطاب  لایخ  هب  هک  یناسک  هچ  و  دندرک ، زارد  نابصاغ  ربارب  رد  میلست  شزاس و  تسد  هداد  رس  ینیبعقاو »  » راعش تسینویھـص ، میژر  یریذپانتسکش 

. دنشاب هدرب  یپ  دوخ  یاطخ  هب  دیاب  نونکا  دندنارورپ ، لد  رد  ار  نانآ  رانک  رد  ملاس  یتسیزمھ  دیما  هتسناد ، لوا  لسن  تایانج  زا  اربم  ار  تسینویھص  نارادمتسایس  موس 

، تسا هتشگ  راکشآ  بصاغ  میژر  رد  یگدنامرد  یناوتان و  یاھهناشن  هتخیر و  ورف  نیغورد  تبیھ  نآ  یمالسا ، تمواقم  لاھن  ندیلاب  ناملـسم و  تما  یرادیب  جوم  اب  الوا :

یتیانج چـیھ  زا  دـنناوتیم ، هک  دـنربب  نامگ  ای  دـنناوتب  هاگرھ  دوب و  لوا  یاھهھد  رد  هک  تسا  نامھ  میژر  نآ  ناگدـننادرگ  رد  تیانج  زا  یمرـشیب  یرگزواـجت و  یوخ  اـیناث  و 

. دنتسین نادرگیور 

نیطسلف  / ١٣٨٧/١٢/١۴ تلم  زا  تیامح  سنارفنک  نیمراھچ  رد  تانایب 

یهعومجم نیا  یگچراپکی  تمھ و  تسد  رد  یمالسا ، یاھروشک  ناوارف  تالکشم  لح  دیلک  تسا . یمیظع  تردق  یاراد  یمالـسا ، یرادیب  تکرب  هب  زورما  ام  گرزب  تما 

. تسا مالسا  ناھج  یهلاسم  نیرتیروف  نیطسلف ، یهلاسم  و  تسا ، فرگش 

١٣٨٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتسیب  مسارم  رد  تانایب 

هب طوبرم  تسا ، ناریا  تلم  هب  طوبرم  هک  هچرگا  مھ  مود  مچرپ  تسا . یمالـسا  گرزب  تما  هب  طوبرم  تسا ، ماما  تضھن  ماما و  توعد  زا  دـعب  کی  تقیقح  رد  هک  لوا  مچرپ 

ناریا رد  گرزب  تضھن  نیا  نوچ  تسا . زاستکرح  نیرفآدـیما و  یمالـسا  تما  یارب  تسا ، مالـسا  شخبتایح  کرحت  زا  یلمع  یهبرجت  کی  نوچ  اما  تسا ، یناریا  ناریا و 

شزرا یاراد  مالسا  تما  یارب  زاب  نآ  یهجیتن  اما  تسا ، یناریا  ناریا و  هب  طوبرم  میقتسم  روط  هب  هک  هچرگا  نیاربانب  دوب ، مالـسا  ققحت  مالـسا و  یرادیب  یلمع  یهبرجت 

. منکیم ضرع  ار  یھاتوک  بلاطم  دعب ، ود  رھ  یهرابرد  نم  تسا . تیمھا  و 

لوط رد  هک  ینآ  زا  دعب  دندرک . تیصخش  ساسحا  دندرک ؛ تیوھ  ساسحا  ایند  یاج  یهمھ  رد  ناناملسم  هک  دش  بجوم  نیا  دوب ، مالسا  مچرپ  نتـشارفارب  هک  لوا  دعب  رد 

مدرم رظنم  رد  ام  راوگرزب  ماما  یهتـشارفارب  تماـق  یتقو  دـمآ ، دوجو  هب  بـالقنا  نیا  یتقو  دوش ، هل  دوش ، درخ  یمالـسا  تیوھ  هک  دوب  هدـش  شـشوک  یداـمتم  یاـھلاس 

مالـسا یایند  برغ  قرـش و  رد  هک  دـش  بجوم  نیمھ  دـناهدرک . ادـیپ  یتلاصا  کی  یتیـصخش ، کـی  یتیوھ ، کـی  هک  دـندرک  ساـسحا  همھ  دـش ، رادـیدپ  ملاـع  ناملـسم 

هک گنج  هس  رد  تسکـش  زا  دـعب  هک  یبرع  یاھروشک  ناـناوج  تفرگ ؛ ناـج  یماـکان  لاـس  اـھهد  زا  دـعب  نیطـسلف  تلم  دوشب : رادـیدپ  ناناملـسم  یرادـیب  یاـھهناشن 

ام روشک  لئاسم  هب  صوصخم  تسا ؛ مالـسا  یایند  هب  طوبرم  رگید  اھنیا  دـنتفرگ -  هیحور  هراـبود  دـندوب ، سویاـم  هدرملد و  دنتـشاد و  یتسینویھـص  میژر  اـب  ناـشیاھتلود 

یایند رد  اھیلیخ  دوب و  هداد  ناشن  دوخ  زا  ریذپانتسکـش  یهرھچ  کی  زور  نآ  ات  تسا و  یمالـسا  یاـھروشک  لد  رد  یناطرـس  یهدـغ  هک  یتسینویھـص  میژر  تسین - 

رب یپایپ  یاھهبرض  دش ، عورش  ینیطسلف  یاھهضافتنا  دروخ ؛ یلیس  ناملـسم  ناناوج  تسد  زا  تسا ، ریذپانتسکـش  یتسینویھـص  میژر  هک  دندوب  هدرک  رواب  مالـسا 

رد هچ  هزور و  هس  یـس و  گنج  رد  هچ  نانبل ، زا  لبق  لاـس  هن  ینیـشنبقع  تسکـش و  رد  هچ  یـصقا ، یهضاـفتنا  رد  هچ  لوا ، یهضاـفتنا  رد  هچ  دـش ؛ دراو  بصاـغ  میژر 

بالقنا هک  یزور  نآ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـش . دراو  یتسینویھـص  میژر  رب  هک  دوب  یتابرـض  اھنیا  یهمھ  هزغ ؛ مولظم  مدرم  اب  یهزور  ود  تسیب و  گنج  رد  هتـشذگ  لاس 

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 21 
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نیا دمآیم . باسح  هب  ریذپانتسکش  میژر  کی  برع ، یاھتلم  صوصخب  ناملسم ، یاھتلم  ناملـسم و  یاھتلود  رظن  زا  یتسینویھـص  میژر  دیـسر ، یزوریپ  هب  یمالـسا 

داجیا رکف  هب  ایـسآ -  قرـش  ات  اقیرفآ  زا  ناملـسم -  یاھتلم  درپسب . یـشومارف  تسد  هب  دراذگب و  رانک  ار  تارف  ات  لین  زا  راعـش  اتلاجع  یتسینویھـص  میژر  هک  دش  بجوم 

. دنداتفا ناشروشک  رب  مالسا  تیمکاح  رکف  هب  اما  ام ؛ یمالسا  یروھمج  ماظن  لومرف  نامھ  اب  اموزل  هن  نوگانوگ ؛ یاھلومرف  اب  دنداتفا  یمالـسا  تموکح  یمالـسا و  ماظن 

. یمالسا یاھتکرح  زا  تسھ  ناشراظتنا  رد  یشخبدیون  یهدنیآ  مھ  یضعب  دندش ؛ مھ  قفوم  اھروشک  زا  یضعب 

زا دعب  دندرکیم ، تسکـش  ساسحا  دندزیم ، فرح  سای  اب  هک  یناگدنـسیون  نادنمرنھ و  نارعاش و  نامھ  دـندمآ ؛ نادـیم  هب  یاهزات  دـیما  اب  مالـسا  یایند  رد  نارکفنـشور 

؛ درک ادیپ  رییغت  ناشملق  ناشرعـش و  ناشمالک و  نحل  دش ، ضوع  ناشیهیحور  تلم ، نیا  یاھیگداتـسیا  راوگرزب و  ماما  میظع  تکرح  زا  دعب  یمالـسا ، بالقنا  یزوریپ 

. دراد زارد  رس  هتشر  نیا  و  تفرگ . دوخ  هب  دیما  گنر 

یمومع و یرادیب  نیمھ  یهجیتن  رد  نیا  تسا ، هدش  رتمرن  امش  ربارب  رد  برغ  یایند  نحل  هک  دینیبیم  امـش  زورما  رگا  منکیم  ضرع  ناملـسم  یاھتلم  هب  اج  نیمھ  نم 

، دننک یگداتـسیا  نانموم  هک  یتروص  رد  رگم  دنکیمن ، ادیپ  ققحت  تسا ، هدرک  هدـعو  ار  نانموم  یزوریپ  هک  دـنوادخ  فلختیب  یهدـعو  تسا . مالـسا  یایند  رد  یگداتـسیا 

. دش جراخ  یگدشریقحت  تلاح  نآ  زا  برغ  لباقم  رد  مالسا  یایند  تشگرب ؛ قرو  دش ، هدید  یگداتسیا  نیا  هک  یرادقم  نامھ  دننک . یناشفناج  دننک ، یراشفاپ 

یاـھتلود رظن  هن  ناملـسم و  یاـھتلم  رظن  هن  دـندرکیم ؛ یریگمیمـصت  هاوخلد  روط  هب  یمالـسا  یاـھروشک  هب  تبـسن  رگهطلـس  نادـنمتردق  هطلـس و  یاـیند  هتـشذگ ، رد 

لمع دیاب  میمصت  نآ  دنتفرگیم و  میمصت  دندرکیم ، یزیرهمانرب  ناشرازاب  یارب  دنتشاد ، رازاب  رگا  ناشتفن ؛ یارب  دنتـشاد ، تفن  رگا  دندرکیمن . مھ  لاوس  یتح  ار  یمالـسا 

ردق منتغم  قفوم و  یهبرجت  کی  ناونع  هب  مالـسا  یایند  یهمھ  رد  ار  هبرجت  نیا  دیاب  اھناملـسم  درک . ادیپ  رییغت  یدایز  دح  ات  تیعـضو  نیا  مالـسا  یایند  یرادیب  اب  دشیم .

. تساھنآ یگداتسیا  دنکیم ، دنلبرس  دنکیم ، زیزع  ار  اھتلم  هچنآ  دننکب . میظنت  وا  ساسا  رب  ار  ناشدوخ  هار  دننادب و 

دنراد مھ  قح  هتبلا  دنک . میـسرت  هقطنم  نیا  مدرم  یارب  هدحتم  تالایا  تلود  زا  ار  یدیدج  یهرھچ  دنکیم  یعـس  اکیرمآ ، دـیدج  تلود  نیا  یتح  دـینک  هظحالم  امـش  زورما 

یاـھتلم تسا . هدروآ  دوـجو  هب  هقطنم  نیا  یاـھتلم  دزن  رد  هدـحتم  تـالایا  تلود  زا  ینـشخ  روـفنم و  تشز و  یهرھچ  کـی  اـکیرمآ  یلبق  تـلود  نوـچ  دـنھاوخب ؛ ار  نـیا  هـک 

تلاـخد دـندید ، تنوشخ  هقطنم  نیا  رد  اـکیرمآ  زا  یداـمتم  یاـھلاس  لوط  رد  نوچ  دـنرفنتم ؛ اـکیرمآ  زا  لد  هت  زا  اـقیرفآ  لامـش  یمالـسا و  یهقطنم  هناـیمرواخ ، یهقطنم 

لوط رد  یئاـکیرمآ  یوگروز  یاـھتلود  یهلیـسو  هب  ار  ناـشدوخ  قوـقح  نتفر  تسد  زا  دـندید ، هنارادـمروز  یاھهلخادـم  دـندید ، ضیعبت  دـندید ، یـشکقح  دـندید ، یماـظن 

هقطنم نیا  رد  اکیرمآ  زا  یدـیدج  یهرھچ  ینعی  دـنک ؛ لوحتم  ار  هرھچ  نیا  تسا  ددـصرد  اکیرمآ  دـیدج  تلود  الاح  بوخ ، دـنرفنتم . اذـل  دـندرک ، هدـھاشم  هتـشذگ  یاـھلاس 

نیا یاھتلم  اقیمع  هک  دـناهدرک  یئاھراک  اھنآ  دـمآ . دـھاوخن  تسد  هب  راعـش  قطن و  فرح و  اب  نیا  میوگیم : عطاـق  روط  هب  ار  نیا  نم  دوشیم ؟ یروج  هچ  نیا  دـنک . میـسرت 

مزال لمع  درک ؛ فرطرب  ار  قیمع  ترفن  نیا  ار ، شجنر  نیا  ار ، یگدرزآ  نیا  راعش  قطن و  فرح و  اب  دوشیمن  تسا ؛ هدز  هبرـض  اھنآ  هب  تسا ، هدناجنر  تسا ، هدرزآ  ار  هقطنم 

. تسا

: دز تسد  یمالـسا  روشک  ود  لاغـشا  هب  مسیرورت  اب  یهزراـبم  ناونع  هب  اـکیرمآ -  یلبق  درخباـن  روھمج  سیئر  صوصخب  هتـشذگ -  یاـھلاس  نیا  لوط  رد  اـکیرمآ  یاـھتلود 

هد هن  راب ، ود  هن  راب ، کی  هن  رفن -  هاجنپ  دص و  رفن ، دص  ار ، مدرم  یئاکیرمآ  یگنج  یاھامیپاوھ  دینیبیم  دـینکیم  هاگن  ناتـسناغفا  رد  امـش  دـعب  ناتـسناغفا . قارع و  ینعی 

اھتنم دـننکیم ؛ اھتـسیرورت  هک  تسا  یراک  نیمھ  نیا  دـننکیم ؟ راـک  هچ  اھتـسیرورت  رگم  بوخ ، دـنناسریم . لـتق  هب  دـننکیم و  ناراـبمب  بترم  لاـس  دـنچ  نیا  لوط  رد  راـب - 

تـسیرورت رـصانع  قارع  رد  تسا ؟ مسیرورت  اب  یهزرابم  روج  هچ  نیا  دیـشکیم . اجکی  ار  رفن  هاجنپ  دـص و  رفن ، دـص  امـش  دنـشکیم ، ار  رفن  هد  رفن ، ود  رفن ، کی  اھتـسیرورت 

رفنتم اکیرمآ  زا  ار  هقطنم  یاھتلم  هک  تساھنیا  دـندادیم ! مسیرورت  اب  یهزرابم  راعـش  هک  یلاح  رد  دـندرک ، یھارمھ  یناـبیتشپ و  اـم -  ملـسم  تاـعالطا  قبط  ار -  یثعب 

اب دوشب ؛ ضوع  دـیاب  اھراک  نیا  دـنک ، ضوع  ار  هرھچ  نیا  دـھاوخیم  اکیرمآ  یهزات  روھمج  سیئر  رگا  تسا . هدرک  شودـخم  تسا ، هدرک  هایـس  ار  اکیرمآ  یهرھچ  تسا ؛ هدرک 

؛ دننزب تسد  رییغت  هب  لمع  رد  هک  دوشیم  صخشم  یتقو  نآ  اکیرمآ  نادرمتلود  تقادص  هک  دننادیم  مھ  ناملسم  یاھتلم  دوشیمن . لصاح  اھزیچ  نیا  اب  راعـش و  اب  قطن و 

دوجو هب  یرییغت  درک ؛ دـھاوخن  یرثا  دـنھدب ، لیوحت  یمالـسا  تما  هب  هک  مھ  ابیز  نیریـش و  یاھفرح  دـننکب ، هک  مھ  قطن  اـت  دـص  دـننزن ، تسد  رییغت  هب  لـمع  رد  رگا  ـالاو 

. دوب ام  راوگرزب  ماما  میظع  تکرح  زا  لوا  هجو  نآ  یمالسا ، یرادیب  نیا  دمآ . دھاوخن 

جح  / ١٣٨٨/٠٩/٠۵ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

، تسا هداتفا  هار  هب  ناتسکاپ  ناتسناغفا و  قارع و  رد  ریخا  یاھلاس  رد  هک  روک  یاھراتشک  اھرورت و  اھراجفنا و  اھگنج ، اھهنتف و  هک  دنشیدنیب  ناھج  رـسارس  ناناملـسم 

تبیصم و همھ  نیا  دھاش  اھتلم  هقطنم ، نیا  هب  اکیرمآ  یگدرکرـس  هب  یبرغ  یاھـشترا  یهناکلام  زیمآمکحت و  دورو  زا  شیپ  ات  ارچ  دوشیم ؟ یحارط  ریبدت و  اجک  هنوگچ و 

ار یموق  یئهقرف و  یشحو  مسیرورت  یئوس  زا  دنمانیم و  تسیرورت  ار  طاقن  رگید  نانبل و  نیطسلف و  رد  یمدرم  تمواقم  یاھتضھن  یئوس  زا  نارگلاغـشا  دندوبن ؟ تنحم 

سیلگنا و یبرغ  یاھتلود  تسد  هب  نرق ، کی  زا  شیب  ینالوط و  ینارود  رد  اقیرفآ  لامـش  هنایمرواخ و  یهقطنم  دـننکیم . یربھر  یھدـنامزاس و  هقطنم  نیا  یاھتلم  نایم 

ناگورگ نانآ  یاھتلم  دـش و  بوکرـس  نانآ  رد  یگدازآ  یهیحور  تراغ و  نانآ  یعیبط  عبانم  دـندش ؛ ریقحت  لاغـشا و  رامثتـسا و  اـکیرما  تسد  هب  سپـس  نارگید و  هسنارف و 

تخاـس و نکمماـن  یللملانیب  نارگمتـس  یارب  ار  عـضو  نآ  یهمادا  اـھتلم ، تمواـقم  یاھتـضھن  یمالـسا و  یرادـیب  هـک  نآ  زا  سپ  و  دـندش ، زواـجتم  ناـگناگیب  یزروعـمط 

یور هناروزم  یاھهویـش  هب  لعفنم  نازواجتم  دش ، رھاظ  رگید  راب  یمالـسا  داھج  یهنحـص  رد  لیدبیب  یلماع  نوچمھ  هللالیبسیف  هللایلا و  جورع  تداھـش و  یهلاسم 

هدروآ هصرع  هب  مالـسا  ندروآ  رد  وناز  هب  یارب  ار  دوخ  یاھیئاناوت  یهمھ  رامعتـسا ، یهرھچ  دـنچ  وید  زورما  یلو  دـندرک . هتـشذگ  شور  نیزگیاج  ار  دـیدج  رامعتـسا  دـندروآ و 

یھدـنامزاس زا  و  یزاسهعیاش ، ینکارپ و  غورد  یهناماس  نارازھ  یریگراـک  هب  تاـغیلبت و  ینمیرھا  یهریجنز  اـت  حیرـص  لاغـشا  نینھآ و  تشم  یماـظن و  یورین  زا  تسا ؛

همھ مجاـھت  زا  و  ناـناوج ، قـالخا  هیحور و  مزع و  بیرخت  ردـخم و  داوم  جـیورت  ریثکت و  یقـالخا و  داـسف  یاـھرازبا  نداد  شرتسگ  اـت  هناـمحریب  یـشکمدآ  رورت و  تاجتـسد 

. ناردارب نایم  ینمشد  داجیا  یئهقرف و  یاھبصعت  یموق و  یاھتوخن  نتخیگنارب  ات  تمواقم  زکارم  هب  یسایس  یهبناج 

ریدغ  / ١٣٨٨/٠٩/١۵ دیع  تبسانم  هب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

هب رگیدکی و  زا  ناملسم  یاھهورگ  ندرک  ادج  تسا ، هعیـش  ریغ  زا  هعیـش  ندرک  ادج  زورما ، رابکتـسا  تسایـس  مینادب  میمھفب ؛ دیاب  مھ  نایعیـش  ام  میمھفب ؛ دیاب  مھ  ام 

نآ هعیـش ؛ ریغ  مھ  میفظوم ، ام  مھ  دسرب ؛ فدھ  نیا  هب  نمـشد  میراذـگن  یتسیاب  ام  فدـھ ؛ نیا  هب  مینکن  کمک  دـیاب  ام  تسا . ناملـسم  یاھهورگ  نتخادـنا  مھ  ناج 

تزع یمالـسا و  رادـتقا  مچرپ  نیا  یمالـسا ، ناریا  رد  هک  تسا  هعیـش  زورما  دـننادب : ار  نیا  همھ  مالـسا . رد  هعیـش  ریغ  بھاذـم  اھتیعمج و  دنتـسین ؛ هعیـش  هک  یناسک 

لاس یس  نیا  رد  هک  یئاھهئطوت  نیا  تسا . تیعقاو  کی  نیا  تسا ؛ تیعقاو  کی  نیا  دنکیم ؛ زجع  ساسحا  رابکتسا  هتفرگ و  تسد  یور  رب  تسا و  هدرک  دنلب  ار  یمالـسا 

زا دـنبوعرم ؛ اھنیا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دـنداد ، ماجنا  سیلگنا -  اھنآ  نیرتثیبخ  اکیرمآ و  اھنآ  سار  رد  هتبلا  نوگاـنوگ -  نانمـشد  یوس  زا  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  هیلع 

ساسحا دنک ، لالقتسا  ساسحا  دنک ، هجوت  دیایب ، دوخ  هب  مالسا  یایند  رگا  هک  دننادیم  دنسرتیم ؛ مالـسا  یایند  ندمآ  دوخ  هب  زا  یمالـسا ، یرادیب  زا  یمالـسا ، تکرح 

زا تسا -  نیـشنناملسم  یهقطنم  نیمھ  ایند ، قطانم  نیرتساسح  هک  تسا -  ناناملـسم  رایتخا  رد  هک  ایند  ساسح  یهقطنم  نیا  دنکب ، تزع  ساسحا  دـنک ، تیوھ 

یاھتـسایس نارادمدرـس  زورما  دـنریگیم . راـک  هب  ار  نوگاـنوگ  یاـھرازبا  دـننکیم ؛ هئطوـت  دنـسرتیم ، نوـچ  دنـسرتیم . نیا  زا  تفر ؛ دـھاوخ  نوریب  رابکتـسا  یهرطیـس  تحت 

، دننک یوزنم  ار  یمالسا  یروھمج  ماظن  ار ، ناریا  تلم  دنناوتب  هکلب  دناهتفرگ ، راک  هب  ار  ناشدوخ  ناوت  یهمھ  نیربکتـسم -  یهیقب  اھتـسینویھص و  اکیرمآ و  یرابکتـسا - 

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 22 
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. تسناوت دنھاوخن  مھ  زاب  یھلا  یهوق  لوح و  هب  یھلا ، لضف  هب  یھلا ، قیفوت  هب  دناهتسناوتن و  دننک ؛ رثایب 

ماظن  / ١٣٨٨/١٢/١٣ نالوئسم  مدرم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، میریگب سرد  نآ  زا  میراد ، هگن  نامدوخ  نھذ  رد  ملس ) هلا و  هیلع و  یلص هللا   ) مالـسا مرکم  یبن  تدالو  رد  یمھم  رکذت  یروآدای و  کی  یـسرد ، کی  ناونع  هب  دیاب  ار  نیا 

، مالسا یایند  رد  یمالسا  یرادیب  یمالـسا و  تما  داحتا  زا  عافد  یاسر  دایرف  هناتخبـشوخ  زورما  میاهدش . مھ  کیدزن  هک  نانچمھ  میوشب ؛ کیدزن  و  میریگب ، تربع  نآ  زا 

رد هک  ار  یلاھن  دنایوریم  دھدیم ؛ تکرب  قح  فرح  هب  لاعتم  یادـخ  تسا . هتـشاد  یتبثم  بولطم و  رایـسب  یاھـساکعنا  فلتخم ، یاھتلم  نایم  رد  فلتخم ، یاھروشک  رد 

اسر و یادص  اب  یمالـسا  یروھمج  هک  یقح  نخـس  نیا  هب  تبـسن  دراد  دوجو  شریذپ  ایند  رد  زورما  دراد . عقو  ایند  رد  زورما  فرح ، نیا  تسا . هدش  هدناشن  قح  نیمزرس 

یمالـسا یروھمج  نخـس  تسا . یکی  ناشدایرف  تسا ، یکی  ناشفرح  یلوصا ، لئاسم  نیا  رد  همھ  همھ و  نیلوئـسم ، تلم ، تلود ، دنکیم . نایب  ار  نآ  دوجو  یهمھ  اب 

. دراد مھ  ساکعنا  هللادمحب  تسا و  یحضاو  نخس  اھهنیمز  نیا  رد 

ثعبم  / ١٩/١٣٨٩/٠۴ دیع  زور  رد  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

مالسا تیمھا  ناملسم ، یاھتموکح  ناملسم ، یاھتلم  تسا ؛ رتشیب  ناملـسم  یاھتلم  رد  یرادیب  نیا  هناتخبـشوخ  دناهدش ؛ رادیب  اھتلم  تسا ؛ هدش  ضوع  ایند  عضو 

نآ رگید  اھتردق  هک  تسا  هدش  بجوم  مالـسا  یایند  رد  یمالـسا  یرادیب  زورما  دننکیم . کرد  دنراد  ار  نانیمطا  لباق  دامتعا و  دروم  هاگهیکت  نیا  تمظع  مالـسا و  تمظع  و 

ناملسم یاھتلم  تسا . مولعم  تسا ؛ روج  نیمھ  ناشعضو  مھ  اکیرمآ  زا  دعب  یاھتردق  تسا . هدرک  قرف  هتشذگ  اب  زورما  اکیرمآ  عضو  دنشاب . هتشادن  ار  هتـشذگ  یئاناوت 

. دنوش دحتم  رگیدکی  اب  مالسا  روحم  رب  هک  تسا  نیا  رد  اھناملسم  تداعس  زورما  دننادب . قداص  ار  یھلا  یهدعو  دنرمشب و  منتغم  ار  دیحوت  هار  دیاب 

یاـنعم اـم  دـننکیم . یرتـشیب  ینمـشد  اذـل  دـننکیم ؛ یرتـشیب  رطخ  ساـسحا  تیرـشب  نانمـشد  دـشاب ، رتـشیب  یرادـیب  اـج  رھ  دوـب . دـھاوخ  تـسھ و  ینمـشد  هـتبلا 

یرادیب مچرپ  یمالـسا  یروھمج  نوچ  مینادیم : ار  اھینمـشد  نیا  تلع  میـسانشیم و  بوخ  مینادـیم ، بوخ  دوشیم ، یمالـسا  یروھمج  اب  زورما  هک  ار  یئاھینمـشد 

تزع مالـسا  یهیاس  رد  اھتلود  اھتلم و  دـیوگیم  دـنکیم و  توعد  تزع  داـحتا و  هب  ار  اـھتلود  اـھتلم و  یمالـسا  یروھمج  نوچ  تسا . هتفرگ  تسد  رد  ار  ناملـسم  یاـھتلم 

یس و تسا . هدوب  ماکان  زورما  ات  هک  نانچمھ  دش ؛ دھاوخ  ماکان  اھینمشد  نیا  هک  مینادیم  ام  مینادیم . ام  ار  نیا  تسا ؛ نیا  رطاخ  هب  ینمـشد  دننادب . ردق  ار  ناشدوخ 

نیا دوشیم . رتیوق  رترادهشیر و  زورهبزور  یمالـسا  یروھمج  راگدرورپ  لضف  هب  هک  تسا  لاس  کی  یـس و  و  دـننکیم ، شالت  یمالـسا  یروھمج  هیلع  هک  تسا  لاس  کـی 

؛ تفای دـنھاوخ  زاب  ار  دوخ  رتشیب  مالـسا ، یایند  رد  یمدرم  یاھهبقع  ناملـسم ، مدرم  اـم ، مدرم  دـنک ، ادـیپ  همادا  هچرھ  ینمـشد  تشاد . دـھاوخ  همادا  ناـنچمھ  دـنور 

. تخانش دنھاوخ  ار  دوخ  ردق  رتشیب 

یاھتردـق زا  دـننک ، هیکت  ناشدوخ  هب  دـننک ، دامتعا  ناشدوخ  هب  هک  دـنک  کمک  یمالـسا  یاھتلم  یهمھ  هب  یمالـسا و  یاـھتلود  یهمھ  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  میراودـیما 

هک تسا  یزیچ  نآ  دنامیم ، هک  هچنآ  تسین ؛ یندنامیقاب  لطاب  نیا  و  تسا ، لطاب  یلعج و  یورین  تسا ؛ لاوز  هب  ور  ناشیورین  اھتردـق  نیا  هک  دـننادب  دنـسرتن ؛ ربکتـسم 

« ضرالا یف  ثکمیف  سانلا  عفنی  ام  اما  و  « ؛ تساھناسنا دوس  هب  تسا ، تیرشب  دوس  هب 

ثعبم  / ١٩/١٣٨٩/٠۴ دیع  زور  رد  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هب دیدھت  ار  رگیدکی  دنسرتب ، رگیدکی  زا  دنشاب ، رفنتم  رگیدکی  زا  دنگنجب ، رگیدکی  اب  ناملسم  یاھتلود  ناملـسم و  یاھتلم  هک  تسا  نیا  رد  ناشحالـص  هفرـص و  هک  یئاھنآ 

یهلیـسو اھنآ  یارب  گنج  دـشاب ؛ گـنج  اـیند  رد  هک  تسا  هتـسباو  نیا  هب  ناشیرامعتـسا  یرابکتـسا و  تردـق  ماود  هک  دنتـسھ  یناـسک  ناـمھ  اـھنیا  دـنروایب ، باـسح 

یارب هچ ؟ یارب  دوشب ، تمیقنارگ  تاحیلـست  دـیلوت  فرـص  دوشب ، تاحیلـست  دـیرخ  فرـص  اھتلم  لاوما  همھ  نیا  دـنوشب ، دوبان  اھناسنا  همھ  نیا  تساھنآ . یاھیرگتراغ 

هک تسا  تیرـشب  کانرطخ  یهنالھاج  یتوغاط  ماظن  نامھ  نیا  دـنربب . ناشیگدـنز  زا  یرتشیب  تذـل  دـنروایب ، تسد  هب  یرتشیب  لوپ  گرزب  یاھیناپمک  ناـبحاص  هکنیا 

. تسا مکاح  دیحوت  یهداج  زا  رود  یاھناسنا  یگدنز  رب  هنافساتم 

یزیچ نآ  ینعی  لطاب  ( ١ «.) اقوھز ناک  لطابلا  نا  لطابلا  قھز  قحلا و  اج  « ؛ تسا ینتفرنیبزا  تسا ، لطاب  نوچ  تسا ، قح  فالخ  نوچ  دـنامیمن ؛ یقاب  شور  نیا  اـعطق 

هدـھاشم ناـسنا  زورما  مھ  ار  لاوز  نیا  یاـھهناشن  و  تسین . یندـنام  نیا  تسا ، یندـش  لـئاز  نیا  تسا ، ینتفرنیب  زا  نیا  تسا ؛ شنیرفآ  رد  یھلا  تنـس  فـالخرب  هک 

. دنیبیم ار  لاوز  نیا  یاھهناشن  دنکیم ، هاگن  هک  یللملانیب  عضو  هب  ناسنا  دنکیم .

مالسا تیمھا  ناملسم ، یاھتموکح  ناملسم ، یاھتلم  تسا ؛ رتشیب  ناملـسم  یاھتلم  رد  یرادیب  نیا  هناتخبـشوخ  دناهدش ؛ رادیب  اھتلم  تسا ؛ هدش  ضوع  ایند  عضو 

نآ رگید  اھتردق  هک  تسا  هدش  بجوم  مالـسا  یایند  رد  یمالـسا  یرادیب  زورما  دننکیم . کرد  دنراد  ار  نانیمطا  لباق  دامتعا و  دروم  هاگهیکت  نیا  تمظع  مالـسا و  تمظع  و 

ناملسم یاھتلم  تسا . مولعم  تسا ؛ روج  نیمھ  ناشعضو  مھ  اکیرمآ  زا  دعب  یاھتردق  تسا . هدرک  قرف  هتشذگ  اب  زورما  اکیرمآ  عضو  دنشاب . هتشادن  ار  هتـشذگ  یئاناوت 

. دنوش دحتم  رگیدکی  اب  مالسا  روحم  رب  هک  تسا  نیا  رد  اھناملسم  تداعس  زورما  دننادب . قداص  ار  یھلا  یهدعو  دنرمشب و  منتغم  ار  دیحوت  هار  دیاب 

یمالسا  / ١٩/١٣٨٩/٠۶ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، دریگیم عضوم  اھنآ  یهرابرد  دزادرپیم ؛ مالـسا  یایند  لئاسم  هب  دنکیم ؛ لابند  یزوسلد  هقالع و  اب  ار  یناھج  لئاسم  ام  تلم  تسا ؛ دحتم  ام  تلم  تسا ؛ رادیب  ام  تلم 

هار دـندرک ، عامتجا  مدرم  یتح -  اھاتـسور  زا  یرایـسب  رد  اھرھـش ، یهمھ  رد  روشک -  رـساترس  رد  هک  تسا  سدـق  زور  میظع  یئاـمیپھار  نیمھ  نآ ، زا  یهنومن  کـی  هک 

. دنروآیم باسح  هب  ناشدوخ  یهلئسم  ار  اھنآ  یهلئسم  نکل  دنسانشیم ؛ کیدزن  زا  هن  دناهدید و  هن  ار  اھنآ  زگرھ  هک  ناشناملسم  ناردارب  عفن  هب  دنداد  راعـش  دنداتفا ،

نیا ام  تشاذگ و  ام  یاپ  شیپ  داب -  وا  رب  ادخ  ناوضر  تمحر و  هک  ام -  راوگرزب  ماما  هک  تسا  یھار  نآ  نیا ، و  تسا . یمالـسا  یرادـیب  تکرب  هب  تسا ؛ نامیا  تکرب  هب  نیا 

، هدرتسگ یهھبج  نآ  فلتخم  یاھـشخب  رد  دنکیم  هدـھاشم  ناسنا  هک  یئاھندرکلمع  هنابیجنان  اھیزروضرغ و  اھتموصخ و  اھتفلاخم و  اھدـیدھت و  مینکیم و  یط  ار  هار 

. درادب زاب  هار  نیا  زا  ار  تلم  نیا  تسناوت  دھاوخن 

یربھر  / ٢۵/١٣٨٩/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد زیزع  فیرـش و  نآرق  هب  تناـھا  نیگنن  یهثداـح  نیمھ  فلتخم ، یاـھهمجھ  نوگاـنوگ ، ثداوـح  نیا  دراد . تسا و  هتـشاد  دوـجو  مھ  یاهدـننکرادیب  ثداوـح  هناتخبـشوخ 

لفاغ دوخ  نوماریپ  زا  دوشن ، نیگنـس  ناـسنا  باوخ  دورن ، ورف  تلفغ  باوخ  رد  ناـسنا  اـت  دروخیم  هک  تسا  یئاـھگنز  نآ  اـھنیا  تسا ؛ هدـننک  رادـیب  ثداوح  اـکیرمآ ، روشک 

اھنمشد ینمشد  زا  دندرک ؛ هدافتسا  نیا  زا  رایشوھ  ریصب و  نموم و  دارفا  میتشاد و  ثداوح  هنوگنیا  زا  بالقنا  لوط  رد  خیرات و  لوط  رد  ام  تسا . یگرزب  تمعن  نیا  دوشن ؛

. دندرک هدافتسا 

یرـصم نیمادمحا  هک  ار  مالـسالا » رجف   » باتک نیا  هک  دوب -  اھنھد  رد  میدـق  زا  اما  هن ، ای  ماهدـناوخ  ار  نیا  مھ  یئاج  تسین  مدای  نم  الاح  میدوب -  هدینـش  ام  دوب ، فورعم 

نیمھ تشون و  ار  مالسالا » رصع   » و مالسالا » رھظ   » و مالـسالا » یحـض   » مھ دعب  هک  تسا -  هدرک  هعیـش  هب  باتک  نیا  رد  یدایز  یاھتناھا  یدایز و  یاھتمھت  هک  تشون 

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 23 
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یلمع خساپ  دنتفیب و  رکف  هب  فجن  یهیملع  یهزوح  نارکفنـشور  ناگرزب و  زا  یدادعت  هک  دش  بجوم  دش ، رـشتنم  یتقو  هدش -  رارکت  اھتناھا  نیمھ  اھنیا  یهمھ  رد  روط 

؛ تشون ار  هعیـشلا » نایعا   » ار و شدوخ  فورعم  لاجر »  » باتک یلماع  لبج  نسحم  دیـس  موحرم  تشون ؛ ار  هعیرذلا »  » باتک ینارھت  گرزب  اقآ  خیـشآ  موحرم  اذل  دنھدب .

رجف یاهحفـص  دصیـس  تسیود  ای  دـصراھچ  دصیـس  باتک  کی  ینعی  یلمع . عافد  دـندرک ، عافد  اـھنیا  تشون ؛ ار  مالـسالا » نونفل  هعیـشلا  سیـسات   » باـتک ردـص  موحرم 

. داد ماجنا  دنکب ، دیاب  هک  یراک  دش و  رادیب  فرط  نیا  دروخ ، دوب ؛ شابرادیب  گنز  نیا ، دمآ . دوجو  هب  هعیش  رد  گرزب  فراعملاھرئاد  دنچ  هک  دش  بجوم  مالسالا 

یربھر  / ٢۵/١٣٨٩/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هکنیا یارب  دـنتفرگ ، راک  هب  ار  یداصتقا  لئاسو  دـنتفرگ ؛ راک  هب  ار  یگنھرف  لـئاسو  دـنتفرگ ؛ راـک  هب  ار  یـسایس  لـئاسو  دـنتفرگ ؛ راـک  هب  ار  یطاـبترا  لـئاسو  یهمھ  زورما ،

روط نیمھ  نیا  هک  هدرک  راک  نیا  رومام  اصوصخم  ار  شدوخ  یلوپ  یداصتقا و  یهبتریلاع  رومام  کی  اکیرمآ  تلود  دتفین . راک  زا  هار  طسو  دوشن و  هنھک  ناریا  قح  رد  اھمیرحت 

هیلع ار  رگید  یاھروشک  مئاد  دریگب و  سامت  اھروشک  ناربھر  نارـس و  اب  دنک ، ترفاسم  ایند  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  دـنک ، تیادـھ  ار  یئاھهتیمک  هک  تسا  نیا  شاهفیظو 

. تسا ثداوح  نیرتزراب  نم  رظن  هب  زورما  یمالسا ، ماظن  لباقم  یهھبج  رابکتسا و  ماظن  یلاعفشیب  نیا  دننک . راداو  ناریا 

 - فرط دنیبیم  ناسنا  هک  ینیا  تسا . مالـسا  یرادیب  نوزفازور  تردق  زا  یـشان  نیا ، هک  تسا  نیا  لوا  یهتکن  دـنکیم . هدافتـسا  ار  هتکن  دـنچ  هثداح ، نیا  زا  ناسنا  بخ ،

نیا هک  تسادیپ  نیا  دنیبیم ؛ ار  نیا  دنیبیم ، ار  نآ  دنکیم ، ار  تیلاعف  نیا  دنزیم ، رد  نآ  هب  دـنزیم ، رد  نیا  هب  هدـش ، همیـسارس  دـنکیم ، شالت  هدـش ، هچاپتـسد  فیرح - 

کی اب  دنتـسناوتیم  رگا  میدوب ، ریذپبیـسآ  ام  رگا  میدوب ، فیعـض  ام  رگا  هدرک . همیـسارس  هتخادـنا و  سارھ  هب  هدرک ، بوعرم  ار  وا  هک  تسا  هدرک  ادـیپ  یتردـق  هیـضق ، فرط 

. تسا نیمھ  مھ  هیضق  عقاو  و  تسا ؛ فرط  نیا  رادتقا  یهناشن  شالت ، نیا  دوبن . مزال  شالت  همھ  نیا  دنروایب ، رد  وناز  هب  ار  ام  تبرض ،

یربھر  / ٢۵/١٣٨٩/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هیلع هک  یاهنامصخ  احیرـص  تاراھظا  هچ  میرک ، نآرق  هب  تناھا  یهلئـسم  نیا  هچ  یهمانعطق ١٩٢٩ ، هچ  تسا -  هداتفا  قافتا  اـم  یارب  تدـم  نیا  رد  هچنآ  لـیبق  زا  یثداوح 

هب شاهمھ  اھنیا  دوب -  نایع  نایرج  نیا  رد  ربکتـسم  نانمـشد  تسد  حـضاو  روط  هب  کشالب و  مھ  نیا  هک  تشذـگ ، لاس ٨٨  رد  هک  هچنآ  هچ  دـننکیم ، یمالـسا  یروھمج 

رد نیا  دناسرتیم . ار  فرط  نآ  هدمآ ، دوجو  هب  فرط  نیا  رد  هک  یماکحتـسا  توق و  تردق و  نیا  تسا . هدش  یوق  فرط  نیا  هک  دـنکیم  ساسحا  فرط  نآ  هک  تسا  نیا  رطاخ 

زا دوشیم ؛ دایز  هنایمرواخ  رد  ناریا  ذوفن  مینکن ، ار  راک  نیا  رگا  دوشیم ؛ هنایمرواخ  لوا  تردـق  ناریا  مینکن ، ار  راک  نیا  رگا  دـنیوگیم : دـنراد  تسھ و  مھ  ناـشدوخ  تاراـھظا 

لوا . یهتکن  نیا  دننزیم . اھفرح  نیا 

تردق و توق و  نیا  منکیم ، میـسرت  نم  هک  یثداوح  نیا  رگا  دربن . نامباوخ  میباوخن ؛ دیاب  مینزن ، ترچ  دـیاب  دراد . هگن  رادـیب  ار  ام  دـیاب  ثداوح  نیا  هک  تسا  نیا  مود  یهتکن 

، دش ام  یگدولآباوخ  بجوم  درک ، هغدغدیب  درک ، عمجرطاخ  ار  ام  دوشیم ، هدـھاشم  یمالـسا  یروھمج  سدـقم  ماظن  یمالـسا و  یهھبج  رد  هک  ینوزفازور  ماکحتـسا 

. دشاب ام  مشچ  رد  هشیمھ  شابرادیب  گنز  نیا  دیاب  تسا . رطخ  نیا  رطخ ؛ دش  دھاوخ  دش ، ام  تلفغ  رورغ و  بجوم 

مق  / ١٣٨٩/٠٨/٠٢ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

لوا ینعی  تسا -  زورما  ناریا و  تلم  شیپ  لاـس  یـس  نیب  یهلـصاف  هک  یرادـقم  ناـمھ  تسا . رتـھب  بتارمب  زورما  زا  یمالـسا  تما  ناریا و  تـلم  یادرف  هـک  دـینکن  کـش 

هدنیآ یاھلاس  تفرشیپ  نیب  یهلصاف  دینادب  تسا ؛ هدرک  تفرشیپ  ردقچ  هریغ  یعامتجا و  یملع و  یـسایس و  یاھهصرع  یهمھ  رد  ناریا  تلم  دینیبب  زورما -  ات  بالقنا 

تسرد و طخ  رب  هللااشنا  تسا و  یریذپان  فقوت  تکرح  اھهصرع  یهمھ  رد  ناریا  تلم  تکرح  درک . دھاوخ  تفرـشیپ  زورهبزور  تلم  دوب . دـھاوخ  رتشیب  مھ  نیا  زا  زورما ، اب 

دھاوخ رثا  یمالـسا  تما  رب  مالـسا و  یایند  رب  نیا  و  تسا ؛ ینـشور  یهدـنیآ  ناریا ، تلم  یهدـنیآ  تفر . دـھاوخ  شیپ  ینآرق  یمالـسا و  یھلا و  تیادـھ  میقتـسم  طارص 

. درک دھاوخ  رترادیب  زورهبزور  ار  ناملسم  یاھتلم  هللااشنا  تشاذگ و 

جح  / ١٣٨٩/٠٨/٢۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یمالـسا و بالقنا  یزوریپ  اب  هک  شیپ  هھد  هس  زا  دـھدیم . دـیون  یمالـسا  تما  هب  ار  یکین  یادرف  هک  تسا  یتقیقح  زورما ، یاـیند  رد  یمالـسا  یرادـیب  جوم  شرتسگ 

. تسا هدرک  حـتف  ار  ییاھرگنـس  هتـشادرب و  هار  رـس  زا  ار  یعناوم  هتفر ، شیپ  هفقویب  اـم  گرزب  تما  دـش ، زاـغآ  تردـقرپ  شزیخ  نیا  یمالـسا ، یروـھمج  ماـظن  لیکـشت 

تھج رد  نمشد  عیسو  تاغیلبت  تسا . اھتفرـشیپ  نیمھ  لیلد  هب  زین  دنکیم  مالـسا  اب  هلباقم  رد  هک  یاهنیزھرپ  شالت  رابکتـسا و  ینمـشد  یاھهویـش  ندشرتهدیچیپ 

یارب هعیـش  زا  بذاک  یاھیـشارتنمشد  دـنکیم ، یاهقرف  یاھبصعت  نتخیگنارب  یمالـسا و  یاھهقرف  نایم  فالتخا  داجیا  یارب  هک  یاهدزباتـش  شالت  یـسارھمالسا ،

زا هدافتـسا  لحنیال ، یاھهضراعم  اھینمـشد و  هب  نآ  لیدبت  تافالتخا و  دـیدشت  یارب  شـشوک  ناملـسم و  یاھتلود  نایم  ینکفاهقرفت  هعیـش ، یارب  ینـس  زا  ینس و 

راوتسا یاھماگ  نیتم و  تکرح  ربارب  رد  هتفشآ  نوگهمیسآرس و  یاھشنکاو  همھ  همھ و  ناناوج ، نایم  اشحف  داسف و  قیرزت  یارب  یـسوساج  یتاعالطا و  یاھنامزاس 

. تسا یگدازآ  تزع و  یرادیب و  یوس  هب  یمالسا  تما 

رد ارچ  نوـچ و  یب  ناریگمیمـصت  برغ  اـکیرمآ و  شیپ ، هھد  ود  فـالخرب  تسین ؛ یریذپانتسکـش  یالویھ  کی  رگید  یتسینویھـص  میژر  شیپ ، لاـس  یـس  فـالخرب  زورما 

رامـش هب  نوگهناـسفا  سرتسد و  زا  رود  هقطنم ، ناملـسم  یاـھتلم  یارب  هدـیچیپ  یاـھیروآنف  رگید  یاهتـسھ و  یروآنف  شیپ  لاـس  هد  فـالخ  رب  دنتـسین ؛ هنایمرواخ 

ناریا تلم  تـسا و  هزور  گنج ٣٣  حـتاف  یتسینویھـص و  میژر  یلاشوپ  تبیھ  یهدننکـش  ییاھنت  هب  نانبل  تلم  تسا ، تمواقم  ناـمرھق  نیطـسلف ، تلم  زورما  دوریمن .

. تسا اھهلق  تمس  هب  تکرح  نکشطخ  رادمچرپ و 

رد تسا ؛ راتفرگ  هدروآ  دیدپ  ناتـسناغفا  رد  دوخ  هک  یقالتاب  رد  یتسینویھـص ، میژر  یلـصا  نابیتشپ  یمالـسا و  یهقطنم  یهدناوخدوخ  هدنامرف  ربکتـسم ، یاکیرمآ  زورما 

مالـسادض یهھبج  زورما  تسا . رتروفنم  هشیمھ  زا  هدزتبیـصم  ناتـسکاپ  رد  تسا ؛ ندـش  یوزنم  لاح  رد  هدرک ، دراو  روشک  نآ  مدرم  هب  هک  ییاھتیانج  یهمھ  اب  قارع 

رد ناملسم  یاھتلم  یهناریلد  یگداتسیا  دوخ و  ذوفن  لاوز  دھاش  دربیم ، امغی  هب  ار  نانآ  عبانم  درکیم و  هناملاظ  یمکحت  یمالـسا  یاھتلود  اھتلم و  رب  نرق  ود  هک 

. تسا نوزفازور  یبایقمع  یورشیپ و  لاح  رد  یمالسا  یرادیب  تکرح  لباقم ، هطقن  رد  تسا و  دوخ  ربارب 

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

هنامولظم و دایرف  اھنآ ، یادص  ساکعنا  هک  دـننکیم  هدـھاشم  دوخ  تدـھاجم  اھلاس  زا  سپ  مدرم  اریز  دراد ؛ یرگید  لاح  روش و  کی  لاسما  نمھب  مودوتسیب  رجف و  یهھد 

. دوشیم هدینش  تردق  توق و  اب  مالسا  یایند  زا  یرگید  قطانم  رد  زورما  اھنآ  یهنادنمتردق 

هک تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دراد ؛ یـصاخ  یانعم  دراد ، یرگید  یانعم  ناریا  تلم  ام  یارب  رگید ، یاـھروشک  یخرب  سنوت ، روشک  رـصم ، روشک  اـقیرفآ ، لامـش  زورما  ثداوح 

مھم هھد  نیا  اذل  دھدیم ؛ ناشن  دراد  ار  شدوخ  زورما  دشیم ؛ هتفگ  ناریا  تلم  یمالـسا  گرزب  بالقنا  یزوریپ  تبـسانم  هب  یمالـسا ، یرادـیب  ثودـح  ناونع  هب  هشیمھ 

. تسا

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 24 
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شترا  / ١٣٨٩/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانابلخو  ناھدنامرف  رادیدرد  تانایب 

موجھ هقطنم  نیا  میظع  عبانم  دوجو  رطاخ  هب  هک  هقطنم -  نیا  زا  رود  نادنمتردق  یهطلـس  یاھلاس  تسا . هدش  رادـیب  مالـسا  یایند  تسا ، هدـش  رادـیب  هنایمرواخ  زورما 

یگرزب تردق  ود  نیا  ام  یهقطنم  رد  یزور  کی  تسا . یتیعقاو  کی  نیا  دسریم ؛ نایاپ  هب  دراد  دندرک -  هبرجت  ار  ون  زا  رتالاب  رامعتسا  ون و  رامعتسا  رامعتسا و  نارود  دندروآ و 

؛ دوب تسار  هب  طوبرم  یشخب  کی  دوب ، پچ  هب  طوبرم  یشخب  کی  دندوب . طلـسم  هقطنم  نیا  یـسایس  روما  یهمھ  رب  قباس -  یوروش  اکیرمآ و  ینعی  دندوب -  زور  نآ  هک 

! دنتخورف ار  رـصم  میدیدیم  وھکی  دـنتخاسیم -  مھ  اب  یوروش  اکیرمآ و  اھنیا ، رـس  تشپ  یاھتردـق  سار ، رد  دـنتخاسیم -  مھ  اب  یتقو  کی  مھ  دـعب  اوعد ، فالتخا و  مھ  اب 

اپ ریز  همھ  ناشعفانم ، ناشنارادمامز ، اھتلم ، دندرک ، هرکاذم  هدرپ  تشپ  دنتـسشن  مھ  اب  الاب  رد  دعب  دوب . هاگودرا  ود  نیب  گنج  عقاو  رد  دـنتخورف . یاهرود  کی  رد  هکنیاامک 

. دشیم هل 

یگنھرف و میظع  یهبقع  هناوتـشپ و  اـب  تسا  یمالـسا  ناریا  ورـشیپ ، هنیمز ، نیا  رد  و  دـننیبیم . ار  اھتردـق  یجیردـت  لوفا  هقطنم  یاـھتلم  زورما  تسین . یروـجنیا  زورما 

نیا تشاد ؛ هگن  یتسیاب  ار  نیا  هعومجم . نیا  تلم و  نیا  رکف  حور و  ناج و  اب  تسا  هتخیمآ  مالسا  هک  مالـسا ، هب  یکتم  ناریا  مھ  نآ  تسھ ؛ روشک  نیا  رد  هک  یتاناکما 

. دراد ار  دوخ  یهژیو  شقن  یئاوھ  یورین  شترا ، نایم  رد  دراد . ار  دوخ  صتخم  شقن  شترا  دراد . یشقن  مھ  یشخب  رھ  تسا . شزرااب  یلیخ 

(ص)  / ١٣٨٩/١٢/٠٢ ربمایپ دالیم  زور  رد  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

زا یخرب  رد  یمالـسا  یرادـیب  زا  زورما  امـش  هک  هچنآ  ددرگیم . یتاـجن  هار  لاـبند  تسا و  هدـمآ  هوتـس  هـب  یداـم  ندـمت  زا  یـشان  تـالیمحت  نیگنـس  راـب  ریز  رد  اـیند  زورما 

هک دنوشیم -  بلاغ  مدرم  یگدنز  رب  نیطایـش  یتقو  تسا . تیرـشب  یگدمآهوتـسهب  زا  یاهنومن  هناشن و  کی  دـینکیم ، هظحالم  سنوت  رـصم و  لثم  یمالـسا  یاھروشک 

تلاخد مدرم  شنیب  مھف و  رد  مدرم ، داصتقا  رد  مدرم ، یـصوصخ  یگدنز  مدرم ، یعامتجا  یگدـنز  رد  هک  ملاع  ناربکتـسم  دـنرتکانرطخ -  نج  نیطایـش  زا  سنا  نیطایش 

ناسنا ترطف  هرخالاب  تسا و  راگزاسان  اھناسنا  ترطف  اب  کیرات  نیگنـس و  یاضف  نیا  دـنکیم و  ادـیپ  کیرات  یاضف  یگدـنز  دـنناشکیم ، هھاریب  یاھهار  هب  ار  اـھنآ  دـننکیم و 

ام تسا . هدـمآ  هوتـس  هب  زورما  تسا ، یدام  تردـق  طلـست  رپ  خرچ و  ریـسا  هک  مھ  برغ  یایند  دـتفایم . قاـفتا  اـیند  رد  دراد  زورما  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  دوشیم ؛ رادـیب 

یناگمھ شیارگ  کی  مالسا  هب  ایند  دیشاب  نئمطم  مینک ، مالسا  اب  قبطنم  ار  نامدوخ  راتفر  میتسناوتیم  رگا  مینک ، یفرعم  تسرد  ار  مالسا  میتسناوتیم  رگا  اھناملـسم 

. مینک تسرد  ار  دوخ  دیاب  مینک ، حالصا  ار  دوخ  یتسیاب  میتسھ . ربمغیپ  مایپ  نآرق و  نابطاخم  نیلوا  ام  تسام و  رد  لاکشا  تسام ، رد  فعض  درکیم . ادیپ  یمومع  و 

رد نیربکتسم  روضح  زا  یرازیب  زاربا  یرادیب ، نیا  رثا  نیلوا  دنک . هدھاشم  دناوتیم  ناسنا  مالسا  یایند  حطس  رد  ار  یرادیب  نیا  دناهدش ؛ رادیب  اھتلم  مالـسا  تکرب  هب  زورما 

یاـھروشک زا  یـضعب  رد  زورما  هک  مدرم  میظع  تکرح  سرریت  زا  ار  دوـخ  هـک  دـننکیم  شـالت  ناوارف  تاـغیلبت  اـب  یئاـکیرمآ ، یاھتـسایس  اـھیئاکیرمآ ، تـسا . هـقطنم  نـیا 

ار اـھتلم  هک  یزیچ  نآ  تسا . هقطنم  نیا  رب  رابکتـسا  یهطلـس  هیلع  لوا ، یهجرد  رد  اـھتکرح  نیا  تسین . نکمم  نیا  نکیل  دـنراد ؛ هـگن  رود  دوـشیم ، هدـھاشم  یمالـسا 

رب ار  دوخ  یاھورین  دننکن ، مھف  ار  رگیدکی  دنھدن ، یردارب  تسد  رگیدکی  اب  ناملسم  یاھتلم  تسا  هدش  بجوم  هک  یزیچ  نآ  تسا ؛ رابکتسا  یهطلـس  تسا ، هدرک  ریقحت 

تلاخد و زا  دـیاب  اھتلم  دوش . عمج  دـیاب  نیا  تسا ؛ هقطنم  نیا  رد  رابکتـسا  یاھتلاخد  سئاـسد و  دـنکن ، ادـیپ  لکـش  یعقاو  یاـنعم  هب  یمالـسا  تما  دـنراذگن و  مھ  یور 

مدرم اب  هک  یئاھتلود  اھتلود -  یاھیراتفرگ  اھتلم ، مدرم و  یاھیراتفرگ  تسا . هقطنم  نیا  تالکـشم  لـح  دـیلک  نیا  دـننک ؛ ادـیپ  تاـجن  دـنوش و  صـالخ  رابکتـسا  طلـست 

هب اھتلم  هک  تسا  نیا  هب  هقطنم  نیا  تالکـشم  جالع  تساکیرمآ . اھنآ  سار  رد  ربکتـسم و  یاھتردـق  روضح  رطاخ  هب  دـندرک -  ادـیپ  هلـصاف  ناشدوخ  یاھتلم  اب  ناـشدوخ ،

. دننک رود  دنراذگب و  رانک  ناشدوخ  یاھتلم  تشونرس  رد  فرصت  تلاخد و  زا  ار  گرزب  ناطیش  دنیایب ؛ دوخ  هب  اھتلود  دنیایب ، دوخ 

اب اھتلم  هچنانچ  رگا  تسا . هداتفا  فاکـش  اھتلود  اھتلم و  نیب  تسا ؛ هدـش  ناشدوخ  یاھتلود  اب  اھتلم  تفلاخم  بجوم  هقطنم ، نیا  رد  اـکیرمآ  یاهناـیمرواخ  یاھتـسایس 

یاھروشک زا  یـضعب  رد  زورما  هچنآ  دـنک . تمواقم  اھتلم  لباقم  رد  دـناوتیمن  یتردـق  چـیھ  دـنک ؛ ادـیپ  طلـست  اھروشک  رب  تسین  رداق  یتردـق  چـیھ  دنـشاب ، هارمھ  اـھتلود 

دنک اھتردـق  غیت  دـنوشیم ، رـضاح  هنحـص  رد  اھتلم  یتقو  تسا . هزرابم  نادـیم  رد  تسا ، هزرابم  یهنحـص  رد  تسا ، هقطنم  رد  اھتلم  روضح  تسا ، هداتفا  قاـفتا  یمالـسا 

اھتلم دنیوگیم . روز  مدرم  هب  اھنآ  دننکیم ، طلـسم  مدرم  رب  ناشدوخ  نارودزم  زا  ار  یناسک  ناشدوخ ، ناکیدزن  زا  ار  یدارفا  دنیوگب . روز  اھتلم  هب  دـنناوتیمن  اھتردـق  دوشیم .

. تسا هقطنم  نیا  تالکشم  جالع  نیا ، دنشاب . هارمھ  ناشدوخ  یاھتلم  اب  رگا  دوشیم ؛ مکحم  اھتلود  تشپ  هنحص ، یوت  دندمآ  یتقو 

نیا هک  تسا  نیا  رابکتـسا  یعـس  یهمھ  تسا . هدرک  تفآ  یرامیب و  راچد  ار  هقطنم  هک  تسا  یناطرـس  یهدغ  کی  لثم  هقطنم  نیا  رد  یتسینویھـص  یلعج  تلود  زورما 

. تسا هدش  هقطنم  نیا  رد  طلغ  یاھتـسایس  یگتـسدود و  فالتخا و  گنج و  یهیام  هقطنم ، نیا  رد  یناطرـس  یهدغ  نیا  دوجو  دنک . ظفح  هقطنم  رد  ار  یناطرـس  یهدغ 

ار نآ  جـئاتن  راـثآ و  زورما  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  نیا  دـنربیم . راـک  هب  ار  ناـشدوخ  ناوـت  یهمھ  دـننک ، ظـفح  هـقطنم  رد  ار  ناـشدوخ  هاـگیاپ  دـنراد و  هـگن  ار  نـیا  هـکنیا  یارب 

. دننکیمن لمحت  ار  تیعضو  نیا  دندش ، رادیب  یتقو  اھتلم  تساھتلم . لمعلاسکع  نآ ، مینکیم و  هدھاشم 

یرابکتـسا یاھتردـق  هک  یاینالوط  ریقحت  هب  تساھتلم  شنکاو  لـمعلاسکع و  دوشیم ، هدـھاشم  یمالـسا  یاـھروشک  زا  یـضعب  رد  زورما  هک  یئاـھتکرح  میدـقتعم  اـم 

. نادیم یوت  دناهدمآ  دناهدرک ، ادیپ  یتصرف  زورما  دناهتشاد . اور  اھنیا  هب  تبسن 

هچ ناگبخن ؛ نیا  تیادـھ  هب  دـنراد  جاـیتحا  اـھروشک  نیا  رد  مدرم  زورما  تسا . نیگنـس  یلیخ  یھاگـشناد  یملع و  ناـگبخن  یـسایس ، ناـگبخن  نید ، ناـملاع  یهفیظو 

هک ینوگانوگ  لئاسو  اب  رابکتسا  هاگتسد  دنراذگن  دیاب  اھنیا  تساھنیا . یهدھع  رب  ینیگنس  یهفیظو  ینید . هچ  یھاگشناد و  هچ  یملع ، ناگبخن  هچ  یسایس ، ناگبخن 

نیا یروشک  رھ  یارب  هک  یاهیلاع  فادھا  تمـس  هب  ار  مدرم  دیاب  اھنیا  دنـشاب . بقارم  دیاب  دنک ؛ تقرـس  اھنآ  زا  ار  مدرم  مایق  دنک ، هرداصم  ار  اھتلم  میظع  تکرح  نیا  دراد ،

. دوب دھاوخ  ینشور  یهدنیآ  یمالسا ، تما  یهدنیآ  تسا ؛ ینشور  یهدنیآ  هقطنم ، نیا  یهدنیآ  دش ، نیا  رگا  دننک . تیادھ  تسالاو ، یاھنامرآ  فادھا و  فادھا ،

ام رب  نارگید  اما  میتفرگ ؛ رارق  ینیمزریز  عبانم  یعیبط و  تاناکما  ظاحل  زا  یـشیجلاقوس ، تیعقوم  ظاحل  زا  طاقن  نیرتساسح  رد  میتیعمج و  مین  درایلیم و  کی  ایند  رد  ام 

تیعضو نیا  دننکیم . نیعم  فیلکت  ام  یاھتموکح  یارب  نارگید  دننکیم ، نیعم  ار  شفیلکت  نارگید  ار  ام  تفن  دننکیم ، نیعم  ار  ام  تشونرـس  دنراد  نارگید  دننکیم ، تموکح 

. مالسا تکرب  هب  تسا  یمالسا  یرادیب  نامھ  نیا  دوشیم . هدید  نآ  یاھهناشن  زورما  هک  دش ؛ دھاوخ  نوگرگد  کشالب  دوش و  نوگرگد  دیاب 

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

یمالـسا و یهقطنم  نیا  رد  دراد  یناینب  لوحت  کی  تسا . یمھم  رایـسب  ثداوح  نیرحب -  یبیل ، سنوت ، رـصم ، ثداوح  تسا -  هداـتفا  قاـفتا  هقطنم  رد  اریخا  هک  یثداوح 

نیا یگدنز  نتم  رد  زورما  دوشیم ، هداد  یمالـسا  یروھمج  رد  نآ  راعـش  تسا  لاس  اھهد  هک  یزیچ  نیمھ  تسا . مالـسا  تما  یرادیب  یهناشن  نیا  دریگیم ؛ ماجنا  یبرع 

. دھدیم ناشن  ار  دوخ  دراد  اھروشک 

. تسا یساسا  رصنع  ود  نیا ، اھتکرح . نیا  رد  ینید  یوس  تمس و  زا  تسا  ترابع  یرگید  و  مدرم ، روضح  زا  تسا  ترابع  یکی  دراد : دوجو  تالوحت  نیا  رد  تیـصوصخ  ود 

یراـک چـیھ  ینھذ  یاـھرگلیلحت  اھنیـشن و  جاـع  جرب  اھنیـشن و  زیم  تـشپ  بازحا و  داـتفا . یمالـسا  بـالقنا  رد  هـک  یقاـفتا  ناـمھ  ناـشدوخ ؛ مـسج  اـب  مدرم  روـضح 

تین و ار ، ناشدوخ  لد  ار ، ناشدوخ  مسج  دندمآ ، هصرع  هب  مدرم  یتقو  دنک . هنحـص  دراو  ار  مدرم  تسناوت  هک  دوب  نیا  ام  راوگرزب  ماما  گرزب  رنھ  دـنھد . ماجنا  دنتـسناوتن 

مدرم سنوت  رد  ای  رـصم  رد  دتفایم . رگید  یاھروشک  رد  دراد  قافتا  نیمھ  زورما  دش . هدوشگ  تسبنب  یاھهار  دش ، زاب  روک  یاھهرگ  دندرک ، هصرع  دراو  ار  ناشدوخ  تمھ 

فرح هب  یـسک  دندرکیم ، توعد  ار  مدرم  مھ  تاقوا  زا  یلیخ  دندزیم ؛ فرح  مھ  هشیمھ  دندوب ، هشیمھ  اھنیـشن  جاع  جرب  نارکفنـشور و  الاو  دندش ؛ هنحـص  دراو  دـندمآ 

تعاـمج زاـمن  تسا ، هعمج  زاـمن  ینعی  تسا ؛ ینید  یریگتھج  مھ  اـھنآ  یریگتھج  شیارگ و  دـندش و  هصرع  هنحـص و  دراو  مدرم  دوخ  اـجنیا  درکیمن . یھجوت  نادـنچ  اـھنآ 

یوت دـندمآ  مھ  مدرم  اذـل  دـندش ، نادـیم  دراو  اھنیا  دنتـسھ . اھروشک  زا  یـضعب  رد  ینید  نیون  رکفت  ناراذـگناینب  نید و  غلبم  دارفا  دـننید ، یاـملع  تسادـخ ، ماـن  تسا ،

. دوب اھنآ  یناسنا  تمارک  تزع و  یهلئسم  یحضاو  تروص  هب  دناشک ، ار  اھنآ  هک  یزیچ  نآ  دندمآ ؟ ارچ  تسا . هیضق  نیا  تیصوصخ  نیا ، هنحص .

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 25 
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تما تکرح  تساھتلم ؛ تکرح  تکرح ، نیا  تسا . هدـش  زاغآ  هقطنم  نیا  رد  یدـیدج  تکرح  کی  راگدرورپ  قیفوت  هب  هک  تسا  نیا  منکیم ، ضرع  عطاـق  روط  هب  نم  هک  هچنآ 

تکرح نیا  یھلا ، یهدعو  قبط  تساھتلم و  یمومع  یرادیب  یهدـنھدناشن  تسا ؛ یمالـسا  فادـھا  تمـس  هب  تکرح  تسا ؛ مالـسا  راعـش  اب  تکرح  تسا ؛ یمالـسا 

. تسا هدرک  تماقتسا  یگداتسیا و  تسا و  هدوب  هار  نیا  یهدننکزاغآ  هک  تسا  دنـسرخ  تسا و  رختفم  تسا ، زارفارـس  ناریا  تلم  دیـسر . دھاوخ  یزوریپ  هب  انیقی  اعطق و 

. دنتسین رتمک  دنشابن ، رتمکحم  رگا  زور  نآ  نویبالقنا  زا  اما  دندیدن ؛ ار  بالقنا  دندمآ ، راک  یور  هک  زورما  ناوج  لسن 

سراف  / ١٣٩٠/٠٢/٠٣ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

هجیتن هب  مدرم  یرادـیب  نیا  انئمطم  دـتفایم . قافتا  دراد  هقطنم  رد  یثداوح  کی  یمالـسا ، یمومع  یرادـیب  تکرب  هب  یمالـسا ، بـالقنا  تکرب  هب  مالـسا ، تکرب  هب  زورما 

ادـیپ همادا  رتشیب  هچرھ  یراکادـف ، یارب  مدرم  یگدامآ  مدرم ، نامیا  مدرم ، مزع  تسا . هدیـسر  هجیتن  هب  یطاقن  رد  تعاس ، نیا  ات  زورما ، ات  هک  ناـنچمھ  دیـسر ؛ دـھاوخ 

اکیرمآ دننک . یگداتسیا  مدرم  دنھاوخیمن  دتفیب ؛ قافتا  دنھاوخیمن  اھتسینویھص  اکیرمآ و  رابکتسا ، هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، دش . دھاوخ  رتشیب  اھنآ  یزوریپ  لامتحا  دنک ،

اما دـندش -  ریگلفاـغ  اـھنیا  روـج -  نیمھ  یئاـپورا  یاعدـمرپ  رمعتـسم  یاـھتلود  روـج ، نیمھ  اھتـسینویھص  دـش ؛ دراو  یناـھگان  وا  هب  هبرـض  دـش ، ریگلفاـغ  اـیاضق  نیا  رد 

دنراد مھ  رگید  روشک  ود  یکی  رد  دنتسناوتن ، الصا  هک  روشک  ود  یکی  رد  دناهتسناوتن ؛ الاح  ات  هناتخبشوخ  هتبلا  دنوش . طلسم  هنحـص  رب  تسا ، نکمم  روج  رھ  دنھاوخیم 

تیاھن تکرح  نیا  دـننکب ، یراک  رھ  ددرگرب . بقع  هب  هک  تسین  یزیچ  ولج  تمـس  هب  مدرم  تکرح  نیا  دوشب ؛ مامت  هک  تسین  یزیچ  یرادـیب  نیا  انئمطم  دـننکیم . شـالت 

. تسا هدرکنیمک  نمشد  هک  دننادب  دنشاب ، شوھب  دیاب  اھتلم  هتبلا  اھتردق . نایز  هب  مدرم و  عفن  هب  دراد  یبوخ 

روشک  / ١٣٩٠/٠٢/١۴ رسارس  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. تسا بیرغ  مھ  زونھ  تلم  نیا  دوب . مھ  بیرغ  اما  داد ، لیکـشت  ماظن  دـش و  زوریپ  داد و  ماجنا  یگرزب  راک  دـش و  نادـیم  دراو  تردـق  یهمھ  اب  تلم  کی  هک  تسا  تسرد 

راثآ زورما  تفر . شیپ  دـشن ؛ هدیـسرت  دـشن ، دـیماان  دـشن ، هدرـسفا  دـشن ، هدزلد  دـشن ، هتـسخ  دومیپ ؛ ار  راوشد  هار  نیا  هنابیرغ  داد ، ماجنا  ار  راک  نیا  تبرغ  اب  تلم  نیا 

. دوشیم هدید  سوسحم و  اجیردت  دراد  ایند  رد  وا  گرزب  یهزیگنا  میظع و  تکرح  نیا  تشن  وا ، یاھراک 

؛ دشاب هدـمآ  دوجو  هب  یایرادـیب  تاکرح  میراد ، رارق  اجنآ  رد  ام  زورما  هک  ایـسآ  برغ  یهقطنم  اقیرفآ و  لامـش  یاھروشک  رد  هک  تسین  نیا  طقف  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  نم 

هرـسکی ار  اھنآ  هک  ینادـنمتردق  نارادـمامز و  نارادمتـسایس و  هیلع  یئاپورا  یاھتلم  نیمھ  هک  دـمآ  دـھاوخ  شیپ  یزور  نآ  تفر . دـھاوخ  اـپورا  بلق  اـت  یرادـیب  تکرح  نیا 

تکرح تساھنیا ؛ شقمع  دادتما و  ناریا ، تلم  تکرح  تسا . یمتح  یرادیب ، نیا  درک . دنھاوخ  مایق  دندرک ، مسینویھص  اکیرمآ و  یداصتقا  یگنھرف و  یاھتسایس  میلست 

. تسا یمیظع 

لثم میـشاب ؛ دـیدحلا « ربزک   « دـیاب ام  میزاسب . ار  ناـمدوخ  یتسیاـب  دـشاب ، شخبرثا  دـنک و  ادـیپ  موادـت  راـتفر  نیمھ  اـب  باتـش و  نیمھ  اـب  تکرح  نیا  دـیھاوخب  رگا  بخ ،

نورد رد  لاعتم  یادخ  هک  ار  یئاھدادعتسا  میربب ؛ شیپ  زورهبزور  ار  نامشناد  مینک ؛ رتشیب  ار  نامیھاگآ  مینک ؛ دایز  ار  نامتریصب  مینک ؛ تیوقت  ار  نامنامیا  دالوف . یاھهراپ 

. تسا مزال  اھنیا  میرشفب ؛ میراد ، هگن  مکحم  میداد ، مھ  هب  هک  یتدحو  داحتا و  تسد  مینک ؛ افوکش  هداد ، رارق  ام 

روشک  / ١٣٩٠/٠٢/١۴ رسارس  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ دشاب هدـمآ  دوجو  هب  یایرادـیب  تاکرح  میراد ، رارق  اجنآ  رد  ام  زورما  هک  ایـسآ  برغ  یهقطنم  اقیرفآ و  لامـش  یاھروشک  رد  هک  تسین  نیا  طقف  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  نم 

هرـسکی ار  اھنآ  هک  ینادـنمتردق  نارادـمامز و  نارادمتـسایس و  هیلع  یئاپورا  یاھتلم  نیمھ  هک  دـمآ  دـھاوخ  شیپ  یزور  نآ  تفر . دـھاوخ  اـپورا  بلق  اـت  یرادـیب  تکرح  نیا 

تکرح تساھنیا ؛ شقمع  دادتما و  ناریا ، تلم  تکرح  تسا . یمتح  یرادیب ، نیا  درک . دنھاوخ  مایق  دندرک ، مسینویھص  اکیرمآ و  یداصتقا  یگنھرف و  یاھتسایس  میلست 

. تسا یمیظع 

لثم میشاب ؛ ( ١ ») دـیدحلا ربزک   « دـیاب ام  میزاسب . ار  نامدوخ  یتسیاب  دـشاب ، شخبرثا  دـنک و  ادـیپ  موادـت  راتفر  نیمھ  اب  باتـش و  نیمھ  اب  تکرح  نیا  دـیھاوخب  رگا  بخ ،

نورد رد  لاعتم  یادخ  هک  ار  یئاھدادعتسا  میربب ؛ شیپ  زورهبزور  ار  نامشناد  مینک ؛ رتشیب  ار  نامیھاگآ  مینک ؛ دایز  ار  نامتریصب  مینک ؛ تیوقت  ار  نامنامیا  دالوف . یاھهراپ 

. تسا مزال  اھنیا  میرشفب ؛ میراد ، هگن  مکحم  میداد ، مھ  هب  هک  یتدحو  داحتا و  تسد  مینک ؛ افوکش  هداد ، رارق  ام 

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

نیا اب  دروخرب  تیافک  ام  هناتخبشوخ  تسا . هدید  کرادت  یمالسا  یرادیب  یمالـسا و  تکرح  یارب  یمالـسا و  ماظن  یارب  ار  یراد  هت  رـس و  عماج و  یویرانـس  کی  نمـشد 

 - دراد دوجو  لعفلاب  ام  نیب  رد  هک  یایوق  ینغ و  یتدیقع  یفسلف و  یداقتعا و  یاھهیام  اب  منکیم : ضرع  تیعطاق  اب  نم  ار  نیا  تسین . یدیدرت  نیا  رد  میراد ؛ ار  ویرانس 

نانچمھ دنک ؛ هلباقم  همجھ  نیا  لباقم  رد  هک  تسھ  یمالسا  یروھمج  ماظن  رد  تیافک  نیا  دمآراک ، دنمهقالع و  یناسنا  یورین  اب  دوخ -  یاج  هب  هوقلاب  یاھراک  نآ  الاح 

لوق هب  هدـش ، رکف  اـبترم  هدـش ، شـالت  اـبترم  دـندوبن . هک  راـکیب  لاـس  ود  یـس و  نیا  رد  هداد . ناـشن  ار  تیاـفک  نیا  یمالـسا  یروھمج  لاـس ، ود  یـس و  نیا  لوط  رد  هک 

یاھهنیمز رد  دناهدرک ؛ دمآ  تفر و  دناهتـشاذگ ، رومام  دناهدرک ، نیعم  مدآ  دناهداد ، نوریب  حرط  ابترم  دناهدرک ، جرخ  لوپ  تسا . هدوب  راک  لوغـشم  ناشرکف  یاھقاتا  ناشدوخ 

. دناهتفر بقع  اھنآ  هدمآ ، ولج  یمالسا  یروھمج  هک  تسا  هدش  نیا  هجیتن  بخ ، یلو  دناهدرک ؛ دناهتسناوت ، هچرھ  یساملپید 

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

، دندیـشکیم ار  نآ  راظتنا  ام  راوگرزب  ماما  هک  یاهسامح  هثداح و  تسا ؛ یمالـسا  یرادیب  نآ ، تسا و  نامزمھ  هارمھ و  زین  رگید  مھم  یهثداح  کی  اب  ماما  درگلاس  لاسما 

عوقو هب  ینیبشیپ  نیا  دومرف ، لضفت  لاعتم  دنوادخ  درکیم و  ینیبشیپ  ار  ناملـسم  یاھتلم  یرادیب  تکرح  راوگرزب  ماما  دـندوب . هداد  مھ  ربخ  نآ  زا  دنتـشاد و  ار  نآ  یوزرآ 

. دیشخب ققحت  ار  نآ  لاعتم  یادخ  درک و  ینیبشیپ  ار  یوروش  تموکح  طوقس  هک  نانچمھ  تسویپ ؛

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

، داتفا قافتا  سنوت  رد  هچنآ  داتفا ، قافتا  رـصم  رد  هچنآ  تسا . یزاسخیرات  مھم و  رایـسب  ثداوح  تسا ، هداتفا  قافتا  ام  یهقطنم  اقیرفآ و  لامـش  یهقطنم  رد  هک  هچنآ  الو 

نآ زا  دیایب ؛ دوجو  هب  یاهثداح  نینچ  کی  ات  درذـگیم  نرق  هس  نرق ، ود  یھاگ  هک  تسا  یثداوح  نآ  زا  تسا ، هداتفا  قافتا  یمالـسا  یاھروشک  رد  هک  یمیظع  یرادـیب  نیا 

؛ تسا یناشخرد  رایـسب  یزوریپ  رـصم ، بالقنا  یزوریپ  صوصخب  دش ؛ قفوم  سنوت  تلم  دش ، قفوم  رـصم  تلم  هتبلا  تسا . زاسخیرات  راذـگریثات و  مھم و  رایـسب  ثداوح 

. دراد ار  شدوخ  مکح  مھ  مادـک  رھ  دریگیم ؛ ماجنا  دراد  یتازرابم  نیرحب ، مولظم  مدرم  لثم  نمی ، لثم  یبیل ، لثم  رگید ، یاھروشک  یخرب  رد  تسا . یمیظع  راـک  رایـسب 

، درک یئاناوت  تردق و  توق و  ساسحا  تلم  کی  یتقو  دندش ، رادـیب  مدرم  یتقو  درادـن . زوس  تخوس و  اما  دراد ، دوز  رید و  تسا ؛ یزوریپ  هب  موکحم  مدرم  تاکرح  مھ  اجنآ 

لوغـشم تفـصناویح -  رادغ و  یاھتـسینویھص  گرزب ، ناطیـش  یاکیرمآ  هطلـس ، ماظن  ینعی  ناملـسم -  یاھتلم  نانمـشد  هتبلا  دنک . دس  ار  وا  هار  دناوتیمن  یزیچ  چـیھ 

ناملسم یاھتلم  ام  رگا  اما  دسرب ؛ یئاھن  یزوریپ  هب  هملک  یعقاو  یانعم  هب  دیایب و  نیریش  مدرم  ماک  هب  اھیزوریپ  نیا  دنراذگن  دنھاوخیم  دننکیم ؛ شالت  دنراد  دنتیلاعف و 

یھلا یهدعو  هب  میشاب ، هتشادن  نظ  وس  لاعتم  یادخ  هب  مینک ، شوگ  دھدیم -  دیما  ام  هب  دنکیم ، رما  تابث  تماقتسا و  ربص و  هب  ار  ام  هک  نآرق -  یادن  هب  میشاب ، رادیب 

، دننک فیعض  ار  یبیل  روشک  هک  تسا  نیا  یبرغ  یاھتلود  تسایس  یبیل  رد  هتبلا  دنسریم . یزوریپ  هب  اھتلم  نیا  کش  نودب  مینک ، راک  شالت و  نآ  یارب  میـشاب و  راودیما 

ساسح روشک  نآ  روما  دنیایب  میقتـسمریغ  ای  میقتـسم  ناشدوخ  ای  دعب  دتفیب ، قمر  زا  روشک  ات  دنک  ادیپ  همادا  یلخاد  گنج  هک  تسا  نیا  ناشتـسایس  دننک ؛ نوخمک 

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 26 
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یاـھروشک یارب  اـکیرمآ ، یارب  یناـھج ، نیربکتـسم  یارب  نیارباـنب  تساـپورا ؛ یمدـق  کـی  اـیناث  تسا ، تفن  راشرـس  عباـنم  یاراد  ـالوا  یبـیل  روشک  دـنریگب . تسد  هب  ار 

، دننک هبلغ  دنتسناوتیم  مدرم  دنتشاذگیم ، او  ار  روشک  نآ  رگا  دننک . فیعض  دنھاوخیم  دنرادرب ، تسد  وا  زا  ناسآ  دنھاوخیمن  تسا ؛ مھم  رایسب  یبرغ  یاپورا  رد  ربکتسم 

. دتفیب قافتا  نیا  دنراذگن  دنھاوخیم  اذل  دوب ؛ یرطخ  اھنآ  یارب  دمآیم ، راک  رس  رب  یمالسا  یمدرم و  تموکح 

، یـسایس یایفارغج  اکیرمآ و  اب  طبترم  یاھروشک  زا  یـضعب  اـب  یگیاـسمھ  ظاـحل  زا  تسا ؛ مھم  یـشیجلاقوس  ظاـحل  زا  مھ  نمی  تسا . نیا  هیبش  یزیچ  مھ  نمی  رد 

. دنسرن یزوریپ  هب  مدرم  هک  تسا  نیا  روشک  ود  نیا  رد  برغ  اکیرمآ و  تسایس  دنسرب . یزوریپ  هب  مدرم  دنراذگب  دنھاوخیمن  مھ  اجنآ  تسا ؛ مھم  رایسب 

رد دـننک ؛ یفرعم  یبھذـم  یفئاط و  تکرح  ار  تکرح  دـنھاوخیم  دنتـسھ ، هعیـش  اھنیا  هکنیا  ناونع  هب  مھ  اجنآ  رد  دـنربیم . رـس  هب  قلطم  تیمولظم  رد  مھ  نیرحب  مدرم 

تسا نیا  هلئسم  تسین ؛ ینس  هعیش و  یهلئسم  هلئسم ، اما  دناهعیش ؛ تیرثکا  دندوب ، هعیش  خیرات  لوط  رد  دناهعیش ، نیرحب  مدرم  هتبلا  تسین . نیا  هیضق  هک  یلاح 

دوخ نداد  یار  قح  دنکیم ، هبلاطم  ار  دوخ  قح  تسا . مورحم  دوخ  نیمزرـس  رد  دوخ ، کاخ  رد  دوخ ، روشک  رد  دنورھـش  کی  یهیلوا  قوقح  زا  تسا ؛ مولظم  تلم ، نیا  هک 

یاھیئاکیرمآ تقو  نآ  تسا . عورـشم  قح  کی  نیا  تسین ؛ مرج  هک  نیا  منک ؛ افیا  شقن  تموکح  تلود و  لیکـشت  رد  مناوتب  مھدب ، یار  مناوتب  دیوگیم  دنکیم ؛ هبلاطم  ار 

ام دنیوگیم  دننکیم ، راکنا  هتبلا  دنوشیم . نادیم  دراو  مدرم  هیلع  روجنیا  نیرحب  یهیضق  رد  دننکیم ، یسارکومد  یاعدا  رشب و  قوقح  یاعدا  هک  رگهعدخ  راکایر و  یوگغورد 

اذـل دـنروایب . دوجو  هب  نیرحب  رد  ار  رابنوخ  خـلت و  ثداوح  روجنیا  دـنوش و  نیرحب  دراو  دنتـسناوتیمن  اکیرمآ  زبس  غارچ  نودـب  اھیدوعـس  اـما  دنتـسھ ؛ اھیدوعـس  میتسین ،

. دنلوئسم مھ  اھیئاکیرمآ 

یکی تسا : زیچ  هس  اـھروشک  نیا  یمدرم  تکرح  رد  هدـمع  صخاـش  هک  تسا  نیا  لوا  یهـتکن  تـسا . هتـشذگ  تـسا و  هدـش  ماـمت  تـقو  مـنکب ؛ ضرع  ار  هـتکن  هـس  ود 

رد صخاـش  تلم  کـی  هک  رـصم  تلم  تسا . کرتشم  اـھروشک  نیا  یهمھ  رد  صخاـش  نیا  ندوب . یمدرم  یکی  و  ندوب ، تسینویھـص  اـکیرمآ و  دـض  یکی  ندوب ، یمالـسا 

مھ تسا ، یمالـسا  مھ  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  شدوخ  روشک  رد  ار  بـالقنا  نیا  تسا ، هتخادـنا  هار  هب  ار  تضھن  نیا  هک  تسا  یتـلم  تسا ، مالـسا  یاـیند  برع و  یاـیند 

. روج نیمھ  مھ  اھروشک  یهیقب  تسا . یتسینویھص  دض  اکیرمآ و  دض  احیرص  مھ  تسا ، یمدرم 

یئاج رد  رگا  اما  میھارمھ ؛ تکرح  نیا  اب  ام  تسا ، یئاکیرمآ  دـض  تسا ، یمدرم  تسا ، یمالـسا  تکرح  اج  رھ  تسا : نشور  یمدرم  یاھتکرح  نیا  لباقم  رد  اـم  عضوم 

دــض یئاـکیرمآ و  دــض  یاـھتکرح  اـب  اـم  مـینکیمن . یھارمھ  تـکرح  نآ  اـب  تـسا ، هداـتفا  هار  هـب  یتـکرح  کـی  اھتــسینویھص ، کـیرحت  اـب  اـھیئاکیرمآ ، کـیرحت  اـب  مینیبـب 

یهطقن ام  اجنآ  دـننک ، لاغـشا  ار  یروشک  کی  ات  دـننک ، طقاس  ار  یمیژر  کی  ات  دـنوشیم  نادـیم  دراو  اھتـسینویھص  دوخ  اکیرمآ و  دوخ  هک  یئاجنآ  میھارمھ . یتسینویھص 

یاھتلم هیلع  رب  دندرک ، زورما  ات  یراک  رھ  دننکیم و  یراک  رھ  دنکب ؛ یراک  دنکب و  یرکف  هقطنم  نیا  یاھتلم  عفن  هب  دناوتیمن  اکیرمآ  میریگیم . رارق  اھیئاکیرمآ  تکرح  لباقم 

. تسام عضوم  نیا  تسا . هدوب  هقطنم  نیا 

بقارم دیاب  تسا -  یگنھرف  یونعم و  یمالـسا و  ینغ  ثاریم  یاراد  گرزب و  یروشک  هک  رـصم  اصوصخم  دندیـسر -  یزوریپ  هب  هللادـمحب  هک  یئاھروشک  نیا  مود : یهتکن 

یراتفرگ یهیام  شدوخ  دـنکب ، یرگید  روشک  رھ  هب  ای  رـصم  هب  تسا  نکمم  اـکیرمآ  دـنیوگیم  هک  یئاـھکمک  نیا  ددرگنرب . هرجنپ  زا  تسا ، هتفر  نوریب  رد  زا  نمـشد  دنـشاب ؛

تـسد هب  یدازآ  هک  یتلم  دننکیم ؛ لیمحت  ار  ناشدوخ  تاعقوت  دننکیم ، میکحت  اھروشک  رب  ار  دوخ  طلـست  هک  تساھرالد  نیمھ  اھکمک و  نیمھ  هار  زا  اھیئاکیرمآ  تسا .

. دنھدیم رارق  دوخ  یهناملاظ  رادتقا  یهجنپ  ریز  رد  هرابود  ار  وا  تسا ، هدروآ 

ماجنا حفر  هاگرذگ  هزغ و  نیطسلف و  یهنیمز  رد  رصم  یلبق  میژر  عضوم  هب  ضارتعا  رد  رـصم  تلم  هک  یمیظع  تکرح  نیا  دنرادیب . رـصم  تلم  هتبلا  دنـشاب . رادیب  دیاب  همھ 

دنتـساوخیم هک  یناـسک  نآ  هک  دوـب  مھ  تبـسانم  نیمھ  هب  تسا ؛ برع  یاـیند  رد  یراذـگریثات  روـشک  رـصم  دـنک . ادـیپ  همادا  دـیاب  دوـب ؛ یـشزرااب  رایـسب  تـکرح  دـنداد ،

ناـمیپ لوبق  زا  دـعب  دـندرک . لـیمحت  رـصم  رد  ار  دـیویدپمک  نیگنن  ناـمیپ  رـصم . غارـس  دـنتفر  دـنروایبرد ، وناز  هب  تسینویھـص  بصاـغ  میژر  لـباقم  رد  ار  یبرع  یاـھروشک 

یاھروشک یریگمیمـصت  یهنحـص  زا  نیطـسلف  یهلئـسم  دندش ؛ عشاخ  اکیرمآ  لباقم  رد  دـندش ، میلـست  مھ  برع  رگید  یاھروشک  جـیردتب  هک  دوب  رـصم  رد  دـیویدپمک 

نیا دنتشگرب ؛ هرابود  دندوب ، هدش  هدنار  رابکتـسا  اھیبرغ و  هک  رـصانلادبع  لامج  نارود  زا  دعب  زور  کی  دنـساسح . رـصم  یور  دنـشاب . بقارم  دیاب  دش . جراخ  یلکب  یبرع 

. دنک کمک  مھ  هنیمز  نیا  رد  اھنآ  هب  دنوادخ  میراودیما  دنرایشوھ و  دنرادیب ، رصم  تلم  دوش . رارکت  رصم  رد  دیابن  هبرجت 

هللااشنا درک و  دـنھاوخ  لابند  ار  هار  نیا  دنتخانـش ، ار  ناشدوخ  تردـق  یتقو  دـندش ، رادـیب  یتقو  هرخالاب  اـھتلم  درادـن . یاهدـیاف  اھبوکرـس  نیا  هک  تسا  نیا  رگید  یهتکن 

رد مدرم  دیـسر . دـھاوخ  یزوریپ  هب  دراد -  دوجو  تاکرح  نیا  اھنآ  رد  هوقلاب  هک  یئاھروشک  نآ  هچ  تسھ ، تکرح  زورما  هک  یئاھروشک  نآ  رد  هچ  هقطنم -  یاـھتلم  تکرح 

یاھروشک ریاس  رد  اقیرفآ و  لامـش  رد  سنوت ، رد  مھ  رـصم ، رد  مھ  زورما ، دنـشاب . نانمـشد  یهنانکفاهقرفت  تاکرح  بقارم  دـیاب  اھتنم  دـش ، دـنھاوخ  زوریپ  اـھروشک  نیا 

هلـصاف اـھروشک  یمالـسا و  ناریا  نیب  دـنھاوخیم  تسا ، رابکتـسا  لـباقم  رد  تـکرح  نوناـک  یمالـسا  ناریا  نوـچ  صوـصخب  دـناهقرفت . داـجیا  یپ  رد  نانمـشد  یمالـسا ،

یباھو یریفکت و  یاھهورگ  نیا  زا  یناسک  رصم  رد  زورما  دننک . داجیا  هقرفت  دنھاوخیم  اھروشک  نیا  دوخ  لخاد  رد  یتح  یبھذم . یاھهلصاف  یموق ، یاھهلـصاف  دنزادنیب ؛

. دوب رایشوھ  اھینکفافالتخا  نیا  لباقم  رد  دیاب  دنزادنیب ؛ فالتخا  مھ  رگیدکی  اب  رصم  مدرم  نیب  فلتخم  یاھهناھب  هب  دننکیم  شالت  اھنیا  و 

ثعبم  / ٠٩/١٣٩٠/٠۴ دیع  زور  رد  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یاھنادیم رد  هچ  ار  هللالیبسیف  داھج  مینک ؛ هدافتـسا  تسا ، رـشب  هب  یھلا  گرزب  یهیدـھ  هک  یناسنا ، درخ  زا  مینک ؛ تیوقت  دوخ  لمع  رد  دوخ و  یاـھلد  رد  ار  ناـمنامیا 

ار یمالـسا  یناسنا و  تمارک  تزع و  سح  مینک و  لابند  اھنادیم -  رگید  داصتقا و  نادیم  تسایـس ، نادـیم  رگید ، یاھنادـیم  رد  هچ  دـشاب ؛ مزال  هک  یتقو  نآ  یماظن ، دربن 

. درک دھاوخ  لابند  انیقی  ار  مالـسا  مظعم  یبن  طخ  نامھ  ار ، یمالـسا  تکرح  نامھ  هعماج  نیا  دوشب ، هدنز  یاهعماج  کی  رد  یتقو  اھنیا  میرامـشب . منتغم  نامدوخ  یارب 

هدـھاشم میراد  ار  شتارمث  راـثآ و  میـشخبب ؛ قـقحت  ناـمدوخ  یگدـنز  رد  ار  نآ  زا  یـشخب  میتـسناوت  ناریا  تلم  اـم  راوـگرزب ، ماـما  یادـن  تکرب  هب  مالـسا ، ماـیپ  تکرب  هب 

هدافتـسا و نامھ  دوشیم ، هدـھاشم  هنایمرواخ  یهقطنم  اقیرفآ و  لامـش  یاـھروشک  یخرب  رد  زورما  هک  یتاـکرح  نیا  تسا . هدـش  هجوتم  مالـسا  یاـیند  زورما  مینکیم .

لوح و هب  یھلا ، قیفوت  هب  اھروشک ، نیا  یهدـنیآ  هقطنم ، نیا  یهدـنیآ  هک  تساذـل  تسا . مرکا  ربمغیپ  کرابم  تسد  یریگتھج  زا  یهدافتـسا  مالـسا و  رون  زا  یهئاضتـسا 

. تسا ینشور  یهدنیآ  یھلا ، یهوق 

تسا و هداتفا  نایرج  هب  رگید  یاھروشک  یخرب  رد  سنوت و  رد  رـصم و  رد  زورما  هچنآ  دـننکیم . یراشفاپ  ناشدوخ  طـلغ  عضاوم  رب  دوخیب  دـننکیم ، تجاـجل  دوخیب  اـھیبرغ 

دـص شیپ ، لاس  دص  زا  هک  یاهناملاظ  طلغ  یهنزاوم  نآ  تسا . هدش  عورـش  یدیدج  لصف  تسا و  هدروخ  قرو  هقطنم  نیا  خیرات  هک  تسا  نیا  شیانعم  دوشیم ، هدھاشم 

ساسح میظع و  یهقطنم  نیا  تشونرـس  رب  مکاح  ار  نیا  دنتـساوخیم  دـندوب و  هدروآ  دوجو  هب  هقطنم  نیا  رد  یبرغ  نارمعتـسم  یبرغ ، ناربکتـسم  شیپ ، لاس  هاـجنپ  و 

گرزب تیعقاو  نیا  لباقم  رد  دنھاوخیمن  دنھدیم ؛ جرخ  هب  یتخسناج  یبرغ  ربکتـسم  یاھتردق  زورما  هتبلا  تسا . هدش  عورـش  یدیدج  لصف  تسا ؛ هدروخ  مھ  هب  دننکب ،

یاـھروشک رد  یمالـسا  سفن  تسا . نیمھ  تقیقح  نکیل  دناهتـشگرب ؛ مالـسا  هب  هـقطنم  یاـھتلم  دـندش ، رادـیب  هـقطنم  یاـھتلم  هـک  دـنوش  میلـست  راـکنا  لـباقریغ  و 

میظع تکرح  زج  مایق ، زج  هک  دـندرک  ساسحا  اھتلم  نیا  هک  دـندرک  یراک  اھتلم  نیا  اـب  برغ  اـکیرمآ و  یهدـناشنتسد  ماـکح  ناگتـسباو و  تسا . هدـش  هدـیمد  ناملـسم 

یلیخ اھیبرغ  هتبلا  دیـسر . دـھاوخ  هجیتن  هب  انیقی  اھتکرح  نیا  دـنوریم . شیپ  دـنراد  دنتـشاذگ و  هار  نیا  رد  مدـق  اذـل  تسین ؛ اھنآ  لباقم  رد  یھار  بـالقنا ، زج  یمومع ،

، ار یمدرم  یاھبالقنا  نیا  ات  تسا  هداتفا  راک  هب  هقطنم  نیا  رد  ناشنارودزم  زا  یـضعب  اکیرمآ و  یداصتقا  یـسایس و  یتاغیلبت و  یاھهاگتـسد  یهمھ  زورما  دننکیم . شالت 

دنیایب راک  رس  رب  مدرم  بیرف  اب  هک  دننک  ادیپ  ار  یناسک  دننک ؛ راکنا  دننک ، موتکم  دننک ، یفخم  ار  نآ  یمالسا  یهبنج  دننک ؛ فرحنم  یلصا  ریسم  زا  ار  گرزب  یاھمایق  نیا 

دراو یتلم  یتقو  دش ، رادیب  یتلم  یتقو  دناهدش . رادیب  اھتلم  درادن ؛ یاهدیاف  نکیل  دننکیم ، دـنراد  ار  اھـشالت  نیا  دـننادرگرب . برغ  عفن  هب  هرابود  زاب  ار  اھهلداعم  یهمھ  و 

هدرک و ماـیق  ناملـسم  یاـھتلم  راوشد  ریـسم  نیا  میراودـیما  اـم  داد . بیرف  ار  وا  دوشیمن  دـنادرگرب ، ار  وا  دوشیمن  رگید  دـمآ ، تفرگ و  تسد  فک  ار  دوخ  ناـج  دـش ، هصرع 

هاتوک تسا  نکمم  دشاب ، ینالوط  تسا  نکمم  هار  تسا ؛ یعطق  هجیتن  دوش . رتهاتوک  هچرھ  ریـسم  نیا  دـنک و  ادـیپ  همادا  هللااشنا  تسھ ، اھنآ  رد  هنیمز  نیا  هک  یئاھنآ 

. دشاب

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 27 
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، دنوش طلسم  اھنیا  رب  دننک ، فرحنم  ار  اھبالقنا  نیا  دننکیم  شالت  هقطنم  رد  ناشدوخ  نارودزم  نانامیپمھ و  زا  یخرب  کمک  هب  اھتـسینویھص ، کمک  هب  اھیئاکیرمآ  زورما 

نیا یهمھ  ام  دـننکیم ؛ داـجیا  فـالتخا  تسا -  یعیبط  اھرـسدرد  نیا  دـننکیم -  تسرد  رـسدرد  اـھتلم  یارب  هتبلا  درادـن . یاهدـیاف  نکیل  دـنوش ؛ راوس  اـھنیا  جاوما  یور  رب 

یجراخ نمـشد  کی  دندرک ، تسرد  یلخاد  یاھیریگرد  دنتخادنا ، مھ  ناج  هب  ار  ماوقا  دندرک ، ادـیپ  ذوفن  دـندرک ، داجیا  فالتخا  مھ  ام  بالقنا  رد  میاهدرک . هبرجت  ار  اھزیچ 

نیا زا  دعب  دمآ ، قئاف  اھنیا  یهمھ  رب  داد ، همادا  تردق  اب  ار  هار  داتسیا ، تلم  اما  داتفا ، قافتا  همھ  اھنیا  دنک ؛ یـشکرکشل  دنک ، یماظن  یهلمح  ام  هب  هک  دندرک  کیرحت  ار 

انیقی دـننکیم ، داجیا  یریگرد  دـننکیم ، داجیا  یلخاد  تافالتخا  رگید ، یاھاج  رد  رـصم ، رد  دـینکیم  هدـھاشم  زورما  تسھ . تالکـشم  نیا  نیاربانب ، دـمآ . دـھاوخ  قئاف  مھ 

نالوئـسم یـسایس ، ناگبخن  یملع ، ناگبخن  ناگبخن ؛ یرادیب  مدرم ، یرادیب  نیمھ  زا  تسا  ترابع  جالع  تخادنا . دـنھاوخ  هار  هب  ار  اھیزیگناهنتف  اھرورت و  یهلـسلس 

ربمغیپ و تثعب  یهمادا  نامھ  نیا  درک . دھاوخ  ادیپ  همادا  یھجو  نیرتھب  هب  راک  هللااشنا  دننک و  تبقارم  دنـشاب ، رادیب  دیاب  اھنیا  روشک . تشونرـس  هب  دـنمهقالع  زوسلد و 

توعد یاھهیاپ  زا  یکی  هک  یتمارک  تزع و  نامھ  دنتـسھ ؛ ناشدوخ  تمارک  لابند  مولظم  یاھتلم  دـھدیم . ناـشن  ار  دوخ  دراد  لکـش  نیا  هب  زورما  هک  تسا  یوبن  تکرح 

. دندرک لیلذ  دندرک ، ریقحت  ار  اھنآ  لاح  نیع  رد  دندرک ؛ رامثتـسا  ار  ام  یاھتلم  نارگهلخادـم ، نارگلاغـشا و  ناربکتـسم و  نانمـشد و  یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  دوب . ربمغیپ 

. تسا نیا  شیانعم  یمالسا  تکرح  تسا . یمالسا  تکرح  نامھ  نیا  دنبلطتمارک . دنبلطتزع ، دنشاب ، دنمهرھب  مالسا  زا  هک  یتقو  اھتلم 

تافالتخا دـننکن ؛ تیمھامک  درومیب و  یاھوگموگب  مرگرـس  ار  ناشدوخ  دنـشاب ؛ رادـیب  دـیاب  یمالـسا  یاـھروشک  ناـگبخن  میـشاب . رایـشھ  دـیاب  ناملـسم  یاـھتلم  اـم 

ام تساھفرح . نیا  زا  شیب  شتمظع  دـتفایم ، قافتا  دراد  هقطنم  نیا  رد  هک  هچنآ  دـننکن . دراو  ار  یاهیـشاح  یاـھثحب  یاهقیلـس و  تاـفالتخا  یموق ، تاـفالتخا  یبھذـم ،

شیادـیپ و زاغآ  زا  دـنروآیم . تسد  هب  ار  ناـشدوخ  تمارک  یدازآ و  دـننکیم و  تکرح  دـنراد  ناملـسم  یاـھتلم  مینیبیم  هک  نیا  زا  میتقوشوخ  لاحـشوخ و  مھ  ناریا  تلم 

رابکتـسا دـض  رب  تکرح  هک  یئاـج  رھ  تسا . هدوـب  نشور  هقطنم ، یاـھمایق  هقطنم ، یاـھتکرح  هقطنم ، لـئاسم  هب  تبـسن  بـالقنا  عـضاوم  ناریا ، رد  بـالقنا  نـیا  یزوریپ 

اج رھ  تسام . دـییات  تیاـمح و  دروم  لوبقم و  تکرح  تکرح ، نیا  تسا ، نیطـسلف  زیزع  روشک  رد  یتسینویھـص  بصاـغ  تلود  دـض  رب  تسا ، مسینویھـص  دـض  رب  تسا ،

یاھیروتاتکید هیلع  تکرح  اـج  رھ  تسا -  هدروآ  دوجو  هب  یللملانیب  یروتاـتکید  کـی  اـکیرمآ  زورما  هک  تسا -  یللملانیب  یروتاـتکید  نیا  هیلع  تساـکیرمآ ، هیلع  تکرح 

. میقفاوم اھنآ  اب  ام  تساھتلم ، قح  قاقحا  یارب  تسا ، یلخاد 

راک رایعم  ار  تریصب  تسا . هدیچیپ  تسا ، عونتم  نانمشد  یاھهلیح  سئاسد و  دننادب  دنشاب ؛ رایـشوھ  اھتلم  مھ  میـشاب ، رایـشوھ  ام  مھ  دنـشاب ؛ رایـشوھ  همھ  دیاب 

رد هک  ار  یئاھروشک  دننک ؛ فرحنم  ار  اھبالقنا  دننکیم  یعس  ناشناھارمھ  ناشنارودزم و  اھتسینویھص و  اھیئاکیرمآ و  دنشاب ؛ هتـشاد  هجوت  اھتلم  میھدب . رارق  نامدوخ 

رـصم تلم  لـثم  مھ  نیرحب  مولظم  تلم  دـننک . فرحنم  ار  اـھتلم  نیا  تکرح  دـننکیم  شـالت  دـنناوتیم ، هچرھ  دـنھدیم ؛ رارق  هجوت  دروم  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  یرادـیب  اـھنآ 

فرح هب  هکنیا  یاج  هب  یناسک  هنافـساتم  مینیبیم  ام  درادن . انعم  اھنیا  نیب  کیکفت  تسا ؛ نیمھ  هیـضق  مھ  اجنآ  تسا ؛ نمی  تلم  لثم  تسا ، سنوت  تلم  لثم  تسا ،

رد رـصم و  رد  هک  یراک  یزاسهیبش  یارب  اکیرمآ  زورما  دننکیم . لابند  دنراد  ار  تکرح  نیا  اھتلم  نیا  نانمـشد  هک  دننکیم  ار  یتکرح  دـنوریم ، ار  یھار  دـننک ، هجوت  اھتلم  لد 

اب هیروس  رد  هیـضق  تیھام  دنک . لکـشم  راچد  تسا -  تمواقم  طخ  رد  هک  ار -  هیروس  هک  تسا  هدـش  هجوتم  تسا ، هتفرگ  ماجنا  اھنیا  لاثما  یبیل و  رد  نمی و  رد  سنوت و 

اھتسینویھص تسا ؛ دوھشم  راکشآ و  اکیرمآ  تسد  هیروس  رد  اما  دوب ، مسینویھص  دض  اکیرمآ و  دض  تکرح  اھروشک  نیا  رد  تسا . توافتم  اھروشک  نیا  رد  هیضق  تیھام 

یمدرم لیـصا و  تکرح  تکرح ، نآ  تسا ، مسینویھـص  دض  اکیرمآ و  دض  تکرح  هک  یئاجنآ  مینک . شومارف  ار  رایعم  دـیابن  ام  مینک . هابتـشا  دـیابن  ام  دنتـسھ . هیـضق  لابند 

. درک میھاوخ  ظفح  ار  یرگنشور  نیا  ار ، نایب  نیا  ار ، قطنم  نیا  ام  تسا . یفارحنا  تکرح  اجنآ  تسا ، مسینویھص  اکیرمآ و  عفن  هب  اھراعش  هک  یئاجنآ  تسا ؛

سابعردنب  / ٠١/١٣٩٠/٠۵ رد  شترا  یئایرد  یورین  هاگیاپ  رد  تانایب 

هقطنم نیا  نادرمتلود  ماکح و  نیب  رد  زونھ  تسا  نکمم  دننک . نیمات  ناشدوخ  یماظن  روضح  اب  ار  هقطنم  نیا  تشونرـس  دـنیایب  دـنھاوخب  یناسک  هک  تشذـگ  نارود  نآ 

اھتلم زورما  دنرایـشھ . اھتلم  زورما  دناهدش . رادیب  زورما  اھتلم  اما  ناگناگیب ؛ یاھهدنتـسرف  اب  دننک  قیبطت  ار  ناشدوخ  جوم  لوط  دنـشاب  لیام  مھ  زاب  هک  دنـشاب  یناسک 

. تسا ینماان  یهیام  ناگناگیب  روضح  مھ  اجنیا  تسا . هقطنم  نآ  ینماان  یهیام  ام ـ  یهقطنم  رد  طقف  هن  یاهقطنم ـ  رھ  رد  ناگناگیب  حلـسم  یماظن و  روضح  هک  دننادیم 

هب قلعتم  تکربرپ  یایرد  نیا  تاناکما  تسا ؛ همھ  لام  ایرد  عفانم  سب . دوشیم و  نیمات  اھنآ  یراکمھ  هقطنم و  یاھروشک  روضح  اـب  ناـمع  یاـیرد  سراـف و  جـیلخ  تینما 

. تساھتلم نیا 

سابعردنب  / ٠١/١٣٩٠/٠۵ رد  بالقنا  ربھر  اب  هاپس  شترا و  ییایرد  یاھورین  یاھهداوناخ  نانکراک و  رادید 

مالسا و ددجم  یایحا  بجوم  یمالسا  ماظن  ولج  هب  ور  تکرح  زین  نونکات  دش و  دھاوخ  نیمات  یمالـسا  یبوچراھچ  اب  طقف  ناریا ، تلم  ترخآ  ایند و  تداعـس  میدقتعم  ام 

. تسا هدش  هقطنم  یاھتلم  هدارا 

ناریا  / ١۶/١٣٩٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ات بالقنا  لوا  زا  هک  تسا  یزیچ  کی  نیا  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  هقطنم  رد  هک  یمیظع  یهثداـح  یمالـسا و  یرادـیب  تسا . یاهقباـسیب  ـالماک  عاـضوا  کـی  هقطنم  عاـضوا 

تلم لثم  یتلم  هک  نیا  هداتفا . قافتا  یگرزب  یهثداح  هتفرگ ، ماجنا  یگرزب  راک  درادـن ؛ هقباس  اقلطم  نیا  هب  کیدزن  یزیچ  ای  نیا  هیبش  یمالـسا  یروھمج  تایح  رد  زورما 

روجنیا هقطنم  عاضوا  ار  یتسینویھص  یدوھی و  یلعج  تموکح  تیدوجوم  دنھدب ، یمالـسا  یاھراعـش  دعب  دننک ، طقاس  ار  میژر  دنھدب ، ماجنا  ار  میظع  تکرح  نیا  رـصم ،

یروھمج یارب  هک  میتفرگ  رارق  یطئارـش  نینچ  کی  رد  ام  بخ ، تسا . یمیظع  زیچ  یلیخ  دجنگیمن ؛ فراعتم  یاھیبایزرا  رد  الـصا  هک  تسا  یئاھزیچ  اھنیا  دـنک ، دـیدھت 

. دنکیم میسرت  ار  یبیجع  نشور  قفا  کی  یمالسا 

ناریا  / ١۶/١٣٩٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، دـتفایم قافتا  دراد  رگید  قطانم  زا  یـضعب  رد  نمی و  رد  سنوت و  رد  رـصم و  رد  هک  هچنآ  داعبا  اعقاو  تسا . هداـعلاقوف  متفگ -  هک  روط  نیمھ  ثداوح -  مھ  هقطنم  دروم  رد 

طقف هلئسم  تسا . یبیجع  یانعمرپ  یهثداح  کی  الصا  ندرک ، هاگداد  دراو  سفق و  یوت  رصم  کرابمان  ندروآ  نیا  تسا . میظع  یلیخ  نیا  داعبا  تسین ؛ هبساحم  لباق  نالا 

نیب رد  تسا  هرـصاحم  سدق  رگلاغـشا  میژر  زورما  تسا . رتقیمع  یلیخ  نیا  زا  تسین ؛ دیآیم ، شیاج  رگید  یکی  تفر و  یتردـق  کی  ای  تفر  یمیژر  کی  هکنیا  یهلئـسم 

دنوش و راوس  هقطنم  نیا  رد  نارحب  جاوما  رب  هکنیا  یارب  دـننکیم  شالت  دـنراد  بترم  هتبلا  تسا . یبیجع  ثداوح  ثداوح ، دـنراد . هزیگنا  وا  اب  یهلباقم  یارب  هک  یئاھروشک 

، دش هداد  رـصم  رد  هک  یایمالـسا  یاھراعـش  نیمھ  الاح  هکنیاامک  تسناوت ؛ دنھاوخن  اھتلم  یرادیب  تکرب  هب  هللااشنا  دنتـسناوتن و  اما  دننک ؛ لرتنک  یوحن  هب  ار  یرادیب 

. درک ناشیرپ  ار  اھنیا  باوخ  اددجم  زاب 

ندنام و اھنآ ، یارب  دندرک . هدافتساوس  مدرم  مایق  زا  اھنیا  تسا . یاهنایذوم  هنالیذر و  رایسب  تسایس  برغ ، تسایـس  یبیل ، رد  منارگن . یبیل  لئاسم  دروم  رد  نم  هتبلا 

شفلتخم یاھاج  رد  دنناوتیم  هک  تسا  روشک  نیا  عیسو  یاضف  ایناث  تسا ، مھم  ناشیارب  هک  تسا  یبیل  تفن  یهلئسم  الوا  تسا . مھم  یلیخ  یبیل  رد  ندرک  زاب  اپ  اج 

رب دنناوتیم  اجنآ  زا  هکنیا  رب  هوالع  تسا ؛ سنوت  یبیل  برغ  رد  تسا ، رصم  یبیل  قرـش  رد  یبالقنا . روشک  ات  ود  سنوت ؛ روشک  رـصم و  روشک  رب  فارـشا  اثلاث  دننزب ، هاگیاپ 

رگا دـعب  ات  دـننک  ناریو  ار  روشک  نیا  یاـھتخاسریز  دـنھاوخیم  دـننک . مکحم  اـپاج  اـجنآ  دـنھاوخیم  دنـشاب . طلـسم  هقطنم  نیا  یاـھروشک  یهمھ  رب  رئازجلا و  رب  نادوس و 

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 28 
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؛ دوشیم ناریو  اـھهداج  مدرم ، زا  تیاـمح  مسا  هب  دـننکیم . ناریو  ار  اـھتخاسریز  دـنراد  نـالا  دـننک . تیبـثت  یبـیل  رد  ار  ناـشدوخ  قیرط  نیا  زا  دـشن ، نکمم  رگید  یاـھهار 

، نتخاس یهناھب  هب  اھنیا  دنرادن ؛ ار  یئاناوت  نیا  ناشدوخ  یبیل  مدرم  دوشب . هتخاس  اھنیا  دیاب  دوشیم . ناریو  دنراد ، هک  یتاجناخراک  رصتخم  دوشیم ؛ ناریو  اھهاگشیالاپ 

. منارگن یبیل  یهلئسم  زا  نم  دنیآیم . اجنآ 

. امرفب رتراوتسا  رترادیب و  زورهبزور  ار  هقطنم  ناناملسم  هقطنم و  مدرم  هدب ؛ تاجن  ار  نیرحب  مدرم  هدب ؛ تاجن  ار  نمی  مدرم  هدب ؛ تاجن  ار  یبیل  مدرم  اراگدرورپ !

نایوجشناد  / ١٩/١٣٩٠/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

شش نیا  رد  دینک . لابند  دیاب  ناتلفاحم  رد  هللااشنا  اھناوج  امش  دوخ  دعب  ار  ثحب  نیا  الاح  هک  تسا ، ثحب  کی  عورـش  عقاو  رد  منکب ، ضرع  مھاوخیم  نم  هک  یبلطم  نآ 

نیرتمھم یهلمج  زا  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  رارقتـسا  رارمتـسا و  تاـبث و  هک  متفگ  مدرک و  هراـشا  بـالقنا  ماـظن و  تاـبث  هب  ینارنخـس  دـنچ  رد  نم  هتـشذگ ، هاـم  تفھ 

افیا یرادیب  یدازآ و  هقطنم و  یمالسا  میظع  تکرح  نیا  داجیا  رد  یرثوم  شقن  تفگ  ناوتیم  هدرک و  راودیما  ار  ناملسم  یاھتلم  هقطنم و  یاھتلم  هک  تسا  هدوب  یلماوع 

. هدرک

ارعش  / ٢۴/١٣٩٠/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک یمالسا  یرادیب  نیا  دیاهدش . هوسا  وگلا و  اھتلم  زا  یرایـسب  یارب  دینکن ، ای  دینکب  قیدصت  هچ  دینادن ، هچ  دینادب ، ناتدوخ  هچ  دیھاوخن ، هچ  دیھاوخب ، هچ  امـش  زورما 

بالقنا نیا  تسا . ناریا  تلم  میظع  تکرح  زا  یهتفرگرثا  دنرواین ، هچ  دنروایب ، ور  هب  نارگید  هچ  میرواین ، هچ  میروایب ، ور  هب  هچ  میئوگن ، هچ  میئوگب ، هچ  دینکیم ، هدـھاشم 

مزاول هب  دـیھاوخب  رگا  امـش  درک . لیدـبت  هوسا  کی  هب  ار  ناریا  تلم  هطلـس ، ماظن  یتوغاط و  ماظن  یتوغاط و  یاھتنـس  نکفاربناینب  لوحت  نیا  گرزب ، بـالقنا  نیا  میظع ،

. دیشخبب قمع  ار  ناتدوخ  یمالسا  تفرعم  ینید و  تفرعم  یتسیاب  دینک ، لمع  ندوب  وگلا  ندوب و  هوسا 

یمالسا  / ٠٩/١٣٩٠/٠۶ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هدرک و ادیپ  ققحت  مالسا  یایند  زا  یئاھروشک  رد  زورما  هک  یاهبرجت  نیا  مینکیم ، ساسحا  ام  میمھفیم و  ام  هک  یروجنآ  تسا . یگرزب  ثداوح  ریگرد  یمالسا  تما  زورما 

هظحالم امش  هک  هچنآ  تسا . مالسا  خیرات  دنمشزرا  مھم و  رایسب  یاھهبرجت  نآ  زا  یکی  هدش ، دوخ  تشونرس  نییعت  یهصرع  رد  مدرم  روضح  هب  رجنم  یمالـسا  یرادیب 

ناـشدوخ اـھتلم  دـناهدش ، هنحـص  دراو  ناـشدوخ  مدرم  هک  تسا ، هداـتفا  قاـفتا  رگید  یاـھروشک  زا  یخرب  رد  نیرحب و  رد  نمی ، رد  یبیل ، رد  سنوت ، رد  رـصم ، رد  دـینکیم 

ریـسم ینالوط ، یاھتدم  یارب  دناوتیم  نیا  تسا ؛ هدـننک  نییعت  گرزب و  هداعلاقوف  ثداوح  نآ  زا  نیا  دـنریگب ، تسد  رد  ار  ناشدوخ  تشونرـس  هکنیا  رب  دناهتـشامگ  تمھ 

. دنک نییعت  ار  هقطنم  نیا  ریسم  مالسا و  تما  خیرات 

رد یهلخادـم  ناشیعـس  هـک  یناـسک  یهدارا  رب  ار  ناـشدوخ  یهدارا  دـنناوتب  دـننک ، تـبقارم  دـنناوتب  هللااـشنا  دـناهدرک ، زاـغآ  هـک  یتـکرح  نـیا  رد  ناملــسم  یاـھتلم  رگا 

مالـسا و نانمـشد  هدرکن  یادـخ  رگا  اما  تشاد ؛ دـنھاوخ  ار  هدنورـشیپ  تکرح  کی  یمالـسا  یاـھروشک  ینـالوط  یاھتدـم  اـت  دـنھدب ، هبلغ  تسا ، یمالـسا  یاـھروشک 

رب دنناوتب  هدرکن  یادخ  رگا  دنوش ، راوس  جاوما  نیا  رب  دنناوتب  اکیرمآ -  ملاظ  ربکتسم و  میژر  یناھج ، مسینویھص  هطلس ، نارادمدرـس  رابکتـسا ، یایند  ینعی  نیملـسم - 

راچد لاس  اھهد  ات  زاب  مالـسا  یایند  املـسم  دـننک ، تیادـھ  دـنھاوخیم ، ناشدوخ  هک  هچنآ  تمـس  هب  ار  ثداوح  دـنریگب و  تسد  هب  ار  راک  لرتنک  دـنیایب و  قئاف  اھتلم  مزع 

قئاف ناملسم  یاھتلم  مزع  رب  یمالسا  یاھروشک  نانمشد  هک  دنھد  هزاجا  دیابن  یگنھرف  یسایس و  ناگبخن  دراذگب . دیابن  یمالسا  تما  دوب . دھاوخ  گرزب  تالکـشم 

. دنیایب

هک دننادیم  اھتلم  زورما  دندوبن . فقاو  ناشدوخ  یاھیئاناوت  هب  دح  نیا  ات  مھ  اھتلم  دوخ  نونکات  ناملـسم . یاھتلم  یمالـسا و  یاھروشک  یارب  تسا  یگرزب  ناحتما  زور 

هطلس و یاھیروتارپما  نارادمدرس  ملاع و  نارگهطلس  هتبلا  تسا . یگرزب  تمعن  دوخ ، زا  اھتلم  تخانش  نیا  دشاب . زاسراک  دناوتیم  ردقچ  اھنآ  یهدارا  دنراد و  یتردق  هچ 

. دنشکیم هشقن  مھ  اھنآ  دننامیمن ، راکیب  اذل  تسا ؛ ربخ  هچ  مالسا  یایند  رد  دناهدیمھف  مھ  تردق 

مالسا و هب  نامیا  زا  یشان  دراد ، دوجو  هوکـش  تمظع و  ورین و  زا  ام  نورد  رد  هچنآ  دندرگرب . ناشدوخ  یمالـسا  لیـصا و  تیوھ  هب  ناملـسم  یاھتلم  هک  تسا  یزور  زورما 

، نامدوخ لد  رد  رتشیب  هچرھ  یتسیاب  ار  نیا  دیآیمن ؛ قئاف  نآ  رب  یتردق  چـیھ  هک  یتردـق  نآ  تسا  نیا  تسا ؛ لاعتم  یادـخ  هب  لاکتا  یھلا و  نابیتشپ  تردـق  هب  داقتعا 

. میشخبب یلجت  نامدوخ  لمع  رد 

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

میحرلانمحرلاهللامسب

هتاکرب اھمحر و  مکیلع و  مالسلا 

. نیبجتنملا هبحص  نیبیطلا و  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  مالسلاو  هولصلا  نیملاعلا و  بر  دمحلا 

ناک نا هللا  کبر  نم  کیلا  یحوی  ام  عبتاو  امیکح . امیلع  ناک  نا هللا  نیقفانملا  نیرفاکلا و  عطت  قتا هللا و ال  یبنلا  اھیا  ای  . » میحرلانمحرلاهللامسب میکحلا : زیزعلا  لاق هللا 

«. الیکو اب  یفک  هللایلع و  لکوت  و  اریبخ . نولمعت  امب 

هک یمالـسا  تما  رد  یایھاگآ  یگتخیگنارب و  تلاح  ینعی  تسا ؛ یمالـسا  یرادـیب  هدروآ ، درگ  اجنیا  رد  ار  اـم  هچنآ  میوگیم . دـماشوخ  زیزع  ناـنامھیم  یمارگ و  راـضح  هب 

یللملانیب یاهقطنم و  طلـسم  نیطایـش  یهبـساحم  رد  زگرھ  هک  هدروآ  دـیدپ  ار  یئاـھبالقنا  اـھمایق و  هدـیماجنا و  هقطنم  نـیا  یاـھتلم  ناـیم  رد  گرزب  یلوـحت  هـب  نوـنکا 

گرزب تـالوحت  هک  تسین  کـش  تـسا . هتخاـس  روـھقم  بوـلغم و  ار  اـھنآ  ناـبھگن  یاوـق  ناریو و  ار  رابکتـسا  دادبتـسا و  یاـھراصح  هـک  یمیظع  یاھـشزیخ  دـیجنگیمن ؛

یداھج یرکف و  یاھتیـصخش  روضح  ریخا  لاـس  هاجنپودـص  رد  تسا . اـھهبرجت  اـھتفرعم و  مکارت  لوصحم  یندـمت و  یخیراـت و  یاھهناوتـشپ  هب  یکتم  هراومھ  یعاـمتجا ،

. دنمالسا یایند  ینونک  عضو  یاھهنیمزشیپ  اقیرفآ ، ایسآ و  زا  یرگید  یاھروشک  دنھ و  ناریا و  قارع و  رصم و  رد  یمالسا  زاسنایرج  گرزب 

یاضتقا هب  دش و  یھتنم  یدام  یاھیژولوئدـیا  تارکفت و  هب  لیامتم  ابلاغ  یاھمیژر  هب  هک  اھروشک  نیا  زا  یدادـعت  رد  یدالیم  تصـش  هاجنپ و  یاھهھد  تالوحت  هکنانچمھ 

یمومع و یهشیدنا  هب  نداد  لکـش  رد  یرفاو  مھـس  هک  دنایزومآسرد  یاھهبرجت  دمآ ، راتفرگ  برغ  یرامعتـسا  یرابکتـسا و  یاھتردق  ماد  رد  یدـنچ  زا  سپ  دوخ  تعیبط 

راگدنام و ماظن  لیکـشت  دش و  زوریپ  ریـشمش  رب  نوخ  میظع ، ینیمخ  ماما  ریبعت  هب  نآ  رد  هک  ناریا  رد  یمالـسا  ریبک  بالقنا  یارجام  دـنراد . مالـسا  یایند  ینونک  قیمع 

یعبشم لصف  انیقی  هک  تسا  یقیقحت  ثحب و  روخ  رد  لصفم و  ناتساد  دوخ  زین  زورما ، یمالسا  یرادیب  رد  نآ  ریثات  یمالـسا و  یروھمج  یهدنورشیپ  عاجـش و  ردتقم و 

زا هدـیرب  ثداوـح  مالـسا ، یاـیند  رد  ینوـنک  شیازفا  هب  ور  قیاـقح  هکنآ  لـصاح  داد . دـھاوخ  صاـصتخا  دوـخ  هب  ار  مالـسا  یاـیند  ینوـنک  تیعـضو  یراگنخـیرات  لـیلحت و  رد 
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یفارحنا و یاھلیلحت  اب  دنراگنیب و  حطس  رد  یاهثداح  ارذگ و  یجوم  ار  نآ  دنناوتب  نارگنیحطس  ای  نانمشد  ات  دنتسین  یرکف  یعامتجا و  یاھهنیمز  یخیرات و  یاھهشیر 

. دنزاس شوماخ  اھتلم  لد  رد  ار  دیما  لعشم  دولآضرغ ،

: منک گنرد  یساسا  یهطقن  هس  یور  رب  مھاوخیم  هناردارب  راتفگ  نیا  رد  نم 

. اھبالقنا اھمایق و  نیا  تیوھ  هب  یلامجا  یھاگن  - ١

. دراد رارق  نآ  هار  رس  رب  هک  یگرزب  یاھبیسآ  تارطخ و  - ٢

. اھرطخ اھبیسآ و  زا  یریگشیپ  یئوججالع و  رد  یئاھداھنشیپ  - ٣

تساوخ و لد و  اب  طقف  هن  تسا ، داھج  هزرابم و  یهنحـص  لمع و  نادـیم  رد  مدرم  یمومع  یعقاو و  روضح  اـھبالقنا ، نیا  رد  رـصنع  نیرتمھم  نم  رظن  هب  لوا ، عوضوم  رد  - ١

حلسم زرابم  هورگ  کی  یتح  ای  یماظن  عمج  کی  یهلیسو  هب  هک  یمایق  اب  یروضح  نینچ  نایم  تسا  یقیمع  یهلـصاف  ناشنت . مسج و  اب  نآ ، رب  هوالع  هکلب  ناشنامیا ،

ار بالقنا  نیگنس  راب  ایسآ ، اقیرفآ و  یاھروشک  زا  یدادعت  رد  تصش  هاجنپ و  یهھد  ثداوح  رد  دریگیم . ماجنا  نانآ  تیاضر  دروم  یتح  ای  مدرم  توافتیب  نامـشچ  ربارب  رد 

لمع دنتفرگ و  میمـصت  اھنآ  دنتـشاد . شود  رب  حلـسم  دودحم  کچوک و  یاھهتـسھ  ای  رگاتدوک  تاجتـسد  هک  اھروشک ، یاج  همھ  زا  ناناوج  مدرم و  نوگانوگ  یاھرـشق  هن 

نآ رب  رگید  راب  نمـشد  دش و  لیدـبت  دوخ  دـض  هب  اھبالقنا  دـندرک ، ضوع  ار  دوخ  هار  شرامـش ، لباق  لماوع  اھهزیگنا و  رثا  رب  اھنآ  زا  سپ  لسن  ای  ناشدوخ  هک  هاگنآ  دـندرک و 

، یراکادف تدھاجم و  اب  دنروآیم و  نادـیم  هب  ار  دوخ  ناج  مسج و  هک  دـنیاھنآ  تسا و  مدرم  یهدوت  شود  رب  هک  یلوحت  اب  تسا  توافتم  یلکب  نیا  تفای . طلـست  اھروشک 

یهدنیآ دـننکیم ، بیقعت  یفرعم و  یئاسانـش و  ار  نمـشد  دـننکیم ، نیعم  ار  اھفدـھ  دـنزاسیم ، ار  اھراعـش  هک  دـنامدرم  نیا  اجنیا  رد  دـنناریم . نوریب  هنحـص  زا  ار  نمـشد 

لماوع هب  یلوا  قیرط  هب  هدولآ و  راکـشزاس و  صاوخ  هب  ار  ریـسم  رییغت  نمـشد و  اب  شزاس  فارحنا و  یهزاـجا  هجیتن  رد  دـننکیم و  میـسرت  لاـمجا ، هب  هچ  رگا  ار ، بولطم 

قادصم تسا  یاهبیط  یهملک  تسا ؛ رود  هب  یرادـیاپان  یرگیحطـس و  زا  یلو  دریگ ، ماجنا  ریخات  اب  بالقنا  راک  تسا  نکمم  یمدرم  تکرح  رد  دـنھدیمن . نمـشد  یذوفن 

رد نویزیولت  زا  ار  رصم  راختفا  رپ  تلم  روالد  رکیپ  یتقو  نم  امسلا .» یف  اھعرف  تباث و  اھلصا  هبیط  هرجشک  هبیط  هملک  الثم  برـض هللا  فیک  رت  ملا  : » دومرف هک  دنوادخ  مالک 

یهلزلز هک  ناریا  رد  یمالـسا  ماـظن  لیکـشت  یمالـسا و  بـالقنا  یزوریپ  زا  سپ  میوـگب : ار  یتـقیقح  دـش . دـھاوخ  زوریپ  بـالقنا  نـیا  هـک  مدرک  نـیقی  مدـید ، ریرحت  نادـیم 

زا شیپ  رـصم  هک  میتشاد  راظتنا  ابلاغ  ام  تخادـنا ، هقباسیب  یـشورخ  شوج و  رد  ار  ناملـسم  یاھتلم  دروآ و  دـیدپ  برغ  قرـش و  ناـبلطایند  یاـھتموکح  رد  ار  یمیظع 

یحـضاو یادـص  رـصم  زا  اما  تخیگنایمرب . ام  لد  رد  ار  عقوت  نیا  رـصم ، رد  رکفتم  دـھاجم و  گرزب  یاھتیـصخش  تیبرت  یرکفنـشور و  داھج و  یهقباس  دزیخ . اپ  هب  اج  همھ 

رما کیلع و ال  یھن  یوھلل  اما  / ربصلا کتمیش  عمدلا  یصع  کارا  مدرکیم : همزمز  ار  سارفوبا  رعش  نیا  رصم  تلم  هب  باطخ  لد ، رد  نم  دشیمن . هدینش 

: تفگیم نم  هب  لد  نابز  نامھ  اب  رصم  تلم  مدینش . ار  دوخ  خساپ  مدید ، رصم  یاھرھش  رگید  نیدایم  ریرحت و  نادیم  رد  ار  رصم  تلم  یتقو 

رس . هل  عاذیال  یلثم  نکلو  / هعول یدنع  قاتشم و  انا  یلب 

نادیم هب  هوکـشرپ  یاهنحـص  رد  نایرع  یخیرات ، بسانم  یهظحل  رد  تفرگ و  لکـش  تفای و  ماوق  رـصم  تلم  تینھذ  رد  جیردتب  مایق ، مزع  هزیگنا و  ینعی  سدقم ؛ رـس  نیا 

رد هن  اھفدـھ ، اھـشزرا و  لوصا و  یئاـھبالقنا ، نینچ  رد  الیدـبت ». اولدـب  اـم  رظتنی و  نم  مھنم  و  « ؛ دـنمکح نیمھ  هب  موکحم  اـقیقد  مھ  نیرحب  یبیل و  نمی و  سنوت و  دـمآ .

تیبثت مالعا و  نانآ  یاھراتفر  اھراعـش و  بلاـق  رد  هتـشاگن و  هنحـص ، رد  رـضاح  مدرم  داـحآ  تساوخ  لد و  نھذ و  رد  هکلب  اـھبزح ، اـھھورگ و  یهتخاـسشیپ  یاھتـسفینام 

: تسا اھنیا  لوا  یهجرد  رد  اھروشک ، رگید  رصم و  هقطنم ، ینونک  یاھبالقنا  لوصا  هک  داد  صیخشت  ناوتیم  ینشورب  هبساحم  نیا  اب  دوشیم .

. تسا هدش  لامیاپ  هتسکش و  مھ  رد  برغ ، اکیرمآ و  یسایس  یهطلس  اب  دساف و  نامکاح  یروتاتکید  اب  نامز  لوط  رد  هک  یلم  تمارک  تزع و  دیدجت  ایحا و 

تعیرش یهیاس  رد  زج  هک  یایئافوکش  تفرشیپ و  تلادع و  یناور و  تینما  زا  یرادروخرب  تسا و  مدرم  نیرید  یگتـسبلد  قیمع و  یهدیقع  هک  مالـسا  مچرپ  نتـشارفارب 

. دمآ دھاوخن  تسد  هب  یمالسا 

. دناهدروآ دراو  اھروشک  نیا  مدرم  رب  ار  ریقحت  تراسخ و  همطل و  نیرتشیب  نرق  ود  لوط  رد  هک  اپورا  اکیرمآ و  یهطلس  ذوفن و  ربارب  رد  یگداتسیا 

دوخ ینمیرھا  یهطلـس  یهمادا  یارب  یاهلیـسو  هدرب و  ورف  هقطنم  یاـھروشک  یولھپ  رد  یرجنخ  نوچ  رامعتـسا  هک  تسینویھـص  یلعج  تلود  بصاـغ و  میژر  اـب  هزراـبم 

. تسا هدنار  نوریب  دوخ  یخیرات  نیمزرس  زا  ار  یتلم  هتخاس و 

ار دوخ  شالت  یهمھ  اھنآ  تسین و  مسینویھص  برغ و  اکیرمآ و  دنـسپ  دروم  تسا ، اھنآ  ققحت  راتـساوخ  لوصا و  نیا  هب  یکتم  هقطنم  یاھبالقنا  هک  تقیقح  نیا  کشیب 

. دوشیمن نوگرگد  نآ  راکنا  اب  تیعقاو  یلو  دننک ، راکنا  ار  نآ  ات  دنربیم  راک  هب 

دساف و دبتسم و  ماکح  دندرکیم  یعس  دوخ  یاھدرگش  اھیئاناوت و  نیرخآ  اب  هک  یجراخ  یاھتردق  تسا . اھنآ  تیوھ  لیکشت  رد  رصنع  نیرتمھم  اھبالقنا  نیا  ندوب  یمدرم 

ار دوخ  دنرادن  قح  تشاذگن ، یقاب  اھنآ  یارب  یدیما  هنوگچیھ  مدرم ، مزع  مایق و  هک  دنتشادرب  تسد  اھنآ  تیامح  زا  یماگنھ  اھنت  دننک و  ظفح  اھروشک  نیا  رد  ار  هتسباو 

هدیرفآ ناربجیب  یاھهعیاض  وتان  یبیل ، رد  دنک . بوشم  ار  تقیقح  دناوتیمن  وتان  اکیرمآ و  تلاخد  دورو و  مھ ، یبیل  دـننام  یئاج  رد  دـننادب . میھـس  اھبالقنا  نیا  یزوریپ  رد 

نانز زا  هانگیب  سوفن  همھ  نیا  دشیمن ؛ دوبان  تخاسریز  همھ  نیا  ضوع  رد  یلو  دنوش ، زوریپ  رترید  یکدنا  مدرم  دوب  نکمم  دوبن ، اکیرمآ  وتان و  یماظن  تلاخد  رگا  تسا .

مدرم و دندشیمن . هدزگنج ، مولظم و  روشک  نیا  رد  تلاخد  قح  یعدم  دناهدوب ، یفاذق  تسدمھ  هارمھ و  اھلاس  دوخ  هک  ینانمـشد  هاگنآ  دندشیمن و  هتـشک  ناکدوک  و 

دنھاوخ دنشابیم و  نآ  لماکت  هب  ور  هدنیآ و  ریسم  یهدننکمیـسرت  نآ و  زا  تسارح  هب  دھعتم  اھبالقنا و  نیا  نابحاص  دوخ  دناهدمآرب ، مدرم  زا  هک  یناسک  یمدرم و  ناگبخن 

. هللااشنا دوب 

زا ناتنانمشد  دیراذگب  دناسرتب . ار  اھتلم  دیابن  رطخ  هب  هجوت  تسھ . زین  نآ  زا  تینوصم  هار  یلو  تسھ ، رطخ  هک  منک  دیکات  دیاب  تسخن  اھرطخ . اھبیـسآ و  عوضوم  رد  - ٢

مکل اوعمج  دق  سانلا  نا  سانلا  مھل  لاق  نیذلا  : » دیامرفیم مالسا  ردص  نادھاجم  زا  یھورگ  یهرابرد  دنوادخ  افیعض .» ناک  ناطیشلا  دیک  نا   : » هک دینادب  دنـسرتب و  امش 

دیاب ار  اھرطخ  میظع .» لضف  وذ  ناوضر هللا و هللا  اوعبتا  وس و  مھـسسمی  مل  لضف  نم هللا و  همعنب  اوبلقناـف  لـیکولا . معن  انبـسح هللا و  اولاـق  اـنامیا و  مھدازف  مھوشخاـف 

ار اھنآ  میدـش و  ورهبور  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  زا  سپ  اھرطخ  نیا  اب  ام  دـشاب . هدـش  هتخانـش  جالع ، هراـچ و  دـیاین و  شیپ  دـیدرت  تریح و  نآ  اـب  هھجاوم  رد  اـت  تخاـنش 

نمـشد و یوس  زا  اھهئطوت  هتبلا  میتشذـگ . تمالـسب  اھنآ  رتشیب  زا  ناممدرم ، یراکادـف  تریـصب و  ینیمخ و  ماما  یربھر  ادـخ و  تساوخ  هب  میدرک و  هبرجت  میتخاـنش و 

نمشد هک  اھنآ  و  دزیخیم ، رب  ام  یاھفعض  زا  دراد و  هشیر  ام  دوخ  نورد  رد  هک  اھنآ  منکیم : مسق  ود  هب  ار  اھبیسآ  نیا  نم  دراد . همادا  نانچمھ  ام  تلم  یوس  زا  خسار  مزع 

. دش مامت  راک  روتاتکید ، دساف و  هتسباو و  مکاح  طوقس  اب  هکنیا  نامگ  ساسحا و  تسا : لیبق  نیا  زا  یئاھزیچ  لوا ، یهتـسد  دنکیم . یزیرهمانرب  ار  نآ  میقتـسم  روط  هب 

رد صاخشا  هک  دوشیم  رتبیھم  رطخ  نیا  هاگنآ  و  تسا . رطخ  نیتسخن  اھمزع ، ندش  تسـس  اھهزیگنا و  ندش  مک  نآ  لابند  هب  یزوریپ و  ساسحا  زا  یـشان  لایخ  یتحار 

. دنشاب هدمآ  تسد  هب  تمینغ  رد  هژیو  مھس  بحاصت  ددص 
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هک تسا  نیدامن  یهنومن  کی  دندش ، شنزرـس  لاعتم  دنوادخ  یوس  زا  نادھاجم  دیماجنا و  ناناملـسم  تسکـش  هب  هک  هگنت  ناعفادم  یئوجتمینغ  دحا و  گنج  یارجام 

نآ زا  دیاب  هک  تسا  هتسد  نیا  زا  یرگید  بیسآ  رگهلخادم ، یاھتردق  رگید  اکیرمآ و  زا  سرت  ساسحا  ناربکتـسم و  یرھاظ  هنمیھ  زا  ندش  بوعرم  درب . اھدای  زا  دیابن  زگرھ 

یرگید گرزب  بیـسآ  زین  نداتفا  اھنآ  یاھتیامح  اھهدعو و  اھدنخبل و  ماد  رد  نمـشد و  هب  دامتعا  دـننک . نوریب  اھلد  زا  ار  سرت  نیا  دـیاب  اھناوج  عاجـش و  ناگبخن  درک . زیھرپ 

یتسود و رھاظ  سپ  رد  یدراوم  رد  هک  وا  دیک  زا  تخانـش و  دیاب  سابل  رھ  رد  شتامالع  اب  ار  نمـشد  دنـشاب . رذح  رب  نآ  زا  ناگبخن  ناورـشیپ و  دـیاب  هژیو  روط  هب  هک  تسا 

مھ رد  مزح  ریبدت و  اب  دیاب  ار  تعاجـش  تسا ؛ نتـسناد  لفاغ  ار  نمـشد  ندش و  رورغم  هحفـص ، نیا  رگید  یور  تخاس . نوصم  ار  بالقنا  تلم و  دیاب  دوشیم ، ناھنپ  کمک 

یهھبج تشپ  رد  هنخر  نویبالقنا و  نتخادـنا  مھ  ناج  هب  فالتخا و  داجیا  تفرگ . راـک  هب  ار  دوخ  دوجو  رد  یھلا  رئاـخذ  یهمھ  دـیاب  سنا ، نج و  ناطیـش  لـباقم  رد  تخیمآ .

. تخیرگ نآ  زا  دیاب  ناوت  یهمھ  اب  هک  تسا  گرزب  یتفآ  زین  هزرابم ،

برغ اکیرمآ و  هب  دھعتم  ار  دوخ  هک  تسا  یرـصانع  ندروآ  راک  یور  رب  بیـسآ ، نیتسخن  دناهدومزآ . نوگانوگ  ثداوح  رد  هقطنم  نیا  یاھتلم  ابلاغ  ار  مود  یهتـسد  یاھبیـسآ 

نیدب دراذـگب و  ندـب  نیا  یور  رب  ار  یرگید  رـس  دـنک و  ظفح  ار  تردـق  یلـصا  یاھمرھا  متـسیس و  لصا  هتـسباو ، یاھهرھم  ریزگان  طوقـس  زا  سپ  دـشوکیم  برغ  دـننادیم .

، دنوش هجاوم  مدرم  یرایـشھ  تمواقم و  اب  رگا  هلحرم  نیا  رد  تسا . اھتدھاجم  اھـشالت و  یهمھ  نتفر  ردھ  یانعم  هب  نیا  دھد . همادا  نانچمھ  ار  دوخ  یهطلـس  هلیـسو 

یاھروشک هک  دشاب  یئاھیساسا  نوناق  یتموکح و  یاھلدم  داھنشیپ  دناوتیم  ویرانس  نیا  دنراذگب . مدرم  تضھن و  یاپ  شیپ  رد  نوگانوگ  یفارحنا  یاھلیدب  ات  دنشوکیم 

نئمطمان و نایرج  کی  یاهناسر  یلام و  تیوقت  نویبالقنا و  نایم  ذوفن  دناوتیم  و  دنکفیب ، برغ  هب  یداصتقا  یـسایس و  یگنھرف و  یگتـسباو  ماد  رد  رگید  راب  ار  یمالـسا 

رد بالقنا و  لوصا  زا  هناگیب  یبرغ و  یهدـش  یزاسون  یاھلدـم  تیبثت  برغ و  یهطلـس  ندـنادرگزاب  ینعم  هب  زین  نیا  دـشاب . بالقنا  رد  لیـصا  یاھنایرج  ندـنار  هیـشاح  هب 

نایم یلخاد  گنج  مزیرورت و  جرم و  جرھ و  نوچ  یئاھـشور  هاـگنآ  هک  دـیوگیم  اـم  هب  اـھهبرجت  دـسرن ، هجیتن  هب  زین  کـیتکات  نیا  رگا  تسا . عاـضوا  رب  اـھنآ  طلـست  تیاـھن ،

موجھ زین  یلم و  یاھهیامرـس  ندرک  هکولب  میرحت و  یداصتقا و  رـصح  نآ ، اب  هارمھ  و  هیاسمھ ، یاھتلود  اھتلم و  نایم  یتح  ای  بازحا و  لئابق و  ای  اھتیموق  ای  ناـیدا  ناوریپ 

رد دننادیم  هک  تسا ، نازرابم  ندرک  نامیشپ  ددرم و  مدرم و  ندرک  دیمون  هتسخ و  همھ ، نیا  زا  نانآ  دوصقم  تفرگ . دنھاوخ  شیپ  رد  ار  یاهناسر  یتاغیلبت و  یهبناج  همھ 

زین نارصنعتسس ، زا  یناسک  ندیرخ  یئوس  زا  نانآ و  زا  یخرب  ندرک  ماندب  ای  رثوم  حلاص و  ناگبخن  رورت  دش . دھاوخ  ناسآ  نکمم و  بالقنا ، نداد  تسکـش  تروص ، نیا 

یهمھ هک  داد  ناشن  داتفا ، بالقنا  تسد  هب  هک  یسوساج  یهنال  دانسا  یمالـسا ، ناریا  رد  تسا . قالخا  ندمت و  نایعدم  یبرغ و  یاھتردق  لوادتم  یاھـشور  رامـش  رد 

یاھروشک رد  هتسباو  تیمکاح  دادبتسا و  عاجترا و  ندنادرگزاب  نانآ  یارب  دوب . هدش  یزیرهمانرب  ناریا  تلم  یارب  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  میژر  یوس  زا  تقدب  اھهئطوت ، نیا 

. دنکیم زیوجت  ار  فیثک  یاھشور  نیا  یهمھ  هک  تسا  یلصا  یبالقنا ،

دـید و ضرعم  رد  تسا ، هدـمآ  تسد  هب  اھروشک  رگید  قیقد  یهعلاطم  زا  هچنآ  ناریا و  رد  نامدوخ  ینیع  یهبرجت  ساـسا  رب  ار  یئاھهیـصوت  منانخـس ، شخب  نیرخآ  رد  - ٣

. دشاب دیفم  همھ  یارب  دناوتیم  هک  دراد  دوجو  یتانیب  یلو  تسین ، ناسکی  زیچ  همھ  رد  اھروشک  اھتلم و  طئارش  هک  تسین  کش  مراذگیم . امش  باختنا  صیخشت و 

نیا یهمھ  رب  ناوتیم  تعاجـش ، مزع و  درخ و  یریگراک  هب  نآرق و  رد  یھلا  ترـصن  دکوم  یاھهدـعو  هب  نظ  نسح  دامتعا و  دـنوادخ و  هب  لکوت  اب  هک  تسا  نآ  نخـس  نیلوا 

رطاخ هب  مھ  ار  گرزب  تامحز  دیاب  سپ  تسا . زاستشونرس  گرزب و  یـسب  دیاهتـشامگ ، تمھ  نادب  امـش  هک  یراک  هتبلا  درک . روبع  اھنآ  زا  هنادنمزوریپ  دمآ و  قئاف  عناوم 

دعب الا  ممالا  نم  دحا  مظع  ربجی  مل  اخر و  لیھمت و  دعب  الا  طق  رھد  یرابج  مصقی  مل  ناف هللا  تسا : هدومرف  یاهبطخ  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  درک . لمحت  نآ 

. ربتعم بطخ  نم  متربدتسا  ام  بتع و  نم  متلبقتسا  ام  نود  یف  الب و  لزا و 

ار ام  اھیزوریپ  و  بغراف .» کبر  یلا  و  : » دینادب دوخ  راککمک  رـضاح و  ار  دنوادخ  هشیمھ  بصناف .» تغرف  اذاف  : » دینادب نادیم  رد  هراومھ  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  مھم  یهیـصوت 

کییقیقح یاھهناوتـشپ  اھنیا  اباوت .» ناک  هنا  هرفغتـساو  کبر  دمحب  حبـسف  اجاوفا  نید هللا  یف  نولخدی  سانلا  تیار  حتفلا و  هللارـصن و  اج  اذا  : » دنکن تلفغ  رورغ و  راچد 

، یدازآ لالقتسا ، دنوش . هداد  قیبطت  مالسا  تامکحم  ینابم و  اب  حیقنت و  دیاب  لوصا  اھراعـش و  تسا . بالقنا  لوصا  یمئاد  یناوخزاب  رگید ، یهیـصوت  تسا . نموم  تلم 

یاھروشک زورما  یاھتـضھن  ناکرا  اھنیا  مزینویھـص ؛ حیرـص  یفن  یبھذم ، یداژن و  یموق و  یاھـضیعبت  یفن  رامعتـسا ، دادبتـسا و  ربارب  رد  ندـشن  میلـست  یھاوختلادـع ،

امش یهدنیآ  ماظن  لوصا  دیراذگن  دینک ؛ ظفح  الاب  تیساسح  اب  ار  دوخ  یاھتلاصا  دیـسیونب ؛ ذغاک  یور  ار  ناتلوصا  تسا . نآرق  مالـسا و  زا  هتفرگرب  همھ  تسا و  یمالـسا 

اکیرمآ و هب  زگرھ  دوشیم . زاغآ  اھفدھ  اھراعش و  رد  فارحنا  زا  اھبالقنا ، رد  فارحنا  دوش . ینابرق  رذگدوز  عفانم  یاپ  رد  یمالسا  لوصا  دیراذگن  دنسیونب ؛ امـش  نانمـشد  ار 

هتـشاد نظ  وس  اھنآ  هب  دینکن ؛ دامتعا  دندرک ، تراغ  میـسقت و  دوخ  نایم  ار  امـش  نیمزرـس  زارد  ینامز  هک  ایلاتیا  هسنارف و  سیلگنا و  نوچ  یراکتیانج  یاھمیژر  هب  وتان و 

تـسد هب  مالـسا  ضایف  یهمـشچرس  زا  یریگهرھب  اب  دوخ  ار  دوخ  لح  هار  تسا . هتفھن  تنایخ  هئطوت و  اھهدعو ، اھدنخبل و  نیا  تشپ  دینکن ؛ رواب  ار  اھنآ  دنخبل  دیـشاب و 

تیمـسر هب  ار  اـھتوافت  تسا . یزرم  یاهلیبـق و  یداژن ، یموـق ، یبھذـم ، تاـفالتخا  زا  زیھرپ  رگید  مھم  یهیـصوت  دـیھد . سپ  ناـشدوخ  هـب  ار  هناـگیب  یاھهخـسن  دـیروآ و 

مھ ناشدوخ  رگا  دـننزیم ، نماد  نآ  نیا و  ریفکت  اب  ار  یبھذـم  یهقرفت  شتآ  هک  اھنآ  تسا . تاجن  دـیلک  یمالـسا  بھاذـم  نایم  مھاـفت  دـینک . تیریدـم  ار  نآ  دیـسانشب و 

. دنناطیش یهلمع  رودزم و  دننادن ،

پچ یاھـشیارگ  ای  یطارفا ، مسیلانویـسان  ای  یبرغ ، مسیلاربیل  ای  کیئال  یاھوگلا  دیراذگن  تسا . راوشد  هدیچیپ و  یراک  نیا  تسا . امـش  یلـصا  گرزب و  راک  یزاسماظن 

روصتم نآ  یارب  یریخ  تبقاع  هدنام و  اپ  رـس  رب  هعدخ  گنج و  تنوشخ و  اب  طقف  برغ  کولب  تخیر و  ورف  پچ  قرـش  هاگودرا  دنک . لیمحت  امـش  رب  ار  دوخ  یتسیـسکرام ،

تینالقع و نید و  یهیاپ  رب  دـیدج  یمالـسا  ندمت  داجیا  یمالـسا و  یهدحاو  تما  دیاب  ار  یئاھن  فدـھ  تسا . مالـسا  نایرج  دوس  هب  اھنآ و  نایز  هب  نامز  تشذـگ  تسین .

لاگنچ زا  لاس  داتشھ  زا  سپ  یبرغ  یایسآ  زاقفق و  ناکلاب و  یاھروشک  تسا . گرزب  یفدھ  زین  اھتسینویھص  یهدنرد  لاگنچ  زا  نیطسلف  یدازآ  داد . رارق  قالخا ، ملع و 

؟ دبای تاجن  ملاظ  یاھتسینویھص  تراسا  زا  لاس  داتفھ  زا  سپ  دناوتن  مولظم  نیطسلف  ارچ  دنتفای ؛ تاجن  قباس  یوروش 

رعاش لوق  هب  تسا . شیوخ  نیـشیپ  یاھلـسن  راختفا  یهیام  زورما  ناوج  لسن  دزادرپب . یگرزب  یاھراک  نینچ  هب  هک  دراد  ار  تیفرظ  نیا  یمالـسا  یاھروشک  زورما  لـسن 

: برع

نابیش هنم  نکلو  یرمعل  الک  / مھل تلق  نابیش  نم  رخصلاوبا  اولاق :

ناندع لوسرب هللا  الع  امک  / فرش یرذ  نباب  الع  دق  با  مک  و 

دراد : دوجو  اجنیا  رد  مھم  یهتکن  ود  دیزاس . دنمهرھب  ار  اھنآ  ناریپ ، نابرجم و  یاھهبرجت  زا  و  دینک ، هدنز  نانآ  رد  ار  سفن  هب  دامتعا  حور  دینک ، دامتعا  دوخ  ناوج  لسن  هب 

، دنمالـسا هب  نموم  نوچ  و  تسا ، روشک  تیریدم  رد  ناشئارآ  مدرم و  عطاق  شقن  روضح و  ناشیاھهتـساوخ  نیرتمھم  زا  یکی  هدـش ، دازآ  هدرک و  بالقنا  یاھتلم  هکنآ  لوا 

تفرعم و رب  ینتبم  لوصا  هعماـج ، رب  مکاـح  لوـصا  اھـشزرا و  دـنوشیم و  هدـیزگرب  مدرم  یار  اـب  ناـمکاح  ینعی  تسا ؛ یمالـسا » یرـالاسمدرم  ماـظن   » ناـنآ بوـلطم  سپ 

بقارم دیاب  لماک  تیـساسح  اب  یلو  دبای ، ققحت  نوگانوگ  یاھلکـش  اھهویـش و  اب  طئارـش ، یاضتقا  هب  نوگانوگ  یاھروشک  رد  دناوتیم  دوخ  نیا  تسا . یمالـسا  تعیرش 

یلصا طوطخ  اھشزرا و  هب  دھعتم  هک  یمالسا  یرالاسمدرم  اب  یبرغ  بھذم  دض  یدراوم  رد  کیئال و  یـسارکومد  دوشن . هابتـشا  یبرغ  لاربیل  یـسارکومد  اب  نیا  هک  دوب 

. درادن یتبسن  چیھ  تسا ، روشک  ماظن  رد  یمالسا 

« يمالسا يرادیب   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یبھذم یاھطارفا  دشاب . گنر  رپ  دیاب  زین  ود  نیا  نایم  زرم  ددرگ . هبتشم  یطارفا  هنالھاج و  یاھبصعت  یرگیرشق و  رجحت و  اب  دیابن  یئارگمالـسا  هک  تسا  نآ  مود  یهتکن 

تسکش هجیتن  رد  مدرم و  ندش  ادج  یهیام  دوخ  یهبون  هب  نیا  و  تسا ، بالقنا  یالاو  یاھفدھ  زا  ندش  رود  یگدنامبقع و  لماع  تسا ، هارمھ  روک  تنوشخ  اب  ابلاغ  هک 

: منک هصالخ  دوب . دھاوخ  بالقنا 

ار اضف  هک  تسا  سوسحم  دوھـشم و  یجراخ  تیعقاو  کی  زا  نخـس  تسین ؛ ریـسفت  لیوات و  لباق  مھبم و  صخـشمان و  موھفم  کی  زا  نخـس  یمالـسا ، یرادیب  زا  نخس 

نانچمھ هنحـص  لاح ، نیا  اب  تسا . هدـنار  نوریب  هنحـص  زا  هدرک و  طقاس  ار  نمـشد  یهھبج  زا  یکاـنرطخ  یاـھهرھم  هدروآ و  دـیدپ  ار  یگرزب  یاھبالقنا  اـھمایق و  هتـشابنا و 

نیا رد  هژیوب  هشیمھ و  یارب  تسا ؛ یزاسراک  لماک و  لمعلاروتـسد  دش ، توالت  نخـس  یهعیلط  رد  هک  یتایآ  تسا . ندناسر  ماجنارـس  هب  نداد و  لکـش  دنمزاین  لایس و 

اب اوقت  تایآ ، نیا  رد  میفلکم . بطاـخم و  نادـب  یگمھ  اـم  عقاو  رد  یلو  تسا ، ملـس ) هلآ و  هیلع و  یلـص هللا   ) مرکا ربماـیپ  هب  باـطخ  زاستشونرـس . ساـسح و  یهھرب 

. دنوادخ هب  دامتعا  لکوت و  ماجنارس  و  یھلا ، یحو  زا  یوریپ  و  ناقفانم ، نارفاک و  یربنامرف  زا  ندیچیپرـس  سپـس  و  تسا ، هیـصوت  نیلوا  شاهدرتسگ ، دنلب و  ینعم  نامھ 

نا کبر  نم  کیلا  یحوی  ام  عبتاو  امیکح . امیلع  ناک  نا هللا  نیقفانملا  نیرفاکلا و  عطت  قتا هللا و ال  یبنلا  اھیا  ای  . » میحرلانمحرلاهللامسب مینک : رورم  ار  تایآ  نیا  رگید  راب 

. اھمحر مکیلع و  مالسلا  و  الیکو .» اب  یفک  یلع هللا و  لکوت  و  اریبخ . نولمعت  امب  ناک  هللا 

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

ار اضف  هک  تسا  سوسحم  دوھـشم و  یجراخ  تیعقاو  کی  زا  نخـس  تسین ؛ ریـسفت  لیوات و  لباق  مھبم و  صخـشمان و  موھفم  کی  زا  نخـس  یمالـسا ، یرادیب  زا  نخس 

نانچمھ هنحـص  لاح ، نیا  اب  تسا . هدـنار  نوریب  هنحـص  زا  هدرک و  طقاس  ار  نمـشد  یهھبج  زا  یکاـنرطخ  یاـھهرھم  هدروآ و  دـیدپ  ار  یگرزب  یاھبالقنا  اـھمایق و  هتـشابنا و 

نیا رد  هژیوب  هشیمھ و  یارب  تسا ؛ یزاسراک  لماک و  لمعلاروتـسد  دش ، توالت  نخـس  یهعیلط  رد  هک  یتایآ  تسا . ندناسر  ماجنارـس  هب  نداد و  لکـش  دنمزاین  لایس و 

اب اوقت  تایآ ، نیا  رد  میفلکم . بطاـخم و  نادـب  یگمھ  اـم  عقاو  رد  یلو  تسا ، ملـس ) هلآ و  هیلع و  یلـص هللا   ) مرکا ربماـیپ  هب  باـطخ  زاستشونرـس . ساـسح و  یهھرب 

. دنوادخ هب  دامتعا  لکوت و  ماجنارس  و  یھلا ، یحو  زا  یوریپ  و  ناقفانم ، نارفاک و  یربنامرف  زا  ندیچیپرس  سپس  و  تسا ، هیصوت  نیلوا  شاهدرتسگ ، دنلب و  ینعم  نامھ 

نا کبر  نم  کیلا  یحوی  ام  عبتاو  امیکح . امیلع  ناک  نا هللا  نیقفانملا  نیرفاکلا و  عطت  قتا هللا و ال  یبنلا  اھیا  ای  . » میحرلانمحرلاهللامسب مینک : رورم  ار  تایآ  نیا  رگید  راب 

(١ «.) الیکو اب  یفک  یلع هللا و  لکوت  و  اریبخ . نولمعت  امب  ناک  هللا 

نارگراثیا  / ٣١/١٣٩٠/٠۶ هداوناخ  یرادیاپ  ربص و  ادھش و  ماقم  زا  بالقنا  ربھر  لیلجت 

ار ریدق  میکح و  یادخ  تشگ . راکشآ  ام  زیزع  نادیھش  یهناراکادف  تدھاجم  شزرا  رگید  راب  مالسا ، ملاع  یرادیب  رد  نآ  قیمع  ریثات  روشک و  ششخرد  تفرشیپ و  اب  زورما 

میئوگ و رکش  شناھنپ  راکشآ و  فاطلا  رب  ار  لاعتم  دنوادخ  دیاب  همھ  دیشخب . مالسا  تما  هب  یئهزات  ناج  اھیراکادف  نیا  تشگن و  عیاض  ام  نادیھش  نوخ  هک  میرازگساپس 

. میھاوخب وا  زا  ار  هفیظو  ماجنا  قیفوت  مینک و  تلاسم  شھاگرد  زا  ار  نآ  شیازفا  ماود و 

نیطسلف  / ١٣٩٠/٠٧/٠٩ هضافتنا  زا  تیامح  سنارفنک  رد  تانایب 

نییعت هزاـت و  لـصف  هتفرگ و  ارف  ار  هقطنم  رـسارس  هک  تسا  یمالـسا  یرادـیب  تضھن  نآ ، تسا و  هدـش  هدوزفا  رگید  یـساسا  یدـیلک و  یهتکن  کـی  لـئالد ، نـیا  رب  هزورما 

نیا رد  یمالـسا  مجـسنم  هتفرـشیپ و  ردـتقم و  یهعومجم  کی  داـجیا  هب  دـناوتیم  ناـمگ  یب  هک  میظع  تکرح  نیا  تسا . هدوشگ  یمالـسا  تما  تشذگرـس  رد  یاهدـننک 

یاـھتلم تراـقح  فعـض و  یگدـنامبقع و  نارود  رب  ناـیاپ  یهطقن  تضھن ، نیا  ناورـشیپ  خـسار  مزع  اـب  یھلا و  یهوـق  لوـح و  هب  دوـش و  یھتنم  ناـھج  ساـسح  یهطقن 

ماـکح یخرب  یھارمھ  یتسینویھـص و  میژر  نوزفازور  یئوـگروز  ملظ و  تـسا . هـتفرگ  نیطـسلف  یهیـضق  زا  ار  دوـخ  یهساـمح  ورین و  زا  یمھم  شخب  دراذـگب ، ناملـسم 

هـس یـس و  یاھگنج  رد  نموم  ناناوج  یاسآزجعم  یاھیزوریپ  ینانبل و  ینیطـسلف و  یهناناج  تمواقم  ندروآرب  رـس  و  وس ، کی  زا  نآ  اب  اکیرمآ  رودزم  دساف و  دبتـسم و 

ار هقطنم  یاھروشک  رگید  یبیل و  سنوت و  رـصم و  یاھتلم  مارآ  رھاظب  سونایقا  هک  دـندوب  یمھم  لماوع  یهلمج  زا  رگید ، یوس  زا  هزغ  یهزور  ود  تسیب و  ناـنبل و  یهزور 

. دندروآ رد  مطالت  هب 

تسکش روالد ، نموم و  نادھاجم  یهدشهرگ  تشم  زا  رباربان ، یگنج  رد  نانبل  رد  یریذپانتسکش ، یعدم  تسینویھص و  حلـسم  اپارـس  میژر  هک  تسا  تیعقاو  کی  نیا 

ینونک عاضوا  لیلحت  رد  دـیاب  اـھنیا  دـنام . ماـکان  دومزآ و  ار  دوخ  دـنک  ریـشمش  رگید  راـب  هزغ ، نیدـالوپ  هناـمولظم و  تمواـقم  ربارب  رد  نآ ، زا  سپ  و  دروخ ؛ یراـبتلذ  تخس و 

. دوش هدیجنس  نآ  اب  دوشیم ، هتفرگ  هک  یمیمصت  رھ  یتسرد  دریگ و  رارق  یدج  یهظحالم  دروم  هقطنم 

نیطسلف  / ١٣٩٠/٠٧/٠٩ هضافتنا  زا  تیامح  سنارفنک  رد  تانایب 

نامھ دنداتسیا و  نمشد  ربارب  رد  ادخ  نذا  هب  اھنآ  تسا . هدوب  نیطسلف  تلم  یمالـسا و  یاھهورگ  رد  تمواقم  یهیحور  نونکات ، زیمآتنایخ  یاھیزاب  نیا  یهمھ  رھزداپ 

، لماک یهرـصاحم  دوجو  اب  هزغ  یگداتـسیا  دندش . رادروخرب  یھلا  ترـصن  کمک و  زا  زیزع ،» یوقل  نا هللا  هرـصنی  نم  نرـصنیل هللا  و  : » هک تسا  هداد  هدـعو  دـنوادخ  هک  روط 

یهدرپ نداتفارب  تسا . یھلا  ترصن  هقطنم ، رد  یمالسا  یرادیب  تردقرپ  جوم  ندمآ  دیدپ  دوب . یھلا  ترـصن  کرابم ، ینـسح  دساف  نئاخ و  میژر  طوقـس  دوب . یھلا  ترـصن 

زا تسینویھـص ، میژر  رامـشیب  یپردیپ و  یاھیراتفرگ  تسا . یھلا  ترـصن  ناـنآ ، زا  هقطنم  یاـھتلم  نوزفازور  رفنت  هسنارف و  سیلگنا و  اـکیرمآ و  یهرھچ  زا  ریوزت  قاـفن و 

یھلا ترـصن  رھاظم  همھ  همھ و  نآ ، زا  یئاپورا  یاھهاگـشناد  یتح  یمومع و  راجزنا  یناھج و  یاوزنا  اـت  هتفرگ  شایلخاد  یعاـمتجا  یداـصتقا و  یـسایس و  تالکـشم 

. تسا رتمگردرس  رتراتفرگ و  هشیمھ  زا  اکیرمآ  شایلصا  یماح  و  رتیوزنم ، رتفیعض و  رتروفنم و  هشیمھ  زا  یتسینویھص  میژر  زورما  تسا .

جح  / ١٣٩٠/٠٧/١١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

. تسا مالسا  یساسا  زومر  نآ  زا  یکی  دوشیم ، رارکت  یمالسا  تما  یوس  زا  لاس  رھ  هک  جح -  یهثداح  ینعی  گرزب -  یهثداح  نیا 

)...(

صخـش یرادربهرھب  رکف  هب  دـیاب  مھ  مینک ، یزیرهمانرب  نآ  یارب  میـشاب و  یمالـسا  للملانیب  حطـس  رد  مسارم  نیا  یاـنعمرپ  زغمرپ و  هوکـشاب و  یرازگرب  رکف  هب  دـیاب  مھ 

میشاب . نامدوخ 

)...(

یردارب دـھدب ، ناشن  بوخ  راتفر  دراد ؛ یناریا  یجاح  ار  یفئاـظو  کـی  تسا ، یمالـسا  تما  مالـسا و  یاـیند  هب  قلعتم  یللملانیب و  یمومع و  یرازگرب  هک  لوا  شخب  رد 

نآ لباقم  یهطقن  تسرد  تسا ؛ فئاظو  وزج  اھنیا  دنک ؛ هدافتـسا  اھلد  ندش  رتکیدزن  یارب  اھتلم  رگید  دوخ و  نایم  یمالـسا  دنویپ  زا  دھدب ، ناشن  یلدمھ  دـھدب ، ناشن 

ردتقم دوشیم ، یوق  دش ، هچراپکی  رگا  نوچ  دشابن ؛ هچراپکی  مالسا  تما  دنھاوخیم  نیملسم  مالسا و  نانمشد  دنھاوخیم . نیملسم  مالسا و  نانمشد  زورما  هک  یزیچ 

، دنزادنایم هار  ار  یبھذم  تافالتخا  دننک . ادج  دنھاوخیم  اذل  دش . دھاوخ  تخس  یناھج  ناربکتـسم  یارب  راک  تقو  نآ  دنکیم ؛ یبایتیوھ  نوگانوگ  یاھنادیم  رد  دوشیم ،

یناتـسکاپ نیا  تسا ، کرت  نیا  تسا ، برع  نیا  تسا ، سراف  نیا  دـنزادنایم ؛ نایرج  هب  اـھتلم  نیب  رد  ار  یطارفا  یاھمـسیلانویسان  دـنزادنایم ، هار  ار  یموق  تاـفالتخا 

یارب دـننک ، داجیا  راوید  ام  نیب  هکنیا  یارب  دـننکیم ، تشرد  یھ  دـننکیم ، هتـسجرب  یھ  ار  تافالتخا  نیا  تسا ؛ ینـس  نیا  تسا ، هعیـش  نیا  تسا ، یئاـجک  نیا  تسا ،

. دیاین دوجو  هب  میظع  تکرح  کی  دوشن و  هرگ  مھ  رد  ناماھتسد  میشابن ، مھ  اب  ام  ات  دننک  نیبدب  رگیدکی  هب  ار  ام  رفن  ود  هکنیا 

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 32 
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رادیب یبیل  تسا ، هدش  رادیب  سنوت  تسا ، هدـش  رادـیب  رـصم  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  یمالـسا  یرادـیب  نوچ  لاسما  دـینادب . ار  نیا  دوب ؛ دـھاوخ  رتشیب  هئطوت  نیا  لاسما 

هیلع ار  دوخ  تکرح  زیت  هدنرب و  یهطقن  نآ  دوخ ، گرزب  یاھتـضھن  رد  دوخ ، یاھبالقنا  رد  ناملـسم  یاھتلم  تسا ، هدش  رادیب  نیرحب  تسا ، هدش  رادـیب  نمی  تسا ، هدـش 

هب لد  دـص  . » دوش کیدزن  مھ  هب  اـھلد  دوش ، رارقرب  طاـبترا  اـھتلم  نیب  دـنراذگن  هک  تسا  نیا  ناشیعـس  نیارباـنب  دـناهداد ، رارق  اھتـسینویھص  هیلع  دـناهداد ، رارق  رابکتـسا 

دنھاوخ دیکات  اذل  دـنھاوخیمن . ار  نیا  میمـصت ؛ کی  تساوخ ، کی  هدارا ، کی  لد ؛ کی  لثم  دوشیم  دـش ، انـشآ  مھ  اب  اھلد  هک  یتقو  تسا .» یکی  انـشآ ، دوش  وچ  رگیدـکی 

یئاھرازبا هنافساتم  تاساسحا ، کیرحت  یارب  دننکیم . دیدشت  یھ  ناشدوخ  تایصوصخ  نآ  رد  ار  فلتخم  یاھهقرف  یرگهعیش ، رد  ار  هعیش  یرگینس ، رد  ار  ینس  درک 

لـبح و نیا  هب  تسا ؛ هللالـبح  رھاـظم  زا  یکی  جـح  ( ١ «.) اعیمج لبحب هللا  اومـصتعا  و  . » دـیئایب قئاـف  اـھنیا  رب  رتشیب . مھ  دـیاش  اـجنآ  رد  دـنراد ، رازبا  اـج  همھ  دـنراد . مھ 

زا اھناملسم ، دیـشاب . مھ  اب  مالـسا  تما  امـش  هکلب  دیـشاب ، مھ  اب  اھیناریا  امـش  طقف  هن  دیـشاب . مھ  اب  مھ . اب  ینعی  اعیمج ؛ دینزب  گنچ  یھلا  مکحتـسم  نامـسیر 

. تسا یناھج  یمومع و  میظع و  هاگن  نآ  نیا ، دندحاو . نت  کی  دنتسھ ، هک  ایند  یهطقن  رھ  رد  شدیفس ، هایس و  شایئاپورا ، ات  شایئایسآ ، ات  شایئاقیرفآ ،

امش دینادیم -  نیفلاخم  نیدناعم ، نیربکتـسم ، رابکتـسا ، یهرابرد  هک  ار  یقیاقح  دیریگب ؛ هیحور  دیھدب ، هیحور  دیریگب ، ربخ  دیھدب ، ربخ  دینزب ، فرح  دینک ، رارقرب  طابترا 

ناشدوخ راتفر  اب  دـنرادن ، اھزیچ  نیا  نایب و  نییبت و  یئاناوت  هک  مھ  یئاھنآ  دـینک . حیرـشت  دـناهدش ، نادـیم  نیا  دراو  هزاـت  هک  یناردارب  نآ  یارب  دـیراد -  هبرجت  لاـس  یس 

، ناـتمارتحا ناـتبدا ، تسا . لـمع  اـب  رتـھب ، رتیوق و  توـعد  اـما  درک ، توـعد  دوـشیم  مھ  ناـبز  اـب  ار  مدرم  ( ٢ «.) مکتنـسلا ریغب  ساـنلا  هاـعد  اونوک  « ؛ دـننک توـعد  ار  مدرم 

. یمالسا للملانیب  یهعقاو  نیا  ندرک  رازگرب  رتھب  یارب  تسا  یمومع  یعمج و  یاھراتفر  اھنیا  جح ، قیاقح  هب  ناتنداد  ناشن  یگتسبلد 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٢ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

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

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

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

. دنام دھاوخ  هتفگان  بلطم 

هواپ  / ١٣٩٠/٠٧/٢۵ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

، ینید یھاـگآ  دـنک ؛ ادـیپ  همادا  شرتسگ و  هللااـشنا  دـیاب  دراد ، دوجو  یزراـب  روط  هب  هواـپ  رد  هللادـمحب  هک  یگنھرف  ینید و  یاـھیھاگآ  یهیور  نیمھ  منکیم ؛ دـیکات  نم 

رگید لسن  هب  یلـسن  زا  ار  تمواقم  دـیدرک ، تمواقم  دـیدرک ، ربص  امـش  دـندرک ؛ ربص  ناریا  تلم  هعماج . یاھتیعقاو  هب  تبـسن  تریـصب  یمالـسا ، یھاگآ  یخیرات ، یھاـگآ 

رد ار  یمالـسا  یاھیرادیب  اھمایق و  نیا  یهریجنز  دنناوتیم  هک  دننکن  لایخ  ناربکتـسم  تسا . هدش  رادـیب  یمالـسا  تما  تسا ، هدیـشخب  رثا  زورما  اھنیا  و  دـیدرک ؛ لقتنم 

. تسا مدرم  نیا  راظتنا  رد  یرتھب  یهدنیآ  درک و  دھاوخ  ادیپ  همادا  یرادیب  تکرح  نیا  کش  نودب  ادبا . دننک ؛ شوماخ  دنربب و  نیب  زا  هقطنم 

جح  / ١٣٩٠/٠٨/١۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

امک مقتساف  : » تسا نینچ  نآرق  رد  ملس ) هلا و  هیلع و  یلـص هللا   ) مظعا ربمایپ  هب  یھلا  نامرف  خسار . مزع  ندش  تسـس  زا  دیدش  زیھرپ  یگداتـسیا و  موادت  تسخن :

نا اوربصا  اب و  اونیعتـسا  هموقل  یـسوم  لاق  و  (: » مالـسلاهیلع  ) یـسوم ترـضح  نابز  زا  زین  و  ترما ،» امک  مقتـسا  عداف و  کلذـلف   » و اوغطتال » کعم و  باـت  نم  ترما و 

«. نیقتملل هبقاعلا  هدابع و  نم  اشی  نم  اھثروی  ضرالا  

تـسا نیا  دننکن . عطقم  نیا  یاھدرواتـسد  مرگرـس  ار  دوخ  دـنزاسن و  فقوتم  ار  دوخ  کرابم  تکرح  هک  تسا  نآ  هتـساخاپهب  یاھتلم  یارب  هرود  نیا  رد  اوقت  گرزب  قادـصم 

. دناهتشگ زارفارس  کین » تبقاع   » یهدعو هب  نآ ، ناگدنراد  هک  یئاوقت  زا  مھم  شخب 

یتینما و یسایس و  ناوت  یهمھ  اب  دننامیمن و  راکیب  اھنآ  دناهدید . همطل  اھبالقنا  اھمایق و  نیا  زا  هک  یئاھتردق  یللملانیب و  ناربکتسم  یاھهلیح  ربارب  رد  یرایشھ  مود :

ناـیمرد هک  تسا  هداد  ناـشن  اـھهبرجت  تسا . بیرف  دـیدھت و  عیمطت و  ناـنآ ، رازبا  دـنیآیم . نادـیم  هب  اـھروشک ، نیا  رد  دوخ  تردـق  ذوفن و  یهراـبود  یرارقرب  یارب  یلاـم ،

ناناوج و رادـیب  مشچ  دروآیمرد . نمـشد  تمدـخ  هب  هتـسنادن  ای  هتـسناد  ار  نانآ  تلفغ ، عمط و  سرت و  دوشیم و  رگراک  نانآ  رد  اھرازبا  نیا  هک  یناـسک  دنتـسھ  صاوخ ،

. دنک تبقارم  تقدب  دیاب  ینید  ناملاع  نارکفنشور و 

جح  / ١٣٩٠/٠٨/١۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

نآ رد  اھنت  اھنت و  یبرغ ، ناربکتـسم  رگید  اکیرمآ و  دـیک  ملظ و  زا  نانآ  تاجن  دـننادب ، زرابم  رادـیب و  یاـھتلم  رگید  یبیل و  سنوت و  رـصم و  رد  هتـساخاپهب  عاجـش و  یاـھتلم 

تردـق زرم  هب  ار  دوخ  دـیاب  دـننک ، لح  ناراوخناھج  اب  یدـج  تروص  هب  ار  دوخ  لئاسم  دـنناوتب  هکنیا  یارب  ناناملـسم  دوش . رارقرب  نانآ  عفن  هب  ناھج  رد  اوق  لداـعت  هک  تسا 

. تسا میظع  ینیمخ  ماما  یندـشنشومارف  تیـصو  نیا ، دـمآ . دـھاوخن  تسد  هب  یمالـسایاھروشک  داـحتا  یلدـمھ و  یراـکمھ و  اـب  زج  نیا  و  دـنناسرب ؛ یناـھج  گرزب 

، یبیل تلم  یهناعاجـش  ماـیق  زا  شیپ  هک  دوب  یـسک  ناـمھ  یفاذـق  و  دـنتخیر . شتآ  نآ  مدرم  یبیل و  رـس  رب  اـھھام  روتاـتکید ، ثیبخ و  یفاذـق  یهناـھب  هب  وتاـن  اـکیرمآ و 

. دندیسوبیم ای  دندرشفیم  ار  شتسد  وا ، ندرک  ماخ  یارب  دندیدزدیم و  یبیل  تورث  زا  وا  تسد  اب  دنتفرگیم ، شوغآ  رد  ار  وا  تفریم ؛ رامش  هب  نانآ  کیدزن  ناتسود  رامـشرد 

هب یبیل  روشک  یناریو  مدرم و  راتـشک  یهعجاف  زا  تسناوت  تلود  مادـک  دـندناشک . یناریو  هب  ار  یبیل  یاھتخاسریز  مامت  دـندرک و  هناھب  ار  وا  نیمھ  مدرم ، مایق  زا  سپ  ... 

تسا و روصتم  یمالـسایاھروشک  یارب  یئاھرطخ  نینچ  هشیمھ  دوشن ، هتـسکش  یبرغ  یـشحو  راوخنوخ و  یاھتردـق  نادـند  گـنچ و  اـت  دـنک ؟ یریگولج  وتاـن  تسد 

. تسین رسیم  مالسا  ناھج  دنمتردق  بطق  لیکشت  اب  زج  نآ ، زا  تاجن 

روشک  / ١٣٩٠/١٠/٠٧ زا  جراخ  رد  ناریا  یسایس  یاھیگدنیامن  یاسور  ارفس و  رادید  رد  تانایب 

؟ تسیچ ادخ  هب  نظوس  دنراد . ادخ  هب  نظوس  دـنرادن ؛ نظنسح  وا  هب  هک  ار  یناسک  نآ  دـنکیم  تمالم  لاعتم  دـنوادخ  میـشاب . هتـشاد  نظنسح  دـیاب  لاعتم  یادـخ  هب 

انیف اودـھاج  نیذـلا  : » تسا هدومرف  هک  نیا  اـی  تسا ؛ عقاو  فـالخ  ( ١ «) هرـصنی نم  نرـصنیل هللا  و  : » تسا هدومرف  هک  نیا  دـنک  لاـیخ  ناـسنا  هک  تسا  نیا  ادـخ  هب  نظوـس 

نیناظلا تاکرـشملا  نیکرـشملا و  تاقفانملا و  نیقفانملا و  بذعی  و  : » دیامرفیم حتف  یهروس  رد  لاعتم  یادخ  تقو  نآ  تسا . یریذـپفلخت  یهدـعو  ( ٢ «،) انلبس مھنیدھنل 

مھیلع و بضغ هللا  وسلا و  هرئاد  مھیلع  : » دـیامرفیم دـعب  دـنراد . نظوس  ادـخ  هب  هک  تسا  نیا  تاقفانم  نیقفانم و  تاکرـشم و  نیکرـشم و  تیـصوصخ  وسلا ؛» نظ  اـب 

دروم یاھـشزرا  یایحا  یارب  نم ، نید  دربشیپ  یارب  نم ، یارب  رگا  تسا : هتفگ  لاعتم  یادـخ  تشاد . نظوس  ادـخ  هب  دـیابن  ( ٣ «.) اریـصم تئاس  منھج و  مھل  دعا  مھنعل و 

یسک رھ  ( ۴ (؛» اونما نیذلا  نع  عفادی  نا هللا  : » تسا هدومرف  تسا . یھلا  یهدعو  نیا  تسا ، تسار  نیا  منکیم . کمک  امـش  هب  نم  دـینک ، مادـقا  دـینک ، تکرح  نم  لوبق 

؟ ارچ دنوشیم -  هل  دنراد  نیربکتسم  دگل  ریز  هک  ینینموم  هدرکن -  عافد  اھنآ  زا  ادخ  دنتـسھ ، ایند  رد  نینموم  زا  یلیخ  بخ ، دنکیم . عافد  وا  زا  ادخ  تسادخ ، هب  نموم  هک 

، تسا مزال  تدـھاجم  نیاربانب  هدـشن . مادـقا  هدـشن ، مایق  هدـشن ، تکرح  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تسا ؛ هدـشن  لمع  یھلا  رگید  یاھتنـس  هب  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  نیا 

نامیا نیا  دریگیمن . ار  اجنیا  رگید  اونما » نیذلا  نع  عفادـی   » نآ دوشیم ؛ لامدـگل  هتبلا  درکن ، تدـھاجم  درکن ، شالت  اما  دوب ، ادـخ  هب  نموم  رگا  یتلم  کی  تسا . مزال  شالت 

، درک تکرح  دـیاب  هک  تسا  نیا  ( ۵ «) هللالیبس یف  اودھاج  اورجاھ و  نیذلا  و   » یانعم درک . دھاوخ  یلمع  ار  هدعو  نآ  لاعتم  یادخ  تقو  نآ  دـشاب ، هارمھ  تدـھاجم  اب  دـیاب 

. تسا یبلطتحار  هب  لیم  مھ  شلباقم  یهطقن  بخ ، دنکیم . نآ  فقو  ار  دوخ  رمع  نموم  کی  هک  تسا  یـسدقم  یهزرابم  نامھ  نیا  تفرگ . میمـصت  دیاب  درک ، مادقا  دیاب 

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 33 
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رب رگا  دراد . یبلطتحار  هب  لیم  ناسنا  درازآیم . ار  ناسنا  یوجتیفاع  بلطتحار  سفن  یدنلب ، نامرآ  رھ  هار  رد  یراوشد  تکرح  رھ  تسین . یکش  دراد ؛ رسدرد  هزرابم 

. دراد مھ  ار  تیقفوم  هلق ، هب  ندیسر  اما  دراد ، یئاھیتخس  هتبلا  مینک ، جیسب  اھنامرآ  نیا  هار  رد  ار  دوخ  یورین  ار ، دوخ  تمھ  میتسناوت  رگا  میدمآ ، قئاف  لیم  نیا 

فرط نیا  هبناجهمھ ؛ یتخـس  یاھلاس  یتسدـیھت ، یتسدـگنت و  یاھلاس  تبرغ ، یاھلاس  بالقنا : لوا  یاھلاس  اب  دـینک  هسیاـقم  یمالـسا  یروھمج  رد  ار  زورما  اـمش 

اھزور نآ  مھ  ناتدوخ  اھامش  دینادیم . مھ  اھامش  هدش ، رارکت  هک  تسا  یئاھفرح  اھنیا  ام . یور  هب  اھهار  یهمھ  نتسب  فرط  نآ  یللملانیب ، یاھمیرحت  فرط  نآ  گنج ،

یندرگ یمالـسا  یروھمج  زورما  دینک . هاگن  مھ  ار  زورما  دیاهدید . ار  اھیتخـس  لاعف -  یاھهعومجم  رد  ای  جیـسب  رد  ای  هاپـس  رد  ای  دیاهدوب -  اھنادیم  اھهصرع و  نیمھ  رد 

تیقفوم اھنیا  دوشیم . رارکت  دراد  دـندرک ، ینمـشد  اـم  اـب  لاـس  یـس  هک  یئاـھروشک  رد  زورما  هدادـیم ، شیپ  لاـس  یـس  هک  یئاھراعـش  هک  یلاـح  رد  دراد ؛ هتـشارفارب 

؟ تسین تفرشیپ  اھنیا  تسین ؟

یمالـسا و نوگانوگ  یاھروشک  رد  ام  یبالقنا  تکرح  باتزاب  هک  دوب  نیا  میدرکیم ، روصت  ام  هک  یئاھزیچ  وزج  بالقنا  لئاوا  هک  متفگ  یمالـسا  یرادـیب  یهسلج  نآ  رد  نم 

هچ نم  هک  دندیمھف  دندوب ، هسلج  رد  هک  یئاھبرع  مدناوخ ؛ یبرع  رعـش  کی  اجنآ  نم  الاح  دشیمن -  دنلب  یئادـص  چـیھ  رـصم  زا  دـنک . ادـیپ  ققحت  رـصم  رد  لوا  یهجرد  رد 

یمدرم رایتخا  رد  اکیرمآ ، زا  یتح  اج  همھ  زا  دورطم  هاش  اضردـمحم  هب  یهدـنھدهانپ  رـصم  تاداسلارونا ، رـصم  کرابم ، ینـسح  رـصم  رـصم ، نیا  زورما  اـما  میوگیم -  مراد 

تردق نیا ، ینعی  ماکحتسا  نیا ، ینعی  تفرشیپ  دننکیم . حرطم  ار  یمالسا  تموکح  دنھدیم ، یمالـسا  راعـش  دنناوخیم ، تعامج  زامن  دنھدیم ، ربکاهللا  راعـش  هک  تسا 

؟ دنتفرگ ماھلا  یک  زا  اھنآ  میئوگب  دراد  یموزل  هچ  مینکن . داجیا  الـصا  ار  اھتیـساسح  نیا  تسا  بوخ  دـنتفرگ ؛ دای  یک  زا  اھنآ  میئوگب  هک  نیا  هب  میرادـن  راک  چـیھ  نیا . ینعی 

زبس فرح  نیا  سراف ، جـیلخ  رد  هنایمرواخ ، رد  اـقیرفآ ، لامـش  رد  زورما  مینزیم ، میراد  تسا  لاـس  یـس  اـم  هک  یفرح  هک  تسا  نیا  ثحب  تسین ؛ نتفرگ  ماـھلا  ثحب  هن ،

، نوگانوگ یاھراک  هبناجهمھ ، یاھمیرحت  دوشیم -  یمالـسا  یروھمج  هیلع  دینکیم  هدـھاشم  امـش  هک  مھ  یـشالت  نیا  یهمھ  تسا . نیا  یمالـسا  ناریا  زورما  هدـش .

مھنیدـھنل اـنیف  اودـھاج  نیذـلا  و   » ناـمھ شیاـنعم  اـھنیا  هدروآ . تسد  هب  یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  یتیقفوم  نیا  رطاـخ  هب  فلتخم -  تاـغیلبت  یـسایس ، یاـھراشف 

هاـگن ار  اـھنیا  باـتک ، رد  رگید  اـم  تسا . هرـصنی » نم  نرـصنیل هللا  » همجرت ریـسفت و  اـھنیا  تسا ، اوـنما » نیذـلا  نع  عفادـی  نا هللا   » ناـمھ شیاـنعم  اـھنیا  تـسا ، اـنلبس »

. دھدیم ناشن  ام  هب  ار  نیا  دراد  یگدنز  یاھتیعقاو  مینکیم . هدھاشم  ار  تایآ  نیا  ریسفت  میراد  نامیگدنز  تیعقاو  یوت  ام  مینکیمن ؛
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یمالـسا و نوگانوگ  یاھروشک  رد  ام  یبالقنا  تکرح  باتزاب  هک  دوب  نیا  میدرکیم ، روصت  ام  هک  یئاھزیچ  وزج  بالقنا  لئاوا  هک  متفگ  یمالـسا  یرادـیب  یهسلج  نآ  رد  نم 

هچ نم  هک  دندیمھف  دندوب ، هسلج  رد  هک  یئاھبرع  مدناوخ ؛ یبرع  رعـش  کی  اجنآ  نم  الاح  دشیمن -  دنلب  یئادـص  چـیھ  رـصم  زا  دـنک . ادـیپ  ققحت  رـصم  رد  لوا  یهجرد  رد 

یمدرم رایتخا  رد  اکیرمآ ، زا  یتح  اج  همھ  زا  دورطم  هاش  اضردـمحم  هب  یهدـنھدهانپ  رـصم  تاداسلارونا ، رـصم  کرابم ، ینـسح  رـصم  رـصم ، نیا  زورما  اـما  میوگیم -  مراد 

تردق نیا ، ینعی  ماکحتسا  نیا ، ینعی  تفرشیپ  دننکیم . حرطم  ار  یمالسا  تموکح  دنھدیم ، یمالـسا  راعـش  دنناوخیم ، تعامج  زامن  دنھدیم ، ربکاهللا  راعـش  هک  تسا 

؟ دنتفرگ ماھلا  یک  زا  اھنآ  میئوگب  دراد  یموزل  هچ  مینکن . داجیا  الـصا  ار  اھتیـساسح  نیا  تسا  بوخ  دـنتفرگ ؛ دای  یک  زا  اھنآ  میئوگب  هک  نیا  هب  میرادـن  راک  چـیھ  نیا . ینعی 

زبس فرح  نیا  سراف ، جـیلخ  رد  هنایمرواخ ، رد  اـقیرفآ ، لامـش  رد  زورما  مینزیم ، میراد  تسا  لاـس  یـس  اـم  هک  یفرح  هک  تسا  نیا  ثحب  تسین ؛ نتفرگ  ماـھلا  ثحب  هن ،

، نوگانوگ یاھراک  هبناجهمھ ، یاھمیرحت  دوشیم -  یمالـسا  یروھمج  هیلع  دینکیم  هدـھاشم  امـش  هک  مھ  یـشالت  نیا  یهمھ  تسا . نیا  یمالـسا  ناریا  زورما  هدـش .

مھنیدـھنل اـنیف  اودـھاج  نیذـلا  و   » ناـمھ شیاـنعم  اـھنیا  هدروآ . تسد  هب  یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  یتیقفوم  نیا  رطاـخ  هب  فلتخم -  تاـغیلبت  یـسایس ، یاـھراشف 

هاگن ار  اھنیا  باتک ، رد  رگید  اـم  تسا . هرـصنی » نم  نرـصنیل هللا   » یهمجرت ریـسفت و  اـھنیا  تسا ، اونما » نیذـلا  نع  عفادـی  نا هللا   » ناـمھ شیاـنعم  اـھنیا  تسا ، اـنلبس »

. دھدیم ناشن  ام  هب  ار  نیا  دراد  یگدنز  یاھتیعقاو  مینکیم . هدھاشم  ار  تایآ  نیا  ریسفت  میراد  نامیگدنز  تیعقاو  یوت  ام  مینکیمن ؛

روشک  / ١٣٩٠/١٠/٠٧ زا  جراخ  رد  ناریا  یسایس  یاھیگدنیامن  یاسور  ارفس و  رادید  رد  تانایب 

سک چـیھ  دـیاش  منک ؛ فیرعت  تسرد  ار  نیا  مناوتیمن  نالا  نم  دریگیم . ماجنا  ایند  رد  دراد  یگرزب  راک  کـی  تسا . یـساسا  رییغت  کـی  لاـح  رد  اـیند  یـسایس  شیارآ  عضو 

هک یئاھبالقنا  نیا  یبرع و  اتدمع  یمالسا و  یاھروشک  نیمھ  هب  تسا  طوبرم  هثداح  نیا  زا  یشخب  دتفایم . قافتا  دراد  ایند  رد  یاهثداح  کی  دنک . فیرعت  تسرد  دناوتن 

اھهزادـنا و دـق و  رد  هتبلا  تسا ؛ بالقنا  هملک  یقیقح  یانعم  هب  شاهمھ  اھنیا  تسرد ، لیلحت  ریـسفت و  کی  اـب  تسا . بـالقنا  اـعقاو  اـھنیا  داـتفا . قاـفتا  اـھروشک  نیا  رد 

. مرادـن غارـس  یھیبش  شیارب  نم  دـتفایم و  قافتا  دراد  ایند  رد  هک  تسا  یبیجع  ثداوح  نیا  مھ  هیـضق  زا  شخب  کی  تسا ، هیـضق  زا  شخب  کی  نیا  فلتخم . یاـھهراوق 

؟ دیسانشیم اھنیا  یارب  یھیبش  دینیبب  دینک ، هعجارم  ناتدوخ  یخیرات  یهظفاح  هب  امش  الاح 

هب هن  تمظع و  نیا  هب  هن  دنچرھ  دراد ؛ دوجو  هقطنم  نیا  یهتشذگ  یاھبالقنا  اب  یایساسا  یاھتوافت  زین  اھتھابـش و  یدراوم  رد  ارچ ؛ یمالـسا ، یرادیب  یایاضق  رد  هتبلا 

خر بالقنا  رـصم  رد  داد . خر  بالقنا  دـینکیم ، هدـھاشم  امـش  هک  یئاھروشک  نیا  یهمھ  رد  یدالیم  یهھد ۶٠  لـئاوا  یهھد ۵٠ و  رخاوا  رد  دـیئامرفب  ضرف  ـالثم  قمع . نیا 

 - دوبن یمومع  اھبالقنا  نیا  الوا  یساسا . توافت  کی  اب  اھتنم  دندرک ، تکرح  اھنیا  یهمھ  داد ؛ خر  بالقنا  رئازجلا  رد  داد ، خر  بالقنا  برغم  رد  داد ، خر  بالقنا  سنوت  رد  داد ،

تکرح دوبن ، اتدوک  رئازجلا  لثم  یئاھاج  کی  راک ؛ رس  دندمآ  ناوج  رـسفا  هورگ  کی  دوب ، اتدوک  هک  رـصم  لثم  دوب ؛ اتدوک  طقف  یئاھاج  کی  دوب -  دودحم  یاهعومجم و  رتشیب 

نالا دراد و  دوجو  یروجنیا  توافت  کی  نیاربانب  دوبن . شدوخ  صاخ  یانعم  هب  مدرم  رایتخا  رد  راک  دـندوب ؛ طلـسم  هک  دـندوب  بازحا  بازحا ؛ فارـشا  تحت  اـھتنم  دوب ، یمدرم 

. تسا یرگید  روج  تیعضو  لکب 

روشک  / ١٣٩٠/١٠/٠٧ زا  جراخ  رد  ناریا  یسایس  یاھیگدنیامن  یاسور  ارفس و  رادید  رد  تانایب 

هن دراد . یمالـسا  یهغبـص  یرادـیب ، نیا  تسا . یرادـیب  یهدـنھد  ناشن  تسا ؛ یمدرم  تکرح  تکرح ، هداتفا . قافتا  یمیظع  تکرح  درک . هاگن  دـیاب  ار  هنحـص  یاـھتیعقاو 

هتـشاد لوبق  ار  ام  لدم  دنتـسھ ، یمالـسا  تموکح  هب  دقتعم  هک  یئاھنآ  هکنیا  هن  و  دنـشاب ؛ یمالـسا  تموکح  هب  دـقتعم  دنتـسھ ، هنحـص  یوت  هک  یئاھنآ  یهمھ  هکنیا 

، مھ مدرم  مدرم . هب  یکتم  تسا  یتکرح  تسا ؛ یمومع  یتـکرح  تکرح ، نیا  اـما  درک ؛ ضرف  دوشیمن  یروجنیا  تسا ، یفیعـض  یاـھلیلحت  اـھنیا  تسین ، اـھنیا  دنـشاب ؛

رھ رد  زورما  دنتفگ  دندرک ؛ اھیبرغ  دوخ  هک  دوب  یتسرد  لیلحت  نیا  دنناملسم . اصخش  هرخالاب  ناشیمالـساریغ ، بازحا  ناشاھینطو ، نآ  یتح  ناشاھارگیلم ، یتح 

. دوب دھاوخ  روج  نیمھ  اھتدم  ات  مھ  نیا  زا  دعب  تسا ، روج  نیمھ  مھ  نالا  دنیآیم . راک  رـس  اھیمالـسا  دوشب ، تاباختنا  هک  هنایمرواخ  یهقطنم  یاھروشک  زا  یروشک 

. درک هاگن  ار  لئاسم  مشچ  نیا  اب  دیاب 

ید  / ١٣٩٠/١٠/١٩ زورلاس ١٩  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نآ تالوحت و  نآ  رگا  دـمآیمن . دوجو  هب  دـناشک ، هزرابم  نادـیم  هب  ار  مدرم  هک  اھنیعبرا  یهلـسلس  اھناتـسرھش و  نوگاـنوگ  ثداوح  نآ  دوبیمن ، مق  ید  هدزون  یهثداـح  رگا 

رابکتـسا تبیھ  دـش ، عورـش  رابکتـسا  اب  شلاچ  دیـسر ، یزوریپ  هب  یمالـسا  بالقنا  دیـسریمن . یزوریپ  هب  یمالـسا  بـالقنا  دـمآیمن ، دوجو  هب  نمھب   ٢٢ دوبن ، ثداوـح 

یایند رد  ناشدوخ  دوجو  تیعقاو  زا  شیب  ناـشدوخ  تبیھ  اـب  هک  اھتردـقربا -  یلاـشوپ  تبیھ  ندـش  هتـسکش  نیا  رگا  تسکـش . مسینویھـص  اـکیرمآ و  تبیھ  تسکش ،

گنج رد  فلتخم ، ثداوـح  رد  ناریا  تلم  تیموـلظم  ناریا ، مدرم  یگداتـسیا  درک ، رادـیب  تخادـنا و  رکف  هب  فـلتخم  یاـھروشک  رد  ار  اھناملـسم  دـننکیم -  فرـصت  اـھناسنا 

نیا رگا  دوبن ، تابث  نیا  رگا  داد . ناکت  ار  اھتلم  دـنتفر -  شیپ  تابث  اب  دنداتـسیا ، مکحم  روجنیا  ناریا  تلم  هکنیا  میرحت -  سدـقم و  عافد  ناـماوت  تخـس  نارود  رد  یلیمحت ،

هقطنم زورما  هک  یثداوح  نیا  دمآیمن ؛ دوجو  هب  یمالسا  یرادیب  دندشیمن ؛ نادیم  دراو  اھتلم  دوبن ، اھتردقربا  نیغورد  تبیھ  ندیشک  شلاچ  هب  نیا  رگا  دوبن ، یگداتـسیا 

هار رد  موادـت  دوب ، ربص  دوب ، تماقتـسا  رگا  دوریم . شیپ  راوهریجنز  دوشیم و  عورـش  هطقن  کی  زا  ثداوح  دـمآیمن . دوجو  هب  دـنزیم ، یدـیدج  شقن  دـنکیم و  نوگرگد  دراد  ار 

. دوشیم بترتم  نآ  رب  تاکرب  یهمھ  تاریخ و  یهمھ  تقو  نآ  دوب ، لمع  رارمتسا  دوب ،

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 34 
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یبن هب  تماقتـسا  روتـسد  میرک ، نآرق  رد  ( ١ «.) ترما امک  مقتـسا  عداف و  کلذلف  « ؛ دننک تماقتـسا  دیاب  دننکیم ، عورـش  هک  یھار  رد  اھتلم  تسا . لوا  طرـش  یگداتـسیا 

تشاد مشچ  لباقم  رد  هراومھ  ار  فدھ  درکن ، مگ  ار  هار  دیاب  داد ، جرخهب  تابث  دیاب  داتسیا ، دیاب  تسا . نیمھ  شرس  تسا ؛ هدش  هداد  یددعتم  یاھاج  رد  مالـسا  مرکم 

. تسا هدمآ  شیپ  ناریا  تلم  یارب  هک  نانچمھ  دمآ ؛ دھاوخ  شیپ  یپردیپ  اھیزوریپ  دش ، نیا  رگا  تفر . شیپ  دیاب  رمتسم  روطهب  و 

ید  / ١٣٩٠/١٠/١٩ زورلاس ١٩  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نآ تالوحت و  نآ  رگا  دـمآیمن . دوجو  هب  دـناشک ، هزرابم  نادـیم  هب  ار  مدرم  هک  اھنیعبرا  یهلـسلس  اھناتـسرھش و  نوگاـنوگ  ثداوح  نآ  دوبیمن ، مق  ید  هدزون  یهثداـح  رگا 

رابکتـسا تبیھ  دـش ، عورـش  رابکتـسا  اب  شلاچ  دیـسر ، یزوریپ  هب  یمالـسا  بالقنا  دیـسریمن . یزوریپ  هب  یمالـسا  بـالقنا  دـمآیمن ، دوجو  هب  نمھب   ٢٢ دوبن ، ثداوـح 

یایند رد  ناشدوخ  دوجو  تیعقاو  زا  شیب  ناـشدوخ  تبیھ  اـب  هک  اھتردـقربا -  یلاـشوپ  تبیھ  ندـش  هتـسکش  نیا  رگا  تسکـش . مسینویھـص  اـکیرمآ و  تبیھ  تسکش ،

گنج رد  فلتخم ، ثداوـح  رد  ناریا  تلم  تیموـلظم  ناریا ، مدرم  یگداتـسیا  درک ، رادـیب  تخادـنا و  رکف  هب  فـلتخم  یاـھروشک  رد  ار  اھناملـسم  دـننکیم -  فرـصت  اـھناسنا 

نیا رگا  دوبن ، تابث  نیا  رگا  داد . ناکت  ار  اھتلم  دـنتفر -  شیپ  تابث  اب  دنداتـسیا ، مکحم  روجنیا  ناریا  تلم  هکنیا  میرحت -  سدـقم و  عافد  ناـماوت  تخـس  نارود  رد  یلیمحت ،

هقطنم زورما  هک  یثداوح  نیا  دمآیمن ؛ دوجو  هب  یمالسا  یرادیب  دندشیمن ؛ نادیم  دراو  اھتلم  دوبن ، اھتردقربا  نیغورد  تبیھ  ندیشک  شلاچ  هب  نیا  رگا  دوبن ، یگداتـسیا 

هار رد  موادـت  دوب ، ربص  دوب ، تماقتـسا  رگا  دوریم . شیپ  راوهریجنز  دوشیم و  عورـش  هطقن  کی  زا  ثداوح  دـمآیمن . دوجو  هب  دـنزیم ، یدـیدج  شقن  دـنکیم و  نوگرگد  دراد  ار 

. دوشیم بترتم  نآ  رب  تاکرب  یهمھ  تاریخ و  یهمھ  تقو  نآ  دوب ، لمع  رارمتسا  دوب ،

١٣٩٠/١١/١٠ /  « یمالسا یرادیب  ناناوج و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

ترابع هک  یللملانیب ، یروتاتکید  یناھج و  یروتاتکید  هیلع  مایق  یارب  تسا  یاهمدقم  نیا  تسا ؛ هدش  مایق  هتسباو  یاھیروتاتکید  هیلع  یمالسا  یاھروشک  رد  زورما 

اکیرمآ یروتاتکید  رد  تسا  مسجتم  یللملانیب  یروتاتکید  یللملانیب و  دادبتسا  زورما  یرابکتسا . یاھتردق  یتسینویھـص و  ثیبخ  دساف و  یهکبـش  یروتاتکید  زا  تسا 

امش هچنآ  دننکیم . یروتاتکید  دنراد  ایند  یهمھ  رد  نوگانوگ  یاھرازبا  اب  فلتخم و  یاھـشور  اب  اھنیا  زورما  یتسینویھـص . کانرطخ  یناطیـش و  یهکبـش  اکیرمآ و  ناوریپ  و 

هب تدشب  نآ  یهزیگنا  رگید  یاھروشک  رد  دیھدیم ، ماجنا  دیراد  نیرحب  رد  دیھدیم ، ماجنا  دیراد  نمی  رد  دیداد ، ماجنا  یبیل  رد  دیداد ، ماجنا  سنوت  رد  دیداد ، ماجنا  رصم  رد 

تسا ترابع  متفگ ، هک  یایخیرات  چیپ  نیا  دھدیم . راشف  ار  تیرشب  دراد  تسا  نرق  ود  هک  تسا  یرـضم  کانرطخ و  یروتاتکید  نیا  اب  یهزرابم  زا  یئزج  تسا ، هدمآ  دوجو 

. دینکن داعبتسا  دمآ ؛ دھاوخ  شیپ  نیا  یھلا ؛ یونعم و  یاھشزرا  تیمکاح  اھتلم و  یدازآ  هب  یایروتاتکید  نینچ  یهرطیس  زا  لوحت  زا 

یداع و هاگن  رد  تسا  نکمم  درک . دھاوخ  ترصن  ار  امـش  دیدرک ، ترـصن  ار  وا  رگا  هک  دنکیم  دیکات  لاعتم  یادخ  ( ١ «.) هرصنی نم  نرـصنیل هللا  و  : » هک تسا  یھلا  یهدعو  نیا 

هک دـیدرکیم  رکف  ایآ  نیا  زا  لبق  هام  هس  ود  لاس و  کی  رد  امـش  داتفا . قافتا  دـمآیم و  رظن  هب  دـیعب  اـھزیچ  زا  یلیخ  اـما  دـیایب ؛ رظن  هب  دـیعب  یداـم ، تابـساحم  رب  ینتبم 

اما دندرکیم ؛ داعبتـسا  یرایـسب  دـش ، دـھاوخ  طقاس  کرابم  دـساف  یهتـسباو  میژر  هک  دـشیم  هتفگ  یناسک  هب  زور  نآ  رگا  دورب ؟ نیب  زا  دوش و  لیلذ  روجنیا  رـصم  توغاط 

رد هک  تفگیم  یـسک  رگا  دـندرکیمن . رواب  رثکا  تسویپ ، دـھاوخ  عوقو  هب  بیجع  ثداوح  نیا  اـقیرفآ  لامـش  رد  هک  درکیم  اـعدا  نیا  زا  لـبق  لاـس  ود  یـسک  رگا  داـتفا . قاـفتا 

قافتا اھنیا  اما  درکیمن ؛ رواب  یـسک  دـنھدب ، تسکـش  ار  یتسینویھـص  زھجم  شترا  یتسینویھـص و  میژر  تسناوت  دـنھاوخ  نموم  ناوج  هورگ  کـی  ناـنبل ، لـثم  یروشک 

دنک و تمواقم  لاس  ود  یـس و  تسناوت  دـھاوخ  دـشیم ، لامعا  وا  هیلع  برغ  قرـش و  زا  هک  ینمـشد  همھ  نیا  اب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  تفگیم  یـسک  رگا  داتفا .

هیا نوکتل  مکنع و  ساـنلا  یدـیا  فک  هذـھ و  مکل  لـجعف  اھنوذـخات  هریثـک  مناـغم  مکدـعو هللا  . » داـتفا قاـفتا  اـما  درکیمن ؛ رواـب  یـسک  دورب ، رتوـلج  دوـش و  رتیوـق  زورهبزور 

نآ دـھدیم . ناشن  ام  هب  دراد  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  قح  یهقئاف  تردـق  زا  یئاھهناشن  اھنیا  تسا ؛ یھلا  تیآ  اھیزوریپ  نیا  ( ٢ «.) امیقتسم اطارص  مکیدھی  نینموملل و 

نیذلاو « ؛ دھدیم ناشن  ام  هب  مھ  ار  هار  لاعتم  یادخ  تسا . یعطق  یھلا  ترـصن  مینک ، نادـیم  دراو  ار  نامدوخ  یدوجوم  ام  هک  یتقو  نآ  دـنیایب ، نادـیم  هب  مدرم  هک  یتقو 

. میشاب نادیم  رد  ام  هک  تسا  نیا  شطرش  دناسریم ؛ یلاع  فادھا  هب  مھ  دنکیم ، کمک  مھ  دنکیم ، تیادھ  مھ  ادخ ، ( ٣ «.) انلبس مھنیدھنل  انیف  اودھاج 
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رایـسب راک  تسا ، هتفرگ  ماجنا  هک  یراک  تسامـش . لام  هدنیآ  دیزوریپ ، امـش  دیبلاغ ، امـش  دـنکیم . یناوتان  ساسحا  یمالـسا  یرادـیب  لباقم  رد  یناھج  رابکتـسا  زورما 

زا ار  نمـشد  دـنناوتب  ات  دـنھدب  همادا  ار  تدـھاجم  دـیاب  ناملـسم  یاھتلم  تسا . زاـغآ  نیا  تسا ، عورـش  نیا  تسا -  نیا  مھم  تسین -  راـک  ناـیاپ  نیا  اـما  تسا ؛ یگرزب 

. دننک هلازا  نوگانوگ  یاھنادیم 

بلاغ وا  تسا ، لاـعتم  یادـخ  هب  یکتم  شلد  هک  یـسک  نآ  تسا . بلاـغ  وا  دـشاب ، هتـشاد  یرتیوق  یهدارا  فرط  رھ  تساـھهدارا . اـھمزع و  اـھتمھ و  یهزراـبم  هزراـبم ،

یاھتلم میھاوخیم  ام  تفر . دیھاوخ  شیپ  امش  درک ؛ دھاوخن  هبلغ  امش  رب  سک  چیھ  دیروایب ، تسد  هب  ار  یئادخ  ترـصن  رگا  ( ١ (؛» مکل بلاغ  الف  مکرصنی هللا  نا  . » تسا

ار ناشدوخ  یگدنز  مالسا ، یلاعتم  یقرتم و  ماکحا  اب  دنوشن ؛ ریقحت  دنشاب ، زیزع  دنشاب ، لقتسم  دنشاب ، دازآ  دنایمالـسا ، گرزب  تما  یهدنھدلیکـشت  هک  ناملـسم 

رادیب ام  زورما  دـندرب . نیب  زا  ار  ام  لالقتـسا  دـندرک ، لاماپ  ار  ام  گنھرف  دنتـشاد ؛ هگن  بقع  یملع  ظاحل  زا  ار  ام  زارد ، نایلاس  لوط  رد  دـناوتیم . مالـسا  و  دـنھدب ؛ ناماس 

. درک میھاوخ  فرصت  یرگید  زا  سپ  یکی  مھ  ار  ملع  یاھنادیم  ام  میاهدش .
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یحارط لوغشم  تسا ، هدمآ  دراو  وا  رب  شیبومک  هقطنم  یاھروشک  یهیقب  یبیل و  سنوت و  رصم و  رد  هک  یاهبرـض  لباقم  رد  نمـشد  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  زورما  هچنآ 

. دینک هدافتـسا  نارگید  یاھهبرجت  زا  دننکن . فرحنم  ار  اھهار  دـنیابرن ، اھنآ  زا  ار  مدرم  یاھبالقنا  دوب  بقارم  دـیاب  دوب . نمـشد  یاھهئطوت  هجوتم  دـیاب  تسا . ینیچهئطوت  و 

بقارم دیاب  دنک ؛ ماکان  ار  هدشهتخیر  یاھنوخ  اھتدھاجم و  هکنیا  یارب  دنک ، یثنخ  ار  اھتکرح  هکنیا  یارب  دـنک ، فرحنم  ار  اھبالقنا  هکنیا  یارب  دـنکیم  یدایز  یاھراک  نمـشد 

. دیشاب هجوتم  دیشاب ، رایشوھ  دیتسھ ؛ اھتکرح  نیا  روتوم  اھناوج  امش  دوب . رایشوھ  دیاب  دوب ،

چیھ میاهدمآ ... . قئاف  اھینمشد  رب  میاهدرک و  یگداتسیا  میاهدرک ، هضراعم  اھینمشد  اب  ام  هک  تسا  لاس  ود  یس و  میراد . یدایز  تایبرجت  لاس  ود  یس و  نیا  رد  ام 

، دنتـسناوت یراک  رھ  دنتـسناوتیمن . نوچ  دـندرکن ، یراک  رھ  دنـشاب . هدادـن  ماجنا  دـنھدب و  ماجنا  یمالـسا  یروھمج  هیلع  دـنناوتب  اکیرمآ  برغ و  هک  تسا  هدوبن  یاهئطوت 

یروھمج هیلع  اھهئطوت  یهمھ  رد  مھ  نیا  زا  دعب  دوب . دھاوخ  روج  نیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  دناهدروخ ... . تسکـش  تسا و  هدروخ  ناشنھد  یوت  لحارم  یهمھ  رد  دـندرک و 

. میرادن کش  ام  و  ام ، هب  تسا  یھلا  یهدعو  نیا  دروخ ؛ دنھاوخ  تسکش  یمالسا 

نیقفانملا و بذـعی  و  « ؛ دـنراد نظوس  وا  هب  هک  ار  یناسک  دـنکیم  تمـالم  لاـعتم  یادـخ  میرادـن . نظوس  لاـعتم  یادـخ  هب  اـم  مینکیمن . دـیدرت  یھلا  یهدـعو  قدـص  رد  اـم 

، لاعتم یادخ  یهدعو  ( ١ «.) اریصم تئاس  منھج و  مھل  دعا  مھنعل و  مھیلع و  بضغ هللا  وسلا و  هرئاد  مھیلع  وسلا  نظ  اب  نیناظلا  تاکرشملا  نیکرشملا و  تاقفانملا و 

یعطق یھلا  ترـصن  نیارباـنب  تسا -  هدرک  هصرع  دراو  ار  دوخ  تاـناکما  یهمھ  ناریا  تلم  میتسھ -  هزراـبم  یهصرع  لـخاد  مینادـیم ، دراو  نوچ  اـم  تسا . قداـص  یهدـعو 

. میشاب نانمشد  دئاکم  هجوتم  یتسیاب  ام  یهمھ  میشاب . رایشوھ  دیاب  ام  یهمھ  میشاب . رایشوھ  دیاب  اھتنم  تسا . روج  نیمھ  مھ  رگید  یاھروشک  یهمھ  رد  تسا .

. دنک داجیا  فالتخا  دنک ، یثنخ  ار  اھتکرح  دنکیم  یعس  نمشد 
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رارق اوزنا  رد  ار  نیرحب  تکرح  نیرحب و  مدرم  هک  تسا  نیا  رب  ناشیعـس  ایند  یاهناسر  یاھهاگتـسد  مامت  تسا -  مشچ  یولج  هداتفااپشیپ و  لاثم  کی  نیا  زورما -  دینیبب 

نآ نیب  دنروایب . دوجو  هب  یـشکطخ  زیامت و  دھاوخیم  دننک ، داجیا  فالتخا  دنھاوخیم  تسا . ینـس  هعیـش و  یهلئـسم  هلئـسم ، نوچ  تسیچ ؟ راک  نیا  رب  یعاد  دـنھدب .

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 35 
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یمالسا تما  همھ ، کرتشم  هجو  تسا . مالسا  همھ ، کرتشم  هجو  درادن . دوجو  یتوافت  دنراد ، شیارگ  یمالسا  بھذم  نآ  ای  بھذم  نیا  هب  هک  ینینموم  ناناملـسم و 

. تسا یگتسویپ  تدحو و  ظفح  لاعتم و  یادخ  هب  دامتعا  ادخ ، هب  نظنسح  ادخ ، هب  لکوت  تکرح ، موادت  یزوریپ و  زمر  تسا ... . یمالسا  تما  تدحو  تسا ؛

مقتسا و  ( » ١ «،) ترما امک  مقتساف  : » دیامرفیم شربمغیپ  هب  نآرق  یاج  ود  رد  لاعتم  یادخ  دنکن . فقوتم  ار  امش  تکرح  نمشد  دیـشاب  بظاوم  نم ! نادنزرف  نم ! نازیزع 

. میورب شیپ  دیاب  تسا . راک  زمر  نیا  ندشن ؛ فقوتم  ندرک ، لابند  ار  هار  نداد ، همادا  ندرک ، یگداتسیا  ینعی  تماقتسا  نک . تماقتسا  ( ٢ (؛» ترما امک 
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نیا دناهدش . رادیب  مالـسا  ناھج  رـساترس  رد  ام  یاھناوج  زورما  دـنکیم . ادـیپ  شیازفا  روشک  نآ  رد  یمومع  یاھیرادـیب  هب  دـیما  دـش ، رادـیب  یروشک  کی  رد  ناوج  یتقو 

، یبیل رد  رصم ، رد  سنوت ، رد  دینیبیم  امش  هداد . تاجن  ار  شدوخ  اھیراتفرگ  نیا  زا  تمھدنلب ، رویغ و  ناملسم و  ناوج  اما  هدش ، هداد  رارق  اھناوج  یاپ  لباقم  ماد  همھ 

. تسا تراشب  همھ  اھنیا  هدمآ . دوجو  هب  یتکرح  هچ  یمالسا  یاھروشک  یهیقب  رد  داتفا ؛ قافتا  هچ  نیرحب  رد  نمی ، رد 

١٣٩٠/١١/١٠ /  « یمالسا یرادیب  ناناوج و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

یمالسا یاھروشک  دندرک ؛ ینارمکح  یمالسا  تما  رب  ناشدوخ  یملع  یاھتفرشیپ  کمک  اب  اھیبرغ  لاس  تسیود  تسا . گرزب  رایسب  تسا ، هدمآ  شیپ  زورما  ات  هچنآ 

تما رب  تسا -  گرزب  ناطیش  هک  اکیرمآ -  راک ، یاھتنم  رد  هسنارف و  سیلگنا ، یلحم . یاھروتاتکید  کمک  هب  میقتسمریغ  ار  یضعب  امیقتسم ، ار  یضعب  دندرک ؛ فرـصت  ار 

ار وا  دنتشاک و  ساسح -  یهقطنم  نیا  هنایمرواخ -  بلق  رد  ار  مسینویھص  یناطرس  یهدغ  دندرک ؛ ریقحت  ار  یمالسا  تما  دنتسناوت ، هچرھ  دندرک . ادیپ  طلست  یمالـسا 

روضح یمالسا ، تمھ  ینامیا ، تمھ  اما  تسا . هدش  نیمات  ملاع  مھم  رایسب  یهقطنم  نیا  رد  ناشاھتـسایس  دصاقم و  هک  دندوب  نئمطم  دندرک و  تیوقت  تھج  همھ  زا 

. درک فقوتم  ار  فادھا  نیا  یهمھ  درب ؛ نیب  زا  ار  لطاب  یاھباوخ  نیا  یهمھ  یمدرم ،

رایـسب راک  تسا ، هتفرگ  ماجنا  هک  یراک  تسامـش . لام  هدنیآ  دیزوریپ ، امـش  دیبلاغ ، امـش  دـنکیم . یناوتان  ساسحا  یمالـسا  یرادـیب  لباقم  رد  یناھج  رابکتـسا  زورما 

زا ار  نمـشد  دـنناوتب  ات  دـنھدب  همادا  ار  تدـھاجم  دـیاب  ناملـسم  یاھتلم  تسا . زاـغآ  نیا  تسا ، عورـش  نیا  تسا -  نیا  مھم  تسین -  راـک  ناـیاپ  نیا  اـما  تسا ؛ یگرزب 

. دننک هلازا  نوگانوگ  یاھنادیم 

بلاغ وا  تسا ، لاـعتم  یادـخ  هب  یکتم  شلد  هک  یـسک  نآ  تسا . بلاـغ  وا  دـشاب ، هتـشاد  یرتیوق  یهدارا  فرط  رھ  تساـھهدارا . اـھمزع و  اـھتمھ و  یهزراـبم  هزراـبم ،

یاھتلم میھاوخیم  ام  تفر . دیھاوخ  شیپ  امـش  درک ؛ دھاوخن  هبلغ  امـش  رب  سک  چـیھ  دـیروایب ، تسد  هب  ار  یئادـخ  ترـصن  رگا  مکل ؛» بلاغ  الف  مکرـصنی هللا  نا  . » تسا

ار ناشدوخ  یگدنز  مالسا ، یلاعتم  یقرتم و  ماکحا  اب  دنوشن ؛ ریقحت  دنشاب ، زیزع  دنشاب ، لقتسم  دنشاب ، دازآ  دنایمالـسا ، گرزب  تما  یهدنھدلیکـشت  هک  ناملـسم 

رادیب ام  زورما  دـندرب . نیب  زا  ار  ام  لالقتـسا  دـندرک ، لاماپ  ار  ام  گنھرف  دنتـشاد ؛ هگن  بقع  یملع  ظاحل  زا  ار  ام  زارد ، نایلاس  لوط  رد  دـناوتیم . مالـسا  و  دـنھدب ؛ ناماس 

. درک میھاوخ  فرصت  یرگید  زا  سپ  یکی  مھ  ار  ملع  یاھنادیم  ام  میاهدش .

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

ات یبیل  سنوت و  رصم و  زا  ار  برع  نارھاوخ  ناردارب و  یگتخیگنارب  یمالسا و  یرادیب  راھب  درگلاس  نیتسخن  (ص ،) متاخ لوسر  دالیم  یهناتسآ  رد  عیبر و  هام  رد  مھاوخیم 

. میوگب کیربت  ناھج  نیملسم  یهمھ  ناریا و  تلم  یوس  زا  رگید ، یمالسا  یاھنیمزرس  زا  یضعب  نمی و  نیرحب و 

نینچ زین  یبیل  رد  تفرگ . قلعت  ارگمالـسا  یاھنایرج  هب  روشک  ود  رھ  رد  دـش و  هدرمـش  مرتحم  رابنیتسخن  یارب  اھتلم  یار  رـصم ، سنوت و  رد  تشذـگ . ارجامرپ  لاس  کی 

ریـسم نآرق ، یهیاس  رد  یبلطتفرـشیپ  یھاوخیدازآ و  یبلطلالقتـسا ، ندوب ، یروتاتکید  دض  ندوب ، یتسینویھـص  دض  نوچ  یتافـص  اب  یئارگمالـسا  نیا  دش و  دـھاوخ 

دز و مقر  نمھب ) اب ٢٢  فداصم   ) یمایا نینچ  رد  زین  ار  یمالسا  ناریا  تشونرس  شیپ  هھد  هس  هک  جوم  نیا  دوب . دھاوخ  ناملـسم  یاھتلم  یهمھ  عطاق  یهدارا  موتحم و 

نامھ اب  مایا و  نیمھ  رد  دناشاپورف ، ار  هقطنم  یهدناشنتسد  رالوکس و  یروتاتکید  نیرتگرزب  دروآ و  دورف  مزینویھص  وتان و  اکیرمآ ، یهھبج  رب  ار  نیگنس  یهبرض  نیتسخن 

. تسا هتفرگرب  رد  ار  یبرع  یمالسا و  یهنایمرواخ  لک  تابلاطم ، نامھ  کبس و 

ناناوج و رگم  و  داد . دھاوخ  رارق  ریثات  تحت  ار  تیرشب  لک  تشونرس  هدنیآ ، رد  هدیـسر و  ارف  اھتلم  رـصع  مالـسا و  نرق  تسا و  هتفرگ  قلعت  اھتلم  یرادیب  هب  دنوادخ  یهدارا 

؟ دندماین اھنابایخ  هب  ریرحت ، نادیم  زا  ماھلا  اب  نتآ ، مر و  دیردام و  ندنل و  نتگنشاو و  رد  نارکفنشور 

یاھتلم دسریم . شوگ  هب  ربکا » هللا   » راعـش اج  همھ  تسا و  هتفرگارف  یئاھر  تیوھ و  تزع و  هداعا  مالـسا و  هب  تشگزاب  تضھن  ار  مالـسا  ناھج  یاھـشخب  نیرتساسح 

؛ دناهدمآ هوتس  هب  یگتـسباو  ریقحت و  یگدنامبقع و  رقف و  زا  دنروآیمن ؛ بات  رگید  دوخ ، رب  ار  تیغاوط  ناگدناشنتسد و  هرطیـس  دنھاوخیمن ؛ ار  ناشیاھروتاتکید  برع ،

تنوـشخ یرگیطارفا ، لاـبند  هب  برع  یاـھتلم  هـتبلا  و  دـنتفای ؛ تـسبنب  ار  یگمھ  دـندومزآ و  یموـق  مزیلانویـسان  مزیلاربـیل و  مزیلایـسوس و  یهیاـس  رد  ار  مزیرـالوکس 

. دنتسین زین  یئارگمالسا  بسچرب  اب  یرگیرشق  یاهقرف و  تابصعت  بقع ، هب  تشگزاب  یبھذم ،

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

هدیشوک سنوت و ...  رصم و  کنیا  نیطسلف و  نانبل و  قارع و  ات  ناتـسناغفا  ناریا و  زا  یپایپ  یاھتـسکش  زا  سپ  ریخا  یاھلاس  هژیوب  یمالـسا و  یرادیب  یاھهھد  رد  برغ 

یاج هب  ار  یمدرم  دض  مزیرورت  تایلمع  ات  دنزب ، تسد  یبلقت  یاھهنومن  دیلوت  یزاسلدـب و  کیتکات  هب  ینلع ، تنوشخ  یزیتسمالـسا و  کیتکات  تسکـش  زا  سپ  تسا 

یگدزبرغ و «، » یئارگتما یھاوخمالـسا و   » یاج هب  ار  یزابهلیبق » یئارگتیموق و  «، » داھج یئارگمالـسا و   » یاج هب  ار  تنوشخ » رجحت و  بصعت و  «، » یبلطتداھـش »

« جرم جرھ و  داسف و  «، » تینالقع  » یاج هب  ار  یراکـشزاس » «، » یئارگملع  » یاج هب  ار  مزیرالوکـس » لقتـسم ،» تفرـشیپ   » یاج هب  ار  یگنھرف » یداصتقا و  یگتـسباو 

هب ار  یگدـنامبقع » رقف و  «، » یقرت هعـسوت و   » مان هب  ار  یرگیفارـشا » یئارگایند و  یگدزفرـصم ، «، » تینما مظن و   » مان هب  ار  یروتاتکید » «، » یدازآ  » یاج هب  ار  یقالخا 

. دنک دادملق  دھز » یئارگتیونعم و   » مان

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

رئازجلا و ات  سنوت  رـصم و  زا  اقیرفآ ، لامـش  رد  یمالـسا  نازرابم  نارکفتم و  دناهتـساخ . اپ  هب  یاھروشک  ریاـس  رـصم و  رد  یـسایس  ناـگبخن  بازحا و  اـم ، موس  بطاـخم 

رازھ اھهد  دیھـش و  نارازھ  نوخ  ناثراو  امـش  زورما  دناهدوب . سدق  یئاھر  سپـس  تما و  تزع  تدـحو و  هب  نایعاد  یمالـسا و  یرادـیب  رکف  ناردـپ  زا  رـصم ، هژیوب  و  برغم ،

. دندرک یراکادف  یئاھیزوریپ  اھزور و  نینچ  یارب  یلاوتم  یاھهھد  فرظ  هک  دیتسھ  ینازرابم  نادھاجم و  ناگدشهجنکش و  ناگدیددیعبت و  ناگدیشکنادنز و 

یهـصرع رد  دارفا  نیرتلوئــسم  امــش  دــنیاھیزوریپ . نیتــسخن  زا  سپ  گرزب  تـفآ  ود  یراــگناهداس ، زین  رورغ و  دیــشاب . گرزب  تناــما  نـیا  بــقارم  منارھاوــخ ! ناردارب و 

فذح رکف  زا  دنربیم ؛ رس  هب  یناطیش  راکفا  رد  کشیب  هقطنم ، ناھج و  یهدروخ  هبرض  یاھتردق  دیتسھ . شبنج  تالکشم  لح  مدرم و  یاھدرواتـسد  ظفح  یزاسماظن ،

هتـشذگ زا  رتدـب  اب -  ذایعلا  و  عاضوا -  ندروآ  دـیدپ  اـھبالقنا و  ندرک  دوباـن  هب  سپـس  امـش و  نتخادـنا  عمط  هب  ندـناسرت و  ندرک و  لزلزتم  نداد و  بیرف  حرط  اـت  ماـقتنا ، و 

. تسامش یاھروشک  خیرات  ردق » بش  ، » هرود نیا  تفای و  دھاوخ  یخیرات  داعبا  امش ، تامادقا  عضاوم و  تامیمصت ، دنشیدنایم .

شترا  / ١٣٩٠/١١/١٩ ییاوھ  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

هقطنم نیا  لک  رد  زورما  درکیم ، یراـج  ناـبز  رب  ناریا  تلم  زورید  اـت  هک  یئاھراعـش  دـینیبیم  امـش  هدـش . راکـشآ  یمالـسا  یروھمج  تکرح  تیناـقح  زورما  هناتخبـشوخ 

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 36 
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ناریا تلم  رانک  رد  هاوخیقرت  یاھورین  وزج  ناشمدرم  تمھ  هب  زورما  دندوب ، رابکتـسا  یهھبج  ریقح  یاھماظنهدایپ  ناورهلابند و  وزج  هک  یئاھروشک  تسا . هدش  ریگهمھ 

هھد هس  لوط  رد  تسا  هتـسناوت  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  تسامـش ؛ تفرـشیپ  نیا  دنھدیم ؛ ار  اھراعـش  نامھ  دننکیم ، لابند  ار  اھفدـھ  نامھ  دـنراد ؛ رارق 

میئوگب هک  تسین  مھ  یقطنم  اـما  تسین ؛ یقطنم  فرح  نیا  میدروآ ؛ دوـجو  هب  اـم  ار  اـھتکرح  نیا  میئوـگیمن  اـم  دـنک . ادـیپ  یناـماگمھ  یناـھارمھ ، ینارواـی ، دوـخ  یارب 

الماک مھ  نیا  تسین ، یقطنم  مھ  نیا  هتـشادن ؛ نارگید  یرادـیب  رد  یریثات  هدرک ، داجیا  هھد  هس  نیا  لوط  رد  یرادـیب  نیا  هک  یمیظع  یوھایھ  نیا  اـب  تلم  کـی  یرادـیب 

نارگلیلحت یاھلیلحت  رد  اـھزور  نیمھ  دوب . یمالـسا  تکرح  یرادـیب و  رداـم  اـجنیا  دـنیوگیم  تسا ؛ نیمھ  شاهمھ  اھریـسفت  اـھلیلحت و  اـیند  رد  مھ  زورما  تسا . ملـسم 

. دھدیم ناشن  ار  ام  تکرح  تیناقح  نیا ، دوشیم . هیکت  انعم  نیمھ  یور  دوشیم ، سکعنم  یربخ  نوگانوگ  یاھتیاس  اھهناسر و  تاعوبطم و  رد  هک  یجراخ 

لباـقم رد  عاـفد  ماود و  لـباق  مکحتـسم  راگدـنام  یقیقح  تیوـھ  کـی  تمـس  هب  دروآ ، دوـجو  هب  ار  تکرح  نیا  هک  یبـالقنا  یمالـسا و  یروـھمج  یمالـسا و  ماـظن  تـکرح 

هچ تسا -  هدیـشخب  ام  هب  لاعتم  یادـخ  هک  یئاـھورین  اـھتیفرظ و  رب  یهیکت  ندوب ، ناملـسم  زا  تزع  ساـسحا  لاـعتم ، یادـخ  هب  اـکتا  یمالـسا ، تیوھ  تساـھمجاھت ؛

. یونعم یاھشزرا  تمس  هب  ایند  یناوخارف  و  ام -  یعیبط  یاھورین  هچ  یناسنا و  یاھورین  هچ  یلم ، یعمج  میظع  یاھورین  هچ  ام ، کیکی  یصخش  یاھورین 

یمالسا  / ١٣٩٠/١١/٢١ تدحو  سنارفنک  نیمجنپ  تسیب و  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رادید  رد  تانایب 

، تسا هدـمآ  دوجو  هب  برع  ناھج  رد  مالـسا و  یایند  رد  هک  یئاھمایق  نیا  اب  زورما  دراد . فراعت  هب  جایتحا  دراد ، محارت  هب  جایتحا  دراد ، داحتا  هب  جایتحا  یمالـسا  تما  زورما 

ام یارب  اھنیا  یتسینویھص ، میژر  نوزفازور  فعـض  نیا  یرابکتـسا ، یاھهاگتـسد  اکیرمآ و  یپردیپ  یاھینیـشنبقع  نیا  هنحـص ، رد  اھتلم  روضح  نیا  اھتلم ، یرادیب  نیا 

، نارکفنشور ناگرزب ، یمالسا و  تما  تمھ  اب  هللااشنا  هک  تسین  یکش  میریگب و  سرد  میئایب ، نامدوخ  هب  تسا . تصرف  یمالسا  تما  یارب  تسا ؛ تصرف  اھناملـسم 

. دید دھاوخ  رگید  راب  هللااشنا  ار  دوخ  تزع  زور  مالسا  یایند  درک و  دھاوخ  ادیپ  همادا  تکرح  نیا  ینید ، یسایس ، یملع ، ناگبخن 

بالقنا  / ١٣٩٠/١١/٢٣ ربھر  اب  نیطسلف  ریزوتسخن  هینھ  لیعامسا  رادید 

تسا و هدوب  ینیطـسلف  تمواـقم  یاـھهورگ  مدرم و  یگداتـسیا  هجیتن  هقطنم ، رد  یمالـسا  یرادـیب  لـلع  زا  یـشخب  یتح  نیطـسلف و  رد  ریخا  یاـھلاس  یاـھیزوریپ 

. تسا تمواقم  یگداتسیا و  نیمھ  ورگ  رد  زین  یھلا  هدعو  ققحت  هدنیآ و  یاھیزوریپ 

نارگراثیا  / ١٣٩٠/١٢/١٠ ادھش و  هداوناخ  مدرم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

غورد ناشاھتلم  هب  هک  یئاھنآ  یهمھ  تساـھتلم ، نوخ  رد  قفرم  اـت  ناشتـسد  هک  یناـسک  یهمھ  اـھثیبخ ، یهمھ  اـھوگروز ، یهمھ  رابکتـسا و  روز و  رز و  یاـیند  زورما 

لیکـشت هھبج  کی  دناهدیـشک و  فص  یمالـسا  یروھمج  لباقم  رد  اھنیا  یهمھ  دـننک ، یلاـخ  ار  اـھتلم  بیج  دنرـضاح  ناـشدوخ  بیج  یارب  هک  یئاـھنآ  یهمھ  دـنیوگیم ،

یایند یمومع  یرادـیب  هب  هدرک و  زاـغآ  هک  یتکرح  نیا  زا  هار و  نیا  زا  ار  ناریا  تلم  هکنیا  یارب  دننکـشب ؛ مھ  رد  ار  تلم  نیا  هکنیا  یارب  دـننک ؟ راـک  هچ  هکنیا  یارب  دـناهداد .

ناروختفم نارادهیامرـس و  مسینویھـص و  برغ و  اکیرمآ و  رگا  دنرادب . زاب  تسا -  شیپ  رد  یرتنشور  یاھهدنیآ  هللااشنا  تسا و  راک  لوا  هزات  نیا  و  هدـش -  یھتنم  مالـسا 

هک ار  اھنیا  دینیبب ، دـنیوگب : ایند  هب  دـنناوتیم  دـننک ، راداو  ینیـشنبقع  هب  دـنروایب ، رد  وناز  هب  دـننک ، عناق  ار  ناریا  تلم  دـنناوتب  مسینویھـص  نامزاس  هب  یهتـسباو  یدوھی 

انلع احیرـص و  زورما  دـندرکیم ؛ نامتک  دـنتفگیمن ، ار  نیا  زور  کی  تسا . نیا  یارب  اھـشالت  یهمھ  تسا . نیا  فدـھ  میدـناشن . ناشدوخ  یاج  رـس  ام  دـندوب ، ورـشیپ  تلم 

همانعطق للم  نامزاس  تینما  یاروش  یهلیـسو  هب  هچ -  میرحت  هچ ، میرحت  هچ ، میرحت  یزکرم ، کناب  میرحت  تفن ، میرحت  مینک -  میرحت  میھاوخیم  ام  دـنیوگیم  دـنیوگیم .

، هتـشذگ هچرھ  تسا ؛ بیجع  دوشب . هتـسخ  ناریا  تلم  هکنیا  یارب  دـتفیب ؟ یقافتا  هچ  هک  رگید . یهمانعطق  شرـس  تشپ  رگید ، یهماـنعطق  شرـس  تشپ  مینک ، رداـص 

. تسا هدش  رتممصم  رتتماقتسااب و  رتهدنز ، رتباداش ، ناریا  تلم 

شترا  / ١٣٩١/٠٢/٠٣ ینیمز  یورین  ناھدنامرف  عمج  رد  تانایب 

یمالسا ناریا  نایرج ، نیا  زکرم  رد  تسا . فلاخم  راکوزاس  نیا  اب  هک  هدمآ  دوجو  هب  ملاع  رد  ینایرج  کی  زورما  هک  تسا  نیا  ایند  رگهطلـس  دنمتردق  یاھهاگتـسد  لکـشم 

اھتلم زا  یخرب  هک  میدرکیم  لایخ  ام  دشن . یبواجت  ایند  یاج  چیھ  زا  میدرک ، عورش  ار  تکرح  نیا  ام  هک  یلوا  زور  دوب . دایز  مھ  شربص  یمالـسا  ناریا  دیئاھامـش . تسا ؛

هتخاس مارآ  مارآ  تفر ؛ ورف  اـھتلم  نھذ  مسج  هب  رکف  نیا  بوخ  مارآ ، مارآ  جـیردتب و  اـھلاس ، تشذـگ  زا  دـعب  دـشن . روجنیا  اـما  تسویپ ، دـنھاوخ  تکرح  نیا  هب  دوز  یلیخ 

مادـکچیھ اما  دـیآیم ، یعفد  رظن  هب  هچرگا  یخیرات  یاھتکرح  تسا . یروجنیا  یخیرات  یاھتکرح  یهمھ  دـمآ . دوجو  هب  یناکما  کی  تقو  کـی  اـت  دـندش ، هتخاـس  دـندش ،

مکارتم یورین  نآ  دادعتـسا ، نآ  ناھگان  دتفیب ، قافتا  یاهیـضق  کی  دیایب ، شیپ  یاهثداح  کی  تسا ؛ ندروخ  رتشن  یهطقن  کی  رظتنم  اھتنم  تسا ؛ یجیردت  تسین ، یعفد 

نیا نیاربانب ، میدیـسر . اجنیا  هب  ام  ات  هدیـشک  لوط  لاس  یـس  اھاج . یهیقب  لـثم  رـصم ، لـثم  دوشیم  دـنکیم ؛ دازآ  دـھدیم و  ناـشن  ار  شدوخ  هدـش ، عمج  رنف  یهدـش 

اھمیرحت و اھندرک و  قاتلـش  اھندیـشک ، هناش  خاش و  نیا  دنـسرتیم . تکرح  نیا  زا  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  نارگتردق ، نارگرامعتـسا و  تسا . یمھم  تکرح  کی  تکرح ،

. تسا سرت  یور  زا  شاهمھ  اھنیا  اھدیدھت و  اھاوعد و 

روشک  / ١٣٩١/٠٢/١٣ رسارس  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب اـھتلم  دیـسر . دـنھاوخن  یئاـج  هب  نتخود ، نآ  نیا و  هب  مـشچ  زا  ندـنام ، راـکیب  زا  ندیـشک ، راـنک  زا  اـھتلم  دـنھدب . ناـشن  ار  دوـخ  دـیاب  اـھتلم  هـک  تـسا  یئاـیند  اـیند 

؛ تسا هدوب  روج  نیمھ  هشیمھ  تسا ، یروجنیا  ایند  زورما  دننک . بسک  تیقفوم  دنناوتیم  ندروآ ، نادیم  هب  ار  دوخ  یاھتیفرظ  ار و  دوخ  اب  ندوب ، نادـیم  رد  اب  یرایـشوھ ،

لفاغ دوخ  لاح  زا  یتقو  هتـسجرب ، یملع  ثاریم  کی  اب  تاقوا  یھاگ  نھک ، خـیرات  کی  اب  گرزب  تلم  کی  تسا . هدـش  ادـیپ  رتشیب  اھتلم  نایم  رد  یرادـیب  نیا  زورما  اـھتنم 

. هشیریب ثاریمیب  یهقباسیب  یهداتفابقع  تلم  کی  فیدر  رد  دوریم  دینیبیم  ناھگان  دنکیمن ، یشالت  تسین ، نادیم  دراو  دوشیم ،

١٣٩١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

نینچمھ سنوت و  یبیل و  رـصم و  ات  دـیریگب  نیرحب  نمی و  زا  اھبالقنا ، نیا  تسا . تلم  تزع  اـب  طـبترم  همھ  دـینیبیم  دـینک ، هاـگن  هک  ار  هقطنم  یاـھبالقنا  اھـشبنج و  نیا 

رد همھ  و  یدازآ ، یعامتجا و  تلادـع  یلم و  تزع  هب  تشگزاـب  ناـشهزیگنا  اـھنیا  یهمھ  دـش ، دـنھاوخ  روهلعـش  یزور  کـی  دـنرتسکاخ و  ریز  شتآ  زونھ  هک  یئاـھروشک 

، دـنھاوخیم ار  یدازآ  دـنھاوخیم ، ار  تلادــع  ناملــسم  یاـھتلم  تـسا . رادهـشیر  تـسا ، رادهیاـپ  فرح  نـیا  یمالــسا ، یرادــیب  میئوـگیم  هـکنیا  تـسا . مالــسا  یهیاـس 

. دناهدروختسکـش هدادناحتما و  رگید  بتاکم  نوچ  رگید ؛ بتاکم  رد  هن  دننیبیم ، مالـسا  رد  ار  اھنیا  دنھاوخیم ؛ ار  اھناسنا  تیوھ  هب  یانتعا  دـنھاوخیم ، ار  یرالاسمدرم 

یرادـیب مالـسا و  زا  تسا  تراـبع  هقطنم  یاـھتلم  داـقتعا  ناـمیا و  بسح  رب  یرکف  یاـنبم  نآ  درک . ادـیپ  تسد  دـنلب  فادـھا  نیا  هب  دوـشیمن  هک  مـھ  یرکف  یاـنبم  نودـب 

. تسا نیا  اھشبنج  تیھام  یمالسا .

میرک  / ٠۴/١٣٩١/٠۴ نآرق  یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

نیا دـیزوریپ ؛ امـش  دـیھدن ، رییغت  ار  ناتدوخ  تھج  دـیھدن ، رییغت  ار  ناتدوخ  یاج  دـینک ، یگداتـسیا  دـینک ، ربص  امـش  رگا  هک  تسا  هتخومآ  اـم  هب  نآرق  هک  تسا  نیا  فرح 

نآرق سرد  نیا  دیتسھ ؛ زوریپ  امـش  کش  نودب  دینک ، تکرح  نامیا  نیا  هار  رد  دیـشاب و  هتـشاد  نامیا  اھفدھ  نیا  هب  هار و  نیا  هب  رگا  دـیوگیم  ام  هب  نآرق  تسا . نآرق  سرد 

دنھاوخ زوریپ  نمشد  یتاعالطا  یماظن و  تازیھجت  نیرتهدیچیپ  رب  دندرک ، رواب  رگا  دننک ؛ رواب  ناملسم  یاھتلم  دیاب  ار  نیا  دنریگب ، دای  ناملسم  یاھتلم  دیاب  ار  نیا  تسا ؛

تـسکش انیقی  دندرک ، دامتعا  نمـشد  دنفرت  هب  نمـشد ، دنخبل  هب  رگا  دوش ، فیعـض  لاعتم  یادـخ  هب  ناشلکوت  رگا  دـننک ، فعـض  ساسحا  رگا  دـننک ، یتسـس  رگا  دـش ؛

« يمالسا يرادیب   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. دروخ دنھاوخ 

رد اھتلم ، نایم  رد  میناوتب  ام  هچرھ  اذـل  تسا . میرک  نآرق  دوخ  باـتک ، نیرتھب  هلیـسو ، نیرتھب  اھـسرد ، نیا  شرتسگ  یارب  دراد . زاـین  اھـسرد  نیا  هب  مالـسا  یاـیند  زورما 

هب میھدب ، شرتسگ  مینک و  رـشتنم  دشاب ، هارمھ  یھلا  یهدعو  رواب  لوبق و  اب  دـشاب ، هارمھ  ربدـت  اب  هک  ار  نآرق  اب  سنا  ناملـسم ، یاھتلم  نایم  رد  نامدوخ ، تلم  نایم 

. تسا هفیظو  کی  نیا  میاهدرک ؛ کمک  اھتلم  یرادیب 

هیئاضق  / ٠٧/١٣٩١/٠۴ یهوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

. دننک دراو  یمالـسا  یروھمج  رب  یاهشدخ  یاهبرـض ، دـنناوتب  دـیاش  دـننک ، فرـص  ار  ناشدوخ  ناوت  یهمھ  دـیاب  هک  دناهدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ملاع  یوگروز  یاھتردـق  زورما 

یروھمج تفرـشیپ  یمالـسا و  یروھمج  اقب  یمالـسا و  یروھمج  دوجو  هک  یمیظع  تکرح  نیا  اب  یهلباـقم  یارب  دـنکیم  زکرمتم  ار  دوخ  یاـھورین  یهمھ  ناطیـش  ینعی 

هک یلیم  قوش و  نیا  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  مالـسا  یایند  رد  هک  یایرادیب  نیا  دنھدیم . صیخـشت  اما  دننکیمن ، رارقا  هچرگا  ار  نیا  تسا . هدروآ  دوجو  هب  ایند  رد  یمالـسا 

یایند یمومع  راکفا  رد  یمالسا  یروھمج  روضح  رطاخ  هب  نیا  هک  دنھدیم  صیخشت  هدمآ ، دوجو  هب  یمالسا  یاھفدھ  یمالسا و  یاھنامرآ  هب  تبـسن  مدرم  یاھهدوت  رد 

رد هک  یایعامتجا  میظع  تکرح  رھ  دـیروآیم ، تسد  هب  امـش  هک  یایـسایس  ای  یعامتجا  تیقفوم  رھ  دـیھدیم ، ماجنا  امـش  هک  یمھم  یملع  راک  رھ  تسا . مالـسا 

یایند رد  هک  دـھدیم  ماجنا  رابکتـسا  یاھیئوگروز  لباقم  رد  یمالـسا  یروھمج  هک  یتمواقم  یگداتـسیا و  رھ  روشرپ ـ  یاھتاباختنا  لیبق  زا  دریگیم ـ  ماـجنا  روشک  لـخاد 

یمچرپ ناونع  هب  ار  مالسا  ناریا ، تلم  دنشاب . لالقتسا  لابند  مالسا  یهیاپ  رب  هک  اھتلم  یارب  تسا  یقوشم  کی  گرزب  یاھراک  نیا  زا  مادک  رھ  دوشیم ، سکعنم  مالسا 

یاـیاضق رد  هک  یئاـھلاجنج  نیا  یهمھ  دـنزادنیب . قـنور  زا  ار  یلـصا  نوناـک  نیا  هکنیا  یارب  دـنزکرمتم  اذـل  دـنمھفیم ؛ نانمـشد  ار  نیا  هدرک ؛ یفرعم  اـھتلم  تفرـشیپ  یارب 

دنراذـگیم مھ  ار  ناـشدوخ  مسا  هتبلا  تسا . هلباـقم  نـیا  رطاـخ  هـب  اـیاضق ـ  یهـیقب  یاهتـسھ و  یژرنا  یهیـضق  رد  رـشب ، قوـقح  یهیـضق  رد  دـینکیم ـ  هظحـالم  فـلتخم 

. ایند یهشوگ  نآ  هشوگ و  نیا  رد  اکیرمآ  ورلابند  تردق  دنچ  تساکیرمآ و  دنیایند ؛ یوگروز  تردق  ات  دنچ  تسین ؛ یناھج  یهعماج  یناھج !» یهعماج  »

١٣٩١/٠۴/٢١ /  « یمالسا یرادیب  نانز و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

. درک یریگشیپ  اھنآ  زا  تخانش و  ار  اھبیسآ  نیا  دیاب  دوشیم ، اھنیا  هجوتم  یئاھبیـسآ  دنتـسھ ؛ یئاھتـسکش  رطخ  رد  دنتـسھ و  یئاھتیقفوم  یاراد  یمالـسا  یاھتکرح 

؛ تسا هدوب  قفوم  تکرح  زورما  ات  هللادمحب  تسا و  یمیظع  تکرح  تکرح ، دندرک . تکرح  بوخ  دندیشخرد ، شوخ  اقیرفآ  لامش  رد  ناملسم  یاھتلم  هناتخبـشوخ  زورما 

نیا رب  دننک و  راھم  ار  تکرح  نیا  دنناوتب  ات  دمآ  دنھاوخ  نادیم  هب  رتشیب  دـناهدمآ و  نادـیم  هب  دوجو  یهمھ  اب  مسینویھـص  اکیرمآ و  اھنآ  سار  رد  برغ و  هک  دـینک  هجوت  نکل 

ریخ هللاو  رکم هللا  اورکم و  و  « ؛ تسا یھلا  رکم  یریگلفاغ  نیا  دننک . ینیبشیپ  دنتسناوتن  دتسناوتیمن و  دندش ، ریگلفاغ  اھنآ  دنشاب . رادیب  دیاب  اھتلم  دنوشب ؛ راوس  جاوما 

(١ «.) نیرکاملا

نیا زا  لبق  لاس  هس  یـس و  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  رد  دـندش . ریگلفاغ  یتسینویھـص  حلـسم  طلـسم  شترا  رب  ینانبل  مواقم  ناناوج  یهبلغ  اب  مھ  نانبل  یهیـضق  رد 

. دنکرادت ددص  رد  نکل  دننک ، یریگشیپ  دننک و  ینیبشیپ  دنتسناوتن  دندش و  ریگلفاغ  ثداوح  نیا  رد  تسا . هتشاد  همادا  اھیریگلفاغ  نیا  دندش . ریگلفاغ  مھ 

١٣٩١/٠۴/٢١ /  « یمالسا یرادیب  نانز و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

تسامش و هب  قلعتم  تسامـش ، یهناخ  اجنیا  یمالـسا ؛ یاھروشک  رـسارس  یهبخن  ناوناب  مزیزع ، نارتخد  زیزع ، نارھاوخ  امـش  یهمھ  هب  منکیم  ضرع  دماشوخ  الوا 

. دیامرف کرابم  مالسا  تما  یارب  ار ، رادید  نیا  ار ، سالجا  نیا  لاعتم ، دنوادخ  میراودیما 

یرادـیب یارب  سـالجا  کـی  تیمھا  زا  شیب  دراد  یتیمھا  مالـسا ، یاـیند  برغ  قرـش و  زا  هبخن  ناوناـب  عاـمتجا  تسا . تیمھا  زئاـح  رایـسب  نم  رظن  هب  امـش  عاـمتجا  نیا 

نیا و  تسا . هدـش  مھارف  سالجا  نیا  رد  مالـسا ، یایند  یهبخن  ناوناـب  یارب  رگیدـکی  ندرک  ادـیپ  رگیدـکی ، ییاسانـش  تصرف  هک  تسا  تھج  نیا  زا  تیمھا  نیا  یمالـسا .

عماوج رب  ار  یبرغ  یگدنز  بولسا  ار و  یبرغ  گنھرف  دنکیم  یعس  یساملپید ، حالـس و  روز و  لوپ و  یهناوتـشپ  هب  یبرغ  گنھرف  هک  تسا  لاس  دص  تسا . مھم  رایـسب 

: تسا هتفر  راک  هب  تردق  یراذگرثا و  لماوع  مامت  دننک . هناگیب  دوخ  تیوھ  زا  ار  ناملـسم  نز  هکنیا  یارب  تسا  هدش  شالت  لاس  دـص  دـنک . لیمحت  نانز  نایم  رد  یمالـسا 

تیوھ زا  ار  ناملسم  نز  هکنیا  یارب  دناهدرک  مادختـسا  ار  اھنیا  یهمھ  ناسنا ؛ یـسنج  یعیبط  زئارغ  زا  یهدافتـسا  یدام ، نوگانوگ  یاھهدنبیرف  هحلـسا ، تاغیلبت ، لوپ ،

یرادیب هب  یمالسا و  تما  هب  ار  تمدخ  نیرتگرزب  دینادرگرب ، ناملسم  نز  هب  ار  تیوھ  نیا  هک  دینک  شالت  یمالـسا  یهبخن  یوناب  امـش  رگا  زورما  دننک . رود  دوخ  یمالـسا 

نیا دینکن و  افتکا  ندرک  وگتفگ  زور  دنچ  رگیدکی و  رود  نتـسشن  هب  دشاب . هار  نیا  رد  یرثوم  دنلب و  ماگ  دـناوتیم  عامتجا  نیا  دـیدرک . یمالـسا  تمارک  تزع و  هب  یمالـسا و 

، ناوناب نایم  رد  تیوھ  تیـصخش و  ساسحا  نانز ، یرادیب  دراذگب . رثا  دناوتیم  دراذـگب و  رثا  مالـسا  یایند  رب  هک  دـیھدب  رارق  راگدـنام  گرزب و  تکرح  کی  یهمدـقم  ار  رادـید 

. تسا فعاضم  ریثات  کی  یمالسا  تزع  یمالسا و  یرادیب  یور  رب  شریثات  نز ، یهعماج  نایم  رد  تریصب  یھاگآ و 

١٣٩١/٠۴/٢١ /  « یمالسا یرادیب  نانز و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

تکرح رد  ناـنز  رگا  مـنک ، ضرع  امـش  هـب  نـم  یمالـسا . مـیظع  یرادـیب  تـکرح  نـیمھ  رد  اـھبالقنا ، رد  تـسا ؛ یعاـمتجا  تـالوحت  رد  ناـنز  شقن  دروـم  رد  رگید  یبـلطم 

هناھاگآ یدج و  روضح  کی  دننکب ، ادیپ  روضح  تکرح  کی  رد  نانز  رگا  دش . دھاوخن  قفوم  دیسر ، دھاوخن  یئاج  هب  تکرح  نآ  دنـشاب ، هتـشادن  روضح  یتلم  کی  یعامتجا 

. دنک ادیپ  همادا  دـیاب  تسا و  لیدـب  یب  شقن  کی  نانز ، شقن  یمالـسا ، یرادـیب  میظع  تکرح  نیا  رد  درک . دـھاوخ  تفرـشیپ  فعاضم  روط  هب  تکرح  نآ  تریـصب ، یور  زا  و 

ناریا رد  توغاط  اب  هزرابم  نارود  رد  ام  دننکیم . عیجشت  دننکیم و  هدامآ  اھهھبج  اھنادیم و  نیرتکانرطخ  رد  روضح  یارب  ار  دوخ  نادنزرف  ار و  دوخ  نارـسمھ  هک  دنتـسھ  نانز 

، دش لیمحت  ام  رب  لاس  تشھ  هک  یگنج  رد  رگا  میدید . میدرک و  هدـھاشم  سوملم  حـضاو و  روط  هب  ار  نانز  شقن  یگتـسجرب  زورما ، ات  بالقنا  یزوریپ  زا  دـعب  نینچمھ  و 

، دـندرک زوریپ  ار  ام  اھنز ، میدـشیمن . زوریپ  تنحم  رپ  راوشد و  شیامزآ  نیا  رد  ام  دنتـشادیمن ، روضح  یلم  میظع  یهصرع  رد  گـنج ، نادـیم  رد  اـم  روشک  ناوناـب  اـم ، ناـنز 

هک دندروآ ، دوجو  هب  یدودحم  یهقطنم  کی  رد  ار  ییاضف  کی  دوخ  ربص  اب  اھنیا  ناردام  ام ؛ ناگدازآ  ارسا و  نارسمھ  نازابناج ، نارـسمھ  ادھـش ، نارـسمھ  ادھـش ، ناردام 

یاضف هرـسکی  ام  روشک  یاضف  هک  دش  نیا  هجیتن  دوب . هدرتسگ  دـش و  هدرتسگ  روشک  رـسارس  رد  نیا  و  درکیم ؛ قیوشت  هناممـصم  روضح  هب  ار ، نادرم  ار ، اھناوج  اضف  نآ 

، نمی رد  نیرحب ، رد  یبیل ، رد  رصم ، رد  سنوت ، رد  تسا ؛ نیمھ  مھ  مالـسا  یایند  رد  زورما  میدش . زوریپ  و  ناج . زا  تشذگ  دش ؛ تشذگ  یراکادف و  یاضف  دش ، تدھاجم 

یدیدرت چیھ  نیا  رد  دش . دھاوخ  اھنآ  بیـصن  یرگید  زا  سپ  یکی  اھیزوریپ  دنھدب ، همادا  دـننک و  تیوقت  ار  ناشدوخ  روضح  مدـقم  فوفـص  رد  اھنز  رگا  رگید . یهطقن  رھ  رد 

. تسین

رد دش و  عورش  سنوت  زا  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  مالسا  یایند  رد  هک  یگرزب  یهثداح  نیا  تسا . یمالسا  یرادیب  یهلئـسم  لصا  دروم  رد  رگید ، یهملک  رگید ، یهتکن  کی 

یهثداح کی  هثداح  نیا  دنکیم ، هاگن  ناسنا  هچرھ  ام  خیرات  رد  درادن ؛ ریظن  تسا ، یبیجع  یهثداح  کی  نیا  دش ، لقتنم  رگید  یاھروشک  هب  دعب  درک و  ادـیپ  یتمظع  رـصم 

یاھلاس هک  مالـسا ، یایند  رب  ار  مزینویھـص  رابکتـسا و  یهناملاظ  طلـست  دناوتیم  دنک ، ضوع  ار  ایند  ریـسم  دناوتیم  هثداح  نیا  تسین . یلومعم  یهثداح  تسا ، یمیظع 

رطخ رد  دنتـسھ و  یئاھتیقفوم  یاراد  یمالـسا  یاھتکرح  دنک . ادیپ  موادـت  هکنیا  طرـش  هب  دـنک ؛ لکـشتم  ار  یمالـسا  تما  دـناوتیم  دـنک ، عطق  دراد ، همادا  تسا  یدامتم 

شوخ اقیرفآ  لامش  رد  ناملسم  یاھتلم  هناتخبشوخ  زورما  درک . یریگشیپ  اھنآ  زا  تخانش و  ار  اھبیسآ  نیا  دیاب  دوشیم ، اھنیا  هجوتم  یئاھبیسآ  دنتسھ ؛ یئاھتـسکش 

مسینویھص اکیرمآ و  اھنآ  سار  رد  برغ و  هک  دینک  هجوت  نکل  تسا ؛ هدوب  قفوم  تکرح  زورما  ات  هللادمحب  تسا و  یمیظع  تکرح  تکرح ، دندرک . تکرح  بوخ  دندیـشخرد ،

ریگلفاغ اھنآ  دنـشاب . رادیب  دیاب  اھتلم  دنوشب ؛ راوس  جاوما  نیا  رب  دـننک و  راھم  ار  تکرح  نیا  دـنناوتب  ات  دـمآ  دـنھاوخ  نادـیم  هب  رتشیب  دـناهدمآ و  نادـیم  هب  دوجو  یهمھ  اب 

«. نیرکاملا ریخ  هللاو  رکم هللا  اورکم و  و  « ؛ تسا یھلا  رکم  یریگلفاغ  نیا  دننک . ینیبشیپ  دنتسناوتن  دتسناوتیمن و  دندش ،

نیا زا  لبق  لاس  هس  یـس و  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  رد  دـندش . ریگلفاغ  یتسینویھـص  حلـسم  طلـسم  شترا  رب  ینانبل  مواقم  ناناوج  یهبلغ  اب  مھ  نانبل  یهیـضق  رد 

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 38 
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زا یکی  دنکرادت . ددص  رد  نکل  دـننک ، یریگـشیپ  دـننک و  ینیبشیپ  دنتـسناوتن  دـندش و  ریگلفاغ  ثداوح  نیا  رد  تسا . هتـشاد  همادا  اھیریگلفاغ  نیا  دـندش . ریگلفاغ  مھ 

دیاب دندرک -  بالقنا  هک  یئاھروشک  صوصخب  مالسا و  یایند  ناگبخن  نادرم و  هچ  نانز ، هچ  مالـسا -  یایند  ناناوج  دننک . مک  ار  مدرم  یاھهزیگنا  هک  تسا  نیا  ناشاھراک 

روضح لباقم  رد  یرابکتـسا  یاھتردق  رادتقا  یاھرازبا  یهمھ  تسا . یعطق  رابکتـسا  گرب  زاس و  یهمھ  رب  اھنآ  یزوریپ  دننک ، تمواقم  دنتـسیاب و  هنحـص  رد  رگا  هک  دـننادب 

رد اھنیا  یهمھ  اما  دنراد ، یـساملپید  لئاسو  دنراد ، زھجم  یاھـشترا  دنراد ، متا  بمب  دـنراد ، حالـس  دـنراد ، لوپ  تسا . دـمآراکان  تسا ، دـنک  اھتلم  نامیا  لباقم  رد  مدرم ،

، روج کی  ار  اھریپ  روج ، کی  ار  اھناوج  ندرک ، لوغـشم  ندرک و  مرگرـس  اب  فالتخا ، داجیا  اب  دورن ؛ تسد  زا  نامیا  نیا  هک  دیـشاب  بقارم  تسا . دـمآراکان  اھتلم  ناـمیا  لـباقم 

ام و  دربـب . شیپ  ار  اـھتلم  نیا  دـناوتیم  هک  تسا  یزیچ  اـھنت  یمالـسا ، ینید و  یاھراعـش  ساـسا  رب  مدرم  عاـمتجا  روج . کـی  ار  اھیبھذـم  ریغ  روج ، کـی  ار  اھیبھذـم 

. میراد هنیمز  نیا  رد  یاینالوط  دتمم و  یهبرجت 

یمالسا  / ٢۴/١٣٩١/٠۴ بھاذم  بیرقت  عمجم  یلکریبد  تمس  هب  یکارا  نیملسملاو  مالسالاتجح  باصتنا 

هتاقیفوت تماد  یکارا  نسحم  خیش  جاح  یاقآ  نیملسملاومالسالاهجح  بانج 

یمالسا بھاذم  بیرقت  عمجم  یلکریبد  تمس  زا  زیگناربنیسحت  شالت  هھد  کی  زا  سپ  یریخست  یلعدمحم  خیش  جاح  یاقآ  نیملسملاومالسالاهجح  بانج  هک  نونکا 

بیرقت عمجم  یلکریبد  هب  دـیتسھ ، ناوارف  یلمع  یملع و  براجت  زا  رادروخرب  هللادـمحب  هک  ار  یلاـعبانج  عمجم ، یلاـع  یاروش  داھنـشیپ  هب  هجوت  اـب  دـناهدرک و  افعتـسا 

. منکیم بوصنم  یمالسا  بھاذم 

بیرقت یمالـسا و  تما  تدـحو  هداد ، رارق  خـیرات  عطاقم  نیرتساـسح  زا  یکی  رد  ار  مالـسا  ناـھج  نآ ، زا  سپ  یهدـننکهریخ  تـالوحت  یمالـسا و  یرادـیب  هک  یطیارـش  رد 

. تسا کرابم  تکرح  نیا  یاھیزوریپ  ظفح  لیصحت و  یارب  یساسا  یروحم  یمالسا  بھاذم 

مالـسا نادنزرف  رورت  ریفکت و  حرط  هب  لیدبت  ار  تمواقم  داھج و  یهلداعم  دنھاوخیم  لیئارـسا  اکیرما و  یربھر  هب  قافن  رفک و  ناروطارپما  مالـسا و  نانمـشد  رگید  یوس  زا 

یدام و تاردقم  یمامت  رب  هار  نیا  زا  دوخ  لایخ  هب  دننک و  لیمحت  مالسا  ناھج  رب  ناملسم  یاھتلم  یلوغشملد  هباثم  هب  ار  ینس  هعیش -  گنج  مالک ، کی  رد  هدومن و 

. دنوش طلسم  مالسا  ناھج  یونعم 

طیارـش زاین  دروم  تاراکتبا  تیقالخ و  زین  هتـشذگ و  دنمـشزرا  تایبرجت  زا  یریگهرھب  اـب  دوریم  راـظتنا  ساـسح  ریطخ و  یهھرب  نیا  رد  یمالـسا  بھاذـم  بیرقت  عمجم  زا 

لیکـشت یراذگهیاپ  هداد و  رارق  دوخ  دربھار  ار  یمالـسا » تدحو  یـساملپید   » هاگـشناد هزوح و  نادنمـشیدنا  هژیوهب  مالـسا  ناھج  ناگبخن  یلدمھ  یراکمھ و  اب  ینونک ،

. دیامن میسرت  هدنیآ  زادنامشچ  ناونع  هب  رابکتسا  هاگودرا  لباقم  رد  ار  یمالسا  دحاو  تما 

نایراق  / ٣١/١٣٩١/٠۴ رادید  رد  تانایب 

ار یندـمت  نینچ  کی  رگا  زورما  یھلا . تیادـھ  هب  یکتم  یھلا ، میلعت  هب  یکتم  یھلا ، یحو  هب  یکتم  ادـخ ، هب  یکتم  تیونعم ، هب  یکتم  تسا  یندـمت  داجیا  ام  یهیعاد 

یروھمج یهیعاد  دش . دھاوخ  دنمتداعس  رشب  دننک ، یراذگهیاپ  دنناوتب  دناهتساخ -  اپ  هب  دناهدش و  رادیب  یمالـسا  یاھتلم  زا  یرایـسب  هللادمحب  هک  یمالـسا -  یاھتلم 

. دیھدب رارق  رایعم  صخاش و  ار  نیا  دیراپسب ، رطاخ  هب  زیزع  یاھناوج  امش  ار  نیا  میتسھ . یندمت  نینچ  کی  لابند  ام  تسا ؛ نیا  یمالسا  بالقنا  یمالسا و 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

زا یتیدوجوم  اھنآ  اما  دـنفلاخم ؛ ام  اب  مھ  اھنآ  هک  دـنراد ، ناشرـس  تشپ  مھ  رکـشلیھایس  کی  اھنیا  میاهجاوم . یرابکتـسا  تردـق  دـنچ  تلود و  دـنچ  یئاـمزآروز  اـب  اـم 

؛ دـنیآیمن باسح  هب  یللملانیب  یناھج و  تالداعم  رد  دنرفـص ؛ دوش ، هتـشادرب  ناشرـس  یور  زا  اکیرمآ  لثم  یتردـق  تیامح  تسد  رگا  دـنرادن . یناوت  دـنرادن ، ناـشدوخ 

رد نیا  تسا ، یتیعقاو  کی  نیا  دننکیم . تکرح  دنراد  ایند  مسینویھص  یهکبش  یتسینویھـص و  میژر  رـس  تشپ  اکیرمآ و  رـس  تشپ  رکـشلیھایس ، ناونع  هب  الاح  نکیل 

ناـمھ وزج  نـیا  دنتــسدمھ ؛ هـمھ  مـھ  تـیعقاو  نـیا  یئاـمنگرزب  رد  هـتبلا  هدرک . ادــیپ  مـھ  شیازفا  هدــشن و  مـھ  مـک  هـتفرگ ؛ لکــش  بـالقنا  لوا  زا  نـیا  تساـم ، لـباقم 

میرحت تسھ ، راـشف  اـم  لـباقم  رد  هک  میراد  لوبق  ار  نیا  اـم  دـنھدب . ناـشن  رتخـلت  رتتخـس و  رتدـیدش و  رتگرزب و  هچرھ  ار  تیعقاو  نیا  دـننکیم  یعـس  تساھهاگـشزغل .

. تسا تیعقاو  کی  نیا  دراد ؛ دوجو  تکرح  نیا  رس  تشپ  یاهناسر  صوصخب  اھنیا و  لاثما  یتینما و  یسایس ، یاھیئاناوت  یداصتقا ، یاھیئاناوت  تسھ ،

و تسا ؛ رـشب  قوقح  یهلئـسم  ای  یاهتـسھ  یهلئـسم  الثم  رطاخ  هب  یئامزآروز  نیا  دوشیم  دومناو  هک  تسا  نیا  دوش ، هدید  دیاب  تیعقاو  نیا  رانک  رد  هک  یرگید  تیعقاو 

رـشب قوقح  لاـبند  اـکیرمآ  دـنک  رواـب  هک  تسین  یـسک  اـیند  رد  زورما  تسا ؛ تیعقاو  نیا  میئوگب  اـم  هکنیا  هن  تساـھتیعقاو . زا  یکی  اـعدا ، نیا  ندوب  غورد  تسا . غورد  نیا 

میژر یهدـنورپ  اـکیرمآ ، یهدـنورپ  تساـیند . یاـھروشک  رد  یــسارکومد  یارجا  لاـبند  شککدوـک  شکلـسن و  یتسینویھــص  مـیژر  اـی  تساـھتلم ؛ قوـقح  لاـبند  تـسا ،

، اـھناسنا قوقح  اـھتلم و  قوقح  زا  یرادـفرط  رـشب و  قوقح  یهلئـسم  ظاـحل  زا  دـنراد ، رارق  یمالـسا  یروھمج  لـباقم  رد  هک  تردـق  دـنچ  نیمھ  یهدـنورپ  یتسینویھص ،

یناھج حلص  ضقن  یتسینویھص ، بصاغ  تلود  هب  یمتا  حالس  نداد  تسین ؟ رشب  قوقح  ضقن  نیطسلف ، رد  یشکلسن  لاس  تصش  تسا . یھایس  رایـسب  یهدنورپ 

یئاھراک تسین ؟ رشب  قوقح  ضقن  مادص ، لثم  یسک  هب  یئایمیش  حالس  نداد  دنشاب ؟ یناھج  حلـص  زا  عافد  یعدم  دنناوتیم  دندرک ، ار  اھراک  نیا  هک  یئاھنیا  تسین ؟

هداتفا قافتا  سیلگنا  یهلیـسو  هب  اھیبرغ ، یهلیـسو  هب  اھیئاکیرمآ ، یهلیـسو  هب  ایند  زا  یرگید  طاقن  قارع و  ناتـسناغفا و  وماـناتناوگ و  بیرغوبا و  رد  هک  هچنآ  لـیبق  زا 

نیا تسا ؛ غورد  تسا ، رـشب  قوقح  یارب  یمالـسا  یروھمج  اب  ام  یهلباقم  دـنیوگیم  اھنیا  هکنیا  نیاربانب  دراذـگیم ؟ یقاب  رـشب  قوقح  زا  عافد  یاعدا  یارب  یئاج  تسا ،

یللملانیب تالدابم  تارکاذم و  رد  دعب  میدرکیم ، نایب  سدـح  اب  لوا  ام  ار  نیا  تسا ؛ غورد  تسا ، یاهتـسھ  حالـس  یارب  یمالـسا  یروھمج  اب  یهلباقم  دـنیوگیم  هک  مھ 

یهلئسم لاح  نیع  رد  تسا ؛ نیمھ  مھ  تیعقاو  و  دنراد ، لوبق  دندرک و  رواب  ار  نیا  تسین ؛ یاهتسھ  حالس  لابند  یمالسا  یروھمج  دننادیم  اھنآ  هک  دش  نشور  ام  یارب 

یاهتـسھ و حالـس  یهلئـسم  رطاخ  هب  اـھتموصخ  اھینمـشد و  نیا  اھهرـصاحم ، نیا  اـھمیرحت ، نیا  اـھراشف ، نیا  هکنیا  یاـعدا  سپ  دـننکیم . حرطم  ار  یاهتـسھ  حـالس 

. تسا تیعقاو  کی  مھ  ندوب  غورد  نیا  تسا ؛ غورد  کی  تسا ، یاهتسھ  ناوت  یهلئسم 

لثم یروشک  دندرکیم . تموکح  دنتشاد  تحار  لایخ  اب  هقطنم  نیا  رد  اھنیا  تسا . یمالسا  ماظن  لیکشت  لصا  بالقنا و  لصا  رطاخ  هب  اھنآ  تفلاخم  هک  تسا  نیا  تیعقاو 

روشک نیا  تاناکما  زا  دنتفرگیم ؛ دنتساوخیم ، یمیمصت  رھ  دندرکیم ؛ دنتساوخیم ، راک  رھ  تسا ؛ هدوب  اھنآ  تشم  یوت  ناوارف ، تاناکما  نیا  اب  راشرس ، عبانم  نیا  اب  ناریا 

نیا هیعاد و  نیا  هک  تسا  هدـش  بجوم  تکرح  نیا  تسین ؛ مھ  نیا  طـقف  دـناهدش . مورحم  نآ  زا  نـالا  یلو  دـندرکیم ، ار  اھهدافتـسا  یهمھ  ناـشدوخ  دـصاقم  دربشیپ  رد 

. دنتحاران نیا  زا  اھنیا  مینکیم ؛ هدھاشم  میراد  اھتلم  اھروشک و  یهمھ  رد  هنایمرواخ و  رد  اقیرفآ و  لامش  رد  ار  شیاھهناشن  زورما  هک  دوش ، رادیب  مالـسا  یایند  رد  هزیگنا 

مھ نیا  تسا . نیا  یعقاو  یهزیگنا  نارگید ؛ یارب  دنھدب  رارق  یتربع  ار  نیا  دننک و  دراو  هبرض  یمالسا  یروھمج  هب  دنھاوخیم  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  ینوناک ، یهطقن 

. تسا تیعقاو  کی 

نارعاش  / ١۴/١٣٩١/٠۵ رادید  رد  تانایب 

یلم میھافم  تسین ؛ یـصخش  میھافم  مھ  میھافم  دیایب . رد  میھافم  نیا  تمدخ  رد  دوش و  دـنمهرھب  اھنیا  زا  دـناوتیم  رعـش  هک  دراد  دوجو  ام  روشک  رد  یمھم  لئاسم 

ناشتـسد دسریمن ؛ ناشتـسد  بخ ، دـننکیمن ؛ ماعلتق  ار  ام  رامنایم ، لثم  هک  تسا  تسرد  دـننکیم . ام  هب  دـنراد  یاهتـسھ  گرزب  ملظ  کی  زورما  دـیئامرفب  ضرف  تسا .

یمھم عوضوم  کی  نیا  بخ ، دـنھدیم . ماجنا  دـنراد  روشک  نیا  هب  تلم و  نیا  هب  ملظ  رد  دـنناوتیم ، هک  یراک  نامھ  اـما  دـنناوتیمن ؛ دـندرکیم ؛ مھ  ار  راـک  نیمھ  دیـسریم ،

وت بخ ، دنتـسیرورت ؛ دـننک ، رورت  دـنھاوخیم  تسا . یمھم  یهدـیدپ  تسین ، یکچوـک  یهدـیدپ  نـیا  دـنناسریم ؛ تداھـش  هـب  ار  اـم  نادنمـشناد  دـیئامرفب  ضرف  اـی  تـسا .

رد شناد  شرورپ  اب  تسا ، شناد  اب  ینمشد  یدنبهھبج و  یهلئسم  دوریم ؛ رتارف  رورت  کی  فرص  زا  هلئسم  دیآیم ، دنمـشناد  غارـس  تسیرورت  هک  یتقو  دروخب ؛ ناشرس 

رعش رد  دیاب  اھنیا  تسا ؛ گرزب  یهلئسم  کی  تسا ، یلم  یهلئسم  کی  نیا  سپ  دنکیم . ادیپ  یعیـسو  داعبا  هلئـسم  تسا ؛ روشک  رد  دنمـشناد  شرورپ  اب  تسا ، روشک 

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 39 
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دیئوگیم و هک  دیئوگب -  رعش  هزور  هس  یس و  گنج  ای  نیطسلف  ای  یمالـسا  یرادیب  ای  رـصم  ای  رامنایم  یارب  الثم  دیاب  هک  دسریم  ناترظن  هب  هک  روط  نامھ  دوش . سکعنم 

. دیایب رعش  ملاع  رد  دیاب  اھنیا  دینک ؛ رظنفرص  اھنیا  زا  دیناوتیمن  امش  هک  دنتسھ  یلئاسم  مھ  ناتروشک  دوجوم  لئاسم  تسھ -  مھ  مزال  تسھ و  مھ  بوخ 

اھهاگشناد  / ٢٢/١٣٩١/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

 - کیدزن یاھهتـشذگ  رد  میھاوخب  رگا  تسا . دیدج  یهسدنھ  دـیدج و  لکـش  کی  هب  لیدـبت  لاح  رد  ناھج  عاضوا  تسا . لوحت  تیعـضو  تسھ ، ایند  رد  زورما  هک  یتیعـضو 

یـسایس یهسدنھ  مھ  زور  نآ  تسا ؛ نآ  سکع  تھج  رد  هتبلا  لوا ، للملانیب  گنج  زا  دعب  عاضوا  هیبش  ابیرقت  مینک ، ادیپ  نیا  یارب  یریظن  نرق -  ود  یکی  دودـح  رد  الثم 

یمومع لکـش  دمآ ، دوجو  هب  ایند  رد  یدیدج  تیعـضو  کی  دندرک ؛ عورـش  ار  رامعتـسا  اھیئاپورا  هک  ینارود  رد  نآ ، زا  لبق  ای  درک . یداینب  یـساسا و  رییغت  ایند  یداصتقا  و 

لدابت تھج  رد  مدز ؛ هک  یلاثم  ود  نآ  سکع  تھج  رد  هتبلا  ایند ؛ یمومع  لکـش  رییغت  سنج  تسا ؛ سنج  نیا  زا  دوشیم ، هدـھاشم  زورما  هک  یتالوحت  دـش . ضوع  اـیند 

دـھاوش و میوریم . شیپ  میراد  یاهزاـت  تـالوحت  یوس  هب  هک  تسادـیپ  رگید . شخب  اـب  اـیند  یاـھتلم  زا  یـشخب  نیب  اـی  برغ ، قرـش و  نیب  یمومع  یاـھیئاناوت  تردـق و 

. منکیم ضرع  ار  لاثم  ات  دنچ  نم  تسا ؟ یئاھزیچ  هچ  دھدیم ، ناشن  ار  لوحت  نیا  هک  یئاھهناشن 

هکلب تلم ، کی  رد  هن  یرادیب ، ساسحا  تیوھ ، ساسحا  هکنیا  میتشادن . یمالسا  یاھروشک  رد  ار  یتیعـضو  نینچ  نامخیرات ، لوط  رد  ام  تسا . یمالـسا  یرادیب  یکی 

نیا میتشادن ؛ زگرھ  هتشذگ  رد  ام  ار  نیا  دشاب ، مالسا  هب  یکتم  تیوھ ، ساسحا  نیا  یرادیب ، ساسحا  نیا  دیایب و  دیدپ  یمالـسا  یاھروشک  زا  یددعتم  یاھروشک  رد 

یاھتیرثکا لماش  روشک  اھهد  دـنھدیم ، لیکـشت  ار  اـیند  تیعمج  زا  مین  دراـیلیم و  کـی  اھناملـسم  نوچ  تسا . لوحت  یهناـشن  تسا ، هناـشن  کـی  نیا  تسا ؛ زورما  لاـم 

یهسدـنھ هشقن و  تخاس و  رد  لوحت  کی  یهدـنھدناشن  تسین ؛ یداع  رما  کی  یرادـیب  نیا  نیاربانب  دـنراد ، رارق  یـساسح  یاھاج  مھ  اھروشک  دنتـسھ و  ناملـسم 

. تسایند دیدج 

یهیـضق دوب . قفومان  زیخ  نیا  دنتـشادرب ، یزیخ  کـی  تساـم . یهقطنم  رب  رتشیب  هچرھ  طلـست  یارب  اـکیرمآ ، یربھر  هب  برغ  قفوماـن  زیخاـن  شزیخ  رگید ، یهناـشن  کـی 

؛ دوب هدش  یزیرهمانرب  الماک  اھنیا  هن ، دشاب ؛ هدمآ  دوجو  هب  یعفد  یروف و  ینآ ، میمـصت  کی  ساسا  رب  هک  دوبن  یثداوح  دوبن ؛ یعفد  یایاضق  ناتـسناغفا ، یهیـضق  ای  قارع 

. دوب هقطنم  نیا  لک  رب  اکیرمآ  یربھر  یزاتشیپ و  هب  برغ  لماک  طلست  مھ  فدھ 

هب اجک ؟ هب  کیدزن  اپورا . زا  اجک ؟ زا  رود  تسین . تسرد  هنایم  رواـخ  کـیدزن ، رواـخ  رود ، رواـخ  ریبعت  هناـیمرواخ . هن  میوگب ، ایـسآ » برغ   » ار هقطنم  نیا  مراد  رارـصا  نم  هتبلا 

هنایمرواخ تسا ، طسو  اج  رھ  تسا ؛ کـیدزن  رواـخ  تسا ، رتکیدزن  اـج  رھ  تسا ؛ رود  رواـخ  شمـسا  تسا ، رترود  اـپورا  زا  هک  یئاـج  رھ  تساـپورا ؛ اـیند  زکرم  ینعی  اـپورا .

رارق ایـسآ  برغ  رد  ام  دراد ؛ یطـسو  دراد ، یبرغ  دراد ، یقرـش  تسا ؛ یاهراق  کـی  ایـسآ  میرادـن . لوبق  ار  نیا  اـم  هن ، دـندرک ؛ اـھیئاپورا  دوخ  هک  تسا  یفیرعت  نیا  تسا !

. هنایمرواخ یهقطنم  هن  تسایسآ ، برغ  یهقطنم  شمسا  ام  یهقطنم  نیاربانب  میراد .

رارق یمیظع  ینغ و  رایـسب  عبانم  هقطنم ، نیا  رد  الوا  نوچ  تسا ؟ ساسح  هقطنم  نیا  ارچ  تسا . ساـسح  یهقطنم  نیا  رب  لـماک  طلـست  رگید ، یهناـشن  کـی  نیارباـنب 

بالقنا شیادیپ  زا  دعب  صوصخب  هدوب ؛ عقوت  لباق  راظتنا و  لباق  هشیمھ  یمالـسا  جوم  اجنیا  رد  ایناث  یژرنا . عبانم  لوا  یهجرد  رد  و  دراد ، زاین  اھنآ  هب  برغ  هک  یعبانم  دراد ؛

رب مھ  نامزمھ ، یهرطیـس  نیاربانب  دـننک . ادـیپ  هرطیـس  جوم  نیا  رب  هکنیا  یارب  دنتـشاد ، راظتنا  مھبم  وحن  هب  هشیمھ  ار  جوم  نیا  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  یمالـسا و 

یئوج کی  زا  ات  درادیمرب  زیخ  هک  یـسک  لثم  دنداتفا ؛ هار  طسو  اما  دننک ، فرـصت  ار  هقطنم  نیا  دنرادرب و  یزیخ  کی  هک  درک  راداو  ار  اھنآ  یمالـسا ، جوم  رب  مھ  ینغ ، عبانم 

. تسا لوحت  یاھهناشن  زا  یکی  شدوخ  نیا  داتفا . یقافتا  نینچ  کی  دتفایم . بوج  طسو  دسریمن ، شروز  اما  دنک ، روبع 

نیا تسا . یمھم  رایـسب  ثداوح  اپورا ، برغ  یاھروشک  اپورا ، دـنمتورث  یاھروشک  رب  هدـنکفا  هیاس  هک  یمھبم  یهدـنیآ  نیا  تساـپورا . زورما  ثداوح  رگید ، یهناـشن  کـی 

طلغ ناشدربھار  نالف  ای  دندش ؛ هصمخم  نیا  راچد  دوب ، طلغ  اج  نالف  رد  ناشکیتکات  نالف  میئوگب  هک  درادـن  یدربھار  یکیتکات و  یاھاطخ  هب  مھ  یطبر  یداصتقا  یایاضق 

رد یاطخ  زا  یشان  دتفایم ، قافتا  دراد  زورما  هک  هچنآ  دراد . دوجو  یناینب  یاھاطخ  تسا . یناینب  یهیضق  هیضق ، تسین ؛ نیا  هیضق  ریخن ، دندش ؛ یراتفرگ  نیا  راچد  دوب ،

؛ تسین عیرـس  شتاریثات  یکیتکات  یاھاطخ  لثم  اھاطخ ، روجنیا  هتبلا  تسا . ینیبناھج  رد  یاطخ  تسا ؛ ناسنا  ناھج و  هب  تبـسن  برغ  رکف  یناینب و  یفـسلف و  هاگن 

هک دـینادب  و  دـھدیم ؛ ناشن  ار  شدوخ  دراد  اھاطخ  نیا  نرق ، هس  ود  زا  دـعب  تسا . تدـمدنلب  شتاریثات  اھاطخ  نیا  تسین ؛ تدـمنایم  شتاریثات  یدربھار ، یاھاطخ  لـثم 

. دز دھاوخ  نیمز  ار  اھنیا 

یروانف و ملع و  تورث و  لوا  تردق  ناونع  هب  اکیرمآ  تساکیرمآ . یهھجو  لوفا  دـنکیم ، ساسحا  ناسنا  ایند  یهشقن  رد  هک  یایـساسا  لوحت  نیا  یاھهناشن  زا  رگید  یکی 

دوخ ناریا  رد  دوب . جوا  رد  هھجو  نیا  متـسیب ، نرق  مود  یهمین  لوا  یاھهھد  رد  دنک . ادیپ  ذوفن  دش  بجوم  هھجو  نیمھ  هک  درک ؛ یگدنز  هھجو  اب  هھد  نیدـنچ  ایند ، یماظن 

. دوب یتلاح  نینچ  کی  اـیند  یهمھ  رد  دوب . هھجو  نیا  دربیم ؛ هاـنپ  اـکیرمآ  نماد  هب  تخیرگیم ، سیلگنا  راـب  ریز  زا  هک  قدـصم  تلود  لـثم  یایلم  تلود  دوب ؛ روج  نیمھ  اـم 

یهھجو کی  یتلم ، چـیھ  ناـیم  یروشک ، چـیھ  رد  اـکیرمآ  تلود  تسا . حرطم  اـیند  رد  مھتم  کـی  ناونع  هب  اـکیرمآ  ینعی  تسا ؛ هتفر  نیب  زا  لـماک  روط  هب  هھجو  نیا  زورما 

رادفرط گنج ، رادفرط  ملظ ، رادفرط  تلود  کی  دوشیم . هتفگ  اھروشک  زا  یرایسب  رد  تسین ؛ ناریا  تلم  یـصاصتخا  یاھراعـش  وزج  رگید  اکیرمآ » رب  گرم  . » درادن یمومع 

رد لوحت  نیاربانب  تساھهناشن . زا  یکی  مھ  نیا  هدرک ؛ ادـیپ  یناونع  نینچ  کی  اـج ، همھ  رد  تلاـخد  یئوگروز ، رادـفرط  اـھتلم ، رب  یهطلـس  رادـفرط  تاحیلـست ، تشاـبنا 

. هتکن کی  نیا  دش . هتفگ  هک  یرادقم  نیمھ  هب  منکیم  افتکا  نم  الاح  هک  دراد  مھ  یرگید  یاھ  هناشن  تسا . یعطق  رما  کی  ناھج ، حطس 

کی هیـضق ، نیا  رد  اـم  دراد . یاهژیو  هاـگیاج  کـی  ینـالوط ، ناتـساد  نیا  رد  ارجاـم ، نیا  رد  لوـحت ، نیا  رد  اـم  روـشک  هک  دـش  ناوـتیمن  مھ  رکنم  هک  تـسا  نـیا  مود  یهـتکن 

؟ تسیچ زا  یشان  هژیو  هاگیاج  نیا  دراد . یاهژیو  هاگیاج  کی  ام  روشک  میتسین ؛ رانکرب  رصنع  کی  میتسین ، یچاشامت 

لاس دنچ  یـس و  میئوگیم ، یمالـسا  یرادیب  نآ  هب  ام  زورما  هک  هچنآ  دننادیم . همھ  دنمھفیم ، همھ  دـنیوگیم ، همھ  ار  نیا  دـش . زاغآ  اجنیا  زا  یمالـسا  یرادـیب  نوچ  الوا 

ماـظن لیکـشت  هک  دیـسر ، مھ  شدوخ  یلاـع  فادـھا  دـصاقم و  هب  درک ، هضرع  ار  شدوخ  یاھتدـھاجم  تفرگ ، ار  شدوـخ  ناـینابرق  دـش ، عورـش  روـشک  نیا  رد  نیا  زا  لـبق 

. تسا یمالسا 

یمالسا  / ٢٩/١٣٩١/٠۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

. درمـش منتغم  دـیاب  ار  نیا  دوـشیم ؛ هدـیچرب  دراد  ناملـسم  یاـھتلم  هقطنم و  یاـھروشک  یاـھنھذ  یور  زا  تلفغ  یهدرپ  نیا  هک  دوـشیم  هدـید  دوـشیم ، ساـسحا  زورما 

 - تسایند بلق  ساسح  زکرم  دنتـشاذگ و  نآ  یور  ار  هنایمرواخ »  » مسا ناـشدوخ  لـیم  هب  اـھیئاپورا  هک  ایـسآ -  برغ  یهقطنم  اـقیرفآ و  لامـش  اـم ، ساـسح  یهقطنم 

مھم و تیعقوم  نیا  میراذـگن  مینادـب ؛ ردـق  ار  نآ  میـسانشب ، دـیاب  ار  تیعقوـم  نیا  تسا . هقطنم  نیا  یهدـنیآ  تشونرـس  نییعت  لاـح  رد  یمالـسا ، یرادـیب  تکرب  هب  زورما 

. تسا هنایمرواخ  ثداوح  بلق  رد  دراد و  رارق  ایاضق  نیا  نتم  رد  مولظم  نیطسلف  فیرش و  سدق  یهلئسم  دورب . تسد  زا  ساسح 

یهمھ اب  گرزب ، یاھتردق  نوخ  هب  هدولآ  یاھتسد  هک  تسا ، یتسینویھـص  یناطرـس  یهدغ  نیا  دوجو  رطاخ  هب  شتالکـشم  لئاسم و  زا  یرایـسب  ام ، ساسح  یهقطنم 

هب دناهدرک  هتـسباو  ار  ناشدوخ  تشونرـس  هک  دننکیم  زاربا  حیرـص  روط  هب  مھ  ایند  طلـسم  یاھتردق  رگید  دـنیوگیم ، حیرـص  اھیئاکیرمآ  دـننک . ظفح  ار  نآ  دـنھاوخیم  ناوت 

. تساھنآ ررض  هب  نیا  یتسینویھص . میژر  تشونرس 

نیب زا  زایتما  نیا  یگتسجرب و  نیا  دیراذگب  دیابن  تسا ؛ هدش  لیدبت  مالسا  یایند  یلصا  یهلئسم  کی  هب  رگید  راب  یمالسا ، یرادیب  تکرب  هب  نیطـسلف  یهلئـسم  زورما 

اھتلم نامز ، لوط  رد  تسا . یلـصا  یهلئـسم  کـی  نیطـسلف  یهلئـسم  دـنامب . ناـھنپ  یمالـسا  تما  نانمـشد  اھناملـسم و  نانمـشد  یاھدـنفرت  اـھهئطوت و  ریز  دورب و 

راکشآ اھتلم  یهتساوخ  هک  تسا  هتشاذگیمن  روز  قانتخا و  رابکتسا و  دادبتسا و  راشف  هتبلا  دندزیم . کحم  نیطسلف  یهیضق  رد  اھنآ  یریگعـضوم  اب  ار  ناشدوخ  یاھتلود 

هللااشنا دـننزب و  هیـضق  نیا  رد  ار  ناشدوخ  لد  فرح  دنتـسناوت  اھتلم  اھتـسینویھص ، مشچ  یروک  هب  هقطنم ، یاھتلم  یئاـمیپھار  سدـق و  زور  یاـیاضق  رد  لاـسما  دوش .

. دش دھاوخ  رتمرگ  رتشیب و  زورهبزور 

« يمالسا يرادیب   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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تلود  / ٠٢/١٣٩١/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یهقطنم اقیرفآ و  لامـش  رد  هک  یاهثداح  نیا  میظع  داعبا  زونھ  نم  رظن  هب  تسا . یمھم  هداعلاقوف  یهثداـح  هک  داد ، خر  اـم  یهقطنم  رد  هک  هچنآ  یمالـسا و  یرادـیب  نیا 

. تسا یھلا  تردق  تسد  هلئسم ، نیا  تشپ  هداتفا . قافتا  یمیظع  زیچ  یلیخ  تسین ؛ هدشهتخانش  تسرد  اھیلیخ  یارب  هداتفا ، قافتا  ام  یمالسا 

دھعت  / ٠٩/١٣٩١/٠۶ مدع  شبنج  نارس  سالجا  نیمھدزناش  رد  تانایب 

یاھهبرجت لاقتنا  یاهناسر و  یداصتقا و  یاھیراکمھ  اب  تالکـشم  جـالع  دنتـسین . مک  یللملانیب  ذوفن  یاراد  یاـھروشک  زین  دـنمتورث و  رایـسب  یاـھروشک  اـم ، ناـیم  رد 

شوخ لد  نانآ  دـنخبل  هب  میـسرتن و  وگروز  یاھتردـق  مخا  زا  مینامب ؛ راداـفو  اھفدـھ  هب  مینک ؛ خـسار  ار  ناـماھمزع  دـیاب  تسا . ریذـپناکما  ـالماک  شخبیلاـعت ، هدـنربشیپ و 

لاربیل حالطـصا  هب  یاھتـسایس  تسکـش  و  شیپ ، هھد  ود  رد  یتسینومک  هاـگودرا  یهبرجت  تسکـش  هب  مینادـب ؛ دوخ  ناـبیتشپ  ار  شنیرفآ  نیناوق  یھلا و  یهدارا  مینکن ؛

اب دـننیبیم -  همھ  اھروشک  نیا  داصتقا  یندوشگان  یاـھهرگ  ییاـکیرمآ و  یئاـپورا و  یاـھروشک  یاـھنابایخ  رد  ار  نآ  یاـھهناشن  هک  رـضاح -  لاـح  رد  یبرغ  یـسارکومد 

ار هقطنم  یاـھروشک  رد  یمالـسا  یرادـیب  اـقیرفآ و  لامـش  رد  یتسینویھـص  میژر  تسدـمھ  اـکیرمآ و  هب  هتـسباو  یاـھروتاتکید  طوقـس  هرخـالاب  و  میرگنب . تربـع  مشچ 

یدنـس تیریدـم ، نیا  رد  لوحت  یارب  میناوتیم  میـشیدنیب ؛ یناـھج  تیریدـم  رد  دـھعت » مدـع  شبنج  یـسایس  یروهرھب   » اـقترا هب  میناوتیم  اـم  میرامـشب . گرزب  یتـصرف 

ار دوخ  ناـیم  یگنھرف  طاـبترا  یاـھوگلا  یحارط و  ار  یداـصتقا  رثوم  یاـھیراکمھ  تمـس  هب  تکرح  میناوـتیم  میئاـمن ؛ مھارف  ار  نآ  یئارجا  یاـھرازبا  مینک و  هیھت  یخیراـت 

. دنک میدقت  ریثات  رپ  گرزب و  یکمک  دصاقم  نیا  لوصح  هب  تسناوت  دھاوخ  تالیکشت ، نیا  یارب  یاهزیگنارپ  لاعف و  یهناخریبد  لیکشت  کشیب  مینک . فیرعت 

هلآوهیلعهللاتاولص  / ٢٣/١٣٩١/٠۶ مظعا  ربمایپ  ینارون  تحاس  هب  مالسا  نانمشد  زیگناترفن  تناھا  یپ  رد  مایپ 

نورفاکلا هرک  ول  هرون و  متم  مھھاوفاب و هللا  رون هللا  اوئفطیل  نودیری  میکحلا : زیزعلا  لاق هللا 

مالسا گرزب  تما  ناریا ؛ زیزع  تلم 

مشخ زیگناترفن ، زیمآنونج و  یمادقا  اب  تخاس و  راکـشآ  ار  دوخ  قیمع  یهنیک  ملـسوهلآوهیلعهللایلص  مظعا  ربمایپ  هب  تناھا  اب  رگید  راب  مالـسا  نانمـشد  دیلپ  تسد 

هک سب  نـیمھ  گرزب ، هاـنگ  تیاـنج و  نـیا  نـالماع  یھایــسور  رد  داد . ناـشن  ینوـنک  ناـھج  رد  نآرق  مالــسا و  نوزفازور  ولـالت  زا  ار  یتسینویھــص  ثیبـخ  یاــھهعومجم 

. دناهتخاس شیوخ  یهدننکزئمشم  یاھهوای  جامآ  ار  ملاع  تاسدقم  نایم  هرھچ  نیرتینارون  نیرتسدقم و 

تاسدقم دنھاوخیم  دوخ  لطاب  لایخ  هب  هک  تسا  یناھج  رابکتسا  نارس  رگید  اکیرما و  مسینویھص و  یهنامـصخ  یاھتسایـس  رابترارـش ، تکرح  نیا  یهنحـص  تشپ 

یهریجنز نیا  یلبق  یاھهقلح  زا  رگا  دـننک . شوماخ  ار  نانآ  ینید  تاـساسحا  هدـنکفاورف و  دوخ  عیفر  هاـگیاج  زا  مالـسا  یاـیند  رد  ناوج  یاـھلسن  مشچ  رد  ار  یمالـسا 

هب هتسباو  یاھهاگنب  رد  ار  مالسا  دض  ملیف  اھهد  دندرکیمن و  تیامح  نآرق  یهدننزشتآ  ییاکیرما  یاھشیشک  یکرامناد و  تسیروتاکیراک  یدشر و  ناملس  ینعی  دیلپ ،

. دیسریمن ششخب  لباق  ریغ  میظع و  هانگ  نیا  هب  راک  زورما  دندادیمن ، شرافس  تسینویھص  نارادهیامرس 

نانابیتشپ عینش و  تیانج  نیا  نالماع  دیاب  دنقداص ، دوخ  نتشادن  تلاخد  یاعدا  رد  رگا  اکیرما  نارادمتسایس  تسا . اکیرما  تلود  مسینویھص و  تیانج ، نیا  رد  لوا  مھتم 

. دنناسرب گرزب  مرج  نیا  اب  بسانتم  تازاجم  هب  دناهدروآ ، درد  هب  ار  ناملسم  یاھتلم  لد  هک  ار  نآ  یلام 

رشبم شزیخ و  نیا  تیمھا  تمظع و  یهناشن  یمالـسا ، یرادیب  ربارب  رد  نانمـشد  یهناحوبذم  تاکرح  نیا  هک  دننادب  زین  ناھج  رـسارس  رد  ناملـسم  نارھاوخ  ناردارب و 

. هرما یلع  بلاغ  و هللا  تسا . نآ  نوزفازور  دشر 

رھشون  / ٢٧/١٣٩١/٠۶ ینیمخ  ماما  ییایرد  مولع  هاگشناد  رد  تانایب 

راوهناوید یاھراک  هب  اذـل  دـنایگدنامبقع ؛ راچد  دـننکیم  ساسحا  ناشورخ ، ناـشوج و  گرزب و  تکرح  نیا  اـب  دوخ  ییوراـیور  رد  زورما  یمالـسا ، تما  مالـسا و  نانمـشد 

. دـنام دـھاوخ  یقاـب  تربـع  تسا و  اـم  خـیرات  یاـھتربع  یهلمج  زا  ملـس ) هلا و  هیلع و  یلـص هللا   ) ناربماـیپ متاـخ  روـنم  یهرھچ  هب  تناـھا  ریخا  یهثداـح  دـننزیم . تسد 

نیا زا  ار  دوخ  دـننکیم  یعـس  دـنھدیمن ، ماـجنا  گرزب  مرج  نیا  لاـبق  رد  ار  دوخ  یهفیظو  دـننکیمن و  موـکحم  ار  تکرح  نیا  هک  یلاـح  رد  یرابکتـسا  یاـھماظن  نارادـمدرس 

اما مینکب ، یناراکردناتسد  ینالوئـسم و  ای  یناسک  یارب  مرج  تابثا  میرادن  رارـصا  ام  میتسین . تیانج  نیا  رد  لیخد  ام  هک  دننکیم  اعدا  دـنرادب ؛ رانکرب  نیگنـس  یهمیرج 

. دوشب زارد  اھنآ  تمس  هب  اھتلم  یوس  زا  ماھتا  تشگنا  هک  تسا  هدش  بجوم  ییاپورا ، یاھروشک  یخرب  اکیرما و  نارادمتسایس  رابکتسا ، نارادمدرـس  یهویـش  راتفر و 

دیاب دننک ، تابثا  ار  نیا  المع  دیاب  دنیوگب ، یزیچ  نابز  هب  هک  دوشیمن  نیا  اب  مھ  تابثا  دـنرادن . تکرـش  گرزب  مرج  نیا  رد  هک  دـننک  تباث  دـیاب  دـننک . هئربت  ار  ناشدوخ  دـیاب 

هچنآ مالسا . تاسدقم  مالسا و  هب  تناھا  یارب  رابکتسا  یاھهاگتسد  رد  دراد  دوجو  هزیگنا  تسا ؛ نشور  مھ  نآ  لیلد  تفرگ . دنھاوخن  هتبلا  دنریگب ؛ ار  اھزواجت  نیا  یولج 

هب مارتحا  رطاخهب  ام  هک  دـنروآیم  هناـھب  اـھنآ  تقو  نآ  تسا . یمالـسا  یرادـیب  میظع  تکرح  دـننزب ، لاـمعا  هنوگ  نیا  زیمآنونج و  لـمع  نیا  هب  تسد  دـنکیم  راداو  ار  اـھنآ 

زمرق طوطخ  هک  ییاھروشک  رد  دـنکیم  رواب  یـسک  هچ  اـیند ؟ رد  دـنکیم  رواـب  یـسک  هچ  میریگب ! دوشیم -  رداـص  دارفا  زا  هک  ار -  گرزب  ناـھانگ  نیا  یولج  میناوتیمن  یدازآ 

یولج تنوشخ ، روز و  اب  دـننکیم و  تاعارم  ار  زمرق  طوطخ  نیا  مامت ، تدـح  تدـش و  اب  هک  دروخن -  مھ  رب  اـھنآ  یرابکتـسا  لوصا  هکنیا  یارب  دراد  دوجو  اـھنآ  رد  یـصخشم 

؟ دنتسھ نایب  یدازآ  هب  مزتلم  مالسا ، تاسدقم  هب  تناھا  یهنیمز  رد  دنریگیم -  ار  اھنآ  هب  زواجت 

نانآ  / ٢٨/١٣٩١/٠۶ یاھهداوناخ  روشک و  لامش  یهقطنم  حلسم  یاھورین  رادید  رد  تانایب 

سک رھ  تسا . تکرح  لاح  رد  یتبقاع  شوخ  یراختفارپ ، هار  کی  رد  تفای ، تسد  یرادـیب  نیا  هب  رگید  یاھتلم  زا  شیپ  هک  یمالـسا  یرادـیب  تکرب  هب  ام  تلم  اـم ، روشک 

. تسا هدرک  ار  تاحضاو  راکنا  دنک ، راکنا  ار  نیا 

ریثاتیب هداتفابقع و  یاھتلم  وزج  ایند  رد  ناوارف ، یعیبط  تاناکما  دوجو  اب  یزارفارس ، بجوم  یخیرات  یهنیشیپ  دوجو  اب  بوخ ، دادعتـسا  دوجو  اب  هک  میدوب  یتلم  کی  ام 

تایھ ام ، نارادمتـسایس  ام ، یعامتجا  لئاسم  ام ، شناد  ام ، حلـسم  یاھورین  میدوب . یللملانیب  رگهلخادم  یاھتردق  یهدارا  زا  رثاتم  دوخ  و  یناھج ، تالوحت  یهمھ  رد 

رد یئاھهقرج  هتبلا  دنتـشاد . رارق  یرابفـسات  عضو  رد  تلم ، نیا  یاھنامرآ  هب  نازروهنیک  تلم و  نیا  نانمـشد  یاھتلاخد  ریثات  تحت  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  ام  یهمکاح 

ات دـنک . نشور  مدرم  یارب  ار  هار  تسناوتیمن  اـھهقرج  نیا  هک  دوب  نیگنـس  ردـق  نآ  اـضف  نکل  دـشیم ، نشور  یئاھهلعـش  دزیم ، ریخا  یاـھنارود  رد  صوـصخب  خـیرات ، لوـط 

، دوب رفص  اھیضعب  شیپ  دسرب ، یزوریپ  هب  تازرابم  نیا  هکنیا  هب  دیما  دوب ؛ یراوشد  نارود  تازرابم ، نارود  دش . زاغآ  یمالـسا  تازرابم  ات  دمآ ، دوجو  هب  یمالـسا  بالقنا 

اب دھدب . همادا  ار  هار  نیا  تسناوت  یئانثتـسا ، ام  نامز  هب  تبـسن  یهدادادخ  تیـصخش  اب  ام  راوگرزب  ماما  تشادن . دوجو  یدایز  دـیما  رفـص ؛ زا  رتالاب  یکدـنا  یـضعب  شیپ 

لزلزت راچد  دـندشیم ، دـیدرت  راچد  دـندوب ، هار  نآ  وت  هک  یناسک  راب  اھدـص  درک . ادـیپ  همادا  هار  نیا  وا ، یروابادـخ  اب  وا ، یرادـنید  صالخا و  اـب  وا ، تمکح  اـب  دوخ ، مرگ  سفن 

وا تیـصخش  وا ، دوجو  رد  یاهدامآ  یهنیمز  درکیم ، کمک  وا  هب  ادخ  دـشیم . افوکـش  ون  زا  زیچ  همھ  هرابود  دیـسریم ، اھنآ  هب  یئادـخ  درم  نآ  مرگ  سفن  یتقو  اما  دـندشیم ،

اب و  یمالـسا ، بالقنا  عطقم  هب  دیـسر  ات  درکیم ، کمک  وا  هب  تفرگیم و  ار  وا  تسد  درکیم ، تیادـھ  ار  وا  درکیم ، ماـھلا  وا  هب  دادـیم ، شاداـپ  وا  هب  مھ  لاـعتم  یادـخ  و  دوب ،

. دش زوریپ  بالقنا  نیا  ملاع ، یهمھ  یروابان 

زا لوا  زا  مھ  ام  تسا و  یکرابم  زیچ  مھ  یلیخ  دھدیم و  ناشن  ار  شدوخ  دراد  یمالسا  یرادیب  مالسا ، یایند  یاھروشک  زا  یدادعت  رد  زورما  منکب ، ضرع  امش  هب  نم  و 

وا رد  هک  دوبن  یکچوک  رھـش  دوبن ، یئاتـسور  دـیاش  گرزب  روشک  نیا  رـساترس  رد  ام ، تلم  یمومع  تکرح  رد  اـم ، بـالقنا  رد  تسا . داـیز  اـھقرف  اـما  میدرک ؛ لابقتـسا  نآ 

یانعم هب  مدرم  دوب . مکاح  اھنھذ  اھلد و  یهمھ  رب  تمھ  کی  هبلاطم ، کی  راعش ، کی  روشک  رـساترس  اج ، همھ  دنکن . هریخ  ار  اھمـشچ  سدقم  یهلعـش  نیا  زا  یاهبعش 

« يمالسا يرادیب   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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اب یهلباقم  رد  ناشدوخ  مسج  اب  مدرم  اھنابایخ  یوت  دـندرک . دـنلب  ناشدوخ  یاھلد  اـب  ناـشدوخ ، یاـھحور  اـب  ناـشدوخ ، یاھمـسج  اـب  ار  نیگنـس  راـب  نیا  هملک  یعقاو 

. تشادن هقباس  یزیچ  نینچ  مھ  ایند  رد  دندش ؛ رضاح  توغاط 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٢ ناسارخ  ناتسا  نارگراثیا  ادھش و  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

بونج و یاھهھبج  رد  سدـقم ، عافد  سدـقم و  داھج  نارود  رد  هک  یناسک  نآ  : » دـنتفگ دـندرک . نایب  اجنیا  رد  ام  نازیزع  هک  هچنآ  رب  منک  هفاضا  مھ  ار  رگید  یهتکن  کـی  نم 

توافتیب اھیـضعب  دـنوشیم ، نامیـشپ  ناشهتـشذگ  زا  اھیـضعب  دـنوشیم : میـسقت  هتـسد  هس  هب  دـنتفرگ ، تسد  فک  ار  دوخ  ناج  دـندش و  اھنادـیم  دراو  دـنتفر  برغ 

هب دـھاش  دـننامیم ، دـنبیاپ  هک  یئاـھنآ  مرادـن . لوـبق  نم  ار  ریخا  یهلمج  نیا  دـننک .» قد  هصغ  زا  دـیاب  دـننامیم ، دـنبیاپ  هـک  یئاـھنآ  دـننامیم . دـنبیاپ  اھیـضعب  دـننامیم ،

اب دروخب . ناـکت  خـماش  مظعم و  یاـنب  نیا  میظع ، تکرح  نیا  یناـسک ، ندـنادرگ  یور  اـب  هک  تسین  روجنیا  دوـب . دـنھاوخ  تخرد  نیا  ندـشروانت  لاـھن و  نیا  نتـسشنرمث 

رد لاعتم  یادخ  ار  نیا  هنوبحی ؛» مھبحی و  موقب  یتای هللا  فوسف  هنید  نع  مکنم  دتری  نم  « ؛ دنامیمن زاب  هار  زا  هلفاق  نیا  زگرھ  میظع ، یهلفاق  نیا  زا  یاهدـع  کی  نتـشگرب 

ار تقیقح  نیمھ  عقاو  رد  نآرق  دـندرک ؛ ادـف  ار  ناشدوخ  ناج  دـندیگنج و  دـندرک و  داھج  ربمغیپ  باکر  رد  هک  یناسک  نآ  هب  مالـسا ، ردـص  ناناملـسم  هب  تسا  هدومرف  نآرق 

. دنکیم نایب  اھنآ  یارب 

اھنیا زا  نآرق  دننکیم . طوقـس  اذل  دـنھد ؛ همادا  ار  تکرح  دـنراد و  هگن  عفترم  یهبل  نآ  رب  ار  ناشدوخ  دـنناوتیمن  دـنزغلیم ، دـنزرلیم ، اھلد  زا  یـضعب  تشاد . هگن  دـیاب  ار  اھلد 

زا هک  تسا  نیا  شیانعم  تسین ؛ نید  هب  ندرک  تشپ  تسین ؛ نید  زا  نتـشگرب  یانعم  هب  اج  همھ  قلطم  روط  هب  دادترا ، هنید .» نع  مکنم  دتری  نم  : » هب تسا  هدرک  ریبعت 

همادا دـندرکیم ، تکرح  ربـمغیپ  راـنک  رد  هک  ار  یھار  دـندوب ؛ مھ  مالـسا  ردـص  رد  دـناهدوب ، مھ  اـم  بـالقنا  رد  یاهدـع  کـی  هلب ، ددرگیمرب . تفریم ، هتـشذگ  رد  هک  یھار  نآ 

هب یئاھـشیور  هنوبحی ؛» مھبحی و  موقب  یتای هللا  فوسف  : » دنکیم تکرح  هلفاق  دتـسیایم ؟ دوخ  یاج  رد  هلفاق  ایآ  دنامیم ؟ فقوتم  هار  ایآ  دنام ؟ فقوتم  هار  ایآ  اما  دـندادن ؛

زورما اما  دیدوبن ؛ گنج  یاھهصرع  رد  هک  امش  دیدیدن ، ار  ماما  هک  امش  دیدیدن ، ار  گنج  نارود  هک  امش  دیتسھ . اھناوج  امش  دوخ  اھشیور ، نیا  زا  یکی  دمآ . دھاوخ  دوجو 

. تسا زیربل  تزع ، ساسحا  راختفا و  تابث و  یگداتسیا و  یهیحور  زا  ام  یبالقنا  یمالسا و  روشک  رساترس 

اب یهلباقم  رد  امش  یگداتسیا  مھ  زورما  دینکیم . ینکشطخ  اھامش  مھ  زورما  دندرکیم ؛ ینکشطخ  هھبج  رد  یلامـش -  ناسارخ  امـش -  یهقطنم  یاھنادرگ  یزور  کی 

یرادـیب رد  هقطنم ، رد  هک  یئاـھبالقنا  دـنکیم . ینکـشطخ  دراد  ناریا  تلم  زورما  تسا . ینکـشطخ  ملاـع ، رگهطلـس  یاھتردـق  یبلطزواـجت  یبلطنوزفا و  یھاوخهداـیز و 

بالقنا یمالسا و  ماظن  یمالـسا و  یروھمج  اب  دینک  هسیاقم  ار  اھنیا  مینادیم -  ار  اھنآ  ردق  میراذگیم و  مارتحا  اھبالقنا  نیا  یهمھ  هب  ام  هتبلا  هک  دندش -  زوریپ  یمالـسا 

. تسا ینکشطخ  اھنیا  دوشیم ؟ ادیپ  اجک  رگید  ناریا ، تلم  رد  سفنهبدامتعا  نیا  رادتقا ، نیا  یگداتسیا ، نیا  دینیبب  یمالسا ؛

جح  / ١٣٩١/٠٨/٠۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ات هک  تسا  هقطنم  رد  اقیرفآ و  لامش  رد  یبالقنا  ثداوح  تسا ، هدروخ  دنویپ  یمالسا  تما  تشونرس  هب  هک  مالـسا  ناھج  لئاسم  نیرتمھم  زا  یکی  نامز ، عطقم  نیا  رد 

تـصرف نیا  ناناملـسم  رگا  تسا . هدروآرد  هزرل  هب  ار  لیبق  نیا  زا  یرگید  یاھمیژر  هدـیماجنا و  مسینویھـص  تسدـمھ  اـکیرمآ و  عیطم  دـساف و  میژر  دـنچ  طاقـسا  هب  نونک 

ندرکفرحنم یارب  رگهلخادم ، زواجتم و  رابکتـسا  شالت  یهمھ  نونکا  دناهدرک . یگرزب  نارـسخ  دنریگن ، هرھب  یمالـسا  تما  حالـصا  هار  رد  نآ  زا  دـنھدب و  تسد  زا  ار  میظع 

. تسا هداتفا  راک  هب  یمالسا  میظع  یاھتکرح  نیا 

یتسینویھـص رادـمتیانج  میژر  اـب  یناـمیپمھ  اـھتلم و  لیلذـت  ریقحت و  هب  هک  اـکیرمآ  یهرطیـس  ناـمکاح و  دادبتـسا  دـض  رب  ناملـسم  نز  درم و  گرزب ، یاـھمایق  نـیا  رد 

مالعا اسر  یادـص  هب  ار  نیا  دنتـسناد و  نآ  شخبتاجن  یاھراعـش  میلاعت و  مالـسا و  ار  یگدـنز  گرم و  یهزرابم  نیا  رد  دوخ  شخبتاـجن  لـماع  دنتـساخاپب ، دوب ، هدـیماجنا 

راتساوخ هدوشگ و  ناملسم  یاھتلم  یوس  هب  یتسودتسد  دنداد . رارق  دوخ  یاھهتساوخ  یهحولرس  ار  بصاغ  میژر  اب  هزرابم  نیطسلف و  مولظم  تلم  زا  عافد  دندرک .

. دندش یمالسا  تما  داحتا 

روضح بالقنا  یاھنادیم  رد  دوخ  ناج  مسج و  اب  هتشارفارب و  حالـصا  یدازآ و  مچرپ  ریخا  لاس  ود  رد  هک  تسا  ییاھروشک  رد  یمدرم  یاھمایق  یـساسا  یاھهیاپ  اھنیا 

یزوریپ یارب  مزال  طرـش  یـساسا ، لوصا  نیا  رـس  رب  یگداتـسیا  دزاس . راوتـسا  ار  یمالـسا  گرزب  تما  حالـصا  یـساسا  یاھهیاپ  دناوتیم  هک  تسا  اھنیمھ  و  دـنتفای ؛

. تسا اھروشک  نیا  رد  یمدرم  یاھمایق  ییاھن 

دنشوکیم اھیرگنیحطـس  اھتلفغ و  یخرب  زا  هدافتـسا  اب  مسینویھـص  وتان و  اکیرمآ و  دساف  یدایا  دنک . لزلزتم  ار  یلـصا  یاھهیاپ  نیمھ  هک  تسا  نآ  یپ  رد  نمـشد 

رد روک  مسیرورت  هب  ار  یتسینویھص  دض  یرامعتسا و  دض  داھج  دنزادنیب و  رگیدکی  ناج  هب  مالـسا  مان  هب  ار  نانآ  هتخاس و  فرحنم  ار  ناملـسم  ناناوج  یاسآلیـس  تکرح 

ماندب و شنادھاجم  مالسا و  دنبای و  تاجن  تسبنب  زا  مالسا  نانمشد  دزیرب و  نیمز  رب  رگیدکی  تسد  هب  ناناملسم  نوخ  ات  دننک  لیدبت  مالسا  ناھج  یاھنابایخ  هچوک و 

. دننک هولج  هرھچتشز 

نایوجشناد  / ١٣٩١/٠٨/١٠ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

تفرشیپ اھنآ  لکشم  یهدمع  دنیوگیم ؛ غورد  نکیل  یاهتسھ ، تفرشیپ  دنیوگیم  اھنآ  هتبلا  ناریا -  یملع  تفرشیپ  رطاخ  هب  اقیرفآ ، لامش  ثداوح  رطاخ  هب  نمـشد  زورما 

نمشد تسا . ینابصع  تحاران و  هدش ، ادیپ  هک  یمالسا  یرادیب  نیا  رطاخ  هب  تسا ، هتشاذگ  رگید  یاھتلم  یور  رب  ناریا  تلم  هک  یریثات  رطاخ  هب  تساھامـش -  یملع 

نینچ و ام  هلب ، هک  تسا ؛ زوریپ  تسژ  دـنریگیم ، اکیرمآ  نانزتلود  نادرمتلود و  هک  یتسژ  هتبلا  تسا . تحاران  اذـل  دـنکیم ؛ یماـکان  ساـسحا  دـنکیم ، تسکـش  ساـسحا 

تلود هک  دـنمھفیم  تسا ؛ ربخ  هچ  هیـضق  هک  دـننادیم  مھ  ایند  یتاعوبطم  لـفاحم  یـسایس و  لـفاحم  دـننادیم ، مھ  نارگید  دـننادیم ، مھ  ناـشدوخ  نکیل  میدرک ؛ ناـنچ 

. دنتحاران بخ ، هدروخ ؛ تسکش  ثداوح ، نیا  رد  نالک ، یهزرابم  نیا  رد  یریگرد ، نیا  رد  اکیرمآ 

یمالسا  / ١٣٩١/٠٩/٢١ یرادیب  مالسا و  ناھج  یاھهاگشناد  دیتاسا  یناھج  سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

نکیل داد . رییغت  ار  هتـسباو  دساف و  یاھمیژر  دش و  لیدـبت  بالقنا  هب  یرادـیب  نیا  مھ  اھروشک  زا  یـضعب  رد  تسا . هدرک  ذوفن  خوسر و  هدش و  یمالـسا  تما  دراو  یرادیب 

. تسا قیمع  تسا ، هدرتسگ  یمالسا  یرادیب  تسین . یمالسا  یرادیب  یهمھ  تسا ؛ یمالسا  یرادیب  زا  یشخب  نیا ،

تئیھ رد  مالسا  یتقو  نوچ  ارچ ؟ دورن . راک  هب  میظع  تکرح  نیا  یارب  یمالسا » یرادیب   » ناونع دننکیم  یعـس  دنـسرتیم ؛ یمالـسا » یرادیب   » یهملک زا  نانمـشد  هتبلا 

زا دنسرتیمن ؛ یرگیفارشا  داسف و  رد  قرغ  مالسا  زا  دنسرتیمن ؛ رالد  یهدرب  مالسا  زا  اھنیا  دزرلیم . اھنیا  نت  دنکیم ، ادیپ  روھظ  زورب و  دوخ  یعقاو  یهراوق  رد  دوخ ، یقیقح 

، ادخ هب  لکوت  مالسا  مدرم ، یهدوت  مالـسا  مادقا ، مالـسا  لمع ، مالـسا  زا  اما  دنـسرتیمن ؛ دشاب ، هتـشادن  مدرم  یهدوت  رد  لمع و  رد  یئاھتنا  دادتما و  هک  یمالـسا  مسا 

نیربکتسم دوشیم ، ادیپ  مالـسا  نیا  زا  یناشن  دیآیم ، مالـسا  نیا  مسا  یتقو  دنـسرتیم . ( ١ «،) هرـصنی نم  نرـصنیل هللا  و  : » دومرف هک  یھلا  دـعو  هب  نظ  نسح  مالـسا 

یرادـیب کی  نیا  ریخن ، میدـقتعم  ام  یلو  دـشاب . یمالـسا  یرادـیب  ناونع  دـنھاوخیمن  اذـل  ( - ٢ «) هروسق نم  ترف  هرفنتـسم . رمح  مھناـک   - » دـنزرلیم ناـشدوخ  هب  ملاـع 

. دننک فرحنم  شدوخ  هار  زا  ار  نآ  دنناوتیمن  نانمشد  مھ  اھیناسآ  نیا  هب  تسا ، هدرک  ادیپ  دادتما  تسا ، هدرک  ادیپ  خوسر  و  تسا ، یقیقح  یرادیب  تسا ، یمالسا 

یمالسا  / ١٣٩١/٠٩/٢١ یرادیب  مالسا و  ناھج  یاھهاگشناد  دیتاسا  یناھج  سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

سالجا و هک  دسریم  مرظن  هب  نکیل  هدش ، لیکـشت  نارھت  رد  یمالـسا  یرادیب  یهرابرد  یددعتم  یاھتـسشن  اھـسالجا و  اھرادید و  زورما  ات  شیپ  مین  لاس و  کی  زا  ابیرقت 

تـسد هـب  تـسا ؛ عـماوج  صاوـخ  تـسد  هـب  هعماـج ، رد  یرکف  ناـیرج  کـی  ناـمتفگ ، کـی  رکف ، کـی  داـجیا  اریز  تـسا ؛ رادروـخرب  یاهژیو  تـیمھا  کـی  زا  دـیتاسا  تسـشن 

هب دنناوتیم  هتـساوخن  یادـخ  هک  نانچمھ  دوش ؛ اھتلم  تاجن  یهیام  هک  دـننک  تیادـھ  یتمـس  کی  هب  ار  اھتلم  رکف  دـنناوتیم  هک  دنتـسھ  اھنآ  تسا ؛ هعماج  نادنمـشیدنا 

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 42 
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دوخ روشک  رد  هلمج  زا  اھروشک ، زا  یخرب  رد  ریخا  لاس  داتشھ  داتفھ  لوط  رد  هنافـساتم  یمود  نیا  دوش . اھتلم  یزورهریت  تراسا و  یتخبدب و  یهیام  هک  دنربب  یتمس 

. داتفا قافتا  ام 

املع لوا  املعلا ؛» لاق  اھصاوخ  نم  هللالوسر و  ای  لیق  اھصاوخب  الا  همالا  هذھ  ماوع  حلصت  ال  : » دیامرفیم هک  هللادبعنبدمحم ، ترضح  مالسا ، مرکم  لوسر  زا  تسا  یتیاور 

طرـش هب  هتبلا  دـنوش ؛ مدرم  تکرح  رادهتـشررس  دـنناوتیم  یروشک  رھ  رد  یملع  ناگبخن  ناـگنازرف و  هاگـشناد ، دـیتاسا  نیارباـنب  ار . رگید  یهتـسد  دـنچ  دـعب  درک ، رکذ  ار 

تعاجش دوبن ، سرت  رگا  دش . دھاوخ  بارخ  راک  دمآ ، یلبنت  رگا  دمآ ، تلفغ  رگا  دمآ ، عمط  رگا  دمآ ، سرت  رگا  نانمشد . زا  ندیسرتن  طرـش  هب  تعاجـش ، طرـش  هب  صالخا ،

. دش دھاوخ  تسرد  راک  تقو  نآ  دوب ، یرادیب  یرایشوھ و  دوبن ، تلفغ  رگا  دوبن ، عمط  رگا  دوب ،

 - ماما تمدخ  مق  میتفر  نارھت  زا  میدوب ، بالقنا  یاروش  وضع  زور  نآ  هک  رگید  رفن  ود  نم و  یمھم ، رایـسب  یهیـضق  کی  رد  نیا ، زا  لبق  لاس  ود  یکی  یـس و  بالقنا ، لئاوا 

دندرک ور  ماما  میداد ، حرش  ناشیا  یارب  ار  هیـضق  یتقو  میـسرپب . مھم  مادقا  هیـضق و  نآ  هب  تبـسن  ار  ناشیا  رظن  ات  دندوب -  هدماین  نارھت  دندوب ، مق  رد  زونھ  تقو  نآ  ماما 

رگا دمآ ، تلفغ  رگا  دمآ ، عمط  رگا  دمآ ، سرت  رگا  میدـش . قفوم  میدرک و  مادـقا  میدـمآ  مھ  ام  دـینک . مادـقا  دـیورب  سپ  دـنتفگ  هن . میتفگ  دیـسرتیم ؟ اکیرمآ  زا  دـنتفگ  ام ، هب 

. دش دھاوخ  لکشم  اھراک  تشاذگ ، نایم  رد  اپ  یفارحنا  یاھشیارگ 

جیردـتب یمالـسا  تما  ناملـسم و  یاھتلم  تسا . تقیقح  کی  نیا  یمالـسا ؛ یرادـیب  زا  تسا  ترابع  میظع  یهثداح  نیا  تسا ؛ هجاوم  میظع  یهثداح  کی  اب  ایند  زورما 

رگا زورما  تسین . یدـالیم  متـسیب  مھدزوـن و  نرق  ینـالوط  یاـھنارود  رد  یناـھج و  لوا  گـنج  زا  دـعب  یناـسآ  هب  ناملـسم ، یاـھتلم  رب  طلـست  رگید  زورما  دـناهدش . رادـیب 

مھ اھروشک  زا  یضعب  رد  تسا . هدرک  ذوفن  خوسر و  هدش و  یمالسا  تما  دراو  یرادیب  دنراد . یراوشد  راک  دنوش ، طلسم  ناملسم  یاھتلم  رب  دنھاوخب  ملاع  نیربکتسم 

یرادـیب تسین . یمالـسا  یرادـیب  یهمھ  تسا ؛ یمالـسا  یرادـیب  زا  یـشخب  نیا ، نکیل  داد . رییغت  ار  هتـسباو  دـساف و  یاـھمیژر  دـش و  لیدـبت  بـالقنا  هـب  یرادـیب  نـیا 

. تسا قیمع  تسا ، هدرتسگ  یمالسا 

تئیھ رد  مالسا  یتقو  نوچ  ارچ ؟ دورن . راک  هب  میظع  تکرح  نیا  یارب  یمالسا » یرادیب   » ناونع دننکیم  یعـس  دنـسرتیم ؛ یمالـسا » یرادیب   » یهملک زا  نانمـشد  هتبلا 

زا دنسرتیمن ؛ یرگیفارشا  داسف و  رد  قرغ  مالسا  زا  دنسرتیمن ؛ رالد  یهدرب  مالسا  زا  اھنیا  دزرلیم . اھنیا  نت  دنکیم ، ادیپ  روھظ  زورب و  دوخ  یعقاو  یهراوق  رد  دوخ ، یقیقح 

، ادخ هب  لکوت  مالسا  مدرم ، یهدوت  مالـسا  مادقا ، مالـسا  لمع ، مالـسا  زا  اما  دنـسرتیمن ؛ دشاب ، هتـشادن  مدرم  یهدوت  رد  لمع و  رد  یئاھتنا  دادتما و  هک  یمالـسا  مسا 

ملاع نیربکتسم  دوشیم ، ادیپ  مالسا  نیا  زا  یناشن  دیآیم ، مالسا  نیا  مسا  یتقو  دنسرتیم . هرـصنی ،» نم  نرـصنیل هللا  و  : » دومرف هک  یھلا  دعو  هب  نظ  نسح  مالـسا 

یمالـسا یرادـیب  کی  نیا  ریخن ، میدـقتعم  ام  یلو  دـشاب . یمالـسا  یرادـیب  ناونع  دـنھاوخیمن  اذـل  هروسق - » نم  ترف  هرفنتـسم . رمح  مھناـک   - » دـنزرلیم ناـشدوخ  هب 

. دننک فرحنم  شدوخ  هار  زا  ار  نآ  دنناوتیمن  نانمشد  مھ  اھیناسآ  نیا  هب  تسا ، هدرک  ادیپ  دادتما  تسا ، هدرک  ادیپ  خوسر  و  تسا ، یقیقح  یرادیب  تسا ،

یمالسا  / ١٣٩١/١١/١٠ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

لکش هب  هچ  یمالسا ، عماوج  رب  نیملسم  نانمـشد  مالـسا و  نانمـشد  طلـست  یدامتم  لاس  اھھد  زا  دعب  تسا . هداتفا  قافتا  هک  تسا  یتقیقح  کی  یمالـسا  یرادیب 

یاھلاس زا  دعب  یسایس ؛ یهطلس  ای  یداصتقا  یهطلس  ای  یگنھرف  یهطلس  تروص  هب  هچ  میقتسم ، ریغ  رامعتسا  دیدج و  رامعتسا  لکش  هب  هچ  میقتـسم ، رامعتـسا 

، یرادـیب یهتـسھ  جـیردتب  ناشاھروشک ، رب  یئاکیرمآ  یئاپورا و  یاھتلود  یبرغ و  یهطلـس  میظع  یاھراشف  نیا  ریز  رد  دـندش  هدرـشف  ناملـسم  یاـھتلم  هک  یداـمتم 

، ناشیدنلبرس یهلیسو  ناشتزع ، یهلیسو  هک  دننکیم  ساسحا  زورما  مالـسا  یایند  مدرم  دھدیم . ناشن  ار  دوخ  دراد  تسا و  هدش  تبث  هدرک ، دشر  یمالـسا  یهظقی 

مالـسا تکرب  هب  یمالـسا  یاـھتلم  دوـش . هدروآرب  دـناوتیم  مالـسا  یاـیند  رد  تلم  کـی  یلم  یاـھوزرآ  یهمھ  مالـسا ، تکرب  هب  تـسا . مالـسا  ناشلالقتـسا ، یهلیـسو 

. دنتسیاب یبرغ  یاھتلود  رابکتسا  رامثتسا و  لباقم  رد  یبرغ ، یاھتلود  یهناملاظ  یهطلس  لباقم  رد  یبرغ ، یاھتلود  ربکت  لباقم  رد  برغ ، طلست  لباقم  رد  دنناوتیم 

رد مھ  زورما  داتفا ؛ قافتا  ناریا  رد  هلئسم  نیا  لبق  لاس  دنچ  یـس و  دینکیم . هدھاشم  مالـسا  یایند  رد  ار  هبرجت  نیا  امـش  زورما  تسا ؛ ینیـشنبقع  هب  روبجم  برغ  و 

هار یولج  دناوتیمن  تالکشم  میشاب ، رادیب  ام  رگا  نکیل  تسھ ؛ تالکشم  هتبلا  تسا . یزوریپ  تمس  هب  اھمدق  دینکیم . هدھاشم  ار  نیا  اقیرفآ ، لامش  رد  مالـسا ، یایند 

، میشاب هتشاد  لکوت  ادخ  هب  میـشاب ، مزاع  ام  رگا  اما  دننکیم ؛ تسرد  لکـشم  دننکیم ، رازآ  دننکیم ، تیذا  هلب ، یذا .» الا  مکورـضی  نل  : » دیامرفیم نآرق  دنک . داجیا  دس  ام 

. دننک داجیا  دس  ام  هار  یولج  دنناوتیمن  میشاب ، هتشاد  تکرح  رب  میمصت 

رب هک  یتسینویھـص  دـساف  یهکبـش  لباقم  رد  مالـسا ، یایند  نانمـشد  لباقم  رد  مالـسا ، تکرب  هب  دـنناوتیم  دـننکیم  ساسحا  دـناهدش ؛ رادـیب  یمالـسا  یاـھتلم  زورما 

نیا هذـھ - » مکل  لجعف  اھنوذـخات  هریثک  مناـغم  مکدـعو هللا  . » دراد شزرا  یلیخ  اـھیزوریپ  نیا  دـنناشنب . یـسرک  هب  ار  دوخ  فرح  تسا ، طلـسم  یبرغ  لود  یاھتـسایس 

رد تلم  کـی  هک  یایزوریپ  رھ  امیقتـسم .» اطارـص  مکیدـھی  نینموـملل و  هیا  نوـکتل  مکنع و  ساـنلا  یدـیا  فـک  و   - » درک ادـیپ  قـقحت  هـک  تـسا  یھلا  یهدـعو  زا  یـشخب 

نوکتل و   - » تسا یھلا  یهناشن  کی  تسا ، یھلا  تیآ  کی  تسا ، یھلا  تراشب  کی  دنکیم ، ادـیپ  اھنآ  دولآتثابخ  یاھهویـش  اھـشور و  تاغیلبت و  نانمـشد و  اب  یهلباقم 

دیسر . دیھاوخ  هجیتن  هب  دیدرک ، تکرح  رگا  هک  هیآ - »

زیواتـسد نیرتـمھم  زورما  منکب : ضرع  یناریا -  ریغ  هچ  یناریا و  هچ  زیزع -  نارھاوـخ  ناردارب و  امـش  هب  نـم  تـسا . هجاوـم  نانمـشد  یاـھهئطوت  اـب  مالـسا  یاـیند  زورما 

مھ هب  ار  اھنیا  ندرب ، نیب  زا  ناملسم  تسد  هب  ار  ناملسم  نداد ، رارق  ناملـسم  لباقم  رد  ار  ناملـسم  تسا . فالتخا  داجیا  یمالـسا ، یرادیب  اب  یهلباقم  یارب  نمـشد 

، دـش زوریپ  ناریا  رد  یمالـسا  بـالقنا  هک  یلوا  زور  زا  دـننک ؟ لوغـشم  مھ  هب  ار  ناناملـسم  هک  یمالـسا  لالقتـسا  نانمـشد  یارب  نیا  زا  رتـھب  یزیچ  هچ  ندرک ؛ لوغـشم 

مھ یمالسا  للملانیب  حطس  رد  داتسیا . هلئـسم  نیا  لباقم  رد  لماک  تیعطاق  اب  یمالـسا  یروھمج  اما  دش ؛ لابند  ام  روشک  ام و  تلم  نایم  رد  فالتخا  داجیا  تسایس 

نامز رد  ناریا  تلم  و  دـنتفگ ، ار  نیا  اھراب  ام  راوگرزب  ماما  میدرک ، مالعا  ام  تشارفارب . ار  یمالـسا  داحتا  مچرپ  یمالـسا  یروھمج  اما  دـندرک ، حرطم  ار  یبھذـم  تاـفالتخا 

. میتسھ یمالسا  یردارب  هب  دقتعم  ام  هک  دندرک  دیکات  رارکت و  ناشیا  زا  دعب  ناشیا و 

هدافتسا ناناملـسم  نیب  فالتخا  داجیا  یارب  یکچوک  یهدیدپ  رھ  زا  هک  تسا  نانمـشد  لماوع  لباقم  یهطقن  تسرد  نیا  مینکیم ؛ در  ار  ناناملـسم  نیب  یفاکـش  رھ  ام 

؛ تسا نیمھ  رابکتسا  تسایس  تسا . فالتخا  داجیا  مھ ، اقیرفآ  لامش  یاھروشک  رد  یمالسا  یرادیب  نانمشد  تسایـس  زورما  دینیبیم  دینک ، هاگن  امـش  رگا  دننکیم .

. دنھد رارق  مھ  لباقم  رد  ار  اھنیا  دنزادنیب ، مھ  ناج  هب  ار  اھنیا 

یاھحانج فلتخم ، بھاذم  فلتخم ، یاھھورگ  روشک ، رھ  لخاد  رد  دنوش . دـحتم  مھ  اب  دـیاب  ناملـسم  یاھتلم  تسا ؛ نیملـسم  نیب  داحتا  ساسحا  یرامیب ، نیا  جالع 

رد دنناوتب  ات  دـننکن ، مکاح  ناشدوخ  یـساسا  یاھتکرح  رب  ار  یحانج  یاهقیلـس و  یـسایس و  یتدـیقع و  یرکف و  تافالتخا  دـنھدب ؛ مھ  تسد  هب  تسد  دـیاب  فلتخم ،

رگیدکی اب  فالتخا  هب  ناشرس  اھناملسم  یتقو  امش . دینیبیم  دننک ؛ فالتخا  داجیا  دننکیم  شالت  دنراد  لیح  عاونا  اب  تسا . نیا  طقف  هار ، زورما  دنتـسیاب ؛ نمـشد  لباقم 

هک دـننکیم  ادـیپ  ناـکما  اـھنآ  دریگیم ؛ رارق  هیـشاح  رد  برغ ، اـکیرمآ و  یھاوخهداـیز  لـباقم  رد  یگداتـسیا  دریگیم ؛ رارق  هیـشاح  رد  نیطــسلف  یهلئــسم  دـش ، لوغــشم 

. دننک لمع  ار  ناشدوخ  یاھهشقن 

ناریا  / ١٣٩١/١١/١٩ یمالسا  یروھمج  شترا  یئاوھ  یورین  نانکراک  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

اھییاکیرمآ اب  هک  یدروم  رھ  رد  زورما  ات  دادرم ٣٢  زا ٢٨  هک  تسا  لاس  تصش  دندرک ؟ لمع  ناشدوخ  یاھهدعو  هب  اھنیا  اجک  دنکیمن ؛ لح  ار  یلکـشم  اکیرمآ  اب  یهرکاذم 

شیپ دادرم  یارجام ٢٨  درک ، ضرف  دوخ  تسود  ار  اھنآ  درک ، هیکت  اھنآ  هب  درک ، دامتعا  اھییاکیرمآ  هب  قدصم  یزور  کی  دندروخ . هبرـض  دندرک ، دامتعا  روشک  نیا  نیلوئـسم 

. دوب ییاکیرمآ  دزادنیب ؛ هار  ار  اتدوک  هک  شابوا  لذارا و  نیب  درک  تمـسق  لوپ  نارھت و  دمآ  لوپ  رپ  نادمچ  اب  اتدوک  لماع  تفرگ و  رارق  اھییاکیرمآ  رایتخا  رد  اتدوک  لحم  هک  دمآ 

نازرابم دنداد ، لیکـشت  کاواس  دندرک ، طلـسم  روشک  نیا  رب  یدامتم  یاھلاس  ار  یولھپ  یهناملاظ  تموکح  مھ  دعب  دندرک . رارقا  دندرک ، فارتعا  مھ  ناشدوخ  ار  راک  ریبدت 

نآ زا  دـندرک ، دامتعا  اـھنیا  هب  دوخ  یاـھینیبشوخ  یور  روشک  نیلوئـسم  یاهھرب  رد  مھ  بـالقنا  زا  دـعب  تسا . هرود  نآ  لاـم  نیا  دـندرک ؛ هجنکـش  دندیـشک ، ریجنز  هب  ار 

ار اھتلم  دیزادنایم ، هار  گنج  دینکیم ، ترارـش  دیراد  ایند  رد  هک  دیتسھ  امـش  دییامـش ؛ ترارـش  رھظم  داد . رارق  ترارـش  روحم  رد  ار  ناریا  اکیرمآ ، تلود  تسایـس  فرط ،

« يمالسا يرادیب   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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فاعـضتسا هب  دـینکیم و  بوکرـس  راـچد  دـیناوتب  هک  اـج  رھ  اـت  یمالـسا  یرادـیب  یارجاـم  نیا  رد  ار  هتـساخاپب  یاـھتلم  دـینکیم ، تیاـمح  یتسینویھـص  میژر  زا  دـیپاچیم ،

، دش دامتعا  اھنیا  هب  اج  رھ  گرزب . تناھا  ترارش ؛ هب  دندرک  مھتم  ار  ناریا  تلم  تسامـش . ناش  تسامـش ؛ هب  قلعتم  ترارـش  دیزادنایم ؛ فالتخا  اھنآ  نیب  دیـشکیم و 

هک درادن  ناکما  تساتود ؛ هرکاذم  هار  اب  راشف  هار  تسین ؛ راگزاس  راشف  اب  هرکاذم  داھنـشیپ  هرکاذم ، ناونع  دنھدب . ناشن  تین  نسح  دیاب  دـندرک . تکرح  یروج  نیا  اھنیا 

؟ دوشب هچ  هک  یچ ؟ هک  مینک  هرکاذم  دنک . هرکاذم  هدنروآ  راشف  هدننک و  دیدھت  فرط  اب  دیایب  دیدھت  ریز  راشف ، یهمکچ  ریز  هک  دنکب  لوبق  ناریا  تلم 

؛ دراد اھنآ  یارب  یددعتم  نئارق  نظ  وس  نیا  دنراد و  نظ  وس  اکیرمآ  هب  اھتلم  تسا ؛ هدش  هتخانش  هقطنم  رد  ناریا ، رد  طقف  هن  اکیرمآ  یهرھچ  تسا . رادیب  ناریا  تلم  زورما 

رب روشک  نیا  رد  اددجم  ار  اکیرمآ  یهطلـس  دنھاوخب  یناسک  رگا  زورما  تسا . رادـیب  تلم  تسیچ ؛ اھنآ  دوصقم  هک  دـمھفیم  تسا ، هدـناوخ  ار  اکیرمآ  تسد  مھ  ناریا  تلم 

رگا مھ  هدـنب  تفرگ ؛ دـھاوخ  ار  اھنیا  نابیرگ  تلم  اکیرمآ ، تیاـضر  رطاـخ  یارب  دـننک  رظنفرـص  لقتـسم  تکرح  زا  یملع ، تفرـشیپ  زا  یلم ، عفاـنم  زا  دـنھاوخب  دـننک ، رارق 

؛ دـننک تیاعر  ار  یلم  عفاـنم  دـنفظوم  نیلوئـسم  یهمھ  تسا . مولعم  درک ؛ دـھاوخ  ضارتعا  تلم  منک ، تکرح  یمومع  تساوخ  یمومع و  تکرح  نیا  فـالخ  رب  مھاوخب 

. دننک ظفح  ار  ناریا  تلم  یوربآ  دننک ؛ تیاعر  ار  یلم  لالقتسا 

یقرش  / ١٣٩١/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تالکـشم و لـح  اـھنآ  ضرغ  دراد . دوـجو  مھ  هرکاذـم  هب  توـعد  نیا  رد  یقطنمریغ ، راـتفر  نیمھ  مینک . هرکاذـم  مینیـشنب  دـیایب  ناریا  هک  دندیـشک ، شیپ  ار  هرکاذـم  ثـحب 

یمالسا یروھمج  ماظن  نیا  دینیبب  هک  دنھد  ناشن  ناملسم  یاھتلم  هب  هکنیا  یارب  تسا  یتاغیلبت  راک  کی  ناشضرغ  داد -  مھاوخ  حیـضوت  دعب  نم  هک  تسین -  لئاسم 

نیا رگید ؟ دیئوگیم  هچ  اھامش  تسا ، روجنیا  ناریا  تلم  یتقو  دنک . زاب  ام  اب  ار  وگتفگ  هحلاصم و  باب  دیایب  دش  روبجم  تبقاع  اما  یگداتسیا ، نآ  اب  یتخسرس ، نآ  اب  دوب 

مالـسا رطاخ  هب  تسا و  هدیزو  یرادیب  میـسن  اھنیا  یمالـسا  یاھروشک  زا  یرایـسب  رد  زورما  هک  ناملـسم  یهتـشارفاربرس  یاھتلم  ندرک  دیماان  ندرک و  شوماخ  یارب  ار 

هحلاـصم و زیم  یاـپ  ار  ناریا  هک  دوـب  نـیمھ  اـھنآ  یاھفدـھ  زا  یکی  بـالقنا ، لوا  یاـھلاس  زا  دوـب . اھفدـھ  زا  یکی  نـیا  بـالقنا ، لوا  زا  دـنراد . مزـال  دـننکیم ، تزع  ساـسحا 

زیم یاپ  دنیـشنب  دـیایب  دـش  روبجم  تسا ، عاجـش  تسا ، سرتن  تسا ، هداتـسیا  تسا ، لقتـسم  درکیم  اعدا  هک  مھ  ناریا  دـیدید  هرخـالاب  دـنیوگب  دـنناشکب ؛ ناتـسبهدب 

. تسا یمھم  بلطم  نیا ، دننکیم . لابند  ار  فدھ  نیمھ  مھ  زورما  هرکاذم ؟

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٢/٠٩ یرادیب  املع و  یناھج  سالجا  رد  تانایب 

ورـشیپ رگتیادـھ و  شقن  رد  گرزب ، تالوحت  یهماگنھ  رد  هک  اجرھ  دـناهدوب و  مدرم  یحور  روبـص  گنـس  یرکف و  عجرم  اج  همھ  رد  شیبامک  سانـشنید  لاجر  ناـیناحور و 

هب هار  نداد  ناشن  رد  نانآ  یهراشا  تشگنا  هتفای و  شیازفا  مدرم  نانآ و  نایم  یرکف  دنویپ  دناهدرک ، تکرح  تارطخ  اب  هھجاوم  رد  مدرم  فوفـص  شیپاشیپ  رد  هدـش و  رھاظ 

ناـفلاخم مالـسا و  اـب  نازروهنیک  تما و  نانمـشد  یارب  تسا ، تکرب  دوـس و  یاراد  یمالـسا  یرادـیب  تضھن  یارب  هـک  هزادـنا  ناـمھ  هـب  نـیا  تـسا . هدوـب  رتراذـگرثا  مدرم ،

؛ دنشارتب نآ  یارب  یدیدج  یاھبطق  هدرک و  بلس  ینید  یاھهاگیاپ  زا  ار  یرکف  تیعجرم  نیا  دننکیم  یعـس  تسا و  بولطمان  نیرفآهغدغد و  یمالـسایاھشزرا ،  تیمکاح 

دھاوخن قافتا  زگرھ  دـھعتم  ینید  لاجر  اوقتاب و  ناملاع  دروم  رد  هک  یزیچ  درک ! هلماـعم  یتحارب  یلم  یاھـشزرا  لوصا و  رـس  رب  ناوتیم  نانآ  اب  هک  دناهتفایرد  هبرجت  هب  هک 

. داتفا

دندنبب و یلکب  ار  ذوفن  هار  نمـشد ، یهدنبیرف  یاھدـنفرت  اھهویـش و  تخانـش  اب  و  ناوارف ، تقد  یرایـشوھ و  اب  دـیاب  اھنآ  دـنکیم . رتنیگنـس  ار  نید  ناملاع  یهفیظو  نیا ،

ربارب رد  ندـش  ریگکمن  روز و  رز و  نابحاص  ناسحا  هلـص و  هب  ندـش  هدولآ  تسا . اھتفآ  نیرتگرزب  زا  اـیند ، عاـتم  نیگنر  یهرفـس  رب  نتـسشن  دـننک . ماـکان  ار  نمـشد  بیرف 

هب شیارگ  هب  ار  نارـصنعتسس  هک  یبلطتردق  تینم و  تسا . اھنآ  تیمیمـص  دامتعا و  نداد  تسد  زا  مدرم و  زا  یئادج  لماع  نیرتکانرطخ  تردـق ، توھـش و  یاھتوغاط 

نیذلل اھلعجن  هرخالا  رادلا  کلت  : » هک دنـشاب  هتـشاد  شوگ  رد  دـیاب  هراومھ  ار  نآرق  یهیآ  نیا  تسا . فارحنا  داـسف و  هب  یگدولآ  رتسب  دـناوخیم ، ارف  تردـق  یاـھبطق  یوس 

(١ «.) نیقتملل هبقاعلا  اداسف و  ضرالا و ال  یف  اولع  نودیریال 

یرکف یاھتیعجرم  ندیـشارت  یارب  مسینویھـص  اکیرمآ و  یهلمع  شالت  رگـشیامن  هک  دوشیم  هدید  یئاھهنحـص  هاگ  یمالـسا ، یرادیب  شخبدیما  یاھتکرح  نارود  رد  زورما 

رادنید و لاجر  نید و  یاملع  تسا . رگید  یوس  زا  دوخ ، یهدولآ  مومسم و  طاسب  رـس  رب  اوقت  نید و  لھا  ندناشک  یارب  نارتوھـش  یاھنوراق  شالت  و  وس ، کی  زا  نئمطمان 

. دنشاب قیقد  بقارم و  تدشب  دیاب  رادمنید ،

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٢/٠٩ یرادیب  املع و  یناھج  سالجا  رد  تانایب 

ناملسم یاھروشک  دشاب . مئاد  هجوت  دروم  یگدنز ، کبس  راتفر و  قالخا و  تسایـس و  رد  برغ  زا  تیعبت  کانتـشھد  خلت و  یهبرجت  دیاب  یمالـسا  یرادیب  یاھتـضھن  رد 

تلیـضف و طوقـس  یداصتقا ، رقف  تکـالف و  یـسایس ، تلذ  یگتـسباو و  نوچمھ  یکلھم  تاـفآ  هب  ربکتـسم ، یاـھتلود  تسایـس  گـنھرف و  زا  تیعبت  نرق  کـی  زا  شیب  رد 

. دوب رادروخرب  اھهصرع  نیا  یهمھ  رد  زیگناراختفا  یاهقباس  زا  یمالسا  تما  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دندش ؛ راچد  یملع ، روآتلجخ  یگدنامبقع  قالخا ،

میاهتخومآ مالـسلاهیلع )  ) یلع زا  ام  میرادن . ینمـشد  یئایفارغج ، زیامت  رطاخ  هب  اھناسنا  زا  یھورگ  چیھ  اب  ام  تسناد . برغ  اب  ینمـشد  ینعم  هب  دـیابن  ار  نخـس  نیا 

یقالخا و طاطحنا  داسف و  و  زواـجت ، مکحت و  و  رابکتـسا ، ملظ و  هیلع  اـم ، یهماـناعدا  ( ١ «.) قلخلا یف  کل  ریظن  وا  نیدـلا  یف  کل  خا  اـما   : » دومرف اـھناسنا  یهراـب  رد  هک 

. تسا هدش  دراو  ام  یاھتلم  رب  یرابکتسا  یرامعتسایاھتردق و  یوس  زا  هک  تسا  یلمع 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٢/٠٩ یرادیب  املع و  یناھج  سالجا  رد  تانایب 

سرد اھهبرجت  زا  دـیاب  زین  اجنیا  رد  دراذـگب . رثا  یمدرم  میظع  تکرح  رد  یـسایس و  ناگبخن  یاھمادـقا  اھمیمـصت و  رد  دـیابن  ملاع ] ناربکتـسم   ] نانآ یاھدـیعو  اھهدـعو و 

دوخ تلم  راک  زا  یھرگ  دنتـسناوتن  دـنتخاس ، دوخ  تسایـس  یـشم و  یانبم  ار  ملاظ  هب  نوکر  هدرک و  شوخ  لد  اکیرمآ  یاھهدـعو  هب  ناـیلاس  لوط  رد  هک  اـھنآ  میزوماـیب .

هب قلعتم  هک  ینیمزرـس  رد  ینیطـسلف  یهناخ  کـی  یتح  یناریو  زا  دنتـسناوتن  اـکیرمآ  ربارب  رد  میلـست  اـب  اـھنآ  دـننک . فرطرب  نارگید  اـی  دوخ  زا  ار  یمتـس  اـی  دـنیاشگب ،

تـسد زا  ار  یمالـسا  یرادیب  گرزب  تصرف  دنوش و  رابکتـسا  یهھبج  دیدھت  بوعرم  ای  عیمطت  یهتفیرف  هکیناگبخن  نارادمتـسایس و  دننک . یریگولج  تسا ، ناینیطـسلف 

(١ «.) رارقلا سئب  اھنولصی و  منھج  راوبلا . راد  مھموق  اولحا  ارفک و  تمعن هللا  اولدب  نیذلا  یلا  رت  مل  ا  : » دومرف هک  دنشاب  کانمیب  یھلا  دیدھت  نیا  زا  دیاب  دنھد ،

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٢/٠٩ یرادیب  املع و  یناھج  سالجا  رد  تانایب 

تسا یفرگش  یهدیدپ  تسا ؛ یمالسا  تما  مالسا و  ناھج  لئاسم  تسرھف  ردص  رد  هزورما  تخادرپ ، دیھاوخ  نآ  هب  سالجا  نیا  رد  امش  هک  یمالـسا » یرادیب   » عوضوم

ناھج یارب  هاگنآ  یمالـسا و  تما  یارب  تسدرود ، نادـنچ  هن  یزادـنامشچ  رد  ار  یمالـساندمت  ندروآربرـس  دوب  دـھاوخ  رداـق  دـبای ، همادا  دـنامب و  ملاـس  نذاـب هللا  رگا  هک 

. دنز مقر  تیرشب 

یـسایس یعامتجا و  تالداعم  یهیـشاح  زا  مالـسا  نونکا  هک  تسا  نآ  دـنک ، راکنا  ار  نآ  دـناوتیمن  یدنمـشوھ  علطم و  ناسنا  چـیھ  تسا و  ام  مشچ  ربارب  رد  زورما  هچنآ 

تموکح و تسایـس و  یگدـنز و  یهصرع  رد  ار  یاهزات  هاگن  تسا و  هتفای  نایامن  هتـسجرب و  یھاگیاج  ملاـع ، ثداوح  یهدـننکنییعت  رـصانع  زکرم  رد  هدـش و  جراـخ  ناـھج 

هب ینعمرپ  مھم و  یاهدـیدپ  تسا ، یرظن  یرکف و  قیمع  ـالخ  راـچد  مزیلاربـیل ، مزینومک و  تسکـش  زا  سپ  هک  ینوـنک  یاـیند  رد  نیا  و  دـنکیم ؛ هضرع  یعاـمتجا  تـالوحت 

رـشبم دوخ  و  تسا ، هتـشاذگ  یاـج  رب  یناـھج  ساـیقم  رد  یبرع ، یهقطنم  اـقیرفآ و  لامـش  رد  یبـالقنا  یـسایس و  ثداوح  هک  تسا  یرثا  نیتـسخن  نیا  دوریم . راـمش 

. داتفا دھاوخ  قافتا  هدنیآ  رد  هک  تسا  یرتگرزب  قیاقح 

یایند رسارس  رد  ابیرقت  نونکا  هک  تسا  یتقیقح  دنسرتیم ، دننکیم و  زیھرپ  زین  نآ  مان  ندروآ  نابز  هب  زا  یتح  عاجترا  رابکتسا و  یهھبج  نایوگنخس  هک  یمالـسا  یرادیب 

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 44 
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تیھام زا  نانآ  ندش  هاگآ  مالسا و  تمظع  دجم و  ایحا  هب  ناوج ، یاھرـشق  رد  هژیوب  یمومع و  راکفا  قایتشا  نآ ، یهناشن  نیرتزراب  دید . ار  نآ  یاھهناشن  ناوتیم  مالـسا 

ریز رد  ار  یمالساریغ  یمالسا و  قرش  لاس  تسیود  زا  شیب  هک  تسا  یئاھنوناک  اھتلود و  ربکتسم  رگمتس و  حیقو و  یهرھچ  ندش  راکـشآ  یللملانیب و  یهطلـس  ماظن 

. دناهدرک دوخ  یهنارگزواجت  هنامحریب و  یبلطتردق  شوختسد  ار  اھتلم  یتسھ  گنھرف ، ندمت و  باقن  اب  هدرشف و  دوخ  نینوخ  یاھهجنپ 

هب ار  اھلد  دناوتیم  دـش ، هدـید  اقیرفآ  لامـش  روشک  دـنچ  رد  نآ  دـقن  یاھدرواتـسد  زا  هچنآ  یلو  تسا ؛ هنوگزمر  یدادـتما  یاراد  هدرتسگ و  یـسب  کرابم  یرادـیب  نیا  داعبا 

. دـھدیم دـیون  ار  رتـگرزب  یاھهدـعو  ققحت  هک  تسا  یـشخبدیما  یهناـشن  یھلا ، یاھهدـعو  نوگزجعم  ققحت  هراومھ  دـناسرب . ناـنیمطا  هب  هدـنیآ  فرگـش  گرزب و  جـئاتن 

. تسا یبوبر  کیتکات  نیا  زا  یاهنومن  داد ، یسوم  ردام  هب  دنوادخ  هک  یاهدعو  ود  زا  نآرق  تیاکح 

یهدعو ققحت  نیلـسرملا .» نم  هولعاج  کیلا و  هودار  انا  : » هک دومرف  هدـعو  یھلا  باطخ  دـش ، هداد  دازون  لماح  قودنـص  ندـنکفا  بآ  هب  نامرف  هک  راوشد  یهماگنھ  نآ  رد 

: دوب تدـمدنلب  ربص  تدـھاجم و  جـنر و  مزلتـسم  هتبلا  رتگرزب و  یـسب  هک  دـش ، تلاـسر  یهدـعو  ققحت  یهناـشن  دوب ، رداـم  یـشوخلد  یهیاـم  رتکچوک و  یهدـعو  هک  لوا 

ار خـیرات  ریـسم  تفای و  ققحت  لاس  دـنچ  زا  سپ  هک  تسا  گرزب  تلاسر  نامھ  قح ، یهدـعو  نیا  قح .» دـعو هللا  نا  ملعتل  نزحت و  اـھنیع و ال  رقت  یک  هما  یلا  هاـنددرف  »

. داد رییغت 

: رما لاثتما  هب  نابطاخم ، قیوشت  یارب  مظعا ، ربمایپ  یهلیـسو  هب  دـنوادخ  هک  تسا ، فیرـش  تیب  هب  ناـمجاھم  بوکرـس  رد  یھلا  یهقئاـف  تردـق  یروآداـی  رگید ، یهنومن 

«. لیلضت یف  مھدیک  لعجی  مل  ا  : » دیامرفیم دربیم و  راک  هب  تیبلا » اذھ  بر  اودبعیلف  »

هرھب یدـھف » الاض  کدـجو  و  یواف . امیتی  کدـجی  مل  ا   : » نوگزجعم تمعن  یروآدای  زا  یلق ،» ام  کبر و  کعدو  اـم   : » یهدـعو رواـب  شبوبحم و  ربماـیپ  یحور  تیوقت  یارب  اـی 

. تسا رایسب  نآرق  رد  یئاھهنومن  نینچ  و  دریگیم .

تمکح تربع و  لھا  دنک ، حتف  ساسح  رایـسب  یهقطنم  نیا  یاھروشک  نیرتساسح  زا  یکی  رد  ار  مزینویھـص  اکیرمآ و  ژد  تسناوت  دش و  زوریپ  ناریا  رد  مالـسا  هک  زور  نآ 

. دیسر ارف  و  دیسر ؛ دھاوخ  ارف  یپردیپ  رگید  تاحوتف  دنریگ ، راک  هب  ار  تریصب  ربص و  رگا  هک  دنتسناد 

هب دـنوادخ  زا  دادمتـسا  تمواقم و  ربص و  یھلا و  یهدـعو  هب  دامتعا  یهیاـس  رد  همھ  دـننکیم ، فارتعا  نادـب  اـم  نانمـشد  هک  یمالـسا  یروھمج  رد  ناـشخرد  یاـھتیعقاو 

یبر یعم  نا  الک   : » هک دناهدز  بیھن  دندادیم ، رـس  نوکردـمل » انا  : » یادـن زیگنابارطـضا ، عطاقم  رد  هک  یئافعـض  یهسوسو  ربارب  رد  هراومھ  ام  مدرم  تسا . هدـمآ  تسد 

«. نیدھیس

ار اکیرمآ  هب  هتسباو  نامرفهبشوگ و  دساف و  یاھتموکح  دناهتسناوت  هدرک و  ملع  دق  دادبتسا  رابکتـسا و  ربارب  رد  هک  تسا  یئاھتلم  سرتسد  رد  اھبنارگ  یاهبرجت  نیا  زورما 

. دننک لزلزتم  ای  هتخاس  نوگنرس 

رد یمالسا ، ندمت  یهلق  هب  ندیسر  ات  ار  راختفا  ریسم  نیا  تسناوت  دھاوخ  زیزع » یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرـصنیل هللا  و  : » یهدعو هب  دامتعا  رـصب و  ربص و  یگداتـسیا و 

. دنک راومھ  یمالسا  تما  ربارب 

رد مزـال  یهتکن  دـنچ  ناـیب  هب  منادـیم  هتـسیاش  دـناهتفای ، روضح  نآ  رد  یمالـسا  نوگاـنوگ  بھاذـم  اـھروشک و  زا  تما  یاـملع  زا  یعمج  هک  مھم  یهسلج  نیا  رد  نونکا 

: مزادرپب یمالسا  یرادیب  لئاسم 

نید و یاملع  یهلیـسو  هب  ابلاغ  دـش ، زاغآ  رامعتـسا  یاھلوارقـشیپ  دورو  زاغآ  اب  نامزمھ  هک  هقطنم  نیا  یاھروشک  رد  یرادـیب  جاوما  نیتسخن  هک  تسا  نآ  بلطم  نیلوا 

یلعدمحم و نسحلا و  دومحم  یناسارخ و  دنوخآ  یزاریش و  یازریم  هدبع و  دمحم  نیدلالامجدیس و  نوچ  هتسجرب  یاھتیصخش  ناربھر و  مان  دمآ . دیدپ  ینید  ناحلصم 

یارب خـیرات  تاحفـص  رد  قارع  دـنھ و  رـصم و  ناریا و  یاھروشک  زا  ذـفنتم  دـھاجم و  گرزب و  فورعم  یناحور  اھھد  یدودوم و  یلعالاوبا  هللارون و  اـقآ  جاـح  هللالـضف و  خـیش 

. تسا طبض  تبث و  هشیمھ 

نارازھ فورعم و  ملاع  اھدص  نایم ، نیا  رد  دشخردیم . ناریا  یمالـسا  بالقنا  کرات  رب  یغورفرپ  یهراتـس  نوچ  میظع  ینیمخ » ماما   » ناشخرد مان  مھ  رـصاعم  نارود  رد 

نوچمھ یناحورریغ  یاھرشق  زا  ینید  ناحلصم  تسرھف  دناهدوب . نوگانوگ  یاھروشک  رد  کچوک  گرزب و  یحالـصا  ثداوح  نیرفآشقن  زورید ، زورما و  زین ، فورعمریغ  ملاع 

. تسا زیگناباجعا  دنلب و  زین  یروھال  لابقا  انبلانسح و 

ورـشیپ رگتیادـھ و  شقن  رد  گرزب ، تالوحت  یهماگنھ  رد  هک  اجرھ  دـناهدوب و  مدرم  یحور  روبـص  گنـس  یرکف و  عجرم  اج  همھ  رد  شیبامک  سانـشنید  لاـجر  ناـیناحور و 

هب هار  نداد  ناشن  رد  نانآ  یهراشا  تشگنا  هتفای و  شیازفا  مدرم  نانآ و  نایم  یرکف  دنویپ  دناهدرک ، تکرح  تارطخ  اب  هھجاوم  رد  مدرم  فوفـص  شیپاشیپ  رد  هدـش و  رھاظ 

ناـفلاخم مالـسا و  اـب  نازروهنیک  تما و  نانمـشد  یارب  تسا ، تکرب  دوـس و  یاراد  یمالـسا  یرادـیب  تضھن  یارب  هـک  هزادـنا  ناـمھ  هـب  نـیا  تـسا . هدوـب  رتراذـگرثا  مدرم ،

؛ دنشارتب نآ  یارب  یدیدج  یاھبطق  هدرک و  بلس  ینید  یاھهاگیاپ  زا  ار  یرکف  تیعجرم  نیا  دننکیم  یعـس  تسا و  بولطمان  نیرفآهغدغد و  یمالـسایاھشزرا ،  تیمکاح 

دھاوخن قافتا  زگرھ  دـھعتم  ینید  لاجر  اوقتاب و  ناملاع  دروم  رد  هک  یزیچ  درک ! هلماـعم  یتحارب  یلم  یاھـشزرا  لوصا و  رـس  رب  ناوتیم  نانآ  اب  هک  دناهتفایرد  هبرجت  هب  هک 

. داتفا

دندنبب و یلکب  ار  ذوفن  هار  نمـشد ، یهدنبیرف  یاھدـنفرت  اھهویـش و  تخانـش  اب  و  ناوارف ، تقد  یرایـشوھ و  اب  دـیاب  اھنآ  دـنکیم . رتنیگنـس  ار  نید  ناملاع  یهفیظو  نیا ،

ربارب رد  ندـش  ریگکمن  روز و  رز و  نابحاص  ناسحا  هلـص و  هب  ندـش  هدولآ  تسا . اھتفآ  نیرتگرزب  زا  اـیند ، عاـتم  نیگنر  یهرفـس  رب  نتـسشن  دـننک . ماـکان  ار  نمـشد  بیرف 

هب شیارگ  هب  ار  نارـصنعتسس  هک  یبلطتردق  تینم و  تسا . اھنآ  تیمیمـص  دامتعا و  نداد  تسد  زا  مدرم و  زا  یئادج  لماع  نیرتکانرطخ  تردـق ، توھـش و  یاھتوغاط 

نیذلل اھلعجن  هرخالا  رادلا  کلت  : » هک دنـشاب  هتـشاد  شوگ  رد  دـیاب  هراومھ  ار  نآرق  یهیآ  نیا  تسا . فارحنا  داـسف و  هب  یگدولآ  رتسب  دـناوخیم ، ارف  تردـق  یاـھبطق  یوس 

«. نیقتملل هبقاعلا  اداسف و  ضرالا و ال  یف  اولع  نودیریال 

یرکف یاھتیعجرم  ندیـشارت  یارب  مسینویھـص  اکیرمآ و  یهلمع  شالت  رگـشیامن  هک  دوشیم  هدید  یئاھهنحـص  هاگ  یمالـسا ، یرادیب  شخبدیما  یاھتکرح  نارود  رد  زورما 

رادنید و لاجر  نید و  یاملع  تسا . رگید  یوس  زا  دوخ ، یهدولآ  مومسم و  طاسب  رـس  رب  اوقت  نید و  لھا  ندناشک  یارب  نارتوھـش  یاھنوراق  شالت  و  وس ، کی  زا  نئمطمان 

. دنشاب قیقد  بقارم و  تدشب  دیاب  رادمنید ،

دھد و وس  تمـس و  دیاب  ار  اھتلم  یرادیب  هک  یئالاو  یلاعتم و  یهطقن  تسا ؛ ناملـسم  یاھروشک  رد  یمالـسا  یرادیب  یارب  تدمدنلب  فدـھ  میـسرت  موزل  هتکن ، نیمود 

. دومن صخشم  نآ  رد  ار  کیدزن  ینایم و  یاھفدھ  درک و  میسرت  ار  هار  یهشقن  ناوتیم  هک  تسا  هطقن  نیا  یئاسانش  اب  دناسرب . هطقن  نآ  هب  ار  نانآ 

یندمت هاگیاج  هب  دیاب  اھروشک ، اھتلم و  بلاق  رد  دوخ  ضاعبا  یهمھ  اب  یمالـسا  تما  دشاب . یمالـسا » ناشخرد  ندمت  داجیا   » زا رتمک  یزیچ  دناوتیمن  یئاھن  فدھ  نیا 

تداعـس و نیمات  یارب  دـنوادخ  هک  تسا  یایونعم  یداـم و  یاـھتیفرظ  یهمھ  زا  اـھناسنا  یدـنمهرھب  ندـمت ، نیا  یمومع  یلـصا و  یهصخاـش  دـبای . تسد  نآرق  بولطم 

یئوگخـساپ داھتجا و  رد  نآرق ، زا  هتفرگرب  نیناوق  رد  یمدرم ، تموکح  رد  ار  ندـمت  نیا  یرھاظ  شیارآ  تسا . هدرک  هیبعت  نانآ  دوخ  دوجو  رد  تعیبط و  ملاع  رد  نانآ ، یلاـعت 

رب ینتبم  داصتقا  زا  ندـش  صـالخ  رد  تلادـع ، رارقتـسا  رد  یمومع ، تورث  هاـفر و  داـجیا  رد  طاـقتلا ، تعدـب و  زین  عاـجترا و  رجحت و  زا  زیھرپ  رد  رـشب ، یونهبون  یاـھزاین  هب 

هب هناملاع  یداھتجا و  هاگن  درک . هدـھاشم  دـیاب  ناوتیم و  راکتبا ، راک و  شـالت و  رد  و  ملاـع ، ناـمولظم  زا  عاـفد  رد  یناـسنا ، قـالخا  شرتسگ  رد  رثاـکت ، اـبر و  یراوخهژیو و 

طباور ات  و  امنیـس ، رنھ و  ات  نردـم  یاھهناسر  زا  و  یروانف ، ینف و  دـیلوت  ات  یرادـکناب  داصتقا و  زا  و  یمـسر ، تیبرت  میلعت و  ماظن  ات  یناسنا  مولع  زا  نوگانوگ ، یاھهصرع 

. تسا یزاسندمت  نیا  مزاول  زا  همھ  هریغ ، هریغ و  للملانیب و 

ینیبدب تسیرگن . زادـنامشچ  نیا  هب  هنانیبدـب  ای  هدزباتـش  هاگن  اب  دـیابن  تسا . ام  عماوج  یاھیئاناوت  سرتسد  رد  نکمم و  یاھراک  همھ ، اھنیا  هک  تسا  هداد  ناشن  هبرجت 

میناوتیم اـم  تسا . وسلا » نظ  اـب  نیناـظلا  : » یهطرو هب  ندـیزغل  ورف  شنیرفآ ، یاھتنـس  کـمک  یھلا و  دادـما  زا  تلفغ  و  تسا ؛ یھلا  تمعن  نارفک  دوخیاـھیئاناوت ، هب 

تیلقا روھقم  کنیا  هک  ناـھج  یاـھتلم  تیرثکا  قح  قاـقحا  ورـشیپ  ار  یمالـسا  تما  مینکـشب و  ار  رگهطلـس  یاھتردـق  یـسایس  یداـصتقا و  یملع و  تاراـصحنا  یهقلح 

. میشاب دنربکتسم ،

دھد و هیدھ  تیرشب  یهمھ  هب  یمالـسا و  تما  هب  ار  الاو  قالخا  هتفرـشیپ و  یهشیدنا  موادم ، تدھاجم  قالخا و  ملع و  نامیا و  یاھهصخاش  اب  دناوتیم  یمالـسا  ندمت 

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 45 
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. دشاب دنبرغ ، یزورما  ندمت  ناکرا  هک  یاهدیشک  نجل  هب  قالخا  هناملاظ و  یدام و  ینیبناھج  زا  یئاھر  یهطقن 

مئاد هجوت  دروم  یگدـنز ، کبـس  راتفر و  قالخا و  تسایـس و  رد  برغ  زا  تیعبت  کانتـشھد  خـلت و  یهبرجت  دـیاب  یمالـسا  یرادـیب  یاھتـضھن  رد  هک  تسا  نآ  موس  بلطم 

رقف تکالف و  یـسایس ، تلذ  یگتـسباو و  نوچمھ  یکلھم  تافآ  هب  ربکتـسم ، یاـھتلود  تسایـس  گـنھرف و  زا  تیعبت  نرق  کـی  زا  شیب  رد  ناملـسم  یاـھروشک  دـشاب .

اھهصرع نیا  یهمھ  رد  زیگناراختفا  یاهقباس  زا  یمالـسا  تما  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دندش ؛ راچد  یملع ، روآتلجخ  یگدـنامبقع  قالخا ، تلیـضف و  طوقـس  یداصتقا ،

. دوب رادروخرب 

میاهتخومآ مالـسلاهیلع )  ) یلع زا  ام  میرادن . ینمـشد  یئایفارغج ، زیامت  رطاخ  هب  اھناسنا  زا  یھورگ  چیھ  اب  ام  تسناد . برغ  اب  ینمـشد  ینعم  هب  دـیابن  ار  نخـس  نیا 

یلمع یقالخا و  طاطحنا  داسف و  و  زواجت ، مکحت و  و  رابکتـسا ، ملظ و  هیلع  ام ، یهماناعدا  قلخلا .» یف  کل  ریظن  وا  نیدـلا  یف  کل  خا  اما   : » دومرف اھناسنا  یهراب  رد  هک 

هقطنم رد  شناورهلابند  یخرب  اکیرمآ و  یاھیئوگروز  اھتلاخد و  اھمکحت و  زین  نونکامھ  تسا . هدـش  دراو  ام  یاھتلم  رب  یرابکتـسا  یرامعتسایاھتردق و  یوس  زا  هک  تسا 

. مینکیم هدھاشم  تسا ، هدش  لدب  بالقنا  مایق و  نافوط  هب  اھنآ  رد  یرادیب  میسن  هک  یئاھروشک  رد  ار 

رد هک  اھنآ  میزومایب . سرد  اھهبرجت  زا  دیاب  زین  اجنیا  رد  دراذگب . رثا  یمدرم  میظع  تکرح  رد  یـسایس و  ناگبخن  یاھمادـقا  اھمیمـصت و  رد  دـیابن  نانآ  یاھدـیعو  اھهدـعو و 

ار یمتس  ای  دنیاشگب ، دوخ  تلم  راک  زا  یھرگ  دنتـسناوتن  دنتخاس ، دوخ  تسایـس  یـشم و  یانبم  ار  ملاظ  هب  نوکر  هدرک و  شوخ  لد  اکیرمآ  یاھهدعو  هب  نایلاس  لوط 

یریگولج تسا ، ناینیطسلف  هب  قلعتم  هک  ینیمزرس  رد  ینیطـسلف  یهناخ  کی  یتح  یناریو  زا  دنتـسناوتن  اکیرمآ  ربارب  رد  میلـست  اب  اھنآ  دننک . فرطرب  نارگید  ای  دوخ  زا 

یھلا دیدھت  نیا  زا  دیاب  دنھد ، تسد  زا  ار  یمالـسا  یرادیب  گرزب  تصرف  دنوش و  رابکتـسا  یهھبج  دـیدھت  بوعرم  ای  عیمطت  یهتفیرف  هکیناگبخن  نارادمتـسایس و  دننک .

«. رارقلا سئب  اھنولصی و  منھج  راوبلا . راد  مھموق  اولحا  ارفک و  تمعن هللا  اولدب  نیذلا  یلا  رت  مل  ا  : » دومرف هک  دنشاب  کانمیب 

نینوخ یاھهضراعم  هب  اھتـضھن  نیا  لیدبت  ینکفافالتخا و  دنکیم ، دیدھت  ار  یمالـسا  یرادـیب  تضھن  هک  یئاھزیچ  نیرتکانرطخ  زا  یکی  زورما  هک  تسا  نآ  مراھچ  یهتکن 

، هتخورفدوخ نارادمتسایس  یتفن و  یاھرالد  کمک  اب  مزینویھص ، برغ و  یسوساج  یاھسیورس  یوس  زا  نونکامھ  هئطوت  نیا  تسا . یلم  یموق و  یبھذم و  یاهقرف و 

ریفکت و دیدھت و  جرخ  دشاب ، ادخ  قلخ  یزورھب  تمدخ  رد  تسناوتیم  هک  یلوپ  دوشیم و  لابند  مامتھا  دج و  اب  یبرعیهقطنم ،  رد  هژیوب  اقیرفآ و  لامش  ات  ایسآ  قرـش  زا 

، دـننادیم دوـخ  ثیبـخ  یاھفدـھ  عناـم  ار  یمالـسا  یهچراـپکی  تردـق  هک  اـھنآ  ددرگیم . تدـمزارد  یاـھهنیک  شتآ  نتخورفارب  ناناملـسم و  نوـخ  نـتخیر  یراذـگبمب و  رورت و 

یعیبـط و هک  ار -  ثیدـح  خـیرات و  مـالک و  هقف و  رد  یرظن  یاـھتوافت  دـناهتفای و  دوخ  یناطیـش  دوصقم  یارب  هار  نیرتناـسآ  ار  یمالـسا  تما  نورد  رد  اـھفالتخا  هب  ندزنماد 

. دناهتخاس داسف  هنتف و  یزیرنوخ و  ریفکت و  زیواتسد  تسا -  ریذپانبانتجا 

اـھتیبصع و اـھلھج و  زا  کـشیب  رادـغ ، تسد  نیا  دـھدیم . ناـشن  ینـشورب  اـھهعجاف  نیا  سپ  رد  ار  نمـشد  تسد  یلخاد ، یاـھیریگرد  یهنحـص  هب  هنادنمـشوھ  هاـگن 

. تسا نیگنس  رایسب  ارجام  نیا  رد  یسایس  ینید و  ناگبخن  ناحلصم و  یهفیظو  دزیریم . نیزنب  شتآ ، یور  رب  دنکیم و  یرادربهرھب  ام  عماوج  نایم  رد  اھیرگنیحطس 

دیاب دنکانرطخ . یاھهلعـش  نیا  ضرعم  رد  ای  ریگرد  یاهنوگ  هب  نانبل  قارع و  و  یاهنوگ ، هب  ناتـسکاپ  یاهنوگ ، هب  هیروس  یاهنوگ ، هب  سنوت  رـصم و  یاهنوگ ، هب  یبیل  نونکا 

یاهقطنم یاھهناسر  برغ و  تاـغیلبت  میھد . تبـسن  یموق  یتدـیقع و  یاـھهزیگنا  لـماوع و  هب  ار  همھ  نیا  هک  تسا  یـشیدناهداس  دوب . جـالع  یپ  رد  بقارم و  تدـشب 

. دروآیم دیدپ  نانبل  هیروس و  رد  تمواقم  نانمشد  اھتسینویھص و  یارب  ینما  یهیشاح  دننکیم و  دومناو  ینس  هعیش و  عازن  ار  هیروس  رد  رگناریو  گنج  رودزم ، هتـسباو و 

هن و  یعیـش ، تلود  کی  هیروس  تلود  هن  دـننآ . نافلاخم  یتسینویھـصدض و  تمواقم  نارادـفرط  هکلب  هعیـش ، ینـس و  هن  هیروس ، رد  عازن  فرط  ود  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

رد ناشیدناهداس  یبھذم  تاساسحا  زا  دناهتـسناوت  هک  تسا  نآ  زیمآهعجاف  یویرانـس  نیا  ناگدننادرگ  رنھ  اھنت  دناینـس . هورگ  کی  نآ  مالـسا  دض  رالوکـس و  یهضراعم 

. دنک نشور  یفصنم  ناسنا  رھ  یارب  ار  هلئسم  دناوتیم  نآ ، فلتخم  حوطس  ناراکردناتسد  هنحص و  هب  هاگن  دننک . هدافتسا  کلھم  یزورفاشتآ  نیا 

قوقح رگید  یار و  قح  زا  تسا  یداـمتم  یاـھلاس  هک  موـلظم  یتـیرثکا  نیرحب ، رد  تسا . مرگرـس  بیرف  غورد و  هب  رگید  یاهنوـگ  هب  زین  نیرحب  دروـم  رد  تاـغیلبت  جوـم  نیا 

ار نیا  دیاب  تسا ، یرگینس  هب  رھاظتم  رالوکس ، رابج  تموکح  دناهعیش و  مولظم  تیرثکا  نیا  نوچ  ایآ  دناهتساخرب . دوخ  قح  یهبلاطم  هب  دنمورحم ، تلم ، کییساسا 

؟ تسا تقیقح  نیا  ایآ  یلو  دننک ، دومناو  نینچ  دنھاوخیم  هتبلا  هقطنم  رد  نانآ  یاھهلایپمھ  یئاکیرمآ و  یئاپورا و  نارگرامعتسا  تسناد ؟ ینس  هعیش و  عازن 

یبھذـم و تافالتخا  ندرک  هدـمع  رد  نانمـشد  یاھفدـھ  نتخانـش  دـناوخیم و  ارف  تیلوئـسم  ساسحا  تقد و  لمات و  هب  ار  فصنم  ناحلـصم  نید و  یاملع  هک  تسا  اـھنیا 

. دزاسیم ضرف  همھ  رب  ار  یبزح  یموق و 

شیپ لاس  زا ۶٠  درک . وجتـسج  نیطـسلف  یهلئـسم  لابق  رد  نانآ  یریگعـضوم  رد  دیاب  هلمج  زا  ار  یمالـسا  یرادـیب  یاھتـضھن  ریـسم  یتسرد  هک  تسا  نآ  مجنپ  یهتکن 

بصغ و یرگناریو و  رورت و  راتشک و  زا  یبیکرت  نونکات ، لوا  زور  زا  نیطسلف  یهعجاف  تسا . هدشن  هداھن  یمالسا  تما  لد  رب  نیطسلف  روشک  بصغ  زا  رتگرزبیغاد  نونکات 

یهمھ عامجا  لحم  یمالـسا و  بھاذـم  یهمھ  قافتا  دروم  بصاغ ، یبرح و  نمـشد  نیا  ربارب  رد  هزراـبم  یگداتـسیا و  بوجو  تسا . هدوب  یمالـسا  تاسدـقم  هب  ضرعت 

یهناھب هب  اـی  اـکیرمآ  زیمآمکحت  تساوخ  یهظحـالم  هب  ار  یلم  ینید و  یهفیظو  نیا  هک  یمالـسا  یاـھروشک  رد  یناـیرج  رھ  تسا . هدوب  یلم  ملاـس  قداـص و  تاـنایرج 

. دوش هتسیرگن  وا  هب  یتسودنھیم  یاعدا  رد  تقادص  ای  مالسا  هب  یرادافو  مشچ  هب  هک  دشاب  هتشاد  راظتنا  دیابن  دراپسب ، یـشومارف  تسد  هب  یقطنمریغ ، یاھهیجوت 

مھتم دنک ، تشپ  تمواقم  یهھبج  هب  دربب و  هیشاح  هب  ای  دریذپن  ار  نیطسلف  نیمزرس  نیطسلف و  تلم  تاجن  فیرش و  سدق  یدازآ  راعش  سک  رھ  تسا . کحم  کی  نیا 

. دشاب هتشاد  رظندم  رد  ار  یساسا  نایامن و  صخاش  رایعم و  نیا  تقو ، همھ  اج و  همھ  رد  دیاب  یمالسا  تما  تسا .

! نارھاوخ ناردارب و  زیزع ! نانامھیم 

ام یهبرجت  هنع .» منی  مل  مان  نم  : » هک تسا  نیا  ام  هب  مالسلاهیلع ) ) یلع سرد  تسا . نیرفآتصرف  ام  نانمـشد  یارب  ام  تلفغ  دیرادم . رود  رظن  زا  زگرھ  ار  نمـشد  دیک 

یاھتوغاط نآ ، زا  شیپ  دیدم  یاھتدم  هک  اکیرمآ  یبرغ و  ربکتـسم  یاھتلود  ناریا ، رد  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  اب  تسا . زومآتربع  زین  هنیمز  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  رد 

هتفرگ و مکتسد  ار  هعماج  نورد  رد  یمالسا  نامیا  تردقرپ  یورین  دندزیم و  مقر  ار  نامروشک  یگنھرف  یداصتقا و  یسایس و  تشونرس  هتفرگ و  دوخ  تشم  رد  ار  یناریا 

هب نانآ  نامرف  یاھقاتا  یتاعالطا و  یاھـسیورس  یتیمکاحیاھھاگتـسد و  دندرب و  یپ  دوخ  تلفغ  هب  ناھگان  دندوب ، هدنام  ربخیب  نآرق  مالـسا و  تیادـھ  جیـسب و  ناوت  زا 

. دننک ناربج  ار  دوخ  شحاف  تسکش  ات  دنداتفا  راک 

رـس رب  یگداتـسیا  تسا : یـساسا  لماع  ود  لصا  رد  تسا ، هدرک  بآ  رب  شقن  ار  نانآ  رکم  هک  یزیچ  میاهدـید . نانآ  زا  لاس  دنچویـس  نیا  رد  ار  اھدـنفرت  اھهئطوت و  عاونا 

تکرب هب  مود  لماع  و  یھلا ، یهدعو  هب  هناقداص  نامیا  یهلیـسو  هب  لوا  لماع  تسا . جرف  حـتف و  دـیلک  اج  همھ  رد  لماع  ود  نیا  هنحـص . رد  مدرم  روضح  و  یمالـسا ، لوصا 

اب تلم  هک  اج  رھ  و  دشخبیم ؛ قنور  دوخ  تکرب  رپ  روضح  زا  ار  هنحص  دنک ، رواب  ار  نایاوشیپ  تیمیمص  قدص و  هک  یتلم  دوشیم . نیمـضت  هناقداص  نییبت  هناصلخم و  شالت 

ار یمالسا  یرادیب  دوخ  روضح  اب  هک  تسا  یئاھتلم  یهمھ  یارب  یقفوم  یهبرجت  نیا  تشاد . دھاوخن  ار  نآ  نداد  تسکش  ناوت  یتردق  چیھ  دنامب ، هنحص  رد  خسار  مزع 

. دندز مقر 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٢/٠٩ یرادیب  املع و  یناھج  سالجا  رد  تانایب 

بصغ زا  رتگرزبیغاد  نونکات  شیپ  لاس  زا ۶٠  درک . وجتسج  نیطسلف  یهلئسم  لابق  رد  نانآ  یریگعضوم  رد  دیاب  هلمج  زا  ار  یمالـسا  یرادیب  یاھتـضھن  ریـسم  یتسرد 

تاسدـقم هـب  ضرعت  بـصغ و  یرگناریو و  رورت و  راتـشک و  زا  یبـیکرت  نونکاـت ، لوا  زور  زا  نیطـسلف  یهعجاـف  تـسا . هدـشن  هداـھن  یمالـسا  تما  لد  رب  نیطـسلف  روـشک 

ملاس قداص و  تانایرج  یهمھ  عامجا  لحم  یمالسا و  بھاذم  یهمھ  قافتا  دروم  بصاغ ، یبرح و  نمشد  نیا  ربارب  رد  هزرابم  یگداتسیا و  بوجو  تسا . هدوب  یمالسا 

هب یقطنمریغ ، یاھهیجوت  یهناھب  هب  ای  اکیرمآ  زیمآمکحت  تساوخ  یهظحالم  هب  ار  یلم  ینید و  یهفیظو  نیا  هک  یمالـسا  یاـھروشک  رد  یناـیرج  رھ  تسا . هدوب  یلم 

رھ تسا . کحم  کی  نیا  دوش . هتـسیرگن  وا  هب  یتسودنھیم  یاعدا  رد  تقادص  ای  مالـسا  هب  یرادافو  مشچ  هب  هک  دشاب  هتـشاد  راظتنا  دیابن  دراپـسب ، یـشومارف  تسد 

یمالسا تما  تسا . مھتم  دنک ، تشپ  تمواقم  یهھبج  هب  دربب و  هیـشاح  هب  ای  دریذپن  ار  نیطـسلف  نیمزرـس  نیطـسلف و  تلم  تاجن  فیرـش و  سدق  یدازآ  راعـش  سک 

. دشاب هتشاد  رظندم  رد  ار  یساسا  نایامن و  صخاش  رایعم و  نیا  تقو ، همھ  اج و  همھ  رد  دیاب 

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 46 
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یمالسا  / ١٣٩٢/٠٢/٠٩ یرادیب  املع و  یناھج  سالجا  رد  تانایب 

یرکف یاھتیعجرم  ندیـشارت  یارب  مسینویھـص  اکیرمآ و  یهلمع  شالت  رگـشیامن  هک  دوشیم  هدید  یئاھهنحـص  هاگ  یمالـسا ، یرادیب  شخبدیما  یاھتکرح  نارود  رد  زورما 

رادنید و لاجر  نید و  یاملع  تسا . رگید  یوس  زا  دوخ ، یهدولآ  مومسم و  طاسب  رـس  رب  اوقت  نید و  لھا  ندناشک  یارب  نارتوھـش  یاھنوراق  شالت  و  وس ، کی  زا  نئمطمان 

. دنشاب قیقد  بقارم و  تدشب  دیاب  رادمنید ،

نارعاش  / ٠١/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

شخبماـھلا هدـمآ و  دوـجو  هب  اـم  یهعماـج  نورد  زا  یخیراـت  میظع  تکرح  کـی  زورما  تـسا . تیلوئـسم  یاراد  رعاـش  مـھ  ناـمدوخ  ناـمز  هعماـج و  هـب  طوـبرم  لـئاسم  رد 

یتلم کی  یوس  زا  اھیئوگروز ، لباقم  رد  یگداتسیا  یللملانیب ، یهطلس  ماظن  اب  یمالسا  بالقنا  یهھجاوم  تسا . تیعقاو  کی  نیا  هدش ؛ یرشب  گرزب  یاھهعومجم 

ام نارعاش  رعـش  رد  دـیاب  نیا  تسا ؛ یمھم  یلیخ  زیچ  روشک ، نیا  رد  یگدازآ  یدازآ و  مچرپ  نتـشارفارب  و  هدوب ، نارگید  یاھیئوگروز  راب  ریز  رتشیب  اـی  لاـس  تسیود  هک 

یمک زیچ  ام  یهلاـستشھ  یماـظن  داـھج  یهلئـسم  هک  ماهتفگ  رگید  تاـسلج  هسلج و  نیمھ  رد  اـھراب  نم  دـمآ . یدازآ  نیا  یپ  رد  هک  هچنآ  نینچمھ  دـنک . ادـیپ  روھظ 

تردق تخاس  هب  ندیشخب  ماکحتـسا  داھج  یمالـسا ، یهعماج  یانب  داھج  نینچمھ  دریگب . رارق  هجوت  دروم  دیاب  یلیخ  ام  رعـش  رد  نم  رظن  هب  هک  دوب ؛ یمھم  زیچ  دوبن ،

همھ مینکیم ، ثحب  یگدنز  کبس  زا  ریغ  رد  هک  هچنآ  تسا و  نیا  یمالسا  ندمت  نتم  میدرک  ضرع  هک  یگدنز -  کبـس  حالـصا  داھج  میدرک ، هیکت  شیور  ررکم  ام  هک  یلم 

هب طوبرم  لئاسم  نینچمھ  دریگب . رارق  هجوت  دروم  دـیاب  رعـش ، قیرط  زا  داـھج  نیا  رد  روضح  تسا ؛ داـھج  کـی  مادـک  رھ  اـھنیا  تسا -  اھیریگهزادـنا  اھهویـش و  اـھلکش و 

ام دنشاب ، هتشاد  مھس  ام  رعش  رد  دیاب  اھنیا  تسا ؛ مھم  یهلئسم  کی  نیطـسلف  یهلئـسم  تسا ، مھم  یهلئـسم  کی  یمالـسا  یرادیب  زورما  هنامز . هب  طوبرم  خیرات ،

. میزادرپب اھنیا  هب  دیاب  نامرعش  رد 

نایوجشناد  / ٠۶/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

یاھـشخب رد  مھ  دـھدیم ؛ ناشن  ار  شدوخ  یفلتخم  یاھـشخب  رد  طاشن  روش و  نیا  تسیچ ؟ طاشن  روش و  نیا  زا  دارم  تسین . یبوخ  هاگـشناد  دوکر ، راـچد  هاگـشناد 

رد تسرد  تارظنهطقن  زا  ندرک  وجتـسج  طـیحم  هاگـشناد ، طـیحم  دـھد . ناـشن  ار  شدوخ  دـناوتیم  طاـشن  روش و  نیا  یـسایس ، یعاـمتجا و  یاھـشخب  رد  مھ  یملع ،

یمھم یهلئسم  کی  هک  یمالسا -  یرادیب  یهلئسم  هب  عجار  دینک  ضرف  تسا . رگید  نالک  لئاسم  یهنیمز  رد  نینچمھ  روشک و  یهرادا  یهنیمز  رد  یسایس و  یهنیمز 

دوجو هب  یلمع  کرحت  ینھذ ، کرحت  ثحب و  رکف و  ساسا  رب  تسا . یئوجـشناد  یھاگـشناد و  یاھطیحم  هراـب ، نیا  رد  حیحـص  رظنهطقن  زا  ندرک  وجتـسج  یاـج  تسا - 

زا یکی  اھھاگـشناد ، رد  صیخـشت  مھف و  لـیلحت و  ثحب و  نیارباـنب  دریگیم . ماـجنا  هک  دریگب ، ماـجنا  یئاـھراک  دـیاب  فئاـظو  نآ  قـبط  رب  دوـشیم ؛ راکـشآ  فئاـظو  دـیآیم ؛

. تسا طاشن  روش و  نوگانوگ  یاھهصرع 

نایوجشناد  / ٠۶/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

ار یعاـمتجا  یملع و  نوگاـنوگ  طاـشن  روش و  یاـھهنیمز  نیمھ  دوش و  عقاو  یئوجـشناد  یاـھطیحم  رد  ثحب  دروـم  دـناوتیم  هک  دراد  دوـجو  یتاـعوضوم  زورما  نم  رظن  هب 

دروآ )...( ؛ دوجوهب 

هتبلا دوب . یگرزب  قافتا  دوبن ؛ یکچوک  قافتا  داد ، خر  روشک  دـنچ  نیا  رد  مالـسا  یاـیند  رد  هک  یقاـفتا  یمالـسا . یرادـیب  یاـھتفآ  یمالـسا ،» یرادـیب   » یهلئـسم نیمھ 

مینک حرطم  یدوخیب  ار  نیا  میھاوخیمن  دوب . یمالسا  ناریا  رد  یمالسا  یروھمج  رد  یمالسا  یرادیب  زا  یهتـساخرب  کش  الب  تسا ؛ تسرد  الماک  ناردارب  زا  یکی  لیلحت 

الاح هک  تسین  مھ  روجنیا  تسا ؛ یمھم  رایسب  یهدیدپ  کی  یمالسا  یرادیب  نیا  دوخ  تسا . نیا  تیعقاو  اما  دوش ؛ کیرحت  فلتخم  یاھروشک  نایم  رد  اھتیـساسح  هک 

هک یثداوح  نیمھ  هدـمآ . دوجو  هب  یرادـیب  نیا  تسین ؛ یروجنیا  هن ، تسا ؛ هتفر  نیب  زا  یرادـیب  نیا  میئوگب  دـندرک ، تسرد  شیارب  ناـشدوخ  لوـق  هب  هک  یئاـھزتیتنآ  اـب 

بوخ هتبلا  دراد ؛ دوجو  اھروشک  نیا  رد  یمالـسا  یرادـیب  قمع  هک  تسا  نیا  یهناـشن  شاهمھ  اـھنیا  دـینکیم ، هدـھاشم  رگید  یاـھاج  یـضعب  رد  رـصم و  رد  امـش  زورما 

هچ ای  دندرکیم ، دیابن  هک  دندرک  راک  هچ  دندرک ؛ هابتشا  اجک  دینیبب  دینک ، ادیپ  ار  اھیرگیشان  نیا  امـش  هک  تسا  نیا  اھفرح  نیمھ  زا  یکی  دندرک . یرگیـشان  دشن ، تیریدم 

بـالقنا نیب  مینک  هسیاـقم  مینادـب و  هک  تسا  مھم  نم  رظن  هب  تسا . یئوجـشناد  یاـھهقلح  یاـھثحب  مھم  تاـعوضوم  زا  یکی  نیا  دـندرکیم ؛ دـیاب  هک  دـندرکن  یئاـھراک 

یهنحص زورما  دمآ . دوجو  هب  اھتفآ  نیا  اجنآ  داتفا . قافتا  رصم  لثم  یگرزب  روشک  رد  الثم  یمالسا  بالقنا  ناونع  هب  هک  هچنآ  و  ناریا ، رد  یمالسا  ماظن  لیکـشت  یمالـسا و 

؛ دش دشیم ، دیابن  یئاھراک  کی  تفرگ ؛ تروص  هک  تسا  یتاھابتشا  رطاخ  هب  نیا  تسا . کاندرد  اعقاو  مینکیم ، هاگن  هک  اھام  یارب  تسا ؛ یکاندرد  رایسب  یهنحص  رصم ،

اھنیا ام  رظن  هب  هنوگچ ؟ اجنآ  و  دـش ، لمع  هنوگچ  لوا  زااجنیا  یمالـسا ؛ یروھمج  ماظن  رد  شدوخ  رئاظن  اب  دوش  هسیاقم  اھنیا  تقونآ  دـشن . دـشیم ، دـیاب  یئاـھراک  کـی 

نیا رد  امـش  ار  شایئاھـشخب  کـی  ـالاح  هدروآ ؛ دوـجوهب  یرادـیب  نیا  لـباقم  رد  یاینـالوط  زیرکاـخ  کـی  دراد ، یبـیجع  یئارآفـص  کـی  رابکتـسا  زورما  تسا . مھم  یلیخ 

. دینکیم هدھاشم  دیراد  نامدوخ  روشک  ثداوح  رد  نینچمھ  ثداوح و  نیا  رد  اھروشک و 

تلود  / ٠۶/١٣٩٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

دوب دـھاوخ  یاهعجاف  کی  نیا  هک  دریگب  رد  گنج  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  مدرم  یاھھورگ  نیب  رـصم  رد  هدرکن  یادـخ  هک  تسا  نیا  ام  یاھهصغ  زا  اـم ، یاھهغدـغد  زا  یکی 

رابکتـسا و تیمکاح  یدامتم  یاھلاس  زا  دـعب  هرخـالاب  بخ ، اـجنآ  دـشاب . مدرم  یار  یـسارکومد و  هب  تشگزاـب  مھ  فدـھ  یتسیاـب  و  هقطنم . یارب  مالـسا و  یاـیند  یارب 

. ددرگرب بقع  هب  دوشب و  فقوتم  دنور  نیا  هک  دوشیمن  دنشاب ، هتشاد  یتسرد  تاباختنا  دنتسناوت  یمالسا  یرادیب  تکرب  هب  مدرم  رصم ، رب  مھ  اب  دادبتسا 

یربھر  / ١۴/١٣٩٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

شدوخ زاتوتخات  یهقطنم  ار  ایـسآ  برغ  رابکتـسا ، هاگتـسد  زورما ، ات  شیپ  لاس  نیدنچ  زا  تسا . نایرج  رد  ینوگانوگ  ثداوح  ام  یهقطنم  رد  دـینک  هظحالم  امـش  زورما 

روجنیا تسین ؛ هدـشمامت  یمالـسا  یرادـیب  منکب  ضرع  نم  و  دـمآ ؛ دوجوهب  یمالـسا  یرادـیب  دـندرک ، اھنآ  هک  یتیلاعف  هقطنم و  رد  رابکتـسا  روضح  مغریلع  هداد ؛ رارق 

هک دوبن  ضحم  یسایس  یهثداح  کی  یمالـسا  یرادیب  تفر . نیب  زا  یمالـسا  یرادیب  داتفا ، قافتا  اھروشک  زا  یـضعب  رد  هک  یثداوح  اب  الاح  هک  مینک  لایخ  ام  هک  تسین 

یھاگآ و هبنت و  تلاح  کی  هک  دوب  نیا  یانعم  هب  یمالـسا  یرادـیب  دربب . نیب  زا  ار  وا  دـیایب  یرگید  دـعب  دورب ، یکی  دـیایب و  یکی  یاییاجهباج  کی  لثم  ییاتدوک ، کـی  لـثم 

ار یثداوح  نادوس ، رد  اھنیا  زا  لبق  ای  سنوت  رد  ای  الثم  رـصم  رد  یتائاضتقا ، کـی  قبط  رب  اـقیرفآ  لامـش  رد  دـمآ ؛ دـیدپ  یمالـسا  عماوج  رد  مالـسا  هب  یهیکت  اـب  یرواـبدوخ 

کی نیا  هن ، تسا ؛ هتفر  نیب  زا  یمالـسا  یرادـیب  هک  مینک  رکف  اـم  هـک  تـسین  روـجنیا  دراد . دوـجو  لـماک  روـطهب  هوقلاـب  یهـنیمز  نـیا  مـھ  رگید  یاـھاج  رد  دروآ ؛ دوـجوهب 

یار دراد  مالـسا  هب  شیارگ  هک  یتـلود  نآ  هب  مدرم  دـنکیم ، مالـسا  هب  شیارگ  یاـعدا  هک  یروـشک  رد  دـینیبیم  امـش  اذـل  تسا . عـماوج  یرھاـظ  تسوـپ  ریز  رد  یتـیعقاو 

رابکتسا مغریلع  تشاد ؛ دوجو  هک  تسا  یگرزب  رایسب  یهثداح  کی  یمالسا  یرادیب  یهثداح  نیاربانب  تسا . مالـسا  هب  هجوت  مالـسا و  هب  لابقا  یهناشن  نیا  دنھدیم ؛

هدـھاشم میراد  ار  نمـشد  یهھبج  شنکاو  اـم  زورما  دراد ؛ دوـجو  شنکاو  مھ  فرط  نآ  زا  هک  تسا  یعیبـط  و  دوـب . رابکتـسا  یهتـساوخ  فـالخرب  دـمآ ، دوـجوهب  هثداـح  نیا 

یهھبج دراد . دوجو  ثداوـح  ناـنبل ، هیروـس و  یهقطنم  ینعی  ایـسآ ، برغ  هیلااـھتنم  اـت  ناتـسناغفا ، ناتـسکاپ و  یهقطنم  رد  ینعی  اـم ، یهقطنم  قرـش  رد  مھ  مینکیم ،

ینعی یرابکتـسا -  هاگن  اب  دـندرک  فیرعت  هقطنم  رد  ناشدوخ  یارب  یعفاـنم  تسا -  اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  تلود  مھ  رابکتـسا  یهھبج  صخاـش  درف  بخ  هک  رابکتـسا - 

لح دـندرک ، فیرعت  دوخ  یارب  هک  یعفانم  نیا  هب  هجوت  اـب  ار  هقطنم  لـئاسم  یهمھ  هک  دنتـسھ  نیا  لاـبند  هب  و  دـیدج -  لکـش  اـب  یمھدزون  نرق  یرامعتـسا  هاـگن  ناـمھ 

یاهناھاوخهدایز هنایوگروز و  هنازواجتم و  روضح  هقطنم ، نیا  رد  رابکتسا  روضح  تسا . لیبق  نیمھ  زا  مھ  نیرحب  یهیضق  تسا ، لیبق  نیمھ  زا  مھ  هیروس  یهیـضق  دننکب ؛

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 47 
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. تسناوت دنھاوخن  دنتسناوتن و  هللادمحب  لاح  هب  ات  هتبلا  دربب ؛ نیب  زا  دھاوخیم  ار  شدوخ  لباقم  رد  یتمواقم  رھ  هک  تسا 

یربھر  / ١۴/١٣٩٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

تسا یعیبط  و  دوب . رابکتسا  یهتساوخ  فالخرب  دمآ ، دوجوهب  هثداح  نیا  رابکتسا  مغریلع  تشاد ؛ دوجو  هک  تسا  یگرزب  رایسب  یهثداح  کی  یمالسا  یرادیب  یهثداح 

، ناتسناغفا ناتسکاپ و  یهقطنم  رد  ینعی  ام ، یهقطنم  قرش  رد  مھ  مینکیم ، هدھاشم  میراد  ار  نمـشد  یهھبج  شنکاو  ام  زورما  دراد ؛ دوجو  شنکاو  مھ  فرط  نآ  زا  هک 

اکیرمآ یهدـحتم  تالایا  تلود  مھ  رابکتـسا  یهھبج  صخاش  درف  بخ  هک  رابکتـسا -  یهھبج  دراد . دوجو  ثداوح  نانبل ، هیروس و  یهقطنم  ینعی  ایـسآ ، برغ  هیلااھتنم  اـت 

هک دنتـسھ  نیا  لابند  هب  و  دـیدج -  لکـش  اب  یمھدزون  نرق  یرامعتـسا  هاگن  نامھ  ینعی  یرابکتـسا -  هاـگن  اـب  دـندرک  فیرعت  هقطنم  رد  ناـشدوخ  یارب  یعفاـنم  تسا - 

لیبق نیمھ  زا  مھ  نیرحب  یهیـضق  تسا ، لیبق  نیمھ  زا  مھ  هیروس  یهیـضق  دـننکب ؛ لح  دـندرک ، فیرعت  دوخ  یارب  هک  یعفاـنم  نیا  هب  هجوت  اـب  ار  هقطنم  لـئاسم  یهمھ 

لاح هب  ات  هتبلا  دربب ؛ نیب  زا  دـھاوخیم  ار  شدوخ  لباقم  رد  یتمواقم  رھ  هک  تسا  یاهناـھاوخهدایز  هناـیوگروز و  هنازواـجتم و  روضح  هقطنم ، نیا  رد  رابکتـسا  روضح  تسا .

. تسناوت دنھاوخن  دنتسناوتن و  هللادمحب 

بالقنا  / ١٨/١٣٩٢/٠۶ ربھر  اب  روشک  رسارس  هعمج  همئا  رادید 

ار دوخ  ناوت  مامت  ساسا  نیمھ  رب  دنا و  هدنام  بقع  یمالسا  بالقنا  رکفت  اب  یدروامھ  زا  دننک  یم  روصت  اھیبرغ  هک  تسا  یا  هنوگب  مالسا  یایند  هقطنم و  طیارش  نونکا 

. دننک ناربج  ار  یگدنام  بقع  نیا  ات  دنا  هتفرگ  راک  هب 

)...(

یارب یگمیـسارس  اب  دـندید ، یم  یمالـسا ، بالقنا  رکفت  تکرح  زا  هدـنام  بقع  ار  دوخ  هک  اھیبرغ  دـش و  زاغآ  هقطنم  رد  زین  یمالـسا  یرادـیب  تکرح  یطیارـش  نینچ  رد 

. دندش نادیم  دراو  یسایس  مالسا  یمالسا و  یرادیب  اب  هلباقم 

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٢/٠۶ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

دیاب راک  هچ  دنتـسنادیمن  هک  تسا  نیا  رطاخهب  دـندش ، لمحتم  ییاھتراسخ  دـینیبیم  ییاـج  رھ  اـم ، یهقطنم  نیا  رد  مالـسا  یاـیند  رد  داد  خر  اریخا  هک  یثداوح  نیا  رد 

یاھروشک یمالـسا و  یهقطنم  رد  هک  یقافتا  نآ  مھ  اجنیا  دـنام . دـھاوخن  مھ  روجنیا  هتبلا  دـش ؛ یروجنیا  بخ  اھراک ؛ رب  دوبن  مکاـح  اـمنھار  تسرد  طـخ  کـی  دـننکب ،

. تسا هبرجت  لالدتسا  هک  لالدتسا ، کی  رصنع ، کی  نیا  درک . دھاوخ  ار  شدوخ  راک  تسا ، یاهقباسیب  زیچ  کی  یرادیب -  نآ  تسا -  هداتفا  یمالسا 

جح  / ١٣٩٢/٠٧/٢٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ینـشورب زین  دـناهدش  ورهبور  نآ  اب  ناملـسم  یاھروشک  هک  ییاھـشلاچ  لـالخ  زا  ار  تقیقح  نیا  تسا ؛ ناناملـسم  یباـیتیوھ  یرادـیب و  نارود  ینونک ، نارود  کـشیب 

یزوریپ و هب  اھـشلاچ  نیا  رد  ار  ناملـسم  یاـھتلم  دـناوتیم  ریبدـت ، تریـصب و  لـکوت و  ناـمیا و  هب  یکتم  یهدارا  مزع و  هک  تسا  طیارـش  نیمھ  رد  تسرد  تفاـیرد . ناوتیم 

یهمھ زا  هدمآ و  نادیم  هب  ناوت  یهمھ  اب  دـباتیمن ، رب  ار  ناناملـسم  تزع  یرادـیب و  هک  لباقم  یهھبج  دـنز . مقر  نانآ  تشونرـس  رد  ار  تمارک  تزع و  دـناسرب و  یزارفارس 

یاھروشک تیعـضو  هب  یھاگن  دریگیم . هرھب  نانآ  نتخاس  لوغـشم  دوخ  هب  ناناملـسم و  بوکرـس  لاعفنا و  یارب  یتاغیلبت  یداصتقا و  یماظن ، یناور ، یتینما ، یاـھرازبا 

یخرب نادوس و  ات  سنوت  رصم و  یبیل و  زا  اقیرفآ  لامـش  یاھروشک  زین  و  سراف ، جیلخ  یاھروشک  نیطـسلف و  قارع و  هیروس و  ات  ناتـسناغفا  ناتـسکاپ و  زا  ایـسآ  برغ 

روھظ زیمآتواسق ؛ مسیرورت  جاور  یـسایس ؛ یاھیتابثیب  یبھذـم ؛ ینید و  روک  یاھتیبصع  یلخاد ؛ یاھگنج  دزاسیم . نشور  ار  یرایـسب  قیاـقح  رگید ، یاـھروشک 

، دنشکیم ار  نانز  ناکدوک و  هک  ینیحلسم  دنردیم ؛ نادند  اب  ار  نانآ  بلق  دنفاکشیم و  ار  اھناسنا  یهنیس  خیرات ، یشحو  ماوقا  یهویش  هب  هک  رگطارفا  یاھنایرج  اھھورگ و 

لوصحم همھ  همھ و  دنوشیم ؛ بکترم  نید  مچرپ  ریز  مان و  هب  ار  هدننکزئمشم  روآمرش و  تایانج  نیا  یدراوم  رد  یتح  و  دننکیم ، زواجت  سیماون  هب  دنربیم و  رـس  ار  نادرم 

عوقو ناکما  اھروشک  یلخاد  دعتسم  یاھهنیمز  رد  هک  تسا  هقطنم  رد  نانآ  تسدمھ  یتموکح  لماوع  ناگناگیب و  یتینما  یاھسیورس  یرابکتسا  یناطیـش و  یهشقن 

ار دوخ  یونعم  یدام و  یاھالخ  ناملـسم ، یاھروشک  هک  تشاد  راظتنا  ناوتیمن  یلاوحا  عاضوا و  نینچ  رد  انیقی  دـنکیم . خـلت  ار  نانآ  ماک  هایـس و  ار  اـھتلم  زور  دـباییم و 

ار یمالسا  یرادیب  دناوتیم  رابتنحم ، عاضوا  نیا  دنبای . تسد  تسا ، یبایتیوھ  یرادیب و  تاکرب  هک  یللملانیب  رادتقا  یملع و  تفرشیپ  هافر و  تینما و  هب  دننک و  میمرت 

یساسا لئاسم  دناشکب و  طاطحنا  اوزنا و  دوکر و  هب  ار  ناملسم  یاھتلم  زارد ، یاھلاس  رگید ، راب  دزاس و  عیاض  ار  مالسا  یایند  رد  هدمآ  دیدپ  یحور  یاھیگدامآ  میقع و 

. دراپسب یشومارف  تسد  هب  ار  مسینویھص  اکیرمآ و  یزادناتسد  زا  ناملسم  یاھتلم  تاجن  نیطسلف و  تاجن  نوچمھ  نانآ  مھم  و 

جح  / ١٣٩٢/٠٧/٢٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

نارود ددرگرب و  بقع  هب  نامز  یهبرقع  هک  داد  دنھاوخن  هزاجا  هللانذاب  دندیشخب ، مسجت  ار  یمالسا  یرادیب  هک  هقطنم  نآ  یهتساخاپهب  یاھتلم  هک  میرادن  دیدرت  هتبلا  ام 

نارود درک و  دـھاوخ  راوشد  ار  نانآ  راک  رگناریو ، یاھتلاخد  یزیگناهنتف و  رد  یرابکتـسا  یاھتردـق  شقن  زا  تلفغ  نکیل  دوش ، رارکت  روتاـتکید ، هتـسباو و  دـساف و  نارادـمامز 

. دنکفا دھاوخ  بقع  هب  اھلاس  ار  هافر  تینما و  تزع و 

جح  / ١٣٩٢/٠٧/٢٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ینـشورب زین  دـناهدش  ورهبور  نآ  اب  ناملـسم  یاھروشک  هک  ییاھـشلاچ  لـالخ  زا  ار  تقیقح  نیا  تسا ؛ ناناملـسم  یباـیتیوھ  یرادـیب و  نارود  ینونک ، نارود  کـشیب 

یزوریپ و هب  اھـشلاچ  نیا  رد  ار  ناملـسم  یاـھتلم  دـناوتیم  ریبدـت ، تریـصب و  لـکوت و  ناـمیا و  هب  یکتم  یهدارا  مزع و  هک  تسا  طیارـش  نیمھ  رد  تسرد  تفاـیرد . ناوتیم 

یهمھ زا  هدمآ و  نادیم  هب  ناوت  یهمھ  اب  دـباتیمن ، رب  ار  ناناملـسم  تزع  یرادـیب و  هک  لباقم  یهھبج  دـنز . مقر  نانآ  تشونرـس  رد  ار  تمارک  تزع و  دـناسرب و  یزارفارس 

یاھروشک تیعـضو  هب  یھاگن  دریگیم . هرھب  نانآ  نتخاس  لوغـشم  دوخ  هب  ناناملـسم و  بوکرـس  لاعفنا و  یارب  یتاغیلبت  یداصتقا و  یماظن ، یناور ، یتینما ، یاـھرازبا 

یخرب نادوس و  ات  سنوت  رصم و  یبیل و  زا  اقیرفآ  لامـش  یاھروشک  زین  و  سراف ، جیلخ  یاھروشک  نیطـسلف و  قارع و  هیروس و  ات  ناتـسناغفا  ناتـسکاپ و  زا  ایـسآ  برغ 

روھظ زیمآتواسق ؛ مسیرورت  جاور  یـسایس ؛ یاھیتابثیب  یبھذـم ؛ ینید و  روک  یاھتیبصع  یلخاد ؛ یاھگنج  دزاسیم . نشور  ار  یرایـسب  قیاـقح  رگید ، یاـھروشک 

، دنشکیم ار  نانز  ناکدوک و  هک  ینیحلسم  دنردیم ؛ نادند  اب  ار  نانآ  بلق  دنفاکشیم و  ار  اھناسنا  یهنیس  خیرات ، یشحو  ماوقا  یهویش  هب  هک  رگطارفا  یاھنایرج  اھھورگ و 

لوصحم همھ  همھ و  دنوشیم ؛ بکترم  نید  مچرپ  ریز  مان و  هب  ار  هدننکزئمشم  روآمرش و  تایانج  نیا  یدراوم  رد  یتح  و  دننکیم ، زواجت  سیماون  هب  دنربیم و  رـس  ار  نادرم 

عوقو ناکما  اھروشک  یلخاد  دعتسم  یاھهنیمز  رد  هک  تسا  هقطنم  رد  نانآ  تسدمھ  یتموکح  لماوع  ناگناگیب و  یتینما  یاھسیورس  یرابکتسا  یناطیـش و  یهشقن 

ار دوخ  یونعم  یدام و  یاھالخ  ناملـسم ، یاھروشک  هک  تشاد  راظتنا  ناوتیمن  یلاوحا  عاضوا و  نینچ  رد  انیقی  دـنکیم . خـلت  ار  نانآ  ماک  هایـس و  ار  اـھتلم  زور  دـباییم و 

ار یمالسا  یرادیب  دناوتیم  رابتنحم ، عاضوا  نیا  دنبای . تسد  تسا ، یبایتیوھ  یرادیب و  تاکرب  هک  یللملانیب  رادتقا  یملع و  تفرشیپ  هافر و  تینما و  هب  دننک و  میمرت 

یساسا لئاسم  دناشکب و  طاطحنا  اوزنا و  دوکر و  هب  ار  ناملسم  یاھتلم  زارد ، یاھلاس  رگید ، راب  دزاس و  عیاض  ار  مالسا  یایند  رد  هدمآ  دیدپ  یحور  یاھیگدامآ  میقع و 

. دراپسب یشومارف  تسد  هب  ار  مسینویھص  اکیرمآ و  یزادناتسد  زا  ناملسم  یاھتلم  تاجن  نیطسلف و  تاجن  نوچمھ  نانآ  مھم  و 

یمالسا  / ١٣٩٢/١٠/٢٩ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یبولطم یهدـنیآ  مالـسا  یایند  یهدـنیآ  دـنھدب ، ماجنا  تسرد  ار  ناـشدوخ  فئاـظو  ینید -  یملع و  ناـگبخن  هچ  یـسایس ، ناـگبخن  هچ  اـھتلم -  ناـگبخن  ناگدـبز و  رگا 

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 48 
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یرادـیب اب  هک  یناسک  نآ  مالـسا -  نانمـشد  هک  تسا  هطقن  نیمھ  رد  تسرد  دـنکیم . یرادـیب  ساسحا  مالـسا  یایند  زورما  دراد . دوجو  دـیما  هدـنیآ ، نیا  هب  دوب ؛ دـھاوخ 

عماوج نتـشاذگ  لطعم  یارب  اھدنفرت  ماسقا  عاونا و  دنوشیم ؛ نادیم  دراو  دـنفلاخم -  اھروشک  رد  ادـخ  نید  تیمکاح  اب  دـنفلاخم ، اھتلم  لالقتـسا  اب  دـنفلاخم ، یمالـسا 

. تسا فالتخا  داجیا  اھنآ  نیرتمھم  دیآیم و  دوجوهب  یمالسا 

یمالسا  / ١٣٩٢/١٠/٢٩ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

؛ دننکیم هدافتسا  نیربکتسم  ناگدناشنتسد  لوپ  زا  هک  دنتسھ  یناسک  مھ  گنج  نیا  لماع  رگید . یھورگ  اب  ناملـسم  یھورگ  گنج  تسا : رابکتـسا  یهتـساوخ  نیا 

هک ریخا  لاس  راھچ  هس  نیا  رد  رابکتـسا  یوس  زا  تکرح  نیا  و  دـنزادنیب . مھ  ناـج  هب  ار  مدرم  روشک ، نآ  رد  روشک و  نیا  رد  هک ] ، ] دـنھدیم حالـس  دـنھدیم ، لوپ  اـھنیا  هب 

مھ دـنھدب . رارق  عاعـشلاتحت  ار  یمالـسا  یرادـیب  هـکنیا  یارب  تـسا ؛ هدـش  دـیدشت  دـمآ ، دوـجوهب  یبرع  یمالـسا و  یاـھروشک  زا  یدادـعت  رد  یمالــسا  یرادـیب  جوـم 

اھنویزیولت یتقو  دنھدیم ؛ هولج  تشز  ایند  یمومع  راکفا  مشچ  رد  ار  مالسا  نمـشد ، یتاغیلبت  یاھهاگتـسد  ییامنگرزب  اب  مھ  دنزادنایم ، مھ  ناج  هب  ار  اھناملـسم 

اھنیا دـندرک ؛ یزیرهمانرب  مالـسا  نانمـشد  دـننکیم ؟ رکف  هچ  مالـسا  یهرابرد  دروخیم ، دوجیم و  دراد  ار  یناسنا  کی  رگج  مالـسا ، مان  هب  هک  دـنھدیم  ناـشن  ار  یمدآ  کـی 

اھنیا رـس  تشپ  تسا ، هدـش  یزیرهمانرب  اھتدـم  نآ  یهرابرد  هک  تسا  ییاـھزیچ  اـھنیا  تسین ؛ هعاـسلاقلخ  یاـھزیچ  اـھنیا  دـیایب ، دوجوهب  اـتعفد  هک  تسین  ییاـھزیچ 

. دنتسھ اھراک  روجنیا  رس  تشپ  یسوساج  یاھهاگتسد  تسھ ، لوپ  اھنیا  رس  تشپ  تسھ ، تسایس 

یمالسا  / ١٣٩٢/١٠/٢٩ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا هدوب  مکاح  ییاپورا  رگید  یاھروشک  زا  یـضعب  ای  سیلگنا  نآ  زا  لبق  اکیرمآ و  یاھتـسایس  تسا ؛ هدوب  مکاح  یرابکتـسا  تردـق  اـجهمھ  قطاـنم ، نیا  رد  یزور  کـی 

، ار یداصتقا  یهطلـس  ار ، یـسایس  یهطلـس  ار -  میقتـسم  ریغ  یهطلـس  دنھاوخیم  اھنیا  دـنھدب ؛ تاجن  میقتـسم  یهطلـس  راب  ریز  زا  ار  دوخ  دنتـسناوت  جـیردتب  اھتلم 

امـش اـقیرفآ  رد  دـنوشیم ؛ دراو  دـنراد  مھ  میقتـسم  یتـح  اـیند  طاـقن  زا  یخرب  رد  هتبلا  هک  دـنراذگب ؛ رامعتـسا  نارود  میقتـسم  یهطلـس  یاـجهب  ار -  یگنھرف  یهـطلس 

یمالـسا یاھتلم  ناش  زا  یھاگآ  هار ، تسا ؛ یمالـسا  یرادـیب  هار ، دـننک . رقتـسم  زاب  ار  لبق  طاسب  نامھ  دـنھاوخیم  ییاـپورا  یاـھروشک  زا  یـضعب  دـینکیم ، هظحـالم 

اھتلم رگا  دنراد ؛ یریظنیب  یداصتقا  عبانم  دنراد ، یدنمشزرا  رایسب  یخیرات  ثاریم  دنراد ، یساسح  ییایفارغج  تیعقوم  دنراد ، یدایز  تاناکما  یمالـسا  یاھتلم  تسا ؛

تزع و یور  مالـسا  یایند  دش و  دھاوخ  یناشخرد  هتـسجرب و  یهقطنم  هقطنم ، نیا  دنھدب ، یتسود  تسد  رگیدکی  اب  دننک ، هیکت  دوخ  هب  دنبایب ، ار  دوخ  دـنیایب ، دوخ  هب 

. دید دھاوخ  ار  ییاقآ  تمارک و 

یربھر  / ١٣٩٢/١٢/١۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیا هیلع  یبرع ، یهقطنم  اقیرفآ و  لامـش  یهقطنم  رد  یمالـسا  یرادـیب  میتفگ  ام  الاح  تسا ؛ اھتلم  یرادـیب  یناھج ، عاضوا  یناھج و  یاھتیعقاو  دروم  رد  یدـعب  یهتکن 

[ ار نآ   ] رھاـظ بسحهب  ـالاح  بخ ، دراد ؛ مالـسا  هب  طـبر  ـالماک  ارچ ، هک  دـش  مولعم  درادـن ؛ مالـسا  هب  یطبر  تسین ، یمالـسا  یرادـیب  نیا  هن ، هک  دـش  یریگهھبج  ریبعت 

هب دمآ ، دوجوهب  یتلم  کی  رد  یتقو  یمالـسا  تیوھ  ساسحا  دمآ ، دوجوهب  یتلم  کی  رد  یمالـسا  یهفیظو  ساسحا  یتقو  تسین . یندش  شوماخ  اما  دندرک  شوماخ 

دوجوهب مدرم  رد  هک  یحور  نآ  نکل  یرگید -  یهضراع  رھ  اب  ای  اتدوک ، اب  ای  دوشب -  رانکرب  ای  دوشب  بوکرس  یتلود  کی  مریگ  الاح  درب ؛ نیب  زا  ار  نیا  دوشیمن  اھیناسآ  نیا 

ناـمھ رد  یقطاـنم و  ناـمھ  رد  زورما  تـسا . هـتفرن  مـھ  نـیب  زا  تـفر و  دـھاوخن  نـیب  زا  اـھیناسآ  نـیا  هـب  نـیا  یمالــسا ، تیوـھ  یباـیزابدوخ  یرواـبدوخ و  نآ  دــیآیم ،

زا یکی  مھ  نیا  دشاب . هتفر  نیب  زا  یرادیب  نیا  هک  تسین  روجنیا  تسا ؛ نایلغ  لاح  رد  یناشوج  گید  لثم  نانچمھ  دوب ، هدمآ  دوجوهب  یمالـسا  یرادیب  هک  ییاھروشک 

. هتفرگ جوا  یمالسا  تماقتسا  تسا ؛ ایند  یاھتیعقاو 

ىمالسا  / ١٣٩٣/٠٣/٠۶ ىاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ىرادیب اما  دندرک -  بوکرس  مھ  ىیاھاج  کی  و  دننک -  بوکرـس  ار  ىرادیب  نیا  هک  مالـسا  نانمـشد  ىوس  زا  دش  ىعـس  تسا ؛ هدمآ  دوجو  هب  ىمالـسا  ىرادیب  ام  رظن  هب 

، ملاع ىهطقن  رھ  رد  ناناملسم ، رد  زورما  ىمالسا  تیوھ  ساسحا  تسا ؛ هدش  هتشارفارب  تسا ، هدش  دنلب  مالـسا  هب  زازتعا  مچرپ  تسین . ىندش  بوکرـس  ىمالـسا 

ناریا تلم  داد . دھاوخ  ماجنا  مھ  نیا  زا  دعب  تسا ، هداد  ماجنا  هک  تسا  هتـشاد  ىگرزب  ىاھتیلوئـسم  هنیمز  نیا  رد  ناریا  تلم  دش . دھاوخ  دنمورین  تسا و  هدش  دنمورین 

ىھلا ىهدعو  هب  دـیما  ساسحا  اب  نمـشد ، زا  ندیـسرتن  نمـشد و  لباقم  رد  ىریلد  ساسحا  اب  دوخ ، نایم  رد  ىنورد  داحتا  اب  تثعب ، مایپ  هب  داقتعا  اب  نآرق ، هب  داقتعا  اب 

. دوریم شیپ  هب  دنمشزرا ، ىاھهریخذ  نیا  اب  و  مکمادقا ؛ تبثی  مکرصنی و  اورصنت هللا  نا  دومرف : تسا و  ىھلا  حیرص  ىهدعو  هک  ترصن ،

. میوریم شیپ  مینکیم و  حتف  هللااشنا  میشاب ، هتـشاد  تسا  مزال  ىتلادعىب  لھج و  ملظ و  اب  ىهزرابم  ىهمادا  ىارب  هک  ار  ىیاھرگنـس  ىرگید ، زا  سپ  ىکی  ام  هللادمحب 

رـس تشپ  میتشاذـگ و  رـس  تشپ  ىرگید  زا  سپ  ىکی  ار  تالکـشم  میتـفر ، شیپ  مدـق  هب  مدـق  تسا ؛ هدوب  رادروـخرب  ىھلا  کـمک  ىھلا و  قـیفوت  زا  ناریا  تلم  هللادـمحب 

. ىھلا ىهوق  لوح و  لضف و  هب  تشاذگ ؛ میھاوخ 

١٣٩٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمجنپ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

نیا اب  اھنآ  دیامرفیم ؛ لاعتم  ىادخ  ار  نیا  ادیک ؛» دیکا  و  ادیک . نودیکی  مھنا   » اما دناهتفگ ، نخس  ام  ماظن  ام و  ماما  ىهرابرد  دندرب و  ار  ام  مان  ىنمشد  دصق  هب  ام  نانمشد 

رد دش . کیرحت  ناھج  رـسارس  رد  اھهاگتـسد  نیا  ناعمتـسم  ىواکجنک  سح  نوچ  دـمآ ، دوجوهب  ىتصرف  کی  ام  ىارب  تیاھن  رد  اما  دـندرک  زاغآ  ار  عیـسو  تکرح  نیا  تین ،

ىواکجنک و نامھ  ىهناـشن  دوخ  تشاد -  هبلغ  ىرگید  ىهدـیدپ  رھ  رب  نآ  رد  ىرابکتـسا  دـض  تاـساسحا  هک  ىمالـسا -  ىرادـیب  اـم  ىهقطنم  رد  ىمالـسا و  ىاـھروشک 

هک دـننک  شرازگ  ناـشدوخ  ىاـھرتگرزب  هب  روجنیا  ىیاـکیرمآ  ىبرغ و  ىتاـعالطا  ىاھهاگتـسد  تسا  نکمم  دراد . همادا  ناـنچمھ  نیا  و  تسا ، ىبایخـساپ  ىریگخـساپ و 

دھاوخ ام  نانمشد  ىاھندرکلیلحتطلغ  ىدربھار و  ىاھاطخ  زا  رگید  ىکی  مھ  نیا  دننک ، لایخ  روجنیا  رگا  دننک . بوکرس  ام  ىهقطنم  رد  ار  ىمالسا  ىرادیب  دناهتـسناوت 

نیا مھف ، نیا  و  تفای ؛ دھاوخ  شرتسگ  دش ؛ دھاوخن  نکهشیر  کشالب  اما  دوشب  بوکرـس  مالـسا  ىایند  زا  ىـشخب  رد  ىتدم ، ىارب  تسا  نکمم  ىمالـسا  ىرادـیب  دوب .

، دـننکیم شـالت  هـتبلا  دــنربب ؛ نـیب  زا  ار  نآ  دــنناوتب  اـھىناسآ  نـیا  هـب  هـک  تـسین  ىزیچ  هـقطنم ، نـیا  رد  ناملــسم  ناوـج  لـسن  رد  اـھروشک و  رد  تفاـیرد  نـیا  کاردا ،

. تسا رتبا  تیاھن  رد  اما  دسرب ، رظن  هب  مھ  زیمآتیقفوم  ىھاتوک  تدم  ىارب  اھشخب  زا  ىضعب  رد  تسا  نکمم  ناشیاھشالت 

نآرق  / ٠٨/١٣٩٣/٠۴ اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

هب بوـسنم  مـالک  نـیا  ىمع ؛ ىف  ناـصقن  وا  ىدـھ  ىف  هداـیز  ناـصقن  وا  هداـیزب  هـنع  ماـق  ـالا  دـحا  نآرقلا  اذـھ  سلاـج  اـم  و  تـسا . روـن  باـتک  تـسا ، تـفرعم  باـتک  نآرق 

هدـش مک  وا  زا  ىاىروک  ىتفرعمىب و  ای  تسا  هدـش  نوزفا  وا  رد  ىتیادـھ  اـی  تساـخرب ، هک  تسـشن  نیا  زا  تسـشن ، نآرق  اـب  هک  ىـسکرھ  دومرف : تسا ؛ نینموملاریما 

، ناسنا تیادھ  دوشیم . مک  ناسنا  ىھارمگ  ىنعی  ىھارمگ ، رد  ناصقن  ىروک ، رد  ناصقن  تیادھ و  رد  شیازفا  دـیآىم ، دوجوهب  وا  رد  ىناصقن  کی  ىـشیازفا و  کی  تسا .

هجوت دـناوخ ؛ هجوت  اب  دـیاب  ار  نآرق  دوشیم . لصاح  نآرق  رد  ربدـت  هجوت و  اـب  هتبلا  نیا  تسا ؛ ىروجنیا  نآرق  اـب  تساـخرب  تسـشن و  دـنکیم ؛ ادـیپ  شیازفا  ناـسنا  ىھاـگآ 

هار ىمالسا  ىهعماج  تقو  نآ  دش ، نیا  رگا  دناوخ ؛ ار  نآرق  دیاب  ىنآرق  تادارم  هب  هجوت  اب  ىناعم ، هب  هجوت  اب  تسین ؛ بولطم  تاوصا  نیا  لیکشت  فرص  هک  میشاب  هتـشاد 

جراخ ناسنا  تامھوت ، تملظ  زا  سرت ، تملظ  زا  اھىھارمگ ، تاملظ  زا  تافارخ ، تاملظ  زا  رونلا ؛ ىلا  تاملظلا  نم  مھجرخی  اونما  نیذلا  ىلو  هللا  دنکیم . ادـیپ  ار  شدوخ 

ناسنا ىارب  نآرق  اب  سنا  نآرق و  اب  نتـسشن  اب  هک  تسا ]  ] ىتایـصوصخ اھنیا  راگدرورپ . اـب  سنا  رون  راـگدرورپ ، هب  برقت  رون  تفرعم ، رون  تیادـھ ، رون  رونلا ؛» ىلا   » دوشیم

هب هجوت  میدرک  ضرع  ررکم  تسا ؛ ورهبور  ىدج  ىاھـشلاچ  اب  زورما  ىمالـسا  ىهعماج  دراد . جایتحا  نیا  هب  زورما  ىمالـسا  تما  میراد ؛ جایتحا  نیا  هب  ام  دـیآىم و  دوجوهب 

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 49 
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تسا و هجاوم  اھـشلاچ  اب  ىمالـسا  ىهعماج  تسین . روجنیا  درک ؛ دھاوخ  ادیپ  هبلغ  ام  رب  تسا و  ىوق  نمـشد  هک  مینک  ساسحا  ام  هک  تسین  نیا  ىانعم  هب  اھـشلاچ 

، رگید تکرح  کی  رگید ، ىهلپ  کی  هللااشنا  رظن ، دروم  ىالتعا  ىوسهب  تکرح  ىخیرات  ریـس  لحارم  زا  دـناوتب  مالـسا  هکنیا  ىارب  تسا  ىتصرف  کـی  اھـشلاچ  اـب  ىهھجاوم 

؛ میدیدیم تلفغ  لاح  رد  ار  مالسا  ىایند  ىمالـسا ، ىرادیب  زا  لبق  ىمالـسا و  بالقنا  ىزوریپ  زا  لبق  ىاھهرود  رد  ام  تسا . ىروجنیا  زورما  دورب ؛ شیپ  رگید  ىهلحرم  کی 

، دـنکیم رتنشور  دـنکیم ، رتهاگآ  ار  ام  دـیآىم ؛ ىمالـسا  تما  ىھاگآ  کمک  هب  دـھدیم ، خر  مالـسا  ىاـیند  رد  هک  مھ  ىثداوح  تسا . ىھاـگآ  لاـح  رد  مالـسا  ىاـیند  زورما 

هلحرم نیلوا  مینکب ؛ تیوقت  زورهبزور  دیاب  ار  تریـصب  نیا  ام  دـنکانمیب ؛ ىمالـسا  تما  نینموم و  تریـصب  نیا  زا  مالـسا  نانمـشد  دـنکیم . رتصخـشم  ام  ىارب  ار  ام  فیاظو 

. میسانشب ار  اھشلاچ  نیا  هک  تسا  نیمھ 

نایوجشناد  / ٠١/١٣٩٣/٠۵ رادید  رد  تانایب 

ىمالسا تکرح  اب  ىمالسا و  بالقنا  اب  ناریا و  ىمالسا  ىروھمج  اب  اھنآ  ىهھجاوم  میـشاب . هتـشاد  برغ  زورما  راتفر  زا  ىتسرد  لیلحت  ام  هک  تسا  نیا  تسا  مھم  هچنآ 

هکنیا نودـب  اھتلم  تشونرـس  رب  طلـست  اھتلم و  ىگدرب  زا  تسا  ترابع  هطلـس ، ماظن  نالک  تسایـس  تسا . اھنآ  نالک  ىاھتـسایس  زا  ىـشخب  کی  ىمالـسا ، ىرادـیب  و 

، ىیاکیرمآ دـض  ىاھراعـش  تشاد . هجوت  دـیاب  نیا  هب  تسا ؛ رابکتـسا  نـالک  تسایـس  نیا  دنـشاب ؛ هتـشاد  اـھتلم  داـحآ  ىهتـساوخ  اـھتلم و  حـلاصم  هب  ىیاـنتعا  نیرتمک 

اروف دنونـشىم ، ىیاکیرمآ  دـض  ای  ىبرغ  دـض  راعـش  هکنیا  درجمب  ىاهدـع  کی  تسا . تقیقح  نیا  هب  رظان  اـم ، روشک  رد  رابکتـسا  دـض  ىاھراعـش  ىبرغ ، دـض  ىاـھراعش 

هب تسا  ىکتم  ىمالـسا ، بالقنا  رد  ىیاکیرمآ  دـض  ىبرغ و  دـض  هاگن  نیا  هن ، دریگیم ؛ ماجنا  دراد  ىرکف  قطنم  کی  نودـب  ای  زیمآبصعت  راک  کی  هک  دـشابن  نیا  ناـشروصت 

. حیحص ىهبساحم  کی  هب  تسرد ، ىنالقع  هاگن  کی  هب  تسرد ، ىهبرجت  کی 

مارحلاهللاتیب  / ١٣٩٣/٠٧/٠٨ جاجح  هب  مایپ 

یاھتلم یمالسا ، یرادیب  تکرب  هب  هک  زورما  یلو  دناهتشاد ، راک  روتسد  رد  دوخ  موش  دصاقم  نیمات  یارب  ار  ینکفاهقرفت  زابرید  زا  یرامعتسا  یاھتـسایس  دیلپ  یاھتـسد 

هتفای یرتشیب  تدش  ناناملـسم  نایم  ینکفاهقرفت  تسایـس  دـناهتفرگ ، عضوم  نآ  ربارب  رد  هتخانـش و  یتسردـب  ار  مسینویھـص  رابکتـسا و  یهھبج  ینمـشد  ناملـسم 

. تسا

١٣٩٣/٠٩/٠۴ /  « مالسا ىاملع  هاگدید  زا  ىریفکت  ىطارفا و  ىاھنایرج  ىناھج  ىهرگنک   » رد ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

؛ دوب هقطنم  رد  اکیرمآ  ناگدـناشنتسددض  دادبتـسادض ، اکیرمآدـض ، تکرح  کی  ىمالـسا  ىرادـیب  تکرح  دـنک . فرحنم  ار  ىمالـسا  ىرادـیب  تکرح  تسناوت  ریفکت  ناـیرج 

ىرابکتـسادض و مـیظع  تـکرح  نـیا  ریفکت ، ناـیرج  دوـب . اـکیرمآ  هـیلع  دوـب ، رابکتـسا  هـیلع  هـک  اـقیرفآ  لامـش  فـلتخم  ىاـھروشک  رد  مدرم  موـمع  ىوـس  زا  دوـب  ىتـکرح 

ریفکت نایرج  دوب . ىلاغشا  نیطسلف  ىاھزرم  هقطنم  نیا  رد  تازرابم  مدقم  طخ  ىشکردارب . هب  ناناملسم و  نیب  گنج  هب  داد  تھج  رییغت  ار  ىدادبتسادض  ىیاکیرمآدض و 

! هزرابم مدقم  طخ  دش  اھنیا  و  هیروس ، فلتخم  ىاھرھش  ناتسکاپ و  ىاھنابایخ  قشمد و  هیروس و  عماج  دجسم  دادغب و  ىاھنابایخ  هب  درک  لیدبت  ار  مدقم  طخ  نیا  دمآ 

ىناسک هچ  هیلع  ناناملسم  تسد  رد  اھریشمش  اھورین و  دینیبب  ناتسکاپ ، تیعـضو  هب  قارع ، تیعـضو  هب  هیروس ، تیعـضو  هب  ىبیل ، زورما  تیعـضو  هب  دینک  هاگن  امش 

کلامم لخاد  ام ، ىاھرھـش  لخاد  هناـخ ، لـخاد  دروآ  داد و  رییغت  ار  هزراـبم  نیا  تھج  ریفکت  ناـیرج  تفریم . راـک  هب  ىتسینویھـص  میژر  هیلع  دـیاب  اـھنیا  دوریم ؟ راـک  هب  دراد 

هب ار  رفن  اھدص  رفن  اھدص  ناتسکاپ  رد  دننکیم ، رجفنم  ار  اھناسنا  دادغب  رد  ىداع  مدرم  تاعامتجا  رد  دنروآىم ، دوجوهب  راجفنا  قشمد  عماج  دجـسم  لخاد  رد  ىمالـسا .

ریفکت نایرج  ىخیرات  ىندـشنشومارف  تایانج  زا  ىکی  اھنیا  ىهمھ  دـنروآىم ؛ دوجوهب  دـینکیم  هدـھاشم  دـینکیم و  هظحالم  هک  ار  ىتیعـضو  نیا  ىبیل  رد  دـندنبیم ، رابگر 

اکیرمآ و ىـسوساج  ىاھسیورـس  تمدخ  رد  تسا  ىراک  سیلگنا ، تمدخ  رد  اکیرمآ ، تمدخ  رد  تسا  ىراک  تکرح ، نیا  لیدبت  تسا . هدروآ  دوجوهب  ار  عضو  نیا  هک  تسا 

. اھنیا دننام  داسوم و  سیلگنا و 

١٣٩٣/٠٩/٠۴ /  « مالسا ىاملع  هاگدید  زا  ىریفکت  ىطارفا و  ىاھنایرج  ىناھج  ىهرگنک   » رد ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

ىرادیب دنراد ، ىاهسامح  روش و  کی  ناناوج  مالسا ، ىایند  رساترس  رد  زورما  درک . فرحنم  مالـسا  ىایند  رـسارس  رد  ار  ناملـسم  ناناوج  ىهسامح  روش و  ریفکت ، نایرج 

زا ىناسک  درک و  فرحنم  ار  هسامح  روش و  نیا  ریفکت ، نایرج  نیا  اما ] ، ] دننک تکرح  مالسا  گرزب  ىاھفدھ  تمدخرد  دنتـسھ  هدامآ  تسا ، هتـشاذگ  رثا  اھنیا  رد  ىمالـسا 

. تسا ریفکت  نایرج  تائیس  وزج  نیا  اتسور ! کی  کدوک  هچب و  نز و  ماعلتق  ناملسم و  ندیرب  رس  تمس  هب  دناشک  ار  لھاج  ربخىب و  ناناوج 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

تینما و هقطنم  رد  ام  تسا . اـم  یاھفدـھ  لـباقم  یهطقن  تسرد  یاهقطنم ، لـئاسم  رد  اـکیرمآ  یاھفدـھ  مینکیمن ؛ یاهرکاذـم  اـکیرمآ  اـب  یاهقطنم  لـئاسم  یهراـبرد  اـم 

! دـینک هاگن  هیروس  هب  دـینک ، هاـگن  یبیل  هب  دـینک ، هاـگن  رـصم  هب  امـش  تسا . ینمااـن  داـجیا  هقطنم  رد  اـکیرمآ  تسایـس  میھاوخیم ؛ ار  اـھتلم  طلـست  میھاوخیم ، شمارآ 

اھتلم دراد و  همادا  زونھ  هک  دندرک  عورش  ار  هلمح  دض  کی  دمآ ، دوجوهب  اھتلم  یهلیسوهب  هک  یایمالـسا  یرادیب  لباقمرد  اکیرمآ ، اھنآ  سار  رد  یرابکتـسا و  یاھهاگتـسد 

رد هن  یلخاد و  لئاسم  رد  هن  یاهقطنم ، لئاسم  رد  هن  ام  تسا . ام  یاھفدـھ  لباقم  یهطقن  تسرد  نیا  تسا ؛ نیا  اھنآ  فدـھ  دـنکیم ؛ تخبدـب  جـیردتب  دراد  هقطنم  رد  ار 

هنوگچ یساملپید  شور  اب  یاهتسھ  عوضوم  رد  ام  هکنیا  تسا و  یاهتسھ  یهیضق  رد  افرـص  هرکاذم ، میرادن ؛ یاهرکاذم  تبحـص و  اقلطم  اکیرمآ  اب  تاحیلـست ، یهلئـسم 

. میسرب هجیتن  هب  میناوتیم 

ىمالسا  / ٠٢/٢۶/١٣٩۴ ىاھروشک  ىارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تلم تسین . یندشبوکرـس  تریـصب ، تسین ؛ یندشبوکرـس  یرادیب ، نکل  دندرک  بوکرـس  اتقوم  ار  یمالـسا  یرادیب  هلب ، دناهدش ؛ رادیب  هقطنم  یاھتلم  هناتخبـشوخ 

(١  -) هلوج لطابلل  دننکیم -  ادیپ ]  ] طلست نانمشد  هتبلا  تسا ؛ یرادیب  لاح  رد  هللادمحب  مھ  یمالسا  تما  دنرادیب و  هاگآ و  هقطنم  یاھتلم  زا  یرایسب  تسا ، رادیب  ناریا 

یورین مینکن و  شومارف  ار  یمالـسا  تما  تلاسر  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  تسا ؛ اھنیا  میراد  ربمغیپ  تثعب  دوبدای  لابق  رد  زورما  ام  هک  یاهفیظو  دـھدیم . ینالوج  لـطاب 

یعـس دـنراد  تسا  یدامتم  یاھلاس  هک  تسا  نیا  مھ  شحـضاو  لـیلد  تسا ؛ یداـیز  رایـسب  یورین  یمالـسا  تما  یورین  هناتخبـشوخ  میریگن . هدـیدان  ار  یمالـسا  تما 

؛ دننکیم هزرابم  تسا  لاس   ٣۵ دوب ، یرادیب  نیا  روحم  هک  یمالسا  یروھمج  اب  دناهتـسناوتن ؛ دننک و  بوکرـس  ار  هقطنم  رد  تمواقم  یرادیب و  یورین  اوق  یهمھ  اب  دننکیم 

. دروخ دنھاوخ  تسکش  مھ  نیا  زا  دعب  دناهدروخ و  تسکش  هللادمحب 

ىمالسا  / ٠٢/٢۶/١٣٩۴ ىاھروشک  ىارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تلم تسین . یندشبوکرـس  تریـصب ، تسین ؛ یندشبوکرـس  یرادیب ، نکل  دندرک  بوکرـس  اتقوم  ار  یمالـسا  یرادیب  هلب ، دناهدش ؛ رادیب  هقطنم  یاھتلم  هناتخبـشوخ 

(۶  -) هلوج لطابلل  دننکیم -  ادیپ ]  ] طلست نانمشد  هتبلا  تسا ؛ یرادیب  لاح  رد  هللادمحب  مھ  یمالسا  تما  دنرادیب و  هاگآ و  هقطنم  یاھتلم  زا  یرایسب  تسا ، رادیب  ناریا 

یورین مینکن و  شومارف  ار  یمالـسا  تما  تلاسر  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  تسا ؛ اھنیا  میراد  ربمغیپ  تثعب  دوبدای  لابق  رد  زورما  ام  هک  یاهفیظو  دـھدیم . ینالوج  لـطاب 

یعـس دـنراد  تسا  یدامتم  یاھلاس  هک  تسا  نیا  مھ  شحـضاو  لـیلد  تسا ؛ یداـیز  رایـسب  یورین  یمالـسا  تما  یورین  هناتخبـشوخ  میریگن . هدـیدان  ار  یمالـسا  تما 

؛ دننکیم هزرابم  تسا  لاس   ٣۵ دوب ، یرادیب  نیا  روحم  هک  یمالسا  یروھمج  اب  دناهتـسناوتن ؛ دننک و  بوکرـس  ار  هقطنم  رد  تمواقم  یرادیب و  یورین  اوق  یهمھ  اب  دننکیم 

. دروخ دنھاوخ  تسکش  مھ  نیا  زا  دعب  دناهدروخ و  تسکش  هللادمحب 

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 50 
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یبرغ  / ٠٩/٠٨/١٣٩۴ یاھروشک  رد  ناناوج  مومع  هب  یمالسا  بالقنا  ربھر  همان 

، قارع مدرم  هک  یجنر  اب  دـیدرک ، هبرجت  ریخا  ثداوح  رد  هک  یبارطـضا  ینماان و  هک  دـینادب  تسا  مزال  اـما  تسا ، امـش  اـم و  کرتشم  درد  مسیرورت  زورما  هک  تسا  تسرد 

هب رتهوبنا و  یمجح  رد  رتعیـسو ، بتارمب  یداعبا  رد  مالـسا  یایند  هکنیا  تسخن  دراد ؛ هدـمع  توافت  ود  دـناهدرک  لمحت  یدامتم  یاھلاس  یط  ناتـسناغفا  و  هیروس ، نمی ،

یاھهویـش هب  گرزب  یاھتردـق  زا  یخرب  فرط  زا  هراوـمھ  اـھتنوشخ  نیا  هنافـساتم  هـکنیا  مود  و  تـسا ؛ هدوـب  تنوـشخ  ینکفاتـشحو و  یناـبرق  رتینـالوط  رایـسب  تدـم 

نانآ موش  یاھهلابند  نابلاط و  هدـعاقلا ، حیلـست  تیوقت و  ای  داجیا  رد  اکیرمآ  یهدـحتم  تالایا  شقن  زا  یـسک  رتمک  زورما  تسا . هدـش  تیاـمح  رثوم  لکـش  هب  نوگاـنوگ و 

رد هراومھ  یسایس ، یاھماظن  نیرتهدنامبقع  نتشاد  مغریلع  یریفکت ، مسیرورت  یهدشهتخانش  راکشآ و  نایماح  میقتسم ، ینابیتشپ  نیا  رانک  رد  تسا . عالطایب 

دروـم هناـمحریب  هقطنم ، رد  اـیوپ  یاـھیرالاسمدرم  زا  هتـساخرب  یاھهشیدـنا  نیرتنشور  نیرتورـشیپ و  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  و  دـناهتفرگ ، یاـج  برغ  نادـحتم  فـیدر 

. تسا یبرغ  یاھتسایس  رد  داضت  زا  ییایوگ  یهنومن  مالسا ، ناھج  رد  یرادیب  شبنج  اب  برغ  یهناگود  دروخرب  تسا . هتفرگ  رارق  بوکرس 

ىمالسا  / ١٠/٠٨/١٣٩۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

اکیرمآ نمـشد  تسین ، مسیرورت  اکیرمآ  نمـشد  دـیوگیم  باوج  رد  وا  تسیک ؟ اکیرمآ  نمـشد  هک  دـسرپیم  وا  زا  رگهبحاصم  دـندرک ؛ هبحاصم  ییاکیرمآ  رادمتـسایس  کی  اـب 

مالـسا هب  تبـسن  یاهزیگنا  دورب و  دـیایب و  ار  شھار  تواـفتیب  یتقو  اـت  ناملـسم  ینعی  ییارگمالـسا . تسا ؛ ییارگمالـسا »  » اـکیرمآ نمـشد  دنتـسین ، مھ  اھناملـسم 

ندمت نامھ  یزیرهیاپ  دمآ ، نایم  هب  مالـسا  تیمکاح  مالـسا و  هب  دیقت  یدنبیاپ و  دمآ ، نایم  هب  ییارگمالـسا  یتقو  اما  دننکیمن ؛ وا  اب  ینمـشد  ساسحا  دشاب ، هتـشادن 

امـش دھدیم ، خر  مالـسا  یایند  رد  یمالـسا  یرادیب  یتقو  اذـل  تسا . ییارگمالـسا  وا  نمـشد  هتفگ ، تسار  دوشیم ؛ عورـش  اھینمـشد  دـمآ ، نایم  هب  یتقو  یمالـسا 

منکب ضرع  امـش  هب  نم  هتبلا  دنوشیم . قفوم  مھ  ییاھاج  کی  دننک ؛ شدوبان  هکلب  دننک ، شعیاض  هکلب  دننکیم  راک  دننکیم ، شالت  دنوشیم ، هچاپتـسد  ردقچ  دینیبیم 

. دیسر دھاوخ  دوخ  فادھا  هب  یھلا  یهوقولوح  هب  یھلا ، لضف  هب  هللااشنا  یمالسا  یرادیب  تسین ؛ یندش  دوبان  یمالسا  یرادیب  هک 

یمالسا  / ٠٢/١۶/١٣٩۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یدید رگا  دننکیم ، ینادرگور  یدید  رگا  دننکیم ، تفلاخم  وت  اب  یدید  رگا  یبسح هللا ؛ لقف  مینک : لمع  مدرک ، توالت  هک  نآرق ، یهفیرش  یهیآ  رما  هیـصوت و  هب  دیاب  ام  اجنیا 

ام هب  ار  هار  هک  دوب  ام  راوگرزب  ماما  لکوت  نیا  میظعلا . شرعلا  بر  وھ  تلکوت و  هیلع  وھ  الا  هلا  یبسح هللا آل  لقف  دـننکیم ، هطاحا  ار  وت  فرط  همھ  زا  نوگانوگ  یاـھرازبا  اـب 

یرتشیب مسجت  زورهبزور  ار  قیاقح  نیا  یمالسا  یرادیب  اب  یمالسا  تما  داد و  دھاوخ  همادا  ار  هار  هللااشنا  لکوت  نیمھ  اب  ناریا  تلم  دناسر و  اجنیا  ات  ار  ام  داد و  ناشن 

. دیشخب دھاوخ 

یمالسا  / ٠٢/١۶/١٣٩۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یتسینویھص و میژر  هکیتقو  میرادن . یگتشکردپ  یسک  اب  ام  دوشیم ؛ یـشان  قیاقح  نیا  زا  مسینویھـص ، اب  یمالـسا  یروھمج  ینمـشد  نیتسار ، نانموم  ینمـشد 

تردق هب  یسک ، رھ  تفرشیپ  هک   - دننکیم ادیپ  هبلغ  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  تلود  لثم  یتلود  رب  دننکیم ، ادیپ  هبلغ  اھتلود  رب  تسینویھص ، نارادهیامرـس  عیـسو  یهکبش 

ناریا و تلم  مالـسا و  تلم  میظع  تکرح  یاـھهشیر  دـینکیم . هدـھاشم  زورما  هکنیا  دوشیم  اـیند  دوشیم - اـھنآ  تیاـمح  هب  یهتـسباو  یـصخش  رھ  یبزح و  رھ  ندیـسر 

. دننک ماندب  ار  هعیش  دننک ، ماندب  ار  ناریا  دننک ، ماندب  ار  مالسا  هک  دننیبیم  نیا  رد  ار  جالع  اھنآ  تقونآ  تسا . اھنیا  ایند  رد  یمالسا  یرادیب 

بالقنا  / ٠٢/٢۵/١٣٩۵ ربھر  اب  نارھت  ناتسا  هیملع  یاھهزوح  بالط  ناسردم و  ناریدم ، رادید 

هب یرادـیب  تفاین و  رارمتـسا  راک  نیا  دنتـسھ ، قرفتم  اھروشک  نآ  رد  ینید  یاھهاگتـسد  نوچ  اـما  دـناشک  نادـیم  هب  ار  مدرم  نید ،» ، » مھ یمالـسا  یرادـیب  یهلزلز  رد 

. تسا هدرک  نکمم  ار  بالقنا  تکرح  رارمتسا  اھهصرع ، رد  مدرم  روضح  هجیتن ، رد  نویناحور و  املع و  روضح  موادت  یمالسا ، یروھمج  رد  اما  دیسرن  مزال  یهجیتن 

یمالسا  / ٠٩/٢٧/١٣٩۵ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

طلـسم اھتلم  رب  هکنیا  یارب  دنتـسنادیم  یاهلیـسو  کی  ار  هقرفت  اھنیا  دش ؛ رتشیب  هقرفت  داجیا  یاھتیلاعف  دش ، هدید  یمالـسا  یرادیب  یاھهناشن  هقطنم  نیا  رد  یتقو  زا 

تکرح دنکیم ، ادیپ  دوجو  دراد  اھتلم  ندـش  اپرـس  ندـش و  هدـنز  اھتلم ، یگداتـسیا  ون ، یمالـسا  راـکفا  ون ، یاـھفرح  هقطنم  نیا  رد  دـش  ساـسحا  هک  یناـمز  زا  دـنوشب .

مالسا هب  ام  هک  تفگ  راختفا  اب  تفرگ و  تسد  رس  ار  نآرق  درک ، هتشارفارب  ار  مالسا  مچرپ  هک  دمآ ، اپرس  ناریا  رد  یمالـسا  ماظن  هکیتقو  دش ؛ رتشیب  نانمـشد  زیمآهقرفت 

تکرح نیا  درک ، تیوقت  ار  اھنآ  زورهبزور  درک و  هدافتـسا  اھنآ  زا  تشاد و  هارمھ  دوخ  اب  ار  زیچ  همھ  حلـسم و  یورین  شترا و  تاناکما و  تسایـس و  تردـق و  مینکیم و  لـمع 

یتقو دوب  رطخ  یهیام  اھنآ  یارب  مالـسا  یمالـسا . تزع  نیا  اب  یمالـسا و  مایق  نیا  اب  یهلباقم  یارب  دندرک  دیدشت  ار  زیمآهقرفت  تکرح  نیا  تسا . هدش  رتشیب  زیمآهقرفت 

نآ اب  دنکیم  قرف  درادـن ، دـھاجم  گرزب و  تلم  کی  درادـن ، لاوما  درادـن ، یـسایس  هاگتـسد  درادـن ، شترا  درادـن ، تلود  هک  یمالـسا  نآ  اما  داد ؛ ناملـسم  تلم  هب  یرادـیب 

تکرح ایند و  طسوتم  زا  رترب  دادعتسا  راشرس ، نداعم  نموم ، هزیگنارپ ، ناوج ، مدرم  دھاجم ، تلم  عیسو ، نیمزرس  یمالسا  یروھمج  دراد . ار  اھنیا  یهمھ  هک  یمالـسا 

یاعدا رگا  دننمـشد . نیا  اب  ناملـسم ؛ یاھتلم  لباقم  رد  دوشیم  تسرد  وگلا  نوچ ] [ ؛ تسا رطخ  یهیام  اـھنآ  یارب  یناریا  نینچ  هتبلا  دراد .]  ] تفرـشیپ ملع و  تمـس  هب 

هن هک  ینمـشد   - نمـشد نیا  اب  یهھجاوم  یارب  تخانـش ؛ ار  اھنیا  دـیاب  دـیمھف ، ار  اـھنیا  دـیاب  تسا . تنوشخ  ناـشراک  نطاـب  تسا ؛ غورد  دـننکب ، یتقو  کـی  مھ  شمرن 

. دنشاب هدامآ  دیاب  اھتلم  تسا - انعممامتهب  یشحو  کی  نطاب ، رد  اما ] ، ] دنکیم هتسارآ  ار  رھاظ  دراد ؛ فاصنا  هن  دراد ، نید  هن  دراد ، قالخا 

یمالسا  / ١٠/٠۶/١٣٩۶ تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ییاـھروشک رد  تسھ ؟ ناـتدای  یمالـسا  یرادـیب  دـینک . هسیاـقم  دـننک ؛ روـبع  دنتـسناوتیمن  مھ  شناوـخ  کـی  زا  رگید  یاـھتلم  هک  درک  روـبع  یناوـختفھ  زا  ناریا  تلم 

یرادـیب تکرح  دـننکب ؟ دنتـسناوت  راکهچ  دیـسر ؟ اجک  هب  دـش ؟ هچ  شتـشونرس  دـندرک ، تکرح  دنداتـسیا ، ییاـھتلم  دـش ،] هدـید   ] ییاـھتمظع دـش ، عورـش  ییاـھتکرح 

هب یبھذـم ، تافالتخا  هب  یـشکردارب ، هب  یلخاد ، یهنتف  هب  یلخاد ، گنج  هب  دـش  یھتنم  ایـسآ - برغ  یهقطنم  رد  اقیرفآ و  لامـش  رد   - یبرع یاـھروشک  رد  یمالـسا 

. درک روبع  لحارم  نیا  زا  یدنلبرس  اب  تردق ، اب  ناریا  تلم  اما ] ، ] دننک روبع  دنتسناوتن  مھ  لوا  ناوخ  زا  دوب . لوا  ناوخ  نیا  دنراتفرگ ؛ مھ  زونھ  و  یموق ، تافالتخا 

١٣٩٧/٠٢/٢٢ /  « یمالسا مولع  شرتسگ  شیادیپ و  رد  هعیش  شقن   » هرگنک رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

نیا رد  دوب  یمالـسا  یرادیب  دمآ ، دوجو  هب  هچنآ  دننک . راکنا  ار  یرادیب  نیا  دندرک  یعـس  اھیبرغ  هچرگا  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  یرادـیب  مالـسا  یایند  رد  زورما  هناتخبـشوخ 

، دـنراد لاوس  اھناوج  دراد . دوجو  مالـسا  یاـیند  یهمھ  رد  یرادـیب  نیا  تسا ، یرادـیب  کـی  نیا  یبرع ؛ یاـھروشک  رد  اـقیرفآ و  لامـش  یهقطنم  رد  ایـسآ و  برغ  یهقطنم 

هک یتاغیلبت  همھنیا  مغریلع  دنراد . شیارگ  مالـسا  هب  دنراد و  عقوت  مالـسا  زا  دنونـشب ؛ خساپ  مالـسا  اب  یهھجاوم  رد  ار  ناشدوخ  ماھفتـسا  دـنلیام  دـنراد و  ماھفتـسا 

زا مالسا  یایند  یادرف  هللااشنا  هک  دھدیم  دیون  ام  هب  شیارگ ، نیا  تسا ؛ دایز  مالسا  هب  شیارگ  دندرک ، یمالسا  تسیز  یمالسا و  یگدنز  هیلع  مالسا و  هیلع  اھیبرغ 

. دوب دھاوخ  رتھب  رایسب  زورما 

یمالسا  / ١٣٩٧/٠٩/٠۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 51 
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یهقطنم مالـسا . هب  ادـخ و  ماـن  هب  یکتم  دراد ، دوجو  اـیند  رد  زورما  روز ، ملظ و  لـباقم  رد  تمواـقم  ناـیرج  یھلا ، لـضف  هب  یھلا و  قیفوت  هب  هک  درک  شومارف  دـیابن  ار  نیا 

ربکتسم نادنمتردق  دینکیم  هظحالم  امش  هکنیا  تسا . مکاح  اھروشک  اھتلم و  زا  یرایسب  رب  یمالـسا  یرادیب  یهیحور  ام  یهقطنم  رد  زورما  تسا . نآ  زا  یهنومن  کی  ام 

هب لابقا  مالسا و  هب  شیارگ  یهیحور  هقطنم  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رطاخهب  دنتسھ ، ساسح  هقطنم  نیا  هب  تبـسن  گرزب - ناطیـش   - راکتیانج یاکیرمآ  اھنآ  سار  رد  ایند ،

مالسا هک  ییاجرھ  رد  دنسرتیم . ناملسم  یاھتلم  یرادیب  زا  اھنیا  دنفلاخم ، ناملسم  یاھتلم  یرادیب  اب  اھنیا  دروخیم ؛ مشچ  هب  حضاو  روطهب  یمالسا  یرادیب  مالسا و 

دھاوخ یلیـس  هقطنم  نیا  رد  یمالـسا  یرادـیب  زا  رگید  راب  رابکتـسا ، هک  میدـقتعم  ادـج  ام  هدروخ و  یلیـس  رابکتـسا  دوشب ، طلـسم  مدرم  ناـج  لد و  رب  تسا  هتـسناوت 

. دروخ

ار یمالسا  تکرح  نیا  تسا ؛ نیمھ  یمالسا  یاھروشک  رد  ینید  مرتحم  یاملع  هب  مالسا ، یایند  نارکفنشور  هب  ناملسم ، یاھتلم  هب  ناملـسم ، ناردارب  هب  ام  ضرع 

یاـھتلم داـحآ  موـمع  هجوـتم  هفیظو  نیا  تسا . یمالـسا  تمواـقم  تکرح  تیوـقت  تسا ، یمالـسا  یرادـیب  تیوـقت  هقطنم  نیا  تاـجن  هار  دـینک ؛ تیوـقت  دـیناوتیم  هچرھ 

هب دـنبطاخم  اھنیا  دـنفظوم ، اھنیا  یـسایس ؛ ناگبخن  نادـنمرنھ ، نادنمـشناد ، ارعـش ، ناگدنـسیون ، نارکفنـشور ، صوصخب  مالـسا ، یاـملع  صوصخب  تسا ؛ ناملـسم 

مھارف یمالسا  یرادیب  یهنیمز  ایسآ  برغ  یهقطنم  نیا  رد  صوصخب  تسا ؛ هدمآ  دیدپ  مالسا  یایند  رد  هنیمز  نیا  زورما  یمالـسا . تیادھ  مالـسا و  ربمایپ  توعد  باطخ 

. دنناسرب رمث  هب  ار  یرادیب  نیا  دننک ، کمک  دیاب  همھ  تسا ؛

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

دھاش زورما  یناھج ، یهنحـص  دـنایللملانیب . طباور  رد  تحلـصم » و  تمکح ، تزع ،  » لصا زا  ییاھهخاش  هس ، رھ  نیا  نمـشد : اب  یدـنبزرم  یجراخ ، طـباور  یلم ، تزع 

؛ مسینویھـص اـکیرمآ و  یهطلـس  ربارب  رد  تمواـقم  یوگلا  ساـسا  رب  یمالـسا  یرادـیب  تضھن  دـیدج  کرحت  دـنروھظ : یهناتـسآ  رد  اـی  هتفاـی  قـقحت  هک  تسا  ییاھهدـیدپ 

رد یمالـسا  یروھمج  یـسایس  یهنادنمتردق  روضح  شرتسگ  هقطنم ؛ رد  اھنآ  نئاخ  ناراکمھ  ندـش  ریگنیمز  ایـسآ و  برغ  یهقطنم  رد  اکیرمآ  یاھتسایـس  تسکش 

. هطلس ناھج  رسارس  رد  نآ  عیسو  باتزاب  ایسآ و  برغ 

. دمآیمن تسد  هب  یداھج  ناریدم  تمکح  تعاجش و  اب  زج  هک  تسا  یمالسا  یروھمج  تزع  رھاظم  زا  یشخب  اھنیا 

میرک  / ١٣٩٨/٠٢/١۶ نآرق  اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

تابث هیلع  شمارآ ، هیلع  حلـص ، هیلع  مدرم ، هیلع  اھتلم ، هیلع  روشک  نالف  یھاشداپ  ای  روشک  نالف  یروھمج  تسایر  عضوم  رد  دنـشکیم  هدـبرع  دـینیبیم  هک  ییاـھنیا 

مکـسمتف اوملظ  نیذـلا  یلا  اونکرت  الو  دـیوگیم :]  ] ام هب  نآرق  هکنیا  دـنمھفب . مدرم  دـیاب  ار  نیا  هدیـشک ؛ داد  اھنآ  رـس  رب  نآرق  هک  دنتـسھ  ییاھنامھ  اھروشک ، اھتموکح و 

تکرح کی  یبرع  یاھروشک  نیا  زا  یـضعب  رد  دیدید  دیآیمرد . ناشردپ  دـننکیم ، دامتعا  تسا . ایند  مدرم  زورما  یراتفرگ  نیمھ  نیا  نیملاظ ، هب  دـینکن  دامتعا  ( ١٢ (؛ رانلا

کاخ دنزیرب و  رتسکاخ  نآ  یور  دنیایب  هک  یاهلعـش  لثم  اھتنم  دمآ ، دوجو  هب  یایرادیب  کی  دش ، اپ  هب  ییاغوغ  کی  دمآ ، دوجو  هب  یبوخ  یهزرابم  کی  تفرگ ، ماجنا  یبوخ 

نیا اذل ] ، ] دننکب دیاب  راک  هچ  دندیمھفن  یتسینویھـص ؛ میژر  هب  اکیرمآ ، هب  دندرک  ( ١٣) نوکر دندرکن . لمع  ار  اوملظ » نیذلا  یلا  اونکرت  ال   » نوچ ارچ ؟ دش ؛ شوماخ  دـنزیرب ،

. دوشیم یروج 

جح  / ٠٧/١٣٩٩/٠۵ مایا  ندیسرارف  تبسانم  هب  مایپ 

مسینومک مسیلاربیل و  زورما  تسا . یندشن  راکنا  تقیقح  کی  دوخ ، یونعم  یتفرعم و  یاھییاراد  هب  ناملسم  ناناوج  ناگبخن و  هجوت  ینعم  هب  یمالـسا  یرادیب  زورما 

ماظن تسا ؛ هدش  راکـشآ  اھنآ  ریذپاننامرد  بویع  هداتفا و  هولج  زا  یلکب  دـشیم ، هدرمـش  برغ  ندـمت  یاھناغمرا  نیرتهتـسجرب  شیپ  لاس  هاجنپ  شیپ و  لاس  دـص  رد  هک 

. تسا یشاپورف  فرش  رد  قیمع و  یاھنارحب  ریگرد  مھ  یرگید  نیا  رب  ینتبم  ماظن  و  دیشاپورف ، کی ، نآ  رب  ینتبم 

جح  / ٠٧/١٣٩٩/٠۵ مایا  ندیسرارف  تبسانم  هب  مایپ 

هدرزآ نانآ  تثابخ  یرگمتس و  زا  یمالسا  تما  ناج  مسج و  زورما  دنایرگتراغ و  یـشکفیعض و  ملظ و  داسف و  نوناک  هک  تسا  یناربکتـسم  ربارب  رد  تردق  شیامزر  جح ،

ماما هک  تسا  نامھ  نیا  تسا ؛ جح  یاھفدـھ  نیرتمھم  زا  یـشخب  جـح و  حور  جـح و  تعیبط  نیا ، تسا . تما  مرن  تخـس و  یاھییاناوت  شیامن  جـح ، تسا . دولآنوخ  و 

یاـج هب  دـنھن و  ندرگ  نآ  هب  هناـقداص  دـنمانیم ، نیمرح  مداـخ  ار  دوـخ  هک  جـح  رما  ناـیلوتم  رگا  هـک  تـسا  ناـمھ  نـیا  و  دـیمان ؛ یمیھاربا  جـح  ار  نآ  ریبـک ، ینیمخ  لـحار 

. دنک لح  ار  مالسا  ناھج  زا  یگرزب  تالکشم  دناوتیم  دننیزگرب ، ار  یھلا  یاضر  اکیرمآ ، تلود  یدونشخ 

ناطیش رس  رب  دروآ و  دیدپ  اھینمشد  اھدیدھت و  ربارب  رد  هدحاو  دی  هک  یتدحو  تسا ؛ تدحو  رد  یمالسا ، تما  یمازلا  تحلصم  هشیمھ ، زا  شیب  هشیمھ و  دننام  زورما 

یھلا نامرف  ینعم  نیا  دنک . رپس  هنیـس  هناعاجـش  اھییوگروز ، ربارب  رد  دشک و  دایرف  اسآدـعر  یتسینویھـص ، میژر  شایریجنز  گس  رادـغ و  زواجتم و  یاکیرمآ  مسجم ،

وا زا  و  دـــنکیم ، یفرعم  ( ٢ «) مھنیب اـمحر  راـفکلا  یلع  ادـشا   » بوچراـھچ رد  ار  یمالـسا  تـما  مـیکح ، نآرق  ( ١ .) اوقرفت ـالو  اـعیمج  لـبحب هللا  اومـصتعاو  دوـمرف : هک  تسا 

ار ( ۶ «) ایلوا مکودـع  یودـع و  اوذـختت  ال   » و ( ۵ «) رفکلا همئا  اولتاـقف  ( » ۴ «،) ـالیبس نینموملا  یلع  نیرفاـکلل  لـعجی هللا  نلو  ( » ٣ «،) اوملظ نیذـلا  یلا  اونکرت  ـالو   » یهفیظو

مھم و یاھنامرف  نیا  دیامرفیم . رداص  ( ٧ «) مکراید نم  مکوجرخی  ملو  نیدلا  یف  مکولتاقی  مل  نیذلا  نع  مکٰھنی هللا  ال   » مکح دنک ، صخشم  ار  نمشد  هکنیا  یارب  و  دبلطیم ،

. دوش هدرپس  یشومارف  تسدهب  هدنامادج و  ناناملسم  ام  یشزرا  یرکف و  یهموظنم  زا  دیابن  زگرھ  زاستشونرس ،

ناناوج ناگبخن و  هجوت  ینعم  هب  یمالـسا  یرادیب  زورما  تسا . نآ  شیدناحالـص  زوسلد و  ناگبخن  تما و  سرتسد  رد  یـساسا  لوحت  نیا  یهنیمز  هشیمھ  زا  شیب  زورما 

نیرتهتـسجرب شیپ  لاس  هاجنپ  شیپ و  لاس  دص  رد  هک  مسینومک  مسیلاربیل و  زورما  تسا . یندشن  راکنا  تقیقح  کی  دوخ ، یونعم  یتفرعم و  یاھییاراد  هب  ناملـسم 

یرگید نیا  رب  ینتبم  ماظن  و  دیشاپورف ، کی ، نآ  رب  ینتبم  ماظن  تسا ؛ هدش  راکشآ  اھنآ  ریذپاننامرد  بویع  هداتفا و  هولج  زا  یلکب  دشیم ، هدرمش  برغ  ندمت  یاھناغمرا 

. تسا یشاپورف  فرش  رد  قیمع و  یاھنارحب  ریگرد  مھ 

جح  / ٢٨/١۴٠٠/٠۴ مایا  ندیسرارف  تبسانم  هب  مایپ 

گرزب و یاهفیظو  ربارب  رد  ار  اـم  یعاـمتجا ، یداـصتقا و  یاـھیناماسبان  یـسایس و  یاھیگتـسباو  یملع و  یاھیگدـنامبقع  مالـسا ، یاـیند  یاـھیراوگان  ییوس  زا 

نارگن ار  همھ  ناتـسناغفا  بئاـصم  دروآیم ؛ درد  هب  ار  اـھلد  دولآنوخ  مولظم و  نمی  دـبلطیم ؛ یراـی  هب  ار  اـم  بوـصغم ، نیطـسلف  دـھدیم ؛ رارق  ریذپانیگتـسخ  یتدـھاجم 

تمھ تریغ و  تسا ، دوھـشم  نآ  رد  شنارای  اکیرمآ و  تلاخد  ترارـش و  تسد  هک  ناملـسم  یاھروشک  زا  رگید  یخرب  ناـنبل و  هیروس و  قارع و  رد  خـلت  ثداوح  دزاـسیم ؛

زا زیربل  ار  اھلد  طاشنرپ ، ناوج و  لسن  شزیگنا  و  اھتلم ، یرادیب  و  ساسح ، یهطخ  نیا  یهمھ  رد  تمواقم  رصانع  نتشارفارب  رس  رگید ، یوس  زا  و  دزیگنایمرب ، ار  ناناوج 

دنزیخیمرب و همھ  اھهاگودرا  و  ( ١  ) یاھنیمزرـس ۴٨ هنارک و  هزغ و  سدق و  دشکیم ؛ نوریب  ماین  زا  ار  سدق » ریـشمش   » دوخ یاھشخب  یهمھ  رد  نیطـسلف  دنکیم ؛ دیما 

اب دروآیم و  بات  ار  بلقلایـسق  رورـش و  نمـشد  یـشکمولظم  تیانج و  گنج و  لاس  تفھ  اـھنت ، روصحم و  نمی  دـنلامیم ؛ کاـخ  هب  ار  زواـجتم  ینیب  زور  هدزاود  یط  رد 

، حیرـص اسر و  نابز  اب  تمواقم  رـصانع  قارع ، رد  دـنکیم ؛ همیـسارس  دوخ  راکتبا  رادـتقا و  اب  ار  اھنآ  دوشیمن و  نایوگروز  میلـست  یتسیز ، تاناکما  وراد و  اذـغ و  طـحق  دوجو 

زاربا تنکلیب  ار  شناھارمھ  اکیرمآ و  یوس  زا  ترارـش  تلاخد و  عون  رھ  اب  هلباقم  رب  دوخ  خسار  مزع  دنناریم و  بقع  هب  ار  نآ  یهدـناشنتسد  شعاد  رگلاغـشا و  یاکیرمآ 

. دنرادیم

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 52 
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جح  / ٢٨/١۴٠٠/٠۴ مایا  ندیسرارف  تبسانم  هب  مایپ 

گرزب و یاهفیظو  ربارب  رد  ار  اـم  یعاـمتجا ، یداـصتقا و  یاـھیناماسبان  یـسایس و  یاھیگتـسباو  یملع و  یاھیگدـنامبقع  مالـسا ، یاـیند  یاـھیراوگان  ییوس  زا 

نارگن ار  همھ  ناتـسناغفا  بئاـصم  دروآیم ؛ درد  هب  ار  اـھلد  دولآنوخ  مولظم و  نمی  دـبلطیم ؛ یراـی  هب  ار  اـم  بوـصغم ، نیطـسلف  دـھدیم ؛ رارق  ریذپانیگتـسخ  یتدـھاجم 

تمھ تریغ و  تسا ، دوھـشم  نآ  رد  شنارای  اکیرمآ و  تلاخد  ترارـش و  تسد  هک  ناملـسم  یاھروشک  زا  رگید  یخرب  ناـنبل و  هیروس و  قارع و  رد  خـلت  ثداوح  دزاـسیم ؛

زا زیربل  ار  اھلد  طاشنرپ ، ناوج و  لسن  شزیگنا  و  اھتلم ، یرادیب  و  ساسح ، یهطخ  نیا  یهمھ  رد  تمواقم  رصانع  نتشارفارب  رس  رگید ، یوس  زا  و  دزیگنایمرب ، ار  ناناوج 

دنزیخیمرب و همھ  اھهاگودرا  و  ( ١  ) یاھنیمزرـس ۴٨ هنارک و  هزغ و  سدق و  دشکیم ؛ نوریب  ماین  زا  ار  سدق » ریـشمش   » دوخ یاھشخب  یهمھ  رد  نیطـسلف  دنکیم ؛ دیما 

اب دروآیم و  بات  ار  بلقلایـسق  رورـش و  نمـشد  یـشکمولظم  تیانج و  گنج و  لاس  تفھ  اـھنت ، روصحم و  نمی  دـنلامیم ؛ کاـخ  هب  ار  زواـجتم  ینیب  زور  هدزاود  یط  رد 

، حیرـص اسر و  نابز  اب  تمواقم  رـصانع  قارع ، رد  دـنکیم ؛ همیـسارس  دوخ  راکتبا  رادـتقا و  اب  ار  اھنآ  دوشیمن و  نایوگروز  میلـست  یتسیز ، تاناکما  وراد و  اذـغ و  طـحق  دوجو 

زاربا تنکلیب  ار  شناھارمھ  اکیرمآ و  یوس  زا  ترارـش  تلاخد و  عون  رھ  اب  هلباقم  رب  دوخ  خسار  مزع  دنناریم و  بقع  هب  ار  نآ  یهدـناشنتسد  شعاد  رگلاغـشا و  یاکیرمآ 

. دنرادیم

مارحلا  / ١٧/١۴٠١/٠۴ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

رگید زورما  دـناهدرب . یپ  نآ  شزرا  تیمھا و  هب  هتفاـی و  هجوت  دوخ  یوـنعم  یتـفرعم و  میظع  تورث  هب  یمالـسا  یاـھروشک  رد  مدرم  یاـھهدوت  زا  یرایـسب  ناـگبخن و  زورما 

تمـالع اـب  یبرغ  روحملوپ  یـسارکومد  یوربآ  درادـن . ار  شیپ  لاـس  هاـجنپ  شیپ و  لاـس  دـص  یرگهولج  برغ ، ندـمت  ناـغمرا  نیرتمھم  ناونع  هب  مسینومک  مسیلاربـیل و 

اب نید  ملع و  نادرم  نادنمشیدنا ، ناناوج ، مالسا ، یایند  رد  دنراچد . یلمع  یتفرعم و  ینادرگرـس  هب  هک  دننکیم  فارتعا  یبرغ  نارکفتم  تسا و  ورهبور  یدج  یاھلاوس 

یمالـسا یرادیب  نامھ  نیا  و  دنباییم ..  تسد  دوخ  یاھروشک  رد  جیار  یـسایس  طوطخ  هب  زین  دوخ و  یتفرعم  تورث  یهرابرد  ون  یھاگدید  هب  تیعـضو ، نیا  یهدھاشم 

. مینکیم دای  نآ  زا  هراومھ  هک  تسا 

هدیدپ نیا  مان  دنلکشم . راچد  تدشب  نآ  ربارب  رد  یرابکتـسا  یاھتردق  هک  تسا  هدیرفآ  مالـسا  یایند  بلق  رد  اسآزجعم  فرگـش و  یاهدیدپ  یمالـسا ، یھاگآدوخ  نیا  ایناث 

نیذلا دـش : لزان  هفیرـش  یهیآ  نیا  مالـسا ، ردـص  رد  نآ  زا  یاهنومن  یهرابرد  هک  تسا  نامھ  هدـیدپ  نیا  تسا . لکوت  داھج و  نامیا و  تردـق  زورب  نآ ، تقیقح  و  تمواقم » »

ناوضر هللا اوعبتا  وس و  مھسسمی  مل  لضف  نم هللا و  همعنب  اوبلقناف  لیکولا * معن  انبسح هللا و  اولاق  انامیا و  مھدازف  مھوشخاف  مکل  اوعمج  دق  سانلا  نا  سانلا  مھل  لاق 

یشکهدبرع یمجاھت و  تلاح  زا  ار  تسینویھص  رگنایغط  میژر  هتسناوت  هک  تسا  زیگناتفگش  یهدیدپ  نیا  یاھهاگهولج  زا  یکی  نیطسلف  یهنحص  میظع . لضف  وذ  و هللا 

نانبل و رد  ناوتیم  ار  تمواقم  رگید  ناشخرد  یاھهنومن  دنک . لیمحت  نآ  رب  ار  ینونک  راکشآ  یداصتقا  یتینما و  یسایس و  تالکـشم  دناشکب و  لاعفنا  عافد و  تیعـضو  هب 

. درک هدھاشم  حوضوب  رگید  طاقن  یخرب  نمی و  قارع و 

« : یمالسا یرادیب   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یروصنم  /   ٠١/١٣٨٣/٠۴ داوج  هدنسیون :  یمالسا /  یرادیب  اب  هلباقم  رد  اکیرمآ  یدربھار  تسایس 

رفینابیش  /   ٠١/١٣٨٣/٠۴ نسحدمحم  هدنسیون :   / ( هر ) ینیمخ ماما  هشیدنا  رد  نآ  عناوم  یمالسا و  یرادیب 

بلط  /   ٠١/٠۴/١٣٨۶ هما  یفطصم  هدنسیون :  ینونک /  ناھج  رد  ضراعتم  تکرح  ود  یمالسا  یرادیب  یبرغ و  تلفغ 

یوضترم  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ یفطصم  هدنسیون :   / ( ناریا رصاعم  خیرات  جوم  هد  یسررب  ) یمالسا یرادیب  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  یخیرات  یاھتیفرظ 

یکراین  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ یفوص  یقت  هدنسیون :  یمالسا /  یاھتکرح  رد  ارگنامرآ  ِلادتعا  ِطخ  یمالسا ، یرادیب  یهیرظن 

یسگرنناضمر  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ اضر  هدنسیون :  یاهنماخ /  یمظعلا  تیآ هللا  یسایس  هشیدنا  رد  یمالسا  یرادیب  رد  ناگبخن  زا  اھهدوت  نتفرگیشیپ 

یبوقعی  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ لوسرلادبع  هدنسیون :   / « یمالسا یرادیب  هشیدنا   » رد هر ) ) ینیمخ ماما  یسایس » هفسلف   » و یرظن » یاھداینب   » باتزاب

ربجنر  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ یلع  دمحم  هدنسیون :  ندشیناھج /  اب  یمالسا » یرادیب   » تبسن

يبلاطوبا  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ يدھم  هدنسیون :  یربھر /  مظعم  ماقم  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  زا  سپ  مالسا ، هب  هجوت  یمالسا و  یرادیب  جوم  هس 

يدـھم دـمحم  هدنـسیون :  یربـھر /  ماـما و  یاھهشیدــنا  شخبماـھلا  شقن  رب  دــیکأت  اــب  یمالــسا  یرادــیب  رد  نآ  تاریثأــت  رــصاعم و  یعیــش  عـماوج  رد  ینید  یاــھشبنج 

يلیعامسا  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴

« يمالسا يرادیب   » 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 54هاگياپ  هحفص 53 
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ينسح  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ رجح  يدعس  هدنسیون :  یمالسا /  ندمت  یریگلکش  رد  نآ  ریثأت  یمالسا و  یرادیب  شبنج  یلصا  ناکرا 

يھلادبع  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ دمحم  هدنسیون :  یربھر /  مظعم  ماقم  و  هر ) ) ینیمخ ماما  یسایس  هشیدنا  یانبمرب  برغ  مالسا و  لباقت  یمالسا ؛ یرادیب 

یفجن  /   ١٣٩١/٠٨/٢۴ یسوم  هدنسیون :  ناریا /  یلم  تیوھ  یمالسا و  یرادیب  لماکت  رد  یدازآ  هشیدنا  بتارم 

رایشناد  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ اضریلع  هدنسیون :  یناھج /  هطلس  ماظن  هیلع  شزیخ  یمالسا و  یرادیب  رد  یربھر  مظعم  ماقم  و  هر ) ) ینیمخ ماما  شقن 

یرالاس  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ یدھمدمحم  هدنسیون :  یمالسا /  گرزب  ندمت  سیسات  رد  یزاسداھن  یزاسهژاو و  هاگیاج 

نایدامتعا  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ اضریلع  هدنسیون :  ناریا /  یمالسا  بالقنا  ریثات  رب  دیکات  اب  یمالسا  یرادیب  ریس  رد  یمالسا  تدحو  لوحت 

ییاضر  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ دمتعم  یدھم  هدنسیون :  یمالسا /  بالقنا  مظعم  ربھر  رظنم  زا  یمالسا  یرادیب  رد  یھلا » ترصن   » ینآرق هدعو  یسررب 

یقاتشم  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ مرک  هللا  هدنسیون :  یربھر /  مظعم  ماقم  هاگن  زا  نآ  یاھ  هشیر  یمالسا و  یرادیب  موھفم 

هدازیقت /   داجـس  دمحم  هدنـسیون :   / ( یلاعلا هلظدـم  ) یاهنماـخ تیآ هللا  ترـضح  هاگدـید  زا  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  جـع هللا   ) دوعوم یدـھم  روھظ  اـب  یمالـسا  یرادـیب  هطبار 

١٣٩١/٠٢/٢۴ 

بوجحم  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ نیتم  هدنسیون :  خیرات /  هفسلف  یاھ  هراگنا  هیاپ  رب  یمالسا  یرادیب  هرابرد  یاهنماخ  تیآ هللا  یاھهاگدید  یدنبرکیپ 

یمیلس  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ میکحلادبع  هدنسیون :  یمالسا /  بالقنا  مظعم  ربھر  یسایس  هشیدنا  رب  دیکأت  اب  یمالسا  ندمت  یایحا  یرادیب و 

تداعس  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ حلاص  هدنسیون :  همحر هللا) /  ) ینیمخ ماما  یارآ  هب  یدرکیور  اب  یمالسا  یرادیب  یاھ  شبنج  زا  تیامح  یھقف  ینابم 

روپیمتسر  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ داجس  هدنسیون :  هللاهظفح /  یاهنماخ  ماما  هشیدنا  رد  ییارگهدوت  ییارگهبخن و  نزاوت 

نایعاد  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ داوج  دمحم  هدنسیون :  یتسیناموا /  بتاکم  نایاپ  یمالسا و  یرادیب  هیرظن 

يردیح  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ یلع  هدنسیون :   / ( یلاعلاهلظدم  ) یاهنماخ تیآ هللا  ترضح  و  هر )  ) ینیمخ ماما  یاھهشیدنا  وترپ  رد  یمالسا  یرادیب  شبنج  یسانشبیسآ 

« يمالسا يرادیب   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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