
جح  / ١۴/١٣۶٨/٠۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

دنا هتـساوخ دـنفرت  نیا  اـب  هدروخ و  یلیـس  هنحـص ، رد  هدـنز و  مالـسا  زا  هک  تسا  یدـیلپ  نانمـشد  ی  هتخاـس تسایـس ، زا  نید  ییادـج  موـش  ی  همغن هک  تسا  یھیدـب 

نآ زیگنا  فسات خـلت و  اما  دـنبای . طلـست  اھناسنا  تشونرـس  رب  هغدـغد  یب دـنریگ و  تسد  هب  ار  مدرم  یاـیند  روما  ماـمز  دوخ  هدرک و  غراـف  نید  روضح  زا  ار  یگدـنز  ی  هنحص

اب نید  سابل  هب  نیسبلم  یخرب  ییادص  مھ نیا  دننک . شالت  یعـس و  نآ ، جیورت  رد  دننک و  رارکت  ار  نخـس  نیمھ  نید ، یاملع  توسک  رد  نید و  مان  هب  یناسک  هک  تسا 

نداد نت  سرت و  یلبنت و  زا  یشان  یدراوم  رد  اھناسنا و  تشونرس  رد  نآ  شقن  تسایـس و  تیمھا  زا  نانآ  تلفغ  زا  یـشان  یدراوم  رد  هچرگا  کانرطخ ، دیلپ و  نانمـشد 

نیا دیاب  ناناملسم  هک  تسا ، تنکم  تردق و  بابرا  اب  اروعاب » معلب   » ناگداون ناشورف و  نید نیا  کانرطخ  یتسدمھ  زا  یشان  مھ  یدراوم  رد  اما  تسا ، ناسآ  یگدنز  هب 

. دنرب هانپ  دوخ  یھاگآ  تمھ و  هب  ادخ و  هب  نانآ  رش  زا  دننادب و  ناشیسایس  نابابرا  زا  رتدیلپ  ار  ییاھدنوخآ  نینچ  و  رطخ ، نیرتگرزب  ار 

هب نیطایش ، تردق  میکحت  یارب  هکلب  دننک ؛ نایب  نید  نابز  هب  ار  تسایـس  زا  نید  ییادج  موش  ی  همغن هک  دننک  یمن افتکا  مھ  نیا  هب  مھنعل هللا ،)  ) نیطالـسلا ظاعو  نیا 

؟ تسین مارح  تسایس و  رد  تلاخد  نیا ، ایآ  دنزادرپ . یم مھ  ناراک  تیانج دییات  انث و  حدم و 

دـشاب مھ  یـسایس  ول  و  ادـخ - تایآ  راکفا  اھ و  نآ هب  ناـتھب  تمھت و  ادـخ و  یاـیلوا  زا  یربت  یمالـسا و  بـالقنا  اـب  هلباـقم  هقرفت ، داـجیا  نیملـسم ، مالـسا و  فیعـضت  اـیآ 

یمالـسا و یاھروشک  رب  لیئارـسا  اکیرما و  طلـست  هب  ضارتعا  ناگدـید و  متـس نامورحم و  اـب  ییاونمھ  ناکرـشم و  زا  تئارب  ناـمولظم و  زا  تیاـمح  یلو  درادـن ؛ یلاکـشا 

!؟ تسا مرج  نآ  لاثما  یعقاو و  ناناملسم  تازرابم  زا  تیامح  مان و  ناملسم نیطالس  اسور و  تنایخ  ندرک  موکحم  یجراخ و  یاھیناپمک  یرگتراغ  اب  تفلاخم 

. درک یم میـسقت  ییاکیرما  مالـسا  و  ص )  ) یدـمحم بان  مالـسا  هب  ار  مالـسا  هک  دوش  یم راکـشآ  یف هللا  یناف  یلا هللا و  یعاد  نآ  ام ، دـیقف  ماما  نخـس  هک  تساجنیا 

نافعـضتسم نامولظم و  قوقح  زا  عافد  مالـسا  تسا ؛ نامورحم  ناگنھرباپ و  افعـض و  زا  تیامح  مالـسا  تزع و  مالـسا  تسا ؛ طسق  لدع و  مالـسا  یدمحم ، بان  مالـسا 

. تسا تیونعم  تلیضف و  قالخا و  مالسا  تسا ؛ نارگ  هنتف نایوگروز و  اب  یریذپان  شزاس نانمشد و  اب  داھج  مالسا  تسا ؛

نانآ نتخادرپن  نید و  لھا  یاوزنا  یارب  یا  هناھب تساھ ؛ نآ لامعا  ی  هدننک هیجوت یرابکتـسا و  یاھتردق  عفانم  تمدـخ  رد  هک  تسا  مالـسا  مان  هب  یزیچ  ییاکیرما ، مالـسا 

رصحنم نید و  ی  هعومجم زا  مالـسا  یـسایس  یعامتجا و  ماکحا  زا  یمیظع  شخب  ندرک  ادج  یارب  یا  هلیـسو تسا ؛ ناملـسم  یاھتلم  تشونرـس  نیملـسم و  روما  هب 

ادـج یارب  یی  هشوگ ناونع  هب  هکلب  تسا - هدوب  مالـسا  ردـص  رد  هک  نانچ نیملـسم - روما  قتف  قتر و  یارب  یھاـگیاپ  ناونع  هب  هن  دجـسم  و   ) تسا دجـسم  هب  نید  ندرک 

(. ترخآ ایند و  ندرک  ادج  یگدنز و  زا  ندش 

یا هلیـسو راجت ، ی  هیامرـس نوچمھ  ار  نید  ادـخ و  دنـشیدنا ؛ یمن دوخ  یناویح  هافر  هب  دوخ و  هب  زج  هک  تسا  یزوس  یب درد و  یب یاـھناسنا  مالـسا  ییاـکیرما ، مالـسا 

لیوات هناحیقو  ای  دـننکفا و  یم یـشومارف  ی  هیواز هب  اباحم  یب دـشاب ، ناشتعفنم  لیم و  فـالخرب  هک  ار  یتاـیاور  تاـیآ و  ی  همھ دـنناد و  یم یبلط  تردـق اـی  یزودـنارز  یارب 

رد دـننک و  یم نابرق  ییاپورا  ییاکیرما و  ی  هھلآ ی  هناتـسآ رد  ار  دوخ  مولظم  مورحم و  یاھتلم  عفانم  هک  تسا  ییاـسور  نیطالـس و  مالـسا  ییاـکیرما ، مالـسا  دـننک . یم

اھتلیـضف و ی  همھ رب  اـپ  دوخ ، دوـس  نیماـت  یارب  هک  تسا  یناراد  هیامرـس مالـسا  دـنزود ؛ یم مشچ  دوـخ  نیگنن  تردـق  تموـکح و  ی  همادا یارب  ناـنآ  تیاـمح  هب  لـباقم ،

. دنبوک یم اھشزرا 

ریغ نید و  زا  یشخب  ار  تسایس  یدمحم ، بان  مالسا  یلو  دناوخ ؛ یم یسایس  لمع  ثحب و  مھف و  تسایس و  زا  یرود  هب  ار  مدرم  هک  تسا  ییاکیرما  مالسا  نیا  یرآ ،

نابز دوخ و  دیقف  ماما  زا  هراومھ  دیاب  ناملسم  یاھتلم  هک  تسا  یزیچ  نیا  و  دنک ؛ یم توعد  یـسایس  لمع  کرد و  هب  ار  نیملـسم  ی  همھ دناد و  یم نآ  زا  ییادج  لباق 

. دنشاب هتشاد  دای  هب  مالسا  یایوگ 

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

یهعماـج بـالقنا ، نمـشد  دـننک . فیعـضت  مدرم  مشچ  رد  ار  بـالقنا  یونعم  یهناوتـشپ  نیا  هک  دـننآ  راـک  رد  نمـشد ، هب  هدـش  هتخورف  یاھتـسد  رودزم و  یاـھملق  هزورما 

رجحتم ربخیب و  نویناحور  زا  یعمج  دننام  دنـشکب و  رانک  بالقنا  یاھهنحـص  رد  روضح  تسایـس و  روما  رد  تلاخد  زا  نویناحور  هک  دـنکیم  لمحت  یتروص  رد  ار  تیناحور 

زین تازرابم و  تدم  مامت  رد  هک  تسا  نآ  ینعمرپ  یاھهدیدپ  یهلمج  زا  دنراپسب و  نانآ  هب  ار  مدرم  یگدنز  روشک و  دننک و  افتکا  دجاسم  سرادم و  جنک  هب  لاح ، هتـشذگ و 

دروم هاگ  یتح  هکلب  دـنتفرگن ؛ رارق  نانمـشد  مجاھت  ضرعم  رد  هاگچـیھ  یـسایس ، یاھنایرج  زا  رود  روشک و  ثداوح  زا  ربخیب  رجحتم و  یاـملع  یزوریپ ، زا  سپ  یاـھلاس 

ینویناحور املع و  هجوتم  اھنت  هناگیب ، لماع  نایامنرکفنشور  یوس  زا  ییارگسپاو  عاجترا و  تمھت  یتح  یغیلبت و  یمـسج و  تالمح  دندش و  عقاو  زین  دیجمت  شیاتس و 

. دناهدش هتخانش  هاگآ ، یقرتم و  ورشیپ و  یرشق  ناونع  هب  هدیشخرد و  لمع ، ملع و  یهصرع  یاھیروآون  یسایس و  یهشیدنا  ظاحل  زا  هک  دش 

ار نآ  اھراب  ام  نیبنشور  میکح و  ماما  هک  دزاسیم  راکـشآ  یبالقنا  دھعتم و  تیناحور  یهعماج  هاگآ و  مدرم  یارب  ار  یتقیقح  نامھ  یتسردـب  نانمـشد ، یاھیریگعـضوم 

ایناث تسین . زیاج  نآ  زا  تلفغ  هنوگچـیھ  هک  تسا  یبالقنا  یلم و  ینید و  ییهفیظو  ناـنآ ، زا  تیعبت  راوگرزب و  نویناـحور  زا  یـسانشردق  هکنیا  ـالوا  ینعی  دـناهدرک . ناـیب 

تناـکم زا  هدافتـسا  وـس  یداـم و  یاـھرویز  هب  ندروآ  یور  یبلطاـیند و  یـصخش و  عفاـنم  هب  هجوـت  هتـساوخن  یادـخ  اـی  نویناـحور و  ناـیم  رد  ییارگـسپاو  رجحت و  هـکنیا 

زا جراخ  رد  مالسا  هب  نوزفازور  هجوت  بالقنا و  نارود  تیعضو  اثلاث  و  تسا . رتشیب  نآ  زا  بتارم  هب  هکلب  تسین ؛ نمشد  تالمح  زا  رتمک  تیناحور ، یارب  شرطخ  یعامتجا ،

هدنز و داھتجا  یتنس و  تھاقف  بولسا  اب  نید و  فراعم  نایاپیب  یهریخذ  زا  هدافتـسا  اب  ون و  الماک  یـشنیب  اب  نید ، یاملع  هک  دنکیم  باجیا  یمالـسا ، روشک  یاھزرم 

یاھهمانرب تمـس  تھج و  ار  یروآون  دنھد و  قیبطت  ناھج  زورما  یاھزاین  اب  ار  دوخ  یـساسا ، یلوحت  اب  هیملع  یاھهزوح  دـنیامن و  راومھ  ار  یمالـسا  یهعماج  هار  ایوپ ،

هک ار -  یـسایس  تیلاـعف  زا  یرود  اوزنا و  اـعبار  دـندنبب . یورجک  طاـقتلا و  رب  ار  هار  تھاـقف ، یناـبم  لوـصا و  ندرک  هتـسجرب  مزـال و  تقد  لاـمعا  اـب  هتبلا  دـنھد و  رارق  دوـخ 

فوفـص شیپاشیپ  رطخ ، عقاوم  رد  اصوصخم  هراومھ  دـنھدن و  هار  هیملع  یاـھهزوح  دوخ و  یگدـنز  رد  هجوچـیھهب  تسا -  یمالـسا  یهفیظو  فـالخ  نانمـشد و  تساوخ 

: رگنـس هس  رھ  دـنزاس و  هارمھ  یلمع  یلوق و  غیلبت  اب  ار  تفرعم  داھج و  اـب  ار  هقفت  لـمع و  اـب  ار  ملع  دنـشاب و  لوغـشم  ریذپانیگتـسخ  هناـصلخم و  یـشالت  هب  مدرم ،

. دننک رپ  ار  هھبج  دجسم و  هسردم ،

ماظن  / ٠٩/١٩/١٣٧۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

. دنک غالبا  مدرم  هب  ار  مایپ  نیا  دناسرب و  لزنم  هب  ار  راب  نیا  دیامیپب ؛ هزرابم  نودب  ار  هار  نیا  تسناوتن  یربمغیپ  چیھ  تسا . تکرح  هزرابم و  تضھن ، تثعب ، زا  دـعب  لوا  مدـق 

یناـسآ هب  دـنک ، یم داھنـشیپ  تثعب  هک  ار  یدـیدج  یاـیند  نآ  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  اـھ  نآ طـیحم  رد  اـھ و  نآ ناـیم  رد  اـھ ، نآ بلق  رد  تثعب  هک  یمدرم  هک  تسین  روـط  نیا 

نیا اب  لوا ، زور  زا  تثعب  و  دنتسھ ؛ یقح  کی  تناما و  راب  کی لماح  هک  دنتـسھ  ییاھ  ناسنا نیرت  نمـشدرپ ناربمغیپ ، دوش و  یم عورـش  ناربمغیپ  اب  تازرابم  اذل  دنریذپب .

. تسا هدیشک  لوط  لاس - هس  تسیب و  مرکا - یبن  تافو  ی  هظحل ات  هزرابم ، نیا  دیدرگ و  زاغآ  لوا  زور  زا  زین  ربمغیپ  ی  هزرابم دش و  هجاوم  اھینمشد 

ار دارفا  یلیخ  امـش  تسین . یداـیز  ناـمز  ینـالوط و  رمع  کـی لاـس ، هس  تسیب و  تسا . هدوب  یکراـبم  یاـھلاس  هچ  لاـس ، هس  تسیب و  نیا  هک  دـییامرفب  هجوت  اـمش 

« تسایس ياھنم  مالسا   » 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 4هاگياپ  هحفص 1 
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الومعم دـنھد . ماجنا  هضرع  لباق  هئارا و  لباق  راک  کی  یتح  هک  دـنوش  یمن قفوم  لاس  جـنپ  تسیب و  ای  لاس  هس  تسیب و  لاـس ، تسیب  لوط  رد  هک  دـینک  یم هدـھاشم 

لوط رد  ار  اھ  نآ راک  ی  هدودحم دـینک ، هاگن  نارادمتـسایس - هچ  هفـسالف و  هچ  نادنمـشناد ، هچ  ار - گرزب  یاھناسنا  ی  همانراک رگا  درذـگ . یم یـصخش  روما  هب  اھ  یگدـنز

نایلاس نیا  تاکرب  دـینیبب  اما  دـنھد . ماجنا  یگرزب  یلیخ  یاھراک  دـنناوتب  هک  تسین  مولعم  صاخـشا - ناوت  تیفرظ و  فالتخا  هب  هتبلا  دـید - دـیھاوخ  لاـس  هس  تسیب و 

ی هقطنم طقف  هن  ملاع - یلھاج  نورق  بلق  رد  تیلھاج و  بلق  رد  تسا ! دایز  ردقچ  دـینارذگ ، تثعب  نارود  رد  ار  شکرابم  رمع  مرکا ، ربمغیپ  هک  یلاس  هس  تسیب و  هاتوک ،

رتـشیب زور  هب  زور  خـیرات ، لوط  رد  نآ  تیناروـن  هک  دزورفارب  ار  یغارچ  هلعـش و  دزارفارب و  ار  ییاـنب  تسناوـت  لـھج - تاـملظ  مکارت  رـشب و  تیلھاـج  یاـھنرق  هکلب  یلھاـج ،

. دناسر دھاوخ  تیادھ  هب  درک و  دھاوخ  یریگتسد  ار  یرتشیب  مدرم  دش و  دھاوخ 

ی هیام رب  رکفت و  نیا  هب  ینتبم  ماظن  لیکـشت  یدـعب ، مدـق  سپ  دوش . یم تموکح  لیکـشت  هب  یھتنم  هکنیا  ات  تسا ؛ ربمغیپ  یگدـنز  لوا  لاس  هدزیـس  رد  هار  نیا  عورش 

، دننک یفرعم  تموکح  زا  یادج  ار  مالـسا  نید  صوصخب  نید و  ات  دننک  یم یعـس  هک  یناسک  فرح  دـیمھف  دوش  یم بوخ  بیترت ، نیا  زا  دـینک  یم هجوت  اذـل  تسا . تثعب 

، یگدـنز زا  ار  مالـسا  نید  دـھاوخب  یـسک  هک  تسا  بیجع  یلیخ  مالـسا ، دروـم  رد  اـعدا  نیا  نکیل  دنتـسھ ؛ مـھ  لـثم  تـھج  نـیا  رد  ناـیدا  ی  هـمھ هـتبلا  تـسا . طـلغ 

تمـس هب  راوشد ، ی  هزرابم کی  اب  دـمآ ، دوجو  هب  هک  یلوا  زور  زا  مالـسا  دـیامن . داجیا  کـیکفت  اـھ  نیا نیب  دراذـگب و  راـنک  دـنک ؛ ادـج  تموکح  زا  روشک و  ی  هرادا تساـیس ،

ی هطقن رد  اما  تثعب ، نیا  تدالو  ی  هطقن رد  دوخ و  رھـش  رد  هن  هچرگا  تسناوت - مرکا  ربمغیپ  مھ ، هزرابم  لاس  هدزیـس  زا  دـعب  درک . تکرح  هعماج  کی  ماـظن و  کـی  لیکـشت 

. دروآ دوجو  هب  دنک و  اپرس  ار  ماظن  نیا  زور - نآ  یایند  زا  یرگید 

جح  / ١٢/١٣/١٣٧۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یهماـنرب رد  لـبق  لاـس  تسیود  بیرق  زا  دـیاش  هک  تسایـس  زا  نید  ندرک  ادـج  تسا . تسایـس  نید و  یهلاـسم  تـسا ، مزـال  یلیخ  نآ  هـب  هجوـت  هـک  یرگید  یهلاـسم 

زا مالـسا  تناـید  تسین ، ادـج  نآ  تناـید  زا  مالـسا  تسایـس   » هک دـینک  رارکت  ار  هملک  نیا  دوـخ  وـل  و  تسا . یمھم  رایـسب  یهتکن  تـسا ، هدوـب  مالـسا  یاـیند  نانمـشد 

. دسرب همھ  شوگ  هب  دوش و  هتفگ  دوش ، رارکت  نیا  تسین .» ادج  نآ  تسایس 

نوچ دسرپب  هلئـسم  تساوخ  سکرھ  دنیوگب  دننیـشنب و  یاهشوگ  دنتفرن  هچ ؟ ینعی  تموکح  دنداد . لیکـشت  تموکح  کی  دندرب ، فیرـشت  هنیدـم  هب  هک  لوا  مرکا ، ربمایپ 

کی لوا ، دزومایب . نامدوخ  زا  ای  دریگب  دای  ینالف  زا  دورب  دریگب ، دای  زامن  تساوخ  هکرھ  الثم  ای  دـسرپب ! هنادازآ  ام  شیپ  دـیایب  دـننک  تمحازم  داجیا  هک  دنتـسین  شیرق  راـفک 

مکمک دعب  ندرک ، هزرابم  ندیگنج ، درک : ردتقم  تموکح  یاھراک  هب  عورش  تموکح  نیا  هلصافالب  مھ  دعب  تسا . نیا  مالـسا  لوا  راک  دنداد . لیکـشت  تسایر  کی  تموکح و 

رد تسایس  نید و  تدحو  نآ ، حیرـص  موھفم  انعم و  هک  هچنآ  زا  ریغ  دناوتیم  یـسک  هچ  تیعقاو ، نیا  لباقم  رد  رگید . روما  لصف  لح و  فرط و  نآ  فرط و  نیا  هب  یراگنهمان 

؟ دنک هماقا  یبلطم  تسا ، مالسا 

نازومآشناد  / ٢۶/١٣٨٢/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، همھ زا  رتالاب  و  تسام - تاراختفا  ی  هناوتشپ یگنھرف و  ی  هناوتشپ هک  هوکشرپ - خیرات  نیا  ساسح ، ییایفارغج  تیعقوم  نیا  ینغ ، نیمزرس  نیا  ناشوج ، دادعتسا  نیا 

دیاب امـش  شالت  تسا . هدنیآ  یارب  ام  ناوجون  ناوج و  لسن  هب  ناگدـنھد  دـیون  همھ  دـنک ، یم دوخ  هجوتم  ار  ایند  دـشخرد و  یم ام  ناناوج  یاھلد  رد  زورما  هک  ینامیا  رون 

تفرشیپ یگدنشخرد و  نیا  اما  میتشاد ؛ مھ  بالقنا  زا  لبق  ار  یخیرات  ی  هتـشذگ نیمھ  تیعقوم و  نیمھ  ناوج ، نیمھ  ام  دیزاسب . رتھب  هچرھ  ار  هدنیآ  نآ  هک  دشاب  نیا 

تاداـقتعا ناـمیا و  نید و  زا  ـالوا  دوب ، مکاـح  روشک  نیا  رد  ناوـت  شـالت و  زکارم  ی  همھ رب  روـشک و  نیا  رب  هک  یتردـق  یـسایس و  هاگتـسد  زور  نآ  نوـچ  ارچ ؟ میتشادـن . ار 

هک دوب  هدش  بجوم  اھ  نیمھ ایناث  دندرک - یم تموکح  مدرم  رب  دنشاب ، هتشاد  ییالاو  شزرا  دوخ  نورد  رد  هکنیا  نودب  کوپ  دارفا  تشم  کی دوب - ضحم  ی  هرھب یب یـشزرا 

رد ار  ماظن  نالوئـسم  دـندیپاچ ! یم ار  هد  دـندوب ، هدـید  ار  ادـخدک  نوچ  ارچ ؟ دوب . نارگلواـپچ  نارگتراـغ و  تشھب  اـم  زیزع  ناریا  دنـشاب . نانمـشد  هب  ی  هتـسباو اـھ  نآ دوخ 

ریغ ی  هطلـس نینچمھ  ناـگناگیب و  ی  هناـنئاخ ذوفن  لـباقم  رد  ار  عناـم  نیرتـگرزب  دـمآ و  بـالقنا  دـندیپاچ . یم ار  تلم  نیا  دـندوب و  هدرک  کیرـش  ناـشدوخ  یاـھ  یرگلواـپچ

یناـھج و رابکتـسا  یاـھ  یچتاـغیلبت دـشاب ، هتـشاد  رارق  دوخ  هاـگیاج  رد  مالـسا  یتـقو  اـت  دوب . مالـسا  دوـب ؟ هچ  عناـم  نآ  درک . داـجیا  دـساف  دارفا  یقطنم  ریغ  عورـشم و 

یکاب نآ  زا  دـشاب ، دـجاسم  تولخ  هاگتدابع و  جـنک  صوصخم  رود و  یعامتجا  طـیحم  یگدـنز و  تسایـس و  زا  مالـسا  رگا  هلب ؛ دـنکانمیب . تدـش  هب  مالـسا  زا  یللملا  نیب

اوھا و راکفا و  تسد  روما ، یراد  هتـشررس روشک و  تیریدـم  هعماج ، ی  هرادا هعماج ، ی  هصرع هک  یلاحرد دـننک ، لوغـشم  تدابع  هب  ار  دوخ  تولخ ، رد  هدـع  کی  رگا  دـنرادن .

ی همانرب یانعم  هب  هدرک ، عیرـشت  نآرق  هتـساوخ و  ادخ  هک  نانچ  نآ مالـسا  رگا  اما  دنھد ؛ یمن یتیمھا  نآ  هب  دنرادن و  ییابا  مالـسا  نیا  زا  اھ  نآ دـشاب ، نوگانوگ  یاھبتکم 

هب مارتحا  زا  تسا  ترابع  یکی  هک  دراد  دوخ  نورد  رد  گرزب  رصنع  ود  لوا  ی  هلھو رد  مالسا ، نیا  نوچ  ارچ ؟ دنـسرت . یم نآ  زا  تفرگ ، رارق  شریذپ  دروم  دش و  یقلت  یگدنز 

ال « ؛ دراد دوجو  اھ  نیا دیحوت ، ی  هملک رد  یناھج . رگمتـس  ملاظ و  قحبان و  نادنمتردق  اھتوغاط و  نارگتراغ و  ذوفن  زا  یریگولج  مود  و  ناسنا ، دشر  هب  مامتھا  تیـصخش و 

هک ینارگمتـس  یللملا و  نیب ملاظ  یاھتردـق  یناھج ، یاھرگ  نایغط اھتوغاط ، اب  هک  تسا  نیا  الا هللا » هلا  ال   » ی هدیـصق مھم  هتـسجرب و  یاھعرـصم  زا  یکی  ـالا هللا .» هلا 

اب هک  راھم  نودب  یاھتردق  لباقم  رد  ناملـسم  دھد  یمن هزاجا  دیحوت  دمآ . رانک  دوش  یمن دننک ، یم هچ  اھتلم  اب  دننک و  یم زاتو  تخات هنوگچ  ایند  رد  دـینیب  یم امـش  زورما 

نیمھ دـنک . شنرک  دـندرک ، راتفر  رگید  روط  ایند  طاقن  ریاس  یمالـسا و  یاـھروشک  رگید  ناـنبل و  ینـسوب و  اـب  ـالبق  دـندرک و  راـتفر  روط  نآ ناتـسناغفا  قارع و  نیطـسلف و 

راـب ریز  دـنھاوخب  دنـسانشب و  ار  دوـخ  قـح  اـھتلم  رگا  تسا . هدرک  دـنمتردق  ار  اـھ  ماـشآ نوـخ نـیا  روـط  نـیا هـک  تـسا  هدـش  فیعـض  یاـھتلم  زا  یخرب  یوـس  زا  اھـشنرک 

. دنوش یمن دنمتردق  روط  نیا اھ  نیا دننکن ، لوبق  ار  یللملا  نیب ناراکایر  نیا  نیغورد  یاھراعش  دنورن و  یللملا  نیب یاھ  ییوگروز

؛ دنامب ظوفحم  دیاب  یطیارـش  رھ  رد  یمالـسا  ناسنا  دـشر  تزع و  تیـصخش و  دـنوش . بوکدـگل  دـنورب و  هطلـس  روز و  راب  ریز  ناملـسم  یاھتلم  دـھد  یمن هزاجا  مالـسا 

رـسپ رتخد و  ناوج  اـھنویلیم  زا  دـمحب هللا  اـم  ی  هعماـج دوش . یم حرطم  مھ  اـھ  نیا دـش ، حرطم  یگدـنز  ی  هماـنرب ناونع  هب  یتـقو  مالـسا  تسا . مالـسا  نورد  رد  اـھ  نیا

هب دـیاب  مھ  ناوج  دـلابب و  ینارون  کاپ و  لد  همھ  نیا  دادعتـسا و  همھ  نیا  ناوج ، همھ  نیا  دوجو  هب  دـیاب  تلم  نیا  تسام . تلم  یارب  راـختفا  ی  هیاـم نیا  تسا . رادروخرب 

هنادنمـشوھ و راک  اب  دوش ؛ یمن هتخاس  فرح  اب  هدـنیآ  دزاسب . ار  هدـنیآ  دـلابب و  دوخ  مالـسا  ی  هتـشارفارب مچرپ  هب  دوخ و  یمالـسا  ماظن  هب  دوخ ، بـالقنا  هب  دوخ ، روشک 

ینف و گرزب  راک  کی  بلاق  رد  ناھگان  دینیب  یم امـش  زورما  هک  یناناوج  نامیا . ی  هناوتـشپ زا  رادروخرب  هنادنمـشوھ و  راک  مھ  نآ  دینک ؛ راک  دیاب  دوش . یم هتخاس  هنانموم 

. دنا هدش رھاظ  روط  نیا ملع  یاھ  هصرع رد  ناھگان  دنا و  هدرک راک  شالت و  هنانموم  اھتدم  دنوش ، یم رھاظ  گرزب  یروانف  کی  داجیا  ای 

ثعبم  / ٣١/٠۵/١٣٨۵ دیع  زورلاس  رد  یمالسا  یاھروشک  یارفس  ماظن و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نیا یور  رب  یمالـسا  تما  یانب  دـیاب  هک  یمکحتـسم  یاھنوتـس  دـش ؛ انب  ربمغیپ  یاناوت  تسد  اب  هکم  راوشد  یاھزور  نامھ  رد  یمالـسا  تما  ی  هرکیپ یاھلولـس  نیلوا 

دننک و کرد  ار  ربمغیپ  مایپ  یانعم  هک  دنتـشاد  ار  تینارون  نیا  تعاجـش ، نیا  ییاناد ، نیا  هک  یناسک  نیلوا  ناگدـنروآ ، نامیا نیلوا  نینموم ، نیلوا  دوشب ؛ راوتـسا  اھنوتس 

یاناوت تسد  اب  یھلا ، تاروتسد  نیا  یھلا و  فراعم  نیا  تمس  هب  لد  ی  هدوشگ یاھرد  هدامآ و  یاھلد  مالـسالل .» هردص  حرـشی  هیدھی  نا  دری هللا  نمف  . » دندنبب وا  هب  لد 

مھ زور  هب  زور  هک  نینموم - لیلق  ی  هدع نامھ  یارب  هکم  نارود  رد  ییاھ  یتخـس و  دش ؛ رت  مکحتـسم زور  هب  زور  اھ  هدارا نیا  دش ، نشور  اھنھذ  نیا  دـش ، هتخاس  ربمغیپ 

یاھیزرو هنیک طلغ ، یاھیزرو  تریغ اھبصعت ، تسا ، یلھاج  یاھشزرا  اھـشزرا ، ی  همھ هک  ییاضف  رد  تسین . روصت  لباق  امـش  نم و  یارب  هک  دمآ ، شیپ  دندش - یم رتشیب 

نیا ذوفن - لباق  ریغ  اراخ و  یاھگنس  نیا  نیب  رد  و  هدرک - هطاحا  دوخ  رد  درشف و  یم ار  مدرم  یگدنز  تسا و  مھاب  هتخیمآرد  اھتوھش  اھملظ و  اھتواقش ، اھتواسق ، قیمع ،

اھلاھن نیا  اھ ، هزبس نیا  تسناوت  یمن ینافوط  چیھ  تسا . نیا  دیوگ ، یم نینموملا  ریما  هک  ادوقو » یوقا  ادوع و  بلصا  هیربلا  هرجشلا  نا  و  . » دمآ نوریب  زبسرـس  یاھلاھن 

« تسایس ياھنم  مالسا   » 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 4هاگياپ  هحفص 2 
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ی هعماج یانب  مکحتـسم ، یاھ  هیاپ نیا  ساسا  رب  دـعب  تشذـگ و  لاس  هدزیـس  دـھدب . ناکت  درک ، دـشر  دـیناود و  هشیر  دـییور و  اھ  هرخـص یال  زا  هک  ار  ییاـھ  تخرد نیا  و 

، نآ زا  یـشخب  کی  دوبن ؛ تسایـس  طقف  یزاس  تما نیا  دیماجنا . لوط  هب  یزاس  تما مھ  لاس  هد  دـش . هتـشاذگ  اھ  هیاپ نیا  یور  رب  یوبن ، یندـم و  ی  هعماج یمالـسا ،

«. همکحلا باـتکلا و  مھملعی  مھیکزی و  هتاـیآ و  مھیلع  اولتی  مھنم  ـالوسر  نییمـالا  یف  ثعب  یذـلا  وھ  : » دوـب دارفا  کـیاکی  تیبرت  نآ ، یرگید  ی  هدـمع شخب  دوـب . تساـیس 

کی تمکح  همکحلا .» باتکلا و  مھملعی  و  . » درک یم نیقلت  ار  ملع  شناد و  اھدرخ ، اھنھذ و  کیاکی  هب  ربمغیپ  تفرگ . یم رارق  ربمغیپ  تیبرت  ریز  رد  اـھلد  کـی  کـی مھیکزی ؛» »

زاـب ملاـع  قیاـقح  یور  رب  ار  اـھ  نآ یاھمـشچ  تخومآ . یم اـھ  نآ هب  تمکح  هکلب  دزوماـیب ، اـھ  نآ هب  ار  ماـکحا  تاررقم و  نیناوـق و  هک  دوـبن  نیا  طـقف  تسا . رتـالاب  ی  هبترم

زاـب مالـسا ، ی  هنماد شرتسگ  یمالـسا ، ی  هعماـج ناـیک  زا  عاـفد  تموکح ، ی  هرادا تسایـس ، یفرط  زا  درک . تکرح  شور  نیا  اـب  هنوگ و  نیا ربمغیپ  مھ  لاـس  هد  درک . یم

ناردارب و دارفا . کیاکی  تیبرت  مھ  رگید  فرط  زا  دـنوش ، یمالـسا  فراعم  مالـسا و  ینارون  ی  هصرع دراو  کی  هب کـی جـیردتب و  هنیدـم  زا  جراـخ  یاـھھورگ  هکنیا  یارب  هار  ندرک 

. درک ادج  مھ  زا  دوش  یمن ار  اتود  نیا  زیزع ! نارھاوخ 

مجاھم یایند  فراعم  رد  یمالسا و  عماوج  زا  یرایسب  رد  زورما  هک  تسا  یزیچ  نیا ، دنتفرگ . مالسا  زا  ار  تسایـس  دنتـسناد و  یدرف  ی  هلاسم طقف  ار  مالـسا  یا  هدع کی 

هک یلوا  رد  ترجھ ، زاغآ  رد  مالـسا  مرکم  یبن  هک  یلاح  رد  دنتفرگ ؛ مالـسا  زا  ار  تسایـس  تسادج ! تسایـس  زا  مالـسا  هک : دوش  یم جیورت  یبرغ ، رمعتـسم  ربکتـسم 

لیکشت یمالسا ، ماظن  لیکشت  یمالـسا ، تموکح  لیکـشت  یمالـسا ، هعماج  یانب  دوب . تسایـس  درک ، هک  یراک  نیلوا  دھد ، تاجن  هکم  یاھیراوشد  زا  ار  دوخ  تسناوت 

ادـج تسایـس  زا  ار  مالـسا  دوش  یم روطچ  تسا . تسایـس  زور ، نآ  یرـشب  میظع  یـسایس  ی  هصرع رد  دورو  ملاع ، گرزب  نارادمتـسایس  هب  ی  هماـن یمالـسا ، نوشق 

هراپ هکت  ار  نآرق  یضعب  نیضع ؛» نآرقلا  اولعج  نیذلا  « !؟ داد لکش  درک و  ریسفت  انعم و  مالـسا ، تیادھ  تسد  زا  ریغ  یتیادھ  تسد  اب  ار  تسایـس  دوش  یم روطچ  درک !؟

باتکلا و مھعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلـسر  انلـسرا  دـقل  و  ! » دـنروآ یمن نامیا  نآرق  تسایـس  هب  اما  دـنروآ ؛ یم نامیا  نآرق  تدابع  هب  ضعبب ؛» رفکی  ضعبب و  نموی  . » دـننک یم

ی هعماج کی  لیکـشت  دـھد ؟ ماجنا  ار  راک  نیا  دـناوت  یم یـسک  هچ  هعماج . رد  یعامتجا  تلادـع  رارقتـسا  ینعی  طسق  تسیچ ؟ طـسق  طـسقلاب .» ساـنلا  موقیل  نازیملا 

ی همھ میھاربا و  یـسوم و  یـسیع و  هکلب  ام ، ربمغیپ  طقف  هن  تسایبنا . فدـھ  نیا ، تسا . روشک  کی  ناریدـم  راک  تسا ؛ یـسایس  راک  کـی  طـسق ، تلادـع و  اـب  هارمھ 

یراک تسایـس  هب  ام  دـنیوگب : دـننک و  عمج  ار  ناشیابع  یبآم  سدـقم یور  زا  یا  هدـع کی  تقو  نآ  دـندمآ . یمالـسا  ماظن  لیکـشت  یارب  تسایـس و  یارب  یھلا  ناربمغیپ 

ادـج تلود  زا  ار  نید  دـینک ؛ ادـج  تسایـس  زا  ار  نید  هک : فرح ، نیا  هب  دـننزب  نماد  مئاد  مھ  یبرغ  زیمآ  تثابخ تاـغیلبت  تقو  نآ  تسادـج !؟ تسایـس  زا  نید  رگم  میرادـن !

. تسا زیچ  کی  تلود  نید و  دنشاب . هدش  لصو  مھ  هب  هک  یزیچ  ود  لثم  هن  تسا ؛ هتخیمآ  رگیدکی  هب  تلود  نید و  میناملسم ، ام  رگا  دینک .

ادج مالسا  زا  ار  تسایس  فرط ، نیا  زا  هدع  کی  تسا . نیا  مالـسا ، نآرق و  تسا . یھلا  یحو  نآ ، دریگ و  یم همـشچرس  اشنم  کی  عبنم و  کی  زا  تلود  نید و  مالـسا  رد 

نیرتگرزب هک  ار  تمارک  تلیضف و  تبحم و  تیونعم و  قالخا و  دنناد . یم یراک  یسایس یزاب و  تسایس تسایـس و  طقف  ار  مالـسا  لباقم ، فرط  رد  مھ  هدع  کی  دننک ، یم

قارب و تـالمج  رد  ار  مالـسا  تسا . ضعبب » رفکن  ضعبب و  نموـن   » مھ نیا  تسا ؛ نیـضع » نآرقلا  اوـلعج  نیذـلا   » مھ نیا  دـنریگ . یم هدـیدن  تساـم ، ربـمغیپ  تـثعب  فدـھ 

کـشا نتـسب ، لد  ادخ  هب  نتـساوخ ، ادـخ  زا  دـنوادخ ، لباقم  رد  ندز  وناز  زا  تیونعم ، زا  افـص ، زا  رکذ ، زا  ندـش ، لفاغ  اھلد  عوشخ  زا  ندرک ، هصالخ  یـسایس  عشعـشم 

هب ندـیبسچ  تسایـس  هب  افرـص  نتفرگ و  هدـیدن  ار  محر  یردارب و  تشذـگ و  دوج و  اخـس و  ملح و  ربـص و  ندرک ، بلط  ار  یھلا  تمحر  راـگدرورپ ، تمظع  لـباقم  رد  نتخیر 

. دنک یمن یتوافت  دراد ؛ ار  فارحنا  نامھ  مھ  مالسا ، مسا 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٧ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

. دـننک سویام  اوق  یاسور  زا  روشک ، نیلوئـسم  زا  ار  مدرم  هکنیا  یارب  دـنزاسیم ، هعیاش  دـننکیم : یدایز  یاھراک  مھ  ماـظن  هب  تبـسن  مدرم  یراداـفو  فیعـضت  ی  هنیمز رد 

، تسھ یئاھفعض  رگا  دنھدیم . رارق  دیدرت  دروم  نوگانوگ  تاغیلبت  لئاسو  رد  ار  نیا  دریگب ، ماجنا  روشک  حطس  رد  هک  یشزرااب  ی  هتـسیاش راک  رھ  دننکارپیم . ینیبدب  مخت 

هریت و مدرم  ناوج و  لسن  لباقم  رد  ار  هدنیآ  قفا  دننک . دیماان  ار  ناوج  لسن  صوصخب  دننک ، دـیماان  ار  مدرم  هکنیا  یارب  دـنھدیمن ، ناشن  ار  توق  طاقن  دـننکیم و  ربارب  دـنچ 

ود یس و  نیا  لوط  رد  یمالسا  ماظن  نانمـشد  ناریا و  تلم  نانمـشد  هک  تسا  نیا  یـساسا  ی  هتکن نکیل  دننک . جراخ  هنحـص  زا  ار  مدرم  هکنیا  یارب  دنھدیم ، ناشن  رات 

دندرکیم لایخ  اھنآ  دندروخ . یعطق  تسکـش  دنتفرگن و  یا  هجیتن تسا ؛ هدوب  یرابتراسخ  یاھ  یراذگ هیامرـس دـنا ، هداد ماجنا  دروم  ود  نیا  رد  هک  ار  یـشالت  ی  همھ لاس ،

، تسا هتشذگ  هک  زور  هبزور دننک . ادج  یمالسا  ماظن  زا  ار  مدرم  دنناوتیم 

مـسارم رد  دندرکیم ؛ تکرـش  یونعم  مسارم  رد  ناوج  همھ  نیا  ام  روشک  رد  یک  تسا . هدش  رتشیب  یونعم  یاھـشزرا  ینید و  لئاسم  هب  ناش  یدـنبیاپ مدرم  دـینیب  یم

زور رد  هک  یتناـھا  زا  دـعب  تسا . هتـشادن  هقباـس  یـسایس  لـئاسم  ی  هـنیمز رد  مدرم  ینیب  نـشور نـیا  مـیظع ، تاـعامتجا  نـیا  رطف ؟ دـیع  زور  رد  ناـضمر ، هاـم  یداـبع 

حیرص عضوم  دندمآ و  اھنابایخ  یوت  ید  زور ٩  رد  مدرم  هک  دشن  هلصاف  زور  ود  تفرگ ، ماجنا  نیسح  ماما  هب  تبسن  هدش  کیرحت  هدع  کی  ی  هلیـسو هب  لاس ٨٨  یاروشاع 

رتدنت و تاساسحا  نیا  زور  هبزور هکلب  دناشنب ، بقع  ینید  تاساسحا  زا  ار  مدرم  هتـسناوتن  طقف  هن  نمـشد  تاغیلبت  نمـشد و  یاھتـسد  دندرک . زاربا  ینلع  ار  ناشدوخ 

. تسا هدش  رت  قیمع تفرعم  نیا 

عقاو رد  دنتفر . یار  یاھقودنص  یاپ  روشک  مدرم  نویلیم  لھچ  تاباختنا ، رد  هتشذگ  لاس  تسا . هدروخ  تسکش  یمالسا  ماظن  زا  مدرم  ندرک  ادج  رد  نمـشد  دیدرت  نودب 

نیب زا  ار  نآ  رثا  هنتف  اب  دنتـساوخ  درک . ینابـصع  ار  نمـشد  هک  دوب  نیمھ  تفرگ ؛ ماجنا  تاباختنا  عفن  هب  یمالـسا و  یروھمج  ماـظن  عفن  هب  ینویلیم  لـھچ  مودـنارفر  کـی 

یــسایس و یاـھبورکیم  دـض  رب  ار  مدرم  درک ؛ هنیــسکاو  ار  روـشک  لاـس ٨٨  ی  هنتف دنداتـسیا . مھ  هنتف  لـباقم  رد  مدرم  دـنھد . ماـجنا  دنتـسناوتن  مـھ  ار  نـیا  اـما  دـنربب ،

. درک رتشیب  ار  مدرم  تریصب  درک ؛ زھجم  دراذگب ، رثا  دناوتیم  هک  یا  یعامتجا

نیا درکن . یرثا  مدرم  رد  مھ  اھنیا  دنتشونیم ؛ یتادافا  یمالـسا  ینابم  هیلع  نید ، هیلع  شناد ، مھف و  یعدم  دارفا  یـضعب  روشک ، تاعوبطم  یخرب  رد  هتـشذگ  یاھلاس 

یکی تسا : راذـگریثات  ردـقچ  مدرم  یگدـنز  رد  هطقن  ود  نیا  هک  دـنا  هدـید نوچ  دـننکیم ؛ لابند  دـنراد  نید  باب  رد  ار  یـساسا  ی  هتکن ود  نانمـشد  دیـشاب ؛ هتـشاد  هجوت  ار 

زا لـبق  زا  هتبلا  تشاذـگ . مدرم  تکرح  رب  دروآ و  دوجو  هب  ار  یفرگـش  ریثاـت  هچ  یناریا  ی  هعماـج رد  تیناـحور  هک  دـنا  هدـید نوچ  تسا ؛ تیناـحور  یاـھنم  مالـسا  ی  هلئـسم

مالـسا مھ  یکی  دندرک . عورـش  زاب  اما  درک ؛ جراخ  هنحـص  زا  ار  انعم  نیا  اتقوم  بالقنا ، رد  اھنآ  یورـشیپ  بالقنا و  رد  نویناحور  روضح  دـندرکیم . ار  اھ  همزمز نیا  مھ  بالقنا 

یتنرتنیا لئاسو  رد  تاج ، هتشون رد  تاعوبطم ، رد  ناوارف  رارصا  اب  دنراد  زورما  هک  تسا  یئاھزیچ  ی  هلمج زا  اھنیا  تسا . تسایس  زا  نید  یئادج  تسا ، تسایس  یاھنم 

یور رب  نمشد  یلک  حرط  نمشد و  هار  ی  هشقن دنکیم و  هیکت  نآ  یور  رب  نمشد  هک  ار  هچنآ  رھ  میشاب ؛ هتشاد  هجوت  ار  نیا  دراد . تیمھا  اھنآ  یارب  هلئسم  دننکیم . جیورت 

هتـشاد هجوت  دـیاب  ام  دـنھدیم ، رارق  هلمح  جامآ  اھنآ  هک  ار  یزیچ  ناـمھ  دراذـگب . راـیتخا  رد  ار  یھار  ی  هشقن یلک و  حرط  کـی  مھ  اـم  یارب  دـناوتیم  وا  تسا ، زکرمتم  اـھنآ 

. یمالسا ینید و  فراعم  یمدرم و  روضح  مینک : هیکت  اھنآ  یور  رب  دیاب  مینک ، ظفح  یتسیاب  ار  اھنآ  هک  مینادب  میشاب و 

. دنوش ادج  یمالسا  ماظن  زا  مدرم  دیایب و  راشف  مدرم  یور  هک  تسا  نیا  یارب  عقاو  رد  اھمیرحت  دیدشت  نیا  نکیل  دندرک ؛ عورـش  ام  روشک  هیلع  ار  میرحت  لاس ۵٨ و ۵٩  زا 

تشاذگ و دھاوخن  مدرم  یگدنز  رب  یھجوت  لباق  رثا  یھلا  قیفوت  هب  اھمیرحت  نیا  هک  دش  هداد  ناشن  المع  مھ  دندرک ، نالعا  مدرم  مھ  دنتفگ ، نیلوئسم  مھ  هناتخبشوخ 

هدنیآ هب  ناشدیما  رتشیب و  ناشنانیمطا  تسا ، هدـش  ادـیپ  هک  یمیظع  یاھتفرـشیپ  اب  زورما  دـندرک ، لمحت  ار  بالقنا  لئاوا  ی ۶٠ و  هھد تالکـشم  تاـمحز و  نآ  هک  مدرم 

. دننکیم یثنخ  ار  نمشد  ی  هئطوت دنتسیا و  یم نمشد  لباقم  رد  تسا و  رت  نشور

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 
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هدیشوک سنوت و ...  رصم و  کنیا  نیطسلف و  نانبل و  قارع و  ات  ناتـسناغفا  ناریا و  زا  یپایپ  یاھتـسکش  زا  سپ  ریخا  یاھلاس  هژیوب  یمالـسا و  یرادیب  یاھهھد  رد  برغ 

یاج هب  ار  یمدرم  دض  مزیرورت  تایلمع  ات  دنزب ، تسد  یبلقت  یاھهنومن  دیلوت  یزاسلدـب و  کیتکات  هب  ینلع ، تنوشخ  یزیتسمالـسا و  کیتکات  تسکـش  زا  سپ  تسا 

یگدزبرغ و «، » یئارگتما یھاوخمالـسا و   » یاج هب  ار  یزابهلیبق » یئارگتیموق و  «، » داھج یئارگمالـسا و   » یاج هب  ار  تنوشخ » رجحت و  بصعت و  «، » یبلطتداھـش »

« جرم جرھ و  داسف و  «، » تینالقع  » یاج هب  ار  یراکـشزاس » «، » یئارگملع  » یاج هب  ار  مزیرالوکـس » لقتـسم ،» تفرـشیپ   » یاج هب  ار  یگنھرف » یداصتقا و  یگتـسباو 

هب ار  یگدـنامبقع » رقف و  «، » یقرت هعـسوت و   » مان هب  ار  یرگیفارـشا » یئارگایند و  یگدزفرـصم ، «، » تینما مظن و   » مان هب  ار  یروتاتکید » «، » یدازآ  » یاج هب  ار  یقالخا 

. دنک دادملق  دھز » یئارگتیونعم و   » مان
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