
لاس ۶٩  / ١٣۶٩/٠١/٠٢ زاغآ  رد  یوضر  رھطم  مرح  رد  تانایب 

. تساھنیا زا  شیب  لیالد  میوگیم ؛ تسا ، هتشاذگ  همھ  دید  ضرعم  رد  هدرک و  مسجم  ایند  رد  قح  یایوج  یاھناسنا  ییامنھار  یارب  ادخ  هک  ار  یلیالد  زا  لیلد  ود  نم 

، دشاب نیرفآرش  ریرش و  هک  دینک  ادیپ  ار  یھاگتسد  ای  یسک  ایند ، رد  اجرھ  امش  تسا . صخاش  کی  نیا ، تسا . بالقنا  نیا  اب  ملاع  رارشا  ینمشد  زا  ترابع  لیلد ، کی 

ناـیم رد  هـچ  هداـتفا ، بـقع  یاـھروشک  ناـیم  رد  هـچ  هتفرـشیپ ، یاـھروشک  ناـیم  رد  هـچ  برغ ، هـچ  قرـش ، هـچ  دـشاب -  داـسف  یدـب و  اـشنم  ناطیــش و  یهمــسجم 

رد ایند و  رد  ار  یرگید  بالقنا  چیھ  نم  دـنراد . ریذـپانیتشآ  ینمـشد  بالقنا ، نیا  هب  تبـسن  دارفا -  لیبق  نیا  زا  ناتـسدهبملق و  نایگنھرف و  نایم  رد  هچ  نارادمتـسایس ،

. مرادن غارس  لکش  نیا  هب  لیبق و  نیا  زا  فرط -  نیا  هب  شیپ  لاس  داتفھ  دودح  زا  ینعی  اھبالقنا -  خیرات  لوط 

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

یهدـننکنییعت تکرح و  یـساسا  طخ  یهدننکمیـسرت  هار و  لعـشم  هک  تسا ، هتملکهللایلعا )  ) ینیمخ ماما  یهنادواج  سرد  هار و  داـی و  نتـشاد  هدـنز  زیچ ، رھ  زا  شیپ 

رولبت و  ملسوهلاوهیلعهللایلص ) ) یدمحم بان  مالسا  مسجت  ریبک ، ینیمخ  تیـصخش  تایح و  تسا . نآ  کانبات  ماجرف  کرابم و  یهداج  نیا  یتایح  یلـصا و  یاھـصخاش 

ناـنچمھ هدوب و  اھدـیدرت  یهمھ  یهدـننک  فرطرب  مھبم و  طاـقن  رگنـشور  یھلا و  تکرح  نیا  هار  رـضخ  شاهراـشا ، تشگنا  شنخـس و  دوـخ و  وا  هدوـب و  یمالـسا  بـالقنا 

. دنربن دای  زا  زگرھ  ار  گرزب  سرد  نیا  دیاب  روشک ، نالووسم  رتشیب  همھ  زا  ناریا و  تلم  دوب . دھاوخ 

مق  / ١٣٧٠/١١/٣٠ یهیملع  یهزوح  یالضف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

کی ام  ماظن  زورما  نینموملا -  یلع  امحر  رافکلایلع ، ادشا  رافک ، لباقم  رد  تعانم  لالقتسا ، تزع ، ینعی  تسایند -  رد  یمالسا  ماظن  یهصخاش  هک  یزیچ  نآ  ظاحل  زا 

ققحت و لاح  رد  یمالسا  یروتارپما  کی  هک  هتفگ  یبرغ  مھم  یاھهعومجم  زا  یکی  نارادمدرس  زا  رفن  کی  هک  مدینشیم  ار  رابخا  نم  نالا  تسا . هتفرشیپ  قفوم و  ماظن 

هک تسا  مولعم  تسین ؛ ندرب  نیب  زا  ثحب  درب -  نیب  زا  ار  وا  دوشیمن  دیوگیمن  تسا ؛ بلاج  هتکن  نیا  دناسرت ! ار  وا  دوشیمن  ییهلیـسو  چـیھ  هب  هک  تسا  یریگلکش 

، دننزیم بیھن  دننکیم ؛ جراخ  نادیم  زا  ار  اھتلود  اھتلم و  هک  تسا  ندناسرت  اب  اھتردقربا  دناسرت ! ار  وا  دوشیمن  دیوگیم  دنربب -  نیب  زا  ار  تلم  کی  دنناوتیمن  اھتردقربا 

هب نامزیزع  روھمج  سیئر  هک  مھ  یرفـس  نیمھ  رد  مدید . یناھج  عماجم  رد  ار  نیا  یروھمج  تسایر  نارود  رد  هدنب  دـنوریم . رانک  دزرلیم و  اھتلود  اھتلم و  یاپ  تسد و 

؛ دنـسرتیم مھ  اھتلم  دنـسرتیم ! اما  تسا ، گنھامھ  ییاھفرح  اب  ناشلد  تسا ؛ هدوب  روطنیمھ  میدرک ، ادیپ  عالطا  اجنیا  رد  مھ  ام  دـندوب و  هتفر  یمالـسا  سنارفنک 

. تسین اھتلود  صوصخم 

هتساخرب هللادمحب  هک  تسا  یجوم  نیا  مھ  یمالـسا  یاھروشک  رد  هتبلا  تسا ؛ هدمآ  دوجوهب  زورما  هک  تسا  یھلا  تبھوم  کی  نیا  دینیبیم ، امـش  هک  یتعاجـش  نیا 

یناـسآ نیا  هب  تسا و  نیدـالوپ  مکحتـسم و  ماـظن ، نیا  هک  دـنکیم  ساـسحا  نمـشد  دراد و  یدنلبرـس  لالقتـسا و  تزع ، اـیند  رد  یمالـسا  یروـھمج  نیارباـنب ، تسا .

. دنازرل ار  نآ  دوشیمن 

ماظن  / ١٣٧١/١٠/١٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دوس هب  دش ، دایز  مھ  تورث  رگا  رباربان ، یهعماج  رد  دنکیم . ادیپ  شزرا  لدع ، یهماقا  یارب  اھراک  یهمھ  میھاوخیم . ار  نیا  ام  تسا . هعماج  رد  لدع  رارقتسا  ام ، فدھ 

. تسین یربارب »  » یانعم هب  اج  همھ  تلادـع ، هتبلا  تسا . همھ  دوس  هب  دـشاب ، هتـشاد  نایرج  تلادـع  یربارب و  هک  یاهعماج  رد  اما  تسا . مدرم  زا  هورگ  کـی  رـشق و  کـی 

مک یاھمدآ  ناشیدـناهداس و  زا  یـضعب  نھذ  رد  هک  تسین  ییانعم  نآ  تلادـع  تسا . لدـع  یانعم  نیا  نداد . رارق  دوخ  یاج  رد  ار  یزیچ  رھ  ینعی  تلادـع  دوشن . هابتـشا 

یکی دراد ، یرتشیب  دادعتـسا  یکی  دنکیم ، یرتشیب  راک  یکی  ریخ ! دنـشاب . هتـشاد  ناسکیتشادرب  دیاب  هعماج  یهمھ  هک  دننک  لایخ  مھ  الاح  دـیاش  دراد . دوجو  قمع 

مزال هعماج  یارب  تسا و  تلادـع  یانعم  نیا  نداد . وا  هب  ار  یـسک  رھ  زیچ و  رھ  قح  و  ندرک ، لمع  قح  قبطرب  ینعی  تلادـع  دراد . روشک  تفرـشیپ  یارب  یرتشیب  شزرا 

. تسا نیمھ  یمالسا  تکرح  دوصقم  دش . دھاوخ  میسقت  تسرد  تورث  نیا  دوشب ، مھ  دنمتورث  هعماج  رگا  تقو  نآ  دوش . مکاح  تلادع  هک  تسا  نیا  فدھ  تسا .

زا هللادمحب  تسا ، یمالسا  یاروش  سلجم  هک  راذگنوناق  دھدیم . قوس  تلادع  هب  ار  ام  تسام و  رایتخا  رد  مالسا  ماکحا  تسا . مھارف  ام  روشک  رد  هنیمز  هناتخبشوخ 

. دناهعماج رد  تلادع  نیمات  قاتشم  هک  تسا  هدش  لیکشت  یرصانع  زا  تلود  دنتلادع . قشاع  بلاط و  زوسلد و  هعماج  روشک و  یارب  هک  تسا  هدش  لیکشت  ییاھناسنا 

یاـھهرھچ اـھنیا  روـطنیمھ . زین  نآ  رـصانع  روـشک و  ییاـضق  هاگتـسد  تسا . هدوـب  تلادـع  یداـنم  هشیمھ  هک  تـسا  یـسک  روـشک  نـیا  ییارجا  ریدـم  روـھمج و  سیئر 

. دشاب تلادع  تمـس  هب  نامتکرح  دیاب  بوخ ، نموم و  نیلووسم  نیا  اب  قاتـشم و  دـنمهقالع و  دـمآ و  راک  تلم  نیا  اب  یبسانم ، یهنیمز  نینچ  رد  دنتـسھ . یاهتـسجرب 

. تسا یلصا  صخاش  نآ  نیا ،

ای متسھ  مدوخ  یصخش  یایند  لابند  ایآ  منیبب  منیشنب و  تواضق  هب  دیاب  مدوخ  یگدنز  یارب  نم  تسا . یـصخش  یایند  لابند  ندیودن  دھز و  یهطقن  نامھ  مود ، یهتکن 

زا مادـک  رھ  ینعی  تسا . یـصخش  دربراک  دربراـک ، دوشیم ، تبحـص  نیلووسم  یارب  نیلووسم و  نیب  رد  هک  یتقو  میـسرب . ناـمدوخ  باـسح  هب  دـیاب  مادـک  رھ  متـسین ؟

ام یارب  مالسلاهیلع ، یلع  دھز  هتبلا  دننک . سکعنم  ناشدوخ  رد  ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دھز  یهرھچ  نآ  هک  دشاب  نیا  ناشـشالت  یعـس و  دیاب  روشک  نیلووسم 

مییوگب ام  هکنیا  هن  میـشاب . هتـشاد  میناوتب  دـیاش  ار ، دـھز  تلادـع و  نآ  زا  یوترپ  اما  مینک ! یگدـنز  هنوگ  نآ  میناوتیمن  هک  ام  کرد . لباق  یتح  هن  تسا و  لمع  لـباق  هن 

هک روـط  نآ  دـنناوتب  هکنیا  زا  مھ  مالـسلامھیلع  نیموـصعم  زا  یـضعب  یتـح  دـناوتیمن . سکچـیھ  میناوـتیمن . اـم  هـکنیا  هـن  تـسا . هـتفگ  راوـگرزب  نآ  دوـخ  میناوـتیمن .

ام شور  گنرمک . ولو  دشاب ؛ گنر  نامھ  دیاب  ام  گنر  اما  تسین . تلادـع  هنوگ  نآ  رـس  رب  ثحب  دـناهدرک . زجع  راھظا  دـننک ، لمع  درکیم ، لمع  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

. دنھدب دای  مدرم  هب  المع  ار  انعم  نیا  دیاب  نیلووسم  مینک . تکرح  دیابن  هک  وا  سکع  تھج  رد  قیقر . ولو  دشاب ؛ شور  نامھ  دیاب 

مدرم  / ١٣٧٢/١٠/٠۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

. دـشکب یدادـم  طخ  اب  ار  ییابیز  یهرھچ  دـھاوخب  هک  میتسھ  یرنھیب  ملعیب و  یـشان  شاقن  نآ  لثم  اـم  درک !؟ ریوصت  ار  یلع  تیعماـج  تاـملک ، نیا  اـب  دوشیم  رگم 

! تساھفرح نیا  زا  رتالاب  یلیخ  نیا !؟ ینعی  ابیز ، یهرھچ  نآ  اما  دش . دھاوخ  مسجم  لکیھ  کی  میشکیم ؛ فرط  نآ  فرط و  نیا  ار  طخ  ات  راھچ 

ام دنکیم ! توھبم  ار  ناسنا  مشچ  هک  تسا ، صخاش  ردق  نآ  تسالاب ، ردق  نآ  تسابیز ، ردـقنآ  مینکیم ، ریوصت  ام  هک  مھ  یـصقان  ریوصت  نامھ  نارھاوخ ! ناردارب و  اما 

. تسا یتیعقاو  نیا ، میسرب . مھ  نینموملاریما  یخسرف  کی  هب  یتح  ام  هک  درادن  عقوت  سک  چیھ  هتبلا  مینک . تکرح  تمس  نآ  هب  دیاب 

! دـیدرک تحار  ار  ناتدوخ  بوخ  امـش   » هک تشون  همان  رفن  کی  میـشاب . نینموملاریما  لثم  میناوتیمن  ام  هک  متفگ  نیا ، زا  لبق  لاس  دـنچ  یهعمج  زامن  رد  هدـنب  تقو  کـی 

.« دیناوتیمن امش   » هک دومرف  مھ  شدوخ  مالسلاوھالصلاهیلع ، نینموملاریما ، تسین . نامدوخ  ندرک  تحار  ثحب  میشاب »! نینموملاریما  لثم  میناوتیمن  ام  دییوگیم :

دیاب تسا . نیا  صخاش  تسا . نیا  مھم  تسا . نیا  هدـمع  اھهنماد . نیا  رد  ولو  میتفیب ؛ هار  هب  هلق  تمـس  هب  دـیاب  ام  دـیریگب ! رظن  رد  ار  عفترم  یهلق  کـی  تسا . هلق  رد  وا 

. درک تکرح  دیاب  هن ! اجنآ ». هب  میسریمن  هک  ام   » مییوگب دیابن  مینک . تکرح 

یرادا و یاھھاگتسد  مرتحم  نیلووسم  زا  یاهدع  امش ، عمج  رد  ایوگ  تسوگلا . دنتسھ ، یتلود  تالیکشت  یاھشخب  زا  یـشخب  لووسم  هک  یناسک  یارب  نینموملاریما 

مارتحا و ار  دوخ  عجارم  و  دـنھد . ماجنا  تنم  نودـب  دـیاب  دـنھد . ماجنا  مدرم  یارب  یزوسلد  اب  ار  راک  دـیاب  گرزب  هچ  کـچوک ، هچ  دنتـسھ  هک  اـجرھ  رد  دـنراد . روضح  یتلود 

یهمھ زا  هک  بلق  تمالس  هکلب  بیج ، تمالس  نابز ، تمالس  مشچ ، تمالس  تسد ، تمالس  دننکن . عقوت  اھنآ  زا  دنراذگن . تنم  اھنآ  رب  دننکن . ریقحت  ار  اھنآ  دننک . میرکت 

. درک راک  اھناسنا  یایحا  هار  رد  نینموملاریما  میشاب . هتشاد  هک  دناهتساوخ  ام  زا  ار  تسا  رتلکشم  اھنیا 

« يمالسا بالقنا  صخاش   » 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 16هاگياپ  هحفص 1 
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یماظتنا  / ٢١/٠۴/١٣٧۴ یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاھشزرا مھ ، یماظتنا  یورین  دوخ  نورد  رد  دنک . عافد  یمالـسا  یاھـشزرا  زا  دراد  انب  هک  دننادب  دیاب  همھ  دوشیم ، رھاظ  مدرم  نایم  رد  تزع  تردق و  اب  هک  یاهعومجم 

کی اـی  یماـظتنا  یورین  ـالثم  یاهعوـمجم ، رد  مینک  ضرف  رگا  دـشاب . روـطنیمھ  دـیاب  اھھاگتـسد  یهـمھ  رد  دنـشاب . نازیم  راـیعم و  لوا و  زارط  یاھـشزرا  دـیاب  یمالـسا ،

، دـننادیم یونعم  یبالقنا و  یاھـشزرا  عفادـم  زابرـس و  ار  دوخ  و  دـنبالقنا ، هب  دـقتعم  نمادـکاپ و  تناـما ، هب  دـیقم  راـکزیھرپ ، نموم ، هک  یاهدـع  یماـظنریغ ، یهعومجم 

رگا سکع ، هب  اما  تسین . مکاـح  یمالـسا  یاھـشزرا  هعومجم ، نیا  یلخاد  یاـضف  رب  هک  دـینک  فشک  دـیاب  دنتـسھ ، اـھنت  بیرغ و  هعومجم ، نیا  رد  هک  دـندرک  ساـسحا 

، زامن تدابع ، نید ، یمالسا ، تاررقم  ماکحا و  زا  تظافح  اوقت ، ینمادکاپ ، تناما ، هب  ییانتعا  دنتسھ و  یمالسا  یبالقنا و  یاھشزرا  دض  هعومجم ، نیا  رد  هک  یناسک 

نیا ینورد  یاضف  رب  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  نیا  دنتـسھ ، نابیتشپیب  اھنت و  هعومجم  نیا  رد  هک  دـندرک  ساسحا  دـننکیمن ، یونعم  یاھـصخاش  اھدامن و  ریاـس  روضح و 

. دشاب هنوگنیا  دیاب  عامتجا ، طیحم  نحص  مامت  یتلود و  یاھھاگتسد  مامت  رد  تسا و  رایعم  کی  نیا ، تسا . مکاح  یمالسا  یھلا و  یاھشزرا  هعومجم ،

تحار و طیحم  اھنآ  یارب  یعامتجا  طیحم  هک  دندرک  ساسحا  یمالسا ، یھلا و  یاھـشزرا  هب  نادنبیاپ  نیدقتعم و  فراعم ، هب  نایانـشآ  اھاوقتاب ، ناراکزیھرپ ، نینموم ، رگا 

یهیآ دشاب . مکاح  یھلا  یاھـشزرا  هک  دنک  نیمـضت  دیاب  یمالـسا  ماظن  تسا . مکاح  یھلا  یاھـشزرا  هعماج ، نیا  رد  هک  دوشیم  مولعم  تسا ، یـسفنت  لباق  بولطم و 

، ماـکح یطیحم ، رد  رگا  نوـچ  تساـنعم ؛ نـیمھ  هـب  رظاـن  رکنملا ،» نـع  اوـھن  فورعملاـب و  اورما  هوـکزلا و  اوـتا  هالــصلا و  اوماـقا  ضرـالا  یف  مھاـنکم  نا  نیذــلا   » یهکراـبم

. دنکیم دشر  اھشزرا  طیحم  نآ  رد  دندرک ، هماقا  ار  زامن  دنتشاد و  زاب  یدب  زا  دندرک و  رما  یکین  هب  ار  مدرم  نارادمامز ، نایاورنامرف و 

نارادساپ  / ٠٩/٢۴/١٣٧۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یارب تشاد . ار  یمود  نیا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تسا . رگید  یهلاسم  کی  ایند ، کی  اب  ندـش  هجاوم  تعاجـش  تسا و  هلاسم  کی  گنج ، نادـیم  رد  دورو  تعاـجش 

تکرح زا  یاهحـشر  ام ، نامز  رد  راوگرزب  ماـما  دوب . ینیـسح  تکرح  کـی  اـم ، راوگرزب  ماـما  تکرح  هک  ماهدرک  دـیکات  اـھراب  نم  هک  تسا  نیمھ  یارب  درک . تکرح  یمود  نیا 

ایند زا  دندرک ؛ یگدنز  تموکح و  تزع ، نیا  اب  راوگرزب ، ماما  یلو  دش ؛ دیھش  هنشت  البرک ، یارحص  رد  نیسح  ماما  هک  دنیوگب  یـضعب  الاح  تشاد . دوخ  راک  رد  ار  ینیـسح 

. دراد دوخ  اب  مھ  ار  اھزیچ  یهمھ  هک  تسا  یلاشوپ  تمظع  کی  اب  ندش  هجاوم  هیضق  صخاش  تسین . اھنیا  هیضق  صخاش  دندش . عییشت  دنتفر و 

ایند رخآ  ات  البرک  تسا . نیا  امش  عضو  نالا  نم ! نازیزع  تشاد . کاچ  هنیـس  غلبم و  جورم و  نز و  ریـشمش  روز و  لوپ و  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  نمـشد  هک  متفگ  البق 

هجاوم یمالـسا  یروھمج  اب  زورما ، ملظ  رابکتـسا و  یایند  یهمھ  تسا . زور  نامھ  نالا  دشیمن . دودحم  یرتم  دص  دـنچ  نادـیم  نآ  یاھزرم  هب  هک  البرک  تسا . هدرتسگ 

. تسا

جح  / ١٣٧٧/٠١/١٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

تسایس رد  تحلصم ، تمکح و  تزع و  لصا  هس  اب  هک  ربارب  یطباور  هب  و  تسین ، اھروشک  اب  دوخ  طباور  رد  ینیرفآ  جنشت  یپ  رد  هک  تسا  هدرک  تباث  یمالـسا  یروھمج 

ناریا و ناشلامیظع  تلم  تزع  تحلـصم و  تیاعر  روشک و  یونعم  یدام و  عفاـنم  طـباور ، نیا  رد  هک  تسا  هدرک  تباـث  و  تسا ؛ دـنبیاپ  دـنمقالع و  دـشاب ، قبطنم  یجراـخ 

. تسوا یلصا  یامنھار  صخاش و  ناھج ، یسایس  یاضف  رد  ملس  شمارآ و  زا  تنایص 

نایجیسب  / ١٠/١٣٧٨/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یارب مھ  تسا ، هفیظو  مھ  زورما ، ناراوگرزب ، نیا  ماـن  راـھظا  نیمھ  یلو  دـسرب ؛ نآ  هب  دـناوتب  اـم  یاـھنابز  اـھلد و  اـھنھذ و  هک  تسا  نآ  زا  رتـالاو  رایـسب  نادیھـش ، ماـقم 

. تسا صخاش  کی  امنھار و  کی  یمالسا ، ماظن  یمالسا و  تکرح  هب  ناگتسبلد 

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٧/٠٩ یاھهبطخ  رد  تانایب 

؛ دـنراد لوبق  ار  مالـسا  هک  یناسک  ینعی  مدرک ؛ انعم  لبق  یهعمج  زامن  رد  هک  ییانعم  نامھ  هب  یدوخ ، یاھھورگ  دـننک . مک  ار  ناـشدوخ  نیب  یهلـصاف  یدوخ ، یاـھھورگ 

، انعم نیا  اب  دنراد . لوبق  ار  وا  طخ  هار و  دنراد ؛ لوبق  دوشیم -  هدھاشم  روفو  هب  ام  نایم  رد  هللادمحب  وا  یاھهناشن  هک  ار -  گرزب  درم  نیا  دنراد ؛ لوبق  ار  یمالسا  تموکح 

. دننکیم تکرح  هار  نیا  رد  مدرم  عطاق  تیرثکا  هک  دننادب  دیاب  دنـشابن ، مھ  مدرم  یهدنیامن  رگا  دنمدرم ؛ عطاق  تیرثکا  یهدـنیامن  دنـشاب ، مدرم  یهدـنیامن  رگا  اھھورگ  نیا 

. دنشاب هتـشادن  لوبق  ار  اھنیا  هک  دنـشاب  هدش  هلاحتـسا  یاھـسفنلافیعض  نمـشد و  هب  یاھهتـسباو  بالقنا ، یاھهدروخمخز  زا  هورگ  کی  رانک ، هشوگ و  رد  تسا  نکمم 

ماما هک  ینامھ  دوشیم ؛ راکشآ  اھهبیرغ  اب  یهلصاف  دش ، مک  هک  ناشدوخ  نیب  اھهلصاف  دننک ؛ فیعض  مک و  ار  ناشدوخ  نیب  یاھهلصاف  طوطخ و  یدوخ ، یاھھورگ  نیا 

دوش و یدصتم  ار  یماقم  دیایب  هک  تسین  نیا  طقف  هبیرغ  یراذگریثات  دنراذگب . ریثات  روشک  نیا  تشونرـس  رب  اھهبیرغ  دـیراذگن  هک  دومرف  دوخ  یهینایب  رد  همانتیـصو و  رد 

نآ دوش . راکـشآ  اھنآ  اب  ناشهلـصاف  اھهبیرغ  ات  دنوش  کیدزن  مھ  هب  دیاب  دـنھد . هزاجا  دـیابن  اھیدوخ  دـنکیم . ذوفن  لامعا  یرگید  یاھھار  زا  هبیرغ  یھاگ  دریگ ؛ هدـھع  هب 

ینید یاھتیلقا  زا  یلیخ  مییوگیمن ؛ بھذم  کی  ناونعهب  دنرادن ، لوبق  ار  مالسا  لصا  مییوگیم  هکنیا  هتبلا  دنرادن -  لوبق  ار  یمالسا  تموکح  مالسا و  لصا  هک  یناسک 

الـصا دـنرادن ، لوبق  ار  ماما  طخ  یاھـصخاش  بالقنا و  یاھـصخاش  دـنھارمھ -  تلم  اب  دـنراد و  لوبق  ار  ناریا  تلم  هار  اـما  دـنرادن ؛ لوبق  ار  مالـسا  هک  دنتـسھ  اـم  روشک  رد 

. دناهبیرغ اھنیا  دوش ، رارکت  بالقنا  زا  لبق  عاضوا  دنرظتنم  دیایب ، هناگیب  دـنرظتنم  دریگ ، تسدرد  ار  روشک  روما  مامز  دـیایب و  یـسک  اھزرم  نیا  نوریب  زا  دـنرظتنم  دـنرکنم و 

. تفرگ دنھاوخ  یرتشیب  یهلصاف  امش  زا  اھهبیرغ  دیشاب ، رتنابرھم  رتکیدزن و  مھ  اب  اھیدوخ  امش  هچ  رھ 

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

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

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

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

. دوش هتسب  تردق  لامک  اب  نمشد  ذوفن  ولج  هک  تسا  نیا  شھار  دریگ ، ماجنا  اھراک  نیا  میھاوخب  رگا  تسا . هداد  لد  نآرق  هب 

لاس ١٣٨٠  / ١٣٨٠/٠١/٠١ لولح  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

دای و لاس ٧٩ ، رساترس  رد  دنداد و  ناشن  یگتسبلد  سدقم  یهیاریپ  نیا  هب  مان و  نیا  هب  ناریا  زیزع  مدرم  میدرک . هدھاشم  نینموملاریما  کرابم  مان  هب  نیزم  ار  لاس ٧٩ 

زیمآهغلابم نامدوخ  یارب  ار  نیا  رگا  ای  ندـش ، راویلع  تسا ، مھم  هچنآ  نکیل  دوب ؛ مکاح  یگنھرف  یملع و  یاھتیلاعف  اھـشالت و  زا  یرایـسب  رب  نانموم ، ریما  کراـبم  ماـن 

شالت یعس و  دیاب  دنراد ، شود  رب  ار  یعامتجا  یاھراب  زا  یراب  هک  یناسک  نادرمتلود و  روشک و  نالووسم  صوصخب  همھ ، تسا . ندش  راویلع  یوس  هب  تکرح  مینادب ،

نیا هب  مھ  ام  تلم  تسا . ناگمھ  یارب  یمارگ  یمان  نینموملاریما ، مان  دننک . قبطنم  دوشیم ، یھتنم  نانموم  ریما  اب  یدـننامھ  هب  هک  یتھج  رد  ار  دوخ  لمع  ات  دـننک 

. تسام یارب  صخاش  هناشن و  نیرتھب  نیا  میناسرب ، مالسا  بولطم  یهطقن  هب  المع  ار  دوخ  میھاوخب  رگا  ام  و  دزرویم ؛ قشع  راوگرزب 

یوضر  / ١٣٨٠/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

نالووسم اـم  لوا ، یهجرد  رد  تسا . صخاـش  نینموملاریما  دـننک . تکرح  هلق  نآ  تمـس  هب  دـنناوتیم  همھ  اـما  دـنک ؛ هسیاـقم  یلع  اـب  ار  شدوخ  دـناوتیمن  سک  چـیھ 

« يمالسا بالقنا  صخاش   » 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 16هاگياپ  هحفص 2 
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، میدرک ضرع  دـنراد . ار  فیلکت  نیمھ  زین  مدرم  داحآ  میجنـسب . وا  اـب  ار  ناـمدوخ  تکرح  تھج  میھد و  قیبطت  نینموملاریما  راـتفر  اـب  ار  ناـمدوخ  هک  میراد  فیلکت  هفیظو و 

درم و نز و  ناوج ، ریپ و  دراد . دوجو  نینموملاریما  یگدـنز  رد  داعبا  یهمھ  تسا . یلومعم  دنورھـش  کی  مھ  تسا ، روما  ربدـم  کـی  رادمتـسایس و  کـی  مھ  نینموملاریما ،

نیگنس نالووسم  یهفیظو  میوگیم ؛ مھ  زورما  متفگ ، زور  نآ  نم  تسا . رتنیگنـس  نالووسم  یهفیظو  یلو  دنریگب ؛ سرد  نینموملاریما  زا  دنناوتیم  فلتخم  یاھرـشق 

. درک دھاوخن  دیدھت  ار  ماظن  نیا  یرطخ  بیسآ و  هنوگچیھ  هک  تسا  زور  نآ  دوش . هنیداھن  یمالسا  یروھمج  ماظن  نالووسم  ام  نایم  رد  یولع  راتفر  دیاب  تسا .

رگید یاھروشک  ثداوح  یضعب  زا  هتشذگ و  یاھبالقنا  زا  دنتساوخ  هک  ییاھنآ  دمآ . دوجو  هب  لماک  یهبناجهمھ  تیصخش  نیمھ  نداد  رارق  وگلا  ساسا  رب  یمالسا  بالقنا 

دوجو هب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  تفرگ و  نینموملاریما  زا  ار  دوخ  یهنومن  وگلا و  یمالـسا  بالقنا  دـندرکن . هجوت  هتکن  نیا  هب  دـننک ، یزاـسهیبش  یمالـسا  بـالقنا  یارب 

میلاعت رد  دینک ، هاگن  رگا  دندرکیم . ار  اھهیـصوت  نیمھ  دوخ ، راتفگ  راتفر و  رد  دندوب ، مالـسلاوھالصلاهیلع  نینموملاریما  بتکم  ورھر  درگاش و  کی  هک  ام  راوگرزب  ماما  دمآ .

. دناهداد رارق  ناشدوخ  تیلاعف  فدـھ  ار  ماما  هار  لباقم  یهطقن  نانمـشد ، هک  تسا  هدوب  نیمھ  رطاخ  هب  دـینکیم . هدـھاشم  ار  یولع  یاھـصخاش  اجهباج  راوگرزب ، ماما 

اب راوـگرزب  ماـما  هک  ار  یھار  لـباقم  یهطقن  هـک  دـناهداد  رارق  نـیمھ  ار  دوـخ  فدـھ  دـنناریا -  تـلم  نانمـشد  هـک  یمالـسا -  یروـھمج  ماـظن  بـالقنا و  نانمـشد  تاـغیلبت 

. دننک جیورت  مدرم  نایم  رد  دندوب ، هدرک  میسرت  نیعم  یاھصخاش 

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

رگا تسین  هفازگ  و  نیرتناـشخرد -  زا  یکی  هک  ماهداد  صاـصتخا  هنیدـم  رد  مالـسا  تیمکاـح  یهلاـسهد  نارود  رد  مرکایبـن  یهریـس  زا  یرـصتخم  حرـش  هـب  ار  لوا  یهـبطخ 

یهمھ هب  هتبلا  تخانـش . ار  رـشب  خـیرات  رد  راذـگریثات  هداعلاقوف  راـکرپ و  هاـتوک و  یهرود  نیا  دـیاب  تسا . یرـشب  خـیرات  لوط  رد  تموکح  یاـھهرود  نیرتناـشخرد -  مییوگب 

. دنریگ ارف  دنناوخب و  ار  نآ  دننک و  هعجارم  ربمغیپ  یگدنز  خیرات  هب  هک  منکیم  هیصوت  ناناوج -  هب  صوصخب  نارھاوخ -  ناردارب و 

هد ابیرقت  و  دوشیم -  بوسحم  مود  لصف  یهمدـقم  هک  دوب -  لوا  لصف  هکم ، رد  لاس  هدزیـس  تسا . ربمغیپ  تلاسر  یهلاس  هسوتسیب  نارود  مود  لـصف  هنیدـم ، یهرود 

ناسنا و خیرات  یاھنارود  اھنامز و  یهمھ  یارب  مالسا  تیمکاح  زا  هنومن  وگلا و  کی  نتخاس  یمالسا و  ماظن  یزیرهدولاش  نارود  هک  تسا  ربمغیپ  یهنیدم  نارود  مھ  لاس 

ار اھـصخاش  دوشیم  لـماک ، یوگلا  نیا  هب  هاـگن  اـب  نکیل  میرادـن ؛ غارـس  ینارود  چـیھ  رد  رگید  ار  نآ  لـثم  تسا و  لـماک  یوگلا  کـی  وـگلا ، نیا  هتبلا  تساـھناکم . یهمھ 

هب ترجھ  زا  ربمغیپ  فدـھ  دـننک . تواضق  اھناسنا  اھماظن و  هب  تبـسن  اھنآ  یهلیـسو  هب  دـیاب  هک  تسا  ییاـھتمالع  اھناملـسم  رـشب و  دارفا  یارب  اھـصخاش  نیا  تخاـنش .

اب یهزرابم  طقف  فدـھ ، دـنک و  هزرابم  دوب ، مکاح  ایند  رـساترس  رد  زور  نآ  هک  یایعامتجا  یداصتقا و  یـسایس و  دـساف  یتوغاط و  هناملاظ و  طیحم  اب  هک  دوب  نیا  هنیدـم 

رد هک  دـیما  نیا  اب  دـشاپب ؛ ار  هدـیقع  هشیدـنا و  رذـب  دوب ، دـعاسم  هنیمز  اجرھ  هک  درکیم  لابند  ار  فدـھ  نیا  مرکا  ربمایپ  دوب . یناھج  یهلاسم  هلاسم ، دوبن ؛ هکم  راـفک 

وگلا هنومن و  ماظن  کی  داجیا  اب  زج  نیا  دـسرب . اـھلد  یهمھ  هب  ناـسنا  یتخبـشوخ  یرادـیب و  یدازآ و  ماـیپ  هک  دوب  نیا  فدـھ  دـش . دـھاوخ  زبس  رذـب  نیا  دـعاسم ، ناـمز 

، دننک کیدزن  نآ  هب  ار  ناشدوخ  دنناوتب  ردقچ  اھیدعب  دنھد و  همادا  ار  نآ  دنناوتب  ردقچ  هکنیا  دروآ . دوجو  هب  ار  هنومن  ماظن  نیا  ات  دـمآ  هنیدـم  هب  ربمغیپ  اذـل  دوبن ؛ ریذـپناکما 

. دنکیم هئارا  خیرات  تیرشب و  یهمھ  هب  دزاسیم و  ار  هنومن  ربمغیپ  تساھنآ . تمھ  هب  هتسب 

: تسا رت  هتسجرب  رتمھم و  همھ  زا  صخاش  تفھ  اھنآ  نیب  رد  هک  دراد  ینوگانوگ  یاھصخاش  تخاس ، ربمغیپ  هک  یماظن 

اپ و وزاب و  تسد و  دـشوجیم و  مدرم  رکف  لد و  همـشچرس  زا  هک  تسا  ینامیا  یوبن ، ماظن  رد  یقیقح  یهدـنربشیپ  روتوم  هزیگنا و  تسا . تیونعم  نامیا و  لوا ، صخاش 

ربمغیپ هک  تسا ، دارفا  هب  تسرد  یهشیدـنا  داقتعا و  نداد  تیونعم و  نامیا و  حور  تیوقت  ندـیمد و  لوا ، صخاش  سپ  دروآیم . رد  تکرح  هب  حیحـص  تھج  رد  ار  اـھنآ  دوجو 

. درب الاب  تردق  اب  ار  شمچرپ  هنیدم  رد  درک و  عورش  هکم  زا  ار  نیا 

. تسا هظحالم -  چیھ  نودب  رادقح -  هب  یقح  رھ  ندناسر  طسق و  تلادع و  رب  راک  ساسا  تسا . لدع  طسق و  مود ، صخاش 

؛ دنھدیمن تکرح  یتمـس  هب  هناروکروک  ار  یـسک  تسا . یرادـیب  یھاگآ و  نتخانـش و  نتـسناد و  زیچ ، همھ  یهیاپ  یوبن ، ماظن  رد  تسا . تفرعم  ملع و  موس ، صخاش 

. دننکیم لدب  لعفنم -  یورین  هن  لاعف -  یورین  هب  صیخشت ، تردق  تفرعم و  یھاگآ و  اب  ار  مدرم 

هزراـبم نآ  اـب  تسا و  ضوغبم  یبلطتعفنم  یبلطدوس و  یـصخش ، یفارخ ، یاـھهزیگنا  زا  هتـساخرب  یاـھیریگرد  یوبن ، ماـظن  رد  تسا . توخا  افـص و  مراـھچ ، صخاـش 

. تسا یلدمھ  یردارب و  توخا و  تیمیمص و  یاضف  اضف ، دوشیم .

مھیکزی و و  « ؛ دزاسیم یکزم  قالخا و  اب  ناسنا  دـنکیم ؛ کاپ  هتـساریپ و  یقالخا ، لئاذر  دـسافم و  زا  هیکزت و  ار  اھناسنا  تسا . یراتفر  یقالخا و  حالـص  مجنپ ، صخاش 

. درکیم یزاسناسنا  یتیبرت و  راک  دارفا ، کیاکی  یور  ربمغیپ  ینعی  تسا ؛ یلصا  یاھهیاپ  نآ  زا  یکی  هیکزت ، همکحلا .» باتکلا و  مھملعی 

ریگمیمصت ردتقم و  زیزع و  تسین ؛ نکزارد  نآ  نیا و  یوس  هب  تجاح  تسد  ورهلابند و  هتـسباو ، روخیرـسوت ، یوبن ، ماظن  هعماج و  تسا . تزع  رادتقا و  مشـش ، صخاش 

. دربیم شیپ  ار  دوخ  راک  دنکیم و  شالت  نآ  نیمات  یارب  تخانش ، هک  ار  دوخ  حالص  تسا ؛

ناـمز کـی  هک  دـتفایمن  قاـفتا  تسا . تفرـشیپ  راـک و  تکرح ، بترم ، روط  هب  درادـن ؛ دوجو  یوـبن  ماـظن  رد  فـقوت  تسا . یمئاد  تفرـشیپ  تکرح و  راـک و  متفھ ، صخاـش 

هدننکلولم و هدننکلسک و  روآیگتـسخ و  راک  تسا ؛ یـشخبیداش  روآتذل و  راک  راک ، نیا  هتبلا  درادن . دوجو  نیا  مینک ! تحارتسا  مینیـشنب  لاح  دش ؛ مامت  رگید  دنیوگب :

. دھدیم قوش  ورین و  طاشن و  ناسنا  هب  هک  تسا  یراک  تسین ؛ یاهدنروآبعت  هب 

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

ار نیا  دـناهدنیآ . تالمح  کرادـت  رد  مھ  دنتـسھ و  هلمح  لاح  رد  مھ  نانمـشد ، هک  تسا  ملـسم  اـنعم  نیا  دوشیم ، هدـیمھف  ماـظن  نازوسلد  فرح  زا  هک  یروط  نآ  زورما 

هتکن نیا  اھزرم ، نیا  زا  نوریب  رد  ام  نانمـشد  تاراھظا  رد  دـننکب ! ار  یمالـسا  ماظن  یاھهشیر  دـنھاوخیم  هک  دـنیوگیم  حیرـص  دـنک . راـکنا  دـناوتیمن  یـسک  زورما  رگید 

ماظن ندوب  یمالـسا  هب  یمالـسا و  ماـظن  راـتخاس  هب  ار  تالاکـشا  یهمھ  میراذـگب و  مھ  یور  ار  دوخ  مشچ  اـم  هکنیا  درک . راـکنا  ار  نآ  دوشیمن  دراد و  دوجو  تحارـصهب 

ایند یـسایس  یداصتقا و  یلام و  ذفان  رثوم و  زکارم  اھتردقربا و  یوس  زا  ار  اھینمـشد  نیا  ریثات  اھینمـشد و  و  دـننکیم -  اقلا  نیقلت و  ار  نآ  نانمـشد  هک  یراک  مینادرگرب - 

تالمح هجوت  مینیبب  دیاب  تسا . نشور  زورما  اما  دندزیم ؛ فرح  دندرکیم و  رکف  روطنیا  اعقاو  یناسک  لبق ، یدنچ  ات  هچرگا  تسین . یاهتفریذپ  فرح  زورما  میریگب ، هدیدن 

. تسیچ شتالمح  جامآ  تسا و  هتسب  دیما  لد و  یزیچ  هچ  هب  تساجک ؛ هب  نمشد 

تالمح جامآ  دراوم  زا  یکی  نیا ، تسا . یمالـسا  تموکح  یهیرظن  هطقن ، کی  دنک . ادیپ  ینـشورهب  ار  هطقن  دنچ  دناوتیم  دنکیم ، لئاسم  هب  ناسنا  هک  یحـضاو  هاگن  رد 

یرظن یرکف و  مجاھت  تسا ، ماظن  یهصخاش  تمالع و  هک  یمالسا  ماظن  یهتسجرب  یاھشخب  زا  یخرب  هب  ای  یساسا و  نوناق  هب  ای  مالسا ، ینابم  هب  ای  تسا . نمشد 

اب مھ  مدرم  تردـق  تسا . مدرم  تردـق  هب  یمالـسا  ماظن  یهیکت  دـندرک -  هراشا  نایاقآ  هک  روطنامھ  نوچ -  تسین . رتتیمھامک  یلمع  مجاـھت  زا  مجاـھت  نیا  دوشیم .

نامیا و هک  یزیچ  نیاربانب  تفر . دھاوخ  نیب  زا  رورم  هب  عافد  نیا  ینابیتشپ و  نیا  دش ، تسس  نامیا  یهیاپ  رگا  اما  درک ؛ دنھاوخ  عافد  دنـشاب ، نموم  رگا  تساھنآ ؛ نامیا 

نیا زا  ار  تلود  ام  هتبلا  تسا . مزال  هنیمز  نیا  رد  یملع  تکرح  کـی  تسا . یرظن  راـکیپ  راـک ، نیا  جـالع  تفرگ . مکتسد  دـیابن  تسا ، هتفرگ  فدـھ  ار  مدرم  خـسار  داـقتعا 

تھج نیمھ  رطاخ  هب  دنراد ، هدـھع  رب  ار  یمـسر  تاغیلبت  هک  ییاھھاگتـسد  داشرا و  ترازو  هب  زورما  ات  اھلاس  نیا  لوط  رد  ام  باتع  باطخ و  مینکیمن . رانکرب  تیلووسم 

یهمھ هکنیااـمک  دراد ؛ هدـھع  رب  ار  تیلووـسم  نیا  زا  یمھم  شخب  امیـس  ادـص و  هکنیااـمک  دراد ؛ هدـھع  رب  ار  اـھتیلووسم  نیرتـمھم  زا  یکی  تـلود  هرخـالاب  تـسا . هدوـب 

دیلوت و هرخالاب  تفرگ . هیملع  یاھهزوح  املع و  یاھتیلووسم  یفان  دیابن  ار  یتلود  یاھتیلووسم  نکیل  دنلووسم ؛ دناهتـسباو ، یمالـسا  ماظن  هب  هک  یرنھ  یاھھاگتـسد 

. دنوش نادیم  دراو  هنیمز  نیا  رد  دیاب  هیملع  یاھهزوح  تسا و  هیملع  یاھهزوح  راک  رکف ، نیودت  نییبت و 

مدرم  / ٣٠/١٣٨١/٠۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یولع تموکح  یاھهصخاش  رگا  دننیبب  دـننک ، هاگن  ام  هب  دـیاب  مھ  مدرم  دوش . تیاعر  یتسیاب  اھهصخاش  نیا  هک  دراد  ییاھهصخاش  تسیچ ؟ تموکح  رد  یولع  یوگلا 

« يمالسا بالقنا  صخاش   » 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 16هاگياپ  هحفص 3 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3066
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3082
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3144
http://farsi.khamenei.ir


سکع ای  مینکیمن  تیاعر  ار  اھهصخاش  نآ  ام  دـندید  رگا  میتسھ . یلع  هار  رد  یتموکح  ام  هک  دـننک  لوبق  تقو  نآ  نامدوخ -  ییاـناوت  ردـق  هب  ـالاح  مینکیم -  تیاـعر  ار 

، هن دـنیوگب  دـننکن و  لوبق  ار  ام  یاعدا  ام و  راتفگ  تقو  نآ  میرادـن -  ار  هار  نآ  ندرک  لابند  یهدارا  تسا و  یلع  زا  رتمک  ام  تردـق  هک  تسین  نیا  ثحب  مینکیم -  لـمع  اـھنآ 

رگا هتبلا  تسیچ ؟ اـھهصخاش  نیا  ـالاح  داد . رارق  هجوت  دروم  یتسیاـب  ار  اـھنیا  تساـھنیا . کـالم  تسین . نینموملاریما  تیـالو  تموـکح  نیا  تسین ؛ یوـلع  تموـکح  نیا 

: منکیم ضرع  نم  هک  تساھنیا  هصخاش  دنچ  درک . نایب  دوشب  ار  مھم  یهصخاش  هد  دیاش  مینک ، نایب  ار  نینموملاریما  تموکح  یاھهصخاش  میھاوخب 

رد تسین . یولع  دـشابن ، ادـخ  نید  یهماقا  رب  شراک  ساسا  هک  یتموکح  رھ  تسا . لوا  یهصخاـش  نیا  یھلا . نید  یهماـقا  رب  رارـصا  ادـخ و  نید  هب  لـماک  یدـنبیاپ  لوا ،

تسا نیا  شتمھ  یزابرـس  رھ  هدنمزر و  رھ  هک  مزر  یهحوبحب  نآ  رد  میوگیم -  هچ  نم  دنمھفیم  دندوب  نادیم  رد  هلاس ، تشھ  عافد  نارود  رد  هک  ییاھنآ  گنج -  طسو 

نیا دحا » هللاوھ  لق   » رد تفگ  دیـسرپ . دیحوت  هب  عجار  یاهلاسم  دمآ و  نینموملاریما  دزن  رفن  کی  دیامن ، عافد  شدوخ  زا  دناوتیم  روطچ  دنک و  هلمح  دناوتیم  روطچ  دنیبب 

دندـمآ نینموملاریما  یاھیربورود  درک . لاوس  ار  یعرف  یهلاسم  کی  درکن ؛ لاوس  ادـخ  دوجو  لصا  زا  تسین . مھ  یلـصا  یهلاسم  کی  نیا  ـالاح  هچ ؟ ینعی  دـحا »  » یهملک

تـسایس نینموملاریما ، گـنج  ینعی  میگنجیم ». نیمھ  یارب  اـم  مھدـب . ار  شباوج  دـیراذگب  هن ؛ : » دومرف ترـضح  تساـھلاوس ؟! نیا  تقو  ـالاح  یباـسح ، درم  هک  ولج 

هماـقا ادـخ  نید  هک  تسا  نیا  یارب  دـنکیم ، باـختنا  دوخ  تموکح  رد  هک  یایلـصا  طوطخ  یهمھ  نینموملاریما و  یاـھلد  نوخ  نینموملاریما ، یدـنبهھبج  نینموملاریما ،

هب مدرم  دشابن ؛ فدـھ  ادـخ  نید  یهماقا  دـنکیم ، یفرعم  ار  دوخ  یولع  تموکح  مان  هب  هک  یمالـسا  یروھمج  رد  یمالـسا و  ماظن  رد  رگا  تسا . هصخاش  کی  نیا  دوش .

نیا دـشاب -  روط  نیا  رگا  دراد -  یطبر  هچ  ام  هب  مییوگب  دوشن و  ای  دوشب  یھلا  قح  یهماقا  دنـشاب ؛ هتـشادن  ای  دنـشاب  هتـشاد  داـقتعا  دـننکن ؛ اـی  دـننکب  لـمع  ادـخ  نید 

مھ وا  تلادـع  تسا . نینموملاریما  تموکح  نینموملاریما و  یگدـنز  رگید  تایـصوصخ  یهمھ  ردام  نیا  تسا و  هصخاش  نیلوا  یھلا ، نید  یهماقا  تسین . یولع  تموکح 

. تسا نیمھ  هب  طوبرم  مھ  نینموملاریما  یگدنز  رد  مدرم  تیاعر  یرالاسمدرم و  تسا . نیا  زا  یشان 

تلادع رب  ار  دوخ  صخش  هب  طوبرم  تسایس  چیھ  یصخش و  تحلـصم  چیھ  ینعی  قلطم . تلادع  تسا ؛ تلادع  نینموملاریما  تموکح  مود  یهصخاش  مود و  تیـصوصخ 

هچ تسا ؛ یناشخرد  ولبات  ولبات ، نیا  ردقچ  دـینیبب  مروآ . تسد  هب  ملظ  هار  زا  ار  یزوریپ  متـسین  رـضاح  نم  هللاو ؛» روجلاب ال  رـصنلا  بلطا  نا  ینورماتا  . » دـنکیمن مدـقم 

؛ دیوش زوریپ  گنج ، نادیم  نیا  رد  تاباختنا ، نادیم  نیا  رد  یملع ، یهقباسم  نادیم  نیا  رد  تسایس ، نادیم  نیا  رد  تسا  نکمم  دنیوگیم  امـش  هب  تسا . یدنلب  مچرپ 

، درادن یبیع  مروخب  تسکـش  نم  مھاوخیمن . ار  یزوریپ  نیا  نم  دیوگیم  نینموملاریما  دینکیم ؟ باختنا  ار  مادـک  دـیھد . ماجنا  ار  ملظ  نیا  هک  تسا  نیا  هب  فقوتم  اما 

یارب تلادـع  تسا . نینموملاریما  قلطم  یبلطتلادـع  نیمھ  شروحم  دیاهدینـش ، تلادـع  یهراـبرد  نینموملاریما  هب  عجار  هک  ییاـھفرح  نیا  یهمھ  منکیمن . ملظ  اـما 

نینموملاریما تموکح  یاـھرایعم  زا  رگید  یکی  نیا  یقـالخا . تلادـع  یعاـمتجا و  تلادـع  یـسایس ، تلادـع  یداـصتقا ، تلادـع  ینعی  نووـش ؛ یهمھ  رد  تلادـع  همھ و 

، ماکحا یارجا  رد  ضیعبت  هچ  تسا ؛ ضیعبت  گرزب ، یاھملظ  زا  یکی  دورب . تسد  زا  شحلاصم  ولو  دوشیمن ، میلـست  ملظ  هب  مھ  شدوخ  دنکیمن ؛ ار  ملظ  لمحت  تسا .

هب امئاد  تسا و  یرھام  رایـسب  یچتاغیلبت  هک  وا  صرق  اپورپ  نارادـفرط  زا  رفن  کی  تسین . لوبق  لـباق  نینموملاریما  یارب  هجو  چـیھ  هب  اـھنیا  تاررقم . یارجا  رد  ضیعبت  هچ 

ای دـیوگیم : درادـن ، یراـظتنا  نینچ  هک  روکذـم  رادـفرط  دـنکیم . یراـج  وا  رب  ار  یھلا  دـح  نینموملاریما  دوـشیم و  یفـالخ  لـمع  بکترم  دـنکیم ، قـح  تاـغیلبت  وا  عـفن 

، ینکیم ام  زا  هک  یایرادـفرط  نآ  تسادـخ . مکح  هلب ، دـیامرفیم : ترـضح  منکیم ؟ عاـفد  امـش  زا  ردـق  نیا  هک  ینم  میامـش ؟ رادـفرط  ردـق  نیا  هک  ینم  نینموملاریما !

هیواعم رابرد  غارـس  تسا ، روطنیا  هک  لاح  بوخ ؛ یلیخ  تفگ : مھ  وا  درک ؛ یراج  شیارب  ار  ادخ  دح  تسا . نیا  ادـخ  مکح  اما  رکـشتم ؛ مھ  یلیخ  دـشاب ، لوبق  هللااشنا 

. تفر و  دننادیم ! ارم  ردق  هک  موریم 

نآ ینعی  هچ ؟ ینعی  اوقت  تسا . تمالع  کی  مادـک  رھ  تسا ، مچرپ  کی  مادـک  رھ  اـھنیا  دـینیبب ؛ تساوقت . نینموملاریما  تموکح  یاـھهصخاش  تایـصوصخ و  زا  رگید  یکی 

؛ دنک تبقارم  لوپ  هب  ندز  تسد  رد  دشاب . دوخ  بقارم  الماک  ینعی  تساوقت . ینعم  نیا  دنکن ؛ یطخت  چیھ  قح  هار  زا  دوخ  یـصخش  لامعا  رد  ناسنا  هک  یتبقارم  تدـش 

ینعی دـیوگن . ینخـس  قـح  فـالخرب  هک  دـنک  تبقارم  ندز  فرح  رد  دـنک ؛ تبقارم  اـھندرک  درط  رد  دـنک ؛ تبقارم  اھـشنیزگ  رد  دـنک ؛ تبقارم  اـھناسنا  یوربآ  هب  ندز  تسد  رد 

هکنیا مسا  هب  دـننکب ، دـنھاوخیم  یطلغ  رھ  هک  هدـش  لومعم  اھیـضعب  نیب  رد  هنافـساتم  الاح  بلاطم . نیا  زا  تسا  رپ  دـینک ، هاگن  ار  هغالبلاجـھن  امـش  تبقارم . تدـش 

تایاور رد  نینموملاریما  تسا . هغالبلاجـھن  رد  نینموملاریما  اجک ؟ زا  لـیلد ؟ هچ  هب  دـنھدیم . ماـجنا  درکیم ، لـمع  یروط  نیا  نینموملاریما  دوب و  هنوگنیا  نینموملاریما 

تـسا نآ  یلع  ریخن ؛ دوب ؟! روط  نآ  یلع  دوب ، روط  نیا  یلع  دـنیوگیم  یـضعب  هک  ییاھزیچ  نیا  وک  تسا . هدـنام  یقاب  شنیرھاط  دـالوا  راوگرزب و  نآ  زا  هک  تسا  یناوارف 

راکزیھرپ ناسنا  ات  تسا . یراـکزیھرپ  اوقت و  هب  توعد  تساوقت ؛ رب  ضیرحت  هغالبلاجـھن  یاپاترـس  دـینک ! هاـگن  رخآ  اـت  لوا  زا  ار  هغالبلاجـھن  امـش  تسا . هغالبلاجـھن  رد  هک 

لابند هکنیا  هب  دسرب  هچ  دنک ، کرد  ار  تقیقح  ناسنا  دراذگیمن  هانگ ، هب  ناسنا  لد  ندوب  هدولآ  تسا . یدرد  دـب  یناماد  هدولآ  دـنک . ادـخ  نید  یهماقا  دـناوتیمن  دـشابن 

مکاح مدرم  رب  روز  هبلغ و  هار  زا  ینعی  بلغت - » . » تسا مدرم  تساوخ  مدرم و  یهدارا  زا  هتـساخرب  نینموملاریما ، تموکح  یاھهصخاش  زا  یکی  اوقت  دنک . تکرح  تقیقح 

، دـندرک هیرگ  دـیاش  دـندرک ، ماربا  دـندرک ، رارـصا  دـندمآ ، مدرم  یتقو  اـت  تسـشن ، راـنک  اـما  تسنادیم ، قح  رب  ار  دوخ  هکنیا  اـب  تسین . نینموملاریما  قطنم  رد  ندـش - 

رارـصا مدرم  رگا  دندوب ؛ هدـماین  مدرم  رگا  هک  تفگ  شدوخ  تفرگ . تسد  رد  ار  مدرم  روما  مامز  دـمآ و  تقو  نآ  ریگب . تسد  رد  ار  ام  روما  مامز  ایب  امـش  اقآ  هک  دـندرک  سامتلا 

یارب یبلطتردق  درادن . یاهبذاج  نینموملاریما  یارب  رادتقا ، لامعا  نتفرگ و  تسد  رد  تردق  متـشادن . راک  نیا  هب  یاهقالع  نم  دوبن ، مدرم  یدج  بلط  نیا  رگا  دندرکیمن ،

لابند تسا ؛ یعرـش  فیلکت  لابند  وا  نینموملاریما . یارب  هن  دـننک ، اـضرا  ار  ناـشدوخ  یناـسفن  یاـھاوھ  یناـسفن و  یاھـشھاوخ  دـنھاوخیم  هک  دراد  هبذاـج  یناـسک 

تموکح اب  وا ، یمالـسا  تردق  اب  یناسک  هک  مھ  ییاج  نآ  تشاد . هگن  ار  تردق  نآ  رادتقا  اب  دعب  تفرگ و  ار  تردق  مھ  وا  دندرپس ، وا  هب  ار  تردـق  مدرم  تسا . قح  یهماقا 

اب دنـشاب ! هتـشاد  دـنراد ، مالـسا  هار  رد  داھج  یهقباس  دنـشاب ! دـننیھجوم ، دنـشاب ! دـنربمغیپ ، یهباحـص  درکن . یاهظحالم  هلماجم و  چـیھ  دـندرک ، هضراـعم  وا  یمالـسا 

تموکح کی  یهصخاش  اـھنیا  دوب . لـیبق  نیا  زا  نینموملاریما  گـنج  هس  نیا  داتـسیا ! و  داتـسیا ؛ رادـتقا  اـب  ناـشلباقم  رد  دـیاب  دـناهدرک و  هلباـقم  هضراـعم و  قح  تموکح 

. تسا حیحص 

دیاب ار  ادـخ  نید  یهماقا  دـیھاوخب . ام  زا  دـیاب  ار  اـھنیا  مھ  مدرم  امـش  مینک . تیاـعر  ار  اـھنیا  دـیاب  میتسھ ، یولع  تموکح  رگا  میتسھ ، یمالـسا  یروھمج  رگا  زورما  اـم 

نآ ار  نامدوخ  مینک  یعـس  مھ  ام  دـنیوگیم ، هچ  اھنآ  تسیچ ، ناشفرح  یـسایس  میھافم  یتموکح و  میھافم  رد  برغ  قرـش و  مینیبب  مینک  هاگن  ام  هکنیا  دـیھاوخب .

یمالسا مکاح  ناشمـسا  دوب ؛ ربمغیپ  یهفیلخ  ناشمـسا  مھ  اھنآ  تسا . سابعینب  هیماینب و  تفالخ  لثم  تساھینامثع ، تفالخ  نامھ  لثم  نیا  میھد ، قیبطت  روط 

تموکح ناممـسا  دندرکیم . لمع  روطنامھ  مھ  اھنیا  دـندرکیم ، لمع  اھنآ  هک  روطنامھ  دوب . ناھاشداپ  تموکح  رـصیق و  یرـسک و  تموکح  ناشلمع  مسر و  اما  دوب ؛

ار نآ  ملاع  نارگمتـس  ناملاظ و  نیرتورتشز  نارادیناپمک و  نارادهیامرـس و  هک  یتموکح  غارـس  برغ ، یرادهیامرـس  غارـس  میورب  دعب  دشاب ، یمالـسا  تموکح  یولع و 

ماظن رد  زورما  میورب ؟! رگید  یاھزیچ  غارـس  مچرپ  نیا  ریز  رد  تقو  نآ  مینک ، دنلب  یمان  کی  اب  ار  یمچرپ  دش . دھاوخ  قافن  نامھ  نیا  تسا ؟ تسرد  نیا  دـننکیم !؟ هرادا 

زا سلجم و  ناگدـنیامن  زا  ییاـضق ، نیلووسم  زا  ارزو ، زا  روھمج ، سیئر  زا  تسا -  همھ  رازگتمدـخ  هک  یربھر -  زا  ـالاب ؛ اـت  نییاـپ  زا  تموکح ، نارازگراـک  یهمھ  یمالـسا ،

، دنرادرب نایم  زا  ار  تاررقم  یارجا  رد  ضیعبت  دـننک ، ایحا  ار  تلادـع  دـننک ، هماقا  ار  ادـخ  نید  هک  دـشاب  نیا  ناشتمھ  دـیاب  دنتـسھ ، روشک  فانکا  رد  هک  ینوگانوگ  ناریدـم 

نیا دـنھد ؛ رارق  ناشدوخ  یمومع  یـصخش و  راعـش  ار  اوقت  راعـش  دوب -  نینموملاریما  هک  نانچمھ  دـشاب -  ریقف  فعـضتسم و  مورحم و  یهقبط  هب  ناـشھجوت  نیرتشیب 

هنامز هتبلا  تسا . نیا  وس ، تمـس و  تسا ، نیا  تھج ، تسین . کالم  رایعم و  ام  یارب  نیا  ددنـسپیمن ، ای  ددنـسپیم  ار  تموکح  روط  نیا  ایند  هکنیا  تساـم . یهفیظو 

تـسا نیا  تسا و  نیا  فدھ  اما  تسین ؛ یناسآ  راک  قح  یهماقا  تلادع و  لامعا  دوشیم ؛ رتهدیچیپ  رتراوشد و  زورهبزور  یناسنا  تاطابترا  دوشیم ؛ رتهدـیچیپ  زورهبزور 

هعماـج رد  ار  داـسف  یهشیر  هک  تسا  نیا  دربیم ؛ نیب  زا  ار  ضیعبت  رقف و  هک  تسا  نیا  دـنکیم ؛ نیماـت  ار  مدرم  تداعـس  هک  تسا  نیا  دـنکیم ؛ تخبـشوخ  ار  مدرم  هـک 

حالـس هکنیا  مرج  هب  ار  قارع  دنھدیم . ماجنا  رـشب  قوقح  هیلع  ار  اھراک  نیرتتشز  یلو  دننزیم  رـشب  قوقح  زا  مد  ایند  رئاج  یاھتموکح  دشابن ، نیا  رگا  الاو  دـنکیم .

حالـس وا  هک  تقو  نآ  دـندرک ! قیوشت  ار  وا  ناشدوخ  دـنداد ! وا  هب  ناشدوخ  ار  ییایمیـش  حالـس  هک  یلاح  رد  دـنھدیم ؛ رارق  مجاـھت  دروم  تسا ، هدرک  فرـصم  ییاـیمیش 

، رورت اب  هزرابم  مان  هب  دوشیم !؟ ناشرـس  یزیچ  تیناـسنا  زا  اـھنیا  دنرـشب !؟ قوقح  رادـفرط  اـھنیا  دـنلداع !؟ اـھنیا  دنتـشاذگ ! مھ  یور  ار  مشچ  درک ، فرـصم  ییاـیمیش 

؛ دننکیم مھ  قیوشت  هکلب  دننکیمن  مخا  طقف  هن  تسا ؛ یراج  نیطسلف  سدقم  یـضارا  رد  زورما  رورت ، عون  نیرتعیجف  نیرتتشز و  دنـشکب . شتآ  هب  ار  ایند  دنھاوخیم 

!؟ دنک دیلقت  اھنیا  زا  ناسنا  هک  دنتسھ  ییاھتموکح  اھنیا  دننادیم ! مزال  ار  نآ  دننکیم ؛ عافد  نآ  زا 

« يمالسا بالقنا  صخاش   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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اھنآ ورهلابند  مییایب  اـم  تسا . ناـیرج  لاـح  رد  یدازآ ، ماـن  ریز  رد  رـشب و  قوقح  ماـن  ریز  رد  مزیلاربیل ، ماـن  ریز  رد  یـسارکمد ، ماـن  ریز  رد  هک  تسا  یمیھاـفم  ناـمھ  اـھنیا 

زورما تسا !؟ یرگید  زیچ  قافن  زا  ریغ  نیا  میروایب !؟ ار  تلادـع  مسا  تقو  نآ  مینک و  لمع  ملظ  هب  اھنآ  دوخ  لثم  مینک !؟ راک  هچ  تقو  نآ  میریگب ، ار  میھافم  نامھ  میوش ،

ناشتسد دننکیم ؛ نادنمتردق  نیمھ  ار  گرزب  ملظ  نیا  دیآیم . ناج  هب  گرزب  ملظ  کی  زا  تیرشب  دربیم ؛ جنر  گرزب  ضیعبت  کی  زا  تیرشب  زورما  تسا ؛ جنر  رد  تیرـشب 

یولع میھافم  یاج  هب  تفرگ و  دیاب  ار  اھنیا  میھافم  تشاد !؟ یتسیابردور  دیاب  اھنیا  لباقم  رد  درک !؟ دیلقت  دیاب  اھنیا  زا  ضحم . قافن  ینعی  تسا ! رشب  قوقح  مچرپ  مھ 

نامھ دشاب ؛ هتشاد  رظن  رد  ار  یولع  تموکح  یاھهصخاش  هک  تسا  نیا  تسا ، نینموملاریما  وریپ  هک  یسک  یارب  تسرد  هار  تسا . طلغ  نیا  هن ؛ تشاذگ !؟ یمالـسا  و 

اھنیا یتعنـص و  نردـم  قوف  یاھـشور  هدـیچیپ و  یاھتعنـص  تعنـص و  نارود  دـنکیم -  اـضتقا  یناـھج  یاـھراک  زاـس و  هک  هچنآ  قـبط  دراد ، تردـق  دـناوتیم و  هک  یاهزادـنا 

دنمتردـق یاهعماج  نینچ  یولع . مکاح  کی  دوشیم  الاو ؛ ناسنا  کی  دوشیم  نیا  دوشن . فرحنم  نزوس  رـس  کی  یریگتھج  نآ  ات  دـنک  تیاـعر  ار  اـھنیا  دراد -  یتاـئاضتقا 

، دنیوگیم هک  ار  هچنآ  دنھدیم ، هدـعو  هک  ار  هچنآ  دنونـشب ؛ تسار  ناشنالووسم  زا  دـنیوگب و  تسار  شمدرم  هک  یاهعماج  دوشیم ؛ نیدالوپ  یاهعماج  نینچ  دوشیم ؛

نکمم نینموملاریما  تکرب  هب  نیا  تسا و  تسرد  شور  نآ  نیا ، دنـشابن . نولعفتالام » نولوقت  مل   » دـننکیم و لـمع  ار  ناـمھ  دـننکیم ، دـنلب  مچرپ  ناونع  هب  هک  ار  هچنآ 

. تسا

میـسرت ار  هار  نیا  یناھج ، یاھینمـشد  یهمھ  مغریلع  ام ، لثم  یفیعـض  یاھناسنا  دـح  رد  ییاھناسنا  لوقعم  تردـق  دـح  رد  میاهتـسناوت  ام  هک  تسا  نیا  نم  یاـعدا 

نوـچ تساـھنیمھ ؛ دراد ، اـیند  رد  یمالـسا  یروـھمج  ماـن  هیلع و  هللاناوـضر  ماـما  کراـبم  ماـن  زورما  هک  یاهبذاـج  تلع  میھد . ناـشن  اـیند  هـب  ار  اھـصخاش  نـیا  مـینک و 

اھتیذا اھتمحازم و  اب  هلباقم  هار  اھنت  اما  دننکیم ؛ تیذا  دننکیم ، تفلاخم  دننکیم ، تمحازم  هتبلا  مینک . تبث  یمالسا  تموکح  راتفر  رد  ار  اھهصخاش  نیا  میاهتـسناوت 

نیا میاهداتسیا . یھلا  لضف  هب  مھ  ام  دناهداتسیا ؛ ام  نموم  هدارا و  اب  ناناوج  صوصخب  تسا . هداتسیا  هللادمحب  ناریا  تلم  تسا . یگداتسیا  تماقتسا و  اھینکشراک ، و 

اھنآ یهدـناشن  تسد  یاھماظن  لثم  مھ  ماظن  نیا  دـنھاوخیم  اـھنآ  دـنک . اـھنآ  یاھهتـساوخ  میلـست  ار  اـم  تسناوت  دـھاوخن  هدـننک  هارمگ  تاـغیلبت  نیا  یناـھج و  جاوما 

. دنک زاب  ار  هار  اکیرما  هابشا  اکیرما و  یللملانیب  یروتاتکید  یهطلس  لامعا  یارب  دوش و  اھنآ  تساوخ  میلست 

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

لاس رخاوا  رد  اـم  تسا . یمھم  یهتکن  نیا  دـندرک و  هراـشا  روھمج  سیئر  یاـقآ  هک  دـشاب ، هجوتم  یزادـنامشچ  هب  دـیاب  هماـنرب  اھتـسایس و  دـش ، هراـشا  هک  روطناـمھ 

هک یزادنامشچ  ساسا  رب  ات  دننک  داھنشیپ  دش -  دھاوخ  هلاسجنپ  یهمانرب  ود  لماش  هک  ار -  هلاس  هد  زادنامشچ  هک  میتفگ  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  هب  کیوداتـشھ 

نوچ قیقد -  روطهب  هن  هتبلا  درک ؛ دـھاوخ  صخـشم  هدـنیآ  لاس  هد  رد  روشک  زا  ار  ام  عقوت  هاـگن و  زادـنامشچ ، نیا  مینک . میظنت  ار  یلک  یاھتـسایس  دـش ، دـھاوخ  ریوصت 

هاگن کی  ینعی  میشاب ؛ یعضو  هچ  رد  هتشاد و  رارق  اجک  رد  دیاب  هدنیآ  لاس  هد  رد  هک  دنکیم  صخـشم  یبیرقت  روطهب  اما  درک -  دھاوخ  دایز  مک و  اھدماشیپ  تابـساحم و 

. دشاب اھنھذ  رد  ات  منکیم  ضرع  یلک  یاھتسایس  زادنامشچ و  نیا  یهنیمز  رد  ار  ییاھصخاش  نیاربانب  دیتسھ ؛ اجنیا  هوق  هس  زا  روشک  نالووسم  تدمنایم .

تینما ینعی  تسا ؛ یزرواشک  یـساسا  داوم  رد  ییافکدوخ  مروت و  شھاک  لاغتـشا و  یداصتقا و  قنور  میھدیم ، تیمھا  اھنآ  هب  ام  هک  ییاھزیچ  یداـصتقا ، یهنیمز  رد 

رد هتبلا  مینک . یمقرکی  ار  مروت  دـیاب  ام  میوش . لـئان  فادـھا  نیا  هب  بولطم  دـح  هب  اـم  هرود ، نیا  رد  دـیاب  تسا و  یـساسا  مھم و  رایـسب  لـئاسم  اـھنیا  روشک . ییاذـغ 

؛ تسالاب یلیخ  مروت  حطـس  اما  دناهتـشاد ، ییاھدـشر  اھتفرـشیپ و  هتبلا  تسالاب . یلیخ  مروت  دـھدیم ، ناشن  رامآ  هک  روط  نآ  دـندرب ، مسا  هک  ییاھروشک  زا  یـضعب 

. مروایب ار  اھروشک  نیا  مسا  مھاوخیمن  نم  هک  تسا ، تخس  یلیخ  یگدنز  تسا و  لمحت  لباقریغ  الصا 

هک یایراذگتسایس  یزیرهمانرب و  تسا . یلصا  یاھصخاش  زا  یکی  امتح  تلادع  دنشاب . هعسوت  روحم  دیاب  مدرم  دروخب ؛ هرگ  مدرم  اب  دیاب  هعسوت  یعامتجا ، یهصرع  رد 

تیریدم و نامزاس  ناردارب  نوچ  تسین . ام  بولطم  یهمانرب  دنک و  نیمات  ار  ام  رظن  دروم  زادـنامشچ  دـناوتیمن  دریگب ، هدـیدن  هعماج  رد  ار  تورث  یهنالداع  عیزوت  تلادـع و 

مییوگیمن دوش . تیاعر  تورث  یهنالداع  عیزوت  یداصتقا و  یعامتجا و  تلادع  رصنع  امتح  دینک  هجوت  میوگیم : ار  بلطم  نیا  دنتـسھ ، اجنیا  نازیرهمانرب  ناسانـشراک و 

رظنفرص تسا ، یمالسا  یروھمج  ماظن  رد  رصانع  نیرتیساسا  زا  یکی  هک  تلادع  رصنع  زا  میناوتیمن  اما  تسین -  ثحب  دروم  هکنیا  دنـشاب -  هتـشاد  ربارب  دمآرد  همھ 

. دوش تیاعر  امتح  دیاب  مینک ؛

یایدازآ نامھ  دوش ؛ نیمات  هعماج  رد  حیحـص  یقطنم و  لکـش  هب  دیاب  یدازآ  دوش . هظحالم  امتح  دـیاب  تسا و  مھم  رایـسب  مھ  ییاضق  یندـم و  تینما  داجیا  رقف و  عفر 

ایند زا  هقطنم  نیا  رد  یدازآ  ثحب  اجک  یدروآردنم . یدـیلقت و  یطارفا ، لکـش  هب  یدازآ  هن  درک ؛ دـنلب  مالـسا  یاـیند  رد  ار  شمچرپ  یمالـسا  ماـظن  یمالـسا و  بـالقنا  هک 

یاعدا اھروشک  زا  یلیخ  هتبلا  دوب . زادـنانینط  یدازآ »  » و لالقتـسا »  » شیاھراعـش رد  درک ؛ دـنلب  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  ار  یدازآ  مچرپ  مالـسا ، یاـیند  رد  دوب ؟ حرطم 

رد تسا . هنوگنیا  اکیرما  یهدـحتم  تالایا  دوخ  رد  مھ  اـپورا و  رد  مھ  دوشیم . ضقن  تدـشهب  ییاھـشخب  رد  یندـم  یدازآ  اـما  دـنھدیم ؛ مھ  ار  شراعـش  دـنراد و  یدازآ 

، دیآ دراو  یاهشدخ  رصتخم  اجرھ  دروخن . همطل  دنیاکیرما -  ماظن  یهنحص  تشپ  یاھنادرگهنحـص  هک  نارادهیامرـس -  یـساسا  عفانم  هب  هک  تسا  ییاجنآ  ات  یدازآ  اکیرما 

یعامتجا لئاسم  رد  یدنورھـش  قوقح  نیمات  یدازآ و  هب  ام  داقتعا  میدقتعم . یدازآ  هب  ام  دننکیمن . هیقت  هظحالم و  مھ  سکچیھ  زا  دوشیم ؛ بوکرـس  تدـشهب  یدازآ 

. تسا ینید  یانبم  یاراد  رادهشیر و  مھ ،

یهنیمز رد  تسا . رظن  دروم  یناھج  یاهقطنم و  یاھهتـسھ  اھهعومجم و  تادھاعم و  رد  لاعف  روضح  ندوب و  رادتھج  هفقویب ، کرحت  یدـمآراک ، یـساملپید ، یهنیمز  رد 

ماهتفرگ و ار  هیـضق  نیا  لابند  نم  تسین . راعـش  نیا  دنک . ادیپ  ققحت  دـیاب  میاهدرک -  حرطم  ار  نآ  بترم  تسا  لاس  هس  ود  ام  هک  ملع -  دـیلوت  یرازفامرن و  تضھن  یملع ،

دیاب اما  هدش ؛ عورش  راک  نیا  هللادمحب  دننکب . ییارجا  یاھھاگتسد  دیاب  ار  ییارجا  راک  منکیمن ؛ ییارجا  راک  نم  اھتنم  ماهدرک . هیـصوت  هدوب ، نکمم  هک  یزکارم  یهمھ  هب 

دیکات نآ  یور  اھراب  نم  هک  تعنص -  ملع و  لاصتا  مینک . دیلوت  ملع  یناسنا -  مولع  هچ  یعیبط و  مولع  هچ  اھهنیمز -  یهمھ  رد  دیاب  ام  دوش . یدج  ملع  دیلوت  یهلاسم 

. دوش هدناجنگ  همانرب  رد  دناوتیم  دراد و  راک  زاس و  اھنیا  یهمھ  دنک . ادیپ  ققحت  دیاب  ماهدرک - 

الماک ناشیا ، قطنم  دندرک . نایب  یبوخ  رایـسب  بلاطم  یقالخا  یهعماج  یهنیمز  رد  روھمج  سیئر  یاقآ  دوش . هجوت  نامیا  یهیحور  تیوقت  هب  دیاب  یگنھرف ، یهنیمز  رد 

هدناجنگ و اھهمانرب  رد  دیاب  مھ  نیا  مینک . تیوقت  مدرم  رد  سپـس  نامدوخ و  رد  لوا  یهجرد  رد  ار  یراکادـف  راثیا و  رـصنع  نامیا و  یهیحور  دـیاب  ام  تسا . تسرد  حـیحص و 

لباقم رد  زورما  هک  مھ  ینادیم  رد  دش . رھاظ  یبلطتداھـش  تروص  هب  گنج  رد  هک  دوب  راثیا  یهیحور  نیمھ  داد ، لیکـشت  ار  ام  یلم  تردق  هک  یمھم  شخب  دوش . هدـید 

رد ار  نیا  میناوتب  ام  رگا  دوش . حرطم  دیاب  دزیریم ، مھ  هب  ار  تالداعم  یهمھ  هک  یراکادـف  راثیا و  یورین  تسا -  رتراوشد  رتهدـیچیپ و  گنج  نادـیم  زا  انیقی  هک  میراد -  دوخ 

. تخیر دھاوخ  مھ  هب  ام  دوس  هب  ایند  رد  تردق  تالداعم  یهمھ  مینک ، تیوقت  نامدوخ 

یپ میزاسب ، یعیفر  گرزب و  ترامع  میھاوخب  ام  رگا  تسانب . کی  یاھیپ  اھنوتس و  لثم  یساسا  نوناق  تسا . مھم  مھ  یساسا  نوناق  تیوقت  یشزرا و  ینابم  نییبت 

ماجنا انب  لخاد  رد  هک  یراک  زا  تسا  ترابع  یداع  نیناوق  تسا . یساسا  نوناق  نامھ  اھنوتـس ، اھیپ و  نیا  دھد . یلک  لکـش  نامتخاس  هب  دناوتب  ات  دراد  مزال  نوتـس  و 

ترامع نیا  رد  هک  ییاھراک  یهمھ  دوشیم و  داجیا  هک  ییاھنوتس  یهمھ  دناینامتخاس . حلاصم  یهباثم  هب  اھـشزرا  اھـشیارآ . اھیـشکراوید و  اھیدنبمیـسقت ، دریگیم ؛

نوناق نیا  ام  دوشیم . بیکرت  لیکشت و  ام  یاھشزرا  زا  تسام ؛ یاھـشزرا  نامھ  شحلاصم  یداع -  نوناق  شخب  رد  هچ  یـساسا ، نوناق  شخب  رد  هچ  دریگیم -  ماجنا 

کی میناوتیم  ام  تسا . هدش  مھ  یدایز  یعس  میخف  عیفر و  یانب  نیا  لخاد  نتـسارآ  یارب  لاس ، جنپ  راھچوتسیب  نیا  رد  میراد . ار  مکحتـسم  بوچراچ  نیا  یـساسا و 

. دزیر ورف  ار  اھنآ  هکنیا  یارب  دنکیم ، هلمح  اھیپ  اھنوتـس و  هب  اذل  دوشن ؛ هئارا  هنومن  نیا  هک  تسا  نیا  نمـشد  شالت  یهمھ  میھد . هئارا  ایند  هب  ابیز  مکحتـسم و  یانب 

ار اھنوتـس  تقوچـیھ  روکد ، کی  رییغت  یارب  میزیرب . مھ  هب  ار  اھیپ  هک  تسین  هناربدـم  هنالقاع و  یداـع ، نیناوق  ندرک  زورب  رییغت و  یارب  تسا . فطعنم  یداـع  نیناوق  هتبلا 

. تسا هدش  هتخیر  بوخ  یپ ، نیا  میراد ؛ هگن  مکحم  دیاب  ار  یپ  دننکیمن . بارخ  ار  یپ  اھیدنبمیسقت ، ندرک  ضوع  یارب  دننکیمن . بارخ 

یاھـشزرا دناهتـشاد . هگن  مکحم  ار  دوخ  یهلاس  دصیـس  تسیود  یـساسا  نوناق  دـننکیم ، یمالـسا  یروھمج  هب  مھ  ییاھـضارتعا  یھاگ  هک  ییاھتلود  ایند  رد  دـینیبب 

زا یاهدع  هتشذگ  لاس  هک  یاهمان  رد  دیدید  امـش  دوش . دراو  هشدخ  نآ  هب  دنراذگیمن  دنرادیم و  هگن  یتسد  ود  مکحم و  ار  رتشیب  هکلب  هلاس ، دصیـس  تسیود  یهنھک 

یاھـشزرا اھـشزرا ، نیا  دندرک . هیکت  ییاکیرما  یاھـشزرا  یور  دندرک ، رداص  شاهتـسد  راد و  اکیرما و  روھمج  سیئر  یبلطگنج  هیجوت  یارب  اکیرما  نارکفنـشور  حالطـصاهب 

« يمالسا بالقنا  صخاش   » 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 16هاگياپ  هحفص 5 
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متا بمب  لامعتسا  یبلطگنج و  یتح  اھشزرا  نآ  ساسا  رب  هک  دش ، لصا  اھنآ  یارب  ییاکیرما  یاھـشزرا  درذگیم . نآ  رمع  زا  لاس  تسیود  هک  تسا  نتگنـشاو » جروج  »

ناشدوخ یاھـشزرا  یور  دوشیم . هدرمـش  زیاج  ددرگیم و  هیجوت  راک  نیا  منزیم ! متا  بمب  اـب  ار  روشک  دـنچ  نم  هک  درک  دـیدھت  شوب » » اـھزور ناـمھ  دـیدرگ . حرطم  زین 

؛ تبثم دوشیم  ییاکیرما  ییارگلوصا  رجحتم ! یانعم  هب  ارگلوصا  میوشیم  ام  دـسریم ، ام  یاھـشزرا  یـساسا و  نوناق  ام و  هب  تبون  یتقو  اما  دـننکیم ؛ هیکت  روطنیا 

: شحف دوشیم  موکحم ، زیچ  کـی  دوـشیم  تلم  کـی  یبلطلالقتـسا  یھاوـخیدازآ و  قوـش  هبرجت و  لالدتـسا و  لـقع و  قـطنم و  هب  یکتم  یمالـسا  ییارگلوـصا  اـما 

. دـنیارگلوصا ناشهمھ  فلتخم  یاھحانج  ام  روشک  رد  هکنیا  زا  لـفاغ  اـھراکهظفاحم ؛»  » دـنیوگیم دـناهدرک و  ضوع  ار  اـھارگلوصا »  » ریبعت تسا  یتدـم  هتبلا  اـھارگلوصا !

. دندقتعم لصا  نیا  هب  ناشهمھ  دنیارگلوصا و  دنتسھ ، اھھاگتسد  رد  هک  ام  روشک  رصانع  لج  اما  دنـشاب ، هتـشاد  دوجو  یاهشوگ  رھ  رد  وردنت  یدادعت  تسا  نکمم  هتبلا 

. میورب شیپ  مینک و  ظفح  لوصا  نیا  ساسا  رب  ار  انب  نیا  دیاب  میناوتیم و  هک  میاهدیسر  یاهلحرم  هب  ام  دوش . تیاعر  هدید و  الماک  اھزادنامشچ  نیا  رد  دیاب  لوصا  نیا 

زادـنامشچ تسا -  مھم  فدـھ  نوچ  تسا -  مھم  همانرب  دوخ  هتبلا  دراد . دوجو  مراھچ  یهمانرب  رانک  رد  مھ  ییاھزیچ  درک . دـھاوخ  مراھچ  یهمانرب  ار  راـک  یهدـمع  شخب 

هک تسھ  اھھار  زا  یضعب  درک . باختنا  دیاب  مھ  ار  هار  هن ، میسرب ؛ فدھ  نیا  هب  میتسناوت ، یھار  رھ  زا  مییوگب  ام  هک  تسین  روطنیا  تسا . مھم  مھ  هار  اما  تسا ؛ مھم 

زا میوش . حالـس  علخ  هب  رـضاح  دیابن  ام  دنرادیمنرب . تسد  دـننکن ، نامحالـس  علخ  ات  دناهتـشاذگ و  هنیطنرق  تسپ و  اجنآ  ناتـسود -  زا  یکی  ریبعت  هب  میورب -  اھنآ  زا  رگا 

. مینک باختنا  تسرد  ار  هار  دشابن . نامیقیقح  یاھحالس  زا  ام  حالس  علخ  مزلتسم  هک  میورب  یھار 

زیچ کی  همانرب  درک ؛ دیلقت  دوشیمن  رگید  یاھروشک  یهمانرب  زا  دشاب . روشک  یگنھرف  یخیرات و  ییایفارغج ، تایـصوصخ  رب  قبطنم  دیاب  دراد ؛ یتایـصوصخ  همانرب  هتبلا 

هبساحم روشک  یاھهنیمز  اھییاناوت و  یدوجوم و  تاناکما و  دیاب  تسا . طلغ  میورب ، هار  نیا  زا  مھ  ام  سپ  دیسر ، هعسوت  هب  هار  نیا  زا  روشک  نالف  هکنیا  تسین . یدیلقت 

رد دـشابن ؛ هیکت  دروم  یداصتقا  دـشر  طقف  دوش . هدـید  امتح  دـیاب  قالخا  تیونعم و  تینما ، گنھرف ، همانرب ، رد  دـشابن . ضحم  یداصتقا  طقف  هماـنرب ، دوش . باـختنا  هار  و 

. دش ضرع  هک  دشاب  ینالک  یاھتسایس  بوچراچ 

نم رظن  زا  یناھج  تراجت  نامزاس  هب  نتسویپ  مدرک : رارکت  مھ  رگید  راب  ود  یکی  نم  دیشاب . هتـشاد  هجوت  ار  نیا  دوش ؛ تیاعر  یناھج  داصتقا  رد  ندشن  مضھ  همانرب ، رد 

تراجت نامزاس  لخاد  نتفر  اھهفرعت و  نتـشادرب  نالا  میرادـن . ار  نیا  نالا  هک  میـشاب ، هتـشاد  راک  نیا  یارب  ار  مزال  یاـھتخاسریز  اـم  هک  یماـگنھ  اـما  تبثم ؛ تسا  یراـک 

لد نوخ  تمحز و  اب  زورما  ات  هک  مھ  ار  یلخاد  دـیلوت  نیمھ  ینعی  ندـش ؛ قرغ  ندـش و  مک  ینعی  تباقر ؛ ناـکما  نودـب  رترب ، داـصتقا  کـی  رد  ندـش  مضھ  ینعی  یناـھج ،

نیا متفگ  نم  زور  نآ  میـشاب . هتـشاد  انـش  تردق  دیاب  اما  تسا ؛ تیلاعف  یارب  یاهدرتسگ  نادـیم  یناھج  تراجت  نامزاس  هلب ؛ ندرک . دوبان  نداد و  تسد  زا  هدـش ، مھارف 

ام هک  تسا  نیا  راک  نیا  یهجیتن  دنـشاب . هدرکن  ینیرمت  چـیھ  نآ  یاضعا  هکیلاح  رد  میتسرفب ؛ یناـھجماج  تاـقباسم  هب  ار  لاـبتوف  میت  کـی  اـم  هک  تسا  نیا  لـثم  راـک 

دیاب لوا  دوشیمن . رید  دـش ، رگید  لاس  هد  دـش ، رگید  لاس  جـنپ  میـشاب . هتـشادن  مھ  هلجع  مینک و  مھارف  ار  یگداـمآ  دـیاب  اـم  میدرگیمرب ! میروخیم و  لـگ  اـت  تسیب 

داصتقا یارب  یناھج ، داصتقا  رد  ندش  مضھ  یهیصوت  نالا  میوش . هنحص  دراو  لیم  اب  تحار و  لایخ  اب  دعب  میوش ، عمج  رطاخ  ام  دوش و  مکحتسم  یداصتقا  یاھتخاسریز 

. دوب دھاوخ  یکلھم  مس  ام  لقتسم  یلم و 

. تسا ییانعمرپ  مھم و  رایـسب  یهلمج  میناوتیم ،» ام   » دـندومرف ماما  هکنیا  میھدـن . تسد  زا  ار  یلم  سفن  هب  دامتعا  دراد . دوجو  هماـنرب  راـنک  رد  مھ  یرگید  یاـھزیچ 

یاھراک همھ  نیا  دوب . رنھ  دینامب ، دیدوب  هتـسناوت  دیدوب و  هدرکن  مھ  یتبثم  راک  چیھ  رگا  یتح  دینک . راک  دیتسناوت  امـش  ینمـشد ، همھ  نیا  اب  میناوتیم . هک  مینک  رواب 

زا تسا . داـیز  یلیخ  دـیوگب ، ار  نتـسناوت  نیا  یاـھهنومن  دـھاوخب  ناـسنا  رگا  میناوـتیم . دـیناوتیم و  هک  تسا  نآ  یهدـنھدناشن  نیا  هتفرگ ؛ تروـص  دنمـشزرا  تبثم و 

دوجو هک  ییاھزیچ  لیبق  نیا  زا  یاهتـسھ و  رترب  یروانف  هب  یمالـسا  یروھمج  مینیبب  میناوتیمن  ام  هک  دـناهدرک  مالعا  احیرـص  دـنتحاران . هک  تساـم  یاھنتـسناوت  نیمھ 

ار سفن  هب  دامتعا  نیا  میناوتیم  ام  نیاربانب  تسا . هدـش  روشک  رد  یبوخ  یلیخ  یاھراک  افاصنا  مھ  هریغ  یھایگ و  یاھهنیمز  رد  نوگاـنوگ ، یاـھهنیمز  رد  دـسرب . دراد ،

. مینک ظفح 

 - تسین تلم  راک ، نیا  بطاخم  هتبلا  تسا . لوصا  زا  یکی  نیا  دنھد ؛ تیمھا  یلدمھ  داحتا و  تدحو و  ظفح  یهلاسم  هب  منکیم  شھاوخ  نم  درک . ظفح  دـیاب  ار  تدـحو 

رارق مھ  لباقم  رد  کچوک ، یاھفالتخا  اب  فلتخم و  یاھهناھب  هب  دنتسھ . فلتخم  یاھحانج  زا  نویسایس  ناگبخن و  راک ، نیا  بطاخم  درادن -  یفالتخا  تسا و  دحتم  تلم 

؛ دندرک لوبق  همھ  دیدرک ، حرطم  امـش  هک  ار  یدوخریغ  یدوخ و  یهلاسم  نیا  تفگیم  ام  ناتـسود  زا  یفیرظ  دنزادنین . هار  لاجنج  مھ  هیلع  طلغ ، یاھهیجوت  اب  دـنریگن و 

یناسک یدوخریغ  دـینادب . یدوخ  دـننکیم ، تیلووسم  ساـسحا  مالـسا  بـالقنا و  ماـظن و  یارب  هک  ار  یناـسک  دـندرک ! ضوع  ار  یدوخریغ  یدوخ و  یاـج  اھیـضعب  اـھتنم 

. دنفلاخم ماظن  لصا  اب  هک  دنتسھ 

نیا دعب  دمآ ، شیپ  یزوریپ  داتفا . یقافتا  هچ  دینادیم  دحا  گنج  رد  تسا . مھم  مھ  سفن  راھم  میراد . مزال  ام  هک  تسا  ییاھراک  زا  یکی  مھ  ریذپانیگتـسخ  راک  راکتبا و 

ناعمجلا یقتلا  موی  مکنم  اولوت  نیذلا  نا  : » دیامرفیم نآرق  یهیآ  دننک . راھم  ار  دوخ  سفن  دنتـسناوتن  یعمج  هکنیا  رطاخهب  دش ؛ تراسخ  تسکـش و  هب  لیدـبت  یزوریپ 

رب ناشدوخ  هک  ییاھراک  زا  یـضعب  رطاخهب  ناطیـش  دیزغل ، ناشیاپ  دننک و  ظفح  ار  دوخ  دنتـسناوتن  دحا  گنج  رد  هک  ییاھنآ  اوبـسک ؛» ام  ضعبب  ناطیـشلا  مھلزتسا  امنا 

راھم مدع  نیا  دندوب ؛ هدرک  داجیا  لکشم  ناشدوخ  یارب  ناشدوخ  درک . راچد  الب  نیا  هب  ار  اھنآ  دندوب -  هتـشاذگ  دوخ  یهرفـس  رد  ناشدوخ  هک  ینان  دندوب -  هدروآ  دوخ  رس 

یمیظع عطقم  ام ، عطقم  میراپـسن . لد  تورث  یروآعمج  تاوھـش و  تاذل و  هب  دـیاب  میاهتفرگ ، رارق  هک  ییاھتیلووسم  رد  ام  مینک . راھم  ار  دوخ  سفن  دـیاب  ام  تسا . سفن 

لامعا یور  تشاد ؛ میھاوخ  رارق  هدنیآ  لاس  اھدص  لوط  رد  مدرم  تواضق  نیبهرذ  ریز  ام  یهمھ  دینادب  تسا . هتـسجرب  ساسح و  رایـسب  عطاقم  زا  یکی  خیرات ، رد  تسا ؛

خیرات رد  ام  یهدنورپ  رد  دش -  دـھاوخ  مامت  نارگ  بالقنا  یارب  نیا  هک  میھدـب -  ایند  توھـش  تحار و  تذـل و  هب  لد  میزغلب و  مینک ، اطخ  رگا  دـننکیم . تواضق  ام  یاھراک  و 

. تسا راوشد  مھ  ردقچ  میدرک  ضرع  تسا و  مولعم  هک  مھ  لاعتم  یادخ  شیپ  دش . دھاوخ  تبث 

دراو تایاور  رد  تسا . مدرم  هب  تمدخ  ام  دوجو  یهفسلف  میاهدمآ . مدرم  هب  تمدخ  یارب  الـصا  ام  دراد . یقطنم  یناسرتمدخ  تسا . مدرم  هب  یناسرتمدخ  دعب ، بلطم 

تبسن نابرھم  ردپ  لثم  دیاب  مدرم  اب  دناهلمج -  نیا  لومشم  همھ ، رتنییاپ و  رتالاب و  رادناتسا و  ریزو و  حوطـس ؛ یهمھ  رد  مکاح  یمالـسا -  مکاح  یلاو و  هک  تسا  هدش 

؟ دینکیم ادیپ  یلاح  هچ  دشکیم ، جنر  تبرغ  زا  تناھا و  زا  ریقحت ، زا  یگنـسرگ ، زا  امرگ ، زا  امرـس ، زا  یرامیب ، زا  ناتدنزرف  هک  دسرب  ربخ  امـش  هب  رگا  دشاب . نادنزرف  هب 

مارآ دیابن  دیشاب ؛ هتشاد  ار  ساسحا  نیمھ  دیاب  دیراد ، عالطا  ملع و  امش  هکییاجنآ  ات  دتفیب ، یقافتا  نینچ  سک  رھ  هب  تبسن  روشک  حطس  رد  دینک ؟ لمحت  دیناوتیم 

میناشکب مدرم  یگدنز  هب  دیاب  هتفرگ ، تروص  هک  ار  یگرزب  یاھراک  مینک . سوسحم  مدرم  یارب  دیاب  ار  تمدخ  نیا  نیا . ینعی  یناسرتمدخ  تضھن  میشاب . هتـشاد  رارق  و 

. تسا مزال  یاھراک  زا  مھ  داسف  اب  هزرابم  یلام و  طابضنا  دننک . سح  ار  شتذل  ات 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/٠٨/٢٣ یاھهبطخ  رد  تانایب 

لمع رد  تساوـقت ، زراـب  یهطقن  نینموـملاریما  یدرف  لـمع  رد  هک  ناـنچمھ  تـسا . تلادـع »  » زیچ هـمھ  زا  رتزراـب  یهـطقن  نینموـملاریما ، یتـموکح  یعمج و  یگدـنز  رد 

. تسا یتیمھا  اب  رایسب  یهطقن  مینادیم ، نینموملاریما  وریپ  ار  دوخ  هک  ام  یارب  نیا  تسا . تلادع  هطقن ، نیرتزراب  نینموملاریما ، تفالخ  ناش  یـسایس و  یتموکح و 

زیچ همھ  دـیآ . باـسح  هب  یمالـسا  ماـظن  یهصخاـش  دـیاب  تساـم و  یهفیظو  تسا ، تلادـع  یاـضتقم  هچنآ  هب  ندرک  لـمع  تلادـع و  هب  نداـھن  رجا  تلادـع ، یهظحـالم 

. تسا مالسلاوھالصلاهیلع  نینموملاریما  قطنم  نیا  دریگیم ؛ رارق  تلادع  عاعشلاتحت 

نابھگن  / ١٣٨٢/١٠/٢۴ یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هب ماهیـصوت  هدـنب  هتـشاد -  دوجو  اـھرظن  فـالتخا  نیا  هشیمھ  دراد -  دوجو  روشک  ترازو  تراـظن و  یزکرم  یاروش  تراـظن و  یاـھاروش  نیب  هک  ییاـھرظن  فـالتخا  هراـبرد 

نوناق دوش ، عنام  رظنفالتخا  زا  یـشان  جرم  جرھ و  زا  دـشاب و  صخاش  طخ  دـناوتیم  هک  یزیچ  نآ  نوچ  دـنھد ؛ رارق  نوناق  ار  کالم  هک  تسھ  هدوب و  نیا  هشیمھ  نیفرط 

ییوجهناھب دـنناوتیمن  دـنراد ، دانع  اتقیقح  هک  یناسک  نیدـناعملا ؛» نسلا  هنع  عطقنا  ، » دـشاب هکنیا  دـننک . راک  نوناق  قبط  رب  دـنھد و  رارق  کالم  ار  نوناـق  طـخ  تسا .

. دنروایب راشف  نآ  یور  دنبایب و  یفعض  هطقن  دننک ؛

« يمالسا بالقنا  صخاش   » 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 16هاگياپ  هحفص 6 
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١٣٨٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزناپ  مسارم  رد  تانایب 

بتکم رد  هک  تسا  نیا  طوطخ  نیا  زا  یکی  منکیم . نایب  اجنیا  رد  ار  بتکم  نیا  یهتسجرب  طوطخ  زا  طخ  دنچ  زورما  نم  تسا . ییاھصخاش  یاراد  ماما  یـسایس  بتکم 

هک ماما  قالخا . تسایـس و  نافرع ، تسایـس و  تسین ؛ ادـج  تسایـس  زا  تیونعم  ماما ، یـسایس  بتکم  رد  تسا . هدـینت  مھ  رد  تسایـس  اب  تیونعم  ماما ، یـسایس 

. دوب وا  تیونعم  ماما ، راتفر  رد  یلصا  نوناک  یسایس ، تازرابم  رد  یتح  درکیم ؛ لابند  ار  نیمھ  تشاد و  مھ  اب  ار  تیونعم  تسایس و  دوب ، دوخ  یسایس  بتکم  مسجت 

تـسنادیم تشاد و  دامتعا  وا  ینیوکت  یهدارا  هب  داقتعا و  راگدرورپ  یعیرـشت  یهدارا  هب  ماما  دزیم . رود  تیونعم  ادخ و  روحم  لوح  ماما  عضاوم  یهمھ  اھراتفر و  یهمھ 

ازیزع ناک هللا  ضرالا و  تاوامـسلا و  دونج  و  : » هک دوب  دـقتعم  وا  تسوا . راگ  کمک  شنیرفآ  یاھتنـس  نیناوق و  دـنکیم ، تکرح  یھلا  تعیرـش  ققحت  هار  رد  هک  یـسک 

تیادھ یانبم  رب  تلم ، روشک و  تداعس  یارب  ماما  تکرح  دروآیم . رامشهب  دوخ  تکرح  یامنھار  مئالع  تسنادیم و  دوخ  تکرح  رتسب  ار  تعیرش  نیناوق  ماما  امیکح .»

تسا و فورعم  ماما  لوق  زا  هکنیا  دناسریم . دوخ  ینامرآ  گرزب  یاھفدھ  هب  ار  وا  دمآیم و  باسحهب  تداعـس  دیلک  ماما  یارب  یھلا » فیلکت   » اذل دوب ؛ یمالـسا  تعیرش 

یاھفدـھ یهمھ  رد  یزوریپ  دـیدرت  نودـب  دوبن . یزوریپ  هب  ناشیا  یتبغریب  یاـنعم  هب  یزوریپ ،» یارب  هن  مینکیم ، لـمع  فیلکت  یارب  اـم   » دـندوب هتفگ  هک  مینادیم  همھ 

شیپ اھفدھ  نآ  یوس  هب  ار  وا  هچنآ  اما  دوب -  تبغریب  ای  دوبن  دنمهقالع  هکنیا  هن  دوب -  دنمهقالع  یزوریپ  هب  ماما  تسادـخ و  یاھتمعن  وزج  یزوریپ  دوب . ماما  یوزرآ  گرزب ،

؛ دشیمن رورغم  دشیمن ؛ سویام  درکیمن ؛ کش  دیـسرتیمن ؛ اذـل  دوب ، نیا  وا  یهزیگنا  نوچ  دوب . ندرک  تکرح  ادـخ  یارب  دوب ؛ یھلا  یهفیظو  هب  لمع  فیلکت و  دربیم ،

هدیـسرت و دوشیمن ؛ لزلزت  دـیدرت و  راچد  دـنکیم ، لمع  فیلکت  یارب  هک  یـسک  تسادـخ . یارب  لـمع  فیلکت و  هب  لـمع  تیـصاخ  اـھنیا  دـشیمن . مھ  هتـسخ  لزلزتم و 

دـنکیم و عمج  ناـفرع  اـب  ار  تسایـس  هک  یـسک  دوشیمن . وا  یریگتھج  هار و  یهدـننکنییعت  یـصخش ، یاھیـشیدناتحلصم  ددرگیمنرب و  هار  زا  دوـشیمن ؛ هتـسخ 

لباقم یهطقن  تسرد  نیا  درادن . انعم  مھ  تسکـش  زا  سرت  درادن ؛ انعم  گرم  زا  سرت  وا  یارب  دـھدیم ، رارق  دوخ  یگدـنز  همانرب  رد  اجکی  یـسایس ، تکرح  اب  ار  تیونعم 

رب یبرغ  ندمت  تیونعم . زا  تلود  کیکفت  و  تسایـس ، زا  نید  کیکفت  ینعی  دنیوگیم ؛ نردم  تسایـس  ار  نآ  غوردب  هک  تسا  یبرغ  یهداتفا  دم  زا  هدش و  هنھک  تسایس 

نیا دـنداد -  تیمھا  ملع  هب  دـندرک . عورـش  اپورا  رد  ار  یتعنـص  یملع و  تکرح  ندـمت و  هک  دوب  یناسک  گرزب  یاطخ  نیا  دـش ؛ انب  تیونعم  درط  تیونعم و  اب  زیتس  یهیاـپ 

اھنآ و دوخ  مھ  دوشیم ؛ رتشیب  شفارحنا  دنک ، تفرشیپ  هچرھ  تیونعم  زا  رود  یدام و  ندمت  نیا  اذل  دوب . فارحنا  دب و  نیا  دنتـساخرب ؛ گنج  هب  تیونعم  اب  اما  دوب -  بوخ 

یاھلاس ار  ناسنا  اھنویلیم  روشک و  اھھد  هک  رامعتـسا -  یهدـیدپ  تسا . هدرک  زورما  اـت  هکناـنچمھ  دـنکیم ؛ ماـکخلت  دوخ  نیگآرھز  یاـھهویم  اـب  ار  تیرـشب  یهمھ  مھ 

اپورا رد  قالخا  زا  تلود  تیونعم و  زا  تسایـس  تیونعم ، زا  ملع  کیکفت  یهجیتن  رد  هک  تسا  ییاھزیچ  زا  یکی  درک -  اـھتنحم  نیرتدـیدش  نیرتتخـس و  رد  قرغ  یداـمتم 

تکرح ییادـج  خـلت  یاھهویم  اھهجیتن و  وزج  مھ  یتسیـسکرام  قانتخا  یاھتموکح  مزینومک و  دوب . خـلت  یاھهویم  نامھ  زا  مھ  مود  لوا و  یناھج  گنج  ود  داتفا . قاـفتا 

نیا جوا  مھ  زورما  تسا . کیکفت  نامھ  جیاتن  همھ  یطارفا ، یرادهیامرـس  نایغط  یـسنج و  داسف  بالیـس  هداوناخ ، نوناک  ندش  ناریو  دوب . تیونعم  زا  یتعنـص  یملع و 

! دنانیرتهتفرـشیپ یرـشب  ندمت  رد  هک  دنتـسھ  یعدم  دننکیم ، هرادا  ار  اھنادنز  نیا  هک  یناسک  دـینیبیم . قارع  یاھنادـنز  رگید  بیرغوبا و  نادـنز  رد  ار  تیونعم  زا  یرود 

تلم یارب  نآ  زا  لـبق  و  قارع -  تـلم  یارب  هـک  یعیاـجف  دـندش . عـلطم  نآ  زا  اـی  دـندید و  قارع  یاھنادـنز  رد  مـلیف  سکع و  هار  زا  اـیند  مدرم  ار  یتفرــشیپ  نـینچ  یهجیتـن 

یـسورع سلجم  قارع  رد  لبق  هام  دـش و  نارابمب  ناتـسناغفا  رد  یـسورع  ناوراـک  لـبق  لاـس  هس  ود  رد  تسین . اـھزیچ  نیا  هب  رـصحنم  تسا ، هدـمآ  شیپ  ناتـسناغفا - 

نما میرح  هب  ندـش  دراو  یقارع ، سیماون  نانز و  هب  ضرعت  یقارع ، نادرم  یهجنکـش  یقارع ، یاـھناوج  ریقحت  دـیدرگ . لیدـبت  ازع  هب  یـسیلگنا  یاـھامیپاوھ  یهلیـسوهب 

نآ لابند  هب  یرھق  روطهب  جـیاتن  نیا  دـش ، عورـش  یتقو  هک  تسا  یتکرح  نامھ  یاھزیررـس  همھ  قارع ، تلم  یارب  ندروآ  دوجوهب  یـشیامرف  تلود  یقارع ، یاـھهداوناخ 

یتقو اما  دندرکیم ؛ اھراک  نیا  زا  ملاع  برغ  قرش و  رد  ایند  یاھروتاتکید  نیدبتـسم و  ماکح و  مھ  هتـشذگ  رد  تسا . هدش  فذح  تسایـس  هاگتـسد  زا  تیونعم  تسھ .

تشاذگن تیونعم  زا  یرود  دنتشاذگ ، ملع  یهداج  رد  اپ  یتقو  و  دش ، هتخانـش  اھییاپورا  یارب  ناسنا  یار  ناسنا و  قوقح  رـشب ، قوقح  لثم  ییابیز  یاھراعـش  اھمان و 

ام راوگرزب  ماما  یسایس  بتکم  یون  فرح  دش . داسف  رش و  یهیام  تیرشب  یارب  اھنامھ  دروآ ؛ راب  هب  ریخ  تیرـشب  یارب  دشیم ، انعم  دوب و  عقوت  هک  روطنآ  اھراعـش  نیا 

رارق تاعارم  دروم  یقالخا  لوصا  دوش و  هارمھ  قالخا  اب  تردـق  و  تیونعم ، اـب  تسایـس  یـسایس ، تردـق  کـی  یاـھیزیرهمانرب  ناـکرا  یهمھ  رد  هک  تسا  نیا  اـیند  یارب 

. تسا نیا  ماما  یسایس  بتکم  یساسا  یاھصخاش  زا  لوا  صخاش  دریگ .

مھ یناسنا ، تیوھ  ماما ، یـسایس  بتکم  رد  ناسنا . یهدارا  ندوب  هدـننکنییعت  مھ  ناسنا ، تمارک  مھ  تسا ؛ مدرم  شقن  هب  هناـقداص  خـسار و  داـقتعا  مود ، صخاـش 

دیاب مدرم  ارآ  هعماج ، کی  رشب و  تشونرس  یهرادا  رد  هک  تسا  نیا  نتـشاد  تمارک  یدنمـشزرا و  یهجیتن  تسا . زاسراک  دنمتردق و  مھ  تسا ، تمارک  یاراد  دنمـشزرا و 

یرالاسمدرم لثم  تسا ؛ یقیقح  یرالاسمدرم  تسا -  هدش  هتفرگ  مالـسا  نتم  زا  هک  ام -  راوگرزب  ماما  یـسایس  بتکم  رد  یرالاسمدرم  اذـل  دـنک . افیا  یـساسا  شقن 

؛ دـننکیم باـختنا  ار  هار  دوـخ  ناـمیا  اـب  دوـخ و  تساوـخ  اـب  دوـخ ، یهدارا  اـب  دوـخ ، یار  اـب  مدرم  تسین . مدرم  یاـھنھذ  یرگاوـغا  بیرف و  راعـش و  نآ ، لاـثما  ییاـکیرما و 

هـسیاقم ار  نیا  امـش  تشاذـگ . مدرم  یار  هب  ار  بالقنا  زا  یهدـمآرب  ماظن  لصا  ماما  هک  دوب  هتـشذگن  بالقنا  یزوریپ  زا  هام  ود  اذـل  دـننکیم . باختنا  مھ  ار  دوخ  نالووسم 

هک هام  هدزناپ  زا  دعب  اکیرما  زورما  دنکیم . اکیرما  زورما  هک  یراتفر  و  دـندرکیم ، یتسینومک  یاھتموکح  هک  یراتفر  دـننکیم ، ایند  رد  یماظن  نارگاتدوک  هک  یراتفر  اب  دـینک 

نامزاس یهدنیامن  دنھاوخیم . ار  یناسک  هچ  زیچ و  هچ  دوخ  تموکح  یارب  دنیوگب  هک  دـھدیمن  هزاجا  روشک  نیا  مدرم  هب  زونھ  تسا ، هتفرگ  ار  قارع  یماظن  لاغـشا  اب 

اھنیا یـسارکمد  دوش ! تاعارم  تلود  رـصانع  باختنا  رد  ییاکیرما  مکاح  یار  دیاب  دنراد ، یماظن  روضح  قارع  رد  اھییاکیرما  نوچ  دـیوگیم  دـنکیم و  هبحاصم  زورید  للم 

نیگنر تاغیلبت  یهلیسو  هب  یشورف  هولج  تسین ؛ یقیقح  یرالاسمدرم  کی  مھ ، ناشدوخ  یاھروشک  رد  یتح  یسارکمد  تسا . یرگاوغا  یـسارکمد ، مان  تسا . نیا 

هدننک نییعت  دراذگیم و  ریثات  هملک  یعقاو  یانعم  هب  مدرم  یار  ماما  یـسایس  بتکم  رد  تسا . مگ  مدرم  ارآ  اذل  دننکیم ؛ جرخ  هار  نیا  رد  هک  تسا  یباسحیب  یاھلوپ  و 

یاھتردق یهمھ  لباقم  رد  دوشیم  مدرم  نیدالوپ  یهدارا  اب  هک  دوب  دقتعم  مدرم  یار  تردق  هب  اکتا  اب  ماما  رگید  فرط  زا  تسا . مدرم  یار  یدنمـشزرا  تمارک و  نیا ، تسا .

کدیا یذلا  وھ   » زا تسا ؛ هتـساخرب  مھنیب » یروش  مھرما   » زا تسا ؛ هتـساخرب  نید  نتم  زا  یرالاسمدرم  ماما ، یـسایس  بتکم  رد  داتـسیا . و  داتـسیا ؛ یناھج  زواجتم 

ام هب  دنیایب  اھیبرغ  دیاب  ار  اھتموکح  یهرادا  رد  مدرم  شقن  هک  دننک  دومناو  دنھاوخیم  ییهدع  میاهتفرگن . ماو  یسک  زا  ار  نیا  ام  تسا . هتـساخرب  نینموملاب » هرـصنب و 

هک ار -  یولھپ  یاـضر  دـمحم  لـیبق  زا  ییاـھروتاتکید  یـسارکمد ، نایعدـم  نیمھ  اـھییاکیرما و  نیمھ  دـنراتفرگ ! هچوک  کـی  مخ  رد  زوـنھ  ناـشدوخ  اـھیبرغ  دـنھدب ! داـی 

اھنآ زا  دندرک و  ینابیتشپ  دنتفرگ و  شوغآ  رد  درک -  یروتاتکید  روشک  نیا  رد  لاستسیب  دودح  شردپ  وا  زا  لبق  تشاد و  قلطم  یروتاتکید  تکلمم  نیا  رد  لاس  جنپویس 

ناتـسناغفا مولظم  مدرم  اب  ار  اھنآ  راتفر  دورب  دورب . قارع  هب  دـنیبب ، ار  اھنیا  یـسارکمد  دـھاوخیم  سک  رھ  دـنیوگیم . غورد  دنایـسارکمد !؟ رادـفرط  اھنیا  دـندرک . تیامح 

ناسنا یارب  اھنیا  میریگب !؟ دای  یـسارکمد  اھنیا  زا  ام  تسا ؛ نیا  اھنآ  یـسارکمد  دـنیبب . راکتیانج  نوراش  زا  اکیرما  غیردیب  تیامح  زا  ار  ییاکیرما  یـسارکمد  دورب  دـنیبب .

قح ایآ  دنتـسین ؟ دوخ  نیمزرـس  بحاص  ایآ  دنتـسین ؟ ناسنا  اھینیطـسلف  ایآ  دـتفایم . قافتا  دراد  یعیاـجف  هچ  نیطـسلف  رد  زورما  دـینیبب  امـش  دـنلئاق ؟ شزرا  شقن و 

تروـص دراد  رگید -  قطاـنم  زا  یرایـسب  رد  نـیا  زا  لـبق  و  ناتـسناغفا -  قارع و  نیطـسلف و  رد  راـتفر  نیرتعـیجف  نـیرتتشز و  زورما  دنــشاب ؟ هتــشاد  هدـیقع  یار و  دـنرادن 

اعدا هناـحیقو  اـکیرما  روـھمج  سیئر  دـننکیم ! یـسارکمد  یاـعدا  دنـشکیمن و  تلاـجخ  دـنھدیم ، ماـجنا  ار  تشز  یاـھراتفر  نیا  هک  یناـسک  ناـمھ  تقو  نآ  دریگیم ؛

مک وماناتناوگ  قارع و  رد  هک  بیرغوبا -  لاثما  یاھنادـنز  رد  ار  اھنآ  یـسارکمد  دـنکیم ! ینیگنـس  وا  شود  رب  هنایمرواخ  ایند و  رد  یـسارکمد  شرتسگ  تلاسر  هک  دـنکیم 

دنک لایخ  یمالسا  تما  نایم  رد  ام و  عماوج  لخاد  رد  یسک  رگا  تسا  هنالفاغ  رایسب  تساھنآ ! رشب  قوقح  یـسارکمد و  نیا ، دننیبیم . دنراد  ایند  مدرم  دنتـسین -  مھ 

دننزن و فرح  یروط  دنتـسھ ، رادروخرب  فاصنا  زا  هک  یناگدنـسیون  ناگدنیوگ و  میراد  عقوت  ام  دنھدب ! دای  یرالاسمدرم  یـسارکمد و  ام  یاھتلم  هب  دنیایب  دـیاب  اھیبرغ  هک 

لوط رد  هک  یروشک  رد  دروآ . بـالقنا  ار  یرـالاسمدرم  دروآ ؛ ماـما  ار  یرـالاسمدرم  دـنھدیم . یرـالاسمدرم  ماـیپ  اـم  مدرم  هب  دـنراد  اـھنآ  زورما  ییوگ  هک  دنـسیونن  یروـط 

هب ناممـشچ  دوخ  رمع  لوط  رد  ام   ) دنتـسنادیمن ار  مدرم  یهدارا  یار و  یاـنعم  تسا -  هتـشذگ  هظحل  کـی  لـثم  هک  هاـتوک -  رایـسب  یاـھهھرب  رد  زج  یداـمتم ، یاـھنرق 

ماما و دـندرکیم ) ام  مدرم  هب  ار  ییانتعایب  نیرتشیب  دوخ  تموکح  نارود  مامت  رد  اـھروتاتکید  دوبن و  لـئاق  شزرا  یـسک  ناریا  مدرم  یار  یارب  دوب ! هداـتفین  یار  قودـنص 

نیا تسین ؟ یفاصنایب  نیا  میوشیم ! یرالاسمدرم  نادـیم  دراو  میراد  هزات  ام  ایوگ  هک  دـننزیم  فرح  یروط  ییهدـع  دروآ . ار  یرالاسمدرم  اـم  یمالـسا  ماـظن  بـالقنا و 

؟ تسین تقیقح  یور  رب  نتسب  مشچ 

« يمالسا بالقنا  صخاش   » 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 16هاگياپ  هحفص 7 
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طقف هن  تسا ؛ تیرشب  دوخ ، یسایس  یهدیا  نخس و  رد  ماما  بطاخم  تسا . بتکم  نیا  یناھج  یللملانیب و  هاگن  ماما ، یسایس  بتکم  یاھـصخاش  زا  موس  صخاش 

یهمھ مایپ ، نیا  بطاخم  اما  دروآ ؛ تسدهب  ار  دوخ  لالقتسا  تزع و  تسناوت  درک و  هزرابم  شیارب  داتسیا ، شیاپ  دینـش ، ناج  شوگ  هب  ار  مایپ  نیا  ناریا  تلم  ناریا . تلم 

کی شود  رب  تسا  یتلاسر  نیا  دـھاوخیم ؛ تیرـشب  یهمھ  یمالـسا و  تما  یهمھ  یارب  ار  نامیا  تزع و  لالقتـسا و  ریخ و  نیا  ماـما  یـسایس  بتکم  تسا . تیرـشب 

دھاوخیمن هجنکـش  هحلـسا و  کنات و  پوت و  اب  ماما  یـسایس  بتکم  هک  تسا  نیا  دنلئاق ، یناھج  تلاسر  دوخ  یارب  هک  یناسک  اب  ماما  توافت  هتبلا  ناملـسم . ناسنا 

دربراک یسارکمد ، شرتسگ  هار  میھد . هعسوت  ار  یـسارکمد  رـشب و  قوقح  ایند  رد  میراد  تلاسر  ام  دنیوگیم  مھ  اھییاکیرما  دنک . دقتعم  دوخ  هار  هب  رکف و  هب  ار  یتلم 

ملظ و یرگبیرف و  یزاب و  لغد  همھ  نیا  هنایمرواخ  رد  مھ  زورما  تساـقیرفآ !؟ نیتـال و  یاـکیرما  رد  یرگاـتدوک  یزورفاگـنج و  کـنات و  پوت و  تسامیـشوریھ !؟ رد  متا  بمب 

اب ار  دوخ  یون  نخس  تسرد و  رکف  مالسا  یـسایس  بتکم  دنھد ! شرتسگ  ار  ناشیناھج  تلاسر  رـشب و  قوقح  دنھاوخیم  لیاسو  نیا  اب  دروخیم . مشچ  هب  تیانج 

دننکیم مامشتسا  ار  نآ  دنشاب ، هتشاد  یتسرد  یهماش  هک  یناسک  دچیپیم . اجهمھ  رد  اھلگ  رطع  یراھب و  میـسن  لثم  دنکیم و  اھر  تیرـشب  نھذ  یاضف  رد  نییبت 

ماـما ماـیپ  زا  ار  دوـخ  یرادـیب  هراـبود و  تاـیح  اـم  دـنیوگیم  اھینیطـسلف  دـناهدرب . ار  نآ  یهرھب  اـیند  یاـھروشک  زا  یرایـسب  رد  زورما  هکناـنچمھ  دـنربیم ؛ هرھب  نآ  زا  و 

 - اـیند یهطقن  رھ  رد  اھناملـسم  میاهتفرگ ؛ سرد  ماـما  بتکم  زا  ار  اھتسینویھـص  جارخا  یتسینویھـص و  میژر  شترا  رب  دوـخ  یزوریپ  اـم  دـنیوگیم  اـھینانبل  مـیاهتفرگ ؛

؛ دـننادیم ماـما  یرکف  بـتکم  زا  یهدـمآرب  هتـساخرب و  ار  یـسایس  یاھنادـیم  رد  دوـخ  یرکف  تاـحوتف  ناملـسم -  ناـگبخن  ناملـسم ، نارکفنـشور  ناملـسم ، یاـھناوج 

اذل تسین ؛ مھ  مالـسا  یایند  صوصخم  تسا ؛ رـشب  لئاسم  هب  ماما  بتکم  یللملانیب  هاگن  نامھ  نیا  دـننکیم ؛ تزع  ساسحا  مالـسا  مان  اب  یمالـسا  تما  یاھهدوت 

ناریا و تلم  یارب  دـتفایم ، قافتا  مالـسا  یایند  رد  هچنآ  تسا . کاندرد  ام  یارب  یمالـسا  تما  بیاصم  تسا ؛ یلـصا  یهلاـسم  کـی  اـم  یارب  نیطـسلف  یهلاـسم  زورما 

هک تسا  نیمھ  یارب  دـنرذگب . توافتیب  لئاسم  نیا  هب  تبـسن  دـنناوتیمن  تسا ؛ یـساسا  لئاسم  دنتـسھ ، شوخلد  هتـسبلد و  راوگرزب  ماما  دای  مان و  هب  هک  یناـسک 

یتح دـنریگن ؛ میمـصت  دـنمھفن و  دـننیبن ، ناملـسم  یاھتلم  رگید  هکیلاح  رد  دـھد ؛ ماجنا  ناملـسم  یاھتلم  هب  تبـسن  ار  اھتیانج  نیرتگرزب  دـھاوخیم  رابکتـسا  یایند 

. دنامیمن توافتیب  مالسا  یایند  لئاسم  هب  تبسن  دریگیم و  عضوم  دنکیم ، ضارتعا  دمھفیم ، دنیبیم ، ناریا  تلم  دننکن . مھ  ضارتعا 

بالقنا لوا  زا  دـندرک . نشور  هیقفتیـالو  یهلاـسم  نییبت  رد  راوگرزب  ماـما  ار  نآ  رھظم  هک  تساھـشزرا ، زا  یرادـساپ  اـم  راوگرزب  ماـما  یـسایس  بتکم  رگید  مھم  صخاـش 

عقاو و فالخ  یاھتشادرب  دننک ؛ یفرعم  عقاو  فالخرب  دب و  تسردان ، ار  هیقفتیالو  یهلاسم  دناهدرک  یعس  یرایسب  یمالـسا ، ماظن  لیکـشت  بالقنا و  یزوریپ  یمالـسا و 

نیا نانمـشد  بوذـجم  یاھیچتاغیلبت  دیونـشیم  یھاگ  هکنیا  راوگرزب . ماما  یـسایس  رکف  مالـسا و  یـسایس  ماـظن  نتم  اـب  قبطنمریغ  تاـعقوت  اھهتـساوخ و  غورد و 

هیقف تیالو  دننکیم  یعـس  ییهدع  دندرکیم . حرطم  ار  اھفرح  نیا  نارگید  تاغیلبت  اھزومآتسد و  تانایرج و  نیمھ  لوا ، زا  تسین ؛ زورما  هب  طوبرم  دـننکارپیم ، ار  اھفرح 

. تسین روـشک  لووـسم  ناـکرا  یاـھتیلووسم  یفاـن  اـم -  یـساسا  نوناـق  قـبط  هیقف -  تیـالو  تـسا . غورد  نـیا  دـننک ؛ یفرعم  یدرف  یهـقلطم  تموـکح  یاـنعم  هـب  ار 

پچ و هب  فارحنا  زا  یریگولج  ماظن و  تھج  طـخ و  ظـفح  ماـظن و  یـسدنھم  هاـگیاج  هیقف ، تیـالو  تسا . بلـس  لـباقریغ  روشک  ناـکرا  فلتخم و  یاھهاگتـسد  تیلووسم 

تسا هدننکتحیصن  انایحا  ضحم و  یتافیرشت  نیدامن و  رما  کی  هن  هیقفتیالو  نیاربانب  تسا . هیقفتیالو  یانعم  موھفم و  نیرتیروحم  نیرتیـساسا و  نیا  تسا ؛ تسار 

ییاضق و ییارجا ، نالووسم  روشک  نوچ  دراد ؛ تموکح  ناکرا  رد  ییارجا  تیمکاح  شقن  هن  دـندرکیم -  جـیورت  دنتـساوخیم و  ار  نیا  بـالقنا  لوا  زا  یـضعب  هک  یروطنآ  - 

یهعومجم نیا  رد  هک  تسا  نیا  هیقفتیالو  شقن  دنـشاب . دوخ  یاھتیلووسم  یوگخـساپ  دنھد و  ماجنا  ار  ناشیاھراک  دوخ  تیلووسم  ساسا  رب  دیاب  همھ  دراد و  ینینقت 

تکرح ینابهدید  یرادساپ و  دوش . ادیپ  فارحنا  تسار  پچ و  هب  دیابن  دشاب ؛ اھـشزرا  اھفدھ و  زا  فارحنا  ماظن ، تکرح  دیابن  نوگانوگ  یاھـشالت  یهدـینت  مھ  رد  هدـیچیپ و 

نتم زا  مالـسا و  یـسایس  هقف  نتم  زا  ار  شقن  نیا  راوگرزب  ماما  تسا . هیقفتیالو  شقن  نیرتیـساسا  نیرتمھم و  شایلاع ، یناـمرآ و  یاھفدـھ  تمـس  هب  ماـظن  یلک 

هتبلا دندرک . ناعذا  نآ  هب  دنتخانـش و  دندیمھف و  نید  زا  ار  نیا  ام  یاھقف  راودا ، مامت  رد  یعیـش  هقف  خیرات  هعیـش و  خیرات  لوط  رد  هکنانچمھ  درک ؛ طابنتـسا  دیمھف و  نید 

هب مھم ، ساسح و  رایسب  تیلووسم  نیا  تسھ . مھ  روطنیمھ  و  دنتـسناد ؛ دنتخانـش و  مالـسا  هقف  تاملـسم  وزج  ار  نیا  اما  دندرکن ، ادیپ  تصرف  نآ  ققحت  یارب  اھقف 

راوگرزب ماما  یـسایس  بتکم  قبط  هیقفتیالو ، یربھر و  یاـھهطباض  ینعی  دربیم ؛ هرھب  مدرم  تساوخ  یار و  زا  مھ  ینید و  یاـھهطباض  اـھرایعم و  زا  مھ  دوخ ، یهبون 

بوچراـچ رد  دـنراد و  هطباـض  مـھ  اـھنآ  تـسین . دـنمتورث  دـنمتردق و  حاـنج  نـالف  هـب  یگتـسباو  یرادهیامرــس ، یاـھروشک  یهطباـض  لـثم  تـسا ؛ ینید  یاـھهطباض  اـم ،

یـسایس بتکم  رد  دـنرادن . ار  هطباض  دنـشاب ، دـناب  نآ  زا  جراخ  رگا  هک  ندوب ، دـنمتورث  دـنمتردق و  دـناب  نالف  وزج  تسا ؛ نیا  اھنآ  طباوض  اما  دـننکیم ، باختنا  ناـشطباوض 

حلاصم تیارد ، دروآیم ؛ تعاجش  اوقت ، دروآیم ؛ یھاگآ  ملع ، تیارد . اوقت و  ملع ، زا  تسا  ترابع  هطباض  تسا . یونعم  یهطباض  هطباض ، تسین ؛ اھنیا  هطباض ، مالسا ،

نیا زا  یکی  رگا  تسا ، هتفرگ  رارق  ساـسح  دنـسم  نآ  رد  هک  یـسک  مالـسا . یـسایس  بتکم  قـبطرب  تسا  یلـصا  یاـھهطباض  اـھنیا  دـنکیم ؛ نیماـت  ار  تـلم  روـشک و 

اما دراد ، ریثات  مدرم  یار  دش . دھاوخ  طقاس  تیلھا  زا  دنـشاب ، شرادفرط  مھ  روشک  مدرم  یهمھ  هچنانچ  دوش ، اھهطباض  نیا  زا  یکی  دـقاف  دوش و  بلـس  وا  زا  اھهطباض 

مدرم هچنانچ  دش ، بلس  وا  زا  تیارد  یهطباض  ای  اوقت  یهطباض  ای  ملع  یهطباض  رگا  هتفرگ ، هدھع  رب  ار  هیقفیلو  شقن  یربھر و  شقن  هک  یسک  هطباض . نیا  بوچراچ  رد 

مدرم یار  اب  تسا و  طباوض  نیا  یاراد  هک  یـسک  رگید  فرط  زا  دھد . همادا  ار  تیلووسم  نیا  دناوتیمن  دتفایم و  تیحالـص  زا  دنھدب ، مھ  راعـش  شمان  هب  دنھاوخب و  ار  وا 

دیاب مدرم  نیاربانب  مراد ؛ ار  طباوض  نیا  نم  دیوگب  دناوتیمن  دوشیم ، باختنا  مدرم -  تساوخ  ارآ و  هب  لصتم  ینعی  دنکیم -  ادـیپ  ققحت  ناگربخ  سلجم  یهلیـسوهب  هک 

هتفای بیکرت  مدرم  یهدارا  ینید و  طباوض  ابیز  اویش و  ردقچ  دینیبب  تسا . مدرم  هب  قلعتم  باختنا ، قح  دننکیم . باختنا  هک  دنتـسھ  مدرم  میرادن . دیاب » . » دنریذپب نم  زا 

نیا زا  وا  یـسایس  بتکم  نانمـشد  ینیمخ و  ماما  نانمـشد  هک  تسا  یھیدـب  دروآ . ار  نیا  ماـما  دراد . دوجو  ماـظن  تیریدـم  رد  هک  یزکرم  نیرتساـسح  رد  مھ  نآ  تسا ؛

تراغ زا  ناشتـسد  وا ، یـسایس  بتکم  ام و  راوگرزب  ماما  تکرب  هب  هک  دنتـسھ  یناسک  اـھنیا  سار  رد  دـنھدیم . رارق  تـالمح  جاـمآ  ار  وا  اذـل  دـیآیمن ؛ ناشـشوخ  شقن 

دنمھفیمن مھ  یـضعب  دننکیم ، راکهچ  دنمھفیم  یـضعب  دـننکیم . تکرح  ناشلابند  مھ  هدـع  کی  دـنرادولج ، اھنآ  تسا . هدـش  هاتوک  روشک  نیا  یونعم  یدام و  عبانم 

. دننکیم راکهچ 

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

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

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

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

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

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

ماظن  / ١٣٨٣/٠٨/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

مھ ناشدوخ  دنتـسین . نارگن  دنتـسھ ، هیـضق  نیا  نارگن  دننکیم  دومناو  دننکیم و  رھاظت  ییهتـسھ  یژرنا  یهلاسم  هب  اکیرما  اپورا و  هک  یردقنآ  تسا ؛ نیا  نم  داقتعا 

لابند ام  دننادیم  هکیلاحرد  دـنھدیم ! ناکت  یرـس  دـنیوگیم و  هن »  » اھنآ مینکیم ؛ رارـصا  مینکیم ، رارکت  بترم  ام  میتسین . ییهتـسھ  حالـس  لابند  ام  هک  دـننادیم 

، نالووسم ناریدم ، نھذ  دننک ؛ لوغشم  ار  یمالسا  ماظن  هک  تسا  نیا  اھنیا  یهدمع  فادھا  زا  یکی  تسا . یمالسا  ماظن  ندرک  لوغشم  هلاسم ، میتسین . یمتا  حالس 

فرـصنم و ینینقت -  شخب  هچ  ییارجا ، شخب  هچ  ییاضق ، شخب  هچ  فلتخم -  یاھـشخب  رد  روشک  یراک  یراج و  لئاسم  زا  ار  نوگانوگ  ناراکردناتسد  تلود و  سلجم ،

! دش دھاوخ  تسرد  یرگید  یهلاسم  زاب  دوشب ، لح  هک  مھ  هلاسم  نیا  دننک . لفاغ 

دننزیم فرح  دنراد  دنتسھ ؛ راک  نیا  لابند  یمالسا  یروھمج  تلود  نارومام  اھهدننکهرکاذم و  تسا : نیا  مینک ، ضرع  هلمج  کی  میھاوخب  رگا  هلاسم  نیا  یهرابرد  هتبلا 

هب دجب  دیاب  هک  ار  یزیچ  نآ  نکیل  دـننکیم ؛ لابند  ناشتارکاذـم  رد  مھ  اھنآ  دـناهتفگ ، ینلع  تاراھظا  رد  روشک  نالووسم  هک  مھ  ار  ییاھزمرق  طخ  نامھ  دـننکیم ؛ راک  و 

هب داقتعا  اھفرط  هک  دـننک  دـقتعم  ار  ناریا  تلم  دوخ ، یقطنمریغ  تسردان و  یاھفرح  اـب  هک  دنـشابن  رکف  نیا  هب  هک  تسا  نیا  تشاذـگ ، ناـیم  رد  تفگ و  هرکاذـم  یاـھفرط 

هچ تسین ، قطنم  لھا  هکیسک  نوچ  درک ؛ دھاوخ  کرت  ار  اھنآ  اب  وگتفگ  دنتسین ، دنبیاپ  قطنم  هب  تبحص  یاھفرط  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناریا  تلم  رگا  دنرادن . قطنم 

« يمالسا بالقنا  صخاش   » 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 16هاگياپ  هحفص 8 
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تاررقم بوخ ، یلیخ  میتفگ  دیـشاب ؛ فافـش  میھاوخیم  دـنتفگ  میراد . قطنم  میتسھ و  قطنم  لھا  هک  میاهداد  ناشن  هتـشذگ  لاس  کی  رد  ام  یفرح !؟ هچ  ییوگتفگ ،

راک صخاش  ار  قطنم  یمالسا  یروھمج  ماظن  دوش . فرطرب  ناشینارگن  دننارگن ، رگا  ات  دننک  دیدزاب  دنیایب  ییهتـسھ  یژرنا  یللملانیب  سناژآ  ناگدنیامن  تسا ؛ یناھج 

یمالـسا یروھمج  دـننک ، ییوگروز  دنتـساوخ  مھ  اـجرھ  دوب . قطنم  اـب  درک ، در  ار  یزیچ  هک  ییاـجنآ  دوـب ؛ قـطنم  اـب  درک ، لوـبق  ار  یزیچ  هک  ییاـجنآ  داد . رارق  شدوـخ 

؟ لیلد هچ  هب  ارچ و  دینک ؛» تدمدنلب  قیلعت  ار  یزاسینغ  دیاب  امش  . » دنرادن قطنم  تساھنآ ؛ یقطنمیب  یهدنھدناشن  لباقم ، یاھفرط  ییوگروز  درکن . لوبق  داتسیا و 

زا ار  یتلم  دوشیم  رگم  رامعتـسا ، نارود  یاھفرح  اھییوگهوای و  نیا  اب  درادـن . یطابترا  چـیھ  مھ  اـب  تسا ؟ یزاـسینغ  فقوت  اـی  قیلعت  یزاسفافـش و  نیب  یطبر  هچ 

، تسا قطنم  لھا  مھ  هدنز ، دوجوم  تسا . هدنز  ناریا  تلم  دننادب  هرکاذم  یاھفرط  هدـنز ؟ تلم  نیا  ناریا ؛ تلم  مھ  نآ  درک ؛ مورحم  شدوخ  تارظن  اھهتـساوخ و  قوقح و 

. دشاب مزال  هکییاجنآ  تسا ؛ ندز  تشم  لھا  مھ  تسا ، عافد  لھا  مھ  تسا ، لماعت  لھا  مھ  تسا ، تکرح  لھا  مھ 

ادھش  / ٠٣/٠٣/١٣٨۴ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب اھامش  یلدمھ  یگتسبمھ و  نینچمھ  تدھاجم و  هب  نداد  لد  راثیا و  نامیا و  امش  توق  یهطقن  هدیمھف . مھ  ار  امش  توق  یهطقن  شدوخ و  فعض  یهطقن  نمـشد ،

ددصرد نمشد  دنادیم . نمشد  ار  نیا  درادن ؛ یتفرشیپ  هدیاف و  یماظن  رازبا  درادن . یرازبا  چیھ  تلم  کی  یلم  یورین  لباقم  رد  هک  تسا  نیا  وا  فعـض  یهطقن  تسا . مھ 

هب ندادلد  زا  یـسک  دیدید  رگا  دربب . نیب  زا  ار  یلدـمھ  یلم و  یگتـسبمھ  تسا  ددـصرد  دـنک ؛ فیعـضت  ار  نامیا  نیا  تسا  ددـصرد  دنکـشب ؛ مھرد  ار  تمواقم  نیا  تسا 

امـش نم و  درد  هب  صخاش  رایعم و  نیا  اجهمھ  دنادن . هچ  دنادب ، هچ  دنزیم ؛ فرح  دراد  نمـشد  نابز  زا  دینادب  دنزیم ، فرح  تدحو  تمواقم و  نامیا و  ندرک  اھر  هناگیب و 

. میسانشب ار  دوخ  نامز  طیحم و  مینکیم ؛ یگدنز  میراد  هنوگچ  اجک و  رد  مینادب  هک  دروخیم 

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

یروـھمج یهژیو  یاـھرایعم  و  تسناد ؛ میدرمـش -  ار  شبلغا  هک  دوـشیم -  بوـسحم  اـیند  رد  تفرـشیپ  یاـھرایعم  زورما  هـک  یزیچ  نآ  زا  ریغ  یتسیاـب  ار  لوـحت  یهیاـپ 

وزج یتسیاـب  مھ  ار  اـھنیا  تفرگ و  رظن  رد  ار  یرـشب  فـطاوع  تاـطابترا و  یتـسود و  ناـسنا  یھلا ، تفرعم  تیوـنعم ، قـالخا ، یاـھهنیمز  رد  مالـسا  وـن  فرح  یمالـسا و 

. تسناد تفرشیپ  یاھرایعم 

رظتنم اھتنم  دیوش . نادیم  نیا  دراو  دیراد ، یگدامآ  هک  ییاھنآ  اھناوج و  امـش  هزوح . هاگـشناد و  ناگبخن  یهعومجم  زا  دـنترابع  تساھراک ، نیا  یدـصتم  هک  مھ  یـسک  و 

لام هدـنیآ  هک  نانچمھ  تسامـش ؛ لام  راک  دـیتسھ ؛ طاشن  ورین و  زکرم  دـیناوج ؛ امـش  میراد ؛ امـش  اب  ینـس  فالتخا  لاس  هاجنپ  لقادـح  اـھام  دـینامن . نم  لاـثما  نم و 

امـش رگا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  اھتنم  دنـشاب . هجوتم  هاگآ و  هتبلا  مھ  روشک  نالوئـسم  دننک . مادقا  ناتدیتاسا  دینک ؛ مادقا  ناتدوخ  دـینامن ، رظتنم  نیاربانب  تسامش .

تکرح حیحـص  ملاس و  طخ  نآ  زا  تسا . نیم  نادیم  فرط ، ود  تسا ؛ نیم  نادیم  لثم  دینک . تبقارم  ار  اھـصخاش  نامھ  دینک . تیریدم  دـیاب  دـیتسھ ، اھراک  نیا  لابند  مھ 

. دینک

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

ار گنرد  دـناسر ، یم  الاو  یاھفدـھ  نآ  هب  ار  ناریا  تلم  هک  یریـسم  ندومیپ  رد  هک  تسا  نآ  یمالـسا  یروھمج  نوگاـنوگ  نالوئـسم  یـساسا  هفیظو ی  هشیمھ  زورما و 

نارگراثیا نادیھش و  یراکادف  اب  هتفای و  یلجت  ام  یهناگی  لحار  ماما  راتفر  راتفگ و  رد  هتخاس و  صخشم  زیزع  مالسا  هک  ار  یریسم  یھلا  هوق ی  لوح و  هب  دنرمشن و  زیاج 

. دنروآ تسد  هب  یرگید  زا  سپ  یکی  ار  اھفدھ  نآ  نذا هللا  هب  دننک و  لابند  هتفرگ ، افص  توارط و 

تمالـس یعامتجا ، تلادع  تسا و  مدرم  هب  یرادافو  تقادص و  و  ریبدت ، رد  تمکح  مزح و  مادـقا ، رد  تعاجـش  یعرـش ، فیلکت  هب  یدـنبیاپ  هار ، نیا  یلـصا  یاھ  صخاش 

. تسا یمالسا  ماظن  نیا  یاھفدھ  نیرتمھم  هلمج ی  زا  یلم ، تورث  تردق و  یملع ، تفرشیپ  یقالخا ،

سراف  / ١٣٨٧/٠٢/١٣ ناتسا  یادھش  یاھهداوناخ  نارگراثیا و  نازابناج و  رادید  رد  تانایب 

لابند ار  ناشفادھا  میھدب و  همادا  ار  ناشھار  ام  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  اھنآ  تشادیمارگ  دننیرتیمارگ -  هک  دنیمارگ -  ام  یارب  رگا  دننیرتزیزع -  هک  دـنزیزع -  نادیھـش  رگا 

هب ار  تلم  نیا  دناوتیم  هک  نایامن  یاھصخاش  نیا  مکحتسم و  یاھهیاپ  نیا  یمالسا -  یاھـشزرا  یمالـسا و  یروھمج  فادھا  یتسیاب  ینعی  اھنآ  هار  ندرک  لابند  مینک .

یئاھنآ دیھش و  نارھاوخ  ناردارب و  دیھـش ، نارتخد  نارـسپ و  دنناسکی ؛ تھج  نیا  رد  درم  نز و  مینک . لابند  میـشاب و  هتـشاد  رظن  رد  دناسرب -  یورخا  یویند و  راختفا  جوا 

لام روشک  تسامـش ؛ لام  روشک  تسا . رتنیگنـس  ناتتیلوئـسم  رتشیب و  ناتراختفا  دـیرتکیدزن ، دیھـش  هب  هچ  رھ  دـنناسکی . تھج  نیا  رد  دـنراد  دیھـش  اب  یتبـسن  هک 

اھنآ رگا  الاو  میورب . شیپ  مینک و  تکرح  هدوشگ  یاھھار  نیا  زا  دیاب  میدنام  هک  امـش  نم و  دندوشگ ؛ ار  اھھار  دنتفر و  دنتفر ، هک  یئاھنآ  تسامـش . لام  هدنیآ  تساھناوج ؛

یتقو هک  تسا  نیا  ادھـش  لابق  رد  یـسانشکمن  تسا . یـسانشنکمن  یـسانشنردق و  نیا  مینک ، اشامت  میراذگب و  تسد  یور  تسد  مینیـشنب و  ام  دننک و  زاب  ار  هار 

نیا هب  هللادـمحب  روشک  نیلوئـسم  دـھدیم و  ماجنا  ار  هفیظو  نیا  ناریا  تلم  تسام و  یهفیظو  زورما  نیا  میورب . شیپ  مینک و  تکرح  هار  نیا  زا  اـم  دـندرک ، زاـب  ار  هار  اـھنآ 

اب هیحور ، نیا  اب  مزع ، نیا  اب  تلم  نیا  هللااشنا  تساھراعـش . اھمچرپ و  نیرتیلـصا  اھنآ  یارب  یمالـسا  لوصا  ینابم و  یمالـسا و  یاھراعـش  دندنبیاپ و  دھعتم و  هفیظو 

. دسرب شدوخ  یاھوزرآ  نیرترود  نیرتدنلب و  هب  تسناوت  دھاوخ  هدرک ، نشور  ار  اضف  هدشهتخورفارب و  نادیھش  نوخ  زا  هک  یناشخرد  یاھلعشم  نیا  اب  ناوج و  نیا 

تعنص  / ١٣٨٧/٠٩/٢۴ ملع و  هاگشناد  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

یارب روھمج و  سیئر  یارب  یـساسا  نوناق  رد  یطئارـش  کی  الاح  هکنیا  فرـص  رھاظ . رد  یمالـسا  ماظن  طقف  هن  نطاب ؛ رھاظ و  رد  تسا  یمالـسا  ماـظن  یمالـسا ، ماـظن 

رد اھفدـھ ، رد  فارحنا  تسا . مزـال  اـھنیا  هچرگا  تسین ؛ یفاـک  اـھنیا  هچ ، هچ و  و  هدـش ؛ نیعم  هک  هـک و  یارب  ناـبھگن و  یاروـش  یارب  هیئاـضق و  یهوـق  سیئر  یارب  ربـھر و 

شریگرد ماما -  تلحر  زا  دعب  گنج و  زا  دعب  صوصخب  ینالوط -  یاھلاس  نیا  لوط  رد  ام  هک  تسا  یزیچ  نیا  و  دـیاین . شیپ  هک  درک  تبقارم  دـیاب  ار  اھیریگتھج  رد  اھنامرآ ،

شدوخ یاـنعم  حور و  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  هکنیا  یارب  تسا  هدـش  یداـیز  یاھـشالت  هدوب . نیمھ  یکی  هتـشذگ ، یهھد  ود  نیا  رد  یـساسا  یاـھیریگرد  وزج  میدوب ؛

هدش و هک  یتاراھظا  زا  یعامتجا ؛ یاھهنیمز  رد  هچ  یقالخا ، یاھهنیمز  رد  هچ  یسایس ، یاھهنیمز  رد  هچ  فلتخم ؛ یاھلکش  هب  دناهدرک ؛ یدایز  یاھشالت  دننک . جراخ 

یکی یهلئـسم  الـصا  دندرک ! نالعا  ار  تسایـس  زا  نید  کیکفت  یئادج و  انلع ، امـسر ، ام  تاعوبطم  رد  هک  میدرک  هدھاشم  مھ  ار  یاهرود  کی  ام  هدـش . هدز  هک  یئاھفرح 

هک دـش  هدـید  اـم  تاـعوبطم  رد  ینارود ، رد  رتـالاب !؟ نیا  زا  دـندرب . لاوس  ریز  دوب ، مدرم  یمومع  تکرح  ساـسا  یمالـسا و  یروھمج  ساـسا  هک  ار  تسایـس  نید و  ندوب 

یاھزرم ندرک  هتـسجرب  اـب  دوشیم  فارحنا ، نیا  اـب  دروخرب  یارب  دـیاین و  شیپ  یتلاـح  نینچ  هکنیا  یارب  دـش ! عاـفد  یولھپ  کافـس  راـبج و  ملاـظ ، میژر  زا  اـنلع ، اـحیرص ،

، نالوئسم یتسیزهداس  صخاش  یبلطتلادع ، صخاش  دشاب : مولعم  یتسیاب  یمالسا  تیوھ  یاھـصخاش  تفرگ . ار  فارحنا  نیا  یولج  یـسایس ، یرکف و  یداقتعا و 

قوقح زا  عافد  صخاش  ناگناگیب ، یهطلـس  یزروعمط و  لباقم  رد  عطاق  یگداتـسیا  صخاش  هفقویب ، یملع  یئاـیوپ  بلط و  صخاـش  هناـصلخم ، شـالت  راـک و  صخاـش 

ام یهلئسم  اھنت  تسام ؛ روشک  زاین  اھهد  زا  یکی  نیا  یاهتسھ . یهلئسم  یاهتسھ ؛ قح  نیمھ  لثم  تسا ؛ صخاش  کی  ندرک  هناعاجش  عافد  تلم ، قوقح  زا  یلم .

، دنک ینیـشنبقع  تلم  رگا  تسا ، هدرک  ادیپ  زکرمت  وا  یور  نمـشد  هک  یاهطقن  نیا  رد  درک . یگداتـسیا  مھ  تلم  دش ، زکرمتم  هطقن  نیا  یور  نمـشد  یتقو  اما  تسین ؛

. دش دھاوخ  زاب  نمشد  یارب  یلم  قوقح  هب  یزادناتسد  یارب  هار  دیدرت  نودب  دننک ، رظنفرص  نشور  یعطق و  قح  نیا  زا  دننک و  ینیشنبقع  نیلوئسم  رگا 

رثا ام  یداصتقا  لئاسم  رد  نیا  دـننک . گنرمک  دـندرک  یعـس  اھیـضعب  جـیردتب  ار  نیا  تشاد ؛ دوجو  هتکن  نیا  ام  بالقنا  رد  ندرک . شزرا  دـض  ینعی  یرگیفارـشا ؛ زا  بانتجا 

یرگیفارـشا هب  هکنیا  زا  هک  دندوب  فلتخم  حوطـس  رد  یدارفا  ینعی  بالقنا . رد  دوب  شزرا  دـض  کی  یرگیفارـشا ، هب  شیارگ  یرگیفارـشا و  دراد . رثا  ام  یناور  لئاسم  رد  دراد ،

هیـضق نیا  هب  دھعتم  لوا  یهجرد  رد  روشک  نیلوئـسم  دـندرکیم . بانتجا  تدـشب  دـشاب ، یرگیفارـشا  تایـصوصخ  وزج  هک  دوش  هدـید  یزیچ  اھنآ  زا  ای  دـنوش ، هداد  تبـسن 

« يمالسا بالقنا  صخاش   » 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 16هاگياپ  هحفص 9 
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یتـلود نیلوئـسم  تـلود ، ینعی  دراد ؛ دوـجو  هللادـمحب  یرگیفارـشا ، ندرک  شزرا  دـض  جوـم  ناـمھ  هناتخبـشوخ  زورما  دـش . فیعـض  اجیردـت  نـیا  دنــشاب . دـیاب  دنتــسھ و 

. تساھصخاش زا  یکی  نیا  تسا . یگرزب  تمعن  تسا ؛ یبوخ  تصرف  یلیخ  نیا  دنتسھ و  یمدرم  دنتسیزهداس ،

، یناسک یرـصانع -  یهلیـسو  هب  هک  دوب  یئاھزیچ  یهلمج  زا  تداھـش ، یـالاو  ماـقم  تدـھاجم ، شزرا  تساھـصخاش . زا  رگید  یکی  تداھـش ، داـھج و  شزرا  یهلئـسم 

داھج و هب  مارتحا  نادیھش ، هب  مارتحا  دوش . هتسجرب  دیاب  تساھصخاش ؛ زا  یکی  نیا ، دندرب . لاوس  ریز  ار  تداھش  دندرب ، لاوس  ریز  ار  داھج  تفر . لاوس  ریز  یئاھتسد - 

. دوشیم هتخانش  تداھش  داھج و  هب  یمالسا  یروھمج  دریگب . رارق  یمالسا  یروھمج  مچرپ  یهتسجرب  یاھشخب  وزج  یتسیاب  نادھاجم 

اما دنروآیم ؛ ار  مدرم  مسا  یضعب  دنرادن . مدرم  تکراشم  هب  یداقتعا  اتقیقح  اما  دنروآیم ؛ ار  مدرم  مسا  اھیضعب  مدرم . تکراشم  هب  یعقاو  یهدیقع  مدرم ، هب  دامتعا 

. تسا مدرم  تکراشم  هب  داقتعا  مدرم و  هب  دامتعا  رب  یمالسا  یروھمج  یانب  دنرادن . دامتعا  مدرم  هب 

نآ دـمآ . دـھاوخ  گرزب  یاھالب  تلم  رـس  رب  دـننکب ، فوخ  بعر و  ساسحا  روشک  نیلوئـسم  رگا  نمـشد  لباقم  رد  تساھـصخاش . وزج  نمـشد ، تبیھ  ربارب  رد  تعاـجش 

یھاگ دنتشادن . ار  مزال  سفن  هب  دامتعا  مزال ، تعاجش  تلم -  یهلفاق  ناورشیپ  نالوئسم -  هک  دوب  نیا  تلع  یهدمع  دندش ، نمـشد  تسد  روھقم  لیلذ و  هک  یئاھتلم 

نیب زا  مھ  اھنآ  یاھورین  دـنرادن ، ار  یگدامآ  نیا  ناشدوخ  یتقو  اسور  نیلوئـسم و  اھتنم  دنتـسھ ، یزابناج  هب  یهداـمآ  راکادـف ، لاـعف ، نموم ، رـصانع  مدرم  داـحآ  نیب  رد 

تمظعاب تموکح  دـندش و  ماـع  لـتق  مدرم  تفرگ و  رارق  تراـغ  دروم  نیـسح  ناطلـس  هاـش  یهرود  رد  ناھفـصا  رھـش  هک  یزور  نآ  دوشیم . دوباـن  مھ  تیفرظ  نیا  دوریم و 

ناطلـس هاش  راچد  یمالـسا  یروھمج  رگا  دوب . فیعـض  نیـسح  ناطلـس  هاش  اما  دننک ؛ تمواقم  هزرابم و  دـندوب  رـضاح  هک  دـندوب  رویغ  دارفا  زا  یلیخ  دـش ، دوبان  یوفص 

، دننکیمن تردق  یئاناوت و  ساسحا  ناشدوخ  مدرم  رد  دننکیمن ، تردق  ساسحا  دوخ  رد  دنرادن ؛ تراسج  تارج و  هک  دوشب  ینالوئـسم  ناریدم و  راچد  دوشب ، اھنیـسح 

. دوب دھاوخ  مامت  یمالسا  یروھمج  راک 

نیب دـننکیم  یعـس  یـسیلگنا  یئاکیرمآ و  بیرغ  بیجع و  تاغیلبت  ارچ  دنایمالـسا . یروھمج  ماظن  کیژتارتسا  قمع  ناملـسم  یاھتلم  ناملـسم . یاـھتلم  اـب  یکیدزن 

یروھمج کیژتارتسا  قمع  یدربھار و  قمع  اھنآ  دننادیم  نوچ  هعیش ؟ ینـس ، یهلئـسم  اب  تیموق ، یهلئـسم  اب  ارچ ؟ دنزادنیب ؟ یئادج  ناریا  تلم  اب  ناملـسم  یاھتلم 

رد وا  زا  هک  یایرادـفرط  تیامح و  نیا  زا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  دـنھاوخیمن  تسوا . کیژتارتسا  قمع  هب  تلم  کـی  هاـگهیکت  دـنوشیم . بوسحم  یمالـسا 

هن مدرم -  داحآ  یرگید ، روشک  کی  یاسور  زا  یروشک  کی  رد  هک  دینیبیمن  اج  چیھ  رد  امش  دشاب . رادروخرب  تسھ -  مھ  ریظنیب  هتبلا  هک  دوشیم -  فلتخم  یاھروشک 

در هک  یئاجنآ  دیورب ، اج  رھ  ناملـسم  یاھروشک  رد  یمالـسا . یروھمج  زج  دنروایب ؛ ناجیھ  اب  ار  ناشمان  دننک ، دنلب  ار  ناشـسکع  دـننک ؛ مارتحا  لیلجت و  نویـسایس - 

دھاوخیمن نمشد  دھاوخیمن ؛ ار  نیا  نمشد  تسا . یروجنیا  ناشتاساسحا  زاربا  یمالسا  یروھمج  هب  تبسن  نآ و  هب  تبسن  مدرم  تسھ ، یمالـسا  یروھمج  زا  یئاپ 

. تسا یلصا  یاھصخاش  نآ  وزج  نیا  دنادب . شدوخ  فئاظو  زا  یکی  ار  نیا  دیاب  یمالسا  یروھمج  دشاب . رارقرب  طابترا  نیا 

طابترا زا  هک  نئاخ ، ضرغم و  مینک ، هاگن  هنانیبدب  رگا  ای  دـنرظنهتوک -  میئوگب  هک  تسا  نیا  شاهنانیبشوخ  هک  رظنهتوک -  ای  یاھمدآ  تاجتـشون  نیا  رد  دـینک  هاگن  امـش  الاح 

رد هنافـساتم  امـش ، دـیاهدید  دـننکیم . داقتنا  دـناهدرک و  داقتنا  اھراب  احیرـص و  نیطـسلف ، مدرم  اب  ناتـسناغفا ، مدرم  اب  قارع ، مدرم  اب  نانبل ، مدرم  اب  یمالـسا  یروھمج 

یروھمج هن ، تسا . یمالـسا  یروـھمج  یـساسا  یاھـصخاش  زا  یکی  اـب  تیدـض  نیا  دوـشیم . هتفگ  اـھزیچ  نیا  هک  یـسایس ، یاـھنوبیرت  زا  یـضعب  رد  اـم و  تاـعوبطم 

اھنیا دـنکیم ؛ عاـفد  نیطـسلف  تلم  زا  دـنکیم ، عاـفد  مولظم  زا  دـنکیم ؛ عاـفد  اـھنآ  زا  تسا ، طـبترم  اـھنآ  اـب  دـنادیم ؛ شدوـخ  عفاـنم  ار  ناملـسم  یاـھتلم  عفاـنم  یمالـسا 

ندرک هتسجرب  اھصخاش ، ظفح  نادیم  دشاب ؛ نیرفآشقن  نادیم  نیا  رد  دناوتیم  وجشناد  صوصخب  یھاگشناد ، وجشناد و  دوش . هتسجرب  یتسیاب  اھنیا  تساھـصخاش و 

دیناوتیم دیشاب ، میھس  دیناوتیم  امش  تساھنیا . یقوقح و  یمـسر و  تاماقم  اھمـسا و  هک  یرھاظ  تاصتخم  زا  ریغ  یمالـسا ؛ یروھمج  یقیقح  تاصتخم  اھـصخاش و 

. تسا یرادیب  تلم  ام  تلم  هناتخبشوخ ، هتبلا و  و  دینک . مادقا 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٧ نایوجشناد  ناداتسا و  رادید  رد  تانایب 

یبلاطم یهمھ  یهیاپ  نیا  ترخآ ؛ ایند و  یاراد  دـنادیم ؛ یتحاسود  دوجوم  کی  ار  ناسنا  مالـسا  تسا : ناسنا  هب  هاگن  نیا  یهیاپ  رب  تفرـشیپ ، هب  یمالـسا  هاگن  ساسا 

یتحاس کت  ار  ناسنا  ینیئآ ، کی  یگنھرف و  کی  یندمت ، کی  رگا  تسا . نیا  هدمع  قراف  تسا ؛ نیا  هدمع  صخاش  دوشب ؛ هتفرگ  رظن  رد  دیاب  تفرـشیپ  باب  رد  هک  تسا 

یتحاس ود  ار  ناسنا  هک  مالـسا -  قطنم  رد  تفرـشیپ  اب  وا ، قطنم  رد  تفرـشیپ  اعبط  دروآ ، باـسح  هب  یئاـیند  یداـم  یگدـنز  رد  طـقف  ار  ناـسنا  یتخبـشوخ  تسناد و 

. دـنک داـبآ  مھ  ار  مدرم  ترخآ  هکلب  دـنک ، داـبآ  ار  مدرم  یاـیند  طـقف  هن  هک  تسا  هتفرـشیپ  یتـقو  نآ  یمالـسا  یهعماـج  اـم و  روـشک  دوـب . دـھاوخ  تواـفتم  یلکب  دـنادیم - 

رطاـخب دوـشب  عـقاو  هنع  لوـفغم  دـیاب  ترخآ  هن  ترخآ ، زا  یریگلاـبند  مھوـت  هب  دوـشب  عـقاو  هنع  لوـفغم  دـیاب  ناـسنا  یاـیند  هن  ترخآ . اـیند و  دـنھاوخیم : ار  نیا  ناربـمغیپ 

. تسا یتفرشیپ  نینچنیا  تسا ، رظن  دروم  یمالسا  یهعماج  رد  هک  یتفرشیپ  نآ  تسا . نیا  ساسا ، تسا . یمھم  یهتکن  رایسب  نیا  ایند . زا  یریگلابند 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٧ نایوجشناد  ناداتسا و  رادید  رد  تانایب 

یارب یهدـنوش  یحارط  یاھوگلا  زا  یئوگلا  رھ  دـیایب . باسح  هب  صخاش  کـی  ناونعب  دـیاب  نیا  دـشاب ؛ روشک  لالقتـسا  یهدـننک  نیمـضت  یتسیاـب  یتفرـشیپ  یوگلا  رھ 

زا یکی  لالقتـسا ، ینعی  تسا . دودرم  دـنکب ، یداصتقا  یماظن و  یـسایس و  تردـق  یاراد  ردـتقم و  یاھروشک  ورهلابند  دـنک و  لـیلذ  دـنک ، هتـسباو  ار  روشک  هک  تفرـشیپ 

زورما دوشیمن . بوسحم  تفرشیپ  هریغ -  داصتقا و  تسایس و  رد  ندش  هتسباو  اب  یرھاظ -  تفرشیپ  تسا . هعسوت  تفرشیپ و  یهھد  رد  تفرشیپ  لدم  یمتح  تامازلا 

فرـصت مھ  ار  اـیند  یاـھاج  زا  یلیخ  دـنراد ؛ یرھاـظ  یاھتفرـشیپ  تاعونـصم ، ظاـحل  زا  شناد ، ظاـحل  زا  یرواـنف ، ظاـحل  زا  هک  ایـسآ -  رد  صوصخب  یئاـھروشک -  دنتـسھ 

رد هن  ملاع و  یداصتقا  یاھتـسایس  رد  هن  یناھج ، یاھتـسایس  رد  هن  دـنرادن : یـشقن  چـیھ  ناشدوخ  زا  تلود ، اھنآ  عبت  هب  تلم و  دناهتـسباو . دناهتـسباو ، اـما  دـناهدرک ؛

. درادن یشزرا  تسین و  تفرشیپ  نیا  اکیرمآ . ورهلابند  مھ  ابلاغ  دنورهلابند ؛ تسا . هجوت  دروم  یللملا  نیب  یهصرع  رد  هک  یمھم  یاھیحارط 

تلود  / ١۶/١٣٨٨/٠۶ تئیھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیا دشاب ، رظن  رد  دیاب  مئاد  هک  یزیچ  دنکیم . ادـیپ  نایرج  نایرـس و  روشک  دوجو  رـسارس  رد  دـعب  دـنکیم ، یلجت  نوناق  سابل  رد  رکف  تسا . روشک  یهرکفم  یهوق  سلجم 

بالقنا مکحتسم  هدیشک و  دق  میظع و  یهندب  رب  هدیئور  یاهخاش  نیا  نوچ  تسیچ -  بالقنا  یساسا  یاھـشزرا  اب  شتبـسن  الوا  هرکفم  یهوق  نیا  رکف  مینیبب  هک  تسا 

نیا فدھ ؛ هب  هاگن  کی  هاگتساخ ، هب  هاگن  کی  اھتنم ؛ هب  هاگن  کی  ادبم ، هب  هاگن  کی  تسیچ . مدرم  یاھزاین  اب  روشک و  تالکشم  اب  هعماج ، اب  شتبـسن  ایناث  رگید -  تسا 

لثم نوناق  دـشابن ، یلوا  رگا  دوب . دـھاوخ  دـمآراک  مھ  دوب ، دـھاوخ  حیحـص  دوب ، دـھاوخ  تسرد  دوب ، دـھاوخ  لیـصا  مھ  نیناوق ، تقو  نآ  دـش ، نیا  رگا  دـشاب . نشور  دـیاب 

تیلوبقم اما  دراد ، تیعورـشم  تسا ، لیـصا  نوناق  دـشابن ، یمود  رگا  تسین . یلیـصا  نوناق  رگید  داد و  دـھاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  تلاـصا  تسا ؛ هدـیرب  تخرد  زا  یهخاـش 

هک یرادقم  رھ  بسح  هب  تشاد  دھاوخن  تیلوبقم  رگید  تقو  نآ  دشابن ، هعماج  تدمدنلب  یاھزاین  زین  زورهب و  یروف و  یاھزاین  هعماج و  یاھتـساوخ  رب  قبطنم  رگا  درادن .

. دشاب رظن  رد  دیاب  هک  تسا  هتکن  کی  نیا  دراد . دوبمک  تھج  نآ  رد 

ضرف میراد ، لوـبق  ار  لصا ۴۴  یاھتـسایس  رگا  تسا . صخاش  کی  شدوخ  نیا  دـینیبب ، تسا . هجوت  یـساسا  نوناـق  لصا ۴۴  لیذ  یاھتـسایس  هب  هک  دـیدومرف  الثم  الاح 

لصا تسا ، بالقنا  یاھشزرا  لصا  هب  طوبرم  نالک  لکش  رد  هلئسم  نیمھ  نیع  امـش ؟ رظن  زا  تسا  دودرم  نیا  روطچ  دناوخن ، اھتـسایس  نیا  اب  هک  مینارذگب  ینوناق  دینک 

یئاھفرح اما  دننکیمن ، دیدرت »  » ریبعت الاح  دـیئامرفب  ضرف  ماما -  تارظن  رد  ام  دوشب  هتفگ  هک  ینیا  دـینکن . شومارف  درک ؛ رورم  دـیاب  ار  بالقنا  ینابم  تسا . بالقنا  ینابم 

بالقنا ینابم  هیلع ) یلاعت  ناوضر هللا   ) ماما تاشیامرف  یهدش  یدنبعمج  ماما ، یهمانتیـصو  تسین . تسرد  نیا  مینک ، دیدرت  تسا -  دیدرت  نامھ  شیانعم  هک  دـننزیم 

رفن کی  تسا  نکمم  دشاب . ساسا  نیا  رب  تکرح  یریگعضوم و  نوناق ، دیـشاب . هتـشاد  رظن  رد  امئاد  ار  اھنیا  دوب . هاگآ  دوب ، یگرزب  درم  ماما  تسام . بالقنا  لوصا  تسام ،

. دشاب نیا  روحم  دشاب ، نیا  فدھ  دیاب  اما  درادن -  یلاکشا  نیا  دمھفب -  رگید  روج  کی  رفن  کی  دمھفب ، روج  کی 

« يمالسا بالقنا  صخاش   » 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 16هاگياپ  هحفص 10 
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روما مامت  رد  نوناق  هکنیا  هب  میراد  جایتحا  اعقاو  ام  تسا . روشک  رد  یرادـمنوناق  گنھرف  یهلئـسم  دوشیم -  ینـالوط  اـم  تبحـص  دراد  ـالاح  هک  مھ -  رگید  یهلئـسم  کـی 

زبس و یاھغارچ  لثم  تسرد  درک ؛ دـھاوخ  ناور  ار  مدرم  یگدـنز  نیا ، اعقاو  میـشاب ، رادـمنوناق  ام  رگا  دوش . بوسحم  باطخلالصف  کـی  روحم ، کـی  صخاـش ، کـی  روشک ،

غارچ هقیقد  ود  هقیقد ، کی  دینک  ضرف  هارراھچ . رـس  دیدیـسر  ناتلیبموتا  اب  امـش  بوخ ، دنکیم . داجیا  لکـشم  ردقچ  هلئـسم  نیا  ندرکن  تیاعر  دینیبب  اھعطاقت . رـس  زمرق 

شیاسآ رطاخ  یارب  هعونمم ، یهقطنم  نیا  رد  امـش  دورو  دیتسیاب . اجنیا  یتدم  الاح  دیاب  رگید ؛ تسا  تخـس  دش . زمرق  دیدیـسر ، امـش  ات  دـنتفریم ؛ دنتـشاد  دوب و  زبس 

سیلپ ناونع  هب  هک  مھ  یـسک  نآ  دوشب ؛ لالتخا  راـچد  ناـشراک  ریـسم  فرط  ود  رد  لـیبموتا  مدآ و  یھاـگ  امـش  ربارب  هد  دـنچ  هک  دوشیم  بجوم  ناـتدوخ ، لد  ناـتدوخ و 

یحضاو لاثم  کی  نیا  دینیبب ، دیاین . دوجو  هب  لکشم  همھ  نیا  ات  دینک  تیاعر  ار  نوناق  بوخ ، دوشب . لکشم  راچد  دنک ، میظنت  ار  راک  دیاب  هک  هداتـسیا  طسو  نآ  یئامنھار 

دمآ ینوناقیب  رگا  دوشیم ؛ ناور  اھراک  دـش ، نوناق  تیاعر  رگا  تسا . نیمھ  نوناق  اھاج  یهمھ  دـننکیم . تیاعر  مھ  ابلاغ  اذـل  میاهجاوم و  نآ  اـب  هرمزور  روط  هب  هک  تسا 

نیا دوب ، نینچ  منادیمن  نوناق  نیا  درک ، عیاض  ار  نم  قح  نوناق  نیا  اقآ  دـیوگیم  یکی  دراد ؛ یھیجوت  کی  هرخالاب  شدوخ  ینوناقیب  یارب  مھ  یـسک  رھ  هک  نادـیم -  طسو 

. دوشیم لتخم  اھراک  تسین -  لوبق  لباق  اھهیجوت  نیا  اما  دوب ؛ نانچ  نوناق 

نارھت  / ٢٠/١٣٨٨/٠۶ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

یئوگدب یمالـسا  یروھمج  هیلع  هدوشگ ، مشخ  زا  یاھناھد  دننیبیم  هکنیا  زا  دوشیم  بآ  ناشهرھز  دنھدیم ؛ تسد  زا  ار  ناشلد  اھینمـشد ، هب  دننکیم  هاگن  یاهدـع 

چیھ هدوب . روجنیا  مھ  خیرات  لوط  رد  تسا ، روجنیا  مھ  زورما  یناتسود ؛ دنراد و  ینانمشد  ملاع  یاھتموکح  یهمھ  ملاع ، یاھماظن  یهمھ  بوخ ، دننزیم . فرح  دننکیم ،

کی دـنراد ، قفاوم  یاهدـع  کی  هن ، دنـشاب ؛ دـب  وا  اب  همھ  ای  دنـشاب  بوخ  وا  اب  تموکح  نآ  جراـخ  تموکح و  نآ  لـخاد  رد  مدرم  یهمھ  هک  دـینکیمن  ادـیپ  امـش  ار  یتموکح 

کی قفاوم ، یاهدـع  کـی  دوب ؛ روج  نیمھ  مھ  دـیزی  هیواـعم و  تموکح  دوب ، روج  نیمھ  مھ  نینموملاریما  تموکح  دوب ، روـج  نیمھ  مھ  ربـمغیپ  تموـکح  فلاـخم . یاهدـع 

کی نیقفاوم  مینیبب  هک  تسا  نیا  هلئـسم  اھتنم  دنتـسھ ؛ شفلاخم  هدع  کی  دنتـسھ ، شقفاوم  یاهدع  کی  تسا ؛ روج  نیمھ  مھ  یمالـسا  یروھمج  فلاخم . یاهدع 

. تسا صخاش  نیا  دنیاھیک ؛ تموکح  نیا  نیفلاخم  دنیاھیک ، تموکح 

هایـس یهقباـس  یاراد  تلود  رھ  تسا ؛ فلاـخم  وا  اـب  تسا ، یللملانیب  یوـگروز  هچرھ  تسا ؛ فلاـخم  وا  اـب  تسا ، یللملانیب  رگتراـغ  هچرھ  هک  تسھ  یتـموکح  کـی 

. دـناسرتب ار  یـسک  دـیابن  هک  اھنیا  تسا ؛ راختفا  یهیام  اھتفلاخم  نیا  بوخ ، تسا . فلاخم  وا  اب  یثیبخ  تسینویھـص  رادهیامرـس  رھ  تسا ؛ فلاـخم  وا  اـب  یرگرامعتـسا 

طاـقن رد  یلامـش ، یاـقیرفآ  یاـھروشک  رد  اـقیرفآ ، رد  یناریا ؛ ریغ  ناملـسم ، یاـھتلم  دنتـسھ ؛ وا  اـب  قـفاوم  اـیند  رــساترس  رد  نموـم  یاـھتلم  دـنیاھیک ؟ شنیقفاوـم 

راداوھ دنتسھ ، وا  رادتسود  ناملسم ، یاھتلم  ناملسم ، یاھتعامج  اپورا ، رد  یبرع ، ریغ  یبرع ، یاھروشک  رد  یزلام ، ات  یزنودنا ، ات  ایـسآ ، رد  اقیرفآ ، نیـشنناملسم 

. دنتسھ وا 

نویناحور  / ١٣٨٨/٠٩/٢٢ بالط و  زا  یعمج  اب  رادید  رد  تانایب 

نینچ کی  اھنآ ، نارادفرط  یهصرع  رد  هک  دننکیم  یراک  دعب  دنھدیم ، ماما  زا  یرادفرط  راعش  دنھدیم . ماجنا  نوناق  فالخ  رب  احیرـص  لمع  دنھدیم ، نوناق  زا  یرادفرط  راعش 

. دـندش لاحـشوخ  یلیخ  راک  نیا  زا  نانمـشد  تسین . یکچوک  راک  تسین ؛ یمک  راک  نیا ، دوشب . تناھا  ماما  سکع  هب  دوشب ، تناھا  ماما  هب  دریگب ؛ ماـجنا  یگرزب  هاـنگ 

هیلع یلم ، حـلاصم  هیلع  دـنوشیم  قیوشت  دـننکیم ؛ لمع  میمـصت ، نآ  ساسا  رب  دـنریگیم ؛ میمـصت  لیلحت ، نآ  ساسا  رب  دـننکیم . مھ  لیلحت  تسین ، یلاحـشوخ  طـقف 

( مالـسلا هالـصلا و  هیلع   ) نینموملاریما نایب  رد  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  اـضف و  یگدولآراـبغ  ناـمھ  بیرف ، ناـمھ  دـنکیم ، داـجیا  ار  لکـشم  هک  یزیچ  نآ  اـجنیا  ناریا . تلم 

قح دننکیم ، طولخم  لطاب  یهملک  کی  اب  ار  قح  یهملک  کی  هئایلوا ؛» یلع  ناطیشلا  یلوتسی  کلانھف  ناجزمیف  ثغـض  اذھ  نم  ثغـض و  اذھ  نم  ذخوی  نکل  و  : » تسھ

. دنکیم ادیپ  انعم  ندرک ، نیعم  زیام  ندرک ، نیعم  صخاش  یرگنشور ، هک  تساجنیا  دوشیم . هبتشم  قح  ایلوا  رب 

دوجو هب  لوصا  نیا  هیلع  یایریگتھج  کـی  هک  تسا  هدـش  بجوم  وا  تکرح  وا ، فرح  دـنیبب  هک  یدرجمب  دـنکیم ، راـک  مالـسا  یارب  ماـما ، یارب  بـالقنا ، یارب  هک  یـسک  نآ 

فذح شمالسا  یمالـسا - » یروھمج  یدازآ ، لالقتـسا ،  - » یمالـسا یروھمج  راعـش  نیرتیلـصا  زا  هک  دنتفنـش  یتقو  دنوشیمن ؟ هبنتم  ارچ  دوشیم . هبنتم  اروف  دیایب ،

هیلع نیطـسلف و  زا  عافد  یارب  هک  سدق  زور  رد  دننیبیم  یتقو  دننک . یربت  دیاب  دننکیم ؛ هابتـشا  دنوریم ، طلغ  ار  هار  دـنراد  هک  دـنمھفب  دـیاب  دـنیایب ؛ دوخ  هب  دـیاب  دوشیم ،

، هن هن  دنیوگب  رانک ، دنشکب  ار  ناشدوخ  دیاب  دنوشب ، هبنتم  دیاب  دوشیم ، هداد  راعش  نیطسلف  هیلع  تسینویھـص و  بصاغ  میژر  عفن  هب  تسا ، تسینویھـص  بصاغ  میژر 

رد مھ  دـنملظ -  رھظم  هک  یئاھنیا  سیلگنا و  هسنارف و  اکیرمآ و  یاسور  دـننکیم ، تیامح  اھنیا  زا  ملاع  رابکتـسا  ملظ و  نارـس  دـننیبیم  یتقو  میتسین . نایرج  نیا  اب  ام 

. دنوشب هبنتم  دیاب  دراد ؛ بیع  ناشراک  یاج  کی  دـنمھفب  دـیاب  دـننکیم ، تیامح  اھنیا  زا  دـنراد  الاح -  ات  یهلاس  تسیود  لاس و  دـص  یخیرات  یهرود  رد  مھ  ینونک ، نامز 

دیاب دنکیم ، تیامح  اھنیا  زا  روشک  زا  یرارف  برطم  صاقر و  دنکیم ، تیامح  اھنیا  زا  یاهدوت  دنکیم ، تیامح  اھنیا  زا  بلطتنطلـس ، دساف ، یاھمدآ  یهمھ  دـننیبیم  یتقو 

ارچ ار . امـش  تیاـمح  میھاوـخیمن  اـم  هن ، دـنیوگب  دـندرگرب  هلـصافالب  دراد ؛ یبـیع  کـی  ناـشراک  هـک  دـنمھفب  دـنمھفب ؛ دـیاب  دوـشب ، زاـب  ناشمـشچ  دـیاب  دـنوشب ، هـبنتم 

تلم و نیا  نانمـشد  هک  تسا  تینالقع  نیا  میھدـیم ! جرخب  تینالقع  ام  هک  تفرگ ، هدـیدن  ار  نشور  قیاقح  نیا  تینالقع ، یهناھب  اـب  دوشیم  اـیآ  دـننکیم ؟ یتسیاـبردور 

؛ دینک شوخ  لد  دیایب ، ناتشوخ  روط  نیمھ  مھ  امش  دننزب ، توس  فک و  امش  یارب  دننادب و  دوخ  زا  ار  امش  بالقنا ، نانمـشد  مالـسا و  نانمـشد  روشک و  نیا  نانمـشد 

اروف دـش ، رھاظ  یزیچ  دـینکیم ، ار  شیاعدا  امـش  هک  یاینابم  نآ  فالخرب  دـیدید  هک  یدرجمب  هک  تسا  نیا  لـقع  تسا . لـقع  لـباقم  یهطقن  نیا  تسا !؟ تینـالقع  نیا 

زا رتالاب  دینک ؛ موکحم  ار  راک  دینک ، راکنا  ار  هیـضق  لصا  هکنیا  یاج  هب  دش ، تناھا  ماما  سکع  هب  دیدید  هک  یدرجمب  میتسین ؛ ام  هن ، هن  هن  دیئوگب  رانک ، دیـشکب  ار  ناتدوخ 

نیا دـیاب  ار  نیا  تسیچ ؛ لابند  دـھاوخیم ، هچ  دـنکیم ، یزیرهمانرب  دراد  یروج  هچ  نمـشد  هک  دـیمھفب  دـیمھفب ؛ ار  راـک  قمع  دـیمھفب ، ار  راـک  تقیقح  راـک ، ندرک  موکحم 

قاـنتخا و نارود  رد  دـندروخن  بـالقنا  یارب  یلیـس  کـی  ناـیاقآ  نیا  زا  یـضعب  دـنراد -  بـالقنا  زا  ار  ناـشدوخ  مسر  مسا و  هک  یناـسک  منکیم ! بجعت  نم  دـنمھفب . ناـیاقآ 

، دندیـشک فص  دندش ، هدامآ  دندش ، قارب  روطچ  بالقنا  نانمـشد  هک  دینیبیم  تسا ، بالقنا  زا  ناشزیچ  همھ  دندرک و  ادـیپ  یمـسر  مسا و  بالقنا  تکرب  هب  و  توغاط - 

. دیوشب هجوتم  دیئایب ، دوخ  هب  دینیبیم ؟ هک  ار  اھنیا  دندنخیم ؛ دنلاحشوخ ،

ید  / ١٣٨٨/١٠/١٩ مایق ١٩  درگلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

رھاوظ دندناوخیم ، مھ  نآرق  دندناوخیم ، مھ  زامن  هک  دـندوب  یاهھبج  نینموملاریما  لباقم  یهھبج  تشادـن ؛ رارق  هک  رافک  لباقم  رد  نینموملاریما  نیفـص ، گنج  رد  دـینیبب 

هک ار  نیفـص  گنج  خـیرات  دـندشیم . لزلزتم  اتقیقح  اھیـضعب  دـھد ؟ ناشن  مدرم  هب  ار  قئاقح  دـنک و  یرگنـشور  اـجنیا  دـیاب  یک  دوب . تخـس  یلیخ  دوب ؛ ظوفحم  اـھنآ  رد 

رارق هیواعم  لباقم  رد  تاماش -  رد  ساسح -  هقطنم ی  نآ  ات  دوب و  هتخادنا  هار  نایرکـشل  ناونع  هب  نینموملاریما  هک  یمیظع  فص  نیا  رد  دزرلیم . شلد  دـناوخیم ، ناسنا 

هدش ادیپ  شیارب  یاهھبش  یرفن  کی  هھبج ، نالف  رد  هک  دندروآیم  ربخ  تقو  کی  دیشک . لوط  ایاضق  مھ  هام  دنچ  داتفا ؛ قافتا  نیا  اھراب  داتفایم ؛ قافتا  لزلزت  دوب ، هتفرگ 

لوا زا  هک  یـصلاخ  صاخ و  باحـصا  عقاو  رد  ینعی  نینموملاریما -  باحـصا  اـجنیا  هچ . هچ ، دراد ؟ هدـیاف  هچ  میگنجیم ؟ میراد  ارچ  اـم  اـقآ  هکنیا  هب  تسا  هدرک  عورـش  تسا ؛

. درکیم ناشیا  ار  راک  نیرتمھم  هک  هیلع ) مالـس هللا   ) رـسای رامع  بانج  هلمج  زا  دـنداتفایم ؛ ولج  دـندشن -  ادـج  نینموملاریما  زا  دـندوب و  هارمھ  نینموملاریما  اـب  مالـسا 

تـسد رد  هدـنز  یاھلالدتـسا  ناونع  هب  ار  اھنیا  هشیمھ  دـناوتیم  ناسنا  هک  تسا  یئاھلالدتـسا  هچ  دـینیبب  درک . لالدتـسا  دوب -  رامع  ارھاظ  رـسای -  رامع  تاعفد  زا  یکی 

هک یمچرپ  نیا  تفگ : هک  دوب  نیا  ینارنخس  نیا  رد  وا  یاھفرح  زا  یکی  درک . ینارنخس  اجنآ ، دناسر  ار  شدوخ  دناهدش ؛ هھبش  راچد  یاهدع  کی  دید  ناشیا  دشاب . هتشاد 

دندوب هداتـسیا  زور  نآ  یناسک  نامھ  مچرپ ، نیا  ریز  هیما -  ینب  مچرپ  مدید -  ادـخ  لوسر  لباقم  رد  ردـب  دـحا و  زور  رد  نم  ار  مچرپ  نیا  دـینیبیم ، لباقم  یهھبج  رد  امش 

مچرپ مھ  مچرپ  دنتـشاد ؛ رارق  ربـمغیپ  لـباقم  رد  هیما  ینب  نارـس  رگید  صاـعورمع و  مھ  هیواـعم ، مـھ  دـحا ، گـنج  رد  صاـعورمع . هیواـعم و  دـنا ؛ هداتـسیا  مـھ  زورما  هـک 

مـشچ هب  ار  نیا  نم  دندوب و  هداتـسیا  ربمغیپ  لباقم  رد  مچرپ  نیمھ  ریز  اھنیمھ  دناهداتـسیا ، فرط  نآ  مچرپ ، نیا  ریز  رد  دینیب  یم  امـش  هک  یئاھنیا  تفگ : دوب . هیماینب 

نیمھ دوـب و  دـحا  ردـب و  گـنج  رد  مھ  زور  نآ  مشاـھینب -  مچرپ  ینعی  دراد -  نینموـملاریما  زورما  هک  یمچرپ  نیمھ  تسھ ، نینموـملاریما  هک  یفرط  نیا  مدـید . مدوـخ 

« يمالسا بالقنا  صخاش   » 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 16هاگياپ  هحفص 11 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8033
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8513
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8599
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. تسا یبوخ  تمالع  هچ  دینیبب  رتھب ؟ تمالع  نیا  زا  دندوب . هداتسیا  مچرپ  نیمھ  ریز  مھ  زور  نآ  شنارای ، بلاطیبانبیلع و  ینعی  دناهداتـسیا ، شریز  زورما  هک  یناسک 

یهھبج رد  رگید ، یهھبج  رد  دـنیاھمدآ  نامھ  اـھمدآ  تسا ؛ دـحا  گـنج  مچرپ  ناـمھ  مچرپ ، هھبج . کـی  رد  دـنیاھمدآ ، ناـمھ  اـھمدآ  تسا ؛ دـحا  گـنج  مچرپ  ناـمھ  مچرپ ،

نآرق و رادـفرط  دنملـسم و  هک  دـننکیم  اعدا  مچرپ  نآ  ریز  اھنامھ  زورما  دـنرفاک ، هک  دـندرکیم  راختفا  دـندوب و  فرتعم  دـندرکیم و  اعدا  اھنآ  زور  نآ  هک  تسا  نیا  شقرف  لـباقم .

. نیا ینعی  تریصب ، تریصب  مینکیم  ضرع  ام  هک  ردقنیا  تسا . تریصب  اھنیا  بوخ ، تسا . مچرپ  نامھ  مھ  مچرپ  دنیاھمدآ ، نامھ  اھمدآ  اما  دنربمغیپ ؛

، تشاد رارق  مچرپ  نآ  ریز  رد  سیلگنا  تشاد ، رارق  مچرپ  نآ  ریز  رد  اکیرمآ  دنداتـسیا ؟ بالقنا  ماما و  اب  یهزرابم  مچرپ  ریز  اھیک  یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  بـالقنا و  لوا  زا 

امش مھ  نالا  تسا . روج  نیمھ  مھ  نالا  دندوب ؛ عمتجم  مچرپ  نآ  ریز  رد  همھ  هطلس ، رابکتسا و  ماظن  هب  یهتـسباو  نیعجترم  دنتـشاد ، رارق  مچرپ  نآ  ریز  رد  نیربکتـسم 

اجک یتسینویھـص  یاھیرازگربخ  تسا ؟ هداتـسیا  اـجک  سیلگنا  تسا ؟ هداتـسیا  اـجک  اـکیرمآ  زورما  اـت  هاـم  تشھ  تفھ  نیا  رد  لاس ٨٨ ، تاباختنا  زا  لـبق  زا  دـینک  هاـگن 

بالقنا لوا  زا  هک  یناسک  نامھ  ینعی  دناهداتسیا ؟ اجک  اھنید  یب  عاونا  ماسقا و  یهیقب  ات  بلطتنطلـس ، ات  ریگب  یاهدوت  زا  نید ، دض  یاھحانج  لخاد ، رد  دنا ؟ هداتـسیا 

اھمدآ نیمھ  دوب ، هتـشذگ  نمھب  یود  تسیب و  رد  بالقنا  یزوریپ  زا  زور  هس  دنتخادنا . هار  مسیرورت  دندرک ، یلاخ  هلولگ  دندز ، گنـس  دندرک ، ینمـشد  ماما  اب  بالقنا و  اب 

یزیچ دنھدیم ! راعـش  بالقنا  هیلع  ماظن و  هیلع  نابایخ ، یوت  دنیآ  یم  نالا  اھنامھ  نداد ؛ راعـش  دندرک  انب  ناریا ، نابایخ  رد  ماما  هاگتماقا  یولج  دـندمآ  اھمـسا  نیمھ  اب 

عاجترا و یاھهاگتسد  یهمھ  ناشرس  تشپ  دوب ، بلط  یدازآ  دوب ، لاربیل  دوب ، تسیلایسوس  ناشمسا  دوب ؛ اکیرمآ  ناشرـس  تشپ  دوب ، پچ  ناشمـسا  هدشن . ضوع 

ار اھصخاش  نیا  تلم  هک  تسا  نیا  مھم  و  تسا ؛ صخاش  اھنیا  تسا ، تمالع  اھنیا  تسا . نیمھ  مھ  زورما  دندوب ! هدیـشک  فص  ایند  گرزب  کچوک و  دادبتـسا  رابکتـسا و 

. مینک رکش  یهدجس  تسا ؛ هدرواین  اج  هب  ار  شقح  دنکب ، ار  ادخ  رکش  راب  اھدص  رگا  ناسنا  هک  تسا  یزیچ  نیا  دمھفیم ؛

یمالسا  / ١٣٨٨/١٠/٢٩ تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ریز ار  تاباختنا  کی  تیروھمج و  مھ  ناشلمع  اب  دـننکیم ، یفن  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یاھراعـش  مالـسا و  احیرـص  ناشنابز  اب  یناسک  هنتف ، طیحم  لـخاد  رد  یتقو 

کمک ندز ، فرح  ولھپود  دـننک . صخـشم  ار  ناشعـضوم  دـننک ، صخـشم  ار  ناشزرم  هک  تسا  نیا  صاوخ  زا  راظتنا  دـش ، رھاظ  هعماج  رد  هدـیدپ  نیا  یتقو  دـنربیم ، لاوس 

. تـسا نمـشد  عناـم  تـسا ؛ نمـشد  نمـشد  یزاسفافـش ، تـسین . یزاسفافـش  هـب  کـمک  نـیا  تـسین ، هـنتف  عـفر  هـب  کـمک  نـیا  تساـضف ؛ یگدولآراـبغ  هـب  ندرک 

نیا همھ  دنکیم . کمک  یگدولآرابغ  هب  یک  دنکیم و  کمک  یزاسفافش  هب  یک  تسا : صخاش  کی  نیا  صخاش . کی  دش  شدوخ  نیا ، تسا . نمشد  کمک  یگدولآرابغ ،

. دنھدب رارق  رایعم  ار  نیا  دنریگب ، رظن  رد  ار 

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

ایبنا هک  یمیقتـسم  طارـص  رد  کولـس  ایبنا و  میلاعت  هب  نامیا  ادـخ ، هب  نامیا  نامیا ؛ رارقتـسا  زا  تسا  ترابع  تموکح  نیا  یهدـمع  صخاش  یمالـسا و  تموکح  ساـسا 

یهجرد رد  زورما ، ات  خیرات  لوط  رد  یھلا  ینید و  عماوج  داجیا  اھناسنا و  تیادھ  یارب  یھلا  ناربمایپ  نداتـسرف  تسا . نامیا  ساسا ، دنداد . رارق  مدرم  یاپ  لباقم  رد  یھلا 

زا فدـھ  ینعی  الیـصا .» هرکب و  هوحبـست  هورقوت و  هورزعت و  هلوسر و  اـب و  اوـنموتل  اریذـن . ارـشبم و  ادـھاش و  کانلـسرا  اـنا  : » دـیامرفیم اذـل  تسا . دوـصقم  نیا  یارب  لوا 

یهروس رد  نیا  دناهداد . میلعت  ناسنا  هب  یھلا  ایبنا  هک  تسا  یمیلاعت  نآ  هب  نتـسب  لد  و  یھلا ، هار  یھلا و  تاذ  هب  نتـسب  لد  ادخ ، هب  نامیا  یھلا ، ناربمغیپ  نداتـسرف 

، نیا تسادخ ؛ هب  توعد  ربمغیپ ، تلاسر  یلا هللا .» ایعاد  و  اریذـن . ارـشبم و  ادـھاش و  کانلـسرا  انا  : » دـیامرفیم بازحا  یهکرابم  یهروس  رد  تسا . انحتف » انا   » یهکرابم

؛ تسا هتکن  نیا  لوا  یهجرد  رد  دراد ، دوـجو  یرـشب  عـماوج  یهـمھ  یمالـسا و  یهعماـج  یمالـسا و  ماـظن  ناـیم  صخاـش ، ناوـنع  هـب  هـک  یزیچ  نآ  تـسا . راـک  ساـسا 

یروھمج ماظن  زورما  رگا  تسا . هداد  رارق  رـشب  لباقم  رد  ناسنا  یورخا  یویند و  تداعـس  یارب  لاعتم  دنوادخ  هک  یھار  هب  نامیا  بیغ ، هب  نامیا  ادخ ، هب  نامیا  یهلئـسم 

نیمھ رطاخ  هب  دراد ، دوجو  یمالسا  یروھمج  ماظن  رد  یدام  یاھماظن  لابق  رد  یدحت  یارب  یبلطم  دراد ، نتفگ  یارب  ینخس  ملاع  نوگانوگ  یاھماظن  لباقم  رد  یمالسا 

هار ادخ و  هب  نامیا  تسا . نامیا  هدمع ، صخاش  نیاربانب  تسا . یگدنز  نوگانوگ  یاھبالجنم  راچد  ینامیایب ، رطاخ  هب  رـشب  زورما  تسا . نامیا  هدمع ، صخاش  هک  تسا 

؛ تسا یقالخا  یناسنا و  لماکت  یونعم و  یلاعت  نآ ، یهرمث  نیرتهدمع  هچرگا  تسین ؛ یونعم  یلاعت  یارب  طقف  تسا -  میلاعت  نیا  هب  لمع  نآ ، لابند  هک  ایبنا -  هار  ادخ و 

هب ناـمیا  یورگ  رد  مھ  یداـم  یگدـنز  اذـل  دورب . شیپ  دـنک و  یط  ار  جراـعم  جرادـم و  دـناوتیم  ناـسنا  هک  تساـیند  یگدـنز  رد  تـکرح  زا  تـسا . ترخآ  یهـعرزم  اـیند  نوـچ 

رد رشب  هک  دوشیم  بجوم  لاعتم  یادخ  هب  نامیا  دنکیم . نیمات  مھ  ار  یدام  تداعس  هکلب  دنکیم ، نیمات  ار  یونعم  تداعـس  طقف  هن  لاعتم  یادخ  هب  نامیا  سپ  تسادخ .

نم اولکال  مھبر  نم  مھیلا  لزنا  ام  لیجنالا و  هیروتلا و  اوماقا  مھنا  ول  و  . » دروایب تسد  هب  تسا ، دنمزاین  نآ  هب  ناسنا  هک  ار  یئاھزیچ  نآ  یهمھ  دـناوتب  دوخ  یدام  یگدـنز 

یقاب اھنآ  یارب  یزاین  چیھ  هک  دنسریم  یدح  نآ  هب  هافر  ظاحل  زا  اھناسنا  دوشب ، لمع  هعماج  رد  یمالسا  میلاعت  رگا  دوشب ، نید  یهماقا  رگا  مھلجرا ؛» تحت  نم  مھقوف و 

نم هللا مکئاج  دق  : » نآرق یهتفگ  هب  تسا . هتـسجرب  نامیا  شقن  زاب  شمارآ ، تینما و  ساسحا  ناسنا ، یناور  یونعم و  شیاسآ  ظاحل  زا  دـشاب . هدـشن  نیمات  هک  دـنامن 

یھار نیا  دھدیم ؛ میلعت  ناسنا  هب  نآرق  ار  یناور  تینما  یاھهار  ار ، شمارآ  یاھهار  ار ، تمالس  یاھهار  مالسلا ؛» لبس  هناوضر  عبتا  نم  هب هللا  یدھی  نیبم . باتک  رون و 

یملع یروانف و  تفرـشیپ  تسھ ، یدام  تفرـشیپ  تسا . باھتلا  لاـح  رد  نآ ، نادـقف  رد  اـیند  زورما  هک  یزیچ  ناـمھ  ینعی  دـناسریم ؛ یناور  شمارآ  هب  ار  رـشب  هک  تسا 

زا تسا  ترابع  هک  تسا ، ناسنا  یگدنز  رد  یساسا  رصنع  نیا  دوبمک  رطاخ  هب  نیا  تسین . شمارآ  تسین ، شیاسآ  اما  تسھ ؛ عماوج  تسد  رد  نالک  یاھتورث  تسھ ،

هب ور  یاھلـسن  یهمھ  نامیاھناوج ، یهمھ  نامداحآ ، یهمھ  امـش ، نم و  یمالـسا ، یروھمج  رد  هک  تسا  میرک  نآرق  زا  یهدافتـسا  اب  یـساسا  بلطم  کـی  نیا  ناـمیا .

ماـظن رد  راـک  ساـسا  دنـشاب . هتـشاد  هجوـت  نیا  هب  دـیاب  دـننک ، نیماـت  ناشنادـنزرف  یارب  ناـشدوخ و  یارب  ناـشروشک و  یارب  ار  یدنمتداعـس  یادرف  دـنھاوخیم  هک  وـلج 

. اھمادقا یهمھ  رد  اھیزیرهمانرب و  رد  لمع ، رد  هکلب  لد ، رد  طقف  هن  درک ؛ نیمات  ار  نامیا  نیا  دیاب  هک  تسا ، نامیا  یمالسا 

١٣٨٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکی  تسیب و  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

یهمھ یلصا  شلاچ  هک  دنکیم  ادیپ  تیمھا  تھج  نیا  زا  هاگن  نیا  صخاش . کی  رظنم  زا  ماما  هب  هاگن  منکیم ؛ ضرع  ار  یضیارع  لوا  یهبطخ  رد  راوگرزب  ماما  یهرابرد  زورما 

هک تسا  یعامتجا  میظع  لوحت  رھ  شلاچ  نیرتمھم  نیا  تسا . لوحت  نیا  ای  بالقنا  نیا  یلـصا  یاـھیریگتھج  زا  تنایـص  اـھبالقنا -  هلمج  زا  یعاـمتجا -  گرزب  تـالوحت 

یعاـمتجا تکرح  کـی  رد  بـالقنا ، کـی  رد  اھفدـھ  تمـس  هب  یریگتھج  رگا  دوش . ظـفح  دـیاب  یریگتھج  نیا  دـنکیم . توعد  تکرح و  اھفدـھ  نآ  تمـس  هب  دراد و  یئاھفدـھ 

یهروس رد  هک  دینکیم  هظحالم  نآرق  رد  امـش  اذل  درک . دھاوخ  لمع  دوخ  فادھا  سکع  تھج  رد  دش ؛ دھاوخ  لیدبت  دوخ  دض  هب  بالقنا  نآ  دـنامن ، ظوفحم  دوشن و  تنایص 

. تماقتـسا هب  دـیامرفیم  رما  ار  ربـمغیپ  ریـصب .» نولمعت  اـمب  هنا  اوغطتـال  کـعم و  باـت  نم  ترما و  اـمک  مقتـساف  : » دـیامرفیم شربـمغیپ  هب  لاـعتم  یادـخ  دوـھ ، یهکراـبم 

هدـش هداد  رارق  نایغط  هفیرـش ، یهیآ  نیا  رد  میقتـسم  تکرح  نیا  لباقم  یهطقن  ندرک . تکرح  تسرد  تھج  رد  نداد ؛ همادا  میقتـسم  ار  هار  یرادـیاپ ؛ ینعی  تماقتـسا ،

همادا تسرد  ار  هار  نیا  دنتـسھ ، وت  اب  وت و  هارمھ  هک  یناسک  مھ  اصخـش -  وت -  مھ  دیامرفیم : ربمغیپ  هب  ندـش . فرحنم  یـشکرس ؛ ینعی  نایغط ، اوغطتال .» و  « ؛ تسا

یهناـشن چـیھ  تسا ؛ ددـشت  نحل  هیآ ، نیا  نحل  دـیامرفیم : نازیملا  ریـسفت  رد  راوگرزب  یئاـبطابط  یهمـالع  موحرم  ریـصب .» نوـلمعت  اـمب  هنا  « ؛ دـیوشن فرحنم  دـیھدب و 

یوحن هب  هیآ  نیا  اذل  مقتـساف .» : » دـھدیم رارق  بطاخم  ار  ربمغیپ  دوخ  لوا ، یهجرد  رد  رکذـلاب .» یبنلا  دارفا  نم  « ؛ تسا ربمغیپ  دوخ  هب  باطخ  تسین . هیآ  نیا  رد  تمحر 

زا یـشخب  نآ  هک  تسا  تیاور  رد  تسا . هیآ  نیمھ  رطاخ  هب  نیا  درک . ریپ  ارم  دوھ  یهروس  دوھ ؛» هروس  ینتبیـش  : » دندومرف دوھ  یهروس  یهرابرد  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا 

: دراد مھ  نآرق  رگید  یاج  کـی  رد  هک  یلاـح  رد  تسھ . هیآ  نیا  رد  هک  یدـیدشت  رطاـخ  هب  تسا ؛ هکراـبم  یهیآ  نیمھ  درک ،» ریپ  ار  نم   » دـیامرفیم ربمغیپ  هک  دوھ  یهروس 

دوخ هب  هک  تسا  یتخـس  باطخ  دـیدرگنرب -  هار  زا  دـیوشن ، فرحنم  اوغطت - » کعم و ال  بات  نم  ترما و  اـمک  مقتـساف   » ناونع اـما  ترما ،» اـمک  مقتـسا  عداـف و  کلذـلف  »

نآ هب  یبـالقنا  رھ  یلـصا  تیوھ  هک  یلـصا -  هار  زا  ندـش  فرحنم  اـھیریگتھج و  رییغت  هک  تسا  نیمھ  رطاـخ  هب  نیا  دـنازرلیم . ار  ربـمغیپ  لد  باـطخ ، نیا  تسا . ربـمغیپ 

زا هیـضق  نیا  تیمھا  دسریمن . دوخ  یاھفدھ  هب  بالقنا  نیا  دـنکیم و  ضوع  ار  هار  یلکب  تسا -  یلـصا  یاھیریگتھج  نیمھ  اھبالقنا  تریـس  عقاو ، رد  تساھیریگتھج و 

یاھهیواز اب  لوا  دـتفیب ؛ قافتا  هجرد  اـب ١٨٠  یریگتھج  رییغت  نیا  راـک ، لوا  زا  هک  تسین  روجنیا  تسا ؛ سوسحماـن  تسا ، یجیردـت  اـھیریگتھج  رییغت  هک  تسا  باـب  نیا 

« يمالسا بالقنا  صخاش   » 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 16هاگياپ  هحفص 12 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8629
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9054
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9524
http://farsi.khamenei.ir


کی نیا  دوشیم . رتـشیب  زورهبزور  فارحنا ، نیا  اـب  تسا -  میقتـسم  طارـص  هک  یلـصا -  هار  یهلـصاف  دـنکیم ، ادـیپ  همادا  هچرھ  دوشیم ؛ عورـش  رییغت  نیا  رتـکچوک ، یلیخ 

. تسا تھج 

مولعم هک  دـننکیمن  تکرح  یناـنچنآ  دـنیآیمن ؛ ولج  ولباـت  اـب  یمـسر و  مچرپ  اـب  ـالومعم  دـنیآیم ، رب  بـالقنا  تیوھ  رییغت  یپ  رد  هک  یناـسک  نآ  هک  تسا  نیا  رگید  تھج 

داجیا هیواز  دننکیم ، یراک  دننکیم ، یراھظا  کی  دننکیم ، یمادقا  کی  بالقنا ، تکرح  زا  یرادـفرط  ناونع  هب  یھاگ  یتح  دـننکیم ؛ تفلاخم  تکرح  نیا  اب  دـنراد  اھنیا  دوشب 

. دوشیم رانکرب  دتفایم ، رود  یلکب  دوخ  یریگتھج  زا  بالقنا  دننکیم ؛

، دوب اھـصخاش  نیا  رگا  دشاب . هتـشاد  دوجو  یئاھـصخاش  هار ، رـس  دیاب  تسھ . ینیعم  یاھـصخاش  هب  جایتحا  دـتفین ، قافتا  فارحنا  نیا  طلغ و  یریگتھج  نیا  هکنیا  یارب 

یصخاش رگا  اما  دوشیم ؛ هتخانش  مدرم  یهدوت  رظن  زا  دنک ، راک  فارحنا  تھج  رد  مھ  یـسک  رگا  دتفایمن ؛ قافتا  فارحنا  دوب ، مدرم  دید  ضرعم  رد  دوب ، حضاو  دوب ، نشور 

. دش دھاوخ  یدج  رطخ  تقو  نآ  تشادن ، دوجو 

هب تعاجـش  دـنداد ، جرخ  هب  تریـصب  ام  تلم  مینکیم . تکرح  بالقنا  نیا  تھج  رد  ام  هک  تسا  لاس  یـس  تسا . مھم  یلیخ  نیا  تسیچ ؟ ام  بالقنا  رد  صخاـش  بوخ ،

راـکیب ماـما  نمـشد  بـالقنا ، نمـشد  دراد . دوـجو  رطخ  اـما  دـیربیم ؛ وـلج  دـیراد  امـش  تسا  لاـس  یـس  ار  بـالقنا  نیا  دـنداد . جرخ  هـب  تقاـیل  اـفاصنا  اـقح و  دـنداد ، جرخ 

. میشاب هتشاد  صخاش  ام  تسا  مزال  نیاربانب  بالقنا . هار  ندرک  فرحنم  اب  روج ؟ هچ  دروایب . رد  اپ  زا  ار  بالقنا  نیا  دنکیم  یعس  دنیشنیمن ؛

، دـسرب رظن  هب  دراد ، دوجو  هک  یاهلـصاف  یهمھ  اب  هیبشت  نیا  رگا  تساـم . یارب  صخاـش  نیرتھب  ماـما  تسا . ماـما  طـخ  ماـما و  دوخ  اھـصخاش ، نیرتھب  منکیم  ضرع  نم 

هوسا ربمغیپ  دوخ  رخالا .» مویلا  اوجری هللا و  ناک  نمل  هنـسح  هوسا  هللالوسر  یف  مکل  ناک  دقل  : » دیامرفیم نآرق  هک  ربمغیپ  سدقم  دوجو  هب  مینک  هیبشت  هک  درادن  یبیع 

رد دناهوسا . میھاربا  نارای  میھاربا و  هعم ؛» نیذلا  میھاربا و  یف  هنسح  هوسا  مکل  تناک  دق  : » دیامرفیم رگید  یهفیرـش  یهیآ  کی  رد  ای  وا . قالخا  وا ، رادرک  وا ، راتفر  تسا ؛

هوسا مکل  تناک  دـق  ، » هن مینک ؛ تیعبت  اھنآ  زا  میناوتیمن  اـم  دوب ، موصعم  میھاربا  اـی  دوب  موصعم  ربمغیپ  هک  دـیوگن  یـسک  اـت  دـناهدش  رکذ  مھ  ربمغیپ  میھاربا  ناراـی  اـجنیا 

. هفیرش یهیآ  رخآ  ات  مکب » انرفک  نود هللا  نم  نودبعت  امم  مکنم و  ارب  انا  مھموقل  اولاق  ذا  هعم  نیذلا  میھاربا و  یف  هنسح 

راتفگ ماما ، راتفر  تساھـصخاش ؛ نیرتهتـسجرب  ماما  دوخ  دـنکیم . قدـص  انعم  نیمھ  تسا ، ماظع  یاـیبنا  نیا  هار  ورهلاـبند  بتکم و  نیا  درگاـش  هک  راوگرزب  ماـما  دروم  رد 

هزاجا دیابن  دنکیم . نییبت  بالقنا  یهدنیآ  یارب  ار  ماما  ریمضلایفام  یهمھ  اراکشآ  ماما  یهمانتیصو  تسا . هدش  نیودت  تسا ، سرتسد  رد  ماما  تانایب  هناتخبشوخ  ماما .

رد ار  امنبطق  کی  هک  تسا  نیا  لثم  میداد ، هئارا  طلغ  میدرک ، نییبت  دب  ام  ار  اھـصخاش  نیا  رگا  دنوشب . شومارف  ای  دننامب ، ناھنپ  ای  دـنوش ، نییبت  طلغ  اھـصخاش  نیا  داد 

راک زا  دنیبب و  بیـسآ  ناسنا  یامنبطق  درادن ، دوجو  مھ  یاهداج  هک  نابایب  کی  رد  ای  یئایرد  ریـسم  کی  رد  دـینک  ضرف  دـتفیب . راک  زا  امنبطق  ای  میھدـب ، تسد  زا  هار  کی 

هب دوخ ، یهقیلـس  هب  یـسک  رھ  دوشیم ؛ مگ  هار  دتفیب ، راک  زا  امنبطق  هک  تسا  نیا  لثم  دش ، نییبت  دـب  دـش ، نایب  دـب  ماما ، تارظن  رگا  دـنامیم . ریحتم  ناسنا  دـتفیب ؛

. دتفیب هابتشا  هب  تلم  هک  دننکیم  نییبت  یروج  ار  هار  دننکیم ، هدافتسا  تصرف  زا  نایم  نیا  رد  مھ  ناھاوخدب  دنزیم . یفرح  دوخ  لیم 

١٣٨٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکی  تسیب و  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

عیـسو و نادـیم  مھ  ناشهعفاد  هبذاج و  گرزب ، یاـھناسنا  دوب . ماـما  یهعفاد  هبذاـج و  یهلئـسم  ماـما ، میقتـسم  هار  ماـما و  طـخ  ماـما و  یهماـنرب  رد  رگید  صخاـش  کـی 

. تسا هعفاد  هبذاج و  نیا  دجنریم ؛ امـش  زا  مھ  یکی  دـینکیم ، لیامتم  دـنمهقالع و  ناتدوخ  هب  ار  یکی  ناتدوخ ، راتفر  اب  امـش  دـنراد . هعفاد  هبذاج و  همھ  دراد . یاهدرتسگ 

ماـما یهعفاد  هبذاـج و  دروآیم . دوجو  هب  ار  یمیظع  فیط  کـی  روط ، نیمھ  مھ  اـھنآ  یهعفاد  دروآیم ؛ دوـجو  هب  ار  یعیـسو  فـیط  کـی  ناـشهبذاج  گرزب ، یاـھناسنا  اـما 

. تسا یئاشامت 

 - هیداجس یهفیحص  یاعد  رد  هیلع ) مالـس هللا   ) داجـس ماما  هک  یروط  نامھ  تسرد  دوب ؛ مالـسا  دوب ، بتکم  زاب  دوب ، ماما  یهعفاد  ماما و  یهبذاج  رایعم  انبم و  هک  هچنآ 

نیا رد  تسا . یمالـسا  فراعم  یاھهنیجنگ  نیرترب  وزج  اعقاو  داجـس  ماـما  یاـھاعد  هک  میاهدرک  ضرع  ررکم  دـنکیم . ضرع  لاـعتم  دـنوادخ  هب  ناـضمر -  هاـم  رد  دورو  یاـعد 

یهفیحـص مراھچ  لھچ و  یاعد  رد  تسا . هدـش  نایب  اھنیا  حیرـص  اھاعد  رد  دروایب ؛ تسد  هب  دـناوتیمن  یئاور  راثآ  تایاور و  زا  ار  اھنیا  ناسنا  هک  دراد  دوجو  یفراـعم  اـھاعد 

یهلمج زا  دـننکیم ؛ تساوخرد  ناضمر  هام  یارب  لاـعتم  یادـخ  زا  ار  یئاـھزیچ  ترـضح  دـندناوخیم -  ار  نآ  داجـس  ماـما  تسا و  ناـضمر  هاـم  رد  دورو  یاـعد  هک  هیداـجس - 

. مینک هشیپ  ارادم  ملس و  مینک ، حلـص  نامدوخ  نانمـشد  یهمھ  اب  هک  میھاوخیم  وت  زا  اراگدرورپ ! اناداع ؛» نم  ملاسن  نا  و  : » تسا نیا  دننکیم ، تساوخرد  هک  یئاھزیچ 

، مدرک ینمشد  وا  اب  وت  رطاخ  هب  نم  هک  ینمـشد  نآ  رگم  ( ١ (؛» هیفاصنال یذلا  برحلا  هیلاونال و  یذلا  ودعلا  هناف  کل  کیف و  یدوع  نم  یـشاح  : » دنیامرفیم هلـصافالب  دعب 

. دش دھاوخن  فاص  وا  اب  ام  لد  دز و  میھاوخن  یتشآ  زا  مد  وا  اب  زگرھ  ام  هک  تسا  ینمشد  نیا  مدرک . ینمشد  وا  اب  وت  هار  رد 

یدج رایسب  ماما  یارب  بتکم ، رطاخ  هب  ینمشد  اما  تشاذگیم ؛ اپ  ریز  ماما  دوب ، مھ  یایصخش  یاھترودک  رگا  تشادن . یسک  اب  یصخش  ینمـشد  دوب ؛ یروجنیا  ماما 

. دوب

١٣٨٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکی  تسیب و  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

رد ام  هک  تسا  لاس  یـس  تسا . مھم  یلیخ  نیا  تسیچ ؟ ام  بـالقنا  رد  صخاـش  بوخ ، تسا ] ییاـھ  صخاـش  دوجو  هب  زاـین  دوشن  فارحنا  راـچد  بـالقنا  هکنیا  یارب  ]

دیراد امـش  تسا  لاس  یـس  ار  بالقنا  نیا  دنداد . جرخ  هب  تقایل  افاصنا  اقح و  دنداد ، جرخ  هب  تعاجـش  دـنداد ، جرخ  هب  تریـصب  ام  تلم  مینکیم . تکرح  بالقنا  نیا  تھج 

. بالقنا هار  ندرک  فرحنم  اب  روج ؟ هچ  درواـیب . رد  اـپ  زا  ار  بـالقنا  نیا  دـنکیم  یعـس  دنیـشنیمن ؛ راـکیب  ماـما  نمـشد  بـالقنا ، نمـشد  دراد . دوجو  رطخ  اـما  دـیربیم ؛ ولج 

. میشاب هتشاد  صخاش  ام  تسا  مزال  نیاربانب 

، دـسرب رظن  هب  دراد ، دوجو  هک  یاهلـصاف  یهمھ  اب  هیبشت  نیا  رگا  تساـم . یارب  صخاـش  نیرتھب  ماـما  تسا . ماـما  طـخ  ماـما و  دوخ  اھـصخاش ، نیرتھب  منکیم  ضرع  نم 

ربمغیپ دوخ  ( ١ «.) رخالا مویلا  اوجری هللا و  ناک  نمل  هنـسح  هوسا  هللالوسر  یف  مکل  ناـک  دـقل  : » دـیامرفیم نآرق  هک  ربمغیپ  سدـقم  دوجو  هب  مینک  هیبشت  هک  درادـن  یبیع 

میھاربا نارای  میھاربا و  ( ٢ (؛» هعم نیذـلا  میھاربا و  یف  هنـسح  هوسا  مکل  تناک  دـق  : » دـیامرفیم رگید  یهفیرـش  یهیآ  کی  رد  ای  وا . قالخا  وا ، رادرک  وا ، راتفر  تسا ؛ هوسا 

تناک دـق  ، » هن مینک ؛ تیعبت  اھنآ  زا  میناوتیمن  ام  دوب ، موصعم  میھاربا  ای  دوب  موصعم  ربمغیپ  هک  دـیوگن  یـسک  ات  دـناهدش  رکذ  مھ  ربمغیپ  میھاربا  نارای  اـجنیا  رد  دـناهوسا .

. هفیرش یهیآ  رخآ  ات  مکب » انرفک  نود هللا  نم  نودبعت  امم  مکنم و  ارب  انا  مھموقل  اولاق  ذا  هعم  نیذلا  میھاربا و  یف  هنسح  هوسا  مکل 

راتفگ ماما ، راتفر  تساھـصخاش ؛ نیرتهتـسجرب  ماما  دوخ  دـنکیم . قدـص  انعم  نیمھ  تسا ، ماظع  یاـیبنا  نیا  هار  ورهلاـبند  بتکم و  نیا  درگاـش  هک  راوگرزب  ماـما  دروم  رد 

. ماما

١٣٨٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکی  تسیب و  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

وا هب  مھ  رگید  یاھتلم  هکلب  دـندز ، دایرف  ار  وا  مان  ادـصکی  ناریا  تلم  یهمھ  هک  مھ  یتقو  نآ  دـشن ؛ سای  هب  یـالتبم  دـشن ، سرت  هب  یـالتبم  دوب ، اـھنت  هک  یتقو  نآ  ماـما 

رھـشمرخ هک  مھ  یتقو  نآ  دشن ؛ سویام  ماما  تفر ، تسد  زا  یقارع  نیزواجتم  یهلیـسو  هب  رھـشمرخ  هک  یتقو  نآ  دشن . رورغ  راچد  دندرک ، زاربا  ار  نیا  دندیزرو و  قشع 

نآ تماعز  نارود  نوگانوگ  ثداوح  یهمھ  رد  میاهراکچیھ . ام  ینعی  درک ؛» دازآ  ادخ  ار  رھـشمرخ   » دومرف دشن ؛ رورغم  ماما  دنتفرگ ، دوخ  یراکادف  یروالد و  اب  ام  ناگدنمزر  ار 

یاضر یتقو  تسادخ . هب  دامتعا  نیا  درکن . مھ  تلفغ  دشن ؛ رورغم  دوب ، وا  اب  تردق  هبلغ و  هک  یتقو  نآ  درکن ؛ تشحو  دوب ، اھنت  هک  یتقو  نآ  دوب . روجنیمھ  ماما  راوگرزب ،

. تسا نیا  هیضق  دوب ، ادخ 

« يمالسا بالقنا  صخاش   » 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 16هاگياپ  هحفص 13 
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؛» وسلا نظ  اب  نیناظلا  تاکرـشملا  نیکرـشملا و  تاقفانملا و  نیقفانملا و  بذعی  و  : » دیامرفیم انحتف » انا   » یهروس رد  لاعتم  یادخ  درک . دامتعا  دـیاب  یھلا  یهدـعو  هب 

(٢ «،) هرصنی نم  نرصنیل هللا  و  : » دیوگیم ادخ  هکنیا  دنرادن . رواب  دنرادن ، لوبق  ار  یھلا  یهدعو  دنراد ، نظوس  ادخ  هب  هک  تسا  نیا  هلمج  زا  کرشم  قفانم و  تیـصوصخ  ( ١)

تاـس منھج و  مھل  دـعا  مھنعل و  مھیلع و  بضغ هللا  وـسلا و  هرئاد  مھیلع  : » دـیامرفیم دـنوادخ  درادـن . لوـبق  ار  نیا  قفاـنم  دراد ؛ لوـبق  دوـجو  یهمھ  اـب  نموـم  مدآ  ار  نیا 

. تسا روجنیا  ناشتیعضو  دنراد ، نظوس  ادخ  هب  هک  یناسک  ( ٣ «.) اریصم

 - لاعتم یادخ  ار  هجیتن  میروآیم ؛ نادیم  هب  ار  نامدوخ  شالت  یهمھ  میرادیمرب ، ادخ  یارب  مدـق  مینکیم ، تدـھاجم  ادـخ  یارب  ام  تشاد . نانیمطا  یھلا  یهدـعو  هب  ماما 

یکی نیا  داد . دھاوخ  ام  هب  ار  هجیتن  نیرتھب  فیلکت ، یارب  لمع  نیمھ  رب  لاعتم  یادخ  اما  مینکیم ؛ راک  فیلکت  یارب  ام  داد . دھاوخ  ققحت  تسا -  هدومرف  هدـعو  هک  نانچنآ 

. تسا نیا  بالقنا  میقتسم  طارص  بالقنا ، هار  تسا . ماما  طخ  ماما و  یشم  تایصوصخ  زا 

١٣٨٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکی  تسیب و  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

یهمھ یلصا  شلاچ  هک  دنکیم  ادیپ  تیمھا  تھج  نیا  زا  هاگن  نیا  صخاش . کی  رظنم  زا  ماما  هب  هاگن  منکیم ؛ ضرع  ار  یضیارع  لوا  یهبطخ  رد  راوگرزب  ماما  یهرابرد  زورما 

هک تسا  یعامتجا  میظع  لوحت  رھ  شلاچ  نیرتمھم  نیا  تسا . لوحت  نیا  ای  بالقنا  نیا  یلـصا  یاـھیریگتھج  زا  تنایـص  اـھبالقنا -  هلمج  زا  یعاـمتجا -  گرزب  تـالوحت 

یعاـمتجا تکرح  کـی  رد  بـالقنا ، کـی  رد  اھفدـھ  تمـس  هب  یریگتھج  رگا  دوش . ظـفح  دـیاب  یریگتھج  نیا  دـنکیم . توعد  تکرح و  اھفدـھ  نآ  تمـس  هب  دراد و  یئاھفدـھ 

یهروس رد  هک  دینکیم  هظحالم  نآرق  رد  امـش  اذل  درک . دھاوخ  لمع  دوخ  فادھا  سکع  تھج  رد  دش ؛ دھاوخ  لیدبت  دوخ  دض  هب  بالقنا  نآ  دـنامن ، ظوفحم  دوشن و  تنایص 

. تماقتـسا هب  دـیامرفیم  رما  ار  ربمغیپ  ( ١ «.) ریـصب نولمعت  امب  هنا  اوغطتال  کعم و  باـت  نم  ترما و  اـمک  مقتـساف  : » دـیامرفیم شربمغیپ  هب  لاـعتم  یادـخ  دوھ ، یهکراـبم 

هدـش هداد  رارق  نایغط  هفیرـش ، یهیآ  نیا  رد  میقتـسم  تکرح  نیا  لباقم  یهطقن  ندرک . تکرح  تسرد  تھج  رد  نداد ؛ همادا  میقتـسم  ار  هار  یرادـیاپ ؛ ینعی  تماقتـسا ،

همادا تسرد  ار  هار  نیا  دنتـسھ ، وت  اب  وت و  هارمھ  هک  یناسک  مھ  اصخـش -  وت -  مھ  دیامرفیم : ربمغیپ  هب  ندـش . فرحنم  یـشکرس ؛ ینعی  نایغط ، اوغطتال .» و  « ؛ تسا

یهناـشن چـیھ  تسا ؛ ددـشت  نحل  هیآ ، نیا  نحل  دـیامرفیم : نازیملا  ریـسفت  رد  راوگرزب  یئاـبطابط  یهمـالع  موحرم  ریـصب .» نوـلمعت  اـمب  هنا  « ؛ دـیوشن فرحنم  دـیھدب و 

یوحن هب  هیآ  نیا  اذل  مقتـساف .» : » دـھدیم رارق  بطاخم  ار  ربمغیپ  دوخ  لوا ، یهجرد  رد  رکذـلاب .» یبنلا  دارفا  نم  « ؛ تسا ربمغیپ  دوخ  هب  باطخ  تسین . هیآ  نیا  رد  تمحر 

یشخب نآ  هک  تسا  تیاور  رد  تسا . هیآ  نیمھ  رطاخ  هب  نیا  درک . ریپ  ارم  دوھ  یهروس  ( ٢ (؛» دوھ هروس  ینتبیش  : » دندومرف دوھ  یهروس  یهرابرد  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا 

: دراد مھ  نآرق  رگید  یاج  کی  رد  هک  یلاح  رد  تسھ . هیآ  نیا  رد  هک  یدـیدشت  رطاخ  هب  تسا ؛ هکرابم  یهیآ  نیمھ  درک ،» ریپ  ار  نم   » دـیامرفیم ربمغیپ  هک  دوھ  یهروس  زا 

دوخ هب  هک  تسا  یتخـس  باطخ  دیدرگنرب -  هار  زا  دـیوشن ، فرحنم  اوغطت - » کعم و ال  بات  نم  ترما و  امک  مقتـساف   » ناونع اما  ( ٣ «،) ترما امک  مقتـسا  عداف و  کلذلف  »

نآ هب  یبـالقنا  رھ  یلـصا  تیوھ  هک  یلـصا -  هار  زا  ندـش  فرحنم  اـھیریگتھج و  رییغت  هک  تسا  نیمھ  رطاـخ  هب  نیا  دـنازرلیم . ار  ربـمغیپ  لد  باـطخ ، نیا  تسا . ربـمغیپ 

. دسریمن دوخ  یاھفدھ  هب  بالقنا  نیا  دنکیم و  ضوع  ار  هار  یلکب  تسا -  یلصا  یاھیریگتھج  نیمھ  اھبالقنا  تریس  عقاو ، رد  تساھیریگتھج و 

اھهاگشناد  / ٠٢/١٣٨٩/٠۴ یملع  تایھ  یجیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، میزرابم نوچ  میدـھاجم ، نوچ  ام  هک  تسین  روجنیا  تسام . فئاظو  نآ  اھنیا  میـشاب . لداـع  میـشاب ؛ فصنم  دـیاش . دـیاب و  هک  هچنآ  زا  تسھ ، هک  هچنآ  زا  دـیئوگن  رتداـیز 

، هن میئوگب ؛ میناوتیم  هک  یچ  رھ  شاهرابرد  هک  میراد  قح  تسا ، رتمک  اـم -  صیخـشت  اـب  اـم و  لاـیخ  هب  هرذ -  کـی  اـم  زا  هک  یـسک  رھ  نیارباـنب  میتسھ ، یبـالقنا  نوچ 

مھ ادخ  حلاص  ناگدنب  تسا  نکمم  دنادیم و  ار  نیا  مھ  ادخ  دنتـسھ . رگید  یـضعب  زا  رتالاب  یـضعب  تسین و  ناسکی  دودـح  تسین ، ناسکی  اھنامیا  هلب ، تسین . یروجنیا 

. دوشب مک  اھزیامت  نیا  دوشب و  ظفح  ماجسنا  نیا  داحتا و  نیا  دیاب  یعمج ، یگدنز  ماقم  رد  لماعت و  ماقم  رد  نکل  دننادب ؛

؛ یزیتسرابکتـسا دـنتفگ ؛ اـجنیا  مرتـحم ، دـیتاسا  زا  یکی  مھ  زورما  میاهتفگ و  اـھراب  ار  نـیا  تـسا . یلـصا  یاھـصخاش  فادـھا و  دوـشن ، شوـمارف  تـسا  مـھم  هـک  هـچنآ 

رگا تسا . صخاش  اھنیا  نید ؛ نانمشد  بالقنا و  نانمشد  اب  فافـش  یدنبزرم  ناھج -  حطـس  رد  هکلب  روشک ، رد  طقف  هن  قافن -  رفک و  تکرح  لباقم  رد  عطاق  یگداتـسیا 

، بالقنا تکرح  تسا . یلـصا  طوطخ  نآ  ینابم و  نآ  اھنیا  دوشیم . جراخ  هرئاد  زا  دنکیم ، ادیپ  شیارگ  رگا  دھدیم ؛ شھاک  ار  شدوخ  ردق  دنکیمن ، فافـش  یدـنبزرم  یـسک 

. درک دھاوخ  ادیپ  همادا  هللااشنا  تکرح  نیا  تسا و  یئولج  هب  ور  تکرح  تسا ، ینشور  تکرح 

، میزرابم نوچ  میدـھاجم ، نوچ  ام  هک  تسین  روجنیا  تسام . فئاظو  نآ  اھنیا  میـشاب . لداـع  میـشاب ؛ فصنم  دـیاش . دـیاب و  هک  هچنآ  زا  تسھ ، هک  هچنآ  زا  دـیئوگن  رتداـیز 

، هن میئوگب ؛ میناوتیم  هک  یچ  رھ  شاهرابرد  هک  میراد  قح  تسا ، رتمک  اـم -  صیخـشت  اـب  اـم و  لاـیخ  هب  هرذ -  کـی  اـم  زا  هک  یـسک  رھ  نیارباـنب  میتسھ ، یبـالقنا  نوچ 

مھ ادخ  حلاص  ناگدنب  تسا  نکمم  دنادیم و  ار  نیا  مھ  ادخ  دنتـسھ . رگید  یـضعب  زا  رتالاب  یـضعب  تسین و  ناسکی  دودـح  تسین ، ناسکی  اھنامیا  هلب ، تسین . یروجنیا 

. دوشب مک  اھزیامت  نیا  دوشب و  ظفح  ماجسنا  نیا  داحتا و  نیا  دیاب  یعمج ، یگدنز  ماقم  رد  لماعت و  ماقم  رد  نکل  دننادب ؛

؛ یزیتسرابکتـسا دـنتفگ ؛ اـجنیا  مرتـحم ، دـیتاسا  زا  یکی  مھ  زورما  میاهتفگ و  اـھراب  ار  نـیا  تـسا . یلـصا  یاھـصخاش  فادـھا و  دوـشن ، شوـمارف  تـسا  مـھم  هـک  هـچنآ 

رگا تسا . صخاش  اھنیا  نید ؛ نانمشد  بالقنا و  نانمشد  اب  فافـش  یدنبزرم  ناھج -  حطـس  رد  هکلب  روشک ، رد  طقف  هن  قافن -  رفک و  تکرح  لباقم  رد  عطاق  یگداتـسیا 

، بالقنا تکرح  تسا . یلـصا  طوطخ  نآ  ینابم و  نآ  اھنیا  دوشیم . جراخ  هرئاد  زا  دنکیم ، ادیپ  شیارگ  رگا  دھدیم ؛ شھاک  ار  شدوخ  ردق  دنکیمن ، فافـش  یدـنبزرم  یـسک 

. درک دھاوخ  ادیپ  همادا  هللااشنا  تکرح  نیا  تسا و  یئولج  هب  ور  تکرح  تسا ، ینشور  تکرح 

(ع)  / ٠۵/١٣٨٩/٠۴ یلع ماما  دالیم  زور  رد  رھشوب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

هک یاهناـقداص  تکرح  نیا  دـیتفرگ ، شیپ  رد  هک  یقح  هار  نیا  مکقدـص ؛» مکقح و  یلع  اوضما  : » دـنزیم بیھن  دوخ  ناتـسود  هب  هنتف ، بیرف و  یهظحل  نآ  رد  نینموـملاریما 

ناتھار مکقدص ؛» مکقح و  یلع  اوضما  « ؛ دیاین دوجو  هب  لزلزت  امـش  لد  رد  نازیگناهنتف ، نارگهنتف و  یاھفرح  اب  دینکن ؛ اھر  دـیھدن و  تسد  زا  ار  نیا  دـیھدیم ، ماجنا  دـیراد 

اجنیا دـنوشیم . هابتـشا  اطخ و  راچد  یھاگ  ناگبخن  تسا . یگدولآهم  تسا ، یگدولآرابغ  میاهدرک -  ضرع  اھراب  هک  روط  ناـمھ  هنتف -  نارود  تیـصاخ  تسا . یتسرد  هار 

ناـمھ جاـتحم  مھ  اـم  زورما  دادـیم . عاـجرا  نآ  هب  ار  مدرم  نینموملاریما  دراد . رارق  مدرم  راـیتخا  رد  هک  تسا  یاهنیب  قدـص و  قح و  ناـمھ  صخاـش ، تسا . مزـال  صخاـش 

. میتسھ

دیاب درک ؛ دروخرب  تردق  اب  یتسیاب  ضرعتم  نانمشد  اب  دیوگیم  مالـسا  دنک . یگدنز  دوش و  تیادھ  هرادا و  مالـسا  روتـسد  اب  یمالـسا  یهعماج  دیاب  دیوگیم  ام  هب  مالـسا 

ار نشور  طـخ  نیمھ  اـم  مھ  زورما  تسا ؛ نینموملاریما  نشور  طـخ  نیا ، دروخ . دـیابن  ار  اھنمـشد  بیرف  دـیوگیم  مالـسا  دروآ . دوجو  هب  اـھنآ  اـب  فافـش  نشور و  یدـنبزرم 

. میراد جایتحا 

(ع)  / ١٣٩٠/٠٣/٠٣ تیب لھا  نیرکاذ  نارعاش و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

همھ نیا  اـب  تمحازم ، همھ  نیا  اـب  ینـالوط ، راوشد و  یھار  دوـجو  اـب  لاـس ، ود  یـس و  نیا  لوـط  رد  هک  تسا  نیا  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  تایـصوصخ  نیرتـمھم  زا  یکی 

نامھ اھراعش  تسا ؛ هدرکن  ادیپ  هیواز  اقلطم  بالقنا  رد  میقتـسم  طخ  نیا  فلتخم ، بناوج  زا  فلتخم و  یاھلکـش  اب  نوگانوگ ، دروخرب  یاھتـسایس  همھ  نیا  اب  هضراعم ،

مھ طوبـضم  هناتخبـشوخ  هک  نامراوگرزب -  ماما  یاسر  نشور و  ناـیب  تکرب  هب  تسا . هار  ناـمھ  هار  تسا ، طـخ  ناـمھ  طـخ  تسا ، فادـھا  ناـمھ  فادـھا  تساـھراعش ،

ار ناماھمدق  امش  نم و  هک  یتقو  نآ  ات  منکب ؛ ضرع  امش  هب  نم  و  تسا . هتفر  شیپ  بالقنا  ار  هار  نیا  تسا ؛ یمیقتسم  هار  هار ، درادن ؛ دوجو  یلیوات  ریـسفت و  تسھ - 

لد رد  دیما  یاھهفوکـش  ندنایور  رد  نیمھ  و  دنک ؛ دس  ار  ام  هار  دناوتیمن  ایند  رد  یتردق  چیھ  مینکیم ، تکرح  دیما  اب  میرادیمنرب ، فدھ  زا  ار  ناممـشچ  میرادیمرب ، مکحم 

« يمالسا بالقنا  صخاش   » 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 16هاگياپ  هحفص 14 
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. تسا هتشاد  ار  رثا  نیرتشیب  یمالسا  یاھتلم  ناناملسم و 

ایند زا  ایناپـسا  روتاتکید  قانتخا ، نارود  رد  هک  تسھ  مدای  نم  دـنروجنیا . الومعم  مدرم  یاھهدوت  دـنکیم ؛ لاحـشوخ  ایند  رد  ار  اھیلیخ  دـتفایم ، قافتا  بالقنا  کی  یتقو 

رد اھلاس  هک  یروتاتکید  نآ  هک  دوب  ینـشج  کی  ام  یارب  هناک  میدش ؛ لاحـشوخ  دھـشم  رد  ای  نارھت  رد  اجنیا  ام  یلو  تشادـن ، ام  هب  مھ  یطبر  چـیھ  وا  توف  هچرگا  تفر .

زا تسا -  یمیظع  تکرح  یلیخ  تکرح ، رگید ؛ تسا  گرزب  ادـص  رـس و  اھروشک  نیا  رد  الاح  هک  لاغترپ -  رد  یرگید  روتاتکید  کـی  اـی  هتفر . نیب  زا  درکیم ، تموکح  ایناپـسا 

زا دراد و  دوجو  وا  رد  یدنلب  یهدیا  کی  تسھ ، یئوزرآ  تسھ ، یدیما  شلد  رد  هک  یسک  رھ  دنیآیم ، شیپ  اھبالقنا  یتقو  نیاربانب  میدش . لاحـشوخ  اجنیا  ام  تفر ، ایند 

نیا اھهدـیدپ ، نیا  زا  یرایـسب  رد  نکیل  دـندش . لاحـشوخ  اھیلیخ  دـمآ ، دوجو  هب  هک  ام  بالقنا  دوشیم . لاحـشوخ  تسا ، تحاران  دوخ  ماـظن  دوخ و  طـیحم  دوجوم  عضو 

؛ دشکیم لوط  لاس  تسیب  یھاگ  دشکیم ، لوط  لاس  هد  یھاگ  تسا ؛ فلتخم  الاح  دنکیم . لئاز  ار  اھیلاحشوخ  نیا  دیآیم ، شیپ  یثداوح  تسین . اپرید  یلاحـشوخ 

. دوشیم جوعم  جک و  اھهار  دسریمن ، مھ  اھرادقم  نیا  هب  یھاگ 

راک سار  رد  هک  یئاھمدآ  ای  دـیئاپن ؛ یرید  نکیل  رئازجلا -  رد  سنوت ، رد  نادوس ، رد  رـصم ، رد  دـش -  بالقنا  اقیرفآ  لامـش  یاھروشک  نیمھ  رد  ابیرقت  یدالیم  یهھد ۶٠  رد 

ایند فراخز  دـندش . هدـناشنتسد  اھنآ  دوخ  ای  دـنداد ، ناگدـناشنتسد  هب  ار  ناشدوخ  یاج  دـنتفر ، دـش ، وراج  ناشاپ  ریز  روج  کـی  دـندوب ، بـالقنا  رادهتـشررس  دـندوب و 

اھهار دراذـگیم ؛ رثا  دوز  اھناسنا  رد  اھنیا  دـشابن ، اوقت  رپس  هرز و  رگا  دـنتیلاعف . راک و  لوغـشم  ناـسنا  لد  رد  مئاد  روط  هب  اـھهسوسو  نیا  دراذـگیمن ؛ هک  تحار  ار  اـھناسنا 

. دوشیم مامت  تسا و  یسردوز  راھب  کی  دوشیم ؛ هدرسفا  اھعاجترا  رثا  رب  دفکشیم ، اھبالقنا  رثا  رب  هک  اھدیما  اذل  دوشیم . ضوع 

، موادت نیا  تابث ، نیا  یگداتسیا ، نیا  هتشادن . نازخ  زورما  ات  راھب  نآ  یھلا  لضف  هب  هک  دوب  نیا  دیتخادنا ، هار  ناریا  تلم  امـش  هک  یمالـسا  میظع  بالقنا  نیا  تیـصوصخ 

رادیاپ دننکیم ، هاگن  دننیبیم و  هک  یئایند  رساترس  رد  نارظان  یاھلد  رد  ار  اھدیما  هک  تسا  یزیچ  نامھ  دروآ ، مدرم  نیا  یارب  بالقنا  هک  یلوصا  اھشزرا و  هب  یدنبیاپ  نیا 

. تسا هداتفا  ام  بالقنا  رد  قافتا  نیا  دنکیم .

داـی اـم  زا  روشک  نـالف  هلب ، میئوگب  یھ  میھد ، تبـسن  ناـمدوخ  هب  چوپ  یاـھراختفا  یدوخیب  میوش ، هرغ  ناـمدوخ  هب  مینک ، منم  منم  روـط  نیمھ  میھاوـخب  اـم  هکنیا  هن 

دش هتشاک  دش و  هتخیر  اھتلم  لد  رد  هک  یدیما  رذب  نآ  هک  دراد  دوجو  عطق  روط  هب  نیا  نکیل  تفرگن ؛ دای  ام  روشک  زا  یروشک  چیھ  هن ، تفرگ ؛ دای  ام  زا  روشک  نالف  تفرگ ،

تراھ و لباقم  رد  رگا  میتشادیمرب ، تسد  ناماھراعش  زا  ام  رگا  درکیم ، ینیشنبقع  ناریا  تلم  رگا  دوب . ناریا  تلم  یگداتسیا  زا  یـشان  درک ، لگ  دیئور و  دش و  یرایبآ  و 

یقاب دشیم و  هدرمژپ  دوب ، هدیئور  اھتلم  لد  رد  هک  یدیما  یاھلگ  نیا  دـیزرلیم ، دـشیم و  مخ  ناموناز  رابکتـسا  یاھراشف  رابکتـسا و  یاھدـیدھت  یناھج و  رابکتـسا  تروپ 

و مالـسلامھیلع )  ) تیبلھا قیرط  زا  هک  تسا  یھلا  یونعم  تاکرب  هب  نیا  و  داتفا ؛ قافتا  نیا  و  دوش ؛ روراب  دیما  یاھلاھن  نیا  داد  هزاجا  هک  دوب  امـش  یگداتـسیا  دـنامیمن .

. مینک ظفح  نامدوخ  یارب  یتسدود  دیاب  ار  اھنیا  میراد ؛ هگن  دیاب  ار  اھنیا  هدش ؛ لصاح  ام  یارب  راوگرزب  نیا  تاھجوت  اھیقب و  ترـضح  کرابم  مان  رھطا و  یارھز  کرابم  مان 

. میراد هگن  نامدوخ  یارب  دیاب  ار  ندشن  هرغ  دوخ  هب  ار ، نتسناد  ادخ  زا  نیا  ار ، مالسلامھیلع )  ) تیبلھا هب  هجوت  نیا  ار ، لسوت  نیا  ار ، هجوت  نیا 

نادمھ  / ٣٠/٠۵/١٣٩۶ دزی و  یاھناتسا  یگنھرف  نالاعف  نالوئسم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

و دسریم ، شوگ  هب  هدننکهارمگ  یاھادص  دیآیم ، ادص  فلتخم  یاھهنزور  زا  تسا . یتیعقاو  نیا  میراد ؛ لوبق  ام  ار  نیا  دنتسھ ؛ رـضم  تاغیلبت  ضرعم  رد  ام  یاھناوج  زورما 

نیا دوشب . هداد  ناشن  وا  هب  یـصخاش  کی  هکنیا  هب  دراد  جاـیتحا  تسا ؛ رگاوغا  هدـنبیرف و  یاـھریوصت  نیا  هب  اھادـص و  نیا  هب  طاـحم  نادـیم ، طـسو  نیا  رد  هک ]  ] ناوج نیا 

دھدب ناشن  دناوتیم  یمالسا  ماظن  یمالسا و  یروھمج  ار  صخاش 

نایوجشناد  / ١۴٠١/٠٢/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مکحم و نایب  راتفگ و  ناوت  نیا  زا  ناسنا  مربیم ؛ ظح  اعقاو  نم  دوشیم ــ  ظوظحم  اعقاو  ناسنا  هک  دـینکیم ] تبحـص   ] تردـق نیا  اب  تئرج ، نیا  اب  دـییآیم و  اـجنیا  هک  اـمش 

، درک دوشیمن  یراک  دنک  ساسحا  هک  دننک  قیرزت  وا  هب  تسبنب  ساسحا  دننک ، شسویام  دننک ، شدرس  هسوسو  اب  ار  نیا  دنھاوخیم ] [ ــ  دیآیم شـشوخ  بوخ  قطنم 

. دوب نیا  ییادزتیوھ  دریگیم . ماجنا  دراد  هک  تسا  یراک  نیا  درادن ؛ هدیاف  تسا ، تسبنب 

داسف و رقف و  فرحنم ــ  یهعماج  رد  دیلپ  رـصنع  هس  گرزب و  ناطیـش  هس  نیا  هب  تبـسن  ضیعبت ؛ داسف و  رقف و  هب  تبـسن  دارفا  ندرک  توافتیب  ینعی  مھ ]  ] ییادزنامرآ

یاھصخاش یهرابرد  ندش  هزیگنامک  یبرغ ، گنھرف  یهطلس  هب  تبـسن  ندش  توافتیب  دننک ؛ توافتیب  ار  اھنیا  دوشب ، هزرابم  نیا  اب  دیاب  دورب ، نیب  زا  دیاب  هک  ضیعبت ــ 

ریز صخاش  ملظ ، ربارب  رد  یگداتـسیا  صخاش  هتخیگنارب ؛ ار  اھروشک  تمواقم  هداد ، ناکت  ار  ایند  اھـصخاش  نیا  هک  دراد  ییاھـصخاش  کی  بالقنا  بخ  یمالـسا . بـالقنا 

ناکت ار  یمالـسا  یاھروشک  ار و  ایند  اھنیا  تسا ، یمالـسا  ناریا  یاھـصخاش  اھنیا  تسا ، یمالـسا  بالقنا  یاھـصخاش  اھنیا  ندادـن ؛ جاـب  صخاـش  نتفرن ، ییوگروز  راـب 

ظاحل زا  اھیـضعب  یاھـشیارگ  دنتـشاد ــ  هک  یفلتخم  یاھـشیارگ  اب  یدامتم  یاھلاس  نیا  رد  اـم  روھمج  یاـسور  زا  یروھمجسیئر  رھ  هدرک . ناریا  هجوتم  ار  اـھتلم  هداد ،

؛ دندرک تدارا  زاربا  اھنآ  هب  تبـسن  دـنداد و  راعـش  ناشیارب  مدرم  دـندرک ، ادـیپ  روضح  مدرم  نیب ]  ] رد یجراخ  روشک  کی  رد  هدوب ــ  مھ  لباقم  یهطقن  تارکفت ، اھتـسایس و 

نآ هداد ، ناکت  اھـصخاش  نیا  ار  ایند  دـننازوسیم ؟ ار  اکیرمآ  مچرپ  اما ] ، ] دوشیم زاـب  مدرم  تسد  هب  فلتخم  یاـھروشک  رد  ارچ  یمالـسا  یروھمج  مچرپ  تسیچ ؟ شتلع 

، ییارگـسپاو رجحت و  در  بان و  مالـسا  هب  تشگزاب  صخاش  دـننک . هزیگنایب  اـھنآ  هب  تبـسن  ار ] دارفا   ] دـننک و گـنرمک  روشک  لـخاد  رد  ار  اھـصخاش  نیا  دـنھاوخیم ]  ] تقو

. نیطسلف یهیضق  رد  یگداتسیا  صخاش 
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