
جح  / ١٣٧١/٠٣/١٣ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

دوجو هب  نیملسم  مالسا و  یارب  ار  یدیدج  تیعضو  مھ  یور  رب  تسا ، هدوب  رثاتم  مالـسا  زا  هطـساو ، اب  ای  هطـساو  یب اھ  نآ زا  یرایـسب  هک  زیگنا  تربع مھم و  ثداوح  نیا 

ذاختا هدش  باسح  نیتم و  هچراپکی و  یعضوم  نآ ، هب  تبسن  تقو ، توف  نودب  دنـسانشب و  تسرد  ار  تیعـضو  نآ  هک  تسا  یمالـسا  یاھتلم  ی  همھ ی  هفیظو هک  هدروآ ،

. دننک

هب مالسا  هدش و  رادروخرب  یرتشیب  طاشن  تزع و  تکوش و  زا  ناھج ، ی  هرتسگ رد  یمالسا  تیوھ  رکفت و  هکنیا  لوا  تسا : رصنع  ود  ای  شخب  ود  یاراد  دیدج  تیعـضو  نیا 

هب تبـسن  تموصخ  زا  یرت  حیرـص عضوم  رد  ناھج ، طلـسم  یاھتردق  هکنآ  مود  تسا . هدـیدرگ  حرطم  ناھج  رـساترس  رد  ملاع ، دوجوم  قیاقح  نیرت  هتـسجرب زا  یکی  تروص 

هلباقم ییادز و  مالسا لصف  مسینومک ، طوقس  زا  سپ  ناھج  یارب  اکیرما  یداھنشیپ  نیون  مظن  رد  یلصا  لوصف  زا  یکی  اقیقحت  دنا و  هتفرگ رارق  یمالـسا  دصاقم  مالـسا و 

. تسا یمالسا  یاھتکرح  نوزفازور  دشر  اب 

ای یعدم  دننز و  یم مالسا  هب  شیارگ  زا  مد  هک  ییاھتلم  اھروشک و  رصاعم و  یمالسا  یاھتضھن  مالسا و  ی  هراب رد  ار  اکیرما  میژر  نارادمدرـس  تامادقا  تاراھظا و  سکرھ 

. دبای یم عالطا  یمالسا  ماظن  مالسا و  هب  نانآ  یندشن  مامت ی  هنیک قمع  زا  دنک ، بیقعت  دنیمالسا  ماظن  لیکشت  دنموزرآ 

جح  / ١٣٧١/٠٣/١٣ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یارب شـالت  لاـس  داـتفھ  مـغر  یلع هـک  هتفاـی ، لالقتـسا  هزاـت  یاـھیروھمج  لـیبق  زا  دـنا  هتـسباو مالـسا  هـب  ینتـسسگان  یناـمیا  اـب  مدرم  هـک  یمالــسا  یاـھروشک  رد 

نیا رد  ییارگ  مالـسا رطخ  زا  هک  دـنور  یم شیپ  اجنآ  ات  یمالـسا  دـض  یاھتردـق  دـنیوگ  یم نخـس  یمالـسا » تیمکاح   » زا ناـجیھ  یمرگ و  اـب  اھتـسینومک ، ییادز  مالـسا

. دنیامن یم دادملق  رطخ »  » ناونع هب  ار  نانآ  یاھیگتسب  لد نیرت  نیریش دنیوگ و  یم نخس  اھروشک 

١٣٧١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  مسارم  رد  تانایب 

نیا هار  رـس  رب  عناـم  نیرتـگرزب  مالـسا ، هک  دـننک  یم ساـسحا  شناراـیتسد  اـکیرما و  هک  تسا  نـیا  دـھد ، یم یھاوـگ  نآ  رب  دـھاوش  مـنک و  یم ساـسحا  نـم  هـک  هـچنآ 

دنراد انب  دـننک . هزرابم  مالـسا  اب  دـنراد  انب  تسا . یلـصا  یـساسا و  رـصنع  کی  مالـسا ، اب  ی  هزرابم ییاکیرما ، قطنم  رد  یناھج و  نیون  مظن  رد  اذـل  تسا . یراوخ  ناـھج

تلود و نآ  زا  دریگ ، رارق  ناناملسم  لباقم  رد  یملاظ  تردق  یدادبتسا و  یتموکح  اجرھ  دننک و  بوکرس  دنتـساخاپ ، هب اھتلم  هک  ملاع  یاجرھ  رد  ار ، یمالـسا  یاھتـضھن 

. دنوش هچراپکی  ناناملـسم  هک  دنک  یمن لمحت  رابکتـسا  تسا . نیا  هیـضق  نطاب  اما  دننز ، یم یرگید  فرح  نابز ، هب  دننک . قیوشت  تیامح و  طرـش  دیق و  یب ملاظ ، تردق 

ناناملـسم اب  هک  دید  دیھاوخ  اپورا . رد  اصوصخم  هچ  دشاب و  اقیرفآ  رد  هچ  دـشاب ، ایـسآ  رد  هچ  دـنک ؛ ادـیپ  دـشر  اھتلم  نایم  رد  یمالـسا ، تاساسحا  هک  دـنک  یمن لمحت 

خـلت و یاھتـشونرس  راـچد  دنتـسھ  ییاـپورا  یاـھروشک  رد  هـک  یناناملـسم  رگید  یناـبلآ و  ناناملـسم  اـپورا ، رد  مـھ  یزور  اـنیقی  درک . دـنھاوخ  هـچ  نیوـگزرھ  ینــسوب 

یناھج رابکتسا  ترفن  دروم  تدش  هب  یمالـسا  یاھتـضھن  اقیرفآ  رد  ییادز . مالـسا تسایـس  تسا ؛ تسایـس  نیمھ  زا  یـشان  نیا ، دوب . دنھاوخ  یراوشد  یاھـشیامزآ 

هک اجنآ  اھروشک و  رد  دنورب  دننک ! تکرـش  دیاب  اھتلم  تاباختنا  رد  هک  دننک  یم همزمز  دنـساسح . نآ  هب  تبـسن  اھ  نیا دوش ، یم ساسحا  یمالـسا  یرادـیب  اجرھ  تسا .

هک تسا  نیا  یارب  رکف  نیا  انعم ، رد  اما  دنراذگ ؛ یم تاباختنا » یدازآ  نیمـضت  یارب  تاباختنا  رب  تراظن   » ار راک  نیا  مسا  دننک ! تراظن  تاباختنا  رب  دتفا ، یم هار  هب  تاباختنا 

. دیدرگ بوکرس  هنافساتم  دش و  راک  نیا  رئازجلا  رد  هک  روط  نامھ دنسرب . تموکح  هب  دنناوتب  یناملراپ ، تاباختنا و  یاھشور  هار  زا  ناناملسم  ملاع ، زا  یا  هطقن رد  ادابم 

جح  / ١٣٧٨/١٢/٢٣ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ناھنپ ادـمع  یگنھرف  ناـمجاھم  یتاـغیلبت  یاـھ  لاـشوپ زا  یباـجح  ریز  رد  نآ  یاـھبنارگ  یرکف  یگنھرف و  ی  هریخذ دور ، یم جاراـت  هب مالـسا  ناـھج  یعیبط  یاـھتورث  زورما 

هار زا  یداقتعا ، یقالخا و  یراگنلو  یتالابم و  یب ددرگ ، یم دوبان  یـسایس  یماـظن و  تاـعزانم  رد  ناـنآ  یاوق  دوش ، یم هدوبر  نآ  ناوج  یاـھزغم  اھدادعتـسا و  دـنام ، یم

ی هنازخ اـھیناپمک و  تورث  رب  زور  هب  زور  ناـنآ ، تـفن  دـنک ، یم تـشن  نآ  ناـناوج  شزرو  سرد و  یگدـنز و  طـیحم  نورد  هـب  یبادـنگ  نوـچمھ  یطاـبترا ، یاـھرازبا  نیرتنردـم 

اپورا اقیرفآ و  ایـسآ و  رد  نآ  یاھرانک  هشوگ و  رد  مالـسا و  ناـھج  بلق  رد  دزاـس ، یم هبرف  ار  ناـنآ  نانمـشد  یلـصا ، ناـبحاص  یاـجب  دـیازفا و  یم هناـگیب  ناگدـنریگ  تاـیلام

، جــنر درد و  هـمھ  نـیا  و  دزوـس .. ، یم اھتــسینویھص  تواـسق  شتآ  رد  ناـنبل  نیطــسلف و  دــیآ و  یم دورف  ناملــسم  اــھنویلیم  رکیپ  رب  نارفاــک  مـشخ  مـلظ و  ی  هناــیزات

. دزیگنا یمنرب یزاس  هراچ هب  ار  یمالسا  تما  نارکف  نشور ینید و  لاجر  نارادمتسایس و 

ی همھ رد  حوضوب  لوحت  یارب  مزال  ی  هزیگنا رازبا و  تسھ و  شخب ، تاجن نیون و  عضو  کی  یراذـگ  هیاـپ یارب  دنمـشزرا  یاـھ  هیاـم تسد اـج  همھ  رد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 

و مدرم ، رتشیب  رد  ینامیا  قیمع  یدنبیاپ  و  ناوج ، لسن  رد  یمالسا  هزیگنا  ساسحا و  هک  تسا  یمالـسا  روشک  رتمک  زورما  تسا . هدھاشم  لباق  یمالـسا  یاھروشک 

. دوشن هدید  راکشآ  روطب  نآ  رد  یمالسا ، یامنرود  هب  دیما  دوجوم و  عضو  زا  ینارگن 

تسین و اھ  تساوخ اھوزرآ و  نیا  یوس  تمـس و  رد  اھروشک  لخاد  رد  یـسایس  تردق  هک  تسا  نآ  لوا  ی  هجرد رد  دوش  عنام  تاناکما  نیا  ندـش  لاعف  زا  دـناوت  یم هچنآ 

. دنتسین مدرم  یمالسا  گرزب  یاھوزرآ  اب  یراکمھ  یھارمھ و  رب  رداق  دننآ  راچد  هک  یزیتس  مدرم دادبتسا و  ای  یگتسباو  ای  فعض  اب  اھتموکح  یدراوم  رد 

زیتس مالسا یاھتردق  راشف  ربارب  رد  ار  دوخ  یتلم  رھ  هجیتن  رد  تسا و  هدیـشوپ  نانآ  مشچ  زا  یناھج  عیاقو  رب  نآ  یراذگریثات  تردق  مالـسا و  ناھج  تمظع  رگید  یوس  زا 

. دبای یم نکممان  ار  نانآ  یماظن  انایحا  یتاغیلبت و  یسایس و  موجھ  اب  هلباقم  دنیب و  یم اھنت  یرابکتسا 

جح  / ١٣٧٩/١٢/١٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ناردارب رگید  شود  رب  ار  یا  هفیظو راب  اھمایپ ، نیا  زا  کیرھ  درک . تفایرد  ناوت  یم یمالـسا  روشک  اھھد  زا  ار  نیریـش  خـلت و  نخـس  اـھھد  لاـسما ، جـح  میظع  عاـمتجا  رد 

یروتاتکید و نارگ و  هلخادـم متـس  لواـطت و  هک  قارع  تلم  نخـس  دـھد : یم رارق  همھ  مشچ  ربارب  رد  ار  یمالـسا  گرزب  تما  تیعقاو  زا  یئاـمنرود  نآ  عومجم  دراذـگ و  یم

تادـھاجم رجا  اھ ، یرگن هتوک اھبـصعت و  هک  ناتـسناغفا  تلم  نخـس  تسا . هدرک  لیمحت  نانآ  رب  ار  ینوبز  تکـالف و  هتفرگ و  ناـنآ  زا  ار  یگدـنز  قنور  نارادـمامز ، یریبدـت  یب

نایئاکیرمآ و یوس  زا  ییادز  مالـسا تسایـس  هک  ینـسوب  تلم  نخـس  تسا . هتخاس  دونع  لفاغ و  یتشم  تلاھج  شوختـسد  ار  یتلم  هداد و  داـب  رب  ار  ناـنآ  ی  هتـشذگ

ار هضافتنا  راختفارپ  مچرپ  هک  نیطسلف  تلم  نخس  تسا . هداھن  یدوبان  ضرعم  رد  جیردتب  ار  نانآ  یلم  تیمکاح  هدنکفا و  رطخ  هب  ار  نانآ  یمالسا  تیوھ  ناشناتسدمھ ،

، دوخ هوکـشرپ  یرادـیاپ  اب  هک  نانبل  تلم  نخـس  تسا . هدرک  دـنک  ار  اھتـسینویھص  تواسق  ملظ و  ریـشمش  دوخ ، ناناوج  نوخ  اـب  هتـشاداپب و  دوخ  راوتـسا  یاـھ  هجنپ اـب 

ایسآ و قرش  هنایم و  یایسآ  یاھتلم  نخس  تسا . هدیناشچ  نانآ  هب  ار  راب  تحاضف یاھتسکش  هتفرگ و  هرخس  هب  ار  نیطـسلف  روشک  نابـصاغ  یریذپان  تسکـش هناسفا 

هک یمالسا  ناریا  زارفارس  تلم  نخس  هرخالاب  و  دنھد . یم ربخ  دوخ  یاھتیقفوم  اھیراوشد و  اھیداش و  اھجنر و  زا  کیرھ  هک  اکیرمآ  اپورا و  رد  یمالـسا  یاھ  تیلقا اقیرفآ و 

ناقاتـشم و شوگ  هب  ار  مالـسا  ینامرآ  ی  هعماج ققحت  هار  رد  دوخ  خسار  مزع  و  اھینمـشد ، اھ و  هئطوت ربارب  رد  دوخ  زور  هب  زور  یاھ  هبرجت و  روراب ، نامیا  و  یرادـیاپ ، نآ  رد 

. دنناسر یم دوخ  ناگدننک  نیسحت

جح  / ١٣٨٧/٠٩/١٧ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هار رد  یمالـسا  نیون  ندـمت  نآرق و  تما  یزاسزاب  لطاب و  رب  قح  یزوریپ  ینعی  یھلا  ی  هدـعو لماک  ققحت  و  تسا ، راـک  زاـغآ  زونھ  نیا  میوگ : یم لـماک  ناـنیمطا  اـب  نم 

نم مھنلدبیل  مھل و  یـضترا  یذلا  مھنید  مھل  ننکمیل  مھلبق و  نم  نیذلا  فلختـسا  امک  ضرالا  یف  مھنفلختـسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونمآ  نیذـلا  دـعو هللا  : » تسا

« يزیتسمالسا  » 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 5هاگياپ  هحفص 1 
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« نوقسافلا مھ  کئلواف  کلذ  دعب  رفک  نم  ائیش و  یب  نوکرشی  یننودبعی ال  انما  مھفوخ  دعب 

یمکحتـسم هاگیاپ  هب  ار  ناریا  هک  دوب  یمالـسا  ماظن  ی  هزاوآدنلب یانب  ناریا و  رد  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  هلحرم ، نیرت  مھم نیلوا و  رد  ریذـپان  فلخت ی  هدـعو نیا  ی  هناشن

یرکف و تسار  پچ و  یزیتس  مالـسا یرگ و  یدام یوھاـیھ  جوا  رد  تسرد  اـسآزجعم ، ی  هدـیدپ نیا  ندروآ  رب  رـس  درک . لیدـبت  یمالـسا  ندـمت  تیمکاـح و  ی  هشیدـنا یارب 

هزات یدـیما  مالـسا  یاـیند  رد  دـش ، یم هتخاون  وس  همھ  زا  هک  یتاـغیلبت  یداـصتقا و  یماـظن و  یـسایس و  تابرـض  ربارب  رد  نآ  ماکحتـسا  تمواـقم و  هاـگنآ  و  یـسایس ،

رب هک  یا  هھد هس  لوط  رد  تسا . هدـش  رتراد  هشیر دـیما  نآ  رتشیب و  یھلا - ی  هوق لوح و  هب  ماکحتـسا - نیا  هتـشذگ ، نامز  هچرھ  دروآ . دـیدپ  اـھلد  رد  یروش  تخیگنارب و 

. تسا هنادنمزوریپ  یدروامھ  نیا  ی  هنحص اقیرفآ ، ایسآ و  ناملسم  یاھروشک  هنایمرواخ و  درذگ ، یم ارجام  نیا 

یسایس  / ١٣٨٩/٠١/١٧ یملع  یاھتیصخش  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

هزغ رد  تسا ، ینیرفآ  هعجاف نیطـسلف  رد  زورما  اـعقاو  دـتفا . یم قاـفتا  دراد  یعرف  لـئاسم  هب  مالـسا  یاـیند  ندـش  لوغـشم  ی  هیاـس رد  نیطـسلف  یاـیاضق  نیمھ  زورما 

، زاـمن ی  هماـقا رطاـخ  هب  تسا . مھم  یلیخ  اـھ  نیا تفرگ ؛ مک  تسد دـیابن  ار  یمیھاربا  مرح  یاـیاضق  تسا . ینیرفآ  هعجاـف مـھ  یرتخاـب  ی  هـنارک رد  تـسا ، ینیرفآ  هعجاـف

مـشچ یوـلج  دراد  هـک  تـسا  یکاـنرطخ  رایـسب  یاـھراک  نآ  زا  یکی  یمالـسا ، راـثآ  زا  یئادز  مالـسا دـنھدن ! هار  دـننک و  نوریب  ناـش  هناـخ ناـشھاگیاپ و  زا  ار  اھناملـسم 

یایند هیلع  هئطوت  درذگ . یم دراد  هچ  مالسا  یایند  رد  دنمھف  یمن دنتسھ ، یئزج  یعرف و  یاھزیچ  مرگرـس  دنلوغـشم ، همھ  سب  زا  دتفا . یم قافتا  ملاع  یاھناملـسم 

. تسا نیا  مالسا 

اکیرمآ  / ٢٢/١٣٨٩/٠۶ رد  فیرش  نآرق  هب  زیگناترفن  تناھا  یپ  رد  مایپ 

هک تسا  یگرزب  خـلت و  ی  هثداـح داـتفا ، قاـفتا  روـشک  نآ  یـسیلپ  تینما  ی  هیاـس رد  هک  اـکیرمآ  روـشک  رد  دـیجم  نآرق  هـب  هدننکزئمـشم  زیگنا و  ترفن زیمآ و  نوـنج تناـھا 

اھ لاس زا  هک  تسا  یزکارم  یوس  زا  هدـش  هبـساحم مادـقا  کی  نیا  دروآ . باسح  هب  رودزم  شزرا و  یب رـصنع  دـنچ  یوس  زا  هناھلبا  تکرح  کی  دـح  رد  اھنت  ار  نآ  ناوت  یمن

مالسا و اب  هزرابم  هب  یتایلمع ، یتاغیلبت و  رازبا  نارازھ  هویش و  اھدص  اب  هداد و  رارق  دوخ  راک  روتسد  رد  ار  یزیتس  مالسا یـسارھ و  مالـسا تسایـس  فرط ، نیا  هب  شیپ 

دـض ملیف  اھ  هد یکرامناد و  ثیبخ  تسیروتاکیراک  تکرح  اب  دش و  زاغآ  دترم  یدشر  ناملـس  تنایخ  اب  هک  تسا  ینیگنن  ی  هریجنز زا  یرگید  ی  هقلح نیا  دنا . هتخادرپ نآرق 

؟ تسیک تسیچ و  راب  ترارش تاکرح  نیا  ی  هنحص تشپ  تسا . هدیسر  زیگنا  ترفن شیامن  نیا  هب  نونکا  تفای و  همادا  دوویلاھ  رد  هدش  هتخاس مالسا 

یحارط هک  دراذگ  یمن یقاب  یدیدرت  دوب ، هارمھ  ناتسکاپ  نانبل و  نیطسلف و  قارع و  ناتـسناغفا و  رد  راب  تیانج تایلمع  اب  اھ  لاس نیا  رد  هک  ترارـش  دنور  نیا  ی  هعلاطم

رب زین  نآ و  یماظن  یتینما و  یاھ  نامزاس اکیرمآ و  تلود  رب  ذوفن  نیرتشیب  زا  هک  تسا  یتسینویھـص  یاـھرکف  قاـتا  هطلـس و  ماـظن  نارـس  ناتـسد  رد  نآ  ناـمرف  قاـتا  و 

هب هلمح  یارجام  رد  ماھتا  تشگنا  رتشیب  زور  هب  زور  لقتـسم  بای  تقیقح یاھ  شھوژپ هک  دنا  یناسک نامھ  اھنیا  دنرادروخرب . یئاپورا  یاھ  تلود یخرب  سیلگنا و  تلود 

گنج نالعا  وا  داد و  اـکیرمآ  تقو  راـک  تیاـنج روھمج  سیئر هب  ار  قارع  ناتـسناغفا و  هب  هلمح  ی  هناـھب ارجاـم  نآ  دـننک . یم هجوتم  ناـنآ  یوس  هب  ار  ربماتپـس  رد ١١  اـھ  جرب

. دش لماک  هنحص ، هب  اسیلک  دورو  اب  یبیلص  گنج  نیا  هک  تسا  هدرک  مالعا  زورید  اھ ، شرازگ ربانب  صخش  نامھ  درک و  یبیلص 

اسیلک و تلاخد  اب  دوش و  هدیـشک  مدرم  یناگمھ  حوطـس  هب  یحیـسم  ی  هعماج رد  ناناملـسم  مالـسا و  اب  هلباقم  یئوس  زا  هک  تسا  نآ  ریخا  زیگنا  ترفن مادقا  زا  فدھ 

راد هحیرج هدمآ و  مشخ  هب  گرزب  تراسج  نیا  زا  هک  ار  ناملسم  یاھ  تلم رگید  یوس  زا  و  دبایب ، ینید  تاقلعت  تابصعت و  زا  یئ  هناوتـشپ هتفرگ و  یبھذم  گنر  شیـشک ،

. دزاس لفاغ  هنایمرواخ  مالسا و  یایند  تالوحت  لئاسم و  زا  دنوش  یم

نارـس ی  همھ کنیا  تسا . اـکیرمآ  میژر  مسینویھـص و  یگدرکرـس  هب  یزیتس  مالـسا تدـم  ینـالوط  دـنور  زا  هلحرم  کـی  هکلب  ناـیرج ، کـی  زاـغآ  هن  هنازوت ، هنیک مادـقا  نیا 

ناھاوخ یدازآ ی  همھ ی  هفیظو تسا ؛ تلادـع  تمکح و  تمحر و  باـتک  نآرق  و  ناـسنا ، تیونعم  یدازآ و  نید  مالـسا ، دـنا . هتفرگ رارق  مالـسا  ربارب  رد  رفکلا  همئا رابکتـسا و 

اب دنناوت  یمن اکیرمآ  میژر  نارـس  دـننک . هلباقم  راب  ترفن یاھ  هویـش نیا  اب  یزیتس  مالـسا دـیلپ  تسایـس  اب  ناناملـسم  رانک  رد  هک  تسا  یمیھاربا  نایدا  ی  همھ ناھج و 

مولظم ناملـسم  اھ  نویلیم تمرح  قوقح و  ی  همھ تاسدقم و  هک  تساھ  لاس دننک . هئربت  تشز  ی  هدیدپ نیا  اب  یھارمھ  ماھتا  زا  ار  دوخ  یھت ، نایم هدنبیرف و  نانخس 

نز کدوک و  نارازھ  هجنکـش ، ریز  ریـسا و  درم  نز و  رازھ  اھ  هد هتـشک ، رازھ  اھدـص  تسا . هدـش  هتـشاذگ  اپ  ریز  نیطـسلف  ناـنبل و  قارع و  رد  ناتـسکاپ ، ناتـسناغفا و  رد 

رھظم ار  ناناملـسم  برغ ، یناھج  یاـھ  هناـسر رد  ارچ  اـھ ، تیمولظم نیا  ی  همھ اـب  و  دـنا ؟ هدـش یزیچ  هچ  یناـبرق  ناـمناخ ، یب هراوآ و  لولعم و  اـھ  نویلیم هدـش و  هدوبر

نورد یتسینویھـص  یاھ  هقلح تلاخد  کمک و  نودب  هدرتسگ  ی  هئطوت نیا  هک  دنک  یم رواب  یـسک  هچ  دننک ؟ یم دومناو  تیرـشب  یارب  یرطخ  ار  مالـسا  نآرق و  تنوشخ و 

!؟ تسا یلمع  نکمم و  اکیرمآ  تلود 

یبرع  / ١٣٨٩/١١/١۵ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

نامیا یاھهشیر  ندز  لابند  اتقیقح  قمع ، ظاحل  زا  اما  دنتـشادن ، یراک  یلیخ  رھاوظ  اب  اھنآ  دوب . یقمع  زیتسمالـسا  ماظن  کـی  روشک ، رب  مکاـح  ماـظن  بـالقنا ، زا  شیپ 

هجرد داتـشھ  دـص و  تسرد  دـمآ  بالقنا  منک . ضرع  تسین  لاجم  هک  تسھ ، هدـنب  نھذ  رد  ناوارف  اھهرطاخ ، دـھاوش ، اھلاثم ، مھ  هنیمز  نیا  رد  دـندوب . مدرم  یمالـسا 

نایرجم لمع  رایعم  روشک و  نیناوق  لوبق  در و  کالم  رایعم و  یمالسا ، نیناوق  ماکحا و  داد ؛ رارق  تیریدم  روحم  داد ؛ رارق  روشک  یهرادا  روحم  ار  مالـسا  اھنآ ، لباقم  یهطقن 

. تسا روشک 

شترا  / ١٣٨٩/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانابلخو  ناھدنامرف  رادیدرد  تانایب 

یاھتیدودحم تسھ ، میرحت  دنراد -  دوجو  فلتخم  یاھشخب  رد  اھتیدودحم  میوگیم ؛ اھراب  نم  مھ  حلسم  یاھورین  ناھدنامرف  یهیقب  ورین و  ناھدنامرف  زیزع  ناتـسود  هب 

یارب دننیبیم  دعب  دنجنـسیم ، ار  دوجوم  طئارـش  هک  دنتـسھ  یناسک  اھناسنا  نیرتکریز  نیرتھب و  دـینک . روبع  دـیاب  اھنیا  زا  دراد -  دوجو  ینوگانوگ  یاھزیچ  تسھ ، یلام 

سپ میرادـن ، هک  ار  نیا  دـشن ، هک  نیا  بخ ، دـیوگب  دـنک ، هاگن  ناسنا  الاو  دـننکیم ؛ هدافتـسا  اھتیفرظ  اھیئاناوت و  نآ  زا  دـنراد و  یئاھیئاناوت  هچ  ینونک  طئارـش  رد  لـمع 

. مینک فشک  ار  نامدوخ  یهزات  یاھتیفرظ  مینک ، هعجارم  نامدوخ  هب  رتشیب  ام  هک  دوش  ثعاب  یتسیاب  اھدوبمک  دـنک . فقوتم  ار  ام  دـیابن  اھدوبمک  دوشیمن . نیا  یچیھ !

نیمھ مھ  رگید  یاھـشخب  رد  دـنک ؟ دـیلوت  دروایب و  دوجو  هب  شدوخ  یارب  تاناکما  همھ  نیا  دـناوتب  ورین  نیا  هک  دزیم  سدـح  یئاوھ  یورین  رد  یک  شیپ ، یهھد  ود  رد  الثم 

هک دزیم  سدـح  یک  شیپ  یهھد  هس  ود  ات  ام ، ینف  یملع و  نوگانوگ  یاھـشخب  رد  ام ، یئوراد  یاھـشخب  رد  ام ، یکـشزپ  یاھـشخب  رد  ام ، یئاـضف  یاھـشخب  رد  روج .

؛ دننکیم ینمـشد  هتبلا  دنیاشگیم . فارتعا  هب  نابز  مھ  ام  نانمـشد  زورما  هک  تسا  هدـش  یئاھراک  دـش . دـندرک و  تمھ  ام  ناناوج  دـنتفر ، اما  درک ؟ ار  اھراک  نیا  دوشیم 

. تسھ اھنیا  هکنیا  هب  دننکیم  فارتعا  نکیل  یزیتسمالسا ؛ یسارھمالسا و  یسارھناریا و  یزیتسناریا و  یاھتسایس  یارب  دنھدیم  رارق  یاهلیسو  ار  نیا 

سابعردنب  / ٠١/١٣٩٠/٠۵ رد  بالقنا  ربھر  اب  هاپس  شترا و  ییایرد  یاھورین  یاھهداوناخ  نانکراک و  رادید 

هک دـنور  هناشن  ناناملـسم  یوس  هب  ار  ماھتا  تشگنا  دـننکیم  شالت  لوا  تاعاس  نامھ  زا  هک  تسا  یلامـش  یاپورا  روشک  کی  رد  ریخا  تیانج  رد  برغ ، تاغیلبت  هنومن 

. تسا اھیبرغ  تاغیلبت  ندوب  غورد  تثابخ و  رگنایب  عوضوم  نیا 

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

هدیشوک سنوت و ...  رصم و  کنیا  نیطسلف و  نانبل و  قارع و  ات  ناتـسناغفا  ناریا و  زا  یپایپ  یاھتـسکش  زا  سپ  ریخا  یاھلاس  هژیوب  یمالـسا و  یرادیب  یاھهھد  رد  برغ 

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

« يزیتسمالسا  » 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 5هاگياپ  هحفص 2 
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یگدزبرغ و «، » یئارگتما یھاوخمالـسا و   » یاج هب  ار  یزابهلیبق » یئارگتیموق و  «، » داھج یئارگمالـسا و   » یاج هب  ار  تنوشخ » رجحت و  بصعت و  «، » یبلطتداھـش »

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

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

. دنک دادملق  دھز » یئارگتیونعم و   » مان

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٣/١٧ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

مالـسا و هب  تناـھا  هک  درک  رواـب  دوشیمن  دـننکیم . هھجاوـم  هناـکاتھ  لکـش  هب  مالـسا  ربماـیپ  اـب  هک  دنتـسھ  یثـیبخ  راـمیب و  یاـھنھذ  نآ  رـس  تشپ  اھتـسایس  اـیند  رد 

هدھاشم ایند  رد  ار  شیاھهنومن  امش  زورما  هک  دنک ؛ ادیپ  راشتنا  همادا و  اھتردق  لوپ  نودب  یتینما و  یاھسیورس  یاھتسد  نودب  ایند  رد  یزیتسناملسم  یزیتسمالسا و 

یاھراک یئاھرجحت ، یئاھدومج ، دوشیم ، ادـیپ  یتافارحنا  یھاگ  اھناملـسم  ام  لامعا  رد  دـننکیم . ادـیپ  مھ  هناـھب  هتبلا  تسا . مالـسا  اـب  یهزراـبم  ناـمھ  نیا  دـینکیم ؛

. دننادب اھناملسم  دیاب  ار  نیا  دنک ؛ ادیپ  ققحت  ( ١ «) هرخالاب نونمویال  نیذلا  هدئفا  هیلا  یغصتل  و   » هکنیا یارب  دنھدیم  رارق  زیواتسد  نیطایشار  نیا  هک  یطلغ ،

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٣/١٧ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

مالـسا و هب  تناـھا  هک  درک  رواـب  دوشیمن  دـننکیم . هھجاوـم  هناـکاتھ  لکـش  هب  مالـسا  ربماـیپ  اـب  هک  دنتـسھ  یثـیبخ  راـمیب و  یاـھنھذ  نآ  رـس  تشپ  اھتـسایس  اـیند  رد 

هدھاشم ایند  رد  ار  شیاھهنومن  امش  زورما  هک  دنک ؛ ادیپ  راشتنا  همادا و  اھتردق  لوپ  نودب  یتینما و  یاھسیورس  یاھتسد  نودب  ایند  رد  یزیتسناملسم  یزیتسمالسا و 

یاھراک یئاھرجحت ، یئاھدومج ، دوشیم ، ادـیپ  یتافارحنا  یھاگ  اھناملـسم  ام  لامعا  رد  دـننکیم . ادـیپ  مھ  هناـھب  هتبلا  تسا . مالـسا  اـب  یهزراـبم  ناـمھ  نیا  دـینکیم ؛

. دننادب اھناملسم  دیاب  ار  نیا  دنک ؛ ادیپ  ققحت  هرخالاب » نونمویال  نیذلا  هدئفا  هیلا  یغصتل  و   » هکنیا یارب  دنھدیم  رارق  زیواتسد  نیطایشار  نیا  هک  یطلغ ،

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٣/١٧ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یاھروشک رد  دوبن . یزیتسیدوھی  هک  یلاح  رد  تسا ؛ یزیتسیدوھی  نیا  دـنتفگ  ناشتاغیلبت  رد  نانمـشد  درکیم ، هلباقم  بصاغ  مسینویھـص  اب  مالـسا  یایند  یزور  کی 

ناملسم تسھ ، یحیسم  تسھ ، یدوھی  ام  روشک  رد  زورما  دننکیم . یگدنز  رگیدمھ  رانک  رد  ناملسم -  یحیسم ، یدوھی ، نایدا -  رگید  لثم  مھ  اھیدوھی  یمالسا ،

بصاغ مسینویھـص  اب  یهلباقم  ثحب  تسین ، یزیتسیدوھی  ثحب  دننکیم . یگدنز  مھاب  همھ  مالـسا ، تینما  یهیاس  ریز  رد  دنراد و  روضح  رگید  نایدا  زا  یـضعب  تسھ ،

رد دنتسھ . یزیتسناملـسم  یزیتسمالـسا و  هب  التبم  اھیبرغ  دوخ  زورما  اما  یزیتسیدوھی ؛ دنتفگیم  دندرکیم ، فیرحت  غوردب  ار  نیا  تسا ؛ بلقلایـسق  ملاظ  زواجتم 

نیا دننکیم -  ینابیتشپ  مظعا  ربمایپ  مالـسا و  هب  ناگدننکتناھا  زا  دننکیم ، تیامح  اھنآ  زا  دننکیم ، کیرحت  ار  یزیتسناملـسم  جاوما  دینک ؛ هدھاشم  امـش  برغ  یایند 

تـسایس نیا  دـننکیم ؛ جـیورت  ار  یزیتسهعیـش  دـننکیم ، جـیورت  ار  یزیتـس  فلاـخم  بھاذـم  مھ  یمالـسا  یهعماـج  نورد  رد  تساـجنآ -  لاـم  نیا  تسا ، یزیتسمالـسا 

فطعنم ینمشد  یلـصا  یهطقن  زا  اھـساوح  هکنیا  یارب  هعیـش ؛ هیلع  ینـس  ینـس ، هیلع  هعیـش  دنوش ؛ مھ  مرگرـس  دننک ، هزرابم  رگیدکی  اب  دیاب  اھناملـسم  تساھنآ :

. هتشاذگ یکانرطخ  یاھماد  یمالسا  تما  یارب  هک  تسیک  دنمھفن  دنکیم ، هلباقم  مالسا  یایند  اب  دراد  زورما  هک  تسیک  دنمھفن  دوش ،

میرک  / ١٣٩٢/٠٣/١٨ نآرق  یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

راک نیطایـش  عفن  هب  اـھنیا  تسا -  هشیمھ  زا  رتشیب  زورما  یگچراـپکی ، هب  جاـیتحا  هک  یلاـح  رد  دـننکیم -  رود  یگچراـپکی  داـحتا و  زا  ار  مالـسا  یاـیند  زورما  هک  یناـسک 

همھ اھتـسارت ، اھلتراک و  نیا  ایند ، گرزب  یراجت  یتفن و  یاھیناپمک  ناگدننادرگ  رامعتـسا ، هاگتـسد  برغ ، یایند  دینیبیم  زورما  دـننکیم . راک  اھسیلبا  عفن  هب  دـننکیم ،

باتک دـننکیم ، تسرد  روتاکیراک  دـنھدیم ، رارق  تناھا  دروم  ار  ربمغیپ  کرابم  ماـن  دـننزیم ، شتآ  ار  نآرق  یزیتسمالـسا . یارب  دـننکیم  یزیرهشقن  دـننکیم ، جرخ  لوپ  دـنراد 

؟ تسیچ شیانعم  اھنیا  تسا -  یحـضاو  نشور و  یاھزیچ  اھنیا  رگید ؛ دینیبیم  دننکیم -  تسرد  یموق  تاناجیھ  اھناملـسم  هیلع  اپورا  گرزب  یاھتختیاپ  رد  دنـسیونیم ،

. تسا یزیتسمالسا  شیانعم 

؛ دندرگرب ناشدوخ  تردق  رصانع  هب  دیاب  اھناملسم  تسیچ ؟ اھناملسم  فیلکت  اجنیا  بخ ، دناهتسب . ور  زا  ار  ریشمش  ناناملـسم ، مالـسا و  هیلع  یبرغ ، نانمـشد  زورما 

، تسا سرد  ام  یارب  نیا  تسا . قافتا  داحتا و  نیمھ  رادتقا ، لماوع  نیرتمھم  زا  یکی  دنھد . شیازفا  زورهبزور  ار  یئاناوت  رادتقا و  لماوع  ناشدوخ  نورد  رد  دیاب  اھناملسم 

. تسا سرد  ناملسم  یاھتلم  یارب 

شترا  / ١٣٩٣/٠٨/٢۶ ىرسفا  ىاھهاگشناد  نایوجشناد  ىگتخومآشناد  مسارم  نیمتشھ  رد  تانایب 

عفانم مالسا  رگا  ارچ ؟ مالسا . زا  مدرم  ندناسرت  زا  تسا  ترابع  دریگیم  رارق  هدافتـسا  دروم  ایند  فورعم  یرنھ  یاھتکرـش  رد  هک  یمھم  یـساسا و  یاھراک  زا  یکی  زورما 

، دـنزاسیم یمالـسا  تموکح  ماـن  هب  مالـسا و  ماـن  هب  ار  ییاـھهورگ  دـینیبیم  هکنیا  دـشیمن . هداد  ناـشن  اھـشنکاو  نیا  نآ ، لـباقم  رد  دوب ، هدرکن  دـیدھت  ار  ناراوخناـھج 

زا تسا . مالـسا  مایپ  ذوفن  یهدنھدناشن  نیا  دننکیم ، نماان  اھنآ  یهلیـسوهب  ار  اھروشک  دنزادنایم و  اھناسنا  ناج  هب  دننکیم ، ینابیتشپ  دننکیم ، حلـسم  دنـشارتیم ،

تـسدرس ار  نآ  بالقنا  یاھنادیم  رد  تسایـس ، یاھنادیم  رد  دربن ، یاھنادـیم  رد  امـش  زا  شیپ  لسن  هک  یمالـسا  دنـسرتیم ؛ بان  مالـسا  زا  دنـسرتیم ، یقیقح  مالـسا 

مایپ دـیتسھ . ردـقلامیظع  نادرم  نآ  گرزب و  یادھـش  نآ  ناثراو  امـش  زورما  دـنداد ، ناشن  دـندرک و  هراـشا  زیزع  یاـھناوج  نیا  هک  روطنیمھ  و  داد . ناـشن  اـیند  هب  تفرگ و 

انـشآ نآ  اب  اھتلم  دوشب و  هتخانـش  ایند  رد  دنھاوخیمن  نانمـشد  ار  نیا  تسا ؛ ناماونما  اب  هارمھ  یگدـنز  مایپ  یدنلبرـس و  تزع ، شیاسآ ، مایپ  تیناسنا ، یارب  مالـسا 

. دنوشب

ىربھر  / ١٣٩٣/١٢/٢١ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

رب ربکتـسم  ربکتم و  تلود  دـنچ  یمالـسا و  یروھمج  نایم  هک  یـشلاچ  تسا و  مکاح  ناھج  رد  هک  یعاضوا  هکلب  تسا و  مکاح  ام  یهقطنم  رد  هک  یعاـضوا  تبـسانمهب 

هک یـشالت  تسھ و  روشک  لخاد  رد  هک  یایداصتقا  یاھثحب  تبـسانمهب  نینچمھ  تسا و  نایرج  رد  ایاضق -  یهیقب  هچ  یاهتـسھ و  یهیـضق  هچ  فلتخم -  یاـیاضق  رس 

زا یکی  زورما  هک  یایـسارھمالسا  یهلئـسم  تبـسانمهب  ماجنارـس  و  دـنھدیم ، ماجنا  مدرم  عفانم  یمالـسا و  دـصاقم  ققحت  یارب  یوحنهب  مادـکرھ  فلتخم  نالوئـسم 

هدافتـسا ینآرق  فراـعم  عومجم  زا  اـم  هچنآ  هک  مینک  حرطم  ار  عوضوم  نیا  هک  دیـسر  رظنهب  بلاـطم -  نیا  عومجم  تسا -  برغ  یاـیند  رابکتـسا و  یاـیند  جـیار  یاھهدـیدپ 

نآ نیا  تسا . مالـسا  نید  لماک  ققحت  مالـسا ، یهبلاطم  تسا ؛ لماک  وحنهب  یمالـسا  ماظن  داجیا  نیملـسم ، زا  مالـسا  یهبلاـطم  هک  تسا  نیا  میباـییمرد ، مینکیم و 

. دنکیم ساسحا  ار  نآ  عومجم  رد  ناسنا  هک  تسا  یزیچ 

بالقنا  / ٠١/٢۴/١٣٩۵ ربھر  اب  ایلاتیا  ریزوتسخن  رادید 

دنزادنایم و هار  هب  یزیتسمالسا  تسیرورت ، رورش و  یاهدع  تامادقا  یهناھب  هب  دنتسھ ، یبرغ  نارادمتسایس  یهطلـس  تحت  هک  ایند  رد  یتاغیلبت  میظع  یاھهاگتـسد 

. دنکیم لکشم  یگنھرف  یهزرابم  رد  ار  راک  یسایس ، یهدرپتشپ  یاھهئطوت 

یمالسا  / ٠٢/١۶/١٣٩۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیا دـننکیم . تکرح  دـنراد  یروجنیا  تسا ؛ یزیتسهعیـش  تسا ، یزیتسناریا  تسا ، یزیتسمالـسا  وا  اـب  هارمھ  یاـھتلود  اـکیرمآ و  تلود  یعطق  یاھتـسایس  وزج  زورما 

« يزیتسمالسا  » 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 5هاگياپ  هحفص 3 
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داد دـنوشیم و  ینابـصع  تقونآ  دوشیم ؛ داجیا  عنام  اھنآ  لباقم  رد  دنـشاب ، رادـیب  اھتلم  یتقو  دـنوریم ؛ شیپ  اھنآ  دنـشاب ، لفاغ  اھتلم  یتقو  تسا . اھنآ  یعطق  تساـیس 

تفلاخم هک  دندرک  مالعا  ییاکیرمآ  نایوگنخـس  زوریرپ  زورید  میھدـب . ماجنا  ار  نامدوخ  راک  ام  دـیراذگیمن  ارچ  دـیراد ، روضح  ایـسآ  برغ  یهقطنم  رد  امـش  ارچ  هک  دنـشکیم 

. مینک هلباقم  ناریا  اب  ای  مینک  میرحت  الثم  ار  ناریا  ام  هک  دوشیم  بجوم  هنایمرواخ - دنیوگیم  نآ  هب  اھنآ  هک   - ایسآ برغ  یهقطنم  رد  اکیرمآ  یاھتسایس  اب  ناریا 

یمالسا  / ٠٢/١۶/١٣٩۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

اب نوریب و  دنـشکیم  ناشهنیـس  زا  ار  اھناسنا  رگج  مالـسا  مان  هب  دننکیم ، ماندب  ار  مالـسا  دننکیم ، داسف  دنراد  یمالـسا  یاھروشک  رد  هک  یدسفم  دساف  یاھهورگ  نیا 

تقونآ دننازوسیم ؛ ناسنا  درایلیم  دنچ  لباقم  رد  نیبرود و  لباقم  رد  هدنزهدنز  ار  اھناسنا  مالـسا  مان  هب  دـننکیم ؛ هعطقهعطق  اھنیبرود  یولج  مدرم و  مشچ  یولج  نادـند 

ناشن حیحـص  تاعالطا  اھربخ و  اما  دوشیم  لیکـشت  شعاد  دض  فالتئا  رھاظب ، دنریگیم . رارق  یبرغ  زومرم  یاھتردـق  ینابیتشپ  دـییات و  هجوت و  دروم  تیامح و  دروم  اھنیا 

نیا هیلع  دنھاوخیم  تاغیلبت  رد  یتقو  تقونآ  تسا . یروص  راک  کی  نیا  هکلب ] ، ] تسین یعقاو  یهزرابم  کی  هزرابم  نیا  تسین و  یعقاو  فالتئا  کی  فالتئا  نیا  هک  دـھدیم 

ناکدوک دننکیم ، دوبان  روجنآ  ار  اھهچب  دننکیم ، راتفر  روجنآ  مدرم  اب  هک  یناسک  نآ  ینعی  یمالـسا ؛ تلود  هب  دننکیم  ریبعت  اھنآ  زا  دننزب ، فرح  دـساف  دـسفم و  یاھهورگ 

. نیا ینعی  یزیتسمالسا  دنایمالسا ! تلود  دننکیم ، نادیم  دراو  یراحتنا  یاھراک  یارب  دنھدیم و  بیرف  روجنآ  ار 

یمالسا  / ٠٢/٠۵/١٣٩۶ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یمھم رایـسب  یهطقن  نیا  ار ؛ مالـسا  تثعب  یانعم  موھفم و  دنـسانشب  دیاب  ایند  یمومع  راکفا  لوا  یهجرد  رد  تسا ؛ تثعب  یفرعم  لوا ، میراد . جایتحا  تثعب  هب  زورما  ام 

کی میظع و  لوحت  کی  اشنم  نآ  دوخ  دـمآ و  دوجو  هب  هللادـمحب  اـم  ماـظن  نیا  رد  یوبن  تموکح  تاحـشر  زا  ( ۴) یاهحشر کی  هک  یمالـسا  یروھمج  لیکـشت  زا  دعب  تسا .

اب هک  دنداتفا  رکف  هب  یرشب  عماوج  نانمشد  مالسا - نانمشد  تفگ  دوشیمن   - رـشب یناھج  نانمـشد  تشاد ، دھاوخ  همادا  دراد و  همادا  هللادمحب  هک  دش  یمیظع  تکرح 

مالـسا نوچ  ارچ ؟ دننکیم ؛ هزرابم  مالـسا  اب  زورما  تسا . مالـسا  نآ  دوب ؟ هچ  نآ  دننک ؛ هزرابم  دراد ، هنیمز  ایند  زا  یمھم  شخب  رد  تسا و  تکرح  نیا  یهیام  هک  یزیچ  نآ 

نوچ تسا ؛ ناماوت  کرتشم و  یدام  یونعم و  ندـمت  کی  ندـمآ  دـیدپ  یهیام  تسا و  اھدادعتـسا  زورب  یهیاـم  تسا ، اـھناسنا  تکرح  یهیاـم  تسا ، عماوج  دـشر  یهیاـم 

زا یکی  مھ  مالسا  مان  هب  تسیرورت  یاھهورگ  لیکشت  هزرابم . ماسقا  عاونا و  دننکیم ؛ هزرابم  مالسا  اب  اذل  دریگب ؛ ار  زورما  ملاظ  یدام  ندمت  تایدعت  یولج  دناوتیم  مالسا 

نیا یهتـشررس  زورما  تسا . اھینمـشد  نیا  زا  یکی  مھ  ندرک  فـالتخا  لدـج و  گـنج و  راـچد  ار  یمالـسا  یاـھروشک  هکناـنچمھ  تسا ، هئطوـت  نـیا  تـسا ؛ اـھهئطوت 

مالـسا اب  دنراد  اکیرمآ  ربکتـسم  ملاظ و  تموکح  شرـس  تشپ  نیطـسلف و  رد  بصاغ  ثیبخ و  یتسینویھـص  تموکح  تسا . مسینویھـص  اکیرمآ و  تسد  هب  اھینمـشد 

رتزراب یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  مالـسا  هک  تسا  نیا  رطاخهب  تھجنیازا و  نیا  دناهزرابم . لاح  رد  رگید  یاھاج  زا  شیب  یمالـسا  یروھمج  اب  زورما  هلب ، دننکیم . هزرابم 

ار رابکتـسا  یولج  دریگیم ، ار  اھنیا  عماطم  یولج  مالـسا  هکنیا  رطاخهب  دـنفلاخم  تسا . رتشیب  اجنیا  رد  نآ  مادـقا  ارجا و  لـمع و  یهنیمز  و  تسا ، رتشیب  شققحت  تسا ،

. دنفلاخم مالسا  اب  عقاورد ] سپ  [ ؛ دریگیم

دیاب تسا ؛ ام  دوخ  نورد  مھ ]  ] هفیظو کی  مینک ، یفرعم  ار  مالـسا  دیاب  هک  تسا  اھناملـسم  ریغ  لابق  رد  هفیظو  کی  هک  میمھفب  لوا  یهجرد  رد  اھناملـسم  ام  دیاب  ار  نیا 

دیاب یمالـسا  یاھتلود  زورما  میمھفب . دـیاب  ار  نیا  تسیچ ؟ رطاخهب  ملاع  یوگروز  یاھتردـق  ملاع و  ربکتـسم  یاھماظن  یوس  زا  مالـسا  اب  ینمـشد  هک  میمھفب  ناـمدوخ 

، دنوشن تسدمھ  رگیدمھ  اب  اھنیا  دنھاوخیم  هک  تسا  نیا  رطاخهب  دنکیم ، ینمشد  یکی  نآ  اب  دنکیم ، یھارمھ  یمالـسا  تلود  نیا  اب  اکیرمآ  هکنیا  تلع  هک  دننک  هجوت 

ام یهقطنم  رد  ینکفافالتخا  تسایـس  نیا  رد  اکیرمآ  هنافـساتم  تسا . نیا  یارب  دـنھدن ؛ صیخـشت  ار  ناشدوخ  کرتشم  عفاـنم  اـھنیا  دـنوشن ، دـحتم  رگیدـمھ  اـب  اـھنیا 

یشارتنمشد دوشب ، ناسآ  راک  نیا  هکنیا  یارب  و  تسا ،]  ] اھنآ یاھهیامرس  تراغ  یارب  اھتلود  زا  یضعب  بیج  رد  ناشتـسد  تسا ! فسات  یهیام  نیا  تسا ؛ هدوب  قفوم 

تسا ییاھتردق  زورما  جیار  یاھتسایس  اھنیا  دننک . تراغ  ار  اھنآ  دنناوتب  ات  دننکیم  یفرعم  نمشد  کی  ناونعهب  ار  عیشت  ای  ار ، ناریا  ای  ار ، یمالسا  یروھمج  ای  دننکیم ؛] ]

تدحو داجیا  داحتا و  داجیا  نیا ، لباقم  رد  نداتـسیا  میتسیاب . نیا  لباقم  رد  دیاب  مینک ، ساسحا  همھ  دیاب  ار  نیا  میمھفب ، همھ  دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ اکیرمآ  اھنآ  سار  رد  هک 

. یمالسا یاھروشک  نیب  تسا 

مق  / ١۴٠١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یحیسم  ٧٩ لاس ]  ] یهیروف رد  بالقنا  ام ــ  بالقنا  یزوریپ  زا  دـعب  هاـم  هد  دودـح  ینعی  ربماسد ١٩٧٩  رد  دـیوگیم  هک  هدرک  رـشتنم  ار  یدنـس  ییاکیرمآ ... ربتعم  زکرم  کی 

ار ناریا  یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  نیا  روتـسد  ایـس ؛ نامزاس  هب  دـھدیم  یروتـسد  کی  رتراـک  تسا ــ  هلـصاف  اـبیرقت  هاـم  هد  دودـح  تسا ؛ ربماـسد  رد  نیا  دـش ؛ زوریپ 

یریگفدھ تسایـس  دراد ؛ همادا  اکیرمآ  تسایـس  نیا  هک  تسا  لاس   ۴٣ زورما ، اـت  لاس ۵٨ ــ  دوشیم  هک  یدـالیم ــ  لاس ٧٩  زا  تسا ... زور  نآ  لاـم  نیا  دـینک . نوگنرس 

، یناریادـض یاـھداحتا  داـجیا  یهلیـسو  هـب  یرثکادـح ، راـشف  یهلیـسو  هـب  ذوـفن ، یهلیـسو  هـب  مـیرحت ، یهلیـسو  هـب  هلیـسو ؟ هـچ  هـب  یمالــسا . یروـھمج  ینوـگنرس 

نیمھ ات  دننکیم و  دنراد  ار  راک  نیا  اھییاکیرمآ  هک  تسا  لاس  نالا ۴٣  تاغیلبت . یهلیسو  هب  شسار  رد  و  اھهلیسو ، نیا  هب  یزیتسهعیش ؛ یزیتسمالسا ، یزیتسناریا ،

. دریگیم ماجنا  دراد  راک  نیا  زورما 

یمالسا  / ١۴٠٢/٠٢/٠٢ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هب اھینیطسلف  یهزرابم  رد  اھتفرشیپ  زورما ، ات  تفرگ  جوا  زورهبزور  روطنیمھ  شیارگ  نیا  یتقو  زا  و  دمآ ، دوجو  هب  ینیطسلف  نازرابم  نایم  رد  یمالـسا  شیارگ  یتقو  زا 

همھ دـننکیم . یزیتسمالـسا  اـیند  رد  دـینیبیم  اذـل  هدـیمھف  ار  نیا  مھ  نمـشد  مالـسا ؛ تـسا ، مالـسا  تیقفوـم ، لـماع  سپ  دـمآ . تـسد  هـب  دـش ، لـصاح  لکـش  نـیا 

ییاھشالت اھنآ  ( ١ (؛ نودیکملا مھ  اورفک  نیذلاف  ادـیک  نودـیری  ما  دیـسر : دـھاوخن  مھ  ییاج  هب  اھیزیتسمالـسا  نیا  هتبلا  اھراک . ماسقا  عاونا و  دـننکیم ؛ یزیتسمالـسا 

ماـگشیپ و راوـگرزب  ماـما  داد ؛ صیخـشت  لوا  زا  ار  هفیظو  نیا  یمالـسا  یروـھمج  تسا . نیا  هفیظو  زورما  درک . دـھاوخ  لـطاب  ار  اـھنآ  یاھـشالت  لاـعتم  یادـخ  اـما  دـننکیم 

. تسنادیم مالسا  یایند  لوا  لئاسم  وزج  ای  لوا  یهلئسم  ار  نیطسلف  یهلئسم  راوگرزب  ماما  دوب . هار  نیا  رد  مدقشیپ 

« يزیتسمالسا  » 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 5هاگياپ  هحفص 4 
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« : یزیتسمالسا  » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

ناینیما  /   ١٣٨٧/٠١/٠١ رداھب  هدنسیون :  اھیگژیو /  لیالد و  برغ : رد  یزیتسمالسا 

« يزیتسمالسا  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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