
مدرم  / ١۴/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یارب نآ  یهدـھاشم  هک  میروآ  دوجو  هب  تحار  هفرم و  دازآ و  دابآ و  ییهعماج  ملاع ، زا  هعطق  نیا  رد  تسناوت  میھاوخ  نامتلم  قیمع  نامیا  یهیاس  رد  راگدرورپ و  لضفهب  اـم 

. دوب دھاوخ  مھ  نیا  زا  دعب  تسا و  هدوب  ام  تلم  لاح  لماش  راگدرورپ  لضف  نونکات  دوش . بالقنا  رکف  رودص  هب  رجنم  دشاب و  سرد  اھتلم 

ىمالسا  / ١٣۶٨/٠٨/٢١ تاغیلبت  نامزاس  ىرنھ  یهزوح  نادنمرنھ  ناگدنسیون و  ناریدم ، زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

زا یکی  هک  دوـشیم  موـلعم  تسا و  هدـش  زاـغآ  نوـنکا  تبوـن  نآ  و  دـیایبور ، تبوـن  کـی  رد  یھلا ، کاـپ  یهشیدـنا  یمالـسا و  رکفت  هـک  درکیم  اـضتقا  خـیرات  رد  یھلا  تـنس 

یھلا و رکفت  لباقم  رد  اـیند  فعـض  ساـسحا  شیاـھهناشن ، زا  یکی  تسا . یمالـسا  نوگاـنوگ  یاـھروشک  اـقیرفآ و  ناـنبل و  شیاـھهناشن ، زا  یکی  مییاـم . شیاـھهناشن 

یبالقنا رکف  تسا -  هدمآ  دوجوهب  ایند  رد  هک  یسدقم  کاپ و  رکف  نیا  میظع ، تکرح  نیا  رد  هعومجم و  نیا  رد  تسا . ندمآ  دوجوهب  لاح  رد  دراد و  دوجو  هک  تسا  یدیحوت 

ار رنھ  یهیام  نیا  دیاب  منزیم -  فرح  امـش  نابز  زا  میوگیم و  ار  امـش  میرنھ -  لھا  هک  ام  تسا . هتفرگ  رارق  ینمیرھا  یناطیـش و  رکف  اب  ییارآفص  رد  یھلا -  یدیحوت و  و 

ار هدافتـسا  رثکادـح  رنھ ، رازبا  رنھ و  یهیام  رنھ و  زا  دـنریگب و  رارق  سدـقم  رکفت  نیا  تمدـخ  رد  یرگید ، دـنمرنھ  هنوگ  رھ  هدنـسیون و  رعاش و  مینک و  ظیلغ  میربب و  راـکهب 

تـسا مولعم  میراذـگب . دـنثحابم ، نیا  لھا  هک  یناسک  یارب  هن ، ای  تسا  تسرد  رنھ  یارب  رازبا  ریبعت  الوصا  ریخ و  ای  تسا  رازبا  رنھ  ایآ  هک  ار  اھثحب  نیا  الاح  هتبلا ، دـننکب .

. دنرامشب مھم  ار  نیا  دننکیم ، راک  یرنھ  یهزوح  یهعومجم  رد  هک  یناردارب  نارھاوخ و  منکیم  شھاوخ  تسیچ . نم  دوصقم  هک 

دھعتم و رنھ  تفرشیپ  امش و  تفرـشیپ  میوگب  مناوتیمن  مسانـشیمن و  کیدزن  زا  ابلاغ  ار  نارھاوخ  ناردارب و  امـش  دنچرھ  هتبلا ، تسا . هدوب  بوخ  یلیخ  امـش  تفرـشیپ 

 - دـنتفگ هک  روطنامھ  مھ -  تاناکما  دـینکب و  شالت  رگا  هک  منئمطم  دـنکیم . ساسحا  ار  تفرـشیپ  نیا  دـنیبیم ، ار  امـش  یاـھراک  هک  ناـسنا  تسا . هدوب  بوخ  یبـالقنا ،

رکفت بالقنا و  رکفت  حیحـص و  رکف  یکیدزن ، یهدـنیآ  رد  تسناوت  دـھاوخ  اعقاو  دراد ، مھ  یدایز  یلیخ  یاھھاگیاپ  هک  اـم  روشک  رد  شـشوجرپ  یقیقح و  رنھ  دوشب ، مھارف 

. دشخبب قمع  ار  هشیدنا  نآ  دنک و  طلسم  هعماج  نیا  وج  رب  ار  یدیحوت 

مق  / ١٣۶٨/٠٩/٠٧ یهیملع  یهزوح  ىالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

هب مکحم  نم  تسا و  دایز  یلیخ  بالقنا ، نیا  تمظع  میدرک . یگرزب  رایـسب  بالقنا  ناریا ، تلم  ام  نایاقآ ! دوریم . هزوح  زا  هک  تسا  یتاراظتنا  هزوح و  باب  رد  موس  بلطم 

. تسا یبیجع  هداعلاقوف و  یهثداح  بالقنا ، نیا  تسا . هتفرگ  ماجنا  یمیظع  راـک  هچ  مینادـیمن  زونھ  یلو  مینادـیم ؛ ار  اـھزیچ  زا  یلیخ  اـم  بلغا  هک  منکیم  ضرع  اـمش 

فاصم هب  هک  دـنیبیم  ار  تیافک  نیا  شدوخ  رد  تسا و  هداـتفا  قاـفتا  یمھم  یلیخ  یهعقاو  رگید . فرط  بـالقنا  نیا  فرطکی و  تیلھاـج  ناـیغط و  رابکتـسا و  یاـیند  یهمھ 

. تسا مھم  گرزب و  ردق  هچ  میمھفیمن  میاهتفرگ و  رارق  بالقنا  نیا  رد  ام  دورب . یناھج  رفک  نایغط و  مامت 

رازاب یتقو  الثم  تسایند . تالوحت  هکلب  اھبالقنا و  نیرتراک  مک  نیرتفیعـض و  زا  یکی  شدوخ ، یرکف  ینابم  یهیارا  ظاحل  زا  یلمع ، راثآ  داعبا و  تمظع و  نیا  اب  بـالقنا ، نیا 

اھرادمتـسایس و اھنادداصتقا و  یارب  دوشیم و  رـشتنم  فلتخم  حوطـس  رد  راک ، نیا  ىرکف  ینابم  باب  رد  ملیف ، قیقحت و  هوزج و  باتک و  اـھھد  دـیآیم ، دوجو  هب  کرتشم 

اب رجات  دنچ  لثم  دناهتـسشن و  مھ  رود  روشک  دـنچ  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  ایآ  تسیچ ؟ کرتشم  رازاب  رگم  دوشیم . لاسرا  هدـننکدیلوت  هدننکفرـصم و  ناھج  مدرم و  یهماع 

صخـشم مھ  زاب  دـیریگب ، رظن  رد  مھ  ار  ایند  گرزب  یاھبالقنا  امـش  رگا  یلو  تساـیند ؛ رد  یکچوک  لاـثم  کرتشم ، رازاـب  دـنراد ؟ یناـگرزاب  تـالدابم  دـننکیم و  تراـجت  مھ 

. میاهدرک راک  مک  ام  هک  دوشیم 

هک دوشیم  هتشون  بالقنا  نیا  یرکف  ینابم  هب  عجار  فلتخم  حوطس  رد  هوزج  هصق و  ملیف و  باتک و  ردق  نآ  لاس ، هدزناپ  هد  لوط  رد  دنکیم ، ادیپ  ققحت  ربتکا  بالقنا  یتقو 

دوخ یاھرکفنـشور  هک  تسا  هدـشرپ  ینھذ  یاضف  ردـق  نآ  دـننک ! هدافتـسا  اھنآ  یاھباتک  زا  دـنرادن  یجایتحا  مدرم  رگید  هدیـسر ، اھنآ  هب  بالقنا  نآ  داب  هک  ییاھروشک  رد 

نابز هب  یوروش ، بالقنا  یرکف  ینابم  یهرابرد  اھیناریا  ردق  هچ  هتشذگ ، یهھد  راھچ  هس  رد  دنـسیونیم ! باتک  اھنآ  یرکف  یـشزرا و  ینابم  هب  عجار  دننیـشنیم  اھروشک 

زا دندرکیم ، ادیپ  طابترا  اھنآ  اب  یرکف  ظاحل  زا  یوحن  هب  هک  ییاھرکفنـشور  یهمھ  هک  دنتـشون  ردقنیا  اھنآ  ینعی  دـندوب . هدـش  عابـشا  رگید  نوچ  دنتـشون ؛ باتک  یـسراف 

 - دـشیم اھنآ  راثآ  زا  هک  یناوارف  یاھهمجرت  زا  ریغ  یبلاطم -  دیـشوجیم و  شدوخ  یرکفنـشور ، رکف و  اب  ملق و  هب  تسد  الثم  مدآ  کی  دـعب  دـندشیم و  عابـشا  یرکف  ظاحل 

. تشونیم

ییاھراک صالخا  اب  یناسک  اعقاو  نوچ  رفـص ؛ دـح  رد  دـیوگب  هک  دـیآیمن  شلد  ناسنا  یھاگ  تسا . مک  یلیخ  اعقاو  میدرک ، هنیمز  نیا  رد  ام  هک  یراـک  میدرک ؟ راـک  هچ  اـم 

یلیالد یراک  مک  نیا  هتبلا ، تسا . هدـش  راک  مک  یلیخ  یلیخ  رفـص و  زا  رتشیب  هرذ  کی  مییوگب  دـیاب  مینکب ، ار  یفطاع  تاـھج  نیا  یهظحـالم  میھاوخن  رگا  اـما  دـناهدرک .

ام هک  تسا  نیا  هیـضق  ساسا  اما  دندش ؛ ییارجا  نوگانوگ  یاھراک  لوغـشم  زین  اھنآ  زا  یـضعب  دنتفرگ و  ام  زا  راک  لوا  رد  ار  یلـصا  نارکفتم  نارکفنـشور و  زا  یـضعب  دراد :

. دننکب رـشتنم  و  تسا -  یمالـسا  ام  بالقنا  نوچ  دنـسیونب -  ار  مالـسا  ینابم  یمالـسا ، یهدنـسیون  اھدص  هک  دوب  بوخ  درذـگیم ؛ بالقنا  زا  لاس  هدزای  میدرکن . دـیلوت 

نیرتـشیب اـما  دـنرادن ؛ یتـیلووسم  دناهتـسشن ، اـھهزوح  نوریب  هک  یناـسک  میوگب  مھاوخیمن  تسا . هزوـح  یاـھراک  زا  یکی  نیا ، میدرکن . هک  میدرکیم  تیبرت  تسیاـبیم 

. دادیم هنیمز  نیا  رد  یرفاو  لوصحم  یتسیاب  مق  دراد . مق -  همھ  زا  شیب  و  هیملع -  یهزوح  ار  تیلووسم 

نیا رد  هیملع  یهزوح  میناوخب . ام  ات  دیسیونب  تفگ : دنھاوخ  دیفیعض ؟ ردقنیا  ویدار ، رد  هدنوش  رشتنم  یمالسا  لیاسم  یارب  امش  ارچ  مییوگیم  ویدار  نالووسم  هب  رگا 

هناسر نآ  رد  هک  ییینید  یاھثحب  دننکیم و  تبحـص  دنناوخیم و  هک  ییینید  یاھهعطق  نیا  ای  همئا و  یگدـنز  باب  رد  ویدار  رد  هک  دـینیبیم  امـش  الثم  تسا . فظوم  اھهنیمز 

لیاسم باب  رد  شنیب  یاراد  دنمـشوھ و  ناملـسم و  ار  رفن  کی  بلاطم ، نیا  هک  تفگ  دوشب  دـیاش  اعقاو  دـشابیم -  رثامک  نکیل  تسا -  دایز  مھ  مجح  ظاـحل  زا  دوشیم و 

نایب اقلا  تردق  بوخ و  نابز  رنھ و  نودب  هک  نیا  رطاخ  هب  دشابیم ؛ فیعض  یلیخ  شاهیارا  یهوحن  ای  تسا و  فیعـض  یلیخ  ای  دوشیم ، هیارا  هک  یبلطم  دنکیمن . یمالـسا 

انطاب ینافرع و  اتروص  بیرغ -  بیجع و  بلاطم  یرس  کی  دنیآیم و  ییهقیلس  جک  دارفا  هک  نیا  ای  دننکیم و  نایب  ار  بلاطم  نآ  طسوتم ، ىلومعم  یاھمدآ  ای  ینعی  دوشیم .

. دننکیم حرطم  ار  چوپ - 

لایخ دـننکیم و  کاپ  ار  رعـش  کی  یاھطـسو  هک  دوب  عیاش  نامز  نآ  رد  دـنتفگیم . یزیچ  روطنیمھ  دـندمآیم و  اـھناوج  نیا  زا  هدـع  کـی  دوب ، هدـش  جـیار  ون  رعـش  هک  یلیاوا 

حرطم ویدار  رد  هک  ینافرع  بلاطم  زا  یضعب  دوب . هداتفا  مھ  قافتا  هییزج  یهبجوم  وحن  هب  یدراوم  رد  تشاد و  مھ  تیعقاو  هعیاش  نیا  هتبلا ، دنیارـسیم ! ون  رعـش  دندرکیم 

. دمھفیمن مدآ  دـیوگیم ، ینافرع  بلاطم  یـسک  رگا  هک  دـناهدید  دـفابب ! یزیچ  مدآ  هک  تسا  نیمھ  نافرع  دـننکیم  لایخ  یـضعب  دـنکیم و  یعادـت  ار  تلاح  نیمھ  دوشیم ،

رکف مدآ  هچ  رھ  دـننکیم و  شخپ  ام  یاھهناسر  رد  یدـنرچ ، طبریب  نابز  کی  اب  دـنزاسیم و  یزیچکی  تسا ! نافرع  دـیمھفن ، مدآ  هک  یبلطم  رھ  دـندرک  لایخ  رطاـخ  نیمھهب 

هچ اھنیا  هک  مداد  باوج  مدوخ  هب  ملد  رد  تسا ؟ یروطنیا  ارچ  هک  مدرکیم  ضارتعا  ویدار  نالووسم  هب  درادن . ییانعم  چیھ  دوشیمن و  ادیپ  نآ  رد  زیچ  چیھ  دـنیبیم  دـنکیم ،

عضو مھدب ؟ وا  هب  دیاب  یباوج  هچ  نم  مناوخب . نم  ات  دیسیونب  دیوگیم : تسا ؟ هنوگنیا  ارچ  میوگب : نم  ات  دنھاوخب ؟ یسک  هچ  زا  دننک و  هعجارم  یسک  هچ  هب  دننک و  راک 

. دشابیم فظوم  اھهنیمز  نیا  رد  هیملع  یهزوح  تسا و  نیا  ام  غیلبت 

یرایسب ندیمھف  زا  رتلکشم  یھقف ، یاھیراکهزیر  زا  یضعب  یفسلف و  یلوصا و  بلاطم  زا  یضعب  ندیمھف  اعقاو  دراد . دوجو  هداعلاقوف  یاھدادعتسا  هیملع ، یاھهزوح  رد 

رد دـنک ؟ ادـیپ  یناسآ  هب  نیناوق »  » بحاص زغم  لثم  یزغم  مدآ  دوشیم  رگم  دـنمھفیم . ار  بلاطم  نیا  ناشدوخ ، یرکف  تقد  نآ  اب  اھهبلط  تساـیند و  یملع  یاـھلومرف  زا 

هب دوشیم ، هدـھاشم  یھاگ  هک  ییاھقوذ  اـھتیقالخ و  اھدادعتـسا و  نیا  رگا  تسا . داـیز  دـننکیم ، ینیبزیر  تقد و  رکف و  بترم  هک  نارکفتم  لـیبق  نیا  زا  هیملع ، یاـھهزوح 

. میتسین یزیچ  جاتحم  رگید  ام  دوش ، تیادھ  تسرد  غیلبت  کی  تمس  هب  یحیحص  لکش 

دھشم  / ١٣۶٩/٠١/٠۴ نویناحور  بالط و  الضف و  عمج  رد  تانایب 

« يبالقنا رکفت   » 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 12هاگياپ  هحفص 1 
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هچ یهیاـپ  رب  دـمآ ، دوجو  هب  هک  یبـالقنا  نیا  دـنراد . جاـیتحا  یبـالقنا  رکفت  قمع  قـالخا و  هب  مدرم  زورما  دـینک . ادـیپ  ار  نآ  دـنراد ؟ جاـیتحا  رتـشیب  ار  یزیچ  هچ  مدرم  زورما 

اھهتـشون و زا  یـضعب  و  هیلعیلاعت ) هللاناوضر  ) ماما یاھـشیامرف  تاملک و  مھ ، عجرم  نیرتھب  دینک . رکف  نیا ، یور  دـیاب  دـنراد . جایتحا  مدرم  ار  نیا  تسا ؟ راوتـسا  ییینابم 

باب رد  ثیدـح  نآرق و  هب  یهعجارم  قیقحت ، لھا  یارب  هتبلا  دـناهدرک . نایب  اـھنآ  هک  میاهتـشاد  یناـگرزب  اـم  هللادـمحب  لاـس ، هدزاـی  نیا  لوط  رد  هک  تسا  یمیق  یاـھهتفگ 

. دشابیم یرورض  تسا ، زاین  نآ  هب  سپ  تسا ، یگدنز  نید  مالسا  هکنیا  مالسا و  تیعماج  تیمکاح و 

ناضمر  / ١٣۶٩/٠١/٢٢ کرابم  هام  مھدزناپ  زور  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دنور لک  رد  یریظنیب  زاستشونرس و  یهثداح  دش ، هدیمان  حلص  مان  هب  هک  یزیچ  نآ  ای  هیواعم ، اب  راوگرزب  نآ  حلـص  یهثداح  و  مالـسلاوھالصلاهیلع ) ) یبتجم ماما  نارود 

ینعی مالـسا ، بالقنا  موشب . بلطم  لصا  دراو  دعب  منک و  ضرع  هلمج  نیا  هب  عجار  یھاتوک  حیـضوت  میتشادـن . ار  هثداح  نیا  ریظن  ام  رگید  دوب . لوا  ردـص  ىمالـسا  بالقنا 

، یبالقنا میظع  تضھن  کی  هزرابم و  کی  بلاق  رد  دوب و  تکرح  کی  تضھن و  کی  لوا ، یهرود  رد  داتـسرف ، مدرم  یارب  مالـسا  مان  هب  لاعتم  یادـخ  هک  یتناما  مالـسا و  رکفت 

نآ لـباقم  رد  مالـسا ، دـیحوت و  رکفت  نانمـشد  دـندرک و  مـالعا  هـکم  رد  ار  رکف  نـیا  ملــسوهلاوهیلعایلص ،) ) ادـخ لوـسر  هـک  دوـب  یماـگنھ  رد  نآ  داد و  ناـشن  ار  شدوـخ 

هنادنمـشوھ و رایـسب  یهزرابم  کی  درک و  یھدـنامزاس  ار  تضھن  نیا  نموم ، رـصانع  زا  نتفرگ  ورین  اب  ربماـیپ ، دورب . شیپ  رکف  نیا  دـنراذگن  هکنیا  یارب  دـندومن ؛ ییارآفص 

. دوب لوا  یهرود  نیا ، دیشک . لوط  لاس  هدزیس  هزرابم ، تضھن و  نیا  دروآ . دوجو  هب  هکم  رد  ار  ورشیپ  یوق و 

کی رکفت ، نیا  تشاد ، دوجو  هک  یلماوع  عومجم  اب  دـش ، هک  یییراکادـف  اب  درک ، هک  یییھدـنامزاس  اـب  داد ، هک  ییاھراعـش  اـب  ربماـیپ ، تاـمیلعت  اـب  لاـس ، هدزیـس  زا  دـعب 

هاگیاپ ار  اجنآ  دندروآ و  فیرـشت  هنیدم  هب  (ص ) ادـخ لوسر  هک  دوب  یماگنھ  نآ  دـیدرگ و  لیدـبت  تما  کی  یگدـنز  ماظن  یـسایس و  ماظن  کی  هب  دـش و  ماظن  کی  تموکح و 

. دوب مود  یهرود  نیا ، دش . لیدبت  تموکح  کی  لکش  هب  تضھن ، کی  لکش  زا  مالسا  دندنارتسگ و  اجنآ  رد  ار  یمالسا  تموکح  دنداد و  رارق  ناشدوخ 

نآ تفالخ  و  مالـسلاوھالصلاهیلع ) ) یبتجم ماما  نامز  ات  سپـس  هناگراھچ و  یافلخ  نارود  رد  ناـشیا ، زا  دـعب  دنتـشاد و  تاـیح  (ص ) مرکاىبن هک  یلاـس  هد  رد  دـنور ، نیا 

تموکح و ینعی  تشاد ؛ مھ  ار  یعامتجا  ماظن  کی  لکش  زیچ ، همھ  دش . رھاظ  تموکح ، لکش  هب  مالـسا  درک و  ادیپ  همادا  دیـشک -  لوط  هام  شـش  ابیرقت  هک  راوگرزب - 

مامت تفریم ، شیپ  لکـش  نامھ  هب  رگا  دنک و  ادـیپ  شرتسگ  هک  دوب  لباق  تشاد و  مھ  ار  مدرم  یداصتقا  طباور  میظنت  ییاضق و  راک  یگنھرف و  راک  یـسایس و  راک  شترا و 

. دراد مھ  ار  تیلباق  نیا  هک  داد  ناشن  مالسا  ینعی  تفرگیم ؛ مھ  ار  نیمز  یور 

دوجو هب  (ع ) یبتجم ماما  نامز  رد  فلاخم ، نایرج  نیا  هتبلا  دوشب . رھاظ  عناـم  کـی  تروص  هب  تسناوت  هک  درک  دـشر  ناـنچنآ  یفلاـخم  ناـیرج  (ع ،) نسح ماـما  نارود  رد 

نیا هک  دنک  اعدا  دناوتب  دیاش  دنزب ، فرح  یخیرات  دھاوش  هب  یکتم  افرـص  یداقتعا و  تاظحالم  زا  رود  یردق  دھاوخب  یـسک  رگا  دوب . هدمآ  دوجو  هب  لبق  اھلاس  دوب ؛ هدماین 

. تشاد دوجو  هکم -  نارود  ینعی  ربمایپ -  تضھن  نارود  رد  هک  هچنآ  زا  دوب  ییهمادا  هکلب  دوب ؛ هدماین  دوجو  هب  مالسا  نارود  رد  یتح  نایرج ،

هتـسشن مھ  رود  شناتـسود  اب  دوب -  هدـش  مھ  اـنیبان  تقونآ ، رد  هک  نایفـسوبا -  دیـسر ، موق  نیا  تسد  هب  دوب -  هیماـینب  زا  هک  ناـمثع -  ناـمز  رد  تفـالخ  هکنآ  زا  دـعب 

هـسلج رد  ییهناگیب  مدآ  دنتـسھ و  یدوخ  همھ  دـش  عمج  رطاخ  هک  یتقو  ینالف . ینالف و  ینـالف و  هک  دینـش  خـساپ  دنتـسھ ؟ هسلج  رد  یناـسک  هچ  دیـسرپ : دـندوب .

خیراوت ار  هیـضق  نیا  دوشب ! جراخ  امـش  تسد  زا  دیراذگن  دیھدب و  ساپ  مھ  هب  ار  تموکح  پوت ، لثم  ینعی  (. ١ «) هرکلا فقلت  اھنفقلت  : » تفگ درک و  باطخ  اـھنآ  هب  تسین ،

؛ منک یسررب  هاگدید  نآ  زا  ار  لیاسم  هک  مرادن  شوخ  نم  ینعی  مینکیمن ؛ ثحب  یداقتعا  هاگدید  زا  الـصا  ام  تسین و  یداقتعا  لیاسم  اھنیا  دناهدرک . لقن  هعیـش  ینس و 

نارود مالـسا  حـتف . هب  فرـشم  ای  حـتف  زا  دـعب  مالـسا  اھتنم  دوب ؛ هدروآ  مالـسا  دوب و  ناملـسم  تقونآ ، رد  نایفـسوبا  هتبلا  منکیم . حرطم  ار  نآ  یخیرات  یهبنج  طقف  هکلب 

هک دوب  ینایرج  نامھ  دیسر و  شدوخ  تردق  جوا  هب  مالسلاوھالصلاهیلع ) ) یبتجم نسح  ماما  نامز  رد  نایرج ، نیا  دوب . مالـسا  تردق  زا  دعب  مالـسا  دوبن ، فعـض  تبرغ و 

لکـش هب  مالـسا  ینعی  یمالـسا -  تموکح  رب  ار  هار  درک ؛ عورـش  ار  هضراـعم  ناـیرج ، نیا  دـش . رھاـظ  (ع ) یبـتجم نسح  ماـما  لـباقم  رد  نایفـسیبانبھیواعم ، لکـش  هب 

. دش یمالسا  تموکح  نایرج  نآ  یورشیپ  زا  عنام  المع  هک  ییاجنآ  ات  دومن ؛ مھارف  یتالکشم  درک و  عطق  دیرب و  تموکح - 

نـسح ماما  یاـج  هب  رگا  مھ  (ع - ) نینموملاریما دوخ  یتح  سک -  رھ  هک  دناهتـشون  اـھباتک  رد  میاهتفگ و  اـھراب  ار  هلاـسم  نیا  مالـسلاهیلع ،) ) نسح ماـما  حلـص  باـب  رد 

شراک یهشوگ  نالف  نسح ، ماما  هک  دیوگب  دناوتیمن  سکچیھ  درک . نسح  ماما  هک  یراک  نآ  زا  ریغ  دـنکب ، یراک  دوبن  نکمم  تفرگیم ، رارق  طیارـش  نآ  رد  دوب و  (ع ) یبتجم

. دوب قبطنم  فلخت  لباق  ریغ  ىقطنم  لالدتسا  رب  دصرددص  راوگرزب ، نآ  راک  هن ، تسا . زیگناربلاوس 

لباقم رد  نید  ظفح  یارب  اھنآ  نیرتدنمتریغ  تسا ؟ هتشاد  یسک  هچ  ار  یگدنز  نیرتزیمآتداھش  تسیک ؟ همھ  زا  رتروشرپ  ملسوهلاوهیلعایلص ،) ) ادخ لوسر  لآ  نیب  رد 

ماما اھنت  ار  حلص  دندوب . کیرش  (ع ) نسح ماما  اب  حلـص ، نیا  رد  ترـضح  نآ  تسا . هدوب  مالـسلاهیلع ) ) یلع نبنیـسح  تسا ؟ هدوب  یـسک  هچ  نید  ظفح  یارب  نمـشد ،

. دوب وا  رس  تشپ  (ع ) نیسح ماما  دوب و  ولج  (ع ) نسح ماما  اھتنم  دندرک ؛ ار  راک  نیا  نیسح  ماما  نسح و  ماما  درکن ؛ نسح 

هب اھهسامحرپ -  اھروشرپ و  نیا  زا  کیدزن -  نارای  زا  یکی  یصوصخ ، سلجم  کی  رد  هک  یتقو  دوب . (ع ) نسح ماما  حلص  یهدیا  ناعفادم  وزج  مالسلاهیلع ،) ) نیـسح ماما 

هب نیسح  ماما  رگا  هک  دیوگب  دناوتیمن  سکچیھ  (. ٢ «) رجح هجو  یف  نیسحلا  زمغف  : » دندرک دروخرب  وا  اب  نیسح  ماما  درک ، یـضارتعا  مالـسلاوھالصلاهیلع ) ) یبتجم ماما 

ماـما دوـبن و  مھ  مالـسلاهیلع ) ) نسح ماـما  رگا  تفرگ و  ماـجنا  حلـص  نیا  دوـب و  نسح  ماـما  اـب  نیـسح  ماـما  ریخن ، تفرگیمن . ماـجنا  حلـص  نـیا  دوـب ، نـسح  ماـما  یاـج 

. دشیم حلص  تفرگیم و  ماجنا  راک  نیمھ  مھ  زاب  طیارش ، نآ  رد  دوب ، اھنت  مالسلاهیلع ) ) نیسح

حلص  » باتک نیا  رد  هیلعیلاعتهللاناوضر ،) «) نیسای لآ  یضار  خیش   » موحرم دوبن . نکمم  تداھش  زور ، نآ  دوبن . نآ  زا  یریزگ  فلخت و  چیھ  تشاد و  ار  شدوخ  لماوع  حلص ،

هتشک تسین ؛ تداھش  هک  یندش  هتشک  رھ  دوبن . تداھش  یارب  اج  الـصا  هک  دنکیم  تباث  تسا -  هدش  پاچ  مدرک و  همجرت  ار  نآ  شیپ ، لاس  تسیب  نم  هک  نسحلا - »

زور نآ  هک  تشادن  ناکما  دندوب . هدشن  دیھش  دندشیم ، هتشک  زور  نآ  رد  مالـسلا ،) هیلع  ) نسح ماما  رگا  دوبن و  اجنآ  رد  طیارـش ، نآ  تسا . تداھـش  یطیارـش ، اب  ندش 

. دشاب هدرکن  راحتنا  دشاب و  تداھش  شمسا  دوشب و  هتشک  هک  دھدب  ماجنا  یزیمآتحلصم  تکرح  طیارش ، نآ  رد  دناوتب  یسک 

هنادنمـشوھ و یلکـش  هب  راک  مالـسلاوھالصلاهیلع ،) ) یبتجم نسح  ماما  حلـص  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  هلاسم  ـالاح  اـما  میاهدرک ؛ تبحـص  فلتخم  داـعبا  زا  حلـص ، هب  عجار 

نـسح ماـما  رنھ  نیا ، دوـشن . دوـب ، هدـمآ  دوـجو  هب  تنطلـس -  اـنعم  رد  و  تفـالخ -  ماـن  هـب  هـک  ییهدوـلآ  لاـناک  دراو  یمالـسا ، ناـیرج  مالـسا و  هـک  دـش  مـیظنت  هناـکریز 

نامز نینموملاریما و  نامز  هب  یمالـسا و  تموکح  هب  دوب و  هدـش  عورـش  هکم  زا  هک  مالـسا -  لیـصا  نایرج  هک  درک  یراک  یبتجم  نسح  ماـما  دوب . مالـسلاهیلع ) ) یبتجم

یهرود نیا ، دـنک . ادـیپ  نایرج  تضھن  لکـش  هب  هرابود  لقاال  دوبن -  نکمم  اریز  تموکح -  لکـش  هب  هن  رگا  اھتنم  دـنکب ؛ ادـیپ  نایرج  یرگید ، یارجم  رد  دوب -  هدیـسر  وا  دوخ 

. تسا مالسا  موس 

اھـسوھ اھاوھ و  تسد  یهچیزاب  هکنیا  زا  اربم  فیرحت و  زا  رود  مالـسا  ریذپانشزاس ، مالـسا  زیتسملظ ، مالـسا  لیـصا ، مالـسا  بان ، مالـسا  دش . تضھن  هرابود  مالـسا ،

تردق و هب  دوب و  هدرک  یط  ار  ییهرود  هک  یمالسا -  ىبالقنا  رکفت  مالسلاوھالصلا ،) هیلع  ) نسح ماما  نامز  رد  ینعی  دنام . یقاب  تضھن  لکـش  رد  اما  دنام ؛ یقاب  دوشب ،

یناسک تسد  رد  اھراعـش  اریز  دوب ؛ ربمایپ  دوخ  یهرود  زا  رتلکـشم  بتارم  هب  تضھن ، نیا  راک  هرود ، نیا  رد  هتبلا  دـش . تضھن  کی  تشگرب و  هرابود  دوب -  هدیـسر  تموکح 

. دوب اجنیا  مالسلامھیلع ،) ) یدھ یهمئا  راک  ىلکشم  دندوبن . بھذم  زا  هکیلاحرد  دندوب ؛ هدرک  نت  رب  ار  بھذم  سابل  هک  دوب 

امیاد رخاوا ، ات  مالـسلاوھالصلاهیلع ) ) یبتجم ماما  حلـص  زور  زا  ناراوگرزب ، نیا  هک  ماهدرک  طابنتـسا  روطنیا  مالـسلامھیلع ) ) همئا یگدـنز  تاـیاور و  یهعومجم  زا  نم  هتبلا 

، رگید یـضعب  تسا  نکمم  هتبلا  میراد . مھ  یتایاور  هنیمز ، نیا  رد  دننک . اپ  رـس  دنروایب و  رد  یمالـسا  یولع و  تموکح  لکـش  هب  اددجم  ار  تضھن  نیا  هک  دـناهدوب  ددـصرد 

لیدـبت یمالـسا  لیـصا  نایرج  تموکح و  هب  اددـجم  تضھن ، هک  دنتـساوخیم  همئا  تسا . نیا  نم  صیخـشت  اـما  دـننکب ؛ هظحـالم  یرگید  روط  دـننیبن و  روطنیا  ار  هتکن  نیا 

یلکـشم راک  راک ، نیا  یلو  دـیایب ؛ راک  یور  تسا ، رود  یناسفن  یاھاوھ  یاـھیگدولآ  هب  ندـش  هدولآ  ندـش و  هتخیمآ  ندـش و  هتـشغآ  زا  هک  یمالـسا  ناـیرج  نآ  دوشب و 

. تسا

یاھهقرج مالـسا و  یاھتلاصا  هک  دوب  نیا  دنتـشاد ، جایتحا  مدرم  هک  یزیچ  نیرتمھم  یـسابع -  یناورم و  ینایفـس و  یافلخ  تفـالخ  نارود  ینعی  تضھن -  مود  نارود  رد 

دوخیب دناهدرک . هیکت  ربدت  لقعت و  یور  همھنیا  نایدا ، هک  تسین  دوخیب  دننکن . هابتشا  دنسانشب و  دننیبب و  هدنکارپ  نوگانوگ و  یاھفرح  یالبال  رد  ار  ینآرق  لیـصا و  مالـسا 

« يبالقنا رکفت   » 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 12هاگياپ  هحفص 2 
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. دیحوت ینعی  نید ، تاعوضوم  نیرتیلصا  یهرابرد  مھ  نآ  تسا ؛ هدش  هیکت  اھناسنا  ربدت  لقعت و  رکفت و  یور  همھنیا  میرک ، نآرق  رد  هک  تسین 

رد ادخ  یایلوا  هک  تسا  ییهنارکیب  سونایقا  دیحوت ، نطاب  تسا . دیحوت  تروص  نیا ، تسین . ود  تسا و  یکی  مھ  نآ  تسھ ، ییادـخ  مییوگب  هک  تسین  نیا  طقف  دـیحوت ،

ربدـت و رکفت و  هب  هیکت  اب  هک  دناهتـساوخ  نیدـحوم  نیملـسم و  نینموم و  زا  زاب  یتمظع ، اب  یداو  نینچ  رد  اما  تسا ؛ یتمظع  اب  رایـسب  یداو  دـیحوت ، دـنوشیم . قرغ  نآ 

هیذغت زیھجت و  ادـخ ، یایلوا  یاھـشزومآ  تفرعم و  رون  یحو و  رون  هب  لقع  فلتخم ، لحارم  رد  هتبلا  دربب . شیپ  ار  ناسنا  دـناوتیم  رکفت  لقع و  مھ  اعقاو  دـنورب . شیپ  لقعت ،

. تفر اج  چیھ  دوشیمن  لقع ، نودب  تسا . لقع  دوریم ، شیپ  هک  هچنآ  هرخالاب  نکیل  دوشیم ؛

ضارقنا زا  دعب  هتبلا   ) تشاد همادا  یـسابع  تفالخ  هک  متفھ  نرق  ات  ینعی  درکیم ، تموکح  وا  رب  تفالخ ، مان  هب  یزیچ  هک  ییهلاسدصدنچ  نارود  مامت  رد  یمالـسا ، تلم 

هک یزیچ  نآ  رگید ) یاھاج  ینامثع و  دالب  رد  مھ  دعب  اھتدم  ات  رصم و  رد  کیلامم  نامز  لثم  تشاد ؛ دوجو  تفالخ  مان  هب  ییاھزیچ  رانک ، هشوگ و  رد  زاب  یسابع ، تفالخ 

دوجوم تیعقاو  اب  روما ، یایلوا  هب  عجار  هملـسم  ثیداحا  یھلا و  باتک  نآرق و  مالـسا و  رظن  ایآ  دننادب  ات  دننک ، یـضاق  ار  لقع  هک  هدوب  نیا  دـنمھفب ، دنتـشاد  جایتحا  مدرم 

. تسا یمھم  یلیخ  زیچ  نیا ، هن . ای  دنکیم ، قیبطت 

یدھعت دراد ، دوجو  مالسا  مان  هب  ایند  رد  زورما  هک  ییاھماظن  رد  دننکیم  نامگ  هک  یناسک  یمالـسا و  عماوج  زورما ، دنراد . مک  ار  نیمھ  ناناملـسم  مھ  زورما  نم ، رظن  هب 

یارب یدـھعت  دنتـسین و  نید  تیمکاح  رکف  هب  دـنیلاباال و  هک  ییاھنآ  هب  ناسدـقمریغ -  ناسدـقم و  مدرم ، یاھهدوت  زا  یرایـسب  نانیدـتم ، املع و  زا  یرایـسب  لثم  دـنراد ؛

یارب مالسا  هک  یتیریدم  نآ  هتساوخ ، مالسا  هک  یماظن  نآ  ایآ  دننیبب ، دننک  رکف  طقف  اھنیا  رگا  دنتسین -  دراو  ثحب ، نیا  رد  العف  میرادن و  یراک  دنـشابیمن ، لیاق  ناشدوخ 

. دش دھاوخ  نشور  هلاسم  ناشیارب  هن ، ای  دنکیم  قیبطت  دنتسھ ، ورهبور  نآ  اب  اھنآ  هک  هچنآ  اب  تسا -  رتناسآ  یمود  نیا  هک  هتساوخ -  یمالسا  ماظن 

روشک  / ٢٣/١٣۶٩/٠۵ رسارس  یاھهاگشناد  یاسور  یلاع و  شزومآ  گنھرف و  ترازو  نالوئسم  ریزو و  رادید  رد  تانایب 

دنـشاب و هتـشادن  دـنکیم -  ظح  شروصت  زا  یتح  مدآ  هک  ار -  ابیز  ىبالقنا  رکفت  نآ  ملاس و  نشور  داقتعا  نآ  هک  دنـشاب  مھ  ییاھمدآ  مریگ  دراد . یتاـجرد  نید ، هب  داـقتعا 

، تسا بوخ  مھ  دصرددص  چیھ . ای  دصرددص ، ای  هک  تفگ  دوشیمن  هرخالاب  دنـشاب . هتـشادن  ار  نآ  زا  زیچچیھ  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  رتھب  دشاب ، دنـشاب ؛ رتنییاپ  هجرد  کی 

، اـجک دـصردداتفھ  تسا . بوـخ  شدـعب -  یهجرد  مھ -  دـصردداتفھ  تسا ، بوـخ  شدـعب -  یهجرد  مھ -  دصردداتـشھ  تسا ، بوـخ  شدـعب -  یهـجرد  مـھ -  دـصرددون 

؟ دریگیمن رارق  هظحالم  دروم  اھام  لامعا  راتفر و  رد  حضاو ، ردقنیا  تابساحم  نیا  ارچ  رخآ  اجکرفص !  اجک ، دصرد  داتفھ  اجک ؛ دصردجنپ 

داھن  / ١١/١٣۶٩/٠۶ نیا  سیسات  درگلاس  تبسانم  هب  یھاگشناد ، داھج  یزکرم  یاروش  یاضعا  اب  رادید  رد  تانایب 

، لاعتم یادخ  زا  نم  منکن . اعد  راب ، کی  لقادح  ار ، هاگشناد  نموم  ناملسم  لاعف  ناناوج  امش  نم  هک  درذگیمن  یزور  هنابش  دینادب  امش  منکیم . اعد  ار  نازیزع  امـش  نم 

رتفد اب  ار  دوخ  طابترا  دـیزادرپب و  مھم  فیاظو  هب  دـینک . مکحم  ادـخ  اب  ار  دوخ  یهطبار  هللااـشنا  دـینک . اـعد  مھ  امـش  منکیم . تلاـسما  امـش ر  تیادـھ  تیاـمح و  کـمک و 

نیب هک  دیراذگن  هجو  چیھ  هب  دـینک . میظنت  مھ  اھھاگـشناد  ناریدـم  اب  ار  دوخ  طباور  هتبلا  تسا . یمھم  ساسح و  رایـسب  زکرم  اجنآ  دـینک . رتمکحم  زورهبزور  یگدـنیامن ،

رکفت نیمھ  رولبت  تاررقم ، دـینک -  تیاعر  اقیقد  ار  تاررقم  تسا . تاررقم  کالم ، رایعم و  دـیآ . دوجو  هب  ییوجهزیتس  یریگرد و  هضراـعم و  اھھاگـشناد ، نـالووسم  اـمش و 

. دنک کمک  لاعتم  دنوادخ  هللااشنا  ات  دنکیم -  ادیپ  رولبت  نآ  رد  یبالقنا  یریگ  تھج  تسا و  یبالقنا 

(ع)  / ١٣۶٩/٠٧/٢٩ تیبلھا یناھج  عمجم  یهناخریبد  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تقیقح رد  ندرک و  تسرد  بالقنا  یارب  یرتشیب  رکـشل  ساسا  رب  تسا ؟ یـساسا  هچ  رب  براقت  الـصا  مینک ؟ کـیدزن  مھ  هب  ار  هعیـش  یهداوناـخ  میھاوخیم  هچ  یارب  اـم 

 - بسن لصایب و  نایعیش  یتح  ای  دنتـسھ ، هعیـش  هک  ییاھاج  اب  میھاوخیم  رگا  ام  تسا . شزرا  دض  هکنیا  دندرگ ، رود  بالقنا  زا  دنوشب و  کیدزن  رگا  الاو  بالقنا ؛ تیوقت 

ینعی ناـمدوخ -  یهعماـج  رد  دوـجوم  ناریا و  رد  جـیار  ىبـالقنا  رکفت  هب  ار  اـھنیا  هکنیا  یارب  تسیچ ؟ یارب  مینک ، رارقرب  هطبار  دنتـسھ -  اـھاج  یلیخ  رد  هک  اـھیولع  لـثم 

نیا هک  دـیاین  ناـمنھذ  هب  هسوـسو  نیا  چـیھ  ینعی  دـنکب . نییعت  ار  تھج  دـیاب  هـیلع ) یلاـعتهللاناوضر   ) ماـما طـخ  یبـالقنا و  رکفت  نـیمھ  مـینک . کـیدزن  بـالقنا -  روـحم 

ار انعم  نیا  متـشاد  دـیقت  اصوصخم  دـندوب ، اجنیا  نایاقآ  زور  نآ  هک  بیرقتلاراد »  » هب طوبرم  تبحـص  نآ  رد  یتح  نم  مینکب . یراک  میناوتب  اـت  دـشابن ، یـسایس  تالیکـشت 

زا یلیخ  نھذ  رد  یتدم  هنافساتم  هک  یطلغ  رکفت  نامھ  دشاب ؛ هتشادن  یراک  تسایس ، هب  دشاب و  یسایس  دیابن  هک  دوب  نیا  رب  شلصا  رصم ، بیرقتلاراد  نآ  هک  میوگب 

. دوب ینس  هعیش و  یاھدنوخآ 

کیدزن الصا  دنسرتب و  هدع  کی  هک  میھدب  رارق  راک  یهحولرس  رد  ار  تسایس  دییایب  الاح  مییوگیمن  هک  منکیم  ضرع  امش  هب  مھ  زورما  متفگ ، هدازظعاو  یاقآ  هب  نم  زور  نآ 

رتیوق ار  اکیرما  رکـشل  هک  دـنوشب  کیدزن  دـنوشب ؟ کـیدزن  مھ  هب  هچ  یارب  ینـس ، هعیـش و  تسیچ ؟ یارب  بیرقت  الـصا  دـشاب ؟ دـیاب  هچ  بیرقت  نیا  تھج  اـما  هن ، دـنیاین .

رد یمالـسا و  تموکح  مالـسا ، تیمکاح  تمـس  هب  ینعی  دـنوشب ، کـیدزن  دـنوشن !! کـیدزن  مھ  هب  لاـس  دـص  دنـشاب ، اـکیرما  تمدـخ  رد  روطنآ  تساـنب  رگا  هن ، دـننک !؟

. دنورب شیپ  یمالسا  یروھمج  تقیقح ،

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

مدرم لمع  حور و  رکف و  نھذ و  رد  شتاقحلم -  یهمھ  اب  رکف -  نیا  خوسر  مالسا و  بالقنا و  رکفت  تمدخ  رد  دوشب و  لیدبت  التعا  یهلیسو  نآ  هب  اتقیقح  دیاب  امیس  ادص و 

. دوشب هدافتـسا  نیا  یتسیاب  امیـس ، ادص و  یهمانرب  رھ  زا  دوشب . دیاب  نیا ، دـشاب . دـنراد ، رارق  امیـس  ادـص و  تاغیلبت  عاعـش  رد  هک  یرگید  مدرم  زین  نامدوخ و  یهعماج 

. تسا یتخس  راک  هتبلا 

نویناحور  / ٢٠/١٣٧٠/٠۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، ملاع زا  ینوگانوگ  طاقن  رد  تسین ؛ مھ  نایعیـش  صوصخم  هتبلا  تسا . (ع ) نیـسح ماما  رتچ  ریز  یعیـش ، یهدـیقع  رکفتاب و  یهعومجم  کی  ناونع  هب  اـم  یهعماـج  لـک 

. دنربیم ییهرھب  طاسب  نیا  زا  احنا  زا  یوحن  هب  مھ  نیملسم  ریغ  هکلب  هعیش ، ریغ 

رد تسا و  هتشاد  دوجو  مالسلاهیلع ) ) یلعنبنیسح تبـسانم  مان و  هب  نید ، هب  عجار  رکذت  نیا  شنیب و  نیا  ام ، روشک  عومجم  رد  ریخا ، نرق  دنچ  نیا  رد  اھنرق و  لوط  رد 

دنتسم هک  ام -  یبالقنا  رکفت  روشک ، حطس  رد  مظنم  یشکلاناک  نیا  زا  دمآ . راک  هب  بالقنا  رد  عیسو ، یشکلاناک  نیا  تسا . هتشادھگن  نید  هب  رکذتم  ار  مدرم  یحطس 

رد دـینک ، هسیاقم  یمالـسا  رگید  یاھروشک  اب  ار  ام  روشک  صوصخ ، نیا  رد  رگا  دومن . نادـیم  دراو  ار  مدرم  درک و  ادـیپ  شرتسگ  اج  همھ  رد  دوب -  مھ  اروشاع  یهثداح  هب 

. تسا هدیشخب  ام  یهعماج  هب  یتایصوصخ  نیا ، درک . دیھاوخ  هدھاشم  ار  ود  نیا  نیب  قرف  درادن ، دوجو  (ع ) نیسح ماما  مان  هک  ییاجنآ 

هزوح  / ١٣٧٠/٠٧/١۵ رعش  یهرگنک  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ترضح تانایب  رد  لاس ١٣۴١  زا  یھقف ، تارظن  لکش  هب  هچ  یفسلف ، راکفا  لکش  هب  هچ  سرد ، لکـش  هب  هچ  هباطخ ، لکـش  هب  هچ  نابز ، رازھ  اب  هک  یبالقنا  رکف  نیا  رگا 

. تسا نیا  شتیصوصخ  رنھ  دوب . دھاوخ  ییهناگیب  زیچ  هدنیآ  یاھلسن  یارب  دوشن ، هضرع  رنھ  بلاق  رد  هدش ، هئارا  ماما 

نویناحور  / ١٣٧٠/١٢/٠١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

بالقنا تسین . یرظتنمان  دیدج و  یاھزیچ  دنتسھ ، انشآ  بالقنا  رکف  بالقنا و  یهزیگنا  اب  هک  یناسک  یارب  مینکیم ، هدھاشم  مالـسا  ناھج  لئاسم  رد  زورما  ام  هک  هچنآ 

« يبالقنا رکفت   » 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 12هاگياپ  هحفص 3 
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رد هک  ار  ناناملسم  زا  ییهعومجم  لئاسم  طقف  هک  دوب  نآ  زا  رتالاب  هک  نانچمھ  دریگب ؛ فدھ  رگید  میژر  کی  هب  ار  یتموکح  میژر  کی  رییغت  طقف  هک  دوبن  یبالقنا  یمالسا ،

دای هب  میونـشیم ، ار  بالقنا  زا  شیپ  یاھفرح  هک  زورما  نآ -  زا  شیپ  هکلب  دـش ، زوریپ  بالقنا  هک  یلوا  زور  زا  دریگب . فدـھ  دـننکیم ، یگدـنز  روشک  کی  ىیایفارغج  بوچراچ 

حرطم زین  نیملـسم  لئاسم  هکلب  ناریا ، تلم  لئاسم  طقف  هن  میظع -  تضھن  نیا  ناراکردـناتسد  نویبالقنا و  یهعومجم  یارب  بالقنا ، یزوریپ  زا  شیپ  یتح  هک  میروآیم 

. دوب

نویناحور  / ١٣٧٠/١٢/٠١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هچ امـش  دـیوگیم  اـم  هب  میدـید  دـمآ ، سکرھ  میتـفر و  اـجرھ  دـش ، زوریپ  بـالقنا  نیا  هک  یلوا  زا  تـسھ . یلیخ  باوـجیب  یاـھلاوس  هدـشن و  یاـھراک  زورما  زیزع ! ناردارب 

زا لوحت و  نیا  ینعی  یمالسا -  بالقنا  یلصا  طوطخ  ناکرا و  یمالسا و  ماظن  ینابم  یمالسا و  ینیبناھج  یمالـسا و  رکفت  یاھهیاپ  دیاب  ام  تسیچ . ناتفرح  دییوگیم ؛

ار ملع  هاگیاج  گنھرف و  قالخا و  یدرف و  طباور  یعمج و  طباور  تسایس و  داصتقا و  یمالسا و  یروھمج  ماظن  ناکرا  دعب  میھدب ؛ حیضوت  ار  ندش -  رگید  لکش  هب  یلکش 

. دوشب زیررس  دشوجب و  هیملع  یهزوح  زا  دیاب  اھنیا  تسا ؛ یلاخ  اھراک  نیا  زا  یرایسب  یاج  دراد ؛ مزال  راک  اھنیا  یهمھ  میھدب ؛ حیضوت  نآ  رد 

ىمالسا  / ١٣٧١/١١/٠۴ تاغیلبت  نامزاس  ىرنھ  هزوح  ىاضعا  اب  رادید  رد  تانایب 

نودـب هک  تسا  نیا  نم  یبلق  رواب  داقتعا و  هک  دراد -  یرنھ  تکرح  کی  هب  تبـسن  بالقنا  هک  یاهنوگشطع  مربم و  دـیدش و  زاین  یهمھ  اب  هک  مدـیمھف  بـالقنا  طـیحم  رد 

. تسا هتفرگ  اضف ، دورب -  تسا  نکمم  هک  ییاجنآ  هب  دناوتیمن  بالقنا  رکفت  نیا ،

مدرم  / ٢٩/١٣٧٣/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ندز مسیرورت  ماھتا  دننک . مھتم  ار  یمالـسا  یروھمج  دنھاوخب  هک  دـنھدن  تمحز  ناشدوخ  هب  هدوھیب  سپ  درادـن . قطنم  هک  دوشیم  لسوتم  رورتهب  یـسک  ایند  رد  زورما 

اجک و ریازجلا و  رصم و  یمالسا ، بالقنا  یاھراعش  هک  دییوگیم  امش  دوخ  درادن . جایتحا  رورت  هب  یمالسا  یروھمج  تسا . یاهدعاقیب  دنرچ و  فرح  یمالسا ، یروھمج  هب 

تارکفت هک  دـییوگیم  امـش  دوخ  تسا . هدرک  خوسر  اھنیمزرـس  نیا  رد  هک  تسام  رکف  فرح و  نیا ، میرادـن . روضح  اھروشکنیا  رد  هک  ام  تسا . هتخیر  مھ  هب  ار  اـجک  اـجک و 

هب هک  تسام  هشیدنا  رکف و  نیا  سپ ، دییوگیمن ؟ ار  نیا  امش  دوخ  رگم  دیآیم . باسحهب  یبرغ  یاھتردق  برغ و  یرادهیامرـس  یارب  یگرزب  رطخ  ایند ، رد  ناریا ، ىمالـسا 

هک ام  میراد ؟! رورت  هب  جایتحا  ام  فاصوا ، نیا  اب  ایآ  دوش . رـشتنم  برغ  رد  ام ، راکفا  هک  دنھدیمن  هزاجا  ناشـسرت  زا  یبرغ ، یاھتلود  دنکیم . لوحتم  ار  اھلد  دوریم و  اجهمھ 

. میرادروخرب هشیدنا -  رکف و  ییارب -  حالس  نینچ  زا 

مدرم  / ٢٩/١٣٧٣/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

رکف نینچ  ام ، درک . دھاوخ  ضوع  ار  اھنیا  همھ  دوش ، رشتنم  ام  رکف  رگا  دنھد . هولج  دب  ار  یمالسا  یروھمج  یمالـسا و  بالقنا  مالـسا ، ات  دننکیم  جرخ  یدایز  غلابم  اھنآ 

نآ هب  تیلووسم  بسحرب  هدـنب  هک  نامز  نآ  هچ  مینزیم . ار  نامفرح  یناھج ، عماجم  ریاس  رد  یللملانیب و  یاھـسنارفنک  رد  للم ، نامزاس  رد  ام  میراد ! یناـیب  قطنم و  و 

ار نامفرح  هک  مھ  یناسک  همھ  مییآیمن . میاهدماین و  هاتوک  دوخ ، فرح  نایب  زا  دنکیم ، تکرـش  ام  هیامنارگ  لضاف و  روھمج  سیئر  هللادـمحب  هک  زورما  هچ  متفریم و  عماجم 

. دنروآیم نابز  رب  ار  قیدصت  نیا  یرایسب  یتح  دننکیم و  قیدصت  ناشلد  رد  دنونشیم ،

نایم رد  هک  تسا  یھایـسور  قفانم  کسمتـسم  رورت ، درادن . رکف  هک  تسا  یـسک  زیواتـسد  رورت ، میراد ؟! رورت  هب  جایتحا  یرکف ، نینچ  دوجو  اب  ایآ  میراد ! یرکف  نینچ  ام 

. درادن ییاج  ناریا  تلم 

١٣٧۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمشش  مسارم  رد  تانایب 

هک تساجنیا  اھنآ  لوا  هابتـشا  دـننکیم . طلغ  رابود  دـنکیم . فعاضم  طلغ  هابتـشا و  دوشیم ،» رداص  نویبالقنا  هلیـسو  هب  بالقنا   » دـیوگیم هک  نمـشد  نارھاوخ ! ناردارب و 

هب ار  بالقنا  تقیقح  تلم ، نیا  تسا . بالقنا  نامھ  هک  تسا  یتقیقح  یاراد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  تسین . زیچ  چیھ  ندرک  رداص  ددـص  رد  یمالـسا ، یروھمج  ماظن 

ندرک رداص  هب  جایتحا  تسا ، یرادـیب  یدازآ و  مایپ  هک  بالقنا  مایپ  بـالقنا و  رکفت  هک  تسا  نیا  مود  هابتـشا  تسا . بـالقنا  مسجت  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  دروآ و  دوجو 

یمالسا یروھمج  قفوم  هبرجت  دندش و  هجاوم  یتقو  دنربخیب . نآ  زا  اھتلم  هک  تسا  یتقیقح  فرح و  کی  بوخ ؛ دنک ؟! رداص  ار  میھافم  نیا  یسک  تسا  مزال  رگم  درادن .

تلم نیا  یاھتیقفوم  بالقنا ، یمالـسا ، یروھمج  ماظن  اھتلم ، دینک ». لمع  روطنیا  دییایب  مھ  امـش   » هک دوش  هتفگ  اھتلم  هب  تسین  مزال  دنریگیم . سرد  ارھق  دندید ، ار 

. تسا یمالسا  بالقنا  نوھرم  ناھج ، رساترس  رد  تیونعم  حور  یرادیب  نوگانوگ و  یاھروشک  رد  یمالسا  یرادیب  زورما  دنریگیم . سرد  دننیبیم و  ار  مالسا  ناریا و  تزع  و 

ییوجشناد  / ٠٩/١۵/١٣٧۵ یاھلکشت  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، لاعتم یادخ  زا  نم  منکن . اعد  راب ، کی  لقادح  ار ، هاگشناد  نموم  ناملسم  لاعف  ناناوج  امش  نم  هک  درذگیمن  یزور  هنابش  دینادب  امش  منکیم . اعد  ار  نازیزع  امـش  نم 

رتفد اب  ار  دوخ  طابترا  دـیزادرپب و  مھم  فیاظو  هب  دـینک . مکحم  ادـخ  اب  ار  دوخ  یهطبار  هللااـشنا  دـینک . اـعد  مھ  امـش  منکیم . تلاـسما  امـش ر  تیادـھ  تیاـمح و  کـمک و 

نیب هک  دیراذگن  هجو  چیھ  هب  دـینک . میظنت  مھ  اھھاگـشناد  ناریدـم  اب  ار  دوخ  طباور  هتبلا  تسا . یمھم  ساسح و  رایـسب  زکرم  اجنآ  دـینک . رتمکحم  زورهبزور  یگدـنیامن ،

رکفت نیمھ  رولبت  تاررقم ، دـینک -  تیاعر  اقیقد  ار  تاررقم  تسا . تاررقم  کالم ، رایعم و  دـیآ . دوجو  هب  ییوجهزیتس  یریگرد و  هضراـعم و  اھھاگـشناد ، نـالووسم  اـمش و 

. دنک کمک  لاعتم  دنوادخ  هللااشنا  ات  دنکیم -  ادیپ  رولبت  نآ  رد  یبالقنا  یریگ  تھج  تسا و  یبالقنا 

یگنھرف  / ٠٩/٢٠/١٣٧۵ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دیاب مھ  نیا  زا  دـعب  هللااشنا  هدوب و  روشک  نیا  رد  کرابم  تبثم و  تالوحت  یهمھ  ساـسا  هک  یمالـسا -  یبـالقنا و  تارکفت  ناـیرج و  دـیدج ، تالیکـشت  رد  میھاوخیم  اـم 

. دوش راک  یزیرهمانرب و  نآ  یور  اتقیقح  دریگ و  رارق  یفعاضم  هجوت  دروم  تسا -  نمشد  مجاھت  دروم  مھ  همھ  زا  رتشیب  دوب و  دھاوخ  دشاب و 

. تسین میمھفیم ، ارگلوصا  یهملک  زا  ام  هک  یزیچ  نآ  دوریم ، راک  هب  یگنھرف  تاریبعت  رد  هک  ارگلوصا  زا  دارم  هتبلا  دنھدیم . رارق  مجاھت  دروم  ارگلوصا  ناونع  هبار  ام  ایند  رد 

ییانعم مینک ، هجوت  هیضق  نیا  ندوب  مانـشد  یهبنج  هب  هکنیا  نودب  ام  تساھنآ . تاریبعت  رد  ارگلوصا  یانعم  نیا  زغم ! کشخ  مھفان و  هدنام ، بقع  رجحتم ، ینعی  ارگلوصا 

ار بالقنا  لوصا  یمالـسا و  لوصا  اعقاو  میتسھ . دـنبیاپ  نامدوخ  یـشزرا  لوصا  هب  ام  مییوگیم  تسھ . مھ  تسرد  مینکیم . رخاـفت  نآ  هب  هک  میراد  نھذ  رد  ییارگلوصا  زا 

. دھد مانشد  ار  ام  دھاوخب  نمشد  هک  ییانعم  نآ  هب  هن  میتسھ ؛ ارگلوصا  انعم  نیا  هب  میتسھ . ارگلوصا  هلب  میراد . لوبق 

ار لوصا  نیا  هک  دراد  مھ  رارـصا  دراد و  ار  لوصا  نیا  هک  دنکیم  مھ  راختفا  تسا و  یلوصا  رب  ینتبم  ام  ماظن  هک  میوگیم  اھتیلووسم  زا  یـضعب  رد  ناتـسود  زا  یـضعب  هب  نم 

دیاب هژیو  روط  هب  اھھاگتـسد  زا  یـضعب  اما  تسارگلوصا ؛ ماظن  لـک  اـنعم  نیا  هب  سپ  دورب . رد  نادـیم  زا  مھ  یناـھج  یاھـشحف  اـھفرح و  نیا  اـب  هک  تسین  اـنب  دـنک . ظـفح 

. دھدب هجوت  اھنآ  هب  هاگتسد  نیا  دندرک ، ادیپ  یلوصا  یهنیمز  رد  یفارحنا  ناشدوخ -  ریغ  یاھھاگتسد  رگید -  یاھھاگتسد  رگا  هک  دنشاب  رتارگلوصا 

نآ یهدـنیآ  تالیکـشت و  نیا  راـک و  نیا  عضو  هب  تبـسن  یدـیدحت  حالطـصا  هب  فیرعت و  کـی  میھاوخب  رگا  دـشاب . اـھاج  نیرتارگلوصا  دـیاب  زکرم  نیا  هک  میوـگب  مھاوـخیم  نم 

. مییوگب دیاب  ار  ارگلوصا  یهملک  نیمھ  نم  رظن  هب  مینکب ،

نارھت  / ١١/١١/١٣٧۶ هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

« يبالقنا رکفت   » 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 12هاگياپ  هحفص 4 
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یراوشد راک  نیا ، و  دینک ؛ فافـش  قیمع و  ار  ناتنامیا  دینک  یعـس  دـیناوتیم ، هچرھ  نامیا . ندـش  قیمع  ندـش و  فافـش  اب  تفرگ ؟ ار  لزلزت  شزغل و  ولج  دوشیم  هنوگچ 

یهبنج زا  مھ  ینید و  یهبنج  زا  مھ  دـیاهدرک ، ادـیپ  نامیا  نآ  هب  امـش  هک  یزیچ  نآ  نوچ  ارچ ؟ تساھراک . نیرتناسآ  انعم  کـی  هب  تسا ؛ یناـسآ  یلیخ  راـک  تسین ، مھ 

روطنیا تسام -  یـسایس  رکفت  هناتخبـشوخ  هک  ام -  یبالقنا  رکفت  مھ  تسا . ندیزرو  قشع  یارب  نیرتروخرد ، نیرتدامتعا و  لباق  نیرتمکحتـسم ، نیرتیوق ، یـسایس ،

. تسا هنوگنیا  ینید  رکفت  مھ  تسا و 

نیا رتـیوق و  ناـمیا ، نیا  هچرھ  تسا . رتـھب  دـشاب ، رتـشیب  طاـبترا ، نیا  هچرھ  تسا . دوجو  عـبنم  ییاـبیز و  عـبنم  تردـق ، عـبنم  اـب  طاـبترا  ادـخ ، اـب  طاـبترا  اـم ، ینید  رکفت 

؛ دـیدرک هراشا  رگید  ناردارب  زا  یـضعب  و  یقارع » یدـمحم   » یاقآ هب  الاح  دنتـسھ . یگرزب  دـیتاسا  زورما  هناتخبـشوخ  تسا . رتھب  دـشاب ، مکحم  یاھلالدتـسا  اھلالدتـسا ،

نارگید و  حابـصم »  » یاقآ لثم  یدـیتاسا  ناگرزب و  مق ، رد  دـینکب . ار  هدافتـسا  رثکادـح  دـیناوتیم  اـھنیا  زا  دـنبوخ . اـھنیا  دنتـسھ ؛ هتـسجرب  دارفا  الـضف و  اـھنیا  هناتخبـشوخ 

. دنتکرب ریخ و  اشنم  عبنم و  یلیخ  یرکف ، ظاحل  زا  امش  یارب  نانآ  دینک . هدافتسا  اھنآ  زا  دیناوتیم ، هچرھ  دنتسھ ؛

لطاـب تھج  رد  امـش ، جیـسب  لـباقم  رد  مھ  اـھنآ  تسا ؛ هدـش  جیـسب  نآ  یارب  بـالقنا ، یتاـغیلبت  زاـھج  ماـمت  هـک  تـسا  یرکفت  نآ  مـھ ، یـسایس  ظاـحل  زا  امـش  رکفت 

! دناهتسناوتن تاغیلبت ، همھ  نیا  اب  نونک  ات  دننک و  کاپ  اھتلم  نھذ  زا  دنزادنیب ، اھتلم  مشچ  زا  دنبوکب ، ار  یریگتھج  نیا  رکفت و  نیا  هکنیا  یارب  دناهدش  جیـسب  دنجیـسب !

ایند رگید  یاھاج  یلیخ  اج و  همھ  دیآیم -  نابز  دص  اب  ام ، هد  هروک  رھ  رد  اھنآ  یادص  یلو  دوشیمن ؛ شخپ  تسرد  ویدار  زا  ناردـنزام ، نارھت و  نیب  یاھھوک  رد  ام  یادـص 

اب لیلجت و  اب  دوشیم ، هدروآ  ناریا  تلم  مان  بالقنا و  ماـن  دوشیم ؛ هدروآ  ماـما  ماـن  هک  یتقو  مالـسا ، یاـیند  طاـقن  زا  یاهطقن  رھ  رد  زورما  دـینک ، هاـگن  امـش  لاـحنیعرد  - 

یاھزیچ تلم -  کی  تزع  هار  فرـش و  هار  تلم ، کی  لالقتـسا  هار  دـیاهدرک -  باـختنا  امـش  هک  یایـسایس  هار  نیا  امـش و  یبـالقنا  رکفت  نیا  دـننکیم . هاـگن  نآ  هب  تمظع 

نیا هب  نم  یهراشا  دینکب . ار  راک  نیا  دینک . فافش  یوق و  مکحتسم ، دنتسھ ، امـش  اب  هک  یناناوج  رد  ار  نامیا  نیا  دیناوتیم  دیرادن . یفعـض  یهطقن  امـش  تسا . یبوخ 

ار نیا  امتح  تسا . هتـشادن  یتفرـشیپ  یفیک  ظاحل  زا  ییوجـشناد ، جیـسب  تالیکـشت  یهعومجم  هک  دیتفگ  دیدرک و  هراشا  ( ۴) امش دوخ  هناتخبـشوخ  هک  تسا  یاهتکن 

. دینک راک  جالع و 

یجیسب  / ١٣٧٧/٠٩/٢۵ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یرکف ییانب  تسا ؛ خماش  ىرکف  یانب  کی  بالقنا ، یهفسلف  دیوش . جیسب  گرزب ، دنلب و  یهشیدنا  نیا  هب  بالقنا و  رکف  هب  ندیـشخب  قمع  یارب  بالقنا ، هار  موادت  یارب 

رد هک  ار  یناسک  مامت  دروآ و  دوجو  هب  ون  ماظن  کی  دنک ، ور  ریز و  مدھنم و  دندوب ، شنابیتشپ  ایند  یاھتردـق  نیرتگرزب  هک  ار  ماظن  کی  تسناوت  هک  ماکحتـسا  ردـقنآ  یاراد  و 

نیا ولج  دنیوگیم  دننزیم ، فرح  ات  تسا ، زونھ  هک  مھ  زونھ  هک  تسا  نیا  دـندیزرل . دوخ  هب  یرآ ؛ دـنازرلب ! دوخ  هب  دـنراد ، هدـش  مدـھنم  ماظن  نآ  هیبش  یزیچ  زورما ، یایند 

یهمھ ینآرق ، یھلا و  یمالسا و  یهینب  شوخ  ىوق  مکحتسم  یهفسلف  هکنیا  ینعی  هچ ؟ ینعی  نیا  میـسرتیم ! یلیخ  بالقنا ، رودص  نیا  زا  ام  دیریگب ؛ ار  بالقنا  رودص 

؛ دـیبایرد ینـشور  هب  ار  نیا  تسا . یزیچ  نینچ  کی  دـنازرلیم ! دوخ  هب  تسا -  هدرک  مدـھنم  ار  نآ  هفـسلف ، نیا  هک  دـنراد -  ماظن  نآ  اب  یداـیز  کرتشم  هجو  هک  ار  یناـسک 

لایخ نانمـشد  تسا . نآرق  مالـسا و  هب  قلعتم  نرق ، نیا  یهدنیآ  روشک و  نیا  یهدنیآ  دینادب  دـینک و  قیمع  نارگید ، یاھلد  رد  ناتدوخ و  یاھلد  رد  ار  نآ  هب  نامیا  داقتعا و 

یانب کـی  نیا  تسین . هنوگنیا  ریخن ، دـننک ؛ عمج  یاهنوگهب  تسا ، هدـش  ناـشتمحز  بابـسا  تسا  یلاـس  دـنچ  هک  ار  بـالقنا  نیا  هت  رـس و  تسناوت  دـنھاوخ  هک  دـننکن 

(١ «.) اھبر نذاب  نیح  لک  اھلکا  یتوت  امسلا  یف  اھعرف  تباث و  اھلصا   » هک تسا  یاهبیط  یهرجش  کرابم و 

نیمھ تسا . مھارف  امـش  یارب  مھ  ناکما  هللادـمحب  دـینک . رکف  لئاسم  نیا  یور  نایوجـشناد  امـش  مراد . تسود  ار  نارتخد -  هچ  نارـسپ و  هچ  زیزع -  ناـناوج  امـش  نم 

رب ادخ  تاکرب  زا  ام و  نامز  رخافم  زا  اعقاو  ناشیا ، فیرش  دوجو  هک  هتاکربتماد - ) ) حابـصم یاقآ  ترـضح  میلعت  یربھر و  اب  عقاو  رد  تامحز و  اب  دندرک ، ناتـسود  هک  ار  شالت 

رکف دینک . لمات  ینید  عبانم  رد  رتیوق و  زورهبزور  ادخ  اب  ار  ناتطابترا  دـییامن . قیمعت  دوخ  رد  ار  اھرکف  نیا  دـینک . لابند  دـینادب و  ردـق  تسام -  ناناوج  رب  اھهزوح و  رب  تلم و 

. درک دھاوخ  کمک  مھ  ادخ  دینک ؛ راک  دینک ،

ییوجشناد  / ١٣٧٧/١٢/٠۴ تایرشن  ناریبدرس  لوئسم و  ناریدم  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

یالتعا نآ  رتائت -  هچ  امنیـس ، هچ  شیامن -  رنھ  دیوشن ، اھراک  نیا  نادیم  دراو  لماک  روط  هب  ینید ، قاذم  اب  حیحـص ، دید  اب  حیحـص ، تاداقتعا  اب  ون ، ناوج  لسن  امـش  ات 

 - اھژانوسرپ امش  لوق  هب  و  اھتیصخش -  نیا  تاکرح  اھتسژ و  دنکیم  یعـس  یتح  ام ، سیونهمانـشیامن  ای  ام ، نادرگراک  هک  یمادام  ات  درک . دھاوخن  ادیپ  روشک  رد  ار  مزال 

یبالقنا و تارکفت  اب  یلیخ  هک  تسا  یدارفا  نامھ  هب  قلعتم  هک  ام  یاھملیف  نیمھ  زا  یضعب  رد  هنافساتم  میسریمن . ییاجهب  ام  دروایب ، رد  یبرغ  یاھملیف  لکـش  هب  ار 

. دوشیم هدید  دیلقت  نیا  دنتسین ، انشآ  یمالسا 

ماظن  / ١٩/١٣٧٩/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

زومآنمشد نکداش و  نمشد  یاھهویـش  مامت  زا  دنک . قرغ  شدوخ  رد  ار  فلتخم  یاھرـشق  کدوک و  ناوج و  دیایب و  نجل  لیـس  نیا  هک  مریذپب  منک و  لوبق  مناوتیمن  نم 

؛ تسین هنادـنمدرخ  هنالقاع و  هکنیا  دـشن ؛ یدازآ  هکنیا  دروخب ! تمھت  گنا و  اروف  دـنک ، هلباـقم  تفلاـخم و  مھ  یـسک  رگا  دوش ؛ هدافتـسا  بـالقنا  رکفت  اـب  هلباـقم  یارب 

. تسا مھم  رایسب  رایسب  نیا  دینک . هجوت  اھهناسر  شقن  هب  دیلووسم  امش  تسین . روشک  تیریدم  هکنیا 

نایوجشناد  / ١٣٧٩/٠٩/١٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب دوب و  یتسینومک  یاھدناب  مسینومک و  دض  تدشهب  یمیژر  دوب ؛ ییاکیرما  میژر  کی  ماظن ، هکنیا  اب  قانتخا ، نارود  نامھ  رد  دشاب . روآبجعت  رایسب  امـش  یارب  دیاش 

یهھد ۴٠ و رخاوا  ینعی  منکیم -  ضرع  نم  هک  یاهھرب  نآ  رد  لاـحنیعرد  اـما  دوب ؛ هدرک  ناـشرام  راـت و  دوب و  هدرک  مرن  هجنپ  تسد و  مھ  رایـسب  یتـسینومک ، یاـھھورگ 

تارکفت جـیورت  زا  یرتـمک  مرج  بتارم  هب  وجـشناد ، هاگـشناد و  ناـناوج و  یموـمع  طـیحم  رد  یتسیـسکرام  یاـھباتک  یتسیـسکرام و  میھاـفم  جـیورت  یهھد ۵٠ -  لـیاوا 

هب اعقاو  دـشیم و  هجاوم  یعناوم  هچ  اب  تبقارم ، روسناس و  زکارم  رد  مینک ، رـشتنم  یباتک  اـی  هوزج  ـالثم  میتساوخیم  هک  یھاـگ  مدـیدیم  نم  تشاد ! یبـالقنا  ىمالـسا 

رد ار  اـھنیا  دـندرکیم  تارج  اـھشورفباتک  رگم  دـنورب ، رد  ناشتـسد  ریز  زا  دـنوش و  پاـچ  اـھباتک  اـھهوزج و  نیا  دوـب  نکمم  یلکـش  هب  تقو  کـی  مـھ  رگا  دیـسریمن . پاـچ 

رد اما  دوب ؛ اج  همھ  زا  رتدـب  نارھت  رد  تیعـضو  نیا  دوب ! رپ  یتسیـسکرام  یاھهوزج  نیا  زا  اھیـشورفباتک  یاھناوخـشیپ  لاح ، ناـمھ  رد  دـنراذگب !؟ دوخ  یهزاـغم  ناوخـشیپ 

دیاش مدید  مدرکیم ، روبع  اجنآ  زا  زور  کی  تشاد . دوجو  ناخولج  کی  مدرکیم ، ینارنخـس  مدناوخیم و  زامن  اجنآ  رد  هدـنب  هک  یدجـسم  کیدزن  دـشیم . هدـید  مھ  دھـشم 

یور زا  ار  اـھباتک  نآ  تسا . هدـش  هتـشاذگ  شورف  ضرعم  رد  یاهحفـص  تـسیود  یاهحفـص و  هاجنپودـص  یاهحفـص ، دـص  ىتسیـسکرام  باـتک  دـلج  تـشھ  تـفھ ، دودـح 

. تسا یروطنیا  تیعضو  هک  مھد  ناشن  ناتسود  هب  ات  مدیرخ  مدرک و  عمج  ناخولج 

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

ینونک هناملاظ  مظن  لباقم  رد  یتکرح  چیھ  هک  دـننکیم  غیلبت  روطنیا  ملاع  حطـس  رد  اھنآ ، هب  هتـسباو  نارکفنـشور  ایند و  یرابکتـسا  زکارم  ىتاغیلبت  یاھھاگتـسد  زورما 

چیھ نآ  لباقم  رد  دـنزاسب و  ایند  هناـملاظ  ىنونک  تیعـضو  نیمھ  هب  هک  دـننک  دـعاقتم  ار  اـھتلم  دـنھاوخیم  دـننکیم و  هزراـبم  ییارگناـمرآ  بـالقنا و  رکف  اـب  تسین . نکمم 

یدـھم روھظ  هب  داقتعا  اب  ام  تلم  مومع  نارکفنـشور و  ناناوج و  تسا . هناـملاظ  طـلغ و  تاـغیلبت  نیا  لـباقم  هطقن  یدـھم ، هب  داـقتعا  رکف  دـنھدن . ناـشن  یلمعلاسکع 

« يبالقنا رکفت   » 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 12هاگياپ  هحفص 5 
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نآ لـباقم  رد  هزراـبم و  نآ  اـب  دوشیم  تسین ؛ یدـبا  تسا و  لاوز  لـباق  یناـھج ، هناـملاظ  مظن  هک  دـنھدیم  شرورپ  دوـخ  لد  رد  ار  خـسار  داـقتعا  نیا  مالـسلاوھالصلاهیلع 

. درک یگداتسیا 

رھطم  / ١٣٨٣/٠٢/٠۶ تمکح  یناھج  شیامھ  هب  مایپ 

عماوج زاین  دروم  مھ  ناشیا ، ریظن  مک  تیـصخش  زا  لیلجت  یمالـسا و  بالقنا  یرکف  یناـبم  یریگ  لکـش  رد  نآ  ریثاـت  یرھطم و  اـھیآ  دیھـش  ارآ  اـھ و  هشیدـنا  یـسررب 

. تسا یمالسا  بالقنا  ناگنازرف  نادنمشیدنا و  هب  تبسن  یسانش  قح  هفیظو  زا  یشخب  یادا  مھ  یمالسا و 

یمالـسا یرکفنـشور  یرکف و  ناـیرج  رد  نآ  شقن  یرھطم و  دیھـش  یرکفنـشور  تیوھ  یرکف و  تیـصخش  نییبت  دـیاب  ییاـمھدرگ  نیا  رد  یلـصا  روحم  دـسر  یم  رظن  هب 

. تسا هدشن  هئارا  یعماج  فیرعت  نونکات  یرھطم  دیھش  یرکفنشور  یرکف و  تیوھ  ۀرابرد  دشاب . رصاعم 

اب دوب و  هدـشن  نآ  دراو  یمالـسا  لئاسم  هنیمز  رد  سک  چـیھ  نامز  نآ  ات  هک  دـش  ییاـھ  نادـیم  دراو  یاھ ۵٠-١٣۴٠  هھد  رد  دوخ  بئاص  هشیدـنا  یرکف و  توق  اـب  ناـشیا 

کی هب  تسد  مسیلاربیل  یبرغ و  تارکفت  مسیـسکرام و  اب  هلباقم  هھبج  رد  تخادرپ و  یندشن  مامت  عیـسو و  قیمع ، یملع  شلاچ  هب  یقرـش  یبرغ و  یتادراو  تارکفت 

نقتم و یـشور  یملع ، بدا  فاصنا و  داھتجا و  تردـق  اب  دروآ و  تسد  هب  یگرزب  یاھ  تیقفوم  سفن ، هب  دامتعا  خـسار و  نامیا  یملع و  ناوت  اـب  دز و  هنادنمـشوھ  داـھج 

شقن دومن و  سیـسات  ار  یبالقنا  یمالـسا و  هعماج  زاین  دروم  راکفا  یاھ  هیاپ  درک و  داجیا  فارحنا  یـشیدنا و  جـک  اب  هلباقم  مالـسا و  یفرعم  یارب  طاقتلا  رجحت و  زا  رودـب 

هاگشناد اھ و  هزوح  رد  یمالسا  رکف  دنمقالع  بلاط و  ناناوج  یارب  نما  یرگنس  تروصب  تشاذگ و  یاج  رب  یمالسا  ماظن  یریگ  لکش  یمالـسا و  یرکف  نایرج  رب  یرثوم 

. دنیامن عافد  نآ  زا  دنشاب و  هتشاد  یرکف  نیون  یاھدروآ  تسد  دننک و  ظفح  ار  دوخ  نید  مکحتسم  قیمع و  رکفت  نیا  هیاس  ریز  دنناوتب  ات  دمآرد  اھ 

یرھطم دیھـش  رد  میناوت  یمن  اـم  تسا . لیـصا  قیمع و  ناـیرج  نیا  موادـت  یاـھ  هار  یـسررب  دوـش  هجوـت  نآ  هب  ییاـمھدرگ  نیا  رد  منک  یم  داھنـشیپ  هک  یرگید  روـحم 

نیتم و رکف  یاـیوج  یاـھ  لـسن  یارب  اـھباتک  نیرت  شورفرپ  نیرت و  باذـج  وزج  وا  یاـھ  باـتک  گرزب ، درم  نیا  تداھـش  زا  لاـس  تشذـگ ٢۵  زا  سپ  دـنچرھ  میوش . فقوتم 

هب دورو  نایرج  دوش و  یم  ون  هب  ون  زور و  هبزور  یرکف  یاـھزاین  یلو  میرادـن  یرھطم  دیھـش  یاـھ  باـتک  هعومجم  یارب  یلیدـب  رـضاح  لاـح  رد  اـم  تسا و  مالـسا  یقطنم 

مربم زاین  اھ  یرھطم  هب  هدـنیآ  یاھ  هھد  رد  ام  و  دـنک . ادـیپ  همادا  دـیاب  هک  تسا  یمھم  فیاظو  زا  نآ ، میقـس  زا  حیحـص  کیکفت  یملع و  یداقن  یتادراو و  راکفا  اب  شلاچ 

یاھ هیامرـس  هب  هجوت  اب  مینک و  هدامآ  ار  دوخ  دـیاب  ام  تفاـی . دـھاوخ  همادا  دـنور  نیا  هتفرگ و  رارق  یدـج  شلاـچ  دروم  یمالـسا  بـالقنا  زا  سپ  هژیوب  یمالـسا  رکف  میراد .

. دش میھاوخ  زوریپ  فاصم  نیا  رد  مینک  هدافتسا  بوخ  تاناکما  همھ  زا  رگا  تسا  ام  رایتخا  رد  هک  یا  یگنھرف  یرکف و  میظع 

نادیم نیا  رد  ار  دوخ  روضح  دیاب  دنراد و  دوجو  یرکفو  یملع  رظن  زا  هتـسیاش  حلاص و  دارفا  نادنمـشناد و  املع ، الـضف ، اھ ، هاگـشناد  هیملع و  یاھ  هزوح  رد  هناتخبـشوخ 

. دنیامن ادا  مالسا  هب  تبسن  ار  دوخ  هفیظو  دننک و  هلباقم  دیدج  تاھبش  یتاغیلبت و  جاوما  اب  ودنھد  شرتسگ  اھ 

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

یراعش ییهشیلک و  ار  ییاھزیچ  ماظن ، بالقنا و  یهنیمز  رد  ام  هکنیا  فرص  یمالسا . ماظن  بالقنا و  یرکف  یاھناینب  اھـشزرا و  هب  رواب  تخانـش و  ندرک  رادهشیر  موس ،

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

یجیسب  / ٠٣/٠۵/١٣٨۴ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نالا اما  میدرکیم ؛ عنم  ار  امـش  ییارگپچ  یاھیوردـنت  زا  ام  دـیدوب و  پچ  پچ  یداصتقا  لئاسم  یهنیمز  رد  بالقنا  لیاوا  اھامـش  هک  متفگ  نایاقآ  نیا  زا  یکی  هب  تقوکی  نم 

نیا مینکیم ! عنم  هنایارگتسار  یاھیوردـنت  زا  ار  امـش  زاب  میاهداتـسیا و  میدوب ، البق  هک  ییاـجنامھ  اـم  تسار ! تسار  دـیاهدش  و  لـباقم ، تھج  هیلااـھتنم  دـیاهتفر  اـمش 

. درادن دوجو  یرکف  یداقتعا و  یهشیر  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  تسا ؛ قمع  نتشادن  رطاخهب 

مئاد جـنر  اب  دوشیم و  زابناج  ای  دیھـش  دوریم  تسا ، هھبج  رگا  دتـسیایم . نوگانوگ  یاھنادـیم  رد  دـنکیم و  تکرح  شداـقتعا  ساـسارب  دراد ، یداـقتعا  یهشیر  هکیـسک 

هب یکتم  یاھمدآ  هنوگنیا  زا  ام  تسا . قیمع  مدآ  نیا  دـنکیم ؛ ظفح  نوگانوگ  یاھدابدـنت  نایم  رد  ار  دوخ  نامیا  ددرگیمرب ، هھبج  زا  مھ  رگا  دزاسیم . اھتمالم  اـب  یندـب و 

. داد قمع  یجیسب  رکفت  یمالسا و  رکفت  هب  دیاب  نیاربانب  دندوبن . قمع  هب  یکتم  هن ؛ مھ  یضعب  میرادن . مک  مھ  قمع 

ناسنا هک  تسین  نیا  هب  یبلطتلادع  دھاوخب . اعقاو  ار  نیا  دـیاب  هن ، دـھدب ؛ یبلطتلادـع  راعـش  ناسنا  هک  تسین  نیا  طقف  یبلطتلادـع  تسا . بلطتلادـع  یجیـسب 

دوش و یحارط  نآ  رد  هنابلطتلادع  یاھتسایـس  هک  دسرب  یاهطقن  هب  هعماج  دیاب  دراد . راک  زاس و  نیا ، هن ، یتسین ؛ بلطتلادـع  وت  دـیوگب  دتـسیاب و  یـسک  یورردور 

حرطم مھ  هنابلطتلادـع  یاھتسایـس  یلیخ  ـالاو  دـنک ؛ ادـیپ  ندـش  ییارجا  ندـش و  یتاـیلمع  تصرف  هنابلطتلادـع  یاھتسایـس  هک  دـشاب  یروـط  ییارجا  هاگتـسد 

ورب  » لیبق نامھ  زا  ای  دـنرادن ، هلـصوح  لاح و  ای  دـنرادن ، تمھ  ای  دـنرادن ، داقتعا  ای  دـنرادن ، هقالع  ای  اھهدـننکاضما  اھتسدهبملق و  اھهرھم ، اھمدآ ، راکوزاس ، اما  دوشیم ؛

. درک حالصا  دیاب  ار  اھاجنآ  نیاربانب  دنامیم ؛ گنل  فقوتم و  اھراک  اذل  تسا ؛ هشوخ » تلد  اباب 

زا یرازفامرن  شبنج  ثحب  دـنک . ادـیپ  وجـشناد  یهنازرف  دنمـشوھ  ناوج  دـیاب  ار  راکوزاس  نیا  دراد ؛ دوجو  یراـکوزاس  ییـالاو ، فدـھ  رھ  گرزب و  یوزرآ  رھ  هب  ندیـسر  یارب 

. تسا لیبق  نیمھ  زا  دوشیم ، یعامتجا  فلتخم  یاھهنیمز  رد  هک  ینوگانوگ  یاھثحب  تسا ؛ لیبق  نیمھ  زا  یشیدنادازآ  ثحب  تسا ؛ لیبق  نیمھ 

هداد ناشن  ار  قطنم  نآ  تحـص  مھ  هعماج  یاھتیعقاو  دـنروآیم . مک  اـم  لـباقم  رد  نارگید  میروآـیمن ؛ مک  سکچـیھ  لـباقم  رد  قطنم  ظاـحل  زا  اـم  تسا . یوق  اـم  قطنم 

نیع رد  هدوب ؛ اھیـضعب  ىلاحیب  یتمھیب و  هدوب ، اھهاگتـسد  رد  بابان  یاھمدآ  ذوفن  هدوب ، ینوریب  عناوم  گنج و  هدش ، یراکبارخ  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  هکنیا  اب  تسا .

ینوگانوگ یاھشیاشگ  یملع و  یتعنـص و  یاھتفرـشیپ  نیمھ  شیاھهنومن  میاهتفر ؛ شیپ  اعقاو  میاهتفر ، ولج  لیـصا  ىبالقنا  تارکفت  لوصا و  نامھ  اب  اـم  اـجرھ  لاـح 

یاھاج رد  هدـنب  ار  نیا  دراد ؛ یاهدـننکنییعت  تیلووسم  اجنآ  رد  نموم  رـصنع  کی  دـید  تفر ، یتقو  ناسنا  دـش ، یاهتـسجرب  راک  اـجرھ  هدـمآ . دوجوهب  اـھراک  رد  هک  تسا 

ضیعبت و داـسف و  یبـلطعفن و  هب  رجنم  هک  اـھییهشیریب  اـھینامیایب و  نیا  زا  نآ  رد  هک  تسا  نـیا  رطاـخهب  تـسا ، گـنل  اـھراک  اـجرھ  ماهدرک . هدـھاشم  هـبرجت  هـب  فـلتخم 

. میاهدومزآ ار  رکف  نیا  ام  مھ  لمع  نادیم  رد  نیاربانب  دراد . دوجو  دوشیم ، اھنیا  لاثما  یزابقیفر و 

ناـنچنآ ار  ناـتدوخ  ژاـیلآ  دـیاب  تسامـش . هب  قلعتم  ییارجا  میظع  رپ  خرچ و  تسامـش . هب  قلعتم  اھتیریدـم  تسامـش . هب  قلعتم  روـشک  نیا  یادرف  دـیناوج . اـھامش 

رکف دینک . یوق  ار  رکف  نآ  دیاب  دوشن . شزرایب  یهرھم  چیپ و  کی  هب  لیدبت  دوشن و  هدییاس  گرزب  هاگتـسد  نیا  رد  چـیپ  نیا  هرھم و  نیا  هک  دـیزیرب  دـینک و  باختنا  مکحتـسم 

. دیوش دراو  دیاب  مھ  لمع  نادیم  رد  تسین ؛ یفاک  اھنت 

ع)  / ٢٨/٠۵/١٣٨۶  ) تیب لھا  یناھج  عمجم  نیمراھچ  رد  هدننک  تکرش  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

دش و هفاضا  یلبق  یهزیگنا  نآ  هب  روشک  نیا  رد  یمالـسا  بالقنا  مچرپ  ندش  هتـشارفارب  ناریا و  تلم  مایق  زا  دعب  نآ  هک  دراد  مھ  رگید  یهزیگنا  کی  فالتخا ،» داجیا   » لصا

تما رب  ار  نانمـشد  ناـگناگیب و  طلـست  هک  یمالـسا  تیوـھ ، تزع و  مالـسا  لالقتـسا ، مالـسا  داـھج ، مالـسا  باـن ، مالـسا  تارکفت  هکنیا  زا  دنـسرتیم  هک  تـسا  نـیا  نآ 

ناریا نیب  دننکیم  یعـس  دنک . ربارب  دـنچ  اھنآ  یارب  ار  هلکـشم  دـنک و  تیارـس  یمالـسا  عماوج  یهیقب  هب  ناریا  زا  دریذـپیمن ، تمیق  چـیھ  هب  ار  نآ  دـنادیم و  هانگ  یمالـسا 

هب دـنکیم ، رادـیب  توغاط -  نارود  رد  ار  ام  تلم  لثم  هدزرامعتـسا  تلم  کی  ار -  تلم  کی  هک  یتارکفت  هک  دـننادیم  دـنزادنیب . فالتخا  ناھج  قطاـنم  ریاـس  نیب  یمالـسا و 

، دنکیم جراخ  زوریپ  نادیم  زا  لحارم  یهمھ  رد  ار  وا  دـناشکیم و  یللملانیب  میظع  رازراک  نادـیم  طسو  هب  ار  وا  دزیریم ، ار  وا  سرت  دـنکیم ، راداو  تدـھاجم  هب  دروآیم ، هنحص 

؛ دـنراذگب دـنھاوخیمن  تسا . کانرطخ  یلیخ  دـنراد ، اجنیا  یاھزیچ  یهیقب  یارب  اجنیا و  تفن  یارب  هنایمرواخ و  یهقطنم  یارب  همانرب  هک  یناسک  یارب  ناراوخناـھج ، یارب 

. زورما ات  دناهدشن  مھ  قفوم  دناهدرک ، شالت  مھ  یلیخ  هتبلا 

تاغیلبت رگا  هتبلا  فلاخم . تاغیلبت  نیا  یهمھ  اب  اھبیرخت ، نیا  یهمھ  اب  تسا ؛ هدرک  ذوفن  اھنآ  مغریلع  مالـسا ، یاـیند  یاـج  همھ  هب  یمالـسا  بـالقنا  تارکفت  زورما  اـت 

« يبالقنا رکفت   » 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 12هاگياپ  هحفص 6 
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. دوشیم یناوارف  تاغیلبت  یمالسا  یروھمج  یمالسا و  ماظن  هیلع  زورما  اذل  دشیم . یرگید  روط  عضو  دوبن ، اھنآ 

یربھر  / ١٣٨٨/٠٧/٠٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هکلب دنک ، دراو  بالقنا  هب  یاهبرـض  تسناوت  دھاوخن  تسا و  هتـسناوتن  مزیرورت  دش . دھاوخن  هدروآرب  مالـسالاخیش ، دـمحم  الم  اتـسومام  تداھـش  زا  نمـشد  فدـھ  اعطق 

. دـش دـھاوخ  روجنامھ  مھ  اجنیا  دـش . هتـشارفارب  یرتشیب  عمج  تسد  هب  نینوخ  مچرپ  نیا  دـش ، هتخیر  نیمز  رب  هنامولظم  ینوخ  نمـشد ، یهلیـسو  هب  اج  رھ  سکعب 

نیا شقن  نم  داد . دـنھاوخ  همادا  رتهناقاتـشم  رتمرگ و  ار  دیھـش  نیا  هار  اھنآ -  ریغ  ناتـسدرک و  ناتـسا  رد  درک -  مدرم  تنـس و  لھا  یاملع  ینـس و  ناوج  بالط  کشالب 

هب دقتعم  دوب ، یمالـسا  بالقنا  رکف  شرتسگ  لماع  دوب ، تدـحو  لماع  ناشیا  مدرک . هدـھاشم  متفر  کیدزن  زا  مھ  متـسنادیم ، رود  زا  مھ  ناتـسدرک ، رد  ار  نامبوخ  ردارب 

. تفای دھاوخ  هعسوت  ناتسدرک  ناوج  بالط  نیب  رد  ناشیا ، نادنمهقالع  نیب  رد  کشالب  تایحور  نیمھ  و  یدج . هناقداص و  الماک  دوب ؛ ماظن  ینابم 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٢ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

نیا دشر  هب  ور  ناوج و  لسن  هللادـمحب  هدرک و  یدرمناوج  توتف و  تورم و  یاراد  قداص ، نموم ، افـصاب ، مدرم  نیا  لماش  ار  دوخ  تیادـھ  قیفوت و  هک  میرازگـساپس  ار  ادـخ 

رکف هک  نیا  رتمھم  هدش و  زئاح  دنتشاذگ ، ثرا  هب  اھنآ  یارب  یعامتجا  تایقلخ  زا  اھنآ  ناگتشذگ  هک  ار  یزاتمم  هتسجرب و  تبثم و  تایصوصخ  نامھ  ناتسا ، نیا  هقطنم و 

. تسا هدنز  ناتسا  نیا  رد  بالقنا  نخس  بالقنا و  قطنم  یبالقنا ، یهیحور  بالقنا ، نایرج  بالقنا ،

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٢ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

یتسیاـب مـھ  ناـیرج ، نـیا  تـضھن و  نـیا  یاهیاـپ  یناـبم  تارکفت و  ساـسا  رب  هـک  تـسا  نـیا  تـسا ، مزـال  تـضھن  رھ  رد  یموـمع و  تـکرح  رھ  رد  هـک  یئاـھزیچ  زا  یکی 

میھافم دوشیم ، حرطم  یمالسا -  یرادیب  یمالـسا و  ماظن  یمالـسا و  تموکح  رکف  لثم  دیدج -  رکف  کی  یتقو  دوشب . یزاسداھن »  » یتسیاب مھ  دوشب ، یزاسهژاو » »

، دـش دـھاوخ  هتفـشآ  اضف  تفرگ ، ماو  هناگیب  یاھهژاو  زا  رگا  دـشاب ؛ اراد  ار  شدوخ  بسانتم  یاھهژاو  دـیاب  تضھن  نیا  تکرح و  نیا  اذـل  دـنکیم ؛ اقلا  هعماـج  رد  ار  یدـیدج 

. دنام دھاوخ  هتفگان  بلطم 

یھاگشناد  / ١٣٩٢/٠٢/٢١ یوزوح و  یهتخیھرف  ناوناب  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دروم مینکیم ، حرطم  اـیند  رد  ار  اـھنیا  اـم  یتـقو  هک  دـنتفگ  اـھمناخ  زا  یـضعب  دـیدرک  هظحـالم  هک  ناـنچمھ  اـشگراک ؛ ریگارف  نشور  میھاـفم  یناـبم و  هب  دراد  جاـیتحا  اـیند 

کی نیا  بخ ، دنکیم . دییات  نز  دروم  رد  ار  یمالسا  ماکحا  هریغ ، یسانشناور و  یاھهنیمز  رد  یملع  یاھدرواتسد  هک  دنتفگ  اھمناخ  زا  یـضعب  ای  دریگیم ؛ رارق  لابقتـسا 

قطاـنم زا  یلیخ  رد  مینک . فیرعت  مینک ، ناـیب  تسرد  میتـسناوتن  ار  اـھییاناوت  نیا  اـم  و  تسا ؛ ساـسح  یهلئـسم  نیا  رد  یمالـسا  یرکف  ماـظن  یاـھییاناوت  زا  یاهشوـگ 

"، میتسناوتن  " میوگیم هکنیا  الاح  مینک . لقتنم  ایند  هب  میتسناوتن  تسرد  ار  مالسا  رظن  اعقاو  ام  اھهنیمز  زا  یلیخ  رد  تسا ؛ روجنیمھ  یرکف  یاھورملق  یرکف و  نوگانوگ 

بالقنا و رکف  ذوفن  تکرب  هب  تسا و  یمالسا  یروھمج  ماظن  تکرب  هب  تسا ، هدش  راک  هک  مھ  یرادقم  نامھ  نوچ  تسناد ؛ یمالسا  یروھمج  ماظن  هانگ  دوشیمن  ار  نیا 

مھاوخ ضرع  الاح  هک  نیا ؛ هب  میراد  زاین  هک  مینک ، راک  ام  دـیاب  نیا  زا  شیب  نکل  درک ؛ ادـیپ  شرتسگ  یدودـح  ات  هللادـمحب  هک  دوب  اھنیا  ماما و  مان  بـالقنا و  ماـن  ماـما و  رکف 

اھهشیدنا نیا  ار ، اھراک  نیا  هکنیا  هب  میراد  زاین  میشاب ، هتشاد  یمجاھت -  شیارآ  کی  نارگید -  مجاھت  ضرعت  زا  نوصم  یمجاھت و  یهھبج  کی  میناوتب  هکنیا  یارب  ام  درک .

. دراد یعفادت  یزاستینوصم و  یهبنج  ام ، مجاھت  نیا  عقاو  رد  میدنمزاین ؛ اعقاو  نیا  هب  مییوگب ؛ مینک ، رشتنم  ار  راکفا  نیا  ار ،

مالسا  / ١٣٩٢/٠٨/٢٠ ناگدنمزر  تئیھ  یزکرم  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رھ هک  تسین  نیا  فرح  نیا  یانعم  هتبلا  تسا . طلغ  نیا  دوشب ، یـسایس  مالـسا  ثحابم  دراو  اداـبن  هک  دـشاب  بقارم  یرادازع  تئیھ  اـی  هضور  سلجم  کـی  رد  مدآ  هکنیا 

ییاھزیچ کی  اب  انایحا  مینک و  نایب  فرط -  نآ  ای  فرط ، نیا  ای  الاح  یصاخ -  شیارگ  کی  اب  ار  نآ  هضور  سلجم  رد  امتح  دیاب  ام  دتفایم ، قافتا  روشک  رد  یسایس  یهثداح 

اھهعومجم رد  یتسیاب  اھنیا  دنتشاذگ ، یقاب  دندرک و  میـسرت  تکلمم  نیا  رد  هیلع ) ناوضر هللا   ) ماما هک  یکرابم  طخ  مالـسا ، رکف  بالقنا ، رکف  اما  هن ، دشاب ؛ هارمھ  مھ 

. دشاب هتشاد  روضح  اھنیا  دننام  و 

ىربھر  / ١٢/٠۶/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

زاربا یموھفم  کی  هب  تبـسن  هنادبتـسم  روطهب  ار  یمھف  کـی  دـننکیم ، عضو  ار  یمیھاـفم  دـننکیم ، یراـکتسد  ار  یمیھاـفم  تسا ؛ نیا  یناـھج  لـئاسم  هب  اـھنآ  هاـگن 

راظتنا ام  زا  ار  نیا  مینزب ؛ فرح  اھنآ  تایبدا  قبط  رب  مینیبب ، اـھنآ  رظنم  زا  میمھفب ، اـھنآ  مھف  قبط  رب  یمالـسا  یروھمج  رد  اـم  هلمج  زا  اـیند  یهمھ  دـنراد  عقوت  دـننکیم و 

. دراد یرکف  یهموظنم  کی  یمالسا  بالقنا  دوخ  هکیلاحرد  تسا ؛ رابکتسا  هطلس و  حضاو  رھاظم  اھهناشن و  زا  یکی  نیا  دنراد ؛

ایند هب  ار  ون  یرکف  یهموظنم  کی  هک  دوب  نیا  تلع  هن ، درک ؛ نوگنرـس  ار  یتموکح  کی  هک  دوبن  نیا  درک ، داـجیا  اـیند  رد  هلزلز  بـالقنا  نیا  هکنیا  تلع  بـالقنا و  نیا  تیمھا 

یرکف یهموظنم  نیا  دننکیم ، نآ  نامتک  نآ و  افخا  رد  هک  یایعـس  دوجو  اب  تسا . تفرـشیپ  لاح  رد  یرکف  یهموظنم  نیا  ملاع ، فانکا  رد  نانچمھ  مھ  زورما  درک و  هضرع 

نیا هجوتم  زونھ  اـھلد  دـنوشیم ؛ بذـج  نآ ] هب  - ] مالـسا یاـیند  زا  جراـخ  رد  یرتـمک  دـح  رد  هچ  مالـسا ، یاـیند  رد  هچ   - اـیند رد  اـھلد  زا  یرایـسب  ددرگیم و  تسدهبتسد 

. هدرک ظفح  ار  شدوخ  یگزات  توارط و  نانچمھ  یرکف  یهموظنم  نیا  تسا و  هموظنم 

هک یدادبتسا  زا  تسا  معا  مھ  دادبتـسا   - دادبتـسا یفن  رابکتـسا ، یفن  ملظ ، یفن  زا  تسا  ترابع  دراد ، هبذاج  مھ  یلیخ  هک  یرکف  یهموظنم  نیا  مھم  یازجا  زا  یکی 

- دروآیم دوجوهب  ناھج  حطس  رد  هطلس  ماظن  هک  یایروتاتکید  دادبتسا و  نآ  و  دنھدیم ، ماجنا  ناشدوخ  مدرم  هب  تبسن  ناشدوخ  یاھروشک  رد  ییاھتموکح  یماکح و 

اھتردـق نازیوآ  نارگید و  هب  ندرک  هیکت  زا  اھتلم  انغتـسا  یمالـسا ؛ تزع  یمالـسا  یاھروشک  رد  یلم و  تزع  اھتلم ، تزع  تسا . یرکف  یهموظنم  نیا  زا  یـشخب  کی  نیا 

زا هک  یداصتقا ، لالقتسا  یسایس ، لالقتسا  یرکف ، لالقتسا  تسا - یمھم  رما  رایسب  لالقتسا   - هبناجهمھ لالقتسا  تسا . مالـسا  یرکف  یهعومجم  وزج  اھنیا  ندوب ؛

یهموظنم نآ  یمالسا و  یرکف  ماظن  رد  هک  تسا  ییاھزیچ  وزج  اھنیا  دروایب ؛ شدوخ  لابندهب  ار  اھلالقتسا  نیا  یهیقب  دناوتیم  هک  تسا  یرکف  لالقتـسا  مھ  رتمھم  همھ 

. تسین یندشمامت  اھنیا  تسین ، یندشهنھک  اھنیا  دراد ، توارط  اھنیا  و  دھدیم ؛ هبذاج  هک  تسا  اھنیمھ  دراد و  دوجو  یمالسا  یرکف 

دعب لالقتسا ،»  » مییوگیم لوا  تسا ؛ صاخ  زا  دعب  ماع  رکذ  ینعی  تسا ، ماع  هب  صاخ  زا  تکرح  یعون  ابیرقت  یمالـسا ،» یروھمج  یدازآ ، لالقتـسا ،  » فورعم راعـش  نیا 

اھتردقربا اھتردق و  یهطلـس  زا  یدازآ  اما  تسا ، هکـس  یور  کی  نیا  مینک ، هظحالم  ار  یدرف  یدازآ  هچنانچرگا  ینعی  تسا  یدازآ  زا  یـشخب  لالقتـسا  یدازآ .»  » مییوگیم

مدآ هنافساتم  هک   - دننک یفن  ار  لالقتسا  هچنانچرگا  دنھاوخیم  یدازآ  هک  یناسک  تسا و  یدازآ  وزج  لالقتسا  نیاربانب  سپ  تسا ؛ یدازآ  مھ  نیا  تسا ؛ هکـس  رگید  یور 

یدازآ اب  عقاو  رد  دننکیم - یفن  قطنم  دض  عقاو  رد  یقطنم و  رھاظب  یاھهطسفس  کی  اب  ار  لالقتسا  قیداصم  لالقتسا و  موھفم  اھامنرکفنشور  زا  یـضعب  دنیبیم  یھاگ 

تلم کی  سایقم  رد  یدازآ  تسا ؛ روشک  کی  لالقتـسا  یدازآ ، موھفم  زا  یئزج  تسا . یدازآ  زا  یئزج  ینعی  تسا  یدازآ  زا  کاـکفنا  لـباقریغ  شخب  لالقتـسا ، دـنفلاخم .

هکلب تسا ، لالقتسا  طقف  هن  تسا ، یدازآ  طقف  هن  مھ ، یمالسا  یروھمج  ینعی  تسا ؛ یمالسا  یروھمج  وزج  اھنیا  یهمھ  تقونآ  تسا . لالقتـسا  نیا  یانعم  تسا ؛

. دنکیم بذج  ار  اھلد  اھنیا  دراد ؛ هبذاج  نیا  مینیبیم  نامدوخ ، بطاخم  دارفا  یارب  مینکیم  حیرشت  ام  یتقو  ار  اھنیا  رگید . ناوارف  فراعم  لماش  تسھ و  مھ  اھنیا  لماش 

مھ زورهبزور  هللادـمحب  ام  روشک  رد  یروابدوخ  نیا  هدرک . ادـیپ  ار  یروابدوخ  نیا  اـم  تلم  زورما  هک  دـنکیم  ادـیپ  یرواـبدوخ  تلم  هک  تسا  نیا  یرکف ، یاـھهاگن  نیا  یهجیتن 

ور زورهبزور  ام  روشک  رد  یروابدوخ  هناتخبشوخ  اما  فلتخم ، احنا  هب  هدش  هتفرگ  شیولج  مادم  دناهدز ، شرس  رب  مادم  دناهدرک ، داجیا  عنام  امئاد  هکنیا  اب  تسا . هدش  دایز 

یدازآ تسا ؛ یدازآ  دض  اھنآ  ییاکیرمآ ؛ یبرغ و  یدرف  یدازآ  قطنم  اب  هن  یدرف  یدازآ  ینعی   - تسھ یلمع  یدازآ  تسھ ، یرکف  یدازآ  تسھ ، یروابدوخ  تسا . دـشر  هب 

« يبالقنا رکفت   » 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 12هاگياپ  هحفص 7 
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رد اھنیا  تارکفت ، نآ  نتشاد  اب  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  تسھ . یلم  داحتا  تسھ ، ییازفامھ  تسھ ، یروآون  تسھ ، یمالسا  یگدنز  کبس  هملک - یقیقح  یانعم  هب 

رد یتقو  دھدیم . دشر  ار  تلم  کی  اھنیا  بخ  تسا .]  ] یمالـسا یاھـشزرا  تھج  رد  اھنیا  یهمھ  دـنکیم و  ادـیپ  ققحت  هعماج  تیعقاو  رد  هعماج ، لمع  رد  هعماج ، تینھذ 

یهمھ نیب  یهملک  تدحو  تشاد ، دوجو  راک  شالت و  تشاد ، دوجو  یروآون  تشاد ، دوجو  راکتبا  تشاد ، دوجو  یلم  سفنهبدامتعا  دوب ، یلقتـسم  یرکف  هاگن  یتلم ، کی 

عناوم هتبلا  و  هناتخبـشوخ . هدرک  ادیپ  دـشر  ام  تلم  و  دـنک . ادـیپ  دـشر  تلم  کی  هک  دوشیم  بجوم  تایـصوصخ  نیا  تشاد ، دوجو  یرمتـسم  تکرح  تشاد ، دوجو  اھورین 

. منکیم ضرع  هک  هدوب  دایز 

ىمالسا  / ٢۵/٠۶/١٣٩۴ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

نیا رظتنم  دربب ؛ شباوخ  ناریا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  یزور  کـی  هک  دناهتـسشن  رظتنم  اـھنآ  دـش . دـھاوخ  دـیماان  اـھنآ  دـیما  میـشاب ، رادـیب  اـم  هچناـنچرگا 

رد یناطیـش  دیما  نیا  رکف و  نیا  تشاذگ  دیابن  تسا . نیا  ناشروصت  دننکیمن ! یراک  رگید  هک  مھ  نارگید  تسین و  ناریا  نآ  ناریا  دعب ، لاس  هد  هک  دنھدیم  هدعو  دنتـسھ .

نیا یبالقنا  تکرح  رد  یریثات  ورمع ، دـیز و  نآ و  نیا و  ندوب  هدـنز  ندرم و  هک  دـشاب  مکحتـسم  اجنیا  رد  یبالقنا  رکف  بالقنا و  یاھهیاپ  نانچنآ  دـیاب  دریگب ؛ اـپ  نمـشد  لد 

. تسا روشک  نیا  یبالقنا  ناگبخن  یهمھ  هاپس و  ناگبخن  یساسا  یهفیظو  نیا  دراذگن ؛ روشک 

ىمالسا  / ٢۵/٠۶/١٣٩۴ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

مھ اـب  اـھنیا  عـقاو  رد  هک  دـننکیم ؛ رارکت  ار  اـھنامھ  لـخاد  رد  مـھ  یاهدـع  دـنیوگیم ، اـم  نانمـشد  اـم ، نیفلاـخم  ار  هرازگ  ود  دونـشیم ، داـیز  ناـسنا  هـک  ییاـھزیچ  زا  یکی 

نیا دیتسھ . یراذگرثا  ذوفناب و  روشک  امش  دیتسھ ؛ یدنمتردق  روشک  امش  هک  دننکیم  رارکت  ررکم  تسا و  نیا  هرازگ  کی  دوشیمن . هجوت  اھنآ  ضقانت  هب  اھتنم  دنـضقانتم ،

، دنلئاسم هب  رظان  جراخ  زا  هک  ییاھنآ  اما  دننک  لوبق  دنتسین  رضاح  مھ  ار  نیمھ  لخاد - رد  نیبهتوک  فیعض و  یاھمدآ   - یاهدع کی  الاح  میونـشیم . ام  ایند  رد  زورما  دایز  ار 

یاراد تسا ؛ هقطنم  ثداوح  یور  رب  راذگرثا  هقطنم و  رد  دنمتردق  روشک  کی  زورما  یمالسا ، یروھمج  هک  دننکیم  فارتعا  ام - نانمشد  هچ  ام ، ناتسود  هچ   - ررکم رد  ررکم 

مھ اب  اھنیا  بخ ، دینکن . لابند  ردقنیا  ار  یبالقنا  یهیحور  بالقنا و  یهلئسم  بالقنا و  یهملک  نیا  امش  اقآ  دنیوگیم  هک  تسا  نیا  مود  یهرازگ  هرازگ . کی  نیا  تسا . ذوفن 

هکنیا تشادـن . دوجو  ذوفن  نیا  دوبن ، یبالقنا  درکلمع  رگا  دوبن ، یبالقنا  یهیحور  رگا  دوبن ، بالقنا  رگا  تسا ؛ بـالقنا  رطاـخهب  ذوفن ، نیا  رادـتقا ، نیا  الـصا  تسا . ضقاـنتم 

میناوتب ام  ات  دیتفیب  تردق  نیا  زا  ات  رانک  دیراذگب  ار  بالقنا  هک  تسا  نیا  شیانعم  مینکب ، یگدنز  مھ  اب  میناوتب  هک  رانک  دیراذگب  ار  بالقنا  دیدنمتردق ، امش  دیذوفناب ، امش 

یک اـت  دیـشاب ، یبـالقنا  دـیھاوخیم  یک  اـت  فرح . نیا  یعقاو  موھفم  اـنعم و  هب  دوشیمن  هجوت  دـنیوگیم و  یمالـسا  یروھمج  زا  یدارفا  هب  احیرـص  ار  نیا  میعلبب . ار  اـمش 

هک یایراذگریثات  نیا  دیراد ، هک  یتردق  نیا  دیراد ، نالا  هک  یذوفن  نیا  هک  تسا  نیا  فرح ]  ] نیا یانعم  یناھج ؛ یهعماج  وزج  دییایب  دـینزب ، بالقنا  زا  مد  بترم  دـیھاوخیم 

وزج دنیوگیم  میعلبب . ار  امـش  میناوتب  ام  ات  دیوشب ، فیعـض  ینعی  دیھدب ؛ تسد  زا  دیراذگب و  رانک  دیراد  اھتلم  نایم  رد  امـش  هک  ار  یایدربھار  قمع  نیا  دیراد ، هقطنم  رد 

نیا فرح  نیا  یانعم  دـیوشب ؛ لح  ام  یاھهشقن  رد  دـییایب  ینعی  دـنملاظ ؛ یوگروز  ربکتـسم  تردـق  دـنچ  یناھج ، یهعماج  زا  ناشدارم  بخ ، دـیوشب ؛ یناـھج  یهعماـج 

. منک فقوتم  ار  فرح  هنیمز  نیا  رد  الاح  هک  تسھ  فرح  یلیخ  بالقنا ، نیا  زا  یرادساپ  یهراب ] ] رد تسا ؛ یداعبا  نینچ  کی  یاراد  بالقنا  نیاربانب  تسا .

نانآ  / ٠٧/١۵/١٣٩۴ یاھهداوناخ  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ییایرد  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

یبالقنا و تیعمج  میظع  هوبنا  لباقم  رد  دنتیلقا ؛ دـندودعم ، هتبلا  هک  تسا ]  ] شیدنالھـس اضعب  لایخیب و  اضعب  یاھمدآ  دوجو  رطاخهب  هنافـساتم  روشک  ینونک  لکـشم 

تیلاعف زا  یمھم  لصف  کی  زورما  دـنکیم . کمک  اـھنیا  هب  مھ  نمـشد  دـننکیم ! رارکت  دـننکیم ؛ رارکت  دـنیوگیم ، دنـسیونیم ، دـنلاعف : اـما  دنتـسین  یزیچ  روشک  ریـصب  هاـگآ و 

راکفا دنھدب و  رییغت  ار  نیلوئـسم  تابـساحم  هک  تسا  نیمھ  دـننکیم - دـنراد  راکهچ  هک  تسھ  ام  ساوح  میراد و  عالطا  اھنآ  زا  ام  هتبلا  هک   - یمالـسا یروھمج  نانمـشد 

یلـصا جامآ  تسا . روشک  حلاصم  هب  طوبرم  هک  ییاھهدیا  هچ  ینید ، راکفا  هچ  یبالقنا ، راکفا  هچ  دـنزادنیب ؛] اج   ] ام یاھناوج  نھذ  رد  ار  اھنیا  دـننکب و  یراکتسد  ار  مدرم 

دنرادیب و ام  حلـسم  یاھورین  مھ  دـنرادیب ، ام  یاھهاگـشناد  مھ  دـنرادیب ؛ دـمحلا  دنـشاب . رادـیب  دـیاب  یلیخ  روشک  یاھناوج  یتیعـضو ، نینچ  رد  دنتـسھ ؛ اھناوج  مھ 

امـش هب  نم  باطخ  مرادـن . یاینارگن  چـیھ  تھج  نیا  زا  هدـنب  دـنراک ؛ یاپ  هللادـمحب  یماـظتنا - یورین  مھ  جیـسب ، مھ  هاپـس ، مھ  شترا ، مھ   - اـم یماـظن  یاـھنامزاس 

ار ناتدوخ  راک  تیمھا  هک  تسا  نومـضم  نیا  دـیتسھ ، لاعف  میھـس و  ایرد  تینما  ینعی  روشک ، مھم  لئاسم  زا  یکی  رد  هللادـمحب  هک  بالقنا  یاھناوج  بـالقنا ، یاـھهچب 

. دینادب دیمھفب و  زورما 

١٣٩۴/٠٧/٢٢ /  « ادرف ناگبخن   » یلم شیامھ  نیمھن  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

نیا اب  لد  رد  مھ  یناسک  رگا  هک  تسا  یروج  دنکب ؛ گنرمک  ار  یبالقنا  یاھراعـش  تسا  هتـسناوتن  نمـشد  تسا ؛ هدـنز  یبالقنا  یاھراعـش  یبالقنا و  فادـھا  هللادـمحب 

تکرح تسا ؛ هدنز  هللادمحب  اھراعـش  دـننک . یھارمھ  اھراعـش  نیا  اب  مدرم ، روضح  مدرم و  لد  رطاخهب  یمومع ، راکفا  رطاخهب  دـنراچان  نابز  رد  دنتـسین ، هارمھ  اھراعش 

همھنیا اب  تفلاخم ، همھنیا  اب  لاـس ، لاس ۴٠  لوط ٣۵  رد  هک  میرادن  غارـس  ام  ایند  رد  ار  یبالقنا  چیھ  تسا ؛ خیرات  یاھانثتـسا  زا  نیا  تسا و  یاهدـنز  تکرح  یبالقنا 

تالوحت نیا  هب  الاح   - دیـسانشیم ایند  رد  هک  یگرزب  یاھبالقنا  یتح  درادن . دوجو  دھدب ؛ همادا  دشاب  هتـسناوت  ار  شدوخ  میقتـسم  طارـص  میقتـسم و  طخ  نآ  ینمـشد ،

هار دناهتـسناوتن  هداتفا ، قافتا  هک  یعقاو  یاـھبالقنا  و  دنتـسین - باـسح  رد  لـخاد  الـصا  اـھنآ  میرادـن ؛ راـک  دـنراذگیم  بـالقنا  ار  شمـسا  هک  نآ  دـننام  اـھاتدوک و  کـچوک و 

- دیـشاب انـشآ  یجراخ  یاھربخ  اب  رگا   - زورما هک  تسا  نیمھ  دـنکیم ؛ ینابـصع  ار  ام  نانمـشد  هک  تسھ  مھ  نیمھ  هدرک . ادـیپ  رییغت  اھفدـھ  دـنھدب ؛ همادا  ار  ناشدوخ 

یبالقنا و رکفت  نیا  یتقو  ات  منکیم  هفاضا  نم  و  دـنیوگیم . تسار  تسا ؛ لکـشم  ناریا  اـب  اـم  راـک  تسا ، بـالقنا  لاـبند  ناریا  یتقو  اـت  هک  دوشیم  هتفگ  دیونـشیم ، ررکم 

رتشیب هللااشنا  زورهبزور  هقطنم ، زا  رتارف  هقطنم و  رد  ناریا  یحور  یونعم و  طلست  هنمیھ و  ناریا ، نوزفازور  ذوفن  ناریا ، تفرـشیپ  یھلا  قیفوت  هب  تسھ ، یبالقنا  تکرح 

(٨ !) دوب مھ  هسلج  متخ  مالعا  ریبکت ، نیا  ارھاظ  رکشتم ؛ یلیخ  ( ٧ .) دش دھاوخ 

١٣٩۴/٠٧/٢٢ /  « ادرف ناگبخن   » یلم شیامھ  نیمھن  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

تبھوم نیا  تسا ، ادخ  تمعن  نیا  دینادب ؛ ادخ  زا  ار ، یگبخن  نیا  ینعی  ار ، ناتدوخ  یدوجوم  امش  هک  تسا  نیا  شلوا  منکیم ، ضرع  امش  هب  هناردپ  هک  ییاھـشرافس  نآ 

ناتدوخ و نیب  ار  رکشت  نیا  دیـشاب و  رکـشتم  لاعتم  یادخ  زا  دینک ، دایز  ادخ  اب  ار  ناتطابترا  ار ، ادخ  دینک  رکـش  هداد ؛ امـش  هب  ادخ  هک  تسا  یتمعن  کی  نیا  تسا ، یھلا 

رکفت یهیال  کی  هاگن و  کی  مھ  نیا  دینادب ؛ بالقنا  زا  و  دینادب . ادـخ  زا  دـیازفایم ؛ هداد  امـش  هب  هک  یھلا  تمعن  رب  دـیازفایم ، امـش  تاقیفوت  رب  نیا  دـیروایب . نابز  هب  ادـخ ،

یاهرطاخ کی  یراتـس  یاقآ  الاح  دوبن . اھزیچ  نیا  دوبن ، بالقنا  رگا  تسا . بالقنا  تاـکرب  زا  ملع ، هار  رد  روشک  یمومع  میظع  تکرح  نیا  هک  تسا  یدوجوم  نیا  یهراـبرد 

؛ دننکیم راک  دنراد  زورما  ات  دش ، دھاوخ  ریگنیمز  یلکب  همھ  زور ،  ٣١ زور ، ات ٣٠  دنتفگیم  ام  هب  هک  ییاھامیپاوھ  نامھ  هک  تسا  نیا  شاهلابند  ( ٣ ،) دندناوخ هدنب  لوق  زا  ار 

نآ یاھناوج  نامھ  زا  یکی  ناشیا  دوخ  ردپ  هک  - ؛ دندش دراو  دـندرک ، تمھ  نامینف ، یاھورین  ییاوھ ، یورین  رد  ام  یاھناوج  درذـگیم  دراد  زور  نآ  زا  لاس  دنچویـس  زورما 

دنھاوخ ریگنیمز  اھنیا  دـشیم  هتفگ  ام  هب  هک  ییاھامیپاوھ  نامھ  دـنتخادنا و  راک  هب  ار  ناشرکف  ناشنھذ و  دـنتخادنا ، راک  هب  ار  ناشدوخ  رگهزجعم  یاھتـسد  ( ۴ -) دوب زور 

دنتـسھ و نالا  اھجنپفا ، نامھ  اھراھچفا ، نامھ  اھهدراھچفا ، نامھ  اھیـسودصیس ، نامھ  دننکیم ؛ راک  دـنراد  اھنامھ  مھ  زورما  ات  و  دـندرک ، راک  گنج  رخآ  ات  دـش ،

نکل دـندش - دیھـش  مھ  ناشرفن  دـنچ   - دـندوب یبوخ  نامدرم  دـش ، ماـمت  راـک  دـنتفگیم  نم  هب  هک  یناردارب  نآ  دروآ . دوجوهب  بـالقنا  ار  اھتـسد  یهزجعم  دـنراک . لوغـشم 

 - ار هتـسبرد  یاھهعطق  دننک ، ریمعت  دنتـساوخیم  یتقو  ار  اھامیپاوھ  نیا  تاعطق  دندرکیم . هاگن  دـید  نآ  اب  دوب و  بالقنا  زا  لبق  هب  طوبرم  رکفت  دوبن ، بالقنا  رکفت  ناشرکفت 

دندربیم دنتـشاذگیم  امیپاوھ  رد  ار  هتـسبرد  یهعطق  نیا  دـننکب ؛ زاب  دنتـشادن  قح  هعطق - هاجنپ  لھچ  الثم  زا  شدوخ  نورد  رد  تسا  لکـشتم  هک  گرزب  یهعطق  کـی  ینعی 

؛ دنک لمع  دیاب  یروجهچ  تسھ و  هچ  دنیبب  ات  هعطق  نیا  هب  دنزب  تسد  تشادن  قح  یناریا  ینف  رـسفا  یناریا ، رفامھ  ینعی  دـندنادرگیمرب . دـندرکیم و  ضوع  اجنآ  اکیرمآ ،

« يبالقنا رکفت   » 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 12هاگياپ  هحفص 8 
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راک هب  ار  شدوخ  ینورد  یورین  هکنیا  هب  درک  قیوشت  ار  وا  داد ، تئرج  داد ، تیوھ  داد ، تیـصخش  یناریا  هب  دـنادرگرب ؛ ار  قرو  دـمآ  بالقنا  دوب . یروجنیا  بالقنا  زا  لبق  رکفت 

نیا رد  هک  ایند  روشک  تسیود  نیب  رد  تسا . یگرزب  فرح  یلیخ  نیا  میریگب ؛ رارق  یملع  مھدزناـپ  یهبتر  رد  اـیند  روشک  همھنیا  نیب  رد  اـم  هک  هدـش  نیا  هجیتن  دزادـنیب .

زیچچیھ چیھ ؛ هک  بالقنا  زا  لبق   - بالقنا زا  دعب  ناریا  دنراد ، یملع  راک  یهقباس  تعنص و  یهقباس  لاس  دصیـس  لاس ، تسیود  هک  دنتـسھ  ییاھروشک  روشک  تسیود 

. داد ام  هب  بالقنا  ار  نیا  حطس ؛ نیا  هب  دناسرب  ار  شدوخ  دناوتب  تالکشم  همھنیا  اب  میرحت ، اب  گنج ، راشف  اب  دوبن -

. دینادب روشک  تینما  ناگدننکنیمات  زا  زین  بالقنا و  زا  ار  دینکب » دیناوتیم  یراک  رھ  [ » نیا ، ] ار اھییاناوت  نیا 

مق  / ١٢/٢۵/١٣٩۴ هیملع  هزوح  یالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. مینک تبحـص  هنیمز  نیا  رد  یرـصتخم  میھاوـخیم  هک  تسا  هدـنب  رظن  دروـم  نیا  زورما  تسا ؛ مق  یهزوـح  رد  یبـالقنا  رکفت  غوـلب  دـشر و  یبـالقنا و  تیعـضو  مود ، هاگدـید 

میھاوخب رگا  تسا . تیمھا  زئاح  رایـسب  نیا  مینک ؛ راک  مینک و  رکف  یرادقم  کی  اھهزوح  رگید  مق و  یهزوح  رد  یبالقنا  شنم  یبالقنا و  یهیحور  موادت  دروم  رد  میھاوخیم 

نامدوخ هب  کیدزن  خیرات  رد  ار  یمیظع  بالقنا  کی  ام  دینیبب  دراد . تیمھا  تنازو و  هزادنا  نامھ  هب  دشابن ، رتمھم  نآ  زا  رگا  هلوقم  نیا  یلبق ، یهلوقم  نآ  اب  مینک  هسیاقم 

یهثداح هب  دـننکیم  هاگن  نوریب  زا  هک  یناسک  اما ] ، ] نیا هب  میاهدرک  تداـع  ـالاح  اـم  دوب . یلوقعلاریحم  هداـعلاقوف و  میظع و  یهثداـح  کـی  بـالقنا ، یهثداـح  میاهدـنارذگ .

هجوت یلیخ  میدوب ، نایرج  رد  نوچ  ام  دـننکیم . کرد  ام  زا  رتشیب  ار  هدـیدپ  نیا  ار ، هثداح  نیا  ار ، تکرح  نیا  تمظع  بـالقنا ، یهثداـح  یهراـبرد  دـننکیم  تواـضق  بـالقنا و 

. هثداح نیا  میوقت  یبایزرا و  یارب  میزرویمن  مامتھا  شاهرابرد  یلیخ  مینکیمن ،

روشک یسایس  تازرابم  رد  هاگشناد »  » و هزوح »  » هعومجم ود  یراذگرثا 

حضاو و دورو  هعومجم ، ود  نکل  دنتـشاد  دورو  یدودـح  ات  مدرم  مومع  تازرابم - ریاس  مھ  بالقنا و  هب  یھتنم  یـسایس  تازرابم  نیا  مھ   - روشک رد  یـسایس  تازرابم  رد 

مھ روشک ، رد  یتازرابم  کرحت  تازراـبم و  یهمادا  رد  ناـیرج  ود  نیا  اھهاگـشناد ؛ مھ  یکی  هعیـش - یاـملع   - دـنیاملع هیملع و  یاـھهزوح  یکی  دنتـشاد : ینیب  راذـگرثا و 

یایـساسا قرف  کی  نکل  دنتـشاد ؛ روضح  رگید - یاھاج  رد  ام  نامز  هب  کیدزن  یایاضق  یلم ، تضھن  یایاضق  هطورـشم ، یهیـضق  رد   - هتـشذگ رد  مھ  دـنراد ، روضح  زورما 

. دریگب رارق  هجوت  دروم  دیاب  قرف  نیا  هک  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هاگشناد  هزوح و  نیب 

اھروشک یسایس  تازرابم  عورش  هطقن  هاگشناد ،

رد نوچ  تسا ؛ مولعم  مھ  شتلع  تسا ؛ روجنیمھ  ایند  یاجهمھ  رد  دـیآیم ؛ دوجوهب  الومعم  دریگیم ، اپ  الومعم  نآ  رد  تازرابم  هک  تسا  ییاج  یعیبط  روطهب  هاگـشناد 

یراج عاضوا  رـضاح و  لاح  عاضوا  اب  یناھج و  لئاسم  زا  یھاگآ  طیحم  تسا ، یرکفنـشور  طیحم  اعبط  دنیانـشآ ، زور  لئاسم  اب  دنتـسھ ، ناوج  یهعومجم  کـی  هاگـشناد 

مھ یمالـسا  تازرابم  نارود  نیا  لام  تشاد ؛ دوجو  مھ  ام  روشک  رد  دراد و  دوجو  یھاگـشناد  تازرابم  اـیند  یاـجهمھ  دـننکیم . ضارتعا  دـنوشیم و  ضرتعم  اذـل ] [ ؛ تسا

هورگهورگ اھنابایخ  نیا  رد  اھوجـشناد  مدوب ، نارھت  رد  هدنب  دوب ، هدـشن  عورـش  ام  تازرابم  زونھ  هک  لاس ۴٠  تسھ ، مدای  هدـنب  دوخ  تشاد ؛ دوجو  مھ  نآ  زا  لـبق  تسین ،

. هتشاد دوجو  ییوجشناد  تازرابم  نیا  تسا و  هدوب  مھ  یلم  تضھن  یهرود  رد  نآ  زا  لبق  دندرکیم ؛ رارف  درکیم ، هلمح  سیلپ  دندادیم ، راعش  دندشیم ، عمج 

یعامتجا دادتما  نتشادن  تلع  هب  هاگشناد  طیحم  رد  ندنام  دودحم  ییوجشناد ؛ تازرابم  تیصوصخ 

لئاسم زا  یخرب  یور  رب  یراذـگریثات  یکدـنا  اـی  هاگـشناد ، طـیحم  رد  تسا  هدـنام  دودـحم  رگید ، یاـھاج  رد  مھ  اـم ، روشک  رد  مھ  هشیمھ ، ییوجـشناد  تازراـبم  اـھتنم 

تاراھظا یتقو  تسا . ناشتیصوصخ  نیا  هدشن ؛ یمومع  لوحت  یمومع و  تکرح  کی  هب  بالقنا و  کی  هب  لیدبت  ییوجـشناد  تازرابم  تقوچیھ  هتـشاد ؛]  ] روشک یمومع 

یتازرابم هاگشناد ، تازرابم  هلب ، تسین ؛ یفرح  بخ ، یلیخ  دندوب ؛ تازرابم  نیا  راذگناینب  هاگـشناد  هزوح و  الثم  هک  دنیوگیم  دوشیم و  هتفگ  دنیبیم ، ناسنا  ار  یمومع 

تکرـش الومعم  تازرابم  رد  اھوجـشناد  یهمھ  الوا  هک  تسا  نیا  شتوافت  اـھتنم  دروآیم  دوجوهب  اھرھـش  رد  یثداوح  دـنکیم ، داـجیا  یتـالوحت  هاگـشناد  دوخ  رد  هک  تسا 

، نامدوخ روشک  رد  هن  نامدوخ ، یهرود  رد  هن  ام  زگرھ  اھتنم  دنھدیم  ماجنا  ییاھراک  دننکیم ، ییاھتیلاعف  مھ  هورگ  نآ  دننکیم ؛] هزرابم  هک   ] دنتسھ یھورگ  کی  دننکیمن ؛

دودـح اـھفرح ؛ نیا  زا  بـالقنا و  یموـمع و  لوـحت  مـیژر و  رییغت  ماـظن و  رییغت  هـب  دوـشب  یھتنم  ییاـج  کـی  رد  ییوجـشناد  تازراـبم  هـک  میاهدـیدن  رگید  یاـھروشک  رد  هـن 

یرکف کی  شدوخ  یهداوناخ  رد  هک  تسا  نیا  دراد ، وجـشناد  هک  یریثات  رثکادح  درادن ؛ یعامتجا  دادتما  ذوفن و  وجـشناد  هک  تسا  نیا  مھ  شتلع  تسا ؛ نیا  ییوجـشناد 

نایوجـشناد تازرابم  نادردق  ام  هلب ، دوب ؛ روجنیمھ  مھ  ام  روشک  رد  دودحم . یاھطیحم  کی  ای  هداوناخ  لخاد  رد  دنک  جـیورت  دـینک  ضرف  الثم  ار  یزیچ  کی  ای  دـنکب  داجیا  ار 

تـسرد نیا  مدرک  ضرع  هک  یزیچ  نیا  تازراـبم ، نیا  ریثاـت  میوقت  رد  یباـیزرا و  رد  نکل  میھدـیم  تیمھا  میـسانشیم ، ردـق  یلیخ  ار  بـالقنا  اـب  اـھنآ  یھارمھ  میتسھ ،

هاگشناد ای   - هاگـشناد طیحم  نامھ  رد  رگید ، ییوجـشناد  تازرابم  یهمھ  لثم  دوبیمن ، تیناحور  تازرابم  تیناحور و  تازرابم  زا  دشیم  اھنم  رگا  تازرابم  نیا  ینعی  تسا ؛

؛ دشیم مامت  دشیم و  یاهضراعم  کی  دـشیم ، یاهزرابم  کی  دـندرکیم ، یتکرح  کی  دـندرکیم ، یاهلمح  کی  دـشیم و  دودـحم  روشک - رـسارس  رد  هاگـشناد  دـنچ  ای  نارھت ،

. دوبن روجنیا  هزوح  اما ] ]

: هزوح تازرابم  تیصوصخ  ود 

هزوح رد  هزرابم  ندوب  ریگهمھ  ( ١

رد یتقو  دندش . هزرابم  ریگرد  بالط  بلغا  ای  بالط  یهمھ  ابیرقت  دوب - روجنیا  اقیقحت  مییوگب  میھاوخیمن   - هیملع یهزوح  رد  ینعی  دوب ؛ ریگهمھ  ابیرقت  الوا  هزوح  تازرابم 

. تیصوصخ کی  نیا  دندش ؛ ریگرد  همھ  ابیرقت  دش ، دراو  مق  یهزوح  تیناحور ، تازرابم 

: لماع ود  زا  هدافتسا  اب  هعماج  رد  هزوح  یراذگرثا  ( ٢

« تیعجرم  » لماع فلا )

تیعجرم هعومجم ، نیا  زج  کـی  دراذـگب . رثا  دـناوتیم  هعماـج  رد  هعومجم  نیا  هک  یاهعوـمجم  کـی  زا  تسا  بکرم  مق  یهزوـح  دوـب . مق  یهزوـح  یراذـگرثا  مود ، تیـصوصخ 

نیا دندیـشکیم . شود  رب  ار  همھ  راب  ابیرقت  ییاھنتهب  ماما  هتبلا  دعب  دندادیم ؛ هیمالعا  عجارم  زا  رفن  هس  ود  رھ  هک  هزرابم  لیاوا  نآ  ای  راوگرزب  ماما  لثم  دـیلقت  عجرم  تسا ؛

. یتیعجرم شخب  نیا  مدرم ؛ نیب  رد  درکیم  ادیپ  دادتما  وا  فرح  ینید  یهفیظو  ناونعهب  یعرش ، مکح  ناونعهب  نید ، ناونعهب  هک  دوب  دیلقت  عجرم 

« بالط  » لماع ب )

فلتخم طاقن  فلتخم و  یاھرھش  زا  فلتخم ، یاھاج  زا  اھهبلط  درکیمن . ادیپ  شرتسگ  روطنیا  تکرح  نیا  دندوبن  بالط  رگا  تشاد ؛ دوجو  یبالط  شخب  نیا ، رانک  رد  نکل 

رکف نیا  ینید ، تاسلج  یگتفھ ، تاسلج  ینارنخـس ، تاسلج  ربنم ، تاسلج  رد  دنوریم  دنوشیم و  قرفتم  تالیطعت  ریغ  ای  تالیطعت  مایا  رد  دعب  دـنوشیم ، عمج  روشک 

تشاذگ انب  ار  رکف  نآ  یگرزب و  ای  یکچوک  رھـش  کی  رد  ای  ییاتـسور  کی  رد  تفر  دینک  ضرف  هکیتقو  هبلط  کی  تسا . مھم  یلیخ  نیا  مدرم ؛ حطـس  رد  دننکیم  رـشتنم  ار 

. دناوتیم هبلط  اما  دنکب  ار  راک  نیا  دناوتیمن  وجـشناد  تسا ؛ نامـسآ  ات  نیمز  زا  وجـشناد  کی  اب  شقرف  نیبطاخم ، هب  دنکب  لقتنم  سکعنم و  دنکب و  نییبت  دنکب و  غیلبت  هک 

رد هچ   - دـندادیم ماجنا  ار  یربھر  نیا  دـندادیم و  ماجنا  ار  راک  نیا  اھنت  هک  ار  راوگرزب  ماما  مایپ  دـعب  و  لوا - هام  دـنچ  نآ   - لوا یهرود  رد  ار  عجارم  مایپ  تسناوت  هک  یلماـع  نآ 

هک دندوب  اھهبلط  دندرک ، ار  راک  نیا  هک  دندوب  اھهبلط  دوب ؛ یگبلط  لماع  دھدب  ذوفن  مدرم  یاھلد  رد  روشک و  طاقن  یـصقا  رد  دنک  رـشتنم  فجن - یهرود  رد  هچ  مق ، یهرود 

. روشک رساترس  هب  دندرک  لقتنم  ار  رکف  نیا 

نم زا  دندوب ، هتفرگ  میحرت  سلجم  مق  رد  دوب و  نامزیزع  ماما  راوگرزب  دنزرف  یفطصم ، اقآ  موحرم  درگلاس  هک  بالقنا - یزوریپ  زا  دعب  هام  دنچ   - بالقنا لوا  لاس  رد  یتقوکی 

یحوا و  مدرک : حرطم  ار  هفیرش  یهیآ  نیا  مدرک و  اجنآ  یتبحص  کی  هدنب  دنتشاد . روضح  مظعا  دجسم  لخاد  مھ  ماما  اجنآ ، متفر  منک ؛ تبحص  اجنآ  مورب  نم  هک  دنتساوخ 

، لسع یاھروبنز  نیا  متفگ  ماما  هب  باطخ  ( ٢ (؛ کبر لبس  یکلساف  ترمثلا  لک  نم  یلک  مث  نوشرعی *  امم  رجـشلا و  نم  اتویب و  لابجلا  نم  یذختا  نا  لحنلا  یلا  کبر 

؛ دنتخیر مدرم  ماک  هب  ار  دھـش  نیا  فلتخم و  یاھاج  رد  روشک و  فارطا  رد  دـندش  رـشتنم  دـعب  دـندیکم ، ار - امـش  فرح   - ار دھـش  نیا  دنتـسشن  هک  دـندوب  اھهبلط  نامھ 

ای نارھت  لثم  ییاج  رد  الثم  راوگرزب  ماما  رگا  دوبن ، مق  یهزوح  رگا  درک . ار  راک  نیا  مق  یهزوح  دندرک ، ار  راک  نیا  اھهبلط  دندز ! مھ  شین  دندز ؛ شین  دوب  مزال  هک  مھ  ییاجنآ 

دسرب و تیقفوم  نیا  هب  تسناوت  هک  دوب  مق  رد  تکرح  نیا  دـسرب ؛ تیقفوم  نیا  هب  دوبن  مولعم  درکیم ، عورـش  ار  تکرح  نیا  تشادـن  دوجو  یاهیملع  یهزوح  هک  ییاج  کی 

« يبالقنا رکفت   » 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 12هاگياپ  هحفص 9 
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. بالقنا کی  هب  دوشب  لیدبت 

، هد نالف  رد  هک  دـنتفگ  دـندمآ  میدوب  سیراپ  رد  یتقو  دـنتفگ - هک  متفنـش  یرگید  زا  ای  متفنـش  مدوخ  نم  منادـیمن   - هک دـندوب  هتفگ  یتبحـص  کی  رد  هیلعهللاناوضر )  ) ماما

یدرمریپ کی  هد ، یالم  دندرک ؛ ییامیپهار  مدرم  مھ  هد  نآ  رد  هدوب و  یمومع  ییامیپهار  دـندرک . ییامیپهار  مدرم  نیمخ ، فارطا  یاھاتـسور  زا  یکی  نیمخ ، تاھد  زا  یکی 

زوریپ بالقنا  نیا  متفگ  مدینـش ، ار  نیا  نم  یتقو  هک  دـندوب  هدومرف  ماما  دـندادیم ؛ نارھت  رد  هک  ییاھراعـش  ناـمھ  دـندادیم ، راعـش  مدرم  هدرکیم و  تکرح  تیعمج  یولج 

؛ تسا یندـشزوریپ  دـننکیم ، تکرح  مھ  اجنآ  مدرم  دوریم و  اـجنالف  اـت  دنتخانـشیم و  ماـما  ار  نآ  هک  هد  نـالف  اـت  هک  دراد  ذوفن  روجنیا  هک  یبـالقنا  نیا  ( ٣ . ) دش دـھاوخ 

دروایبرد و وناز  هب  دھدب و  تسکـش  تسناوت  ار  ملاع  کی  یهجرد  یاھتردق  هب  یکتم  یهقباسرپ  میژر  هک  دوب  نیا  نادیم و  هب  دندمآ  مدرم  داحآ  یهمھ  تلم ، یهمھ  ینعی 

روضح تفر ؛ شیپ  مدرم  روضح  اب  طقف  تفرن ، شیپ  هک  یماظن  یورین  اتدوک و  گنفت و  پوت و  اب  ناریا  بالقنا  میدرکن ؛ فرـصم  یگنفت  پوت و  اجنیا  هک  ام  دنک . جراخ  نادیم  زا 

هک دش  نانچنآ  شریثات  لد  نیا  یتقو  دـنراذگیمن ؛ یرثا  چـیھ  دـنیاین ، نوریب  دـنپتب و  اھهناخ  رد  یتقو  اھلد  اما  دـنرثوم  اھلد  دـنبوخ ، اھلد  مدرم . یاھمـسج  مدرم ، یاھندـب 

درکیم و وا  زا  اکیرمآ  هک  یتیامح  نآ  اب  هقباس ، نآ  اب  یھاشداپ ، میژر  و  میظع ؛ تکرح  نآ  دوشیم  اـھییامیپهار ، نآ  دوشیم  تقونآ  ناـبایخ ، هب  دروآ  داد و  تکرح  ار  مسج 

. دروخ تسکش  مدرم  یهلیسوهب  هاش - میژر  زا  دندرکیم  تیامح  تباقر  یور  زا  مھ  یتسینومک  یاھروشک  تقونآ  دوبن ؛ مھ  اکیرمآ  طقف   - دندرکیم نارگید 

نآ دوب ؟ هچ  ماما  رازبا  اما  داتفایمن ؛ الـصا  قافتا  نیا  کش  نودـب  دوبن  ماما  رگا  دوب ، ربھر  ماما  هلب ، دـندروآ . اـھهبلط  دـیدروآ ، اھامـش  ناـبایخ ؟ هب  دروآ  یـسک  هچ  ار  مدرم 

مق یهزوح  اب  بالقنا  طابترا  دندوب ؛ بالط  دوب ، هیملع  یهزوح  درک ، ییارجا  درک ، یتایلمع  دیـشخب ، ققحت  ار  ماما  تین  نآ  ار ، ماما  یهتـساوخ  ار ، ماما  رکف  هک  یاهلیـسو 

مییوگیم الثم  ورـشیپ  یاھهورگ  نآ  دروم  رد  ای  تسا ، نیمھ  مھ  هیـضق  عقاو  دناهتـشاد ، تکرـش  بالقنا  رد  مدرم  راشقا  یهمھ  مییوگیم  ام  تسا ، تسرد  هلب ، تسا . نیا 

یلصو یهقلح  کی  دورو ، ندوب و  ورشیپ  اما  تسین  یکـش  نیا  رد  دناهدوب ، ورـشیپ  اعقاو  مھ  اھنیا  تسا ، تسرد  میروآیم ، ار  اھوجـشناد  مسا  و  اھهبلط » اھوجـشناد ، »

هتـشاد هجوت  امـش  دوبن . مق  یهزوح  طقف  رگید ؛ یهیملع  یاھهزوح  هتبلا  دوب و  مق  یهیملع  یهزوح  طساو  یهقلح  نیا  تشاد ؛ مزال  یطـساو  یهقلح  کـی  تشاد ، مزـال 

یهزوح هب  ینعی  طساو ، یهقلح  نیا  هب  دوشیم  یھتنم  داد - ناکت  ار  ایند  اعقاو ]  -] داد ناکت  ار  ایند  هک  یاهثداح  نیا  زیگناتریح ، یهدیدپ  نیا  میظع ، بالقنا  نیا  هک  دیشاب 

. تسا نیا  بالقنا  اب  مق  یهزوح  تبسن  مق .

مق  / ١٢/٢۵/١٣٩۴ هیملع  هزوح  یالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، هد نالف  رد  هک  دـنتفگ  دـندمآ  میدوب  سیراپ  رد  یتقو  دـنتفگ - هک  متفنـش  یرگید  زا  ای  متفنـش  مدوخ  نم  منادـیمن   - هک دـندوب  هتفگ  یتبحـص  کی  رد  هیلعهللاناوضر )  ) ماما

یدرمریپ کی  هد ، یالم  دندرک ؛ ییامیپهار  مدرم  مھ  هد  نآ  رد  هدوب و  یمومع  ییامیپهار  دـندرک . ییامیپهار  مدرم  نیمخ ، فارطا  یاھاتـسور  زا  یکی  نیمخ ، تاھد  زا  یکی 

زوریپ بالقنا  نیا  متفگ  مدینـش ، ار  نیا  نم  یتقو  هک  دـندوب  هدومرف  ماما  دـندادیم ؛ نارھت  رد  هک  ییاھراعـش  ناـمھ  دـندادیم ، راعـش  مدرم  هدرکیم و  تکرح  تیعمج  یولج 

؛ تسا یندـشزوریپ  دـننکیم ، تکرح  مھ  اجنآ  مدرم  دوریم و  اـجنالف  اـت  دنتخانـشیم و  ماـما  ار  نآ  هک  هد  نـالف  اـت  هک  دراد  ذوفن  روجنیا  هک  یبـالقنا  نیا  ( ٣ . ) دش دـھاوخ 

دروایبرد و وناز  هب  دھدب و  تسکـش  تسناوت  ار  ملاع  کی  یهجرد  یاھتردق  هب  یکتم  یهقباسرپ  میژر  هک  دوب  نیا  نادیم و  هب  دندمآ  مدرم  داحآ  یهمھ  تلم ، یهمھ  ینعی 

روضح تفر ؛ شیپ  مدرم  روضح  اب  طقف  تفرن ، شیپ  هک  یماظن  یورین  اتدوک و  گنفت و  پوت و  اب  ناریا  بالقنا  میدرکن ؛ فرـصم  یگنفت  پوت و  اجنیا  هک  ام  دنک . جراخ  نادیم  زا 

هک دش  نانچنآ  شریثات  لد  نیا  یتقو  دـنراذگیمن ؛ یرثا  چـیھ  دـنیاین ، نوریب  دـنپتب و  اھهناخ  رد  یتقو  اھلد  اما  دـنرثوم  اھلد  دـنبوخ ، اھلد  مدرم . یاھمـسج  مدرم ، یاھندـب 

درکیم و وا  زا  اکیرمآ  هک  یتیامح  نآ  اب  هقباس ، نآ  اب  یھاشداپ ، میژر  و  میظع ؛ تکرح  نآ  دوشیم  اـھییامیپهار ، نآ  دوشیم  تقونآ  ناـبایخ ، هب  دروآ  داد و  تکرح  ار  مسج 

. دروخ تسکش  مدرم  یهلیسوهب  هاش - میژر  زا  دندرکیم  تیامح  تباقر  یور  زا  مھ  یتسینومک  یاھروشک  تقونآ  دوبن ؛ مھ  اکیرمآ  طقف   - دندرکیم نارگید 

نآ دوب ؟ هچ  ماما  رازبا  اما  داتفایمن ؛ الـصا  قافتا  نیا  کش  نودـب  دوبن  ماما  رگا  دوب ، ربھر  ماما  هلب ، دـندروآ . اـھهبلط  دـیدروآ ، اھامـش  ناـبایخ ؟ هب  دروآ  یـسک  هچ  ار  مدرم 

مق یهزوح  اب  بالقنا  طابترا  دندوب ؛ بالط  دوب ، هیملع  یهزوح  درک ، ییارجا  درک ، یتایلمع  دیـشخب ، ققحت  ار  ماما  تین  نآ  ار ، ماما  یهتـساوخ  ار ، ماما  رکف  هک  یاهلیـسو 

مییوگیم الثم  ورـشیپ  یاھهورگ  نآ  دروم  رد  ای  تسا ، نیمھ  مھ  هیـضق  عقاو  دناهتـشاد ، تکرـش  بالقنا  رد  مدرم  راشقا  یهمھ  مییوگیم  ام  تسا ، تسرد  هلب ، تسا . نیا 

یلصو یهقلح  کی  دورو ، ندوب و  ورشیپ  اما  تسین  یکـش  نیا  رد  دناهدوب ، ورـشیپ  اعقاو  مھ  اھنیا  تسا ، تسرد  میروآیم ، ار  اھوجـشناد  مسا  و  اھهبلط » اھوجـشناد ، »

هتـشاد هجوت  امـش  دوبن . مق  یهزوح  طقف  رگید ؛ یهیملع  یاھهزوح  هتبلا  دوب و  مق  یهیملع  یهزوح  طساو  یهقلح  نیا  تشاد ؛ مزال  یطـساو  یهقلح  کـی  تشاد ، مزـال 

یهزوح هب  ینعی  طساو ، یهقلح  نیا  هب  دوشیم  یھتنم  داد - ناکت  ار  ایند  اعقاو ]  -] داد ناکت  ار  ایند  هک  یاهثداح  نیا  زیگناتریح ، یهدیدپ  نیا  میظع ، بالقنا  نیا  هک  دیشاب 

. تسا نیا  بالقنا  اب  مق  یهزوح  تبسن  مق .

مق  / ١٢/٢۵/١٣٩۴ هیملع  هزوح  یالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  تیعجرم  روضح  تعیبـط  تسا ، تعاـنق  تعیبـط  تسا ، غـیلبت  تعیبـط  تسا ، نید  تعیبـط  هیملع ، یهزوـح  بـالط ، تعیبـط  مق ، تعیبـط  هک  میدرک  ضرع  بخ ،

دراد ییاھـشالت  میدـید  ام  هچنانچرگا  دوشب . مکحم  اجنیا  رد  بالقنا  یهیاپ  هک  دوشیم  بجوم  نیمھ  تسا و  هزوح  تایـصوصخ  زا  همھ  اـھنیا  تسا ؛ مھم  یلیخ  تیعجرم 

دیدـید رگا  تسا : نیا  الـضف  بـالط و  زیزع  ناگدـنیامن  امـش  اـب  نم  ضرع  مینک . رطخ  ساـسحا  دـیاب  دـننک ، ییادزبـالقنا  مق  یهیملع  یهزوح  زا  هکنیا  یارب  دریگیم  ماـجنا 

نیا دراد ؛ مزال  رکف  دراد ، مزال  ریبدـت  مھ  جالع  دوب ؛ جالع  رکف  هب  دـیاب  تسین ، یفاک  ندرک  رطخ  ساسحا  بخ ، دـینک . رطخ  ساسحا  دـیاب  دریگیم  ماجنا  دراد  ییادزبـالقنا 

هب دـشکب و  داد  مدآ  یاهسلج  کی  رد  انایحا  هک  ندیـشک  دایرف  اب  یحطـس ، یاھراک  اب  دـننک ؛ رکف  دننیـشنب  رکف  بحاص  دارفا  دـیاب  دـھدیم . ناشن  ار  امـش  عامتجا  تیمھا 

هدش یزیرهمانرب  یاھهعومجم  ندرک ، یزیرهمانرب  زیمآتمکح  ندیـشیدنا و  ندرک و  رکف  هار ، تسین ؛ اھنیا  هار ، دوشیمن . تسرد  هلئـسم  اھفرح  نیا  اب  دـنک ، ضارتعا  یکی 

. دنک ادیپ  هعسوت  دیاب  یبالقنا  تکرح  دنک ، ادیپ  هعسوت  یتسیاب  مق  رد  یبالقنا  شنیب  نیاربانب  تسا ؛ ندرک  لابند  ندرک و  هیھت  ار 

ام دـشاب ، هتـشادن  دوجو  هکنیا  هن  دراد ، دوـجو  هزوـح  رد  مھ  نیا  هک   - دـننکیم تفلاـخم  بـالقنا  اـب  یناـسک  احیرـص  تقوکـی  تسا : روـجود  مھ  بـالقنا  اـب  تفلاـخم  بخ ،

اب هکلب ] ، ] دوشیمن تفلاخم  بالقنا  اب  احیرص  هن ، هک  تسھ  تقوکی  دنتـسھ - مک  هتبلا  دننکیم ؛] تفلاخم   ] رانکهشوگ احیرـص  دنتـسھ  یناسک  الاح  میتسین ؛ عالطایب 

یهلئـسم یور  منکیم ، هیکت  رابکتـسا  یهلئـسم  یور  بترم  هدنب  دـینکیم  هظحالم  هکنیا  دوب . ساسح  دـیاب  اھنیا  یور  دوشیم ؛ تفلاخم  بالقنا  یداقتعا  یدابم  ینابم و 

مظن لابق  رد  یمالـسا  ماظن  رگا  تسا . رطخ  ساسحا  اھنیا  هن ، دـنک ؛ رارکت  ار  یفرح  کـی  دـھاوخب  مئاد  مدآ  تداـع ، یور  زا  هک  تسین  نیا  رطاـخ ] هب  ، ] منکیم هیکت  اـکیرمآ 

دیدج زیچ  کی  تسا ؛ نیا  رطاخهب  بالقنا - نیا  داد  ناکت  ار  ایند  مییوگیم  هک   - یمالسا ماظن  تیمھا  دروخ ؛ دھاوخ  تسکش  داد ، تسد  زا  ار  شدوخ  تیوھ  یناھج  طحنم 

. دروآ

شلاچ هب  ار  هناملاظ  یناھج  ماظن  یمالسا ، یروھمج  دیـشک ؛ شلاچ  هب  ار  اھنیا  دننام  ریوزت و  روز و  ملظ و  رب  ینتبم  هنالداع و  ریغ  هناملاظ و  ماظن  دیدج ، زیچ  نیا  بخ ،

هب یراک  هک  یمالـسا  یـسایس ، ریغ  مالـسا  هچنانچ  رگا  الاو  تسا ؛ نیا  دوشیم  تفلاخم  یمالـسا  ماظن  اب  هکنیا  تلع ] . ] تسا نیمھ  مھ  ام  اب  تفلاخم  تلع  دیـشک ؛

مـسینویھص اب  رابکتـسا ، هاگتـسد  اب  اکیرمآ ، اب  امـش  دننکیمن . مھ  یتفلاخم  دنھدیمن و  مھ  یتیمھا  چـیھ  هن ، دـشاب ، مکاح  یمالـسا  نینچ  کی  رگا  درادـن ، نآونیا  راک 

چیھ دـینک ، یـشم  اـھنآ  لـثم  دـینزب ، فرح  اـھنآ  لـثم  دـینک ، رکف  اـھنآ  لـثم  و  ناـشیاھیریگتھج - رد  ناشیـسایس ، یاـھراک  رد  ناـشیداصتقا ، راـک  رد   - دیــشاب هارمھ 

الاح اما  اـکیرمآ ، رب  اـمتح  هک  گرم  هلب  ( ) ۴ . ) درادن یتیمھا  چیھ  ناشیارب  دشاب  ناملسم  ناتمـسا  دشاب ، ییادوب  ناتمـسا  دشاب ، یحیـسم  ناتمـسا  دنرادن ؛ یتفلاخم 

. تسا نیا  هلئسم  نیاربانب ، سپ  مینکب ). تبحص  دیھدب  هزاجا 

: تسا فورعم  هکنیمھ  دوب ؛ یزغمرپ  درم  یلیخ  دوب ، یقیمع  درم  یلیخ  ماما ، ماما ؛ تانایب  هب  دینک  هاگن  امش 

دنیب ناوج  هنیآ  رد  هچنآ 

(۵) دنیب نآ  ماخ  تشخ  رد  ریپ 

روطنیمھ ماما  ار  نیا  دسرب ، یقمع  یهجیتن  کی  هب  ات  دنک ، تقد  دـناوخب ، دـنک ، اشامت  دـنروایب ، ناسنا  یولج  دـیاب  الاح  هک  ار  یلیلحت  نآ  دوب . قداص  اعقاو  ماما  دروم  رد 

« يبالقنا رکفت   » 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 12هاگياپ  هحفص 10 
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لئاسم تسا ، هلئـسم  ساـسا  اـھنآ  هدرک ، هیکت  هاـگآ  یهتخپ  میکح  درم  نیا  ییاـھزیچ  هچ  یور  دـینیبب  دـینک  هاـگن  امـش  هاـگآ . درم  هتخپ ، درم  دـیمھفیم ؛ درکیم  هک  هاـگن 

رد ام ، یاھراک  رد  هچنانچ  رگا  تسا . اھزیچ  نیا  اب  تفلاخم  بالقنا  اب  تفلاخم  ماظن و  اب  تفلاخم  لکـش  کی  دنھدب ؛ رییغت  دنناوتب  یتسیابن  ار  اھنیا  تسا . اھنآ  یـساسا 

مالـسا اـب  تیدـض  یمالـسا و  ماـظن  اـب  تیدـض  بـالقنا و  اـب  تیدـض  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یناـبم  نآ  اـب  تفلاـخم  اـم  یغیلبت  یاـھدرکیور  اـھیریگتھج و  رد  اـم ، یاـھفرح 

. هدرک ادیپ  ققحت  هک  تسا  یایسایس 

، املع الثم  هک  ییاھنارود  رد  یتح  دـنکیم ؛ ادـیپ  ققحت  دراد  عقاو ، ملاـع  رد  ثیدـح  نآرق و  هب  یکتم  باـن  حیحـص  مالـسا  هک  تسا  یراـب  نیلوا  مالـسا ، ردـص  نارود  زا  دـعب 

اـجک و رد  اـی  نیوزق  رد  اـی  ناھفـصا  رد  دـیآیم  دوشیم  اـپ  ماـش  زا  یکرکققحم  دـندوب ؛ مرتحم  اـملع ، بخ  هیوفـص ؛ نارود  رد  مینک  ضرف  هدوبن . روجنیا  دـندوب ، مھ  مرتحم 

اھنیا اما  دندوب ، مرتحم  مھ  یلیخ  دندوب ، گرزب  یاملع  وزج  هک  دنتـسھ  یناسک  همھ  اھنیا  ییاھب ، خیـش  دوخ  ییاھب ، خیـش  ردـپ  دوشیم ؛ مھ  روشک  لک  مالـسالاخیش 

تموکح و هاگتـسد  یاھیوردـنت  زا  یخرب  اب  تاـفانم  هک  ییاـج  اـت  مھنآ  دـنریگب ، هدـھعرب  ار  تواـضق  هاگتـسد  هک  دـینک  ضرف  ـالثم  هک  دوب  نیا  دـندرکیم  هک  یراـک  رثکادـح 

ادبم اشنم و  هکنیا  دوبن . ینید  تموکح  دوبن ، یمالسا  تموکح  دندرکیم ، ار  ناشدوخ  راک  نیطالـس ، یهیقب  بسامھطهاش و  سابعهاش و  الاو  دشاب ؛ هتـشادن  تنطلس 

. تسا هتـشادن  هقباس  رگید  زورما  ات  نآ - زا  دعب  هدوب ، مالـسا  ردص  هک  یرادـقم  نآ  الاح  ینعی   - مالـسا ردـص  زا  دـشاب ، همئا  تایاور  دـشاب ، تنـس  باتک و  یتموکح  ماکحا 

ار هعماج  یهرادا  تسایس  هک  یمالسا  ینعی  یسایس  مالسا  تسا ؛ نیا  یسایس  مالسا  یانعم  دیآیم . دوجوهب  یتموکح  نینچ  کی  هک  تسا  راب  نیلوا  ناریا  رد  زورما 

ار نیا  دـنربب ، نیب  زا  دـنھاوخیم  ار  نیا  تسا ؛ هداـتفا  قاـفتا  اـجنیا  رد  هـک  تـسا  یلوا  راـب  نـیا  هعماـج . ریدـم  دوـشیم  مالـسا  ینعی  دریگیم ؛ هدـھعرب  ار  هعماـج  تیریدـم  و 

هجوت دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ رطخ  ضرعم  رد  مق  یهزوح  رد  یرگیبـالقنا  یهلئـسم  نیارباـنب  مدرک . ضرع  هک  تسا  یلکـش  نیمھ  هب  مھ  شندرکدوباـن  دـننک ؛ دوباـن  دـنھاوخیم 

. دشاب امش  یلصا  لئاسم  وزج  دیاب  دینک ؛

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٩۶ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزاود  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

اھنیا هک  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  تدـم  نیا  رد  روشک  رد  یناوارف  یرکف  یلمع و  یئارجا و  یملع و  یاھانبریز  دـناهداد . ماـجنا  یگرزب  یاـھراک  تلود  تلم و  هھد  راـھچ  نیا  رد 

. دنتسھ هدنیآ  یوسهب  تلم  نیا  شرپ  یاھوکـس  اھانبریز ، نیا  تشادن . دوجو  میظع  یاھانبریز  نیا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  زا  لبق  تشادن ؛ دوجو  بالقنا  زا  لبق  اقلطم 

تیبرت هزیگنا  زا  راشرـس  یبـالقنا و  رکفت  اـب  یدـیدج  یاھلـسن  تسا . هتفرگ  رارق  زورما  نالوئـسم  راـیتخا  رد  هـھد  راـھچ  نـیا  درکراـک  زا  یمکارتـم  یاـھییاناوت  اـھهبرجت و 

رد دـننک  ینیرفآشقن  هکنیایارب  دنتـسھ  هداـمآ  هک  یناـناوج  هللادـمحب  زورما  میتشادـن ؛ تیریدـم  یهداـمآ  تیـصخش  رادـقم  نیا  بـالقنا  لوا  اـم  دـناهدامآ . زورما  دـناهدش و 

نیا تسا  هتـسناوت  هھد ، راھچ  نیا  لوط  رد  رثوم  نادرمتلود  لاعف و  نادرم  یهعومجم  نیا  شـالت  هدرک . تیبرت  بـالقنا  ار  اـھنیا  دـنناوارف ؛ روشک ، یهرادا  فلتخم  یاھـشخب 

. دراذگب تلم  رایتخا  رد  ار  میظع  یهدروارف 

نایجیسب  / ٠٩/٠١/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

رـضاح نادیم  رد  دنـشاب ، رـضاح  هنحـص  رد  روجنیا  دندرک ، کرد  ار  بالقنا  هن  دـندید ، ار  سدـقم  عافد  نارود  هن  دـندرک ، ترایز  ار  ماما  هن  هک  یناناوج  لاس ، زا ٣٨  دـعب  هکنیا 

یاـکیرمآ دـیتسناوت  اـھناوج - امـش  نیمھ  ینعی   - یمالـسا یروـھمج  هقطنم ، رد  تسا . بـالقنا  تازجعم  زا  یکی  اـعقاو  نـیا  دـننک ؛ یراذـگرثا  هـقطنم  رد  دـنناوتب  دنـشاب و 

یمالسا یبالقنا و  رکفت  زا  ار  هقطنم  نیا  هک  دوب ]  ] نیا یارب  دندوب  هدیشک  هک  ییاھهشقن  دندرکیم و  هک  ییاھشالت  مامت  دیھدب . تسکش  دیروایبرد و  وناز  هب  ار  ربکتـسم 

[ یلو ، ] دننک نفد  دنربب و  نیب  زا  ار  رکفت  نیا  هقطنم ، رد  هدرک  ادـیپ  شرتسگ  هک  ار  تمواقم  رکفت  ار ، یبالقنا  رکفت  نیا  هک  دوب  نیمھ  عقاو  رد  اھنیا  یهمھ  فدـھ  دـننک ؛ رود 

! دش سکعب 

یقرش  / ١١/٢٩/١٣٩۶ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاھهزیگنا ظاحل  زا  یداقتعا ، ظاحل  زا  یملع ، ظاحل  زا  دـننکب ؛ هدامآ  ار  ناـشدوخ  دـیاب  اـھناوج  ـالوا  دـینادب ، روشک ؛ یهدـنیآ  یارب  منکب  ضرع  مھ ] یبلطم   ] مھاوخیم نم 

ناوج زورما  ام  هناتخبشوخ  تسا . روجنیمھ  مھ  زورما  ات  تسا ، هدوب  روجنیمھ  مھ  لوا  زا  دنبالقنا ؛ تفرـشیپ  روتوم  اھناوج  دنـشاب . هدامآ  هشیمھ  دیاب  اھناوج  یبالقنا ،

یاھناوج زا  یرایـسب  زا  زورما ، یاھناوج  تفرعم  قمع  زورما ، یاھناوج  تریـصب  ریخن ، بالقنا ؛ لوا  ردقهب  هکنیا  هن  میراد . رتشیب  بالقنا  لوا  زا  تریـصب ، تمھ و  مزع و  یاراد 

دنوریم یناوج  تمس  هب  هک  ییاھناوجون  نیا  دننک ؛ هدامآ  دیاب  ار  ناشدوخ  اھناوج  تسھ . هللادمحب  نیا  میرادن ؛ یدوبمک  چیھ  هنیمز  نیا  رد  ام  تسا و  رتشیب  بالقنا  لوا 

. دنشاب هتشاد  دای  هب  دیاب  ام  یاھناوج  هک  تسا  ییاھلصفرس  وزج  یبالقنا ، مادقا  یبالقنا ، تریصب  یبالقنا ، یاھهزیگنا  یبالقنا ، تارکفت  دننک ؛ هدامآ  ار  ناشدوخ  دیاب 

ناناوج  / ١۶/١٣٩٨/٠۵ لابیلاو  یلم  میت  یاضعا  یملع و  یاھدایپملا  ناروآلادم  رادید  رد  تانایب 

رد تسا ، یمالـسا  رکفت  رب  ینتبم  هک  ار  یایناینب  بالقنا  شرگن  هاگن و  ار ، یبالقنا  هاگن  دـیاب  دیـشاب ، دـیفم  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  ناـتروشک  یارب  دـیھاوخب  رگا  اـمش 

تیوقت دیناوتیم  هچ  رھ  ار  نیا  تسھ ؛ امـش  رد  هاگن  نیا  دوشیم ، ساسحا  ناتیاھفرح  رد  هچنآ  هب ] هجوت  اب   ] منیبیم هناتخبـشوخ  زورما  دینک . تیوقت  دینک و  ظفح  ناتدوخ 

، دـنام میھاوـخ  بقع  مینکن ، لاـبند  ار  یبـالقنا  هاـگن  نیا  اـم  هچناـنچ  رگا  تسا ؛ نیمھ  رطاـخ  هب  ماهدرک ، ثحب  ماهدرک و  هـیکت  هـمھ  نـیا  نآ  یور  هدـنب  هـک  تریـصب  دـینک .

نیمھ توغاط  نارود  رد  هتـشذگ ، رد  هکنیا  امک  دوب  دھاوخن  روشک  دوس  هب  دیایب ، دوجو  هب  ام  دارفا  ام و  صاخـشا  رد  مھ  یتفرـشیپ  رگا  دش ؛ دـھاوخ  فقوتم  ام  تفرـشیپ 

رادـقم نآ  درکیمن ، روھظ  زورب و  اھدادعتـسا  درکیمن و  زورب  اھتیفرظ  هکنیا  رب  هوالع  الاح  دـندمآیمن ؛ روشک  راک  هب  اھهبخن  نیا  اما  میتشاد  یناگبخن  ام  مھ  زور  نآ  دوب . روج 

. دینک ظفح  دینک ، تیوقت  ناتدوخ  رد  امتح  ار  یبالقنا  هاگن  یبالقنا ، رکف  تفرگیم . رارق  نارگید  تمدخ  رد  دشیم ، مامت  نارگید  عفن  هب  درکیم ، زورب  هک  مھ  یکدنا 

ادخ دنک ، شالت  سک  رھ  دیوگیم  ام  هب  نآرق  هتبلا  دـھدیم . قیفوت  دـنوادخ  تسا ؛ نم  دـکوم  یهیـصوت  نیا  دـینکن ؛ شومارف  مھ  ار  راگدرورپ  زا  دادمتـسا  ار و  ادـخ  هب  لکوت  و 

رطاخ هب  دننکب ، شالت  یتقو  دننکیم ، راک  دنراد  ایند  یارب  هک  مھ  ار  یناسک  نآ  لاعتم  یادخ  یتح  تسین ؛ نینموم  لام  افرـص  ادخ  کمک  ینعی  دـمن ؛ کـال  دـنکیم : شکمک 

یاهزیکاپ یاھلد  امـش  یاھلد  دراد . طابترا  ادـخ  اـب  یـسک  هک  ییاـجنآ  تسا و  نینموم  لاـم  یھلا  یهژیو  یاـھکمک  اـما  ( ١ (؛ الوھ الوھ و  دـمن  الک  دـنکیم . کمک  ناشـشالت 

دیناوتب هک  دنکیم  کمک  امش  هب  لاعتم ، یادخ  زا  امش  دادمتسا  لاعتم و  یادخ  هب  امـش  لکوت  لاعتم و  یادخ  اب  امـش  طابترا  تسا ؛ هزیکاپ  ناتیاھلد  دیناوج ، امـش  تسا ،

نیا و  تسا . یمھم  رایـسب  یهتکن  مھ  نیا  دیورب ؛ شیپ  دینک و  مرن  هجنپ  هتـسد و  تالکـشم  اب  رتهناراودـیما  دـیراذگب و  رـس  تشپ  ار  تالکـشم  رتتحار  دـیورب ، شیپ  رتھب 

، زامن هب  هجوت  لاعتم ، یادخ  اب  لد  ییانشآ  هانگ ، زا  بانتجا  لوا ، یهجرد  رد  منکیم : هیصوت  مھ  امش  هب  منکیم و  هیـصوت  اھناوج  هب  هشیمھ  نم  هک  ار  ادخ  اب  یبلق  طابترا 

، هلب دھدب . قیفوت  اھامش  هب  دنوادخ  هک  میراودیما  و  دربیم ؛ شیپ  هار  نیا  رد  ار  امش  دنکیم و  کمک  امـش  هب  هللااشنا  هک  تسا  ام  یمتح  یاھهیـصوت  اھنیا  رکذ ؛ هب  هجوت 

دـیتسھ و روـشک  نیا  نامـشچرون  روـشک و  نیا  نادـنزرف  اھامـش  دوـشب . باجتـسم  اھامـش  یهراـبرد  مھ  نم  یاـعد  هک  مراودـیما  ار و  امـش  منکیم  اـعد  اـمتح  مھ  نم 

. دش دھاوخ  نشور  امش  هب  روشک  مشچ  هللااشنا 

یملع  / ١٣٩٨/٠٧/١٧ رترب  یاھدادعتسا  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

ارچ دوبن ؟ بالقنا  زا  شیپ  ملع  دیلوت  همھ  نیا  ارچ  تسا ؛ یعیبط  زیچ  کی  یناریا ، دادعتسا  نیا  هدماین ؛ دیدپ  هک  زورما  دینیبیم ، روشک  رد  امش  زورما  هک  یدادعتـسا  نیا 

رد یملع  دــیلوت  تـسا ؛ یبـیرغ  بـیجع و  زیچ  میوـگب ، هـک  مدرکن  تشادداـی  رگید  نـم  دــنداد ، نـم  هـب  یراـمآ  کـی  ـالاح  دوـبن ؟ بـالقنا  زا  شیپ  یملع  تـکرح  هـمھ  نـیا 

زا دعب  لام  دصرد  دنچ  تسا ، بالقنا  زا  لبق  لام  نآ  دصرد  دـنچ  هک  دـناهدرک  صخـشم  زاریش  ــ هاگشناد  فیرش ، هاگشناد  نارھت ، هاگـشناد  لثم  ار ــ  روشک  یاھهاگـشناد 

جوا هب  هدناسر ، اجنیا  ات  درب ؛ شیپ  داد و  تکرح  ار  روشک  هک  دوب  یمالسا  یبالقنا و  رکفت  تیمکاح  روشک و  یبالقنا  میظع  تکرح  بالقنا و  تسا . روآتریح  تسا ؛ بالقنا 

. میھار لوا  زونھ  ام  تشاد ؛ میھاوخ  ییاھشھج  دناسر ، دھاوخ  هللااشنا  مھ 
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رھشوب  / ١٣٩٨/١٠/٢٣ ناتسا  دیھش  هرگنک ٢٠٠٠  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

هب قـلعتم  ناـشیا  رگا  تفگیم  تسا  تاـعوضوم  نیا  رد  دراو  هک  اـم  ناتـسود  زا  یـسک  دـیدروآ ، اـجنیا  ار  شمـسا  راـب  دـنچ  ناـیاقآ  امـش ]  ] هک یودـھم  رداـن  دیھـش  نیمھ 

جیلخ یهقطنم  رد  شروضح  دراد : یروج  نیا  یهرھچ  کی  لاسمک  ناوج  نیا  زرابم . یللملانیب  یهرھچ  کی ]  ] ینعی دـندرکیم ؛ تسرد  وا  زا   اراوگچ  کی  دوب ، اھتسینومک 

بارتوبا دیھـش  نیمھ  ای  دنتـسھ . رھـشوب  رد  یایروجنیا  یاھتیـصخش  کی  ینعی  شتداھـش ؛ هجنکـش و  یریگتـسد و  مھ  دـعب  اھییاکیرمآ ، اب  شایریگرد  نآ  سراـف ،

اجنآ رد  هزرابم  نیا  ینعی  هدیـسر . تداھـش  هب  تازرابم  نیح  رد  ناـشیا  دیـسر ؛ تداھـش  هب  یمالـسا  یروھمج  لیکـشت  زا  لـبق  هک  دـندروآ  مسا  ( ٢) ناشیا هک  یروشاـع 

اھنیا تسا ؛ یبوخ  یاھتمالع  اھنیا  دـسریم ؛ تداھـش  هب  تازرابم  نیا  لالخ  رد  اجنآ  رد  یروشاـع  دیھـش  لـثم  یمرتحم  یناـحور  کـی  هک  هدوب  لاـعف  اریگ و  مرگ و  ناـنچنآ 

. تسا یزیچ  نینچ  کی  یهدنھدناشن  تسا ؛ هقطنم  نیا  رد  مالسا  یداھج  مھف  یبالقنا و  مھف  رد  قمع  کی  یهدنھدناشن 

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

رتشیب یاھشیارگ  هک  اھیضعب  مھ  روشک  لخاد  رد  دننکیم ؛ حرطم  ار  لوحت  ثحب  دننکیم ، تبحـص  ام  هب  عجار  یتقو  مھ  ایند  رد  اھیلیخ  تسا ؛ یماع  ناونع  کی  لوحت ،

هب عقاو  رد  ینعی  تسا ؛ بالقنا  لصا  رد  لوحت  تسا ، اھنآ  رظن  دروم  هک  یلوحت  نآ  اھتنم  دننکیم ، لوحت  زا  ثحب  دـنراد ، یبرغ  میھافم  یبرغ و  یاھهویـش  هب  لیم  یبرغ و 

، دننکیم لوحت  باب  رد  هک  یتاراھظا  رد  مینیبیم  دـننک . یفن  دـنھاوخیم  ار  یبالقنا  میھافم  بقع . هب  تشگرب  تسا ؛ عاجترا  یانعم  هب  اھنآ  لوحت  ینعی  عاجترا ؛ انعم  کی 

رامـش هب  لوحت  ناشن  طخ  عقاو  رد  ار  نیا  دننکیم و  ( ۴) صیرحت دننکیم و  ( ٣) ضیرحت رتشیب  بالقنا ، روشک و  ندـش  کیدزن  یناھج  راجنھ  هب  ینعی  یزاـسیداع ، هب  عجار 

کیدزن اھنآ  دارم  تسا ، بالقنا  ینابم  یفن  بـالقنا و  یفن  یارب  لوحت  لوحت ، زا  اـھنآ  دارم  تسا ؛ بـالقنا  تیوقت  یارب  لوحت  لوحت ، زا  اـم  دارم  اـم ، فرح  عقاو  رد  دـنروآیم .

تمـس هب  ام  هکنیا  زا  تسا  ترابع  ام  قطنم  رد  ام و  نایب  رد  لوحت  زا  دارم  تسین . یفاـک  لوحت  یهملک  نآ  نیارباـنب  سپ  بخ  تسا . هطلـس  ماـظن  یاـھراجنھ  هب  ندـش 

. راکتبا یروآون و  اب  ون و  یاھهویش  اب  اھتنم  مینک ، تکرح  بالقنا  یلصا  طوطخ  بالقنا و  لوصا  بالقنا و  ینابم  تیوقت 

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

، یرکف تیوقت  تسا ؛ مھم  یلیخ  نیا  دینکن ؛ روبع  ناسآ  هلئـسم  نیا  زا  دـینک ؛ تیوقت  ار  ناتیبالقنا  ینید و  یهینب  هک  تسا  نیا  مراد ، اھلکـشت  زا  هک  یراظتنا  نیلوا  نم 

هلمج زا  اھهزوح ، رد  الاح  دیوشب . انشآ  مق  یهزوح  رد  یدایز  دارفا  اب  ناتدوخ  دیناوتیم  نم  رظن  هب  هعجارم ؛ یارب  منک  یفرعم  مدآ  ای  باتک  نم  هک  دنتفگ  الاح  ینید . تیوقت 

عجرم و دنناوتیم  هک  دنتـسھ  ییاھتیـصخش  دناهداد ؛ ماجنا  یبوخ  یاھتکرح  یبوخ و  رایـسب  یاھراک  ریخا  لاس  دنچ  نیا  رد  هناتخبـشوخ  مق  یهیملع ]  ] یهزوح اتدـمع 

. دنشاب امش  یارب  ینید  یمالسا و  یرکف و  لئاسم  رد  ینیما  رواشم 

...

اب الثم  اعقاو  ینعی  دـندوب ؛ یرگیبالقنا  رخآ  اھناوج  امـش  لوق  هب  دـندوب ؛ بوسحم  بـالقنا  ناـکیپ  کون  یهھد ۶٠ ، رد  اھلکـشت  زا  یـضعب  میراد ؛ هتـشذگ  زا  ام  یتربع  کی 

، دـندش دیھـش  دـندرک ، داھج  دـنتفر  یـضعب  اھنآ ؛ زا  یـضعب  هتبلا  دـندرکیم . دروخرب  هناراکبلط  دـندرکیم ، دروخرب  یتقو  میتشاد  اھنآ  زا  یرتشیب  یبالقنا  یهقباس  هک  اھام 

رد رکف  نآ  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  نیا  دنداد ؛ ریـسم  رییغت  هجرد  مھ ١٨٠  یضعب  دندنام ؛ دندرک و  یراشفاپ  اعقاو  یبالقنا  حیحـص و  طخ  نامھ  رد  دنداد ، ماجنا  یگرزب  یاھراک 

هب یتسیاب  دراد ؛ دوجو  اھرطخ  نیا  بخ  تشادن ، یرکف  قمع  دش و  یراعـش  طقف  نامیا  یتقو  دوب . هتفرن  رتالاب  یلیخ  راعـش  یهلحرم  زا  نامیا  نآ  دوبن ، قیمع  ناشنھذ 

. درک هجوت  اھنیا 

نانمس  / ١٣/١۴٠٠/٠۵ ناتسا  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هب  یعیطم  مالسالا  تجح  باصتنا 

ناناوج هب  مزال  هجوت  دـنمارتحا . یهتـسیاش  میرکت و  روخرد  دـناهدش و  رھاظ  راـختفا  اـب  دنلبرـس و  بـالقنا  نارود  یاـھنومزآ  یهمھ  رد  نانمـس  ناتـسا  نموم  زیزع و  مدرم 

عمجت رھظم  هک  ار  هعمج  زامن  دریگ . رارق  یدـج  مامتھا  دروم  تسا  مزال  دوب و  دـھاوخ  ناوارف  تاـکرب  یاراد  ناتـسا ، نوگاـنوگ  یاھـشخب  اھرھـش و  رد  دادعتـسارپ  هزیگنارپ و 

. تسا روشک  هدنیآ  یارب  هیامرس  نیرترب  نیا  دیھد . رارق  نآ  یبالقنا  ینید و  رکف  تیوقت  زیزع و  ناناوج  نیا  عامتجا  یارب  ینوناک  هب  تسا  نامیا  اب  مدرم  دحتم 

نانمس  / ١٣/١۴٠٠/٠۵ ناتسا  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هب  یعیطم  مالسالا  تجح  باصتنا 

ناناوج هب  مزال  هجوت  دـنمارتحا . یهتـسیاش  میرکت و  روخرد  دـناهدش و  رھاظ  راـختفا  اـب  دنلبرـس و  بـالقنا  نارود  یاـھنومزآ  یهمھ  رد  نانمـس  ناتـسا  نموم  زیزع و  مدرم 

عمجت رھظم  هک  ار  هعمج  زامن  دریگ . رارق  یدـج  مامتھا  دروم  تسا  مزال  دوب و  دـھاوخ  ناوارف  تاـکرب  یاراد  ناتـسا ، نوگاـنوگ  یاھـشخب  اھرھـش و  رد  دادعتـسارپ  هزیگنارپ و 

. تسا روشک  هدنیآ  یارب  هیامرس  نیرترب  نیا  دیھد . رارق  نآ  یبالقنا  ینید و  رکف  تیوقت  زیزع و  ناناوج  نیا  عامتجا  یارب  ینوناک  هب  تسا  نامیا  اب  مدرم  دحتم 
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