
ماظن  / ٢٣/١٣٧٠/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نارق کی  ار  رکـش  ام  ی  هتـشذگ روھمج  یاسور  زا  یکی  هک  تفگ  یم وا  دنک . حیرـشت  نم  یارب  ار  شدوخ  یـسایس  تالکـشم  تساوخ  یم یروشک  روھمج  سیئر تقو  کی

هد ناشتمیق  یھاگ  هدش  تیبثت یاھسنج  ام ، تکلمم  رد  تسا . هتشادن  شدوخ  اب  ار  مدرم  هک  هدوب  نیا  وا  لکـشم  متفگ  نم  تفر ! نیب  زا  دش و  اتدوک  وا  هیلع  درک ، نارگ 

مھ ام  دنھاگتـسد ، رـس  تشپ  هک  یتقو مدرم  متفگ  دـنراد . دامتعا  هاگتـسد  هب  دنھاگتـسد و  رـس  تشپ  مدرم  نوچ  دروخ ؛ یمن ناکت  بآ  زا  مھ  بآ  اـما  دور ، یم ـالاب  ربارب 

مدرم هب  لبق  لاس  شـش  جـنپ ، دـننک . یم لوبق  مدرم  مینک ؛ شنارگ  میھاوخ  یم الاح  اما  میداد ، یم تمیق  نیا  هب  البق  ار  سنج  نیا  ـالثم  هک  مییوگ  یم اـھ  نآ هب  مییآ  یم

گنج ینابیتشپ  یلاع  یاروش  یلام  باسح  هب  ات  دنتخیر ، اھکناب  فرط  هب  خلم  روم و  لثم  مھ  مدرم  دننک ؛ کمک  گنج  هب  یلام  داھج  ناونع  هب  دـیاب  همھ  هک  میتفگ  یم

. دنزیرب لوپ 

یگدـنز رکف  هب  میتفر ، نامدوخ  لئاسم  لابند  اـم  رگا  دنـشاب . هتـشاد  داـمتعا  امـش  نم و  هب  دـیاب  مدرم  دـینک ؟ بلج  ار  مدرم  ناـنیمطا  تبحم و  دـیھاوخ  یم هنوگچ  اـمش 

تـسرد یئاضق  رـسدرد  هک  یدـح  رگم  میدـشن  لئاق  نامدوخ  یارب  یدـح  چـیھ  لاملا  تیب ندرک  جرخ  رد  میتفر ، نامتافیرـشت  تالمجت و  لابند  میداتفا ، ناـمدوخ  یـصخش 

زا بالقنا  تکرب  هب  مھ  زورما  دنا ؛ هدوب اھتلم  نیرترایـشوھ  وزج  هشیمھ  نایناریا  دنروک ؟ مدرم  رگم  دنام ؟ یم یقاب  مدرم  دامتعا  رگم  میدرک ، جرخ  میتسناوت  هچرھ  و  دـنکب !

؟ مینک یم یگدنز  هنوگچ  ام  هک  دننیب  یمن مدرم  رگم  نایاقآ ! دنرترایشوھ . مھ  اھرایشوھ  زا  دنیاھنیرترایشوھ ؛

هاپس  / ٢٩/١٣٧٣/٠۶ ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

دـنظوفحم و دوخ  یاج  رد  همھ  هک  یگدـنزاس  رگنـس  رد  داھج  یداصتقا و  یلام و  یملع و  داھج  هن  مییوگ ؛ یم ار  هناحلـسم  داـھج  ناـمھ  داـھج - هک  دـنکن  لاـیخ  یـسک 

تـصرف مھ  نیا  دوخ  هک  تسا  یزاب  نادـیم  داھج ، نیا  نادـیم  تسین . هسیاقم  لباق  رگید  یاھتلیـضف  اب  هناحلـسم  داھج  تلیـضف  هتبلا  تسا . هدـش  مامت  دـنراد - تلیـضف 

. دینک هدافتسا  اھتصرف  نیا  زا  دیاب  امش  دنتسھ و  یھلا  معن  اھ  نیا تسا . یرگید 

(ع)  / ١٣٧٧/٠٧/٢۶ ادھشلادیس رکشل  هاگحبص  مسارم  رد  تانایب 

هافر یونعم و  یدام و  یگدنز  رد  تفرـشیپ  یگدنز ، رد  مظن  ندمت ، کی  داجیا  روشک ، کی  سیـسات  هک  دـننک  یم لایخ  دـنمر ! یم داھج  مسا  زا  ناسک  یـضعب  نم ! نازیزع 

نودـب ترخآ . هن  ایند و  هن  دـیآ ؛ یمن ناسنا  تسد  هب  زیچ  چـیھ داھج ، نودـب  یطلغ ! هچ  ییاطخ ! هچ  تساھ ! نیا دـض  داھج  دزاس و  یمن داھج  اـب  اـھناسنا ، یارب  عورـشم 

ینینوخ یاھ  هجنپرس داصتقا و  یایند  تسایس و  یایند  کانرطخ  رایسب  رایسب  یاھگرگ  هب  دسر  هچ  داتسیا ؛ دوش  یمن مھ  نابایب  یاپ  تسد و  یب گرگ  لباقم  رد  داھج ،

! دندرب دندروخ و  دندرک و  دوبان  دندیرد و  ار  ناسنا  اھنویلیم  هک 

ایند یاھتلم  نایم  رد  دناوت  یم داھج  نودب  تلم  کی  رگم  دشچب ؟ ار  تزع  معط  دناوت  یم داھج  نودب  تلم  کی  رگم  دریگب ؟ الاب  ار  شرس  دناوت  یم داھج  نودب  تلم  کی  رگم 

؟ دنک ادیپ  یتیعقوم  ناش و 

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

فلتخم یاھشخب  یتلود و  نالوئسم  دنھاوخ . یمن ار  نیا  اھییاکیرمآ  تسا ؛ روشک  روما  حالـصا  یارب  تدھاجم  ندومن و  شالت  ندرک و  راک  اکیرما ، اب  هزرابم  نیرتگرزب  زورما 

اھ هنیمز نیا  رد  سکرھ  دـننک . شالت  راـک و  اـتقیقح  روشک ، داـصتقا  هب  نداد  قنور  مدرم و  تشیعم  روما  یاـھ  هرگ ندرک  زاـب  داـسف و  اـب  هزراـبم  لاغتـشا و  داـجیا  یارب  دـیاب 

تالکـشم نیا  دـنھاوخ  یم اھ  نآ دوش ؛ زاب  تلم  نیا  روشک و  نیا  یاھ  هرگ دـنھاوخ  یمن اـھییاکیرمآ  نوچ  تسا ؛ هدرک  اـکیرما  اـب  ار  هزراـبم  نیرتگرزب  دـنک ، راـک  تدـھاجم و 

. دنامب

یتلود نالوئـسم  هک  تسا  نیا  هب  اـکیرما  دـیدھت  لـباقم  رد  روشک  ندرک  نیماـت  تسا . نیا  یقیقح  تصرف  دنرامـشب ؛ منتغم  یلیخ  ار  راـک  تصرف  دـیاب  یتـلود  نالوئـسم 

دنرامشب منتغم  ار  تصرف  نیا  دننک و  راک  هناقداص  مدرم  یارب  دنناوت ، یم هچرھ 

یملع  / ١٣٨٢/١١/٢١ ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ی همھ هـک  ناـنچمھ  دـنک . یمن ظـفح  اـم  یارب  نازرا  ناـسآ و  ار  نآ  دـھدب ، رگا  و  دـھد ؛ یمن نازرا  ناـسآ و  یداـم ، یاـھتمعن  لـثم  مـھ  ار  یوـنعم  یاـھتمعن  لاـعتم  یادـخ 

یملع و یاھتفرـشیپ  ییاھتلم  هک  دـینک  یم هدـھاشم  رگا  تسا . یراکادـف  تدـھاجم و  شالت و  عبت  هب  مھ  اھ  نآ ظفح  تسا ، یریگیپ  شالت و  عبت  هب  رـشب  یاھدرواتـسد 

هک تسا  یمالـسا  لوصا  زا  یکی  نیا  تسا . شالت  عبات  تسھ ، هچرھ  دنا  هدرک ادیپ  یتزع  دنا و  هدـش دـنمتورث  دـنا  هدرک ادـیپ  یداصتقا  یـسایس و  تدایـس  ای  یکیژولونکت 

ار یشزرا  یایند  دنتـسھ و  اھـشزرا  لابند  هک  یناسک  نآ  دنھاوخ . یم ار  ایند  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  نیا  دـیرن ؛» نمل  اشن  ام  اھیف  هل  انلجع  هلجاعلا  دـیری  ناک  نم  »

ناک کئلواف  نموم  وھ  اھیعس و  اھل  یعـس  هرخآلا و  دارا  نم  و  « ؛ دنروط نیمھ مھ  اھ  نآ دنھاوخ ، یم تسا ، یھلا  باوث  نامھ  هک  ار  یھلا  ترخآ  و  تسا ، ترخآ  نامھ  هک 

، تسا هدرک  شالت  هک  یھار  نامھ  رد  درک ، شالت  هک  سکرھ  ار . اھ  نآ ار و  اھ  نیا مینک ؛ یم کمک  ار  همھ  اـم  الوھ ؛» الوھ و  دمن  الک  : » دیامرف یم دعب  اروکـشم .» مھیعس 

. تساھدرواتسد ندروآ  تسد  هب  یارب  نازیم  رایعم و  شالت ، دنک . یم کمک  وا  هب  ادخ 

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

ی هقباـسم هب  دراد  زاـین  تلم  نیا  هشیمھ  مینک . شومارف  دـیابن  اـم  ار  نیا  دـشاب ؛ دـیاب  تسا و  یولع  ی  هنـالداع راـتفر  تلادـع و  هب  تلم  نیا  روـشک و  نیا  هاـگن  هشیمھ 

رد یرگشسرپ  حور  دنشاب و  تلم  لباقم  رد  ناشدوخ  گرزب  یاھتیلوئسم  یوگخساپ  وا  نالوئـسم  هکنیا  هب  دراد  زاین  تلم  نیا  هشیمھ  نالوئـسم ؛ نایم  یناسر  تمدخ

نشور ام  یارب  ار  تلم  تابلاطم  نینچمھ  نالوئـسم و  ام  فیاظو  نوگانوگ  بناوج  داعبا و  تسین ؛ ارذگ  یاھراعـش  اھ  نیا دنامب . هدنز  هشیمھ  دشاب و  هتـشاد  دوجو  مدرم 

. دنکیم

ی هفیظو شالت و  یارب  یی  هدع دشاب . هتـشاد  دوجو  ینیرفآ  سای یکاتھ و  نظوس ، بیرخت ، رد  ی  هقباسم یاج  هب  شالت ، راک و  رد  ی  هقباسم تمدخ و  رد  ی  هقباسم دیاب 

دوخ یالاو  یاھفدـھ  هب  دـناوتیم  یتقو  تیلباق  اب  نموم و  عاجـش و  گرزب و  تلم  نیا  دـنھدیمن . رارق  لمع  کالم  ار  اھ  نامرآ اھزاین و  هب  هجوت  تلم ، نیا  لـباقم  رد  دوخ 

حور ینیبدـب ، نظوس و  داجیا  یاج  هب  دـیاشگب و  روشک  نیا  ناوج  لسن  مشچ  لباقم  رد  ار  نشور  قافآ  دـیما و  یدـیمون ، ساـی و  قیرزت  یاـج  هب هک  دـنک  ادـیپ  یـسرتسد 

. دنک ادیپ  هعسوت  مدرم  نایم  رد  نالوئسم ، لبق  زا  و  نالوئسم ، نایم  رد  یلدمھ  یگناگی و  تدحو ، یردارب ،

شزرا کی  ناونع  هب  نالوئـسم  نایم  رد  داھج  نامیا و  هک  تشاد  دھاوخرب  دوخ  هار  رـس  زا  ار  نوگانوگ  تالکـشم  درک و  دھاوخ  ادیپ  تسد  دوخ  یاھفدـھ  هب  تلم  نیا  یتقو 

ار اھراعش  نیا  یتقو  مدرم  اھ  نآ رـس  تشپ  و  نالوئـسم ، روشک ، ناریدم  تسا . یداصتقا  یتیریدم و  داھج  یھاوختلادع و  داھج  یملع ، داھج  داھج ، نیا  دوش . هتخانش 

. دش دھاوخ  قفوم  باتشرپ و  دوخ  یاھ  نامرآ اھفدھ و  تمس  هب  روشک  تکرح  دنھد ، رارق  رظن  دم 

نازرواشک  / ١٠/١۴/١٣٨۴ رادید  رد  تانایب 

یاھراک یزور  نآ  یگدنزاس  داھج  ناناوج  تسا . هدوب  یداھج  راک  یزاورپدنلب و  سفن و  هب  دامتعا  تکرب  هب  میھدـب ، ماجنا  میاهتـسناوت  هک  یگرزب  راک  رھ  بالقنا ، لوا  زا  ام 

. تساھراک نیا  هب  رداق  یناریا  ناوج  هک  دـندرکیمن  رواب  تفرگیم ، ماجنا  گرزب  یاھراک  نیا  ناشمشچ  یولج  هک  یناـسک  نآ  یتح  هک  دـندرک  عورـش  روشک  نیا  رد  ار  گرزب 

« يداصتقا داھج   » 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 12هاگياپ  هحفص 1 
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رد تعنص  نیا  دندمآیم ؛ اھسور  دیاب  دنزاسب ! دنتسناوتیمن  مھ  ار  ولیس  اھنآ  دنتخاسیم ؛ ناشیارب  اھسور  ار  ولیـس  دندیرخیم و  اکیرما  زا  ار  مدنگ  توغاط ، میژر  نارود  رد 

هچ یهناخ  رد  دراد ؛ مزال  ولیـس  مدنگ  بوخ ، دنراکب ؛ مدـنگ  مدرم  دـناهداد  روتـسد  ماما  دـنتفگ  دـندمآ و  یھاگـشناد  داھج  ناناوج  نیا  بالقنا ، لوا  یاھلاس  رد  دوبن . ناریا 

زورما و  دندرکیمن ! رواب  اما  مک -  تیفرظ  اب  لوا ، زور  رد  هتبلا  دوریم -  الاب  ولیـس  نیا  هک  دـندیدیم  یدارفا  دـندرک . عورـش  نامدوخ ؛ راکتبا  تمھ و  یهناخ  رد  زج  میورب ، یـسک 

یتعنـص و نوگانوگ  یاھشخب  زا  یـشخب  رھ  رد  تسا . نیا  یداھج ، راک  اھناوج . نیمھ  تکرب  هب  تسایند ؛ رد  یزاسولیـس  ظاحل  زا  حرطم  یاھروشک  زا  یکی  اـم  روشک 

هفقویب و راـک  و  میناوـتیم ؛» اـم   » هک نیا  هب  داـقتعا  ینعی  هچ ؟ ینعی  یداـھج  یهیحور  میاهتفر . شیپ  میدـش ، دراو  یداـھج  یهیحور  اـب  اـم  هک  یتاـقیقحت  یملع و  ینف و 

. اھناوج هب  دامتعا  ینھذ و  یدوجو و  تیفرظ  یهمھ  زا  هدافتسا  ریذپان و  یگتسخ 

یساسا  / ١١/٣٠/١٣٨۵ نوناق  لصا ۴۴  یارجا  ناراکردناتسد  یداصتقا و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

متفگ نم  دنک . داجیا  یتالکشم  تسا  نکمم  هک  دوب  نیا  ناشنھذ  رد  نالوئسم  زا  یـضعب  مدرک ، تبحـص  یداصتقا  دسافم  هب  عجار  راب  لوا هدنب  هک  شیپ  لاس  دنچ  نامھ 

رد نکش  نوناق زادنا و  مھ تشپ رادربھالک و  شالق و  شالک و  هدع  کی  هکنیا  زا  دنوش  یم لاحشوخ  دنشاب ، هتشاد  یداصتقا  ملاس  تیلاعف  دنھاوخ  یم هک  یناسک  نآ  هن ،

اب ی  هزرابم هک  مدقتعم  مناد ؛ یم مھ  لمکم  ار  اھنیا  هدنب  هکلب  میناد ، یمن یفانم  رگیدمھ  اب  طقف  هن  ار  ات  ود  نیا  ام  دننکن . ماندب  ار  اھنیا  دندنبن ، ار  اھھار  دنـشابن ، نادیم 

هار راـک  نیا  رد  داـسف  هکنیا  یارب  هتبلا  میدرک . غـالبا  هک  تسا  لصا ۴۴  یاھتـسایس  نیمھ  هب  کمک  تسا و  یداصتقا  ملاس  تباقر  زاـسرتسب  داـسف ، ینک  هشیر داـسف و 

: درک مھاوخ  هراشا  الامجا  نم  دنشاب . دنبیاپ  اھنآ  هب  دیاب  هیئاضق ، هوق  سلجم و  تلود ، هک  دراد  دوجو  یتامازلا  کی  دنکن ، ادیپ 

زیم و نالف  تشپ  هک  یرومام  کی  هب  ددرگرب  ناھگان  یداصتقا  تیلاعف  کی  رایتخا  هکنیا  دننک . مک  ار  یرادا  یاھمخ  چیپ و  دننک ، هاتوک  ار  اھھار  دـننک ، فافـش  ار  تاررقم  دـیاب 

شزغل ضرعم  رد  تسا ؛ رطخ  ضرعم  رد  رومام  نیا  تسا . هبرـض  نیرتگرزب  نیا  دـنکب ، مھارف  ار  راک  کی  تشونرـس  و  هن ، ای  یرآ  دـیوگب  دـناوتب  وا  هک  هتـسشن ، هرادا  نالف  رد 

. دنک ادیپ  رییغت  تسھ ، اجنیا  رد  هک  هچنآ  ساسا  رب  دوش و  حالصا  اھشور  نیناوق و  دعاوق ، دیاب  دیاین . شیپ  نیا ، هک  درک  یراک  دیاب  تسا .

یارجا رد  شالت  سپ  دراد ، ینانمـشد  نوچ  دراد . ینانمـشد  نافلاخم و  اھتـسایس ، نیا  یارجا  ینعی  راک ، نیا  هک  منکب  ضرع  ناتـسود  هب  ادج  مھاوخ  یم نم  مھ  ار  نیا 

تـسرد صالخا و  اب  رگا  تسا ؛ داھج  شمـسا  یمالـسا  فرع  رد  تسا و  تدـھاجم  دـشاب ، نانمـشد  اب  ی  هلباقم رد  هک  یـشالت  رھ  تسا . داھج  عون  کـی  اھتـسایس  نیا 

یمالسا ماظن  دنھاوخ  یمن الصا  دوش . فرطرب  اھدوبمک  اھتسایس ، نیا  ندش  ییارجا  اب  دنھاوخ  یمن نافلاخم  زا  یضعب  دنتسھ ؟ یناسک  هچ  شنانمشد  دریگب . ماجنا 

روط نیمھ دینیبب ، نالا  دـنلیبق . نیا  زا  اھیجراخ  دـنا . هدرک یزیر  همانرب روشک  رب  یداصتقا  راشف  یور  دـشاب . هتـشاد  ار  یداصتقا  قنور  یداصتقا و  تفرـشیپ  ییافوکـش و  نآ 

یعامتجا یماظن و  مادـقا  زا  هتبلا  دـننکب . یداصتقا  مادـقا  کی  دـنناوتب  دـنرظتنم  دـنک ، هلمح  دـنک و  ادـیپ  یتصرف  هک  تسا  رظتنم  هتـسشن و  هک  یا  هنـسرگ گرگ  کی  لـثم 

، دنک مک  ار  اھراشف  نیا  دناوت  یم هک  ییاھزیچ  زا  یکی  دننک . دایز  ار  یداصتقا  یاھراشف  دنھاوخ  یم میروایب . یداصتقا  راشف  دـیاب  هک  دـنیوگ  یم مھ  ناشدوخ  دنـسویام ؛

هتـشاد ینارادـفرط  ناتـسود و  مھ  لخاد  رد  تسا  نکمم  دوش . ارجا  اھتـسایس  نیا  دنتـسین  لیام  اھنآ  تساھتـسایس . نیا  یارجا  نیمھ  دـنک ، مک  رایـسب  ار  شریثاـت  اـی 

کی هزاجا  هکنیا  زا  دروخب . مھ  هب  تیعـضو  نیا  دـھاوخ  یمن ناشلد  دـنا و  عفن یذ دـنراد ؛ یعفانم  ینونک  عضو  رد  تساـھ -  یلخاد هب  طوبرم  رگید  نیا  هک  یـضعب -  دنـشاب .

نیا زا  یلیخ  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  نیا  ییاناوت  سلجم -  رد  هچ  هیئاضق ، ی  هوق رد  هچ  هیرجم ، ی  هوق رد  هچ  اج -  رھ  رد  الاح  لوئـسم ، کـی  اـی  ریدـم  کـی  ملق  شدرگ  ریدـم ،

دنھاوخن هک  دنـشاب  دـیاش  مھ  اھ  یـضعب الاح  دنتـسھ . نافلاخم  زج  مھ  اھنیا  نیاربانب ، دورب . نیب  زا  دـنھاوخ  یمن دنرامـش و  یم منتغم  ار  نیا  دـنکب ، اـج  هباـج ار  اـھزیچ 

. میرادن نیقی  میھد ، یم لامتحا  ار  نیا  هتبلا  دشاب . ینونک  تلود  گرزب ، راک  نیا  یدصتم 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٢ نارگراثیا  ادھش و  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

نیمھ دنکن ، دیدھت  ار  ام  یماظن  رطخ  تسا  نکمم  دنکیمن . دیدھت  ار  ام  یرطخ  دیـسر ، نایاپ  هب  تدھاجم  نارود  هک  دننک  ساسحا  دیابن  ام  درم  نز و  ام ، ناناوج  ام ، تلم 

؛ دـننک یماـظن  مجاـھت  تلم  نیا  هب  دـننکیمن  تئرج  هدرب ، ـالاب  رایـسب  ار  دوـخ  نانمـشد  یریذـپرطخ  هک  هدیـسر  رادـتقا  زا  یاهبتر  نآ  هب  ناریا  تلم  زورما  تسھ . مـھ  روـج 

نآ هب  نمشد  تسین . یماظن  مجاھت  طقف  مجاھت  اما  تسا ؛ نیئاپ  رایسب  یماظن  مجاھت  رطخ  نیاربانب  تسا . مواقم  تلم  نیا  هک  دننادیم  دش ؛ دنھاوخ  بوکرـس  دننادیم 

نادرم و تماقتسا  ربص و  یهیحور  نمشد  دھدیم . رارق  فدھ  ار  ینید  قیمع  نامیا  یلم و  تدحو  نمشد  تسام . یلم  تماقتسا  یهناوتشپ  هک  دوشیم  هجوتم  یطاقن 

. تسا رتکانرطخ  یماظن  مجاھت  زا  مجاھت  نیا  دھدیم ؛ رارق  فدھ  ار  ام  نانز 

. دینیبیمن ناتمشچ  لباقم  رد  ار  نمشد  امش  مرن ، مجاھت  یگنھرف ، مجاھت  یونعم ، مجاھت  رد  اما  دینیبیم ؛ ار  ناتنمشد  دیـسانشیم ، ار  ناتفرط  امـش  یماظن  مجاھت  رد 

لماـک یرایـشوھ  اـب  منکیم  شھاوخ  اـھناوج  زا  صوـصخب  نازیزع ، امـش  یهمھ  زا  نادیھـش و  یاـھهداوناخ  زا  صوـصخب  ناریا  تلم  یهمھ  زا  نم  تسا . مزـال  یرایـشوھ 

مھم نیا  دـنک ؛ هنخر  راچد  ار  اھنآ  دـتفیب و  مدرم  ینامیا  یداقتعا و  یرکف و  یاـھهیاپ  ناـج  هب  یاهناـیروم  لـثم  نمـشد  دـیراذگن  دـینک . تسارح  ار  یحور  یرکف و  یاـھزرم 

. مینک ظفح  ار  نامدوخ  یحور  یاھزرم  ینامیا و  یاھزرم  میراد  هفیظو  همھ  تسا .

١٣٩٠/٠١/٠١ /  « یداصتقا داھج  لاس   / » لاس ١٣٩٠ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

یهلمج زا  هک  تسا  نـیا  میھدـب ، رارق  ناـمدوخ  تـمھ  یهـھجو  ار  نآ  اـم  دـیاب  لاـس ٩٠  رد  هک  دـنکیم ، هدـھاشم  ناـسنا  روشک  لـئاسم  یهعوـمجم  یهصرع  رد  هک  هچنآ 

مھ یـسایس  یهصرع  رد  دـنلاعف ، مھ  یگنھرف  یهصرع  رد  هتبلا  تسا . یداصتقا  لئاسم  ام ، روشک  اب  یهلباقم  رد  ام  روشک  ام و  تلم  نانمـشد  یاھراک  نیرتیـساسا 

نآ ای  دندرک  یزاسهنیمز  ناریا  تلم  نانمشد  هک  یئاھمیرحت  نیمھ  دنراد . یدایز  رایسب  تیلاعف  یداصتقا  یهصرع  رد  اما  دنلاعف ، مھ  یملع  تاراصحنا  یهصرع  رد  دنلاعف ،

هدروآرب اھنآ  یهتساوخ  هتبلا  دنرادب . زاب  هدنباتش  تکرح  نیا  زا  ار  نآ  دننک و  دراو  ام  روشک  تفرشیپ  رب  یاهبرـض  کی  هک  دوب  نیا  دصق  هب  دندرک ، لامعا  ناریا  تلم  هیلع  رب  ار 

لاس نیا  اذل  دننکیم . لابند  اما  دمآ ؛ قئاف  نانمـشد  دنفرت  رب  تلم  یھارمھ  نالوئـسم و  ریبادت  دنریگب و  دنتـشاد ، راظتنا  هک  ار  یاهجیتن  نآ  اھمیرحت  زا  دنتـسناوتن  دـشن و 

نیا نم  اذـل  تسا . یداصتقا  لئاسم  نم  رظن  هب  اھنیا  یهمھ  روحم  و  روشک ، لئاسم  نیرتیـساسا  هب  مینک  هجوتم  یتسیاـب  اـم  دوشیم ، زاـغآ  هظحل  نیا  زا  هک  ار  یراـج 

دـنوشیم و یداصتقا  لئاسم  هب  طوبرم  هک  یرگید  یاھـشخب  رد  هچ  سلجم ، رد  هچ  تلود ، رد  هچ  روشک ، نالوئـسم  زا  منکیم و  یراذـگمان  یداصتقا » داھج  لاس   » ار لاس 

تکرح نادـیم ، نیا  رد  دـیاب  تسین ؛ یفاک  یعیبط  تکرح  دـننک . تدـھاجم  دـننک ، راک  هنوگداھج  تکرح  اب  یداـصتقا  یهصرع  رد  هک  مراد  راـظتنا  ناـمزیزع  تلم  زا  نینچمھ 

. میشاب هتشاد  هنادھاجم  یشھج و 

یهنیمز رد  یداـیز  دودـح  اـت  مھ  تفرـشیپ و  یهنیمز  رد  مھ  هتبلا  میوشیم . تلادـع  تفرـشیپ و  یهھد  لاـس  نیموس  دراو  میراد  تعاـس  نیا  رد  نـالا  اـم  هک  دـیراد  هجوـت 

رد تلادع  رارقتسا  رھظم  تفرشیپ و  رھظم  هملک  یقیقح  یانعم  هب  ار  هھد  نیا  میناوتب  هک  دشاب  یوحن  هب  دیاب  ام  تکرح  نکیل  تسا ، هتفرگ  ماجنا  یبوخ  یاھراک  تلادع 

مھ هقطنم  یارب  راگدرورپ  قیفوت  هب  هھد  نیا  هک  دـنکیم  ساسحا  ناسنا  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  مالـسا  یاـیند  رد  هک  یتکرح  نیا  اـب  هناتخبـشوخ  میھدـب . رارق  ناـمروشک 

. دوب دھاوخ  تلادع  یهھد  تفرشیپ و  یهھد 

لاس ٩٠  / ١٣٩٠/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  رھطم  مرح  رد  تانایب 

دیاب هک  تسا  مزال  راک  کی  یرادا  ماظن  لوحت  الثم  دنتیولوا . یاراد  همھ  هک  دراد  دوجو  یمھم  یاھلصفرس  هتبلا  دریگب . ماجنا  دیاب  لاسما  هک  یراک  لاسما و  راعـش  دروم  رد 

طوبرم لئاسم  تسا ؛ یـساسا  راک  کی  قیقحت ، شزومآ و  زکارم  رد  اھهاگـشناد و  رد  یناسنا  مولع  هاگیاج  تسا ؛ یناینب  راک  کـی  شرورپ ، شزومآ و  لوحت  دریگب ؛ ماـجنا 

« يداصتقا داھج   » 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 12هاگياپ  هحفص 2 
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یهلئـسم ناـمز ، زا  یهھرب  نیا  رد  زورما  نارظنبحاـص ، رظن  هب  نکیل  تسا ؛ یمھم  یاـھراک  شاهمھ  اـھراک  نیا  هعماـج ، قـالخا  هب  طوـبرم  لـئاسم  یموـمع ، گـنھرف  هب 

ماگ نیا  دـھدب ، ماجنا  یاهنوگداھج  تکرح  کی  یداصتقا ، لئاسم  یهنیمز  رد  دـناوتب  اـم  زیزع  روشک  رگا  دراد . یرتشیب  تیولوا  تیروف و  روشک  لـئاسم  یهمھ  زا  یداـصتقا 

دیاب ام  تشاد . دـھاوخ  یدایز  رایـسب  تاریثات  ناریا  تلم  تزع  روشک و  تفرـشیپ  روشک و  یارب  کشالب  دـنک ، هارمھ  یدـعب  دـنلب  یاھماگ  اب  تسا ، هتـشادرب  هک  ار  یدـنلب 

رد تلم  کی  هک  دـننیبب  دـنناوتب  اھتلم  ات  میریگب  تسد  رـس  رب  ار  وگلا  میھد ؛ ناـشن  اـیند  یهمھ  هب  یداـصتقا  تالکـشم  لـح  یهنیمز  رد  ار  یمالـسا  ماـظن  تردـق  میناوتب 

. دنک تفرشیپ  دناوتیم  هنوگچ  مالسا  میلاعت  اب  مالسا و  یهیاس 

ینعی تسا ؛ هدـش  مـالعا  هک  تسا  مجنپ  یهماـنرب  رد  یهدـش  نییعت  نازیم  هب  روشک  باتـشرپ  دـشر  تسا ، مھم  دراد و  دوـجو  صخاـش  ناوـنع  اـب  هنیمز  نیا  رد  هک  هچنآ 

لبق لاس  ود  نم  مینک . هدافتـسا  یرتھب  لکـش  هب  روشک  تاناکما  زا  میناوتب  ام  ینعی  تسا ؛ یروهرھب  هب  طوبرم  رتشیب  مھـس  دشر ، نیا  رد  یدصرد . تشھ  دشر  لقادح 

هب نم  دـننادب . ار  اـھنیا  دـیاب  مدرم  مدرک . ضرع  یبلاـطم  لاـس  لوا  ینارنخـس  نیمھ  رد  دراد ، دوجو  یروهرھب  باـب  رد  هک  یتالکـشم  یئوجهفرـص و  یهلئـسم  یهنیمز  رد 

یداصتقا دشر  رد  یروهرھب  مھـس  اقترا  دنیوگب  دننزب ؛ فرح  مدرم  اب  روشک  یداصتقا  دـشر  رد  یروهرھب  مھـس  اقترا  تیمھا  یهنیمز  رد  هک  منکیم  هیـصوت  روشک  نالوئـسم 

نیا دراد . تیمھا  ردقچ  هعماج -  فلتخم  یاھشخب  نیب  یداصتقا  فاکش  اھدمآرد ، فاکـش  نیا  هعماج -  نیئاپ  الاب و  یاھکھد  یدمآرد  یهلـصاف  شھاک  نینچمھ  روشک و 

. دریگب ماجنا  اھراک  نیا  دننک  شالت  دیاب  تسا ، هدش  نییعت  مجنپ  یهمانرب  رد  هک  یدح  ات  ددنسپیمن . ار  نیا  مالسا  تسین ؛ ام  بولطم  اھفاکش  اھهلصاف و 

هب کمک  یصوصخ و  شخب  یراذگهیامرس  شیازفا  یهلئسم  نینچمھ  تسا . مھم  یساسا و  رایسب  لئاسم  یهلمج  زا  روشک ، رد  لاغتشا  شیازفا  یراکیب و  خرن  شھاک 

داجیا باب ، نیا  رد  مھم  یاھراک  زا  یکی  هک  تسا ؛ یساسا  مھم و  لئاسم  یهلمج  زا  دنک ، یراذگهیامرس  روشک  یداصتقا  لئاسم  یهنیمز  رد  دناوتب  هک  یـصوصخ  شخب 

دننک و زاب  ار  مھم  یاھهرگ  دننک و  یراذگهیامرـس  روشک  یداصتقا  مھم  لئاسم  رد  دنناوتب  دوشب و  لیکـشت  گرزب  یاھهیامرـس  اھینواعت  یهلیـسو  هب  هک  تساھینواعت ،

. راک یئافوکش  زا  تیامح  ینعی  نیا ، دوش . هدامآ  شاینوناق  یقوقح و  یاھتخاسریز  یتسیاب  دھد . ماجنا  ار  راک  نیا  دناوتب  تلود 

هب تلود  رگا  دوشیم . فرصم  یزرواشک  شخب  رد  مینکیم ، فرصم  روشک  رد  ام  هک  یبآ  دصرد  دون  زورما  بآ . فرصم  رد  یئوجهفرـص  هلمج  زا  یـساسا ، داوم  رد  یئوجهفرص 

رد یزرواشک ، شخب  زا  ریغ  دتفایم . یقافتا  هچ  دینیبب  امـش  دوشب ، مک  دصرد  هد  دـصرد ، دون  نیا  زا  رگا  دـنک ، حالـصا  ار  یزرواشک  یرایبآ  یاھهویـش  دـناوتب  یھلا  قیفوت 

رد میناوتب  ام  رگا  مینکیم . هدافتـسا  میراد  روشک  بآ  دـصرد  هد  زا  طـقف  اـم  دراد -  بآ  هب  جاـیتحا  هک  یئاھـشخب  یتعنـص و  شخب  یگناـخ ، شخب  رگید -  یاھـشخب  یهمھ 

زیچ رایـسب  نیا  هک  دوشیم ؛ ربارب  ود  یزرواشک  ریغ  شخب  رد  بآ  زا  یرادربهرھب  تاناکما  عقاو  رد  دتفایم . یقافتا  هچ  دینیبب  مینک ، یئوجهفرـص  دـصرد  هد  یزرواشک  شخب 

. تسا یشزرااب  مھم و 

دنراذگب و مدرم  رایتخا  رد  نیلوئـسم  دیاب  ار  اھنیا  هک  تسا ؛ مزال  تاعالطا  دنمزاین  تسا ، ندش  دنمناوت  دـنمزاین  نیا  تسا . مزال  داصتقا ، رما  رد  مدرم  میقتـسم  تکراشم 

دروخرب لاعف  دیاب  مھ  تلود  دننک ؛ هاگآ  ار  مدرم  دنناوتیم  دنراد ، شقن  نویزیولت  ویدار و  دنراد ، شقن  اھهناسر  هتبلا  دنک . ادیپ  هعـسوت  زورهبزور  دنور  نیا  هللااشنا  میراودـیما 

. دنربب شیپ  ار  یداصتقا  یهلئسم  هللااشنا  دنناوتب  دنک و 

یهیحور الوا  منکب . ضرع  راوتـسرھف  نم  مھ  ار  تامازلا  نیا  دراد . مھ  یتامازلا  کـی  دریگب ، ماـجنا  لاس ٩٠  رد  روشک  رد  یداـصتقا  میظع  تکرح  نیا  میھاوخب  اـم  رگا  بخ ،

یگدنزاس داھج  رد  میدید ، سدقم  عافد  رد  ام  ار  نیا  هتفر ؛ شیپ  هدش ، نادـیم  دراو  یداھج  یهیحور  اب  هک  یئاج  رھ  رد  زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  ام  تلم  تسا . مزال  یداھج 

تروـص هـب  تیدـج و  اـب  ادـخ ، یارب  ار  راـک  ینعی  میــشاب ؛ هتــشاد  یداـھج  یهـیحور  نوگاـنوگ ، یاھــشخب  رد  اـم  رگا  مـینکیم . هدـھاشم  مـیراد  یملع  تـکرح  رد  میدــید ،

. تفر دھاوخ  شیپ  تکرح  نیا  کشالب  فیلکت -  طاقسا  ناونع  هب  طقف  هن  میھد -  ماجنا  ریذپانیگتسخ 

هعماج هب  تلم و  هب  مھ  یئایند  روما  رد  ام ، ناناوج  نیدـت  هعماـج ، نیدـت  دـننادب ؛ همھ  ار  نیا  نم ! نازیزع  تسا . هعماـج  رد  نیدـت  ناـمیا و  حور  تیونعم و  ماکحتـسا  مود ،

نیدتم شناناوج  تلم  کی  رگا  تسا . لیمک  یاعد  رد  هعمج  یاھبـش  رد  ای  دجاسم  رد  فاکتعا  یاھزور  رد  طقف  شرثا  ناناوج ، ندش  نیدـتم  هک  دـننکن  لایخ  دـنکیم . کمک 

، دننکیم راک  دتفایم ، راک  هب  اھنآ  دادعتـسا  دش ؛ دـنھاوخ  رود  دـنکیم ، ریگنیمز  ار  ناوج  هک  یئاھزیچ  زا  دـش ؛ دـنھاوخ  رود  دایتعا  زا  دـش ؛ دـنھاوخ  رود  یگزرھ  زا  دنـشاب ،

یهیحور تسا . روج  نیمھ  مھ  داصتقا  رد  دـنکیم . تفرـشیپ  روشک  یـسایس ، یاھتیلاعف  یهنیمز  رد  یعامتجا ، یاھتیلاعف  یهنیمز  رد  ملع ، یهنیمز  رد  دـننکیم ؛ شـالت 

.. دراد یمھم  رایسب  شقن  نیدت ، تیونعم و 

دننک و تمھ  دیاب  همھ  هک  دراد  دوجو  روشک  رد  یلصا  یهلئسم  کی  تاقوا  زا  یرایسب  رد  دینیبب ، دوشن . التبم  یاهیـشاح  لئاسم  هب  روشک  هک  تسا  نیا  رگید  طرـش  کی 

یاهیشاح یهلئسم  کی  دوشیم ، دنلب  یئادص  کی  یاهشوگ  کی  زا  مینیبیم  ناھگان  اما  دشاب ؛ نیا  روشک  ینوناک  یهلئـسم  دیاب  دنورب ؛ یلـصا  یهلئـسم  نیا  غارـس  هب 

صاخ یهطقن  کی  هب  ندیـسر  شفدھ  دـنکیم ، تکرح  دراد  یراطق  یناوراک ، یمھم ، ترفاسم  کی  رد  هک  دـنامیم  نیا  لثم  نیا  دوشیم . نآ  هجوتم  اھنھذ  دـننکیم ، تسرد 

هب دیابن  یاهیـشاح  لئاسم  دوش . هتفرگ  اھنآ  زا  مھ  تکرح  یهمادا  ناکما  انایحا  دننامب ، زاب  هار  زا  نابایب ، رد  یاهیـشاح  زیچ  کی  هب  دننک  لوغـشم  ار  اھنھذ  ناھگان  تسا ؛

لئاسم دوش  هجوت  دننک . ادج  یلـصا  لئاسم  زا  ار  یاهیـشاح  یعرف و  لئاسم  دنناوتیم  دنرایـشوھ ؛ دندنمـشوھ ، دنراد ، لیلحت  تردق  هناتخبـشوخ  ام  مدرم  دـیایب . نایم 

. دریگن رارق  یمومع  راکفا  هجوت  نوناک  یاهیشاح 

، دندنمهقالع ناشدوخ  نیلوئسم  هب  مدرم  دراد ، دوجو  نیلوئسم  مدرم و  نیب  رد  مدرم و  نایم  رد  زورما  هک  یداحتا  نیا  تسا . یلم  ماجسنا  داحتا و  ظفح  رگید ، طرـش  کی 

زا یکی  دوش . تیوقت  زورهبزور  دـنامب و  یقاب  یتسیاب  دراد ، دوجو  تدـحو  داحتا و  مدرم  دوخ  نیب  دـننکیم ، یھارمھ  اھنآ  اـب  دـننکیم ، کـمک  اـھنآ  هب  دـنراد ، داـمتعا  اـھنآ  هب 

یهناھب هب  یـسایس ، یاھـشیارگ  یهناھب  هب  بھذـم ، یهناھب  هب  تیموق ، یهناھب  هب  تسا ؛ هدوب  لخاد  رد  فاکـش  هقرفت و  داـجیا  ناریا ، تلم  نانمـشد  گرزب  یاـھهشقن 

 - ینید یرالاسمدرم  ماظن  هب  دندنمهقالع ، ناشروشک  هب  هک  یناسک  یهمھ  دنھاگآ . ام  تلم  هناتخبـشوخ  درک . ظفح  دیاب  ار  داحتا  نوگانوگ . یاھهناھب  هب  اھیدنبحانج ،

زا یاهلگ  رگا  دننک  یعـس  دیاب  مھ  اھنآ  روج ؛ نیمھ  مھ  روشک  نیلوئـسم  دنـشاب . هتـشاد  یگنھامھ  مھ  اب  دیاب  دـندنمهقالع ، تسا -  ناریا  تلم  زورما  راختفا  یهیام  هک 

هجوت همھ  ار  نیا  تسا ؛ یلم  داـحتا  هب  یهبرـض  نیا  دـننکن ؛ حرطم  یمومع  راـکفا  ضرعم  رد  ار  هلگ  نیا  دـشاب -  مھ  قحب  اـھهلگ  نیا  تسا  نکمم  یھاـگ  هک  دـنراد -  مھ 

هک بالقنا  لوا  زا  هدوب ؛ هشیمھ  هک  دنشاب -  هتشاد  هلگ  مھ  زا  نیلوئسم  تسا  نکمم  مھدیم . رادشھ  رکذت و  ار  نیا  دج  روط  هب  روشک  نیلوئسم  هب  نم  دنشاب . هتـشاد 

یئاـھهلگ هیرجم  یهوق  زا  هیئاـضق  یهوق  یھاـگ  هیئاـضق ، یهوـق  زا  هننقم  یهوـق  یھاـگ  هننقم ، یهوـق  زا  هیرجم  یهوـق  یھاـگ  میدـید ؛ میدوـب ، لـئاسم  راکردـناتسد  اـم 

لد مدرم و  نھذ  دـنروایب ، یمومع  راکفا  یهصرع  رد  دـیابن  ار  نیا  اما  دـشاب ؛ مھ  قحب  اھهلگ  تسا  نکمم  دـیآیم -  دوجو  هب  هلگ  تسا ، نیمھ  مھ  راـک  تعیبط  دنتـشاد ؛

ماجـسنا سپ  درادن . یتیمھا  یئزج  لئاسم  نیا  تسا ؛ لح  لباق  هرکاذم  اب  ایند  لئاسم  نیرتمھم  دـننک . لح  ناشدوخ  نیب  دـننک ؛ سویام  ار  مدرم  دـننک ، تحاران  ار  مدرم 

. تسا مھم  مھ  رگیدکی  اب  اوق  یگنھامھ  رگیدکی ، اب  اوق 

رپ رگید  یاھرھـش  نارھت و  یاھراوید  رد و  یهمھ  مینیبیم  ناھگان  دعب  مینکیم ، مالعا  لاس  یارب  ام  هک  یراعـش  نیا  تاقوا  یھاگ  مھدب ؛ رکذت  امتح  ار  هتکن  نیا  نم  هتبلا 

مدرم زا  نیلوئـسم و  زا  نم  هک  هچنآ  دراد ؟ یموزل  هچ  دریگیم ؛ ماـجنا  یاهنیزھرپ  یاـھراک  یھاـگ  درادـن . یاهدـیاف  نیا  هدـش . هتـشون  شیور  راعـش  نیا  هک  ولباـت ، زا  هدـش 

یاهنیزھ رگا  درادـن . یموزل  چـیھ  اھنیا  ندز و  سکع  ندرک و  رپ  ار  راوید  رد و  ندرک و  ولبات  دـننک . لابند  دـننک و  رواب  دنونـشب ، ار  راعـش  نیا  هک  تسا  نیا  مراد ، عقوت  نامزیزع 

« يداصتقا داھج   » 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 12هاگياپ  هحفص 3 

http://farsi.khamenei.ir


. دنھدب ماجنا  ار  هنیزھرپ  یاھراک  درادن  یموزل  چیھ  دراد . مھ  لاکشا  دشاب ، هتشاد  هنیزھ  رگا  درادن ؛ یموزل  دشاب ، هتشادن 

نیا هب  دـیاب  یروانف ، ملع و  یهصرع  نامھ  رد  اصوصخم  رگید ، یاھهصرع  رد  دوشن . یقلت  رگید  یاھهصرع  زا  تلفغ  یاـنعم  هب  مدرک ، ضرع  نم  هک  داـصتقا  تیروحم  هتبلا 

. دنھد ماجنا  ار  گرزب  یاھراک  دنناوتب  ات  دوش  دامتعا  اھنآ  هب  دوش ، کمک  ناوج  نادنمشناد 

هیولسع  / ١٣٩٠/٠١/٠٨ تفن  تعنص  نانکراک  مدرم و  عمج  رد  تانایب 

زورما تسا . داصتقا  یهصرع  رد  هدـمع  روط  هب  شداھج  نامز ، زا  یهھرب  نیا  رد  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  ماهدرک . مالعا  یداصتقا » داھج  لاس   » ار لاسما  نم 

هک یـشخب  نیرتمھم  روشک ، کـی  داـصتقا  یارب  و  دـیلوت ؛ هب  تسا  یکتم  هک  تسا  یداـصتقا  یهقطنم  کـی  هقطنم ، نیا  میدرک . دـیدزاب  کـیدزن  زا  ار  هقطنم  نیا  میدـمآ  اـم 

؛ تسا روجنیا  اجنیا  ملع ؛ هب  تسا  یکتم  شناد ، هب  تسا  یکتم  هک  یایدیلوت  داصتقا  شخب  نآ  صوصخب  تسا ؛ دـیلوت  دروایب ، دوجو  هب  ار  رادـیاپ  یئافوکـش  کی  دـناوتیم 

فلتخم یاھشخب  مدرم  هقطنم و  نیا  مدرم  زور  کی  رگا  تسا . ناریا  تلم  یهتـسیاش  نیا ، تسا . ناینبشناد  تسا ؛ یملع  مھ  تسا ، یدیلوت  مھ  تسا ، یداصتقا  مھ 

، تسا رتهدـیچیپ  یگداتـسیا  لکـش  اھتردـق  نآ  لـباقم  رد  زورما  دنداتـسیایم ، دـیاب  روجنآ  زواـجتم ، رگتراـغ و  یاـھتلود  یبلطهداـیز  یئوررپ و  یئوگروز و  لـباقم  رد  روـشک 

. قیمع هدیچیپ و  تدھاجم  کی  هب  دراد  جایتحا  تسا ؛ رتعونتم  تسا ، رتساسح 

عافد لاس  تشھ  نارود  رد  یماـظن ، داـھج  مھ  داـھج ؛ یاھنادـیم  رد  اـم  تلم  میتسین . هناـگیب  تدـھاجم ، زا  اـم  تسانـشآ . تدـھاجم  گـنھرف  اـب  اـم  تلم  هناتخبـشوخ 

ماجنا دـیاب  زورما  هک  یداھج  نیا  داھج . اب  میتسھ  انـشآ  ام  تسا . هدادناحتما  تلم  کی  یملع ، یداصتقا و  داھج  مھ  تدـم ؛ نیا  لوط  رد  یـسایس ، داـھج  مھ  سدـقم ؛

. مینکب میھاوخیم  راک  هچ  مینادب  دیاب  اما  تسین ؛ رتلکشم  هداد ، ماجنا  ناریا  تلم  زورما  ات  هک  یئاھداھج  زا  یداصتقا -  داھج  میھد - 

ضورفم نمـشد ، اب  یئورایور  روضح و  داھج ، رد  داھج . تفگ  دوشیمن  ار  یـشالت  رھ  دراد . یاهژیو  یئانعم  راـب  کـی  داـھج  تسین . یداـصتقا  شـالت  افرـص  یداـصتقا ، داـھج 

ینمشد کی  صوصخب  هک  دیھد ، ماجنا  ار  یـشالت  کی  دیھاوخیم  امـش  تقو  کی  اما  تسین . داھج  نیا  تسین ؛ وا  لباقم  رد  ینمـشد  دنکیم ، یـشالت  کی  ناسنا  تسا .

داھج تسا  نکمم  دـشاب ، یلام  داھج  تسا  نکمم  دـشاب ، لاتق  لکـش  هب  داھج  نیا  تقو  کی  تسا  نکمم  داـھج . دوشیم  نیا  تسا ؛ هداتـسیا  امـش  یهنیـس  هب  هنیس 

ادـیپ یلداعم  داھج »  » یارب ام  زورما  تایبدا  رد  میھاوخب  رگا  تسا . هزرابم  داھج و  ماسقا  عاونا و  تسا ؛ داھج  اھنیا  یهمھ  دـشاب ؛ ینف  داھج  تسا  نکمم  دـشاب ، یملع 

. یداصتقا یهزرابم  ینعی  یداصتقا ، داھج  هزرابم .»  » دوشیم مینک ،

ناتراک نیا  دـیتسھ ، اھنآ  وزج  دـیتسھ و  راک  لوغـشم  هعومجم  نیا  رد  اھامـش  زا  یرایـسب  میدـید و  زورما  ام  ار  اھنآ  زا  یـضعب  هک  ینموم  نادرم  نیا  دنلوئـسم . مھ  همھ 

یتقو هللالیبسیف . داھج  دوشیم  دشاب ، یئادخ  تین  رگا  تین  تسا . داھج  کی  دریگیم ، ماجنا  دراد  میظع  یداصتقا  یتعنـص و  یهقطنم  نیا  رد  هک  یراک  نیا  تسا . داھج 

داـھج دوـشیم  داـھج  نیا  دـنکیم ، شـالت  ناریا  ناملـسم  نموـم و  تلم  یمالـسا و  تـما  هـب  ندیـشخب  تزع  مالـسا ، یهـملک  یـالعا  قـح ، یهـملک  یـالعا  یارب  ناـسنا 

. دراد دوجو  هللالیبسیف  داھج  ناش  تمظع و  تاکرب و  شالت ، نیا  رد  تقو  نآ  هللالیبسیف .

دینادـب دـینکن و  یگتـسخ  ساسحا  دـینادب ؛ هللالیبسیف  داھج  ار  ناتدوخ  راک  هک  مھاوخیم  دـجب  رکـشت -  نمـض  هصرع -  نیا  نالاعف  ناصـصختم و  نانکراک ، یهمھ  زا  نم 

، ام تلم  نوگانوگ  یازجا  یهمھ  لاسما  دیـسر . دـیھاوخ  یزوریپ  هب  دـینکیم ، تکرح  ادـخ  هار  رد  ادـخ و  یارب  یتقو  تسا . نآ  یزوریپ  رب  یھلا  یهدـعو  هللالیبسیف  داـھج 

تکرب مھ  لاعتم  یادخ  دنریگب . شیپ  رد  ادخ  یارب  ار  شالت  نیا  دیاب  همھ  مدرم ، داحآ  روشک و  رانک  هشوگ و  رد  یناتسا  نوگانوگ  یاھشخب  نیلوئسم  یروشک ، نیلوئسم 

ود یـس و  نیا  لوط  رد  هکنیاامک  دـنکیم ؛ کمک  دـھدیم و  تکرب  امتح  دـشاب ، تھج  نیا  رد  هک  یمزع  تین و  نآ  هب  یراک ، نآ  هب  یـشالت ، نآ  هب  لاـعتم  یادـخ  داد . دـھاوخ 

. دتسیاب یناھج  رابکتسا  لباقم  رد  دناوتب  یتلم  کی  تشادن  ناکما  یھلا ، یهدارا  نودب  هدرک . کمک  ام  هب  لاعتم  یادخ  زورما  ات  لاس 

تفرـشیپ زا  هک  یناسک  یهمھ  دـینیبیم  دـینکیم ، هاگن  یتقو  امـش  بیقر . هب  منک  ریبعت  مھاوخیمن  نم  الاح  میراد ؛ یکیرـش  ام  بخ  زاـگ ، ینغ  نداـعم  یهقطنم  نیا  رد 

، نیا دننک . ینکـشراک  فرط  نیا  راک  رد  دنناوتیم ، هچرھ  دـننک و  کمک  ار  فرط  نآ  دـناهدش ؛ مکارتم  دـناهدش ، عمج  ناریا  تلم  اب  یهھجاوم  رد  اجنآ  دنایـضاران ، ناریا  تلم 

شیپ راک  نیا  لاثما  راک و  نیا  رد  امـش  هک  یمدق  کی  رھ  دنک . ساسحا  ار  مصخ  نمـشد و  ینمـشد  دوخ ، لباقم  رد  ناسنا  هکنیا  دـھدیم ؛ ناشن  ار  هزرابم  داھج و  یانعم 

رب دننکیم  یعس  اھنآ  دیـشاب ، هتـشاد  جایتحا  تفرـشیپ  نیا  یارب  امـش  هچرھ  دننکیم . ینکـشراک  دنناوتب ، مھ  هچرھ  دنکیم ؛ تحاران  دنکیم ، ینابـصع  ار  نمـشد  دیورب ،

. دننک راوشد  دننک ، لکشم  ار  نآ  هب  امش  یسرتسد  دنوش و  زکرمتم  نآ  یور 

رد هللادمحب  هک  یدادعتـسا  یناسنا و  یهدارا  یندـشن  مامت  ناشوج  یهمـشچ  نیا  دوخ ؛ یاھیئاناوت  زا  دادمتـسا  دوخ ؛ هب  ندرک  هیکت  نتـشگرب و  جالع ، تسیچ ؟ جالع 

. دراد دوجو  ام  ناوج  لسن  رد  ام ، مدرم  رد  ام ، زیزع  ناریا 

هلمج کی  میدرک . یئاھهیـصوت  مھ  ام  دنتـشاذگ ، نایم  رد  ینالوط  دـیدزاب  نیا  لوط  رد  شخب  نیا  نیلوئـسم  زورما  مھ  ار  اھفرح  زا  یـضعب  تسا . داـیز  هنیمز  نیا  رد  فرح 

فرصم تسرد ، فرصم  تسا ؛ هدمع  نکر  کی  مھ  فرصم  تلم ، کی  داصتقا  یهرادا  رد  دنکیرش . همھ  یداصتقا  داھج  نیا  رد  هکنیا  نآ  و  تسا ، ناریا  تلم  یهمھ  هب  باطخ 

. دوشیم هیصوت  هشیمھ  هک  یزیچ  نیمھ  لام ؛ فالتا  ریذبت و  فارسا و  زا  رود  فرصم  بوخ ،

نیا هب  ناوج ، نیا  هب  ار  گنھرف  نیا  دیـشاب ؛ میھـس  یداصتقا  داھج  نیا  رد  دیناوتیم  دیـشاب ، هک  مھ  ملعم  کی  سالک ، کی  رـس  یتح  امـش  شالت  . راک و  گنھرف  داجیا 

. دیشاب میھس  داھج  نیا  رد  دیناوتیم  دیشاب ، هک  یشخب  رھ  رد  یداصتقا . داھج  دوشیم  نیا  دیھدیم ؛ میلعت  ادرف  یناسنا  یورین 

هیولسع یهقطنم  نیمھ  رد  تسین . تفرشیپ  الصا  مالسا  رظن  زا  تلادع ، یاھنم  تفرشیپ  تسا . تلادع  تفرشیپ و  یهھد  ام  یارب  هھد  نیا  تلادع . تفرـشیپ  هب  کمک 

زورما تسا . گرزب  راک  وزج  تسا ؛ یداصتقا  داھج  وزج  اھزاین ، نیا  عفر  هب  کمک  دـنراد . یئاھزاین  مدرم  یقت -  لخن  هیولـسع و  یناسنا  یرـشب و  مھم  زکرم  ات  ود  نیا  رد  - 

هللااشنا میتشاد . یئاھوگتفگ  روط  نیمھ  مدرم ، نیا  یهرابرد  نوگانوگ ، تالکـشم  هدولآ ، یاوھ  تسیز ، طیحم  یهنیمز  رد  فلتخم ، یاھـشخب  نالوئـسم  ناریدم و  اب  ام 

، یلدـمھ یراکمھ ، اب  یداصتقا . یهبناجهمھ  میظع و  داھج  کی  یهعومجم  زا  تسا  یئازجا  همھ  اھنیا  دوش . لح  مدرم  تالکـشم  دـیاب  دـننک . لابند  ار  لـئاسم  نیا  دـیاب 

. دنک ادیپ  ار  دوخ  یهتسیاش  هاگیاج  دناوتیم  تلم  نیا  ادخ ، یارب  راک  لمع  و  ساسحا  یردارب ، ساسحا 

لباقم رد  ندشن  میلست  مرج  هب  لالقتـسا ، مرج  هب  قح ، زا  یرادفرط  مرج  هب  مھ  نآ  دننک ؛ دراو  بیـسآ  ناریا  تلم  هب  دنھاوخیم  دنناوتب ، یھار  رھ  زا  دونع  نانمـشد  نیا 

اب یراکمھ ، نیا  اب  یلدمھ ، نیا  اب  هملک ، داحتا  نیا  اب  نانمـشد ، نیا  لباقم  رد  دننزب . هبرـض  دنیوگب و  روز  دننک و  لیمحت  ناریا  تلم  هب  دنھاوخیم  اھنآ  نانمـشد ؛ یئوگروز 

؛ دنک نیمات  ار  دوخ  تزع  تسا  هتـسناوت  تسا و  هدمآ  قئاف  دوخ  نانمـشد  رب  زورما  ات  ناریا  تلم  هک  نانچمھ  دـمآ ؛ قئاف  اھنآ  رب  داتـسیا و  ناوتیم  یمومع ، تدـھاجم  نیا 

. دوب دھاوخ  روط  نیمھ  مھ  نیا  زا  دعب 

یورین هب  یهیکت  میقتسم  طخ  نیمھ  هک  تسا  نیا  مینکیم ، هیصوت  شخب  نیا  هب  صوصخب  زورما  دیدزاب  بسانت  هب  نوگانوگ و  یاھـشخب  مرتحم  نیلوئـسم  هب  ام  هک  هچنآ 

اب رگا  تسا ؛ هللالیبسیف  داھج  تسا و  راگدرورپ  هجوت  دروم  تیلاعف ، شالت و  نیا  دـننادب  دـننک ؛ لاـبند  ماـمت  تیدـج  اـب  ار  نارگید  زا  یانغتـسا  داـجیا  دوخ و  یتاذ  ینورد و 

« يداصتقا داھج   » 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 12هاگياپ  هحفص 4 
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اھر ار  یریگتھج  نیا  طخ و  نیا  دـناسریم . هجیتن  هب  ار  داھج  نیا  لاعتم  یادـخ  و  تسا -  یھلا  تاین  زا  یکی  روشک ، هب  تمدـخ  مدرم و  هب  تمدـخ  تین  دـشاب -  یھلا  تین 

. دننک شالت  دننکن ،

ندرک فرطرب  رکف  رد  هک  دنکیم  ساسحا  ناسنا  دنتـسھ . و  دنـشاب ، رکف  هب  دیاب  دراد ؛ دوجو  یـصئاقن  هتبلا  تسا . هدننکدنـسرخ  مدرک ، هدـھاشم  اجنیا  زورما  نم  هک  هچنآ 

ساسحا نیا  دھد . ماجنا  دـناوتیم  دـنک ، هدارا  هک  ار  یراک  رھ  ناریا  تلم  هک  دـھدیم  ناشن  نیا  و  تسا ؛ یمیظع  رایـسب  راک  هتفرگ ، ماجنا  هک  یراک  لاح  نیع  رد  دنـصئاقن .

. دوشیم هدھاشم  دراد  اھشخب  یهمھ  رد  مھ  شدھاوش  دراد ؛ ار  ساسحا  نیا  ام  تلم  و  تسا ؛ تلم  نآ  یارب  یحور  یونعم و  یهیامرس  نیرتگرزب  تلم ، کی  رد  یئاناوت 

یاھـشخب یور  یتسیاـب  اـمتح  ینف ، یاھـشخب  رب  یهوـالع  زاـگ ، تفن و  یهلئـسم  صوصخ  رد  دریگب . ماـجنا  یملع  یاـھراک  دـیاب  هک  دراد  دوجو  یئاھـشخب  راـک ، نیا  رد 

نیا رد  تسناوت  دـنھاوخ  ام  یاھناوج  میـشاب . هتـشاد  یملع  تاعلاطم  هنیمز  نیا  رد  مینک و  رکف  مینک ، راک  زاـگ -  تفن و  داـصتقا  زاـگ ، تفن و  قوقح  یداـصتقا -  یقوقح و 

یورین رتمھم ، یلیخ  اھتورث  نیا  زا  اما  تسا ؛ تورث  تفن  تسا ، تورث  زاگ  تسا . ناریا  تلم  هب  قلعتم  تورث  نیا  درک . دنھاوخ  ادـیپ  تفرـشیپ  هللااشنا  دـننک و  راک  اھهنیمز 

یعیبط یاـھتورث  دـناوتیم  تشاد ، ار  یناـسنا  یورین  نیا  یتلم  کـی  رگا  تسا . نیا  لـصا  میراد ؛ ار  تورث  نیا  اـم  تسا . راـک  ناوت  یاراد  دـنمهقالع و  دادعتـسااب و  یناـسنا 

دوس رتشیب  نارگید  یارب  تفرگ ؛ دھاوخ  رارق  نارگید  تمدخ  رد  مھ  شایعیبط  یاھتورث  تشادن ، ار  نیا  رگا  اما  دھد ؛ رارق  تلم  تمدخ  رد  دـنک و  لاصحتـسا  مھ  ار  شدوخ 

. میراد ار  تورث  نیا  هللادمحب  ام  وا . دوخ  یارب  ات  داد  دھاوخ 

زورما تسا . هتفرگ  ماجنا  ـالبق  هک  تسا  یئاھتدـھاجم  تکرب  هب  نیا  تسا ؛ یلدـمھ  یاـضف  تسا ؛ شـالت  یاـضف  تسا ؛ راـک  یاـضف  روشک ، یمومع  یاـضف  هناتخبـشوخ 

نادیھـش و تدھاجم  تکرب  هب  میروآیم ، تسد  هب  تیقفوم  ام  زورما  هچنآ  هک  مینادب  دیاب  امتح  دـنراد . روضح  عمج  نیا  رد  مھ  هقطنم  نیا  یادھـش  یاھهداوناخ  زا  یعمج 

؛ دندرب ار  هللالیبسیف  راثیا  رجا  دندرک ، هضرع  مھ  ار  ناشدوخ  یاھناج  دنتفر ، گنج  نادیم  هب  یضعب  نارگراثیا . نازابناج ، نادیھش ، تسا ؛ نادیھش  راثیا  نادیھش و  نوخ 

تلم زورما  هک  تساھتدھاجم  نیا  اھیرگراثیا و  نیا  دنراد . رارق  روشک  تمدخ  رد  بالقنا و  تمدخ  رد  اھنیا  تسا و  هدرک  ظفح  هللادمحب  ار  اھنیا  یاھناج  لاعتم  یادخ  هچرگا 

. دھد ماجنا  ار  گرزب  یاھراک  نیا  دناوتب  هک  تسا  هداد  تصرف  وا  هب  تسا و  هدناسر  یئاناوت  نیا  هب  تزع و  نیا  هب  ار  ام 

میظع راک  نیا  رد  ار  نامدوخ  مھس  هک  دھدب  قیفوت  ام  یهمھ  هب  دیازفیب و  ناریا  تلم  تفرـشیپ  تردق و  تزع و  رب  زورهبزور  هللااشنا  هک  مینکیم  تلئـسم  لاعتم  دنوادخ  زا 

. مینک یضار  نامدوخ  زا  ار  لاعتم  یادخ  میناسرب و  ماجنا  هب  یناگمھ 

هیولسع  / ١٣٩٠/٠١/٠٨ تفن  تعنص  نانکراک  مدرم و  عمج  رد  تانایب 

داھج مھ  سدقم ؛ عافد  لاس  تشھ  نارود  رد  یماظن ، داھج  مھ  داھج ؛ یاھنادـیم  رد  ام  تلم  میتسین . هناگیب  تدـھاجم ، زا  ام  تسانـشآ . تدـھاجم  گنھرف  اب  ام  تلم 

داـھج میھد -  ماـجنا  دـیاب  زورما  هک  یداـھج  نیا  داـھج . اـب  میتسھ  انـشآ  اـم  تسا . هدادناـحتما  تلم  کـی  یملع ، یداـصتقا و  داـھج  مھ  تدـم ؛ نیا  لوط  رد  یـسایس ،

. مینکب میھاوخیم  راک  هچ  مینادب  دیاب  اما  تسین ؛ رتلکشم  هداد ، ماجنا  ناریا  تلم  زورما  ات  هک  یئاھداھج  زا  یداصتقا - 

ضورفم نمـشد ، اب  یئورایور  روضح و  داھج ، رد  داھج . تفگ  دوشیمن  ار  یـشالت  رھ  دراد . یاهژیو  یئانعم  راـب  کـی  داـھج  تسین . یداـصتقا  شـالت  افرـص  یداـصتقا ، داـھج 

ینمشد کی  صوصخب  هک  دیھد ، ماجنا  ار  یـشالت  کی  دیھاوخیم  امـش  تقو  کی  اما  تسین . داھج  نیا  تسین ؛ وا  لباقم  رد  ینمـشد  دنکیم ، یـشالت  کی  ناسنا  تسا .

داھج تسا  نکمم  دـشاب ، یلام  داھج  تسا  نکمم  دـشاب ، لاتق  لکـش  هب  داھج  نیا  تقو  کی  تسا  نکمم  داـھج . دوشیم  نیا  تسا ؛ هداتـسیا  امـش  یهنیـس  هب  هنیس 

ادـیپ یلداعم  داھج »  » یارب ام  زورما  تایبدا  رد  میھاوخب  رگا  تسا . هزرابم  داھج و  ماسقا  عاونا و  تسا ؛ داھج  اھنیا  یهمھ  دـشاب ؛ ینف  داھج  تسا  نکمم  دـشاب ، یملع 

. یداصتقا یهزرابم  ینعی  یداصتقا ، داھج  هزرابم .»  » دوشیم مینک ،

ناتراک نیا  دـیتسھ ، اھنآ  وزج  دـیتسھ و  راک  لوغـشم  هعومجم  نیا  رد  اھامـش  زا  یرایـسب  میدـید و  زورما  ام  ار  اھنآ  زا  یـضعب  هک  ینموم  نادرم  نیا  دنلوئـسم . مھ  همھ 

یتقو هللالیبسیف . داھج  دوشیم  دشاب ، یئادخ  تین  رگا  تین  تسا . داھج  کی  دریگیم ، ماجنا  دراد  میظع  ىداصتقا  یتعنـص و  یهقطنم  نیا  رد  هک  یراک  نیا  تسا . داھج 

داـھج دوـشیم  داـھج  نیا  دـنکیم ، شـالت  ناریا  ناملـسم  نموـم و  تلم  یمالـسا و  تـما  هـب  ندیـشخب  تزع  مالـسا ، یهـملک  یـالعا  قـح ، یهـملک  یـالعا  یارب  ناـسنا 

. دراد دوجو  هللالیبسیف  داھج  ناش  تمظع و  تاکرب و  شالت ، نیا  رد  تقو  نآ  هللالیبسیف .

دینادـب دـینکن و  یگتـسخ  ساسحا  دـینادب ؛ هللالیبسیف  داھج  ار  ناتدوخ  راک  هک  مھاوخیم  دـجب  رکـشت -  نمـض  هصرع -  نیا  نالاعف  ناصـصختم و  نانکراک ، یهمھ  زا  نم 

. دیسر دیھاوخ  یزوریپ  هب  دینکیم ، تکرح  ادخ  هار  رد  ادخ و  یارب  یتقو  تسا . نآ  یزوریپ  رب  یھلا  یهدعو  هللالیبسیف  داھج 

هیولسع  / ١٣٩٠/٠١/٠٨ تفن  تعنص  نانکراک  مدرم و  عمج  رد  تانایب 

دننادب دننک ؛ لابند  مامت  تیدج  اب  ار  نارگید  زا  یانغتسا  داجیا  دوخ و  یتاذ  ینورد و  یورین  هب  یهیکت  میقتسم  طخ  نیمھ  هک  مینکیم ... هیصوت  مرتحم ... نیلوئـسم  هب  ام 

 - تسا یھلا  تاین  زا  یکی  روشک ، هب  تمدخ  مدرم و  هب  تمدخ  تین  دشاب -  یھلا  تین  اب  رگا  تسا ؛ هللالیبسیف  داھج  تسا و  راگدرورپ  هجوت  دروم  تیلاعف ، شالت و  نیا 

. دناسریم هجیتن  هب  ار  داھج  نیا  لاعتم  یادخ  و 

سراف  / ١٣٩٠/٠٢/٠٣ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

 - هناگ هس  یاوق  روج . نیمھ  اھتیلکب  هناگ  هس  یاوق  روج ، نیمھ  نیلوئسم  دناهصرع ؛ رد  دناهنحـص ، رد  روشک  یاج  همھ  رد  هناتخبـشوخ  مدرم  هک  دینکیم  هظحالم  زورما 

دنراد دننکیم ، راک  دنراد  دننکیم ، شالت  دـنراد  منیبیم ؛ منکیم ، هدـھاشم  کیدزن  زا  مراد  نم  دـننادیم ؛ دراو  اعقاو  هیئاضق -  یهوق  مھ  هیرجم ، یهوق  مھ  هننقم ، یهوق  مھ 

. تسین یکچوک  یاھراک  تسا ؛ ینیگنس  یاھراک  اھراک  دیآیم . رد  ناشقرع  دننکیم ، تدھاجم 

تکرح نیا  لاسما  دنھدب ، مھ  تسد  هب  تسد  دیاب  نیلوئسم  مھ  مدرم ، مھ  تسھ . روشک  نیلوئـسم  تمھ  یولج  یمیظع  تکرح  کی  یداصتقا . داھج  میتفگ  ام  الاح 

دـمحلا دراد  اھنیا  بخ ، تسا . لاسما  صوصخم  هکنیا  هن  تسا ، نایرج  نیا  عورـش  یاـنعم  هب  لاـس  یاھراعـش  میتفگ ، هک  روط  ناـمھ  دـننک . عورـش  ار  یداـصتقا  داـھج 

یادـخ هب  دـیاب  دنتـسین . صقن  زا  یلاخ  مھ  نیلوئـسم  دنتـسین ، صقن  زا  یلاخ  مھ  اوق  یاسور  مراد ، صقن  مھ  هدـنب  تسھ ؛ نامهمھ  راک  رد  صقن  الاح  دریگیم . ماـجنا 

. مینکن داجیا  هرگ  دنراد ، تلم  نیا  هک  یمیظع  تکرح  نیا  گرزب و  تلم  نیا  میظع  راک  رد  مینک ؛ مک  ار  اھنآ  میسانشب ، ار  نامدوخ  یاھصقن  میربب ، هانپ  لاعتم 

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

یارب نمشد  زورما  هک  تسا  نیا  نآ  و  روشک ؛ تیریدم  روشک و  یهرادا  یهلئسم  رد  تسا  یـساسا  یهتکن  کی  هجوتم  یداصتقا  داھج  تسا . یداصتقا  داھج  لاس  لاسما 

یهنیمز رد  گنھرف و  یهنیمز  رد  هن ، دندرک ؛ شومارف  ار  رگید  یاھهصرع  هکنیا  هن  تسا . هدـش  زکرمتم  داصتقا  یهلئـسم  یور  رب  یمالـسا ، یروھمج  مالـسا و  اب  یهزرابم 

؛ تسا یرگید  بلطم  دنروخیم ، تسکـش  الاح  دننکیم -  دیآیمرب ، ناشتـسد  زا  هچنآ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هیلع  اھهنیمز  یهمھ  رد  تسایـس و  یهنیمز  رد  تینما و 

فاکـش هلـصاف و  دننک ، ادج  ماظن  زا  دننک ، ادـج  تلود  زا  ار  مدرم  هکنیا  یارب  تسا . یداصتقا  لئاسم  یور  رب  اھنآ  یهدـمع  زکرمت  نکیل  دـننکیم -  ار  ناشدوخ  شالت  اھنآ  اما 

، هنوگداھج اھتنم  راکیپ ، نیمھ  هزرابم ، نیمھ  ینعی  تسا ؛ مزال  یداصتقا  داھج  سپ  دننک . داجیا  لکشم  روشک  یداصتقا  یهلئـسم  رد  هک  دنتـسھ  نیا  لابند  دننک ، داجیا 

رد روشک  یداصتقا  یاھـشخب  تسا . نیا  شیانعم  یداصتقا  داھج  لاس  مینکیم . راـک  هچ  میراد  هکنیا  تریـصب  مھف و  اـب  صلاـخ ، دـصق  اـب  دوجو ، یهمھ  اـب  ناوت ، یهمھ  اـب 

« يداصتقا داھج   » 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 12هاگياپ  هحفص 5 
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. دنمیھس تیقفوم  نیا  رد  مدرم  یهمھ  دمآ و  دھاوخ  دوجو  هب  شھج  کی  دنشاب ، تدھاجم  نیا  هب  دنبیاپ  یھلا  قیفوت  هب  رگا  یتلود  ریغ  یتلود و  یاھتمسق  یهمھ 

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

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

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

. تسا یبجاو  مزال و  راک  کی 

؛ تسا مھم  رایـسب  لاغتـشا  یهلئـسم  تسا . یداصتقا  داھج  لاس  یهنیمز  رد  یددعتم  لئاسم  دننک ، لابند  تمھ  اب  هللااشنا  روشک  نیلوئـسم  دـیاب  هک  یلئاسم  هتبلا 

یـسررب ار  اھنیا  دناهتـسشن  یرظنبحاص  یرکفبحاص ، دارفا  بخ ، هک  روشک ، رـسارس  رد  یداـصتقا  یاـھتخاسریز  هب  نتخادرپ  یهلئـسم  تسا ؛ مھم  رایـسب  ینیرفآراـک 

لئاسم تسھ ، اھهنیمز  نیا  رد  هک  ینوگانوگ  لئاسم  یزرواشک ، یهلئـسم  تعنـص ، یهلئـسم  نینچمھ  تسا . مھم  رایـسب  اھنیا  ندرک  لابند  دـندرک ، صخـشم  دـندرک ،

. تسا هللالیبسیف  داھج  اھنیا  زا  مادک  رھ  هب  نتخادرپ  تسا و  یساسا  یاھراک  اھنیا  یهمھ  تسا . یمھم 

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

هللااشنا روشک  نیلوئـسم  دیاب  هک  یلئاسم  هتبلا  دنھاوخب ... ار  نآ  لخاد ؛ تخاس  یالاک  غارـس  دنورب  هک  تسا  نیا  مدرم  یداصتقا  تدـھاجم  یاھملق  زا  یکی  نم  رظن  هب 

هب نتخادرپ  یهلئسم  تسا ؛ مھم  رایسب  ینیرفآراک  تسا ؛ مھم  رایسب  لاغتـشا  یهلئـسم  تسا . یداصتقا  داھج  لاس  یهنیمز  رد  یددعتم  لئاسم  دننک ، لابند  تمھ  اب 

. تسا یمھم  لئاسم  تسھ ، اـھهنیمز  نیا  رد  هک  ینوگاـنوگ  لـئاسم  یزرواـشک ، یهلئـسم  تعنـص ، یهلئـسم  نینچمھ  روشک ... رـسارس  رد  یداـصتقا  یاـھتخاسریز 

. تسا هللالیبسیف  داھج  اھنیا  زا  مادک  رھ  هب  نتخادرپ  تسا و  یساسا  یاھراک  اھنیا  یهمھ 

یمالسا  / ١٣٩٠/٠٣/٠٨ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

. تسا داصتقا  یهلئسم  یکی  دنک ، عورـش  ناسنا  شیاھنیرتحضاو  زا  دراد . یـساسا  یهیکت  هطقن  دنچ  یور  رب  زورما  نمـشد  هک  تسا  نیا  یهدنھدناشن  دھاوش  یهمھ 

یهنیمز رد  روشک  ندـنار  سپ  ندـنار و  بقع  داـصتقا ، ظاـحل  زا  روشک  ندروآرد  وناز  هب  تسا . هیـضق  شخب  نیا  هب  رظاـن  یداـصتقا ،« داـھج  لاـس   « میتـفگ لاـسما  اـم  هکنیا 

نیا مھ  ناشدوخ  تسا ؛ یحـضاو  زیچ  نیا  بخ ، تسا . یـساسا  یاھراک  زا  یکی  مدرم ، یدیمون  هب  دوشب  یھتنم  یداصتقا ، یاھهیاپ  جـلف  هب  دوشب  یھتنم  هک  داصتقا ،

ار ینـشور  طخ  دنتـسھ ، شالت  لوغـشم  فلتخم  یاھـشخب  رد  هک  ینالوئـسم  کیاکی  یارب  مھ  تلود ، یارب  مھ  سلجم ، یارب  مھ  نیا ، دنیوگیم . دننکیم و  نایب  دنراد  ار 

. درک دیاب  هچ  هک  دنکیم  میسرت 

ثعبم  / ٠٩/١٣٩٠/٠۴ دیع  زور  رد  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

اھناملسم ام  ریغال . دش و  دھاوخ  نکمم  مالسا  تکرب  هب  لامک ، یوس  هب  رشب  تکرح  رـشب و  تاجن  هک  درک  دھاوخ  قیدصت  دنک ، تیاعر  ار  فاصنا  دشیدنیب و  رگا  تیرـشب 

لماـکتم هتـسجرب و  عماوج  یاـنب  یارب  مرکا  ربمغیپ  هک  ار  یئاـھهیاپ  اـم  میتسنادـن ؛ ار  مالـسا  ردـق  اـم  میتسکـش ؛ ار  نادـکمن  میدروخ و  کـمن  اـم  میدرک ؛ یـسانشانردق 

هب ار  تیرشب  هک  دراد  تشاد و  ار  یئاناوت  نیا  مالـسا  میدروخ . مھ  ار  شبوچ  میدرک و  یـساپسان  یرکـشان و  ام  میتشادن ؛ هگن  دوخ  نایم  رد  دوب ، هدرک  یراذگانب  یناسنا 

یهیاپ تدھاجم ، یهیاپ  تینالقع ، یهیاپ  نامیا ، یهیاپ  دنتـشاذگ -  ربمغیپ  هک  یئاھهیاپ  نیا  دھد . دشر  ار  وا  یونعم  یدام و  ظاحل  زا  دناسرب و  لامک  هب  دـناسرب ، تداعس 

. تسا یمالسا  یهعماج  یلصا  یاھهیاپ  تزع - 

یاھنادیم رد  هچ  ار  هللالیبسیف  داھج  مینک ؛ هدافتـسا  تسا ، رـشب  هب  یھلا  گرزب  یهیدـھ  هک  یناسنا ، درخ  زا  مینک ؛ تیوقت  دوخ  لمع  رد  دوخ و  یاـھلد  رد  ار  ناـمنامیا 

ار یمالـسا  یناسنا و  تمارک  تزع و  سح  مینک و  لابند  اھنادیم -  رگید  داصتقا و  نادیم  تسایـس ، نادـیم  رگید ، یاھنادـیم  رد  هچ  دـشاب ؛ مزال  هک  یتقو  نآ  یماظن ، دربن 

. میرامشب منتغم  نامدوخ  یارب 

نایوجشناد  / ١٩/١٣٩٠/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دـنمفدھ و دـنمهمانرب و  یگنھرف  یرکف و  یاـھراک  هب  یدـج  روـط  هب  هک  تسا  نیا  منک ، هیـصوت  یئوجـشناد  یاھلکـشت  هب  صوـصخب  مھاوـخیم  نم  هک  یئاـھزیچ  زا  یکی 

لاثما هنتف ٨٨ و  یهرود  لئاسم  لثم  دیشاب ؛ هتشاد  راکشآ  روضح  دیاب  امش  اجنیا  دنکیم ؛ راکشآ  مجاھت  هاگشناد  یهصرع  هب  نمشد  هک  تسھ  تقو  کی  دنزادرپب . قیمع 

، یمالک لئاسم  یهرابرد  دشاب . یرکف  قیمع  روضح  یئوجـشناد ، یاھهعومجم  روضح  یتسیاب  اجنیا  درادن ؛ دوجو  یراکـشآ  مجاھت  نانچنآ  هن ، هک  تسھ  تقو  کی  اھنیا .

ناتـسود هک  یئاھزیچ  نیمھ  لثم  روشک -  نوگانوگ  لئاسم  یهرابرد  دـینکب . قیمع  راک  دـیاب  بالقنا  لئاسم  یهرابرد  خـیرات ، لئاسم  یهرابرد  یقالخا ، لـئاسم  یهراـبرد 

اھنیا هب  اما  تسا ، بوخ  رایسب  نیا  دینکیم ؛ قیقحت  یداصتقا  داھج  یهلئسم  یهرابرد  تمالس ، ماظن  یهرابرد  یزکرم ، کناب  یهرابرد  امـش  دینک  ضرف  دینک . راک  دنتفگ - 

بوخ زیچ  تاساسحا  هتبلا  دریگب . ماجنا  یتاساسحا  ریغ  یاھراک  روشک ، یسایس  لئاسم  یهرابرد  دریگب . ماجنا  قیمع  یاھراک  یمالک ، لئاسم  یهرابرد  دوشن . افتکا 

تاـساسحا هک  تسا  بوـلطم  هن  تسا ، نکمم  هن  متـسین ؛ اـھناوج  صوـصخب  یتاـساسحا  کرحت  فلاـخم  تاـساسحا و  زاربا  فلاـخم  هجو  چـیھ  هب  نم  تسا و  یکاـپ  و 

. تسا مزال  یسایس ، لئاسم  رد  هلمج  زا  نوگانوگ ، لئاسم  رد  قمعت  رکفت و  لمات و  تاساسحا ، یهلوقم  زا  رود  نکیل  دنک ؛ شکورف 

روشک  / ٢۶/١٣٩٠/٠۵ یداصتقا  یاھشخب  نالاعف  رادید  رد  تانایب 

شاهناھب هچرگ  اھمیرحت  تسا . داصتقا  هار  زا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  ندز  نیمز  یرابکتـسا ، تسایـس  میدرک . مالعا  یداصتقا » داـھج  لاـس   » ار لاـسما  اـم 

زاغآرـس هک  یاهدـمع  یاھمیرحت  تسھ ، ناتدای  دـیاش  تسین . یاهتـسھ  یژرنا  اـھمیرحت ، یهلئـسم  حرط  لـماع  دـنیوگیم ؛ غورد  اـما  تسا ، یاهتـسھ  یژرنا  یهلئـسم 

نوچ اما  دوبن ، یمھم  میرحت  یلیخ  هتبلا  هک  شفورعم  مقر  نآ  الاح  هک  دوبن ؛ روشک  نیا  رد  یاهتسھ  یهلئـسم  زا  یمان  الـصا  هک  دوب  یتقو  نآ  دوب ، روشک  نیا  یاھمیرحت 

حرطم یاهتـسھ  یژرنا  یهلئـسم  الـصا  هک  تسا  یتقو  لام  دـنتفرگ -  ار  شلابند  درک و  حرطم  اکیرمآ  یهرگنک  رد  ماـن  نیا  هب  یـسک  هک  وتاـماد - »  » میرحت هب  تسا  فورعم 

. دنکیم لمحت  ار  اھمیرحت  نیا  دراد  تسا  لاس  ود  یس و  هک  دراد  ناریا  تلم  ار  راختفا  نیا  هتبلا  تسا . یداصتقا  ندرک  جلف  اھمیرحت ، فدھ  دوبن .

لاس یس  تسا . زیچان  کچوک و  روشک ، رد  هدـنزاس  یاـھتیلاعف  عونت  هعـسوت و  لـباقم  رد  نکیل  هدوب ، رتشیب  ریخا  یاـھلاس  رد  اـھمیرحت  عونت  اـھمیرحت و  یهعـسوت  هتبلا 

روط نیمھ  دـننکیم و  ارجا  بیوصت و  دـنراد  ام  هیلع  زورما  هک  یئاھمیرحت  ات  دوشب  عقاو  رترگراک  ام  هیلع  دوب  نکمم  اھمیرحت  نآ  دـندرک ، عورـش  ام  هیلع  ار  اھمیرحت  هک  شیپ 

فلتخم یاھلکش  هب  میناوتیم  میدرک ؛ ادیپ  هبرضدض  تلاح  کی  اجیردت  اھمیرحت  لباقم  رد  ام  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  درک . میھاوخ  شرتشیب  هک  دنھدیم  مھ  هدعو  یھ 

ندروآ ور  تھج  زا  ای  دـنربب -  راک  هب  ار  درگـش  نیا  تلم  تلود و  هک  تسا  بوخ  تسا و  یفیرظ  بلاج و  بوخ و  درگـش  هک  اھمیرحت -  ندز  رود  اب  ای  مینک : هلباقم  اھمیرحت  اـب 

؛ تسا یمالـسا  یروھمج  ندز  نیمز  نمـشد ، فدـھ  سپ  هتفرگ . ماجنا  مھ  الاح  ات  دریگب و  ماجنا  دـیاب  اـمتح  تسا و  یئاـنبریز  یداـینب و  راـک  هک  یاینورد  یاـھتیفرظ  هب 

. هداد قنور  هداد و  دـشر  هدرب و  شیپ  زورما  ات  ار  ماظن  نیا  دوخ ، تیامح  اب  دوخ ، ینابیتشپ  اـب  دوخ ، روضح  اـب  هک  یتلم  ندز  نیمز  ینعی  یمالـسا ؛ ناریا  ندز  نیمز  ینعی 

. دھاوخیم یداصتقا  داھج  نیا  درک ؛ هدامآ  دیاب  ار  حالس  نآ  دض  تخانش و  دیاب  ار  وا  حالـس  رازبا و  تخانـش ، دیاب  ار  لباقم  یهھبج  دوب . زھجم  شلباقم  رد  یتسیاب  نیاربانب 

هک تسا  نیا  تسا ، داھج  شمـسا  هک  کرحت  نیا  تایـصوصخ  زا  یکی  تسا . داھج  شمـسا  یتایـصوصخ  اب  یکرحت  تسین . داـھج  شمـسا  یکرحت  رھ  هچ ؟ ینعی  داـھج 

« يداصتقا داھج   » 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 12هاگياپ  هحفص 6 
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یریگتھج نینچ  کی  لباقم  رد  هک  یتکرح  دریگیم . ماجنا  دراد  هک  تسا  یدولآضرغ  هنامصخ و  تکرح  کی  لباقم  رد  دنادب  ینعی  تسا ؛ نمـشد  لباقم  رد  نیا  دنادب  ناسنا 

. تسا داھج  یلصا  طئارش  زا  یکی  دراد ، دوجو  هنامصخ 

شمسا یکرحت  روجنیا  تسا . ندوب  هناصلخم  تسا ، ندوب  هنادنمـشوھ  تسا ، یگبناجهمھ  رارمتـسا و  دوشب ، هظحالم  یتسیاب  امتح  داھج  موھفم  رد  هک  یمود  تھج 

. نمشد دولآضرغ  دولآمصخ و  شالت  ندرک  میقع  ندرکیثنخ و  تین  اب  ناریا  تلم  رادفدھ  یهبناجهمھ  رمتسم  تکرح  ینعی  یداصتقا  داھج  نیاربانب  تسا . داھج 

یتایح و مھم و  یاھـشخب  رد  ار  لوا  یهبتر  نامروشک  یارب  تسا -  عجرم  مھم و  یتسدالاب  یـساسا  دنـس  کـی  هک  زادـنامشچ -  دنـس  رد  اـم  هک  تسا  نیا  رگید  یهتکن 

دھاش ام  دـننکیم . شالت  دـننکیم ، راک  دـنراد  مھ  نارگید  میوشب ؛ لوا  میورب  ام  ات  دنتـسیایمن  اـعبط  نارگید  بخ ، میـسرب . هبتر  نیا  هب  دـیاب  میدرک ؛ ینیبشیپ  یـساسا 

، دننکیم هدافتـسا  اھنآ  هک  یئاھرازبا  زا  یـضعب  زا  ام  هتبلا  دنتـسھ . عقاو  ام  ندش  لوا  یهزوح  نیمھ  رد  هک  میتسھ  یئاھروشک  زا  یخرب  یداصتقا  دیدش  کرحت  شالت و 

رتطبـضنم رتشیب و  ار  تعرـس  رگا  دیـسر ، لوا  یهلحرم  نآ  هب  دوشیم  میدقتعم  اما  مینکیم ؛ تکرح  رتهنابیجن  رتفیرـش و  رتفیظن و  ام  درک ؛ میھاوخن  مینکیمن و  هدافتـسا 

هک تسین  سوھ  کی  طقف  مھ  ندوب  لوا  یهبتر  نیا  میسرب . لوا  یهبتر  نیا  هب  میناوتب  ات  دشاب  ریبدت  دیاب  مھ  دشاب ، باتش  دیاب  مھ  داھج . هب  دراد  جایتحا  نیا  اذل  مینکب .

ظاـحل زا  یملع ، ظاـحل  زا  یداـصتقا ، ظاـحل  زا  دـناوتن  یروشک  کـی  رگا  تسا . هتـسباو  نیا  هب  زورما  اـھتلم  تشونرـس  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  نیا  هن ، میوشب ؛ لوا  میئوـگب 

ام روشک  لاس  تسیود  میریگب . رارق  لواطت  دروم  میھاوخیمن  ام  تفرگ . دھاوخ  رارق  لواطت  دروم  هنامحریب  دنک ، ادیپ  دـشر  دـنک و  نیمات  ار  شدوخ  تفرـشیپ ، یاھتخاسریز 

زا دش . لواطت  نیا  ثعاب  تشاد ، دوجو  لباقم  فرط  رد  هک  یطاشن  و  بلطایند ، دـساف  قیالان  یهضرعیب  یتنطلـس  یاھهاگتـسد  فعـض  هتفرگ . رارق  لواطت  ضرعت و  دروم 

یاھروشک زا  یضعب  اھنآ ، هب  بیرق  ای  اھنآ  هارمھ  دندرک و  یریگرای  دندرک و  ذوفن  دندرک و  تلاخد  دندش و  دراو  ام  روشک  یسایس  هاگتـسد  رد  رابلوا  اھسیلگنا  لاس ١٨٠٠ 

رد دـنھ  تموکح  هک  دوب  یتقو  نآ  ینعی  دـمآ ؛ مھ  دـنھ  زا  هک  دـش -  روشک  دراو  سیلگنا  ریفـس  نیلوا  هک  لاس ١٨٠٠  دـندرک . ار  راک  نیمھ  تدـم  نیا  رد  مھ  یئاـپورا  رگید 

یرادیرخ ار  دارفا  تسناوت  تحار  و  دارفا ، ندیرخ  نداد و  هوشر  هب  درک  عورش  دش ، هدایپ  یتشک  زا  هک  رھشوب  نامھ  زا  دوب -  اجنآ  رد  هنطلـسلابیان  دوب و  اھسیلگنا  رایتخا 

. دش عورش  نامز  نآ  زا  روشک ، نیا  رد  نانمشد  لواطت  دنور  دندش ! میلـست  عضاخ و  اقآ  نیا  یایادھ  لباقم  رد  همھ  نکرپنھد ، یاھمـسا  ریما و  هدازھاش و  همھ  نیا  دنک .

اھنیا لباقم  رد  ینیدالوپ  دس  کی  بالقنا  دنک . ادـیپ  همادا  نیا  رگید  میھاوخیمن  ام  دـندرک . ذوفن  و  دـنک ، ذوفن  نمـشد  داد  هزاجا  زور  نآ  یلم  داینبیب  زیرکاخ  مرن و  کاخ  نیا 

. مینک رتمکحتسم  ار  دس  نیا  میھاوخیم  ام  هدرک . تسرد 

روشک  / ٢۶/١٣٩٠/٠۵ یداصتقا  یاھشخب  نالاعف  رادید  رد  تانایب 

همھ هللااشنا  دریگب . رارق  هجوت  دروم  یداصتقا » داھج   » یهلئـسم راـنک  رد  دـیاب  مھ  لاـسما  میدرک ، ضرع  هتـشذگ  لاـس  هک  فعاـضم » راـک  فعاـضم و  تمھ   » راعـش نیا 

، بوخ یاھنامیا  بوخ ، یاھلد  دـمحلا  تسا . یریظنیب  هداعلاقوف و  یاھتیفرظ  روشک ، یاـھتیفرظ  تسا . یبوخ  یهدـنیآ  روشک ، یهدـنیآ  دـننک . راـک  همھ  دـننک ، شـالت 

مود یهجرد  روشک  کی  ناونع  هب  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  یلیخ  شناش  روشک  نیا  تسا . ناوارف  روشک  رد  بوخ  یانیب  یاھمـشچ  بوخ ، یاناوت  یاھتـسد  بوخ ، یاھتمھ 

یاھتیفرظ ام ، یمدرم  یاھیئاناوت  ام ، یگنھرف  ثاریم  ام ، یخیرات  یهقباس  دشاب . هتشاد  رارق  اھتلم  اھروشک و  یالاب  حطس  رد  دیاب  روشک  نیا  دوش . بوسحم  ایند  رد 

. دیسر میھاوخ  ادخ  دیما  هب  میسرب و  اھاجنیا  هب  هللااشنا  مینک و  تکرح  یروجنیا  یتسیاب  ام  دننکیم . هتکید  الما و  ار  نیا  ام  هب  همھ  ام ، یعیبط 

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

یارب یداصتقا » داھج  لاس   » مالعا یاھلالدتسا  ینابم و  دیدرک . حرطم  ناتـسود  مھ  زورما  هدش ، حرطم  ررکم  هک  تسا  یداصتقا  داھج  یهلئـسم  نیمھ  رگید ، یهتکن  کی 

تفرشیپ داصتقا ، الوا  تسا . یعطق  زاین  کی  تیولوا ؛ کی  افرـص  هن  مینادیم ، روشک  یارب  ترورـض  کی  ار  یداصتقا  داھج  ام  ینعی  تسا . مولعم  دیتسھ ، یتلود  هک  اھامش 

هتبلا خـیرات ؛ نارود  یهمھ  رد  ایند و  یاج  همھ  رد  تساھتلود  یهمھ  فادـھا  نیلوا  وزج  مدرم  تشیعم  مدرم . تشیعم  اب  دراد  میقتـسم  طابترا  یداصتقا  قنور  یداـصتقا ،

یهلئسم شاهلئسم ، نیلوا  دنک ، تمدخ  شدوخ  مدرم  هب  دھاوخب  هک  یتلود  رھ  دنتسین . نامرظن  دروم  رابج ، وگروز و  رثاتسم و  یاھتلود  نآ  مدرم ؛ هب  دنمهقالع  یاھتلود 

. دـنک بوخ  ار  مدرم  یگدـنز  عضو  دـناوتیم  ورـشیپ  رفاو و  ملاس ، بوخ ، داصتقا  کی  تسا . هتـسباو  داصتقا  هب  نیا  بخ ، دـنک . هرادا  ار  مدرم  دـناوتب  هک  تسا ، مدرم  تشیعم 

. مینک تدھاجم  داصتقا  راک  رد  ام  تسا  مزال  هکنیا  رب  ینبم  تسا  لیلد  کی  نیا  بخ ،

نودب مینک . تیاعر  امتح  ار  نیا  ام  دیاب  تسا ؛ یتسدالاب  دنس  کی  تسا ، هدش  یراذگفدھ  زادنامشچ  نیا  تسا . زادنامشچ  هب  ندیـسر  یهلئـسم  رگید ، یهلئـسم  کی 

بقع هچنانچ  رگا  تسا -  هقباسم  نادیم  هک  نادیم -  نیا  رد  هدش . حرطم  مھ  هقطنم  یداصتقا  لوا  تردق  زادنامشچ ، رد  دیـسر . میھاوخن  زادـنامشچ  هب  یداصتقا ، داھج 

یموـمع و شلاـچ  نیا  رد  هک  تسا  نیا  هلئـسم  تسین ؛ حرطم  یمـشچمھ  مشچ و  یهلئـسم  هک  دـش  حرطم  مھ  هـسلج  نآ  رد  زور  نآ  دروـخ . میھاوـخ  هبرـض  میدـنام ،

نیا رطاخ  هب  زادـنامشچ ، فادـھا  هب  ندیـسر  ام و  یداصتقا  تفرـشیپ  دـش . دـھاوخ  لاماپ  دـنام ، بقع  یـسک  رگا  نامز ، زا  یهھرب  نیا  رد  اھتلود  یمومع  تاکرحت  نادـیم 

زاین نیا  میسرب ؛ اجنآ  هب  دیاب  دمآ . دھاوخ  دراو  ام  هب  یکلھم  تابرض  انایحا  دش ؛ دھاوخ  یتخس  تابرض  راچد  ام  روشک  ام و  تلم  میدیـسرن ، اجنآ  هب  هچنانچ  رگا  هک  تسا 

هطلس و رابکتـسا و  ماظن  زورما  یمالـسا ، ماظن  هک  تسا  نیا  تقیقح  درادن . دوجو  یاهراچ  نیا  زج  یمالـسا ، بالقنا  فادھا  اب  میھدیم ، میراد  ام  هک  یراعـش  اب  تسام .

دھاوخن مھ  ام  تلم  هب  صوصخم  تسا و  فیصوت  لباق  ریغ  شیاھتراسخ  نادیم ، نیا  رد  ندروخ  تسکـش  هدش . زاغآ  هک  تسا  یتکرح  کی  نیا  هتفرگ ؛ شلاچ  هب  ار  داحلا 

. تسا یداصتقا  تفرشیپ  اھنیا ، یهلمج  زا  تسا ؛ مزال  مھ  یرگید  نوگانوگ  یاھرازبا  تسین ؛ نکمم  رازبا  نیا  اب  یزوریپ  نیا  دش . زوریپ  اعطق  نادیم  نیا  رد  دیاب  اذل  دش ؛

نیمھ شاهنوـمن  هک  دـننکیم ، هدافتـسا  اـم  هیلع  دـنراد  یداـصتقا  رازبا  زا  ناریا  تـلم  نانمـشد  یمالـسا و  ماـظن  نانمـشد  زورما  هـک  تـسا  نـیا  مـھ  رگید  یهلئـسم  کـی 

هناکریز و یقطنم و  تسرد و  یاھـشور  یهمھ  زا  دـننکیم . راک  اھمیرحت  لباقم  رد  هک  یاهعومجم  نیا  زا  منک  رکـشت  نم  تسا  مزال  هتبلا  دـش . هتفگ  هک  تسا  یئاھمیرحت 

یرھاظ میظع  مجح  نیا  ام  هک  یتقو  دینک . یثنخ  ار  روزمک  عقاو  رد  نکیل  دنملکیھ و  نمـشد  ریبدت  دـینک . یثنخ  ار  اھمیرحت  دـینک . هدافتـسا  درک و  هدافتـسا  دـیاب  هنالقاع 

شمجح دایز و  شیوھ  یاھ و  دایز و  شکرحت  دـتفایم ! یرج » مات و   » نوتراک یهبرگ  دای  هب  ناسنا  مینکیم ، هدـھاشم  نامدوخ  لـباقم  رد  ار  رابکتـسا  یداـصتقا  یماـظن و 

. دراد یگتسب  امش  یکریز  هب  نیا  تسا . یروج  نیمھ  اعقاو  دنراد . راظتنا  ناگدننیب  ای  دراد  راظتنا  شدوخ  هک  نانچنآ  هن  شراک  یهجیتن  اما  گرزب ،

رد هک  دش  بجوم  اھمیرحت  نیمھ  بخ ، دوب . هدننکجلف  هن  دوب ، دنمشوھ  نانچنآ  هن  اھمیرحت  نیا  هک  مینیبیم  اما  هدننکجلف ؛ یاھمیرحت  ای  دنمشوھ  یاھمیرحت  دنتفگ  اھنآ 

تادـیلوت یهنیمز  رد  ار  یگرزب  یئاھراک  میروایب ؛ دوجو  هب  یملع  یاھهنیمز  رد  ار  یبوخ  کرحت  میـسرب ؛ یئاـفکدوخ  هب  میتشادـن ، یئاـفکدوخ  هک  یئاـھزیچ  زا  یرایـسب 

. میسرب مینک ، یثنخ  ار  میرحت  نیا  هکنیا  یارب  ینوگانوگ  یاھهار  هب  و  میشاب ؛ دھاش  نامروشک  رد  یماظنریغ  یماظن و  یتعنص و 

ریذـپناکما نیا  دـنھدب ؛ همادا  ینالوط  تدـم  ار  راتفر  نیا  تکرح و  نیا  هک  دـنروایب  تقاط  دـنناوتب و  اھنیا  هک  تسین  روجنیا  دـینادب . امـش  دـش ؛ دـھاوخ  یثنخ  اـھمیرحت  نیا 

. دـنک هچ  دـنک ، هذـخاوم  دورب ، روشک  نالف  هب  وا  یهژیو  یهدـنیامن  الاح  ولو  دـننک ؛ شوگ  اکیرمآ  فرح  هب  هک  تسین  یئایند  اـیند ، زورما  دریذـپیمن . ار  نیا  اـیند  ینعی  تسین ؛

لوا رد  اھنیا  هک  یزیچ  نآ  دینکیم ؛ هدھاشم  امـش  مھ  زورما  متفگ ، مھ  لبق  هام  دـنچ  نم  هتبلا  تسین . همادا  لباق  نیا  اما  تشاد ، دـھاوخ  همادا  نیا  یتقو  دـنچ  کی  الاح 

، یچیھ دیـسرن ، هک  جـلف  هب  تشذـگ ، مھ  رتشیب  هام ، راھچ  هس  نیا  دـسرب . جـلف  هب  اعقاو  هام  راـھچ  هس  فرظ  رد  هک  دوب  نیا  ناـشدوخ  عقوت  هدـننکجلف ، دـنتفگ  لاـسما 

یادخ هب  لکوت  اب  هنادنمـشوھ و  دنمفدھ و  تکرح  کی  تدھاجم ، کی  هللااشنا  یتسیاب  ینعی  تسا . نیا  یارب  یداصتقا  داھج  سپ  هدـیماجنا . ام  رتھب  کرحت  هب  هللادـمحب 

. دریگب ماجنا  یھلا  تیامح  هب  دامتعا  اب  لاعتم و 

« يداصتقا داھج   » 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 12هاگياپ  هحفص 7 
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یدـنمفدھ یداصتقا ، لوحت  حرط  زا  دـنب  کی  هدرک . حرطم  ار  نیا  تسا  یلاس  هس  ود  تلود  هک  تسا  یداصتقا  لوحت  حرط  نیمھ  یداصتقا ، داھج  نیا  زا  قادـصم  کـی  بخ ،

هک یزیچ  نآ  نکیل  دنتفگ ؛ شرازگ  رد  نایاقآ  الاح  مراد . لاوس  دیلوت  هب  کمک  یهنیمز  رد  نم  هتبلا  هدش . یتایلمع  دـش و  بیوصت  شنوناق  هللادـمحب  بخ ، هک  دوب ؛ اھهنارای 

دنھاوخ ناشدوخ  یاپ  یور  هدننکدیلوت  یاھهاگتـسد  نیا  دوخ  تدمدنلب  رد  هتبلا  دینک . کمک  دـیلوت  هب  دـیاب  هدرکن . ادـیپ  ققحت  دـیلوت ، هب  کمک  یارب  دوب  ینوناق  یهبوصم 

رد هتبلا  دوشب . عبانم  قیرزت  مزال  دراوم  رد  اـھنیا  هب  دـیاب  اـمتح  تدـمهاتوک  رد  اـما  دـنھدب ؛ باوج  دـنوشب و  یوق  زورهبزور  تسناوت  دـنھاوخ  ناـشدوخ  هللااـشنا  داتـسیا و 

یاـھگنلپ رب  محرت  دـینک و  دروـخرب  تدـشب  دـنکیم ، فرـص  دـیلوت  ریغ  رد  یلو  دریگیم ، کـناب  زا  دـیلوت  یارب  ار  لوـپ  یـسک  هک  یئاـجنآ  رد  دـنکیم ، بلقت  یـسک  هک  یئاـجنآ 

. دریگب رارق  هجوت  دروم  یتسیاب  امتح  شخب  نیا  یدنمفدھ ، حرط  رد  سپ  دینک . کمک  دیورب  یتسیاب  اعقاو  تسھ ، زاین  هک  یئاجنآ  رد  اما  دینکن ؛ نادندزیت 

 - هتفر سلجم  هب  شاهحیـال  دـنتفگ  دوخ  شرازگ  رد  ناـیاقآ  زا  یکی  زورما  هک  تسا -  کرمگ  یهلئـسم  شایکی  دریگب ؛ رارق  هجوت  دروم  دـیاب  مھ  لوحت  حرط  رگید  یاھـشخب 

رد هک  دـینک  یراک  دریگب . ماجنا  دـیاب  شاهمھ  تشاد ، دوجو  لوحت  حرط  رد  هک  یدروم  شـش  جـنپ  نیا  تسا . روشک  یکناب  یلوپ و  ماـظن  یاھتـسایس  یهلئـسم  شایکی 

نیمھ دوشیمن . مامت  لاس  ود  لوط  رد  اـھراک  نیا  دنامب . هراکهمین  راک ، دیراذگن  ینعی  دنک . ادیپ  همادا  دناوتب  هکنیا  ات  دتفیب ، رـس  اھراک  نیا  تلود ، یهدنامیقاب  تدـم  فرظ 

مامت انعم  کی  هب  ندرک ، عورـش  دوخ  تسا . ندرک  مامت  انعم  کی  هب  عقاو  رد  نتفر ، شیپ  نامھ  دـیتفر . شیپ  دـیدرک ، عورـش  امـش  دراد ؛ ینوگاـنوگ  لـحارم  مھ  یدـنمفدھ 

. دوش عورش  انبم  رب  حیحص و  بوخ و  هچنانچ  رگا  تسا ؛ ندرک 

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

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

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

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

. دنریذپیم

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

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

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

، یداصتقا داھج  میتفگ  لاسما  ام  هک  نیا  یداھج . راک  دننک ؛ راک  دیاب  همھ  دنکیم . هابت  ار  تلم  کی  روشک و  کی  ار ، هداوناخ  کی  ار ، ناسنا  کی  یلبنت ، یراکمک و  تلاسک ،

. دشاب هنوگداھج  دیاب  یداصتقا  کرحت  ینعی 

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

لاس یارب  راعش  یریگتھج و  نیا  مان و  نیا  هک  دنتسنادیم  ناھاگآ  نادنمشوھ و  هچرگا  دوب . یداصتقا  داھج  لاس  لاس ٩٠ ، دش ، مالعا  هتشذگ  لاس  لوا  هک  یروط  نامھ 

یهصرع رد  ار  ناشدوخ  یهنامصخ  تکرح  لاس ، لئاوا  زا  ام  نانمشد  داد . ناشن  درک و  تابثا  ار  نیمھ  مھ  لاس  نیا  رد  نانمشد  یاھشالت  دعب  اما  تسا ، مزال  رما  کی   ٩٠

هلباقم اھمیرحت  نیا  اب  دنتـسناوت  یاهنادنمـشوھ  یاھریبدت  اب  فلتخم ، یاھهاگتـسد  مدرم ، داحآ  نیلوئـسم ، ناریا ، تلم  اما  دـندرک ؛ زاغآ  ناریا  تلم  هب  تبـسن  یداصتقا 

هللااشنا نم  هک  دوب ؛ یملع  گرزب  یاھتیلاعف  لاـس  لاس ٩٠ ، دنک . دنک  ار  نمـشد  یهبرح  دنک و  یثنخ  ار  اھمیرحت  نیا  رثا  تسناوت  یدایز  دودـح  ات  اھنآ  یهھجاوم  دـننک و 

دوب یلاس  و  شلاچ ، رپ  دوب  یلاس  لاس ٩٠  داد . مھاوخ  حرش  نامزیزع  تلم  یارب  ار  نوگانوگ  یاھشالت  یداصتقا و  یملع و  یاھتفرـشیپ  زا  یخرب  ینارنخـس ، تصرف  رد 

. دنک هبلغ  دوجوم  یاھشلاچ  رب  تسناوت  یھلا  لضف  هب  ناریا  تلم  هک  دوب  یلاس  و  طاشن ، رپ 

دھاوخ لاس  نیا  رد  دوخ  یدنمـشوھ  اب  دوخ ، شالت  اب  دوخ ، تیلاعف  اـب  ناریا  تلم  زاـب  راـگدرورپ ، رب  لـکوت  اـب  ادـخ و  دـیما  هب  هک  میراد  شیپ  رد  ار  یرگید  لاـس  لاـسما  اـم 

یهصرع هک  میـسریم  هجیتـن  نیا  هب  هاـگآ ، علطم و  دارفا  اـب  یهرواـشم  اھـشرازگ و  قبط  رب  نم ، صیخـشت  هب  درواـیب . ناـغمرا  هب  دوخ  یارب  ار  یداـیز  یاھتفرـشیپ  تسناوت 

. دـشاب یندـشمامت  هک  تسین  یزیچ  یداصتقا  داھج  تسا . یداصتقا  یهصرع  دوشیم -  عورـش  تعاس  نیا  زا  زورما و  لاس ، نیا  هک  یراج -  لاس  نیمھ  رد  مھم  شلاـچ 

. تسا ترورض  کی  ناریا  تلم  یارب  یداصتقا ، یاھهصرع  رد  هنوگداھج  روضح  یداصتقا ، تدھاجم 

هدارا و اب  یھلا و  قیفوت  هب  رگا  یلخاد . دـیلوت  یهلئـسم  هب  ددرگیمرب  یداصتقا  لئاسم  زا  مھم  شخب  کی  ار . یداصتقا  داھج  هب  طوبرم  لئاسم  منکیم  میـسقت  لاسما  نم 

یاهدمع شخب  دیدرت  نودب  میربب ، شیپ  میشخبب و  قنور  تسا ، نآ  یهتـسیاش  هک  نانچنآ  ار ، یلخاد  دیلوت  یهلئـسم  میناوتب  ام  نالوئـسم ، شالت  اب  تلم و  خسار  مزع 

یھاـگآ و اـب  دوـخ ، مزع  اـب  دوـخ ، تمھ  اـب  ناریا  تلم  رگا  تـسا . یلم  دـیلوت  یهلئـسم  یداـصتقا ، داـھج  زا  یمھم  شخب  سپ  دـنام . دـھاوخ  ماـکان  نمـشد  یاھـشالت  زا 

هک یئاھشلاچ  رب  دیدرت  نودب  دورب ، شیپ  نادیم  نیا  رد  دنک و  لح  ار  یلخاد  دیلوت  لکـشم  دناوتب  تسرد  یزیرهمانرب  اب  نالوئـسم ، کمک  یھارمھ و  اب  دوخ ، یدنمـشوھ 

. تسا یمھم  یهلئسم  یلم ، دیلوت  یهلئسم  نیاربانب  درک . دھاوخ  ادیپ  یدج  لماک و  یهبلغ  تسا ، هدرک  مھارف  ار  نآ  نمشد 

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

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

. دش دھاوخ  مامت  مھ 

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

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

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

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

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

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

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

. دیایب

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

مدرم زیگناربنیسحت  یندزلاثم و  یھارمھ  اب  روشک  نیلوئسم  یداصتقا  کرحت  منکیم . زاغآ  یداصتقا  لئاسم  زا  نم  اذل  میدرک ؛ مالعا  یداصتقا » داھج  لاس   » ار لاس ٩٠ 

« يداصتقا داھج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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رد هچ  یداصتقا ، ناسانـشراک  یهمھ  تساھهنارای . یدـنمفدھ  یهلئـسم  نیمھ  درک ، حرطم  هنیمز  نیا  رد  ناوتیم  هک  هچنآ  یهلمج  زا  تسا . رکذ  لـباق  لاـس ٩٠  لوط  رد 

انعم نیا  هکنیا  دوجو  اب  دـناهدرک . فارتعا  ار  نیا  همھ  تسا ؛ ترورـض  کی  زاین و  کی  روشک  یارب  اھهنارای  یدـنمفدھ  هک  دـنلوقلاقفتم  ینونک  تلود  رد  هچ  یلبق ، یاـھتلود 

، میرحت طئارش  رد  لاس ٩٠ ، رد  سلجم  تلود و  دوب . هدنام  نیمز  رب  شیاھیگدـیچیپ ، رطاخ  هب  شیاھیراوشد ، رطاخ  هب  مزال  مادـقا  نیا  اما  تسا ، هدوب  همھ  قافتا  دروم 

اما تسا ؛ هدشن  مامت  راک  دـندرب . شیپ  ار  راک  نیا  زا  یمھم  لحارم  دـندرک و  مادـقا  دـندرک ، تمھ  تسا ، هشیمھ  زا  رتشیب  راک  نیا  یگدـیچیپ  یراوشد و  هک  یطئارـش  رد 

، هدرک تیقفوم  نیرق  ار  اھنآ  تلم ، یھارمھ  یلدـمھ و  ینابیتشپ و  دـناهدرک و  مادـقا  یمالـسا -  یاروش  سلجم  رد  هچ  تلود ، رد  هچ  روشک -  نالوئـسم  نونکات  هک  هچنآ 

. تسا هجوت  لباق  مھم و  رایسب 

راک راک ، نیا  دننک . قمعت  لمات و  دیاب  نکیل  دناهدینـش ، ار  اھنیا  ام  زیزع  مدرم  داحآ  منکیم . هراشا  نم  هک  تسا  یـساسا  رایـسب  بلطم  دنچ  نوناق ، نیا  یهدمع  یاھفدھ 

حرش یتبحـص  کی  رد  البق  نم  دھدیم . مدرم  هب  تلود  ماظن و  هک  یئاھهنارای  یهنالداع  عیزوت  زا  تسا  ترابع  نوناق  نیا  یاھفدھ  زا  یکی  تسا . یمھم  راک  تسا ؛ یگرزب 

اب تسا . نیمھ  یموـمع  یهناراـی  راـک  تعیبـط  تسا ؛ هدـشیم  میـسقت  مدرم  فـلتخم  یاھرـشق  نیب  رد  هنـالداع  ریغ  لداـعتمان و  تروـص  هـب  هـشیمھ  اـھهنارای  هـک  مداد 

یکاح هک  مراد  روشک  رـسارس  زا  یقثوم  یاھربخ  نم  و  تسا . هدرک  ادیپ  دوجو  اھهنارای  عیزوت  میـسقت و  رد  یتلادع  یارجا  کی  یلداعت ، کی  عقاو  رد  اھهنارای ، یدـنمفدھ 

. تسا نیمھ  مھ  نوناق  نیا  زا  دصقم  فدھ و  نیرتمھم  هک  تساھفدھ ، زا  یکی  نیا  تسا . هتشاد  رثوم  شقن  فیعض  تاقبط  یگدنز  دوبھب  رد  راک  نیا  هک  تسا  نآ  زا 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. تسا هدیسر 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. تسا لاس ٩٠  لام  نیا  دنداد . ناشن  دنداد ، شرازگ 

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

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

. نیا ینعی  یداصتقا  داھج 

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

روما رد  نامناملبم ، رد  ناملزنم ، لـئاسو  رد  ناـمکاشوپ ، رد  ار  یجراـخ  یاـھکرام  اـم  هک  تسا  یطلغ  رخاـفت  نیا  تسین ؛ راـختفا  نیا  دـیھاوخب . یناریا  یـالاک  دـیاب  اـمش 

رد هک  ار  یلخاد  کاشوپ  مدینـش  نم  تسا . رتھب  رایـسب  دراوم  زا  یلیخ  رد  یلخاد  دیلوت  هک  یلاح  رد  یلخاد ؛ یاھکرام  هب  میھدـب  حـیجرت  ناماھیکاروخ  رد  نامهرمزور ،

کراـم نوچ  اـما  دـنکن ؛ تبغر  یناریا  رادـیرخ  تسا  نکمم  دنـشورفب ، اـج  نیمھ  رگا  دـننادرگیمرب ! دـننزیم ، یجراـخ  کراـم  دـنربیم  دوشیم ، دـیلوت  اھناتـسرھش  زا  یـضعب 

هچ یناریا  رگراک  دینیبب  تسا . مھم  یلخاد  دـیلوت  تسا . طلغ  نیا  دـنکیم ؛ باختنا  ار  تخود  نامھ  ار ، راولـش  تک و  نامھ  ار ، سابل  نامھ  یناریا  رادـیرخ  دراد ، یوسنارف 

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

. دنھدب رارق  فدھ  دیاب  ار  نیا  تسا ؛ مھم  یلم  دیلوت  مدرک . ضرع  هتشذگ  لاس  هک  تسا  یداصتقا  داھج  زا  یشخب  و  مدرک ، ضرع  ناریا  تلم  هب  اجنیا  لبق  لاس  ود  نم 

« يداصتقا داھج   » 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 12هاگياپ  هحفص 9 
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ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رب یداصتقا  راشف  نمـشد ، فدھ  هک  دننزب  سدـح  دنتـسناوتیم  دـندوب ، نوگانوگ  لئاسم  رظان  هک  یناسک  یهمھ  میدرک . حرطم  ار  یتمواقم » داصتقا   » شیپ لاس  دـنچ  ام 

فدـھ تسا . یمھم  یهطقن  اـھنآ  یارب  اـم  روشک  داـصتقا  دـنوش . زکرمتم  روشک  داـصتقا  یور  رب  دـنھاوخیم  اـھنیا  هک  دادـیم  ناـشن  اـھیحارط  دوب و  مولعم  تسا . روـشک 

، دنوش لکـشم  راچد  مدرم  دوش ، رطخ  لالتخا و  راچد  یلم  هافر  اعبط  دنزب ، همطل  لاغتـشا  هب  دنزب ، همطل  یلم  دـشر  هب  دوش ، زکرمتم  داصتقا  یور  رب  هک  دوب  نیا  نمـشد 

. دنک هدھاشم  تسناوتیم  ناسنا  ار  نیا  دوب ؛ سوسحم  نیا  و  تسا ، نیا  نمشد  یداصتقا  راشف  فدھ  دنوش ؛ ادج  یمالسا  ماظن  زا  دنوشب ، هدزلد 

مدآ مھ  دعب  دننکیم ؛ یریگیپ  ار  داصتقا  یهلئسم  دنراد  اھنیا  هک  متفگ  لاس  لوا  ینارنخس  رد  مالسلا ) هالصلا و  هیلع   ) اضرلایـسومنبیلع رھطم  نحـص  رد  لاس ٨۶  نم 

زا یریگولج  یهلئسم  فرصم ، یوگلا  حالصا  ینعی  داصتقا ؛ لئاسم  یهنیمز  رد  لماک  یهموظنم  کی  داجیا  یارب  دوب  یئاھهقلح  لاس  یاھراعـش  نیا  هک  دنک  ضرف  دناوتیم 

یاھراعـش ناونع  هب  ار  اھنیا  ام  یناریا . یهیامرـس  راک و  زا  تیامح  یلم و  دـیلوت  لاسما  و  یداصتقا ، داھج  یهلئـسم  فعاضم ، راـک  فعاـضم و  تمھ  یهلئـسم  فارـسا ،

هار نیا  لابند  دـیاب  ام  دربب . شیپ  ار  اـم  دـناوتیم  دـنک ؛ یھدـناماس  داـصتقا  یهنیمز  رد  ار  روشک  یمومع  تکرح  دـناوتیم  هک  تسا  یئاـھزیچ  اـھنیا  میدرکن ؛ حرطم  رذـگدوز 

. میشاب

نیا تسا . یتمواـقم  داـصتقا  تاـمازلا  وزج  داـصتقا ، ندرک  یمدرم  دراد . یتاـمازلا  یتمواـقم  داـصتقا  هتبلا  تـسا . مـھم  یتمواـقم  داـصتقا  تـسا ؛ مـھم  داـصتقا  یهلئـسم 

شخب دوشب . دـیاب  یرتشیب  یاھـشالت  هتفرگ و  ماجنا  یئاھراک  هتبلا  دریگب . ماجنا  دـیاب  راک  نیا  و  دروایب ؛ دوجو  هب  لوحت  کی  دـناوتیم  دـش ، مـالعا  هک  لصا ۴۴  یاھتسایس 

دننک کمک  دنناوتیم  هک  یئاھهاگتسد  روشک و  یتلود  یاھهاگتسد  روشک ، یکناب  متـسیس  مھ  دنوشب ، قیوشت  یداصتقا  تیلاعف  هب  مھ  درک ؛ دنمناوت  دیاب  ار  یـصوصخ 

نیا تسا . یتمواـقم  داـصتقا  تاـمازلا  زا  رگید  یکی  تفن  هب  یگتـسباو  شھاـک  دـنوش . داـصتقا  نادـیم  دراو  مدرم  هـک  دـننک  کـمک  هیئاـضق -  یهوـق  هـننقم و  یهوـق  لـثم  - 

یازدـمآرد یداصتقا  یاھتیلاعف  اب  ار  تفن  مینک  شالت  مینک و  هدافتـسا  دراد ، دوجو  زورما  هک  تصرف  نیمھ  زا  میناوتب  رگا  ام  تساـم . یهلاـس  دـص  موش  ثاریم  یگتـسباو ،

یدایز نازیم  ات  ار  الخ  نیا  دناوتیم  هک  تسا  یئاھراک  یهلمج  زا  ناینبشناد  عیانص  زورما  میاهداد . ماجنا  داصتقا  یهنیمز  رد  ار  مھم  تکرح  نیرتگرزب  مینک ، نیزگیاج  یرگید 

نامدوخ یگتـسباو  تسا ، نکمم  هچرھ  هک  نیا  تمـس  هب  میورب  میرامگب ؛ نیا  رب  ار  تمھ  دنک . رپ  ار  الخ  نیا  دناوتیم  هک  دراد  دوجو  روشک  رد  ینوگانوگ  یاھتیفرظ  دنک . رپ 

. مینک مک  ار 

روشک  / ١٣٩٢/٠٨/٢٩ رسارس  جیسب  هدنامرف  رازھ  هاجنپ  رادید  رد  تانایب 

گنج رد  یماظن و  گنج  رد  دریگب ؛ ماجنا  دـیابن  هک  دـنکیم  دـیکات  نآرق  هک  تسا  ییاھزیچ  یهلمج  زا  نمـشد ، اب  یهھجاوم  رد  هنامزھنم  ینیـشنبقع  عضاوم و  ندرک  اھر 

رب امش  یهدارا  دیاب  دوشب ، زوریپ  نمشد  مزع  رب  امش  مزع  دیاب  داتسیا ؛ دیاب  نمشد  لباقم  رد  تسا ، ییامزآروز  یهنحص  هک  ییاج  رھ  رد  یداصتقا ، گنج  رد  یسایس و 

عونمم نآرق  مالـسا و  رظن  زا  ندرک ، تمیزھ  نمـشد و  هب  ندرک  تشپ  یرازراـک ، داـھج و  هنوـگرھ  یهصرع  رد  تسا . نکمم  نیا  دوـشیم و  و  دوـشب ؛ بلاـغ  نمـشد  یهدارا 

. تسا

١٣٩٢/١١/٢٩ /  « یتمواقم داصتقا   » یلک یاھتسایس  غالبا 

دھعتم و یناسنا  یورین  زا  یرادروخرب  همھ ، زا  رتمھم  هدرتسگ و  یاھتخاسریز  عونتم و  ینغ و  عبانم  رئاخذ و  یدام و  یونعم و  راشرس  یاھدادعتـسا  اب  یمالـسا  ناریا 

هن دـنک  یوریپ  تسا ، یتمواقم  داصتقا  نامھ  هک  یمالـسا  یبالقنا و  گنھرف  زا  هدـمآرب  یملع  یموب و  یداصتقا  یوگلا  زا  رگا  تفرـشیپ ، یارب  خـسار  مزع  یاراد  دـمآراک و 

ینیشنبقع تسکش و  هب  هدرک ، ییارآفص  گرزب  تلم  نیا  ربارب  رد  رایع  مامت  یداصتقا  گنج  کی  لیمحت  اب  هک  ار  نمشد  دیآیم و  قئاف  یداصتقا  تالکشم  همھ  رب  اھنت 

نآ رد  یسایس و ...  یداصتقا ، یلام ، یاھنارحب  دننام  رایتخا ، زا  جراخ  تالوحت  زا  یـشان  یاھینانیمطایب  تارطاخم و  هک  یناھج  رد  تسناوت  دھاوخ  هکلب  درادیم ، او 

، هلاس تسیب  زادـنامشچ  دنـس  یـساسا و  نوناق  لوصا  اھنامرآ و  ققحت  تفرـشیپ و  موادـت  فلتخم و  یاھهنیمز  رد  روشک  یاھدرواتـسد  ظـفح  اـب  تسا ، شیازفا  هب  ور 

. دشخب تینیع  ار  مالسا  یداصتقا  ماظن  زا  شخبماھلا  یئوگلا  دزاس و  ققحم  ار  ورشیپ  ایوپ و  ارگنورب ، ازنورد و  ناینب ، تلادع  یروانف ، شناد و  هب  یکتم  داصتقا 

اـصوصخ هتـشذگ ، یاھتسایـس  لیمکت  همادا و  رد  هک  یتمواقم  داصتقا  یلک  یاھتسایـس  ماظن ، تحلـصم  صیخـشت  عمجم  اب  تروشم  زا  سپ  مزـال و  هقادـم  اـب  نونکا 

. ددرگیم غالبا  تسا ، یلاع  فادھا  نیا  یوس  هب  روشک  داصتقا  حیحص  تکرح  دربھار  هدش و  نیودت  یھاگن  نینچ  اب  یساسا و  نوناق  لصا ۴۴  یلک  یاھتسایس 

هنیمز و فلتخم ، یاھهصرع  یارب  هار  هشقن  نیودت  مزال و  تاررقم  نیناوق و  هیھت  اب  دـننک و  نآ  یارجا  هب  مادـقا  صخـشم ، یدـنبنامز  اب  گنردیب و  روشک  یاوق  تسا  مزال 

نوچمھ زین  ناریا  گرزب  تلم  یداـصتقا  هساـمح  یھلا  لـضف  هب  اـت  دـنروآ  مھارف  سدـقم  داـھج  نیا  رد  ار  یداـصتقا  نـالاعف  همھ  مدرم و  ینیرفآشقن  یارب  بساـنم  تصرف 

. مراتساوخ مھم  رما  نیا  رد  ار  ناگمھ  قیفوت  لاعتم  دنوادخ  زا  دیامن . خر  نایناھج  مشچ  ربارب  رد  یسایس  هسامح 

یتمواقم  / ١٣٩٢/١٢/٢٠ داصتقا  یاھتسایس  نییبت  هسلج  رد  تانایب 

راچد روشک  الاح  نوچ  میھدـب ؟ ماجنا  میھاوخیم  یعطقم  تکرح  کی  ام  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  ینونک ، طیارـش  رد  یتمواقم  داـصتقا  ندرک  حرطم  اـیآ  هک  تسا  نیا  لاوس 

نیا یارب  ار  اھتـسایس  نیا  دوشیم ، لیکـشت  یداصتقا  گنج  اب  یهلباقم  یارب  لمع  رکف و  یاھتئیھ  الثم  هک  نانچمھ  تسا ، یداصتقا  گـنج  راـچد  راـشف و  راـچد  میرحت و 

چیھ هک  ینارود  یارب  تسا ، دـیفم  مھ  زورما  یارب  تسا ؛ تدـمدنلب  یاھتـسایس  اھتـسایس  نیا  تسین ؛ یروـجنیا  هجوچـیھهب  هن ، هک  تسا  نیا  باوـج  مـیاهدرک ؟ غـالبا 

ریبدت کی  نیا  تسین ، یعطقم  ریبدت  دوشیم ؛ هتشاذگ  اھنیا  رب  روشک  داصتقا  یانب  هک  تسا  یتدمدنلب  یاھتـسایس  ینعی  تسا ؛ دیفم  میـشاب  هتـشادن  ام  مھ  یمیرحت 

یزاتمم تیعقوم  یاراد  روشک  تسا ، یرادهشیر  روشک  تسا ، یگرزب  روشک  اـم  روشک  اـم -  روشک  لـثم  یروشک  اـعبط  تسا . یدربھار  تسایـس  کـی  تسا ، تدـمدنلب 

ییون فرح  تسا ، یدـنلب  یاھفدـھ  یاراد  تسا ، یقرتم  ناـشخرد و  یهقباـس  یاراد  تسا ، یقرتم  گـنھرف  یاراد  تسا ، یدـنموربآ  رایـسب  روشک  اـیند  رد  زورما  تسا ،

ضرع هتفرگ . رارق  هظحالم  دروم  یتمواقم  داصتقا  یاھتـسایس  رد  هک  دـشاب  یتایـصوصخ  نامھ  اب  نآ  داصتقا  هکنیا  هب  دراد  زاـین  تایـصوصخ -  نیا  اـب  یروشک  هدرک ، حرطم 

شدوخ رد  ار  نآ  دناوتن  دمآ ، دوجوهب  ایند  رد  ییون  هار  دـیدج ، حرط  کی  دـیدج ، رکف  کی  هچنانچ  رگا  هک  تسین  هتـسب  تسین ، یرجحتم  یاھتـسایس  اھتـسایس  نیا  میدرک 

. درک دھاوخن  ادیپ  رییغت  نآ  میقتسم  طخ  نکل  دنک ، ادیپ  هعسوت  دناوتیم  دوشب ، لیمکت  دناوتیم  تسا ، فاطعنا  لباق  تسین ؛ روجنیا  هجوچیھهب  دنک ، مضھ 

لاس ١٣٩٣  / ١٣٩٢/١٢/٢٩ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

ود رھ  رد  تسا . گـنھرف  یهلئـسم  یرگید  داـصتقا و  یهلئـسم  نیمھ  هلئـسم  کـی  تسا : هلئـسم  ود  تسا ، همھ  زا  رتمھم  ریقح  نیا  رظن  هب  هـچنآ  لاس ٩٣  هب  هاـگن  رد 

، تسا راظتنا  دروم  هدنیآ  یگدـنزاس  یگدـنز و  یانب  یارب  هچنآ  مدرم . داحآ  روشک و  نالوئـسم  نایم  تسا  یکرتشم  شالت  دراد ، دوجو  هک  یعقوت  هنیمز  ود  رھ  رد  هصرع و 

یهصرع مھ  تسا ؛ یرورـض  مزال و  هصرع  ود  رھ  رد  مدرم  روضح  دـنھدب ، ماجنا  دـیاب  نیلوئـسم  هک  یتیریدـم  رب  هوالع  نیارباـنب  تسین . ریذـپققحت  مدرم  تکراـشم  نودـب 

یلم خسار  مزع  هدارا و  اب  یمدرم  نوگانوگ  یاھهورگ  رد  مدرم  درک . دھاوخن  ادـیپ  ققحت  دوصقم  تفر و  دـھاوخن  شیپ  راک  مدرم  روضح  نودـب  گنھرف . یهصرع  مھ  داصتقا ،

لاعتم و یادخ  هب  لکوت  اب  یتسیاب  مھ  اھنآ  دنراد . مدرم  ینابیتشپ  هب  جایتحا  دنربب ، شیپ  یتسردهب  ار  راک  دنناوتب  هکنیا  یارب  مھ  نیلوئسم  دننک . ینیرفآشقن  دنناوتیم 

حیـضوت هللااشنا  نم  گنھرف . یهنیمز  رد  مھ  داـصتقا و  یهنیمز  رد  مھ  دـنوشب ؛ لـمع  نادـیم  دراو  هنادـھاجم  یمدرم ، کـمک  یھلا و  تادـییات  تاـقیفوت و  زا  دادمتـسا  اـب 

هب هک  یداصتقا  زا  تسا  ترابع  میراد ، ور  شیپ  دیدج  لاس  نیا  رد  هچنآ  نم  نامگ  هب  اذل  دـناسر . مھاوخ  ناریا  تلم  ضرع  هب  هعمج  زور  ینارنخـس  رد  ار  دراوم  نیا  یهمھ 

راعش نم  اذل  دنک . نیعم  ار  ام  تلم  ام و  روشک  گرزب  تکرح  یوس  تمس و  دناوتب  مدرم  نالوئسم و  تمھ  اب  هک  یگنھرف  و  دنک ، ادیپ  ییافوکـش  مدرم  نالوئـسم و  کمک 

«. یداھج تیریدم  یلم و  مزع  اب  گنھرف  داصتقا و  : » مداد رارق  نیا  ار  لاسما  مان  ار و  لاسما 

« يداصتقا داھج   » 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 12هاگياپ  هحفص 10 
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نوراک  / ١٣٩٣/٠١/٠۶ قرش  یادھش  نامدای  رد  تانایب 

ینوگانوگ یاھلکـش  هتبلا  شالت ، نیا  تسا . شالت  تسا ، تدـھاجم  دـنکیم ، دنلبرـس  ملاع  یاـھتلم  ناـیم  رد  ناـشدوخ ، نارود  رد  مھ  خـیرات و  رد  مھ  ار ، اـھتلم  هک  هچنآ 

یارب یگداـمآ  اھـشالت ، نیا  یهمھ  سار  رد  اـما  تسا ؛ مزـال  هـمھ  دارفا ، ناـیم  یعاـمتجا  نواـعت  یاـنعم  هـب  شـالت  مـھ  یداـصتقا ، شـالت  مـھ  یملع ، شـالت  مـھ  دراد ؛

هار رد  دوخ ، تحار  زا  دوخ ، ناج  زا  دنشاب  هدامآ  هک  دنشاب  هتشادن  دوجو  یناسک  یتلم  رھ  نایم  رد  رگا  دنکیم . زارفارـس  اھتلم  نایم  رد  ار  تلم  کی  هک  تسا  یناشفناج 

داحآ درک ؛ نشور  ام  لباقم  رد  ار  هار  نیا  هک  دوب  نیا  داد ، ماجنا  ناریا  مدرم  ام  یارب  بالقنا  هک  یراک  دیـسر . دـھاوخن  ییاج  هب  تلم  نآ  دـننک ، رظنفرـص  اھنامرآ  هب  ندیـسر 

. دنداتسیا و  دنتسیاب ؛ اھنامرآ  نیا  نانمشد  لباقم  رد  دننک و  تدھاجم  دنلب ، یاھنامرآ  هار  رد  دیاب  هک  دندرک  ساسحا  دندیمھف و  ام  تلم 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

رھ رازراـک ، یهصرع  نیا  رد  صاـخ . عون  زا  یگنج  تسا ، گـنج  یهصرع  کـی  تسا ، رازراـک  یهصرع  کـی  اـکیرمآ ، یهنامـصخ  یاھتـسایس  رطاـخهب  داـصتقا ، یهصرع  زورما 

؛ تسا داھج  نیا  تسا . هداد  ماجنا  یداھج  تکرح  کی  دـنکب ، کمک  روشک  داصتقا  هب  دـناوتب  یـسک  رھ  زورما  تسا . هدرک  داـھج  دـنک ، شـالت  روشک  عفن  هب  دـناوتب  یـسک 

. دنھدب ماجنا  دوخ  صوصخم  حالس  دوخ و  صوصخم  ریبدت  اب  همھ  ار  داھج  نیا  دیاب  دراد ، ار  دوخ  صوصخم  یاھهویش  دراد ، ار  شدوخ  رازبا  هک  تسا  یداھج  هتبلا 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

رھ رازراـک ، یهصرع  نیا  رد  صاـخ . عون  زا  یگنج  تسا ، گـنج  یهصرع  کـی  تسا ، رازراـک  یهصرع  کـی  اـکیرمآ ، یهنامـصخ  یاھتـسایس  رطاـخهب  داـصتقا ، یهصرع  زورما 

؛ تسا داھج  نیا  تسا . هداد  ماجنا  یداھج  تکرح  کی  دـنکب ، کمک  روشک  داصتقا  هب  دـناوتب  یـسک  رھ  زورما  تسا . هدرک  داـھج  دـنک ، شـالت  روشک  عفن  هب  دـناوتب  یـسک 

. دنھدب ماجنا  دوخ  صوصخم  حالس  دوخ و  صوصخم  ریبدت  اب  همھ  ار  داھج  نیا  دیاب  دراد ، ار  دوخ  صوصخم  یاھهویش  دراد ، ار  شدوخ  رازبا  هک  تسا  یداھج  هتبلا 

نانمس  / ٠٢/١۴/١٣٩۴ ناتسا  دیھش  رازھ  هس  تشادگرزب  ىهرگنک  داتس  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

گنج ریگرد  همھ  زا  رتالاب  تسا و  ىتینما  گنج  ریگرد  تسا ، ىداصتقا  گنج  ریگرد  تسا ، ىسایس  گنج  ریگرد  اما  تسین  ىماظن  گنج  ریگرد  هناتخبـشوخ  زورما  روشک 

رد نمـشد  دینادن  هک  ردقنیمھ  دنام . دـھاوخ  باوخ  دـنادن  ىـسک  رگا  دـنام ؛ دـھاوخ  باوخ  تقونآ  دـنادن ، ىـسک  رگا  ار  نیا  ىنعی  تسا . گنج  کی  ینعی  تسا ؛ ىگنھرف 

. تسا نیا  روشک  ىهنحص  زورما  دنکیم . راکهچ  نمشد  هک  دینادب  دیاب  دیروخیم ؛ تسکش  دیشاب  نئمطم  دیاب  تسا ، هنوگچ  تسا و  اجک  زا  هلمح  نیا  تسا و  هلمح  ددص 

ام میتـینما ، ساـسحا  رادفرط  اـم  دوـشب . روـشک  رد  مھ  شمارآ  ساـسحا  هکنیا  اـب  درادـن  تاـفانم  چـیھ  نـیا  ىداـصتقا ،» گـنج  «، » ىگنھرف گـنج   » مییوـگیم اـم  هـکنیا 

نآ اب  درادن  تافانم  نیا  میرادیم ؛ تسود  ار  نیا  ام  دننکب ؛ تینما  ساسحا  همھ  دشاب ؛ هتشادن  دوجو  ىبوکب  نزب و  دنبب و  ریگب و  ىنعی  دوشب ؛ تینما  ساسحا  میھاوخیم 

اھهویـش ماسقا  عاونا و  درک ؛ ادـیپ  ار  نآ  اب  ىهلباقم  هار  تخانـش و  دـیاب  ار  هژیو  لکـش  نآ  دـنکیم . هزراـبم  اـم  اـب  نکمم  ىهژیو  لکـش  هب  دراد  نمـشد  هک  میتفگ  هک  ىفرح 

ار نآ  شـشک  مھ  اھىـضعب  دراذـگیم ؛ ناشندرگ  هب  فیلکت  دـننک  رواب  هچنانچ  رگا  نوچ  دـننک ، رواب  دـنھاوخیمن  دـنمھفب ، ار  نیا  دـنھاوخیمن  اھىـضعب  الاح  اـھتنم  تسھ ؛

ىهنیمز رد  مھ  ىگنھرف ، ىهنیمز  رد  مھ  ىداصتقا ، ىهنیمز  رد  مھ  میدرک ، ضرع  هک  روطنامھ  فلتخم -  ىاھهنیمز  رد  زورما  ىنعی  تسا ؛ نیا  هیـضق  تیعقاو  اما  دـنرادن .

هھبج رد  امش  رگا  ( ۵ (؛ هنع منی  مل  مان  نم  و  دومرف : دعب  تسا ؛ رادیب  تسا  هزرابم  لھا  هک  ىـسک  ( ۴ (؛ قرالا برحلا  اخا  نا  و  دراد . دوجو  روشک  رد  ىگنج  کی  ىـسایس - 

؛ تسا لـفاغ  امـش  زا  مھ  وا  هک  تسین  نیا  ىهناـشن  ىدـش ، لـفاغ  وا  زا  وت  رگا  تسا ؛ لـفاغ  مھ  وا  هدرب و  شباوخ  مھ  لـباقم  فرط  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  درب ، تباوخ 

. تسا ىمھم  ىهصرع  هصرع  هک  تساذل  تشاد ؛ هجوت  دیاب  ار  نیا  دشاب ؛ رادیب  وا  اما ] ، ] دربب تباوخ  تسا  نکمم  امش  ریخن ،

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

زا مھ  و  دنزادرپب ، دنـشیدنیب و  نآ  هب  روشک  نیلوئـسم  هللااشنا  هک  یداصتقا  مھم  کرحت  کی  هب  روشک  زاین  تھج  هب  مھ  تسا ؛ روشک  یارب  یمھم  لاس  ( ١٣٩۶  ) لاسما

. تسا مھم  رایسب  دوخ  یاج  رد  مھ  نآ هک  اتسور  رھش و  یاھاروش  تاباختنا  یروھمج و  تسایر  تاباختنا  ندوب  شیپ  رد  تھج 

تلود  / ٣٠/١٣٩٨/٠۵ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

هدـنمزر کـی  هب  هاـگن  دـیاب  هدـننکدیلوت ، درف  نآ  هب  روشک  نیلوئـسم  تلود و  یهعومجم  هاـگن  منکیم  ضرع  نم  تسین . یتسرد  بساـنم و  هاـگن  هدـننکدیلوت ، هب  ناـمهاگن 

تیوقت دیلوت  اب  اتدمع  مھ  یلخاد  داصتقا  دنکیم ؛ تیوقت  ار  یلخاد  داصتقا  هک  یـسک  نآ  تسیک ؟ یداصتقا  گنج  نیا  یهدـنمزر  یداصتقا ،» گنج   » دـییوگیمن رگم  دـشاب ؛

هچ تلود ، یهسلج  هچ   - میاهتـشاد امـش  ناتـسود  اـب  هک  یاهسلج  نیمھ  رد  اـھراب  نـم  دـینک ... . هاـگن  هدـنمزر  کـی  مـشچ  هـب  امـش  ار  هدـننکدیلوت  نـیا  سپ  دوـشیم ؛

روبع دـیاب  ناوخ  تفھ  زا  دـنک ، عورـش  دـھدب و  ماجنا  ار  یراک  کی  هکنیا  یارب  هدـننکدیلوت  کی  ماهتفگ ؛ ار  نیا  اھراب  دـیتشاد - روضح  نایاقآ  زا  یلیخ  هک  یداـصتقا  یهسلج 

کی دـیآیم  هاگتـسد  نآ  دـیوگیم ، یزیچ  کی  دـیآیم  هاگتـسد  نیا  تاررقم ، نیناوق ، دـنکب ؛ روبع  دـیاب  ناوخ  داتفھ  زا  یھاـگ  عقاو  رد  ناوخ ، تفھ  میوگیم  نم  ـالاح  دـنکب ؛

. دش دراو  دیاب  یدج  ار  اھنیا  دراد ؟ یموزل  هچ  دھاوخیم ؛]  ] یزوجم کی  دیآیم  هاگتسد  نآ  دھاوخیم ، یزیچ 

یداصتقا  / ١۴٠٠/١١/١٠ نالاعف  ناگدننکدیلوت و  رادید  رد  تانایب 

داھج دـیلوت  زورما  داـھج ! مییوگیم ؛ هشیمھ  مینکیم و  باـطخ  مالـسلا ) مھیلع   ) ٰیدـھ یهمئا  هب  ار  نیا  هداـھج ؛ یف هللا ح  تدـھاج  کـنا  دھـشا  تسا : داـھج  کـی  دـیلوت 

نمـشد لباقم  رد  دـشاب ؛ نمـشد  کرحت  نمـشد و  یهلمح  هب  رظان  هک  یـشالت  نآ  زا  تسا  ترابع  داھج  هک  میاهتفگ  ررکم  داھج  یانعم  رد  هکنیا  رطاـخ  یارب  ارچ ؟ تسا ؛

. تسا داھج  نیا  تسا ، نمشد  یهلمح  هب  هجوتم  هک  یشالت  تسین ؛ داھج  یشالت  رھ  دشاب .

بخ هک  دوب  زاگ  تفن و  تھج  زا  یکی  دروایب : رد  وناز  هب  ار  روشک  دیلوت  هک  دش  دراو  فرط  ود  زا  نمشد  رتحضاو ؟ نیا  زا  روشک  داصتقا  دروم  رد  نانمشد  ینمشد  زورما  بخ ،

، تسا یزرا  مھم  عبنم  مھم و  اشنم  هک  زاگ  تفن و  یهیحان  زا  روشک  دـیاع  یزیچ  ینعی  دوب ؛ تالدابم  یهیحاـن  زا  مھ  یکی  دـشیم ؛ بوسحم  روشک  یزرا  عبنم  نیرتمھم 

شیانعم دورب ؛ نیب  زا  یلکب  دـیایبرد ، وناز  هب  دروخب ، نیمز  هب  دـیلوت  عقاو  رد  ینعی  دوشب . میرحت  راچد  دوشب ، تسرد  لکـشم  دوشب ، دودـحم  مھ  ایند  اب  تـالدابم  دوشن ؛

ینمـشد نیا  لباقم  رد  فدـھ ، نیا  لباقم  رد  بخ  دوب . نیا  ناشفدـھ  درادـن ؛ انعم  دـیلوت  رگید  دـیتشادن ، مھ  یجراخ  یرتشم  دـیتشادن ، زرا  امـش  یتقو  رگید . تسا  نیا 

یروج نیا  راک  کی  هک  دینک  هجوت  هتکن  نیا  هب  نیاربانب  تسا . داھج  نیا  دینکیم ؛ لمع  دیراد  هنیمز  نیا  رد  اھرگدیلوت  امـش  هدرک ؛ داھج  دـنکب ، مادـقا  هک  یـسک  رھ  حـیرص ،

. دیھدیم ماجنا  دیراد  هک  تسا  اھتدابع  نیرتگرزب  نیا  دشاب ، ادخ  رطاخ  یارب  مدرم  هب  تمدخ  روشک ، هب  تمدخ  اھامش  تین  رگا  تسا .

یداصتقا  / ١۴٠٠/١١/١٠ نالاعف  ناگدننکدیلوت و  رادید  رد  تانایب 

دنھاوخ هام  شـش  فرظ  رد  دندرکیم  رکف  هام ؛ شـش  دندوب ؛ هدرک  نیعم  مھ  نامز  یـشاپورف ، نیا  یارب  اھییاکیرمآ  هک  مدرکن - قیقحت  مدوخ  نم   - دـنتفگ روج  نیا  نم  هب 

هد نیا  رد  و  هتـشذگ ، لاس  هد  هام ، شـش  یاجب  تسناوتن . نمـشد  دنتفگ - روج  نیا  اما ] ، ] منادـیمن مدرکن و  لابند  ار  نیا  هتبلا  نم   - دـنربب نیب  زا  ار  ناریا  داصتقا  تسناوت 

اھامـش داتـسیا ، نمـشد  لباقم  رد  هک  یرکـشل  نآ  تسا . هدنز  تسا ، اجرباپ  هللادمحب  روشک  داصتقا  دیلوت و  رگنـس  اما  هدش  رتشیب  گنج  نیا  تدـش  زورهبزور  مھ  لاس 

نادیم نیا  یافـصاب  صالخااب و  ناگدنمزر  نارگراک ، دـندوب ؛ نارگراک  مھ  شناگدـنمزر  دـندوب ؛ یداصتقا  یهتـسیاش  ناریدـم  نانیرفآراک و  سدـقم ، عافد  نیا  نارـسفا  دـیدوب ؛

. دنکیرش روشک - داصتقا  ظفح  راختفا   - راختفا نیا  رد  یداصتقا  نالاعف  یهمھ  اھامش و  یهمھ  دندوب .

« يداصتقا داھج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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