
مدرم  / ٢۵/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ناـمھ هک  اـھرگ  هطلـس فرط ، کـی  دراد : فرط  ود  رـشب ، یگدـنز  اـیند و  رب  هطلـس  ماـظن  طلـست  تسا . یناـھج  ماـظن  کـی  نـیا  تـسا ؛ مکاـح  هطلـس  ماـظن  اـیند  رد  زورما 

نیا رد  دنمرج . کیرش  ناشدوخ  مھ  اھ  نیا دننک ؛ یم لوبق  ار  اھ  تردقربا ی  هناخاتـسگ هناحیقو و  یاھتلاخد  هک  دنتـسھ  ریذپ  هطلـس یاھتلود  رگید ، فرط  و  دنیاھ ؛ تردقربا

. دنور یم نیب  زا  دنوش و  یم لامیاپ  ناشدوخ  یتمھ  یب ای  فعض و  یھاگآان و  یور  زا  هک  دنتسھ  هراچیب  اھتلم  نایم ،

ات دنا  هدرک رارقرب  دوخ  نیب  ار  یناھنپ  سب  شتآ دـنرب و  یم باسح  دنـسرت و  یم ناشدوخ  زا  دـندب و  رگیدـمھ  اب  اھتردـق  هک  یرگ  هطلـس یاغوغ  شحو و  لگنج  نیا  طسو  رد 

اـھتلاخد و اـھ و  ییوـگروز هـب  ناشناگتـسباو و  اھتردـق و  نآ  هـب  هـک  تـسا  هدـش  ادـیپ  یتـلم  ناـھگان  دـنربب ، تراـغ  هـب  ار  اـھروشک  عباـنم  دـننک و  میـسقت  رت  تـحار ار  اـیند 

ناتاھ ییوگروز امـش و  اب  نم  دـیوگ  یم دـنک و  یم هاگن  گرزب  یاھتردـق  مشچ  رد  تعاجـش  اب  تسا و  هداتـسیا  دوخ  یاپ  یور  تلم  نیا  دـیوگ . یم هن » ، » ناشیراذـگ تمیق

. منک یم هزرابم  امش  اب  مناوتب ، هک  اجنآ  ات  متسھ و  ناتیبلط  هطلس فلاخم  منمشد و 

دنوش و دحتم  مھاب  اھتردق  ی  همھ هک  تسا  نیا  شا  هدعاق دنز ، یم فرح  سفن  هب  اکتا  اب  دتسیا و  یم اھ  نآ لباقم  رد  اھتردق  هب  انتعا  یب تعاجش و  اب  هنوگ  نیا هک  یتلم 

هک یتابرـض  اب  اھ و  یخاتـسگ اھتارج و  نیا  اب  اھنتفگ و  هن »  » نیا اب  ام  ماظن  تلم و  مینیب  یم رگا  دنربب . نیب  زا  تسا ، هتخاس  روط  نیا ار  ناریا  مدرم  هک  یماظن  تلم و  نیا 

روبجم اـیند  تسا . ردـتقم  راد و  هشیر یلیخ  ناریا  تلم  هک  دـشاب  یم لـیلد  نیا  هب  تسا ، هدـش  مھ  رت  یوـق زور  هب  زور  هکلب  هتفرن ، نیب  زا  طـقف  هن  دـننک ، یم دراو  وا  هیلع 

. دریذپب دنک و  لمحت  عضو  نیمھ  اب  ار  ناریا  تلم  یمالسا و  یروھمج  تسا  هدش 

ناریا  / ١٣۶٨/٠٧/١٣ ىمالسا  ىروھمج  شترا  ىنیمز  ىورین  ىماظن  مولع  هاگشناد  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

رد دـنھد ؛ یم حـیجرت  اھتلم  یلم  یاھوزرآ  ی  همھ رب  ار  ناشدوخ  کـیژتارتسا  یـسایس و  یداـصتقا و  عفاـنم  ملاـع ، یاـھتفلک  ندرگ یناـھج و  یاـھ  هطلـس هک  ییاـیند  رد 

ظفح یارب  اھ  تردقربا هک  ییایند  رد  دنک ؛ یم یرادھگن  یماظن  رـصنع  هاگیاپ و  ناگوان و  شیاھزرم ، زا  رترود  رتمولیک  رازھ  دنچ  رد  دوخ ، عفانم  ظفح  یارب  یمیژر  هک  ییایند 

لمحت ار  عضو  نیا  اھروشک ، اھتلود و  اھتلم و  زا  یرایـسب  هنافـساتم  دـنزیرب و  مھ  هب  ار  اھزرم  اـھروشک و  ماـمت  یلم  تینما  دنرـضاح  دـننک و  یم ار  نآ  یاـعدا  هک  یتینما 

ریذپ هطلـس رگ و  هطلـس هب  اھتلود ، اھتلم و  تسامرف و  مکح نآ  رد  هطلـس  ی  هطبار هک  ییایند  رد  دنا ؛ هدرک لوبق  ار  لوقعم  ریغ  یناسنا و  ریغ  راجنھان و  تیعـضو  نیا  هدرک و 

نم دیوگ : یم تسا و  هدرک  دنلبرس  ام  بالقنا  دیـشر و  تلم  یمالـسا و  ماظن  طلغ ، ی  هلداعم نیا  اب  ییایند و  نینچ  رد  دودعم - رایـسب  یاھانثتـسا  الا  دنا - هدش میـسقت 

. درک مھاوخ  رادیب  دوخ  ی  هناصلخم دایرف  اب  مناوتب ، ات  مھ  ار  اھتلم  مھد و  یمن هطلس  راب  ریز  نت  منک و  یم در  ار  رگ  هطلس هطلس و 

هنامصخ هدوبن و  هناتسود  تاساسحا ، نیا  هک  تسا  یعیبط  تشاد ؟ دنھاوخ  یتاساسحا  هچ  یتلم  نینچ  هب  تبسن  ایند ، ریگب  هندرگرس یاھتردق  نآ  دینک  یم رکف  امش 

نآ یربھر  هب  اھ ، هدـیا نیا  اب  ینعی  دروآ . دوجو  هب  ار  ماظن  نیا  تساخاپب و  لوقعم  یناـسنا و  نشور و  یاھیـشمطخ  اھفدـھ و  نیا  اـب  ناریا ، تلم  دوب . دـھاوخ  هناـضرعتم  و 

یمالسا ماظن  نیا  نآ ، یاج  هب  تخادنا و  رود  دنکرب و  یدساف  نادند  لثم  ار  دساف  ی  هتسباو میژر  کی  درک و  دنلب  رـس  گرزب ، اتقیقح  ناسنا  نآ  راوگرزب و  ردق و  یلاع ربھر 

اب ملاع ، رگتراغ  نادزد  رگ و  هطلـس یاھتردق  هک  تسا  یعیبط  درک . انب  نازواجتم  عامطا  ناگناگیب و  یاھوزرآ  رب  یلم  یاھوزرآ  حـیجرت  یلم و  یدازآ  لالقتـسا و  یانبم  رب  ار 

. درک دنھاوخ  ینمشد  ماظن  تلم و  نیا 

ار رکف  نیا  یتقو  ما . هدرک ادیپ  روضح  ررکم  یناھج  عماجم  رد  نم ، دنیآ . یم ناجیھ  هب  اھتلم  مینک ، یم مالعا  ایند  رد  ار  ریذپ  هطلـس رگ و  هطلـس هطلـس و  ماظن  در  یتقو  ام 

ار یتلم  دـنراد  یم تسود  اما  تسا ؛ هاتوک  ناشتمھ  مھ  یـضعب  تسا و  هتـسب  ناشنھذ  تسد و  اـھتنم  دـنیآ ؛ یم ناـجیھ  هب  اـھتلود  یاـسور  یتح  مدـید  مدرک ، حرطم 

شیعافد یورین  دیاب  هک  تسام  تلم  نامرآ ، نیا  اب  تلم  نآ  دسرت . یمن مھ  سک  چیھ زا  دتسیا و  یم دنک و  یم عافد  یرکف  نینچ  زا  نادیم ، طسو  رد  هناعاجـش  هک  دننیبب 

. دوشب تیوقت  یھدنامزاس و  هتسیاش ، دنلب و  نامرآ  نیا  اب  بسانتم 

اکیرمآ  / ١٣۶٨/٠٨/١٠ اب  هزرابم  ىلم  زور  تبسانمهب  روشک  رسارس  نایوجشناد  نازومآشناد و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

شدوخ ی  هناخ زا  ار  یتلم  دننک و  قرق  ار  یروشک  دنیایب  اھتردـق  هکنیا  دـینک . یم هدـھاشم  دایز  اھزیچ  لیبق  نیا  زا  دـینک ، هاگن  ایند  یـسایس  ی  هنحـص هب  زورما  امـش  رگا 

ایند یوگروز  یاھتردـق  نیطـسلف ، ی  هثداح رد  تسا . یرابکتـسا  تکرح  نامھ  نیا  دـنناشنب ، اھ  نآ یاـج  دـنھد و  لیکـشت  اـجنآ  رد  ار  یرگید  تلود  روز ، هب  دـنیامن و  نوریب 

ار یتلم  هک  تسا  هدرک  تداع  هیور  نیا  هب  ایند  زورما ، تسا . یبیجع  گرزب و  یلیخ  زیچ  نیا ، دندرک . هراوآ  یلکب  شدوخ  ی  هناخ زا  ار  تلم  کی  دنداد و  مھ  تسد  هب تسد 

ار یتلود  دنروایب و  دوجو  هب  یعونـصم  نیغورد و  تلم  کی  دنناشنب و  اجنآ  رد  دنروایب و  ایند  فلتخم  یاھاج  زا  ار  ییاھ  مدآ روز ، هب  سپـس  دـننک و  جارخا  شروشک  لخاد  زا 

. تسا رابکتسا  نامھ  نیا ، دوشب !! نیمات  ساسح  یبرع  ی  هقطنم نآ  رد  گرزب  یاھتردق  عفانم  ات  دنراذگب  شسار  رد  مھ 

یقلت یداع  ار  ناسنا  نارازھ  راتشک  امیشوریھ و  رد  بمب  راجفنا  دننز و  یم فرح  ناسنا  نارازھ  راتشک  زا  مامت ، یدرس  نوخ اب  اھییاکیرمآ  دینک  یم هدھاشم  زورما  هکنیا 

دروم دننک و  یم طقاس  شنانیشنرس  اب  ار  ییامیپاوھ  رگا  تسا . رابکتـسا  حور  نامھ  میتسناد ،!! مزال  ار  یراک  نینچ  ام  دوب و  تحلـصم  هب  مادقا  نآ  دنیوگ : یم دننک و  یم

!! دینکن ار  شتبحص  دش ، مامت  هک  دوب  یی  هیضق دنیوگ : یم دنریگ ، یم رارق  ضارتعا 

زا یی  هشوگ رد  اھ  نآ دنورھـش  کی  اضرف  ای  دـشاب و  نایم  رد  ناشدوخ  عفانم  یاپ  هک  ییاجنآ  اما  تسا ؛ یلومعم  رما  کی  تیاـنج ، یـشکمدآ و  اـھ  نآ یارب  یعیبط ، روط  هب

یگدـنز و رد  یقح  ناشدوخ  یارب  نوچ  دـننک ؛ یم رپ  لاجنج  زا  ار  ایند  ماگنھ ، نیا  رد  دـنروایب ، وا  رـس  ییالب  یتحاران ، جـنر و  راشف  زا  رفن  دـنچ  دـشاب و  هدرک  یطلغ  اـیند 

. دراد دوجو  ایند  ینونک  ی  هطلس ماظن  رد  هک  تسا  رابکتسا  حور  نامھ  نیا ، دنتسین . لئاق  ار  قح  نیا  رشب ، دارفا  زا  کی  چیھ یارب  هک  دنلیاق  تایح 

اھروشک و اھھورگ و  اھتلم و  دـنیوگب و  روز  ییاھتردـق  اھتلود و  هکنیا  ینعی  هطلـس ، ماظن  تسا . فلاخم  هطلـس  ماـظن  اـب  یمالـسا ، بـالقنا  هک  میا  هدرک مـالعا  اـیند  رد  اـم 

ار نیفرط  هطلـس ، ماظن  رد  ام  میزیخ . یمرب هزرابم  هب  نآ  اب  مینک و  یم در  میدرک و  در  ار  هطلـس  ماظن  ام  دنا و  هطلـس ماظن  نیفرط  نیفرط ، دننک . لوبق  ار  روز  نآ  ییاھتلود ،

. تسا هطلس  ماظن  نیمھ  یانعم  هب  رابکتسا ، ار . ریذپ  هطلس مھ  رگ و  هطلس مھ  میناد ؛ یم رصقم 

، اکیرما میژر  زا  رت  حیقو رتوررپ و  یتلود  چیھ  ایند  رد  هتبلا ، دینیب . یم ار  ییاھ  هناشن هطلس ، رابکتسا و  تیـصوصخ  نیا  زا  دینک ، یم هاگن  یبرغ  ماظن  لک  هب  امـش  هک  زورما 

یعاجترا و یاھتلود  لثم  دنتسھ - اھ  نآ عبات  هک  یناسک  یبرغ و  یاھماظن  لک  رد  تسین . مھ  اکیرما  صوصخم  تیصوصخ ، نیا  اما  دنک ؛ یمن راکشآ  ار  رابکتـسا  هطلس و 

. دریذپن تردقربا  ناونع  هب ار  اھ  نآ ایند  هچرگا  دھد ؛ یم ناشن  ار  شدوخ  هطلس  تایصوصخ  دنتسھ - یتردق  ناشدوخ  یارب  هک  ییاھماظن  هتسباو و 

روشک  / ١٣۶٨/٠٩/٠٢ رسارس  ىمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  جیسب  تمواقم  ىحاون  اھهاگیاپ و  ناھدنامرف  ىیامھدرگ  هب  مایپ 

روز رز و  نیطایـش  یاھتنطیـش  زا  یھاگآ  بسک  یارب  یزکرم  ادـخ و  اب  وا  ی  هطبار هاگیاج  ناسنا و  تیرح  هاگیاپ  هک  دـجاسم - هب  مالـسا  نانمـشد  ناھج ، فلتخم  طاقن  رد 

هک نیملـسم - مود  ی  هلبق یـصقالا ، دجـسم  نونکا  مھ دننک . یم هزیتس  اھ  نآ تیلاعف  روضح و  دوجو و  اب  دـنناوتب ، هک  اجنآ  ات  دـنرگن و  یم قیمع  یی  هنیک ضغب و  اب  تسا -

« يريذپهطلس  » 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 14هاگياپ  هحفص 1 
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هدـش عقاو  بیرخت  تناھا و  ضرعم  رد  دجـسم  زین  دـنھ  هسنارف و  رد  و  هتفرگ ، رارق  دـیلپ  یاھتـسینویھص  تراسج  دروم  تسا - هدـش  زین  هزرابم  یرادـیب و  هاگیاپ  دـمحب هللا 

. تسا

، ناھج رد  هطلـس  ماـظن  ناگدـننک  هرادا ملاـع و  نارادـم  تردـق زورما  هک  دزاـس  یم مسجم  ار  هدـنھدرادشھ  تقیقح  نیا  ینـشور  هب نآ ، ناوارف  ریاـظن  ثداوح و  نیا  عومجم 

دوخ یناھج  عفانم  یارب  هکلب  یا ، هقطنم عفانم  یارب  اھنت  هن  ناریا ، رد  ار  هلآ ) هیلع و  یلـص هللا   ) یدمحم بان  مالـسا  تایح  دـیدجت  دنرامـش و  یم گرزب  یرطخ  ار  مالـسا 

نیا رب  و  دنروآ ، یم باسح  هب  یدج  یدیدھت  تسا ، هدش  رولبتم  ریذپ - هطلـس رگ و  هطلـس هب  ناھج  یاھروشک  میـسقت  ینعی  هطلـس - ماظن  رارقتـسا  ظفح و  رد  المع  هک 

رد یمالـسا  سدقم  ماظن  یمالـسا و  زوریپ  بالقنا  ینعی  یھلا - ضیف  نیا  شخبدیما  ی  همـشچرس اب  همھ  زا  شیب  و  هدمآ ، مالـسا  فاصم  هب  دوخ  ناوت  ی  همھ اب  ساسا 

. دنزرو یم دانع  ینمشد و  ناریا -

یوس زا  هک  ییاھ  هئطوت اـب  هلباـقم  یگنوگچ  رد  ار  ناـھج  ناناملـسم  ناریا و  تلم  مومع  تیدـج  مزع و  یرایـشوھ و  نآ ، نوگاـنوگ  داـعبا  هب  هجوت  تقیقح و  نیا  نتـسناد 

دمحب هللا هدرک و  مرن  هجنپ  تسد و  اھ  نآ اب  هدش و  انشآ  نانمشد  یاھ  هئطوت عاونا  اب  هتشذگ  ی  هلاس هد لوط  رد  هتبلا  ام  تلم  دنک . یم بلط  دوش ، یم یحارط  نمـشد 

اب نآ  رد  هدارااب ، رایـشوھ و  قحرب و  یبالقنا و  نموم و  یتلم  هک  ینادیم  رد  ینادیم - نینچ  رد  هک  تسا  نآ  یھلا  ملـسم  تنـس  و  تسا ؛ هدش  مھ  قیاف  اھ  نآ رتشیب  رب 

نیا و  تسا ؛ رادروخرب  یراکادف  حور  خسار و  ی  هدارا ادخ و  کمک  زا  هک  تسا  قح  ی  هھبج نآ  زا  یزوریپ  دنک - یم هزرابم  تفص  ناطیـش قحبان و  وگروز و  یدام و  ینانمـشد 

نآ زا  اھراب  نآرق  هتفای و  ققحت  اھتوبن  خـیرات  رـسارس  رد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  و  میا ؛ هدرک هبرجت  زورما  ات  بالقنا  زا  دـعب  لبق و  یاھلاس  لوط  رد  اـم  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ 

. تسا هداد  ربخ 

نایوجشناد  / ٠٨/١٠/١٣٧۴ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب یبرغ  ماظن  فرط  کی  دوب ؛ یبطقود  لبق ، لاـس  دـنچ  اـت  اـیند  ریذـپ . هطلـس اـی  دنـشاب ، رگ  هطلـس دـیاب  اـی  اـھتلود  اـھتلم و  اـھروشک ، هک  تسا  نآ  هطلـس  ماـظن  یاـنعم 

ظفح لئاسم  نآ  زا  یکی  دنتشاد . قفاوت  رگیدکی  اب  مھ  هلئسم  دص  رد  ماظن ، ود  نیا  یوروش . یتسرپرس  هب  یقرـش  ماظن  مھ  فرط  کی  دوب ، اکیرما  یربھر  یتسرپرس و 

دنـشاب و هتـشادن  یراک  رگیدـکی  هب  فرط  ود  رھ  هک  دـندوب  هدرک  قفاوت  مھاب  دوش . یم میـسقت  هقطنم  ود  هب  ایند  هک  دـندوب  هتفریذـپ  ار  نیا  ود  رھ  ینعی  دوب . هطلـس  ماـظن 

؛ دریگ یمن تربـع  بیقر  یـشاپورف  زا  یرگید  نآ  تفر ، نیب  زا  دیـشاپورف و  بطق  ود  نیا  زا  یکی  هک  مھ  زورما  دـنک . رقتـسم  شدوخ  ی  هعومجم رد  ار  هطلـس  ماـظن  مادـکرھ 

یبرغ یاھروشک  نیب  یا  هقباسم هچ  هتفرگرد و  ایند  رد  یقرـش  یاپورا  هب  تبـسن  ییاغوغ  هچ  زورما  دینیبب  تسوا . زا  هدنامزاب  ثاریم  بسک  یزادـنا و  تسد رکف  رد  هکلب 

کی زا  اکیرما  تسا ! ربخ  هچ  ناجیابرذآ  یروھمج  رد  زورما  دینیبب  تسا ! هدش  اپرب  هنایم  یایسآ  یاھروشک  لثم  قباس ، یوروش  زا  هدش  هدشادج  یاھروشک  فرصت  یارب 

ریز ناسنا  رازھ  اھدص  ای  اھھد  هنایم ، یایـسآ  اب  طابترا  ی  هیـضق رـس  زورما  دیاش  دنا . هدـمآ نادـیم  هب  یفرط  زا  مھ  اھییاپورا  زا  یـضعب  رگید و  فرط  زا  اھتـسینویھص  فرط ،

. دعلبب ایند  قطانم  ی  هیقب لثم  مھ  ار  هقطنم  نیا  دھاوخ  یم هطلس  ماظن  هک  لیلد  نیا  هب  دنگرم ؛ دیدھت  راشف و 

نآ هطلس  ماظن  یانعم  تساکیرما . ندرگ  هب  نآ  هانگ  زا  یـشخب  امتح  دیآ ، دوجو  هب  هطلـس  ماظن  ساسارب  ایند  رد  هک  یا  هئیـس رھ  تساکیرما . هطلـس ، ماظن  رھظم  زورما 

شعفاـنم اـب  هک  ار  یـسکرھ  دـنک و  ادـیپ  یماـظن  ی  هنادـنم تردـق روضح  هطقن  نآ  رد  دراد  قح  درک ، ضرف  یعفاـنم  اـیند  زا  یا  هطقن رد  دوـخ  یارب  اـکیرما  میژر  رگا  هک  تسا 

یللملا نیب یاھنامیپ  ی  همھ فالخرب  عفانم  نیا  ول  و  دنک ؛ یمن قرف  هطلس  ماظن  یارب  تسین . عفانم  نیا  ندوب  عورـشمان  ای  عورـشم  رـس  رب  عوضوم  دبوکب . دنک ، تفلاخم 

اب تکرح ، ای  تیعمج  تلود ، نامزاس ، نالف  هک  دنک  یم نالعا  حوضو  تحارص و  اب  مھ  ینامز  دھد ؛ یم ماجنا  هنایفخم  ار  دوخ  یاھییوج  هطلس ینامز  هطلس ، ماظن  دشاب .

فالخرب یناسنا  ریغ  یماظن  لگنج و  نوناق  نیا  دبوکب . ار  تلم  تلود و  صخش ، نامزاس ، نآ  هک  دنک  یم داجیا  اکیرما  یارب  یقح  هناھب  نیا  تسا و  هتـشاد  داضت  ام  عفانم 

نوگانوگ یاھتـسایس  یجراخ و  طباور  داصتقا ، تینما ، عبانم ، تفن ، یتلود  رگا  دنـشاب . ریذـپ  هطلـس هک  دـنلوبق  دروم  رگ  هطلـس رظن  زا  یناـسک  اـھنت  تسا . ناـسنا  ترطف 

نیا هک  دـنک  یمن یقرف  شیارب  دراد . لوبق  ار  روشک  نآ  تسا و  دـنیاشوخ  رگ  هطلـس یارب  دوب ، وا  عیطم  تساوـخ و  رظن  وا  زا  تشاذـگ و  رگ  هطلـس راـیتخا  رد  ار  دوـخ  روـشک 

هب تسا . هدیـسرن  ای  هدیـسر  تلم  نآ  شوگ  هب  ناملراپ  مسا  تسین ؛ اـی  تسھ  یـسارکمد  روشک  نآ  رد  درادـن ؛ اـی  دراد  رـشب  قوقح  لداـع ؛ اـی  تسا  ملاـظ  تلود  تلود ،

رـشب و قوقح  یـسایس ، یرکف ، ظاـحل  زا  اـیآ  دنتـسھ ؟ ییاـھتلود  هنوگچ  دـنا ، ییاـکیرمآ نارگ  هطلـس فارتعا  لوبق و  دروم  هک  ییاـھتلود  دـینک ! هاـگن  هناـیمرواخ  ی  هقطنم

نیا دراد ؟ دوجو  ندیـشک  سفن  یاضف  اھروشک  نیا  رد  ایآ  دـنناد ؟ یم ار  تاـباختنا  یاـنعم  اـھ  نآ مدرم  دـنمھف ؟ یم ار  یـسارکمد  یاـنعم  الـصا  دـنا ؟ هدرک دـشر  یـسارکمد 

، روشک رگا  اما  تسا . یفاک  نیمھ  دـنرگ و  هطلـس نآ  میلـست  اھروشک  نیا  هک  تسا  نیا  مھم  درادـن . یتیمھا  اکیرما - ینعی  رگ - هطلـس روشک  نیلوئـسم  یارب  تاعوضوم 

ار اھیریگرد  دریگ . رارق  هلمح  دروم  دروخب و  هبرـض  هک  تسا  نآ  روخ  رد  دـشاب  اـیند  یاـجکرھ  رد  دـشن ، رگ  هطلـس میلـست  یتیـصوصخ ، تیلم و  رھ  اـب  یناـمزاس  تیعمج و 

رھ باکترا  اھتلم ، اھروشک و  ندـشن  میلـست  تروص  رد  رگ  هطلـس ماظن  دـینک ! هدـھاشم  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اـب  هلباـقم  دـینیبب ! ار  اھینمـشد  اـھیتسود و  دـینیبب !

. دناد یم عنامالب  ار  اھ  نآ هیلع  یتیانج 

نایوجشناد  / ٠٨/١۴/١٣٧۶ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب ار  دوخ  یـسایس ، یاھ  هاگتـسد اروف  هک  تسا  هنوگ  نیا تسایـس  دوب . اکیرما  رکیپ  رب  هبرـض  کی  نیا ، تفرگ . اھ  نیا تسد  زا  ار  نیا  اجکی  ناـھگان  دـمآ ، یمالـسا  بـالقنا 

یناسک دننک  یراک  هک  دش  نیا  هشقن  مینک ؟ راک  هچ  دنتفگ  دـھد . قفو  ار  شدوخ  تیعقاو  نیا  اب  هک  داتفا  رکف  هب  نکیل  دروخ ؛ ار  هبرـض  اکیرما  میژر  دـنھد . یم قفو  تیعقاو 

لوا دنـشاب  هتـشاد  ار  یریذپ  هطلـس نامھ  جیردتب  هنـسح و  طباور  تاطابترا و  نامھ  انطاب  اما  دشاب ، یبالقنا  امـسر  هک  دـنیایب ، راک  رـس  رب  بالقنا  ناونع  اب  روشک  نیا  رد 

هتبلا مھ  تشھ  هاجنپ و  نابآ  مھدزیس  ی  هثداح دش . یم مھ  روط  نامھ دوب ، یمن ماما  ی  هدننک نییعت یوق و  روضح  رگا  دوشب . رتشیب  تساوخ  یم دش و  مھ  نیمھ  راک ،

حور هکلب  دـماینرد ، ییاکیرما  گـنر  هب  بـالقنا  طـقف  هن  ینعی  دـش ؛ سکع  هب دـندرک ، یم رکف  اـھ  نآ هک  ار  هچنآ  دنداتـسیا . راوتـسا  هوک  لـثم  مھ  ماـما  دز ؛ یمکحم  ی  هبرض

. دنک هئطوت  ناریا  تلم  هیلع  مئاد  روط  هب اکیرما  میژر  هک  دش  بجوم  نیا  دش . تیوقت  مدرم  رد  اکیرما  نوزفازور  ذوفن  زا  ییادج  یبلط و  لالقتسا

ییاوھ  / ١٣٧٧/١١/١٩ یورین  لنسرپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ام همھ  تسا . هدیـشکن  تسا و  هتفرگن  تیادھ  رون  مالـسا و  بالقنا و  یوس  هب ار  شترا  تسد  سک  چـیھ  درادـن . ناریا  یمالـسا  یروھمج  شترا  رـس  رب  یتنم  سک  چـیھ

ناکما مدـع  یلاح و  یب یگتـسباو و  تراسا و  خـلت  نارود  زا  ار  ام  هک  دراد  قح  ام  همھ  ندرگ  هب  بالقنا  دراد . قح  ام  همھ  ندرگ  هب  مالـسا  میمالـسا . بـالقنا و  ریذـپ  تنم

نداتـسیا یارب  رتھب و  یایند  کی  داجیا  هار  رد  دـشاب ، هتـشاد  مھ  یا  یتخـس یراوشد و  رگا  هک  درک  دراو  ینارود  هب  دومن و  جراخ  ناـگناگیب  هطلـس  لوبق  اھدادعتـسا و  زورب 

ار بالقنا  دـمآ ، بالقنا  تمـس  هب  اھرطخ ، لوبق  اب  دوخ ، راکتبا  اب  دوخ ، لیم  هب  دوخ ، یاپ  اب  دوخ ، قوش  اب  هک  دوب  تلم  نیا  زا  ییازجا  هلمج  زا  شترا  تسا . دوخ  یاپ  یور 

. دوب نمھب ١٣۵٧  مھدزون  زور  نآ ، رھظم  دش و  لح  بالقنا  رد  تفرگ و  شوغآ  رد 

کارا  / ١٣٧٩/٠٨/٢۴ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

لیکـشت هطلـس  یاھبطق  زا  ناھج  زورما  هک  تسا  نیا  تقیقح  نآ  دـنک . یم هدـھاشم  ار  یتقیقح  دزادـنیب ، یھاگن  ملاع  یگنھرف  یـسایس و  یایفارغج  هب  سکرھ  زورما 

هک تسا  نیا  هطلـس  ماظن  تسیچ ؟ هطلـس  ماظن  دـنا . هدروآ دوجو  هب  نارود  نیا  رد  ار  یناھج  ی  هطلـس ماظن  کـی  هنافـساتم  مھ  یور  رب  هک  ییاـھ  هعومجم تسا ؛ هدـش 

. دـننک یم میـسقت  بونج  لامـش و  هب  ار  ناھج  یاھروشک  زورما  هک  تسا  نیا  رب  مسر  دـنریذپ . هطلـس اـیند  یاـھروشک  زا  یـضعب  رگ و  هطلـس اـیند  یاـھروشک  زا  یـضعب 

« يريذپهطلس  » 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 14هاگياپ  هحفص 2 
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مھ لبق  یاھ  هرود رد  هعسوت . هب  ور  یاھروشک  هتفای و  هعسوت  یاھروشک  ای  ریقف  الثم  یاھروشک  ینعی  بونج  یاھروشک  دنمتورث و  یاھروشک  ینعی  لامـش  یاھروشک 

زورما مدز ؛ ار  فرح  نیا  یناھج  عمجم  کی  رد  دندرک ، یم میسقت  هناگ  هس یاھشخب  هب  ار  ایند  دوب و  زونھ  قباس  یوروش  هک  نامز  نآ  رد  نم  دندرک . یم یرگید  تامیسقت 

دییاـت رتـشیب  فرح  نیا  درذـگ ، یم ناـمز  هچرھ  مراد . ار  هدـیقع  ناـمھ  تسین ، تروـص  نآ  هب  اـیند  رد  تردـق  داـضتم  ی  هناـگود یاـھبطق  درادـن و  دوـجو  یا  یوروـش هک  مـھ 

یعیبط یاھتورث  زا  هک  دنتـسین  ییاھروشک  اموزل  رگ  هطلـس شخب  ریذـپ . هطلـس شخب  کی  رگ ، هطلـس شخب  کی  دراد : شخب  ود  ناھج  هک  تسا  نیا  فرح  نآ  و  دوش ؛ یم

یارب مزـال  رایـسب  یعیبـط  عباـنم  زا  ییاـھایرد  یور  رب  ییاـقیرفآ  یاـھروشک  دنـشاب . ریقف  همھ  هک  دنتـسین  ییاـھروشک  اـموزل  مھ  ریذـپ  هطلـس شخب  دنـشاب ؛ رادروخرب 

نیاربانب تساھ ؛ نآ لام  یعیبط  تورث  نیا  دراد . قایتشا  ای  جایتحا  نآ  هب  رـشب  هک  تسھ  یرایـسب  یندـعم  داوم  تسھ ، ساـملا  اـجنآ  رد  دـننک . یم یگدـنز  ناـشنامدرم 

یعیبط گرزب  یاھتورث  زا  هک  ار  ییاھتلم  اما  دـنک ؛ یم لیدـبت  نالک  تورث  بحاص  هب  ار  ریقف  تلم  کـی  دـنک ؛ یم رایـسب  اـھ  یرگوداـج نیا  زا  هطلـس  رازبا  اـما  دنتـسین ؛ ریقف 

دوخ رد  نیتال ، یاکیرما  قطانم  زا  یرایـسب  رد  ایـسآ ، قطانم  زا  یرایـسب  رد  اقیرفآ ، رد  زورما  دیامن ! یم لیدبت  دنجاتحم ، ناشبـش  نان  هب  هک  ییاھروشک  هب  دنرادروخرب ،

نم دـنریذپ . هطلـس شخب ، کـی  دـننک ؛ یم تموـکح  ییاـھروشک  رد  هک  دـنرگ  هطلـس یاھتردـق  شخب ، کـی  تسا ؛ هناـگود  میـسقت  نیا  دنتـسھ . اـھتلم  هنوـگ  نیا زا  اـپورا ،

ی هطلـس دـننکن و  یریذـپ  هطلـس هک  تسا  نیا  رب  ناشیعـس  هک  دنتـسھ  ییاـھروشک  هـن ، دـنریذپ ؛ هطلـس دنتـسین ، رگ  هطلـس هـک  یناـسک  ی  هـمھ میوـگب  مھاوـخ  یمن

رد اما  دنزیرگ ؛ یم ناگناگیب  طلست  زا  یسایس  ی  هبنج رد  دنناوتب ، رگا  ای  دننک ؛ یم رارف  هناگیب  طلـست  زا  یداصتقا  ی  هبنج رد  رتشیب  دنناوتب ، رگا  اما  دنریذپن ؛ ار  نارگ  هطلس

. دسرب هجیتن  هب  دناوت  یمن سک  چیھ اھتیعقاو  راکنا  اب  دنک . کرد  تسرد  ار  نآ  ناسنا  دیاب  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  دنا . هتفریذپ ار  نارگ  هطلس ی  هطلس یگنھرف ، ی  هبنج

، درک ادیپ  یگنھرف  طلست  رگید  تلم  رب  تلم  کی  یتقو  نوچ  ارچ ؟ تسا . رت  کانرطخ مھ  یسایس  طلست  زا  یداصتقا و  طلست  زا  یگنھرف  طلست  منک : ضرع  امـش  هب  نم 

یسک رگا  تسا . یتفارشاب  رایسب  ی  هداوناخ ناکاین و  یاراد  هک  یراد  هداوناخ بیجن  لیصا  ناسنا  کی  دینک  ضرف  امش  دور . یم نیب  زا  تسا ، هطلـس  ریز  هک  یتلم  تیوھ 

هب ار  وا  دـنناوتب  هکنیا  هار  دـھد . ماجنا  تسپ  یاـھراک  تسین  رـضاح  تسا و  یکتم  دوخ  یگداوناـخ  تفارـش  هب  وا  نوچ  دـناوت ؛ یمن یناـسآ  هب  دریگب ، یرکون  وا  زا  دـھاوخب 

ات دـنربب  وا  داـی  زا  ار  وا  خـیرات  ار و  وا  تیوـھ  ار ، وا  ی  هقباـس ار ، وا  ی  هداوناـخ ار ، وا  تیـصخش  هک  تسا  نیا  دـنریگب ، تنم  دزم و  یب یرکوـن  وا  زا  دـننک و  راداو  تسپ  یاـھراک 

. تسا روط  نیمھ زین  تلم  کی  دننک . زارد  تسد  وا  رـس  رب  دنناوت  یم هنوگ  همھ دننک ؛ فرـصت  وا  رد  دـنناوت  یم هنوگ  همھ هاگ  نآ دراد . یتیـصخش  هچ  تسیک و  دـنک  شومارف 

وا زا  ار  شنابز  دـندرب  شدای  زا  دـندرک و  ادـج  شا  یگنھرف یـسایس و  ینید و  یملع و  رخافم  زا  شتیـصخش ، زا  شگنھرف ، زا  شا ، هتـشذگ زا  شخیرات ، زا  ار  تلم  کی  رگا 

نیا دنروایب . شرـس  رب  دنھاوخ  یم هچرھ  هک  دـش  دـھاوخ  هدامآ  تلم  نیا  دـنتفرگ  وا  زا  ار  شا  یگنھرف ی  هقباس دـنتفرگ ، وا  زا  ار  شباتک  دـنتفرگ ، وا  زا  ار  شیابفلا  دـنتفرگ ،

. دنا هدروآ اھروشک  زا  یرایسب  رس  رب  ار  الب  نیا  دننک . روھظ  نآ  رد  یا  هتسجرب یاھتیصخش  هکنیا  رگم  دنک ؛ یمن ادیپ  ناج  رگید  تلم 

رد ار  یداـصتقا  یاـھیناپمک  اھتکرـش و  ینعی  اھتـسارت  اـھلتراک و  ی  هعومجم هک  دنتـسھ  یمحر  یب رایـسب  کاـنرطخ و  رایـسب  یاـھ  هاگتـسد زورما  اـیند ، رد  هطلـس  روـحم 

رابکتسا مییوگ  یم یتقو  ام  هکنیا  میناد ؛ یم ربکتسم  تلود  کی  ار  اکیرما  ام  هکنیا  دنراد . اکیرما  تلود  رب  اھ  نیا مھ  ار  طلست  نیرتشیب  دنھد و  یم لیکشت  ایند  رـساترس 

همھ زا  تموکح  نآ  رب  ملاع  رالاسرز  بلط  تردق یوجدوس  یرابکتـسا  یاھ  هاگتـسد طلـست  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  دنک ؛ یم روطخ  اکیرما  تلود  همھ  نھذ  هب  یناھج ،

. دور یم راک  هب  اھتلم  رامثتسا  هار  رد  تلود  نآ  یسایس  یتاحیلست و  یملع و  یاھرازبا  ی  همھ تسا و  رتشیب  اج 

دوخ تلم  رانک  رد  هک  یتلود  ایند  رد  زورما  دیـشاب ، هتـشاد  هجوت  زیزع ! ناناوج  صوصخب  نم ! زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  تسا : نیا  تسا ، نم  رظن  دروم  هک  یا  یلـصا ی  هتکن

تموصخ و ی  همھ زورما  تسا . ناریا  یمالـسا  یروـھمج  تلم  تلود و  دـنک ، یم تمواـقم  نآ  لـباقم  رد  هلباـقم و  رابکتـسا  یگنھرف  یـسایس و  یداـصتقا و  ی  هطلـس اـب 

اب هک  ییاھفرح  تسا ؛ هناھب  رـشب  قوقح  تسا ؛ هناھب  اھفرح  ی  هیقب تسا . نیمھ  رطاخ  هب  دـینک ، یم هدـھاشم  یناـھج  تردـق  زکارم  رد  ناریا  هیلع  امـش  هک  یا  هعزاـنم

نیمھ هیـضق  لصا  تسا . هناھب  غورد و  دـننک  یم اعدا  اھ  نآ هک  یرالاس  مدرم ی  هعاشا یـسارکمد و  هب  لیم  تسا ؛ هناھب  دـننک ، یم رـشتنم  لـخاد  رد  ناـشدوخ  تاـغیلبت 

. دنک یم هزرابم  رابکتسا  یداصتقا  یگنھرف و  یسایس و  ی  هطلس اب  دوخ  تلم  رانک  رد  یتلود  هک  دنیبب  دناوت  یمن ایند  رد  هطلس  هاگتسد  تسا ؛

ای دنـشابن  هاگآ  هکنیا  رگم  دـنراد ؛ ار  تاساسحا  نیمھ  دنـشاب ، هتـشاد  یھاگآ  هک  ییاـھتلم  دـنراد . شیبو  مک ار  امـش  تاـساسحا  نیمھ  اـیند  یاـج  همھ  رد  اـھتلم  هتبلا 

اما دـننک ؛ یراکمھ  یھارمھ و  ناشدوخ  یاھتلم  اب  دـنھاوخ  یم مھ  اھتلود  زا  یـضعب  تسھ . اھتلم  زا  یرایـسب  رد  تاساسحا  نیا  ـالا  و  دنـشاب ؛ داـسف  رد  قرغ  رایـسب 

دنیوگ یم اھ  نآ هب  دنوش . یم دیدھت  یناھج  ی  هطلس هاگتسد  نیمھ  ی  هلیـسو هب  دنتـسین ، رادروخرب  مدرم  ی  هناوتـشپ زا  هک  ییاھتموکح  دننک . یمن تارج  دنناوت و  یمن

زورما دنوش . یم رابکتسا  یاھ  هتساوخ میلست  دنتسین  یکتم  ناشیاھتلم  هب  نوچ  دوخ  تردق  ظفح  یارب  مھ  اھ  نآ مینک . یم طقاس  ار  امش  مینک ، یم تاغیلبت  نات  هیلع

هب یکتم  نوچ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دننک . یم تکرح  تھج  کی  رد  رگیدکی  اب  روشک  داحآ  ی  همھ نالوئـسم و  تلود و  تلم و  هک  تسا  نیا  یمالـسا  ناریا  تیـصوصخ 

. درادن یا  همھاو چیھ  یرگید  یرابکتسا  تردق  چیھ  زا  هن  اکیرما و  زا  هن  اذل  تسا ، مدرم 

تـسا نیا  باوج  تسا . هداس  لاوس  نیا  باوج  هتبلا  میوش ؟ یمن اھ  نآ میلـست  ارچ  مینک ؟ یم تمواقم  یگداتـسیا و  نارگ  هطلـس لباقم  رد  ارچ  هک  تسا  نیا  لوا  لاوس 

، یداصتقا عفانم  یدام ، عفانم  دش . دھاوخ  هتفرگ  هدیدان  رگید  تلم ، نآ  عفانم  دنک ، ادیپ  ذوفن  نآ  رد  دـبای و  طلـست  یروشک  رب  تسناوت  هطلـس  هاگتـسد  رابکتـسا و  رگا  هک 

. دوب مکاح  اجنیا  رد  هدـناشن  تسد تموکح  کی  هک  دـش  دـھاوخ  بالقنا  زا  لبق  نارود  تیعـضو  لثم  تفر و  دـھاوخ  نیب  زا  یگنھرف  یالتعا  دـشر و  یونعم و  یاـھ  هتـساوخ

اب تسوا ، تداعس  لامک و  یوس  هب  هک  ار  یھار  دنک و  یگداتسیا  تمواقم و  رگ ، هطلس نمشد  لباقم  رد  دوخ ، تداعس  یارب  هدنیآ و  یارب  تسا  ریزگان  ناریا  تلم  نیاربانب 

. دیامیپب تردق 

یاھییاناوت رب  تیوھ و  رب  هیکت  اب  یناھج ، ی  هطلـس زکارم  یاھراشف  هب  انتعا  یب دـناوت  یم ناریا  تلم  ایآ  هن ؟ ای  دراد  ار  تردـق  نیا  ناریا  تلم  ایآ  هک  تسا  نیا  یدـعب  لاوس 

دیدرت نآ  رد  تسا و  یعطق  ملسم و  رایـسب  ام  رظن  زا  لاوس  نیا  باوج  تسا . یمھم  لاوس  نیا  دیامیپب ؟ ار  دوخ  یونعم  یدام و  یلاعت  لامک و  هار  دنک و  یگداتـسیا  دوخ 

دھاوخ یم دنک و  یم ایند  رساترس  رد  یریوصت  عومسم و  بوتکم و  ی  هناسر اھھد  ی  هلیسو هب  نمشد  هک  یتاغیلبت  مغر  یلع دناوت . یم هلب ، هک  تسا  نیا  باوج  میرادن .

یاھدادعتسا یتاذ و  یاھییاناوت  هکنیا  لوا  لیلد : ود  هب  لیلد ؟ هچ  هب  دناوت . یم ناریا  تلم  دنتـسیاب ؛ ام  لباقم  رد  دنناوت  یمن یتلم  چیھ  ناریا و  تلم  هکنیا  رب  دزروب  رارـصا 

؛ تسا فیعض  ییامن ، تردق هب  رھاظت  ی  همھ اب  نمشد  هک  تسا  نیا  مود  لیلد  درک . مھاوخ  هراشا  ارـصتخم  اھ  نآ زا  یـضعب  هب  نم  هک  تسا  دایز  رایـسب  تلم  نیا  ینورد 

. درک مھاوخ  هراشا  نمشد  فعض  یاھ  هنومن هب  تفگ و  مھاوخ  مھ  ار  نیا  لیلد 

دھشم  / ١٠/١٣٨٠/٠۶ رد  نایوجشناد  یمالسا  هعماج  هرگنک  هب  مایپ 

دنم هرھب ار  روـشک  یادرف  زورما و  نآ ، یاـھ  هدروآرف هک  تـسا  یھلا  یئ  هـنیجنگ دوـش  نـشور  هناـملاع  ی  هشیدـنا غورف  ناـمیا و  روـن  اـب  هـک  یماـگنھ  ناوـج ، شیـالآ  یب لد 

تـسایس گـنھرف و  ی  هنیمز رد  نایوجـشناد  یرکف  اـقترا  دریگ ، رارق  یئوجـشناد  یاـھتیلاعف  ردـص  رد  ملع ، لیـصحت  زا  سپ  دـیاب  یم هچنآ  ینوـنک ، ی  هلحرم رد  دزاـس . یم

، هلیـسو نیدب  دنددص  رد  نانآ  تسا . روشک  رد  یگنھرف  یاھھاگیاپ  ریخـست  یمالـسا ، یروھمج  نانمـشد  فدھ  نیرت  یروف هک  دنک  راکنا  دناوت  یمن سک  چیھ زورما  تسا .

یریذپ و هطلـس یاھرواب  دـنیادزب و  اھلد  اھنھذ و  زا  تسا ، یرابکتـسا  ی  هطلـس ماظن  ربارب  رد  ناریا  تلم  یگداتـسیا  لماع  نیرت  یلـصا هک  ار  یبالقنا  یمالـسا و  یاھرواب 

یارب یگنھرف  یاـھ  هصرع زا  یرایـسب  رد  روز ، رز و  یاـھیروتارپما  ناگدـناشن  تسد اـھ و  هطـساو یوس  زا  راکـشآ  شـالت  دـنناشنب . نآ  یاـج  هب  ار  برغ  ربارب  رد  یتـسدورف 

، دنتفرگ یمن یدـج  ار  یگنھرف  نوخیبش  ربارب  رد  رادـشھ  زورید  هک  یناسک  و  تسا ، هدـنکفا  هغدـغد  هب  زین  ار  رواب  رید  دارفا  زورما  بالقنا ، مالـسا و  ینابم  رد  ینکفادـیدرت 

یگنھرف و ی  هدنیآ دـنراد و  یمرب مدـق  یگنازرف  شناد و  ی  هداج رد  هک  نانآ  هژیو  هب دـنا ، ناناوج نوخیبش ، نیا  جامآ  نیتسخن  کش  یب دـینیب . یم دوخ  مشچ  هب  ار  نآ  زورما 

« يريذپهطلس  » 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 14هاگياپ  هحفص 3 
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ینشور هب  یلو  دبای ، تسد  دوخ  رظن  دروم  لوصحم  هب  تسا  هتسناوتن  ناوارف ، ی  هنیزھ شالت و  مغر  هب  نمشد  هک  تسا  تسرد  تسا . اھ  نآ تسد  رد  روشک  یسایس 

یئوجـشناد یاـھ  لکـشت هک  تسا  ناـمھ  اـھ  نیا و  تسا ، یـسایس  لـیلحت  تردـق  هناـنیب و  نشور ناـمیا  تفرعم و  ناھاوخدـب ، ی  هدـنبوک خـساپ  نیرت  مھم هک  مـیناد  یم

. دنشاب یم نآ  هب  نتخادرپ  نتشامگ و  تمھ  ی  هتسیاش

یاـھ هناـشن دـینک و  هدـھاشم  تـسا ، حرطم  یگنھرف  یــسایس و  یاـضف  رد  هزورما  هـک  یلئاـسم  زا  یرایــسب  رد  ار  نمــشد  تـشگنا  رثا  دـیناوت  یم زیزع  ناـناوج  اـمش 

رگید نایوجـشناد و  یمالـسا  ی  هعماج یاھتیلاعف  یوس  تمـس و  دیاب  تیعقاو  نیا  دینیبب . یبالقنا  یمالـسا و  یاھرواب  رییغت  یوسب  ار  تانایرج  لئاسم و  نیا  یدنمفدھ 

. دنک میسرت  ار  یئوجشناد  یمالسا  یاھ  لکشت

دنوادخ زا  ندیبلط  یئامنھار  کمک و  هتبلا  و  یعمج ، یـصخش و  راک  رد  یئاسراپ  یراگزیھرپ و  تیاعر  زین  هاگآ و  نیما و  یاھناسنا  زا  تسایـس  نید و  نتخومآ  هار ، نیا  رد 

. تسا تلالض  یب ریسم  نشور و  طخ  نابرھم ، اناد و 

ییاوھ  / ١٣٨٠/١١/١٨ یورین  لنسرپ  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

. دنراد ترفن  امـش  زا  اھتلم  دنراد ؛ ترفن  امـش  زا  ایند  ی  همھ تسین . رفنتم  امـش  زا  ناریا  تلم  طقف  تسا . رفنتم  ام  زا  ناریا  تلم  ارچ  هک  دننک  یم هلگ  اکیرما  نارادمدرس 

یارب امش  دیتسھ ! اپورا  یاھتلم  رفنت  دروم  اپورا  دوخ  رد  یتح  امش  دیتسین !؟ رفنت  دروم  اھتلم  نایم  ایسآ  رساترس  رد  امش  دیتسین !؟ رفنت  دروم  نیتال  یاکیرما  رد  امش 

تبحم وا  هب  ایند  یاھتلم  هک  دراد  یتاـعقوت  هچ  روزم ، وگروز و  ربکتم ، ربکتـسم ، میژر  کـی  دنـشابن ؟ رفنتم  امـش  زا  اـھناسنا  ناـھج و  یاـھتلم  اـت  دـیا  هتـشاذگ هچ  ناـتدوخ 

!؟ تسا نکمم  یزیچ  نینچ  رگم  دنزروب !؟

دوخ عورشمان  عفانم  لباقم  رد  ار  تلم  نیا  عفانم  دھاوخب  هک  یتردق  زکرم  زا  تسا . رفنتم  بلط  هطلس رگ و  هلخادم زا  اما  درادن ؛ گنج  رس  ائادتبا  یـسک  اب  ناریا  تلم  هلب ؛

قوقح دض  دصرددص  هک  لیئارـسا  لثم  یمیژر  زا  اما  دـننک ، یم دـنلب  ار  رـشب  قوقح  یدازآ و  یـسارکمد و  مچرپ  هک  یناسک  زا  تسا . رفنتم  دـنک ، لامدـگل  دریگب و  هدـیدان 

. تسا رفنتم  دننک ، یم ار  راتفر  نآ  ایند  یاھتلم  اب  دننک و  یم ار  راتفر  نآ  دوخ  یگنج  یارسا  اب  دننک و  یم ار  راتفر  نآ  ناتسناغفا  رد  دننک و  یم عافد  هنوگ  نیا تسا ، رشب 

یاـھلاس لوـط  رد  ناریا  تلم  تسا . دـنلب  یاھفدـھ  اـھ و  ناـمرآ یاراد  ناریا  تلم  تسا . طـبترم  لـصتم و  رگیدـکی  هب  تلم ، نیا  ناـمیا  زا  رپ  یاـھلد  تسا . رادـیب  ناریا  تـلم 

ریذپ ناکما گرزب ، یاھتردق  ی  هلیـسو هب  ریقحت  نارود  هب  تشگزاب  ناریا  تلم  یارب  تسا . هدیـشچ  یولھپ  ی  هتـسباو میژر  نارود  رد  ار  یگدشریقحت  تلذ و  معط  یدامتم ،

ار ناریا  تلم  تیوـھ  تیثـیح و  دـھاوخب  سکرھ  هلب ؛ تسا . هدیـشچ  یمالـسا  ماـظن  یمالـسا و  بـالقنا  ی  هیاـس رد  ار  تزع  معط  تسا و  هدـش  رادـیب  تلم  نیا  تـسین .

. تسا ناریا  تلم  رفنت  دروم  دنک ، شودخم 

بلاط نامدوخ  هن  میریذـپ و  یم هطلـس  هن  میناد . یم تشز  یریذـپ  هطلـس لـثم  مھ  ار  یبلط  هطلـس اـم  نوچ  دوش ؛ یمن ضرعتم  ائادـتبا  ناریا  تلم  دـننادب ، اـیند  رد  همھ 

. تفرگ دھاوخ  رارق  تلم  نیا  ی  هدننک نامیشپ دنت و  لمعلا  سکع دروم  دیامن ، دیدھت  ار  وا  عفانم  دنک و  یضرعت  تلم  نیا  هب  سکرھ  اما  میا ؛ هطلس

یقرش  / ١٣٨١/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

دیاب یتلم  نینچ  دراد . جایتحا  اھزیچ  نیمھ  هب  دنک ، ادیپ  تاجن  تیغاوط  طلست  راب  تبکن راثآ  ی  همھ زا  یداوس و  یب ندنام ، هطلـس  ریز  تلذ ، رقف ، زا  هکنیا  یارب  تلم  کی 

رد تسا - یگدنز  یاھنادیم  ی  همھ رد  ناسنا  کی  توق  ی  هیام هک  نید - دنک ، مادقا  عقوم  هب  دمھفب و  ار  زیچ  همھ  عقوم  هب دشاب ، هتـشاد  لیلحت  تردق  دـشاب ، رادـیب  هاگآ و 

هتشذگ رد  تسھ . مدرم  امش  رد  تافـص  نیا  دشابن . رورپ  نت لبنت و  دشاب و  هدنز  وا  رد  تسا ، تلم  کی  یلم  ینید و  تیوھ  ظفح  ی  هیام هک  تریغ  دشاب ، قیمع  تلم  نآ 

تایصوصخ نیمھ  اب  دنھاوخ  یم تلم  نیا  نانمـشد  زورما  دش و  زوریپ  ناریا  تلم  هک  دوب  تایـصوصخ  نیمھ  اب  دوب . دھاوخ  مھ  هدنیآ  رد  یھلا  لضف  هب  تسھ و  زورما  دوب ،

، مدرم یلم  ینید و  تریغ  اب  هزراـبم  تسا ، مدرم  یھاـگآ  اـب  هزراـبم  تسا : تلم  کـی  تکرح  روتوم  هک  تسا  ییاـھزیچ  نیمھ  اـب  رابکتـسا  زورما  ی  هزراـبم دـننک . هزراـبم 

ناریا تلم  هیلع  ار  نکمم  یاھاضف  ی  همھ نمـشد  یتاغیلبت  یاھ  قوب تسا و  یتاغیلبت  ی  هزرابم نمـشد ، ی  هزرابم زورما  تسا . مدرم  تمواقم  یرگراثیا و  مدرم ، تدـحو 

دوخ زا  دننک . راکنا  نامتک و  اھ  یرازگربخ دیراذگب  دیدید !؟ ار  نمھب  مود  تسیب و  لاسما  دراد . یمنرب هتـشادنرب و  دوخ  لیـصا  یاھـشزرا  زا  تسد  ناریا  تلم  اما  دـنک . یم رپ 

بالقنا ی  هرطاخ مدرم  هک  دنتشاد  راظتنا  هایس  خاک  نانیـشن  خاک یناھج و  رابکتـسا  نارادمدرـس  هک  یتقو نامھ  رد  تسرد  لاسما  دننک ! نامتک  دنناوت  یمن هک  ناریا  تلم 

دوخ هار  هب  دنھاگآ ؛ رادیب و  هک  دنداد  ناشن  دندمآ و  نادیم  هب  مامتھا  طاشن و  تردق و  توق و  اب  روشک  یاھرھش  ی  همھ رد  مدرم  دنھدن ، رارق  انتعا  دروم  دنرواین و  دای  هب  ار 

. دنتسھ دنم  هقالع دوخ  راختفا  تزع و  لالقتسا و  هب  نموم و 

امـش مینک ؛ نیمات  ار  نامدوخ  عفانم  میوش و  طلـسم  امـش  روشک  رب  ام  دیراذگب  دنیوگ  یم اھ  نآ تسا . هملک  کی نیمھ  رـس  یناھج  تردق  زکارم  اب  بالقنا  یاوعد  ی  همھ

هتشذگ یلم و  تیثیح  فرش و  سومان و  رگا  دیوشب و  دیدش ، ریقحت  رگا  دینیشنب ؛ دیتسشن ، هایـس  کاخ  هب  رگا  دیتفیب ؛ دیداتفا ، بقع  ملع  رد  رگا  دیدش . دیدش ، هچرھ 

فرح لباقم ، رد  تسا . نیا  اھ  نآ فرح  دنسرب ! ناشعفانم  هب  اھتسینویھص  اکیرما و  تردق ، زکارم  هک  تسا  نیا  مھم  تسین ، مھم  اھ  نیا دوشب . دش ، لامیاپ  امش  خیرات  و 

دوخ روضح  اب  ناریا  تلم  دیسرب . ناتدوخ  یاھوزرآ  هب  ام  روشک  رد  ندمتم ، سابل  رد  یاھیشحو  هندرگ و  رـس  نادزد  امـش  هک  میھد  یمن هزاجا  ام  هک  تسا  نیا  ناریا  تلم 

دھاوـخن بقع  مدـق  کـی یتـح  هک  تسا  هدرک  تباـث  هتفگ و  اـیند  نازرو  عـمط یناـھج و  تردـق  زکارم  هب  دوـجو  ی  همھ اـب  اراکـشآ و  لاـس ، راـھچ  تسیب و  نـیا  رد  هنحـص  رد 

. تسشن

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

؛ 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 

سالک ملع و  هب  دیناوت . یم مھ  امـش  دنا . هدش رھاظ  روط  نیا ملع  یاھ  هصرع رد  ناھگان  دنا و  هدرک راک  شالت و  هنانموم  اھتدم  دـنوش ، یم رھاظ  گرزب  یروانف  کی  داجیا  ای 

دوخ هب  هناگادج  ار  نآ  تسادج و  شرافـس  نیا  اما  منک ؛ یم شرافـس  مھ  نالوئـسم  ناریدم و  هب  اھ  هنیمز نیا  رد  نم  دـیھد . تیمھا  شھوژپ  قیقحت و  هعلاطم و  سرد و 

ناونع هب  مھ  ناناوج  امش  هب  میوگ . یم اھ  نآ

ام نانمـشد  دـشاب . ملعم  هسردـم و  سرد و  هاگـشناد و  دـنھاوخ  یمن نانمـشد  زورما  دـینک . راـک  نم ! نازیزع  میوـگ : یم هناگادـج  تلم  نیا  لد  یاـھ  هراـپ زیزع و  نادـنزرف 

دوجو هب  ردـتقم  ناریا  یارب  ار  یدنمھوکـش  یادرف  هقطنم  نیا  رد  ناش ، ینماد کاپ ییاسراپ و  یراگتـسر و  نامیا و  ظفح  ندـناوخ و  سرد  اب  ناوج  اـھنویلیم  دـنھاوخ  یمن

، دنیوگب روز  نآ  هب  دـنناوتب  هکنیا  زا  نانمـشد  هک  دروآ  دـھاوخرب  رـس  هقطنم  نیا  زا  یتمظع  یرود ، نادـنج  هن یادرف  دـنک ، راک  روط  نیا میظع  یورین  نیا  رگا  دـنناد  یم دـنروآ .

بوخ ار  ناتـسرد  دـینک ، ظفح  ار  نات  ینماد کاپ نامیا و  دومن ، لمع  یرابکتـسا  یرامعتـسا و  تساوخ  نیا  لـباقم  ی  هطقن امـش  هک  مراد  رارـصا  نم  دوب . دـنھاوخ  سویاـم 

« يريذپهطلس  » 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 14هاگياپ  هحفص 4 
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ییالط یاھلاس  رد  زورما  امـش  تسا . نآلا  مھ  شتقو  دوش ؛ جرخ  الاو  یاھـشزرا  نیا  ندروآ  تسد  هب هار  رد  دیاب  طاشن  نیا  ورین و  نیا  دـینادب . ردـق  ار  نات  یناوج دـیناوخب و 

دمحب هللا هک  یمالـسا - بالقنا  یمالـسا و  ماظن  نابرھم  مرگ و  ناماد  زا  یگدنز و  بوخ  تصرف  نیا  زا  درک . دـھاوخ  کمک  امـش  هب  مھ  لاعتم  یادـخ  دـیراد و  رارق  دوخ  رمع 

؛ دراد دوجو  اھـشزغل  اـھاطخ و  دـنبوخ . اـم  ناـناوج  متفگ ، هک  روط  ناـمھ دـینکب . ار  هدافتـسا  نیرتـھب  دـھد - شرورپ  دوخ  نورد  رد  ار  بوخ  نموم و  ناوـج  همھ  نیا هتـسناوت 

کاپ دوخ  ناماد  زا  ار  یگدولآ  هنوگرھ  یھلا ، تمحر  دـنوادخ و  شوغآ  هب  تشگزاـب  رافغتـسا و  اـب  دـنناوت  یم هک  دـنراد  ار  زاـیتما  نیا  ناـناوج  تسین . مھ  ناـناوج  صوصخم 

رایـسب وا  یگدنـشخرد  تینارون و  تاـقیفوت و  دوشن ، هدولآ  شزغل  هاـنگ و  هب  دـنک  یعـس  هک  یناوـج  هتبلا  تسا . ناـگدروخلاس  زا  رت  ناـسآ تھج  نیا  زا  ناـناوج  راـک  دـننک .

. دشاب نیا  دیاب  ناتشالت  ی  همھ دوب ؛ دھاوخ  رتشیب 

یھاگشناد  / ٠١/١٣٨٣/٠۴ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ریذپ هطلـس رگ و  هطلـس ی  هطبار نیا  ظفح  یارب  یناھج  ی  هطلـس ماظن  رد  رگ  هطلـس یاھتردـق  هک  ییاھعوضوم  ی  هدـمع هک  میوگب  دـیاب  قیقحت  ملع و  ی  هلاسم ی  هراب رد 

یسک نآ  ای  ریذپ  هطلس فرط  نآ دنراذگن  هک  تسا  نیا  مھ  شا  همزال یملع . ی  هطلـس یداصتقا ، ی  هطلـس یگنھرف ، ی  هطلـس تسا : عوضوم  هس  دننک ، یم هیکت  شیور 

هب یگنھرف  داقتعا و  نامیا و  لماش  یگنھرف ، لئاسم  ی  هنیمز رد  هن  دسرب ؛ تفرـشیپ  هب  یروابدوخ و  هب  لالقتـسا و  هب  هنیمز  هس  نیا  رد  هدـش ، لیمحت  وا  رب  هطلـس  هک 

. یملع ی  هنیمز رد  هن  و  یداصتقا ، ی  هنیمز رد  هن  اھیریگ ؛ تھج اھفدھ و  اھشزرا و  صاخ ؛ یانعم 

قنور هطلـس  تحت  یاھروشک  زا  یـضعب  رد  دـینیب  یم هک  دـنا ، هتـشاد یرھاظ  قنور  کی  یھاگ  دـنا . هتـشادن یباسح  تسرد و  داصتقا  کی  زگرھ  هطلـس  تحت  یاھروشک 

تخیر دھاوخورف  زیچ  همھ  دننک ، یداصتقا  فرصت  ای  دننک ، دودسم  ار  باسح  کی  دندنبب ؛ ناشیور  ار  ریـش  کی  رگا  ینعی  تسا ؛ بارخ  یداصتقا  تخاس  اما  دنراد ؛ یرھاظ 

یروشک هس  ود  مھ  نآ  دناسرب ؛ یگتسکشرو  هب  هام  هس  ود  تدم  رد  ار  یقرش  بونج  یایسآ  روشک  دنچ  تسناوت  راد  هیامرـس کی  هک  دیدید  امـش  دش . دنھاوخ  دوبان  و 

نیمھ تفگ  درک و  تاقالم  هدنب  اب  دوب و  هدـمآ  نارھت  هب  یتبـسانم  هب اھزور  نامھ  رد  اھروشک  نیمھ  زا  یکی  سیئر  دنتـشاد . یداصتقا  قنور  بوخ و  اتبـسن  ی  هعـسوت هک 

مھ یور  یکـسورع ، یانب  انب ؛ کی  دنـشک و  یم هراـبکی  هب هک  یخن  لـثم  یدوھی  ییاـکیرما ، راد  هیامرـس کـی  میدـش ! ریقف  یلکب  بش  کـی  رد  اـم  هک  میوگب  امـش  هب  ردـق 

یس یکی ، هب  درایلیم  هاجنپ  دندرک - قیرزت  درایلیم  تصش  هاجنپ ، دنتشاد ، مزال  هک  ییاجنآ  اھییاکیرمآ  تخیر . مھ  هب  ار  زیچ  همھ  دیـشک و  ار  خن  کی  درک و  لمع  دزیر ، یم

تخاس نامھ  هرابود  هکنیا  ینعی  ندرک  قیرزت  هتبلا  دنناشن . یم هایس  کاخ  هب  ار  روشک  نآ  دننک و  یمن قیرزت  دنشاب ، هتـشادن  مزال  هک  ییاجنآ  اما  رگید - یکی  هب  درایلیم 

. دنک ادیپ  ماکحتسا  اھروشک  نیا  داصتقا  دنراذگ  یمن لاحرھ ، هب دننک . اپرب  یرگید  لکش  هب  ار  یکسورع 

، ناشنابز ار ؛ اـھروشک  نیا  گـنھرف  هک  تسا  نیا  تسا - هدوب  موسرم  میدـق  زا  هک  دـننک - یم نارگ  هطلـس هک  یراـک  نیلوا  هطلـس ، تحت  یاـھروشک  گـنھرف  اـب  هطبار  رد 

دـندرک و یم دوباـن  میراد - ار  نآ  زا  یدراوم  خـیرات  رد  هک  مشچ - ندروآرد  ریـشمش و  روز  هب یعقاوم  رد  و  روز ، اـب  راـشف ، اـب  ریقحت ، اـب  ار  ناـشنامیا  اھتنـس و  ناشیاھـشزرا ،

یناوید نابز  هک  ار  یسراف  نابز  دندمآ ، دنھ  هراق  هبش  هب  اھ  یسیلگنا یتقو  دننک . لوبق  ار  یتادراو  نابز  هکنیا  یارب  دننک ؛ ملکت  ناشدوخ  نابز  هب  مدرم  هک  دنتشاذگ  یمن

ی هرود رد  دندروآ . شیاج  هب  ار  یـسیلگنا  دندرک ؛ خوسنم  ار  یـسراف  دـینزب ؛ فرح  یـسراف  دـیرادن  قح  هک  دـنتفگ  راشف  اب  هلولگ و  اب  دـنامب و  اجرباپ  دنتـشاذگن  دوب ، جـیار 

. دندرک ییادز  نامیا ییادز و  تریغ دندناشک و  نوریب  جیردتب  مدرم  زا  ار  تاداقتعا ، نامیا و  هعماج ؛ هب  شخبورین  یمومع و  یبھذم و  یاھرواب  مھ  اھ  یولھپ هایس  تموکح 

دوخ تسا . تردق  رازبا  ملع  دنناد  یم نوچ  تسا ؛ ملع  ی  هلاسم دنوش ، یم نآ  عنام  تدش  هب دنک و  دـشر  هطلـس  ریز  یاھروشک  رد  دـنراذگ  یمن هک  ییاھعوضوم  زا  یکی 

رد دندوب . تلاھج  رد  اھ  نآ مھ  یتدم  یارب  هتـشگ و  تسد  هب  تسد  برغ  قرـش و  نیب  ملع  هتبلا  دوب . خـیرات  یاھ  هدـیدپ زا  یکی  نیا  دندیـسر ؛ تردـق  هب  ملع  اب  اھ  یبرغ

تروص هب  ملع  زا  دندیـسر ، ملع  هب  اھ  نآ هک  یدرجمب  اما  تسا ؛ هدوب  ملع  ییافوکـش  تقو  ایند  فرط  نیا  رد  دـننک ، یم فیـصوت  ناشدوخ  هک  اطـسو ، نورق  ی  هرود ناـمھ 

دندرک و ملع  دیلوت  زاب  تورث  نآ  زا  دـندرک و  هدافتـسا  ناشدوخ  یارب  تورث  دـیلوت  اھتلم و  تورث  بذـج  یـسایس و  ی  هطلـس شرتسگ  تورث و  بسک  رادـتقا و  یارب  رازبا  کی 

ماظن دنھاوخب  رگا  هک  تساذل  دراد ، ریثات  روشک ، کی  هب  تلم و  کی  هب  ندیشخب  تردق  رد  ردقچ  ملع  هک  دنناد  یم اھ  نآ دنداد . دشر  ار  ناشدوخ  شناد  دندرب و  الاب  ار  ملع 

؛ دنوش ملع  یاراد  دنشاب ، ریذپ  هطلـس دنلیام  اھ  نآ هک  یـشخب  نآ  دنراذگن  دیاب  دشاب ، یناھج  مظن  رب  مکاح  دنامب و  یقاب  ریذپ  هطلـس رگ و  هطلـس ی  هطبار ینعی  هطلس ؛

. درک راک  دیاب  درک ؛ داھج  قیقحت  ملع و  بسک  یارب  دیاب  اذل  تسا ؛ لاونم  نیمھ  رب  ایند  رد  مھ  ناشراتفر  نآلا  درادن و  درگربورب  هک  تسا  یژتارتسا  کی  نیا 

یھاگشناد  / ٠١/١٣٨٣/٠۴ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هدروآ و دوجو  هب  ار  یی  هتـسھ هاگورین  ناریا  هک  دـننیب  یم دـنراد  اھ  نیا هک  تسا  نیا  هدرک ، هچاپتـسد  ار  اھ  نیا هدروآ و  دوجو  هب  ار  ناریا  هیلع  اـھییاکیرمآ  لاـجنج  زورما  هچنآ 

رد تفن  رگا  هک  متفگ  تقو  کی نم  تساھ . نیا ینارگن  ی  هطقن نیلوا  نیا ، دنک . یم دیلوت  لخاد  رد  شدوخ  مھ  ار  نآ  کاروخ  تخوس و  دنک و  دیلوت  یی  هتسھ قرب  دناوت  یم

دینک ضرف  ـالثم  ار  تفن  ی  هکـشب کـی  هک  دوبن  روط  نیا دـنتخورف . یم اـم  هب  ناـشردام  ردـپ و  تمیق  هب  ار  تفن  یرطب  کـی  میتشاد ، تفن  هب  جاـیتحا  اـم  دوب و  اـھ  نآ راـیتخا 

یندـشندیدجت ی  هیامرـس تفن ، یاراد  یاـھروشک  هک  دـینیب  یم یلو  دنـشورفب . میـشورف ، یم میراد  نـآلا  اـم  هک  تـفم - عـقاو  رد  و  رـالد - جـنپ  یـس و  اـی  یـس  تـسیب ،

یمتا هاگورین  ام  رگا  هک  دننک  یراک  ینعی  دنروایب ؛ دوجو  هب  یمتا  تخوس  ی  هلاسم رد  ار  هلداعم  نیمھ  دنھاوخ  یم اھ  نیا لباقان . لوپ  کی  هب  دـننک  یم لیدـبت  ار  ناشدوخ 

. میشاب اھ  نآ جاتحم  شتخوس  یارب  میراد ، مھ 

هک تسین  نآ  یانعم  هب  نیا  هتبلا  تسا . یموب  عقاو  رد  ینعی  تسا ؛ هدـیئور  هدرک و  دـشر  لخاد  رد  شناد  نیا  هک  دـنتحاران  نیا  زا  هک  تسا  نیا  اـھ  نآ ینارگن  مود  ی  هطقن

و امـش - لثم  ییاھناوج  نیمھ  نامدوخ - ناوج  ناققحم  میتفرن . اھ  نآ ی  هناخ رد  راک  نیا  یریگارف  یارب  ام  هک  تساـنعم  نیا  هب  هکلب  هن ، میدرک ؛ عارتخا  ار  هاگتـسد  نیا  اـم 

دنروایب و دوجو  هب  ار  یروانف  دننک ؛ روراب  ناشدوخ  نایم  رد  ار  شناد  دنناسرب ؛ هجیتن  هب  دننک و  یزادنا  هار ار  میظع  هاگتـسد  نیا  دـنا  هتـسناوت رکف  شوخ رکفتم و  زغم  اھدـص 

دنھاوخ یم هک  ییاھروشک  هک  تسا  یرابکتـسا  ی  هفـسلف نآ  فالخرب  تسرد  نیا  دـینیب  یم نوچ  ارچ ، تساـھ ؛ نآ یاـھ  ینارگن زا  یکی  نیا  دـنورن ؛ نآ  نیا و  ی  هناـخ رد 

ناریا تلم  روشک و  زورما  رگا  هک  دنناد  یم اھ  نآ دنشاب . اھ  نآ جاتحم  دشاب ؛ زارد  ناشتـسد  دیاب  دنـشاب ؛ هتـشاد  لالقتـسا  یروانف  شناد و  رد  دیابن  دنـشاب ، هطلـس  تحت 

یمالسا عماوج  رد  اھناملسم و  نیب  رد  رتشیب  تسا ، یمالـسا  تزع  یمالـسا و  تما  لالقتـسا  نامھ  هک  ایند  رد  وا  قح  نخـس  دنیـشنب ، یروانف  نیا  ی  هلق رب  تسناوت 

. دنیوگ یم اھ  نآ هک  تسا  یزیچ  نآ  زا  ریغ  هیضق  تقیقح  نیاربانب  دننک . یم لاجنج  اذل  دنتحاران ؛ نیا  زا  درک ؛ دنھاوخ  لوبق  ار  نآ  رتشیب  اھ  نھذ دش و  دھاوخ  نیزگیاج 

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

هک میا  هدروآ دوجو  هب  ار  یراگدـنام  قیمع و  میظع و  دـیدج و  ی  هدـیدپ هثداح و  ام  میدرکن ؛ هک  یکچوک  راک  ام  تسین . ادـج  ام  بالقنا  لوصا  زا  اـم  یجراـخ  تسایـس  لوصا 

داجیا سفن  میـشاب ، هدرکن  هچ  میـشاب و  هدرک  نیودـت  ار  نامدوخ  یجراخ  تسایـس  لوصا  بالقنا  لوا  رد  هچ  ام  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماظن  داجیا  یمالـسا و  بالقنا 

هب بالقنا  اب  نامروشک  نورد  رد  ار  هطلـس  ماظن  هک  نانچمھ  ام  تسا . هدرک  نشور  یجراخ  تسایـس  لئاسم  رد  ار  اـم  فیلکت  دوخ  نطب  رد  دـیدج ، ی  هدـیدپ تکرح و  نیا 

؛ میفلاخم ناھج  حطـس  رد  یتیعر  بابرا - ماظن  اب  ام  تسا ؛ نیمھ  مھ  یناھج  لئاسم  رد  ام  دـید  میدز ، مھ  هب  ار  یعامتجا  یـسایس و  یتیعر  بابرا - ماـظن  میدز ، مھ 

یاضف رد  مکحتسم ، نوتس  کی  ناونع  هب ار ، یریذپ  هطلس یرگ و  هطلس اب  تفلاخم  ی  هدیا نیا  ام  هک  تسا  نیا  ام  یجراخ  تسایس  ساسا  میفلاخم . هطلـس  ماظن  اب  ام 

یی یفنم الماک  عوضوم  هتبلا  هک  دوش ، یم رارکت  حرطم و  اکیرما  یتردـقربا  راصحنا  ییارگ و  هبناج کی زورما  میھد . رارقتـسا  اھتلم  اھتلود و  حطـس  رد  یللملا  نیب تساـیس 

زور نآ ام  میفلاخم . هطلس  ماظن  اب  مھزاب  دندوب - تردقربا  یوروش  اکیرما و  هک  یزور  نآ لثم  دشابن - اکیرما  هب  رصحنم  مھ  یتردقربا  دشابن و  ییارگ  هبناج کی رگا  اما  تسا ؛

« يريذپهطلس  » 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 14هاگياپ  هحفص 5 
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لوبق مینک ؛ یم در  ار  یللملا  نیب تسایس  رد  هطلس  ماظن  زا  ی  هدمآرب یشان و  طباور  ام  تسا . یمالسا  یروھمج  تسایس  نیا  میفلاخم ؛ مھ  زورما  میدوب ، فلاخم  مھ 

ام دوخ  ای  دیایب  دوجو  هب  یی  هطلس ام  رب  هک  میھد  هزاجا  میوش و  هطلس  ماظن  دراو  هکنیا  زا  میوش  یم عنام  یمالسا  یروھمج  تیصخش  تیوھ و  رد  مھ  نامدوخ  میرادن .

. تسام تسایس  ساسا  نیا  مینک ؛ یم راک  نآ  ساسا  رب  مینک و  یم سکعنم  جیورت و  ایند  رد  ار  رکف  نیا  ام  مینک . یرگ  هطلس میھاوخب 

یلوصا یاھتـسایس  وزج  ار  مولظم  تلم  زا  عافد  اھناملـسم و  زا  عافد  اـم  تسا ؛ هدـش  رکذ  تحارـص  هب  ناـمورحم  ناناملـسم و  زا  عاـفد  اـم  یـساسا  نوناـق  ی  همدـقم رد 

رد مسینویھـص  زا  عاـفد  تسایـس  قمع  زا  رتشیب  بتارمب  اـم  تسایـس  رد  مولظم  تلم  کـی  زا  عاـفد  رکف  قمع  ماکحتـسا و  مینک . یمن لودـع  نآ  زا  میناد و  یم ناـمدوخ 

نیا زا  تـسا ؛ یتسینویھـص  لاغـشا  تموـکح و  تـلود ، زا  عاـفد  ییاـھتوافت - اـب  هـتبلا  ناـش - یـسایس لوـصا  وزج  اـھ  نآ تساـکیرما . لـثم  یتـلود  یـسایس  ی  هعوـمجم

ای رگید  مولظم  تلم  رھ  زا  عافد  ای  نیطسلف  مولظم  تلم  زا  عافد  یلو  تسین ؛ راوتسا  ییاھن  شواک  رد  یتدیقع  یرکف و  یانبم  چیھ  رب  نیا  نکل  دنتسین ؛ مھ  رادرب  تسد

ام یارب  ردـقچ  هکنیا  و  میناوت ، یمن ای  میناوت  یم ردـقچ  هکنیا  اما  دراد ؛ قمع  ام  یلمع  ی  همانرب رد  تسایـس و  رد  نیا  زا  شیب  یماظن ، طلـست  یرگلاغـشا و  اـب  تفلاـخم 

نکمم دـنک . ضوع  یجراخ  تسایـس  هب  اـم  هاـگن  رکفت و  رد  ار  تقیقح  نیا  دـناوت  یمن ثحب ، نآ  تیعقاو  تسا . مود  ثحب  میربب ، شیپ  ار  نآ  اـت  دراد  دوجو  تیفرظ  تصرف و 

تعرـس ینادراک و  یدنمـشوھ و  ییاناوت و  ردـقچ  هکنیا  هب  دراد  یگتـسب  نیا  هک  مینک ، هدافتـسا  اھ  نآ زا  مینک و  ادـیپ  یدروم  رد  ار  یکیتکات  تدـم و  هاـتوک  فادـھا  تسا 

طباور یمومع  ی  هنحـص ملاـع و  لـئاسم  ی  هنیمز رد  ار ، اـم  یـساسا  تسایـس  هاـگن و  نآ  دـناوت  یمن عوضوم ، نیا  اـما  میھد ؛ جرخ  هب میناوـت  یم لاـقتنا  تعرـس  لـمع و 

مولظم یاھتلم  ینغ  عبانم  زا  رگرامثتـسا  یاھتردـق  ی  هیذـغت اب  میتسھ و  یمالـسا  یرادـیب  راد  فرط اھناملـسم و  راد  فرط مالـسا و  راد  فرط اـم  دـنک . ضوع  یللملا ، نیب

- نیا تسا و  نیمھ  مھ  ام  یجراخ  تسایـس  بلاـق  تسا و  نیا  اـم  داـقتعا  تسین ؛ مھ  فرح  ناـبز و  رد  تفلاـخم  نیا  میفلاـخم و  رامثتـسا  اـب  رامعتـسا و  اـب  میفلاـخم ؛

. تسا یمالسا  یروھمج  رکفت  ساسا  رب  متفگ - هک  روط  نیمھ

یربھر  / ٣١/١٣٨٣/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یمالـسا یروھمج  زورما  یناھج ، هطلـس  ماـظن  نویـسیزوپا  اھرادمتـسایس ، ریبعت  هب  تسا . هداتـسیا  یناـھج  ی  هطلـس ماـظن  لـباقم  رد  زورما  یمالـسا ، یروھمج  نیا 

. تسا یمالسا  یروھمج  هداتسیا ، درادن - دوجو  یثلاث  چیھ  تسا - ریذپ  هطلس رگ و  هطلـس نکر  ود  رب  ینتبم  هک  هطلـس  ماظن  نیا  لباقم  رد  دق  مامت هک  ییاج  اھنت  تسا .

. دنا هداتسیان هطلس  ماظن  نیا  لباقم  رد  اما  دنھدب ؛ ناشن  یی  هنومن دننزب ، یفرح  یھاگ  تسا  نکمم  رگید  یاھروشک 

رب یکتم  هک  تسا  یماظن  ماظن ، نیا  مینک . یم هئطخت  تساھ ، ناسنا تساوخ  رب  لقع و  رب  قبطنم  هک  حیحـص ، ماظن  کی  ی  هئارا اب  ار  ایند  رد  دوجوم  یناطیـش  ماظن  ام 

زا کیمادک  ایند  رد  هک  دـینیبب  امـش  دـنا . هدرک فالتئا  ام  هیلع  هنعارف  ی  همھ اذـل  روشک ؛ لخاد  یاھناسنا  طباور  رد  طقف  هن  تسا ؛ رگیدـکی  اب  اھناسنا  ی  همھ طباور  رد  لدـع 

هدھاشم زورما  میدنارذگ و  ار  فلتخم  یاھ  هھرب هرخالاب  ام  اما  دندرکن ؛ هضراعم  تفلاخم و  یمالسا  یروھمج  اب  هک  دندوب  دق  مینودق نیطایـش  زا  کچوک و  گرزب و  ی  هنعارف

- درک مھاوخ  ضرع  دعب  الاح  هک  نامدوخ - ام  رگا  و  دتـسیاب . دناوت  یم هک  دھد  یم ناشن  و  تسا ، هداتـسیا  اھ  نیا ی  همھ لباقم  رد  مکحم  یمالـسا  یروھمج  هک  دینک  یم

تالکـشم و نیمھ  زا  یرایـسب  میھد ، جرخ  هب  مزع  رت  یدـج مـینک و  لـمع  رت  یوـق میـشیدنیب و  رتـشیب  مـینک ، راـک  رتـھب  یرادـقم  مـینک ، روـجو  عـمج ار  ناـمدوخ  یرادـقم 

. مینک فرطرب  عمج و  میناوت  یم دوش ، یم هدھاشم  فارطا  رد  هک  ییاھ  شاپو تخیر

شترا  / ١٣٨٣/٠٧/٢٢ یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

مھ نیا  هب  تسا ؛ فلاخم  یللملا ، نیب یاھتـسایس  رد  یریذپ  هطلـس یرگ و  هطلـس ملاسان  طباور  اب  یرگ ، هطلـس اب  ملظ ، اب  هک  هدـش  هتخانـش  نیا  هب  ایند  رد  ناریا  تلم 

یماظتنا یورین  هژیو  هب حلـسم و  یاھورین  اـھ ، هنیمز نیرتھب  زا  یکی  تساـھ و  هنیمز ی  همھ رد  یروآون  لـھا  راـکتبا ، لـھا  یگدـنزاس ، لـھا  یتلم  هک  دوش  هتخانـش  دـیاب 

رابفـسات و عاضوا  ی  هدھاشم هتبلا  مینیب . یم ار  تفرـشیپ  یاھ  هناشن نوگانوگ  یاھ  هنیمز رد  دـمحب هللا  هکنیا  زا  میتقوشوخ  ام  دـیراد . زورما  ار  تصرف  نیا  امـش  و  تسا ؛

. تسا راوشد  تخس و  ناریا  تلم  یارب  ام ، ی  هیاسمھ هقطنم و  یاھتلم  راب  تبیصم

، دنتـسھ اھ  تسیرورت لابند  هب  دننک  یم اعدا  هک  یلاحرد دننک ؛ یم راتفر  روج  هچ  مدرم  اب  نابلط  هطلـس نارگلاغـشا و  قارع  روشک  رد  هک  دـینک  یم هدـھاشم  امـش  زورما 

یتشم اب  ی  هلباقم یارب  دـناوت  یم روطچ  اھرھـش ، رگید  ارماس و  ردـص ، کرھـش  هجولف ، نارابمب  قارع ، یاھرھـش  ررکم  یاـھ  ناراـبمب دـننک . یم ماـع  لـتق  ار  مدرم  داـحآ 

دوبان روک  یاھ  نارابمب نیا  رد  هک  یھانگ  یب یاـھناسنا  عاـفد و  یب یاـھنز  موصعم و  ناـکدوک  تسا !؟ نیا  اـھ  تسیرورت مسیرورت و  اـب  ی  هلباـقم یاـنعم  دـشاب !؟ تسیرورت 

یاھسیورس اھ و  هاگتسد ذوفن  ریز  هدش ، هتخانـش یتسیرورت  یاھنامزاس  مییوگن  رگا  دش ؟ قیوشت  ای  دش  نک  هشیر مسیرورت  اھراتفر  نیا  اب  ایآ  دنتـسیرورت !؟ دنوش ، یم

، ییوگروز زواجت ، مییوگب  هک  تسا  نیا  نخـس  نیرتمک  دـشاب - هتفگ  هفازگ  یلیخ  تسین  مولعم  دـنکب ، مھ  ییاعدا  نینچ  یـسک  رگا  هک  دنلیئارـسا - اکیرما و  یـسوساج 

نیمھ ناـیم  رد  مسیرورت  هب  شیارگ  ساـسحا  ی  هدـنھددشر یمدرم و  یاـھتمواقم  ی  هدـننک قـیوشت دوـخ ، روـشک  رد  تلم  کـی  قـح  نـتفرگ  هدـیدان  یردـلق ، ماـع ، لـتق 

. تساھتلم

ار مدرم  یاھ  هناخ دندنب ؛ یم پوت  هب  دننک ؛ یم نارابمب  ار  ناگراوآ  هاگودرا  مدرم ! نیا  اب  دننک  یم هچ  دینیبب  دراد . یلاغـشا  نیطـسلف  رد  یرگید  تشز  ی  هخـسن راتفر ، نیا 

! دندرگ یم ینیطسلف  زرابم  لابند  هب  هکنیا  ناونع  هب  دنناسر ؛ یم لتق  هب  ار  عافد  یب درم  نز و  کدوک و  رفن  اھھد  دننک ؛ یم بارخ  ار  مدرم  عرازم  دننک ؛ یم ناریو 

هب ور  مسیرورت  اب  تسناوت  دھاوخ  هک  دشاب  راودیما  دناوت  یمن تسا و  رشب  قوقح  راد  فرط هک  دنک  اعدا  دناوت  یمن ددنب ، یم هناحیقو  یاھتیانج  نیا  رب  ار  مشچ  هک  ییایند 

. دنمسیرورت قوشم  اھ  نیا دنک ؛ هلباقم  ایند  رد  دشر 

رد تردق  لامعا  نابرھم ؛ میحر و  لد  رانک  رد  دنمتردق ، تشم  قالخا ، اب  رادتقا ، دشاب . تربع  سرد  هاوخ ، کین یاھناسنا  یارب  دناوت  یم ناردـلق ، ناربکتـسم و  تشز  راتفر 

. دنرب یم جنر  ینکش  نوناق زا  دنتینما و  جاتحم  هک  یمدرم  لباقم  رد  کین  راتفر  ینابرھم و  شمرن و  و  نکش ، نوناق لباقم 

ماظن  / ١٣٨٣/٠٨/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هچ رد  میا و  هداتـسیا اجک  مینک  هجوت  رگا  ام  دراد . نایرج  لئاسم  رگید  یمتا و  یژرنا  اھ ، هضراعم اھ ، تفلاخم یجراخ ، یلخاد ، لئاسم  ی  هنیمز رد  یتشرد  زیر و  تاـقافتا 

شدوخ بالقنا  اب  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  هلئسم  تسیچ ؟ فدھ  هزیگنا و  دتفا و  یم ارچ  اھ  قافتا نیا  هکنیا  دوش ؛ یم هداد  اھلاوس  نیا  ی  همھ باوج  میتسھ ، یتیعضو 

رد دنتـشاد ، هضراـعم  روط  نآ رگیدـمھ  اـب  تردـقربا  ود  دوب و  یبـطقود  اـیند  هک  یزور  تسا . هتخادـنا  رد  ییوـن  حرط  هتفاکـش و  اـیند  رد  ار  تسایـس  گـنھرف و  کـلف  فـقس 

کرتشم تھج  هک  تسا  یزیچ  دروآ ، نادیم  هب  ار  نآ  یمالـسا  بالقنا  اب  هک  ناریا  تلم  یون  حرط  هک  دوش  یم مولعم  سپ  دندش . تسدـمھ  مھاب  ون  حرط  نیا  اب  ی  هلباقم

ماظن میدش . هجاوم  هطلـس  ماظن  اب  ام  هلب ، یبلط . هطلـس یبلط و  تردق تسیچ ؟ کرتشم  تھج  نآ  درک . یم دیدھت  ار  نآ  دوب و  هداد  رارق  دوخ  جامآ  فدھ و  ار  تردقربا  ود 

، بطق ود  نیا  نیب  ی  هطبار دراد . دوجو  اھتلم  هب  قلعتم  تورث  عباـنم  اـھ ، نآ لـباقم  رد  ییاـھفرط . زا  لکـشتم  دراد ، دوجو  تردـق  یروتارپما  کـی  اـیند  رد  هکنیا  ینعی  هطلس 

تیعقوـم اـی  ناـشعبانم ، اـی  ناـش ، تـفن اـی  ناــشبآ ، اــی  ناــشکاخ ، اــی  هـک  مـھ  ییاــھتلم  دــنک ؛ یم یرگ  هطلــس وا  ریذــپ . هطلــس رگ و  هطلــس تـسا ؛ هطلــس  ی  هـطبار

عبانم و اھروشک  نیا  رگا  دننک . وا  میدقت  دوش ، یم نیمات  شعفانم  دراد و  مزال  وا  هک  ار  هچنآ  دنشاب و  ریذپ  هطلس دیاب  تسا ، تردق  زکرم  نآ  زاین  دروم  ناش  یـشیجلا قوس

ار دوخ  یاھتلم  عفانم  دـندوب و  راک  رـس  ییاھتلود  هداتفا . بقع یاھروشک  ینعی  جـیار ؛ حالطـصا  هب موس  ناھج  یاھروشک  زا  یلیخ  لثم  اھبف ؛ دـندرک ، میدـقت  ار  دوخ  تورث 

ار اھ  نآ فرح  روما  ی  همھ رد  هک  دوبن  نیا  شیانعم  ندوب  میلـست  دـندوب . میلـست  عیطم و  اھ  نیا توغاط ؛ میژر  نارود  رد  اـم  دوخ  روشک  لـثم  دـندرک ؛ یم میدـقت  یتسدود 

لوبق اـھ  نیا دـشاب ، یروط  نیا تفن  دادرارق  دـنتفگ  یم اـھ  نآ دـندرک . یم هدروآرب  ار  اـھ  نآ ی  هتـساوخ اـما  دنتـشاد ، مھ  رظن  فـالتخا روما  زا  یخرب  رد  هن ، دـندرک ؛ یم شوگ 

هب تبـسن  مشچ ؛ دـنتفگ  یم اـھ  نیا دـینک ، لـمع  هنوـگ  نیا مسینویھـص  لیئارـسا و  هب  تبـسن  مـشچ ؛ دـنتفگ  یم اـھ  نـیا دـیریگب ، میمـصت  یروـط  نآ کـپا  رد  دـندرک ؛ یم

« يريذپهطلس  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یلخاد روما  دراو  جیردتب  دعب  مشچ ؛ دـنتفگ  یم اھ  نیا دـشاب ، یروط  نیا للم  نامزاس  رد  ناتیریگ  عضوم مشچ ؛ دـنتفگ  یم اھ  نیا دـینک ، لمع  هنوگ  نیا هقطنم  یاھروشک 

. مشچ دنتفگ  یم مھ  اھ  نیا دیروایب ، دوجو  هب  روشک  رد  یتارییغت  نینچ  دینک ، لامعا  ار  اھتسایس  نیا  دیرامگب ، راک  هب  یروط  نآ تلود  دنتفگ  یم دندش و  یم اھروشک 

وا دننز ؛ یم شرانک  دنناکـش و  یم ار  شرـس  دننز  یم اھ  نآ اما  دنک ، یم دـنلب  رـس  اھ  نآ عفانم  زا  یتعفنم  لباقم  رد  یتلود  تقو  کی هک  تسا  نیا  یریذـپ  هطلـس رگید  عون 

رد ار  شیاھ  هنومن هک  دنروآ ، یم راک  رس  ار  رگید  یکی  هجیتن  رد  دور ؛ یم نایم  زا  یتحار  هب دنا - هتـشاد هگن  ار  وا  اھرگ  هطلـس نیمھ  نوچ  درادن - یمدرم  ی  هناوتـشپ هک  مھ 

؛ میتشادـن مک  لیبق  نیا  زا  هیاسمھ ، یاھروشک  نایم  رد  دـیراد . هجوت  مھ  اھامـش  دوخ  دـیاش  مروایب ؛ ار  اھروشک  نیا  مسا  مھاوخ  یمن نـآلا  نم  میدـید و  ییاـھروشک 

اھـشزرا و تیـصخش و  تیوھ و  عفانم و  دنتـسھ ؛ اھتلم  دنوش ، یم لاماپ  هطلـس  ماظن  رد  هک  یناسک  ایند . رد  تسا  هطلـس  ماظن  نیا  دـنا . هدروآ ار  یکی  دـنا ، هدرب ار  یکی 

، دمآ دوجو  هب  ملع  تفرشیپ  رگیدکی و  اب  ایند  ناسآ  تاطابترا  رثا  رب  رامعتسا  هک  یتقو زا  ینعی  تسا ؛ هدش  تیوقت  هطلـس  ماظن  مھ  زور  هب  زور  دوش . یم دوبان  ناشگنھرف 

دراد و دوجو  هک  یی  هداعلا قوف عیرـس و  یطابترا  لیاسو  دـیدج و  تاـناکما  اـب  تسا . هدـش  تیوقت  هطلـس  ماـظن  هتفر ، شیپ  رامعتـسا  هچرھ  دـمآ . دـیدپ  مھ  هطلـس  ماـظن 

هب دنا  هدش موکحم  اھناسنا  هدرکورف ، رتشیب  اھناسنا  اھتلم و  یگدـنز  لحم  نیمزرـس  رب  ار  دوخ  یاھ  خـیم هچرھ  هطلـس  ماظن  هریغ ، یتاغیلبت و  یلوپ و  یماظن و  تاناکما 

هدرک میسقت  ار  ایند  تشاد و  دوجو  هطلس  رادم  اما  دوب ، ایند  رد  مھ  مسینومک  دنچرھ  دوش . یمن تفگ  درک ؛ عطق  ار  رادم  نیا  دمآ  ام  ماظن  یریذپ . هطلس یروخ و  یرـسوت

نامھ تشاد . دوجو  مھ  اـجنآ  رد  هطلـس  رادـم  نیارباـنب  نآ . تسد  تمـسق  کـی  نیا ، تسد  تمـسق  کـی  یراـچان ؛ یور  زا  میـسقت  تبغر ؛ عوط و  یور  زا  هن  هتبلا  دـندوب ؛

هک اھام  تسھ - ناتدای  اھامـش  زا  یـضعب  دـب  هک ال  تخادـنا  هار  هب  یمیظع  عیاجف  یقرـش  یاـپورا  رد  یعاـمتجا ، تلادـع  مسینومک و  مسیلایـسوس و  یعدـم  یوروش 

اھکنات دنتشک ، اھ  مدآ دنتخیر ، اھنوخ  روط . کی  یکاولسکچ  روط ، کی  ناتسراجم  روط ، کی  ناتسھل  دیا . هدناوخ اھ  هتشون اھباتک و  رد  دب  مھ ال  اھ  یـضعب تسھ - نامدای 

رادم نیاربانب  تسا . هطلـس  هطلـس ، دندرک . ناتـسناغفا  رد  لبق  حابـص  دنچ  اھ  ییاکیرما هک  یراک  نامھ  دننک ؛ یم دنراد  قارع  رد  اھ  ییاکیرما زورما  هک  یراک  نامھ  دندرب ؛

مھ باوج  یب ایند  رد  حرط ، نیا  میرادن . لوبق  ام  دیوگ  یم هدرک ؛ عطق  ار  رادم  نیا  هدمآ  یمالسا  ناریا  تشاد . دوجو  هطلس  روحم  رب  هطلس و  هب  یکتم  زیمآ و  هطلس تکرح 

. تسا نیطـسلف  شا  هنومن کی  دـنیب ؛ یم ینـشور  هب ار  نیا  یاھ  هناـشن مالـسا  یاـیند  رد  دـنک ، هاـگن  سکرھ  دـنا . هدـش دـقتعم  یلیخ  حرط  نیا  هب  اـھتلم  تسا . هدـنامن 

هنوگچ راشف  همھ  نیا  اب  دـنا و  هدیـسر اجک  هب  نیطـسلف  تلم  دـینیب  یم اـما  دـنھد ؛ ناـشن  یدوخ  نیطـسلف  تلم  هکنیا  نودـب  دوب ، لاغـشا  تحت  لاـس  اـھ  هد نیطـسلف 

نیا رطاخ  هب دـننک ، یم یمدرم  تاھج  هب  شیارگ  مالـسا و  هب  شیارگ  مدرم و  هب  شیارگ  ی  هنیمز رد  اـم  دوخ  شوحو  لوح یاـھروشک  زا  یـضعب  هک  یتاراـھظا  دـنا . هداتـسیا

تکرح پـچ  لـماوع  مـھ  دـعب  سیلگنا و  تموـکح  راـشف  ریز  یداـمتم  یاـھلاس  هـک  دنتـسھ  یناـسک  ناـمھ  اـھ  یقارع نـیا  دـینیب . یم ار  قارع  مدرم  یگداتـسیا  تـسا .

ریـسم کی  دیدج و  رکف  کی  دیدج ، گنھرف  کی  هدرک ؛ ار  شدوخ  راک  دیدج  حرط  نیا  تسا . هدرک  رادیب  روط  نیا ار  اھ  یقارع هک  تسا  یمالـسا  یرادیب  جوم  نیا  دـندرک ؛ یمن

ایند رد  یمتا  یماـظن  تیلاـعف  مھوـت  رد  هچنآ  یاـھ  هلاـبند متا و  بمب  ی  هلاـسم تـسا . نـیا  هـب  طوـبرم  تالاکـشا  اـھ و  تینابـصع تـسا . هدرک  حرطم  تیرـشب  یارب  دـیدج 

دیشاب هتشاد  هجوت  امش  ار  نیا  تسین . یتفلاخم  مالسا  راعش  مالـسا و  دوخ  ناونع  هب  مھ  مالـسا  اب  یتح  تسین . نیا  هلئـسم  تسا ؛ فرح  هناھب و  همھ  دننکارپ ، یم

نویناحور تموکح  ایند  زا  یقطانم  رد  ام ، یناوج  ی  هرود رد  تسا . ناوارف  تسین ؛ مک  نایناحور  تموکح  نید ، یعدم  یاھتموکح  ای  ینید  یاھراعش  تموکح  خیرات  رد  هک 

نید و نایعدم  تموکح  هک  مھ  مالسا  خیرات  رد  درک . یم تموکح  رگید  قطانم  یـضعب  یبرغ و  یاھروشک  زا  یلیخ  رب  اسیلک  هک  مھ  هتـشذگ  نرق  دنچ  رد  دوب . یحیـسم 

نیا هک  تسا - بایمک  ایند  رد  هچنآ  دراد . رارق  ناشتسد  رس  نید  راعش  هک  دنتـسھ  ییاھتموکح  ایند  رد  مھ  نآلا  تسین ؛ مک  خیرات  رد  اھزیچ  نیا  مینیب . یم ار  نید  تیلوت 

راعـش مییوگ ، یم اـم  هکنیا  یعاـمتجا . تلادـع  ققحت  رب  رارـصا  ینعی  تسا ؛ نید  ندـش  ادـیپ  تسا ؛ ینید  یاھـشزرا  تموکح  هدرک - بذـج  شدوـخ  هب  ار  ینمـشد  همھ 

ققحت ار  یعامتجا  تلادع  دیاب  درادن . ینعم  یمالسا  یروھمج  تسا و  هدوھیب  چوپ و  ام  دوجو  میشابن ، یعامتجا  تلادع  لابند  رگا  ام  تسام . تیوھ  تقیقح و  تسین ؛

. مینک یمالسا  ینید و  ی  هعماج ار ، هعماج  دیاب  مینک ؛ هدایپ  هعماج  رد  ار  یمالسا  یاھشزرا  دیاب  میشخبب ؛

تلود  / ٠٨/٠۶/١٣٨۴ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

و تسا - هداتفا  و  دتفا - یم یرشب  ی  هعماج رکیپ  یور  ینیگنس  کتخب  لثم  هک  تسا  یماظن  هطلس ، ماظن  تسا . یمالـسا  تلود  فیاظو  زا  یکی  مھ  هطلـس  اب  ی  هزرابم

اب شا  هزرابم تسین ؛ ریشمش  اب  مھ  شا  هزرابم درک . هزرابم  دیاب  ماظن  نیا  اب  ریذپ . هطلـس رگ و  هطلـس دراد ؛ فرط  ود  هطلـس  ماظن  نیا  درب . یم نیب  زا  دنک و  یم دوبان  ار  وا 

. تسا شدوخ  بسانتم  مزال و  یاھ  نادیم رد  تعاجش  اب  و  یسایس ، یا  هفرح راک  اب  لقع ،

لیالد هب  ایند  یاھروتاتکید  نارگ و  هطلس ی  همھ دنتسھ . هدش  هتخانش نانمشد  هتسد  کی  دراد ؛ نمشد  هتسد  ود  یمالسا  تلود  دراد . مھ  ینانمـشد  یمالـسا  تلود 

دقتعم یگدنز  ی  هصرع رد  نید  دورو  هب  ای  نید  هب  هک  دنتـسھ  یناسک  تسا . فلاخم  یروتاتکید  هطلـس و  لصا  اب  یمالـسا  تلود  نوچ  دنا ؛ یمالـسا تلود  نمـشد  حضاو 

نید زا  یعامتجا  یگدنز  دشاب ، ادج  نید  زا  تسایـس  دشاب ، ادج  نید  زا  دیاب  داصتقا  دنیوگ  یم دنفلاخم ؛ یمالـسا  تلود  اب  مھ  اھ  نیا اھرالوکـس - حالطـصا  هب  دنتـسین -

یاھ هضراعم ات  ندرک ، تفلاخم  ات  ندوب ، فلاخم  زا  دریگ ؛ یم ماجنا  یعیسو  فیط  رد  مھ  اھ  تفلاخم دشاب . ادج  نید  زا  یمومع  یمدرم  یاھطاشن  تاکرحت و  دشاب ، ادج 

شالت رثکا  دح  دنراد  راک  نیا  یارب  دنھاوخ و  یم ناشدوخ  رایتخا  رد  ار  یناھج  ی  هدمع عبانم  تفن و  هک  یناھج  میظع  نادـنمتورث  ینعی  یللملا - نیب نیفرتم  ندرک . یدـج 

یـضعب دنا ، نمـشد اھ  نآ زا  یـضعب  دننک ؛ یمن ینمـشد  اموزل  اھ  نمـشد میدرک  ضرع  دنا . یمالـسا تلود  ینوریب  نانمـشد  وزج  مھ  اھ  نیا دننک - یم ار  یلمع  یملع و 

هب مادکرھ  اب  دیاب  دراد و  دوجو  ینمـشد  ماسقا  عاونا و  نیاربانب  دنوش . یم زیوالگ  دنوش و  یم نادیم  دراو  یـضعب  تسا ، ضارتعا  تفلاخم و  تروص  هب  ناشندرک  ینمـشد 

. درک دروخرب  یوحن 

هک تسا  نیا  زا  یشان  دشکب ، ار  ام  دیایب  یرگید  هک  دشاب  نیا  زا  یـشان  هچنآ  زا  شیب  ام  گرم  اھ . بورکیم اھ و  یرامیب اھ ، تفآ ینعی  دنا ؛ ینورد نانمـشد  مود  ی  هتـسد

رتمک دـنک ؛ یم تسرد  ناطرـس  هک  تسا  یی  یـصاع لولـس  یا و  یرامیب یبورکیم ، یـسوریو ، زا  یـشان  ام  یاھ  گرم ابلاغ  دـیآ . یم دوجو  هب  یفالتخا  ناـمدوخ  نورد  رد 

. تسا شیاھتفآ  اھ  نیا دشاب ؛ شا  ینورد یاھ  نمشد بظاوم  دیاب  تسا ؛ روط  نیمھ مھ  یمالسا  تلود  دشکب . ار  مدآ  دیایب  یسک  هک  تسا  نیا  زا  یشان 

نانمس  / ٠٨/١٧/١٣٨۵ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد یگرزب  یللملا  نیب ی  هثداح کی  هک  دـننک  رواب  دـیاب  اـھ  نآ دـنریگب . سرد  هلاـس  تفھو تسیب ی  هبرجت نیا  زا  دـیاب  مھ  ناریا  تلم  ناـضراعم  تسیچ ؟ اـم  نانمـشد  سرد 

متـسیب مھدزون و  یاھنرق  تسا . متـسیب  مھدزون و  یاھنرق  یاھـشور  اھتـسایس و  تسکـش  نرق  میراد - شیپ  رد  هک  ینرق  نرق - نیا  تسا . هدـش  عورـش  یناھج  حـطس 

. دوب رامثتسا  رامعتسا و  نرق  دوب ؛ اھروشک  هب  یزادنا  تسد هطلس و  سپس  ییادز و  نید نرق  رگید ، یوس  کی  زا  یبرغ  یاھتردق  وس و  کی زا  هقطنم  یاھتلم  یارب 

تکرح راـثآ  ندرک  هلازا  ندرک و  وـحم  نرق  دـمھف ، یم نئارق  زا  ناـسنا  هک  هچنآ  بسحرب  میا - هدـش دراو  نآ  رد  تسا  لاـس  دـنچ  هک  تسا  ینرق  نیا  هـک  مـکی - تـسیب و  نرق 

هتـشادن دوجو  دـیاب  هطلـس  دوشب ؛ کاپ  رـشب  یگدـنز  ی  هحفـص زا  یلکب  اھتلم  اھروشک و  رب  گرزب  یاھتردـق  یالیتسا  یاھ  هناشن دـیاب  تسا ؛ متـسیب  مھدزون و  یاھنرق 

یگدـنز بوخ  ناشدوخ  روشک  لخاد  رد  اما  دـنک ؛ یگدـنز  بوخ  شدوخ  شالت  ی  هیاس رد  دراد  قح  یتلم  رھ  دـننکب ؛ دـننک ، یگدـنز  بوخ  دـنھاوخ  یم اـھییاکیرمآ  دـشاب .

نابحاص اھتلم  تسا . شنابحاص  لام  اھ  نیا تسین ؛ اـکیرما  لاـم  اـیند ، ساـسح  یاـھ  هگنت اـیند ، یاھـشخب  ی  هیقب دـنھ ، سوناـیقا  ناـمع ، یاـیرد  سراـف ، جـیلخ  دـننک .

نرق نرق ، نیا  هک  ینانچمھ  دشاب ؛ یریذپ  هطلس یرگ و  هطلس مسلط  نتسکش  دوخ و  تیناسنا  هب  دوخ ، تیوھ  هب  اھتلم  تشگزاب  نرق  دیاب  نرق ، نیا  دندوخ . یاھروشک 

ینف یملع و  دنتـسم  چـیھ  هب  هک  دـننک  یم ییاھ  ینیب شیپ لاس  رازھ  یارب  دـننز ؛ یم یداـیز  ی  هواـی یاـھفرح  موس  ی  هرازھ ی  هراـب رد  ـالاح  تسا . تیونعم  هب  ندرک  ور 

شدوخ شزرا  هب  ناسنا  تفرعم  ی  هرازھ هرازھ ، نیا  هک  دـیوگب  دـناوت  یم دـنزب ، یفرح  هرازھ  نیا  ی  هراـب رد  ناـمگ  سدـح و  یور  زا  دـھاوخب  ناـسنا  رگا  اـما  تسین . یکتم 

سدـح لـباق  هک  هچنآ  دز ، یـسدح  هرازھ  یارب  دوشب  رگا  دـنوش . یم فـقاو  ناـشدوخ  یادـخ  هب  ندـش  کـیدزن  شزرا  ناـشدوخ و  شزرا  هب  اـھناسنا  هرازھ ، نیا  رد  تسا .

« يريذپهطلس  » 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 14هاگياپ  هحفص 7 
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نآ زاغآرس  ناریا ، تساھتلم و  یلم  تیوھ  لالقتسا و  نرق  تیونعم و  هب  ندرکور  نرق  تسا ، شیپ  رد  هک  ینرق  نیا  اما  مینک ؛ یمن ار  هرازھ  ثحب  الاح  ام  تسا . نیا  تسا ،

تردق دروخ و  دنھاوخ  تسکش  دنوشب ، هنیس  هب  هنیـس  هجاوم و  یرـشب  میظع  تکرح  نیا  اب  هک  ییاھتردق  دمآ و  دھاوخ  شیپ  رگید  یاھاج  یرایـسب  ناریا  ی  هلابند دوب .

. تساھ نیا زا  یکی  یرابکتسا 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

نآ اب  نارگ  هطلس دنک ، عافد  دوخ  عفانم  زا  نارگ  هطلس لباقم  رد  دھاوخب  یتلم  رگا  دنک . یم میسقت  ناریذپ  هطلس نارگ و  هطلس هب  ار  ایند  هطلس ، ماظن  یناھج و  رابکتـسا 

دـنمتزع و لقتـسم و  دـھاوخ  یم هک  تسا  یتلم  کـی  نمـشد  نیا ، دننکـشب . مھ  رد  ار  وا  تمواـقم  دـننک  یم یعـس  دـنروآ و  یم راـشف  وا  یور  دـننک ؛ یم ینمـشد  تلم 

ینونک تلود  یناھج و  مسینویھـص  ی  هکبـش زا  تسا  ترابع  ینمـشد  نیا  رھظم  زورما  تسا . ینوریب  نمـشد  نیا  دورن ؛ نارگ  هطلـس راب  ریز  دوشب و  هتفرـشیپ  دـنموربآ و 

هچرھ تسا . هدوـب  زورما  اـت  بـالقنا  لوا  زا  ناریا  تلم  اـب  ینمـشد  تسایـس  اـما  دـنک ، یم رییغت  اھـشور  تسین ؛ زورما  لاـم  ینمـشد  نیا  هـتبلا  اـکیرما . ی  هدـحتم تـالایا 

دیدـھت هن  ناشیداصتقا ، میرحت  هن  دـنک ؛ راداو  ینیـشن  بقع هب  ای  دـنک  فیعـض  ار  ناریا  تلم  تسا  هتـسناوتن  اھ  نآ یاھراشف  ثبع ؛ اما  دـنا ، هدروآ دراو  راشف  دـنا ، هتـسناوت

نیا میتسھ ؛ رت  یوق رایـسب  لبق  لاس  تفھ  تسیب و  زا  لبق ، لاس  تسیب  زا  لبق ، لاس  هدزناپ  زا  ام  زورما  ناشیناور . گـنج  هن  ناـش ، یـسایس راـشف  هن  ناـش ، یماـظن

. تسھ ینمشد  نیا  اما  تسا ؛ هدنام  ماکان  یمالسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  اب  ینمشد  رد  نمشد  هک  تسا  نیا  ی  هدنھد ناشن

ی هقطنم یاـھتلم  نیتـال ، یاـکیرما  یاـھتلم  اـقیرفآ ، یاـھتلم  ایـسآ ، یاـھتلم  هقطنم - یاـھتلم  ناملـسم و  یاـھتلم  رظن  زا  ناریا  تلم  دراد . دوـجو  یـضقانت  اـیند  رد  زورما 

شیاتـس نیـسحت و  ار  ناریا  تلم  اھ  نآ دـنا . هتخانـش روط  نیا ار  ناریا  تلم  تساھ ؛ ییوگروز لباقم  رد  ی  هداتـسیا و  تلادـع ، قح و  عفادـم  عاجـش ، تلم  کی  هنایمرواخ -

هب مھتم  تسا ، رشب  قوقح  ضقن  هب  مھتم  وگروز ، یاھتردق  رظن  زا  تساھتلم ، شیاتس  دروم  ردق  نیا هک  یمالسا  یروھمج  ماظن  نیمھ  ناریا و  تلم  نیمھ  اما  دننک . یم

ی هطلس ماظن  ی  هدننکدیدھت ضقانت ، نیا  اھتردق . ی  هتساوخ اھتلم و  هاگن  نیب  ضقانت  تسا ؛ ضقانت  نیا  تسا ! مسیرورت  زا  تیامح  هب  مھتم  تسا ، یناھج  تینما  بلس 

هنخر نیا  زور  هب  زور  تسا و  هدروآ  دوجو  هب  برغ  یـسارکومد  لاربیل  یانب  رد  ار  یـشیاسرف  ی  هنخر کی  نیا  دنوش ؛ یم رود  اھتلم  زا  دنراد  اھ  نیا زور  هب  زور  تسا . یناھج 

. دنوش یم رترادیب  زور  هب  زور  اھتلم  دننک ؛ ناھنپ  ار  قیاقح  دنناوت  یمن هک  هشیمھ  دنک ؛ ناھنپ  ار  قیاقح  دناوت  یم یتدم  ات  رابکتـسا  تاغیلبت  هرخالاب  دـش . دـھاوخ  رتشیب 

هب دنھد ، یم راعـش  وا  یارب  اھتلم  دنک ، یم ترفاسم  یبونج  یاکیرما  یاھروشک  هب  اقیرفآ ، یاھروشک  هب  ایـسآ ، یاھروشک  هب  ناریا  تلم  روھمج  سیئر دینک ؛ هاگن  امش 

مچرپ اھتلم  دـنک ، یم ترفاسم  اکیرما - تولخ  طایح  ینعی  یبونج - یاکیرما  یاھروشک  هب  مھ  اکیرما  روھمج  سیئر دـننک ؛ یم تیاـمح  راـھظا  دـننک ، یم تارھاـظت  وا  عفن 

نآ یراد  مچرپ یعدـم  اـکیرما ، همھ  زا  رتوـلج  برغ و  زورما  هک  تسا  یا  یـسارکومد لاربـیل  یاـھ  هیاـپ لزلزت  شیاـنعم  نـیا  دـننز ؛ یم شتآ  وا  ندـمآ  تبـسانم  هـب  ار  اـکیرما 

تینما زا  مد  دننز ، یم رـشب  قوقح  زا  مد  دـننز ، یم یـسارکومد  زا  مد  دوش . یم رتشیب  زور  هب  زور  مدرم  تادـھاشم  مدرم و  تالیامت  اھ و  نآ تساوخ  رد  ضقانت  دنتـسھ .

زا تیاکح  دنک ؛ یم اھتلم  قوقح  ندرک  لامیاپ  زا  تیاکح  دنک ؛ یم اھ  نآ یبلط  گنج زا  تیاکح  اھ  نآ ریرش  نطاب  اما  دننز ، یم مسیرورت  اب  ی  هزرابم زا  مد  دننز ، یم یناھج 

لاربیل لوارق  شیپ هک  اکیرما - یوربآ  یـسارکومد و  لاربیل  یوربآ  زور  هب  زور  دننیب . یم اھتلم  ار  نیا  دـنک ؛ یم یناھج  یژرنا  عبانم  رب  اھ  نآ ریذـپان  یریـس یاھتـشا  رفاو و  لیم 

عافد یاعدا  رد  اھ  ییاکیرما هک  دنمھف  یم اھتلم  دوش . یم رتشیب  دراد  یمالسا  ناریا  یوربآ  لباقم ، رد  دوش . یم رتمک  مک و  دراد  اھتلم  رظن  رد  ایند  رد  تسا - یـسارکومد 

. تسام دوخ  روشک  اب  اھ  نآ راتفر  نآ ، ی  هنومن کی  دنیوگ ؛ یم غورد  رشب  قوقح  زا 

، دـندروآ یم دوجو  هب  ناریا  رد  یماظن  هاگیاپ  دـندوب ؛ طلـسم  ناریا  رـسارس  رب  اھ  ییاکیرما دوب ؛ اھ  ییاکیرما تشم  رد  هرـسکی  یولھپ - میژر  ناـمز  توغاـط - ناـمز  رد  ناریا 

نیا رب  اھ  یروتاتکید نیرتدـب  دوب ؛ لیئارـسا  نامیپمھ  ناریا  دنـشاب . هتـشاد  رظن  ریز  ناریا  هاگیاپ  زا  ار  اـھ  نیا دنتـساوخ  یم هقطنم ؛ برع  یاـھروشک  کرحت  رب  طلـست  یارب 

لمع تدـش  قانتخا و  روشک - یاھرھـش  ی  همھ رد  نارھت و  رد  دھـشم ، رھـش  نیمھ  رد  روشک - رـساترس  رد  دـندرک ؛ یم هجنکـش  نادـنز  رد  ار  نازرابم  دوب ؛ مکاـح  روشک 

تلم دـنداد ؛ یم جارات  هب  ناگناگیب  عفن  هب  ماکح و  عفن  هب  ار  یلم  یاھتورث  یمومع و  لاوما  دـندرک ؛ یم جارات  ار  ام  تفن  دوب ؛ طلـسم  مدرم  رب  توغاـط  میژر  دـالج  ناروماـم 

مھ شنارادمامز  دوب ؛ هقطنم  نیا  رد  اکیرما  کی  ی  هجرد دـحتم  ناریا ، نآ  دـندرک . یم ریقحت  ار  تلم  دـندش ؛ یم عنام  ایند  یتعنـص  یملع و  ی  هقباسم رد  روضح  زا  ار  ناریا 

نیا اـب  تـسا ؛ دازآ  روـشک  کـی  ناریا  زورما  دوـبن . دراو  یتوغاـط  تموـکح  نآ  رب  یــسارکومد  ضقن  رــشب و  قوـقح  ضقن  هـب  مـھ  یــضارتعا  چــیھ  دــندوب ؛ اـکیرما  بوـبحم 

تلود رظن  زا  اھ ، ییاکیرما رظن  زا  ناریا  نیا  روشک ؛ نالوئـسم  مدرم و  نیب  مکحتـسم  طابترا  نیا  اب  تسا - ریظن  مک رایـسب  ایند  رد  ام  یرالاس  مدرم هک  حضاو - یرالاس  مدرم

هتبلا تسا . ملاع  دوجوم  قیاـقح  لـباقم  رد  یناـھج  رابکتـسا  یریگ  تھج ی  هدـنھد ناـشن نیا  دـیآ ؛ یم باـسح  هب  بولطماـن  روشک  کـی  اـکیرما  نارادمتـسایس  اـکیرما و 

. دوش یم رت  هزات رت و  هتسجرب زور  هب  زور  بالقنا  یاھشزرا  دوش و  یم رت  یوق زور  هب  زور  ناریا  تلم  درب . دنھاوخن  مھزاب  دنا و  هدربن یدوس  ینمشد  نیا  زا  اھ  ییاکیرما

ناسارخ  / ٠٢/٢٧/١٣٨۶ نارگراثیا  ادھش و  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

؛ میراد هچ  میھاوخ و  یم هچ  میناد  یم ام  دنزب . ام  سنج  رـس  وت  یجراخ  تاغیلبت  دناوت  یمن تسا . یگرزب  ی  هیعاد تسین ؛ یکچوک  ی  هیعاد زورما ، یایند  رد  ام  ی  هیعاد

یا هطقن رھ  رد  و  ایسآ - رد  هچ  اقیرفآ ، رد  هچ  یمالسا - یاھروشک  زا  یروشک  رھ  رد  مالسا ، یایند  رد  زورما  هک  تسا  یا  هیعاد نانچ  نآ ام  ی  هیعاد میناد . یم ار  شـشزرا 

ی هیعاد نیا ، درک . دنھاوخ  قشع  تدارا و  راھظا  داد و  دـنھاوخ  راعـش  نآ  یارب  درک ؛ دـنھاوخ  یھارمھ  نآ  اب  مدرم  عطاق  تیرثکا  دوشب ، حرطم  اھراعـش  نیا  اھ و  هیعاد نیا 

رد ام و  ینونک  روھمج  سیئر زا  ناملـسم  یاھروشک  رد  اھناملـسم  هک  ار  یلابقتـسا  امـش  تسا . ناملـسم  یاـھتلم  ی  همھ لد  فرح  هک  تسا  یا  هیعاد ینعی  تساـم ؛

یتقو درادن . یئاقیرفآ  یئایـسآ و  اجنیا  درادن ؛ مجع  برع و  رگید  نیا  دینیبب . دنا ، هدرک دنتـسناد - یم یمالـسا  ماظن  رھظم  ار  اھ  نآ هک  ام - روھمج  یاسور  زا  لبق  یاھنارود 

؛ دنھد یم راعش  وا  یارب  دنور و  یم وا  لابقتسا  هب  یزاسرھاظ ، هن  تافیرشت ، تروص  هب  هن  اھلد ، دوش ، یم رضاح  اھروشک  نآ  رد  تسا و  یمالسا  ناریا  رھظم  هک  یـسک 

یرثکا دـح  راد  فرط مالـسا  یایند  ی  همھ رد  هیعاد  نیا  تسا و  یا  هیعاد نینچ  ام  ی  هیعاد دـنریگن . ار  ناشولج  اھ  نآ یتینما  یاھ  هاگتـسد اھ و  نآ یاھـسیلپ  اھتلود و  رگا 

انـشآ تسا ، هدرک  دـنک و  یم دراد  یمالـسا  یروھمج  هک  یراـک  اـب  هک  یمدرم  مالـسا ، یاـیند  ریغ  رد  تسا ؛ رت  عیـسو نیا  زا  هرئاد  اـما  مالـسا ، یاـیند  میوـگ  یم نم  دراد .

. تسا هدوب  فیعـض  نامتاغیلبت  هدوبن ؛ نامراک  تمظعاب  بسانتم  تاغیلبت  ام ، تاغیلبت  تسا . رتمک  اھ  یئانـشآ اجنآ  اھتنم  دـنراد ؛ ار  ساـسحا  نیمھ  مھ  اـھ  نآ دنتـسھ ،

. تسا هطلس » ماظن  اب  تیدض   » نامرآ نیا  تسیچ ؟ نامرآ  نیا  دننک . یم یراد  فرط نامرآ  نیا  زا  دنناد ، یم هک  یئاجرھ 

روشک ریغ  یایند  رب  هک  دـننک  یم طـلغ  نارگ  هطلـس میفلاـخم . نیا  اـب  اـم  ریذـپ . هطلـس رگ و  هطلـس مسق : ود  هب  دـنا  هدرک میـسقت  ملاـع  نارگ  هطلـس ار  اـیند  میئوگ  یم اـم 

میلست ناشدوخ  یاھتلم  لیم  مغر  یلع هک  دننک  یم اجیب  دننک - یم لوبق  ار  نارگ  هطلس نآ  یئوگروز  هک  ریذپ - هطلـس یاھتلود  و  دننک . ادیپ  هطلـس  دنھاوخ  یم ناشدوخ 

یارب دـیاب  ناش  یعیبط عبانم  دـننک ؛ ظفح  دـیاب  ار  ناشدوخ  عفانم  دـننک ؛ ظفح  دـیاب  ار  ناشدوخ  تیوھ  اھتلم  میئوگ  یم ام  تسام . فرح  نیا  دـنوش ؛ یم اـھرگ  هطلـس نآ 

هک تسا  یفرح  نیا  دننک ؛ ادیپ  یگنھرف  یـسایس و  ی  هطلـس اھ  نیا رب  دیابن  دننک ؛ بصغ  ار  اھ  نیا نیمزرـس  دـیابن  دـنیوگب ؛ روز  اھ  نیا هب  دـیابن  نارگید  دـشاب ؛ ناشدوخ 

نیا ناریا  تلم  رنھ  تسا ؛ یلیخ  اـیند  رد  راعـش  تساـم . ی  هیعاد نیا  دـنریذپ . یم ار  فرح  نیا  نادـند  نب  زا  دـنراد و  لوـبق  ار  فرح  نیا  اـھتلود  زا  یرایـسب  اـھتلم و  ی  همھ

لمع ناریا  تلم  دوب . فرح  اما  دـندز ؛ ار  اھفرح  نیمھ  اـیند  رد  یداـیز  یاـھرکف  نشور تسین .» رادرک  مین  نوچ  هتفگ  دـصود  « ؛ هدرک ققحم  لـمع  رد  ار  راعـش  نیا  هک  تسا 

ناریا تلم  هب  دـنم  هقالع رگید  یاـھتلم  روط  نیا درک و  تباـث  رگید  یاـھتلم  یارب  ار  ناریا  تلم  یاـعد  قدـص  درک و  تکرب  هک  دوب  یگداتـسیا  نیمھ  داتـسیا و  ناریا  تلم  درک ؛

تکرح هیعاد  نیا  فالخرب  دـناوتب  دـنکن و  هظحالم  مدرم  زا  دـنک  تارج  درادرب !؟ تسد  وا  زا  دـناوتب  اـم  روشک  رد  یـسک  هک  تسا  یا  هیعاد نیا  تساـم . ی  هیعاد نیا  دـندش .

. دننز یم نایرج  نآ  نھد  یوت  مدرم  دنک ، راتفر  نیا  فالخرب  دھاوخب  هک  ینایرج  نآ  یحانج ، نآ  یھورگ ، نآ  یبزح ، نآ  یا ، هعومجم نآ  دنک !؟

« يريذپهطلس  » 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 14هاگياپ  هحفص 8 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3378
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3384
http://farsi.khamenei.ir


اھهاگشناد  / ٠٢/٣١/١٣٨۶ ییوجشناد  جیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ناریا و تلم  دوشب . راکـشآ  یتـسرد  هب تقیقح  نیا  دـنراذگ  یمن میدرک ؛ یروآون  داـصتقا ، تسایـس و  ی  هلئـسمرپ ی  هدـیچیپ یاـیند  رد  هک  میتـسھ  یماـظن  کـی  زورما  اـم 

یایند هب  دش  لیدـبت  ناوارف - یاھ  ندـش ور  ریز و  اھـشلاچ و  زا  دـعب  تسایـس - یایند  ما ، هتفگ اھراب  نم  تسا . هتـشاد  یرثارپ  وھایھرپ و  یروآون  کی  یمالـسا ، یروھمج 

کی طقف  ریذپ و  هطلس مدرم  داحآ  مھ  رگ  هطلس یاھروشک  رد  دنریذپ ؛ هطلس اھروشک  ی  هیقب رگ و  هطلس روشک  دنچ  ریذپ . هطلس رگ و  هطلس هب  ایند  میسقت  ینعی  هطلس ؛

نیا دنک ؛ یم تموکح  ایند  ی  همھ رب  دراد  هک  دسر  یم یکچوک  سار  هب  زیتودنت  تکرح  کی  اب  هدعاق ، عیسو  حطـس  زا  ناھگان  ایند  مرھ  ینعی  دنرگ . هطلـس یدودعم  ی  هدع

وا هدـمآرد و  تردـق  کی  تلود و  کی  راصحنا  رد  یلکـش  هب  سار ، نیا  ینعی  هدـش ؛ رت  گنت شا  هنماد مھزاب  هطلـس  یاـیند  یوروش ، نتخیرورف  زا  دـعب  تسا . هطلـس  یاـیند 

یاھ هناماس رارقتـسا  نآلا  دـنک ؛ یم یورـشیپ  روط  نیمھ دراد  تسین و  عناق  اکیرما  زاب  دـمآ ، هاتوک  اکیرما  لـباقم  رد  هک  مھ  هیـسور  تسین ؛ عناـق  مھ  اـکیرما  تساـکیرما .

روط نیمھ اکیرما  هدوب ! اھـسور  تولخ  تایح  یزور  کی  زاقفق  دـینیبب ؛ ار  زاقفق  رد  اکیرما  روضح  ای  تساھراک ؛ نآ  زا  یکی  نیا  دـینیبب ، ار  اـپورا - رد  وتاـن - ورملق  رد  یکـشوم 

. دنک یم هرصاحم  مھ  ار  هیسور  دراد 

قن یھاگ  طقف  دـننزب و  دایز  فرح  اکیرما  تردـق  لباقم  رد  دـننک  یمن تارج  دـنتردق ، ی  هداوناخ وزج  ناشدوخ  هک  مھ  ییاپورا  یاھتلود  یتح  هک  هطلـس - یایند  نیا  رد  الاح 

هتفر تردق ، سار  یـسایس  تاملـسم  ی  همھ هدرب ؛ لاوس  ریز  ار  تردق  سار  نآ  تاملـسم  مامت  هک  هدمآ  دوجوب  یتلم  نییاپ - طسوتم و  یاھتلود  هب  دـسرب  هچ  دـننز ؛ یم

. دراد رگاـشامت  یمیظع  ی  هعوـمجم کـی  یــسایس ، ی  هلداـجم نـیا  هـک  تـسا  نـیا  اـکیرما  یارب  شلاکــشا  اـما  تـسین ؛ یزیچ  هـسفن  یف نـتفر ، لاوـس  ریز  لاوـس . ریز 

زورما تسا . رت  خلت یرھز  رھ  زا  اکیرما  یرابکتسا  تردق  یارب  دراذگ ، یم اھتلم  ی  هیحور رد  نیا  هک  یریثات  دننیب . یم دننک و  یم هاگن  دنراد  هک  اھتلم ؛ دنتـسیک ؟ اھرگاشامت 

یاـھتلود نیرتروـفنم  اـکیرما  اـھ ، نآ یاـھتلم  نیب  رد  نیتـال - یاـکیرما  هناـیمرواخ و  اـقیرفآ و  ایـسآ و  رد  تسا - طلـسم  اـھ  نآ یاـھتلود  رب  اـکیرما  هک  ییاـھروشک  ناـمھ  رد 

. هدماین شیپ  یفداصت  نیا  هدماین ؛ شیپ  دوخ  یدوخ هب نیا  تسایند .

نایور  / ٢۵/٠۴/١٣٨۶ یهدکشھوژپ  زا  دیدزاب  رد  تانایب 

تاراـیتخا دـنکم ، یم ار  تاـناکما  دـنکم ، یم ار  تورث  تسا ؛ یلقا  دـح  نداد  یرثـکا و  دـح  نـتفرگ  رب  شیاـنب  تـسین ؛ نداد  نـتفرگ و  رب  شیاـنب  اـیند  رد  هطلـس  ماـظن  زورما 

کی مھ  یھاگ  دـنھد ، یم یرـضم  زیچ  یھاگ  دـنھد ، یمن زیچ  چـیھ یھاگ  لباقم ، رد  دـنریگ و  یم رایتخا  رد  دـنکم و  یم اھروشک  رد  ار  یعامتجا  یداصتقا و  یـسایس و 

. ریذپ هطلس رگ و  هطلس تسا : نیا  ایند  یسایس  تفاب  نآلا  دنھد . یم لباقم  ی  هطقن روشک  نآ  هب  یکزیچ 

رد هک  یزیچ  نیرت  هدمع دنشاب ، هتشاد  یھاگیاج  ملاع  طباور  رد  ناشیاھتلم  دادعتـسا  ناشیاھتلم و  تیفرظ  ردق  هب  دنناوتب  اھروشک  دروخب و  مھ  هب  تفاب  نیا  تسانب  رگا 

. تفر شیپ  دیاب  تفرگ ؛ یدج  دیاب  ار  ملع  نیاربانب  تسا . ملع  دراد ، ریثات  راک  نیا 

بالقنا  / ٣٠/٠۵/١٣٨۶ ربھر  اب  اھروشک  رگید  رد  ناریا  یمالسا  یروھمج  یارفس  هجراخ و  روما  ترازو  نالوئسم  رادید 

ار دوخ  یـساملپید  صخاش  میور و  یمن  هطلـس  راب  ریز  یعوضوم ، چـیھ  رد  اما  میرادـن  یرگ  هطلـس  هیعاد  هتبلا  مینک ، یمن  لوبق  هجو  چـیھ  هب  ار  هطلـس  ماظن  راتفر  اـم 

. مینادیم ریذپ » هطلس  رگ –  هطلس   » هدعاق زا  جورخ  هطلس و  ماظن  یناھج  راتفر  اب  هلباقم 

ماظن  / ٣١/٠۶/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ریخا نرق  ود  نیا  رد  صوصخب  رامعتـسا و  ی  هدیدپ ندش  ادیپ  زا  دعب  صوصخب  ایند  ماظن  دینک . یم یفرعم  ایند  هب  دیراد  ار  یدیدج  تقیقح  کی  امـش  دینک . هاگن  ار  ایند  عضو 

لیلد هب  تلود ، ات  دنچ  روشک ، دنچ  دوب . یرگ  هطلس یریذپ و  هطلس ساسا  رب  نرق ، نیا  گرزب  یاھگنج  هب  دش  یھتنم  هک  رامعتسا  ی  هطلس ی  هرود نآ  رد  صوصخلاب  زاب  و 

نیا دیاب  دنـشاب و  هطلـس  ریز  دیاب  دنـشاب ؛ هتـشاد  یریذپ  هطلـس دیاب  مھ  اھتلم  ی  هیقب اھتلود و  ی  هیقب دننکب ! مھ  دیاب  ناشدوخ  رظن  هب  دننک و  یم یرگ  هطلـس یـصاخ ،

یاینغا رگ ، هطلـس یاھروشک  نادـنمتورث  تقیقح  رد  تساکیرما ، برغ و  یاھتـسایس  دـقتنم  هک  یبرغ  فورعم  سانـش  هعماج ی  هدنـسیون نیا  لوق  هب  دـنریذپب . ار  هطلس 

رارق و  دـنریگب ؛ رارق  اھ  نآ تمدـخ  رد  دـیاب  مھ  ریذـپ  هطلـس یاھروشک  نادـنمتورث  و  تسین . مھ  اھروشک  نآ  ی  همھ لام  تساھ ، نآ لام  هطلـس  دـنرگ . هطلـس یاـھروشک 

. تسا یتسرد  لیلحت  تسھ ؛ مھ  تسرد  دنریگ . یم

نیا اوماقتـسا ؛» مث  انبر هللا  اولاق  نیذـلا  نا  . » تسا نیا  مھم  دیداتـسیا ؛ مھ  شیاپ  دـیدرک و  راکنا  ار  یناھج  ی  هناملاظ ی  هداتفااج ی  هدـش هتفریذـپ ماظن  نیا  دـیدمآ  اـمش 

ار شدوخ  دناوتب  هدیدپ  نیا  هکنیا  اما  هدوب ؛ ایند  یاھاج  یلیخ  رد  اددعتم  اررکم و  یمدرم ، بالقنا  ی  هدیدپ یمدرم ، تموکح  ی  هدیدپ بوخ ، راعش  بوخ ، فرح  تسا . مھم 

یاھراک درذگب و  شرمع  زا  لاس  تشھ  تسیب و  هک  دنک  ریذپان  بیـسآ نوگانوگ  یاھمجاھت  لباقم  رد  ار  شدوخ  هرکیپ  نیا  دـناوتب  دـناودب ، هشیر  لاھن  نیا  دـناوتب  دراد ، هگن 

هب روشک  کـی  اـب  دـننک  نھد  هب  نھد  ار  ناـشدوخ  دـندوبن  رـضاح  تقو  چـیھ هک  یربـکتم  ناـفلاخم  مھ  نآ  دـشکب ؛ شلاـچ  هب  ار  شدوخ  ناـفلاخم  دـھدب و  ماـجنا  ار  یگرزب 

. دینادب ار  گرزب  تیلوئسم  نیا  تیمھا  دینادب . ردق  ار  نیا  دیا . هدرک زاغآ  امش  ار  یدیدج  عطقم  کی  هک  تسا  نیا  ی  هدنھد ناشن اھ  نیا یموس ، ناھج  ناشدوخ  حالطصا 

هراک هفـصن ار  راک  نیا  دیرادن  قح  دیناسرب . رخآ  هب  دـیاب  ار  راک  دـیھدب ؛ همادا  دـیاب  ار  راک  هک  تسا  نیا  تسیچ ؟ تیلوئـسم  عضوم و  هاگیاج و  نتخانـش  نیا  ی  هجیتن بوخ ،

. دینک رود  ناتدوخ  زا  ار  اھ  نآ دینک و  یئاسانش  ار  ندمآ  رد  وناز  هب  تسکش و  لماوع  دیاب  دوش . هفقو  راچد  اقلطم  ناتشالت  هک  دیراذگن  دیاب  دیوشب . دیابن  هتـسخ  دیراذگب ؛

یجیسب  / ٠٨/٠٩/١٣٨۶ نایوجشناد  نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

یمومع خیرات  تشذگرـس  تساھتلم . تشونرـس  نیا  دھد . یم ناشن  ار  هار  تسا ، سرد  دنک ؛ هاگآ  یرـشب  داحآ  اھتلم و  یمومع  تشونرـس  زا  ار  ام  دـیاب  خـیرات  هب  هاگن 

ود نیا  زا  دـیآ . یمرب خـساپ  ددـصرد  ای  دـنک ، یم لمحت  دزاس ؛ یم دزوس و  یم ای  تسا ، هتفرگ  رارق  متـس  تحت  ناھج  یـسایس  ی  هناملاظ طـباور  رد  هک  یتلم  تساـھتلم .

طباور دـھد . یم ناشن  اـم  هب  ار  هار  نیا ، دـینک . رکف  لـمات و  دـیاب  یلیخ  اـھناوج  امـش  هتکن  نیا  یور  دـنک . یم نییعت  باـختنا  نیا  ار  اـھتلم  تشونرـس  تسین . جراـخ  لاـح 

. تسا خیرات  ی  هشیمھ لام  تسین ؛ زورید  زورما و  ی  هلئسم هطلس ، ریز  یاھروشک  اھتلم و  رگ و  هطلس یاھتردق  نایم  هناملاظ 

لامدگل دنـشکب ، دـنوشب ، دراو  دـننک ، ملظ  دـننک ، متـس  رگید  یاھتلم  هب  دـنھد  یم قح  دوخ  هب  دوخ ، یماظن  یلام و  یاھیئاناوت  اب  دوخ ، لاپوک  لای و  اب  اھتردـق  زا  یـضعب 

کی رگ ، هطلس فرط  کی  ینعی  هطلس  ماظن  هطلـس . ماظن  میا  هتـشاذگ ار  نآ  مسا  ام  هک  یزیچ  نامھ  دوش  یم نیا  هناملاظ . طباور  دوش  یم نیا  دننک ؛ تراغ  دنربب ، دننک ،

. ریذپ هطلس فرط 

دیوگ یم دنک ، یم باختنا  ار  لوا  هار  ای  دنک . یم صخشم  لاوس  نیا  هب  خساپ  ار  وا  تشونرس  درک ؟ دھاوخ  لمع  هنوگچ  تفرگ ؟ دھاوخ  یمیمـصت  هچ  هطلـس  ریز  تلم  نیا 

هـس ود  نیمھ  راب و  تفخ یگدـنز  هب  نت  ندرواینرب و  مد ندرک ، لمحت  نتخاـس ، نتخوس و  هک  یتلم  نینچ  تشونرـس  هک  تسا  مولعم  بوخ ، هک  مزاـس ، یم مزوس و  یم

لوط رد  مالـسا  تما  هب  دینک ، ادیپ  یئاھتلم  نینچ  یارب  یحـضاو  لاثم  دیھاوخ  یم رگا  تسا . ندنام  هطلـس  ریز  وا  تشونرـس  تسا . هچ  دنیزگ ، یمرب ار  ندرک  یگدنز  زور 

. دینک هاگن  ریخا  نرق  ود  نیا 

، دنرصقم نارکف  نشور تسا ؟ رـصقم  یک  طیارـش  نیا  رد  ار . ندرواینرب  مد هار  ار ؛ نتخاس  نتخوس و  هار  دندرک ؛ باختنا  ار  هار  نیا  ریخا ، نرق  ود  نیا  رد  یمالـسا  یاھروشک 

ناشخرد ی  هقباس نآ  اب  ینغ ، یگنھرف  ثاریم  نآ  اب  دش . هک  دوش  یم نیا  اھتلم  نیا  تشونرس  دنرصقم . هعماج  نآ  دیما  دروم  زاین و  دروم  ناناوج  دنرصقم ، نید  یاملع 

زا یلیخ  لثم  ینلع ، حیرص و  رامعتـسا  ای  ریخا ؛ نرق  ود  یکی  نیا  رد  دندوب  رامعتـسا  ی  هطلـس ریز  ابیرقت  یمالـسا  یاھروشک  مامت  هک  دسرب  اجنآ  هب  ناشراک  یـسایس ،

ظاحل زا  تسا ؛ نیمھ  لوا  هار  باختنا  ی  هجیتن توغاط . ماظن  ی  هرود رد  ام  روشک  لثم  نیون - رامعتـسا  حالطـصا  هب  میقتـسم - ریغ  رامعتـسا  ای  هریغ ، یبرع و  یاـھروشک 

« يريذپهطلس  » 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 14هاگياپ  هحفص 9 
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، دـنام یم لطعم  ناش  یناسنا عبانم  دـنور ، یم رتشیب  رقف  هب  ور  زور  هب  زور  یگدـنز  عضو  ظاحل  زا  دـننام ، یم بقع  یللملا  نیب تاراختفا  ظاحل  زا  دـننام ، یم بقع  یملع 

رت یوق زور  هب  زور  ار  ناشدوخ  اھ ، نیا عبانم  زا  ی  هیذـغت اب  رگ  هطلـس یاھتردـق  نآ  لباقم ، رد  اـھروشک . یناریو  هجیتن ؛ دوش  یم نیا  دور ؛ یم تراـغ  هب  ناـش  یعیبط عباـنم 

. دننک یم دراو  یرتشیب  روز  دنوش و  یم رتطلسم  دننک و  یم

یجیسب  / ٠٨/٠٩/١٣٨۶ نایوجشناد  نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

نایرج اب  دنتـسناوت  یـضعب  درب . شدوخ  اب  ار  اھ  نآ زا  رتگرزب  اھ و  نآ بالقنا ، دـنک . یمن لمحت  ار  نآ  دـنک ، هلباقم  وا  اب  دـھاوخب  یزیچ  رھ  هک  تسا  یناـشورخ  جوم  بـالقنا 

، هتبلادص دندش و  دوبان  قرغ و  جاوم  سونایقا  نیا  رد  مھ  رگید  یی  هدع اما  دننک ؛ ادیپ  تاجن  دـننک و  هارمھ  بالقنا  اب  یوحن  هب  ار  ناشدوخ  هرخالاب  دـنوش و  وسمھ  بالقنا 

. تسا رت  کانرطخ یمسج  یدوبان  زا  یونعم  یدوبان 

تارکفت ناـمھ  عوـن  زا  رکفت ، هشیدـنا و  نیا  تسادـج ، روـشک  ناریدـم  بـالقنا و  ناورـشیپ  نالوئـسم و  زا  هک  دـنکب  ساـسحا  نیا  راـچد  ار  ناوـج  هـک  یا  هشیدـنا رھ  زورما ،

یاھمـسلط ی  همھ اـت  دـننک  شـالت  ناوت  ماـمت  اـب  رگیدـکی ، راـنک  رد  مھ و  تسد  هب  تسد  تشپ و  هب  تشپ  تلود ، تلم و  دـیاب  زورما  تسا . هدـش  قیرزت  طـلغ  یـسایس 

دیاب تسا . یمالسا  رکفت  دنکب ، دیاب  درک و  دھاوخ  تیادھ  ار  امش  هک  یرکفت  تسا . یساسح  مھم و  رایسب  ی  هنحص نیا ، دنربب . نیب  زا  دننکـشب و  ار  هطلـس  رابکتـسا و 

. دیھدب تیمھا  یلیخ  یمالسا ، راک  یمالسا و  تارکفت  هب  اھھاگشناد  رد 

بالقنا  / ١٠/١۶/١٣٨۶ ربھر  اب  دزی  ناتسا  مدرم  فلتخم  راشقا  زا  یعمج  ییارجا و  نالوئسم  رادید 

اب نانچمھ  دنک ، لیدبت  ایند  تلم  نیرتهدنز  هب  دھد و  تاجن  یریذپهطلس  دادبتسا و  زا  یتسس  دوکر و  اھنرق  زا  دعب  ار  تلم  کی  تسناوت  هک  هر )  ) ینیمخ ماما  مرگ  سفن 

. تسا یراج  تلم  ناج  حور و  رد  دوشیم و  هدیمد  تردق 

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

یروآون یمالـسا  یروھمج  دوب ؛ یروآون  بالقنا  دناسر . تبث  هب  تیرـشب  خـیرات  شدوخ و  خـیرات  رد  ار  نآ  ناریا  تلم  هک  دوب  یخیرات  گرزب  یروآون  کی  دوخ  یمالـسا  بالقنا 

، حالس هب  هیکت  اب  شناد ، هب  هیکت  اب  ییاھتردق  اھتلود و  ریذپ ؛ هطلس شخب  کی  رگ ، هطلس شخب  کی  دش : میـسقت  شخب  ود  هب  ایند  رامعتـسا ، عورـش  نارود  زا  دعب  زا  دوب .

تداع ایند  ریذپ . هطلـس دندش  هاوخان - هاوخ و  اھروشک - نیا  اھتلم و  نیا  رگ ، هطلـس دندش  اھ  نآ دـنریگب ؛ هطلـس  ریز  ار  یرگید  یاھروشک  دنتـسناوت  یرگ ، بیرف هب  هیکت  اب 

بالقنا دنتفرگ . یم رارق  یرگید  یاھتلم  اھتلود و  رابکتـسا  رامثتـسا و  غوی  نامرف و  ریز  دیاب  اھتلم  زا  یعمج  یتنـس ، روط  هب  ریذپ ؛ هطلـس رگ و  هطلـس نایم  میـسقت  هب  درک 

رگا مھ  دوخ  تسا و  فلاخم  یرگ  هطلس اب  درک  مالعا  یمالـسا  یروھمج  تسکـش . مھ  رد  ار  طلغ  ماظن  نیا  لطاب و  یـشکطخ  نیا  دمآ و  یمالـسا  یروھمج  یمالـسا و 

اب دیـشک . دنھاوخن  دوخ  ی  هتـساوخان ی  هطلـس ریز  ار  دوخ  تلم  روشک ، نالوئـسم  هن  ار و  یرگید  تلم  هن  درک ؛ دـھاوخن  یرگ  هطلـس زگرھ  دـشاب ، هتـشاد  تردـق  دـناوتب و 

. تسا فلاخم  رتشیب  یریذپ  هطلس اب  اما  تسا ؛ فلاخم  یرگ  هطلس

دراد دنوشب ، طلسم  وا  تشونرس  رب  دننک و  تراغ  ار  وا  عبانم  دنیایب و  ات  دنیشن  یم هک  یتلم  نآ  تسا . نارگ  هطلس ندرک  قیوشت  ندش و  میلست  یانعم  هب  یریذپ  هطلس

اھتلم و ریقحت  روشک ، کی  رب  ی  هناملاظ طلـست  روشک و  کی  رامثتـسا  یرگ و  هطلـس یقالخا ، ظاحل  زا  دنک . یم ار  دوخ  روگ  دوخ  تسد  هب  دنک و  یم قیوشت  ار  نارگ  هطلس

یمومع و تریغ  یلم و  تزع  نآ  دنھد و  یم تسد  زا  جیردتب  ار  دوخ  تیـصخش  دوخ و  تیوھ  دوخ و  گنھرف  دنتفرگ ، رارق  هطلـس  ریز  یتقو  اھتلم  تساھ . نآ تیوھ  بلس 

میژر اھیئاکیرما و  توغاط ، نارود  رد  هک  ینانچمھ  نتفرگ . تسد  رد  ار  تلم  کی  تشونرس  ینعی  یرگ  هطلـس یـسایس ، ظاحل  زا  دوش . یم هتفرگ  اھ  نآ زا  یلم  یمدرم و 

هداد رارق  هطلـس  تحت  ار  تلم  نیا  وا  رـس  تشپ  وا و  نامرف  اب  دندوب و  هتـشاذگ  راک  رـس  رب  ار  یدبتـسم  کی  دوب ؛ هراک  چیھ مھ  تلم  دنتـشاد و  هطلـس  ام  روشک  رب  اکیرما 

، دـندروآ یم ریزو  تـسخن دـندرک ، یم نـییعت  مـیظنت و  تـلود  یارب  یــشم  طـخ  دـندرک ، یم لزع  دـندرک ، یم بـصن  دـندرک : یم تلاـخد  تـلم  نـیا  یلخاد  روـما  رد  دــندوب و 

لطعم اـی  روشک  کـی  عباـنم  تراـغ  ینعی  یرگ  هطلـس مھ  یداـصتقا  ظاـحل  زا  دـندرک . یم تلاـخد  شترا  ناھدـنامرف  نییعت  رد  ارزو و  نییعت  رد  یتح  دـندرب ، یم ریزو  تسخن

. تسا یرگ  هطلس جئاتن  نیا  روشک . کی  عبانم  نتشاذگ 

ینارگ هطلس لباقم  رد  دوخ ، یخیرات  صخاش  یریگ  عضوم نیا  اب  یمالسا  یروھمج  تسا  لاس  یس  ابیرقت  دیشک . اھ  نیا ی  همھ رب  ینالطب  طخ  دمآ و  یمالـسا  بالقنا 

- ناریا دوب ؛ ییاکیرما  نادرمتلود  نیربکتـسم و  زادنااپ  هنایمرواخ  درک و  یم تنطلـس  هقطنم  نیا  رد  اکیرما  میژر  داتـسیا . دنناد  یم دوخ  هب  قلعتم  عقاو  رد  ار  ایند  ی  همھ هک 

نیا بلق  رد  تداشر  اب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دز ؛ مھرب  ار  عاضوا  نیا  ی  همھ دـمآ و  بالقنا  دوب . اھ  نآ ذوفن  ریز  تسا - هقطنم  نیا  یئایفارغج  زکرم  هنایمرواخ و  نیگن  هک 

. دش ضوع  هلئسم  داتسیا و  هکرعم 

هک یراک  رھ  یمالـسا ، ماظن  نتفای  تردق  دشر و  زا  یریگولج  یارب  اھلاس ، نیا  رد  تساکیرما . یاھتـسکش  اکیرما و  یماکان  هاگـشیامن  هنایمرواخ  دینک ، هاگن  امـش  زورما 

گنج لباقم  رد  دنتسناوت . یمن نوچ  دندرکن ، راک  رھ  دندرک ؛ دنتـسناوت  یم راک  رھ  تساطخ ؛ دندزن ، دننزب و  دنتـسناوت  یم یا  هبرـض دینک  روصت  امـش  رگا  دندرک . دنتـسناوت 

هار هب  ایند  رد  یمالـسا  یروھمج  هیلع  هک  ییاھ  یزاب لامـشرق لاجنج و  وھایھ و  ناشتاغیلبت ، ناشیناور ، گنج  ناشیداصتقا ، میرحت  ناش ، هنادزد مجاھت  ناـش ، یلیمحت

دوبان دراد و  هگن  ار  دوخ  تسناوت  هکنیا  یانعم  هب  طقف  هن  داتـسیا ، داتـسیا . مکحم  دیـشر ، گرزب و  تلم  نیا  ینابیتشپ  هب  یمالـسا  یروھمج  همھ ، لـباقم  رد  دـنتخادنا ،

. دوزفا دوخ  تردق  رب  زور  هب  زور  هکنیا  یانعم  هب  هکلب  دوشن ،

١٣٨٧/٠۴/٠۴ /  ( مالسلامھیلع  ) تیبلھا ناحادم  رادید  رد  تانایب 

هب یزادـنا  تسد ینعی  رامعتـسا  ی  هلئـسم ابیرقت  لبق  لاس  تسیود  دودـح  زا  مارآ  مارآ  هک  مھدزون - نرق  زا  ینعی  دـش - عورـش  اـیند  رد  رامعتـسا  ی  هلئـسم هک  ینارود  زا 

شخب کـی  شخب ؛ ود  هب  دوش  میـسقت  اـیند  ینعی  دـمآ ؛ راـک  رـس  هطلـس  ماـظن  دـش ، عورـش  دـننک ، یزادـنا  تسد دنتـسناوت  یم هک  یئاھتردـق  یوس  زا  رگید  یاـھروشک 

لیدبت تسایس  یایند  یعیبط  تکرح  هب  هک  یتکرح  نیا  لباقم  رد  امش  یمالسا  بالقنا  ریذپ . هطلـس روخ و  یرـسوت فیعـض و  شخب  کی  رگ ، هطلـس وگروز و  تفلک و  ندرگ

. تسا ناریا  تلم  تکرح  قولخم  نیا  تسا ؛ یدیدج  زیچ  نیا  دوش ، یم دنلب  اکیرمآ  رب  گرم  یادص  اھروشک  زا  یلیخ  رد  زورما  دینیب  یم امش  هک  ینیا  داتسیا . دوب ، هدش 

نیرتروفنم یئاکیرمآ  تسایـس  یئاپورا ، یاھروشک  رد  یتح  هچ  یمالـسا ، یاھروشک  رد  هچ  ایند ، ی  همھ رد  زورما  دینیب  یم امـش  هک  ینیا  تشادن . دوجو  یزیچ  نینچ 

اھ تردقربا یتردقربا  خاش  لوا ، هک  دوب  اجنیا  تسا . ناریا  تلم  میظع  تکرح  نیا  زا  یشان  نیا  دنتسھ ، ایند  نارادمتـسایس  نیرتروفنم  اکیرمآ  روشک  نارـس  اھتـسایس و 

فرح تردـق  عضوم  زا  دـیاب  دـندوب ، ریذـپ  هطلـس هشیمھ  هک  یئاھروشک  اب  نارگید  اکیرمآ و  لثم  گرزب  یاھتردـق  ارچ  ارچ ؟ دـیبلط . شلاـچ  هب  ار  هطلـس  ماـظن  تسکـش ، ار 

ناریا رد  سیلگنا  ریفس  اکیرمآ و  ریفـس  اب  البق  هکنیا  رگم  دندرک ، یمن مادقا  ناشمھم  یاھ  یریگ میمـصت یارب  توغاط ، میژر  هایـسور  لیلذ  نارـس  ام  دوخ  ناریا  یوت  دننزب ؟

، لوا ار  ارچ »  » نیا ارچ ؟ دوش ؟ هناگیب  تردـق  کی  میلـست  عبات و  یتسیاب  دوخ ، یونعم  یدام و  یگنھرف و  رئاخذ  اب  دوخ ، یاـھیئاناوت  اـب  تلم  کـی  ارچ  ارچ ؟ دـننک . تروشم 

. تفگ یمالسا  بالقنا 

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

هتفگ رانک  هشوگ و  یھاگ  هک  یئاھ  فرح نیا  یمالـسا ، یروھمج  اب  ایند  یتسینویھـص  ی  هکبـش اکیرمآ و  اھ  نآ سار  رد  رابکتـسا و  ریذـپان  یتشآ قیمع و  ینمـشد  تلع 

« يريذپهطلس  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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دوخ اب  یفن »  » کی یمالسا  یروھمج  هک  تسا  نیا  هلئسم  تسین . دننک - یم لخاد  رد  یضعب  هک  یتاروصت  هچ  دنھد ، یم ار  شراعـش  اھ  نآ هک  یئاھزیچ  هچ  دوش - یم

«. تابثا  » کی دراد ،

رد ایند  طلـسم  یاھتردـق  تلاـخد  ذوفن و  یفن  یـسایس ، یگتـسباو  یفن  اـیند ، یـسایس  یاھتردـق  ی  هلیـسو هب  تلم  ریقحت  یفن  یریذـپ ، هطلـس یفن  رامثتـسا ، یفن 

. دنک یم یفن  عطاق  یمالسا  یروھمج  ار  اھ  نیا یرگیحابا ؛ یقالخا ؛ مسیرالوکس  یفن  روشک ،

یاھ هلق رب  ندرک  ادـیپ  تسد  یارب  شالت  ناھج ، ناـمولظم  زا  عاـفد  یمالـسا ، یاھـشزرا  تاـبثا  یناریا ، تیوھ  یلم ، تیوھ  تاـبثا  دـنک : یم تاـبثا  مھ  ار  یئاـھزیچ  کـی 

. دنک یم یراشفاپ  اھ  نآ رب  یمالسا  یروھمج  هک  تسا  یئاھزیچ  وزج  اھ  نیا شناد ؛ یاھ  هلق حتف  و  شناد ، ی  هلئسم رد  یور  هلابند طقف  هن  شناد ؛

یـضار رگا  دـش ؛ دـھاوخ  مک  اھینمـشد  مینک ، لوبق  ار  اکیرمآ  ذوفن  رگا  تسایند . یتسینویھـص  یهکبـش  ینمـشد  اکیرمآ و  ینمـشد  لیلد  اـھنیا  تاـبثا ؛ نیا  یفن و  نیا 

نیمھ هب  اھینمشد  انئمطم  میراذگب ، رانک  ار  یمالـسا  یاھـشزرا  زا  عافد  ای  یلم  تیوھ  زا  عافد  دوش ، ریقحت  فلتخم  قرط  هب  ناگناگیب  یهلیـسو  هب  ام  تلم  هک  میوش 

، اکیرمآ لیبق  زا  ربکتسم  یاھروشک  یسایس  نیلوئسم  یھاگ  دیاهتفنش  نیا . ینعی  دنک ، ضوع  ار  دوخ  راتفر  یمالسا  یروھمج  دنیوگیم  هکنیا  دش . دھاوخ  مک  تبـسن 

ینعی دنک ، ضوع  ار  شراتفر  دنک . ضوع  ار  شراتفر  یمالسا  یروھمج  میئوگیم  دورب ، نیب  زا  یمالسا  یروھمج  میئوگیمن  ام  دنیوگیم : دننکیم ، تبحـص  هک  ناریا  یهرابرد 

. دنھاوخیم ار  نیا  درادرب . تسد  تابثا  نیا  زا  یفن و  نیا  زا  ینعی  نیا ؛

شترا  / ١٣٨٧/١١/١٩ یئاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

غیلبت دـنراد  یمالـسا  یروھمج  یمالـسا و  تکرح  یمالـسا و  ماظن  هیلع  زور  بش و  زورما  اھتردـق ، نیا  هب  قلعتم  نردـم  قوف  زھجم  یتاغیلبت  یاھ  هاگتـسد هک  یلاح  رد 

یماظن تردق  دنچ  زا  یکی  ار  دوخ  هک  یتلود  کی  لباقم  رد  دودـحم ، نیمزرـس  کی  کچوک ، ی  هعومجم کی  دروآ ؛ یم دوجو  هب  ار  هزغ  ی  هثداح رکف ، نیا  شرتسگ  دـننک ، یم

نیا تسا !؟ یکچوک  ی  هثداح نیا  دناوت . یمن دنک و  روھقم  ار  تلم  نیا  دناوتب  هک  دنک  یم نادیم  دراو  ار  شتاناکما  ی  همھ نمشد  نآ  دتسیا . یم دناد ، یم ایند  لوا  ی  هجرد

یتاحیلـست کمک  یتسینویھـص  میژر  هب  اھ  یئاکیرمآ یتح  دـندرب و  راک  هب  ار  تاـناکما  ی  همھ زاـب  هک  دوب ، لـبق  لاـس  ود  رد  ناـنبل  یاـیاضق  نآ ، زا  لـبق  تسا !؟ یمک  زیچ 

نموم و ناوج  هدع  کی  رب  دـناوتب  هکنیا  یارب  دـنداد  تازیھجت  وا  هب  اھ  یئاکیرمآ زاب  تسا ، یماظن  تازیھجت  ی  هدـننکرداص تسا و  متا  بمب  ی  هدـنزاس شدوخ  وا  هک  دـندرک .

!؟ تسا کچوک  اھ  نیا هزور . هس  یس و  گنج  رد  دنتسناوتن ؛ دنک و  ادیپ  هبلغ  دندرک - یم عافد  هک  مزاع -

رییغت دـنک ، یم میـسقت  ریذـپ  هطلـس رگ و  هطلـس هب  ار  ایند  هک  ار  یناھج  ی  هنالداع ریغ  ماظن  لکـش  هداد . رییغت  ایند  رد  ار  تردـق  یایفارغج  هک  تسا  یطاقن  ناـمھ  اـھ  نیا

- ایند یاھروشک  تشونرـس  یدودـحم ، دودـعم و  تلود  ات  دـنچ  هک  دوب  هدرک  تداع  دـمآ ، دوجو  هب  رامعتـسا  ی  هدـیدپ هک  یدالیم  مھدـجھ  مھدـفھ و  نرق  زا  دـعب  ایند  هداد .

رطاخ هب  شرکف ، توق  رطاخ  هب  یتلود  کی  تسھ  تقو  کی دنـشاب . هتـشاد  تسد  رد  یقالخا ، تردـق  هب  اکتا  اب  هن  ناشدوخ ، یماـظن  تردـق  هب  اـکتا  اـب  ار  اـھتلم - اـھتلود ،

، دوب زیمآرھق  ذوفن  رامعتـسا ، ذوفن  دوبن . یروج  نیا رامعتـسا  ذوفن  اما  دنک ؛ یم ادـیپ  ذوفن  اھتلود  ای  اھتلم  زا  یا  هعومجم کی  نیب  رد  یعیبط  روط  هب  شا ، یقالخا شـشوج 

میلست اھ  نیا لباقم  رد  مھ  ایند  یاھتلم  اھتلود و  تیرثکا  دنشاب و  هتـشاد  ار  هزینرـس  نیا  یا  هدع کی  دوب  هدرک  تداع  ایند  دوب . هزینرـس  روز  اب  دوب ، یماظن  تردق  رطاخ  هب 

مھ ار  اون  نان و  نامھ  یتح  هن ، یا  هدـع کی  دنـشاب ؛ هتـشاد  یرتھب  یاون  نان و  یا  هدـع کی  اـھ ، هدـش میلـست نیا  ناـیم  زا  ناـشدوخ ، یگنرز  هب  هتـسب  تقو  نآ  دنـشاب ؛

. دنشک یم مھ  یگنسرگ  دنتسھ و  مھ  هدرب  هن ، یضعب  دیآ ؛ یم ناشریگ  مھ  یا  هلاون یا ، همقل کی  الاح  یضعب  هک  بابرا  کی  ناگدرب  نامالغ و  لثم  دنشاب . هتشادن 

نامیا اھتلم و  مزع  دـننز ؛ یم اھتلم  ار  رخآ  فرح  تسین . رخآ  فرح  ناشفرح  ایند  رگ  هطلـس یاھتردـق  ریخن ، دـش  مولعم  تفر . اـیند  رـس  زا  یمالـسا  بـالقنا  اـب  تداـع  نیا 

خیرات لوط  رد  یبالقنا - چـیھ  نکیل  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  مھ  یمالـسا  بالقنا  زا  لبق  ایند  رد  بـالقنا  هتبلا  داد . داـی  ناریا  تلم  ار  نیا  دـنز . یم ار  رخآ  فرح  هک  تساـھتلم 

یمالـسا بالقنا  هک  ینانچ  نآ دـنک ؛ ظفح  یلاوتم  یاھ  هھد لوط  رد  ار  شدوخ  لوصا  هتـسناوتن  وا - زا  دـعب  وا و  زا  لبق  هسنارف و  ریبک  بـالقنا  زا  دـینک ؛ هاـگن  امـش  اـھبالقنا 

. هتفر ولج  تمس  هب  میقتسم  ار  شدوخ  هار  هدشن ؛ نآ  نیا و  میلست  هدرک ؛ تکرح  شدوخ  میقتسم  طخ  رد  تسا و  هدرک  ظفح  ار  لوصا  نیا  ناریا 

طخ نیا  هک  تسا  نیا  ناریا  تلم  لماک  یئاھن و  یزوریپ  هار  دیناد . یم دینادب و  دیاب  امـش  دننادب و  دـیاب  دـنناد و  یم ار  نیا  ناریا  تلم  ی  همھ تسا ؛ نیمھ  هدـنیآ  ی  هخـسن

، یملع تدـھاجم  شلاکـشا ؛ ی  همھ رد  تدـھاجم  تکرح و  هار  یلم و  سفن  هب  داـمتعا  یلم ، تردـق  هب  ناـمیا  دوـخ ، هـب  ناـمیا  ادـخ ، هـب  ناـمیا  ناـمیا ؛ طـخ  میقتـسم ،

. دنھدن تسد  زا  ار  داھج  نامیا و  و  یماظن - تدھاجم  تسا ، مزال  هک  ییاجنآ  و  یلمع - تدھاجم 

بالقنا  / ١٣٨٨/١١/٠١ ربھر  اب  هارمھ  تایھ  نایوگ و  روھمج  سیئر  وئدگاج  تاراھب  رادید 

تـسایس لیلد  نیمھ  هب  تسا  ریذپ  هطلـس  رگ و  هطلـس  هب  ناھج  یاھروشک  میـسقت  هطلـس و  ماظن  یالیتسا  نادـنمتردق و  هطلـس  یناھج ، هعماج  هب  متـس  نیرتگرزب 

. تسا هدش  راوتسا  هطلس  ماظن  اب  تفلاخم  رب  ادتبا  زا  ناریا  یمالسا  یروھمج 

بالقنا  / ١٣٨٨/١١/٠١ ربھر  اب  هارمھ  تایھ  نایوگ و  روھمج  سیئر  وئدگاج  تاراھب  رادید 

. دنتسھ ام  تسود  ینابز  داژن و  رھ  اب  دننک  یرگ  هطلس  دنھاوخن  دنشابن و  هطلس  ریز  دنھاوخ  یم  هک  ییاھروشک 

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

. دنک یمن در  ار  اھ  نیا یفصنم ، یـسایس  چیھ  یا و  هنازرف دنمـشناد  چیھ  یھاگآ ، تلم  چیھ  هک  تسا  یئاھوزرآ  میراد ، عیـسو  ی  هرتسگ نیا  یارب  ام  زورما  هک  یئاھوزرآ 

تـسا رگ  هطلـس دصرددص  شتلود  هک  یروشک  کی  رد  هک  مھ  یناسنا  یتح  ریذـپ ؛ هطلـس رگ و  هطلـس یرگ : هطلـس ی  هطبار ینعی  میراد ؛ ار  هطلـس  ماظن  وحم  ی  هیعاد ام 

رشب شیاسآ  یارب  ملع  زا  ی  هدافتسا تلادع و  نینچمھ  دشابن . ریذپ  هطلـس رگ و  هطلـس ی  هطبار هطبار  یناھج ، تابـسانم  رد  ینعی  دنک ؛ یمن در  ار  نیا  دنک ، یم یگدنز 

ی هنیمز رد  هچنآ  زا  یرایسب  ریخا ، نرق  کی  نیا  رد  صوصخب  فرط و  نیا  هب  سناسنر - ایند - یملع  شبنج  زا  دعب  ریخا  یاھ  هرود نیا  لوط  رد  صوصخب  رشب . دیدھت  یارب  هن 

ندرک رپ  یئارگ و  فرـصم هب  قیوشت  و  هداوناخ ؛ دیدھت  ای  قالخا ، دـیدھت  ای  ناج ، دـیدھت  ای  هدوب ؛ رـشب  دـیدھت  رد  دـشاب  رـشب  شیاسآ  یارب  هکنیا  یاج  هب  هتفرگ ، ماجنا  ملع 

رد ناسنا ، شیاسآ  تمدخ  رد  دریگب ؛ رارق  ناسنا  تمدـخ  رد  اھ  نیا یاج  هب  ملع ، میئوگ  یم ام  اھلتراک . اھتـسارت و  ناگدـنروآدیدپ  نابحاص و  یللملا و  نیب نارگلواپچ  بیج 

. دنک در  دناوت  یمن ایند  هک  تسا  یئاھ  فرح اھ  نیا ناسنا . ناور  حور و  تمدخ  رد  ناسنا و  شمارآ  تمدخ 

رد ینآرق  یاھ  هدـعو زا  ی  هدافتـسا اب  اھ ، هصرع نیا  رد  تفرـشیپ  یارب  ینامیا  تمھ  یریگراک  هب  اب  تایـصوصخ - نیا  اـب  یتلم  اـھ و  ناـمرآ نیا  اـب  یماـظن  یتقو  دـیناد  یم

هب دوشب ، رختفم  نیزم و  نارمچ  لیبق  زا  هنازرف  دنمشناد و  یئاھتیصخش  هب  نتسناد - تداھش   ادخ و  هب  لوصو  ار  گرم  گرم و  زا  ندیسرتن  اب  نینموم ، ترـصن  ی  هنیمز

. میراد ام  هک  تسا  یعقوت  نآ  نیا  دیسر !؟ دھاوخ  اجک 

ناوج  / ١٣٨٩/٠٧/١۴ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

هک دشاب  نیا  یارب  دیاب  یلم  رادتقا  یلم و  تورث  میریگب . ارف  دیاب  ناسنا  قوقح  زا  یقیقح  عافد  یارب  یناسنا ، لئاضف  تفرـشیپ  یارب  تیونعم ، یارب  تمدخ ، یارب  ار  ملع 

« يريذپهطلس  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ار ملاظ  یولج  میوش ؛ هجاوم  لباقم و  ملاظ  اب  مینک ؛ کمک  مولظم  هب  میئوگن ؛ روز  یـسک  هب  دریگب . تسد  رد  ار  تلادع  مچرپ  ناھج ، جئار  تنـس  فالخرب  دناوتب  تلم  نیا 

. میریگب

شناد ی  هداج رد  مدق  هک  یسک  رھ  و  اھتلم ، رامثتسا  رامعتسا و  رابکتسا و  یئوگروز و  ملظ و  زا  تسا  ترابع  جئار  ی  هکس هک  یئایند  نیا  یوت  رگا  دینکب ؛ ار  شرکف  امش 

دوجو هب  ار  هطلس  ماظن  اعومجم  هک  ریذپ ، هطلس رگ و  هطلس دنریذپیم ؛ ار  روز  مھ  هدع  کی  دنیوگیم ، روز  یا  هدع کی  دنکیم - لابند  ار  هار  نیمھ  دراذگیم ، تفرشیپ  ملع و  و 

هتفرـشیپ و یروانف  یاراد  دناسرب ، ایند  هب  ار  شدوخ  یادص  دناوتب  دشاب و  هتـشاد  ندز  یارب  فرح  دشاب ، هتـشاد  تردـق  دـشاب ، ملاع  دـنک ، ملع  دـق  یتلم  کی  دـنروآ - یم

هک یئاجنآ  دـنک ؛ هلباقم  هھجاوم و  هطلـس  ماظن  نیا  اب  دـشاب و  الاب  سفن  هب  دامتعا  اب  یاھناسنا  یاراد  دـشاب ، تاغیلبت  تردـق  یاراد  دـشاب ، یطابترا  نوگاـنوگ  یاـھرازبا 

؛ داد دـھاوخ  خر  یبیجع  قافتا  هچ  ایند  رد  دـینیبب  دـنک ، رپس  هنیـس  تلم  نآ  زا  عافد  هب  وا  دـننک ، هل  اپ  ریز  دـننک ، مولظم  ار  تلم  کی  ات  دـنھدیم  مھ  تسد  هب  تسد  همھ 

. دش دھاوخ  نوگرگد  ایند  عضو 

لاس تسیود  نیا  رد  اـیند  رد  ملع  ناـبحاص  نازومآ و  ملع هک  یـشور  رگا  ـالاو  تسا - مزـال  نیا  دیـشاب - نیا  لاـبند  دـیریگب ، ارف  نیا  یارب  ار  ملع  دـینک ، راـک  فدـھ  نیا  یارب 

ناج زا  ناسنا  هک  تسین  یفدھ  هک  نیا  تسین ؛ یرنھ  هک  نیا  میورب ، ار  هار  نامھ  مھ  ام  دنتفر ، اھنآ  هک  یھار  میتسیاب ، اھنآ  فص  هت  مھ  ام  دـندرک ، لابند  لاس  دـصیس 

لابند هب  ار  رگید  زیچ  همھ  هک  یملع - رادتقا  ملع و  رازبا  ندوب  اراد  اب  یتلم  کی  هک  تسا  نیا  دـیدج  هار  مینک . زاب  ار  یدـیدج  هار  یتسیاب  ام  دراذـگب . هیام  نآ  یارب  شدوخ 

. میراد امش  زا  ام  هک  تسا  یعقوت  نآ  نیا ، دزارفارب . ار  شمچرپ  دنک و  ملع  ایند  رد  ار  یھلا  قالخا  یھلا و  یاھشزرا  یھلا و  یاھ  هزیگنا دروآ - یم شدوخ 

یمالسا  / ١٣٩١/٠٣/٢٩ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

خیرات رد  یتقو  مینکیمن ، ربدـت  یھلا  تایآ  رد  یتقو  مینکیمن ، هعلاطم  یتقو  مینکیمن ، رکف  یتقو  میراد . هتفھن  دوخ  رد  یمیظع  دادعتـسا  ندیـشیدنا ، یارب  رـشب ، داحآ  اـم 

نآ زا  مینکیمن ، ربدـت  اھتلم ، یارب  گرزب  یزوریپ  لـماوع  رد  هتـشذگ ، یاـھیراتفرگ  رد  تسا ، هدـمآ  شیپ  تیرـشب  یارب  هک  ینوگاـنوگ  یاـیاضق  رد  دوخ ، یهتـشذگ  رد  دوخ ،

. دراد جایتحا  ود ، نیا  هب  رشب  زورما  لوقعلا .» نئافد  مھل  اوریثی  و  هتمعن ... یسنم  مھورکذی  و  « ؛ مینامیم مورحم  تسا ، هداد  رارق  ام  رد  ادخ  هک  یونعم  یهنیجنگ 

یاھتردق رب  هناگود  قطنم  هک  نیا  رد  تسھ ، ضیعبت  هک  نیا  رد  تسھ ، ملظ  هک  نیا  رد  تساجک ؟ زا  رـشب  یتخبدب  دننیبب  دنـشیدنیب ، دننک ، رکف  دنراد  زاین  یرـشب  عماوج 

هک یئاھتلم  رب  طلـسم  یاھتردـق  ملظ  تسا . همھ  دوھـشم  دوریم ، دراد  تیرـشب  یهعومجم  رب  زورما  هک  یزراب  ملظ  دراد ؟ دوجو  یکـش  رگم  تسا ، مکاـح  ناـھج  طلـسم 

یهقطنم رد  اجنیا  دیآیم  دوشیم  دنلب  هار  رتمولیک  نارازھ  زا  یتردـق  کی  دـینکیم . هدـھاشم  ار  نیا  تسا ؛ همھ  مشچ  یولج  تسا ، یلاخ  یعافد  تاناکما  زا  ناشتـسد 

ناشاھرتپوکیلھ دـننکیم ؛ ازع  هب  لیدـبت  ار  اھیـسورع  تقو  نآ  دـنکیم ؛ لیمحت  ار  دوخ  یهطلـس  روزهب  درادـن ، یتاـناکما  تسا و  یلاـخ  شتـسد  هک  یروشک  کـی  رب  اـم ،

رد یتـح  تساـیند . عـضو  نـیا  دـننکیمن ! مـھ  یھاوخرذـع  دـیوگب ؛ یزیچ  اـھنآ  هـب  دـناوتیمن  مـھ  یـسک  دـننکیم ، ناریو  ار  مدرم  یاـھهناخ  دـنزیریم . مدرم  رـس  رب  گرم » »

زا یئاشگهرگ  اپورا ، زورما  یهلئـسم  تسا . هنوگ  نیمھ  عضو  دـینیبیم  دـینک ، هاگن  هک  ار  ایند  یداصتقا  لئاسم  نیمھ  زورما  تسا . روج  نیمھ  مھ  هتفرـشیپ  یاـھروشک 

یاھتردق یارب  رـشب ، عون  رـشب ، داحآ  تسا . نیا  اھنآ  یهلئـسم  زورما  تسا . نالک  یاھتورث  نابحاص  زا  تساھرادهیامرـس ، زا  تساھرادکناب ، زا  یئاشگهرگ  تسین ؛ مدرم 

ود دوجو  اشنم ، تسا ؛ هطلـس  ماظن  اشنم ، تساجک ؟ نیا  اشنم  دـنیبب  دـنک  رکف  تیرـشب  بخ ، دراد ؛ دوجو  ایند  رد  هک  تسا  یقیاقح  کـی  اـھنیا  دنتـسین . حرطم  طلـسم 

ار رگهطلس  نمشد و  یهطلس  مھ  ریذپهطلس  رگا  تفر ، دھاوخ  نیب  زا  هطلـس  ماظن  دشاب ، هتـشادن  دوجو  رگهطلـس  رگا  هک  نانچمھ  تسا . ریذپهطلـس  رگهطلـس و  بطق 

ناـگبخن یـسایس ، ناـگبخن  تسا ؛ ناـگبخن  فیلکت  فیلکت ، مھ ، اـھتلم  ناـیم  رد  تساـھتلم ؛ فیلکت  فیلکت ، هک  تساـجنیا  دروخ . دـھاوخ  مھ  هب  ماـظن  نیا  زاـب  دریذـپن ،

. یگنھرف

هدـھاشم تسا -  باـن  تسا ، صلاـخ  هک  مدرم -  یوس  زا  شخبیدازآ  گرزب و  تکرح  کـی  اـیند  زا  یاهشوگ  رھ  رد  یتـقو  رابکتـسا  یاھهاگتـسد  هب  یهتـسباو  یاـھناطیش 

اھروشک رد  مدرم  تسا . ربخ  هچ  ام  یهقطنم  رد  زورما  دینیبیم  دنزادنیب . تیصاخ  زا  ای  دوخ ، دض  هب  دننک  لیدبت  ار  تکرح  نآ  هک  دننکیم  زکرمتم  ار  ناشورین  مامت  دننکیم ،

یاھروشک لد  رد  یناطرـس  یهدـغ  نیا  دوجو  زا  ترفن  زاربا  یارب  مسینویھـص ، طلـست  لـباقم  رد  تلذ  زا  تاـجن  یارب  اـکیرمآ ، هب  یگتـسباو  زا  تاـجن  یارب  دـننکیم  بـالقنا 

. تساھنیا هلئسم ، دننک . یثنخ  ار  تکرح  ات  دتفایم  تکرح  هب  شیاھهتسباو  رابکتسا و  یلام  یتاعالطا و  یسایس و  یاھهاگتسد  مامت  یمالسا ؛

مق  / ١٣٩١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تلم لباقم  رد  تیرـشب . ملاع  یارب  مھ  مالـسا ، یایند  یارب  مھ  شدوخ ، روشک  یارب  مھ  دراد ؛ یگرزب  یاـھفرح  دراد ، یئاـھهیعاد  دراد ، یئاـھنامرآ  ناریا  تلم  مھ  زورما 

رداص هحلسا  دنزاسیم ، هحلسا  دناهدیشک ؛ فص  تسرپایند  بلطایند  یاھهعومجم  نیا  روز ، رز و  یاھیناپمک  نیا  هتخیسگراسفا ، یاھعبس  هنـسرگ ، یاھگرگ  مھ  ناریا 

زا دـننکیم ، تیامح  ملظ  زا  دـننکیم ، تیانج  دـنربیم ؛ یماظن  دارفا  دـنھاوخیم ، اج  رھ  دـنناخرچیم ؛ ناشدوخ  یهدارا  لیم و  اب  ار  للم  نامزاس  دـنزورفایم ، گنج  دـننکیم ،

توغاط نارود  رد  ار  شاهنومن  هک  ینامھ  لیبق  زا  یرھاظ ؛ یهبدبد  هبکبک و  اب  یرھاظ ، تردق  اب  یرشب ، یهعماج  رد  دننکیم  ملظ  دننکیم ؛ تیامح  بصاغ  یاھتسینویھص 

همھ تسایس و  داصتقا و  هناسر و  روز و  لوپ و  هب  حلـسم  نانمـشد  یهتـسویپمھهب  فص  نیا  لباقم  رد  دوشیم  رگم  اقآ  دنیوگیم : یاهدع  کی  مھ  زورما  میدیدیم . ناریا  رد 

. تسا هبرجت  کی  نیا  تسا . فرح  نامھ  مھ  زورما  درب ؟ شیپ  دوشیم  رگم  داتسیا ؟ زیچ 

مث ال رابدالا  اولول  اورفک  نیذلا  مکلتاق  ول  و  « ؛ تسا یعطق  یزوریپ  دیدرک ، یگداتـسیا  دیتشاذگ و  نادیم  رد  اپ  ادخ  یارب  رگا  تسا : نآرق  فرح  نیا  تسین ؛ ام  فرح  نیا  هلب ،

اورفک نیذلا  مکلتاق  ول  و   » هک تسین  مالـسا  ردص  گنج  یارجام  هب  طوبرم  طقف  نیا  الیدبت .» هنـسل هللا  دـجت  نل  لبق و  نم  تلخ  دق  یتلا  هنـس هللا  اریـصن . ایلو و ال  نودجی 

. تسا تنس هللا  رابدالا ؛» اولول 

یناطیـش یاھهسوسو  اب  هار  طسو  ای  میتسیان ، فرح  نآ  یاپ  ای  مینک ، حرط  میئوگب و  میـشابن  دلب  ای  مینادن ، میـشابن ، دلب  ار  نامدوخ  باسح  فرح  ام  هک  یتقو  نآ  هلب ،

زا رگید  هرـصنی .» نم  نرـصنیل هللا  : » هک تسا  یئاجنآ  رـس  رب  ثحب  تسا . مولعم  دیـسر ؛ دھاوخن  یئاج  هب  تدھاجم  مینک ، تسـس  اپ  اھیلبنت  ای  سفن  یاھهسوسو  ای 

یارب ریبدـت  نداتـسیا ، نآ  یاپ  ملاع ، رد  نآ  تسرد  ندرک  حرطم  بان ، یاھهشیدـنا  نتخودـنا  ندرک ، رکف  اب  ادـخ  ترـصن  مینکب -  ادـخ  ترـصن  رگا  دوشیمن . رتـالاب  دـیکات ، نیا 

ادخ ینعی  تسا ؛ نیا  نرـصنیل »  » یانعم درک . دھاوخ  ترـصن  اعطق  امتح و  لاعتم  یادـخ  نرـصنیل هللا ؛»  - » ندرک رپس  هنیـس  نآ  تارطخ  لباقم  رد  ندرب ، راک  هب  نآ  دربشیپ 

؟ تسیک رتوگتسار  ادخ  زا  الیق ؛» نم هللا  قدصا  نم  و  . » دنکیم ترصن  اعطق  امتح و 

، دینک یگداتـسیا  دیوریم ، دیراد  هک  یھار  نیا  رد  مزاع ، ناوترپ و  هیحورشوخ و  یاھناوج  امـش  ام ، زیزع  تلم  امـش  رگا  تسا . هدرک  مھ  هبرجت  لمع  رد  ار  اھنیا  ناریا  تلم 

مالسا و یایند  هب  تبسن  هکلب  روشک ، نیا  دوخ  هب  تبسن  طقف  هن  ناریا  تلم  یاھراعش  اھهیعاد و  اھوزرآ و  لامآ و  مامت  بسانتم ، نامز  رد  دوخ ، نامز  رد  هک  دینکن  کش 

نآ هب  ناریا  تلم  درک . دھاوخ  ادیپ  ققحت  اھوزرآ  نیا  دوخ ، بسانتم  نامز  رد  دراد ؛ ینامز  دراد ، یاهرود  یراک  رھ  درک . دھاوخ  ادیپ  ققحت  یرشب  یهعماج  یمالـسا و  تما 

. تسا ندرک  تمواقم  شھار  دیسر ؛ دھاوخ  تسا ، هدیزرو  مامتھا  تسا ، هدرک  تکرح  نآ  لابند  هب  تسوا ، رظن  دروم  هک  یاهطقن 

یرگهطلـس و ریـسم  تسا ؛ ملظ  ریـسم  خـیرات ، ریـسم  زورما  دـش . دـھاوخ  ضوع  خـیرات  ریـسم  درک ؛ دـھاوخ  ادـیپ  رییغت  ایند  خـیرات  ریـسم  دـتفایم ؟ یقاـفتا  هچ  تقو  نآ 

یهطقن نآ  هب  دیوش ، زوریپ  دـیتسناوت  امـش  رگا  تفر ، شیپ  ناریا  تلم  امـش  فرح  رگا  دنریذپهطلـس . ایند  رد  هدـع  کی  دنرگهطلـس ، ایند  رد  هدـع  کی  تسا ؛ یریذـپهطلس 

دھاوخ یدیدج  یهلحرم  کی  دراو  ایند  دش ؛ دـھاوخ  هدامآ  ادـفلا ) هل  انحاورا   ) رـصعیلو رمایلو و  روھظ  یهنیمز  دـش ؛ دـھاوخ  ضوع  خـیرات  ریـسم  تقو  نآ  دیـسرب ، دوعوم 

. تسامش نم و  زورما  تفرعم  هب  هتسب  نیا  تسامش ، نم و  زورما  مزع  هب  هتسب  نیا  دش .

شترا  / ١٣٩٢/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

؛ ریذپهطلس رگهطلس و  هب  ایند  میسقت  هب  تسا  یکتم  هک  یایللملانیب  ماظن  نآ  ینعی  هطلـس  ماظن  درکن . یـشوپهدرپ  چیھ  میفلاخم ، هطلـس  ماظن  اب  ام  هکنیا  رد  ماما 

« يريذپهطلس  » 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 14هاگياپ  هحفص 12 
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لباقم رد  احیرـص  ماما  اذل  اکیرمآ ؛ یهدحتم  تالایا  ینونک  تلود  میژر و  رد  دنکیم  ادیپ  دـسجت  مسجت و  دوخ  لماک  لکـش  رد  مھ  هطلـس  ماظن  نآ  درک . در  ار  نیا  اعطاق  ماما 

یریثات یداژن  تایـصوصخ  ای  میـشاب  فلاخم  تلم  نیا  اب  ام  هک  دنـشاب  یتلم  کی  اـھنیا  هک  تسین  نیا  تبـسانم  هب  اـکیرمآ  لـباقم  رد  اـم  یریگعضوم  تفرگ . عضوم  اـکیرمآ 

عضوم نیا ، لباقم  رد  ماما  تسا ؛ یرگهطلس  یرگهلخادم و  اکیرمآ ، یهدحتم  تالایا  تلود  راتفر  تاذ و  شنم و  هک  تسا  نیا  هلئسم  تسین ؛ اھنیا  هلئسم  دشاب ؛ هتـشاد 

. تفرگ فافش  حیرص و 

مالسلاهیلع  / ١٣٩٣/٠٢/٣١ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

هطلس ماظن  تسا . هطلـس  ماظن  اھتفآ  نیا  نیرتمھم  دش ؛ ىگرزب  ىاھتفآ  راچد  ىللملانیب ، رابکتـسا  رامعتـسا و  موش  نیگنن و  ىهدیدپ  زورب  اب  ریخا ، نرق  ود  ىکی  رد  ایند 

ىرگهطلـس هک  دـناهدرک  تداع  ىرابکتـسا  ىاھتلود  ریذپهطلـس . هورگ  کی  و  رگهطلـس ، هورگ  کی  دـنوشب : میـسقت  هورگ  ود  هب  اـھتلم  نیمز ، ىور  رد  هک  تسا  نآ  ىاـنعم  هب 

؛ دننک تلاخد  ىبلطهطلـس  رابکتـسا و  رـس  زا  اھتلم ، ىگدنز  کبـس  رد  اھتلم ، تیبرت  رد  اھتلم ، ىزروتسایـس  رد  اھتلم ، گنھرف  رد  اھتلم ، داصتقا  رد  دـنیوگب ، روز  دـننک ،

. دشاب اھنآ  رایتخا  رد  ایند  زیچهمھ 

مالسلاهیلع  / ١٣٩٣/٠٢/٣١ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

ریذپهطلس رگهطلس و  هب  ایند  میـسقت  دب  تداع  لباقم  رد  تسا ؛ هداتـسیا  هطلـس  ماظن  لباقم  رد  ىمالـسا  ىروھمج  ماظن  هک  تسا  نیا  رطاخهب  ام  نانمـشد  ىنمـشد 

دنھاوخیم اھنآ  تسا . رگید  زیچ  کی  هناھب ، زور  کی  تسا ؛ رشب  قوقح  هناھب ، زور  کی  تسا ؛ ىاهتسھ  ىهلئسم  هناھب ، زورما  تسا . هناھب  اھزیچ  ىهیقب  تسا ؛ هداتـسیا 

ىیاناوت ناریا  تلم  داتفا . دھاوخن  قافتا  نیا  هتبلا  دننک ؛ فرـصنم  ملاع  نایوگروز  اھریگبجاب و  اھتفلکندرگ و  اھردلق و  لباقم  رد  ىگداتـسیا  زا  ار  ىمالـسا  ىروھمج  ماظن 

ىعامتجا تفرـشیپ  دوشیم  مھ  درک ، ادیپ  ىملع  تفرـشیپ  دوشیم  مھ  اکیرمآ ، هب  ىهیکت  نودب  هک  هدرک  تابثا  ناریا  تلم  تسا : هدرک  تابثا  فلتخم  ىاھنادیم  رد  ار  دوخ 

. دنتحاران نیا  زا  اھنآ  هدرک و  تابثا  ىمالسا  ىروھمج  ار  نیا  درک . ادیپ  تیرشب  ىایند  رد  ىسایس  تزع  دوشیم  مھ  درک ، ادیپ  ىللملانیب  ذوفن  دوشیم  مھ  درک ، ادیپ 

١٣٩٣/١١/٢٧ /  « دنمرنھ یادھش  هرگنک   » و وجشناد ،» یادھش  هرگنک  «، » یتیبرت روما  یادھش  هرگنک   » یاھداتس یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد فعـضتسم  یاھتلم  تسا و  نادـنمروز  نادـنمتردق و  یرگلواپچ  ییوگروز و  روز و  رادـم  رب  ینتبم  هک  ییایند  رد  داد . ماجنا  یمیظع  راک  داد ؛ ماجنا  یگرزب  راـک  ناریا  تلم 

نیا لماک  تعاجـش  اب  هظحالم ، نودب  احیرـص ، هک  درک  دنلب  رـس  یتیوھ  کی  یدوجوم ، کی  ایند  نیا  رد  دنراد ، رارق  نادنمروز  نیا  راشف  ریز  رد  امئاد  ملاع  زا  یناوارف  قطانم 

رب ینتبم  هک  ار  هطلس  ماظن  ناریا  تلم  تسا . ناریا  تلم  راک  نیا  درک ؛ یفن  هطلـس -  ماظن  هب  مینکیم  ریبعت  نآ  زا  ام  تسا و  یرگهطلـس  تکرح  هک  ار -  ملاع  طلغ  تکرح 

هک ینارود  رد  تسا ، روـجنیمھ  مھ  زورما  تسا ؛ ریذپهطلـس  رگهطلـس و  هب  اـیند  میـسقت  رب  رگلواـپچ ، دـنمتردق  یاـیند  یاـنبم  درک . یفن  تـسا ، ریذپهطلـس  رگهـطلس و 

، هطلـس یاھرازبا  زورما  نوچ  تسا ؛ هتـشذگ  یاھنارود  زا  رتدیدش  زورما  هتبلا  تسا ؛ هدوب  روجنیمھ  مھ  خیرات  لوط  رد  دوب و  روجنیمھ  مھ  دمآ  دوجوهب  یمالـسا  بالقنا 

نیا زا  دـنراد و  نافعـضتسم  رب  نامولظم و  رب  یرتشیب  طلـست  ناکما  نارگهطلـس  اذـل  تسین ؛ شیپ  لاس  رازھ  جـنپ  شیپ و  لاس  رازھ  شیپ و  لاس  دـص  اب  هسیاـقم  لـباق 

شرتسگ ار  یگنـسرگ  مورحم  مولظم و  یاھتلم  نیب  رد  دننکیم ، لیلذت  ار  اھناسنا  دننکیم ، دوبان  ار  اھگنھرف  دنربیم ، ار  عبانم  دـننکیم ؛ هدافتـسا  لماک  روطهب  دـنراد  ناکما 

تکرح یھلا ، قالخا  یھلا ، ینابم  یحو ، ینابم  هب  دوب  یکتم  هک  یمالـسا  بالقنا  مان  هب  دـمآ  دوجوهب  یتیوھ  کی  تکرح ، نیا  لباقم  رد  رگید . ناوارف  عیاـجف  و  دـنھدیم ؛

. هتفر شیپ  تکرح  نیا  هدرک ؛ ادیپ  هعسوت  مھ  زورهبزور  هللادمحب  تکرح  نیا  تسا . ناریا  تلم  تکرح  نیا  دنکیم ؛ نایب  ار  نآ  دراد  تحارص  اب  نآرق  هچنآ  یھلا و 

مالسلاهیلع  / ٠٢/٣٠/١٣٩۴ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

نتفر نیب  زا  رادفرط  تسا ، رشب  یدازآ  رادفرط  تسا ، تلادع  رادفرط  یمالسا ، نامتفگ  تسا . ایند  زورما  تیلھاج  نامتفگ  نامتفگ ، نیا  لباقم  رد  مچرپ ، نیا  لباقم  رد 

نیا دـشاب ؛ هتـشادن  دوجو  ریذپهطلـس  رگهطلـس و  حانج  ود  اـیند  رد  ینعی  تسا ؛ ناـھج  یهمھ  رد  هطلـس  ماـظن  یدوباـن  رادفرط  تسا ، رامعتـسا  رابکتـسا و  یاـھهنیمز 

. تسا امش  تسد  هک  تسا  یمچرپ  نامھ  نیا  تسا ؛ یمالسا  ماظن  نامتفگ 

نایوجشناد  / ٢٠/٠۴/١٣٩۴ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ هدش انب  ریذپهطلس  رگهطلـس و  یهطبار  یهیاپ  رب  هک  یماظن  ینعی  هطلـس ، ماظن  تسا . رابکتـسا  هطلـس و  ماظن  اب  هزرابم  ماهدرک ، تشاددای  نم  هک  ییاھنامرآ  زا  یکی 

، دنرگهطلس یاهدع  کی  تسا ؛] نیا   ] هداتفا ایند  رد  زورما  هک  یقافتا  نآ  ریذپهطلس ؛ رگهطلـس و  هب  دنوشیم  میـسقت  ایند ، یرـشب  یاھهعومجم  ای  ایند  یاھروشک  ینعی 

؛ هتفریذـپن ار  ریذپهطلـس  رگهطلـس و  ماظن  نیا ، هک  تسا  نیا  یمالـسا  یروھمج  اب  یاوعد  دـینادب . ار  نیا  تسا ؛ نیمھ  رـس  مھ  ناریا  اـب  یاوعد  دنریذپهطلـس . هدـع  کـی 

، یتعنص تفرشیپ  یملع ، تفرشیپ   - درک ادیپ  تفرـشیپ  دش و  قفوم  ناریا  رگا  هداتـسیا . فرح  نیا  یاپ  هدروآ و  نوریب  مھ  یریذپهطلـس  زا  ار  شدوخ  تسین ، هک  رگهطلس 

تفرشیپ داتسیا و  دوخ  یاپ  یور  دوبن و  ریذپهطلس  ناوتیم  هک  اھتلم  هب  دوشیم  هداد  ناشن  یناھج - یاهقطنم و  ذوفن  شرتسگ  یعامتجا ، تفرشیپ  یداصتقا ، تفرـشیپ 

. تسا هناھب  اھفرح  یهیقب  تسا ، نیا  رس  اھاوعد  یهمھ  دتفیب ؛ قافتا  نیا  دنھاوخیمن  درک .

یربھر  / ١۵/١٣٩٧/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دراو ون  هار  توافتم و  یاعدـم  نیا  اب  و  دـنکیم ، حرطم  ار  یتوافتم  یاعدـم  کی  ار ، یفراعتمریغ  یاعدـم  کی  دراذـگیم و  مدـق  ییون  هار  کی  رد  یتقو  ماظن ، کی  هعماج و  کی 

ار شدوخ  طیارش  عاضوا ، نآ  قبطرب  یتسیاب  هک  دنکیم  ادیپ  ینوگانوگ  عاضوا  فلتخم ، یاھهرود  رد  اعبط  تایصوصخ  نیا  اب  دوشیم ، یللملانیب  تاضراعت  هوبنا  لگنج  نیا 

تـسایس یاـیند  نیا  دراد ؛ دوـجو  یناـھج  یاھـضراعت  تـسا ؛ روـجنیمھ  مـھ  زورما  تـسا ، هدوـب  روـجنیمھ  مـھ  مالـسا  ردـص  رد  دورب . شیپ  اـھنآ  قـبطرب  دـنک و  قیبـطت 

هدـع کـی  ینعی  تسا ؛ هطلـس  ماـظن  ناـیرج  رابکتـسا و  ناـیرج  اـیند ، یلک  ناـیرج  مینکیم . تکرح  میراد  ناـیرج  فـالخرب  مھ  اـم  تسا ، یھوـبنا  لـگنج  کـی  یللملانیب 

یروجنیا میاهتفر ، شیپ  یروجنیا  لاس  لھچ  نیا  رد  مینکیم ؛ تکرح  میراد  نایرج  نیا  فالخرب  ام  دنریذپهطلـس ؛ دـنوریم ، هطلـس  نیا  راـب  ریز  مھ  هدـع  کـی  دـنرگهطلس ،

نوگانوگ بناوج  دشاب ، دایز  نامتقد  دشاب ، عمج  نامـساوح  لاوحا  عاضوا و  نیا  هب  تبـسن  یتسیاب  ریزگان  هک  دیآیم  شیپ  ام  یارب  یلاوحا  عاضوا و  اعبط  میاهدرک . تکرح 

. مینیبب میجنسب و  مینک و  دصر  امئاد  ار  هیضق 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

فعـض و یهطقن  فیعـض ، داـصتقا  تسا و  روشک  یریذـپانذوفن  یریذپانهطلـس و  مھم  لـماع  توق و  یهطقن  یوـق ، داـصتقا  تسا . هدـننکنییعت  یدـیلک  یهطقن  کـی  داـصتقا 

تسا یاهلیسو  اما  تسین ، یمالسا  یهعماج  فدھ  هتبلا  داصتقا  دراذگیم . رثا  رشب ، تایونعم  تایدام و  رد  انغ  رقف و  تسا . نانمـشد  تلاخد  هطلـس و  ذوفن و  زاسهنیمز 

. دیسر اھفدھ  هب  ناوتیمن  نآ  نودب  هک 

یقرش  / ١٣٩٩/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یتسیاـب رگهطلـس  ریذپهطلـس ؛ شخب  رگهطلـس و  شخب  شخب : ود  هب  دوشیم  میـسقت  اـیند  ینعی  هچ ؟ ینعی  هطلـس  ماـظن  دوب . هطلـس  ماـظن  دوب ، مکاـح  اـیند  رب  هچنآ 

رگهطلـس و هب  دـندشیم  میـسقت  ایند  یاھروشک  دـشاب . میلـست  رگهطلـس  لباقم  رد  دـیاب  ریذپهطلـس  و  شداصتقا ؛ مھ  شگنھرف ، مھ  شتـسایس ، مھ  دـشاب : طلـسم 

تسد مھ  یشخب  زور ، نآ  یوروش  تسد  یشخب  کی  اکیرمآ ، تسد  ایند  زا  یشخب  کی  ار ؛ ایند  دندوب  هدرک  میـسقت  دوب . یناھج  یهداتفااج  راجنھ  کی  نیا  ریذپهطلس ؛

« يريذپهطلس  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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تایح گر  نیا ، بخ  درک ؛ در  ار  ماظن  نیا  یمالـسا ، بـالقنا  یمالـسا و  ماـظن  یمالـسا و  یروھمج  دوب . اـیند  عضو  نیا  دـندوب ؛ اـھنیا  ورهلاـبند  هک  یمود  یهجرد  یاھتردـق 

رد مھ  اھنیا  درک ، در  ار  نیا  یمالـسا  ماظن  درک ، در  ار  نیا  یمالـسا  یروھمج  دوب ؛ نیا  هب  رابکتـسا  ماوق  دوب ؛ رابکتـسا  تایح  گر  هطلـس ، ماظن  یاھراجنھ  دوب ؛ رابکتـسا 

ینوگانوگ یاھلکش  هب  زور  کی  رـشب ، قوقح  یهلئـسم  زور  کی  دندرکیم : روج  ییاھهناھب  کی  هشیمھ  دنـشاب ، هتـشاد  یزیواتـسد  هکنیا  یارب  هتبلا  دنداتـسیا . شلباقم 

هیضق لصا  تسا ، هناھب  اھنیا  یاهقطنم ؛ روضح  یهلئسم  زور  کی  یکـشوم ، یهلئـسم  زور  کی  یاهتـسھ ، یهلئـسم  زور  کی  نداد ، هولج  تشز  نید  یاباحمیب  طلـست 

؛ تسا هداتسیا  یمالسا  ماظن  دنک . یھارمھ  اھنآ  اب  یریذپهطلس  یرگهطلس و  رد  دوشب و  یناھج  یهطلس  ماظن  کیرش  تسین  رضاح  یمالسا  ماظن  نیا  هک  تسا  نیا 

. تسا فلاخم  هطلس  اب  تسا ، فلاخم  ملظ  اب 

نازومآ  / ١۴٠١/٠٨/١١ شناد  رادید  رد  تانایب 

ییوگروز لباقم  رد  تمواقم  یهھبج  تمواقم و  رکف  دـش ... دـھاوخ  مکاح  ناـھج  رب  یدـیدج  مظن  دـنکیم و  ادـیپ  رییغت  دراد  ناـھج  ینونک  مظن  هک  دراد  دوجو  یداـیز  مئـالع 

ار و ایند  مدرم  دندرک ، عورش  ار  رامعتـسا  دنداتفا و  ولج  دش و  یتعنـص  بالقنا  هک  یتقو  زا  اھییاپورا  نوچ  تسا . یمالـسا  یروھمج  شرکتبم  هک  تفای ، دھاوخ  شرتسگ 

اھتردق و و  رگهطلـس ، یاھتلود  هب  دوشیم  میـسقت  ایند  ینعی  تسا ؛ ایند  یمتح  لباقتم  یهصح  ود  ییوجهطلـس  یریذپهطلـس و  هکنیا  هب  دنداد  تداع  ار  ایند  یاھروشک 

، دننک لوبق  ار  یبرغ  یاھتردق  یهطلـس  یتسیاب  هک  دنتـشاد  لوبق  همھ  هدرک . ادـیپ  همادا  نرق  دـنچ  هطلـس  ماظن  نیا  هدوب و  عضو ]   ] نیا ریذپهطلـس ؛ یاھروشک  اھتلود و 

. دننک لوبق  ار  اھنآ  یراذگمان  یتح  دننک ، لوبق  ار  اھنآ  گنھرف  یتح 

« : یریذپهطلس  » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

هدازلامج  /   ١٣٩٠/٠٢/٢۴ رصان  هدنسیون :  برغ /  هطلس  هراگنا  هطورشم و  رصع  رد  هعیش  یاملع 

ينیجرا  /   ١٠/٠١/١٣٨۶ نیسح  هدنسیون :  یمالسا /  تلود  یجراخ  تسایس  رد  یریذپهطلس  یفن 

دازکین  /   ٠١/١٣٨٣/٠۴ سابع  هدنسیون :  یساسا /  نوناق  رد  یجراخ  تسایس  لوصا 

یدمحاریم  /   ١٣٩١/٠٨/٢۴ روصنم  هدنسیون :  میرک /  نآرق  رد  یسایس  یدازآ 

« يريذپهطلس  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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