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

هتشذگ نآ  زا  یدامتم  یاھلاس  هک  دندرک  فیرعت  یتقو  ار  رامعتسا  اما  دناهدرک ؛ فیرعت  ام  یارب  نوگانوگ  یاھباتک  رد  مھ  ار  نیون  رامعتسا  دندرک ، فیرعت  ام  یارب  ار  رامعتسا 

؛ تسا ون  زا  رتالاب  تسا ، حرطم  زورما  هک  یرامعتسا  دوب . هتـشذگ  نآ  زا  یدامتم  یاھلاس  هک  دندرک  فیرعت  ام  یارب  ینامز  ایند  یاھسانـشهعماج  مھ  ار  ون  رامعتـسا  دوب .

لمع هعومجم  نامھ  لیم  قبط  دیاب  اقیقد  دھدیمن و  اھنآ  هب  ار  ندروخ  ناکت  لاجم  دنکیم و  راتفرگ  شدوخ  یهربنچ  رد  ار  اھتلم  هک  ییهزات  رامعتـسا  تسا ؛ دـیدج  الماک 

، سار رد  تشاد . دـھاوخ  دوجو  یلعا  دـح  رد  تیمورحم  یماکان و  یداوسیب و  رقف و  یگنـسرگ و  دـنراد -  روضح  اجنآ  رد  ناسنا  اھدرایلیم  هک  یرـشب -  لـیذ  نیا  رد  دوش .

رد هک  یزیچ  زادنامشچ و  دننارذگیم . ار  دوخ  یگدـنز  یوحن  هب  هک  دـنراد  دوجو  مھ  یطـسوتم  ردـق  تشاد ؛ دـھاوخ  دوجو  روز  رز و  رادـتقا  هطلـس و  یبایماک و  یالعا  دـح 

. تسا یمالسا  ناریا  هداتسیا ، هثداح  نیا  لباقم  هک  رما  بناوج  زا  هاگآ  یاناوت  نامیا  اب  رویغ  یهعومجم  اذل  تسا . نیا  دوشیم ، ینیبشیپ  هطلس  هرطیس و  نیا  تیاھن 
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لاغشا ار  اجنآ  هدش و  نآ  دراو  ای  ییهناگیب  نمشد و  ىماظن  یاھورین  هک  یرھـش  لباک -  ای  هرـصب  دینک  ضرف  دیریگب -  رظن  رد  ار  لاغـشا  لاح  رد  ای  هدش  لاغـشا  رھـش  کی 

: دش دنھاوخ  هتسد  دنچ  یقطنم  روطهب  دنتسھ ، رھش  نیا  رد  هک  یمدرم  دنکیم . یورشیپ  دراد  تسا و  نآ  لاغشا  لاح  رد  ای  هدرک ،

یراکمھ وا  اب  دننکیم و  روصت  یدوس  ناشدوخ  یارب  مھ  وا  ندمآ  زا  دنوریم ؛ شلابقتـسا  هب  مھ  نالا  دناهدرک ؛ مھافت  رگلاغـشا  اب  شیپ  زا  هک  دنتـسھ  یناسک  هتـسد  کی 

. میراذگب نینئاخ  هورگ  الثم  ار  اھنیا  مسا  دننکیم .

کیدزن وا  هب  ار  دوخ  دنوریم  دننکیم و  یبلطتصرف  تسا ، هدمآ  ای  دیآیم  دراد  نمـشد  هک  نالا  اما  دننکیمن ، لابقتـسا  دناهدرکن ؛ ار  راک  نیا  هک  دنتـسھ  یناسک  هتـسد  کی 

. میراذگب نابلطتصرف  ار  هورگ  نیا  مسا  دننک . تفایرد  یھجوت  یتسد و  یهیاس  یکمک ، وا  زا  هکنیا  دیما  هب  دنناسریم ؛ کمک  وا  هب  دننکیم و 

میلـست دـننامیم و  اھهناخ  رد  نیاربانب  دـنرادن ؛ ار  مزـال  یھاـگآ  اـی  دنتـسھ ، ناـبج  اـی  دنتـسھ ، وسرت  اـی  دـنرادن ؛ ار  اـھراک  نیا  یهلـصوح  لاـح و  یعیبط  روطهب  هورگ  کـی 

. دنوشیم تشونرس 

، دـنکیم شخپ  ییاھذـغاک  دراد ، یتاغیلبت  شدوخ  اب  هرخالاب  رگلاغـشا  نوچ  دـنریگیم ؛ رارق  رگلاغـشا  تاغیلبت  ریثات  تحت  هک  دنتـسھ  یناسک  اـقطنم  اـی  ـالامتحا  هورگ  کـی 

هنوگنیا مھ  اھنآ  نیارباـنب  دراد . یبیع  هچ  نارگید  روضح  دـنیوگیم  دـنریگیم و  رارق  ریثاـتتحت  دارفا  نیا  دـنکیم . هیجوت  ار  دوخ  روضح  یوحن  هب  دـنکیم و  نشور  ییاھوگدـنلب 

. دنوشیم میلست 

دننادیم تساھنآ ؛ نایز  هب  یرگلاغشا  دننادیم  هک  تسا  نیا  زا  یشان  اھنآ  یگداتسیا  دننکیم . یگداتسیا  هک  دنتسھ  یناسک  ابلاغ  تفگ  ناوتیم  ای  الامتحا  مھ ، هورگ  کی 

دھاوخن محر  زیچ  چیھ  هب  سک و  چیھ  هب  دش ، طلسم  بوخ  یتقو  رگلاغشا  هک  دننادیم  دراد ؛ یلم  یهعومجم  کی  یارب  یرابتبیـصم  یانعم  هچ  یلم  تیوھ  نتفر  نیب  زا 

اھیضعب دننکیم ؛ عافد  ناشدوخ  یهناخ  زا  طقف  اھیضعب  هتبلا  دنوشیم . تمواقم  لوغـشم  دناشکیم و  نوریب  هناخ  زا  ار  اھنآ  ناشدوخ ، رھـش  هناخ و  هب  قشع  نیاربانب  درک ؛

هورگ نیا  هکنیا  یارب  دنکیم  جیسب  ار  شتاناکما  یهمھ  نمشد  نمشد . یلـصا  جامآ  دنوشیم  هورگ  نیا  اعبط  دننکیم ؛ عافد  رھـش  لک  ای  هلحم  زا  تسا و  رتشیب  ناشتمھ 

. درادرب دوخ  هار  رس  زا  ار 

یکی رد  اما  مینک ؛ شواک  خیرات  رد  ار  رود  یلیخ  یاھهتشذگ  میھاوخیمن  هداتفا . قافتا  ایند  رسارس  رد  ابیرقت  هک  تسا  یتیعقاو  تسین ؛ لیخت  مینکیم ، ضرع  هک  یبلاطم 

 - اھخرـستک ناشدوخ  ریبعت  هب  داتفا . قافتا  نیمھ  اکیرما ، ینونک  روشک  رد  اکیرما و  یهراـق  رد  اـقیرفآ ، رد  ایـسآ ، رد  دیاهدینـش . ار  یناوارف  یاـھارجام  امـش  ریخا  نرق  ود 

یاھارجام دندرکیم -  یگداتسیا  مھ  هدع  کی  دندوب ، اھنآ  راککمک  راگزاس و  میلست و  ییهدع  دوب ؛ اھنآ  رایتخا  رد  روشک  دندوب و  هدمآ  رگلاغشا -  ىسیلگنا  نازابرس  ینعی 

. دندش زوریپ  مھ  هرخالاب  و  دیاهدید -  اھملیف  رد  ای  دیاهدناوخ  اھنامر  خیرات و  رد  دبال  هک  یعیاقو  نتگنشاو و  جروج 

هدـع کی  دـندوب ، راکـشزاس  هدـع  کی  مھ  اـجنآ  دـندرک . هزراـبم  دـندیگنج و  اھیـسیلگنا  اـب  اـت ١٩۴٧ -  زا ١٨۵٧  لاـس -  دوـن  تـسا ؛ لـیبق  نـیمھ  زا  ناتـسودنھ  ایـسآ ، رد 

تلود ردتقم  سیئر  ورھن  لعل  رھاوج  دش ؛ روشک  ربھر  یدناگ  دندش ؛ زوریپ  هرخالاب  دندیگنج و  مھ  هدع  کی  اما  دندوب ؛ اھهناخ  رد  هدع  کی  دـندرکیم ، دروخرب  زیمآتملاسم 

یکی ار  شدوخ  تالکشم  دنکیم و  یورشیپ  تکرح و  دراد  تیعمج  درایلیم  کی  اب  هک  تسا  یروشک  تسایند ؛ رد  زارفارس  یاھروشک  زا  یکی  دنھ  زورما  ات  دش و  لالقتـسا 

. دراذگیم رس  تشپ  یرگید  زا  سپ 

. تسا هداتفا  قافتا  نیا  ناوارف  مھ  ایسآ  رد  تسا ؛ هداتفا  قافتا  نیا  مھ  رگید  یاھاج  رد  داتفا ؛ قافتا  نیا  مھ  ینامور  یقرش و  یاپورا  سیراپ و  رد  مود ، یناھج  گنج  رد 

، تسا رتـیوق  یلیخ  رگلاغـشا  تسین و  هسیاـقم  لـباق  روشک  لـخاد  اـی  رھـش  لـخاد  یهدـننک  تمواـقم  یورین  تردـق  اـب  وا  تردـق  هک  یطلـسم  رگلاغـشا  یورین  لـباقم  رد 

نمـشد اب  هدوب و  بلطتصرف  هک  یھورگ  دـنچ  نآ  هن  دـننکیم ، اھنآ  ار  درب  دـیآیم و  قئاـف  رگلاغـشا  ىرھاـظ  تردـق  رب  تیعمج  نآ  ناـمیا  تریغ و  یگداتـسیا و  لاـحنیعرد 

. دروخیم ناشرس  یوت  هک  دوب  دنھاوخ  یناسک  نیلوا  وزج  اھنیا  دناهدرک ؛ یراکمھ  شزاس و 

لاغـشا هب  طوبرم  ناتـساد ، ماهدـناوخ . شیپ  اھلاس  ار  باتک  نیا  نم  هن . اـی  دـیاهدناوخ  اھامـش  منادـیمن  دراد ؛ یباـتک  وکناتـسا -  اـیراھاز  ییاـینامور -  فورعم  سیونناـمر 

مھ هدع  کی  گنج -  لک  رد  ناملآ  تسکـش  لابند  هب  هتبلا  دنوشیم -  زوریپ  مھ  هرخالاب  دننکیم و  هزرابم  دـنوریم و  لگنج  هب  هدـع  کی  تساھیناملآ . یهلیـسوهب  تسراخب 

. دوریمن مدای  تقو  چیھ  اعقاو  هک  دوشیم  لقن  اجنآ  رد  ییارجام  دنزیم . اھنیا  هب  ار  هبرض  نیلوا  رگلاغشا  دننکیم و  یبلطتصرف  لخاد  رد 

مھ رضاح  لاح  رد  هک  تسا  ییهعقاو  دیھد ؛ هعسوت  یللملانیب  حطس  رد  ار  ریوصت  نیا  امـش  میراد . دوخ  لباقم  رد  ام  یهمھ  هک  تسا  ینھذ  زا  رود  نادنچ  هن  ریوصت  نیا ،

رد ای  هدرک  لاغـشا  ار  نآ  نمـشد  هک  دراد  ار  یرھـش  نامھ  مکح  اقیرفآ -  لامـش  هنایمرواخ و  یمالـسا -  یهقطنم  دـییوگب  ای  هنایمرواخ ، یهقطنم  نالا  دـتفایم . قافتا  دراد 

. تسا لاغشا  لاح 

روضح نودـب  تسا  نکمم  یدراوم  رد  یتح  تسا ؛ لماک  ىـسایس  یداصتقا و  یگنھرف و  یهرطیـس  دراد ؛ تواـفت  میدـق  ىماـظن  ىتنـس  لاغـشا  اـب  لاغـشا  عون  نیا  هتبلا 

زاب ار  ارجام  مھاوخیمن  نوچ  منزیم ، لاثم  ار  هقطنم  نم  هکنیا  دـتفایم . دراد  نالا  قاـفتا  نیا  دـشاب ؛ مزـال  هداـعلاقوف  روضح  اـی  یماـظن  روضح  هکنیا  رگم  دـشاب ؛ رگلاغـشا 

دروم هک  ییهقطنم  مھاوخیم  نم  اھتنم  دراد ؛ دوجو  ییاھتوافت  شیب  مک و  اـب  اـیاضق  نیمھ  مھ  اـجنآ  میورب ، نیتـال  یاـکیرما  اـی  ایـسآ  یاـصقا  تمـس  هب  اـم  رگا  ـالاو  منک ؛

. منک حرطم  دراد ، یصاخ  تدحو  تسا و  نامدوخ  یالتبا 

تسین نیا  خساپ  تسیک ؟ رگلاغشا  نیا  تسا . یجیردت  لاغشا  لاح  رد  دوب -  هدرک  فرـصت  ار  روشک  نالف  ای  سیراپ  ای  تسراخب  هک  یرگلاغـشا  نامھ  لثم  رگلاغـشا -  نالا 

تردق ییاناوت و  ردق  هب  ار  رگید  یاھتلود  اکیرما و  تلود  هک  ییهقبط  تسا ؛ یعامتجا  یهقبط  کی  رگلاغشا  نیا  هن ، تسا ؛ رگید  تلود  نالف  ای  اکیرما  تلود  رگلاغشا  نیا  هک 

کی تیادھ  تسین ؛ تلود  کی  تیادھ  تیادھ ، اما  دنراد ؛ روضح  هقبط  نیا  دارفا  کش  نودب  مھ  اھتلود  نیا  تخاس  تفاب و  رد  هتبلا  دنکیم . تیادـھ  دراد  اھنآ  ىگدامآ  دوخ و 

یتایح و عبانم  رب  هرطیـس  مھ  ناشفدـھ  بلطرادـتقا .» نارالاسرز   » مییوگب دـیاب  مینک ، نیعم  مسا  اھنیا  یارب  ترابع  کی  رد  میھاوخب  رگا  هک  تسا ، یتاـقبط  یهعومجم 

. تسایند یهمھ  یلام 

یهلاسم دـننکیم . کیدزن  نآ  هب  ار  دوخ  جـیردتب  هک  دراد  یرادا  یملع و  تاـمازلا  کـی  تسا ؛ یناـھج  نیون  مظن  ناـمھ  هک  دراد  یـسایس  تاـمازلا  کـی  هرطیـس ، نیا  هتبلا 

یهعوـمجم نیا  تمدـخ  رد  هتـسنادان  هتـسناد و  همھ  تسا ، حرطم  نآ -  دـننام  تنرتـنیا و  لـثم  یگنھرف -  یاھهکبـش  گـنھرف و  لوـپ ، تراـجت ، رد  زورما  هک  یزاـسیناھج 

. تسا لصفم  زیر و  قیقد ، یلیخ  اھنیا  ىتخانشهعماج  لیلحت  هتبلا  تسا . یتاقبط 

یراک اھتلم  هب  العف  مییوگیم ؛ ار  اھماظن  دـنتخاس -  نمـشد  اب  شیپ  زا  دـندرک و  تنایخ  اھیلیخ  دـندرک ؛ یبلطتصرف  اھیلیخ  تسا . مواـقم  هورگ  ناـمھ  یمالـسا  یروھمج 

. دنتفریذپ ار  تاغیلبت  اھفرح و  اھراعـش و  دندروخ و  بیرف  اھیلیخ  دننارذگب ؛ ار  یگدـنز  هکنیا  لایخ  هب  دـنتفر ، تیفاع  رتسب  هب  دندیـشک و  رانک  ار  ناشدوخ  اھیلیخ  میرادـن - 

دص دوش ، لماک  هرطیس  نیا  رگا  دنادیم  درک ؛ دھاوخ  تخبدب  هدزتبیصم و  ار  هقطنم  وا و  هرطیس ، نیا  دنادیم  تسوا ؛ نایز  هب  هرطیـس  نیا  دنادیم  هداتـسیا و  مھ  هورگ  کی 

« ونارف رامعتسا   » 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 5هاگياپ  هحفص 1 
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نیا هک  دنادیم  دنام ؛ دھاوخ  رود  یتخبـشوخ  تفرعم و  ندمت و  ملع و  ناوراک  زا  دنکیم ، یگدـنز  هقطنم  نیا  رد  هک  یمیظع  ىرـشب  یهعومجم  رتشیب -  مھ  دـیاش  لاس - 

. تسا هدشن  فیرعت  رامعتسا  کی  زیلھد  زاغآرس و 

هتشذگ نآ  زا  یدامتم  یاھلاس  هک  دندرک  فیرعت  یتقو  ار  رامعتسا  اما  دناهدرک ؛ فیرعت  ام  یارب  نوگانوگ  یاھباتک  رد  مھ  ار  نیون  رامعتسا  دندرک ، فیرعت  ام  یارب  ار  رامعتسا 

؛ تسا ون  زا  رتالاب  تسا ، حرطم  زورما  هک  یرامعتسا  دوب . هتـشذگ  نآ  زا  یدامتم  یاھلاس  هک  دندرک  فیرعت  ام  یارب  ینامز  ایند  یاھسانـشهعماج  مھ  ار  ون  رامعتـسا  دوب .

لمع هعومجم  نامھ  لیم  قبط  دـیاب  اقیقد  دـھدیمن و  اھنآ  هب  ار  ندروخ  ناکت  لاجم  دـنکیم و  راتفرگ  شدوخ  یهربنچ  رد  ار  اھتلم  هک  ییهزات  رامعتـسا  تسا ؛ دـیدج  ـالماک 

، سار رد  تشاد . دـھاوخ  دوجو  یلعا  دـح  رد  تیمورحم  یماکان و  یداوسیب و  رقف و  یگنـسرگ و  دـنراد -  روضح  اجنآ  رد  ناسنا  اھدرایلیم  هک  یرـشب -  لـیذ  نیا  رد  دوش .

رد هک  یزیچ  زادـنامشچ و  دـننارذگیم . ار  دوخ  یگدـنز  یوحن  هب  هک  دـنراد  دوجو  مھ  یطـسوتم  ردـق  تشاد ؛ دـھاوخ  دوجو  روز  رز و  رادـتقا  هطلـس و  یبایماک و  یـالعا  دـح 

. تسا نیا  دوشیم ، ینیبشیپ  هطلس  هرطیس و  نیا  تیاھن 

مق  / ١٣٨٣/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

 - دوب هنھک  رامعتـسا  زور  کی  ون . یهویـش  اـب  اـھتنم  تسا ، رامعتـسا  ناتـساد  ناـمھ  زورما  تسا . یتیعـضو  هچ  رد  یناـھج  رابکتـسا  زیرنوخ  یهجنپ  رد  اـیند  زورما  دـینیبب 

اب رگید . یاھروشک  زا  یلیخ  لثم  ریازجلا ، لثم  دنھ ، لثم  دندرکیم ؛ ادیپ  طلست  اھروشک  رب  دنتفریم  نھک -  هنھک و  رامعتسا  دنتشاذگ  ار  شمسا  اھدعب  هک  یرامعتـسا 

لاحرھهب یلو  دـنتفرگ ؛ ار  اھنآ  قمر  اعقاو  دندرـشف و  ار  اـھتلم  رامعتـسا ، نارود  یاـھلاس  رد  هتبلا  دـنھد . همادا  دنتـسناوتن  رگید  تفر و  نیب  زا  رامعتـسا  نیا  اـھتلم  یرادـیب 

دوبن میدق  رامعتسا  نارود  لثم  دننک ؛ تموکح  دندمآیمن  ناگناگیب  اھروشک  سار  رد  هک  دوب  نیا  ون  رامعتـسا  دندروآ . ار  ون  رامعتـسا  نآ ، یاج  تفر و  نیب  زا  نھک  رامعتـسا 

یاھتلود زا  یرایـسب  لثم  و  شرـسپ ، ناخاضر و  لثم  توغاط ، میژر  لثم  دنتـشامگیم ؛ ار  یناسک  اـھروشک  دوخ  زا  هن ، دـنک ؛ تموکح  دـنھ  رد  دورب  یـسیلگنا  مکاـح  هک 

ار یچاتدوک  یاھیماظن  دـندروآ ؛ ار  نادبتـسم  دندرـشف ؛ ار  اھتلم  یدامتم  یاھلاس  یمالـسا . یاـھروشک  هلمج  زا  و  ناـشدوخ -  لوق  هب  موس -  ناـھج  یاـھروشک  رگید 

ذوفن نآ ، دناهتفرگ و  شیپ  رد  اھروشک  رب  طلـست  یارب  ار  یرگید  هار  اذل  درادن ؛ یدرب  مھ  نیا  دننیبیم  زورما  دندش . عنام  اھتلم  روضح  زا  دنتـسناوت ، روطرھ  دندروآ و  راکرس 

اھروشک هب  ار  ناشدوخ  یدایا  تسا . رگید  رامعتـسا  عون  کی  ون ، رامعتـسا  زا  رتالاب  ونارف . رامعتـسا  متفگ  شیپ  یدـنچ  نم  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  نیا  هک  تساـھتلم ؛ رد 

. دـننک کیرحت  اوغا و  ار  اھتلم  زا  یـشخب  ملاع ، ملاظ  ناربکتـسم  یهرھچ  نداد  ناشن  هجوم  نداد و  ناشن  نیگنر  نوگانوگ و  یاھیرگاوغا  تاـغیلبت و  لوپ و  اـب  دنتـسرفب و 

؛ دـنک ناـھنپ  ار  دوـخ  یـشنمدد  یرگمتـس و  ملظ و  دـناوتیمن  تساـھفرح ؛ نیا  زا  رتتشز  رابکتـسا  رامعتـسا و  یهرھچ  نوـچ  دیـسر ؛ دـھاوخن  ییاـج  هـب  مـھ  نـیا  هـتبلا 

هرخـسم و زیچ  کی  هب  لیبق ، نیا  زا  ییاـھروشک  سیلگنا و  اـکیرما و  تسد  رد  رـشب  قوقح  مچرپ  زورما  دـننکیم . هچ  قارع  رد  اـھنیا  دـینیبب  امـش  تسا . قارع  شاهنومن 

ناتساد یسیلگنا ، ییاکیرما و  ناشوپهمکچ  نیحلسم و  یهلیـسوهب  اھتلم  اب  راتفر  اکیرما ، یوماناتناوگ  نادنز  بیرغوبا ، نادنز  یارجام  زورما  تسا ! هدش  لیدبت  روآهدنخ 

یاھتلم لد  زورما  داد . دـھاوخ  ناشن  ار  شدوخ  زور  کی  دراد و  یقیمع  تاریثات  ناشلد  رد  عیاقو  نیا  اما  دـننکن ، یرھاظت  نـالا  اـھتلم  تسا  نکمم  تساـھتلم . یگـشیمھ 

ینامز رظتنم  تسا ؛ رپ  اـھنیا  زا  اـھتلم  لد  دـنراد ، طلـست  مھ  اـھروشک  نآ  ماـکح  رب  ارھاـظ  هک  ییاـھروشک  نیمھ  رد  تسا . ناربکتـسم  اـکیرما و  زا  ترفن  زا  رپ  یمالـسا 

. تسا هدـمآ  رـسهب  تساھنآ -  عبانم  سومان و  لام و  ناج و  رب  طلـست  اھتلم و  هب  ملظ  رب  نآ  یانبم  هک  یرابکتـسا -  ماظن  نارود  دـنھد . ناـشن  ار  نیا  دـنناوتب  هک  دنتـسھ 

یتلم دنناوتیمن . نیا  زا  رتشیب  هدیسر ؛ رـسهب  ملاع  نطاب  رد  اھناسنا و  نطاب  رد  یردلق  ییوگروز و  نارود  اما  دننک ، هبرجت  ار  یتخـس  یاھهرود  اھتلم  تسا  نکمم  هتبلا 

. دسرب یھاگآدوخ  هب  هک  تسا  یتلم  دنک ، افیا  شقن  دناوتیم  هک 

مق  / ١٣٨٣/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یرامعتسا دوب -  هنھک  رامعتسا  زور  کی  ون . هویش ی  اب  اھتنم  تسا ، رامعتسا  ناتساد  نامھ  زورما  تسا . یتیعـضو  هچ  رد  یناھج  رابکتـسا  زیرنوخ  هجنپ ی  رد  ایند  زورما 

یرادیب اب  رگید . یاھروشک  زا  یلیخ  لثم  ریازجلا ، لثم  دنھ ، لثم  دندرک ؛ یم  ادیپ  طلـست  اھروشک  رب  دنتفر  یم  نھک -  هنھک و  رامعتـسا  دنتـشاذگ  ار  شمـسا  اھدـعب  هک 

رامعتـسا لاحرھ  هب  یلو  دنتفرگ ؛ ار  اھنآ  قمر  اعقاو  دندرـشف و  ار  اھتلم  رامعتـسا ، نارود  یاھلاس  رد  هتبلا  دنھد . همادا  دنتـسناوتن  رگید  تفر و  نیب  زا  رامعتـسا  نیا  اھتلم 

مکاح هک  دوبن  میدق  رامعتسا  نارود  لثم  دننک ؛ تموکح  دندمآ  یمن  ناگناگیب  اھروشک  سار  رد  هک  دوب  نیا  ون  رامعتسا  دندروآ . ار  ون  رامعتـسا  نآ ، یاج  تفر و  نیب  زا  نھک 

رگید یاـھتلود  زا  یرایـسب  لـثم  و  شرـسپ ، ناـخاضر و  لـثم  توغاـط ، میژر  لـثم  دنتـشامگ ؛ یم  ار  یناـسک  اـھروشک  دوخ  زا  هن ، دـنک ؛ تموکح  دـنھ  رد  دورب  یـسیلگنا 

راکرس ار  یچاتدوک  یاھ  یماظن  دندروآ ؛ ار  نادبتـسم  دندرـشف ؛ ار  اھتلم  یدامتم  یاھلاس  یمالـسا . یاھروشک  هلمج  زا  و  ناشدوخ -  لوق  هب  موس -  ناھج  یاھروشک 

رد ذوفن  نآ ، دنا و  هتفرگ  شیپ  رد  اھروشک  رب  طلـست  یارب  ار  یرگید  هار  اذل  درادـن ؛ یدرب  مھ  نیا  دـننیب  یم  زورما  دـندش . عنام  اھتلم  روضح  زا  دنتـسناوت ، روطرھ  دـندروآ و 

اھروشک هب  ار  ناـشدوخ  یداـیا  تسا . رگید  رامعتـسا  عون  کـی  ون ، رامعتـسا  زا  رتـالاب  وـنارف . رامعتـسا  متفگ  شیپ  یدـنچ  نم  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  نیا  هک  تساـھتلم ؛

. دننک کیرحت  اوغا و  ار  اھتلم  زا  یـشخب  ملاع ، ملاظ  ناربکتـسم  هرھچ ی  نداد  ناشن  هجوم  نداد و  ناشن  نیگنر  نوگانوگ و  یاھ  یرگاوغا  تاغیلبت و  لوپ و  اب  دنتـسرفب و 

هنومن دنک ؛ ناھنپ  ار  دوخ  ىشنمدد  یرگمتس و  ملظ و  دناوت  یمن  تساھفرح ؛ نیا  زا  رت  تشز  رابکتسا  رامعتـسا و  هرھچ ی  نوچ  دیـسر ؛ دھاوخن  ییاج  هب  مھ  نیا  هتبلا 

روآ هدنخ  هرخسم و  زیچ  کی  هب  لیبق ، نیا  زا  ییاھروشک  سیلگنا و  اکیرما و  تسد  رد  رشب  قوقح  مچرپ  زورما  دننک . یم  هچ  قارع  رد  اھنیا  دینیبب  امـش  تسا . قارع  شا 

ناتـساد یـسیلگنا ، ییاکیرما و  ناشوپ  همکچ  نیحلـسم و  هلیـسو ی  هب  اھتلم  اب  راـتفر  اـکیرما ، یوماـناتناوگ  نادـنز  بیرغوبا ، نادـنز  یارجاـم  زورما  تسا ! هدـش  لیدـبت 

. داد دھاوخ  ناشن  ار  شدوخ  زور  کی  دراد و  یقیمع  تاریثات  ناشلد  رد  عیاقو  نیا  اما  دننکن ، یرھاظت  نالا  اھتلم  تسا  نکمم  تساھتلم . یگشیمھ 

بالقنا  / ١٣٨٣/١١/١۵ ربھر  اب  نایوجشناد  یمالسا  هعماج  یاضعا  رادید 

عماوج و راذگریثات  لاعف و  هدبز و  رصانع  ندیرخ  اھتلم -  داحآ  یور  رب  یناور  یحور  یراذگریثات  یغیلبت و  یاھرازبا  زا  هدافتسا  اب  ونارف  رامعـسا  هلحرم  هب  دورو  اب  ناربکتـسم 

. دننک یم لابند  ار  میدق  یرامعتسا  فادھا  نامھ  رگید ، هدیچیپ  یاھشور 

بالقنا  / ١٣٨٣/١١/١۵ ربھر  اب  نایوجشناد  یمالسا  هعماج  یاضعا  رادید 

راذـگریثات لاعف و  هدـبز و  رـصانع  ندـیرخ  اھتلم ، داحآ  یور  رب  یناور  یحور  یراذـگریثات  یغیلبت و  یاـھرازبا  زا  هدافتـسا  اـب  ونارف  رامعتـسا  یهلحرم  هب  دورو  اـب  ناربکتـسم 

دننکیم لابند  ار  میدق  یرامعتسا  فادھا  نامھ  رگید ، یهدیچیپ  یاھشور  عماوج و 

نامرک  / ٠٢/١٢/١٣٨۴ ناتسا  یادھش  یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ینعی هچ ؟ ینعی  ونارف  رامعتسا  رتالاب . مدق  کی  تشاد ، دوجو  هتـشذگ  نرق  لاس  اھهد  رد  هک  ینیون  رامعتـسا  زا  ینعی  تسا ؛ ونارف  رامعتـسا  یرابکتـسا ، تسایـس  زورما 

ار امـش  نامیا  نمـشد ، دننک . کمک  وا  هب  دننادب ، هکنیا  نودب  دنک ، فرـصت  هضبق و  ار  نآ  دھاوخیم  ربکتـسم  نیا  هک  یتلم  زا  یرـصانع  هک  دنک  یراک  یرابکتـسا  هاگتـسد 

هچرگ اھنیا  ندرک . خاروس  ای  ندیشارت  ار  راوید  نیا  دننک  انب  دنیایب و  ام  دوخ  نایم  زا  یرصانع  الاح  دوش . هتشادرب  دس  نیا  دھاوخیم  شلد  دنیبیم و  دوخ  مکحتـسم  دس 

هب هک  دـندرک  بیوصت  ناشهرگنک  رد  یتح  اھییاکیرما  هک  دـیدید  دـنکیم . یراذگهیامرـس  اـھنیا  یور  مھ  نمـشد  دـننکیم ؛ راـک  نمـشد  یارب  دـنراد  اـما  دنتـسھ ، یدوخ 

قئاف شبیقر  رب  دناوتن  ییهدنود  هک  تسا  نیا  لثم  نیا ، تسا . ونارف  رامعتـسا  نیا  حیرـص ! ینلع و  روطنیا  دـننک ؛ راک  اھنآ  یارب  ات  دـنھدب  لوپ  ام  روشک  لخاد  رد  یرـصانع 

. تسا هدرک  راک  شبیقر  عفن  هب  دوخ  یدوخ  هب  درادـن ؛ ندـیود  لاح  رگید  دـش ، داتعم  فرط  یتقو  دوش . داتعم  دـنک  شراداو  الثم  دـنک ؛ ینزدوخ  بیقر ، هک  دـنک  یراک  دـیایب ؛

رایـشھ دـیاب  یلیخ  اھرتخد  دنـشاب ؛ رایـشھ  دـیاب  یلیخ  اھناوج  دـننکیم ؛ ار  راـک  نیا  ونارف  رامعتـسا  رد  دوشیم . هدـنرب  شبیقر  تشادـن ، ندـیود  لاـح  یتقو  نیارباـنب 

، دـناهدنیوگ دـنراد ؛ یموـمع  راـکفا  هـب  هراـشا  رد  یھاـگیاج  هـک  یناـسک  صوـصخب  دنــشاب ؛ رایــشھ  هجوـتم و  دـیاب  یلیخ  اـھردام  ردـپ و  تاـملعم و  نـیملعم و  دنــشاب ؛

« ونارف رامعتسا   » 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 5هاگياپ  هحفص 2 
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. دنتسھ نوگانوگ  تیلاعف  لھا  رنھ و  لھا  دناهدنسیون ،

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

ایند رـس  رب  هچ  رامعتـسا  ی  هدیدپ دـینیبب  امـش  تسا . رامعتـسا  ی  هلاسم ناسنا ، یتخبـشوخ  نیمات  رـشب و  ی  هرادا رد  یبرغ  ی  هبرجت یاھ  یماکان زا  رگید  ی  هنومن کی 

مھ تسھ ، اج  نآ رد  یناسنا  دادعتـسا  مھ  هک  تسا  یی  هراق اقیرفآ  دـینیب . یم اج  نآ رد  ار  رامعتـسا  ی  هدـیدپ زراـب  ی  هنومن کـی  دـینک ، ترفاـسم  اـقیرفآ  هب  امـش  رگا  دروآ .

ی هدننکدازآ ناونع  هب  ار  ناشدوخ  یاھ  همسجم یتح  دندرک و  هدافتـسا  مدرم  یربخ  یب زا  تراغ ، لتق و  راتـشک و  اب  دنتفر و  اج  نآ هب  اھ  ییاپورا یعیبط . بیجع  دادعتـسا 

فورعم یاھ  هاگاشامت زا  هک  یلگنج -  طسو  رد  ار  یی  همـسجم مدـید  متفر ، اج  نآ هب  یتقو  نم  دوب . هوبابمیز  روشک  شا  هنومن کـی  دـندرک ؛ بصن  اـھاج  نآ رد  اـھروشک  نیا 

ای زدور »  » وا مسا  داد ! اھ  یـسیلگنا هب  درک و  حـتف  ار  هوباـبمیز  راـب  لوا هک  تسا  یـسیلگنا  رادرـس  ی  همـسجم دـنتفگ  تسیک ؟ نیا  متفگ  دـنا . هدرک بصن  تسا -  هوباـبمیز 

هب هوبابمیز  روشک  مسا  ام ، یناوج  نامز  بالقنا ، زا  لبق  تسین ؛ ناتدای  اھامـش  دـش ! یم هدـیمان  ایزدور »  » وا ماـن  هب  یداـمتم  یاـھلاس  هوباـبمیز  روشک  هک  دوب ، زدور » »

ار ناشدوخ  مسا  مھ  رخآ  دندروآ ؛ مدرم  رس  رب  الب  اھ  هد دنتفرگ و  هدرب  دندرک ، ریقحت  ار  اھناسنا  دنتشاذگ ، تسد  عبانم  یور  دنتفرگ ، ار  روشک  دندمآ  دش . هداد  رییغت  ایزدور 

نآ هدنب  شیپ  لاس  جنپو  یس دودح  هک  ار -  دنھ » یدازآ  تضھن   » باتک رگا  تسا . نآ  رگید  ی  هنومن کی  دنھ  تسام ! هب  قلعتم  روشک  نیا  ینعی  دنتـشاذگ ؛ روشک  نآ  یور 

. تسا یبرغ  ی  هبرجت زا  هنومن  کی  رامعتسا ، ی  هلاسم نیاربانب  تسا . هدش  هچ  دنھ  ی  هراق هبش رد  هک  دھد  یم ناشن  دینیبب ، مدرک -  همجرت  ار 

هنومن کی  مسیـشاف  تسین . غورد  رلتیھ  تایانج  اما  دشاب ؛ غورد  دـننک ، یم اعدا  اھ  یدوھی هک  یی  یزوس مدآ یاھ  هروک تسا  نکمم  تسا . مسیـشاف  رگید ، ی  هنومن کی 

هدھاشم دیراد  امـش  زورما  مھ  ار  مسیلاربیل  تسا . لیبق  نیمھ  زا  اھزیچ  ی  هیقب نداتـسرف و  یربیـس  هب  یرابجا و  راک  یاھ  هاگودرا مسینومک و  تسا . یبرغ  ی  هبرجت زا 

اما دنراد ؛ ایند  رساترس  رد  وماناتناوگ  بیرغوبا و  هیبش  نادنز  اھ  هد اھ  ییاکیرما هک  مدناوخ  یشرازگ  رد  نم  رگید . یاھ  نادنز وماناتناوگ و  نادنز  بیرغوبا و  نادنز  دینک ؛ یم

نیا قثوم  یاھ  شرازگ رد  دنراد . مھ  رگید  یاھاج  یرایسب  رد  دناد  یم ادخ  دنراد و  نادنز  اھ  ییاکیرما ناتسناغفا  رد  دنھد . یمن اشفا  ی  هزاجا درادن و  ربخ  اھنآ  زا  سک  چیھ

یاـھ حرط و  تسا ، مکاـح  زورما  هک  ینیونارف  رامعتـسا  و  دوب ، مکاـح  اـھروشک  رب  لاـس  اـھ  هد هک  ینیوـن  رامعتـسا  دـنا . هدرکن راـکنا  ار  نیا  مھ  اـھ  ییاـکیرما میا ، هدـناوخ ار 

. تساھ تیانج نیا  زا  ییاھ  هنومن دنراد ، اھروشک  هب  تبسن  هک  یی  هناملاظ هنابلط و  هاج هنازاورپدنلب و 

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

هب امش  رگا  دروآ . ایند  رس  رب  هچ  رامعتسا  هدیدپ ی  دینیبب  امش  تسا . رامعتسا  هلاسم ی  ناسنا ، یتخبشوخ  نیمات  رـشب و  هرادا ی  رد  یبرغ  هبرجت ی  یاھ  یماکان  زا 

بیجع دادعتـسا  مھ  تسھ ، اج  نآ  رد  یناسنا  دادعتـسا  مھ  هک  تسا  یی  هراق  اقیرفآ  دینیب . یم  اج  نآ  رد  ار  رامعتـسا  هدیدپ ی  زراب  هنومن ی  کی  دینک ، ترفاسم  اقیرفآ 

اھروشک نیا  هدننکدازآ ی  ناونع  هب  ار  ناشدوخ  یاھ  همسجم  یتح  دندرک و  هدافتـسا  مدرم  یربخ  یب  زا  تراغ ، لتق و  راتـشک و  اب  دنتفر و  اج  نآ  هب  اھ  ییاپورا  یعیبط .

هوبابمیز فورعم  یاھ  هاگاشامت  زا  هک  یلگنج -  طسو  رد  ار  یی  همـسجم  مدـید  متفر ، اـج  نآ  هب  یتقو  نم  دوب . هوباـبمیز  روشک  شا  هنومن  کـی  دـندرک ؛ بصن  اـھاج  نآ  رد 

« زدور  » ای زدور »  » وا مسا  داد ! اھ  یـسیلگنا  هب  درک و  حـتف  ار  هوبابمیز  راب  لوا  هک  تسا  یـسیلگنا  رادرـس  همـسجم ی  دـنتفگ  تسیک ؟ نیا  متفگ  دـنا . هدرک  بصن  تسا - 

ایزدور هب  هوبابمیز  روشک  مسا  ام ، یناوج  نامز  بالقنا ، زا  لبق  تسین ؛ ناتدای  اھامـش  دـش ! یم  هدـیمان  اـیزدور »  » وا ماـن  هب  یداـمتم  یاـھلاس  هوباـبمیز  روشک  هک  دوب ،

یور ار  ناشدوخ  مسا  مھ  رخآ  دندروآ ؛ مدرم  رـس  رب  الب  اھ  هد  دنتفرگ و  هدرب  دندرک ، ریقحت  ار  اھناسنا  دنتـشاذگ ، تسد  عبانم  یور  دنتفرگ ، ار  روشک  دندمآ  دش . هداد  رییغت 

ار نآ  هدنب  شیپ  لاس  جنپو  یـس  دودح  هک  ار -  دنھ » یدازآ  تضھن   » باتک رگا  تسا . نآ  رگید  هنومن ی  کی  دـنھ  تسام ! هب  قلعتم  روشک  نیا  ینعی  دنتـشاذگ ؛ روشک  نآ 

. تسا یبرغ  هبرجت ی  زا  هنومن  کی  رامعتسا ، هلاسم ی  نیاربانب  تسا . هدش  هچ  دنھ  هراق ی  هبش  رد  هک  دھد  یم  ناشن  دینیبب ، مدرک -  همجرت 

کی مسیـشاف  تسین . غورد  رلتیھ  تایانج  اما  دـشاب ؛ غورد  دـننک ، یم  اعدا  اھ  یدوھی  هک  یی  یزوس  مدآ  یاـھ  هروک  تسا  نکمم  تسا . مسیـشاف  رگید ، هنومن ی  کـی 

دیراد امـش  زورما  مھ  ار  مسیلاربیل  تسا . لیبق  نیمھ  زا  اھزیچ  هیقب ی  نداتـسرف و  یربیـس  هب  یرابجا و  راک  یاـھ  هاـگودرا  مسینومک و  تسا . یبرغ  هبرجت ی  زا  هنومن 

رـساترس رد  وماناتناوگ  بیرغوبا و  هیبش  نادنز  اھ  هد  اھ  ییاکیرما  هک  مدناوخ  یـشرازگ  رد  نم  رگید . یاھ  نادنز  وماناتناوگ و  نادنز  بیرغوبا و  نادنز  دینک ؛ یم  هدـھاشم 

رد دنراد . مھ  رگید  یاھاج  یرایـسب  رد  دناد  یم  ادخ  دنراد و  نادـنز  اھ  ییاکیرما  ناتـسناغفا  رد  دـنھد . یمن  اشفا  هزاجا ی  درادـن و  ربخ  اھنآ  زا  سک  چـیھ  اما  دـنراد ؛ ایند 

مکاح زورما  هک  ینیونارف  رامعتسا  و  دوب ، مکاح  اھروشک  رب  لاس  اھ  هد  هک  ینیون  رامعتسا  دنا . هدرکن  راکنا  ار  نیا  مھ  اھ  ییاکیرما  میا ، هدناوخ  ار  نیا  قثوم  یاھ  شرازگ 

تساھ تیانج  نیا  زا  ییاھ  هنومن  دنراد ، اھروشک  هب  تبسن  هک  یی  هناملاظ  هنابلط و  هاج  هنازاورپدنلب و  یاھ  حرط  و  تسا ،

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

هطلـس و عنام  نیرتگرزب  ار ، یروآون  تسایـس و  شناد و  یاھنادـیم  رد  ام  یاھتلم  تفرـشیپ  یمالـسا و  داـحتا  ناناملـسم و  یرادـیب  رابکتـسا ، یاـیند  هک  درک  دـیابن  دـیدرت 

نارود هک  زورما  تسا . ناملـسم  یاـھتلم  اـم  یور  شیپ  یرامعتـساون  رامعتـسا و  نارود  یهبرجت  دزیتـسیم . نآ  اـب  ناوت  یهمھ  اـب  درامـشیم و  دوـخ  یناـھج  یهرطیس 

. مینکن طلسم  دوخ  تشونرس  رب  ار  نمشد  ینالوط ، یتدم  یارب  رگید  راب  میزومایب و  سرد  اھهبرجت  نآ  زا  دیاب  تسا  نیونارف  رامعتسا 

راک هب  ناملـسم  یاھتلم  اھروشک و  فیعـضت  یارب  ار  یماظن  یـسایس و  یداصتقا و  یگنھرف و  یاـھرازبا  یهمھ  یبرغ ، طلـسم  یاھتردـق  هایـس ، خـلت و  یاـھنارود  نآ  رد 

هب ام  یگنھرف  ناگبخن  زا  یرایـسب  یریذپانتیلووسم  و  یـسایس ، لاجر  زا  یرایـسب  سفن  فعـض  یلبنت و  تلفغ و  دندرک . لیمحت  نانآ  رب  ار  لھج  رقف و  هقرفت و  دنتفرگ و 

نارگلواپچ میدـش و  رتفیعـض  زورهبزور  ناملـسم  یاھتلم  ام  دـش . ام  لالقتـسا  ندـش  دوبان  و  ام ، تیوھ  راکنا  یتح  ریقحت و  و  ام ، یاھتورث  تراغ  هجیتن ، و  درک ، کمک  نانآ 

. رتیوق زورهبزور  بلطهطلس  هاوخهدایز و 

جح  / ١٠/١٩/١٣٨۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هطلـس و عنام  نیرتگرزب  ار ، یروآون  تسایـس و  شناد و  یاھنادـیم  رد  ام  یاھتلم  تفرـشیپ  یمالـسا و  داـحتا  ناناملـسم و  یرادـیب  رابکتـسا ، یاـیند  هک  درک  دـیابن  دـیدرت 

نارود هک  زورما  تسا . ناملـسم  یاـھتلم  اـم  یور  شیپ  یرامعتـساون  رامعتـسا و  نارود  هبرجت ی  دزیتـسیم . نآ  اـب  ناوت  همھ ی  اـب  درامـشیم و  دوخ  یناـھج  یهرطیس 

مینکن طلسم  دوخ  تشونرسرب  ار  نمشد  ینالوط ، یتدم  یارب  رگیدراب  میزومایب و  سرد  اھهبرجت  نآ  زا  دیاب  تسا  نیونارف  رامعتسا 

شترا  / ١٣٨٩/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانابلخو  ناھدنامرف  رادیدرد  تانایب 

موجھ هقطنم  نیا  میظع  عبانم  دوجو  رطاخ  هب  هک  هقطنم -  نیا  زا  رود  نادنمتردق  یهطلـس  یاھلاس  تسا . هدش  رادـیب  مالـسا  یایند  تسا ، هدـش  رادـیب  هنایمرواخ  زورما 

یگرزب تردق  ود  نیا  ام  یهقطنم  رد  یزور  کی  تسا . یتیعقاو  کی  نیا  دسریم ؛ نایاپ  هب  دراد  دندرک -  هبرجت  ار  ون  زا  رتالاب  رامعتسا  ون و  رامعتسا  رامعتسا و  نارود  دندروآ و 

؛ دوب تسار  هب  طوبرم  یشخب  کی  دوب ، پچ  هب  طوبرم  یشخب  کی  دندوب . طلـسم  هقطنم  نیا  یـسایس  روما  یهمھ  رب  قباس -  یوروش  اکیرمآ و  ینعی  دندوب -  زور  نآ  هک 

! دنتخورف ار  رـصم  میدیدیم  وھکی  دـنتخاسیم -  مھ  اب  یوروش  اکیرمآ و  اھنیا ، رـس  تشپ  یاھتردـق  سار ، رد  دـنتخاسیم -  مھ  اب  یتقو  کی  مھ  دـعب  اوعد ، فالتخا و  مھ  اب 

اپ ریز  همھ  ناشعفانم ، ناشنارادمامز ، اھتلم ، دندرک ، هرکاذم  هدرپ  تشپ  دنتـسشن  مھ  اب  الاب  رد  دعب  دوب . هاگودرا  ود  نیب  گنج  عقاو  رد  دـنتخورف . یاهرود  کی  رد  هکنیاامک 

. دشیم هل 

« ونارف رامعتسا   » 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 5هاگياپ  هحفص 3 
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شترا  / ١٣٨٩/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانابلخو  ناھدنامرف  رادیدرد  تانایب 

موجھ هقطنم  نیا  میظع  عبانم  دوجو  رطاخ  هب  هک  هقطنم -  نیا  زا  رود  نادنمتردق  یهطلـس  یاھلاس  تسا . هدش  رادـیب  مالـسا  یایند  تسا ، هدـش  رادـیب  هنایمرواخ  زورما 

یگرزب تردق  ود  نیا  ام  یهقطنم  رد  یزور  کی  تسا . یتیعقاو  کی  نیا  دسریم ؛ نایاپ  هب  دراد  دندرک -  هبرجت  ار  ون  زا  رتالاب  رامعتسا  ون و  رامعتسا  رامعتسا و  نارود  دندروآ و 

؛ دوب تسار  هب  طوبرم  یشخب  کی  دوب ، پچ  هب  طوبرم  یشخب  کی  دندوب . طلـسم  هقطنم  نیا  یـسایس  روما  یهمھ  رب  قباس -  یوروش  اکیرمآ و  ینعی  دندوب -  زور  نآ  هک 

! دنتخورف ار  رـصم  میدیدیم  وھکی  دـنتخاسیم -  مھ  اب  یوروش  اکیرمآ و  اھنیا ، رـس  تشپ  یاھتردـق  سار ، رد  دـنتخاسیم -  مھ  اب  یتقو  کی  مھ  دـعب  اوعد ، فالتخا و  مھ  اب 

اپ ریز  همھ  ناشعفانم ، ناشنارادمامز ، اھتلم ، دندرک ، هرکاذم  هدرپ  تشپ  دنتـسشن  مھ  اب  الاب  رد  دعب  دوب . هاگودرا  ود  نیب  گنج  عقاو  رد  دـنتخورف . یاهرود  کی  رد  هکنیاامک 

. دشیم هل 

دننیبیم ار  اھتردق  یجیردت  لوفا  هقطنم  یاھتلم  زورما  تسین . یروجنیا  زورما 

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

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

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

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

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

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

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

مینک و ادیپ  ار  نامھار  مینکن ؛ هاگن  اھنآ  مخا  هب  اھنآ ، دنخبل  هب  اھنآ ، تسد  هب  دشابن و  اھنآ  هب  نامھاگن  دیاب  ام  تسا . نآرق  مالک ]  ] نیا دنتـسھ ، یروجنیا  ( ۵ (؛ اھب اوحرفی 

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

یمالسا  / ١۴٠١/٠٣/٠۴ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

تیریدم یطیارـش  نینچ  کی  رد  اعبط  بخ  زورما ؛ لثم  دـیآیم  شیپ  ایند  رد  یعـضو  رتمک  تسا ؛ یـصوصخب  طیارـش  کی  تسا ، هژیو  طیارـش  کی  زورما  ایند  طیارـش  دـینیبب 

. دوشیم رتهدیچیپ  دوشیم ، رتتخس  اھروشک ــ  یهمھ  اھروشک ــ 

یناھج تاثحابم  رد  ار  ون  نخس  کی  ام  هک  تسا  نیا  نآ ، دراد و  مھ  رگید  یهلئسم  کی  رگید  یاھروشک  رب  یهوالع  یمالسا  ناریا  میراد ؛ مھ  رگید  یهلئسم  کی  هتبلا  ام 

نیا میاهدرک ؛ دراو  ایند  یـسایس  تایبدا  رد  ایند ، یـسایس  تاثحابم  رد  ام  ار  نیا  تسا ؛ ییون  فرح  کی  نیا  یمالـسا ؛ یرالاسمدرم  ینید ، یرـالاسمدرم  میاهدرک ؛ دراو 

نیا هیلع  تایبدا ، نیا  هیلع  ار  ایند  کـی  یهجرد  یاھتردـق  تموصخ  ینمـشد و  هک  تسا  یزیچ  نیمھ  شنطاـب  تسیچ ؟ شنطاـب  اـما  تسا  فرح  هملک  کـی  رھاـظلایلع 

هطلـس ماظن  دزیرب . مھ  هب  ار  هطلـس  ماظن  یهدشمیظنت  لودـج  هتـسناوت  یمالـسا  یروھمج  رد  تکرح  نیا  ینعی  دزیگنایمرب ؛ هدـیدپ  نیا  هیلع  تقیقح ، نیا  هیلع  هژاو ،

یاهدع کی  درادن . طسو  دح  ریذپهطلس ؛ رگهطلس و  هب  ایند  میسقت  ینعی  ماهدرک ؛ انعم  هدنب  اھراب  ار  هطلس  ماظن  دوب . هدرک  میظنت  ایند  یهرادا  یارب  یصخشم  لودج  کی 

لکش هب  زور  کی  رامعتسا ، لکش  هب  زور  کی  دندوب ؛ هدرک  نیعم  ایند  یارب  یلودج  کی  تسا . هطلس  ماظن  نیا  ریذپهطلـس ؛ امتح  یاهدع  کی  دنـشاب ، دیاب  رگهطلـس  امتح 

هدمآ یمالسا  یروھمج  ون  فرح  نیا  دندرک ؛ میظنت  ایند  یارب  ار  یمظنم  لودج  کی  یتسایـس ، کی  ون . رامعتـسا  زا  دعب  ون ، اسپ  رامعتـسا  مھ  رگید  زور  کی  ون ، رامعتـسا 

. دنلباقم نآ  اب  دنھجاوم ، نآ  اب  اذل  هدز ؛ مھ  هب  ار  لودج  نیا  میظنت  هتخیر ؛ مھ  هب  ار  لودج  نیا 

نایجیسب  / ١۴٠١/٠٩/٠۵ رادید  رد  تانایب 

دینک یعس  دنیبیم . بیسآ  وا  دیشاب ، نیبنشور  هک  امش  تسا . امش  ینیبنشور  نمشد ، یاھیریذپبیسآ  زا  یکی  دیسانشب . ار  نمـشد  یریذپبیـسآ  طاقن ]  ] میتفگ

اھنیمزرـس رب  طلـست  زا  رتشزرااب  یلیخ  نمـشد  یارب  اھزغم  رب  طلـست  دـنک . ادـیپ  طلـست  اھزغم  رب  هک  تسا  نیا  لاـبند  نمـشد  دـیھدب . شیازفا  ار  ناـتدوخ  ینیبنشور 

یاهدع کی  اھزغم . رب  طلست  درک ؛ ظفح  دیاب  ار  اھزغم  دنکیم . میدقت  نمشد  هب  یتسدود  ار  شدوخ  نیمزرس  تلم  نآ  دننک ، فرـصت  دنتـسناوت  ار  یتلم  کی  زغم  رگا  تسا .

. دینک کمک  ناتمدرم  هب  دیاین ؛ شیپ  ناتمدرم  یارب  امش و  یارب  اھرطخ  نیا  دیشاب  بقارم  دندرک . دییات  ار  نمشد  غورد  هنافساتم  اما  دنتفگن ، غورد  ناشدوخ 

« : ونارف رامعتسا   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

داژنيعراز  /   ٠١/٠١/١٣٨۴ نیسحمالغ  هدنسیون :  ونارف /  رامعتسا 

انالوم  /   ١٢/٢۵/١٣٨۴ دیمح  هدنسیون :  یاهتسھ /  یروانف  ونارف و  رامعتسا 

« ونارف رامعتسا   » 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 5هاگياپ  هحفص 4 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10996
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31770
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=50317
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=51418
http://farsi.khamenei.ir/others-article?id=9214
http://farsi.khamenei.ir/others-article?id=9287
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نایوچک  /   ١٣٨٣/٠٩/١۴ نیسح  هدنسیون :  ددجت /  دعبام  رامعتسا  ای  ونارف  رامعتسا 

ربجنر  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ یلع  دمحم  هدنسیون :  ندشیناھج /  اب  یمالسا » یرادیب   » تبسن

« ونارف رامعتسا   » 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 5هاگياپ  هحفص 5 

http://farsi.khamenei.ir/others-article?id=9288
http://farsi.khamenei.ir/others-article?id=21029
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