
نافعضتسم  / ١٣۶٢/٠٩/٠۴ جیسب  لیکشت  زورلاس  نیمراھچ  تبسانمهب  مایپ 

ییورین نادناعم  نانمشد و  اب  هلباقم  روظنمب  یمدرم و  یمالسا و  بالقنا  تنایـص  ظفح و  یارب  هک  درکیم  باجیا  نانمـشد  یاھهئطوت  یگدرتسگ  بالقنا و  فادھا  تمظع 

اب اھنت  بالقنا  زا  هبناج  همھ  رمتسم و  عافد  هک  ارچ  دنک . عافد  اھتردقربا  لامع  هئطوت  مجاھت و  ربارب  رد  نآ  فادھا  اھـشزرا و  یمالـسا و  بالقنا  زا  ات  دیآ  مھارف  مدرم  دوخ  زا 

. دشاب زاسراک  تسناوتیم  دننک  ادف  ار  دوخ  نازیزع  دوخ و  دوجو  بالقنا  ظفح  هار  رد  دنرضاح  هک  یمدرم  یھدنامزاس  شزومآ و 

هاپس  / ١٣۶٨/٠٣/١٧ ترازو  ىمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  نانکراک  زا  ىعمج  نالوئسم و  ناھدنامرف ، رادید  رد  تانایب 

بالقنا و هب  دوجو ، قمع  رد  هک  امش  زا  منکیم . رکشت  هنامیمص  ناتیرادافو  راھظا  ىمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  زیزع  ناردارب  امـش  کاپ  هناقداص و  تاساسحا  زا  نم 

، ماظن دنمتردق  ىوزاب  ناونعهب  درکیم : هاگن  نامزیزع  ماما  هک  مینکیم  هاگن  ىمشچ  نامھ  اب  ام  ار  هاپس  تسین . ىراظتنا  چیھ  مھ  نیا  زج  دیدروآ ، نامیا  بالقنا  ىاھشزرا 

؛ هدوب روجنیمھ  مھ  هشیمھ  مینادیم . ىمالـسا  بالقنا  رادـساپ  هملک  ىقیقح  ىانعم  هب  ار  امـش  ام  ىمالـسا . بالقنا  نانمـشد  اب  یهلباقم  رد  ىراوتـسا  ماگ  ناونعهب 

. ماهدرکیم رکف  روجنیا  نم  مھ  دیاهدوب ، روجنیا  امش  مھ 

نایھاگشناد  / ١٣۶٨/٠٣/٢٣ نایوجشناد و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ تسین ریذـپ  کیکفت هجو  چـیھ هب یمالـسا  یاھـشزرا  زا  یبالقنا  یاھـشزرا  هتبلا  تسا . یمالـسا  یبالقنا و  یاھـشزرا  هب  لـیامتم  تدـش  هب راد ، نید راد و  تھج هاگـشناد 

نیرت هدـنز زورما  مرادـن ! لوبق  ار  مالـسا  اما  متـسھ ؛ یبالقنا  نم  دـیوگب  ای  و  مرادـن ، لوبق  ار  بالقنا  اما  مناملـسم ؛ نم  دـیوگب  دـناوت  یمن یـسک  تسا . یکی  مھاب  اـھ  نیا

یبالقنا سپ  تسا . نوگانوگ  یاھ  بالقنا زا  هتشابنا  ایند ، رـساترس  هک  یلاح  رد  تسا ؛ بالقنا  نیا  یمدرم ، یاھورین  نیرت  هدننک جیـسب تساجنیا ؛ رد  یبالقنا  یاھ  شپت

. تسا یمالسا  یاھشزرا  نامھ  یبالقنا ، یاھشزرا  میرادن . یبالقنا  ریغ  یمالسا  یمالسا و  ریغ 

مدرم  / ١۵/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تردق اجنیا ، رد  اذل  دناد ؛ یمن ادـج  نالوئـسم  زا  ار  دوخ  دسانـش و  یم روشک  بالقنا و  یاھـشزرا  عفادـم  تکلمم و  بحاص  ار  شدوخ  تسا و  هنحـص  رد  تلم  ام  روشک  رد 

ناـمیا و هب  رت - مھم همھ  زا  مدرم و - یناـبیتشپ  هب  مھ  نالوئـسم  تسا ؛ مدرم  هب  قـلعتم  دراد و  یموـمع  ی  هبنج تردـق  هکلب  تسین ؛ نادرمتلود  نالوئـسم و  هب  قـلعتم 

نیمھ و  میراد ، ار  اھ  هیامرـس نیا  ام  درک . دـھاوخن  تسکـش  ساـسحا  ینادـیم  چـیھ  رد  دـشاب ، رادروخرب  لـماع  نیا  زا  یتیعمج  درف و  رھ  دنتـسھ . یکتم  ادـخ  هب  لـکوت 

. درب شیپ  درک و  بلاغ  نمشد  رب  تشادھگن و  هزرابم  لحارم  نیرت  تخس رد  ار  ام  تلم  لاس  هد  هک  دوب  اھ  هیامرس

مدرم  / ١٩/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یھاتوک مینکن ، ار  راک  نیا  رگا  تسام . یھلا  فیلکت  هفیظو و  ملاع ، یاھملاظ  اھدبتـسم و  ی  هراب رد  یرگاشفا  یبالقنا و  یاھـشزرا  ندرک  رداص  یاـنعم  هب  بـالقنا ، رودـص 

یاھتردق ی  همھ هک  دـنداد  ناشن  درک ، عضاخ  کچوک و  شدوخ  تمظع  لباقم  رد  ار  ایند  هک  یردـق  یلاع میظع و  تیـصخش  نآ  ناریا و  تلم  یمالـسا و  یروھمج  میا . هدرک

. دنکچوک تسا - تلم  مومع  هب  قلعتم  تسا و  یمالسا  هک  ینیدالوپ - مظعم و  ی  هدارا مزع و  نینچ  اب  هلباقم  یارب  ملاع 

١٣۶٨/٠۴/٢٢ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملھچ  مسارم  ىجراخ  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

، یراـھب یاـھلگ  رطع  فـیطل و  یاوـھ  لـثم  هک  تسا  نآ  فراـعم  میھاـفم و  نیا  تعیبـط  مینکن ، مھ  یبـالقنا  یمالـسا و  یاھـشزرا  میھاـفم و  شرتـسگ  هـب  مادـقا  اـم  رگا 

اب یرابکتـسا  یاھ  هاگتـسد هک  دننک  هجوت  دیاب  ملاع  ناناملـسم  زورما  دنھاوخن . ای  دـنھاوخب و  نانمـشد  هچ  دـننک ؛ یم ادـیپ  شرتسگ  ناھج  تینھذ  یاضف  رد  دوخ  هبدوخ

. دنرادبزاب فراعم  تاساسحا و  نیرت  هناقداص نیرت و  حیحص نایب  زا  ار  اھ  نآ دنھاوخ  یم ینیرفآ  لاجنج

١٣۶٨/٠۴/٢٣ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملھچ  تبسانمهب  ناریا  تلم  هب  مایپ 

یتاغیلبت یتامدـخ و  یدـیلوت و  تالیکـشت  اھنامزاس و  بلاق  رد  هک  اھ  نآ هچ  دـنا - هتـشاد بـالقنا  یاھدرواتـسد  زا  تسارح  رد  یرثوم  شقن  زاـغآ  زا  هک  یبـالقنا  یاـھداھن 

هب ردص  ی  هعـس اب  ماوت  قیقد و  طابـضنا  مظن و  اب  ار  یبالقنا  ی  هیحور دنـشاب - یم یبالقنا  یاھـشزرا  راد  مچرپ اج  همھ  رد  هک  یمالـسا  یاھنمجنا  هچ  و  دننک ، یم تمدخ 

. دنرادھگن هدنز  ار  بالقنا  زا  عافد  مسر  هار و  دوخ ، فیاظو  زا  یطخت  نودب  هتفرگ ، راک 

نارھت  / ١٣۶٨/٠٧/٢٨ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

زا دنک ، یم عافد  دوخ  سومان  مرح و  هداوناخ و  زا  هک  یسک  لثم  دنیـشنبورف . دوشب و  فیعـض  امـش  یاھلد  رد  بالقنا ، لباقم  رد  فیلکت  یبالقنا و  تریغ  ساسحا  دیراذگن 

یگدـنز هک  روـشک  نیا  زا  یی  هشوـگ رھ  رد  دـیتسھ و  هک  اھلغـش  زا  یلغـش  رھ  رد  ناوـج ، ریپ و  درم و  نز و  . دـینک عاـفد  روـط  نـیمھ نآ ، یاھدرواتـسد  اھـشزرا و  بـالقنا و 

مدرم نیا  لاح  لماش  یھلا  میظع  تاضویف  اھکمک و  دش و  هتخیر  اھنوخ  دندروخ ، اھلد  نوخ  تسا . هدماین  تسد  هب ناسآ  بالقنا  نیا  هک  دینادب  دـنک - یمن قرف  دـینک - یم

اھ نآ دنیامن و  تناھا  اھ  نآ هب  ای  دننک و  جارات  ار  بالقنا  یاھشزرا  یناسک  هک  مینک  هاگن  مینیشنب  ام  مدرم و  هک  تسین  روط  نیا  دمآ . تسد  هب میظع  درواتـسد  نیا  ات  دش 

عافد تردق  لامک  اب  هنادنمتریغ و  نآ ، زا  تسام و  مدرم  داحآ  ی  همھ سومان  هعماج ، یمالسا  یاضف  بالقنا و  یاھدرواتسد  یبالقنا و  یاھـشزرا  هن ، دنرامـشب . کبـس  ار 

. مینکب دیاب  مینک و  یم

ناریا  / ١٣۶٨/١١/٠٩ ىمالسا  ىروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

، مینک ىتسود  ادخ  ىارب  مینک ، ىنمـشد  ادخ  ىارب  مینک ، فیرعت  ادخ  ىارب  مینک ، داقتنا  ادخ  ىارب  مینک ، مادقا  ادخ  ىارب  مینزب ، فرح  ادـخ  ىارب  مینک ، راک  ادـخ  ىارب  دـیاب 

راـنک دـھدیم ، بیرف  مھ  ار  اـم  ىھاـگ  دوشیم و  لـخاد  ىیادـخ  یهزیگنا  رد  هک  ار  ىیاـھزیچ  نآ  اـعقاو  ادـخ . ىارب  مینک  توکـس  مییوـگن و  و  مییوـگب ، میـسیونب و  ادـخ  ىارب 

؛ دـمآ دـھاوخ  شیپ  ایند  رد  ىلومعم  زیچ  کی  تمـس  هب  هار  فارحنا  دـشن ، مایق   نیا  رگا  . میروخب بیرف  نامدوخ  سفن  لباقم  رد  رگید  اـم  هک  تسین  ىزور  زورما  دـیراذگب .

ای دوشیمن - هک  رتالاب  نآ  زا  رگید   - نپاژ روشک  لثم  میـشاب  ىروشک  کی  ىتموکح ، کی  ىتلود ، کی  میھاوخب  ام  هک  درادـن  ىاهبذاج  چـیھ  ىنعی  درادـن . هبذاـج  اـم  ىارب  نیا 

ىتـقو درادـن . ىاهبذاـج  اـم  ىارب  نیا  مرواـیب ؛ ىکییکی  ار  اـھروشک  مسا  مھاوخیمن  دنتـسھ و  اـھاج  ناـمھ  هک  ىرگید  ىاـھروشک  ىـضعب  لـثم  نآ  زا  رتنییاـپ  هجرد  کـی 

. درادن ىھجو  تمحز  شالت و  دشابن ، ىناسنا  یهنومن  یهعماج  لیکشت  ىتقو  دشابن ، ادخ  ىارب  ىتقو  دشابن ، تیونعم 

، دـشکب تمحز  دـنک ، شالت  ىتسیاب  مدآ  هک  تسا  نیا  ىارب  ( ١٣ .) نوسفانتملا سفانتیلف  کلٰذ  یفو  درک ، راک  دیاب  ىھلا  فادـھا  بوچراھچ  رد  درک ، تکرح  دـیاب  ادـخ  ىارب 

دیاب هک  تسا ؛ اھـشزرا  ققحت  تسا ، ىھلا  فادـھا  ققحت  میتسھ ، نآ  لابند  ام  هچنآ  اما ] [ ؛] هن مھ   ] ىـضعب دابآ ، ىـضعب  تسھ ؛ ایند  رد  روشک  همھ  نیا  الاو  دـنکب ، راک 

نیمات دیاب  مایق   نیا  اب  ار  بالقنا  فادـھا  ار و  اھنامرآ  ام  هک  تسا  نیا  تسا ، ام  هجوت  دروم  هچنآ  نیاربانب  سپ  میـشاب . دراد  دوجو  ام  ىارب  هک  ىاهدـمع  ىاھـشزرا  لابند 

. مینک

« يمالسا بالقنا  ياھشزرا   » 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 27هاگياپ  هحفص 1 
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. مدرم ىکی  بتکم ، ىکی  تسا : راوتسا  هیاپ  ود  رب  دراد و  انبم  ود  تسا ، اھنآ  ىارب  نامراک  مینک ، شالت  اھنآ  ىارب  میھاوخیم  بالقنا  رد  ام  هک  ىیاھشزرا  نیا  و 

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

اـصوصخم ناھج ، یاھتلم  ربارب  رد  فیرـش  تلم  نیا  تادـھاجم  هک  یراختفارپ  هار  ی  همادا فرـش و  تزع و  مچرپ  نتـشادھاگناپرب  بالقنا و  ظـفح  هک  دـننادب  دـیاب  ناریا  تلم 

انامھ یمالسا ، یروھمج  بالقنا و  هیلع  رب  نانمـشد  یاھ  هئطوت رحـسلا  لطاب  اھنت  و  دش ، هتخانـش  ناردلق  ملظ  راشف و  رب  هبلغ  هار  اھنت  ناونع  هب  دوشگ و  ناناملـسم 

هتخاس و ریگ  ملاع ار  رابکتسا  یناھج  ی  هطلس اب  تیدض  راعش  هک  تسا  ینشور  ی  هطقن نآ  نیا ، تسا . بالقنا  یاھشزرا  زا  یرادساپ  بالقنا و  یناینب  لوصا  زا  تسارح 

ناـمھ نیا  و  تخاـس . دـھاوخ  قیاـف  نانمـشد  یاـھ  هئطوت ی  همھ رب  ار  ناریا  تلم  زین  سپ  نیا  زا  هک  تسا  نیمھ  تسا و  هدرک  لزلزتـم  ار  یناـھج  ی  هطلـس ماـظن  ناـکرا 

. تسا هدومرف  هیصوت  نادب  ار  ام  ی  همھ دوخ ، ی  همان تیصو رد  اریخا  اھ و  هینایب رد  هتملک ) یلعا هللا   ) ردقلا میظع  لحار  ماما  هک  تسا  ینادواج  تیصو 

١٣۶٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیلوا  مسارم  رد  تانایب 

باوج رد  دنک . فیصوت  ار  راوگرزب  نآ  هک  دنتساوخ  ملس ) هلآ و  هیلع و  یلص هللا   ) مرکا ربمایپ  نارسمھ  زا  یکی  زا  دوب . ام  بالقنا  یاھشزرا  زا  یی  همـسجم ام ، راوگرزب  ماما 

یگدـنز و رد  مسجم  بان  مالـسا  مسجم ، یبالقنا  مالـسا  وا  هک  مینک  ضرع  دـیاب  نامراوگرزب  ماما  ی  هراب رد  زورما  ام  دوب . مسجم  نآرق  ینعی  نآرقلا .» هقلخ  ناـک  : » تفگ

یراـک تفرگ ، ماـجنا  نارود  نیا  رد  راوگرزب  نیا  تسد  هب  هک  یراـک  داد . شاداـپ  وا  هب  مھ  لاـعتم  یادـخ  دوـب . ادـخ  یارب  یناـف  زین  اـھ و  یریگ میمـصت تاـساسحا و  قـالخا و 

. دوب هدادن  ماجنا  یمیظع  تکرح  نینچ  یسک  مزعلاولوا ، ناربمایپ  راک  زا  دعب  دوب . ریظن  یب

ناریا  / ٠١/١٣۶٩/٠۵ یمالسا  یروھمج  نارادراک  ارفس و  هجراخ و  روما  ترازو  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دننک یم شالت  هک  یناسک  نآ  تسا . شزرا  کی  بالقنا ، دوشب . شودـخم  یکدـنا  دـیتسھ ، امـش  هک  یروشک  نآ  رد  یمالـسا ، یروھمج  یبالقنا  ی  هرھچ دـیراذگب  دـیابن 

ی هزرابم رد  دیدرت  تسا . شزرا  دض  یبالقنا ، میھافم  رد  دیدرت  دنا . هدروخ بالقنا  زا  ار  هبرض  نیرتشیب  هک  دنتـسھ  یناسک  نامھ  دننک ، شزرا  دض  ار  یرگ  بالقنا بالقنا و 

هب هک  هدوب  نیا  رگمتس  یاھتردق  یعس  هشیمھ  تسا . رگمتس  یاھتردق  زا  اھ  نآ لالقتسا  رد  اھتلم ، تاجن  هار  تسا . شزرا  دض  ملاظ ، رگ و  هطلـس رگمتـس و  یاھتردق  اب 

قحبان ی  هطلـس یدام و  روما  رد  جورع  ناکلپ  زا  یرگید  ناکلپ  دنیایب و  ام  لاب  ریز  هک  تسا  نیا  ناشتاجن  هار  دننک . یم هابتـشا  دنروخ و  یم ناکت  دوخ  یب دـننک  تباث  اھتلم 

. دننک رواب  مھ  رگید  یاھتلم  میراذگب  میھاوخ  یمن مینک و  یمن رواب  ام  دننک . یم میھفت  ار  نیا  دنوشب !

مدرم  / ١٣۶٩/٠٧/١١ فلتخم  راشقا  ناگدازآ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

فرـص بالقنا  نیا  هار  رد  ار  ناشرمع  هک  رازگتمدخ  شزرااب و  مرتحم و  یاملع  زا  یـضعب  هب  دوشب و  ادـیپ  یـضرغم  ای  لھاج  مدآ  هدرکن  یادـخ  روشک ، رانک  هشوگ و  رد  ادابم 

ناشـشزرا دندادن ، ناحتما  تسین . ندوبن  دھتجم  لیلد  ندادن ، ناحتما  هن ، نانچ . نینچ و  سپ  دیدادن ، ناحتما  امـش  هک  دیوگب  دـنھدب ، ناحتما  دـنا  هدـماین طقف  دـنا و  هدرک

رمع یاقب  تمالـس و  یارب  مناد ، یم دوخ  ی  هفیظو نم  هک  دنتـسھ  یناسک  دـندرکن ، تکرـش  تاناحتما  رد  هک  یناسک  نیا  زا  یـضعب  تسا . ظوفحم  شدوخ  یاج  رد  مھ 

. دنک ظفح  ار  ناشتاکرب  لاعتم  یادخ  هک  منک  اعد  اھ  نآ

یضعب درادن . ار  اھ  نآ هب  ضرعت  قح  مھ  یـسک  دنراد و  مھ  ار  دوخ  تیـصخش  جرا و  درادن و  مھ  یلاکـشا  دوش و  یمن یروط  دنـشابن ، مھ  ناگربخ  سلجم  وضع  رگا  هتبلا 

یزیچ ندوبن ، دھتجم  دیتسین . دھتجم  امـش  دنتفگ  دـندرک ، ناحتما  اھ  نیا زا  هک  مق  ماقم  یلاع نادـھتجم  مرتحم و  یالـضف  نابھگن  یاروش  نانحتمم  دـنداد و  ناحتما  مھ 

رتشیب ناگربخ  سلجم  رد  تیوضع  زا  رگا  ششزرا  هک  تسھ  روشک  نیا  رد  گرزب  یاھراک  زا  یرایسب  دھدب . رارق  کسمتسم  رفن  کی  فیعضت  یارب  ار  نآ  یسک  هک  تسین 

تـسایر یدـصت  ترازو ، یدـصت  ییارجا ، یاـھراک  یدـصت  لـثم  یگرزب  یـساسا و  لـغاشم  تکلمم ، نیا  رد  تسین . داـھتجا  مـھ  شطرـش  تـسین ؛ رتـمک  اـعطق  دـشابن ،

دھتجم دـیاب  ادـیدناک  هک  دـندرک  بیوصت  نایاقآ  ناگربخ  سلجم  رد  تیوضع  ینعی  صوصخب  راک  نیا  یارب  اما  تسین ؛ داھتجا  مھ  شطرـش  هک  تسھ  نوگانوگ  یاھ  هاگتـسد

هدوبن دھتجم  ینالف  دش  مولعم  هک  دـننک  لاجنج  یـضعب  دریگب و  داریا  نآ  هب  دـھاوخب  یـسک  هک  تسین  یی  هصیقن دوبن ، دـھتجم  یـسک  رگا  اما  دنتـشاد . مھ  قح  دـشاب ؛

. دوش یمن هتساک  یزیچ  الاب ، یاھتیلوئسم  رد  بالقنا و  رد  وا  ناش  ینامیا و  یبالقنا و  شزرا  زا  دشابن ، تسا .

یناھج  / ١٣۶٩/٠٨/١٣ رابکتسا  اب  هزرابم  یلم  زور  تبسانم  هب  مایپ 

هچ لاـح و  رد  هچ  امـش ، عضو  ناـش و  هک  منک  یم ضرع  تسا ، ناـنآ  ماـن  هب  گرزب  زور  نیا  هک  نایوجـشناد  نازوـمآ و  شناد ناـناوج ، میبـالقنا ، زیزع و  ناردارب  نادـنزرف و  هب 

امش زا  دیما و  رظن و  امش  هب  تلم ، ناحلاص  راوگرزب و  ماما  نادیھش و  یایلوا  زیزع و  مالـسا  تسامـش و  شود  رب  بالقنا  یلـصا  راب  هک  تسا  یی  هنوگ هب  هدنیآ ، رد  رتشیب 

قمع تعسو و  دوخ ، لد  نھذ و  رد  ار  ینید  مھف  تفرعم و  دیرامش و  منتغم  ار  اھتصرف  میظع ، یمالـسا  بالقنا  فادھا  تالامک و  هب  ندیـسر  یارب  دیـشوکب و  دنراد  راظتنا 

ار دوخ  دنویپ  دینک و  رپ  تسا ، یبالقنا  ی  هیحور گنھرف و  اھشزرا و  زا  یرادساپ  هب  هچنآ  اصوصخ  ار  بالقنا  یاھ  هنحـص تیلوئـسم ، حور  تیوقت  سفن و  بیذھت  اب  دیـشخب .

یزوسلد بلاـق  نحل و  رد  یتح  هاـگ  هک  یـسیلبا  یاھدـنفرت  سیاـسد و  یناطیـش و  یاـھ  هلیح زا  دـینک و  تیوقت  مظعم  تیناـحور  صوصخب  فلتخم و  راـشقا  هعماـج و  اـب 

فارحنا یب حیحص و  طخ  رد  یگنھاشیپ  ی  هدامآ ار  دوخ  دنشاب . ورشیپ  گنھاشیپ و  دیاب  هشیمھ  ناناوج  ناریا ، تلم  زیمآراختفا  ی  هزرابم ریـسم  رد  دیـشاب . رذحرب  تسا ،

. دینک میظعت  ار  یمالسا  ریاعش  جیورت و  ار  یھلا  ی  هغبص دیسانشزاب و  یفارحنا  یاھ  هھار جک زا  ار  میقتسم  حیحص و  طخ  هنادنمشوھ  دیرادھگن و 

ییاوھ  / ١٣۶٩/٠٨/٢٨ هاگشناد  رد  یشودرس  ذخا  یلیصحتلاغراف و  مسارم  رد  تانایب 

، درادرب ار  اـھعنام  دـیاشگب ، ار  اـھ  هار دـنک ، زاـب  ار  اـھھرگ  دـناوت  یم هک  تسا  هدـیمھف  ناریا  تلم  تسا . یکتم  نموم و  دوـخ  هب  هملک ، یقیقح  یاـنعم  هب  ناریا  تلم  زورما 

ناسآ ناریا  تلم  ار  نیا  دنک . عافد  دوخ  یملع  یخیرات و  نیرید  فرش  یمالسا و  یبالقنا و  یاھشزرا  نید و  تیثیح و  زا  دنک ، ناریو  ار  لماکت  هار  ی  هدننک تعنامم یاھدس 

رـس تشپ  هشیمھ  مھ  مدرم  یاـھورین  دـندرک . یداـیز  شـالت  هار  نـیا  رد  زورما ، اـت  نآ و  زا  شیپ  یلیمحت و  گـنج  یاـھلاس  لوـط  رد  حلـسم  یاـھورین  درواـین . تـسد  هـب 

تیدوجوم زا  هدنیآ و  تیثیح و  فرش و  زا  دوخ و  زا  هچراپکی  ام  تلم  ینعی  دنتشاد . روضح  رطخ  فوفـص  نیرت  مدقم رد  نانآ ، رانک  رد  دراوم  زا  یرایـسب  رد  حلـسم و  یاھورین 

. درک عافد  دوخ 

شترا  / ١٣۶٩/٠٩/٠٧ ییایرد  یورین  لنسرپ  ناراتسرپ و  نایجیسب و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ای دنیـشنبورف و  ای  دوشب ، مک  یمالـسا  یروھمج  رد  یھاوخ  نامرآ ی  هلعـش هیلع ،) یلاعت  ناوضر هللا   ) ام راوگرزب  ماما  تلحر  زا  دـعب  هک  دـندرک  یم روصت  یتدـم  اـت  دـیاش 

رد یراکادـف  تدـھاجم و  حور  یبالقنا و  تاساسحا  ینعی  دـش . دـھاوخ  مامت  زیچ  همھ  اجیردـت  هیلع ،) ناوضر هللا   ) ماما تلحر  زا  دـعب  هک  دـندرک  یم لایخ  ددرگ . شوماـخ 

. دش دھاوخ  مامت  ایند ، رد  رامعتسا  رابکتسا و  ملظ و  یدایا  اب  اھ  نآ ینمشد  زین  مدرم و 

میـسرت اـم  گرزب  ملعم  اوـشیپ و  لـحار و  ماـما  هک  یطخ  هب  تبـسن  مدرم  نیا  یدـنبیاپ  درذـگ ، یم هچرھ  دـشن و  روـط  نیا هک  دـندید  یلو  دنتـشاد ؛ راـظتنا  ار  یزیچ  نینچ 

مکحم روشک  نیا  یاجرھ  رد  نوگانوگ ، نالوئـسم  اھ و  نآ ناگدنیامن  مدرم و  تلم ، تلود و  هک  دندرک  ساسحا  دوش . یمن مک  بالقنا  ماما و  هب  اھ  نآ ی  هقالع زین  دـنا و  هدرک

. دننک عافد  بالقنا  مالسا و  زا  ات  دنا ، هداتسیا

ناشیارب انعم  نیا  مھ  تیوک  هب  قارع  زواجت  یایاضق  رـس  دـننک . هلماعم  یزیچ  اب  ار  یبـالقنا  یمالـسا و  زیزع  یاھـشزرا  دنتـسین  رـضاح  مدرم  هک  دـنا  هدـیمھف بوخ  اـھ  نآ

« يمالسا بالقنا  ياھشزرا   » 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 27هاگياپ  هحفص 2 
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ام تلم  تلود و  مھ  لوا  زا  دندرک  موکحم  یوحن  رھ  هب  یلکـش و  رھ  هب  ار  زواجتم  ناریا ، تلم  تسا و  راکزواجت  قارع  روشک  تیوک ، ی  هیـضق رد  هکنیااب  دندید  دش و  نشور 

هب قارع  میدـید  هکنیا  زا  دـعب  ام  دـندرک  یم لایخ  دـننکن . داقتنا  اکیرما  یاج  یب ی  هنازواجتم یاھتلاخد  زا  ام ، نالوئـسم  مدرم و  هک  دـشن  عنام  عضوم  نیا  اـما  دـنتفگ  ار  نیا 

. دنتسھ ماما  نادرگاش  ام  نالوئسم  تسا و  ماما  بالقنا و  ی  هدرورپ تسد ام  تلم  هکنیا  زا  لفاغ  درک ؛ میھاوخ  شومارف  ار  اکیرما  درک ، زواجت  تیوک 

یماظتنا  / ١٣۶٩/١٠/٢٢ یماظن و  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

هتـشاد دوجو  ناھج  حطـس  رد  هقطنم و  رد  یتلم  رتمک  نآلا  دـیاش  میتسھ . دـمآراک  اتقیقح  یماظن  یورین  کی  داجیا  یارب  تلم  نیرت  هتـسیاش اـعقاو  ناریا ، تلم  اـم  زورما 

یکتم نامدوخ  هب  هک  میتسھ  یتلم  اھنت  ام  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  دشاب . شدوخ  حلسم  یاھورین  تیوقت  رکف  هب  هک  دشاب  راوازـس  مزال و  ام ، تلم  ی  هزادنا هب  هک  دشاب 

اھورین نیا  هب  رگا  میـشاب . یکتم  مھ  دـیاب  میتسھ ؛ یکتم  ناـمدوخ  یاـھتقایل  اـھییاناوت و  اھتردـق و  یتاذ و  یورین  هب  اـم  میتسین . یکتم  رگید  سک  چـیھ هب  اـم  میتسھ .

ییاج زا  ناریا ، ماـظن  ی  هعومجم اـم و  تلم  رگا  هک  تسین  نآ  فرح ، نیا  یاـنعم  . دوب یم رطخ  رد  دـیدھت و  دروم  تدـش  هب تلم ، نیا  روشک و  نیا  تیدوجوم  میدوبن ، یکتم 

یروھمج هب  ار  ییاھ  یتسود یا ، هراشا نیرتمک  اـب  هک  تسھ  زارد  ییاـھ  تسد زاـب و  ییاھـشوغآ  زورما  دـیاش  ریخ ، دـش . دـھاوخن  هداد  کـمک  اـھ  نآ هب  دـنھاوخب ، کـمک 

نداد تسد  زا  تمیق  هب  یگتسباو ، تمیق  هب  دش ؛ دھاوخ  مامت  یفازگ  تمیق  هب  اھکمک ، نآ  اھیتسود و  نآ  اھتنم  دنیامن ؛ هیارا  ار  ییاھکمک  دنھدب و  ناشن  ناریا  یمالـسا 

یایند رد  صوصخب  تسا . روط  نیا اعقاو  یتردق . چیھ  هب  ندوبن  یکتم  نیا  لالقتسا و  نیا  نداد  تسد  زا  تمیق  هب  دمآ ، دوجو  هب  اھ  نآ یارب  بالقنا  هک  یساسا  یاھـشزرا 

کی یداـصتقا ، یـسایس و  یماـظن و  یورین  ظاـحل  زا  مھ  اـھ  نیا ی  هلـصاف اھتردـق . هب  ناگتـسباو  بطق  اھتردـق و  بطق  دراد ؛ دوجو  یدـیدش  رایـسب  یرگ  یبطقود هک  زورما 

. تسا یندومیپان  فرژ و  ی  هلصاف

شترا  / ١٣۶٩/١١/١٩ ییاوھ  یورین  لنسرپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یروھمج شترا  حلـسم  یاھورین  ی  هعومجم دـینک . ظفح  هتـشذگ ، زا  رتھب  هتـشذگ و  لثم  ار  ناتماجـسنا  دـیربب . شیپ  زور  هب  زور  ار  ناتنامزاس  دـیرادھگن . هدامآ  ار  ناتدوخ 

. دینیبب یکی  ار  اھ  نآ دینک و  هاگن  مشچ  کی  اب  ار  بالقنا  یاھشزرا  زا  تسارح  تظافح و  عافد و  راکردنا  تسد یاھورین  رگید  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمالـسا ،

. دنتسھ راختفارپ  ی  هعومجم کی  زا  یشخب  ناونع  هب  همھ  و  دوخ ، یاج  رد  یزیچ  رھ 

نارھت  / ١٣۶٩/١١/١٩ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

، بالقنا یاھشزرا  دننکیم . رارکت  ار  فرح  نیا  اھابتشا  ناتسود  تسا ؛ نانمشد  هب  قلعتم  یروصت  دراد ، تافانم  بالقنا  یاھفدھ  بیقعت  اب  روشک ، یگدنزاس  هکنیا  روصت 

. دنمھاب ود  نیا  دزاسب ؛ دنک و  دابآ  دیاب  ار  روشک  نیا 

تردق یهطلـس  نارود  گنج و  زا  یـشان  یاھهناریو  یزاسون  روشک و  ندـناسر  ناماسورـس  هب  ینادابآ و  یگدـنزاس و  رانک  رد  بالقنا ، لیـصا  یاھفدـھ  اھراعـش و  ظفح و 

شومارف بالقنا  یاھراعـش  هک  دوشیم  مولعم  دـنیوگن ، تلفغ  یور  زا  اھمدآ  یـضعب  اروف  میزاسب ، ار  روشک  میھاوخیم  هک  تفگ  یـسک  ات  دراد . رارق  یولھپ  میژر  ملاـظ 

رارکت ار  فرح  نیا  شیپ  اھتدـم  زا  دـنیوگیمن ؛ زورما  تسا . هدرک  شوـمارف  ار  بـالقنا  یاھراعـش  ناریا  هک  دـننکیم  اـقلا  دـننزیم و  نانمـشد  ار  فرح  نیا  هن ، تسا ! هدـش 

نیا نآ ، یاھراعش  هب  کسمت  اب  بالقنا و  یاھشزرا  ظفح  اب  تلم ، نیا  دناهدرک . طلغ  مھ  هشیمھ  دناهتفگ ، هناضرغم  مھ  هشیمھ  دناهتفگ ، غورد  مھ  هشیمھ  دندرکیم .

. داد دھاوخ  همادا  ار  هار 

امیس  / ١٣۶٩/١٢/١۴ ادص و  یراذگتسایس  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تمدخ رد  رنھ  نیا  دینش ، عمتسم  یتقو  هک  یزیچ  دوش ؛ هدناوخ  بوخ  رعش  دیاب  تسین ؛ یفاک  نیا  یلو  دوش ، یم هدناوخ  یدعس  ای  ظفاح  رعش  یتنس ، یقیـسوم  رد 

تمدـخ رد  رنھ  هک  دـھاوخ  یم یا ، یرـشب ی  هعومجم رھ  ناسنا و  رھ  هعماـج و  رھ  تسین . مھ  بـالقنا  صوصخم  نیا ، دـشاب . هتفرگ  رارق  یمالـسا  یبـالقنا و  یاھـشزرا 

، اـیند عـماوج  ی  همھ بتاـکم و  ی  همھ دریگب . رارق  یمالـسا  یاھـشزرا  تمدـخ  رد  رنھ  دـنھاوخ  یم اھیمالـسا  هک  تسین  مرج  نـیا  دریگب . رارق  شدوـخ  لوـبقم  یاھـشزرا 

تمدخ رد  ار  زیچ  همھ  یقیـسوم و  رعـش ، نوگانوگ ، یاھ  یحارط یـشاقن ، رنھ  نانآ  دراد . قرف  یرگید  یاھـشزرا  اب  هک  دراد  دوجو  ناشنھذ  رد  ییاھـشزرا  دـنروط . نیمھ

. دشاب هتشاد  یراظتنا  نینچ  یمالسا  ی  هعماج هک  تسین  یدایز  عقوت  کی  نیا ، دنھد . یم رارق  اھشزرا  نیا 

امیس  / ١٣۶٩/١٢/١۴ ادص و  یراذگتسایس  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیا تسا . هدش  مک  اھ  گنھآ هنوگ  نیا دشر  ریخا ، یاھلاس  رد  یلو  دش ؛ هتخاس  یبالقنا  یاھشزرا  تھج  رد  یبوخ  رایـسب  یاھ  گنھآ بوخ و  یاھدورـس  بالقنا ، زا  دعب 

ادص و رد  دـیاب  اھ  نیا دـشاب . یبالقنا  یاھـشزرا  هب  رظان  اھ  نآ ی  همھ ددرگ و  ارجا  دـیدج  یاھزیچ  بوخ و  یاھرعـش  دوش ، هتخاس  بوخ  یاھ  گنھآ دـیاب  تسا . فیح  مھ 

هدرک ارجا  هدـناوخ و  فورعم  ی  هدـنناوخ نالف  هک  دـشاب  هناقـشاع  رعـش  کی  دـیاب  امتح  دوش ، یم سکعنم  یبوخ  زیچ  رگا  هک  دـشابن  روط  نیا دوشب . سکعنم  اـبترم  اـمیس 

یمالـسا و یاھ  گنھآ یبالقنا ، یاھ  گنھآ میظنت  هیھت و  یارب  هن ، دـشاب . هتـشاد  یتلع  داریا و  بیع و  ـالثم  شا  هشوگ کـی  اـمتح  تسا ، یبـالقنا  زیچ  کـی  رگا  و  تسا ؛

. دراد دوجو  لیبق  نیا  زا  بوخ  یاھزیچ  ردقچ  تایلزغ ، نیا  رد  دوشب . هدافتسا  ناگدنناوخ  نیرتھب  اھناد و  یقیسوم نیرتھب  زا  یمالسا ، یاھشزرا  حرط 

١٣٧٠/٠٣/١٣ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیمود  تبسانم  هب  مایپ 

هناـمز نیا  یداـم  هدولآ و  یگدـنز  یاـضف  رد  یھلا  تردـق  هب  هک  یقرب  ی  هلعـش دـش و  هتفرگ  اـم  تسد  زا  ماـما  ینامـسج  روـضح  ینیع و  ترواـجم  تمعن  زور ، نآ  رد  یرآ ،

، ریظن یب روآ و  تفگـش یربھر  نآ  یاھلاس  یندـشنرارکت  یاھ  هظحل یروآداـی  تکرب  هب  تفاـی و  هزاـت  یداـعبا  ماـما  تفرعم  ییوس ، زا  اـما  تشگ ؛ شوماـخ  دوب ، هدیـشخرد 

تسدرود یی  هراتس نونکا  هک  ار  یشخبامرگ  نازورف و  دیـشروخ  اھمـشچ  دروآ و  یور  دھد ، یمن خر  تسا ، سرتسد  رد  هدنز و  یـسک  ات  اتداع  هک  یربدت  لمات و  هب  اھنھذ 

نارود ی  همھ رد  دمآ ، اھ  هلاقم اھرعـش و  رد  اھملق و  اھنابز و  رب  دنچ ، یی  هتفھ یزور و  رد  نارود ، ددجم  نامز و  ی  هناگی نآ  شیاتـس  رد  هچنآ  تسـشن . دصر  هب  دوب ، هدـش 

تفر و یم رامـش  هب  میظع  یزوف  دوب  یلیمحت  گنج  بالقنا و  نارود  ی  هدولآرابغ یاضف  زیمآدانع و  تاغیلبت  راچد  اھلاس  هک  رـصاعم  لسن  یارب  نیا  و  دوب ، هدماین  شیربھر 

ثاریم زا  عاـفد  ماـما و  طـخ  میقتـسم  طارـص  رب  ار  همھ  درک و  لدـکی  ار  لـمتحم  تارطخ  زا  کانـشیدنا  یاـھلد  میظع ، ریبـک و  ماـما  ـالخ  ساـسحا  رگید ، یوس  زا  و  دور . یم

توـق و و  روـشک ، نارازگتمدـخ  هب  هقباـس  مک یـشالت  مزع و  و  تلم ، هـب  هزاـت  یتـمھ  روـش و  تخاـس ؛ مدـق  تباـث بـالقنا  یاھـشزرا  یمالـسا و  ماـظن  ینعی  وا  یاـھبنارگ 

روشک و زین ، ناھج  نیا  زا  تلحر  زا  سپ  ناحلاص ، هار  یدانم  ناربمایپ و  ی  هلالـس نآ  ریذـپان  ناـیاپ تاـکرب  دیـشخب و  تلود  تلم و  ی  هطبار هب  هتـشذگ  زا  شیب  یماکحتـسا 

«. ایح ثعبی  موی  لحترا و  موی  دلو و  موی  هیلع  مالسف  « ؛ دش لماش  ار  بالقنا  تلم و 

١٣٧٠/٠٣/١٣ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیمود  تبسانم  هب  مایپ 

، یمدرم ریغ  یتوغاط و  یاـھماظن  رد  هک  یـضراوع  زا  هک  دنـشاب  بقارم  دـیاب  یئاـضق ، ییارجا و  ناروماـم  سلجم و  مرتحم  ناگدـنیامن  زا  معا  ماـظن ، نالوئـسم  نینچمھ 

یرامیب یرادا ؛ یلام و  داسف  عورـشمان و  دـنبودز  یرامیب  یبلط ؛ ترـشع یگدز و  هافر یرامیب  دـنرادھگن ؛ رود  ساوسو  تقد و  اب  ار  دوخ  تسا ، نارازگراـک  ریگ  همھ یراـمیب 

هک اھ ، نیا لاثما  یمومع و  حلاصم  رب  یدناب  دصاقم  حیجرت  ملاسان و  یاھ  یدـنب هتـسد یرامیب  نانآ ؛ روضح  هدارا و  تساوخ و  زاین و  هب  یتیمھا  یب مدرم و  زا  یرود  ربکت و 

هب ییانتعا  یب ای  یتوافت  یب اھ و  نآ یایحا  هب  تبغر  یتوغاط و  یاھتنـس  هب  ندرپس  لد  ای  و  دنک ؛ یم کوپ  تسـس و  ار  یماظن  رھ  یاھ  هیاپ هنایروم  دننام  نآ ، هب  یالتبا 

ار نانآ  دنک و  یم بلـس  دنا ، هداد بالقنا  هار  رد  ار  دوخ  لام  ناج و  هناصلخم  هک  ار  یمدرم  هب  تمدخ  قوش  طاشن و  دـناریم و  یم ار  لد  هک  یبالقنا ، یمالـسا و  یاھـشزرا 

« يمالسا بالقنا  ياھشزرا   » 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 27هاگياپ  هحفص 3 
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. دزاس یم نیگمغ  دیمون و 

ماظن  / ٢٣/١٣٧٠/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نیا هک  دـنک  یم لاـیخ  دونـش ، یم مدآ  دـنزود . یم مھ  هب  ار  نامـسآ  نیمز و  دـننز ، یم هک  فرح  تـسا . نـیمھ  کلـسم  یداـم تعاـمجرکف  نـشور نآ  مـلق و  لـھا  تعیبـط 

اھ نیا زا  یرایـسب  اذـل  تسین ! رتارف  هرذ  کی نابز  زا  تسین ؛ زیچ  چـیھ ریخن ، هک  ینیب  یم یتفر ، هک  شکیدزن  دـنز ؛ یم فرح  شناج  قامعا  زا  دراد  هک  تسا  یناج  هتخوس

؛ دنوشب دراو  دـنا ، هدـش دراو  مدرم  هک  ینادـیم  رد  دـندشن  رـضاح  مدـق  کی اما  دـندوب ، هدز  ملق  مھ  تاقوا  یلیخ  اھزیچ  لیبق  نیا  ملظ و  مسینویھـص و  رامعتـسا و  هب  عجار 

دننیشنب دنراذگن ؛ دننک و  تبقارم  دیاب  یتاغیلبت  یاھ  هاگتسد دنتـسھ . یناسفن  یاھ  هتـساوخ اھـسوھ و  ریـسا  لوپ و  ریـسا  تدش  هب اھ  نیا دندرک . تشپ  مدرم  هب  یتح 

. دنکب هئطوت  ی  هعومجم اب  بسانمان  ی  هدیجنسان دنت  راک  کی  دوخ ، شیپ  یھاگتسد  هک  دشابن  مھ  روط  نیا تسین . مھ  یی  هقیلس دننک ؛ رکف  هلئسم  نیا  یور 

حیحـص یگنھرف  راک  یباجیا ، راک  تساھ . نآ ی  هئطوت زا  یریگولج  اھ و  نآ اب  ی  هلباقم یبلـس ، راک  یباجیا . راک  یرگید  یبلـس ، راـک  یکی  درک : راـک  دوش  یم هنوگود  هتبلا 

اجنیا و رد  بترم  هک  نالوئـسم  نایاقآ  نیا  ام ، ناگدـنیوگ  نیا  ام ، تالجم  نیا  اـم ، یاـھ  هماـنزور نیا  اـھ . نآ یرکف  هیجوت  مدرم و  ی  هظعوم بوخ ، ربنم  بوخ ، یربنم  تسا ؛

. دشاب نیا  ناشیلصا  فرح  دننز ، یم فرح  رھش  نآ  رھش و  نیا  اھ و  نوبیرت تشپ  اھدجسم و  رد  اجنآ و 

. تسا یگنھرف  ی  هلاسم مھ  نیا  دییوگب ؛ نآ  نیا و  هب  ندیرپ  یاج  هب اھشزرا  نیا  هب  یدنبیاپ  موزل  بالقنا و  یاھشزرا  شزرا  بالقنا و  تردق  بالقنا و  تاکرب  بالقنا و  زا 

دھاش  / ١٣/١٣٧٠/٠۶ زاتمم  نادنزرف  رادید  رد  تانایب 

یاھشزرا زا  عفادم  زابرس  ار  دوخ  دیاب  همھ  ام ، لھاج  ملاع و  ام ، درم  نز و  ام ، کچوک  گرزب و  تسا . هدشن  مامت  بالقنا  هب  تبـسن  نمـشد  ی  هئطوت هک  دننادب  دیاب  همھ 

. تسا رگنس  میتسھ ، اجرھ  میشاب ، داھج  لھا  رگا  مینادب . رگنس  ار  اجنآ  دیاب  میتسھ ، تمدخ  لوغشم  اجرھ  ام  مادک  رھ  دنروایب . باسح  هب  بالقنا 

هاپس  / ٢٧/١٣٧٠/٠۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ی هدـنز یروآدای  ظاحل  زا  مھ  و  ماما ، بالقنا و  صلاخ  ناگدرورپ  تسد هتـسجرب و  ناناوج  زا  یی  هعومجم روضح  ظاـحل  زا  مھ  تسا ؛ یتمظعاـب  هوکـشاب و  رایـسب  ی  هسلج

رطع گرزب و  یاھیراکادف  نینوخ و  یاھ  هنحص هلاس و  هد راوشد  داھج  دیشاب ، هتشاد  روضح  اجرھ  یھاپس  نازیزع  امش  هک  تداھش  داھج و  ینعی  بالقنا  گرزب  یاھـشزرا 

هک دینک ؛ یـضار  رتشیب  ناتدوخ  زا  ار  گرزب  یادخ  دیورب و  رتولج  زور  هب  زور  ادـخ  یگدـنب  هار  کولـس  رد  دیـشاب ، قفوم  هک  اش هللا  نا  دروآ . یم هارمھ  هب  دوخ  اب  ار  تداھش 

. تسا نیا  ی  همدقم روما  ی  هیقب تسا و  نیمھ  مھ  هیضق  لصا 

شرف  / ١٣٧٠/٠٨/٢٩ هاگشیامن  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

رنھ ینعی  رنھ ؛ دوخ  یارب  طقف  میھد ، یم ماجنا  ار  بوخ  یرنھ  راک  نالف  اـی  میزاـس ، یم بوخ  گـنھآ  اـضرف  اـی  مییوگ ، یم بوخ  رعـش  مینکب  روصت  اـم  هک  تسا  طـلغ  نیا 

، ملاع گرزب  نادنمرنھ  زا  مادـکرھ  هک  دـینیب  یم دـینک ، هاگن  امـش  رگا  اذـل  دـشاب . یفدـھ  تمدـخ  رد  دـیاب  رنھ  تسا ؛ یفارحنا  طلغ و  رایـسب  ی  هلوقم کی  نیا ، رنھ . یارب 

رد دیاب  ار  یگتسجرب  نیا  هب  رنھ  نیا  تسا . بالقنا  مالـسا و  یالاو  یاھـشزرا  تاسدقم و  نیمھ  ام ، زورما  فادھا  دنداد . یم رارق  یفادھا  تمدخ  رد  ار  ناشدوخ  یاھرنھ 

. درب راک  هب  اھفدھ  نآ  تمدخ 

امیس  / ١٣٧٠/١١/٠٧ مود  یهکبش  ناریدم  رادید  رد  تانایب 

نیا دنک . کش  شدوخ  ییانیب  رد  دیاب  نم  رظن  هب  دنیبن ، ار  هکبش  نیا  سکرھ  هک  تسا ، لاعف  روشک  لخاد  رد  یی  هیاس رد  یئرمان  ی  هکبـش رنھ ، گنھرف و  ملاع  رد  زورما 

تھج رد  هکبـش  نیا  دروایب . موجھ  بالقنا  مالـسا و  یاھـشزرا  هب  هک  تسا  نیا  رب  شمیمـصت  رتمک و  ییاھاج  کی  رتشیب ، ییاھاج  کی  دراد  ذوفن  مھ  اـج  همھ  رد  هکبش 

نآلا اھ  نآ دنک . یم مھ  یقیقد  بوخ و  هدش و  یھدنامزاس  راک  افاصنا  دنک ؛ یم راک  دراد  روشک  لخاد  رد  تسا ، لاعف  ناھج  حطس  رد  مدرک  هراشا  هک  ییاھتسایس  نامھ 

ناشحرطم دـینک و  ادـیپ  ار  اھ  نیا امـش  اما  دـنا ؛ هدـش زکرمتم  ملع  رد  رنھ و  رد  تایبدا و  رد  رعـش و  رد  ام  بوخ  یاھ  هرھچ نتـشاذگ  توکـسم  لقاال  ای  ندرک ، عیاض  یور  رب 

!؟ مینکب ار  راـک  نیا  دـیاب  ارچ  میرواـیب ! تـسد  هـب  ار  یی  هدـع لد  میھاوـخ  یم دوـش  یم هـتفگ  هـکنیا  زج  مباـی ، یمن یتیـصخش  ندرک  هدـنز  یارب  یھجو  چـیھ  نـم  دـییامن .

. دینک حرطم  دیروایب ، ار  یدوخ  یاھ  هرھچ

شترا  / ١٣٧٠/١١/١٩ ییاوھ  یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ندوب و هدنز  زا  یکاح  دراد ، نایرج  ییاوھ  یورین  رد  زورما  هک  هچنآ  دیا . هدرک یبوخ  یاھراک  امش  مناد . یم جرارپ  رایسب  ار  اھ  نآ معلطم و  ییاوھ  یورین  یاھتفرـشیپ  زا  نم 

بقارم دیناسرب ؛ نآ  هب  هراومھ  ار  یـشزرا  تقیقح  نآ  دینک ؛ ظفح  ار  نیا  تسا ؛ یبوخ  زیچ  تسھ ، ییاوھ  یورین  رد  زورما  هک  یـشپت  نیا  تسورین . نیا  ملاس  ضبن  ندز 

یبالقنا و یاھـشزرا  هک  دوشب  یروط  ادابم  دورب . شیپ  شود  هب شود گنھامھ و  یمالـسا ، یبالقنا و  یاھـشزرا  اب  دریگ ، یم ماجنا  هک  یراک  نیا  تاـکرح و  نیا  هک  دیـشاب 

زا یشان  نازیزع ، امش  تلم و  نیا  یراد  هشیر توق و  دشاب . روجھم  بیرغ و  حلسم ، یاھورین  ریاس  ییاوھ و  یورین  هلمج  زا  شترا  یاھ  هشوگ زا  یی  هشوگ رد  یمالـسا ،

. تسا یگداتسیا  نآ  تعاجش و  حور  نآ  یمالسا و  یونعم و  یاھ  هزیگنا نامھ 

ناریا  / ١٣٧٠/١١/٢٩ یمالسا  یروھمج  یادص  یعامتجا  هورگ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نامحیرفت یمرگرس و  دشاب ؛ تھج  نیا  رد  دیاب  مھ  نام  هدنخ یخوش و  دیروایب ؛ تسد  هب ار  اھـشزرا  نیا  تسیچ ؛ بالقنا  مالـسا و  یاھـشزرا  دینیبب  دینک  هاگن  دیاب  امش 

بوخ یلیخ  یاھ  همانرب زا  هک  هداوناخ  یاھ  همانرب ای  ناتحبـص ، یاھ  همانرب یناگمھ و  یاھ  همانرب نیا  لثم  مدرم  یمومع  راکفا  یور  راک  دشاب ؛ تھج  نیا  رد  یتسیاب  مھ 

ینیـشام راوس  ام  دییامرفب  ضرف  الثم  مینکن . هابتـشا  هک  میـشاب  بقارم  دیاب  دشاب . تھج  نیا  رد  دیاب  همھ  دیراد  هک  یرگید  یاھ  همانرب زا  یـضعب  ای  تسا ، هعومجم  نیا 

مھ تقو  کی دـنک ؛ یم یحیرفت  ای  دروخ ، یم یاچ  دوش و  یم هدایپ  مدآ  تسا ؛ هناخ  هوھق بوخ ، یلیخ  مینک ؛ یم تکرح  یتمـس  هب  میور و  یم ار  یھار  میراد  میا و  هدـش

رفن کی  اج  کی  دروآ ؛ یم نییاپ  هدرخ  کی ار  اھراب  تسا ، نیگنس  اج  کی  دنک ؛ یم دنک  ناسنا  اج  کی  دور ؛ یم رتمولیک  لھچ  دص و  تعرـس  اب  دراذگ و  یم زاگ  یور  ار  اپ  الثم 

تـسا نکمم  میور . یم اجک  هب  میراد  ام  هک  تسا  نیا  دوش ، یمن مگ  زگرھ  هک  هچنآ  اما  تسھ ؛ ینوگانوگ  یاھ  هوحن اھلکـش و  دـنک ؛ یم راوس  ناسنا  دور ، یم دراد  هداـیپ 

فالخ رد  رھاظلا  یلع ینعی  دور  یم برغ  فرط  یتح  دور ؛ یم لامـش  فرط  هب  هداج  نیا  اما  میور ، یم میراد  قرـش  فرط  الثم  دروخب ؛ چـیپ  هداج  یعیبط  روط  هب  ییاـج  رد 

؛ تسا نامرظن  دروم  هک  یفرط  نامھ  هب  میور ؛ یم قرـش  فرط  هب  میراد  ام  هک  تسا  نیا  تسا ، رمـضم  راـک  نطب  نتم و  رد  هک  یزیچ  نآ  اـما  مینک  یم تکرح  میراد  تھج 

یتسیابردور امـش  اب  نم  هن  میرادن ؛ یتسیابردور  مھاب  نآ  هب  تبـسن  هک  تسا  ییاھزیچ  نآ  زا  نیا  دنک ؛ یمن مھ  قرف  تساھ ؛ همانرب ی  همھ رد  نیا  دوشن ؛ مگ  دیاب  نیا 

جک رگا  تفگ  یکی  دینک ؟ یم هچ  نم  اب  متفر ، جک  نم  رگا  تفگ  مالسا  ردص  رد  نیملسم  ی  هفیلخ هک  تسا  فورعم  دیشاب . هتشاد  یتسیابردور  نم  اب  دیاب  امـش  هن  مراد ،

دیاب مھ  امش  مدرک ، تکرح  تھج  نیا  فالخرب  تسا ، نم  شود  رب  مھ  امش  یاھراب  متسھ و  ماظن  نیا  لوا  لوئسم  هک  مھ  نم  رگا  مینک ! یم تتسار  ریشمش  اب  یتفر ،

. دییوگب نم  هب 

مراد نم  هک  منک  یم ساسحا  دیوگ ، یم اقآ  نآ  هک  یی  هملک رھ  منک ، یم شوگ  یھاگ  هک  ار  ریخب » حبص  مالس   » ی همانرب نیا  ینعی  تسا ؛ نم  شود  رب  مھ  امش  یاھراب 

ینعی دراد ؛ دوـجو  نم  نھذ  قـمع  رد  یا  هغدـغد منک ، یم شوـگ  نم  هـک  ار  امـش  یاـھ  هماـنرب ی  هـمھ دـینادب . امـش  ار  نـیا  مـنک ؛ یم شوـگ  ینارگن  اـب  ینعی  میوـگ ؛ یم

هن هتبلا  متـسھ ؛ نم  امـش  راک  لوئـسم  ینعی  تسا ؛ نیا  مھ  هیـضق  تقیقح  تسا ؛ نم  اب  فرح  نآ  تیلوئـسم  هک  دـینز  یم ار  یفرح  دـیراد  امـش  هک  منک  یم ساـسحا 

« يمالسا بالقنا  ياھشزرا   » 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 27هاگياپ  هحفص 4 
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دراد نابایخ  رد  هک  مھ  یماظتنا  یورین  رومام  کی  تسا . روط  نیمھ مھ  ماظن  نیا  ی  همھ هب  تبسن  منک ؛ یم تیلوئـسم  ساسحا  نم  اما  دیتسین ؛ لوئـسم  امـش  هکنیا 

هن نآ  دروم  رد  هک  تسا  ییاھزیچ  نآ  زا  بالقنا  مالـسا و  یاھـشزرا  هب  هجوت  متـسھ . نم  مھ  وا  راک  لوئـسم  هک  مناد  یم نوچ  منک ؛ یم هاـگن  ینارگن  اـب  نم  دور ، یم هار 

تکرح لوصا  نیا  فالخرب  و  میوگ ، یم مراد  هک  یتھج  نیا  فالخرب  تقو  کی مھ  هدنب  رگا  دیشاب ؛ هتـشاد  یتسیابردور  نم  اب  دیاب  امـش  هن  مراد ، یتسیابردور  امـش  اب  نم 

نیا ای  تسا ، یبوخ  درم  زیزع و  فیرـش ، مدآ  هرخالاب  اقآ  نیا  نوچ  میوگب  مینک و  ضامغا  رگیدـکی  زا  میناوتب  اـم  هک  تسین  یزیچ  نیا  دـییوگب ؛ نم  هب  دـیاب  مھ  امـش  مدرک ،

شتآ یکی  دوشب ؛ هتخپ  یـشآ  الثم  ات  مینک  یم شالت  میراد  همھ  ام  تسا . هیـضق  یلـصا  رـصنع  نآ  رگید  نیا  هن ، مینک ؛ ضامغا  ار  وا  سپ  تسا ، یدـمآراک  مدآ  الثم  مناخ 

یھاتوک هدنب  راب  کی مینک  ضامغا  مھ  رگیدکی  یاھیھاتوک  زا  میناوت  یم ام  اجنیا  رد  دنز ؛ یم مھ  هب  یکی  دـنک ، یم کاپ  ایبول  دوخن و  یکی  دراذـگ ، یم مزیھ  یکی  دروآ ، یم

یلاخ نوریب  هب  میرادرب و  ار  شآ  هک  دسرب  دح  نیا  هب  دیابن  اھیھاتوک  نیا  رگید  اما  منک  یم تشذگ  هرخالاب  نم  دینک ، یم یھاتوک  امش  راب  کی دیدرک ؛ تشذگ  امـش  مدرک ،

! تفرگ هدیدان  ار  یھاتوک  دح  نیا  ات  دوش  یمن رگید  دش ؛ دھاوخ  ضرغ  ضقن  رگید  هکنیا  مینک ؛

مق  / ١٣٧١/٠٨/٢۴ هیملع  هزوح  نیسردم  یهعماج  هب  مایپ 

، رگراـثیا یالـضف  بـالط و  میرکت  زا  تسا  تراـبع  نآ  راکـشآ  ییادـتبا و  رھظم  نکل  تسا ، ینوگاـنوگ  رھاـظم  یاراد  هچرگا  هیملع ، یهزوـح  رد  بـالقنا  یاھـشزرا  هب  مارتـحا 

. دنگرزب داھج  نآ  رد  شاهبناجهمھ  تکرش  رد  هیملع  یهزوح  راختفا  دنس  یھلا و  یاھفدھ  هار  رد  یراکادف  یاھهنومن  ناریا و  تلم  داھج  یاھراگدای  هک  ناگدازآ ، نازابناج و 

مـسجت ققحت و  نآرق ، سرد  طیحم  رد  نادـھاجم ،»  » ینآرق تلیـضف  دـنریگ و  رارق  تیاعر  دروم  یاهھبج ، هدـنمزر و  بـالط  یهمھ  نازیزع و  نیا  هک  تسا  هتـسیاش  یـسب 

. دبای

ماظن  / ١٣٧٢/٠٣/١٩ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یعون انعم  رد  اما  دراد ، لیلحت  لکـش  هچرگا  فرح ، نیا  تسا ». هدـش  گنر  مک جـیردتب  بالقنا  یاھـشزرا  یزوریپ ، زاغآ  زا  اـھلاس  تشذـگ  زا  دـعب   » دـنا هتفگ ناـسک  یـضعب 

، دنک یم مھزاب  تسا و  هدرک  یراشفاپ  هیضق  نیا  یور  هک  نمشد  اما  دندرک ؛ رارکت  هناھاگآان  ار  نآ  مھ ، ناتسود  یضعب  هک  تسا  تسرد  تسا . نمـشد  فرط  زا  یھدطخ 

. تسا بالقنا  یاھشزرا  ندش  گنر  مک بالقنا ، ادبم  زا  نتفرگ  هلصاف  ی  همزال هکنیا ، نآ  دنک و  لجسم  اھنھذ  رد  ار  زیچ  کی  دھاوخ  یم تقیقح  رد 

ماظن  / ١٣٧٢/٠٣/١٩ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ار اھ  نآ بالقنا  نایرج  ای  دنتفر و  رانک  ناشدوخ  ای  دـنیایب . هار  دنتـسناوتن  بالقنا  طساوا  یاھ  هبرجت رد  دـعب ، اما  دـندرک ؛ یم ییوھو  یاھ بالقنا ، لوا  رد  هک  دـندوب  اھ  یلیخ

رتشیب ار  دوخ  یگدنـشخرد  رھوج و  زور  هب  زور  هکنآ  تسین ، رادرب  یگنھک  هکنآ  تسا ، ماوداب  هکنآ  ضرالا » یف  ثکمیف  ساـنلا  عفنی  اـم  اـما  و   » دـنام یم هک  هچنآ  دز . راـنک 

. تسا یبالقنا  یمالسا و  یاھشزرا  قیاقح و  نامھ  دھد ، یم ناشن 

هب تبسن  رت و  تالابم یب اھ  نآ ظفح  رد  رت ، مامتھا یب رت ، هقالع یب بالقنا  یاھشزرا  هب  تبسن  دیاب  ام  درذگ ، یم هچرھ  هک  دیایب  ناشرواب  یـضعب  هک  دشابن  روط  نیا  سپ ،

. تسا هیضق  سکع  تسین ؛ روط  نیا  هن ؛ میوش . رت  تیساسح یب هعماج ، رد  اھ  نآ رارقتسا 

یزاس و نورد یزاسدوخ ، یارب  هک  یتقو اما  دنک . یم بذج  شدوخ  تمـس  هب  ار  ام  یعیبط  روط  هب ییاھزیچ  میتسھ ، هعماج  رد  گنج  لئاسم  مرگرـس  الثم  ام  هک  ینامز 

هدیشچ ار  یھلا  تیالو  نیریش  معط  هک  اجنآ  رد  هعماج ، رد  یھلا  تیالو  رارقتسا  دشاب . رتشیب  مالـسا  بالقنا و  یاھـشزرا  هب  ام  یدنبیاپ  دیاب  میراد ، تغارف  یزاس  هعماج

مییوگب میناوت  یم نیقی  عطق و  روط  هب نینموملا ، ریما  تموکح  ی  هلاـس جـنپ نارود  رد  هک  هنوگ  ناـمھ دوش ؛ رتراگدـنام  رت و  قیمع رت ، حـضاو رت ، نشور زور  هب  زور  دـیاب  تسا ،

. دوب هنوگ  نیا

ماظن  / ١٣٧٢/٠٣/١٩ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

کی هب  یتقو  امـش  تسین . مھ  یمھم  زیچ  دورب . نیب  زا  تسا  نکمم  مھ  جـیردتب  و  دـش . دـھاوخ  فیعـض  هتبلا  اھنآ  هک  تسا  بالقنا  شیادـیپ  ماگنھ  صاوخ  زا  ییاـھزیچ 

نیا اب  دنیشنیم . ورف  مکمک  تاناجیھ ، نیا  اما  دیراد . دیدش  یفطاع  تاناجیھ  اتدعاق  رادید ، زاغآ  رد  تسا ، هتشگرب  رفس  زا  هک  دیـسریم  ناتدنبلد  دنزرف  ای  یمیدق  تسود 

مک امـش  ىردـپ  ساسحا  ای  ددرگیم ، فیعـض  جـیردتب  وا ، امـش و  نیبام  هقلع  ای  وا ، هب  تبـسن  ناتتواضق  ای  صخـش ، نآ  هب  ناـتتبحم  امـش  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  همھ ،

. دوشیم دوش و  رتخسار  اھنھذ  رد  رتنشور و  رتنایامن ، رتگنررپ ، دیاب  جیردتب  اھشزرا  سکعهب ، دوش . گنرمک  جیردتب  دناوتیمن  اھتلاصا  اھشزرا و  دوشیم .

. دز رانک  ار  اھنآ  بالقنا  نایرج  ای  دنتفر و  رانک  ناشدوخ  ای  دنیایب . هار  دنتسناوتن  بالقنا  طساوا  یاھهبرجت  رد  دعب ، اما  دندرکیم ؛ ییوھویاھ  بالقنا ، لوا  رد  هک  دندوب  اھیلیخ 

رتـشیب ار  دوـخ  یگدنـشخرد  رھوـج و  زورهبزور  هکنآ  تسین ، رادرب  یگنھک  هکنآ  تسا ، ماوداـب  هـکنآ  (« - ١) ضرالا یف  ثکمیف  ساـنلا  عفنی  اـم  اـما  و   - » دـنامیم هک  هچنآ 

. تسا یبالقنا  یمالسا و  یاھشزرا  قیاقح و  نامھ  دھدیم ، ناشن 

هب تبـسن  رتتالابمیب و  اھنآ  ظفح  رد  رتماـمتھایب ، رتهقـالعیب ، بـالقنا  یاھـشزرا  هب  تبـسن  دـیاب  اـم  درذـگیم ، هچرھ  هک  دـیایب  ناـشرواب  یـضعب  هک  دـشابن  روط  نیا  سپ ،

. تسا هیضق  سکع  تسین ؛ روط  نیا  هن ؛ میوش . رتتیساسحیب  هعماج ، رد  اھنآ  رارقتسا 

هعسوت  / ١٣٧٢/٠٨/١٨ مود  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

یاھنامرآ دشر  روشک و  یهعسوت  هار  رد  ار  عبانم  نیا  هک  یناسک  هب  نداد  تیولوا  اب  یتلود  تاناکما  یلام و  عبانم  ندرک  هضرع  رد  یبالقنا  یاھـشزرا  حیجرت  تیوقت و   - ٢

. نایجیسب ناگدنمزر و  نارگراثیا و  لیبق  زا  دناهدرک  یگرزب  شالت  یمالسا  ماظن  بالقنا و  میکحت  هار  رد  هک  یناسک  دنربیم و  راک  هب  یمالسا  یبالقنا و 

هعسوت  / ١٣٧٢/٠٨/١٨ مود  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

شرتـسگ ینید ، رواـب  اھتیـساسح و  شرتـسگ  قـیمعت و  هعماـج ، رد  یقـالخا  تلیـضف  تیوـنعم و  دـشر  تمـس  هـب  یغیلبت  ییارجا و  یاـھتیلاعف  یهـیلک  نداد  تـھج   - ۶

هب نتخادرپ  ییارگفرـصم و  فارـسا و  زا  یریگولج  تعانق و  ییاکتا و  دوخ  شالت و  راـک و  یهیحور  یریذـپنوناق و  مظن و  داـجیا  یناـسنا ، تمارک  ظـفح  یبـالقنا ، یاھـشزرا 

. دئاوز

هعسوت  / ١٣٧٢/٠٨/١٨ مود  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

: مدرم هب  یداصتقا  تاسسوم  یراذگاو  رما  رد  ریز  تاھج  تیاعر  روشک و  یگدنزاس  رد  مدرم  یهماع  تکراشم  رب  یدج  تیانع  هجوت و 

. دریگن رارق  فدھ  دوخ  دشاب و  همانرب  فادھا  ققحت  تھج  رد  یراذگاو  رما  فلا :

. دریذپ تروص  یساسا  نوناق  بوچ  راھچ  رد  ب :

. ددرگن یبالقنا  یمالسا و  یاھشزرا  تیمکاح  لزلزت  ای  یلم و  تینما  دیدھت  بجوم  ج :

. دماجناین راصحنا  داجیا  ای  مدرم و  قح  عییضت  ای  ماظن  تیمکاح  ندش  رادهشدخ  هب  د :

. دوش هجوت  راک  تسرد  هرادا  ملاس و  تیریدم  هب  ه :

یماظتنا  / ٢١/٠۴/١٣٧۴ یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 
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یاھشزرا مھ ، یماظتنا  یورین  دوخ  نورد  رد  دنک . عافد  یمالـسا  یاھـشزرا  زا  دراد  انب  هک  دننادب  دیاب  همھ  دوش ، یم رھاظ  مدرم  نایم  رد  تزع  تردق و  اب  هک  یا  هعومجم

کی اـی  یماـظتنا  یورین  ـالثم  یا ، هعوـمجم رد  مینک  ضرف  رگا  دـشاب . روـط  نیمھ دـیاب  اـھ  هاگتـسد ی  همھ رد  دنـشاب . نازیم  راـیعم و  لوا و  زارط  یاھـشزرا  دـیاب  یمالـسا ،

، دـنناد یم یونعم  یبالقنا و  یاھـشزرا  عفادـم  زابرـس و  ار  دوخ  و  دـنبالقنا ، هب  دـقتعم  نماد و  کاپ تناما ، هب  دـیقم  راکزیھرپ ، نموم ، هک  یا  هدـع یماـظن ، ریغ  ی  هعومجم

رگا سکع ، هب  اما  تسین . مکاـح  یمالـسا  یاھـشزرا  هعومجم ، نیا  یلخاد  یاـضف  رب  هک  دـینک  فشک  دـیاب  دنتـسھ ، اـھنت  بیرغ و  هعومجم ، نیا  رد  هک  دـندرک  ساـسحا 

، تدابع نید ، یمالـسا ، تاررقم  ماکحا و  زا  تظافح  اوقت ، ینماد ، کاپ تناـما ، هب  ییاـنتعا  دنتـسھ و  یمالـسا  یبـالقنا و  یاھـشزرا  دـض  هعومجم ، نیا  رد  هک  یناـسک 

ینورد یاضف  رب  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  نیا  دنتـسھ ، نابیتشپ  یب اھنت و  هعومجم  نیا  رد  هک  دندرک  ساسحا  دننک ، یمن یونعم  یاھـصخاش  اھدامن و  ریاس  روضح و  زامن ،

. دشاب هنوگ  نیا دیاب  عامتجا ، طیحم  نحص  مامت  یتلود و  یاھ  هاگتسد مامت  رد  تسا و  رایعم  کی  نیا ، تسا . مکاح  یمالسا  یھلا و  یاھشزرا  هعومجم ، نیا 

یراس  / ٠٧/٢٢/١٣٧۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ناردپ و درادبزاب . بالقنا  نیا  یاھـشزرا  زا  عافد  زا  ار  اھ  نآ دناوت  یمن یرطخ  چـیھ  هک  یناناوج  دـنم و  هقالع روشرپ ، نموم ، تیعمج  کی  تسا ؛ نیا  ناردـنزام  ناتـسا  زورما 

رارق دنتـشاد و  رارق  بالقنا  نیا  مدقم  طوطخ  رد  همھ  همھ و  فلتخم ، یاھرـشق  اھ و  هداوناخ دنتـسرف ؛ یم دـنا و  هداتـسرف هار  نیا  رد  هنارگراثیا  ار  دوخ  ناناوج  هک  یناردام 

. تسا نیا  ناردنزام  ناتسا  زورما  دنراد .

یراس  / ٠٧/٢٢/١٣٧۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد هک  ار  یتیمیمص  تیونعم و  نیا  یمیمص ؛ صلاخ و  نامیا  نیا  ردق  مدرم ، امش  دوخ  ات  میوگب  تسا  مزال  مھزاب  ماهتفگ ؛ اھراب  ار  بلطم  نیا  نم  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و 

یارب نایرج  ود  نیا  زا  کیرھ  هک  دندوب  شالت  تیلاعف و  لوغـشم  ناردنزام  ناتـسا  رد  نایرج  ود  هتـشذگ ، میژر  نارود  رد  دینادب . تسھ ، بالقنا  یاھـشزرا  هب  تبـسن  هطخ ،

. تسا یفاک  یتلم  ندرک  دساف  نامیایب و  ندرک و  بارخ 

یراس  / ٠٧/٢٢/١٣٧۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

- تسیچ تسا ، هداد  ناریا  نتخاس  یارب  هک  ار  یا  هخـسن نآ  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  بـالقنا و  یاھـشزرا  بـالقنا ، دـینیبب  دـیاب  دـیزاسب ، ار  روشک  نیا  دـیھاوخ  یم رگا 

نیا هب  یوـلھپ  ناـھاشداپ  هک  دـینک  یم لاـیخ  امـش  تسا - هدـش  بارخ  ناریو و  دـساف ، هتـسباو و  ماـکح  رگمتـس و  ناـھاشداپ  ی  هلیـسو هب  یداـمتم  یاـھنرق  هـک  یناریا 

مک دـندز و  هبرـض  مک  تکلمم ، نیا  هب  دـعب - هب  هاش  نیدـلا  رـصان  نامز  زا  هیراجاق - ناھاشداپ  اھ  نآ زا  لبق  دـندرک !؟ داجیا  تکلمم  نیا  رد  یناریو  دـندز و  هبرـض  مک  تکلمم ،

!؟ دندرک داجیا  تکلمم  نیا  رد  یناریو 

مق  / ٠٩/١٣/١٣٧۴ رھش  مدرم  بالط و  نویناحور ، رادید  رد  تانایب 

[، نآ زا  دعب  ىتح  دش و  زوریپ  ىمالسا  بالقنا  هک  ىتقو  ات  مود  ىناھج  گنج  نایاپ  دودح  زا  متسیب  نرق  ىاھبالقنا  رتشیب   ] ىیاھبالقنا نینچ  فالخ  رب  ام  ىمالـسا  بالقنا 

الا مھفلخ  نم  مھب  اوقحلی  مل  نیذلاب  نورـشبتسی  و  : » دنـسرتىمن ىدام  ىاھتردق  دیدھت  زا  شناگدـنراد ، هک  تسا  نینچ  تسھ . دوب و  ىکتم  ىھلا  نامیا  تیـصوصخ  هب 

بجوم ـالوا  ىیاـکتا ، نینچ  تسا . دـنوادخ  هب  ىاـکتا  ىونعم ، ىھلا و  ىمالـسا و  ناـمیا  تیـصوصخ  دنـسرتىمن . ىـسک  زا  اـم  مدرم  («. ١) نونزحی مھ  ـال  مھیلع و  فوـخ 

؛ دنکىم راک  وا  ىارب  تسا و  دقتعم  ادـخ  هب  هک  ىـسک  ایناث  دـشاب ؛ هتـشاد  دـیما  ىھلا  کمک  هب  دـشاب و  هتـشادن  ىـسارھ  دـنکن و  همھاو  نمـشد  زا  ناسنا  هک  دوشىم 

مادـقا و ام ، فیلکت  نوچ  میاهدـش ؛ زوریپ  مھ  زاب  مینکب ، مھ  ىنیـشن  بقع  گنج ، رد  رگا  میاهدـش و  زوریپ  میوشب ، مھ  هتـشک  رگا  میھدىم و  ماجنا  فیلکت  اـم  دـیوگىم 

بترتم ىرگید  راثآ  رثا ، نیا  رب  لاعتم  ىادـخ  میزوریپ . نیارباـنب  میاهتـشاذگ ؛ خـیرات  تعیبط و  رد  ار  ناـمدوخ  رثا  میاهداد و  ماـجنا  ار  لـمع  میاهدرک ، ار  مادـقا  دوب . لـمع  ماـجنا 

. دش دھاوخ  راکشآ  شاهجیتن  ىزور  درک و  دھاوخ 

هن درک و  دیدرت  شدوخ  هن  ىداصتقا ، ىـسایس و  ىهزرابم  رد  هچ  گنج و  رد  هچ  اذل  دوب ؛ هدـیقع  نیا  رھظم  تضھن ، نیا  سار  رد  راوگرزب  ماما  تسا . نموم  ناسنا  رکف  نیا ،

نمـشد اذـل  داد . همادا  تیعطاق  اب  ار  نشور  تکرح  نیا  وا  دوب . ىنـشور  هار  هار ، دـننک . دـیدرت  هار  نیا  رد  دـنراد ، ریثات  مدرم  داـحآ  ىمومع و  تکرح  رد  هک  ىناـسک  تشاذـگ 

. درک ىنیشن  بقع  هب  راداو  ار  نآ  عیمطت ، دیدھت و  اب  دوشب  هک  تسین  ىیاھبالقنا  نآ  زا  بالقنا  نیا  هک  درک  هدھاشم 

هعمجزامن  / ١١/٢٠/١٣٧۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هتـشاد تقد  همھ  دننک . تیاعر  ار  طابـضنا  همھ  تسا . نآ  تیاعر  نامز  لاح  مدرک . توعد  یداصتقا  یعامتجا و  طابـضنا  هب  ار  مدرم  داحآ  ی  همھ لاسما ، زورون  دیع  رد  نم 

رگیدکی هب  دننکن ؛ ییوگدب  رگیدکی  زا  دوشن ؛ جرخ  فرـص و  لاملا  تیب زا  دوشن ؛ هدافتـساوس  دننکن ؛ یقالخا  ریغ  راک  دننکن ؛ ینوناق  ریغ  راک  دننک . تکرح  تسرد  هک  دنـشاب 

ار روشک  نیا  دـناوت  یم بالقنا  دراد . تسود  ار  بـالقنا  تسا و  دـقتعم  بـالقنا  یاـھ  ناـمرآ هب  هک  تسا  یتلم  تسا ؛ ینیدـتم  نشور و  تلم  مھ  تلم  نیا  دـننکن . تناـھا 

، یبالقنا یاھراعـش  اھـشزرا و  دزاسب . ار  نآ  دنک و  فرطرب  ار  روشک  نیا  تالکـشم  تسناوت  دھاوخن  یتردق  چیھ  دش ، شومارف  یبالقنا  یاھـشزرا  رگا  دینادب ! دھد . تاجن 

ات دراد  جاـیتحا  یبـالقنا  یاھراعـش  نـیا  هـب  اھتدـم  روـشک ، نـیا  دـنھد . تاـجن  ار  روـشک  دـنناوت  یم اـھ  نـیا دـنتلم . نـیا  داـحآ  روـضح  ی  هدـننک نیمــضت تـکرح و  یاـھرازبا 

نانیمطا هک  تفر  دنھاوخ  شا  یفرعم لابند  داد و  دنھاوخ  یار  یسک  هب  مدرم  دنک . عمط  عطق  وا  زا  نمشد  دوش و  هتخاس  ریذپان و  بیـسآ ات  دوش ؛ مکحم  شیاھناوختـسا 

تاباختنا الوا  نیاربانب ، تفریذپ . دنھاوخ  وا  زا  دـنک ، یفرعم  ار  یدارفا  نینچ  یـسک  رگا  تسا . کالم  اھ  نیا تسا . بالقنا  یاھ  نامرآ هب  رادافو  دـنبیاپ و  نیدـتم ، دـننک ، ادـیپ 

روط نیمھ زین  لبق  یاھ  هرود رد  لاح - هب  ات  دمحب هللا  هکنیاامک  دریگ ، ماجنا  یلاکـشا  کدنا  نودب  دناوت  یم هک  تسا  یراک  ایناث  دننک . تکرـش  نآ  رد  دیاب  همھ  تسا و  مھم 

. تسا هتفرگ  ماجنا  بوخ  تسا - هدوب 

رطف  / ١٢/٠١/١٣٧۴ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

ای دنک و  یم تناھا  یبالقنا  یاھشزرا  بالقنا و  هب  نارگید ، دماشوخ  ناگناگیب و  لد  رطاخ  یارب  دنک و  یمن لوبق  ار  یمالسا  تاررقم  ددنسپ و  یمن ار  مالسا  هک  یـسک  نآ 

لھا تسین و  تایونعم  لھا  درادن و  ار  مزال  یاوقت  هک  یـسک  نآ  دھد و  یم ناشن  شیارگ  نمـشد  هب  دھد ، ناشن  شیارگ  تلم  هب  هکنیا  یاج  هب  نارگید ، زا  سرت  رطاخ  هب 

. تسین راک  نیا  ی  هتسیاش قیال و  وا  دھاوخ ، یم ار  تیلوئسم  نیا  یصخش ، ی  هدافتسا ناشن و  مان و  یارب  طقف  تسایند و 

ینیناوق یتقو  هک  یناسک  دیشاب . دننک ، ظفح  تسا - یبالقنا  یاھشزرا  ی  هیاس رد  هک  ار - تلم  نیا  تردق  دنناوتب  هک  یناسک  یبالقنا و  عاجش و  نموم و  یاھ  مدآ لابند 

یاروـش سلجم  هب  تلم ، نیا  لـیکو  ناوـنع  هب  هک  تسا  نآ  ی  هتـسیاش یمدآ ، روـط  نیا  دـشاب . تھج  نیا  رد  هـمھ  دـننک ، یم یقطن  دـنریگ و  یم یعـضوم  دـنراذگ و  یم

. دیشورخ یم ارچ  تساوخ و  یم هچ  تفگ ، یم هچ  ماما  دمھفب  هک  یسک  نآ  دورب ؛ یمالسا 

لاس ١٣٧۵  / ٠١/٠١/١٣٧۵ زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

ی همھ تسا . یقاب  تاباختنا  زا  یمین  ابیرقت  تشاد . میھاوخ  ار  تاباختنا  ی  هلاسم ام  هدنیآ ، یاھ  هتفھ نیمھ  رد  نوچ  تسا ؛ یمھم  ی  هلاسم مھ ، تاباختنا  ی  هلاسم

، مدرم دشاب . هتـشاد  مھ  یرتشیب  تیمھا  دـیاش  یتاھج  زا  هکلب  تسا و  یقاب  دوخ  توق  هب  هلحرم ، نیا  دروم  رد  میدرک ، ضرع  تاباختنا  لوا  ی  هلحرم هب  عجار  هک  ار  هچنآ 

هک مھ  ار  یناسک  نیرتھب  هتبلا ، دنیامن . باختنا  ار  بسانم  یاھادیدناک  دننک و  ادیپ  روضح  تاباختنا  ی  هنحـص رد  دـنھد و  ناشن  لابقا  تاباختنا  هب  هتـشذگ ، ی  هلحرم لثم 

، هدرکن یادخ  دننانیمطا و  دامتعا و  دروم  دندش ، یمالسا  یاروش  سلجم  دراو  یتقو  هک  دراد  نانیمطا  اھ  نآ هب  تبسن  ناسنا  هک  دنتسھ  یناسک  درک ، باختنا  دوش  یم

« يمالسا بالقنا  ياھشزرا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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دنھاوخ شالت  یبالقنا ، یاھـشزرا  قیمعت  شرتسگ و  بالقنا و  فادھا  دربشیپ  روشک و  روما  هافر  نیملـسم و  مالـسا و  مدرم و  یارب  دش و  دنھاوخن  داسف  فارحنا و  راچد 

نیا یارب  نونک  ات  هک  هچنآ  دـینک . لماک  ار  سلجم  اـش هللا  نا  دـیتسرفب و  یمالـسا  یاروش  سلجم  هب  ار  بـالقنا  یاـھورین  تفرگ . دـنھاوخن  رارق  نمـشد  ریثاـت  تحت  درک و 

دھاوخ نید  مالـسا و  ینارون  ماکحا  یبالقنا و  مالـسا  بالقنا و  تکرب  هب  دوش ، راک  روشک  نیا  یارب  نیا  زا  دـعب  هک  مھ  هچنآ  تسا . هدوب  بالقنا  تکرب  هب  هدـش ، راک  روشک 

. دش

یوضر  / ٠١/٠۴/١٣٧۵ مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

رساترس رد  اتقیقح  تسا . هدوب  یرابرپ  راکرپ و  لاس  هتشذگ  لاس  دش ، ضرع  مایپ  نآ  رد  هک  روط  نامھ دید  دھاوخ  دشاب ، انشآ  ام  ردق  هب  روشک  یاھشرازگ  اب  یـسک  رگا 

، بالقنا یاھشزرا  یایحا  روشک ، نتخاس  ندرک و  دابآ  ی  هنیمز رد  یونعم ، یقالخا و  یملع ، یاھ  هنیمز رد  شزرااب - گرزب و  راک  هلعش  نارازھ  لاس ١٣٧۴ ، لوط  رد  روشک 

اتقیقح دیـسر . دـھاوخ  نایاپ  هب  دـعب  یاھلاس  ای  لاسما  هک  تسا  هدوب  ماجنا  لاح  رد  ای  تسا ، هدـش  ماجنا  یھاش - متـس میژر  ای  گنج  نارود  زا  هدـنامزاب  یاـھیناریو  عفر 

. تسا هدش  زاغآ  نوگانوگ - یاھ  ینادابآ روشک و  یمومع  تورث  شیازفا  تفرشیپ ، شالت ، راک ، ی  هنیمز رد  روشک - رد  یمیظع  تکرح 

یمالسا  / ٠٣/١١/١٣٧۵ یاروش  سلجم  یهرود  نیمجنپ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

هکنیا هب  هجوت  اب  هچرگا  هتکن  نیا  دشاب . مالـسا  یلاعتم  یاھـشزرا  اھراعـش و  اھفدھ و  یوس  تمـس و  رد  دـیاب  هک  تسا  سلجم  یلک  یریگتھج  هب  رظان  هتکن  نیتسخن 

دوخ اروش  سلجم  مان  یهلابند  رد  یمالسا »  » زیمآراختفا فیصوت  تسین و  یاهزات  نخس  تسا ، یمالـسا  بالقنا  لوصحم  یبالقنا و  ناملـسم و  تلم  یهراصع  سلجم ،

نیا هب  اـنتعا  هجوـت و  تسا ، یریگجوا  لاـح  رد  ماکحتـسا ، باتـش و  اـب  یگدـنزاس  تکرح  دـمحب هللا  هک  روـشک  ینوـنک  عـضو  رد  نکیل  تسھ ، نآ  تھج  تعیبـط و  یاـیوگ 

شقن زا  ار  نیبرھاظ  شیدـناهداس و  دارفا  یخرب  هک  تسا  نآ  یـشزرا  یاھماظن  رد  یگدـنزاس  نارود  ضراوع  زا  یکی  دـیاش  دـباییم . یاهزاـت  تیمھا  شقن و  تیـصوصخ ،

نارود روشک ، یگدـنزاس  تفرـشیپ  لحارم  هب  دورو  اـب  اـیوگ  هک  دـنکیم  طلـسم  ناـنآ  رب  ار  طـلغ  رادـنپ  نیا  دزاـسیم و  لـفاغ  ماـظن  یاهیاـپ  لوصا  هدـیقع و  ناـمیا و  لـماع 

ار اھشزرا  صاخشا  هنوگنیا  هک  دوشیم  نآ  بجوم  یصخش  یدام و  یاھهزیگنا  یخرب  اب  هارمھ  لطاب  روصت  نیا  تسا . هدمآرس  هب  لیـصا  یاھـشزرا  سدقم و  یاھراعش 

هب اھیزیرهمانرب  یهمھ  رد  هک  تسا  تلم  ناگدـبز  رب  کانرطخ ، یهدـیدپ  نیا  زا  یریگـشیپ  یارب  دـننک . راکنا  هشیر ، اب  ار  هخاش  هنت و  یهطبار  هداد ، رارق  ییانتعایب  دروم 

. دنھد ناشن  یرھاظ - ینابز و  هن  و  یقیقح - یاهیکت  بالقنا  مالسا و  یاھشزرا  یناینب  شقن 

، هدـنزاس شالت  اب  دـنناوتیمن  هک  ییاھتلم  لکـشم  دـشابیم . دوخ  روشک  رد  یگدـنزاس  تکرح  هب  دـنمزاین  دوخ  تزع  تداعـس و  نیمات  یارب  یتلم  رھ  هک  تسا  یھیدـب 

ینید یقالخا و  یشزرا و  لوصا  ندرک  شومارف  اب  ار  یگدنزاس  هک : تسا  نآ  دنھد  تاجن  یقالخا  یسایس و  داسف  ضیعبت و  یگتـسباو و  رقف و  ضیـضح  زا  ار  دوخ  روشک 

مان هب  هک  تسا  نآ  هجیتن  دـننکفایم . یقـالخا  یـسایس و  یلاـم و  داـسف  یهطرو  رد  اـی  ناـگناگیب  ماد  رد  ار  دوخ  یگدـنزاس ، بارـس  لاـبند  هب  دـننکیم و  بلط  حـیحص ،

ایند و دنباییمن و  قیفوت  مھ  دوخ  روشک  یدام  یاھهیاپ  یگدـنزاس  هب  یتح  ابلاغ  و  دـنھدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  لالقتـسا  فرـش و  تیناسنا و  روشک ، یرھاظ  تفرـشیپ 

. دننکیم دوخ  تلفغ  یادف  اجکی  ار  ینعم  هدام و  ترخآ و 

یداصتقا یتعنص و  یملع و  تفرشیپ  هار  رد  یماگ  رھ  زورما  و  تسا ، یھاشمتس  نارود  یاھیگدنامبقع  زا  ناریا  تاجن  روشک و  یگدنزاس  یعدم  یمالـسا  یروھمج 

یهعـسوت هار  رد  یمادـقا  رھ  یلو  تسا . اعدـم  نآ  یتـسرد  رب  یدـھاش  یمالـسا و  یروھمج  سدـقم  ماـظن  تیناـقح  رب  یلیلد  روـشک ، یزاـسون  یداو  رد  یمادـقا  رھ  و 

بـالقنا یاھراعـش  اھـشزرا و  اـھنامرآ و  میکحت  تھج  رد  دریگب و  هیاـم  یمالـسا  لوصا  رکفت و  زا  هک  دوب  دـھاوخ  هارمھ  قیفوت  اـب  یتروص  رد  روشک  یزاـسدابآ  یداـصتقا و 

یلام داسف  یگتسباو و  یهطرو  رد  یگدنزاس ، مھوت  هب  روشک  دوب و  دھاوخ  هدش  نیمضت  یقیقح و  یتکرح  یگدنزاس ، تکرح  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دشاب . یمالـسا 

. دیتلغ دھاوخن  یقالخا  یسایس و  و 

دـننک و هجوـت  هتکن  نیا  هب  تسا  روـشک  یگدـنزاس  نآ  زا  دوـصقم  هک  ییاـھحرط  اـھهمانرب و  بیوـصت  رد  اـت  دنـشاب  بقارم  تـقد  هـب  دـیاب  مـجنپ  سلجم  مرتـحم  ناگدـنیامن 

. دننک لابند  بالقنا  مالسا و  یاھشزرا  وترپ  رد  ار  تلم  یالتعا  تزع و  روشک و  ینادابآ  دناهدرک ، لمع  نونکات  یمالسا  یاروش  سلجم  رازگتمدخ و  تلود  هکنانچمھ 

لمع زور  زورما  هک  ناونع  نیا  هب  سکرھ  و  تسا ، مھوت  اطخ و  راچد  زین  یگدنزاس  یوعد  رد  دھد ، رارق  ییانتعایب  دروم  ار  یبالقنا  یاھـشزرا  یگدـنزاس ، مان  هب  سکرھ 

اکیرما اپورا و  یاھتلم  هزورما  هک  یبرغ  فرحنم  مسیلاربیل  دربیم . نب  هتسشن و  هخاش  رـس  رب  هک  تسا  یـسک  دننام  دنک ، ریقحت  ار  بالقنا  ناشخرد  یاھراعـش  تسا ،

ار دوخ  نامیا  تیونعم و  یلک  روطب  ناردام و  ناردپ و  اب  ار  دیدج  لسن  دنویپ  هداوناخ و  ساسا  یناسنا و  طباور  تلیضف و  قالخا و  دننزیم و  اپ  تسد و  نآ  یهدولآ  یاضف  رد 

یهفیظو دـنکیم . حرطم  نآ  یهیاپ  دـنلب  نالوئـسم  یمالـسا و  ماظن  زا  ار  یعورـشمان  تاعقوت  داصتقا ، تسایـس و  نادـیم  رد  دـنباییم ، هدـش  یناف  نآ  موش  یهیاس  رد 

نیرتمھم نیا  و  تسا . یمالسا  بالقنا  مالسا و  میقتسم  طارص  نشور و  هار  رب  ندرـشف  یاپ  تاعقوت و  نیا  ربارب  رد  یگداتـسیا  لوا ، یهبترم  رد  یمالـسا  یاروش  سلجم 

. تسا مدرم  بختنم  ناگدنیامن  زا  ناریا  عاجش  گرزب و  تلم  بناجنیا و  عقوت 

ناریزو  / ٠٨/٠۶/١٣٧۵ تایھ  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

دیاـش هک  تسا  ییاـھزیچ  اـھ  نیا هتبلا  هک  دریگ - رارق  هجوـت  دروـم  اھـشخب  ی  همھ رد  دـیاب  منک و  ضرع  هک  تـسا  بوـخ  یـشزرا ، لـئاسم  نـیا  ی  هـنیمز رد  هـک  یزیچ  نآ 

. تسا روشک  نالوئـسم  ناریدم و  سفن  هب  دامتعا  ی  هلاسم یکی  تساھ - نآ نیرت  مھم وزج  کشالب  نکیل  تسین ؛ دشاب ، رظن  رد  تسا  مزال  هک  هچنآ  ی  همھ ی  هدـنریگارف

فلتخم یاھـشخب  رد  هک  ینالوئـسم  مامت  رد  دـش . دـھاوخ  لزلزتم  روشک  یگدـنزاس  یاھ  هیاپ نم  رظن  هب  دـشابن ، نیا  رگا  هک  تسام ؛ بالقنا  یـساسا  شزرا  کـی  نیا ،

هب ار  روشک  دنتـسھ  رداق  روشک ، نیا  یدوخ  رـصانع  ناریا و  تلم  یمالـسا و  یروھمج  هک  رکف  نیا  سفن و  هب  دامتعا  حور  نیا  دـیاب  دنتـسھ ، راک  شالت و  لوغـشم  روشک ،

راک لوغـشم  فلتخم  یاھـشخب  رد  هک  یناـسک  زا  یـضعب  نالوئـسم و  زا  یخرب  تسا  نکمم  اـضعب  دوش . تیوقت  دـنناسرب ، شتـساوخ  زاـین و  دروم  یـالتعا  دـح  نیرتـالاب 

کی رد  یا - هدنـسیون ای  ملاع  درف  کی  ـالثم  یتح  نارگید - هک  دنـشاب  هتـسب  لد ییاـھلیلحت  هب  هریغ - یگنھرف و  یاـھ  هنیمز رد  هچ  یداـصتقا ، یاـھ  هنیمز رد  هچ  دنتـسھ -

ندـید زا  یـشان  هک  یا  همانرب نآ  زا  ار  نھذ  دـیامن و  بلـس  ار  سفن  هب  دامتعا  هک  دـنک  بلج  شدوخ  هب  ار  اھرظن  ناـنچ  نآ لـیلحت ، نیا  دنـشاب . هدرک  رـشتنم  یملع  هلجم 

! دزاس فرصنم  دنک و  لفاغ  دراد - یتایعقاو  تائاضتقا و  یروشک  رھ  نوچ  تسا - روشک  رد  اھتیعقاو 

شترا  / ١١/١٨/١٣٧۵ ییاوھ  یورین  لنسرپ  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

روشک رد  الک  جیسب - هاپس و  شترا و  حلـسم - یاھورین  تسا . یبالقنا  یمالـسا و  یاھـشزرا  زا  عافد  رد  هدننک  نییعت رـصنع  کی  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  رد  شترا  زورما 

لخاد رد  نموم  رـصانع  تسا . هدماین  تسد  هب  ناسآ  تیعـضو ، نیا  هتبلا  دنتـسھ . یمالـسا  یروھمج  یـشزرا  ماظن  یاھ  هناوتـسا ناکرا و  ناشدوخ  ینعی  دـنا ؛ هنوگ نیا 

مـشخ لـلع  زا  یکی  دـنراد . تاـیح  قـح  دراد ، دـمحب هللا  زورما  هک  یـشخب  تیاـضر بوـلطم و  عـضو  نینچ  کـی  ندـمآ  دـیدپ  یارب  صوـصخب  شترا و  ی  همھ ندرگ  هب  شترا ،

. تسا نیمھ  مھ  یمالسا  یروھمج  زا  رابکتسا  هاگتسد 

، یمالـسا یروھمج  رد  حلـسم  یاھورین  دـنناد  یم هک  تسا  نیا  شتلع  دـننک ، یم هناضرغم  تاغیلبت  ردـق  نآ  یمالـسا ، یروھمج  رد  یرگیماـظن  هب  عجار  دـینیب  یم هکنیا 

اھشزرا نیا  زا  عافد  یارب  دوخ  ندرک  هدامآ  لاح  رد  دندنبیاپ و  تدش  هب  هکلب  دنتـسین ؛ یبالقنا  یقالخا و  یاھـشزرا  روشک و  نیا  تشونرـس  هب  یانتعا  یب هراکیب و  رـصانع 

یارب ناریا  دـنیوگ  یم تسا . غورد  اعقاو  ناشتاغیلبت  هتبلا  دـھد . یم ناشن  ار  دوخ  ناـشغورد ، تاـغیلبت  بلاـق  رد  اـھ  نآ مشخ  دندنـسپ . یمن دـننیب و  یم ار  نیا  دنتـسھ .

مینک تابثا  میھاوخب  اـم  هکنیا  هن  تسا . ناـتھب  غورد و  نیا ، تسا . فلاـخم  هقطنم ، نیا  تینما  اـب  ناریا  دـنیوگ  یم تسا . غورد  نیا ، تسا . دـیدھت  هیاـسمھ ، یاـھروشک 

. درادن انعم  اھ  نیا هک  دمھف  یم تسانشآ ، لئاسم  اب  هک  یا  یلومعم ناسنا  رھ  یدنمشوھ ، ناسنا  رھ  تسا ؛ غورد 

« يمالسا بالقنا  ياھشزرا   » 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 27هاگياپ  هحفص 7 
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راقفلاوذ  / ٠٧/٠۵/١٣٧۶ رونام  رد  رضاح  یاھورین  رادید  رد  تانایب 

کـش یب تسا ، هدـش  رت  هتخیمآ نآ  اب  رت و  کیدزن یبالقنا  یاھـشزرا  هب  رمتـسم ، تخاونکی و  روط  هب  زورما ، ات  بالقنا  زاغآ  زا  هک  یبالقنا  یاھ  هاگتـسد اھنامزاس و  زا  یکی 

هک یا  هثداح رھ  دـیآ و  یم شیپ  هک  یناکما  رھ  درذـگ ، یم هک  یزوررھ  تسا . نیمھ  نموم  یبالقنا و  اتقیقح  نامزاس  کـی  تعیبط  تسا . ناریا  یمالـسا  یروھمج  شترا 

. دنک رت  کیدزن مدـق  کی تسا ، هدرک  میـسرت  ناریا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  ییاھفدـھ  هب  ار  هعومجم  نآ  دارفا و  نآ  نامزاس و  نآ  دـیاب  دوش ، یم عقاو  روشک  هار  رـس  رد 

. تسا هدوب  هنوگ  نیا شترا 

جرک  / ٠٧/٢۴/١٣٧۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هب تبـسن  تلود ، ای  نالوئـسم و  ای  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  ایوگ  هک  دـننک  یم غیلبت  روط  نیا تسا . مدرم  یبالقنا  یرکف و  یگنھرف و  لئاسم  هب  طوبرم  رگید  نایرج  کـی 

. دراد رارق  طخ  ود  نیا  یور  رب  ناریا  ی  هراب رد  یناھج  رابکتسا  ی  هدمع تاغیلبت  دننک ! یم تکرح  تمس  نیا  هب  ای  دنا ، هدش تالابم  یب انتعا و  یب یبالقنا  یاھشزرا 

جرک  / ٠٧/٢۴/١٣٧۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

. دناسرب تزع  هب  دش ، یم بوسحم  یناھج  رابکتسا  زادنااپ  تروص  هب  زور  کی  هک  ار  روشک  نیا  تسا  هتسناوت  شخبتزع  مالسا  نیا  یبالقنا و  یاھشزرا  نیا  بالقنا و  نیا 

میژر نایعا  فارـشا و  ی  هناخ رد  دـندمآ و  یم نارھت  لامـش  یاھغاب  هب  حـیرفت ، یارب  هک  دوب  ییاھتـسینویھص  نما  لحم  زور  کی  دـینک ، یم هدـھاشم  امـش  هک  ینارھت  نیا 

اھدص دنزادرپب . اھ  نآ بوکرـس  هب  دـننک و  هزرابم  یرت  تحار لایخ  اب  ام  ینیطـسلف  ناملـسم  ناردارب  اب  دـندرگرب و  یلاغـشا  نیطـسلف  هب  ات  دـندرک ، یم تحارتسا  توغاط 

نیرتھب دوب . یناھج  رابکتـسا  راوخ  هریج نارکون  تسد  رد  روشک  نیا  قطانم  نیرتھب  دـندوب . طلـسم  روشک  نیا  نوئـش  همھ  رب  روشک ، نیا  رد  ییاـکیرما  یلیئارـسا و  رازھ 

یتح شزرا  ی  هزادنا هب  هجو  چیھ هب ایند ، یللملا  نیب یاھتسایس  یللملا و  نیب ی  هنحـص رد  تلم  نیا  شزرا  دوب . ناگناگیب  هب  قلعتم  روشک  نیا  تاناکما  نیرتھب  قطانم و 

. دوبن نیتال  یاکیرما  ییاپورا و  قطانم  ی  هشوگ نالف  رد  کچوک  روشک  کی 

نویناحور  / ١٠/٠٣/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

میظع و تکرح  نیا  تسناوت  هک  یلماع  نآ  هب  مدرم  نامیا  دـھاوخ  یم نمـشد  تسا . بالقنا  ساسا  اھ و  هیاپ اھـشزرا و  دـنک ، یم راـک  نآ  یور  نمـشد  هک  رگید  زکرم  کـی 

یلیخ دربب . نیب  زا  اھنھذ  اھلد و  رد  دـناسرب ، یزوریپ  هب  نیملـسم  مالـسا و  عفن  هب  ار  گنج  درادـب و  هگن  زورما  ات  ار  نآ  دروآ و  دوجو  هب  لبق  لاس  هدزون  اـبیرقت  ار  اـسآزجعم 

. دننک لزلزتم  ار  اھ  نآ داقتعا و  یب یمالـسا  یروھمج  یاھ  هیاپ هب  میظع و  تضھن  تکرح و  نیا  هب  بالقنا و  لوصا  هب  اھ و  هیاپ هب  ار  مدرم  دـنھاوخ  یم دیـشاب . بقارم  دـیاب 

ار نیا  هک  یسک  تسا . بالقنا  اب  ینمشد  تسا ؛ میظع  تکرح  نیا  لصا  اب  ینمشد  تسین . صوصخم  ناونع  نالف  اب  اھ  نآ ینمشد  تسین . صاخشا  اب  اھ  نآ ینمـشد 

! تسا لفاغ  ردقچ  دمھفن ،

ون  / ١٣٧٧/٠١/٠١ لاس  لولح  تبسانم  هب  مایپ 

یضعب دوب . روط  نیمھ زین  یجراخ  لئاسم  ی  هنحص رد  دوب . اھ  نآ نیرتگرزب  تاباختنا ، نیا  تفگ  ناوتب  دیاش  هک  میتشاد  یگرزب  یاھتیقفوم  اھ  هنحـص ی  همھ رد  دمحب هللا 

هب اـکتا  ریبدـت و  تیارد و  تماقتـسا ، یگداتـسیا ، هک  دـننک  راداو  ینیـشن  بقع هب  ار  یمالـسا  یروـھمج  دنتـشاد  یعـس  لوقعماـن ، یواـعد  حرط  اـب  ییاـپورا ، یاـھتلود  زا 

! دننک ققحم  ار  ناشدوخ  دوصقم  نیا  دنتسناوتن  هک  دش  بجوم  دندومیپ ، بالقنا  لوا  لاس  هد  لوط  رد  نامراوگرزب  ماما  هک  یھار  نآ  شنیزگ  مالـسا و  بالقنا و  یاھـشزرا 

انعم نیا  هب  همھ  دمآ و  نوریب  دنلبرـس  دـندوب ، هدـش  جراخ  نامروشک  زا  اجکی  هک  ییاپورا  یاھروشک  یارفـس  شیامزآ  رد  یمالـسا  یروھمج  دـندرک و  ینیـشن  بقع اھ  نآ

! دندرک فارتعا 

اھهاگشناد  / ١٠/١٣٧٧/٠۵ یمالسا  یاھنمجنا  نالوئسم  ییامھدرگ  هب  مایپ 

فوفـص رد  ینعی  امـش  یاھ  هعومجم رد  لیبق ، نیا  زا  یناگدز  تلفغ دـیراذگن  صوصخب  و  دـننک ؛ کمک  نمـشد  ی  هھبج هب  مالـسا ، بالقنا و  یاھـشزرا  فیعـضت  اـب  دـیراذگن 

دـینک و عاـفد  نآ  زا  دوجو  ی  همھ اـب  دـیرادب و  یمارگ  تسا ، روشک  نیا  یناداـبآ  یدنلبرـس و  ـالتعا و  هار  رد  اـمنھار  یاـھمچرپ  هک  ار  بـالقنا  یاھراعـش  دـنریگب . اـج  مدـقم 

. دینکن لمحت  دنیوگ ، یم نخس  یدوخ  نابز  اب  دنیآ و  یم رد  یدوخ  سابل  هب  انایحا  هک  یناگناگیب  زا  ار  نآ  هب  تبسن  یراگنا  لھس

ناگدازآ  / ٢٧/١٣٧٧/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تسارح راوگرزب  ماما  مان  زا  دنک ، یم تیامح  بالقنا  زا  دنک ، یم تیامح  نالوئـسم  زا  دنک ، یم تیامح  تلود  زا  دھد ، یم تاجن  لحارم  ی  همھ رد  ار  روشک  نیا  هک  یـسک 

ییاھنیمھ نایجیـسب ؛ نیمھ  بزح هللا ، یاھورین  نیمھ  نموم ، ناناوج  نیمھ  ینعی  دتـسیاب ؛ رطخ  زور  رد  تسا  رـضاح  دنک ، یم یرادساپ  بالقنا  یاھـشزرا  زا  دنک ، یم

اب لـماک  ی  هبلغ اـم ، روشک  رـساترس  رد  دـمحب هللا  مھ  زورما  تساـھ . نیا تردـق  یلم ، تردـق  دـنداد . ار  ناـشدوخ  ناـحتما  هلاـس ، تشھ گـنج  نادـیم  رد  ناـشلاثما  هک 

هک تسا  ینوگانوگ  یاھناطیش  اکیرما و  اب  ینمشد  یمالسا و  یروھمج  هار  هب  دنم  هقالع ماما ، هب  دنم  هقالع بالقنا ، هب  دنم  هقالع مالسا ، هب  دنم  هقالع نموم و  یاھورین 

. دنا هتخود کاخ  بآ و  نیا  هب  عمط  مشچ  ایند ، فارطا  رد 

ییوجشناد  / ١٣٧٧/٠٧/١۴ جیسب  ییامھدرگ  نیمجنپ  هب  مایپ 

همھ رد  ار  دوخ  درب و  یم شیپ  هب  لکوت  شالت و  یدنمـشوھ و  رب  هیکت  اب  گنج ، یاھنادـیم  رد  روضح  دـننام  زین  ار  ینالقع  یرکف و  یگنھرف و  راـکیپ  یجیـسب ، یوجـشناد 

یاھحانج رد  هن  تسا ، یھدنامزاس  زا  رادروخرب  هتفای و  مظن لکشت  کی  هکنآ  نیع  رد  ییوجـشناد  جیـسب  درمـش . یم ریبک  ینیمخ  دنزرف  بالقنا و  مالـسا و  زابرـس  لاح ،

بالقنا یاھشزرا  هب  دنبیاپ  رگا  یسایس ، ی  هقیلس رھ  اب  ییوجشناد  رھ  درمش . یم فراعتم  ییوجشناد  یاھنامزاس  بیقر  ار  دوخ  هن  دوش و  یم لح  مضھ و  یـسایس ،

جیـسب زا  یوـضع  هاگـشناد و  نایجیـسب  لـیخ  رد  دـناوت  یم تسا ، نآ  رادـباقن  راکـشآ و  یداـیا  رابکتـسا و  اـب  یـسایس  یگنھرف و  ی  هزراـبم ی  هصرع رد  روـضح  ی  هداـمآ و 

. دشاب ییوجشناد 

هعمج  / ١٣٧٧/٠٨/٠٨ زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

اھ و نامرآ هب  مدرم  هک  دیداد  ناشن  نمشد  هب  دنا ؛ هنحص رد  مدرم  هک  دیداد  ناشن  نمـشد  هب  دیدرک ؛ همیب  ار  ناتروشک  هوکـشاب ، میظع و  تاباختنا  نیا  اب  ناریا  تلم  امش 

تیمھا روشک  زوسلد  نالوئـسم  نخـس  دـیلقت و  میظع  عجارم  نخـس  یارب  دـنراذگ و  یم مارتحا  مالعا  یاملع  مظعم و  نویناـحور  هب  دـندنبیاپ و  نید  بـالقنا و  یاھـشزرا 

تاریثات نآ  زا  دراد  لاحرھ  هب ناگربخ  تاباختنا  هک  یجیاـتن  مھ  تاـباختنا ، دوخ  مھ  تشاذـگ  تاـباختنا  نیا  هک  یریثاـت  تسا . راد  ینعم یلیخ  نمـشد  یارب  اـھ  نیا دـنلئاق .

لاس کی  بیرق  اھ  نیا درک . تاغیلبت  هزادـنا  یب سلجم  نیا  هیلع  نمـشد  هک  دوب  مھ  تھج  نیمھ  هب  تسا . نمـشد  تسود و  یارب  روآ  تفگـش قیمع و  یندـنام و  رایـسب 

قافتا هک  هچنآ  ی  همھ اما  دننک ؛ یمن تکرـش  دنتفگ  بترم  دننک ؛ یم میرحت  دـنتفگ  بترم  دـننک . مک  ار  شتیمھا  دنتـساوخ  دـندومن و  غیلبت  دندیـشک ، تمحز  دـندرک ، جرخ 

مزال نم  دـیدش . وربآ  ناتروشک  بالقنا و  یارب  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  یارب  امـش  دـھد . یم ناشن  یرایـشوھ  یلیخ  ناریا  تلم  درک . تباـث  ار  اـھ  نآ رظن  سکع  داـتفا ،

. منک رکشت  هنامیمص  دندرک ، افیا  یشقن  یمدرم  میظع  تکرح  نیا  رد  هک  یناسک  ی  همھ زا  تسا 

« يمالسا بالقنا  ياھشزرا   » 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 27هاگياپ  هحفص 8 
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هعسوت  / ١٣٧٨/٠٢/٣٠ موس  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

. یبالقنا یمالسا و  یاھشزرا  هب  یگدنزاس  طیحم  روشک و  هعماج و  یامیس  یگتسارآ  تیاعر 

هعسوت  / ١٣٧٨/٠٢/٣٠ موس  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

. هناگیب یگنھرف  مجاھت  اب  یهلباقم  و  یمالسا ، بالقنا  یاھشزرا  یلمع  یرکف و  میکحت  و  ینآرق ، ینید و  تریصب  تفرعم و  هب  ندیشخب  قمع  التعا و 

سلجم  / ١٣٧٨/٠٣/١٠ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

فارطا ی  همھ رگا  هک  تسا  نیا  مھم  تسا  طلغ  ای  تسا  تسرد  اھ  نیا هک  میرادـن  یراک  اھ  نیا لاثما  اـھ و  یـشکطخ اوعد و  یعازن و  یطوطخ و  یطخ و  لـئاسم  نیا  رد 

زا مادک  چیھ دننک ، بسک  ار  ادخ  یاضر  دنھاوخب  هک  دشاب  نیمھ  ناشرایعم  هچنانچ  دنمالسا ، یاھشزرا  یمالسا و  بالقنا  یاھشزرا  مالسا و  ینابم  هب  دقتعم  هک  هیضق 

، میدوب اھ  ینیبدوخ اھ و  یھاوخدوخ اھ و  هتـساوخ اھـسوھ و  اھاوھ و  لابند  میدوبن ، ادـخ  یاضر  لابند  دوبن ؛ کالم  رایعم و  نیا  رگا  اما  دز ؛ دـھاوخن  ررـض  بالقنا  هب  اـھ  نیا

رگا درک . دھاوخن  تیادھ  ار  ام  مھ  لاعتم  یادخ  دمآ و  دھاوخ  دوجو  هب  نمشد  ذوفن  یارب  ذفنم  اھدص  اھھد و  دمآ ؛ دھاوخ  دوجو  هب  لکشم  اھدص  اھھد و  هک  تسا  یعیبط 

اما دوـشب ، اـم  قـح  رد  یفطل  الـضفت  تسا  نکمم  مھ  تقو  کـی هتبلا  دـنام . میھاوـخ  مورحم  داـیز  ناـمگ  هـب  مـھ  یھلا  تیادـھ  زا  میھدـن ، رارق  فدـھ  ار  یھلا  یاـضر  اـم 

؛ میھد رارق  ادخ  یاضر  ار  نامفدھ  ام  هک  دمآ  دھاوخ  شیپ  یتقو  نآ  سفن ، نوکس  نیا  میـشاب . هتـشاد  سفن  نوکـس  میـشاب و  نئمطم  یھلا  تیادھ  هب  رگید  میناوت  یمن

اھیتسود و لئاسم  نیا  لوا ، ی  هجرد رد  دیھد . رارق  ناتدوخ  رایعم  اج  همھ  رد  دیاب  ار  نیا  دیا ، هتـسشن یمھم  یاج  نوچ  هدـنیامن ، زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  امـش  صوصخب 

، تسا هتـشذگ  سلجم  نیا  رمع  رب  هک  یلاس  هس  نیا  رد  دـمحب هللا  امـش  دـینک . هیجوت  اھ  نآ ساسارب  ار  ادـخ  یاضر  هکنیا  هن  دـینک ؛ ریـسفت  نیا  ساسا  رب  ار  اھینمـشد 

رد دـیراد ؛ ار  هدـنیآ  لاس  ی  هجدوب نوناق  ی  هماـنرب دـیراد ، ار  هعـسوت  موس  ی  هماـنرب دـیراد ؛ یمھم  گرزب و  یاـھراک  مھ  هدـنیآ  لاـس  نیا  رد  دـیا و  هدرک مھ  یگرزب  یاـھراک 

دـینک و ظـفح  مکحم  یتسیاـب  ار  نآ  تسیچ ؛ تسا ، ماـظن  نیا  رد  نآرق  زا  یوریپ  تیمالـسا و  ی  هناـشن هک  هچنآ  تسیچ ؛ یھلا  یاـضر  هک  دـینک  هظحـالم  اـھ  نـیا ی  هـمھ

. تسا هدرک  کمک  ار  امش  مھ  نونکات  دمحب هللا  هکنیاامک  درک ؛ دھاوخ  کمک  مھ  لاعتم  یادخ  دیرادھگن .

١٣٧٨/٠٣/١٢ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  زا  لیلجت  رد  نایوجشناد  نایھاگشناد و  یهژیو  یئامھدرگ  هب  مایپ 

یتسرد سدقم ، عافد  یاھلاس  رد  سپس  و  بالقنا ، یزوریپ  زا  سپ  اھکھورگ  ی  هنتف اب  هلباقم  رد  هچ  یمالسا و  تازرابم  نارود  رد  هچ  هاگشناد ، وجـشناد و  ینیرفآ  شقن 

، بالقنا مالـسا و  یاھـشزرا  هب  دـنبیاپ  ورـشیپ و  رکتبم ، لقتـسم ، هاگـشناد  یانب  رب  هنازرف  میکح  نآ  هک  ار  یتمھ  دـیناسر و  تابثا  هب  ار  نایھاگـشناد  هب  لحار  ماـما  هاـگن 

. تخاس هجوم  دوب ، هتشامگ 

جح  / ١٣٧٨/١١/٢۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

اھیضعب تسا  نکمم  هک  دننز  یم یفرح  رادتقا  یور  زا  یھاگ  هک  یتاراھظا  دینکن ؛ هاگن  ناشتاراھظا  هب  دنک . جیگ  ار  دوخ  نمـشد  دوخ ، تردق  اب  تسا  هتـسناوت  ناریا  تلم 

تـسا هتـسناوتن  یتردـق  چـیھ  زورما  ات  تسا . ماما  اب  اـھلد  تسا ؛ مالـسا  اـب  اـھلد  تسا ؛ نموم  تلم  تسا ؛ هدـنز  تلم  تسا . نیا  زا  ریغ  هیـضق  تقیقح  دـنک . بوعرم  ار 

. دنک یلاخ  بالقنا  یاھشزرا  تداھش و  ادھش ، لیلجت  میظعت و  ماما و  دای  ماما و  تبحم  زا  ار  مدرم  یاھلد 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٢٣ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

لوحت هک  تسا  یمالـسا  بالقنا  دـش ، عقاو  ام  روشک  رد  هچنآ  دوش . یم بوسحم  ولج  هب  تکرح  کی  تساھـشزرا و  هلـسلس  کی  ساـسارب  نیداـینب  لوحت  کـی  بـالقنا ،

ساسارب هک  یماظن  رد  هتبلا  دوب . تلم  نیا  روشک و  نیا  تفرـشیپ  تمـس  هب  مادـقا  کی  ولج و  هب  تکرح  کی  هعماج و  یگنھرف  یداـصتقا و  یـسایس و  ناـکرا  رد  یمیظع 

فالخرب طلغ و  ار  اھ  نآ یاھماظن  هک  میریگب  وگلا  یناسک  زا  میتسناوت  یمن اـم  تسا . یمھم  رایـسب  ی  هطقن نیا  میتفرگن . وگلا  برغ  قرـش و  زا  اـم  دـمآ ، دوجو  هب  بـالقنا 

انب اھ  نآ رب  زور  نآ  یتسینومک  یقرـش  یاـھماظن  هک  ییاـھ  هیاـپ هک  دوب  نیا  ثحب  دوبن ؛ حرطم  ییاـیفارغج  ینید و  یبھذـم و  بصعت  ثحب  میتسناد . یم تیرـشب  حـلاصم 

میتسناوت و یمن ام  اذـل  دوب ؛ یطلغ  یاھ  هیاپ دوب ، هدـش  انب  اھ  نآ رب  یبرغ  یاـھماظن  هک  ییاـھ  هیاـپ نینچمھ  درادـن  دوجو  یتیوھ  نینچ  رگید  اـیند  رد  زورما  هک  دوب  هدـش 

. مدرک هراشا  اھشزرا  نآ  زا  یرادقم  هب  هک  دوب  یرگید  یاھشزرا  ام  یوگلا  میریگب . وگلا  اھ  نآ زا  میتساوخ  یمن

یدبتـسم یاھمیژر  تسینومک ، یاھمیژر  دندوب . یلطاب  یاھمیژر  نوچ  میتفرگن ؟ وگلا  یراد  هیامرـس یبرغ  میژر  یتسینومک و  یقرـش  میژر  یناھج  میژر  ود  نآ  زا  ارچ  اما 

ظاحل زا  دندوب . یفارشا  یاھتموکح  المع  اما  دندز ، یم یرگیفارشا  اب  تیدض  زا  مد  هکنیااب  دندوب ! مھ  یفارشا  اما  دندوب ؛ هدمآ  راک  رس  یمدرم  تموکح  راعـش  اب  هک  دندوب 

رد دروخ ! یم مشچ  هب  هریغ  یعامتجا و  نوگانوگ  یاھتیلاعف  رب  تسایـس و  رب  گنھرف ، رب  داصتقا ، رب  تلود  قلطم  تیمکاح  دـندوب و  دادبتـسا  ی  هجرد تیاھن  رد  دادبتـسا ،

بقع یاھروشک  زا  یـضعب  سار  رد  یتح  مدوب . هدـید  ناشرمع  رخاوا  رد  ار  اـھروشک  نیا  مدوب و  هتفر  کـیدزن  زا  هدـنب  دـندوب . ضحم  ی  هراـک چـیھ مدرم  یقرـش ، یاـھمیژر 

رارکت ار  میدـق  یاھرابرد  طلغ  یاھراک  ناـمھ  یرگیفارـشا و  یاـھراتفر  ناـمھ  اـما  دوب ؛ راـک  رـس  یرگراـک  ناـشدوخ  لوق  هب  حالطـصا و  هب  میژر  کـی  مھ  ناـشریقف  هداـتفا و 

ی هراک چـیھ مدرم  دـندرک ! یم ندوب  یمدرم  یاعدا  دـنتفگ و  یم مھ  کیتارکمد  ناشدوخ  هب  اما  دوب ؛ راک  رد  یمدرم  یار  هن  دوب ، اـھروشک  نیا  رد  یتاـباختنا  هن  دـندرک ! یم

. دوب انف  هب  موکحم  ییاھمیژر  نینچ  هک  دوب  مولعم  تلود ! هب  ی  هتسباو دصرددص  یگنھرف ، یاھراک  ظاحل  زا  تلود ؛ هب  ی  هتسباو دصرددص  یداصتقا ، ظاحل  زا  دندوب : ضحم 

رگید اما  دنھد ؛ لیکـشت  ییاھتموکح  دننک و  بذج  ناشدوخ  تمـس  هب  ار  یناناوج  ایند  فارطا  رد  دنتـسناوت  دوب ، یباذج  قارب و  ناشیاھراعـش  ناشاھراعـش ، نوچ  هتبلا 

یزور نآ  دوبن . نتفرگ  وگلا  لباق  ام  یارب  اھمیژر  نآ  هک  دوب  یعیبط  دندش . لیاز  یلک  هب لاس  هد  دنچ  زا  دعب  دندیسر ؛ اجک  هب  مھ  شرخآ  دیدید  دننکب . یرمع  دنتسناوت  یمن

ای یتسیـسکرام و  ای  یقرـش  تموکح  نیمھ  هب  دش ، یم زوریپ  یتقو  هک  تشادن  دوجو  ایند  رد  یبالقنا  چیھ  نیا  زا  لبق  لاس  کی  تسیب و  ینعی  دش  زوریپ  ام  بالقنا  هک 

. دنتشاذگ رانک  دنتشادن و  لوبق  دندرک و  در  ار  نآ  تلم  نیا  ربھر  ناریا و  تلم  مالسا و  نکیل  دشاب ؛ هتشادن  شیارگ  دوب  شرت  قیقر ی  هبترم هک  یتسیلایسوس 

؛ دوبن قـالخا  اـما  دوب ، ملع  برغ ، رد  یرت . مھم یاـھزیچ  نتـشادن  تمیق  هب  اـما  تشاد ، ییاـھزیچ  برغ  نوچ  میریگب ؛ وگلا  میتـسناوت  یمن میتـساوخ و  یمن مھ  برغ  زا 

، دوب یرالاس  هیامرس تقیقح  رد  اما  دوب ، یرالاس  مدرم یسارکمد و  مسا  ناسنا ؛ تراسا  تعیبط و  بیرخت  اب  هارمھ  اما  دوب ، هتفرشیپ  یروانف  دوبن ؛ تلادع  اما  دوب ، تورث 

لوق زا  منک ؛ یمن لـقن  بصعتم  ناملـسم  ی  هدنـسیون نـالف  لوق  زا  نم  تسین . نم  یاـعدا  منک ، یم ضرع  هک  یبلطم  نیا  تسا . روط  نیمھ مھ  زورما  یرـالاس ؛ مدرم هن 

تیمکاح نآ ، نطاب  تسا . تاباختنا  تروص  دراد ، دوجو  تاباختنا  یـسارکمد و  مان  هب  هک  یزیچ  نآ  اکیرما ، دوخ  رد  یبرغ و  یاھروشک  رد  زورما  منک . یم لقن  اھ  یبرغ دوخ 

، اھ یرادرھش تاباختنا  هک  دنسیون  یم دننک و  یم حیرشت  ییاکیرما  ناگدنـسیون  دوخ  اما  مروایب ؛ مسا  ناشیاھباتک  ناگدنـسیون و  زا  هک  متـسین  لیام  نم  تسا . هیامرس 

یـشقن چـیھ  ابیرقت  مدرم  ارآ  اجنآ ، رد  هک  دـید  دـھاوخ  دـنک ، هاگن  یـسک  رگا  دریگ . یم ماجنا  یراکوزاس  هچ  اب  یروھمج ، تسایر  تاباختنا  سلجم و  یگدـنیامن  تاـباختنا 

مـسا تـسا ! رگن  یحطـس مدرم  داـحآ  رظن  زا  باذـج  بـیرف و  اـب  هارمھ  نردـم و  یتاـغیلبت  یاـھ  هویـش یراد و  هیامرـس لوـپ و  دـنز ، یم ار  رخآ  لوا و  فرح  هـک  هـچنآ  درادـن و 

. دوب هدش  رگید  یاھتلم  رامثتـسا  یارب  یا  هلیـسو یملع  یاھتفرـشیپ  نیا  اما  دوب ، برغ  رد  یملع  یاھتفرـشیپ  تسین . اقلطم  یـسارکمد  نطاب  اما  تسھ ، یـسارکمد 

نکمم یروشک  اجرھ  دنداتفا . هار  ایند  برغ  قرـش و  فرط  هب  دندومن و  لیدبت  یداصتقا  یـسایس و  تردـق  هب  ار  نآ  دـندرک ، ادـیپ  یملع  تردـق  کی  هکنیا  درجم  هب  اھ  یبرغ

یرابودـنب و یب مـلظ و  اـب  هارمھ  یدازآ  اـما  دوـب ، یدازآ  برغ ، رد  دـشن ! ناـشنکمم  دــندرکن ، اـجرھ  دــندرک . غـیرد  یب دــننک ، رامثتــسا  ار  نآ  دــنراذگب و  تـسد  شیور  دوـب 

یحضاو رما  هکنیا  دنمدرم !؟ هب  قلعتم  رگم  دنتسھ ؟ یناسک  هچ  هب  قلعتم  برغ  رد  اھ  همانزور اما  دنـسیون ؛ یم زیچ  همھ  دندازآ و  برغ  رد  اھ  همانزور یگتخیـسگراسفا .

یدازآ ینعی  تسا ، دازآ  هک  همانزور  سپ  دـشابن ! ناراد  هیامرـس هب  قلعتم  هک  دـیھد  ناشن  رکذ  لباق  ی  همانزور کی  اکیرما  اپورا و  ی  همھ رد  امـش  دـننک . هاـگن  دـنورب  تسا ؛

یدازآ هکنیا  دـشکب ! ار  یمومع  راکفا  دـھاوخ ، یم فرط  رھ  هب  دـنک ؛ گرزب  دـھاوخ ، یم ار  سکرھ  دـنک ؛ بارخ  دـھاوخ ، یم ار  سکرھ  دـنزب ؛ ار  شدوخ  فرح  هک  راد  هیامرس

« يمالسا بالقنا  ياھشزرا   » 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 27هاگياپ  هحفص 9 
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یوسنارف  یاقآ  نآ  لثم  دز  فرح  مسینویھص  هیلع  دش و  ادیپ  رفن  کی  رگا  دشن .

رگا دـننک ! یم راتفر  وا  اب  یرگید  روط  درادـن  تیعقاو  دـندنازوس ، یزوس  مدآ یاھ  هروک رد  ار  نایدوھی  دـنیوگ  یم هکنیا  تفگ  تشون و  اھتـسینویھص  هیلع  باـتک  دـلج  دـنچ  هک 

؛ یرآ دراد ! نایب  یدازآ  هن  دسر و  یم یسک  شوگ  هب  شیادص  هن  دوش ، یم هدز  شفرح  هن  دشابن ، یراد  هیامرـس تردق  زکارم  دشابن و  ناراد  هیامرـس هب  ی  هتـسباو یـسک 

دـض یدازآ ، نیا  تسین ؛ شزرا  یدازآ ، نیا  دـنیوگب ! دـھاوخ ، یم ناشلد  هک  ار  هچرھ  ناشدوخ ، یاھ  نویزیولت اھویدار و  اـھ و  هماـنزور ی  هلیـسو هب هک  دـندازآ  ناراد  هیاـمرس

، دنھاوخ یم اجرھ  دننک ؛ تسرد  یلیمحت  حلص  دنھاوخ ، یم اجرھ  دننک ؛ تسرد  گنج  دنھاوخ ، یم اجرھ  دنشکب ؛ ینامیا  یب هب  یرابودنب و  یب هب  ار  مدرم  تسا . شزرا 

! نیا ینعی  یدازآ  دنشورفب . هحلسا 

. دشاب وگلا  تسناوت  یمن یبرغ  ماظن  تشاد . رارق  ناربمایپ  نیشناج  ینابر و  ملاع  کی  شسار  رد  دوب و  هدرک  مایق  شنازیزع  دوخ و  ناج  اب  هک  یتلم  یارب  هک  دوب  یعیبط 

. دـندرک باختنا  ار  یمالـسا  ماظن  مالـسا ، اب  ییانـشآ  رثا  رب  ام  مدرم  میتفرگ و  مالـسا  زا  ار  وگلا  ام  میتفرگ ؛ یبرغ  یاھ  میژر زا  هن  یقرـش و  یاھمیژر  زا  هن  ار  وگلا  ام  سپ ،

، املع زا  یبھذم  نارکف  نشور ریخا ، یاھ  هھد نیا  رد  دـندوب . هتـسشن  ربانم  یاپ  دـندوب ؛ انـشآ  نآرق  اب  دـندوب ؛ انـشآ  تایاور  اب  دـندوب ؛ هدـناوخ  یمالـسا  یاھباتک  ام  مدرم 

هاـگن هچرھ  هتـشذگ  میژر  طـیحم  رد  دـندوب . اـھ  نآ لاـبند  دوـب و  هداـتفااج  اھـشزرا  هلـسلس  کـی  مدرم  یارب  دـندوب . هدرک  یداـیز  یاـھراک  نایھاگـشناد  الـضف و  نویناـحور ،

رگا هتبلا  منک . یم ضرع  ار  اھشزرا  نیا  زا  یدادعت  اجنیا  رد  نم  تسیچ ؟ اھشزرا  نیا  اما  و  دوب . اھشزرا  نآ  هب  یبایتسد  یارب  بالقنا  دوبن . یربخ  اھشزرا  نیا  زا  دندرک ، یم

لابند هب  ام  تلم  دوش . یم نآ  زا  ینوگانوگ  لیـصافت  تسا و  لمجم  ی ، هملک کی  مالـسا  اما  مالـسا ؛ منک  یم ضرع  نم  مینک ، ناـیب  هملک  کـی رد  ار  اھـشزرا  نیا  میھاوخب 

: منک یم هراشا  اھ  نآ زا  یشخب  هب  نم  تسھ و  مالسا  لخاد  رد  شا  همھ هک  دوب  ییاھشزرا 

تلادع یدعب ، شزرا  دشاب . صرق  ینامیا  هب  ناشلد  دنتـساوخ  یم دندوب و  یـضاران  رازیب و  ینامیا  یب یرابودنب و  یب یکلـسم و  یرھرھ زا  مدرم  تسا . نامیا  لوا ، شزرا 

میژر لخاد  رد  دـندرک . یم ملظ  ناشدوخ  هب  مھ  ناـشدوخ  دـندرک ؛ یم ملظ  نییاـپ  اـت  ـالاب  زا  غیرد  یب تسا . یا  هنـالداع ریغ  ی  هعماـج هعماـج ، هک  دـندید  یم مدرم  تسا .

، دش یم ملظ  تورث  میسقت  رد  دش ، یم ملظ  تواضق  رد  دش . یم ملظ  تیاھن  یب مھ  مدرم  هب  دنتـشاد ؛ یم اور  یتلادع  یب ملظ و  رگیدمھ  هب  تبـسن  مھ  اجنآ  توغاط ،

ار ملظ  شدوخ  تشوگ  تسوپ و  اب  ناسنا  دوب و  سوسحم  ملظ  اج  همھ  دش . یم ملظ  فیعـض  یاھ  مدآ هب  دش ، یم ملظ  تسد  رود  یاھرھـش  هب  دـش ، یم ملظ  راک  رد 

تلادع زا  ریغ  یرگید  ی  هلوقم نیا  دندوب . شلابند  مدرم  هک  دوب  ییاھـشزرا  زا  یکی  مھ  نیا  دـندوب . رقف  عفر  یتاقبط و  فاکـش  عفر  تلادـع و  لابند  هب  مدرم  درک . یم سح 

نآ دوش و  یم زئمشم  نآ  زا  یسکرھ  هک  تسا  یزیچ  نیا  مورحم . یگدنز  تایلوا  زا  رگید  ی  هدع کی  اما  یرادروخرب ؛ انغ و  جوا  رد  یا  هعومجم ای  یـسک  هعماج ، رد  تسا .

همھ هب  ام  دنوش و  تلود  روخ  نان دنیایب  همھ  هک  میدرک  یمن اعدا  اھتسینومک  لثم  ام  دندوب . اھ  هلصاف ندرک  کیدزن  یتاقبط و  فاکـش  عفر  لابند  هب  مدرم  ددنـسپ . یمن ار 

. دوبن لوبق  لباق  اھ  نآ ربھر  یارب  ناملسم و  نویبالقنا  مدرم و  یارب  قمع ، نیا  اب  تروص و  نیا  هب  یتاقبط  فاکش  اما  هن . میھدب ؛ یواسم  قوقح 

هاشداپ ار  شدوخ  دوب و  هدرک  اتدوک  نارھت  رد  دوب ، هدـمآ  اھ  سیلگنا کمک  هب  رفن  کی  دـندوب . هراـک  چـیھ مدرم  دـندوبن . یمدرم  ناریا ، رد  نآ  زا  لـبق  یاـھمیژر  توغاـط و  میژر 

رـسپ نیا  رخآ  درک ! شدوخ  نیـشناج  ار  شرـسپ  دروخ  یمن ناـشدرد  هب دوب و  هدـش  ریپ  نوـچ  دـنربب ؛ ار  وا  دنتـساوخ  ینعی  دورب  ناریا  زا  تساوـخ  هک  مھ  دـعب  دوـب . هدـیمان 

یاج هب  رگید  دـساف  کی  درم ، یم دـساف  کی  دـندوب . هیراجاق  مھ  اـھ  نآ زا  لـبق  دوبن . حرطم  الـصا  اـھ  نیا تسیچ !؟ اـھ  نآ یار  دـنا و  هراـک هچ مدرم  سپ  تسیچ !؟ تسیک و 

؛ دـشاب اـھ  نآ هب  قلعتم  تموکح  هک  دنتـساوخ  یم مدرم  دندیدنـسپ . یمن ار  نیا  مدرم  دـندوب . ضحم  ی  هراـک چـیھ تموـکح ، نییعت  هرادا و  رد  مدرم  تشاذـگ . یم شدوـخ 

. دشاب هتشاد  رثا  نآ  رد  اھ  نآ یار  دشاب ؛ اھ  نآ زا  ی  هتساخرب

درک یم یعس  هسردم  رد  هاگشناد و  رد  هناخزابرس ، رد  هعماج ، طیحم  رد  اج  همھ  رد  هتـشذگ  میژر  نآ  دنـشاب . نیدتم  دنتـساوخ  یم مدرم  تسا . یراد  نید یدعب ، شزرا 

. دراد ذوفن  اھ  نآ ناج  قامعا  ات  مالسا ، هب  داقتعا  نامیا و  هک  دنداد  ناشن  مدرم  دندوب . نیدتم  مدرم  دنتساوخ . یمن مدرم  اما  دھد ؛ قوس  ینید  یب هب  ار  مدرم 

هیضق نیا  هب  تبسن  هک  درک  یم راداو  ار  مدرم  هک  یزیچ  نآ  اما  تسا ؛ دب  اج  همھ  رد  فارسا  لمجت و  هتبلا  تسا . نارادمامز  حطس  رد  لمجت  فارسا و  زا  یرود  رگید ، شزرا 

ماـظن دنتـساوخ . یمن مدرم  هک  دوـب  ییاـھزیچ  نآ  زا  نیا  دوـب . تموـکح  حطـس  رد  مدرم  لاـم  اـب  اـھیجرخلو  هنـالمجتم و  هنافرـسم و  یاـھراتفر  دـنھد ، ناـشن  تیـساسح 

. دشابن یزیچ  نینچ  هک  دمآ  دوجو  هب  شزرا  نیا  ساسا  رب  یمالسا 

؛ دـشابن دـساف  ناشقالخا  دنـشابن ؛ دـساف  دنـشاب ؛ نیدـتم  دـنا ، هعماج سار  رد  هک  یناسک  دنتـساوخ  یم مدرم  تسا . نارادـمامز  یقالخا  ینید و  تمالـس  رگید ، شزرا 

! دندوب زور  نآ  هک  دنشابن ، دساف  ناشیاھ  یربورود دنشابن ؛ دساف  ناشدوخ  دشابن ؛ دساف  ناشراتفر 

، یراکمھ تبحم ، یردارب ، دنک و  ادیپ  عویـش  اھ  نآ نیب  رد  هدیدنـسپ  یمالـسا  تایقلخ  کین و  قالخا  هک  دـندوب  لیام  مدرم  دوب . اھـشزرا  زا  رگید  یکی  هلـضاف ، قالخا  جاور 

. دوش جیار  اھ  نآ نیب  قح  نتفگ  افعض و  هب  کمک  افعض و  زا  یریگتسد  ششخب ، ضامغا ، ربص ،

ار نیا  مدرم  دوـبن . مـھ  یریگ  میمـصت یدازآ  ناـیب و  یدازآ  رکف ، یدازآ  زور ، نآ  دـننک . رکف  هـنادازآ  دنتـساوخ  یم مدرم  دوـب . بـالقنا  یاھـشزرا  زا  یکی  مـھ  ناـیب  رکف و  یدازآ 

. دشاب اھیدازآ  نیا  دنتساوخ  یم دنتساوخ ؛ یمن

؛ دشابن اکیرما  ای  ییاپورا  میژر  نالف  موکحم  یسایس ، ظاحل  زا  روشک  نیا  هک  دنتساوخ  یم مدرم  تسا . یگنھرف  یداصتقا و  یسایس و  لالقتـسا  اھـشزرا ، زا  رگید  یکی 

هک یا  ینغ قیمع و  گنھرف  اب  یگنھرف ، ظاحل  زا  دـننکب . روشک  نیا  اب  دـنھاوخ ، یم یراک  رھ  هک  دـشابن  یناھج  یاـھیناپمک  هب  ی  هتـسباو شداـصتقا  یداـصتقا ، ظاـحل  زا 

. دشابن هناگیب  گنھرف  ور  هلابند عبات و  هناروکروک  دراد ،

حلاص و تموکح  یمدرم ، تموکح  هلضاف ، قالخا  جاور  رکف ، یدازآ  یگنھرف ، لالقتسا  یداصتقا ، لالقتسا  یسایس ، لالقتـسا  نامیا ، نید ، ینعی  مییوگ ، یم هک  اھـشزرا 

نیا تسناوت  هک  یزیچ  نآ  نموم . مدرم  نیمھ  راثیا  یراکادـف و  داھج و  نامیا و  حور  دوب ؟ هچ  اھ  هتـساوخ نیا  ققحت  رازبا  اھراک . سار  رد  اوقت  نید و  زا  رادروخرب  یاـھناسنا 

دیدج ماظن  یانب  ی  هیاپ میدرک  ضرع  هک  لیبق  نیا  زا  ییاھشزرا  هکنیا  زا  دوب  ترابع  نآ  دوب ؟ هچ  دنک ، راوتسا  تکلمم  نیا  رد  اھنرق  زا  دعب  ار  یمالسا  یانب  نیا  عیفر و  یانب 

لیبس یف  داھج  ضرعم  رد  ار  ناشنادنزرف  دوخ و  ناج  دندرک و  یراکادف  مدرم  اھ  نیا یارب  دیآ . دوجو  هب  اھـشزرا  نیا  ساسارب  ملاع  زا  هقطنم  نیا  رد  ینیون  یگدنز  دشاب و 

نیا ی  همھ هک  درک  مھاوخ  ضرع  ادـعب  نم  دـندوب . اھـشزرا  نیا  لابند  مدرم  دـنھاوخ ؛ یم هچ  دنتـسناد  یم مدرم  دـندش . دیھـش  مھ  یرایـسب  دـنداد و  رارق  تداھـش  هللا و 

. درک یمن مھ  ار  نآ  روصت  تشادن و  مھ  ار  نآ  نامگ  سک  چیھ هک  دوب  یرادقم  نآ  دمآ ، دوجو  هب  یمالسا  ماظن  ی  هلیسو هب هچنآ  تسا و  ققحت  لباق  هعماج  رد  اھشزرا 

، دوب رگید  یاھاج  رد  هک  یتیعـضو  نآ  اب  دوب ، زور  نآ  رد  هک  یتیعـضو  نآ  اـب  رگا  اـما  میبقع ؛ رایـسب  مینک ، یم هسیاـقم  بولطم  تیعـضو  اـب  ار  ناـمدوخ  نوچ  زورما  اـم  هتبلا 

. دنتساوخ یم ار  نیمھ  مدرم  داد و  ناشن  ییآراک  اتقیقح  بالقنا  نیا  دنک و  تکرح  نادیم  نیا  رد  تسناوت  قیفوت  اب  رایـسب  ماظن  نیا  هک  مینیب  یم تقو  نآ مینک ، هسیاقم 

ندرک هدجس  ندناوخ و  زامن  طقف  مالسا ، دنتساوخ . یم ار  مالسا  مدرم  دنتسناد . یم مدرم  ریخن ؛ دنھاوخ ! یم هچ  دنتـسناد  یمن مدرم  هک  دنیوگب  دننیـشنب  دنورب  تقو  نآ

ایند و تداعـس  دـناوت  یم هک  یمکحتـسم  یاھ  هیاپ رب  تلم ، کی  یارب  یمومع  یگدـنز  کی  یعامتجا و  ماظن  کی  یانب  ینعی  مالـسا  تسا  مالـسا  وزج  مھ  اـھ  نآ تسین 

. دندوب نیا  لابند  مدرم  دنک . مھارف  اھ  نآ یارب  ار  زیچ  همھ  یللملا و  نیب تزع  هافر و  تورث و  تعنص و  تفرشیپ و  ملع و  دناوت  یم دنک . نیمات  ار  اھ  نآ ترخآ 

یبرغ یتوغاط  یاھمیژر  هب  دـندرک  یمن تارج  هک  دوب  نیا  شلقا  دـح  دنتـساوخ ؛ یم ار  یمالـسا  نانچ  ناشلد  هت  هن  دنتخانـش و  یم هن  ار  مالـسا  ناـشدوخ  هک  یناـسک 

روـطچ دـنھاوخ ! یم هـچ  دنتـسناد  یمن یمالـسا  یروـھمج  مودـنارفر  رد  مدرم  هـک  دـنیوگ  یم فرط  نآ  فرط  نـیا  دننیــشن و  یم زورما  دـننک ؛ ییاـنتعا  یب اـی  دـننک  تـشپ 

روطچ دـنناد ، یمن هک  ار  یزیچ  دـندرب !؟ شیپ  ناـشدوخ  یاھیراکادـف  اـب  ار  یلیمحت  گـنج  لاـس  تشھ  هنوگچ  دنتـسناد ، یمن رگا  مدرم  دـنھاوخ !؟ یم هچ  دنتـسناد  یمن

. دنھاوخ یم هچ  دنناد  یم بوخ  مھ  زورما  دنھاوخ ؛ یم هچ  دنتسناد  یم بوخ  مدرم  دننک !؟ یم یراکادف  شیارب 

هتـشادن لوبق  ار  اھیـضعب  میـشاب ، هتـشاد  لوبق  ار  اھ  نیا زا  یـضعب  رگا  دوش . هتفریذـپ  اجکی  الوا  دـیاب  تسا ، یمالـسا  ماظن  ی  هیاپ تسھ و  هعماـج  رد  هک  ییاھـشزرا  نیا 

رب تسولج . هب  نتفر  لوحت و  تکرح و  بالقنا ، دوخ  ایناث  دـش . دـھاوخن  لصاح  دوصقم  میھدـن ، تیمھا  یـضعب  هب  میھد ، تیمھا  یـضعب  هب  رگا  تسا . صقان  راک  میـشاب ،

. دسرب هجیتن  هب  دناوتب  ات  درادرب  دیدج  مدق  کی دنک و  حالصا  ار  طلغ  یاھشور  زور  هب  زور  دیاب  دورب . ولج  هب  دنک و  ادیپ  لوحت  دنک ، تکرح  دیاب  هعماج  اھشزرا  نیا  ی  هیاپ

دیاب بالقنا  ناـمز ، لوط  رد  اـما  تسا ؛ یعفد  تسا ، یـسایس  ماـظن  رییغت  هک  بـالقنا  ی  هلحرم کـی  تسا . یجیردـت  رما  کـی  تسین ؛ یعفد  رما  کـی  بـالقنا  نم ! نازیزع 

، دیدج یاھھار  زور  هب  زور  دنک و  ادیپ  لوحت  تسا ، هدرکن  ادیپ  لوحت  هدنام و  بقع  هک  ییاھـشخب  نآ  هک  تسا  نآ  هب  ققحت  نیا  تسا ؟ هنوگچ  ققحت  نیا  دـنک . ادـیپ  ققحت 

« يمالسا بالقنا  ياھشزرا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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تمـس هب  تردق  اب  طاشن و  اب  دناوتب  تلم  نآ  ات  دورب ، شیپ  دیایب و  دوجو  هب  هعماج  رد  اھـشزرا  نآ  ی  هیاپ رب  بوچراچ و  رد  دیدج ، یاھـشور  دیدج و  یاھرکف  دیدج ، یاھراک 

. تفر ولج  هب  درک و  تکرح  دیاب  تسا ؛ طلغ  مھ  نداتسیا  اما  تسا ؛ تراسخ  درگبقع ، تسا ؛ طلغ  تشگرب ، دنک . تکرح  شدوخ  فدھ 

، نیناوق هعماـج . یگدـنز  هب  طوبرم  قطاـنم  ی  همھ رد  تساـجک ؟ رد  ولج  هب  تکرح  نیا  دـیایب و  دوجو  هب  دـیاب  مییوگ  یم هک  یلوحت  نیا  تساـجک ؟ رد  اھتفرـشیپ  نیا  اـما  و 

ماظن رد  ددرگ . لصاح  تفرـشیپ  دریگ و  تروص  لوحت  یتسیاب  زور  هب  زور  مدرم ، یمومع  قـالخا  رد  گـنھرف و  رد  دوش . رت  لـماک رتھب و  زور  هب  زور  دـیاب  دـنک و  یم ادـیپ  لوحت 

، نیب نشور عاجش و  رکفاب و  یاھناسنا  یتسیاب  هیملع ، یاھ  هزوح رد  یتح  روشک ، ی  هرادا تموکح و  روما  رد  رنھ ، رد  یداصتقا ، یاھتیلاعف  رد  روشک ، یشزومآ  یملع و 

تالوحت دنورب و  شیپ  اھشزرا  نامھ  بوچراچ  رد  تساھـشزرا . نامھ  ساسا ، دننک . لابند  ار  دیدج  یاھ  نامرآ دیدج و  یاھرکف  دیدج ، یاھراک  دیدج ، یاھـشور  زور  هب  زور 

تـسیب لاس ، هد  رھ  ینعی  تسین ؛ مھ  یندـش  مامت  لماکت ، نیا  تسین . مھ  یندـش  مامت  دوش و  یم زور  هب  زور  لماک و  بالقنا  کی  بـالقنا ، تقو  نآ  دـنروآ . دوجو  هب  ار 

. تسا هدش  داجیا  یقرت  تفرشیپ و  فلتخم ، یاھشخب  رد  هک  دید  دھاوخ  دنک ، هاگن  روشک  هب  ناسنا  رگا  راب ، کی لاس 

تسرد دنراذگریثات ، یسایس  یاھتیلاعف  ی  هنیمز رد  هک  یرصانع  صوصخب  دننک . هجوت  تاکن  نیا  هب  رتشیب  ناناوج  هک  دھاوخ  یم ملد  دش . مزال  اجنیا  رد  رـصنع  هس  سپ ،

. دوش تسارح  اھ  نآ زا  تدش  هب  دشاب و  هجوت  دروم  تسا ، هدمآ  دیدپ  اھ  نآ ساسارب  بالقنا  هک  ییاھـشزرا  هکنیا  یکی  تسا : یـساسا  اجنیا  رد  رـصنع  هس  دـننک . هجوت 

هجوت یراد  نید هب  ای  دنکن ؛ هجوت  یراد  نید هب  اما  دنک ، هجوت  یداصتقا  یگنھرف و  یـسایس و  لالقتـسا  هب  یکی  هک  دشابن  روط  نیا دـننیبب . مھاب  ار  اھـشزرا  نیا  هکنیا  مود 

ی همھ هب  دیاب  دریگ . یم ماجنا  صقان  راک  دـشاب ، روط  نیا رگا  دـنکن . هجوت  مدرم  نامیا  نید و  ظفح  هب  دـنک ، هجوت  نایب  رکف و  یدازآ  هب  ای  دـنکن ؛ هجوت  رکف  یدازآ  هب  اما  دـنک ،

. دنھد رارق  تسارح  تظافح و  دروم  ار  اھ  نآ ی  همھ دننک و  هجوت  اھشزرا  نیا  مامت  هب  دیاب  هک  دنتسھ  یتموکح  یاھ  هاگتسد همھ ، زا  رتالاب  دوش . هجوت  اھشزرا  هعومجم 

، یگنھک دھدب . تسد  زا  ار  شدوخ  ییآراک  اھشزرا  دیآ و  دوجو  هب  یگنھک  رجحت و  دومج و  هک  دوش  یم بجوم  توکس  نوکس و  دوکر و  تسا . ولج  هب  تکرح  موس ، رصنع 

هب نآ  زا  اـعوسات  زور  رد  نم  هک  تسا  یناـمھ  ولج ، هب  تکرح  نیا  دـشاب . وـلج  هب  تکرح  تفرـشیپ و  دـیاب  دـیاین ، دوـجو  هب  یگنھک  دـنھاوخب  رگا  تسا . یناریو  شا  هلاـبند

هب تسا . یساسا  لوصا  نآ  نیا ، دش . دھاوخ  یماکان  راچد  هعماج  دشابن ، بالقنا  یاھشزرا  ساسارب  یروآون  تفرشیپ و  تاحالصا ، رگا  مدرک . ریبعت  یبالقنا » تاحالصا  »

. مینک لابند  مامت  تیدج  اب  ار  ولج  هب  تکرح  لوحت و  اھشزرا  بوچراچ  رد  میوشن ، لئاق  ضیعبت  اھشزرا  رد  مینک ؛ هجوت  اھشزرا 

هجوت اھشزرا  هب  دنتسھ  دارفا  یـضعب  دننک . یمن هجوت  رگید  یـضعب  هب  اما  دننک ، یم هجوت  نکر  هس  نیا  زا  یـضعب  هب  هک  دنتـسھ  یناسک  هعماج  رد  یعیبط  روط  هب هتبلا 

تیاعر هب  اما  دـننک  یم تبحـص  یروآون  رییغت و  زا  دـننک  یم ادـیپ  هجوت  تفرـشیپ  لوحت و  هب  سکعب ، مھ  یـضعب  دـننک . یمن ادـیپ  هجوت  لوحت  تفرـشیپ و  هب  اـما  دـننک ، یم

. دوش یم لوحت  رییغت و  تفرـشیپ و  ی  هلاسم دوش ؛ یمن اھـشزرا  ی  هلاسم ناشلوا ، ی  هلاسم اما  دـنراد  مھ  لوبق  دـنرادن  لوبق  هکنیا  هن  دـننک . یمن ار  مزال  هجوت  اھـشزرا 

مدرم نامیا  نیدـت و  ی  هلاسم هب  یکی  اھـشزرا ، ی  هنیمز رد  تساھـشزرا . ظفح  ناـشلوا  ی  هلاـسم اـما  دنـشاب ، هتـشادن  هدـیقع  لوحت  هب  هکنیا  هن  سکعب ، مھ  هدـع  کـی 

هب یکی  دنک ؛ یم ادیپ  یرتشیب  هجوت  یدازآ  ی  هلاسم هب  یکی  دنک ؛ یم هجوت  رتشیب  اھتردق  فرـصت  دنمک  زا  روشک  لالقتـسا  ی  هلاسم هب  یکی  دنک ؛ یم ادـیپ  هجوت  رتشیب 

هدع کی  رگا  اما  دننک ؛ هجوت  ازجا  ی  همھ هب  همھ  هک  تسا  نیا  شرتھب  درادن . مھ  یلاکشا  هک  تسا  یعیبط  یرما  نیا  هتبلا  دنک . یم ادیپ  یرتشیب  هجوت  قالخا  ی  هلاسم

تیمھا اھـشزرا  هب  هعماج  رد  هک  یناسک  دنـشاب . مھ  لمکم  دنناوت  یم اھ  نیا بوخ ، رایـسب  دندرک ؛ ادیپ  هجوت  رگید  شخب  کی  هب  هدع  کی  دندرک ، ادیپ  هجوت  شخب  کی  هب 

هب هک  دـنوش  یناسک  لمکم  دـنھد ، یم تیمھا  تفرـشیپ  لوحت و  هب  هک  یناسک  دـنھد . یم تیمھا  تفرـشیپ  لوحت و  هب  هک  دنتـسھ  یناسک  لـمکم  اـھ  نیا دـنھد ، یم

. دننک یم ادیپ  هجوت  اھشزرا 

هک دنزاتب  دنراد ، هجوت  رتشیب  لوحت  هب  هک  یناسک  هب  دنراد ، هجوت  رتشیب  اھشزرا  هب  هک  یناسک  تسا  نکمم  تسین . مھم  فالتخا  نیا  اما  دیآ ، یم دوجو  هب  فالتخا  هتبلا 

هب یلو  دـننک ، یم هجوت  رتـمک  لوحت  هب  هک  یناـسک  هب  دـنھد ، یم یرتـشیب  تیمھا  لوحت  هب  هک  یناـسک  نآ  اـی  دـینک ؛ یم یمارتـحا  یب ییاـنتعا و  یب اھـشزرا  هب  اـمش 

تسا نکمم  ای  تسھ و  هعماج  رد  اھ  نیا دینک . یم جیورت  ار  ییاتسیا  دیرادن و  ییانتعا  نتفر  ولج  هب  یقرت و  تفرشیپ و  هب  امش  دنیوگب  دننک ، یم یرتشیب  هجوت  اھشزرا 

یلک روط  هب همھ  تساھـشزرا  نیا  بوچراچ  رد  تکرح  اھـشزرا و  هک  ار  ساسا  هک  یتقو دننک . لوبق  لمحت و  ار  رگیدمھ  دیاب  تسین . مھم  درادن و  یلاکـشا  اما  دیایب ؛ شیپ 

. دوشب دیابن  اوعد  دنک . یمن ادیپ  یتیمھا  نادنچ  دننک ، یم هجوت  رگید  شخب  هب  رتشیب  دننک و  یم هجوت  شخب  کی  هب  رتمک  هدع  کی  الاح  هکنیا  دنراد ، لوبق 

یمالـسا و ی  هعماج یلک  تیوھ  دـیھد ؛ لیکـشت  ار  یمومع  تدـحو  کی  مھاب  دـنناوت  یم تسین . هدـننک  نییعت زرم  کی  یعقاو و  زرم  کی  دراد ، دوجو  اـھ  نیا نیب  هک  یزرم 

رد دنھد و  لیکشت  ار  یبالقنا 

هب دـنبیاپ  هک  یناسک  تفر . دـھاوخ  شیپ  الاب و  هدـنرپ  دـنک ، تکرح  بوخ  هدـنرپ  کـی  لاـب  ود  رھ  رگا  هدـنرپ . کـی  لاـب  ود  ینعی  حاـنج ، ود  دـننک . لـمع  حاـنج »  » ود لـثم  عقاو 

رییغت و نتفر و  ولج  هب  ور  تفرـشیپ و  لوحت و  ی  هتـسب لد دـنبیاپ و  هک  مھ  یناسک  دنـشابن  اـنتعا  یب مھ  لوحت  هب  هتبلا  دـننک  ظـفح  بوخ  ار  یدـنبیاپ  نیا  رگا  دنیاھـشزرا ،

بالقنا عقاو  رد  درک و  دنھاوخ  لمع  هعماج  عفن  هب  حانج  ود  رھ  درب و  دھاوخ  دوس  ود  رھ  زا  هعماج  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  مھ  اھـشزرا  هب  هتبلا  دننک  ظفح  ار  نیا  رگا  دنلیدبت ،

. دنشاب بوخ  دنناوت  یم دنشخب و  یم ققحت  اھشزرا  ی  هیاس رد  ار  تفرشیپ  دننک و  یم لیمکت  ار 

یساسا نوناق  رد  هک  تسا  یزیچ  دنک ، اھ  نآ ی  همھ لاح  لماش  ار  تفرـشیپ  اھ  هنیمز ی  همھ رد  دھد و  رارق  رظن  دروم  ار  اھـشزرا  نیا  ی  همھ دناوت  یم هک  یزیچ  نآ  هتبلا 

شیپ ار  اھراک  دناوتب  وا  تیادـھ  هراشا و  تشگنا  هک  دـشاب  هتـشاد  روضح  هعماج  رد  یـسانش  نامز لداع  هیقف  کی  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هدـش  ینیب  شیپ ام  هقف  رد  و 

. دربب

هک ار  هچنآ  دنناوتن  دنشابن و  انشآ  نیداب  اما  دنـشاب ، یبوخ  یاھ  مدآ تسا  نکمم  یـضعب  دسانـشب . ار  یمالـسا  یاھـشزرا  نید و  یاھـشزرا  هکنیا  یارب  دشاب ؟ هیقف  ارچ 

. دشاب هیقف  دیاب  سپ ، دنشاب . هتشادن  مھ  یضرغ  دننک و  هابتشا  تسا  نکمم  دننک . کرد  تسرد  تسا ، ینید  میھافم  ثیدح و  تنس و  نآرق و  دافم 

رکف هب  دـشاب ، شدوـخ  یاـیند  رکف  هب  دـشاب ، شدوـخ  رکف  هب  رگا  وا  تـفر . دـھاوخ  تـسد  زا  ارجا  تنامـض  دـنک ، فـلخت  هـفیظو  زا  وا  رگا  هـکنیا  یارب  دـشاب ؟ لداـع  دـیاب  ارچ 

تلادع زا  رگا  اذـل  دـنام . دـھاوخن  یقاب  ماظن  نیا  تمالـس  یارب  مزال  تنامـض  نآ  تقو  نآ دـشاب ، دنـسم  ظفح  رکف  هب  دـشاب ، یبلط  تردـق رکف  هب  دـشاب ، شدوخ  ییوجماک 

. تسا لوزعم  شدوخ  دنک ، لزع  ار  وا  یسک  دشاب  مزال  هکنیا  نودب  داتفا ،

اھدنفرت اھ و  هلیح ات  دسانشب ، ار  نمشد  ات  دشاب ، سانش  نامز دیاب  دروخ . دھاوخ  بیرف  دسانشن ، ار  ایند  دشابن و  سانـش  نامز رگا  هکنیا  یارب  دشاب ؟ سانـش  نامز ارچ 

یـساسا نوناق  رد  مزال ، یاھراکوزاس  نیا  دـھد . ماـجنا  دـنیبب و  کرادـت  ار  نآ  تسوا ، تیلوئـسم  هفیظو و  ی  همزـال هک  ار  هچنآ  اھدـنفرت  لـباقم  رد  دـناوتب  اـت  دسانـشب ، ار 

. تسا بولطم  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  تسا . هدش  ینیب  شیپ

ار رگیدمھ  دننک  یم هجوت  تفرـشیپ  لوحت و  هب  یـضعب  دـننک ، یم هجوت  اھـشزرا  هب  رتشیب  یـضعب  هک  مدرک  ضرع  نم  هک  ییاھحانج  نآ  ام ، یعامتجا  ماظن  رد  زورما  هتبلا 

مھ هب  دنناوت  یم تسھ . مھ  دیفم  هکلب  تسین ، رـضم  طقف  هن  حانج  ود  دوجو  دننک ، لمحت  دننک ، یم لمحت  زورما  هک  هچنآ  زا  رتشیب  ار  رگیدـمھ  رگا  دـننک ! یم لمحت  رتمک 

یا هدع شخب ، نیا  هب  یا  هدع دشن و  مھ  رگا  اما  دننک . لمع  دنـشاب و  هتـشاد  هجوت  مزال  یازجا  ی  همھ هب  همھ  هک  تسا  نیا  بولطم  دنـشاب . رگیدکی  لمکم  دننک و  کمک 

. دننکن ینمشد  رگیدکی  اب  لقاال  دندرک ، هجوت  شخب  نآ  هب  مھ 

لوحت و دننک و  یم هجوت  اھـشزرا  هب  هک  ییاھ  نآ دنک . یم دیدھت  ییاھرطخ  ار  هیـضق  فرط  ود  رھ  دوش . هجوت  اھرطخ  هب  هک  تسا  نیا  مھم  دراد . دوجو  اجنیا  رد  ییاھرطخ 

رارق لوا  ی  هجرد رد  ار  اھـشزرا  دـننک و  یم هجوت  رییغت  لوحت و  هب  هک  ییاـھ  نآ دنـشاب . بقارم  دـیاب  دـنک ؛ یم ناشدـیدھت  رجحت  رطخ  دـنریگ ، یم هدـیدن  ار  تفرـشیپ  رییغت و 

مود هورگ  ادابم  دوش . رجحت  دومج و  راچد  لوا  هورگ  اداـبم  دنـشاب . بظاوم  دـیاب  فرط  ود  رھ  دنـشاب . بقارم  دـیاب  مھ  اـھ  نیا دراد ؛ دوجو  ناـشیارب  فارحنا  رطخ  دـنھد ، یمن

نامھ اب  هک  دشاب  یا  هعماج دـناوت  یم هعماج  تقو  نآ دنـشاب ، هتـشاد  ار  هجوت  نیا  هورگ  ود  رگا  دوش . اھـشزرا  ساسا  نافلاخم  نمـشد و  یارب  یزاس  هنیمز فارحنا و  راچد 

. دربب شیپ  هتفرگ ، رظن  رد  وا  یارب  مالسا  هک  یا  یلاعت لماکت و  تمس  هب  ار  شدوخ  یگدنز  تسا ، مزال  رظن و  دروم  هک  یتدحو 

. تسا ذوفن  رطخ  نآ  تسیچ ؟ نآ  دراد . دوجو  مھ  نیا  زا  رتگرزب  رطخ  اما  دنوش . رطخ  راچد  دننک و  تلفغ  ناشدوخ  فرط ، ود  حانج و  ود  هکنیا  زا  دـش  ترابع  رطخ ، کی  سپ 

تفلاـخم یلوحت  هنوگرھ  اـب  دـیآ و  یم ییارگ  شزرا ناونع  هب  فرط  نآ  زا  دـنک : یم ذوفن  فرط  ود  رھ  زا  نمـشد  کـی  یھاـگ  دـننک . ذوـفن  یدارفا  تسا  نکمم  فرط  ود  رھ  زا 

لوـحت و رییغت و  ناوـنع  هب  تسا ؛ هیـضق  فرط  نیا  رت ، کاـنرطخ نـیا  زا  دـنادرگرب . ار  یبـالقنا  تـکرح  دـھاوخ  یم دـنک و  یم تفلاـخم  مـھ  هـتفر  یاـھھار  اـب  یتـح  دـنک ؛ یم

« يمالسا بالقنا  ياھشزرا   » 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 27هاگياپ  هحفص 11 
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لابند دنا ؛ یبرغ یرالاس  هیامرـس نامھ  راچد  دنفلاخم ؛ یعامتجا  تلادع  لصا  اب  مدرم و  نیدت  لصا  اب  مالـسا و  لصا  اب  اھـشزرا و  ساسا  اب  هک  دنیایب  یناسک  تفرـشیپ ،

، حالصا مان  هب  تفرـشیپ ، مان  هب  رییغت ، مان  هب  لوحت ، مان  هب  اھ  نیا دنرواین ! نابز  هب  ول  و  دنفلاخم ، مھ  نید  مان  اب  دنفلاخم ؛ یتاقبط  ضیعبت  عفر  لصا  اب  دنا ؛ نتخود هسیک 

هعماج یداصتقا  ی  هندـب رد  هبیرغ  هناگیب و  یاھ  مدآ هنوگ  نیا رگا  دـننک . ذوفن  هعماج  یداصتقا  ی  هندـب رد  تسا  نکمم  اھ  نیا دـننک . یراد  نادـیم دـنوش و  نادـیم  دراو  دـنیایب 

زکارم رد  دـنیایب  هک  تسا  نیا  رت  کانرطخ نآ  زا  اما  دـشاب . نیما  یاھناسنا  تسد  دـیاب  تسا و  مھم  هعماج  رد  تورث  لام و  داصتقا و  نوچ  تسا ؛ کانرطخ  هتبلا  دـننک ، ذوفن 

ی هنحـص رد  هـک  دـتفیب  قاـفتا  یزیچ  ناـمھ  دـنریگب . راـیتخا  رد  دـننک و  هـضبق  ار  مدرم  حیحـص  ریـس  طـخ  مدرم ، یاـھرواب  مدرم ، ناـمیا  مدرم ، نـھذ  دـننک ؛ ذوـفن  یگنھرف 

تـسد رد  اـیند  یربـخ  یروتارپـما  یللملا  نـیب یاـھ  نوـیزیولت اـھویدار و  هـک  ناـنچمھ  یرـالاس . هیامرـس ینعی  دـتفا ؛ یم قاـفتا  برغ  یاـیند  یامیـس  ادـص و  تاـعوبطم و 

دنچ هدـنب  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دـنراذگب . رثا  دـنھاوخب  یگنھرف  قیرط  زا  دـننک و  فرـصت  مھ  ار  یگنھرف  زکارم  دـنیایب و  ام  روشک  لخاد  هب  اھ  نیا تساھراد ، هیاـمرس

مجاھت الصا  دنتفگ  دندرک و  راکنا  ار  شلصا  مھ  یـضعب  دنتفریذپ ، یـضعب  متفگ . ار  یگنھرف » مجاھت   » مدرک و هدھاشم  رانک  هشوگ و  رد  ار  نآ  یاھ  هناشن نیا ، زا  لبق  لاس 

! درادن دوجو  یگنھرف 

یمالسا ماظن  لوحت  ینعی  اھ ، نآ رظن  دروم  لوحت  تسیچ ! اھ  نآ رظن  دروم  لوحت  هک  تسا  مولعم  دننزب ؛ لوحت  زا  مد  اھشزرا ، ساسا  هب  داقتعا  مدع  اب  دنیایب  یناسک  رگا 

الاح میسانش . یم مھ  ار  اھ  نیا زا  یـضعب  ام  اقافتا  یمالـسا ! هقف  فذح  مالـسا و  تقیقح  فذح  مالـسا ، مان  فذح  ینعی  اھ ، نآ رظن  دروم  لوحت  یمالـسا ! ریغ  ماظن  هب 

مدرم تعامج  یالبال  رد  ار  ناشدوخ  دنتسناوت  مھ  دعب  دندروآ ؛ الاب  مارح  تشوگ  دندیرچ و  دندروخ و  میژر  نآ  رد  هک  دنا  هتشذگ میژر  یاھ  هدنام سپ اھ و  هلافت زا  هک  یـضعب 

هک دندوب  یھاگتسد  روج  ملظ و  ی  هلمع هک  یناسک  نامھ  دننک ؛ یـسارکمد  یرالاس و  مدرم یدازآ و  یاعدا  دننک و  دنلب  رـس  دننک و  هزات  یـسفن  دنناوتب  الاح  دننزب و  اج 

دنیایب دـندرک ، راک  میژر  نآ  یارب  دوجو  ی  همھ اب  هک  یناسک  نیمھ  الاح  دوبن ؛ لاس  هاجنپ  نآ  رد  یرالاس  مدرم هرذ  کی دـندرک و  تموکح  تکلمم  نیا  رب  لاس  هاجنپ  زا  شیب 

، دـیدرک عطق  ار  اکیرما  تسد  ناریا  تلم  امـش  هک  الاح  ینعی  ییاکیرما ! تاحالـصا  نامھ  ینعی  تاحالـصا ، نیا  تسیچ !؟ شیانعم  تاحالـصا  نیا  دـنھدب ! تاحالـصا  راـعش 

! دنریگ تسد  هب  ار  روشک  روما  ی  هرادا گنھرف و  داصتقا و  مامز  مھزاب  دنروایب و  فیرشت  لخاد  هب  ییاکیرما  نابابرا  دیھدب  هزاجا  دینک ؛ حالصا  ار  ناتشور  دیدرگرب و  دییایب 

نب زا  مالـسا  ماکحا  قبطرب  روشک  ی  هرادا هب  هک  دـنداد  ناشن  بالقنا ، زا  شیپ  یـضعب  هکلب  بالقنا ، لوا  زا  اما  دنتـسین ؛ میژر  نآ  لام  هک  دنتـسھ  یناـسک  مھ  هدـع  کـی 

هقف هب  یداـقتعا  اـقلطم  اـما  دنتـسین ؛ مھ  اـنعم  نآ  هب  مالـسا  نمـشد  دـنراد . یم تسود  ار  مالـسا  مسا  دـنھاوخ و  یم ار  مالـسا  مـسا  اـھ  نآ دـنرادن . یا  هدـیقع نادـند 

رد دننک و  هضبق  ار  روما  دنتسناوت  اھ  نیمھ زا  هدع  کی  مھ  بالقنا  لیاوا  دنا . یدرف یاھشور  نامھ  هب  دقتعم  دنرادن . یمالسا  تیمکاح  هب  یمالـسا و  ماکحا  هب  یمالـسا ،

؛ دـننز یم حالـصا  زا  مد  مھ  اھ  نیا دـندنادرگ ! یمرب اکیرما  نماد  هب  ار  روشک  بالقنا و  کشخ  کشخ  نایاقآ ، نیمھ  دیـسر ، یمن بـالقنا  نیا  داد  هب  ماـما  رگا  دـنریگ . تسد 

مالسا زا  مد  یھاگ  دننک ! یم یگتـسبمھ  راھظا  اھ  نآ اب  دنھد و  یم راعـش  مالـسا  هیلع  احیرـص  هک  دنریگ  یم رارق  یناسک  رانک  رد  اما  دننز ؛ یم مھ  مالـسا  زا  مد  یھاگ 

ینید و دض  تموکح  ینید و  ریغ  تموکح  نید و  یاھنم  تموکح  مزیرالوکـس و  راعـش  یمالـسا ، تموکح  اب  تیدض  راعـش  هک  دنریگ  یم رارق  یناسک  رانک  رد  اما  دننز ، یم

هناگیب و اھ  نیا دـنیذوفن ؛ اھ  نیا هن . دـنلوحت ؛ هب  دـقتعم  دـنراد و  لوبق  ار  اھـشزرا  هک  دنتـسین  یا  هتـسد نآ  وزج  اھ  نیا دـنیذوفن . اھ  نیا هک  تسادـیپ  دـنھد ! یم ار  مسیئـال 

ریغ  » و یدوخ »  » دییوگ یم ارچ  هک  دش  دنلب  اھیضعب  دایرف  اما  مدرک ؛ حرطم  ار  یدوخ » ریغ   » و یدوخ »  » ثحب هعمج  زامن  ربنم  نیمھ  رد  نیا  زا  لبق  هام  دنچ  هدنب  دنا . هبیرغ

. دننک عمج  ار  ناشساوح  دیاب  یدوخ  یاھحانج  دنرادن ؛ لوبق  ار  اھشزرا  مالسا و  بالقنا و  اھ  نیا دنا ؛ یدوخ ریغ  اھ  نیا هلب ، یدوخ !»

مھ یـسوساج ، یاھـسیورس  مھ  ناشروشک ، زا  جراخ  نانابیتشپ  مھ  اـھ ، هناـگیب نآ  مھ  هک  تسا  نیا  لوا  ی  هتکن منک : یم ضرع  اـجنیا  رد  ار  رگید  ی  هتکن هس  ود ، نم 

نیا هک  دـننادب  اھ  نیا دـننک ، یم اھ  نآ ی  هلاوح لوپ  ناھنپ  ای  راکـشآ  تروص  هب  الامتحا  هک  ییاـھ  نآ مھ  دـننک ، یم ناـشیارب  یتاـغیلبت  یناـبیتشپ  اـھویدار  رد  هک  ییاـھ  نآ

مھ ار  نیا  متـسین ؛ یـسک  هدـنب  دـننک . یزاب  روشک  نیا  حـلاصم  اب  اھ  نیا هک  داد  مھاوخن  هزاجا  مشک ، یم سفن  ات  مراد و  تیلوئـسم  ات  هدـنب  داد . دـھاوخن  هزاجا  بـالقنا 

ار هیقف  تیالو  لصا  هک  یھلا  یتوکلم و  تسد  نآ  درادن . ناکما  نیا  زا  ریغ  تسا . روط  نیمھ دـشاب ، تیلوئـسم  ماقم و  نیا  رد  یرگید  سکرھ  مشابن ، هک  مھ  نم  دـننادب ؛

مالـسا و ی  هیلاع حـلاصم  روشک و  حـلاصم  بالقنا و  حـلاصم  زا  عافد  نیمھ  رگا  تسھ ، دنـسم  نیا  رد  هک  یـسک  نآ  دـنک . یم راک  هچ دـیمھف  تشاذـگ ، یـساسا  نوناق  رد 

لـصا نیمھ  اب  دـینیب  یم امـش  هک  تساذـل  تشاد ؛ دـھاوخن  تیحالـص  تقو  نآ تسا ؛ هدـش  بلـس  وا  زا  طیارـش  دـشاب ، هتـشادن  ار  لمع  نیا  هیحور و  نیا  مدرم و  حـلاصم 

هلئسم هک  دنناد  یم اما  دننمشد ، وا  اب  هتبلا  تسا ؛ هتفرگ  هدھع  هب ار  تیلوئـسم  نیا  مان ، نیا  اب  یدیز  تسین . صاخـشا  ی  هلاسم هلئـسم ، هک  دنناد  یم نوچ  دنفلاخم ؛

تسھ و یـساسا  نوناق  رد  ینارون  لصا  نیا  هک  یتقو ات  دننادب  دنفلاخم . شلـصا  اب  اذل  تسا ؛ نیمھ  هیـضق  مھزاب  دشاب ، رگید  یکی  دشابن ، مھ  وا  دوش ؛ یمن مامت  وا  اب 

. دزاس لزلزتم  ار  مکحتسم  یانب  نیا  تسناوت  دھاوخن  اما  دنک ؛ تسرد  رسدرد  مدرم  یارب  تسا  نکمم  اھ  نیا یاھ  هئطوت دنراد ، هدیقع  مالسا  هب  نادند  نب  زا  تلم  نیا 

یکتم مدرم  میظع  لیخ  نیا  نامیا  هب  یمالـسا  ماظن  دـینک . فیرعت  ار  ییون  دـیدج و  یاھزرم  دـییایب  نادـنواشیوخ ! زیزع ! ناردارب  تسا : نیا  اـھحانج  هب  باـطخ  نم  فرح 

یزور نآ  دننکن  لایخ  دندقتعم . مالسا  هب  اما  دنشاب  دنـشاب  دقتعم  رگید  حانج  کی  هب  مھ  هدع  کی  حانج ، کی  هب  مدرم  زا  هدع  کی  یـسایس ، ظاحل  زا  تسا  نکمم  تسا .

یـسایس و یاھکلـسم  اھقاذـم و  اـھ  نیا هن . تسا ؛ یرگید  روط  دوـش ، یم هدـنرب  رگید  حاـنج  نآ  هک  یزور  نآ  تسا ؛ روـط  کـی  دوـش ، یم هدـنرب  تاـباختنا  رد  حاـنج  نآ  هک 

تسایر هچ  سلجم ، هچ  تردق  زکرم  نآ  هب  ار  یسک  نآ  دننک ، یم باختنا  ار  یسک  نآ  مدرم  تسا . مدرم  نیا  هب  قلعتم  مالسا  هب  داقتعا  تسا . یسایس  یاھ  صیخـشت

یتلادع و یب ضیعبت و  رقف و  زا  ار  تکلمم  نیا  دھاوخ  یم یمالسا  یاھشزرا  ساسارب  دندقتعم  هک  دنتسرف  یم تسا  باختنا  یاج  هک  اجرھ  رگید ؛ یاھاج  هچ  یروھمج ،

ار ناشدوخ  نیب  زرم  الوا  دـننک . فیرعت  ار  یدـیدج  یاھزرم  دـنراد ، رارق  ماـظن  لـخاد  رد  هک  یحاـنج  ود  نیا  دنمالـسا . لاـبند  مدرم  دـھد . تاـجن  دراد ، هک  ییاھفعـض  ی  هیقب

. دننک رت  حضاو رتراکشآ و  اھ  هناگیب نآ  اب  ار  ناشزرم  ایناث  دنریگب ؛ مرگ  مھاب  رتشیب  یردق  دننک و  گنر  مک

لباقم رد  ار  دوخ  عضاوم  ماظن ، لخاد  یـسایس  حانج  نالف  هک  ثحب  نیا  اما  تسا ؛ ثحب  کی  دـنک ، یم راتفر  هنوگچ  ماظن  نافلاخم  اـب  تلود  تموکح و  هکنیا  ثحب  دـینیبب ،

هئطوت و هک  یتقو ات  تسھ  مھ  ماظن  فلاخم  ول  دراد و  دوجو  هعماج  لخاد  رد  هک  یفلاخم  نیا  تموکح ، ناونع  هب ام  تسا . رگید  فرح  کـی  دـنک ، یم فیرعت  هنوگچ  فلاـخم 

ضرع و لام و  ناج و  تسا ، هدرکن  هضراعم 

ای تسا  هدرک  یدزد  ار  ماظن  قفاوم  ی  هناخ هک  میسرپ  یمن ام  درک ، یدزد  تفر و  نابایخ  رد  یدزد  رگا  مینک . یم مینک و  عافد  وا  زا  دیاب  ام  تسا ؛ تناما  وا  تیثیح  سومان و 

رگا تسا ؛ هتـشک  ار  یـسک  هچ  مییوگ  یمن ام  دـنک ، سفن  لتق  ینوناق  ریغ  روط  هب  هک  یـسک  مینک . یم شتازاجم  دـشاب ، هدرک  یدزد  سکرھ  زا  ار ؛ ماظن  فلاخم  ی  هناخ

ورب مییوگ  یمن دـنک ، ظفح  ار  تینما  دورب  هک  مینک  رومام  ار  تینما  رومام  سیلپ و  میھاوخ  یم هک  تقو  نآ  دـنک . یمن یقرف  دوش ؛ تازاجم  دـیاب  دـشاب ، هتـشک  ینوناق  ریغ 

ریغ دنشاب ، ناملسم  دراد ؛ یا  هفیظو مدرم  داحآ  ی  همھ هب  تبـسن  تموکح  هن . نک ؛ ظفح  دنماظن ، هب  دقتعم  رتشیب  نآ  مدرم  هک  یرھـش  هناخ و  هقطنم و  نآ  رد  ار  تینما 

، اھ نآ اب  تموکح  راتفر  دنا ، هدشن لیدبت  نمـشد  لماع  هدننکدروخرب و  هدـننک و  هئطوت ضراعم و  هب  یتقو  ات  دنـشاب ؛ ماظن  فلاخم  دنـشاب ، ماظن  قفاوم  دنـشاب ؛ ناملـسم 

یسایس یاھحانج  تسا . تموکح  راتفر  زا  ریغ  یـسایس ، یاھحانج  راتفر  اما  تسا ؛ فرح  کی  نیا  درادن . یتوافت  چیھ  تسا و  مدرم  ی  هیقب لثم  نینموم و  لثم  یراتفر 

یمالـسا ساسا  اب  تسا ، فلاخم  ماما  هار  اب  تسا ، فلاخم  بالقنا  اب  تسا ، فلاخم  مالـسا  اب  هک  یـسک  نآ  هب  تبـسن  احیرـص  دیاب  دننک . صخـشم  ار  ناشعـضوم  دیاب 

چیھ بالقنا  لصا  هب  بالقنا و  لوحت  هب  اما  دـننیدتم ، رھاظلا  یلع هک  مھ  یناسک  لباقم  رد  روط  نیمھ دـننک . نشور  ار  ناشاھزرم  عضوم و  تسا ، فلاخم  ماـظن  نیا  یارب 

هب اـم  فرح  نیا  دـننک . صخـشم  ار  دوخ  عضوم  اـما  دـننک ؛ هزراـبم  اوـعد و  گـنج و  مییوـگ  یمن دـننک . صخـشم  ار  ناـشیاھزرم  دـیاب  نادـماج  نارجحتم و  دـنرادن  یداـقتعا 

. تسا یسایس  یاھحانج 

تلم نیا  زا  یا  هوکش چیھ  اعقاو  هک  مدرک  ضرع  مھ  زور  نآ  نم  دنناد . یم مدرم  داحآ  تسین ؛ مدرم  داحآ  هب  باطخ  نم ، باطخ  تسا . نشور  ناشعـضاوم  مدرم  داحآ  هتبلا 

هک تسا  یناـسک  زا  تسا ؛ یـسایس  ناراذـگرثا  نیا  زا  تسھ ، عقوت  هک  هچنآ  تسین . یمیمـص  تشذـگرپ و  اـفو و  اـب  یبـالقنا و  روشحلـس و  نموـم و  عاجـش و  میظع و 

. دریگب ماجنا  دھاوخ ، یم نمشد  هچنآ  هک  دنراذگب  دیابن  دنیوگ . یم هک  تسا  یناسک  زا  دنسیون ؛ یم

مدرم دنھاوخ  یم دننک . دیماان  نیبدب و  روشک  نیا  ی  هدنیآ هب  ار  مدرم  دنھاوخ  یم تسا . یناور  یگنھرف و  مھزاب  تکرح  کی  ماظن ، نیا  هیلع  نمشد  تکرح  ساسا  زورما 

رد هیرجم ، ی  هوق رد  دنتسھ  فلتخم  یاھـشخب  رد  هک  ینیدتم  نالوئـسم  هب  ار  مدرم  دنھاوخ  یم دننک . نیبدب  نادرمتلود  هب  ار  مدرم  دنھاوخ  یم دننک . نیبدب  بالقنا  هب  ار 

هک هچنآ  دـننک . تسرد  هدـنیآ  زا  یکیرات  ریوصت  دـنھاوخ  یم دـننک . داجیا  راقن  دـنزادنیب و  ییادـج  نالوئـسم  نیب  دـنھاوخ  یم دـننک . نیبدـب  هننقم  ی  هوق رد  هیئاـضق ، ی  هوق

« يمالسا بالقنا  ياھشزرا   » 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 27هاگياپ  هحفص 12 
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ریوصت هدننکدیمون . جوعم ، جک ، ریوصت  هدنیآ : زا  ریوصت  دندرک ؛ یم ار  اھراک  نیمھ  تسرد  دساف ، تاعوبطم  نآ  تسا . نیا  منک ، تیاکش  هلگ و  تاعوبطم  زا  نم  دش  بجوم 

ییاراک نالوئـسم  هک  رکف  نیا  داجیا  یپ  رد  یتح  ناشیـضعب  رگیدـکی . هب  تبـسن  اھرـشق  رد  ینیبدـب  داجیا  هعماج ، رد  جنـشت  وج  داجیا  عقاو ، فـالخ  ریوصت  یلعف : عضو  زا 

ماجنا ار  ناشدوخ  فیاظو  راگدرورپ  لضف  هب  دنتـسھ و  مھ  لوغـشم  دنکب و  ار  ییاھراک  دـناوت  یم دراد و  تاناکما  دراد ، ییاراک  تلود  هن . تساھطلغ ؛ نآ  زا  مھ  نیا  دـنرادن !

. دنک کمک  نیا  هب  سک  چیھ یتسیابن  مدرک . ضرع  هک  دوب  ییاھنیمھ  نمشد  تساوخ  دنھد . یم

تاجن ار  روشک  نیا  دناوت  یم هک  یزیچ  نآ  دینادب  دننک . دامتعا  بالقنا  نیا  یـساسا  یاھ  هیاپ اھـشزرا و  هب  دنراد ، روضح  روشک  یـسایس  ی  هنحـص رد  هک  یناسک  ی  همھ

نم دنتسھ . ینموم  دمآراک و  یاھناسنا  روشک  نالوئـسم  زورما  هناتخبـشوخ  دناوت . یم هک  تسا  مالـسا  تسا و  جردنم  مالـسا  رد  همھ  هک  تسا  ییاھزیچ  نامھ  دھد ،

ناشفیاظو هک  مدقتعم  مراد و  داریا  تلود  ازجا  زا  یضعب  هب  نم  هتبلا  تلود  ازجا  زا  یرایـسب  روھمج ، سیئر اوق ، یاسور  روشک ، نالوئـسم  هک  منک  یم ضرع  اددجم  مھزاب 

نیا دـنناوت  یم هک  دنتـسھ  یناسک  اھ  نیا هدـنیآ ، سلجم  یھلا  لضف  هب  اش هللا  نا  سلجم و  یاضعا  دـنھد  یمن ناشن  یدـنبیاپ  تسرد  ای  دنـسانش و  یمن تسرد  ای  ار 

روشک نیا  یونعم  یدام و  یگدنزاس  انب و  هب  تمدخ  رد  اش هللا  نا  مدرم  نیا  یاھورین  دوب و  دھاوخ  یبوخ  ی  هدـنیآ روشک ، نیا  رد  هدـنیآ  هک  دـننک  تیوقت  مدرم  رد  ار  دـیما 

یمنھج ینمیرھا و  طلـست  هک  تشاذـگ  دـنھاوخن  مدرم  درادزاـب و  ریـسم  نیا  ی  همادا زا  ار  مدرم  نـیا  تسناوـت  دـھاوخن  نمـشد  راـگدرورپ  لـضف  هـب  داـتفا و  دـھاوخ  هار  هـب 

. ددرگرب روشک  نیا  هب  اددجم  عقوترپ  زواجتم و  ناگناگیب 

ریبکریما  / ١٣٧٩/١٢/٠٩ یتعنص  هاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  عمج  رد  تانایب 

، دـش دـھاوخ  یھتنم  دندیدنـسپ ، یمن ار  اھ  نآ هک  یرفن  دـنچ  یزوریپ  هب  تاباختنا  نیا  دـندید  اـت  اـما  دـش ؛ رازگرب  یدازآ  تاـباختنا  رئازجلا  رد  نیا ، زا  لـبق  لاـس  جـنپ  راـھچ 

زا یرھظم  دوب ؛ دازآ  تاـباختنا ، نآ  هک  دـندرک  یم فارتعا  اـیند  رد  مھ  همھ  دـندرک . بوکرـس  ار  مدرم  دـنتخادنا و  هار  هب  یماـظن  یاـتدوک  کـی  دـندرک و  کـمک  یھدـنامزاس و 

حرطم یلالدتـسا  شیارب  دـینک ، یم بوکرـس  ارچ  درک  یم لاوـس  یـسک  رگا  دـندرک ! بوکرـس  دـندیبوک و  لاـح  نـیعرد اـما  دوـب ؛ یـسارکمد  اـھ  نآ لوـق  هـب  یرـالاس و  مدرم

یگنھرف و یلوصا  یاھ  هیاپ ناشدوخ  یارب  ینعی  دـنفلاخم ! یـسارکمد  یناھج و  لئاسم  ی  هنیمز رد  ام  تارظن  اب  اھ  نآ دـنیآ و  یم راک  رـس  اھارگ  مالـسا نوچ  دـندرک : یم

لوصا و امـش و  یرکف  یاھ  هیاپ اما  دنزب ؛ یفلاخم  فرح  دنک و  یا  هشدـخ هشقانم و  اھ  هیاپ نیا  رد  هک  دـنھد  یمن هزاجا  ایند  رد  مھ  سک  چـیھ هب  دـننک ؛ یم فیرعت  ار  یرکف 

نیا تسا ؛ یتئارق  دنچ  دننک : یم ضارتعا  ارچ ، دییوگب  رگا  دـنھد و  یم رارق  هشقانم  دروم  ار  یمالـسا  یرکف  ی  هدـش تابثا مکحتـسم و  یاھیگتـسب  لد اھـشزرا و  ینابم و 

اب امش  ارچ  هک  دننک  یم مھتم  ییارگرجحت  ندوب و  مگد  هب  ار  امـش  ارچ ، دییوگب  رگا  دنوش ! یم دقتعم  یگنھرف  مزیلارولپ  هب  اذل  تسا ؛ تئارق  کی  مھ  نآ  تسا ، تئارق  کی 

نآ دنتـسین و  مزیلارولپ  هب  دقتعم  هجو  چیھ هب تسا ، ینتبم  نآ  رب  عفانم  نیا  هک  یمیھافم  عفانم و  فیرعت  ی  هنیمز رد  ناشدوخ  هک  یلاح  رد  دیفلاخم ؛ یگنھرف  مزیلارولپ 

. دنک مادقا  دنزب و  فرح  دریگب ، میمصت  دنک ، رکف  عماطم  فادھا و  نیا  هب  تبسن  یھاگآ  رس  زا  وجشناد ، ناوج  ناملسم و  ناوج  یتسیاب  هک  تساھ  نیا دننک ! یمن لوبق  ار 

مکحتسم یاھ  هیاپ بالقنا و  کی  یاھشزرا  ی  همھ دنـسیون و  یم هلاقم  دننز و  یم فرح  شا  هراب رد  دننادرگ و  یمرب یـسراف  هب  ار  اھفرح  نامھ  ون ، فرح  ناونع  هب  یا  هدع

ی هزیگنا اـھفرح و  نیا  اـشنم  تسا ؛ هدـش  هتخانـش یاـھفرح  اـھ  نیا تـسین ؛ وـن  فرح  اـھ  نـیا هـک  یلاـح  رد  دـنھد . یم رارق  هشقاـنم  هشدـخ و  دروـم  ار  تـلم  کـی  یرکف 

طلـسم نارگید  یاـھگنھرف  اـھروشک و  اـھتلم و  رب  هک  تسا  هدوـب  دوـصقم  نیمھ  یارب  دـنا ، هدرک دـیلوت  ار  گـنھرف  رکف و  نیا  هک  یناـسک  تسا . موـلعم  مھ  ناشناگدـنیوگ 

!؟ مینک رارکت  همجرت و  ار  اھ  نآ فرح  مییایب  ام  هک  تسا  تسرد  نیا  ایآ  دنوش .

ناریا  / ١١/١٣٨٠/٠۵ یمالسا  یروھمجتسایر  یهرود  نیمتشھ  ذیفنت  مکح  نتم 

یاھرشق زاین  هب  نداد  تیولوا  و  یلم ، عفانم  زا  تبقارم  و  تلم ، زا  ینادردق  و  منک ؛ یم هیصوت  لمع  رد  صالخا  رذگدوز و  تصرف  مانتغا  ادخ و  دای  هب  ار  مرتحم  روھمج  سیئر

روشک نالوئـسم  ی  همھ ناـشیا و  یارب  ار  یھلا  کـمک  تیادـھ و  قیفوت و  مدرگ و  یم رکذـتم  ناـشیا  هب  ار  بـالقنا  نید و  یـالاو  یاھـشزرا  ندرمـش  یمارگ  و  فعـضتسم ،

. منک یم تلئسم 

١٣٨١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزیس  مسارم  رد  تانایب 

هجوت دروم  تساھـشزرا - نیرت  مھم زا  اھتلم  یارب  هک  ار - لالقتـسا  یدازآ و  مھ  داد ، رارق  رظن  دروم  ار  تلادـع  یارجا  مھ  دـش ؛ انب  یمکحتـسم  لوصا  ی  هیاپ رب  بـالقنا  نیا 

تلادـع نآ  اب  دـیابن  ار  تلادـع  نیا  اھتنم  تسا ؛ قالخا  تیونعم و  یرالاس و  مدرم یھاوخ و  یدازآ یھاوختلادـع و  زا  یبیکرت  بالقنا ، نیا  ار . قالخا  تیونعم و  مھ  داد ، رارق 

. دوخ صاخ  فیرعت  اب  تسا  یمالـسا  تلادـع  نیا  درک ؛ هابتـشا  دـنداد ، یم ار  شراعـش  دوخ  رامقا  یاھروشک  رد  ای  قباس  یوروش  رد  اھتـسینومک  هک  یموھوم  ییاعدا و 

رد اھناسنا  یرابودـنب  یب یانعم  هب  نینچمھ  هیامرـس و  تردـق و  ناـبحاص  یگتخیـسگراھم  یاـنعم  هب  هک  یبرغ - یدازآ  اـب  ار  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  رد  یدازآ  نینچمھ 

مھف اب  یمالسا و  دیق  اب  یدرف  یدازآ  مھ  تسا و  یونعم  یدازآ  مھ  تسا ، یعامتجا  یدازآ  مھ  تسا ؛ یمالسا  یدازآ  نیا  درک . هابتشا  دیابن  تسا - لمع  راتفر و  هنوگرھ 

، رجحتم یاھ  یراد نید اب  دـیابن  تسا ، هداد  رارق  دوخ  لوصا  وزج  یمالـسا  بالقنا  یمالـسا و  یروھمج  هک  مھ  ار  یقـالخا  تیونعم و  نیا  تسا . مالـسا  فیرعت  تیادـھ و  و 

ناسنا هعماج و  یارب  تداعس  ریسم  مھف  مدع  رجحت و  ییاتسیا و  اب  اما  راد ، نید نابز  رد  رھاظ و  هب اھ ، یراد نید نآ  درک . هابتشا  عماوج  زا  یرایسب  رد  اتـسیا  قطنم و  یب

. درک هجوت  نآ  هب  دیاب  تسانعمرپ و  رایسب  تیونعم ، یدازآ و  تلادع و  زا  دعب  یمالسا  دنوسپ  نیا  تسا . هارمھ 

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

یمود ی  هطقن تسا . فدھ  نیا  هب  هجوتم  اھ  نآ ینکارپ  هعیاش تاغیلبت و  رتشیب  دننک ؛ دیماان  درـسلد و  یمالـسا  ماظن  هب  تبـسن  ار  تلم  هک  تسا  نیا  اھ  نآ فدھ  نیلوا 

فدھ دنریگب . مدرم  زا  دـننک و  شوماخ  تسا ، هدوب  تخـس  یاھ  هندرگ رد  اھ  نآ تکرح  روتوم  هک  ار  مدرم  نامیا  تاداقتعا و  دـنناوتب  هک  تسا  نیا  دـنا ، هتـسب دـیما  نآ  هب  هک 

فرطرب ار  اھ  نآ دـننک  یم شالت  هریغ  یتلود و  نالوئـسم  ییارجا و  یاھ  هاگتـسد هک  مدرم - یتشیعم  تالکـشم  هک  دـننک  یراک  دـنناوت ، یم هک  ییاجنآ  ات  تسا  نیا  موس 

یاھـشالت اب  رگید  فرط  زا  دـننک ؛ دـیماان  نیبدـب و  ار  مدرم  یبالقنا ، یاھـشزرا  ماما و  بالقنا و  ماظن و  هیلع  وس  تاغیلبت  ینکارپ و  هعیاش اب  فرط  کی  زا  دوشن . لح  دـننک -

ناریدم هک  ییاھفعض  ول  و  دشاب - هتشاد  دوجو  روشک  رد  هک  یفعـض  رھ  مھ  فرط  کی  زا  ددرگ ؛ فرطرب  مدرم  تالکـشم  دنراذگن  دنوش و  مدرم  روما  حالـصا  زا  عنام  نوگانوگ 

. دنھد تبسن  یمالسا  ماظن  هب  ار  نآ  دنراد - اھتلود  ییارجا و 

تدحو  / ٢٧/١٣٨١/٠۵ میکحت  رتفد  ییامھدرگ  هب  مایپ 

هدننک نییعت یعقاوم  رد  راذگریثات و  هرسکی  تفای ، ققحت  مان  نیا  ریز  رد  بالقنا  نیتسخن  نایلاس  رد  هچنآ  تسا . زیگنا  هرطاخ بناج  نیا یارب  تدحو  میکحت  رتفد  ییامھدرگ 

مدـقم فوفـص  لیکـشت  بالقنا ، یلمع  یرظن و  ینابم  هب  روشرپ  هناناوج و  یدـنبیاپ  دراد : یم هاگن  مشچ  ربارب  رد  ار  بالقنا  یقیقح  یاھ  شزرا زا  یتسرھف  مان ، نیا  دوب .

هب زازتـعا  راـختفا و  دندیـشوک ، یم نآ  نداد  هولج  هریت  یارب  ناـگناگیب  هک  ییاـھقفا  هب  دـیما  رون  ندـنابات  نایوجـشناد ، ی  هراـب رد  راوـگرزب  ماـما  یاـھوزرآ  ندرک  یتاـیلمع  رد 

هتخانـش و یاـھ  هزیگنا زورما  زور و  نآ یلیمحت . گـنج  بـالقنا و  نادیھــش  ینـالوط  تـسرھف  لیکــشت  رد  ندـش  میھــس  هرخـالاب  شیوـخ و  ندوـب  یبـالقنا  یناملــسم و 

نھذ هب  نتخادنا  گنچ  رب  ار  دوخ  رارصا  لیم و  زین  یرابکتسا  تردق  زکارم  دننک . ادج  یمالسا  ماظن  بالقنا و  زا  ار  دیفم  لاعف و  رصنع  نیا  دنا  هتساوخ هراومھ  یا  هتخانـشان

. دراد یم زاربا  هشیمھ  زا  رتراکشآ  هزورما  نایوجشناد ، لد  و 

قفا ١۴٠۴  / ١٣٨٢/٠٨/١٢ رد  ناریا  یمالسا  یروھمج  زادنامشچ  دنس 

: تشاد دھاوخ  ییاھ  یگژیو نینچ  زادنا  مشچ نیا  قفا  رد  یناریا  ی  هعماج

« يمالسا بالقنا  ياھشزرا   » 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 27هاگياپ  هحفص 13 
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یرالاس مدرم رب  دـیکات  اب  یبالقنا ، یلم و  یمالـسا ، یاھ  شزرا یقـالخا و  لوصا  رب  یکتم  دوخ ، یخیراـت  ییاـیفارغج و  یگنھرف ، تایـضتقم  اـب  بساـنتم  هتفاـی ، هعـسوت 

. یئاضق یعامتجا و  تینما  زا  یدنم  هرھب اھ و  ناسنا قوقح  تمارک و  ظفح  عورشم ، یاھ  یدازآ یعامتجا ، تلادع  ینید ،

مدرم  / ١٣٨٢/١١/١۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

اھتلم اب  یللملا  نیب نابلطراصحنا  ناھاوخ و  هدایز ایند  رد  دـینیبب  امـش  داد . تاجن  یناھج  ربکتـسم  یاھتردـق  ی  هطلـس زا  ار  ناریا  هک  تسا  تھج  نیا  زا  بالقنا  نیا  شزرا 

عطق ار  اھ  نیا تسد  بالقنا  دندوب . طلسم  ام  یلام  یناسنا و  عبانم  ی  همھ رب  ام و  تلود  رب  ام ، گنھرف  رب  ام ، تفن  رب  تلم ، نیا  رب  روشک ، نیا  رب  اھ  نیمھ دننک ! یم هچ 

مییامن و ظفح  دوخ  ریسم  رد  ار  نآ  مینادب ؛ ار  بالقنا  نیا  ردق  تسام . بالقنا  شزرا  نیا ، درک . مک  تلم  نیا  رـس  زا  ار  ناش  هطلـس دنار و  نوریب  روشک  نیا  زا  ار  اھ  نیا درک ؛

دھاوخ دوبھب  ار  اـم  یاـیند  نید و  گـنھرف و  داـصتقا و  تشونرـس و  هدـنیآ و  هک  تساـھ  هیاـپ یناـبم و  لوصا و  نیمھ  دورب . شیپ  دوخ  یـالاو  فادـھا  تمـس  هب  مینک  کـمک 

. داد دھاوخ  مایتلا  ار  مولظم  زیزع و  ناریا  رکیپ  یاھمخز  دیشخب و 

امیس  / ١٣٨٣/٠٩/١١ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یراعش یی و  هشیلک ار  ییاھزیچ  ماظن ، بالقنا و  ی  هنیمز رد  ام  هکنیا  فرـص  یمالـسا . ماظن  بالقنا و  یرکف  یاھناینب  اھـشزرا و  هب  رواب  تخانـش و  ندرک  راد  هشیر موس ،

. تسا یلم  ی  هناسر راک  نیا ، دیایب ؛ دوجو  هب  یقیقح  رواب  مدرم  رد  اھراعش  نیا  هب  تبسن  دیاب  تسین ؛ یفاک  مینک ، رارکت 

نازومآشناد  / ١٣٨٣/١٢/٢۴ یمالسا  یاھنمجنا  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد ذفان  خسار و  مزع  هدارا و  اب  تردقرپ ، میکح ، یربھر  دش . هدامآ  یمالسا  بالقنا  یارب  هنیمز  هکنیا  ات  دنارذگ  هناگیب  ی  هطلس زا  یشان  یاھ  یتخـس رد  تلم  نیا  اھلاس 

نوچ دنام ؛ رثا  یب نمشد  دنفرت  هعفد  نیا  تفرگ و  لکش  یمالـسا  بالقنا  اذل  دندوب ؛ هدرک  ادیپ  هبرجت  مھ  تلم  دش ؛ نادیم  دراو  دمآ و  دوجو  هب  مدرم  نایم  رد  اھلد ، ی  همھ

؛ تسا کانرطخ  ردقچ  یلبق  یاھ  یگدامآ اب  ناگناگیب  نیمک  دنتسناد  یمن مدرم  ناربھر و  هطورشم ، ی  هرود رد  دندوب . هدرک  ادیپ  هبرجت  یمالـسا  بالقنا  رد  ناربھر  تلم و 

اب یمالـسا ، بـالقنا  رد  هعفد  نیا  درک . روشک  نیا  رد  تساوخ ، راـک  رھ  دـمآ و  مھ  نمـشد  دـندش ؛ نمـشد  ی  هلمح لوـبق  یاـیھم  دـندیچرب و  ار  ناـشدوخ  یاـھراصح  اذـل 

یاھـشزرا نامیا ، راصح  ینعی  یونعم - راـصح  دـیاب  هک  دـندیمھف  اـم  قداـص  نارکف  نشور مھ  اـم و  یناـحور  ناربھر  مھ  اـم ، تلم  مھ  تیطورـشم ، ی  هبرجت زا  ی  هدافتـسا

. دنراد هگن  مکحم  نمشد  یاھ  هئطوت لباقم  رد  ار  یرادیب - راصح  یبالقنا و 

نازومآشناد  / ١٣٨٣/١٢/٢۴ یمالسا  یاھنمجنا  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زا یضعب  اما  مقفاوم ؛ یلیخ  اھناوج  یداش  حیرفت و  یمرگرـس و  اب  نم  هتبلا  تساھناوج . فیاظو  وزج  لطاب ، لطاع و  یاھ  یمرگرـس زا  زیھرپ  ینماد و  کاپ ندناوخ ، سرد 

رگید یاھاج  یلیخ  رد  تسین ؛ ام  ی  هعماج صوصخم  نیا ، دنک . یم ام  ی  هعماج دراو  ادـمع  ناناوج  ام و  ندرک  لفاغ  دـصق  هب  نمـشد  ار  فرحنم  یاھ  حـیرفت اھ و  یمرگرس

، ییاپورا یاھروشک  یتح  و  نیچ و -...  یزلام و  لثم  ییایـسآ - فلتخم  یاھروشک  رد  هک  میتشاد  یددـعتم  یاھربخ  هتـشذگ  لاـس  ود  یکی  رد  دـننک . یم ار  راـک  نیا  مھ 

نیا اب  عقاو  رد  دـندرک . مدـھنم  یروآ و  عمج دـندوب ، هداد  صیخـشت  رـضم  هدـننک و  هارمگ اھناوج  یارب  اـھ  نآ دوب و  هدـش  ناـشروشک  دراو  قاـچاق  تروص  هب  هک  ییاـھ  ید یس

یاھ تسینویھـص ابلاغ  دننک ، یم قاچاق  ار  تالوصحم  نیا  هک  مھ  یناسک  دندرک . دروخرب  تسا - هانگ  اھناوج  یارب  نتـشگ ، اھ  نیا ربورود  هک  ردـخم - داوم  لثم  اھ  ید یس

ناریا ی  هدنیآ زا  نوچ  ارچ ؟ دنتسھ . ناریا  رد  هژیو  روط  هب و  یمالسا ، یاھروشک  رد  صوصخب  اھروشک ، زا  یلیخ  رد  اھناوج  داسف  یھارمگ و  لماع  اھ  نیا دنتـسھ ؛ ثیبخ 

هکنیاامک دوش ؛ وگلا  یمالـسا  یاـھروشک  ی  هیقب یارب  هک  دـسرب  یا  یعاـمتجا تفرـشیپ  یندـم و  تفرـشیپ  یملع و  تفرـشیپ  هب  ناریا  تلم  دـنھاوخ  یمن دنـسرت . یم

یاـھ یتسیزمھ ناـمیا و  ملع و  یاـھ  هلق دـیناوتب  امـش  هک  یزور  اـھتنم  هدـش ؛ وگلا  مھ  نـآلا  اـت  ناریا  تلم  هک  دـھد  یم ناـشن  رگید  یاـھروشک  رد  یمالـسا  یاـھتکرح 

نمـشد ی  هحلـسا دینک ، هنیداھن  ار  بالقنا  یاھـشزرا  دیروآ و  دوجو  هب  ار  انعم  هدام و  زا  رادروخرب  یونعم  ی  هنالداع ی  هتفرـشیپ ی  هعماج دینک و  حـتف  ار  یقالخا  یناسنا و 

. دیسرب اجنآ  هب  امش  دنراذگن  دنھاوخ  یم دتفا . یم راک  زا  یلکب 

یربھر  / ١٣٨٣/١٢/٢٧ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دنشاب و هتـشادن  دیدرت  مالـسا  یاھـشزرا  رد  دشاب ؛ یفاک  دح  رد  یبالقنا  یمالـسا و  یاھـشزرا  بالقنا و  مالـسا و  هب  ناشنامیا  هک  دنریگب  رارق  یناسک  دیاب  راک  سار  رد 

. دورب ولج  روشک  اش هللا  نا  ات  دراد ، یمالسا  یروھمج  هک  دشاب  یراک  همھ  نیااب بسانتم  ناشیریگیپ  کرحت و  تردق  طاشن و  ناوت و 

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

راک کی  نیا  دـننیزگرب ؛ تسا ، کیدزن  اھرایعم  نیا  هب  دـننک  یم ساسحا  هک  ار  یـسک  نوگانوگ ، یاھدزمان  نایم  رد  دـننک و  باختنا  هناـھاگآ  هنادنمـشوھ و  یتسیاـب  مدرم 

اب درف  ات  دنک  تیادھ  ار  مدرم  یاھلد  دنک و  کمک  لاعتم  یادخ  اش هللا  نا  دنوش و  رـضاح  مھم  ی  هنحـص نیا  رد  زاب  مشچ  اب  دیاب  مدرم  تسا . مدرم  امـش  راک  تسا و  گرزب 

ار مدرم  قح  هب  دـقتعم  مدرم و  یورین  هب  نموم  مدرم ، هب  نموم  بالقنا ، یاھـشزرا  اھفدـھ و  هب  نموم  طاشناب ، باداش و  یمدرم ، حور  یاراد  صـالخااب ، عاجـش ، تیاـفک ،

. تسا نیرت  یدیلک ی  هلمج زا  نیا  و  تسا ، مھم  یمومع  تکراشم  زیچ  همھ  رد  تسا . لاسما  رد  مدرم  یمومع  تکراشم  شخب  نیرت  مھم نیا  دننک ؛ باختنا 

یگنھرف  / ١٠/١٣/١٣٨۴ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دھدب دناوت  یم ار  دیون  نیا  دوش ، یم هدھاشم  نادرم  تلود رد  مدرم و  مومع  رد  زورما  هک  یـشیارگ  تلود و  لیکـشت  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  روشک  رد  هک  یدـیدج  عضو  نیا 

راک هچ ام  هک  تسا  نیا  هب  هتسب  هکلب  دشاب ؛ یعطق  سدح  لباق  شیپ  زا  زیچ  همھ  هک  انعم  نیا  هب  هن  تسا ؛ یدعاسم  عاضوا  طلغ ، یریگ  تھج ندنادرگرب  یارب  عاضوا  هک 

ار نیا  ررکم  نم  و  دنا ؛ هداد خساپ  اھراعـش  نیا  هب  مدرم  هدوب و  بالقنا  ینابم  اب  قبطنم  هک  هدش  حرطم  ییاھراعـش  نوچ  تسا ؛ یدـعاسم  ی  هنیمز هنیمز ، نکیل  مینکب ،

هچ دنداد ، یار  داژن  یدمحا یاقآ  هب  هک  ییاھ  نآ هچ  دـنداد ؛ یار  بالقنا  یاھ  شزرا هب  مدرم ، قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  میدـنارذگ ، شیپ  هام  دـنچ  هک  یتاباختنا  رد  ام  ما . هتفگ

تسا ممعم  یناحور و  یبالقنا ، تیصخش  کی  ناشیا  تسا ؛ بالقنا  ناگتسجرب  زا  یکی  مھ  یمشاھ  یاقآ  نوچ  دنداد ؛ یار  یناجنـسفر  یمـشاھ  یاقآ  هب  هک  ییاھ  نآ

هد دـنداد و  یار  داژن  یدـمحا یاقآ  یاھراعـش  هب  نویلیم  هدـفھ  هک  درک  روصت  دـیابن  دـنداد . یار  اھ  شزرا نیمھ  هب  عقاو  رد  دـنداد ، یار  ناشیا  هب  هک  یناـسک  زا  یرایـسب  و 

یاھ یگتـسب لد هب  بـالقنا ، یاـھ  شزرا هب  نید ، هب  ار  ناـشدوخ  یدـنبیاپ  تاـباختنا  نیا  رد  مدرم  زا  یگرزب  تیرثکا  هکلب  تسین ؛ هنوگ  نیا هیـضق  دـندادن ؛ یار  رگید  نویلیم 

لابقتـسا مھ  مدرم  دـنک ، یم تکرح  دـھد و  یم همادا  دـنک و  یم رارکت  تلود  نیا  مھ  ار  اھراعـش  نیمھ  هدـش و  لیکـشت  ساـسا  نیا  رب  مھ  یتـلود  دـنداد و  ناـشن  ماـما 

، دیدج عضو  رد  نیاربانب ، مینک . هدافتـسا  هنیمز  نیا  زا  دیاب  ام  هک  تسا  یبوخ  رایـسب  ی  هنیمز کی  ی  هدنھد ناشن نیا ، دنریذپ . یم ار  اھ  فرح نیا  زاب  شوغآ  اب  دـننک و  یم

ناونع هب  ار  نآ  هک  میراد  یگنھرف  ی  هعومجم کی  ام  هک  درک  لوبق  دوش  یمن دوشب ؛ فعاضم  یتسیاـب  هعومجم  نیا  یاـضعا  یروآون  هزیگنا و  طاـشن ، ییاـیوپ ، نم  رظن  هب 

هاگرارق نیا  رد  لاح ، نیعرد تسا - ریذـپان  بانتجا اھروشک  ی  همھ رد  راودا و  ی  همھ رد  یرازراک  نینچ  کی  میا - هداد رارق  یگنھرف  رازراـک  یگنھرف و  لـئاسم  یلـصا  هاـگرارق 

. منکب مناوت  یمن روصت  الصا  نم  ار  نیا  دوشب ؛ هدھاشم  هظحالم و  تفرشیپ  مدع  ای  دوکر  ای  یطاشن  یب یلصا ،

ید  / ١٠/١٩/١٣٨۴ هدزون  مایق  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ناناوج تسین . لبق  لاس  تفھ  تسیب و  عضو  اب  هسیاـقم  لـباق  اـم  روشک  زورما  عضو  تسا . هدـش  قفوم  تسا ؛ هتفر  شیپ  لاـس  تفھ  تسیب و  نیا  لوط  رد  ناریا  تلم 

« يمالسا بالقنا  ياھشزرا   » 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 27هاگياپ  هحفص 14 
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، دنا هدرک ناشتاغیلبت  رد  نانمشد  هک  ییاھ  تنعلم اھ و  یھاوخدب ی  همھ مغر  یلع ام ، تلم  دنا ؛ هتفر شیپ  دنا و  هدرک دشر  ام  نارکف  نشور نانیب و  نشور ام ، یالـضف  ام ،

، ماما طخ  راعش  یبلط ، تلادع راعش  داد : یار  اھراعش  هب  تلم  دیدید ؛ یروھمج  تسایر  تاباختنا  نیمھ  رد  ار  شا  هنومن هک  دش ، رتدنم  هقالع رتدنبیاپ و  بالقنا  ینابم  هب 

. دـنھد ناشن  مدرم  هب  تکرح ، ی  هصرع رد  ار  ناشدوخ  دنتـسناوت  مھ  نالوئـسم  دـمحب هللا  دـندش . عمج  اھروحم  نیا  رود  تلم  یمالـسا ؛ یاـھ  شزرا هب  یدـنبیاپ  راـعش 

راک اھ  نآ تسا ؛ یندوتـس  بـالقنا  یاـھ  شزرا یناـبم و  تمـس  هب  تفرـشیپ  یارب  سلجم - ناگدـنیامن  یتلود ، نالوئـسم  اـم - نالوئـسم  تکرح  تمھ و  دـمحب هللا  زورما 

یمالـسا یروھمج  ناھاوخدب  رت ؟ نیریـش رتابیز و  نیا  زا  هچ  و  رتالاب ؛ نیا  زا  هچ  تلم ، کی  یارب  دننک . یم کیدزن  لمع  ی  هلحرم هب  هدش ، هتفگ  هک  ار  ییاھفرح  دـننک و  یم

. دننیب یم ار  لئاسم  نیمھ  مھ 

راسمرگ  / ٠٨/٢١/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، دھـشم داشرھوگ  دجـسم  رد  ای  روشک  دـجاسم  رد  ناضمر ، هام  رد  هک  میرادـن  دای  هب  اـم ، یناوجون  یناوج و  نارود  زا  هتـشذگ ، یاـھلاس  لوط  رد  روشک  نیا  رد  تقو  چـیھ

رد اھ . هبلط ابلاغ  مھ  نآ  دندرک ؛ یم فاکتعا  هک  میدوب  هدید  مق  رد  یدودعم  دادعت  ام  نابعـش ، هام  ای  بجر  هام  فراعتم  زور  هس  ضیبلا  مایا  رد  دـننکب . فاکتعا  دـنیایب  مدرم 

، ناضمر هام  رخآ  ی  هھد رد  نآ ، رب  ی  هوالع تسا ؛ نیفکتعم  زا  ولمم  عماج ، دجاسم  روشک و  رساترس  دجاسم و  اھھاگـشناد و  فاکتعا ، مایا  رد  زورما  دوبن . لومعم  نآ  ریغ 

. تسام زورما  ناوج  لسن  نیا  درادن . ریظن  ایند  رد  رگید  نیا  اھ . نیرت ناوج اھناوج ، نیمھ  هن ، اھ ؟ نزریپ اھدرمریپ ؟ یناسک ؟ هچ  دـندوب . فاکتعا  لوغـشم  یمیظع  تیعمج 

. تسا هعماج  بلاغ  هجو  یبالقنا ، یاھشزرا  نید و  هب  شیارگ  زورما 

(ع)  / ٠٩/٠۴/١٣٨۵ نیسح ماما  هاگشناد  یرسفا  یهدکشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

ی همھ رد  هشیمھ  دیناوتب  امش  دشاب و  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  لاح  لماش  نانچمھ  یھلا  تاقیفوت  دنک ؛ قفوم  ار  امـش  هک  منک  یم تلئـسم  لاعتم  دنوادخ  زا 

. دیشاب یمالسا  بالقنا  یاھشزرا  زا  تظافح  ناریا و  تلم  شیاسآ  تینما ، یارب  یصخاش  دنکن - ای  دنکب  دیدھت  ار  روشک  نیا  یرطخ  هک  ینارود  رد  هچ  اھنارود -

ناگربخ  / ٠٩/٢٢/١٣٨۵ سلجم  تاباختنا  هناتسآ  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تینیع مسجت و  هنحـص  رد  روـط  نیا ار  یلم  تساوـخ  کـی  دـننک و  یم حرطم  ار  نآ  یتبـسانم  رھ  هب  روـشک و  ی  هطقن رھ  رد  اـم  مدرم  هک  یا - هتـسھ یژرنا  راعـش  نـیمھ 

نز درم و  فلتخم ، یاھرشق  ناوج ، ریپ و  مدرم - داحآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  هنحـص ، رد  مدرم  روضح  تسا . هنحـص  رد  مدرم  ی  هناھاگآ روضح  ی  هدنھد ناشن دنـشخب - یم

باسح هب  ناـشدوخ  یـساسا  ی  هلئـسم ار  ینف  یملع و  تفرـشیپ  یملع و  لـئاسم  دـننادب ؛ ناـشدوخ  لـئاسم  ار  روشک  یـساسا  لـئاسم  روشک - زا  یا  هطقن رھ  رد 

رد مدرم  روضح  اھ  نیا دننک ؛ هبلاطم  حرطم و  اج  همھ  ناشدوخ  یقیقح  تساوخ  کی  ناونع  هب  ار  بالقنا  یساسا  یاھشزرا  هب  نالوئـسم  ماظن و  روشک و  یدنبیاپ  دنروآ ؛

یاـنعم نیا  درذـگ ؛ یم روشک  رد  هک  یثداوح  هب  تبـسن  ندوبن  تبغر  یب ندرکن ؛ اـھر  ار  روـشک  تشونرـس  ندوـبن ؛ تواـفت  یب ینعی  هنحـص  رد  مدرم  روـضح  تسا . هنحص 

. تسا هنحص  رد  روضح 

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

نیا روشک ؛ نالوئسم  مدرم و  نیب  مکحتسم  طابترا  نیا  اب  تسا - ریظن  مک رایـسب  ایند  رد  ام  یرالاس  مدرم هک  حضاو - یرالاس  مدرم نیا  اب  تسا ؛ دازآ  روشک  کی  ناریا  زورما 

لباقم رد  یناھج  رابکتـسا  یریگ  تھج ی  هدـنھد ناشن نیا  دـیآ ؛ یم باسح  هب  بولطمان  روشک  کی  اکیرما  نارادمتـسایس  اکیرما و  تلود  رظن  زا  اھ ، ییاکیرما رظن  زا  ناریا 

زور هب  زور  بالقنا  یاھـشزرا  دوش و  یم رت  یوق زور  هب  زور  ناریا  تلم  درب . دنھاوخن  مھزاب  دنا و  هدربن یدوس  ینمـشد  نیا  زا  اھ  ییاکیرما هتبلا  تسا . ملاع  دوجوم  قیاقح 

. دوش یم رت  هزات رت و  هتسجرب

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

تیلوئسم هک  تلود - هب  مدرم  دنھاوخ  یم نانمشد  دشابن . دنھاوخ  یم نانمشد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  تلود ، هب  دامتعا  روشک ، نیلوئـسم  هب  دامتعا  سفن ، هب  دامتعا 

بختنم راک و  رـس  رب  یاھتلود  ی  همھ زا  منک . یم تیاـمح  تلود  زا  نم  دـینک . یثنخ  ار  نمـشد  ی  هشقن نیا  دـینک  یعـس  دنـشاب ؛ داـمتعا  یب دراد - ار  روشک  روما  ی  هرادا

هاگیاج الوا  تسین . باتک  باسح و  یب لـیلد و  یب تیاـمح ، نیا  منک . یم تیاـمح  صاـخ  روط  هب  مھ  تلود  نیا  زا  دوب ؛ دـھاوخ  نیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  مدرک ، تیاـمح  مدرم 

نیا مـھ  دــعب  دراد ؛ شود  رب  تـلود  ار  اھتیلوئــسم  نیرتـشیب  اـیناث  تـسا ، یمھم  رایــسب  هاـگیاج  اـم  روـشک  یــسایس  ماــظن  رد  یمالــسا و  یروـھمج  ماــظن  رد  تـلود 

تلادع و یریگ  تھج یناتـسا ، یاھرفـس  مدرم ، اب  طابترا  ناوارف ، شالت  یـشوک ، تخـس دراد . شزرا  یلیخ  یمالـسا  یبالقنا و  ییارگ  شزرا نیا  ینید و  یاھ  یریگ تھج

باتک باسح و  یب تیامح  تیامح ، نیا  هتبلا  منک . یم تیامح  تلود  زا  اـھزیچ  نیا  رطاـخ  هب  نم  مناد . یم ار  اـھراک  نیا  ردـق  نم  دراد و  تمیق  یلیخ  اـھ  نیا یمدرم ؛ یز 

ادـخ هب  دـنھدن ؛ تسد  زا  ار  ادـخ  هب  دامتعا  دـنوشن ؛ هتـسخ  میوگ  یم یتلود  نیلوئـسم  هب  هک  تسا  نیا  نم  عقوت  نیلوا  مراد . تلود  زا  شلباقم  رد  مھ  یتاعقوت  تسین ؛

رد دنـشاب ؛ بظاوـم  بقارم و  دـنتفین ؛ دـنتفا ، یم یدارفا  هـک  ییاـھ  ییارگ لـمجت ماد  رد  دـننک ؛ ظـفح  ار  ناـشدوخ  یمدرم  یز  دـننک ؛ داـمتعا  مدرم  نـیا  هـب  دـننک و  داـمتعا 

نایم رد  مدرم  اب  هک  ار  هچنآ  دـننک ؛ راک  مدرم  نیا  یارب  ناوت  ی  همھ اب  دوجو و  ی  همھ اب  دـننکن ؛ فلت  یـسایس  یاـھاوعد  اـب  ار  ناـشتقو  دـنوشن ؛ دراو  یحاـنج  تامـصاخم 

. دننک لابند  دنناسرب و  ققحت  هب  دنراذگ ، یم

یمالسا  / ٠٣/٠٨/١٣٨۶ یاروش  سلجم  هرود  نیمتفھ  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

دندوب هدرک  یزیر  همانرب یناسک  هک  دپت  یم یزیچ  نامھ  یارب  تلم  نیا  لد  هک  تسا  نیا  شیانعم  دننک ؛ یم باختنا  مدرم  ار  سلجم  دنک ؛ یمن بصن  یـسک  هک  ار  سلجم 

اعدا میھاوخ  یم اما  دـنا ؛ کی ی  هجرد نیـسدقم  وزج  تلم  داـحآ  ی  همھ هک  مینک  اـعدا  میھاوخ  یمن دـپت . یم یمالـسا  لوصا  یارب  تلم  نیا  لد  دـننک ؛ هداـم  علق  ار  نآ  هک 

، داد روـشک  نیا  هب  بـالقنا  نیا  هک  ییاھـشزرا  یارب  یمالـسا و  یاھـشزرا  یارب  مالـسا و  یارب  دنتـسین ، کـی  ی  هجرد نیـسدقم  وزج  لـمع  رد  هک  مھ  ییاـھ  نآ هـک  مـینک 

نارگرامعتـسا و تسد  ی  هچیزاب یخیرات ، تلم  نیا  گرزب و  روشک  نیا  هک  ار  ینارود  نآ  دناوت  یمن تلم ، نیا  یخیرات  ی  هظفاح دـنا . هدیـشچ ار  اھ  نآ معط  دـنلئاق و  تیمھا 

، ار مدرم  دــیاقع  ار ، مدرم  شــشوپ  ار ، مدرم  یگدــنز  تـھج  ار ، مدرم  لد  ار ، وا  گـنھرف  ار ، وا  داـصتقا  دنتــساوخ  یم دــنک ؛ شوـمارف  دوـب ، هدــش  تسینویھــص  نارگیزاــب 

اب اـھ  نیا ی  همھ لاـح ، نیع  رد  دوب ؛ ملظ  دوب ، ییوگروز  دوب ، ضیعبت  دوب ، رقف  دوبن . روـصتم  تلم  نیا  هب  رتـگرزب  نیا  زا  یتناـھا  دـنھدب ؛ رارق  ناـشدوخ  یزاـب  ی  هیاـم تسد

ار نارود  نآ  تلم ، نیا  ی  هظفاـح دوب . داـسف  بـالجنم  تمـس  هب  نز  درم و  ندـناشک  اـب  دوب ؛ ینید  ینآرق و  یمالـسا و  دـض  یاـھ  یریگ تھج اـب  دوـب ، تاسدـقم  هب  تناـھا 

کی اما  میا - هدرک سمل  اھام  هتبلا  دنناوج ؛ نوچ  دنا - هدرکن سمل  ناشتشوگ  تسوپ و  اب  ار  نارود  نآ  تلم ، دارفا  رثکا  رـضاح ، نامز  رد  مینک  ضرف  رگا  درک . دھاوخن  شومارف 

. دراد تسود  ار  لوصا  نیا  تلم  دوش . یم لیدبت  تلم  نآ  تریصب  تلم و  نآ  مھف  تلم ، نآ  فراعم  هب  اھ  نآ دراد و  یم هگن  دوخ  ی  هظفاح نھذ و  رد  ار  ییاھزیچ  تلم 

تلود  / ٠۴/٠۶/١٣٨۶ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

. دیھد یم تلادع  ی  هدـعو مھ  دـیھد ، یم دـیما  مدرم  هب  مھ  دـیا ؛ هداد رارق  ناتدوخ  درکلمع  یاھ  همانرب اھراعـش و  وزج  ار  تیـصوصخ  ود  نیا  هک  دـیتسھ  یتلود  مھ  امش 

رد تسا . تلادع  الخ  زیچ  همھ  زا  شیب  ایند ، زورما  الخ  مھ  اتقیقح  دـینز . یم تلادـع  زا  مد  دـیا و  هدرک دـنلب  ار  تلادـع  مچرپ  امـش  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  مھ  دـیما  نامھ 

مدرم و تاراـظتنا  تاـعقوت و  اـھدوبمک ، تالکـشم ، هب  اـم  یتقو  تلادـع . زا  تسا  تراـبع  تسوا ، ی  هنـشت هعماـج  نیا  هک  یزیچ  نیرتـشیب  مھ  اـم  دوخ  ی  هعماـج روشک و 

، دوشب نیمات  تلادع  رگا  هک  تلادع ؛ نیمات  ی  هلئسم هب  ددرگ  یمرب اھ  نیا ی  همھ ابیرقت  مینیب  یم مینک ، یم هاگن  تسھ ، مدرم  یارب  ام  دوخ  نھذ  رد  هک  یدنلب  یاھوزرآ 

« يمالسا بالقنا  ياھشزرا   » 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 27هاگياپ  هحفص 15 
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ار ییاھمدق  دیناوتب  امش  راوشد ، رطخرپ و  ینالوط و  یداو  نیا  رد  تسا  نکمم  هتبلا  تسا . بوخ  یلیخ  دیدرک ، حرطم  ار  تلادع  امش  دش . دھاوخ  لح  اھزیچ  نیا  ی  همھ

شزرااب و رایـسب  دـیا ، هدرک ذاختا  هک  یتھج  دـیراذگ و  یم هک  یمدـق  نیمھ  اما  دـھدن ؛ فافک  یرازگتمدـخ  یاھتـصرف  ای  ام  یاھرمع  هار ، ناـیاپ  اـت  تسا  نکمم  دـینک ؛ یط 

ناسنا نھذ  رد  ار  ییاھانعم  تسا و  ینیـشنلد  فداصت  کی  نابعـش  ی  همین اب  کرابم  ی  هتفھ نیا  تلود و  تئیھ  فداصت  لاسما ، نیاربانب  تسا . راعـش  نیا  ی  هدننک هدنز

. دنک یم یعادت 

اھ نآ هچنآ  اتقیقح  ینعی  دنوش ؛ یم بوسحم  شزرااب  الاو و  میھافم  نیمھ  یارب  هطقن  ود  ام ، یارب  زورما  هک  دـندوب  یناسک  زا  اتقیقح  مھ  رنھاب  دیھـش  ییاجر و  دـیھش 

گرزب و اھ  نآ دای  هب  ار  تلود  ی  هتفھ امـش  هک  دراد  اج  دوب . اھ  نیا بالقنا و  یاھـشزرا  هب  قشع  تلادـع و  هب  قشع  میدـید - یم کیدزن  زا  اـم  هک  تشادـیماو - تکرح  هب  ار 

. دشاب یمارگ  ناشدای  اش هللا  نا  دینادب . بستنم  اھراوگرزب  نآ  هب  ار  ناتدوخ  دیرامشب و  یمارگ 

تلود  / ٠۴/٠۶/١٣٨۶ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

لوصا هب  هک  دـھد  یم ناـشن  لـمع ، رد  مھ  و  تسا - مھم  هک  راعـش - لوـق و  رد  مھ  تلود ، تسا . یمھم  صخاـش  یلیخ  هک  تساھـشزرا  لوـصا و  هب  یدـنبیاپ  ی  هلئـسم

مھدزون و نورق  نیا  رد  هک  یـسایس  میظع  تالوحت  مینک - یم هاگن  ایند  گرزب  یاھ  بالقنا ی  همھ هب  یتقو  هکنیا  هب  دـینک  هجوت  تسا . دـنبیاپ  بـالقنا  یاھـشزرا  بـالقنا و 

! دندرک ییافو  یب دندرک و  تشپ  ناشدوخ  لوصا  یدابم و  هب  یھاتوک  تدـم  رد  اھبالقنا  نیا  مینیب  یم هسنارف - بالقنا  اھ  نیا زا  لبق  هداتفا و  قافتا  ایند  رد  یدالیم  متـسیب 

؛ هدرک رییغت  میھافم  نیا  هک  دنتسناد  یم همھ  اما  دندروآ ؛ یم نابز  هب  ار  لوصا  نیا  تاقوا  یھاگ  الاح  تسا . خیرات  نتم  زا  ی  هتفرگرب هتـساخرب و  یلیلحت - چیھ  نودب  نیا -

نیا رد  هک  مھ  ییاھ  بـالقنا هدرخ  نیا  رد  دـش . نوگرگد  درک و  رییغت  لـمع  لوق و  رد  یناـبم  نیا  دـش و  روط  نیا یھاـتوک  تدـم  رد  یوروش  بـالقنا  رد  مھ  هسنارف و  رد  مھ 

. تسا هدرک  رییغت  ینابم  نیا  منک - یمن ادیپ  نیا  یارب  انثتسا  دروم  کی  یتح  مراد ، عالطا  نم  هک  ییاجنآ  ات  ینعی  انثتسا - نودب  هداتفا ، قافتا  ایند  رانک  هشوگ و  رد  تدم 

رارق لمع  ی  همانرب نامدوخ  یارب  ار  یا  یناـبم لوصا و  ناـمھ  میھد و  یم ار  ییاھراعـش  ناـمھ  زورما  اـم  هک  تسا  ریظن  یب اـسآزجعم و  ی  هدـیدپ کـی  اـم  بـالقنا  یارب  نیا 

. تسا مھم  یلیخ  نیا  تسا . هتفرگن  تروص  لوصا  نیا  زا  یا  یطخت چیھ  ام ، تساوخ  رد  ام و  یاھ  یزیر همانرب رد  ینعی  دوب ؛ هدش  مالعا  اھنامھ  بالقنا  لوا  رد  هک  میا  هداد

یارب دریگ ، یم ماجنا  ام  بالقنا  اب  هک  مھ  یتموصخ  ینمشد و  ی  همھ هدنام . یقاب  یـساسا  لوصا  نیا  دننام . یم یقاب  لوصا  ینابم و  نکل  دننک ، یم ادیپ  رییغت  اھـشور 

، رتفافـش هشیمھ  زا  لوصا  نیا  هک  دـنیب  یم ناـسنا  زورما  اـما  تسـشن ؛ لوصا  نیا  یور  رب  ییاـھرابغ  فلتخم ، یاـھ  هرود رد  ناـمز و  رورم  رد  دـیاش  تسا . لوـصا  نیا  اـقب 

هچنآ دیتسھ ، لوئسم  نوچ  اھامش  دوش و  یم حرطم  اھ  نیا دینک ، یم مالعا  هک  ییاھ  همانرب رد  امـش و  یاھراعـش  رد  امـش و  نابز  رد  تسا ؛ حرطم  رت  هتـسجرب رت و  هدنز

مینکب ضرع  نیلالھلا  نیب  رد  هتبلا  تسا . تیلوئـسم  تعیبط  نیا  دروآ ؛ یم دوجو  هب  هعماج  رد  ار  یقمع  رایـش و  طخ و  کی  دنام و  یمن یقاب  فرح  ماقم  رد  دییوگ ، یم هک 

، هن دوـشب ؛ فرطرب  میـشک  یم بآ  یور  هک  یطخ  لـثم  مییوـگ ، یم هک  یفرح  هک  تسین  روـط  نیا دور و  یم ـالاب  مھ  امـش  یاـھندز  فرح  تیلوئـسم  تلع ، نیمھ  هـب  هـک 

یبالقنا یاھشزرا  یاضف  ییارگ و  لوصا یاضف  امـش ، یاھراعـش  سپ  دنلب . ای  هاتوک  الاح  دراد ؛ یراگدنام  تاریثات  هعماج ، یاھ  تینھذ رد  اھتیعقاو و  رد  دینز ، یم هک  یفرح 

. تسا نیا  امش  تلود  ی  هصخاش نیرت  مھم نیلوا و  تسا . یشزرااب  زیچ  یلیخ  نیا  تسا ؛ هدرک  مکاح  هعماج  رب  ار  بالقنا  ماما و  ینابم  هب  یرادافو  یاضف  و 

نارھت  / ٢٣/٠۶/١٣٨۶ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

تلم نیا  راگدرورپ ، ی  هوق لوح و  هب  یھلا ، قیفوت  هب  ناریا ، مدرم  تمھ  هب  هدش . سکعب  هیـضق  مھ  یمالـسا  یروھمج  ی  هرـصاحم یمالـسا و  یروھمج  فیعـضت  دروم  رد 

هک لـبق  لاـس  جـنپ  لـبق و  لاـس  راـھچ  زا  یـسایس  تیعقوـم  ظاـحل  زا  اـم  زورما  تسا . هـتفر  ـالاب  هدوـمیپ و  هـلپ  زا  دـعب  هـلپ  یپرد ، یپ روـط  نـیمھ ار  یقرت  ـالتعا و  ناـبدرن 

یحور یگدامآ  طاشن و  ظاحل  زا  ام  تلم  زورما  میرتولج . یلام  عبانم  ظاـحل  زا  میرتـالاب ؛ یملع  نکمت  ظاـحل  زا  اـم  زورما  میرتـالاب . دـندرک ، عورـش  ار  فدـھ  نآ  اـھ  یئاـکیرمآ

تلم سکعب ، دندرک ، شالت  هچرھ  لاس  جنپ  راھچ  نیا  لوط  رد  تسا . هتـشذگ  زا  رتولج  راوگرزب ، ماما  ینابم  یبالقنا و  یاھـشزرا  تیمکاح  ظاحل  زا  ام  تلم  زورما  دنرتولج .

یاج هک  یلاح  رد  دنھد ، یم ناشن  یتوافت  یب ناشدوخ  زا  ناریا  تلم  دنیبب  ناسنا  هک  تسین  یا  هلاسم چـیھ  رد  دـنرت و  هنحـص رد  رتطاشناب و  رترایـشوھ ، رت ، هدـنز ناریا 

حاضیتسا دـنلاوس و  دروم  یمالـسا  تما  فرط  زا  زورما  اھ  یئاکیرمآ نیا ، رب  هوالع  دوخ . فادـھا  ی  هیـضق رد  لـماک  تسکـش  تسا : نیا  اـکیرما  لوصحم  تساـھ . نآ روضح 

یاـیند فارطا  رد  ار  نوگاـنوگ  یاـھ  یجنـسرظن اـھ و  یھاوخرظن نیا  دیونـش  یم تسا . موـکحم  یمالـسا  تما  مالـسا و  تلم  یموـمع  راـکفا  رد  اـکیرما  زورما  دـنوش . یم

. دنلاوس دروم  اھ  نیا اکیرما ؛ تیموکحم  اکیرما و  تیروفنم  زا  دنک  یم تیاکح  همھ  مالسا ؛

دزی  / ١٠/١٢/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دزی و رھش  زیزع  مدرم  هراومھ  تسا . یرواب  نید نامیا و  زکرم  راکتبا ، شالت و  راک و  زکرم  رنھ ، زکرم  شناد ، زکرم  یدزی -! زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  امش - ناتسا  امش و  رھش 

خیرات لوط  رد  هک  یئاھنادـیم  ی  همھ رد  هدامآ  کرحت و  راکتبا و  راک و  یورین  زا  راشرـس  ینید ، رواب  ناـمیا و  زا  راشرـس  بیجن ، دادعتـسااب ، یمدرم  ناونع  هب  ار  دزی  ناتـسا 

عافد یاھ  هصرع رد  دندیـشخرد ؛ دزی  مدرم  بالقنا ، یزوریپ  زا  دـعب  مھ  میدرک ، هبرجت  میدـید ؛ مشچ  هب  بالقنا  زا  لـبق  مھ  تسا ، هتفر  یم راـظتنا  ناریا  تلم  زا  اـم  رـصاعم 

یگنھرف یـسایس و  مجاـھت  دروـم  هک  یئاھـشزرا  زا  عاـفد  ی  هصرع رد  مھ  زورما  اـت  سدـقم ، عاـفد  ناـیاپ  زا  سپ  یمالـسا و  بـالقنا  تیوـھ  زا  عاـفد  ی  هصرع رد  سدـقم ،

. میدومزآ میدرک و  هدھاشم  میمصت  مزع و  یاراد  هتسبرمک و  راک ، هب هدامآ باکر ، هباپ ار  دزی  زیزع  مدرم  اھنادیم ، نیا  ی  همھ رد  دوب . هتفرگ  رارق  نانمشد 

هوکربا  / ١٠/١۵/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

داجیا رد  قطانم  ی  همھ زا  ناریا  تلم  ی  همھ تسا ، دنلبرـس  راختفارپ و  ی  هرھچ کی  یللملا  نیب طیحم  رد  یناھج و  عماـجم  رد  زورما  ناریا  تلم  هک  دـینک  یم هظحـالم  رگا 

ار تیلوئـسم  ساسحا  نیا  دـیاب  نیلوئـسم  مھ  دـشاب : دـیاب  لماع  ود  نیا  سپ  دیدیـشک . تمحز  همھ  دـیدرک ، شالت  همھ  دنمیھـس ؛ ناریا  تلم  زا  اـبیز  وکین و  ریوصت  نیا 

ناریدم ام و  روھمج  سیئر ام و  یارزو  یتلود و  نیلوئسم  هناتخبشوخ  منک  ضرع  امش  هب  مناوت  یم نم  هک  دننک ، تیوقت  زور  هب  زور  ناشدوخ  رد  مدرم  یاھزاین  هب  تبـسن 

دایز مھ  راک  دنرادن ؛ مک  یزیچ  افاصنا  اقح و  تیلوئسم  ساسحا  نیا  رد  دنیب  یم دنک ، یم هک  هاگن  ناسنا  نیب هللا ، ینیب و  دنراد . ار  تیلوئسم  ساسحا  نیا  روشک  دشرا 

هک تسا  نیمھ  مدرم ، روما  هب  یگدیـسر  ینارمع و  یدام و  تامدـخ  رب  ی  هوالع مھ  ناشگرزب  تمدـخ  کی  تسا . یریذـپان  یگتـسخ شـالت  اـفاصنا  مھ  شـالت  دـننک ، یم

هک یناسک  روشک ، رد  ام  دارفا  نایم  رد  دنتسھ  دندوب و  تسا . مھم  یلیخ  نیا  دننک ؛ یم راختفا  اھ  نآ هب  دنریگ ، یم تسد  رس  ار  بالقنا  یاھـشزرا  ار ، بالقنا  یاھراعش 

. دندرکن راختفا  اما  دندرک ، یم راختفا  اھ  نآ هب  دیاب  دنتسنادن . ار  اھراعش  نیا  ردق 

هک دشاب  نئمطم  دیاب  ار  یلوا  نکر  نیا  تلم  سپ  دنا . هدوب بالقنا  یاھـشزرا  بالقنا و  یاھراعـش  نیا  هب  رختفم  دنلبرـس و  هشیمھ  روشک  دشرا  نیلوئـسم  هناتخبـشوخ 

. روشک رسارس  رد  عضو  دوبھب  یارب  روشک  ناریدم  روشک و  نیلوئسم  مامتھا  زا  تسا  ترابع  نآ  تسھ و 

زیربت  / ١١/٢٨/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، دندرک هبـساحم  دب  دندرک ، اطخ  دش ، شومارف  ماما  درم ، بالقنا  دش ، مامت  بالقنا  هک  دندرک  مالعا  دـندش ، هدز  ناجیھ ناھگان  طسو  یاھلاس  نیا  لوط  رد  هک  یناسک  نآ 

. دش رت  هدنز بالقنا  یاھشزرا  دش . رتطاشناب  بالقنا  دندرک . هابتشا 

هک یئاھراک  دننیب ؛ یم ار  بالقنا  یئاراک  نوچ  دنھاوخ ؛ یم ار  وا  مدرم  دـنھد ؛ یم یار  وا  هب  مدرم  دـنک ، حرطم  ار  بالقنا  یاھراعـش  مدرم و  نیب  دـیایب  هک  یـسک  نآ  زورما 

هک تسا  یئاھزیچ  اھ  نیا هدـش ، هدـیمد  تلم  نیا  ناناوج  رد  هک  یـسفن  هب  دامتعا  حور  هدروآ ، دوجو  هب  اـیند  رد  تلم  نیا  یارب  هک  یھاـگیاج  هدرک ، روشک  نیا  رد  بـالقنا 

. دوش یم لح  یروج  نیا تالکشم  داد . ماجنا  ار  اھ  نیا بالقنا  نیا  دیآ . یمن تسد  هب  مھ  لاس  دص  رد  یھاگ 

لیدبت یناسنا  ی  هتسجرب یاھ  هدروآرف هب  ماخ  یاھناسنا  دنوش . یم لیدبت  لعفلاب  تلاح  هب  جیردتب  هوقلاب  تلاح  زا  مزال ، یاھیگدامآ  ینورد ، یاھیئاناوت  دادعتـسا ، ناوج ،

« يمالسا بالقنا  ياھشزرا   » 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 27هاگياپ  هحفص 16 
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ولج تلم  کی  دوش و  یم هداد  اھ  نآ هب  اھتلم - تاقباسم  ناھج - حطـس  رد  اھناسنا  تاقباسم  رد  ندیود  تردق  دیلوت ، تردق  یگدنزاس ، تردق  تیریدم ، تردق  دنوش و  یم

. تسا بالقنا  یاھشزرا  بالقنا و  اھ  نیا ی  همھ ی  هیام دتفا . یم

گنج هک  لاس ١٣۵٩  ناوج  زا  ام  زورما  ناوج  ما : هتفگ اھراب  نم  تسا . هدش  رت  هدنز تسا ؛ هدنام  رادیاپ  اھـشزرا  نیا  زورما  ات  تسا ؛ هدنام  دـنامب و  رادـیاپ  دـیاب  اھـشزرا  نیا 

راتفر رب  نالک  تروص  هب  یزیر  همانرب تسا و  صخـشم  هدنیآ  یارب  نامھار  ام  تسین . رتمک  دشابن ، رتشیب  رگا  دربن  نادیم  رد  روضح  یارب  شا  یگدامآ دش ، عورـش  یلیمحت 

. مینکب میھاوخ  یم هچ  میناد  یم ام  تسا . مکاح  راگدرورپ  لضف  هب  یھلا و  قیفوت  هب  بالقنا  یمومع 

مدرم  / ١٢/٢٢/١٣٨۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هدوب یئامیپ  هار رگا  تسا . هدش  دراو  تسا ، هدوب  یلم  رادتقا  نداد  ناشن  یارب  ینومزآ  هک  یئاجرھ  تسا ، هداد  ناشن  لاس  یـس  دودـح  نیا  رد  هک  ینانچمھ  ناریا  تلم 

بوسحم یلم  تردـق  رھاـظم  زا  یرھظم  هک  یئاـجرھ  تسا - هدوب  سدـقم  عاـفد  نارود  رد  اـھ  هھبج رد  روضح  رگا  تسا ، هدوـب  تاـباختنا  رگا  تسا ، هدوـب  تارھاـظت  تسا ،

روشک درذـگ ، یم بالقنا  زا  ابیرقت  هک  یلاس  یـس  نیا  لوط  رد  هک  تسا  نیمھ  و  تسا . هدرک  ادـیپ  روضح  نآ  رد  تعاجـش  اـب  یرایـشوھ ، اـب  ناریا  تلم  تسا - هدـش  یم

. تسا هدش  رت  هدنز وا  رد  بالقنا  یاھشزرا  بالقنا و  ینابم  بالقنا و  یاھ  نامرآ زور  هب  زور  تسا ؛ هدش  رت  یوق زور  هب  زور  امش  تلود  امش ، تلم  امش ،

یعامتجا تلادـع  تسا - نیا  اھتدـھاجم  اھراک و  ی  همھ اشنم  هک  تساھلد - رد  تناید  نامیا و  ماکحتـسا  لوا ، ی  هجرد رد  بـالقنا  یاھـشزرا  تسیچ ؟ بـالقنا  یاھـشزرا 

لمع هنادازآ  دـننک ، رکف  هنادازآ  مدرم  هک  تسا ، مدرم  رب  هریغ  یتـلود و  یبزح و  یدرف و  ارآ  لـیمحت  مدـع  تسا ، باـختنا  رد  مدرم  یدازآ  تـسا ، داـسف  اـب  ی  هزراـبم تـسا ،

یار و قودنـص  یاپ  دیورب  دیھاوخ  یم هک  امـش  اذل  تسا . بالقنا  ینابم  بالقنا و  یاھـشزرا  اھ  نیا نیا . ینعی  ینید  یرالاس  مدرم یمالـسا . تاررقم  بوچراچ  رد  دـننکب ؛

- یعامتجا تلادع  هب  دقتعم  نیما ، نیدتم ، هدنیامن ، بالقنا . یاھشزرا  بالقنا و  ینابم  نیمھ  هب  دنبیاپ  دوشب  لیکـشت  یـسلجم  کی  هک  دشاب  نیا  ناتفدھ  دیھدب ، یار 

نینچ کی  دـیاب  سلجم  یمالـسا ؛ یروھمج  تزع  هب  دـقتعم  نیلوئـسم ، تاقبط  زا  یا  هقبط رھ  رد  یـشخب و  رھ  رد  داسف  زا  رفنتم  روشک - رـساترس  رد  تلادـع  رارقتـسا 

« یمالسا  » مسا اب  هک  دنا  هدمآ یناسک  هک  تسا  هداتفا  قافتا  یھاگ  یمالسا  یاروش  سلجم  رد  میدنارذگ . ار  یمالسا  یاروش  سلجم  هرود  تفھ  ام  دشاب . یـسلجم 

، هن هک  دنداتـسیا  یا  هدـع کی  یمالـسا -» یاروش  سلجم   » دوب هدـمآ  هک  دـشاب - هچ  سلجم  مسا  هک  دوب  نیا  ثحب  هک  لوا  ی  هرود رد  دـنا ! هدرک تفلاخم  سلجم  نیا  یارب 

، ار دوخ  رادتقا  ار ، دوخ  تزع  ار ، دوخ  تمظع  ناریا  تلم  تسا . هدرک  ار  اھیراکادف  نیا  مالـسا  یارب  ناریا  تلم  تسین . ناریا  تلم  ی  هدنیامن نیا  بوخ ، دشابن ! یمالـسا » »

کی اـی  تسین . بولطم  نیا  بوخ ، دـندرک ! تفلاـخم  سلجم  یارب  یمالـسا »  » مسا اـب  هک  دـندش  ادـیپ  یا  هدـع کـی  دـنک . یم وجتـسج  مالـسا  رد  ار  دوخ  هاـفر  شیاـسآ و 

هک دننارذگب  نوناق  روشک  رد  دینک ، عمج  ار  یا  هتـسھ یژرنا  طاسب  دنتفگ  یم هک  نیفلاخم  ی  هتـساوخ قبطرب  دنتفرگ  میمـصت  دندش ، ادـیپ  یرگید  سلجم  کی  رد  یناسک 

نیمھ مھ - سلجم  نیمھ  رد  اما  دنھاوخب . ار  نآ  ناریا  تلم  هک  تسین  یزیچ  نیا  ام . سلاجم  زا  یکی  رد  دوب  مھ  نیا  دورن ! یا  هتـسھ یژرنا  لابند  هک  دـننک  مازلا  ار  تلود 

. میتشاد روج  همھ  دنک . فرطرب  ار  هار  رس  عناوم  دنک و  لابند  ار  یا  هتسھ یژرنا  یتسیاب  هک  دندرک  فظوم  ار  تلود  دندنارذگ و  نوناق  تسھ - راک  رس  رب  نآلا  هک  یـسلجم 

مدرم  / ١٢/٢٢/١٣٨۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

طاقن رد  هچ  فلتخم ؛ یاھرھش  نوگانوگ و  یاھناتسا  رد  هچ  نارھت ، رد  هچ  فلتخم - یاھرھـش  رد  نامزیزع  مدرم  داحآ  ناریا و  تلم  ام  هب  دنک  کمک  لاعتم  یادخ  میراودیما 

تکرـش نیا  لوصحم  اـش هللا  نا  دـننک و  تکرـش  تبرق  دـصق  اـب  هزیگنا و  اـب  قوش ، روش و  اـب  تاـباختنا  نیا  رد  دـنناوتب  اـش هللا  نا  همھ  هک  هداـتفارود - قطاـنم  اھاتـسور و 

یارب عفان  تلم و  یارب  دـیفم  الماک  سلجم  کی  ایناث  دریگب ، ار  نانمـشد  یاھیزیگنا  هنتف ولج  دوشب و  نانمـشد  مشچ  رد  ناریا  تلم  تبیھ  ناریا و  تلم  تزع  الوا  یمومع ،

حور ادھش و  رھطم  حاورا  دشاب و  ام  ی  همھ لاح  لماش  هادف ) انحاورا   ) هیقب هللا ترضح  کمک  اش هللا  نا  دیایب و  دوجو  هب  بالقنا  یاھـشزرا  بالقنا و  یاھ  نامرآ هب  ندیـسر 

. دشاب روشحم  شئایلوا  ربمغیپ و  اب  اش هللا  نا  درک ، زاب  ناریا  تلم  ام  ولج  ار  هار  نیا  هک  ماما  رھطم 

١٣٨٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزون  مسارم  رد  تانایب 

نیا فرح  نیا  یانعم  تسا . مدرم  هب  قلعتم  بالقنا  نیا  ینعی  دنمدرم ؛ نآ  یلـصا  ی  هیاپ تسا و  یھلا  بالقنا  کی  بالقنا  نیا  هک  دننک  یم دـیکات  ناش  همان تیـصو رد  ماما 

بالقنا نیا  رجاتـسم  ار  نارگید  دنادب ، کلام  ار  دوخ  دنکب ؛ ار  بالقنا  نیا  تیکلام  یاعدا  دیابن  دناوت و  یمن یا - هقبط چـیھ  یدرف ، چـیھ  یرـشق ، چـیھ  سک - چـیھ هک  تسا 

وا تیصخش  هدارا و  مزع و  روحم  رب  بالقنا  هک  دوب  ماما  دوخ  رت ، هتسیاش رت و  بسانم همھ  زا  دنادب ، بحاص  کلام و  بالقنا  نیا  هب  تبسن  ار  دوخ  یسک  دوب  رارق  رگا  دنادب .

نیا بحاص  سپ  تسا . هدش  حیرـصت  دیکات و  نآ  هب  همان  تیـصو رد  دنز و  یم جوم  ماما  تانایب  رد  نیا  دناد . یم هراک  همھ ار  ادـخ  هراک و  چـیھ ار  دوخ  ماما  یلو  دـمآ ؛ دوجو  هب 

، شتیوھ بالقنا  دـننادب . بالقنا  نیا  ظفاح  ار  ناشدوخ  دـیاب  مدرم  تسا . یھلا  گرزب  تناما  نیا  ظفح  نآ  دـنک و  یم ینیگنـس  ناگمھ  شود  رب  یا  هفیظو دـنمدرم . بالقنا 

دوب دنھاوخ  مھ  هدنیآ  رد  دنتسھ ، مھ  زورما  دنا ، هدوب هشیمھ  تسا . بالقنا  ینابم  اھشزرا و  هب  تسا ؛ بالقنا  یاھ  یریگ تھج هب  تسا ؛ بالقنا  یاھراعـش  هب  شیانعم 

تلادع دعب  ای  دننک  ادج  بالقنا  زا  ار  ینید - دعب  ینید - راعـش  ای  دنھدب  رییغت  ار  بالقنا  یاھراعـش  تسا ، هدـش  ضوع  ناھج  عاضوا  هکنیا  ی  هناھب هب  دـنھاوخب  هک  یناسک 

هب فلتخم ، یاھ  هزیگنا دننک . ادـج  بالقنا  زا  ار  ندوب  دادبتـسا  دـض  دـعب  ای  دـننک  ادـج  بالقنا  زا  ار  یزیتس  هناگیب یزیتس و  هطلـس دـعب  ای  دـننک  ادـج  بالقنا  زا  ار  یعامتجا 

بالقنا نیا  دننادب . دنشاب ؛ رایشوھ  دیاب  مدرم  دنھد . رییغت  ار  بالقنا  یاھفدھ  بالقنا و  یاھراعش  هکنیا  یارب  دنوش ، نادیم  دراو  تسا  نکمم  هشیمھ  فلتخم  یاھ  هناھب

نید ینابم  هب  ندوب  دنبیاپ  تسا ؛ ندوب  یمالسا  راعش  تسا ، هدش  هتشون  بالقنا  مچرپ  یور  رب  بالقنا  نیا  رد  هک  یئاھراعش  نیرت  یلصا تسا . هدنز  دوخ  یاھراعـش  اب 

. نامولظم ی  همھ زا  ی  هناقداص حیرص و  عافد  مھ  نآ  تسا ، ملاع  نامولظم  زا  عافد  تسا ؛ رابکتسا  اب  ی  هزیتس تسا ؛ یزیتس  هطلس تسا ؛ ینید  دعاوق  لوصا و  و 

تلود  / ٠٢/١٣٨٧/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

نیا دنتـساوخ  یم هک  یناسک  اب  ی  هلباقم و  ماما ؛ قطنم  بالقنا و  یرھوج  تایـصوصخ  یخرب  یزاسزاب  ندرک و  هدنز  هصالخ : روط  هب  تساھ ؛ نیا تلود  یمومع  نامتفگ 

زایتما مود و  تیصوصخ  نیا  تسا . یشزرااب  زیچ  نیا  هتفر ؛ نیب  زا  هدش و  خوسنم  هک  دندرک  یم اعدا  ای  دنربب ، نیب  زا  ای  دننک ، خوسنم  ار  یساسا  میھافم  نیا  اھـشزرا و 

. تسھ تلود  نیا  رد  هک  تسا  یمود 

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

هتفگ رانک  هشوگ و  یھاگ  هک  یئاـھفرح  نیا  یمالـسا ، یروھمج  اـب  اـیند  یتسینویھـص  یهکبـش  اـکیرمآ و  اـھنآ  سار  رد  رابکتـسا و  ریذـپانیتشآ  قیمع و  ینمـشد  تلع 

دوخ اب  یفن »  » کی یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  نیا  هلئـسم  تسین . دـننکیم -  لخاد  رد  یـضعب  هک  یتاروصت  هچ  دـنھدیم ، ار  شراعـش  اـھنآ  هک  یئاـھزیچ  هچ  دوشیم - 

«. تابثا  » کی دراد ،

رد اـیند  طلـسم  یاھتردـق  تلاـخد  ذوفن و  یفن  یـسایس ، یگتـسباو  یفن  اـیند ، یـسایس  یاھتردـق  یهلیـسو  هب  تلم  ریقحت  یفن  یریذپهطلـس ، یفن  رامثتـسا ، یفن 

. دنکیم یفن  عطاق  یمالسا  یروھمج  ار  اھنیا  یرگیحابا ؛ یقالخا ؛ مسیرالوکس  یفن  روشک ،

؛ شناد یاھهلق  رب  ندرک  ادیپ  تسد  یارب  شالت  ناھج ، نامولظم  زا  عافد  یمالسا ، یاھـشزرا  تابثا  یناریا ، تیوھ  یلم ، تیوھ  تابثا  دنکیم : تابثا  مھ  ار  یئاھزیچ  کی 

. دنکیم یراشفاپ  اھنآ  رب  یمالسا  یروھمج  هک  تسا  یئاھزیچ  وزج  اھنیا  شناد ؛ یاھهلق  حتف  و  شناد ، یهلئسم  رد  یورهلابند  طقف  هن 

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

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

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

« يمالسا بالقنا  ياھشزرا   » 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 27هاگياپ  هحفص 17 
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ینعی دنک ، ضوع  ار  شراتفر  دنک . ضوع  ار  شراتفر  یمالسا  یروھمج  میئوگیم  دورب ، نیب  زا  یمالسا  یروھمج  میئوگیمن  ام  دنیوگیم : دننکیم ، تبحـص  هک  ناریا  یهرابرد 

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

نامھ دنک ؛ تمواقم  وا  لباقم  رد  دوش و  هجاوم  تاناکما  عاونا  هب  زھجم  یهدرتسگ  یهھبج  اب  هتسناوت  یمالسا  یروھمج  تابثا ، نآ  رد  یفن و  نیا  رد  یگداتسیا  نیمھ  اب 

یمالـسا و یروھمج  هیلع  دـنداد  مھ  تسد  هب  تسد  همھ ، یبرع و  یاھروشک  زا  یـضعب  وتان و  اپورا و  برغ و  قرـش و  هک  دوب  سدـقم  عافد  لاـس  تشھ  رد  هک  یتلاـح 

انعم نیمھ  زورما  ات  گنج  زا  دعب  یاھلاس  رد  یسایس و  یهصرع  رد  درکن . ینیـشنبقع  چیھ  دوخ  درک و  ینیـشنبقع  هب  راداو  ار  اھنآ  یهمھ  هرخالاب  یمالـسا  یروھمج 

دنک یورشیپ  هکلب  دنکن ، ینیشنبقع  طقف  هن  دتسیاب ؛ هدرک ، ادیپ  لکش  شربارب  رد  هک  یمیظع  یهھبج  نیا  لباقم  رد  هتسناوت  یمالـسا  یروھمج  ینعی  هتـشاد ؛ دوجو 

. هداتفا قافتا  نیا ، دنک . دراو  هبرض  نمشد  هب  و 

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

مکح رد  تسا ؛ مسج  مکح  رد  یقوقح  تخاس  نیا  درک . ظفح  دـیاب  ار  وا  دراد ؛ دوجو  یعقاو  یقیقح و  تیوھ  کی  یقیقح ، تخاس  کـی  یقوقح ، تخاـس  لد  رد  هشیمھ 

یقاب مھ  یقوقح  یرھاظ و  تخاس  نیا  ولو  دـنک ، ادـیپ  رییغت  نومـضم  اـنعم و  نآ  رگا  تسا . نومـضم  اـنعم و  مکح  رد  تسا ؛ حور  مکح  رد  یقیقح  تیوھ  نآ  تسا ، بلاـق 

مھ رد  تخـس  مسج  کی  اب  دروخرب  نیلوا  اب  تسا ؛ ملاس  شرھاظ  هدـش ، کوپ  لـخاد  زا  هک  ینادـند  لـثم  تشاد ؛ دـھاوخ  یماود  هن  تشاد ، دـھاوخ  یاهدـیاف  هن  دـنامب ،

: تسا یمالـسا  یروھمج  یاھنامرآ  ناـمھ  تسیچ ؟ ینورد  تخاـس  نآ  تسا . مسج  نیا  حور  مکح  رد  وا  تسا ؛ مھم  ینورد ، یعقاو و  یقیقح و  تخاـس  نآ  دنکـشیم .

ینورد ینطاب و  یقیقح و  تخاس  ازجا  نآ  اھنیا  نمـشد ؛ ذوفن  لباقم  رد  یگداتـسیا  قالخا ، یربارب ، یردارب و  داجیا  یارب  یعـس  اھـشزرا ، ظفح  ناـسنا ، تمارک  تلادـع ،

روشک نالوئسم  ندوب  یمدرم  رگا  میتخادنا ، اوزنا  هب  ار  تلادع  راعش  میدرک ، شومارف  ار  تلادع  رگا  میدش ، رود  یمالـسا  قالخا  زا  ام  رگا  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماظن 

رگا دـننک ، هاـگن  تردـق  تورث و  زکرم  کـی  هلیـسو و  کـی  ناونع  هب  تیلوئـسم  هب  رگید  یاـھروشک  نیلوئـسم  زا  یلیخ  لـثم  مھ  روشک  نیلوئـسم  رگا  میتفرگ ، مکتسد  ار 

زا نداد ، رارق  مدرم  یهدوت  حطـس  رد  ار  دوخ  یتسیزهداـس ، ندوب ، یمدرم  رگا  دوش ، فذـح  روشک  نیلوئـسم  لـمع  تینھذ و  زا  مدرم  یارب  یراکادـف  تمدـخ و  یهلئـسم 

یاھفعض یصخش ، یاھفعض  اھیتسیابردور ، رگا  دوش ، شومارف  نمشد  یاھیبلطزواجت  لباقم  رد  یگداتسیا  رگا  دوش ، کاپ  دوش ؛ فذح  دورب و  رانک  نیلوئسم  تینھذ 

تـسد زا  یمالـسا  یروھمج  یعقاو  تیوھ  یلـصا  یاھـشخب  نیا  یقیقح و  یاھزغم  نیا  رگا  دوش ، مکاح  روشک  نیلوئـسم  یللملانیب  یـسایس و  طباور  رب  یتیـصخش 

یاروش سلجم  اروـش : سلجم  زا  دـعب  یمالـسا »  » دـنوسپ دـشخبیمن و  یرثا  یلیخ  دـنکیمن ؛ یکمک  یلیخ  یمالـسا  یروـھمج  یرھاـظ  تخاـس  دوـش ، فیعـض  دورب و 

ناملد دوشن ؛ شومارف  دورن ، تسد  زا  تریس  نآ  حور ، نآ  میـشاب  بقارم  هک  تسا  نیا  هیـضق  لصا  دھدیمن . تروص  یراک  یئاھنت  هب  یمالـسا ، یروھمج  تلود  یمالـسا ؛

. تسا هیضق  ساسا  نیا ، دیشاب . هتشاد  هجوت  تریس  انعم و  حور ، هب  بلاق . تروص و  ظفح  هب  دشابن  شوخ 

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

رثا ام  یداصتقا  لئاسم  رد  نیا  دـننک . گنرمک  دـندرک  یعـس  اھیـضعب  جـیردتب  ار  نیا  تشاد ؛ دوجو  هتکن  نیا  ام  بالقنا  رد  ندرک . شزرا  دـض  ینعی  یرگیفارـشا ؛ زا  بانتجا 

یرگیفارـشا هب  هکنیا  زا  هک  دندوب  فلتخم  حوطـس  رد  یدارفا  ینعی  بالقنا . رد  دوب  شزرا  دـض  کی  یرگیفارـشا ، هب  شیارگ  یرگیفارـشا و  دراد . رثا  ام  یناور  لئاسم  رد  دراد ،

هیـضق نیا  هب  دھعتم  لوا  یهجرد  رد  روشک  نیلوئـسم  دـندرکیم . بانتجا  تدـشب  دـشاب ، یرگیفارـشا  تایـصوصخ  وزج  هک  دوش  هدـید  یزیچ  اھنآ  زا  ای  دـنوش ، هداد  تبـسن 

یتـلود نیلوئـسم  تـلود ، ینعی  دراد ؛ دوـجو  هللادـمحب  یرگیفارـشا ، ندرک  شزرا  دـض  جوـم  ناـمھ  هناتخبـشوخ  زورما  دـش . فیعـض  اجیردـت  نـیا  دنــشاب . دـیاب  دنتــسھ و 

. تساھصخاش زا  یکی  نیا  تسا . یگرزب  تمعن  تسا ؛ یبوخ  تصرف  یلیخ  نیا  دنتسھ و  یمدرم  دنتسیزهداس ،

هعسوت  / ١٣٨٧/١٠/٢١ مجنپ  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

یقالخا لوصا  یریذپنوناق و  یزیتسنمشد ، یلم ، عفانم  زا  عافد  یبالقنا ، یمالسا - یاھشزرا  هب  یدنبیاپ  هب  یسایس  تانایرج  یھدتھج 

هعسوت  / ١٣٨٧/١٠/٢١ مجنپ  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

رھاظ ارجا  دعب  رد  هچ  نینقت و  دعب  رد  هچ  روشک  یاھتیلاعف  هیلک  یاج  یاج  رد  دناوتب  هدـش ، میظنت  تلادـع  تفرـشیپ و  ییانبم  درکیور  اب  هک  اھتـسایس  نیا  دوریم  راظتنا 

شقن هراب  نیا  رد  دـناوتیم  ماظن  یـسیئر  یاھهاگتـسد  ریاس  یمالـسا و  یاروش  مرتحم  سلجم  تلود و  مرتحم  تئیھ  یلاعبانج و  رظن  تقد  مامتھا و  نامگیب  ددرگ .

قح و رادم  رب  اھناسنا  یگدنلاب  دشر و  هک  یمالـسا  یناریا - هعـسوت  یوگلا  نیودـت  یارب  یـساسا  تامادـقا  هدـنیآ  هلاسجـنپ  یهرود  رد  مراد  راظتنا  دـنک . افیا  هدـننکنییعت 

روشک یهناگهس  یاوق  طسوت  تسنآ ، ورگ  رد  یداصتقا  یعامتجا و  تلادع  یاھصخاش  ققحت  یبالقنا و  یمالسا و  یاھـشزرا  رب  یکتم  یا  هعماج  هب  یبایتسد  تلادع و 

. دریگ تروص 

یقرش  / ١٣٨٧/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تسد هب  نوگانوگ ، لئاسو  هب  هک  تسا  نیا  ناش  یعس دننک ؛ یم زجع  ساسحا  مکحتسم ، ناینب  نیا  ندنکرب  زا  یمالسا  یروھمج  ماظن  نانمـشد  زورما  هک  دننادب  همھ 

زا اما  دشاب ، یبالقنا  ماظن  شمسا  دشاب ، یمالسا  یروھمج  شمسا  یمالسا ، یروھمج  دننکب . هرذ  هرذ  اوتحم  نیا  زا  دنتـسھ ، دندوب و  بالقنا  نیا  وت  هک  یناسک  دوخ 

زا هک  تسا  نیا  امـش  ی  هفیظو نم ، ی  هفیظو تسا . مھم  اوتحم  تسا ؛ مزـال  اوـتحم  دراد ؟ یـشزرا  هچ  مسا  دـشابن . یربـخ  نآ  رد  بـالقنا  یاوـتحم  زا  مالـسا ، یاوـتحم 

. تسام ی  هفیظو نیا  دوشب ؛ هتفرگ  هدیدان  الاو  یاھشزرا  نیا  شزرااب و  ینابم  نیا  میراذگن  مینک و  عافد  بالقنا  شزرااب  لوصا  زا  یبالقنا ، یاوتحم 

ع)  / ١٣٨٨/٠١/٢۶  ) نیسح ماما  هاگشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

. یمالسا بالقنا  یاھشزرا  زا  یرادساپ  ی  هصرع هب  ار  ناتدورو  تلم ، نیا  زیزع  نامشچرون  نادنزرف و  زیزع و  ناناوج  امش  هب  منک  یم ضرع  کیربت 

ع)  / ١٣٨٨/٠١/٢۶  ) نیسح ماما  هاگشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

گرزب یاھتردق  نانمـشد ، عافد . یارب  یگدامآ  روشک و  دوخ و  یگدـنزاس  هیحور ، ظاحل  زا  تفرـشیپ  ی  هصرع رد  ملع ، ی  هصرع رد  دـیتسھ ؛ یرگید  ی  هصرع رد  امـش  زورما 

تھبا نداد  ناشن  اب  دـننک ، یم یگدـنز  رـشت  اب  ابلاغ  اھ  نیا دنتـسھ - تلیـضف  تیناسنا و  نانمـشد  ناریا ، تلم  نمـشد  طقف  هن  اـھتلم ، نانمـشد  هک  یناـھج - ربکتـسم 

یونعم تبیھ  دیـسرتن . اھ  تردقربا تبیھ  زا  دنرب . یم رد  نادیم  زا  ار  اھ  نآ ناشدوخ  تبیھ  اب  دـننک ، یم لیمحت  اھتلم  رب  ار  ناشدوخ  تبیھ  دـنرب ؛ یم شیپ  هب  ار  ناشراک 

باتک باـسح و  هب  دوخ ، ریبدـت  هب  دوخ ، شناد  هب  دوخ ، یاـھ  یگداـمآ هب  دوخ ، ناـمیا  هب  یتقو  امـش  تساـھتلم . لد  رد  اـھ  نآ یداـم  تبیھ  زا  رتشیب  اـھ ، نآ لد  رد  اـمش 

ظفح اھ  نآ اب  ار  ناتدوخ  نامیا  دـینک ، یم انتعا  اـھ  نآ هب  دـیھن و  یم رجا  ار  بـالقنا  لد  زا  ی  هدـمآرب میظع  یاھـشزرا  هک  یتقو نآ  دـینک ، یم هیکت  دوخ  ی  هناریدـم هناربدـم و 

اب ناریا ، تلم  اب  دـنناد  یم نانمـشد  زورما  تسا . رتشیب  ربخ  یب یاھتلم  لد  رد  اھ  نآ تھبا  زا  هک  دوش  یم لصاح  امـش  زا  اـھتلم  ی  همھ لد  رد  یتھبا  ناـنچ  نآ دـینک ، یم

چیھ زا  یا ، هدـنزرا یاھ  هیامرـس نینچ  اب  ناریا  تلم  دـننک ، یم راختفا  اھـشزرا  هب  یدـنبیاپ  هب  هک  ینادرمتلود  نالوئـسم و  نیا  اب  ممـصم ، نادرم  نیا  اب  نموم ، ناناوج  نیا 

. دنناد یم ار  نیا  دنک . یمن همھاو  یتبیھ  چیھ  زا  یرشت ،

راجیب  / ١٣٨٨/٠٢/٢٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

« يمالسا بالقنا  ياھشزرا   » 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 27هاگياپ  هحفص 18 
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دیاب یھاگآ  نیا  تاباختنا ، رد  تسا . صخشم  اھرایعم  دنـشاب . رادیب  دنـشاب ، شوھب  اھناوج  تسا . روشک  رـساترس  رد  بلاغ  لسن  کی  زورما  هناتخبـشوخ  ام  ناوج  لسن 

- دوخ یاھباختنا  رد  ناریا  تلم  دراذگب . رثا  یتسیاب  یھاگآ  نیا  فلتخم ، لئاسم  رد  نوگانوگ ، روضح  رد  دراذـگب ؛ ریثات  دـیاب  یھاگآ  نیا  تلم  یاھ  هتـساوخ نایب  رد  دـنک ؛ رثا 

میلـست تسد  دنھاوخب  نانمـشد  لباقم  رد  هک  دـنیاین  راک  رـس  تلم  یار  اب  یناسک  دـنک ؛ هجوت  تساھ - نآ لمکم  مھ  نیا  مدرک ، ضرع  زور  نآ  نم  ار  تاباختنا  یاھرایعم 

ناشدوخ لایخ  هب  ربکتـسم ، وگروز و  یاھتلود  هب  یبرغ ، یاھتلود  هب  برغ ، هب  یئوگ  قلمت اب  دـنھاوخب  هک  دـنیاین  راک  رـس  یناسک  دـنربب . ار  ناریا  تلم  یوربآ  دـنربب و  ـالاب 

عمط ناریا  تلم  نانمـشد  هک  دـنیاین  راک  رـس  یناسک  درادـن . یـشزرا  ناریا  تلم  یارب  اھ  نیا دـننک . اـپ  تسد و  یللملا  نیب حطـس  رد  یتیعقوم  ناـشدوخ  یارب  دـنھاوخب 

رگا دـشاب . هاگآ  دـیاب  تلم  دـننک . رود  ناشیبالقنا  یاھـشزرا  زا  ناشلوصا ، زا  ناشنید ، زا  ار  مدرم  دـننک ، ادـج  مھ  زا  ار  تلم  فوفـص  دـنناوتب  اـھ  نآ ی  هلیـسو هب  هک  دـنزروب 

هب دنشاب ، ماما  ی  هلیسو هب  ی  هدش میسرت لوصا  اھشزرا و  ماما و  هار  ی  همادا رکف  هب  هکنیا  یاج  هب  یداصتقا  ای  یـسایس  نوگانوگ  زکارم  رد  هک  دنیایب  راک  رـس  رب  یناسک 

. تسا مزال  تلم  یارب  یھاگآ  نیا  دوب . دھاوخ  تبیصم  ناریا  تلم  یارب  دنشاب ، یللملا  نیب ربکتسم  نالف  یبرغ و  تردق  نالف  لد  ندروآ  تسد  هب  رکف 

یروھمج  / ١٣٨٨/٠٣/٢٣ تسایر  تاباختنا  یهرود  نیمھد  رد  مدرم  یسامح  روضح  یپرد  مایپ 

اھقودنص و یاپ  رد  مدرم  یدصرد  داتـشھ  زا  شیب  تکراشم  دروآ . دیدپ  یلم  یاھباختنا  ینالوط  ی  هلـسلس رد  یا  هزات باصن  ناریا ، تلم  یئامنرنھ  اب  دادرخ ، تاباختنا ٢٢ 

یلم و تینما  روشک و  یـالتعا  تفرـشیپ و  تسناوت  دـھاوخ  یھلا ، ی  هوق لوـح و  هب  هک  تسا  یعقاو  نشج  کـی  بختنم ، روـھمج  سیئر هب  ینوـیلیم  راـھچ  تسیب و  یار 

نانچ زا  یناور  یسایس و  مجاھت  ربارب  رد  یمالـسا ، بالقنا  یاھـشزرا  اھراعـش و  تکرب  هب  ناریا  هک  دینک  تباث  دیتسناوت  امـش  زورید  دنک . نیمـضت  ار  رادیاپ  طاشن  روش و 

هتـشگ و رـضاح  هنحـص  رد  رت  هدنزرـس رت و  سفن هزات هشیمھ  زا  روشک ، نیا  رد  ینید  یرـالاس  مدرم زاـغآ  زا  لاـس  یـس  تشذـگ  اـب  هک  تسا  رادروخرب  یتبالـص  تینوصم و 

. دزاس یم نئمطم  دوخ  نشور  هار  ی  همادا هب  ار  نانمشد  ناتسود و 

یمالسا  / ٠٣/١٣٨٨/٠۴ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

نیا دشاب ، رظن  رد  دیاب  مئاد  هک  یزیچ  دنک . یم ادیپ  نایرج  نایرس و  روشک  دوجو  رسارس  رد  دعب  دنک ، یم یلجت  نوناق  سابل  رد  رکف  تسا . روشک  ی  هرکفم ی  هوق سلجم 

بالقنا مکحتسم  هدیـشک و  دق  میظع و  ی  هندب رب  هدیئور  یا  هخاش نیا  نوچ  تسیچ - بالقنا  یـساسا  یاھـشزرا  اب  شتبـسن  الوا  هرکفم  ی  هوق نیا  رکف  مینیبب  هک  تسا 

نیا فدھ ؛ هب  هاگن  کی  هاگتساخ ، هب  هاگن  کی  اھتنم ؛ هب  هاگن  کی  ادبم ، هب  هاگن  کی  تسیچ . مدرم  یاھزاین  اب  روشک و  تالکـشم  اب  هعماج ، اب  شتبـسن  ایناث  رگید - تسا 

لثم نوناق  دـشابن ، یلوا  رگا  دوب . دـھاوخ  دـمآراک  مھ  دوب ، دـھاوخ  حیحـص  دوب ، دـھاوخ  تسرد  دوب ، دـھاوخ  لیـصا  مھ  نیناوق ، تقو  نآ  دـش ، نیا  رگا  دـشاب . نشور  دـیاب 

تیلوبقم اما  دراد ، تیعورـشم  تسا ، لیـصا  نوناق  دـشابن ، یمود  رگا  تسین . یلیـصا  نوناق  رگید  داد و  دـھاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  تلاـصا  تسا ؛ هدـیرب  تخرد  زا  ی  هخاـش

هک یرادقم  رھ  بسح  هب  تشاد  دھاوخن  تیلوبقم  رگید  تقو  نآ  دشابن ، هعماج  تدمدنلب  یاھزاین  زین  زور و  هب یروف و  یاھزاین  هعماج و  یاھتـساوخ  رب  قبطنم  رگا  درادن .

. دشاب رظن  رد  دیاب  هک  تسا  هتکن  کی  نیا  دراد . دوبمک  تھج  نآ  رد 

ضرف میراد ، لوـبق  ار  لصا ۴۴  یاھتـسایس  رگا  تسا . صخاش  کی  شدوخ  نیا  دـینیبب ، تسا . هجوت  یـساسا  نوناـق  لصا ۴۴  لیذ  یاھتـسایس  هب  هک  دـیدومرف  الثم  الاح 

لصا تسا ، بالقنا  یاھشزرا  لصا  هب  طوبرم  نالک  لکش  رد  هلئسم  نیمھ  نیع  امـش ؟ رظن  زا  تسا  دودرم  نیا  روطچ  دناوخن ، اھتـسایس  نیا  اب  هک  مینارذگب  ینوناق  دینک 

اما دـننک ، یمن دـیدرت »  » ریبـعت ـالاح  دـیئامرفب  ضرف  ماـما - تارظن  رد  اـم  دوـشب  هـتفگ  هـک  ینیا  دـینکن . شوـمارف  درک ؛ رورم  دــیاب  ار  بـالقنا  یناـبم  تـسا . بـالقنا  یناـبم 

( هیلع یلاعت  ناوضر هللا   ) ماما تاشیامرف  ی  هدـش یدـنب عمج ماما ، ی  همان تیـصو تسین . تسرد  نیا  مینک ، دـیدرت  تسا - دـیدرت  نامھ  شیانعم  هک  دـننز  یم یئاـھ  فرح

. دـشاب ساسا  نیا  رب  تکرح  یریگ و  عضوم نوناق ، دیـشاب . هتـشاد  رظن  رد  امئاد  ار  اـھ  نیا دوب . هاـگآ  دوب ، یگرزب  درم  ماـما  تساـم . بـالقنا  لوصا  تساـم ، بـالقنا  یناـبم 

. دشاب نیا  روحم  دشاب ، نیا  فدھ  دیاب  اما  درادن - یلاکشا  نیا  دمھفب - رگید  روج  کی رفن  کی  دمھفب ، روج  کی رفن  کی  تسا  نکمم 

هیئاضق  / ٠٧/١٣٨٨/٠۴ یهوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

، دـندرک یم یحارط  ار  اـھرورت  نیا  هک  یئاـھ  نآ دروخن . ناـکت  ماـظن  اـما  داد ، تسد  زا  ار  اـھ  نیا تخیر و  بـالقنا  یاـپ  هب  دروآ و  هنحـص  هب  ار  هبخن  رھاوـج  ردـق  نیا ماـظن  نیا 

هب اھنادقف  نیا  اب  اھرورت ، نیا  اب  ار  بالقنا  دنتـساوخ  یم دوب ، بالقنا  زا  ندرک  یئادز  هبخن ندرک و  یھت  ندرک و  هیاپ  یب ناشدـصق  لوا  ی  هجرد رد  دوبن . صاخـشا  ناشدـصق 

بالقنا یاھتربع  همھ  اھ  نیا دـش . رتشیب  ماـظن ، مدرم و  طاـبترا  زا  تسا  تراـبع  هک  ماـظن  یلـصا  ی  هیاـپ ینعی  دـش . نیا  سکع  دـشن و  روج  نیا اـما  دـنناشکب ؛ تسکش 

نیا رد  دنھدب و  رارق  ادـخ  یارب  ماظن ، یارب  ندـش  ینابرق  یراکادـف و  ضرعم  رد  ار  ناشدوخ  یئاھناج  رگا  مھ  زورما  تسا . نیمھ  مھ  زورما  منکب  ضرع  امـش  هب  و  تسام .

اھعرف تباث و  اھلـصا  ، » تسا هدومرف  لاعتم  یادخ  نآرق  رد  هک  یا  هبیط ی  هرجـش نامھ  لثم  ماظن  نیا  یاھ  هشیر دش ؛ دـھاوخ  رت  مکحتـسم ماظن  نیا  دـنوشب ، ینابرق  هار 

. میھدب دنویپ  بالقنا  یاھشزرا  لوصا و  ینابم و  اب  روج  نیا ار  نامیاھلد  تسا . مکحتسم  روج  نیا امسلا ،» یف 

تلود  / ١۶/١٣٨٨/٠۶ تئیھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیا عقاو  رد  درک . تابثا  یوق  دایرف  اب  ار  شدوخ  تیروھمج  هک  دوب  نیا  دز -  ام  بالقنا  تفگ  دیاب  عقاو  رد  و  دز -  ام  تلم  تاباختنا  نیا  رد  هک  یئاھفرح  نیرتیساسا  زا  یکی 

لایخ هب  ماظن  تیروھمج  یاھهیاپ  رد  دندز ، فرح  مالسا  هیلع  دندز ، فرح  یھ  بالقنا  هیلع  مئاد  هک  ینانمشد  رـس  رب  دوب  تیروھمج  کتپ  یدصرد ، جنپ  داتـشھ و  روضح 

زا مد  ابلاغ  دندش ، نادیم  نیا  دراو  هک  یمرتحم  یاھدزمان  تاراھظا  رد  هک  دیدرک  هظحالم  مھ  دـعب  دوب . انعم  نیا  یهدـنھدناشن  یوق ، روضح  نآ  دـندرک . هشدـخ  ناشدوخ 

همھ اما  دوبن ، یلک  نیا  اب  قبطنم  هک  دشیم  هدز  یفرح  دراوم  زا  یـضعب  رد  الاح  هچرگا  دوب ؛ ناشتانایب  رد  اھـشزرا  هب  یگتـسبلد  اھـشزرا ، هب  شیارگ  ماما و  طخ  یوریپ 

نیا دراد . دوجو  بالقنا  یاھهیاپ  هب  بالقنا ، هب  ماما ، طخ  هب  ماما ، هار  هب  یگتسبلد  هک  دنھدب  ناشن  ار  نیا  دنتـساوخیم  دندرکیم ، حرطم  هک  هچنآ  دنتفگیم و  هک  هچنآ 

ناـشن ار  ناریا  تلم  تکرح  یلک  تھج  نیا  دراد . شیارگ  تمـس  نیا  هب  ناریا  تلم  هک  دـندرک  ساـسحا  همھ  هک  تسا  نیا  یهدـنھدناشن  نیا  تسا . یمھم  فرح  یلیخ 

تیمالـسا نیا  ماـظن و  تیروھمج  نآ  نیارباـنب ، دوب . شرھظم  اـم  راوگرزب  ماـما  هک  یایھلا  رما  لـباقم  رد  ندوب  عیطم  ندوـب و  مضھ  تھج  تیمالـسا ، تھج  ینعی  دادیم ؛

. درک مھف  ار  اھمایپ  نیا  دیاب  درک و  کرد  دیاب  ار  اھنیا  تسا ؛ یمھم  یاھمایپ  اھنیا  دش . دییات  دش ؛ تیبثت  اھنیا  یود  رھ  تاباختنا  نیا  اب  ماظن ،

سدقم  / ٢۴/١٣٨٨/٠۶ عافد  رنھ  هصرع  نالاعف  رادید  رد  تانایب 

هک ار  یئاھراک  یللملا ، نیب یاھ  هراونـشج نیا  دراد ؛ یلئالد  هتبلا  درک . ادـیپ  رتمک  یللملا ، نیب ساکعنا  ناکما  نامراثآ  ام  هک  تسا  نیا  هتبلا  مھ  ام  راـک  یاھـصقن  زا  یکی 

روبجم یتقو  رگم  دنرادن ؛ تسود  دنھد و  یمن هار  دوخ  هب  اقلطم  دشاب ، یمالسا  یروھمج  ماظن  یاھشزرا  زا  ای  بالقنا  زا  ای  سدقم  عافد  زا  یتسرد  بوخ و  یوار  اتقیقح 

نیا هب  عمتـسم  هرخالاب  اما  تسا ؛ نیا  سکعرب  فالخرب و  تسایـس  یللملا ، نیب یاھ  هراونـشج تسایـس  دـنھدب . هار  ناشدوخ  راک  ی  هعومجم رد  ار  یزیچ  کـی  دنـشاب 

رثا راک و  یارب  هک  یتروص  رد  درک ؛ ادیپ  سدـقم  عافد  یاھملیف  یارب  یناگدـننیب  اھباتک ، یارب  یناگدـنناوخ  ینابلاط ، ینیعمتـسم ، ناوت  یم درادـن و  صاصتخا  اھ  هراونـشج

راک ی  هنیمز نیا  رد  دـیناوتب  دـھدب ، قیفوت  اھامـش  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  میراودـیما  تسا . نیا  راک  یاھ  هصرع زا  یکی  نم  رظن  هب  هک  دریگب  ماجنا  یبوخ  تسرد و  ی  همجرت

. تسا مھم  یلیخ  هک  یتاقیقحت - یاھـشخب  رد  مھ  دـننک ، شـالت  نادـنمرنھ  مھ  دـننک ، شـالت  نیلوئـسم  مھ  دـیھدب . ماـجنا  تسا ، نکمم  شـالت  هچرھ  سدـقم  عاـفد 

نیودـت دانـسا ، شزادرپ  دانـسا ، یرادـھگن  دـنراد ؛ رایتخا  رد  ار  دانـسا  هک  یئاھـشخب  نآ  رد  مھ  دریگ - یم ماجنا  زکارم  زا  یـضعب  رد  دراد  مھ  یبوخ  تاقیقحت  هناتخبـشوخ 

رنھ دـنک ؛ هدافتـسا  قیقحت  زا  سدـقم  عافد  تایبدا  اش هللا  نا  دریگب و  رارق  نیققحم  رایتخا  رد  دورب ؛ تسد  زا  دـنراذگب  یتسیابن  اھ  نیا تسا ؛ مھم  یلیخ  اھ  نیا دانـسا ؛

. دنکب اش هللا  نا  ار  هدافتسا  رثکا  دح  قیقحت  تایبدا و  زا  مھ  سدقم  عافد 

« يمالسا بالقنا  ياھشزرا   » 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 27هاگياپ  هحفص 19 
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تلود  / ٠٨/١٣٨٩/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

. دندوب بالقنا  یاھشزرا  هب  ی  هدرپسلد هدرپسرس و  عقاو  رد  اھنیا  مینکن ؛ تلفغ  یقارع  دیھش  نینچمھ  رنھاب و  دیھش  یئاجر و  دیھـش  موحرم  نامزیزع ، نادیھـش  دای  زا 

رکاش نا هللا  « ؛ شدوخ ناگدـنب  زا  تسا  ملاع  راگدرورپ  رکـش  یھلا و  رکـش  یعون  نیا ، تسا . نیمھ  دـیاش  هتـشاذگ ، یقاـب  ار  اـھنیا  داـی  ماـن و  لاـعتم  یادـخ  هکنیا  تلع 

، طسو دـندروآ  ار  ناشدوخ  ی  هیامرـس ی  همھ دـندرک و  راک  صالخا  اب  هک  یناگدـنب  زا  لاـعتم  یادـخ  دـنکیم . یرازگرکـش  مھ  ادـخ  میرادـن ، یبلط  چـیھ  اـم  هکنیا  اـب  میلع .»

یاھ هرھچ نیا  هللااش  نا هک  میراودـیما  دـنامیم . یقاب  اھنیا  یارب  یدامتم  یاھلاس  رد  کین  مان  نیا  هک  تسا  نیمھ  مھ  یرازگرکـش  یاھـشخب  زا  یکی  دـنکیم . یرازگرکش 

هللااش نا لکـش  نیا  هب  دیاب  ای  تساھـشزرا ، ندوب  هدنز  یانعم  هب  اھنیا  مسا  ندوب  هدنز  دنتـسھ . اھـشزرا  دامن  اھنیا  نوچ  دنـشاب ؛ هدـنز  نانچمھ  ام  ی  هعماج رد  ینارون ،

. دنک ادیپ  نایرج 

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

. دناهدرک تفایرد  ار  اھـشزرا  نیا  دـینیبیم  دـینکیم ، هاگن  ار  اھناوج  امـش  زورما  دوب . موس  مود و  لسن  هب  بالقنا  یاھـشزرا  لاقتنا  تدـم ، نیا  رد  ام  توق  طاقن  زا  رگید  یکی 

هب لاسما  لـئاوا  هک  داژنیئاـضر ، دیھـش  یلبق ، ناوج  دیھـش  نآ  اـی  دـنازوس -  ار  اـم  لد  شتداھـش  هک  یدیھـش  نشور -  یدـمحا  یفطـصم  اـم ، ریخا  زیزع  دیھـش  نیمھ 

، تعاجش اب  روجنیا  اما  دندرکن ، کرد  ار  بالقنا  نارود  دندرکن ، کرد  ار  گنج  دندرکن ، کرد  ار  ماما  دندوب ؛ هلاس  هس  ود  یس و  دنمشناد ، ناوج ، ات  ود  اھنیا  دیسر ، تداھش 

شزرا نیا  تسا ، مھم  یلیخ  نیا  دنوریم ؛ اما  دندیدھت ، دروم  هک  مھ  دنمھفیم  دننادیم و  دننکیم ؛ یط  ار  یلاع  تاماقم  دـننکیم ، تالیـصحت  دـنناوخیم ، سرد  تماھـش  اب 

تداھـش زا  دـعب  هک  اھناوج  نیا  میظع  تکرح  نیمھ  دـنبالقنا . موس  لسن  اھنیا  لاثما  داژنیئاـضر و  نشور و  یدـمحا  موس . لـسن  رد  تسا  بـالقنا  یاھـشزرا  نیا  تسا ؛

هب اھـشزرا  نیا  هک  تسا  نیمھ  ام  تبثم  توق و  طاقن  زا  یکی  تفرگ . مکتسد  دیابن  ار  اھنیا  تسا ؛ مھم  یلیخ  مینک ، راک  میئایب  میرـضاح  ام  دندرک  مالعا  نشور  یدـمحا 

یاھورین تسا . هدوب  ام  یاھشزیر  زا  رتشیب  ام  یاھشیور  اما  میاهتشاد ، بالقنا  زا  نامیشپ  بالقنا و  زا  راکهبوت  میاهتشاد ، شزیر  هتبلا  دش . لقتنم  موس  مود و  یاھلسن 

. دندرک ادیپ  شیور  دندمآ و  الاب  توارطاب  ناوج و  یاھورین  اما  دندرک ، ادیپ  شزیر  هدوسرف 

درونجب  / ٢٩/١٣٩١/٠۴ هعمج  تماما  هب  یبوقعی  مالسالاتجح  باصتنا 

هتاقیفوت تماد  یبوقعی  مساقلاوبا  خیش  جاح  یاقآ  مالسالاتجح  بانج 

گنھرف هب  دنمـشزرا  زیگنارب و  نیـسحت  تامدـخ  ینالوط  یاهرود  زا  سپ  هتاکرب  تماد  زاون  نامھم  بیبح هللا  خیـش  جاح  یاـقآ  نیملـسملاومالسالاتجح  باـنج  هک  نونکا 

ملع و رویز  هب  هک  ار  یلاعبانج  دناهدرک ، راذگاو  ار  هعمج  تماما  تیلوئسم  ینامسج  فعض  رطاخب  ناماس ، نآ  رد  یمالسا  یبالقنا و  یاھشزرا  اقترا  هقطنم و  مدرم  ینید 

. منکیم بوصنم  درونجب  رھش  هعمج  تماما  هب  دیرادروخرب  اھتیلوئسم  رد  یریدقت  لباق  قباوس  زا  هتسارآ و  لمع 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رد ناریا  تلم  تسین . رتمک  بـالقنا  لـصا  دوخ  تیمھا  زا  تفگ  دوشب  دـیاش  هک  دراد  یتیمھا  تمظع و  بـالقنا  یرادـساپ  بـالقنا و  ظـفح  رد  ناریا  تلم  تیفرظ  یئاـناوت و 

، تسا هداتفا  قافتا  هقطنم  رد  ریخا  مین  لاس و  کی  نیا  رد  هک  یئاھبالقنا  نیا  هب  امش  دنک . ظفح  الاب  تیفیک  اب  ار  میظع  درواتـسد  نیا  تسناوت  لاس  هسویـس  نیا  لوط 

روط هب  نیربکتـسم ، نانمـشد ، دـنکیمن . ای  دـنکیم  تکرح  تسرد  تھج  رد  اھبالقنا  نیا  هک  دـینک  تواـضق  دـیناوتیم  دـینکیم ، هاـگن  یعومجم  روط  هب  هک  امـش  دـینک . هاـگن 

راچد اھنیا  دینیبب  امش  دننک . فرحنم  ار  اھنآ  دنوش و  راوس  اھبالقنا  نیا  رب  هکنیا  یارب  دننکیم  یئاھشالت  دنراد  یبرغ ، یاھتلود  اکیرمآ ، تلود  یتسینویھص ، میژر  صخشم 

. دنتسھ یگرزب  یاھشلاچ  هچ 

؛ تسا هدرک  ظفح  ار  شدوخ  هار  اھنامرآ  تمـس  هب  تسرد  تھج  رد  بالقنا  نیا  هک  تسا  هتفرگ  ماجنا  ام  روشک  رد  یگرزب  راک  هچ  دمھفیم  ناسنا  اھـشلاچ  نیا  هب  هجوت  اب 

، لوا زور  زا  هتـشاد . یاهدنیازف  دنور  مھ  اھدیدھت  اھـشلاچ و  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا . هداد  همادا  ولج  هب  ار  دوخ  تکرح  تسا و  هداتفین  نوریب  اھنامرآ  اھـشزرا و  لیر  زا 

. دوب هرـصاحم  مھ  دوب ، میرحت  مھ  دوب ، گنج  مھ  دوب ، یموق  یاھـشروش  مھ  دوب ، رورت  مھ  هدـش ؛ رتهدـیچیپ  امئاد  هدوب ، هجاوم  اـھنآ  اـب  روشک  بـالقنا و  هک  یئاھدـیدھت 

ماـسقا عاوـنا و  همھ  لاس ٨٨ ،  یاـھارجام  لاس ٧٨ ، ریت  یاھارجام  دـندرک . یرادمدرـس  ماـظن ، نیفلاـخم  نانمـشد و  دـندرک ؛ رتهدـیچیپ  ار  اھدـیدھت  میدـمآ ، رتولج  هچرھ 

اھنیا دوریم . شیپ  دراد  شدوـخ  هار  رد  ماکحتـسا  اـب  درک و  روـبع  اـھنیا  یهمھ  زا  تلم  نیا  دوـب . هجاوـم  اـھنآ  اـب  تلم  نیا  روـشک و  نیا  بـالقنا و  نیا  هک  تـسا  یئاھدـیدھت 

یاھهندرگ دنت و  یاھچیپ  زا  نتشذگ  راوشد ، یاھھار  ندومیپ  رد  درک  دھاوخ  کمک  ار  ام  میھدب ؛ رارق  رظن  دروم  ار  اھنآ  هک  میراد  زاین  هشیمھ  زورما و  ام  هک  تسا  یئاھزیچ 

. تخس

، هلاس هس  یـس و  تکرح  نیا  رد  هک  تسا  نیا  تشاذـگ ، یقاب  راوگرزب  ماما  داد و  بالقنا  هک  یـسرد  دـنکیم ، هدـھاشم  ناسنا  هلاس  هسویـس  تکرح  نیا  رد  هک  یزیچ 

رارق هجوت  دروم  مھ  ناھج  هعماـج و  دوجوم  یاـھتیعقاو  لاـح  نیع  رد  دـنامن ؛ رود  رظن  زا  دـھدیم ، میلعت  دـنکیم و  اـقلا  اـم  هب  ار  اـھنآ  مالـسا  هک  یمیظع  یاـھوزرآ  اـھنامرآ و 

شاهرابرد دـنتخادنا ، اھنابز  رـس  ار  یفرح  کی  ینیبعقاو . اـب  یئارگناـمرآ  یھاوخناـمرآ و  بیکرت  ینعی  دـنک ؛ ادـیپ  همادا  دـناوتب  تکرح  نیا  هک  نیا  هب  درک  کـمک  نیا  تفرگ ؛

. یئارگایور اب  دندرک  هابتشا  ار  یئارگنامرآ  دزاسیمن . یئارگنامرآ  اب  ناھج ، هعماج و  یاھتیعقاو  یهظحالم  هک  دونشیم  رانک  هشوگ و  رد  ناسنا  مھ  نالا  دنتفگ ؛ دنتـشون و 

گرزب یاھوزرآ  اھنامرآ و  بیقعت  یئارگناـمرآ و  اـب  ناـھج ، هعماـج و  تاـیعقاو  یهدـھاشم  ینیبعقاو ، هک  تسا  نیا  میراد ، نآ  رب  رارـصا  مینک و  لاـبند  میھاوخیم  اـم  هک  هچنآ 

اب ار  ریبدـت  ام  هکنیا  دوشیم  شایتایلمع  یهمجرت  مینک ، هارمھ  یئارگعقاو  ینیبعقاو و  اب  ار  یئارگناـمرآ  میتسناوت  اـم  رگا  درادـن . یـضراعت  یفاـنت و  هنوگچیھ  ناریا  تلم 

، یموـمع یھاـگآ  نیا ، هک  دریگب ؛ رارق  یاهدـشریبدت  بوچراـھچ  کـی  رد  هنادـھاجم  تکرح  نیا  مھ  مینک ، تکرح  هنادـھاجم  مینک و  تدـھاجم  مھ  مینک ؛ بیکرت  تدـھاجم 

. دبلطیم ار  اھهصرع  یهمھ  رد  اھنابز  اھلد و  یھارمھ  ناراکردناتسد ، یھاگآ 

تلود  / ٠٢/١٣٩١/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

رب مھد  تلود  مھن و  تلود  هک  یئاھلاس  نیا  رد  تسا . بالقنا  یاھشزرا  ندش  هتسجرب  یهلئسم  درک ، هیکت  دیاب  نآ  یور  نم  رظن  هب  هک  یتوق  طاقن  نیا  زا  رگید  شخب  کی 

: هدش هتـسجرب  الماک  هناتخبـشوخ  میتخومآ ، بالقنا  زا  ار  اھنآ  ام  دندرکیم و  هیـصوت  نآ  هب  ماما  هک  یئاھزیچ  بالقنایاھـشزرا و  بالقنا و  نامتفگ  زورما ، ات  دـندوب  راک  رس 

یعـس دوب ؛ هداتفا  اوزنا  هب  اھنیا  یرگیبالقنا و  بالقنا و  مسا  هک  تشذـگ  ام  رب  یاهرود  کـی  یرگیبـالقنا . هب  راـختفا  یزیتسرابکتـسا ، نالوئـسم ، یتسیزهداـس  یهلئـسم 

سکعب تسرد  تسین ، روجنیا  هناتخبشوخ  زورما  دشیم . هتفگ  دندزیم ، فرح  دنتـشونیم ، هلاقم  دننک ؛ دای  اھزیچ  نیا  زا  شزرا ، دض  ای  یفنم  شزرا  کی  ناونع  هب  دندرکیم 

زا یکی  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  ار  نیا  تسا . بالقنا  ینابم  یبالقنا و  یاھـشزرا  یبالقنا ، یریگتھج  یبالقنا ، تکرح  هب  روشک  نالوئـسم  مدرم و  یمومع  شیارگ  تسا ؛

زا نالوئـسم  ندوب  رود  یتسیزهداس ، یهلئـسم  تلادـع ، هب  توعد  یهلئـسم  دـنھدیم . تیمھا  اھـشزرا  نیا  هب  مدرم  ینعی  تساھنیمھ ؛ تلود ، هب  مدرم  شیارگ  لماوع 

. تسا یمھم  یاھزیچ  یلیخ  اھنیا  لمجت ؛

مھد  / ٢٣/١٣٩٢/٠۴ تلود  تئیھ  روھمج و  سیئر  رادید  نیرخآ  رد  تانایب 

یاھراعـش تسناوت  هللادـمحب  تلود  نیا  هک  تسا  نیا  مدرک ، هراشا  نآ  هب  مھ  اھراب  دوب و  مرظن  دروم  لاس  تشھ  نیا  لوط  رد  تلود  نیا  دروم  رد  هک  مھ  رگید  یهتکن  کی 

رد رگید -  یاھبالقنا  هچ  و  ام ، بالقنا  هچ  بالقنادـض -  یهھبج  هک  یمھم  یاھراک  زا  یکی  دـنک . حرطم  هعماج  رد  ار  اھنآ  دـنک و  راختفا  اھنآ  هب  دریگب و  تسد  رـس  ار  بـالقنا 

گنرمک ار  اھـشزرا  لوا  دوشیمن ؛ دودـحم  مھ  اجنیا  هب  دـننک . گنرمک  ار  بالقنا  یاھـشزرا  دـننک  یعـس  هک  تسا  هدوب  نیا  دـندرکیم ، دنتـشاد و  ایند  ضرع  رد  خـیرات و  لوط 

ایند یاھبالقنا  خیرات  رد  ام  ار  نیا  تسا ؛ لومعم  ایند  رد  هک  تسا  یراک  نیا  دننکیم ؛ شزرادض  هب  لیدبت  ار  اھنآ  دننک ، ادیپ  نادـیم  رگا  دـننکیم ؛ وحم  ار  اھنآ  جـیردتب  دـننکیم ،

« يمالسا بالقنا  ياھشزرا   » 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 27هاگياپ  هحفص 20 
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بالقنا لباقم  یهھبج  میدرک . هدھاشم  ار  نیا  میدش ، ربخ  میدید و  میدرک -  ام  هک  یاینالوط  رمع  نیا  لوط  رد  ام -  دوخ  نامز  هک  مھ  یئاھبالقنا  رد  و  مینکیم ؛ هدـھاشم 

دـنک و زوریپ  ار  بالقنا  یهھبج  تسناوت  هک  یزیچ  نآ  یدروامھ ، نیا  رد  یئورایور ، نیا  رد  هک  دـنادیم  ینعی  درک ؛ دـھاوخن  شومارف  زگرھ  ار  بالقنا  یاھراعـش  بالقنادـض ، و 

هب نآ  کـمک  دوب ، سوملم  موھفم و  مدرم  یارب  یعقاو و  باذـج و  زغمرپ و  اھراعـش  هچرھ  هک  دوب ؛ اھراعـش  نیا  لوا  یهجرد  رد  دـنک ، راداو  تمیزھ  هب  ار  بالقنادـض  یهھبج 

. دننک گنرمک  دننک ، وحم  جیردتب  ار  اھراعش  نیا  دننکیم  یعس  دش . رتشیب  بالقنا  تفرشیپ 

وحم سپـس  گنرمک و  ار  بالقنا  یاھراعـش  تسناوتن  نمـشد  مینکیم . رکـش  ار  ادخ  دـندشن ؛ قفوم  هتبلا  درک ؛ عورـش  نمـشد  ار  راک  نیا  مھ  ام  بالقنا  روشک و  دروم  رد 

یاھهتـشون زا  دوخ ، یاھهتفگ  زا  دوخ ، تاراھظا  زا  راوگرزب  ماـما  هک  هچنآ  ناـمراوگرزب . ماـما  یرایـشوھ  هب  دوشیم  طوبرم  مھ  نیا  زا  یاهدـمع  شخب  کـی  نم  رظن  هب  دـنک .

هشیمھ نم  تسا . ماما  یهمانتیصو  مھ  ماما  نخـس  نیرخآ  دمھفن . ار  اھنآ  یـسک  هک  تسین  تاھباشتم  تسا ؛ تامکحم  تسا ، تانیب  تشاذگ ، یقاب  ام  نایم  رد  دوخ 

بل ماـما ، یهمانتیـصو  دـننک . هعجارم  ماـما  یهمانتیـصو  هب  هک  مدرکیم  هیـصوت  تسا ، هدوب  ناشتـسد  یمھم  راـک  کـی  نوگاـنوگ  یاـھتلود  رد  هک  یناـسک  نیلوئـسم و  هب 

اھنیا نتفرگ  هدیدن  هلب ، تسین . رییغت  لباق  تسین ، فیرحت  لباق  اھشزرا  نیا  هک  تساذل  تسا . هتشاذگ  هدنز  هتشاذگ ، یقاب  ماما  ار  اھنیا  تسا ؛ ماما  رظن  دروم  یاھـشزرا 

. دنریگب هدیدن  دنھاوخب  هک  یناسک  یارب  تسا  رسیم  هک  تسا  یرما 

یبالقنا و فادھا  زا  یبالقنا و  یاھهزیگنا  زا  مرش  ساسحا  یناھج ، عماجم  رد  درک ؛ راختفا  اھنآ  هب  تفرگ ، تسد  رس  درک ، هتـسجرب  درک ، حرطم  ار  اھراعـش  نیا  تلود  نیا 

. دوب یگرزب  راک  یلیخ  نیا  درکن ؛ یبالقنا  یاھهویش  زا 

اھهاگشناد  / ١۵/١٣٩٢/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

بالقنا تکرب  هب  تسا ، مالسا  تکرب  هب  نیا  تسا ؛ یمالسا  بالقنا  تکرب  هب  تسا ، هداتفا  قافتا  روشک  یملع  طیحم  رد  زورما  ات  هک  یتاقیفوت  نیا  یملع و  تفرشیپ  نیا 

عاعـش انیقی  دـھد ، رارق  ریثات  تحت  ملع  یهلئـسم  رد  هلمج  زا  مومع و  روط  هب  ار  روشک  عاضوا  تسناوتیمن  ینید  داـقتعا  بـالقنا و  یهدـنربشیپ  لاـعف و  لـماع  رگا  تسا .

یروابدوخ و نیا  دـنکب و  ار  اھتفرـشیپ  نیا  ملع  یهنیمز  رد  دـناوتب  دـناهتخود -  نآ  هب  عمط  مشچ  اھنآ  هک  ناریا -  لـثم  یروشک  کـی  دادـیمن  هزاـجا  رگهطلـس  یاھتردـق  ذوفن 

ار اضف  نآ  دمآ  هک  دوب  یمالـسا  بالقنا  نیا  دـنراد . ذوفن  طلـست و  اھنآ  هک  یئاھاجنآ  دـنراذگیمن ؛ مھ  رگید  یاھاج  هکنیاامک  دنتـشاذگیمن ؛ دروآ ؛ تسد  هب  ار  سفنهبدامتعا 

. بالقنا یاھشزرا  بالقنا و  یاھنامرآ  یرادساپ  ظفح و  هب  مینادب  دھعتم  مینادب و  نویدم  ار  نامدوخ  دیاب  همھ  نیاربانب  درک . بلاغ  ار  یملع  یاضف  تسکش و 

تلود  / ٠۶/١٣٩٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

زا هک  یدرکلمع  تمالس  یقالخا ، تمالس  یداقتعا ، تمالس  الاب -  یاھهدر  نالوئسم  رد  صوصخب  تسا -  یقالخا  یداقتعا و  صخاش  یمالسا ،] تلود   ] صخاش نیلوا 

راچد تسناد ، قح  ار  نآ  دیاب  هک  هچنآ  یارب  تسرد و  داقتعا  یارب  هناتخبشوخ  ام  تسا . لوا  صخاش  نیا  دوشیم . یشان  هعماج  قیاقح  هب  تسرد  هاگن  تسرد و  داقتعا 

یهعومجم ام  دنـشاب -  هتـشاد  یفلتخم  یاھیقلت  ینوگانوگ  دارفا  یمالـسا ، عباـنم  زا  تسا  نکمم  ـالاح  هک  یمالـسا -  عباـنم  رب  هوـالع  میتسین ؛ یمگردرـس  ماـھبا و 

یهعومجم ماما ، یاـھیریگعضوم  یهعومجم  ماـما ، تاـنایب  یهعومجم  بخ ، تسا . اـم  یهمھ  ناـعذا  لوبق و  داـقتعا و  دروم  ماـما ، میراد ؛ ار  راوگرزب  ماـما  یاـھدومنھر 

یلـصا صخاش  نیا  هب  هابتـشا ، دراوم  رد  مینکب ؛ لمع  دـیاب  نیا  قبط  رب  میـشاب ؛ هتـشاد  داقتعا  دـیاب  نیا  هب  صخاش ؛ نآ  دـش  نیا  تسا . ام  رایتخا  رد  ماما  یاھدومنھر 

تسا ییاھزیچ  اھنیا  دراد . دوجو  تانایب  نیمھ  رد  مھ  بالقنا  یشزرا  ینابم  تسا ، اھنیمھ  مھ  بالقنا  یاھشزرا  لوصا و  یداقتعا . تمالس  دوشیم  نیا  مینکب ؛ هعجارم 

شیپ دوب و  دھاوخ  هدنیآشوخ  قفوم و  راک  هک  دسریم  رظن  هب  میھدب ، ماجنا  اھیگتسبلد  نیا  ساسا  رب  ار  همانرب  میشاب و  اھنآ  هب  یهتـسبلد  میـشاب و  دنباپ  اھنآ  هب  رگا  هک 

. تفر میھاوخ 

بالقنا  / ١٨/١٣٩٢/٠۶ ربھر  اب  روشک  رسارس  هعمج  همئا  رادید 

. دشاب هتشاد  یلقع  یرکف و  ینابم  رب  ینتبم  یدنبیاپ  یمالسا  یاھشزرا  هب  دیاب  هعمج  زامن  دراد و  هفیظو  زین  یمالسا  بالقنا  یاھشزرا  لوصا و  هب  تبسن  هعمج  زامن 

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

یاھـشزرا بالقنا ، ینابم  بالقنا ، لوصا  تسا ؛ بالقنا  یناـبم  رب  فافـش  حیرـص و  یهیکت  اـم ، یمالـسا  بـالقنا  یارب  دـنکب  نیماـت  ار  لالقتـسا  دـناوتیم  هک  مھ  یزیچ  نآ 

نایب ماھبا  نودب  حیرص ، ار  دوخ  فرح  یهمھ  تضھن ، عورـش  لوا  زا  ماما  دوب ؛ روجنیا  راوگرزب  ماما  هکنانچمھ  دریگب . رارق  دیاب  هیکت  دروم  فافـش  حیرـص و  لکـشهب  بالقنا ،

. تسا یمدرم  تالیکـشت  کـی  ماـظن و  کـی  لاـبند  ماـما  هک  دوب  مولعم  لوا  زا  درکن ؛ هظحـالم  درک ، یفن  ار  یتنطلـس  یدادبتـسا  یثوروم  یتوغاـط  میژر  ماـما  لوا ، زا  درک .

هک درک  نایب  تحارصب  ماما  درکن . یشوپهدرپ  درک ؛ نایب  حیرـص  ماما  ار  اھنیا  دودرم ؛ درف ، یهدارا  هب  یکتم  یدرف و  ماظن  دودرم ؛ یدادبتـسا ، ماظن  دودرم ؛ یثوروم ، تنطلس 

یتسینویھـص یهکبـش  اب  یهلباقم  یهیـضق  رد  ماما  درکن . یـشوپهدرپ  دیایب ؛ راک  رـس  دیاب  یمالـسا -  یاھـشزرا  مالـسا و  یهشیدنا  یانبم  رب  یماظن  یمالـسا -  ماظن 

میژر لباقم  رد  ماما  تفرگ . عضوم  مسینویھـص  لباقم  رد  اتحارـص  دنتـشاذگن ، هدیـشوپ  ار  یفرح  دـندرکن ، یاهظحالم  چـیھ  دـنکب ، تموکح  دـھاوخیم  ایند  رب  هک  یکانرطخ 

اھنیا دینیبب  درکن ؛ یـشوپهدرپ  هظحالم و  چـیھ  تفرگ ؛ عضوم  احیرـص  دـنکیم ، تموکح  مولظم  نیطـسلف  یهقطنم  رب  هک  تسا  بصاغ  یلعج و  میژر  کی  هک  یتسینویھص 

هب ایند  میـسقت  هب  تسا  یکتم  هک  یایللملانیب  ماظن  نآ  ینعی  هطلـس  ماظن  درکن . یـشوپهدرپ  چـیھ  میفلاخم ، هطلـس  ماظن  اب  ام  هکنیا  رد  ماما  تسا . اـھهیاپ  لوصا و 

اذل اکیرمآ ؛ یهدحتم  تالایا  ینونک  تلود  میژر و  رد  دنکیم  ادیپ  دسجت  مسجت و  دوخ  لماک  لکش  رد  مھ  هطلس  ماظن  نآ  درک . در  ار  نیا  اعطاق  ماما  ریذپهطلـس ؛ رگهطلس و 

ای میـشاب  فلاـخم  تلم  نیا  اـب  اـم  هک  دنـشاب  یتلم  کـی  اـھنیا  هک  تسین  نیا  تبـسانم  هب  اـکیرمآ  لـباقم  رد  اـم  یریگعضوم  تفرگ . عضوم  اـکیرمآ  لـباقم  رد  احیرـص  ماـما 

؛ تسا یرگهطلس  یرگهلخادم و  اکیرمآ ، یهدحتم  تالایا  تلود  راتفر  تاذ و  شنم و  هک  تسا  نیا  هلئـسم  تسین ؛ اھنیا  هلئـسم  دشاب ؛ هتـشاد  یریثات  یداژن  تایـصوصخ 

راوتـسا و دوخ  یقیقح  لیر  رب  ینابم و  لوصا و  رب  لاس  تشذگ ٣۵  زا  دعب  بالقنا  دینیبیم  امش  هک  تسا  نیمھ  یارب  تفرگ . فافـش  حیرـص و  عضوم  نیا ، لباقم  رد  ماما 

. تسا مھم  یلیخ  درکن ؛ ضوع  ار  دوخ  یاھفدھ  درکن ، ضوع  ار  دوخ  هار  درکن ، ضوع  ار  دوخ  فرح  دشن ، ضوع  بالقنا  تسا ؛ اجرباپ 

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

تسا و مزال  مھ  هتکن ، دنچ  نیمھ  مھم -  لئاسم  یهمھ  رد  یبالقنا ؛ یاھـشزرا  ظفح  رد  یگدنز ، کبـس  دربشیپ  رد  تیریدـم ، رد  شناد ، رد  یگدـنز -  لئاسم  یهمھ  رد 

یحطس یاھراک  زا  ار ؛ ندوب  نومـضمرپ  ندوب و  زغمرپ  مھ  ار ، یزاونمشچ  ییابیز و  مھ  داد ، رارق  یدج  هجوت  دروم  اھراک  یهمھ  رد  ار  راکتبا  یروآون و  دیاب  مھ  نکمم ؛ مھ 

. درک هجوت  راگدنام  زغمرپ و  قیمع ، یاھراک  هب  درک و  رظنفرص  دیاب  روشک  مھم  یگدنز و  لئاسم  یهمھ  رد 

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

Friday September ٢٠١ ٣٠۶

PM ٢:١٣

یارب صخاش  جـنپ  ـالعف  نم  نکل  تفگ  ار  یتایـصوصخ  دوشیم  اـھنیا  زا  شیب  هتبلا  منکیم . رکذ  اـجنیا  رد  ار  صخاـش  جـنپ  نم  دراد . دوجو  ییاھـصخاش  ندوب  یبـالقنا  یارب 

، تسا تعنص  راک  رد  یکی  تسا ، رنھ  راک  رد  یکی  میتسھ ؛ اجرھ  مینک ، ظفح  مینک و  داجیا  ار  صخاش  جنپ  نیا  نامدوخ  رد  مینک  یعس  دیاب  ام  هک  منکیم  رکذ  یرگیبالقنا 

ام دارفا  یهمھ  رد  اھـصخاش  نیا  دـنکیمن ؛ یقرف  تسا ؛ یناگرزاب  یداصتقا و  تیلاعف  راک  رد  یکی  تسا ، یملع  تیلاعف  راک  رد  یکی  تسا ، یـسایس  تیلاعف  راک  رد  یکی 

بالقنا یساسا  یاھشزرا  ینابم و  هب  یدنبیاپ  لوا ، صخاش  زا :] دنترابع   ] داد مھاوخ  حرش  ار  اھنیا  هک  صخاش  جنپ  دشاب . هتشاد  دوجو  دناوتیم  ناریا  تلم 

« يمالسا بالقنا  ياھشزرا   » 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 27هاگياپ  هحفص 21 
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اھنیا ام  یساسا  ینابم  مدرک ؛ تبحص  ماما  ینابم  هب  عجار  هسلج  نیمھ  رد  هتشذگ  لاس  رد  هدنب  تسا . مالسا  یساسا  یئانبم و  یاھشزرا  هب  یدنبیاپ  لوا ، صخاش 

کی دراد : هخاش  ود  مھ  ییاکیرمآ  مالـسا  تسا ، ییاکیرمآ  مالـسا  لباقم  رد  بان  مالـسا  تسا . ییاـکیرمآ  مالـسا  لـباقم  رد  باـن  مالـسا  هب  یدـنبیاپ  لوا ، یاـنبم  تسا .

اھنآ ییاھاج  کی  دننکیم ؛ دناهدرک و  ینابیتشپ  هخاش  ود  رھ  زا  یدام  یاھتردق  رابکتسا و  تسا . ییاکیرمآ  مالسا  نیا  رالوکس ؛ مالسا  هخاش  کی  رجحتم ، مالـسا  هخاش 

هک تسا  یمالـسا  بان  مالـسا  تسا ؛ اـھنآ  لـباقم  رد  باـن  مالـسا  دـننکیم ؛ کـمک  ار  اـھنآ  ییاـھاج  کـی  دـننکیم ، ییاـمنھار  ار  اـھنآ  ییاـھاج  کـی  دـنروآیم ، دوجو  هب  ار 

رد ار  امـش  نم و  فیلکت  مھ  هک  تسا  یمالـسا  نآ  باـن  مالـسا  دوشیم . لـماش  ار  همھ  یمالـسا ، ماـظن  لیکـشت  اـت  یدرف  توـلخ  یدرف و  یگدـنز  زا  تسا ؛ هبناـجهمھ 

نیعم یمالـسا  ماظن  داجیا  یمالـسا و  ماظن  لابق  رد  ار  ام  فیلکت  مھ  دـنکیم ، نیعم  هعماج  رد  ار  اـم  فیلکت  مھ  دـنکیم ، نیعم  نامیـصخش  تولخ  رد  دوخ و  اـب  هداوناـخ 

. دوب دنباپ  نیا  هب  دیاب  هک  تسا  ینابم  زا  یکی  نیا  تسا . بان  مالسا  نیا  دنکیم ؛

یروھمج یمالسا ؛ یروھمج  دوشیم  نآ  بیکرت  مینکیم ، هارمھ  مالسا  اب  ار  مدرم  ندوب  روحم  ار و  ندوب  یمدرم  ام  یتقو  هک  تسا  مدرم  ندوب  روحم  ینابم ، زا  رگید  یکی 

یمدرم اھنیا  تسا ؛ مدرم  تسد  رد  رایتخا  تسا ، مدرم  کلم  لام و  عفانم  تسا ، مدرم  هب  قلعتم  اھفدـھ  تسا ، مدرم  یارب  دـصاقم  دـنروحم ، مدرم  نیا ؛ ینعی  یمالـسا 

یاـنعمهب تسا و  یناـبم  نآ  زا  یکی  نیا  یمالـسا . یروـھمج  ماـظن  رد  مدرم  تفارـش  مدرم و  روـضح  مدرم ، لـمع  مدرم ، تکرح  مدرم ، تساوـخ  مدرم ، یار  تسا : ندوـب 

. دوب دقتعم  نیا  هب  دیاب  هملک  یعقاو 

اـھفارحنا و زا  زیھرپ  اـب  هتبلا  طـیحم ، اـب  لـماعت  و  لـماکت ، هب  لوـحت ، هب  داـقتعا  تفرـشیپ ، هـب  داـقتعا  زا  تـسا  تراـبع  یـساسا  یاھـشزرا  یـساسا و  یناـبم  نآ  زا  یکی 

یاھـشور مھ  ام ، تسایـس  مھ  ام ، یناسنا  مولع  مھ  ام ، یـسانشهعماج  مھ  ام ، هقف  مھ  لماکت ؛ لوحت و  دشاب . هتـشاد  دوجو  تسا  نکمم  هار  نیا  رد  هک  ییاھاطخ 

ار ون  یاھهار  داجیا  تیلھا  هک  یناـسک  قمعت و  لـھا  یاـھناسنا  تسد  هب  دراو ، یاـھمدآ  تسد  هب  هربخ ، یاـھمدآ  تسد  هب  اـھتنم  دوشب ، رتھب  زورهبزور  دـیاب  اـم  نوگاـنوگ 

هداج طسو  زا  دراد ؛ تسار  پچ و  هک  تسا  یطارـص  کی  همھ  اھنیا  تشاد ؛ هجوت  دیاب  نیا  هب  دنھدب . ماجنا  یراک  دنناوتیمن  یعدـم  دراوان و  یاھمدآ  اھداوسهمین و  دـنراد ؛

. درک تکرح  دیاب 

رھ رد  تسا  نامولظم  زا  تیامح  رگید  یکی  ناـمورحم . زا  تیاـمح  زا  تسا  تراـبع  یمالـسا  ماـظن  یـساسا  یاھـشزرا  یـساسا و  یناـبم  زا  یکی  ناـمورحم ؛ زا  تیاـمح 

هب تبسن  ای  دشاب ، توافتیب  نیمورحم  هب  تبسن  ینایرج  ای  یناسک  یسک ، رگا  درک . رظنفرـص  دوشیمن  اھنیا  زا  تسا ؛ بالقنا  یـساسا  یاھـشزرا  اھنیا  ملاع . یهطقن 

. درادن دوجو  وا  رد  صخاش  نیا  دشاب ، توافتیب  ملاع  نامولظم 

رییغت تکرح  نیا  ثداوح ، دابدنت  رد  دوب و  دھاوخ  میقتسم  رمتـسم و  تکرح  تکرح ، دوب - لوا  صخاش  نیا  هک   - تشاد دوجو  یـساسا  یاھـشزرا  هب  یدنبیاپ  نیا  رگا  بخ ،

هب ار  ناسنا  یاهثداح  رھ  نتفر و  فرط  کی  هب  یزور  رھ  ینعی  تسا ؛ یطارفا  ییارگلمع  یدنبیاپ ، نیا  لباقم  یهطقن  تشادـن ، دوجو  یدـنبیاپ  نیا  رگا  اما ] . ] دـنکیمن ادـیپ 

: ندناشک فرط  کی 

ارم یھاک  رپ  نوچ  فرط ، رھ  زا  دشکیم 

نتشیوخ یهمدمد  نآونیا ، یهسوسو 

مان تماقتـسا »  » ار اھـشزرا  هب  یدـنبیاپ  نیا  ینآرق ، ریبعت  رد  یدـنبیاپ . نآ  اب  دراد  تاـفانم  نیا  تمـس ؛ کـی  هب  تھج و  کـی  هب  فاـطعنا  یزور  رھ  ییارگلـمع ؛ دوشیم  نیا 

اونزحت و اوفاخت و ال  الا  هکئٰلملا  مھیلع  لزنتت  اوماقتـسا  مث  انبر هللا  اولاق  نیذـلا  نا  ای  دوھ - یهکرابم  یهروس  رد  نآرق  یهیآ   - کعم بات  نم  ترما و  آمک  مقتـساف  دـناهداھن :

. تسا تماقتسا  اھشزرا  ینابم و  هب  یدنبیاپ  نیا  مسا  ینآرق ، ریبعت  رد  هنجلاب ؛ اورشبا 

شترا  / ٠٧/٠٧/١٣٩۵ یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

رظن رد  هک  ییالاو  اھـشزرا  رطاخهب  هعماج ، رد  نیمز و  رد  ادـخ  نید  تیمکاح  هب  داقتعا  رطاخهب  مالـسا ، هب  داقتعا  رطاـخهب  ناـمیا ، رطاـخهب  لالقتـسا ، رطاـخهب  روشک  نیا 

ماکان زورما  ات  دـنندش ؛ ماکان  انیقی  ندرک و  هلمح  لوغـشم  هک  تسا  لاس  لـھچ  هب  کـیدزن  هتبلا  دنلوغـشم . مئاد  اـھنیا  هک  دراد  نانمـشد  زا  مھ  یگرزب  یهھبج  کـی  دراد ،

. دش دنھاوخ  ماکان  یھلا  قیفوت  هب  مھ  نیا  زا  دعب  دناهدش ،

شترا  / ٠٧/٠٧/١٣٩۵ یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

، ناریا تلم  گرزب  بـالقنا  روشک ، یمالـسا  ماـظن  روشک ، یلم  تیوھ  هکلب ] روشک [ ، یاـھزرم  طـقف  هن  تفرگ ؛ رارق  مجاـھت  دروـم  روـشک  زیچهمھ  سدـقم  عاـفد  نارود  رد 

. تفرگ رارق  مجاھت  دروم  همھ  دوب ، هداد  رارق  دوخ  مشچ  لباقم  رد  گرزب  تلم  نیا  هک  یناوارف  یاھشزرا 

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

بالقنا و لئاسم  هب  یدـنبیاپ  تھج  زا  مھ  دیـشخرد ؛ شوخ  تھج  ود  زا  ناریا  تلم  یلو  دوب  یداصتقا  تالکـشم  راـچد  روشک  هکنیا  دوجو  اـب  هتـشذگ - لاـس   - لاس ٩۵ رد 

ناـشن هک  دوب  بـالقنا  هب  طوبرم  لـئاسم  دروم  رد  مدرم  تاـعامتجا  نمھب و  مودوتسیب  میظع  ییاـمیپهار  ندوـب  روـشرپ  نآ  رھظم  هک  یمالـسا  ماـظن  بـالقنا و  یاھـشزرا 

دروم شرازگ  هب  لاسما  دوب . ینید  ینامیا و  لـئاسم  هب  مدرم  یدـنبیاپ  مود ، تھج  دوب ؛ بـالقنا  لـئاسم  هب  ناریا  تلم  یگتـسبلد  ناـجیھ و  روش و  یدـنبیاپ و  یهدـنھد 

زا ینامیا ، لئاسم  هب  مدرم  یگتسبلد  روضح و  روش و  دش ، هداد  ینید  مسارم  ی  هیقب رفص و  هام  مرحم و  هام  رد  ناضمر ، کرابم  هام  رد  روشک  رـسارس  زا  هک  ینانیمطا 

. دوب رتشیب  هشیمھ  زا  مدرم  دـنلب  یاھتمھ  زورب  مدرم و  روضح  ینامیا ، ینید و  لئاسم  هب  طوبرم  یاـیاضق  رد  مھ  بـالقنا ، هب  طوبرم  یاـیاضق  رد  مھ  دوب . رتشیب  هشیمھ 

نمھب مودوتسیب  ییامیپھار  هن  دـشکیم . نمـشد  تسود و  خر  هب  ار  ناریا  تلم  تیوھ  ار و  ناریا  تلم  تکرح  یوس  تمـس و  ـالوا  هک  تھج  نیا  زا  تسا  مھم  یلیخ  نیا 

هب طوبرم  هکلب ] ، ] تسا یـسایس  یهقیلـس  کـی  هب  طوبرم  نیعبرا  ییاـمیپهار  فاـکتعا و  ناـضمر و  هاـم  مرحم و  تاـسلج  هن  تسا و  یـسایس  یهقیلـس  کـی  هب  طوـبرم 

؛ تسا ینید  یبالقنا و  یوس  تمس و  ناریا ، تلم  تکرح  یوس  تمس و  هک  دھدیم  ناشن  نیا  سپ  تسا . روشک  نوگانوگ  قیالس  یهمھ  هب  طوبرم  ناریا و  تلم  یهمھ 

مھ ار  یلم  تدحو  مدرم و  یمومع  عامتجا  هکنیا  مود  کی . نیا  دیشک . نمـشد  تسود و  خر  هب  ار  ناریا  تلم  تیوھ  سپ ] . ] دنـشاب هک  یـسایس  یهقیلـس  رھ  هب  طوبرم 

لئاسم رد  ار  مدرم  یگتـسبمھ  مھ  دـھدیم : ناشن  ار  مھم  یهناشن  ود  نیا  ایاضق  یهمھ  دـینک ، هاـگن  ماـجنا  اـت  زاـغآ  زا  ار  لاـس ٩۵  نیا  امـش  یتقو  داد . ناـشن  همھ  هب 

وسمھ و مدرم  تسا ، بالقنا  تھج  ماظن و  تھج  هک  یلـصا  تھج  رد  اما   - دھدیم ناشن  نوگانوگ  یـسایس  یعرف و  لئاسم  رد  اھرظنفالتخا  دوجو  اب  یگدـنز  یـساسا 

نمـشد و خر  هب  نیا  تسا ، هداد  ناشن  ار  دوخ  ایند  رد  نیا  نامیا ؛ نید و  لئاسم  هب  ماظن و  هب  بالقنا و  هب  دـھدیم  ناشن  ار  مدرم  یگتـسبلد  دـعب  و  کی ، نیا  دـنتھجمھ -

لاس ٩۵. هب ] طوبرم   ] نیا تسا ؛ هدش  هدیشک  تسود 

١٣٩۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  نیمتشھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

جایتحا نیا  هب  روشک  دـینک ؛ ایحا  دـینک و  هدـنز  هملک  یعقاو  یانعمهب  ار  بالقنا  یاھـشزرا  دـیتسھ  تلم  روشک و  زوسلد  هک  امـش  دـیرادب ، یمارگ  دـیرادب ، گرزب  ار  بـالقنا 

ار بالقنا  مینک ، شومارف  الاو  یاھـشزرا  نآ  زا  رذـگدوز ، هرمزور و  یاھتـسایس  یهصرع  نوگانوگ  تـالوحت  رطاـخهب  تدـمهاتوک ، فادـھا  رطاـخهب  اـم  هک  دـشابن  روجنیا  دراد .

ماـجنا گرزب  یاـھراک  میھاوخیم  رگا  میورب ، شیپ  داـصتقا  نادـیم  رد  میورب ، شیپ  تسایـس  نادـیم  رد  میورب ، شیپ  ملع  نادـیم  رد  میھاوخیم  رگا  اـم  زورما  مینک . شوـمارف 

تلم زورما  دینکن . فیعـضت  ار  نآ  دیربن ، نیب  زا  ار  سفنهبدامتعا  تئرج و  نآ  داد . ام  هب  دـھدیم و  تلم  کی  هب  بالقنا  هک  یـسفنهبدامتعا  تئرج و  هب  میراد  جایتحا  میھدـب ،

نم دوشب ؛ نادـیم  دراو  دوشب ، دراو  دـنک ، رپس  هنیـس  گرزب  یاھراک  رد  گرزب ، یاھهار  رد  هکنیا  یارب  تسا  هدامآ  ام  ناوج  مھ  زورما  دـنراد ؛ زاین  سفنهبدامتعا  نآ  هب  ناریا 

، سفن تزع  لامک  اب  تردق ، لامک  اب  اھنیا  اعطق  دیایب ، شیپ  روشک  یارب  یاھلاس ۶٠  یهبرجت  لثم  یاهبرجت  رگا  هک  میراد  ناوج  اھنویلیم  روشک  لخاد  رد  اـم  منکیم  ضرع 

« يمالسا بالقنا  ياھشزرا   » 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 27هاگياپ  هحفص 22 
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. دنرادیم هگن  دننکیم و  ظفح  ار  روشک  دنوشیم و  نادیم  دراو  مزع  یروالد و  لامک  اب 

اھهاگشناد  / ٠٣/٣١/١٣٩۶ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تیلوئسم یملعم و  تیلوئسم  هب  هجوت  منکیم - ضرع  دنک  کمک  هلصوح  لاح و  مناوتب و  هک  ییاجنآ  ات  الاح  مھ  هدنب  تسین ؛ دایز  تقو  هتبلا  هک   - زورما ماهدمع  فرح  نم 

یفرح کی  مادک  رھ  اھناوج  نیا  الاح  هک  دوشن  نامگ  دراد . یدرفهبرصحنم  ینیرفآشقن  کی  هاگشناد  طیحم  رد  داتسا  هرخالاب  تسا . ام  یهدمع  ضرع  نیا  تسا ؛ یداتـسا 

شقن دیراذگب . رثا  دیناوتیم  یلیخ  دینکیم ؛ تکرح  هب  راداو  دینکیم ، رکف  هب  راداو  ار  وا  ناوج ؛ رکف  رد  ناوج ، لد  رد  ناوج ، حور  رد  دیراذگرثا  امـش  هن ، دنراد ؛ یرکف  کی  دـنراد ،

راودیما دشاب ، شیدناتبثم  دشاب ، دھعتم  دشاب ، هتشاد  تیلوئسم  ساسحا  داتسا  رگا  تسا . یلیدبیب  ریظنمک و  شقن  کی  وجـشناد ، ناناوج  ملعم  هاگـشناد و  داتـسا 

شدوخ ینیمزرـس  یاھتلاصا  شدوخ ، ینھیم  یاھتلاصا  هب  دقتعم  داتـسا  رگا  دراذگیم . رثا  وجـشناد  رد  نیا  دـشاب ، هتـشاد  روشک  رد  مادـقا  یارب  عطاق  تین  مزع و  دـشاب ،

هب شھاگن  هک  یداتسا  تسا ؛]  ] روجنیمھ مھ  شسکع  دراذگیم . رثا  وجشناد  رد  دشاب ، شدوخ  یبالقنا  ینابم  هب  دقتعم  دشاب ، شدوخ  ینید  ینابم  هب  دقتعم  دشاب ،

روجناـمھ اـعبط  تسا ، اـنتعایب  درادـن و  شدوـخ  یموـق  تیوـھ  ربـتعم  میھاـفم  روـشک و  جـیار  میھاـفم  روـشک و  یهدودـحم  هـب  یداـقتعا  چـیھ  تـسا ، اـھزرم  زا  نوریب 

ار نیا  یولھپ - یهرود  لیاوا  رد   - یخلت رایسب  یهرود  کی  رد  موشب ؛ ثحب  دراو  مھاوخیمن  رگید  الاح  میدرک ؛ هدھاشم  یاهرود  کی  رد  ام  ار  نیا  دنکیم . تیبرت  ار  ییوجشناد 

زا تسدـیھت  یلکب  لسن  نآ  هک  دـنادیم  ادـخ  دـشیمن ، بـالقنا  رگا  هک  دـمآ  دوجو  هب  یلـسن  هچ  دـندرک ، تیبرت  ینادرگاـش  روجهچ  یدـیتاسا ، روجهچ  هک  میدـید  روشک  رد 

نیا زا  ار ، روشک  داد  تاجن  اعقاو  بالقنا  دندروآیم . روشک  نیا  رـس  رب  هچ  دندمآیم ، ور  دنتـشاد  هک  ییاھنآ  و  زیچهمھ - یلم و  ینطو و  ینید و  یاھتلاصا   - اھتلاصا یهمھ 

رس دنتساوخیم  رگا  روشک  نیا  اب  دندرکیم  هچ  هک  دنادیم  ادخ  دندوب ، هدش  تیبرت  طیحم  نآ  رد  هاگـشناد و  نآ  رد  هعومجم و  نآ  رد  هک  یلـسن  نآ  اھهدشتیبرت ، نآ  هک  دعب 

. دنیایب راک 

اھهاگشناد  / ٠٣/٣١/١٣٩۶ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ دننک فیرعت  دننک و  ادیپ  رگید  یوس  زا  هاگـشناد  رد  مالـسا  بالقنا و  یاھـشزرا  زا  تسارح  و  وس ، کی  زا  هاگـشناد  رد  یگدنلاب  داجیا  رد  ار  ناشدوخ  شقن  دیاب  ام  دـیتاسا 

. دوشب ینیرفآشقن  دیاب  دراد ، دوجو  فلاخم  یاھهزیگنا  دینک . ینیرفآشقن  دیاب  هاگشناد  رد  مرتحم  دیتاسا  امش  دننک . ینیرفآشقن  دیاب  ینعی 

روــج ود  هاگـــشناد ؛ طــیحم  نوریب  رد  ینیرفآشقن  یکی  وجـــشناد ؛ یور  ینیرفآشقن  ینعی  تــسا  یرورپملاــع  یرورپدرگاــش و  یکی  دراد : دوــجو  ینیرفآشقن  روــج  ود   

. دنشاب هتشاد  ام  هاگشناد  دیتاسا  هک  میراد  عقوت  ام  ینیرفآشقن 

اھهاگشناد  / ٠٣/٣١/١٣٩۶ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب دوخ ، تمھ  اب  دـینکیم ، تیبرت  دـیراد  امـش  زورما  هک  ییورین  ام ، یناسنا  یورین  هدـنیآ ، یاھهھد  رد  و  دراد - یدایز  یهزات  یاھفرح  دراد ؛ یدایز  یاـھفرح  یمالـسا  ماـظن 

تکرح کی  اعقاو  دنکـشب و  ار  اھنیا  دننام  لیطعت و  یگتـسباو و  راصح  نیا  تسناوت  دھاوخ  هدش ، هداد  وا  هب  هک  یتایحور  اب  هتخومآ ، هک  یـشناد  دوخ و  داوس  اب  دوخ ، مزع 

، دش دھاوخ  یرگید  ینالوط  یگدشریقحت  نارود  کی  دراو  هدرکن ، یادخ  ای  دش ، دھاوخ  نیا  ای  دریگب ؛ رارق  شدوخ  یعقاو  هاگیاج  رد  یناریا  ناریا و  دـنکب و  یعقاو  یانعم  هب 

ار لالقتسا  ردق  دمآ ، ششوخ  یگتسباو  زا  درک ، تکرح  هتسباو  دیشیدنا ، هتسباو  ام  یناسنا  یورین  رگا  دشاب ؛ هتشادن  ام  یناسنا  یورین  ار  تایـصوصخ  نیا  هچنانچ  رگا 

لثم دـش ، میھاوخ  یرگید  ینالوط  کیرات  نالاد  کی  دراو  ام  تقونآ  دوب - روجنیا  رگا   - دوب دامتعایب  شدوخ  هب  تسنادـن ، ار  یمالـسا  یاھـشزرا  مالـسا و  ردـق  تسنادـن ،

یوحن کی  هب  ار  نامدوخ  میتسناوت  دایز ، شالت  اب  داـیز و  تمحز  اـب  هک  میتشاد  رارق  بـالقنا  زا  لـبق  اـت  هطورـشم  زا  لـبق  یکدـنا  زا  برغ  یهطلـسریز  رد  هک  ینارود  نیمھ 

شرورپ نیاربانب  دـیھدب . شرورپ  یروجهچ  ار  وجـشناد  نیا  زورما  امـش  هکنیا  هب  دراد  یگتـسب  نیا  دوب . میھاوخ  هتـشذگ  راوشد  خـلت  دـنیآرف  نامھ  دراو  زاـب  میھدـب ؛ تاـجن 

. تسا مھم  یلیخ  نم  رظن  هب  وجشناد 

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٩۶ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزاود  ذیفنت  مکح  نتم 

ماـما ترــضح  تدـالو  ماـیا  اـب  یناـمزمھ  هـب  لاـفت  کربـت و  اـب  و  هادــف ) اـنحاورا   ) مـظعاهللایلو ترــضح  تاـھجوت  یهیاـس  رد  راـگدرورپ و  تیاـنع  تیادــھ و  زا  دادمتــسا  اــب 

ار یناحور  نسح  رتکد  یاقآ  مالسالاتجح  بانج  مرتحم  دنمشناد  ذیفنت و  ار  نانآ  یار  ناریا ، تلم  شنیزگ  زا  یوریپ  هب  بناجنیا  انثلاوھیحتلافالآهیلع ،)  ) اضرلانسحلایبا

یھلا و یاـضر  بسک  یارب  یاهلیـسو  ار  ریطخ  بصنم  نیا  هک  منکیم  هیـصوت  ادـکوم  ناـشیا ، تیقفوم  یارب  اـعد  اـب  منکیم و  بوصنم  ناریا  یمالـسا  یروھمج  تساـیر  هب 

تیوقت و  بان ، مالـسا  ماـکحا  یارجا  و  فعـضتسم ، ناـمورحم  زا  یرادبناـج  و  تلادـع ، رارقتـسا  هجوتم  ار  دوخ  تمھ  دـنھد و  رارق  راـگدرورپ  اـقل  یهماـگنھ  یارب  یاهریخذ 

رویغ تلم  هک  دنشاب  نئمطم  و  دنیامن ، یمالسا  بالقنا  ینابم  اھشزرا و  تشادگرزب  رد  تحارص  و  روشک ، میظع  یاھتیفرظ  اھیدنمناوت و  هب  هجوت  و  یلم ، تزع  تدحو و 

یارجا یهرابرد  رگید  راـب  منادـیم  مزـال  تشاذـگ . دـھاوخن  اـھنت  رابکتـسا  یاـھیھاوخهدایز  اـھییوگروز و  اـب  هلباـقم  رد  اـھیراوشد و  رد  ار  روشک  نارازگتمدـخ  عاجـش ، و 

طارـص هب  دـھعت  تیاعر  ظفح و  هب  لوکوم  نآ ، ذـیفنت  تلم و  یار  هک  میامن  یروآدای  منک و  دـیکات  یلخاد  دـیلوت  لاغتـشا و  عوضوم  هب  هژیو  هجوت  یتمواقم و  داصتقا  یهماـنرب 

. تسا یبالقنا  یمالسا و  میقتسم  میوق و 

بالقنا  / ٠۴/٠۶/١٣٩۶ ربھر  اب  تلود  تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید 

لئاسم رد  دیاب  دندرک : دیکات  دـندناوخ و  مھم  ار  یـساملپید » رد  ینید  یبالقنا و  یهیحور  یریگتھج و  ظفح  ، » ناشنانخـس زا  یرگید  شخب  رد  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

یزیتسملظ و رابکتـسا ، لـباقم  رد  یگداتـسیا  ریظن  بـالقنا ، زا  هدـمآرب  یاـھراجنھ  ینعی  یلم  یاـھراجنھ  هب  ندرک  لـمع  زا  مینک و  راـختفا  دوخ  بـالقنا  هب  یـساملپید 

. مینک تزع  ساسحا  هطلس ، ماظن  اب  تفلاخم 

اھشمرن و زا  هدافتـسا  اب  راک  نیا  هکنیا  نمـض  دوشیم ، نارگید  مارتحا  نتخیگنارب  صخـشت و  ثعاب  یبالقنا  یاھراجنھ  عضاوم و  هب  یدـنبیاپ  دـندرک : ناشنرطاخ  ناشیا 

. درادن یتافانم  یساملپید  رنھ  یاھیزانط  اھشچیپ و 

نارھت  / ٠۶/٠۶/١٣٩۶ ناتسا  هیملع  یاھهزوح  بالط  رادید  رد  تانایب 

هب میدرگرب  دـش ؛ مامت  دوب ، یاهثداح  کی  بالقنا  بخ   » هک دـنیوگب  دنـسیونب و  روجنیا  دـننک ، اـقلا  روجنیا  اھیـضعب  هکنیا  دراد . همادا  بـالقنا  مینکب ، ضرع  اـم  مھ  ار  نیا 

، دزیریم مھ  هب  ار  هتشذگ  یاھراجنھ  بالقنا ، ( ٨ (؛ متفگ نیلوئسم  نایاقآ  نیا  عمج  نیا  رد  زور  نآ  نم  دوشیمن . مامت  بالقنا  تسا ؛ بالقنا  هب  تنایخ  نیا  یداع ،» یگدنز 

اھتـسد و نامھ  تسا . یلکـشم  یاھراک  اھنیا  تسا ، تخـس  اھنیا  و  تسا ؛ بالقنا  موادت  دیدج ، یاھراجنھ  نیا  ظفح  دروآیم . دوجو  هب  هعماج  رد  ار  یدیدج  یاھراجنھ 

ینمـشد درک ، دـنھاوخ  تفلاخم  مھ ]  ] یبالقنا یاھراجنھ  موادـت  نیمھ  اب  دـندرکیم ، ینکـشراک  دـندوب و  فلاـخم  دوجو  یهمھ  اـب  بـالقنا  لـصا  اـب  هک  ییاھتردـق  ناـمھ 

بالقنا یاھراجنھ  نیا  میناوتب  ات  تسا  مزال  هزرابم  مھ  زورما  دسرب ، یزوریپ  هب  ات  تشاد  مزال  هزرابم  بالقنا  رگا  نیاربانب  دننکیم . دـنراد  دـینیبیم  هکنیاامک  درک ؛ دـنھاوخ 

. یمالسا یهعماج  دوشب  هعماج  ات  میناسرب  هجیتن  هب  دیاب  مینک ؛ تیبثت  ار 

یمالسا  / ١٠/٠۶/١٣٩۶ تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دیاب هک  دنروآیم  راشف  متفگ  احیرص  هدنب  دوب . تاباختنا  زا  عافد  رد  یگداتسیا  میدرک ، ام  هک  یایگداتسیا  اجنآ  دوب . نید  یاھشزرا  زا  دوب ، بالقنا  یاھشزرا  زا  عافد  ید  هن 

، دوب مھ  زورنآ  تسا ؛ یمالـسا  ماظن  یاھـشزرا  بالقنا و  یاھـشزرا  رـس  ثحب  مدرک . نالعا  نم  ار  نیا  تفر ؛ مھاوخن  تاباختنا  لاطبا  راب  ریز  نم  دـینک ، لاطبا  ار  تاـباختنا 

« يمالسا بالقنا  ياھشزرا   » 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 27هاگياپ  هحفص 23 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36930
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36930
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36930
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=37284
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=37490
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37528
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38575
http://farsi.khamenei.ir


. میشاب بقارم  دیاب  یلیخ  میشاب ، نامدوخ  بقارم  دیاب  یلیخ  ام  تسھ . مھ  زورما 

یوضر  / ١٣٩٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

هداد سپ  هنیمز  نیا  رد  یبوخ  ناحتما  بالقنا ، هک  تسا  نیا  منکب  ضرع  مناوتیم  نم  هچنآ  بالقنا ، نیداینب  لوصا  بالقنا و  یاھراعـش  بـالقنا و  یلـصا  یاھـشزرا  باـب  رد 

: تسا اھنیا  یلصا  یاھشزرا  اھراعش و  دنک . ظفح  زورما  ات  لوا ، ماکحتسا  نامھ  هب  ار  بالقنا  یلصا  یاھراعش  ار و  نیداینب  لوصا  تسا  هتسناوت  ناریا  تلم  ینعی  تسا ؛

نیا روشک ؛ رد  تعیرش  نید و  ماکحا  ندش  هدایپ  ققحت و  اھنیا  یهمھ  زا  رتالاب  رترب و  و  تلادع ، یلم ، یروابدوخ  یلم و  سفن  هب  دامتعا  یرالاسمدرم ، یدازآ ، لالقتـسا ،

. تسا هدش  ظفح  لوا  توارط  نامھ  اب  اھراعش 

نایوجشناد  / ١٣٩٧/٠٣/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رب دـیدج  ماظن  کی  داجیا  توغاط و  لطاب  طلغ  ماظن  لباقم  رد  راـجفنا  ینعی  دوب  بـالقنا  لوا  یهلحرم  داـتفا ، قاـفتا  لاس ۵٧  رد  بـالقنا  لوا  رد  هچنآ  دراد ؛ یلحارم  بـالقنا 

نیا دـنک ؛ ققحم  ار  اھـشزرا  یتسیاب  ماظن  نیا  مود ، یهلحرم  رد  دـعب  دوب . بالقنا  لوا  یهلحرم  نیا  ون ؛ میھافم  اب  ون ، ریباعت  اب  ون ، تغل  اب  ون و  یاھـشزرا  اھنامرآ و  یانبم 

دراد مزال  یتیریدم  هاگتسد  کی  دشخبب ، ققحت  دھاوخب  رگا  اھشزرا  نیا  هب  دشخبب . ققحت  هعماج  رد  دیاب  میوگیم ، ار  یضعب  منکیم و  هراشا  الاح  هک  ییاھنامرآ  اھشزرا و 

لابند دنـشاب و  هدرک  رواب  نادـند  نب  زا  ار  بالقنا  نآ ، ناکرا  هک  یتلود  تسا ، یبالقنا  تلود  داـجیا  یبـالقنا ، ماـظن  زا  دـعب  یهلحرم  نیارباـنب  یبـالقنا . تلود  دوشیم  نآ  هک 

حرطم هک  ییاھشزرا  اھنامرآ و  نیا  تسرد - یارجا  تسرد ، نوناق   - تسرد تایئارجا  یهلیـسوهب  یتسیاب  تقونآ  دش ، لیکـشت  یبالقنا  تلود  نیا  هک  دعب  دنـشاب . بالقنا 

نیا هک  دـیآیم  دوجو  هب  یبـالقنا  یهعماـج  کـی  یبـالقنا ؛ یهعماـج  دوـشیم  هجیتـن  تقونآ  دـننک ؛ ادـیپ  قـقحت  هعماـج  رد  یکییکی  یبـالقنا ، گرزب  یاـھوزرآ  نیا  هدـش ،

یارب هنیمز  تقونآ  دـش ، تسرد  یبالقنا  یهعماج  هک  دـعب  تسا .]  ] مراھچ نیا  یبالقنا ؛ یهعماج  یبالقنا ، تلود  یبالقنا ، ماظن  یبالقنا ، تکرح  تسا . مراھچ  یهلحرم 

تلود ینعی  دـیراذگب ؛ یمالـسا »  » یهملک دـیناوتیم  یبالقنا »  » یهملک یاـج  هب  مدرک ؛ یبـالقنا »  » هب ریبعت  نم  ـالاح  دـیآیم . دوجو  هب  یمالـسا  یبـالقنا و  ندـمت  داـجیا 

. دراد دوجو  هک  تسا  یلحارم  نیا  یمالسا ؛ ندمت  یمالسا ، یهعماج  یمالسا ،

نایوجشناد  / ١٣٩٧/٠٣/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد یمئاد ؛ لوحت  مئاد ، ندش  ندـش ، ینعی  تروریـص  دراد ؛ دوجو  یتروریـص  کی  دوشیمن . فقوتم  بالقنا  دراد ، همادا  بالقنا  دراد ، رارمتـسا  بالقنا  دوشیمن ، مامت  بالقنا 

، بخ دشخبیم . ققحت  هعماج  رد  ار  اھنامرآ  نآ  ار ، الاو  یاھشزرا  نآ  ار ، گرزب  یاھوزرآ  نآ  جیردتب  یمئاد ، تروریص  نیا  هک  دراد  دوجو  یایمئاد  تروریـص  کی  بالقنا  ریـسم 

. تسین اھنیا  طقف  هتبلا  منکیم ؛ رکذ  ار  گرزب  یاھنامرآ  نیا  زا  دروم  تفھ  شش  نم  تسیچ ؟ گرزب  یاھنامرآ  نیا  الاح 

تایعقاو زا  یـشان  راختفا ، ساسحا  نیا  هک  یلم  راختفا  ساـسحا  ینعی  یلم  تزع  تسا ! مھم  یلیخ  نیا  تسا ؛ بـالقنا  یاـھنامرآ  زا  یکی  نیا  تسا ؛ یلم  تزع  یکی ،

نایـشنماخھ و نایک و  تموکح  هب  راختفا  ساسحا  تاقوا  یھاگ  ـالاو  تاروصت ؛ تاـمھوت و  رب  یکتم  هن  و  نیمز ، یور  رب  هعماـج و  نتم  رد  یتاـیعقاو  کـی  زا  یـشان  دـشاب ،

یلم تزع  نیا  تسا . مھم  یلیخ  نیا  تیعقاو ؛ هب  یکتم  راختفا ، ساسحا  ینعی  یلم  تزع  تسین . نیرفآراختفا  تسا ، مھوت  یھاو و  تاروصت  اھنیا  دوب ؛ مھ  اھنیا  دـننام 

. دمآ دھاوخن  تلم  نآ  ریگ  زیچچیھ  رگید  دوشیم ؛ دوبان  تلم  نآ  تیوھ  دش ، دوبان  تفر و  نیب  زا  یروشک  کی  رد  هچنانچ  رگا  هک  تسا  ییاھزیچ  یهلمج  زا 

یگتسباو هار  یلم ، سفنهبدامتعا  نیا  هک  گرزب - عماجم  رد  هتشذگ ، یاھلاس  رد   - ماهدرک ثحب  الـصفم  یلم  سفنهبدامتعا  نیا  یور  هدنب  هک  یلم ؛ سفنهبدامتعا  مود ،

. دزیرگیم نارگید  هب  یگتسباو  زا  هکلب  دراد ، زاین  یگتسباو  هب  هک  دنکیمن  ساسحا  تلم  تشاد ، دوجو  سفنهبدامتعا  نیا  رگا  ددنبیم . ار 

یگنھرف یداصتقا و  یـسایس و  لالقتـسا  ینعی   - تشاد دوجو  نیا  هچنانچ  رگا  هک  تلم ؛ کی  یارب ]  ] تسا اھنامرآ  زا  یکی  نیا  یگنھرف ؛ یداـصتقا ، یـسایس ، لالقتـسا 

. تسا لالقتسا  اھوزرآ  زا  یکی  دنک . لمحت  ملاع  ناھاوخهدایز  نایوگروز و  زا  ار  لیمحت  ییوگروز و  هک  دوشیمن  روبجم  تلم  نآ  دراد - یاینالوط  لصف  کی  مادکرھ  هک 

زا یدازآ  دوب . تسرد  الماک  هک  دنتفگ  یدازآ  هب  عجار  یھاتوک  یهلمج  کی  دـندرک ، تبحـص  هک  ینازیزع  زا  یکی  اجنیا  هتبلا  لمع . یدازآ  نایب ، یدازآ  هشیدـنا ، یدازآ  یدازآ ؛

دھاوخ زواجت  دـح  زا  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  بوچراھچ  نوناق و  رگا  هک  تسا  نیا  یدازآ  تعیبط  نوچ  دراد . جایتحا  بوچراھچ  هب  نوناق ، هب  امتح  هک  تسا  یتـالوقم  یهلمج 

رد رگا  درادن . دوجو  دشر  دـشابن ، رگا  یدازآ  نیا  دـینکیم . هدـھاشم  برغ  رد  ار  شیاھهنومن  امـش  زورما  هک  دـیماجنا  دـھاوخ  یدـب  یاھاج  هب  یراگنلو و  هب  یدـعت و  هب  درک ،

تفرـشیپ و  هعماج - یونعم  دـشر   - هعماج دـشر  دـش . دـھاوخ  فقوتم  هعماج  رد  دـشر  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  لمع  یدازآ  هشیدـنا ، یدازآ  نایب ، یدازآ  رکف ، یدازآ  هعماج ،

. دراد جایتحا  اھیدازآ  نیا  هب  امتح  هعماج ،

: دـنادیم ناربمغیپ  فدـھ  یلـصا و  یهلئـسم  ار  طسق  یهماقا  نآرق ، رد  الـصا  تسا . گرزب  یاھوزرآ  وزج  اـھنیا  یتاـقبط ؛ یاھهلـصاف  یفن  ضیعبت ، یفن  تلادـع ، رارقتـسا 

تفگ دوشب  دیاش  ای  نیرترب  زا  یکی  تلادع ، اعطق  نیاربانب  میوریم . میراد  ار  ناربمغیپ  هار  مالـسا و  هار  ام  رگید ، میوریم  ار  ناربمغیپ  هار  مھ ]  ] ام ( ٣ .) طسقلاب سانلا  موقیل 

اھراک نیرتتخس  وزج  تلادع  یارجا  تسا ؛ یتخس  زیچ  هتبلا  تلادع  دوشیمن . تسرد  تلادع  مھ  یظافل  اب  میشاب . یتسیاب  شلابند  هک  تسا  یشزرا  نامرآ و  نیرترب 

. تسا

. دنک ادیپ  تاجن  دیاب  یگدنامبقع  زا  روشک  ینعی  تسا . اھنامرآ  زا  یکی  مھ  نیا  یروانف ؛ ملع و  تکرب  هب  یندمت  یدام و  تفرشیپ 

یتایقلخ نیا  دشر  اھنیا ؛ دننام  نواعت و  کمک ، راثیا ، قافنا ، محر ، دشاب . یقالخا  یاھترـشاعم  مدرم ، ترـشاعم  تسا ؛]  ] یترـشاعم یاھقالخا  دشر  اھنامرآ  زا  رگید  یکی 

. تسا هعماج  رد  مھ  اب  اھناسنا  ترشاعم  هب  طوبرم  هک 

دیاب تسین . هجوت  نیا  هب  ابلاغ  هک  تسا  اھوزرآ  نیرترب  نآ  زا  یکی  مھ  نیا  دعتسم ؛ یاھناسنا  رد  بضغ  توھش و  یگدرب  زا  ییاھر  تیونعم و  دشر  یارب  اضف  یزاسهدامآ 

یهتـسجرب یاھتیـصخش  اـھیئابطابط و  یهمـالع  اھیـضاق و  یاـقآیلع  ازریم  جاـح  لاـثما  دـننک ، تکرح  اـضف  نآ  رد  دـنناوتب  دعتـسم  یاـھناسنا  هک  دوشب  یروج  اـضف 

یهمھ هتبلا  دوشب . هدامآ  نیا  یارب  یتسیاب  اضف  ینعی  دنورب ؛ رتارف  دننک و  ادـیپ  یلاعت  دناهتـسناوت  یدام  یاضف  نیا  زا  هک  رترب  الاو و  یاھناسنا  دـنیایب ؛ دوجو  هب  یروجنیا 

. یناوج یهرود  رد  صوصخب  دنراد ، ار  تکرح  نیا  دادعتسا  هک  دنتسھ  یناسک  ام  نایم  رد  اما  میرادن  ار  یزیچ  نینچ  کی  دادعتسا  ام 

...

هدنز ینعی  هچ ؟ ینعی  دراد . مزال  تدمدنلب  تکرح  کی  دنک ، ادیپ  ققحت  هعماج  رد  اھنامرآ  نیا  میھاوخب  رگا  دنکیمن ؛ ادیپ  ققحت  تدـمهاتوک  رد  اھنامرآ  نیا  هک  تسا  یھیدـب 

. بالقنا ندوب 

بالقنا  / ٣٠/١٣٩٧/٠۴ ربھر  اب  هجراخ  روما  ترازو  نالوئسم  ارفس و  رادید 

روما ترازو  دـندرک : ناشنرطاخ  تسا ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  ینوریب  یامن  روشک و  یجراـخ  تسایـس  یلـصا  شخب  یـساملپید ، هاگتـسد  هکنیا  رب  دـیکات  اـب  ناـشیا 

. دشاب اھشزرا  نیا  یهدننکسکعنم  نانآ ، راتفگ  راتفر و  دنشاب و  دنبیاپ  بالقنا  مالسا و  یاھشزرا  هب  اقیمع  دیاب  ارفس  هژیوهب  هجراخ و 

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

ربارب رد  تمواـقم  یوـگلا  ساـسا  رب  یمالـسا  یرادـیب  تضھن  دـیدج  کرحت  دـنروھظ : یهناتـسآ  رد  اـی  هتفاـی  قـقحت  هک  تسا  ییاھهدـیدپ  دـھاش  زورما  یناـھج ، یهـنحص 

یهنادـنمتردق روضح  شرتسگ  هقطنم ؛ رد  اھنآ  نئاخ  ناراکمھ  ندـش  ریگنیمز  ایـسآ و  برغ  یهقطنم  رد  اکیرمآ  یاھتسایـس  تسکـش  مسینویھـص ؛ اـکیرمآ و  یهطلس 

. هطلس ناھج  رسارس  رد  نآ  عیسو  باتزاب  ایسآ و  برغ  رد  یمالسا  یروھمج  یسایس 

یاھداھنشیپ دننارگن ؛ هطلـس  ماظن  نارادمدرـس  دمآیمن . تسد  هب  یداھج  ناریدم  تمکح  تعاجـش و  اب  زج  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  تزع  رھاظم  زا  یـشخب  اھنیا 

« يمالسا بالقنا  ياھشزرا   » 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 27هاگياپ  هحفص 24 
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تلود دنادیم . دامتعا  لباق  ریغ  رگهعدخ و  زین  ار  ییاپورا  یاھتلود  زا  یدادـعت  راکتیانج ، یاکیرمآ  رب  هوالع  ناریا  تلم  زورما  تسا . غورد  هعدـخ و  بیرف و  لماش  امومع  اھنآ 

رد و  دسارھن ؛ نانآ  چوپ  یاھدیدھت  زا  دنکن ؛ ینیشنبقع  مھ  ماگ  کی  دوخ ، یلم  یبالقنا و  یاھشزرا  زا  دنک ؛ ظفح  تقد  اب  اھنآ  اب  ار  دوخ  یدنبزرم  دیاب  یمالسا  یروھمج 

. دنک لح  نانآ  اب  ار  دوخ  لح  لباق  تالکشم  یبالقنا ، عضوم  زا  هتبلا  هنایوجتحلصم و  هنامیکح و  دشاب و  هتشاد  رظن  رد  ار  دوخ  تلم  روشک و  تزع  لاحهمھ ،

مرح  / ١٣٩٧/١٢/٢٢ عفادم  یادھش  یاھهداوناخ  یاھرادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

یاھیراکادـف اب  و  میراد - عالطا  میراد و  شرازگ  هیروس  رد  ام  هک  روطنیا   - دـنداد ماجنا  قارع  هیروس و  رد  اھنیا  هک  ییاھراک  اـب ] [ ؛ دـنداد ماـجنا  یگرزب  یاـھراک  اـعقاو  اـھنیا 

یروھمج اھهئطوت ]  ] یلـصا فدـھ  هتبلا  دـنربب ؛ نیب  زا  دوب  کانرطخ  نارگید  یارب  ام و  یارب  هلمج  زا  هقطنم ، لک  یارب  هک  ار  اـکیرمآ  یاـھهشقن  دنتـسناوت  اـعقاو  ناـشدوخ 

ناریا مدرم  یهمھ  هکنیاهن  دربـب . نیب  زا  ار  اـھهشقن  تسناوت  دـھاوخ  نموـم  روـشرپ و  مدرم  نیا  کـمک  هب  یمالـسا  یروـھمج  مھ  نیا  زا  دـعب  هللااـشنا  تسا . یمالـسا 

رد هناتخبـشوخ  یمیظع  هجوت  لباق  یهدع  کی  اما  دننزیم  فلاخم  زاس  هک  دنتـسھ  مھ  هدـع  کی  دـنکیمن ، یقرف  چـیھ  ناشیارب  هک  دنتـسھ  مھ  هدـع  کی  هن ، دـنروشرپ ؛

؛ دـنھدب هار  نیا  رد  ار  ناشناج  دنرـضاح  هک  تسا  نیا  مھ  ناشداقتعا  لیلد  دـندقتعم . هملک  یعقاو  یانعم  هب  بالقنا  لوصا  اھـشزرا و  ینابم ، هب  هک  دـنراد  دوجو  ام  روشک 

! دوشیم هچ  رتالاب  نیا  زا  رگید 

نایگنھرف  / ١٣٩٨/٠٢/١١ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

. دوشب هدـناجنگ  دـیاب  نوتم  نیا  رد  بـالقنا  فراـعم  بـالقنا و  یاـھمایپ  هک  تسا  نیا  دریگب  رارق  هجوت  دروم  اـمتح  دـیاب  یـسرد ) نوتم   ) نوـتم نیا  رد  هک  ییاـھزیچ  زا  یکی 

، ار بالقنا  فراعم  ییاھتبـسانم  هب  دوشیم  نوتم  یهمھ  رد  اھنیا ؛ لاثما  تاـیبدا و  ـالثم  باـتک  رد  اـی  تسین ، اـھنیا  دـننام  ینید و  فراـعم  باـتک  رد  طـقف  بـالقنا  فراـعم 

کی زا  هک  دـیوگب  تسا  نکمم  هملک  کی  سالک  رـس  کیزیف ، ملعم  کی  یـضایر ، ملعم  کی  یھاگ  ماهتفگ ؛ ررکم  هدـنب  دـناجنگ . ار  بـالقنا  یاھـسرد  ار ، بـالقنا  یاـھهراشا 

؛ دوشب هدناجنگ  بالقنا  فراعم  تسا ؛ یروج  نیا  دشاب ، رتشیب  زومآشناد  نآ  رد  شریثات  ریقح  نیا  ینارنخس  تعاس 

یمالسا  / ١١/١٣٩٨/٠۴ بالقنا  نارادساپ  هاپس  نیفعضتسم  جیسب  نامزاس  سیئر  حلسم و  یاھورین  لکداتس  سیئر  نیشناج  باصتنا 

ینامیلس اضرمالغ  رادساپ  پیترس  رادرس 

بالقنا نارادـساپ  هاپـس  نیفعـضتسم  جیـسب  نامزاس  سیئر   » تمـس هب  ار  امـش  یگتـسیاش ، جیـسب و  رد  هدـنزرا  براجت  هب  رظن  هاپـس و  لک  هدـنامرف  داھنـشیپ  هب  اـنب 

. منکیم بوصنم  یمالسا »

یبالقنا و یاھـشزرا  زا  تظافح  قیمعت و  شرتسگ ، رد  ناناوج  ناناوجون و  هژیوب  نایجیـسب  راکتبا  تیقـالخ و  زورب  یاـھهنیمز  تیوقت  تمواـقم و  گـنھرف  جیـسب و  یـالتعا 

لماعت رد  راشقا  جیـسب  تیوقت  ییازفامھ و  یداھج و  یاھهورگ  شرتسگ  یمالـسا ، بالقنا  زاین  دروم  یاھهصرع  رد  براجت  رب  هیکت  اب  ناـنآ  رتهتفاـینامزاس  روضح  یاـقترا 

. تسا راظتنا  دروم  هاپس  لک  هدنامرف  ریبادت  ظاحل  اب  یرکشل  یروشک و  یاھنامزاس  ریاس  هاپس و  هعومجم  اب  ازفامھ  هدنزاس و 

مق  / ١٣٩٨/١٠/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نم باتکلا  اوتوا  نیذلاک  اونو  ـ کی و ال  دیامرفیم : هتـشذگ . مما  تبـسانم  هب  تسا  هدرک  رارکت  دیاین » ناتغارـس  یـشومارف   » هک ار  هتکن  نیا  نآرق  یاج  یاج  رد  لاعتم  دـنوادخ 

نوعرف یهجنکش  ریز  ناشنادنزرف  ناشنز ، ناشدرم ، هکنیا  اب  هک  دندرک  ادیپ  یایونعم  تردق  نانچ  نآ  یزور  کی  لیئارـساینب  ( ١ (؛ مھبولق تسقف  دمالا  مھیلع  لاطف  لبق 

نوعرف و قرغ  اب  ار  تمظع  نآ  هب  جرف  دنک و  زاب  اھنآ  یارب  ار  هار  لاعتم  یادخ  هکنیا  ات  دننک  تمواقم  دننک ، یگداتـسیا  دنتـسناوت  دـننک ، بولغم  ار  نوعرف  دنتـسناوت  دـندوب ،

هیلوا تلاح  نآ  زا  نامز  تشذـگ  اب  تشذـگ ، نامز  هک  یرادـقم  کی  ( ٢ (؛ مھبولق تسقف  دمالا  مھیلع  لاطف  یکدنا ، زا  دـعب  لیئارـساینب  نیمھ  دـنک . اطع  اھنآ  هب  ناینوعرف 

هک دش  نیا  هجیتن  دنداد ، تسد  زا  ار  تماقتسا  نآ  ربص ، نآ  ادخ ، هار  رد  تکرح  نآ  ادخ ، هب  دامتعا  نآ  لکوت ، نآ  دش ؛ یسق  دش ، نیگنس  دش ، تخس  اھلد  دندش ، جراخ 

: تفگ لیئارـساینب  هب  ٰیـسوم  ترـضح  دراد .] دوجو   ] مھ یرگید  ددـعتم  تاـیآ  تسا ؛ تاـیآ  زا  یکی  هیآ  نیا  ( ١ (؛» نم هللا بضغب  واـب  هنکـسملاو و  هلذـلا  مھیلع  تبرـض  «و 

؛ تسا سرد  اھنیا  هھلا ؟» مھل  امک  اھلا  انل  لعجا   » دییوگیم دـیدرک و  شومارف  هک  هتـشذگ  یلیخ  نامز  الاح  دـیدوب ، نوعرف  راشف  ریز  زورید  ات  امـش  ( ٣ (؛ دھعلا مکیلع  لاطفا 

زورما تسا ؛ رتشیب  یلیخ  بالقنا  لوا  زا  روشک ، رد  دنمهقالع  دـنبیاپ و  نموم و  ناوج  تیفیک  تیمک و  زورما  هللادـمحب  منکیم . رارکت  هشیمھ  هدـنب  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ،

لکوتی نم  و   - دـنکیم کمک  لاعتم  یادـخ  هک  ار  یھلا  یوبن و  ینآرق و  گرزب  سرد  نیا  دوشب ؛ یط  تسرد  هار ، دیـشاب  بقارم  اـما  میتسین ؛ یـضاران  اـم  تسا ؛ یروج  نیا 

. میشاب هتشاد  دای  رد  مینکن و  شومارف  (- ۴) هبسح وھف  یلع هللا 

ملعم  / ١٣٩٩/٠٢/١٢ زور  تبسانم  هب  مایپ 

زج یفدـھ  دـناوتیمن  زین  روشک  یـشزومآ  ماظن  هک  تسا  یعیبط  و  دـمآ ، دـیدپ  هاوخنامرآ  هنالداع و  ینید  یهعماج  کی  یریگلکـش  ینعی  فدـھ  نیمھ  اب  یمالـسا  ماظن 

. دشاب هتشاد  ماظن  یلک  فدھ 

دنک و افوکش  یبالقنا  یمالسا و  یاھشزرا  ینعی  یلم  یلاعتم  یاھشزرا  یارب  ار  دوخ  یهوقلاب  ناوت  دادعتسا و  هک  دزومآیم  یمالـسا  روشک  رد  ناوج  ناوجون و  کدوک و 

. دریگ راک  هب 

. دناهدش نآ  رادهدھع  ناملعم  هک  تسا  یکرابم  داھج  گرزب و  راک  نامھ  نآ ، ققحت  راکوزاس  یتایح و  شزومآ  نیا 

سامح  / ١۴/١٣٩٩/٠۴ یسایس  رتفد  سیئر  هینھ  لیعامسا  یاقآ  همان  هب  خساپ 

مولظم مدرم  زا  تیاـمح  یارب  یـششوک  چـیھ  زا  یمالـسا  بـالقنا  یـشزرا  لوـصا  رب  ینتبم  یناـسنا و  ینید و  یهفیظو  مکح  هب  هتـشذگ  نوـچمھ  یمالـسا  یروـھمج 

. دیازفایب امش  تردق  تزع و  رب  لاعتم  راگدرورپ  مراودیما  درک . دھاوخن  غیرد  یتسینویھص  بصاغ  یلعج و  میژر  رش  عفد  نینچمھ  نانآ و  قوقح  یافیتسا  نیطسلف و 

مھدزاود  / ٠۶/١۴٠٠/٠۵ تلود  تئیھ  روھمجسیئر و  رادید  نیرخآ  رد  تانایب 

قبط رب  اھاج  یـضعب  دوب ، تاراظتنا  قبط  رب  اھاج  یـضعب  میدـید ، نامز  یهھرب  نیا  رد  ام  هچنآ  هدوبن ؛ ناسکی  فلتخم  یاھـشخب  رد  یناـحور  یاـقآ  باـنج  تلود  درکلمع 

تمدخ تصرف  لاح ، رھ  هب  دـندرک . رکذ  ار  یلیـصافت  روھمجسیئر  یاقآ  بانج  الاح  هک  دـنداد  ماجنا  ییاھراک  دـندرک ، ییاھـشالت  فلتخم  یاھـشخب  هرخالاب  دوبن ؛ تاراظتنا 

، دـننک تمدـخ  مدرم  هب  دـنھاوخیم  دنتـسھ  اـھیلیخ  تسا . ادـخ  گرزب  تمعن  کـی  نیا  مدرم ، هب  مینک  تمدـخ  هک  مینک  ادـیپ  تصرف  امـش  نم و  هکنیا  تسا ؛ تمعن  کـی 

ار نآ  دراد ، مزال  راذـگرثا  رثوم و  هاگیاج  دـنرادن ؛ ار  نآ  دراد ، مزال  یعاـمتجا  ذوفن  دـنرادن ؛ ار  نآ  دراد ، مزـال  یندـب  یاوق  دـنرادن ؛ لوپ  دراد ، مزـال  لوپ  ـالثم  دـنرادن ؛ ار  شناـکما 

هک تسا  نیا  شرکـش  دراد ؛ یرکـش  مھ  یتمعن  رھ  هداد و  ادخ  هک  تسا  یگرزب  تمعن  نیا  دینادب ؛ ردق  ار  نیا  یتسیاب  دیدرک ، ادیپ  یراذگرثا  هاگیاج  کی  هک  امـش  دـنرادن .

ساسا بالقنا ؛ فادـھا  دربشیپ  یارب  ام  یهعماج  رد  ام و  روشک  رد  راگدرورپ و  رما  لاثتما  یارب  ادـخ ، یاضر  ضحم  دـینک ، هدافتـسا  ادـخ  یارب  ناوت  یهمھ  زا  تصرف  نیا  رد 

. تسا نیا 

مدرم نیا  میاهدرک ، بالقنا  ام  میتسھ ، یبالقنا  روشک  کی  اـم  دـشاب . بـالقنا  فادـھا  دربشیپ  یتسیاـب  اـھراک  یاـنبم  هک  متفگ  یناـحور  یاـقآ  باـنج  هب  مھ  زور  نآ  نم   

رطاخ یارب  دـناهدرک  یگداتـسیا  دـناهدرک و  دروخرب  دـناهدش و  هجاوم  رطخ  همھ  نیا  اب  دناهدیـشک ، تمحز  لاس  یاـھلاس  دـناهدرک ، شـالت  دـناهداد ، ناـج  دـناهدرک ، بـالقنا 

. دنکب قیبطت  فادھا  نآ  اب  دشاب و  نیا  یتسیاب  فدھ  شالت و  درک ؛ راک  فادھا  نیا  یارب  دیاب  بالقنا ؛ ینابم  بالقنا و  فادھا 

« يمالسا بالقنا  ياھشزرا   » 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 27هاگياپ  هحفص 25 
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مھدزاود  / ٠۶/١۴٠٠/٠۵ تلود  تئیھ  روھمجسیئر و  رادید  نیرخآ  رد  تانایب 

قبط رب  اھاج  یـضعب  دوب ، تاراظتنا  قبط  رب  اھاج  یـضعب  میدـید ، نامز  یهھرب  نیا  رد  ام  هچنآ  هدوبن ؛ ناسکی  فلتخم  یاھـشخب  رد  یناـحور  یاـقآ  باـنج  تلود  درکلمع 

تمدخ تصرف  لاح ، رھ  هب  دـندرک . رکذ  ار  یلیـصافت  روھمجسیئر  یاقآ  بانج  الاح  هک  دـنداد  ماجنا  ییاھراک  دـندرک ، ییاھـشالت  فلتخم  یاھـشخب  هرخالاب  دوبن ؛ تاراظتنا 

، دـننک تمدـخ  مدرم  هب  دـنھاوخیم  دنتـسھ  اـھیلیخ  تسا . ادـخ  گرزب  تمعن  کـی  نیا  مدرم ، هب  مینک  تمدـخ  هک  مینک  ادـیپ  تصرف  امـش  نم و  هکنیا  تسا ؛ تمعن  کـی 

ار نآ  دراد ، مزال  راذـگرثا  رثوم و  هاگیاج  دـنرادن ؛ ار  نآ  دراد ، مزال  یعاـمتجا  ذوفن  دـنرادن ؛ ار  نآ  دراد ، مزـال  یندـب  یاوق  دـنرادن ؛ لوپ  دراد ، مزـال  لوپ  ـالثم  دـنرادن ؛ ار  شناـکما 

هک تسا  نیا  شرکـش  دراد ؛ یرکـش  مھ  یتمعن  رھ  هداد و  ادخ  هک  تسا  یگرزب  تمعن  نیا  دینادب ؛ ردق  ار  نیا  یتسیاب  دیدرک ، ادیپ  یراذگرثا  هاگیاج  کی  هک  امـش  دـنرادن .

ساسا بالقنا ؛ فادـھا  دربشیپ  یارب  ام  یهعماج  رد  ام و  روشک  رد  راگدرورپ و  رما  لاثتما  یارب  ادـخ ، یاضر  ضحم  دـینک ، هدافتـسا  ادـخ  یارب  ناوت  یهمھ  زا  تصرف  نیا  رد 

. تسا نیا 

 

مدرم نیا  میاهدرک ، بالقنا  ام  میتسھ ، یبالقنا  روشک  کی  اـم  دـشاب . بـالقنا  فادـھا  دربشیپ  یتسیاـب  اـھراک  یاـنبم  هک  متفگ  یناـحور  یاـقآ  باـنج  هب  مھ  زور  نآ  نم   

رطاخ یارب  دـناهدرک  یگداتـسیا  دـناهدرک و  دروخرب  دـناهدش و  هجاوم  رطخ  همھ  نیا  اب  دناهدیـشک ، تمحز  لاس  یاـھلاس  دـناهدرک ، شـالت  دـناهداد ، ناـج  دـناهدرک ، بـالقنا 

. دنکب قیبطت  فادھا  نآ  اب  دشاب و  نیا  یتسیاب  فدھ  شالت و  درک ؛ راک  فادھا  نیا  یارب  دیاب  بالقنا ؛ ینابم  بالقنا و  فادھا 

ناریا  / ١٢/١۴٠٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزیس  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

رب ناشیا   - تفرگ ماجنا  ررکم  بالقنا ، یـساسا  یاھـشزرا  یور  رب  هیکت  هریغ ، تاباختنا و  تاغیلبت  رد  یـسیئر ، یاـقآ  باـنج  مرتحم ، روھمجسیئر  تاـنایب  رد  هناتخبـشوخ 

رد مھ  الاح  بخ  هک  دننک ، لابند  ار  ریـسم  نیمھ  هک  تسا  نیا  ام  دـکوم  یهیـصوت  تسا ؛ یتسرد  ریـسم  نیا  دـندرک - هیکت  اھنیا  لاثما  داسف و  اب  یهزرابم  تلادـع ، شزرا 

، دـھدیم رارق  دوخ  یـساسا  هاگیاج  رد  ار  روشک  دـناسریم ، شدوخ  یـساسا  قوقح  هب  ار  تلم  ار ، روشک  هک  یریـسم  نآ  دـندرک . دـیکات  اھـشزرا ]  ] نیا یور  رب  ناـشتانایب 

حضاو و الماک  دینیبیم ] ، ] دینک هظحالم  هک  ماما  تانایب  رد  تسین ؛ یموھوم  هتـسنادن و  یاھزیچ  مھ  اھـشزرا  نیا  تسا . بالقنا  یـساسا  یاھـشزرا  هب  کسمت  نیمھ 

مھ مدرم  هک  دوشیم  نیا  بجوم  فادھا  نیا  یریگیپ  سفن  و  دـننکب . لابند  دـنھدب و  رارق  کالم  دـیاب  ار  اھنیا  تسا ؛ هیلع ) ناوضر هللا   ) ماما تاشیامرف  تانیب  وزج  نشور و 

. دننک لابند  ار  لئاسم  دنوشب و  نادیم  دراو  دننک و  تمھ 

...

رد یایلم  رما  دوب ؛ شدوخ  رکف  هب  یـسک  رھ  هک  دوب ]  ] یاهتخیـسگمھزا یهعومجم  کی  تلم  دوب . روج  نیمھ  اـتقیقح  میدرک ؛ سفنت  میدرک ، یگدـنز  بـالقنا  زا  لـبق  اـم 

راوگرزب ماما  تفرگیمن . رارق  مدرم  مومع  یانتعا  هجوت و  دروم  هک  دـننزب  یفرح  دوب  نکمم  یناسک  راـنکهشوگ  دوبن . حرطم  روشک  رد  یمومع  یهلئـسم  دوبن ؛ حرطم  روشک 

نادیم دراو  دنک و  لیدبت  دحتم  عمج  کی  هب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  دحاو و  یهعومجم  کی  هب  ار  هدنکارپ  قرفتم و  یهدوت  نیا  تسناوت  شدوخ  یونعم  یھلا و  تکرح  نآ  اب 

، هزیگنارپ روشرپ ، دحتم ، تیعمج  کی  هب  ار  تلم  دناوتب  هک  یزیچ  رھ  دھدب . ماجنا  روشک  رد  ار  یھاشداپ  دبتسم  ماظن  ندرک  نکهشیر  ینعی  یخیرات  میظع  راک  نیا  دنک و 

. دراد ار  تیصاخ  نیا  بالقنا  یاھشزرا  ساسا  رب  تکرح  ام  رظن  هب  تسا . یمھم  منتغم و  زیچ  دنکب ، هیضق  نیا  هب  کمک  دنکب و  لیدبت  نادیم  دراو 

ناریا  / ١٢/١۴٠٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزیس  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

رب ناشیا   - تفرگ ماجنا  ررکم  بالقنا ، یـساسا  یاھـشزرا  یور  رب  هیکت  هریغ ، تاباختنا و  تاغیلبت  رد  یـسیئر ، یاـقآ  باـنج  مرتحم ، روھمجسیئر  تاـنایب  رد  هناتخبـشوخ 

رد مھ  الاح  بخ  هک  دننک ، لابند  ار  ریـسم  نیمھ  هک  تسا  نیا  ام  دـکوم  یهیـصوت  تسا ؛ یتسرد  ریـسم  نیا  دـندرک - هیکت  اھنیا  لاثما  داسف و  اب  یهزرابم  تلادـع ، شزرا 

، دـھدیم رارق  دوخ  یـساسا  هاگیاج  رد  ار  روشک  دـناسریم ، شدوخ  یـساسا  قوقح  هب  ار  تلم  ار ، روشک  هک  یریـسم  نآ  دـندرک . دـیکات  اھـشزرا ]  ] نیا یور  رب  ناـشتانایب 

حضاو و الماک  دینیبیم ] ، ] دینک هظحالم  هک  ماما  تانایب  رد  تسین ؛ یموھوم  هتـسنادن و  یاھزیچ  مھ  اھـشزرا  نیا  تسا . بالقنا  یـساسا  یاھـشزرا  هب  کسمت  نیمھ 

مھ مدرم  هک  دوشیم  نیا  بجوم  فادھا  نیا  یریگیپ  سفن  و  دـننکب . لابند  دـنھدب و  رارق  کالم  دـیاب  ار  اھنیا  تسا ؛ هیلع ) ناوضر هللا   ) ماما تاشیامرف  تانیب  وزج  نشور و 

. دننک لابند  ار  لئاسم  دنوشب و  نادیم  دراو  دننک و  تمھ 

...

رد یایلم  رما  دوب ؛ شدوخ  رکف  هب  یـسک  رھ  هک  دوب ]  ] یاهتخیـسگمھزا یهعومجم  کی  تلم  دوب . روج  نیمھ  اـتقیقح  میدرک ؛ سفنت  میدرک ، یگدـنز  بـالقنا  زا  لـبق  اـم 

راوگرزب ماما  تفرگیمن . رارق  مدرم  مومع  یانتعا  هجوت و  دروم  هک  دـننزب  یفرح  دوب  نکمم  یناسک  راـنکهشوگ  دوبن . حرطم  روشک  رد  یمومع  یهلئـسم  دوبن ؛ حرطم  روشک 

نادیم دراو  دنک و  لیدبت  دحتم  عمج  کی  هب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  دحاو و  یهعومجم  کی  هب  ار  هدنکارپ  قرفتم و  یهدوت  نیا  تسناوت  شدوخ  یونعم  یھلا و  تکرح  نآ  اب 

، هزیگنارپ روشرپ ، دحتم ، تیعمج  کی  هب  ار  تلم  دناوتب  هک  یزیچ  رھ  دھدب . ماجنا  روشک  رد  ار  یھاشداپ  دبتسم  ماظن  ندرک  نکهشیر  ینعی  یخیرات  میظع  راک  نیا  دنک و 

. دراد ار  تیصاخ  نیا  بالقنا  یاھشزرا  ساسا  رب  تکرح  ام  رظن  هب  تسا . یمھم  منتغم و  زیچ  دنکب ، هیضق  نیا  هب  کمک  دنکب و  لیدبت  نادیم  دراو 

ویکوت  / ٢٧/١۴٠٠/٠۶ یاھیزاب ٢٠٢٠  رد  ناریا  کیپملاراپ  کیپملا و  نانامرھق  رادید  رد  تانایب 

راک کی  ینامیلـس ، دیھـش  مان  هب  صوصخب  نادیھـش و  مان  هب  یـشزرو  ناوراک  یراذـگمان  دـیداد : ناشن  تیونعم  اب  هارمھ  اھامـش  هک  یاهنادرمناوج  یقـالخا و  راـتفر  نیا 

؛ تسا شزرا  یلیخ  اھنیا  دوشیم ، ادھا  دیھش  نالف  نآ  هب  لادم  نیا  دندروآ  مسا  هک  صاخ  نادیھش  هب  اھنامرھق  زا  رفن  دنچ  یوس  زا  لادم  یادھا  تسا ؛ دنمشزرا  رایـسب 

یناھج تاساسحا  ناھج و  یمومع  راکفا  حطـس  رد  ار  تیونعم  اھنیا  تسا ؛ شزرا  اھنیا  هیفچ ؛ یور  رب  ادـخ  یهدجـس  تمواقم و  راثیا و  دامن  ناونع  هب  هیفچ  زا  هدافتـسا 

نیا یئالط  نامرھق  رداچ  شـشوپ  تسا ؛ یگرزب  شزرا  اعقاو  دـنتفگ ، نامزیزع  رتخد  نیا  هک  راکـشزرو  ناوناـب  باـجح  تسا ؛ شزرااـب  یلیخ  هک  دـنکیم  رـشتنم  دـنکارپیم و 

کشا ناریا و  زیزع  مچرپ  هب  تبحم  قشع و  زاربا  یهنحـص  نداد ؛ ناشن  ایند  مدرم  مشچ  لباقم  رد  ار  ناملـسم  نز  یناریا  سابل  رداچ ، اب  یرادمچرپ  هاگیاج  رد  تاقباسم 

دیھـش رداـم  هب  لاـبیلاو  میت  مارتحا  یهنحـص  بولغم ، فیرح  نتفرگ  شوغآ  رد  یهنحـص  ندـناوخ ، زاـمن  یهنحـص  دوریم ؛ ـالاب  دراد  هک  مچرپ  لـباقم  رد  تریغ  کـشا  قوش ،

اھنیا ار . مناخ  نیا  ار و  ییاباب  موحرم  مسانـشیم  متفر ؛ ناـشلزنم  هب  مدرک و  تدارا  مارتحا و  زاربا  ناـشلزنم  رد  مرتحم  یهداوناـخ  نیا  هب  شیپ  اـھلاس  نم  هک  ( ٢) ییاباب

. تسا ناریا  فرعم  اھنیا  تسا ؛ یبالقنا  یمالسا و  یاھشزرا  یلجت 

مق  / ١۴٠٠/١٠/١٩ مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

لکش اب  هعماج  هک  تسا  نیا  یارب  الصا  دش ؛ لیکشت  ادخ  نید  تیمکاح  یارب  یمالسا  بالقنا  یمالسا ، یروھمج  الصا  نید . تیمکاح  لثم  لوا ، یهجرد  رد  بالقنا  لوصا 

ناج مدرم  دوب . بالقنا  تانیب  وزج  نیا  دـنک ؛ مادـقا  دورب و  شیپ  دـنک و  تکرح  دوشب و  میظنت  ینید  یهسدـنھ  اب  تموکح  دوشب . میظنت  دـنک و  یگدـنز  ینید  یهسدـنھ  و 

نمـشد ربارب  رد  میلـست  مدع  الثم  ای  دننکیم . فیعـضت  ار  نیا  تسا ؛ بالقنا  لوصا  وزج  نیا  دتفیب ؛ قافتا  نیا  هکنیا  یارب  دندرک  راثن  دندرک ، میدقت  ار  ناشدوخ  نوخ  دـنداد ،

، مینک تبحـص  مینک ، هرکاذم  یتقو  کی  لاثمبابنم  نمـشد  اب  ام  هکنیا  درک ؛ لمحت  دیابن  ار  نمـشد  ییوگروز  دش ؛ دـیابن  میلـست  تسا . بالقنا  لوصا  وزج  نیا  ربکتـسم ؛

، میاهدشن میلست  یھلا  قیفوت  هب  مھ  الاح  ات  دش ؛ میلست  دیابن  نمـشد ، روز  فرح  ییوگروز و  لباقم  رد  هک  دیوگیم  ام  هب  بالقنا  تسا . رگید  فرح  کی  نیا  مینک ، لماعت 

کی ندرک  گنرمک  ینعی  دراد »؟ یلاکـشا  هچ  دراد ، یعنام  هچ  ارچ ، اقآ   » الثم دـنیوگیم ] ، ] دـننکیم فیعـضت  ار  نیا  تسا . لوصا  وزج  نیا  دوب ؛ دـھاوخ  نیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب 

. تسا بالقنا  لوصا  اھنیا  اھنیا ؛ لاثما  یتلادعیب و  اب  یهزرابم  داسف ، اب  یهزرابم  ای  روشک ، لالقتسا  ای  یاهتسجرب . لوصا  نینچ 

« يمالسا بالقنا  ياھشزرا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

روج نیا  رابکتـسا  یهھبج  دینیبیم  امـش  هکنیا  تسا . هدننکدیلوت  هدنیاز و  مھ  تسا ، هدنز  مھ  بالقنا ، هللادمحب  زورما  بالقنا ، رارمتـسا  بالقنا و  موادت  تکرح  نیمھ  اب 

دنتـشادن یعاد  اھنیا  دوبن ، بالقنا  رگا  تسا . هدنز  بالقنا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دنکیم ، ینمـشد  روج  نیا  دتـسیایم و  ناریا  یبالقنا  تلم  لباقم  رد  بالقنا و  لباقم  رد 

زورما بالقنا . یاھنامرآ  هب  روشک  دـیدج  یاھلـسن  یگتـسبلد  ینعی  هچ ؟ ینعی  بالقنا » ندوب  هدـنز   » الاح ناریا . تلم  لباقم  رد  دـنھدب  جرخ  هب  تنعلم  تثاـبخ و  ردـق  نیا 

، تیاھن رد  یمالسا و  یهعماج  ققحت  یعامتجا ، تلادع  یلم ، هافر  یلم ، تزع  یلم ، لالقتسا  ینعی  درک ؛ حرطم  بالقنا  هک  دنتـسھ  ییاھنامرآ  نامھ  یهتـسبلد  مدرم 

ناشتـسد زا  یراک  دـندنمهقالع ؛ دناهتـسبلد ، اھفدـھ  نیا  هب  زورما  ام  مدرم  تسا . بالقنا  گرزب  یاھفدـھ  اھنیا  یمالـسا ؛ نیون  ندـمت  داجیا  میدرک ، ضرع  هک  روط  ناـمھ 

رانکهشوگ تسا  نکمم  مھ  یدارفا  الاح  دنراد . ار  یگتسبلد ]  ] نیا روشک  زا  یمیظع  تیرثکا  کی  ینعی  دنھدیم ؛ ماجنا  اعقاو  دھدب - ماجنا  یراک  دناوتب  یـسک  رھ   - دیایبرب

بالقنا تسا ، هتسبلد  تلم  تسا . اھنامرآ  نیا  هب  یهتسبلد  امومع  ناریا  تلم  نکل  دنوشن ، لخاد  تکرح  رد  ای  تکرح  رد  دنشاب  دنک  یرادقم  کی  هک  دنشاب  هتشاد  دوجو 

. تسا اھفدھ  نیا  رس  رب  ماظن  یگداتسیا  رطاخ  هب  هک  تسا  رابکتسا  یهھبج  ینمشد  نیمھ  یکی  مھ  بالقنا  ندوب  هدنز  لیلد  تسا و  هدنز 

ناملعم  / ١۴٠١/٠٢/٢١ رادید  رد  تانایب 

نامز اب  بسانتم  شیاھدادعتـسا  هک  یایمالـسا  ندـمت  یمالـسا ؛» ییافوکـش  ندـمت   » مینک ریبعت  یروج  نیا  اـی  میاهدرک ، ار  یمالـسا » نیون  ندـمت   » تبحـص اررکم  اـم 

دنک و لمتحم  ار  ندمت  کی  دـناوتیم  هک  نآ  ینعی  رگید ؛ تسا  یناسنا  عبانم  یندـمت ، رھ  یلـصا  تخاسریز  میاهتفگ . ار  نیا  ررکم  دـھدب ؛ ناشن  ار  شدوخ  دوشب و  افوکش 

ار یگرزب  راک  نینچ  کی  هدنیآ  رد  دناوتیم  یـسک  هچ  دنتـسھ ؟ یناسک  هچ  ام  روشک  رد  یناسنا  یورین  نیا  یناسنا ؛ یورین  زا  تسا  ترابع  دشخبب ، ققحت  دنک و  نکمم 

ـ  یناریا تیوھ  تسا ؛ تیوھ  یاراد  تسا ، هتخاسدوخ  هک  یلسن  دیزاسب . زورما  دیھاوخیم  امش  ار  لسن  نیا  دشاب ؛ هارمھ  یتازایتما  کی  اب  هک  یلسن  کی  دھدب ؟ ماجنا 

، رھام دمآراک ، دنمـشناد ، اناد ، تسا  یلـسن  تسین ؛ برغ  قرـش و  یهدشخوسنم  ندـمت  یاھهدـنامزاب  نآ و  نیا و  یهتفیرف  هتخابلد و  دراد ، یقیمع  مکحم و  یمالـسا 

؛ دیایب دوجو  هب  لسن  نیا  میدوب  ددص  رد  بالقنا  لوا  زا  ام  دزاسب . ار  ندمت  نآ  دناوتب  ات  تسا  مزال  یلسن  نینچ  کی  یناریا ؛ یاھتنس  یمالـسا و  یگدنز  کبـس  اب  انـشآ 

نیملعم نیمھ  تکرب  هب  یروج  نیا  یهدشتیبرت  رصانع  فلتخم ، یاھهصرع  رد  میاهتـشاد ؛ مھ  ییاھتیقفوم  دمحلا  هن ، میدوب ؛ مھ  قفومان  یلکب  تفگ  دوشیمن  هتبلا 

؛ هریغ رد  تسایس ، رد  یماظن ، لئاسم  رد  داصتقا ، رد  دینادیم ــ  الاح  ناتدوخ  رگید  فلتخم ــ  یاھـشخب  رد  دنداد ؛ ناشن  ار  ناشدوخ  دندرک ، ادیپ  زورب  دـندرک ، ادـیپ  ققحت 

سپ دوشب . ریگارف  دـنکب ، ادـیپ  شرتسگ  تیبرت  نیا  میھدـب ، هعـسوت  ار  لسن  نیا  یتسیاب  ام  دـیایب ، دوجو  هب  یریگارف  نآ  اب  ندـمت  نآ  میھاوخب  رگا  تسین . یفاک  نیا  اـما 

یارب تسا  تصرف  نیرتگرزب  لاـس  هدزاود  نیا  تسین . لاـس  هدزاود  نیا  زا  رتـھب  رتـالاب و  یتـصرف  چـیھ  یمالـسا  یروـھمج  یارب  مینکب ، ار  راـک  نـیا  میھاوـخب  رگا  نیارباـنب 

نیرتھب لاس  هدزاود  نیا  دنک ؛ هنیداھن  وا  رد  ار  یناریا  یمالـسا و  تیوھ  دنک و  لقتنم  لسن  نیا  هب  یتسردـب  ار  بالقنا  یاھنامرآ  ار ، اھـشزرا  دـناوتب  هک  یمالـسا  یروھمج 

. تسا تصرف 

رجف  / ٢٢/١۴٠١/٠۴ دورس  یللملانیب  یلم و  هراونشج  نیلوا  هب  مایپ 

یئانثتـسا یراذگرثا  زار  یعمجتـسد ، یارجا  رد  گنھآ  ادص و  رعـش و  عیدـب  بیکرت  تسا . یلمع  یتفرعم و  یاھـشزرا  شرتسگ  یارب  اھبنارگ  یرنھ  یاھتیفرظ  زا  یکی  دور 

رارق نادمآرس  رامش  رد  ار  ام  زیزع  روشک  تسا  هتسناوت  مھ  شخب  نیا  رد  یناریا ، رنھ  هقیلس و  قوذ و  هللادمحب  و  تسا ، ناھج  یاج  همھ  رد  یلم  یبھذم و  یاھدورس 

. دھد

تاعوضوم باختنا  زین  و  راـبنایز ، یاـھیورهلابند  زا  زیھرپ  زین  هدـشدای و  یهناـگهس  ازجا  یهمھ  رد  ینیزگهدـبز  هب  ار  ناـنآ  دورـس ، جـیورت  ناراکردـناتسد  زا  رکـشت  اـب  نونکا 

. منکیم هیصوت  یلم  یبالقنا و  یمالسا و  یشزرا 

« : یمالسا بالقنا  یاھشزرا   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

نایئادیش  /   ١٠/٠١/١٣٨۵ نیسح  هدنسیون :  هدنیآ /  یاھلسن  هب  یمالسا  بالقنا  یاھشزرا  لاقتنا  یاھراکهار 

یظعاو  /   ١٣٩١/٠٨/٢۴ دمحا  هدنسیون :  یدازآ /  زا  یمالسا  یقلت  یراجنھ  بناج 

نایتوکلم  /   ١٣٩١/٠٨/٢۴ یفطصم  هدنسیون :  ناریا /  یمالسا  بالقنا  هسنارف و  بالقنا  رد  یدازآ  موھفم  یاھدرکراک  یاهشیدنا و  ینابم  یاهسیاقم  یسررب 

« يمالسا بالقنا  ياھشزرا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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