
ىیاقیرفآ  / ١٣۶٨/١٢/٠٣ ناملسم  نویناحور  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

گرزب ىاھتردق  ربارب  رد  مھ  اھنآ  دننک . ىراذگهیاپ  ار  ىخیرات  میظع  ندمت  کی  ادـخ ، هب  اکتا  اب  دنتـسناوت  ناشیا  راوگرزب  نانیـشناج  مالـسا و  مرکم  لوسر  مالـسا ، ردـص  رد 

اونھتالو میناوتن ؟ ارچ  ام  دـننک ؛ داجیا  نرق  نیدـنچ  ىارب  خـیرات  رد  ار  ىتمظع  کی  دنتـسناوت  دیـشخب و  تردـق  اھنآ  هب  نامیا ، اما  دـندوب ؛ کچوک  رھاظلایلع  ناشدوخ  نامز 

. تسا نامیا  نآ  طرش  ( ۴ (؛ نینموم متنک  نا  نولعالا  متناو  اونزحتالو 

. دیشاب قفم  هللااشنا 

هعمجزامن  / ١٣٧٠/٠١/١۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

امیلـست انامیا و  الا  کلذ  اندیزی  انمامعا ال  انناوخا و  انانبا و  انابآ و  لتقن  هلآ ) هیلع و  یلـص هللا   ) لوسر هللا عم  انک  دقل  و  : » دومرف نینموملا  ریما  هغالبلا ، جھن  رد  لقن  قبط 

لزنا انقدـص  یار هللا  املف  . » میدرک یم هزرابم  ادـخ  یارب  میداتـسیا و  یم دوخ  ناـکیدزن  ناـسک و  اـب  هناـصلخم  هناـصلاخ و  ملـالا ؛» ضـضم  یلع  اربص  مقللا و  یلع  ایـضم  و 

دعب دومن . زوریپ  ار  ام  درک و  بوکرـس  ار  ام  نمـشد  دـید ، ام  زا  ار  نیا  لاعتم  یادـخ  میدرک و  لمع  هناقداص  صالخا و  اب  ادـخ  هار  رد  یتقو  رـصنلا ؛» انیلع  لزنا  تبکلا و  انودـعب 

اپرـس رب  نید  ی  هیاپ کی  دـش و  یمن زبس  نامیا  ی  هخاش کی  دوع ؛» نامیالل  رـضخا  دومع و ال  نیدـلل  ماـق  اـم  : » دـش یمن ماـجنا  اـھراک  نیا  دوبن ، روط  نیا رگا  دـیامرف : یم

نامھ مھ  زورما  یخیرات  میظع  تکرح  نیا  یمالـسا و  ندمت  دمآ . دیدپ  یمالـسا  ی  هعماج دش و  ماجنا  اھتفرـشیپ  نیا  نیملـسم ، نآ  قدص  صالخا و  تکرب  هب  دـنام . یمن

نیا دیاب  دنیوگ ، یم نخس  مالسا  مان  هب  ایند  ی  هشوگ رھ  رد  هک  یمدرم  رگید  زین  تلم و  نآ  ناورشیپ  قارع و  تلم  زورما  ملاع و  ی  همھ رد  ناناملـسم  ام و  تلم  و  تسا ،

. دنریگبارف مالسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  زا  ار  سرد 

یسمش  / ١٣٧٣/٠١/٠١ لاس ١٣٧٣  لولح  تبسانم  هب  مایپ 

میھد و تاجن  ار  نامدوخ  یگدـنز  هک  تسین  نیا  ام  هلاسم  میوگب : امـش  هب  مھاوخیم  ار  نیا  نم  میتسھ . ندـمت  کی  یانب  لاح  رد  یگدـنزاس و  تفرـشیپ و  لاح  رد  اـم 

تعنـص و رب  هن  ندـمت ، یلـصا  هیاپ  تسا . ندـمت  کی  ندروآ  دـیدپ  لاـح  رد  تسوا -  ناـش  هک  ناـنچمھ  ناریا -  تلم  هک  تسا  نیا  هلاـسم  میـشکب . بآ  زا  ار  ناـمدوخ  میلگ 

ناـغمرا هب  وا  یارب  مھ  ار  ملع  دـنکیم و  مھارف  تلم  کـی  یارب  ار  زیچ  همھ  هک  تسا  نیا  تسا . یناـسنا  یرکف  لاـمک  تفرعم و  شنیب و  گـنھرف و  رب  هک  مـلع ، یروآـنف و 

. تسا نآ  ندروآ  دوجو  هب  لاح  رد  ناریا  تلم  یخیرات  تکرح  هکلب  مینکب ؛ ار  راک  نیا  میریگب  میمصت  ام  هکنیا  هن  میتسھ . تھج  نیا  رد  طارص و  نیا  رد  ام  دروآیم .

هاپس  / ٢٩/١٣٧٣/٠۶ ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

تایلوا زا  ینارود  رد  هک  یتلم  هکنیا ، نآ  تسا و  لاحم  نآ  لح  مینک ، لح  یخیراـت  یلومعم  تـالداعم  ساـسارب  ار  نآ  میھاوخب  اـم  رگا  هک  هداـتفا  قاـفتا  خـیرات  رد  یا  هدـیدپ

؟ دنروآ یم دوجو  هب  یناسک  هچ  ار  ندمت  تسا . یمالـسا  تضھن  نآ ، هدروآ و  دوجو  هب  ار  یرـشب  یاھندمت  نیرتگرزب  هک  هدرک  یزیر  یپ ار  ییانب  هدوب ، مورحم  یرـشب  ندـمت 

رب بترتم  شمدق  رھ  دشک ، یم همھ  خر  هب  ار  نآ  دوخ ، یملع  یاھریـسفت  خیرات و  رد  دزان و  یم نآ  هب  زونھ  متـسیب  نرق  رخاوا  رد  زورما  یاپورا  هک  میدق ، مر  نانوی و  ندمت 

یتح هک  یا  هدع دش . نینچ  مالسا ، دروم  رد  اما  تسا !؟ نکمم  یزیچ  نینچ  رگم  دشوج !؟ یم ریوک  کی  زا  یروط  نیمھ میظع ، ندمت  کی  رگم  تسا . هدوب  یلبق  یاھمدق 

نیب ی  هقباسم رد  یملع  رظن  نیا  دعب  دوش و  یھتنم  یملع  رظن  ندرک  ادیپ  هب  نوگانوگ و  یاھباتک  ندناوخ  هب  نتـشاد  داوس  هکنیا  هب  دـسر  هچ  دنتـشادن ؛ ندـناوخ  داوس 

! دنتسھ ینالوط  ییاھھار  هچ  اھ  نیا هک  دینیبب  اذل ، دندرک . یزیر  یپ ار  میظع  یندمت  دنک ، ادیپ  ار  رتالاب  ی  هبتر رشب  یملع  تارظن 

، درک ادیپ  طلـست  ایند  کی  ی  هجرد نردم  یملع  تارظن  رب  لئاسم  ی  همھ رد  وا  یملع  تارظن  هکنآ  زا  دـعب  دـنک و  یط  ار  اھ  هار نیا  یا  هعماج تلم و  هک  تسا  نکمم  روطچ 

ملع و الصا  تشادن . یملع  رظن  الصا  هکلب  تشادن ، یرت  هتسجرب یملع  تارظن  اھنت  هن  ناتسبرع  تلم  ددرگ !؟ رـصحنم  ندمت  دنک و  فذح  ار  رگید  یاھندمت  دوخ ، دوس  هب 

لاس دص  دنچ  تیندم  نآ  هک  دـیچ  ار  یتیندـم  یاھ  هیاپ تموکح ، نارود  رد  ترجھ و  زا  دـعب  ربمغیپ ، کرابم  تایح  لاس  هد  لوط  رد  یتیعمج ، نینچ  هاگ ، نآ تشادـن . داوس 

یقرـش ندـمت  دوب ؛ رترب  ندـمت  یبرغ  ندـمت  یدـالیم - مشـش  مجنپ و  مراـھچ و  موس و  نورق  نورق - نآ  رد  داد . رارق  ریثاـت  تحت  ار  اـیند  یاھتیندـم  ماـمت  درک و  هرادا  ار  اـیند 

نیا لباقم  رد  یبرغ  ندمت  هک  انعم  نیدب  درب . نیب  زا  ار  یبرغ  رترب  ندمت  نآ  یمالـسا ، ندمت  هک  مینیب  یم یلو  دوبن . یزیچ  عقاو  رد  مھ  یناریا  ندـمت  دوب و  هدـش  ضرقنم 

هک یبرجت  ییادتبا  بیبط  کی  لثم  ای  تسا و  چیھ  رگید  زور  عولط  دیشروخ و  ندمآ  اب  هک  هام  لثم  ای  درادن ، رون  رگید  دیشروخ  ندمآ  اب  هک  هراتـس  لثم  دش ؛ ضرقنم  ندمت 

نینچ دمآ ، یمالـسا  ندمت  هک  یتقو دنک ». هعجارم  نم  هب  یـسک   » دیوگب هک  تسا  ییوررپ  الـصا  صـصخت ، قوف  یارتکد  ناونع  دـنچ  اب  لوا  ی  هجرد صـصختم  کی  ندـمآ  اب 

، نیا زا  دـعب  هتبلا  تشاد . همادا  مھ  یرجھ  مشـش  مجنپ و  مراھچ و  یاھنرق  ات  نیا  تخاب و  گنر  یمالـسا  ندـمت  لباقم  رد  اپورا  زیچ  همھ  هک  تسا  تیعقاو  کی  نیا  دـش .

زا دـعب  یاھلاس  نآ  مامت  رد  برغ ، ندـمت  اھتنم  درک . نتفرگ  جوا  هب  عورـش  هرابود  یبرغ  ندـمت  نیا ، زا  دـعب  دیـسر . سناسنر  نارود  هب  اـت  درک  لزنت  اـھلاس  یمالـسا  ندـمت 

اب دنتسناوت  یم هک  دندوب  ینادنمشناد  نادنمشناد ، نیرت  هتسجرب دینک ! هاگن  نامز  نآ  عبانم  اھباتک و  هب  تسا . هدوب  ندمت  نیا  زا  هیذغت  لوغشم  یمالـسا ، ندمت  ی  هبلغ

. دننک همجرت  ار  اھ  نآ دنمھفب و  یزیچ  اھ  نآ زا  دنشاب و  هتشاد  راکورس  یمالسا  راثآ 

. دنتفرگ مور  راثآ  زا  هک  دندقتعم  یخرب  دنتفرگ و  ناریا  راثآ  زا  دنیوگ  یم یخرب  دمآ ؟ دوجو  هب  هنوگچ  یمالسا  ندمت  نیا  هک  تسا  نیا  یلصا  لاوس  لاح 

ندمت ایآ  دوش ؟ یم تسرد  ندـمت  باتک ، ناونع  هد  نیا  اب  ایآ  دـندرک ، همجرت  ییاج  زا  باتک  ناونع  هد  هک  مینک  ضرف  لاح  تسا . هناگچب  هنالھاج و  یاھفرح  اھفرح ، نیا  اما 

لاوس دنک . یم هدافتسا  مھ  نارگید  زا  هدنز ، ندمت  هتبلا  دوب . شدوخ  نورد  زا  یمالـسا ، ندمت  رھوج  هن . دش ؟ تسرد  یدنھ  یمور و  ینانوی و  راثآ  ی  همجرت اب  یمالـسا 

مادختسا نیا  دمآ ؛ دوجو  هب  نیملسم  ی  هلیسو هب هک  هدام - ملاع  نیمھ  دوجو - ملاع  کی  ی  هجرد قیاقح  فشک  نیا  ملع ؛ نتفرگ  راک  هب  نیا  دابآ ؛ یایند  نیا  هک  تسا  نیا 

نآ رد  ردـتقم  دـنمتورث و  روشک  اھھد  ندروآ  دـیدپ  یناھج ؛ سایقم  رد  زور  نآ  میظع  یاھھاگـشناد  ندروآ  دوجو  هب  یملع و  میظع  یاھتیلاعف  اھنھذ و  اھرکف و  اھ و  هشیدـنا

بلق ات  اپورا  بلق  زا  هک  دیرادن  غارس  مالـسا  یـسایس  تردق  زج  ار  یتردق  خیرات ، لوط  رد  امـش  دمآ ؟ دوجو  هب  اجک  زا  خیرات ، لوط  رد  ریظن  یب یـسایس  تردق  کی  راگزور و 

یطـسو نورق  اھییاپورا  تساپورا . یارب  یتخبدب  تلاھج و  نارود  اپورا ، یاطـسو  نورق  نارود  دنک ! تموکح  نآ  رب  یراگدنام  تردق  دشاب و  هدش  دـحاو  روشک  کی  هراق ، هبش 

. تسا ناریا  هلمج  زا  یمالـسا ، یاھروشک  رد  ملع  عشعـشت  نارود  دوب ، یھایـس  یکیرات و  اپورا  رد  هک  ییاطـسو  نورق  نامھ  دـنمان . یم یکیرات » یھایـس و  نارود   » ار

نانچ ییارآایند ، نانچ  یملع ، تردق  نانچ  یسایس ، تردق  نانچ  دنا . هدرک اھقیقحت  هتـشون و  اھباتک  تسا - ملع  عشعـشت  نارود  هک  یرجھ - مراھچ  نرق  ی  هراب رد  الـصا 

ار سرد  کی  مالسا  تسا . نیا  طقف  هلئسم ، مالسا . میلاعت  رثا  رب  دمآ ؟ دوجو  هب  زیچ  هچ  رثا  رب  یرشب ، لاعف  هدنزاس و  هدنز و  یاھورین  مامت  مادختـسا  نانچ  یرادروشک و 

هناـصلاخ و تدـھاجم  سرد  سرد  نآ  تسا . یداـم  یونعم و  وـلع  ولـالت و  شـشخرد و  شا  هجیتـن دـشاب ، نیملـسم  نیب  رد  هک  زور  رھ  سرد  نآ  درک و  میلعت  نیملـسم  هب 

ادـخ یارب  تسا  نکمم  هناصلخم ، هناصلاخ و  تدـھاجم  اھتنم  دوب . دـھاوخ  ولالت  شـشخرد و  شا  هجیتن دـشاب ، هناصلخم  هناصلاخ و  تدـھاجم  هک  اـجرھ  تسا . هناـصلخم 

، تفرگ ماجنا  ادـخ  ریغ  یارب  رگا  اـما  تسا ؛ یندـشان  لـیاز  راگدـنام و  یگـشیمھ ، تفرگ ، ماـجنا  ادـخ  یارب  رگا  دریگ . ماـجنا  ادـخ  ریغ  یارب  تسھ  مھ  نکمم  دریگ ، ماـجنا 

شنھیم یارب  صلخم  صلاخ و  دـشاب ؛ دوخ  نھیم  قشاع  اـی  دـھد . ماـجنا  ار  یتکرح  وا  یارب  صلخم  صلاـخ و  دـشاب ؛ یـسک  قشاـع  یکی  تسا  نکمم  تسین . راگدـنام 

دوش یم زاب  شمشچ  دش ، درس  هرذ  کی وا  ساسحا  هکنیا  درجم  هب  دشاب . وا  رد  ساسحا  ناجیھ و  نیا  هک  تسا  یتقو  ات  تسین و  راگدنام  اھ  نیا دھد . ماجنا  ار  یتکرح 

، دـش رتشیب  ناسنا  ینالقع  تقد  ردـق  رھ  تسین . روط  نیا دـشاب ، ادـخ  یارب  رگا  اما  دوش !؟ تفلک  شندرگ  دروخب  سک  نـالف اـت  مریمب  مورب  نم  اـیآ  هک  دـیوگ  یم دوخ  هب  و 

. دنام یم میداد  ادخ  یارب  هک  هچنآ  قاب ؛» دنع هللا  ام  دفنی و  مکدنع  ام   » دناد یم هکنیا  یارب  دش . دھاوخ  رتشیب  شتدھاجم 

مادـکرھ هب  ربمغیپ  دـنداتفا . هار  هب  ربمغیپ  ی  هناخ یوس  هب  هنیدـم  یارقف  دـیایب ». دـھاوخ  یم تشوگ  سکرھ  : » دومرف درک و  حـبذ  دـندروآ . مرکا  ربمغیپ  تمدـخ  ار  یا  هلاغزب

ربمغیپ دنام »؟! شفتک  نیمھ  تفر ؛ یگرزب  نیا  هب  یا  هلاغزب لوسر هللا ! ای  : » درک ضرع  ربمغیپ  نانز  زا  یکی  دوب . هدـنام  نآ  فتک  کی  طقف  دـنتفر ، همھ  هک  دـعب  داد . هکت  کی

« يمالسا نيون  يزاسندمت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 21هاگياپ  هحفص 1 
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باــسح نـیا ، دــنام . یم مـیداد  هـک  هـچنآ  اــما  دوـش ؛ یم ماــمت  دور و  یم نـیب  زا  میروـخ ، یم ینعی  دور ». یم هـک  تـسا  شفتک  نـیمھ  طــقف  دــنام ؛ شا  هـمھ : » دوـمرف

ایند رد  ندنارذگ ، رمع  همھ  نیا  هک  دناد  یم نوچ  دش ؛ دھاوخ  رتشیب  وا  یراکادف  دشاب ، رتزیت  رتشیب و  ناسنا  لقع  ردق  رھ  دـشاب ، ادـخ  یارب  راک  یتقو  تساتراھچاتودود .

تـسا نیمھ  دوش . یم رتشیب  یماکان  دـشاب ، رتشیب  ماک  هچرھ  دور . یم نیب  زا  ندرک ، شیع  فیک و  ندروآ و  تسد  هب لوپ  ندـیود ، ندرک ، رکف  نتخیر ، قرع  ندرک ، شالت 

: هک

باسح یب یاھیراوخبارش  ی  هرافک

تسا نتسشن  ناتسم  ی  هنایم رد  رایشھ 

ناتنادرگ هکنیا  یارب  دیتشذگ ؛ ناتناج  زا  هلاجعلا  یلع امش  هک  یا  هظحل نآ  اما  تسا . رتشیب  شترـسح  تفر ، وا  تسد  زا  تذل  هک  تقو  نآ  دربب ، تذل  رتشیب  هچرھ  ناسنا 

ورین دیدناسر و  نابز  اب  دوبن - مھ  میس  یب نوچ  ار - ربخ  دیدناسر ، هاگرارق  هب  ار  ناتدوخ  دیدیود ، دیدز ، ار  بش  فصن  باوخ  دیدش ، دنلب  دوش ، عقاو  هرـصاحم  رد  دوب  نکمم 

نآ زا  اما  تشذگ ، دھاوخ  اھنرق  دراد ! تمیق  ردقچ  تعاس  مین  نیا  تسین . یندش  مامت  رگید  دش و  راگدنام  دـنام ، امـش  تعاس  مین  نآ  درک ، ادـیپ  تاجن  نادرگ  کی  دـمآ و 

چیھ تسادخ . یارب  راک  نیا ، دراد ! تمیق  ردقچ  دینیبب  دیـشاب ، هتـشاد  اھتعاس  مین  نیا  زا  اتدص  امـش  رگا  لاح  دـش . دـھاوخن  مک  یزیچ  ساملا ، لثم  امـش ، تعاس  مین 

. دیتسھ امش  دوخ  نآ  دناوت و  یم لماع  کی  طقف  دربب . نیب  زا  دیدرک  ادخ  یارب  امش  هک  ار  یراک  دناوت  یمن یلماع 

یدحا امـش ، دوخ  زا  ریغ  اما  دنک . بارخ  ار  شدوخ  بوخ  یاھراک  ی  همھ هک  تسا  هداد  ناسنا  هب  مھ  ار  ناوت  نیا  تسا . هدادن  یمک  یورین  ناوت و  ناسنا  هب  لاعتم  یادخ 

لاح داد . دای  نیملـسم  هب  مالـسا  ار  نیا  دراد ! تمیق  ردقچ  ادـخ  یارب  راک  دـینیبب  دربب . نیب  زا  دـیا ، هدرک فرـص  ادـخ  هار  رد  امـش  هک  ار  یبوخ  ی  هظحل راک و  هک  تسین  رداق 

دھاوخ یھاتوک  تاناکما ، ریاس  هناخ و  قوقح و  نتـشادن  ی  هناھب هب  دیـشک و  دھاوخ  تسد  راک  زا  هظحل  کی ایآ  دراد ، یا  هدـیقع نینچ  هک  یدنمـشناد  دـینک  یم رکف  امش 

یملع یاھتفرـشیپ  نیا  هب  دنا  هتـسناوت یا  هیحور نینچ  اب  دننکب ، یگرزب  یاھراک  دنا  هتـسناوت برغ  ریخا  لاس  دصراھچ  نیا  رد  هک  یبرغ  فورعم  نادنمـشناد  ی  همھ درک ؟

. دنھد ماجنا  دنھاوخ  یم هک  یراک  هب  قشع  ی  هیحور اب  ینعی  دنوش ؛ لئان 

، یمالـسا ندمت  درک . دھاوخ  ناسآ  ار  راک  ردقچ  راک ، هب  قشع  نیا  هک  دینیب  یم تقو  نآ  دھد ، ماجنا  ادخ  یارب  ار  راک  هنوگچ  هک  تفرگ  دای  درک و  ادیپ  ار  ادـخ  هار  ناسنا  رگا 

شا هدنامرف تسا . روط  نیمھ دراذگ ، یم مھ  یور  ار  اھتـشخ  یتقو  شا  هلمع تسا . هنوگ  نیمھ دنک ، یحارط  ار  ییانب  دھاوخ  یم یتقو  شرامعم  دـمآ : دوجو  هب  هنوگ  نیا

رادساپ و تسا . روط  نیمھ شرگنس  یب زاسرگنس  تسا . روط  نیمھ دنک ، یم تکرح  مدقم  طخ  رد  یتقو  شزابرـس  تسا . روط  نیمھ هتـسشن ، یلـصا  هاگرارق  رد  یتقو 

دھاوخ یم هتـسشن و  هک  ییاج  رد  شا ، یـسایس مکاح  تسا . روط  نیمھ سرد ، رد  شا  ینید ملاع  تسا . روط  نیمھ دـھد ، یم کیـشک  هک  شناـبایخ  هچوک و  نابـساپ 

تلم و نینچ  اـیآ  داـتفا !؟ دـھاوخ  بقع  یگدـنز  ظاـحل  زا  یروـشک ، تلم و  نینچ  اـیآ  دـننک . یم راـک  ادـخ  یارب  همھ  هصـالخ ، تـسا . روـط  نـیمھ دریگب ، یـسایس  میمـصت 

!؟ دیوگب روز  یتلم  نینچ  هب  دنک  یم تارج  یسک  رگید  ایآ  دید !؟ دھاوخ  ایند  رد  تناھا  تلذ و  یکدنا  یروشک ،

نایوجشناد  / ١٣٧٣/٠٨/١١ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دیآیم راکرس  رب  یماظن  دنکیم و  اتدوک  یکی  یروشک ، رد  تقو  کی  دیریگب . یدج  ار  نآ  تسا . یدج  یاهیضق  دیدج ، خیرات  کی  یمالـسا و  ندمت  ماظن و  کی  یانب  هیـضق 

لقن همھ  نیا  تسا و  هنوگنیا  هیـضق  تقو  کی  ددرگیمرب . لوا  لاح  هب  زیچ  همھ  و  دریگیم -  لیوحت  وا  زا  رگید  یکی  ای  دوریم -  مھ  دـعب  تسھ ؛ یحابـص  دـنچ  ماـظن ، نآ 

اھزرم نیا  زا  نوریب  تسا . یدودـحم  یاھزرم  مھ ، نامیاھزرم  میتلم ؛ کی  هتبلا  ام  تسا . یناھج  سایقم  رد  میظع  تکرح  کی  هلاسم  داـتفا ، قاـفتا  ناریا  رد  هچنآ  درادـن .

مایپ کی  مایپ  نیا  تسین . اھزرم  نیا  هب  دودحم  بالقنا ، نیا  اما  تسا . نامدوخ  یاھزرم  لخاد  رد  ام  تیلاعف  شالت و  دیـشاب . هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  میرادـن . یراک  مھ 

، دندوب هک  ایند  یاج  رھ  رد  ناناملـسم  دنداد ، ماجنا  ار  راک  نیا  راوگرزب -  ماما  ام -  ناشلامیظع  ربھر  ناریا و  تلم  یتقو  هک  تسا  نیا  لیلد ، تسیچ ؟ شلیلد  دوب . یناھج 

ار نیا  دمآ . دوجوهب  ناشخیرات  رد  یدیدج  عطقم  دندرک  ساسحا  ایند  یاج  همھ  رد  تشادـن . یطبر  اھنآ  هب  هکنیا  اب  دـش ؛ زاغآ  اھنآ  ون  زور  تساھنآ . زورون  دـندرک  ساسحا 

سدح و تیاور و  اھنیا  ماهدینش . مھ  رگید  نابز  اھھد  زا  ماهدرک و  سمل  کیدزن  زا  رگید  یاھروشک  رد  هتـشذگ  یاھلاس  لوط  رد  ار  تیعقاو  نیا  نم  دوخ  میدید . کیدزن  زا  ام 

مالـسا و مچرپ  یتقو  دـندش ، رھاظ  هنحـص  رد  ماـما  یتقو  دـش ، زوریپ  بـالقنا  نیا  یتقو  دوب ، اـیند  یاـج  رھ  یناملـسم ، رھ  یـسک ، رھ  تسا . تاـیعقاو  تسین ؛ لـیلحت 

دـنداتفا و هار  شلابند  دـنداد ، موادـت  ار  ساسحا  نیا  یـضعب  ایند ، رـسارس  رد  یدرایلیم  کـی  میظع  لـیخ  نیا  زا  تسا . هدـش  زوریپ  هک  درک  ساـسحا  تفر ، ـالاب  هللاـالاهلاال 

هب میتسھ و  نامدوخ  یاھزرم  رد  ام  هچرگا  دندرک . اھر  مھ  یـضعب  داتفا . هار  یمالـسا  یاھتـضھن  هلیـسوهب  نوگانوگ  یاھروشک  رد  هک  یثداوح  نیمھ  دش  دندرک ؛ هزرابم 

هب ار  شدوخ  راک  ناریا  تلم  مھ ، لاحهب  اـت  تسامـش . شود  یور  نآ  راـب  اـجنیا ، مھ  زورما  تسا . یناـھج  یللملانیب و  ماـیپ  ماـیپ ، نیا  اـما  میرادـن ، یراـک  اـھزرم  نوریب 

نیا تسام ؛ یداصتقا  یگدـنزاس و  یاھتیلاعف  طیحم  نیا  تسام ؛ یھاگـشناد  طیحم  نیا  زورما ؛ ات  تسا  گنج  زا  دـعب  نآ  دوب ؛ گـنج  نآ  تسا . هداد  ماـجنا  یھجو  نیرتھب 

ییاھفرح دـننکیم و  تاغیلبت  هتبلا  تسا . هداد  ناشن  دوخ  زا  هتـسیاش  یروضح  ناریا  تلم  اـج ، همھ  رد  تسا . هنحـص  رد  روضح  نیا ، تساـم و  تلم  نیا  تساـم ؛ تلود 

ریغ تیعقاو  دینکن . شوگ  ار  اھنیا  تسا . نمـشد  یاھفرح  اھنیا  اما  دمآرد . بآ  زا  طلغ  اھتـسایس  دش و  نالف  اھهمانرب  دش ، نینچ  یگدنزاس  هکنیا  رب  ینبم  دـننزیم  مھ 

هنحص رد  مھ  ملع و  هنحص  رد  مھ  دورب ؛ ولج  درادرب و  مدق  دفاکشب ، ار  اھعنام  دورب ، شیپ  اھهنحـص  همھ  رد  تسا  هتـسناوت  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  تیعقاو  تسا . نیا  زا 

عقوـت هک  یردـق  هب  تسا  نکمم  هتبلا  هریغ . هریغ و  هریغ و  حلـسم و  یورین  هنحـص  رد  مـھ  داـصتقا ، هنحـص  رد  مـھ  قـالخا . هنحـص  رد  مـھ  نـید ، هنحـص  رد  مـھ  تیوـنعم .

نیا هدنیآ  بالقنا ، نیا  هدنیآ  مالـسا ، تکرب  هب  تسا . ینـشور  هدنیآ  مھ ، هدنیآ  تسا . هدش  رتشیب  رایـسب  دندرکیم ، لایخ  نارگید  هک  ینآ  زا  اما  دشاب ؛ هدـشن  میتشاد ،

رد ار  یمالـسا  نامیا  لمع ، اب  الوا  دیتسھ . ناناوج  امـش  اتدمع  دھد ، لکـش  ار  هدنیآ  نیا  دیاب  هک  ینآ  تسا . ناشخرد  نشور و  رایـسب  یاهدنیآ  روشک ، نیا  هدنیآ  ماظن و 

تدـھاجم نادـیم  رد  ار  ادـخ  ناسنا ، دـنکیم . ادـیپ  تیوقت  لمع  رد  نامیا ، تسین . ینھذ  یباتک و  عوضوم  کی  مھ  نامیا  تسا . راک  ساسا  نیا  هک  دـینک  قیمعت  ناتدوخ 

ماجنا اب  لاعتم و  یادخ  شیپ  عرضت  اب  اوقت و  اب  هتبلا  تسا . هلمج  نآ  زا  یگدنزاس  ملع و  رگنس  هک  دراد  یفلتخم  یاھرگنس  مھ ، تدھاجم  نیا  دنیبیم . رتھب  ادخ ، یارب 

. تسا یمالسا  نامیا  لوا  سپ ، تامرحم . زا  بانتجا  تادابع و 

نایوجشناد  / ١٣٧٣/٠٨/١١ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، یگدـنز راک و  یاھطیحم  رد  هچ  هزوح و  رد  هچ  هاگـشناد ، رد  هچ  ار  یلیمحت  گنج  بالقنا و  روشرپ  یاھهنحـص  دای  راوگرزب و  یادھـش  دای  بالقنا ، ناورـشیپ  دای  ماـما ، داـی 

دھاوخ یزیرهدولاش  رگید ، یاھاج  یـسب  اجنیا و  رد  یعیفر  ندمت  یانب  نانچ  هدنیآ ، لاس  اھھد  هدـنیآ و  یاھلاس  لوط  رد  راگدرورپ  لضف  هب  دـش ، نیا  رگا  دـیرادهگن . هدـنز 

دھاوخن دوجو  یرابکتـسا  رگید  دـنام و  دـھاوخن  یقاب  یناھج  رابکتـسا  یارب  یتیعقاو  تقیقح و  رگید  هک  دـش  دـھاوخ  راکـشآ  نیملـسم  مالـسا و  زا  یتمظع  نانچ  دـش و 

. تشاد

ماظن  / ١١/٢١/١٣٧۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رکذ و تیونعم و  ادـخ و  یوس  هب  امـش  یاھلد  هک  یلابقا  نیا  دـینادب . ردـق  تسا  هتـشاذگ  ناترایتخا  رد  لاـعتم  یادـخ  هک  ار  یتصرف  نیا  دـیاب  نازیزع  امـش  اـم و  زیزع  تلم 

نیا درک و  لیدـبت  یناھج  میظع  ندـمت  کی  هب  بیرغ  دودـحم  عمج  کی  زا  ار  مالـسا  زور  کی  هک  تسا  لماع  نامھ  نیا ، تسا . شزرااب  یلیخ  دراد ، عرـضت  هجوت و  عوشخ و 

نینچ نیوکت  ثعاـب  تیونعم ، هب  هجوت  ادـخ و  هب  هجوـت  تسا . یمالـسا  ندـمت  نویدـم  اـیند ، مھ  زورما  درک و  هرادا  ار  اـیند  هیلوا - نورق  زا  نرق  دـنچ  رد  لـقاال  اـھنرق - ندـمت ،

رد لاعتم  یادخ  هک  ار  یتصرف  نیا  دیاب  نازیزع  امـش  ام و  زیزع  تلم  لاحرھ ، هب . دمآ یمن دوجو  هب  یراگدنام  ندمت  نینچ  یدام ، یاھـشالت  اھ و  هزیگنا اب  الا  و  دـش ، یندـمت 

لماع نامھ  نیا ، تسا . شزرااب  یلیخ  دراد ، عرـضت  هجوت و  عوشخ و  رکذ و  تیونعم و  ادـخ و  یوس  هب  امـش  یاھلد  هک  یلابقا  نیا  دـینادب . ردـق  تسا  هتـشاذگ  ناـترایتخا 

زورما درک و  هرادا  ار  ایند  هیلوا - نورق  زا  نرق  دنچ  رد  لقاال  اھنرق - ندمت ، نیا  درک و  لیدـبت  یناھج  میظع  ندـمت  کی  هب  بیرغ  دودـحم  عمج  کی  زا  ار  مالـسا  زور  کی  هک  تسا 

هب یراگدنام  ندمت  نینچ  یدام ، یاھـشالت  اھ و  هزیگنا اب  الا  و  دش ، یندمت  نینچ  نیوکت  ثعاب  تیونعم ، هب  هجوت  ادخ و  هب  هجوت  تسا . یمالـسا  ندمت  نویدـم  ایند ، مھ 

« يمالسا نيون  يزاسندمت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. دمآ یمن دوجو 

سدقلاقیرط  / ٠٢/٠٣/١٣٧۶ رونام  رد  رضاح  یاھورین  رادید  رد  تانایب 

، نآ رد  هک  ییایند  تسا . ناسنا  ی  هتسیاش یایند  تسا ، هدش  رونم  هتسارآ و  رـشب  یارب  لاعتم ، یادخ  ینارون  تایآ  اب  یھلا و  ناربمایپ  دنمـشزرا  تامیلعت  اب  هک  ییایند 

شمارآ ساسحا  رگیدکی  رانک  اھناسنا  نآ ، رد  هک  ییایند  دراد . دوجو  یونعم  یلاعت  یسایس و  رادتقا  مھ  تسھ و  یتعنص  تفرشیپ  یملع و  تفرشیپ  هافر و  یدابآ و  مھ 

زا دیاب  اھگرگ  لثم  اھناسنا  یرگیدام ، یایند  رد  نوچ  درادـن ؛ دوجو  یدام  ندـمت  ی  هتخاس یایند  رد  هک  یزیچ  تسافوکـش ؛ نآ  رد  تیناسنا  دـننک و  یم نانیمطا  تینما و  و 

ینالوط و ی  هزرابم کـی  نیا ، دزاـسب . دروآ و  دوجو  هب  دوخ  یارب  یونعم ، ی  هبنج زا  مھ  یداـم و  ی  هبنج زا  مھ  ار  ییاـیند  نینچ  هک  تسا  ممـصم  ناریا  تلم  دنـسرتب . مھ 

زرم نآ  هب  تلود ، نآ  هب  روـشک ، نآ  هب  هک  تسا  نآ  یپ  رد  ناریا ، یمالـسا  یروـھمج  تلود  اـی  تلم  هک  دـننک  دوـمناو  روـط  نیا  دنـشوک  یم هک  ییاـھ  نآ تسا . تدـم  دـنلب 

دوخ یاپ  شیپ  ناشخرد  گرزب و  راک  نارازھ  هعماج ، نیا  تفرـشیپ  روشک و  نیا  یانب  یارب  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  تلود  تلم و  دـننکن . هابتـشا  دـنک ، زواجت  ییاـیفارغج 

هار هب  روشک  نیا  رد  دـنک  تمدـخ  ایند  هب  دـناوت  یم هک  یندـمت  یمالـسا  ندـمت  ملع و  ناوراک  دـمحب هللا  زورما  دراد . یمزاب ییاھراک  نینچ  هب  نتخادرپ  زا  ار  اھ  نآ هک  دـنراد 

. تسا هداتفا 

ادھش  / ٢٩/٠۵/١٣٧۶ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار یتیلوئـسم  تکلمم  نیا  هک  تسا  یناسک  مدرم و  ناگدنیامن  نادرمتلود ، مدرم ، داحآ  ی  هفیظو نیا ، دیتسیاب . وا  لباقم  رد  دنک ، یم ییوگروز  ینمـشد  هک  دـیدید  اجرھ 

مھ شرھظم  هک  تسا  هدرک  نایغط  یونعم  یھلا و  یاھشزرا  رب  زورما  هک  یرابکتـسا  لباقم  رد  ملاظ ، یوگروز  لباقم  رد  زواجتم ، نمـشد  لباقم  رد  تسا . هدرپس  اھ  نآ هب 

یراک چـیھ  تسا ، هدرک  هیکت  دوخ  یورین  هب  هداتـسیا و  هک  یتلم  اب  دـننکب . دـنناوت  یمن یطلغ  چـیھ  یدام ، یاھتردـق  دـییاین . هاتوک  تساکیرما  رگ  ناـیغط توغاـط و  تلود 

. تسا هتسب  اھ  نآ یور  هب  اھ  هار ی  همھ دننکب . دنناوت  یمن

کی رد  تمواقم  یگداتـسیا و  رھوج  نوچ  دننک ؛ یم ررـض  اھ  نآ دـننک ، هلمح  رگا  دـننک . یم ررـض  اھ  نآ دـنروایب ، دراو  راشف  رگا  دـننک . یم ررـض  اھ  نآ دـننک ، یریگ  تخـس رگا 

یاھتیادـھ هیکاز و  ی  هیعدا اب  یبیغ و  یونعم  یاھکمک  اب  یھلا ، تیادـھ  اب  راگدرورپ ، لضف  هب  ناریا  تلم  هک  تسا  رھوج  نیمھ  اب  تسا . یردـق  نارگ سیفن و  رھوج  تلم ،

ی هدنیآ نیا ، دیامن . هتـشارفارب  ار  یمالـسا  ندمت  تمظعاب  خاک  دنک و  دنلب  رـس  ملاع  رد  رگید  راب  ار  یمالـسا  ندمت  تسناوت  دھاوخ  هادـف  انحاورا  مظعالا  یلو هللا  یونعم 

. دنھد رارق  فدھ  ار  نیا  صلخم ، نموم و  یاھورین  دننک . هدامآ  میظع  تکرح  نیا  یارب  ار  ناشدوخ  ناناوج ، تسامش . یعطق 

ناراتسرپ  / ١٩/٠۶/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هکنیا میربب . شیپ  تیونعم  اب  هارمھ  ار  شناد  هک  میا  هتفرگ فدھ  ار  نیا  دنک ، یم تکرح  ندمت  نآ  تمس  هب  هک  یمالسا  یروھمج  سدقم  ماظن  رد  یمالـسا و  ندمت  رد  ام 

ار تیناسنا  یقالخا و  ینابم  هب  ام  یدنم  هقالع دراذگ و  یم رجحت  بصعت و  مسا  ام  یراد  نید رب  تسا ؛ ساسح  تیونعم ، هب  ام  یدـنبیاپ  هب  تبـسن  برغ  یایند  دـینیب  یم

قالخا و زا  یادج  اما  دوب  یگرزب  مھم و  راک  هتبلا  دندرب  شیپ  ار  ملع  اھ  نآ تساھ . نآ شور  دض  شور ، نیا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دنک ، یم دادـملق  رـشب  قوقح  اب  تفلاخم 

یاھھاگـشناد جرختم  دشاب . مھ  تیونعم  نید و  زکرم  تسا ، ملع  زکرم  هک  نانچمھ  هاگـشناد  دورب . شیپ  قالخا  اب  ملع  میھاوخ  یم ام  دش . هک  هچنآ  دـش  دوب و  تیونعم 

، اھتمھت عاونا  اب  هک  تساھلاس  رطاخ ، نیمھ  هب  دـنھاوخ . یمن دندنـسپ و  یمن اھ  نآ هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، دـیایب . نوریب  راد  نید هیملع ، یاھ  هزوح جرختم  لـثم  روشک ،

ناـشدوخ لوـق  هب  رجحت و  بصعت و  هب  ار  یمالـسا  یروـھمج  تسا ! روآ  عوـھت ناگدنونـش  یارب  هک  هدـش  ررکم  ردـق  نآ اـھتمھت  نیا  دـننز . یم تمھت  یمالـسا  یروـھمج  هـب 

، تساجنآ یکـشخ  هک  یلاح  رد  دـننک ؛ یم یفرعم  هنوگ  نیا ار  مالـسا  دـننک ! یم مھتم  تسین ، نآ  رد  یفاـطعنا  چـیھ  هک  یا  هزادـنا دـح و  یب یکـشخ  ینعی  ییارگداـینب ،

. درادھگن دوخ  رد  ار  ناکدوک  تسین  رداق  مھ  هداوناخ  مرگ  طیحم  یتح  هک  تساجنآ  تیناسنا  تمحر و  تفوطع و  تیونعم و  زا  رود  یگدنز 

ماظن  / ١٣٧٧/٠١/٢٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

میظع ندـمت  نآ  هرخالاب  دـشخردب و  ایند  رد  یتسیاـب  ددرگ ؛ افوکـش  شیاھدادعتـسا  یتسیاـب  گرزب  تلم  نیا  دورب . شیپ  دـیاب  روشک  نیا  دوش ، هتخاـس  دـیاب  روشک  نیا 

. میداتفا هار  ام  تخادنا و  هار  هب  ار  ام  تشادرب ، ار  عناوم  بالقنا ، میھار . یادتبا  رد  ام  میتسھ . هار  لوا  زونھ  ام  دھد . ناشن  دراذگب و  نایناھج  مشچ  لباقم  رد  ار  یمالسا 

. مینک گرزب  مھ  رد  ار  کچوک  بویع  میزادرپب و  یئزج  لئاسم  هب  هک  تسین  نآ  تقو  زونھ  میھار ؛ لیاوا  زونھ 

اردصالم  / ١٣٧٨/٠٣/٠١ تشادگرزب  هرگنک  هب  مایپ 

رب عطاق  ییهبرـض  وا و  نامز  ات  یمالـسا  هفـسلف  جوا  یهطقن  دوخ ، شیادیپ  ماگنھ  رد  هدـیمان -  هیلاعتم  تمکح  ار  نآ  قحب  وا  دوخ  هک  ییاردـص -  یهفـسلف  هک  هنوگنامھ 

، یلقع مولع  ناگتسجرب  قیقحت  حیقنت و  زا  هلاسدصراھچ  یریگهرھب  زا  سپ  هزورما  تسا ، هدوب  یمالسا  یهنایم  یاھنارود  نازیتسهفـسلف  ناککـشم و  یبیرخت  تالمح 

ماکحتـسا اھنت  هن  ناسارخ ، نارھت و  ناھفـصا و  رد  هژیوب  یملع  یاھهزوح  رادـمان  یهفـسالف  یاناوت  تسد  اب  نتفای  زرو  و  هفـسلف ، یاـھهزوح  رد  لـیمکت  نییبت و  دـقن و  و 

دـشخردب و اھناسنا  نھذ  رد  یدیـشروخ  نوچ  دتـسیاب و  ندـمت ، گنھرف و  یانب  رد  دوخ  یهتـسیاش  هاـگیاج  رد  دـناوتیم  هتفرگ و  یفعاـضم  یگدنزرـس  یباداـش و  هکلب 

. دزاس کانبات  ار  ینھذ  یاضف 

هب تیرشب  همھ  هراومھ  تسا . اھهعماج  اھناسنا و  یهمھ  هب  قلعتم  دجنگیمن و  ایفارغج  تیلم و  یهدودحم  رد  اھهفسلف  همھ  نوچمھ  نیھلاتملاردص  یفـسلف  بتکم 

. دندنمزاین یتسھ  ریسفت  مھف و  یارب  ییالقع  نقتم  یدنبناوختسا  بوچراھچ و  کی 

یلاعتم یفدھ  زا  ار  وا  یگدنز  دناسرب و  یحور  یهنینامط  تماقتسا و  حالف و  هب  ار  تیرـشب  دناوتیمن  یلوبق  لباق  مکحتـسم و  یهیاپ  نینچ  نودب  یندمت  گنھرف و  چیھ 

راگزور نیا  ناسنا  یهشیدـنا  رد  ار  شیوخ  یلاخ  یاج  ییاردـص ،  تمکح  یاوتحم  بولـسا و  رد  هژیوب  یمالـسا  یهفـسلف  ام  نامگ  هب  هک  تسا  نینچ  و  دزاس .  رادروخرب 

. تشگ دھاوخ  اجرباپ  نآ  رد  تفای و  دھاوخ  ار  نآ  ماجنا  رس  دیوجیم و 

هیضیف  / ١٣٧٩/٠٧/١۴ هسردم  رد  مق  هیملع  هزوح  بالط  الضف و  دیتاسا ، عمج  رد  تانایب 

نیا تسا . یمالسا  ندمت  هب  ندیسر  یمالسا ، ماظن  یلک  طخ  تفگ  میھاوخ  مینک ، ادا  هلمج  کی  رد  ار  لاوس  نیا  خساپ  میھاوخب  رگا  تسیچ ؟ یمالسا  ماظن  یلک  طخ 

یارب ندمت  نیا  هن و  ای  دوش  حرطم  یرگید  ندمت  دناوتیم  برغ -  یدام  ندمت  ینعی  رـشب -  ینونک  ندمت  لباقم  رد  هکنیا  هتبلا  حیرـشت . حیـضوت و  لباق  یلک و  خـساپ  کی 

ندـمت نایوگدـنلب  هب  امـش  رگا  تسھ . اھنخـس  هرابنیا  رد  تفرگ ، دـھاوخ  کـمک  یلماوع  هچ  زا  رـصانع و  هچ  زا  دوخ ، یراوتـسا  یراگدـنام و  یارب  سپـس  دوخ و  شیادـیپ 

ثحب یدالیم -  مھدزون  نرق  زا  ینعی  دوب -  هتفرگ  جوا  ندـمت  نیا  هک  یلیاوا  زا  تسا . ریذـپانرییغت  یدـبا و  برغ  یدام  ندـمت  تفگ  دـنھاوخ  اـھنآ  دـینک ، هعجارم  برغ  ینونک 

ینتـساوخ باذج و  ریذـپانبانتجا و  هزات و  ون و  نردـم و  یاھزیچ  دـنکیم ، تیرـشب  میدـقت  ندـمت  نیا  هک  هچنآ  یهمھ  ینعی  دـندرک . حرطم  ار  هتینردـم  تنـس و  یهضراعم 

لفاحم زا  یخرب  رد  یھاگ  مھ  زورما  امـش  ار  ثحب  نیا  تسا . ریذـپلاوز  نیا  تسا ، یمیدـق  نیا  تسا ، خوسنم  نیا  تسا ، تنـس  نیا  تسا ، نآ  لـباقم  رد  هچرھ  تسا و 

، دوخ هار  رد  برغ  ندـمت  هک  فدـھ  نیا  اـب  تسا ؛ هدرک  ادـیپ  همادا  هک  تسا  برغ  یاـیند  یمھدزوـن  نرق  ثحب  نیا  تسین ؛ ییوـن  ثحب  نیا  اـما  دـینیبیم ؛ اـم  یرکفنـشور 

رس زا  ددنـسپیمن ، ار  نآ  برغ  ندمت  هک  ار  یزیچ  نآ  یهمھ  ار ، یعامتجا  یناسنا و  طباور  یهمھ  ار ، یندم  یاھتخاسریز  یهمھ  ار ، اھندمت  یهمھ  ار ، اھگنھرف  یهمھ 

« يمالسا نيون  يزاسندمت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 21هاگياپ  هحفص 3 
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یدبا وس ، کی  زا  ییهناسر  تردق  وس ، کی  زا  یـسایس  یماظن و  تردـق  وس ، کی  زا  یرادهیامرـس  یدام و  تردـق  یهناوتـشپ  اب  ار  دوخ  قلطم  تیمکاح  درادرب و  دوخ  هار 

. دنک

نامھ ساسا  رب  دوب  یرکفت  دوبن ؛ ون  دیدج و  یندمت  یتسیسکرام  ماظن  هکنیا  اب  داتفارب -  یقرش  یاپورا  قباس و  یوروش  رد  یتسیـسکرام  ماظن  هک  یتقو  دیدید  امش 

ندـمت رادـساپ  نارگنوسفا  نانابھگن و  برغ و  یرادهیامرـس  هاگتـسد  اب  لاحنیعرد  یدام ؛ یاھهیاپ  نامھ  اب  یبرغ ؛ ندـمت  رکفت و  یاھهیاپ  نامھ  اب  اتدـمع  یبرغ ؛ ندـمت 

تدـحو و نآ  دوخ ، یازجا  نایم  رد  یتح  برغ  ندـمت  زورما  ینعی  دـندرک . حرطم  ار  ایند  رد  یتردـقربا  کت  یهلاسم  یناھج و  نیون  مظن  یهلاسم  تشاد -  یاهضراعم  یبرغ 

؛ تسا بلطتیلک  تسا ؛ بلطنوزفا  یداـم ، ندـمت  تعیبط  هب  اـنب  تسا ، هدرک  یرتـشیب  یداـم  دـشر  کـی  هک  هطقن  کـی  درادـن . ار  مزـال  تقادـص  یگناـگی و  نآ  ماجـسنا و 

. دریگیم هدیدان  ار  اھشخب  یهیقب  تسا و  بلطتیمامت 

یدام ندـمت  رگم  الاح  دـننکیم ! ار  مود  یهرازھ  یحارط  دـننزیم ، فرح  هچرھ  دـیدرک -  هدـھاشم  ایند  رد  یراـج  یاـھھام  نیمھ  رد  هک  ناـنچمھ  برغ -  یداـم  ندـمت  رد 

یداـم ندـمت  یهرطیـس  زا  هک  ینرق  هس  ود ، نیا  زا  رـشب  رگم  دـینک !؟ قحلم  نآ  هب  مھ  ار  مود  یهرازھ  دـیھاوخیم  امـش  هک  دوب  هتفرگ  ارف  ار  لوا  یهرازھ  رـساترس  برغ ،

ملظ ایآ  تفر ؟ نیب  زا  یگنسرگ  ایآ  تفر ؟ نیب  زا  ایند  رد  رقف  ایآ  دنک !؟ جالع  ار  تیرشب  یهنھک  یاھمخز  تسا  هتسناوت  برغ  یدام  ندمت  رگم  تسا !؟ یضار  هتشذگ ، برغ 

رد سپـس  رامعتـسا ، یهرود  رد  برغ  یدام  ندمت  سکعب ، ای  دـش ؟ نیمات  اھناسنا  نایم  یافـص  ینابرھم و  ایآ  دـش ؟ نیمات  ناسنا  رطاخ  شمارآ  ایآ  تفر ؟ نیب  زا  ضیعبت  و 

؛ دوب ریقف  هداتفابقع و  یایند  رد  اھورین  رامثتسا  لکش  هب  دوبن ؛ میقتـسم  رامعتـسا ، یهرود  لثم  رامثتـسا ، یهرود  رد  یبرغ  یاھتموکح  یهطلـس  هک  رامثتـسا -  یهرود 

 - تشابنایم رتشیب  ار  یرادهیامرس  یاھیناپمک  بیج  درکیم و  مضھ  دوخ  رد  دوبریم و  اھنآ  زا  ار  اھورین  یهمھ  اھهیامرـس و  یهمھ  هک  یرھاق  یناھنپ  یهطلـس  نامھ 

لباقم فص  لباقم و  فرط  قانتخا  داجیا  اب  ییوگروز ، اب  ییامنتردـق ، اب  روز ، اب  هرود ، هس  نیا  یهمھ  رد  زورما -  ینعی  تاـطابترا -  یهرود  رد  هناـسر و  یهرود  رد  سپـس  و 

، یراتفرگ همھ  نیا  اب  هقباس ، نیا  اب  تسھ ! مسیـشاف  تسھ ؛ یداژن  ضیعبت  تسھ ؛ ضیعبت  زونھ  دوخ  زکارم  نیرتالاب  رد  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدش  نادیم  دراو  هشیمھ 

. تسا ماکان  یلمعریغ و  یھاو ، یاعدا  اعدا ، نیا  اما  دنکیم ! تیدبا  یاعدا  برغ  یدام  ندمت  تالکشم ، همھ  نیا  اب 

ای گرزب  ار -  یاهقطنم  دنوش و  رشب  یگدنز  نادیم  دراو  دناهتسناوت  خیرات  گرزب  یاھندمت  هک  یاهویش  نامھ  اب  دوش و  نادیم  دراو  دناوتیم  یمالـسا  ندمت  کشیب  یرآ ؛

تروص هب  یمالـسا  ندمت  هتبلا  دسرب . هطقن  نآ  هب  دیامیپب و  ار  راکرپ  ینالوط و  هدیچیپ و  دنیآرف  نیا  دنناسرب ، اھنآ  هب  ار  دوخ  تامدص  ای  دوخ  تاکرب  دننک و  فرـصت  کچوک - 

لایخ ناسک  یـضعب  دـمآ . دـھاوخ  دوجو  هب  یمالـسا  یقیقح  یایند  یمالـسا و  یقیقح  ندـمت  روھظ ، نارود  رد  تسا . هادـفانحاورا  اھیقب  ترـضح  روھظ  نارود  رد  لماک 

یھلا میقتـسم  طارـص  رد  ناسنا  تکرح  عورـش  لوا  تسایند ؛ لوا  اھیقب ، ترـضح  روھظ  نارود  منکیم  ضرع  نم  تسایند ! رخآ  اھیقب ، ترـضح  روھظ  نارود  دـننکیم 

میقتـسم و عیـسو ، یهداج  کی  لثم  ار  یھلا  میقتـسم  طارـص  رگا  تکرح . نیا  یارب  تاناکما  یهمھ  ندوب  مھارف  اب  رتشیب ؛ تعرـس  اب  عنام ؛ نودـب  ای  رتمک  عنام  اب  تسا ؛

، رتدـنت ریـس  دیـسر ، هداـج  نیا  هـب  یتـقو  دـنناسرب . هداـج  نـیا  هـب  اـھھارهروک  زا  ار  رـشب  اـت  دـناهدمآ  هتـشذگ  لاـس  رازھ  دـنچ  نـیا  رد  اـیبنا  یهـمھ  مـینک ، ضرف  یراوـمھ 

ار ادـخ  هار  دـناوتیم  دـشکب ؛ یتحار  سفن  دـناوتیم  تیرـشب  هک  تسا  یاهرود  روھظ ، یهرود  دوب . دـھاوخ  رتتاعیاضمک  ای  تاعیاضیب  رتقفوم و  رتیمومع ، رتهبناـجهمھ ،

؛ دوشیمن هنیھب  یهدافتسا  رـشب  تاناکما  زا  زورما  دنک . هدافتـسا  هنیھب  لکـش  هب  ناسنا  دوجو  رد  تعیبط و  ملاع  رد  دوجوم  یاھدادعتـسا  یهمھ  زا  دناوتیم  دنک ؛ یط 

تـسیز طیحم  یزاسهدولآ  رد  تسیز و  طیحم  هیلع  دینیبیم  امـش  هک  ییاھهدیدپ  نیا  یهمھ  روطنیمھ . مھ  یعیبط  یاھدادعتـسا  دوشیم ؛ دوبان  عیاض و  اھدادعتـسا 

هار تسین . یرـصحنم  هار  تسین ؛ یتسرد  هار  نیا  اـما  دوریم ؛ شیپ  تسا و  هداـتفا  هار  نیا  رد  رـشب  تسا . یعیبط  تاـناکما  زا  ندرک  هدافتـسا  دـب  زا  یـشان  دراد ، دوجو 

یرتعیـسو لاـجم  ثحب  نیا  میوـش ؛ ثحب  نیا  دراو  میھاوـخیمن  ـالعف  دـنک . یط  دـبایب و  ار  هار  نآ  یھلا  ماـظن  یهیاـس  رد  دـناوتیم  رـشب  تسا . یناوارف  یاـھھار  شناد ،

. تسا یمالسا  ندمت  هب  ندیسر  طخ  دنکیم ، میسرت  یمالسا  ماظن  هک  یطخ  لاحرھهب  دبلطیم .

ار طاطحنا  نیا  یهناشن  ام  دـنوریم . طاطحنا  هب  ور  دوخ  یاھفارحنا  اھالخ و  اھفعـض و  رطاخ  هب  دندیـسر ، یجوا  هب  هکنآ  زا  دـعب  اھندـمت  تساـھفارحنا . لولعم  اھندـمت  لاوز 

رد یلاغـشا ، نیطـسلف  رد  هک  یتقو  تسا . تلادـع  نودـب  تردـق  نید و  تیونعم و  نودـب  تیداـم  قـالخا ، نودـب  ملع  ندـمت  هک  مینکیم ، هدـھاشم  یبرغ  ندـمت  رد  زورما 

کی هـب  یبیــسآ  دـھد و  ماـجنا  یتـکرح  یراـچان  رــس  زا  ینیطــسلف  کـی  دـنمورحم ، نآ  رد  هدوـسآ  یگدـنز  زا  اـی  نآ  رد  یگدـنز  زا  اـھهناخبحاص  دوـخ  هـک  یمدرم  یهناـخ 

سکع دشاب ، هدش  هتشک  یسک  رگا  دننک ! گرزب  ار  هثداح  نیا  ات  دنوشیم  جیسب  برغ  یتاغیلبت  یاھھاگتـسد  یهمھ  دروخب ، هدمآ  روزهب  یهبیرغ  یهناگیب  تسینویھص 

شوغآ رد  ناوجون ، کی  کدوک ، کی  زورما  اـما  دوشیم ! پاـچ  اـیند  تـالجم  ریاـس  ییاـکیرما و  تـالجم  رد  ناـشیاھیتحاران ، اـھهیرگ و  وا ، رھاوخ  وا ، یهچب  وا ، رداـم  وا ، ردـپ 

یتاطابترا یاھھاگتسد  دنوشیم . هتسب  هلولگ  هب  ناناملسم  یاصقالادجسم  رد  رازگزامن  کدوک  درم و  نز و  دوشیم ؛ هتـشک  نیطـسلف  رد  وا ، مشچ  لباقم  رد  شردپ و 

رد تمظع ، نیا  هب  یهثداح  تسین ! یربخ  چـیھ  اجنیا  هک  دـنتفگ  اھنآ  هب  فرط  نآ  زا  دـننک ، بسک  ار  اپورا  یاھربخ  هک  دـنتفرگ  ساـمت  اـپورا  اـب  لوا  زور  یمالـسا  یروھمج 

یادص دنوشیم ، دنلب  اج  همھ  رد  مدرم  دریگیم ، جوا  تارھاظت  جیردتب  هک  یتقو  ات  تسین ! یربخ  چیھ  یبرغ ، ندمت  یهطلس  یهقطنم  رد  اپورا و  رد  مود ، لوا و  یاھزور 

صقان و هتبلا  مھ  نآ  یعالطا ، کی  دنوشیم  روبجم  تقو  نآ  دنایناسرعالطا ، یعدم  دنرـشب ، قوقح  زا  یرادفرط  یعدم  هک  ییاھھاگتـسد  نآ  دوشیم ؛ دنلب  اھـضارتعا 

. تسا برغ  ندمت  طاطحنا  تسکش و  یاھهناشن  همھ  اھنیا  دنھدب ! مولظم  مدرم  دوس  هب  هن  بصاغ و  دوس  هب  هنالداع ، هن  هبناجکی و  لماک ، هن 

مھ برغ  نارکفتم  زا  یرایـسب  زورما  تسا . شیاھهناشن  اھنیا  اما  تسا ؛ یخیرات  یجیردـت و  یهلاسم  کی  تسین ؛ یعفد  یاهلاسم  اھندـمت ، لاوز  هن  شیادـیپ و  هن  هتبلا 

یاھندمت یهمھ  هک  ینانچمھ  دھجب ؛ یاهشوگ  زا  یقرب  هکنیا  زا  تشاد  دیابن  یتفگـش  چیھ  نیاربانب  دنیوگیم . دنھدیم و  رادشھ  دـناهدرک ، ادـیپ  هجوت  تقیقح  نیا  هب 

مھ درگ  ار  تلم  کی  دـناوتب  ایند  زا  یاهشوگ  رد  یـسایس  ماظن  کی  رکف ، نآ  ساـسا  رب  دوش و  حرطم  تیرـشب  یارب  ون  داھنـشیپ  کـی  ون ، رکف  کـی  دـناهدمآ ، دوجو  هب  ملاـع 

نآ قبط  دـننک و  ادـیپ  ار  دوخ  یاھـشقن  هعماج  صاوخ  ناگبخن و  ناگدـبز و  دـننک ؛ لمع  تفگ ، مھاوخ  هک  یمزال  طیارـش  هب  مدرم  نآ  دـنک ؛ یگداتـسیا  تلم  نآ  دـنک ؛ عمج 

هب دیآیم و  الاب  جیردتب  هک  یدیـشروخ  لثم  درک ؛ دھاوخ  دشر  رگید  یاھندمت  یهمھ  لثم  ندمت  نیا  هک  تسا -  یمتح  یاهجیتن  هکلب  درادن -  یدعب  چـیھ  اذـل  دـننک . لمع 

یارب یقطنم  لوقعم و  تکرح  طخ  کی  هک  تسا  یماظن  یمالـسا ، ماظن  نیا  نیاربانب ، دـینابات . دـھاوخ  ایند  فلتخم  طاقن  هب  ار  دوخ  راونا  هعـشا و  دـسریم ، امـسلاطسو 

کی دـشاب . یدـبا  یمئاد و  نآ  یارب  تسھ ، نآ  رد  هک  ینوگاـنوگ  لـحارم  هک  تسین  مھ  یریـس  نیا  دوش ؛ فـقوتم  دـناوتب  هک  تسین  یریـس  نیا  تسا . هدرک  ریوـصت  دوـخ 

درک ادیپ  ار  قیفوت  نیا  مھ  دعب  درک ؛ هریخ  ار  ییاھمشچ  دیـشخرد ؛ ملاع  زا  هطقن  نیا  رد  قرب  نیا  دمآ ؛ دوجو  هب  تکرح  نیا  یمالـسا  بالقنا  زاغآ  زا  تسا . یلماکت  تکرح 

شیپ تسا و  هدرک  زاغآ  ار  یتکرح  دوخ ، تاناکما  اب  دوخ ، تالکـشم  اب  دوخ ، یاھـشلاچ  اب  لیکـشت ، زاغآ  زا  مھ  یمالـسا  ماظن  نیا  دروایب ؛ دوجو  هب  ار  یمالـسا  ماـظن  هک 

هکنیا زا  تسا  ترابع  یمتح  تشونرـس  دـنک ، ادـیپ  همادا  تسا ، هفیظو  هک  هچنآ  هب  لمع  اب  تسا ، مزال  هک  هچنآ  تخانـش  اب  راکتـشپ ، اب  تیدـج ، اب  رگا  طخ  نیا  دوریم .

رصع زا  لبق  مھ  ناھج  رگید  طاقن  رد  یمالسا  یسایس  ماظن  اموزل  هکنیا  یانعم  هب  هن  دنارتسگب . ار  دوخ  وترپ  ایند ، زا  یمیظع  یهعومجم  رب  رگید  راب  کی  یمالسا  ندمت 

جالع تیناسنا و  لئاسم  رـشب و  لئاسم  هب  دـیدج  هاگن  کی  دـیدج ، فرح  کی  دـیدج ، رکف  کـی  ساـسا  رب  ندـمت  هکلب  تسین ؛ نیا  شیاـنعم  هن . دـنک ؛ ادـیپ  شرتسگ  روھظ 

یانعم هب  دـننکیم . کرد  دـنمھفیم و  ار  نابز  نآ  نوگانوگ ، عماوج  مورحم  یاھرـشق  ناسنا و  یون  یاھلـسن  یاھلد  هک  تسا  ییون  ناـبز  کـی  تسا ؛ تیناـسنا  یاـھدرد 

نامروشک رد  نم  زورما  هک  یعـضو  اب  تسا . یندـش  هک  تسا  یرما  نیا  دـنک . ادـیپ  دـشر  شرتسگ و  فلتخم  عماوج  نایم  رد  جـیردتب  ات  اھلد ، هب  تسا  مایپ  کـی  ندـناسر 

هدش زاغآ  هشیدنا  نیا  قیمعت  هار  رد  بالقنا  لوا  زا  هک  یاهدرتسگ  عیسو و  رایسب  تکرح  اب  دراد ، ام  روشک  رد  یمالسا  رکفت  هک  یقیمع  یاھهشیر  اب  منکیم ، هدھاشم 

. تسا ریذپانبانتجا  یعطق و  یهدنیآ  کی  یمالسا ، ماظن  یارب  هدنیآ  نیا  هک  دسریم  مرظن  هب  تسا ، هدیسر  مھ  یبوخ  یاھاج  هب  زورما  تسا و 

یالضف ناوج و  بالط  امش  دراد و  رارق  اجک  نایم  نیا  رد  تیناحور  مینیبب  میھاوخیم  ام  دنتسھ ؟ یناسک  هچ  هصرع  نیا  رد  یلصا  نانیرفآشقن  هک  تسا  نیا  مود  بلطم 

رد یلـصا  نانیرفآشقن  دـینک ؟ فرـصم  اجک  رد  هچ و  یارب  ار  هیامرـس  نیا  دـیھاوخیم  دـیدروآ -  هزوح  نیا  هب  دـیتشادرب و  ار  دوخ  یناوج  دنمـشزرا  دـقن  هک  یناسک  ناوج - 

ینعی تسا ؛ یمالـسا  ندمت  داجیا  هک  ینامرآ -  یهدـنیآ  نآ  تمـس  هب  تکرح  یمالـسا و  ماظن  میظع  تکرح  نیا  هک  دـشاب  مولعم  دـیاب  الوا  دنتـسھ ؟ یناسک  هچ  اجنیا 

یجیردـت تکرح  کـی  تسا -  تلادـع  اـب  هارمھ  یـسایس ، تردـق  و  تسا ؛ نید  تیونعم و  اـب  هارمھ  تاـیدام ، هب  نتخادرپ  تسا ؛ قـالخا  اـب  هارمھ  ملع  نآ ، رد  هک  یندـمت 

هک یراک  نیا  یخیرات ، راگدـنام  میظع و  راک  نیا  اما  تسا ؛ زیگناناجیھ  وا  یارب  درادیمرب ، هک  یمدـق  رھ  دـنکیم . راک  هچ  دـنادب  سک  رھ  اما  تسا ؛ ناجیھرپ  هتبلا  تسا .

اب لبق ، ماگ  زا  رتمکحم  یماگ  رھ  ماگ ، هب  ماگ  دـیاب  هک  تسا  یراک  نیا  درک . هابتـشا  یراعـش  یئزج و  یعفد ، یاھراک  اب  دـیابن  ار  نیا  تساھنرق ، اھلـسن و  اب  شراـک  رس و 
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. دشاب هارمھ  مینکیم ، یط  هک  یریسم  هب  تبسن  ذفان  دید  اب  میرادیمرب و  هک  یمدق  رھ  هب  تبسن  قیقد  هاگن 

هیضیف  / ١٣٧٩/٠٧/١۴ هسردم  رد  مق  هیملع  هزوح  بالط  الضف و  دیتاسا ، عمج  رد  تانایب 

؛ تسا قیمع  یایرد  کی  لثم  یمالسا  رکف  ناسنا . شرورپ  یکی  رکف ، دیلوت  یکی  تسا : مزال  یساسا  رـصنع  ود  رگید -  ندمت  رھ  دننام  یمالـسا -  ندمت  کی  داجیا  یارب 

رد بآ  رد  یرتم  دنچ  ای  تفر و  شیپ  لحاس  کیدزن  هک  مھ  سک  رھ  تسا . هتخانـش  ار  سونایقا  هک  دنک  اعدا  دناوتیمن  تفر ، سونایقا  بل  هک  سک  رھ  تسا . سونایقا  کی 

اھنیا یهمھ  تنـس  باتک و  زا  هک  نآ -  فشک  نآ و  قامعا  هب  ندیـسر  میظع و  سونایقا  نیا  رد  ریـس  تسا . هتخانـش  ار  سونایقا  دـیوگب  دـناوتیمن  تفر ، ورف  یاهطقن  کـی 

سونایقا نیا  زا  نامز  نآ  زاین  اب  بسانتم  ینامز  رھ  رد  رکف  دـیلوت  دریگ . ماجنا  دـیاب  نامز  لوط  رد  هک  تسا  یراک  دـننکب ؛ دـیاب  ناگمھ  هک  تسا  یراک  دوشیم -  هدافتـسا 

؛ دوب نید  یاھفرح  یرھطم ، دیھـش  یاھفرح  دـمآیم . انـشآان  یـضعب  شوگ  هب  دـشیم ، حرطم  هک  یرھطم  دیھـش  موحرم  یاھفرح  یزور  کی  تسا . نکمم  فراـعم  میظع 

نیا اھنامز  یهمھ  رد  دنتشادن ! ییانشآ  اھفرح  نآ  اب  دنتشاد ، راک  رس و  مھ  مالسا  نآرق و  نید و  اب  هک  یناسک  زا  یرایـسب  اما  دوب ؛ یمالـسا  یاھفرح  دوب ؛ نآرق  یاھفرح 

ثیدح رد  نآرق و  رد  هک  یبلاطم  یمالسا و  فراعم  اب  نایانشآ  ثیدح ، نآرق و  زا  طابنتسا  یهویش  اب  نایانشآ  ناسانـشثیدح ، ناسانـشنآرق ، هاگآ ، نارکفتم  یارب  ناکما 

فراعم زا  ار  زور  نخس  دنناوتیم  دننادب ، ار  تیرشب  تساوخرد  دننادب ، ار  هنامز  لاوس  دنشاب ، انشآ  هنامز  زاین  هب  رگا  هک  دراد  دوجو  تسھ ، یمالسا  تنس  رد  یمالـسا و 

. تیرشب یارب  اشگھار  امنھار و  یهشیدنا  دیلوت  رکف ، دیلوت  دراد ؛ دوجو  هشیمھ  ون  فرح  دنروایب . نوریب  یمالسا 

دیاب هک  دنتـسھ  یناسک  نانیرفآشقن  نیا  دنتـسھ . یناسک  هچ  نانیرفآشقن  دینیبب  دوش ، دیلوت  دیاب  ناسنا  رکف و  هک  ییاجنآ  رد  لاح  تسا . ناسنا  شرورپ  مود ، طرش 

حور دـنناوتب  هک  دنـشاب  یناسک  دـیاب  تسین ، یندـشیط  قشع  نامیا و  یورین  نامیا و  یاپ  اب  زج  هار  نیا  نوچ  تسا . هیـضق  دـعب  کی  نیا  دـننک . تیادـھ  ار  راکفا  دـنناوتب 

داحآ دـننانیرفآشقن ؛ وزج  نارکفنـشور  نارکفتم و  دـننانیرفآشقن ؛ وزج  نارادمتـسایس  دـننانیرفآشقن ؛ وزج  هعماج  ناریدـم  کش  نودـب  دـنھد . شرورپ  اھناسنا  رد  ار  نامیا 

هدافتـسا نید  شور  زا  مدرم  نامیا  شرورپ  هار  رد  هک  یناسک  شقن  نید ، یاملع  شقن  اـما  دـننک ؛ ینیرفآشقن  دوخ  دادعتـسا  روخ  رد  دـنناوتیم  یوحن  هب  مادـک  رھ  مدرم 

. دـنراد جاـیتحا  نـید  یاـملع  هـب  دـننک ، ینیرفآشقن  تـسرد  دـنناوتب  هـکنیا  یارب  مـھ  هعماـج  ناریدــم  تـسا . درف  هـب  رــصحنم  شقن  تـسا ؛ هناـگی  شقن  کـی  دــننکیم ،

سانشنامز اسراپ و  نید  ملاع  کی  نخس  زا  یقرب  روطنیمھ . زین  یرکفنـشور  یملع و  نوگانوگ  یاھطیحم  روطنیمھ . زین  هعماج  رد  یـسایس  نالاعف  نارادمتـسایس و 

نید یاملع  هب  ار  ینیرفآشقن  تسا . هناگی  شقن  شقن ، نیا  تسا . هداتفا  قافتا  بیترت  نیا  هب  اھتیادـھ  ردـقچ  دـیادزب ؛ ییاھلد  ای  یلد  زا  ار  یتاملظ  دـھجب ، تسا  نکمم 

نامیا ینید و  یهشیدـنا  هار ، نیا  رد  هک  نشور  لیلد  نیا  هب  مینیبیم ؛ رتهتـسجرب  رگید  یاھھاگیاج  یهمھ  زا  ار  نید  یاملع  ینیرفآشقن  هاگیاج  اـما  مینکیمن ؛ رـصحنم 

هتبلا دھد . ماجنا  ار  راک  نیا  دناوتیمن  یرگید  دنشابن ، هنحص  رس  نید  یاملع  رگا  تسا و  مزال  یرورض و  هار  نیا  یارب  یمالـسا  رکف  دیلوت  تسا ؛ مزال  اھناسنا  یارب  ینید 

دعب نم  الاح  هک  تسناوت ؛ دھاوخن  دشاب ، هتـشادن  ار  طیارـش  نیا  رگا  مھ  وا  دنک ؛ افیا  ار  شقن  نیا  دناوتن  اسب  یا  تسھ ، طیارـش  نآ  هب  زاین  هک  یطیارـش  نآ  اب  نید  ملاع 

هار زا  رکنم ؛ زا  یھن  فورعم و  هـب  رما  هار  زا  تـسھ ؛ ینید  ینیرفآشقن  مـھ  مدرم  داــحآ  رد  هـتبلا  درک . مھاوــخ  ضرع  مـھ  هـنیمز  نـیا  رد  یبلاــطم  مــضیارع  یهلاــبند  رد 

. دنریگ رارق  نیرفآشقن  هاگیاج  کی  رد  هکنیا  یارب  دوخ  یزاسهدامآ 

ام راوگرزب  ماما  اذـل  تسا . هناگی  شقن  ناشـشقن  دـننک ، ادـیپ  شرورپ  مزال  جرادـم  نآ  رد  تسرد و  تیبرت  نآ  اب  رگا  نید ، یاـملع  تیناـحور و  یهزوح  مینکیم ، هاـگن  یتقو 

یهموظنم هعومجم و  تسناوتیمن  دوبیمن و  هار  نیا  رد  وا  یگداتـسیا  وا و  راوتـسا  دنمورین و  قطنم  وا و  مرگ  سفن  رگا  دوبیمن ، ماما  رگا  دش . نید  یاملع  یارب  ییوگلا 

لجر چـیھ  یـسایس ، لـجر  چـیھ  یـسایس ، بزح  چـیھ  داـتفایمن . قاـفتا  ناریا  تلم  میظع  تکرح  نیا  اـنیقی  دزادـنیب ، تکرح  هب  هار  نـیا  رد  ار  نـید  یاـملع  زا  یمیظع 

نیا دناشکب . اھنابایخ  هب  ار  مدرم  دزادـنیب و  مطالت  هب  روطنیا  ار  ناریا  تلم  میظع  سونایقا  نیا  دـناوتب  تشادـن  ناکما  بوبحم  فورعم و  یعامتجا  مدآ  چـیھ  یھاگـشناد ،

اھیناسآ نیا  هب  راک  نیا  زاـب  تشادیمن ، مھ  میظع  تیـصخش  نآ  ار  تایـصوصخ  نیا  رگا  هک  تشاد ؛ وا  هک  یتایـصوصخ  اـب  اـم  راوگرزب  ماـما  ییاوشیپ  دوب و  تیناـحور  طـقف 

نشور و ناھج  رد  خـیرات و  رد  وا  ینیرفآشقن  میظع  روطنیا  دـنکیم و  زورب  روھظ و  بسانتم  نامز  رد  دراد و  ار  مزال  طیارـش  هک  تسا  یناـحور  کـی  شقن  نیا  دوبن . نکمم 

. تسا نیا  تیناحور  هاگیاج  سپ  تسا . تیناحور  عضو  نیا  دوشیم . لجسم 

میظع تکرح  نیا  رد  دـناوتب  هک  تسا  نیا  هب  شمـشچ  دـنکیم ، لمع  ار  هزوح  یهمانرب  دـناوخیم و  ار  هزوح  سرد  دوشیم و  هیملع  یهزوح  دراو  هک  یتقو  ناوج  یهبلط 

الاو و یاھناسنا  شرورپ  یزاسمدآ و  ردـقنآ  ناربمایپ . شقن  لثم  هدـننک  تیادـھ  شخبیھاگآ و  یاھـشقن  ماـما ؛ شقن  دـننامھ  یـشقن  اـموزل  هن  دـنیرفایب ؛ شقن  یمدرم 

یهبلط تسا . هداد  ماجنا  ار  یگرزب  راک  دزاسب ، ار  راوتـسا  بسانم و  ناسنا  یدادعت  دناوتب  نامز  لوط  رد  دنک و  فرـص  ار  دوخ  تمھ  یناحور  کی  رگا  هک  تسا  مھم  نامیااب 

گرزب ناشخرد و  رایسب  ماجنارس  نآ  تمـس  هب  یمالـسا  یھلا و  ماظن  هک  یمیقتـسم  طخ  نیا  رد  یمدرم ، میظع  تکرح  نیا  رد  هک  تسا  نآ  رکف  هب  ناوج  لضاف  ناوج و 

اھـشلاچ نیا  رگا  تسا . هجاوم  یگرزب  یاھـشلاچ  اـب  یمالـسا  ماـظن  زورما  هتبلا  دـشخبب . لیھـست  تیمتح و  ار  تکرح  نیا  دـنک و  اـفیا  شقن  دـناوتب  دـنکیم ، تکرح  دوخ 

دیمھف و ار  تیعقاو  دوشیمن  درک ؛ افیا  شقن  تسرد  ناوتیمن  دوجوم -  عقاو و  یاھهضراعم  هچ  نکمم ، یاھهضراعم  هچ  دوشن -  هتـسناد  اھهضراعم  رگا  دوشن ، هتخانش 

؟ تسیچ ماظن  ینونک  یاھشلاچ  هک  تسا  نیا  یدعب  یهلاسم  سپ  دش . هجاوم  نآ  اب 

هیلع مجھت  هنامزب ال  ملاعلا  . » دنک هدامآ  ار  شدوخ  دش ؛ دھاوخ  ورهبور  یعناوم  اھنیمک و  هچ  اب  دنادب  هک  تسا  نیا  دنک ، تکرح  هار  نیا  رد  دھاوخیم  هک  یـسک  لوا  طرش 

نامز هب  ملاع  دـسرب . وا  شوگ  هب  اجنآ  اجنیا و  زا  ییاھربخ  ای  دـشاب ، هتـشاد  هناتـسود  طابترا  مدرم  زا  یدادـعت  اب  ناـسنا  هک  تسین  نیا  طـقف  ناـمز  هب  ملاـع  سباوللا .»

اھنآ یهلیـسو  هب  اھهزیگنا  نیا  هک  ییاھحرط  تسا ؛ مادک  وا  اب  تفلاخم  یاھهزیگنا  تسیچ ؛ وا  لباقم  یاھیدنبفص  دنکیم ؛ یگدنز  ایند  یاجک  رد  دـنادب  هک  تسا  یـسک 

ماظن دراد و  رارق  اجک  دنادب  دیاب  صخش  اما  تسین ؛ صخش  اب  ینمشد  زگرھ  اھینمـشد  نیا  اھتفلاخم و  نیا  هتبلا  تسا . نامز  هب  ملاع  نیا  تسیچ ؟ دنکیم ، ادیپ  ققحت 

. تسا هجاوم  یزیچ  هچ  اب  وا  فادھا  وا و  هار  وا و 

هیضیف  / ١٣٧٩/٠٧/١۴ هسردم  رد  مق  هیملع  هزوح  بالط  الضف و  دیتاسا ، عمج  رد  تانایب 

. دناهتفرگ رارق  ییاھشلاچ  نینچ  لابق  رد  کچوک -  یاھرھش  ات  گرزب  یاھناتـسرھش  زا  اھناتـسرھش -  یهزوح  سپـس  مق و  یهزوح  سار ، رد  تیناحور و  یهیملع  یهزوح 

رد ار  مالسا  تیادھ  غارچ  دینک ؛ راوتسا  دیربب و  الاب  ار  یمالسا  ندمت  خماش  یانب  دیھاوخیم  هک  تیناحور -  یهزوح  هیملع و  یهزوح  نید ، یهزوح  ینعی  دیتسھ -  امش 

یهداج یھلا و  میقتسم  طارص  هب  ار  اھنآ  و  دندمآ -  نآ  یارب  ناربمغیپ  یهمھ  هک  یراک  ینعی  دینک -  تیادھ  ار  اھناسنا  دیروآرد و  ششخرد  هب  یمالـسا  ماظن  دنلب  یهرانم 

دیاب هنوگچ  هیملع  یهزوح  دـینیبب  امـش  لاح  دـنکیم . تکرح  فدـھ  نیا  اب  تسا ؛ هجاوم  اھـشلاچ  نیا  اب  هزوح  دـینک . کیدزن  موقا -  طارـص  مظعا و  لـیبس  یھلا -  یلـصا 

؟ تسیچ هزوح  نیا  تابجاو  دنکب ؟ دیاب  راک  هچ  دشاب و 

نیا دش ، میـسرت  هک  دنلب  فدھ  نیا  دش ، نییبت  هک  ساسح  تیعقوم  نیا  منکن ، ضرع  تسا ، مزال  اھهزوح  یارب  منکیم  روصت  هک  هچنآ  ناونع  هب  هدـنب  مھ  زیچ  چـیھ  رگا 

. تسناد ار  تائاضتقا  نیا  دوشیم  یھجوت  اب  هک  دراد  یتائاضتقا  دش ، نایب  تسھ و  یمالسا  ماظن  یور  شیپ  رد  هک  ییاھشلاچ  اھهضراعم و 

ماظن  / ١٣٧٩/٠٩/١٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

شعورـش دراد و  یراوشد  ینالوط و  دنیآرف  کی  نیا  میروآ . دوجو  هب  درک ، ققحم  نآ  رد  ار  اھفدـھ  نیا  ناوتب  هک  ار  یتموکح  نآ  یتالیکـشت و  نآ  یماظن ، نآ  میھاوخیم  ام 

رد مینیبیم  هک  تسا  ییاھتـشادرب  نآ  فالخرب  تسین ؛ اھنیا  لاـثما  یراـک و  غولـش  دروخ و  دز و  یاـنعم  هب  اـمتح  مییوگیم ، هک  بـالقنا  هتبلا  تسا . یمالـسا  بـالقنا  زا 

« يمالسا نيون  يزاسندمت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 21هاگياپ  هحفص 5 
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دننک و دومناو  یناماسیب  یمظنیب و  شاشتغا ، شروش ، یانعم  هب  ار  بالقنا  دنھاوخیم  یھاگ  دننک ! یزاب  بالقنا  یهملک  اب  دیآیم  ناشـشوخ  اھهتـشون  زا  یـضعب 

بلغا رد  یداینب  ینوگرگد  نیا  هتبلا  یداینب . ینوگرگد  ینعی  بالقنا  تسا . بالقنا  زا  طلغ  یاھتـشادرب  نیا  تسا ! یدب  زیچ  بالقنا  ینعی  میھاوخیمن ؛ بالقنا  ام  دنیوگب 

، هن دـشاب ؛ اھنیا  لاثما  شروش و  شاشتغا و  یتسیاب  امتح  بالقنا  رد  هک  تسین  نیا  شیانعم  اما  تسین ؛ ریذـپناکما  ییاـمزآروز ، نودـب  راوشد و  یاھـشلاچ  نودـب  دراوم 

یاـھهیاپ هک  تسا  ییاـجنآ  بـالقنا  تسین ؛ بـالقنا  شیاـنعم  مھ  یلوحت  رھ  تسین ؛ بـالقنا  شیاـنعم  مھ  یاهدوت  ماـع و  جـیھت  رھ  شاـشتغا و  رھ  شروش و  رھ  یلو 

یمالـسا ماظن  ققحت  نآ ، زا  دـعب  هلـصافالب  درک ، ادـیپ  ققحت  هک  بالقنا  تسا . لوا  مدـق  نیا  دوشیم . هتـشاذگ  نآ  یاج  هب  یتسرد  یاـھهیاپ  دوشیم و  هدـیچرب  یطلغ 

یثوروم یدرف  یدادبتـسا  یتنطلـس  ماظن  ام  روشک  رد  یتقو  هکنیا  لثم  ندرک . هدایپ  ییاج  رد  ار  یمالـسا  یلک  لکـش  یـسدنھم و  حرط  ینعی  یمالـسا ، ماـظن  تسا .

، هدرک نیعم  شیارب  یـساسا  نوناق  هک  یلک  لکـش  نیمھ  اـب  دوشیم ؛ نیزگیاـج  یـشنیزگ  یمدرم  ییاوقت  ینید  ماـظن  نآ ، یاـج  هب  دـش ، هتـشادرب  هتـسباو  یفارـشا 

، رتنشور ریبعت  هب  ای  دسریم ؛ یقیقح  یانعم  هب  یمالـسا  تلود  لیکـشت  هب  تبون  دمآ ، شیپ  یمالـسا  ماظن  هک  نآ  زا  دـعب  یمالـسا . ماظن  ینعی  دـنکیم ؛ ادـیپ  ققحت 

نادرمتلود نالووسم و  دـیآ . دوجو  هب  دـیاب  شالت  اـب  جـیردتب و  تسین ؛ مھارف  لوا  یهلھو  رد  نیا  نوچ  یمالـسا ؛ هنوگ  هب  اـھام -  ینعی  نادرمتلود -  شور  شنم و  لیکـشت 

، دنـصقان رگا  ای  دـنیایب ؛ راک  رـس  دنتـسھ -  رگا  یدارفا -  نانچ  ای  دـننک . قیبطت  تسا ، یمالـسا  تلود  لووسم  کـی  هب  قلعتم  هک  یطیارـش  طـباوض و  اـب  ار  ناـشدوخ  دـیاب 

، هدمآ البق  یمالـسا  ماظن  مینکیم . یمالـسا  تلود  داجیا  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  تسا  موس  هلحرم  نیا  دـنربب . شیپ  دـنھد و  تکرح  تھج  نآ  رد  لامک  تمـس  هب  ار  ناشدوخ 

نیا زا  دـعب  هک  مراھچ -  یهلحرم  همھ . یربھر و  روشک ، نالووسم  هناگهس ، یاوق  ینعی  ارزو ؛ تایھ  یانعم  هب  هن  ماع ، یانعم  هب  تلود  دوش . یمالـسا  دـیاب  تلود  نونکا 

؛ دش دھاوخ  رقتـسم  تلادع  دش ؛ دھاوخ  یمالـسا  هملک  یعقاو  یانعم  هب  روشک  هاگنآ  دش ، یمالـسا  هملک  یعقاو  یانعم  هب  تلود  رگا  تسا . یمالـسا  روشک  تسا - 

دوشیم نیا  دـنکیم ؛ ادـیپ  اقترا  للملانیب  طـباور  رد  شھاـگیاج  دـیآیم ؛ دوجو  هب  مدرم  یارب  یقیقح  تزع  دوشیم ؛ نکهشیر  جـیردتب  رقف  تفر ؛ دـھاوخ  نیب  زا  ضیعبت 

شریاظن دش ، تسرد  هک  وگلا  درک . تسرد  یمالسا  یایند  دوشیم  یمالـسا  روشک  زا  تسا . یمالـسا  یایند  نآ ، زا  دعب  مینک ، روبع  هک  هلحرم  نیا  زا  یمالـسا . روشک 

. دیآیم دوجو  هب  ایند  رد 

تشر  / ١٣٨٠/٠٢/١٢ یالصم  رد  نایگنھرف  ناناوج و  رادید  رد  تانایب 

دـنکیم و یگدـنز  نآ  رد  هک  یروشک  درادیم  تسود  یناوج  رھ  نم ! نازیزع  دـیھد . ماـجنا  ار  نآ  دـیناوتیم  هک  یتـیلووسم  دـیراد ؛ ار  تیلووـسم  نیرتـگرزب  ناـناوج  اـمش 

زا دـھاوخیم  شلد  دـشاب ؛ هتــشاد  یندـمتم  هعماـج  دـھاوخیم  شلد  دـشاب ؛ اـھیکین  اـھییابیز و  هـمھ  زا  رادروـخرب  ردــتقم و  دنلبرــس ، زیزع ، هدــییور ، نآ  زا  هـک  یکاـخ 

ادیپ دـیاب  ار  یعقاو  هار  یلدـب . بذاک و  هار  کی  یعقاو ، هار  کی  تسا : شیپ  رد  هار  ود  نیا ، یارب  تسا . یناوج  رھ  یوزرآ  نیا  دـشاب . رادروخرب  یلمع  یملع و  یاھتفرـشیپ 

. تخادرپ دیاب  مھ  ار  شاهنیزھ  تفریذپ و  ار  نآ  تامحز  درک ،

راک هب  ار  شدوخ  یهدارا  دنک ؛ هدافتـسا  دوخ  یگنھرف  تورث  هتخودنا و  زا  دـشاپب ؛ ار  دوخ  رذـب  دوخ ، نیمز  رد  دریگب  میمـصت  یناریا  ناوج  هک  تسا  نیا  تسیچ ؟ یعقاو  هار 

. دشابن هناگیب  یاھوگلا  یریگهیراع  دیلقت و  لابند  دھاوخن و  تیراع  هماج  دوش ؛ لئاق  شزرا  دوخ  لالقتسا  تیصخش و  یارب  دریگ ؛

هدش تفچ  هتخیمآ و  مھ  رد  ام  یگدنز  طیارش  ابو  هدیشوج  ام  یاھدادعتـسا  زا  تسام ؛ دوخ  هب  قلعتم  هک  تسا  یندمت  تسا ؛ یناریا  ندمت  ام  مدرم  یارب  یعقاو  ندمت 

اب نتفگ  نخـس  لابند  میـشابن ؛ نآ  نیا و  زا  دـیلقت  لابند  دوش ؛ زبس  ات  مینک  تبقارم  میـشاپب و  ار  نامدوخ  ملاس  رذـب  دـیاب  تسا . یموب  لح  هار  یقیقح ، لـح  هار  تسا .

همھ زا  دـیاب  هک  مدـقتعم  دـصرددص  ، ارچ میربن ؛ هرھب  نارگید  یملع  یاھهدروآرف  زا  هکنیا  هن  میـشابن . اـھنآ  مدـنچ  تسد  یاـھهبرجت  زا  نتفرگ  هیراـع  هناـگیب و  تغل  ناـبز و 

. مینکیم باختنا  ار  نآ  هدرک ، یبوخ  راک  ایند  رد  هک  سکرھ  میدنبیمن ؛ ار  اھهرجنپ  درب . هرھب  یرشب  یملع  یاھهبرجت 

ماظن  / ١٣٨٠/٠٩/٢١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

. تسا ینالوط  رایـسب  اھنآ ، ققحت  اما  دوشیم ؛ کیدزن  فادھا  نآ  هب  ناسنا  یبسن  روط  هب  تسا . یراوشد  هتبلا  ینالوط و  دنیآرف  کی  یمالـسا ، یاھفدھ  ققحت  دنیآرف 

بالقنا رب  یمالسا  ماظن  بترت  یدعب ، مدق  تسا . نیرتناسآ  نیا  نکیل  دوبن ؛ یناسآ  راک  تسا . یمالسا  بالقنا  داجیا  تسا ، همھ  زا  رتادصورسرپ  رتناجیھرپ و  هک  لوا  مدق 

اھنیا زا  هک  یدـعب -  مدـق  دـش . مھ  نیا  هک  دوشب ؛ یمالـسا  هعماج ، یمومع  یهسدـنھ  ینعی  یمالـسا ، ماظن  میتفگ  هک  یمالـسا ، ماظن  داـجیا  ینعی  تسا ؛ یمالـسا 

رد هملک ، یعقاو  یانعم  هب  دیاب  ام  امش . نم و  ینعی  تموکح ؛ نارازگراک  یهعومجم  ینعی  ناریزو ؛ تایھ  یانعم  هب  هن  تلود  تسا . یمالسا  تلود  داجیا  تسا -  رتراوشد 

. تسا یلبق  لحارم  زا  رتلکشم  نیا  میوش . یمالسا  یمالسا ، ماظن  نیا  نورد 

هناقداص ار  نامبویع  رگیدکی ، لباقم  رد  یاهنیآ  لثم  مینک ؛ داشرا  ار  رگیدکی  مینک ؛ تیـصو  قح  هب  ار  رگیدـکی  میورب ؛ راجنلک  دوخ  اب  بترم  میزاسب ؛ ار  دوخ  دـیاب  نالووسم  ام 

تیلووسم فدھ  نیا  اب  تین و  نیا  اب  دریگیم ، هدھع  رب  ار  تیلووسم  ادیدج  هک  مھ  سک  رھ  مینک . رتھب  زورهبزور  ار  دوخ  میراذگب و  بیع  عفر  رب  ار  انب  میھد ؛ ناشن  مھ  هب 

نوگانوگ نالووسم  هیرجم و  هییاضق و  هننقم و  یاوق  یمالـسا . تلود  لیکـشت  دوشیم  تقونآ  دوش . حلاص  ناسنا  کی  مدرم ، هب  تمدخ  یارب  دـھاوخیم  هک  دـنک  لوبق  ار 

میاهتفرگ رارق  هلحرم  نیا  رد  نالا  ام  تسا ؛ موس  یهلحرم  نیا  دنھد . قیبطت  یمالـسا  یقالخا  ینید و  یاھرایعم  اھبلاق و  نیا  اب  ار  دوخ  یلوبق  لباق  دح  ات  دنناوتب  دیاب  ام 

نیرتمھم نیلوا و  میراد ، رارق  اجک  رھ  میتسھ ، یناحور  رگا  میتسھ ، ییاضق  نالووسم  زا  رگا  میتلود ، وضع  رگا  میـسلجم ، یهدنیامن  رگا  دـشاب . نیا  ام  شالت  مئاد  دـیاب  و 

رد امـش  نم و  یریگمیمـصت  کی  اضما و  کی  فرح و  هملک  کی  میرثا و  اشنم  ام  تسین ؛ صخـش  حالـصا  افرـص  اـم ، صخـش  حالـصا  نوچ  مینادـب ؛ دوخ  راـک  حالـصا  ار  هفیظو 

هب تقو  نآ  ام  دـنتخادرپیم . دوخ  هب  طقف  ناسک  یـضعب  هک  تشذـگ  بالقنا  زا  شیپ  یهرود  میاهدرک . حالـصا  ار  هعماج  میدرک ، حالـصا  ار  دوخ  رگا  ام  دراذـگیم . ریثات  هعماج 

: تفگ دیشاب . مھ  مدرم  هعماج و  رکف  هب  هک  میتفرگیم  داریا  اھنآ 

جوم دربیم ز  رد  هب  شیوخ  میلگ  کی  نآ 

ار قیرغ  دریگب  هک  دنکیم  یعس  نیو 

ار اھقیرغ  یعیبط  روط  هب  میـشاب ، نامدوخ  رکف  هب  رگا  امـش  نم و  الاح  تسین ؛ نامز  نآ  نالا  دیـشابن . ناتدوخ  تاجن  رکف  هب  طـقف  دیـشاب ؛ مھ  اـھقیرغ  رکف  هب  میتفگیم 

عـشعشت ولالت و  یهلحرم  هلحرم ، نیا  زا  دعب  تسا . موس  یهلحرم  یمالـسا ، تلود  لیکـشت  سپ  تسا . هدـش  حالـصا  هعماج  مینک ، حالـصا  ار  دوخ  ام  رگا  میاهداد . تاجن 

یلع ادھش  اونوکتل  : » میوشیم هوسا  وگلا و  ملاع ، یاھناملسم  یارب  تقونآ  دمآ ، دوجو  هب  هلحرم  نیا  رگا  یمالسا . روشک  داجیا  یهلحرم  ینعی  تسا ؛ یمالـسا  ماظن 

مالسا یایند  داجیا  یدعب ، یهلحرم  تقونآ  تسین -  دیعب  الـصا  اھزیچ  نیا  نموم ، نانز  نادرم و  تمھ  زا  هک  مینک -  یط  تمالـسهب  ار  هلحرم  نیا  میتسناوت  رگا  سانلا .»

اما مینکن ؛ حالصا  ار  دوخ  امش  نم و  هک  تشاد  عقوت  دوشیمن  دوشیم . کیدزن  دوخ  ییاھن  جیاتن  هب  مدق  هب  مدق  روطنیمھ  یمالـسا ، ماظن  ققحت  دنیآرف  دینیبب ؛ تسا .

ینعی تماقتسا ، تسا . یرادیاپ  تماقتسا و  میراد ، مزال  ام  هک  ییاھزیچ  زا  یکی  سپ  میزادرپب . دوخ  هب  دیاب  ام  هن . دوش ؛ یمالسا  روشک ، ای  میـشاب  هدرک  حالـصا  ار  ایند 

.. دیاین نامدب  دیاهدرک ، اطخ  دنیوگب  ام  هب  هکنیا  زا  مینک و  حالصا  ار  اھاطخ  بترم  مینکن و  مگ  ار  یریگتھج  ریسم و 

یملع  / ١٣٨١/٠٧/٠٣ ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد تسا . نکمم  نیا  هک  مینک  رواـب  میـشاب و  دوخ  ندـمت  نتخاـس  ددـص  رد  زورما  دـیاب  اـم  دـنک . شومارف  ار  دوخ  تیوـھ  ندـمت و  هک  تسا  نیا  روـشک  کـی  لکـشم  نیرتدـب 

ادـیپ جایتحا  ام  ملع  هب  اھیبرغ  هک  مینک  یراک  ام  دـیوگب  یـسک  رگا  زورما  هک  هدـش  هغلابم  ردـقنآ  اھیبرغ  ییاناوت  یناریا و  یناوتان  صوصخ  رد  روشک  نیا  هتـشذگ  تاـغیلبت 

رگید لاس  هاـجنپ  دـینک  تمھ  امـش  دوشیم . منکیم  ضرع  نم  هلب ؛ تسا ؟ نکمم  یزیچ  نینچ  رگم  دـیآیم : دوجو  هب  یرواـبان  تلاـح  کـی  اـھلد  رد  هک  دـینیبیم  دـننک ،

. دوش یروطنیا 

« يمالسا نيون  يزاسندمت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 21هاگياپ  هحفص 6 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3064
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10881
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3145
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یزادرپهیرظن  / ١٣٨١/١١/١۶ یاھیسرک  دروم  رد  هیملع  هزوح  نارگشھوژپ  ناگتخومآ و  شناد  زا  یعمج  همان  هب  خساپ 

و یمالـسا » تموکح  تیامح   » اب دازآ  یوگتفگ  نایب و  یدازآ  نودـب  ملاس و  یداقتنا  یاضف  نودـب  تسین و  هرظاـنم  هرواـشم و  زج  یاهراـچ  یعمج ، لـقع  ندرک  رادـیب  یارب 

. دوب دھاوخ  لکشم  رایسب  ای  نکممان  یزادرپهعماج ، یزاسندمت و  هجیتن ، رد  ینید و  هشیدنا  ملع و  دیلوت  نارظنبحاص ،» املع و  تیادھ  »

یزادرپهیرظن  / ١٣٨١/١١/١۶ یاھیسرک  دروم  رد  هیملع  هزوح  نارگشھوژپ  ناگتخومآ و  شناد  زا  یعمج  همان  هب  خساپ 

«، هزوح هتـسجرب  نیققحم  دیتاسا و   » تکراشم یراکمھ و  اب  و  مرتحم » راوگرزب و  عجارم   » تدعاسم عالطا و  اب  ات  مھاوخیم  مق  هیملع  هزوح  تیریدـم  مرتحم  یاروش  زا 

یلمع یرظن و  تـالاوس  هب  خـساپ  تضھن   » ندرک لاـعف  زین  و  ینید ، فیلاـت  قـیقحت و  تاـعوضوم  ریاـس  ریـسفت و  مـالک و  هفـسلف و  لوـصا و  هـقف و  رتـشیب  یگدـنلاب  یارب 

یارب اروش  راـک  روتـسد  تیولوا  رد  ار  هدـیا  نیا  هک  مھاوخیم  زین  نآ  مرتحم  تساـیر  هژیوب  یگنھرف و  بـالقنا  مرتحم  یاروش  زا  دـننیبب . ار  یتصرف  نینچ  کرادـت  هعماـج ،»

فراـعم زین  یناـسنا و  مولع  یاھهتـشر  هژیوب  عیانـص و  نوـنف و  موـلع و  هصرع  رد  دـیلوت » تیقـالخ و  نارود   » زاـغآ یاهمجرت و  نوـتم  دـقن  یھاگـشناد و  موـلع  هیلک  دـشر 

، گنھرف یروانف و  دیلوت  مولع و  دشر  یمالسا و  یزاسندمت  مدقم  فص  رد  رگید  راب  ام  یاھھاگشناد  ددرگ و  مھارف  جیردتب  گرزب  راکنیا  یارب  هنیمز  ات  دنھد  رارق  یمالسا 

. دنریگ رارق 

ناملعم  / ١٣٨٢/٠٢/١٠ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک یاهطقن  رھ  رد  دـینک و  یگدـنز  هنـالووسم  طبـضنم و  تسرد و  رگا  امـش  تسامـش . هب  مالـسا  یاـیند  مشچ  زورما  نم ! نادـنزرف  نـم ! نارھاوـخ  ناردارب و  نـم ! نازیزع 

، هافر تداعس ، راختفا ، تزع ، جوا  هب  ار  دوخ  روشک  مھ  تسناوت  دیھاوخ  دینک ، شالت  راک و  بوخ  لمع -  هنحص  رد  راک  نارشابم  امش  هچ  یتلود ، نالووسم  هچ  دیتسھ - 

تیدام و تیونعم ، هافر ، هار  هب  دننک و  هراپ  ار  اھریجنز  مھ  اھنآ  دنورب ؛ ار  راختفارپ  هار  نیا  هک  دینک  قیوشت  ار  یمالـسا  یاھتلم  همھ  دیناوتیم  مھ  دـیناسرب ، ندـمت  ملع و 

. دنورب شیپ  هللااشنا  دنوش و  دراو  یناسنا  یگدنز 

یدھتجم  / ١٣٨٣/٠٣/٢٢ هللاتیآ  هیملع  هسردم  بالط  رادید  رد  تانایب 

. تسا هدش  هعماج  هرادا ی  روما و  ریبدـت  تردـق و  عبنم  اشنم و  نید  مالـسا ، ردـص  زا  دـعب  یمالـسا -  یاھروشک  خـیرات  رد  هکلب  ام -  روشک  خـیرات  رد  راب  نیلوا  یارب  زورما 

لوبق مدـع  لوبق و  کالم  ینعی  تسا ؛ یمالـسا  یاروش  سلجم  ام ، راذـگنوناق  سلجم  تسا . نید  ندوبن  نید و  ندوب  صخاش ، تسین ؛ یناـحور  ندوبن  ندوب و  صخاـش ،

اشنم کی  هب  روشک ، هرادا ی  ناتـشگنارس  ناتـسد و  ناوزاب و  همھ ی  روشک و  هیرجم ی  هوق ی  ینعی  نابھگن -  یاروش  تسا -  نید  اب  قابطنا  مدع  قابطنا و  ام ، نیناوق 

همھ ی رد  رابکتسا  رفک و  میظع  هھبج ی  دینیب  یم  رگا  تسا . هتشادن  هقباس  هتـشذگ  رد  نیا  تسام ؛ زورما  هعماج ی  یلـصا  تایـصوصخ  اھنیا  دوش ؛ یم  لصتم  ینید 

تدـشب دـشاب ، یمالـسا  یاروش  هک  یـسلجم  اب  دـنفلاخم ؛ تخـس  نابھگن  یاروش  اب  تسا . نیا  رطاخ  هب  دـنک ، یم  هضراعم  تدـشب  طاـقن  نیا  اـب  نآ  نوگاـنوگ  لاکـشا 

یی یـساسا  یاھ  هطقن  اھنیا  نوچ  دـنفلاخم ؛ دـصرددص  هیقف  تیالو  یربھر و  اب  یلوا  قیرط  هب  دـنفلاخم ؛ تدـشب  دـنزب ، مالـسا  زا  مد  هک  یروھمج  سیئر  اـب  دـنفلاخم ؛

رد تسناوت  روشک  نیا  رگا  درادن . هقباس  مالـسا  ردص  ات  تیعـضو  نیا  دیورب ، بقع  روط  نیمھ  خیرات  رد  رگا  دـنک . یم  نیمات  ار  ماظن  یمالـسا  یریگتھج  تکرح و  هک  تسا 

کی یللملا و  نـیب  تسایـس  کـی  تسناوـت  رگا  دـنک ؛ ادـیپ  تعنـص  یرواـنف و  مـلع و  تسناوـت  رگا  دـنک ؛ ادـیپ  تـسد  ییاـھتیقفوم  هـب  یداـم  تفرــشیپ  کرحت و  یاھنادـیم 

یزرواشک و ندـعم و  زا  معا  نیمز ، یور  نیمز و  ریز  رد  تورث  میظع  عبانم  زا  تسناوت  رگا  دـھد ؛ ناـماس  رـس و  ار  هعماـج  داـصتقا  تسناوت  رگا  دـنک ؛ ادـیپ  یوق  یـساملپید 

تفرشیپ یاھرایعم  اب  تسناوت  رگا  هصالخ ، و  دنک ؛ هدافتسا  نآ  یشیجلا  قوس  مھم  تیعقوم  ناریا و  عونتم  عیـسو و  نیمزرـس  زا  تسناوت  رگا  دنک ؛ هدافتـسا  اھنیا  لاثما 

هب تیونعم  تلیضف و  هتخورفارب ی  غارچ  ینشور  ریز  رد  ار  یدام  تفرشیپ  تسا  هتـسناوت  هک  دوب  دھاوخ  یتلود  روشک و  نیلوا  نیا  دنک ، هارمھ  ار  شدوخ  یندم  یناھج و 

امـش هعومجم ، نیا  رد  رگا  تسا . هدنھدرادشھ  تدشب  هدیدپ ی  کی  یبرغ  ندمت  لباقم  رد  تسا و  هقباس  مک  خیرات  رد  نیا  دیدج ؛ ندمت  کی  دوش  یم  نیا  دروآ ؛ تسد 

. دیا هدرک  تمدخ  تیندم  نیا  هب  ردقچ  دینیبب  دیدرک ، هتسجرب  ار  تیناحور  شقن 
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، تسا یمالسا  تلود  لیکشت  دعب  یهلحرم  میداد ، لیکشت  یمالسا  ماظن  دعب  میتشاد ، یمالسا  بالقنا  کی  ام  متفگ  تاسلج  نیمھ  زا  یکی  رد  لبق  لاس  هس  ود  هدنب 

؛ میراد رارق  یمالسا  روشک  یمالـسا و  تلود  یهلحرم  رد  زورما  ام  تسا . یمالـسا  للملانیب  ندمت  لیکـشت  دعب  یهلحرم  تسا ، یمالـسا  روشک  لیکـشت  دعب  یهلحرم 

زا یبوخ  مھـس  تسا -  یمالـسا  تلود  اھنیا  عومجم  هک  هننقم ، یهوق  هییاضق ، یهوق  هیرجم ، یهوق  نالووسم  ینعی  ام -  تلود  زورما  مینک . داجیا  ار  یمالـسا  تلود  دـیاب 

یگدنز هناناملسم  هنانموم و  ندش و  ناملسم  ندش ، یمالسا  تمس  هب  رتشیب  دیاب  نم . دوخ  شلوا  تسین ؛ یفاک  اما  دراد ؛ ار  یمالسا  یاھـشزرا  یمالـسا و  قیاقح 

میدنبب گنل  مھ  زورما  دنتفریم ، هار  دنتسبیم و  گنل  زور  نآ  رگا  هک  تسین  نیا  شیانعم  یولع  یگدنز  تمـس  هب  نتفر  میورب . یولع  یگدنز  تمـس  هب  دیاب  میورب . ندرک 

هار رد  تدھاجم  هب  قوش  لیم و  ادخ و  هار  رد  ییاورپیب  ینمادـکاپ ، ییاسراپ ، اوقت ، تلادـع ، ینعی  یولع -  یگدـنز  حور  دـیاب  تسا . هتفرـشیپ  ایند  زورما  هن ، میورب ؛ هار  و 

دھاوخ فعاضم  مھ  یمالـسا  یروھمج  یدمآراک  تروص  نآ  رد  منک ، ضرع  امـش  هب  و  تسام . راک  ساسا  نیا  میورب ؛ اھنیا  تمـس  هب  دیاب  مینک ؛ هدنز  نامدوخ  رد  ار  ادخ - 

راک نآ  دنتسناوت  دننکب ، ار  راک  نیا  دنتسناوت  ایآ  دنیوگب  تسا ؛ یناھج  هاگن  رد  یدمآراک  دیایب ، شیپ  یمالسا  ماظن  یارب  تسا  نکمم  هک  یییساسا  لکـشم  نوچ  دش ؛

رتشیب مھ  ام  تاقیفوت  ییاراک و  میھد ، ناشن  المع  دوخ  لوصا  اھـشزرا و  هب  ار  دوخ  یدنبیاپ  میربب و  شیپ  میریگب و  یدج  ار  دوخ  ینورد  لوحت  مدقهبمدق  ام  رگا  دننکب ؟ ار 

. درادن مھ  یتیمھا  دننکیم ؛ وھایھ  لاجنج و  دنھاوخیمن ؛ نانمشد  هتبلا  دش . دھاوخ 
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ماظن نیا  فدھ  دروایب . راک  رس  روشک  نیا  رد  ار  دوخ  داقتعا  نامیا و  اب  قباطم  ماظن  کی  تسا  هتـسناوت  یمومع  خسار  یهدارا  اب  تلم ، نیا  میتسھ . یناملـسم  تلم  ام 

نموم یاھتلم  هب  لاعتم  یادخ  هک  یتاکرب  تاریخ و  اھتفرـشیپ و  اھیبوخ و  یهمھ  زا  دناوتب  ماظن  نیا  اب  روشک  نیا  هک  دوب  نیا  فدـھ  دوب ؟ هچ  تلم  نیا  فدـھ  تسیچ ؟

مالسا نیرفآکرحت ، مالسا  روآطاشن ، مالسا  شخبتایح ، مالسا  هک  یروشک  ینعی  یمالسا  روشک  دوشب . یمالـسا  روشک  کی  ینعی  دوش ؛ رادروخرب  تسا ، هداد  هدعو 

؛ تسا مکاح  نآ  رب  شناد  ملع و  یوس  هب  اھناسنا  یهدننک  تیادھ  مالسا  و  اھناسنا ، هب  شخبتعاجش  مالسا  طاقتلا ، نودب  مالسا  فارحنا ، رجحت و  یـشیدناجک و  نودب 

رب وا  شناد  ندمت و  دناسرب و  یناھج  یخیرات و  ندمت  جوا  هب  ار  هدنکارپ  یهعومجم  کی  تسناوت  دش ، لمع  نآ  هب  یمالـسا  لوا  نرق  رد  هک  یلکـش  نامھ  اب  هک  یمالـسا 

یانعم هب  روشک  رگا  دروآیم ؛ مھ  یقالخا  لیاضف  دروآیم ؛ مھ  یداصتقا  هافر  دروآیم ؛ مھ  یـسایس  تزع  دوخ  لابند  هب  یملع  طلـست  هرطیـس و  دنک . ادیپ  هرطیـس  ایند 

. دوش یمالسا  هملک  یعقاو 

نیب زا  ار  یدادبتسا  یاھمیژر  ناینبدب  جک و  هدیسوپ و  عیاض و  یانب  هکنیا  یارب  میتشاد ؛ مزال  یبالقنا  تکرح  کی  ام  لوا  یهجرد  رد  دنک ، ادیپ  ققحت  راک  نیا  هک  نیا  یارب 

یمالـسا ماظن  کی  هک  دوب  نیا  یدعب  تکرح  داد ، ماجنا  ام  زیزع  تلم  ار  میظع  تکرح  نیا  هک  نآ  زا  دعب  داد . ماجنا  لماک  تیقفوم  اب  تردـق و  لامک  اب  تلم  ار  راک  نیا  میربب .

میظنت یـساسا  نوناق  داد . ماجنا  تیقفوم  اب  اـم  تلم  مھ  ار  راـک  نیا  دـیروایب . دوجو  هب  روشک  نیا  رد  تسا -  هتفگ  مالـسا  هک  یروطناـمھ  روشک ، یهرادا  بیترت  ینعی  - 

رگید ات  یروھمج  تسایر  ات  هتفرگ  یربھر  زا  ار -  روشک  نـالووسم  مدرم  دـش و  مکاـح  تکلمم  نیا  رب  ینید  یرـالاسمدرم  دـمآ ؛ دوجو  هب  یـسایس  شنیچ  شیارآ و  دـش ؛

. دننکیم باختنا  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  نالووسم - 

« يمالسا نيون  يزاسندمت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 21هاگياپ  هحفص 7 
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؛ درک ادیپ  ققحت  نیا  تسا ؛ یمالـسا  ماظن  یانعم  نیا  تسا ؛ ینید  یاھنامرآ  فادھا و  تمـس  هب  مدرم  تکرح  تسا . روشک  نیا  رد  ارجا  نوناق و  روحم  هیاپ و  هیام و  نید ،

رد دوـخ ، لـمع  رد  روـشک  یهمکاـح  هاگتـسد  هـک  تـسا  جاـیتحا  دوـش ، قـقحم  لـماک  روـط  هـب  یمالــسا -  روـشک  ینعی  دوـصقم -  نآ  هـکنیا  یارب  تـسین . یفاـک  نـکیل 

یمالـسا تلود  یمالـسا ، ماظن  زا  دـعب  یهلحرم  هک  مدرک  ضرع  لبق  لاس  دـنچ  نم  هک  دـنک ؛ لـمع  یمالـسا  لـماک  روط  هب  دوخ ، راـتفر  یگنوگچ  رد  دوخ و  یھدـنامزاس 

؛ دـنتفرگ هدـھع  رب  ار  روشک  روما  یرگید  زا  سپ  یکی  ینامیااب ، روھمج  یاـسور  یبوخ ، ناگدـنیامن  یبوخ ، یارزو  ینموم ، نـالووسم  میدرک . تکرح  مھ  هار  نیا  رد  تسا .

یراوخهژیو دشابن ، یرادا  داسف  دشابن ، هوشر  نآ  رد  هک  تسا  یتلود  دنک ، نیمات  تشاد ، اھنآ  میظع  بالقنا  ناریا و  تلم  هک  ار  یدصاقم  دناوتب  هک  یییمالسا  تلود  اما 

مزال یمالـسا  تلود  کی  رد  هک  ییاھزیچ  رگید  و  دـشابن ، لاملاتیب  لـیم  فیح و  دـشابن ، یرگیفارـشا  هب  لـیم  دـشابن ، مدرم  هب  ییاـنتعایب  دـشابن ، یراـکمک  دـشابن ،

راب اھدص  یاھهھبـش  یرارکت و  یاھفرح  نیا  تسا . لبق  لاس  دصراھچورازھ  هب  طوبرم  اھنیا  دنیوگن  دراد . دوجو  اھنیا  یهمھ  هغالبلاجھن ، رد  نینموملاریما  میلاعت  رد  تسا .

. دننکیم رارکت  زاب  اھیضعب  ار  هدش  در 

هب دناهتـشاد و  تسود  ار  تلادع  هشیمھ  ایند ، نایاپ  ات  زورما  زا  زورما و  ات  خـیرات  لوا  زا  اھناسنا  دـننکیمن . ادـیپ  رییغت  نامز  تشذـگ  اب  یرـشب  یاھتلاصا  یرـشب و  قیاقح 

دنشاب و اھنآ  تمدخ  رد  دنشاب ، رادافو  اھنآ  هب  تبسن  هک  ینالووسم  هب  ایند  رخآ  ات  زورما  زا  زورما و  ات  خیرات  لوا  زا  اھناسنا  دنکیمن . ادیپ  رییغت  نیا  دناهدوب ؛ دنمزاین  تلادع 

یرـشب تایح  تباوث  نیا  اھتلاصا و  نیا  تساھزیچ . نیا  هب  رظان  هغالبلاجھن  رد  نینموملاریما  سرد  تسین . ریذپرییغت  هک  اھنیا  دنراد ؛ جایتحا  دننک ، لمع  هناقداص  اھنآ  یارب 

؛ میورب نینموملاریما  نامز  لثم  میورب ، رھـش  نآ  هب  رھـش  نیا  زا  میتساوخ  رگا  مییوگیمن  هک  ام  الاو  میھاوخیم ؛ ار  اھنآ  ام  دـنکیم ؛ ناـیب  نینموملاریما  ار  خـیرات  لوط  رد 

امش زورما  دوب ؛ هار  رد  هام  ود  هک  دنداتسرفیم ، همان  زور ، نآ  دینک . تکرح  امیپاوھ  زا  رتوردنت  رایسب  یهلیسو  کی  اب  رگید  لاس  هد  تسا  نکمم  دیورب ، امیپاوھ  اب  الاح  هن ،

هک مدرم  لاوما  ندرکن  لیم  فیح و  تسا ؛ مزـال  هشیمھ  نـالووسم  حالـص  تلادـع و  اـما  تسا ، تاریغتم  اـھنیا  دـینزیم . فرح  اـیند  فرط  نآ  اـب  هظحل  هب  هظحل  تنرتنیا  اـب 

زورما اـت  هک  ار  ییاھمدـق  مینک و  لـماک  ار  دوـخ  تھج  نیا  رد  میناوـتب  یھلا  قـیفوت  هب  رگا  تسین . ریذـپرییغت  هکنیا  تـسا ؛ مزـال  هـشیمھ  تـسا ، نـم  لاـثما  نـم و  تـسد 

دوجو هب  یمالسا  روشک  دناوتیم  یمالسا  تلود  ینعی  دمآ ؛ دھاوخ  دوجو  هب  متفگ ، هک  یلکش  نامھ  هب  یمالـسا  روشک  تقو  نآ  مینک ، لماک  هدش ، هتـشادرب  هللادمحب 

. دروایب

راب سوھ  یوھ و  زا  دازآ  ار  مدرم  میناوتیم  میـشابن ، سوھ  یوھ و  ریـسا  ام  دوخ  رگا  میروایب . راب  قداص  ار  مدرم  میناوتیم  میـشاب ، قداـص  ناـمدوخ  رگا  نم  لاـثما  نم و 

، میدوب دوخ  عمط  سرت و  لـیلذ  هدـنب و  عمط و  لاـبند  سوھ و  یوھ و  ریـسا  نم  لاـثما  نم و  رگا  میرواـیب . راـب  عاجـش  ار  مدرم  میناوتیم  میـشاب ، عاجـش  اـم  رگا  میرواـیب .

شیپ هعماج  دبای ؛ لماکت  یدرف  تروص  هب  دنک و  ادیپ  یبوخ  ملعم  ییهشوگ  رد  هک  تسا  یسک  رھ  لابقا  سناش و  هب  هتسب  نیا  میروایب . راب  لیاضف  اب  ار  مدرم  میناوتیمن 

یمالسا گنھرف  تقو  نآ  دمآ ؛ دھاوخ  دوجو  هب  یمالسا  ندمت  دمآ ، دیدپ  یمالسا  روشک  یتقو  دروآیم . دوجو  هب  یمالسا  روشک  هک  تسا  یمالسا  تلود  تفر . دھاوخن 

. تما تعامج و  یاوقت  یدرف و  یاوقت  تسا ؛ یلمع  اوقت  اب  تبقارم و  اب  شاهمھ  اھنیا  تفرگ . دھاوخ  ارف  ار  تیرشب  یمومع  یاضف 
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هب دنا و  هتـشاد تسود  ار  تلادع  هشیمھ  ایند ، نایاپ  ات  زورما  زا  زورما و  ات  خـیرات  لوا  زا  اھناسنا  دـننک . یمن ادـیپ  رییغت  نامز  تشذـگ  اب  یرـشب  یاھتلاصا  یرـشب و  قیاقح 

اھ نآ تمدـخ  رد  دنـشاب ، رادافو  اھ  نآ هب  تبـسن  هک  ینالوئـسم  هب  ایند  رخآ  ات  زورما  زا  زورما و  ات  خـیرات  لوا  زا  اـھناسنا  دـنک . یمن ادـیپ  رییغت  نیا  دـنا ؛ هدوب دـنمزاین  تلادـع 

تباوث نیا  اھتلاصا و  نیا  تساھزیچ . نیا  هب  رظان  هغالبلا  جھن  رد  نینموملا  ریما  سرد  تسین . ریذپرییغت  هک  اھ  نیا دنراد ؛ جایتحا  دـننک ، لمع  هناقداص  اھ  نآ یارب  دنـشاب و 

ریما نامز  لثم  میورب ، رھـش  نآ  هب  رھـش  نیا  زا  میتساوخ  رگا  مییوگ  یمن هک  ام  الا  و  میھاوخ ؛ یم ار  اھ  نآ ام  دـنک ؛ یم نایب  نینموملا  ریما  ار  خـیرات  لوط  رد  یرـشب  تایح 

رد هام  ود  هک  دنداتـسرف ، یم همان  زور ، نآ  دینک . تکرح  امیپاوھ  زا  رتوردـنت  رایـسب  ی  هلیـسو کی  اب  رگید  لاس  هد  تسا  نکمم  دـیورب ، امیپاوھ  اب  الاح  هن ، میورب ؛ نینموملا 

ندرکن لیم  فیح و  تسا ؛ مزال  هشیمھ  نالوئسم  حالص  تلادع و  اما  تسا ، تاریغتم  اھ  نیا دینز . یم فرح  ایند  فرط  نآ  اب  هظحل  هب  هظحل  تنرتنیا  اب  امش  زورما  دوب ؛ هار 

ات هک  ار  ییاھمدق  مینک و  لماک  ار  دوخ  تھج  نیا  رد  میناوتب  یھلا  قیفوت  هب  رگا  تسین . ریذپرییغت  هکنیا  تسا ؛ مزال  هشیمھ  تسا ، نم  لاثما  نم و  تسد  هک  مدرم  لاوما 

هب یمالسا  روشک  دناوت  یم یمالسا  تلود  ینعی  دمآ ؛ دھاوخ  دوجو  هب  متفگ ، هک  یلکش  نامھ  هب  یمالسا  روشک  تقو  نآ  مینک ، لماک  هدش ، هتـشادرب  دمحب هللا  زورما 

. دروایب دوجو 

راب سوھ  یوھ و  زا  دازآ  ار  مدرم  میناوت  یم میـشابن ، سوھ  یوھ و  ریـسا  ام  دوخ  رگا  میروایب . راب  قداص  ار  مدرم  میناوت  یم میـشاب ، قداـص  ناـمدوخ  رگا  نم  لاـثما  نم و 

، میدوب دوخ  عمط  سرت و  لـیلذ  هدـنب و  عمط و  لاـبند  سوھ و  یوھ و  ریـسا  نم  لاـثما  نم و  رگا  میرواـیب . راـب  عاجـش  ار  مدرم  میناوت  یم میـشاب ، عاجـش  اـم  رگا  میرواـیب .

شیپ هعماج  دبای ؛ لماکت  یدرف  تروص  هب  دنک و  ادیپ  یبوخ  ملعم  یی  هشوگ رد  هک  تسا  یـسکرھ  لابقا  سناش و  هب  هتـسب  نیا  میروایب . راب  لیاضف  اب  ار  مدرم  میناوت  یمن

یمالسا گنھرف  تقو  نآ  دمآ ؛ دھاوخ  دوجو  هب  یمالسا  ندمت  دمآ ، دیدپ  یمالسا  روشک  یتقو  دروآ . یم دوجو  هب  یمالسا  روشک  هک  تسا  یمالسا  تلود  تفر . دھاوخن 

. تما تعامج و  یاوقت  یدرف و  یاوقت  تسا ؛ یلمع  اوقت  اب  تبقارم و  اب  شا  همھ اھ  نیا تفرگ . دھاوخارف  ار  تیرشب  یمومع  یاضف 

یاهتسھ  / ٠٣/٢۵/١٣٨۵ ناسانشراک  یمتا و  یژرنا  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ندرک فرطرب  رازبا  ایناث ، دنک ؛ فرطرب  ار  اھزاین  نیا  هک  دریگب  میمصت  دسانشب و  تسرد  ار  شدوخ  یساسا  یقیقح و  یاھزاین  الوا ، هک  تسا  مھم  یلیخ  روشک  کی  یارب 

قرف تسا . زاسندـمت  نیا  تسا ؛ زاسخـیرات  مھم و  یلیخ  روـشک  کـی  یارب  نیا  دـشاب ؛ هتـشاد  راـیتخا  رد  تسا ، یناـسنا  یورین  رکف و  لوا ، یهجرد  رد  هک  ار  اـھزاین  نیا 

نآ فرط و  نیا  هب  یناھج  یاھتسایس  جاوما  رد  یھاک  رپ  لثم  هک  ییاھروشک  نآ  اب  دنریگب ، تسد  هب  ار  ایند  زا  یـشخب  هکلب  دوخ و  تشونرـس  دنناوتیم  هک  ییاھروشک 

دزاـسب و شدوخ  ار  شدوخ  تشونرـس  دراد  میمـصت  هک  یتـلم  روشک و  نآ  یتسیاـب  تسا ؛ یرواـنف  ملع ، رثا  رب  ملع و  مھ  یلـصا  دـیلک  تسا . نیمھ  رد  دـنوریم ، فرط 

. دنک ادیپ  ار  دیلک  نیا  دناسرب ، یتخبشوخ  هب  ار  شدوخ  شدوخ ،

نانمس  / ٠٨/١٩/١٣٨۵ ناتسا  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

رارق ناھج  لوا  یاھهبتر  رد  تسا ، ملع  رب  بترتم  هک  هچنآ  رد  شناد ، ملع و  عبت  هب  شناد و  رد  ملع ، رد  دـیاب  روشک  ماهتفگ . اھراب  نم  هک  دـشاب  یزیچ  نامھ  دـیاب  فدـھ ،

: منکب ضرع  امـش  هب  نم  دراد و  جایتحا  تمھ  هب  نیا ، میـسرب و  میورب و  دـیاب  اما  رگید ؛ لاس  هاجنپ  دـیریگب  ار  فدـھ  هن ، رگید ؛ لاـس  هد  رگید ، لاـس  جـنپ  میوگیمن  دریگب .

نیا اھتلم  یضعب  دنرادن ؛ ار  دادعتسا  نیا  اھتلم  یضعب  دنتسین ؛ روطنیا  اھتلم  یهمھ  دیسر . دھاوخ  دنکب ، ار  تکرح  نیا  رگا  هک  تسا  یتلم  نآ  تلم ، نیا  دیشاب  نئمطم 

. تسین ردـقنیا  ناشیناسنا  دادعتـسا  اھتلم  یـضعب  دـنرادن ؛ ار  ینغ  میظع و  ثاریم  نیا  دـنرادن ؛ ار  یگنھرف  یهتـشذگ  نیا  اھتلم  یـضعب  دـنرادن ؛ ار  ییایفارغج  تیعقوم 

ناریا دناوتیمن  ناریا  نیا  دیسر . دھاوخ  دریگب ، ار  میمـصت  نیا  دنکب و  ار  تمھ  نیا  رگا  هک  دراد  ییاھییاناوت  تاھج  نیا  یهمھ  زا  تلم  نیا  اما  دنتـسین ؛ روجکی  همھ  اھتلم 

رطاـخ هب  ناممالـسا ، رطاـخ  هب  تساـم ؛ قح  هک  میریگب  رارق  یرـشب  ندـمت  یهلق  رد  میناوتب  دـیاب  تسا ؛ یمالـسا  یهرود  ناریا  ناریا ، نیا  دـنامب . یوـلھپ  راـجاق و  یهرود 

. نامندوب یناریا  رطاخ  هب  نامدادعتسا ، رطاخ  هب  نامنامیا ،

دورھاش  / ٠٨/٢٠/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

اما تسھ ؛ نیا  تسا ؛ دنموربآ  زیزع و  دنلبرـس و  یمالـسا  للملانیب  حطـس  رد  ای  یللملانیب  حطـس  رد  ناریا  تلم  هک  مینک  شوخ  نیا  هب  ار  نامدوخ  لد  میھاوخیمن  ام 

« يمالسا نيون  يزاسندمت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 21هاگياپ  هحفص 8 
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یهفیظو مینکب ؛ دیاب  ار  راک  نیا  دشاب . مالسا  یاضر  دروم  هک  میزاسب  یاهعماج  کی  میناوتب  هک  میھدب  ناشن  نامدوخ  زا  ار  ییاناوت  نیا  دیاب  ام  مینکیمن . افتکا  نیا  هب  ام 

روشک و نآ  تسا . نیمھ  دریگن ، ماجنا  نآ  دـنھاوخیم  دـنراد و  هجوت  نآ  هب  ناھج  حطـس  رد  مالـسا  رگهئطوت  نانمـشد  هک  یایـساسا  یهطقن  نآ  اـقافتا  و  تسا . نیا  اـم 

. دشاب ورشیپ  یونعم ، ظاحل  زا  مھ  یدام و  ظاحل  زا  مھ  دیاب  تسا ، مالسا  رظن  دروم  هک  یاهعماج 

، دراوم یهیقب  داصتقا و  یهنیمز  رد  مدرم  یعامتجا  تاـطابترا  تخاـس و  ظاـحل  زا  دریگب . رارق  ـالاب  حوطـس  رد  یرواـنف  هبرجت و  ملع و  نآ ، رد  دـیاب  یداـم  ظاـحل  زا  اـم  روشک 

اب نآ  رد  دنناوتب  اھناسنا  یهمھ  دفکشب . هعماج  نآ  رد  اھدادعتـسا  دیاب  دشاب ؛ ییافوکـش  تفرـشیپ و  یهدنھدناشن  یوق و  ملاس ، تاطابترا  دیاب  رگیدکی ، اب  مدرم  طابترا 

ندوب ناسکی  یانعم  هب  تلادـع  دـشاب . یعامتجا  تلادـع  دـیاب  هعماج  نآ  رد  دـننک . یراـکمھ  مھ  اـب  کـمک و  رگیدـکی  هب  یگدـنز ، فادـھا  دربشیپ  رد  دوخ  یهدادادـخ  ناوت 

دیاب دـنوش . دـنمهرھب  تفرـشیپ  تکرح و  یاھتـصرف  زا  دـنناوتب  دـیاب  همھ  تسا . قوقح  ندوب  ناـسکی  تساھتـصرف ؛ ندوب  ناـسکی  یاـنعم  هب  تسین ؛ اـھیرادروخرب  یهمھ 

. دننک ادیپ  نانیمطا  نیا ، هب  مدرم  دریگب و  ار  دودح  زا  نازواجتم  نارگمتس و  نابیرگ  تلادع  یهجنپرس 

ملاع اب  سنا  ادخ ، اب  سنا  دوشب . انـشآ  تایونعم  ادـخ و  اب  مدرم  یاھلد  دـنک . تفرـشیپ  یدام  یهدـنورشیپ  تکرح  ردـق  هب  دـیاب  مھ  قالخا  تیونعم و  یاهعماج ، نینچ  رد 

؛ دـھدیم ناشن  ار  دوخ  یمالـسا ، ندـمت  هعماج و  ییانثتـسا  تیـصوصخ  نآ  هک  تساجنیا  دوش . جـیار  یتسیاب  یاهعماج  نینچ  کی  رد  ترخآ  هب  هجوت  یھلا و  رکذ  انعم ،

. مھ اب  ترخآ  ایند و  یگتخیمآ  بیکرت و 

. درک تراسخ  رتشیب  زورهبزور  یونعم  یهفک  رد  اـما  دروآ ؛ تسد  هب  یگرزب  تاـقیفوت  یداـم ، یهدـیچیپ  یاھـشور  رد  درک . تفرـشیپ  یژولونکت  ملع و  رد  برغ  یداـم  ندـمت 

دیاب سرتسددوز ، تاطابترا  تلوھس و  تعرس و  دوش . مامت  تیرشب  دوس  هب  دیاب  ملع  دش . مامت  تیرشب  ررـض  هب  برغ ، یدام  ندمت  تفرـشیپ  ملع و  هک  دش  نیا  هجیتن 

زور بش و  مدرم  هتـسنادان -  راـجفنا  دربرود و  کـشوم  متا و  بـمب  سرت  زا  ینعی  نآ -  درواتـسد  سرت  زا  هـک  یملع  نآ  دـشاب . مدرم  یتـحار  تـینما و  شمارآ و  تمدـخ  رد 

. داتفا کانرطخ  ماد  نیا  رد  دوخ ، یملع  تفرشیپ  اب  برغ  یایند  تسین . دیفم  تیرشب  یارب  ملع  نآ  دنشاب ، هتشادن 

رگیدکی اب  مدرم  یهنانابرھم  یتسیزمھ  مدرم و  هافر  مدرم ، شیاسآ  مدرم ، تینما  یارب  اما  دھاوخیم ؛ ار  یدام  تفرشیپ  یمالسا ، رکف  ندمت و 

ماظن  / ٣١/٠۶/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ادخ رکذ  نیا  هک  دینک  ادخ  رکذ  یتاغیلبت - گنج  نادیم  مھ  یداصتقا ، گنج  نادیم  مھ  یـسایس ، گنج  نادـیم  مھ  یماظن ، گنج  نادـیم  مھ   - گنج یاھنادـیم  همھ  رد 

نآ میورب . شیپ  مینک ؛ کولـس  میقتـسم  طارـص  نآ  رد  میناوتب  ام  هک  دوشیم  بجوم  رکذ  نیاربانب  تسا . مدق  تابث  هناوتـشپ  ادـخ  رکذ  تسامـش . یبایماک  حالف و  بجوم 

نیا نتـشاد  اـپرب  یارب  میراد  هزیگنا  هک  یناـسک  ناونعهب  یقرتم ، بتکم  کـی  وریپ  ناونعهب  ناملـسم ، ناونع  هب  نموم ، ناونعهب  ناـمدوخ  یارب  میدرک  میـسرت  هک  یفدـھ 

. مینک تکرح  هداج  نیا  رد  میناوتب  ات  ادخ  رکذ  هب  میراد  جایتحا  دھدیم ، هدنیآ  نورق  رد  هدنیآ و  رد  یمالسا  ندمت  یئافوکش  زا  ربخ  هک  یعیفر  یانب 

سراف  / ١٣٨٧/٠٢/١٧ ناتسا  ناگتخیھرف  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

ی هدنزرا رایسب  دادعتـسا  یدوجوم  مھ  ام ، ی  هتـشذگ ثاریم  مھ  تسا ؛ ینـشور  رایـسب  زادنا  مشچ دینک ، یم هدھاشم  هک  یا  هنیمز نیا  اب  ناریا  تلم  تکرح  زادنا  مشچ

همھ تکرح ، نیا  رد  یئادـخ  ینید و  شیارگ  مھ  دوش و  یم ساسحا  مامتھا  نیا  هزیگنا و  نیا  حـضاو  روط  هب  هسلج  نیا  ناتـسود  تانایب  رد  هک  یا  هزیگنا تمھ و  مھ  ام ،

نیا یارب  ار  ناریا  تلم  هب  قلعتم  یمالـسا  ندـمت  تسناوت  میھاوخ  اش هللا  نا  ام  هک  دـھد  یم دـیون  ام  هب  اھ  نیا ی  همھ ام . یارب  تسا  یلم  میظع  تورث  کی  عومجم  رد 

. میھدب هئارا  اش هللا  نا  یمالسا  تما  تکرح  یارب  ار  یئوگلا  میروایب و  تسد  رس  رگید  راب  نامز  نیا  رد  یمالسا  تما  یارب  هرود و 

جح  / ١٣٨٧/٠٩/١٧ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هار رد  یمالـسا  نیون  ندـمت  نآرق و  تما  یزاـسزاب  لـطاب و  رب  قح  یزوریپ  ینعی  یھلا  یهدـعو  لـماک  ققحت  و  تسا ، راـک  زاـغآ  زونھ  نیا  میوگیم : لـماک  ناـنیمطا  اـب  نم 

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

« نوقسافلا مھ  کئلواف  کلذ  دعب  رفک  نم  ائیش و  یب  نوکرشی  یننودبعی ال  انما  مھفوخ  دعب 

یمکحتـسم هاگیاپ  هب  ار  ناریا  هک  دوب  یمالـسا  ماظن  یهزوآدـنلب  یانب  ناریا و  رد  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  هلحرم ، نیرتمھم  نیلوا و  رد  ریذـپانفلخت  یهدـعو  نیا  یهناشن 

یرکف و تسار  پچ و  یزیتسمالـسا  یرگیداـم و  یوھاـیھ  جوا  رد  تسرد  اـسآزجعم ، یهدـیدپ  نـیا  ندروآ  رب  رـس  درک . لیدـبت  یمالـسا  ندـمت  تیمکاـح و  یهشیدـنا  یارب 

هزاـت یدـیما  مالـسا  یاـیند  رد  دـشیم ، هتخاوـن  وـس  همھ  زا  هک  یتاـغیلبت  یداـصتقا و  یماـظن و  یـسایس و  تابرـض  ربارب  رد  نآ  ماکحتـسا  تمواـقم و  هاـگنآ  و  یـسایس ،

رب هک  یئهھد  هس  لوط  رد  تسا . هدش  رترادهشیر  دیما  نآ  رتشیب و  یھلا ـ  یهوق  لوح و  هب  ماکحتـسا ـ  نیا  هتـشذگ ، نامز  هچ  رھ  دروآ . دیدپ  اھلد  رد  یروش  تخیگنارب و 

. تسا هنادنمزوریپ  یدروامھ  نیا  یهنحص  اقیرفا ، ایسآ و  ناملسم  یاھروشک  هنایمرواخ و  درذگیم ، ارجام  نیا 

جح  / ١٣٨٧/٠٩/١٧ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هتفر تسدزا برغ ، ندمت  موجھ  ربارب  رد  ار  یراد  نید تیونعم و  ساسا  هکلب  نیملـسم  مالـسا و  اھنت  هن  دندناوخ و  یم سای  ی  هیآ رود  نادنج  هن یئ  هتـشذگ رد  هک  یناسک 

قیدصت لد  نابز و  اب  و  دننیب . یم مشچ  هب  ار  نامجاھم  نآ  یجیردـت  لاوز  فعـض و  الباقتم  و  مالـسا ، نآرق و  تایح  دـیدجت  مالـسا و  نتـشارفا  رب  رـس  زورما  دنتـشادنپ ، یم

. دننک یم

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

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

« نوقسافلا مھ  کئلواف  کلذ  دعب  رفک  نم  ائیش و  یب  نوکرشی  یننودبعی ال  انما  مھفوخ  دعب 

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

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

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

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

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

هیئاضق  / ٠٧/١٣٨٨/٠۴ یهوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

ادـف دـنتفرگ و  رارق  یراکادـف  ضرعم  رد  بـالقنا  رـصانع  نیرتهتـسجرب  نیرتزیزع و  هثداـح  نیا  رد  هک  تسا  نیا  دراد  تیمھا  همھ  زا  شیب  هک  هچنآ  ریت  تفھ  یهثداـح  باـب  رد 

زا دادـعت  نآ  دـش . ینابرق  بالقنا  تھج  رد  بالقنا و  تمدـخ  رد  دوب ، بالقنا  یهعومجم  رد  ریظنمک  لقاال  ریظنیب ، رـصنع  کی  هک  یتشھب  دیھـش  لثم  یتیـصخش  دـندش .

کی ناشدوخ  یارب  یمادک  رھ  هک  یمالـسا ، یروھمج  تسایـس  یهصرع  نالاعف  سلجم ، ناگدـنیامن  ارزو ، اھهاگتـسد ، دـشرا  ناریدـم  یـسایس و  ناگبخن  اھتیـصخش و 

« يمالسا نيون  يزاسندمت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ناشتسد فک  ناشناج  یئاھتیصخش  زارت ، نیا  رد  هک  تسا  مھم  یلیخ  نیا  میدوب -  هدرک  راک  یضعب  اب  میدوب ، انـشآ  کیدزن  زا  اھنیا  زا  یرایـسب  اب  ام  دندوب -  یتیـصخش 

یئاج هب  هک  نداد  نوخ  نداد و  ینابرق  یراکادـف و  نودـب  ندـمت ، کی  ماظن ، کی  روشک ، کـی  هرخـالاب  دـنوشب . یناـبرق  هار  نیا  رد  دـنریگب و  رارق  تداھـش  ضرعم  رد  دـشاب و 

. دندوب هار  نیا  ناورشیپ  اھنیا  دسریمن ؛

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

، بخ دنک . یراذگهیاپ  دناوتیم  ار  میظع  دیدج و  ندمت  کی  یانب  اھهیاپ  نیا  یور  رب  هک  دشاب  راودـیما  دـناوتیم  تلم  نیا  هاگنآ  دـش ، هتـشاذگ  اھهیاپ  نیا  روشک  کی  رد  یتقو 

نامھ رتمھم ، همھ  زا  هتبلا  هک  دننکیم ؛ نیـسحت  دنوشیم ، بوذجم  دننیبیم ، دننکیم ، هاگن  رگید  یاھتلم  دنکیم . ار  اھتلم  رظن  بلج  یوحن  هب  تایـصوصخ  نیا  زا  مادک  رھ 

. تسا نانمشد  یئوگروز  لباقم  رد  یگداتسیا  یسایس و  لالقتسا  یهلئسم 

١٣٩٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمود  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

روجنیا دـنداد . ماجنا  ار  راک  نیا  تلم  باختنا  اب  یـساسا ، نوناق  ناگدـننکنیودت  نآ  دـننک . نیودـت  ار  یـساسا  نوناق  هک  درک  رومام  تاباختنا  قیرط  زا  ار  تلم  ناگربخ  ماـما 

دندرک و باختنا  دوخ  تفرعم  اب  دوخ ، یئاسانش  اب  ار  یناگربخ  تلم  دش . هتشاذگ  تلم  یهدھع  هب  دنسیونب ؛ یساسا  نوناق  هک  دراذگب  ار  یصاخ  عمج  کی  ماما  هک  دوبن 

زا یکی  نیا ، دش . لیکشت  روشک  رد  یساسا  نوناق  مودنارفر  داد و  رارق  مدرم  ارآ  ضرعم  رد  اددجم  ار  یـساسا  نوناق  نیمھ  ماما  دعب  دندرک . نیودت  ار  یـساسا  نوناق  اھنآ 

زا مھ  یعامتجا ، تیلاعف  ظاحل  زا  مھ  یـسایس ، ظاحل  زا  مھ  یقوقح ، ظاحل  زا  مھ  درک . مکحتـسم  روجنیا  ماما  ار  ماظن  یاھهیاپ  دـینیبب ، تسا . ماـما  تینـالقع  رھاـظم 

. داھن انب  ار  یمالسا  میظع  ندمت  دوشیم  هدعاق  نیا  ساسا  رب  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  یمکحتسم  مکحم و  یهدعاق  کی  ماما  یملع ، یاھتفرشیپ  ظاحل 

ینیئآ  / ١٣٩٠/٠٣/٢۵ یارعش  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دینک ادیپ  سنا  عبانم ، نیااب  دینک . ذخا  یئاھـشخب -  رد  یفاک  لوصا  تایاور  تیبلھا -  تایاور  زا  یـضعب  زا  هغالبلاجھن و  زا  نآرق و  دوخ  زا  ار  ینآرق  یمالـسا و  دـنلب  فراعم 

هب تسا  مالسلاهیلع )  ) قداص ماما  تیصو  هک  لوقعلافحت ، رد  تسا  یتیاور  دیراذگب . رثا  هعماج  تینھذ  یور  رب  دیناوتیم  امش  دراد و  یعیـسو  یهنماد  یلیخ  ینیئآ  رعش 

تاـیقلخ یارب  اـم  هک  یئاـھزیچ  یهـمھ  اـعقاو  تـسا . تـمکح  زا  رپ  تـیاور ، نـیا  بدـنج . نـبا  اـی  بدـنج ، نـبا  اـی  تـسا : تمـسق  تمـسق  روـط  نـیمھ  بدـنجنبهللادبع .

کی مدرک ، ضرع  هک  ینیا  دوشیم . ادیپ  شرئاظن  تیاور و  نیا  رد  میراد ، زاین  یمالسا  ندمت  یانب  یارب  نامیمومع و  یاھتیلاعف  نامیعامتجا ، یاھترشاعم  نامیصخش ،

هک یعبانم  نیا  اب  هیھلا ، یهقح  فراعم  نیا  هب  دینک  دنتسم  یکتم و  ار  ینیئآ  رعش  نیاربانب  دینک . هعجارم  دیناوتیم  تسا و  دایز  اھهنومن  لیبق  نیا  زا  تسا ؛ لاثم  هنومن و 

. دش ضرع 

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٠/٠۶ یرادیب  یللملانیب  سالجا  رد  تانایب 

پچ یاھـشیارگ  ای  یطارفا ، مسیلانویـسان  ای  یبرغ ، مسیلاربیل  ای  کیئال  یاھوگلا  دیراذگن  تسا . راوشد  هدیچیپ و  یراک  نیا  تسا . امـش  یلـصا  گرزب و  راک  یزاسماظن 

روصتم نآ  یارب  یریخ  تبقاع  هدنام و  اپ  رـس  رب  هعدخ  گنج و  تنوشخ و  اب  طقف  برغ  کولب  تخیر و  ورف  پچ  قرـش  هاگودرا  دنک . لیمحت  امـش  رب  ار  دوخ  یتسیـسکرام ،

تینالقع و نید و  یهیاپ  رب  دیدج  یمالـسا  ندمت  داجیا  یمالـسا و  یهدحاو  تما  دـیاب  ار  یئاھن  فدـھ  تسا . مالـسا  نایرج  دوس  هب  اھنآ و  نایز  هب  نامز  تشذـگ  تسین .

. داد رارق  قالخا ، ملع و 

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

هئطوت راچد  دنبای و  همادا  دننامب و  یعقاو  هللانذاب  اھبالقنا  رگا  تسین . هتـشذگ » هب  تشگزاب   » موھفم هب  هتبلا  هک  تسا ؛ مالـسا  هب  تشگزاب  ناتیاھتلم  یمومع  تساوخ 

یمالسا یزاسندمت  مھم  یهلئسم  نامھ  نیا  دوب ؛ دھاوخ  اھبالقنا  روشک و  تیریدم  یسیوننوناق و  یزاسماظن ، یگنوگچ  امش ، یلصا  یهلئسم  دندرگن ، هلاحتـسا  ای 

. تسا دیدج  رصع  رد  ددجم 

نیرتهاتوک رد  ار  ناتیاھروشک  رب  مکاح  یگتـسباو  رقف و  ینیدیب و  دادبتـسا و  یگدـنامبقع و  خـیرات  کی  هنوگچ  هک  دوب  دـھاوخ  نیا  امـش  یلـصا  راک  گرزب ، داـھج  نیا  رد 

کی ار  یجراخ  یلخاد و  یاھدیدھت  دینک و  یزاسهعماج  ملع ، تینالقع و  تیاعر  هنارالاسمدرم و  یاهویـش  هب  یمالـسا و  درکیور  اب  هنوگچ  دـینک و  ناربج  هللااشنا  اھنامز 

؛ دـینک هنیداھن  ار  برغ » مزیـشاف   » یاھنم مظن »  » و مزیـسکرام ،»  » یاـھنم یربارب »  » و مزیلاربیل ،»  » یاـھنم یعاـمتجا » قوقح  یدازآ و   » هنوگچ دـینارذگب ؛ رـس  زا  کـی  هب 

، دینک تفرشیپ  هنوگچ  دیوش ؛ یوزنم  هکنآیب  دیوش ، لقتـسم  هنوگچ  دیوش ؛ رجحت  دومج و  راتفرگ  هکنآیب  دینک ، ظفح  ار  مالـسا  یقرتم  تعیرـش  هب  شیوخ  دیقت  هنوگچ 

. دیوش راکهظفاحم  هزیرالوکس و  هکنآیب  دینک ، یملع  تیریدم  هنوگچ  دیوش ؛ هتسباو  هکنآیب 

اھهاگشناد  / ٢٢/١٣٩١/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

رد مینکیم ؛ هئارا  ار  تیونعم » رب  ندـمت  اـنتبا  ، » یعاـمتجا یمومع  لـئاسم  یهنیمز  رد  مینکیم ؛ هضرع  ار  ینید » یرـالاسمدرم  » یـسایس ، لئاسم  یهنیمز  رد  زورما  اـم 

؛ هتـشادن دوجو  اـیند  رد  تقو  چـیھ  اـھنیا  تسا ؛ یئوـن  فرح  اـھنیا  مینکیم . حرطم  ار  یگدـنز » نید و  یگتخیمآ  « ؛ مینکیم حرطم  ار  ناـسنا » تمارک  ، » نوگاـنوگ یاـھهنیمز 

. دشاب هارمھ  ماوت و  یگدنز  اب  نید  هک  دوبن  روجنیا  مھ  رالوکس  یاھهشیدنا  ندمآ  راک  یور  برغ و  مسیناموا  یرگیدام و  نارود  زا  لبق  یتح 

نانآ  / ٢٨/١٣٩١/٠۶ یاھهداوناخ  روشک و  لامش  یهقطنم  حلسم  یاھورین  رادید  رد  تانایب 

دندروآ مسا  مرتحم  یهدنامرف  هک  یئاھنیمھ  عافد -  ترازو  نانکراک  هچ  یماظتنا ، یورین  هچ  جیـسب ، هچ  هاپـس ، هچ  شترا ، ناگدنمزر  هچ  ام ، ناگدنمزر  زیزع  یاھهداوناخ 

یاھـشقن هوکـشاب ، عیفر و  یانب  نیا  رد  هک  تسا  یناسک  وزج  امـش  یگدـنز  کیرـش  هیک . ناشیگدـنز  کیرـش  دـننکیم ، کمک  دـنراد  یک  هب  هک  دـننادب  اھنآ  نارـسمھ  و  - 

دوجو دـنروشک . یونعم  یاھراصح  دـنتلم ، یاھراصح  دـنتیعر ، یاھراصح  ( ٧ (؛» هیعرلا نوصح  : » نینموملاریما ریبعت  هب  رگید . دـنروجنیا  حلـسم  یاـھورین  دراد ؛ ساـسح 

ناـشدوخ یاـج  رـس  ار  نانمـشد  تسا ؛ روآتینما  روـشک  کـی  یارب  دـننکب ، کیلـش  مھ  یاهلوـلگ  هکنیا  نودـب  راکادـف ، عاجـش ، رکتبم ، هاـگآ ، لقتـسم ، حلـسم  یاـھورین 

رتشیب ای  راب  هد  دیاش  الاح  ات  مھ  نم  دندرک -  لقن  نم  لوق  زا  مرتحم  یهدنامرف  هلب ، دیتسھ . اھنیا  نارسمھ  امش  حلسم . یاھورین  دنراد  یتیمھا  نینچ  کی  دناشنیم .

یگدنز کیرـش  امـش  اب  هک  تسا  یمناخ  نیا  لام  شفـصن  دیروایب ، تسد  هب  گرزب  یمومع و  تادھاجم  نادیم  رد  دـیناوتیم  هک  ار  یتلیـضف  رھ  اھدرم  امـش  هک  ماهتفگ - 

ای دنک  تمحازم  ای  دنزب  قن  ای  دشابن -  هارمھ  وا  اب  شالت -  راک و  تدھاجم و  نادیم  دراو  تسا -  نادیم  دراو  هک  یـسک  کی  رـسمھ  رگا  دنکیم . یگدـنز  دراد  امـش  اب  تسا ،

دوخ ار  نیا  تسا . نابرھم  بوخ و  رـسمھ  نیا  دوجو  تاکرب  زا  یـشان  دینک ، راک  دیناوتیم  بوخ  رگا  دنکب . راک  دناوتیمن  وا  وا -  اب  دنکن  یھارمھ  دنادب ، تخـس  ار  وا  اب  یگدنز 

یروھمج ماظن  عیفر  یانب  رد  هک  ار  یدرم  تسامـش . لام  شرجا  فصن  دـشکیم و  تمحز  هک  ار  یدرم  یرـسمھ  دـینادب  ردـق  امـش  دوخ  دـنھدب . صیخـشت  لوا  نارـسمھ ،

شیپ تیوھ  نیا  اب  تسامش ، رسمھ  هک  یدرم  نیا  دینادب . ردق  امش  دراد ، شقن  تسا -  یمالسا  نیون  ندمت  زاسهنیمز  هللااشنا  هک  نیون -  یمالـسا  ماظن  یمالـسا و 

. ناشناردپ هب  دنلابب  دننک ، راختفا  دیاب  حلسم  یاھورین  نانکراک  نادنزرف  اھهچب و  روج . نیمھ  مھ  نادنزرف  دوشب . هتخانش  امش 

نیارفسا  / ١٣٩١/٠٧/٢٢ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

؟ میشاب نیبدب  نامدوخ  هب  ام  ارچ  دھد . ناشن  ار  شدوخ  ایند  رد  یئوگلا  کی  ناونع  هب  نوگانوگ  تاھج  رد  دناوتب  هک  دنک  تفرشیپ  ردقنآ  هک  دراد  ار  دادعتسا  نیا  ناریا  تلم 

« يمالسا نيون  يزاسندمت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. تسا هدرک  نیقلت  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  دنک و  نیقلت  ام  تلم  هب  ار  نیا  دھاوخیم  نمـشد  مینک ؟ هاگن  نامدوخ  یهدنیآ  نامدوخ و  تلم  نامدوخ و  هب  ریقحت  رظن  اب  ارچ 

ورشیپ ایند  رد  ام  تسا . هدوب  سکعب  هیضق  هک  دھدیم  ناشن  ام  هب  ام  خیرات  یزور  کی  هن ، درک ؛ تکرح  وا  لابند  دیاب  تسا و  ورـشیپ  یبرغ  رـصنع  امتح  هک  دندنارواب  روجنیا 

نامھ زورما  ارچ  دنتخومآیم ؛ دنتفرگیم ، دای  ام  زا  نارگید  میدوب ؛ گنھرف  رد  ورشیپ  میدوب ، یزاسندمت  رد  ورشیپ  میدوب ، تعنص  رد  ورـشیپ  میدوب ، ملع  رد  ورـشیپ  میدوب ؛

. میریگب رظن  رد  ار  هدنیآ  نآ  ام  هک  دشاب  روجنآ  دیاب  تفرشیپ  یهلوقم  هب  اھنآ  هاگن  ام و  ناناوج  تمھ  دوشن ؟ روط 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٣ ناسارخ  ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

ضرف هدشمامت  ار  هلئـسم  میھاوخیمن  اجنیا  ام  هتبلا  اھبیـسآ . نیا  للع  زا  وجتـسج  دراد و  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یئاھبیـسآ  هب  هجوت  ینعی  مینک ؛ یـسانشبیسآ  دـیاب 

تبث ناـشدوخ  مسا  هب  اـھیبرغ  ار  یعمج  راـک  هکنیا  اـب  تسا . بیـسآ  کـی  نیا  تسا ؟ فیعـض  اـم  یهعماـج  رد  یعمج  راـک  گـنھرف  ارچ  مینکیم : حرطم  یتسرھف  مینک ؛

دیاـب مـھ  هللالـبح  هـب  ماـصتعا  یتـح  ینعی  اـعیمج .» لـبحب هللا  اومـصتعا  و  : » اـی یوـقتلا ،» ربـلا و  یلع  اونواـعت  : » تـسا هـتفگ  اـھنیا  زا  لـبق  یلیخ  مالـسا  اـما  دـناهدرک ،

دایز ردـخم  داوم  هب  اھناوج  ندروآ  یور  نامروشک  یاھـشخب  زا  یخرب  رد  ارچ  تسا ؟ دایز  قالط  ناـمروشک  یاھـشخب  زا  یخرب  رد  ارچ  اوقرفت .» ـال  و  « ؛ دـشاب یعمجهتـسد 

ناـمدرم اـم  ناـبایخ ، رد  یگدـننار  گـنھرف  یهنیمز  رد  ارچ  تسا ؟ فیعـض  اـم  نیب  رد  محر  یهلـص  ارچ  مـینکیمن ؟ ار  مزـال  یاـھتیاعر  ناـمیگیاسمھ  طـباور  رد  ارچ  تـسا ؟

. تـسا یـساسا  یهلئـسم  تـسین ، مـھ  یکچوـک  یهلئـسم  تساـم ؛ لـئاسم  زا  یکی  ناـبایخ ، رد  دـمآوتفر  تـسا . بیــسآ  نـیا  میتـسین ؟ لـماک  روـط  هـب  یطبــضنم 

ملاس حیرفت  یوگلا  مینکیم ؟ تیاعر  ار  تامازلا  نآ  ردقچ  درک ؟ تیاعر  ار  اھنآ  دیاب  هک  دراد  یتامازلا  هچ  تسا ؟ تسرد  ردقچ  تسا ؟ یرورض  ام  یارب  ردقچ  ینیـشننامتراپآ 

رد تسا ؛ یگدنز  کبـس  یهلوقم  نیا  رد  لخاد  یگدـنز ، یاھـشخب  یهمھ  ریگارف  عونتم و  لئاسم  نیا  ردـقچ  دـینیبب  تسا ؟ هنوگچ  ام  یهعماج  رد  یرامعم  عون  تسیچ ؟

یحارط تسا ؟ یقطنم  ینالقع و  ردقچ  تسام ؟ یاھزاین  اب  بسانتم  ام  ینونک  یرامعم  عون  ردـقچ  تسام . یاھراتفر  هک  ندـمت ، یعقاو  یقیقح و  یلـصا و  شخب  نیا 

هب رگیدمھ  هب  هنازور ، یاھترـشاعم  رد  تارادا ، رد  رازاب ، رد  ام  ایآ  تسا ؟ دیفم  ردقچ  تسا ؟ تسرد  ردقچ  روطچ ؟ نانز  نادرم و  نیب  رد  شیارآ  یهلئـسم  روطچ ؟ نامـسابل 

؟ تسیچ یزیرگراک  تلع  دنزیرگیم ؛ راک  زا  راک ، ناوت  نتشاد  اب  اھیضعب  مینزیم ؟ فرح  رگیدکی  رس  تشپ  ارچ  دراد ؟ جاور  ردقچ  غورد  ام  نیب  رد  میئوگیم ؟ تسار  لماک  روط 

تاعارم ردقچ  ار  دارفا  قوقح  تسیچ ؟ اھام  زا  یضعب  نایم  رد  یرابدربان  یربصیب و  یرگشاخرپ و  تلع  دننکیم ؛ درومیب  یاھیرگـشاخرپ  اھیخرب  یعامتجا ، طیحم  رد 

رد تسا -  یکانرطخ  یرامیب  کی  هک  یزیرگنوناق -  تلع  مینکیم ؟ مارتحا  نوناق  هب  ردقچ  دوشیم ؟ تاعارم  ردقچ  تنرتنیا  رد  دوشیم ؟ تاعارم  ردقچ  اھهناسر  رد  مینکیم ؟

رد یفیک  دیلوت  دراد ؟ دوجو  ردقچ  دیلوت  رد  یراکمکحم  دراد ؟ دوجو  ردـقچ  هعماج  رد  یعامتجا  طابـضنا  دراد ؟ دوجو  ردـقچ  هعماج  رد  یراک  نادـجو  تسیچ ؟ مدرم  زا  یخرب 

هراشا دـیدید  هک  دـنامیم ؟ یقاب  فرح  ایور و  دـح  رد  بوخ ، یاھهدـیا  بوخ ، یاھرظن  بوخ ، یاـھفرح  زا  یخرب  ارچ  تسا ؟ ماـمتھا  هجوت و  دروم  ردـقچ  فلتخم ، یاھـشخب 

کی ردق  هب  ارچ  دشاب ؛ هتـشاد  هدیاف  تعاس  تشھ  ردق  هب  دیاب  راک  تعاس  تشھ  تسا ؟ مک  ام  یرادا  یاھهاگتـسد  رد  راک  دـیفم  تاعاس  هک  دـنیوگیم  ام  هب  ارچ  دـندرک .

هکنیا ینعی  یئارگفرصم  تسا ؟ راختفا  یئارگفرصم  ایآ  دراد ؟ جاور  یئارگفرـصم  ام  مدرم  زا  یرایـسب  نیب  رد  ارچ  تساجک ؟ لکـشم  تعاس ؟ ود  ای  تعاس  مین  ای  تعاس 

قح نز ، قح  رـسمھ -  قح  هک  مینک  هچ  دوش ؟ عطق  هعماج  رد  ابر  یهشیر  هک  مینک  هچ  تسین . ام  یگدنز  تایرورـض  وزج  هک  مینک  یروما  فرـص  میروآیم ، ریگ  هچرھ  ام 

، ام یهعماج  رد  نز  هک  مینک  هچ  دنکن ؟ ادـیپ  جاور  ام  نیب  رد  تسا ، جـئار  برغ  رد  هک  نانچنآ  هداوناخ ، یـشاپورف  قالط و  هک  مینک  هچ  دوش ؟ تیاعر  نادـنزرف  قح  رھوش - 

هچ دـنامب ؟ ظوفحم  شایگداوناخ  یعامتجا و  قوقح  مھ  دـھد ، ماجنا  ار  شایعامتجا  فئاظو  دـناوتب  مھ  دـنامب ، ظوفحم  شایگداوناخ  تزع  دوش و  ظـفح  شتمارک  مھ 

کی مدرک ؛ هراشا  نم  تسیچ ؟ ام  یهعماج  رد  دـلو  داز و  دـح  تسام . یـساسا  لئاسم  وزج  اھنیا  دـنک ؟ باـختنا  ار  شایکی  اـت ، دـنچ  نیا  نیب  دـشابن  روبجم  نز  هک  مینک 

دعب دینک . زاب  تعاس  کی  ار  بآ  ریش  نیا  اقآ  دنیوگب  امش  هب  دینک  ضرف  الثم  تفر ! نامدای  شنامز  دعب  میتفرگ ، میدرک ، باختنا  ار  یعطقم  نامز و  هب  زاین  رادنامز و  میمـصت 

یهعماج یرود ، نادنچ  هن  یهدنیآ  رد  ام  یهعماج  اقآ  هک  دـنھدیم  شرازگ  ام  هب  الاح  دـعب  لاس . هدزناپ  لاس ، هد  میدـش ؛ لفاغ  میتفر ، اھام  یورب ! ینک و  زاب  ار  ریـش  امش 

یاـھهناخ گرزب ، یاھرھـش  زا  یـضعب  رد  ارچ  تسا ؟ ردـقچ  دـلو  داز و  دـح  دـش . دـھاوخ  هتفرگ  وا  زا  دراد ، یناریا  یهعماـج  زورما  هک  یناوـج  یهرھچ  نیا  دـش ؛ دـھاوخ  ریپ 

؟ تسا بوخ  شردقچ  تسا ؟ دـب  شردـقچ  تسا ؟ بوخ  تسا ؟ دـب  تسیچ ؟ یئارگلمجت  تسا ؟ هدرک  ذوفن  ام  یهعماج  رد  هنوگچ  یبرغ  یرامیب  نیا  دراد ؟ دوجو  یدرجم 

زا یـضعب  هک  دراد ؛ دوجو  لیبق  نیا  زا  هلئـسم  اھهد  و  تسا ، یگدنز  کبـس  لئاسم  زا  ینوگانوگ  یاھـشخب  اھنیا  دسرن ؟ دب  دح  هب  دورن ، رتارف  بوخ  دح  زا  هک  مینک  راک  هچ 

. تساھنیا رب  ینتبم  ندمت ، کی  یهرابرد  تواضق  دھدیم . لیکشت  ار  ندمت  نتم  هک  یئاھزیچ  نآ  زا  تسا  یتسرھف  کی  نیا  تسا . رتمھم  متفگ ، نم  هک  یئاھنیا 

هعماج و رسارس  ناوارف ، تالکشم  نیا  نآ ، لخاد  رد  هک  یلاح  رد  درک ؛ نیسحت  درک و  تواضق  دراد ، تورث  دراد ، تعنـص  دراد ، نیـشام  هکنیا  فرـص  هب  ار  ندمت  کی  دوشیمن 

یگدنز تینما  اب  دـننک ، یگدـنز  دـیما  اب  دـننک ، شیاسآ  ساسحا  مدرم  ات  دوش ، نیمات  شخب  نیا  هکنیا  یارب  تسا  یرازبا  اھنآ  تساھنیا ؛ لصا  هتفرگ . ارف  ار  مدرم  یگدـنز 

. دننک ادیپ  بولطم  یناسنا  یلاعت  دننک ، تکرح  دنورب ، شیپ  دننک ،

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٣ ناسارخ  ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

روجنیا دراد ؛ دوجو  یمالـسا  موھفم  اب  تفرـشیپ  یارب  یجراخ  ینیع و  قادصم  کی  هرخالاب  میریگب -  یمالـسا  نیون  یزاسندمت  یانعم  هب  ار  هبناجهمھ  تفرـشیپ  رگا  ام 

، شخب کی  دراد : شخب  ود  نیون  ندمت  نیا  تسا -  یتسرد  یهبـساحم  نیا  تسا ؛ یمالـسا  نیون  ندمت  کی  داجیا  یمالـسا ، بالقنا  فدھ  ناریا و  تلم  فدھ  هک  میئوگب 

. دیسر دیاب  شخب  ود  رھ  هب  تسا . یساسا  یلصا و  ینتم و  شخب  رگید ، شخب  کی  تسا ؛ یرازبا  شخب 

، داصتقا تسایس ، تعنص ، عارتخا ، ملع ، مینکیم : حرطم  روشک  تفرشیپ  ناونع  هب  زورما  ام  هک  یئاھشزرا  نیمھ  زا  تسا  ترابع  یرازبا  شخب  تسیچ ؟ یرازبا  شخب  نآ 

تفرـشیپ روشک  رد  شخب  نیا  رد  ام  هتبلا  تسا . هلیـسو  تسا ؛ ندـمت  یرازبا  شخب  همھ  اھنیا  غیلبت ؛ یاـھرازبا  غیلبت و  یللملانیب ، راـبتعا  یماـظن ، یـسایس و  رادـتقا 

یهنیمز رد  مھ  یعاـمتجا ، لـئاسم  یهنیمز  رد  مھ  یملع ، لـئاسم  یهنیمز  رد  مھ  تسایـس ، یهنیمز  رد  مھ  تسا ؛ هدـش  یبوـخ  داـیز و  یاـھراک  میاهتـشاد . یبوـخ 

رد تسا . هتفرگ  ماجنا  روشک  رساترس  رد  هللااشام  یلا  لیبق ، نیا  زا  و  دنداد -  حرـش  ام  یارب  زیزع  ناوج  نیا  دیدرک و  هظحالم  ار  شاهنومن  اجنیا  الاح  امـش  هک  تاعارتخا - 

. تسا هدوب  بوخ  روشک  تفرشیپ  اھزیچ ، نیا  اھمیرحت و  اھدیدھت و  اھراشف و  مغریلع  یرازبا ، شخب 

؛ تسا ندمت  یلصا  یقیقح و  شخب  نیا ، میدرک . ضرع  هک  تسا  یگدنز  کبـس  نامھ  هک  دھدیم ؛ لیکـشت  ار  ام  یگدنز  نتم  هک  تسا  یئاھزیچ  نآ  یقیقح ، شخب  اما 

بسک و یهلئسم  نابز ، یهلئسم  طخ ، یهلئسم  تاحیرفت ، یزپشآ ، عون  کاروخ ، عون  فرـصم ، یوگلا  سابل ، عون  نکـسم ، عون  جاودزا ، کبـس  هداوناخ ، یهلئـسم  لثم 

راتفر تسام ، رایتخا  رد  هک  یاهناسر  رد  ام  راتفر  شزرو ، رد  ام  راتفر  یـسایس ، تیلاعف  رد  ام  راتفر  هسردـم ، رد  ام  راتفر  هاگـشناد ، رد  ام  راتفر  راک ، لحم  رد  ام  راتفر  راـک ،

تراھط تفاظن و  ام ، یاھرفـس  تلود ، رومام  اب  ام  راتفر  سیلپ ، اب  ام  راتفر  سوئرم ، اب  ام  راتفر  سیئر ، اب  ام  راتفر  دـنزرف ، اب  ام  راتفر  رـسمھ ، اب  ام  راتفر  ردام ، ردـپ و  اب  اـم 

. تسا ناسنا  یگدنز  نتم  هک  تسا ، ندمت  یلصا  یاھشخب  نآ  اھنیا  هناگیب ؛ اب  ام  راتفر  نمشد ، اب  ام  راتفر  تسود ، اب  ام  راتفر  ام ،

رد هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  تسا ؛ یگدنز  نتم  اھنیا  دوشیم ؛ لیکـشت  اھزیچ  نیا  زا  یلـصا ، شخب  رد  مینک -  هضرع  میھاوخیم  ام  هک  یزیچ  نآ  یمالـسا -  نیون  ندمت 

، هن مینک ؛ جرخ  لوپ  هنوگچ  میروایب ، رد  لوپ  هنوگچ  هک  تسین ، ندرک  جرخ  لوپ  ندروآ و  رد  لوپ  یانعم  هب  طقف  شاعم ، لقع  شاعم . لقع  دنیوگیم : نآ  هب  یمالسا  حالطـصا 

یهرابرد هرشعلاباتک  نآ  هرـشعلاباتک ؛»  » مان هب  دراد  دوجو  یباوبا  ام  مھم  لیـصا و  یثیدح  بتک  رد  تسا . شاعم  لقع  وزج  دش ، هتفگ  هک  یعیـسو  یهصرع  نیا  یهمھ 

. تساھزیچ نیا  هب  رظان  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تایآ  میرک  نآرق  دوخ  رد  تساھزیچ . نیمھ 

نتم هک  یشخب  نیا  رد  ام  رگا  دروآ . باسح  هب  یرازفاتخـس  یاھـشخب  ار ، لوا  شخب  نآ  و  دروآ ؛ باسح  هب  ندمت  یرازفامرن  شخب  یهلزنم  هب  ار  شخب  نیا  دوشیم  بخ ،

هک نانچمھ  دشخبب ؛ یناور  شمارآ  تینما و  ام  هب  دناوتیمن  دـنک ؛ راگتـسر  ار  ام  دـناوتیمن  میدرک ، لوا  شخب  رد  هک  یئاھتفرـشیپ  یهمھ  مینکن ، تفرـشیپ  تسا ، یگدـنز 

، تسھ هداوناخ  رد  عامتجا و  رد  اـھناسنا  تینما  مدـع  تسھ ، نتخیر  مھ  هب  نورد  زا  تسھ ، یدـیماان  تسھ ، یگدرـسفا  اـجنآ  رد  هتـسناوتن . برغ  یاـیند  رد  دـینیبیم 

میناوتب ام  هک  تسا  نیا  هیـضق  لصا  تسھ . مھ  یماظن  تردق  تسھ ، یملع  نوگانوگ  یاھتفرـشیپ  تسھ ، متا  بمب  تسھ ، تورث  هکنیا  اب  تسھ ؛ یچوپ  یفدھیب و 

، میدرکن تکرح  لوا  شخب  لثم  ام  هنیمز ، نیا  رد  تسین ؛ ریگمـشچ  ام  تفرـشیپ  شخب ، نیا  رد  بالقنا ، رد  هتبلا  مینک . حالـصا  ار  ندمت  یلـصا  شخب  نیا  ار ، یگدـنز  نتم 

« يمالسا نيون  يزاسندمت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 21هاگياپ  هحفص 11 
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؟ میدرکن تفرشیپ  شخب  نیا  رد  ام  ارچ  مینک ؛ یسانشبیسآ  دیاب  بخ ، میدرکن . تفرشیپ 

؟ تسیک یهدھع  هب  اھنیا  مینک . جالع  ار  اھنیا  میناوتیم  هنوگچ  هک  نیا  هب  میزادرپب  تقو  نآ  میدرک ، ادیپ  ار  اھتلع  هکنآ  زا  دعب 

اھبیسآ عفر  هب  رظان  هک  دیایب  دوجو  هب  ینامتفگ  ام  یعامتجا  طیحم  رد  رگا  اھناوج . یهدھع  هب  امش ، یهدھع  هب  یـسایس -  ناگبخن  یرکف ، ناگبخن  ناگبخن -  یهدھع  هب 

یبوخ یاھتفرـشیپ  شخب  نیا  رد  ام  دراد ، دوجو  هک  یدادعتـسا  اب  دـنراد ، ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج  ماـظن  هک  یطاـشن  اـب  دوب  نئمطم  ناوتیم  دـشاب ، هنیمز  نیا  رد 

یسانشبیسآ دیاب  دش . دھاوخ  رتناسآ  ایند  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  ناریا و  تلم  یمالسا  یهشیدنا  شرتسگ  ایند و  رد  ناریا  تلم  یگدنشخرد  تقو  نآ  درک ؛ میھاوخ 

. دینک جالع  دعب  دینک و 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٣ ناسارخ  ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

ار یگنھرف  نینچ  کی  یاھهیامنب  مالـسا  هتبلا  میـشخبب . ققحت  مالـسا  بولطم  لکـش  هب  مینک و  نیودت  مینک ، نییبت  ار  یگدنز  گنھرف  هک  میـشاب  نیا  لابند  هب  ام  دـیاب 

روط هب  تالوقم  نیا  هب  ام  رگا  تسا . هداد  رارق  ام  رایتخا  رد  مالـسا  ار  اھنیا  قوقح ؛ قالخا ، یزرودرخ ، زا  تسا  تراـبع  گـنھرف  نیا  یاـھهیامنب  تسا . هدرک  نیعم  اـم  یارب 

تافاشتکا تاعارتخا و  هچرھ  میورب ، شیپ  تعنـص  رد  ام  هچرھ  تفرگ . دھاوخن  لکـش  یمالـسا  نیون  ندمت  درک و  دھاوخن  ادیپ  ققحت  یمالـسا  تفرـشیپ  میزادرپن ، یدـج 

. مینک شالت  دایز  مینک ؛ راک  دایز  شخب ، نیا  لابند  دیاب  میاهدرکن . هملک  یقیقح  یانعم  هب  یمالسا  تفرشیپ  مینکن ، تسرد  ام  ار  شخب  نیا  رگا  دوش ، دایز 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٣ ناسارخ  ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

اھـشخب نیا  رد  تفرـشیپ  نامیا ، نودـب  مینک . ادـیپ  ناـمیا  نآ  هب  ار -  یگدـنز  فدـھ  مینک -  میـسرت  دـیاب  ار  یفدـھ  کـی  تسا . ناـمیا  نآ ، دراد و  دوجو  یلـصا  یهطقن  کـی 

، دـشاب مسینومک  دـناوتیم  دـشاب ، مسیلاتیپاک  دـناوتیم  دـشاب ، مسیلاربیل  دـناوتیم  میراد ، نامیا  نآ  هب  هک  یزیچ  نآ  الاح  دریگیمن . ماـجنا  تسرد  راـک  تسین ؛ ریذـپناکما 

یهلئـسم تفر . شیپ  داقتعا  نامیا و  نیا  لابند  هب  تشاد ، داقتعا  تشاد ، نامیا  دـیاب  یزیچ  کی  هب  هرخـالاب  دـشاب ؛ باـن  دـیحوت  مھ  دـناوتیم  دـشاب ، مسیـشاف  دـناوتیم 

باختنا یگدـنز  کبـس  نامیا ، نیا  ساسا  رب  دـشاب . هتـشاد  دوجو  دـیاب  ینامیا  نینچ  کی  داقتعا ؛ یلـصا  هاگرگنل  کـی  هب  ناـمیا  لـصا ، کـی  هب  ناـمیا  تسا . مھم  ناـمیا ،

. دش دھاوخ 

رد یھاگ  دـینیبیم  دـندرک . حرطم  ار  یئادزیژولوئدـیا »  » ناونع یبرغ  یامنفوسلیف  ات  دـنچ  منکب : ضرع  اـھناوج  امـش  یارب  نم  هک  دراد ، دوجو  یاهطلاـغم  کـی  اـجنیا  رد 

ار نیا  یبرغ  یامنفوسلیف  ای  فوسلیف  ات  دنچ  درک . هرادا  دوشیمن  یژولوئدیا  اب  ار  هعماج  اقآ  دوشیم : حرطم  یئادزیژولوئدیا »  » ناونع یرکفنشور ، تالاقم  نیا  زا  یـضعب 

رارکت مھ  زاب  دـندرک ، رارکت  ار  نامھ  تسیچ ، دـنمھفب  ار  فرح  نیا  داعبا  هکنیا  نودـب  دـننک ، کرد  ار  فرح  نیا  قمع  هکنیا  نودـب  راویطوط ، اجنیا  مھ  یاهدـع  کی  دـناهتفگ ؛

یژولوئدیا کی  رکف و  کی  ندوب  اراد  نودب  یتلم  چیھ  تسا . هدرکن  تکرح  زورما  ات  دنک و  تکرح  دناوتیمن  یژولوئدیا  نودب  دراد ، یزاسندمت  یهیعاد  هک  یتلم  چیھ  دننکیم .

مھ حیرـص  دـندش ؛ دراو  یژولوئدـیا  اب  اھنیا  دـناهدروآ ، دوجو  هب  ار  یدام  ندـمت  ایند  رد  دـینکیم  هظحالم  امـش  زورما  هک  یئاھنیمھ  دـنک . یزاسندـمت  دـناوتیمن  بتکم  کی  و 

هتبلا دـندرک ؛ راک  شلابند  دـندیزرو ، داقتعا  نآ  هب  دـندرک ، حرطم  میراد ؛ داقتعا  یرادهیامرـس  داصتقا  هب  ام  دـنتفگ  میتسیلاتیپاک ، ام  دـنتفگ  میتسینومک ، ام  دـنتفگ  دـنتفگ ؛

نتخادرپ نآ و  یارب  شالت  نودـب  و  نامیا ، کی  رکف و  کی  نتـشاد  نودـب  بتکم ، کی  نتـشاد  نودـب  دـش . هتـشاذگ  اھنآ  شود  رب  مھ  یاهنیزھ  دـندش ، لمحتم  مھ  یتاـمحز 

. درادن ناکما  یزاسندمت  نآ ، یاھهنیزھ 

هب تسا  نکمم  اھنیا  هلب ، دناهداد . لکـش  نآ  ساسا  رب  ار  ناشدوخ  یگدنز  دـناهتفرگ ، ار  یزیچ  کی  یدام  ندـمت  ناگدـنزاس  زا  برغ ، زا  دـندلقم ؛ اھروشک  زا  یـضعب  هتبلا 

کی هچنانچ  رگا  دنریذپبیسآ ؛ هشیریب و  اھنیا  دنتسین ، زاسندمت  اھنیا  دندلقم ؛ اما  دنسریم ، مھ  یحطس  یروص و  یاھتفرـشیپ  کی  هب  دنـسرب ، مھ  یئاھتفرـشیپ  کی 

ندـمت عفانم  زا  یخرب  دروآیم ، رد  ار  ناشردـپ  دـیلقت  تسا و  دـیلقت  اھنآ  راک  هکنیا  رب  هوـالع  دنتـسین . رادهشیر  نوچ  تفر ؛ دـنھاوخ  نیب  زا  اـھنیا  دـیایب ، دوجو  هب  یناـفوط 

. دیآیم ناشریگ  اھنآ  یاھنایز  یهمھ  اما  دیآیمن ، ناشریگ  شایرایسب  دیآیم و  ناشریگ  برغ  یدام 

. دوشیم حرطم  ام  نارکفنشور  زا  یخرب  راتشون  راتفگ و  رد  وگلا ، کی  ناونع  هب  اھنآ  یداصتقا  دشر  هک  دنتسھ  اھروشک  زا  یـضعب  مروایب . مسا  اھروشک  زا  مھاوخیمن  نم 

دیلقت تلذ  دندلقم ؛ الوا  اما  دنشاب ، هدرک  تعنص  ملع و  یهنیمز  رد  ای  یدام  یهنیمز  رد  مھ  یتفرشیپ  دنشاب ، هدرک  ادیپ  تسد  مھ  یتعنـص  کی  هب  اھنآ  تسا  نکمم  هلب ،

ندمت نیا  زورما  دنرادن . ار  شعفانم  رثکا  یلو  دنراد ، اھنآ  ار  برغ  یدام  ینونک  ندمت  یاھبیـسآ  یهمھ  نیا ، رب  یهوالع  هدـش ؛ کح  اھنآ  یناشیپ  یور  دـیلقت ، یتسدورف  و 

. هدروآ دوجو  هب  شدوخ  ناوریپ  یارب  تیرشب و  یارب  هک  ار  یتالکشم  دھدیم  ناشن  دراد  برغ  یدام 

یاراد دوب ، دـھاوخ  مھ  تعنـص  یاراد  دوب ، دـھاوخ  ملع  یاراد  ندـمت  نیا  تسا . نامیا  هب  جایتحا  دروآ ؛ دوجو  هب  ار  ندـمت  کی  ناوتیمن  یژولوئدـیا  نودـب  بتکم و  نودـب  سپ 

هب هک  یاهعماج  نآ  دھدیم ، رارق  شدوخ  راک  یانبم  ار  دیحوت  بتکم  هک  نآ  دش . دھاوخ  اھنیا  یهمھ  یهدننک  هرادا  هدننک و  تیادھ  بتکم ، نیا  و  دوب ؛ دھاوخ  مھ  تفرـشیپ 

رکف و تخاس و  دـھاوخ  رادهشیر  قیمع و  گرزب و  ندـمت  کی  دروآ ؛ دـھاوخ  تسد  هب  تسا ، یزاسندـمت  رب  فقوتم  هک  ار  یتاریخ  نیا  یهمھ  دـنکیم ، تکرح  دـیحوت  لابند 

هک تسا  یئاھهئطوت  نامھ  زا  یکی  ینامیایب ، هب  هعماج  ندـناشک  تسا . نامیا  هب  جایتحا  هک  لوا ، بلطم  نیا  نیاربانب ، داد . دـھاوخ  شرتسگ  ایند  رد  ار  شدوخ  گنھرف 

. دننکیم لابند  دنراد  ار  نیا  تدش  اب  مھ  نالا  دناهدوب و  نآ  لابند  یمالسا  یزاسندمت  نانمشد 

یاھراعش جوا  نارود  دنرادیم ؛ رذحرب  یبتکم  یاھراعش  زا  ار  ام  اھنیا  نوگانوگ ، یاھهراوق  دق و  اب  نوگانوگ ، یاھلکش  اب  دنتـسھ  یناسک  یرکفنـشور ، یاھطیحم  رد  زورما 

نارگید لد  رد  دنھاوخیم  دنراد و  همھاو  ناشدوخ  یمالسا ، یبالقنا و  یاھراعش  یبتکم و  یاھراعش  رارکت  زا  مھ  زورما  دنربیم ؛ لاوس  ریز  تسا ، یهھد ۶٠  هک  ار  یبتکم 

هنانیبدـب یاھهاگن  هتبلا  دـناهدناوخن -  خـیرات  اھنیا  میئوگب  هک  تسا  نیا  هنانیبشوخ  هاگن  دراد . دـیدھت  دراد ، میرحت  دراد ، رـسدرد  دراد ، هنیزھ  اقآ ، دـنیوگیم  دـنزادنیب ؛ همھاو 

ار ایند  دھاوخیم  زورما  هک  برغ  یدام  ندمت  نیمھ  دراد و  دوجو  هک  یئاھندمت  ادبم  اشنم و  تشذگرـس و  زا  دنتـشاد  عالطا  دندوب و  هدناوخ  خـیرات  رگا  اھنیا  دراد -  دوجو  مھ 

. دناهدناوخن خیرات  دنعالطایب ، اھنیا  میئوگب  دیاب  دندزیمن . ار  فرح  نیا  دنک و  فرصت  حتف 

ریـس ناویح  کی  دوشیم  هزات  دسرب ، تردق  تورث و  هب  هک  مھ  یتقو  نآ  اما  دسرب ، تردق  هب  دسرب ، تورث  هب  تسا  نکمم  نامیا ، نودب  بتکم ، نودب  نامرآ ، نودـب  یهعماج 

و دشاب ، دنمتردق  مھ  دشاب ، رادروخرب  مھ  هک  تسا  یناسنا  رادفرط  مالـسا  دھاوخیمن . ار  نیا  مالـسا  تسا -  رتشیب  ریـس  ناویح  زا  هنـسرگ  ناسنا  شزرا  و  دنمتردق -  و 

؛ دھاوخیم مالـسا  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  ندوب ؛ ادخ  دبع  ادخ و  یهدنب  ندوب و  دـنمتردق  ندوب ، ناسنا  دـیاسب . کاخ  رب  تیدوبع  یهھبج  دـشاب ؛ ادـخ  یهدـنب  رکاش و  مھ 

. تسا یزاسناسنا  یوگلا  دزاسب ، ناسنا  دھاوخیم 

تایقالخا رد  تسا . مالـسا  هب  نامیا  ام ، نامیا  میاهدرک . ادـیپ  مالـسا ، هب  نیدـقتعم  ام  ار  نامیا  نیا  تسا . نامیا  هب  نیون  یمالـسا  یزاسندـمت  زاین  لوا ، یهجرد  رد  سپ 

یمالـسا و هقف  رد  ام  میھد . رارق  نامدوخ  قیقحت  ثحب و  روحم  ار  اھنیا  دیاب  مینک ؛ ادیپ  میناوتیم  تسام ، زاین  دروم  هک  ار  هچنآ  یهمھ  یمالـسا ، یگدنز  بادآ  رد  مالـسا ،

ناروشناد دـنراد ، تیلوئـسم  اھهزوح  میھد -  ماجنا  یتیفیکاب  مجحرپ و  راک  کی  مھ  یمالـسا  یلمع  لقع  یمالـسا و  قالخا  رد  دـیاب  میاهدرک ؛ راک  دایز  یمالـسا  قوقح 

؛ مینک دراو  نامدوخ  یاھـشزومآ  رد  ار  نآ  میھد ، رارق  نامیزیرهمانرب  یانبم  ار  نآ  دراد -  تیلوئـسم  هاگـشناد  دنراد ، تیلوئـسم  نارگـشھوژپ  ناققحم و  دنراد ، تیلوئـسم 

نیا هب  ندیـسر  ندروآ و  تسد  هب  یمالـسا و  نیون  یزاسندـمت  باب  رد  لوا  یهتکن  لوا و  بلطم  نیا  مینک . لابند  دـیاب  میراد و  جاـیتحا  نآ  هب  اـم  زورما  هک  تسا  یزیچ  نیا 

. تسا یلمع  کولس  هک  تسا ، ندمت  زا  یساسا  شخب 

. دشاب هدشن  هتخادرپ  نآ  هب  مالسا  رد  ماع ، ناونع  کی  تحت  ای  صاخ ، تروص  هب  ای  هک  دینک  ادیپ  دیناوتیمن  امش  متفگ ، مدرک و  تسرھف  نم  هک  یئاھزیچ  نیا  زا  مادکچیھ 

دروم رد  تسھ ؛ مالسا  رد  اھنیا  دراد ، دوجو  ناسنا  یارب  یعامتجا  یگدنز  رد  هک  یئاھزیچ  عاونا  ام ، یاھراتفر  عاونا  دراد ، طابترا  اھنآ  اب  ناسنا  هک  یدارفا  اب  کولـس  عاونا 

تـسود اب  راتفر  یهنیمز  رد  تسھ ، نواعت  دروم  رد  تسھ ، ردام  ردپ و  دروم  رد  تسھ ، ندش  هدایپ  ندش و  راوس  دروم  رد  تسھ ، دـمآوتفر  دروم  رد  تسھ ، ندرک  رفس 

طابنتسا لھا  هک  دراد ؛ دوجو  یلک  ناونع  کی  تحت  ای  تسا ، دوجوم  ام  یمالسا  عبانم  رد  صاخ  روط  هب  ای  اھزیچ ، یهمھ  رد  تسھ . نمـشد  اب  راتفر  یهنیمز  رد  تسھ ،

. دننک ادیپ  دنروایب و  تسد  هب  نآ  زا  تسا ، ناشزاین  دروم  هک  ار  یزیچ  نآ  دنناوتیم  رظن  لھا  و 

« يمالسا نيون  يزاسندمت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٣ ناسارخ  ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

ار یگدنز  کولس  کبس و  یگدنز و  یاھشور  دنراد  یعـس  هک  یناسک  نآ  زا  دیلقت  مینک ؛ زیھرپ  دیلقت  زا  دیاب  تدشب  یمالـسا ، نیون  ندمت  زا  شخب  نیا  نتخاس  یارب  ام 

میشاب هتـشاد  برغ  اب  یرگهزیتس  برغ و  اب  ینمـشد  یانب  ام  هکنیا  هن  تسا . یبرغ  ندمت  لیمحت ، یئوگروز و  نیا  رھظم  اھنت  لماک و  رھظم  زورما  دننک . لیمحت  اھتلم  هب 

برغ و یهئطوت  برغ و  یاھهویـش  برغ و  ندـمت  برغ و  مسا  هکنیا  درجمب  یـضعب  تسین . یتاـساسحا  ینمـشد  یرگهزیتـس و  تسا -  یـسررب  زا  یـشان  فرح ، نیا  - 

ضرغ میراد - ! یگتـشکردپ  هتبلا  میرادـن -  ینانچنآ  یگتـشکردپ  برغ  اب  اـم  هن ، دینمـشد . برغ  اـب  اھامـش  اـقآ ، یزیتسبرغ : رب  دـننکیم  لـمح  دـیآیم ، برغ  ینمـشد 

. تسا هدشیسررب  فرح ، نیا  میرادن .

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٣ ناسارخ  ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

گنھرف نطاب  تسین ؛ هدـننکنییعت  هک  تسا ، یبرغ  گنھرف  رھاوظ  اـھنیا  تسین ؛ تلوھـس  تعرـس و  لـئاسو  یگدـنز و  شیاـسآ  لـئاسو  اـمیپاوھ و  طـقف  یبرغ  گـنھرف 

لوا یهجرد  رد  نیون  یمالسا  ندمت  هب  ندیسر  طرـش  تیونعم . نمـشد  تیونعم و  دض  ادزتیوھ و  دولآهانگ  دولآتوھـش  یدام  یگدنز  کبـس  نامھ  زا  تسا  ترابع  یبرغ 

. مینک دیلقت  میاهدرک  تداع  ار  یئاھزیچ  کی  یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  هنافساتم  ام  دوش . زیھرپ  یبرغ  دیلقت  زا  هک  تسا  نیا 

جیردـتب دـیاب  اھراک  نیا  هن ، دریگب ؛ ماجنا  یمومع  یعمج و  تکرح  کی  هرابکی  اھزیچ ، ریاس  دروم  رد  نکـسم ، دروم  رد  ساـبل ، دروم  رد  ـالاح  هک  متـسین  نیا  رادـفرط  هدـنب 

یارب ار  ناتدوخ  دـیاب  اھناوج  امـش  و  تسا . نازاسگنھرف  راک  تسا ، ناگبخن  راک  متفگ ، هک  روط  نامھ  دراد . مزال  یزاسگنھرف  اھنیا  تسین ؛ مھ  یروتـسد  دریگب ؛ ماـجنا 

. تسا یلصا  تلاسر  نیا ، دینک ؛ هدامآ  نیا 

یاج هب  نیا  میناشنیم -  مشچ  یور  رب  مامت  مارتحا  اب  ار  یراکتبا  رھ  یرکتبم و  رھ  مینکیم ، جیورت  یروآون  عارتخا و  زا  مینکیم ، جـیورت  تعنـص  زا  مینکیم ، جـیورت  ملع  زا  ام 

، تسا یمومع  قالخا  تسا ، یعامتجا  راتفر  تسا ، یگدـنز  کبـس  ندرک  تسرد  هیـضق ، لـصا  تسا ؛ رگید  یاـج  هیـضق  لـصا  میتفگ ، هک  روط  ناـمھ  اـما  ظوفحم -  دوخ 

یمالـسا بـالقنا  میتسھ و  شلاـبند  میتـسھ و  شایعدـم  اـم  هک  یمالـسا  نیون  ندـمت  مینک . شـالت  دـیاب  میورب ؛ شیپ  اـم  شخب ، نیا  رد  دـیاب  تسا . یگدـنز  گـنھرف 

، تسھ شلابند  مھ  تورث  تسا ؛ تزع  جوا  رد  ناریا  تلم  تقو  نآ  دـمآ ، دوجو  هب  ندـمت  نآ  رگا  درک . دـھاوخن  ادـیپ  ققحت  شخب  نیا  نودـب  درواـیب ، دوجو  هب  ار  نآ  دـھاوخیم 

. تیونعم اب  هارمھ  دوب ، دھاوخ  وا  اب  زیچ  همھ  تسھ ؛ شلابند  مھ  یللملانیب  تزع  تسھ ، شلابند  مھ  تینما  تسھ ، شلابند  مھ  هافر 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٣ ناسارخ  ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

دیلقت هک  یتروص  هب  تسا ، برغ  ندمت  اب  یهھجاوم  راک ، نیا  روغث  دودح و  زا  یکی  و  تساھنآ ؛ شود  رب  نیون  یمالسا  ندمت  داجیا  تیلوئـسم  هک  دننک  ساسحا  همھ  دیاب 

. دریگن ماجنا  نآ  زا 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٣ ناسارخ  ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

متفگ و نم  هک  ار  یعناوـم  نیا  یهمھ  هک  دراد  ار  یئاـناوت  نـیا  دراد ، دوـجو  یمالـسا  بـالقنا  رد  هـک  یمکارتـم  یژرنا  یتـیفرظ و  یتردـق و  نآ  تساـناوت . یمالـسا  بـالقنا 

دھاوخ امش  نامز  رد  نیا  و  دنک ؛ رارقرب  ایند  یهمھ  مشچ  یولج  ار  یمالسا  هوکـشاب  یلاعتم  یهتـسجرب  زاتمم  ندمت  نآ  درادرب و  هار  رـس  زا  متفگن ، مھ  ار  شایرایـسب 

یروط نامھ  مسج -  تیوقت  حور و  تیوقت  هیکزت و  لمع و  ملع و  ظاحل  زا  ار  ناتدوخ  دیناوتیم ، هچرھ  دوب . دھاوخ  امش  تمھ  اب  دوب ، دھاوخ  امـش  تسد  هب  هللااشنا  دوب ،

. دیریگب شود  هب  ار  نیگنس  راب  نیا  هللااشنا  دینک و  هدامآ  هدش -  ضرع  اھراب  هک 

بالقنا  / ١٣٩١/١٢/١۴ ربھر  اب  تفرشیپ  یناریا  یمالسا  یوگلا  یحارط  زکرم  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید 

یهشیدنا رکفت و  یانبم  رب  اھهصرع  یهمھ  رد  هتفرـشیپ  دیدج و  ندـمت  کی  یحارط  یمالـسا و  بالقنا  لوصحم  یهئارا  عقاورد  تفرـشیپ  یناریا  – یمالـسا یوگلا  یحارط 

. دوش هدید  قمع  شیازفا  اب  هارمھ  تدمدنلب و  دیاب  راک  قفا  نیاربانب  تسا . مالسا 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٢/٠٩ یرادیب  املع و  یناھج  سالجا  رد  تانایب 

تسا یفرگش  یهدیدپ  تسا ؛ یمالسا  تما  مالسا و  ناھج  لئاسم  تسرھف  ردص  رد  هزورما  تخادرپ ، دیھاوخ  نآ  هب  سالجا  نیا  رد  امش  هک  یمالـسا » یرادیب   » عوضوم

ناھج یارب  هاگنآ  یمالـسا و  تما  یارب  تسدرود ، نادـنچ  هن  یزادـنامشچ  رد  ار  یمالـساندمت  ندروآربرـس  دوب  دـھاوخ  رداـق  دـبای ، همادا  دـنامب و  ملاـس  نذاـب هللا  رگا  هک 

. دنز مقر  تیرشب 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٢/٠٩ یرادیب  املع و  یناھج  سالجا  رد  تانایب 

هب دـنوادخ  زا  دادمتـسا  تمواقم و  ربص و  یھلا و  یهدـعو  هب  دامتعا  یهیاـس  رد  همھ  دـننکیم ، فارتعا  نادـب  اـم  نانمـشد  هک  یمالـسا  یروھمج  رد  ناـشخرد  یاـھتیعقاو 

یبر یعم  نا  الک   : » هک دناهدز  بیھن  دندادیم ، رـس  نوکردـمل » انا  : » یادـن زیگنابارطـضا ، عطاقم  رد  هک  یئافعـض  یهسوسو  ربارب  رد  هراومھ  ام  مدرم  تسا . هدـمآ  تسد 

«. نیدھیس

ار اکیرمآ  هب  هتسباو  نامرفهبشوگ و  دساف و  یاھتموکح  دناهتسناوت  هدرک و  ملع  دق  دادبتسا  رابکتـسا و  ربارب  رد  هک  تسا  یئاھتلم  سرتسد  رد  اھبنارگ  یاهبرجت  نیا  زورما 

. دننک لزلزتم  ای  هتخاس  نوگنرس 

رد یمالسا ، ندمت  یهلق  هب  ندیسر  ات  ار  راختفا  ریسم  نیا  تسناوت  دھاوخ  زیزع » یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرـصنیل هللا  و  : » یهدعو هب  دامتعا  رـصب و  ربص و  یگداتـسیا و 

. دنک راومھ  یمالسا  تما  ربارب 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٢/٠٩ یرادیب  املع و  یناھج  سالجا  رد  تانایب 

دھد و وس  تمـس و  دیاب  ار  اھتلم  یرادیب  هک  یئالاو  یلاعتم و  یهطقن  تسا ؛ ناملـسم  یاھروشک  رد  یمالـسا  یرادیب  یارب  تدمدنلب  فدـھ  میـسرت  موزل  هتکن ، نیمود 

. دومن صخشم  نآ  رد  ار  کیدزن  ینایم و  یاھفدھ  درک و  میسرت  ار  هار  یهشقن  ناوتیم  هک  تسا  هطقن  نیا  یئاسانش  اب  دناسرب . هطقن  نآ  هب  ار  نانآ 

یندمت هاگیاج  هب  دیاب  اھروشک ، اھتلم و  بلاق  رد  دوخ  ضاعبا  یهمھ  اب  یمالـسا  تما  دشاب . یمالـسا » ناشخرد  ندمت  داجیا   » زا رتمک  یزیچ  دناوتیمن  یئاھن  فدھ  نیا 

تداعـس و نیمات  یارب  دـنوادخ  هک  تسا  یایونعم  یداـم و  یاـھتیفرظ  یهمھ  زا  اـھناسنا  یدـنمهرھب  ندـمت ، نیا  یمومع  یلـصا و  یهصخاـش  دـبای . تسد  نآرق  بولطم 

یئوگخـساپ داھتجا و  رد  نآرق ، زا  هتفرگرب  نیناوق  رد  یمدرم ، تموکح  رد  ار  ندـمت  نیا  یرھاظ  شیارآ  تسا . هدرک  هیبعت  نانآ  دوخ  دوجو  رد  تعیبط و  ملاع  رد  نانآ ، یلاـعت 

رب ینتبم  داصتقا  زا  ندـش  صـالخ  رد  تلادـع ، رارقتـسا  رد  یمومع ، تورث  هاـفر و  داـجیا  رد  طاـقتلا ، تعدـب و  زین  عاـجترا و  رجحت و  زا  زیھرپ  رد  رـشب ، یونهبون  یاـھزاین  هب 

هب هناملاع  یداھتجا و  هاگن  درک . هدـھاشم  دـیاب  ناوتیم و  راکتبا ، راک و  شـالت و  رد  و  ملاـع ، ناـمولظم  زا  عاـفد  رد  یناـسنا ، قـالخا  شرتسگ  رد  رثاـکت ، اـبر و  یراوخهژیو و 

طباور ات  و  امنیـس ، رنھ و  ات  نردـم  یاھهناسر  زا  و  یروانف ، ینف و  دـیلوت  ات  یرادـکناب  داصتقا و  زا  و  یمـسر ، تیبرت  میلعت و  ماظن  ات  یناسنا  مولع  زا  نوگانوگ ، یاھهصرع 

. تسا یزاسندمت  نیا  مزاول  زا  همھ  هریغ ، هریغ و  للملانیب و 

ینیبدب تسیرگن . زادـنامشچ  نیا  هب  هنانیبدـب  ای  هدزباتـش  هاگن  اب  دـیابن  تسا . ام  عماوج  یاھیئاناوت  سرتسد  رد  نکمم و  یاھراک  همھ ، اھنیا  هک  تسا  هداد  ناشن  هبرجت 

« يمالسا نيون  يزاسندمت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 21هاگياپ  هحفص 13 
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میناوتیم اـم  تسا . وسلا » نظ  اـب  نیناـظلا  : » یهطرو هب  ندـیزغل  ورف  شنیرفآ ، یاھتنـس  کـمک  یھلا و  دادـما  زا  تلفغ  و  تسا ؛ یھلا  تمعن  نارفک  دوخیاـھیئاناوت ، هب 

تیلقا روھقم  کنیا  هک  ناـھج  یاـھتلم  تیرثکا  قح  قاـقحا  ورـشیپ  ار  یمالـسا  تما  مینکـشب و  ار  رگهطلـس  یاھتردـق  یـسایس  یداـصتقا و  یملع و  تاراـصحنا  یهقلح 

. میشاب دنربکتسم ،

دھد و هیدھ  تیرشب  یهمھ  هب  یمالـسا و  تما  هب  ار  الاو  قالخا  هتفرـشیپ و  یهشیدنا  موادم ، تدھاجم  قالخا و  ملع و  نامیا و  یاھهصخاش  اب  دناوتیم  یمالـسا  ندمت 

. دشاب دنبرغ ، یزورما  ندمت  ناکرا  هک  یاهدیشک  نجل  هب  قالخا  هناملاظ و  یدام و  ینیبناھج  زا  یئاھر  یهطقن 

ناحادم  / ١٣٩٢/٠٢/١١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ندیـشک جـنر  یاـنعم  هب  شاهمھ  مھ  مئاد  تدـھاجم  تسا . هدـش  مئاد  تدـھاجم  تکرب  هب  اھیزاسندـمت ، یهمھ  اھتفرـشیپ ، یهمھ  تـسا . هـمھ  زاـین  موادـم ، داـھج 

یگراـکیب یراـکیب و  اوزنا و  تلاـسک و  یلبنت و  هب  دـیایب  یـسک  میراد ، داـھج  نیا  هب  زاـین  هک  زورما  تسا . نیرفآـطاشن  یداـش و  داـھج ، تسا . نیرفآقوش  داـھج ، تسین .

. دوشب دیابن  نیا  ( ١ (؛» راوبلا راد  مھموق  اولحا  ارفک و  تمعن هللا  اولدب  نیذلا  یلا  رت  مل  ا  « ؛ یھلا تمعن  نارفک  دوشیم  اھنیا  دنک ، توعد 

ناحادم  / ١٣٩٢/٠٢/١١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ندیـشک جـنر  یاـنعم  هب  شاهمھ  مھ  مئاد  تدـھاجم  تسا . هدـش  مئاد  تدـھاجم  تکرب  هب  اھیزاسندـمت ، یهمھ  اھتفرـشیپ ، یهمھ  تـسا . هـمھ  زاـین  موادـم ، داـھج 

یگراکیب یراـکیب و  اوزنا و  تلاـسک و  یلبنت و  هب  دـیایب  یـسک  میراد ، داـھج  نیا  هب  زاـین  هک  زورما  تسا . نیرفآ  طاـشن  یداـش و  داـھج ، تسا . نیرفآقوش  داـھج ، تسین .

. دوشب دیابن  نیا  راوبلا ؛» راد  مھموق  اولحا  ارفک و  تمعن هللا  اولدب  نیذلا  یلا  رت  مل  ا  « ؛ یھلا تمعن  نارفک  دوشیم  اھنیا  دنک ، توعد 

نایگنھرف  / ١٣٩٢/٠٢/١٨ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

فراعم یمالسا ، فراعم  یھلا ، فراعم  زا  تسا  مزال  هچ  مینیبب  دننکیم . لخاد  اھیضعب  دننکیم ، جراخ  اھیضعب  میناجنگیم ؛ اھباتک  رد  ار  یلئاسم  کی  ام  هک  تساھلاس 

. میناجنگب ار  اھنآ  درادن ، دوجو  ام  یاھباتک  رد  رگا  هک  دنکیم ؛ زاتشیپ  دنکیم ، ورشیپ  دنکیم ، دنلبرس  ار  تلم  کی  هک  یفراعم  زاسناسنا ؛ فراعم  زاسندمت ، فراعم  یندم ،

روشک  / ١٣٩٢/٠٨/٢٩ رسارس  جیسب  هدنامرف  رازھ  هاجنپ  رادید  رد  تانایب 

یاـھنامرآ تمـس  هب  یکولـس -  عون  رھ  رد  ادـخ -  هار  کـلاس  هک  تسا  نیا  یاـنعم  هب  تسا ؛ دوصقم  هب  نتفاـی  تسد  یارب  هنادـنمرنھ  روناـم  یاـنعم  هب  هناـنامرھق  شمرن 

ذئموی مھلوی  نم  و  دوصقم . هب  ندیـسر  یارب  دنک  هدافتـسا  عونتم  یاھهویـش  زا  دیاب  تسھ ، یوحن  رھ  هب  یلکـش و  رھ  هب  دـنکیم ، تکرح  هک  یمالـسا  عونتم  نوگانوگ و 

ندیسر لابند  هب  دیاب  یماظن ، مزر  نادیم  لثم  بقع -  هب  تکرح  هچ  ولج ، هب  تکرح  هچ  یتکرح -  هنوگرھ  نم هللا ؛ بضغب  آب  دقف  هئف  یلا  ازیحتم  وا  لاتقل  افرحتم  الا  هربد 

یهطقن هب  ندیـسر  یارب  تفرـشیپ ، یارب  دـنکیم ، لابند  ار  فادـھا  نیا  زا  یکی  یاهلحرم  رھ  رد  یمالـسا  ماـظن  دراد ؛ دوجو  یفادـھا  دـشاب . هدـشنییعتشیپزا  فادـھا  هب 

نایداھ و نایامنھار و  تسا . هعطق  هعطق  تسا ، یراذگهلحرم  هتبلا  دسرب . هلحرم  نیا  رد  فدـھ  نیا  هب  دـنک  یعـس  دـیاب  یمالـسا ؛ میظع  ندـمت  داجیا  یارب  جوا ، یلاعت و 

هب یاهلحرم  رھ  رد  یتـکرح  رھ  هک  دـننک  شـالت  دـیاب  همھ  دوشیم . زاـغآ  یعمج  تکرح  دـننکیم ، یراذـگفدھ  دـننکیم ، نیعم  ار  تاـعطق  نیا  طوـبرم ، نالوئـسم  نارکفتم و 

[. تسا  ] یقطنم تکرح  حیحص  ماظن  نآ  نیا  دسرب . شدوخ  فادھا 

روشک  / ١٣٩٢/٠٨/٢٩ رسارس  جیسب  هدنامرف  رازھ  هاجنپ  رادید  رد  تانایب 

جوا هب  ار  ناتتلم  ناتروشک و  تسناوت  دیھاوخ  امـش  تسا ؛ امـش  هب  قلعتم  ماظن  نیا  روشک و  نیا  شخبدـیما  نشور و  یهدـنیآ  یدـیدرت  هنوگچـیھ  نودـب  دـینادب ، اھناوج !

فئاظو نیا  دیناوتب  هکنیا  یارب  دـیھدب ؛ لیکـشت  کاخ  بآ و  نیا  رد  ار  یمالـسا  نیون  ندـمت  لماک  یهنومن  وگلا و  تسناوت  دـیھاوخ  یھلا  قیفوت  هب  امـش  دـیناسرب ؛ راختفا 

هب نید ، هب  دراد  جایتحا  زورما  ناوج  دینک . تیوقت  دینک و  جـیورت  رتشیب  هچرھ  ناتدوخ  نایم  رد  ار  یحور  یگزیکاپ  ار ، تفع  ار ، اوقت  ار ، نید  یتسیاب  دـیھدب ، ماجنا  ار  گرزب 

نازیزع امـش  دراد و  جایتحا  نآ  هب  زورما  ناوج  هک  تسا  یتایـصوصخ  اـھنیا  شزرو ؛ هب  یعاـمتجا و  تامدـخ  ماـجنا ]  ] هب تفع ، هب  تناـما ، هب  راـک ، طاـشن  هب  ملع ، هب  اوقت ،

. دیشاب هتشاد  ار  راک  نیا  ماجنا  قیفوت  هللااشنا  نم  یجیسب 

یگنھرف  / ١٣٩٢/٠٩/١٩ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

بلطم نیا  یتقوکی  نم  تسا . نم  فرح  میریذپب ، یـسایس  تالوحت  کرحم  روتوم  کی  ناونعهب  ار  ناوج  ام  هکنیا  دوشب . یـسایس  یاھتکرح  هاگنالوج  هاگـشناد  دیراذگن 

داقتعا نم  هن ، دـیتخادنا ؛ ناجیھ  هب  دـیتخادنا ، سوھ  هب  ار  اھناوج  نیا  امـش  هک  دـندرک  تمالم  ار  نم  دـننزیم ، هاگـشناد  زا  مد  الاح  هک  یناـیاقآ  نیمھ  زا  یـضعب  متفگ ، ار 

یرگید فرح  نیا  تسا . نیا  شتعیبط  وجشناد ؛ ناوج  صوصخب  تسا ؛ یسایس  تالوحت  یعامتجا و  تالوحت  تکرح  روتوم  هعماج ، رھ  رد  ناوج  لسن  هیـضق ؛ نیا  هب  مراد 

. مینکب دـنماظن  یاھیریگتھج  اب  فلاخم  ای  دـنماظن  لصا  اب  فلاخم  ناشیـضعب  هک  یایـسایس  یاھـشیارگ  نالوج  لحم  ار  هاگـشناد  ام  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  نیا  تسا ؛

لیدـبت میناوتیم "  " نیا دـیراذگن  هتفگ ؛ ام  تلم  ار  یا  " میناوتیم  " کـی منکب ؛ ضرع  مھ  ار  هلمج  نیا  نم  هنیمز  نیا  رد  دـیریگب . ار  نآ  یولج  دـینک و  تبقارم  اـمتح  دـیاب  ار  نیا 

هک میھدـب ، تاجن  یملع  تراقح  زا  ار  نامدوخ  میناوتیم  میوشب ؛ ناھج  یملع  عجرم  میناوتیم  میـسرب ؛ یملع  عیفر  یاھهلق  هب  میناوتیم  ام  دـنتفگ  نآ . سکع  هب  دوشب 

دنراد ار  نیمھ  مھ  رگید  یاھهنیمز  رد  یاهتـسھ ، یهنیمز  رد  طقف  هن  هتفای ؛ تسد  شناد  هب  ناریا  هک  دننکیم  فارتعا  دنراد  ام  نیفلاخم  ام ، نانمـشد  دـنداد و  تاجن  زورما 

. ار میناوتیم  نیا  دینک  لابند  میناوتیم و  دییوگب  مھ  امـش  دورب ؛ نیب  زا  دیراذگن  دنکیم ، نالوج  دراد  ام  یاھناوج  نیا  حور  رد  هک  ار  میناوتیم "  " نیا دـننکیم . فارتعا  دـنیوگیم و 

ماجنا میناوتیم  ار  اھراک  نیا  دورب ؛ هار  تیونعم  تیادھ  تیونعم و  کمک  اب  تیونعم و  زا  دـشاب  راشرـس  هک  میزاسب  ییایند  مینک و  اپرب  ار  یمالـسا  نیون  ندـمت  میناوتیم  ام 

. مینکیم ار ] راک  نیا   ] مھ یھلا  قیفوت  هب  هک  میھدب ،

روشک  / ١٣٩٣/٠٢/١٧ رسارس  نایگنھرف  ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

سلجم رد  ار  اھنآ  هک  ىیاھهاگتـسد  هچ  و  دنزادرپیم ، هجدوبوهمانرب  هب  هک  ىیاھهاگتـسد  هچ  دـنراد ؛ ار  شرورپ  شزومآ و  ىنابیتشپ  ىهفیظو  تلود ، رد  اھهاگتـسد  ىهمھ 

ربهنیزھ طقف  هک  تسا  ىیاج  اجنیا  هک  دـننکن  روصت  دـشاب . ىھاگن  نینچ  کی  شرورپوشزومآ  هب  اھنآ  ىهمھ  هاگن  دـیاب  دـننکیم ، بیوصت  دـننکیم و  دـییات  ىمالـسا  ىاروش 

؛ تشاد دـیھاوخ  درواتـسد  فعاضم  روطهب  دـینک ، هنیزھ  امـش  هچرھ  هک  تسا  ىھاگتـسد  اجنیا  هن ، ربهنیزھ -  هاگتـسد  دـنیوگیم  تسا ؛ ىروجنیا  هاـگن ، ىھاـگ  تسا - 

ام هک  تسین  روجنیا  دش . دنھاوخ  قلخ  دـمآ و  دـنھاوخ  دوجوهب  اجنیا  زا  هدـنیآ ، ناریدـم  هدـنیآ ، نازاسندـمت  هدـنیآ ، نازاسملع  هدـنیآ ، نازاستورث  هک  تسا  ىیاج  اجنیا 

زا روـشک  رـساترس  رد  امـش  هـچرھ  درادـن . دوـجو  شرورپوشزوـمآ  ىاھدرواتـسد  زا  رتگرزب  ىیاھدرواتــسد  ریخن ، دراد ؛ هـنیزھ  اـم  ىارب  طـقف  شرورپوشزوـمآ  مـینک  لاـیخ 

. دوشب تسرد  اجهمھ  ات  دینک  تسرد  ار  اجنیا  تسا ؛ اجنیا  نآ  ىهشیر  دینیبىم ، راکتبا  درواتسد و  تفرشیپ و  ىاھهولج 

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

نیون ىاھشیور  ملاع ، رد  ىتضھن  تکرح و  رھ  ىبالقنا و  رھ  رگا  تسا . لئاسم  نیرتمھم  نیرتىساسا و  زا  ىکی  ىمالسا ، ىروھمج  ماظن  رد  ونهبونىاھـشیور  ىهلئـسم 

زورب زاین ، اب  بسانتم  ون و  ىاهولج  دوخ  زا  ىاهھرب  رھ  رد  تسا  هتـسناوت  لاس  نیا ٣۵  لوط  رد  ىمالسا  ىروھمج  تسا . انف  لاوز و  هب  موکحم  دشاب ، هتـشادن  ىپردىپ  و 

هک ىناسک  ىهمھ  ون و  لسن  هاـگن  هک  تسا  نیا  تسا  مھم  هچنآ  دـش . نیمھ  و  درک ؛ دـنھاوخ  هبلغ  اھـشزیر  رب  اھـشیور  دـش  هتفگ  دـندوب ؛ اھـشزیر  نارگن  ىدارفا  دـھدب .

« يمالسا نيون  يزاسندمت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 21هاگياپ  هحفص 14 
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ندمت داجیا  رود ، ىهدنیآ  مینیبن -  ار  نامدوخ  ىاپ  ىولج  طقف  دـشاب -  رود  نشور و  ىاھهدـنیآ  هب  دـیاب  دـنھاوخیم ، دـنلب  ىاھنامرآ  فادـھا و  هب  تمدـخ  رد  ار  ىناوج  ىورین 

تسا و نیگمغ  تسا ، حورجم  تسا ، هدروـخ  مخز  ریخا  ىاـھنرق  نوگاـنوگ  ثداوـح  زا  هک  ىتیرـشب  زورما  ىاـھتیفرظ  اـھزاین و  اـب  بساـنتم  نیوـن ، ندـمت  تـسا ؛ ىمالـسا 

بسانتم و هکنانچنآ  ار  اھنآ  دنک و  داش  ار  اھنآ  ىاھلد  دـناسرب ، ىدـیدج  قافآ  هب  ار  اھلـسن  نیا  دـناوتیم  مالـسا  دناىگدرـسفا . ىدـیمون و  سای و  راچد  نآ  ناوج  ىاھلـسن 

هب قلعتم  هدنیآ  دیندمت . نیا  داجیا  رد  ىلـصا  ىـساسا و  مھم و  ىاھهتـسھ  امـش  و  نیا . ىنعی  ىمالـسا  نیون  ندمت  دشخبب ؛ تمارک  تسا ، ناسنا  تمارک  ىهتـسیاش 

ىروھمج ماظن  رد  اھـشیور  دشرهبور  ىهعومجم  زا  ىـشخب  دیزورما . ىاھناوج  امـش  ناھج ، ىهدنیآ  عقاو  رد  ندمت و  نیا  ىهدـنیآ  روشک و  ىهدـنیآ  ناگدـنزاس  تسا . امش 

زا ىاهطقن  رھ  رد  اھناوج  ىهمھ  هچ  و  دنھاگـشناد ، نیا  رد  هک  ىیاھنآ  هچ  دـیتسھ ؛ اجرھ  رد  دـنکیم . ادـیپ  ققحت  نیـسحماما  هاگـشناد  رد  ىنعی  شخب  نیا  رد  ىمالـسا 

. دنشاب نیرفآشقن  دنناوتیم  دننکیم ، دھعت  ساسحا  هک  روشک 

یقرش  / ١٣٩٣/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

طقف هک  ار  یمیظع  تکرح  نیا  هک  تسا  نـیا  ناشفدـھ  دننک ؛ ریقحت  ار  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  مھ  ناشفدھ  دـنکیم ؛ دراد  میرحت  یهبرح  زا  ار  هدافتـسا  رثکادـح  نمـشد 

فقوتم دنھاوخیم  ار  یمالـسا  نیون  ندمت  تمـسهب  تکرح  یمالـسا ، ماظن  تکرح  یمالـسا ، بالقنا  تکرح  دننک . فقوتم  دریگب ، ماجنا  تسناوتیم  ناریا  تلم  شود  یور 

هک دننیبیم  دنمھفیم و  ار  نیا  تسا . ایند  راوخنوخ  ملاظ و  یاھرادیناپمک  تسینویھـص و  یاھرادهیامرـس  عفانم  لباقم  یهطقن  تسرد  تکرح  نیا  دننادیم  نوچ  دـننک ؛

اھندرکطورشوطرش نیا  اھدیدھت و  نیا  اھمیرحت و  نیا  دنریگب . ار  نیا  یولج  دنھاوخیم  دنکیم ؛ شدوخ  هجوتم  ار  اھتلم  دنکیم و  ادیپ  هعسوت  دراد  ایند  رد  روطچ  تکرح  نیا 

. تسا نیا  رطاخهب 

اھهاگشناد  / ١٣/٠۴/١٣٩۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

یهتسیاش هاگیاج  هب  تلم  نیا  روشک و  نیا  دنراذگن  هک  تسا  نیا  ناریا  تلم  نانمشد  فدھ  دندرک ، هراشا  ناشدوخ  یاھینارنخس  رد  ناتـسود  زا  یـضعب  هک  روطنیمھ 

فدھ هک  تسا  نیا  ماهدیقع  مھ  هدنب  هلب ، تسا . نیا  رطاخهب  اھمیرحت  هدش ؛ زاغآ  روشک  رد  تکرح  نیا  هک  دناهدرک  ساسحا  نوچ ] [ ؛ دـسرب یندـمت ، هاگیاج  نآ  شدوخ ،

ناوخهضور هک  رغصایلع  یهضور  یارب  ینالف  ارچ  دنتفگ  تسین . مھ  مسیرورت  یهلئسم  تسین ، مھ  رشب  قوقح  یهلئـسم  تسین ، طقف  یاهتـسھ  یهلئـسم  اھمیرحت 

دـض ناشدوخ  اھنیا  دنرورپتسیرورت ، ناشدوخ  اھنیا  دنکیم ؟ هیرگ  رغـصایلع  یهضور  یارب  نیا  هدـیرب ؛ رـس  رغـصایلع  دـص  شدوخ  ادـخ  هدـنب  نآ  تفگ  درکن ؟ هیرگ  دـناوخ ،

اھفرح نیا  زا  رتارف  رتالاب و  رایسب  یهبساحم  کی  هلئسم  تسین ؛ نیا  هلئسم  دنروایب ؟ راشف  یروشک  کی  هب  رشب  قوقح  یارب  هک  دنتسھ  نیا  لابند  اھنیا  دنرشب ؛ قوقح 

؛ مالظنا ملظ و  ماظن  رابکتـسا و  ماظن  یدابم  لباقم  یهطقن  تسرد  یایدابم  یعبانم و  رب  ینتبم  تسا  هدـمآ  دوجوهب  یتیوھ  کی  یتکرح ، کی  یتلم ، کـی  ینعی  تسا ؛

هتبلا مھ  اھمیرحت  مینک . شـالت  دـیاب  مینکب ، تکرح  تسیاـب  میتسھ . یھاـگیاج  نینچکـی  رد  اـم  میتسھ ؛ یتیعقوم  نینچکـی  رد  اـم  دـسرب ؛ ییاـج  هب  نیا  دـنھاوخیمن 

یاھترازو مولع و  ترازو  و  دـیراد ؛ شقن  هنیمز  نیا  رد  دـیتاسا  امـش  و  مینک . هدافتـسا  نامیاھتیفرظ  زا  دـیاب ] [ ؛ دوشن تفرـشیپ  عنام  دـناوتیم  اما  دـنکیم  داـجیا  ییاـھتمحز 

ار هفیرش  یهیآ  نیا  دیھاوخب . کمک  مھ  لاعتم  یادخ  زا  هللااشنا  دینک و  لابند  دینادب و  ردق  ار  اھشقن  نیا  دنراد ؛ یمھم  یساسا و  یاھشقن  شناد ، یهلئـسم  هب  طوبرم 

. تسا یھلا  فلختیب  یهدعو  نیا  ( ٧ -) مکمادقا تبثی  مکرصنی و  اورصنت هللا  نا   - دندناوخ ناتسود  هک  مھ 

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

یایحا ینعی  تسا ؛ یمالـسا  ندـمت  یمالـسا و  یهعماج  داجیا  یهلئـسم  یکی  اھنامرآ ، ناونع  هب  ماهدرک  تشاددای  اجنیا  هدـنب  هک  ییاـھزیچ  وزج  دنتـسھ ؟ هچ  اـھنامرآ 

لئاسم هب  دننک  شرصحنم  دننک و  رود  دنناوتیم  هچرھ  هعماج  تیریدم  زا  تسایس ، زا  یگدنز ، زا  ار  مالسا  دندرک  یعس  شیپ ، اھنرق  زا  یاهدعکی  یـسایس ؛ مالـسا  رکفت 

(۵ (؛» نذاب هللا عاطیل  الا   » هک تسا  هدمآ  مالسا  هن ، اھفرح ؛ نیا  زا  دقع و  سلجم  ربق و  ناتسربق و  لئاسم  هب  دننک  دودحم  شاوی  شاوی  مھ  ار  یصخش  لئاسم  یصخش ؛

. دتفیب قافتا  دیاب  نیا  دننک ؛ ادیپ  یعقاو  ققحت  هعماج  رد  دنوشب ، هدایپ  هعماج  رد  هکنیا  یارب  دناهدمآ  یھلا  نایدا  دنروجنیمھ . ناربمغیپ  یهمھ  تسین ؛ مالـسا  مھ  طقف 

. تسا نیا  اھنامرآ  نیرتمھم  زا  یکی 

یروانف  / ٠٨/٢٠/١٣٩۴ ملع و  یاھکراپ  دشر و  زکارم  اھهاگشھوژپ ، اھهاگشناد ، یاسور  رادید  رد  تانایب 

نارود رد  هاگـشناد  هک  یبوخ  نومزآ  بوخ و  یهبرجت  نیا  اب  ثاریم ، نیا  اـب  یخیراـت ، یاـھهنیمز  نیا  اـب  خـیرات ، نیا  اـب  قباوس ، نیا  اـب  هاگـشناد  نیا  زا  هک  مینک  راـکهچ  اـم 

تسا نیا  فدھ  نوچ  میربب ؟ هرھب  یمالسا  نیون  ندمت  داجیا  یارب  میناوتب  میھدب - رارق  مھ  رانک  رد  ار  اھنیا  یهمھ   - دمآ دوجوهب  هاگشناد  رد  هک  یتالکشم  اب  داد و  بالقنا 

روشک میھاوخیم  ام  رگید ، میتسھ  نیا  لابند  ام  دنکب ؛ لیدبت  مالـسا  ینامرآ  رظن و  دروم  یهعماج  هب  ار  هعماج  دناوتب  هک  تسا  یمالـسا  تیمکاح  کی  داجیا  فدھ ، رگید ؛

طوطخ نیا  هک  دسرب  مالسا  ینامرآ  طوطخ  نآ  هب  هک  دوشب  یروشک  کی  مینکیمن - ار  یناھج  یللملانیب و  لئاسم  رگید و  یاھروشک  ثحب  الاح  لوا ، یهجرد  رد   - نامدوخ

تذـل یمالـسا  یهعماج  ینامرآ  عضو  نیا  زا  دـنک ، هعلاـطم  دـنک ، رکف  دنیـشنب  هک  یـسکرھ  ینعی  تسا ؛ یرکفتم  ناـسنا  رھ  یارب  ینیریـش  بولطم و  زیچ  کـی  یناـمرآ 

تورث مھ  تسھ ، یناـھج  جاوـما  اـب  یهلباـقم  تردـق  مھ  تسھ ، تلادـع  مھ  تسھ ، تزع  مھ  تسھ ، تفرـشیپ  مھ  تـسھ ، مـلع  مـھ  نآ ، رد  هـک  یاهعماـج  دربـیم ؛

دـنک و افیا  دـناوتیم  یـشقن  هچ  هنیمز ] نیا  رد   ] هاگـشناد دـسرب . اجنیا  هب  نامروشک  میھاوخیم  یمالـسا ، نیون  ندـمت  مییوگیم  نیا  هب  ام  یروجنیا ؛ ریوصت  کـی  تسھ ؛

زورما ثحب  عوضوم  نیا  هتبلا  میسرب ؟ اجنیا  هب  میناوتب  هک  مینک  راکهچ  ام  درک ؟ دیاب  هچ  هک : تسا  نیا  لاوس  ایناث  تسا ، مزال  هاگشناد  ینیرفآشقن  الوا  دنکب ؟ دیاب  راکهچ 

رکف نیا  یور  ام  هاگشناد  هک  مھدب  رکذت  ار  نیا  مھاوخیم  طقف  نم  دراد ؛ مزال  یلـصفم  یتاقیقحت  یاھراک  اھنیا  تسین ؛ یاینارنخـس  یاهسلج و  ثحب  نوچ  تسین ، نم 

نیا رب  ار  اھهمانرب  دیھدب ، رارق  ساسا  نیا  رب  ار  هاگشناد  تیلوئسم  دینک ؛ رکف  نیا  یور  روشک  یلاع  شزومآ  هاگتسد  نالوئسم  اھهاگشناد و  ناریدم  ناونعهب  امـش  دنک ،

نیا داد ، ناشن  بـالقنا  رد  شدوخ  زا  هک  یگرزب  نومزآ  نیا  اـب  دـش ، هتفگ  هک  یخیراـت  قیمع  یهشیر  نیا  اـب  دـش ، هتفگ  هک  یقباوس  نیا  اـب  هاگـشناد  هک  دـیزیرب  ساـسا 

نیا رب  ار  اھراک  یهمھ  ینعی  دـینک ؛ رکف  دـیاب  نیا  یور  یناریا ؟ ناـنچنآ  یاهعماـج و  ناـنچنآ  یمالـسا و  نیون  ندـمت  داـجیا  یارب  دـنک  اـفیا  دـناوتیم  یـشقن  هچ  هاگـشناد 

. دیھدب رارق  دیاب  ساسا 

ىمالسا  / ١٠/٠٨/١٣٩۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

وا یهفیظو  هچنآ  هب  تبـسن  تسا  یمک  کـچوک و  راـک  نیا  دـنک ؛ اـپرب  نشج  ربمغیپ  تثعب  اـی  ربـمغیپ  تدـالو  دوبداـی  هب  هک  تسین  نیا  اـھنت  یمالـسا  تما  یهفیظو  زورما ،

یاهدیدپ نیا  هب  ام  دنک . زاب  ار  یاهزات  هار  دنک ، داجیا  یدـیدج  یاضف  دـمدب ، ایند  نیا  رد  یحور  ربمغیپ ، دوخ  لثم  مالـسا و  دوخ  لثم  دراد  هفیظو  زورما  مالـسا  یایند  تسا .

یهرابرد اھتردق  هچنآ  اب  دراد  یـساسا  توافت  نیا  تیرـشب ؛ یارب  میـشاب  یمالـسا  نیون  ندـمت  لابند  دـیاب  ام  یمالـسا .» نیون  ندـمت   » مییوگیم میتسھ  نآ  راظتنا  رد  هک 

رب دوخ  گنھرف  قالخا و  لیمحت  یانعمهب  نیا  تسین ؛ اھتلم  قوقح  هب  زواجت  یانعمهب  نیا  تسین ؛ اھنیمزرـس  فرـصت  یانعمهب  نیا  دننکیم ؛ لمع  دـننکیم و  رکف  تیرـشب 

یھار دـننک . باختنا  ار  تسرد  هار  دوخ  صیخـشت  اب  دوخ ، باختنا  اب  دوخ ، رایتخا  اب  اھتلم  ات  تسا ، اھتلم  هب  یھلا  یهیدـھ  ندرک  هضرع  یانعمهب  نیا  تسین ؛ اھتلم  رگید 

. تسا ام  زورما  یهفیظو  نیا  تسا . یھارمگ  هار  طلغ و  هار  دناهدناشک ، هار  نآ  هب  ار  اھتلم  ناھج  یاھتردق  زورما  هک 

یزیرهدولاش ناشدوخ  یارب  ار  یندمت  کی  دننک و  هدافتسا  هفسلف  شناد و  نیا  زا  دنتـسناوت  نیملـسم  یهفـسلف  نیملـسم و  شناد  زا  هدافتـسا  اب  اپورا  مدرم  یزور  کی 

یاھرازبا زا  دوب  یدام  نوچ  و  دـیدج ، ندـمت  کی  یزیرهدولاـش  هب  دـندرک  عورـش  اـھییاپورا  یدـالیم  مھدـفھ  مھدزناـش و  نرق  زا  دوب . یداـم  ندـمت  هتبلا  ندـمت  نیا  دـننک .

مھ فرط  کی  زا  دنتفر ؛ اھتلم  تورث  ندرک  تراغ  تمس  هب  دنتفر ، اھتلم  ندرک  بولغم  تمس  هب  دنتفر ، رامعتـسا  تمـس  هب  یفرط ] زا  [ ؛ دندرک هدافتـسا  اباحمیب  نوگانوگ 

« يمالسا نيون  يزاسندمت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 21هاگياپ  هحفص 15 
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نرق جنپ  راھچ  لوط  رد  اھییاپورا  هک  تسا  هدوب  یراک  نیا  دندرک . مکاح  تیرـشب  ملاع  رب  ار  ندـمت  نیا  و  هبرجت ، اب  یروانف و  اب  ملع و  اب  دـندرک  تیوقت  نورد  رد  ار  ناشدوخ 

یتخبـشوخ اما  تشاذـگ  مدرم  رایتخا  رد  ار  یگدـنز  یاھرازبا  تلوھـس و  تعرـس و  یروانف و  زا  ییابیز  یاھهولج  دـندرک ، هضرع  ایند  هب  اھنآ  هک  یندـمت  نیا  دـنداد . ماـجنا 

راچد مھ  دوخ  نورد  رد  درک ؛ ریقحت  ار  ییاھتلم  درک ، ریقف  ار  ییاھتلم  درک ، ریـسا  ار  ییاھتلم  دیبوک ، تلادـع  قرف  رب  سکعب ، درکن ؛ رارقرب  ار  تلادـع  درکن ، نیمات  ار  اھناسنا 

هب یبرغ  یهتـسجرب  رادمتـسایس  کی  دنھدیم . یھاوگ  انعم  نیا  هب  اھیبرغ  دوخ  زورما  دندش . چوپ  کوپ و  یونعم  ظاحل  زا  دـندش ، دـساف  یقالخا  ظاحل  زا  دـش ، اھداضت 

زورما تشاد . تیرـشب  یارب  یکانرطخ  نطاب  اما  تشاد  یقربوقرزرپ  رھاظ  ندمت  نیا  دـیوگیم ؛ تسار  مینکیم . سح  ار  نیا  تسا و  یکوپ  چوپ و  یایند  ام  یایند  تفگ  نم 

. روجکی مھ  ایند  رسارس  رد  اھنیا  یهطلس  تحت  قطانم  رد  روجکی ، اپورا  رد  روجکی ، اکیرمآ  رد  دھدیم ؛ ناشن  دراد  ار  دوخ  یبرغ  ندمت  یاھداضت 

یزیرهدولاش ار  یمالـسا  نیون  ندمت  دوخ ، تمھ  اب  هک  تسا  نیملـسم  تبون  زورما  ( ١ (؛ سانلا نیب  اھلوادـن  مایالا  کلت  و  تسا . مالـسا  تبون  زورما  تسا ، ام  تبون  زورما 

زا زورما  مھ ]  ] ام دندرک ، هدافتـسا  نیملـسم  یهفـسلف  زا  دندرک ، هدافتـسا  نیملـسم  یهبرجت  زا  دندرک ، هدافتـسا  نیملـسم  شناد  زا  زورنآ  اھییاپورا  هکنانچمھ  دننک .

زورما یهفیظو  نیا  تیونعم . حور  اب  یمالسا و  حور  اب  اھتنم  یمالـسا ، ندمت  ندرک  اپرب  یارب  مینکیم  هدافتـسا  یناھج  دوجوم  یاھرازبا  زا  مینکیم ، هدافتـسا  ناھج  شناد 

. تسا ام 

ىمالسا  / ١٠/٠٨/١٣٩۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رارق تیرـشب  لباقم  رد  ار  نآ  دناسرب و  رمث  هب  دنک ، یزیرهدولاش  دنک ، یحارط  ار  نارود  نیا  باب  یمالـسا  ندمت  دـناوتیم  هنادـجم  هنادـھاجم و  شالت  کی  اب  یمالـسا  تما 

. دھدب

لمع اکیرمآ  لثم  ام  مینکیمن ؛ لمع  اھییاپورا  لثم  ام  میھدیمن ؛ رارق  مالسا  یایند  یهطلس  تحت  ار  یروشک  چیھ  روزب  ام  مینکیمن ؛ توعد  مالسا  هب  ار  سکچیھ  روزب  ام 

فرـصت روزب  ار  نآ  فارطا  روشک  دنچ  نینچمھ  ار و  دنھ  لثم  میظع  روشک  کی  دنھ ، سونایقا  ات  دنتفر  سلطا  سونایقا  رانک  رد  هریزج  کی  زا  دنداتفا  هار  اھییاپورا  مینکیمن .

دنراد رگید  یاھهویش  اب  رگید ، یاھشور  اب  ار  راک  نامھ  مھ  زورما  دنتفر . شیپ  یروجنیا  دندناشن ؛ هایـس  کاخ  هب  ار  اھنآ  دندش و  دنمتورث  ناشدوخ  دندرک و  تراغ  دندرک و 

شیارآ ار  ناشدوخ  رھاظ  دـننکیم و  تسرد  تفرـشیپ  ناشدوخ  یارب  نارگید  راک  لوصحم  اب  نارگید ، تورث  اب  نارگید ، یهیامرـس  اب  نارگید ، لوپ  اب  دـنھدیم ؛ ماـجنا  اـیند  رد 

، دـیروایب تسد  هب  اھناملـسم  امـش  هچنآ  دـنوشیم . رتکوپ  کوپ و  دـنراد  میدرک  ضرع  هک  روطناـمھ  دـسوپیم ؛ دراد  ناـشنطاب  دوـشیم ؛ بارخ  دراد  نطاـب  هتبلا  دـنھدیم ؛

هئیس مکبصت  نا  مھوست و  هنسح  مکـسسمت  نا  درک ؛ دھاوخ  لاحـشوخ  دنـسرخ و  ار  اھنآ  دوشب ، دراو  تبیـصم  امـش  رب  هچنآ  درک ؛ دھاوخ  دونـشخان  ار  امـش  نانمـشد 

مینک و ادیپ  ار  نامھار  مینکن ؛ هاگن  اھنآ  مخا  هب  اھنآ ، دنخبل  هب  اھنآ ، تسد  هب  دشابن و  اھنآ  هب  نامھاگن  دیاب  ام  تسا . نآرق  مالک ]  ] نیا دنتـسھ ، یروجنیا  ( ١ (؛ اھب اوحرفی 

. تسا مالسا  یایند  رد  همھ  یهفیظو  ام و  یهفیظو  نیا  میورب ؛ شیپ  مینک و  تکرح 

ىمالسا  / ١٠/٠٨/١٣٩۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

وا یهفیظو  هچنآ  هب  تبـسن  تسا  یمک  کـچوک و  راـک  نیا  دـنک ؛ اـپرب  نشج  ربمغیپ  تثعب  اـی  ربـمغیپ  تدـالو  دوبداـی  هب  هک  تسین  نیا  اـھنت  یمالـسا  تما  یهفیظو  زورما ،

یاهدیدپ نیا  هب  ام  دنک . زاب  ار  یاهزات  هار  دنک ، داجیا  یدـیدج  یاضف  دـمدب ، ایند  نیا  رد  یحور  ربمغیپ ، دوخ  لثم  مالـسا و  دوخ  لثم  دراد  هفیظو  زورما  مالـسا  یایند  تسا .

یهرابرد اھتردق  هچنآ  اب  دراد  یـساسا  توافت  نیا  تیرـشب ؛ یارب  میـشاب  یمالـسا  نیون  ندـمت  لابند  دـیاب  ام  یمالـسا .» نیون  ندـمت   » مییوگیم میتسھ  نآ  راظتنا  رد  هک 

رب دوخ  گنھرف  قالخا و  لیمحت  یانعمهب  نیا  تسین ؛ اھتلم  قوقح  هب  زواجت  یانعمهب  نیا  تسین ؛ اھنیمزرـس  فرـصت  یانعمهب  نیا  دننکیم ؛ لمع  دـننکیم و  رکف  تیرـشب 

یھار دـننک . باختنا  ار  تسرد  هار  دوخ  صیخـشت  اب  دوخ ، باختنا  اب  دوخ ، رایتخا  اب  اھتلم  ات  تسا ، اھتلم  هب  یھلا  یهیدـھ  ندرک  هضرع  یانعمهب  نیا  تسین ؛ اھتلم  رگید 

. تسا ام  زورما  یهفیظو  نیا  تسا . یھارمگ  هار  طلغ و  هار  دناهدناشک ، هار  نآ  هب  ار  اھتلم  ناھج  یاھتردق  زورما  هک 

ىمالسا  / ١٠/٠٨/١٣٩۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یزیرهدولاش ناشدوخ  یارب  ار  یندمت  کی  دننک و  هدافتسا  هفسلف  شناد و  نیا  زا  دنتـسناوت  نیملـسم  یهفـسلف  نیملـسم و  شناد  زا  هدافتـسا  اب  اپورا  مدرم  یزور  کی 

یاھرازبا زا  دوب  یدام  نوچ  و  دـیدج ، ندـمت  کی  یزیرهدولاـش  هب  دـندرک  عورـش  اـھییاپورا  یدـالیم  مھدـفھ  مھدزناـش و  نرق  زا  دوب . یداـم  ندـمت  هتبلا  ندـمت  نیا  دـننک .

مھ فرط  کی  زا  دنتفر ؛ اھتلم  تورث  ندرک  تراغ  تمس  هب  دنتفر ، اھتلم  ندرک  بولغم  تمس  هب  دنتفر ، رامعتـسا  تمـس  هب  یفرط ] زا  [ ؛ دندرک هدافتـسا  اباحمیب  نوگانوگ 

نرق جنپ  راھچ  لوط  رد  اھییاپورا  هک  تسا  هدوب  یراک  نیا  دندرک . مکاح  تیرـشب  ملاع  رب  ار  ندـمت  نیا  و  هبرجت ، اب  یروانف و  اب  ملع و  اب  دـندرک  تیوقت  نورد  رد  ار  ناشدوخ 

یتخبـشوخ اما  تشاذـگ  مدرم  رایتخا  رد  ار  یگدـنز  یاھرازبا  تلوھـس و  تعرـس و  یروانف و  زا  ییابیز  یاھهولج  دـندرک ، هضرع  ایند  هب  اھنآ  هک  یندـمت  نیا  دـنداد . ماـجنا 

راچد مھ  دوخ  نورد  رد  درک ؛ ریقحت  ار  ییاھتلم  درک ، ریقف  ار  ییاھتلم  درک ، ریـسا  ار  ییاھتلم  دیبوک ، تلادـع  قرف  رب  سکعب ، درکن ؛ رارقرب  ار  تلادـع  درکن ، نیمات  ار  اھناسنا 

هب یبرغ  یهتـسجرب  رادمتـسایس  کی  دنھدیم . یھاوگ  انعم  نیا  هب  اھیبرغ  دوخ  زورما  دندش . چوپ  کوپ و  یونعم  ظاحل  زا  دـندش ، دـساف  یقالخا  ظاحل  زا  دـش ، اھداضت 

زورما تشاد . تیرـشب  یارب  یکانرطخ  نطاب  اما  تشاد  یقربوقرزرپ  رھاظ  ندمت  نیا  دـیوگیم ؛ تسار  مینکیم . سح  ار  نیا  تسا و  یکوپ  چوپ و  یایند  ام  یایند  تفگ  نم 

. روجکی مھ  ایند  رسارس  رد  اھنیا  یهطلس  تحت  قطانم  رد  روجکی ، اپورا  رد  روجکی ، اکیرمآ  رد  دھدیم ؛ ناشن  دراد  ار  دوخ  یبرغ  ندمت  یاھداضت 

ىمالسا  / ١٠/٠٨/١٣٩۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یزیرهدولاش ناشدوخ  یارب  ار  یندمت  کی  دننک و  هدافتسا  هفسلف  شناد و  نیا  زا  دنتـسناوت  نیملـسم  یهفـسلف  نیملـسم و  شناد  زا  هدافتـسا  اب  اپورا  مدرم  یزور  کی 

یاھرازبا زا  دوب  یدام  نوچ  و  دـیدج ، ندـمت  کی  یزیرهدولاـش  هب  دـندرک  عورـش  اـھییاپورا  یدـالیم  مھدـفھ  مھدزناـش و  نرق  زا  دوب . یداـم  ندـمت  هتبلا  ندـمت  نیا  دـننک .

مھ فرط  کی  زا  دنتفر ؛ اھتلم  تورث  ندرک  تراغ  تمس  هب  دنتفر ، اھتلم  ندرک  بولغم  تمس  هب  دنتفر ، رامعتـسا  تمـس  هب  یفرط ] زا  [ ؛ دندرک هدافتـسا  اباحمیب  نوگانوگ 

نرق جنپ  راھچ  لوط  رد  اھییاپورا  هک  تسا  هدوب  یراک  نیا  دندرک . مکاح  تیرـشب  ملاع  رب  ار  ندـمت  نیا  و  هبرجت ، اب  یروانف و  اب  ملع و  اب  دـندرک  تیوقت  نورد  رد  ار  ناشدوخ 

یتخبـشوخ اما  تشاذـگ  مدرم  رایتخا  رد  ار  یگدـنز  یاھرازبا  تلوھـس و  تعرـس و  یروانف و  زا  ییابیز  یاھهولج  دـندرک ، هضرع  ایند  هب  اھنآ  هک  یندـمت  نیا  دـنداد . ماـجنا 

راچد مھ  دوخ  نورد  رد  درک ؛ ریقحت  ار  ییاھتلم  درک ، ریقف  ار  ییاھتلم  درک ، ریـسا  ار  ییاھتلم  دیبوک ، تلادـع  قرف  رب  سکعب ، درکن ؛ رارقرب  ار  تلادـع  درکن ، نیمات  ار  اھناسنا 

هب یبرغ  یهتـسجرب  رادمتـسایس  کی  دنھدیم . یھاوگ  انعم  نیا  هب  اھیبرغ  دوخ  زورما  دندش . چوپ  کوپ و  یونعم  ظاحل  زا  دـندش ، دـساف  یقالخا  ظاحل  زا  دـش ، اھداضت 

زورما تشاد . تیرـشب  یارب  یکانرطخ  نطاب  اما  تشاد  یقربوقرزرپ  رھاظ  ندمت  نیا  دـیوگیم ؛ تسار  مینکیم . سح  ار  نیا  تسا و  یکوپ  چوپ و  یایند  ام  یایند  تفگ  نم 

. روجکی مھ  ایند  رسارس  رد  اھنیا  یهطلس  تحت  قطانم  رد  روجکی ، اپورا  رد  روجکی ، اکیرمآ  رد  دھدیم ؛ ناشن  دراد  ار  دوخ  یبرغ  ندمت  یاھداضت 

یزیرهدولاش ار  یمالـسا  نیون  ندمت  دوخ ، تمھ  اب  هک  تسا  نیملـسم  تبون  زورما  ( ۴ (؛ سانلا نیب  اھلوادـن  مایالا  کلت  و  تسا . مالـسا  تبون  زورما  تسا ، ام  تبون  زورما 

زا زورما  مھ ]  ] ام دندرک ، هدافتـسا  نیملـسم  یهفـسلف  زا  دندرک ، هدافتـسا  نیملـسم  یهبرجت  زا  دندرک ، هدافتـسا  نیملـسم  شناد  زا  زورنآ  اھییاپورا  هکنانچمھ  دننک .

زورما یهفیظو  نیا  تیونعم . حور  اب  یمالسا و  حور  اب  اھتنم  یمالـسا ، ندمت  ندرک  اپرب  یارب  مینکیم  هدافتـسا  یناھج  دوجوم  یاھرازبا  زا  مینکیم ، هدافتـسا  ناھج  شناد 

. تسا ام 

رد مالسا  یایند  نارادمتـسایس  هک  دشیم  روصت  اھلبق  مرادن . اھرادمتـسایس  هب  یدیما  نادنچ  رگید  هدنب  تسا . نیتسار  نارکفنـشور  نید و  یاملع  هب  باطخ  اتدمع  نیا 

هک تسا ]  ] نیتسار نارکفنـشور  هب  مالـسا و  یایند  رـسارس  رد  نید  یاملع  هب  ام  دیما  زورما  تسا . هدش  فیعـض  دـیما  نیا  هنافـساتم  اما ] ، ] دـننک کمک  دـنناوتب  هار  نیا 

مالـسا یایند  تسا . یلمع  راـک  نیا  تسا ، یندـش  راـک  نیا  تسین ؛ یندـش  راـک ، نیا  دـنیوگن  تسا . نکمم  نیا  تسا و  اـھنآ  هب  دـیما  دـننادن ؛ ناـشدوخ  یهلبق  ار  برغ 

« يمالسا نيون  يزاسندمت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 21هاگياپ  هحفص 16 
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. میراد مالـسا  یاـیند  رد  یرایـسب  یعیبـط  عباـنم  میراد ، یاهتـسجرب  ییاـیفارغج  تیعقوم  میراد ، یبوخ  یاھنیمزرـس  میراد ، یبوخ  تیعمج  اـم  دراد : یناوارف  یاـھرازبا 

رد ار  ناشدوخ  یهنادنمرنھ  یاھشنیرفآ  دنناوتیم  میروایب ، راب  لقتسم  مالسا  میلاعت  اب  ار  اھنیا  رگا  هک  میراد  مالسا  یایند  رد  یاهتـسجرب  دادعتـسااب و  یناسنا  یاھورین 

. دنھدب هئارا  دنھدب و  ناشن  یعامتجا  نوگانوگ  یاھهصرع  رد  یروانف و  یهصرع  رد  تسایس ، یهصرع  رد  ملع ، یهصرع 

ىمالسا  / ١٠/٠٨/١٣٩۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تلم کـی  دوـشب ، مکاـح  روـشک  نیا  رب  مالـسا  هکنیا  زا  لـبق  اـم  مالـسا . یاـیند  یارب  تسا  نوـمزآ  کـی  شیاـمزآ و  یهـقطنم  کـی  تـسا ، هنوـمن  کـی  یمالـسا  یروـھمج 

. یوزنم تسایـس  یایند  رد  هداتفابقع ، یعامتجا  ظاحل  زا  هداتفابقع ، یـسایس  ظاحل  زا  هداـتفابقع ، یملع  ظاـحل  زا  میدوب ؛ هتـسباو  میدوب ، هداـتفابقع  اـنعممامتهب 

یهبتر رد  ام  یمالـسا ، بـالقنا  یزوریپ  زا  لاـس  تشذـگ ٣۵  زا  دـعب  اـبیرقت  زورما  تسا ؛ هدرک  فارتـعا  هب  راداو  مھ  ار  اـم  نانمـشد  یمالـسا ، یروھمج  یاھتفرـشیپ  زورما 

ام هب  تسا ، هدش  تابثا  اھنآ  تیناقح  تیعقاو و  هک  ییاھشرازگ  میراد . رارق  هتفرـشیپ  یاھروشک  فیدر  رد  ایند ، نیون  یاھـشناد  زا  یرایـسب  رد  یروانف ، یهبتر  رد  یملع ،

دوـخ و تیوـھ  تسناوـت  مالـسا  تکرب  هب  ناریا  تلم  میتـسھ . مجنپ  یهبتر  اـجکی  رد  میتـسھ ، مشـش  یهبتر  اـجکی  رد  میتـسھ ، مـتفھ  یهـبتر  اـجکی  رد  اـم  دـیوگیم 

هتبلا تسا ؛ لوا  طرـش  نیا  دشابن ؛ اھروشک  رـس  رب  اھتردـقربا  موش  نیگنـس و  یهیاس  هک  تسا  نیا  شطرـش  تسا ؛ میمعت  لباق  نیا  دـھدب ؛ ناشن  ار  دوخ  تیـصخش 

میوگب ار  نیا  مھاوخیم  دـنراد ، روضح  سلجم  نیا  رد  یگرزب  مھم و  یاھتیـصخش  هک  مھم  نیگنـس و  سلجم  نیا  رد  نم  تسین . هنیزھیب  یگرزب  راک  چـیھ  دراد و  هنیزھ 

رارق تیرشب  لباقم  رد  ار  نآ  دناسرب و  رمث  هب  دنک ، یزیرهدولاش  دنک ، یحارط  ار  نارود  نیا  باب  یمالسا  ندمت  دناوتیم  هنادجم  هنادھاجم و  شالت  کی  اب  یمالسا  تما  هک 

. دھدب

ىمالسا  / ١٠/٠٨/١٣٩۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

اکیرمآ نمـشد  تسین ، مسیرورت  اکیرمآ  نمـشد  دـیوگیم  باوج  رد  وا  تسیک ؟ اکیرمآ  نمـشد  هک  دـسرپیم  وا  زا  رگهبحاصم  دـندرک ؛ هبحاصم  ییاکیرمآ  رادمتـسایس  کی  اـب 

مالـسا هب  تبـسن  یاهزیگنا  دورب و  دـیایب و  ار  شھار  تواـفتیب  یتقو  اـت  ناملـسم  ینعی  ییارگمالـسا . تسا ؛ ییارگمالـسا »  » اـکیرمآ نمـشد  دنتـسین ، مھ  اھناملـسم 

ندمت نامھ  یزیرهیاپ  دمآ ، نایم  هب  مالـسا  تیمکاح  مالـسا و  هب  دیقت  یدنبیاپ و  دمآ ، نایم  هب  ییارگمالـسا  یتقو  اما  دننکیمن ؛ وا  اب  ینمـشد  ساسحا  دشاب ، هتـشادن 

امـش دھدیم ، خر  مالـسا  یایند  رد  یمالـسا  یرادیب  یتقو  اذـل  تسا . ییارگمالـسا  وا  نمـشد  هتفگ ، تسار  دوشیم ؛ عورـش  اھینمـشد  دـمآ ، نایم  هب  یتقو  یمالـسا 

منکب ضرع  امـش  هب  نم  هتبلا  دنوشیم . قفوم  مھ  ییاھاج  کی  دننک ؛ شدوبان  هکلب  دننک ، شعیاض  هکلب  دننکیم  راک  دننکیم ، شالت  دنوشیم ، هچاپتـسد  ردقچ  دینیبیم 

. دیسر دھاوخ  دوخ  فادھا  هب  یھلا  یهوقولوح  هب  یھلا ، لضف  هب  هللااشنا  یمالسا  یرادیب  تسین ؛ یندش  دوبان  یمالسا  یرادیب  هک 

ىربھر  / ١٢/٢٠/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

فیاظو یـصخش  یاـھراک  زا  ریغ  مالـسا  هکنیا  هب  رواـب  یـسایس ، مالـسا  هب  رواـب  بـالقنا ، هب  رواـب  مالـسا ، هب  رواـب  دوشب ؛ ضوع  دـیاب  مدرم  یاـھرواب  دـنمدرم . مود  جاـمآ 

شـسکع دوشب ، هدودز  مدرم  نھذ  زا  دـیاب  اھنیا  دوش .] نیزگیاج   ] اھنیا یفن  هب  رواب  دراد ؛ مھ  یزاسندـمت  دراد ، مھ  یزاـسهعماج  دراد ، مھ  تموکح  دراد ، مھ  یمومع 

. دریگب اج  مدرم  نھذ  رد 

یمیدق و رما  کی  ار  روشک  لالقتسا  احیرص  تاعوبطم ، زا  یضعب  رد  تاقوا  یھاگ  مینیبیم  دننکیم ؛ یرگیشان  هتبلا  اھیضعب  دننک . ضوع  ار  لالقتسا  هب  رواب  دنھاوخیم ] ]

میمـصت تردـق  نآ  دراد ، دوـجو  یتردـق  کـی  یناـھج  یاـیفارغج  یهشقن  رد  ینعی  هچ ؟ ینعی  تسین . حرطم  اـھروشک  لالقتـسا  رگید  زورما  دـنیوگیم  دـننادیم و  هدـشهنھک 

یراک نیا  هتبلا  نیا . ینعی  ذوفن  دـننکیم ؛ جـیورت  دـنراد  ار  نیا  دـننکیم . فرـصم  هیقب  دـنکیم ، دـیلوت  یزیچ  کی  ییاج  کی  یزکرم - ترارح  لثم   - دـننکیم لمع  همھ  دریگیم و 

. دریگیم ماجنا  دراد  هک  تسا 

بالقنا  / ٠٢/٠۶/١٣٩۵ ربھر  اب  تفرشیپ » یناریا  یمالسا  یوگلا  زکرم   » یلاع یاروش  یاضعا  رادید 

هکلب تسین  ییاشگروشک  یمالسا ، ندمت  دندرک : ناشنرطاخ  دنتـسناد و  یمالـسا » ندمت   » ققحت ار  یمالـسا  بالقنا  فادھا  یهناگجنپ  لحارم  رد  ییاھن  ماگ  ناشیا ،

. تسا مالسا  زا  اھتلم  یرکف  نتفریذپ  ریثات  یانعم  هب 

نارگراک  / ٠٢/٠٨/١٣٩۵ رادید  رد  تانایب 

، تسین یناوخزجر  راعش و  دریگب ، رارق  یمالسا  ندمت  یهلق  دناوتیم  ناریا  میوگیم  اھراب  یمالـسا و  ندمت  میوگیم  اھراب  نم  هکنیا  دورب . شیپ  دناوتیم  روشک  نم ! نازیزع 

میھدـب و تفرـشیپ  ار  ناـمیزرواشک  میھدـب ، تفرـشیپ  ار  نامتعنـص  میھدـب ، تفرـشیپ  ار  ناـمداصتقا  میناوـتیم  اـم  میناوـتیم ؛ اـم  تسا . روـشک  یاـھتیعقاو  هب  هاـگن  نـیا 

ار تیلوئـسم  نآ  قح  تسا  لوئـسم  سکرھ  متفگ ، لوا  هک  روطنامھ  دننک . شالت  دیاب  نیلوئـسم  میروایب ؛ دوجو  هب  تسا  مزال  ییافکدوخ  هک  ییاھاجنآ  رد  ار  ییافکدوخ 

. دھدب ماجنا  ار  مزال  شالت  دنک و  ادا 

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تلم نیا  یلاع  فادھا  اما  دشاب  فلتخم  بھاذم  دشاب ، فلتخم  اھنابز  تسا  نکمم  هلب ، دنریـسم . کی  یاراد  دنفدھ ؛ کی  یاراد  ددـعتم ، فلتخم و  ماوقا  اب  هچراپکی  ناریا 

روشک نیا  رد  هک  تسین  نیا  یانعم  هب  مھ  یمالسا  روشک  یوگلا  دننک . یفرعم  ایند  هب  یمالـسا  روشک  کی  یوگلا  ناونعهب  ار  زیزع  ناریا  دنھاوخیم  همھ  تسا ؛ ناسکی 

، تسھ یملع  دـشر  تسھ ، یدام  تفرـشیپ  تیونعم ، نیا  رانک  رد  اما  تسا  تیونعم  اھنیا  تسھ ، اھنیا  هن ، دنتالـسوت ؛ اعد و  هزور و  زامن و  لوغـشم  طـقف  مدرم  یهمھ 

. تسا اھنیا  یمالـسا  یهعماج  تیـصوصخ  تسھ ؛ یرگیفارـشا  یاھهلق  اھهنومن و  ندش  هتـشادرب  تسھ ، یتاقبط  یاھهلـصاف  ندـش  مک  تسھ ، تلادـع  یهعـسوت 

مھ تدابع  ار  ادخ  دـنوریم ، شیپ  دوخ  یهیلاع  فادـھا  تمـس  هب  دـننکیم ، شمارآ  ساسحا  دـننکیم ، تینما  ساسحا  دنتخبـشوخ ، مدرم  یاهعماج ، نینچ  کی  رد  تقونآ 

کرت سراف و  چولب و  درک و  درادن ، ینـس  هعیـش و  دنھاوخیم ؛ ار  نیا  همھ  تسا ؛ یاهعماج  نینچ  کی  لابند  ناریا  تلم  دوشیم ؛ اھنآ  بیـصن  مھ  یویند  تفرـشیپ  دـننکیم ،

. دننکیم ادیپ  ار  هار  مھ ]  ] ناملسم رگید  یاھتلم  تقونآ  دش ، یزاسهنومن  یتقو  دش ، وگلا  یتقو  وگلا ؛ کی  دوشیم  نیا  بخ ، دنتسھ . نیا  لابند  همھ  درادن ،

ار تحلصم  دزادنیب . فالتخا  ناملسم  یاھتلم  نیب  هک  تسناد  نیا  رد  ار  دوخ  تحلصم  شیپ ، نرق  ود  یکی  زا  رامعتسا ، یناھج و  رابکتـسا  تسا ؛ نیا  ناملکـشم  زورما  ام 

هب یناھج  یاھتردـق  دـنک . رامثتـسا  درادـب ؛ زاب  دوب  اھنآ  قح  هک  ییاھتفرـشیپ  زا  ار  اھنیا  دـنک ، تراغ  ار  اھنیا  یاـھتورث  تسناوتیم  تروص  نیا  رد  نوچ  ارچ ؟ تسناد ، نیا  رد 

. دندش قفوم  مھ  یدایز  دودح  ات  هنافساتم  دنداد و  رارق  نیا  ار  ناشفدھ  دندوب ، هتخاس  هک  ییاھحالس  دندوب و  هدرک  ادیپ  هک  یایروانف  دندوب و  هدرک  ادیپ  هک  یملع  تکرب 

هب تدـحو ، هب  داـحتا ، هب  میدرک  توعد  میدرک ، زارد  ناملـسم  یاـھتلود  تمـس  هب  ناملـسم و  یاـھتلم  تمـس  هب  ار  یتـسود  تسد  مئاد  زورما  اـت  بـالقنا  لوا  زا  اـم  هکنیا 

. تسا نیا  رطاخهب  نمشد ، یاھهئطوت  لباقم  رد  یگداتسیا 

غیلبت نیرتگرزب  نیا  دھدب ، ناشن  ایند  هب  ار  دوخ  هملک  یقیقح  یانعم  هب  ملـسم  تلم  کی  ناونعهب  دناوتب  هک  دناسرب  یاهطقن  نآ  هب  ار  دوخ  تسناوت  ناریا  تلم  هکیتقو 

قافتا تسا ، ناھج  رـسارس  رد  مالـسا  جیورت  یهیام  تزع و  یهیام  هک  یمالـسا  گرزب  تما  لیکـشت  دش و  دـنھاوخ  فرط  نیمھ  یهناور  مھ  رگید  یاھتلم  تسا ؛ مالـسا 

شاهمدقم درک ؛ دھاوخ  ادیپ  ققحت  زور  نآ  دنک ، ادیپ  هبلغ  یبرغ  دساف  هدـننکهارمگ و  یدام  تیندـم  رب  دـناوتب  هک  میراد  ار  شراظتنا  هک  یمالـسا  تیندـم  نآ  داتفا ؛ دـھاوخ 

« يمالسا نيون  يزاسندمت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 21هاگياپ  هحفص 17 
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مدرم داحآ  مھ  دننک ، تمھ  دیاب  نیلوئسم  مھ  دننک ؛ تمھ  دیاب  همھ  بخ ، میورب . شیپ  ندش  وگلا  تمس  هب  میناوتب  ناریا  تلم  ام  هک  تسا  نیا  شاهمدقم  تسا ؛ اجنیا 

جوا دینیبیم  دینک ، هاگن  امش  رگا ]  ] یمالسا ندمت  رد  هکنیاامک  دربیم ؛ نامز  تسا ؛ تدمدنلب  یهیضق  تسین ، لاسود  لاسکی و  یهیضق  مھ  هیـضق  نیا  دننک . تمھ  دیاب 

دندمآ دوجو  هب  مالسا  یایند  رد  یدام  نادنمـشناد  هفـسالف ، نیققحم ، املع ، ناگرزب  تسا و  دمآرـس  یملع  ظاحل  زا  هک  تسا  مجنپ  مراھچ و  یاھنرق  رد  یمالـسا  ندمت 

رتعیرـس اـم  دوب ، دـھاوخ  رتـشیب  اـم  تعرـس  هتبلا  زورما  بخ ، تسا . تکرح  نآ  نوھرم  اـھیبرغ  زورما  یاھتفرـشیپ  نیا  زا  یرایـسب  هک  دـنربب  شیپ  دنتـسناوت  ار  اـیند  هک 

. تسا ربنامز  هرخالاب  نکل  دیسر ، میھاوخ  هجیتن  نآ  هب  هللااشنا 

ریز لیلذ  مانمگ  یهداتفابقع  یهتـسباو  ناریا  دـنک ، هاگن  فاصنا  مشچ  اب  یـسک  رگا  اعقاو  میتفر . شیپ  بوخ  تسا ، هتـشذگ  بـالقنا  لوا  زا  هک  یلاـس   ٣٨ نیا ٣٧ ، رد  اـم 

ار هقطنم  رد  یمالـسا  یروھمج  دوجوم  تاـناکما  هکنیا  یارب  دـندنبیم  فص  دـنیآیم  هیقب  سیلگنا و  اـکیرمآ و  هک  تسا  هدـش  یروج  زورما  سیلگنا ، اـکیرمآ و  یاـپ  تسد و 

مـشچ اب  هک  ییاھنآ  هک  یمالـسا  ناریا  یمالـسا و  ماظن  تزع  یمالـسا و  تزع  تسا  هدرک  ادیپ  شرتسگ  روجنیا  ینعی  دـنناوتیمن ؛ و  دـننک ، هرداصم  یوحنب  دـنناوتب  هکلب 

تلم یمومع  تفرـشیپ  نیا  دـنوشب . هجاوم  وا  اب  دـنمتردق  دروامھ  کی  لـثم  دـنروبجم  زورما  توغاـط - نارود  لـثم   - ناریا تلم  هب  هلمجزا  اـھتلم و  هب  دـندرکیم  هاـگن  ریقحت 

، هتـشذگ اب  زورما  مھ  یعامتجا  تلادـع  ظاحل  زا  میدرک . تفرـشیپ  مالـسا  رظن  دروم  نوگاـنوگ  لـئاسم  رد  میدرک ، تفرـشیپ  تسایـس  رد  میدرک ، تفرـشیپ  ملع  رد  تسا .

یاـھهناشن ناـنچمھ  هنافـساتم  زورما  مـیراد . هلـصاف  یلیخ  بوـلطم  تلادـع  اـت  مـیراد ، هلـصاف  یلیخ  یمالـسا  تلادـع  نآ  اـت  هـتبلا  تـسا ؛ هدرک  قرف  نامـسآ  اـت  نـیمز 

ار بالقنا  زا  لبق  هک  اھناوج  امش  الاح   - مینکب هظحالم  بالقنا  زا  لبق  هب  تبسن  یتقو  اما  تسین  مک  ام  یهعماج  رد  نوگانوگ  تافارحنا  زا  یضعب  تالمجت و  یرگیفارـشا و 

. تسا یاهتسجرب  رایسب  تفرشیپ  تقونآ ، هب  تبسن  یمالسا  روشک  ناریا و  تلم  تفرشیپ  ار - بالقنا  زا  لبق  میدید  هک  ییاھنآ  ام و  دیدیدن ؛

تاـناکما تارودـقم و  رب  یهیکت  هار ، هک  تسا  نیا  منکب  ضرع  مھاوـخیم  هملک  ود  رد  هدـنب  هچنآ  تـسیچ ؟ هار  میـسرب ، وـگلا  یهـطقن  نآ  هـب  میھاوـخب  اـم  رگا ]  ] ـالاح بـخ ،

ار یدصرد  تشھ  دشر  همانرب ، یاھتسایس  رد  ام  هکنیا  دراد ؛ دایز  هدشن  هدافتسا  یاھتیفرظ  تلم  نیا  میراد . تیفرظ  یلیخ  ام  تسا . تلم  نیا  دوخ  یاھتیفرظ  یلخاد و 

یـضعب هماـنرب ]  ] لوا دراد . دوجو  لـخاد  رد  هک  تسا  یرامـشیب  یاـھتیفرظ  رطاـخهب  دـسرب ، یدـصرد  تشھ  دـشر  هب  هماـنرب  لوط  رد  روشک  دـیاب  میتفگ  میتفرگ و  رظن  رد 

دـشر تسا ؛ تسرد  دیتشون  امـش  هک  نیمھ  ریخن ، دنتفگ  ام  هب  دندمآ  نیلوئـسم  دوخ  دعب  تسین ؛ نکمم  یداصتقا  لئاسم  یهنیمز  رد  یدـصرد  تشھ  دـشر  دـنتفگیم 

نارگید هب  دامتعا  یگراکیب و  یلبنت و  اب  دراد ؛ مزال  هدشیزیرهمانرب  حیحص  دربھار  دراد ، مزال  تسرد  تسایس  دراد ، مزال  راک  بخ  اھتنم  تسا ؛ ریذپناکما  یدصرد  تشھ 

دـصرد یـس  زا  شیب  ام ، ینویلیم  داتـشھ  دودـح  تیعمج  زا  تسا . الاب  یلیخ  روشک  تیفرظ  تسا ؛ روشک  تیفرظ  رطاخهب  نیا  تفر . شیپ  یزیرهمانرب  اب  دـیاب  دوشیمن ؛

روشک رد  ناوج  همھنیا  ام  تسا . طاـشن  رھظم  تسا ، کرحت  رھظم  یناوج  دنتـسھ ؛]  ] یناوج ناوفنع  رد  ینعی  تسا ؛ لاـس  ات ٣۵  لاس  نیب ٢٠  ناـشرمع  تیعمج  نیا 

رایـسب تاناکما  لاس  نیا ٣٧  لوط  رد  اـم  یتخاـسریز  تاـناکما  دـنراد . دوـجو  راـکتبا  یاراد  صـصختم و  داوساـب و  هدرکلیـصحت و  رفن  اـھنویلیم  اـھناوج ، نیا  نیب  رد  میراد ؛

دوجو هب  روشک  نیلوئـسم  ینعی  منکیم  ضرع  هک  ام   - میاهدروآ دوجو  هب  روشک  رد  ار  یدـمآراک  رثوم و  هداعلاقوف  یاھتخاسریز  فلتخم ، یاـھهنیمز  رد  اـم  تسا ؛ یناوارف 

. ندرک تفرشیپ  ندرک ، تکرح  یارب  تسا  هدامآ  زیچهمھ  متسین - یاهراک  هک  هدنب  دندروآ ؛

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

غیلبت نیرتگرزب  نیا  دھدب ، ناشن  ایند  هب  ار  دوخ  هملک  یقیقح  یانعم  هب  ملـسم  تلم  کی  ناونعهب  دناوتب  هک  دناسرب  یاهطقن  نآ  هب  ار  دوخ  تسناوت  ناریا  تلم  هکیتقو 

قافتا تسا ، ناھج  رـسارس  رد  مالـسا  جیورت  یهیام  تزع و  یهیام  هک  یمالـسا  گرزب  تما  لیکـشت  دش و  دـنھاوخ  فرط  نیمھ  یهناور  مھ  رگید  یاھتلم  تسا ؛ مالـسا 

شاهمدقم درک ؛ دھاوخ  ادیپ  ققحت  زور  نآ  دنک ، ادیپ  هبلغ  یبرغ  دساف  هدـننکهارمگ و  یدام  تیندـم  رب  دـناوتب  هک  میراد  ار  شراظتنا  هک  یمالـسا  تیندـم  نآ  داتفا ؛ دـھاوخ 

مدرم داحآ  مھ  دننک ، تمھ  دیاب  نیلوئسم  مھ  دننک ؛ تمھ  دیاب  همھ  بخ ، میورب . شیپ  ندش  وگلا  تمس  هب  میناوتب  ناریا  تلم  ام  هک  تسا  نیا  شاهمدقم  تسا ؛ اجنیا 

جوا دینیبیم  دینک ، هاگن  امش  رگا ]  ] یمالسا ندمت  رد  هکنیاامک  دربیم ؛ نامز  تسا ؛ تدمدنلب  یهیضق  تسین ، لاسود  لاسکی و  یهیضق  مھ  هیـضق  نیا  دننک . تمھ  دیاب 

دندمآ دوجو  هب  مالسا  یایند  رد  یدام  نادنمـشناد  هفـسالف ، نیققحم ، املع ، ناگرزب  تسا و  دمآرـس  یملع  ظاحل  زا  هک  تسا  مجنپ  مراھچ و  یاھنرق  رد  یمالـسا  ندمت 

رتعیرـس اـم  دوب ، دـھاوخ  رتـشیب  اـم  تعرـس  هتبلا  زورما  بخ ، تسا . تکرح  نآ  نوھرم  اـھیبرغ  زورما  یاھتفرـشیپ  نیا  زا  یرایـسب  هک  دـنربب  شیپ  دنتـسناوت  ار  اـیند  هک 

. تسا ربنامز  هرخالاب  نکل  دیسر ، میھاوخ  هجیتن  نآ  هب  هللااشنا 

نارھت  / ٣١/٠۵/١٣٩۵ ناتسا  دجاسم  تاعامج  همئا  رادید  رد  تانایب 

ار نیا  تسھ . مھ  تسایـس  گنھرف ، لد  رد  تسا ؛]  ] یگنھرف تریـصب  یگنھرف و  تیادھ  یگنھرف و  یاھتیلاعف  دشر  هاگیاپ ]  ] مھ تسا ، تمواقم  هاگیاپ  مھ ] ، ] دجـسم

مادـک هک  هعماج  یمومع  تکرح  هب  هاگن  ینعی  تسایـس  سکعب ؛ ای  دـشاب  ورمع  فلاخم  دـیز و  رادفرط  ناسنا  هک  تسین  نیا  طقف  تسایـس  یاـنعم  هک  مینکب  ضرع  مھ 

نیا لالخ  رد  تقونآ  تسا . نیا  تسایـس  یعقاو  یانعم  میوشیم ؟ رود  اھفدـھ  زا  میراد  میاهتفرگ و  هیواز  ای  مینکیم  تکرح  میراد  اھفدـھ  تمـس  هب  اـیآ  میوریم ؛ میراد  فرط 

ینید یعقاو  لالقتـسا  تمـس  هب  میراد  ایآ  میوریم ؟ یعامتجا  تلادـع  تمـس  هب  میراد  ایآ  هک  دوشیم  نشور  اھنایرج  بازحا و  اـھهورگ و  صاخـشا و  اـھمدآ و  فیلکت  هاـگن ،

اـھهتفاب و هب  تبـسن  نتفرگ  رارق  ریثاـتتحت  اـکیرمآ و  هب  یگتـسباو  برغ و  هب  یگتـسباو  تمـس  هب  میراد  اـی  میوریم ، یمالـسا  ندـمت  داـجیا  تمـس  هب  میراد  اـیآ  مـیوریم ؟

تـسا یـسایس  هاگن  هاگن ، نیا  دناشکیم ؛ دراد  فرط  مادک  هب  ار  ام  ام ، یگدنز  کبـس  هک  تسا  یمھم  یهلئـسم  یلیخ  نیا  مینکیم ؟ تکرح  اھیبرغ  زغمیب  یاھهتفای 

. درک هاگن  دیاب  هعماج  ثداوح  هب  هاگن  نیا  اب  تسھ . مھ  تسایس  گنھرف ، لد  رد  نیاربانب  دریگیم ؛ همشچرس  گنھرف  زا  دینیبیم  هک 

ناوج  / ٠٧/٢٨/١٣٩۵ یملع  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

دیاـیب دوـجو  هب  دـیاب  یلـسن  کـی  تسا ؛ اـھنیا  تایـصوصخ  نآ  هک  یتایـصوصخ  کـی  اـب  تسا  یلـسن  تیبرت  شھار  تسیچ ]؟ یمالـسا  نیوـن  ندـمت  مچرپ  نتخارفارب  هار  ]

یتسیاـب نیا  اـما  میراد  ار  تایـصوصخ  نیا  زا  یرایـسب  ناوـج  لـسن  رد  زورما  اـم  هناتخبـشوخ  هتبلا  - ؛ روـیغ رواـبدوخ ، ماـگشیپ ، راـکتبا ، یاراد  نیدـتم ، داوساـب ، عاـجش ،

، دشاب هتشاد  یروابدوخ  دشاب ، هتشاد  تعاجش  دشاب ، هتشاد  تریغ  دشاب ، هتـشاد  داوس  دشاب ، هتـشاد  نامیا  یتسیاب  میراد . مزال  یلـسن  نینچ  دنک - ادیپ  شرتسگ 

نینموملاریما ریبعت  هب  دنکب و  هجوتم  رود  فادھا  هب  ار  مشچ  دریگب ، رظن  رد  ار  فدھ  دشاب ، هتشاد  تکرح  یرکف  یمسج و  ناوت  دشاب ، هتشاد  تکرح  یارب  یفاک  یهزیگنا 

نیا یبالقنا  یانعم  یبالقنا ؛ دوجوم  کی  ینعی  هملک  کی  رد  دنک ؛ تکرح  تیدـج  اب  فدـھ و  نیا  هار  رد  دراذـگب  ار  شدوخ  دوجو  شدوخ و  یگدـنز  ( ١ (؛» کتمجمج رعا هللا  »

یبالقنا تسا . سکعب  تسرد  اقافتا  ریخن ، دننادیم ؛]  ] طابضنایب هجوتیب ، داوسیب ، یانعم  هب  ار  یبالقنا  دننکیم . انعم  دب  ار  یبالقنا  ینمشد ، یور  زا  اھیضعب  تسا .

نیا یهیامرـس  تسا . ام  ناوج  لسن  لسن ، نیا  میراد . مزال  یلـسن  نینچ  کـی  اـم  دـنمدرخ . لـقع ، یاراد  تکرح ، یاراد  نیدـت ، یاراد  طابـضنا ، یاراد  داوس ، یاراد  ینعی 

ناوج لسن  نیا  دیدرک ، راک  بوخ  امـش  رگا  دیکرحم . روتوم  اھامـش  دنتـسھ . یروجنیا  ناگبخن  دنناوج ؛ ناگبخن  مھ  تکرح  نیا  یهکرحم  روتوم  تسا و  لسن  نیا  تکرح ،

. دراد شزرا  هبخن  تسا . اھنیا  منادیم  ردق  ار  اھنآ  دوجو  مھدیم و  تیمھا  ناگبخن  هب  هدنب  هکنیا  تلع  درک . دھاوخ  تکرح  مدرک ، ضرع  هک  یتھج  نیمھ  رد 

ناوج  / ٠٧/٢٨/١٣٩۵ یملع  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

دوجو اجنیا  رد  یگرزب  فدھ  کی  تسا . گرزب  فدھ  کی  دنکیم ، مزال  نالوئـسم  یهمھ  رب  بانتجا  لباقریغ  بجاو  کی  ناونعهب  هضیرف ، کی  ناونعهب  ار  ناگبخن  هب  هاگن  هچنآ 

زا تسا  ترابع  فدـھ  نآ  تسیچ ؟ فدـھ  نآ  دـشاب . ریگیپ  هنازوسلد و  هاگن  کی  یتایلمع ، هاگن  کی  یدـج ، هاگن  کی  ناـگبخن  هب  هاـگن  یتسیاـب  اـمتح  فدـھ  نیا  اـب  دراد ؛

لئاسم رد  ون  فرح  بحاص  دنتـسھ - اھتردق  زا  یـضعب  اھروشک و  زا  یـضعب  هک  دیلپ  میئل و  لباقم  رد  فیرـش   - فیرـش دنمتردق ، هتفرـشیپ ، یروشک  هب  ناریا  روشک  لیدبت 

« يمالسا نيون  يزاسندمت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 21هاگياپ  هحفص 18 
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ام مدـناوخ . صخاش  هن  نم  دـینیبب  تسا . نیا  فدـھ  میھاوخیم ؛ یروشک  نینچ  کی  ام  یمالـسا . نیون  ندـمت  مچرپ  یهدـنزارفارب  و  یللملانیب )...(  لئاسم  رد  یرـشب و 

همھ اھنیا  اما  میاهدرک  ییاھتفرـشیپ  کی  هدوبن ، دـب  ییاھتمـسق  کی  رد  هار  یاھهمین  رد  هتبلا  تایـصوصخ . نیا  اب  یروشک  نینچ  کـی  هب  مینک  لیدـبت  ار  روشک  میھاوخیم 

. میسرب اھهلق  هب  دیاب  میورب ، شیپ  دیاب  ام  تسا ، یھارهمین  یاھهار 

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

ار راک  دنشاب  هتسناوت  هک  هدش  هدید  رتمک  دناهدرک ، بالقنا  هتساخاپهب و  هک  ییاھتلم  نایم  رد  و  درامگیم ؛ تمھ  بالقنا  هب  یتلم  رتمک  متس ، ریز  یاھتلم  یهمھ  نایم  زا 

، تسا دـیدج  رـصع  بالقنا  نیرتیمدرم  نیرتگرزب و  هک  ناریا  تلم  هوکـشرپ  بالقنا  اما  دنـشاب . هدرک  ظفح  ار  یبالقنا  یاھنامرآ  اھتموکح ، رییغت  زجهب  هدـناسر و  تیاـھن  هب 

زا دندیـسریم ، رظن  هب  تمواقم  لباق  ریغ  هک  ییاھهسوسو  یهمھ  ربارب  رد  هداھن و  رـس  تشپ  شیاھنامرآ  هب  تنایخ  نودـب  ار  راـختفارپ  یهلچ  کـی  هک  تسا  یبـالقنا  اـھنت 

رب تلم ؛ نیا  رب  لد  قامعا  زا  یدورد  تسا . هدـش  یزاسندـمت  یزادرپهعماج و  یزاسدوخ و  یهلحرم  نیمود  دراو  کـنیا  هدرک و  تنایـص  شیاھراعـش  تلاـصا  دوخ و  تمارک 

. دوشیم مود  لاس  لھچ  یناھج  گرزب و  دنیارف  دراو  کنیا  هک  یلسن  رب  داد و  همادا  درک و  زاغآ  هک  یلسن 

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

هدومزاین و زونھ  امـش  لـسن  میاهدومزآ ، هدـید و  اـم  ار  هچنآ  زا  یرایـسب  تسناد . ناوتیمن  نارگید  یهبرجت  هب  ندرپس  شوگ  اـی  دوخ  یهبرجت  اـب  زج  ار  اھهتـسنادان  نازیزع !

هچرھ ار  نآ  دینک و  تسارح  دوخ  بالقنا  زا  هزیگنارپ  هدومزآراک و  دـیاب  هک  دییامـش  تسا و  امـش  یاھهھد  هدـنیآ  یاھهھد  دـید . دـیھاوخ  امـش  میاهدـید و  ام  تسا . هدـیدن 

رد راوتسا  یاھماگ  نتشادرب  یارب  دینک . کیدزن  تسا ، هادفانحاورا )  ) ٰیمظع تیالو  دیشروخ  عولط  یارب  یگدامآ  یمالـسا و  نیون  ندمت  داجیا  هک  شگرزب  نامرآ  هب  رتشیب 

یاھدـیدھت دروم  هدـنیآ  تسـشن و  دـنھاوخ  تقیقح  یاـج  هب  اـھغورد  دوش ، تلفغ  دربـھار  نیا  زا  رگا  تفرگ ؛ سرد  اـھهبرجت  زا  تخانـش و  تسرد  ار  هتـشذگ  دـیاب  هدـنیآ ،

. تفرگ دھاوخ  رارق  هتخانشان 

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

رارق عیرـس  تفرـشیپ  ریـسم  رد  دوب ، هدـنام  بقع  تدـشب  هدـش و  ریقحت  تدـشب  راجاق  یولھپ و  نارود  رد  هک  روشک  داد و  نایاپ  ینـالوط  یخیراـت  طاـطحنا  کـی  هب  بـالقنا 

هبناجهمھ و تفرـشیپ  یهیامناج  هک  ار  یلم  یهدارا  رـصنع  درک و  لیدـبت  یرالاسمدرم  یمدرم و  تموکح  هب  ار  یدادبتـسا  تنطلـس  نیگنن  میژر  تسخن ، ماـگ  رد  تفرگ ؛

لقتنم ناگمھ  هب  ار  میناوتیم » ام   » رواب هیحور و  درک ؛ تیریدـم  یهصرع  دراو  ثداوح و  یلـصا  رادنادـیم  ار  ناناوج  هاـگنآ  درک ؛ دراو  روشک  تیریدـم  نوناـک  رد  تسا  یقیقح 

: دش گرزب  تاکرب  اشنم  نیا  تخومآ و  همھ  هب  ار  یلخاد  ییاناوت  هب  اکتا  نانمشد ، میرحت  تکرب  هب  درک ؛

...

. دوشیم رتریگارف  زورهبزور  نآ  یهدـنلاب  تارمث  نونکا  ات  هک  دـش  ینارمع  یداصتقا و  یتایح و  یاھتخاسریز  داجیا  یروانف و  ملع و  یهصرع  رد  روشک  نارـشیپ  روتوم  ایناث :

، هریغ بآ و  یزرواشک و  تمالس و  ندعم و  ورین و  تعنـص و  لقنولمح و  نارمع و  یاھهزوح  رد  روشک  یارب  یرورـض  یتخاسریز و  حرط  نارازھ  ناینبشناد ، تکرـش  نارازھ 

یاھلولس یاهتسھ ، تخوس  یهخرچ  لیبق  زا  گرزب  حرط  اھهد  روشک ، رـسارس  رد  یھاگـشناد  دحاو  نارازھ  لیـصحت ، لاح  رد  ای  یھاگـشناد  یهدرکلیـصحت  اھنویلیم 

اھهد یتعنـص ، یاھدحاو  ندـش  ربارب  هد  هب  کیدزن  یتفنریغ ، تارداص  ندـش  ربارب  تصـش  ناھج ، لک  رد  نیتسخن  یاھهبتر  اب  هریغ  یروانفتسیز و  ونان ، یروانف  یداینب ،

رد ششخرد  یعافد ، عیانص  رد  هلمج  زا  یسدنھم  نوگانوگ  یاھهتشر  رد  سوسحم  یگتسجرب  یموب ، یروانف  هب  ژاتنوم  تعنص  لیدبت  یفیک ، رظن  زا  عیانص  ندش  ربارب 

بـالقنا هک  تسا  یعمج  ساـسحا  نآ  روضح و  نآ  هیحور و  نآ  لوصحم  تفرـشیپ ، زا  رگید  یهنومن  اـھهد  نآ و  رد  تیعجرم  هاـگیاج  یکـشزپ و  ساـسح  مھم و  یاھهتـشر 

. تشادن یرنھ  همجرت  زجهب  ملع  رد  ژاتنوم و  زجهب  تعنص  رد  دوب ، رفص  یروانف  ملع و  دیلوت  رد  بالقنا ، زا  شیپ  ناریا  دروآ . ناغمرا  هب  روشک  یارب 

نایگنھرف  / ١٣٩٨/٠٢/١١ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

رکتبم دنـشاب ، دمآراک  دنـشاب ، نمادکاپ  دنـشاب ، راکزیھرپ  دنـشاب ، اسراپ  دنـشاب ، زرودرخ  دنـشاب ، اناوت  دنـشاب ، اناد  دـنک  تیبرت  ییاھناسنا  دـناوتب  دـیاب  شرورپ  شزومآ و 

، دش رگا  روط ]  ] نیا دنک . تیبرت  یروج  نیا  یاھناسنا  دننکن ؛ ادیپ  تلفغ  یگتفرباوخ و  دنسرتن ، دیدھت  زا  دنسرتن ، نمشد  زا  دنشاب ، مادقا  لھا  دنـشاب ، عاجـش  دنـشاب ،

الاح هک  لاس  هاجنپ  ات  متفگ  نم  زور  نآ   - دعب هھد  دنچ  ات  ام  ینعی  دیـسر ؛ دھاوخ  دـش ، دـھاوخ  هللااشنا  مداد و  هدـعو  متفگ و  مدرک و  وزرآ  هدـنب  هک  ینامھ  هب  روشک  نیا 

. دریگب دای  یسراف  دشاب  روبجم  دروایب ، تسد  هب  ار  ملع  دیدج  یاھزرم  دھاوخب  ایند  رد  یسک  رھ  هک ] میسریم  ییاج  هب   ] رگید لاس  هاجنپ  ات  الثم  هتـشذگ - شلاس  دنچ 

. تسا یمالسا  نیون  ندمت  یلصا  یهیاپ  تسا ، ادرف  دنلبرس  ناریا  یلصا  یهیاپ  ییاھناوج ، نینچ  کی  ییاھناسنا ، نینچ  کی  تیبرت 

جح  / ١٢/١٣٩٨/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

زا تیصوصخ  همھ  نیا  یرگید  یهضیرف  چیھ  رد  یرگید ، بجاو  چیھ  رد  هک  تسا  هدش  عمج  یمالسا  یاھـشزرا  زا  یاهعومجم  جح  رد  تسا . یئانثتـسا  یهضیرف  کی  جح 

تسا یزیچ  نآ  زا  یاهنومن  کی  عقاو  رد  رترب و  یمالـسا  یهعماج  زا  یکچوک  رادومن  کی  جح  عقاو  رد  درادن . دوجو  مالـسا  ( ٢) ضیرعت دروم  مالسا و  دیجمت  دروم  تایصوصخ 

یونعم و یقالخا و  جورع  تیدام ، رانک  رد  تیونعم  یمالـسا ، نیون  ندمت  رد  دنک . ادھا  تیرـشب  هب  دیاب  ار  نیا  یمالـسا ، ندمت  میراد ؛ رظن  دروم  یمالـسا ، ندمت  رد  ام  هک 

. تسا یندمت  نینچ  کی  رھظم  جح  تسا ؛]  ] یدام یگدنز  تفرشیپ  رانک  رد  عوشخ ، عرضت و  یحور و 

یقارع  / ٢٧/١٣٩٨/٠۶ نارادبکوم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، رکف لھا  مینک ؛ رتشیب  زورهبزور  دـیاب  ار  مسارم  نیا  نومـضم  انعم و  مینک ؛ رتیونعم  رترابرپ و  دـیاب  میناوتیم ، هچ  رھ  دـیناوتیم و  هچ  رھ  ار  نیعبرا ) ییاـمیپهار   ) مسارم نیا 

زورما ام  دشاب ؛ نیون  یمالـسا  ندمت  داجیا  دیاب  ناملـسم  رھ  فدھ  زورما  دـننک . یزیرهمانرب  دننیـشنب  میظع  تکرح  نیا  یارب  یرکف ، یگنھرف و  مادـقا  لھا  گنھرف ، لھا 

، میشیدنیب نیا  هب  دیاب  ام  دیسر ؛ دھاوخ  تزع  جوا  هب  یمالسا  تما  دوش ، هدافتـسا  اھتیفرظ  نیا  زا  رگا  هک  دنراد  یمیظع  یاھتیفرظ  یمالـسا  یاھتلم  میھاوخیم . ار  نیا 

. تسا ام  ییاھن  فدھ  یمالسا ، میظع  ندمت  داجیا  مینک ؛ رکف  نیا  هب 

ىمالسا  / ١٣٩٨/٠٨/٢۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هیلع یمالسا ، بھاذم  یمالسا ، ماوقا  یمالسا ، یاھتلود  یمالـسا ، یاھروشک  یمالـسا ، عماوج  هک  تسا  نیا  شاهبترم  نیرتنییاپ  دراد ؛ یبتارم  مالـسا  یایند  داحتا 

هبرض رگیدکی  هب  هکنیا  رب  هوالع  مالسا  یایند  هک  تسا  نیا  نیا ، زا  رتالاب  هتبلا  تسا . لوا  مدق  نیا  دننزن ؛ هبرض  رگیدکی  هب  دننکن ، هضراعم  مھ  اب  دننزن ، ضرعت  هب  تسد  مھ 

رتالاب نیا  زا  تسا ؛ رتالاب  مدق  کی  مھ  نیا  دننک . عافد  رگیدکی  زا  دنشاب ، هتشاد  یفاک  یعقاو و  داحتا  دنھدب ، مھ  تسد  هب  تسد  مھ  کرتشم  نمشد  لباقم  رد  دننزیمن ،

یسایس تردق  ظاحل  زا  تینما ، ظاحل  زا  تورث ، ظاحل  زا  یملع ، ظاحل  زا  یمالسا  یاھروشک  دننک . ییازفامھ  یمالـسا  یاھتلم  یمالـسا ، یاھروشک  هک  تسا  نیا  مھ 

کی مھ  نیا  دنریگب ؛ دنتسھ  رتنییاپ  هک  ار  یناسک  نآ  تسد  یشخب ، رھ  رد  دنرتالاب  هک  ییاھنآ  دننک ، ییازفامھ  دننک ، کمک  رگیدکی  هب  دنناوتیم  دنتـسین ، حطـس  کی  رد 

یروھمج هک  تسا  یزیچ  نیا  یمالـسا . نیون  ندمت  هب  ندیـسر  تھج  رد  دنوشب  دحتم  مالـسا  یایند  یهمھ  هک  تسا  نیا  مھ  رتالاب  یهلحرم  تسا . تدحو  زا  یاهلحرم 

. تسا تدحو  بتارم  اھنیا  مالسا . نیون  ندمت  نامز ، نیا  اب  بسانتم  ندمت  اھتنم  یمالسا ، ندمت  هب  ندیسر  هداد : رارق  ییاغ  فدھ  یمالسا 

« يمالسا نيون  يزاسندمت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نایجیسب  / ١٣٩٨/٠٩/٠۶ رادید  رد  تانایب 

هب روشک  میظع  تکرح  نارشیپ  دناوتیم  هک  یناوج  نآ  اھتنم  هدنیآ ؛ یارب  متسھ  اھناوج  هب  راودیما  اھناوج و  یهتـسبلد  ابلاغ  هک  دینیبیم  تسا ؛ اھناوج  یور  هدنب  یهیکت 

درخ اب  تسا ، نامیا  اب  تسا ، هزیگنا  اب  هک  یناوج  دـنکیم ؛ ادـیپ  اـنعم  اـجنیا  یونعم  یهینب  تسا ؟ یناوج  روج  هچ  تسا ؟ ناوج  مادـک  دـشاب  یمالـسا  نیون  ندـمت  یوس 

. دراد سفن  هب  دامتعا  دراد ، ادخ  هب  لکوت  تسا ، راکتبا  لھا  تسا ، راک  لھا  تسا ، شیوخ  ناوت  نادردق  تسا ،

نارھت  / ١٣٩٨/١٠/٢٧ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

. تسا تسینویھص  ناگناگیب  تیمکاح  زا  نیطسلف  ییاھر  اکیرمآ و  یرابکتسا  یهطلس  زا  تاجن  هقطنم ، تشونرس 

نیون یگدنز  کبس  یارب  یمالسا  یاھلحهار  نید ، یاملع  تدحو  دیادزب . ار  هقرفت  لماوع  دیاب  مالسا  ناھج  دنک . کیدزن  ار  دوصقم  نیا  هب  ندیـسر  نامز  دیاب  اھتلم  تمھ 

گنھرف ام  یاھهناسر  یگنھامھ  تخاـس . دـھاوخ  ار  دـیدج  ندـمت  یاـھانبریز  هدیـشخب ، اـقترا  ار  یرواـنف  ملع و  اـم  یاھهاگـشناد  یراـکمھ  دـنکیم . فشک  ار  یمالـسا 

زا ار  نامیاھروشک  داـصتقا  اـم ، یاـھرازاب  طاـبترا  درک . دـھاوخ  رود  هقطنم  یهمھ  زا  ار  زواـجت  گـنج و  اـم  حلـسم  یاـھورین  طاـبترا  درک . دـھاوخ  حالـصا  هشیر  زا  ار  یمومع 

ام امـش و  نانمـشد  دروآ . دھاوخ  ناغمرا  هب  یتسود  تدحو و  یلدـمھ  ینابزمھ و  ام ، مدرم  یاھرفـس  اھدـمآ و  تفر و  دروآ . دـھاوخ  نوریب  رگتراغ  یاھیناپمک  یهطلس 

تـسد هب  ار  امـش  ام و  دـنھاوخیم  دـننک . نیمات  ام  یهقرفت  اب  ار  دوخ  ینیـشنردص  و  ام ، یاھتلم  تلذ  اب  ار  دوخ  تزع  ام ، یاـھروشک  عباـنم  اـب  ار  دوخ  داـصتقا  دـنھاوخیم 

. دننک دوبان  نامدوخ 

١٣٩٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکیویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

یـصخش لاوـحا  رثکادـح  یداـبع ، لـئاسم  یـصخش ، لـئاسم  یارب  یاهلیـسو  طـقف  ار  نید  مدرم ، دوـب ؛ نید  هب  هاـگن  رد  لوـحت  دروآ ، دوـجو  هب  ماـما  هک  یرگید  لوـحت  کـی 

تلاسر نید و  تیلوئـسم  نید و  یهفیظو  ار ، نید  دودـح ؛ نیمھ  رد  قالط ؛ جاودزا و  یلام و  فیاظو  هک  دـینک  ضرف  هزور و  زامن و  یهلئـسم  نیمھ  یارب  طـقف  دنتـسنادیم ،

هب ناشھاگن  مدرم  درک ؛ فیرعت  اھنیا  دننام  یزاسناسنا و  یزاسهعماج و  یزاسندـمت و  یزاسماظن و  تلاسر  نید ، یارب  ماما  دنتـسنادیم . اھزیچ  نیا  هب  دودـحم  ار  نید 

. دش لوحتم  یلکب  نید 

زا یـضعب و  بازحا و  زا  یـضعب  الاح  هک  ییاھراعـش  یهمھ  اب  دندش ، نادـیم  دراو  ماما  دـش و  عورـش  تضھن  هک  ینارود  نآ  رد  دوب . هدـنیآ  هب  هاگن  رد  لوحت  رگید ، لوحت  کی 

نیا دنتـشادن ؛ مشچ  لباقم  رد  یاهدنیآ  قفا و  کی  مدرم  ینعی  دشیمن . هدید  یاهدـنیآ  مدرم  هاگن  رد  دـندوب - مھ  کچوک  دودـحم و  یلیخ  هک   - دـندادیم اھکھورگ  اھهورگ و 

نیا لاـبند  مدرم  هدروآ ؛ دوجو  هب  ار  تلاـح  نیا  هک  تسا  ماـما  کراـبم  تسد  نیا  دـینک ، هاـگن  ناریا  تلم  هب  زورما  امـش  ینعی  یمالـسا . نیوـن  ندـمت  داـجیا  هب  دـش  لیدـبت 

، مدرم یهماع  هاگن  دنھدب . لیکـشت  ار  یمالـسا  تما  دنروایب ، دوجو  هب  ار  یمالـسا  میظع  داحتا  دنروایب ؛ دوجو  هب  دـنھدب و  لیکـشت  ار  یمالـسا  نیون  ندـمت  هک  دنتـسھ 

. تسا نیا  مدرم  یهدوت 

ید  / ١٣٩٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

ظافلا مھاوخیمن  نم  الاح  ربارب ؛ اھدـص  تفگ  دوشب  دـیاش   - ربارب اھهد  لقادـح  مینیبیم ] ، ] منیکیم هاگن  زورما  اـت  ید  مھدزون  زا  ار  بـالقنا  ار و  روشک  تکرح  ریـسم  یتقو 

مھ میزھجم ؛ یلیخ  زورما  میدوبن ، زھجم  زور  نآ  ام  هدش . زھجم  هدروآ ، تسد  هب  هبرجت  هدرک ، ادـیپ  یگتخپ  قمع و  ماکحتـسا و  ماوق و  ام  روشک  مربب - راک  هب  گرزب  یلیخ 

نیا تسا ؛ یمالسا  نیون  ندمت  داجیا  مھ  فدھ  میاهدرک . ادیپ  هبلغ  عناوم  زا  یلیخ  رب  هللادمحب ؛ یماظن  زھجم  مھ  یسایس ، زھجم  مھ  یلمع ، زھجم  مھ  یرکف ، زھجم 

هبلغ دیاب  و  دیـسر . دنھاوخ  فدھ  نیا  هب  یدعب  یاھلـسن  هللااشنا  تشاد و  دھاوخ  همادا  هار  نیا  اما  دسرن ، فدـھ  نیا  هب  لسن  کی  تسا  نکمم  تسا . ام  ییاھن  فدـھ 

اکیرمآ تلود  لباقم  رد  ام  عضاوم  دـنروآیم . دوجو  هب  نامروشک  هیلع  هک  یدولآتثابخ  یاھتـسایس  دـننکیم و  داـجیا  اـم  هار  رد  نارگهطلـس  هک  ییاھیزادـناتسد  رب  مینک 

. تسا هفسلف  نیا  لالدتسا و  نیا  زا  یشان  تسا ، رکفت  نیا  زا  یشان 

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

هب ندیسر  تیاھن  رد  روشک و  رد  یمالسا  یهعماج  لیکـشت  روشک ، رادتقا  روشک ، رد  یعامتجا  تلادع  روشک ، تفرـشیپ  ینعی  هچ ؟ ینعی  میتفگ ، هک  بالقنا » یاھفدھ  »

هب ندیـسر  یارب  یعامتجا ، تلادع  هب  ندیـسر  یارب  اھفدھ ، نیا  هب  ندیـسر  یارب  دید  دـیاب  تسا . اھنیا  بالقنا  یاھفدـھ  یمالـسا ؛ گرزب  ندـمت  یمالـسا و  نیون  ندـمت 

یانعم هب  مالسا  ماکحا  هک  یمالـسا  یهعماج  هب  ندیـسر  یارب  و  یونعم - یدام و  هبناجهمھ ، یاھتفرـشیپ  ییاعدا ؛ یلاشوپ و  یاھتفرـشیپ  هن   - روشک یعقاو  تفرـشیپ 

دح رد  ار  اھراک  نآ  تسا ، مزال  ییاـھراک  هچ  یمالـسا ، نیون  ندـمت  هب  ندیـسر  یارب  تیاـھن  رد  ماـکحا و  نیا  ققحت  زا  دـنوشب  دـنمهرھب  مدرم  دوشب و  هداـیپ  نآ  رد  یعقاو 

. درک میھاوخ  ضرع  الاح  هک  اھنیا  لاثما  روج و  کی  وجشناد  نآ  روج ، کی  لوئسم  نآ  روج ، کی  هدنب  شدوخ ؛ ناوت  دح  رد  یسک  رھ  میھدب ؛] ماجنا   ] نامناوت

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 

، دننکیمن ینیـشنبقع  یریگجاب  لباقم  رد  ینعی  هچ ؟ ینعی  مواقم  دنتـسھ . یمواقم  یازجا  تلم ، کی  یازجا  هکنیا  ینعی ] [ ؛ دنمھفب ار  ندوب  مواقم  شزرا  اھهچب  دیاب ] ]

یهیحور تمواـقم ، ساـسحا  تسا : نیا  روشک  تالکـشم  جـالع  ریـسکا  نیا . ینعی  مواـقم  دـنیآیمن ؛ هاـتوک  ییوگروز  لـباقم  رد  دـنزرلیمن ، ناـشدوخ  هب  هلمح  لـباقم  رد 

دناوتب تلم  کی  دیاب  درادن ؛ مھ  برغ  قرش و  درادن ، مھ  کچوک  گرزب و  دیوگیم ؛ روز  دیوگب  روز  دناوتب  هک  رھ  دنیوگیم ، روز  همھ  تسا ؛ ییوگروز  یایند  ایند ، بخ  تمواقم .

ییاھزیچ اھنیا  سفن ؛ هب  دامتعا  زا  یرادروخرب  شزرا  ای  دوشب . هنیداھن  ام  رد  دـیاب  یناوجون  زا  نیا  میریگب ،  دای  یگچب  زا  دـیاب  ار  نیا  دـنکب ؛ تمواقم  اھییوگروز  لباقم  رد 

هب دنک ، دنمتزع  ار  روشک  دـنک ، دـنمتزع  ار  تلم  دـناوتیم  هک  یلـسن  دـیآیم ؛ دوجو  هب  ندـمت  یهدـنزاس  لسن  نآ  تقو  نآ  اھنیا  اب  دریگب . ماجنا  دـیاب  تسا و  مزال  هک  تسا 

ترازو تایـصوصخ ، نیمھ  رطاخ  هب  تسا ؛ یراک  نینچ  کی  یدـصتم  شرورپ  شزومآ و  دـینیبب ! امـش  ار  ملعم  شزرا  دریگیم . ماجنا  هسردـم  رد  اھنیا  یهمھ  دـیآیم . دوجو 

. درک هسیاقم  دوشیمن  یرگید  یهناخترازو  چیھ  اب  ار  شرورپ  شزومآ و 

(ع)  / ١٢/١۴٠١/٠۶ تیب لھا  یناھج  عمجم  سالجا  نیمتفھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

« يمالسا نيون  يزاسندمت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 21هاگياپ  هحفص 20 
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هب باطخ  هک  ( ١ «) انیز انل  اونوک   » دندومرف هک  مالـسلا ) مھیلع   ) همئا زا  فورعم  یهلمج  نیا  دـنراد . شود  رب  ینیگنـس  راب  (ع ]) تیب لھا  یناھج  عمجم  عمجم [ نیا  یاضعا 

عمجم و نیا  دروم  رد  انیز » انل  اونوک   » یهلمج نیا  هک  دنکیم  باجیا  امش  راک  تیمھا  تسا ؛ دکوا  امـش  هب  تبـسن  نیا  میـشاب ، بقارم  یتسیاب  همھ  تسا ، اھام  یهمھ 

رارق یھاگیاپ  کی  ار  عمجم  نیا  یتسیاب  دـنک ، ادـیپ  ققحت  نیا  میھاوخب  رگا  بخ  دریگب . رارق  هظحـالم  دروم  رتشیب  عمجم  نیا  دوخ  دارفا  صاخـشا و  دارفا و  نیا  یهعومجم 

تاـملک هب  دـنک  هعجارم  یـسک  رھ  تسین ؛ یگدـنز  لـئاسم  زا  یـشخب  کـی  هب  صوصخم  تسا ــ  هتکن  نیا  مھم  تیبلـھا ــ  فراـعم  تیبلـھا . فراـعم  رـشن  یارب  میھدـب 

یـصخش و فیاظو  قالخا ، تیونعم ، نافرع ، دـیحوت ، یھلا ، فراعم  یلک ، لئاسم  زا  تسا  یمیظع  یهعومجم  کی  تیبلـھا  فراـعم  هک  دـنکیم  قیدـصت  ار  نیا  تیبلـھا ،

. تسا اھنیا  یهمھ  لماش  تیبلھا  فراعم  یهعومجم  ینعی  یزاسندمت ؛ روشک و  یهرادا  فیاظو  ات  یعامتجا  فیاظو  یگداوناخ ، فیاظو  یدرف ،

« : یمالسا نیون  یزاسندمت   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یتیالو  /   ١٣٧٧/٠٣/٢٢ ربکایلع  هدنسیون :  یمالسا /  ندمت  گنھرف و  تایح  دیدجت 

یرالاس  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ یدھمدمحم  هدنسیون :  یمالسا /  گرزب  ندمت  سیسات  رد  یزاسداھن  یزاسهژاو و  هاگیاج 

یمیلس  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ میکحلادبع  هدنسیون :  یمالسا /  بالقنا  مظعم  ربھر  یسایس  هشیدنا  رب  دیکأت  اب  یمالسا  ندمت  یایحا  یرادیب و 

« يمالسا نيون  يزاسندمت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 21هاگياپ  هحفص 21 
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