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، تسا لصتم  طبترم و  یلبق  ثحابم  هب  هتبلا  هک  تسا  یاهزات  ثحب  کـی  داد ، مھاوخ  همادا  هللااـشنا  هعمج  نیدـنچ  اـت  لوا  یاـھهبطخ  رد  هبطخ و  نیا  رد  زورما  هک  یثحب   

هک تسا  مزال  تسا و  یعامتجا  یمالسا و  مھم  یاھثحب  زا  یکی  هک  تسا  نآرق  مالـسا و  رظن  زا  یدازآ  باب  رد  ثحب  نآ  تسھ و  مھ  یلقتـسم  ثحب  کی  لاحنیعرد  اما 

یهتـشر هک  دوشیم  ضرع  راوتسرھف  تروص  هب  هتـشذگ  ثحاـبم  اـب  ثحب  نیا  طاـبترا  دوشب . حرطم  هلئـسم  نیا  یمومع  نوبیرت  نیا  رد  لـمجم -  تروص  هب  ولو  راـب -  کـی 

فئاظو نیا  هک  مدرک  ضرع  دوب و  هعماج  اب  یهطبار  رد  یمالـسا  تموکح  فئاظو  رد  ام  ثحب  هک  تسا  بیترت  نیا  هب  نآ  دوشن و  هتـسسگ  زیزع  ناگدنونـش  نھذ  رد  بلطم 

تیبرت و میلعت و  زا  دوب  تراـبع  هک  ار  فئاـظو  زا  یکی  یونعم ، فئاـظو  رد  یداـم . هاـفر  هب  طوبرم  فئاـظو  عون  کـی  یونعم و  روـما  هب  طوـبرم  فئاـظو  عوـن  کـی  تسا : عوـن  ود 

رتالاب گنھرف  اب  ار  هعماج  هک  تسا  فظوم  یمالسا  تلود  هک  دش  ضرع  مدرک و  نایب  احورشم  باب  نیا  رد  ار  امیـس  ادص و  شقن  مدرک و  ضرع  لیـصفت  هب  هعماج ، یهیکزت 

امیـس و ادـص و  هلمج  زا  یمومع  یاھهناسر  ریثات  هکنیا  یارب  و  دریگب . ار  هناگیب  گنھرف  ذوفن  ولج  هلیـسو  نیدـب  دـنک و  زھجم  یناگمھ  یاھیھاگآ  رتقیمع و  تامولعم  و 

هعماج رد  تاـعوبطم  امیـس و  ادـص و  یهلیـسو  هب  هک  هتـشذگ  میژر  نیگنن  تاـغیلبت  زا  مدرک  ضرع  ار  لاـثم  ود  هنومن و  ود  دوشب ، نشور  تاـعوبطم  اـھهمانزور و  نینچمھ 

دشیم طوبرم  یلصا  ثحب  نامھ  هب  اھثحب  نیا  و  یسنج . اشحف  داسف و  باب  رد  یرگید  دوب و  یئارگفرصم  گنھرف  فارسا و  باب  رد  یکی  دوب : هدرک  ادیپ  قمع  شرتسگ و 

فئاظو اب  یهطبار  رد  تلود  رگید  یهفیظو  اھنآ . یگنھرف  یھاگآ و  ینابم  تیوقت  اھنآ و  یهیکزت  اھنآ و  تیبرت  مدرم و  میلعت  باب  رد  یمالـسا  تلود  فئاظو  زا  دوب  تراـبع  هک 

تکرح و عناوم  یهمھ  هدـننک و  فقوتم  دـسفم و  برخم ، بویع  زا  ناـسنا  یئاـھر  یاـھهنیمز  هعماـج و  دارفا  یارب  تسا  یدازآ  نیماـت  یهفیظو  نیمھ  هعماـج ، رد  یونعم 

انیقی هک  تسا  یمالـسا  تلود  یارب  بجاو  مزال و  یاھـشالت  زا  یکی  مھ  نیا  تسا -  هعماج  دارفا  یدازآ  یارب  هزرابم  نامھ  هک  اھنیا -  اب  یهزرابم  اـھناسنا ؛ شھج  دـشر و 

. دشابن شالت  نیا  دشاب و  یمالسا  تموکح  یمالسا و  یروھمج  دوشیمن 

نیمھ هک  دریگب ، ماجنا  یثحب  کی  دراد ، یئانعم  هچ  یدازآ  هکنیا  یدازآ و  باب  رد  مالـسا  رظن  یدازآ و  موھفم  لصا  یهرابرد  دـیاب  راچان  دوشب ، نشور  ثحب  نیا  هکنیا  یارب   

ثحب کی  دریگیم ، ماجنا  هک  یثحب  یهعومجم  مراودـیما  مھدـیم و  همادا  ار  نآ  هللااشنا  میایب ، زامن  هب  هک  یدـعب  یاـھهتفھ  رد  منکیم و  عورـش  زورما  نم  هک  تسا  یثحب 

. دشاب هعماج  نالوئسم  ام  لمع  یارب  نینچمھ  هعماج و  یاھیھاگآ  یارب  یدیفم 

یدازآ زا  مد  برغ ، قرش و  یاھکولب  دنراد و  یئوھایھ  یناونع و  یمان و  ایند  رد  هک  یئاھتلود  یهمھ  ابیرقت  نوچ  هچ ؟ ینعی  یدازآ  مینک . نشور  ار  یدازآ  موھفم  دیاب  الوا   

قرش و کولب  یاھروشک  نینچمھ  دنلئاق و  یدازآ  یارب  یصاخ  یانعم  کی  تسا و  یدرف  یدازآ  اجنآ  رد  یدازآ  اھتنم  دنایدازآ ؛ یعدم  یبرغ ، یاھیسارکومد  مھ  دننزیم .

یقرـش و یاـھروشک  رتـشیب  دـینکیم ، هظحـالم  هـک  یروـط  ناـمھ  دـننزیم . یـسارکومد  یدازآ و  زا  مد  مـھ  اـھنآ  یتسیلایـسوس ، یعدـم  اـی  یتسیلایـسوس  یاـھمیژر 

اجنیا رد  هک  دـننک  اعدا  دـنھاوخیم  تسھ و  دازآ  یدازآ و  یانعم  هب  نامھ  هک  دـنربیم  راک  هب  ار  کیتارکومد »  » یهملک ناشتلود  ناونع  ماـن و  رد  قرـش ، کولب  هب  یهتـسباو 

ندـش و لـح  تسا و  هعماـج  ساـیقم  رد  یدازآ  هکلب  تسین ، یدرف  یدازآ  یدازآ ، زا  اـھنآ  دوـصقم  اـجنآ  رد  هتبلا  هک  تسا ، یدازآ  اھفدـھ  زا  یکی  مھ  اـھروشک  نیا  رد  مھ ،

رھ یبـتکم و  رھ  یمیژر ، رھ  یتـلود ، رھ  تسھ و  یدازآ  یاـعدا  اـیند  رد  هـک  دـینیبیم  سپ  دنرمـشیم . هعماـج  یدازآ  ار  نآ  اـھنآ  هـک  یزیچ  نآ  رد  درف  یدازآ  ندـش  مـضھ 

. دناهدرک نیمات  ناشدوخ  یهعماج  رد  ار  یدازآ  هک  دنتسھ  نیا  یعدم  مھ  همھ  دننکیم و  انعم  یصاخ  وحن  کی  هب  ار  یدازآ  یھاگتسد ،
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، دشاب یمالسا  ماظن  حلاصم  فلاخم  دوشب و  هدیقع  رب  بترتم  صخـش  نآ  لمع  رد  هک  یراثآ  اما  تسا ، هدیقع  دوخ  دھدیمن ، جرخ  هب  تیـساسح  وا  یور  مالـسا  هک  هچنآ 

هب لمع  نآ  اما  دـنکب ، لمع  دوخ  دـیاقع  قبط  رب  درادـن ، لوبق  ار  قح  دـیاقع  هک  یـصخش  نیا  رگا  ینعی  دـھدیم . ناـشن  مالـسا  ار  یداـیز  تیـساسح  اـھنآ  لـباقم  رد  ارچ ،

یلاکـشا دـنزن ، یاهبرـض  تسھ ، رظن  دروم  هعماج  نیا  رد  هک  یحلاصم  رگید  هب  هعماج و  یگچراپکی  هب  هعماج ، تمالـس  هب  هعماج ، تینما  هب  یمالـسا ، یهعماج  تیثیح 

رگا اما  دـنھدیم ، ماجنا  ار  ینید  لامعا  دـنوشیم و  رـضاح  ناـشدوخ  یاـھاسیلک  رد  ناـشدوخ ، دـباعم  رد  ـالثم  دـنکیم . لـمع  شدوخ  دـیاقع  قبط  رب  شدوخ ، یارب  درادـن .

تلود هک  ار  ینوگانوگ  تاھج  ار و  هعماج  لالقتسا  ار ، هعماج  یگچراپکی  هعماج ، رد  ار  قالخا  تمالس  ار ، هعماج  تیثیح  هک  دنھدب  ماجنا  ناشدوخ  دیاقع  قبط  رب  یلامعا 

تازاجم ار  اھنآ  دندرک ، رارصا  رگا  درادیم و  زاب  راک  نآ  زا  ار  اھنآ  دھدیم و  ناشن  لمعلاسکع  یمالسا  تلود  اجنیا  دنکب ، راد  هشدخ  دریگیم  رظن  رد  هعماج  کی  یارب  یمالـسا 

صخـش نآ  زا  یلامعا  رگا  اما  درادـن ، یتافانم  یمالـسا  یهعماج  بوچ  راھچ  اـب  هک  تسا  یلاـمعا  زین  هدـیقع و  یهطوحم  رد  افرـص  یدازآ  نیا  نیارباـنب ، سپ  درک . دـھاوخ 

اھنآ اب  دراد ، تافانم  هتفرگ  همـشچرس  یمالـسا  دیاقع  نآ  زا  هک  یتاررقم  اھبوچ و  راھچ  اب  یمالـسا و  یهعماج  حلاصم  اب  هک  دنزب  رـس  یمالـسا  ماظن  یهدیقع  اب  فلاخم 

یاھزرم زا  تسارح  یانعم  هب  نیا  تسین ، هدیقع  یدازآ  اب  تفلاخم  یانعم  هب  نیا  دنکیم . هضراعم  وا  اب  دنکیمن و  لمحت  ار  نآ  یمالـسا  ماظن  رگید  اجنیا  هن ، دراد ، هضراعم 

قئالـس دـیاقع و  یهمھ  رد  دـنک . تیاعر  ار  نآ  یتسیاب  تسا و  یمالـسا  تلود  یهفیظو  نیا  و  یـسایس ، یاھزرم  یداصتقا ، یاھزرم  یگنھرف ، یاھزرم  تسا ؛ هعماـج 

دایز تعرس  هک  دیـشاب  دقتعم  امـش  تسا  نکمم  منزب : لاثم  کی  نم  دینک ، هظحالم  هعماج  رد  نامدوخ  یلومعم  یهرمزور  لئاسم  نیمھ  رد  تسا . روط  نیمھ  مھ  رگید 

کی دیراد ؛ داقتعا  وا  هب  دیرادیم ، تسود  ار  نیا  دـینک ، تکرح  دـیراد  تسود  دایز  تعرـس  اب  دـیوشیم ، هیلقن  یهلیـسو  لیبموتا و  راوس  یتقو  تسا . رتھب  ناسنا  یارب  الثم 

یوت دینک و  لامعا  لمع  رد  ار  هدیقع  نیا  دیھاوخب  امش  رگا  اما  درادن ، هدیقع  نیا  هب  راک  یـسک  ناتدوخ ، یارب  امـش  یهدیقع  نیا  بوخ ، رایـسب  دیراد . شیارب  یاهفـسلف 

مھ نیا  درک . تکرح  مک  تعرـس  اب  دیاب  تسا و  یدـب  زیچ  دایز  تعرـس  هک  دـیراد  هدـیقع  ای  دـنریگیم . ار  امـش  یولج  دـینک ، تکرح  زاجم  تعرـس  قوف  اب  رھـش  یاھنابایخ 

زاب دینک ، تکرح  مک  تعرس  اب  دیتساوخ  تسین ، زیاج  تعرس  رتمک  نآ  زا  دراد و  یلقادح  کی  تعرـس  هک  یعیـسو  نابوتا  کی  رد  رگا  اما  درادن ، یعنام  تسامـش ، داقتعا 

: تسا نیا  مالـسا  رظن  مھ  دـیاقع  یلک و  لـئاسم  رد  تسا . روجنیا  هلئـسم  یگدـنز  یهرمزور  یلومعم و  لـئاسم  رد  دـینیبب  دـنراذگیمن . دـنریگیم و  ار  امـش  یولج  اـجنیا 

. دشاب هتشادن  یتافانم  هعماج  بوچراھچ  اب  هک  تسھ  زاجم  یتروص  رد  نیا  دوشب ، بترتم  دھاوخب  هدیقع  نآ  رب  یلمع  رگا  اما  ناتدوخ ، یارب  امش  یهدیقع 
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روز راشف و  بیقعت و  دروم  لطاب  طلغ و  یهدیقع  نتشاد  رطاخ  هب  ار  یـسک  ینعی  تسا . یمالـسا  یهعماج  رد  هدیقع  یدازآ  رادفرط  مالـسا  هک  دش  ضرع  هصالخ  روط  هب 

تلود ناونع  هب  ام  فیلکت  تسا و  یمھم  یساسا و  ثحب  رایسب  نوچ  ثحب ، نیا  یهرابرد  تسا . لوبقمان  دورطم و  مالسا  رظن  زا  لطاب  یهدیقع  هک  دنچرھ  دھدیمن ؛ رارق 

هک یلئاسم  زا  یخرب  تبـسانم  هب  یئاھدیدرت  دش ، هتفگ  لبق  یهتفھ  رد  هک  یبلطم  نآ  رد  تسا  نکمم  منکیم . ضرع  یبلاطم  مھ  زورما  دـنکب ، نیعم  دـیاب  ار  یمالـسا 

نیکرـشم و رافک و  هب  طوبرم  نآرق  رد  هک  یتایآ  یهیحان  زا  دـیدرت  کـی  منکیم . ضرع  هنیمز  نیا  رد  ار  مزـال  تاـکن  نآ  زا  یـضعب  نم  دـیایب ، دوجو  هب  تسھ ، حرطم  مالـسا  رد 

لطاب دیاقع  نیا  یهرابرد  ینآرق  تایآ  همھ  نیا  سپ  دنکیم ، نیمات  دوخ  یهعماج  رد  ار  هدـیقع  یدازآ  مالـسا  رگا  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم  تسا ؛ لطاب  دـیاقع  نارادـفرط 

، شلمع رطاخ  هب  هن  شداقتعا ، رطاخ  هب  ار  رفاک  هک  دھدیمن  روتسد  اھناملـسم  هب  مدرک -  هعجارم  هدنب  هک  یئاجنآ  ات  مادک -  چیھ  تایآ  نیا  هک  تسا  نیا  باوج  تسیچ ؟

یهفیظو هک  تسا  هدز  هلمح  هزرابم و  هب  تسد  یمالـسا  نامیا  یمالـسا و  ماظن  هیلع  رفاک  هک  یتروص  نآ  هب  ای  تسا  طوبرم  رافک  اب  گنج  دـنھدب . رارق  رازآ  ضرعت و  دروم 

اھتلم هک  یتوغاط  دحلم و  یاھماظن  نارادمدرس  رفک و  نارس  اب  هزرابم  هب  تسا  طوبرم  ای  تسا  یمالسا  یهعماج  مالـسا و  یهزوح  زا  عافد  اجنیا  رد  نیملـسم  مالـسا و 

مالساهیلع یضرعت  زواجت و  رگا  داقتعا  نیا  ناگدنراد  اب  هک  دنکیم  رما  ار  اھناملـسم  صوصخب  هک  میراد  یاهیآ  نآرق  رد  ام  رفک  داقتعا  دوخ  دروم  رد  اما  دناهدرک . دوخ  ریـسا  ار 

مکوجرخی مل  نیدلا و  یف  مکولتاقی  مل  نیذلا  نع  مکھنی هللا  ال  : » دیامرفیم هک  تسا  هنحتمم  یهکرابم  یهروس  رد  هیآ  نآ  دوشب . مھ  یراکوکین  یتح  دندرکن ، نیملسم  و 

هب دیوگیمن  ادخ  دنتساوخنرب ، گنج  هب  امش  اب  امش  نید  امش و  نامیا  رـس  رب  هک  یرافک  نآ  ینعی  ( ٢ (؛» نیطسقملا بحی  نا هللا  مھیلا  اوطـسقت  مھوربت و  نا  مکراید  نم 

. درادیم تسود  ار  ناراکوکین  لاعتم  یادخ  دینکب و  مھ  یکین  اھنآ  هب  هک  دیوگیم  لاعتم  یادخ  هکلب  دـینکن ، تیاعر  ار  لدـع  طسق و  اھنآ  اب  دـیوگیمن  ادـخ  دـینکن و  یکین  اھنآ 

نآ زا  جراخ  رد  هک  یرافک  یتح  اـی  تسا  دارفا  ناـمھ  زا  یکی  مھ  رفاـک  نآ  هک  تسا  هعماـج  نآ  دارفا  قوقح  تیاـعر  یاـنعم  هب  اتدـعاق  یمالـسا  یهعماـج  رد  لدـع  طـسق و 

« يمالسا تلود   » 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 28هاگياپ  هحفص 1 
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. دننکیمن یاهزیتس  مالسا  اب  نیملسم و  اب  یمالسا ، ماظن  اب  یلو  دننکیم ، یگدنز  هعماج 

هب ناربمغیپ  هک  مینکیم  دروخرب  یاهتـسجرب  دراوم  هب  دـیحوت ، خـیرات  اھتوبن ، خـیرات  رد  دـینادیم ، هک  یروط  ناـمھ  تسا . خـیرات  فورعم  یاھینکـشتب  دروم  رد  دـعب  دروم   

مرکا لوسر  دروم  رد  هنومن  کی  تسا ، هللالیلخ  میھاربا  دروم  رد  هنومن  کـی  دـندرب ؛ نیب  زا  هدوب ، مدرم  زا  یعمج  ناـمیا  سدـقت و  یهیاـم  هک  ار  تب  دـنتخادرپ و  ینکـشتب 

ینکـشتب دروم  رد  نکل  تسا . یفانم  مالـسا  رد  هدـیقع  یدازآ  اب  هک  دـننک  روصت  یناسک  تسا  نکمم  مھ  ار  نیا  هک  هکم  حـتف  زا  سپ  تسا و  هکم  رھـش  هب  دورو  ماگنھ 

هچرھ دوخ  یگدـنز  لوط  رد  هک  یمدرم  دوب . یلھاج  یهعماج  نآ  مدرم  یهدـش  ریدـخت  هتفر و  باوخ  هب  نھذ  ندرک  رادـیب  یارب  میھاربا  تکرح  هک  مینک  هجوت  دـیاب  میھاربا 

باوخ نیا  زا  ار  مدرم  نیا  دیاب  رگا  تسا . هدیسرن  اھنآ  شوگ  هب  هدشن و  دنلب  هعماج  نیا  نایم  رد  یقح  یادص  الصا  دندینـش . دولآکرـش  ماظن  تکرـش و  یهرابرد  دندینش ،

ار اھتب  تشادرب و  ار  ربت  دوبن و  شیب  یکناوج  هک  یتقو  رد  تفر  هناخ  تب  لـخاد  هب  میھاربا  اذـل  تسا . نکمم  گرزب  تکرح  کـی  یهلیـسو  هب  طـقف  راـک  نیا  درک ، رادـیب  نارگ 

درک مدرم  نآ  اب  میھاربا  هک  یاهدنبوک  تبحص  رد  مھ  دعب  دوب . مدرم  نادجو  ندرکرادیب  یارب  ار  راک  نیا  تخیوآ . گرزب  تب  ندرگ  هب  ار  ربت  تسکـشن و  ار  گرزب  تب  تسکش و 

متنا مکنا  اولاقف  مھـسفنا  یلا  اوعجرف  : » دـیامرفیم نآرق  هک  دز  اھنآ  دولآباوخ  نھذ  رـس  رب  یکتپ  نانچنآ  درب ، راـک  هب  ادـخ  حـلاص  یهدـنب  نیا  هک  یایکریز  یدنمـشوھ و  و 

، دـندرک هعجارم  ناشدوخ  هب  مدرم  تفرگ . دریگب ، تساوخیم  هک  ار  یرثا  نآ  دیـشک ، ار  اسر  دایرف  نیا  داد ، ماجنا  ار  تکرح  نیا  میھاربا  هک  ینآ  زا  دـعب  ینعی  ( ٣ (؛» نوملاظلا

رد مینک . تمالم  ار  میھاربا  دـیابن  میتسھ و  ملاظ  ام  دوخ  میرگمتـس ؛ ام  هک  دـنتفگ  ناشیاھدوخ  دوخ و  هب  دـش و  رادـیب  ناشنادـجو  دـنتخادرپ ، وگتفگ  هب  ناـشدوخ  ناـیم 

ار یتوغاط  ماـظن  زمر  هناـشن و  لبنـس و  تقیقح  رد  تسکـش ، ار  اـھتب  ربمغیپ  دوبن . هکم  مدرم  هب  تبـسن  روز  لاـمعا  یاـنعم  هب  ربمغیپ  ینکـشتب  مھ  ادـخ  لوسر  دروم 

تامالع یهمھ  ناتدوخ  روشک  رد  امـش  دنربیم . نیب  زا  ار  هتـشذگ  میژر  زیمآزمر  یاھهناشن  دننکیم ، بالقنا  یتقو  روشک  کی  رد  مدرم  هکنیمھ  لثم  تسرد  تسکـشیم .

هبعک زارف  زا  دندوب ، هناکرـشم  تموکح  زمر  هناشن و  هک  ار  اھتب  مھ  ربمغیپ  دیدرک ؛ کاپ  اھذغاک  زا  اھنامتخاس ، زا  اھنادـیم ، زا  هعماج ، یهنحـص  زا  ار  یھاش  متـس  تموکح 

هناخ یوجتـسج  ای  دیورگب ، مالـسا  هب  امـش  یهمھ  دیاب  هک  دشاب  هدرک  رابجا  ار  مدرم  دش ، هکم  دراو  یتقو  ربمغیپ  هک  میرادن  خیرات  رد  ام  الاو  درک ؛ مدھنم  تخادنا و  ریز  هب 

لطاب و ماظن  یاھدومن  اھلبنس و  ربمغیپ  دربب . نیب  زا  دنکشب و  دریگب و  ار  نآ  هک  تسھ  یکچوک  تب  هناخقودنـص  ای  هناخ  مادک  رد  دنیبب  هک  دشاب  هدرک  عورـش  ار  هناخ  هب 

. دوبن یبلق  یهدیقع  نامیا و  کی  نتفریذپ  یارب  روز  لامعا  یانعم  هب  مھ  نیا  سپ  تسکش . ار  یلھاج 

هب دندش و  فرصنم  نامیا  زا  سپس  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  دھدیم . جرخ  هب  لمع  تدش  دترم ، هرابرد  مالسا  هک  تساھنھذ  زا  یضعب  رد  یاهھبـش  کی  دادترا  دروم  رد   

طوبرم تایآ  هب  هجوت  اب  مھ  نیا  دیایب . باسح  هب  داقتعا  رد  روز  لامعا  یانعم  هب  تسا  نکمم  هک  تسا  دایز  دارفا  نیا  لباقم  رد  مالسا  لمع  تدش  دندرک ، ادیپ  شیارگ  رفک 

، دندروآ نامیا  مدرم  هک  ینآ  زا  دعب  مالـسا  تقیقح  رد  دنک . ظفح  ار  یمالـسا  نامیا  راصح  هک  تسھ  نآ  ددصرد  راکنیا  اب  مالـسا  هک  دسریم  رظن  هب  روجنیا  دیاش  دادـترا  هب 

یمالـسادض تاغیلبت  باب  رد  هک  تسا  یمالـسا  تموکح  یمالـسا و  ماظن  یهفیظو  نیا  دـنکب . تسارح  تظافح و  مدرم  نامیا  زا  هک  تسا  هدرک  فلکم  ار  یمالـسا  ماظن 

رد دش -  دراو  رـسای  رامع  یهرابرد  هک  ( ۴ «) نامیالاب نئمطم  هبلق  هرکا و  نم  الا  هناـمیا  دـعب  نم  اـب  رفک  نم   - » دادـترا هب  طوبرم  یهیآ  رد  صوصخب  درک . مھاوخ  ضرع  مھ 

اھنیا هک  تسا  نیا  دـناهدش ، جراـخ  نید  زا  هک  یناـسک  نیدـترم و  رب  یھلا  مشخ  نیا  تـلع  ( ۵ (؛» هرخالا یلع  ایندـلا  هایحلا  اوبحتـسا  مھناب  کلذ  : » دـیامرفیم هیآ  نیا  رخآ 

یهلئسم هلئسم ، دوشیم  مولعم  دنداد . حیجرت  ترخآ  رب  دوخ و  یناسنا  ترطف  دوخ و  یبلق  یونعم و  تساوخ  رب  ار  یناسفن  یاھاوھ  ار ، یویند  ترـشع  ار ، ایند  یگدنز 

ماظن تیثیح  هب  دـندش  رـضاح  یناسفن ، یاھاوھ  نیمات  رطاخ  هب  یدام ، یاھهبذاج  رطاـخ  هب  یناـسک  هک  هدوب  نیا  هلئـسم  تسا . هدوبن  طـقف  داـقتعا  کـی  ندـش  ضوع 

. تسا هلوقم  نیا  زا  دارفا  نیا  یهرابرد  مالسا  یریگتخس  تسا و  یرگید  یهلوقم  کی  نیا  هک  دننک ، اھر  ار  یمالسا  نامیا  دننک و  تشپ  دننزب و  همطل  یمالسا 

هک تسین  نیا  یانعم  هب  نیا  تسا ، دازآ  یمالـسا  یهعماج  رد  ناـمیا  یبھذـم و  یهدـیقع  هدـیقع ، هک  میئوگیم  اـم  رگا  هک  دریگب  رارق  دـیاب  هجوت  دروم  مھ  هتکن  نیا  هتبلا   

اب دنناوتیم  هک  یئاھتـسد  دھدیمن . هزاجا  مالـسا  اعطق  ار  نیا  دنزادرپب . مدرم  نامیا  ینزھار  هب  یمالـسا  یهعماج  رد  یناگـشیپهعدخ  ینارگبیرف و  هک  دھدب  هزاجا  مالـسا 

، دنشاب هتشاد  لمع  یدازآ  یمالسا  یهعماج  رد  رگا  دننک ، بذج  ناشدوخ  تمس  هب  ار  یفیعض  تسـس و  یاھلد  یرـشب ، یاھـسوھ  نیمات  اب  یدام ، یاھهبذاج  یهئارا 

توغاـطلا مھئاـیلوا  اورفک  نیذـلا  و  « ؛ درب دـنھاوخ  خزود  هـب  تـشھب  زا  درک و  دـنھاوخ  هارمگ  ار  اـھنآ  داد و  دـنھاوخ  رارق  ریثاـت  تـحت  ار  لدهداـس  یاـھناسنا  ار و  فیعـض  مدرم 

مھ زاب  تملظ  تمس  هب  یایدایا  نینچ  یهلیسو  هب  تسا ، هدش  رونم  نامیا  رون  هب  ناشلد  هک  یمدرم  هک  دھدیمن  هزاجا  مالسا  ( ۶ «.) تاملظلا یلا  رونلا  نم  مھنوجرخی 

تسس بجوم  هک  یداقتعا  لئاسم  یهرابرد  یتاغیلبت  بیرف  هعدخ و  اب  یلالدتسا ، لدج  ثحب و  اب  هن  هنایارگبیرف ، یمالـسادض و  تاغیلبت  اب  مالـسا  اذل  دنوشب . هدیـشک 

. مینیبیم ام  مالسا  زا  یددعتم  ماکحا  رد  ار  نیا  یاھهناشن  هک  دنکیم  هلباقم  دوشیم ، مدرم  یاھلد  ینزھار  مدرم و  نامیا  ندش 

لطاب هب  نموم  هک  یناسک  اب  مالـسا  اما  تسا ، فلاـخم  طـلغ  لـطاب و  ناـمیا  اـب  مالـسا  هلمج : هس  رد  ار  داـقتعا  هب  طوبرم  ثحب  نیا  منکب  یھاـتوک  یدـنبعمج  کـی  نم   

تمـس هب  تقیقح ، نایب  غیلبت و  یهلیـسو  هب  هظعوم ، یهلیـسو  هب  تمکح ، یهلیـسو  هب  ار  اھنآ  هکلب  دـنکیمن ، هلباقم  روز  لامعا  اب  دـناهدروآ ، یلطاـب  داـقتعا  دنتـسھ و 

نیا اب  دراذـگب ، اجهب  هعماج  هیلع  یبیرخت  راثآ  وا  لمع  رد  وا  نامیا  نیا  تسھ ، قحریغ  هب  نموم  هک  یـسک  نآ  رگا  اھنیا ، رب  یهوالع  و  دـنکیم ؛ بذـج  بلج و  حیحـص  نامیا 

. تسا نیمھ  مھ  یمالسا  یروھمج  ماظن  یشم  طخ  هک  تسا  هدیقع  یدازآ  باب  رد  یلوصا  یساسا و  یهتکن  هس  نیا  دنکیم ؛ هلباقم  مالسا  مھ 

تلود هعماج ، نامیا  خوسر  یارب  مینک . نشور  مدرم  یارب  ار  ینامیا  یاـھهبذاج  مینک ، حیرـشت  مدرم  یارب  ار  یمالـسا  ناـمیا  هک  میراد  هفیظو  اـم  یمالـسا  یهعماـج  رد   

یرادمتردق روز و  اب  یمالسا  تلود  یمالسا و  ماظن  دنراد ، طلغ  نامیا  هک  یناسک  اب  یمالـسا  یهعماج  نیمھ  رد  اما  هتکن . کی  نیا  دنکب . تیلاعف  تسا  فظوم  یمالـسا 

رد تسا . یراکـشآ  حضاو و  غورد  کی  نیا  دنزادنایم ، هار  لاجنج  ام  روشک  رد  اھتیلقا  رب  راشف  هب  تبـسن  ایند  یاھهناسر  رد  یھاگ  هک  ینیا  دنکیمن . دروخرب  هبلغ  رھق و  و 

اھنآ دـنکیمن ، قح  یهدـیقع  نتفریذـپ  هب  روبجم  ار  اھنآ  یـسک  دـننکیم . ار  ناشدوخ  یگدـنز  فلتخم  یاھنامیا  دـیاقع و  ناـبحاص  یبھذـم و  یاـھتیلقا  یمالـسا  یهعماـج 

یمالـسا تلود  دندرکن ، مھ  تسرد  باختنا  رگا  و  تساھنآ . دوخ  عفن  هب  دندرک ، تسرد  باختنا  رگا  دنراد . باختنا  تردق  یعامتجا  میظع  وج  نیا  رد  هک  دنتـسھ  ناشدوخ 

هتبلا اـھلد  ینزھر  اـھهسوسو و  لـباقم  رد  بیرخت ، لـباقم  رد  اـما  دنتـسھ ؛ درادروخرب  مھ  یعاـمتجا  قوـقح  زا  هکلب  درادـن ، یراـک  طـقف  هن  اـھنآ  اـب  یمالـسا  یهعماـج  و 

زا دیدرک ، هظحالم  هک  روط  نامھ  هک  تسا  رگید  یهفیظو  کی  مھ  نیا  دنک . تظفاحم  دـنک و  تسارح  مدرم  یبلق  نامیا  زا  هک  دـنادیم  فظوم  ار  شدوخ  یمالـسا  یروھمج 

رگید عاونا  هب  اھثحب  یهمادا  رد  هللااشنا  میدرک . هدافتسا  ام  ار  انعم  نیا  مالسلامھیلع )  ) همئا مالسا و  ردص  ناناملسم  یهریس  زا  نآرق و  تایآ  زا  یمالسا و  ملسم  لوصا 

. تخادرپ میھاوخ  یمالسا  تلود  فئاظو  مالسا و  رظن  یدازآ و 

نارھت  / ٠٢/٠۴/١٣۶۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

دروم رد  نآرق  تاـمیلعت  یهیاـپ  رب  یمالـسا  تموکح  هک  یفئاـظو  مالـسا و  رظن  زا  یدازآ  باـب  رد  دوب  ثحب  دـش ، حرطم  اـجنیا  رد  ریخا  یاـھهتفھ  یاـھهبطخ  رد  هک  یثحب   

سپس دش و  حیرشت  دش و  رکذ  دنیوگیم ، یدازآ  نآ  هب  برغ  یایند  رد  هچنآ  اب  نآ  توافت  مالـسا و  رظن  زا  یدازآ  موھفم  یهرابرد  الوا  دراد . هدھع  رب  دارفا  هعماج و  یاھیدازآ 

یهلئـسم منکیم ، ناونع  زورما  هک  یثحب  دـش . ضرع  لامجا  هب  یثحابم  یـسایس -  یهدـیقع  هچ  ینید و  یهدـیقع  هک  هدـیقع -  یدازآ  نینچمھ  رکفت و  یدازآ  یهراـبرد 

نـشور نایب  یدازآ  نیمات  یهنیمز  رد  یمالـسا  تلود  فئاظو  ات  تسا  یمھم  ثحب  لاح  نیع  رد  فیرظ و  ثحب  کـی  هک  تسا  مالـسا  رد  هدـیقع  راـھظا  یدازآ  ناـیب و  یدازآ 

دودـح و هللااـشنا  رگید  یهبطخ  کـی  رد  منکیم و  ضرع  ناـیب  یدازآ  یهلئـسم  لـک  رد  دوشیم  هدافتـسا  دـھاوش  نئارق و  زا  هک  یروطنآ  ار  مالـسا  رظن  ـالامجا  زورما  دوشب .

. درک مھاوخ  نایب  ار  نایب  یدازآ  یاھزرم 

حرطم هک  یئاھراعـش  زا  یکی  یـسارکومد  یاھروشک  برغ و  یاـیند  تسا . راعـش  کـی  تقیقح  رد  تسا و  هدـمع  یهلئـسم  کـی  زورما  یاـیند  رد  ناـیب  یدازآ  یهلئـسم   

کلسم رھ  یاراد  یاهدیقع ، رھ  یاراد  یسک ، رھ  یبرغ  عماوج  رد  هک  اھنآ  رظن  زا  تسا  نیا  شیانعم  تسا و  نایب  یدازآ  یهلئسم  نیمھ  دننکیم ، راختفا  نآ  هب  دننکیم و 

. دنکیم حرطم  تسینومک  یایند  لباقم  رد  برغ  یایند  ار  راعـش  نیا  اتدـمع  درادـن . دوجو  وا  یارب  ینوناق  عنم  چـیھ  دـنک و  زاربا  ار  شدوخ  رظن  هنادازآ  دـناوتیم  یایـسایس ،

ینعی هدیقع ؛ نایب  یدازآ  ینعی  درادن ؛ دوجو  هدـیقع  یدازآ  هب  تسینومک  ناھج  نارادمدرـس  رظن  رد  مھ  یداقتعا  تسین و  هدـیقع  راھظا  یدازآ  تسینومک  یایند  رد  نوچ 

نیب رد  یعمج ؛ یاھهناسر  رد  اھهمانزور ، رد  دوشیم  جیورت  تسھ ، مکاح  میژر  لوبق  دروم  هک  یبتکم  نامھ  ای  یسایس  راکفا  تارظن و  نامھ  یتسینومک  یاھروشک  رد 

هعماج حطـس  رد  دننک و  هئارا  ار  ناشتارظن  دنناوتب  هک  تسین  رگید  یاھکلـسم  رگید و  دـیاقع  نابحاص  رایتخا  رد  یناکما  چـیھ  دوشیم و  حرطم  دـحاو  نایرج  کی  اھنت  مدرم 

« يمالسا تلود   » 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 28هاگياپ  هحفص 2 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21493
http://farsi.khamenei.ir


. دننکیم نایب  دننکیم و  بیقعت  تسھ ، مکاح  هاگتسد  رکف  نامھ  هک  ار  رکف  کی  رظن و  کی  همھ  اھهناسر  اھهمانزور و  درادن و  دوجو  یسایس  قئالـس  فالتخا  دننک ؛ حرطم 

. دننکیم غیلبت  دننکیم و  راک  نآ  یور  رب  هک  تسا  یدامتم  یاھلاس  هدرک و  حرطم  راعش  کی  تروص  هب  ار  نایب  یدازآ  یهلئسم  دوخ ، یارب  یزایتما  کی  ناونع  هب  برغ  یایند 

حرطم اھروشک  نیا  یاھتلم  یارب  هک  یراکفا  یـسایس و  تارظن  یهمھ  اـیآ  و  هدـش ؟ نیماـت  ردـقچ  اـعقاو  ناـیب  یدازآ  هک  تسا  ثحب  یاـج  مھ  برغ  یاـیند  رد  ـالمع  هتبلا 

کی تسین . یعقاو  راعـش  کی  مھ  برغ  یایند  رد  نایب  یدازآ  هدیقع و  راھظا  یدازآ  راعـش  هک  دید  میھاوخ  مینک ، هاگن  تقدـب  رگا  و  هن ؟ ای  دـنراد  ییامندوخ  تردـق  دوشیم ،

فیرظ و رایـسب  لکـش  هب  قانتخا  روسناس و  یتح  هکلب  تسین ، دـننکیم ، اعدا  هک  ییاـنعم  نآ  هب  یدازآ  عقاو  رد  اـما  دراد ، دوجو  تسا ، یدازآ  رھاـظ  تروص و  رد  هک  یزیچ 

مالـسا روھظ  نارود  رد  هک  یلرتنک  روسناس و  نامھ  هب  تسھ  هیبش  یتاھج  زا  ابیرقت  تسھ ، برغ  یاھروشک  رد  هک  یروسناس  دراد . دوجو  اھروشک  نیا  رد  یاهنایذوم 

اما هدرک ، توافت  اھشور  دننکیم . یگدنز  مسینردم  نارود  رد  اھنیا  دندرکیم ، یگدنز  تیلھاج  نارود  رد  اھنآ  الاح  تشاد . دوجو  ادخ  لوسر  یبالقنا  راکفا  هب  تبـسن  هکم  رد 

شوگ هک  دندرکیم  هیصوت  مھ  هب  نوبلغت ؛» مکلعل  هیف  اوغلا  نارقلا و  اذھل  اوعمستال  اورفک  نیذلا  لاق  و  : » دنتفگیم هک  دنکیم  لقن  رافک  لوق  زا  نآرق  تسھ . نامھ  هیضق  حور 

دوجو هب  یئاغوغ  لاجنج و  کی  دـندرکیم و  هلھلھ  دـندرکیم ، هلولو  دوب ، نآرق  تایآ  توـالت  لوغـشم  ربمغیپ  هک  یماـگنھ  دیونـشن و  ار  ربمغیپ  یادـن  دـیھدن ، نآرق  نخـس  هب 

ار نآرق  تایآ  تسـشنیم و  هبعک  رانک  رد  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  رکذ  نیا  مھ  خـیراوت  رد  هک  دوشن ؛ هدینـش  ربمغیپ  یهرجنح  زا  یھلا  مالک  توص  نآرق و  یادـص  هک  دـندروآیم 

ابیرقت دراد ، دوجو  برغ  یاھهناسر  رد  زورما  هک  ینآ  دسرب . نارگید  شوگ  هب  نآرق  یادص  دنراذگن  دنزادنیب و  هار  اغوغ  دـننک ، لاجنج  هک  دـندوب  رومام  مھ  یاهدـع  دـناوخیم ؛

دھدیمن ار  نیا  لاجم  ناکما و  دنزادنایم ، هار  هب  هک  یایتاغیلبت  یاغوغ  لاجنج و  نآ  اما  دندشن ؛ عنام  ندرک  نایب  زا  ار  یـسک  انوناق  هک  تسا  تسرد  تسا . یزیچ  نینچ 

زا یرایـسب  اـی  تسا  یـسارکومد  روـشک  کـی  هک  اـکیرمآ  مدرم  زورما  اـنیقی  دـسرب . یـسک  شوـگ  هب  ییادـص  دـنھاوخیم ، دـننکیم و  هدارا  اـھنآ  هـک  یزیچ  ناـمھ  زا  ریغ  هـک 

. دنیوگیم اھنآ  هب  اھهناسر  هک  دنمھفیم  ار  یزیچ  نامھ  دنرادن ؛ ربخ  دوشیم ، طوبرم  اھنآ  یگدنز  هب  هک  ملاع  تانایرج  زا  یرایـسب  زا  دنندمتم ، هک  یبرغ  یاپورا  یاھروشک 

یاھثحب زا  یکی  رد  هک  روط  نامھ  دـنھاوخیم . هک  دـنراذگیم  مدرم  راکفا  رایتخا  رد  ار  ییاھزیچ  هدـشباسح ، یـسایس و  یهدـشلرتنک  الماک  ماظن  کی  رد  مھ  اھهناسر  و 

رد دنچ  رھ  دنوشیم و  هرادا  یتسینویھص  یاھهاگتـسد  یهلیـسو  هب  زورما  ایند  یهدمع  یھورگ  یاھهناسر  مدرک ، ضرع  هتـشذگ  لاس  رد  دیاش  ثحابم  هلـسلس  نیمھ 

تفارظ لامک  اب  اھهناسر  دتفایم ، رطخ  هب  ناشحلاصم  هک  ییاجنآ  رد  اھهاگنزب ، نآ  رد  تسرد  اما  ؛ دنھدیم لمع  یدازآ  درادن  یطبر  اھنآ  حـلاصم  هب  هک  یبلاطم  دراوم و  نآ 

ایند رد  زورما  هک  ییاھهدـیا  زا  اـیند ، یمدرم  یاـھبالقنا  زا  یمالـسا ، بـالقنا  زا  دـنھدیم . مدرم  نھذ  دروـخ  هب  تقیقح  تروـص  هب  ار  یلطاـب  کـی  دـنناشوپیم و  ار  تقیقح 

یسک دنرادن . ربخ  اھروشک  نآ  مدرم  رگید ، قیاقح  زا  یرایسب  زا  دنرادیم و  اور  اھتلم  هب  تبسن  ییاکیرمآ  ییاپورا و  یاھتلود  هک  ییاھملظ  اھراشف و  تایانج و  زا  تسھ ،

رد تسا . روجنیا  راعـش  رد  تقیقح  رد  تسا ، هدیقع  راھظا  یدازآ  نایب و  یدازآ  یعدم  هک  یبرغ  یـسارکومد  سپ  دناسرب . مدرم  شوگ  هب  ار  فرح  نیا  هک  تسین  رداق  مھ 

. تسین یقیقح  یانعم  هب  نایب  یدازآ  مھ  اجنآ  لمع 

هب نکل  مدروخنرب ، مدـشن و  هجوتم  نم  تسھ ، دـیاش  مدرکن . ادـیپ  هدـنب  نایب ، هدـیقع و  راھظا  یدازآ  باب  رد  یحیرـص  زیچ  ثیداحا  نآرق و  تایآ  رد  مالـسا . هب  عجار  اما   و 

مالـسا مھ  اتعیبط  و  تسا . هدیقع  راھظا  یدازآ  رادفرط  لوصالایلع  مالـسا  هک  دنادیم  ار  نیا  ناسنا  یدایز  دھاوش  نئارق و  هب  دش ، هراشا  البق  هک  روط  نامھ  یلک و  روط 

. دنک فعـض  ساسحا  دوخ  رد  دراد ، رایتخا  رد  ار  تسایـس  هک  یبتکم  نآ  ای  مکاح ، ماظن  هک  تسھ  یـسرت  فوخ و  هدیقع  راھظا  زا  ییاجنآ  هک  اریز  دشاب ؛ روج  نیمھ  دـیاب 

یلیلد تسھ ، یمومع  راکفا  یارب  بذـج  لباق  بتکم  رکف و  کی  بتکم  رکف و  رگا  تسا ، یعافد  لـباق  تسایـس  دوشیم ، راـھظا  هک  یتسایـس  رگا  تسا ، یوق  قطنم  رگا 

یمالسا تموکح  یاھتـسایس  دریگیم . راک  هب  شدوخ  تارظن  مالعا  یارب  ار  اھـشور  نیرتیوق  تساھبتکم . نیرتیوق  مالـسا  دسرتب . ناسنا  فلاخم  فرح  حرط  زا  هک  درادن 

لوصالا یلع  دوشب . حرطم  فلاخم ، تارظن  فلاخم ، راکفا  هک  تسین  مالسا  رد  ییابا  چیھ  نیاربانب  تسا . یحیرص  نشور و  یاھتسایس  تسا ، یمدرم  یاھتـسایس  کی 

رد مدرک ، ضرع  هک  روط  نامھ  ار  اھنآ  هک  تفرگ  دـیاب  ار  اھنآ  یولج  هک  دوشب  تسا  نکمم  ییاھهدافتـساوس  تسھ ، یدودـح  تسھ ، ییاھزرم  هتبلا  تسا . نیا  هلئـسم 

زا یکی  هدیقع  راھظا  درادن . یتفلاخم  بلطم  نیا  اب  لوصالایلع  مالـسا  هک  مینک  نشور  ار  بلطم  نیمھ  میھاوخیم  لوا  شخب  رد  درک . مھاوخ  ضرع  ثحب  نیا  مود  شخب 

رگم دنک ؛ راھظا  ار  شدوخ  رظن  نیا  هک  دـشاب  مھ  دازآ  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  ار  هدـیقع  نیا  هک  تسا  دازآ  دراد و  ار  یاهدـیقع  کی  ناسنا  یتقو  تسا . ناسنا  یعیبط  قوقح 

نیا رادفرط  تساھناسنا ، قوقح  رادفرط  هک  مالسا  نیاربانب  میدرک . تبحـص  بلطم  نیا  هب  عجار  هدیقع  یدازآ  ثحب  رد  هک  دشاب  یعونمم  داقتعا  کی  داقتعا  نآ  دوخ  هکنیا 

، میوگب مھ  ار  نیا  هتبلا  دشاب . هدش  هتفرگ  هدـیقع  راھظا  یولج  هک  میروخیمنرب  یدروم  هب  لوا  یافلخ  نامز  ربمغیپ و  نامز  مالـسا و  ردـص  رد  مھ  المع  تسھ . مھ  یدازآ 

دراد نامز  یهفیلخ  ای  ربمغیپ  الثم  هک  یایریگتھج  فالخ  رب  ینارنخس  کی  دتسیاب  دجسم -  رد  الثم  ماع -  ضرعم  رد  دیایب  دھاوخب  یسک  هک  میروخیمن  رب  مھ  یدروم  هب 

ربمغیپ نامز  رد  صوصخب  یروجنیا  دراوم  دنک . تبحـص  اھنیا  اب  دـنک  عمج  ار  مدرم  یاهشوگ  کی  رد  دورب  ای  دـشاب ، هدرک  دـھاوخب  مھ  یاینارنخـس  نینچ  کی  دـنکیم ، ارجا 

نایب ار  یبلطم  لوا  یافلخ  هب  ای  ادخ  لوسر  دوخ  هب  هک  دمآیم  رب  ددص  نیا  رد  یـسک  هک  ییاجنآ  اما  تسھ . شیب  مک و  افلخ  نامز  رد  تسین . دیاش  تسا و  ردان  یلیخ 

ضارتعا نینموملاریما  هب  یبلطم  کی  هب  عجار  دـشیم  دـنلب  یرفن  کی  نینموملاریما  ربنم  یاپ  رد  دجـسم ، رد  دـندادیم . هزاجا  وا  هب  یدازآ  لاـمک  اـب  هک  میدـیدیم  اـم  دـنکب ،

، درکن یقلخدب  اھنیا  هب  نینموملاریما  دـندز . ار  ییاھفرح  کی  دـنتفرگ و  رارق  لباقم  فرط  بیرف  ریثات  تحت  هک  دـندوب  یناسک  نیفـص  گنج  رد  ای  درکیم . لاوس  وا  زا  ای  درکیم 

رد هفیلخ  هک  یتقو  مود  یهفیلخ  ربنم  یاپ  رد  ای  درک . راکشآ  اھنآ  یارب  ار  تقیقح  درک و  تبحص  ناشیارب  داتسرف  ار  رـسای  رامع  ای  درک . تبحـص  اھنآ  اب  تفر  هکلب  دزن ، رـشت 

. درک میھاوخ  تسار  ار  وت  ریشمش  نیا  اب  یورب ، جک  وت  رگا  تفگ  ربنم ، یاپ  دش  دنلب  یرفن  کی  دینک ، تیادھ  دینک و  تسار  ار  نم  متـشاذگ ، جک  ار  میاپ  رگا  نم  تفگ  ربنم 

ربنم یور  هک  دوب  یـسک  لوا  ناورم  کلملادـبع  ناورم . کلملادـبع  نامز  ات  تشاد  همادا  لاور  نیمھ  و  رگید . یاـفلخ  ناـمز  رد  روط  نیمھ  و  درکن . ضارتعا  وا  هب  مھ  یـسک 

دھاوخب سکرھ  هقنع ؛» تبرض  الا  هللایوقتب  دحا  ینرمای  ال  : » تفگ دنک . نایب  هنادازآ  ار  شدوخ  تارظن  راکفا و  درادن  قح  یسک  هک  اھناملـسم  هب  درک  راھظا  انلع  امـسر و 

ینشور حیرص و  تروص  هب  ار  یوما  قانتخا  وا  منزیم . ار  شندرگ  نم  دنکب ، ادخ  یاوقت  هب  رما  ار  نم  دوشب و  دنلب  دجسم  یوت  نم  ربنم  یاپ  لوا  یافلخ  ربمغیپ و  نامز  لثم 

رد میدـیدیم  ام  دوب . ناسآ  رظنراھظا  ینید ، لئاسم  رد  ینید و  رظنراھظا  زاب  دوب ، یـسایس  رظنراھظا  دـش ، عونمم  هک  ینآ  مھ  وا  ناـمز  رد  ـالا  و  درک . مـالعا  درک و  لاـمعا 

یشان اجنآ  زا  لضفم  دیحوت  یارجام  نیمھ  هک  دنیوگیم  ار  ناشتارظن  دنراد  رفن  دنچ  اب  دنتسشن  ادخ ، رکنم  مالـسا و  اب  فلاخم  ینعی  دحلم ، قیدنز و  کی  ربمغیپ  دجـسم 

یاھفرح نیا  ادـخ و  یهناخ  دجـسم و  یوت  دیاهتـسشن  امـش  هک  درک  شاخرپ  اھنیا  هب  دـننزیم ، دـنراد  ییاھفرح  کی  دنتـسشن  رفن  دـنچ  دجـسم  یوت  دـید  لضفم  دوشیم .

رتظیلغ و اھفرح  نیا  زا  وت  یاوشیپ  ماما و  دوخ  شیپ  ام  هک  دـنتفگ  هلب . تفگ  یتسھ ؟ قداص  دـمحم  نبرفعج  نارای  زا  دـیاش  وت  هک  دـنتفگ  اـھنآ  دـینزیم ، دـیراد  ار  هنادـحلم 

تاثحابم نآ  تفگ و  ار  نایرج  قداص و  ماما  تمدـخ  دـمآ  وا  هک  یھدـیم ؟ ناشن  ار  لمعلاسکع  نیا  ارچ  وت  دـھدیمن و  ناشن  ار  لـمعلاسکع  نیا  وا  مینزیم ، ار  شرت  تخس 

اھنآ زا  رتـشیب  هیما و  ینب  یاـفلخ  زاـب  هتبلا  تفرگ . ماـجنا  اـھنیا  نیب  اـھنیا  تسا ، سرتـسد  رد  تسھ  اـھباتک  رد  هدـش و  تبث  لـضفم » دـیحوت   » ماـن هب  زورما  هـک  ینـالوط 

تارظن و نیفلاخم  یور  رب  ار  یرـصح  دـح و  یب  یاـھراشف  کـی  نوگاـنوگ  لـئاسم  مـالک و  منادـیمن  نآرق و  قلخ  یمـالک و  لـئاسم  یهراـبرد  دـندرواین و  تقاـط  ساـبعینب 

، لوا ردص  یمالسا  ماکح  شور  رد  مالسا و  رد  الوصا  اما  دمآرب . یرگید  لکش  هب  مالسا  خیرات  رد  مالـسا و  یایند  رد  دعب  مھ  نیا  دندروآ . دراو  تفالخ  هاگتـسد  نآ  یژولوئدیا 

لالـض و بیرف و  یرگاوغا و  باب  رد  ثحب  الاح  تسا -  دازآ  دشابن ، لالـضا  شیوت  یتروص  رد  دشابن ، یرگاوغا  شیوت  هک  یتروص  رد  دشاب ، ملاس  هک  یتروص  رد  هدیقع  نایب 

راکفا دـنناوتب  یناسک  ینعی  دـشاب ؛ دازآ  راکفا  هک  تسا  یمالـسا  یهعماج  عفن  هب  مھ  اساسا  درک -  مھاوخ  ضرع  یرگید  یهبطخ  کی  رد  هللااشنا  ار  اـھنیا  لالـض و  بتک 

یرظن کی  یسک  ینعی  تساھهشیدنا . دشر  بجوم  راکفا  ملاس  دروخرب  هک  هدش  ینیب  شیپ  ام  یـساسا  نوناق  رد  دننک . نایب  ار  ناشدوخ  نوگانوگ  تارظن  ار ، ناشدوخ 

مکاـح تسا و  یریگولج  لـباق  دوخ  طـلغ  یاھـشور  نیا  هک  طـلغ  یاھـشور  اـب  ماوت  هن  ملاـس ؛ اـما  دـیایب ، دوـجو  هب  یرکف  دروـخرب  کـی  دراد . وا  اـب  فلاـخم  رظن  یرگید  دراد ،

راثآ دوشیم و  نیمات  دوشیم و  نیمضت  رتشیب  تروص  نیا  رد  هعماج  یرکف  دشر  الک  مینکیم . ضرع  ادعب  ار  اھنآ  هک  اھشور  نآ  زا  دوشب  عنام  دیاب  یمالسا  تلود  یمالـسا و 

تدحو یزاسملاس و  فرط  هب  هعماج  دننکب ، نایب  دنناوتیم  ار  ناشدوخ  تارظن  هک  دننک  ساسحا  یناسک  هچنانچ  رگا  تسا . دایز  هعماج  رد  مھ  شایسایس  یعامتجا و 

ندرک و ناـمتک  نتفگن و  زا  یـشان  هک  ییاـھرظنفالتخا  دوشیم ؛ کـیدزن  مھ  هب  تارظن  دـنھدیم ، باوج  ار  اـھنآ  مھ  یناـسک  دـنیوگیم ، ار  راـکفا  نآ  نوـچ  دوریم . شیپ  مھ 

. تسا نیا  هیضق  یلک  لکش  دوریم . نیب  زا  دوشیم و  مک  جیردتب  تسھ ، رگیدکی  زا  نتشاد  هدیشوپ 

تسھ و یساسا  نوناق  رد  هک  ینآ  ینعی  هدوب ؛ نیمھ  مھ  یمالسا  یروھمج  ماظن  رد  یمالسا و  بالقنا  رد  ام  شور  هک  منکب  اعدا  مھاوخیم  یوق  عطاق و  روط  هب  نم   و 

دنیوگیم دننکیم ، هدافتسا  دازآ  یاضف  زا  هک  هعماج  رد  یناسک  هشیمھ  دنتـسھ  هتبلا  تسا . نیمھ  تسا ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  رظن  رد  یهدشهتفریذپ  زورما  هک  ینآ 

« يمالسا تلود   » 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 28هاگياپ  هحفص 3 
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هتـشذگ میژر  نارود  رد  مھ  دارفا  نآ  دوخ  دنرادن . ندیـشک  سفن  تردق  الـصا  دنیاھنادنز و  یوت  دارفا  نآ  ریظن  یدادبتـسا ، یقانتخا و  یاھمیژر  رد  هک  یناسک  تسین ! یدازآ 

. دنربیم لاوس  ریز  ار  اھزیچ  یهمھ  دننکیم ، رشتنم  هوزج  دنسیونیم ، دننزیم ، فرح  هنادازآ  یمالسا  یروھمج  ماظن  رد  دنیوگب ، هملک  کی  دنـشکب و  سفن  دندرکیمن  تئرج 

زا یهدافتـسا  اب  هک  یاهتـشون  نامھ  رد  تسین . ناشیاھراک  رد  تسھ ، نایب  یدازآ  طرـش  هک  یتمالـس  شور  نآ  ینعی  تسھ ؛ مھ  ملاسان  ناشاھراک  نیا  یھاگ  یتح 

. تسا نیا  تقیقح  نکل  تسا . بـیرف  نـیا  تـسا ، یراـک  لـغد  عوـن  کـی  نـیا  بـخ  تـسین ! یدازآ  دـنیوگیم  هتـشون  ناـمھ  رد  دـندرک ، رـشتنم  دنتـشون و  ار  نآ  دازآ  یاـضف 

لئاسم تموکح ، هب  طوبرم  لئاسم  رد  یداصتقا ، لئاسم  رد  یمالـسا ، لئاسم  رد  زورما  تسا . نوگانوگ  تارظن  لماح  اھباتک ، اھهوزج و  تالاقم ، ناگدنـسیون  اـھهمانزور ،

هک تسھ  ییاھتیعونمم  ارچ ، دینکیم . پاچ  ارچ  دیوگیمن  مھ  یـسک  دننکیم ، پاچ  دـنراد  مھ  ار  اھباتک  نیا  دنـسیونیم ، اھباتک  یوت  تسھ . ینوگانوگ  تارظن  یـسایس ،

ماظن رد  ییاھزیچ  هچ  هک  منکب  ضرع  احورـشم  یرگید  یهبطخ  کی  رد  دـیاب  ار  نیا  متفگ ، هک  روط  ناـمھ  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  یهفیظو  زاـب  اـھتیعونمم  نآ 

. تسا عونمم  یمالسا  یروھمج 

مدق راکفا  تیادـھ  هار  رد  دـناوتیمن  هک  تلود  کی  میژر و  کی  ماظن و  کی  تسا . راکفا  تیادـھ  یارب  راکفا  یدازآ  راکفا و  دروخرب  هک  مییوگب  یروجنیا  میناوتیم  هصالخ  روط  هب   

کی دیابن  دنک ، راک  دھاوخیم  هناصلخم  هک  یماظن  نامھ  هاگتسد و  نامھ  تلود و  نامھ  تسرد  دھدن . ماجنا  ار  نآ  تسھ ، دیفم  راکفا  تیادھ  یارب  هک  یزیچ  نآ  درادنرب و 

هکلب دـنکیمن  تیادـھ  ار  راکفا  هک  ینایب  نآ  سپ  تسا ، راکفا  تیادـھ  روظنم  هب  فدـھ و  هب  ناـیب  یدازآ  رگا  دـھدب . هزاـجا  ار  نآ  تسا ، راـکفا  یھارمگ  یهیاـم  هک  ار  یتکرح 

یرـضم نایب  کی  تسا ، یھارمگ  یهیام  هک  ینایب  نآ  دھدیم ، هولج  لطاب  ار  قح  دھدیم ، هولج  قح  ار  لطاب  دـناشوپیم ، ار  قیاقح  دـھدیم ، بیرف  ار  مدرم  دـنکیم ، هارمگ 

وـس نآ  زا  هک  اھیدازآ  زا  یخرب  لیلد  نیمھ  هب  تسا ، مزال  راکفا  دـشر  یارب  نایب  یدازآ  تسا و  مزـال  راـکفا  تیادـھ  یارب  تقیقح  ناـیب  هک  لـیلد  ناـمھ  هب  تسرد  تسا .

یمالـسا لصا  نیا  اب  اعومجم  درک و  مھاوخ  هک  تسا  یثحب  نآ  عوضوم  نیا  هک  دریگب ، ماجنا  دـیابن  تسا و  عونمم  تسا ، مارح  دـنوشیم ، هارمگ  راکفا  دوشیم و  هدافتـسا 

. دوشب هدافتسا  تسا  نکمم  یوحن  کی  هب  مھ  ( ٣ «) هنسحا نوعبتیف  لوقلا  نوعمتسی  نیذلا  دابع  رشبف   » یهفیرش یهیآ  نآ  زا  دیآیم و  تسد  هب  دھاوش  نئارق و  زا  هک 

نارھت  / ٠٧/٢۴/١٣۶۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

تموـکح یمالـسا و  تلود  یهفیظو  یمالـسا و  یهعماـج  رد  اـھیدازآ  عاوـنا  یهنیمز  رد  هک  تسا  یئاـھثحب  یهلاـبند  درک ، مھاوـخ  ضرع  لوا  یهبطخ  رد  زورما  هک  یثـحب 

. تسا یداصتقا  یاھـشالت  اھتیلاعف و  لئاسم و  یهنیمز  رد  یدازآ  یهرابرد  زورما  ثحب  دـش . ضرع  هبطخ  هعمج و  نیدـنچ  رد  اھیدازآ  نیا  زا  تسارح  ظـفح و  رد  یمالـسا 

تارکفت یمالـسا و  لئاسم  هک  هتـشذگ  لاس  یـس  تسیب  نیا  لوط  رد  هک  تفگ  دوشب  دیاش  تسا و  ساسح  رایـسب  انمـض  مھم و  رایـسب  یاھثحب  نآ  زا  یکی  ثحب  نیا 

یرکف یاھراک  طیحم  ام و  طیحم  لاجنجرپ  غاد و  داح و  یاھثحب  نآ  زا  یکی  تسا ، هدش  رشتنم  مدرم  نیب  رد  جیردتب  یمالـسا و  رکفنـشور  یاھرـشق  نایم  رد  ینآرق  نیون 

مالـسا دـنتفگ  دـندرک و  هدافتـسا  وس  پچ  بتاکم  نارادـفرط  یفرط  زا  تسا . هدـش  مھ  یدایز  یاھهدافتـسا  وس  مالـسا  رد  یداـصتقا  یدازآ  یهلئـسم  زا  تسا . هدوب  اـم 

قیمع رکفت  اـما  دـننک ، عاـفد  مالـسا  زا  دـندوب  لـیام  هک  یدارفا  زا  یاهدـع  دـندیبوک . هناـھب  نیا  هب  ار  مالـسا  تسا و  رامثتـسا  رادـفرط  نیارباـنب  تسا و  دازآ  داـصتقا  رادـفرط 

دـندرک و یفن  ار  مالـسا  رد  یداصتقا  تیلاعف  یدازآ  یلکب  پچ  یاھهورگ  یهلمح  سرت  زا  دـندرک ، هابتـشا  ای  هدافتـسا  وس  مھ  اـھنآ  دنتـسنادیمن ، تسرد  مھ  ار  یمالـسا 

یاھبیج مالـسا  رد  یداصتقا  یاھیدازآ  یهیاـس  رد  ینعی  دـندرک ؛ هدافتـسا  وس  ـالمع  مھ  هدـع  کـی  دراد . دوجو  یداـصتقا  یدازآ  ماـن  هب  یزیچ  مالـسا  رد  هک  دـندش  رکنم 

وـس دوب ، هک  یئاھیدازآ  زا  یمالـسا  ماظن  یزوریپ  زا  دعب  یتح  هچ  درکیم و  قیوشت  رتشیب  ار  نیا  زور  نآ  ماظن  هتبلا  هک  بالقنا  یزوریپ  زا  شیپ  هچ  دندرک و  رپ  ار  ناشدوخ 

دیاش هک  زورما  ثحب  رد  هتبلا  نم  تسا و  یساسح  یهلئسم  لاحرھهب  دندوزفا . دنتساوخ ، هچرھ  ناشدوخ  یاھهدافتـسا  وس  اھهتخودنا و  اھتورث و  رب  دندرک و  هدافتـسا 

زامن یهبطخ  الوا  اریز  منک . حرطم  اجنیا  رد  حورـشم  تروص  هب  ار  هلئـسم  نیا  مھاوخیمن  منک ، ثحب  عوضوم  نیا  یهرابرد  زورما  زا  دعب  نآ ، زا  دـعب  مھ  رگید  یهبطخ  ود  یکی 

جایتحا دروم  تسھ ، باب  نیا  رد  هک  یئاھثحب  یهمھ  تغالب  تیعقوم و  نامز و  زاین  بسح  هب  اـیناث  درادـن و  اھردـقنآ  ار  یلالدتـسا  قیقد و  زیر و  یاـھثحب  شیاـجنگ  هعمج 

یهبطخ ود  یکی  رد  نآ  لابند  رد  دـیاش  درک و  مھاوخ  ضرع  یداصتقا  یدازآ  یهلئـسم  شوح  لوح و  رد  زورما  نم  هک  هچنآ  دراد . دوجو  یرترادـتیولوا  یاـھثحب  ـالعف  تسین و 

صیخشت ظاحل  زا  یفلتخم  تارظن  هلئسم  نیا  رد  هک  یناسک  تسا و  همھ  قافتا  دروم  هک  تفگ  دوشب  دیاش  هک  تسا  هلئسم  نیا  نوماریپ  رد  یلک  یهلئسم  دنچ  رگید ،

هک روط  نامھ  درک . مھاوخ  حرطم  نم  هک  تسا  یلیـصفت  ثحب  نآ  زا  یلاـمجا  کـی  نیا  دـنھدب و  هار  ناـشدوخ  هب  یدـیدرت  چـیھ  دـیابن  عوضوم  دـنچ  نیا  رد  دـنراد ، عوضوم 

میئوـگیم و اـم  رگا  هک  تسا  نیا  هاـتوک ، یلیخ  وـلو  دوـشب ، ضرع  دـیاب  هک  یبـلطم  نیلوا  داد . رارق  هظحـالم  دروـم  دوـشیم  یفلتخم  یاـھهبنج  زا  ار  ثحب  نـیا  دـش  ضرع 

عون ود  زیچ ، عون  ود  برغ . یرادهیامرـس  یایند  رد  یداصتقا  یدازآ  هب  دوشب  هیبشت  دیابن  هجو  چیھ  هب  یداصتقا  یدازآ  نیا  تسھ ، مالـسا  رد  یداصتقا  یدازآ  هک  میدـقتعم 

یاـنعم هب  یرادهیامرـس  تسین و  مالـسا  لوبق  دروم  داد ، مھاوخ  حرـش  رتـشیب  یرادـقم  نم  هک  تسھ  برغ  رد  زورما  هک  هچنآ  دراد ؛ دوجو  یداـصتقا  شـالت  عون  ود  یدازآ ،

هک یناسک  مھ  هک  هتکن  نیلوا  نیا  هتفرگ . تروص  ناوارف  ماکحا  رد  مھ  یدج  یهلباقم  هزرابم و  نآ  اب  یتح  هکلب  هدشن ، دییات  اضما و  مالسا  رظن  زا  هجو  چیھ  هب  نآ ، یبرغ 

مالـسا باب  رد  هچنآ  هک  دـننادب  ار  نیا  لوا  زا  دنونـشیم ، یـصوصخ  تیکلام  دازآ و  داصتقا  یهنیمز  رد  ار  ینانخـس  هک  یناسک  مھ  دـننک و  رکف  هلئـسم  نیا  هب  عجار  دـنلیام 

. یرگید زیچ  نیا  تسا و  یرگید  زیچ  نآ  تسین ؛ ایند  دوجوم  یاھیرادهیامرس  یبرغ و  یتسیلاتیپاک  ماظن  رد  نآ  یوگلا  دوشیم ، هتفگ 

یتسایـس یمالـسا  تلود  یمالـسا و  تموکح  هک  تسا  نیا  یمالـسا ، یهعماج  کی  رد  دوشب  نیمات  یداصتقا  یدازآ  هکنیا  یارب  هار  نیرتھب  هک  تسا  نیا  یدعب  یهتکن   

تیلاعف زا  مدرم  یاھرـشق  یهمھ  دننک و  یداصتقا  تیلاعف  هنادازآ  دنـشاب  رداق  یمالـسا  یهعماج  رد  دارفا  یهمھ  نیناوق  نآ  قبط  رب  هک  دننکب  عضو  ینیناوق  دننکب و  ذاختا 

بـسح هب  هچرگا  یبرغ  یاھماظن  رد  تسا . یبرغ  یاھماظن  داصتقا و  رد  یمالـسا  ماظن  نیب  یئادج  زایتما و  هوجو  نآ  زا  یکی  نیا  دنوشب . دنمهرھب  دـنناوتب  دوخ  یداصتقا 

میظع عبانم  نیا  تسین . مدرم  یهمھ  هب  قلعتم  یدازآ  نیا  تقیقح  رد  اما  دنـشاب ، هتـشاد  یداصتقا  تیلاعف  هک  دندازآ  مدرم  یـساسا  یلومعم و  نیناوق  بسح  هب  اعدا ،

هک تسین  روجنیا  اھنیا  دوشیم ، بوسحم  هعماج  یمومع  یاھتورث  وزج  هک  یتاناکما  همھ  نیا  نداعم ، نیا  زیخلصاح ، یاھتشد  نیا  یعیبط ، عبانم  نیا  اھایرد ، نیا  تورث ،

یاراد هک  دـندازآ  اعقاو  المع و  یناسک  نآ  هکلب  دوشب . عفتنم  دـنکب و  راک  یرادربهرھب و  نآ  یور  رب  دـناوتب  یـسک  رھ  دریگب و  رارق  هعماـج  یاھرـشق  یهمھ  راـیتخا  رد  تحار 

دنتسھ اھنآ  تساھنآ . تسد  رد  هعماج  یهرادا  هعماج و  تسایـس  یهتـشررس  تفگ  مھاوخ  یتح  هکلب  هعماج ، داصتقا  یهتـشررس  هک  دنتـسھ  دایز  هتـشابنا و  یاھتورث 

گنت هعماج  مومع  یهدافتـسا  یارب  ار  اضف  اھنآ  دننکیم و  اھنآ  ار  یرادربهرھب  هدافتـسا و  دـنراد و  هرطیـس  طلـست و  اھنآ  رب  دـننکیم و  هدافتـسا  تورث  عبانم  زا  تقیقح  رد  هک 

، موس ناھج  یاھروشک  رتشیب  لثم  یرادهیامرـس ، یهداتفابقع  عماوج  هچ  یرادهیامرـس و  یهتفرـشیپ  عماوج  هچ  یرادهیامرـس ، عماوج  رد  دینیبیم  امـش  اذـل  دـندرک .

ینکسمیب و یئاجیب و  یراکیب و  رقف و  راچد  مدرم  زا  یمیظع  تاعامتجا  هک  یلاح  رد  هداتفابقع . یاھروشک  نیا  رد  صوصخب  دنتسھ ؛ یدیدش  رقف  کی  رد  مدرم  بلغا 

؛ دنریگیم ار  یرگید  نداعم  دـنراد ، ینداعم  دـنروآیم ، رد  تورث  دـننکیم ، تیلاعف  دـننکیم ، شالت  هنادازآ  یدودـعم  یهدـع  کی  دنتـسھ ، یگدـنز  بھاوم  رتشیب  زا  تیمورحم 

یهمھ زا  دـننکیم ، هدافتـسا  اھایرد  زا  دـننکیم ؛ هفاضا  نآ  هب  ار  یرگید  یاھینمز  دـنراد ، یئاھنیمز  دـننکیم ؛ ریاد  دـننکیم ، داـجیا  ار  یرگید  تاـجناخراک  دـنراد ، یتاـجناخراک 

نارگراک هچ  یزرواشک ، نارگراک  هچ  نداعم ، نارگراـک  هچ  نارگراـک ، هچ  زج ، یهبـسک  هچ  نارگید  دـننکیم . هدافتـسا  هعماـج  زا  دودـعم  هدـع  کـی  تقیقح  رد  یعیبط  عباـنم 

ناـکما دـیلوت ، ناـکما  شـالت ، ناـکما  ناـشدوخ  دنتـسھ . اـھنآ  یهرفـس  یهشوـگ  اـھنآ و  تورث  یداـیز  زا  هدـننک  هدافتـسا  اـھنآ و  ناوـخ  راوـخهزیر  تـقیقح  رد  تاـجناخراک ،

، میروایب دوجو  هب  هعماج  رد  شدوخ  یقیقح  یانعم  هب  ار  دازآ  داصتقا  ام  هکنیا  هار  سپ  دـنرادن . یقیقح  یانعم  نآ  هب  تورث  دـیلوت  ناـکما  هدـنزاس ، راـک  ناـکما  یرادربهرھب ،

اھنیا دنراد ، راک  تردق  هک  یناسک  یهمھ  ای  هعماج  یاھرـشق  رتشیب  هعماج ، دارفا  بلغا  هک  دـیایب  دوجو  هب  هعماج  رد  یناکما  مینک . یریگولج  راصحنا  نیا  زا  هک  تسا  نیا 

. دننک هدافتسا  عتارم  زا  اھتشد ، زا  لافنا ، زا  ایرد ، زا  نیمز ، زا  یعیبط ، تاناکما  زا  دنناوتب 

الا و هروفوم  همعن  تیار  ام  : » دیامرفیم هک  منادـیمن  تسرد  ار  نآ  دنـس  هدـنب  هتبلا  هک  دوشیم  لقن  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نینموملاریما لوق  زا  هک  یفورعم  ثیدـح  نیا   

قیقد و یانعم  کی  ثیدح  نیا  مدید . ار  یاهدـش  عیاض  قح  کی  نآ  رانک  رد  هکنیا  رگم  مدـیدن ، ار  یاهتـشابنا  ناوارف و  تمعن  چـیھ  اج  چـیھ  ینعی  عیـضم ؛» قح  اھبناج  یف 

یدزد و تقیقح  رد  نیا  تسھ ، یداـیز  تمعن  اـجرھ  هک  تسا  نیا  ثیدـح  نیا  یاـنعم  دـندرک  روـصت  یـضعب  دـش . ضرع  هک  تسا  یبـلطم  نیمھ  هب  رظاـن  هک  دراد  یفیطل 

هار زا  هک  دنراد  یئاھتورث  یناسک  مینیبیم  ام  هن ، هک  ثیدح  نیا  هب  دندرک  لاکـشا  دعب  دنتـسھ . فیعـض  مدرم  هدـع  کی  بصاغ ، نآ  رانک  رد  سپ  تسا ؛ هدـع  کی  زا  بصغ 

یناوارف تمعن  هک  یئاجنآ  هک  تسا  نیا  دیآیم ، هدنب  نھذ  هب  هک  هچنآ  بسح  هب  ثیدح  یانعم  ثیدـح . یانعم  تسین  نیا  تسا . شالت  هار  زا  تسین ، مھ  بصغ  یدزد و 

« يمالسا تلود   » 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 28هاگياپ  هحفص 4 
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نامھ هب  دـشخبیم و  تورث  بحاص  نآ  هب  ار  رتشیب  دـمآرد  بسک  تاناکما  تقیقح  رد  روفوم ، تمعن  دوخ  تورث ، دوخ  تسھ ، یدایز  تاناکما  تسھ ، یداـیز  تورث  تسھ ،

یاھتورث زا  دـنکب و  تورث  دـیلوت  دـناوتیم  رتشیب  وا  تسھ ، هعماج  رد  یداـیز  یهیامرـس  کـی  یاراد  هک  یـسک  نآ  درادـیم . هگن  رود  نارگید  سرتسد  زا  ار  ناـکما  نیا  تبـسن 

رایتخا رد  تاناکما  تسوا ، رایتخا  رد  اھتـصرف  تسھ ، یدایز  تمعن  اجرھ  سپ  ریقف . مدآ  ات  دـنک  هدافتـسا  دـناوتیم  رتشیب  مدرم  مومع  هب  قلعتم  یهداتفا  یهدرم  یلومعم 

تورث نآ  هک  مدرم  تیرثکا  تسد  زا  تصرف  نیاربانب  دیآیم . دوجو  هب  هقبط  نیا  وا و  رظن  قبط  رب  اھروشک  بلاغ  رد  نیناوق  تسوا ، رایتخا  رد  یداصتقا  شالت  نادـیم  تسوا ،

تـسرد هار  نیاربانب  سپ  تسا . یتسرد  نومـضم  نومـضم ، دـشابن ، ای  دـشاب  ناـیقتم  یـالوم  هب  دنتـسم  هچ  ثیدـح ، نیا  فرح ، نیا  نیارباـنب ، دوشیم . هتفرگ  دـنرادن ، ار 

هک یدارفا  هکنیا  رب  یهوالع  هکلب  دـنراد ، یداصتقا  رونام  تردـق  هک  میھدـب  رارق  یناسک  نآ  رایتخا  رد  طقف  ار  یدازآ  نیا  ام  هک  تسین  نیا  یمالـسا  یهعماج  رد  دازآ  داـصتقا 

یهمھ هک  دشاب  یلکـش  هب  هعماج  تاطابترا  تیفیک  هعماج ، نیناوق  هعماج ، ماظن  هعماج ، عضو  دیاب  دننکب ، یداصتقا  راک  دیاب  اھنآ  دنراد ، یداصتقا  تیلاعف  تکرح و  تردـق 

. هتکن کی  نیا  دنوشب . عفتنم  ناشدوخ  راک  زا  دننک و  یداصتقا  دازآ  تیلاعف  دنناوتب  همھ  اھنآ  دنراد ، راک  تردق  هک  یناسک  نآ  یهمھ  ینعی  مدرم ،

تراظن تیادھ و  لرتنک و  هعماج  رد  یمالـسا  مکاح  تردق  یهلیـسو  هب  دـیاب  یمالـسا  یهعماج  رد  یدازآ  عاونا  یهمھ  هک  تسا  نیا  یداصتقا  یدازآ  باب  رد  یدـعب  یهتکن   

روـج نیمھ  مھ  ناـیب  یدازآ  رد  دوـشن . نارگید  یدازآ  بلـس  بجوـم  یدازآ  نیا  دوـشن ؛ یھتنم  داـسف  هب  یدازآ  نیا  هک  تسا  نیا  یارب  تـسیچ ؟ یارب  لرتـنک  نـیا  دوـشب .

مھ یداصتقا  یدازآ  رد  هدـش ؛ یلـصفم  ثحب  اھنیا  یهرابرد  البق  هک  تسا  روط  نیمھ  مھ  یگنھرف  یاـھیدازآ  رد  تسا ، روج  نیمھ  مھ  یـسایس  یاـھیدازآ  رد  تسا ،

، دننک دـیلوت  دنتـساوخ  هچرھ  دـندازآ ، اھنیا  دـنراد ، یداصتقا  رونام  تیلاعف و  تردـق  هک  یناسک  نآ  هک  مینک  انعم  روجنیا  ار  یداصتقا  یاھتیلاعف  یدازآ  رگا  تسا . روج  نیمھ 

رانک رد  مالسا  تسین . مالسا  رظن  انیقی  نیا  دننک ، فرصم  دنتساوخ  روج  رھ  دنشورفب ، دنتـساوخ  روج  رھ  دننک ، عیزوت  دنتـساوخ  تقو  رھ  دننک ، هضرع  دنتـساوخ  روج  رھ 

دیاب ینعی  هتـسناد . مزال  اھنیا  یهمھ  رب  مھ  ار  تیمکاح  هاگتـسد  قیقد  لرتنک  تراظن و  هداد ، هدرک و  اطعا  هعماج  دارفا  یهمھ  هب  هک  یـصوصخ  تیکلام  یداـصتقا و  یدازآ 

کی طقف  یدح  کی  رد  فارسا  هتبلا  دیاین . دوجو  هب  فارـسا  هک  دوشب  تبقارم  دیاب  فرـصم  رد  یتح  دوشن . هدافتـسا  وس  اھیدازآ  نیا  زا  هک  دشاب  بقارم  تموکح  هاگتـسد 

فالخ راک  فارسا  نوچ  تسا ، هانگ  راک  کی  طقف ، تسا  مارح  لعف  کی  نیا  دیدرک ، فرصم  هنافرسم  تروص  هب  ار  یزیچ  کی  ناتلزنم  لخاد  رد  رگا  امش  تسا . یصخش  هانگ 

ار رقف  هعماج  رد  دنکیم ، دیدھت  ار  هعماج  یداصتقا  ماظن  هک  دمآرد  یتیفیک  هب  دیسر و  یدح  هب  مارح  راک  نیمھ  رگا  اما  دیدرک . یمارح  راک  کی  تسا ، مارح  راک  رگید ، تسا 

یدوبان انف و  هب  ار  اھنیا  دوشیم ، دیلوت  یمومع  تکرش  اب  دایز و  تمحز  اب  هک  ار  یسانجا  ایشا و  دوشیم ، مدرم  زا  یمیظع  یاھرشق  تیمورحم  یهیام  دھدیم ، شرتسگ 

ماظن حطـس  رد  نیا  هتبلا  دتـسیاب . لاوما  عییـضت  یورهدایز و  نیا  لباقم  رد  فارـسا و  نیا  لباقم  رد  دیایب  هک  دراد  فیلکت  دراد ، هفیظو  یمالـسا  تلود  تقونآ  دنکیم ، دـیدھت 

راـچد زورما  هک  یئاـھروشک  تسا . روج  نیمھ  مھ  اـیند  حطـس  رد  مالـسا  رظن  تسین ، هعماـج  لـخاد  صوـصخم  تسین ، هعماـج  صوـصخم  ینعی  تسا ؛ روـجنیا  یناـھج 

ناشدوخ هک  یلاح  رد  هتفرـشیپ -  یاھروشک  دننکیم -  فرـصم  ار  یئاذغ  داوم  دصرد  داتفھ  کیدزن  ایند  دنمتورث  یاھروشک  زا  یـضعب  هک  دنتـسھ  یئاذغ  داوم  رد  فارـسا 

یایوق طلـسم و  یللملانیب  یاھنامزاس  رگا  دشاب ، رارقرب  یناھج  یداصتقا  یهنالداع  ماظن  کی  رگا  دنتـسھ . ایند  تیعمج  ایند و  مدرم  دـصرد  شـش  جـنپ ، یـس و  دودـح 

اھناسنا و عفن  هب  ار  ناشتردق  هک  دنـشاب  ایند  رد  یرادـیب  نادـجو  یاراد  یاھتموکح  دنـشاب و  ایند  رد  یئاھنامزاس  رگا  دوشب . هتفرگ  دـیاب  اھنیا  یولج  دـشاب ، هتـشاد  دوجو 

هکنیا یارب  دـھدیمن ، تشک  یهزاجا  ار  شدوخ  یعورزم  نیمز  راتکھ  نویلیم  دـنچ  یلاـس  رھ  رد  ـالثم  اـکیرمآ  هکنیا  زا  دـننک  یریگولج  دـیاب  دـنربب ، راـک  هب  دـنھاوخب  اـھتلم 

ایند مدرم  دصرد  هدزناپ  ات  هد  هک  یلاح  رد  دنریمیم ؛ هیذـغت  وس  یگنـسرگ و  زا  لاس  جـنپ  ریز  کدوک  رازھ  نیدـنچ  هنازور  ایند  رد  هک  یلاح  رد  دـنکب . اھتمیق  تفا  زا  یریگولج 

رادقم نیا ، زا  لبق  لاس  دنچ  اپورا  کرتشم  رازاب  الثم  هکنیا  زا  دننکب  دیاب  یریگولج  ای  دنایاذغ . داوم  دوبمک  راچد  ایند  مدرم  دصرد  یس  هک  یلاح  رد  دنایگدزیطحق ؛ راچد 

. دنکـشب یللملانیب  یاھرازاب  رد  ایند و  رد  اھتمیق  هک  دراذـگن  اھتمیق و  شھاک  زا  دـنک  یریگولج  هکنیا  یارب  تخیر ، ایرد  هب  ار  شدوخ  یهدـش  دـیلوت  یئاذـغ  داوم  زا  یدایز 

رد هتبلا  دراد . دوجو  مالـسا  رظن  زا  توق  نیمھ  اب  مھ  یللملانیب  یداصتقا  ماظن  رد  یورهدایز  اب  یهزرابم  لاوما ، عییـضت  اـب  یهزراـبم  فارـسا ، اـب  یهزراـبم  یهلئـسم  سپ 

هک یرادـقم  رھ  دـشاب  هتـشاد  قح  یـسک  هک  تسین  نیا  یانعم  هب  یـصوصخ  تیکلام  تسین ، نیا  یانعم  هب  دازآ  داصتقا  نیاربانب  سپ  یلوا . قیرط  هب  هعماج  کـی  ماـظن 

یگدنز مزال  هیلوا و  داوم  یئاھناسنا  دـنوشب ، یرامیب  راچد  یئاھناسنا  دـنریمب ، یگنـسرگ  زا  یئاھناسنا  هک  دوشب  بجوم  وا  دایز  فرـصم  نیا  ولو  دـنک ، فرـصم  دـھاوخیم 

. تسا عونمم  تسین و  تسرد  مالسا  رظن  زا  مھ  نیا  دننکب . فرصم  هک  دیاین  ناشریگ 

نارھت  / ٠٨/١۵/١٣۶۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

نآ دنامب ، نارھاوخ  ناردارب و  نھذ  رد  یاهصالخ  کی  هکنیا  یارب  مدرک . ضرع  ار  هتکن  جنپ  درک و  مھاوخ  ضرع  یداصتقا  یدازآ  باب  رد  یتاکن  هک  مدرک  ضرع  لبق  یهعمج  رد 

هتفگ رگا  هک  دوب  نیا  لوا  یهتکن  درک . مھاوخ  هفاـضا  نآ  هب  تسھ ، تیمھا  زئاـح  هک  مھ  رگید  یهتکن  ود  یکی  دـعب  منکیم و  رارکت  منکیم ، ضرع  رتـیت  تروص  هب  ار  هتکن  جـنپ 

. یرگید زیچ  نیا  تسا و  یزیچ  نآ  درک ؛ هابتـشا  یبرغ  یرادهیامرـس  رد  یدازآ  اـب  دـیابن  ار  نیا  تسھ ، مدرم  یهـمھ  یارب  یداـصتقا  تیلاـعف  یدازآ  مالـسا  رد  هـک  دوـشیم 

بتکم رظن  اـب  مـھ  هزادـنا  ناـمھ  هـب  تـفگ  دوـشب  دـیاش  دراد ، فـالتخا  اھتــسیسکرام  اھتــسینومک و  رظن  اـب  یداـصتقا  تیلاـعف  یدازآ  باـب  رد  مالــسا  رظن  هـک  ردــقنامھ 

نیماـت یتروص  رد  مدرم  یهمھ  یارب  یمالـسا  یهعماـج  رد  یداـصتقا  یدازآ  هک  دوـب  نیا  مود  یهتکن  دراد . فـالتخا  تسھ ، لـمع  دروـم  مکاـح و  برغ  رد  هک  یرادهیاـمرس 

ار مدرم  یهمھ  یارب  یهدادادـخ  یاـھتورث  ار و  یعیبط  تاـناکما  زا  هدافتـسا  تصرف  مدرم  داـحآ  یهمھ  هک  دوشب  لاـمعا  دوشب و  عضو  یتاررقم  هعماـج  رد  هک  دـش  دـھاوخ 

، تسا یمومع  عبانم  اھتورث و  وزج  هک  یئاـھزیچ  یهمھ  لاـفنا و  زا  نداـعم و  عباـنم و  زا  اـھایرد ، زا  اـھلگنج ، زا  اـھنیمز ، زا  دـنناوتب  مدرم  یهمھ  ینعی  دـننک . ادـیپ  دـنناوتب 

عبانم نیا  زا  هک  دنـسرن  یدح  نآ  هب  یرگید  یهدع  دننک و  هدافتـسا  دنناوتب  یاهدـع  یدادادـخ  یاھتورث  یعیبط و  عبانم  نیا  زا  هعماج  رد  هک  دـشابن  روجنیا  دـننک . هدافتـسا 

، هعماج رد  فرت  زا  یریگولج  یرگیفارشا ، زا  یریگولج  داسف ، زا  یریگولج  یارب  هک  دوب  نیا  موس  یهتکن  تسا . مزال  هعماج  رد  نینچ  نیا  یتاررقم  دننک . هدافتـسا  یعیبط 

تموکح تلود و  فرط  زا  لرتنک  نآ  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  یتراظن  لرتنک و  دازآ  تیلاعف  نیا  رب  هک  تسا  مزال  یلام ، یاھداسف  عاونا  هدش و  حیرـصت  اررکم  نآ  هب  نآرق  رد  هک 

نیا دـنک و  ظفح  ار  نآ  فرـصم  لام و  لوپ و  هیامرـس و  زا  هدافتـسا  تیفیک  رب  دوخ  یـسرباسح  دوخ و  لرتنک  دوخ و  تراـظن  هک  دراد  قح  یمالـسا  مکاـح  تسا و  یمالـسا 

دوب نیا  مراھچ  یهتکن  تسا . فعـضتسم  فیعـض و  تاقبط  اصوصخم  مدرم ، مومع  عفن  هب  دھدب و  ماجنا  ار  فیلکت  نیا  دیاب  یمالـسا  تلود  تسا و  یمالـسا  تلود  فیلکت 

یعامتجا تردق  نیا  گرزب  یاھهیامرس  ناگدنراد  هک  دسرن  یدح  هب  دیاب  یدازآ  نیا  مالسا ، رظن  بسح  رب  مینادیم  دازآ  یمالسا  یهعماج  رد  ار  یداصتقا  تیلاعف  ام  رگا  هک 

هک روط  نامھ  برغ  یهعماج  رد  تسھ . یبرغ  یاھروشک  رد  زورما  هک  یروطنآ  دـننک ؛ ذوفن  لامعا  تلاخد و  هعماج  یـسایس  تشونرـس  رد  هک  دـننک  ادـیپ  ار  یـسایس  و 

لوبقم یمالـسا  یهعماج  رد  نیا  دننزیم . رانک  ای  دـنروآیم  راک  رـس  رب  ار  اھرادمتـسایس  دـننکیم و  نییعت  ار  اھتـسایس  هک  دنتـسھ  اھرادهیامرـس  دـینادیم ، ابلاغ  متفگ و 

لئاسم رد  تفلکندرگ  دنمتورث و  رادلوپ و  هدع  کی  هک  دنک  ادیپ  هعماج  رد  یتردق  نانچنآ  هیامرس  دنسرب و  یدح  نآ  هب  دیابن  فارشا  یهقبط  رادهیامرس و  رادلوپ و  تسین و 

ار اھنوناق  دننک ، هتکید  ار  اھتسایس  دننک ، ضوع  ار  اھرادمتسایس  دنروایب ، روھمج  سیئر  دنروایب ، ار  نادنمتردق  دنربب ، لیکو  دنروایب ، لیکو  دننک : تلاخد  هعماج  یـسایس 

. تسا باـنتجالا  بجاو  رطخ و  کـی  دوشب ، یھتنم  اـجنیا  هب  هک  یزیچ  رھ  تسین و  لوبقم  هجو  چـیھ  هب  یمالـسا  یهعماـج  رد  مھ  نیا  دـننک . لـیمحت  راذـگنوناق  یهوق  رب 

، دنتسین تلود  نادنمراک  مدرم  یهمھ  دنراد و  ار  یداصتقا  دازآ  تیلاعف  قح  مدرم  یمالسا  ماظن  رد  هک  الاح  هک  دوب  نیا  دش ، ضرع  زور  نآ  هک  یرخآ  یهتکن  مجنپ و  یهتکن 

ینعی دوشب ؛ رپ  دیاب  مدرم  یهلیـسو  هب  مھ  هعماج  رد  یداصتقا  یلام و  یاھالخ  سپ  دننکب ، دمآرد  نیمات  ناشدوخ  دـننک ، شالت  ناشدوخ  دـننک ، راک  ناشدوخ  دـنناوتیم 

هعماج رد  یداصتقا  دازآ  تیلاعف  نیمھ  زا  یشان  نیا  هدش ، هتخادرپ  نآ  هب  الیصفت  ای  الامجا  هک  دینیبیم  هیآ -  اھهد  یددعتم -  تایآ  رد  نآرق  رد  امش  هک  یقافنا  نیا  قافنا .

نیا تساھالخ . نیمھ  ندرک  رپ  یانعم  هب  مھ  قافنا  دوخ  دـننک ، رپ  ار  اھالخ  دنـسرب ، مدرم  مھ  هعماج  یاـھزاین  هب  دـیاب  سپ  دـننکیم ، لیـصحت  دـمآرد  مدرم  یتقو  تسا .

هک تسا  نیا  منکیم ، ضرع  زورما  هک  یلوا  یهتکن  منکیم . هراـشا  هـنیمز  نـیمھ  رد  مـھ  ار  رگید  یهـتکن  هـس  ود  زورما  دـش و  ضرع  هـتکن  جـنپ  رد  زور  نآ  هـک  دوـب  یبلاـطم 

تکرح و هنوـگ  رھ  هک  تسھ  مھ  یعیبـط  هک  اـھزرم -  نیا  دراد ، یئاـھزرم  دراد ، یدودـح  قـلطم ، دازآ  هن  اـما  تسا ؛ دازآ  میتـفگ  یمالـسا  یهعماـج  رد  یداـصتقا  تیلاـعف 

تورث لام و  نتـشاد  یارب  زرم  عون  کـی  مھ  یتسیلایـسوس  عماوج  رد  تسا . یـصوصخب  یاـھزرم  مالـسا  بتکم  رد  دـشاب -  هتـشاد  یدودـح  کـی  هرخـالاب  یدازآ  تیلاـعف 

لام رد  مارح  تافرصت  مارح و  یاھبـسک  تروص  هب  هک  تسا  یئاھزیچ  نامھ  دازآ  تیلاعف  زرم  یمالـسا  یهعماج  رد  تسا . توافتم  یمالـسا  یاھزرم  اب  اھزرم  نآ  تسھ ؛

مارح دـشاب  یـسک  بیرف  نآ  رد  هک  یاهلماعم  تسا ، مارح  تلاھج  ررغ و  زا  یـشان  یهلماعم  تسا ، مارح  یوبر  یهلماـعم  ینعی  هدـش . صخـشم  نیعم و  هیھقف  بتک  رد 

« يمالسا تلود   » 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 28هاگياپ  هحفص 5 
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یدـنمتورث بجوم  هک  راـکتحا  تسا ، مارح  دـشاب  عورـشمان  یاھدـمآرد  زا  یـشان  هک  یاهلماـعم  تسا ، مارح  عونمم و  دـشاب  نارگید  رب  رارـضا  نآ  رد  هک  یاهلماـعم  تسا ،

رد یداصتقا  دازآ  تیلاعف  یرگهلماـعم و  دودـح  اـھنیا  هک  تسھ  مالـسا  سدـقم  عرـش  رد  هک  یئاـھزیچ  لـیبق  نیا  زا  تسا و  مارح  نآ  زا  یـشان  تـالماعم  دوشیم و  یـضعب 

اھنآ یهلماعم  یئانثتـسا -  دراوم  زا  ریغ  یدراوم -  رد  سجن  مارح و  یاھزیچ  ای  رمخ  الثم  تسا . مارح  اھنآ  یهلماعم  ایـشا ، سانجا و  زا  یـضعب  تسا . یمالـسا  یهعماج 

دارفا و یارب  یئانثتـسا ، دراوم  کی  رد  زج  اھنآ ، یهلماعم  لاـفنا ، لـثم  تسا  یمالـسا  تلود  هب  قلعتم  دوشیمن و  صخـش  هب  قلعتم  هک  یلاوما  زا  یـضعب  اـی  تسا . مارح 

لرتنک تراظن و  هک  یئاجنآ  ولو  امـش  دازآ  تیلاعف  نیا  هک  هدرک  نیعم  حـضاو و  نشور و  هک  مالـسا  هقف  رد  تسھ  یدراوم  لیبق  نیا  زا  و  تسا . مارح  یـصوصخ ، شخب  یارب 

. تسا مارح  عونمم و  تسین و  زیاج  اجک  ات  تسا و  زیاج  اجک  ات  دنکیمن ، عنم  ار  نآ  مھ  تلود 

نارھت  / ٠٨/١۵/١٣۶۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

نیاربانب سپ  تسھ ، حابم  زیاج و  هیامرـس  اب  راک  نوچ  هک  تسین  روجنیا  تسا . هریبک  هانگ  کی  دـیاش  هانگ و  کی  شزرا و  دـض  کی  مالـسا  رظن  زا  قافنا  مدـع  تورث و  عمج 

رد ار  نآ  دراد ، جایتحا  وا  یئاراد  هب  وا و  تاناکما  هب  وا و  تورث  هب  هعماج  هک  یلاح  رد  دراد ، هگن  ار  نآ  دـنک و  عمج  ار  یتورث  لـالح -  عورـشم و  قرط  زا  ولو  دراد -  قح  ناـسنا 

دنیوگیمن درک . جرخ  ادـخ  هار  رد  دـیاب  تسا ؛ لصا  کی  قافنا  مالـسا  رد  تسین . یزیچ  نینچ  دـشاب ، حاـبم  دـشاب و  زیاـج  نیا  دـنکن ؛ جرخ  ادـخ  هار  رد  یمومع و  حـلاصم  هار 

اب الاح  هن  طسوتم ، زاین  یگدنز -  زاین  ردق  هب  دناهدروآ ، تسد  هب  هک  ار  هچنآ  هک  دـھدیم  تداع  ار  مدرم  مالـسا  دـینک . جرخ  اما  دـینکب ، دـینکن ، لام  لیـصحت  دـینکن و  هلماعم 

دیاب دیآیم ، دایز  هچنآ  وا و  یاداام  دنک ، جرخ  دنک و  فرص  شدوخ  یارب  یزور -  رد  شیاشگ  شیاسآ و  هافر و  یرادقم  اب  ماوت  ولو  طسوتم ، یلومعم و  زاین  راشف ، ترـسع و 

کاروخ اب  یرگیفارشا ، اب  لمجت ، اب  نوگانوگ ، یاھیورهدایز  اب  یدوخیب ، یاھجرخ  اب  فارسا ، اب  ار  نآ  دروآرد و  ار  تورث  یسک  رگا  دوشب . جرخ  هعماج  یمومع  حلاصم  هار  رد 

مدع تسا ؛ روفنم  مومذـم و  مالـسا  رظن  زا  نیا  درک ، تورث  عمج  تشاد و  هگن  ار  نآ  ای  درک  جرخ  ار  نآ  یهمھ  هنافرـسم ، لزنم  ای  بکرم  اب  هنافرـسم ، کاشوپ  اب  هنافرـسم ،

هک منکیم  هراشا  هیآ  ود  نیا  هب  نم  هک  دراد  دوجو  ناوارف  تایاور  یهوالعب  نآرق  رد  یددـعتم  تایآ  تسا . مارح  دـشاب ، هارمھ  تورث  عمج  اب  رگا  تسا و  مومذـم  روفنم و  قافنا 

هب راداو  مھ  ار  نارگید  دـنزرویم ، لخب  هک  یناسک  نآ  لخبلاب ؛» سانلا  نورمای  نولخبی و  نیذـلا  روخف . لاتخم  لک  بحی  ـال  و هللا  : » دـیامرفیم تسا ، دـیدح  یهروس  رد  یلوا 

طقف هک  تسین  نیا  شیانعم  ندرک  لخب  نیا  دـنھدیمن . ادـخ  هار  رد  ار  ناشدوخ  لاوما  مھ  ناشدوخ  دـنرادیم ، زاب  ادـخ  هار  رد  قافنا  زا  مھ  ار  نارگید  دـننکیم ، ندـیزرو  لخب 

هک یلاح  رد  تشاد ، یدایز  مھ  نآ  زا  شیب  رگا  دنک ، ادا  دیاب  هک  هدش  نیعم  یمالسا  تعیرش  رد  هک  هچنآ  زا  رتارف  هیعرش ، قوقح  زا  رتارف  هکلب  دھدیمن ؛ ار  هیعرـش  قوقح 

لاوما هب  جاـتحم  هعماـج  رد  ینارمع  مزـال  دراوـم  یاـنب  تسا ، یدـنمتورث  کـی  لاـم  هب  فـقوتم  داـھج  هک  یتـقونآ  دـنک . جرخ  هعماـج  هار  رد  دـیاب  دراد ، جاـیتحا  نآ  هب  هعماـج 

نیمات ار  اھنآ  دناوتیمن  یمالـسا  تلود  هک  دنتـسھ  یدایز  یارقف  هعماج  رد  هک  یتقونآ  دنامیم ، لطعم  مدرم  یگدنز  دنامیم و  گنل  مدرم  راک  نآ  نودب  هک  تسھ  نادـنمتورث 

مھ یاهدع  کی  دـنک ، ینیگنـس  هعماج  شود  رب  ادـخ  هار  رد  داھج  گنج و  تالکـشم  ای  دـننک  یگدـنز  رقف  نیا  رد  ارقف  روط  نیمھ  هک  تسا  یـضار  مالـسا  ایآ  تقونآ  دـنکب ،

عورـشم یلومعم و  یاھهار  زا  هدوبن ، مھ  مارح  یاھهار  زا  هک  مینک  ضرف  الاح  و  دـندروآ -  تسد  هب  هعماج  یمومع  تاناکما  نیمھ  زا  هک  دـننک  عمج  ار  ناـشدوخ  یاـھتورث 

اھتورث مھ  اھنیا  تسا -  نشور  بلطم  چیھ ، هک  دوشیمن  مھارف  میدرک  ضرف  رگا  دوشب ، مھارف  دوشیم  ینانچنآ  یاھتورث  ردقنآ  عورشم  یاھهار  زا  هک  مینک  ضرف  رگا  هدوب ،

. دیآیم رب  نیا  دض  هکلب  دیآیمن ، رب  یزیچ  نینچ  مالـسا  زا  تسین و  لوبق  لباق  نیا  دراد ، مربم  جایتحا  نیا  هب  هعماج  هک  یلاح  رد  دنراد  هگن  دننک و  ظفح  ناشدوخ  یارب  ار 

جنگ ار  هرقن  ـالط و  هک  یناـسک  نآ  میلا ؛» باذـعب  مھرـشبف  لـیبس هللا  یف  اـھنوقفنی  ـال  هضفلا و  بھذـلا و  نوزنکی  نیذـلا  : » هک تسا  یفورعم  یهـیآ  نـیمھ  رگید ، هـیآ  نآ 

هریخذ دننکیم و  جنگ  ار  هیامرـس  ار ، تورث  ار ، لوپ  هک  یناسک  نآ  دشاب ؛ هتـشادن  یتیـصوصخ  هرقن  الط و  دیاش  دننکیمن -  قافنا  ار  نآ  ادخ  هار  رد  دننکیم و  هریخذ  دننکیم ،

: دـیامرفیم تقو  نآ  دـشاب -  هضفلا » بھذـلا و  نوزنکی   » نیمھ لومـشم  مھ  نآ  دـننکیمن ، قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  نآ  تسھ ، وا  هب  هعماـج  مربم  زاـین  هک  یلاـح  رد  دـننکیم و 

رظتنم هک  وگب  ینعی  هدـب ؛ هدژم  یکاندرد  باذـع  هب  ار  اھنآ  ارچ ؟ رگید  میلا » باذـعب  مھرـشبف   » نیا دـشابن ، هریبک  هانگ  رگا  دـشابن ، هاـنگ  نیا  رگا  میلا .» باذـعب  مھرـشبف  »

نابیرگ هکلب  ددرگیمنرب ، جیاتن  نیا  اھنآ  دوخ  هب  طقف  هتبلا  هک  دشاب  اھنآ  وس  لامعا  یعیبط  جـیاتن  ایند  رد  دـناوتیم  مھ  کاندرد  باذـع  نیا  هک  دنـشاب  یھلا  کاندرد  باذـع 

راک نیا  زا  یشان  یمیلا  باذع  ترخآ  رد  مھ  ایند و  رد  مھ  ینعی  تسھ . مھ  اھنیا  یود  رھ  الامتحا  هک  دشاب ، یورخا  باذع  تسا  نکمم  هتبلا  و  دریگیم . ار  هعماج  یهمھ 

هب ار  نیا  هک  درک  مھاوخ  ضرع  درک و  مھاوخ  ثحب  مھ  زاب  قافنا  هب  طوبرم  لئاسم  قافنا و  باب  رد  الاح  نم  هک  تسھ  مزال  بجاو و  لمع  کی  قافنا  نیاربانب  دـش . دـھاوخ 

رد مدرم  یارقف  مدرم ، یافعـض  هکلب  مدرم ، زا  نیطـسوتم  متفگ ، مھ  هتفھ  نآ  تسین . مدرم  زا  یهدع  کی  یهفیظو  طقف  قافنا  دـینک . یقلت  یمومع  یهفیظو  کی  ناونع 

یمالسا یهعماج  رد  مالسا و  رظن  رد  نیا  دوریم . ادخ  هار  رد  قافنا  تمس  هب  ناشتسد  رتمک  هتـشابنا  یاھتورث  اھهیامرـس و  نابحاص  اما  دننکیم ؛ قافنا  یمومع  یاھهار 

فافک و دح  رد  مدرم  یهمھ  درادن ؛ عامتجا  یجایتحا  چـیھ  هک  ار  یزور  کی  میدرک  ضرف  رگا  الاح  دراد ، جایتحا  هعماج  هک  یتقو  تسین . لوبق  لباق  یمالـسا  تلود  کی  رد  و 

یداریا هک  مینکیمن  رکف  مینادیمن ، ام  ار  اجنآ  الاح  بوخ ، رایـسب  تسین ، اھنیا  لوپ  هب  یجایتحا  دراد و  یراشرـس  یاھدمآرد  یمالـسا  تلود  دننکیم و  یگدنز  دـنراد و  هافر 

یتقونآ اما  درادن . یداریا  تقونآ  هک  دسریم  رظن  هب  دوشب ؛ یسررب  دوشب ، یرتشیب  قیقحت  دیاب  مھ  اجنآ  الاح  دیاش  دنشاب . هتشاد  ناشدوخ  ار  تورث  نآ  هک  دشاب  هتشاد 

یاھکناب رد  ای  هنیجنگ  هچقودنـص و  یوت  هناخ ، یوت  ای  دنکیم  اجیب  دیرخ  کی  فرـص  دـنکیم ، ینامھیم  کی  فرـص  اقآ  نیا  هک  یلوپ  نآ  اب  هک  مینیبیم  دراد ، جایتحا  هعماج  هک 

فرـصم زیگناداسف  یاھـشورف  دـیرخ و  زا  یـضعب  دـننام  هعماج  یارب  رـضم  تسردان و  تالماعم  رد  ار  نآ  ای  درادـن ، مھ  یزاین  نآ  هب  هک  یلاـح  رد  دـنکیم ، یرادـھگن  نوگاـنوگ 

رثا درک و  دھاوخ  داجیا  رییغت  اھنیا  عضو  رد  یلک  دوشب ، گنج  یهھبج  رد  یماظن  دـحاو  نالف  فرـصم  رد  فرـص  رگا  هک  تسا  یلوپ  نیا  بابان ، دـب و  یاھیرگهلماعم  دـنکیم ،

ام بخ ، تفای . دنھاوخ  یئاھر  رقف  زا  درک و  دنھاوخ  هدافتـسا  نآ  زا  مدرم  زا  یمیظع  شخب  دوشب ، روشک  رد  ینارمع  یهژورپ  نالف  فرـص  هچنانچ  رگا  ای  تشاذـگ . دـھاوخ 

ای ناماسبان  عضو  نآ  رد  یئاھتورث  نینچ  دوجو  اب  مھ  اھنآ  دننکن و  فرـصم  ادـخ  هار  رد  دـنراد و  هگن  ار  ناشدوخ  یاھتورث  دـننک و  تورث  زنک  اھنیا  هک  مینک  لوبق  دوشیم  روطچ 

میلا باذع  هب  دـنوشب  هداد  تراشب  دارفا  نیا  یتسیاب  اعقاو  دـشابن . میلا » باذـعب  مھرـشبف   » دـننامب و یقاب  ناماسبان  لوبقمان و  لکـش  کی  رد  روما  یهیقب  گنج و  عضو 

الاح هک  دـننکب  مھ  یزیرهمانرب  یتسیاب  ناملـسم  تلم  یمالـسا و  تلود  یمالـسا و  یهعماج  نیا ، ساسا  رب  هکلب  تسین ، طـقف  یقـالخا  مکح  کـی  نیا  هتبلا  راـگدرورپ .

. درک مھاوخ  ثحب  قافنا  هب  طوبرم  لئاسم  رد  رتشیب  یردق  کی  ثحب  نیمھ  یهلابند  رد  دعب  یهبطخ  رد  هللااشنا 

نارھت  / ١٠/١١/١٣۶۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

تیلاعف یهلئـسم  هب  فلتخم  یاھهزیگنا  اـب  هک  یناـسک  یهمھ  تسا و  زیگناثحب  زیگنالاوئـس و  یهلئـسم  کـی  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  رد  یداـصتقا  یدازآ  یهلئـسم 

تسا و هدـش  ضرع  البق  باب  نیا  رد  هبطخ  هس  ود  هتبلا  دوشب . نشور  رتشیب  هچرھ  دـیاب  هیـضق  نیا  داعبا  دـنراد و  هجوت  هیکت و  هلئـسم  نیا  یور  دـننکیم ، هاـگن  یداـصتقا 

هتکن نآ  و  مھدـب . رارق  هتکن  نآ  یهرابرد  ار  زورما  یهبطخ  هاتوک  ثحب  منک و  هیکت  مھاوخیم  دـش ، هراشا  راـصتخا  هب  هتـشذگ  یاـھهبطخ  رد  هک  یتاـکن  زا  یکی  یور  رب  زورما 

هک دراد  ار  قح  نیا  یسک  رھ  دنراد و  یدایز  یاھیدازآ  دنراد و  یعیسو  زاب و  نادیم  یداصتقا  یاھتیلاعف  رد  مدرم  هچرگا  یمالـسا  یهعماج  داصتقا  رد  میتفگ  هک  تسا  نیا 

هدـش هداد  رارق  یمالـسا  یهعماج  رب  مکاح  تردـق  یمالـسا و  تلود  یارب  مھ  یقح  رایتخا و  کی  مدرم  یارب  رایتخا  قح و  نیا  رانک  رد  اما  دـنکب ، یداصتقا  شالت  تیلاعف و 

یداصتقا شالت  تلود  یاھتسایس  تیاعر  نودب  تلود و  تراظن  نودب  مدرم  دشابن و  یمالسا  مکاح  یارب  قح  نیا  رگا  اریز  تسا . تبقارم  تراظن و  لرتنک و  قح  نآ  تسا و 

یرادهیامرس یایند  رد  هک  دمآ  دھاوخ  شیپ  یعضو  نامھ  دش و  دھاوخ  یھتنم  داسف  هب  یغب ، هب  ملظ ، هب  نایغط ، هب  هعماج  رد  انیقی  نیا  دنھدب ، ماجنا  دننک و  عورـش  ار 

هناخ و زا  ینعی  یگدنز ، تایلوا  زا  مھ  مدرم  زا  یگرزب  رـشق  دنرادروخرب و  تیاھنیب  تورث  تردـق و  زا  گرزب  یاھیناپمک  نابحاص  تفن و  الط و  دالوف و  نیطالـس  هک  تسھ 

طحنم ماظن  هلمج  زا  موس  ناھج  رد  دنتـسھ  اھنآ  یاھتـسایس  ورهلابند  هک  یئاھروشک  اجنآ  زا  رتدب  دنمورحم و  امرگ  امرـس و  زا  یهدنرادھگن  سابل  بش و  ماش  هداوناخ و 

دربراک یماگنھ  نوناق  دنکب . هزجعم  دناوتیمن  دوخ ، یدوخ  هب  یمالسا  نوناق  دشابن ، مالسا  تیمکاح  یمالسا و  تلود  تراظن  رگا  یھاشداپ . ماظن  روشک ، نیا  یهتشذگ 

زا یکی  هک  میوگب  ار  نیا  همدـقم  رد  منک . زاب  یردـق  ار  بلطم  نیا  تسا . یمالـسا  تلود  نآ  دـشاب و  یدـنمورین  یوق و  تسد  کـی  نوناـق ، رـس  یـالاب  هک  تسا  رثوم  دراد و 

کی ار  تموکح  تلود و  نوچ  تسا . یمالـسا  یئارجا  هاگتـسد  رتنـشور  ریبعت  هب  یمالـسا و  تلود  یمالـسا و  تموکح  یمالـسا ، یهعماج  رد  تلادع  رارقتـسا  یاھمرھا 

رب هوالع  تسین . نآ  نم  روظنم  اجنیا  تسھ ، همھ  یئارجا  هاگتـسد  هیئاضق و  یهوق  یراذـگنوناق و  هاگتـسد  لماش  هک  میربیم  راـک  هب  تموکح  یهعومجم  یاـنعم  هب  تقو 

« يمالسا تلود   » 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 28هاگياپ  هحفص 6 
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اب تردق ، نیا  اب  هک  یئارجا  هاگتسد  یئارجا و  یهوق  هب  تسا  قلعتم  مھ  یتردق  کی  دنریگب ، ار  نوناق  زا  تافلخت  لباقم  دیاب  هک  یئاضق  یهوق  رب  هوالع  یراذگنوناق و  یهوق 

اھنآ زا  دسانـشب و  دنیبب و  ار  تافلخت  دـشاب و  هتـشاد  یمئاد  روضح  هعماج  رد  یمالـسا  لوصا  یمالـسا و  نیناوق  یهدودـحم  رد  دـیاب  تردـق  ذوفن و  لامعا  نیا  اب  هوق ، نیا 

یئارجا هاگتـسد  یمالـسا و  تلود  ینعی  دشاب ؛ یمالـسا  تیمکاح  رھظم  هصالخ  دھدن و  هزاجا  ار  زواجت  یدعت و  نایغط و  یغب و  دنک ، عنم  ملظ  زا  ار  ملاظ  دنک ، یریگولج 

تفای و دوشیم  ار  نیا  یناوارف  لئالد  دھاوش و  لالخ  زا  هک  تسا  مالسا  رظن  نیا  دشاب . هتشاد  هعماج  یاھتیلاعف  یهمھ  رد  یلماک  روضح  دیاب  یمالسا  مکاح  یمالـسا و 

یمالـسا یروھمج  هب  قلعتم  تیمکاح  نیمھ  تردـق و  نیمھ  انیع  مھ  یداصتقا  لئاسم  یهنیمز  رد  درادـن . یدـیدرت  یثحب و  هیـضق  نیا  لصا  یهراـبرد  مھ  یـسک  دـیاش 

یتیاکـش یتقو  هک  هیئاضق  یهوق  زا  ریغ  دـنکیم و  عضو  ار  نوناق  هک  یراذـگنوناق  هاگتـسد  زا  ریغ  مھ  اجنیا  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماظن  مکاح  تلود و  هب  قلعتم  تسا ؛

لامعا اب  مھ  یمالـسا  تلود  دوخ  درک ، دـھاوخ  تازاـجم  ار  مرجم  دریگب ، ماـجنا  یتیاـنج  مرج و  تفر و  دـھاوخ  فلختم  غارـس  هب  دوشب ، نوناـق  زا  یفلخت  یتقو  اـی  دوشب 

یغب و ملظ و  هعماج ، رد  یداصتقا  روما  یدازآ  تقو  نآ  دوب ، نیا  رگا  دنکب . یریگولج  اھنآ  تافلخت  زا  دـیاب  مدرم ، یاھرـشق  اب  رمتـسم  یهطبار  اب  یمئاد و  روضح  اب  تردـق و 

، تشادن تردق  لامعا  ناوت  دوبن و  زاب  شتـسد  یرجم  رگا  دوبن ، نیا  رگا  داتفا . دھاوخن  قافتا  دنمتـسم  میظع  رـشق  هافر  یگدنز و  نتفر  نیب  زا  یتاقبط و  فالتخا  ضیعبت و 

ینعی دوب ؛ یمالسا  یهعماج  رد  یـضاق -  هن  نینموملاریما ، دوخ  صخـش  ترـضح -  نآ  هک  مینیبیم  نینموملاریما  تموکح  نارود  رد  اذل  دنراذگیم . اپ  ریز  یتحارب  ار  نوناق 

دوخ لاح  نیع  رد  اما  تفریم ؛ نوناق  زا  زواجتم  غارـس  هب  یـضاق  داتفایم ، قافتا  یتیانج  یایدزد ، یلتق ، رگا  درکیم  لصف  لح و  یـضاق  دندرکیم ، هعجارم  یـضاق  هب  مدرم 

ار هنایزات  دوب . شتـسد  رد  هنایزات  هک  یلاح  رد  دشیم ، اھناملـسم  رازاب  دراو  هرد ،» هعم  قوسلا و  یلا  جرخی  ناک  : » هدش لقن  اج  دـنچ  هک  یثیدـح  نیا  قبط  نینموملاریما 

تردق لامعا  وا  دوخ  ات  تفریم  نک ، تازاجم  ار  وا  هک  دیوگب  هیئاضق  یهوق  هب  دـنکیم ، فلخت  دـید  رازاب  رد  ار  یـسک  رگا  هک  تفریمن  نینموملاریما  دـنروآیمن . هک  شزاون  یارب 

هفوکلا قاوسا  یف  فوطی  هرکب  لک  مالسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) یلع ناک  : » هدرک رکذ  یرتشیب  لیـصفت  اب  ار  نیا  رگید  تیاور  کی  رد  دوشب . زواجت  ملظ و  زا  عنام  وا  دوخ  دنکب و 

بسک و زکارم  یهمھ  هب  هک  دوب  نیا  نینموملاریما  رمتـسم  موادـم و  راـک  هکلب  دوبن . یعفد  راـک  درکیم ؛ ار  راـک  نیا  نینموملاریما  زور  رھ  ینعی  هردـلا ؛» هعم  اـقوس و  اـقوس 

اج نامھ  دنکیم ، ملظ  دراد  یسک  دید  رگا  هک  راک ، هب  یهدامآ  ینعی  شاهناش ؛ یور  دوب و  شتسد  رد  هقتاع - » یلع  هردلا  هعم   - » مھ هنایزات  دزیم و  رس  اھرازاب  تراجت و 

نمف : » هک دنیامرفیم  شرافس  نینموملاریما  تسھ ، رتشا  کلام  بانج  هک  رصم  رد  دوخ  رادناتسا  ینعی  دوخ  لماع  هب  دنک . ارجا  وا  یهرابرد  ار  یعرش  زیزعت  نینموملاریما 

اب هب ؛» لکنف  ، » دش هانگ  نیا  بکترم  یـسک  یدرک ، یھن  مدرم  جایتحا  دروم  ایـشا  طبـض  راکتحا و  زا  ار  مدرم  وت  هک  ینآ  زا  دعب  ینعی  هب ؛» لکنف  هایا  کیھن  دعب  هرکح  فراق 

ریزعت و لوئـسم  هک  یناسک  تسا . یلـصا  طرـش  نیا  نکن ، یورهدایز  فارـسا ؛» ریغ  یف  هبقاع  هب و  لکنف  : » دنیامرفیم شلابند  هتبلا  ریگب . ماقتنا  وا  زا  نک ، یریگتخـس  وا 

؛ هدومرف نینموملاریما  هک  ینانچنآ  دنوشن ، فارسا  راچد  دننک و  تیاعر  ار  اوقت  دیاب  دننکن ، یورهدایز  دنشاب  بظاوم  دیاب  دنتـسھ ، اھناملـسم  نایم  رد  ینوناق  دودح  ظفح 

لـصا اما  تسا . تموکح  فرط  زا  نوچ  تسا ؛ رتدـب  مھ  وا  زا  دـیاش  دـنکیمن ، یقرف  هدرک ؛ راکتحا  ار  سنج  هک  یدـساف  نامھ  لثم  تسا  داسف  کـی  فارـسا  نیا  دوخ  نوچ 

هک یئاجنآ  رد  دـنک ، فشک  شدوخ  ار  ناھنپ  یاھفالخ  تسین ، یراکـشآ  فالخ  هک  یئاجنآ  رد  دوشب ، رـضاح  مدرم  نایم  رد  دـیاب  یمالـسا  تموکح  یمالـسا و  تلود  هکنیا 

ترـضح مکح  هب  یتموکح  تاریزعت  یهلئـسم  هک  یزور  نآ  دنکب . ار  راک  نیا  یمالـسا  تلود  دیاب  اجنیا  رد  دوشب ، راک  دراو  اترـشابم  وا  دوخ  درادن ، یعالطا  یئاضق  هاگتـسد 

یهوق یتقو  اما  تسا ، هیئاضق  یهوق  راک  نیا  هک  تسین  یکش  دنکیمن . ار  راک  نیا  هیئاضق  یهوق  ارچ  هک  دمآ  شیپ  یضعب  یارب  لاوئـس  نیا  دش ، راذگاو  تلود  هب  تما  ماما 

یهمھ هب  دنناوتیمن  مزال  نیناوق  ای  مزال  یناسنا  یورین  نتشادن  رطاخ  هب  دننکیم ، هک  یناوارف  شالت  یهمھ  اب  هیئاضق  یهوق  ناردارب  تسا و  یئاھدوبمک  کی  راچد  هیئاضق 

راچد مھ  ار  نینموم  ناشدوخ و  یاھراکمھ  ناـشدوخ و  یاھکلـسمھ  هک  یچهدافتـساوس  دارفا  زا  یـضعب  داد  هزاـجا  دوشیمن  درک ؛ اـھر  ار  مدرم  دوشیمن  دنـسرب ، دراوم 

نیا اذل  دوشب و  دراو  دیاب  یمالـسا  تلود  دوشیمن . نیا  دیایب ؛ دوجو  هب  یمالـسا  یهعماج  رد  جرم  جرھ و  دننکب و  دنھاوخیم  راک  رھ  اھنیا  دننکیم ، ماندب  دـننکیم و  هلئـسم 

هک روط  ناـمھ  یتموکح  تاریزعت  هتبلا  دـندرک . ارجا  ار  یتـموکح  تاریزعت  یهلئـسم  دـندرک و  رداـص  ماـما  تسھ ، هیقفیلو  ینعی  یمالـسا  مکاـح  تاراـیتخا  زا  هک  ار  مکح 

نینچ نیا  هن ، دنوشب ؛ فارـسا  راچد  دنوشب و  جراخ  هظحالم  اوقت و  لدع و  دودح  زا  دـنھدیم ، ماجنا  ار  راک  نیا  اترـشابم  هک  یناسک  هک  تسین  نیا  یانعم  هب  مدرک ، هراشا 

کی نیا  تسا ، یمالسا  تلود  روضح  یانعم  هب  هچنآ  هک  دننکب  هجوت  دیاب  مدرم  یھتنم  دش . دھاوخ  مھ  دروخرب  هللااشنا  دوشب و  دروخرب  یتسیاب  امتح  دوشب ، رگا  یراک 

، دوبن ترضح  نآ  تیمکاح  باب  زا  نیا  دندمآیم ، هفوک  یاھرازاب  هب  مالسلا ) هالصلا و  هیلع   ) نینموملاریما هکنیا  هک  دنک  روصت  یسک  مھ  دیابن  تسا . یـساسا  یهلئـسم 

نیا نینموملاریما  هفوک  رد  تفرگیم . ماجنا  راک  نیا  هنیدـم  رد  ترـضح  نآ  یگدـنز  نارود  یهمھ  رد  دـیاب  دوب ، رکنم  زا  یھن  باب  زا  رگا  اریز  هن ، دوب . رکنم  زا  یھن  باـب  زا  ـالثم 

ماـجنا ار  راـک  نیا  دنتـسھ ، موصعم  نینموملاریما  نوچ  درک  روـصت  دـیابن  تسا . مکاـح  لاـم  تسا ، تموـکح  نارود  لاـم  ناـشتموکح ، رقم  رد  ینعی  دـنداد ؛ ماـجنا  ار  لـمع 

هب نینموملاریما  هک  تسا  حـضاو  نشور و  الماک  دـنھدب . ماجنا  ار  راک  نیا  تسھ ، موصعم  ماـما  لاـم  هک  یراـیتخا  هب  هک  دـندشن  رازاـب  دراو  زگرھ  رگید  نیموصعم  دـنھدیم .

. دراد دوجو  هک  تسا  یزیچ  کی  نیا  دندادیم ؛ ماجنا  ار  راک  نیا  یمالسا  تلود  سار  رد  هعماج و  ماما  ناونع  هب  مالسا ، مکاح  ناونع 

هب دوجوم  مظن  هک  دوشیم  ساـسحا  هعماـج  رد  یتقو  ینعی  دورب . راـک  هب  دـیاب  هعماـج  رد  ملظ  یدـعت و  عفر  هار  رد  نافعـضتسم و  ناـمولظم و  تمدـخ  رد  تلود  تاراـیتخا   

نافعضتسم هک  دراذگن  دنکب و  هدافتـسا  شدوخ  تارایتخا  زا  دیاب  تلود  هک  تسا  یئاجنآ  اجنیا  دوشیم ، عییـضت  ناشقوقح  دنوشیم و  لاماپ  یاهدع  کی  هک  تسا  یتیفیک 

ماجنا اھتیلاعف  یهمھ  تراظن  لرتنک و  اب  دـیاب  هک  مالـسا  تیمکاح  تردـق  ینعی  هدـش ؛ هداد  یمالـسا  تلود  هب  هک  تسا  یتارایتخا  نامھ  نیا  دـنوشب و  لاماپ  نامولظم  و 

راک و هب  طوبرم  لـئاسم  یهراـبرد  ماـما  اریخا  هک  یئاوتف  اـی  یمکح  نیمھ  هب  منک  هراـشا  فلتخم  دارفا  زا  یـضعب  ناـھذا  رد  هھبـش  عفر  یارب  تسا  بوخ  اـجنیا  نم  دریگب .

حوضو هک  دش  ماما  زا  یلاوئس  نابھگن  یاروش  مرتحم  ریبد  فرط  زا  نآ ، زا  دعب  هناتخبشوخ  تسا و  یمالسا  ماکحا  نیرتنشور  وزج  هک  دندرک  نایب  امرفراک  رگراک و  یهطبار 

ررقم یمازلا  طورـش  دھدیم ، ماجنا  هک  یتامدخ  لباقم  رد  دناوتیم  تلود  هکنیا  رب  دنیامرفیم  ماما  تسب . ار  ماما  نایب  زا  اھهدافتـسا  وس  یهمھ  هار  درک و  رتشیب  ار  بلطم 

، دنک مک  ار  رگراک  دزم  دنک ، دایز  ار  راک  تعاس  دناوتیم  دـنکب ، رارقرب  هنالداع  ریغ  یهطبار  کی  رگراک  اب  دـناوتیم  تلود  تراظن  نودـب  یداع و  طیارـش  رد  هک  امرفراک  ینعی  دـنک .

امرفراک یهدھع  رب  هک  فیاظو  تامازلا و  زا  هلـسلس  کی  تیاعر  رب  دنک  مازلا  رابجا و  ار  امرفراک  دناوتیم  تلود  دـیایب ، رگراک  رب  راشف  دـھدن و  رگراک  هب  ار  مزال  یھافر  تاناکما 

یهداـج زا  بآ ، زا  قرب ، زا  امـش  دـیوگیم  اـمرفراک  هب  ینعی  دـنکیم . اـمرفراک  هب  هک  یتامدـخ  نآ  لـباقم  رد  تسھ ، یزیچ  نینچ  یمالـسا  تلود  راـیتخا  رد  دوشب . هتـشاذگ 

ار کمک  نیا  یتسیاب  امش  هک  تسا  نیمھ  تامدخ  نیا  زا  یهدافتسا  طرـش  ینکیم ، هدافتـسا  یتلود  تامدخ  تاناکما و  ماسقا  عاونا و  زا  ردنب ، زا  هلکـسا ، زا  هتلافـسا ،

هب هعماـج  رد  ضیعبت  هکنیا  یارب  دوشن ، ملظ  رگراـک  هب  هکنیا  یارب  تسا : نیا  یـساسا  یهتکن  یچ ؟ یارب  یوشب ؛ دـھعتم  رگراـک  لـباقم  رد  ار  طرـش  نیا  ینکب ؛ رگراـک  هب 

خـساپ رد  مھ  لاوئـس و  رد  مھ  هک  تسین  نیا  زا  رتمک  شتیمھا  هک  یاهتکن  هتکن و  کی  نیا  نامورحم . قوقح  زا  تیامح  یارب  دیاین ، رد  لوادتم  فرع  جیار و  زیچ  کی  تروص 

هتفریذپ ماکحا  هدش و  هتفریذپ  نیناوق  ندز  مھ  رب  یانعم  هب  یمالـسا  تلود  مادقا  نیا  راک ، نیا  هک  تسا  نیا  هدـش ، نآ  هب  یحیرـصت  هکلب  ینـشور ، یهراشا  ماما  ترـضح 

طابنتـسا روجنیا  ماما  رظن  ماما و  یاوتف  نیا  زا  دنتـساوخیم  یـضعب  ایوگ  تسا . نیمھ  یور  مھ  نابھگن  یاروش  مرتحم  ریبد  لاوئـس  یهیکت  هک  تسین ، یمالـسا  یهدـش 

دناوتیم تلود  هک  دنیامرفیم  ماما  هک  درکیم  باجیا  روجنیا  یمالـسا  ینابم  یمالـسا و  عبانم  هب  اھنآ  طلـست  مدع  اھنآ و  یمھفن  لاح  رھ  هب  ای  دـننک  هدافتـسا  وس  ای  دـننک 

هدـش و هتفریذـپ  تاررقم  فالخ  رب  هک  یئاھراک  یئاھراک ؟ هچ  یھدـب ؛ ماجنا  ار  اھراک  نیا  هک  ینک  هدافتـسا  تامدـخ  نیا  زا  یناوتیم  یتروص  رد  هک  اـمرفراک  اـب  دـنک  طرش 

خـساپ رد  یزیچ  نینچ  ینعی  هچ ؟ ینعی  دنزادنایم . ار  تاعیاش  نیا  ضرغم  دارفا  هک  تسا  یتاعیاش  اھنیا  هن ، هک  دنیامرفیم  ماما  تسا . یمالـسا  یهدش  هتفریذـپ  ماکحا 

ماکحا بوچراھچ  رد  هک  تسا  یطرـش  نآ  تسین ، یطرـش  رھ  نیا  یمازلا -  طرـش  دراذگب -  امرفراک  شود  رب  ار  یطرـش  دناوتیم  تلود  دندومرف  هک  ماما  درادـن . دوجو  ماما 

طابنتـسا روجنیا  یـضعب  هک  دنکیم  لاوئـس  هدننک  لاوئـس  نوچ  هک  ماما  ترـضح  خساپ  رد  تسا  یمھم  یهتکن  رایـسب  نیا  نآ . زا  رتارف  هن  تسا و  مالـسا  یهدش  هتفریذـپ 

دناوتیم تلود  درک و  ضقن  ار  ملسم  یهدش  هتفریذپ  یواست  هیعرـش و  ماکحا  تاقاسم و  هراجا و  هعرازم و  نیناوق  دوشیم  هک  امـش  تاشیامرف  زا  دندرک  راھظتـسا  دندرک و 

لاوئـس و یهزوح  رد  درادـن ، دوجو  باوج  لاوئـس و  یهزوح  رد  الـصا  یزیچ  نینچ  ینعی  تسا . هعیاش  نیا  هن ، دـنیامرفیم  ماما  دراذـگب ، یطرـش  یمالـسا  ماـکحا  فـالخرب 

؛ هیقفیلو یاوتف  ینعی  میئوگیم ، هک  مھ  یاهدـش  هتفریذـپ  ماکحا  هتبلا  یمالـسا  یهعماج  رد  و  تسا . نشور  فارطالاعماج و  هیـضق  ردـقچ  دـینیبب  ماما . راـک و  ریزو  باوج 

رگا ناشنیدـلقم -  ناـشدوخ و  یارب  یدرف  یـصخش و  لـئاسم  رد  رگید  یاـھقف  یواـتف  تسا . هـیقفیلو  یاوـتف  ماـظن ، یعرـش  یهطباـض  نآ  یمالـسا  یهعماـج  رد  نوـچ 

یدرف یاھراک  تادابع ، یهیقب  باب  رد  جـح ، باب  رد  هزور ، باب  رد  زامن ، باب  رد  تسین . یفرح  نیا  رد  تسا ؛ تجح  تسارجم و  یرجم و  هتبلا  دنـشاب -  هتـشاد  ینیدـلقم 

هک یئاھزیچ  نآ  رد  روشک ، یلک  لئاسم  رد  اما  دـننک ، لمع  هک  درادـن  یعناـم  دـشاب -  هتـشاد  دوجو  یدـلقم  نینچ  رگا  یرگید -  دـلقم  یاوتف  قبط  رب  دـنھدیم ، ماـجنا  هک 

« يمالسا تلود   » 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 28هاگياپ  هحفص 7 
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. تسا ماما  یاوتف  تسھ ، ربتعم  هک  یئاوتف  اـھنت  تسا ، یمالـسا  یاروش  سلجم  رد  یراذـگنوناق  یاـنبم  هک  یئاـھزیچ  نآ  یارب  تسھ ، روشک  یارب  یمومع  یهطباـض 

زاب یمالسا  مکاح  یمالـسا و  تلود  تسد  یداصتقا  یاھتیلاعف  یهنیمز  رد  هلمج  زا  اھهنیمز و  یهمھ  رد  هک  منکیم  ضرع  یریگهصالخ  جاتنتـسا و  روط  هب  نیاربانب  ( ۶ ...)

رـصانع یهیقب  هب  ای  هیئاضق  یهوق  هب  ای  هیرجم  یهوق  هب  تسھ ، ناشیا  هب  قلعتم  هک  ار  یرایتخا  دنناوتیم  ناشیا  هک  هیقفیلو  ماما و  ینعی  یمالـسا ، مکاح  هتبلا  تسا .

تردق لامعا  یمالـسا  یهعماج  رد  دـناوتیم  ماما  تارایتخا  اکتا  هب  یمالـسا  یئارجا  هاگتـسد  یمالـسا و  تلود  دـننک و  اطعا  دنتـسھ ، یمالـسا  یهعماج  رد  هک  یدارفا  و 

نامرف لاعتم  یادخ  یبرقلا ؛» یذ  اتیا  ناسحالا و  لدعلاب و  رمای  نا هللا  : » دیامرفیم هک  تسا  یمالسا  ماظن  کالم  نیا  هک  دریگب  ار  یغب  یولج  دریگب ، ار  ملظ  یولج  دنکب ،

ینعی یغب » . » دـنکیم یھن  یغب  زا  تارکنم و  زا  اشحف ، زا  یغبلا ؛» رکنملا و  اشحفلا و  نع  یھنی  و  ، » ناـکیدزن هب  ندرک  کـمک  ندرک و  یکین  تلادـع و  هب  تبـسن  دـھدیم 

یدـعت دنتـسھ  جاتحم  اھنآ  راک  هب  هک  یمدرم  هب  ندرک ، بصغ  ملظ  قحان و  هب  ار  نارگید  لاوما  ندرک ، نایغط  ندرک ، زواـجت  دوخ  قوقح  زا  ندرک ، یدـعت  ندرک ، ملظ  نیمھ 

ینعی ادخ  یھن  رما و  تسین . یداشرا  یھن  طقف  ادخ  یھن  تسین ، ینابز  رما  طقف  ادـخ  رما  بخ ، ندرک . لامیاپ  ار  هعماج  فعـضتسم  مورحم و  دنمتـسم و  یهقبط  ندرک ،

. تسین ریذپناکما  یمالسا  تلود  یئارجا و  هاگتسد  یمالسا و  تموکح  تارایتخا  اب  زج  نیا  تسا و  نیا  یمالسا  یهعماج  ماظن  یمالسا و  یهعماج  ماوق 

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

نانمـشد دیما  یهیام  مھ  نیا  دـھدب . ماجنا  ار  روشک  یگدـنزاس  هتـسیاش ، روطهب  دـناوتن  یمالـسا  ناریا  هک  تسا  نیا  هتخود ، مشچ  نآ  هب  نمـشد  هک  ییهطقن  نیمود 

، دھدب شیازفا  ار  یلخاد  دیلوت  دھدب ، ناماسورـس  ار  مدرم  یگدنز  عضو  دربب ، شیپ  ار  یگدنزاس  روشک  لخاد  رد  دـناوتن  یمالـسا  یروھمج  تلود  هک  دـنلیام  اھنآ  تسا .

نیا قیفوت  یمالـسا ، تلود  دنھاوخیم  اھنآ  دناسرب . یمالـسا  مزال  یگدنز  ناماسورـس  هب  ار  ریقف  فعـضتسم و  هنھرباپ و  نامدرم  دنک و  مک  ار  روشک  زا  جراخ  هب  یاکتا 

دمحب هک  یمکحتسم  دنویپ  اب  مدرم و  امش  تمھ  اب  یمالسا ، روشک  رگا  دناهتخود . مشچ  وزرآ ، نیا  هب  دھدب . ماجنا  ار  اھراک  نیا  دناوتن  درواین و  تسد  هب  ار  گرزب  فیاظو 

اھکھورگ زا  یضعب  دناهتخود و  اھنآ  ناھد  هب  مشچ  هک  یحولهداس  یهتخابلد  نانمشد  اکیرما ، رامعتسا ، دیایب ، لیان  یناشخرد  عضو  هب  تسھ ، تلود  امـش و  نیب  هللا 

. دش دنھاوخ  حالس  علخ  یلخاد ، یاھنایرج  و 

. دننک تکرش  روشک  یگدنزاس  راک  رد  دوشیم ، نیعم  هفیظو  اھنآ  یارب  دنناوتیم و  هک  یدح  ات  دنراد ، هفیظو  مدرم  داحآ  یهمھ 

ناریزو  / ٠١/١٣۶٩/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

فوفص رد  نادیم و  طسو  رد  تضھن ، نیا  یامن  وشن و  نارود  زا  هک  دنتسھ  ییاھتیـصخش  زا  ناشدوخ  هک  دنراد  رارق  یناجنـسفر  یمـشاھ  یاقآ  بانج  تلود ، نیا  سار  رد 

زا رتھب  دیدیـشک و  یدایز  تامحز  اعقاو  اھامـش ، مھ  ناشیا و  مھ  بالقنا ، یزوریپ  لوا  زور  زا  دناهدیـشچ . ار  اھهجنکـش  اھجنر و  اھیتخـس و  نامھ  دنتـشاد و  روضح  مدقم 

: دشاب رظن  دروم  یساسا  نکر  ود  روحم و  ود  دیاب  تلود ، تکرح  رد  هک  دیراد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دینادیم و  اھیلیخ 

رارق ناشیاپ  شیپ  یراوشد  هار  رگا  دنتـسھ ، ایند  لھا  هک  یناسک  دیاش  درادـن . انعم  چـیھ  هار  نیا  رد  اعقاو  ندـش ، هدرـسفا  یگتـسخ و  تسا . شالت  تکرح و  لوا ، روحم 

نوچ دـنوشیم ؛ رتهزیگنارپ  رتدـنمهقالع و  نموم ، یاـھناسنا  دـشاب ، رتتخـس  هچرھ  تسین . روـطنیا  ادـخ  هار  دـنک . مک  ار  اـھنآ  یهزیگنا  مکمک  هار ، نآ  یاھیتخـس  دریگب ،

. تسا رتشیب  تکرح ، نیا  تیمھا  هک  دنمھفیم 

، دـید ار  رطخ  هک  یناـمز  تسا ؛ رتیروف  هفیظو  هک  دـمھفیم  درک ، هدـھاشم  ار  اھیتخـس  هک  یماـگنھ  دـنکیم ، راـک  وا  یارب  دـنکیم و  تکرح  ادـخ  هار  رد  ناـسنا  هک  یتـقو 

سویاـم ار  یلومعم  یاـھمدآ  هک  ییاـھزیچ  عاونا  تالکـشم و  عناـم و  یتخـس و  ادـخ ، هار  رد  اـعقاو  دوشیم . رتهزیگنارپ  رتباداـش و  سپ  تسا ؛ رتـبجاو  عاـفد  هک  دـمھفیم 

مک ار  هزیگنا  دزاسیمن و  سویام  ار  وا  دزادنایمن و  اپ  زا  ار  ناسنا  دننالووسم -  سانـشردق  اعقاو  تلم  تسین و  اھامـش  دروم  رد  هللادـمحب  هک  یـسانشنردق -  دـنکیم و 

راک نودـب  یتسیاب  امـش ، نم و  یگدـنز  دـیفم  تاعاس  زا  یتعاـس  چـیھ  دـنکن . ادـیپ  هفقو  ییهظحل  یتسیاـب  شـالت ، تکرح و  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  ار  نیا  دـنکیمن .

، مینکیم تمدـخ  مدرم  هب  اعقاو  هک  مینک  تباث  میـشاب و  مدرم  نیا  رازگتمدـخ  میناوتب  رگا  اـھام  دـنتمدخ . یهتـسیاش  اـتقیقح  مدرم ، نیا  درذـگن . مدرم  نیا  یارب  یدـیفم 

. تسا راختفا  نیرتگرزب 

هک یناریدم  هعومجم  نآ  نیب  تسا  قرف  یلیخ  تسا . مھم  یلیخ  دندرک و  هراشا  یمشاھ  یاقآ  بانج  هک  یزیچ  نامھ  تسا ؛ لوصا  اھنامرآ و  تکرح و  تھج  مود ، روحم 

نیب دنھدب . ماجنا  ار  راک  دنھاوخیم  هدش و  هتـشاذگ  ناشهدھع  هب  یتیرومام  هرخالاب  دنتـسین و  روطنیا  هک  یناسک  نآ  و  دندرک ، عورـش  ار  یـشالت  ینامیا ، اب  تین و  هب 

تکرح نیا  رد  ار  لوا  یاھمدـق  هک  یناسک  نآ  میدرک ، عورـش  ار  تکرح  نیا  لوا  زا  ام  یتقو  هک  تسا  نیا  هلاسم  اجنیا  رد  تسا . تواـفت  اـعقاو  رگید ، یاـھتلود  ناریا و  تلود 

، رئاج یاھتموکح  رطاخ  هب  هک  یمدرم  هب  کمک  هعماج و  رد  لدع  رارقتسا  ملظ و  عفر  یمالسا و  یاھشزرا  یایحا  نیملسم و  زا  عافد  مالـسا و  یایحا  دصق  هب  دنتـشادرب ،

. دندرک راک  نیا  هب  عورش  دندوب ، هدیدن  ناشرس  رب  ار  لدع  یهیاس 

ییاھفدھ نیمھ  تمس  هب  اقیقد  ار  تکرح  تھج  دیاب  میدرک ، راک  هب  عورش  مینک و  جراخ  اھناطیـش  گنچ  زا  ار  تردق  میتسناوت  ینعی  میدیـسر ، ییادتبا  یهجیتن  هب  یتقو 

هک تسا  نآ  یارب  نیا ، دوشن . ادـیپ  لوصا  نیا  زا  یییطخت  چـیھ  هک  میـشاب  بقارم  میھدـب . همادا  ار  تکرح  مینک و  میظنت  نییعت و  دوـب ، اـھنآ  یارب  تکرح  لـصا  لوا ، زا  هک 

نیا نایناب  وزج  ناشدوخ  ای  روشک ، یالاب  نالووسم  الاو  دـننک ؛ هجوت  ار  هتکن  نیا  ناشدوخ ، یـصخش  لمع  رد  دـننکیم ، راـک  یتلود  یاھھاگتـسد  رد  هک  یناـسک  یهیلک 

رد نیارباـنب ، دـناهداد . ناـشن  یقدـص  مدـق  هار ، نیا  رد  هک  دنتـسھ  یناـسک  وزج  اـی  دوشب -  هداد  یرکذـت  اـھنآ  هب  تسین  جاـیتحا  هک  دنتـسھ -  لوصا  نیا  ناـنیبم  تکرح و 

راک رد  یوحن  هب  مادـکرھ  هک  ییاھھاگتـسد  هییاضق و  یهوق  هیرجم ، یهوق  زا  معا  تموکح ، هاگتـسد  یهعومجم  ینعی  ماع ؛ یاـنعم  هب  تلود  تلود -  هاگتـسد  یهعومجم 

. دشاب هدنز  هراومھ  یمالسا ، یاھنامرآ  تمس  هب  یریگتھج  ینورد  ینادجو  ساسحا  نیا  دیاب  دنراد -  تلاخد  روشک  یهرادا 

یـسک راوید  زا  یدزد  هک  دینیبب  امـش  رگا  ینعی  تسا ؛ همھ  یارب  لدـع  یمالـسا ، یهعماج  رد  هک  تسا  تسرد  مینک . تکرح  هعماج  نامورحم  هب  کمک  تھج  رد  دـیاب  ام 

درف کی  هک  دوش  هدـید  رگا  ای  دـنک . یدزد  صخـش  نیا  یهناخ  زا  دورب  درادـن ، یلاکـشا  هک  دـییوگیمن  تفرگ ؛ دـیھاوخ  ار  دزد  یولج  دوریم ، الاب  دراد ، مھ  ینکمت  اضرف  هک 

، تاقبط مادـک  راشقا و  مادـک  ام ، خـیرات  یعامتجا و  ماظن  هعماج و  عضو  رد  مینیبب  اھتنم  دوش ؛ هتفرگ  شیولج  دـیاب  دریگیم ، رارق  متـس  دروم  هعماج ، یلومعم  طسوتم و 

. دناهنوگنیا روشک ، یهنھرباپ  یاھرشق  هک  تسا  نشور  دوشب . کمک  اھنیا  هب  دیاب  دنبقع ؛ دنتشاد و  رارق  یتلادعیب  متس و  ملظ و  دروم  رتشیب 

، اـھلیماف روشک ، نیا  رد  تسا . هدـش  ملظ  زارد  ناـیلاس  لوط  رد  اـھنآ  هب  هداوناـخ ، نیا  یاـضعا  رگید  اـب  ناـشربارب  قح  مغریلع  هک  دنتـسھ  یناـسک  روـشک ، ناـمورحم 

ینعی دنک ؛ تکرح  دنور  نآ  سکع  تھج  رد  یتسیاب  زیچ  همھ  تسا . هدوب  اھنآ  عفن  هب  نوناق  تردـق و  دـندرکیم و  تموکح  نارادـیناپمک  نیناوخ و  ردـتقم ، الاب و  یاھرـشق 

انعم نیا  یتسیاب  تلود ، یاھهمانرب  مامت  رد  دورب . مولظم  مورحم و  یاھرـشق  نآ  ندیـشک  رب  کاخ  زا  تھج  رد  روشک ، یونعم  یدام و  تاناکما  تیریدـم و  تمھ و  تورث و 

تیاعر تاھج  نیا  معلطم ، اھنآ  یهمھ  ای  بلغا  زا  نم  دـیراد و  اھامـش  هک  ییاھهمانرب  نیا  رد  اعقاو  ینعی  تسا . مھ  روطنیمھ  اـھهمانرب ، رد  هتبلا  دریگب . رارق  هجوت  دروم 

. دریگب رارق  یمیاد  هجوت  دروم  انعم  نیا  یتسیاب  روشک ، نانکراک  یهعومجم  یازجا  تلود و  یاضعا  لمع  رد  نکیل  تسا ؛ هدش 

یجراخ  / ١٣٧٠/١١/١۴ نانامھم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

عـضو اب  تسام ، نھذ  رد  یمالـسا  یهعماج  زا  هک  یریوصت  نآ  میھار . لوا  رد  اـم  هک  میوگیم  امـش  هب  نم  درک ؛ میھاوخ  هچ  دـعب  هب  ـالاح  زا  اـم  هک  دـینکیم  لاوس  امـش 

. میرادرب یمالـسا  یایند  یمالـسا و  یهعماج  یمالـسا و  تلود  تمـس  هب  تکرح  هار  رـس  زا  ار  عنام  مینکـشب و  ار  یراصح  میتسناوت  ام  دراد . یدایز  یهلـصاف  اـم  ینونک 

ار هچنآ  اما  درب ؛ شیپ  بوخ  درک و  یربھر  بوخ  ام  ماما  دندرک و  تکرح  هناقداص  ام  مدرم  میدرک و  شالت  ام  هک  تسا  نیا  مییوگب ، ادـخ  نامدوخ و  نیب  میناوتیم  هک  ار  هچنآ 

. تسا مک  یلیخ  انئمطم  مینک ، یط  دیاب  ادعب  هک  هچنآ  هب  تبسن  میدرک ، یط  ملظم  تیلھاج  نیا  یانثا  رد  هک 

میظع ناجیھ  هک  هچنآ  میتسھ . یمالـسا  ریغ  ینـالوط  یاـھتیبرت  زا  رثاـتم  اـم  تساـھناسنا . یحور  یونعم و  لوحت  دراد ، رارق  اـم  یور  شیپ  هک  یراـک  نیرتمھم  نیلوا و 

. تسا مزال  یدایز  راک  دیامن ، لوحتم  ار  ریامض  قامعا  هکیتقو  ات  و  دنکب ، ادیپ  قمع  هدیدپ  نیا  ات  اما  دوب ؛ اسآهزجعم  هتبلا  داد ، ماجنا  گنج  نارود  بالقنا و 

« يمالسا تلود   » 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 28هاگياپ  هحفص 8 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2318
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مالـسا یاوزنا  نارود  رد  ینعی  اھنرق  لوط  رد  یمالـسا  تما  میراد . زاین  نرق  نیا  یایند  لئاسم  یارب  زاسراک  لکـش  هب  یمالـسا  ثحابم  مھف  هب  ام  رگید ، یهنحـص  کـی  رد 

مالسا نتم  زا  اھنیا  یارب  دیاب  ام  میھجاوم ؛ دنکیم  لیمحت  ام  رب  یملع  یاھتفرشیپ  نامز و  عضو  هک  یرایسب  لئاسم  اب  ام  زورما  اما  دش ؛ هجاوم  یعقاو  لئاسم  اب  رتمک 

رـشب لباقم  رد  مینک و  ادـیپ  ار  اھباوج  نیا  دادعتـسا ، راکتبا و  اـب  یتسیاـب  هک  میتسھ  اـم  نیا  دراد ؛ خـساپ  رـشب  یاـھزاین  یهمھ  یارب  اـنئمطم  مالـسا  مینک . ادـیپ  باوج 

. تسا نارکفتم  املع و  راک  نیا  میراذگب ؛ هدننکلاوس 

رد دـیاب  میروآیم ، تسد  هب  ام  هک  هچنآ  میریگن . رارق  یناھج  جـیار  گنھرف  فرط  زا  یهدـشلیمحت  یاھراشف  ریثات  تحت  هک  دوب  بقارم  تدـشهب  یتسیاب  راـک  نیا  رد  هتبلا 

هب هک  دنتسھ  یناسک  رگا  تسین . یدیدرت  چیھ  نیا  رد  میقتسم ؛» طارص  اذھ  ینودبعا  نا  و  « ؛ تسا تیدوبع  طارص  میقتسم ، طارـص  نوچ  دشاب ؛ ادخ  تیدوبع  بوچراچ 

مییوگیم هک  ار  هچنآ  هک  میراد  لوبق  ام  یتقو  اما  میرادن ؛ یثحب  اھنآ  اب  اعبط  ام  دنرادن  لوبق  ار  ادخ  لباقم  رد  ناسنا  تیدوبع  لصا  نوچ  دنریگیم  داریا  یمالـسا  میھافم 

. مینک ادیپ  ار  ادخ  مکح  میدرگب و  دیاب  اعبط  دشاب ، یھلا  تیدوبع  بوچراچ  رد  یتسیاب  دریگیم ، ماجنا  مالسا  مان  هب  هک  هچنآ  مینکیم و  هک  ار  هچنآ  و 

یجراخ  / ١٣٧٠/١١/١۴ نانامھم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد للملانیب  مزینویھص  یناھج و  کییال  تکرح  یبیلص و  برغ  یراکمھ  اب  تیحیسم  تاغیلبت  هنافساتم  اما  تسا ، یمالسا  روشک  کی  هکنیااب  یزنودنا  یشبح : نیسح 

امـش رظن  هب  تسیچ و  صوصخ  نیا  رد  یلاعترـضح  رظن  دنکیم . باجیا  ار  یمجاھت  تکرح  نیا  اب  هلباقم  یاھھار  یـسررب  ترورـض  هک  تسا ؛ هدـش  نوزفازور  روشک  نیا 

؟ تسا مادک  یمالسا  تلود  ییاپرب  تھج  یمدرم  شور  نیرتھب 

هک هداد  ناشن  هبرجت  دنکیم . تیادـھ  ادـخ  هک  تسا  نیا  مداقتعا  نم  دـینکب و  ار  ناتدوخ  شالت  یتسیاب  امـش  هک  تسا  نیا  میوگب ، امـش  هب  مناوتیم  الاح  نم  هک  هچنآ 

نید یاملع  یارب  هک  هچنآ  دـنکیم . قرف  عضو  اعبط  ییاجرھ ، طیارـش  اـب  درک . ضرف  هبرجت  کـی  یروشک  رھ  ددـع  هب  دوشب  دـیاش  تسین ؛ یکی  مالـسا  تیمکاـح  یارب  هار 

نیا هب  یتسیاب  تسا ! سب  رگید  میدروخ ؛ بیرف  ینالوط  یاھلاس  نید ، یاملع  ام  دنشاب . ملاع  ناشدوخ  ناکم  نامز و  هب  هک  تسا  نیا  دننک ، هجوت  نآ  هب  هک  تسا  مزال 

نم میورب . شیپ  مینک و  ادـیپ  ار  نامز  هب  ملع  نیا  یتسیاب  سباوللا .» هیلع  مجھت  هنامزب ال  ملاعلا  : » دومرف هک  مینک  هجوت  ملـس ) هلآ و  هیلع و  یلـص هللا   ) مرکا یبن  مـالک 

. دنک تیادھ  ار  ام  یهمھ  دنوادخ  اش هللا  نا  هک  میراودیما  انلبس .» مھنیدھنل  انیف  اودھاج  نیذلا  و  : » دیامرفیم هک  ماهدیسر  هفیرش  یهیآ  نیا  هب  هبرجت  هب 

نویناحور  / ١٣٧٠/١٢/١۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

و اھهزوح -  لوا  زارط  گرزب و  یاملع  حطس  ات  دیریگب ، راکهزات  یربنم  کی  ای  کچوک  یهبلط  کی  حطس  زا  دنراد -  فعاضم  یهفیظو  کی  یمالسا  یاملع  حوطس  مامت  زورما 

یهفیظو کی  نیا  تسا ؛ هدرک  ادیپ  ققحت  هادفانحاورا )  ) رصعیلو رظن  دروم  روشک  نیا  رد  یمالسا  تیمکاح  لکش  هب  زورما  هک  تسا  مالسا  زا  تیامح  زا  ترابع  هفیظو  نآ 

مایق دناهدش ، رادیب  مدرم  زورما  دننک ؛ رادیب  ار  مدرم  ات  دننکب  تکرح  هک  دوب  نیا  ناشدصق  ناراوگرزب  نآ  تسین . مھ  رادربانثتـسا  تسا ؛ همھ  یهدھع  هب  هک  تسا  یمومع 

توافتم داھج  نیا  تدمهاتوک  فدھ  اب  داھج ، نآ  تدمهاتوک  فدھ  اھتنم  تسھ ؛ داھج  یهفیظو  زورما  . دناهداد لیکشت  مالـسا  یهیاپ  رب  یتموکح  دناهدرک و  بالقنا  دناهدرک ،

ار مالـسا  روشک  نیا  رد  دـنناوتب  دـیاش  دـنریگب ، ار  نمـشد  ذوفن  یولج  دنتـساوخیم  اھنآ  تساھنامز . یهشیمھ  رد  مالـسا  یهملک  یالعا  تدـمدنلب ، فدـھ  هتبلا  تسا .

هک دنتـسھ  ییاھناسنا  روشک  ناریدـم  نایرجم و  یمالـسا و  تلود  یاضعا  تسامرفمکح ؛ مالـسا  نوناق  تسا و  هدـش  هدایپ  مالـسا  روشک  نیا  رد  زورما  اما  دـننک ؛ هداـیپ 

وا هب  تبسن  هک  ار  رفن  کی  دننزب و  رانک  ار  هاش  نیدلارصان  لثم  یدسفا  دنتسناوتیم  ام  یاملع  رگا  زور  نآ  دنماقم . تلزنم و  نیا  یهتسیاش  یمالـسا ، یاھرایعم  قبطرب 

رد ار  روشک  نیا  ییارجا  روما  دـناهتفرگ و  رارق  اھراک  سار  رد  هک  تسادـخ  حـلاص  ناگدـنب  یهلاسم  هلاسم ، زورما  اما  دـندرکیمن ؛ لمات  دـنروایب ، راک  رـس  تسا ، اداسف  لقا 

. دروایب دوجو  هب  ار  هعومجم  نیا  هتسناوت  هک  تسا  ماظن  نیا  تسام ؛ یهییاضق  یهوق  نیا  تسام ، سلجم  نیا  تسام ، تلود  نیا  دنراد . تسد 

یمالسا  / ١٣٧١/٠٣/٠٧ یاروش  سلجم  یهرود  نیمراھچ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

تراـظن زاستشونرـس ، تکرح  نـیا  رب  دـنکیم و  میـسرت  دـیامیپب ، دـیاب  روـشک  یهرادا  یارب  یمالـسا  تـلود  هـک  ار  یھار  دوـخ ، تاـبوصم  اـب  یمالـسا ، یاروـش  سلجم 

زا یکی  ماما و  یهتـسجرب  نارای  زا  یکی  تسایر  اب  رازگتمدـخ ، تلود  هک  زورما  تسین . رـسیم  نآ ، اب  یگنرکی  نواعت و  تلود و  زا  تیامح  اب  زج  هفیظو ، نیا  یادا  دـیامنیم .

هـشیمھ زا  رتیروف  رتنشور و  یاهفیظو  تدـعاسم ، یھارمھ و  نیا  تسا ، لوغـشم  تمدـخ  هب  هدرک ، فرـص  هار  نیا  رد  ار  دوـخ  یناوـج  رمع و  هک  بـالقنا ، زاـتمم  رـصانع 

لاح همھ  رد  سلجم  دـنزادرپن . تسرد  یاھلحهار  یهئارا  هنازوسلد و  داقتنا  تراظن و  یـسررب و  دـقن و  یهفیظو  هب  ناگدـنیامن ، هک  تسین  نآ  یانعم  هب  نخـس  نیا  تسا .

یار یوگخـساپ  دیاب  ناگدنیامن  دنک . تراظن  نآ  ندش  هدومیپ  رب  دیامنب و  روما  نایرجم  هب  ار  تسار  هار  و  دـنک ؛ ظفح  ار  دوخ  لالقتـسا  ییارگقح و  تحارـص و  تیرح و  دـیاب 

. تسین لوبق  لباق  سکچیھ  زا  لھج ، هب  ارغا  یرگهنتف و  ینکشراک و  لاح ، نیا  اب  دنشاب . دنھدیم ، تلود  یاضعا  هب  هک  یدامتعا 

یوزوح  / ٠٩/١٣/١٣٧۴ ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تلود تلود ، هتبلا  منکیم . بیذـکت  ار  اـعدا  نیا  اـیوق  نم  ریخ ؛ دـننک ! یتـلود  ار  هزوـح  دـنھاوخیم  اـھنیا  دـنیوگیم  ناھاوخدـب  مینزیم ، فرح  هملک  کـی  اـم  اـت  مھ  زورما 

هزوح هک  مرادن  داقتعا  نم  اما  تسین ؛ هناگیب  تسا و  هزوح  نیا  یدوخ  ام ، روھمج  سیئر  تسا . هزوح  نیا  دوخ  یهبلط  لضاف و  درف  کی  مھ  تلود  سیئر  تسا ، یمالـسا 

رگا ایآ  هک  دشیم  حرطم  هیضق  نیا  هک  بالقنا -  زا  سپ  رتشیب  بالقنا و  زا  لبق  قباس -  زا  تسین . الاح  هب  قلعتم  داقتعا ، نیا  دوش . یرگید  تالکیشت  کی  هب  هتسباو  دیاب 

دیاب هزوح  هک  مدوب  دقتعم  یوق ، یهلدا  رب  هیکت  اب  الدتـسم و  هک  مدوب  یناسک  وزج  نم  ریخ ؟ ای  دشاب  هتـشاد  ییادج  تالیکـشت  دیاب  هزوح  مھ  زاب  دشاب ، یمالـسا  تلود 

. منکیمن مھ  ار  یسک  یهظحالم  منک ؛ هیقت  مھاوخیمن  مھ  یسک  زا  تسا . نیمھ  ماهدیقع  مھ  نالا  دشاب . لقتسم 

 

رھ دیاش  دـییوگیمن  دربیم . ار  زیچ  همھ  نشور ، یعطق و  روط  هب  نمـشد  دـینزب . دـنراذگیم ، طسو  رد  ار  یاهسوسو  یحالـصا ، فرح  رھ  لباقم  رد  هک  یناسک  نھد  هب 

. داد ماـجنا  ار  جـالع  نیا  دوشیم  زورما  دراد . جـالع  هلاـسم ، نیا  دننابـسچب ؟ نآ  هب  یزیچ  اروف  دوشیم ، دـنلب  یدـنمدرد  لد  زا  هک  یدوـلآدرد  نخـس  رھ  یحالـصا و  داـیرف 

. منک یناـبیتشپ  هنیمز  نیا  رد  ار  یبوـخ  تکرح  رھ  اـت  متـسھ  هداـمآ  نم  مـیراد . نآ  ناـبیتشپ  نادردـق و  هزوـح و  هـب  دـقتعم  یکتم و  یمالـسا و  یھلا و  یتـموکح  زورما ،

. تسا نم  یهدیقع  نیا ، درک . دھاوخ  هذخاوم  لاعتم  یادخ  میدرکن ، رگا  مینک . جالع  دیاب  تسا . جالع  زور  زورما ، نیاربانب 

نویناحور  / ٠٩/١۶/١٣٧۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

 

شود رب  زورما  هک  یمیظع  هعومجم  رد  ار  دوخ  راک  تسا . تموکح  راکمھ  هک  تموکح  زا  لقتـسم  هیملع  هزوح  زا  تسا  ترابع  نآ  دراد و  دوجو  مھ  یمراـھچ  ضرف  زورما ،  

تاررقم دنکیم و  ییامنھار  تحیصن و  ار  نآ  دھدیم ، تمدخ  نآ  هب  دنکیم . ینابیتشپ  نآ  زا  کمک و  تلود  هب  اما  تسین ؛ تلود  هب  هتـسباو  دھدیم . ماجنا  تسا ، همھ 

. دـنراد جایتحا  رتشیب  یراذـگنوناق ، ییارجا و  یاھھاگتـسد  تسا و  هیملع  یاـھهزوح  دـنمزاین  یھقف ، هنیمز  رد  ییاـضق  هاگتـسد  زورما  دناسانـشیم . نآ  هب  ار  یمالـسا 

اھهزوح نیا  هدرورپ  هک  دھاوخیم  ار  یـسک  دوخ  سار  رد  ماظن ، نیا  نینچمھ ، دناهیملع . یاھهزوح  دـنمزاین  تلم ، راشقا  مامت  اھهناخراک و  یماظن ، یورین  اھھاگـشناد ،

اھنیا : » دنیوگیم دوشیم ، هئارا  اھهزوح  یارب  یسک  فرط  زا  یحالـصا  داھنـشیپ  کی  ات  زورما  یـضعب ، دشاب . نآ  حیحـص  لکـش  هب  دیاب  یماگمھ ، یراکمھ و  نیا  دشاب .

الضف و امش  اما  دنشاب . هتـشادن  یتینوس  هک  دوش  رداص  یناسک  نابز  زا  فرح  نیا  تسا  نکمم  تسا . یگرزب  تلفغ  نیا ، دننک ». هتـسباو  تلود  هب  ار  هزوح  دنھاوخیم 

. ار یمالـسا  مولع  هزوح  هن  دنراد و  تسود  ار  یمالـسا  تلود  هن  تلود . هب  هن  دنراد و  هدیقع  هزوح  هب  هن  هک  تسا  یناسک  فرط  زا  نخـس  نیا  هک  دینادب  ناوج  زیزع  بالط 

، زیزع تردق  کی  هب  ایند  رد  هللادـمحب  زورما  هک  یمالـسا  تموکح  نیا  هب  ات  تسا  هدامآ  یوق  حیحـص و  وحن  هب  هشیمھ  هزوح  دـشاب . هتـشاد  دوجو  مادـکچیھ  دـنھاوخیمن 

« يمالسا تلود   » 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 28هاگياپ  هحفص 9 
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. دنک کمک  تسا ، هدش  لیدبت  دنموربآ  عینم و 

ماظن  / ١١/٢١/١٣٧۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یـسوساج یاھھاگتـسد  اـکیرما و  هدـحتم  تـالایا  روـشک  مھ  ناشـسار  رد  هک  هـقطنم ، نـیا  رد  عـمط  یاراد  یاـھروشک  یتاـعالطا  یـسایس و  لـفاحم  رـضاح ، لاـح  رد 

: دنربیم هدیاف  نیدنچ  قیرط ، نیا  زا  اھنآ  دنمئاد . سامت  رد  اھروشک  یسایس  لفاحم  اب  رگیدکی ، هب  تبسن  اھتلود  ندرک  دامتعایب  یارب  دنراد ، لاعف  روضح  اھتـسینویھص 

یارب هقباسم  شدیاوف ، زا  یکی  تسا . یماظن  روضح  شدیاوف ، زا  یکی  تسا . هحلـسا  شورف  شدیاوف ، زا  یکی  تسا . مالـسا  یایند  تدحو  ندز  مھ  رب  شدـیاوف ، زا  یکی 

یلیخ مالـسا ، یایند  یارب  عضو ، نیا  دربیم . اھـشالت  نیا  زا  رابکتـسا  هک  تسا  یدـیاوف  اھنیا ، تسا . نیطـسلف  نیمزرـس  رد  تسینویھـص  بصاـغ  تلود  اـب  هطبار  داـجیا 

هجوت نآ  هب  یلقاع  رھ  هک  ار  یاهداس  رما  دیاب  یمالسا  یاھتلود  تساھتلود . عوضوم  لکـشم ، تسین . لکـشم  یلیخ  دروم ، نیا  رد  اھتلم  عوضوم  هتبلا  تسا . رابتراسخ 

رایتخا رد  اھبنارگ  یاهریخذ  مالـسا ، دـنکیم . دافتـسا  دراد ، رایتخا  رد  هک  یتاناکما  ریاـخذ و  زا  لـقاع  ناـسنا  هک  تسا  نیا  هداـس  رما  نآ  دـنھد و  رارق  هجوت  دروم  دـنکیم ،

دوشیم بجوم  مالسا  دنشابن . مالسا  هب  دنبیاپ  مھ  یلیخ  هک  مریگ  دننک ؛ بولطم  هدافتـسا  ناکما ، هریخذ و  نیا  زا  دیاب  یمالـسا  یاھتلود  تسا . یمالـسا  یاھروشک 

. دنـشاب هتـشاد  روضح  مالـسا ، یایند  نوگانوگ  لئاسم  رد  ناملـسم ، ینویلیم  دـص  دـنچ  درایلیم و  کی  میظع  لـیخ  نیا  دـنک و  تدـحو  طاـبترا و  ساـسحا  یمالـسا  تما 

همھ هچرگا  دـندربیم . نیب  زا  ار  اھنآ  دوبن و  یربخ  چـیھ  اپورا  رد  ینـسوب  ناناملـسم  زا  زورما  تشادـندوجو ، ینـسوب  ناناملـسم  زا  مالـسا  یایند  یاھتیامح  رگا  کشالب 

، هیضق نیا  نیع  درک . کمک  اھنآ  هب  دنراد ، مامتھا  هلاسم  نیا  هب  یمالـسا  یاھتلود  بلغا  دش  ساسحا  هک  نیمھ  اما  دندرکن ، تیامح  لماک  روط  هب  یمالـسا  یاھروشک 

جنگ هریخذ و  نیا  زا  دـنناوتیم  سپ ، دنتـسین . زاینیب  یمالـسا ، تما  تاساسحا  میظع  هنزو  زا  رگیدـکی و  کـمک  زا  اـھروشک  تسا . یلمع  مالـسا  یاـیند  یاـج  همھ  رد 

. تسا مالسا  نانمشد  دوس  هب  هجیتن  اذل ، دوشیمن . هجوت  نآ  هب  هک  دراد ، دوجو  هداس  هبساحم  کی  دننکن ؟ هدافتسا  ارچ  و  دننک ؛ هدافتسا  نایاش ،

یماظتنا  / ٢۵/٠۴/١٣٧۶ یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب هک  تسین  ییاھماظن  نآ  رامـش  رد  تسا ؛ قفاوم  تسا ، جـیار  ایند  رد  زورما  هک  یتروص  نیا  هب  یعامتجا  نیمات  اب  اساسا  هک  تسا  یماظن  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن 

هک ار  یتاقبط  یاهژیو ، لکـش  هب  دـیاب  یمالـسا ، یروھمج  تلود  روشک و  نالووسم  هک  میدـقتعم  ام  دـنفلاخم . هعماج  رد  ینیمات  یاھراک  اب  ییانبریز ، یفـسلف و  لـکش 

. دریگیم ماجنا  نوگانوگ  ینیمات  یاھراک  یعامتجا و  یاھهمیب  تروص  هب  یعاـمتجا ، نیماـت  ناـمزاس  رد  نیا ، هک  دـننک  یناـسرکمک  لومـشم  دنتـسھ ، کـمک  دـنمزاین 

عون دبای و  شرتسگ  یحیحص  لکش  هب  ششوپ  دوش ، هداد  جرخ  هب  لمع  راکتبا  دوش ، شالت  هچ  رھ  تسا و  قبطنم  یمالسا  ماظن  هفـسلف  ساسا و  اب  راک  نیا  نیاربانب ،

یمالسا یروھمج  ماظن  فادھا  اب  نیا  دیامن ، داجیا  تکرح  هکلب  درواین ، دوجو  هب  دوکر  هعماج  رد  دنک و  راداو  بسانتم  شالت  هب  ار  اھهداوناخ  هک  دشاب  یروط  اھیناسرکمک 

انتعا و دروم  یوحن  هب  مادـک  رھ  ناگتـسشنزاب -  لثم  دنتـسھ -  یعامتجا  نیمات  شـشوپ  رد  هک  ییاھرـشق  ات  دـنک  کمک  هللااشنا  دـیاب  مھ  تلود  دوب . دـھاوخ  رتقبطنم 

یناوج رمع و  زور و  بش و  اھنآ  زا  یرایسب  دناهدیشک ، تمحز  دناهدرک ، شالت  هک  دنتسھ  نیا  زا  شیپ  یکدنا  رد  روشک  هلاعف  یورین  ناگتـسشنزاب ، دنریگ . رارق  هژیو  هجوت 

عقاو رد  ناگتـسشنزاب ، یلعف  عـضو  هک  دـینادب  مھ  ار  نیا  دـیوگ . خـساپ  رمع  نارود  رمتـسم  یـشکتمحز  نیا  هب  شـالت و  نیا  هـب  روـشک  دـیاب  دـناهدرک و  راـک  فرـص  ار  دوـخ 

یمرگلد اـب  تلود  یلعف  ناـنکراک  دـشاب ، رتھب  روشک  رد  ناگتـسشنزاب  عضو  هچرھ  تفرگ . دـھاوخ  رارق  تلود  یلعف  ناـنکراک  مشچ  لـباقم  رد  وگلا  کـی  تروص  هب  هشیمھ 

، ییاـنتعایب ناگتـسشنزاب  هب  تبـسن  هدرکاـن  یادـخ  رگا  تشذـگ . دـھاوخ  بوـخ  ناـشعاضوا  دندیـسر ، عـضو  نآ  هب  هک  ادرف  دـننادیم  نوـچ  درک ؛ دـنھاوخ  راـک  یرتـشیب 

راک زا  تسا ؛ نیا  ناشیادرف  هک  دـننیبیم  دـننکیم ، هاـگن  ینعی  دوب . دـھاوخ  زورما  ناـنکراک  یادرف  هنییآ  نیا  دـنوش ، لکـشم  راـچد  اـھنآ  دوش و  یھجوتیب  یمارتحایب و 

صوصخب ناگتـسشنزاب -  هلاسم  هب  یـساسا  تروص  هب  دـیاب  یتلود  هاگتـسد  هک  تساذـل  دروآ . دـنھاوخ  یور  دوخ  لغـش  اب  بسانتمان  یاھراک  هب  دـش و  دـنھاوخ  هدزلد 

. دنک یگدیسر  اھنآ  هب  هژیو  تروص  هب  هجوت و  دنتسھ -  نیمات  همیب و  یتلود ، یاھنامزاس  یعامتجا و  نیمات  نامزاس  ششوپ  رد  هک  یناسک 

یمالسا  / ٠١/٠۵/١٣٧۶ تدحو  سنارفنک  نانامھم  رادید  رد  تانایب 

، نموم دمآراک و  لاعف و  دنلبرـس و  عاجـش و  تلم  نیا  لقتـسم ، ردـتقم و  ماظن  نیا  دـنمتردق ، تلود  نیا  روضح  گرزب ؛ یایند  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  روضح  نم ! نازیزع 

گنج رد  هناـگیب  نمـشد  مجاـھت  رب  یزوریپ  رد  مھ  بـالقنا ، یزوریپ  رد  مھ  تسا  هدرک  تاـبثا  زورما  اـت  اـھهصرع  بلغا  رد  ار  دوخ  قـیفوت  هک  یبـالقنا  نیا  گرزب ، روـشک  نیا 

؛ دنـسرتیم اھنآ  تسا . هدربورف  رکف  هب  تدـش  هب  ار  مالـسا  نانمـشد  دـنک ، ظفح  یلماک  تروص  هب  یلم  تدـحو  تسا  هتـسناوت  یگدـنزاس و  یهصرع  رد  مھ  یلیمحت ،

هب دتفایم ، هدمآرد  زازتھا  هب  هتـشارفارب و  مچرپ  نیا  هب  شمـشچ  دنکیم و  دنلب  رـس  یتقو  تسھ ، یناملـسم  ایند  رد  اجرھ  دراد . هبذاج  بالقنا  نیا  هک  دـننیبیم  نوچ 

یاھتیقفوم یمالـسا و  تاکرح  تاساسحا و  تاـناجیھ و  یمالـسا ، بـالقنا  یزوریپ  زا  دـعب  زا  دـینیبب  امـش  دوشیم . هدـنز  وا  رد  یمالـسا  تاـساسحا  دـیآیم و  ناـجیھ 

مچرپ نیمھ  تکرب  هب  نیا ، دیورب . قرش  فرط  هب  دیسرب و  اجنیا  هب  ات  دیریگب ، رئازجلا  اقیرفآ و  لامش  زا  تسا ! هدش  دایز  ردقچ  یمالـسا ، یهقطنم  رد  ناملـسم  یاھھورگ 

یناسک دیدرگ . فئاخ  نیملسم ، مالسا و  نمشد  دش و  هدنز  یمالسا  عماوج  رد  تیصخش  ساسحا  یمالسا و  تیوھ  ساسحا  لالقتسا ، ساسحا  تسا . دنلب  عیفر و 

یهمھ دیدرگ و  هبنپ  ناشیاھهتفاب  یهمھ  هک  دندید  ناھگان  دـنروایب ، راب  تیوھیب  تیـصخشیب و  هدرملد و  فیعـض و  ار  ناناملـسم  ات  دـندوب و  هدرک  شالت  لاس  اھھد  هک 

یمالسا تلود  نیب  یهطبار  فلتخم ، قرط  زا  هک  دندمآرب  ددصرد  نانمشد  داد . زازتعا  ساسحا  ناناملـسم  هب  یمالـسا ، تلود  نیا  مایق  دش . بآ  رب  شقن  ناشیاھهشقن 

ینـس و یاوعد  هعیـش ، ینـس و  گنج  تسا ؛ یبھذـم  قرط  اھنآ ، زا  یکی  دـننکیم . ار  راک  نیا  دـننک . عطق  ار  ملاع  راـطقا  رد  ناملـسم  عماـجم  عماوج و  نیب  ناریا و  رد 

ربمایپ کرابم  مان  نآرق و  مالـسا و  تموکح  مچرپ  اجنیا  رد  ام  هک  یلاح  رد  دنرادن ؛ یراک  امـش  هب  دناهعیـش و  اھنآ  هک  یبھذم ، توافت  ندرک  تشرد  ندرک و  هدمع  هعیش ،

تسا نیا  اھهار  زا  یکی  تسا . نیا  اھهار  زا  یکی  دنتـسھ . نآ  قشاع  قاتـشم و  ناناملـسم ، یهمھ  هک  تسا  یزیچ  نیا  میاهدرک . دنلب  ار  یفطـصم  دمحم  ترـضح  مرکا 

. دنزادنیب اھمشچ  زا  ایند  رد  ار  یشزرا  یقالخا و  یونعم و  تلود  نیا  گرزب و  تلم  نیا  یمالسا و  یروھمج  نآ ، لاثما  مسیرورت و  تمھت  اب  هک 

ماظن  / ١٣٧٧/٠٨/٢۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  یسایس  یهطوحم  نیا  ییایفارغج و  یهطوحم  نیا  ایند ، یـسایس  قطانم  نیرتهتـسجرب  وزج  تسا . ناھج  یاھتلود  نیرتزیزع  زا  یمالـسا ، تلود  ماظن و  زورما 

. تسا گرزب  لـضعم  نودـب  لاکـشایب و  ناور و  حیحـص و  شخرچ  اـھراک ، شخرچ  تسا . دنلبرـس  زیزع و  اـم  تلود  تسا . دنلبرـس  زیزع و  اـم  تلم  دراد . دوـجو  اـجنیا  زورما 

رثا ندرک  یوردـنت  یرگیطارفا و  هب  یمر  نآ  ندرک ، بصعت  هب  یمر  نآ  اھریقحت ، نآ  اھتمھت ، نآ  اھراشف ، نآ  تسا . مالـسا  تکرب  هب  اھنیا  تسا ؛ تیمھا  اب  یلیخ  اـھنیا 

. تسا روطنیمھ  مھ  زورما  داد ؛ همادا  ار  دوخ  هار  تلم  درکن و 

هعمجزامن  / ١٣٧٧/١٠/٠۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هار رد  یتلم  رھ  هک  دوب  نیا  یھلا  هدعو  تسین . نکمم  مھ  لمع  شالت و  نودـب  تسین ؛ نکمم  هک  هبـشکی  نیا  دـنک . زیزع  ار  ناملـسم  یاھتلم  هک  تسا  نیا  یھلا  هدـعو 

نیا زا  دعب  امـش  هک  تسا  نیا  یھلا  هدعو  دیدش . زوریپ  دیدرک ، هزرابم  دیتشاد ، نامیا  ناریا  تلم  امـش  بوخ ؛ رایـسب  دوش . زوریپ  دشاب ، هتـشاد  نامیا  دـنک و  هزرابم  ادـخ 

یریگرد هدـعو  مھ  تسھ ، یزوریپ  هدـعو  مھ  ینعی  دـش ؛ دـیھاوخ  زوریپ  مھ  زاب  دـینک ، یگداتـسیا  ربص و  یراشفاپ و  رگا  دـش و  دـیھاوخ  ریگرد  ادـخ  نانمـشد  اب  یزوریپ ،

هک یناسک  دننکیم ؛ ینمشد  دنتیونعم ، فلاخم  هک  یناسک  دزارفایمرب ، ملع  اج  کی  رد  تیونعم ، تردق  نآرق ، تردق  مالـسا ، تردق  یھلا ، تردق  هکیتقو  یرآ ؛ تسھ .

یار امل  و  . » دننکیم ینمـشد  دنباتیمنرب ، ار  نید  تیونعم و  یتھج  رھ  هب  هک  یناسک  دننکیم ؛ ینمـشد  دنداسف ، لھا  هک  یناسک  دننکیم ؛ ینمـشد  دـنملظ ، لھا 

عاونا و فرط و  کی  زا  فیقـس  فرط ، کـی  زا  دوھی  فرط ، کـی  زا  شیرق  بازحا ، گـنج  رد  یتقو  هلوسر .» قدـص هللا و  هلوسر و  هللااندـعو و  اـم  اذـھ  اولاـق  بازحـالا  نونموملا 

، دوب ضرم » مھبولق  یف   » هک یناسک  نینمومریغ و  روطکی ، نینموم  دندش ؛ هتسد  ود  مدرم  اجنآ  رد  دندومن ، هرـصاحم  ار  هنیدم  دندرک و  هلمح  فارطا  زا  نانمـشد  ماسقا 

« يمالسا تلود   » 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 28هاگياپ  هحفص 10 
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تاجن ار  ام  دـھد و  تینما  تزع و  ام  هب  تسناوتن  مالـسا  میدروخ ؛ بیرف  ام  ارورغ ؛» الا  هلوسر  هللااندـعو و  ام  : » دـنتفگیم دوب  ضرم  ناشلد  رد  هک  ییاھنآ  رگید . روط  کـی 

هداد مھ  تسد  هب  تسد  همھ  شتسدرود ، شاهیاسمھ ، شایبرغ ، شایقرش ، نمـشد ، یاھھورگ  اھبزح و  نیا  دندوب . هدرک  هرـصاحم  ار  نینموم  فارطا  دینیبب ؛ دشخب .

تسا یزیچ  نامھ  نیا  مینکیمن . بجعت  ام  هلوسر ؛» اندعو هللا و  ام  اذھ  : » دنتفگیم نینموم  اما  دندوب ؛ هدرک  هلمح  یمالـسا  تلود  هب  دندوب و  هدروآ  مھ  هب  رـس  دندوب ،

هک امـش  توغاطلا .» لیبس  یف  نولتاقی  اورفک  نیذـلاو  هللالـیبس  یف  نولتاـقی  اونما  نیذـلا   » هک تسا  نیا  ربماـیپ  ادـخ و  هدـعو  دـندوب . هدرک  هدـعو  اـم  هب  ربماـیپ  ادـخ و  هک 

نا ناطیـشلا  ایلوا  ولتاقف   » یلو دننکیم ؛ هزرابم  مھ  اھنآ  یرآ ؛ دـننکیم . هزرابم  توغاط  هار  رد  دـنرادن ، یاهنایم  ادـخ  اب  هک  ییاھنآ  دـینکیم . هزرابم  ادـخ  هار  رد  دـینموم ،

ساسحا دیدرک ، فعض  ساسحا  دیدرک ، اھر  رگا  اما  دیزوریپ ؛ امش  دیدادن ، تسد  زا  ار  ناتدوخ  تابث  ربص و  رگا  دیداتسیا ، رگا  دیدرک ، هزرابم  رگا  افیعض .» ناک  ناطیشلا  دیک 

انامیا و الا  مھدازام  هلوسر و  قدـص هللا و  هلوسر و  اندـعو هللا و  ام  اذـھ  « ؛ تسین بجعت  هیام  نمـشد ، هلمح  نمـشد و  روضح  سپ ، هن . دـیدرک ، درگبقع  دـیدرک ، یدـیمون 

امـش هک  یتروص  رد  مھ  دـیآیم و  تسد  هب  یزوریپ  یگداتـسیا ، تروص  رد  ربص و  تروص  رد  هزرابم ، تروص  رد  مھ  ینعی  تسا ؛ ملـسم  یھلا  هدـعو  نیارباـنب ، امیلـست .»

. دنکیم ادیپ  هجوت  امش  تمس  هب  اھینمشد  دیشاب ، قداص 

 

هدینـش هاگچـیھ  ایند  یغیلبت  روتارپما  یناھج و  رابکتـسا  تاغیلبت  رد  هناگیب ، یاھویدار  رد  اما  دـنراد ؛ تیمالـسا  یاعدا  اھنیا  هک  دنتـسھ  ایند  رد  روشک  دـنچ  دـینیبب  امش 

ماـمت رد  شندوـب ، ناملـسم  رطاـخ  هب  فرط ، نیا  هب  بـالقنا  یزوریپ  زور  زا  یمالـسا  ناریا  دـننک . شنزرـس  ناـشندوب  ناملـسم  رطاـخ  هب  ار  اـھروشک  نآ  هک  تسا  هدـشن 

ار ادخ  نانمشد  ینمشد  امتح  ادخ ، هار  رد  امـش  قدص  نیا  دیـشاب ، قداص  ناتھار  رد  رگا  تفرگ . رارق  ییوگدب  ارتفا و  تمھت و  شنزرـس و  هلمح و  دروم  یتاغیلبت ، یاھقوب 

. تسادخ هدعو  اھنیا  همھ  درک . دھاوخ  ادیپ  ققحت  اعطق  مھ  اھنآ  رب  امش  یزوریپ  دیدرک ، یگداتسیا  رگا  اما  درک ؛ دھاوخ  بلج 

نویناحور  / ١٣٧٨/٠١/٢٣ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نآ اھزرم ؛ رد  اھنابایب ، رد  ضیرم ، درم و  نز ، گرزب ، هچب ، رتشیب  هکلب  ناسنا  رازھدـصناپ  دـننکیم ! لمع  هنوگچ  ووزوک  ناناملـسم  اب  دـینیبب  تسا ! ربخ  هچ  ایند  رد  دـینیبب 

تـسا نیا  فدھ  دزادنایم . هلولگ  ناشرـس  تشپ  دنکیم و  یراذگنیم  ناشلباقم  رد  ار  هار  هک  ینمـشد  راشف  ریز  نمـشد ، نیب  رد  هک  نابرھم  یاھنابایب  اھزرم و  هن  مھ 

. دننک رامورات  ار  اھنیا  هک 

رـس زا  دـننک ؛ هدـنکارپ  راـمورات و  ناـکلاب  یهقطنم  رد  ار  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  رب  یعمج  یهدارا  منک  زاـب  یلیخ  ار  نآ  مھاوـخیمن  رگید  مـنک  ضرع  امـش  هـب  نـم  زورما 

یریگولج دـناهدناسرن  شـشوگ  هب  تسرد  ار  یھلا  فراعم  تسا  لاس  دـص  هک  یمالـسا  ول  و  یمالـسا ، هنوگرھ  یمالـسا  یهعومجم  کـی  یمالـسا و  تلود  کـی  ندروآرب 

انـشآ مالـسا  اب  اھنآ  یادرف  لسن  دنـشابن ، انـشآ  مالـسا  اب  ضرف  هب  ناکلاب ، ناناملـسم  زورما  لـسن  رگا  هک  دـننادیم  تسا ! کاـنرطخ  ناـشیارب  مھ  ناـمھ  نوچ  دـننک ؛

هک هچنآ  اما  دنگنجیم ؛ مھاب  اھتلود  نآ  دندرک . هراشا  هتکن  نیا  هب  ناشتانایب  رد  مھ  اھیـضعب  هک  تسا ؛ رطخ  دوش ، هدنز  اھنآ  رد  یمالـسا  تیوھ  هک  نیمھ  دش . دھاوخ 

نومولظملا نمای  « ؛ تسا مولظم  ناناملسم  عضو  دنیوگیم  ییاھزیچ  نابز  هب  دنچرھ  دوشیمن  هداد  یعقاو  تیمھا  نآ  هب  درادن و  رارق  هجوت  دروم  اھدروخودز  نیا  نیب  رد 

هب لمع  و  نومولظم »  » عضو هب  یگدیـسر  ادـخ ، نید  تیمکاح  زا  فدـھ  الـصا  یایمالـسا و  تردـق  رھ  زا  فدـھ  یبالقنا ، رھ  زا  فدـھ  یماـیق ، رھ  زا  فدـھ  کداـبع .» نم 

. تسا یھلا  ننس  ماکحا و  ضیارف ،

کدـنا نودـب  دـیآیمرد و  یاهشوگ  زا  اقآ  نالف  الاح  تساھنیا . راوگرزب  نآ  فدـھ  کننـس .» کماکحا و  کضئارفب و  لمعی  و  : » دـیامرفیم رخآ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 

یارب نیسح  ماما  هک  دنکیم ، ییاسرفملق  ینیسح  مایق  فادھا  یهراب  رد  یبرع ، تغل  کی  اب  یتح  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  تاملک  اب  یمالسا و  فراعم  اب  ییانـشآ 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  ینعی  کننـس ؛» کماکحا و  کضئارفب و  لمعی  و  : » تسا مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مالک  نیا  ییوگیم !؟ اجک  زا  تسا ! هدرک  مایق  فدـھ  نـالف 

؛ تسا نید  ماکحا  هب  لمع  رد  تداعـس ، نوچ  ارچ ؟ دـننک . لمع  نید  ماکحا  هب  مدرم  هکنیا  یارب  دـنکیم ، ادـف  ار  شدوخ  نامز  یاـھناسنا  نیرتهزیکاـپ  ناـج  شدوخ و  ناـج 

تسا نید  ماکحا  رتچ  ریز  دننک !؟ ادیپ  ار  یدازآ  دنھاوخیم  اجک  زا  تسا . نید  ماکحا  هب  لمع  رد  ناسنا ، یگدازآ  یدازآ و  نوچ  تسا ؛ نید  ماکحا  هب  لمع  رد  تلادع ، نوچ 

. دوشیم هدروآرب  اھناسنا  یاھهتساوخ  یهمھ  هک 

١٣٧٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھد  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

مالسا لوا ، دوب ؛ لوا  یهجرد  رد  ماما ، رظن  زا  بلطم  دنچ  منکیم . ضرع  میروآیم ، باسح  هب  ماما  طخ  ماما و  هار  ار  نآ  ام  هک  یاهعومجم  زا  ار  مھم  یهصخشم  دنچ  نم 

نیا دندرک ، لوبق  ار  ماظن  نیا  هک  مھ  مدرم  دوب . مالـسا  تیمکاح  یارب  ماما ، تضھن  بالقنا و  دروآیمن . باسح  هب  مالـسا  شزرا  زا  رتالاب  ار  یـشزرا  چیھ  ماما ، دوب . نید  و 

نم درک  مالعا  تفرگ و  تسد  یور  ار  مالسا  یشوپهدرپ ، نودب  حیرص و  هک  دوب  نیا  ماما  تیقفوم  رس  دوب . یمالـسا  یهزیگنا  یارب  دنتفریذپ ، ار  ماما  دندرک و  اپ  هب  ار  بالقنا 

هب اتقیقح  هک  دـناهدوب  رگید  یاھروشک  یـضعب  رد  ام و  روشک  رد  یناسک  ام  بالقنا  نارود  زا  لـبق  تسا . مالـسا  یهیاـس  رد  زیچ  همھ  منک و  راـک  مالـسا  یارب  مھاوخیم 

تلع دندروخ . تسکش  امومع  دندشیم و  نادیم  دراو  یرگید  یاھمان  تحت  دننک ؛ حرطم  ار  مالسا  احیرص  دنتساوخیمن  ای  دندرکیمن ، تارج  اما  دنتشاد ، داقتعا  مالـسا 

رد مالـسا  شخب  یکی  تسا : هجوت  لباق  شخب  ود  رد  دومرف ، ماما  هک  مالـسا  هتبلا  درک . نایب  حیرـص  تسا ، مالـسا  تیمکاح  هک  ار  دوخ  فدـھ  نوچ  دـش ، زوریپ  ماما  هکنیا 

اج همھ  دشیمن . یضار  هریغ ، هچ  یداصتقا ، لئاسم  رد  هچ  هحماسم ، کی  هب  دشیمن ؛ یـضار  دایز ، ای  مک  هملککی  هب  دوب و  ریگتخـس  یلیخ  اجنیا  ماما ، ماظن . بلاق 

ار مالسا  تیمکاح  هار  مالسا و  طخ  حلاصم ، قبطرب  دیاب  نوگانوگ  یاھهاگتسد  یمالسا و  تواضق  یمالسا ، تلود  یمالسا ، یاروش  سلجم  یمالـسا ، ماظن  مالـسا . رم 

تبالـص و نآ  رگید  اجنیا  رد  تسا . صاخـشا  یدرف  لمع  مالـسا ، هب  یدنبیاپ  دروم  رد  مود  یهرھچ  درک . شالت  تسناوت ، هک  اجنآ  ات  درکیم و  لابند  ار  نیا  ماما ، دننک . لابند 

، تسا مھم  ماما ، طخ  رد  هک  یزیچ  لوا  سپ  تشاد . هدیقع  نیا  هب  ماما ، تسا . فورعم  هب  رما  شوخ و  نابز  تحیـصن ، هظعوم ، اجنیا  درادن . دوجو  تردق ، لامعا  تیعطاق و 

. تسا لمع  یهنحص  رد  نامیا و  یهنحص  رد  یمالسا  تیمکاح  یمالسا و  فدھ  بیقعت 

یگنھرف  / ١٣٧٨/٠٩/٢٣ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. میراد جایتحا  ناشدوخ  نمـشد  زا  مدرم  یریذپانریثات  هب  خـسار و  مزع  هب  یرکف ، یاھییاناوت  هب  مدرم ، یگداتـسیا  هب  هک  میتسھ  یماظن  میراد و  رارق  یروشک  رد  ام  نآلا   

هب روشک  نیا  زاین  زورما  تسا و  هنوگچ  وا  ینمـشد  تسیک و  نمـشد  هک  دـنک  میھفت  مدرم  هب  یتسیاـب  یـسک  هچ  دـھد ؟ ماـجنا  ار  تیلوئـسم  نیا  یتسیاـب  یـسک  هچ 

یاھهبذاج نوگانوگ  یاھهبذاج  لباقم  رد  اھنآ  ندشن  میلـست  اھناسنا و  یراکادف  یهیام  تلم و  یگداتـسیا  یزارفرـس و  یهیام  هک  ار  نید  یتسیاب  یـسک  هچ  تسیچ ؟

اب تیناحور ، هیملع و  یهزوح  ایآ  هک  مینیـشنب  رظتنم  ام  تسا  تسرد  ایآ  دـھدب ؟ دـنک و  لقتنم  هعماج ، یاھمدآ  هب  وجـشناد و  هب  ناوج ، لـسن  هب  مدرم ، هب  تسا ، یداـم 

میتـسھ یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  یمالـسا و  تلود  زورما  هک  اـم  هن ، اـی  دـنھد ؛ ماـجنا  ار  اـھراک  نیا  اـھنیا  ینارنخـس و  تاـسلج  ناـمھ  اـب  یمیدـق و  یاھـشور  ناـمھ 

رد هک  یناسک  یهمھ  دنتسین و  ممعم  هک  ییاھنآ  هچ  دنتسھ ، ممعم  هک  ییاھنآ  هچ  میتسھ ؛ ینید  نیلوئسم  نید و  لاجر  ناونعهب  میاهتفرگ و  هدھع  رب  یتیلوئـسم 

هچ ام  زا  ریغ  بوخ ؛ دنناسرب ؟ لماکت  هب  دـننک و  رقتـسم  رادـیاپ و  روشک ، نیا  رد  ار  یمالـسا  ماظن  هک  دـناهدرک  لوبق  تیلوئـسم  عقاو  رد  دـناهدرک ، لوبق  یتیلوئـسم  ماظن ،

، دراد دوجو  یلالتخا  اھنآ  یاھرواب  رد  رگا  دنک ؛ فرطرب  ار  اھنآ  دیدرت  دـندیدرت ، راچد  رگا  دـنک ؛ مواقم  یاھناسنا  هب  لیدـبت  دـنلزلزتم ، رگا  ار  مدرم  هک  تسا  لوئـسم  یـسک 

مزاع و ار  اھنآ  فرطرب و  ار  دیدرت  کش و  نیا  دنتـسھ ، لزلزت  کش و  دیدرت و  راچد  نمـشد ، یاھتیلوئـسم  فادھا و  لباقم  رد  رگا  دھدب ؛ اھنآ  هب  ار  یوق  حیحـص و  یاھرواب 

تمـس نیا  هب  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  لوئـسم  یـسک  هچ  دـننک ؟ عافد  هناناج  تسا ، هتفرگ  تسدهب  روشک  نیا  ار  نآ  مچرپ  زورما  هک  یقح  نآ  زا  مدرم  نیا  اـت  دـنک ، ممـصم 

دوجو هب  مھ  دوصقم  نیمھ  یارب  هک  یگنھرف  بـالقنا  یلاـع  یاروش  نیمھ  هلمج  زا  روشک و  یگنھرف  روما  نیلوئـسم  صوـصخب  نیلوئـسم ، زا  ریغ  اـم ، زا  ریغ  دـناشکب ؟

، میورب شیپ  تمـس  نیا  هب  هچرھ  مینک ، تیبرت  ینید  تفرعم  زا  رادروخرب  ینید و  ینابم  زا  هاگآ  نید و  هب  دـنبیاپ  عرـشتم و  نیدـتم و  ار  مدرم  نیا  زورما  ام  رگا  !؟ تسا هدـمآ 

مدرم ینید  تاسدقم  رد  اھرواب و  رد  هک  میھد  هزاجا  میھدب و  ار  عناوم  نیا  رد  هنخر  یهزاجا  هک  رادقم  رھ  میاهدرک ؛ نیمـضت  ار  تلم  نیا  روشک و  نیا  یهدنیآ  تکلمم و  نیا 

« يمالسا تلود   » 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 28هاگياپ  هحفص 11 
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هزاجا ار  نیا  هچرھ  دنک  ادیپ  برست  مدرم  یاھنھذ  رد  روطنیمھ  دوش و  هشدخ  نیملسم  مالسا و  حضاو  نانمشد  ینمشد  رد  داھج و  هلئـسم  رد  تداھـش ، یهلاسم  رد 

ناکما رتفیعض و  داد ، ماجنا  ار  میظع  تکرح  نیا  درک و  مایق  نآ  یارب  تلم  نیا  هک  ار  یتداعـس  ناکما  میاهتخادنا و  رطخ  هب  رتشیب  ار  تلم  نیا  تکلمم و  نیا  یهدنیآ  میھد 

بـالقنا یلاـع  یاروـش  هچ  روـشک  یگنھرف  نیلوئـسم  اـتقیقح  یگنھرف و  راـک  تیوـقت  اـب  رگم  تسین ، یلمع  مـھ  اـھنیا  مـیاهدرک ! رتـشیب  ار  نمـشد  یهـبلغ  روـضح و 

دیاب دنراد  یگنھرف  تیلوئسم  هک  نارگید  نارگید و  تاغیلبت و  نامزاس  لثم  یتلود  ریغ  یاھنامزاس  هچ  دنتـسھ ، اروش  نیا  رد  هک  تلود  زا  یمرتحم  رـصانع  هچ  یگنھرف ،

. تسام راک  ساسا  زورما  نیا  دنتفیب . راک  نادیم  رد  دننک و  هفیظو  تیلوئسم و  ساسحا 

ماظن  / ١٣٧٩/٠٩/١٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

شعورـش دراد و  یراوشد  ینالوط و  دنیارف  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  دروخودز و  یاـنعم  هب  اـمتح  مییوگیم ، هک  بـالقنا  هتبلا  تسا . یمالـسا  بـالقنا  زا 

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 دشاب ؛ اھنیا  لاثما  شروش و  شاشتغا و  یتسیاب  امتح  بالقنا  رد  هک  تسین  نیا  شیانعم  اما  تسین ؛ ریذپناکما  ییامزآروز ، نودب  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  شروـش 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  ییاـج  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  دـسریم ؛ یقیقح  یانعم  هب  یمالـسا  تلود  لیکـشت  هب  تبون  دـمآ ، شیپ  یمالـسا  ماظن  هکنآ  زا  دـعب  یمالـسا . ماـظن  ینعی  دـنکیم ؛ ادـیپ  ققحت 

دیاب نادرمتلود  نالوئسم و  دیآ . دوجو  هب  دیاب  شالت  اب  جیردتب و  تسین ؛ مھارف  لوا  یهلھو  رد  نیا  نوچ  یمالسا ؛ یهنوگ  هب  اھام  ینعی  نادرمتلود  شور  شنم و  لیکـشت 

هب ار  ناشدوخ  دنصقان ، رگا  ای  دنیایب ؛ راک  رس  دنتسھ  رگا  یدارفا  نانچ  ای  دننک . قیبطت  تسا ، یمالسا  تلود  لوئسم  کی  هب  قلعتم  هک  یطیارش  طباوض و  اب  ار  ناشدوخ 

تلود نونکا  هدـمآ ، البق  یمالـسا  ماظن  مینکیم . یمالـسا  تلود  داجیا  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  تسا  موس  یهلحرم  نیا  دـنربب . شیپ  دـنھد و  تکرح  تھج  نآ  رد  لاـمک  تمس 

روشک تسا  نیا  زا  دـعب  هک  مراھچ  یهلحرم  همھ . یربھر و  روشک ، نالوئـسم  هناگهس ، یاوق  ینعی  ارزو ؛ تئیھ  یانعم  هب  هن  ماع ، یاـنعم  هب  تلود  دوش . یمالـسا  دـیاب 

نیب زا  ضیعبت  دش ؛ دھاوخ  رقتـسم  تلادع  دش ؛ دھاوخ  یمالـسا  هملک  یعقاو  یانعم  هب  روشک  هاگنآ  دـش ، یمالـسا  هملک  یعقاو  یانعم  هب  تلود  رگا  تسا . یمالـسا 

. یمالـسا روشک  دوشیم  نیا  دنکیم ؛ ادیپ  اقترا  للملانیب  طباور  رد  شھاگیاج  دیآیم ؛ دوجو  هب  مدرم  یارب  یقیقح  تزع  دوشیم ؛ نکهشیر  جیردتب  رقف  تفر ؛ دـھاوخ 

دوجو هب  ایند  رد  شریاظن  دش ، تسرد  هک  وگلا  درک . تسرد  یمالـسا  یایند  دوشیم  یمالـسا  روشک  زا  تسا . یمالـسا  یایند  نآ ، زا  دـعب  مینک ، روبع  هک  هلحرم  نیا  زا 

. دیآیم

یمالسا ماظن  کی  ام  تسا . یمالسا  ام  روشک  هک  دنک  اعدا  دناوتیمن  سکچیھ  میاهدیسرن . یمالسا  روشک  هب  زونھ  ام  میموس ؛ یهلحرم  رد  ام  میاهلحرم ؟ مادک  رد  ام 

صخشم تسا . مولعم  اجنآ  رد  تموکح  یانبم  صخشم و  مھ  شلوصا  هک  میراد  یمالـسا  ماظن  کی  نآلا  دندرک و  هک  ییاھنامھ  ینعی  ام ،»  » میدرک یزیرهیاپ  یحارط و  ار 

کی ام  هک  مینک  اعدا  میناوتیمن  اما  تسا ؛ مولعم  صخـشم و  دـنراد ، اھتلود  هک  یفیاظو  تسا . نیعم  ناشفیاظو  هناگهس  یاوق  دنـشاب . دـیاب  هنوگچ  نالوئـسم  هک  تسا 

ریما لـثم  موـصعم  ماـما  کـی  راـک  سار  رد  رگا  هتبلا  مینک . تیبرت  ار  ناـمدوخ  دـیاب  اـم  میربـب . شیپ  میزاـسب و  ار  ناـمدوخ  دـیاب  اـم  میراد . مک  اـم  میتـسھ ؛ یمالـسا  تلود 

رد دـنراد و  راـیتخا  رد  ار  لـماک  یهخـسن  نوچ  تسا ؛ رتناـسآ  ماـظن  نارازگراـک  یارب  راـک  تسوگلا ، شـشنم  شلعف و  شلوق ، هک  دـشاب  مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  نینموملا 

تکرح هار  نیا  رد  دنتسناوت  رگا  تسا . رتشیب  مھ  ناشباوث  یلو  تسا ؛ رتلکشم  نارازگراک  راک  هتبلا  دشاب ، راک  سار  رد  نم  لثم  یمدآ  یتقو  تسھ . تیادھ  شزیچهمھ 

، ناتیاوقت ناتنید ، ینعی  دـیزاس ؛ قبطنم  یمالـسا  یوگلا  اب  ار  ناتدوخ  اھتیلوئـسم  نیا  یارب  هک  دـینک  شالت  امـش  زا  مادـکرھ  دـش . دـھاوخ  رتشیب  ناشیھلا  رجا  دـننک ،

اــھیزابقیفر و اــھیتسرپدوخ و  اــھیھاوخدوخ و  زا  ناــتبانتجا  لاــملاتیب ، هـب  تبــسن  ناــتتیاعر  عرــش ، هــب  تبــسن  ناــتتیاعر  مدرم ، لاــح  هــب  تبــسن  ناــتتیاعر 

راک اھهنیمز  نیا  رد  دیناوتب  امش  زا  مادکرھ  دشاب . مالسا  یوگلا  اب  قباطم  اھزیچ  نیا  سوھ و  یوھ و  یلمعیب و  یگراکیب و  یلبنت و  زا  ناتبانتجا  اھیتسرپشیوخوموق و 

؛ تسا رتشیب  انیقی  درکیم ، ار  راک  نیا  مالسلا  هالصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  نامز  رد  هک  یسک  نآ  زا  امش  باوث  هتبلا  دیزاسب ، ار  ناتدوخ  دیورب و  شیپ  دینکب و  ار  ناتدوخ 

درکیم هاگن  مالسلا  هالصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  هب  وا  نوچ 

نامهمھ زورما  تسھ و  ام  یهمھ  تسد  رد  طباوض  نکیل  دشاب ؛ وگلا  ناتیارب  دـینک و  هاگن  وا  هب  روطنآ  هک  دـیرادن  ار  یـسک  نینچ  امـش  اما  دوب ؛ لماک  یوگلا  ترـضح  نآ  و 

. میراد هفیظو 

زیچ ود  هدـمع  رطخ  لـمالا .» لوط  یوھلا و  عاـبتا  ناـنثا  مکیلع  فاـخا  اـم  فوخا  نا  : » دوـمرف مناوـخیم . تیاور  کـی  لاوـس  نیا  هب  خـساپ  رد  نم  تسیچ ؟ رطخ  نیرتهدـمع 

نیب یتلا  کسفن  کودع  یدعا  نا  « ؛ تسام لد  رد  هک  تسا  یـسفن  یاوھ  نامھ  رتالاب ، اھرطخ  یهمھ  زا  دینکن ؛ بجعت  تسا . یتسرپاوھ  یتسرپسوھ و  لوا ، تسا :

اجنیا دـھاوخیم . دوخ  یارب  ار  زیچ  همھ  هک  یتینم  نآ  تسوت ؛ دوجو  رد  هک  تسا  یدوخ  ناـمھ  و  نم »  » ناـمھ سفن ، ناـمھ  رتنمـشد ، اھنمـشد  یهمھ  زا  کیبنج ؛»

امش سفن ، یاوھ  زا  یوریپ  ینعی  قحلا ؛» نع  دصیف  یوھلا  عابتا  اماف  لمالا  لوط  یوھلا و  عابتا  نانثا  مکیلع  فاخا  ام  فوخا  نا  : » دیامرفیم ار  نیمھ  ربمغیپ  نابز  زا  مھ 

فرحنم ادـخ  هار  زا  هکنیا  یارب  مینکیم ، تسرد  هیجوـت  مقر  رازھ  ناـمدوخ  یارب  اـم  هتبلا  تسا . سفن  یاوـھ  رطاـخ  هب  اـھیھارمگ  نیا  بلاـغ  دـنکیم . هارمگ  ادـخ  هار  زا  ار 

رد داـھج  هک  لـیبس هللا  زا  ار  امـش  هک  تسا  نیا  شتیـصوصخ  سفن  یاوـھ  تسا . هدرک  نیعم  اـم  یارب  نید  عرـش و  هـک  دـشاب  یزیچ  نآ  زا  ریغ  ناـملمع  فرح و  میوـش و 

یارب هناخ  روط ، نالف  هکنیا  یارب  نک ، شالت  یـصخش : زارد  رود و  یاھوزرآ  ینعی  لـما ، لوط  هرخـآلا .» یـسنیف  لـمالا  لوط  اـما  و  . » دـنکیم هارمگ  تسا  مزـال  لـیبس هللا 

هکنیا ات  راذگب  رـس  تشپ  ار  لکـشم  عون  رازھ  نیبب و  ار  ورمع  دیز و  نک ، شالت  یـسرب ؛ ماقم  نالف  هب  هکنیا  یارب  نک ، مھارف  ار  تامدقم  نک و  شالت  ینک ؛ تسرد  تدوخ 

دنایندـشنمامت دـنیآیم و  یرگید  زا  سپ  یکی  هک  ییاھوزرآ  ینعی  لمالا  لوط  نیا  یریگب . تشم  رد  ار  یداصتقا  تیلاعف  نالف  یروآ و  مھارف  تدوخ  یارب  ار  هیامرـس  نـالف 

؛ تسا هرخآلا » یـسنی   » اھفدـھ نیا  تیـصاخ  دوشیم . هدـمع  ناسنا  رظن  رد  ریقح  یاھفدـھ  دـننکیم و  تسرد  فدـھ  ناسنا  یارب  دنـشکیم ؛ فص  ناسنا  مشچ  ولج 

، هبانا هب  لیم  اعد ، هب  لیم  دنناریمیم ؛ ار  ناسنا  لد  دنامیمن ؛ یقاب  یتقو  ناسنا  یارب  دوشیم ؛ ریقح  یاھفدـھ  لوغـشم  امئاد  ناسنا  دـنربیم ؛ ناسنا  دای  زا  ار  ترخآ 

. دنراذگیمن یقاب  ناسنا  یارب  ار  هجوت  هب  لیم  عرضت و  هب  لیم 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٩/٢۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

قح قح ، ماظن  رد  بصانم  نابحاص  ینعی  سانلا ؛» هفعضب  مھسفنا  اوردقی  نا  قحلا  همئا  یلع  ضرف  یلاعت  نا هللا  : » دیامرفیم هغالبلا  جھن  زا  رگید  ییاج  رد  ترـضح  نآ 

نیا بحاص  هک  مھ  ام  سپ  دننکیم ، نارذـگ  روطنیا  دـنراد و  یگدـنز  هناخ و  هنوگنیا  نایعا  فارـشا و  نوچ  دـنیوگب  دـننک و  هسیاقم  فارـشا  نایعا و  اب  ار  ناشدوخ  دـنرادن 

نالوئسم و اسور و  نوچ  هکنیا  ای  مینک ؛ یگدنز  اھنآ  لثم  مینک  یعس  میتسھ ، یمالسا  تیمکاح  یمالسا و  ماظن  رد  ای  یمالسا  یروھمج  رد  تیلوئـسم  نیا  بصنم و 

مھ ام  دننکیم ، هدافتـسا  یدام  تاناکما  زا  هنوگنیا  دننکیم و  ینارذگشوخ  روطنیا  دننکیم ، یگدنز  روطنیا  قح  ریغ  یھلا و  ریغ  یاھماظن  رد  رگید  یاھروشک  یارزو 

ناشدوخ یگدنز  دیاب  یناسک  هچ  اب  سپ  دننک . یریگهزادنا  نافرحنم  اب  ای  نانکمتم و  فارـشا و  نایعا و  اب  ار  ناشیگدنز  دنرادن  قح  هن . مینک ؛ یگدـنز  روطنامھ  یتسیاب 

نک یگدنز  اھنآ  لثم  هک  تسین  ریبعت  نیا  ترابع ، نیا  رد  ناشیاھرتنییاپ . اھفیعـض و  مھ  نآ  یلومعم ، مدرم  اب  سانلا ؛» هفعـضب  مھـسفنا  اوردـقی  نا  « ؟ دـنریگب هزادـنا  ار 

نالف اب  فارـشا و  نایعا و  اب  هن  نک ؛ هسیاـقم  وا  اـب  ریگب و  هزادـنا  وا  اـب  ار  تدوخ  هک  تسھ  نیا  اـما  دریگب  گـنت  شدوخ  رب  ار  یگدـنز  هنوگنآ  دـناوتن  یـسکرھ  تسا  نکمم 

نارادروخرب نانکمتم و  فارشا و  نایعا و  باب  هک  دنک  یگدنز  یروط  دیابن  قح ، ماظن  یمالسا و  ماظن  رد  بصنم  کی  بحاص  لوئسم و  رادهیامرـس . هیامرـس  نالف  رادلوپ و 

« يمالسا تلود   » 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 28هاگياپ  هحفص 12 
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ای هناخ ، روط  نالف  دیاب  دیسر ، یتیلوئسم  ماقم و  هب  یتلود  یاھتیلوئسم  رد  سکرھ  هک  تسا  یطلغ  گنھرف  نیا  تسا . یمالسا  ریغ  یاھروشک  نالوئـسم  ای  هعماج ،

یهمھ هب  طوبرم  تسین ؛ مھ  نامز  نآ  هب  طوبرم  طقف  تسین ؛ نیا  نینموملا  ریما  روتـسد  هن ، دشاب ؛ هتـشاد  یگدنز  تاناکما  روط  نالف  ای  دمآ ، تفر و  یهلیـسو  روط  نالف 

دندوب یراجت  نادنمتورث و  تشاد و  دوجو  ییاھتورث  یمالـسا  روشک  رد  دوب ؛ هدش  یمالـسا  تاحوتف  دنـشاب . ریقف  مدرم  یهمھ  هک  دوبن  هنوگنیا  مھ  نامز  نآ  تساھنامز .

هنارادروخرب یگدـنز  امـش ، یگدـنز  دـیابن  دـیامرفیم  نامز  نیمھ  رد  نینموملا  ریما  دوب . هنارادروخرب  یاھیگدـنز  ناشیاھیگدـنز ، میرادـن  یراک  العف  لالح ، ای  مارح  هار  زا  هک 

. هعماج نارادروخرب  اب  هن  دنجنسب ، فیعض  مدرم  اب  ار  ناشدوخ  دیاب  هک  تسا  یمالسا  ماظن  رد  بصانم  نابحاص  نالوئسم و  هب  طوبرم  نیا  دشاب ؛.

ماـظن رد  هک  یبـصنم  تیلوئـسم و  نیا  ینعی  هناـما ؛» کـقنع  یف  هنکل  هـمعطب و  کـل  سیل  کـلمع  نا  و  : » دـیامرفیم سیق  نـب  ثعـشا  هـب  یرگید  یهماـن  رد  ترـضح  نآ 

لمحت یتین  فدھ و  رطاخ  هب  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  ناسنا  شود  رب  یراب  یمالـسا  ماظن  رد  تیلوئـسم  دوشن  هابتـشا  تسین  یبساک  هیامرـس و  همعط و  یراد ، یمالـسا 

. تسا نیا  یمالسا  تیلوئسم  یمالسا و  تلود  زا  حیحص  تشادرب  دنک .

کی هب  زیمآلمجت  زیمآفارـسا و  شور  هک  دننک  یگدـنز  یروط  دـیابن  نآ ، زا  رتالاب  دـننک . یگدـنز  هنالمجتم  هنافرـسم و  ناشدوخ  لمع  راتفر و  رد  دـیابن  یمالـسا  نالوئـسم 

رد یلاع و  حطـس  رد  رفن  کی  یهلیـسو  هب  رگا  دییامرفب  ضرف  تسین . رتمک  لقاال  ای  تسا ، رتشیب  یلوا  زا  شتیمھا  هک  تسا  یدعب  یهطقن  مھ  نیا  دوش . لیدـبت  گنھرف 

نیا زا  اھهیزیھج و  اھهیرھم و  نادـنزرف ، جاودزا  یگنوگچ  یگداوناخ ، یگدـنز  تیفیک  راک ، لـحم  یگدـنز و  لـحم  شیارآ  تیفیک  یمالـسا ، تموکح  بصاـنم  ناـبحاص  ناـیم 

الاب اـھهیرھم  دـنریگیم ؛ داـی  دـننکیم و  هاـگن  هیقب  هک  اـنعم  نیا  هب  دوشیم ؛ لیدـبت  گـنھرف  هب  نیا  دریگ ، ماـجنا  هنافرـسم  یاـنعم  هب  نآ  یمالـسا  ریغ  لکـش  هب  لـیبق ،

نیارباـنب ددرگیم . سکعنم  هعماـج  نتم  رد  دـنلب ، اـی  هاـتوک  یتدـم  لوط  رد  شراـثآ  جـیردتب  راـتفر  نیمھ  دوشیم و  تخـس  یگدـنز  دوـشیم ، لکـشم  اـھجاودزا  دوریم ،

، دھد رارق  تورث  نتخودنا  دمآرد و  بسک  یگدنز و  هشاعا و  یهلیـسو  دوخ  یارب  ار  تموکح  دیابن  مکاح  تسا : نیا  تموکح  باب  رد  نینموملا  ریما  یلـصا  بلطم  نیرتمھم 

. دناسرب لزنم  هب  ار  راب  نیا  هک  دراذگب  ار  دوخ  تمھ  یهمھ  دیاب  وا ؛ شود  رب  تسا  یراب  دنادب . تیلوئسم  کی  ار  نآ  دیاب  هکلب 

ماظن  / ١٣٨٠/٠٩/٢١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

اما دوشیم ؛ کیدزن  فادـھا  نآ  هب  ناسنا  یبسن  روط  هب  تسا . یراوشد  هتبلا  ینـالوط و  دـنیارف  کـی  یمالـسا ، یاھفدـھ  ققحت  دـنیارف  مدرک : ضرع  هتـشذگ  لاـس  نم 

مدق تسا . نیرتناسآ  نیا  نکیل  دوبن ؛ یناسآ  راک  تسا . یمالسا  بالقنا  داجیا  تسا ، همھ  زا  رتادصورسرپ  رتناجیھرپ و  هک  لوا  مدق  تسا . ینالوط  رایسب  اھنآ ، ققحت 

نیا هک  دوشب ؛ یمالسا  هعماج ، یمومع  یهسدنھ  ینعی  یمالسا ، ماظن  میتفگ  هک  یمالسا ، ماظن  داجیا  ینعی  تسا ؛ یمالسا  بالقنا  رب  یمالـسا  ماظن  بترت  یدعب ،

. امش نم و  ینعی  تموکح ؛ نارازگراک  یهعومجم  ینعی  ناریزو ؛ تئیھ  یانعم  هب  هن  تلود  تسا . یمالـسا  تلود  داجیا  تسا - رتراوشد  اھنیا  زا  هک  یدعب - مدق  دش . مھ 

. تسا یلبق  لحارم  زا  رتلکشم  نیا  میوش . یمالسا  یمالسا ، ماظن  نیا  نورد  رد  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  دیاب  ام 

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

فدـھ نیا  اـب  تین و  نیا  اـب  دریگیم ، هدـھع  رب  ار  تیلوئـسم  ادـیدج  هک  مھ  سکرھ  مـینک . رتـھب  زور  هـب  زور  ار  دوـخ  میراذـگب و  بـیع  عـفر  رب  ار  اـنب  مـیھد ؛ ناـشن  مـھ  هـب 

نالوئسم هیرجم و  هیئاضق و  هننقم و  یاوق  یمالسا . تلود  لیکشت  دوشیم  تقونآ  دوش . حلاص  ناسنا  کی  مدرم ، هب  تمدخ  یارب  دھاوخیم  هک  دنک  لوبق  ار  تیلوئسم 

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

نیلوا و میراد ، رارق  اجکرھ  میتسھ ، یناحور  رگا  میتسھ ، یئاضق  نالوئـسم  زا  رگا  میتلود ، وضع  رگا  میـسلجم ، یهدـنیامن  رگا  دـشاب . نیا  ام  شالت  مئاد  دـیاب  میاهتفرگ و 

امش نم و  یریگمیمصت  کی  اضما و  کی  فرح و  هملککی  میرثا و  اشنم  ام  تسین ؛ صخش  حالصا  افرص  ام ، صخش  حالصا  نوچ  مینادب ؛ دوخ  راک  حالـصا  ار  هفیظو  نیرتمھم 

هب تقو  نآ  ام  دنتخادرپیم . دوخ  هب  طقف  ناسک  یضعب  هک  تشذگ  بالقنا  زا  شیپ  یهرود  میاهدرک . حالصا  ار  هعماج  میدرک ، حالـصا  ار  دوخ  رگا  ام  دراذگیم . ریثات  هعماج  رد 

: 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  نآلا  دیـشابن . ناتدوخ  تاجن  رکف  هب  طـقف  دیـشاب ؛ مھ  اـھقیرغ  رکف  هب  میتفگیم 

. تسا موس  یهلحرم  یمالسا ، تلود  لیکشت  سپ  تسا . هدش  حالصا  هعماج  مینک ، حالصا  ار  دوخ  ام  رگا  میاهداد . تاجن 

، ملاع یاھناملسم  یارب  تقونآ  دمآ ، دوجو  هب  هلحرم  نیا  رگا  یمالـسا . روشک  داجیا  یهلحرم  ینعی  تسا ؛ یمالـسا  ماظن  عشعـشت  ولالت و  یهلحرم  هلحرم ، نیا  زا  دعب 

- تسین دیعب  الصا  اھزیچ  نیا  نموم ، نانز  نادرم و  تمھ  زا  هک  مینک - یط  تمالسهب  ار  هلحرم  نیا  میتسناوت  رگا  سانلا .»  یلع  ادھش  اونوکتل  : » میوشیم هوسا  وگلا و 

عقوت دوشیمن  دوشیم . کیدزن  دوخ  ییاھن  جـیاتن  هب  مدـقهبمدق  روطنیمھ  یمالـسا ، ماظن  ققحت  دـنیارف  دـینیبب ؛ تسا . مالـسا  یاـیند  داـجیا  یدـعب ، یهلحرم  تقونآ 

مزال ام  هک  ییاـھزیچ  زا  یکی  سپ  میزادرپب . دوخ  هب  دـیاب  اـم  هن . دوش ؛ یمالـسا  روشک ، اـی  میـشاب  هدرک  حالـصا  ار  اـیند  اـما  مینکن ؛ حالـصا  ار  دوخ  امـش  نم و  هک  تشاد 

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

مق  / ١٣٨٠/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

 - نیتال یاکیرما  اقیرفآ ، ایـسآ ، رد  ایند -  طاقن  همھ  رد  دوب . ایند  رد  یـسایس  یعامتجا و  تالوحت  اھبالقنا و  نرق  متـسیب ، نرق  دندش . قفوم  ایند  طاقن  زا  یرایـسب  رد  اھنآ 

هب لوا و  تروص  هب  ار  عضو  دـننادرگرب و  ار  اھنآ  دنتـسناوت  اھراشف  نیمھ  اـب  یناـھج ، زکرمتم  نادـنمتردق  نارگرامعتـسا و  رابکتـسا ، دـمآ . دوجوهب  یعاـمتجا  گرزب  تـالوحت 

رد هک  دوب  یقیمع  نامیا  لوا  هجرد  رد  دـنوش . قفوم  اھنآ  تشاذـگن  هک  تشاد  دوجو  یلماوع  اجنیا  رد  نوچ  دنتـسناوتن ؛ ناریا  رد  اـما  دـنروآرد . دوخ  بولطم  لکـش  ناـمھ 

مرگلد و ماما ، روضح  اب  مدرم  داتـسیا . نمـشد  لباقم  رد  هوک  لثم  هک  دوب  راوگرزب  ماما  دنمـشوھ  هاگآ و  عطاق و  یربھر  نامیا ، نیا  راـنک  رد  تشاد . دوجو  مدرم  نیا  یاـھلد 

نیتم مکحم و  یانبریز  دوش ، قفوم  نمشد  تشاذگن  هک  یرگید  لماع  تسکشن . ار  مدرم  اما  دش ؛ دراو  روشک  نیا  رب  تابرـض  نیرتتخـس  ماما ، نارود  رد  دندش . نئمطم 

ناکرا همھ  رد  یمالسا ، یریگتھج  اب  ار  مدرم  تساوخ  یار و  هدارا و  روضح و  هک  تسا  هدش  هداد  یبیترت  یساسا  نوناق  رد  دوب . یساسا -  نوناق  ینعی  یمالسا -  ماظن 

هب نمـشد  هتبلا  دـش . نمـشد  ذوفن  عناـم  دوب ، مالـسا  هیاـپ  رب  هک  یمدرم  تلود  یمدرم و  سلجم  یمدرم ، باـختنا  مکحتـسم ، ماـظن  نیا  دـھدیم . زورب  روـھظ و  ماـظن ،

دیدش مجاھت  دروم  یقیرط  هب  مدرم ، نامیا  تسا . نمـشد  مجاھت  دروم  تسا ، هدوب  بالقنا  نیا  یاقب  لماوع  هک  ییاھـشزرا  همھ  داد . دھاوخ  هداد و  همادا  دوخ  ینمـشد 

ار دوخ  داسف  ملظ و  طاسب  دنروایب و  راک  رـس  رب  ار  دوخ  ناگدناشنتسد  دنریگ ، تسد  رد  روشک  نیا  رد  ار  رایتخا  هدارا و  دـندرگرب ، دـنھاوخیم  هک  تسا  ینانمـشد  نامھ 

دـندروخ و ینھدوت  دراد ، دوجو  روشک  نیا  رد  هک  یردـتقم  رـصانع  لـباقم  رد  اـقب و  لـماوع  نیا  لـباقم  رد  اـھتنم  دناهتـسشنن ؛ اـپ  زا  اـھنیا  دـننک . نھپ  روشک  نیا  رد  هراـبود 

یتح دنک ، تسارح  ار  مکحتسم  یانبریز  هیاپ و  نیا  ظفح و  دوخ  دوجو  رد  ار  نامیا -  ینعی  اھبنارگ -  رھوگ  نیا  دشاب و  رادیب  ام  تلم  رگا  دنھد . ماجنا  ار  دوخ  راک  دنتسناوتن 

ضرع امش  هب  ار  نیا  نالووسم ؛ مھ  دنراد و  هدننک  نییعت  شقن  مدرم  مھ  دز . دھاوخ  ینھدوت  وا  هب  تلم  نیا  زاب  دنک ، هضراعم  مھ  رگید  لاس  اھھد  ات  دھاوخب  نمـشد  رگا 

دنھاوخب دنشاب و  هدامآ  دنشاب ، هنحص  رد  دنشاب ، نامیااب  دنـشاب ، رادیب  شمدرم  هک  یروشک  ماظن و  رھ  تسا . هدننک  نییعت  فلتخم ، یاھرـشق  زا  مدرم  داحآ  شقن  منک .

نیاربانب نآ -  ریغ  هن  یماظن و  تازیھجت  هن  کشوم ، تردق  هن  متا ، تردق  هن  دـنک -  ادـیپ  طلـست  ناشروشک  اھنآ و  رب  دـناوتیمن  یتردـق  چـیھ  دـننک ، عافد  ناشدوخ  قح  زا 

. دنرادرب ماگ  اھنآ  زا  رتولج  هکلب  دننک ، تکرح  مدرم  یاپ  هب  اپ  طقف  هن  دنناوتب  دیاب  روشک  نالووسم  تسا . مھم  رایسب  مھ  نالووسم  شقن  تسا . مھم  رایسب  مدرم  شقن 

ینمـشد تثابخ و  هنوگرھ  ولج  دـناوتیم  یلم  میظع  یورین  نیا  هاگنآ  تشاد ، دوجو  اھنآ  رد  تیـصوصخ  هس  نیا  رگا  هک  تسا ، مزال  روشک  نـالووسم  رد  تیـصوصخ  هس 

یـضاق کـی  هچ  یتـلود ، ریدـم  کـی  هچ  اوـق ؛ همھ  رد  دـنکیمن ؛ قرف  روـشک -  نـالووسم  تـسا . یھاـگآدوخ  تعاجـش و  اوـقت و  تیـصوصخ ، هـس  نـیا  دریگب . ار  نانمـشد 

ات دنشاب  هتـشاد  ار  تیـصوصخ  هس  نیا  دیاب  حلـسم -  یاھورین  نالووسم  هچ  ناگربخ ، سلجم  وضع  هچ  نابھگن ، یاروش  وضع  هچ  سلجم ، هدنیامن  کی  هچ  یرتسگداد ،

مدرم و تحلـصم  یارب  دـنزیم ، هک  یفرح  رھ  دریگیم و  ناـسنا  هک  یمیمـصت  رھ  دوب ، اوقت  یتـقو  تسا . بارخ  اـھراک  همھ  دـشابن ، اوقت  رگا  دـشاب . ریذپانبیـسآ  روـشک 

« يمالسا تلود   » 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 28هاگياپ  هحفص 13 
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ای دـنکیم  مادـقا  ای  دـنزیم  فرح  عمط  یزروهنیک و  تینابـصع و  یور  زا  ناسنا  دـشابن ، اوقت  یتقو  دـش . دـھاوخ  هدومیپ  میقتـسم  طارـص  تروص  نیا  رد  تسادـخ . یاـضر 

. دنکیم مکح  ای  دھدیم  روتسد 

یفرح دـننکیمن و  دـننکب ، یمادـقا  دـیاب  هک  یتقو  نآ  رد  مزال ، تعاجـش  نتـشادن  رطاخ  هب  هک  اوقتاب  یاھمدآ  اسب  هچ  تسین . یفاک  زاب  دوبن ، تعاجـش  اما  دوب ، اوقت  رگا 

ادخاب نموم و  نامدرم  دنتشاد و  اوقت  هک  دندوب  اھیلیخ  الاو  دوب ؛ ماما  تعاجـش  نآ ، هدمع  لماع  کی  دروآ ، دوجوهب  ار  میظع  تکرح  نیا  راوگرزب  ماما  یتقو  دننزیمن . دننزب ،

رھ رد  لووسم  کی  هکنیا  درجمهب  دنکیم . هدافتسا  فعض  هطقن  نیمھ  زا  نمشد  دوشیم و  بوعرم  ناسنا  دشابن ، تعاجش  رگا  دنتـشادن . ار  مزال  تعاجـش  اما  دندوب ؛

 - مھم زکارم  ریاس  رد  هچ  نابھگن و  یاروش  رد  هچ  ماظن ، تحلـصم  صیخـشت  عمجم  رد  هچ  هییاـضق ، هوق  رد  هچ  تلود ، رد  هچ  سلجم ، رد  هچ  متفگ -  هک  یطاـقن  زا  هطقن 

نالووسم ندرک  بوعرم  یارب  بلغا  اھندیـشک ، ناشن  طخ و  نیا  اھفرح و  نیا  اھدـیدھت ، نیا  دـننکیم . بوعرم  ار  وا  دوبن ، وا  رد  رثوم  مھم و  تفـص  نآ  تشادـن و  تعاـجش 

هک ینالووسم  اما  دوب ؛ هنحص  رد  روضح  هدامآ  عاجـش و  تلم ، دنتـشادن . تعاجـش  ناشنالووسم  اسور و  هکنیا  رطاخهب  دندش ، تخبدب  اھتلم  زا  یرایـسب  تساھروشک .

هک ییاجرھ  دینیبیم  دینکیم ، هاگن  خیرات  هب  یتقو  دیشاب ، خیرات  لھا  رگا  امش  دنتشادن . ار  مزال  تعاجش  دننک ، تکرح  دنشاب و  ورشیپ  دنریگ و  تسد  رد  ار  اھمامز  دیاب 

سرت یتعاجـشیب و  راچد  اھنآ  همھ  رگا  دـیگنل . مدرم  یگدـنز  یاپ  کی  اجنآ  دـندوبن ، رادروخرب  تعاجـش  زا  روشک  هرادا  ناراکردـناتسد  نارازگراـک و  اـسور و  نـالووسم و 

ار اھروشک  ناگبخن  هک  تسا  نیا  یارب  دـننکارپیم ، اھروشک  یاضف  رد  نوگانوگ  لئاسم  هرابرد  هناگیب  یاھویدار  هک  ییاھلیلحت  زا  یرایـسب  دـندش . تخبدـب  مدرم  دـندش ،

ار دوخ  یگنھرف  یاھییاناوت  ییایفارغج و  تردـق  دـننیبن ؛ ار  مدرم  میظع  یورین  تسا . هتـسب  ناشتـسد  دـننکب و  یراـک  دـنناوتیمن  هک  دـننک  ساـسحا  اـھنآ  دـننک ؛ بوعرم 

. تسا یگرزب  رطخ  رایسب  یتعاجشیب ، نیا  دشاب . نمشد  رادتقا  نمشد و  کشوم  نمشد و  تردق  نمشد و  تسد  هب  ناشمشچ  شاهمھ  دننیبن ؛

هاگتـسد رد  نیرثوم  مدرم ، ناگدنیامن  روشک ، ناریدم  نالووسم و  رگا  الاو  درذگیم ؛ هچ  اھنآ  نوماریپ  دنمھفب  دنـشاب و  هاگآ  دـیاب  نالووسم  تسا . یھاگآدوخ  موس ، تفص 

اجک زا  تسا و  هتسشن  اجک  نمشد  تساجک و  ایند  یدنبفص  زورما  دننادن  اما  دنشاب ، هتشاد  مھ  تعاجش  دنـشاب و  اوقتاب  دنـشاب ؛ یبوخ  یاھمدآ  اھاج ، رگید  ییاضق و 

پوت کیلش  یادص  هنحص  رد  ناسنا  یھاگ  میوگیم . هچ  نم  دنمھفیم  بوخ  دندوب ، هھبج  رد  یلیمحت  گنج  نارود  رد  هک  یناناوج  دروخ . دنھاوخ  هبرـض  دنکیم ، هلمح 

فرط زا  کیلـش  نیا  تسنادیم  رگا  دـمھفب . ار  دوخ  هفیظو  دـنک و  نیعم  ار  دوخ  ریـسم  تسناوتیم  تسا ، نمـشد  فرط  زا  کیلـش  نیا  هک  دـیمھفیم  رگا  دینـشیم ؛ ار 

دیاب دیمھفیمن  دشیم و  هارمگ  درکیم ، هابتـشا  یدوخ  اب  ار  نمـشد  نمـشد و  اب  ار  یدوخ  کیلـش  رگا  اما  دشیم ؛ نیعم  شریـسم  زاب  تسا ، نمـشد  فرط  هب  یدوخ 

مھ یھاگ  دـیھدیمن . جرخ  هب  تیـساسح  وا  لباقم  رد  درابیم ، شتآ  هک  تسا  نمـشد  دـینادن  رگا  درابیم ، شتآ  بترم  امـش  هیلع  نمـشد  هناخپوت  یتقو  دـنک . راک  هچ 

یھاگآدوخ زورما  دینکیم ؟! کیلش  ارچ  دییوگیم  دیدرگیمرب و  یدوخ  فرط  هب  درک ؛ دیھاوخ  هابتشا  زاب  دیتخانشن ، مھ  ار  نیا  رگا  دنکیم ؛ کیلش  نمـشد  هیلع  یدوخ 

. دنکیم هلمح  اجک  زا  نمشد  دنمھفب  دیاب  تسام . روشک  نالووسم  یاھزاین  نیرتمھم  زا  یکی 

شخبرون  / ١٣٨١/٠٢/٠٣ نسحم  یاقآ  تشذگرد  یپ  رد  روھمجسیئر  هب  تیلست  مایپ 

یمالـسا ماظن  لظ  رد  ناناملـسم و  رانک  رد  مھ  اھنیا  نایتشدرز ؛ نایحیـسم ، نایدوھی ، میرادروخرب ؛ نوگانوگ  نایدا  یتسیزمھ  زا  هناتخبـشوخ  ناـمروشک  لـخاد  رد  اـم 

یاراد یناریا  نادنورھش  ناونع  هب  اھنآ  هب  تبـسن  مھ  یمالـسا  تلود  دنراد ؛ مھ  هفیظو  هتبلا  دننکیم . افیا  شقن  دنراد و  یتسیزمھ  یراکمھ و  ام  اب  دننکیم ؛ یگدنز 

یتقو هک  دـینکیم  هظحالم  میرادـن . نامدوخ  یبھذـم  یاھتیلقا  نادنورھـش  زا  یاهلگ  چـیھ  ام  دـھدیم . مھ  ماجنا  دـھد و  ماجنا  دـیاب  ار  فیاـظو  نیا  هک  تسا  یفیاـظو 

رگید یاھھورگ  یخرب  ای  ناریا  یهنمارا  یرگید  یهیضق  رد  دنھدیم . هیمالعا  ناریا  نایمیلک  دنکیم ، ادیپ  یاهنایذوم  یاھلکش  یمالـسا  یروھمج  هیلع  نانمـشد  تاغیلبت 

. تسا یمالسا  یروھمج  تاراختفا  وزج  نیا  دندرک و  تیامح  عافد و  یمالسا  یروھمج  زا  دنداد و  هیمالعا  یحیسم 

نابعشهمین  / ١٣٨١/٠٧/٣٠ دیع  تبسانم  هب  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ار یزیچ  نامھ  هتـسنادن  ای  هتـسناد  اھنیا  دـنریگ ، راک  هب  ار  تحیـصن  نابز  طقف  نید  مالـسا و  نادرم  دنیـشنب و  یاهشوگ  رد  دورب و  دـیاب  مالـسا  دـننکیم  لایخ  هک  یناسک 

دنھدب یمایپ  یھاگ  دننیشنب و  ایند  زا  یاهشوگ  رد  یمالسا  ناربھر  هکنیا  زا  یرابکتسا  تردق  زکارم  دننکیم . وزرآ  دنھاوخیم و  ار  نآ  یناھج  تردق  زکارم  هک  دنیوگیم 

نیا دننادیم  دنرادن ؛ یـسرت  چیھ  دنیوگیم -  یاهلمج  دننکیم و  یتحیـصن  دنھدیم ، یمایپ  یاهیـضق  رھ  رد  یحیـسم  ناربھر  هک  نانچمھ  دـننزب -  یفرح  هملک  کی  و 

کی تلود و  کی  ماظن و  کی  بلاـق  رد  مدرم  داـحآ  یمالـسا  ناـمیا  هکنیا  زا  دـنھد ؛ تموکح  لیکـشت  دـنوش و  رادـیب  ناملـسم  یاـھتلم  هکنیا  زا  تسین . اـھنآ  یارب  یرطخ 

تکرب هب  تشادرب و  هار  نیا  رد  ار  مدـق  نیرتگرزب  یمالـسا  یروھمج  تلود  ناریا و  ناملـسم  تلم  یمالـسا و  ماظن  دنـسرتیم . دـنراد و  همھاو  دـنک ، ادـیپ  مسجت  تموکح 

مظن دنک ، رترادیاپ  رترقتـسم و  ار  دوخ  دناوتب  تردـق  نیا  هچرھ  دـش . رھاظ  تردـق  کی  ناونع  هب  ایند  رد  مالـسا  تلم ، نیا  راکادـف  نموم و  نانز  نادرم و  ناناوج و  تدـھاجم 

. دوشیم دیدھت  رتشیب  ایند  یناطیش  هناملاظ و 

 

تحیـصن اجنیا  رد  دـنک ! افتکا  تحیـصن  هب  طقف  رادـنید ، ناـسنا  دـننارب و  تولخ  یاـھهشوگ  هب  ار  نید  ینعی  دـننزیم ؛ فرح  تسایـس  نید و  ییادـج  زا  هجوتیب ، اھیـضعب 

یمالـسا یھلا و  تردق  دزاس ، لزلزتم  ار  نآ  ای  دنکرب  ار  نآ  هشیر  دیامن و  تمواقم  داسف  ملظ و  ربارب  رد  دنک و  دیدھت  راھم و  ار  اھتردق  دناوتیم  هچنآ  دنکب . یراک  دـناوتیمن 

ناوریپ و نامیا  وا و  دوخ  یالاو  نامیا  هک  یاییاناوت  رب  هیکت  تردق و  رادتقا و  اب  هادفانحاورا  نامز  ماما  دشاب . یمالـسا  ماکحا  رایتخا  رد  هک  تسا  یایـسایس  تردق  تسا ؛

. دنکیم ناریو  ار  متس  یاھخاک  دریگیم و  ار  ملاع  نارگمتس  نابیرگ  تسا ، هدرک  تردق  نآ  هب  زھجم  ار  وا  شناتسود ،

نایوجشناد  / ١٣٨١/٠٨/١٣ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دنناسرتب و دننک ، دیدھت  دنـشکب ، دایرف  هک  تسا  هبرجت  کی  مھ  نیا  دناهدرک . هبرجت  ار  اھزیچ  همھ  اھییاکیرما  ام ، مولظم  یلو  مواقم  عاجـش و  تلم  زیزع و  روشک  دروم  رد 

دنچ هعومجم  دنراد ، وزرآ  ناناوج -  امـش  صوصخب  ناریا -  نموم  عاجـش و  تلم  امـش  ام و  زیزع  روشک  دروم  رد  اھنآ  هچنآ  دـنربب . شیپ  ار  دوخ  یاھراک  ندـناسرت ، هیاس  رد 

یارب ار  نادرمتلود  مزع  اھیـضعب ، ندـیرخ  اـب  هدرکن  یادـخ  یدـیماان و  یدرـسلد و  فـالتخا و  داـجیا  اـب  هک  تسا  نیا  یکی  دـننکیم : لاـبند  ار  نآ  مھ  راـنک  رد  هک  تـسا  زیچ 

قحب یقیقح و  تابلاطم  هب  تسا -  هدرک  دنلب  ار  مالـسا  مچرپ  تسا و  یمالـسا  تلود  کی  هک  ناریا -  تلود  دنراذگن  دننک و  لزلزتم  روشک  رد  هدنزاس  یـساسا و  تامادقا 

یاھراک زا  یکی  نیا  دربب ، ورف  تلم  نیا  مسج  رد  ار  دوخ  هجنپ  دنک و  رارقرب  هبترم  ود  هتـشذگ  لثم  ام  روشک  رد  ار  دوخ  هطلـس  دھاوخیم  هک  یماظن  دنک . یگدیـسر  مدرم 

، دوخ عیـسو  رایـسب  یاهناسر  تاغیلبت  رد  دینیبیم  اذل  دننک . درـسلد  یمالـسا  ماظن  زا  ار  مدرم  هک  دش  دھاوخ  نیا  هجیتن  دنوش ، قفوم  راک  نیا  رد  رگا  تسوا . یارب  مزال 

. دندرسلد یضاران و  دندیسرن و  دوخ  یاھهتساوخ  هب  مدرم  هک  دننکیم  غیلبت  مئاد  روط  هب 

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

!- دننکیم هچ  دنیوگیم و  هچ  هک  مینیبیم  دنروآیم ؛ دنسیونیم و  ذغاک  یور  ار  یناھج  تاغیلبت  راموط ، کی  لثم  زور  رھ  ام  یارب  دونشب - ار  یناھج  تاغیلبت  یـسک  رگا 

. تساھنآ یلک  دربھار  نیا  دـننک . بیرخت  تسین - نآ  یارجا  نامز  هب  رتشیب  زور  هدزناپ  هک  ار - ام  یهدـنیآ  تاباختنا  هک  تسا  نیا  اھنآ  شـالت  یهمھ  هک  دـنکیم  هظحـالم 

نیا یانعم  مدرم . ناگدـنیامن  نودـب  یمالـسا ، تلود  کی  سلجم ؛ نودـب  رـالاسمدرم ، تلود  کـی  ینعی  دوشن ؛ رازگرب  روشک  رد  تاـباختنا  هک  تسا  نیا  اـھنآ  شـالت  ماـمت 

یاھهاگتسد و  دنتـسھ - ام  نمـشد  هک  یناسک  ینعی  یجراخ - یـسایس  لفاحم  شالت  تمھ و  یهمھ  دننک . عطق  ماظن  زا  ار  یمدرم  یهناوتـشپ  ینعی  تسیچ ؟ شالت 

تاباختنا زا  اھنآ  دوش . رازگرب  یتاباختنا  دنراذگن  دـننک و  بیرخت  ار  تاباختنا  هک  تسا  نیا  اھنآ  یلک  دربھار  تسا . هلئـسم  نیا  هب  هجوتم  زورما  ناشیتاغیلبت  یتاعالطا و 

نیا دوشن . رازگرب  تاباختنا  دـنھاوخیم  اذـل  تسا ؛ روشک  نیا  هب  تبـسن  اھنآ  یاھتثابخ  ریگولج  اـھهئطوت و  عناـم  تاـباختنا  دـننادیم  دنایـضاران و  تحاراـن و  تدـش  هب 

. تساھنآ یلک  دربھار 

« يمالسا تلود   » 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 28هاگياپ  هحفص 14 
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نادمھ  / ١۶/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

یندشن راک  اتقیقح  هک  ملاع -  ساسح  رایسب  یهقطنم  نیا  رد  مھ  نآ  لقتسم ، یمالسا و  تلود  کی  مایق  ینعی  اسآهزجعم ؛ گرزب و  راک  نیا  هک  دینادب  نم  نازیزع  امش 

هاگن یمالسا  یاھروشک  یهعومجم  ام و  دوخ  یهیشاح  یاھروشک  یبرع ، یاھروشک  عاضوا  هب  اھافص . نیمھ  اھصالخا و  نیمھ  یهناوتـشپ  کمک و  هب  زج  دشن ، دوب - 

تـسرد اغوغ  لاجنج و  روطچ  دـشاب ، هتـشاد  کاکطـصا  ملاع  طلـسم  یاھتردـق  عفانم  اب  یکدـنا  هک  دریگب  تروص  اـھروشک  نیا  رد  یـشالت  دـھاوخب  رگا  هک  دـینیبب  دـینک و 

. تساھروشک نیا  یلم  تزع  عفن  هب  هک  دنوشیم  یتکرح  هنوگرھ  زا  عنام  روطچ  دننکیم و 

زامن  / ١٠/١٣٨٣/٠۶ یرسارس  سالجا  نیمھدراھچ  هب  مایپ 

نع اوھن  فورعملاب و  اورما  هاکزلا و  اوتآ  هالـصلا و  اوماقا  ضرالا  یف  مھانکم  نا  نیذـلا  : » تسا یمالـسا  تلود  نالک  همانرب  رد  داوم  نیرترب  رامـش  رد  زامن  هماـقا  هب  ماـمتھا   

.« رکنملا

یمالسا  / ٢۵/١٣٨٣/٠۶ هعسوت  کناب  سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

ار یبوخ  رایسب  یاھشقن  دروم  نیا  رد  دناوتیم  دیتسھ ، نآ  وضع  امش  هک  یلام ، مھم  زکرم  نیا  میھد و  تیمھا  رتشیب  مالسا  یایند  نورد  رد  یداصتقا  کرحت  هب  دیاب  ام 

؛ تسا یلمع  الماک  رکف  کی  یمالـسا  کرتشم  رازاب  رکف  دنریگب . دیاب  اھتلود  هک  تسا  یمیمـصت  نیا  دوش ؛ فرطرب  دیاب  یمالـسا  یاھروشک  نایم  تراجت  عناوم  دنک . افیا 

رد ار  نآ  تامدـقم  میناوتیم  ام  نکمم ؛ نکل  تسا ، راوشد  دراد ؛ یتامدـقم  یمالـسا  یاھتلود  نایم  کرتشم  رازاب  داـجیا  هتبلا  تسا . حرطم  رکف  نیا  هک  تساـھلاس  نـالا 

دیاب هک  ار  ییاھراک  دنک و  وجتـسج  ار  راک  تامدقم  فدھ ، نیا  هب  ندیـسر  یارب  ات  دوش  فظوم  هعومجم  نیا  یهریدم  تایھ  هک  تساجب  هچ  مینک . مھارف  لاس  دـنچ  لوط 

یگرزب یاھراک  اھنیا  دننک . مھارف  جیردتب  ار  راک  تامدقم  هک  دنوش  فظوم  هعومجم  نیا  وضع  یاھتلود  دنک و  صخشم  دریگب ، ماجنا  یمالسا  یاھروشک  اھتلود و  یوس  زا 

. داد ماجنا  ناوتیم  دنلب  یاھتمھ  اب  ار  گرزب  یاھراک  تسا ؛

، دنضراعت رد  رگیدکی  اب  ایند  فرصت  رس  رب  اھتردق  هک  ضراعتم  یایند  نیا  رد  رگا  هک  دریگب  تروص  یـساسا  هیجوت  نیا  اب  دیاب  یمالـسا  تما  مالـسا و  یایند  یداصتقا  تکرح 

یاھروشک یراکمھ  یارب  هیجوت  فدـھ و  نیرتمھم  نیا  درک ؛ دـنھاوخ  هدافتـسا  نآ  زا  همعط  لثم  دـش و  دـھاوخ  نارحب  شوختـسد  انیقی  دـشابن ، دـنمتردق  یمالـسا  تما 

. تسا رگیدکی  اب  یمالسا 

ماظن  / ١٣٨٣/٠٨/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، 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  هیئاضق ، یهوق  هیرجم ، یهوق  نالوئـسم  ینعی  ام - تلود  زورما  مینک . داجیا  ار  یمالـسا  تلود  دیاب 

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  ادـخ و  هار  رد  یئاورپیب  ینمادکاپ ، ییاسراپ ، اوقت ، تلادـع ، ینعی  یولع - یگدـنز  حور  دـیاب  تسا . هتفرـشیپ  ایند  زورما  هن ، میورب ؛ هار  و 

دھاوخ فعاضم  مھ  یمالسا  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  یایـساسا  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 

ماظن  / ٠٢/٠۶/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هب ار  اـھنآ  درک ؛ رادـیب  دروآ و  ناـجیھ  هب  ار  یمالـسا  تما  مھم - یهقطنم  ساـسح و  زکرم  نیا  روـشک - نـیا  رد  دـیحوت  مـچرپ  نتـشارفارب  ناریا و  رد  یمالـسا  تـلود  ماـیق 

نیا تسا ؛ هدرک  راداو  ییهدـیچیپ  یاـھهئطوت  هب  ار  نمـشد  سفن ، هب  داـمتعا  یرادـیب و  نـیا  داد . سفن  هـب  داـمتعا  اـھنآ  هـب  درک و  راودـیما  ناـشدوخ  تردـق  تشوـنرس و 

زا نخس  احیرص  اکیرما  روھمجسیئر  دنفلاخم . یمالسا  تامیلعت  اب  دنفلاخم ؛ مالـسا  روضح  اب  دنفلاخم ؛ مالـسا  یایند  یهمھ  اب  اھنآ  تسام . یور  شیپ  زورما  اھهئطوت 

یمالـسا و یاھروشک  نیب  هکنیا  یارب  دننکیم ، نیگآرھز  ار  اضف  ناشدوخ  تاغیلبت  اب  مئاد  مسینویھـص - اکیرما و  یرابکتـسا - یاھهاگتـسد  دروآ . نایم  هب  یبیلـص  گنج 

. دننک داجیا  فالتخا  یمالسا  یاھتلود 

هعمجزامن  / ٢٨/٠۵/١٣٨۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

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 - 

؛ 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 .

« يمالسا تلود   » 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 28هاگياپ  هحفص 15 
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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 

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

تلود یهلاـسم  دـندرک ، رارکت  نآ  زا  دـعب  مھ  تاـباختنا ، یهرود  رد  مھ  روـھمجسیئر ، یاـقآ  هک  یبوـخ  یاھراعـش  زا  یکی  مینک . ضرع  یمالـسا  تـلود  باـب  رد  هـتکن  کـی 

. دـش لیکـشت  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  یمالـسا  ماـظن  میفاکـشب . ار  موھفم  نیا  رتشیب  یردـق  دـیاب  مدرک . ییهراـشا  هعمج  زاـمن  رد  عوضوم  نیا  هب  نم  تسا . یمالـسا 

، ریازجلا رد  دوب . روطنیمھ  ریازجلا  رد  هدـش ؛ روطنیا  اـھاج  یلیخ  دوش . لیکـشت  یمالـساریغ  ماـظن  اـما  دریگب ، ماـجنا  تسناوـتیم  یبـالقنا  تضھن  یبـالقنا و  شروـش 

یمالـسا رکفت  ینابم  هب  یداقتعا  هک  یناـسک  دیـسر ، هجیتن  هب  تضھن  هکنآ  زا  دـعب  اـما  دـندوب ؛ اھناملـسم  تضھن ، ناربھر  تضھن و  هاـگیاپ  الـصا  دوب . یمالـسا  تضھن ،

زا هدنب  دشیم . تشاد  اھراک  نیا  زا  نمھب  نمھب و ٢٣  نمھب و ٢٢  زور ٢١  نامھ  رد  دشیم . تشاد  اھراک  نیمھ  مھ  اجنیا  دنتفرگ . تسد  رد  ار  تردق  دـندمآ  دنتـشادن ،

دننک و بیلغت  یمومع  تکرح  نیا  رب  ار  یرگراک  تکرح  کی  یرگراک و  شبنج  کی  ناشدوخ  حالطصا  هب  هک  دندرکیم  تکرح  دنتـشاد  مدوب ؛ اھراک  زا  یخرب  نایرج  رد  کیدزن 

؛ دنیایب راک  رـس  رفن  دنچ  کی  مھ  دعب  دنھدب و  ققحت  رگراک -  یهقبط  بالقنا  ینعی  تسا -  لومعم  ایند  رد  یتسیلایـسوس  یاھماظن  ندـمآ  راک  یور  رد  هک  یلومرف  نامھ 

زا دعب  موس  زور  یتح  دـندروخ . هبرـض  تخـس  اذـل  دـندوب ؛ هدـیدن  ناشتابـساحم  رد  ار  ریذپانتسکـش  ریذـپانهشدخ  رھوگ  نیا  ینعی  دـندوب ؛ هدرکن  هبـساحم  ار  ماما  اھتنم 

ماـظن یلو  دـندرک . حرطم  ار  یرگراـک  یتسیلایـسوس و  حالطـصاهب  تاـبلاطم  دـندرک و  تارھاـظت  یولع و  یهسردـم  رد  ماـما  تیب  یولج  دـندمآ  دـنداتفا  هار  بـالقنا  یزوریپ 

. دش لیکشت  یمالسا 

، هننقم یهوق  هیرجم ، یهوق  تموکح -  ناـکرا  تسیچ ؛ دـش  موـلعم  روـشک  رد  یریگمیمـصت  ناـکرا  ارجا و  کـالم  راـیعم و  نینقت و  عـبنم  ینعی  هچ ؟ ینعی  یمالـسا  ماـظن 

لکـش طقف  یمالـسا  ماظن  نیا  تفرگ . ماجنا  یلوصا  یاھیراذگهیاپ  اذل  درک ؛ تیبثت  ار  اھنیا  یهمھ  دمآ  یـساسا  نوناق  دش و  هدیچ  ناکرا -  رگید  هییاضق و  یهوق  یربھر ،

 - ار شدوخ  هب  دـقتعم  نموم و  رـصانع  نادرم و  مدرم ، یگدـنز  رد  اھتیعقاو  نیا  ققحت  دریگب . ماجنا  مدرم  یگدـنز  تیعقاو  رد  دـیاب  ییاھراک  ینعی  دراد ؛ ییاوتحم  تسین ؛

یهوق طقف  هن  تسا ؛ یمالـسا  ماظن  نارازگراک  یهمھ  لماش  یمالـسا  تلود  یمالـسا . تلود  دوشیم  نیا  دبلطیم ؛ دنـشاب -  مھ  مزال  تایـصوصخ  تافـص و  یاراد  هک 

دنھد قیبطت  یمالـسا  یاھرایعم  اب  ار  مدرم  اب  ناشهطبار  دوخ و  یدرف  راتفر  یعامتجا و  راتفر  اھیریگتھج و  دیاب  اھنیا  یمومع . نارازگتمدخ  نارگتموکح و  ینعی  هیرجم ؛

تلود دوشیم  نیا  دننک ؛ تکرح  اھیریگتھج  نآ  تمـس  هب  تعرـسب  دـنھد و  رارق  ناشدوخ  هاگن  دـم  رد  ار  اھیریگتھج  نآ  دـیاب  مھ  دـعب  دنـسرب . فادـھا  نآ  هب  دـنناوتب  ات 

. یمالسا

مادقا شالت و  هن ، دیھد ؟ لیکشت  یمالسا  تلود  دیھاوخیم  لاس  زا ٢٧  دعب  امش  دنیوگیم  اھیضعب  دش . عورش  یمالسا  تلود  لیکشت  یارب  شالت  راک ، ناوا  نامھ  زا 

زا یضعب  میدوبن . قفوم  ییهھرب  رد  میدوب ، قفوم  ییاھاج  رد  هتشاد ؛ درگبقع  تفرشیپ و  هتشاد ؛ زیخ  تفا و  اھتنم  دش ؛ عورـش  لوا  زور  زا  یمالـسا  تلود  لیکـشت  یارب 

. میدش یتوغاط  یاھراتفر  هب  یهتسبلد  میراد ؛ هگن  ار  دوخ  میتسناوتن  اھام  زا  یضعب  میدش ؛ ددرم  فدھ  لصا  رد  اھام  زا  یضعب  دیزغل ؛ نامیاپ  هار  طسو  اھام 

. تسھ مھ  نالا  هتشاد و  دوجو  رگید  یاھاج  اقیرفآ و  ام و  یهقطنم  رد  رگید  یمالسا  یروھمج  تلود  دنچ  ام  زا  لبق  الاو  تسین ؛ یفاک  دشاب ، یمالسا  تلود  هک  ام  مسا 

. دوب مھ  یمالـسا  یروھمج  مان  اب  تلود  نآ  اج ! نالف  ییاکیرما  یمالـسا  یروھمج  میتفگیم  میدرکیم و  یخوش  ام  هک  دـش  لیکـشت  یتلود  ییاج  رد  بـالقنا ، زا  لـبق 

هک ییهدنیوپ  موادم و  رمتـسم و  تکرح  دش ، ادـیپ  لالتخا  اھنیا  رد  رگا  دـشاب . یمالـسا  ام  یریگتھج  لمع و  دـیاب  تسین ؛ یفاک  دـشاب ، یمالـسا  تلود  ام  مسا  نیاربانب 

نامز رد  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  لماک  یمالـسا  تلود  هتبلا  دـتفایم . بقع  راک  اعبط  دوشیم و  ثکن  راـچد  دریگب ، لکـش  لـماک  تروص  هب  یمالـسا  تلود  اـت  تسا  مزـال 

دوخ شالت  ناوت و  ردـق  هب  ام  میتسھ . یـصقان  یاھناسنا  ام  یهمھ  دـننکیم . کرد  ار  زور  نآ  هک  یناسک  لاح  هب  اـشوخ  هللااـشنا . دـش ؛ دـھاوخ  لیکـشت  لـماک  ناـسنا 

دوخ میھاوخیم  ام  دنک . قیبطت  یمالسا  یروھمج  باصن  اب  هک  میناسرب  ییهطقن  هب  میتسھ -  اھنآ  وزج  مھ  نامدوخ  هک  ار -  تموکح  نارازگراک  یهعومجم  میھاوخیم 

. تسا یبوخ  کرابم و  زیچ  یلیخ  مشخبب ، ققحت  ار  نیا  هک  تسا  نیا  مفدھ  دیوگیم  دیآیم و  یتلود  رگا  مینک . کیدزن  باصن  دح  هب  ار 

روشک دعب  یمالـسا و  تلود  یمالـسا ، ماظن  یمالـسا ، بالقنا  متفگ  مدرک ؛ حرطم  نارازگراک  یهعومجم  اب  ار  بلطم  نیا  هینیـسح  رد  اجنیمھ  شیپ  لاس  جنپ  راھچ  نم 

، نامتدـھاجم رد  ناـملام ، بـلط  رد  ناـمراتفر ، رد  نامترـشاعم ، رد  امـش  نـم و  رگا  دـش . دـھاوخ  یمالـسا  ناـمروشک  تـقو  نآ  دـش ، یمالــسا  اـم  تـلود  رگا  یمالــسا .

یعقوت هچ  یرھش  نآ  زا  ییاتسور ، نآ  زا  رگراک ، نآ  زا  یتلود ، نییاپ  یاھهدر  رد  رصنع  نآ  زا  یرازاب ، ناوج  نآ  زا  وجـشناد ، نآ  زا  میناسرب ، باصن  دح  هب  ار  دوخ  میتسناوتن 

اومول « ؛ مینک تمالم  دـیاب  ار  نامدوخ  تسھ ، یدوبمک  رگا  مینک . تمالم  دـیابن  مینکیم ؟ تمالم  دوخیب  ار  مدرم  ارچ  دـننک ؟ لمع  یمالـسا  هک  میـشاب  هتـشاد  میناوتیم 

«. مکسفنا

دھاوخ یمالسا  روشک ، درک و  دھاوخ  یعقاو  ناملسم  ار  مدرم  ام  لمع  تقو  نآ  ؛» مکتنسلا ریغب  سانلا  هاعد  اونوک  ، » میدش یمالسا  یتقو  میوشیم ؛ یمالسا  ام  لوا ،

« يمالسا تلود   » 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 28هاگياپ  هحفص 16 
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یمالـسا یقالخا  ظاحل  زا  نادرمتلود  عبت  هب  لاـح و  عبت  هب  مدرم  مھ  دنایمالـسا ، نادرمتلود  مھ  تسا ، یمالـسا  ارجا  مھ  تسا ، یمالـسا  تاررقم  ماـکحا و  مھ  دـش ؛

یمالسا یلک ، لکـش  اما  دنوشب ؛ ناطیـش  میلـست  هک  دنتـسھ  ییاھهعومجم  ینایرج ، ییهدع ، هشیمھ  تسا . هدنز  ناطیـش  دریمیمن ؛ ناطیـش  هتبلا  دش . دنھاوخ 

. دش دھاوخ 

یناھج زورما  یهطلس  ماظن  یللملانیب و  یاھماظن  اب  راتفر  و  نامدوخ ، نیب  راتفر  مدرم ، اب  راتفر  یدرف ، لامعا  میھاوخیم  ام  هک  تسا  نیا  یمالسا  تلود  راعـش  یانعم 

؛ دینک رتیعقاو  رتبیسآیب و  رتیدج ، ار  شالت  نیا  دینامب و  دنبیاپ  راعش  نیا  هب  هللااشنا  تسا ؛ شزرااب  رایسب  راعش ، نیا  مینک . رتکیدزن  یمالـسا  طباوض  اھرایعم و  هب  ار 

هب مییوگیم ، هک  نادرم »  » هتبلا دھاوخیم . ار  شدوخ  نادرم  اھفدھ  نآ  هب  ندیسر  مدرک ، ضرع  هک  روطنامھ  و  اھفدھ ؛ نآ  هب  ندیـسر  هار  رد  دوب  دھاوخ  دنلب  یماگ  نوچ 

ناوختسا نم  دص  ود  نآ  رعاش ، لوق  هب  دھاوخیم . ار  شدوخ  نارازگراک  رصانع و  ناسک و  ینعی  دوشیم ؛ مھ  اھمناخ  لماش  تسین ؛ یـساسا  نوناق  رد  لاجر »  » یانعم

. دنرادرب ار  راب  نم  دص  نیا  دنناوتب  ات  دنشاب  هتشاد  ار 

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

رقف عیزوت  ناشروظنم  هجوچیھهب  دننکیم ، ار  تلادع  ثحب  هک  یناسک  ریخن ، رقف . عیزوت  ینعی  تلادع  دنیوگیم  اھیـضعب  هک  مینک  ضرع  تلادـع  باب  رد  مھ  ار  هتکن  نیا 

دیلوت لابند  دـیورن ؛ تلادـع  لابند  هک  تسا  نیا  ناشفرح  حور  زغم و  تسا ، رقف  عیزوت  تلادـع  دـنیوگیم  هک  ییاھنآ  تسا . دوجوم  تاناکما  یهنـالداع  عیزوت  هکلب  تسین ؛

هدھاشم یرادهیامرـس  یاھروشک  رد  زورما  هک  دوشیم  یزیچ  نامھ  تلادـع ، هب  هاگن  نودـب  نتفر  تورث  دـیلوت  لابند  دـشاب . تورث  دوشیم ، میـسقت  هچنآ  ات  دـیورب  تورث 

هدھاشم هک  تسا  ییاھتیعقاو  تسین ؛ راعش  هک  اھنیا  دنریمیم ؛ امرگ  امرس و  زا  یگنسرگ و  زا  هک  دنتسھ  یناسک  اکیرما - ینعی  ملاع - روشک  نیرتینغ  رد  مینکیم .

نیا هب  ات  دـننکیم  تنایخ  دـنوریم  دنـسریمن ، ییاج  هب  نوچ  دـننکیم و  شالت  لاس  یاھلاس  هقاـتا  راـھچ  هس  ناـمتراپآ  کـی  یوزرآ  رد  هک  دنتـسھ  یناـسک  مینکیم .

. دنسرب تاناکما 

هک دندیسرپ - وا  زا  ییهبحاصم  رد  دندرک . ریگتسد  هیسور ، شاهلابند  قباس و  یوروش  یارب  یـسوساج  مرج  هب  ار  یا  یآ . یـس . یهبتریلاع  وضع  کی  لبق  لاس  هس  ود 

دمآرد قوقح و  نیا  اب  مدـید  اـما  مشاـب ، هتـشاد  هقاـتا  هس  یـالیو  کـی  تساوخیم  ملد  نم  دوب  هتفگ  یدرک ؟ ار  راـک  نیا  ارچ  میدـناوخ - ییهعوبطم  رد  ار  هبحاـصم  نیا  اـم 

تلادـع هاگن  زا  نتفر  تورث  دـیلوت  لابند  یتقو  تشاد . دوجو  روشک  ود  نآ  نیب  زور  نآ  هک  یتضاقن  ینمـشد و  نآ  اـب  منکب ؛ ار  یوروش  یرکون  مورب  مدـش  روبجم  دوشیمن ؛

ناشدوخ هک  مھ  یناسک  دنـسریم ؛ هوبنا  نـالک و  یاـھتورث  هب  هبـشکی  دـنرتشوھاب ، رتگـنرز و  هک  یناـسک  یاهعماـج ، رد  هک  دـسریم  اـھاج  نیا  هب  دـشاب ، ادـج  روحم 

هکنیا نیاربانب ، دنربیمرسهب . راوشد  تخس و  رایسب  یاھیگدنز  رد  مھ  یدادعت  و  ترسح ، اب  هارمھ  یلومعم  یاھیگدنز  رد  هک  دنتسھ  مھ  یتیرثکا  دنتورث ؛ یهداوناخ 

یتاناکما ینعی  تلادع  دوشیمن . نیا  میوریم ، تلادع  غارس  تورث  دیلوت  زا  دعب  هک  میروایب  نیا  مھ  ار  هناھب  دینک ؛ حرطم  ار  تورث  دیلوت  دینکن ، حرطم  ار  تلادع  مییوگب  ام 

هکنیا هن  دـسرب ؛ رتشیب  همھ  هب  ات  مینک  رتشیب  ار  تاناکما  نیمھ  مینک  یعـس  و  باتک - باسحیب و  یهنالداع  هن  مینک - میـسقت  هنالقاع  هنـالداع و  تسھ ، روشک  رد  هک 

؛ دیـشاب مھ  شلابند  دیدرک ؛ بوخ  مھ  یلیخ  دـیداد ؛ ار  شراعـش  امـش  هک  دوب  یمالـسا  تلود  فیاظو  زا  هفیظو  نیا  دـسرب . رتشیب  یـصاخ  یهتـسد  هب  صاخ و  رـشق  هب 

. تسامش راک  ساسا  نیا  و  دیشاب ؛ مھ  نیا  هب  دھعتم 

ناـمزاس صوـصخب  هنیمز ، نیا  رد  درک . نیماـت  ار  نآ  دوـشیم  هنوـگچ  فـلتخم  یاـھشخب  رد  دـینیبب  دـیھد و  رارق  ناـتدوخ  یاـھیزیرهمانرب  یهمھ  روـحم  اـعقاو  ار  تلادـع 

. اھشخب رگید  یتامدخ و  شخب  تلود و  یداصتقا  یلام و  یاھشخب  مھ  دعب  دراد و  یدایز  یلیخ  شقن  یزیرهمانرب  تیریدم و 

یشیدنادازآ شرتسگ  دیسر . دھاوخن  ییاج  هب  ییاناد  ملع و  شرتسگ  نودب  یمالسا  تلود  نوچ  تسا ؛ ییاناد  ملع و  شرتسگ  یمالـسا ، تلود  رگید  یمتح  یهفیظو 

. تسھ مھ  نایب  یدازآ  یعیبط  روطهب  دوب ، رکف  یدازآ  یتقو  تسا . رکف  یدازآ  زا  یعبات  نایب  یدازآ  دننک . رکف  دازآ  یاضف  کی  رد  دنناوتب  دـیاب  اھناسنا  اعقاو  تسا . مھم  مھ 

تفرـشیپ میظع  یاھنادـیم  یارب  ملع ، یارب  رکف ، یارب  درادـن . دوجو  دـشر  ناـکما  یرکف ، دازآ  یاـضف  ریغ  رد  دنـشیدنیب . دازآ  دـنناوتب  اـھناسنا  هک  تسا  رکف  یدازآ  هدـمع ،

. میتشاد ضراعم  دوجو  ثحب و  لدج و  هثحابم و  یهیاس  رد  میتشاد ، تفرـشیپ  هچرھ  یفـسلف  ثحابم  یمالک و  ثحابم  رد  ام  تشاد . دھاوخن  دوجو  ییاج  الـصا  یرـشب 

. دننکیمن لمع  تسرد  یرکف  رازراک  یهنحص  رد  یمالسا  تلود  کی  ناونع  هب  ناشدوخ  شقن  هب  هک  هدوب  نیا  میاهتشاد ، یگنھرف  یاھشخب  هب  هراومھ  ام  هک  یلاکـشا 

نآ لھا  قح و  لھا  تسد  زا  ار  هبرح  میدنبب ؛ ار  گنـس  مییاشگب و  ار  گس  یدعـس ، لوق  هب  ام  هک  دیاینرد  لکـش  نیا  هب  المع  یرکف  رازراک  اھتنم  دـشاب ؛ دـیاب  یرکف  رازراک 

رد دـینزب و  فرح  مھ  امـش  دـنزب ، فرح  وا  هن ، دـنروایب ؛ ام  یاھناوج  رـس  دـنھاوخیم ، ییالب  رھ  هک  میراذـگب  زاب  ار  لطاب  لـھا  تسد  اـما  میریگب ؛ مینادیم ، قح  هک  یرکف 

ندز و ولھپ  بات  نآ  لباقم  رد  ینخـس  چـیھ  دـیآیم ، نادـیم  هب  شدوخ  مزال  شیارآ  قطنم و  اب  قح  نخـس  هک  ییاجنآ  هک  میاهتفایرد  هبرجت  هب  ام  دـینک . قیرزت  رکف  هعماج 

. تشاد دھاوخن  ندرک  تمواقم 

یرارکت منکیم  رکف  هک  ماهدز  فرح  یصوصخ  یمومع و  یاھتبحص  رد  ردقنیا  داسف  اب  یهزرابم  یهراب  رد  نم  تسا . مھم  رایسب  فیاظو  زا  رگید  یکی  داسف ، اب  یهزرابم 

. دنراد هجوت  الماک  هلئسم  نیا  هب  ناشدوخ  مھ  تلود  نیا  رد  یناکرا  دمحب هللا  هتبلا  تسا .

. دش دـھاوخ  هفخ  وا  رد  اھدادعتـسا  دروخ ، یرـسوت  رگا  اما  دـیلاب ؛ دـھاوخ  درک و  دـھاوخ  تفرـشیپ  درک ، تزع  ساسحا  رگا  تلم  کی  تسا . یلم  تزع  نیمات  دـعب ، یهتکن 

تیوقت تلم  رد  دـیاب  تسا - جـیار  اما  تسین ، اـسر  یلیخ  شایوغل  یاـنعم  هب  هجوت  اـب  رورغ »  » ریبعت هتبلا  دوشیم - هتفگ  یلم  رورغ  نآ  هب  زورما  هک  ار  هچنآ  یلم و  تزع 

یاھتیـصخش دریگیم ؛ رارق  اھنآ  مشچ  لباقم  رد  یملع  یگنھرف و  یرکف و  میظع  ثارت  لثم  تسا ، تلم  کی  تزع  یهیام  هچنآ  دـنک . ییاناوت  تزع و  ساـسحا  اـت  درک 

. ناشیالاو دادعتسا  ناشنشور ، یهتشذگ  ناشهتسجرب ،

و تسا - هداتفا  و  دتفایم - یرشب  یهعماج  رکیپ  یور  ینیگنس  کتخب  لثم  هک  تسا  یماظن  هطلس ، ماظن  تسا . یمالـسا  تلود  فیاظو  زا  یکی  مھ  هطلـس  اب  یهزرابم 

اب شاهزرابم  تسین ؛ ریشمش  اب  مھ  شاهزرابم  درک . هزرابم  دیاب  ماظن  نیا  اب  ریذپهطلـس . رگهطلـس و  دراد ؛ فرط  ود  هطلـس  ماظن  نیا  دربیم . نیب  زا  دنکیم و  دوبان  ار  وا 

. تسا شدوخ  بسانتم  مزال و  یاھنادیم  رد  تعاجش  اب  و  یسایس ، یاهفرح  راک  اب  لقع ،

لیالد هب  ایند  یاھروتاتکید  نارگهطلس و  یهمھ  دنتسھ . هدشهتخانش  نانمشد  هتسد  کی  دراد ؛ نمشد  هتسد  ود  یمالسا  تلود  دراد . مھ  ینانمـشد  یمالـسا  تلود 

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

نید زا  یعامتجا  یگدنز  دشاب ، ادج  نید  زا  تسایـس  دشاب ، ادج  نید  زا  دیاب  داصتقا  دنیوگیم  دنفلاخم ؛ یمالـسا  تلود  اب  مھ  اھنیا  اھرالوکـس - حالطـصا  هب  دنتـسین -

یاھهضراعم ات  ندرک ، تفلاخم  ات  ندوب ، فلاخم  زا  دریگیم ؛ ماجنا  یعیسو  فیط  رد  مھ  اھتفلاخم  دشاب . ادج  نید  زا  یمومع  یمدرم  یاھطاشن  تاکرحت و  دشاب ، ادج 

شالت رثکا  دح  دنراد  راک  نیا  یارب  دنھاوخیم و  ناشدوخ  رایتخا  رد  ار  یناھج  یهدمع  عبانم  تفن و  هک  یناھج  میظع  نادـنمتورث  ینعی  یللملانیب - نیفرتم  ندرک . یدـج 

یـضعب دنانمـشد ، اھنآ  زا  یـضعب  دننکیمن ؛ ینمـشد  اموزل  اھنمـشد  میدرک  ضرع  دنایمالـسا . تلود  ینوریب  نانمـشد  وزج  مھ  اھنیا  دننکیم - ار  یلمع  یملع و 

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

. درک دروخرب  یوحن 

هک تسا  نیا  زا  یشان  دشکب ، ار  ام  دیایب  یرگید  هک  دشاب  نیا  زا  یـشان  هچنآ  زا  شیب  ام  گرم  اھبورکیم . اھیرامیب و  اھتفآ ، ینعی  دناینورد ؛ نانمـشد  مود  یهتـسد 

رتمک دـنکیم ؛ تسرد  ناطرـس  هک  تسا  یییـصاع  لولـس  یایرامیب و  یبورکیم ، یـسوریو ، زا  یـشان  ام  یاھگرم  ابلاغ  دـیآیم . دوجو  هب  یفالتخا  ناـمدوخ  نورد  رد 

. تسا شیاھتفآ  اھنیا  دشاب ؛ شاینورد  یاھنمشد  بظاوم  دیاب  تسا ؛ روطنیمھ  مھ  یمالسا  تلود  دشکب . ار  مدآ  دیایب  یسک  هک  تسا  نیا  زا  یشان 

ینید تایبدا  ام  هک  تسا  نیا  شیاھتفآ  زا  یکی  ندـش ، فرحنم  هار  زا  ندرک و  تلفغ  مدرک . هراشا  اھتفآ  نیا  زا  یـشخب  هب  تبحـص  لوا  میوگب . ار  اھتفآ  نیا  زا  دروم  ود  یکی 

ینید تایبدا  هکنیا  دـنکیم . قیوشت  مدرم  نیب  رد  ار  یراکایر  مھ  دـناشکیم و  یراـکایر  هب  مھ  ار ، اـم  نیا  دـشاب . هتـشاد  لـمع  رد  ییازاـبام  هکنیا  نودـب  مینک ؛ ظـیلغ  ار 

میھاوخن نامتارھاظت  راھظا و  نابز و  رد  مینکیم ، لمع  یمالـسا  نامراتفر  رد  هچنآ  زا  شیب  دشاب . هتـشاد  ازابام  دیاب  یلو  مرادن ؛ یتفلاخم  چـیھ  نآ  اب  نم  دوش ، تیوقت 

« يمالسا تلود   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. تساھتفآ نآ  زا  اوتحم ، هب  ات  مرف  هب  نداد  تیمھا  رتشیب  میھد . هولج  ار  دوخ 

رد ناـمروھمجسیئر  یاـقآ  بوخ  یاـھفرح  زا  یکی  مینک . داـجیا  لوحت  نامتیریدـم  یهوحن  رد  دـیاب  میوش ، یمالـسا  اـتقیقح  میھاوخیم  رگا  درک . یمالـسا  دـیاب  ار  اوـتحم 

ماجنا دیاب  ام  دوخ  دـھد ؟ ماجنا  دـیاب  یـسک  هچ  ار  تیریدـم  رد  لوحت  نیا  دوب . تیریدـم  رد  لوحت  درک - بذـج  ار  یدایز  یهدـع  فرح ، نیا  نم  رظن  هب  هک  یتاباختنا - تاغیلبت 

هب هک  یفاطعنا  میھدیم ، جرخ  هب  هک  یاهبذـج  نامدوخ ، تیریدـم  لامعا  نامدوخ ، بصن  لزع و  ناـمراک ، تیفیک  ناـمدوخ ، راـتفر  هک  تسا  نیا  لوحت  رد  ماـگ  نیلوا  میھد .

. دشاب یمالسا  میھدیم ، ماجنا  نامدوخ  هب  عجارم  بطاخم و  تاقبط  اب  هک  یدروخرب  میھدیم ، جرخ 

تلود  / ٠٧/١٧/١٣٨۴ تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، دوب ییاھراعـش  دوب ، یرئاعـش  یمالـسا ؛ فراـعم  نید و  رما  رد  قمعت  مدـع  زا  دوـب  یـشان  میدـید ، اـم  هک  ار  شدراوـم  زا  یلیخ  دـیزغل ، ناـشیاپ  هک  یناـسک  نم ! نازیزع 

داتـشھودص دعب  دندوب ، مھ  یروشرپ  غاد و  دنت و  یلیخ  یاھمدآ  هک  میدید  ار  یناسک  ام  هتـشذگ  رد  اذل  تشادـن . قمع  ناشلد  رد  اما  دوب ، ناشنابز  رب  دوب ، یتاساسحا 

ار یتشھب  دیھـش  لثم  یدارفا  هک  تسین -  تایلک  ینعی  مسانـشیم ؛ ار  شیاھمدآ  تایـصوصخ ، اب  نم  دندوب -  یناسک  بالقنا  لوا  یاھلاس  دش . ضوع  اھنیا  عضو  هجرد 

ار ماظن  بالقنا و  ینابم  هک  دش  نانچنآ  اھنیا  یـشم  یتدم ، تشذگ  زا  دعب  دندرکیم . یفن  ماما ، هار  زا  بالقنا و  زا  شتـسرد  مھف  ندوب و  یبالقنا  رظن  زا  حیرـص  تحار و 

یییناعم کی  هب  هک  دنتسھ ، اھنیا  ناشرتفاصنایب  یاھمدآ  دندرک . راکنا  اروزم  ایوتلم و  ناشیضعب  و  احیرـص ، دندوب ، یرتفاصنا  اب  یاھمدآ  هک  اھنآ  زا  یـضعب  دندرک ! راکنا 

یبلطایند و تاوھـش و  مھ  لماع  کی  تسا ؛ لماوع  زا  یکی  نیا  هتبلا  دنتـشادن . قمع  اھنیا  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  نیا  تسین . روطنیا  ناشنطاب  اما  دـننکیم ؛ رھاـظت  مھ 

رد ناسنا ، تاداقتعا  رد  ار  قمع  نیا  هک  ییاھھار  زا  یکی  دنتـشادن . قمع  هک  دندوب  یناسک  رایـسب  دنکیم . فرحنم  دـنراد ، قمع  هک  مھ  ار  یناسک  هک  تساھنیا  لاثما 

فذح دـیراذگن  دیـشاب و  هتـشاد  رظن  رد  ار  ربدـت  اب  نآرق  امتح  یگدـنز  رد  نیاربانب  تسا . نآرق  اب  سنا  دـنکیم ، داجیا  ناسنا  نامیا  رد  ناسنا ، حور  رد  ناسنا ، یرکف  ینابم 

. دوش

، اـھاعد نیا  یهلمج  زا  اـھاعد . نیمھ  دوخ  رد  زج  دـنکیمن ؛ ادـیپ  اـج  چـیھ  رد  ار  اـھنیا  ناـسنا  هک  دراد  دوجو  فراـعم  یلیخ  ربتعم  یاـھاعد  رد  تساـھاعد . نیا  مھ  یکی 

الـصا ناسنا  مالـسلامھیلع )  ) همئا زا  روثام  یاھاعد  رد  ای  هیداجـس  یهفیحـص  رد  زج  هک  دراد  دوجو  ییاـھزیچ  اـم  یتفرعم  عباـنم  رد  تسا . هیداجـس  یهفیحـص  یاـھاعد 

اب دوش ؛ نایب  دناوتیم  نابز  نیا  اب  هک  تسا  یتعیبط  تفرعم ، نآ  تعیبط  دننک ؛ نامتک  دنتـساوخ  هکنیا  هن  هدش . نایب  اعد  نابز  اب  فراعم  نیا  دنک . ادیپ  ار  اھنیا  دناوتیمن 

رد یتح  تایاور و  رد  ام  اذـل  تسین . نایب  لـباق  الـصا  ملاـع  راـگدرورپ  اـب  یاوجن  وگتفگ و  عرـضت و  اـعد و  ناـبز  اـب  زج  میھاـفم  زا  یـضعب  دوش ؛ ناـیب  دـناوتیمن  یرگید  ناـبز 

یهفرع یاعد  رد  نیـسح و  ماما  یهفرع  یاعد  رد  هینابعـش و  تاجانم  رد  لیمک و  یاـعد  رد  هیداجـس و  یهفیحـص  رد  اـما  مینیبیم ؛ رتمک  فراـعم  هنوگ  نیا  زا  هغالبلاجـھن 

رب ینیگنـس  یاھراب  امـش  دـینکب . مھ  اعد  دـیزادرپب . اھاعد  هب  دـینکن ؛ تلفغ  اھاعد  زا  مینیبیم . ناوارف  فراعم ، هنوگنیا  زا  یلامث  یهزمحوبا  یاعد  رد  داجـس و  ترـضح 

هک یتـقو  صوـصخب  اـم ، یاـھتلود  بـالقنا  لوا  زا  هدوـب . روـطنیمھ  هـشیمھ  یمالـسا  تـلود  دـیراد ؛ مـھ  یداـیز  ناـفلاخم  دـیراد ؛ مـھ  یداـیز  یاھنمــشد  دـیراد ؛ شود 

. یلخاد نافلاخم  مھ  ینوریب ، نافلاخم  مھ  دنراد ؛ ینافلاخم  رتشیب -  رگید  دراد ، بالقنا  ینابم  هب  یگتسبلد  رد  مھ  ینشور  حیرص  یاھراعـش  تلود  نیا  دناسفنهزات - 

اب یهلباقم  دننکیم . ینکـشراک  ینادیم  یاھراک  رد  لمع و  یهنحـص  رد  انایحا  دننکیم ، شخپ  غورد  دننکیم ، یفابیفنم  دننکیم ، ینکارپهعیاش  دننکیم ، یزاسوج 

کمک ادـخ  زا  عرـضت و  هجوت و  لسوت و  مھ  رادـقم  کی  دـھاوخیم ؛ نتفرگ  ار  راک  لاـبند  ندـشن و  هتـسخ  لـمع و  رد  دـج  عطاـق و  میمـصت  مزع و  رادـقم  کـی  اـھتفلاخم  نیا 

مدآ هک  تسا  نیا  ادـخ  گرزب  یاھتمعن  زا  یکی  دروآ . دـھاوخ  دوجوهب  اـم  رد  ار  یریذپانیگتـسخ  حور  مینک ، تناعتـسا  دادمتـسا و  لاـعتم  یادـخ  زا  رگا  دراد . مزـال  نتـساوخ 

نیا دوشیم . یحور  یهتسخ  تکرح ، زا  مدآ  اما  هدشن ؛ هتـسخ  الـصا  اھاپ  وناز و  دراد ؛ مھ  هوق  ناسنا  یھاگ  ینالوط  یاھھار  رد  دورن . رـس  شاهلـصوح  دوشن و  هتـسخ 

 - تسا رتشیب  مھ  شرطخ  یھاگ  یمسج  یگتسخ  زا  هک  دیاین -  شیپ  یحور  یگتسخ  نیا  هکنیا  یارب  درادیم . زاب  فادھا  هب  ندیـسر  زا  ار  ناسنا  یحور ، یگتـسخ 

زا میتسین  رتزیزع  لاعتم  یادخ  شیپ  امش  نم و  دیشاب . هتـشاد  ار  نیا  دیھدن و  تسد  زا  ار  نیا  تسا ؛ مزال  یھلا  کمک  هب  یراودیما  ادخ و  هب  لکوت  راگدرورپ ، زا  دادمتـسا 

رگا دیـشاب . هتـشاد  هجوت  ار  نیا  دـشاب ؛ اھنآ  زا  رتشیب  نامیاوقت  دـشاب و  بوخ  ناملمع  هکنیا  رگم  دـمآ ؛ دـنھاوخ  ام  زا  دـعب  هک  یناسک  زا  دـندوب و  اـم  زا  لـبق  هک  یناـسک 

نیا تھج  رد  میتشاذـگ و  مارتـحا  رتـشیب  نوناـق  هب  میدرک ، لـمع  ناـمفیاظو  هب  رتـھب  میدرک ، راـک  رتـھب  میدرک ، تبقارم  رتـشیب  ناـمدوخ  زا  میداد ، جرخ  هب  یرتـشیب  یاوقت 

هک ییاـھماد  رد  میـشاب  بظاوم  مینک . زکرمتم  تھج  نیا  رد  ار  نامـشالت  دـیاب  ریخن . نآ ، نودـب  اـما  دوب ؛ میھاوخ  رتزیزع  لاـعتم  یادـخ  شیپ  میتفر ، شیپ  رتـشیب  فادـھا ،

. تسین اھنآ  ام و  نیب  یقرف  اذل  تسا ؛ روصتم  شیارب  بقاوع  نامھ  اھالب و  نامھ  دتفیب ، اھماد  نآ  رد  سک  رھ  میتفین . ام  دنداتفا ، نارگید 

ییوجشناد  / ٠٧/٢۵/١٣٨۵ فلتخم  یاھلکشت  ناگدنیامن  هنومن و  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

عضاوم کی  یروشک  رھ  ای  یتلود  رھ  هکنیا  لثم  هدمآ ، راک  رـس  رب  یـصاخ  عضاوم  اب  یروشک  رد  یتلود  کی  هک  تسین  نیا  تسا ، هداتفا  قافتا  زورما  هک  هچنآ  زیزع ! ناناوج 

شخب کی  رد  یهدـنناودهشیر  هدنبایهعـسوت و  جـیردتب  میظع و  یهدـیدپ  کی  یهلئـسم  تسین ، نیا  یمالـسا  یروھمج  یهلئـسم  ام و  یهلئـسم  دراد ؛ یـسایس  صاـخ 

دروم هک  تسھ ، مھ  تیرـشب  زاین  دروم  مھم و  رایـسب  یهدـیدپ  کـی  نیا  دوشیم . بوسحم  نآ  یلـصا  تفاـب  وزج  تیونعم ، هک  یماـظن  کـی  لیکـشت  تساـیند ؛ زا  یمھم 

رصانع وزج  ناسنا ، یونعم  لئاسم  هک  تسا  یماظن  دیایب ، راک  رس  رب  یمالسا  تفرعم  رکفت و  ساسا  رب  هک  یماظن  دش . دھاوخ  مھ  رتشیب  تسا و  هتفرگ  رارق  لابقتـسا 

یهناشن هطلاغم و  کی  نیا  هن ؛ داد ، دھاوخ  رارق  تایونعم  طقف  ار  شفدھ  درک و  دھاوخن  هجوت  یدام  لئاسم  هب  هک  تسین  نیا  ماظن ، نیا  تیـصوصخ  دوب . دھاوخ  نآ  یلـصا 

رـصنع هک  تسا  نیا  یماـظن ، نینچ  لیکـشت  یاـنعم  هکلب  تسین ؛ هنوـگنیا  هجوچـیھ  هب  دوـشیم . هداد  هناـشن  نیا  اـم ، هیلع  یناـھج  تاـغیلبت  رد  هـک  تـسا ؛ نداد  طـلغ 

نان و هب  ناسنا  هک  ینانچمھ  ددرگیمرب . تیرـشب  یگدنز  هب  تسا -  ملاع  نادـنمتردق  دـنمتردق  یهجنپ  ریثات  تحت  هک  تیونعم - »  » رـصنع ینعی  رـشب ، نایم  زا  یهدـشمگ 

مھ ندـش  یھلا  فراعم  بوذـجم  لد و  تینارون  لد و  تراھط  ینمادـکاپ و  یکاپ و  اوقت و  نامیا و  هب  تسا ، دـنمزاین  یگدـنز  ذـیاذل  تفرـشیپ و  ملع و  تعنـص و  اذـغ و  اوھ و 

لاس دص  دندرک ؛ رود  تیرـشب  نایم  زا  جیردتب  ایند ، یدام  نادنمتردق  رثوم  یهجنپ  ار  مود  شخب  نیا  تسا . دـنمزاین  مھ  یقالخا  مراکم  هنـسح و  قالخا  هب  تسا ؛ دـنمزاین 

، لاـس دـص  زا  هک  ناـھج -  دوجوم  مظن  نیا  تسا . ناـھج  ینونک  عضو  رد  هژیو  ماـظن  کـی  تیـصاخ  نیا  تسا . هدوـب  رتـھب  زاـب  شیپ  لاـس  تسیود  هدوـبن ؛ زورما  لـثم  شیپ 

هدش مامت  تیرـشب  ررـض  هب  نیا  دوشب و  عمج  ناسنا  یگدـنز  یاضف  زا  جـیردتب  تیونعم  نماد  هک  هدوب  نیمھ  شئاضتقا  هتفرگ -  توق  لبق  لاس  تسیود  لاس ، هاجنپودـص 

دنمزاین دراد -  یروآتفگش  یاھتفرشیپ  تسا و  تافاشتکا  نیا  مرگرس  رـشب  زورما  هک  نانچمھ  یپردیپ -  تافاشتکا  هب  تسا ، دنمزاین  یملع  تفرـشیپ  هب  رـشب  تسا .

نیا دنادرگرب . رشب  یگدنز  طیحم  هب  ار  یرشب  تایح  ندمت و  زا  یهدشمگ  رصنع  نیا  دھاوخیم  هک  تسا  یماظن  نآ  مھ ، یمالسا  ماظن  بوخ ، تیونعم . رانک  رد  اما  تسا ؛

هارمھ گنج  داجیا  اب  ایند  رد  ناشتعفنم  هک  یناسک  یهمھ  دراد . یتفلکندرگ  یلیخ  ناضراعم  مھ  تسا ، یلکـشم  راـک  مھ  لـمع ، رد  اـما  تسا ؛ یناـسآ  راـک  ناـیب ، رد 

یاھتورث یهتـشررس  دـنھاوخیم  هک  یناسک  یهمھ  دـنفلاخم ؛ نیا  اب  دوشیم ، هکـس  سکـس  جـیورت  اب  ایند  رد  ناشراب  راک و  هک  یناسک  یهمھ  دـنفلاخم ؛ نیا  اـب  تسا ،

. دـنفلاخم نیا  اب  ایند -  گرزب  کچوک و  یاھتموکح  رد  تسا -  یلـصا  فدـھ  ناشیارب  یبلطتردـق  هک  یناسک  یهمھ  دـنفلاخم ؛ نیا  اـب  دـنریگ ، تسد  هب  ار  اـھتلم  یتاـیح 

. دراد یتفلکندرگ  ناضراعم  ینعی 

، یوحن هب  دـش و  هتخیر  راک  یاپ  راک ، ییادـتبا  حـلاصم  لثم  مھ  شاهیلوا  میلاعت  دـمآ ، دوجو  هب  شیاـنب  دـش ، هدز  شگنلک  درک ؛ راـک  هب  زاـغآ  ناریا  رد  ماـظن  نیا  ـالاح  بوخ ،

ناربج ار  اھدوبمک  نیا  دناوتیم  دنکیم و  ادیپ  ییاھدوبمک  تسا ؛ یناسنا  دوجوم  کی  لثم  تسین ؛ هدرم  انب ، کی  لثم  ماظن  کی  الوا  دش . عورش  مھ  نآ  ییانب  یگدنزاس و 

ماـظن کـی  هدـنورشیپ . اـیوپ و  دوجوم  کـی  لـثم  ینعی  دـش ؛ دـھاوخ  ناربج  رتھب  رتدوز و  دـنک ، یعـس  شـالت و  دـنک و  تقد  رگا  دـش ؛ دـھاوخن  ناربج  دـنک ، تلفغ  رگا  دـنک ؛

یاـھنامرآ فادـھا و  تھج  ناـمھ  رد  مھ  یـسوسحم  روط  هب  اـم  هک  تسا  نیا  نم  تواـضق  هتبلا  و  میوریم . شیپ  شلاـچ  اـب  میراد  اـم  نیارباـنب  تسا . نینچنیا  یناـسنا ،

هب شـشیارگ  تسا و  دـنمهقالع  نآ  هب  انـشآ و  یمالـسا  یاھنامرآ  اب  بالقنا ، مراھچ  موس و  لسن  زورما  هک  تسا  نیا  شلئالد  زا  یکی  میاهتفر . شیپ  ماـظن  نیا  یمالـسا 

یهرود لثم  دـھدب ؛ ماجنا  ار  اھنآ  دـھاوخب ، لسن  نیا  زا  ار  راوشد  یاھراک  هک  دـیایب  دوجو  هب  روشک  رد  یاهبرجت  رگا  هک  دراد  ار  یگداـمآ  نیا  و  تسا ، داـیز  یمالـسا  رھاـظم 

« يمالسا تلود   » 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 28هاگياپ  هحفص 18 
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رد رگا  دوب ؛ یلمع  یهروک  شیامزآ و  کی  یلیمحت ، گنج  نارود  دننک ؛ هسیاقم  یلیمحت  گنج  نارود  اب  ار  ام  ینونک  عضو  یـضعب  هک  دشابن  روطنیا  ینعی  یلیمحت . گنج 

دوجو هب  رگا  اما  درادن ؛ دوجو  طیارش  نآ  زورما  دنسریم . تیلعف  هب  اھدادعتسا  دنیآیم و  راک  هب  یهدامآ  هنـشت و  یاھناج  دیآ ، دوجو  هب  یـشیامزآ  عضو و  نانچنآ  یروشک  رھ 

. تسا نیا  منکیم ، هدھاشم  مراد  نم  هک  یزیچ  نآ  دمآ ؛ دھاوخ  شیپ  تیعضو  نامھ  دیآ ،

یاھنادیم رد  هکنیا  رب  هوالع  میاهتفر ؛ شیپ  تسا و  هدوب  رتشیب  نامشزیر  زا  ام  شیور  اعومجم  دراد ، یمالسا  ماظن  هک  یـشیور  شزیر و  نیا  رد  میاهتـشاد و  تفرـشیپ  ام 

لوا ام  دراد ؛ رارق  دوخ  یادـتبا  رد  راک  ناـنچمھ  یلو  میاهتـشاد . یداـیز  یاھتفرـشیپ  دـش -  ناـیب  دـینادیم و  دـیتفگ و  اھامـش  هک  هریغ  یملع و  یاھنادـیم  رگید -  نوگاـنوگ 

، یمالسا ماظن  ینعی  مینک ؛ لماک  یتفرعم  ینابم  نآ  ساسا  رب  دیاب  ار  ماظن  یانب  ایناث  مینک . لماک  شایتفرعم  ینابم  ظاحل  زا  ار  ماظن  دیاب  الوا  میھار . یادتبا  ام  میھار ؛

مراکم ات  میراد . راک  یلیخ  ام  دوشب ، یمالـسا  روشک ، ات  دنتـسین . زیچ  کی  ناسکی و  همھ  اـھنیا  تسا ؛ رگیدـمھ  رب  بترتم  مادـک  رھ  یمالـسا ، روشک  یمالـسا و  تلود 

. میراد یاینالوط  هار  دـنک ، ادـیپ  ققحت  تسھ -  ام  ناوج  لسن  رد  قح  هب  هک  یدـنلب  یاھوزرآ  دـیراد و  امـش  هک  یتاعقوت  نیمھ  یمالـسا -  هاگـشناد  یمالـسا و  قالخا 

دناوتب دـجنگب و  روشک  کـی  ییاـیفارغج  راـصح  بوچراـھچ  رد  هک  تسین  یرکف  رکف ، نیا  رگید ، فرط  زا  و  تسا . نیا  شیاـھهناشن  زا  یکی  میتـسھ ، راـک  لوا  میوـگیم  هکنیا 

میاهدید و ام  ار  نیا  زا  یددعتم  دراوم  بالقنا ، لوا  زا  هتبلا  دنک . بسک  شدوخ  یارب  ار  اھتلم  یرکف  یفطاع و  یهبقع  دنکب و  ادـیپ  راشتنا  دـیاب  یعیبط  روط  هب  نیا ، دـنامب ؛

. دشاب هتشاد  رارمتسا  رتشیب  هچ  رھ  هبقع ، نیا  هک  دراد  جایتحا  اھتنم  تسا ؛ نیمھ  مھ  زورما  تسا ؛ هدمآ  شیپ 

نموم شایلـصا  طیارـش  زا  یکی  میراد . دـلبهار  نادراک  رگـشالت  نموم  یهزیگنارپ  تمھاب  ناوج  لسن  هب  جایتحا  میـسرب ، بولطم  یاھهدـنیآ  نیا  هب  میناوتب  اـم  هکنیا  یارب 

هک تسا  نیا  یارب  دنـشخبب ، قمع  ناشدوخ  رد  ار  یمالـسا  تفرعم  فراعم و  ییوجـشناد ، یاـھطیحم  یمالـسا و  یاھلکـشت  مییوگیم  هکنیا  تسا ؛ ندوب  یقتم  ندوب و 

. تسا ییوجشناد  یاھهعومجم  اب  ام  یلصا  فرح  هتکن و  نیا  دوشیمن . الاو  دنناسرب ؛ لزنم  هب  دنریگب و  شود  رب  ار  نیگنس  راب  نیا  دنناوتب 

ماظن  / ٠١/١٧/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ادخ و هب  لکوت  نید و  هب  کسمت  ینعی  دوخ ، یونعم  تردق  یملع و  تفرـشیپ  یارب  دنک ؛ شالت  دوخ  لالقتـسا  یارب  دنک ؛ شالت  دوخ  تزع  یارب  دیاب  یمالـسا  یایند  زورما 

، هدعو نیا  هب  دامتعا  اب  هرـصنی .» نم  نرـصنیل هللا  و   » هک تسا  یھلا  زجنم  یهدـعو  تسا ؛ یھلا  یهدـعو  نیا  هزجنم .» کدابعل  کتادـع   » و دـنک . شالت  ادـخ  کمک  هب  نیقی 

یعامتجا لمع  تسا ، یملع  لمع  تسا ، ینالقع  لمع  تسا ، یرکف  لمع  لمع ، نیا  تسین ؛ نتفرگ  تسد  گنفت  طـقف  لـمع ، نیا  دـنوشب . لـمع  کرحت و  نادـیم  دراو 

لصتم رگا  یمالسا  یاھتلود  یمالسا . یاھتلود  مھ  دنوشیم ، عفتنم  اھتلم  مھ  نیا ، زا  مالسا . یایند  داحتا  هار  رد  همھ  ادخ و  یارب  همھ  تسا ؛ یـسایس  لمع  تسا ،

رگا اما  دروآیمن . تردـق  اھنآ  یارب  نیا ، ییاکیرما ؛ رادمتـسایس  نالف  اکیرما و  ریفـس  هب  دنـشاب  یکتم  ات  دـش ، دـنھاوخ  رتیوق  دنـشاب ، یمالـسا  تما  نارکیب  یاـیرد  هب 

ار یمالـسا  تلود  کی  دناوتب  رابکتـسا  ارچ  دـنوش ، کیدزن  مھ  هب  دـنوش ؛ لصتم  ناشورخ  میظع و  یایرد  نیا  هب  یمالـسا و  تما  هب  مالـسا ، یایند  هب  یمالـسا  یاھتلود 

مجسنم دحتم و  یمالسا ، یاھتلود  دننک . هجوت  هلئسم  نیا  هب  دیاب  همھ  رگید ؟ تلود  کی  غارـس  دورب  دعب  دسرب ، وا  باسح  هب  دنک ؛ ادج  نارگید  زا  ار  وا  دھدب و  رارق  فدھ 

. دنناوتیم هک  دننادب  دنشاب و 

. تسا هداد  رارق  مالسا  یایند  رایتخا  رد  ار  دوخ  تردق  هب  دامتعا  دنوادخ و  هب  دامتعا  یگداتسیا و  یهبرجت  ناریا ، تلم  میداد . رارق  یمالـسا  تما  لباقم  رد  ار  هبرجت  نیا  ام 

ام تلم  هیلع  رابکتـسا  هک  دـشن  زور  کی  لاس ، تشھ  تسیب و  نیا  رد  تسا . هتـشذگ  لاس  تشھ  تسیب و  زورما  اـت  بـالقنا  لوا  زا  دـنک . هاـگن  دـناوتیم  مالـسا  یاـیند 

. مینکن ادیپ  یرتشیب  تردق  مینکن و  یرتشیب  تفرشیپ  میورن و  رتولج  لبق  زور  زا  هک  دشن  یزور  چیھ  ام  و  دنکن . راک  دنکن ؛ شالت 

روشک  / ٠٩/٠۴/١٣٨۶ ییارجا  ناریدم  تلود و  تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

افتکا مدرم  یگدـنز  یرھاظ  شمارآ  شیاسآ و  نکـسم و  مکـش و  هب  طقف  یمالـسا  تلود  ینعی  دوش ؛ هدـید  مھ  اب  دـیاب  مدرم ، یونعم  یاـھزاین  اـب  مدرم  یداـم  یاـھزاین 

مھ اھنآ  یئاوقت  ینید و  دشر  هب  اھنآ ، یملع  دشر  هب  اھنآ ، شرورپ  شزومآ و  هب  دـنورب ، دـیاب  اھنآ  یاھناوج  هک  یمیقتـسم  طارـص  هب  اھنآ ، نید  هب  اھنآ ، قالخا  هب  دـنکیمن ؛

رد هلـضاف  قالخا  تسرد و  یهشیدـنا  ناـیرج  نایرـس و  یارب  ار  مزـال  یاـھرتسب  دـیاب  تلود  هن ، تسین ؛ تلود  راـک  رگید  نآ  میئوگب  اـم  هک  تسین  روجنیا  دـھدیم . تیمھا 

. تسھ مھ  یسایس  راک  کی  تسا ، یگنھرف  راک  کی  هکنیا  نیع  رد  دوخ  نیا  دروایب . دوجو  هب  روشک 

، ار اـھناوج  هک  تسا  نیا  فـلتخم  یاـھروشک  رد  ناـشیتلود  لـماوع  اـیند و  یتسینویھـص  کاـنرطخ  یهکبـش  لاـب  تـسد و  رد  لوادـتم  جـئار و  یاھتـسایس  زا  یکی  زورما 

هب ار  اھنآ  عفانم  دننک و  ملع  دق  یـسایس  بیقر  ای  یملع  بیقر  کی  ناونع  هب  اھنآ  لباقم  رد  تسا  نکمم  هک  یئاھروشک  رد  صوصخب  یمالـسا و  یاھروشک  رد  صوصخب 

رب هوالع  یزیرهمانرب  نیا  اب  یهلباقم  دـناهدرک . یزیرهمانرب  راک  نیا  یارب  اھنآ  دـننک ؛ عیاض  ار  اھناوج  نیا  دـنھاوخیم  اھنآ  دـنرادب . زاب  یگدـنز  هب  یدـج  هاـگن  زا  دـنزادنیب ، رطخ 

شرورپ و شزومآ و  ترازو  یاھشخب  یملع ، یاھراک  داشرا ، ترازو  ینید ، روما  هب  طوبرم  یاھشخب  اذل  تسا ؛ یـسایس  یهناعاجـش  تکرح  کی  تسا ، هفیظو  کی  هکنیا 

یهلئـسم نیمھ  دـنراد . شود  رب  ار  یگرزب  فئاظو  دـنوشیم و  بوسحم  تلود  نالک  یاھیزیرهمانرب  رد  ساـسح  رایـسب  یاھـشخب  وزج  یکـشزپ ، شزومآ  یلاـع و  شزومآ 

لثم نیزنب و  یهیـضق  نامھ  لثم  دـننکیم -  لاجنج  هلب ، تسا . یمھم  یهلئـسم  رایـسب  دنتـسھ ، شلابند  روشک  ترازو  یماظتنا و  یورین  اـھزور  نیا  هک  یقـالخا  تینما 

. دنھدب ماجنا  ار  نآ  تسیچ ، فیلکت  دننیبب  دیاب  دننکب ؛ هجوت  دیابن  اھلاجنج  نیا  هب  یلو  رگید -  یایاضق  زا  یلیخ 

هاگتـسد رد  راک  نیمھ  نیع  زا  تسا  رتشیب  یداصتقا  داسف  اب  یهزراـبم  تیمھا  یتلود ، تالیکـشت  لـخاد  رد  تساـھراک . نیمھ  یهلمج  زا  یداـصتقا  داـسف  اـب  یهزراـبم 

مخ چیپ و  رد  تسا . یریگشیپ  نیا  تسا ؛ رتمھم  نیا  دراد ؛ هدھع  رب  ار  داسف  زورب  زا  یریگولج  یئارجا  هاگتـسد  دراد ، هدھع  رب  ار  دسفم  تازاجم  یئاضق  هاگتـسد  یئاضق .

دـننکیم و دـشر  دـنیآیم و  دوجو  هب  داسف  یاـھبرکیم  نیا  دریگیم ؛ ناـج  داـسف  هک  ارجا -  یهلحرم  رد  هچ  یزیرهماـنرب ، یهلحرم  رد  هچ  تسا -  یئارجا  نوگاـنوگ  یاـھنالاد 

اتقیقح داسف  اب  میناوتب  ات  میـشابن  داسف  لھا  میـشاب ؛ حلاص  دیاب  نامدوخ  لوا  دراد ؛ جایتحا  حالـص  هب  داسف  اب  یهزرابم  هتبلا  تفرگ . دـیاب  ار  اھنیا  یولج  دـنوشیم ؛ ریثکت 

نامدوخ بظاوم  اذل  میراذگب . مدق  نادیم  رد  هکنیا  زا  دوب  میھاوخن  عمجرطاخ  رگید  تقو  نآ  دشاب ، هتشاد  دوجو  یریذپداسف  باب  زا  یفعـض  یهطقن  ام  رد  رگا  مینک . هزرابم 

. میشاب

ینسمم  / ١٣٨٧/٠٢/١۵ دابآرون  ناتسرھش  ریاشع  مدرم و  رادید  رد  تانایب 

حالصا مییایب و  قئاف  نامدوخ  رب  میتسناوتن  روشک  نیا  رد  ام  هک  ییاھزیچ  زا  یکی  مینک . هدروآرب  ار  روشک  زاین  میناوتیم  مینکن ، فارسا  ام  رگا  مدرک : هراشا  زاریش  رد  نم 

هکیتروصرد اما  تسین ؛ ینغ  نانچ  نآ  بآ  ظاحل  زا  هک  تسا  یقطانم  وزج  ام  روشک  اقافتا  تسا ؛ بآ  رد  فارسا  فارـسا ، دراوم  زا  یکی  تسا و  فارـسا  یهلئـسم  مینک ،

مدرم یهمھ  فئاظو  اھنیا  مینک . هدروآرب  ار  روشک  زاـین  میناوتیم  دوجوم  بآ  نیمھ  اـب  میریگب ، شیپ  رد  تسا  تسرد  هنـالقاع و  هک  ناـنچ  نآ  ار  راـک  شور  مینکن و  فارـسا 

ار تالکشم  یرگید  زا  سپ  یکی  هللااشنا  دنک و  هدافتـسا  ناریا  تلم  یگدامآ  نیا  زا  تسرد ، یهمانرب  اب  حیحـص و  بیترت  اب  هک  تسا  فظوم  یمالـسا  تلود  تسا و  ناریا 

. دننک فرطرب 

نایوجشناد  / ١٣٨٧/٠٧/٠٧ رادید  رد  تانایب 

نیا دسریم  مرظن  هب  تسا . یبوخ  یاھلاوس  اھنیا  دنک ؟ تیادـھ  دربب و  شیپ  ار  وا  دـھاوخیم  یک  تسیچ ؟ شتامازلا  تسیچ ؟ لسن  نیا  تیرومام  هک  دوشیم  لاوس 

کی ماظن ، کی  داجیا  یارب  دـماین ، دوجو  هب  هک  تلود  یاج  هب  تلود  کی  داجیا  یارب  بـالقنا  تسا . مولعم  اـھلاوس  نیا  هب  خـساپ  تسین . ماـھبا  نکیل  تسا ، لاوس  اـھلاوس 

؛ تسا هدـش  تباث  مینکیم و  مھ  تابثا  ار  اعدا  نیا  هک  تسا - نیا  ام  یاعدا  تسا . مالـسا  رکفت  رکفت ، نآ  دـمآ . دوجو  هب  رکفت  کی  ساـسا  رب  یناـسنا  یلم و  یهعومجم 

مھ یدام  تفرشیپ  یتح  ایبنا  میلاعت  یاھنم  رشب  تسا . مالسا  میلاعت  مھ  شنیرتلماک  هک  تسا ، ایبنا  میلاعت  تسد  هب  اھناسنا  تداعـس  هار  میدقتعم  ام  تسا - یعطق 

« يمالسا تلود   » 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 28هاگياپ  هحفص 19 
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یتوکلم یـالاو  جراـعم  هب  تسوا  جورع  زاـسهنیمز  هک  یناور  شیاـسآ  شمارآ و  یونعم و  تجھب  یونعم و  یلاـعت  هب  دـسرب  هچ  درکیمن ؛ ادـیپ  هدرک ، ادـیپ  هک  یدـح  نیا  رد 

. تسا نیا  ناسنا  تداعس  هار  ناسنا .

طقف هن  یمالـسا ، روشک  یمالـسا ، یهعماج  دمآ . دوجو  هب  فدھ  نیا  اب  بالقنا  نیا  دوب . مزال  ینالوط  تدـمدنلب و  تکرح  کی  دوش ، هدایپ  هعماج  رد  ایبنا  رکفت  هکنیا  یارب 

- تسا ایبنا  میلاعت  بابل  بل  هک  مالـسا - میلاعت  ساـسا  رب  هک  یمدرم  هعومجم  کـی  تیعقاو و  کـی  لیکـشت  هکلب  یمالـسا ، ماـظن  کـی  لیکـشت  طـقف  هن  یمالـسا ، تلود 

فدھ فدھ ، نیا  میسرب . لاس  یس  فرظ  رد  هک  دوبن  مھ  عقوت  میدیسرن ، زونھ  فدھ  نیا  هب  ام  بوخ ، تسام . فدھ  نیا  دننکیم . ساسحا  ار  شراثآ  دننکیم و  یگدنز 

نآ هب  ار  ناتتلم  روشک و  تسا ؛ نیا  لسن  نیا  تیرومام  تسا . نیا  ناتتیلوئـسم  امـش  دیـسر ؛ فدھ  نیا  هب  ات  درک  راک  دیاب  درک ، شالت  دـیاب  تسا . یتدـم  ینالوط  یلیخ 

نیا شرتسگ  یارب  هلیسو  نیرتگرزب  دوشیم  نیا  دینک . وگلا  ار  نیا  دیناسرب . هدش ، لیکشت  یعقاو  یانعم  هب  یمالـسا  یهعماج  کی  هک  دشاب  نیا  شیانعم  هک  یھاگیاج 

ناـمھ تسا . یراوشد  رایـسب  راـک  راـک ، هتبلا  تسین . یلکـشم  زیچ  یرظن ، یهبنج  رد  روصت و  رد  هک  تسا  لـسن  نیا  تیروماـم  نیا  ملاـع ؛ رد  هبرجت  نیا  شرتسگ  رکف و 

روشک میھاوخیم . یمالـسا  روشک  ام  تسا : نیا  فدـھ  مینکیم . ضرع  میاهتفگ و  الاح  هک  یداھج  ناوارف  شالت  اب  دراد ؛ مزـال  ار  یناوج  یهزیگنا  ناـمھ  یناوج ، کرحت 

. دراد دوجو  یدام  یاھماظن  رد  هک  یایدابآ  یانعم  هب  هن  دش ، دھاوخ  دابآ  مدرم  یایند  هک  تسا  نیا  شیانعم  دش ، لیکشت  یتقو  یمالسا 

ینعی درادـن . دوجو  هنالداع  هاگن  لداعت و  مھ  یدام  یاھتفرـشیپ  نامھ  دروم  رد  اما  تسا ؛ بوخ  یدام  یاھتفرـشیپ  قلطم  ردـق  ینعی  دراد ؛ دوجو  یدابآ  یدام  یاھماظن  رد 

زا دریمیم ، امرـس  زا  تسایند ؛ ریقف  نیرتدب  یھاگ  مھ  شریقف  نکیل  تسایند ، دـنمتورث  نیلوا  شدـنمتورث  اکیرمآ ، لثم  یدـنمتورث  روشک  رد  هک  دـینیبیم  الثم  نآلا  امش 

ریس ار  ناشمکـش  دنناوتیمن  دننکن ، راک  ناوت  یهمھ  اب  تقومامت ، زورهنابـش ، رگا  هک  دننکیم  یگدنز  اجنآ  رد  یطـسوتم  یهقبط  دریمیم . یگنـسرگ  زا  دریمیم ، امرگ 

هک نیا  تسا ؛ رگید  روشک  کی  ربارب  هد  ینک ، هاگن  ار  شایلخاد  صلاخان  دـیلوت  هلب ، تسین . یتخبـشوخ  هعماج  کی  یارب  نیا  تسین ، یتخبـشوخ  رـشب  یارب  نیا  دـننک .

یناور شمارآ  یونعم ؛ یرادروخرب  هب  دـسرب  هچ  دنتـسین ؛ رادروخرب  همھ  ینعی  تسین ؛ یریگهمھ  تسین ، تلادـع  مھ  یدام  یاھیرادروخرب  رد  یتح  ینعی  دـشن . لیلد 

تسین و و  تسین ؛ ادـخ  ناگدـنب  زا  یریگتـسد  محرت و  تسین ، ضامغا  تشذـگ و  تسین ، تراھط  ینمادکاپ و  تسین ، یراـگزیھرپ  اوقت و  تسین ، ادـخ  هب  هجوت  تسین ،

. تسین تسین و 

یهعماج یارب  هک  یایرادروخرب  یمالـسا ، یهعماج  یارب  ام  هک  یایتخبـشوخ  نآ  تسا . نآ  لاـبند  یمالـسا  یهعماـج  یمالـسا و  روشک  هک  تسین  یتفرـشیپ  نآ  نیا ،

تیونعم و قالخا و  اوقت و  دـشاب ، دـیاب  تلادـع  دـشاب ، دـیابن  رقف  ینعی  یونعم . یدام و  یرادروخرب  هکلب  دـینکیم ؛ هاگن  اجنیا  امـش  هک  تسین  نیا  طقف  میلئاق ، یمالـسا 

. میورب وا  لابند  دیاب  هک  تسا  یفدھ  نآ  نیا ، دشاب . دیاب  مھ  یراگزیھرپ 

جدننس  / ١٣٨٨/٠٢/٢٢ یدازآ  نادیم  رد  ناتسدرک  ناتسا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

روضح هب  ات  دندرکیم  شالت  دندیشکیم ، تمحز  دیاب  مدرم  هک  دوب  یزور  کی  دنیآیم . مدرم  غارس  هب  ناشدوخ  اھتلود  توغاط ، نارود  فالخرب  زورما  هک  مینکیم  رکش  ار  ادخ 

روھمج سیئر  دـنوریم ؛ روشک  طاقن  نیرتهداتفارود  فلتخم و  یاھرھـش  فلتخم ، یاھناتـسا  هب  دـنتفایم و  هار  هک  دنتـسھ  اـھتلود  مالـسا ، تکرب  هب  زورما  دنـسرب ؛ اـھتلود 

ار لکریدم  کی  هتـشذگ  نارود  رد  ام  دنیوگیم  دـنکیم ، ادـیپ  روضح  اھاجنآ  رد  روھمج  سیئر  هک  یئاھاج  نیا  زا  یـضعب  مدرم  دـنوریم . نوگانوگ  نیلوئـسم  دوریم ، ریزو  دوریم ،

رتـشیب مدرم  نیرتفیعـض  هب  اـھراک و  نیرتراوـشد  هب  هک  دـنکیم  فـظوم  ار  اـھتموکح  مالـسا  تسا . مالـسا  تکرب  زا  نیا  دـنیوگیم . مھ  تسار  میدوـب ! هدـیدن  اـجنیا  رد  مـھ 

. میرازگساپس ار  ادخ  دراد . دوجو  نیا  زورما  هناتخبشوخ  و  ناسآ ؛ یاھراک  هب  ات  دنزادرپب 

تلود  / ١۶/١٣٨٨/٠۶ تئیھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

کی مینک . نشور  ار  نیا  فیلکت  لوا ، مینکب ؟ میھاوخیم  راک  هچ  گنھرف  هب  نتخادرپ  گنھرف و  یهنیمز  رد  ام  تسا . یمھم  یهلئسم  رایسب  گنھرف  یهلئـسم  دش  هراشا 

شایگنھرف یاھیراذـگفدھ  نکیل  دراد ، یگنھرف  روما  هب  مامتھا  انتعا و  یھاگتـسد  کی  هن ، تقو  کی  تسا ، انتعایب  یگنھرف  روما  هب  یھاگتـسد  کی  هک  تسھ  تقو 

هب ام  ایآ  مدرم ؟ گنھرف  اب  مدرم ، قالخا  اب  مینکب  میھاوخیم  هچ  ام  درک . تلفغ  یتسیابن  نیا  زا  تسا ؛ مھم  یلیخ  اھیراذگفدھ  نیا  تسا . هشدـخ  راچد  ای  لالتخا  راچد 

، دننکیم دقن  دننزیم ، یئاھفرح  نیـضرتعم  نیفلاخم ، الاح  تسام . فئاظو  وزج  هن ، اعطق  مینک ؟ اھر  ار  نامدوخ  یهعماج  یگنھرف  تیادـھ  میناوتیم  یمالـسا  تلود  ناونع 

؛ مینکب تیادـھ  ار  نامدوخ  مدرم  میراد  هفیظو  ام  مینک . شومارف  اھزیچ  نیا  اب  ار  یھلا  فیلکت  میناوتیمن  هک  اـم  دـننکب ؛ دـننکیم ، تناـھا  یھاـگ  دـننکیم ، هرخـسم  یھاـگ 

تیادھ هار  دیاب  میناوتیم ، هک  یئاجنآ  ات  تیادھ . اب  هارمھ  تسھ ، مدرم  یگدنز  روما  یهرادا  تسین ؛ فرص  ضحم و  یدام  تسایر  یمالـسا ، یهعماج  رد  تسایر  تیادھ .

ناوارف یاھهنومن  تسامیـس و  ادـص و  شاهنومن  کی  الاح  تسا ؛ یتموکح  یاھهاگتـسد  راـیتخا  رد  تیادـھ  یاـھرازبا  زا  یلیخ  مینک . تیادـھ  ار  مدرم  مینک و  زاـب  ار  مدرم 

. تسا یتیادـھ  یتامدـخ  یاھهاگتـسد  همھ  اھنیا  تسا ؛ شرورپ  شزومآ و  ترازو  هنومن  کی  تسا ، مولع  ترازو  هنومن  کی  تسا ، داشرا  ترازو  هنومن  کی  دراد ؛ مھ  رگید 

؛ دنوشب دـنبیاپ  المع  دـنوشب ، دـقتعم  ینید  ینابم  هب  دـننکب ، لمع  نیدـتم  دـنیایب ، راب  نیدـتم  مدرم  هک  مینک  تکرح  یتھج  رد  دـیاب  مینکیم ؟ هدافتـسا  هنوگچ  اھنیا  زا  ام 

. دشاب نیا  دیاب  اھهنیمز  یهمھ  رد  ام  یریگتھج 

هزغ  / ١٣٨٨/١٢/٠٨ شیامھ  یهیحاتتفا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

یماندب اکیرمآ و  یماندب  اما  تسین ؛ یدیدرت  چیھ  اھنیا  رد  دش ؛ دھاوخ  لیکـشت  ینیطـسلف  تلود  اجنآ  رد  تشگ و  دھاوخ  رب  مدرم  هب  دش و  دـھاوخ  دازآ  اعطق  نیطـسلف 

دھاوخ لکـش  دیدج  یهنایمرواخ  تسا ، هدرک  ریدقت  لاعتم  یادخ  هک  یقیاقح  ساسا  رب  هک  تسین  یکـش  دوب . دـنھاوخ  ماندـب  نانچمھ  اھنیا  دـش . دـھاوخن  فرطرب  برغ 

یهمھ دنلوئسم . نیطسلف  لباقم  رد  اھتلم  یهمھ  تسا . یمالسا  یهلئسم  کی  نیطسلف  یهلئسم  هکنیا  امک  دوب ؛ دھاوخ  مالـسا  یهنایمرواخ  هنایمرواخ ، نیا  تفرگ .

اھتنم تسا ؛ لوئسم  دراد ، ار  تیناسنا  زا  یرادفرط  یاعدا  هک  یتلود  رھ  ناملسم . ریغ  یاھتلود  هچ  ناملسم ، یاھتلود  هچ  دنتسھ ؛ لوئسم  نیطسلف  لباقم  رد  اھتلود 

لمع نیطسلف  یهیضق  رد  دوخ  یهفیظو  هب  هک  یتلود  رھ  دننکب و  لمع  هفیظو  نیا  هب  دیاب  دنفظوم و  یمالسا  یاھتلود  تسا . یرتنیگنس  یهفیظو  اھناملسم  یهفیظو 

. دنوشب میلست  دنھدب و  نت  هیضق  نیا  هب  تبسن  دنروبجم  اھتلود  دننکیم و  هبلاطم  اھتلود  زا  دندش و  رادیب  اھتلم  نوچ  دید ؛ دھاوخ  ار  نآ  یهمطل  دنکن ،

، تسا لد  یهلئسم  تسا ، هدیقع  یهلئسم  تسین ، مھ  یسایس  یژتارتسا  کی  تسین ، یکیتکات  یهلئسم  کی  نامیارب  نیطسلف  یهلئسم  یمالسا  یروھمج  رد  ام 

مدرم میلئاق ، مامتھا  نیطسلف  یهلئسم  یارب  ام  هک  ردق  نامھ  درادن ؛ دوجو  یاهلصاف  هنوگ  چیھ  هنیمز  نیا  رد  ناممدرم  نیب  ام و  نیب  هک  تساذل  تسا . نامیا  یهلئسم 

رد دینکیم  هدھاشم  امش  و  دنراد . ار  هزیگنا  نامھ  دنتـسھ -  ام  تلم  یهبطاق  هکلب  ام ، تلم  میظع  تیرثکا  هک  تسیچ  نیطـسلف  یهلئـسم  دننادیم  هک  یئاھنآ  مھ -  ام 

رد یتـح  کـچوک ، یاھرھـش  رد  گرزب ، یاھرھـش  رد  دـنیآیم  مدرم  دـندرک ، نیعم  سدـق  زور  ناوـنع  هب  ار  نآ  ماـما  هک  لاـس ، رھ  ناـضمر  هاـم  رخآ  یهعمج  رد  سدـق و  زور 

ار تاساسحا  نامھ  تسا -  روشک  لخاد  تلم و  دوخ  هب  طوبرم  یهلئسم  کی  هک  تسام  بالقنا  یزوریپ  درگلاس  روآدای و  نمھب   ٢٢ نمھب -  یئامیپھار ٢٢  لثم  اھاتسور ،

. دنھدیم ناشن  نمھب  زور ٢٢  رد  هک  دنھدیم  ناشن  ار  یروضح  نامھ  دنھدیم ؛ جرخ  هب 

ثعبم  / ١٩/١٣٨٩/٠۴ دیع  زور  رد  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یروھمج اـب  زورما  هک  ار  یئاھینمـشد  یاـنعم  اـم  دـننکیم . یرتشیب  ینمـشد  اذـل  دـننکیم ؛ یرتـشیب  رطخ  ساـسحا  تیرـشب  نانمـشد  دـشاب ، رتـشیب  یرادـیب  اـج  رھ 

هتفرگ تسد  رد  ار  ناملـسم  یاـھتلم  یرادـیب  مچرپ  یمالـسا  یروھمج  نوچ  مینادـیم : ار  اھینمـشد  نیا  تلع  میـسانشیم و  بوخ  مینادـیم ، بوخ  دوـشیم ، یمالـسا 

رطاخ هب  ینمشد  دننادب . ردق  ار  ناشدوخ  تزع  مالسا  یهیاس  رد  اھتلود  اھتلم و  دیوگیم  دنکیم و  توعد  تزع  داحتا و  هب  ار  اھتلود  اھتلم و  یمالسا  یروھمج  نوچ  تسا .

یروھمج هیلع  هک  تسا  لاـس  کـی  یـس و  تسا . هدوب  ماـکان  زورما  اـت  هک  ناـنچمھ  دـش ؛ دـھاوخ  ماـکان  اھینمـشد  نیا  هک  مینادـیم  اـم  مینادـیم . اـم  ار  نیا  تسا ؛ نیا 

« يمالسا تلود   » 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 28هاگياپ  هحفص 20 
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. تشاد دھاوخ  همادا  نانچمھ  دنور  نیا  دوشیم . رتیوق  رترادهشیر و  زورهبزور  یمالـسا  یروھمج  راگدرورپ  لضف  هب  هک  تسا  لاس  کی  یـس و  و  دـننکیم ، شالت  یمالـسا 

. تخانش دنھاوخ  ار  دوخ  ردق  رتشیب  تفای ؛ دنھاوخ  زاب  ار  دوخ  رتشیب  مالسا ، یایند  رد  یمدرم  یاھهبقع  ناملسم ، مدرم  ام ، مدرم  دنک ، ادیپ  همادا  هچرھ  ینمشد 

یاھتردـق زا  دـننک ، هیکت  ناشدوخ  هب  دـننک ، دامتعا  ناشدوخ  هب  هک  دـنک  کمک  یمالـسا  یاھتلم  یهمھ  هب  یمالـسا و  یاـھتلود  یهمھ  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  میراودـیما 

هک تسا  یزیچ  نآ  دنامیم ، هک  هچنآ  تسین ؛ یندنامیقاب  لطاب  نیا  و  تسا ، لطاب  یلعج و  یورین  تسا ؛ لاوز  هب  ور  ناشیورین  اھتردـق  نیا  هک  دـننادب  دنـسرتن ؛ ربکتـسم 

«. ضرالا یف  ثکمیف  سانلا  عفنی  ام  اما  و  « ؛ تساھناسنا دوس  هب  تسا ، تیرشب  دوس  هب 

رتشیب یھلا ، فراعم  اب  یھلا و  ماکحا  اب  ار  ام  یاھلد  دنک ؛ کیدزن  رتشیب  مالسا  یاھهار  هب  مالـسا و  قیرط  هب  ار  ام  یهمھ  یوبن ، تثعب  تکرب  هب  لاعتم  دنوادخ  میراودیما 

دوخ و تردق  دـناوتب  هللااشنا  یمالـسا  تما  ات  دـنزب  هرگ  رگیدـکی  تسد  رد  ار  ناملـسم  یاھتلود  یاھتـسد  دنک ؛ کیدزن  رگیدکی  هب  ار  ناملـسم  یاھتلم  یاھلد  دـنک ؛ انـشآ 

. دبای زاب  ار  دوخ  یهتفر  تسد  زا  یوربآ  دوخ و  تزع 

تلود  / ٠٨/١٣٨٩/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

یدنبیاپ نیمھ  دنتشاد ، روضح  هک  یشقن  رھ  رد  اھنآ  لوصا . هب  ضامغایب  یدنبیاپ  هنانموم و  شالت  راک و  رھظم  دندوب ؛ روج  نیمھ  مھ  رنھاب  دیھش  یئاجر و  دیھش  اقح 

. دندرک ارجا  لامعا و  روشک  راک  نایرج  رد  ار  اھشزرا  ینابم و  هب  ضامغا  نودب 

زیزع دیھش  ود  نیا  زا  هک  یناسک  نآ  یهمھ  نکیل  دندروآیم ؛ لیلجت  اب  همھ  ار  راوگرزب  ود  نیا  مسا  هدشیم و  لیکشت  تلود  یهتفھ  هدوب و  مسر  مھ  هتشذگ  یاھلاس  رد 

. دنتشاد اھنآ  هک  یایریگفدھ  یریگتھج و  نآ  هار و  نآ  هب  دنتسین  دنبیاپ  اعقاو  دننکیم ، لیلجت 

یگرزب قیفوت  نیا  دـینکیم ؛ راختفا  دـینک ، ارجا  دـیھاوخیم  دـیراد و  لوبق  ار  بالقنا  یاھراعـش  هکنیا  هب  دـیدنبیاپ و  بالقنا  ینابم  هب  دـمحلا  هک  دـینادب  راختفا  امـش  ار  نیا 

هب مھ  مدرم  دنکیم . راختفا  یدنلبرس و  ساسحا  نیا ، هب  هداد و  رارق  بالقنا  یاھراعش  ار  شدوخ  یاھراعـش  هک  تسا  نیا  تلود  نیا  تایـصوصخ  نیرتمھم  زا  یکی  تسا .

زا بانتجا  راعش  تسا ؛ باذج  مدرم  یارب  یبلطتلادع ، راعـش  دندنمهقالع . دناهتـسبلد ، اھراعـش  نیا  هب  مدرم  دشاب . مولعم  مھ  نیا  دندرک ؛ لابقا  امـش  هب  نیمھ  رطاخ 

شالت و راک و  راعش  ای  یتسیزهداس ، راعش  ای  یزیتسرابکتسا ، راعش  ای  مدرم ، هب  یناسرتمدخ  راعش  ای  تسا ؛ یباذج  راعـش  بولطم و  راعـش  مدرم  یارب  یرگیفارـشا ،

هبلاطم ار  اھزیچ  نیا  شنیلوئـسم  زا  رادـیب  تلم  کی  روشک و  کـی  هعماـج و  کـی  دـنھاوخیم . ار  اـھنیا  دـنرادیم و  تسود  مدرم  هک  تسا  یئاـھزیچ  اـھنیا  مدرم ؛ هب  تمدـخ 

نیا عرـش . هب  یدـنبیاپ  ینید ، یاھـشزرا  هب  یدـنبیاپ  نید ، یهبلاطم  مدرم ، اب  یمیمـص  طابترا  یهبلاطم  تمدـخ ، یهبلاطم  فاصنا ، یهبلاطم  تلادـع ، یهبلاطم  دـنکیم :

. دیرامشب منتغم  ار  نیا  دناهدرک ؛ لابقا  لوبق و  مھ  مدرم  دیاهداد ، ار  اھراعش  نیا  هللادمحب  مھ  امش  دنرادیم . تسود  دنھاوخیم و  مدرم  ار  اھزیچ 

ناوج  / ١٣٨٩/٠٧/١۴ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

نامھ هیبش  نیا  تسا ؛ یبوخ  یلیخ  تصرف  نیا  دینک ؛ ادیپ  شرورپ  یمالسا  ینید و  طیحم  رد  هداد  قیفوت  اھامش  هب  لاعتم  یادخ  هک  دیتسھ  یئاھناوج  هللادمحب  امش 

هب ربمغیپ -  تلود  مالـسا -  تلود  رد  ارم  هک  منکیم  رکـش  ار  وت  نم  دـیوگیم : دـنکیم و  ضرع  لاعتم  یادـخ  هب  هفرع  یاعد  رد  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماـما  هک  تسا  یزیچ 

. تسا یقیفوت  اھناوج  امش  یارب  تسا ، یقیفوت  ام  یارب  نیا  میتھج . نآ  رد  اما  تسا ؛ نامسآ  ات  نیمز  یهلصاف  تسا ، دایز  یلیخ  وا  اب  ام  یهلصاف  هتبلا  یدروآ . دوجو 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢۴ نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

ماظن لیکـشت  دـعب  تسا ، یمالـسا  بالقنا  لوا ، یهقلح  هدـش . ثحب  میتفگ ، ار  نیا  اـھشیپ  دراد ؛ دوجو  یقطنم  یهریجنز  کـی  منکب . ضرع  اـجنیا  رد  ار  یاهتکن  کـی  نم 

هب هک  تسا  یرمتسم  یهریجنز  کی  نیا  تسا ؛ یمالسا  تما  لیکـشت  دعب  تسا ، یمالـسا  یهعماج  لیکـشت  دعب  تسا ، یمالـسا  تلود  لیکـشت  دعب  تسا ، یمالـسا 

زا ام  روظنم  اجنیا  دوشیم . لحارم  نیا  یهمھ  لماش  بالقنا  انعم  کی  هب  الاو  تسا ؛ یبالقنا  تکرح  تسا -  لوا  یهقلح  هک  یمالسا -  بالقنا  زا  روظنم  تسا . طبترم  مھ 

ماظن داجیا  یارب  ار  هنیمز  دنکیم و  نوگنرس  ار  دساف  هتسباو و  ماظن  ار ، یمیدق  ماظن  ار ، عجترم  ماظن  هک  یبالقنا  شبنج  یبالقنا و  تکرح  نامھ  ینعی  یمالسا ، بالقنا 

نابحاص تلم و  روشک ، هک  دراد ، یصخشم  فیرعت  هک  یلک  تیوھ  نآ  ینعی  یمالسا ، ماظن  زا  اجنیا  رد  نم  روظنم  تسا . یمالسا  ماظن  دعب ، یهقلح  دنکیم . هدامآ  دیدج 

زا یرالاسمدرم  نآ ، رد  هک  یماظن  ینعی  یمالـسا  یروھمج  یمالـسا . یروھمج  دندرک : باختنا  ام  مدرم  ام ، دروم  رد  دـننکیم . باختنا  ار  نآ  دنتـسھ -  مدرم  هک  بالقنا - 

یهرود رد  هک  هچنآ  ساـسا  رب  هک  تسا  نیا  یمالـسا  تلود  زا  روظنم  میدرک . روـبع  مھ  هقلح  نیا  زا  اـم  تسا . هارمھ  یمالـسا  یاھـشزرا  اـب  تسا و  هدـش  هتفرگ  مالـسا 

، یتیریدم یاھداھن  یهعومجم  نیا  دش . نیعم  روشک  تیریدم  روشک و  یهرادا  یاھناینب  اھداھن و  دـش ؛ تسرد  یـساسا  نوناق  کی  دـمآ ، دوجو  هب  یمالـسا  ماظن  نییعت 

تاماظن دـنراد ؛ هدـھعرب  ار  روشک  کی  یهرادا  هک  روشک  یتیریدـم  یاھهاگتـسد  عومجم  ینعی  تسین ؛ هیرجم  یهوق  طقف  تلود ، زا  روظنم  اـجنیا  رد  تسا . یمالـسا  تلود 

، دـش لیکـشت  یمالـسا  تلود  هکنآ  زا  دـعب  تسا . یـساسا  مھم و  رایـسب  شخب  نآ  نیا ، هک  تسا ؛ یمالـسا  یهعماج  نآ ، زا  دـعب  شخب  روشک . یهدـننک  هرادا  نوگاـنوگ 

، یمالـسا یاھنامرآ  نآ ، رد  هک  یاهعماج  ینعی  هچ ؟ ینعی  یمالـسا  یهعماج  دشخبب . ققحت  ار  یمالـسا  یهعماج  هک  تسا  نیا  یمالـسا  تلود  نیا  دھعت  تیلوئـسم و 

، نآ رد  مدرم  هک  یاهعماج  دازآ ، یهعماج  تلادع ، زا  رادروخرب  لداع ، یهعماج  دنک . ادیپ  ققحت  تسا ، هدرک  میسرت  رشب  یارب  مالسا  هک  یگرزب  یاھوزرآ  یمالـسا ، فادھا 

رقف زا  یاربم  هافر و  زا  رادروخرب  یاهعماج  یلم ، یانغتسا  یلم و  تزع  یاراد  یاهعماج  دنریثات ، یاراد  دنشقن ، یاراد  دوخ  تفرـشیپ  رد  دوخ ، یهدنیآ  رد  روشک ، یهرادا  رد 

نودب دوکر ، نودب  نوکـس ، نودب  یاهعماج  هرخالاب  و  یـسایس -  تفرـشیپ  یداصتقا ، تفرـشیپ  یملع ، تفرـشیپ  هبناجهمھ -  یاھتفرـشیپ  یاراد  یاهعماج  یگنـسرگ ، و 

ادیپ ققحت  هعماج  نیا  هک  میتسھ  نیا  لابند  ام  یلو  هدرکن ، ادـیپ  ققحت  هعماج  نیا  هتبلا  میتسھ . شلابند  ام  هک  تسا  یاهعماج  نآ  نیا  مئاد ؛ یورـشیپ  لاح  رد  فقوت و 

. ام یهنایم  مھم  یلصا و  فدھ  دش  نیا  سپ  دنک .

نینچ یعامتجا ، نینچ  راسهیاس  رد  دنناوتب  اھناسنا  هک  تسا  نیا  هعماج  نیا  تیلوئـسم  نیرتمھم  دـش ، لیکـشت  یتقو  هعماج  نیا  هکنیا  رطاخ  هب  هنایم ؟ میئوگیم  ارچ   

هب دـندرک  انعم  ار  نودـبعیل » . » دنـسرب تیدوبع  هب  اھناسنا  نودـبعیل ؛» الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  : » هک دنـسرب ؛ یھلا  لامک  یونعم و  لامک  هب  یئاـضف ، نینچ  یتموکح ،

ینعم تفرعم  نودـب  تدابع  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  هکلب  هن ؛ تسا -  تفرعم  یانعم  هب  تدابع  تسا -  فرع »  » یانعم هب  دـبع »  » هک تسین  نیا  شیانعم  نیا  نوفرعیل .» »

تیاھن نآ  نیا ، دنکیم ؛ ادیپ  هللاقالخا  هب  قلخت  دـسریم ، ادـخ  لماک  تفرعم  هب  ینعی  دـسریم ، ادـخ  تیدوبع  هب  هک  یاهعماج  نیاربانب  تسین . تدابع  درادـن ، ناکما  درادـن ،

کی یتقو  بخ ، تسا . یئالاو  رایـسب  گرزب و  رایـسب  فدھ  هک  تسا ، یمالـسا  یهعماج  داجیا  نآ ، زا  لبق  فدھ  و  تسا ؛ نآ  یئاھن ، فدـھ  نیاربانب  تسا . یناسنا  لامک 

. تسا یرگید  ثحب  یرگید و  یهلوقم  نآ  الاح  هک  دمآ ؛ دھاوخ  دوجو  هب  مھ  هعماج  نیا  شرتسگ  ینعی  یمالسا ، تما  داجیا  یارب  هنیمز  دمآ ، دوجو  هب  یاهعماج  نینچ 

میرکت موھفم  یدازآ ، موھفم  تلادع ، موھفم  دش -  هتفگ  هک  یمیھافم  نیا  منکب ؛ ضرع  ار  نیا  لوا  نم  تسالاو . رایـسب  رما  کی  دـش ، رکذ  فدـھ  ناونع  هب  هک  یزیچ  نیا   

برغ قطنم  رد  یدازآ  هک  یئانعم  نآ  زا  ریغ  دراد ، یئانعم  یمالـسا  قطنم  رد  یدازآ  شدوخ . یبرغ  یناعم  اب  هن  تسام ، رظن  دروم  شدوخ  یمالـسا  یناـعم  اـب  ناـسنا - 

تالکـشم زا  یکی  یبرغ . یقلت  یبرغ و  یانعم  رد  موھفم  نیا  اب  تسا  ریاغم  یمالـسا  موھفم  رد  ناسنا  تیناسنا  هب  نداد  شزرا  ناسنا ، هب  مارتحا  ناـسنا ، میرکت  دراد .

رد دندوب ؛ اھنآ  ققحت  لابند  دـناهدرک ، رارکت  ار  اھیبرغ  یاھفرح  دـناهدرک ، همجرت  یبرغ  میھافم  اب  ار  یمالـسا  میھافم  دـناهدمآ  یدارفا  هک  هدوب  نیا  اھلاس  نیا  لوط  رد  ام 

عضو نیا  هب  ندیـسر  و  یتیمـسا » مادآ  داصتقا   » نیمھ دینیبیم ؛ هک  تسا  یبلاطم  نیمھ  داصتقا ، یهنیمز  رد  یبرغ  یدازآ  تسین . نیا  یارب  یمالـسا  بالقنا  هک  یلاح 

یدازآ یانعم  هب  یناسنا  یدازآ  تسین . نیا  هک  یدازآ  زا  اـم  دارم  دـھدیم . ناـشن  جـیردتب  ار  شدوخ  یگتخیرورف  لـالحنا و  دراد  نـالا  هک  اـیند ، دوجوم  یداـصتقا  یروتاـتکید 

، تسا طلغ  فرح  هک  دـننزیم ؛ اھنآ  هک  مینزب  یفرح  زا  مد  مینک ، نیریـش  اھیبرغ  مشچ  رد  ار  نامدوخ  هکنیا  یارب  دـیابن  ام  تسین . یبرغ  یگنھرف  یرابودـنبیب  یقـالخا 

« يمالسا تلود   » 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 28هاگياپ  هحفص 21 
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نیا ریز  رد  برغ  رد  هک  هچنآ  اب  دوشب  هابتـشا  یتسیابن  نیا  مینزیم ؛ فرح  نز  هب  مارتحا  ناسنا ، هب  مارتحا  زا  ام  دـھدیم . ناشن  ار  شدوخ  نـالطب  دراد  زورما  تسا و  لـطاب 

ناسنا تمارک  دوخ ، یمالسا  یانعم  اب  یدازآ  دوخ ، یمالسا  یانعم  اب  تلادع  تسا ؛ رظن  دروم  یمالسا  میھافم  دوشیم . نایب  دوشیم و  هتفگ  دوشیم و  همجرت  میھافم 

هار یراذگـشزرا ، نیا  رد  اھهنیمز ، نیا  رد  دـنراد . یئاھفرح  کی  ناشدوخ  یارب  مھ  اھیبرغ  تسا . نیبم  تسا ، نشور  مالـسا  رد  همھ  اھنیا  هک  دوخ ؛ یمالـسا  یانعم  اب 

. تسا یفرحنم  جک و  هار  اھنآ ،

نارادمدرـس و نارادهتـشررس ، ینعی  دندرکن . لمع  زگرھ  مھ  ناشدوخ  یاعدا  دروم  میھافم  نامھ  هب  اھیبرغ  دینادیم -  امـش  هتبلا  دـننادب ؛ همھ  ار  نیا  لمع -  رد  هتبلا   

، دنتساوخ راک  رھ  ولبات  نیا  ریز  دندرک و  حرطم  ولبات  کی  ناونع  هب  ار  اھنیا  دنداتسیان ؛ دنتفگ ، هک  یایدازآ  نامھ  یاپ  دنتفگ ، هک  یتلادع  نامھ  یاپ  زگرھ  یبرغ  نادنمتردق 

ناتـسناغفا هب  وتان  ای  اکیرمآ  هک  تسا  نیا  هیـضق  نطاب  تسین ؛ نیا  هیـضق  نطاب  اـما  یـسارکومد ، داـجیا  یولباـت  ریز  دـننکیم ، هلمح  ناتـسناغفا  هب  دـیئامرفب  ضرف  دـندرک .

. دیاپب ار  یبرغ  بونج  یایسآ  دیاپب ، ار  ناریا  دیاپب ، ار  دنھ  دیاپب ، ار  نیچ  هاگیاپ  نآ  زا  دزاسب ، تباث  هاگیاپ  کی  اجنآ  هکنیا  یارب  دراد ، جایتحا 

ادـیپ میتشگ ، هلب ، دـنتفگ  دـندرک و  یئارـسناتساد  دـندمآ  دـعب  هتبلا  تسین . نیا  هیـضق  نطاب  اما  دـنھدیم ، رارق  مجاـھت  دروم  یمتا  حالـس  اـب  یهزراـبم  ناونع  اـب  ار  قارع   

رب یلام  یهنیزھ  یناسنا ، یهنیزھ  جرخ ، همھ  نیا  هدشن ، دییات  هابتشا و  طلغ و  شرازگ  کی  رطاخ  هب  یسک  دوشیم  رگم  تسین . یروجنیا  میدوب ! هدرک  هابتـشا  میدرکن ؛

یگیاـسمھ رد  زیختفن  دـنمتورث  روشک  کـی  رب  طلـست  هکلب  دوبن ؛ یئایمیـش  حالـس  اـب  یهزراـبم  قارع ، هب  یهلمح  زا  فدـھ  دـنک ؟ هلمح  قارع  هب  دـنک و  راوـمھ  شدوـخ 

. دوب هقطنم  نیا  رد  رابکتسا  یهریجنز  لیمکت  و  لیئارسا ، زا  تیامح  و  برع ، یایند  رب  طلست  و  یمالسا ، یروھمج 

یللملانیب ینوناق و  یناسنا ، یعقاو ، زوجم  هنوگچیھ  نودب  یئاوھ  تالمح  نیا  هک  تسا  هام  دنچ  نالا  دـننکیم . یئاوھ  یهلمح  یبیل  هب  ابترم  وتان  یاھورین  الاح  نیمھ 

هک تسا  یاهقطنم  کی  یبیل  تسا . یتفن  یاھتکرـش  یارب  ندرک  فاص  هداج  هلئـسم ، تسین . نیا  هیـضق  مینزب ! ار  یفاذـق  میھاوخیم  هک  تسا  نیا  ناشفرح  دراد ؛ همادا 

اھنیا تساپورا . یمدـق  کی  تسا ، هنارتیدـم  راـنک  تسا ، رئازجلا  هب  فرـشم  مھ  تسا ، نادوس  هب  فرـشم  مھ  تسا ، سنوت  هب  فرـشم  مھ  تسا ، رـصم  هب  فرـشم  مھ 

برغ ینعی  تسین . نیا  هیـضق  هک  یلاح  رد  یفاذـق ! اب  یهزرابم  دـنراذگیم  ار  شمـسا  دـننک ؛ تموکح  هقطنم  نیا  رب  دـنناوتب  دنـشاب ، هتـشاد  یزکرم  کی  اـجنیا  دـنھاوخیم 

، یدازآ میئوـگیم  اـم  رگا  تلادـع ، میئوـگیم  اـم  رگا  نیارباـنب  یناطیـش . دـصاقم  یارب  داد  رارق  یـششوپ  اـبلاغ  درکیم ، اـعدا  شدوـخ  هک  مـھ  ار  یفادـھا  میھاـفم و  نـیمھ 

کی الاح  تسا -  جـئار  برغ  رد  زورما  هک  یایـسارکومد  منکیم ؛ ضرع  تیعطاق  اب  نم  نیغورد . یـسارکومد  نامھ  دـنیوگیم ؛ اھنآ  هک  تسین  یئاـھفرح  ناـمھ  ناـمدوصقم 

فراعم رد  هک  هچنآ  نآرق و  مالـسا و  قطنم  زا  یهتفرگرب  تسا  یمیھافم  اـم  روظنم  سپ  تسین . یعقاو  تسا ؛ نیغورد  یـسارکومد  نیا  اتدـمع  تسا -  انثتـسا  یئاـھاج 

. تسا یمالسا 

زگرھ تلادـع  یهبلاطم  تسین . هدـنوشهنھک  زگرھ  فدـھ  نیا  دـش . هتفگ  هک  یئاھـصخاش  نیمھ  اب  تایـصوصخ ، نیمھ  اب  فدـھ ؛ دـش  یمالـسا  یهعماج  لیکـشت  سپ   

. تسا ضیعبت  دض  رب  تسا ، یتلادعیب  دض  رب  ابلاغ  تسھ ، مدرم  فرط  زا  یمایق  اج  رھ  دناهدوب . تلادع  لابند  هب  اھناسنا  زورما ، ات  رـشب  خـیرات  لوا  زا  دوشیمن . خوسنم 

؛ تسا یدازآ  لابند  ناسنا  تسا . هدیرفآ  دازآ  ار  وت  ادخ  ارح ؛» کلعج هللا  دق  کریغ و  دبع  نکت  ال  « ؛ تسا هدیرفآ  دازآ  ار  ناسنا  لاعتم  یادـخ  دنتـسھ . یدازآ  لابند  اھناسنا 

. تسین وشبهنھک  نیا  تسا ، یرطف  یهتساوخ  کی  نیا 

ناسنا دوشیمن . هنھک  تقو  چـیھ  اھنیا  دـنیبیم  تایـصوصخ -  نیا  اب  یمالـسا  یهعماج  ینعی  دـنکیم -  هاگن  ار  یمالـسا  ماظن  یاھنامرآ  فادـھا و  ناسنا  یتقو  نیارباـنب   

رخآ درادـن ، تیاھن  تفرـشیپ  تسا . تفرـشیپ  امـش  یاھنامرآ  زا  یکی  الثم  دراد . دوجو  رتشیب  تکرح  یارب  اج  دـنکب ، تکرح  هک  مھ  هچرھ  تساھنامرآ . نیا  لاـبند  هشیمھ 

هنھک اھنیا  سپ  تسین . یندشمامت  یهصرع  کی  هصرع ، ینعی  تسا . روصتم  یشناد  نآ ، زا  رتالاب  دیـشاب ، هتـشاد  شناد  امـش  هچرھ  میلع ؛» ملع  یذ  لک  قوف  . » درادن

یهعماج نآ  داجیا  یارب  مزال  یاھیزاسداھن  اھراکوزاس و  ینعی  یمالسا ، تلود  تسا . یمالسا  تلود  میتفگ  یلبق ، یهقلح  نآ  اھنیا ، هب  ندیسر  هار  رد  نکیل  دوشیمن ؛

مزال دـشابن ، بولطم  دـشابن ، لماک  ماظن ، یهسدـنھ  نیا  راـکوزاس ، نیا  هک  دوشب  یروج  اـیند  رد  تاـئاضتقا  تسا  نکمم  دوش . هنھک  تسا  نکمم  ارچ ، اـھنیا  یمالـسا ؛

نیا شنیچ  اھراکوزاس ، اما  تسین ؛ وشبهنھک  اھنامرآ  نآ  تساھنامرآ ، نآ  لابند  یماـظن  رگا  دراد . ار  تیفرظ  نیا  یمالـسا  ماـظن  درادـن . لاکـشا  چـیھ  دوش ؛ ضوع  دـشاب 

. تسا ندش  ون  لباق  دناسرب ، اھنامرآ  نآ  هب  ار  ام  دھاوخیم  هک  یئاھداھن 

شاینیع یلمع  یهنومن  کی  دـنکیم ؛ اضتقا  ار  یرگید  زیچ  زور  کی  دـنکیم ، اضتقا  ار  یزیچ  کی  یھاگ  اھتیعقاو  ینوریب و  تائاضتقا  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  ندـش  ون  هتبلا   

مسا تسا . هدمآ  یـساسا  نوناق  لصا ۴۴  ردـص  رد  هک  دوب  یلکـش  نآ  هب  روشک  رد  یداصتقا  عبانم  میـسقت  زور  کـی  تسا . داـصتقا  باـب  رد  لصا ۴۴  یاھتـسایس  نیمھ 

هدمآ لصا  نیمھ  لیذ  رد  نکیل  دندرک -  صخـشم  دندرک ، اصحا  تسا -  یـصوصخ  شخب  هب  قلعتم  اھنیا  تسا ، یمومع  شخب  هب  قلعتم  اھداینب  نیا  اھداھن ، نیا  دـندروآ ؛

هب بیترت  نیا  میظنت و  نیا  هک  دش  یروج  طئارـش  رگا  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسیچ ؟ شیانعم  دنک . کمک  روشک  داصتقا  یئافوکـش  هب  هک  تسا  یماگنھ  ات  نیا  هک  تسا 

. تسا ماظن  یسدنھ  طوطخ  ندرک  اجهباج  نامھ  نیا ، درک . ادیپ  رییغت  و  دنک ؛ ادیپ  رییغت  دناوتیم  دنکیمن ، کمک  داصتقا  تفرشیپ  یئافوکش و 

ماما تسین . تسرد  نیا  هک  داد  ناشن  اـم  هب  هبرجت  دـعب  یـصاخ ؛ لکـش  کـی  اـب  میتشاد ، روھمج  سیئر  ریزوتسخن و  یـساسا  نوناـق  رد  یزور  کـی  اـم  دـیئامرفب  ضرف   

نآ تسا ، زاین  قبط  رب  هک  نانچنآ  دننیشنب و  ناگبخن  ناگتسجرب و  زا  یمالـسا ، یاروش  سلجم  زا  نویناحور ، زا  نایھاگـشناد ، زا  تلم ، ناگربخ  زا  یھورگ  دنداد  روتـسد 

. تسا رییغت  لباق  اھنیا  مھ  هدنیآ  رد  روج . نیمھ  اضق  یهنیمز  رد  ای  دندرک . مھ  ار  راک  نیمھ  دنھدب . رییغت  ار 

رگا تسا . یاهدشهبرجت  بوخ و  رایسب  یهویش  مھ  نالا  ات  دننکیم ؛ باختنا  ار  روھمج  سیئر  ناشدوخ  میقتسم  یار  اب  مدرم  ینعی  تسا ؛ یتسایر  ماظن  ام  ماظن  زورما   

یناملراپ ماظن  الثم  یتسایر  ماظن  یاـج  هب  هک  دوشب  ساـسحا  دـیآیمن -  شیپ  یزیچ  نینچ  کـیدزن ، یاھهدـنیآ  رد  ـالامتحا  هک  کـیدزن -  اـی  رود  یاھهدـنیآ  رد  یزور  کـی 

رگید طخ  نیا  هب  ار  یـسدنھ  طـخ  نیا  دـناوتیم  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  درادـن ؛ یلاکـشا  چـیھ  تسا -  لومعم  اـیند  یاـھروشک  زا  یـضعب  رد  هکنیا  لـثم  تسا -  بولطم 

. لیبق نیا  زا  و  دنکیمن . یتوافت  دنک ؛ لیدبت  یسدنھ 

یمالـسا لوصا  زا  یهتـساخرب  هتفرگرب و  دـشاب ؛ لوصا  هب  رظان  یتسیاب  مھ  یزاسزاب  یزاسون و  هرابود و  هاگن  نیمھ  دـشاب . لوصا  هب  یکتم  دـیاب  مھ  رییغت  نیمھ  هتبلا   

ادیپ ققحت  رتھب  لکـش ، نیا  هب  تلادع ، ای  دـنکیم ؛ ادـیپ  ققحت  رتھب  لکـش ، نیا  هب  یرالاسهتـسیاش ، هک  دوشب  ساسحا  یرالاسهتـسیاش . دـیئامرفب  ضرف  الثم  دـشاب .

. دنکیم

ار هکم  ربمغیپ  هکم . مکاح  دنتـشاذگ  ار  هلاس  هدزون  ناوج  کی  ربمغیپ  هکم ، حتف  رد  مناوخب . امـش  یارب  مرکا  ربمغیپ  زا  ار  ثیدح  نیا  زاب  نم  یرالاسهتـسیاش ، یهنیمز  رد   

هک دندرک  لاکـشا  اھیـضعب  درک . بوصنم  ار  هلاس  هدزون  ناوج  کی  ربمغیپ  اما  دندوب ، ناگرزب  اھدرمریپ و  همھ  نیا  دنراذگب . اجنآ  یرادنامرف  ای  مکاح  دوب  مزال  دندرک ، حـتف  هک 

یارب صخـش  نیا  باصتنا  اب  هک  یناسک  هنـس ؛» رغـصب  هتفلاخم  یف  مکنم  جتحم  جتحی  ال  : » دومرف ربمغیپ  تیاور ، نیا  قبط  دیتشاذگ ؟ ار  وا  ارچ  تسا ، مک  شنـس  نیا  اقآ 

یرگید لالدتـسا  رگا  ینعی  تسین . یتسرد  لالدتـسا  لالدتـسا ، نیا  تسا ؛ ناوج  تسا ، مک  شنـس  نوچ  هک  دنھدن  رارق  نیا  ار  ناشلالدتـسا  دنفلاخم ، هکم  یرادـنامرف 

رتگرزب هک  یـسک  نآ  ربکـالا ؛» وھ  لـضفالا  لـب  لـضفالا  وھ  ربکـالا  سیلف  . » تسین یتسرد  لالدتـسا  ندوب ، ناوج  نس ، ندوب  مک  اـما  دـیئوگب ؛ دـیئایب  بوخ ، یلیخ  دـیراد ،

رد دوش . تیاعر  دـیاب  اـھنیا  بخ ، تسا ؛ یرالاسهتـسیاش  نیا  رتهتـسیاش . ینعی  لـضفا ، تسا . رتگرزب  عقاو  رد  تسا ، رترب  هک  یـسک  نآ  هکلب  تسین ؛ رترب  اـموزل  تسا ،

دیاـب یرالاسهتـسیاش  لـصا  نیا  نوگاـنوگ ، یاـھداھن  رد  حلـسم ، یاـھورین  رد  هیئاـضق ، یهوق  رد  هننقم ، یهوق  رد  هیرجم ، یهوق  رد  یمالـسا ، یروـھمج  تاـماظن  یهمھ 

نیا مامت  تسا . لصا  کی  شدوخ  مالـسا  رد  نیا  یـصخش . یاھزیچ  لایما و  قبط  رب  هن  دشاب ، اھتیحالـص  اھرایعم و  قبط  رب  دـیاب  شنیزگ  ینیزگهتـسیاش ؛ دوش . تیاعر 

. تسا نیا  ساسا  رب  دراد ، دوجو  مالسا  رد  هک  یئاھلیدبت  اھرییغت و 

، اھزاین یاضتقا  هب  رگید  زور  کی  دشاب ، مکاح  روشک  رد  یداصتقا  تسایس  کی  یزور  کی  دنک ؛ ادیپ  رییغت  تسا  نکمم  مھ  ماظن  یاھتـسایس  روج . نیمھ  مھ  اھتـسایس   

کی رد  تسا  نکمم  ام  یساملپید  تسایس  یمالـسا . لوصا  رب  دشاب  ینتبم  یتسیاب  مھ  رییغت  نیا  دشاب . هدش  هتفرگ  مالـسا  زا  دیاب  ود  رھ  اھتنم  رگید ؛ تسایـس  کی 

شایصخش تعفنم  ای  تسا ، روجنیا  شاهقیلس  یسک  هچنانچ  رگا  هک  تسین  روجنیا  دشاب . یمالسا  لوصا  ساسا  رب  دیاب  مھ  رییغت  نیا  نکیل  دنک ، ادیپ  رییغت  یطئارش 

هتبلا دشاب . اھرایعم  قبط  رب  تسا  مزال  هن ، دھد ؛ رییغت  ار  طخ  نیا  ای  ار  تسایس  نیا  هک  دشاب  هتشاد  قح  دنکیم ، اضتقا  روجنیا  تردق  دنسم  رد  شیاقب  ای  تسا ، روجنیا 

. تسا هدش  ینیبشیپ  مھ  انعم  نیا  یارب  مزال  یاھنیمضت  یساسا  نوناق  دوخ  رد 

« يمالسا تلود   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نیا هب  هاگن  تسا . یرطف  یاـھنامرآ  اـھنامرآ ، هک  تسا  نیا  تلع  تسا ؛ رییغت  لـباق  ریغ  شیاـھنامرآ  یمالـسا  ماـظن  هک  تسا  نیا  میریگب ، میناوتیم  هک  یاهجیتن  نیارباـنب   

هافر هب  زاین  تفرشیپ ، هب  زاین  یدازآ ، هب  زاین  تلادع ، هب  زاین  تسا . ناسنا  ترطف  زا  یهدیـشوج  یعیبط و  زاین  هکلب  تسین ؛ ارذگ  سوھ  رـس  زا  هنوگسوھ و  هاگن  اھنامرآ ،

ار ام  هک  یتاماظن  اما  تسین ؛ رییغت  لباق  نیا  میتسھ . نیا  لابند  ام  نیا . ینعی  یمالـسا  یهعماج  تسا . ناسنا  یرطف  یاھزاین  اھنیا  یلاـع ، تاـیقلخ  هب  زاـین  یمومع ،

. دشاب هنوگچ  هنامز  تائاضتقا  هک  دراد  نیا  هب  یگتسب  تسا ؛ رییغت  لباق  انایحا  دناسریم ، اھنیا  هب 

بذـبذت و اھنامرآ ؛ تمـس  هب  تسا  یرمتـسم  تکرح  کی  تکرح ، ینعی  ، دراد دوجو  تابث  دراد . لوحت  مھ  دراد ، تاـبث  مھ  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  دـید ، نیا  اـب  نیارباـنب   

راچان دوریم ، یفدھ  کی  تمـس  هب  ناسنا  تقو  کی  دوشیم . ضوع  اھراکوزاس  اما  تسا ؛ نیعم  یاھنامرآ  تمـس  هب  میقتـسم  طخ  رد  تکرح  درادن ؛ دوجو  هار  ندرک  ضوع 

دشاب مزال  تسا  نکمم  مھ  یشخب  کی  رد  دوشب ، امیپاوھ  راوس  تسا  راچان  یشخب  کی  رد  دوشب ، راطق  راوس  تسا  راچان  یشخب  کی  رد  دوشب ، لیبموتا  راوس  تسا 

. تسا ریذپرییغت  تکرح  لکش  هچرگا  تسا ، ریذپانرییغت  فدھ  اما  دنک ؛ تکرح  هدایپ 

ناگدازآ  / ٢۵/١٣٩١/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

روشک نیا  هک  تسام  یهفیظو  دوشیم . یـشان  یمالـسا  داقتعا  زا  تسا ، یناینب  رما  کی  تسین ؛ یکیتکات  رما  کـی  یمالـسا  یروھمج  یارب  نیطـسلف  یهلئـسم  حرط 

یهمھ یهفیظو  تسا ، ینید  یهفیظو  نیا  میراپـسب ؛ نیطـسلف  مدرم  تسد  هب  میروایب ، رد  شایللملانیب  یاھنابیتشپ  بصاغ و  تردـق  گـنچ  هطلـس و  زا  ار  یمالـسا 

هب مشچ  نیا  اب  ام  تسا . یمالـسا  یهفیظو  کی  نیا  دـنھدب ؛ ماجنا  ار  راـک  نیا  هک  دـنراد  هفیظو  یمالـسا  یاـھتلود  یهمھ  یمالـسا ، یاـھتلم  یهمھ  تساھناملـسم ؛

انایحا یسایس و  یاھناتسبهدب  رد  یسایس ، تالدابت  رد  یسایس ، یاھیزاب  رد  ار  هیـضق  نیا  دننک . هاگن  دید  نیمھ  اب  دیاب  مھ  نارگید  مینکیم ، هاگن  نیطـسلف  یهیـضق 

. دوش لابند  یتسیاب  تسا و  یداقتعا  یهیضق  تسا ، ینید  یهیضق  هیضق ، دنھدن ؛ رارق  هنانئاخ 

تلود  / ٠۶/١٣٩٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

تلود هک  میرادن  اعدا  ام  هتبلا  دوشیم . بوسحم  بولطم  تلود  راگزور  نیا  رد  هک  یتلود  یاھـصخاش  هب  مینکب  یرورم  کی  زیزع ، ناتـسود  امـش  اب  نیزاغآ  یهسلج  نیا  رد 

هـسیاقم هک  ار  نیا  منکیم ، هدھاشم  مدوخ  رد  یرامـشیب  یاھفعـض  اھـصقن و  منکیم ، هاگن  مدوخ  هب  هدنب  تسا . هملک  لماک  یقیقح و  یانعم  هب  یمالـسا  تلود  کی  ام 

تلود نآ  میناوتب  هک  میتسھ  نیا  زا  رتکچوک  یلیخ  ام  منیبیم  دندرک ، هیدھ  ام  هب  ار  مالـسا  لوا  ردص  رد  هک  یرھطم  سدـقم و  یلاع  تاماقم  یاھلادـباکچوک  اب  منکیم 

هب نم  هک  دراد  دوجو  ییاھصخاش  کی  دیمان ، یمالسا  تلود  ناوتیم  ام  طئارش  اب  ام و  راگزور  رد  هک  هچنآ  بسحهب  یلو  میروایب ؛ تقاط  یتح  ای  میھدب  لیکشت  ار  بولطم 

یررض تسا و  دیفم  ام  یارب  هشیمھ  مینادیم  هک  ار  هچنآ  یروآدای  اھتنم  دینادیم ؛ اھامش  دوخ  ار  اھنیا  تسین ، یاهزات  یاھفرح  هتبلا  منکیم . هراشا  اھصخاش  نآ  زا  یضعب 

، یقالخا تمالس  یداقتعا ، تمالس  الاب -  یاھهدر  نالوئـسم  رد  صوصخب  تسا -  یقالخا  یداقتعا و  صخاش  صخاش ، نیلوا  مینکب . یرورم  کی  هرابود  ار  اھنیا  هک  درادن 

دیاب هک  هچنآ  یارب  تسرد و  داقتعا  یارب  هناتخبشوخ  ام  تسا . لوا  صخاش  نیا  دوشیم . یـشان  هعماج  قیاقح  هب  تسرد  هاگن  تسرد و  داقتعا  زا  هک  یدرکلمع  تمالس 

هتـشاد یفلتخم  یاھیقلت  ینوگانوگ  دارفا  یمالـسا ، عبانم  زا  تسا  نکمم  الاح  هک  یمالـسا -  عبانم  رب  هوـالع  میتسین ؛ یمگردرـس  ماـھبا و  راـچد  تسناد ، قح  ار  نآ 

یهعوـمجم ماـما ، تاـنایب  یهعوـمجم  بـخ ، تـسا . اــم  یهـمھ  ناــعذا  لوـبق و  داــقتعا و  دروـم  ماــما ، مـیراد ؛ ار  راوـگرزب  ماــما  یاــھدومنھر  یهعوـمجم  اــم  دنــشاب - 

دراوم رد  مینکب ؛ لمع  دیاب  نیا  قبط  رب  میـشاب ؛ هتـشاد  داقتعا  دیاب  نیا  هب  صخاش ؛ نآ  دش  نیا  تسا . ام  رایتخا  رد  ماما  یاھدومنھر  یهعومجم  ماما ، یاھیریگعضوم 

تانایب نیمھ  رد  مھ  بالقنا  یشزرا  ینابم  تسا ، اھنیمھ  مھ  بالقنا  یاھشزرا  لوصا و  یداقتعا . تمالـس  دوشیم  نیا  مینکب ؛ هعجارم  یلـصا  صخاش  نیا  هب  هابتـشا ،

قفوم راک  هک  دسریم  رظن  هب  میھدب ، ماجنا  اھیگتسبلد  نیا  ساسا  رب  ار  همانرب  میشاب و  اھنآ  هب  یهتسبلد  میـشاب و  دنباپ  اھنآ  هب  رگا  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  دراد . دوجو 

. تفر میھاوخ  شیپ  دوب و  دھاوخ  هدنیآشوخ  و 

یھلا یاھهدعو  هب  دامتعا  تسا ، لاعتم  یادخ  هب  دامتعا  یهلئسم  یبلق ، شیارگ  یبلق و  هاگن  داقتعا و  یهنیمز  نیا  رد  منکیم  هیکت  نآ  یور  رب  نم  هک  ییاھزیچ  زا  یکی 

و «، » مکرـصنی اورـصنت هللا  نا   » هک دـھدیم  هدـعو  ام  هب  احیرـص  لاعتم  یادـخ  یتقو  مینکن . یھاتوک  نیا  یور  اـم  مراد  رارـصا  هدـنب  هک  تسا  یبلاـطم  یهلمج  زا  نیا  تسا ؛

ترـصن ار  نآ  دیدرک و  یوریپ  ادخ  هار  زا  دیدرک ، تیامح  وا  نید  زا  امـش  رگا  هک  دھدیم  هدـعو  ام  هب  دـیکات  اب  تحارـص ، اب  لاعتم  یادـخ  روجنیا  یتقو  هرصنی ،» نم  نرـصنیل هللا 

زا تسا  نکمم  هدرکن ، هبرجت  هک  یـسک  یارب  نیا  الاح  مینکب . لمع  روجنیمھ  دیاب  میـشاب ، هتـشاد  دامتعا  هدعو  نیا  هب  دیاب  ام  داد ، دـھاوخ  ترـصن  ار  امـش  ادـخ  دـیدرک ،

اب دنک  لایخ  ناسنا  هک  تشادن  دوجو  نیا  زا  رتیندشن  دش ؛ یندشن  رما  کی  روطچ  میدید  هک  ام  میدرک ، هبرجت  هک  امـش  نم و  اما  دشاب ، داعبتـسا  دروم  دشاب و  رود  نھذ 

هن مھ  نآ  دروآ ؛ یمالسا  ماظن  کی  وا  یاج  هب  درک و  نوگنرس  ار  یناھج  یاھتردق  یهمھ  هب  یکتم  ربکتـسم  دبتـسم  میژر  کی  دوشیم  اھنابایخ  رد  روضح  اب  یلاخ ، تسد 

زیچ نیمھ  دـش ؛ اـما  دوـشب ؟ یلمع  یزیچ  نینچ  درکیم  رواـب  یـسک  هچ  یتھاـقف . ماـظن  یمالـسا ، یماـظن  یبرغ ؛ یاھدرادناتـسا  اـھرایعم و  رب  قـبطنم  یماـظن  کـی 

. داتفا قافتا  یندشن 

قرـش رد  رگید -  تسا  ناتدای  دـشیم -  تیامح  مھ  جراخ  زا  هک  ییاھـشروش  تسا ؛ رگید  یهلئـسم  کی  سدـقم ، عاـفد  عورـش  زا  لـبق  بـالقنا ، لوا  یاھـشروش  یهیـضق 

تلود مادـک  روشک و  مادـک  دـشاب ؟ هتـشادن  دوجو  اھنیا  لاثما  یفئاـط و  یموق و  یاھـشروش  نیا  هک  دوب  اـجک  روشک ؛ بونج  رد  روشک ، لامـش  رد  روشک ، برغ  رد  روشک ،

؟ دـیایب قئاـف  نآ  رب  دـتفیب و  رد  یزیچ  نینچ  کـی  اـب  دـناوتیم  دراد ، یایباـسحوتسرد  یتـینما  یورین  هن  دراد ، یحلـسم  یورین  کـی  هـن  دراد ، یـشترا  کـی  هـن  هـک  اـپهزات 

. دمآ قئاف  یمالسا  یروھمج 

، یلیمحت گنج  ار . اھنیا  میروایب  دای  هب  دیاب  نکل  تسا ؛ هدـشهتفگ  راب  نارازھ  ای  راب  رازھ  یاھفرح  اھنیا  بخ  تسا ؛ رگید  یهنومن  سدـقم ، عافد  یهیـضق  یلیمحت و  گنج 

زا بجو  کی  لاس  تشھ  زا  دـعب  دنتـسناوتن  دـندرک ، ار  ناشـشالت  یهمھ  اھرازبا . یهمھ  اب  دوب  ام  هیلع  یللملانیب  گنج  کی  دوبن ؛ ام  اب  هیاسمھ  تلود  کی  گـنج  طـقف 

نارگید ار  مکرـصنی » اورـصنت هللا  نا  . » دش ققحم  هک  تسا  ییاھهدعو  اھنیا  بخ ، رگید . نوگانوگ  لئاسم  روطنیمھ  و  تسا ؟ یمک  زیچ  نیا  دـننکب ؛ فرـصت  ار  روشک  کاخ 

، دیھدب رارق  ییادخ  فدھ  ار  ناتفدھ  نایاقآ ، دینک  راک  ادخ  یارب  دیشاب ، هتـشاد  ادخ  هب  دامتعا  دیاب  نیاربانب  میاهدرک . هبرجت  ار  نآ  یگدنز  رد  ام  دناهدناوخ ، طقف  نآرق  رد  رگا 

ضقانت ضراعت و  فرط ، همھ  زا  دنکیم  هاگن  یتقو  مدآ  هک  دـندرک -  نایب  یناحور  رتکد  یاقآ  هک  یلوھجم  دـنچ  یهلداعم  نیمھ  دـنکیم . زاب  هار  لاعتم  یادـخ  دیـشاب  نئمطم 

دوجو عنام  اج  هد  دینک ، راوس  دیھاوخیم  یرگید  مسج  یور  ار  یمـسج  کی  هداتفا ؛ قافتا  درک . لح  کچوک  تکرح  کی  اب  لاعتم  یادخ  دینیبیم  تاقوا  یھاگ  ار  نیا  دراد - 

یهناملاع تسرد  هاگن  کی  اـب  هک  درک  ضرف  ناوتیم  ار  لـئاسم  نیا  یهمھ  ینعی  دـتفایم . اـج  دـھدیم ، رـصتخم  ناـکت  کـی  دـیآیم ، رھاـم  مدآ  کـی  مدآ ؛ تسین  دـلب  دراد ،

نیا لاح  رھ  هب  تسا . نیا  مداقتعا  نم  درک و  لح  درب و  شیپ  لاعتم -  یادـخ  هب  دامتعا  دـیما و  یھلا و  تیانع  راـگدرورپ و  هب  لـسوت  هب  دـشاب  یکتم  هتبلا  هک  یاهنادرخب - 

لـصاح لیـصحت  مھاوخب و  امـش  زا  ار  نیا  نم  هک  دـشاب  هتـشادن  یموزل  دـیاش  هتبلا  منکیم -  شھاوخ  نم  تایونعم . اب  سنا  و  ادـخ ] هب   ] دامتعا تسا : اھـصخاش  زا  یکی 

ار راک  یاھیتخـس  دـنکیم ، مک  ار  راک  راشف  نیا  دـینک ؛ مکحم  ار  ناتهطبار  لـسوت  اـعد و  اـب  دـیناوخب ، نآرق  یرادـقم  زور  رھ  اـمتح  دـینکن ، عطق  ار  ناـتهطبار  نآرق  اـب  دـشاب - 

دننام لفاون و  و  تسا ؛ یمھم  رما  یلیخ  نیا  ار ؛ دقتعم  ناسنا  حور  دروآیم  لاح  رـس  ینعی  دـنکیم ، گرزب  عناوم  اب  یهھجاوم  یهدامآ  دـنکیم ، طاشناب  ار  امـش  درادـیمرب ،

. دراد دوخ  یاج  الاح  رگید  هک  اھنیا 

ام تسین ؛ نیا  زج  ام  دوجو  یهفسلف  الصا  تسا ؛ تمدخ  نیمھ  یمالسا  تلود  یلصا  نامتفگ  نیا  هک  تمدخ ، یهیحور  تسا ؛ قلخ  هب  تمدخ  یهلئسم  مود ، صخاش 

رد یـسایس ، یهنیمز  رد  میراد ؛ ییاھهقیلـس  میراد ، ییاھیگتـسبلد  ناممادک  رھ  ام  هتبلا  دنک . لفاغ  هفیظو  نیا  زا  ار  ام  دیابن  زیچ  چیھ  مدرم و  هب  مینک  تمدخ  میاهدمآ 

نتم نیا  یور  رب  یشاوح  نیا  میراذگب  دیابن  تمدخ ؛ زا  تسا  ترابع  نتم  تسا ؛ هیـشاح  همھ  اھنیا  میراد ، ییاھینمـشد  میراد ، ییاھیتسود  یعامتجا ، لئاسم  یهنیمز 

مھ قرب  لثم  تسا ، دودـحم  تقو  لاس ؛ تشھ  یھاگن  هب  ای  لاس  راـھچ  تسا : دودـحم  تقو  هک  تسا  نیا  تسھ ، تمدـخ  یهنیمز  نیا  رد  هک  یاهتکن  کـی  و  دراذـگب . رثا 

هک دیشاب  نیا  رکف  هب  تلود  لوا  زور  مدرک : رارکت  اررکم  ار  نیمھ  دیدوب ، اھنآ  رد  مھ  اھامش  زا  یـضعب  هک  یلبق  یاھتلود  زا  یـضعب  اب  قاتا  نآ  ای  قاتا  نیمھ  رد  نم  درذگیم .

، دودحم تقو  نیمھ  لخاد  رد  اھتنم  باحـسلا -  رم  رمت  تشذگ -  زور  کی  لثم  هناک  دنیبیم  دنکیم ، هاگن  شرـس  تشپ  لاس  راھچ  هب  ناسنا  یتقو  درذـگیم . قرب  لثم  نیا 

« يمالسا تلود   » 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 28هاگياپ  هحفص 23 
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امـش نھذ  هب  هک  یرکف  رھ  تسا . امـش  یارب  تصرف  کـی  دـیآیم  شیپ  هک  یاهثداـح  رھ  تسا . امـش  یارب  تصرف  کـی  امـش  تعاـس  رھ  ینعی  تـسا ؛ دودـحمان  اھتـصرف 

. دیھدن تسد  زا  ار  اھتصرف  نیا  تسا . امش  یارب  تصرف  کی  دیآیم ، ناتنھذ  هب  هک  یراکتبا  دسریم ،

امـش زا  یرایـسب  اب  میدرک -  راک  اھامـش  زا  یلیخ  اب  اھلاس  ام  هک  یناتـسود  تسین . ینوناقیب  یانعم  هب  یداھج  درک ؛ یداھج  دیاب  ار  راک  تمدخ ، یهنیمز  رد  هکنیا  مود 

مدقتعم اما  متسھ ، ینوناقیب  نیا  دض  تدشب  متسین ؛ ینوناقیب  هب  یهدننک  توعد  مدآ  نم  ار ، نم  یهیحور  دینادیم  میتشاد -  یراکمھ  فلتخم  یاھهنیمز  رد  اھردارب 

، ندـیدن گرزب  ار  کچوک  عناوم  ندرک ، روبع  عناوم  زا  ینعی  یداھج  راک  یداھج . راک  راک  کی  یرادا ، موسرم  راک  راک  کی  درک : راک  دوشیم  روج  ود  نوناق ، بوچراھچ  ناـمھ  رد 

. دریگب ماجنا  یبوخب  تمدخ  هللااشنا  ات  داد  ماجنا  یداھج  دیاب  ار  راک  تسا . یداھج  راک  نیا  راک ؛ هب  قوش  ندرکن ، شومارف  ار  تھج  ندرکن ، شومارف  ار  اھنامرآ 

نودـب تفرـشیپ  هب  متـسین  دـقتعم  اھلاس -  نیا  لوط  رد  اھامـش  زا  یـضعب  اب  یـصوصخ  تاسلج  رد  ماهدرک -  ضرع  اھراب  هدـنب  تسا . تلادـع  یهلئـسم  موس ، صخاش 

دیراد زورما  برغ ، یهولجرپ  ندمت  زا  امـش  هک  داد  دھاوخ  ار  یاهجیتن  نامھ  تلادع  نودب  تفرـشیپ  تلادع ." تفرـشیپ و  یهھد   " هب میتشاذگ  مسا  ار  هھد  نیا  ام  تلادع .

هظحالم امـش  لاح  نیع  رد  اما  دنراد ، ار  رثکادـح  اھنیا  هدـشیمن ؛ روصت  هرود  نیا  یارب  دـنراد  اھنیا  هک  یزیچ  نآ  زا  رتشیب  یروانف ، ملع و  تردـق و  تورث و  دـینکیم . دـھاشم 

غورد داتـشھ ، یدص  ینعی  ابلاغ ، هک  دننزیم -  دایز  فرح  اھنیا ، دننام  یناتـساد و  ییامنیـس و  تاغیلبت  رد  ییاضق ، تلادع  یهنیمز  رد  الاح  درادن . دوجو  تلادع  اجنآ  دـینک 

یناسک تسا . حـضاو  الماک  هک  یداـصتقا  یهنیمز  رد  اـما  برغ -  رد  تسین  اـھربخ  نیا  هک ] دـھدیم  هجیتن  مھ [  دراد  ییاـضق  یاـھهنیمز  رد  ناـسنا  هک  یتاـعالطا  تسا ؛

ناسنا ارچ  دنریمیم ! هجرد  لھچ  یامرگ  زا  ای  دنریمیم ، روشک  نالف  رد  رفص  ریز  هجرد  هد  هک  دینک  ضرف  یامرس  رد  هک  دنتسھ  یناسک  دنریمیم ، یگنـسرگ  زا  هک  دنتـسھ 

، دسریمن وا  هب  مھ  بآ  هجرد ، لھچ  یامرگ  رد ] ، ] تسا نابایخ  یهشوگ  رد  درادن ، هناخ  درادـن ، هانپ  رـس  هک  تسا  نیا  زج  دریمب ؟ دـتفیب و  تکالھ  هب  هجرد  لھچ  یامرگ  رد 

ام زا  ار  نیا  مالـسا  میھاوخیمن ، ار  نیا  اـم  تسا ، یتلادـعیب  نیا  دراد . دوـجو  برغ  رد  زورما  مھ  یاهناـسفا  هوـبنا  یاـھتورث  یفرط ] زا  و [  دراد ؛ دوـجو  اـھنیا  دوریم ؟ نیب  زا 

، تفرشیپ نیا  تفرشیپ ؛ میراذگیم  ار  شمسا  ام  دوشیم ، دای  هعسوت  ناونعهب  یبرغ  تایبدا  رد  زورما  هک  ییانعم  نامھ  هب  تفرشیپ  میراد ، مزال  ار  تفرشیپ  ام  هتساوخن .

نیا یارب  تسا ؛ طسقلاب » سانلا  موقیل   » اھنیا دننام  بتک و  لازنا  لسر و  لاسرا  یهمھ  دینکیم ؛ هظحالم  امـش  مھ  نآرق  رد  بخ ، دشاب . تلادـع  اب  هارمھ  یتسیاب  اعطق 

. تشاد رظن  رد  دیاب  امئاد  ار  نیا  هک  تسا  یدعب  صخاش  مھ  نیا  نیاربانب ، دنکب . یگدنز  طسق  اب  هعماج  هک  تسا 

اجنیا رد  اھهسوسو  تسا ؛ یلام  عبانم  تردق و  هاگیاج  یتموکح ، بصنم  دـینیبب  تسا . داسف  اب  یهزرابم  یداصتقا و  تمالـس  تسا ، مراھچ  صخاش  هک  یدـعب  صخاش 

تـسا نکمم  نیئاپ  تاجرد  رد  اھهسوسو ؛ نیا  لباقم  رد  دینکیم  تمواقم  دیتسھ و  الاب  حطـس  دینیدتم و  هک  دینکن  هاگن  ناتدوخ  هب  امـش  الاح  دراذگیمن . تحار  ار  ناسنا 

تسا امش  فارشا  ریز  هک  یھاگتسد  نیا  رساترس  رب  ار  ناتدوخ  یانیب  ریصب  مشچ  دیاب  امش  دیشاب ، بقارم  دیاب  امـش  دننکب . تمواقم  دنناوتن  اھهسوسو  نیا  لباقم  رد 

هکنآ زا  لـبق  یتـح  دوـشب . رگراـک  اـھهسوسو  نیا  دـیایب و  دوـجوهب  یداـصتقا  یتمالـسان  یاهشوـگ  کـی  رد  دـیراذگن  هک  دـینارتسگب  ناـنچنآ  تـسا ، امـش  تیریدـم  تـحت  و 

یهوق هب  طوبرم  هچنآ  هچ  تسا ، سلجم  هب  طوـبرم  هچنآ  هچ  دـنراد ؛ یاهفیظو  اـھنآ  میراد ، روـشک  رد  یتراـظن  یاھھاگتـسد  اـم  بخ ، دـنوشب ؛ دراو  یتراـظن  یاھھاگتـسد 

 ] تمالـس بقارم  هاگتـسد  ریدـم  دوخ  دـسرب ، اھنآ  هب  تبون  هکنآ  زا  لبق  نکل  هیرجم -  یهوق  یاھیـسرزاب  لثم  تسا -  هیرجم  یهوق  دوخ  هب  طوبرم  هچنآ  هچ  تسا ، هیئاـضق 

لثم میوگیم  منزیم ، لاثم  مینکیم ، تبحص  مینیـشنیم  اھنیا  اب  هک  یناریدم  ناتـسود و  نیا  یارب  یھاگ  هدنب  درک . دیابن  تلفغ  مئاد ؛ هاگن  هب  دراد  جایتحا  نیا  دشاب و  نآ ]

ینعی دنزب ؛ رود  مئاد  دیاب  امـش  هاگن  نکفارون  نیا  دنزیم ، رود  روطنیمھ  دراد  مئاد  ینکفارون  کی  اھنیا  دـننام  اھهعلق و  زا  یـضعب  رد  دـیاهدرک  هظحالم  هک  ییاھنکفارون  نیا 

لمجت فارسا و  یزابیتراپ و  هوشر و  داسف و  هک  دیراذگن  تسا ؛ هنایروم  لثم  داسف  اعقاو  مینکب . تبقارم  مینک ، هاگن  دیاب  مئاد  دشاب ؛ هتـشادن  دوجو  ذوفن  یارب ]  ] الخ چیھ 

نیمھ رد  دـندرک ، هراـشا  یناـحور  رتـکد  یاـقآ  یداـصتقا  لـئاسم  یهـنیمز  رد  هـک  یجـالع  نـیا  زا  یـشخب  دـنکب . ذوـفن  ناتھاگتـسد  رد  اـھنیا ، دـننام  یداـیز و  یاـھجرخ  و 

مھ دئاز  دیاش  تسا ؛ دئاز  اما  تسا ، مارح  ریغ  هک  ییاجنآ  الاح  اجیب -  دوخیب ، دایز ، یاھجرخ  کی  تاقوا  یھاگ  تسا ؛ یندـشنیمات  اھداسف  اب  یهزرابم  اھییوجهفرص و 

یدایز گرزب و  یاھراک  ناوتیم  قیرط  نیا  زا  ناوتیم ؛ و  دوشب . هتفرگ  دیاب  شیولج  تسا -  یدئاز  جرخ  اما  تسین ، مارح  تحارـص  نآ  اب  هرخالاب  اما  دـشاب ، مارح  انعم  کی  هب 

کی رد  ملاسان  کاپان و  یاھناسنا  دروم  هد  دروم ، ود  دروم ، کی  هک  یتقو  اما ] دنملاس [ ؛ کاپ و  شکتمحز و  نانکراک  نانکراک ، تیرثکا  ییارجا ، یاھھاگتسد  رد  اعقاو  درک .

ماندـب مھ  و  دوشیم ، عیاـض  اـعقاو  شکتمحز  راگتمدـخ و  یهعوـمجم  نیا  تاـمحز  دـننکیم ، تیلاـعف  اـجنآ  هناـیروم  لـثم  بورکیم ، لـثم  دـننکیم ، ادـیپ  روـضح  یھاگتـسد 

. دربیم نیب  زا  ار  نانیمطا  طیحم   [ داسف دوریم [ ؛ نیب  زا  ناشتامحز  مھ  دنوشیم ،

. تسا همدـص  بیـسآ و  امتح  میدـش ، جراخ  هچنانچ  رگا  لیر  نیا  زا  تسا ؛ لیر  نوناق  تسا . مھم  یلیخ  ییارگنوناق  بخ  تسا . ییارگنوناـق  یهلئـسم  یدـعب ، صخاـش 

نآ ررـض  دـش -  دـھاوخ  هک  رھ  هک  رھ  وشبلب و  هب  یھتنم  هک  دوشن -  لمع  هچنانچ  رگا  مھ  بویعم  نوناق  نامھ  اما  تسا ؛ بویعم  نوناق  یھاگ  تسا ، صقان  نوناق  یھاگ 

دانـسا تیاعر  نوناق ، تیاعر  وزج  و  دوشب . هنیداھن  دـیاب  نیا  اھھاگتـسد  یهعومجم  رد  درک ؛ هنیداھن  دـیاب  ار  نیا  تسا . نوناق  هب  ندرک  لمع  ررـض  زا  رتشیب  ندـشن ، لـمع 

، یگنھرف بالقنا  یلاع  یاروش  لیبق  زا  یلاع  یاھاروش  تابوصم  زادنامشچ ، دنس  یلک ، یاھتسایس  لثم  دراد ؛ دوجو  روشک  رد  هناتخبشوخ  زورما  هک  تسا  یتسدالاب 

یلاع یاروش  درک ، میھاوخ  تبحـص  مھ  نیا  زا  رتشیب  مدرک ، تبحـص  ارـصتخم  نآ  هب  عجار  یناحور  رتکد  یاـقآ  اـب  دوب  زوریرپ  زورید  نم  هک  یزاـجم ؛ یلاـع  یاروش  لـیبق  زا 

رایـسب هدـش و  لیکـشت  اروش  نیا  میتسـشن و  اوق  زا  یاهعومجم  و  هوق ، هس  یاسور  روضح  اب  هتعاس  راـھچ  هس  یهسلج  راـھچ  دـیاش  قاـتا  نیمھ  رد  اـم  هک  یزاـجم - 

اج هچنانچ  رگا  یرادـمنوناق  ییارگنوناق و  نیا  دوشب . لمع  دـیاب  تابوصم  نیا  قبط  رب  دـننادب و  ربتعم  یتسیاب  ار  تابوصم  نیا  دراد ، یتاـبوصم  تسا -  یمھم  یهلئـسم 

. تفر دھاوخ  نیب  زا  اھبیسآ  زا  یلیخ  املسم  داتفا ،

ام هدـش . مھ  غالبا  هدـش ، مھ  بیوصت  هک  تسا  یرادا  ماظن  لوحت  یاھتـسایس  یکی  منک ، یروآدای  یلک  یاھتـسایس  رد  اـجنیا  تسا  بوخ  نم  هک  ییاـھزیچ  یهلمج  زا 

هتفرگ رارق  یسررب  دروم  صیخشت  عمجم  رد  هدش ، حرطم  اھتسایس  نیا  میتسھ . نمزم  اپرید و  یاھبیـسآ  تالکـشم و  راچد  یرادا  ماظن  یرادا و  لئاسم  یهنیمز  رد  اعقاو 

هک تسا  مھم  رایـسب  یاـھزیچ  یهلمج  زا  هک  درک  یتاـیلمع  تشاذـگ و  ییارجا  یهماـنرب  اـھنیا  یارب  دـیاب  تسا ، یبوـخ  رایـسب  یاھتـسایس  نم  رظن  هـب  هدـش ، غـالبا  و 

. هداتفین نایرج  هب  تسا و  هدش  مھ  ریخات  هدنام ، هنافساتم 

یھاـگ یتـح  و  مادـقا ، کـی  تاـعبت  راـثآ و  بناوج و  یهظحـالم  تسرد ، یهعلاـطم  یـسانشراک ، راـک  تسا ؛ اـھراک  رد  ییارگدرخ  تمکح و  یهلئـسم  رگید ، صخاـش  کـی 

نیا هک  دراذـگیم  یئوس  تاریثات  کی  ربنم ، یاراد  نوبیرت ، یاراد  حالطـصا  هب  هاگیاج و  یاراد  لوئـسم  کی  یوس  زا  رظنراھظا  کـی  یھاـگ  رظنراـھظا . کـی  تاـعبت  یهظحـالم 

رظنراھظا هدیجنـس  یتسیاب  دـنکیم . داجیا  تالکـشم  اعقاو  تسا ؛ هاچ  یوت  گنـس  یهیـضق  نامھ  دـنک ؛ راک  یتسیاب  یغلابم  دـنک ، فرطرب  دـھاوخب  ناسنا  رگا  ار  تاریثات 

یـسررب هدـشن ، یـسانشراک  دـسریم ، نامنھذ  هب  یبلطم  کی  یاهلئـسم  کی  یهرابرد  میتسھ ، یلوئـسم  کی  میتسھ ، یریدـم  کی  الاح  اـم  هک  دـشابن  روجنیا  درک ؛

اھتیریدم رد  تمکح  ییارگدرخ و  نیا  تسا . یلکشم  تخـس و  راک  شندرک  عمج  تاقوا  یھاگ  یمومع ؛ راکفا  یاضف  رد  درک  باترپ  دیابن  ار  نیا  هدشن ، هدید  بناوج  هدشن ،

زورما یسانشراک ، یهنیمز  رد  ام  هناتخبشوخ  هک  روشک  لئاسم  رد  تسا  یـسانشراک  یالاب  تیفرظ  زا  هدافتـسا  تمکح ، نیمھ  قوقـش  یهلمج  زا  و  تسا . اھراک  رد  و 

یاھورین نیا  زا ] تیفرظ و [  نیا  زا  رگا  ام  تسا ، الاب  روشک  یـسانشراک  تیفرظ  فلتخم ، یاھـشخب  رد  دـنکیم ، هاگن  ناسنا  افاصنا  میراد ؛ روشک  رد  یبوخ  یلیخ  تیفرظ 

. درب میھاوخ  دوس  امتح  مینک ، هدافتسا  دندش  دراو  راک  تمدخ و  یهصرع  هب  دندرک و  ادیپ  شرورپ  بالقنا  زا  دعب  هک  یناوارف 

ام یهیـصوت  نیا ، دشابن . نوریب  هب  نامھاگن  تسا ؛ روشک  یازنورد  تیفرظ  هب  هیکت  نیا ؛ زا  رتشیب  مھدن  همادا  رگید  نم  ار  شخب  نیا  مینکب ، ضرع  مھ  رگید  صخاش  کی 

روـشک یلخاد  تیفرظ  زا  نوریب  هب  ار  نامدـیما  دوـشن . هابتـشا  مھ  اـب  فرح  ود  نیا  مینکن ؛ هدافتـسا  تسھ  نوریب  رد  هک  یتاـناکما  زا  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  نیا  تسا ؛

هک دراذگن  هدیشوک  فرط  نیا  هب  شیپ  لاس  دنچ  یس و  زا  ناوت  یهمھ  اب  هک  دراد  دوجو  یگرزب  یهھبج  یمالسا ، یروھمج  ماظن  روشک و  یهعومجم  زا  نوریب  رد  میزودن .

زا دوشیمن  دوشب . وگلا  نوگانوگ  یاـھهنیمز  رد  هک  دراذـگن  دـنک ، تفرـشیپ  هک  دراذـگن  دـنامب ، رادـیاپ  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  نیا  هک  دراذـگن  دوشب ، رادهشیر  بـالقنا  نیا 

، دـینکن دامتعا  دـینکن ، نانیمطا  مییوگیم  اما  دـینکن ، هدافتـسا  اـھنیا  زا  مییوگیمن  تشاد . تیمیمـص  تبحم و  یتسود و  راـظتنا  هدرک ، هک  یاهنامـصخ  یاھـشور  نمـشد و 

یاـھهنیمز رد  هچ  یداـصتقا ، یاـھهنیمز  رد  هچ  اـم -  هاـگن  هچناـنچ  رگا  هک  دراد  دوـجو  تاـناکما  یلیخ  روـشک  لـخاد  رد  دـیزودب . لـخاد  هب  مـشچ  دـیزودن ، اـجنآ  هـب  مـشچ 

روشک و نورد  رد  ینعی  تسا ؛ اجنیا  تالکشم  لح  دیلک  مینک ، هدافتـسا  یلخاد  یاھورین  نیا  زا  میناوتب  رگا  دشاب و ] اھنآ  هب  رگید [ -  نوگانوگ  یاھهنیمز  رد  هچ  یگنھرف ،

تابـسانم رد  دربیم . الاب  ایند  رد  ار  ام  یهبتر  هک  تسا  نیا  و  دـنوشب . ییاسانـش  دـیاب  اھنیا  درک . یرادربهرھب  هنادـنمدرخ  دوشیم  اھنیا  زا  هک  تسا  روشک  یلخاد  تاـناکما 

« يمالسا تلود   » 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 28هاگياپ  هحفص 24 
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نامھ هب  یللملانیب  تابـسانم  یهعومجم  زا  شمھـس  دشاب ، هتـشاد  رادتقا  نورد  رد  اعقاو  هک  یرادقم  رھ  تسا ؛ وا  ینورد  تردق  ردـق  هب  یروشک  رھ  مھـس  یللملانیب 

رد یمالـسا  یروھمج  ماظن  ماوق  رادتقا و  رب  مادم  ینعی  هدش ، نیمات  رورمب  یدامتم  یاھلاس  نیا  لوط  رد  هناتخبـشوخ  مینکب و  نیمات  ام  دیاب  ار  نیا  تسا ؛ رتالاب  تبـسن 

ات تفھ  شـش  نیا  و  تسا . هللااـشامیلا  ناوارف و  شدـھاوش  ـالاح  هک  هتفر  ـالاب  مھ  یمالـسا  یروھمج  تیعقوم  تیثیح و  دـینیبیم  اذـل  هدـش ؛ هدوزفا  اـھلاس  نیا  لوط 

. تسا مزال  اھنآ  هک  تسا  ییاھهتسناد  رارکت  رکذت و  نکل  دشاب ، هزات  اھامش  یارب  هک  تسین  یبلاطم  اھنیا  میدرک  ضرع  هتبلا  مینک ؛ ضرع  میتساوخ  هک  دوب  صخاش 

انپم  / ١٣٩٣/٠٢/١٠ ىتعنص  هورگ  رد  نارگراک  رادید  رد  تانایب 

یهمھ رد  یمالـسا  رکفت  یانبم  نیا  تسا ؛ نواعت  هب  توعد  تسا ، محارت  هب  توعد  تسا ، یراکمھ  هب  توعد  تسا ، تدحو  هب  توعد  تسا ، فالتئا  هب  توعد  مالـسا  رد 

هاـگن تسا . قـقحت  لـباق  یمالـسا  تلود  یهیاـس  رد  هک  دوـشب  تیاـعر  اـھنیا  دـیاب  دراد ؛ یقوـقح  یـسک  رھ  دراد ، یطباوـض  دراد ، یدودـح  لـماعت  هتبلا  تـسا . اـھتیلاعف 

یتسیاب یگدـنز ، هب  طوبرم  لئاسم  یهمھ  رد  ام ، نوئـش  یهمھ  رد  هک  تسا  یرکف  کی  نیا  و  تسا ؛ تسرد  مالـسا  رظن  زا  لماعت  نواعت و  هاـگن  تسا ؛ طـلغ  زیمآضراـعت 

. دشاب هتشاد  دوجو 

بالقنا  / ٠٢/٠۶/١٣٩۵ ربھر  اب  تفرشیپ » یناریا  یمالسا  یوگلا  زکرم   » یلاع یاروش  یاضعا  رادید 

دـندناوخ و یمالـسا  ـالماک  یاـھرایعم  اـھوگلا و  ساـسارب  یتـلود  لیکـشت  ینعی  یمالـسا » تلود  لیکـشت  ، » میراد رارق  نآ  رد  نونکا  هک  ار  موس  یهلحرم  بـالقنا ، ربـھر 

دندوزفا :

رد افرـص  زین  یمالـسا  یگدـنز  کبـس  عوضوم  تروص ، نیا  رد  دـسریمن و  یمالـسا » یهعماج  لیکـشت   » هب تبون  تسا ، هدـشن  ققحم  لماک  روطهب  هلحرم  نیا  یتقو  ات 

. دنام دھاوخ  یقاب  هعماج  رد  یزاسنامتفگ  حطس 

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

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

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

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

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

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

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

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

. یمالسا یاھروشک  نیب  تسا 

نآرق  / ٠٢/٠٧/١٣٩۶ یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

قیرزت ار  یرگیلاباال  دـنکیم ، قیرزت  ار  یناـمیایب  اـم  رد  زورهبزور  نمـشد  دـنکیم . هدافتـسا  دراد  نمـشد  نآرق ، زا  اـم  یرود  نیا  زا  نآرق . زا  میرود  اـم  دـیمھف ؛ دـیاب  ار  نآرق 

لباقم رد  مسینویھص ، لباقم  رد  اکیرمآ ، لباقم  رد  دینیبب  یمالسا ، یاھروشک  هب  دینک  هاگن  یمالـسا ، یاھتلود  هب  دینک  هاگن  دنکیم . قیرزت  ار  دوخ  هب  یگتـسباو  دنکیم ،

للخ و نیا  یهمھ  دـش ؛ دـھاوخ  رپ  اھهرفح  نیا  یهمھ  میوشب ، کیدزن  نآرق  هب  رگا  ام  تسا . نآرق  زا  یرود  زا  یـشان  نیا  دـنراد ! یعـضو  هچ  نارگتراغ  لباقم  رد  نمـشد ،

دھاوخ تسرد  یگدـنز  مینک ، لمع  نآرق  هب  رگا ]  ] مییوگیم ام  هکنیا  یاـنعم  داد . دـھاوخ  ناـشن  ار  شدوخ  رفک  تیوھ  لـباقم  رد  یمالـسا  تیوھ  دـش ؛ دـھاوخ  هتـسب  جرف 

شاهراـبرد ردـقنآ  دوشب ، راـک  ردـقنآ  دوشب ، رارکت  ردـقنآ  مدرم ؛ نیب  رد  یمومع  یاـھنامتفگ  هب  دوشب  لیدـبت  دـیاب  فراـعم  نیا  دراد ، دوجو  ینآرق  فراـعم  تسا . نیا  دـش ،

یندشن نیا  هتبلا  یمالـسا ؛ یهعماج  تانیب  تاحـضاو و  وزج  دوشب  اھنیا  هک  دننکب  یرنھ  راک  نآ  یهرابرد  نادنمرنھ  ابدا و  ارعـش و  ردقنآ  دنـسیونب ، ردقنآ  دوشب ، قیقحت 

اھراک نیا  دـننکب ، تمھ  نید  لھا  لد و  لھا  رگا  هن ، دـشکیم ؛ لوط  لاس  دـص  مینکب ، میھاوخب  رگا  ار  اھراک  نیا  الاح  هک  دـننکن  لایخ  تسین ، مھ  سرتسد  زا  رود  تسین ،

. تفر نآرق  لابند  روجنیا  دیاب  دنکیم ؛ ادیپ  ققحت  دوز  یلیخ 

یمالسا  / ٠۵/٠۴/١٣٩۶ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

. تسا فالتخا  اھنیا  نیرتمھم  دوشیم ؛ دراو  تسا و  هدش  دراو  تما  نیا  یهرکیپ  رب  ییاھتحارج  تسا ؛ یناوارف  تالکـشم  راچد  یمالـسا  تما  زورما  هک  تسا  نیا  تقیقح 

یهناھب هب  تیموق ، یهناھب  هب  دـننک ؛ داجیا  ینمـشد  قاقـش و  دـننک ، فالتخا  داجیا  فلتخم  یاھهناھب  هب  ناملـسم  یاھهورگ  نیب  هک  تسا  نیا  مالـسا  نانمـشد  یعس 

هک اـم  دـنکیم و  هدافتـسا  نمـشد  هنافـساتم  تسا و  هتفرگ  رارق  اـھنآ  راـیتخا  رد  اـھهناھب  نیا  یهمھ  یزرم ؛ یـضرا و  تالکـشم  یهناـھب  هب  اـیفارغج ، یهناـھب  هب  بھذـم ،

. مینکیم تلفغ  نمشد  راک  نیا  زا  میتسھ ، یمالسا  یاھتلود  نالوئسم 

ار ینس  یهعماج  یهغدغد  تسا ، نمشد  یمالسا  یاھروشک  مالسا و  لصا  اب  هک  ییاکیرمآ  روتانـس  نالف  هک  دونـشیم  ناسنا  هک  یتقونآ  منکیم ، رکف  مدوخ  اب  هدنب   

فلاخم مالـسا  لصا  اب  هک  ینمـشد  دشاب . بقارم  تدشب  دراد  اج  دوشب ، نارگن  تدشب  دراد  اج  دنکیم ، هدھاشم  ار  دنفرت  نیا  ناسنا  یتقو  دنکیم ، زاربا  هعیـش  لباقم  رد 

اقافتا نیا  و  تسا ؟ یرگید  زیچ  ینمـشد  داجیا  زج  هئطوت ، زج  تثابخ ، زج  نیا  دـنکب ! ینابیتشپ  زاربا  رگید  هورگ  کی  لباقم  رد  یمالـسا ، هورگ  کـی  هب  تبـسن  ـالاح  تسا ،

. میمھفب دیاب  ام  میشاب ، رکف  هب  دیاب  ام  دراد ؛ دوجو  زورما  هنافساتم 

هیلع ناشیاھورین  ندربن  راک  هب  اھنیا ، ندـش  کیدزن  یمالـسا ، یاھروشک  داحتا  دـنربیم . دوس  داحتا  زا  اھنآ  یهمھ  دـننکیم و  ررـض  هقرفت  زا  یمالـسا  یاھروشک  یهمھ   

؛ تسا یمالـسا  تمکح  کی  تسا ، یھلا  تمکح  کی  نیا  میمھفب ، دیاب  ام  ار  نیا  تسا . یمالـسا  یاھروشک  دوخ  عفن  هب  تسا ، دحتم  یاھروشک  دوخ  عفن  هب  رگیدـکی ،

اھنآ زا  یهنومن  کی  نمی  دراد . دوجو  زورما  رابنوخ  یاھتحارج  میتسھ ؛ یزیرنوخ  راچد  میلکـشم ، راچد  مالـسا  یایند  لخاد  رد  ام  زورما  دوشیمن . هجوت  نیا  هب  هنافـساتم 

همھ مالـسا ، یاـیند  رد  دـنکیم  هدـھاشم  ناـسنا  هـک  ینوگاـنوگ  لـئاسم  اـقیرفآ ، لامـش  لـئاسم  قارع ، لـئاسم  هیروـس ، لـئاسم  درک . هجوـت  یتسیاـب  ار  اـھنیا  تـسا .

. مینک لح  دیاب  ار  لکشم ]  ] نیا تسا . یمالسا  تما  ررض  هب  تسا ، مالسا  ررض  هب  نیا  و  تسا ، اوعد  دوجو  فالتخا و  دوجو  یاھهناشن 

یمالسا  / ٠۵/٠۴/١٣٩۶ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، درک ادیپ  طلست  نیملسم  نیمزرس  رب  ینمشد  یتقو  هک  درادن  دوجو  یدیدرت  رگید - بھاذم  یهیقب  دیاش  هعیش و  هقف  هچ  تنسلھا ، بھاذم  هقف  هچ   - مالسا هقف  رب  انب 

بجاو مالسا  یایند  یهمھ  یارب  تسینویھـص  میژر  اب  یهزرابم  زورما  تسا . نکمم  هک  داھج  زا  یلکـش  رھ  هب  دننک ؛ داھج  وا  اب  دننک ، هزرابم  وا  اب  هک  تسا  همھ  یهفیظو 

هب دراد  جایتحا  داحتا ، هب  دراد  جایتحا  مالـسا  یاـیند  لاـحرھهب  تسا ؛]  ] رایـشھ رادـیب و  دروم  نیا  رد  اـم  تلم  هللادـمحب  دـننزیم ؟ زاـب  رـس  هفیظو  نیا  زا  ارچ  تسا . مزـال  و 

یادخ میراودیما  ام  و  دننک . افیا  شقن  دنناوتیم  هک  دنتـسھ  اھتلود  دنراد ، هفیظو  اجنیا  هک  دنتـسھ  اھتلود  دنلدمھ ؛ رگیدکی  اب  ابلاغ  اھتلم  یلدمھ . هب  دراد  جایتحا  فالتئا ،

؛ دـنک کیدزن  مھ  هب  ار  ام  یاھلد  تسا - مالـسا  مظعم  ربمایپ  فرـش  تمارک و  یهیاـم  ناناملـسم و  دـیع  هک   - رطف دـیع  زور  تکرب  هب  ناـضمر و  کراـبم  هاـم  تکرب  هب  لاـعتم 

. دھدب رارق  مزال  یهدارا  مزع و  مزال و  رادتقا  تردق و  یاراد  مالسا ، نانمشد  لباقم  رد  ار  یمالسا  تما  هللااشنا  و  دنک ؛ نابرھم  رگیدمھ  اب  ار  اھناملسم 

« يمالسا تلود   » 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 28هاگياپ  هحفص 25 
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جح  / ٠٨/٠۵/١٣٩۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یمالـسا تما  جح ، رد  تسا . نیا  شزار  ار ، تئاربیب  جح  دـنرادن  لوبق  هک  دـنتفگ  نومـضم  نیا  هب  راوگرزب  ماما  میدرک و  دـیکات  همھنیا  نآ  یور  ام  هک  تئارب  یهلئـسم  نیا 

یرگید روج  دـننک ، رکف  یرگید  روج  تسا  نکمم  اھتلود  بوعـش . اھتلم ، اقآ ؟ یـسک  هچ  قافتا  لوبق و  دروم  دـنک ؛ نایب  ار  دوخ  لوبق  قافتا و  دروم  حیحـص و  عضاوم  دـناوتیم 

. تسا رگید  زیچ  اھتلم  لد  اما  دـننکیم - تکرح  دـنریگیم و  شیپ  رد  ناشیاھتلم  تساوخ  زا  ریغ  یھار  هنافـساتم  ناملـسم  یاـھتلود  زا  یلیخ  مینیبیم  هک   - دـننکب لـمع 

. دننک زاربا  فلتخم  یایاضق  رد  ار  دوخ  عضوم  دنناوتیم  اھتلم  هک  تسا  ییاج  اجنیا 

نارھت  / ٠۶/٠۶/١٣٩۶ ناتسا  هیملع  یاھهزوح  بالط  رادید  رد  تانایب 

دوشب هعماج  ات  میناسرب  هجیتن  هب  دـیاب  مینک ؛ تیبثت  ار  بالقنا  یاھراجنھ  نیا  میناوتب  ات  تسا  مزال  هزرابم  مھ  زورما  دـسرب ، یزوریپ  هب  ات  تشاد  مزال  هزرابم  بـالقنا  رگا 

. یمالسا یهعماج 

یمالـسا تلود  زا  دعب  میاهدنام ؛ شایمالـسا  تلود  رد  زونھ  میدرک ، حرطم  ام  هک  یاهناگدنچ  لحارم  نآ  زا  میرادـن ! مھ  یمالـسا  تلود  ام  میرادـن ، یمالـسا  یهعماج  ام 

رب میتسناوت  دـعب ] [ ؛ میروایب دوجو  هب  یبالقنا - تکرح  کـی  ینعی   - یمالـسا بـالقنا  کـی  میتسناوت  اـم  میراد . شیپ  رد  ار  لـحارم  نیا  اـم  تسا ؛ یمالـسا  یهعماـج  تبون 

یمالـسا تلود  کی  داجیا  نیا ، زا  دـعب  نکل  تسا ؛ مھم  مھ  یلیخ  بخ  هک  هدـش  لصاح  قیفوت  اـجنیا  اـت  بخ ، یلیخ  میرواـیب ؛ دوجو  هب  یمالـسا  ماـظن  کـی  نآ ، ساـسا 

یـسک هک  تسین  نیا  شیانعم  هتبلا  میـسرب . دوصقم  هب  ات  میراد  هلـصاف  یلیخ  زونھ  هیـضق  نیا  رد  اـم  روشک ؛ یارب  یمالـسا  یتیریدـم  تالیکـشت  داـجیا ]  ] ینعی تسا ؛

شیپ میراد  مینکیم و  تکرح  دوشیم ، هک  ییاـھیجکنھد  یهمھ  اـب  اھینکـشراک ، یهمھ  اـب  اـھتفلاخم ، یهمھ  اـب  میوریم ؛ شیپ  میراد  ادـبا ؛ دـنک ؛ یدـیماان  ساـسحا 

تلود هک  دـعب  میروایب . دوجو  هب  یمالـسا  تلود  کی  میناوتب  هکنیا  ات  میراد  هلـصاف  یلیخ  زونھ  دراد ؛ راک  میراد ، راک  زونھ ]  ] نکل دراد ؛ دوجو  یداـیز  لـیالد  کـشالب . میوریم 

. نم نازیزع  درک  هزرابم  دیاب  نیاربانب  بخ ، تسا . یمالسا  یهعماج  داجیا ]  ] تبون هزات  تقونآ  دمآ ، دوجو  هب  یمالسا 

رامنایم  / ٢١/٠۶/١٣٩۶ عیاجف  هرابرد  هقف  جراخ  سرد  یادتبا  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

یاھتلود یمالـسا ، یاھروشک  مشچ  یولج  تسا ؛ ریظنمک  یهثداح  کـی  اـتقیقح  دـنکب ؛ هیجوت  یروجهچ  دـنادیمن  ناـسنا  ار  راـمنایم  زیمآهعجاـف  اـتقیقح  یهلئـسم  نیا 

رد هک  یمحریب  تلود  کی  رـشب ، قوقح  یعدـم  یوگغورد  راکایر  یاھتلود  یعدـم و  یناھج  عماجم  مشچ  یولج  ناملـسم ، درایلیم  مین  کی و  مشچ  یولج  یمالـسا ،

، دـننکیم ناریو  ار  ناـشیاھهناخ  دـننزیم ، شتآ  دنـشکیم ، ار  هاـنپیب  مدرم  عمج  کـی  محریب ، نز  نیا  تسا  هتفرگ  لـبون  حلـص ]  ] یهزیاـج هک  تسا  ینز  کـی  مھ  شـسار 

هچ ندرک  موکحم  اـما ] ، ] دـننکیم موکحم  هلب ، دوشیمن . هدـھاشم  مھ  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  لـمعلاسکع  چـیھ  تسا و  یبـیجع  یهثداـح  اـتقیقح  دـننکیم . ناـشنوریب 

. دننکب دیاب  لمع  دراد ؟ یرثا  هچ  دننکیم ، رشتنم  هیمالعا  دراد ؟ یاهدیاف 

...

روشک اھهد  دـنروایب ، یداصتقا  راـشف  دـنروایب ، یـسایس  راـشف  اـما  اـجنآ  هب  دـننک  یـشکرکشل  مییوگیمن  دـنوشب ؛ دراو  ـالمع  ناملـسم  یاـھتلود  هک  تسا  نیا  هراـچ  هار 

هب دنروایب  راشف  قیرط  نآ  زا  اھنآ  دنشاب ؛ هتشاد  یداصتقا  تاطابترا  دنشاب ، هتشاد  یراجت  تاطابترا  اھنیا  زا  یضعب  تسا  نکمم  هک  دنتـسھ  ناملـسم  تلود  ناملـسم و 

هچ مینک ، موکحم  یاهشوگ  کی  مینیـشنب  ام  الاح  هکنیا  الاو  دـننکب . دـیاب  ار  اھراک  نیا  دنـشکب ؛ داـیرف  اـھنآ  هیلع  یناـھج  عماـجم  رد  دـننکب ، رارکت  دـنھدب ، رکذـت  تلود ، نآ 

اـضتقا ناشیاھتـسایس  هک  ییاجنآ  دشاب . هتـشاد  یلمع  رثا  کی  دـیاب  هدیـشک ! تمحز  یلیخ  تسا ؛ هدرک  موکحم  للم  نامزاس  لکریبد  ندرک ؟ موکحم  نیا  دراد  یاهدـیاف 

ییاج کی  رد  یمرجم  کی  نوچ ] ، ] دننزیم داد  دننکیم ، دایرف  دنناسریم ، نامـسآ  هب  ار  نیمز  یروشک ، کی  رد  مرجم  کی  نتفرگ  رارق  راشف  ریز  رطاخهب  تاقوا  یھاگ  دنکیم ،

هراوآ رفن  رازھ  هد  دـنچ  دوشب - هتخانـش  رامآ  هک  دـنھدیمن  هزاجا  ینعی  تسین ؛ صخـشم  تسرد  ناشرامآ  هک   - دـناهدش هتـشک  رفن  رازھ  دـنچ  اجنیا  اما ] ! ] هدـش تازاـجم 

ناملـسم یاـھروشک  رد  دـنتحاران ، دناینابــصع ، اـھتلم  هـلب ، تـسا ؛ یگرزب  یهثداـح  یلیخ  نـیا  دوـشیمن . هدـھاشم  یلمعلاسکع  هجوچـیھهب  هنافــساتم  دـناهدش و 

[ نامزاس یاضعا  [ ؛ دـنھدب ماجنا  ار  راک  نیا  هک  دوشب  هتـساوخ  اھتلود  زا  دـیاب  دـننک . مادـقا  دـیاب  اھتلود  دـننک ؛ مادـقا  دـیاب  اھتلود  نکل  دریگیم  ماجنا  تارھاظت  ییاـمیپهار و 

. اھناملسم نیا  یارب  درک  دوشیم  یمادقا  هچ  دننیبب  دننک  ثحب  دنوشب ؛ عمج  مھ  رود  دنراذگب ، هسلج  هیضق  نیمھ  یارب  صوصخب  یمالسا  سنارفنک 

یماظتنا  / ٢۶/٠۶/١٣٩۶ مولع  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

. تسا یشزرااب  مزال و  یاھراک  دریگیم  ماجنا  هک  ییاھراک  دھدیم ] ناشن  ، ] دندرک زاربا  اجنیا  مرتحم  نیلوئسم  مھ  زورما  دش و  هداد  نم  هب  هاگـشناد  نیا  زا  هک  یـشرازگ 

یورین ام  تسا  مزال  دوشب . لابند  تیدج  اب  هراومھ  دـیاب  تسا و  مزال  اھنیا  یهمھ  اھیزومآتراھم ، مھ  یبرجت ، یاھراک  مھ  یقیقحت ، یاھراک  مھ  یملع ، یاھراک  مھ 

ار هلصاف  نیا  میراد ؛ هلصاف  یغلابم  اجنآ  ات  هتبلا ] . ] میشاب هتشاد  یمالـسا  ینآرق و  یهعماج  کی  زارط  رد  یمالـسا ، تلود  زارط  رد  یمالـسا ، یروھمج  زارط  رد  یماظتنا 

. دیھدیم ماجنا  ار  راک  نیا  یھلا  قیفوت  هب  دیناوتیم و  امش  هک  منادیم  نم  دیورب و  شیپ  دینک و  یط  دیاب  زیزع  یاھناوج  امش 

رون  / ١٢/١٩/١٣٩۶ نایھار  یاھناوراک  رد  هدننکتکرش  ناناوج  ناناوجون و  رادید  رد  تانایب 

رد ابیرقت  بالقنا ، لوا  رد  لاس ۵٨ و ۵٩  دنداد . راعش  یمالـسا  بالقنا  عفن  هب  اھروشک  نامھ  رد  اھتلم  دندوب ، اکیرمآ  هب  یهتـسباو  اھروشک  نآ  یاسور  هک  ییاھروشک  رد 

ناریا دندید  درک ؛ شحوتم  اعقاو  ار  اھنیا  هدیدپ ]  ] نیا دندرک . رشتنم  هلاقم  دندناوخ و  هبطخ  دنداد و  راعش  دندز و  فرح  یمالسا  بالقنا  عفن  هب  یمالسا  یاھروشک  یهمھ 

ریاس هک  دوشب  بجوم  ناملـسم  یاھتلم  نایم  رد  نآ ] عویـش  ، ] اھتلم رب  بالقنا  گنھرف  طلـست  هک  تسھ  نیا  میب  دـندوب - طلـسم  ناریا  رب  ـالبق ]  -] تفر ناشتـسد  زا  هک 

هیلع مادص  یثعب  میژر  گنج  دننک ؛ دوبان  ار  بالقنا  نیا  تسھ  یتمیق  رھ  هب  دندمآرب  ددـصرد  اذـل  دورب ؛ ناشتـسد  زا  مھ  یمالـسا  یاھتلود  ریاس  یمالـسا و  یاھروشک 

. دش عورش  اجنیا  زا  ناریا 

یربھر  / ١٢/٢۴/١٣٩۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

تیبرت ار ؛ تلم  نیا  دـننک  یناـمیا  تیبرت  هک  تسا  نیا  ناـشهفیظو  اـملع ، مھ  هننقم - یهوق  هیئاـضق ، یهوق  هیرجم ، یهوق  یتلود ، نیلوئـسم  ینعی   - یمالـسا تلود  مھ 

اب هک  دنتـسھ  یتلود  یاھهاگتـسد  رتمھم  همھ  زا  مینک . تیبرت  یروجنیا  ار  مدرم  دیاب  ام  نینموم ؛ نیب  مدرم و  نیب  ناسحا  تیبرت  ربص ، تیبرت  ار ؛ تلم  نیا  دننک  یئاوقت 

. دنھدب ماجنا  ار  راک  نیا  دنناوتیم  یزیرهمانرب 

سامح  / ١٣٩٧/٠١/١۵ یسایس  رتفد  سیئر  هینھ  لیعامسا  یاقآ  همان  هب  بالقنا  ربھر  خساپ 

رب رگید  راب  منادـیم  مزال  هتخاس ، نیگمـشخ  نیگمغ و  ار  نیطـسلف  یهلاسم  هب  ناگتـسبلد  هزغ ، رد  تسینویھـص  نمـشد  تواسق  ملظ و  نتفاـی  تدـش  هک  یئاـھزور  رد 

نیطـسلف تاجن  هار  اھنت  تمواـقم  هزراـبم و  کـشیب  منک . دـیکات  تسا  یمالـسا  تما  لـئاسم  ردـص  رد  هک  مھم  یهلاـسم  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  یگـشیمھ  عضاوم 

. تسا زارفارس  عاجش و  تلم  نآ  رکیپ  رب  دراو  تاحارج  شخبافش  یهخسن  اھنت  مولظم و 

...

یاھتلم اھتلود و  درک . میھاوخ  لمع  هفیظو  نیا  هب  هتـشذگ  نوچمھ  هللااشنا  تسا و  یـسایس  تالوحت  ثداوح و  زا  رتارف  یناـسنا و  یئهضیرف  زین  ینید و  یئهفیظو  نیا 

ربارب رد  یگداتـسیا  ورگ  رد  ارـصحنم  یمالـسا  تما  یارب  رادتقا  تزع و  هب  تشگزاب  زورما  دنگرزب . یهفیظو  نیا  هب  فظوم  بطاخم و  یگمھ  یمالـسا  تانایرج  ناملـسم و 

« يمالسا تلود   » 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 28هاگياپ  هحفص 26 
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. تسا رابکتسا  لباقم  رد  یمالسا  للملانیب  لئاسم  یهمھ  سار  رد  نیطسلف  یهلاسم  و  تسا ، نآ  زیمآتثابخ  یاھهشقن  رابکتسا و 

یمالسا  / ١٣٩٧/٠١/٢۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

روھمجسیئر یاقآ  هک  یایمالـسا  تلود  نیمھ  تسا . لمع  اـشنم  تسا ، رثا  اـشنم  هللاـالاهلاال » « ؛ تسین ضحم  ینھذ  یداـقتعا و  یهلئـسم  کـی  افرـص  هللاـالاهلاال » »

نیمھ یارب  درادن ؛ ینعم  یھلا  نایدا  رد  ادخ ، نیثوعبم  لاعتم و  یادخ  تسد  هب  زج  تموکح  ینعی  تسا ؛ هللاالاهلاال »  » زا یـشان  دمآ ، دوجو  هب  هنیدم  رد  هک  دندرک  هراشا 

تلود هک  هنیدـم  رد  دـعب  دـندرک ؛ ییارآفص  وا  لباقم  رد  هکم  کچوک  دودـحم و  طیحم  نامھ  رد  روز  رز و  نابحاص  اوحلفت ، الا هللا  هٰلا  اولوق ال  دومرف : ربمغیپ  هک  یدرجمهب  مھ 

لوا زور  زا  تسا و  هتشاد  دوجو  زورما  ات  لوا  زور  زا  ییارآفص  نیا  دندرک ؛ ییارآفص  مالسا  لباقم  رد  یناھج  یاھتردق  اھیروتارپما و  اھتموکح و  زاب  دش ، لیکشت  یمالـسا 

یگدـنز راـشف  نآ  اـب  هکم  رد  هک  یدودـحم  تیعمج  ناـمھ  تسا . هدوب  قح  تشونرـس  یورـشیپ ، تسا و  هدوـب  لـطاب  تشونرـس  فاـصم ، نیا  رد  ینیـشنبقع  زورما ، اـت 

نب زا  دیاب  یمالـسا  تما  دیمھف : دیاب  ار  نیا  نشور . یهدـنیآ  اب  ناوارف و  دـیما  اب  ناوارف و  تاناکما  اب  ناوارف ، تاراختفا  اب  تسا  یرـشب  میظع  یهعماج  کی  زورما  دـندرکیم ،

. ددرگرب دیحوت  هب  نادند 

یمالسا  / ١٣٩٧/٠١/٢۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تیانج دنراکتیانج و  سیلگنا  ریزوتسخن  هسنارف و  روھمجسیئر  اکیرمآ ، روھمجسیئر  منکیم  مالعا  احیرـص  هدـنب  تسا ! تیانج  کی  هیروس  هب  بشید  رحـس  یهلمح  نیا 

نیا زا  دـندرک و  ادـیپ  روضح  ناتـسناغفا  رد  هیروس ، رد  قارع ، رد  هتـشذگ  یاـھلاس  نیا  رد  هکناـنچمھ  درب ؛ دـنھاوخن  مھ  یدوس  تسب ، دـنھاوخن  مھ  یفرط  هتبلا  دـندرک !

 - ایـسآ برغ  یهقطنم  رد  میاهدرک  جرخ  ام  نویلیرت  تفھ  هک  تفگ  اکیرمآ  روھمجسیئر  نیا ، زا  لبق  زور  دـنچ  نیمھ  دـندربن . مھ  یدوس  چـیھ  دـنداد و  ماجنا  تایانج  لـیبق 

نیا رد  اعطق  دـنکب ، شالت  هچرھ  دـنک ، جرخ  هچرھ  دـنادب ، اکیرمآ  مھ  نیا  زا  دـعب  هدـماین . ناـشریگ  یزیچ  دـیوگیم ، تسار  دـماین ؛ ناـمریگ  زیچچـیھ  و  هناـیمرواخ - وا  لوقهب 

. دمآ دھاوخن  شریگ  زیچچیھ  هقطنم 

، دنزودنیب هبرجت  یتسیاب  ناملسم  یاھتلود  یمالـسا ، یاھروشک  یمالـسا ، یاھتلم  مینک ؛ عمج  ار  نامدوخ  ساوح  دیاب  ام  میوشب ، رادیب  دیاب  ام  ثداوح ، نیا  لباقم  رد 

مالسا روضح  فدھ ، تسین ؛ ناتـسناغفا  روشک  ای  قارع  روشک  ای  هیروس  روشک  طقف  فدھ  دننزب ؛ هبرـض  یمالـسا  تما  هب  دنھاوخیم  اھنیا  دننکیم . دنراد  هچ  دنمھفب  دیاب 

یـضعب اـکیرمآ و  فادـھا  تمدـخ  رد  ار  ناـشدوخ  یمالـسا  یاـھتلود  ار ؛ اـنعم  نیا  دـنمھفب  یمالـسا  یاـھروشک  دـننزب . همدـص  دـنھاوخیم  نیا  هـب  تـسا ؛ هـقطنم  نـیا  رد 

هب اھنیا  هب  هدریـش !» واگ  هب  مینکیم  هاگن  ام   » دـیوگب انلع  اکیرمآ  روھمجسیئر  هک  ناملـسم  روشک  کـی  یارب  تسین  یراـختفا  نیا  دـنھدن . رارق  زواـجتم  یبرغ  یاـھروشک 

هب ام  تفگ  تفگ ؛ ار  فرح  نیا  اکیرمآ  ینونک  روھمجسیئر  نیمھ  هتـشذگ ، لاس  رد  ریخا  یتاباختنا  تاغیلبت  نیمھ  رد  تسا ؟ راختفا  نیا  دـنکیم ؛ هاـگن  هدریـش  واـگ  مشچ 

ار وا  هدریـش  واگ  ناونعهب  دـعب  دـنریگب ، ار  شلوپ  رتـالاب ؟ نیا  زا  تلذ  تلم ، کـی  یارب  تلود ، کـی  یارب  رتشیب ؟ نیا  زا  تلذ  مینکیم ! هاـگن  هدریـش  واـگ  مشچ  هب  اـھیدوعس 

. تسا فلاخم  اھتلذ  نیا  اب  مالسا  دوشیمن ؛ نیا  زا  شیب  تلود  کی  روشک و  کی  تلذ  دننکب ؛ نیھوت  وا  هب  دننکب ، باطخ 

تلود  / ٠٧/١٣٩٧/٠۶ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

نامدوخ میھدب ، رارق  نامدوخ  رایعم  ار  یولع  تموکح  دیاب  هک  تسا  نیا  میشاب  هتشاد  رظن  رد  مئاد  روطهب  یتسیاب  یمالسا  تموکح  یمالـسا و  تلود  ناونعهب  ام  هچنآ 

زا میھدـیم ، ماجنا  بوخ  یاھراک  هچنانچ  رگا  میروایب . باـسحهب  یگدـنامبقع  ار  نآ  تسا ، هلـصاف  تموکح  نآ  اـم و  نیب  هک  یرادـقم  رھ  میجنـسب ؛ یولع  تموکح  اـب  ار 

تموکح اب  مینک  هسیاقم  نآ ؛ تیمھا  رد  مینکن  هغلابم  میھدیم ، ماجنا  تسا  یمالـسا  یاھـشزرا  بسحهب  راختفا  یهیام  هک  ییاھراک  ای  مینکیم  تفرـشیپ  یونعم  ظاحل 

مدرم اب  ندوب و  یمدرم  یکی  تسا ، ینمادکاپ  ییاسراپ و  یکی  تسا ، تلادـع  یکی  یولع ، تموکح  رد  هدـمع  صخاش  وا . ام و  نیب  تسا  هلـصاف  ردـقچ  مینیبب  یولع و 

رارق رایعم  ار  اھنیا  دیاب  تسا . نتـسیز  کاپ  ندوب و  یمدرم  رھظم  تسا ، دھز  رھظم  تسا ، لدع  رھظم  نینموملاریما  یگدنز  رگید ؛ تسا  اھنیا  یولع  تموکح  تسا ؛ ندوب 

. مینک تکرح  تھج  نیا  رد  دیاب  اعقاو  میھدب ،

نارگراک  / ١٣٩٨/٠٢/٠۴ رادید  رد  تانایب 

لابند هک  دنتـسھ  یناـسک  دنـسرب . یتسردـب  اـھنیا  هب  دـیاب  تسا ؛ یـساسا  لـئاسم  اـھنیا  رگراـک ، دزم  یهلئـسم  رگراـک ، مارتحا  یهلئـسم  یلغـش ، تینما  یهلئـسم 

، دربـیم نیب  زا  ار  هناـخراک  و  تـسا - یرگید  ثـحب  یتـمیق ، هـچ  هـب  ـالاح   - درخیم تـلود  زا  ار  اپرـس  یهناـخراک  ( ٢ ،) متفگ لاس  لوا  نم  دنتـسھ . ناـشدوخ  یهدافتـساوس 

؛ تسا یمالسا  تلود  یساسا  فیاظو  وزج  اھنیا  دوشب ، هتفرگ  اھنیا  یولج  دیاب  دزاسیم ؛ جرب  ار  نیمز  دنکیم ، راکیب  ار  رگراک  دناسریم ، شورف  هب  ار  تالآنیشام 

هیملع  / ١٣٩٨/٠٢/١٨ یاھهزوح  بالط  رادید  رد  تانایب 

یعقاو و یانعم  هب  یمالـسا  یهعماج  سپـس  یعقاو و  یانعم  هب  یمالـسا  تلود  هک  میرظتنم  ام  هدـش ، لیکـشت  هدـمآ ، دوجو  هب  یمالـسا  ماـظن  هللادـمحب  هک  مھ  زورما 

دیاب دـینکب ؟ دـیاب  راک  هچ  دـھدب . ماجنا  دـیاب  دراد ، ار  گرزب  راـک  نیا  اـب  بساـنتم  یاھتیلوئـسم  هیملع  یهزوح  دـیایب ، دوجو  هب  یقیقح  یاـنعم  هب  یمالـسا  ندـمت  سپس 

. تسا امش  یرکف  ثحابم  تاعوضوم و  نآ  وزج  اھنیا  رگید ؛ دینک  رکف  دینیشنب 

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نآ دش ، روج  نیا  رگا  بخ  هن . ای  دھدیم  ماجنا  تناما  اب  دـیرپسیم ، وا  هب  هک  یراک  ینعی  تسا ، اوقت  یاراد  فرط ، نیا  دـینیبب  هک  تسا  نیا  یتیریدـم  یاھتیحالـص  زا  یکی 

زا یکی  تدابع . دوشیم  ناتراک  تقو  نآ  دـش ؛ دـھاوخ  یروج  نیا  مینک ، راک  ادـخ  یارب  هکنیا  ینعم  دوب ؛ دـھاوخ  ام  یاھیریگمیمـصت  یهمھ  رد  هفلوم  نیرتمھم  ادـخ  تقو 

نآ دـینکیم ، هک  یئاضما  نآ  دوخ  تدابع ؛ هب  دوشیم  لیدـبت  راـک  دـش ، ادـخ  یارب  راـک  هچناـنچ  رگا  هک  تسا  نیمھ  یمالـسا  تلود  یمالـسا و  تموکح  یارب  راـک  تازاـیتما 

. تدابع کی  دوشیم  دینزیم ، هک  یفرح  نآ  دیسیونیم ، هک  یذغاک 

یگنھرف  / ٠٨/١٣٩٨/٠۶ هصرع  رد  لاعف  ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

دروخرب یعنام  کی  هب  یتقو  دوشن ، امـش  تکرح  عنام  امـش  یاپ  یولج  عناوم  نیا  دیوشن ، هتـسخ  دـینک ، تماقتـسا  دـیوریم ، دـیراد  هک  یھار  نیا  رد  هچنانچ  رگا  اھامش 

هک دش  دھاوخ  یزیچ  نآ  روشک  نیا  یادرف  هک  دیشاب  نئمطم  دینکب  ار  راک  نیا  رگا  هار ، لابند  دیورب  دیدرگرب  دینک ، جک  ار  ناتھار  دشن  رگا ] ، ] دینک روبع  عنام  نیا  زا  دینکیم ،

. دش دھاوخ  کش  نودب  نیا  یمالسا ؛ ماکحا  یعقاو ، یمالسا  تموکح  یمالسا ، تلود  یمالسا ، یهعماج  ینعی  دیراد ؛ ار  شیوزرآ  امش  زورما 

ناریا  / ١۴٠٠/٠٢/١٢ تلم  هب  باطخ  ینویزیولت  ینارنخس 

سک چیھ  دیاش  ملس ) هلآ و  هیلع و  یلص هللا   ) مرکا ربمغیپ  زا  دعب  تسا ؛ ریظنیب  تیصخش  کی  مھ  یرشب  ییایند و  یاھرایعم  بسح  رب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما

راوگرزب نآ  تلادـع  لوا  یهجرد  رد  تسا ، رتریگمـشچ  هک  ییاھنآ  تایـصوصخ ، نیا  رد  هتبلا  هک  تسا ... ؛ نینموملاریما  رد  هک  یتایـصوصخ  نیا  اـب  داد  ناـشن  دوشن  ار  رگید 

دـھز و نآ  اـی  دـنکیم ؛ تریح  تلادـع  نیا  دراوـم  ندینـش  زا  اـعقاو  ناـسنا  هک  بیرغ  بیجع و  تلادـع  نیا  هظحـالم ؛ چـیھ  نودـب  هدرتـسگ و  ضاـمغایب و  تلادـع  نآ  تسا ؛

هچنآ هک  تساوخیمن  یزیچ  چیھ  شدوخ  یارب  اما  دناسریم  یونعم  یدام و  یقرت  دشر و  هب  ار  مدرم  درکیم ، دابآ  ار  ایند  راوگرزب  نیا  دوخ ؛ صخـش  یارب  ایند  هب  یئانتعایب 

نارگمتـس و ناـیوگروز و  هب  تبـسن  راوگرزب  نآ  خـسار  مزع  نافیعـض ، هب  تبـسن  راوگرزب  نآ  میحر  لد  راوگرزب ، نآ  تعاجـش  اـی  تسا ؛ روآتریح  اـعقاو  هدـش  لـقن  ناـشیا  زا 

« يمالسا تلود   » 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 28هاگياپ  هحفص 27 
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نیا دراد و  دوجو  راوگرزب  نیا  یگدـنز  رد  یبیجع  یاھزیچ  کی  اـعقاو  راوتـسا - هوک  وا  راـتفر  تمکح ، یاـیرد  وا  راـتفگ   - وا تمکح  یاـیرد  قح ، هار  رد  وا  یراکادـف  ناربکتـسم ،

نیا مھ  تایـصوصخ  نیا  یهمھ  رد  میوگب ... . نم  هک  تسین  لاـجم  ـالاح  هک  دـناهدرک  فارتـعا  اـھنآ  هب  مھ  ناـشیا  نانمـشد  هک  هدـش  عمج  وا ] رد   ] بیرغ بیجع و  تاـفص 

. میھدب رارق  وگلا  ام  یتسیاب  هک  تسا  اھنیا  و  دراد ؛ دوجو  ندوب  ناشخرد  یناوارف و  یاھتنم  رد  ناشیا ، رد  تایصوصخ  نیا  ینعی  تسا ؛ لامک  جوا  رد  راوگرزب 

بخ ندرک . تموکح  بادآ  رد  مھ  درک ، یوریپ  ناشیا  زا  درک و  ادـتقا  راوگرزب  نیا  هب  تایـصوصخ  نیا  رد  دـیاب  یـصخش  ظاحل  زا  مھ  میبقع ؛ اـھهنیمز  نیا  رد  یلیخ  اـم  هتبلا   

ار دھز  نیمھ  ار ، تعاجش  نیمھ  ار ، تلادع  نیمھ  ار ، تایصوصخ  نیمھ  ار ، شور  نیمھ  ار ، هویـش  نیمھ  یتسیاب  ام  تسا ؛ نینموملاریما  ناوریپ  تسد  تموکح  زورما 

. میربب ولج  هب  ار  نامدوخ  اھهنیمز  نیا  رد  ات  مینک  شالت  مینک ، یعس  یتسیاب  میبقع ؛ یلیخ  اھام  هتبلا  هک  مینک  تیاعر  نامدوخ  راتفر  رد  نامدوخ ، لمع  رد 

« : یمالسا تلود   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یرالاس  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ یدھمدمحم  هدنسیون :  یمالسا /  گرزب  ندمت  سیسات  رد  یزاسداھن  یزاسهژاو و  هاگیاج 

« يمالسا تلود   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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