
١٣۶٨/٠٨/٠٣ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  هاگدید  زا  نز  تیصخش  ىسررب  رانیمس  هب  مایپ 

غولب یمالسا و  ی  هعماج لماکت  رد  ار  وا  هاگیاج  زین  و  نآ -  رارمتسا  رد  هچ  شیادیپ و  رد  هچ  بالقنا -  رد  ار  نز  شقن  هرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  ترـضح  بالقنا  گرزب  ملعم 

زا ندـش  اـھر  یارب  دوـخ  تدـھاجم  هب  ناملـسم ، نز  یناریا و  نز  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  نیا  تسا و  نیمھ  مھ  قـح  تـشاد و  یم گرزب  یـسب  نآ ، یبـالقنا  یمالـسا و 

رگناریو و یاھتـسایس  دربشیپ  یارب  یرازبا  ار  نز  هک  نانآ  یاوغا  میلـست  ور  چیھ  هب  دـھد و  همادا  خـسار  یی  هدارا اب  برغ ، رگھابت  گنھرف  ی  هداھن هار  رد  هتخادرپ و  یاھماد 

ات وا  طاطحنا  لزنت و  اب  نز ، یـسایس  یرنھ و  یعامتجا و  یگنھرف و  یملع و  تلزنم  صخـشت و  نایم  هک  تسا  مزال  هنادنمـشوھ  یتفارظ  دوشن . دنا ، هتـساوخ رابتراسا 

. ددرگن هبتشم  تسا ، هاگآ  هدازآ و  ناسنا  رھ  بوبحم  بولطم و  هچنآ  اب  کی ، نیا  دوش و  هتشاذگ  قرف  یصخش  یسایس و  دصاقم  یارب  یرازبا  هلیسو و  حطس 

گنھرف تسا . هتخاس  راومھ  یماکحا  تاررقم و  اھیراذگـشزرا و  اـب  ار  نآ  هار  هدرمـش و  مزـال  ار  نآ  یوس  هب  کولـس  هتـسناد و  نز  یمتح  هاـگیاج  ار  هبتر  ولع  نآ  مالـسا ،

هک درادـن  نآ  یاراـی  تسا -  یوـنعم  یاھزادـنا  مشچ ی  هرتـسگ نآ  دـقاف  یداـم  هاگدـید  هتبلا  هک  دـنک -  نز  ینازرا  زین  ار  تلزنم  نآ  رگا  تسا ، نآ  ی  هیاـپ هک  یـشنیب  برغ و 

. دھد یم رارق  دیاقع  عماوج و  ی  هرابرد دوخ  تواضق  ی  هیاپ هدرمش ، لصا  ار  نیا  هکلب  دزاسادج ؛ نز  تیصخش  زا  ار  ریقح  یاھیمرگرس  تاوھش و  تاذل و  زا  یگتسراو 

یرابجا و داسف  زورما ، ناریا  رد  هک  درادن  نیا  زج  یی  هناھب دنک ، دومناو  نز  دض  ار  یمالـسا  ناریا  دنک  یم یعـس  هک  لاس  دنچ  نیا  رد  یتسینویھـص ، یرابکتـسا و  تاغیلبت 

. تسا هداتفارب  درم ، نز و  ملاسان  شزیمآ  یگنھرب و  مسر  هدش و  فقوتم  برغ  رودزم  میژر  تسد  ی  هتخاس یلیمحت 

یبرغ و شنیب  نھذ و  یارب  اھنیا  اما  تسا ؛ رترادنادیم  رتلاعف و  یـسب  هتـشذگ  زا  یعامتجا ، یاھتیلاعف  نوگ  هنوگ رد  رنھ و  تسایـس و  ملع و  ی  هنحـص رد  ناریا ، زورما  نز 

در هناـعطاق  ار  نآ  یمالـسا  ناریا  هک  تسا  مھم  یزیچ  نآ  لوا ، ی  هبترم رد  تسا . مود  ی  هبترم رد  هتخاـس ، نآ  زا  رامعتـسا  مسینویھـص و  یاھتـسد  هـک  ینییآ  مـسر و  زین 

. قرب قرز و  رپ  تاعونصم  فرصم  یارب  یھاگتسد  ای  ذاذتلا  یارب  یی  هلیسو هب  نآ  لیدبت  نز و  یناسنا  تمرح  کتھ  درم و  نز و  طباور  رد  ینکشزرم  ینعی  دنک ؛ یم

یقیفوت نیا ، دنیرفایب . الاو  هتسجرب و  نز  زا  ینیون  زارط  دنک و  هیارا  وا  یاھشزرا  نز و  باب  رد  یدیدج  هاگرظن  هک  تسا  هتـشگ  رداق  بالقنا  تکرب  هب  زورما  ناریا  تلم  یراب ،

ناوت یم ایند  رد  ار  تکرح  نیا  ذوفن  ریثات و  ی  هناشن برغ ، تاعوبطم  لفاحم و  یوس  زا  تمواقم  عانتما و  یوھایھ  مغر  یلع تسا . دـیلقت  لـباق  راگدـنام و  یتکرح  گرزب و 

. درک هدھاشم 

، تسا هدـش  هدـید  لفاغ  یحطـس و  دارفا  رد  هک  نانچ ادابم  دـنرادرب . مکحم  نیتم و  ار  اھماگ  دـنھد و  همادا  ار  دوخ  نشور  هار  یمالـسا ، ناریا  هاـگآ  دنمـشیدنا و  ناـنز  دـیاب 

. دننک هدنز  هرابود  ار  اورپ  یب طالتخا  یلھاج  مسر  ای  دنروایب  یبالقنا  ریغ  یاھشیارگ  چوپ و  یاھلمجت  فرصم و  هب  یور  هرابود  نموم ، نانز  یبالقنا و  لسن 

روشک  / ١٣۶٨/١٠/٢۶ رسارس  ناوناب  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

مایق و اب  هک  میـشاب  هر - ) ) راوگرزب ماـما  ینعی  یناـشلامیظع -  دـیقف  یاوشیپ  ربھر و  نآ  ماـیپ  تلاـسر و  نادردـق  رازگقح و  دـیاب  هعماـج ، نیا  یاـھنز  صوصخب  اـم ، یهمھ 

یاھنز همھ  زا  شیب  ام و  مالسلااھیلع - ) ) ارھزیهمطاف هلمج  زا  مالسا -  ردص  یاھتیصخش  یاھیگدنشخرد  یمالـسا و  یاھتمظع  اھـشزرا و  ندرک  حرطم  اب  دوخ و  تکرح 

. درک هدنز  ار  ام 

ار فافع  اوقت و  نید و  دیق  دیاب  دوشب ، ملع  یهلوقم  دراو  تساوخیم  نز  رگا  دوب . مولظم  بناوج  یهمھ  زا  اتقیقح و  یھاشداپ ، دیلپ  ماظن  یهتخاب  دوخ  یهعماج  رد  نز ،

رگم دـنک ؟ ظفح  ار  دوخ  راقو  تناتم و  باجح و  یناسآ  هب  تسناوتیم  یگنھرف  یملع و  زکارم  یـشزومآ و  یاھطیحم  اھھاگـشناد و  رد  ناملـسم ، مناـخ  کـی  رگم  دزیم .

زا دورب و  هار  تحار  هراک ، همین  باجح  اب  یتح  ای  یمالـسا  راقو  تناتم و  اـب  رگید ، یاھرھـش  زا  یـضعب  نارھت و  یاـھنابایخ  رد  ناملـسم ، نز  کـی  دـشیم  رگم  دوب ؟ نکمم 

نکمم اـبلاغ  اـھنز  یارب  ملع  بسک  تکلمم ، نیا  رد  هک  دـندوب  هدرک  یراـک  دـنامب ؟ نوـصم  برغ ، تاـغوس  یاـشحف  داـسف و  هب  ناـگتخابلد  ناـگزرھ و  تکرح  ناـبز و  دـنزگ 

! یمالسا راقو  اوقت و  زا  ندش  فرصنم  باجح و  نتشادرب  اب  رگم  دشیمن ؛ رسیم  ملع  یداو  هب  نانز  نتفر  بلاغ ، روط  هب  مرادن . یراک  ار  ییانثتسا  دراوم  دشیمن .

یھاشداپ نارود  ناریا  رد  ار  یـسایس  یعامتجا و  بصانم  زا  یبصنم  تساوخیم  ینز  رگا  دوب . روط  نیمھ  مھ  یعاـمتجا  یاـھتیلاعف  یهنیمز  رد  تسایـس و  نادـیم  رد 

تسس یلیخ  رگا  دشاب . هنوگچ  شدادعتسا  رھوج و  نز ، نیا  دوخ  هک  دوب  نیا  هب  هتـسب  هتبلا ، دزیم . ار  یمالـسا  نز  تناتم  راقو و  فافع و  باجح و  دیق  دیاب  دشاب ، اراد 

ورهبور یعامتجا  طیحم  یوس  زا  نوزفازور  یاھراشف  اب  امیاد  اما  درکیم ؛ ظفح  ار  دوخ  یدودـح  ات  دوب ، رادنتـشیوخ  راددوخ و  رگا  دـیزغلیم . قامعا  نآ  اـت  دـیاب  دوب ، رـصنع 

. دوب هنوگ  نیا  ام ، یهعماج  دوب .

تسناوت لاح  نامھ  رد  نز  هک  یلاح  رد  درپس ؛ نانز  تسد  هب  ار  بالقنا  مچرپ  دنداد و  رارق  یسایس  یاھتیلاعف  زکرم  رد  ار  نز  روشک ، نیا  رد  دمآ و  ماما  بالقنا و  مالـسا و 

. درادن ناملسم  یناریا و  نز  ندرگ  رب  رتگرزب  نیا  زا  یقح  یسک  دنک . ظفح  ار  دوخ  یاوقت  نید و  فافع و  یمالسا و  تناتم  راقو و  باجح و 

کی ای  دوخ و  درم  ای  درم -  یهرطیـس  رد  طقف  نز  یبرغ ، یاھروشک  اپورا و  مامت  رد  نیا ، زا  لبق  لاس  داتفھ  ، تصـش ات  دناشک . لاذـتبا  هب  ار  نز  برغ ، یایند  نم ! نارھاوخ 

قح تیکلام و  قح  یار و  قح  تشادن . ار  ندمتم  یهعماج  کی  رد  ناسنا  کی  یلـصا  قوقح  زا  یقح  چیھ  دـشاب و  تسناوتیم  هعرزم -  هناخراک و  بحاص  لثم  رگید  درم 

نتم رد  ار  وا  دـندرک و  مھارف  نز  شزغل  یارب  ار  لیاسو  مامت  لاح ، نامھ  رد  اما  دـندناشک ؛ یعامتجا  تیلاعف  یگدـنز و  راک و  نادـیم  هب  ار  نز  دـندمآ  دـعب  تشادـن . هلماـعم 

. دنتشاذگ هانپیب  اھر و  هعماج ،

رتھب تیعـضو  نیا  زا  یداصتقا ، یـسایس و  یاھراک  یارب  دـنناوتیم  هک  دـندرک  رکف  یفخم ، یاھھاگتـسد  ناگدـننادرگ  دـیلپ و  ثیبخ و  نارادمتـسایس  گرزب ، نارادهیامرس 

نیمھ یتمیق ؟ هچ  هب  اما  دنوریم ؛ ولج  مھ  تسایـس  ملع و  نادیم  رد  اھنز  تسھ و  مھ  تسایـس  ملع و  اھاجنآ ، رد  هلب ، دـنناشکب . لاذـتبا  هب  ار  نز  دـننک و  هدافتـسا 

یدایز ظح  یبرغ  ندـمت  زا  هک  ییاکیرما  ییاپورا و  یاھروشک  رد  ناگدـبز -  ناگتـسجرب و  هدنـسیون و  ای  صـصختم  ای  رتکد  مناخ  رفن  راھچ  هن  اھنز -  یهماعو  هدوت  مھ  ـالاح 

نانآ شود  رب  هک  ینیگنـس  تخـس و  یاھراک  دوشیم و  لیمحت  نانآ  رب  هک  یراک  متـسو  نارـسمھ  متـس  دـننکیم و  یگدـنز  ییهناـمحریب  تخـس و  تیعـضو  رد  دـنراد ،

« يناريا ناملسم  نز   » 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 21هاگياپ  هحفص 1 

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2210
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2251
http://farsi.khamenei.ir


نانآ یارب  مھ  نتفرگ  میمـصت  ندرک و  رکف  ندیـشیدنا و  تصرف  هک  یلاح  رد  دناهدرک ؛ عامتجا  نادیم  دراو  ار  نز  هک  دننکیم  دومناو  راک ، نیا  اب  دـننکیم . لمحت  دـنراذگیم ،

. درادن دوجو 

اوقت فافع و  نید و  هک  یلاح  رد  دنک ؛ یط  ار  یملع  جرادم  دوشب و  دراو  ملع  نادیم  رد  دـناوتیم  یناریا  نز  زورما ، داتفا . یبوخ  رایـسب  هار  رد  یناریا  نز  بالقنا ، تکرب  هب 

؟ دنراد دوجو  نز  نادنمـشناد  دیتاسا و  نایوجـشناد و  ردق  هچ  امـش ، عمج  نیمھ  نیب  رد  نالا  دـشاب . هدرک  ظفح  مھ  ار  ناملـسم  نز  تمرح  تیـصخش و  تناتم و  راقو و  و 

زا یریثک  یهدـع  امـش ، عمج  نیمھ  نیب  رد  نالا  دـشاب . شھار  رـس  رب  یعنام  چـیھ  هک  نیا  نودـب  دوشب ؛ دراو  ینید  یاـھیھاگآ  مولع و  نادـیم  رد  دـناوتیم  نز  نینچمھ 

رایـسب هلاسم  نیا  هب  مھ  نامراوگرزب  ماما  دننکیم . لیـصحت  ینید  شنیب  یمالـسا و  هقف  نادـیم  رد  هک  دنتـسھ  ینید  مولع  دـیتاسا  ناسردـم و  نایوجـشناد و  بالط و 

. دوش سیسات  مق  یهسسوم  نیا  هک  دنداد  روتسد  رطاخ  نیمھ  هب  دندادیم و  تیمھا 

تیـصخش نوگانوگ ، یاھنادـیم  رد  روضح  بالقنا و  مدرم و  هب  کمک  یداھج و  یعاـمتجا و  یـسایس و  یاـھتیلاعف  تسایـس و  نادـیم  رد  دـناوتیم  اـم  روشک  رد  نز  زورما ،

. دھدب ناشن  یمالسا  باجح  راقو و  تناتم و  ظفح  اب  ار  شدوخ 

ار یمالسا  یروھمج  ات  دناهداد  مھ  تسد  هب  تسد  یناھج ، گرزب  یاھتسینویھص  نارادهیامرس و  لماع  دزمهبملق و  ناگدنسیون  نیا  اھنآ و  تاعوبطم  برغ و  یایند  مامت 

ار دوخ  یدنبیاپ  ناملـسم ، نز  یمالـسا و  ناریا  اھنآ ، تاغیلبت  مغریلع  دننک . جراخ  نادیم  زا  ار  ام  دیاش  ات  دنداد  رارق  یتاغیلبت  مجاھت  دروم  ار  باجح  یهلاسم  دننک . وھ 

تسا برغ  یایند  زورما  درک و  ظفح  دوخ  هب  نانیمطا  دامتعا و  حور  تیعطاق و  تردق و  اب  نز ، دروم  رد  مالسا  شزومآ  ناملسم و  نز  یمالسا  تیثیح  باجح و  یهلاسم  هب 

. دوشیم لیامتم  یمالسا  باجح  تمس  هب  اجیردت  هک 

یتح هچ  دـندوب و  هدـش  قرغ  یبرغ  تامیلعت  رد  دوبن و  باـجح  زا  یربخ  اـھنآ  رد  هک  یمالـسا  یاـھروشک  هچ  نوگاـنوگ -  یاـھروشک  رد  ناناملـسم  ناـنز و  هک  دـینیبیم 

تحت هک  یتسدرود  یاھروشک  هک  میدید  بالقنا  یزوریپ  زا  دعب  ام  دنداد و  ناشن  ار  دوخ  شیارگ  ناناملسم  لوا  هتبلا ، دننکیم . ور  باجح  تمـس  هب  ییاپورا -  یاھروشک 

تفرـشیپ نیا ، دندروآ . دندوب و  هدروآ  ور  نآ  هب  دندرکیم و  شیامزآ  دوخ  نیب  رد  ار  ناریا  نانز  امـش  باجح  کبـس  هب  باجح  دندوب ، ییاپورا  یبرغ و  گنھرف  بوذـجم  ریثات و 

. تسامش

یطاق درم  اـب  ترـشاعم ، طـالتخا و  رد  هک  ینز  دـینادب . ار  ناملـسم  یمالـسا و  نز  شزرا  دـننادب . ار  ناملـسم  یناریا  نز  ردـق  دـننک  یعـس  اـم  یهعماـج  رد  نموم  یاـھنز 

اب دـنک و  ناـیرع  ار  دوخ  هک  درامـشیم  نیا  زا  رتزیزع  ار  شناـش  هک  ینز  دـنادیم ؛ نیا  زا  رتـالاب  ار  دوـخ  دـنادیمن و  درم  مشچ  بلج  یارب  ییهلیـسو  ار  دوـخ  دوـشیمن و 

، نآ جوا  رد  هک  دـنادیم  ییهلق  یهنماد  رد  ار  دوـخ  هک  ینز  دـیامن ؛ عابـشا  ار  اـھنآ  سوـھ  دـنک و  بـلج  شیوـخ  تمـس  هـب  ار  ناگدـنور  مـشچ  دوـخ ، ندـب  یوـم و  تروـص و 

یاھـشور یبرغ و  ندـمت  یهدـمآ  مھارف  یاھهچیزاب  نیا  زا  رگید  دـیاب  نز  نیا  تسا . یناریا  ناملـسم  نز  نز ، نآ  دراد ؛ رارق  رـشب -  خـیرات  نز  نیرتگرزب  (س - ) ارھزیهمطاف

. دنک ییانتعایب  نآ  هب  دنادرگب و  ور  نآ ، زیمآهئطوت 

و دوشب -  ناشرس  یزیچ  دنتشاذگیمن  ینعی  دشیمن -  ناشرس  یزیچ  یعامتجا  لیاسم  زا  مھ  دندوب و  داوسیب  مھ  اھنز ، زا  یریثک  عمج  هک  نیا  اب  هتشذگ ، میژر  رد 

ییاپورا و هبـش  رھاظ ، ظاحل  زا  اھنیا  دوجو  اب  دشاب ، هتـشاد  تلاخد  روشک  تشونرـس  رد  دناوتیم  نز  هک  دنتـسنادیمن  الـصا  دندوب و  هقالعیب  روشک  تشونرـس  هب  مھ 

دراو یبرغ  طیحم  کی  زا  ییاپورا و  روشک  کی  زا  نالا  نز  نیا  هک  درکیم  لایخ  درکیم ، ناشھاگن  یـسک  یتقو  دندوب و  هدز  ییاپورا  یبرغ و  یاھنز  تسد  یور  مھ  یھاگ 

! تسا یداوس  مک  ای  داوسیب و  مناخ  کی  هک  یدیدیم  یدرکیم ، تبحص  هملک  ود  وا  اب  رگا  اما  تسا ؛ هدش  ناریا 

. دوبن تفرشیپ  دوب و  طاطحنا  نز  یارب  نیا ، دنک . تسرد  بذاک  تیصخش  کی  شیوخ  یارب  دوخ ، تمس  هب  اھمشچ  بلج  یرگهولج و  یهلیسو  هب  هک  دندرکیم  راداو  ار  نز 

رد هلیـسو ، رازبا و  کی  ناونع  هب  وا  زا  دننک و  دنب  تالآرویز  الط و  سابل و  یرگهولج و  دم و  شیارآ و  اب  ار  وا  رـس  دـنیایب  هک  دراد  دوجو  نز  هب  تبـسن  نیا  زا  رتگرزب  یتیانج  ایآ 

. تفرگیم ماجنا  همانرب  اب  اقیقد و  هتشذگ ، میژر  رد  هک  تسا  یراک  نآ  نیا ، دوشب ؟ دراو  تیبرت  قالخا و  تسایس و  نادیم  رد  دنراذگن  دننک و  هدافتسا  نوگانوگ  دصاقم  هار 

یقالخا یملع و  مھف  دشر و  رون و  تمس  هب  ور  تمـس و  نآ  هب  تشپ  ینعی  درک ؛ ضوع  هجرد  داتـشھ  دص و  ار  ام  روشک  یاھنز  تکرح  تھج  اھمناخ و  راتفر  دمآ و  بالقنا 

نیا دنشاب  بظاوم  اھنز  دیدرگنرب . هار  نیا  زا  دیـشاب  بظاوم  یعقاو . یانعم  هب  هعماج  یارب  ندیـشخب  هدیاف  یرـشب و  یاھتیـصخش  دشر  اھنادیم و  رد  روضح  یـسایس و  و 

رارق تب  تالآرویز و  زا  تسد  هنیس و  رس و  ندرک  رپ  زورما ، تسا . بیع  یبالقنا  یناریا  ناملسم  نز  یارب  رویزورز ، هب  ندش  مرگرـس  زورما ، دننکن . مگ  ار  بالقنا  کرابم  هار 

شزرا نز  یارب  الط ، تسا . نییاپ  شـشزرا  تساـھزیچ ، هنوگ  نیا یپ  رد  هک  یـسک  نآ  تسا . گـنن  یناریا  ناملـسم  یبـالقنا  نز  یارب  ساـبل ، دـم و  شیارآ و  رویز و  نداد 

یارب نانمـشد ، ی  هتخادرپ هتخاس و  ی  هنوگ ماد یاھدـم  هب  تبـسن  ییانتعا  یب تسین ؛ نیرفآ  شزرا  نز  یارب  دـم ، تسا . نیرفآ  شزرا  الط ، هب  ییانتعا  یب تسین ؛ نیرفآ 

. تسا شزرا  نز 

تافیرـشت و نوچ  دـش ؛ ناـسآ  نآ  تکرب  هب  بـالقنا و  نارود  رد  اـھجاودزا  دـنکن . مگ  ار  تیـصخش  نیا  دیـشاب  بظاوم  تسا . هدرک  ادـیپ  ار  شدوخ  تیـصخش  ناملـسم ، نز 

. دنرادن یی  یریگ تخـس هک  ناناوج  دننکن ؛ یریگ  تخـس جاودزا  مزال  ریغ  تامدقم  هب  تبـسن  ناردام ، ناردپ و  میدرگرب . لوا  ی  هناخ هب  هرابود  دیراذگن  دـش . مک  اھیریگ  تخس

اب یجاودزا  دشاب ؛ س )  ) ارھز ی  همطاف جاودزا  لثم  تسا ، یمالـسا  طیحم  رد  هک  یناوج  نز  ناملـسم و  رتخد  یارب  جاودزا  دـنراذگب  دریگب . ماجنا  یمالـسا  جاودزا  دـنراذگب 

زا هناگیب  اما  فیرش ، یھلا و  رصنع  ود  نیب  یعقاو  یانعم  هب  یرسمھ  یراکمھ و  ناملسم و  نموم و  درم  نز و  نایم  ریظن  یب یـششوج  یھلا و  یونعم و  یقـشع  دنویپ 

هب نتخادرپ  ندیـشیدنا و  هتبلا  هناخ و  طـیحم  ی  هرادا دـنزرف و  تیبرت  ناملـسم و  نز  تسرد  جاودزا  تسا  نیا  یرھاـظ . یاوتحم  یب چوپ و  یاـھرویزورز  تافیرـشت و  ی  همھ

. تسا نیا  مالسا ، یسایس . یعامتجا و  تیلاعف  شناد و  نید و  هعماج و  زیچ  همھ 

ناراتسرپ  / ١٣٧٠/٠٨/٢٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رگا دـھاوخ . یم وگلا  ایند  زورما  نز  دنمالـسا . ی  هنومن وگلا و  نانز  اھ  نیا دوب . رتالاب  مھ  یربک  بنیز  زا  شماقم  هک  دوب  یرگید  نز  اـھیلع ) هللا مالـس  ) ارھز ی  همطاـف وا  رداـم 

« يناريا ناملسم  نز   » 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 21هاگياپ  هحفص 2 
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همھ یاپ  نداتـسیا  یراکادـف و  اب  ول  و  اھراک ؛ نیرتھب  باختنا  اھتیعقوم و  کرد  رد  یرایـشوھ  تسرد ، مھف  زا  تسا  ترابع  شراـک  دنـشاب ، ارھز  ی  همطاـف بنیز و  وا  یوگلا 

، دـشاب مالـسلاامھیلع )  ) یربک بنیز  ای  ارھز  ی  همطاف شیوگلا  هک  یناملـسم  نز  دـشاب . هارمھ  تسا ، هتـشاذگ  اھناسنا  شود  رب  ادـخ  هک  یگرزب  فیلکت  ماجنا  یارب  زیچ 

. تسا نیا 

ار اھیگتـسباو  نیا  دیاب  دورب ؛ ار  هار  نآ  دناوت  یمن دشاب ، هشیر  یب داینب و  یب تاساسحا  هب  ندش  میلـست  رذگدوز و  یاھـسوھ  اھ و  ینارذگ شوخ تالمجت و  رکف  هب  نز  رگا 

و درک ، ار  راک  نیمھ  گنج  نارود  رد  بـالقنا و  نارود  رد  یناریا  نز  هکنیااـمک  دورب ؛ ار  هار  نآ  دـناوتب  اـت  دـنک ، رود  دوخ  زا  تسورھر ، ناـسنا  کـی  یاـپ  رب  توبکنع  راـت  لـثم  هک 

. دنکب ار  راک  نیمھ  بالقنا  نارود  ی  همھ رد  هک  تسا  نیا  راظتنا 

نیرتیفاـص نیرترب و  اـھملع و  نیرتـالاب  دـشاب ؛ هرھب  یب تفرعم  ملع و  زا  هک  دوبن  ینز  بنیز  تسوـگلا . بنیز  دـش ؛ هتفگ  هک  تسا  ناـمھ  هار ، نیا  رد  یناریا  نز  یوـگلا  اـما 

قیقحت و لھا  هک  یناسک  تسا  بنیز  درگاش  هدازردارب و  ماـما و  رتخد  و  دـیا ، هدینـش ـالبرک  رد  ار  شمـسا  امـش  هک  ییاربک » ی  هنیکـس  » ناـمھ دوب . وا  تسد  رد  اـھتفرعم 

، دنرادن دنتشادن و  لوبق  ار  هنیکس  ردپ  بنیز و  ردپ  بنیز و  یتح  هک  یناسک  تسا . زورما  ات  مالـسا  خیرات  ی  همھ رد  یبرع  تفرعم  یاھلعـشم  زا  یکی  وا  دننک  هاگن  دنباتک ،

. تسا شناد  تفرعم و  لعشم  کی  مالس ) اھیلع   ) هنیکس هک  دننک  یم فارتعا 

ار هار  هک  تسا  ینز  یمالسا ، نز  تساھ . نآ یارو  اھ  نیا تسین ؛ بادآ  تامولعم و  یرکف و  نشور یناھج و  شنیب  تفرعم و  شناد و  زا  ندش  رود  یانعم  هب  هار ، نیا  نتفر 

اھ نیا دندیرفآ ؛ تمظع  ناریا  نانز  هک  نانچمھ  دنیرفآ ؛ یم تمظع  ینز  نینچ  و  تسا . یراکادف  هب  رـضاح  هار  نیا  رد  دھد و  یم صیخـشت  تسرد  ار  فدھ  دور ؛ یم تسرد 

. تسین فراعت 

لقا دح  ای  دنتـشاذگ ، یمن ناشناردام  دندمآ ؛ یمن نوریب  اھ  هناخ زا  بالقنا ، فوفـص  هب  نتـسویپ  یارب  ناناوج  دش ؛ یمن زوریپ  بالقنا  دـندوب ، هتـسویپن  بالقنا  هب  نانز  رگا 

روط هب  مھ  بـالقنا ، رد  نز  شقن  دـندرک . یمن یناـشف  ناـج بـالقنا  فوفـص  رد  هندازآ  روـط  نیا نادرم  دنتـشادن ، بـالقنا  ورگ  رد  لد  ناـنز  رگا  دـندرک . یمن قـیوشت  ار  اـھ  نآ

. دوب روط  نیمھ مھ  گنج  رد  تسا ؛ لوا  شقن  اعومجم  هتسجرب و  شقن  کی  میقتسم ، ریغ  روط  هب  مھ  و  میقتسم ،

بلغا رد  دشابن . رتالاب  ردپ  ی  هیحور زا  ردام  ی  هیحور هک  تسا  یدیھش  ی  هداوناخ رتمک  رد  ما . هتشاد یدایز  تساخرب  تسـشن و  رادید و  ادھـش  مظعم  یاھ  هداوناخ اب  نم 

هک ینانز  دـھد ؛ یم ناشن  بالقنا  نیا  رد  ار  نموم  نانز  شقن  نیا ، تسا . هداعلا  قوف زیچ  کی  نیا ، تسا . رتالاب  دیھـش  ردـپ  ی  هیحور زا  دیھـش  ردام  ی  هیحور اـھ ، هداوناـخ

. دندرک ادف  دوخ  یمالسا  یھلا و  یاھ  نامرآ فادھا و  یارب  ار  زیچ  همھ  دنداتسیا و  بالقنا  دصاقم  تفرشیپ  یارب  بالقنا و  یزوریپ  یارب 

، نز ییاـپورا  یوـگلا  رد  تسین . یندـش  عـمج مھاـب  ود ، نیا  تسا . نیا  لـباقم  ی  هطقن تسا ، ییاـپورا  یبرغ و  یوـگلا  هک  هـچنآ  اـما  تـسا ؛ تـسرد  شقن  نـیا  نز ، یارب 

، دشاب یعامتجا  ی  هنحص یعامتجا و  بصانم  رد  نز  دنھاوخ  یم اھ  نآ دشاب ؛ ملاع  نز  دھاوخ  یمن مالسا  اما  دشاب ، ملاع  نز  دنھاوخ  یم اھ  نآ هک  تسین  نیا  هلئـسم 

، نز ناصـصختم  هک  دینیب  یم دینک ، هدـھاشم  ام  ی  هعماج رد  مھ  زورما  رگا  تسا . هداد  شرورپ  یگرزب  ی  هملاع نانز  مالـسا  تسین . نیا  هیـضق  دـھاوخ ؛ یمن مالـسا  یلو 

یسایس و ی  هنحـص رد  تسھ . اھ  نآ نیب  رد  بتکم  رکف و  بحاص نیرفآ و  شزرا یاھناسنا  دنتـسین ؛ مک  نز  گرزب  نادنمرنھ  نز و  ناققحم  نز ، ناکـشزپ  نز ، نادنمـشناد 

، یبرغ یمالـسا و  یراذـگ  شزرا رکفت و  نیب  اھ ، نآ ام و  نیب  تسا . یلاعف  روضح  نانز ، روضح  روشک ، یاھـشخب  ی  همھ رد  تسا . روط  نیمھ مھ  هننقم  هیرجم و  یاوق  رد 

. تسا یرگید  زیچ  رس  رب  ثحب  تسین ؛ اھ  نیا رس  رب  ثحب 

همھ دوب و  درم  ذاذتلا  فیکت و  یارب  یا  هلیسو نز  هک  دوب  روط  نیا مھ  زور  نآ  تساھ . نآ ینانوی  یمور و  یناتـساب  یوگلا  زا  هدییاز  هتـساخرب و  ییاپورا ، زورما  یبرغ  یوگلا 

. تسا نیا  اھ  یبرغ یلصا  فرح  دنھاوخ ؛ یم ار  نیا  مھ  زورما  دوب ، نیا  عاعشلا  تحت زیچ 

ار نیا  اھ  نآ گنھرف  نوچ  ارچ ؟ دننمـشد . رتشیب  زیچ  همھ  زا  امـش  نقتم  حیحـص و  باجح  رداچ و  اب  اھ  نآ وا . باجح  اـب  دننمـشد ؟ رتشیب  ناملـسم  نز  زیچ  هچ  اـب  اـھ  نآ

اھ نآ دنھدب . هبلغ  ملاع  تفرعم  رب  ار  ناشدوخ  تیلھاج  هک  دنلیام  دنک ! دیلقت  ام  زا  دیاب  ایند  میا ، هدیمھف ام  هک  ار  هچرھ  دـنیوگ  یم اھ  نآ دـنروط ؛ نیا اھییاپورا  درادـن . لوبق 

ود نیب  یـسنج  لئاسم  نداد  رارق  هبعلم  مومع و  راظنا  رد  شیارآ  فرـصم و  دـم و  کبـس  زا  تسا  ترابع  هک  دـنھدب ؛ جاور  هعماـج  رد  ار  ییاـپورا  کبـس  هب  نز  دـنھاوخ  یم

! دنتسھ مھ  تقاط  مک اھ  نیا دوش ! یم دنلب  ناشدایرف  دوشب ، تفلاخم  اھ  یبرغ یریگ  فدھ نیا  اب  اجرھ  دنھدب . جاور  نانز  ی  هلیسو هب  ار  اھزیچ  نیا  دنھاوخ  یم سنج ؛

. دننک یمن لمحت  ناشدوخ  ی  هتفریذپ ینابم  اب  ار  یتفلاخم  نیرتمک  یبرغ ، نایعدم  نیمھ 

یمالسا  / ٠۴/١٣٧١/٠۶ یاھنمجنا  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب دننک . یم تیاکـش  ام  هب  نموم  نانز  ادھـش و  یاھ  هداوناخ دنراد . هلگ  دنراد ؛ هوکـش  یـضعب  تارادا . لخاد  رد  نانز  شـشوپ  درم و  نز و  راتفر  هب  تبـسن  منک ، یم دـیکات 

ناملـسم نز  ناش  ی  هتـسیاش بسانم و  راتفر  ام ، ی  هعماج ناـنز  زا  یـضعب  راـتفر  هک  دـنیوگ  یم ررکم  دـننیب ، یم هک  ار  اـم  اـی  دنـسیون ، یم هماـن  دـننک ، یم نفلت  اـجنیا 

، ناـشراتفر دـیاب  دـنتارادا ، رد  هک  یناملـسم  ناوناـب  نـیا  دوـش . یم حالـصا  عوـضوم ، نـیا  زا  یا  هدـمع شخب  دـنراک ، لوغـشم  تارادا  رد  هـک  یناـنز  نـیا  حالـصا  اـب  تـسین .

یمالسا رکنم  زا  یھن  هک  یا  هویش نامھ  اب  یمالسا ؛ شور  اب  هتبلا  دیراد . تیلوئسم  فیلکت و  هنیمز  نیا  رد  امش  و  دشاب ؛ یناملـسم  ناشـشنم  ناشیز و  ناشـسابل ،

. تسردان یاھتنوشخ  یمالسا و  ریغ  یاھشور  اب  هن  دراد و 

نانز  / ١٣٧١/٠٩/٢۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

وا هب  هزرھ  یاھمشچ  ات  دنک  شیارآ  نادرم  مشچ  رد  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  هب  نز  رابتعا  شزرا و  دنک  یم لایخ  هک  تسا  هابتشا  رد  تیلھاج ، زا  راشرـس  یرابکتـسا  یایند 

نیا هیاپرب  تسا ، هدـش نھپ یبرغ  طحنم  گـنھرف  یوس  زا  اـیند و  رد  نز » یدازآ   » ناونع هب زورما  هک  یزیچ  نآ طاـسب  دـنیامن . نیـسحت  ار  وا  دـنریگ و  عتمت  وا  زا  دـننک و  هاـگن 

هک یناسک  تسا ؟ نز  یدازآ  نیا ، دنوش . نادرم  ذاذتلا  هلیـسو  اھنز  دنربب و  تذل  اھنآ  زا  نادرم  دنربب . یـسنج  تاعتمت  وا  زا  ات  دنھد  رارق  درم  دـید  ضرعم  رد  ار  نز  هک  تسا 

ات دـینک ، هاگن  الاو  ناسنا  کی  مشچ  هب  ار  نز  دنتـسھ . نز  هب  نارگمتـس  تقیقح  رد  دنرـشب ، قوقح  رادـفرط  دـننک  یم اعدا  یبرغ  ندـمت  هارمگ  لفاغ و  لھاج و  یاـیند  رد 

مولعم ات  دـینک ، هاگن دوش  الاو  یاھناسنا  شرورپ  اـب  هعماـج  حالـص  یارب  یا  هیاـم دـناوت  یم هک  یدوجوم  ناونع  هب ار  نز  تسیچ . وا  یدازآ  وا و  قح  لـماکت و  هک  دوش  مولعم 

رھ دوش و  یم لیکشت  نز  درم و  زا  هچرگا  هداوناخ  هک  دیریگب ؛ رظن  رد  هداوناخ  لیکـشت  یلـصا  رـصنع  نآ  مشچ  هب  ار  نز  تسا . هنوگچ  وا  یدازآ  تسیچ و  نز  قح  هک  دوش 

مـشچ نیا  اب  تسا . هنانز  تعیبط  نز و  تکرب  هب  تسا ، هناخ  یاضف  رد  هک  یتنوکـس  شمارآ و  هداوناخ ، یاضف  شیاسآ  اما  دنرثوم ، نآ  تیدوجوم  هداوناخ و  لیکـشت  رد  ود 

. تسیچ رد  شقوقح  دنک و  یمادیپ لامک  هنوگچ  وا  هک  دوش  مولعم  ات  دننک  هاگن نز  هب 

نازرا و راک  یورین  هب  جایتحا  و  دندوب -  هدرک عارتخا  ار  گرزب  یاھ  هناخراک یبرغ  ناراد  هیامرس هک  مھدزون  نرق  لیاوا  رد  دندروآ -  دوجو  هب ار  دیدج  عیانـص  اھییاپورا ، هک  یزور  زا 

وا زا  نازرا  رازگراک  کـی  ناونع  هب  دـنناشکب ؛ اـھ  هناـخراک نورد  هب  اـھ  هداوناـخ لـخاد  زا  ار  نز  هک  نیا یارب  دـندرک ؛ دـنلب  ار  نز » یدازآ   » همزمز دنتـشاد ، رـسدرد  مک عقوت و  یب

« يناريا ناملسم  نز   » 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 21هاگياپ  هحفص 3 
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ناتـساد و نامھ  هلابند  تسا ، حرطم  برغ  رد  نز » یدازآ   » ناونع هب  هک  هچنآ  زورما  دـنزادنیب . دوخ  تلزنم  تمارک و  زا  ار  نز  دـننکرپ و  ار  ناشدوخ  یاـھبیج  دـننک ، هدافتـسا

خیراـت نارود  ماـمت  رد  دراد ، دوـجو  برغ  تاـیبدا  گـنھرف و  راـثآ  رد  نز  زا  هـک  یطلغ  تـشادرب  تـسا و  هدــش نز  هـب  یبرغ  گـنھرف  رد  هـک  یملظ  اذــل  تسارجاــم . ناــمھ 

نز تسا . برغ  ندمت  زا  یـشان  ریخا و  نارود  صوصخم  هبناج ، همھ ریگارف و  یمومع و  ملظ  نیا  اما  تسا ، هدـش ملظ  نز  هب  اج  همھ  رد  مھ  هتـشذگ  رد  تسا . هقباس یب

رد طقف  هن دوب . نز  یدازآ  هن  نز و  زا  عتمت  یارب  هزرھ  نادرم  یدازآ  عقاو  هب  هک  یلاحرد  دنتـشاذگ ! نز » یدازآ   » ار شمـسا  دندرک و  یفرعم  نادرم  ذاذـتلا  هلیـسو  ناونع  هب  ار 

یرنھ یاھراک  عاونا  رد  اھیـشاقن ، رد  اھنامر ، رد  اھناتـساد ، رد  زورما ، امـش  دـندرک . ملظ  نز  هب  مھ  تایبدا  رنھ و  هصرع  رد  هکلب  نآ ، لاثما  یتعنـص و  تیلاـعف  راـک و  هصرع 

نآ قیقر ، فطاوع  نآ  ایآ  دریگ ؟ یم رارق  هجوت  دروم  تسھ ، نز  رد  هک  ییالاو  یاھـشزرا  تبثم و  یاـھ  هبنج اـیآ  دوش ؟ یم هتـسیرگن نز  هب  یدـید  هچ  اـب  دـینیبب  دـینک ، هاـگن 

یاـھ هبنج اـی  تسا  هجوـت  دروـم  دـنزرف -  تیبرت  دـنزرف و  زا  یرادـھگن  هیحور  یرداـم ، یوـخ  تسا -  هتـشاذگ هعیدو  هب  نز  رد  لاـعتم  یادـخ  هـک  یزیمآرھم  یوـخ  یناـبرھم و 

کی ناونع  هب دـنھد : تداـع  شرورپ و  دنتـساوخ  هنوگ  نیا ار  نز  قشع )! هن  تسا  توھـش  نیا  تسا . یتسرداـن  طـلغ و  ریبعت  نیا  هک  ( ؟ یقـشع اـھنآ  ریبـعت  هب  یناوھش و 

. نازرا بلط و  مک عقوت و  مک رگراک  زاب و  لد تسد و  هدننک  فرصم  هدننک . فرصم دوجوم 

، وا لغش  نیرتمھم  یساسا و  لغش  اب  محازم  هک  اج  نآ ات  ار  راک  هکلب  تسا ، قفاوم  طقف  هن  تسا . قفاوم  نز  ندرکراک  اب  مالـسا  دناد . یمن شزرا  نز  یارب  ار  اھنیا  مالـسا 

اب دیابن  راک  نیا  اما  دـشاب ! زاین  یب فلتخم  یاھ  هصرع رد  نانز  راک  یورین  زا  دـناوت  یمن هک  روشک  کی  دـناد . یم مھ  مزال  دـیاش  دـشابن ، هداوناخ  ظفح  دـنزرف و  تیبرت  ینعی 

نانز زا  رگم  تسا ، مومذم  اھناسنا  همھ  زا  ربکت  دنیامن . عوضخ  عضاوت و  هب  راداو  ار  وا  دننک و  لیلذت  ار  نز  دیابن  دـشاب . هتـشاد تافانم  نز  یناسنا  یونعم و  شزرا  تمارک و 

ظفح یارب  نیا ، دـشاب . هتـشاد عوضخ  تلاح  دـیابن  درم  لباقم  ندز  فرح رد  لوقلاب ؛» نعـضخت  الف  . » دـشاب ربکتم  مرحمان  درم  لـباقم  رد  دـیاب  نز  مرحماـن ! نادرم  لـباقم  رد 

. تسا ناملسم  نز  یوگلا  نیا  دھاوخ و  یم ار  نیا  مالسا  تسا . نز  تمارک 

هللادـمحب ام  یمالـسا  ماـظن  رد  اـم و  بـالقنا  رد  هک  ناـنچ  نآ دـنک ! یم تسرد  یمیظع  هزجعم  هچ  ددرگ ، یمرب دوخ  لـصا  هب  ترطف و  هب  ناملـسم  نز  یتقو  دـینیبب  اـمش 

ناوج نانز  زا  ار  اھیراکادف  نآ  ام  اجک  مینیب ؟ یم ادھـش  ناردام  زا  زورما  هک  میدوب  هدید نانز  زا  ار  تمظع  تردـق و  نآ  اجک  ام  دوش . یم هدـھاشم  مھ  زورما  دـش و  هدـھاشم 

یبالقنا نانز  هرھچ  رد  هک  تسا  مالسا  تمظع  نیا ، دنـشاب ؟ اھنادیم  نیا  رد  هدوسآ  رطاخ  اب  اھنآ  گنج ، یاھ  هھبج هب  ناشبوبحم  نارـسمھ  نداتـسرف  اب  هک  میدوب ، هدید 

ام دنک . ملع  بسک  دناوت  یمن ناسنا  دنزرف ، تیبرت  اب  یراد و  هناخ اب  تفع ، ظفح  اب  باجح ، ظفح  اب  هک  دـننکن  غیلبت  تسا . راکـشآ  هللادـمحب  زورما ، بالقنا و  نارود  رد  ام ،

ناکشزپ الاب ، حطس  نالیصحتلا  غراف شزرا ، اب  دادعتـسا و  اب  اشوک و  نایوجـشناد  میراد : نام  هعماج رد  فلتخم  یاھ  هتـشر رد  ملاع  دنمـشناد و  نانز  ردقچ  هللادمحب  زورما 

مھ ار  هنانز  تراھط  دندرک ، ظفح  مھ  ار  ناشتمصع  فافع و  هک  ییاھنز  تساھمناخ ؛ رایتخا  رد  یملع  نوگانوگ  یاھ  هتـشر یمالـسا  یروھمج  رد  زورما  الاب ! زارط  زاتمم و 

ماجنا تسا  هتفگ  مالسا  هک  یروط  نامھ زین  ار  یرادرھوش  دنسر ، یم یمالسا  هویـش  هب  مھ  دنزرف  تیبرت  هب  دندرک ، ظفح  لماک -  لکـش  هب  مھ -  ار  باجح  دندرک ، ظفح 

یـسایس و یاھتیلاعف  هک  دنتـسھ  یدایز  هدـع  دـیراد -  فیرـشت  اج  نیا هک  ییاھمناخ  عومجم  امـش -  نیب  رد  نـالا  دـننک . یم مھ  یـسایس  یملع و  تیلاـعف  دـنھد ، یم

هک دـننک  راـختفا  مھ  دـیاب  دـننک و  یم راـختفا  اـھنآ  نارـسمھ  دـنلھاتم و  هک  ییاـھمناخ  هچ  درجم ، یاـھمناخ  هچ  هتـسجرب ؛ زاـتمم و  یاـھتیلاعف  مھ  نآ  دـنراد ؛ یعاـمتجا 

اھییارگ و لمجت نآ  زا  رود  اھیگزرھ ، نآ  زا  رود  دسرب ؛ دوخ  یعقاو  لامک  هب  دناوت  یم نز  یمالسا ، طیحم  رد  یمالسا و  هیحور  اب  دنزاتـشیپ . نوگانوگ  یاھنادیم  رد  ناشیاھنز 

. فرصم لباقم  رد  ندشریقح  ندش و  تسپ زا  رود 

عماوج هلمج  زا  ایند و  عماوج  ناج  هب هروخ  لثم  برغ  هک  ییارگ  فرـصم نیا  غارـس  منک : یم ضرع  راد  هناخ یاـھمناخ  هب  ناوج و  یاـھمناخ  هب  ناملـسم ، یاـھمناخ  هب  نم 

هک یناسک  یاھمناخ  فارـسا . دح  رد  هن  دشاب ، مزال  دح  رد  دیاب  فرـصم  دیورن . تسا ، هتخادنا  امروشک  هلمج  زا  تفرـشیپ و  هب  ور  یاھروشک  هعـسوت و  لاحرد  یاھروشک 

دنشاب و سرد  نارگید  یارب  دیاب  دنشاب . وگلا  نارگید  هب  تبسن  فارسا ، زا  یرود  ظاحل  زا  دیاب  دنراد ، روشک  فلتخم  یاھشخب  رد  ییاھتیلووسم  ناشدوخ  ای  ناشنارسمھ 

میھاوخ یم تسا ؛ مارح  اـھنیا  مییوگب  میھاوخ  یمن دوش . لـیبق  نیا  زا  تـالآ و  رھاوج  رویز و  رز و  ریـسا  هک  تساـھفرح  نیا  زا  رتـالاب  ناملـسم  نز  ناـش  هک  دـنھد  ناـشن 

لیاسو دنرخب ، تالآ  تنیز دنرخب ، الط  دنھدب  لوپ  دنورب  یناسک  دنکمک ، جاتحم  ام  هعماج  مدرم  زا  یرایـسب  هک  ینارود  رد  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  ناملـسم  نز  ناش  مییوگب 

. تسین ناملسم  نز  یوگلا  فارسا ، دننک . فارسا  یگدنز ، یاھشنم  اھشور و  ماسقا  عاونا و  رد  دنرخب و  گنراگنر  یگدنز 

زا دیاب  هک  میتسین  ام  نیا  ما : هدرک ضرع  نز  هیـضق  نیغلبم  ناگدنیوگ و  هب  اھراب  نم  میتسھ . یعدم  یرابکتـسا  یایند  لباقم  رد  ام  هک  تسا  ییاھنادیم  نآ  زا  یکی  نیا ،

اب دنمـشیدنا  ناسنا  چیھ  هک  تسا  یزیچ  مینک ، یم هضرع  نز  یارب  ام  هک  ار  هچنآ  دنک . عافد  شدوخ  زا  دیاب  هک  تسا  برغ  طحنم  گنھرف  نیا  مینک ؛ عافد  نامدوخ  عضوم 

ظفح هب  درم ، نز و  نایم  زرم  دـح و  یب شزیمآ  طالتخا و  مدـع  هب  باجح ، هب  تمـصع ، هب  تفع ، هب  ار  نز  ام  تسا ». بوخ  نز  یارب  نیا   » هک دوش  رکنم  دـناوت  یمن یفاصنا 

نز تمارک  نیا  تسا . ناملـسم  نز  تمارک  نیا  تسا ؟ دـب  نیا  مینک . یم توعد  دربن -  تذـل  وا  مشچ  هک  نآ یارب  هناگیب -  درم  لباقم  رد  ندرکن  شیارآ  هب  یناـسنا ، تمارک 

زا دـیاب  دـننک ، اـضرا  ار  ناـشدوخ  یناوھـش  زیارغ  دـننک و  هاـگن  وا  هب  رازاـب  هچوک و  نادرم  هک  دـھد  شیارآ  یا  هنوـگ هب  ار  دوـخ  هک  دـننک  یم قـیوشت  ار  نز  هک  ییاـھنآ  تسا .

برغ دنمـشیدنا  الاو و  یاھناسنا  هک  تسا  یگنھرف  ام ، گنھرف  دنھدب . باوج  دیاب  اھنآ  دـننک !؟ یم لیلذـت  دـنروآ و  یم نییاپ  دـح  نیا  ات  ار  نز  ارچ  هک  دـننک  عافد  ناشدوخ 

ناشدوخ دنتسینرضاح  دنلئاق ، یشزرا  ناشدوخ  یارب  هک  ییاھنز  نیتم و  نیگنس و  فیفع و  یاھمناخ  مھ  اج  نآ رد  تسا . روط  نیمھ ناشراتفر  دندنسپ و  یم ار  نآ  مھ 

. دراد دایز  لیبق  نیا  زا  یبرغ ، طحنم  گنھرف  دنھد . رارق  یا  هلیسو اھمشچ  هزرھ ناگناگیب و  یناوھش  زیارغ  یاضرا  یارب  ار 

یدـنا دراـیلیم و  کـی  قوقح  هک  اـجنآ  تسا ؟ رـشب  قوقح  اـتقیقح  دـنک  یم عاـفد  نآ  زا  برغ  هک  یزیچ  اـیآ  تسا . رـشب » قوـقح   » عوـضوم دـننز ، یم هک  ییاـھفرح  زا  یکی 

یرابکتـسا و یاھھاگتـسد  همھ  زورما  دینیب  یم دننک ! یم مھ  قیوشت  هکلب  دنتکاس و  رـشب  قوقح  نارادمدرـس  دوش ، یم عییـضت  ناشتاسدقم  هب  تناھا  اب  ناملـسم ،

دترم ناسنا  نامھ  دـنا ؛ هتـسب فص  دادرارق ، مدرم  دـید  ضرعم  رد  ار  یناطیـش » تایآ   » هک یـشزرا  یب ناسنا  زا  عاـفد  رد  ناـشراوخ ، هریج تسد و  هب ملق  نارودزم  نارکون و 

هلیسو هب  ناشھاگتدابع  دوش و  یم عییـضت  ناشقوقح  یدنھ ، ناملـسم  نویلیم  تسیود  هک  اج  نآ ارچ  تسا ؟! رـشب  قوقح  زا  عافد  نیا ، یدشر . ناملـس  ینعی  دحلم ،

!؟ دننز یمن مد  رشب  قوقح  زا  دوش ، یم ناریو  نیملسم  مالسا و  نانمشد  کیرحت  اب  بصعتم و  لھاج  یتشم 

هیمورا  / ٢٨/٠۶/١٣٧۵ رھش  نانز  عمج  رد  تانایب 

یضعب رد  ناوناب ، تیصخش  قوقح و  هب  تبـسن  هک  تسا  نیا  لضعم  نآ  دراد . دوجو  ناھج  رـسارس  رد  هکلب  ام ، ناریا  رد  طقف  هن  نز ، رـشق  اب  طابترا  رد  یگرزب  لضعم  زورما 

. دوشیم ملظ  نانز  هب  ینعی  دریگیم . ماجنا  ضرعت  ای  یھاتوک  یگدنز ، یاھشخب  زا 

هک ییاھاعدا  یهمھ  اب  یبرغ -  یاھروشک  رد  نانز ، هب  ملظ  تسا . هابتشا  روصت ، نیا  تسا . یمالسا  ای  یقرش  یاھروشک  صوصخم  یگژیو ، نیا  دننکیم  روصت  یضعب 

ردپ و هچ  رھوش ، هچ  نادرم -  فرط  زا  هداوناخ  رد  نانز  رازآ  رب  ینبم  ییاھرامآ  تسین . رتمک  دـشابن ، یقرـش  یمالـسا و  یاھروشک  زا  رتشیب  رگا  دـنراد -  نانز  هب  تبـسن 

! دنکیم بجعت  راچد  ار  ناسنا  اعقاو  ماهدید . ار  هدنھدناکت  یاھرامآ  نیا  نم  هک  دراد  دوجو  ردارب -  هچ 

یاھنادیم رد  نانز  هک  بالقنا  یزوریپ  تامدقم  ماگنھ  هب  ام ، روشک  رد  هتبلا  دوش . لح  دیاب  لضعم ، نیا  دراد . دوجو  ایند  یاج  همھ  رد  دش ، هراشا  نآ  هب  هک  یلـضعم  سپ ،

. دش ضوع  یدایز  دودح  ات  عضو  دندناسر ، تابثا  هب  ار  ناشدوخ  شقن  دندرک و  ادیپ  روضح  یسایس  یهزرابم  میظع 

صوصخم تاـعامتجا  زا  داـیز  لاـمتحا  هب  بـالقنا ، یزوریپ  رد  ناـنز  تاـعامتجا  شقن  هک  منکیم  ضرع  مدوخ ، نادـنزرف  نارھاوخ و  زیزع و  ناوناـب  امـش  عمج  رد  اـجنیا  نم 
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تاـعامتجا و رد  اـی  تازراـبم  رد  دـمآیم  شدوخ  دوب و  رفن  کـی  درم  تشاد . هناـگ  دـنچ  شقن  کـی  یـسایس ، یمومع و  تازراـبم  رد  ناـنز  روضح  ینعی  دوـب . رتـشیب  نادرم 

نز و درم و  نآ ، رد  هک  ار  یاهناـخ  عقاو  رد  دـشیم ، نادـیم  دراو  تسنادیم و  میھـس  هزراـبم  رد  ار  دوـخ  هناـخ ، نز  یتـقو  اـما  سب ! نیمھ و  درکیم . تکرـش  اـھییامیپھار 

ربص نارسمھ -  ناردام و  ادھش -  یاھهداوناخ  رگا  ینعی  دوب . روطنیمھ  زین  گنج  رد  درکیم . رـضاح  هزرابم  نادیم  رد  ار  یاهداوناخ  دروآیم و  هنحـص  هب  دنتـسھ ، نادنزرف 

یسایس دشر  یھاگآ و  زا  هعماج  رد  ار  ام  نانز  گنج ، بالقنا و  دوب . هتسجرب  رایسب  نانز ، شقن  عطقم ، نآ  رد  دشیم . یگرزب  رایسب  تالکـشم  راچد  گنج  دندرکیمن ،

هک دوب  ییاھتمینغ  اھنیا  دنک . لامیاپ  ار  شقح  دیوگب و  روز  وا  هب  یناسآ  هب  دناوتیمن  یسک  دوش ، رادروخرب  یسایس  یھاگآ  زا  دشاب و  داوس  اب  یتقو  نز ، درک . رادروخرب 

. لوا یهتکن  نیا ، دمآ . شیپ  نانز  یارب  بالقنا  رد 

هظحالم دروم  دوشیم  هاگدید  هس  زا  ار  نز  دننک : هجوت  تسرد  میوگب ، مھاوخیم  هک  یاهتکن  هب  دنمـشوھ  هاگآ و  ناوناب  هدرکلیـصحت و  ناوج و  نارتخد  منکیم  شھاوخ 

چیھ رگیدکی  اب  درم  نز و  هاگدید ، نیا  رد  هک  تسا  یناسفن  یونعم و  لماکت  هار  رد  یناسنا  ناونع  هب  نز  شقن  یکی  دوش . راکشآ  وا  هب  تبسن  یمالـسا  شنیب  ات  داد  رارق 

نینموم یارب  دھاوخیم  لاعتم  یادخ  یتقو  نآرق ، رد  دناهدوب . یاهتسجرب  گرزب و  نادرم  هک  نانچمھ  دناهتشاد ؛ روضح  یاهتسجرب  گرزب و  نانز  خیرات ، رد  دنرادن . یتوافت 

ای دوبن  مھ  زور  نآ  یاھناسنا  نایم  رد  وا  ریظن  هک  یاهتـسجرب  نموم  رـصنع  ناونع  هب  نز  نوعرف ». تارما  اونمآ  نیذـلل  ـالثم  برـض هللا  و  : » دـنزیم لاـثم  نز  زا  دـنزب ، لاـثم 

. لوا هاگدید  زا  نیا ، دراد . روضح  دوب ، بایمک 

الماک نانز ، یارب  یسایس  یداصتقا و  یملع و  شالت  تیلاعف و  نادیم  مالسا ، رظن  زا  تسا . یداصتقا  یملع و  یـسایس ، یعامتجا ، یاھتیلاعف  یهنیمز  رد  مود ، هاگدید 

، دزاس بیصنیب  یعامتجا  یسایس و  شالت  زا  ای  دراد ، زاب  یداصتقا  شالت  زا  دنک ، مورحم  یملع  راک  زا  ار  نز  دھاوخب  یمالسا  شنیب  هب  دانتسا  اب  یـسک  رگا  تسا . زاب 

، دنناوتیم هچ  رھ  اھنآ  دننک . تکرش  اھتیلاعف  رد  دنناوتیم  دھدیم ، هزاجا  ناشیاھترورض  اھزاین و  یمسج و  ناوت  هک  یردق  هب  نانز  تسا . هدرک  لمع  ادخ  مکح  فالخ  هب 

راک لـیمحت  دراد . ییاھترورـض  اذـل  تسا ، درم  زا  رتفیرظ  نز  ینامـسج  ظاـحل  زا  نوچ  هتبلا  تسین . عناـم  سدـقم ، عرـش  دـننک . یعاـمتجا  یـسایس و  یداـصتقا و  شـالت 

: دومرف هک  تسا  لقن  مالسلا  هالصلاهیلع و  بلاطیبا  نبیلع  ماما  زا  هتبلا  دنکیمن . مھ  عنم  هک  نانچ  دنکیمن ؛ هیصوت  ار  نیا  مالـسا  تسا . نز  هب  ملظ  نز ، رب  نیگنس 

یاھهناخ رد  نانز  هک  دـیوگیم  نادرم  هب  باطخ  دـنموربآ . رازگتمدـخ  راکـشیپ و  ینعی  نامرھق » . » تسین هنامرھق  تسا ، لگ  نز  ینعی  هنامرھقب ». تسیل  هناحیر و  هارملا  »

هب دیاب  ار  نیگنس  یاھراک  دینکیم  لایخ  هک  تسین  امش  رازگتمدخ  امش و  راکشیپ  نز ، درک . راتفر  تقد  تفارظ و  لامک  اب  اھنآ  هب  تبـسن  دیاب  هک  دنفیطل  یلگ  لثم  امش 

. تسا یمھم  یهلاسم  نیا ، درک . لوحم  وا 

! دنھدیم ماجنا  نادرم  ار  هیقب  دصردیس  نانز و  ار  هرمزور  یاھراک  دصرد  داتفھ  یبرغ ، ناجیابرذآ  قطانم  زا  یضعب  رد  هک  تسا  هدمآ  دنداد ، نم  هب  اریخا  هک  یـشرازگ  رد 

یدمآرد لغـش و  دنک و  راک  امتح  دیاب  نز  هک  دـنوشیم  لئاق  طرـش  دـننک ، جاودزا  دـنھاوخیم  یتقو  نادرم  یـضعب  هکنیا  تسا . مالـسا  رظن  فالخ  هب  نیا  تسا . ملظ  نیا 

عونمم یعامتجا  یداصتقا و  تیلاعف  زا  ار  نز   » مییوگب ام  هکنیا  دـنکیمن . هیـصوت  مھ  یراـک  نینچ  هب  مالـسا  اـما  تسین ، عرـش  فـالخ  هچرگ  تساـطخ . دـشاب ، هتـشاد 

راوشد یاھـشالت  نیگنـس و  یاھراک  ماجنا  هب  روبجم  ار  نز  هک  مھ  ار  نیا  فرط ، نآ  زا  اما  تسا . هتفگن  یفرح  نینچ  مالـسا  تسا . طـلغ  مالـسا ، رظن  دانتـسا  هب  مینک ،»

، ددرگن وا  عنام  یرادهچب  دشاب ، هتشاد  تغارف  تصرف و  رگا  نز  ینعی  تسا . هنایم  رظن  کی  مالسا ، رظن  تسا . هدرکن  هیصوت  مالسا  دننک ، یسایس  ای  یعامتجا  یداصتقا ،

دنیوگب دننک و  روبجم  ار  وا  هکنیا  اما  درادن . یعنام  دوش ، یداصتقا  ای  یـسایس  یعامتجا ، یاھتیلاعف  دراو  دھاوخب  دشاب و  هتـشاد  ینامـسج  ناوت  ورین و  هقالع و  قوش و 

هتـساوخن نز  زا  مالـسا  مھ  ار  نیا  هن . یریگب ، هدـھع  هب  یمھـس  راوناخ ، یهنیزھ  نیمات  رد  یناوتب  نآ  دـمآرد  اب  ات  ینک  راک  ردـق  نـالف  یزور  یریذـپب ، یلغـش  اـمتح  دـیاب 

. دروآیم باسح  هب  نز  رب  لیمحت  عون  کی  مھ  ار  نیا  تسا .

هب هک  نانچ  درک ؛ رابجا  لیمحت و  نز  رب  دیابن  یـسایس ، یعامتجا و  یداصتقا ، یملع ، تیلاعف  نادـیم  رد  هک  تسا  نیا  مالـسا  رظن  مود ، هاگدـید  رد  هصالخ ، روط  هب  سپ ،

رب تسا و  بوخ  یلیخ  یملع ، تیلاعف  هتبلا  تسین . یعنام  دـنوش ، یـسایس  یعامتجا و  یاـھتیلاعف  دراو  دـنھاوخیم  اـھمناخ  رگا  تخادرپ . دـیابن  مھ  وا  هار  ندرک  دـس 

. دراد حیجرت  اھتیلاعف  ریاس 

ات دـنریگب  ار  رتـخد  وـلج  دـیاب  هک  دـننک  لاـیخ  ینید ، بصعت  یور  زا  یرداـم ، ردـپ و  اداـبم  دـنناوخب . سرد  ناـشیاھرتخد  دـنھد  هزاـجا  هک  منکیم  هیـصوت  اـھهداوناخ  هب  نـم 

دیراذگب دنکیم ، هیلاع  تالیصحت  امش  رـسپ  رگا  دراذگیمن . یقرف  رـسپ  رتخد و  نایم  ملع ، لیـصحت  یارب  نید ، تسا . هتفگن  یزیچ  نینچ  نید  هن ؛ دنکن ! هیلاع  تالیـصحت 

، دننادب ار  دوخ  ردق  دنوش و  فقاو  ناشدوخ  ناش  هب  دننک ، ادیپ  یھاگآ  دنزومایب ، ملع  دنناوخب ، سرد  ام  ناوج  نارتخد  دیراذگب  دزادرپب . هیلاع  تالیصحت  هب  مھ  امـش  رتخد 

. دیمھف ار  اھنیا  دوشیم  داوس ، یهیاس  رد  تسا . چوپ  ساسا و  هیاپیب و  ردقچ  نز ، صوصخ  رد  یناھج  رابکتسا  تاغیلبت  هک  دنمھفب  ات 

رز و هب  ندـیبسچ  لمجت و  لھا  هک  یناسک  دنتـسھ . هدرکلیـصحت  یاھرـشق  نایم  رد  اـم ، ناوج  ناـنز  نارتخد و  نیرتناـمیا  اـب  نیرتکاـپ و  نیرتیبـالقنا ، نیرتنیدـتم ، زورما 

یفاک تفرعم  تامولعم و  داوس و  زا  ابلاغ  دـننک ، دـیلقت  یگدـنز  عضو  کاشوپ و  سابل و  رد  یبرغ  یاھوگلا  زا  دـنھاوخیم  هتـسب  مشچ  هناروکروک و  ای  دنتـسھ و  تالآرویز 

، یملع نادیم  رد  نیاربانب ، دھد . قیبطت  تسا ، بوخ  تقیقح و  قح و  هچ  رھ  اب  ار  نآ  دنک و  لرتنک  ار  دوخ  راتفر  دناوتیم  دشاب ، هتـشاد  تامولعم  هک  یـسک  دنرادن . هرھب 

ناشیاھهچب رتخد  دنراذگب  هک  تسا  نیا  ناردام  ناردپ و  هب  نم  یهیـصوت  دنناوخب . سرد  مھ  اھاتـسور  رد  یتح  نارتخد ، دشاب . زاب  نانز  یارب  دیاب  تیلاعف  یاھھار  یهمھ 

رد دیراذگب  دینکن . تعنامم  دنزادرپب ، یھاگـشناد  هیلاع و  تالیـصحت  هب  ییادـتبا  لحارم  یط  زا  سپ  دـنلیام  دـنراد و  دادعتـسا  اھنآ  رگا  دـنزومایب . داوس  دـنورب و  هسردـم  هب 

. مود هاگدید  زا  مھ  نیا  دنوش . تامولعم  یاراد  داوس و  اب  یاھناسنا  وزج  اھنآ  ام  یمالسا  یهعماج 

نز هب  هک  تسا  هدـشن  هداد  هزاجا  درم  هب  مالـسا  رد  نم ! نازیزع  دـسریم . رظن  هب  رتمھم  همھ  زا  نیا  هک  تسا  هداوناخ  رد  وضع  کی  ناونع  هب  نز ، هب  هاـگن  موس ، هاگدـید 

سک رھ  یارب  قوقح ، نیا  تسا . تمکح  تحلـصم و  لامک  یور  زا  هک  تسا  هدـش  هداد  رارق  یدودـحم  قوقح  هداوناخ ، رد  درم  یارب  دـنک . لـیمحت  وا  رب  ار  یرما  دـیوگب و  روز 

رھ نز ، درم و  تسا . تحلـصم  یور  زا  مھ  نآ  هک  تسا  هدـش  نیعم  یقوقح  هداوناـخ ، رد  زین  نز  یارب  نینچمھ ، تفرگ . دـھاوخ  رارق  قیدـصت  دروـم  دوـش ، حیرـشت  هتفگ و 

لـماک و یجوز  هداوناـخ ، رد  دـننک ، هدافتـسا  حیحـص  روط  هب  دوـخ  یهژیو  تاـیقلخ  زا  رگا  اـھنآ  تسا . ناـشدوخ  یهژیو  هک  دـنراد  یزیارغ  تاـیحور و  قـالخا ، تعیبـط ، مادـک 

ود هداوناخ ، لخاد  رد  مالـسا  دروخیم . مھ  هب  لداعت  درک ، یور  هدایز  مھ  نز  رگا  دروخیم . مھ  هب  لداعت  درک ، یورهداـیز  درم  رگا  دـنھدیم . لیکـشت  دـعاسم  گـنھامھ و 

. تسا هداد  رارق  هزاغم  باب  کی  رد  کیرـش  بساک  ود  یگدـنز و  دربن  یهھبج  رد  نیـشنرگنس  ود  ناسنا ، یهرھچ  رد  مشچ  ود  رد ، کـی  یهگنل  ود  دـننام  ار  درم  نز و  سنج 

ناـمھ اـب  رگا  سنج ، ود  نیا  تسا . ناـشدوخ  یهژیو  هک  دـنراد  فطاوع  زیارغ و  رد  مھ  رکف و  حور و  مسج و  رد  مھ  ییاھتلـصخ ، تایـصوصخ و  تعیبط ، ود ، نیا  زا  مادـک  رھ 

. تشاد دنھاوخ  هدیافرپ  تکرب و  اب  نابرھم و  راگدنام و  یاهداوناخ  دننک ، یگدنز  مھ  رانک  رد  تسا  هدرک  نیعم  مالسا  هک  ینیزاوم  دودح و 

، دوش یشالتم  هدرکان ، یادخ  یاهداوناخ ، رگا  دنربیم . جنر  یشالت  ییادج و  زا  نانز -  صوصخب  اھهداوناخ -  دراد . یتسـس  رایـسب  ناینب  هداوناخ ، برغ ، یایند  رد  زورما 

؛ دنجنر نیا  راچد  نانز  برغ ، یایند  رد  زورما  دـنیبیم . جـنر  رتشیب  نز  نایم ، نیا  رد  اما  دـننیبیم . جـنر  دـنوشیم و  تحاران  هراوآ و  نادرگرـس و  ود ، رھ  نز ، مھ  درم و  مھ 

، مھ اھنآ  دوخ  اما  دـننکیم ؛ هداوناخ  نوناک  یـشاپورف  هب  مادـقا  نانز  دوخ  یھاـگ  دـنوریم . نیب  زا  دـنوشیم و  یـشالتم  دـنروخیم ، مھ  هب  یناـسآ  هب  اـھهداوناخ  نوچ 

. دنروخیم رتشیب  ار  شبوچ 
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یتسیزمھ یگنھامھ و  رگیدـکی  اب  ناشتایـصوصخ ، زا  یرادروخرب  نمـض  دوجوم ، ود  رـصنع و  ود  نیا  متفگ -  هک  روطناـمھ  هداوناـخ -  طـیحم  رد  هک  تسا  نیا  مھم  یهتکن 

ضرعت وا  هب  تبـسن  درم ، تسا  نکمم  دنکن ، عافد  نز  زا  نوناق  رگا  لاح ، نیا  اب  تسا . رتتفلکندرگ  رتیوق و  درم ، دراد و  یرتشیب  تفارظ  یمـسج ، ظاحل  زا  نز  نکل  دـنراد .

نامروشک رد  ام  هک  یبلطم  دراد . ینیگنس  رایسب  فیاظو  دنتسھ ، ناشدوخ  یگداوناخ  طیحم  نورد  دناهداد و  لیکـشت  هداوناخ  هک  یناوناب  زا  تیامح  رد  نوناق ، اذل ، دنک .

جاودزا و نیناوق  رد  یدایز  تاحالـصا  بالقنا ، زا  سپ  هچرگ  دنک . ییوگروز  دناوتن  هداوناخ  طیحم  رد  درم  ات  تسا ؛ نز  زا  ینوناق  یقالخا و  تیامح  مینک ، لابند  تیدـج  اب  دـیاب 

یتلود هاگتـسد  رد  هک  ییاھنآ  هچ  دنـسلجم ، رد  هک  ییاھنآ  هچ  ناراکردناتسد -  یهمھ  هب  ام  یهیـصوت  اذل ، دسریمن . رظن  هب  یفاک  اما  تسا ، هدـش  هداوناخ  زا  تیامح 

هک تسا  یـساسا  یهطقن  نامھ  نیا  دـننک . لاـبند  هنادـجم  ار  یبلطم  نینچ  هک  تسا  نیا  ناـنز ، دوخ  هب  و  دنتـسھ -  ظـعو  هباـطخ و  رباـنم  رب  هک  ییاـھنآ  هچ  دنتـسھ و 

یـضعب دنتـسھ . یدیدش  تیمولظم  راچد  نانز  زورما  هدـنام و  لوفغم  برغ ، یایند  رد  هک  تسا  یاهتکن  نامھ  نیا  تسا . هداد  ماجنا  شخب  نیا  رد  ار  راک  نیرتمھم  مالـسا 

لخاد رد  اھنآ  هک  دـننکیم  لایخ  اذـل ، دـنوشیم . رھاظ  عماوج  رد  ییاورپ ، چـیھ  نودـب  ناـنز  دـننیبیم  دـنرگنیم و  برغ  رد  یعاـمتجا  طـیحم  هب  دـننیب ، رھاـظ  هک  ناـسک 

. دوشیم ملظ  یلیخ  نانز  هب  هداوناخ  طیحم  رد  تسا و  هابتشا  روصت  نیا  هکیلاح  رد  دنراد . ار  ییاورپیب  نینچ  مھ  هداوناخ 

توق و لامک  اـب  نز ، زا  ینوناـق  تیاـمح  دوش و  عفترم  دـیاب  میراد ، هنیمز  نیا  رد  یدوبمک  ناـمهعماج  رد  اـم  رگا  زورما  تسا . نز  قح  رد  یملظ  نینچ  زا  عناـم  مالـسا ، اـما 

، یراتسرپ تیلووسم  هب  راتسرپ ،» زور   » تبسانم هب  تسا  بوخ  دنرتلاعف . نآ  رد  نانز  هک  دراد  دوجو  ییاھتکراشم  تامدخ و  یعامتجا ، طیحم  رد  هتبلا  دریگ . ماجنا  تدش 

: منک هراشا  دراد ، ییالاو  شزرا  هک  تسھ  مھ  یمھم  رایسب  راک  دندرکیم و  تیلاعف  شالت و  نادرم  زا  رتشیب  تیلووسم  نیا  رد  نانز  قباس ، زا  هک 

، درم نز و  زا  معا  ام -  یهعماـج  یاھرـشق  یهمھ  زا  تیاـمح  هب  رمک  دوخ ، فراـعم  نیناوق و  اـب  مالـسا  زورما  هک  تسا  نیا  مھم  یهلاـسم  یمارگ ! نارھاوخ  زیزع و  ناوناـب 

، یمالسا ماکحا  یمالسا و  ماظن  هک  تفگ  نینچ  ناوتیم  رگید ، هاگدید  کی  زا  تسا . هتسب  دنفیعض -  هک  ییاھرشق  اصوصخم  فلتخم و  یاھرشق  یرھـش ، ییاتـسور و 

یھام رتمک  نونکا  دنکیم . هئطوت  یمالسا  یروھمج  ماظن  هیلع  رابکتـسا ، زورما  هک  تسا  هاگدید  نیمھ  رطاخ  هب  تسا . هتـسب  ایند  یهمھ  رد  نیمولظم  زا  عافد  هب  رمک 

ددص رد  دنتسھ -  دازآ  یاھتلود  اھتلم و  هیلع  هئطوت  یحارط  لوغشم  امئاد  هک  شایحارط -  تاسـسوم  رودزم و  یاھزغم  اھیناپمک ، اھھاگتـسد ، اب  رابکتـسا  هک  درذگیم 

راگدرورپ و لضف  هب  اما  دراد . همادا  رمتسم  روط  هب  دریگیم و  لکش  زور  رھ  هتفھ و  رھ  اضعب  یتح  اھهئطوت ، نیا  دشابن . یمالسا  یروھمج  ماظن  هیلع  هئطوت  ندز و  هبرض 

هیلع رابکتـسا  شالت  یهمھ  دنرادروخرب ، نآ  زا  ام  روشک  رد  درم  نز و  هللادمحب  هک  ییاھیھاگآ  نیمھ  اھیگتـسبمھ و  نیمھ  اھیلدـمھ ، نیمھ  تاعامتجا ، نیمھ  رطاخ  هب 

نیا رد  لماوع  یهمھ  زا  شیب  املـسم  تسا . هدش  هدـیلام  کاخ  هب  وا  ینیب  اھراب  اھراب و  گرزب ، تلم  نیا  اب  هلباقم  نادـیم  رد  هدـش و  لطاب  عیاض و  یمالـسا ، یروھمج 

. دیراد مھ  زاب  دیاهتشاد و  یدایز  ریثات  دروم ، نیا  رد  نانز ، امش  تسا و  هتشاد  شقن  یسایس  یعامتجا و  مھم  یاھنادیم  رد  ناشروضح  مدرم و  یھاگآ  هنیمز ،

هب دـننکیم و  بسک  یھاگآ  یملع ، زکرم  داـھن و  ود  نیا  فلتخم  یاھـشخب  رد  ناوج ، نارتخد  دراد و  دوجو  هیملع  یهزوح  هاگـشناد و  روشک ، یهمھ  رد  هللادـمحب ، زورما ،

زیر و نانمـشد  اکیرما و  رابکتـسا ، تسا ، ناوارف  هللادـمحب  ام  یهعماج  رد  تبحم ، ابو  هدارا  اب  یھاگآ ، یاراد  روشرپ ، ناوج ، یاـھحور  نیا  یتقو  اـت  دـنزادرپیم . یزومآملع 

. دینک رتشیب  ار  ناتیاھیھاگآ  تامولعم و  هک  تسا  نیا  مزیزع  نارتخد  نارھاوخ و  هب  نم  یهیـصوت  دـننکب . دـنناوتیمن  روشک  نیا  هب  تبـسن  یطلغ  چـیھ  تلم ، نیا  تشرد 

، نادرم لثم  دـیاب  روشک  نانز  زورما  هک  تسا  یملـسم  یمتح و  فیاظو  وزج  ینید ، یاھراک  هب  مامتھا  زور و  یالتبا  دروم  لـئاسم  هب  دورو  سرد ، قیقحت ، تقد ، هعلاـطم ،

، نانز زا  یرایـسب  دینکیم . عیجـشت  تبثم ، یاھنادیم  هب  دورو  یارب  ار  دوخ  نارـسمھ  دـیرورپیم و  حـلاص  نادـنزرف  هک  دـیتسھ  امـش  دـننادب . اھنآ  ماجنا  هب  فظوم  ار  دوخ 

. دراد یشزرا  نینچ  وا ، یریگعضوم  یھاگآ و  نز و  شالت  راک و  دنھدیم . تاجن  ترخآ  ایند و  تالکشم  زا  ار  اھنآ  دننکیم و  یتشھب  ار  ناشدوخ  نارھوش 

ناتسزوخ  / ١٢/٢٠/١٣٧۵ نانز  عامتجا  رد  تانایب 

بلطم نیا  رتشیب  هچ  رھ  هک  مراد  رارـصا  اما  ماهدرک ؛ نایب  ار  بلاطم  نیا  اھراب  نم  تسا . میـسقت  لـباق  شخب  هس  رد  ناـنز ، ناـش  ناـسنا و  یگدـنز  دروم  رد  مالـسا  رظن 

نیا مداقتعا  نم ! نارتخد  زیزع و  نارھاوخ  دنتـسھ . اـم  یهعماـج  ناـنز  دوخ  دـشاب ، لاـعف  دروم  نیا  رد  دـیاب  رتشیب  هک  یـسک  نآ  دوش . حرطم  روشک  ناوناـب  دروم  رد  مھم 

نادرم ریصقت  یردق  دریگیم ، تروص  ییاھیھاتوک  ناملسم ، نز  هب  تبسن  رگید -  یاھروشک  یضعب  رد  هچ  ناریا و  رد  هچ  یمالسا -  یهعماج  زا  یـشخب  رد  رگا  هک  تسا 

ادخ و هک  دننادب  دیاب  دنتسھ . ناوناب  دوخ  لوا  یهجرد  رد  دنک ، عافد  نآ  زا  دسانـشب و  ار  نز  یمالـسا  ناش  دیاب  هک  یـسک  نآ  نوچ  تسا ؛ ناوناب  دوخ  ریـصقت  مھ  یردق  و 

دـننک و عافد  هتـساوخ ، هدومرف و  مالـسا  هک  هچنآ  زا  دـنکیم و  نیعم  یزیچ  هچ  ار  اھنآ  تیلووسم  دـھاوخیم ، هچ  اھنآ  زا  دراد ، یتواـضق  هچ  اـھنآ  یهراـبرد  مالـسا ، نآرق و 

یهیاس ریز  رد  برغ و  یایند  رد  زورما  هکنیاامک  دـننک ؛ متـس  نز  هب  هک  داد  دـنھاوخ  هزاجا  دوخ  هب  دنتـسین ، دـنبیاپ  یـشزرا  چـیھ  هب  هک  یناسک  دـنھاوخن ، رگا  دـنھاوخب .

هب رھوش  شرھاوخ ، هب  ردارب  شرتخد ، هب  ردپ  دننکیم ؛ نانز  هب  یبرغ  نادرم  ار  ملظ  نیرتشیب  دنھدیم ، نز  هب  تبـسن  هک  ییاھراعـش  دوجو  اب  راید ، نآ  یدام  یاھماظن 

رد هک  تسا  ینادرم  یوس  زا  تسھ -  ایند  رد  هک  ییاھرامآ  قبط  ناشنارتخد -  یتح  ای  نارھاوخ و  نارسمھ و  نانز و  هب  تبـسن  یدعت  ضرعت و  متـس و  نیرتشیب  شنز .

یدعت ملظ و  یارب  ار  دوخ  هار  ینامسج ، تردق  رب  هیکت  اب  درم  دشابن ، اھلد  رد  ادخ  دشابن ، مکاح  یونعم  یاھشزرا  یماظن  رد  رگا  ینعی  دننکیم . یگدنز  یبرغ  یاھماظن 

. دنیبیم زاب  نز  هب 

نآ زا  دسانـشب و  تسرد  ار  دوخ  یھلا  یناسنا و  قوقح  هک  نز  دوخ  مھ  یکی  و  اھنیا ، لاثما  نامیا و  نوناق و  ادـخ و  یهظحالم  یکی  تسا : زیچ  ود  تسا ، عناـم  هک  یزیچ 

هن دھدیم و  ندرک  ملظ  یهزاجا  نز  هب  هن  دھدیم . هئارا  ار  طیرفت  طارفا و  نودـب  هنایم و  دـح  کی  مالـسا  دروم ، نیا  رد  دـبلطب . هملک  یقیقح  یانعم  هب  ار  دوخ  دـنک و  عافد 

. منکیم حیرشت  ار  نآ  هاتوک  تروص  هب  نم  هک  تسا  یمالسا  طخ  نامھ  میقتسم ، طارص  میقتسم و  طخ  دریگیم . هدیدان  ار  درم  نز و  تعیبط 

دشر و نادـیم  رد  یتوافت  چـیھ  شخب ، نیا  رد  درم  نز و  تسا . نز  دوخ  یونعم  دـشر  لماکت و  یهصرع  لوا ، تسا . هدـش  نیعم  هصرع  هس  نانز ، تیلاعف  یارب  مالـسا ، رد 

دح هب  دناوتیم  درم  دسرب . یونعم  ظاحل  زا  تاماقم  نیرتالاب  هب  دـناوتیم  مھ  نز  دـسرب ؛ یونعم  ظاحل  زا  تاماقم  نیرتیلاع  هب  دـناوتیم  درم  ینعی  دـنرادن . یونعم  لماکت 

. دسرب اھیلعهللامالس  ارھز  یهمطاف  دح  هب  دناوتیم  نز  دسرب و  مالسلاهیلع  بلاطیبانبیلع 

هارما اونما  نیذلل  الثم  برـض هللا  و  : » دنکیم رکذ  نانز  نایم  زا  دنکیمن ؛ رکذ  نادرم  نایم  زا  ار  نآ  دنک ، رکذ  نامیا  اب  یاھناسنا  یارب  یاهنومن  دـھاوخیم  یتقو  میرک ، نآرق 

لماکت تیناسنا و  یهنحـص  رد  ینعی  دـنکیم . رکذ  هتـسجرب -  نانز  زا  هن  نموم -  هتـسجرب و  یاھناسنا  زا  هنومن  ود  ناونع  هب  ار  نز  ود  اج ، نیا  رد  لاـعتم  یادـخ  نوعرف .»

هب نز  ود  زا  نخـس  هکلب  دـنکیمن ؛ ینید  یملع و  یاھتیـصخش  گرزب و  نادرم  ناربمایپ و  زا  نخـس  دـنک ، نایب  یزاـتمم  یهنومن  دـھاوخیم  یتقو  لاـعتم  یادـخ  یونعم ،

لالقتـسا اب  ینز  شرھوش ، یتوغاط  تردـق  اب  هزرابم  ماقم  رد  ینز  هنجلایف ؛» اـتیب  کدـنع  یل  نبا  بر  تلاـق  ذا  . » تسا نوعرف  نز  نز ، ود  نآ  زا  یکی  هک  دروآیم  ناـیم 

؛ دـنک لیمحت  وا  رب  ار  یھارمگ  هار  دـناوتیمن  رھوش  هک  تساج  نیا  نز ، نیا  تمظع  دوریمن . دوخ  مان  نوعرف  تفـص و  نوعرف  دـنمتردق و  زواجتم و  رھوش  راب  ریز  هک  لماک 

هناخ رد  درم ، نیا  دوخ  رـسمھ  اما  دنیوا ؛ یهدارا  موکحم  نوعرف و  تسد  ریز  درم ، اھنویلیم  دشاب . تیـصخش  نآ  اب  تردق و  نآ  اب  نوعرف  دح  رد  یـصخش  رھوش ، نآ  هچرگا 

« يناريا ناملسم  نز   » 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 21هاگياپ  هحفص 6 
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ناسنا کی  دوجوم و  کی  ناونع  هب  اذـل  دـنکیم . باـختنا  ار  قح  هار  ادـخ و  هار  دـیوگیم و  کرت  ار  نوعرف  هار  دروآیم ، ناـمیا  ادـخ  هب  تسا ، دازآ  تسین ؛ وا  یهدارا  موکحم 

. دوشیم باختنا  رشب  عون  ینب  یهمھ  نایم  زا  هکلب  نانز ، نایم  زا  طقف  هن  هتسجرب ،

یهقطنم رھش و  مدرم  یهمھ  یهدولآ  نظ  وس  هاگن  تمھت و  لباقم  رد  هک  تسا  ناوج  ینز  میرم ، نارمع .» هنبا  میرم  . » تسا نارمع  رتخد  یسیع و  ردام  میرم  رگید ، نز 

دوخ دنزرف  ینکفارون  لثم  دریگیم و  تسد  یور  رب  تسا ، هتـشاذگ  وا  کاپ  ناماد  رد  دوخ  یهلماک  تردق  اب  لاعتم  یادـخ  هک  ار  حور  اھملک و  دتـسیایم و  هوک  لثم  دوخ ،

زا اھناسنا ، یهمھ  هک  یعیـسو  رـشحم  میظع و  نادیم  رد  هک  تسا  نآ  یهدنھد  ناشن  نیا ، دـننکیم . ناراب  رون  ار  ایند  نز ، ود  نیا  دـنکفایم . نامز  نآ  کیرات  یایند  رب  ار 

ار نز  ود  دـنک ، یفرعم  ار  اھنآ  هنومن ، لثم و  ناونع  هب  دـنک و  باختنا  اھناسنا  یهمھ  عومجم  زا  ار  ناسنا  ود  دـھاوخیم  لاعتم  یادـخ  یتقو  دـناهدش ؛ عمج  نیرخآ  نیلوا و 

. تسا ییاھزار  راک ، نیا  رد  ار . نز  کی  درم و  کی  هن  ار و  درم  ود  هن  دنکیم ؛ باختنا 

دنناوتیم ود  رھ  نز  لـثم  مھ  درم  درم ، لـثم  نز  تسین ؛ یقرف  درم  نز و  ناـیم  ناـسنا -  یناـسفن  یحور و  یلاـعت  یونعم و  دـشر  یهصرع  ینعی  لوا -  یهصرع  رد  سپ ،

نیقداـصلا و تاـتناقلا و  نیتناـقلا و  تاـنموملا و  نینموـملا و  تاملـسملاو و  نیملـسملا  نا  : » دـیامرفیم نآرق  رد  اذـل  دـننک . یط  ار  ادـخ  هـب  برق  تیوـنعم و  یلاـع  جرادـم 

اریثک و هللانیرکاذـلا  تاظفاحلا و  مھجورف و  نیظفاحلا  تاـمئاصلا و  نیمئاـصلا و  تاقدـصتملا و  نیقدـصتملا و  تاعـشاخلا و  نیعـشاخلا و  تارباـصلا و  نیرباـصلا و  تاـقداصلا و 

. تسین یتوافت  چیھ  درم  نز و  نایم  نآ ، رد  هک  تسا  لوا  یهنحص  نیا ، امیظع .» ارجا  هرفغم و  مھل  هللادعا  . » دنراد رارق  مھ  رانک  رد  نز  درم و  اج ، همھ  تارکاذلا .»

سرد ندناوخ ، سرد  یملع ، تیلاعف  صاخ ، یانعم  هب  یعامتجا  تیلاعف  یـسایس ، تیلاعف  یداصتقا ، تیلاعف  زا  معا  تسا ؛ یعامتجا  یاھتیلاعف  یهصرع  مود ، یهصرع 

، اھنادیم یهمھ  رد  عونتم  یاھتیلاعف  یهزاجا  رد  نز  درم و  نایم  مھ  اجنیا  رد  هعماج . نحص  رد  یگدنز  یاھنادیم  یهمھ  ندرک و  تدھاجم  ادخ ، هار  رد  ندرک  شالت  نتفگ ،

یداصتقا تیلاعف  دناوتیم  درم  دناوتیمن ؛ نز  دیوگب ، سرد  دناوتیم  درم  دناوتیمن ؛ نز  دناوخب ، سرد  دناوتیم  درم  دیوگب  یـسک  رگا  تسین . مالـسا  رظن  زا  یتوافت  چیھ 

رد مالـسا ، رظن  زا  تسا . هدز  فرح  مالـسا  نخـس  فالخ  رب  هدرکن و  نایب  ار  مالـسا  قطنم  دناوتیمن ، نز  دنک ، یـسایس  تیلاعف  دناوتیم  درم  دناوتیمن ؛ نز  دھد ، ماجنا 

نانز باب  هک  تسھ  اھراک  زا  یـضعب  هتبلا  دنتـسھ . ناسمھ  کرتشم و  یهزاجا  یاراد  درم  نز و  یگدـنز ، یاھتیلاعف  یرـشب و  یهعماـج  هب  طوبرم  یاـھتیلاعف  نیا  یهمھ 

نیا دـنکیمن . قیبطت  اھنآ  یمـسج  یقالخا و  عضو  اب  نوچ  تسین ؛ نادرم  باب  هک  تسھ  مھ  اھراک  زا  یـضعب  دـنکیمن . قیبطت  اھنآ  ینامـسج  بیکرت  اـب  نوچ  تسین ؛

رگا تسا . راک  نیا  یاضتقا  یاھهنیمز  قوش و  تاناکما و  بسح  رب  راک ، میـسقت  هن . ای  دشاب  یعامتجا  یاھتیلاعف  نادـیم  رد  دـناوتیم  نز  هک  درادـن  نیا  هب  یطبر  عوضوم 

. دھد ماجنا  تسا ، هعماج  هب  طوبرم  هک  هچنآ  یعامتجا و  نوگانوگ  یاھتیلاعف  دناوتیم  دشاب ، هتشاد  قوش  دھاوخب  نز 

تـسا درم  نز و  طالتخا  هب  طوبرم  تسین ؛ تیلاعف  یارب  وا  نتـشاد  هزاجا  نز و  هب  طوبرم  دودح ، نیا  هک  تسا  هدرک  نیعم  ار  یدودـح  مالـسا  اھتیلاعف ، نیا  یهصرع  رد  هتبلا 

هتشاد هناختراجت -  رد  هرادا ، رد  نابایخ ، رد  اج -  همھ  رد  ناشدوخ  نایم  یدنبزرم  کی  دیاب  نز  درم و  هک  تسا  دقتعم  مالسا  دراد . تیساسح  هلاسم  نیا  یور  مالـسا  هک 

دیاـب ار  نیا  تسین . مھ  اـب  ناـنز  مھ و  اـب  نادرم  جازتما  طـالتخا و  لـثم  درم ، نز و  جازتما  طـالتخا و  تسا . هدـش  نیعم  یزرم  باـجح و  ناملـسم ، درم  نز و  ناـیم  دنـشاب .

هک ییاھراک  یهمھ  دوش ، تیاعر  نز  درم و  طالتخا  عون  طباور و  هب  تبـسن  مالـسا  تیـساسح  نیا  رگا  دنک . تیاعر  دـیاب  نز  مھ  دـنک و  تیاعر  دـیاب  درم  مھ  دـننک . تیاعر 

. دنھد ماجنا  دنناوتیم  دنشاب -  هتشاد  ار  شتصرف  قوش و  ینامسج و  تردق  رگا  مھ -  نانز  دنھد ، ماجنا  یعامتجا  یهصرع  رد  دنناوتیم  نادرم 

دیفم اھنآ  یارب  هک  ییاھهتـشر  رد  دیاب  نارتخد  تساطخ . هابتـشا و  نیا ، دـننک . لیـصحت  دـیابن  نارتخد  هک  دـننکیم  لایخ  اھیـضعب  دـننک . هیلاع  تالیـصحت  دـنناوتیم  نانز 

لیصحت طیحم  هتبلا  تسا . دنمزاین  نارـسپ  تالیـصحت  هب  هک  نانچمھ  تسا ؛ دنمزاین  مھ  نارتخد  تالیـصحت  هب  هعماج ، دننک . لیـصحت  دنراد ، قوش  هقالع و  نآ  هب  تسا و 

یسومان و ظاحل  زا  دیاب  نابایخ  هچوک و  رـسپ . هچ  رتخد و  هچ  دشاب ؛ هتـشاد  تینما  مدرم  نادنزرف  یارب  دیاب  هاگـشناد  رتخد . یارب  مھ  رـسپ و  یارب  مھ  دشاب ؛ ملاس  دیاب 

رد نما ، رازاب  هچوک و  رد  نما ، طیحم  رد  تقو  نآ  دوش ، لصاح  تینما  نیا  هک  یتروص  رد  دنکیمن . قرف  نارسپ ؛ یارب  هچ  نارتخد و  یارب  هچ  دشاب ؛ هتـشاد  تینما  یقالخا 

، ناملـسم رـسپ  ناملـسم ، رتخد  دننک -  نیمات  ار  نآ  دیاب  ناردام  ناردپ و  نالووسم و  و  تسا -  هدش  نیمات  یرکف  یقالخا و  تینما  هک  نما  ناتـسریبد  رد  نما ، هاگـشناد 

. دننکب ار  ناشدوخ  تیلاعف  دنناوتیم  ناملسم  نز  ناملسم ، درم 

تینما لـیاسو  زا  یکی  باـجح ، نیا  دوخ  تسا . هدرک  نیعم  ار  باـجح  نز  یارب  مالـسا  دوش ، ظـفح  یقـالخا  دودـح  دـیاین و  شیپ  متفگ ، ـالبق  هک  یطـالتخا  نآ  هکنیا  یارب 

نآ دـننکیم ، رود  نانز  زا  ار  باجح  هک  ییاج  نآ  دـننکیم . ادـیپ  تینما  ناملـسم  نادرم  مھ  دـنکیم و  ادـیپ  تینما  ناملـسم  نز  دوخ  مھ  ناملـسم ، نز  باجح  اب  تسا .

ملاس طیحم  هکنیا  یارب  دش . دھاوخ  هتفرگ  ناناوج  نادرم و  زا  دعب ، یهجرد  رد  نز و  دوخ  زا  تینما  لوا ، یهجرد  رد  دننکیم ، کیدزن  یگنھرب  ینایرع و  هب  ار  نز  هک  ییاج 

، باجح نیا  هک  تسا  هدرک  نیعم  ار  باجح  مالـسا  دـھد ، ماجنا  ار  دوخ  یاھتیلووسم  دـناوتب  مھ  درم  دـھد ، ماجنا  هعماـج  رد  ار  دوخ  راـک  دـناوتب  نز  دـشاب ؛ تینما  یاراد  و 

، دـش تصرف  دـمآ و  مداـی  هب  رگا  دـعب ، شخب  رد  هک  دراد  مھ  یرگید  ناوارف  دـیاوف  مـتفگ . هـک  تـسا  نـیمھ  شدـیاوف  زا  یکی  تـسا و  مالـسا  یهتـسجرب  ماـکحا  نآ  زا  یکی 

. درک مھاوخ  یاهراشا 

یاضتقا هک  ار  هچنآ  دراد  قح  ناملسم  درم  لثم  ناملسم  نز  تسا -  نوگانوگ  یاھتیلاعف  یملع و  یـسایس و  یعامتجا و  یاھتیلاعف  یهصرع  هک  مود -  یهصرع  رد  سپ ،

تیلاعف ای  دوش ، کشزپ  تسا  لیام  الثم  یرتخد  هچناـنچ  دـھد . ماـجنا  دـنکیم ، سح  دوخ  شود  رب  هک  ار  یاهفیظو  نآ  دـنکیم ، ساـسحا  هک  ار  ییـالخ  نآ  تسا ، ناـمز 

طرـش هب  تسا . زاب  اھنادیم  وا  یارب  دوش ، راگنهمانزور  ای  دوش ، دراو  یـسایس  یاھراک  رد  ای  دنک ، سیردت  هاگـشناد  رد  ای  دنک ، راک  یملع  یاھهتـشر  رد  ای  دـنک ، یداصتقا 

نیا رد  هک  تسا  یمالـسا  راثآ  یهمھ  انعم ، نیا  رب  دھاش  تسا . زاب  درم  نز و  یارب  نادـیم  یمالـسا  یهعماج  رد  درم ، نز و  جازتما  طالتخا و  مدـع  فافع و  تفع و  تیاعر 

متھی حبـصا ال  نم  : » دـیامرفیم هکنیا  دـنکیم . رادروخرب  یعاـمتجا  تیلووسم  زا  ناـسکی ، روط  هب  ار  درم  نز و  هک  تسا  یمالـسا  فیلاـکت  یهمھ  دراد و  دوجو  اـھهنیمز 

ایند رد  هک  یلئاسم  یهمھ  مالـسا و  ناھج  روما  یمالـسا و  یهعماج  ناناملـسم و  روما  هب  دـیاب  مھ  نانز  تسین ؛ نادرم  صوصخم  ملـسمب ،» سیلف  نیملـسملا  روماـب 

. تسا یمالسا  یهفیظو  نوچ  دنیامن ؛ مامتھا  دننک و  تیلووسم  ساسحا  درذگیم ،

« يناريا ناملسم  نز   » 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 21هاگياپ  هحفص 7 
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، سومان ظفح  هچ  تماقتـسا ، ربص و  هچ  موص ، هچ  قدـصت ، هچ  عوشخ ، هچ  تونق ، هچ  نامیا ، هچ  مالـسا ، هچ  دـنکیمن ؛ قرف  بازحا  یهروس  یهفیرـش  یهیآ  ساسا  رب 

ار اھنیا  یمالـسا ، دودح  ظفح  اب  هک  تسا  زاجم  بولطم و  اور و  حابم و  الماک  یتیلاعف  عامتجا ، یهصرع  رد  نانز  تیلاعف  دـنناسکی . اھـشخب  نیا  رد  درم  نز و  ادـخ ، رکذ  هچ 

ینامز نآ  ربارب  ود  هدرک ، لیـصحت  تیعمج  نز ، مھ  دنکیم و  لیـصحت  درم  مھ  هعماج ، رد  هک  یتقو  نآ  دننک . میدقت  هعماج  هب  ار  هعماج  لاعف  یورین  زا  یمین  دـنھد و  ماجنا 

رد دننکیم . سیردت  نادرم  طقف  هک  تسا  یتقو  نآ  دادـعت  ربارب  ود  هعماج  رد  ملعم  دـننکیم ، سیردـت  هعماج  رد  نانز  هک  یتقو  نآ  دـننکیم . لیـصحت  نادرم  طقف  هک  تسا 

نایم ندرک ، هعلاطم  هداوناخ  یـصخش  روما  هعومجم و  کی  اتـسور و  کی  رھـش و  کی  روشک و  روما  یارب  ندرک و  رکف  یحارط و  رد  یداصتقا ، تیلاعف  رد  یگدنزاس ، تیلاعف 

. دنھد ماجنا  دیاب  همھ  دنلووسم و  همھ  تسین . یتوافت  درم  نز و 

یـصخش لاـم  رد  هک  دادیمن  هزاـجا  نز  هب  شیپ  نرق  مین  اـت  تسا ، دازآ  اـجنآ  رد  نز  دـنکیم  اـعدا  زورما  هک  ییاـپورا  میوگب : مھ  ار  نیا  نموم ! ناـنز  ناملـسم و  نارتـخد 

لیم و هب  تورث ، نیا  زا  هک  تشادن  قح  شدوخ  تشاد ، تورث  اھنویلیم  رگا  نیا ، زا  لبق  لاس  تصش  هاجنپ ، ات  ییاکیرما ، ای  ییاپورا  نز  کی  الثم  ینعی  دنک ! فرـصت  شدوخ 

 - ناشدوخ یارب  اـی  وا و  یارب  اـی  مناـخ -  نآ  تورث  زا  ناـشدوخ  لـیم  هب  مھ  اـھنآ  تشاذـگیم و  شردارب  اـی  ردـپ و  اـی  رھوش  راـیتخا  رد  دـیاب  دـنک ؛ هدافتـسا  شدوخ  یهدارا 

 - دشابن یضار  ای  دشاب ، یضار  شردپ  دشابن ؛ یضار  ای  دشاب ، یضار  شرھوش  تسا . دوخ  تورث  کلام  نز  مالسا ، رد  تسین . روط  نیا  مالـسا ، رد  دندرکیم ! هدافتـسا 

ایند نانز ، یداصتقا  لالقتسا  زا  تیامح  رد  تسا . نیا  مالسا ، رظن  درادن . یرگید  سک  هب  یطبر  دنک و  فرـصم  ار  دوخ  یهتخودنا  لام و  تورث و  دناوتیم  وا  دنکیمن -  یقرف 

تدـم نیا  زا  رتمک  اھروشک  زا  یـضعب  رد  لاس و  هاجنپ  لھچ ، هزاـت  اـپورا  رد  یلو  تسا ؛ هتفگ  لـبق  نرق  هدزیـس  ار  نیا  مالـسا  تسا . بقع  مالـسا  زا  هک  تسا  نرق  هدزیس 

. تسا ولج  مھ  تھج  نیا  زا  مالسا ، دنک ! فرصت  لخد و  دوخ ، کلم  لام و  رد  هک  دنھد  هزاجا  نز  هب  دناهدرک  عورش  هزات  هک  تسا 

اما میتفگ ؛ ار  یعامتجا  تیلاعف  عون  رھ  یمالسا  مکح  میدرک و  هراشا  یونعم  یالتعا  رد  نز  شقن  هب  تسا . هداوناخ  شخب  تسا -  مھم  رایـسب  مھ  نآ  هک  موس -  شخب 

هک تسا  زیمآراختفا  ناشخرد و  یردـق  هب  مالـسا  ماکحا  اـعقاو  اـجنیا  رداـم . کـی  اـی  رـسمھ  کـی  ناونعب  نز  ینعی  مینکیم ؛ حرطم  ار  هداوناـخ  رد  نز  شقن  شخب ، نیا  رد 

. دیامنیم زازتعا  ساسحا  دنکیم ، هدھاشم  ار  مالسا  ماکحا  یتقو  ناسنا 

، مالـسا رظن  هب  تسا . رـسمھ  باختنا  یهلاسم  لوا ، یهجرد  رد  دراد . رارق  یمالـسا  یهژیو  تیانع  هجوت و  دروم  فلتخم  لحارم  رد  رـسمھ ، کی  هجوز و  کی  ناونع  هب  نز 

رترود نادنواشیوخ  نز -  ردپ  نز ، ناردارب  یتح  ینعی  دنک . لیمحت  ار  یزیچ  ینز  چیھ  رب  رـسمھ ، باختنا  دروم  رد  دناوتیمن  سک  چـیھ  تسا و  دازآ  رـسمھ  باختنا  رد  نز 

. تسا مالسا  رظن  نیا ، دنرادن . ار  یقح  نینچ  دنناوتیمن و  ینک ، جاودزا  رظن  دروم  صخش  اب  دیاب  امتح  وت  هک  دننک  لیمحت  وا  رب  دنھاوخب  رگا  دنراد -  دوخ  یاج  هک 

لثم اھاج -  زا  یـضعب  رد  مھ  ام  دوخ  روشک  رد  تسھ و  اھروشک  زا  یـضعب  رد  مھ  نالا  تسا ؛ هدوب  طلغ  یلھاـج و  تاداـع  ناـمز ، لوط  رد  یمالـسا ، یهعماـج  رد  هتبلا 

، ریاشع زا  یـضعب  رد  مراد -  عالطا  هک  یروط  نآ  دییامرفب -  ضرف  دراد . دوجو  یطلغ  تاداع  رگید -  یاھاج  ناتـسزوخ و  رد  یقطانم  روشک ، یزکرم  یاھرھـش  زا  یقطانم 

ناناملـسم هک  ار  هچنآ  دھدیمن . سک  چیھ  هب  ار  یاهزاجا  نینچ  مالـسا ، تسا . طلغ  نیا ، دـنک ! رظن  راھظا  رتخد ، نآ  جاودزا  دروم  رد  هک  دراد  قح  یرتخد  رھ  یومع  رـسپ 

ماجنا ییاھراک  تیلھاج ، تاداـع  بادآ و  رب  هیکت  اـب  لـھاج ، ناناملـسم  تسا . یلھاـج  تاداـع  اـھنیا  دراذـگب . مالـسا  باـسح  هب  دـیابن  یـسک  دـنھدیم ، ماـجنا  لـھاج 

ناونع هب  یسک  رگا  تسا . هدرک  فالخ  راک  ینک ، جاودزا  تیومع  رسپ  اب  دیاب  هک  دنک  روبجم  ار  یرتخد  یـسک  رگا  درادن . نآ  ینارون  ماکحا  مالـسا و  هب  یطبر  هک  دنھدیم 

نیا مھدیمن ، وت  هب  جاودزا  یهزاجا  نم  سپ  یدرکن ، جاودزا  نم  اب  نوچ  دیوگب  دنک و  یھن  ندرک  جاودزا  زا  ار  وا  هک  دـھدب  قح  شدوخ  هب  تسا ، یرتخد  یومع  رـسپ  هکنیا 

. دنرادن رظن  فالتخا  دروم  نیا  رد  مالسا ، یاھقف  تسا و  نیب  عرش  فالخ  اھنیا ، تسا . هدرک  عرش  فالخ  مارح  لعف  دنک ، کمک  وا  هب  هک  سک  رھ  ومع و  رسپ 

نیا لصف  فالتخا و  نیا  لح  تسا -  هدوب  یزیرنوخ  فالتخا و  اوعد و  دـینک  ضرف  دـنک -  لح  رگید  یهلیبق  اب  ار  دوخ  تاـفالتخا  هکنیا  یارب  یاهلیبق ، زا  یـسک  مینک  ضرف  رگا 

هزاجا رتخد  دوخ  زا  تقو  کی  هتبلا  تسا . عرش  فالخ  راک  نیا  دنریگب ، هزاجا  رتخد  دوخ  زا  هکنیا  نودب  دنھدب ؛ هلیبق  نآ  هب  هلیبق  نیا  زا  ار  یرتخد  هک  دھد  رارق  نیا  هب  ار  عازن 

نیب زا  مھ  عازن  فالتخا و  جاودزا ، نیا  اب  انمـض  هک  دـنک  جاودزا  رگید  یهلیبق  زا  یناوج  اـب  هک  درادـن  یفرح  تسا و  لـیام  شدوخ  تسا ، یرتخد  درادـن . یلاکـشا  دـنریگیم ؛

. تسا یمالسا  ماکحا  فالخ  عرش و  فالخ  راک ، نیا  دننک ، روبجم  راک  نیا  هب  ار  یرتخد  دنھاوخب  رگا  اما  الھس . الھا و  درادن ؛ یعنام  داریا و  نیا ، دورب .

ملظ و ییوگروز و  نانز  هب  تبـسن  نادرم ، زا  یـضعب  نوچ  تسا . نانز  هب  کمک  تھج  رد  هداوناخ ، لیکـشت  لوا  زا  رـسمھ ، باختنا  رد  مالـسا  ماکحا  هک  دـینکیم  هظحـالم 

یگدـنز کیرـش  ود  رھوش  نز و  مالـسا ، رظن  زا  هلئاع ، لخاد  رد  دوشیم ، لیکـشت  هلئاع  هک  یتقو  تسا . هداتـسیا  یدـعت  ملظ و  نیا  لباقم  رد  مالـسا  دـندرکیم ، یدـعت 

تاطابترا دروم  رد  یمالـسا ، تاررقم  ماکحا و  دیوگب . روز  درم  هب  درادن  قح  مھ  نز  دیوگب ؛ روز  نز  هب  درادن  قح  درم  دننک . راتفر  تبحم  اب  رگیدکی  هب  تبـسن  دیاب  دنتـسھ و 

نز حلاصم  هب  هجوت  اب  یمالسا ، یهعماج  حلاصم  هب  هجوت  اب  درم ، نز و  تعیبط  هب  هجوت  اب  لاعتم ، یادخ  تسا . فیرظ  قیقد و  رایـسب  هداوناخ ، هلئاع و  لخاد  رد  درم  نز و 

روتـسد نز  هب  دراد  قح  منکیمن -  حیرـصت  ار  رگید  دروم  ود  یکی ، منکیم و  حیرـصت  ار  دروـم  کـی  نم  هک  دروـم -  دـنچ  رد  طـقف  درم  تسا . هدرک  نیعم  ار  ماـکحا  نیا  درم ، و 

هب دـنک ؛ یریگولج  دوخ  یهزاـجا  نودـب  هناـخ  زا  نز  جورخ  زا  دـناوتیم  درم  هک  تسا  نیا  منکیم ، حیرـصت  هک  یدروم  نآ  دـنک . لـمع  ار  روتـسد  هک  تسا  فظوم  نز  دـھدب و 

ماکحا قیقد  یاھزار  نآ  زا  یکی  نیا ، دوش . عنام  دناوتیم  درم  دشابن ، نیب  رد  یطرـش  رگا  دشاب . هتفرگن  ماجنا  دروم  نیا  رد  یطرـش  جاودزا ، دـقع  ماگنھ  رد  هکنیا  طرش 

هزاجا وا  زا  دورب ، نوریب  تساوخ  رگا  هک  دـنک  فظوم  ار  دوخ  رتخد  دـناوتیمن  ردـپ  تسا . هدـشن  هداد  مھ  ردـپ  هب  یتح  هدـش و  هداد  رھوش  هب  طـقف  قح  نیا ، تسا و  یھلا 

دنناوتیم ناـنز  دـقع ، یهغیـص  ماـگنھ  رد  هتبلا  دراد . نز  هب  تبـسن  ار  قح  نیا  رھوش  اـما  درادـن ؛ رھاوـخ  هب  تبـسن  یقح  نینچ  ردارب  اـی  درادـن ، یقح  نینچ  ردـپ  دریگب .

یهجرد رد  اما  تسا ؛ یرگید  ثحب  نآ  دندرک ، طرش  رگا  نیاربانب ، دننک . لمع  هک  دنفظوم  درم  مھ  نز و  مھ  ار  طورش  نیا  دننک . رکذ  جاودزا  دقع  طرش  ناونع  هب  ار  یطورش 

. دنک تعاطا  درم  زا  دراوم ، نآ  رد  تسا  فظوم  نز  هک  تسھ  مھ  رگید  دروم  ود  یکی ، تسا . روط  نیا  لوا ،

مھ ار  نز  تایحور  درک ؛ عقوت  نانز  زا  دـیابن  ار  درم  تایحور  راک و  هداوناخ ، لخاد  رد  دراد . یایگژیو  مادـک  رھ  درم ، نز و  تعیبط  تسا . درم  نز و  تعیبط  رطاخ  هب  همھ  اـھنیا 

تسا نیا  درم  نز و  یعامتجا  ماظن  تحلصم  هعماج ، تحلصم  رشب ، تحلصم  هک  دنراد  یحور  یعیبط و  تایصوصخ  کی  مادک  رھ  دنک . عقوت  درم  زا  یسک  دیابن  هداوناخ  رد 

قح یـسک  هب  یـسک  اما  نآ . مھ  تسا و  تخبـشوخ  نیا  مھ  دش ، تیاعر  رگا  هک  دوش ؛ تیاعر  اقیقد  هداوناخ  لخاد  رد  اھنیا  لماعت  رد  نزو  درم  تایـصوصخ  تایحور و  هک 

نز هداوناخ ، طیحم  رد  هتبلا  دھد . ماجنا  ار  اھنآ  هب  طوبرم  یاھراک  یهمھ  دراد  هفیظو  نز  هک  دننکیم  لایخ  نادرم  زا  یضعب  درادن . ندرک  مادختـسا  نتفگ و  روز  ندرک ، ملظ 

، دنک ساسحا  یـسک  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  لیم ، یور  زا  نداد  ماجنا  اما  دنھدیم ؛ ماجنا  ار  رگیدکی  تامدخ  اھراک و  قوش ، لیم و  لامک  اب  دـنراد ، هقالع  مھ  هب  هک  یدرم  و 

« يناريا ناملسم  نز   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. درادن دوجو  مالسا  رد  یزیچ  نینچ  دھد . ماجنا  لکش  نآ  هب  ار  درم  تمدخ  مدختسم ، کی  لثم  دیاب  هک  تسا  نز  یهفیظو  ایوگ  هک  دنک  لمع  روط  نیا  ای 

فاکنتسا دنزرف  ندروآ  زا  هداوناخ ، زا  جراخ  یاھتیلاعف  رطاخ  هب  هک  ینانز  تسا . دنزرف  تیبرت  یهلاسم  تسا ، هداوناخ  هناخ و  لخاد  رد  نانز  یهدھعرب  هک  یفیاظو  هلمج  زا 

رھم و شوغآ  رد  هچب و  هب  ندادریـش  دـنزرف و  تیبرت  دـنزرف و  هک  یناسک  تسین . یـضار  نیا  هب  دـنوادخ  دـننکیم . مادـقا  دوخ  یهنانز  یرـشب و  تعیبط  فـالخرب  دـننکیم ،

تسا نیا  ناسنا ، دنزرف  تیبرت  شور  نیرتھب  دناهدش . هابتشا  راچد  دننکیم ، اھر  تسین ، مھ  اھنآ  دوجو  هب  فقوتم  یلیخ  هک  ییاھراک  یارب  ار  دنزرف  ندرک  گرزب  تفوطع 

ررـض هب  مھ  دـننکیم ؛ هابتـشا  دـننکیم ، مورحم  یھلا  تبھوـم  نینچ  زا  ار  دوـخ  دـنزرف  هک  یناـنز  دـنک . ادـیپ  شرورپ  وا  تبحم  رھم و  زا  هدافتـسا  اـب  رداـم و  شوـغآ  رد  هک 

، فطاوع اب  ار  دنزرف  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  نز ، مھم  فیاظو  زا  یکی  دھدیمن . هزاجا  ار  نیا  مالسا ، دناهدرک . مادقا  هعماج  ررض  هب  مھ  ناشدوخ و  ررـض  هب  مھ  ناشدنزرف ،

، ملاس ناسنا  کی  یحور ، ظاحل  زا  دش ، گرزب  هک  یتقو  رسپ -  هچ  رتخد و  هچ  یناسنا -  دوجوم  نیا  هک  دروایب  راب  نانچ  نآ  تقد ، تیاعر و  نداد و  لد  اب  حیحـص ، تیبرت  اب 

هدمآ راب  دنراتفرگ ، نآ  هب  اکیرما  اپورا و  رد  یبرغ  ناوجون  ناوج و  یاھلـسن  زورما  هک  ییایالب  اھتکالف و  اھیتخبدب و  نودب  تلذ و  ساسحا  نودب  یراتفرگ ، نودـب  هدـقع ، نودـب 

. دشاب

هک تسا  هدیـسر  ییاـج  هب  یبرغ  عـماوج  راـک  زورما  دـندادن ، تیمھا  دـنزرف  تیبرت  هب  دـندادن ، تیمھا  هداوناـخ  هـب  هـکنیا  رطاـخهب  یبرغ ، ناـنز  دـینیبب  امـش  نـم ! نازیزع 

یاھـشارخنامسآ نآ  یمتا ، یاھھاگیاپ  نآ  هتـشارفاربرس ، یاھخاک  نآ  یدام ، ندمت  نآ  یهیاس  ریز  رد  ییاکیرما ، ییاپورا و  یاھروشک  رد  دساف  راکھبت و  ناوجون  اھنویلیم 

، دنـشکیم راگیـس  دنداتعم ، دنیچقاچاق ، دنلتاق ، دندزد ، دـنیراکھبت ؛ لوغـشم  یگلاس  هدزاود  یگلاس ، هد  نس  رد  کیژولونکت ، یملع و  یاھتفرـشیپ  نآ  هقبط ، دـنچودص 

. تسنادن ار  هداوناخ  ردق  یبرغ ، نز  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  تسیچ ؟ رطاخ  هب  نیا ، دنشکیم ! شیشح 

نآ دش . رتدب  زورهبزور  ییاپورا -  یاھروشک  زا  یضعب  اکیرما و  رد  صوصخب  یبرغ -  نانز  عضو  لبق ، لاس  هاجنپ  لھچ ، یس ، زا  دوبن . روطنیا  یبرغ  نانز  عضو  هتـشذگ ، رد 

یعـضو نینچ  راچد  اھنآ ، یهعماج  روشک و  رگید ، لاس  هاجنپ  رگید ، لاس  لھچ  رگید ، لاس  یـس  هک  دـندرکیمن  رکف  دـندومن ، عورـش  ار  طـلغ  هار  نیا  یبرغ  ناـنز  هک  یزور 

یهیقب ای  ندـنل  ای  کرویوین  یاھنابایخ  رانک  هشوگ و  رد  زور ، ای  بش  ماگنھ  هب  دراذـگب و  دوخ  بیج  رد  رادنماض  یوقاـچ  اـی  ددـنبب ، ریتتفھ  هلاـس ، هدزاود  ناوجون  هک  دوش 

هنوـگ نیا  تیعـضو  دیـشاپ ، مھ  زا  هداوناـخ  یتـقو  تسا . هدیـسر  اـجنیا  هب  ناشعـضو  دـشکب ! یاهظحـالم  چـیھ  نودـب  دـشکب ، ار  یـسک  تسناوـت  رگا  یبرغ ، یاـھرھش 

. دوشیم

. دشاب یاهداوناخ  تسا  نکمم  درم ، نودب  درم . هن  تسا ، نز  هداوناخ ، لیکشت  یلصا  رصنع  نآ  دینادب . ار  نیا  دنکیم ؛ هرادا  دروآیم و  دوجو  هب  نز  مھ  ار  هداوناخ  عقاو ، رد 

اما دنکیم ؛ ظفح  ار  هداوناخ  دشاب ، رادهناخ  ریبدت و  اب  لقاع و  رگا  هداوناخ  نز  دشاب ، هتفر  ایند  زا  ای  دشاب ، هتشادن  روضح  هداوناخ  درم  یاهداوناخ ، رد  مینک  ضرف  رگا  ینعی 

. دنکیم ظفح  نز  ار  هداوناخ  نیاربانب ، دنک . ظفح  ار  هداوناخ  دناوتیمن  درم  دش ، هتفرگ  یاهداوناخ  زا  نز  رگا 

، داد تیمھا  دنزرف  تیبرت  هب  داد ، ناشن  هقالع  دش ، دنبیاپ  هداوناخ  هب  رگا  نز  هک  تسا  نیمھ  دھدیم ، تیمھا  هداوناخ  لخاد  رد  نز  شقن  هب  ردق  نیا  مالـسا  هکنیا  تلع 

مھارف هدـنزومآ -  یاھارجام  ینآرق ، یاھتیاکح  ماکحا ، صـصق ، یگنھرف -  یاھهقوذآ  اھنآ  یارب  درک ، گرزب  دوخ  شوغآ  رد  ار  اھنآ  داد ، ریـش  ار  اھنآ  دیـسر ، دوخ  یاھهچب  هب 

سرد اب  مھ  یتاـفانم  تسا و  نز  رنھ  نیا ، دـش . دـنھاوخ  دیـشر  هدـنلاب و  هعماـج ، نآ  رد  اھلـسن  دـیناشچ ، ینامـسج  یاذـغ  لـثم  دوخ  نادـنزرف  هب  یتصرف  رھ  رد  درک و 

. درادن اھنیا  لاثما  تسایس و  رد  دورو  ندرک و  راک  نتفگ و  سرد  ندناوخ و 

نآ راوشد  یاھمزر  گنج و  نادیم  رد  باقن ، اب  یھاگ  یتح  دوب -  نانز  یهدھع  رب  رتشیب  راک  نیا  هک  ناحورجم -  مخز  نتـسب  رب  هوالع  گنج ، نادیم  رد  نز  مالـسا ، ردص  رد 

اھنیا نوچ  درکیم ؛ ظفح  مھ  ار  دوخ  باجح  درکیم ، مھ  یمالـسا  تیبرت  تفرگیم ، شوغآ  رد  مھ  ار  دوخ  نادـنزرف  هناخ ، لخاد  رد  لاحنیعرد  دزیم ! مھ  ریـشمش  زور ،

تیلاـعف نوچ  دـنیوگیم  یـضعب  دـننکیم . طـیرفت  یـضعب  دـننکیم ، طارفا  یـضعب  درادـن . یتاـفانم  هک  دـید  دـھاوخ  دـنک ، هجوت  تسرد  یـسک  رگا  درادـن . مھ  اـب  یتاـفانم 

تیلاعف دھدیمن  هزاجا  دنزرف ، رھوش و  هناخ و  نوچ  دنیوگیم  یـضعب  مینکب . دـیابن  یعامتجا  تیلاعف  سپ  میـسرب ، دـنزرف  رھوش و  هناخ و  هب  دـھدیمن  هزاجا  یعامتجا 

. داد تسد  زا  دیابن  نیا ، رطاخهب  ار  نآ  هن  نآ ، رطاخ  هب  ار  نیا  هن  تسا . طلغ  ود  رھ  مینک . اھر  دیاب  ار  دنزرف  رھوش و  سپ  مینکب ، یعامتجا 

رد توغاط  میژر  دض  تازرابم  نارود  رد  تسا . رھوش  یحور  تیوقت  تیادھ و  نادنزرف و  تیبرت  هداوناخ و  یساسا  تینکر  نامھ  نآ ، دراد و  یفیاظو  هلئاع  رد  ناملسم ، نز 

تـشذگ دننک ؛ لمحت  ار  هزرابم  یاھیتخـس  دنتـشادن  تقاط  هکنیا  رطاخهب  دنھد ؛ همادا  ار  هزرابم  اھنآ  هک  دنتـشاذگن  اھنآ  نانز  یلو  دـندوب ، هزرابم  نادـیم  رد  اھیلیخ  ناریا ،

یحور یناـبیتشپ  تیوقت و  اـھنآ  یارب  دـندرکیم و  کـمک  ار  اـھنآ  دـندرکیم ، قیوشت  هزراـبم  هار  رد  یگداتـسیا  هب  ار  دوخ  نارھوش  سکع ، هب  مھ  اـھیلیخ  دنتـشادن . مھ 

یاھنادـیم هب  ناشدوخ  نادـنزرف  نارھوش و  نداتـسرف  جیـسب و  رد  نانز  دوب ، هدـش  رپ  مدرم  تاعامتجا  زا  اـھهچوک  اـھنابایخ و  هک  یزور  نآ  و ۵٧ ، لاس ۵۶  رد  دـندیرفآیم .

. دنتشاد یتایح  شقن  تارھاظت ، هزرابم و 

نارود بالقنا و  نارود  رد  نارـسمھ  و  دـندرک ، لیدـبت  نیملـسم  مالـسا و  هار  رد  عاجـش  زابناج و  نازابرـس  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  یلیمحت ، گنج  رد  بالقنا و  نارود  رد  ناردام 

دناوتیم نز  هک  تسا  یـشقن  نیا ، رھوش . دنزرف و  یور  رب  نز  ریثات  شقن و  تسا  نیا  دنتخاس . لدبم  مکحتـسم  مواقم و  یاھناسنا  هب  ار  دوخ  نارھوش  یلیمحت ، گنج 

تیوقت نادنزرف و  تیبرت  رتمھم ، نز  یاھراک  یهمھ  زا  تسا . راک  نیمھ  رتمھم ، نز  یاھراک  یهمھ  زا  نم  رظن  هب  تساھـشقن و  نیرتگرزب  وزج  دنک و  افیا  هداوناخ  لخاد  رد 

تسا . هداد  ناشن  ار  رنھ  نیرتشیب  مھ  نادیم  نیا  رد  ناملسم ، یناریا و  نز  هک  مینکیم  رکش  ار  ادخ  و  تسا ، گرزب  یاھنادیم  رد  دورو  یارب  نارھوش  یحور 

، اھنادـیم یهمھ  رد  الک  و  اھهناخ -  لـخاد  رد  هچ  هھبج ، رد  هچ  هھبج ، تشپ  رد  هچ  گـنج -  نارود  رد  بـالقنا ، نارود  رد  ناریا ، روبـص  مواـقم و  هاـگآ و  عاجـش و  ناـنز  هتبلا 

زورما دنراد . لاعف  روضح  ام  نانز  یناھج ، نانمشد  مشچ  لباقم  یاھتیلاعف  رد  بالقنا ، نادیم  رد  گنھرف ، نادیم  رد  تسایس ، نادیم  رد  مھ  زورما  دنتـشاد . لاعف  یروضح 

یروھمج ماـظن  اـم و  زیزع  روشک  یاـیاضق  هک  یناـسک  نآ  دراد . یعاـمتجا  موـھفم  کـی  یـسایس و  موـھفم  کـی  یگنھرف ، موـھفم  کـی  اـج ، نیا  رد  امـش  میظع  عاـمتجا 

« يناريا ناملسم  نز   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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تلم گرزب و  ناریا  هب  تبسن  دننکیم ، هدھاشم  امش  زا  ار  قوش  روش و  نیا  یھاگآ و  نیا  راوتسا ، یاھهدارا  نیا  میظع ، عامتجا  نیا  یتقو  دننکیم ، لیلحت  ار  یمالـسا 

. درک دنھاوخ  شیاتس  میظعت و  ساسحا  یمالسا ، یروھمج  سدقم  ماظن  ناریا و  ناشلامیظع 

ناتسزوخ  / ١٢/٢٠/١٣٧۵ نانز  عامتجا  رد  تانایب 

لیکـشت نامزیزع  نھیم  راکادـف  ناوناب  زا  لیلجت  یارب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  اـم  یمالـسا  روشک  رد  هک  تسا  یتاـعامتجا  دودـعم  زا  یکی  گرزب ، هوکـشاب و  عاـمتجا  نیا 

دروم رابنوخ  یهقطنم  نیا  رد  اصوصخم  یناریا ، نز  یالاو  ماقم  هک  تسا  نیا  رطاخهب  الوا  ناتسزوخ ، زاوھا و  ناوناب  تمظعاب  رادید  نیا  سلجم و  نیا  لیکشت  تسا . هدش 

یمھم مزال و  بلاطم  تسا ، هدـش  لیکـشت  ناوناب  دوخ  زا  هک  یعامتجا  رد  ناملـسم ، نز  یناریا و  نز  یهلاسم  یهرابرد  ایناث  دـشاب . هتفرگ  رارق  یاهژیو  ماـمتھا  مارتحا و 

اثلاث دوش . عقاو  رثوم  نز ، یهرابرد  مالسا  هاگدید  ناملسم و  نز  هب  تبسن  ناھج  ناناملسم  یهمھ  ناریا و  ناشلامیظع  تلم  یمومع  شنیب  حیحـصت  رد  ات  دوش ، حرطم 

رد ناوناب  اصوصخم  ناریا ، تلم  تردـق  شیامن  نیا ، تسا و  یبالقنا  لئاسم  نادـیم  تسایـس و  نادـیم  رد  شروضح  یناریا و  نز  لالقتـسا  یهدـنھد  ناـشن  عاـمتجا ، نیا 

. تسا نایناھج  مشچ  لباقم 

ناتسزوخ  / ١٢/٢٠/١٣٧۵ نانز  عامتجا  رد  تانایب 

لیکـشت نامزیزع  نھیم  راکادـف  ناوناب  زا  لیلجت  یارب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  اـم  یمالـسا  روشک  رد  هک  تسا  یتاـعامتجا  دودـعم  زا  یکی  گرزب ، هوکـشاب و  عاـمتجا  نیا 

رابنوخ یهقطنم  نیا  رد  اصوصخم  یناریا ، نز  یالاو  ماقم  هک  تسا  نیا  رطاـخهب  ـالوا  ناتـسزوخ ، زاوھا و  ناوناـب  تمظعاـب  رادـید  نیا  سلجم و  نیا  لیکـشت  تسا . هدـش 

مزال و بلاطم  تسا ، هدـش  لیکـشت  ناوناب  دوخ  زا  هک  یعامتجا  رد  ناملـسم ، نز  یناریا و  نز  یهلاـسم  یهراـبرد  اـیناث  دـشاب . هتفرگ  رارق  یاهژیو  ماـمتھا  مارتحا و  دروم 

عقاو رثوم  نز ، یهرابرد  مالـسا  هاگدـید  ناملـسم و  نز  هب  تبـسن  ناھج  ناناملـسم  یهمھ  ناریا و  ناشلامیظع  تلم  یمومع  شنیب  حیحـصت  رد  اـت  دوش ، حرطم  یمھم 

اـصوصخم ناریا ، تلم  تردق  شیامن  نیا ، تسا و  یبالقنا  لئاسم  نادیم  تسایـس و  نادـیم  رد  شروضح  یناریا و  نز  لالقتـسا  یهدـنھد  ناشن  عامتجا ، نیا  اثلاث  دوش .

. تسا نایناھج  مشچ  لباقم  رد  ناوناب 

ادھش  / ٠٢/١٧/١٣٧۶ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دنوش یم رشب  قوقح  راد  هیعاد اھ  نیا تقو  نآ دنتسھ . اکیرما  لاثما  ربکتسم  یاھتلود  نیمھ  دوش ، هدھاشم  هک  ایند  یاجرھ  رد  رـشب  قوقح  ضقن  ی  هناوتـشپ نیرتگرزب 

ار وا  هکنیا  یارب  دننزب ، فرح  رشب  قوقح  باب  رد  یروط  دنیایب  یناسک  فرط  نیا  زا  رگا  دننک ! یم یقامچ  دنتفیب ، رد  اھ  نآ اب  دنھاوخ  یم هک  ییاھتلود  اھتلم و  یارب  ار  نآ  و 

. نمشد لباقم  رد  لاعفنا  ینعی  نیا ، تسا . یطلغ  تسایس  یلیخ  نیا  دننک ، یضار 

یدایز دودح  ات  ار  ناشدوخ  یقیقح  تیصخش  دنتسناوت  ناریا  یمالـسا  روشک  نانز  یھلا  لضف  هب  قح ، تلود  ی  هماقا زا  دعب  تسا . روط  نیمھ زین  نز  ی  هلاسم ی  هراب رد 

ریاس روالد  زیزع و  ناردام  دیھش و  ردام  نیا  عضو  رد  ار  شا  هنومن امـش  هک  دنھد ، ناشن  ار  ناملـسم  نز  ی  هیحور تمظع  دنبای و  روضح  ینوگانوگ  یاھنادیم  رد  دننک ، ادیپ 

راوگرزب ناردام  نیا  ی  هیحور رد  ار  شا  هنومن ابلاغ  ما . هدید رت  یوق مھ  ادھش  ناردپ  زا  یتح  ار  اھ  نآ ما ، هدش هجاوم  ادھـش  ناردام  اب  هک  اجرھ  نم  دینیب . یم دیدید و  ادھش 

یروـھمج رد  نز  قوـقح  عییـضت  ی  هراـب رد  دـنیآ و  یم اـھ  نیا تـقو  نآ  تـسا . یگنھرف  یـسایس و  یاھنادـیم  رد  ناملـسم  نز  تـمظع  نـیا ، دـینیبب . دـیناوت  یم عاجـش  و 

تـسا نز  تزع  ی  هیام هک  مالـسا  رظن  اب  هک  مینزب  فرح  یروط  نز  ی  هراب رد  مینک ، یـضار  ار  اھ  نآ هکنیا  یارب  مییایب ، ام  رگا  دننک . یم یزاسوج  ییاسرفملق و  یمالـسا ،

اھ یبرغ یاھرظن  هطقن  اب  ار  نامدوخ  میشوکب  دیاب  ام  ییوگ  هک  دننزب  فرح  یروط  رـشب ، قوقح  ی  هنیمز رد  ای  نز ، ی  هنیمز رد  یناسک  دیاب  ارچ  تساطخ . دشاب ، فلاخم 

، یـسارکمد یدازآ و  رـشب و  قوقح  نز و  ی  هلاسم هب  تبـسن  دیاب  اھ  نآ دننک . کیدزن  ام  هب  ار  دوخ  یاھرظن  هطقن دیاب  اھ  نآ دـننک . یم هابتـشا  اھ  نآ مینک ؟ انـشآ  کیدزن و 

زین شدوخ  هک  دیھش  مود  مایپ  دنوش . لاعفنا  راچد  فرط  نیا  زا  یا  هدع هکنیا  هن  دنیامن ؛ هجاوم  یمالـسا  تارظن  اب  دننک و  حیحـصت  ار  ناشدوخ  لطاب  طلغ و  یاھرظن  هطقن

باـسح هب  ار  نمـشد  یلاـشوپ  تردـق  نمـشد ، زا  ندیـسرتن  نمـشد ، لـباقم  رد  ندـشن  مضھ  یمالـسا ، یگداتـسیا  یمالـسا ، لالقتـسا  تسا  هدرک  لـمع  روط  نیمھ

زا دـعب  تسا ؛ هداد  ناشن  ار  نیا  ایاضق  ی  همھ رد  ناریا ، تلم  تسا . نداد  صیخـشت  ندـیمھف و  یگدـنز  روما  ی  همھ رد  ار  ادـخ  هب  لکوت  سفن و  هب  یاکتا  تمظع  ندرواین ،

ینیـشن بقع مدق  کی نمـشد ، یاھیراک  بلط اھ و  یبلط نوزفا اھ و  ییوررپ لباقم  رد  تسین  رـضاح  هجو  چیھ هب هک  تسا  هداد  ناشن  ناریا  تلم  دـھد . ناشن  دـیاب  مھ  نیا 

. تسا یا  هیور بوخ  نیا ، دراذگب . رانک  دزاس و  اھر  وا ، ندرک  یضار  نمشد و  یاھ  هاگدید رطاخ  هب  ار  یمالسا  ینابم  دنک و 

مدرم  / ٠٩/٢۵/١٣٧۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

مدآ کی  اـی  ناوج ، ود  ناوج ، کـی  یھاـگ  هتبلا  دـنورب ؟ تاـیونعم  غارـس  دـنراذگب و  اـپ  یرگیداـم  یور  سفن و  تاوھـش  یور  هک  دـنوشیم  ادـیپ  یناـناوج  اـیند  یاـجک  رد  زورما 

یـضعب تسھ ! اجنیا  اج ؛ چـیھ  تسھ ؟ ایند  یاجک  دنـشاب ، روطنیا  لسن ، کی  زا  یمیظع  ددـع  هکنیا  اما  دوشیم -  ادـیپ  ایند  یاج  همھ  تسھ -  یاهشوگ  ییانثتـسا 

لایخ یـضعب  هک  تسین  روطنیا  نکیل  دوب ؛ رتشیب  مھ  نآ  یگتـسجرب  دوب ، یرتبـسانم  یاھهنیمز  گنج ، نارود  رد  هتبلا  تسا . گـنج  نارود  صوصخم  هک  دـندرکیم  لاـیخ 

دمآرد تورث و  بسک  لوپ و  زا  تشذگ  یاراد  هک  ییاھناسنا  یناسفن و  تاوھش  زا  تشذگ  اب  یھللابزح ، نموم ، ناناوج  بوخ ، ناناوج  زورما  دنتـسھ . مھ  زورما  دندرکیم .

، فراخز نیا  هب  ییانتعایب  اب  اوقتاب و  یرظندـنلب ، اب  یاهدـع  دـننکیم ! بارخ  ار  اضف  دـنودیم و  تاناکما  نیا  لاـبند  هب  مھ  یاهدـع  هتبلا  هک  یلاـح  رد  دنتـسھ ؛ داـیز  دنـشاب ،

. تفر شیپ  حالص  تمس  هب  مدق  هب  مدق  دوشیم  سپ  تسا . روشک  نیا  صوصخم  اھنیا  دننکیم . تکرح 

ولج یتالیکـشت -  راک  یگنھرف و  راک  یـسایس ، راک  دـسریم -  هک  راک  تقو  دـنرتھب . ایند  یاج  همھ  زا  ام  روشک  نانز  هعومجم  هک  تفگ  دوشب  دـیاش  روطنیمھ . زین  ناـنز 

! دنرادهناخ یاھونابدک  دسریم ، هک  دالوا  تیبرت  یرادهناخ و  تقو  دنتسرفیم و  هھبج  هب  ناشدوخ  تسد  هب  ار  ناشدوخ  نادنزرف  دسریم ، هک  داھج  تقو  دنتسھ ؛

ناوناب  / ٣٠/١٣٧٩/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ماـظن وترپ  رد  مالـسا و  رظن  رد  ناـنز  یـالاو  شزرا  ناملـسم و  نز  تیوھ  اـت  تسا  ناملـسم  ناـنز  یارب  یمنتغم  تصرف  اھیلعهللامالـس  ارھز  همطاـف  تدـالو  دوبداـی  تصرف 

رد ایند و  رد  تسا . هدـش  یناسنا  یاھـشزرا  همھ  نارگادوس  تسد  رد  یاهیامتـسد  مھ  نز  عوضوم  رگید ، تاـعوضوم  همھ  لـثم  دریگ . رارق  هقادـم  هجوت و  دروم  یمالـسا 

لئاق یـشزرا  لوپ  اب  هبـساحم  رد  زج  یناسنا ، یاھتمارک  یارب  هن  ناسنا و  سنج  یارب  هن  نز ، یارب  هن  هک  یناسک  یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  ملاـع ، یعمج  یاـھهناسر 

کی تروص  هب  فلتخم  یاھنادـیم  رد  ناشدوخ  یارب  مھ  ار  نز  هلاسم  دـننکیم -  افیا  اـھهصرع  همھ  رد  ار  یمھم  شقن  برغم ، ینونک  ندـمت  رد  هنافـساتم  هک  دنتـسین - 

هسوسو کی  یھار  ود  رس  رد  ار  ایند  همھ  نز  درم و  یاھنھذ  دننکیم و  غیلبت  دننکیم ، یزاسگنھرف  دننکیم ، ثحب  نآ  یور  دندروآرد ؛ یرگادوس  هلیـسو  کی  هیامرس و 

ماظن رد  هک  یطوطخ  رد  تقد  اب  یمالـسا و  یاھیراذگـشزرا  یمالـسا و  میھاـفم  رد  لـمات  اـب  ناملـسم  نز  دراد  اـج  یطیارـش ، نینچ  رد  دـنھدیم . رارق  گرزب  یھارمگ  و 

لماوع یاـھهسوسو  اھهطـسفس و  لـباقم  رد  ار  لالدتـسا  یاـسر  تماـق  دـنک و  یباـیزاب  ار  دوخ  تیوـھ  تسا ، هدـش  ینیبشیپ  نادرم  ناـنز و  تفرـشیپ  یارب  یمالـسا 

. دروآرد شیامن  هب  یزودنارز  یراذگهیامرس و  مسینویھص و 

رتالاب همھ  زا  مھ  یسایس و  روضح  نادیم  رد  مھ  یناسنا ، یاھشزرا  رکف و  تیونعم و  نادیم  رد  مھ  درک ؛ یگداتسیا  درکیم ، ملظ  نز  هب  هک  یتیلھاج  لباقم  رد  مالـسا 

، دوشیم متـس  نز  هب  هک  یاهطقن  نیلوا  دریگن ، تروص  تسرد  یراذگـشزرا  یاهعماج  رد  رگا  هک  دنراد  هداوناخ  مان  هب  یکچوک  عامتجا  ریزگان  درم ، نز و  هداوناخ . هصرع  رد 

. تسا هدرک  یراذگشزرا  مالسا  هصرع ، هس  رھ  رد  تسا . هداوناخ  لخاد 

« يناريا ناملسم  نز   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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، دـنزب لاـثم  نموـم  یاـھناسنا  یارب  دـھاوخیم  یتـقو  نآرق  رد  دنتـسھ . اھتفرــشیپ  یوـس  هـب  ناـسنا  یوـنعم  تـکرح  ناماگــشیپ  وزج  ناـنز  یوـنعم ، لـئاسم  هـنیمز  رد 

ندروآ تسد  هب  هار  رد  تدـھاجم  قدـص و  ربص و  مالـسا و  نامیا و  ثحب  هک  ییاـجنآ  دـنزیم . لاـثم  نز  کـی  زا  نوعرف ؛» هارما  اونما  نیذـلل  ـالثم  برـض هللا  و  : » دـیامرفیم

نیرباصلا و تاقداصلا و  نیقداصلا و  تاتناقلا و  نیتناقلا و  تانموملا و  نینموملا و  تاملسلاو و  نیملسملا  نا  : » دیامرفیم تسا ، یونعم  یمالـسا و  یناسنا و  یاھـشزرا 

شود هب  شود  نادـیم ، نیا  رد  درم  نز و  اھزیچ . رگید  عوشخ و  ربص ، قدـص ، تونق ، نامیا ، مالـسا ، دوشیم ؛ رکذ  یونعم  یاھـشزرا  یارب  ناونع  هد  هیآ  نیا  رد  تارباصلا .»

مالسا دشیم ، هدیتسرپ  نانز  هلیسو  هب  یتح  نادرم و  هلیـسو  هب  هشیمھ  اھتیلھاج  رد  هک  ار  ییارگدرم  تب  نیا  دنکیم . رکذ  ار  ود  رھ  دنوریم ؛ شیپ  دننکیم و  تکرح 

. دنکیم یفرعم  هدنز  هلاسم  کی  مزال و  رما  کی  ار  نز  تعیب  یعامتجا ، یسایس و  لئاسم  نادیم  رد  دنکشیم . تایآ  نیا  رد 

یاھهھد ات  تسا -  غورد  مھ  شاهمھ  ابیرقت  هک  دنتـسھ -  نانز  قوقح  زا  عافد  یعدـم  همھ  نیا  هک  ییاپورا  یاھروشک  نیمھ  برغ و  یایند  رد  هک  دـینک  هظحـالم  اـمش 

یثوروم لاوما  کلام  نز  ینعی  دنتـشادن . مھ  تیکلام  قح  دنتـشادن ، ندرک  باـختنا  نتفگ و  قح  طـقف  هن  دنتـشادن ، یار  قح  طـقف  هن  ناـنز  دـش ، ماـمت  هک  ینرق  نیا  لوا 

اذا : » تسا هدش  تیبثت  یعامتجا ، یسایس و  یـساسا  یاھهصرع  نیا  رد  نز  روضح  نز ، تیکلام  نز ، تعیب  مالـسا  رد  دوب ! رھوش  رایتخا  رد  وا  لاوما  دوبن ؛ مھ  شدوخ 

هک هچرھ  اھنآ ، عبت  هب  دننک و  تعیب  دنیایب  اھدرم  هک  دومرفن  مالـسا  ربمغیپ  دندرکیم . تعیب  ربمغیپ  اب  دـندمآیم  اھنز  اب .» نکرـشی  نا ال  یلع  کنعیابی  تانموملا  کئاج 

یعامتجا مظن  نیا  لوبق  رد  تموکح ، نیا  لوبق  رد  مھ  اھنآ  دننکیم ؛ تعیب  مھ  اھنز  دنتفگ  هن . دننک ؛ لوبق  دنشاب  روبجم  مھ  اھنز  دنتفریذپ ، اھنآ  هک  هچرھ  دنداد ، یار  اھنآ 

یرگید یاھهنیمز  رد  و  روطنیمھ ؛ زین  تیکلام  هنیمز  رد  دننکیم ! ار  اھاعدا  نیا  دنبقع و  مالسا  زا  هنیمز  نیا  رد  لاس  دصیس  رازھ و  اھیبرغ  دننکیم . تکرش  یـسایس  و 

. تسا یسایس  یعامتجا و  لئاسم  هب  طوبرم  هک 

زکرم هک  شردـپ -  زور  نآ  یمومع  یاـیاضق  یهمھ  رد  هنیدـم و  لـخاد  رد  هنیدـم ، هب  ربمغیپ  ترجھ  زا  دـعب  رد  یکدوک ، نارود  رد  هک  اھیلعهللامالـس  ارھز  یهمطاـف  وگلا  دوخ 

ناـنز تسا . لـئاضف  نیا  هلق  اھیلعهللامالـس  ارھز  همطاـف  هتبلا  تسا . یمالـسا  ماـظن  رد  نز  شقن  هدـنھدناشن  تشاد ، روضح  دوب -  یعاـمتجا  یـسایس  ثداوـح  همھ 

رد رضاح  دنتشاد ، یندب  یورین  هک  یدادعت  یتح  گنج ؛ یاھنادیم  رد  رضاح  یتح  اھنادیم ، رد  رـضاح  ملعاب ، درخاب ، تفرعماب ، دندوب ؛ مالـسا  ردص  رد  مھ  یرگید  هتـسجرب 

فطاوع اب  زین  یمـسج و  تعیبط  اب  نوچ  تسا ؛ هتـشادرب  اھنآ  شود  زا  هدرکن و  بجاو  ناوناب  یارب  مالـسا  ار  نیا  هتبلا  یزابرـس . ینزریـشمش و  گنج ؛ رد  یروـالد  نادـیم 

. تسین راگزاس  اھنآ 

یـسایس و یاھنادیم  هب  طوبرم  نیا  تسا . لگ  نز  هناحیر ؛» هارملا  : » دیامرفیم دنک . تبقارم  یلگ  دـننام  ار  نز  هک  تسا  فظوم  درم  مالـسا  رظن  زا  مھ ، هداوناخ  لخاد  رد 

دید مشچ و  نیا  هنامرھقب ؛» تسیل  هناـحیر و  هارملا  . » تسا هداوناـخ  لـخاد  هب  طوبرم  نیا  تسین ؛ یـسایس  یعاـمتجا و  نوگاـنوگ  تازراـبم  ملع و  لیـصحت  یعاـمتجا و 

اب درک . تبقارم  ار  وا  دـیاب  هک  تسا  یلگ  دـننام  نز  تسا . هدرک  هئطخت  نایب  نیا  اب  ربمغیپ  تسا ، تامدـخ  ماجنا  هب  فظوم  هناخ  لخاد  رد  نز  درکیم  نامگ  هک  ار  ینیباطخ 

رب وا  یاھتـساوخ  تاـساسحا و  همھ  هک  نز  یگناـنز  تیـصوصخ  مھ  تسا . مالـسا  رظن  نیا  درک . هاـگن  یمـسج  یحور و  یاـھتفاطل  یاراد  دوـجوم  نیا  هب  دـیاب  مشچ  نیا 

درم لثم  دـنک ، رکف  درم  لثم  تسا ، نز  هک  یلاح  رد  هک  تسا ، هدـشن  هتـساوخ  وا  زا  تسا ، هدـشن  لیمحت  وا  رب  تسا ، هدـش  ظفح  تسا ، یگنانز  تیـصوصخ  نیا  ساسا 

 - هدش ظفح  یمالسا  دید  رد  تسا ، هنانز  یاھشالت  تاساسحا و  همھ  روحم  یرطف و  یعیبط و  تیصوصخ  کی  هک  ندوب  نز  تیصوصخ  ینعی  دھاوخب -  درم  لثم  دنک ، راک 

رد روضح  هب  مھ  تسا ، هدـش  قیوشت  ملع  بسک  هب  مھ  وا ، تسا و  هدـش  زاب  وا  یور  رب  یـسایس ، نادـیم  اوقت ، نادـیم  تیونعم ، نادـیم  ملع ، نادـیم  لاـحنیعرد ، مھ 

. درادن ینوناق  ریغ  هنالھاج و  یاھتردق  لامعا  یورهدایز ، لیمحت ، فیلکت ، قح  هک  دناهتفگ  درم  هب  مھ  هداوناخ  لخاد  رد  تقو  نآ  یـسایس . یعامتجا و  نوگانوگ  یاھنادیم 

. تسا یمالسا  هاگن  نآ  نیا ،

ماما دـنداتفا ؛ ولج  دوب ، هنانز  هعماج  رد  مالـسا  زا  هک  یعیبط  تشادرب  ناـمھ  اـب  ناـنز  دیـسر و  یمالـسا  بـالقنا  هلحرم  هب  یمالـسا  تضھن  یتقو  هک  دوب  هاـگن  نیمھ  اـب 

میظع یاھییامیپھار  رد  اھنابایخ و  لخاد  رد  اھنز  رگا  انیقی  دشیمن . زوریپ  مھ  بالقنا  دندرکیمن ، یراکمھ  تضھن  نیا  رد  نانز  رگا  هک : دـندومرف -  مھ  تسرد  و  دـندومرف - 

ناردام دیھـش و  هس  یمارگ  ردام  نیمھ  لاثما  رگا  یلیمحت  گنج  رد  دـشیمن . زوریپ  بالقنا  بالقنا -  نارود  رد  ناـنز  هوکـشاب  میظع و  روضح  نآ  دـندرکیمن -  ادـیپ  روضح 

، دوخ نامیا  منک -  هدھاشم  ار  اھنآ  تایصوصخ  منک و  وگتفگ  تساخرب و  تسشن و  کیدزن  زا  اھنیا  رفن  اھرازھ  اب  ماهتـشاد  راختفا  نم  هک  نادیھـش -  نارـسمھ  نادیھش و 

ناردام و رگا  دـشیمن . زوریپ  گنج  دـندادیمن ، ناشن  ار  نادرم  ناناوج و  یاھیراکادـف  گنج و  تاعیاض  لابق  رد  دوخ  ینیبنشور  دوخ و  تفرعم  دوخ ، یگداتـسیا  دوخ ، ربص 

رد دادیمن . توارط  هعماج  هب  هنوگنیا  دیشوجیمن ؛ هنوگنیا  دیکـشخیم ؛ اھدرم  لد  رد  تداھـش  ادخ و  هار  رد  داھج  قوش  دندادیم ، ناشن  یربصیب  ادھـش  نارـسمھ 

اھتاباختنا رد  اھییامیپھار و  رد  فلتخم ، یاھنادیم  رد  نانز  روضح  نانز ، فطاوع  نانز ، یرادافو  بالقنا ، لوط  رد  رگا  دندرک . افیا  ار  لوا  هجرد  یاھـشقن  نانز  مھ  گنج  نادیم 

. تسا یمالسا  ماظن  رظن  نیا  تسا ، مالسا  رظن  نیا  دبای . همادا  دنک و  ادیپ  لکش  هنوگنیا  تسناوتیمن  یمدرم  میظع  تکرح  نیا  انیقی  دوبیمن ،

نانز رد  مھ  یارکف  یـسایس و  یملع ، تفرـشیپ  رگا  تسا . هدادن  چیھ  نز  هب  یبرغ  ندمت  دندرک . تنایخ  نز  هب  اھنآ  نوچ  دنـشاب ؛ وگخـساپ  دیاب  نز  سنج  هرابرد  اھیبرغ 

دوـخ لاـم  تسا -  هدـش  مھ  رگید  یاـھروشک  رد  یمالـسا و  ناریا  رد  هک  دوـش -  ناـنز  بیـصن  ییاھتفزـشیپ  نینچ  یروـشک  رھ  رد  تساـھنز . دوـخ  لاـم  دوـشیم ، هدـید 

لخاد دناهدناشک و  لاذـتبا  هب  ار  نز  تسا . هنانز  لاذـتبا  یرابودـنبیب و  دوب ، شجک  یانب  جـک و  تشخ  راذـگهیاپ  یبرغ  ندـمت  دـندز و  نماد  نآ  هب  اھیبرغ  هک  هچنآ  تساھنز .

نز دروم  رد  یبرغ  گنھرف  تسا . هدش  رشتنم  اھیرھمیب  اھهجنکـش و  اھیرازآنز و  یالاب  نازیم  ییاپورا ، ییاکیرما و  تاعوبطم  رد  ررکم  دناهدرکن . حالـصا  مھ  ار  وا  هداوناخ 

نادنچ هداوناخ  لخاد  رد  رگیدکی ، هب  درم  نز و  تنایخ  ددرگ و  لزلزتم  تسـس و  هداوناخ ، ناینب  هک  تسا  هدش  بجوم  قطانم ، نآ  نانز  ندناشک  لاذتبا  هب  یرابودـنبیب و  و 

رد یبرغ  گنھرف  دنـشاب ! راکھدـب  دـیاب  هک  یلاح  رد  دـنراکبلط ؛ مھ  ایند  همھ  زا  گنھرف ، نیا  اب  تسین ؟ نز  سنج  هب  تنایخ  نیا  تسین ؟ هاـنگ  نیا  دوشن . هدرمـش  مھم 

سکعب ار  هیضق  یبرغ  رابج  ربکتسم  یاھهناسر  یرادهیامرس و  هطلس  هبلغ و  اما  دھدب ؛ حیـضوت  دیاب  دنک ؛ عافد  شدوخ  زا  دیاب  دریگ ؛ رارق  عفادم  عضوم  رد  دیاب  نانز  دروم 

مھ اھیبرغ  نیب  رد  هتبلا  تسین . یزیچ  نینچ  هک  یلاح  رد  ناشدوخ ! حالطـصا  هب  ناشدوخ و  لوق  هب  نز  قوقح  عفادـم  دـنوشیم  اھنآ  راکبلط ؛ دـنوشیم  اـھنآ  دـننکیم ؛

ندمت گنھرف و  یمومع  شیارگ  میوگیم ، نم  هک  هچنآ  دننزیم . فرح  دننکیم و  رکف  هناقداص  هک  دنتـسھ  یحلاص  قداص و  یاھناسنا  یاهفـسالف و  ینارکفتم ، املـسم 

. تسا نز  هیلع  نز و  نایز  هب  یبرغ 

تسا ییهفیظو  زورما  نیا  دنک . بلج  دوخ  هب  ار  ایند  مشچ  هک  دنک  هدنز  نانچنآ  ار  یمالسا  نز  یالاو  تیوھ  هک  دشاب  نیا  شـششوک  دیاب  یمالـسا ، ناریا  رد  یناریا  نز 

. وجشناد زومآشناد و  نارتخد  ناوج و  نانز  صوصخب  ناملسم ؛ نانز  شود  رب 

شزرا سنج  نآ  تایصوصخ  یسنج  رھ  یارب  تسا و  ترطف  تعیبط و  هک  دنکیم -  ظفح  ار  دوخ  هنانز  تیصوصخ  تیوھ و  هکنیا  نیع  رد  نز  هک  تسا  نیا  یمالسا  تیوھ 

دیاب مھ  لاحنیعرد ، دنکیم ، ظفح  دوخ  یارب  ار  هنانز  یگدنـشخرد  افـص و  نآ  ار ، تقر  نآ  ار ، تبحم  رھم و  نآ  ار ، ناشوج  فطاوع  ار ، قیقر  تاساسحا  نآ  ینعی  تسا - 

یعامتجا و لئاسم  هصرع  رد  مھ  دـنک ، یورـشیپ  نافرع -  یاھیداو  ریـس  یھلا و  تفرعم  لثم  ادـخ ، هب  برقت  لثم  تدابع ، لـثم  ملع ، لـثم  یونعم -  یاھـشزرا  نادـیم  رد 

یاھفدھ تخانش  دوخ ، هدنیآ  تخانش  دوخ ، روشک  تخانش  یسایس ، شوھ  کرد و  یسایس و  تساوخ  یسایس و  روضح  تمواقم و  ربص و  یگداتـسیا و  یـسایس و 

دیاب نمـشد  یاھـشور  تخانـش  نمـشد ، تخانـش  نمـشد ، یاھهئطوت  تخانـش  یمالـسا ، یاھتلم  یمالـسا و  یاـھروشک  هب  طوبرم  یمالـسا  فادـھا  گرزب و  یلم و 

« يناريا ناملسم  نز   » 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 21هاگياپ  هحفص 11 
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حیحصت و رگا  تسا ، مزال  ینیناوق  رگا  دشاب . هتشاد  تفرشیپ  دیاب  هداوناخ  لخاد  رد  تنوکـس  شمارآ و  طیحم  فاصنا و  لدع و  داجیا  هنیمز  رد  مھ  دنک و  تفرـشیپ  زورهبزور 

نز یوگلا  دننک ؛ یورـشیپ  یتسیاب  اھنادـیم  نیا  همھ  رد  تفرعماب ، نانز  هاگآ ، نانز  داوساب ، نانز  نانز ، تسا ، مزال  دوشیم ، یھتنم  اجنیا  هب  هک  یلئاسم  رد  یحالـصا 

دوخ قح  زا  مھ  دنکیم ؛ ظفح  ار  دوخ  یاھتفاطل  اھتقر و  اھتفارظ و  ار ، دوخ  یگنانز  ار ، دوخ  باجح  ار ، دوخ  نید  مھ  هک  تسا  ینز  ناملـسم  نز  دـنیوگب  دـنھدب ؛ ناشن  ار 

روضح یـسایس  نادیم  رد  مھ  دھدیم و  ناشن  ار  یاهتـسجرب  یاھتیـصخش  دـنکیم و  یورـشیپ  ادـخ  هب  برقت  قیقحت و  ملع و  تیونعم و  نادـیم  رد  مھ  دـنکیم ؛ عافد 

. نانز یارب  ییوگلا  دوشیم  نیا  دراد .

زا یـضعب  رد  یبرغ ، یاھروشک  زا  یـضعب  رد  دینیبیم  هکنیا  دنریگیم . دای  امـش  زا  دـننکیم و  هاگن  امـش  هب  زورما  ایند  طاقن  زا  یرایـسب  رد  ناملـسم  نانز  دـینادب  امش 

. تسا باجح  هب  نانز  شیارگ  هدنھد  ناشن  نیا  دریگیم ، رارق  نید  نانمشد  مجاھت  دروم  یمالسا  باجح  روطنیا  یمالـسا ، ریغ  یاھتموکح  اب  اما  ناملـسم  یاھروشک 

باجح زا  یمـسا  زگرھ  هک  مدید  ار  اھاج  یـضعب  کیدزن  زا  مدوخ  هدنب  هک  یمالـسا  یاھروشک  رد  دشیمن ؛ مامتھا  باجح  هب  هک  ییاھاجنآ  ام ، هیاسمھ  یاھروشک  رد 

؛ دندرک ادیپ  هقالع  دندرک ؛ ادیپ  شیارگ  باجح  هب  وجشناد ، نارتخد  صوصخب  رکفنشور و  نانز  صوصخب  نانز ؛ بالقنا ، زا  دعب  هلاس  تسیب  تدم  رد  دشیمن ؛ هدروآ  اجنآ  رد 

. دیاهنومن امش  دییوگلا ، امش  تسا . هدش  هدھاشم  مھ  یبرغ  یاھروشک  رد  اھنیا  رب  هوالع  شیاھهنومن  هک  دندرک ؛ ظفح  ار  باجح  دندروآ و  ور 

نیا اب  یناردام  ام ، هعماج  رد  دنتسین . دنشاب ، دیھش  راھچ  ردام  دیھش ، هس  ردام  دیھـش ، ود  ردام  ام ، یادھـش  ناردام  نیا  لثم  هک  ینانز  ایند  یاج  چیھ  رد  زورما  دینادب 

ارھز همطاف  ینارون  رھطم و  کاپ و  ناماد  نامھ  نیا  تسا ؛ یمالسا  تیبرت  نامھ  نیا  دنرایسب . نادیم  نیا  رد  دنداتـسیا ، رتهناھاگآ  رتیوق و  رتھب و  اھردپ  زا  هک  تایـصوصخ 

. دیتسھ ارھز  همطاف  ناورهلابند  دیتسھ ؛ ارھز  همطاف  نادنزرف  دیتسھ ؛ همطاف  نارتخد  امش  تساھیلعهللامالس .

ناوناب  / ٣٠/١٣٧٩/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تسا ییهفیظو  زورما  نیا  دنک . بلج  دوخ  هب  ار  ایند  مشچ  هک  دنک  هدنز  نانچنآ  ار  یمالسا  نز  یالاو  تیوھ  هک  دشاب  نیا  شـششوک  دیاب  یمالـسا ، ناریا  رد  یناریا  نز 

. وجشناد زومآشناد و  نارتخد  ناوج و  نانز  صوصخب  ناملسم ؛ نانز  شود  رب 

شزرا سنج  نآ  تایصوصخ  یسنج  رھ  یارب  تسا و  ترطف  تعیبط و  هک  دنکیم -  ظفح  ار  دوخ  هنانز  تیـصوصخ  تیوھ و  هکنیا  نیع  رد  نز  هک  تسا  نیا  یمالـسا  تیوھ 

رد دیاب  مھ  لاحنیعرد ، دنکیم ، ظفح  دوخ  یارب  ار  هنانز  یگدنشخرد  افص و  نآ  ار ، تقر  نآ  ار ، تبحم  رھم و  نآ  ار ، ناشوج  فطاوع  ار ، قیقر  تاساسحا  نآ  ینعی  تسا - 

یعامتجا و لئاسم  هصرع  رد  مھ  دـنک ، یورـشیپ  ناـفرع -  یاـھیداو  ریـس  یھلا و  تفرعم  لـثم  ادـخ ، هب  برقت  لـثم  تداـبع ، لـثم  ملع ، لـثم  یونعم -  یاھـشزرا  نادـیم 

یاھفدھ تخانش  دوخ ، هدنیآ  تخانش  دوخ ، روشک  تخانش  یسایس ، شوھ  کرد و  یسایس و  تساوخ  یسایس و  روضح  تمواقم و  ربص و  یگداتـسیا و  یـسایس و 

دیاب نمـشد  یاھـشور  تخانـش  نمـشد ، تخانـش  نمـشد ، یاھهئطوت  تخانـش  یمالـسا ، یاھتلم  یمالـسا و  یاـھروشک  هب  طوبرم  یمالـسا  فادـھا  گرزب و  یلم و 

حیحصت و رگا  تسا ، مزال  ینیناوق  رگا  دشاب . هتشاد  تفرشیپ  دیاب  هداوناخ  لخاد  رد  تنوکـس  شمارآ و  طیحم  فاصنا و  لدع و  داجیا  هنیمز  رد  مھ  دنک و  تفرـشیپ  زورهبزور 

ار نز  یوگلا  دننک ؛ یورـشیپ  یتسیاب  اھنادیم  نیا  همھ  رد  تفرعماب ، نانز  هاگآ ، نانز  داوساب ، نانز  نانز ، تسا ، مزال  دوشیم ، یھتنم  اجنیا  هب  هک  یلئاسم  رد  یحالـصا 

عافد دوخ  قح  زا  مھ  دنکیم ؛ ظفح  ار  دوخ  یاھتفاطل  اھتقر و  اھتفارظ و  ار ، دوخ  یگنانز  ار ، دوخ  باجح  ار ، دوخ  نید  مھ  هک  تسا  ینز  ناملسم  نز  دنیوگب  دنھدب ؛ ناشن 

نیا دراد . روضح  یـسایس  نادیم  رد  مھ  دھدیم و  ناشن  ار  یاهتـسجرب  یاھتیـصخش  دـنکیم و  یورـشیپ  ادـخ  هب  برقت  قیقحت و  ملع و  تیونعم و  نادـیم  رد  مھ  دـنکیم ؛

. نانز یارب  ییوگلا  دوشیم 

زا یـضعب  رد  یبرغ ، یاھروشک  زا  یـضعب  رد  دـینیبیم  هکنیا  دـنریگیم . دای  امـش  زا  دـننکیم و  هاـگن  امـش  هب  زورما  اـیند  طاـقن  زا  یرایـسب  رد  ناملـسم  ناـنز  دـینادب  اـمش 

رد تسا . باجح  هب  نانز  شیارگ  هدنھد  ناشن  نیا  دریگیم ، رارق  نید  نانمشد  مجاھت  دروم  یمالسا  باجح  روطنیا  یمالسا ، ریغ  یاھتموکح  اب  اما  ناملسم  یاھروشک 

رد باجح  زا  یمـسا  زگرھ  هک  مدید  ار  اھاج  یـضعب  کیدزن  زا  مدوخ  هدـنب  هک  یمالـسا  یاھروشک  رد  دـشیمن ؛ مامتھا  باجح  هب  هک  ییاھاجنآ  ام ، هیاسمھ  یاھروشک 

ور دندرک ؛ ادیپ  هقالع  دندرک ؛ ادیپ  شیارگ  باجح  هب  وجـشناد ، نارتخد  صوصخب  رکفنـشور و  نانز  صوصخب  نانز ؛ بالقنا ، زا  دعب  هلاس  تسیب  تدم  رد  دـشیمن ؛ هدروآ  اجنآ 

. دیاهنومن امش  دییوگلا ، امش  تسا . هدش  هدھاشم  مھ  یبرغ  یاھروشک  رد  اھنیا  رب  هوالع  شیاھهنومن  هک  دندرک ؛ ظفح  ار  باجح  دندروآ و 

نیا اب  یناردام  ام ، هعماج  رد  دنتسین . دنشاب ، دیھش  راھچ  ردام  دیھش ، هس  ردام  دیھـش ، ود  ردام  ام ، یادھـش  ناردام  نیا  لثم  هک  ینانز  ایند  یاج  چیھ  رد  زورما  دینادب 

ارھز همطاف  ینارون  رھطم و  کاپ و  ناماد  نامھ  نیا  تسا ؛ یمالسا  تیبرت  نامھ  نیا  دنرایسب . نادیم  نیا  رد  دنداتـسیا ، رتهناھاگآ  رتیوق و  رتھب و  اھردپ  زا  هک  تایـصوصخ 

. دیتسھ ارھز  همطاف  ناورهلابند  دیتسھ ؛ ارھز  همطاف  نادنزرف  دیتسھ ؛ همطاف  نارتخد  امش  تساھیلعهللامالس .

ناراکشزرو  / ١٣٨٣/٠٧/١۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دینیب یم  دنناد ، یم  مھ  یدازآ  دھم  ار  ناشدوخ  هک  ییاھروشک  دنربب ؛ نیب  زا  ایند  رد  ار  باجح  هک  نیا  یارب  دنشک ، یم  تمحز  دننک و  یم  جرخ  ردقچ  نالا  دینیبب  امش 

باجح اب  هک  ام  ناوج  رتخد  نموم و  راکـشزرو  رھاوخ  نیا  فرط ، کی  دننک  یم  هزرابم  باجح  اب  هک  یتالیکـشت  نآ  همھ ی  الاح  باجح . اب  هزرابم ی  یارب  دننک  یم  هچ  هک 

رد هنحص  نیا  تسا و  دنبیاپ  شزرا  نیا  هب  هک  دھد  یم  ناشن  دوش و  یم  رھاظ  ایند  یاھنیبرود  ولج  یشزرا -  یابیز  لکش  نآ  اب  ای  رداچ  اب  ای  بجحم -  سابل  یمالـسا و 

. دنک یم  یثنخ  ار  تاغیلبت  نآ  همھ ی  راک ، نیا  اب  عقاو  رد  وا  رگید ؛ فرط  کی  نیا  دوش ، یم  سکعنم  ایند  همھ ی 

مدرم  / ٠٣/٢۵/١٣٨۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

رد یا  هدـنز هشیمھ  یوگلا  هک  تسا ، مالـسا  ی  هتـسجرب یوناب  نیا  تیـصخش  هب  قلعتم  اـھیلع ،) هللا مالـس  ) یربک بنیز  ترـضح  تدـالو  زورلاـس  تبـسانم  هب  اـھزور  نیا 

یراذـگ ماـن گرزب  تدـالو  نیا  تبـسانم  هب  ار  راتـسرپ  زور  هک  روشک - رـسارس  رد  زیزع  ناراتـسرپ  هب  تبـسانم ، نیا  هب  دـھد . یم رارق  ناملـسم  درم  ناملـسم و  نز  لـباقم 

سنوم و هب  زاین  هک  دنتـسھ  ییاھ  ناسنا جـنر  درد و  یاھ  هظحل سنوم  دنتـسھ ؛ ناگداتفاراکزا  نارامیب و  ی  همھ نایانـشآدرد  ناراتـسرپ ، منک . یم ضرع  کیربت  دـنا - هدرک

. دنشاب یھلا  رجا  لومشم  دنتسھ ، هک  روشک  طاقن  زا  یی  هطقن رھ  رد  ام  ناراتسرپ  ی  همھ میراودیما  دنراد . راتسرپ 

هک ییوگلا  ینعی  تسا ؛ ناملسم  نز  زا  لماک  ی  هنومن کی  اھیلع ) هللا مالس  ) یربک بنیز  تسین . راوگرزب  نآ  یراتسرپ  یراسگ و  مغ دعب  رد  رـصحنم  یربک  بنیز  تیـصخش 

ناسنا کی  الاو و  تفرعم  یاراد  ریبخ و  اناد و  تسا ؛ یدـعب  دـنچ  تیـصخش  یاراد  یربک  بنیز  تسا . هداد  رارق  اـیند  مدرم  مشچ  لـباقم  رد  ار  نآ  ناـنز ، تیبرت  یارب  مالـسا 

نز تیصخش  هک  یدعب  نیرت  مھم دیاش  دنک . یم عوضخ  ساسحا  وا  تفرعم  یحور و  ییاناد و  تمظع  لباقم  رد  دوش ، یم هجاوم  راوگرزب  نآ  اب  سکرھ  هک  تسا  هتـسجرب 

تمحر و هب  ندرپس  لد  نامیا و  تکرب  هب  یمالـسا  نز  تیـصخش  تسا . دعب  نیا  هتفریذپ - مالـسا  زا  هک  یریثات  دـھد - رارق  همھ  مشچ  لباقم  رد  ار  نآ  دـناوت  یم یمالـسا 

رت هتـسجرب رتزراب و  همھ  زا  دـعب  نیا  یربک ، بنیز  یگدـنز  رد  دوش . یم زیچان  ریقح و  وا ، لباقم  رد  گرزب  ثداوح  هک  دـنک  یم ادـیپ  یتمظع  هعـس و  ناـنچ  نآ یھلا ، تمظع 

بنیز دـناوت  یمن دایز  نب  دـیبع هللا  دـیزی و  لثم  یرابج  رگمتـس  هاگتـسد  یرھاظ  تمـشح  هوکـش و  دـنک . درخ  ار  یربک  بنیز  دـناوت  یمن اروشاع  زور  لثم  یی  هثداح تسا .

دیبع هللا دیزی و  لثم  ینارابج  خاک  رد  و  تسوا - یاھتنحم  نوناک  هک  البرک - رد  و  تسوا - تمظعاب  تیـصخش  رارقتـسا  لحم  هک  هنیدـم - رد  یربک  بنیز  دـنک . ریقحت  ار  یربک 

نامز رگمتـس  نارورغم  نیا  دایز - نب  دیبع هللا  دیزی و  دنوش . یم ریقحت  وا  لباقم  رد  رگید  یاھ  تیـصخش دـنک و  یم ظفح  دوخ  اب  ار  یونعم  هوکـش  تمظع و  نامھ  دایز ، نب 

، نموم ناسنا  کی  بلق  تناتم  رارقتسا و  تمظعاب و  تسا  هدرک  هارمھ  ار  هنانز  ی  هفطاع روش  یربک  بنیز  دنوش . یم ریقحت  هتسب ، تسد ریـسا و  نز  نیا  لباقم  رد  دوخ -

« يناريا ناملسم  نز   » 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 21هاگياپ  هحفص 12 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3024
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3252
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3296
http://farsi.khamenei.ir


ناگرزب شا ، هنانز تمظع  دنک . یم توھبم  ار  نارـضاح  ناگدنونـش و  دوارت و  یم نوریب  وا  لد  نابز و  زا  هک  یتفرعم  لالز  و  لیبس هللا ، یف  دھاجم  کی  نشور  حیرـص و  نابز  و 

ی هفطاع نیا  ناوت  یمن یدرم  چیھ  رد  هک  یناسنا ، ی  هفطاع روش و  زا  یطولخم  ینعی  نیا ؛ ینعی  هنانز ، تمظع  دـنک . یم کچوک  ریقح و  وا  لباقم  رد  ار  یرھاظ  نیغورد 

مدـق هناعاجـش  هتخادـگ ، یاھ  شتآ یور  دـنک و  یم مضھ  دوخ  رد  ار  ریطخ  گرزب و  ثداوح  ی  همھ هک  حور  یراوتـسا  تیـصخش و  تناـتم  اـب  هارمھ  داد ؛ غارـس  ار  زیگناروش 

شمارآ و نابرھم  ردام  کی  دننام  ار  داجـس - ماما  ینعی  دوخ - نامز  ماما  لاح ، نیعرد دشخب ؛ یم یھاگآ  ار  مدرم  دـھد و  یم سرد  لاح ، نیعرد دـنک ؛ یم روبع  دراذـگ و  یم

تینما و اھ  نآ یارب  یمکحتـسم  دـس  لثم  دـیدش ، نافوط  نآ  نایم  رد  میظع ، ی  هثداح نآ  ی  هداد تسدزا ردـپ  یاھ  هچب ردارب و  ناکدوک  اب  لاـح ، نیعرد دـشخب ؛ یم الـست 

. دھد یم قوس  فرط  نیا  هب  ار  نز  مالسا  دوب . هبناج  همھ تیصخش  کی  اھیلع ) هللا مالس  ) یربک بنیز  نیاربانب  دنک . یم داجیا  الست  شمارآ و 

و دنوادخ ، هب  اکتا  زا  یـشان  رارقتـسا  اب  هارمھ  قیمع ، نامیا  اب  هارمھ  تسا - نز  صوصخم  هتـشاذگ و  هعیدو  هب  وا  دوجو  رد  لاعتم  یادـخ  هک  دوخ - ی  هنانز توق  طاقن  اب  نز 

نینچ یافیا  هب  رداق  یدرم  چـیھ  دـنک ؛ افیا  هنوگ  نیا یئانثتـسا  شقن  کی  هعماـج  رد  دـناوت  یم دـشخب - یم تینارون  ار  وا  نوماریپ  یاـضف  هک  ینماد - کاـپ تفع و  اـب  هارمھ 

ربص ی  همشچ زا  ار  شزاون  ناجاتحم  ناگنشت و  هنانز ، تاساسحا  تبحم و  هفطاع و  زا  یناشوج  ی  همشچ لثم  لاح  نیعرد نامیا ، زا  یراوتسا  هوک  لثم  تسین . یشقن 

ادیپ انعم  تیناسنا  دوبن ، دوجو  ملاع  رد  تایـصوصخ  نیا  اب  نز  رگا  دنوش . تیبرت  دـنناوت  یم یتکربرپ  شوغآ  نینچ  رد  اھناسنا  دـنک . یم باریـس  دوخ  ی  هفطاع هلـصوح و  و 

، دـنا هدربـن یی  هرھب تیوـنعم  نید و  زا  هک  یناـسک  دـمھفب . ار  نآ  دـناوت  یمن اـھ  یبرغ یداـم  رجحتم  زغم  هک  یزیچ  تـسا ؛ نز  صخـشت  نز و  شزرا  یاـنعم  نـیا ، درک . یمن

ساسا دنناوت  یمن دنناد ، یم نادرم  تسد  رد  نتفرگ  رارق  هچیزاب  یرـس و  کبـس شیارآ و  رویز و  رد  ار  نز  ی  هصخاش هک  ییاھ  نآ دـننک . کرد  ار  یتمظع  نینچ  دـنناوت  یمن

. دننک کرد  مالسا  رظن  رد  مالسا و  قطنم  رد  ار  هنانز  تیوھ 

، لاح نیعرد حور ؛ یراوتسا  لد ، تناتم  نابز ، تحارـص  یفطاع ، ساسحا  روش و  تعاجـش ، تردق و  تناتم ، لقع و  تسوگلا ؛ کی  خیرات  لوط  رد  ام  نانز  یارب  یربک  بنیز 

رود دوخ  ی  هفطاع تبحم و  ی  هرفس رس  رب  ار  نادنزرف  رـسمھ و  نتـشاد ، هگن  نشور  ار  تبحم  عمـش  هناخ  طیحم  رد  ندرک ، دروخرب  اھناسنا  ی  همھ اب  هنارھاوخ ، هناردام ،

. تسا ناملسم  نز  تایصوصخ  اھ  نیا ندرک ؛ عمج  مھ 

اـھروشک و رد  اـما  دـنربب . نیب  زا  دـننک و  جاراـت  ار  نآ  دـننک  یم یعـس  نانمـشد  هچرگا  تسا ؛ یقاـب  یرفاو  مھـس  گرزب ، تمعن  نـیا  زا  هناتخبـشوخ  اـم  ی  هعماـج رد  زورما 

ار یونعم  یاھـشزرا  ی  همھ دوش . یم لکـشم  راچد  مھ  هعماج  یونعم  یقالخا و  یاضف  دگنل و  یم مدرم  تیبرت  یاھ  هیاپ دـینیب  یم درادـن ، یتیوھ  نینچ  نز  هک  یعماوج 

هعماج حطـس  رد  ار  تایونعم  دیـشک و  نوریب  تسا - هفطاع  ی  همـسجم نآ  هعومجم ، نیا  یادـخدک  تسا ؛ هداوناخ  نز  نآ ، روحم  هک  هداوناخ - مرگ  نوناـک  نورد  زا  ناوت  یم

تاذ رھوج  تسا . یعرف  اھزیچ  ی  هیقب دننیبب ؛ نآ  رد  ار  دوخ  تیـصخش  تیوھ و  دـننک و  تقد  یربک  بنیز  یوگلا  رد  ام  ی  هعماج نانز  ناوج و  نارتخد  میراودـیما  دـنارتسگ .

. ددرگ یم نیمات  وا  یارب  رگید ، یاھراک  ی  همھ رب  وا  تردق  دوش و  یم کچوک  وا  لباقم  رد  زیچ  همھ  دنک ، ادیپ  تیفافش  ییانشور و  یلاعت و  رگا  ناسنا  کی 

تسا ییاناد  رھوج  وا  رد  هکنآ 

تسا ییاناوت  شیراک  همھ  رب 

تفاطل نانچ  نآ نز ، یھلا  تعیبط  رد  تسوا . یحور  شمارآ  هنیکس و  تناتم و  ناش  نود  هک  یھاگیاج  درادن ؛ جایتحا  یتافیرشت  یعنصت و  یعونـصم و  هاگیاج  کی  هب  نز 

تفرـشیپ تیونعم ، فرط  هب  دشاب - هک  یطیحم  رھ  رد  هچ  هناخ ، لخاد  رد  هچ  ار - دوخ  نوماریپ  طیحم  مھ  ار و  دوخ  مھ  دـناوت  یم هک  دراد  دوجو  یتبحم  یامرگ  ییابیز و  و 

. دربب شیپ  دھد و  قوس  یلمع  یملع و  تاماقم  ولع  و 

نایراق  / ٢٢/٠۶/١٣٨۶ رادید  رد  تانایب 

یمھف جـک یمھفدـب و  نیا  راچد  ام  ادابم  هک  تسا  یگرزب  لاکـشا  کی  نیا ، نیمھ . طقف  ینعی  نآرق  جاور  نآرق و  اب  سنا  نآرق و  توالت  مینک  لاـیخ  اـم  هک  تسا  نیا  لاکـشا 

ناگدـنناوخ و  منکب . مھاوخ  یمن رارکت  رگید  هک  میدرک  ضرع  مھ  ار  داقتعا  نیا  تلع  تاسلج ، نیمھ  زا  یـضعب  رد  اھلبق  مراد . داـقتعا  یلیخ  اـھتوالت  نیا  هب  هدـنب  میوشب .

ی هعماج نھذ  رد  نآرق  یگنھرف  یاضف  تیمکاح  یارب  همدقم  تسا ؛ همدـقم  اھ  نیا ی  همھ نکیل  مناد ، یم دـنمجرا  اتقیقح  ار  دراو  داتـسا و  طلـسم و  نارگتوالت  نامبوخ و 

دیناوخب ادخ ، لباقم  رد  نتفرگ  رارق  بطاخم  یقیقح  یانعم  هب  ار  نآرق  دینک . ادیپ  سنا  نآرق  اب  دیاب  ناملسم  ناکدوک  ناملسم ، نز  درم و  ناملسم ، ناوج  امـش  ینعی  ام .

نآرق و تایآ  رد  ربدت  نآرق ، فراعم  مھف  نآرق ، نتخومآ  منک : یم ضرع  ار  لمع  زا  لبق  ی  هلحرم نم  اما  تسا ؛ لمع  مھ  شدعب  ی  هلحرم دیزومایب . نآ  زا  دینک و  ربدـت  نآ  رد  و 

. ینآرق تاملک 

هامید  / ١٠/١٩/١٣٨۶ مھدزون  مایق  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تاریثات هک  دتفا  یم قافتا  تلم  کی  یگدنز  لوط  رد  اجب  هنامیکح و  قیمع و  یردق  هب  یھاگ  هثداح ، کی  درک . لوحتم  داد و  ناکت  ار  خیرات  دوبن ؛ رتشیب  زور  همین کی  اروشاع 

مـشخ مدرم و  روضح  تیفرظ  دوب . ثداوح  نیا  ی  هلمج زا  ناریا  تلم  یارب  ید  مھدزون  زور  انیقی  دـنام . یم یقاب  یلاوتم  یاـھنرق  یارب  یھاـگ  یداـمتم ، یاـھلاس  یارب  نآ 

تکرح کی  دوب . مزال  اجب  هنادنمـشوھ و  تکرح  کی  دوب ؛ هدـش  بلابل  ناگناگیب  ذوفن  لامعا  توغاط و  هاگتـسد  ملظ  اب  یدامتم  یاـھلاس  لوط  رد  مدرم  یبـالقنا  سدـقم و 

نیا روشک و  نیا  رس  رب  توغاط  ماظن  هک  هچنآ  دمآ . رد  تکرح  هب  هنودرگ  نیا  دیداد و  ماجنا  هام  ید مھدزون  زور  رد  مق  مدرم  امـش  ار  تکرح  نیا  دوب . مزال  اجب  هنادنمـشوھ و 

. تسام خیرات  خلت  لوصف  زا  یکی  اتقیقح  دوخ ، نیگنن  هایس و  تیمکاح  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  دروآ ، تلم 

زور نآ  نارکف  نشور کمک  هب  ناریا ، مالـسا و  نانمـشد  ی  هشقن قبط  داتفا . قافتا  هاش  اضر  ناـمز  رد  هک  دوب  ید  مھدـفھ  یاـیاضق  زیمآ ، هعجاـف یاـھتیلاعف  نیمھ  زا  یکی 

عماوج رد  هراومھ  نز  فافع ، تکرب  هب  هک  ار  ینامیا  میظع  یورین  نیا  دـننک و  نوریب  دوخ  باجح  فافع و  ی  هرئاد زا  ار  یناریا  نز  هک  دـنتفرگ  میمـصت  یولھپ ، رابرد  هب  لصتم 

. دنھدب داب  رب  دننک و  دوبان  تسا ، هتشاد  دوجو  ناملسم 

هدـش هداد  رارق  سنج  ود  نایم  مالـسا  رد  هک  یا  هلـصاف لـئاح و  نآ  ندرب  نیب  زا  باـجح ، فشک  تسھ . ید  هدـفھ  ی  هلئـسم نیمھ  توغاـط ، میژر  گرزب  تاـیانج  زا  یکی 

. دنروایب یناریا  ناملسم  نز  رس  رب  دمآ ، یبرغ  عماوج  رد  نز  رس  رب  هک  یئالب  نامھ  ات  تسا - هعماج  تمالس  یارب  تسا ؛ درم  تمالس  نز و  تمالس  یارب  نیا  هک  تسا -

باجح نتـشادرب  اب  نز  هک  دوبن  روج  نیا دوب . هداوناخ  یدوبان  شدرواتـسد  داسف ، بالجنم  رد  دورو  اب  یبرغ  نز  داد . ماجنا  روشک  لخاد  رد  ناخ  اضر  قامچ ، اب  ار  مادـقا  نیا 

هبرجت ار  نیا  یمالسا  ماظن  رد  ام  دوب و  نکمم  تفع  باجح و  ظفح  اب  اھ  نیا ی  همھ دنک ؛ تفرشیپ  یعامتجا  یاھتیلاعف  نادیم  رد  ای  تسایس  نادیم  رد  ای  ملع  نادیم  رد 

دنمورین یوق و  رایـسب  لماع  هب  مدرم  ندرک  مرگرـس  یارب  دوب ؛ یمالـسا  ی  هعماج رد  اـیح  نتـشادرب  یارب  دوب ؛ تفع  نتـشادرب  یارب  یا  همدـقم باـجح ، نتـشادرب  میدرک .

اھیریگ تخـس دوجو  اب  ام  ناملـسم  یاھنز  تشاذگن . ناریا  تلم  قیمع  نامیا  اما  دندش ، قفوم  مھ  یتدم  کی  و  دننامب ؛ رگید  یاھراک  ی  همھ زا  هکنیا  یارب  دوب ؛ یـسنج 

اذل یوحن . هب  مھ  توغاط  ی  هیقب نارود  لوط  رد  یوحن ، هب  وا  دوخ  نامز  رد  یوحن ، هب  ناخ  اضر  نتفر  زا  دـعب  دـندرک ؛ تمواقم  رگبوکرـس  راشف  نیا  لباقم  رد  نامز ، لوط  رد 

؛ میدوب دیعبت  رد  تقو  نآ ام  داتفا . هار  باجح » ظفح   » راعـش اب  ناملـسم  نانز  زا  یتارھاظت  یمیظع ، عامتجا  کی  دھـشم ، رد  هام  ید مھدـفھ  زور  هام ١٣۵۶ ، ید نامھ  رد 

، ینید یاھ  نامرآ ندرک  دوباـن  دوب ؛ توغاـط  میژر  عیاـجف  زا  یا  هشوگ نیا ، دـنتخادنا . هار  هب  ار  یتکرح  نینچ  کـی  عاجـش  ناملـسم و  نموم و  ناـنز  هک  میدینـش  ار  نآ  ربخ 

. داد ماجنا  راک  هایس توغاط و  میژر  نآ  هک  دوب  یئاھراک  وزج  تلم  کی  یاھ  هیامرس نداد  داب  رب  هصالخ  یللملا و  نیب تزع  یداصتقا ، یاھتفرشیپ  یقالخا ، یاھشزرا 

« يناريا ناملسم  نز   » 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 21هاگياپ  هحفص 13 
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ار اھ  نیا تسا ؛ یـساسح  یخیرات  عطقم  نینچ  کی  ید  هدزون  دندش . نادیم  دراو  ناشدوخ و  ناشلا  میظع ربھر  یادن  هب  دـنتفگ  خـساپ  دـندش و  رادـیب  عقومب  ناریا  تلم 

. دورب اھدای  زا  ساسح  عطاقم  نیا  مدرم و  تاساسحا  هکنیا  یارب  دوش  یم تسا و  هدش  شالت  تشاد . هگن  هدنز  دیاب 

روشک  / ١٣٨٩/٠٢/٠١ هنومن  ناراتسرپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ی هتـسجرب ی  هنومن کی  یربک  بنیز  دراد . یگرزب  یانعم  مھ  نیا  دـنا ؛ هداد رارق  ربارب  اـھیلع ) هللا مالـس  ) یربک بنیز  ترـضح  تدـالو  اـب  ار  راتـسرپ  زور  یمالـسا  یروھمج  رد 

زوریپ ریـشمش  رب  نوخ  البرک ، ی  هثداح رد  اروشاع ، رد  دوش  یم هتفگ  هکنیا  دـھد . یم ناشن  خـیرات  لـئاسم  نیرت  مھم زا  یکی  رد  ار  نز  کـی  روضح  تمظع  هک  تسا  خـیرات 

هب اروشاع  ی  هصرع رد  قح  یاھورین  یرھاظ  تسکـش  اب  یماظن  ی  هثداح دـش . مامت  البرک  رد  نوخ  الا  و  دوب ؛ بنیز  ترـضح  یزوریپ ، نیا  لماع  دـش - زوریپ  اعقاو  هک  دـش -

ترضح هک  یـشقن  یربک ؛ بنیز  شنم  زا  دوب  ترابع  دوش ، یمئاد  یعطق  یزوریپ  کی  هب  لیدبت  یرھاظ ، یماظن  تسکـش  نیا  دش  بجوم  هک  یزیچ  نآ  اما  دیـسر ؛ نایاپ 

دراوم رد  مھ  نآرق  دراد . رارق  یخیرات  مھم  ثداوح  نتم  رد  نز  تسین ؛ خیرات  ی  هیـشاح رد  نز  هک  داد  ناشن  هثداح  نیا  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  تفرگ ؛ هدھع  رب  بنیز 

ار یربک  بنیز  ناسنا  هک  تسا  سوملم  هدـنز و  ی  هثداح کی  تسین ؛ هتـشذگ  مما  هب  طوبرم  تسا ، کـیدزن  خـیرات  هب  طوبرم  نیا  نکیل  تسا ؛ قطاـن  هتکن  نیا  هب  یددـعتم 

هدـش زوریپ  یماظن  رازراک  رد  رھاظ  بسح  هب  هک  ینمـشد  هک  دـنک  یم یراک  دوش ؛ یم رھاظ  هصرع  رد  یا  هدنـشخرد هدـننک و  هریخ تمظع  کـی  اـب  هک  دـنک  یم هدـھاشم 

هب ار  یدـبا  گـنن  غاد  دوـش ؛ لـیلذ  ریقحت و  دوـخ ، تساـیر  خاـک  رد  دوـخ ، تردـق  رقم  رد  تسا ، هدز  هیکت  یزوریپ  تخت  رب  تسا و  هدرک  عـمقو  عـلق ار  دوـخ  نیفلاـخم  تسا و 

لیدبت ار  هنانز  فافع  بجح و  ناوت  یم هک  داد  ناشن  اھیلع ) هللا مالـس  ) بنیز تسا . یربک  بنیز  راک  نیا  تسکـش ؛ کی  هب  دنک  یم لیدبت  ار  وا  یزوریپ  دنز و  یم وا  یناشیپ 

. گرزب داھج  کی  هب  هنادھاجم ، تزع  هب  درک 

رازاب رد  یربک  بنیز  یندشن  شومارف ی  هبطخ دھد . یم ناشن  ار  یربک  بنیز  تکرح  تمظع  تسام ، سرتسد  رد  زورما  تسا و  هدـنام  یقاب  یربک  بنیز  تانایب  زا  هک  هچنآ 

نیرتاـبیز اـب  هک  تسا  هرود  نآ  رد  یمالـسا  ی  هعماـج عضو  زا  میظع  لـیلحت  کـی  تسین ؛ گرزب  تیـصخش  کـی  یلومعم  رظن  راـھظا  تسین ، یلومعم  ندز  فرح  کـی  هفوـک 

وا ردارب  نابایب ، کی  رد  لبق  زور  ود  تسا . یوق  تیـصخش  نیا  ردقچ  دینیبب ؛ ار  تیـصخش  توق  تسا . هدش  نایب  طئارـش  نآ  رد  میھافم  نیرت  ینغ نیرت و  قیمع اب  تاملک و 

مـشچ لباقم  رد  دنا  هدروآ دنا ، هدرک ریـسا  ار  ناکدوک  نانز و  ی  هرفن هددنچ عمج  نیا  دنا ، هدرب نیب  زا  اھ  نیا نادـنزرف و  ناناوج و  نازیزع و  همھ  نیا  اب  ار  وا  ربھر  ار ، وا  ماما  ار ،

دیـشروخ نیا  ناھگان  ینارحب ، طئارـش  نینچ  کی  رد  دننک ؛ یم هیرگ  مھ  یـضعب  دننک ، یم هلھلھ  یـضعب  دننک ، یم اشامت  دـنراد  دـنا  هدـمآ مدرم  تراسا ، رتش  یور  مدرم ،

نامھ اب  دنز ؛ یم فرح  روج  نامھ  درب ؛ یم راک  هب  دوخ  تما  لباقم  رد  تفالخ  ربنم  یور  رب  نینموملا  ریما  شردپ  هک  درب  یم راک  هب  ار  ینحل  نامھ  دـنک ؛ یم عولط  تمظع 

دیاش دـیدرک ! رھاظت  هک  یناسک  یا  اھرگ ، هعدـخ یا  لتخلا ؛» ردـغلا و  لھا  ای  هفوکلا ، لھا  ای  : » انعم نومـضم و  یدـنلب  نامھ  اب  تغالب ، تحاصف و  نامھ  اـب  تاـملک ، روج 

بجعلا و فلـصلا و  الا  مکیف  لھ  . » دـیداد ناشن  یروک  روج  نیا هنتف  رد  دـیدروآ ، مک  روج  نیا ناحتما  رد  اما  دـیتسھ ؛ تیب  لھا  مالـسا و  ور  هلابند هک  دـیدرک  مھ  رواب  ناتدوخ 

نانچمھ دـیدرک  لایخ  دـیراد ، نامیا  دـیدرک  لایخ  دـیدش ، رورغم  ناتدوخ  هب  دوبن . ناسکی  ناـتلد  اـب  ناـتنابز  ناـتراتفر ، امـش  ادـعالا ؛» زمغ  اـمالا و  قلم  بذـکلا و  فنـشلا و 

ناتدوخ دیتسناوتن  دیئایبرب ، هنتف  اب  ی  هلباقم ی  هدھع زا  دیتسناوتن  دوبن . نیا  هیضق  عقاو  هک  یلاح  رد  دیتسھ ؛ نینموملا  ریما  وریپ  نانچمھ  دیدرک  لایخ  دیتسھ ، یبالقنا 

، دنک یم زاب  هرابود  ار  اھخن  دعب  دنک ، یم خن  هب  لیدبت  دسیر ، یم ار  مشپ  هک  دیدش  یـسک  نآ  لثم  اثاکنا ؛» هوق  دعب  نم  اھلزغ  تضقن  یتلا  لثمک  مکلثم  . » دـیھد تاجن  ار 

. دیدرک لطاب  ار  ناتدوخ  ی  هتشذگ ار ، ناتدوخ  یاھ  هدرک لطابو قح ندادن  صیخشت  اب  اضف ، نتخانشن  اب  یتریـصب ، یب اب  هدیـسیرن . ی  هبنپ ای  مشپ  نامھ  هب  دنک  یم لیدبت 

. تسا یسانش  بیسآ نیا ، فلاخم . یاھداب  لباقم  رد  تمواقم  یب نطاب  کوپ ، نطاب  نطاب ، اما  یرگ ؛ یبالقنا یاعدا  زا  رپ  ناھد  نامیا ، رھاظ  رھاظ ،

، دنـشاب هتـسشن  بنیز  ترـضح  یولج  عمتـسم  هدـع  کی  هک  دوبن  روج  نیا درک . یم تبحـص  هنوگ  نیا راوشد ، طئارـش  نآ  رد  مھ  نآ  اسر ، تاملک  نیا  اب  یوق ، ناـیب  نیا  اـب 

فلتخم مدرم  مھ  هدع  کی  دـنا ؛ هتفرگ ار  ناشرب  رود و  نمـشد  ناراد  هزین نمـشد ، هدـع  کی  هن ، دـناوخب ؛ هبطخ  اھ  نیا یارب  یبیطخ  کی  لثم  مھ  وا  دنـشاب ، هدادارف  شوگ 

نبا اب  دیاب  هک  یزور  نآ  هک  یئاھنامھ  دندرک ، فلخت  دنتشون و  همان  نیسح  ماما  هب  هک  یئاھنامھ  دنداد ، دایز  نبا  تسد  هب  ار  ملسم  هک  یئاھنامھ  دنتشاد ؛ روضح  لاحلا 

، دننک یم هاگن  مھ  الاح  دـنداد ، ناشن  سفن  فعـض  هک  دـندوب  یناسک  مھ  هدـع  کی  هفوک - رازاب  یوت  دـندوب  اھ  نیا دـندش - یفخم  ناشیاھ  هناخ یوت  دـنداتفا ، یم رد  دایز 

خیرات نز  وا  دنز . یم فرح  مکحم  روج  نیا اما  تسا ، هجاوم  دامتعا  لباق  ریغ  نوگمھان و  ی  هدع نیا  اب  یربک  بنیز  ترـضح  دننک . یم هیرگ  دننیب ، یم ار  نینموملا  ریما  رتخد 

هک تسا  نز  نیا  دـھد . یم ناـشن  راوشد  طئارـش  رد  ار  شدوخ  روج  نیا نموم ، ی  هناـنز رھوج  نیا  تسناد . هفیعـض  ار  نز  دوش  یمن تسین . هفیعـض  رگید  نز ، نیا  تسا ؛

ار قح  هنتف ، رد  دیتسناوتن  اھامـش  دیوگ  یم دنک ؛ یم یـسانش  بیـسآ ار  یولع  بالقنا  یوبن و  بالقنا  ملاع . گرزب  نانز  ملاع و  گرزب  نادرم  ی  همھ یارب  وگلا  تسوگلا ؛

زور دـیمھف . دوش  یم اـجنیا  ار  بنیز  تمظع  تفر . هزین  یور  رب  شرـس  ربـمغیپ  ی  هشوگرگج هک  دـش  نیا  هجیتـن  دـینک ؛ لـمع  ناـت  هفیظو هب  دـیتسناوتن  دـیھدب ؛ صیخـشت 

تزع اب  هنانز  فافع  ایح و  بجح و  نتخیمآ  رد  ار  ندوب  نز  تمظع  دـینک . ادـیپ  ار  ناتدوخ  شقن  تسام : نانز  هب  رادـشھ  نیا  تسا ؛ بنیز  ترـضح  تدالو  زورلاـس  راتـسرپ ،

. تسا روج  نیا ام  ناملسم  نز  دینک . کرد  هنانموم ، هناناملسم و 

هکنیا یارب  نز  دـننکورف : ایند  نھذ  هب  روز  هب  تسا ، نز  سنج  ریقحت  اـب  هارمھ  هک  یفارحنا  طـلغ و  یاھـشور  رد  ار  نز  تیـصخش  ار ، نز  زورب  دنتـساوخ  برغ  دـساف  یاـیند 

ات دـنک  یرگ  هولج دراذـگب ، رانک  ار  فافع  باجح و  یتسیاب  نز !؟ کی  یارب  تیـصخش  دـش  نیا  دـشاب . زاون  مشچ نادرم  یارب  یتسیاـب  دـھدب ، ناـشن  ار  شدوخ  تیـصخش 

زا لیلجت  ناونع  هب  ار  نیا  یتسینویھـص ، یاھتـسد  ریثات  تحت  ربخ ، یب اج  همھ  زا  ی  هناوید تسم  برغ  نیا  نز ؟ ریقحت  ای  تسا  نز  میظعت  نیا  دـیایب . ناشـشوخ  اـھدرم 

؛ تسین نز  کی  یارب  یراختفا  نیا  دنک ؛ بلج  شدوخ  هب  ار  نانارـسوھ  سوھ  ار ، اھدرم  مشچ  دناوتب  هک  تسین  نیا  هب  نز  تمظع  دندرک . رواب  مھ  هدـع  کی  درک ؛ ملع  نز 

ار نیا  دـنک ؛ ظـفح  تسا ، هداـھن  هعیدو  نز  تلبج  رد  ادـخ  هک  ار  هناـنز  فاـفع  اـیح و  بجح و  دـناوتب  هک  تسا  نآ  نز  تمظع  تسا . نز  ریقحت  نـیا  تـسین ؛ نز  لـیلجت  نـیا 

نیا دربب . راک  هب  دوخ  یاج  رد  مھ  ار  نامیا  یگدـنرب  یزیت و  نآ  دربب ، راک  هب  دوخ  یاج  رد  ار  تفاطل  نآ  هفیظو ؛ فیلکت و  ساسحا  اب  دزیمایب  ار  نیا  هنانموم ؛ تزع  اب  دزیمایب 

ناونع هب  نآرق  رد  اذـل  تسا ؛ هداد  نز  هب  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  یزایتما  نیا  تساھنز ؛ صوصخم  یگدـنرب ، تفاطل و  فیرظ  ی  هزیمآ نیا  تساھنز ؛ لام  طـقف  فیرظ  بیکرت 

تنبا مـیرم   » و نوعرف » تارما  اونمآ  نیذـلل  ـالثم  برـض هللا  و  : » دـنز یم لاـثم  ار  نز  ود  درم - نز و  رـشب ؛ ی  همھ ناـمیا  ی  هنوـمن ناـنز ، ناـمیا  ی  هنوـمن هن  ناـمیا - ی  هنوـمن

. دھد یم ناشن  ار  مالسا  قطنم  هک  تسا  یئاھ  هناشن اھ و  هراشا اھ  نیا تسا . میرم  ترضح  مھ  یمود  تسا ، نوعرف  نز  یکی  نارمع ؛»

رایـسب ی  هثداح رد  مھ  بالقنا ، گرزب  ی  هثداح دوخ  رد  مھ  دندرک . افیا  بالقنا  نیا  رد  ار  اھـشقن  نیرت  هتـسجرب زا  یکی  نانز  بالقنا ، لوا  زا  تسا . یبنیز  بالقنا  ام  بالقنا 

ناوج هک  یردام  دوبن . رتمک  انیقی  دوبن ، رت  بلط لـمحت رت و  کاـندرد رت و  نیگنـس رگا  نادـھاجم  شقن  زا  نارـسمھ ، شقن  نارداـم ، شقن  سدـقم ، عاـفد  لاـس  تشھ  گرزب 

فرط هب  ار  وا  الاح  هدـناسر ، رمث  هب  ار  وا  هناردام  تبحم  نآ  اب  هداد ، شرورپ  رتشیب - رتمک ، لاس - تسیب  لاـس ، هدـجھ  ار  شدوخ  لـگ  ی  هتـسد ار ، شدوخ  زیزع  ار ، شدوخ 

، یناوج ناجیھ  روش و  اب  ناوج ، نیا  بوخ ، هک  اجک ؟ ناوج  نیا  دوخ  نتفر  اجک ، نیا  هن . ای  تشگ  دھاوخرب  مھ  وا  دسج  یتح  تسین  مولعم  هک  دتـسرف ، یم گنج  نادـیم 

، دننادرگ یمرب ار  وا  دسج  هک  مھ  دعب  تسین . رت  کچوک دـشابن ، رتگرزب  رگا  ناوج  نآ  راک  زا  ردام ، نیا  راک  دور . یم دـنک و  یم تکرح  یرگ ، یبالقنا ی  هیحور نامیا و  اب  هارمھ 

. دوب ام  بالقنا  رد  نوگ  بنیز تکرح  هنانز ، تکرح  نیا ، تسا ؟ یمک  زیچ  اھ  نیا هدش . دیھش  نم  ی  هچب هک  دنک  یم راختفا 

فطل لباقم  رد  ندـش  بوذـجم  تیونعم ، هب  نداد  لد  هب  تساھزیچ ؛ نیا  هب  بـالقنا  نیا  تمظع  تردـق و  تفر . شیپ  یروج  نیا اـم  بـالقنا  ناردارب ! نارھاوخ ، نم ، نازیزع 

، شناردارب مدـیدن . یزیچ  یئابیز ، زج  الیمج ؛» الا  تیار  ام  : » دـیامرف یم دـنک ، تتامـش  هدـمآ ، شیپ  شیارب  هک  هچنآ  هب  ار  یربک  بنیز  دـھاوخ  یم نمـشد  هک  یتقو یھلا .

هتفر هزین  یالاب  ناشیاھرـس  تسا ، هتخیر  ناشنوخ  دـندیپت ، نوخ  کاخ و  هب  دـندش ، هعطق  هعطق  شمـشچ  لباقم  رد  اھ  نیا شناراـی ، نیرت  کـیدزن شنازیزع ، شنادـنزرف ،

« يناريا ناملسم  نز   » 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 21هاگياپ  هحفص 14 
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کرت شبـش  زامن  مھدزای  بش  رد  یتح  یربک  بنیز  هک  تسا  هدش  لقن  هک  هچنآ  اب  دینک  هارمھ  ار  یئابیز  نیا  تسا ؟ یا  یئابیز روج  هچ  نیا  ابیز ! لیمج ، دیوگ  یم تسا ؛

، نز نیا  دـش . رتـشیب  هکلب  دـشن ، مک  دـشن ، تسـس  لاـعتم  یادـخ  اـب  شا  هطبار لاـعتم ، یادـخ  هب  شا  یگتـسب لد شا ، یلا هللا عاـطقنا  تراـسا ، نارود  لوط  رد  دـشن .

. تسوگلا

مـشچ یروک  هب  هک  تساھ  نیمھ تسا ؛ هدیـشخب  تمظع  ار  بالقنا  نیا  دراد ، دوجو  ام  بالقنا  رد  اـم ، ی  هعماـج رد  تقیقح  نیا  زا  هک  یئاـھ  هزیر هدرخ تاحـشر و  ناـمھ 

نیب رد  شخب  ماھلا تلم  کی  ناونع  هب  زورما  ناریا  تلم  تسا . هداد  رارق  اھتلم  لباقم  رد  شخب  ماھلا ی  هرھچ کـی  لـثم  زورما  ینمـشد ، همھ  نیا  اـب  ار  ناریا  تلم  نمـشد ،

. تسا نیا  هیضق  عقاو  اما  دننک ؛ شنامتک  دننک  یم مھ  یعس  دندنسپ ، یمن ار  نیا  اھ  نمشد هتبلا  تسا . ناملسم  یاھتلم 

ناحادم  / ١٣٨٩/٠٣/١٣ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

سرد یگدنز  نآ  زا  ناملسم  ناوج  کی  ناملسم ، نز  کی  ناملسم ، ناسنا  کی  هک  دینک  یفرعم  نانچ  نآ دینک ، یفرعم  دیھاوخ  یم هک  ار  اھیلع ) هللا مالـس  ) ارھز ی  همطاف

ام تسا . ناسنا  تعیبط  نیا ، دـنک . یگتـسباو  عوضخ و  عوشخ و  ساسحا  داـھج ، تیونعم و  تمکح و  تراـھط و  تسادـق و  ی  همـسجم نآ  هب  تبـسن  دوخ  لد  رد  دریگب ؛

شیارگ وا  هب  ناسنا  یعیبط  روط  هب  تسا ، لامک  بحاص  هک  یـسک  نآ  هنرگا ، مینک ؛ یم مینک ، داجیا  نامدوخ  رد  ار  لاـمک  میناوتب  رگا  میلاـمک . هب  لـیامتم  عباـت و  اـھناسنا 

. دراد

ینویامھ  / ١٣٩٠/٠١/١٩ مناخ  هیجاح  راکرس  ینآرق  یملع و  تامدخ  زا  ریدقت  مایپ 

یگدامآ و یهدـنھدناشن  ناـشیا  دـح  رد  ینآرق  ینید و  فراـعم  ناگدرکلیـصحت  روضح  تسا . یمالـسا  ناریا  ناـنز  یهعماـج  رخاـفم  وزج  ینویاـمھ  مناـخ  هیجاـح  راـکرس 

. تسا ینید  تفرعم  ملع و  هیلاع  جرادم  ندومیپ  یارب  یناریا  نز  دادعتسا 

هدوب ام  ینید  هدرکلیـصحت  نانز  ینھذ  یالاب  یاھتیفرظ  تماقتـسا و  دادعتـسا و  زا  یتیآ  دوخ  رـصع  رد  نیما  مناخ  هیجاح  راکرـس  هموحرم  ناـشیا  داتـسا  راوگرزب  یوناـب 

ناشیا روضح  اب  تسا  دیما  تسا و  یدنـسرخ  یهیام  ینویامھ  مناخ  هیجاح  راکرـس  هلیـسوب  راوگرزب  یوناب  نآ  راک  یهمادا  زین  نونکا  داب . ناشیا  رب  دنوادخ  تمحر  تسا .

. دوش هدافتسا  ناوناب  نایم  یمالسا  فراعم  شرتسگ  رد  لماک  هتسیاش و  وحن  هب 

هبخن  / ١٣٩٠/٠٣/٠١ ناوناب  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هلئسم نیا  هب  دیاب  یمالـسا  یروھمج  یمالـسا و  ماظن  هک  یتھج  نآ  زا  نز ، هب  طوبرم  ثحب  بناوج  یهمھ  رب  دوب  لمتـشم  ابیرقت  دندرک ، نایب  اجنیا  اھمناخ  هک  یبلاطم 

رب هعلاطم و  قیقحت و  ثحب و  ناونع  دـناوتیم  نانز  یهلئـسم  دروم  رد  زورما  هک  یئاھزیچ  نآ  یهمھ  ابیرقت  مدرک . شوگ  ار  اھفرح  تقد  اب  نم  دـنک . لاـبند  ار  نآ  دـنک و  هاـگن 

. تسا هدننک  دنسرخ  بلاج و  نم  یارب  یلیخ  نیا  دوب . اھمناخ  تانایب  رد  دریگب ، تروص  روشک  رد  یزیرهمانرب  نآ ، ساسا 

ادیپ تسد  یاهلق  کی  هب  تسا  هتسناوت  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  دوب  دھاوخ  نیا  تواضق  نآ  مینک ، حرطم  ار  یتواضق  کی  میھاوخب  رگا  هیـضق  یاج  نیمھ  ات  الاح  بخ ،

یهلئـسم درک . مھاوخ  ضرع  الاح  هک  هعماج ، کی  لئاسم  نیرتساسح  نیرتفیرظ و  رد  رظن  یار و  بحاص  هشیدـنا و  بحاص  هنازرف و  ناـنز  شرورپ  زا  تسا  تراـبع  هک  دـنک 

امــش دروـم ، نـیا  رد  تـسا . یروـشک  رھ  یاهعماـج و  رھ  یندـمت ، رھ  لـئاسم  نیرتیــساسا  زا  یکی  دـیمان -  ار  نآ  نز » نارحب   » ناوـنع هـب  دــیاب  اـیند  رد  زورما  هـک  نز - 

یمالسا یروھمج  هک  دش  نیا  تواضق  نآ  نیاربانب  دیشیدنیب . هلئسم  نیا  یهرابرد  دینک و  ادیپ  تسد  یمھم  یاھلصفرس  هب  یئاھتقد ، هب  یئاھیراکهزیر ، هب  دیاهتسناوت 

. دناهتفاین تسد  نآ  هب  ملاع  یاھروشک  زا  یرایسب  اسب  یا  هک  تسا  هتفای  تسد  یاهلق  کی  هب 

ثحب و لباق  مھم و  یهلئسم  کی  نانچمھ  دناهدرک -  نارگید  دیاهدرک ، امش  تسا -  هدش  هک  یراک  یهمھ  اب  هداوناخ ، نز و  یهلئسم  منکب . ضرع  اجنیا  نم  ار  بلطم  کی 

یاھهشیدـنا یاھتـسشن  تشاد . میھاوخ  ار  نآ  هدـنیآ  رد  هللااشنا  هک  تسا  یدربھار  یاھهشیدـنا  یاھتـسشن  زا  یکی  عوضوم  نیا  تسا . یزروهشیدـنا  رد  عسوت  لباق 

نیرتیـساسا و یـسررب  لفکتم  دـش ، دـھاوخ  لابند  لمع  یزیرهماـنرب و  ادـعب  هللااـشنا  یرکف و  ظاـحل  زا  نآ  یاـھراک  هتفرگ و  ماـجنا  نآ  تسـشن  ود  نونکاـت  هک  یدربھار 

. دش دھاوخ  رازگرب  هدـنیآ  رد  هدـش و  ینیبشیپ  لئاسم  نیا  تسرھف  رد  هک  تسا  هداوناخ  نز و  یهلئـسم  لئاسم ، نیا  زا  یکی  تسا . هعماج  یرکف  لئاسم  نیرتیدربھار 

ثحب دـینکب ؛ یدـج  تکراشم  راک  نیا  رد  هک  منکیم  تساوخرد  میدـید -  اجنیا  هللادـمحب  ار  نآ  زا  یئاھهنومن  زورما  هک  نز -  نازروهشیدـنا  مرتحم ، ناوناـب  زا  اـج  نیمھ  نم 

هک یبالقنا -  بان  رکف  یمالسا و  عبانم  هب  یهیکت  اب  یملع ، لکش  هب  یصصخت ، روط  هب  هناگادج ، روط  هب  ار  نز  یهلئسم  هب  طوبرم  لوصف  دینک ؛ هعلاطم  دینک ، رکف  دینک ،

. دوش یریگلابند  لمع  یزیرهمانرب و  یارب  هللااشنا  دوشب و  ثحب  دوشب ، حرطم  دینک ؛ یسررب  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  تسشن  رد  تسھ -  امش  رد  هناتخبشوخ 

راک تخادـنا و  رد  ون  یحرط  درک ، یرکف  دوشب  هطقن  ود  نیا  یهرابرد  رگا  هک  تسا  یـساسا  یهطقن  ود  تسا ؛ زیچ  ود  لکـشم ، ساسا  هعماج ، رد  نز  یهلئـسم  یهراـبرد 

لح تسناد ، ایند  رد  نز  یهلئـسم  نارحب  ار  نآ  ناوتیم  زورما  هک  یزیچ  نآ  تدـمدنلب -  ای  تدـمنایم  ناـمز -  لوط  رد  هک  دوب  راودـیما  ناوتیم  داد ، ماـجنا  یرمتـسم  ریگیپ و 

یمیدق و مھ  یلیخ  هدش و  عورـش  برغ  زا  یمھفدـب  نیا  هاگن و  نیا  هک  هعماج ؛ رد  نز  ناش  نز و  هاگیاج  ندـیمھف  دـب  طلغ و  هاگن  زا  تسا  ترابع  یکی  زیچ ، ود  نآ  دوش .

. تسین عقاو  فالخ  نیا ، هک  دز  سدـح  دوشیم  هتـشاد ، دوجو  هلئـسم  نیا  تسینویھـص  نادنمـشیدنا  یاـھلکتورپ  رد  هک  دـندش  یعدـم  هک  یناـسک  نآ  تسین . رادهشیر 

برغ رد  رتشیب  لاس  هاجنپ  دـص و  لاس ، دـص  دودـح  رد  دـیاش  هعماج ، رد  نز  ناـش  یهنیمز  رد  یمھفدـب  یمھفجـک و  نیا  طـلغ ، هاـگن  نیا  مینیبیم  مینک ، هاـگن  رگا  ینعی 

. تسا هطقن  کی  نیا  یمالسا . عماوج  هلمج  زا  رگید ، عماوج  هب  تسا  هدش  زیررس  برغ  زا  درادن و  هقباس 

نارحب ام  رظن  هب  هک  تسا  لکـشم  ات  ود  نیا  تسا . هداوناخ  لخاد  یاـھراتفر  رد  ندرک  لـمع  دـب  هداوناـخ و  یهلئـسم  ندـیمھف  دـب  تسا ، لکـشم  ساـسا  هک  مود  یهطقن 

نارحب اوھ ، بآ و  نارحب  یهلئسم  زورما  دشاب . یروآبجعت  ریبعت  نز ،» نارحب   » ریبعت دیاش  هدروآ . دوجو  هب  تسایند -  رد  یساسا  لکـشم  کی  زورما  هک  ار -  نز  یهلئـسم 

هک یئاھزیچ  نآ  رتشیب  تسین . تیرشب  یلصا  لئاسم  اھنیا  زا  مادکچیھ  اما  دوشیم ؛ حرطم  تیرشب  یلـصا  لئاسم  ناونع  هب  نیمز ، ندش  مرگ  نارحب  یژرنا ، نارحب  بآ ،

اھنآ زا  یکی  هک  رگیدکی ؛ اب  اھناسنا  یعامتجا  راتفر  اب  ناسنا ، قالخا  اب  ناسنا ، تیونعم  اب  دـنکیم  ادـیپ  طابترا  هک  یلئاسم  هب  ددرگیمرب  تسا ، تیرـشب  یلـصا  تالکـشم 

طلسم یاھتسایس  دننکیمن و  حرطم  دنروآیمن ، ور  هب  اھتنم  تسا ، نارحب  کی  اتقیقح  نیا  هک  تسا ؛ هعماج  رد  نز  ناش  نز و  یهلئسم  نز ، هاگیاج  درم ، نز و  یهلئسم 

. دننک حرطم  ار  هلئسم  نیا  هک  دننادیم  ناشدوخ  یلصا  یاھدربھار  فالخرب  دیاش  دننادیمن و  ناشدوخ  یهفرص  هب  ایند  رد 

کی هـک  تساـجنیا  لاکـشا  درب -  مـسا  نآ  زا  دوـشیم  دـینک ، حرطم  دـیھاوخیم  هـک  یریبـعت  رھ  اـب  تـسا -  هعماـج  رد  یگدـنز و  رد  نز  هاـگیاج  هـک  لوا ، یهلئـسم  دروـم  رد 

ترابع عافتنا  دروم  فرط  تسا ، درم  عفنیذ  فرط  دناهدرک . میسقت  یروجنیا  ار  تیرـشب  عافتنا ؛ دروم  فرط  کی  عفنیذ ، فرط  کی  دناهدروآ ؛ دوجو  هب  جیردتب  ار  یاهلداعمان 

قیقد نم  هک  دسرب ، لاس  هاجنپ  دص و  لاس ، دـص  هب  دـیاش  هک  لاس -  اھهد  لوط  رد  فلتخم ، تاغیلبت  اب  نوگانوگ ، یاھهویـش  اب  جـیردت ، اب  مارآ ، روط  هب  نیا  نز . زا  تسا 

، دـندرک یفرعم  یروجنیا  ار  نز  یعاـمتجا  ناـش  هداـتفا . اـج  رگید  عماوج  رد  دـعب  و  لوا ، یهجرد  رد  یبرغ  عـماوج  رد  تسا -  قـیقحت  لـباق  هلئـسم  نیا  میوـگب و  مناوـتیمن 

، دنک ادیپ  تیـصخش  دنک ، ادیپ  دومن  هعماج  رد  دھاوخب  نز  رگا  یبرغ  گنھرف  رد  اذل  دریگب . رارق  دـیاب  درم  عافتنا  دروم  هک  یدوجوم  کی  ناونع  هب  نز  دـندرک : فیرعت  یروجنیا 

فرط ینعی  عفتنم -  عفنیذ و  فرط  یارب  هک  دشاب  یروج  دیاب  نز  شـشوپ  عون  یمـسر ، سلاجم  رد  یتح  دھدب . هئارا  ار  یزیچ  شدوخ  یـسنج  یاھتیباذج  زا  دیاب  امتح 

« يناريا ناملسم  نز   » 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 21هاگياپ  هحفص 15 
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. دشاب زاونمشچ  درم - 

هک دریگب  لکش  یگنھرف  یعامتجا ، طیحم  رد  تسا . نیمھ  هتفرگ ، ماجنا  نز  یهلئسم  یهنیمز  رد  هک  یـشکقح  نیرتگرزب  تناھا ، نیرتگرزب  هبرـض ، نیرتگرزب  نم  رظن  هب 

رد دندرک ، دیلقت  اھنآ  زا  مھ  نارگید  دراد . دوجو  یبرغ  گنھرف  رد  زورما  هنافـساتم  نیا  دوش ؛ حرطم  عفنیذ  فرط  کی  یهدافتـسا  یارب  عافتنا ، دروم  فرط  کی  ناونع  هب  نز 

نانز شیارآ  یهلئسم  یاهعماج  کی  رد  رگا  مینک  ضرف  دننکیم . لاجنج  وا  هیلع  دیوگب ، ار  نیا  فالخ  یسک  رگا  هداتفا . اج  ایند  رد  نیا  دندرک و  شالت  دندرک ، ششوک  شھار 

چیھ دوش -  حرطم  نانز  ینایرع  یاهعماج  کـی  رد  ینعی  دریگب -  ماجنا  نآ  لباقم  یهطقن  رگا  دـش . دـھاوخ  دـنلب  لاجنج  دوش ، موکحم  یمومع  یاھطیحم  رد  ناـنز  جربت  و 

، دننکیم دنلب  رس  ایند  یتاغیلبت  طلسم  یاھهاگتـسد  دوش ، حرطم  هعماج  رد  نز  ندرکن  شیارآ  نز ، جربت  مدع  نز ، شـشوپ  یتقو  اما  دوشیمن . دنلب  ایند  رد  یئادص  رس و 

تـسا نیا  شاهیاپ  دوشیم و  لابند  تسا  یدامتم  یاھلاس  هک  دراد  دوجو  یدربھار  کی  یتسایـس ، کی  یگنھرف ، کی  هک  تسا  نیا  یهدـنھدناشن  نیا  دـننکیم ؛ لاـجنج 

. دندرک هنافساتم  و  دننک ؛ تیبثت  نز  یارب  ار  زیمآتناھا  طلغ و  تیعقوم  نیا  ناش ، نیا  هاگیاج ، نیا  هک 

کی دامن  باجح  دـنیوگیم  هک  تسا  نیا  دـننکیم ، رکذ  تفلاخم  نیا  یارب  هک  یناونع  دوشیم . تفلاخم  دراد  ینلع  تروص  هب  اجیردـت  باجح  اب  برغ  رد  دـینیبیم  امـش  اذـل 

بھذم ریغ  بھذم و  ثحب  تسا ؛ غورد  نیا  نم  رظن  هب  دنوش . حرطم  یبھذم  یاھدامن  دنتـسھ -  کیئال  عماوج  هک  ام -  عماوج  رد  میھاوخیمن  ام  تسا ؛ یبھذـم  تکرح 

یشان باجح  هچنانچ  رگا  یتح  تسا . نآ  فلاخم  باجح  تسا و  نز  ندش  هزرھ  ندش و  هضرع  رب  برغ  یناینب  یساسا  یدربھار  تسایـس  هک  تسا  نیا  ثحب  تسین ؛

. تسا نیا  یساسا  لکشم  دننکیم ؛ تفلاخم  نآ  اب  دشابن ، مھ  ینید  نامیا  هزیگنا و  کی  زا 

یاھـشرازگ هداوناـخ -  ناـینب  ندـش  تسـس  یهلئـسم  هدروآ : دوـجو  هب  یرـشب  عـماوج  رد  ار  شدوـخ  هاـکناج  رایـسب  تاـعبت  ار ، شدوـخ  یاـھهلابند  تقو  نآ  هلئـسم  نیا 

هدش هداد  هک  یشرازگ  قبط  ایند  رد  زورما  نانز . تراجت  رابفسات  روآهیرگ و  رامآ  یهلئسم  دندرک -  هراشا  اجنیا  مرتحم  یاھمناخ  زا  یکی  ار  شاهنومن  کی  هک  یاهدنھدناکت 

نیرتدـب تسا . نانز  قاچاق  نانز و  تراجت  ایند ، یاھتراجت  نیرتدشرلاعیرـس  تسا -  یمـسر  زکرم  کی  شرازگ  تسا ؛ للم  نامزاس  شرازگ  مرظن  هب  شرازگ  نیا  هک  تسا - 

یاھروشک زا  اـھفرح ، نیا  جاودزا و  ناونع  راـک و  ندرک  ادـیپ  ناونع  اـب  ار  نارتخد  ناـنز و  تسا . یتسینویھـص  میژر  هلمج  زا  دـنروشک ؛ اـت  دـنچ  هنیمز ، نیا  رد  مھ  اـھروشک 

هک دـنھدیم  یزکارم  لیوحت  یتخـس  رایـسب  طئارـش  رد  ار  اھنآ  دـنربیم  دـننکیم و  عمج  اپورا  ریقف  یاھروشک  یخرب  زا  ایـسآ ، یاھروشک  یخرب  زا  نیتـال ، یاـکیرمآ  زا  ریقف ،

عورـشمان ناکدوک  یهدـیدپ  هعماج . رد  نز  هاگیاج  دروم  رد  هناملاظ  یهلداعمان  نیا  طلغ ، هاگن  نیا  رب  تسا  ینتبم  اھنیا  یهمھ  دزرلیم . شنت  اھنآ  مان  اھنآ و  روصت  زا  ناسنا 

هداوناخ و نوناک  ندرک  دوباـن  تقیقح  رد  ینعی  دریگیم ؛ ماـجنا  جاودزا  نودـب  هک  یکرتشم  یاھیگدـنز  یهدـیدپ  تساـکیرمآ -  رد  مھ  عورـشمان  ناـکدوک  راـمآ  نیرتـالاب  هک  - 

ار نز  هاگیاج  دیاب  درک . یرکف  کی  نیا ، یارب  دیاب  تسا ؛ لوا  لکشم  زا  یشان  همھ  اھنیا  تاکرب ، نیا  زا  رـشب  ندرک  مورحم  هداوناخ ، تاکرب  هداوناخ و  یمیمـص  مرگ و  طیحم 

. داتسیا دجب  یبرغ  یهنارگیچوھ  قطنم  لباقم  رد  درک و  فیرعت 

ام میرادن ، عافد  ام  متفگ : نم  دیراد ؟ یعافد  هچ  دنیوگیم ، روشک  رد  نز  یهلئـسم  یهرابرد  اھیبرغ  هک  هچنآ  لباقم  رد  امـش  هک  دندرک  لاوس  نم  زا  متفگ ؛ یتقو  کی  نم 

هب دنروآیم ؛ نیئاپ  ار  نز  هاگیاج  دننکیم ، ریقحت  ار  نز  دننکیم ، ملظ  نز  هب  دنراد  هک  دنتـسھ  اھنآ  میبرغ ؛ یعدم  ام  میراگبلط ؛ برغ  زا  نز ، یهلئـسم  رد  ام  میراد ! موجھ 

باوج دـیاب  اـھنآ  دـنھدیم ؛ رارق  یناـش  یتیـصخش و  تناـھا  یفطاـع و  یناور ، یحور ، یاـھراشف  دروم  ار  اـھنآ  نداد ، تیلوئـسم  مسا  هب  لاغتـشا ، مسا  هب  یدازآ ، مسا 

اتدمع هک  ار -  شدوخ  فرح  هلماجم ، چیھ  نودب  حیرص و  روط  هب  دیاب  نز  یهلئـسم  رد  یمالـسا  یروھمج  دراد . یتیلوئـسم  کی  هنیمز  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  دنھدب .

. دـنکیم ادـیپ  انعم  همھ  درم ، نز و  طابترا  عون  یهلئـسم  باجح ، یهلئـسم  تقو  نآ  هاگن ، نیا  اب  دـیوگب . تسا -  یبرغ  یهناملاظ  یهلداعمان  نیا  یبرغ و  هاـگن  هب  ضارتعا 

. تسا هلئسم  کی  نیا 

. تسا ینـشور  یلیخ  رظن  هداوناخ ، رد  نز  هاگیاج  هداوناخ و  باـب  رد  مالـسا  رظن  تسا . هداوناـخ  یهلئـسم  تسا -  یمود  لکـشم  نز  یهیـضق  رد  هک  یدـعب -  یهلئـسم 

: هدمآ مالـسلامھیلع )  ) همئا نوگانوگ  یاھراتفگ  رد  هک  تسا  ینامھ  هداوناخ ، رد  نز  هاگیاج  تسا . مرکا  ربمغیپ  زا  نیا  تسا ؛ هناخ  نز  هناخ ، گرزب  اھتیب ؛» هدیـس  هارملا  »

، تسا هناحیر  تسین ؛ هنامرھق  نز  هناخ ، لخاد  رد  دـیامرفیم : مرتحم . رازگتمدـخ  کی  وداپ ، رازگراک ، ینعی  نامرھق  یبرع ، تاریبعت  رد  هناـمرھقب .» تسیل  هناـحیر و  هارملا  »

یلا لیبق  نیا  زا  تسا و  مالـسا  تارظن  اھنیا  دـنراد . ناشنارـسمھ  اب  ار  اـھراتفر  نیرتھب  هک  دنتـسھ  یناـسک  امـش  نیرتھب  دـیامرفیم : نادرم  هب  باـطخ  تسا . هناـخ  لـگ 

یهناوتـشپ هب  جاـیتحا  دوشیمن ؛ لـح  دوشیمن ، ماـمت  تاـنایب  نیا  اـب  هک  تسا  یرما  کـی  هداوناـخ ، رد  مالـسا  یهتـساوخ  قـقحت  لاـح  نیع  رد  یلو  دراد . دوـجو  هللااـشام 

نیدـتم هک  یئاھهداوناخ  تسا . هتفرگن  ماجنا  هتـشذگ  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  راک  نیا  دریگب . ماجنا  دـیاب  راک  نیا  و  دراد ؛ یئارجا  تنامـض  یئارجا و  یهناوتـشپ  ینوناق ،

هب هدشن ؛ تاظحالم  نیا  هدوبن ، تایـصوصخ  نیا  هک  یدراوم  رد  اما  دندرک ؛ یتاظحالم  دنتـشاد ، یعرـش  یاھیدنبیاپ  دـندوب و  رادروخرب  بوخ  قالخا  زا  هک  ینادرم  دـندوب ،

. هدش ملظ  هداوناخ  لخاد  رد  نز 

یلخاد عضو  دـندرک ؛ رکذ  ار  یئاھرامآ  مھ  مرتحم  مناـخ  نیا  مراد ، یداـیز  یاـھرامآ  هدـنب  ادـبا . دـنیولج ؛ اـم  زا  هنیمز  نیا  رد  اـھیبرغ  مینک  رکف  اـم  هک  تسین  روجنیا  هتبلا 

رتدـب رگا  تسین ، رتھب  تسا ؛ رتدـب  انیقی  یقرـش  یناریا و  یمالـسا و  یاھهداوناخ  عضو  زا  نز ، قوقح  تیاـعر  مدـع  ظاـحل  زا  نز و  تیمولظم  ظاـحل  زا  یبرغ  یاـھهداوناخ 

یهناوتـشپ هب  دراد  جایتحا  میراد ؛ یدایز  یاھدوبمک  هداوناخ  طیحم  رد  ام  دنتـسین . ام  یوگلا  هک  اھنآ  مینکیمن ، هاـگن  هک  اـھنآ  هب  اـم  تسا . رتدـب  اـمتح  یدراوم  رد  دـشابن ؛

راک مک  هنیمز  نیا  رد  روشک  لخاد  رد  هک  تسا  یئاھنادیم  اھهصرع و  یهلمج  زا  هلئـسم  نیا  دنک . ادیپ  ققحت  دـیاب  نیا  و  یئارجا ؛ نیمـضت  هب  ینوناق ، نیمـضت  هب  ینوناق ،

. دوش راک  دیاب  هدش و 

رس دنتسھ ، یمالسا  تارکفت  دقتنم  هک  یناسک  تاقوا  یھاگ  مینیبیم  ام  درادن . دوجو  یدوبمک  چیھ  هلئسم  زا  شخب  نیا  رد  مھ  یمالسا  نوتم  مالـسا و  رظن  ظاحل  زا 

، هداوناـخ لـخاد  یاـھراتفر  یهنیمز  رد  اـما  دراد . یوـق  یقطنم و  یاھخـساپ  اـھنآ  تـسین ؛ دراو  اھلاکـشا  هـک  یلاـح  رد  دـننکیم ، لاکـشا  اـھزیچ  نـیا  هـید و  ثرا و  یهیـضق 

شمارآ طیحم  تزع و  طیحم  نما ، طیحم  دـیاب  نز  یارب  هداوناـخ  طـیحم  تسا . ینـشور  ـالماک  رظن  مالـسا ، رظن  هک  یلاـح  رد  دوشیم ؛ هدـنارذگ  تلفغ  هب  اـبلاغ  هنافـساتم 

. دھد ماجنا  یھجو  نیرتھب  هب  تسا -  هداوناخ  ظفح  نیمھ  هک  ار -  شدوخ  یساسا  یهفیظو  نآ  دناوتب  نز  ات  دشاب  رطاخ 

دودرم رفاک و  ناسنا  و  یھلا ، یـضرم  نموم و  ناسنا  یارب  هنومن  هک  مدرک  ضرع  اررکم  نم  میتفگ . اھراب  مھ  ام  تسا ، هدـش  یداـیز  یاـھثحب  نز  هب  مالـسا  هاـگن  دروم  رد 

: دـنکیم باختنا  ناـنز  زا  ار  ود  رھ  دـنک ، رکذ  هنومن  دـب  ناـسنا  بوخ و  ناـسنا  یارب  دـھاوخیم  یتقو  نآرق  تسا . یبلاـج  زیچ  نیا  هدـش ؛ حرطم  نز  نآرق ، رد  راـگدرورپ  هاـگرد 

یهطقن دعب  طول . رـسمھ  حون و  رـسمھ  دنکیم ؛ یفرعم  دب  نانز  دامن  هنومن و  ینعی  لثم ،»  » ناونع هب  ار  نز  ود  نآرق  طول .» هارما  حون و  هارما  اورفک  نیذـلل  الثم  برـض هللا  »

ترضح مھ  یکی  تسا ، نوعرف  رـسمھ  یکی  دنکیم : یفرعم  ار  رفن  ود  نموم ، نز  رترب و  نز  بوخ ، نز  دامن  ناونع  هب  نوعرف .» هارما  اونما  نیذلل  الثم  برـض هللا  و  : » لباقم

نز ود  نآ  دروم  رد  تسا . هداوناخ  طیحم  هب  طوبرم  ناشیدـب  یبوخ و  اھنز  نیا  یات  راھچ  رھ  هک  تسا  نیا  بلاج  اھجرف .» تنـصحا  یتلا  نارمع  تنبا  میرم  و  « ؛ تسا میرم 

دندوب ماقمیلاع  ناشیلاع و  ربمغیپ  ود  هک  ناشنارـسمھ -  هب  نز  ود  نیا  امھاتناخف ؛» نیحلاص  اندابع  نم  نیدبع  تحت  اتناک  : » دیامرفیم طول - » هارما  حون و  هارما   - » دـب

کی هک  تسا  نیا  وا  تیمھا  شزرا و  تسا ، نوعرف  نز  هک  یلوا  تسا ؛ هداوناخ  هب  طوبرم  مھ  رگید  نز  ود  نآ  عوضوم  تسا . هداوناـخ  یهلئـسم  هلئـسم ، دـندرک . تناـیخ  - 

یهلئـسم هلئـسم ، دریگیم . ماقتنا  وا  زا  نوعرف  اذل  دـنکیم ؛ کمک  وا  هب  دروآیم و  نامیا  وا  هب  دـھدیم و  شرورپ  دوخ  شوغآ  رد  ار  هللامیلک  یاسوم  کی  ار ، مزعلاولوا  ربمغیپ 

« يناريا ناملسم  نز   » 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 21هاگياپ  هحفص 16 
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تنـصحا یتلا  : » تسا روج  نیمھ  مھ  میرم  ترـضح  دروم  رد  هدرک . تیبرت  ار  یئاـسوم  کـی  هک  تسا ، هدرک  وا  هک  یراـک  میظع  عاعـش  ریثاـت و  نیا  اـب  تسا  هداوناـخ  نورد 

هک هتـشاد  دوجو  یلماوع  اھیلع ) مالـس هللا   ) میرم ترـضح  یگدنز  طیحم  رد  هک  تسا  نیا  یهدـنھدناشن  نیا  درک . ظفح  ار  دوخ  تفع  درک ، ظفح  ار  دوخ  سومان  اھجرف ؛»

؛ دش ضرع  هک  تسا  یمھم  یاھهبنج  نیمھ  هب  رظان  شاهمھ  نیاربانب  دـنک . هزرابم  هتـسناوت  وا  دـشاب و  فیفع  نز  کی  سومان  تفع و  یهدـننکدیدھت  تسا  هتـسناوتیم 

. تسا یمھم  یهلئسم  هلئسم ، نیاربانب  هعماج . رد  نز  ناش  یهلئسم  هداوناخ و  یهبنج 

نانز ام و  یهعماج  ام و  روشک  زور  نآ  هک  یعضو  میدید . کیدزن  زا  ار  بالقنا  زا  لبق  ام  تسا . هنانیبشوخ  هاگن  نم ، هاگن  میتشاد . تفرـشیپ  یمالـسا  یروھمج  رد  ام  هتبلا 

اھسکع و رد  ام  هک  هچنآ  زا  نانز  رھاظ  تیعـضو  یھاگ  اجنیا ، رد  راک  ندوب  یدیلقت  تیـصاخ  رطاخ  هب  دوب . یکانرطخ  کانلوھ و  رایـسب  تیعـضو  دنتخاتیم ، نآ  تمـس  هب  ام 

هنیداھن وا  رد  هک  نامیا  رھوگ  رطاخ  هب  یناریا  نز  هتبلا  دندرکیم . جیورت  دنتشاد  ار  یعضو  نینچ  کی  دوب ! رتدب  مھ  میدناوخیم  ای  میدیدیم  یئاپورا  یاھنز  زا  اھـشرازگ  اھلقن و 

بالقنا یزوریپ  یساسا  یهیاپ  کی  و  نادرم ؛ قیوشت  اب  مھ  دوخ ، روضح  اب  مھ  دشاب ؛ هتشاد  یـساسا  تکراشم  بالقنا  رد  دیایب ؛ قئاف  برخم  جوم  نیا  رب  تسناوت  دوب ،

. تسا یاهداعلاقوف  تکرح  نانز ، تکرح  هک  مھ  بالقنا  زا  دعب  دوشب .

ناسنا هک  ار  اھنیا  لاح  حرـش  تمواقم . ربص و  زا  دنتـسھ  یتیآ  اتقیقح  اھنآ  ناردام  نارادرـس و  نازراـبم و  قح و  هار  نادـھاجم  نارـسمھ  نیا  منکب ؛ ضرع  تسا  مزـال  نم 

مھ یئاھهنومن  دندرکیم ، لمحت  ار  یئاھیتخس  هک  دندوب  ینیزرابم  رـسمھ  بالقنا  زا  لبق  هک  یناوناب  هتبلا  دنکیم -  هظحالم  هک  ار  اھنیا  یاھجنر  دناوخیم ، دنکیم و  هاگن 

دنداتـسرف ار  نادـنزرف  اھنیا  دندیـشک . هچ  ناردام  نیا  دندیـشک ، هچ  نارـسمھ  نیا  دـنیبیم  دوب -  سدـقم  عاـفد  یهرود  رد  لـماک  یاـھهنومن  نکیل  دـشیم ؛ هدـید  اـجنآ  رد 

رد یناـسنا . یونعم و  لـئاسم  یهصرع  رد  نیا  دنداتـسیا . راوتـسا  هوک ، لـثم  تمواـقم  ربص و  یاـھهوسا  نیا  دـندش و  زاـبناج  دـندش ، دیھـش  اـھنآ  زا  یرایـسب  اـھهھبج ؛

فلتخم یاھهتشر  رد  داتسا  دنمشناد ، نانز  همھ  نیا  تسا . هتشاد  یاهداعلاقوف  تفرشیپ  هللادمحب  روشک  مھ  یملع  لئاسم  یهصرع  رد  یسایس و  لئاسم  یهصرع 

تیقفوم یهدـنھدناشن  همھ  دـیراد -  روضح  اجنیا  رد  هک  دـیتسھ  مرتحم  راضح  امـش  هناتخبـشوخ  اـھنآ  زا  یاهنومن  هک  یھاگـشناد -  مولع  رد  یوزوح ، مولع  رد  یملع ،

میھاوخ اعطق  میورب ، شیپ  هللااشنا  باتـش  نیمھ  اب  تکرح و  نیمھ  اب  ام  دـنکیم . راودـیما  هدـنیآ  هب  ار  لد  هاگن ، نیا  تسا . هاگن  نیا  نم ، هاگن  تسا . یمالـسا  یروھمج 

هنانیبشوخ هاگن  نیا  اھتنم  تسا ؛ هنانیبشوخ  هاگن  هاگن ، درک . یریگلابند  دـیاب  درک ، شالت  دـیاب  درک ، راک  دـیاب  میئایب . قئاف  ایند  رد  جـئار  یبرغ و  طلغ  گـنھرف  رب  تسناوت 

، میورب ولج  دـح  نآ  رد  میناوتن  دـش  بجوم  هک  هچنآ  میورب . شیپ  دوب  نکمم  نیا  ربارب  هد  اسب  یا  اما  میتفر ، شیپ  یتاجرد  ام  مینیبب . ار  اھفعـض  هکنیا  زا  دوشب  عناـم  دـیابن 

. دوش فرطرب  دیاب  هک  هتشاد  دوجو  مھ  یرگید  تالکشم  و  دیدرک ، هراشا  اھنآ  زا  یضعب  هب  امش  هک  هتشاد ؛ دوجو  هک  تسا  یتالکشم  اھفعض و  نیمھ 

، دینک یزروهشیدنا  دینک ، رکف  دیناوتیم  هک  دیتسھ  امـش  دـنھدب . ماجنا  دـیاب  ناوناب  دوخ  ار  راک  یهدـمع  هک  تسا  نیا  منک ، ضرع  مضیارع  نایاپ  رد  مھاوخیم  نم  هک  هچنآ 

هسلج نیا  رد  هتبلا  درک . دھاوخ  کیدزن  ناسآ و  رایسب  ار  راک  نیا ، دیھدب . هئارا  یئارجا  راکھار  لمع  ماقم  رد  دینک و  لح  هشیدنا  رظن و  ماقم  رد  ار  تالـضعم  دینک ، هعلاطم 

. درک یزاسهنیمز  ناوتیم  مھ  یضعب  یارب  درک ، مادقا  درک ، ارجا  دوشیم  تسا و  تسد  مد  تسا و  یلمع  الماک  اھنیا  زا  یضعب  دنداد ؛ مھ  یئاھداھنشیپ  مرتحم  ناوناب 

هبخن  / ١٣٩٠/٠٣/٠١ ناوناب  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یهسلج هللادمحب  هسلج  نیا  ار . اھیلع ) مالـس هللا   ) هرھاط یهقیدص  ترـضح  تشھب ، لھا  نانز  یهدیـس  ملاع ، ود  یوناب  تدالو  هب  قلعتم  مایا  منکیم  ضرع  کیربت  الوا 

هچ دـناهعماج ؛ یقیقح  ناگبخن  ام و  یملع  یگدـنز  یعامتجا و  یگدـنز  فلتخم  یاھـشخب  یهتـسجرب  ناوناب  مرتحم ، راضح  الوا  دـمآ . رد  بآ  زا  یـشزرااب  مھم و  رایـسب 

اھنیا هک  دیھـش ؛ راـھچ  رداـم  دیھـش و  مرتحم  رـسمھ  نیا  نادیھـش ، مرتحم  یاـھهداوناخ  هچ  و  هریغ ، ینف و  یملع و  فلتخم  یاھنادـیم  ناگتـسجرب  مرتـحم و  ناداتـسا 

یهبنج هسلج ، نیا  رگید  تیمھا  تسا . یزاتمم  هتـسجرب و  سلجم  تھج  همھ  زا  سلجم  نیا  هللادمحب  یلاعت . لامک و  تمـس  هب  ناوناب  تکرح  جوا  زا  دنتـسھ  یاهنومن 

تفرشیپ یارب  یئاھهیامرس  دناهداد و  ناشن  دوخ  زا  دناهدرک ، بسک  ار  یئاھیگتسجرب  هک  دنتسھ  یرگید  مرتحم  ناوناب  روشک  رـساترس  رد  انیقی  تسا . نآ  ندوب  نیدامن 

. تسام روشک  ناوناب  میظع  تکرح  یهعومجم  زا  یدامن  هسلج ، نیا  دنروشک . یهدنیآ  روشک و 

برغنالیگ  / ١٣٩٠/٠٧/٢٣ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

یارب دیراد و  هگن  ار  نیا  دشکب ، نوخ  کاخ و  هب  ار  مجاھم  یورین  دنک و  ریسا  ار  نمشد  زابرـس  دناوتیم  عافد  ماقم  رد  عاجـش  ناملـسم و  یوناب  کی  امـش  رھـش  رد  هک  نیا 

. دینک ظفح  ناتدوخ 

١٣٩١/٠۴/٢١ /  « یمالسا یرادیب  نانز و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

؛ دنھدب هولج  نوگژاو  ار  تیعقاو  نیا  هکنیا  یارب  دننکیم  یربخ  نارابمب  یغیلبت ، یهلیـسو  نارازھ  تسا . دنمتزع  زارفارـس و  دوجوم  کی  ناریا ، روشک  رد  ناملـسم  نز  زورما 

نیرتهدـیچیپ رد  ام  ناوج  نانز  ام ، یهدرکلیـصحت  نانز  اـم ، ناـنز  زورما  دنتـسھ . اـم  یهدرکلیـصحت  ناـنز  اـم ، ناـنز  نیرتیبـالقنا  نیرتنموم و  زورما  تسا . نیا  تقیقح  اـما 

نانز یعامتجا ، یاھتیریدم  یهنیمز  رد  یملع ، یهنیمز  رد  یـسایس ، یهنیمز  رد  ام  نانز  نیرتلاعف  دنلاعف . دنراد و  روضح  یناسنا  یبرجت و  یملع  زکارم  اھھاگـشیامزآ و 

. قیمع یهشیدنا  یاراد  بوخ ، تالیصحت  یاراد  دنتسھ ؛ ام  یبالقنا  نموم و 

١٣٩١/٠۴/٢١ /  « یمالسا یرادیب  نانز و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

؛ دنھدب هولج  نوگژاو  ار  تیعقاو  نیا  هکنیا  یارب  دننکیم  یربخ  نارابمب  یغیلبت ، یهلیـسو  نارازھ  تسا . دنمتزع  زارفارـس و  دوجوم  کی  ناریا ، روشک  رد  ناملـسم  نز  زورما 

نیرتهدـیچیپ رد  ام  ناوج  نانز  ام ، یهدرکلیـصحت  نانز  اـم ، ناـنز  زورما  دنتـسھ . اـم  یهدرکلیـصحت  ناـنز  اـم ، ناـنز  نیرتیبـالقنا  نیرتنموم و  زورما  تسا . نیا  تقیقح  اـما 

نانز یعامتجا ، یاھتیریدم  یهنیمز  رد  یملع ، یهنیمز  رد  یـسایس ، یهنیمز  رد  ام  نانز  نیرتلاعف  دنلاعف . دنراد و  روضح  یناسنا  یبرجت و  ىملع  زکارم  اھھاگـشیامزآ و 

. قیمع یهشیدنا  یاراد  بوخ ، تالیصحت  یاراد  دنتسھ ؛ ام  یبالقنا  نموم و 

١٣٩١/١٢/١۶ /  « روشک دیھش  نز  رازھ  تفھ   » یهرگنک هب  مایپ 

دبرچیم و شتیناسنا  رب  وا  تیسنج  هک  یدوجوم  یهباثمب  یبرغ ، ابلاغ  فیرعت  رد  و  یزاسخیرات ؛ رد  شقنیب  هیشاح و  رد  یرصنع  نوچمھ  یقرـش ، ابلاغ  فیرعت  رد  نز ،

هن یقرـش ، هن  نز  ، » موس یوگلا  هک  دنداد  ناشن  سدقم  عافد  بالقنا و  نانزریـش  دـشیم . یفرعم  تسا ، دـیدج  یرادهیامرـس  تمدـخ  رد  نادرم و  یارب  یـسنج  یرازبا 

رد لاح ، نیعرد  و  دوب ، فیرش  هبجحم و  دوب ، فیفع  دوب ، نز  ناوتیم  هک  درک  تباث  دوشگ و  ناھج ، نانز  مشچ  شیپ  ار  یدیدج  خیرات  یناریا ، ناملسم  نز  تسا . یبرغ »

ینانز دروآ . ناغمرا  هب  گرزب  تاحوتف  درک و  دیدج  یاھیزاسرگنس  زین ، یعامتجا  یسایس و  یهصرع  رد  تشاد و  هاگن  هزیکاپ  ار  هداوناخ  رگنـس  ناوتیم  دوب . زکرم  نتم و 

. دندرک حتف  دوخ  یراکادف  صالخا و  تعاجش و  اب  ار  اھنادیم  نیرتهنادرم  دنتخیمآ و  رد  تمواقم  تداھش و  داھج و  حور  اب  ار  هنانز  تمحر  فطل و  ساسحا و  جوا  هک 

ملاس و یهناـخ  ظـفح  تحاـس  رد  و  شیوخ ، بیذـھت  دـشر و  تحاـس  رد  وا  روضح  نز و  فیرعت  دـنناوتیم  هک  دـندرک  روھظ  یناـنز  سدـقم ، عاـفد  رد  یمالـسا و  بـالقنا  رد 

. دننکشب مھرد  ار  گرزب  یاھتسبنب  دننک و  یناھج  ار  یعامتجا  داھج  رکنم و  زا  یھن  فورعمب و  رما  داھج  یعامتجا و  تیالو  تحاس  رد  و  لداعتم ، یهداوناخ 

تشونرـس و رد  دوز  ای  رید  داد و  رارق  ریثات  تحت  مالـسا ، ناھج  رد  ادتبا  ار  نانز  هک  تسا  هدرک  روھظ  دیدج ، رـصع  رد  دھاجم  نانز  نیا  نوخ  تکرب  هب  یاهزات  یهبذج  رادتقا و 

. درب دھاوخ  تسد  ناھج ، نانز  هاگیاج 

« يناريا ناملسم  نز   » 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 21هاگياپ  هحفص 17 
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دھاوخن هجیتن  هب  نز » دـض   » ون هنھک و  یاھحرط  دـشخردیم ، مالـسلااھیلع  یربک  بنیز  مالـسلااھیلع و  ارھزهمطاف  مالـسلااھیلع و  یربک  یهجیدـخ  ناشخرد  باـتفآ  اـت 

هک دناهداد  ناشن  هدرک و  وربآیب  اوسر و  زین  ار  نز  هب  نردم  یاھمتس  هکلب  دناهتسکش  مھ  رد  ار  یرھاظ  یاھمتـس  هایـس  طوطخ  اھنت  هن  ام  ییالبرک  نز  نارازھ  دیـسر و 

نادیھـش نیا  هداوناـخ  هب  تسا . نآ  ندـش  هتخانـش  تقو  زورما  هدـشن و  هتخانـش  زگرھ  نردـم ، حالطـصاب  ناـھج  رد  هک  تسا  نز  قوقح  نیرتـالاب  نز ، یھـالا  تمارک  قح 

ناملـسم یناریا  نز  گرزب  داھج  دنناوتب  ینارگامنیـس  ناگنازرف و  نادنمرنھ و  اھهناسر و  دھاجم ، فیرـش و  نانز  نیا  نوخ  تکرب  هب  هک  مراودیما  میوگیم و  کیربت  ماقمالاو 

. دننایامنب تسا ، نآ  نتخانش  جاتحم  تخس  هک  ایند  هب  ار 

. دندوب مالسا  ردص  دھاجم  نانز  هک  لوا  ملعم  زا  سپ  دوب  دھاوخ  ناھج  نانز  یارب  یناث  ملعم  یناریا ، ناملسم  دھاجم  نز 

. یمالسا ناریا  یهتشذگ  ناج  زا  راکادف و  ناوناب  رب  مالسا و  ردص  گرزب  نانز  یهمھ  رب  ارھز و  یهمطاف  ترضح  مالسا  گرزب  یوناب  رب  ادخ  مالس 

١٣٩١/١٢/١۶ /  « روشک دیھش  نز  رازھ  تفھ   » یهرگنک هب  مایپ 

میحرلانمحرلاهللامسب

رضحم هب  دنلبرس  دندرک و  افیا  هتسیاش  یشقن  روشک ، مالسا و  خیرات  ریـسم  رییغت  رد  هک  دیاهدمآ  درگ  یدیھـش  نانز  یهرفن  نارازھ  شترا  هب  میظعت  یارب  اجنیا  رد  زورما 

ناریا نارامعم  شقن  رد  دنداھن و  لمع  نادیم  رد  مدق  دندوبن و  یچاشامت  دندراذگ ، هیام  مالسا  هار  رد  شیوخ  سدقم  ناج  زا  هک  ناگتشرف  زا  یرکـشل  دنتفر ؛ لاعتم  یادخ 

. دندرک هئارا  برغ  قرش و  هب  نز »  » زا یدیدج  فیرعت  هک  دندوب  یگرزب  نانز  نانیا  دندش . رھاظ  دیدج 

دبرچیم و شتیناسنا  رب  وا  تیسنج  هک  یدوجوم  هباثم  هب  یبرغ ، ابلاغ  فیرعت  رد  و  یزاسخیرات ، رد  شقنیب  هیـشاح و  رد  یرـصنع  نوچمھ  یقرـش ، ابلاغ  فیرعت  رد  نز 

هن یقرـش ، هن  نز  ، » موس یوگلا  هک  دنداد  ناشن  سدقم  عافد  بالقنا و  نانزریـش  دـشیم . یفرعم  تسا ، دـیدج  یرادهیامرـس  تمدـخ  رد  نادرم و  یارب  یـسنج  یرازبا 

رد لاح ، نیعرد  دوب و  فیرـش  هبجحم و  دوب ، فیفع  دوب ، نز  ناوتیم  هک  درک  تباث  دوشگ و  ناھج  ناـنز  مشچ  شیپ  ار  یدـیدج  خـیرات  یناریا  ناملـسم  نز  تسا . یبرغ »

ینانز دروآ . ناغمرا  هب  گرزب  تاحوتف  درک و  دـیدج  یاھیزاسرگنـس  زین  یعامتجا  یـسایس و  یهصرع  رد  تشادهاگن و  هزیکاپ  ار  هداوناخ  رگنـس  ناوتیم  دوب . زکرم  نتم و 

. دندرک حتف  دوخ  یراکادف  صالخا و  تعاجش و  اب  ار  اھنادیم  نیرتهنادرم  دنتخیمآرد و  تمواقم  تداھش و  داھج و  حور  اب  ار  هنانز  تمحر  فطل و  ساسحا و  جوا  هک 

ملاس و یهناـخ  ظـفح  تحاـس  رد  و  شیوخ ، بیذـھت  دـشر و  تحاـس  رد  وا  روضح  نز و  فیرعت  دـنناوتیم  هک  دـندرک  روھظ  یناـنز  سدـقم ، عاـفد  رد  یمالـسا و  بـالقنا  رد 

. دننکشب مھ  رد  ار  گرزب  یاھتسبنب  دننک و  یناھج  ار  یعامتجا  داھج  و  رکنم ، زا  یھن  فورعم و  هب  رما  داھج  یعامتجا و  تیالو  تحاس  رد  و  لداعتم ، یهداوناخ 

تشونرـس و رد  دوز  ای  رید  داد و  رارق  ریثات  تحت  مالـسا  ناھج  رد  ادتبا  ار  نانز  هک  تسا  هدرک  روھظ  دـیدج  رـصع  رد  دـھاجم  نانز  نیا  نوخ  تکرب  هب  یاهزات  یهبذـج  رادـتقا و 

. درب دھاوخ  تسد  ناھج  نانز  هاگیاج 

دھاوخن هجیتن  هب  نز » دض   » ون هنھک و  یاھحرط  دشخردیم ، مالـسلااھیلع  یربک  بنیز  مالـسلااھیلع و  ارھز  یهمطاف  مالـسلااھیلع و  یربک  یهجیدخ  ناشخرد  باتفآ  ات 

هک دناهداد  ناشن  هدرک و  وربآیب  اوسر و  زین  ار  نز  هب  نردم  یاھمتس  هکلب  دناهتسکش ، مھ  رد  ار  یرھاظ  یاھمتس  هایـس  طوطخ  اھنتهن  ام  ییالبرک  نز  نارازھ  دیـسر و 

نادیھـش نیا  یهداوناخ  هب  تسا . نآ  ندشهتخانـش  تقو  زورما  هدـشن و  هتخانـش  زگرھ  نردـم ، حالطـصا  هب  ناھج  رد  هک  تسا  نز  قوقح  نیرتـالاب  نز ، یھلا  تمارک  قح 

ناملسم یناریا  نز  گرزب  داھج  دنناوتب  ینارگامنیس  ناگنازرف و  نادنمرنھ و  اھهناسر و  دھاجم ، فیرش و  نانز  نیا  نوخ  تکرب  هب  هک  مراودیما  میوگیم و  کیربت  ماقمالاو 

. دننایامنب تسا ، نآ  نتخانش  جاتحم  تخس  هک  ایند  هب  ار 

. دندوب مالسا  ردص  دھاجم  نانز  هک  لوا  ملعم  زا  سپ  دوب ؛ دھاوخ  ناھج  نانز  یارب  یناث  ملعم  یناریا ، ناملسم  دھاجم  نز 

. یمالسا ناریا  یهتشذگ  ناج  زا  راکادف و  ناوناب  رب  مالسا و  ردص  گرزب  نانز  یهمھ  رب  ارھز و  یهمطاف  ترضح  مالسا  گرزب  یوناب  رب  ادخ  مالس 

کیپملاراپ  / ١٣٩١/١٢/٢١ کیپملا و  ناروآلادم  رادید  رد  تانایب 

یبایزرا کی  دنروشک ، ثداوح  یبایزرا  ددصرد  هک  یناسک  منادـیمن  نم  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  دـنوریم ، نادـیم  رد  باجح  اب  هک  ام  راکـشزرو  نارتخد  ناوناب و  یهلئـسم 

نآ دنشکیم ؛ ار  وا  دننزیم و  وقاچ  دننکیم  تارج  ندوب ، باجحاب  مرج  هب  ار  ینز  کی  اپورا ، یاھروشک  زا  یروشک  رد  تسا . هداعلاقوف  نیا ، هن . ای  دنراد  هیضق  نیا  زا  یتسرد 

 - دـناهدرک لعج  هک  ینوناق  نوناق -  مکح  هب  ناـبایخ ، رد  کراـپ ، رد  هاگـشزرو ، رد  هاگـشناد ، رد  دنـشکیمن ؛ تلاـجخ  تسا . یروجنیا  یـضاق ! مشچ  یولج  هاـگداد و  رد  مھ 

نیا هب  دنکیم  راداو  ار  همھ  دتـسیایم و  ینامرھق  یوکـس  یور  رب  نامرھق  عضوم  رد  هبجحم  نز  کی  اھروشک ، نیا  یوت  اضف ، نیا  رد  تقو  نآ  دـنوشیم . هبجحم  نز  ضرعتم 

اب اھنادـیم  رد  هک  ام  راکـشزرو  ناـنز  زا  اـبلق  دـیاب  همھ  اـعقاو  تسا . تمظعاـب  یلیخ  راـک  نیا  تسا ؟ یکچوک  زیچ  نیا  تسا ؟ یمک  زیچ  نیا  دـننک . لـیلجت  میرکت و  ار  وا  هک 

. دننک رکشت  دنوشیم ، رضاح  راقو  اب  تناتم و  اب  فافع ، اب  باجح ،

ناحادم  / ١٣٩٢/٠٢/١١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یروـھمج ماـظن  رد  هناتخبـشوخ  هک  رداـم  زور  نز و  زور  . دریگب رارق  یزیرهماـنرب  هجوـت و  دروـم  دـیاب  هناگادـج  نز ، هب  تبـسن  یهفیظو  مھ  نز ، یهفیظو  مھ  نز ، میرکت  مـھ 

رد میتسناوت  ام  رگا  تاکن . نیا  هب  دـھد  هجوت  ار  همھ  دـیاب  اھیلع ،) مالـس هللا   ) ارھز یهمطاف  ترـضح  تقلخ ، یهدـیزگرب  تدـالو  زور  اـب  تسا  هدرک  ادـیپ  قاـبطنا  یمالـسا 

. تسا هدش  نیمضت  روشک  نیا  یهدنیآ  هک  دینادب  مینک ، لمع  تسرد  میریگب و  میمصت  تسرد  مینک ، رکف  تسرد  رسمھ ، ردام و  هداوناخ و  نز و  یهنیمز 

بالقنا  / ١٣٩٢/٠٨/٢٠ ربھر  اب  وشوو  نامرھق  یھاشنامرک  یوناب  رادید 

ردتقم و یروضح  ینید ، دودح  باجح و  ظفح  اب  دناوتیم  ناملسم  نز  کی  زین  یشزرو  نیدایم  رد  هک  دیداد  ناشن  یناریا  ناملسم  نز  تیوھ  تیصخش و  شیامن  اب  امش 

. دشاب هتشاد  نیرفآ  تزع 

روشک  / ١٣٩٣/٠١/٣٠ هدیزگرب  ناوناب  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب موشیم  هجاوم  هدـنب  ابلاغ  تبـسانم  نیمھ  هب  هک  یماگنھ  رد  منکب  ضرع  نم  ـالوا  اـم . یهعماـج  اـم و  روشک  رد  یمالـسا و  یروھمج  ماـظن  رد  نز  یهلئـسم  هب  عجار 

همھنیا یمالسا  ماظن  یهیاس  رد  هک  تسا  یمالسا  ماظن  تاراختفا  نیرتگرزب  زا  یکی  نیا  اعقاو  منکیم ؛ رکش  اقیمع  ار  ادخ  هدرکلیصحت ، نموم و  نانز  ناملسم ، ناوناب 

نیا طقف  هک  زورما  الاح  تسا . راختفا  یهیام  تسا و  یگرزب  تمعن  یلیخ  دنراد ؛ دوجو  ام  یهعماج  رد  یلمع  یرکف و  ظاحل  زا  زاتمم  رکفشوخ و  هدرکلیـصحت و  هنازرف و  نز 

هب ون  رکف  ون ، هاگن  زا  یاهچیرد  کی  دندرک ، زاربا  ار  یتانایب  هک  مادـک  رھ  دـندرک ؛ تبحـص  ددـعتم  اھمناخ  هک  میتشاد  ام  یددـعتم  تاسلج  نکل  دـندرک ، تبحـص  مرتحم  مناخ 

مان مینکیم ، هاگن  ام  یتقو  زورما  تسا . یمالـسا  ماظن  تاراختفا  نیرتگرزب  زا  یکی  رکفشوخ  هتـسجرب و  ـالاو ، ناـسنا  همھنیا  تیبرت  دـشیم . هدوشگ  ناـسنا  نھذ  یور 

وزج هدـش ؛ هتـشاذگ  یرنھ -  یاھباتک  یـسایس ، یاھباتک  یبدا ، یاھباتک  یخیرات ، یاھباتک  یـشھوژپ ، یاھباتک  یملع ، یاھباتک  یددـعتم -  یاـھباتک  کراـت  رب  اـم  ناـنز 

هقباسیب ام  خـیرات  رد  تسا . راختفا  یهیام  اعقاو  نیا  هک  تسا ، ام  ناوناب  یاھهتـشون  اـھباتک -  هچ  تـالاقم و  هچ  یمالـسا -  ماـظن  زورما  بوتکم  راـثآ  اھهتـشون و  نیرترب 

هچ یوزوح ، لئاسم  رد  هچ  فلتخم -  یاھهنیمز  رد  یهتسجرب  ناسنا  همھنیا  زگرھ  ام  روشک ؛ یگنھرف  یاضف  اب  میدوب  مھ  انشآ  میدید ، ار  نوگانوگ  یاھهرود  ام  تسا ؛

سدقم و عافد  رد  هلمج  زا  اھتدھاجم ، یهصرع  رد  یناریا ، نز  لقتسم  تیصخش  تیوھ و  یهتسجرب  الماک  روھظ  زورب و  اھنیا ، رانک  رد  میتشادن . یھاگشناد -  لئاسم  رد 

اب اھنیا  دنداد و  ادخ  هار  رد  ار  ناشناج  دنتفر  هک  یناسک  یهتسجرب  ناگدنامزاب  نادیھش ، ناردام  نازابناج ، نارـسمھ  ادھـش ، نارـسمھ  همھ  نیا  زورما ؛ ات  نآ  یاھهلابند 

لباقم رد  موشیم ، هجاوم  هتـسجرب  نانز  نیا  اب  تقورھ  اتقیقح  هک  هدنب  دـننکیم . عضاخ  عشاخ و  ناشدوخ  لباقم  رد  ار  یناسنا  رھ  ربص ، اب  خـسار و  مزع  مکحم ، یهدارا 

ار شدوخ  یگدنز  رمع  کی  هک  یراکادف  یوناب  نیا  نازابناج : نارسمھ  اب  نادیھش ، نارسمھ  اب  نادیھـش ، ناردام  اب  منکیم  دروخرب  دایز  هدنب  منکیم . عوضخ  ساسحا  اھنآ 
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ود هک  یردام  نآ  تسا . ناسآ  ناـبز  هب  اـھنیا  تسین ، یکچوک  زیچ  نیا  ادـخ ؛ رطاـخ  یارب  زاـبناج ، لولعم و  کـی  یگدـنز  هب  ندیـشخب  دوبھب  ندرک و  تیریدـم  یارب  دراذـگیم 

تمظع همھنیا  لباقم  رد  اعقاو  ناسنا  دیـشاب ! مکحم  دیتسیاب ؛ هک  دنکیم  شرافـس  ام  هب  هداتـسیا ، مکحم  نانچمھ  هداد و  ادخ  هار  رد  ار  دنزرف  راھچ  دـنزرف ، هس  دـنزرف ،

رد نز  یهلئـسم  ناشخرد  نشور و  شخب  نآ  نیا ، هللادمحب  بخ  تسا . مھم  زیمآراختفا و  رایـسب  هک  تسا  ام  یهعماج  یهنانز  یاھتیعقاو  اھنیا  دـنکیم . عوشخ  ساسحا 

[. تسا  ] روشک

ویر  / ٠٢/٠۶/١٣٩۵ کیپملا ٢٠١۶  رد  ناریا  یشزرو  ناوراک  زا  رکشت  مایپ 

هب و  دیـشخرد ، ناوراک  یناشیپ  رد  لماک  باجح  اب  هک  یعاجـش  یوناـب  هب  دندیـشک ، ناـگمھ  خر  هب  ار  یناریا  نز  شـشوپ  زیمآراـختفا  یهناـشن  هک  یراکـشزرو  ناوناـب  هب 

. منکیم یرازگساپس  امش  یهمھ  زا  میوگیم و  دماشوخ  روشک ، شزرو  ناتوسکشیپ  نایبرم و 

مالسلامھیلع  / ١٢/١٧/١٣٩۶ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

ناشدوخ یگنھرف  لالقتسا  ناشدوخ و  یتیوھ  لالقتـسا  باجح ، ظفح  اب  یناریا  ناوناب  زورما  تسا ؛ یناریا  نانز  تسد  رد  نانز  یگنھرف  یتیوھ و  لالقتـسا  مچرپ  زورما 

یراذـگریثات دـشاب ، هتـشاد  لاعف  روضح  یعامتجا  یاھنادـیم  رد  دـناوتیم  نز  دونـشیم . دراد  یدـیدج  نخـس  اـیند  ینعی  دـننکیم ؛ رداـص  اـیند  هب  دـننکیم و  مـالعا  دـنراد  ار 

یهلـصاف درم ، نز و  نایم  زیامت  هجو  فافع و  باجح و  لاحنیعرد  دـنراد ؛ یایراذـگریثات  نینچ  فلتخم  یاھـشخب  رد  ام  روشک  نانز  زورما  دـشاب . هتـشاد  قیمع  یعامتجا 

نز تایـصوصخ  وزج  ندرکن ، ریقحت  ندرواین و  نییاپ  بلطهدایز  هناگیب و  نادرم  ذاذتلا  یهلیـسو  دح  رد  ار  دوخ  نتفرگن ، رارق  نادرم  یهدافتـساوس  ضرعم  رد  درم ، نز و  نایم 

نیا یالعا  دح  رد  یـضعب  بوخ ، رایـسب  دح  رد  دنتـسھ  یناسک  ام  ناوناب  نایم  رد  میراد ، ار  بوچراھچ  نیا  میراد ، ار  وگلا  نیا  هتبلا  ام  تسا . زورما  ناملـسم  نز  یناریا و 

. تسا نیا  یناریا  نز  راک  یانبم  دراد و  دوجو  وگلا  نیا  لاحرھهب ، دنطسوتم ؛ دودح  رد  مھ  یضعب  دننکیم ، یگدنز  دنراد  وگلا 

مالسلامھیلع  / ١٢/١٧/١٣٩۶ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

دـشر یاراد  تسا ، عامتجا  رد  راذگرثا  تسا ، ناسنا  تیبرت  شخب  نیرتمھم  یدصتم  تسا ، فافع  یاراد  تسا ، نامیا  یاراد  هک  یدوجوم  نآ  زا  تسا  ترابع  یمالـسا  نز 

تقر لثم  تفاطل ، لثم  تسا ،]  ] یگنانز تایصوصخ  رانک  رد  اھنیا  یهمھ  تسا ؛ درم  سنج  شمارآ  یهیام  تسا ، هداوناخ  مھم  رایسب  نوناک  ریدم  تسا ، یونعم  یملع و 

ارھز یهمطاـف  زا  دـیجمت  تبـسانمهب  ددـعتم  تاـنایب  رد  مرکا  ربـمغیپ  هـک  یتایـصوصخ  نـیمھ  تـسا ؛ ناملـسم  نز  یوـگلا  نـیا  یھلا ؛ راوـنا  تفاـیرد  یگداـمآ  لـثم  بـلق ،

. تسا یمالسا  یوگلا  نیا  هدرک ؛ نایب  نز  یهرابرد  یلک  وحن  هب  ای  اربک  یهجیدخ  ای  اھیلعهللامالس ) )

مالسلامھیلع  / ١٢/١٧/١٣٩۶ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

نیرتھب وزج  ام ، نادنمـشناد  نیرتھب  وزج  زورما  هن ، دنکن ؛ ادیپ  ملع  ای  دریگن  تیلوئـسم  ای  دوشن  دراو  یعامتجا  یاھنادیم  رد  نز  هک  هتفگن  مھ  سکچیھ  تسا ، مرتحم  نز 

زا لبق  دینادب ، ار  نیا  تسا ؛ بالقنا  رنھ  مھ  نیا  دنراد ؛ روضح  ام  یهعماج  رد  زورما  هک  دنتسھ  یرامشیب  نانز  ام ، یگنھرف  یاھتیـصخش  نیرتھب  وزج  ام ، ناگدنـسیون 

؛ دنـسرب اھنیا  دننام  یبدا و  یگنھرف و  یملع و  یلاع  یاھهبتر  هب  دنـشاب  هتـسناوت  هک  نانز  زا  یناسک  دندوب  دودـعم  رایـسب  رایـسب  تشادـن ! دوجو  یزیچ  نینچ  بالقنا 

، تسا نز  هداوناخ  ریدـم  لاـحنیعرد  اـما  تسا ؛ نیا  الـصا  ناملـسم  نز  یوگلا  هک  تسا  نیمھ  رطاـخهب  نیا  درک ؛ ار  راـک  نیا  هک  دوب  بـالقنا  رنھ  نیا  دـندایز ؛ رایـسب  زورما 

تنوکـس و یهیام  اھیلا ؛ ـن  کـسیل اھجوز  اھنم  لعج  و  تسا . هنیکـس  شمارآ و  داجیا  یرـسمھ و  یرداـم ، نز ، لـغاشم  یهمھ  زا  رتمھم  تسا ، نز  هداوناـخ  نوناـک  روحم 

میھافم نیا  هب  نموم  ناملسم و  یناریا و  مرتحم  ناوناب  هب  هتبلا  دنک . هجوت  ناسنا  یتسیاب  ار  اھزیچ  نیا  نز  زور  رد  تسا و  مالـسا  رد  نز  تیـصوصخ  نیا  تسا ؛ شمارآ 

، یفنم یاھتباقر  لثم   - یفنم یاھیمـشچمھومشچ  لثم  فارـسا ، لثم  ییاھتفآ  زا  دنھدب ؛ شیازفا  زورهبزور  دـننک ، ظفح  ار  اھنیا  هک  مینکیم  هیـصوت  ینآرق ، یمالـسا و 

تیوـھ هک  دراد  ار  زاـیتما  نیا  یناریا  نز  تسا . زارفارـس  اـم  روـشک  رد  زورما  ناملـسم ، نز  دنـشاب . ناـشدوخ  بـقارم  دـننک ؛ زیھرپ  یبرغ - فرحنم  نز  زا  نـتفرگ  وـگلا  لـثم 

. دینک ظفح  ناتدوخ  رد  دیاب  ار  نیا  دریگیمن ؛ رارق  نارگید  ریثات  تحت  دراد و  یگنھرف  لقتسم 

مالسلامھیلع  / ١٢/١٧/١٣٩۶ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

دنریگیم راک  هب  اھهناسر - ماسقا  عاونا و  زا   - ار هناسر  اھدص  دننکیم ، یدایز  تیلاعف  دننکیم ، جرخ  یدایز  یاھلوپ  منک : هراشا  منک و  رکذ  ار  باجح  یهلئـسم  مھاوخیم  نم 

روشک زا  جراخ  رد  ار  ناشدوخ  اعقاو  ام  نانمـشد  دـننک ؛ یراذـگرثا  ناملـسم ، نز  یگنھرف  لقتـسم  تیوھ  یهطقن  ینعی ] ، ] ساسح یهطقن  نیا  یور  دـنناوتب  هکنیا  یارب 

ار یتنرتنیا  یاھتیاس  نیا  یزاجم و  یاضف  نیا  اھویدار و  نیا  اھنویزیولت و  نیا  دنناوتب  هکنیا  یارب  دوشیم  جرخ  لوپ  ردقچ  الاح  فلتخم ؛ قرط  زا  دنشکیم ؛ راک ] نیا  یارب  ]

ار ناشباجح  نابایخ  رد  دنروخب و  بیرف  رتخد  راھچ  دینک  ضرف  الثم  هک  دوشب  نیا  هرخالاب  شاهجیتن  هک  دوشب ؟ هچ  هک  راب - دص  وگب ، وگب ، نکب ، غیلبت  مادم   - دنزادنیب راک  هب 

؛ تسا میقع  ناششالت  اما ] ، ] دننکیم شالت  دنراد  تسا ، راک  نیا  رس  تشپ  رکف ، همھنیا  تمحز ، همھنیا  جرخ ، همھنیا  دنرادرب .

انورک  / ١٣٩٩/٠٢/٢١ اب  هزرابم  یلم  داتس  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

رد داد . ناشن  ار  شدوخ  رثا  هداوناخ  روضح  هداوناخ و  شقن  اجنیا  یمومع - ینیشنهناخ  تفگ  دوشیم  ابیرقت   - ینیشنهناخ نارود  نیا  رد  دش  صخـشم  مھ  هداوناخ  شقن 

مھف و لباق  لمحت و  لباق  لکش  نیا  هب  لقاال  ای  دتفایمن  قافتا  لکش  نیا  هب  اھینیـشنهناخ  نیا  درادن ، یتسرد  یانعم  درادن ، یتسرد  یهیاپ  هداوناخ  هک  ییاھروشک  نآ 

نز ملح  یـشکتمحز و  هلـصوح و  ربص و  هک  ار  یدایز  رایـسب  ریثات  درک و  هیکت  هداوناخ  نز  شقن  هب  دـیاب  صوصخب  دـندش ؛ عمج  مھ  رود  هداوناخ  اـجنیا  تسین . لوبق  لـباق 

. تشادن رود  رظن  زا  یتسیاب  امتح  هداوناخ ، بوخ  یهرادا  رد  دنکیم  افیا  هداوناخ 

ناحادم  / ١٣٩٩/١١/١۵ اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

حبص دنکیم ؛ اعد  دراد  نارگید  یارب  مدید  مدینش ، ار  وا  یادص  تقو  رھ  درکیم ، تدابع  دوب ، رادیب  مردام  حبص  ات  هعمج  بش  دیوگیم  هیلع ) مالـس هللا   ) ٰیبتجم نسح  ماما 

امنا [ » هک تسا  هدمآ   ] ٰیتالھ یهروس ] لوزن   ] یهیضق رد  تسا . سرد  نیا  ( ٢ (؛ رادلا مث  راجلا  مرـسپ ! دومرف  یدرکن ؛ اعد  تدوخ  یارب  یدرک ، اعد  نارگید  یارب  ردام ! متفگ 

ماـجنا صـالخا  اـب  راـک  هک  منکیم  یقلت  یمالـسا  یروھمج  یارب  یمالـسا ، یهعماـج  یارب  یمالـسا ، تما  یارب  سرد  کـی  ناوـنع  هب  ار  نیا  نم  ( ٣ (؛» هجوـل هللا مکمعطن 

مروت یتـح  موقت  تناـک  همطاـف  نم  دـبعا  همـالا  هذـھ  یف  ناـک  اـم   » هک دـیوگیم  تیبلـھا ، اـب  دراد  مھ  هیواز  تسا و  فورعم  ( ۴) یهیناـمث داـھز  زا  هک  یرـصب  نسح  دریگب .

هک تسا  نیا  شیانعم  یبرع  تاریبعت  رد  هن ، دنتـشاد ؛ دوجو  یدادـعت  وا  یهزادـنا  هب  وا و  هیبش  هک  تسین  نیا  همطاـف » نم  دـبعا  ناـک  اـم   » ریبعت نیا  یاـنعم  ( ۵ «.) اھامدق

ار فرح  نیا  عطاق  روط  نیا  هکنیا  اـما  هدرکن ، کرد  ار  ارھز  یهمطاـف  نارود  یرـصب  نسح  دـیوگیم ؛ یرـصب  نسح  ار  نیا  تداـبع . ظاـحل  زا  دوبن  وا  دـننام  تما ، رد  سک  چـیھ 

روضح ینعی  تدھاجم ، فورعم و  هب  رما  یهفیظو  دعب  تدابع ، یهفیظو  هکنیا  هتشاد . دوجو  نامز  نآ  رد  هک  تسا  هدوب  یتارتاوتم  تاملسم و  وزج  نیا  دھدیم  ناشن  دنزیم 

عماج یهشقن  بیجع . یاـھهبطخ  نآ  اـب  ارھز  یهمطاـف  بیجع  یناـفوط  روضح  نآ  دوشب و  نییعت  نادـیم  نآ  رد  مالـسا  تما  تشونرـس  دوب  اـنب  هک  یبیجع  نادـیم  نآ  رد 

رد و  لاعتم . یادخ  یهدنب  دباع و  لاح  نیع  رد  و  هناخ ، ریدم  ونابدک ، لاح  نیع  رد  هللالیبسیف ، دھاجم  بوخ ، رسمھ  بوخ ، ردام  تسا ؛ نیا  مالـسا  قطنم  رد  نز  تیوھ 

. تسا راوگرزب  نیا  تایصوصخ  اھنیا  هک  دسرب  تمصع  یلاع  یهبتر  هب  دناوتیم  نز  هک  داد  ناشن  اھیلع ) مالس هللا   ) ارھز یهمطاف  تیاھن ،

زابناج  / ١٣٩٩/١٢/١٩ هدازآ و  دیھش ، نز  رازھ  هدفھ  یلم  هرگنک  هب  مایپ 

« يناريا ناملسم  نز   » 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 21هاگياپ  هحفص 19 
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یور هب  ار  گرزب  یاھتدھاجم  هار  نامیا ، تردق  دنایمالـسا . یروھمج  یمالـسا و  بالقنا  تاراختفا  یاھهلق  نیرترب  زا  یکی  نارگـشیامن  نز ، ناگدازآ  نازابناج و  نادـیھش و 

یاھزور زیگناروش  تارھاظت  زا  دروآ . دیدپ  راوشد  یاھنادیم  رد  نانآ  یهنارکتبم  هناراکادـف و  هناعاجـش و  روضح  زا  یریظنمک  زیگناتفگـش و  یاھهنحـص  دوشگ و  یناریا  نانز 

زا و  هھبج ، تشپ  تامدخ  ات  رطخ و  زابشیپ  هب  نانآ  نداتسرف  رسمھ و  دنزرف و  زا  ندیرب  لد  ات  دربن  فوفص  رد  ینامرھق  زا  و  سدقم ، عافد  یندشنشومارف  نارود  ات  بالقنا 

رد یراکادـف  ماجنارـس  و  اھتیریدـم ، یـسایس و  یعامتجا و  یاھهصرع  رد  ییامنرنھ  ات  رنھ ، تایبدا و  یداو  رد  یگدنـشخرد  یرواـنف و  قیقحت و  ملع و  یهھبج  رد  روضح 

اھــسرد و یمالــسا و  ماـظن  تـکرب  هـب  هـک  تـسا  یناریا  نز  یوـنعم  یــالتعا  یاــھهناشن  هـمھ  هـمھ و  ریخا ، رطخرپ  نوـمزآ  رد  ناراــمیب  هـب  تمدــخ  تمالــس و  نادــیم 

. تسا هدمآ  دیدپ  مالسا  یاھیراذگشزرا 

یبرغ طاـطحنا  داـسف و  گـنھرف  مغرهب  تسناوـت  یناریا  نز  دـنتاراختفا . نیا  یهـلق  رد  دناهتـسناد - رازھ  هدـفھ  ار  ناـنآ  دادـعت  هـک   - هدازآ زاـبناج و  دیھـش و  ناـنز  کـشیب 

. نیملاعلا بر  دمحلا   و  تسا ؛ گرزب  یراختفا  نیا  دنک و  کیدزن  مالسا  بولطم  تراھط  تفارش و  هب  ار  دوخ  یولھپ ، سحن  نارود  رد  نانز  زا  یرایسب  رب  هدشلیمحت 

تمالس  / ١۴٠٠/٠٩/٢١ یادھش  هداوناخ  ناراتسرپ و  رادید  رد  تانایب 

مـشچ یروک  هب  تسا . مھم  یلیخ  نیا  ار ؛ نز  سنج  میظع  یلقع  یحور و  تیفرظ  دھدب  ناشن  ناھج  یهمھ  خیرات و  یهمھ  هب  تسناوت  اھیع ) مالـس هللا   ) ٰیربک بنیز 

تمظع نز و  یهبترم  ولع  دـھدب  ناشن  تسناوت  ٰیربک  بنیز  دـننکیم ، دـندرکیم و  ریقحت  ار  نز  سنج  یوحن  هب  مادـک  رھ  ام  یهرود  رد  هچ  نامز ، نآ  رد  هچ  هک  یناـسک  نآ 

ثحب دراو  ـالاح  هک  تسا  یتـیعقاو  کـی  دـننکیم ، ریقحت  زورما  میدرک  ضرع  هکنیا  داد . مھاوخ  حیـضوت  یرـصتخم  کـی  ـالاح  نم  هک  ار ؛ نز  یونعم  ینـالقع و  یحور و  تردـق 

هتکن کی  داد : ناشن  ار  هتکن  ود  اھیع ،) مالس هللا   ) ٰیربک بنیز  راوگرزب ، نیا  دننکیم . ریقحت  یکانرطخ  لکـش  هب  ار  نز  دنراد  اھیبرغ  نیمھ  مھ  همھ  زا  رتشیب  میوشیمن ؛

( اھیلع مالـس هللا   ) ٰیربک بنیز  المع  ار  اھنیا  ریبدت ؛ یدـنمدرخ و  زا  دـشاب  یدـنلب  یهلق  دـناوتیم  نز  هکنیا  مود  لمحت ؛ ربص و  زا  دـشاب  یمیظع  سونایقا  دـناوتیم  نز  هکنیا 

. داد ناشن  رشب  یهمھ  هب  داد ، ناشن  خیرات  هب  دندوب ؛ ماش  هفوک و  رد  هک  یاهدع  نآ  هب  طقف  هن  داد ؛ ناشن 

...

یروج داد . ناشن  ار  نز  سنج  ینالقع  یونعم و  تیفرظ  دوخ ، تانایب  اب  دوخ و  راتفر  اب  اھیلع ) مالس هللا   ) ٰیربک بنیز  هک  تسا  نیا  شاهصالخ  هک  بنیز  ترضح  تیصخش 

. تسا نز  تیفرظ  نیا  دتسیایم . رافک  لباقم  رد  ربمغیپ  هکنیا  لثم  دتسیایم  یروج  دنزیم ؛ فرح  دراد  نینموملاریما  هکنیا  لثم  دنزیم  فرح 

روشک  / ٠۵/١۴٠١/٠۵ رسارس  هعمج  همئا  رادید  رد  تانایب 

زا ریغ  دـندرک . اـھنز  ار ] راـک  نیا  [ ؛ تسا رپ  ناـشلد  اـھنیا  هدز . برغ  ندـمت  هب  ار  اھهبرـض  نیرتـگرزب  زا  یکی  یناریا  دادعتـسااب  فرـشاب و  نز  هک  تسا  نیا  هلئـسم  تـقیقح 

ــ  تـسا اـھلاس  اـھنیا  روـطچ ؟ هدرک . دراو  یبرغ  یاـھغورد  یبرغ و  یاـھهیعاد  هـب  ار  اھهبرـض  نـیرتمھم  زا  یکی  یناریا  نز  صوـصخب  یمالـسا ، یروـھمج  تـکرح  عوـمجم 

یملع و یلاع  تاماقم  هب  دناوتیمن  دـنک ، تفرـشیپ  دـناوتیمن  دوشن  اھر  اھزیچ  نیا  دـننام  یعرـش و  یقالخا و  دویق  زا  هچنانچ  رگا  نز  دـنیوگیم  هک  تسا ــ  لاس  تسیود 

اھر ار  یقالخا  دویق  نیا  هک  تسا  نیا  هریغ  یسایس و  یعامتجا و  یالاب  یاھهبتر  هب  نز  ندیـسر  طرـش  دنیوگیم . دنراد  یروج  نیا  دسرب ؛ هریغ  یعامتجا و  یـسایس و 

. دنک

یاھتیعقاو اھنیا  تسین ، یناوخزجر  اھنیا  هدش . رھاظ  یمالـسا  باجح  اب  یدنلبرـس و  تیقفوم و  اب  اھنادـیم  یهمھ  رد  یناریا  نز  هدرک ؛ بیذـکت  لمع  رد  ار  نیا  یناریا  نز 

ساسح و یملع  زکارم  رد  دنتـسھ . ام  یاھنز  دنتـسھ ، ام  یاھرتخد  دـصرد  هاجنپ  زا  شیب  ای  دـصرد  هاجنپ  ای  ام  یاھهاگـشناد  یاھیدورو  تسا . ام  یهعماـج  سوسحم 

وزج اھنز  یـسیونلاححرش ، نامر ، رعـش ، تایبدا ، بدا ، نادـیم  رد  دـننیرفآشقن . اجنآ  ام  دنمـشناد  ناـنز  مدرک ، دـیدزاب  اصخـش  مدوخ  زکارم  نآ  زا  یـضعب  زا  هدـنب  هک  مھم 

یناریا رتخد  دنتـسھ ــ  نآ  یهتـسیاش  هک  یاهزادنا  هب  درادن  ار  اھتیـصخش  نیا  نیـسحت  تردق  ناسنا  یھاگ  اعقاو  یـشزرو ــ  تاقباسم  نادـیم  رد  دنیاھنیرتهتـسجرب .

هک یدرم  نآ  اب  تسا ، باجحاب  هدرب ، الاب  ایند  یاھنویزیولت  یچاشامت  نویلیم  اھدص  مشچ  لباقم  رد  ار  ناریا  یلم  دورـس  مچرپ و  هداتـسیا ، تاقباسم  لوا  یوکـس  یور 

یوروش ناـمز  منکیم . رکذ  ار  دروم  کـی  نم  یـسایس ، نادـیم  رد  تسا ؟ یمک  زیچ  نیا  دـنکیم ؛ تیاـعر  ار  یعرـش  دـح  ینعی  دـھدیمن ، تسد  دـھدب  لادـم  وا  هب  دـیآیم 

رد داب ! وا  رب  ادخ  تمحر  هک  دنمتردق  نز  کی  دوب ؛ نز  ناشیکی  هک  دنداتسرف  هرفنهس  تئیھ  کی  ماما  روشک ، ود  نیب  یـسایس  یاھیربمایپ  نیرتمھم  زا  یکی  رد  قباس ،

نایرجم رد  یبدا ، لئاسم  رد  یملع ، لئاسم  رد  دـنداد . ماجنا  ناـشدوخ  شخب  نآ  رد  ار  اھتیریدـم  نیرتھب  رداـچ ، اـب  باـجح ، اـب  اـم  ناـنز  یروشک ، تیریدـم  یاھتیلوئـسم 

زیچ یلیخ  نیا  باجح ؛ تیاعر  اـب  یمالـسا ، باـجح  اـب  هتفرگ ، رارق  حوطـس  نیرتـالاب  رد  هدرک ، ادـیپ  روضح  یناریا  نز  فلتخم ، یاھنادـیم  رد  ناـیرجم . نیرتھب  امیـسوادص ،

ات دننزیم  راوید  رد و  هب  ار  ناشدوخ  دنوشیم ، ینابـصع  دننک ، لمحت  دـنناوتیمن  تسا ؛ برغ  یهلاس  دصیـس  تسیود  شالت  تمحز و  کی  یهدـننکلطاب  نیا  تسا . یمھم 

رھاظت تسا و  نیا  اھینکفاهھبش  نیا  لماع  دینیبب ، ندرک . تاغیلبت  دننکیم  انب  دروم و  کی  هب  دنبـسچیم  باجح ، یهیـضق  هب  دنبـسچیم  تقو  نآ  دننکب ؛ یراک  کی  دنناوتب 

. تسا یمھم  یاھزیچ  اھنیا  لاح ، رھ  هب  دینیبیم . دینکیم و  هدھاشم  هک  تسا  نآ  مھ  نمشد 

« : یناریا ناملسم  نز   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یسگرنناضمر  /   ١٣٨٣/٠٧/٠١ اضر  هدنسیون :  یناریا /  نز  ّعیشت و  بتکم  ریثأت 

هدازراطع  /   ٠١/٠١/١٣٨۶ یبتجم  هدنسیون :  لصا /  هب  تشگزاب  نامتفگ  رد  یناریا  نز 

« يناريا ناملسم  نز   » 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 21هاگياپ  هحفص 20 
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