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

ادخ هب  لکوت  ینعی  دنکیم ؛ فورصم  نآ  اب  هلباقم  رد  ار  دوخ  یورین  یهمھ  نمشد  هک  تسا  نامھ  تسرد  وا ، یرادیاپ  توق و  یهطقن  هک  تسا  هتسناد  یبوخب  ناریا  تلم 

ظیغ مشخ و  تسا . هدـش  دـیکات  نآ  رب  هیلعهللاناوضر ) ) بالقنا ریبک  ربھر  تاملک  رد  هتفرگ و  همـشچرس  مالـسا  یناـبم  زا  همھ  هک  بـالقنا  یـساسا  لوصا  هب  کـسمت  و 

یگمیسارس یگدنامرد و  زا  یشان  تسا ، سوسحم  زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  نمشد ، یاھهناسر  یهنامصخ  تاراھظا  رد  ییارگداینب »  » یهژاو ندربراکهب  رد  هک  یزیمآدانع 

. تسا بالقنا  یساسا  لوصا  هب  ام  ماظن  تلم و  ربھر و  یدنبیاپ  ربارب  رد  نانآ 

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

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

انامھ یمالـسا ، یروھمج  بالقنا و  هیلعرب  نانمـشد  یاھهئطوت  رحـسلالطاب  اھنت  و  دش ، هتخانـش  ناردـلق  ملظ  راشف و  رب  هبلغ  هار  اھنت  ناونع  هب  دوشگ و  ناناملـسم 

هتخاس و ریگملاع  ار  رابکتسا  یناھج  یهطلس  اب  تیدض  راعش  هک  تسا  ینشور  یهطقن  نآ  نیا ، تسا . بالقنا  یاھشزرا  زا  یرادساپ  بالقنا و  یناینب  لوصا  زا  تسارح 

ناـمھ نیا  و  تخاـس . دـھاوخ  قیاـف  نانمـشد  یاـھهئطوت  یهمھ  رب  ار  ناریا  تلم  زین  سپ  نیا  زا  هک  تسا  نیمھ  تسا و  هدرک  لزلزتـم  ار  یناـھج  یهطلـس  ماـظن  ناـکرا 

. تسا هدومرف  هیصوت  نادب  ار  ام  یهمھ  دوخ ، یهمانتیصو  رد  اریخا  اھهینایب و  رد  هتملک ) هللایلعا  ) ردقلامیظع لحار  ماما  هک  تسا  ینادواج  تیصو 

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

نآ زا  تسارح  ققحت و  یارب  ار  دوخ  یورین  ناوت و  یهمھ  هتـشگ و  عمتجم  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یـساسا  لوصا  درگ  رب  دیاب  روشک ، ناگدننادرگ  ناریدـم و  ناریا و  تلم 

ماـظن یاھفدـھ  هب  ندیـسر  لوصا و  نآ  یارب  شـالت  زا  ار  یعمج  اـی  درف و  دـناوتن  ییهقرف  یموق و  یھورگ و  یدرف و  یهزیگنا  چـیھ  راعـش و  هتـساوخ و  چـیھو  دـننک  زکرمتم 

. دراد زاب  یمالسا  یروھمج 

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

فیعـض و تاقبط  تالکـشم  ندرکن  جالع  یمومع و  هافر  زا  یرود  یانعم  هب  بالقنا ، لوصا  هب  یدـنبیاپ  هک  دـننک  دومناو  دـنراد  رارـصا  یجراـخ  ضرغم  یاـھهناسر  زا  یـضعب 

هکیلاحرد دناهداد . قوس  ازیتخبدـب  یھار  هب  یتسینومک ، رکفت  نیگنـس  یهیاس  رد  ار  دوخ  عماوج  لاس  اھھد  هک  دوشیم  رداص  یناسک  زا  فرح  نیا  تسا . دنمتـسم 

ماظن رد  دـندربیم . رـسب  یونعم  یدام و  یاھیتخـس  عاونا  رد  هعماج  نییاپ  تاقبط  دـندوب ، یفارـشا  یگدـنز  رد  قرغ  یرادهیامرـس ، یاھروشک  دـننام  اـھروشک  نآ  نارس 

ینعمیب و ینخس  نامورحم ، نافعضتسم و  تاجن  هار  رد  تدھاجم  نودب  بالقنا ، لوصا  هب  یدنبیاپ  تسا و  لوا  زارط  یاھفدھ  رامـش  رد  تیمورحم ، رقف و  عفر  یمالـسا ،

. تسا چوپ  ییاعدا 

نارھت  / ١٣٧١/١٢/٠٧ هعمج  زامن  یاھ  هبطخ 

، مشخ اـب  رابکتـسا  تسھ ، یمالـسا  تاـساسحا  اـجرھ  دـینادب . ار  نیا  دـنکیم ! هاـگن  مالـسا  ناـھج  هب  یبـیجع  یهرغ  مشچ  اـب  یناـھج  رابکتـسا  زورما  یلک  روـط  هب 

ای اکیرما  زا  معا  ایند -  زورما  نیربکتـسم  اھتفلکندرگ و  فطل  دروم  دـنک ، یریگتخـس  ناناملـسم  هب  تبـسن  هک  سک  رھ  دـنکیم . دروخرب  اجنآ  اـب  یراتفردـب ، یقالخادـب و 

مغریلع هتبلا  دریگیم . رارق  تسا -  نامھ  نیملـسم  مالـسا و  هب  تبـسن  ناشیریگفدـھ  یریگتھج و  اـما  دنتـسین  مھ  یتفلکندرگ  نآ  هب  یگرزب و  نآ  هب  هک  یناـسک 

لاجنج یناھج ، تاغیلبت  اھویدار و  دینیبیم  هکنیا  تسا . هدـش  رتشیب  شاهعـسوت  هتـشذگ  لاس  زا  مالـسا  زورما ، دوریم . شیپ  مالـسا  نانمـشد ، یاھینمـشد  یهمھ 

یعس دایز  تمحز  اب  هک  تسا  ییاھدنفرت  اھغورد و  نآ  زا  تسا ، هداتفا  ایند  مدرم  مشچ  زا  زرابم ، مالسا  یمالـسا و  ییارگلوصا  هک  دننک  دومناو  دنھاوخیم  دننیرفآیم و 

یاـھروشک یبرع و  یاـھروشک  اـقیرفآ و  لامـش  رد  ردـقنیا  دـندوبن  روبجم  دوب ، هداـتفا  اـھتلم  مشچ  زا  مالـسا  هب  شیارگ  رگا  تسا . سکع  هب  هیـضق  دـنراد . شراـشتنا  رد 

، هعـسوت نیا  لماوع  للع و  زا  یکی  هتبلا  دنکیم . ادیپ  یرتشیب  ذوفن  مدرم  یاھلد  رد  زورهبزور  مالـسا  دـننک . جرخ  لوپ  یھاوخمالـسا ، جوم  اب  هلباقم  یارب  هنایم ، یایـسآ 

نیا دـنزادنیب ، هار  دـندرکیم  یعـس  نانمـشد  هک  ییاھهعیاش  اـھفرح و  یهمھ  مغریلع  دـنام و  دوب و  دوخ  بـالقنا  راتـساوخ  یھلا  لـضف  هب  ناریا ، تلم  هک  تسا  نیمھ 

. دش هدیبوک  نانمشد  ناھد  رب  هک  دوب  یمکحم  تشم  نمھب ، مودوتسیب  رد  امش  میظع  روضح 

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

ماکحا رب  مالـسا  دوخ  لثم  بالقنا ، ساسا  دننک . باختنا  ار  ینوگانوگ  یاھـشور  اھکیتکات و  دـنناوتیم  لوصا  نیا  یارجا  یارب  فلتخم  یاھهرود  رد  نالووسم  اھتلود و  هتبلا 

. تسا روطنیمھ  مھ  بالقنا  دـنکیم . ادـیپ  رییغت  نوگانوگ  طیارـش  رد  ماکحا  هلـسلس  کی  تسا ؛ ریذـپانرییغت  ماـکحا ، هلـسلس  کـی  تسا . راوتـسا  ریغتم  ماـکحا  تباـث و 

شور و باختنا  هتبلا  دنک . باختنا  ار  تسرد  یاھکیتکات  اھھار و  اھشور و  طیارـش ، یاضتقا  هب  دناوتب  ات  دھدیم  لووسم  کی  هب  ار  ناکما  نیا  هک  تسا  یتیـصوصخ  داھتجا ،

رد داھتجا  تردق  هک  تسا  یـسک  راک  نیا  تسا ؛ بلط  رظندیدجت  دراوان و  ناسنا  کی  یراذگتعدب  زا  ریغ  نیا  تسا . دھتجم  راک  بسانم ، ون و  شور  ندرک  ادـیپ  یارب  داھتجا 

مییوگیم مینکیم و  یفن  ار  رجحت  لوصا ، هب  کسمت  یهناھب  هب  فرط ، نآ  زا  تسا . رطاخ  نیمھ  هب  یمالـسا  ماظن  رد  دـھتجم  داـھتجا و  شقن  دـشاب . هتـشاد  ار  راـک  نیا 

فلتخم طیارـش  نتخانـشن  یـشیدنامزج و  رجحت و  نیا ، اما  دراد ؛ دوجو  ییارگلوصا  درک -  لـیمحت  بـالقنا  رب  ار  ییاتـسیا  رجحت و  لوصا ، هب  کـسمت  یهناـھب  هب  دوشیمن 

راوگرزب ماما  نشور  طخ  داد . برخم  رـضم و  کرحت  تیلاعف و  یهزاجا  هنابلطرظندیدجت  هنایـشان و  یاھیراذـگتعدب  هب  دـیابن  لوحت ، داھتجا و  یهناھب  هب  فرط ، نیا  زا  تسین - 

رھ زا  عافد  ملاع ، ناناملـسم  قوقح  زا  عافد  اھهنیمز ، یهمھ  رد  تلم  قوقح  زا  عافد  لالقتـسا ، یرـالاسمدرم ، تلادـع ، تسا . یتباـث  لوصا  لوصا ، نیارباـنب ، تسا . نیا 

یاھـشور تسا  نکمم  اـما  تسا -  ریذـپانرییغت  اـھنیا  تساـم -  لوـصا  وزج  ییوـگروز  ملظ و  داـسف ، اـب  هزراـبم  تساـم . لوـصا  وزج  اـھنیا  ملاـع ؛ یهـطقن  رھ  رد  یموـلظم 

. دشاب هتشاد  دوجو  فلتخم  لاوحا  عاضوا و  رد  ینوگانوگ 

ملق  / ١٣٨١/١١/٠٨ نمجنا  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ینعی ییارگلوصا  تسین . رجحت  یانعم  هب  ییارگلوصا  هک  یلاح  رد  رجحت ! ینعی  ییارگلوصا  هک  دـناهدرک  لایخ  هتفرگ و  هابتـشا  رجحت  اب  ار  ییارگلوصا  هدـع  کـی  هنافـساتم 

. دنکیم تیادھ  هداج  کی  رد  ار  ناسنا  هک  ییاھـصخاش  لثم  ندرک ؛ قیبطت  لوصا  نآ  اب  ار  دوخ  یاھراتفر  ندنام و  دنبیاپ  اھنآ  هب  نتـشاد و  لوبق  ار  یقطنم  لدتـسم  لوصا 

، هدـش دراو  ناسنا  نھذ  رد  رواب  کی  تروصهب  هک  هچنآ  رھ  زا  هک  تسا  نیا  رجحت  یانعم  تسا . ییارگلوصا  ندرک ، تماقتـسا  نیا  اوماقتـسا ،» مث  هللااـنبر  اولاـق  نیذـلا  نا  »

«. هیلھاجلا هیمح  هیمحلا  مھبولق  یف  اورفک  نیذـلا  لـعج  ذا  . » ندرک عاـفد  هنابـصعتم  لـیلدیب و  دـشاب ، هتـشاد  یمکحتـسم  دانتـسا  یلالدتـسا و  یاـھهیاپ  هکنیا  نودـب 

ات دوشن . هابتـشا  هنارجحتم  هنابـصعتم و  تیمح  هنالھاج و  عافد  نیا  اب  ییارگلوصا  دننکیم . عافد  زیچ  کی  زا  هنالھاج  اھنآ  دریگیم و  ار  یناسک  نابیرگ  هیلھاج » تیمح  »

ینید نیرجحتم  زا  یمک  تسد  رجحت  رد  ام  ددـجتم  رکفنـشور و  حالطـصا  هب  یاھحانج  هکیلاـح  رد  دوریم . ینید  یاـھحانج  رجحت  هب  یـضعب  نھذ  رجحت ، دوشیم  هتفگ 

لیکـشت پچ  یـسایس  نالاعف  زا  یـضعب  نایوجـشناد و  اب  هک  یـسلاجم  نیا  رد  بالقنا  زا  لبق  نارود  دوریمن ، مداـی  نم  دـنرتدب . اـھنآ  زا  بتارمهب  یدراوم  رد  هکلب  دـنرادن ،

رد هک  نامھ  تسا ! طلغ  لطاب و  فرح  نیا  دنتفگیم  دوبن ، مزال  لالدتسا  تشاد ، یساسم  تفلاخم و  کدنا  مسیسکرام  ینابم  اب  هک  دزیم  یفرح  یسک  رگا  دشیم ،

رتشیب اجنآ  رد  رجحت  دـندرکیم . لـطاب  ار  یقطنم  فرح  رھ  نآ  ساـسارب  دندرـشفیم و  یاـپ  نآ  رب  دناهدینـش ، ار  نیا  نوچ  هما .» یلع  اـنئابا  اندـجو  اـنا  : » دـیوگیم نآرق 

« ييارگلوصا  » 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 4هاگياپ  هحفص 1 
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. تسا

رگید فرح  کـی  یرابودـنبیب  فرح و  کـی  یـشیدنادازآ  تسا . یرابودـنبیب  زا  ریغ  یـشیدنادازآ  هک  ناـنچمھ  رگید . فرح  کـی  رجحت  تسا و  فرح  کـی  ییارگلوصا  نیارباـنب 

تکرح دیزادنیب و  راکهب  ار  ناتیاھیژرنا  اھورین و  دیورب ، دینک ، دازآ  ار  ناتدوخ  فراعم ، یهتخانـشان  یاھنیمزرـس  تمـس  هب  تکرح  رد  امـش  هک  تسا  نیا  یـشیدنادازآ  تسا .

هب دیوریم و  یھار  زا  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  دیورب . هار  مادک  زا  هک  دـیھدن  تیمھا  الـصا  هوک ، کی  یهلق  تمـس  هب  تکرح  رد  هک  تسا  نیا  یرابودـنبیب  یانعم  اما  دـینک ؛

. دناهدرک هبرجت  الماک  ار  نیا  دنتاعافترا ، هب  نتفر  لھا  هک  ییاھنآ  یدرونھوک ، رد  دیراد ! طوقس  هار  طقف  سپ و  هار  هن  دیراد و  شیپ  هار  هن  هک  دیسریم  یاهطقن 

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یاھـشزرا دناهتـشاد . هگن  مکحم  ار  دوخ  یهلاس  دصیـس  تسیود  یـساسا  نوناق  دـننکیم ، یمالـسا  یروھمج  هب  مھ  ییاھـضارتعا  یھاگ  هک  ییاھتلود  ایند  رد  دـینیبب 

زا یاهدع  هتشذگ  لاس  هک  یاهمان  رد  دیدید  امـش  دوش . دراو  هشدخ  نآ  هب  دنراذگیمن  دنرادیم و  هگن  یتسد  ود  مکحم و  ار  رتشیب  هکلب  هلاس ، دصیـس  تسیود  یهنھک 

یاھـشزرا اھـشزرا ، نیا  دندرک . هیکت  ییاکیرما  یاھـشزرا  یور  دندرک ، رداص  شاهتـسد  راد و  اکیرما و  روھمج  سیئر  یبلطگنج  هیجوت  یارب  اکیرما  نارکفنـشور  حالطـصاهب 

متا بمب  لامعتسا  یبلطگنج و  یتح  اھشزرا  نآ  ساسا  رب  هک  دش ، لصا  اھنآ  یارب  ییاکیرما  یاھـشزرا  درذگیم . نآ  رمع  زا  لاس  تسیود  هک  تسا  نتگنـشاو » جروج  »

ناشدوخ یاھـشزرا  یور  دوشیم . هدرمـش  زیاج  ددرگیم و  هیجوت  راک  نیا  منزیم ! متا  بمب  اـب  ار  روشک  دـنچ  نم  هک  درک  دـیدھت  شوب » » اـھزور ناـمھ  دـیدرگ . حرطم  زین 

؛ تبثم دوشیم  ییاکیرما  ییارگلوصا  رجحتم ! یانعم  هب  ارگلوصا  میوشیم  ام  دـسریم ، ام  یاھـشزرا  یـساسا و  نوناق  ام و  هب  تبون  یتقو  اما  دـننکیم ؛ هیکت  روطنیا 

: شحف دوشیم  موکحم ، زیچ  کـی  دوـشیم  تلم  کـی  یبلطلالقتـسا  یھاوـخیدازآ و  قوـش  هبرجت و  لالدتـسا و  لـقع و  قـطنم و  هب  یکتم  یمالـسا  ییارگلوـصا  اـما 

. دـنیارگلوصا ناشهمھ  فلتخم  یاھحانج  ام  روشک  رد  هکنیا  زا  لـفاغ  اـھراکهظفاحم ؛»  » دـنیوگیم دـناهدرک و  ضوع  ار  اـھارگلوصا »  » ریبعت تسا  یتدـم  هتبلا  اـھارگلوصا !

. دندقتعم لصا  نیا  هب  ناشهمھ  دنیارگلوصا و  دنتسھ ، اھھاگتسد  رد  هک  ام  روشک  رصانع  لج  اما  دنـشاب ، هتـشاد  دوجو  یاهشوگ  رھ  رد  وردنت  یدادعت  تسا  نکمم  هتبلا 

. میورب شیپ  مینک و  ظفح  لوصا  نیا  ساسا  رب  ار  انب  نیا  دیاب  میناوتیم و  هک  میاهدیسر  یاهلحرم  هب  ام  دوش . تیاعر  هدید و  الماک  اھزادنامشچ  نیا  رد  دیاب  لوصا  نیا 

نامرک  / ٠٢/١٩/١٣٨۴ ناتسا  نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، بلطحالـصا لـباقم  هطقن  تسین ؛ بلطحالـصا  ارگلوصا ، لـباقم  یهطقن  منادیم . طـلغ  ار  یدنبمیـسقت  نیا  نم  مرادـن ؛ لوـبق  مھ  ار  ارگلوـصا  بلطحالـصا و  یاوـعد  هدـنب 

یاضف اـی  وا  عفاـنم  زور  کـی  تسا . بھذـم  یرھرھ  مدآ  تسین ؛ دـقتعم  یلـصا  چـیھ  هب  هک  یمدآ  تسا ؛ یلاـباال  لوصایب و  مدآ  ارگلوصا ، لـباقم  یهطقن  تسین . ارگلوصا 

؛ دوش یرادهیامرس  تخـسرس  رادفرط  هک  دنکیم  باجیا  اضف  ای  شاعفانم  مھ  زور  کی  دنک ، تکرح  یرادهیامرـس  یراذگهیامرـس و  دض  تدشب  هک  دنکیم  باجیا  یمومع 

مالـسا یتفرعم  ینابم  زا  هک  ینقتم  نیتم و  لوصا  مبلطحالـصا ؛ یارگلوصا  هب  دقتعم  هدنب  تسا . داسفا  یبلطحالـصا ، لباقم  یهطقن  شبابان ! هتـسباو و  لکـش  هب  یتح 

. ونهبون زورهبزور و  تروص  هب  اھشور  حالصا  اب  هتساخرب ،

تلود  / ٠۶/٠۶/١٣٨۵ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

حرطم هتفرگ و  تسد  رـس  ار  اھراعـش  نیا  هناقداص  رفن  کی  دـندید  یتقو  هک  دـندوب ، بالقنا  لوصا  هب  کسمت  ی  هنـشت داسف و  اب  هزراـبم  ی  هنـشت تلادـع ، ی  هنـشت مدرم ،

ندمآ راک  یور  زا  دعب  دراد و  همادا  نانچمھ  دمآرد و  هعماج  رد  طلـسم  نامتفگ  کی  تروص  هب  رکفت  نیا  هک  تسا  یگرزب  تمعن  نیا  دوخ  دـندش ؛ عمج  وا  روحم  لوح  دـنکیم ،

نیا قمع  دیورب ، شیپ  دینک و  تکرح  لوصا  هب  رتدـنبیاپ  رت و  یمیمـص رتشیب ، رتھب ، امـش  هچ  رھ  تسا ، نیا  مھ  راک  تعیبط  تسا . هدـش  مھ  تیوقت  هللادـمحب  تلود ، نیا 

هب مدرم  تسا . یمھم  تصرف  اعقاو  تصرف ، نیاربانب  دش . دھاوخ  رتراوشد  اھنآ  یارب  هناگیب ، یاھتسد  ی  هلیـسو هب  نآ  رییغت  دش و  دھاوخ  رتشیب  ام  مدرم  یاھلد  رد  نامیا 

رادروخرب یا  هقباس یب ای  هقباس  مک تزع  کی  زا  روشک  یللملا ، نیب ساکعنا  ظاحل  زا  درامـش ؛ یم دـنادیم و  مدرم  سنج  زا  مدرم و  وزج  ار  دوخ  تلود ، دـنراد ؛ دامتعا  تلود 

ریغ یایند  رد  یتح  و  تسا ؛ هشیمھ  زا  شیب  مالسا ، یایند  رد  یمالسا  یروھمج  فادھا  ضارغا و  تیفافش  ییاسر و  ناریا ، تلم  تمظع  یمالـسا ، ماظن  تھبا  تسا ؛

رھ هب  میمھف . یم ار  نیا  مھ  شا  یجراخ یاـھلمعلا  سکع اـھ و  هناـشن زا  دـننکیم و  قیدـصت  همھ  ار  نیا  تسا و  هتـسجرب  رایـسب  اـم  تلم  تھبا  تزع و  زورما  ناملـسم ،

. تسا یمھم  رایسب  تصرف  لاح ،

رد میھدـب . تسد  زا  دـیابن  ار  تصرف  نیا  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  نامکیاکی -  نام ، همھ  امـش -  نم و  هک  تسا  نیا  منکب ، ضرع  مھاوخیم  تبـسانم  نیا  هب  نم  هک  هچنآ 

مھاوخیم نم  تسا . تسرد  روط  نیمھ هدادـن ؛ تسد  زا  هدوـھیب  مھ  ار  زور  کـی  یتـح  تلود  هک  ما  هدـناوخ هدـش -  هداد  نم  هب  اـھزور  نیا  تبـسانم  هب  هک  تلود -  شرازگ 

نیا دـینکب ؛ ار  هدافتـسا  رثکادـح  تسا ، یقاـب  تلود  نیا  رمع  زا  هلاـجعلا  یلع هک  یلاـس  هس  نیا  یاـھزور  ماـمت  زا  دورب . ردـھ  دـیراذگن  مھ  ار  زور  کـی  یتـح  هک  منک  هیکت 

گرزب تراسخ  میشخبب ، ققحت  ار  نآ  دننکیم ، روصت  نام  هعومجم ی  هرابرد مدرم  هک  ار  هچنآ  میناوتن  هک  دوشب  یروط  هدرکن  یادخ  رگا  تسا . یمھم  تصرف  رایسب  تصرف ،

رگید تفر ، تشگرب و  هک  یجوم  لـبقا ؛» مث  ربدا  یـش  اـم  لـقل  و  : » دومرف نینموملاریما  تقو  نآ  دـمآ . دـھاوخ  دراو  هبرـض  اـمتح  یریگ  تھج ناـیرج و  نیا  هب  دوـب و  دـھاوخ 

ار نیا  دوش . مھارف  هنیمز  دراد ، دوجو  زورما  هک  یھجوت  لابقا و  یارب  زاب  هکنیا  اـت  دیـشک  دـیاب  اـھتمحز  دروخ و  دـیاب  اـھلد  نوخ  ددرگیمنرب . دـیایمن و  فرط  نیا  ناـسآ  یلیخ 

. داد تسد  زا  دیابن 

ققحت هدرک ، حرطم  هک  ار  ییاھراعش  نیا  دناوتب  ات  دننک  کمک  تلود  هب  دیاب  روشک  نازوسلد  ی  همھ مھ  امش و  مھ  هک  تسا  نیا  شا  هجیتن تسیچ ؟ نیا  ی  هجیتن بوخ ،

. دنادب دھعتم  ار  دوخ  هنیمز ، نیا  رد  دیاب  تسا ، زوسلد  ماظن  روشک و  نیا  یارب  اتقیقح  هک  یسک  رھ  و  ضامغا ، نودب  همھ ، دشخبب .

، هدش سکعنم  شلوق  لمع و  رد  هچنآ  هداد و  ناشن  زورما  ات  هک  مھ  یـشالت  راتفر و  هدش و  هتخانـش  ارگلوصا »  » تلود کی  ناونع  هب  تلود  نیا  هک  تسا  نیا  یدعب  ی  هتکن

نیا تسا ؛ یمھم  یاـھ  هصخاـش ییارگلوصا ، یاـھ  هصخاـش تشاد . دـھاوخ  یتاـکرب  امـش  روشک و  یارب  نیمھ  دوخ  هللااـش  نا هک  دـھدیم ؛ ناـشن  ار  ییارگلوصا  نیمھ 

. دیناجنگیم ناتیاھ  همانرب رد  دینکیم و  رارکت  دییوگیم و  ار  نآ  تسھ ، مھ  امش  تاراھظا  رد  منکیم . هراشا  اھنیا  زا  یـضعب  هب  نم  هک  دریگب ، رارق  هجوت  دروم  دیاب  اھ  هصخاش

. درک دھاوخ  یفرعم  ارگلوصا  تلود  کی  ناونع  هب  ار  تلود  تقو  نآ  هملک ، یقیقح  یانعم  هب  اھ  هصخاش نیا  ی  هعومجم ققحت 

ات درک  راک  یلیخ  دیاب  دراد . مزال  یرایـسب  تامدقم  تسا و  یراوشد  راک  رایـسب  لمع  رد  اما  تسا ؛ ناسآ  نابز  هب  تسا . یرتسگ » تلادع یھاوختلادع و   » لوا ی  هصخاش

نیزگیاج رد  تلادع  یگنھرف ، لیاسم  یاھ  هنیمز رد  تلادع  یداصتقا ، لیاسم  یاھ  هنیمز رد  تلادع  یتاقبط ، تلادع  ییایفارغج ، تلادـع  دـنک ؛ ادـیپ  ققحت  تلادـع  هکنیا 

ایاضق صاخشا و  هب  تبسن  ام  هک  ییاھیرواد  هکلب  دنک ، یم هاگداد  رد  یضاق  هک  یتواضق  طقف  هن  ام -  یاھتواضق  رد  تلادع  بصانم و  اھتیلوئـسم و  رد  نتفرگ  یاج  ندش و 

، رگید زیچ  رھ  زا  شیب  ام  روشک  زورما  هتبلا  تساھنیا . ی  همھ یاـنعم  هب  یرتسگ  تلادـع یھاوختلادـع و  دراد . شقن  اـھنآ  رد  تلادـع  تسا و  تلادـع  همھ  اـھنیا  مینکیم - 

هب هتبلا  تسا . هدشن  هک  دشیم ، رپ  دیاب  فاکش  نیا  دوب و  هتشذگ  زا  یبویعم  ثاریم  تروص  هب  یفاکش  کی  اعقاو  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  تسا . یداصتقا  تلادع  ی  هنـشت

هب میھاوخیمن  ار  لوقعمان  نکممان و  یقطنم و  ریغ  یاھفرح  دنکیم ؛ هیـصوت  مالـسا  هک  مییوگیم  یلکـش  نامھ  هب  ار  فاکـش  نیا  ندرک  رپ  ام  دوش . رپ  دیاب  یلوقعم  لکش 

ی هلئـسم هصخاـش ، کـی  نیارباـنب  دریگ . رارق  همھ  ی  هدافتـسا دروم  یمومع  تاـناکما  دـشاب و  همھ  لـباقم  رد  اھتـصرف  دـیوگیم : مالـسا  هک  یروـط  ناـمھ میرواـیب ؛ ناـیم 

. دراد یعیسو  ی  هنھپ هک  تسا  یرتسگ  تلادع یھاوختلادع و 

« ييارگلوصا  » 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 4هاگياپ  هحفص 2 
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 - لیبق نیا  زا  نینواعم و  تلود و  حوطـس  رد  هبتر ، یلاع نالوئـسم  صوصخب  روشک - » نالوئـسم  یقالخا  یداقتعا و  تمالـس  . » تسا یرگید  ی  هصخاش یزیتسداـسف » »

. دنشاب یملاس  صاخشا  یقالخا  یداقتعا و  ظاحل  زا  هک  تسا  یرگید  ی  هصخاش تسا و  مھم  رایسب 

تلاـجخ هک  میدوب  هدـید  ار  یمالـسا  ماـظن  نالوئـسم  زا  یـضعب  لاـس ، تفھو  تسیب نیا  نارود  رد  اـم  تسا . ییارگلوصا  یاـھ  هصخاـش زا  رگید  یکی  مالـسا » هب  زازتـعا  »

، میتسین برغ  یوگخساپ  ام  نز ،»  » ی هیضق رد  ما ، هتفگ اھراب  نم  میراگبلط . ام  هن ، دنروایب ؛ نابز  رب  احیرص  ار  یمالـسا  یریگتھج  کی  ای  یمالـسا  مکح  کی  دندیـشکیم 

هب نیاربانب  میتسھ . رشب  قوقح یور  ود  قفانم و  نایعدم  راگبلط  هک  مییام  رشب ، قوقح ی  هنیمز رد  مینکیم . حرطم  لاوس  هک  میتسھ  ام  دشاب ؛ ام  یوگخـساپ  دیاب  برغ 

هک تسا  یزیچ  میـشاب ، هدشن  یمھف  طلغ  فارحنا و  یرکف و  جـک راچد  میـشاب و  هتفرگ  دای  تسرد  ام  رگا  هتخومآ ، ام  هب  مالـسا  هک  ار  هچنآ  دیـشاب . هتـشاد  زازتعا  مالـسا 

. مینک راختفا  نآ  هب  دیاب 

. دیراد هللادمحب  هک  تسا  یرگید  ی  هصخاش ییارگ » مدرم یتسیز و  هداس »

ییالاب عضوم  رد  اھامـش  نازیزع ! دـینیبب  میتسھ . نیا  ضرعم  رد  ام  تسا ؛ ییارگلوصا  ی  همزـال هک  تسا  ییاـھ  هصخاـش زا  یکی  مھ  رورغ » بادرگ  رد  ندـیتلغن  عضاوت و  »

ام دـیایب . ناتـشوخ  امـش  هکنیا  یارب  داـقتعا -  نودـب  یـضعب  داـقتعا ، یور  زا  یـضعب  دـننکیم -  دـیجمت  فیرعت و  دـنیآیم و  اھامـش  شیپ  دارفا  دـیمارتحا ؛ دروم  دـیراد و  رارق 

؛» هریـصب هسفن  یلع  ناسنالا  : » مینک هاگن  نامدوخ  نورد  هب  دـیاب  ام  مینکن . رواـب  ار  اـھنیا  دـننزیم ، اـم  شیاتـس  دـیجمت و  رد  هک  ییاـھفرح  میـشاب  بظاوم  دـیاب  ناـمدوخ 

تقو نآ  درک ، دروآرب  دب  ار  شدوخ  ناسنا  رگا  دزادـنا . یم رورغ  بادرگ  ماد و  رد  ار  ناسنا  ندروخ ، بیرف  نیا  میروخن . بیرف  مینک و  هاگن  ار  نامیاھدوبمک  تالکـشم و  اھـصقن ،

. دنکیمن ادیپ  تاجن  رگید 

. تساھامش بوخ  رایسب  یاھ  همانرب وزج  هک  شاپو » تخیر فارسا و  زا  بانتجا  »

. میراد جایتحا  نآ  هب  ناملمع  اھیریگ و  میمـصت رد  نام  همھ دـیراد ؛ جایتحا  نآ  هب  امتح  هک  تسا  یلئاسم  وزج  نیا  لـمع ،» یریگ و  میمـصت رد  تمکح  ریبدـت و  ییارگدرخ و  »

. منک یم زاب  مھدیم و  حیضوت  یرصتخم  زاب  ادعب  نم  ار  اھنیا  زا  یضعب  هتبلا 

، تساـم ی  هعوـمجمریز هعوـمجمریز ، میریذـپب . ار  نیا  میا ، هتفرگ هدـھع  رب  هک  یراـک  نآ  تیلوئـسم  میتـسھ ، اـم  هـک  یـشخب  رھ  رد  ییوگخـساپ ؛» یریذـپ و  تیلوئـسم »

. تفریذپ یتسیاب  ار  تیلوئسم  نآ  دراد ، دوجو  یا  هدش فیرعت تیلوئسم  یا  هطقن رھ  رد  مینک . تیلوئسم  ساسحا 

ملعلا بلط  : » هک دش  هتفگ  مالـسا  شیادیپ  زاغآ  رد  ینامز  هچ  دینیبب  امـش  تسا . یملع » تفرـشیپ  ملع و  هب  مامتھا   » یکی ییارگلوصا ، مھم  یاھ  هصخاش ی  هلمج زا 

. دمآ مھ  نیصلاب » ولو  ملعلا  اوبلطا  « ؛ دمآ مھ  ملعلا  بلط  دمآ ، اھزیچ  نیا  تاکز و  زامن و  هک  یتقو  نامھ  ینعی  هنموم ؛» نموم و   » ای هملـسم » ملـسم و  لک  یلع  هضیرف 

هتـشاد یقح  فرح  ناسنا  هک  تسا  نیا  لثم  دروایب . الاب  ار  شدوخ  یاھنامرآ  تسناوت  دـھاوخن  ملع  نودـب  هعماج ، هک  تسا  نیمھ  رطاـخ  هب  نیا  منکیم ، رارکت  اـھراب  نم 

ی هداج نشور و  طخ  نآ  فادـھا و  نآ  اھنامرآ ، نآ  دـیناوتب  امـش  هک  دوشیم  بجوم  ملع  تسا . یروط  نیا ملع  نتـشادن  دـشاب . هتـشادن  ار  شنتفگ  ناـبز  الـصا  اـما  دـشاب ؛

دھاوخن ریذپ  ناکما نیا  دیشاب ، هتشادن  ملع  دینک . تیادھ  نآ  هب  تیرشب ، زا  ار  یرتشیب  ناسک  دینک و  حرطم  تسامش ، رایتخا  تسد و  رد  هک  ار  یمیقتسم  طارص  نشور 

. دیشاب هتشاد  مامتھا  نیا  هب  دیاب  تسا و  مزال  یاھزیچ  وزج  تسا -  تیرشب  ماع  طیحم  رد  نتفرگ  جوا  یناسنا و  یرشب ، یلم ، دشر  ی  هلیسو هک  ملع -  نیاربانب  دوب .

صرح دوشیم ؛ مھ  تحاران  دـننزیم ، هک  یفرح  زا  ناسنا  یھاگ  تسا . ییارگلوصا  یاھ  هیاپ وزج  هک  تسا  ییاھ  هصخاش ی  هلمج زا  هک  فلاخم ؛» لمحت  ردـص و  ی  هعـس »

ناسنا لاح ، نیع  رد  اما  دراد ؛ هلـصاف  دنیوگیم ، اھنیا  هک  یزیچ  اب  ردقچ  تسیچ و  هیـضق  عقاو  ینیب  یم هک  وت  ایادخ ! هک  دـنکیم  تیاکـش  مھ  ادـخ  هب  یھاگ  دروخیم ، مھ 

درکلمع زا  تلود  هک  تسین  نآ  یاـنعم  هب  منکب -  ضرع  مھ  ادـعب  دـیاش  نیا -  هتبلا  نتـشاد . ار  فلاـخم  یادـص  لـمحت  تیفرظ و  ینعی  ملح  دـھد . جرخ  هب  مـلح  یتسیاـب 

. دنک عافد  یتسیاب  امتح  هن ، دنکن ؛ عافد  شدوخ 

هب تلود  رصانع  هللادمحب  تسا . یبوخ  ی  هتکن نیا  دنتفگ و  روھمج  سیئر یاقآ  الاح  هک  یھورگ ؛ سفن  یاوھ  هچ  یـصخش ، سفن  یاوھ  هچ  سفن ؛» یاھاوھ  زا  بانتجا  »

هب دناب و  کی  هب  نایرج ، کی  هب  باستنا  فرح ، رظنراھظا و  تکرح ، دیـشاب  بقارم  تسا . یمھم  ی  هتکن یلیخ  نیا  دنتـسین ؛ هتـسباو  ینایرج  دناب و  هتـسد و  هورگ و  چـیھ 

روط نیمھ مھ  نآ  تسا ؛ یـصخش  سفن  یاوھ  لـثم  مھ  یھورگ  سفن  یاوھ  تسا . ریذـپان  کاـکفنا اـبیرقت  سفن  یاوھ  دوـش ، روـط  نیا رگا  هک  درواـین ، شیپ  ار  هورگ  کـی 

ییارگلوصا مزاول  وزج  مھ  نیا  دنکیم . فرحنم  میقتـسم  ی  هداج درخ و  زا  دناشکیم و  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  باتک  باسح و  یب ار  ناسنا  مھ  یھورگ  سفن  یاوھ  تسا .

. تسا

ار هفقو  یب شـالت  نیا  تسا . هتـسجرب  تلود  نیا  رد  دروم  نیا  اـفاصنا  هک  تامدـخ ،» نیا  یارب  هفقو  یب شـالت   » و هعوـمجمریز » درکلمع  رب  تراـظن  «، » یرـالاس هتـسیاش »

. تسا شزرااـب  یلیخ  دـنھدیم ، ناـشن  روـھمج -  سیئر یاـقآ  صخـش  صوـصخب  تلود -  ی  هـمھ هـک  یـشالترپ  تـکرح  نـیا  میدـھاش . مـھ  اـم  دـندھاش و  هـمھ  اـتقیقح 

«. تسا قح  هک  هچنآ  لامعا  نایب و  رد  تیعطاق  تعاجش و  «، » ییارگ نوناق »

ضرع البق  هک  تسا  ییاھزیچ  نآ  ی  همھ ی  هدننک نیمضت تسا -  ییارگلوصا  یاھ  هصخاش زا  هک  یرخآ -  نیا  ادخ ؛» زا  یمئاد  دادمتسا   » و نآرق » اب  سنا  «، » ادخ اب  سنا  »

، دینادب اما  تسین . نآ  رد  مھ  هغلابم  تسا و  یتسرد  فرح  نیا  تسا ؛ رتالاب  یتدابع  رھ  زا  ماظن  نالوئـسم  تامدخ  هک  مییوگیم  اھراب  ام  دورن . ناتدای  ادخ  اب  سنا  میدرک .

لفاغ ادخ  زا  لد  رگا  دشاب . سونام  ادخ  اب  ناتلد  امـش  هک  دنام  دھاوخ  یقاب  دوخ  تیفافـش  شـشخرد و  صولخ و  اب  یتقو  نآ  دش و  دھاوخ  تمدخ  یتقو  نآ  تامدخ ، نیا 

هب الـصا  دش ؛ دھاوخ  بوشم  تمدخ ، نیمھ  تسا ، تدابع  نیرتالاب  مییوگیم  ام  هک  یتمدخ  نیمھ  داد ، تسد  زا  عوشخ  هجوت و  رکذ و  اب  ار  شدوخ  ی  هطبار لد  رگا  دـش ،

ادخ اب  طابترا  نودب  دشابن و  ییادـخ  فادـھا  اب  رگا  دراد ، تمظع  ردـق  نیا هک  یماظن  نادـیم  گنج و  نادـیم  رد  داھج  دـیآیم . اھاوھ  ضارغا و  نآ  رد  دوش و  یم بوشم  یلک 

! دوشیم لیدبت  شزرا ، دض  مھ  یھاگ  شزرا و  یب ای  شزرا  مک زیچ  کی  هب  دشاب ،

تلود  / ٠۶/٠۶/١٣٨۵ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

ییالاب عضوم  رد  اھامـش  نازیزع ! دـینیبب  میتسھ . نیا  ضرعم  رد  اـم  تسا ؛ ییارگلوصا  یهمزـال  هک  تسا  ییاـھهصخاش  زا  یکی  مھ  رورغ » بادرگ  رد  ندـیتلغن  عضاوت و  »

ام دـیایب . ناتـشوخ  امـش  هکنیا  یارب  داـقتعا -  نودـب  یـضعب  داـقتعا ، یور  زا  یـضعب  دـننکیم -  دـیجمت  فیرعت و  دـنیآیم و  اھامـش  شیپ  دارفا  دـیمارتحا ؛ دروم  دـیراد و  رارق 

(١ «) هریـصب هسفن  یلع  ناسنالا  : » مینک هاگن  نامدوخ  نورد  هب  دـیاب  ام  مینکن . رواب  ار  اھنیا  دـننزیم ، ام  شیاتـس  دـیجمت و  رد  هک  ییاھفرح  میـشاب  بظاوم  دـیاب  ناـمدوخ 

تقو نآ  درک ، دروآرب  دب  ار  شدوخ  ناسنا  رگا  دزادـنایم . رورغ  بادرگ  ماد و  رد  ار  ناسنا  ندروخ ، بیرف  نیا  میروخن . بیرف  مینک و  هاگن  ار  نامیاھدوبمک  تالکـشم و  اھـصقن ،

« ييارگلوصا  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. دنکیمن ادیپ  تاجن  رگید 

شترا  / ١٣٩٢/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

یاھـشزرا بالقنا ، ینابم  بالقنا ، لوصا  تسا ؛ بالقنا  یناـبم  رب  فافـش  حیرـص و  یهیکت  اـم ، یمالـسا  بـالقنا  یارب  دـنکب  نیماـت  ار  لالقتـسا  دـناوتیم  هک  مھ  یزیچ  نآ 

نایب ماھبا  نودب  حیرص ، ار  دوخ  فرح  یهمھ  تضھن ، عورـش  لوا  زا  ماما  دوب ؛ روجنیا  راوگرزب  ماما  هکنانچمھ  دریگب . رارق  دیاب  هیکت  دروم  فافـش  حیرـص و  لکـشهب  بالقنا ،

. تسا یمدرم  تالیکـشت  کـی  ماـظن و  کـی  لاـبند  ماـما  هک  دوب  مولعم  لوا  زا  درکن ؛ هظحـالم  درک ، یفن  ار  یتنطلـس  یدادبتـسا  یثوروم  یتوغاـط  میژر  ماـما  لوا ، زا  درک .

هک درک  نایب  تحارصب  ماما  درکن . یشوپهدرپ  درک ؛ نایب  حیرـص  ماما  ار  اھنیا  دودرم ؛ درف ، یهدارا  هب  یکتم  یدرف و  ماظن  دودرم ؛ یدادبتـسا ، ماظن  دودرم ؛ یثوروم ، تنطلس 

یتسینویھـص یهکبـش  اب  یهلباقم  یهیـضق  رد  ماما  درکن . یـشوپهدرپ  دیایب ؛ راک  رـس  دیاب  یمالـسا -  یاھـشزرا  مالـسا و  یهشیدنا  یانبم  رب  یماظن  یمالـسا -  ماظن 

میژر لباقم  رد  ماما  تفرگ . عضوم  مسینویھـص  لباقم  رد  اتحارـص  دنتـشاذگن ، هدیـشوپ  ار  یفرح  دـندرکن ، یاهظحالم  چـیھ  دـنکب ، تموکح  دـھاوخیم  ایند  رب  هک  یکانرطخ 

اھنیا دینیبب  درکن ؛ یـشوپهدرپ  هظحالم و  چـیھ  تفرگ ؛ عضوم  احیرـص  دـنکیم ، تموکح  مولظم  نیطـسلف  یهقطنم  رب  هک  تسا  بصاغ  یلعج و  میژر  کی  هک  یتسینویھص 

هب ایند  میـسقت  هب  تسا  یکتم  هک  یایللملانیب  ماظن  نآ  ینعی  هطلـس  ماظن  درکن . یـشوپهدرپ  چـیھ  میفلاخم ، هطلـس  ماظن  اب  ام  هکنیا  رد  ماما  تسا . اـھهیاپ  لوصا و 

اذل اکیرمآ ؛ یهدحتم  تالایا  ینونک  تلود  میژر و  رد  دنکیم  ادیپ  دسجت  مسجت و  دوخ  لماک  لکش  رد  مھ  هطلس  ماظن  نآ  درک . در  ار  نیا  اعطاق  ماما  ریذپهطلـس ؛ رگهطلس و 

ای میـشاب  فلاـخم  تلم  نیا  اـب  اـم  هک  دنـشاب  یتلم  کـی  اـھنیا  هک  تسین  نیا  تبـسانم  هب  اـکیرمآ  لـباقم  رد  اـم  یریگعضوم  تفرگ . عضوم  اـکیرمآ  لـباقم  رد  احیرـص  ماـما 

؛ تسا یرگهطلس  یرگهلخادم و  اکیرمآ ، یهدحتم  تالایا  تلود  راتفر  تاذ و  شنم و  هک  تسا  نیا  هلئـسم  تسین ؛ اھنیا  هلئـسم  دشاب ؛ هتـشاد  یریثات  یداژن  تایـصوصخ 

راوتـسا و دوخ  یقیقح  لیر  رب  ینابم و  لوصا و  رب  لاس  تشذگ ٣۵  زا  دعب  بالقنا  دینیبیم  امش  هک  تسا  نیمھ  یارب  تفرگ . فافـش  حیرـص و  عضوم  نیا ، لباقم  رد  ماما 

. تسا مھم  یلیخ  درکن ؛ ضوع  ار  دوخ  یاھفدھ  درکن ، ضوع  ار  دوخ  هار  درکن ، ضوع  ار  دوخ  فرح  دشن ، ضوع  بالقنا  تسا ؛ اجرباپ 

شترا  / ١٣٩٢/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

تسد زا  ار  تحارص  نیا  ار ، تیفافش  نیا  یتسیابن  چیھ  تسا ؛ هدوب  تحارص  نیمھ  راوگرزب ، ماما  یلصا  طوطخ  رب  بالقنا و  لیر  رب  یمالسا  یروھمج  ماظن  یراگدنام  زار 

راک یاھهویش  دننک ، ضوع  دنناوتیم  ار  اھکیتکات  دشاب . یفافش  عضاوم  دیاب  یمالسا  یروھمج  عضاوم  نانمشد ، لباقم  رد  ناتـسود ، لباقم  رد  نافلاخم ، لباقم  رد  داد .

. تسا روشک  تفرشیپ  زار  بالقنا و  ماکحتسا  زار  نیا  دنامب ؛ دیاب  مکحتسم  نانچمھ  لوصا ، اما ] دننک [ ، ضوع  دنناوتیم  ار 

یدازآ  / ١٣٩٧/٠٧/١٢ هاگشزرو  رد  نایجیسب » تمدخ   » یرفن رازھ  اھهد  شیامھ  رد  تانایب 

، تسا یسایس  تابث  رارقتسا و  تسیچ ؟ ام  تردق  رصانع  دنربب . نیب  زا  دننک و  شودخم  ار  تردق  رصانع  دننکیم  یعـس  اذل  دنـسرتیم  یبالقنا  تردق  یمالـسا و  تردق  زا 

یبالقنا و گنھرف  قیمعت  هعسوت و  تسا ، یملع  یهعـسوت  هب  ور  تفرـشیپ  تکرح  تسا ، بالقنا  ینابم  لوصا و  هب  یدنبیاپ  تسا ، یلم  تدحو  تسا ، یعامتجا  تینما 

مھ هقطنم  رد  ام  روضح  اب  دـنفلاخم ، مھ  ام  کشوم  اـب  دـنفلاخم ، مھ  اـم  یماـظن  تفرـشیپ  اـب  هتبلا  دـنفلاخم . اـھنیا  اـب  تسا ؛ اـم  تردـق  رـصانع  اـھنیا  تسا ؛ یمالـسا 

زا تسا  ترابع  یمالسا  ناریا  اب  رابکتسا  لباقت  نادیم  گنج و  نادیم  تسا . اجنیا  گنج  نادیم  سپ  تسا ؛ ام  تردق  رـصانع  تردق و  لماوع  وزج  مھ  اھنیا  نوچ  دنفلاخم ؛

. تسناد نیربکتسم  تردق  اب  یریگرد  زکارم  زا  یکی  ار  نیا  یتسیاب  تسا ؛ یمالسا  ناریا  رادتقا  بجوم  هچنآ  رھ 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

نابیقر و اب  دوخ  یاھیدنبزرم  هب  دنبیاپ و  تدـشب  دوخ  لوصا  هب  اما  تسین ، کاردا  ساسحا و  دـقاف  ون ، هب  ون  یاھتیعقوم  اھهدـیدپ و  ربارب  رد  رجحتم و  یمالـسا ، یروھمج 

. دنامب هنوگچ  دنامب و  ارچ  هک  تسا  مھم  شیارب  دنکیمن و  یتالابمیب  زگرھ  دوخ  یلصا  طوطخ  اب  تسا . ساسح  تدشب  نانمشد 

« : ییارگلوصا  » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یباراد  /   ١٨/١٣٨٩/٠۶ یلع  هدنسیون :  نآ /  یاھهفلؤم  تیھام و  ییارگلوصا ،

« ييارگلوصا  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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