
تاعالطا  / ١٣۶٨/٠٣/٣٠ ترازو  نانکراک  ریزو و  رادید  رد  تانایب 

تموکح و یانب  تسین و  روسیم  اھتلم  اـھروشک و  رب  هطلـس  لاـمعا  اـب  زج  اـھنآ  تاـیح  یهمادا  هک  دـنراد  دوجو  ییاھتردـق  تسا و  مکاـح  هطلـس  متـسیس  اـیند  رد  یتقو 

رازاب اب  ار  ناشدوخ  عیانـص  دننک و  هدافتـسا  اھنآ  عبانم  زا  دنریگب و  رایتخا  رد  ار  اھتلود  دننک و  تلاخد  اھنآ  راک  رد  یزادناتسد و  اھتلم  یوس  هب  هک  تسا  نیا  رب  ناشرادـتقا 

. دنریگیم رارق  شلباقم  رد  اھتردق  نآ  دھدن ، جاب  دنک و  یگدنز  لقتسم  دھاوخب  دیآ و  دوجو  هب  هک  یتلود  تلم و  رھ  ماظن ، نیا  رد  هنافساتم  دننادرگب ، اھنآ  یفرصم 

هجحلایذ ١۴٠٩  / ١۴/١٣۶٨/٠۴ لوا  مارحلااتیب  جاجح  هب  مایپ 

راعــش رارکت  ناطیــش و  یمر  یفن و  دــیحوت و  رھظم  جــح ، تـسا . ناـسنا  یگدــنز  یهرادا  یارب  مالــسا  یلک  تسایــس  یهدــننک  ناـیب  مالــسا و  فراـعم  نوناــک  جــح ،

یهمھ درط  یفن و  نیکرـشم و  زا  تئارب  دـیحوت و  روـحم  درگرب  یمالـسا  تما  میظع  داـحتا  یهنحـص  نیکرـشملا ؛» نم  یرب  ینا  : » تفگ هک  تسا  مالـسلاهیلع ) ) مـیھاربا

گنـس و هچ  لاح  دریگب ؛ رایتخا  رد  ار  رـشب  دارفا  یهدارا  ورین و  دـنک و  لیدـبت  دوخ  تیالو  هب  ار  یھلا  تیالو  دریگ و  رارق  ادـخ  یاج  هب  هک  تسا  یزیچ  نآ  رھ  تب ، و  تساـھتب .

« لالضلاالا قحلا  دعب  اذامف  : » هک قحان  یلھاج و  یاھتیبصع  هچ  و  رابج ، رگهطلس و  یناطیش  یاھتردق  هچ  و  بوچ ،

، شخبماھلا نشور و  هدنزاس و  نومـضم  اب  جح  زا  هراومھ  لاح ، هتـشذگ و  رد  یناھج ، رگهطلـس  یاھتردق  ربخیب و  ادـخ  زا  نانارمکح  رامعتـسا ، دادبتـسا و  راکھزب  یاھتب 

. دناهتساخرب هلباقم  هب  نآ  اب  هدیسرت و  تدشب 

١٣۶٨/٠۴/٢٢ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملھچ  مسارم  ىجراخ  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

دیقف ناشلامیظع و  ماما  راگدنام  یاھسرد  اھتیادھ و  اھیربھر و  زا  هک  یدنمشزرا  یهریخذ  اب  ادخ و  هب  لاکتا  اب  ناریا  تلم  هک  دننادب  ملاع  رسارس  رد  ام  ناملـسم  ناردارب 

رتطاشن اب  بالقنا ، یزوریپ  زا  دعب  نارود  یهمھ  زا  زورما  تسا ، هدروآ  تسد  هب  بالقنا  یزوریپ  زا  دعب  مین  لاس و  هد  لوط  رد  هک  یتمیقیذ  یهبرجت  اب  دراد و  رایتخا  رد  دوخ 

. تسا رتتارج  اب  یناھج ، یهطلس  رابکتسا و  یاھھاگتسد  لباقم  رد  رتبرجم و  رتهدامآ و  و 

هب قلعتم  یعقاو  تردـق  مینکیم . تردـق  ساسحا  نامناج ، قمع  لد و  رد  هشیمھ  سکعرب ، مینکیمن ؛ فعـض  ساسحا  رابکتـسا ، یاھهئطوت  لباقم  رد  هجوچـیھهب  اـم 

میظع و تلم  نیا  هب  یکتم  یمالـسا ، یروھمج  نالووسم  ام  تسا . یندشنمامت  یهریخذ  ادخ ، هب  لاکتا  هک  مینادیم  میتسھ و  لکتم  یکتم و  ادـخ  هب  ام  اریز  تسام ؛

. تسوا لضف  تیانع و  یهجیتن  ادخ و  فطل  مھ  نیا  هک  میتسھ ؛ راکادف  صالخااب و  دنمورین و 

دننادیم و  دیمحلا ،» زیزعلا  اب  اونموی  نا  الا  مھنم  اومقنام  و  « ؛ تسا هدرک  جیسب  اھنآ  هیلع  ار  نانمشد  هک  تسا  یلماع  نامھ  مالـسا  هک  دناهدیمھف  یبوخب  ناریا  تلم 

. دندقتعم ناشناج  قامعا  دوجو و  مامت  اب  ام  مدرم  ار  هتکن  نیا  دش . دھاوخ  اھنآ  یدنلبرس  یزوریپ و  تزع و  یهیام  مالسا ، نیمھ  هک 

١٣۶٨/٠۴/٢٣ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملھچ  تبسانمهب  ناریا  تلم  هب  مایپ 

مھم لئاسم  حرط  اب  ار  هعماج  ینھذ  یاضف  هتـسناد ، دوخ  گرزب  یهفیظو  ار  نآ  یاقترا  التعا و  یارب  شالت  هعماـج و  راـکفا  تیادـھ  تاـعوبطم ، ناگدـننادرگ  ناگدنـسیون و 

حرط زا  دنرامـش و  دوـخ  ریذـپانفلخت  یهضیرف  ار ، زوـسلد  یملعم  تقادـص  تناـما و  دـنزاس و  نشور  یللملانـیب  یهطلـس  ماـظن  یاھهعدـخ  یاـشفا  یلخاد و  یناـھج و 

. دنزرو بانتجا  هدننکدرسلد  ای  زیگناهقرفت  تاعوضوم 

مدرم  / ٢۵/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ناـمھ هک  اھرگهطلـس  فرط ، کـی  دراد : فرط  ود  رـشب ، یگدـنز  اـیند و  رب  هطلـس  ماـظن  طلـست  تـسا . یناـھج  ماـظن  کـی  نـیا  تـسا ؛ مکاـح  هطلـس  ماـظن  اـیند  رد  زورما 

، نایم نیا  رد  دنمرج . کیرش  ناشدوخ  مھ  اھنیا  دننکیم ؛ لوبق  ار  اھتردقربا  یهناخاتسگ  هناحیقو و  یاھتلاخد  هک  دنتسھ  ریذپهطلس  یاھتلود  رگید ، فرط  و  دنیاھتردقربا ؛

. دنوریم نیب  زا  دنوشیم و  لامیاپ  ناشدوخ  یتمھیب  ای  فعض و  یھاگآان و  یور  زا  هک  دنتسھ  هراچیب  اھتلم 

ناریا  / ١٣۶٨/٠٧/١٣ ىمالسا  ىروھمج  شترا  ىنیمز  ىورین  ىماظن  مولع  هاگشناد  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

رد دـنھدیم ؛ حـیجرت  اھتلم  یلم  یاھوزرآ  یهمھ  رب  ار  ناـشدوخ  کـیژتارتسا  یـسایس و  یداـصتقا و  عفاـنم  ملاـع ، یاـھتفلکندرگ  یناـھج و  یاھهطلـس  هک  ییاـیند  رد 

ظفح یارب  اھتردقربا  هک  ییایند  رد  دـنکیم ؛ یرادـھگن  یماظن  رـصنع  هاگیاپ و  ناگوان و  شیاھزرم ، زا  رترود  رتمولیک  رازھ  دـنچ  رد  دوخ ، عفانم  ظفح  یارب  یمیژر  هک  ییایند 

لمحت ار  عضو  نیا  اھروشک ، اھتلود و  اھتلم و  زا  یرایـسب  هنافـساتم  دـنزیرب و  مھ  هب  ار  اھزرم  اـھروشک و  ماـمت  یلم  تینما  دنرـضاح  دـننکیم و  ار  نآ  یاـعدا  هک  یتینما 

ریذپهطلـس رگهطلـس و  هب  اھتلود ، اھتلم و  تسامرفمکح و  نآ  رد  هطلـس  یهطبار  هک  ییایند  رد  دـناهدرک ؛ لوبق  ار  لوقعمریغ  یناـسناریغ و  راـجنھان و  تیعـضو  نیا  هدرک و 

نم دیوگیم : تسا و  هدرک  دنلبرس  ام  بالقنا  دیشر و  تلم  یمالسا و  ماظن  طلغ ، یهلداعم  نیا  اب  ییایند و  نینچ  رد  دودعم -  رایـسب  یاھانثتـسا  الا  دناهدش -  میـسقت 

. درک مھاوخ  رادیب  دوخ  یهناصلخم  دایرف  اب  مناوتب ، ات  مھ  ار  اھتلم  مھدیمن و  هطلس  راب  ریز  نت  منکیم و  در  ار  رگهطلس  هطلس و 

هنامصخ هدوبن و  هناتسود  تاساسحا ، نیا  هک  تسا  یعیبط  تشاد ؟ دنھاوخ  یتاساسحا  هچ  یتلم  نینچ  هب  تبسن  ایند ، ریگبهندرگرس  یاھتردق  نآ  دینکیم  رکف  امش 

نآ یربھر  هب  اھهدـیا ، نیا  اب  ینعی  دروآ . دوجوهب  ار  ماظن  نیا  تساخاپب و  لوقعم  یناسنا و  نشور و  یاھیـشم  طـخ  اھفدـھ و  نیا  اـب  ناریا ، تلم  دوب . دـھاوخ  هناـضرعتم  و 

یمالسا ماظن  نیا  نآ ، یاج  هب  تخادنا و  رود  دنکرب و  یدساف  نادند  لثم  ار  دساف  یهتسباو  میژر  کی  درک و  دنلب  رـس  گرزب ، اتقیقح  ناسنا  نآ  راوگرزب و  ردقیلاع و  ربھر 

اب ملاع ، رگتراغ  نادزد  رگهطلـس و  یاھتردق  هک  تسا  یعیبط  درک . انب  نازواجتم  عامطا  ناگناگیب و  یاھوزرآ  رب  یلم  یاھوزرآ  حـیجرت  یلم و  یدازآ  لالقتـسا و  یانبم  رب  ار 

. درک دنھاوخ  ینمشد  ماظن  تلم و  نیا 

ار رکف  نیا  یتقو  ماهدرک . ادیپ  روضح  ررکم  یناھج  عماجم  رد  نم ، دنیآیم . ناجیھ  هب  اھتلم  مینکیم ، مالعا  ایند  رد  ار  ریذپهطلـس  رگهطلـس و  هطلـس و  ماظن  در  یتقو  ام 

ار یتلم  دـنرادیم  تسود  اما  تسا ؛ هاتوک  ناشتمھ  مھ  یـضعب  تسا و  هتـسب  ناشنھذ  تسد و  اـھتنم  دـنیآیم ؛ ناـجیھ  هب  اـھتلود  یاـسور  یتح  مدـید  مدرک ، حرطم 

شیعافد یورین  دیاب  هک  تسام  تلم  نامرآ ، نیا  اب  تلم  نآ  دسرتیمن . مھ  سک  چیھ  زا  دتسیایم و  دنکیم و  عافد  یرکف  نینچ  زا  نادیم ، طسو  رد  هناعاجش  هک  دننیبب 

. دوشب تیوقت  یھدنامزاس و  هتسیاش ، دنلب و  نامرآ  نیا  اب  بسانتم 

ناریا  / ١٣۶٨/٠٧/١٣ ىمالسا  ىروھمج  شترا  ىنیمز  ىورین  ىماظن  مولع  هاگشناد  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

امـش هب  یـسک  دیـشاب ، بوخ  امـش  رگا  هک  تسا  حلـص  یایند  هب  قلعتم  نیا  ریخ ، دـنکن ؛ هلمح  ام  هب  یـسک  هک  مینکیم  یراک  بوخ ، تسایـس  اـب  اـم  تفگ  دوشیمن 

دیاب بوخ  نارادرس  بوخ ، نارادمتسایس  رانک  رد  نیاربانب ، دننک . دیدھت  ار  امش  هک  دنتسھ  ینیطایش  دیشاب ، بوخ  مھ  یلیخ  رگا  هطلس ، یایند  رد  درک . دھاوخن  هلمح 

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 1 
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؛ دـمآ دـھاوخ  دوجو  هب  داـسف  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـننکن . تلاـخد  مھ  راـک  رد  دوش و  لوغـشم  شیوـخ  راـکهب  مھ  رادرـس  دـسرب ، دوـخ  راـک  هب  رادمتـسایس  هتبلا ، دنـشاب .

. تسا هدمآ  دوجو  هب  داسف  هک  مینیبیم  دناهدرک ، تلاخد  مھ  راک  رد  هک  اھروشک  زا  یضعب  رد  هک  نانچمھ 

اکیرمآ  / ١٣۶٨/٠٨/١٠ اب  هزرابم  ىلم  زور  تبسانمهب  روشک  رسارس  نایوجشناد  نازومآشناد و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

روز دنتـساخرب و  هلباقم  هب  نآ  اب  دندرکن و  لوبق  ار  دیحوت  یھلا و  توعد  هک  دندوب  یناسک  ناربکتـسم  ایبنا ، توعد  لوط  رد  ناطیـش . سیلبا و  دض  طخ  ینعی  مالـسا ، طخ 

دایز رگا  دنیوگیم : ناربکتـسم  دنکیم ، توعد  قح  هب  ار  مدرم  دیوگیم و  قح  نخـس  ربمایپ  یتقو  بیعـش .» ای  کنجرخنل  هموق  نم  اوربکتـسا  نیذـلا  الملا  لاق  : » دـنتفگ

هطلس ماظن  نامھ  زورما ، یایند  رد  هک  تسا  رابکتسا  زا  نشور  یریوصت  انعم و  نیا ، تسا . قح  هب  یعاد  لباقم  رد  هنایوگروز ، نحل  نیا  ! مینکیم جارخا  ار  وت  ینزب ، فرح 

زونھ هک  ییاھتردـق  دـنکب . ادـیپ  لیامت  دـشاب و  هتـشاد  شـشک  یتردـقربا  تمـس  هب  هک  تسا  یزیچ  نآرھ  یتردـقربا و  حور  ناـمھ  اـیند ، یـسایس  طـیحم  رد  دـشابیم و 

یاھھورگ درکلمع  تافرـصت و  زا  رـشب  یگدنز  طیحم  هنافـساتم  زورما ، . دنروطنیمھ ناشدروخرب  رد  مھ  اھنآ  دننادیم ، تردـقرباهمین )!( ار  ناشدوخ  اما  دنتـسین ، تردـقربا 

عفانم هقطنم ، یاھتلم  عفانم  مغریلع  دـھدیم  قح  دوخ  هب  ایند  رـس  نآ  رد  یتلود  هکنیا  تساکیرما . ناشـسار  رد  هتبلا ، تسا . راشرـس  ایند  رـساترس  رد  یرابکتـسا 

چیھ نودـب  انلع و  احیرـص و  دوب ، وا  فلاخم  یتلود  رگا  هک  دـھدیم  قح  دوخ  هب  یتلود  هکنیا  تسین . یرگید  زیچ  تسا و  رابکتـسا  حور  نامھ  نیا  دـنکب ، نیمات  ار  شدوخ 

ایند رگید  یاھاج  یضعب  نیتال و  یاکیرما  یاھتلود  زا  یرایـسب  هب  تبـسن  اکیرما  زا  زورما  هک  یزیچ  نیمھ  تسا ؛ رابکتـسا  حور  نیا  مزادنایمرب ، ار  وا  نم  دیوگب : یتلاجخ 

. دریگیم ار  عضوم  نیا  دوشیم ، نیمات  رتشیب  تلود ، نآ  طوقس  اب  شتعفنم  تسا و  رطخ  رد  شعفانم  درادن و  یباوج  نوچ  رابکتسا ، دنزیم . رس 

اکیرمآ  / ١٣۶٨/٠٨/١٠ اب  هزرابم  ىلم  زور  تبسانمهب  روشک  رسارس  نایوجشناد  نازومآشناد و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

اھروشک و اھھورگ و  اھتلم و  دـنیوگب و  روز  ییاھتردـق  اھتلود و  هکنیا  ینعی  هطلـس ، ماظن  تسا . فلاخم  هطلـس  ماظن  اب  یمالـسا ، بـالقنا  هک  میاهدرک  مـالعا  اـیند  رد  اـم 

ار نیفرط  هطلس ، ماظن  رد  ام  میزیخیم . رب  هزرابم  هب  نآ  اب  مینکیم و  در  میدرک و  در  ار  هطلس  ماظن  ام  دناهطلـس و  ماظن  نیفرط  نیفرط ، دننک . لوبق  ار  روز  نآ  ییاھتلود ،

تیـصوصخ نیا  زا  دـینکیم ، هاگن  یبرغ  ماظن  لک  هب  امـش  هک  زورما  . تسا هطلـس  ماظن  نیمھ  یاـنعم  هب  رابکتـسا ، ار . ریذپهطلـس  مھ  رگهطلـس و  مھ  مینادیم ؛ رـصقم 

صوصخم تیصوصخ ، نیا  اما  دنکیمن ؛ راکشآ  ار  رابکتسا  هطلس و  اکیرما ، میژر  زا  رتحیقو  رتوررپ و  یتلود  چیھ  ایند  رد  هتبلا ، دینیبیم . ار  ییاھهناشن  هطلس ، رابکتسا و 

 - دنتـسھ یتردـق  ناـشدوخ  یارب  هـک  ییاـھماظن  هتـسباو و  یعاـجترا و  یاـھتلود  لـثم  دنتـسھ -  اـھنآ  عباـت  هـک  یناـسک  یبرغ و  یاـھماظن  لـک  رد  تـسین . مـھ  اـکیرما 

. دریذپن تردقربا  ناونعهب  ار  اھنآ  ایند  هچ  رگا  دھدیم ؛ ناشن  ار  شدوخ  هطلس  تایصوصخ 

مدرم  / ١٣۶٨/١٠/٠۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یاھتردق زورما  هک  یماظن  ندرک . رپس  ار  هنیس  نتفرگ و  الاب  ار  رس  تحاقو و  اب  ماوت  زواجت  ندرکن و  ابا  ندرکن و  مرـش  یـشکمدآ و  یردلق و  یتفلک و  ندرگ  ینعی  رابکتـسا ،

. تسین ورمع  دیز و  رـس  رب  ثحب  دندیگنج ؛ اکیرما  اب  مدرم  دگنجیم . روشک  نآ  مدرم  اب  دوشیم و  رگید  روشک  کی  دراو  اکیرما  تسا . یرابکتـسا  ماظن  دنراد ، ملاع  ردتقم 

ربرفن کنات و  ناشیاھهناخ ، اھهسردم و  اھهزاغم و  یولج  اھنابایخ و  رد  دنک و  بارخ  ار  ناشیاھهناخ  دشکب و  ار  اھنآ  دوشب و  ناشروشک  دراو  اکیرما  هک  دـندوبن  لیام  مدرم 

ماظن دننک . توکس  اشامت و  دننیشنب و  ایند  رد  مھ  یرگید  یهدع  دننک و  تیامح  وا  زا  تلود  نامھب  نالف و  سیلگنا و  تلود  مھ ، فرط  نآ  زا  دروایب و  هناگیب  زابرس  یھرز و 

. نیا ینعی  رابکتسا ، یهطلس  یناھج و 

ایند رب  زورما  ایند ! ناربھر  ایند ! مدرم  میتفگ : میتفگ . ایند  مدرم  هب  ار  هتکن  نیمھ  میدوب ، هدرک  تکرـش  للم  نامزاس  رد  دـھعت و  مدـع  سنارفنک  رد  اـم  هک  شیپ  لاـس  دـنچ 

امش زورما ، دننک . لمحت  ار  وا  یردلق  مھ  نارگید  دنکن و  مرش  دنکب و  یردلق  روز ، هزین و  رس  یاکتا  هب  ایند  رد  یسک  هکنیا  ینعی  هطلس ، ماظن  تسا . مکاح  هطلـس  ماظن 

ناـگیر یاھتـسایس  اـب  هک  درکیم  رھاـظت  دوب و  هتفرگ  دوـخ  هب  راـک  لوا  رد  هک  یمیـالم  یهرھچ  مغریلع  اـکیرما ، یلعف  روـھمج  سیئر  دـینکیم و  هدـھاشم  ار  شاهنوـمن 

رد مھ  وا  دنشاب . رگید  روط  دنناوتیمن  تسا و  تعیبط  کی  رابکتسا ، تسایـس و  کی  تسایـس ، دنرادن و  یقرف  مھ  اب  تسوا و  ردارب  مھ  نیا  هک  داد  ناشن  تسا ، فلاخم 

. وا لثم  مھ  نیا  دومن . طقاس  ار  یتموکح  درک و  هلمح  ادانارگ  هب  شیروھمج ، تسایر  لوا  لاس  هس  ود 

ار هاش  دندومن و  نوگنرـس  ار  یتموکح  دندرک و  اتدوک  اجنیا  رد  لاس ٣٢ ، رد  دنتـشادھگن . اپ  رـس  ناریا  رد  ار  هاش  تموکح  لاس  جنپ  تسیب و  ابیرقت  هیحور ، نیمھ  اب  اھنیا 

اھنیمھ دـننکیم . تیامح  ایند  روتاتکید  عجترم و  یاھماظن  زا  اـھروشک ، مدرم  هیلع  زورما  هک  دنتـسھ  اـھنیمھ  دـندرک . تیاـمح  وا  زا  لاـس  جـنپ  تسیب و  دـندروآ و  راـک  رس 

زا هتـشذگ ، لاس  لھچ  لوط  رد  میاد  دنتـشاذگ و  اجنآ  رد  ار  یبصاغ  دنتفرگ و  شتلم  تسد  زا  ار  روشک  کی  دنتـشاک و  دندروآ و  نیطـسلف  رد  ار  اھتـسینویھص  هک  دنتـسھ 

، ناشدوخ یهناخ  روشک و  رد  اھتلم  رگا  تسا . هطلـس  ماظن  نیمھ  ایند ، یاھتلم  یارب  ملاـع  یاـھالب  نیرتگرزب  تسا . هطلـس  ماـظن  نیا ، دـندرک . تیاـمح  لیئارـسا  تلود 

. تسا رتکانرطخ  اھضرم  نیرتدب  نوعاط و  ابو و  زا  دنشاب ، هتشادن  رایتخا 

ىمالسا  / ١٣۶٨/١١/١٢ بالقنا  رجف  یهھد  مسارم  ىجراخ  نانامھیم  مدرم و  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

مینیبب ات  مینکب  ىـشکرکشل  میھاوخیم  ام  هک  تسین  نیا  فرح  نیا  ىانعم  مینکیم . هزرابم  تیرـشب  ىارب  هکلب ]  ] نامدوخ ىارب  طقفهن  ىمالـسا ، یهبیط  تاـیح  ىارب  اـم 

مینک تباث  هک  تسا  نیا  نامیعـس  مالـسا  هاـگیاپ  رد  اـم  تسین . هلوقم  نیا  زا  گـنج ، نیا  میگنجب ؛ اـجنآ  دـندرک ، ضقن  ار  ىرـشب  یهبیط  تاـیح  اـجک  رد  رابکتـسا  ىداـیا 

ام دھدب ؛ تاجن  ار  رـشب  دناوتیم  مالـسا  و  دوشیم . رتکیدزن  ىتخبدب  هب  زورهبزور  دشکیم و  جنر  ملاع  رب  رابکتـسا  ىنونک  تیمکاح  ثیبخ  نیگنـس  یهیاس  ریز  رد  تیرـشب 

نیمھ ىور  مھ  رابکتـسا  دـنزب . مھ  هب  ار  ایند  یهناملاظ  مظن  دـناوتیم  دوشب و  هجاوم  ملاع  گرزب  ىاھتردـق  اب  دـناوتیم  مالـسا  هک  درک  میھاوخ  تباث  میاهدرک و  تباث  ار  نیا 

. دراد تیساسح 

ىمالسا  / ١٣۶٨/١١/١٢ بالقنا  رجف  یهھد  مسارم  ىجراخ  نانامھیم  مدرم و  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

. دش دھاوخ  زوریپ  ناھج  رسارس  رد  مالسا  نانمشد  ( ۴) دئاکم مامت  رب  مالسا 

رگا دوب ؛ لکـشم  نآ  رواـب  درک ، دـنھاوخ  ادـیپ  لکـشت  ىھاوخمالـسا  قوـش  هب  ىناـسک  اـپورا  بلق  رد  هک  دـنتفگیم  ىلوـمعم  ىاـھناسنا  هب  دـنتفگیم ، اـم  هب  ىزور  کـی  رگا 

رھاظلایلع ىعاجترا  ىاھروشک  رد  هک  دنتفگیم  رگا  دوب ؛ لکـشم  نآ  رواب  دش ، دـھاوخ  ىـشالتم  ادـخ  اب  تیدـض  ىرگیدام و  ساسا  رب  یهدـشانب  ىروتارپما  هک  دـنتفگیم 

لکشم شرواب  دمآ ، دھاوخ  دوجو  هب  ىقرتم  ىمالسا  ىاھتکرح  ىمالـسادض ، ىاھهاگتـسد  هب  یهتـسباو  برغ و  هب  یهتـسباو  ىاھتردق  موکحم  نطابلایلع  ىمالـسا و 

ات درک  دنھاوخ  ىراکادف  درک و  دنھاوخ  مایق  درک و  دـنھاوخ  تکرح  ناشدوخ  ىنامیا  ىاھهزیگنا  اب  ناملـسم  مدرم  ىمالـسا ، ىاھروشک  طاقن  ٰىـصقا  رد  دـنتفگیم  رگا  دوب ؛

هک دوب  هدرک  مھارف ]  ] ىروج ار  تابیترت  مامت  ىناطیـش ، یهطلـس  تیمکاح  ىناھج و  رابکتـسا  تیمکاح  هاگتـسد  نوچ  دوب ؛ لکـشم  نآ  رواب  دننک ، دنلب  ار  مالـسا  یهملک 

دراد درک و  جراخ  هنحـص  زا  ار  شدوخ  نیفلاخم  دمآ و  هنحـص  هب  مالـسا  درک ؛ ادیپ  ققحت  ىھلا  یهزجعم  اما  دوشب . جراخ  هنحـص  زا  ىلکب  مالـسا - صوصخب   - نید تیونعم و 

. دنکیم جراخ 

. تسین رگید  ایند  رد  زورما  قرش ، کولب  مان  هب  ىزیچ  دش و  ىـشالتم  ابیرقت  قرـش  بطق  برغ - بطق  قرـش و  بطق   - ملاع ىداصتقا  ىـسایس و  بطق  ود  زا  ایند  رد  زورما 

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 2 
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هک دوب  دـھاوخ  دـھاش  ىرود  نادـنچهن  یهدـنیآ  رد  تیرـشب  تفر و  دـھاوخ  رتـشیب  ىلیخ  نیا  زا  مالـسا  ذوـفن  شرتـسگ و  یهریاد  میوـگیم  نم  درکیمن . رواـب  ار  نیا  ىـسک 

دنکیم افج  ملظ و  ایند  رب  برغ  کولب  مان  هب  زورما  هک  ىزیچ  نآ  و  دش ؛ دھاوخ  ىشالتم  رشب ، رب  مکاح  ىاھشزرادض  تیمکاح  هطلس و  گنھرف  تیمکاح  برغ و  تیمکاح 

. تسا مالسا  تاکرب  زا  نیا  و  تفر . دھاوخ  نیب  زا  دش و  دھاوخ  ىشالتم  مھ 

ىیاوھ  / ١٣۶٨/١١/١٩ ىورین  زور  رد  ناریا  ىمالسا  ىروھمج  شترا  ىیاوھ  ىورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

ىراک ای  میدرکیم  ىراک  شاک  دنیوگیم  اھیـضعب  هدرک . تسرد  نمـشد  ایند  رد  شدوخ  ىارب  ملاع ، ىرابکتـسا  مظن  زا  ىچیپرـس  یهیعاد  اب  لالقتـسا ، یهیعاد  اب  ام  تلم 

مرھ سار  ىارب  هقلطم  تردق  ماظن  رابکتـسا ، ماظن  هطلـس ، ماظن  دوشیم . ىراج  اھنآ  نابز  رب  هچ  دنمھفیمن  ىلو  دندشیمن ؛ امـش  نمـشد  اھتردـق  همھ  نیا  هک  دـیدرکیم 

، دـنزب لالقتـسا  زا  مد  هک  ار  ىناـسنا  رھ  ار ، ىتلود  رھ  ار ، ىتـلم  رھ  تسا - مکاـح  اـیند  رد  زورما  هک   - سار نآ  هب  ىاھهتـسباو  ىارب  ىبـسن  ىاھتردـق  ىناـھج و  رابکتـسا 

. دروآیم باسح  هب  دوخ  نمشد 

ىیاوھ  / ١٣۶٨/١١/١٩ ىورین  زور  رد  ناریا  ىمالسا  ىروھمج  شترا  ىیاوھ  ىورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

، ناشلوپ ناشتاناکما ، ناشرادـتقا ، بسحهب  مادـک  رھ  رگید ، ىاھتردـق  اھتلود و  وا  تسد  ریز  هیـشاح و  رد  هتفرگ و  رارق  ىناـھج  تردـق  مرھ  سار  رد  اـکیرمآ  تلود  هک  زورما 

ای دنریذپب  دننیبب و  دنتـسین  رـضاح  دننکیم - راک  دنراد  مھ  اب  زورما  هک  ىاهعومجم  نیا   - دنراد ملاع  روما  رب  طلـست  رادـقم  کی  ناشتردـق  رد  رثوم  رـصانع  یهیقب  ناشملع و 

. دننک لمحت  دنتسین  رضاح  دنامیم ؛ مانشد  کی  لثم  اھنآ  ىارب  تلم  کی  لالقتسا  دنک . ىگدنز  اھنآ  تردق  دنمک  زا  اھر  دھاوخیم  هک  دراد  دوجو  ىتلم  ىتلود و  هک  دنونـشب 

! دناهداد مانشد  اھنآ  هب  هک  تسا ]  ] نیا لثم  دینکن ، تلاخد  ام  راک  رد  امش  تفگ  ىتلم  کی  رگا 

نارھت  / ١٣۶٩/٠١/١٠ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

یگنھرف یهطلـس  اھتردـق ، یعقاو  یهطلـس  هک  منک  ضرع  نم  ار  هتکن  نیا  تفر . دـھاوخن  یبرغ  دـساف  لذـتبم و  گنھرف  راب  ریز  هک  داد  ناـشن  لوا  زا  یمالـسا ، یروھمج 

نآ رب  دـھدب ، ذوفن  یرگید  تلم  رد  ار  شیوخ  طخ  نابز و  رتالاب ، یهلحرم  رد  و  ار ، دوخ  تاداع  بادآ و  موسر و  تاداـقتعا و  اـھرواب و  گـنھرف و  دـناوتب  یتلم  رگا  ینعی  تسا .

یهرود کی  رد  و  دـندرک ، رگید  یاھروشک  اب  اھیوسنارف  هتـشذگ  لاس  تسیود  نیا  زا  ییهرود  رد  هک  یراک  تسا ؛ یقیقح  یهطلـس  کی  وا ، یهطلـس  تسا و  طلـسم  تلم 

رگا دندرک . رداص  دنتـسناوت ، هک  یروشک  رھ  هب  ار  ناشدوخ  یگدنز  یاھـشور  گنھرف و  طخ و  نابز و  ینعی  دـنداد ؛ ماجنا  اھییاکیرما  رخاوا  نیا  رد  و  دـندرک ، اھیـسیلگنا  رگید 

نآ رب  دـنھدب ، ذوفن  روشک  نیا  رد  ار  ناشدوخ  گنھرف  دـنناوتب  هناگیب  یاھتردـق  هچنانچ  اما  دـشابن ، اھتردـق  هب  یهتـسباو  دـشاب و  لقتـسم  مھ  یداصتقا  ظاحل  زا  یروشک 

. دنطلسم

ناردنزام  / ١٣۶٩/٠٢/٢٢ ناتسا  تاعامج  هعمج و  یهمئا  نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

مدرم و ریقحت  رامثتـسا و  رامعتـسا و  زواجت و  ملظ و  اب  تیدـض  دوشب ، لیکـشت  مالـسا  اجرھ  تسھ . اجنآ  رد  مھ  یناھج  یهطلـس  ماظن  ناکرا  در  دـشاب ، مالـسا  اـجرھ 

ایند رد  رادتقا  طلـست و  ینونک  ماظن  اب  یمالـسا ، یروھمج  هک  تسا  رطاخ  نیمھ  هب  تسھ . اجنآ  رد  زین  ایند  زورما  یهطلـس  ماظن  یاھهناشن  حمالم و  یهیقب  اب  تیدض 

. تسا فلاخم 

نادـیم رد  هکنیا  اما  میراد ؛ لوبق  ار  ایند  نوگانوگ  یاھتلم  یلومعم  یاھفرع  ام  دراد . یتادوارم  فرع  اجرھ  هک  تسا  یعیبط  میرادـن . یتفلاخم  ایند  دوجوم  تافیرـشت  اب  ام 

زا دـیاب  لاذـتبا ، داسف و  گنھرف  هکنیا  میرادـن . لوبق  ار  نیا  دـنریگب ، تسد  هب  ار  رگید  یاھروشک  تشونرـس  دـنراد  قح  دـنمتورث  گرزب و  روشک  دـنچ  تسایـس ، یگدـنز و 

رظن هب  دیاب  دنادیم ، بوخ  ار  نآ  ییاپورا  هچرھ  هکنیا  میرادـن . لوبق  ار  نیا  دوشب ، ریزارـس  دـنراد ، یگنھرف  مادـکرھ  هک  رگید  عماوج  تمـس  هب  ییاکیرما  ییاپورا و  عماوج 

نیا گـنھرف  رظن  رد  ولو  دـشاب ، دـب  اـھتلم  یهمھ  رظن  هب  دـیاب  دـنادیم ، دـب  ییاـپورا  هچرھ  اـی  و  دـشابن ، بوخ  اـھتلم  نیا  گـنھرف  رظن  رد  ولو  دـشاب ، بوـخ  اـھتلم  یهمھ 

. میرادن لوبق  ار  نیا  ام  تسھ -  ایند  رد  زورما  هک  یعضو  دشابن -  دب  اھروشک 

سدقملاتیب  / ١٣۶٩/٠٣/٠٣ نیبملاحتف و  تایلمع  ناھدنامرف  زا  یدادعت  هب  حتف  ناشن  یاطعا  مسارم  رد  تانایب 

یدـج یقیقح و  یتقو  نآ  تموکح ، کی  یـسایس و  هاگتـسد  کی  دـننکن . رواب  دـنریگن و  یدـج  ار  نآ  دـندرک  شالت  ایند  رد  اھیلیخ  دـش ، زوریپ  زیزع  یمالـسا  بـالقنا  یتقو 

ام یاھزرم  زواجتم ، یاھورین  یتقو  دھدب . ناشن  ار  شدوخ  ییاراک  زاین ، یهظحل  رد  دناوتب  ورین  نیا  دـشاب و  یکتم  شیوخ  تلم  یورین  هب  دوخ و  مدرم  شود  رب  هک  تسا ،

یمدرم تالیکـشت  بالقنا و  هک  هیرظن  نیا  دـندش . داش  ام  نانمـشد  میدـید ، ناگناگیب  یاپ  ریز  ار  ناـمزیزع  نھیم  زا  عبرم  رتمولیک  نارازھ  اـم  دـندش و  دراو  دنتـسکش و  ار 

اھفرح و رد  ار  دیما  نیا  ام  زاب  درک و  راودیما  ار  اھنآ  تفرگ و  ورین  بالقنا  نیا  نانمشد  نھذ  رد  تسین ، قیمع  یدج و  هداتـسیا ، یناھج  یهطلـس  مظن  ربارب  رد  هک  یمیظع 

هب تمظع ، نآ  هب  یهنحـص  نآ  رد  گرزب  یزوریپ  کی  زور ، دـنچ  رد  داـتفا و  قاـفتا  نیبملا » حـتف   » یتقو اـما  میدـید ؛ ناشیاھدـمآوتفر  تاـبتاکم و  تاراـھظا و  اـھنتفرگهفایق و 

لزلزتم ایند  یرابکتسا  رکفت  ناکرا  دمآ ، دیدپ  اھامش -  ینعی  بالقنا -  یمیمص  نارادافو  تسد  هب  روشک ، نیمھ  حلـسم  یاھورین  تسد  هب  تلم ، نیمھ  یاھورین  تسد 

نھیم هب  رھشمرخ  هرخالاب  دش و  زاغآ  نمشد  رب  عطاق  یهبرض  نآ  اب  تمظع و  نآ  اب  تعسو و  نآ  اب  سدقملا » تیب   » تایلمع زور ، تسیب  ابیرقت  یهلـصاف  رد  یتقو  و  دش .

مالـسا و نانمـشد  هک  یلطاب  رادنپ  نیا  تقیقح  رد  دـش ، هدـیبوک  مھرد  لزلزتم و  نمـشد  یهھبج  دـندش و  راتفرگ  تراسا  هب  نازواجتم  زا  رفن  نارازھ  تشگرب و  یمالـسا 

تابثا مالـسا و  یزوریپ  تلم و  یدنلبرـس  . دوب بالقنا  یارب  عطقم  کی  نیا  سپ ، تفر . نیب  زا  دش و  مدـھنم  یلکب  دـنھدب ، شرتسگ  ار  نآ  دـندرکیم  یعـس  ناریا  بالقنا و 

بالقنا اما  میرادـن ؛ یـسک  هب  مجاھت  یهزیگنا  ام  تسین . ریذـپناکما  امـش ، نوزفازور  ییاراـک  رتشیب و  هچرھ  ماجـسنا  یگداـمآ و  اـب  زج  روشک ، نیا  یتاذ  ینورد و  تردـق 

هب ام  بالقنا  دـنرادن . یراگزاس  رـس  ملاع ، یاھهطلـس  عضو  ینونک  یراجنھان  متـس و  ضیعبت و  هطلـس و  ماظن  اـب  هک  دـنداد  ناـشن  ناریا  ناـشلامیظع  تلم  یمالـسا و 

ام و تلم  هب  دـنھاوخیم  هک  ار  یناـھج  تردـق  دـساف  یاھھاگتـسد  نارگمتـس و  هک  دندیـشک  داـیرف  ناریا  تلم  دـنکیمن . لوبق  سکچـیھ  زا  ار  ییوگروز  هک  هتفگ  تحارص 

. دنوریمن اھنآ  تردق  راب  ریز  دنسانشیمن و  تیمسر  هب  دننک ، ییوگروز  مولظم  یاھتلم 

(ع)  / ١٣۶٩/٠٣/٠۴ تیبلھا یناھج  سنارفنک  ناگدننکتکرش  نانامھیم و  رادید  رد  تانایب 

اکیرما و تیقفوم  هار  دـننک . ظفح  ار  یناھج  یملاع و  یهطلـس  ماظن  تسناوت  دـنھاوخن  ینید ، تفرعم  نید و  عویـش  تیمکاح و  اـب  هک  دـناهدیمھف  بوخ  شباـنذا  اـکیرما و 

، نامیایب رابودـنبیب ، دـنوشب ؛ یراع  ینید  نامیا  تفرعم و  نید و  زا  مدرم  هک  تسا  نیا  یناـھج  یهطلـس  یهریجنز  یاـھهقلح  ملاـظ و  ماـکح  ناـعجترم و  اھتردـق و  رگید 

شوارت داھج  لمع و  نامیا و  یمالـسا ، ناریا  لثم  ینوناک  زا  دـننیبیم  یتقو  اذـل  دندنـسپیم . روطنیا  ار  اـھتلم  مدرم و  دـنوشب . ینید  تریغیب  بصعتیب و  هدـیقعیب ،

نوناک ناونع  هب  یمالـسا -  ناریا  مالـسا و  اب  یناطیـش ، ملاـظ و  ربکتـسم و  یاھتردـق  یهمھ  زورما  دـننکیم . هزراـبم  نآ  اـب  تدـشب  دـشکیم ، رپ  اـجهمھ  هب  دوشیم و 

. مینک ظفح  ار  نآ  میبسچب و  یمالسا  تدحو  مالسا و  هب  مکحم  یتسدود و  تاناکما ، دوجو و  یهمھ  اب  دیاب  یتیعضو ، نینچ  رد  ام  دنفلاخم . مالسا - 

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

یمالسا ناریا  دوب ، هدش  هتفرگ  ناھج  حطس  رد  نمشد  تسود و  مشچ  زا  باوخ  هدش و  سبح  شاهنیـس  رد  ایند  سفن  ماما ، لاحترا  یهثداح  زا  هک  ماگنھ  نآ  رد  تسرد 

نیا و  درک . روبع  نانیمطا  شمارآ و  اب  ریطخ ، یبادرگ  زا  بالقنا  یتشک  درک و  یط  یزارفارـس  هب  ار  دوخ  نومزآ  نیرتنیگنـس  یدـنوادخ ، تایانع  اب  داد و  هنانامرھق  یـشیامن 

یرایسب نافعضتسم  ناملسم و  یاھهدوت  ینعی  ناتسود ، تسا . هدرک  مایق  وا  ترصن  هب  هداھن و  ادخ  هار  رد  مدق  هک  دش  یتلم  رب  یھلا  فاطلا  لومش  زا  یرگید  تیآ  دوخ 

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 3 
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هک ییهثداح  ینعی  دمآ . دراو  بالقنا -  یزوریپ  زاغآ  یهبرـض  زا  سپ  هرابود -  ییهبرـض  یناھج ، یهطلـس  ماظن  یاھهیاپ  هب  دنتفرگ و  هرابود  یدیما  یناج و  ملاع ، قطانم  زا 

ار بالقنا  یهلعـش  رگید  راب  کی  دوخ ، تلحر  اب  بالقنا -  لعـشم  یهدنزورفارب  نآ  ام -  ماما  دیـشخب و  تایح  جوا و  بالقنا  هب  دیچیپ ، دھاوخ  مھرد  ار  بالقنا  دنتـشادنپیم 

«. ایح ثعبی  موی  لحترا و  موی  همالاداق و  موی  دلو و  موی  هیلع  مالسلاو  اتیم  ایح و  هللاهمحرف  . » درک هتخورفارب 

، دش یھتنم  نآ  هب  هک  یتازرابم  نآ و  تامدقم  ماظن و  نیا  شیادیپ  رد  اساسا  یمالـسا و  ماظن  یهلاس  هدزای  تشذگرـس  رد  رتعیـسو  یھاگن  اب  و  ثداوح ، نیا  یهمھ  رد 

یناھج و یهطلـس  ماظن  ربارب  رد  شاهناعاجـش  مایق  اب  هک  ناریا  تلم  مھ  تسا . یمالـسا  تیبرت  نامیا و  هدـیقع و  مالـسا و  اـنامھ  یقیقح ، لـماع  یلـصا و  زادرپهنحص 

داتـسیا و فلاخم  یاھداب  یهمھ  ربارب  رد  هوک  لـثم  هک  بـالقنا  نیا  ناـشلامیظع  دـئاق  ربھر و  مھ  داد ؛ ماـجنا  هقباـسیب  میظع و  یراـک  برغ ، قرـش و  یاھتردـقربا  دـضرب 

لحم هک  ار  یگنج  دنک و  هرادا  ناگناگیب  هب  ییهیکت  کدنا  نودب  ار  روشک  تسناوت  هک  یمالسا  نیون  ماظن  مھ  دروخن ؛ یناکت  نیرتمک  دوخ  اما  تسکـش ، ار  اھنافوط  موجھ 

اب هنادنمتفارـش و  دوخرب ، هیکت  اب  طقف  فرط و  چیھ  هب  شیارگ  نودب  تفرگ ، ارف  ار  یزوریپ  زا  سپ  نایلاس  مراھچهس  هب  کیدزن  دوب و  وا  دض  رب  برغ  قرـش و  یاھورین  یقالت 

هک تسا  یتزع  تبالص و  تردق و  یقیقح  یهیام  روآتفگش و  ثداوح  نیا  یلصا  رھوج  مالـسا  دناهتفرگ و  مالـسا  زا  ار  دوخ  ناوت  همھ  همھ و  درب ، نایاپ  هب  یزوریپ  تزع و 

. دناهداد زورب  دوخ  زا  رصاعم  خیرات  رد  ام ، ماظن  بالقنا و  ربھر و  تلم و  یناریا و  ناریا و 

یاھماظن یهطلس  یاھدنب  نتسسگ  ینعی  ادخ ؛ زج  هب  سکرھ  زیچ و  رھ  ربارب  رد  میلـست  تعاطا و  تیدوبع و  زا  ناسنا  ییاھر  ینعی  دیحوت  تسا و  دیحوت  نید  مالـسا ،

ار اـھنآ  یریگراـکب  وا  زا  هدادرارق و  ناـسنا  داـھن  رد  دـنوادخ  هک  یتیاـھنیب  تارادـتقا  رب  هـیکت  ینعی  یداـم ؛ یناطیـش و  یاھتردـق  زا  سرت  مـسلط  نتـسکش  ینعی  یرـشب ؛

؛ تماقتسا هزرابم و  مایق و  طرش  هب  نیربکتسم  نارگمتـس و  رب  نیفعـضتسم  یزوریپ  رد  یھلا  یهدعو  هب  دامتعا  ینعی  تسا ؛ هدرک  بلط  ریذپانفلخت ، ییهضیرف  نوچمھ 

ینعی دـنکیم ؛ دـیدھت  ار  یمدآ  یھلا ، یهدـعو  ققحت  هار  رد  هک  یتارطخ  تامحز و  زا  لابقتـسا  ینعی  تسکـش ؛ لامتحا  زا  ندیـسارھن  ادـخ و  تمحر  هب  نتـسبلد  ینعی 

متس هنوگرھ  زا  هعماج  تاجن  هک  یلاع -  فدھ  هب  مشچ  هزرابم ، رد  ینعی  نتشاد ؛ راودیما  ییاھن  یمتح و  یزوریپ  هب  ار  دوخ  نتـشاذگ و  ادخ  باسح  هب  ار  هار  تالکـشم 

تردق و لازیال  سونایقا  هب  لصتم  طبترم و  ار  دوخ  ینعی  هصالخ  و  نتـسج ؛ ادخ  دزن  ار  یھار  نایم  یـصخش و  یاھیماکان  ضوع  نتخود و  تسا -  کرـش  لھج و  ضیعبت و  و 

کرد نامیا و  نینچ  یهیاس  رد  هدش ، هداد  هدعو  نیملـسم  هب  هک  ییالتعا  تزع و  یهمھ  نتفاتـش . شیوشتیب  دـیما و  اب  یلعا ، فدـھ  تمـس  هب  ندـید و  یھلا  تمکح 

. دش دھاوخن  یلمع  ناناملسم  یهرابرد  یھلا  یاھهدعو  زا  مادکچیھ  دیحوت ، هب  یلمع  یتدیقع و  یدنبیاپ  تسرد و  مھف  نودب  تسا . دیحوت  زا  یقیمع  نشور و 

تـصرف روز ، رز و  نادنوادخ  هب  دراذگ و  زاب  رامعتـسا  یاھتب  یارب  ار  هنحـص  هک  دوب  نآ  لومـش  یگدنز  موھفم  یمالـسا و  بان  دـیحوت  زا  تلفغ  رابکتـسا ، یهطلـس  نارود  رد 

اھروشک نیا  رد  ار  تسایس  زا  نید  ییادج  راعـش  دندنار و  یگدنز  یهنحـص  زا  یمالـسا  یاھروشک  رد  ار  نید  هدش ، هدامآ  شیپ  زا  یاھهشقن  اب  نانمـشد  داد . زاتوتخات 

یداصتقا یسایس و  تشونرس  دروآرد و  یتعنص  یاھروشک  زا  یعبات  تروص  هب  هرابکی  ار  اھروشک  نیا  دناوتب  برغ  یملع  تفرشیپ  هک  دش  نیا  هجیتن  دندیـشخب . ققحت 

. دھدب یبرغ  نارگتراغ  تسد  هب  ریذپانناربج ، ینالوط و  یاھتدم  یارب  ار  نآ 

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

اصوصخم ناھج ، یاھتلم  ربارب  رد  فیرش  تلم  نیا  تادھاجم  هک  یراختفارپ  هار  یهمادا  فرش و  تزع و  مچرپ  نتشادھاگناپرب  بالقنا و  ظفح  هک  دننادب  دیاب  ناریا  تلم  یلو 

انامھ یمالـسا ، یروھمج  بالقنا و  هیلع  رب  نانمـشد  یاھهئطوت  رحـسلالطاب  اھنت  و  دش ، هتخانـش  ناردلق  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 

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

داقتعایب نامیایب و  نیدیب و  یهعماج  کی  ار  یرشب  یهعماج  دنک و  فذح  مدرم  یگدنز  زا  یلکب  ار  تیونعم  نید و  هک  دوب  نیا  یناھج  یهطلـس  ماظن  تردق و  تسایس 

ینید یاھرواب  هب  مدرم  یمالـسا ، یاھروشک  رد  ای  ناریا  رد  طقف  هن  تسا . هدرک  لمع  اھتـسایس  نآ  سکعهب  تسرد  دـیدج ، نارود  نیا  دـیامن ، تیبرت  یھلا  یاھـشزرا  هب 

. تسا هدرک  دشر  یونعم  شیارگ  یبھذم و  داقتعا  دندوب ، هدرک  یگدنز  بھذم  دض  لاس  اھھد  هک  یعماوج  نایم  رد  ناھج و  حطس  رد  هکلب  دنتشگرب ،

١٣۶٩/٠٣/١۶ /  ( هر ) ینیمخ ماما  لاحترا  درگلاس  نیلوا  مسارم  یجراخ  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

یهناخ جح  فادھا  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  میدقتعم  ام  تسا . هداد  رارق  ضیارف  زا  یکی  ار  دـحوم  ادـخ و  هب  نموم  یاھورین  داحتا  نیملـسم و  تدـحو  مالـسا ، هک  میدـقتعم  ام 

یهمھ و  قیمع » جف  لک  نم  نیتای  رماض  لک  یلع  الاجر و  کوتای  جحلاب  سانلا  یف  نذا  و  : » تسا هدومرف  ادخ  هکنیا  دـنک . کیدزن  مھ  هب  ار  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  ادـخ 

اب نیملـسم  ییانـشآ  زا  ردقنیا  اھنیا  ارچ  دنکیم ؛ عمج  مارحلادجـسم  انم و  رعـشم و  تافرع و  دننام  یدودحم  یاھهصرع  رد  نیعم و  یاھزور  رد  ار  ملاع  ناملـسم  مدرم 

هاگتـسد رد  وا  یاھرازبا  رادغ و  یاکیرما  نآ ، سار  رد  رابکتـسا و  یارب  نیملـسم ، نخـس  رظن و  شنیب و  تدحو  یمالـسا و  تدـحو  هک  تسا  نیا  هلاسم  دنـسرتیم !؟ مھ 

. درک نایب  ار  نآ  اھراب  ام  راوگرزب  ماما  هک  تسا  یتقیقح  نیا ، تسا . کانرطخ  ملاع ، رد  هطلس  تیمکاح 

ناگربخ  / ٢۵/١٣۶٩/٠۴ سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد دشوپب ، مشچ  یلم  یهدارا  یلم و  رادتقا  یلم ، فرـش  زا  دش  رـضاح  رگا  یتلم ، رھ  تسا . هتفر  تسد  زا  دش ، ملاع  گرزب  یاھتردـق  یهطلـس  میلـست  رگا  یتلم ، رھ 

شیب دوش ، میلست  یناھج  یهطلس  یهچراپکی  هاگتسد  تساوخ  لباقم  رد  دش  رضاح  هک  یتلود  رھ  دیزغل . تسین ، مولعم  نآ  رخآ  هک  یییداو  نایاپیب و  فعـض  یهطرو 

. دھدیم ناشن  ار  نآ  ناھج ، یلعف  عضو  هک  تسا  ییاھزیچ  زا  یکی  نیا ، دش . تیصخش  ندش  مضھ  نتفرگ و  رارق  هطلس  تحت  تلذ و  فعض و  هب  موکحم  هتشذگ  زا 

لیدـبت اـی  دـندش ، لیدـبت  تردـق  زکرم  کـی  هب  دنتـشاد ، رارق  مھ  لـباقم  رد  هک  یتردـق  بطق  ود  دوریم . شیپ  رتـشیب  هچرھ  ندـش  هچراـپکی  تمـس  هـب  هطلـس ، هاگتـسد 

یفیعـض یاھتلود  یتح  تسا . نیا  مینکیم -  هاگن  زورما  ام  هک  یروطنآ  رما -  رھاوظ  اما  درک ؛ یعطق  ینیبشیپ  دوشیمن  مدرک ، ضرع  هک  یروطنامھ  هتبلا  دـنوشیم .

لوبق ار  تالیمحت  زا  یرایـسب  دنوشب و  میلـست  هک  دنوشیم  روبجم  دنھدیم ، هناھاوخیدازآ  یاھراعـش  دننزیم و  یدازآ  زا  مد  دنتـسین و  ناشدوخ  یاھتلم  هب  یکتم  هک 

، لاـحنیعرد تسھ . یتـالامتحا  هتبلا  دوـشب ، یعطق  تروـص  هب  روـطهچ  هدـنیآ ، رد  اـت  ـالاح  تسا . یروـطنیا  ـالعف  دراد و  دوـجو  هک  تسا  ییاـھتیعقاو  زا  یکی  نیا ، دـننک .

تسا شیازفا  هب  ور  یقرش ، یاپورا  یتح  نیتال ، یاکیرما  ییاقیرفآ ، ییایسآ ، یاھروشک  نایم  رد  اکیرما ، صوصخب  برغ و  یهطلـس  تسا . هنوگنیا  عضو  نالا  هنافـساتم 

. تسا هیضق  فرط  کی  نیا ، تسا . تردقربا  کی  اتقیقح  تردق ، یلومعم  تابساحم  یرھاظ و  نیزاوم  بسح  رب  زورما  اکیرما  و 

ناگربخ  / ٢۵/١٣۶٩/٠۴ سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

شنیب دشر و  یھاگآ و  زا  یکاح  تکرح ، نآ  تخادنا . هار  هب  ار  میظع  بالقنا  نآ  درک و  دشر  هک  دوب  اھیوسنارف  رامعتسا  ملظ و  یهمکچ  ریز  رد  ریازجلا ، مدرم  نینوخ  تکرح 

یاھتیلقا رگید  ناملـسم و  یاھتلم  رگید  دـشاب . دـناوتیم  ناشروشک  یزورما  طیارـش  رد  مدرم  ناـمھ  زورما  تکرح  هک  ناـنچنآ  دوبن ؛ یمالـسا  تیوھ  یـسایس و  نشور 

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 4 
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لباقت هک  دننکیم  حیرصت  هظحالمیب  زورما  یبرغ ، ماظن  نارادمدرس  هک  هدیسر  ییاجهب  راک  تسا . تیعقاو  کی  نیا ، دنروطنیمھ . یمالساریغ ، یاھروشک  رد  ناملـسم 

. میتفاییمرد سدح  هب  ار  نیا  ام  تسا . مالسا  نیب  هطلس و  رابکتسا و  حانج  نیب  ملاع ، یهدنیآ 

نینچ هک  میتـفگیم  سدـح  هب  اـم  دـشابیم -  بیاـجع  زا  نیا  تسا و  هتـشذگ  لاـس  کـی  رد  ثداوح ، نیا  یهمھ  زورب  دـمآ - شیپ  یقرـش  یاـپورا  یاـیاضق  نیا  هک  یلیاوا 

راھظا دـناهدرک و  راھظا  ار  یزیچ  نینچ  اھنآ  تساـنعم . نیا  هب  برغ ، یرابکتـسا  یهطلـس  هاگتـسد  نیمھ  نارادمدرـس  زا  یـضعب  حیرـصت  زورما  دـمآ . دـھاوخ  شیپ  یعـضو 

دیدج تردق  مالـسا -  یونعم  رادتقا  ددرگیمرب ، فص  کی  هب  بناج و  کی  هب  ای  دوشیم ، زکرمتم  اجکی  رد  یرھاظ  یهطلـس  رادتقا  رگا  هک  میریگیم  هجیتن  سپ ، دننکیم .

تـسا یتیعقاو  نایب  نیا ، تسا . هنوگیباطخ  رما  کی  هن  سدح و  کی  هن  مدرک ، ضرع  هک  یزیچ  نیا  دنکیم . راکـشآ  دـھدیم و  ناشن  ار  شدوخ  مھ  ایند -  زورما  میظع  و 

. تسا سوسحم  یمتح و  ام  یارب  هک 

ناریا  / ٠١/١٣۶٩/٠۵ یمالسا  یروھمج  نارادراک  ارفس و  هجراخ و  روما  ترازو  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یهراشا تشگنا  اب  هک  تسا  یزیچ  نامھ  مینادیم ، نامدوخ  یایند  نید و  حالـص  هب  ار  نآ  ام  هک  هچنآ  تسا . ماما  هار  طخ و  نامھ  تساـم ، یهعماـج  نتم  زورما  هک  هچنآ 

زا کیچیھ  زا  داد . میھاوخ  همادا  ار  هار  نآ  میراد ، ندـب  رد  ناج  ات  مھ  زاب  میدرک و  تکرح  نآ  رد  تردـق  اب  لاس  هدزای  میتشاذـگ و  نآ  رد  مدـق  هدـش و  زاـب  اـم  لـباقم  رد  ماـما 

هچ یعامتجا ، تلادع  یهنیمز  رد  هچ  یلخاد ، لئاسم  یهنیمز  رد  هچ  درک ؛ میھاوخن  یشوپمشچ  هدش ، میـسرت  هیلعیلاعتهللاناوضر ) ) ماما یهلیـسو  هب  هک  ییاھنامرآ 

 - دردیب ناھفرم  ماما ، ریبعت  هب  و  ناھفرم -  رب  اھنآ  تاساسحا  اھهزیگنا و  اھتـساوخ و  عفانم و  حیجرت  زین  ام و  روشک  رد  یمالـسا و  ماظن  رد  ناگنھرباپ  حـیجرت  یهنیمز  رد 

یاھهمـشچرس ندـناشوج  تمـس  هب  تکرح  ناـشدوخ و  یاـھورین  رب  مدرم  یهیکت  یهنیمز  رد  هچ  نتـسناد ، هـضیرف  ار  نآ  نـالووسم و  زا  مدرم  تیاـمح  یهـنیمز  رد  هـچ 

ناونع اب  هک  یزیچ  نآ  هدننکتلاخد ؛ یاھتردق  اھتردقربا و  زا  ییادج  طخ  رابکتسا ، اب  هلباقم  ینعی  یجراخ ، لئاسم  یهنیمز  رد  هچ  ییافکدوخ ، روشک و  نورد  رد  دادعتسا 

هلباقم و ملاع ، رگمتـس  ملاظ و  یاھتردـق  اب  یهزرابم  دـشیم ، یفرعم  تشاد -  برغ  قرـش و  یدـنبکولب  اعقاو  ایند  هک  یزور  نآ  رد  یبرغ - » هن  یقرـش ، هن   » زیمآراـختفا

تلم رھ  هب  تبسن  هطلس  ماظن  یاھلاگنچ  طلست  ام  رظن  زا  دنکیمن ، یقرف  ایند  یاجرھ  رد  دشاب -  دوھـشم  ایند  رد  هک  یرگهطلـس  زا  ییهناشن  رھ  اب  یمتح  یهضراعم 

. دندرک میسرت  ماما  هک  ینشور  طوطخ  یهیقب  نیطسلف و  یهلاسم  ندرمش  یلصا  گرزب و  یهنیمز  رد  زین  و  تسا -  دودرم  ییاجرھ  رد  یروشک و  رھ  و 

نامدوخ شود  رب  یییعرـش  فیلکت  چـیھ  نیا ، زا  ریغ  میـسانشیمن . یتاجن  هار  اـم  نیا ، زا  ریغ  میرادـن . یھار  اـم  نیا ، زا  ریغ  تسا . نیا  یمالـسا  یروھمج  طـخ  سپ ،

ات دـننکیم ، شالت  یتاغیلبت  یاھهلمج  اھلکـش و  ندرک  تسرد  رد  شلاعف ، یاھزغم  اھویدار و  تاـغیلبت و  رابکتـسا و  تسا . نیا  اـم  یعرـش  فیلکت  مینکیمن . ساـسحا 

کچوک نایرج  کی  و  ماما ، ترـضح  نامز  میھاـفم  رد  رظندـیدجت  هب  دـقتعم  عیـسو  یلـصا  ناـیرج  کـی  دراد : دوجو  ناـیرج  ود  دـنیوگیم  دـننک . یفرعم  اـیند  رد  ار  نیا  سکع 

. درادن دوجو  یزیچ  نینچ  دراد !! داقتعا  ماما  ترضح  لوصا  هب  هک  رفن  دنچ  الثم  هب  یکتم  ییهشوگ و  رد  یدوخیب 

شودخم یکدنا  دیتسھ ، امـش  هک  یروشک  نآ  رد  یمالـسا ، یروھمج  یبالقنا  یهرھچ  دیراذگب  دـیابن  دـینک . لطاب  ار  دـنفرت  نیا  دـیاب  ایند  رد  امـش  هک  تسا  نیا  ام  ضرع 

. دناهدروخ بالقنا  زا  ار  هبرض  نیرتشیب  هک  دنتـسھ  یناسک  نامھ  دننک ، شزرا  دض  ار  یرگبالقنا  بالقنا و  دننکیم  شالت  هک  یناسک  نآ  تسا . شزرا  کی  بالقنا ، دوشب .

یاھتردق زا  اھنآ  لالقتـسا  رد  اھتلم ، تاجن  هار  تسا . شزرا  دض  ملاظ ، رگهطلـس و  رگمتـس و  یاھتردـق  اب  یهزرابم  رد  دـیدرت  تسا . شزرا  دـض  یبالقنا ، میھافم  رد  دـیدرت 

دنیایب ام  لاب  ریز  هک  تسا  نیا  ناشتاجن  هار  دننکیم . هابتشا  دنروخیم و  ناکت  دوخیب  دننک  تباث  اھتلم  هب  هک  هدوب  نیا  رگمتس  یاھتردق  یعس  هشیمھ  تسا . رگمتس 

. دننک رواب  مھ  رگید  یاھتلم  میراذگب  میھاوخیمن  مینکیمن و  رواب  ام  دننکیم . میھفت  ار  نیا  دنوشب ! قحبان  یهطلس  یدام و  روما  رد  جورع  ناکلپ  زا  یرگید  ناکلپ  و 

یماظن  / ١٣۶٩/٠٧/١۴ مولع  هاگشناد  نالیصحتلاغراف  نایوجشناد و  عمج  رد  تانایب 

یهطلـس زا  جورخ  هک  ار -  یقیقح  ناما  نما و  دـینارتسگ و  تلم  نیا  رـس  رب  ار  دوخ  عوبطم  یهیاـس  مالـسا  داد . تردـق  تزع و  اـم  تلم  هب  یماـظن و  یاـھورین  هب  مالـسا 

نآ زا  یـشخب  ای  اـیند  رب  هک  دـننیبیم  ییاھتردـق  تردـق  ربنچ  رد  ریـسا  ار  ناـشدوخ  اـیند  یاـھتلم  زا  یرایـسب  زورما  دیـشخب . اـم  تلم  هب  تسا -  یناـھج  گرزب  یاھتردـق 

هب اھتلم  زورما  اذل  دش و  هتـشارفارب  مھ  مالـسا  مچرپ  امتلم ، یدنمتردق  یراکادف و  نیا  زا  تسا . دازآ  مالـسا  تکرب  هب  ام  تلم  دنوشب . طلـسم  هک  دنوریم  ای  دنطلـسم ،

. دننک ظفح  ار  نیا  دیاب  تلم  یهمھ  تسا . یگرزب  راختفا  نیا ، دنیآیم . ناجیھ  هب  امش  یاھینامرھق  مان 

یناھج  / ١٣۶٩/٠٨/١٣ رابکتسا  اب  هزرابم  یلم  زور  تبسانم  هب  مایپ 

هب هتفر و  شیپ  تردـق  تبالـص و  اب  ثداوح ، مطالتم  جاوما  یور  رب  نابیتشک ، حون  لکوت  تمکح و  اب  بالقنا ، یتشک  هک  هاگنآ  یزوریپ ، روشرپ  یهماـگنھ  رد  یزور  نینچ  رد 

لفاغ یاھهدوت  ماھوا  دوخ و  نیغورد  تاغیلبت  زا  هک  یریذپانتسکش -  موھوم  دنسم  زا  ار  نآ  تفرگ و  ار  رابکتسا  نابیرگ  بالقنا  دنمورین  تسد  دوب ، هدیـسر  تاجن  لحاس 

نارگهئطوت یهنال  نایوجشناد ، روشرپ  هتخابلد و  یهرمز  درک . داش  ار  ناھج  یهدش  ریقحت  یاھتلم  لد  اکیرما ، ربکتسم  تلود  ریقحت  اب  دیشک و  ریز  هب  دوب -  هتخاس  ناھج 

ملظ و اب  تیدـض  هک  ام  یمالـسا  بالقنا  زور ، نآ  زا  دـنداد . ناـشن  اـیند  هب  هشیپمتـس ، رفک  اـب  ار  شخبتاـجن  مالـسا  یریذـپانیتشآ  دـندرک و  ناـنآ  نادـنز  ار  ناـسوساج  و 

هن نآ ، رد  هک  ار  دوخ  یناھج  یهزرابم  یهدرتسگ  داعبا  درک و  لیاز  مھ  ار  یناھج  یوجتصرف  ناراکعمط  دیما  نیرخآ  دوب ، هدناسر  یزوریپ  هب  ار  هدناشنتسد  میژر  دادبتسا 

. تخاس راکشآ  تسا ، هزرابم  نیا  جامآ  اکیرما -  نآ  سار  رد  یناھج و  یهطلس  ماظن  ینعی  اھیراتفرگ -  یهمھ  داسفلاما  هشیر و  هکلب  ناریا ، رب  مکاح  یهتسباو  میژر  طقف 

یناھج  / ١٣۶٩/٠٨/١٣ رابکتسا  اب  هزرابم  یلم  زور  تبسانم  هب  مایپ 

زین ناھج  مدرم  یگدنز  رد  دوشیم و  یھتنم  نامتلم  لماک  تداعس  هب  هک  ییاھھار  دیامیپب ؛ دیاب  هک  تسھ  یدایز  یاھھار  زونھ  ام ، طاشنرپ  دادعتـسارپ و  گرزب و  روشک 

لیان ناھج  حطـس  رد  یتح  یمالـسا و  یهقطنم  حطـس  رد  هکلب  نامدوخ ، روشک  حطـس  رد  طقف  هن  تیونعم ، هافر و  تینما و  هب  هک  ییاـھھار  دراذـگیم ؛ قیمع  یتاریثاـت 

زا کـیچیھ  هـب  ار  نآ  ندوـمیپ  یهزاـجا  زگرھ  ملاـع ، رگهطلـس  یاھتردـق  نوـنک ، اـت  شیپ  لاـس  تـسیود  زا  شیب  زا  ینعی  رامعتــسا ، نارود  زاـغآ  زا  هـک  ییاـھھار  ددرگیم ؛

. تسا هدوب  مورحم  نآ  زا  هراومھ  یمالسا ، یاھروشک  رگید  دننام  مھ  ام  زیزع  روشک  دناهدادن و  هطلسریز  یاھروشک 

نیطسلف  / ١٣۶٩/٠٩/١٣ یمالسا  سنارفنک  نیلوا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

دوجو هب  مالسا  هیلع  یدیدج  یاھهھبج  یمالسا ، بالقنا  دندش . رتیدج  نیملسم  مالسا و  نانمشد  داد ، ناشن  ار  مالـسا  یگدنرب  یمالـسا ، بالقنا  هکنیا  زا  دعب  زورما 

یردـلق و لـباقم  رد  هک  تسا  یـسک  نآ  یعقاو ، ملـسم  هـک  دـنامھف  تـسا و  فلاـخم  مـلظ  اـب  مالـسا  هـک  داد  ناـشن  درک و  یفرعم  ار  مالـسا  هـکنیا  رطاـخ  هـب  طـقف  دروآ ؛

. دروآ دوجو  هب  یدیدج  یاھهھبج  مالسا ، لباقم  رد  درک و  نیگمشخ  تدشب  ار  نارگهطلس  نیا ، دوریمن . راب  ریز  دوشیمن و  میلست  یناھج ، یهطلس  ماظن  یشکرس و 

ناگربخ  / ١٣۶٩/١٢/٠١ سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیمولظم و زا  تیامح  رد  یگداتـسیا  ایلوا و  ایبنا و  میقتـسم  طارـص  رب  دوخ  یهنادجم  رارمتـسا  یھلا و  یالاو  فادھا  رب  یراشفاپ  تماقتـسا و  اب  یمالـسا ، سدـقم  ماظن 

، هدمآ دراو  وا  رب  یناھج  یهطلس  ماظن  یوس  زا  هار  نیا  رد  هک  یتامطل  اھراشف و  اھدیدھت و  زا  ندیسارھن  یمالسا و  لدع  طسق و  هار  رد  تدھاجم  نارگمتـس و  اب  هزیتس 

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 5 
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. دشخبب مادقا  تردق  تعاجش و  نانآ  هب  درادھگن و  هدنز  دزورفارب و  ناھج  رسارس  رد  ناگدیشکرجز  نامورحم و  لد  رد  ار  دیما  غورف  تسا  هتسناوت 

هجراخ  / ١٨/١٣٧٠/٠۴ روما  ترازو  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تسرد هک  ماما -  راتفر  راکفا و  شنم و  نامھ  میاهدینش و  میاهتـسناد و  ماما  زا  هک  تسا  یزیچ  نامھ  ام  یبالقنا  یلک  شنم  یداصتقا و  یـسایس و  یگدنز  یوگلا  زورما 

قح هار  زا  دیابن  هظحل  کی  تسا و  قح  هار  دنتسھ -  مھ  نآ  زا  دعب  دندوب و  هار  نآ  لابند  نالووسم  ناریا و  تلم  مھ  لد  ناج و  یهمھ  اب  دوب ، مھ  قح  رب  قبطنم  دوب ، مھ 

تاساسحا و راکفا و  نمـضتم  ملاع ، یمومع  راکفا  نیا  هک  ایند -  یمومع  راـکفا  یارب  دـنکیم  یعـس  وا  تسین . رادربتسد  نمـشد  اـھتنم  تسا ؛ نیا  تیعقاو  دـش . ادـج 

زا امـش  دنکیم ؛ هئطخت  ار  نارود  نآ  شدوخ  ناریا  هک  دنک  تابثا  تسھ -  زین  دندوب ، یمالـسا  بالقنا  بطاخم  هک  موس ، ناھج  یاھتلم  ناملـسم و  یاھتلم  تاماھفتـسا 

ام تسا . هدرک  لودع  دوخ  یلبق  عضاوم  زا  ناریا  هک  دنک  تباث  یمالـسا  ریغ  یتح  ای  یمالـسا و  روشک  نالف  مدرم  یارب  دھاوخیم  دینک !؟ دیلقت  دـیھاوخیم  یروشک  هچ 

هتفر ناریا  هک  تسا  یھار  نامھ  ام  هار  دنتفگ  دندز و  ولبات  دندرک ، صخـشم  راعـش  ناونع  هب  ار  ناریا  هار  ناشدوخ ، میظع  تاکرح  رد  یمالـسا ، ریغ  یاھروشک  هک  میدید 

ار امش  نآ  یهبذاج  دیتفر و  هار  نآ  لابند  امش  هک  دیوگب  ایند  مدرم  هب  دھاوخیم  یناھج . یهطلس  تردق  راوخنوخ  لوغ  ییاکیرما و  رابکتـسا  اب  یهلباقم  هار  ینعی  تسا ؛

اج ایند  رد  ار  نیا  دـھاوخیم  دـییوگیم !؟ هچ  امـش  دـننکیم ؛ هئطخت  ار  نآ  هار ، نآ  ناورھر  نانکراک و  نایلوتم و  دوخ  ـالاح  اـما  دیـشخب ؛ دـیما  امـش  هب  دروآرد و  تکرح  هب 

. دزادنیب

دھاش  / ١٣/١٣٧٠/٠۶ زاتمم  نادنزرف  رادید  رد  تانایب 

، داتسیا دھاوخ  وا  لباقم  رد  هک  یزیچ  نآ  دنادیم  یناھج  رگهطلس  بلطهطلس و  هاگتسد  زورما  تسا . ناسارھ  فئاخ و  یمدرم ، رھ  رد  قیمع  نامیا  زا  یناھج  رابکتسا 

اھنیا زا  نمـشد  دنتـسیایم . رابکتـسا  هاگتـسد  ییوگروز  یبلطهطلـس و  لباقم  رد  طقف  دنتـسھ و  اھـشزرا  لوصا و  هلـسلس  کی  هب  دـقتعم  رویغ و  ناـمیااب و  یاـھناسنا 

. دنکیم هلباقم  اھنآ  اب  دسرتیم و 

١٣٧١/٠٣/١٣ /  ( هر ) ینیمخ ماما  لاحترا  درگلاس  مسارم  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

نیا رد  ار  ملاع  نیا  روآتفگـش  یاھهدـیدپ  گرزب و  یاھزیچ  نیرتبیجع  میھاوخب  رگا  تسا . یزیگنا  تربع  بیجع و  عطقم  صاخ ، یخیرات  عطقم  نیا  نامز و  زا  هھرب  نیا  اـم 

شیپ ملاع  طلـسم  یاھتردـق  ریبدـت  شالت و  تھج  فالخ  لیم و  فالختھج  رد  ملاـع ، روما  ناـیرج  هک  تسا  تقیقح  نیا  رتزراـب ، همھ  زا  مییوگب  دـیاب  مینک ، باـختنا  نارود 

لمات دروم  ار  تیرـشب  یمومع  تکرح  اھتلم و  تکرح  دـنک و  هاگن  ملاع  ینونک  ثداوح  هب  لمات  اب  زاب و  مشچ  اب  یـسک  رگا  تسادـخ . ییاـمن  تردـق  زا  یتیآ  نیا ، دوریم !

، اـیند ناردـلق  ییامنتردـق  رھظم  صخـشم ، روـطهب  زورما  دـنھاوخیم . ار  نآ  ملاـع ، طلـسم  یاھتردـق  هک  تسا  یزیچ  نآ  دـض  یموـمع ، لاور  هـک  دـید  دـھاوخ  دـھد ، رارق 

رپ ایند  ارچ ! دـھدیمن . ماجنا  راشف  روز و  اب  هارمھ  یـشالت  دوخ ، دـصاقم  یارب  ملاـع ، یرابکتـسا  یهطلـس  هاگتـسد  هک  تسین  ینعم  نیدـب  هتبلا  فرح  نیا  تساـکیرما .

یاھتردق یزاس  نوگژاو  تیدض و  تفلاخم و  یوب  ، رابکتـسا یهماش  هک  دنتـسھ  روز  ملظ و  دروم  یناسک  صوصخب  اجهمھ . رد  طلـسم  یاھتردق  ملظ  یاھهناشن  زا  تسا 

نانمشد هک  تسا  یزیچ  نامھ  دوریم ، شیپ  تیاھن  رد  هچنآ  اھنیا ، یهمھ  هب  هجوت  اب  نکل  ملاع . نیملسم  اتدمع  ینعی  تسا ؛ هدرک  مامشتسا  نانآ  هیحان  زا  ار  طلسم 

. دنسارھیم دنراد و  زیھرپ  نآ  زا  مولظم ، یاھتلم  نانمشد  نیملسم و  نانمشد  مالسا ،

اپ هب  یاھتلم  صوصخب  ملاع و  نیملـسم  مدرم و  رظن  رد  هیلع ، یلاعت  هللاناوضر  ماما  ناریا و  شور  هک  تسا  نیا  رب  رارـصا  دـینیبیم  دـینک ، هاگن  اـیند  تاـغیلبت  هب  زورما  رگا 

ات دـنددص  رد  اـھنیا  : » دـنیوگیم دـننک ، مھتم  ییاـج  رد  ار  یناـسک  دـنھاوخیم  یتـقو  دوش . یقلت  شزرا » دـض   » کـی هدـش ، رادـیب  یاـھروشک  رد  ناناملـسم  هتـساخ و 

راکنا دـنوش و  هچاپتـسد  ایند  رانک  هشوگ و  رد  یلد ، هداس  یور  زا  تسا  نکمم  مھ  یـضعب  دـننک ». یـشم  ار  ماما  طخ  وریپ  یطخ  ای  دـننک ، تسرد  ناریا  دـننام  یتموکح 

ناریا طخ  هک  درادن  نیا  زج  یاهراچ  چیھ  مالسا ، یایند  هک  تسا  نیا  تقیقح  نکل  میتسین ». یمالسا  ناریا  شور  یمالـسا و  یروھمج  ماما و  هار  یپ  رد  ام  هن !  » هک دننک 

عفد ار  گرزب  ناطیـش  تردق  هطلـس و  دنھاوخیم  رگا  دـنتاجن ؛ ددـصرد  مالـسا ، نیتسار  ناوریپ  و  ملاع -  یاجرھ  رد  ناناملـسم -  رگا  دـنک . یـشم  ار  ماما  هار  یمالـسا و 

رب یناھج  یاھهطلـس  هک  ییاھبیـسآ  اکیرما و  لیمحت  راشف  زا  ار  ناشدوخ  دنھاوخیم  رگا  دننک و  لابند  ار  ناشدوخ  یراگتـسر  هار  دنھاوخب  ناملـسم  یاھتلم  رگا  دننک ؛

هک یھار  نامھ  دـنیامیپب ؛ دومیپ ، تردـق  اب  دوخ  تشاذـگ و  ناریا  تلم  یاپ  شیپ  رد  ماما  هک  ار  یطخ  ناـمھ  هک  دـنرادن  نیا  زج  یھار  دـننک ، هدوسآ  دـنروآیم  دراو  اـھتلم 

. دومیپ دوخ  راوگرزب  ماما  رس  تشپ  رد  تماقتسا  تکرب  هب  ناریا ، تلم 

١٣٧١/٠٣/١٣ /  ( هر ) ینیمخ ماما  لاحترا  درگلاس  مسارم  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

رب راـشف  زا  رابکتـسا  هاگتـسد  هک  دـناهدیمھف  ناناملـسم  نادـالج  هطقن ، رھ  رد  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا  دوشیم ! لـمع  هنوـگچ  ناناملـسم  هیلع  اـیند  رد  زورما  دـینیبب 

نیوگزرھ ینسوب و  مدرم  تیعـضو  نیا  تسا ؛ زاقفق  ناناملـسم  تیعـضو  نیا  دنناسریم ! بیـسآ  نیملـسم  هب  هنادازآ  اذل  دوشیم ؛ دونـشخ  اھنآ  ماع  لتق  ناناملـسم و 

تیعضو نیا  تسا ؛ ناتسناغفا  دھاجم  فیرش و  مدرم  تیعضو  نیا  تسا ؛ نادوس  رد  یبالقنا  تلود  تیعضو  نیا  تسا ؛ ریازجلا  رد  یبالقنا  ناناملـسم  تیعـضو  نیا  تسا ؛

یهطلس هاگتسد  یناھج و  رابکتسا  تثابخ  لبق  زا  ناناملسم  هک  تسا  ملاع  یهطقن  مادک  رد  تسا ! قارع  مولظم  ناناملسم  تیعـضو  نیا  تسا ؛ ریمـشک  مولظم  مدرم 

زج رگیدکی ؛ اب  نیملسم  داحتا  زج  ناناملسم ؛ ینامیپمھ  زج  ناناملسم ؛ دوخ  یگداتـسیا  زج  تسیچ  جالع  دوشن !؟ دراو  اھنآ  رب  راشف  دننیبن و  بیـسآ  یوحن  هب  یناھج 

؟ ملاع رسارس  رد  مالسا  میظع  یورین  نتفرگ  راک  هب  زج  یمالسا و  عماوج  یرادیب 

ناراتسرپ  / ١٣٧١/٠٨/١٣ ناملعم و  نایوجشناد ، نازومآشناد ، رادید  رد  تانایب 

هتکن نیا  یور  یللملانیب ، عماجم  رد  یللملانیب ، قطن  هس  ود ، رد  هدنب  تسا . هدرک  ادیپ  شیازفا  برغ  کولب  اکیرما و  عفن  هب  دادبتـسا  نیمھ  یوروش ، یـشاپورف  زا  دـعب 

هب تبـسن  اـھنیا  تسا . رتاـیوگ  یللملانیب » یروتاـتکید   » اـی یناـھج » دادبتـسا   » حالطـصا لامعتـسا  منکیم  ساـسحا  زورما  مدرک و  هیکت  یناـھج » یهطلـس   » ناونع هب 

، نآ و  دنوش ، میلـست  دیاب  ای  دنراد : هگن  نوریب  ار  دوخ  دـنناوتیمن  لاح  ود  زا  اھتلم  تسا . تیرـشب  زورما  گرزب  یالب  نآ  نیا ، دـنھدیم و  جرخ  هب  یروتاتکید  ملاع ، یاھتلم 

حطس رد  یدادبتسا  یرامعتسا و  لاور  نیمھ  تفرشیپ  هب  بیترت  نیا  هب  دنامن و  اھنآ  یارب  یاهدنیآ  دنوشب و  تراغ  هک  دنھاوخیم  ار  نآ  اھتلود  هنافـساتم  هک  تسا  یزیچ 

اب دیاب  تسا . فلتخم  اما  تسا ، سنج  کی  هچ  رگا  هزرابم ، فرط  دننک ؟ هزرابم  یسک  هچ  اب  دننک . هزرابم  دنتسیاب و  اھتلم  هک  تسا  نیا  رگید  هار  اما  دننکیم . کمک  ملاع 

یھاگ تساکیرما و  دوخ  اب  یھاگ  تسا . رگید  تلود  کی  اب  یھاگ  تسا ، تلود  کی  اب  یھاگ  دننک . هزرابم  دـنکیم ، تیوقت  ار  یناھج  یروتاتکید  هک  یتھج  هاگتـسد و  نآ 

؟ هن ای  تسا  قحب  تازرابم  نیا  تساھتلم . تازرابم  اھنیا  دتفایم . قافتا  نانبل  نیطـسلف و  رد  هک  هچنآ  لثم  یگتـشذگ ؛ دوخ  زا  اب  هارمھ  هنادـھاجم و  تسا  ییاھـشور  اب 

؟ دنھد رارق  تمالم  دروم  دنک ، تمواقم  دھاوخیم  تردق ، میظع  جوم  نآ  لباقم  رد  هک  ار  تلم  زا  یداحآ  ای  تلم  کی  یهزرابم  دنناوتیم  ملاع  یاھفاصنا  اب  ایآ 

جح  / ١٣٧٢/٠٢/٢٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

شالت ای  اھتردق  یهطلـس  یهناشن  ناملـسم ، عماوج  یگدنز  رد  دـناوتیم  یزیمآتربع  هاگن  نشور و  مشچ  رھ  تسا . اھتردـق  نیا  زا  یرازیب  نالعا  جـح ، رد  تئارب  مسارم 

وسمھ و ملاع ، ثداوح  ربارب  رد  یریگعضوم  یللملانیب و  طباور  داصتقا و  تسایس و  اھروشک ، نیا  زا  یخرب  رد  دنک . هدھاشم  ار  یمالسا  یاھروشک  رب  طلـست  یارب  نانآ 

یاھتـسایس زا  رثاـتم  اـھروشک ، نیا  زا  یرایـسب  رد  یعرـش  تاـمرحم  اـشحف و  ندوـب  یمـسر  داـسف و  جاور  تـسا . اـکیرما  نآ  سار  رد  رگهطلـس و  یاھتردـق  ریثاـت  تـحت 

، مدق نیلوا  نیا  و  تسا ، همھ  نیا  زا  یرازیب  تئارب و  زاربا  دزاسیم ، مزال  رازگجح  ناملـسم  رب  نآ  یدیحوت  رئاعـش  لامعا و  جح و  هک  ییهفیظو  تسا . اھتردق  نآ  یناطیش 

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 6 
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. تسا یمالسا  عماوج  یهمھ  رب  دیحوت ، مالسا و  تیمکاح  رارقتسا  یناطیش و  یاھهدیدپ  نیا  یفن  رد  یمالسا  یهدارا  مسجت  هار  رد 

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

اپهب دندش و  رادیب  اھتلم  دندوب ، هدش  فیعـض  دوب -  هدمآ  دوجو  هب  اپورا  رد  ود  رھ  هک  یللملانیب -  گنج  ود  ببـس  هب  ییاپورا  یاھتلود  متـسیب ، نرق  طساوا  رد  هکنآ  زا  دعب 

یکی دندرک . رامعتسا  تمذم  رد  نتشون  نتفگ و  هب  عورش  برغ ، نارکفنشور  دندروآ . نوریب  رامعتسا  گنچ  زا  ار  دوخ  یرگید ، زا  سپ  یکی  هدز ، رامعتسا  یاھتلم  دنتساخ .

رد ییاپورا  یاھتلود  دوب . هدرکن  ادیپ  رامعتـسا  تصرف  زور ، نآ  ات  نوچ  دوب ؛ اکیرما  یهدحتم  تالایا  روشک  نیمھ  دشیم ، تمذم  تدش  هب  رامعتـسا  زا  نآ ، رد  هک  یزکارم  زا 

. دمآ دوجو  هب  لقتـسم  یاھتلود  دندرک و  دازآ  ار  ناشدوخ  اھتلم  جـیردتب ، دـندرکیم . ییوگدـب  رامعتـسا  زا  اھییاکیرمآ  دـندوب . هدوبر  اکیرما  زا  ار  تقبـس  یوگ  رامعتـسا ، باب 

یاھتلود مھ  زور  نآ  دـندرکیم . لابند  متـسیب  نرق  لیاوا  مھدزون و  نرق  رد  نارگرامعتـسا  هک  تسا  یزیچ  نامھ  انعم ، حور و  رد  دـنکیم ، لابند  اـکیرما  تلود  زورما  هک  هچنآ 

ریقحت ار  فیعـض  کچوک و  یاھروشک  اـھنآ  مینکیم ». رامعتـسا  میوشیم و  دراو  سپ ، میراد . جاـیتحا  اـھروشک  نیا  یتاـیح  عباـنم  هب  اـم   » هک دوب  نیا  ناـشفرح  ییاـپورا 

یعورـشمان عفانم  دوش ، نیماـت  دـیاب  رگید  تلم  کـی  حـلاصم  فـالخ  هب  هک  یعفاـنم  بوخ ؛ دـنکیم . ار  راـک  نیمھ  شدوخ ، عفاـنم  رطاـخ  هب  اـکیرما ، مھ  زورما  دـندرکیم .

تلم دـھاوخیم  وا  هک  هزرابم  نیا  منکیم : ضرع  نم  دـنامب ». یقاب  زراـبم  تلم  کـی  دـیاب  اـکیرما  تلم  : » دـیوگیم شاینارنخـس  ناـمھ  رد  اـکیرما ، روھمج  سیئر  . تسا

نایم رد  انیقی  . تساھروشک هب  یزادناتسد  ملظ و  هار  رد  هزرابم  هکلب  تسین ؛ یکین  یبوخ و  حلص ، تلادع ، هار  رد  هزرابم  دھد ، قوس  نآ  هب  شدوخ -  لوق  هب  ار -  اکیرما 

هب دنرفنتم . تدش  هب  اکیرما ، نادرمتلود  تلود و  رد  یاهزیگنا  نینچ  زا  مھ  رگید  یاھتلم  دنتـسین . مک  دـنراد ، ترفن  تسایـس  تکرح و  عون  نیا  زا  هک  یناسک  اکیرما ، تلم 

طیارش دنزواجت . یزادناتسد و  ددصرد  اھنیا  هک  دنکیم  ساسحا  هکلب  دنکیمن ؛ یتشآ  ساسحا  لد ، رد  اکیرما ، رگهطلس  رگرامعتـسا و  تردق  اب  ناریا  تلم  لیلد ، نیمھ 

یاھدـنویپ عـطق  هدـینارذگ ، یگتـسباو  اـب  ار  یداـمتم  یاـھلاس  هک  یروـشک  لـخاد  رد  گرزب  بـالقنا  نیا  راـک  نیلوا  دـننکیم . یراـج  ناـبز  رب  هک  دـیآیم  شیپ  یاهنوـگ  هـب 

. دوب ناریا  تلم  یارب  لالقتسا  هب  یبایتسد  یگتسباو و 

نایوجشناد  / ٠٨/١٠/١٣٧۴ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دوخ و یدام  یناسنا و  عبانم  هب  یاکتا  لالقتسا ، تیونعم ، تلیضف ، زا  مد  دناوتیمن  یماظن  درف  کی  تسا ، طلـسم  نآ  رب  هطلـس  ماظن  هک  ییایند  رد  دندرک  لایخ  یاهدع 

هطلس ماظن  یانعم  . منکیم ضرع  لامجا  هب  ار  هطلس  ماظن  کانتشھد  تقیقح  لاح ، دشاب . یگدنز  لوغـشم  رـسدردیب  دنزب و  ناگناگیب  یاھیزادناتسد  هب  ییانتعایب 

اکیرما یربھر  یتسرپرس و  هب  یبرغ  ماظن  فرط  کی  دوب ؛ یبطق  ود  لبق ، لاس  دنچ  ات  ایند  ریذپهطلـس . ای  دنـشاب ، رگهطلـس  دیاب  ای  اھتلود  اھتلم و  اھروشک ، هک  تسا  نآ 

رھ ینعی  دوب . هطلس  ماظن  ظفح  لئاسم  نآ  زا  یکی  دنتـشاد . قفاوت  رگیدکی  اب  مھ  هلاسم  دص  رد  ماظن ، ود  نیا  یوروش . یتسرپرـس  هب  یقرـش  ماظن  مھ  فرط  کی  دوب ،

رد ار  هطلـس  ماظن  مادک  رھ  دنـشاب و  هتـشادن  یراک  رگیدـکی  هب  فرط  ود  رھ  هک  دـندوب  هدرک  قفاوت  مھ  اب  دوشیم . میـسقت  هقطنم  ود  هب  ایند  هک  دـندوب  هتفریذـپ  ار  نیا  ود 

یزادـناتسد و رکف  رد  هکلب  دریگیمن ؛ تربع  بیقر  یـشاپورف  زا  یرگید  نآ  تفر ، نیب  زا  دیـشاپ و  ورف  بطق  ود  نیا  زا  یکی  هک  مھ  زورما  دـنک . رقتـسم  شدوخ  یهعومجم 

ادج یاھروشک  فرصت  یارب  یبرغ  یاھروشک  نیب  یاهقباسم  هچ  هتفرگرد و  ایند  رد  یقرـش  یاپورا  هب  تبـسن  ییاغوغ  هچ  زورما  دینیبب  تسوا . زا  هدنامزاب  ثاریم  بسک 

فرط زا  اھتـسینویھص  فرط ، کی  زا  اکیرما  تسا ! ربخ  هچ  ناجیابرذآ  یروھمج  رد  زورما  دـینیبب  تسا ! هدـش  اپرب  هنایم  یایـسآ  یاـھروشک  لـثم  قباـس ، یوروش  زا  هدـش 

نیا هب  دنگرم ؛ دیدھت  راشف و  ریز  ناسنا  رازھ  اھدص  ای  اھھد  هنایم ، یایـسآ  اب  طابترا  یهیـضق  رـس  زورما  دیاش  دـناهدمآ . نادـیم  هب  یفرط  زا  مھ  اھییاپورا  زا  یـضعب  رگید و 

هطلـس ماظن  ساسارب  ایند  رد  هک  یاهئیـس  رھ  تساکیرما . هطلـس ، ماظن  رھظم  زورما  . دعلبب ایند  قطانم  یهیقب  لثم  مھ  ار  هقطنم  نیا  دھاوخیم  هطلـس  ماظن  هک  لیلد 

رد دراد  قح  درک ، ضرف  یعفانم  ایند  زا  یاهطقن  رد  دوخ  یارب  اکیرما  میژر  رگا  هک  تسا  نآ  هطلـس  ماظن  یانعم  تساکیرما . ندرگ  هب  نآ  هانگ  زا  یـشخب  امتح  دیآ ، دوجو  هب 

ماظن یارب  تسین . عفانم  نیا  ندوب  عورشمان  ای  عورشم  رس  رب  عوضوم  دبوکب . دنک ، تفلاخم  شعفانم  اب  هک  ار  یـسک  رھ  دنک و  ادیپ  یماظن  یهنادنمتردق  روضح  هطقن  نآ 

اب مھ  ینامز  دـھدیم ؛ ماجنا  هنایفخم  ار  دوخ  یاھییوجهطلـس  ینامز  هطلـس ، ماظن  دـشاب . یللملانیب  یاھنامیپ  یهمھ  فالخ  رب  عفانم  نیا  ولو  دـنکیمن ؛ قرف  هطلس 

، نامزاس نآ  هک  دـنکیم  داجیا  اکیرما  یارب  یقح  هناھب  نیا  تسا و  هتـشاد  داضت  ام  عفانم  اب  تکرح ، ای  تیعمج  تلود ، نامزاس ، نالف  هک  دـنکیم  نـالعا  حوضو  تحارص و 

رگا دنشاب . ریذپهطلس  هک  دنلوبق  دروم  رگهطلـس  رظن  زا  یناسک  اھنت  تسا . ناسنا  ترطف  فالخرب  یناسناریغ  یماظن  لگنج و  نوناق  نیا  دبوکب . ار  تلم  تلود و  صخش ،

رگهطلـس یارب  دوب ، وا  عیطم  تساوخ و  رظن  وا  زا  تشاذـگ و  رگهطلـس  رایتخا  رد  ار  دوخ  روشک  نوگانوگ  یاھتـسایس  یجراخ و  طباور  داصتقا ، تینما ، عبانم ، تفن ، یتلود 

ای تسھ  یـسارکمد  روشک  نآ  رد  درادـن ؛ ای  دراد  رـشب  قوقح  لداع ؛ ای  تسا  ملاظ  تلود  تلود ، نیا  هک  دـنکیمن  یقرف  شیارب  دراد . لوبق  ار  روشک  نآ  تسا و  دـنیاشوخ 

هنوگچ دناییاکیرما ، نارگهطلـس  فارتعا  لوبق و  دروم  هک  ییاھتلود  دینک ! هاگن  هنایم  رواخ  یهقطنم  هب  تسا . هدیـسرن  ای  هدیـسر  تلم  نآ  شوگ  هب  ناملراپ  مسا  تسین ؛

؟ دننادیم ار  تاباختنا  یانعم  اھنآ  مدرم  دنمھفیم ؟ ار  یسارکمد  یانعم  الصا  دناهدرک ؟ دشر  یسارکمد  رـشب و  قوقح  یـسایس ، یرکف ، ظاحل  زا  ایآ  دنتـسھ ؟ ییاھتلود 

اھروشک نیا  هک  تسا  نیا  مھم  درادـن . یتیمھا  اـکیرما -  ینعی  رگهطلـس -  روشک  نیلووسم  یارب  تاـعوضوم  نیا  دراد ؟ دوجو  ندیـشک  سفن  یاـضف  اـھروشک  نیا  رد  اـیآ 

نآ روخ  رد  دشاب  ایند  یاجک  رھ  رد  دشن ، رگهطلـس  میلـست  یتیـصوصخ ، تیلم و  رھ  اب  ینامزاس  تیعمج و  روشک ، رگا  اما  تسا . یفاک  نیمھ  دنرگهطلـس و  نآ  میلـست 

رد رگهطلس  ماظن  دینک ! هدھاشم  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اب  هلباقم  دینیبب ! ار  اھینمـشد  اھیتسود و  دینیبب ! ار  اھیریگرد  دریگ . رارق  هلمح  دروم  دروخب و  هبرـض  هک  تسا 

. دنادیم عنامالب  ار  اھنآ  هیلع  یتیانج  رھ  باکترا  اھتلم ، اھروشک و  ندشن  میلست  تروص 

نایوجشناد  / ٠٨/١٠/١٣٧۴ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا سکچـیھ  برغ ، یایند  رد  هک  تسا  نیا  مھم  نکل  تسا . تسیرورت  یمیژر  اریز  میرادـن ؛ راظتنا  نیا  زا  ریغ  لیئارـسا  زا  ام  تسین . راظتنا  فالخ  نادـنچ  اجنیا  ات  هیـضق 

دایرف دـنک و  هرگ  تشم  نآ ، هیلع  دراد  قح  ایند  یاج  رھ  رد  تیرـشب  هدرک و  رپ  ار  ایند  زورما  هک  یتشز  یهرھچ  تسا ؛ هطلـس  ماظن  نیا  درکن . موکحم  ار  یتسیرورت  تکرح 

توکـس یتـحار  هب  تسا ، مسیرورت  رورت و  ناـشنابز  یهقلقل  هک  ینارادمتـسایس  رـشب ، قوـقح  یاـھنامزاس  ناراـگنهمانزور ، تسا . روآدرد  رایـسب  توکـس ، نیا  دـشکب .

اھنآ تسا . هدرک  یرورپ  تسیرورت  هب  مھتم  ار  یمالـسا  یروھمج  مامت ، یمرـشیب  اب  ایند ، یاھتلم  اھتلود و  یهمھ  ناگدـنیامن  لباقم  رد  اـکیرما  روھمج  سیئر  دـننکیم .

نآ دنیوگیم ؛ ییاھزیچ  غورد ، ای  تسار  اھتسینویھص ، دماشوخ  رطاخ  هب  طقف  تایعقاو . رد  یتقد  هن  دنراد و  یشرازگ  هن  دناهظحالمیب . اوقتیب و  ندز ، تمھت  رد  ردق  نیا 

، دنک تلفغ  ایند  رد  نآ  دوجو  زا  یسک  رگا  هک  تسا  یتشز  هیرک و  رایسب  عوضوم  نیا  دنروآیمن . ور  هب  دننکیمن و  موکحم  ار  اھتسینویھص  یتسیرورت  حیرـص  تایانج  تقو 

. دنادب لفاغ  ار  دوخ  دیاب 

میھافم ساسارب  ناریا  روشک  تلم و  یهرادا  زا  تسا  ترابع  یمالسا ، یروھمج  راک  ساسا  تسا . هتفرگ  رارق  هطلس  ماظن  نیا  لباقم  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  نونکا 

ار هعماـج  تسا و  نینچ  مھ  اـعطق  دـنک ؛ دنمتداعـس  ار  هعماـج  کـی  دـناوتیم  اھـشزرا  نـیا  هـک  تـسا  نـیا  رب  ضرف  تـسا . هدـش  هتخوـمآ  مالـسا  زا  هـک  یھلا  یاھـشزرا  و 

دوخ هار  لالقتسا  لامک  رد  دنک ، یگدنزاس  دشیدنیب ، دنک ، یگدنز  لقتسم  دناوتب  هعماج  نآ  هکنیا  زا  تسا  ترابع  هعماج  کی  رد  تداعـس  ساسا  درک . دھاوخ  دنمتداعس 

هطلـس ماـظن  لـباقم  رد  میلـست ، مدـع  لالقتـسا و  ساـسارب  اـم  روـشک  تسا . یمالـسا  مھم  تـکرح  نـیا  ساـسا  لالقتـسا ، سپ  دـنک . باـختنا  ار  دوـخ  فدـھ  دورب و  ار 

اب رگید  تسا ، یگدنزاس  نارود  رد  نوچ  یمالسا  یروھمج  ماظن  دننکیم  لایخ  هک  یناسک  دورب . شیپ  دناوتیمن  تدھاجم  شالت و  هزرابم ، نودب  روشک  نیا  دتـسیایم .

. دیورب ولج  دیریگب و  شیپ  ار  تلم  نیا  تداعس  هار  امش  دراذگیمن  نمشد  مینک ؟ یگدنزاس  ام  هک  دراذگیم  نمـشد  رگم  دنلفاغ . رایـسب  دنکیمن ، هزرابم  دوخ  نانمـشد 

هلمح هضراعم و  دـننک . لمحت  دـنناوتیمن  اھنآ  دـنک ؟ هاـتوک  دوخ  یگدـنز  زا  ار  نارگهطلـس  تسد  دـشاب و  لقتـسم  یتلم  هک  دـنک  لـمحت  دـناوتیم  رگهطلـس  نمـشد  رگم 

مزال یضتقم و  هچنانچ  و  دوشیم -  لامعا  تدش  هب  ام  روشک  هب  تبـسن  زورما  هک  یتینما -  یداصتقا ، یگنھرف ، یهئطوت  دنروآیم ؛ دوجو  هب  ار  اھهئطوت  عاونا  دننکیم ،

هکلب دوش ؛ میلست  نمشد  لباقم  رد  یتسیابن  دھد ، همادا  ار  نآ  هک  تسا  ممصم  دنکیم و  لابند  ار  یھار  فدھ و  یروشک  یتقو  دننکیم . مھ  یماظن  یهئطوت  دننادب ،

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 7 
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زا دیروبجم  امـش  دنک . عافد  دوخ  زا  تسا  ریزگان  تفرگ ، رارق  ینمـشد  نینچ  لباقم  رد  تلم  نیا  یتقو  دریگب . چیھ  هب  ار  نمـشد  عورـشم  ریغ  یاھهتـساوخ  عماطم و  دیاب 

. دینک عافد  دوخ 

نایوجشناد  / ٠٨/١٠/١٣٧۴ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

طاقن تسا  نکمم  دـنملاسان . ایند  یهمھ  مییوگیمن  تسایند . ملاس  طاقن  وزج  ام  روشک  تسا . هتفرگ  ار  ایند  ناطرـس  لثم  کاـنرطخ و  یـسوپاتخا  لـثم  هطلـس ، ماـظن 

، تسا هدنام  رانکرب  ملاس و  اھروشک ، اھتلم و  دوپ  رات و  رد  یهدننت  کانرطخ  توبکنع  نیا  دنمک  هطلس و  ماظن  زا  هک  یتلود  روشک و  دنـشاب . هدنام  ملاس  ایند  رد  یدودعم 

زومآشناد هبلط و  وجشناد ، دیشاب . رادیب  دیاب  مھ  امش  دنھد . ماجنا  یـشالت  رھ  دننک و  رکف  دنـشاب ، رادیب  امـش  هیلع  هک  تسا  یعیبط  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماظن 

. دیروشک نیا  یهدـیزگرب  لسن  امـش  تسھ . راظتنا  نیا  امـش  یهمھ  زا  زورما  دنـشاب . رایـشوھ  رادـیب و  دـیاب  اھرـسپ  اھرتخد و  یناتـسریبد ، یاھهچب  دـشاب . رادـیب  دـیاب 

. تسا مدق  نیلوا  نیا  دوش . هتخانش  دیاب  نمشد 

نازومآشناد  / ٠٨/٠٩/١٣٧۵ نایوجشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

کی دـنکیم . باختنا  تسرد  ار  اھراعـش  اب  دروخرب  هشیمھ  دنمـشوھ ، تلم  کی  هک  تسا  نیا  یـساسا  بلطم  اھتنم  تسا . یگـشیمھ  راعـش  کی  رابکتـسا ، اب  هزرابم 

ماجنا راک  نآ ، ساسا  رب  دـنکیم و  قمعت  نآ  رد  دفاکـشیم ، ار  راعـش  تقو ، کی  تسین . یدایز  راک  نیا  دـنکیم ؛ رارکت  یراج و  نابز  رب  امئاد  ار  یراعـش  طقف  ناسنا  تقو ،

لوا زا  ییاـکیرما ، نادرمتلود  اـھییاکیرما و  دوـخ  تساـکیرما -  زواـجتم  تلود  رابکتـسا ، مسجت  متفگ  زورما  هک  رابکتـسا -  اـب  هزراـبم  راعـش  رد  تسا . تسرد  نیا  دـھدیم ؛

رپ اکیرما » رب  گرم   » زا مدرم  نھذ  ات  دراد ، دوجو  راعـش  نیا  ات  نوچ  ارچ ؟ دنیادزب . ناریا  روشک  یاضف  زا  ار  راعـش  نیا  هکنیا  یارب  دندرک ، یط  ار  ییاھھار  لاح ، هب  ات  بالقنا 

رپ هدـش -  نییبت  تروص  هب  اـکیرما -  زواـجتم  تلود  اـب  تیدـض  زا  روشک ، یاـضف  هک  یتقو  اـت  سپ ، . تسین نکمم  نآ ، عباـنم  روشک و  نیا  رب  اـکیرما  یهراـبود  طلـست  تسا ،

یگنھرف روضح  هن  دنبای و  طلست  روشک  نیا  یداصتقا  عبانم  هب  هن  دننک ، تلاخد  روشک  نیا  تسایس  رد  دنناوتیم  هن  درادن . روشک  نیا  هب  یھار  رگید  اتدعاق  اکیرما  دشاب ،

رگهطلس و اب  هطلس و  ماظن  اب  ناریا  تلم  ینمـشد  لوا  دننک ؛ فذح  ار  راعـش  نیا  لوا ، هک  تسا  نیا  شھار  دندرگرب ، روشک  نیا  هب  دنھاوخب  رگا  دنـشاب . هتـشاد  اجنیا  رد 

. دنربب نیب  زا  ار  ربکتسم  یاکیرما  اب  صخشم  روط  هب 

١٣٧۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتشھ  مسارم  رد  تانایب 

یرابکتـسا یهطلـس  یناھج و  نارادـمتردق  لیمحت  راـب  ریز  تسا ؛ لـئاق  مارتحا  دوخ  یارب  یـسایس  ماـظن  دـنراد ؛ داـقتعا  ناـمیا و  ناـشدوخ  هب  مدرم  یمالـسا ، ماـظن  رد 

لیمحت هن  دـنتلم ، دوخ  نابختنم  روشک ، نالووسم  ناگناگیب ؛ حـلاصم  تساوخ و  هب  یکتم  هن  تسا ، مدرم  نیا  دوخ  حـلاصم  عفانم و  هب  یکتم  روشک ، لالقتـسا  دوریمن ؛

؛ دنتشادن یشقن  چیھ  ناشدوخ ، یسایس  تشونرـس  نییعت  رد  مدرم  ماظن ، نآ  رد  نانمـشد . لوپ  اب  یماظن و  یاھاتدوک  رد  هدمآ  دوجو  هب  ای  بناجا ، یهلیـسو  هب  هدش 

. دنتسھ اراد  ار  ریثات  شقن و  یهمھ  ناشدوخ ، یسایس  تشونرس  نییعت  رد  مدرم  یمالسا ، ماظن  رد  اما 

نایوجشناد  / ١٣٧٧/٠٨/١٢ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یدادـعت رگا  تسا . ناریا  تلم  تلم ، نآ  تسین ، نآ  رب  یجراخ  یهطلـس  چـیھ  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  تلم  کی  رگا  دـینکیم ، هاـگن  ناـھج  یـسایس  قفا  رد  یتقو  زورما 

نیا ناناوج  یهلیـسو  هب  مدرم ، نیا  یهلیـسو  هب  نوچ  ارچ ؟ تسا . ناریا  تلم  ناریا و  اھروشک ، نآ  سار  رد  زاب  دنـشاب ، هتـشاد  دوجو  تیـصوصخ  نیا  اب  اـھروشک  اـھتلم و 

ردق نیا  تیصوصخ  ود  نیا  دش . هتخومآ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا  ربص  تریـصب و  تلم ، نیا  نارگتیادھ  ناربھر و  یهلیـسو  هب  تلم ، نیا  نالووسم  یهلیـسو  هب  تلم ،

یهنوگناطرـس یاھھاگتـسد  سار  رد  اـی  یداـصتقا ، یاـھیناپمک  سار  رد  اـی  رگهلخادـم ، وـگ و  روز  یـسایس  یاھتردـق  سار  رد  هک  یناـسک  اـیند  رد  مھ  زورما  تسا ! مـھم 

اھتلم دننکیم  یعس  ای  دننکیم . ییوگروز  دنناریم و  مکح  اھتلم  رب  تیـصوصخ  ود  نیا  زا  یکی  قیرط  زا  دناهتفرگ ، رارق  تاغیلبت  یوجدوس  میظع  یاھهکبـش  یتاغیلبت و 

، تسا مھم  ناشیارب  صاخ  یهلاسم  کی  هک  دروم  کی  رد  دننک ، بلس  ار  تریصب  اھنآ  زا  یلک  روط  هب  دنناوتن  مھ  رگا  دنریگب -  اھنآ  زا  ار  اھنآ  تریـصب  دنرادهگن و  تلفغ  رد  ار 

هار کی  رد  ناسنا ، یهعومجم  کی  تلم و  کی  یھاگ  دـننک . یربصیب  راچد  ار  اـھنآ  اـی  دـنیامن -  بلـس  هعماـج  نآ  رد  ار  اـھناسنا  تریـصب  اـھتلم و  یرادـیب  دـننکیم  یعس 

رالد اھدرایلیم  یتاغیلبت ، یاھهکبش  رد  هک  دینادب  امـش  زورما  درک . نیقلت  اھتلم  هب  دوشیم  تسا ؛ ینیقلت  رما  کی  مھ  یربصیب  نیا  دنوشیم . یربصیب  راچد  تسرد 

سار رد  رابکتـسا و  هکنیا  تلع  دـننک . رود  دـنزادنیب و  رود  لماک  حیحـص و  ربص  زا  ای  تسرد ، صیخـشت  زا  ای  ار  اھنآ  هک  اـھتلم ، رد  اـھزیچ  نیمھ  نیقلت  یارب  دوشیم ، جرخ 

کی یمالـسا ، بالقنا  یمالـسا و  یروھمج  هک  تسا  نیا  تسا ، فلاخم  یمالـسا  یروھمج  اب  یمالـسا و  بالقنا  اب  اـکیرما  یهدـحتم  تـالایا  میژر  یرابکتـسا ، یاھتردـق 

تاسلج رد  یصصخت و  یاھرانیمس  رد  اکیرما ، روشک  زورما  یسایس  یاھشخب  نارگلیلحت  هک  دیـشاب  هدینـش  امـش  دیاش  درک . یزاسهنیمز  یحارط و  ار  یناھج  یرادیب 

زا ار  شدوخ  هار  یتلم  هک  تسا  نیا  رثکادح  تسا ؟ لکشم  نیرتگرزب  ارچ  تسا . یمالـسا » بالقنا   » ام یارب  لکـشم  نیرتگرزب  زورما  هک  دناهدروآ  نابز  رب  ار  هملک  نیا  هژیو ،

یاهطقن یتقو  دنکیم . هدافتسا  اھتلم  تلفغ  زا  رابکتسا  هک  تسا  نیا  رطاخهب  ندوب  لکشم  تسیچ ؟ رطاخ  هب  شندوب  لکـشم  اما  تسا ؛ هدرک  ادج  وگروز  تلود  نیا  هار 

نآ نمشد  دوشیم  زکرم  نآ  دندروآ ، تسد  هب  یلمع  یهبرجت  کی  دندش ، ییامنھر  یھار  هب  دندش ، رادیب  اھتلم  درک ، هدنکارپ  ناھج  رد  ار  یرادیب  هک  دمآ  دوجو  هب  ایند  رد 

هک دندش  بجوم  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یمالـسا و  بالقنا  ناریا و  تلم  تسا . نیمھ  تقیقح  هلب ؛ دـننامب . تلفغ  رد  باوخ و  رد  اھتلم  دـنھاوخیم  هک  ییاھتـسایس 

زا یلیخ  دوـب ، هدـشن  هنحـص  دراو  ناوـترپ  طاـشن و  اـب  دازآ و  اـھر و  روـط  نیا  تلم  نیا  دوـب و  هدـماین  شیپ  میظع  بـالقنا  نیا  هک  یناـمز  نآ  رد  دـنوش . رادـیب  رگید  یاـھتلم 

؛ دـندوبن روط  نیا  دـناهدش ، رازیب  ناشروشک  رد  اـکیرما  یاـھتلاخد  زا  دـناهدرک و  دـنلب  اـکیرما  اـب  ینمـشد  داـیرف  دـناهدرک ، دـنلب  یھاوخمالـسا  داـیرف  زورما  هک  ییاـھروشک 

اقآ دنتفگیم : دزیم ، یفرح  هملک  کی  اھنآ  هب  دشیم و  ادیپ  اھنآ  نایم  رد  یملاع  رکفنـشور و  مھ  تقو  کی  رگا  دندرکیم ! یگدـنز  دـندوب و  هتخادـنا  نییاپ  ار  ناشیاھرس 

ار سای  ربا  نیا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دندوب . سویام  دوشیمن ؛ دنتفگیم  دھد ؟ تاجن  ار  شدوخ  یـسک  اکیرما  یهطلـس  ریز  زا  دوشیم  رگم  درادن ؛ یاهدیاف  دوشیمن ،

یارب یررض  هچ  دنروایب ، ور  مالسا  هب  اھتلم  یتقو  دندرک . ادیپ  شیارگ  مالسا  تمـس  هب  ناناوج  دندش و  راودیما  رادیب و  اھتلم  زا  یرایـسب  دودز ؛ اھتلم  دید  یگدنز و  قفا  زا 

. تسا روط  نیا  ناریا  رد  هکنیاامک  دراذگیمن ؛ مالسا  تسا . فلاخم  ناملسم  تلم  رب  یرابکتسا  تردق  کی  یهطلس  اب  مالسا  تسا ؛ مولعم  دراد ؟ رابکتسا 

١٣٧٧/١١/١٣ /  ( ناناوج یمالسا و  بالقنا  زور   ) رجف هھد  زا  زور  نیمود  رد  ناناوج  اب  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

زورما ناـناوج  یلو  دـناهدومن . کرد  هدـید و  ار  اـھزیچ  یلیخ  هکنیا  رطاـخهب  دـناهدرک ؛ سمل  یبوخهب  ار  رامعتـسا  یهطلـس  روـضح  دـناهدوب ، بـالقنا  نارود  رد  هک  یناـناوج 

الک دناهدیدن و  ار  یجراخ  ناراشتـسم  دناهدوبن ، بالقنا  نارود  رد  هکنیا  لیلد  هب  تسا ؛ یعیبط  نیا  تسین و  ناشنھذ  رد  رامعتـسا  هطلـس و  زا  ینـشور  ریوصت  موھفم و 

هک ینـشور  ریوصت  نیمھ  لـیلد  هب  دـیآیم ، ناـیم  هب  برغ  یفن  فرح  عـقوم  رھ  هکنیا  هب  هجوـت  اـب  دـناهدرکن . سمل  نامیمالـسا  نھیم  رد  ار  رامعتـسا  یاـھهمکچ  روـضح 

ار برغ  شریذپ  یاهدع  دناهدرک و  لوبق  تسبرد  ار  برغ  زا  تیعبت  یاهدـع  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـسریم ؛ ناشنھذ  هب  یروآنف  یفن  اعیرـس  دـنرادن ، ناشدوخ  نھذ  رد  ناناوج 

، تـسا هتـشاد  یــصخشم  لـیالد  مکاـح  ماـظن  بـالقنا و  رد  اـمتح  برغ ، تـیعبت  برغ و  یفن  هـکنیا  هـب  هجوـت  اـب  دناهتــسناد و  یلم  یمالــسا و  لوـصا  اھــشزرا و  یفن 

یاھـشزرا لوصا و  ظفح  اب  مینکیم ، ذـخا  برغ  زا  ار  اھیبوخ  هکنیا  رانک  رد  هک  دیـشاب ، هتـشاد  برغ  زا  یعنام  عماـج و  فیرعت  هک  منک  شھاوخ  ناـتروضح  زا  متـساوخیم 

؟ تسیچ نایم  نیا  رد  لداعت  یهطقن  الک  امش  رظن  هب  میراذگب . رانک  ار  اھیدب  نامیلم ، یمالسا و 

تفرـشیپ و ملع و  یروآـنف و  یفن  ینعم  هب  هجوچـیھ  هب  برغ ، یفن  هکنیا  لوا  منکیم . ضرع  هنیمز  نیمھ  رد  ار  هتکن  دـنچ  اـجنیا  نم  تسا . یمھم  یلیخ  لاوـس  نـیا 

مھ تسا ، رظن  دروـم  یـسایس  یهطلـس  مھ  هک  تـسا  برغ  یهطلـس  یفن  یاـنعم  هـب  برغ ، یفن  دـنکیمن . ار  یراـک  نـینچ  یلقاـع  چـیھ  تـسین و  برغ  یاـھهبرجت 

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 8 
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. دشاب دیفم  امش  یارب  هللااشنا  دیاش  میوگیم ، هلمج  دنچ  برغ  یگنھرف  یهطلس  یهنیمز  رد  کدنا ، تصرف  نیا  رد  نم  یگنھرف . یهطلس  مھ  یداصتقا و  یهطلس 

ییاھییابیز امتح  یرگید ، گنھرف  رھ  لثم  هن ، تسا ؛ تشز  هرسکی  برغ  گنھرف  دیوگب  دناوتیمن  سک  چیھ  تساھیتشز . اھییابیز و  زا  یاهعومجم  برغ ، گنھرف  دینیبب ؛

گنھرف لثم  برغ ، گنھرف  هن . میدنبب ؛ گنھرف  نیا  یور  دصرددص  ار  نامهناخ  رد  ام  هک  دیوگب  هک  دـنکیمن  دروخرب  هنوگنیا  یاهناگیب  گنھرف  چـیھ  اب  سک  چـیھ  دراد . مھ 

هب دریگیم ، ار  اھیبوخ  نآ  دـنمدرخ ، یهعومجم  کی  لقاع و  تلم  کی  تساھیدـب . اھیبوخ و  زا  یاهعومجم  هک  تسا  گـنھرف  کـی  اـیند ، رگید  یاـجرھ  گـنھرف  لـثم  قرش ،

یاکیرما ییاکیرما ، برغ ، ییاپورا ، گنھرف  نیب  هنیمز ، نیا  رد  متفگ ، هک  روطنامھ  دنکیم . در  ار  اھیدب  نآ  دزاسیم و  ینغ  ار  شدوخ  گنھرف  دیازفایم ، شدوخ  گنھرف 

یعیبط روطهب  میریگیم ، رارق  هک  یگنھرف  رھ  لباقم  رد  ام  دنتـسھ . ناسکی  همھ  میوگیم ، هک  یمکح  نیا  رد  درادن و  یتوافت  چـیھ  تسین و  یقرف  نپاژ  اقیرفآ و  نیتال ،

ار نآ  دراد ، تافانم  تسا ، بوخ  ام  رظن  هب  هک  ییاھزیچ  اب  و  تسا -  رضم  دب و  تسین -  ام  بسانم  هک  ییاھزیچ  میریگب و  ار  نآ  تانسحم  دیاب  میناوتیم ، هک  ییاج  نآ  ات 

 - برغ گنھرف  دـینک . هجوت  هتکن  نیا  هب  ناـناوج  امـش  دـھاوخیم  ملد  نم  هک  دراد  دوجو  یمھم  یهتکن  یبرغ  گـنھرف  یهنیمز  رد  اـھتنم  تسا . یلک  لـصا  نیا  مینک . در 

یناسنا و لیالد  اعطق  نیا ، تسا . یبلطهطلـس »  » نآ و  دـنرادن ، ار  بیع  نآ  میـسانشیم ، ام  هک  ییاـج  نآ  اـت  رگید ، یاـھگنھرف  هک  دراد  یبیع  اـھییاپورا -  گـنھرف  ینعی 

لکـش هب  هک  ناشدوخ -  یداصتقا  یـسایس و  یهطلـس  اب  هارمھ  دندرک  یعـس  دنتفای ، تسد  یملع  یرترب  کی  هب  ایند  رد  اھنیا  هک  یلوا  زا  دراد . یایخیرات  ییایفارغج و 

نم گنھرف  دیوگیم  یتلم  تسا . دب  نیا  دندرک ؛ هزرابم  اھتلم  گنھرف  اب  اھنیا  دننک . لیمحت  امتح  مھ  ار  ناشدوخ  گنھرف  دـیماجنا -  مھدزون  نرق  رد  میقتـسم  رامعتـسا 

انیقی امـش  ددنـسپیمن . ار  نیا  دوشیم ، لیمحت  وا  رب  گنھرف  نیا  هک  یتلم  نآ  دـشاب ، بوخ  مھ  دـنچ  رھ  تسین . یلوبق  لباق  زیچ  نیا  دوش ! یراـج  روشک  نیا  رد  دـیاب 

یلیمحت یکروز و  یراک  یتقو  یروخب ! دیاب  دنیوگب  دنراذگب و  ناتناھد  رد  روز  هب  ار  بابکولچ  هکنیا  هب  دیھدیم  حیجرت  ناتدوخ ، یاھتشا  لیم و  هب  ار  تسام  نان و  ندروخ 

. تسا یبرغ  یهدیدپ  کی  تاوارک  الثم  دنزب . مھ  دیاب  دنزیم ؛ سپ  ار  نآ  یتلم  رھ  دیدرگ ، لیمحت  هناربکتـسم  هناربکتم و  یتقو  تفرگ و  ماجنا  تردـق  عضوم  زا  یتقو  دـش ؛

، دـیاهدرک باختنا  ار  راولـش  تک و  افداصت  دـیتسھ و  رگید  روشک  نالف  لھا  هک  امـش  رگا  اما  تسا ؛ گنھامھ  ناشتنـس  اـب  دـنرادیم و  تسود  دـنھاوخیم ، ار  نیا  اـھیبرغ 

نالف رد  الا  و  دینزب ، تاورک  نویپاپ و  دیاب  دیدیشوپ ، راولش  تک و  رگا  تسیچ ؟ نم  ریصقت  تسامـش ؛ گنھرف  نیا  ارچ !؟ دیوشیم ! بوسحم  بدایب  مدآ  کی  دیدزن ، تاوارک 

هب تبـسن  اھنآ  دراد . ییاھـشور  یبرغ ، نز  تسا . یبرغ  گنھرف  لیمحت  نآ  نیا ، دیوشیم ! یقلت  تکازنیب  طبـضنمریغ و  بدایب و  مدآ  کی  دیرادن و  هار  یمـسر  سلجم 

هب ار  گنھرف  نیا  دنراد  یعـس  اما  میرادن -  نآ  رـس  یثحب  دب ، ای  بوخ  دنراد -  یگنھرف  هعماج ، رد  شروضح  نادرم و  اب  شطابترا  نز و  شـشوپ  نز و  شور  نز و  یهلاسم 

. تسا دب  نیا  یبرغ ، گنھرف  باب  رد  دننک ! لیمحت  ایند  یاھتلم  یهمھ 

جح  / ١٣٧٧/١٢/٢٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هار رس  رب  یللملانیب  نارادمروز  رز و  یناھج و  یهطلس  ماظن  نارادمدرس  هک  دوب  ییاھماد  اھعنام و  زا  هدیشوپ  هرسکی  هک  راوشد  یریـسم  ندومیپ  اب  یمالـسا  یروھمج 

یهرادا رد  ار  دوخ  تردـق  تسا  هتـسناوت  هلاس ، تسیب  یغیلبت  یداصتقا و  یتینما و  یـسایس و  یاھدربن  هلاس و  تشھ  یماظن  دربن  رد  ندـش  زوریپ  اب  دـندوب و  هداھن  وا 

رد ار  دوخ  راـکتبا  ییاـناوت و  دـناسرب و  تاـبثا  هب  یللملانیب  یاـھشلاچ  رد  قفوم  روضح  و  گرزب ، ثداوح  اـب  هلباـقم  ینیبشیپ و  و  ینوـیلیم ، یاـھهدوت  جیـسب  و  روـشک ،

دید ضرعم  رد  نوریب ، زا  یداصتقا  یسایس و  کمک  هنوگچیھ  نتشادن  دوخ و  ربارب  رد  یناھج  یهناملاظ  یاھیئارآ  فص  دوجو  اب  مھنآ  اھیناریو  میمرت  تفرشیپ و  یگدنزاس و 

. دراذگب ناگمھ 

نارشان  / ١٣٧٨/٠٢/٢٨ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ماظن نافلاخم  فرط  زا  یرتباتـشرپ  رتدنت و  یـسایس  یگنھرف و  تکرح  کی  نایرج و  کی  هنیمز  نیا  رد  شیپ -  اھتدـم  زا  دـشاب ؛ مھ  زورما  صوصخم  هکنیا  هن  هتبلا  زورما - 

، تسا رکف  لماش  هک  هچنآ  یانعم  هب  نھذ ، دنتسھ . اھنھذ  فدھ ، تسام . یهعماج  رد  تینھذ  هجوتم  هک  دراد  دوجو  دنمالسا -  فلاخم  عقاو  رد  هک  یمالـسا -  یروھمج 

یروھمج ماـظن  دـننادیم  هکنیا  رطاـخهب  تسا . فدـھ  دروـم  مراد -  رظن  دروـم  ار  اـھنیا  یهعوـمجم  نم  تسا -  یحور  یناور و  تایـصوصخ  لـماش  تسا ، قـالخا  لـماش 

، ییایفارغج یناسنا و  یهعومجم  نیا  تلود و  نیا  روشک و  نیا  و  تسھ -  هللادمحب  دوب و  یناھج  یهطلس  لباقم  رد  تلم  کی  یگداتسیا  تماقتسا و  زمر  هک  یمالسا - 

. تسا نیمھ  مھ  شتقیقح  تسین ؛ نداد  تسکش  لباق  روز ، اب  ماوت  شور  چیھ  اب 

نارشان  / ١٣٧٨/٠٢/٢٨ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هراوھام ثحب  منیبیم  مھ  زاب  الاح  هک  تسا  هراوھام  نیمھ  مھ  شاهنومن  کی  دنیگنھرف ؛ یهطلـس  رکف  رد  بسانت -  هب  ییاج  رھ  ایند -  یاج  همھ  رد  نارگهطلـس  زورما 

دناهدرک . حرطم  ار 

١٣٧٨/٠٣/١٢ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  زا  لیلجت  رد  نایوجشناد  نایھاگشناد و  یهژیو  یئامھدرگ  هب  مایپ 

یهجرد رد  نانمشد ، یهنامصخ  تاغیلبت  زا  یرایسب  جامآ  زورما  دوش . هتفرگ  هدیدان  ازتفآ ، یهتشذگ  نآ  هب  هاگشناد  تعجر  رب  نمشد  عمط  دیما و  رگا  تسا  یراگناهداس 

یدــمحم باـن  مالــسا  بـالقنا و  ماـما و  بوذــجم  یمالــسا ، یاـھروشک  زا  یرایــسب  رد  رکفنــشور  ناوـج  لـسن  هکیلاـح  رد  زورما  دننایھاگــشناد . نایوجــشناد و  لوا ،

یهشیر زا  هناگیب و  بالقنا ، یاھنامرآ  اب  ار  بالقنا  روشک  یهتساخون  ناوج و  لسن  هک  دننآ  ددص  رد  یناھج ، یهطلـس  ماظن  یتاغیلبت  ناحارط  تسا ، هلاوهیلعهللایلـص ) )

رد هک  یلیلحت  تردق  ناناوج و  یرادیب  زا  نانآ  دناهتفرگ . فدھ  ار  بالقنا  ناوج  لسن  هدوھیب ، یـشالت  رد  رامـشیب  یاھرالد  راکم و  یاھزغم  رارط و  یاھتـسد  دننکادج . دوخ 

داھج یرگنشور و  نیگنس  تیلووسم  دیاب  یناحور ، یھاگشناد و  دھعتم ، دیتاسا  و  وجـشناد ، هبلط و  روشناد ، ناناوج  لاحنیا  اب  دنالفاغ . هدش ، هداد  نانآ  هب  بالقنا  وترپ 

، تسا یورخا  یوـیند و  تشھب  نآ  شاداـپ  هک  یھلا  ییهقباـسم  هـب  ییارگناـمرآ  نـید و  مـلع و  نادـیم  رد  دـننک و  ساـسحا  دوـخ  شود  رب  شیپ  زا  شیب  ار  یملع  یرکف و 

. دنزادرپب

١٣٧٨/٠٣/١٢ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  زا  لیلجت  رد  نایوجشناد  نایھاگشناد و  یهژیو  یئامھدرگ  هب  مایپ 

بقع یروانف  ملع و  یهلفاق  زا  هک  ییاھتلم  رد  ار  زاین  یناوتان و  تراقح و  ساسحا  دوخ ، یغیلبت  لـماوع  یهلیـسوب  هک  تسا  هدیـشوک  هشیمھ  یناـھج  یهطلـس  ماـظن 

. درادھاگن دوخ  دنمزاین  هشیمھ  ار  نانآ  دنک و  تیوقت  دناهدنام ،

یمالسا  / ١٣٧٨/٠٣/٢۵ سلاجملانیب  سنارفنک  هب  مایپ 

اھیتشک زا  رتذفان  رتدب و  لاذتبا ، لماح  یریوصت  یتوص ، جاوما  تسا . برغ  یگنھرف  مجاھت  دنکیم  دیدھت  ار  ناناوج  صوصخب  یمالسا ، عماوج  تمالـس  هک  یرگید  یالب 

ناناملسم تراسا  تلذ و  بجوم  هک  ار  ییارگبرغ  بذاک ، یاھشزرا  جیورت  اب  و  دننکیم . یزاسهنیمز  مالسا ، یناھج  نانمشد  ددجم  هطلس  یارب  یگنج ، یاھامیپاوھ  و 

. دنیامنیم غیلبت  تسا 

١٣٧٨/١١/٠۴ /  ( هر ) ینیمخ ماما  هرگنک  یملع  تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دـشابن و گـنھرف  یلـصا  فدـھ  تسا  نکمم  هکنیا  اـب  تسا . یگنھرف  یهطلـس  تسا ، حرطم  اـیند  یـسایس  تردـق  زکارم  یارب  تدـم  دـنلب  رد  هک  یزیچ  نیرتمھم  زورما 

رادـتقا یناـھج ، یهطلـس  زکارم  هب  هک  یزیچ  تدـمدنلب ، یهماـنرب  ناوـنع  هب  نکیل  دنـشابن -  یگنھرف  الـصا  میراد -  راـکهچ  گـنھرف  هب  دـنیوگب  ـالثم  هک  دنـشاب  ییاـھمدآ 

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 9 
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یزیچ نامھ  تسا ، هدوسآ  شرطاخ  دنک ، ادیپ  یگنھرف  طلست  یروشک  رب  یناھج  یهطلس  ماظن  رگا  اعقاو  تسا . یگنھرف  یهطلس  دشخبیم ، هدش  نیمضت  یقیقح و 

اھنآ یسایس . گنھرف  مھ  لوا  یهجرد  رد  تسا ؛ گنھرف  یهلاسم  هلاسم ، دنرادن . یلکشم  نیاربانب  دریگیم . ماجنا  یشالت  کدنا  اب  راکدوخ و  روطهب  دھاوخیم ، وا  هک 

. دنھدیم تیمھا  یلیخ  تسا ، جیار  ایند  رد  هک  یسارکمد  حالطصا  هب  رکفت  مزیلاربیل و  هب 

لوا زا  تسا  نکمم  مینک . لوبق  دـیاب  ام  ار  نیا  دـنامیمن ؛ ون  مھ  هشیمھ  ون ، فرح  نیا  دوب . یمالـسا  تموکح  نآ ، دز و  ییون  فرح  بالقنا  هک  مدرکیم  ضرع  ار  هتکن  نیا 

دننک و راک  مئاد  روطهب  دیاب  یوق  حیحـص و  یاھرکف  تسین . یدیدرت  نیا  رد  دوش ؛ ییاھیمھفجک  اھـصقن و  اھفعـض و  راچد  لالخ ، رد  تسا  نکمم  دـشاب ؛ هتـشاد  ییاھـصقن 

کـشالب ینعی  دنزاس ؛ فرطرب  بترم  روطهب  ار  نآ  صقاون  دننک ، یفن  ار  نآ  ساسا  دننزب و  یاهبرـض  نآ  یهیاپ  هب  هکنیا  نودـب  دـنیامن و  لیمکت  دوخ  تھج  رد  ار  ون  فرح  نیا 

 - هناگیب گنھرف  زا  یریذپنیقلت  اھیروآون ، نیا  رد  درک  هجوت  دـیاب  هک  تسا  نیا  مدرک ، هراشا  نآ  هب  البق  دـنکیم و  فعاضم  ار  امـش  راک  تفارظ  هک  یزیچ  تسا . مزال  یروآون 

ریگناھج و ایند  رد  نآ -  ییاپورا  یاـنعم  هب  یبرغ -  تموکح  رکفت  هکنیا  یارب  دوشیم  ییاـھجرخ  زورما  دـشاب . هتـشادن  شقن  تسا -  هطلـس  ددـصرد  هک  یگنھرف  ناـمھ 

تقیقح ناونع  هب  یزاسرھاظ ، ییامنابیز و  ییامنگرزب و  یارب  تسین ، تقیقح  هک  ار  ییاھزیچ  نوگانوگ ، یاھـشور  تاـغیلبت و  ملیف و  اـب  دـنیوگیم ؛ غورد  دوش . ریگهمھ 

سکعنم مھ  ام  یاھنھذ  رد  اھنیا  تسا . نیمھ  دـننکب ، دـنناوتیم  یـسایس  یداصتقا و  تردـق  زکارم  هک  یراک  نیرترثوم  دـننک . بذـج  ار  راکفا  ات  دـننکیم  سکعنم  ایند  رد 

. میشاب هتشادن  یریذپریثات  مینک  هجوت  دیاب  ام  یلو  دوشیم ؛

جح  / ١٣٧٨/١١/٢۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ار تلم  روشک و  حـلاصم  دتـسیاب و  یناھج  نادـنمتردق  یاھندرک  عیمطت  اھندرک و  بوعرم  اھیھاوخ و  هداـیز  اـھییوگروز و  لـباقم  رد  دـناوتب  هک  دـشاب  یـسلجم  دـیاب  سلجم 

تیصوصخ سردم  میتشاد . مھ  رتملاع  سردم  زا  دوب ؟ هچ  سردم  تیـصوصخ  رگم  دندروآیم . ار  سردم »  » مسا اھراب  هیلعهللاناوضر  ماما  دورب . نآ  لابند  دنک و  هبـساحم 

هک دـندوب  هدرک  جنـشتم  ناـنچنآ  وا  دـض  رب  ار  اـضف  رھاـظلایلع  هک  یتقو  ناـمھ  درکیمن . رثا  وا  رد  یرگبیرف  عیمطت و  دـیدھت و  باـعرا و  لـماع  چـیھ  هک  دوب  نیا  شاهدـمع 

هک ماهدرک  ضرع  اھراب  نم  دنوشیم ! بوعرم  دوز  اھیضعب  تسا . سلجم  رد  بوخ  یهدنیامن  کی  تیصوصخ  نیا  دز . ار  شدوخ  فرح  داتسیا و  وا  دندادیم ، راعش  شھیلع 

، دنناشکیم شدوخ  غوی  ریز  ار  اھتلم  اھتلود و  دنزادنایم و  تسد  روشک  نآ  روشک و  نیا  یور  بترم  هک  یناھج -  رگهطلـس  یاھتردـق  نیمھ  ینعی  یرابکتـسا -  یاھتردـق 

تردق رگا  دندب ، روشک  نیا  اب  بالقنا و  نیا  اب  اھنیا  هک  همھ  نیا  تسا  یھیدب  دنروآیم . نابز  رب  هک  تسین  ردق  نآ  ناشیعقاو  تردق  درذگیم . ندناسرت  زا  ناشراک  یهدمع 

اعدا هک  ناـنچنآ  ملاـع ، یاھتـسینویھص  اـکیرما و  نارگهطلـس  هک  تسین  لـیلد  دوـخ  نیا  اـیآ  دـنامیمن . هنوـگنیا  درکیمن و  دـشر  روـطنیا  بـالقنا  نـیا  نونکاـت  دنتـشاد ،

؟ دوشیمن بوعرم  یسک  هچ  دوشن . بوعرم  هک  دشاب  یـسک  دیاب  هدنیامن  دنربیم . شیپ  ندرک  بوعرم  دیدھت و  هار  زا  ار  ناشراک  یهدمع  اھنیا  دنرادن !؟ تردق  دننکیم ،

نامز رد  دنوشیمن  بوعرم  هک  ار  یناسک  یهدنز  یهنومن  کی  ام  دوشیمن . بوعرم  سکچیھ  زا  دوب ، لکوتم  ادـخ  هب  ناسنا  یتقو  دـشاب . یکتم  ادـخ  هب  شلد  هک  یمدآ 

. میدرک هظحالم  تسایس  یاھنادیم  رد  گنج و  نادیم  رد  ار  رگید  یهنومن  نارازھ  و  هر - )  ) ماما ینعی  میدید -  نامدوخ 

لیبدرا  / ٠۵/١٣٧٩/٠۵ ناتسا  ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مھ هدـنیآ  رد  تسا  نکمم  دـندوب ، ینارگید  هتـشذگ  رد  تساـکیرما . میژر  نآ ، سار  رد  زورما  هک  دراد  دوجو  یناـھج  یهطلـس  ماـظن  کـی  هک  تسا  نیا  تسا ، ملـسم  هچنآ 

ناشدوخ عفانم  ناشیـسایس ، یاھلیلحت  رد  دناهتـشون ؛ ناشتالاقم  رد  تسین -  مھ  یناھنپ  هدرک -  فیرعت  ایند  رد  ار  شدوخ  عفانم  اکیرما  زورما  دنـشاب . یرگید  یاھتردق 

عاونا و هندـب ، رد  تساکیرما و  تلود  مان  هب  یتلود  ملاـع ، یاـھروشک  یهعومجم  سار  رد  ینعی  یبطق ؛ کـی  یاـیند  داـجیا  زا  تسا  تراـبع  اـھنآ  عفاـنم  دـناهدرک . فیرعت  ار 

رب ار  اھنآ  عفانم  اھنآ ، اب  یهضراعم  رد  تخاس و  یوحن  هب  اھنآ  اب  دـیاب  دـنایماظن ؛ ناوت  یاراد  یملع و  یاھتفرـشیپ  یملع و  تردـق  یاراد  یـضعب  دنتـسھ ؛ اـھتلود  ماـسقا 

هتـشاذگ اھنآ  یارب  ییاھمـسا  دنتـسین ؛ رادروخرب  یداصتقا  رادـتقا  اـی  یماـظن  رادـتقا  زا  هک  دنتـسھ  مھ  ییاـھتلود  تسا -  ییاـکیرما  لـیلحت  نیا  داد -  حـیجرت  دوخ  عفاـنم 

دیاب درک ، هدافتسا  اکیرما  رادتقا  یهعسوت  یارب  ناوتیم  هک  اھنیا  یاھتصرف  یهمھ  زا  موس . ناھج  یلبق -  حالطصا  رد  یاھروشک -  هعسوت ، لاح  رد  یاھروشک  دوشیم :

رھ هب  میراد ، جایتحا  اھنآ  فرصم  رازاب  هب  رگا  درک . زاب  یتیفیک  رھ  هب  اھنآ  زاگ  تفن و  تمس  هب  ار  هار  دیاب  اھنآ -  زاگ  اھنآ ، تفن  میراد -  جایتحا  اھنآ  یژرنا  هب  رگا  درک . هدافتسا 

یاھتلود رگا  دوشگ . ار  هار  نیا  دیاب  تسا ، زاین  اھنآ  نایم  رد  یداصتقا  یسایس و  روضح  هب  رگا  درک . زاب  اھنآ  فرـصم  رازاب  یوس  هب  ار  هار  نیا  دیاب  تسا ، نکمم  هک  یتیفیک 

. دودز هعماج  ینھذ  یاضف  زا  ار  اھهشیدنا  نآ  دیاب  دراد ، دوجو  اھروشک  نآ  رد  یمحازم  یاھهشیدـنا  رگا  دز . رانک  ار  اھتلود  نآ  دـیاب  دـنراک ، رـس  رب  اھروشک  نآ  رد  یمحازم 

هیلع راشف  یورین  ناونع  هب  اھنآ  زا  دوشیم  هک  دنتـسھ  اھروشک  نآ  رد  ییاھورین  رگا  دـیرخ . دـیاب  دـیرخ ، ار  اـھنآ  دوشیم  هک  دنتـسھ  اـھروشک  نآ  رد  ییاھتیـصخش  رگا 

سیلگنا زور  کی  دراد . ار  تسایـس  نیا  اکیرما  زورما  تسا . یرابکتـسا  تسایـس  نیا  درب . راک  هب  درک و  جرخ  دـیاب  درک ، هدافتـسا  دـنفلاخم ، تسایـس  نیا  اـب  هک  ییاـھتلود 

زا لبق  رگید . یاھاج  رد  اداناک و  رد  ایلارتسا ، رد  دنھ ، یهراق  هبـش  رد  ایـسآ ، رد  دوب ؛ هدـش  تیبثت  سیلگنا  یھاشداپ  تیمکاح  ایند  برغ  قرـش و  رد  هک  یزور  نآ  تشاد ؛

لیاـسو رتنردـم و  اـھرازبا  زورما  هتبلا  درکیم . لاـمعا  ار  تسایـس  نیا  تـشاد ، راـشف  ذوـفن و  نآ  یور  هـک  یدودـحم  یهـقطنم  ناـمھ  هـب  تبـسن  یرازت  یهیـسور  مـھ  نآ 

. تسا هدش  رتهتفرشیپ 

مھ رگید  یاھتلود  میھجاوم ، تسایس  نیا  اب  یمالسا  یروھمج  رد  ام  تسا . ییاج  همھ  تسایـس  نیا  هن . تسا ؟ یمالـسا  یروھمج  ماظن  هیلع  طقف  تسایـس  نیا  ایآ 

یضعب دنوش ؛ میلست  هنابلطنوزفا  یاھهتساوخ  نیا  لباقم  رد  هک  دننادیم  نیا  رد  ار  ناشدوخ  تحلـصم  نادرمتلود ، اھتلود و  زا  یـضعب  دنتوافتم . اھتلود  اھتنم  دنھجاوم ؛

. دنسرتیم دوجو  یهمھ  اب  اکیرما  یسوساج  یربخ و  یاھھاگتسد  یهطلس  ذوفن و  زا  اھتلود  زا  یضعب  تسین و  حرطم  اھتلم  عفانم  ناشیارب  اھتلود  زا 

ناھج  / ٠٩/١٣٧٩/٠۶ ینید  ناربھر  یهرازھ  سالجا  هب  مایپ 

رھ دننکیم . فیرعت  ریذپانروبع  یزرم  تسایس  نید و  نایم  دنرادیم و  رذحرب  تسایس  یهزوح  فرـصت  زا  ار  نید  بلط ، تردق  نارادمتـسایس  هطلـس و  بابرا  زا  یرایـسب 

. تسا هدشن  نآ  زا  یرازبا  یشکهرھب  نید و  یهزوح  هب  نانآ  یزادنا  تسد  زا  عنام  زگرھ  زرم  نیا  دنچ 

سدقم  / ١٣٧٩/٠٧/٠۶ عافد  یگنھرف  نالاعف  ناریدم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رادتقا رد  بالقنا  یهلیسو  هب  هک  یاهنخر  دورب . نیب  زا  دیاب  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  ناریا  مدرم  یبالقنا  میظع  تکرح  یهلیـسو  هب  هک  یلم  تزع  نیا  هک  دوب  نیا  رـس  رب  ثحب 

راثآ یاجک  اھنیا  دندوب . هدیسر  تسایس  نیا  هب  لاحرھهب  دوب ؛ نیا  اھنآ  فدھ  دوش . رپ  دیاب  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  یناھج  یهطلس  ماظن  یبرغ و  یهطلـس  یبرغ و  گنھرف 

؟ تسین زومآهبرجت  ناریا  یهدنیآ  یاھلسن  یارب  ایآ  تسین ؟ ساکعنا  لباق  ایآ  تسا ؟ هدش  سکعنم  یرنھ  راثآ  یهیقب  ای  همانشیامن  ای  ملیف  مادک  رد  ام ، یرنھ 

مق  / ١٣٧٩/٠٧/١۴ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

؛ دریگیم اـھنآ  زا  ار  تاراـختفا  دریگیم ؛ روـشک  نآ  مدرم  زا  ار  یلم  تیوـھ  دـنکیم . لـمع  روـطنیا  روـشک  کـی  اـب  لالقتـسا ، ندوـبن  نـم ! نارھاوـخ  ناردارب و  نـم ! نازیزع 

رد تسا . روشک  کی  رب  تردـق  کی  طلـست  عضو  نیا  دریگیم . مھ  ار  اھنآ  نابز  یگنھرف و  تیوھ  دـنکیم ؛ لواپچ  ار  اھنآ  یدام  عفانم  دریگیم ؛ اھنآ  زا  ار  یخیراـت  یهقباـس 

ناـگناگیب ینعی  دـشن ؛ رامعتـسا  زگرھ  اـم  روـشک  هتبلا  دوـب . یرگید  روـط  تسا -  رامثتـسا  نارود  هب  فورعم  هک  رامعتـسا -  زا  دـعب  نارود  رد  دوـب . هنوـگنیا  رامعتـسا  نارود 

؛ دادن هزاجا  ار  نیا  ناریا  تلم  دنھد . لیکشت  دندوب -  طلسم  اجنیا  اھیـسیلگنا  نوچ  یـسیلگنا ؛ الثم  تموکح  یناریا -  ریغ  تموکح  کی  دنیایب و  روشک  نیا  هب  دنتـسناوتن 

. دنداد هعسوت  ناریا  رد  ار  ناشدوخ  ذوفن  دندوب -  رداق  هک  ینارود  رد  دنتسناوتیم و  هک  ییاجنآ  رد  دنتسناوت -  هچرھ  اما 

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 10 
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کارا  / ١٣٧٩/٠٨/٢۴ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

لیکـشت هطلـس  یاھبطق  زا  ناھج  زورما  هک  تسا  نیا  تقیقح  نآ  دـنکیم . هدـھاشم  ار  یتقیقح  دزادـنیب ، یھاگن  ملاع  یگنھرف  یـسایس و  یایفارغج  هب  سکرھ  زورما 

هک تسا  نیا  هطلـس  ماظن  تسیچ ؟ هطلـس  ماظن  دـناهدروآ . دوجو  هب  نارود  نیا  رد  ار  یناھج  یهطلـس  ماظن  کـی  هنافـساتم  مھ  یور  رب  هک  ییاـھهعومجم  تسا ؛ هدـش 

. دـننکیم میـسقت  بونج  لامـش و  هب  ار  ناھج  یاـھروشک  زورما  هک  تسا  نیا  رب  مسر  دنریذپهطلـس . اـیند  یاـھروشک  زا  یـضعب  رگهطلـس و  اـیند  یاـھروشک  زا  یـضعب 

مھ لبق  یاھهرود  رد  هعسوت . هب  ور  یاھروشک  هتفای و  هعسوت  یاھروشک  ای  ریقف  الثم  یاھروشک  ینعی  بونج  یاھروشک  دنمتورث و  یاھروشک  ینعی  لامـش  یاھروشک 

زورما مدز ؛ ار  فرح  نیا  یناھج  عمجم  کی  رد  دندرکیم ، میسقت  هناگهس  یاھشخب  هب  ار  ایند  دوب و  زونھ  قباس  یوروش  هک  نامز  نآ  رد  نم  دندرکیم . یرگید  تامیسقت 

دییاـت رتـشیب  فرح  نیا  درذـگیم ، ناـمز  هچ  رھ  مراد . ار  هدـیقع  ناـمھ  تسین ، تروـص  نآ  هب  اـیند  رد  تردـق  داـضتم  یهناـگود  یاـھبطق  درادـن و  دوـجو  یایوروـش  هک  مھ 

یعیبط یاھتورث  زا  هک  دنتـسین  ییاھروشک  اموزل  رگهطلـس  شخب  ریذپهطلـس . شخب  کی  رگهطلـس ، شخب  کی  دراد : شخب  ود  ناـھج  هک  تسا  نیا  فرح  نآ  و  دوشیم ؛

یارب مزـال  رایـسب  یعیبـط  عباـنم  زا  ییاـھایرد  یور  رب  ییاـقیرفآ  یاـھروشک  دنـشاب . ریقف  همھ  هک  دنتـسین  ییاـھروشک  اـموزل  مھ  ریذپهطلـس  شخب  دنـشاب ؛ رادروـخرب 

ریقف نیاربانب  تساھنآ ؛ لام  یعیبط  تورث  نیا  دراد . قایتشا  ای  جایتحا  نآ  هب  رشب  هک  تسھ  یرایسب  یندعم  داوم  تسھ ، ساملا  اجنآ  رد  دننکیم . یگدنز  ناشنامدرم 

، دنرادروخرب یعیبط  گرزب  یاھتورث  زا  هک  ار  ییاھتلم  اما  دنکیم ؛ لیدبت  نالک  تورث  بحاص  هب  ار  ریقف  تلم  کی  دنکیم ؛ رایسب  اھیرگوداج  نیا  زا  هطلس  رازبا  اما  دنتـسین ؛

زا اپورا ، دوخ  رد  نیتال ، یاکیرما  قطانم  زا  یرایـسب  رد  ایـسآ ، قطاـنم  زا  یرایـسب  رد  اـقیرفآ ، رد  زورما  دـیامنیم ! لیدـبت  دـنجاتحم ، ناشبـش  ناـن  هب  هک  ییاـھروشک  هب 

مھاوخیمن نم  دنریذپهطلـس . شخب ، کی  دـننکیم ؛ تموکح  ییاھروشک  رد  هک  دنرگهطلـس  یاھتردـق  شخب ، کـی  تسا ؛ هناـگود  میـسقت  نیا  دنتـسھ . اـھتلم  هنوگنیا 

؛ دنریذپن ار  نارگهطلس  یهطلس  دننکن و  یریذپهطلس  هک  تسا  نیا  رب  ناشیعس  هک  دنتسھ  ییاھروشک  هن ، دنریذپهطلس ؛ دنتسین ، رگهطلس  هک  یناسک  یهمھ  میوگب 

، یگنھرف یهبنج  رد  اما  دـنزیرگیم ؛ ناگناگیب  طلـست  زا  یـسایس  یهبنج  رد  دـنناوتب ، رگا  ای  دـننکیم ؛ رارف  هناگیب  طلـست  زا  یداـصتقا  یهبنج  رد  رتشیب  دـنناوتب ، رگا  اـما 

. دسرب هجیتن  هب  دناوتیمن  سکچیھ  اھتیعقاو  راکنا  اب  دنک . کرد  تسرد  ار  نآ  ناسنا  دیاب  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  دناهتفریذپ . ار  نارگهطلس  یهطلس 

، درک ادیپ  یگنھرف  طلست  رگید  تلم  رب  تلم  کی  یتقو  نوچ  ارچ ؟ تسا . رتکانرطخ  مھ  یسایس  طلست  زا  یداصتقا و  طلست  زا  یگنھرف  طلـست  منک : ضرع  امـش  هب  نم 

یسک رگا  تسا . یتفارشاب  رایسب  یهداوناخ  ناکاین و  یاراد  هک  یرادهداوناخ  بیجن  لیصا  ناسنا  کی  دینک  ضرف  امش  دوریم . نیب  زا  تسا ، هطلـس  ریز  هک  یتلم  تیوھ 

هب ار  وا  دـنناوتب  هکنیا  هار  دـھد . ماجنا  تسپ  یاھراک  تسین  رـضاح  تسا و  یکتم  دوخ  یگداوناخ  تفارـش  هب  وا  نوچ  دـناوتیمن ؛ یناـسآ  هب  دریگب ، یرکون  وا  زا  دـھاوخب 

ات دـنربب  وا  داـی  زا  ار  وا  خـیرات  ار و  وا  تیوـھ  ار ، وا  یهقباـس  ار ، وا  یهداوناـخ  ار ، وا  تیـصخش  هک  تسا  نیا  دـنریگب ، تنم  دزمیب و  یرکوـن  وا  زا  دـننک و  راداو  تسپ  یاـھراک 

. تسا روطنیمھ  زین  تلم  کی  دننک . زارد  تسد  وا  رـس  رب  دنناوتیم  هنوگهمھ  دننک ؛ فرـصت  وا  رد  دـنناوتیم  هنوگهمھ  هاگنآ  دراد . یتیـصخش  هچ  تسیک و  دـنک  شومارف 

وا زا  ار  شنابز  دندرب -  شدای  زا  دندرک و  ادج  شایگنھرف  یـسایس و  ینید و  یملع و  رخافم  زا  شتیـصخش ، زا  شگنھرف ، زا  شاهتـشذگ ، زا  شخیرات ، زا  ار  تلم  کی  رگا 

نیا دنروایب . شرـس  رب  دنھاوخیم  هچ  رھ  هک  دش  دھاوخ  هدامآ  تلم  نیا  دنتفرگ -  وا  زا  ار  شایگنھرف  یهقباس  دنتفرگ ، وا  زا  ار  شباتک  دـنتفرگ ، وا  زا  ار  شیابفلا  دـنتفرگ ،

زورما اـیند ، رد  هطلـس  روـحم  دـناهدروآ . اـھروشک  زا  یرایـسب  رـس  رب  ار  ـالب  نیا  دـننک . روـھظ  نآ  رد  یاهتـسجرب  یاھتیـصخش  هـکنیا  رگم  دـنکیمن ؛ ادـیپ  ناـج  رگید  تـلم 

لیکـشت اـیند  رـساترس  رد  ار  یداـصتقا -  یاـھیناپمک  اھتکرـش و  ینعی  اھتـسارت -  اـھلتراک و  یهعوـمجم  هـک  دنتـسھ  یمحریب  رایـسب  کاـنرطخ و  رایـسب  یاھھاگتــسد 

همھ نھذ  هب  یناھج ، رابکتسا  مییوگیم  یتقو  ام  هکنیا  مینادیم ؛ ربکتسم  تلود  کی  ار  اکیرما  ام  هکنیا  دنراد . اکیرما  تلود  رب  اھنیا  مھ  ار  طلست  نیرتشیب  دنھدیم و 

تسا و رتـشیب  اـجهمھ  زا  تموکح  نآ  رب  ملاـع  رـالاسرز  بلطتردـق  یوجدوس  یرابکتـسا  یاھھاگتـسد  طلـست  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا  دـنکیم ؛ روـطخ  اـکیرما  تلود 

. دوریم راک  هب  اھتلم  رامثتسا  هار  رد  تلود  نآ  یسایس  یتاحیلست و  یملع و  یاھرازبا  یهمھ 

دوخ تلم  رانک  رد  هک  یتلود  ایند  رد  زورما  دیـشاب ، هتـشاد  هجوت  زیزع ! ناناوج  صوصخب  نم ! زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  تسا : نیا  تسا ، نم  رظن  دروم  هک  یایلـصا  یهتکن 

تموصخ و یهمھ  زورما  تسا . ناریا  یمالـسا  یروـھمج  تلم  تلود و  دـنکیم ، تمواـقم  نآ  لـباقم  رد  هلباـقم و  رابکتـسا  یگنھرف  یـسایس و  یداـصتقا و  یهطلـس  اـب 

اب هک  ییاھفرح  تسا ؛ هناھب  رـشب  قوقح  تسا ؛ هناھب  اھفرح  یهیقب  تسا . نیمھ  رطاخ  هب  دـینکیم ، هدـھاشم  یناـھج  تردـق  زکارم  رد  ناریا  هیلع  امـش  هک  یاهعزاـنم 

نیمھ هیـضق  لصا  تسا . هناھب  غورد و  دـننکیم -  اعدا  اھنآ  هک  یرالاسمدرم -  یهعاشا  یـسارکمد و  هب  لیم  تسا ؛ هناھب  دـننکیم ، رـشتنم  لخاد  رد  ناشدوخ  تاغیلبت 

. دنکیم هزرابم  رابکتسا  یداصتقا  یگنھرف و  یسایس و  یهطلس  اب  دوخ  تلم  رانک  رد  یتلود  هک  دنیبب  دناوتیمن  ایند  رد  هطلس  هاگتسد  تسا ؛

ای دنـشابن  هاگآ  هکنیا  رگم  دـنراد ؛ ار  تاساسحا  نیمھ  دنـشاب ، هتـشاد  یھاگآ  هک  ییاھتلم  دـنراد . شیب  مک و  ار  امـش  تاساسحا  نیمھ  ایند  یاج  همھ  رد  اـھتلم  هتبلا 

اما دـننک ؛ یراکمھ  یھارمھ و  ناشدوخ  یاھتلم  اب  دـنھاوخیم  مھ  اھتلود  زا  یـضعب  تسھ . اھتلم  زا  یرایـسب  رد  تاـساسحا  نیا  ـالاو  دنـشاب ؛ داـسف  رد  قرغ  رایـسب 

دنیوگیم اھنآ  هب  دنوشیم . دیدھت  یناھج  یهطلـس  هاگتـسد  نیمھ  یهلیـسو  هب  دنتـسین ، رادروخرب  مدرم  یهناوتـشپ  زا  هک  ییاھتموکح  دننکیمن . تارج  دـنناوتیمن و 

. دنوشیم رابکتـسا  یاھهتـساوخ  میلـست  دنتـسین -  یکتم  ناشیاھتلم  هب  نوچ  دوخ -  تردـق  ظفح  یارب  مھ  اھنآ  مینکیم . طقاس  ار  امـش  مینکیم ، تاغیلبت  ناتهیلع 

یکتم نوچ  یمالسا  یروھمج  ماظن  دننکیم . تکرح  تھج  کی  رد  رگیدکی  اب  روشک  داحآ  یهمھ  نالووسم و  تلود و  تلم و  هک  تسا  نیا  یمالسا  ناریا  تیصوصخ  زورما 

. درادن یاهمھاو  چیھ  یرگید  یرابکتسا  تردق  چیھ  زا  هن  اکیرما و  زا  هن  اذل  تسا ، مدرم  هب 

هک تسا  نیا  باوج  تسا . هداس  لاوس  نیا  باوج  هتبلا  میوشیمن ؟ اھنآ  میلست  ارچ  مینکیم ؟ تمواقم  یگداتسیا و  نارگهطلـس  لباقم  رد  ارچ  هک  تسا  نیا  لوا  لاوس 

، یداصتقا عفانم  یدام ، عفانم  دـش . دـھاوخ  هتفرگ  هدـیدان  رگید  تلم ، نآ  عفاـنم  دـنک ، ادـیپ  ذوفن  نآ  رد  دـبای و  طلـست  یروشک  رب  تسناوت  هطلـس  هاگتـسد  رابکتـسا و  رگا 

. دوب مکاح  اجنیا  رد  هدناشنتسد  تموکح  کی  هک  دـش  دـھاوخ  بالقنا  زا  لبق  نارود  تیعـضو  لثم  تفر و  دـھاوخ  نیب  زا  یگنھرف  یالتعا  دـشر و  یونعم و  یاھهتـساوخ 

اب تسوا ، تداعس  لامک و  یوس  هب  هک  ار  یھار  دنک و  یگداتسیا  تمواقم و  رگهطلس ، نمشد  لباقم  رد  دوخ ، تداعس  یارب  هدنیآ و  یارب  تسا  ریزگان  ناریا  تلم  نیاربانب 

. دیامیپب تردق 

ریبکریما  / ١٣٧٩/١٢/٠٩ یتعنص  هاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  عمج  رد  تانایب 

رایـسب فلتخم ، یاھمان  تحت  هتبلا  دنـشاب . درادن ، ار  ام  روشک  لیبق  زا  ییاھروشک  اب  برغ  زیمآمکحت  طباور  نآ  ظفح  زج  یفدھ  چـیھ  هک  یبرغ  یتادراو  یاھیروئت  بظاوم 

روشک نیا  رد  ار  یبرغ  زیمآمکحت  یهتیروتا  هطلس و  نیا  هدمآ و  یمدرم  میظع  تکرح  نیا  ماظن و  نیا  بالقنا و  نیا  تسین . رتشیب  زیچ  کی  فدھ  اما  دوشیم ؛ هدز  اھفرح 

بوسحم مومذـم  رما  کی  ام  روشک  رد  ناگناگیب ، هب  روشک  عفاـنم  نداد  زورما  درادـن . دوجو  جـیار  ینوناـق و  تروص  هب  یبرغ  یاھـشزرا  اـم  روشک  رد  زورما  تسا . هتـسکش 

، یناـھج طلـست  تردـق و  زکارم  یارب  نیا  دـننیبیم . هدـش  عمج  اـھییاکیرما -  صوـصخب  دـندوب -  هدرک  نھپ  روـشک  نیا  رد  عـمط  نارازھ  اـب  هک  ار  یاهرفـس  زورما  دوـشیم .

کاخ هب  ناشینیب  یتقو  یلو  دـنتخادنا ؛ هار  ورهبور  گنج  دـندمآ و  هنایـشان  بـالقنا  لـیاوا  دـننک ؟ راـک  هچ  یلبق  تروص  هب  عاـضوا  ندـنادرگرب  یارب  تسین . یمک  تراـسخ 

رکف دننیـشنیم  ناگدـبز  اذـل  تسا . ناگدـبز  راک  تسین ؛ یناسآ  راـک  یگنھرف  گـنج  دـندش . لـسوتم  یگنھرف  گـنج  هب  اذـل  تسین . نیا  شھار  دـندیمھف  دـش ، هدـیلام 

هب یموب  لکش  دنیوگیم و  ار  نآ  یسراف  مھ  یاهدع  دننزیم ، ار  ییاھفرح  اھنآ  دننکیم ! هلر  ار  اھنامھ  لخاد  رد  مھ  یاهدع  هنافساتم  دنسیونیم و  هخـسن  دننکیم و 

. دوب اھنیا  بقارم  دیاب  دنھدیم ! اھفرح  نآ 

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 11 
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شترا  / ١٣٨٠/٠١/٢٨ لنسرپ  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھدرایلیم هکنیا  یارب  دـننکیم ، راـک  یتینما -  یاـھهنیمز  رد  هچ  یماـظن و  یاـھهنیمز  رد  هچ  یداـصتقا ، یاـھهنیمز  رد  هچ  تردـق -  راکـشآ  ناـھنپ و  یاھھاگتـسد  زورما 

لـضف هب  و  دـندنام -  ماکان  هک  ییاھاج  زا  یکی  دـننامیم . ماـکان  مھ  اـھاج  یـضعب  رد  دـنوشیم ، قفوم  ییاـھاج  رد  اـھنیا  دـنروآرد . ناـشدوخ  یهطلـس  ریز  هب  ار  ناـسنا 

یناھج رابکتـسا  ناریا ، روشک  تلم و  دروم  رد  دیدرت  نودب  تسا . ناریا  ناشلامیظع  تلم  گرزب و  روشک  دنام -  دنھاوخ  ماکان  مھ  زاب  ناریا  تلم  امـش  تمھ  هب  راگدرورپ و 

. دوب دنھاوخ  ماکان  یللملانیب  بلطتردق  یاھتسد  و 

ناھفصا  / ١٣٨٠/٠٨/٠٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تـسد دیآ و  دوجو  هب  وا  ذوفن  لحم  روشک  رد  یعنتمم  یوق  یلحم  یورین  هکنیا  زا  یبلطذوفن ، رگهطلـس و  تردق  رھ  تسا ؟ هدرک  ادیپ  شیازفا  اھدـیدھت  لیلد  هچ  هب  ارچ و 

زین ار  یناوارف  عفانم  دوبن و  یحطـس  شذوفن  دوب ؛ هدناود  هشیر  روشک  نیا  رد  اکیرما  تلود  داتفا . ناریا  رد  هک  تسا  یقافتا  نیا  دوشیم . نیگمـشخ  دـنک ، عطق  ار  وا  ذوفن 

ار تلاـح  نیمھ  زین  رگید  یاـھتلود  زا  یـضعب  تفرگ . ار  عورـشمان  عفاـنم  نیا  ولج  یمالـسا  ماـظن  اـما  دوب ؛ هتـسب  لد  اـھنآ  هب  درکیم و  نیماـت  اـم  زیزع  روشک  زا  دوخ  یارب 

تردق رظن  زا  دیآرد ، بولطمان  لکش  زا  یمالسا  ماظن  هکنیا  یارب  دروآیم . رد  بولطمان  رصنع  کی  تروص  هب  ار  یمالـسا  ماظن  راک ، نیا  یناھج ، تردق  نآ  رظن  زا  دنتـشاد .

! دنک نیمات  هرابود  ار  عورشمان  عفانم  نامھ  دناوتب  ات  دننک  زاب  ار  هار  هک  تسا  نیا  نآ  درادن و  دوجو  رتشیب  هار  کی  بلطهطلس ،

ناھفصا  / ١٣٨٠/٠٨/١٢ ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

برغ و هب  لیامتم  یاھتلود  هتبلا  دوب . اھپچ  رایتخا  رد  اتدمع  اھدھعتم  ریغ  سنارفنک  مدرک . تکرـش  هوابمیز  رد  اھدھعتم  ریغ  سنارفنک  رد  یروھمج ، تسایر  نامز  رد  نم 

رادـفرط هک  مھ  ایند  پچ  روھمج  یاسور  هیقب  دـندوب -  پچ  اھنیا  هک  دوب -  ورتساـک  لدـیف  یرگیدـی  هباـگوم و  تربار  یکی  هدـمع ، نادرگراـک  اـما  دـندوب ؛ اـجنآ  رد  مھ  اـکیرما 

. دوب یرابکتـسا  دض  ییاکیرما و  دض  دـصرددص  نم  ینارنخـس  مدرک . ینارنخـس  اجنآ  رد  متفر  نم  دوب . اھنیا  تسد  رد  ینادرگراک  هدـمع  دنتـشاد و  روضح  دـندوب ، یوروش 

زواجت هب  تدـش ، تحارـص و  نامھ  اب  دـعب  متفگ . ار  اھنیا  لاثما  یلیمحت و  گنج  هب  طوبرم  لئاسم  ناریا ، تلم  هیلع  میارج  اکیرما ، میارج  روشک ، قیاـقح  بـالقنا ، قیاـقح 

؛ دـینیبب تسا . ناریا  سنارفنک ، نیا  رد  دـھعتم  ریغ  اھنت  تفگ ، نم  هب  پچ  روھمج  یاسور  ناـمھ  زا  یکی  دـندوب ! هدـنام  توھبم  اـھنیا  مدرک . هلمح  ناتـسناغفا  هب  یوروش 

. دننک مارتحا  نآ  هب  دنوشیم  روبجم  شنانمشد  یتح  دنکیم و  ادیپ  هولج  تیمھا و  روطنیا  یناھج ، داعبا  رد  یمالسا  ماظن 

اما دـناهدودز ؛ مدرم  یگدـنز  زا  ار  تیونعم  هک  تسا  تسرد  دوب . تیونعم  تشاد ، هبذاج  یمالـسا  ریغ  ناھج  رد  مدرم  یاھهدوت  یارب  صوصخب  هک  یزیچ  نآ  اھنیا ، رب  هوالع 

وا هب  رگا  اما  دـنک ؛ دایتعا  کرت  تسین  رـضاح  هک  یداتعم  مدآ  لثم  دـننکیم . دوبمک  الخ و  ساسحا  دـنروهطوغ ، یدام  یگدـنز  رد  دـنمورحم و  تیونعم  زا  هک  یمدرم  ناـمھ 

! دوش تحار  ات  دنناسرن  داوم  وا  هب  دندنبب و  ار  شتـسد  روز  اب  هک  دھاوخیم  ادخ  زا  دوشیم و  لاحـشوخ  ینک ، کرت  ار  تدایتعا  ات  دنکیم  راداو  ار  وت  روز  اب  رفن  کی  دنیوگب 

نیا اب  یماظن  هک  دندید  اھنآ  دننکیم . دوبمک  الخ و  ساسحا  اما  دنرود ؛ تیونعم  زا  قرغ و  تیدام  رد  اھنآ  یرآ ؛ دنتسھ . دندوب و  یتلاح  نینچ  رد  یبرغ  عماوج  زا  یرایسب 

یارب دنکیم و  زاغآ  ادخ  مان  اب  ار  راک  تسوا ؛ هارمھ  مھ  تیونعم  هدمآ و  نادیم  هب  هزات  سفن  نیا  اب  ایند و  یارب  ون  یاھفرح  همھ  نیا  اب  الاب ، هیحور  نیا  اب  یسایس ، تردق 

ماظن ینعی  ناریا -  تلم  یعمج  تیوھ  دـینیبب ؛ دـنکیمن . روبع  ییاسیلک  ناربھر  هاگتـسد  لثم  مھ  ایند  زا  دزاسب و  ادـخ  مان  اب  ار  ایند  دـھاوخیم  دربیم ؛ ناـیاپ  هب  ادـخ 

ار ایند  نانچنآ  شیادیپ ، زاغآ  رد  ماظن  نیا  دراد . تیمھا  یناھج  ظاحل  زا  مھ  یمالسا و  ظاحل  زا  مھ  یلم ، ظاحل  زا  مھ  هک  تسا  یزیچ  تسا . نیا  شناتساد  یمالـسا - 

نارگن و نآ  زا  یناھج  یللملانیب و  هطلـس  نانابھگن  نارادمدرـس و  نانادرگراک و  دندش ، نآ  بذـج  ضرغیب  فرطیب و  یاھلد  هک  هزادـنا  نامھ  هب  هک  درک  بذـج  شدوخ  هب 

. دننکیم یگداتسیا  شلباقم  رد  دنتحاران و 

؛ دـینک رکف  لمات و  یردـق  هلمج  نیا  یور  دـھاوخیم  ملد  ماهدرک . رارکت  یلیخ  ماهدز و  فرح  یلیخ  یمالـسا  یروھمج  اب  رابکتـسا  ماـظن  نارگهطلـس و  ینمـشد  هب  عجار 

، دـننادیم حاـبم  دوخ  یارب  ار  نآ  عفاـنم  اـیند و  همھ  هک  یناـھج  هطلـس  نارادمدرـس  اـتقیقح  دریگیم . هتفرگ و  تروـص  اـجنیا  رد  یمھم  راـک  تسا . مھم  رایـسب  هلاـسم 

ناگوان ام  دنیوگیم  اھییاکیرما  دینکیم . هظحالم  هک  تسا  یزیچ  نیمھ  دننادیم ، ناشدوخ  لام  ار  ایند  همھ  هک  یاهنومن  دناهداتفا . یگرزب  رسدرد  رد  دننکیم  ساسحا 

بـسک فراعتم  ینوناق و  لوادـتم و  یاھـشور  زا  هک  دـنیبیمن  نیا  جاتحم  ار  دوخ  یناھج ، رابکتـسا  هطلـس و  تساجنآ ! رد  ام  عفانم  نوچ  میدروآ ، سراف  جـیلخ  هب  ار  دوخ 

دنکیم و یاهرکاذـم  دریگیم ؛ یزیچ  دـھدیم و  یزیچ  دوریم  ناسنا  دراد . هار  نتفر ، عفانم  لابند  هب  اھتنم  دنتـسھ ؛ ناشدوخ  عفانم  لابند  همھ  دـنک . هدافتـسا  تعفنم 

هنادنمتردق روضح  اجنآ  رد  دیاب  دنک ، اضتقا  هطلـس  ماظن  عفانم  اج  رھ  دنتـسرفیم ! یگنج  یتشک  دننک ؛ یوریپ  نیناوق  نیا  زا  دنتـسین  رـضاح  اھنیا  اما  دـھدیم ؛ یزایتما 

. ناشدوخ یارب  یعدار  عنام و  لاکـشا و  هنوگچیھ  نودب  دندرک ؛ ناتـسناغفا  رد  هک  دـننکیم  ار  یراک  نامھ  دـنناوتب ، هچنانچ  دوش ، دـیدھت  عفانم  نیا  یکدـنا  رگا  دـنک ! ادـیپ 

امش ایآ  دنیوگیم  اکیرما  هب  دننیبیمن . یجایتحا  الصا  دننکیمن ؛ سح  ار  نآ  دننیبیمن و  ناشدوخ  هار  رد  یعنام  الاو  دروخب ؛ گنس  هب  ناشرس  رگم  دننکیمن . رکف  چیھ 

دینکیم اعدا  هک  امش  تسین ! تینما  یاروش  هب  یجایتحا  دیوگیم  دنکیم و  هبحاصم  ناشمرتحم )!( ریزو  دیراد ؟ زوجم  تینما  یاروش  زا  ناتسناغفا ، هب  هلمح  هیـضق  رد 

یکردم دھاش و  لیلد و  ایآ  تسا ، هدناشن  هایـس  کاخ  هب  هدرک و  دوبان  هداد و  رارق  فدـھ  کرویوین  رد  ار  ناتزیزع  یولق  ود  یاھجرب  نامزاس ، نالف  ای  هورگ  نالف  ای  سک  نالف 

ناج دـننکیم و  هزرابم  دوخ  روشک  یاھروتاتکید  اب  اھتلم  یللملانیب . حطـس  رد  یروتاتکید  ینعی  تسین ! کردـم  هئارا  هب  جایتحا  دـنیوگیم  دـیاهدرک ؟ هئارا  یـسک  هب  مھ 

روشک روما  رد  ار  اکیرما  هناگیب  یللملانیب  یروتاتکید  دنشاب  روبجم  مدرم  نیمھ  دعب  دنروایب ؛ راکرس  رب  یمدرم  مکاح  کی  دنربب و  نیب  زا  ار  روتاتکید  هکنیا  یارب  دنھدیم ،

. تسا قیاقح  نیا  هب  هجوت  اب  ماهدرک ، رارکت  ار  ناریا  اب  یناھج  هطلس  ینمشد  اھراب  نم  هکنیا  دننک . لوبق  دوخ 

سلجم  / ١٣٨١/٠٣/٠٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

نیمھ هب  هشیمھ  اھتردـقربا  دوجو  تسا . نیمز  یور  یناھج و  تاناکما  یهمھ  ریخـست  حـتف و  هجوتم  هک  دراد  دوجو  یوق  یهزیگنا  کی  ناھج  زا  یدـنمتردق  شخب  رد  زورما 

لاعف یاھھاگنب  اھنوناک و  یداصتقا و  یاھھاگتسد  یهعومجم  دنکیم . رتشیب  رتدیدش و  ار  شیارگ  نیا  یعیبط  روط  هب  تردقربا ، کی  رد  یتردقربا  راصحنا  تسا . هدوب  انعم 

تلاـح نآ ، لاـبند  دـنکیم و  باـجیا  ار  نیا  یعیبـط  روـط  هب  ناـشراک  دنتـسھ ، تورث  بسک  تورث و  شیازفا  لاـبند  هب  هک  ناـھج  داـصتقا  اـھروشک و  داـصتقا  نداد  لکـش  رد 

زا یاهطقن  رھ  رد  ار  دوخ  عفانم  هک  دنتسھ  ددصرد  ایند  رد  رگهطلس  یاھتردق  هکنیا  دنامب . موتکم  هک  تسین  یزیچ  دوشیم و  مھ  راھظا  زورما  دراد و  دوجو  یبلطریخست 

مھاوخیمن هتبلا  تسا -  تردـقربا  نالف  هب  طوبرم  دوش و  نیمات  تسانب  هک  یعفانم  درادـب . هدیـشوپ  دـنک و  نامتک  ار  نآ  زورما  یـسک  هک  تسین  یزیچ  دـننک ، نیمات  ایند 

اھتلم و اھروشک و  عفانم  اب  هک  تسین  یعفانم  تسا -  هتفرگ  رارق  اھنآ  سار  رد  اکیرما  هک  دنتسھ  یاهعومجم  تسا ؛ ناشنیرتعقوترپ  نیرترب و  اکیرما  میوگب ؛ ار  اکیرما  طقف 

داضت رد  هقطنم  نالف  ای  روشک  نالف  ای  تلم  نالف  عفانم  اب  رگا  عفانم  نیا  ام . عفانم  دنیوگیم  دناهدرکن ؛ رکذ  نآ  یارب  یدیق  نینچ  دـشاب ؛ هتـشادن  داضت  اھنیمزرـس  نابحاص 

. دنھاوخیم ار  نآ  تسا ؛ عفانم  عفانم ، هن . میشوپیم ؛ مشچ  دوخ  عفانم  زا  تروص  نیا  رد  ام  دوب ، داضت  رد  رگا  دنیوگیمن  اھنآ  هچ ؟ دوب 

هک ددعتم -  یاھهنیمز  ریخست  یارب  یباتشرپ  دنت  تکرح  هک  تسا  هدش  نیا  تساج -  نیمھ  رابکتسا  یهملک  یاج  اعقاو  هک  یرابکتسا -  بلط  نیا  یهمزال  ایند  رد  زورما 

لاسما و هب  طوبرم  هدش ؛ ریزارس  لیس  نیا  دیآیم . هنماد  تمس  هب  هک  ینکناینب  لیس  لثم  دوش ؛ زاغآ  الاب  زا  گنھرف -  تسایس و  داصتقا ، تسا : هنیمز  هس  شاهدمع 

ار نیا  ناـسنا  زورما  تسین ! میلـست  زج  یاهراـچ  لیـس  نیا  لـباقم  رد  دـندقتعم  یـضعب  دوـشیم . دـیدشت  ملاـع  نوگاـنوگ  طیارـش  بسح  رب  اـھتنم  تسین . مھ  لاـسراپ 

احیرص دنراد -  رارق  نییاپ  یاھهنماد  رد  دنرادن ، رارق  هلق  رد  هک  ییاھروشک  موس -  ناھج  رگید  ریبعت  هب  ای  هعـسوت  لاح  رد  یاھروشک  حطـس  رد  اھیـضعب  دنکیم . هدھاشم 

؟ تسا روطنیمھ  تیعقاو  اعقاو  ایآ  دننکیم . راتفر  روط  نیا  المع  اما  دنیوگیمن ، ار  نیا  احیرـص  مھ  اھیـضعب  دش . لکـشمھ  مضھ و  قرغ و  دیاب  تسین ، یاهراچ  دنیوگیم 

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 12 
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رد ایآ  درک ؟ دوشیمن  یتمواقم  چیھ  تسا ، هدش  عورش  صاخ  یهطقن  کی  زا  ملاع  یداصتقا  یاھشالت  عبانم و  یهمھ  ندرک  هضبق  یارب  هک  یلیـس  لباقم  رد  زورما  ینعی 

، دنک لیدبت  دنتسھ -  یللملانیب  رادتقا  زکارم  نآ ، سار  رد  هک  یعمج -  تیوھ  کی  هب  ار  اھروشک  یسایس  تیوھ  هک  تسا  نیا  شتمھ  هدش و  ریزارس  هک  یلیس  لباقم 

روصت روطنیا  یـضعب  تسا ؟ نیا  تیرـشب  تشونرـس  اعقاو  ایآ  دش ؟ مضھ  رگهطلـس  گنھرف  ریذپانتعانق  بلطنوزفا و  یهمـضاھ  رد  دیاب  ایآ  درک ؟ تمواقم  دوشیمن  اعقاو 

. دننکیم

امیس  / ١٣٨١/١١/١۵ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یگتـسباو هک  مینادیم  درک ، عـطق  ار  اھیگتـسباو  مییوـگیم  هکنیا  درک . عـطق  زرم  نیا  زا  نوریب  یاھھاگتـسد  هب  تبـسن  ار  روـشک  یمـسر  یاھیگتـسباو  یهـمھ  بـالقنا 

یونش و فرح  یمالسا ، بالقنا  اب  تسا و  یسایس  یگتسباو  اھیگتسباو ، نیا  یهمھ  ینوریب  یامن  اما  دوشیمن . عطق  یناسآ  نیا  هب  یگنھرف  یگتـسباو  ای  یداصتقا 

یهظحالم دنک ؛ ققحم  دھاوخیم  هک  دراد  ییاھوزرآ  اھهدـیا و  فادـھا ، اھنامرآ ، تلم  نیا  تفر . نیب  زا  یلکهب  ندرک ، ار  یناھج  تردـق  زکارم  حـلاصم  تیاعر  نتفگ و  قلمت 

رد یرابتعا  هب  فادھا  نیا  دشخب . ققحت  ار  تلم  روشک و  تدـم  دـنلب  گرزب و  فادـھا  هک  تسا  نیا  لوا  یهجرد  رد  شدـصقم  دـنکیمن و  مھ  ار  یناھج  یهطلـس  ای  تردـق 

. دوشیم هصالخ  نآ  ریاظن  تینما و  هافر و  یدازآ و  نید و  تاملک  رد  یرگید  رابتعا  هب  نید و  یهملک 

ناتسچولب  / ١٣٨١/١٢/٠۶ ناتسیس و  نایوجشناد  ناناوج و  رادید  رد  تانایب 

تلم کی  هک  تسا  یمالسا  لکوت  تمھ و  تین و  نیا  دشکیم . شلاچ  هب  ار  اھنآ  یمالسا  گنھرف  تسا . هدرک  ادیپ  یرابتقر  عضو  یناھج  رابکتـسا  یهطلـس  اب  ایند  زورما 

. دنونشب اھتلم  دنزب و  ار  دوخ  فرح  مکحم  صرق و  دتسیاب و  یناھج  یروتاتکید  دادبتسا و  ملظ و  لباقم  رد  ات  دزاسیم  رداق  ار 

ار اھراعش  نیا  اھتلم  نکیل  دننک ؛ هظحالم  یوحن  هب  دنروبجم  دنراکهظفاحم و  ابلاغ  نانآ  یاھتلود  دنچرھ  دنتوافتیب . امـش  یاھراعـش  هب  تبـسن  ایند  یاھتلم  دینکن  لایخ 

تدشهب نمشد  تسا . ناملسم  یاھتلم  زورما  یساسا  یاھراعش  ام ، مدرم  تاداقتعا  دنوشیم . دقتعم  اھنآ  هب  دنـشوینیم و  دنونـشیم ، دنمھفیم ، دوجو  قامعا  ات 

. تسا کانمیب  رما  نیا  زا 

رد وا  نخـس  دـنزیم و  ار  شدوخ  فرح  تسا ، هدازآ  ناسنا ، کی  یتقو  دـنامیم . هدرپ  رد  نانچمھ  قیاقح  زا  یرایـسب  زورما  دوبیمن ، یمالـسا  ماظن  بالقنا و  یگدازآ  رگا 

دودحم یکچوک  یهریاد  رد  ار  وا  نخـس  ناوتیمن  رگید  تسا ، هدازآ  مدرم  یهدارا  زا  هتـساخرب  یتموکح  تردق  ماظن و  تلم و  کی  یتقو  اما  تسا ؛ راذگرثا  یدودحم  یهریاد 

. تفای دھاوخ  ساکعنا  ایند  رد  درک و  دھاوخ  ادیپ  نینط  وا  فرح  درک ؛

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

. دننک ییوجارجام  یزاسنارحب و  ناریا  رد  دنناوتیم  هک  دنکیمن  هتکید  اھنآ  هب  تسا ، یناھج  رگهطلس  یاھتردق  رایتخا  رد  ناریا  تلم  زا  زورما  هک  یاهبـساحم  دینادب  امش 

رد یاهعماج  تیرثکا  یتقو  تسا ، هداتـسیا  یتلم  یتقو  تسا . راک  یهشوگ  کی  بمب ، کشوم و  دـسریمن و  ناـماس  هب  بمب  کـشوم و  اـب  راـک  هک  دـننادیم  بوخ  اـھنآ 

نینچ اب  دوشیمن  هک  دننادیم  دوخ  تابساحم  رد  اھنآ  تسا ، دنبیاپ  ینید  یاھشزرا  هب  تلم  یتقو  دراد -  یعیـسو  ناوج  رـشق  ینعی  دنلاس -  جنپویـس  زا  رتمک  نینس 

راداو شنایم  رد  ار  یناسک  دوشیم  درک ، دیدھت  ار  وا  دوشیم  درک . هدافتـسا  وا  سرت  زا  دیـسرت ، تلم  نیا  رگا  درک و  یوھویاھ  دوشیم  هلب ؛ دیگنج . درک و  هلباقم  یتلم 

هداتـسیا تلم  کی  یتقو  اما  دنکیم ؛ ادیپ  دیما  دوشیم و  زوریپ  نمـشد  هاگنآ  دوش ، میلـست  دـش  رـضاح  رگا  تفریذـپ ، ار  تنایخ  دـیدھت و  رگا  دیـسرت ، رگا  درک . تنایخ  هب 

ناـشن دـنمھفیمن ، طـلغ  ار  لـئاسم  دـنوشیمن ، یگچاپتـسد  سرت و  راـچد  اـھباعرا  اھدـیدھت و  لـباقم  رد  دناهداتـسیا و  شنـالووسم  تـسا ، هداتـسیا  شناوـج  تـسا ،

یمومع یاھروضح  رد  هک  دـننک -  عافد  نآ  زا  دـنراد و  هگن  ار  ناشدوخ  روشک  دـناهدامآ  دـنلئاق و  تیمھا  ناشتلم  روشک و  تزع  یارب  دـندنبیاپ و  دوخ  تزع  هب  هک  دـنھدیم 

. تسین نکمم  یناسآ  هب  روشک  نیا  رب  یزوریپ  هک  دنادیم  دنکیم و  ار  شدوخ  راک  باسح  نمشد  دوشیم -  هدیمھف  تلاح  نیا  مدرم ،

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

هرطیـس و رب  هک  دروآ  تسدهب  ار  راختفا  نیا  تسناوت  مالـسا  تسا . دـیع  کی  ملاع  ناناملـسم  هکلب  ناریا و  تلم  یارب  تسا و  یمالـسا  میظع  بالقنا  درگلاـس  ماـیا ، نیا 

تلود هک  ییاھالب  دنتـشاد . هرطیـس  هطلـس و  ناریا  رب  یرامعتـسا  یاھتردـق  لاس  اھھد  دـھد . تاجن  ار  تلم  کی  دزادـنیب و  هجنپ  راوخناـھج  رگلواـپچ و  یاھتردـق  یهطلس 

مدرم نیا  رب  ار  ناخاضر  هایـس  یروتاتکید  دندرک ، هرداصم  ار  تیطورـشم  بالقنا  تسا . یندـشن  شومارف  دروآ ، ناریا  تلم  رـس  رب  لاس  اھھد  لوط  رد  سیلگنا  رگرامعتـسا 

لاماپ لاـس  اـھھد  لوط  رد  ار  تلم  کـی  یمومع  قح  دـندرک و  لـیلذ  دـنداد و  رارق  تناـھا  دروم  ار  تلم  دنتـشاد ، هگن  بقع  ار  روشک  دـندرک ، تراـغ  ار  تفن  دـندرک ، لـیمحت 

تسیب و یروتاتکید  دندرک . عورـش  ار  لواطت  دندناسر و  هرفـس  نیا  رـس  ار  دوخ  اھییاکیرما  تفر ، شھاک  هب  ور  یللملانیب  حطـس  رد  اھیـسیلگنا  تردق  هک  مھ  دعب  دندومن .

روشک نیا  رد  ار  ناشتردـق  یهجنپ  زورهبزور  تفرگ و  تروص  ناریا  رد  اھییاکیرما  یهلیـسوهب  دـندرکیم ، اھیـسیلگنا  هک  ییاھتیانج  ناـمھ  اضردـمحم و  هایـس  یهلاـس  جـنپ 

تحت روشک  نیا  زیچ  همھ  دندادیم . خوسر  نآ  یاج  هب  ار  یتسرپهناگیب  گنھرف  دـندرکیم و  دوبان  ار  یلم  یمالـسا و  گنھرف  دـندربیم ، ار  اھتورث  دـندرکیم . ورف  رتشیب 

تکرح هب  ار  تلم  نیا  یمالـسا ، یرادیب  راعـش  دناودب . تلم  نیا  یاھگر  هب  یاهرابود  نوخ  تسناوت  مالـسا  دندوب . هدیـشک  ار  تلم  نیا  قمر  دوب و  اھنآ  یهجنپ  رد  هطلس و 

؛ درک ضوع  دوخ  تدھاجم  یگداتسیا و  هدارا و  اب  ار  دوخ  تشونرس  تسا -  هدومرف  نآرق  هک  نانچمھ  تلم -  نیا  داد . ناشن  تلم  نیا  هب  ار  هار  راوگرزب  ماما  یربھر  دروآرد .

هراـبود ار  دوخ  تشونرـس  رب  تموکح  ندرک و  باـختنا  قح  درک و  عطق  روشک  نیا  زا  ار  اھتردـق  یهطلـس  دـنار ؛ نوریب  روشک  نیا  زا  ار  اـکیرما  درب ؛ نیب  زا  ار  یروتاـتکید  ماـظن 

. دش هدنز  ناریا  تلم  هجیتن  رد  دروآ . تسدهب 

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

اھتلم اب  یللملانیب  نابلطراصحنا  ناھاوخهدایز و  ایند  رد  دـینیبب  امـش  داد . تاجن  یناھج  ربکتـسم  یاھتردـق  یهطلـس  زا  ار  ناریا  هک  تسا  تھج  نیا  زا  بالقنا  نیا  شزرا 

عطق ار  اھنیا  تسد  بالقنا  دـندوب . طلـسم  ام  یلام  یناسنا و  عبانم  یهمھ  رب  ام و  تلود  رب  ام ، گنھرف  رب  ام ، تفن  رب  تلم ، نیا  رب  روشک ، نیا  رب  اـھنیمھ  دـننکیم ! هچ 

مییامن و ظفح  دوخ  ریـسم  رد  ار  نآ  مینادب ؛ ار  بالقنا  نیا  ردـق  تسام . بالقنا  شزرا  نیا ، درک . مک  تلم  نیا  رـس  زا  ار  ناشهطلـس  دـنار و  نوریب  روشک  نیا  زا  ار  اھنیا  درک ؛

دھاوخ دوبھب  ار  اـم  یاـیند  نید و  گـنھرف و  داـصتقا و  تشونرـس و  هدـنیآ و  هک  تساـھهیاپ  یناـبم و  لوصا و  نیمھ  دورب . شیپ  دوـخ  یـالاو  فادـھا  تمـس  هب  مینک  کـمک 

. داد دھاوخ  مایتلا  ار  مولظم  زیزع و  ناریا  رکیپ  یاھمخز  دیشخب و 

یھاگشناد  / ٠١/١٣٨٣/٠۴ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ریذپهطلـس رگهطلـس و  یهطبار  نیا  ظفح  یارب  یناھج  یهطلـس  ماظن  رد  رگهطلـس  یاھتردـق  هک  ییاھعوضوم  یهدـمع  هک  میوگب  دـیاب  قیقحت  ملع و  یهلاسم  یهراـبرد 

یسک نآ  ای  ریذپهطلس  فرطنآ  دنراذگن  هک  تسا  نیا  مھ  شاهمزال  یملع . یهطلـس  یداصتقا ، یهطلـس  یگنھرف ، یهطلـس  تسا : عوضوم  هس  دننکیم ، هیکت  شیور 

هب یگنھرف  داقتعا و  نامیا و  لماش  یگنھرف ، لئاسم  یهنیمز  رد  هن  دسرب ؛ تفرـشیپ  هب  یروابدوخ و  هب  لالقتـسا و  هب  هنیمز  هس  نیا  رد  هدـش ، لیمحت  وا  رب  هطلـس  هک 

. یملع یهنیمز  رد  هن  و  یداصتقا ، یهنیمز  رد  هن  اھیریگتھج ؛ اھفدھ و  اھشزرا و  صاخ ؛ یانعم 

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 13 
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قنور هطلـس  تحت  یاھروشک  زا  یـضعب  رد  دـینیبیم  هک  دناهتـشاد ، یرھاظ  قنور  کی  یھاگ  دناهتـشادن . یباسح  تسرد و  داصتقا  کـی  زگرھ  هطلـس  تحت  یاـھروشک 

تخیر دھاوخورف  زیچ  همھ  دننک ، یداصتقا  فرصت  ای  دننک ، دودسم  ار  باسح  کی  دندنبب ؛ ناشیور  ار  ریـش  کی  رگا  ینعی  تسا ؛ بارخ  یداصتقا  تخاس  اما  دنراد ؛ یرھاظ 

یروشک هس  ود  مھ  نآ  دناسرب ؛ یگتسکشرو  هب  هام  هس  ود  تدم  رد  ار  یقرش  بونج  یایسآ  روشک  دنچ  تسناوت  رادهیامرـس  کی  هک  دیدید  امـش  دش . دنھاوخ  دوبان  و 

نیمھ تفگ  درک و  تاقالم  هدنب  اب  دوب و  هدـمآ  نارھت  هب  یتبـسانمهب  اھزور  نامھ  رد  اھروشک  نیمھ  زا  یکی  سیئر  دنتـشاد . یداصتقا  قنور  بوخ و  اتبـسن  یهعـسوت  هک 

مھ یور  یکـسورع ، یانب  انب ؛ کی  دنـشکیم و  هراـبکیهب  هک  یخن  لـثم  یدوھی  ییاـکیرما ، رادهیامرـس  کـی  میدـش ! ریقف  یلکب  بش  کـی  رد  اـم  هک  میوگب  امـش  هب  ردـق 

، یکی هب  درایلیم  هاجنپ  دـندرک -  قیرزت  درایلیم  تصـش  هاجنپ ، دنتـشاد ، مزال  هک  ییاجنآ  اـھییاکیرما  تخیر . مھ  هب  ار  زیچ  همھ  دیـشک و  ار  خـن  کـی  درک و  لـمع  دزیریم ،

نامھ هرابود  هکنیا  ینعی  ندرک  قیرزت  هتبلا  دنناشنیم . هایس  کاخ  هب  ار  روشک  نآ  دننکیمن و  قیرزت  دنشاب ، هتشادن  مزال  هک  ییاجنآ  اما  رگید -  یکی  هب  درایلیم  یس 

. دنک ادیپ  ماکحتسا  اھروشک  نیا  داصتقا  دنراذگیمن  لاحرھهب ، دننک . اپرب  یرگید  لکش  هب  ار  یکسورع  تخاس 

، ناشنابز ار ؛ اھروشک  نیا  گنھرف  هک  تسا  نیا  تسا -  هدوب  موسرم  میدـق  زا  هک  دـننکیم -  نارگهطلـس  هک  یراـک  نیلوا  هطلـس ، تحت  یاـھروشک  گـنھرف  اـب  هطبار  رد 

دـندرکیم و دوبان  میراد -  ار  نآ  زا  یدراوم  خـیرات  رد  هک  مشچ -  ندروآرد  ریـشمش و  روزهب  یعقاوم  رد  و  روز ، اب  راشف ، اـب  ریقحت ، اـب  ار  ناـشنامیا  اھتنـس و  ناشیاھـشزرا ،

یناوید نابز  هک  ار  یسراف  نابز  دندمآ ، دنھ  هراق  هبش  هب  اھیـسیلگنا  یتقو  دننک . لوبق  ار  یتادراو  نابز  هکنیا  یارب  دننک ؛ ملکت  ناشدوخ  نابز  هب  مدرم  هک  دنتـشاذگیمن 

یهرود رد  دندروآ . شیاج  هب  ار  یـسیلگنا  دندرک ؛ خوسنم  ار  یـسراف  دـینزب ؛ فرح  یـسراف  دـیرادن  قح  هک  دـنتفگ  راشف  اب  هلولگ و  اب  دـنامب و  اجرباپ  دنتـشاذگن  دوب ، جـیار 

. دندرک ییادزنامیا  ییادزتریغ و  دندناشک و  نوریب  جیردتب  مدرم  زا  ار  تاداقتعا ، نامیا و  هعماج ؛ هب  شخبورین  یمومع و  یبھذم و  یاھرواب  مھ  اھیولھپ  هایس  تموکح 

دوخ تسا . تردق  رازبا  ملع  دننادیم  نوچ  تسا ؛ ملع  یهلاسم  دنوشیم ، نآ  عنام  تدـشب  دـنک و  دـشر  هطلـس  ریز  یاھروشک  رد  دـنراذگیمن  هک  ییاھعوضوم  زا  یکی 

رد دـندوب . تلاھج  رد  اھنآ  مھ  یتدـم  یارب  هتـشگ و  تسد  هب  تسد  برغ  قرـش و  نیب  ملع  هتبلا  دوب . خـیرات  یاھهدـیدپ  زا  یکی  نیا  دندیـسر ؛ تردـق  هب  ملع  اب  اـھیبرغ 

کی تروصهب  ملع  زا  دندیسر ، ملع  هب  اھنآ  هک  یدرجمب  اما  تسا ؛ هدوب  ملع  ییافوکش  تقو  ایند  فرط  نیا  رد  دننکیم ، فیـصوت  ناشدوخ  هک  اطـسو ، نورق  یهرود  نامھ 

ار ملع  دندرک و  ملع  دیلوت  زاب  تورث  نآ  زا  دندرک و  هدافتسا  ناشدوخ  یارب  تورث  دیلوت  اھتلم و  تورث  بذج  یـسایس و  یهطلـس  شرتسگ  تورث و  بسک  رادتقا و  یارب  رازبا 

؛ هطلس ماظن  دنھاوخب  رگا  هک  تساذل  دراد ، ریثات  روشک ، کی  هب  تلم و  کی  هب  ندیـشخب  تردق  رد  ردقچ  ملع  هک  دننادیم  اھنآ  دنداد . دشر  ار  ناشدوخ  شناد  دندرب و  الاب 

کی نیا  دنوش ؛ ملع  یاراد  دنـشاب ، ریذپهطلـس  دنلیام  اھنآ  هک  یـشخب  نآ  دنراذگن  دیاب  دشاب ، یناھج  مظن  رب  مکاح  دـنامب و  یقاب  ریذپهطلـس  رگهطلـس و  یهطبار  ینعی 

. درک راک  دیاب  درک ؛ داھج  قیقحت  ملع و  بسک  یارب  دیاب  اذل  تسا ؛ لاونم  نیمھ  رب  ایند  رد  مھ  ناشراتفر  نالا  درادن و  درگربورب  هک  تسا  یژتارتسا 

یربھر  / ٣١/١٣٨٣/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یمالـسا یروھمج  زورما  یناھج ، هطلـس  ماـظن  نویـسیزوپا  اھرادمتـسایس ، ریبعت  هب  تسا . هداتـسیا  یناـھج  یهطلـس  ماـظن  لـباقم  رد  زورما  یمالـسا ، یروھمج  نیا 

یمالـسا یروھمج  هداتـسیا ، درادـن -  دوجو  یثلاث  چـیھ  تسا -  ریذپهطلـس  رگهطلـس و  نکر  ود  رب  ینتبم  هک  هطلـس  ماظن  نیا  لـباقم  رد  دـقمامت  هک  ییاـج  اـھنت  تسا .

. دناهداتسیان هطلس  ماظن  نیا  لباقم  رد  اما  دنھدب ؛ ناشن  ییهنومن  دننزب ، یفرح  یھاگ  تسا  نکمم  رگید  یاھروشک  تسا .

رب یکتم  هک  تسا  یماظن  ماظن ، نیا  مینکیم . هئطخت  تساھناسنا ، تساوخ  رب  لقع و  رب  قبطنم  هک  حیحـص ، ماظن  کی  یهئارا  اب  ار  اـیند  رد  دوجوم  یناطیـش  ماـظن  اـم 

زا کیمادک  ایند  رد  هک  دـینیبب  امـش  دـناهدرک . فالتئا  ام  هیلع  هنعارف  یهمھ  اذـل  روشک ؛ لخاد  یاھناسنا  طباور  رد  طقف  هن  تسا ؛ رگیدـکی  اب  اھناسنا  یهمھ  طباور  رد  لدـع 

زورما میدـنارذگ و  ار  فلتخم  یاـھهھرب  هرخـالاب  اـم  اـما  دـندرکن ؛ هضراـعم  تفلاـخم و  یمالـسا  یروھمج  اـب  هک  دـندوب  دـقمین  دـق و  نیطایـش  زا  کـچوک و  گرزب و  یهنعارف 

. دتسیاب دناوتیم  هک  دھدیم  ناشن  و  تسا ، هداتسیا  اھنیا  یهمھ  لباقم  رد  مکحم  یمالسا  یروھمج  هک  دینکیم  هدھاشم 

یربھر  / ٣١/١٣٨٣/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

مینادرگرب مینزب و  تسد  یـسایس ، یتموکح و  یاھهنیمز  رد  هچ  یداصتقا ، یاھهنیمز  رد  هچ  یگنھرف ، یاھهنیمز  رد  هچ  ار ، یمالـسا  بالقنا  یالاو  فادـھا  زورما  رگا  ام 

نارود رد  هتـشذگ ، رد  تسا . هتـشذگ  هب  عاجترا  نیا  دـنکیم ، هبلاطم  اـم  زا  مھ  ناطیـش -  یهجنپ  تحت  یاـیند  هطلـس ؛ یداـم و  یاـیند  اـیند -  اـنایحا  هک  هچنآ  تمـس  هب 

. تسا یھلا  فادھا  ام  فادھا  مینکب . لوبق  ار  عاجترا  نیا  دیابن  ام  هتسباو . تشز و  دساف و  رایسب  یاھرازبا  اب  اھتنم  دوب ؛ مکاح  ییایند  فادھا  نیمھ  توغاط ،

شترا  / ١٣٨٣/٠٧/٢٢ یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

جنپ تسیب و  هدیبلط ، شلاچ  هب  ار  یناھج  یهطلـس  ماظن  هدرک و  هجاوم  لکـشم  اب  نآ  یاھرادم  یهمھ  رد  ار  هطلـس  یماظن  تکرح  هک  یمالـسا  یروھمج  دینیبیم  رگا 

ملع و تسا . ناـمیا  ملع و  دـیلوت  نیمھ  رد  نآ  زار  تسا ، رتردـتقم  رادهشیر و  اپرـس و  هدـنز و  شیپ  زا  شیب  اھینکـشراک ، اھینمـشد و  همھ  مغریلع  هک  تـسا  لاـس 

. دینک تیوقت  ناتدوخ  رد  ار  نامیا 

ماظن  / ١٣٨٣/٠٨/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

روطنآ رگیدمھ  اب  تردقربا  ود  دوب و  یبطق  ود  ایند  هک  یزور  تسا . هتخادنا  رد  ییون  حرط  هتفاکش و  ایند  رد  ار  تسایس  گنھرف و  کلف  فقس  شدوخ  بالقنا  اب  ناریا  تلم 

یزیچ دروآ ، نادـیم  هب  ار  نآ  یمالـسا  بالقنا  اب  هک  ناریا  تلم  یون  حرط  هک  دوشیم  مولعم  سپ  دـندش . تسدـمھ  مھ  اب  ون  حرط  نیا  اـب  یهلباـقم  رد  دنتـشاد ، هضراـعم 

ماظن اب  اـم  هلب ، یبلطهطلـس . یبلطتردـق و  تسیچ ؟ کرتشم  تھج  نآ  درکیم . دـیدھت  ار  نآ  دوب و  هداد  رارق  دوخ  جاـمآ  فدـھ و  ار  تردـقربا  ود  کرتشم  تھج  هک  تسا 

. دراد دوجو  اھتلم  هب  قلعتم  تورث  عبانم  اھنآ ، لباقم  رد  ییاھفرط . زا  لکـشتم  دراد ، دوجو  تردـق  یروتارپما  کـی  اـیند  رد  هکنیا  ینعی  هطلـس  ماـظن  میدـش . هجاوم  هطلس 

ای ناشعبانم ، ای  ناشتفن ، ای  ناشبآ ، ای  ناشکاخ ، ای  هک  مھ  ییاھتلم  دنکیم ؛ یرگهطلس  وا  ریذپهطلس . رگهطلـس و  تسا ؛ هطلـس  یهطبار  بطق ، ود  نیا  نیب  یهطبار 

نیا رگا  دـننک . وا  میدـقت  دوـشیم ، نیماـت  شعفاـنم  دراد و  مزـال  وا  هک  ار  هچنآ  دنـشاب و  ریذپهطلـس  دـیاب  تـسا ، تردـق  زکرم  نآ  زاـین  دروـم  ناشیـشیجلاقوس  تیعقوـم 

عفانم دندوب و  راک  رـس  ییاھتلود  هداتفابقع . یاھروشک  ینعی  جیار ؛ حالطـصاهب  موس  ناھج  یاھروشک  زا  یلیخ  لثم  اھبف ؛ دندرک ، میدـقت  ار  دوخ  تورث  عبانم و  اھروشک 

روما یهمھ  رد  هک  دوبن  نیا  شیانعم  ندوب  میلـست  دـندوب . میلـست  عیطم و  اھنیا  توغاط ؛ میژر  نارود  رد  ام  دوخ  روشک  لثم  دـندرکیم ؛ میدـقت  یتسدود  ار  دوخ  یاـھتلم 

اھنیا دـشاب ، یروطنیا  تفن  دادرارق  دـنتفگیم  اھنآ  دـندرکیم . هدروآرب  ار  اھنآ  یهتـساوخ  اما  دنتـشاد ، مھ  رظنفالتخا  روما  زا  یخرب  رد  هن ، دـندرکیم ؛ شوگ  ار  اھنآ  فرح 

هب تبـسن  مشچ ؛ دـنتفگیم  اھنیا  دـینک ، لـمع  هنوگنیا  مسینویھـص  لیئارـسا و  هب  تبـسن  مشچ ؛ دـنتفگیم  اـھنیا  دـیریگب ، میمـصت  یروطنآ  کـپا  رد  دـندرکیم ؛ لوبق 

یلخاد روما  دراو  جـیردتب  دـعب  مشچ ؛ دـنتفگیم  اھنیا  دـشاب ، یروطنیا  للم  نامزاس  رد  ناتیریگعـضوم  مشچ ؛ دـنتفگیم  اھنیا  دـینک ، لمع  هنوگنیا  هقطنم  یاھروشک 

. مشچ دنتفگیم  مھ  اھنیا  دیروایب ، دوجوهب  روشک  رد  یتارییغت  نینچ  دینک ، لامعا  ار  اھتسایس  نیا  دیرامگب ، راکهب  یروطنآ  تلود  دنتفگیم  دندشیم و  اھروشک 

مھ وا  دننزیم ؛ شرانک  دنناکشیم و  ار  شرس  دننزیم  اھنآ  اما  دنکیم ، دنلب  رـس  اھنآ  عفانم  زا  یتعفنم  لباقم  رد  یتلود  تقو  کی  هک  تسا  نیا  یریذپهطلـس  رگید  عون 

رد ار  شیاـھهنومن  هک  دـنروآیم ، راـک  رـس  ار  رگید  یکی  هجیتن  رد  دوریم ؛ ناـیم  زا  یتـحارب  دناهتـشاد -  هگن  ار  وا  اھرگهطلـس  نیمھ  نوچ  درادـن -  یمدرم  یهناوتـشپ  هک 

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 14 
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؛ میتشادـن مک  لیبق  نیا  زا  هیاسمھ ، یاھروشک  نایم  رد  دـیراد . هجوت  مھ  اھامـش  دوخ  دـیاش  مروایب ؛ ار  اھروشک  نیا  مسا  مھاوخیمن  نـالا  نم  میدـید و  ییاـھروشک 

اھـشزرا و تیـصخش و  تیوھ و  عفانم و  دنتـسھ ؛ اھتلم  دـنوشیم ، لاماپ  هطلـس  ماظن  رد  هکیناسک  ایند . رد  تسا  هطلـس  ماظن  نیا  دـناهدروآ . ار  یکی  دـناهدرب ، ار  یکی 

، دمآ دوجوهب  ملع  تفرـشیپ  رگیدکی و  اب  ایند  ناسآ  تاطابترا  رثا  رب  رامعتـسا  هک  یتقو  زا  ینعی  تسا ؛ هدش  تیوقت  هطلـس  ماظن  مھ  زورهبزور  دوشیم . دوبان  ناشگنھرف 

دراد و دوجو  هک  ییهداعلاقوف  عیرـس و  یطابترا  لیاسو  دـیدج و  تاـناکما  اـب  تسا . هدـش  تیوقت  هطلـس  ماـظن  هتفر ، شیپ  رامعتـسا  هچرھ  دـمآ . دـیدپ  مھ  هطلـس  ماـظن 

هب دناهدش  موکحم  اھناسنا  هدرک ، ورف  رتشیب  اھناسنا  اھتلم و  یگدنز  لحم  نیمزرـس  رب  ار  دوخ  یاھخیم  هچرھ  هطلـس  ماظن  هریغ ، یتاغیلبت و  یلوپ و  یماظن و  تاناکما 

میـسقت ار  ایند  تشاد و  دوجو  هطلـس  رادـم  اما  دوب ، ایند  رد  مھ  مسینومک  دـنچرھ  دوشیمن . تفگ  درک ؛ عطق  ار  رادـم  نیا  دـمآ  ام  ماظن  یریذپهطلـس . یروخ و  یرـس  وت 

نامھ تشاد . دوجو  مھ  اجنآ  رد  هطلس  رادم  نیاربانب  نآ . تسد  تمسق  کی  نیا ، تسد  تمسق  کی  یراچان ؛ یور  زا  میسقت  تبغر ؛ عوط و  یور  زا  هن  هتبلا  دندوب ؛ هدرک 

هک اھام  تسھ -  ناتدای  اھامـش  زا  یـضعب  دـبال  هک  تخادـنا  هار  هب  یمیظع  عیاجف  یقرـش  یاـپورا  رد  یعاـمتجا ، تلادـع  مسینومک و  مسیلایـسوس و  یعدـم  یوروش 

اھکنات دنتـشک ، اھمدآ  دنتخیر ، اھنوخ  روطکی . یکاولـسکچ  روطکی ، ناتـسراجم  روطکی ، ناتـسھل  دیاهدناوخ . اھهتـشون  اھباتک و  رد  دبال  مھ  اھیـضعب  تسھ -  نامدای 

رادم نیاربانب  تسا . هطلـس  هطلـس ، دندرک . ناتـسناغفا  رد  لبق  حابـص  دنچ  اھییاکیرما  هک  یراک  نامھ  دننکیم ؛ دنراد  قارع  رد  اھییاکیرما  زورما  هک  یراک  نامھ  دندرب ؛

. میرادن لوبق  ام  دیوگیم  هدرک ؛ عطق  ار  رادم  نیا  هدمآ  یمالسا  ناریا  تشاد . دوجو  هطلس  روحم  رب  هطلس و  هب  یکتم  زیمآهطلس و  تکرح 

هعمجزامن  / ١٣٨٣/٠٨/١۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هک مھ  ینارگید  تسا . نشور  دیمھف ؛ دوشیم  ار  اکیرما  یهزیگنا  تسا و  قطنمیب  فرح  کی  دنتخادنا ، هار  ییهتـسھ  لاجنج  هب  عجار  ایند  رد  نافلاخم  هک  یلاجنج  نیا 

یروـھمج ماـظن  ناریا و  تـلم  نمــشد  هکیناـسک  اـکیرما و  یهزیگنا  یلو  دـنمھوت ؛ راـچد  مـھ  یــضعب  دـنیاکیرما ، ذوـفن  ریز  یــضعب  دـننکیم ، کاـچ  هـقی  نادـیم  نـیا  رد 

شوجدوخ و یلم و  رادتقا  هب  لالقتسا و  هب  ار  تلم  کی  دناوتب  هک  یزیچ  رھ  منک : ضرع  هاتوک  یهلمج  کی  رد  نم  تسیچ ؟ نانمشد  یهزیگنا  تسا . نشور  دنایمالـسا ،

. تسا روطنیا  هطلس  ماظن  دنھاوخیم ؛ ناشدوخ  یارب  ار  ایند  یهمھ  هک  ایند  رد  تسا  یتردق  زکارم  ضوغبم  زیچ  نآ  دناسرب ، ازنورد 

، ایند تورث  عبانم  ایند ، یلاـم  عباـنم  دریگب : رارق  اـھنآ  راـیتخا  رد  دـیاب  زیچ  همھ  دـننکیم ؛ هاـگن  همعط  مشچ  هب  اـیند  یهمھ  هب  یناـھج  یهطلـس  زکارم  هطلـس ، ماـظن  رد 

یداصتقا زکارم  اھیناپمک ، اھتلود ، نیا  رس  تشپ  اما  دنیاھتردق ؛ اھتلود و  زا  ییهریجنز  عقاو  رد  هطلس  ماظن  تسا . نیا  شاهیاپ  الصا  هطلس  ماظن  ایند ؛ راک  تردق  اھرازاب و 

، دنیاھنآ عبات  ورهلابند و  اکیرما  ینونک  یهمکاح  تایھ  هک  ییاھیناپمک  نآ  دییامرفب  ضرف  دنتـسھ . اھنآ  تیاھن  رد  زورما  اھتـسایس  یهدـننکنییعت  دنتـسھ ؛ یلام  زکارم  و 

یهقطنم رد  یتفن  عبانم  رب  ای  دـننک ، یریگولج  ناـشدوخ  یاھیگتـسکشرو  زا  ـالامتحا  اـی  دـننک  ادـیپ  یدـیدج  تورث  دـننک ؛ زاـب  ییاـپ  تسد و  هناـیمرواخ  رد  دـنھاوخب  رگا 

هنایمرواخ رد  یوق  روضح  هب  جایتحا  اھنیا  یهمھ  رطاخهب  دننک و  تیامح  یتسینویھـص  تلود  مسینویھـص و  یاھرادهیامرـس  عفانم  زا  ای  دننک ، ادـیپ  یـسرتسد  هنایمرواخ 

لابند راوهلـسلس  هک  یتقو  تراـسخ . همھ  نیا  اـب  یماـظن  روضح  کـی  یحارط  گـنج ؛ کـی  یحارط  دـننکیم . یحارط  ار  قارع  گـنج  دـننکیم ، راـکهچ  دنـشاب ، هتـشاد 

. دننکیم تیلاعف  شالت و  ایند  ردتقم  یاھتسایس  یهدرپ  تشپ  هک  ییاھتردق  یسایس  یداصتقا و  یهتخیمآ  ضارغا  عماطم و  هب  دسریم  دینکیم ،

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۴ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

یهلاسم زورما  دننادب  مھ  اھنآ  دننزیم ؛ فرح  تلم  نانمـشد  عفن  هب  هنالفاغ  دیاهدیبسچ ، ییهتـسھ  یژرنا  هب  ارچ  دـنیوگیم  دـننزیم و  قن  رانک  هشوگ و  رد  هکیناسک 

ایند و یاھتلم  دوریم و  شیپ  دیدھت  اب  شراک  وگروز  رگهطلـس و  تردـق  دـنادیم . ندرک  دـیدھت  رد  ار  دوخ  ناش  تردـقربا ، تساکیرما . یاھدـیدھت  یهناھب  ییهتـسھ  یژرنا 

اھنآ دیدھت  یهناھب  زورما  و  تسا ، دیدھت  اھنآ  راک  دننکیم . طلـسم  ناشدوخ  روما  رب  رتشیب  ار  اھنیا  دـنیآیم و  هاتوک  اھنیا  یاھدـیدھت  لباقم  رد  هنافـساتم  اھتلود  زا  یلیخ 

مسیرورت هب  مھتم  ار  اھناملسم  یمالسا و  ناریا  اما  دنیاھتلود ، نیرترورپ  تسیرورت  ناشدوخ  دننکیم . حرطم  یرگید  یهناھب  دشابن ، هک  مھ  نیا  تسا . ییهتـسھ  یژرنا 

نادنز تیانج  همھ ، نیا  زا  هنومن  کی  هک  دنوشیم -  بکترم  بیرغوبا  نادنز  رد  قارع و  یلاغـشا  طاقن  رد  ار  اھتیانج  نیرتدـب  اکیرما  یتینما  یاھورین  نازابرـس و  دـننکیم !

، ناشدوخ یاھنادنز  رد  هچ  ناتـسناغفا ، رد  هچ  اجنیا ، رد  هچ  دننکیم ؛ لامدـگل  ار  اھناسنا  قوقح  دـننکیم ، تناھا  اھناسنا  هب  تسا -  دایز  نآ  ریاظن  الاو  تسا ؛ بیرغوبا 

قوقح ضقان  اکیرما  تلود  ردق  هب  هک  مسانشیمن  ار  یتلود  چیھ  مراد ، عالطا  هدنب  هک  ییاجنآ  ات  دننکیم ! مھتم  رـشب  قوقح  ضقن  هب  ار  نارگید  هاگنآ  وماناتناوگ ؛ رد  هچ 

رد دیاش  هک  مسریم  هجیتن  نیا  هب  تسا -  هدوب  ام  دوخ  مشچ  یولج  هک  یزیچ  هدمآ -  شیپ  لاس  دنچ  نیا  رد  هک  یثداوح  ماقرا و  رامآ و  یهظحالم  اب  هدـنب  دـشاب . رـشب 

رـشب قوقح  ضقن  تیانج و  اـھنیا  مھ  اـکیرما  دوخ  رد  اـیند ، فارطا  رد  اـھنیا  تاـیانج  رب  هوـالع  دـشاب . هدرک  رـشب  قوقح  ضقن  اـکیرما  تلود  ردـق  هب  هک  دـشابن  یتلود  اـیند 

دننکیم

ماظن  / ٠٢/٠۶/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یاھتلم اب  ربکتـسم  تلود  مادک  تسا ؟ هدرک  راتفر  تواقـش  اب  روطنیا  یناسنا  یهعومجم  کی  تلم و  کی  اب  یتسینویھـص ، میژر  ردق  هب  ییهعومجم  مادـک  تلود و  مادـک 

اجنـیا نوـچ  دـناهدرک ؛ زکرمتم  ناریا  یمالـسا  یروـھمج  هـیلع  ار  دوـخ  تاـغیلبت  اـھنآ  زورما  دـنکیم ؟ دروـخرب  زورما  اـکیرما  هـک  هدرک ، دروـخرب  هناربـکتم  روـطنیا  ناملــسم 

رب هطلـس  اھنآ  تسین ؛ یمالـسا  یروھمج  طقف  فدھ  یلو  دوشیم . دیدھت  اج  همھ  زا  رتشیب  اجنیا  رد  اھنآ  عفانم  دـنراد و  روضح  مالـسا  ناعفادـم  یاھهرھچ  نیرتدیـشر 

. دنبلطیم دوخ  راکھنگ  مرجم و  یاھتسد  رد  ار  یمالسا  یاھروشک  یهمھ  ندرک  هضبق  دنھاوخیم ؛ ار  هنایمرواخ  یهمھ  رب  هطلس  دنھاوخیم ؛ ار  مالـسا  یایند  یهمھ 

اقیرفآ و یاھروشک  نادوس و  ناتـسبرع و  رـصم و  هیروس و  دنتفرگیم . رارق  اھنآ  دیدھت  رد  یرگید  زا  سپ  یکی  اھتلود  دنـسرب ، ناشدوخ  یاھفدـھ  هب  دنتـسناوتیم  رگا  اھنآ 

هب رادشھ  نیا  دوب ؛ دنھاوخن  نوصم  ناراوخناھج  نیا  ضرعت  زا  مادکچیھ  اھتلم ، اھناملسم و  یھاتوک  تروص  رد  ایسآ ، قرش  یمالـسا  یاھروشک  هنایمرواخ و  یاھروشک 

. تسا مالسا  یایند 

یناھفصا  / ١۵/٠۵/١٣٨۴ هللارون  اقآ  جاح  موحرم  شیامھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ذوفن اب  اھیجراخ و  اب  اـھیگنرف و  اـب  هک  یتازراـبم  نیا  دـینیبب  تسا . یرکفنـشور  ینیبنشور و  تسھ ، یناھفـصا } هللارون  اـقآ  جاـح   } ناـشیا دروم  رد  هک  یرگید  یهتکن 

دیـسآ مھ  ینعی  فـجن ؛ رد  دنتـسھ  تیطورـشم  فرط  ود  شاهنوـمن  کـی  تسا ، یزاریـش  یازریم  دوـخ  شاهنوـمن  کـی  هـک  هـتفرگ ، ماـجنا  اـملع  فرط  زا  روـشک  رد  بناـجا 

مھ دیـسرتیم ؛ هناگیب  روضح  زا  درکیم ، تفلاخم  تیطورـشم  اب  هکنآ  مھ  دـندوب ؛ هناگیب  روضح  فلاخم  اھنیا  یود  رھ  هک  یناـسارخ ، مظاـکالم  دـنوخآ  مھ  مظاکدـمحم ،

رد یدـالب  هللادـبع  دیـسآ  موحرم  هچ  یرـال ، نیـسحلادبع  دیـسآ  موحرم  هچ  و  دوب ، یزیتسهناـگیب  اـب  هارمھ  شایھاوخیدازآ  حور  نآ  تساوـخیم ، هطورـشم  هک  ناـشیا 

؛ دوب اھیجراخ  اب  اھنآ  یهمھ  تفلاخم  اشنم  دندوب ، هھرب  نآ  رد  روشک  رساترس  رد  هک  ینارگید  ینابایخ و  موحرم  هچ  و  دراد -  یلصفم  یاھناتساد  مھ  وا  هک  رھـشوب - 

گنج کـی  افرـص  هیـضق ، نیا  تروص  دـیایب . رفک  دنتـساوخیمن  دوب و  رفاـک  یگنرف ، دوب ؛ رفاـک  یجراـخ ، نوچ  تسا ؛ مالـسا  لـباقم  رد  رفک  هک  دوـب  نیا  هیـضق  تروـص  ینعی 

؛ تسین یبھذم  گنج  کی  طقف  هلاسم  هللارون ، اقآجاح  موحرم  یهیـضق  رد  صوصخب  اھنیا ، بلغا  رد  دنیبیم  دنکیم ، شواک  ناسنا  یتقو  اما  دھدیم ؛ ناشن  ار  یبھذم 

هشیمھ ناھفصا  یهنمارا  دندرکیم ؛ یگدنز  دنتشاد  اھنآ  اب  ناھفصا  دوخ  رد  هک  اھیحیسم  دننک ؛ ادیپ  هبلغ  دنیایب  دنھاوخیم  اھیحیسم  هک  تسین  نیا  یاوعد  ینعی 

لالقتـسا یهلاـسم  زا  زورما  اـم  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  رـس  اوعد ، هکلب  دوـبن ، یبھذـم  یاوـعد  اوـعد ، سپ  دنتـشادن ؛ مھ  یلکـشم  دـندرکیم و  یگدـنز  مھ  اـب  دـندوب و 

، هرود نآ  هتشاد -  ایند  رد  برغ  هک  یزادناربهناخ  هدننکناریو و  ذوفن  یعامتجا و  یهطلس  یسایس ، یهطلـس  یگنھرف ، یهطلـس  یداصتقا ، یهطلـس  ینعی  میمھفیم ؛

یتکرـش نآ  زا  هللارون  اقآجاح  موحرم  دندیمھفیم . ار  نیا  دـندیدیم ؛ ار  نیا  اھنیا  تشاد -  یمجاھت  تلاح  دـمآیم و  تشاد  یگدنزرـس  اب  طاشن و  اب  برغ  هک  دوب  ییهرود 

ار باتک  نآ  تسرد  نم  هک  دـشن  تصرف  هنافـساتم  دـنکیم -  حرطم  میقم » رفاسم و   » باتک رد  هک  ییاھوگتفگ  نامھ  زا  دـنزیم ، هک  ییاھفرح  نآ  زا  دـنکیم ، ثادـحا  هک 

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 15 
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سیلگنا تلود  رگا  تـسا . هناـگیب  یهطلـس  داـعبا  هـب  هجوـتم  هاـگآ و  رایـسب  نـیبنشور ، رایـسب  درم  هـک  دـھدیم  ناـشن  مدـناوخ -  ار  نآ  زا  ییاـھشخب  طـقف  مـنک ؛ هاـگن 

ناملـسم ای  دـشاب  یحیـسم  هکنیا  نیب  دوبن  یقرف  دـشیمن ؛ ادـیپ  یرییغت  ناشیا  عضوم  رد  ارھاظ  دـنکب ، ار  اھراک  نیمھ  دوب  انب  دوب و  هدروآ  مھ  ار  مالـسا  رگرامعتـسا ،

. دننک تمواقم  دننک و  هلباقم  هکنیا  هب  درکیم  راداو  درکیم و  ساسح  ار  ناگرزب  نیا  هک  دوب  روشک  یندم  تایح  ناکرا  رد  ذوفن  یگنھرف و  یهطلس  یرگرامعتسا و  دشاب .

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

یناھج زورما  یهطلس  ماظن  یللملانیب و  یاھماظن  اب  راتفر  و  نامدوخ ، نیب  راتفر  مدرم ، اب  راتفر  یدرف ، لامعا  میھاوخیم  ام  هک  تسا  نیا  یمالسا  تلود  راعـش  یانعم 

؛ دینک رتیعقاو  رتبیسآیب و  رتیدج ، ار  شالت  نیا  دینامب و  دنبیاپ  راعش  نیا  هب  هللااشنا  تسا ؛ شزرااب  رایسب  راعش ، نیا  مینک . رتکیدزن  یمالـسا  طباوض  اھرایعم و  هب  ار 

هب مییوگیم ، هک  نادرم »  » هتبلا دھاوخیم . ار  شدوخ  نادرم  اھفدھ  نآ  هب  ندیسر  مدرک ، ضرع  هک  روطنامھ  و  اھفدھ ؛ نآ  هب  ندیـسر  هار  رد  دوب  دھاوخ  دنلب  یماگ  نوچ 

ناوختسا نم  دص  ود  نآ  رعاش ، لوق  هب  دھاوخیم . ار  شدوخ  نارازگراک  رصانع و  ناسک و  ینعی  دوشیم ؛ مھ  اھمناخ  لماش  تسین ؛ یـساسا  نوناق  رد  لاجر »  » یانعم

. دنرادرب ار  راب  نم  دص  نیا  دنناوتب  ات  دنشاب  هتشاد  ار 

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

هتبلا دینک . هلباقم  هھجاوم و  تلادع  نانمشد  اب  دیناوتیم  تروص  نیا  رد  دیشاب ؛ تلادع  لابند  یھلا  رجا  ادخ و  یارب  امش  دیاب  ینعی  دشاب ؛ هارمھ  تیونعم  اب  دیاب  تلادع 

لئاسم هب  هاگن  نودب  تیونعم  مالـسا ، دوشیمن . نیا  دنرادن ؛ تلادع  هب  یھاگن  چیھ  اما  دنیانعم ، لھا  اھیـضعب  تسا . یدعب  کی  تلادع ، هب  شیارگ  نودـب  مھ  تیونعم 

ماظن اب  دزاسیم ، توغاط  اب  دزاـسیم ، ملظ  اـب  هک  یییونعم  مدآ  ملـسمب .» سیلف  نیملـسملا  روماـب  متھی  مل  حبـصا و  نم  « ؛ درادـن اـھناسنا  تشونرـس  یعاـمتجا و 

. تسا هدینت  مھ  رد  تلادع  تیونعم و  نیاربانب  میمھفب . میناوتیمن  ام  ار  تیونعم  هنوگنیا  تسا ؟ یتیونعم  روطچ  نیا  دزاسیم ، هطلس  هناملاظ و 

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

و تسا -  هداتفا  و  دتفایم -  یرشب  یهعماج  رکیپ  یور  ینیگنس  کتخب  لثم  هک  تسا  یماظن  هطلس ، ماظن  تسا . یمالسا  تلود  فیاظو  زا  یکی  مھ  هطلس  اب  یهزرابم 

اب شاهزرابم  تسین ؛ ریشمش  اب  مھ  شاهزرابم  درک . هزرابم  دیاب  ماظن  نیا  اب  ریذپهطلـس . رگهطلـس و  دراد ؛ فرط  ود  هطلـس  ماظن  نیا  دربیم . نیب  زا  دنکیم و  دوبان  ار  وا 

. تسا شدوخ  بسانتم  مزال و  یاھنادیم  رد  تعاجش  اب  و  یسایس ، ییهفرح  راک  اب  لقع ،

لیالد هب  ایند  یاھروتاتکید  نارگهطلس و  یهمھ  دنتسھ . هدش  هتخانش  نانمشد  هتسد  کی  دراد ؛ نمشد  هتسد  ود  یمالسا  تلود  دراد . مھ  ینانمشد  یمالـسا  تلود 

دقتعم یگدنز  یهصرع  رد  نید  دورو  هب  ای  نید  هب  هک  دنتـسھ  یناسک  تسا . فلاخم  یروتاتکید  هطلـس و  لصا  اب  یمالـسا  تلود  نوچ  دنایمالـسا ؛ تلود  نمـشد  حضاو 

نید زا  یعامتجا  یگدنز  دشاب ، ادج  نید  زا  تسایـس  دشاب ، ادج  نید  زا  دیاب  داصتقا  دنیوگیم  دنفلاخم ؛ یمالـسا  تلود  اب  مھ  اھنیا  اھرالوکـس -  حالطـصا  هب  دنتـسین - 

یاھهضراعم ات  ندرک ، تفلاخم  ات  ندوب ، فلاخم  زا  دریگیم ؛ ماجنا  یعیسو  فیط  رد  مھ  اھتفلاخم  دشاب . ادج  نید  زا  یمومع  یمدرم  یاھطاشن  تاکرحت و  دشاب ، ادج 

شالت رثکادح  دنراد  راک  نیا  یارب  دنھاوخیم و  ناشدوخ  رایتخا  رد  ار  یناھج  یهدمع  عبانم  تفن و  هک  یناھج  میظع  نادـنمتورث  ینعی  یللملانیب -  نیفرتم  ندرک . یدـج 

یـضعب دنانمـشد ، اھنآ  زا  یـضعب  دـننکیمن ؛ ینمـشد  اـموزل  اھنمـشد  میدرک  ضرع  دنایمالـسا . تلود  ینوریب  نانمـشد  وزج  مھ  اـھنیا  دـننکیم -  ار  یلمع  یملع و 

هب مادک  رھ  اب  دیاب  دراد و  دوجو  ینمشد  ماسقا  عاونا و  نیاربانب  دنوشیم . زیوالگ  دنوشیم و  نادیم  دراو  یضعب  تسا ، ضارتعا  تفلاخم و  تروص  هب  ناشندرک  ینمـشد 

. درک دروخرب  یوحن 

نارھت  / ٠٧/٢٩/١٣٨۴ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

مھ هنایمرواخ  صوصخم  هطلـس ، نیا  دـنایناھج . یهطلـس  کی  لابند  دـنایروطارپما ؛ کی  لابند  یطارفا ، یوردـنت  بلطگنج  تلود  نیا  رتشیب  همھ  زا  اکیرما و  یاھتلود 

هنایمرواخ و هب  هک  یزور  نآ  اکیرما  هک  دننادیم  بوخ  ار  نیا  مھ  ناشییاپورا  یاکرش  دنتسین . عناق  مھ  هنایمرواخ  هب  اھنیا  اما  تسا ؛ حرطم  هنایمرواخ  الاح  هتبلا  تسین .

اھنآ دشاب . ناھنپ  هدیشوپ و  اھنآ  یارب  هک  تسین  یزیچ  نیا ، تشاد ؛ دنھاوخنرب  یتح  مھ  اپورا  رس  زا  تسد  دنک ، ادیپ  طلست  ایند  ساسح  قطانم  هب  هنایم و  یایـسآ  هب 

اھهاگرذـگ و یهقطنم  تفن ، یهقطنم  برغ ، قرـش و  لپ  ساـسح ، یاهقطنم  هناـیمرواخ ؛ نیمھ  زا  تسا  تراـبع  قطاـنم ، نیرتمھم  زا  یکی  دنتـسھ . ناـشعفانم  لاـبند 

اھزیچ روطنیا  هب  اکیرما  تموکح  تسا . عمج  هقطنم  نیا  رد  همھ  اھنیا  ناوارف ؛ ریاخذ  دـنراد و  یگنھرف  یاھهقباس  هک  ییاھتلم  اب  ساسح ، رایـسب  ییایرد  یاھهاگولگ 

یمالـسا یروھمج  تلود  تسا ، هداتـسیا  دـج  روطهب  دـنکیم و  تفلاخم  یبلطهطلـس  اب  احیرـص  هک  یتلود  نآ  هقطنم ، نیا  رد  دراد . جاـیتحا  اـیند  رد  دوخ  یهطلـس  یارب 

. تساکیرما تلود  ضراعم ، نیاربانب ، دنکیم و  ادیپ  دوجو  لئاسم  نیا  هک  تسا  یعیبط  تسا .

شترا  / ٠٩/٣٠/١٣٨۴ یرسفا  یاھهاگشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

لصا هجوتم  تسایند ؛ یهمھ  هجوتم  تسین ؛ یمالسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  هجوتم  طقف  دیدھت ، نیا  دنکیم . دیدھت  ار  اھتلم  هطلس ، زیگناترفن  بیھم و  وید  زورما 

تیثیح تمرح و  کتھ  دنکیم : هچ  اھناسنا  اب  یناسنا و  یاھشزرا  اب  اکیرما -  یهدحتم  تالایا  ماظن  ینعی  رابکتسا -  زکرم  زورما  دینیبب  امـش  تسا . تیناسنا  ساسا  و 

لباقم رد  اھتلم  دـننکیمن . ساسحا  ار  نآ  یتشز  هک  یروط  هدـش ، یلومعم  یداع و  یراک  اھنآ  یارب  اھناسنا  یلم  تیوھ  ندرک  دوبان  اھناسنا ، ناج  نتفرگ  اـھناسنا ،

چیھ هک  دنرپسب  ینامجاھم  تسد  هب  ار  ناشدوخ  یهدنیآ  تیوھ و  تشونرـس و  دنوش و  میلـست  دـیاب  اھتلم  ایآ  دـننکب ؟ دـیاب  هچ  ترارـش  تثابخ و  یهمـسجم  نینچ  کی 

نارودزم ناتـسناغفا ، قارع و  رد  دـیدید  دـننکیم . هچ  نیطـسلف  رد  رابکتـسا  یاھزومآتسد  هک  دـینیبیم  دریگیمن ؟ ار  اھنآ  یولج  فرـش  نید و  قالخا و  زا  یعنام  عدار و 

لیمحت ار  ناشدوخ  ترارـش  دوخ و  دوجو  نیگنـس  راب  دناهتـسناوت ، هک  اج  رھ  اـیند ، فلتخم  طاـقن  رد  مھ  نیا  زا  لـبق  دـننکیم . هچ  دـندرک و  هچ  سیلگنا  اـکیرما و  حلـسم 

. دننک یوق  ار  ناشدوخ  دیاب  اھتلم  دنرادن ؛ دوخ  یتاذ  یورین  هب  لکوت  ادـخ و  هب  لکوت  سفن ، هب  دامتعا  ندـش ، یوق  زجب  یھار  چـیھ  اھتلم  دـننکب ؟ دـیاب  هچ  اھتلم  دـناهدرک .

تیوھ و زا  عافد  یورین  تیوقت  اما  دـننک ؛ یوق  یپردیپ  ار  دوخ  نوگاـنوگ  یاھتفرـشیپ  شناد و  داـصتقا ، هدارا ، دـیاب  اـھتلم  تسین ؛ یماـظن  یهبنج  زا  طـقف  ندـش  یوق  نیا 

. دناهتفرگ هدھع  هب  ار  هفیظو  نیا  ام  حلسم  یاھورین  زورما  هک  تساھنیرتمھم ، زا  یکی  تلم ، کی  یاھزرم 

ییاوھ  / ١١/١٨/١٣٨۴ یورین  لنسرپ  رادید  رد  تانایب 

لاـجنج و هچ  رابکتـسا  هطلـس و  هاگتـسد  ناریا ، تلم  یملع  ینف و  ییاـناوت  یهراـبرد  دـینیبیم  تـسا . تـیمھا  زیاـح  اـم  یارب  هـک  تـسا  حرطم  اـیند  رد  زورما  یلیاـسم 

هطلـس هاگتـسد  دناهچاپتــسد . تـسا ؛ یگمیــسارس  یور  زا  دـناهتخادنا ، هار  ییهتــسھ  یهلاـسم  رــس  رب  هـک  ییوھاـیھ  نـیا  دـھدیم . ناـشن  دوـخ  زا  یگمیــسارس 

هک الاح  دریگب . رارق  اھتلم  رایتخا  رد  هتـسباوان ، لقتـسم و  تروص  هب  مھ  نآ  یملع ، تردـق  یرواـنف و  تردـق  ناـشدوخ ، یهدودـحم  زا  ریغ  هک  ددنـسپیمن  دـھاوخیمن ؛

. دنتحاران دروایب ، تسد  هب  ار  یملع  رخاف  یروانف  کی  تسا  هتسناوت  اھنآ  هب  هیکت  نودب  تلم  کی  دننیبیم 

ییاوھ  / ١١/١٨/١٣٨۴ یورین  لنسرپ  رادید  رد  تانایب 

یاھتلود رگا  تسا . مخا  رشت و  رابکتـسا ، رازبا  نیرتمھم  دنکیم . زاب  ار  دوخ  هار  رـشت  اب  رابکتـسا  دنرادن ؛ رایتخا  رد  یددعتم  یاھهنیزگ  دایز و  رازبا  رگهطلـس ، یاھتردق 

. تسا هتسناد  ار  دوخ  ردق  ناریا  تلم  دش . دھاوخ  دمآراکان  رازبا  نیا  دننادب ، ار  ناشدوخ  تردق  ردق  اھتلم  موس و  ناھج  یاھتلود  یمالسا ،

« هطلس ماظن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ییاوھ  / ١١/١٨/١٣٨۴ یورین  لنسرپ  رادید  رد  تانایب 

دوبن و ینیزو  نادـنچ  مدآ  صخـش ، نآ  هکنیا  اب  مدـش ؛ ساسح  نم  درک ! ناملـسم  یحیـسم و  گنج  زا  تبحـص  نم ، اب  تاقالم  رد  اـپورا  نارـس  زا  یکی  لـبق ، لاـس  دـنچ 

رد یحیـسم و  یایند  رد  یتسینویھـص  یاھتسد  هک  منیبیم  زورما  و  درک ؛ ساسح  ار  نم  فرح ، نیا  دوب ، روشک  نآ  وریپ  اکیرما و  اب  لـصتم  طـبترم و  نوچ  نکیل  تسین ،

زاب یتدم ، تشذگ  زا  دعب  هدش ، جرد  یروشک  کی  رد  ییهمانزور و  رد  شیپ  هام  ود  ای  مین  هام و  کی  رد  هک  یتناھا  دیاب  لیلد  هچ  هب  دـننکیم . یزاسهنیمز  ار  راک  نیا  اپورا ،

اجب و ناملـسم  یاھتلم  تسا ؟ راک  رد  یتسد  هچ  تسیچ ؟ راک  نیا  یهزیگنا  دوش ؟! پاچ  یپردیپ  یبرغ ، یاپورا  یزکرم و  یاپورا  یاھروشک  رد  تناـھا  ناـمھ  اددـجم 

مالـسا یایند  یاھتبحم  اھقشع و  یهمھ  نوناـک  ملـسوهلآوهیلعهللایلص ،)  ) اـیبنالامتاخ سدـقم  دوجو  دـنھدب . ناـشن  مھ  دـیاب  دـنداد و  ناـشن  لـمعلاسکع  عقومهب 

اما دـنھدب ؛ ناشن  لمعلاسکع  تریغ و  تیمح و  ناشدوخ ، زا  اھناملـسم  هک  دراد  اج  تسا و  یمالـسا  بھاذـم  یهمھ  یگنھامھ  قافتا و  داحتا و  زکرم  روحم و  تسا ؛

، تساھتسینویھص ثیبخ  ناھنپ و  یاھتسد  هیلع  هکلب  تسین ، ایند  نایحیسم  هیلع  دنراد ، اھناملـسم  هک  یـسدقم  اجب و  مشخ  نیا  تارھاظت ، نیا  هک  دننادب  همھ 

یلکهب اکیرما  ینونک  تلود  رب  زورما  هک  ییاھنامھ  تساھنآ ؛ رایتخا  رد  مھ  یناوارف  یاـھهناسر  تاـعوبطم و  دـنراد و  دوخ  یهچیزاـب  ار  هطلـس  یاـیند  نارادمتـسایس  هک 

ار تسکـش  نآ  دـنھاوخیم  درک ، دراو  ار  کوـش  نیرتتخـس  اـھنآ  رب  ساـمح  یزوریپ  دـندروخ و  هبرـض  نیطـسلف  رد  یتـقو  اـھنآ  دـننکیم . تیلاـعف  مـھ  اـپورا  رد  دـنمکاح و 

. دننک ناربج  یرگید  روط  ار  نیطسلف  رد  یهتخیر  یوربآ  دنناوتب  هکلب  ات  دننک ، ناربج  اھناملسم  هیلع  یروطنیا 

نانمس  / ٠٨/١٧/١٣٨۵ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

هدـش عورـش  یناھج  حطـس  رد  یگرزب  یللملانیب  یهثداح  کی  هک  دـننک  رواـب  دـیاب  اـھنآ  دـنریگب . سرد  هلاـس  تفھوتسیب  یهبرجت  نیا  زا  دـیاب  مھ  ناریا  تلم  ناـضراعم 

کی زا  هقطنم  یاھتلم  یارب  متـسیب  مھدزون و  یاھنرق  تسا . متـسیب  مھدزون و  یاھنرق  یاھـشور  اھتـسایس و  تسکـش  نرق  میراد -  شیپ  رد  هک  ینرق  نرق -  نیا  تسا .

. دوب رامثتسا  رامعتسا و  نرق  دوب ؛ اھروشک  هب  یزادناتسد  هطلس و  سپس  ییادزنید و  نرق  رگید ، یوس  کی  زا  یبرغ  یاھتردق  وس و 

تکرح راـثآ  ندرک  هلازا  ندرک و  وـحم  نرق  دـمھفیم ، نئارق  زا  ناـسنا  هک  هچنآ  بسح  رب  میاهدـش -  دراو  نآ  رد  تسا  لاـس  دـنچ  هک  تسا  ینرق  نیا  هک  مـکیوتسیب -  نرق 

هتـشادن دوجو  دـیاب  هطلـس  دوشب ؛ کاپ  رـشب  یگدـنز  یهحفـص  زا  یلکب  اھتلم  اھروشک و  رب  گرزب  یاھتردـق  یالیتسا  یاھهناشن  دـیاب  تسا ؛ متـسیب  مھدزون و  یاھنرق 

یگدـنز بوخ  ناشدوخ  روشک  لخاد  رد  اما  دـنک ؛ یگدـنز  بوخ  شدوخ  شالت  یهیاس  رد  دراد  قح  یتلم  رھ  دـننکب ؛ دـننک ، یگدـنز  بوخ  دـنھاوخیم  اـھییاکیرما  دـشاب .

نابحاص اھتلم  تسا . شناـبحاص  لاـم  اـھنیا  تسین ؛ اـکیرما  لاـم  اـیند ، ساـسح  یاـھهگنت  اـیند ، یاھـشخب  یهیقب  دـنھ ، سوناـیقا  ناـمع ، یاـیرد  سراـف ، جـیلخ  دـننک .

نرق نرق ، نیا  هک  ینانچمھ  دشاب ؛ یریذپهطلس  یرگهطلس و  مسلط  نتـسکش  دوخ و  تیناسنا  هب  دوخ ، تیوھ  هب  اھتلم  تشگزاب  نرق  دیاب  نرق ، نیا  . دندوخ یاھروشک 

. تسا تیونعم  هب  ندرک  ور 

نانیرفآراک  / ١٣٨٧/٠٢/٠۴ نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

لباقم رد  هک  داد  تلم  نیا  هب  ار  تارج  نیا  دروآ ؛ راب  هب  ار  یـسایس  لالقتـسا  اـم  یارب  بـالقنا  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و  تسا  لالقتـسا  اـم  روشک  یلـصا  یهلئـسم  زورما 

دیاب دنک ، ظفح  ملاع  نارگهطلـس  لباقم  رد  ار  یگنھرف  مادناضرع  نیا  ار ، یـسایس  لالقتـسا  نیا  دـھاوخب  تلم  نیا  رگا  اما  دتـسیاب . ایند  رد  هطلـس  یهنالداع  ریغ  ماظن 

یاھـشخب رد  یروآون  هب  راک ، یئافوکـش  هب  راـک ، هب  دـیلوت ، هب  تسا  هتـسباو  نیا  و  تسا ؛ روشک  رد  لالقتـسا  ندـناود  هشیر  نیا ، دـنک ؛ مکحم  ار  دوخ  یداـصتقا  یاـھهیاپ 

هک تسا  تقو  نآ  دـشاب . هتـشاد  دوجو  یروآون  نیا  یتسیاب  اج  همھ  رد  هعرزم ، طیحم  یوت  ات  اھهاگراک ، طیحم  یوت  ات  هتفرگ ، هاگـشیامزآ  تاقیقحت و  زکرم  زا  راک . فلتخم 

. تسشن دنھاوخ  یرانک  تسب و  دنھاوخ  ار  ناشدوخ  یاھناھد  یماکان  اب  ناریا  تلم  لالقتسا  کاتھ  راوخنوخ و  نانمشد 

سراف  / ١٣٨٧/٠٢/١٢ ناتسا  حلسم  یاھورین  یاھناگی  کرتشم  یماظن  مسارم  رد  تانایب 

مجاھت ام  هب  تسین . نارگید  هیاسمھ و  یاھروشک  یارب  یدـیدھت  چـیھ  یمالـسا  ناریا  ناریا و  تلم  هک  میدرک  تابثا  یناھج  یاـھهصرع  رد  ناریا  تلم  رادـتقا  اـب  زورما  اـم 

دنمورین دیاب  حلسم  یاھورین  نکل  تسا ، هدرکن  روطخ  روشک  نالوئسم  ناریا و  تلم  نھذ  رد  لاغشا  رکف  هلمح ، رکف  زواجت ، رکف  زگرھ  اما  میدرک ، عافد  هنادنمتردق  ام  دش ،

رادشھ اھتلم  یهمھ  هب  ربکتسم ، یاھماظن  رد  ملاع ، نارگهطلس  رد  یبلطهطلس  یهزیگنا  تسا . هطلس  تسایس  موکحم  یایند  تسا ؛ یرگزواجت  یایند  ایند ، دنـشاب .

دـنناوتب و هک  یئاجنآ  اھتردـقربا ، یارب  کچوک  یاـھهناھب  دـننک . تیوقتو  دـنروایب  دوجو  هب  تخاـس  نیا  تیوقت  یارب  ار  مزـال  یاـھیگدامآ  دوخ و  ینورد  تخاـس  هک  دـھدیم 

. دنکیم راومھ  گرزب  یاھزواجت  یوس  هب  ار  هار  دننکب ، تارج 

سراف  / ١٣٨٧/٠٢/١۴ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

دقتعم یناھج  تالماعت  حطـس  رد  هک  یناسک  یهمھ  هدید . کرادت  دوخ  یارب  ینانمـشد  ارھق  للملانیب ، حطـس  رد  یھاوختلادع  نامرآ  مالعا  اب  یمالـسا  یروھمج  ماظن 

، یلم لالقتـسا  راعـش  اـب  هک  یناـنچمھ  دناینابـصع ؛ دـنفلاخم ، دنـضراعم ، یمالـسا  یروھمج  ماـظن  یوس  زا  یبلطتلادـع  راعـش  اـب  دـنزواجت ، یئوگروز و  هطلـس و  هب 

روشک نیا  یدام  عبانم  یهرفـس  رد  اوران  قحانب و  ناشتـسد  هک  یئاھنآ  یهمھ  ناراوخناھج ، یهمھ  نابلط ، راصحنا  یهمھ  دـننکیم . یئارآفص  اـم  لـباقم  رد  ینانمـشد 

ینمـشد درک  روصت  دـیابن  دـننکیم . یئارآفص  اتعیبط  دـنکیم ، عطق  ار  ناگناگیب  یدایا  ذوفن  لالقتـسا و  مـالعا  تلم  نیا  روشک و  نیا  هک  یتقو  دـندرکیم ، لواـپچ  هدوب و  زارد 

؛ تسا ماظن  تخاس  ماظن و  لصا  یهلئـسم  هلئـسم ، هداد . ماجنا  روشک  لوئـسم  نالف  ای  یمالـسا  یروھمج  تلود  ار  یریگعـضوم  نالف  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  نانمـشد 

. تسا ماما  ماظن و  یلوصا  یاھراعش  یهلئسم  هلئسم ،

یایند رد  ار  اھلد  یلیخ  اھامش  تاکرح  اھامش ، دای  اھامش ، مان  دننکیم . نیسحت  ار  یناریا  ناوج  یجیسب  اھنآ  تسامش . اب  ناشلد  رگهطلـس  یاھتردق  سکع  هب  اھتلم 

. تسھ یجیسب  روضح  یمدرم و  روضح  سپ  تسھ ، نیاربانب  اھدیدھت  نیا  هدرک . بذج  امش  هب  مالسا  یایند  زا  نوریب  رد  یتح  مالسا ،

، یاهتسھ یژرنا  یهلئسم  ناونع  هب  یھاگ  دوشیم . یزاسزاب  جاوما  نیا  هناک  دینیبیم . رگهطلس  یاھتردق  یوس  زا  راب  کی  هاگرھ  ار  یمالـسا  ماظن  هیلع  تاغیلبت  جاوما 

ار تاـغیلبت  نیا  یـسک  هچ  اـھتنم  دوشیم . یھدـنامزاس  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  هیلع  اوسر  تاـغیلبت  رگید  نوگاـنوگ  نیواـنع  اـب  یھاـگ  رـشب ، قوقح  ناونع  هب  یھاـگ 

هب ار  ضرعت  نیرتشیب  دـناهدرک . ار  رـشب  قوقح  ضقن  نیرتشیب  ناشدوخ  هک  یناسک  تسا ؛ تاغیلبت  نیا  یهدـننکاوسر  ناـھدنامزاس  نآ  رھم  دوخ  دـنکیم ؛ یھدـنامزاس 

. تسا هدنز  ناریا  تلم  تسا . رادیب  ناریا  تلم  یلو  دنتاغیلبت . نیا  ورشیپ  اھنآ  دناهداد ؛ ماجنا  اھتلم  اھناسنا و  عبانم  زا  ار  لواپچ  نیرتشیب  دناهدرک ؛ اھتلم 

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١۴ یاھهاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

یاھیراتفرگ دراد ، دوجو  هک  یبیجع  یاھیتاقبط  فالتخا  دراد ، دوجو  هک  یئاھضیعبت  ینورد ، تالکـشم  هکنیا  یارب  هک  تسا  نیمھ  اکیرمآ  ناربھر  یاھتـسایس  زا  یکی 

یهلئسم اما  میراد ؛ عالطا  میاهدیمھف و  ار  نیا  دنراد . مزال  نوریب  رد  ینمشد  کی  هشیمھ  دننک ، فرصنم  لئاسم  نیا  زا  ار  مدرم  هکنیا  یارب  دنراد ، اکیرمآ  مدرم  هک  یناوارف 

هب یزادناتسد  هطلس و  هب  یبلطزواجت و  هب  اھنآ  ماوق  تسا . روطنیمھ  اتقیقح  اکیرمآ ؛ رد  هطلـس  نارادمتـسایس  رکفت  رد  تسا  یناینب  یهلئـسم  کی  ناریا  ندرک  گرزب 

یروھمج تساجک ؟ توافت  نودـب  تلم  تلود و  تسا ، هداتـسیا  اھنآ  لباقم  رد  هک  یمچرپ  اھنت  دـندرک . تکاس  مھ  ار  اھتلم  دـندرک ، عناق  ار  اھتلود  تسایند . یاـجنآ  اـجنیا و 

« هطلس ماظن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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، دـننکیم یفن  ار  ضیعبت  دـننکیم ، یفن  ار  مـلظ  هـیقت  نودـب  اـھنآ ، هارمھ  روـشک ، نیلوئـسم  و  اـھنآ ؛ هارمھ  روـھمج ، سیئر  و  اـھنآ ؛ هارمھ  تـلود ، مدرم و  داـحآ  یمالـسا .

. دنکیمن دودحم  ار  شدوخ  شدوخ ، یلم  یاھراصح  نورد  هب  هک  یتردق  نآ  یارب  تسا  یگرزب  رطخ  نیا  دننکیم ؛ یفن  ار  یزادناتسد 

یمالسا  / ١٣٨٧/٠٣/٠٧ یاروش  سلجم  یهرود  نیمتشھ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

مزع رب  ار  هصرع  دناهتسناوت  ات  هتفرگ و  هناشن  ار  اھتلم  تیوھ  لالقتسا و  دوخ  یهناضرعتم  یهرطیس  اب  رگهطلـس  نابلطنوزفا  نآ ، رد  هک  یئایند  ینافوط  جاوما  یهنایم  رد 

ار راوشد  یاھهندرگ  نآرق ، مالسا و  یئامنھر  هب  یگدازآ  تزع و  هار  رد  هدمآ و  قئاف  نانمشد  یهدیچیپ  یاھدنفرت  رب  خسار  یئهدارا  اب  ناریا  تلم  دناهدرک ، رتگنت  نانآ  یلم 

. دراذگیم رس  تشپ  یرگید  زا  سپ  یکی 

١٣٨٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزون  مسارم  رد  تانایب 

اب لاصتا  طابترا و  نودـب  دـیناوتیمن  امـش  هک  دـنناروابب  یناریا  ناوج  هب  ناریا و  تلم  هب  دـنھاوخیم  دـنھدیم . ماجنا  یفلتخم  یاھلکـش  اب  ار  یناور  گنج  درـس و  گنج  زورما 

زا لاس  یـس  نیا  لوط  رد  بالقنا  دننکیم . راکنا  ار  تلم  میظع  یاھتفرـشیپ  اھنآ  دناهداد . هجوت  نآ  هب  ماما  هک  تسا  یگرزب  رطخ  نیا  دیـسرب . یئاج  هب  رگهطلـس  یاھتردق 

تشپ الومعم  اھبالقنا  دوشیم و  هدید  تردنب  رایسب  بالقنا  کی  تلم و  کی  هار  رد  عناوم  همھ  نیا  دنکیم ، هاگن  ناسنا  هک  اھبالقنا  خیرات  رد  تسا -  هتشذگ  یرایـسب  عناوم 

اھهلق دورب ، شیپ  تسا  هتسناوت  اھینکشراک  اھهلیح و  اھینمشد و  ماسقا  عاونا و  اب  میرحت ، اب  دیدھت ، همھ  نیا  اب  و  دننکیم -  نمشد  میلست  ار  دوخ  دننامیم و  عناوم  نیا 

. دنریگب ناریا  تلم  زا  ار  هزیگنا  نیا  دنھاوخیم  دوریم . شیپ  تردق  اب  نانچمھ  دراد و  یرتالاب  یاھهلق  هب  مشچ  نانچمھ  دنک ؛ حتف  ار 

١٣٨٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزون  مسارم  رد  تانایب 

هشیمھ خیرات  لوط  رد  هتبلا  یناھج  یوگروز  رگهطلس و  یاھتردق  تسا . ملاع  نایوگروز  اب  یهھجاوم  یهلئسم  ماما ، تانایب  رد  همانتیـصو و  رد  رگید  یـساسا  یهتکن  کی 

زاربا ناھج  یهمھ  هب  تبسن  اھیئاکیرمآ  دینیبیم  اذل  تسا . هدش  رتناسآ  اھنآ  یارب  یرگهطلـس  نیا  نردم ، یتاطابترا  تاناکما  اب  تعنـص و  ملع و  تفرـشیپ  اب  اما  دناهدوب ،

حیجرت اھتلم  عفانم  رب  دراد ؛ حـیجرت  ایند  یهمھ  عفانم  رب  اھنآ  عفانم  ایوگ  دـنوشیم . دراو  تسا ، هداتفا  رطخ  هب  اج  نـالف  رد  اـم  عفاـنم  هک  هناـھب  نیا  اـب  دـننکیم و  یزروعمط 

کی تسا ؛ میلـست  دروخرب ، کی  دراد : دوجو  دروخرب  روج  ود  درک ؟ دروخرب  دیاب  روج  هچ  یـسانشانقح  یونـشنفرح و  یتفلکندرگ و  یئوگروز و  نیا  لباقم  رد  بوخ ، دراد .

عماوج نارکفنـشور  میلـست  ملاع ، نویـسایس  میلـست  اھتلم ، میلـست  دـنکیم . قیوشت  یئوگروز  هب  ار  وگروز  ناھج ، نایوگروز  لباقم  رد  میلـست  تسا . تمواقم  دروخرب ،

دنامیمن یقاب  رتشیب  یقیقح  هار  کی  اھتلم  یارب  تسا . رتشیب  یئوگروز  رد  اھنآ  قوشم  تسا ؛ تفرشیپ  رد  اھنآ  قوشم  یناھج ، رابکتـسا  یاھیئوگروز  لباقم  رد  فلتخم 

مامت تبالـص  تردق و  اب  اکیرمآ  یئوگروز  لباقم  رد  دیاب  دنک ، مک  دوخ  رـس  زا  ار  اکیرمآ -  رـش  زورما  و  نایوگروز -  یئوگروز  رـش  دـھاوخیم  یتلم  کی  رگا  تسا . تمواقم  نآ  و 

. دتسیاب

متشھ  / ١٣٨٧/٠٣/٢١ سلجم  ناگدنیامن  اب  رادید  نیلوا  رد  تانایب 

نیا مالسا  تعیبط  تسا . تیعقاو  کی  میراد ، هلئسم  میراد و  شلاچ  ایند  رب  طلـسم  ماظن  اب  ام  هک  تسا -  تسرد  هک  دوشیم -  هدینـش  اھنابز  یـضعب  زا  یھاگ  هک  نیا 

، توغاـط هب  رفک  تسین ؛ یفاـک  ییاـھنت  هب  اـب  ناـمیا  ینعی  تسا . مالـسا  یاـنعم  نیا  یقثوـلا .» هورعلاـب  کسمتـسا  دـقف  اـب  نموـی  توغاـطلاب و  رفکی  نمف  « ؛ تسا

. ایند رد  دوجوم  یهطلس  یاھماظن  نیمھ  ینعی  هچ ؟ ینعی  توغاط  هب  رفک  تسا . اب  نامیا  یلوبق  تقادص و  تحص و  یهمدقم 

یلیخ هک  نیا  هن ، دـگنجب ؛ اـیند  یاـھماظن  اـب  فرط ، نآ  فرط و  نیا  دـتفیب  هار  هک  تسا  هتفرگ  تسد  گـنفت  ـالاح  ناریا  یمالـسا  یروـھمج  هک  تـسین  نـیا  شیاـنعم  نـیا 

. تسا رشب  لباقم  رد  ون  هار  کی  ون ، رکف  کی  ندش  حرطم  رس  رب  ثحب  تسا . هناحولهداس 

متشھ  / ١٣٨٧/٠٣/٢١ سلجم  ناگدنیامن  اب  رادید  نیلوا  رد  تانایب 

نیا مالسا  تعیبط  تسا . تیعقاو  کی  میراد ، هلئسم  میراد و  شلاچ  ایند  رب  طلـسم  ماظن  اب  ام  هک  تسا -  تسرد  هک  دوشیم -  هدینـش  اھنابز  یـضعب  زا  یھاگ  هک  نیا 

، توغاط هب  رفک  تسین ؛ یفاک  ییاھنت  هب  اـب  ناـمیا  ینعی  تسا . مالـسا  یاـنعم  نیا  (. ١ «) یقثولا هورعلاب  کسمتـسا  دـقف  اب  نموی  توغاـطلاب و  رفکی  نمف  « ؛ تسا

. ایند رد  دوجوم  یهطلس  یاھماظن  نیمھ  ینعی  هچ ؟ ینعی  توغاط  هب  رفک  تسا . اب  نامیا  یلوبق  تقادص و  تحص و  یهمدقم 

یلیخ هک  نیا  هن ، دـگنجب ؛ اـیند  یاـھماظن  اـب  فرط ، نآ  فرط و  نیا  دـتفیب  هار  هک  تسا  هتفرگ  تسد  گـنفت  ـالاح  ناریا  یمالـسا  یروـھمج  هک  تـسین  نـیا  شیاـنعم  نـیا 

تـالاسر نوغلبی  نیذـلا  « ؛ تسا روجنیمھ  اـیبنا  توعد  اـیبنا . توعد  لـثم  تسا ؛ رـشب  لـباقم  رد  وـن  هار  کـی  وـن ، رکف  کـی  ندـش  حرطم  رـس  رب  ثحب  تسا . هناـحولهداس 

(. ٢ «) هللا

هب رکفت  نیا  رب  ینتبم  یهعومجم  کی  هک  تسا  نیا  شیاھهار  نیرتھب  زا  یکی  دراد ، یفلتخم  یاھهار  ندـناسر ،»  » نیا دـنناسرب . تسا ؛ غیلبت  ایبنا ، توعد  رد  هیـضق  لصا 

تـسا ددص  رد  یمالـسا  یروھمج  هک  یراک  نیا  دنک . دـنلب  تسد  رـس  رب  نایناھج  لباقم  رد  ار  نآ  دـنک و  عمج  شدوخ  رد  ار  رکفت  نیا  زراب  یاھهناشن  دـناوتب  دـیایب و  دوجو 

. تسا نیا  دنکب ،

١٣٨٧/٠۴/٠۴ /  ( مالسلامھیلع  ) تیبلھا ناحادم  رادید  رد  تانایب 

هب یزادناتسد  ینعی  رامعتـسا  یهلئـسم  ابیرقت  لبق  لاس  تسیود  دودـح  زا  مارآ  مارآ  هک  مھدزون -  نرق  زا  ینعی  دـش -  عورـش  ایند  رد  رامعتـسا  یهلئـسم  هک  ینارود  زا 

شخب کـی  شخب ؛ ود  هب  دوـش  میـسقت  اـیند  ینعی  دـمآ ؛ راـک  رـس  هطلـس  ماـظن  دـش ، عورـش  دـننک ، یزادـناتسد  دنتـسناوتیم  هک  یئاھتردـق  یوـس  زا  رگید  یاـھروشک 

لیدبت تسایس  یایند  یعیبط  تکرح  هب  هک  یتکرح  نیا  لباقم  رد  امش  یمالسا  بالقنا  ریذپهطلس . روخ و  یرـسوت  فیعـض و  شخب  کی  رگهطلـس ، وگروز و  تفلکندرگ و 

. تسا ناریا  تلم  تکرح  قولخم  نیا  تسا ؛ یدیدج  زیچ  نیا  دوشیم ، دنلب  اکیرمآ  رب  گرم  یادص  اھروشک  زا  یلیخ  رد  زورما  دینیبیم  امـش  هک  ینیا  داتـسیا . دوب ، هدش 

نیرتروفنم یئاکیرمآ  تسایـس  یئاپورا ، یاھروشک  رد  یتح  هچ  یمالـسا ، یاھروشک  رد  هچ  ایند ، یهمھ  رد  زورما  دینیبیم  امـش  هک  ینیا  تشادن . دوجو  یزیچ  نینچ 

ار اھتردقربا  یتردقربا  خاش  لوا ، هک  دوب  اجنیا  تسا . ناریا  تلم  میظع  تکرح  نیا  زا  یشان  نیا  دنتسھ ، ایند  نارادمتسایس  نیرتروفنم  اکیرمآ  روشک  نارـس  اھتـسایس و 

؟ دننزب فرح  تردق  عضوم  زا  دیاب  دندوب ، ریذپهطلـس  هشیمھ  هک  یئاھروشک  اب  نارگید  اکیرمآ و  لثم  گرزب  یاھتردق  ارچ  ارچ ؟ دـیبلط . شلاچ  هب  ار  هطلـس  ماظن  تسکش ،

تروشم ناریا  رد  سیلگنا  ریفـس  اکیرمآ و  ریفـس  اب  البق  هکنیا  رگم  دندرکیمن ، مادقا  ناشمھم  یاھیریگمیمـصت  یارب  توغاط ، میژر  هایـسور  لیلذ  نارـس  ام  دوخ  ناریا  یوت 

بالقنا لوا ، ار  ارچ »  » نیا ارچ ؟ دوش ؟ هناگیب  تردـق  کی  میلـست  عبات و  یتسیاب  دوخ ، یونعم  یداـم و  یگنھرف و  رئاـخذ  اـب  دوخ ، یاـھیئاناوت  اـب  تلم  کـی  ارچ  ارچ ؟ دـننک .

. تفگ یمالسا 

یھاگشناد  / ٠۵/١٣٨٧/٠۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

نوچ دـنک ؟ یئوگروز  ایند  هب  روجنیا  تسناوت  روط  هچ  دیـسر ؟ اجنیا  هب  اکیرمآ  هلیـسو  هچ  هب  تسا . ملظ  ماظن  تسا ؛ رابکتـسا  ماـظن  تسا ؛ هطلـس  ماـظن  یناـھج  ماـظن 

. دندرک هدافتسا  وس  هتشاد ، دوجو  خیرات  لوط  رد  هک  یایناھج  یهقباسم  نیا  رد  اھیبرغ  درک . هدافتسا  شناد  زا  تشاد و  شناد 

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 18 
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زا یکی  نیا  هن ، هدوب ؛ اھنآ  رایتخا  رد  شناد  رخآ ، ات  لوا  زا  هک  دـینکیمن  ادـیپ  ار  یتلم  چـیھ  امـش  هتـشگ ؛ تسد  هب  تسد  ایند  یاـھتلم  نیب  رد  ملع  خـیرات ، لوط  رد  دـینیبب 

یاھروشک یتقو  کی  دوب ، ولج  قرـش  یتقو  کی  شناد  ظاحل  زا  دننزیم -  ولج  مھ  زا  دنراد و  هقباسم  اھتلم  یرـشب -  عماوج  نیب  رد  یهقباسم  نیا  رد  تسادخ . یاھتنس 

یهبتر رد  ملع  ظاحل  زا  هک  دینکیم  هدھاشم  یبرغ  یاھروشک  زا  یضعب  رد  امـش  زورما  هک  یتلاح  نیمھ  دوب ؛ ولج  ناریا  روشک  صوصخب  یتقو  کی  دندوب و  ولج  یمالـسا 

هب دیاب  یبرغ  یقرش و  یاھروشک  یئاپورا و  یاھروشک  تشاد و  ار  تلاح  نیمھ  امش  روشک  زور  کی  دننیبب ، ار  اھنآ  ات  دننک  الاب  ار  ناشرس  دیاب  نارگید  دنتسھ و  یئالاب 

ایند یهمھ  زا  زور -  نآ  اب  بسانتم  یاھیروانف  یروانف -  رد  یتح  ملع ، رد  طقف  هن  هک  یمیظع  نادنمـشناد  دـننیبب ؛ ار  یناریا  دنمـشناد  دنتـسناوتیم  ات  دـندرکیم  هاـگن  ـالاب 

. دنداتفا ولج  اھیبرغ  مھ  زور  کی  هدوب ؛ یروجنیا  یزور  کی  دندوب . ولج 

دوجو هب  رامعتسا  دندرک ؛ هدافتسا  هنارگهطلـس  یداصتقا  یـسایس و  دصاقم  یارب  یملع ، یرترب  نیا  زا  دنداتفا ، ولج  اھیبرغ  هک  ینامز  زا  هک  تسا  یمھم  یهتکن  کی  اما 

الثم تسا -  تورث  عبنم  هک  یروشک  کی  هب  دـنک  یزادـناتسد  هلـصاف ، رتمولیک  اھرازھ  اب  یروشک  کی  هک  تسا  نیا  رامعتـسا  یانعم  تشادـن . دوجو  ـالبق  رامعتـسا  دـمآ .

راک رد  نوچ  اھیسیلگنا  تسایرد . هب  طاحم  مھ  سیلگنا  دینادیم ، بخ  دریگب . شدوخ  رایتخا  رد  هتفرشیپ ، حالس  تردق  هب  ریشمش و  تردق  هب  ار  اجنآ  و  دنھ -  یهراق  هبش 

نآ رب  دندرک و  ادیپ  ار  ناتـسودنھ  دـندمآ  دـندرک ، یریذـپکسیر  دـندرک ، یریذـپرطخ  دـنداد ، هعـسوت  ار  یدرونایرد  نیا  دـندوب ؛ هدرک  ادـیپ  یتراھم  کی  یدرونایرد  یناریتشک و 

، دندوب یملع  یرترب  یاراد  هک  ینوگانوگ  یاھروشک  زا  مادک  چـیھ  نامز  نآ  ات  هک  یراک  دـندرک ! یـسایس  یهدافتـسا  ناشدوخ  یملع  یرترب  زا  اجنیا  دـندرک ؛ ادـیپ  طلـست 

نآ مھ  و  دنتخادنا ، هار  ار  رامعتسا  رابلوا  دنتفر و  دنھ  یهراق  هبش  یهقطنم  قرش و  یهقطنم  فرط  هک  یئاھنیا  اھیدنلھ ، مھ  اھیکیژلب ، مھ  اھیسیلگنا ، مھ  دندوب . هدرکن 

؛ دندرک یـسایس  یهدافتـسا  ناشیملع ، یئاناوت  یملع و  تفرـشیپ  تردـق  زا  اھنیا  لاغترپ -  لثم  یئاپورا  یاھروشک  زا  یھورگ  دـنتفرگ -  ار  اقیرفآ  دـنتفر  دـعب  هک  یناسک 

یارب دندرک  هدافتـسا  نیا  زا  تفرگ ؛ رارق  رگرامعتـسا  تلم  نآ  تسد  رد  هدزرامعتـسا  تلم  نآ  تشونرـس  دـمآ ، دوجو  هب  رامعتـسا  یتقو  دـندروآ . دوجو  هب  ار  رامعتـسا  ینعی 

! دندرک فقوتم  ار  یملع  یهقباسم  دنتسناوتیم ، هتبلا  هک  یئاجنآ  ات  دنراد و  هگن  تلاھج  رد  ار  اھنآ  هکنیا 

دوشیمن ار  ناسنا  دننامیمن و  دودحم  یدـح  کی  رد  اھناسنا  دراد ؛ تالوحت  ایند  دوب . ملع  زا  یهدافتـسا  وس  نیا  بخ ، هدـش . هک  تسا  یراک  هداتفا و  هک  تسا  یقافتا  نیا 

رد مدرم  فرط  زا  یناوارف  یاھتکرح  درک . و  دـنکیم ، ار  شدوخ  راـک  یـسایس -  یهنیمز  رد  هچ  یملع ، یهنیمز  رد  هچ  یناـسنا -  دادعتـسا  شـشوج  هرخـالاب  درک . ینادـنز 

هگن یراصحنا  تروص  هب  ار  تفرـشیپ  نیا  دـننکیم  یعـس  دنتـسھ ، یملع  تفرـشیپ  یاراد  هک  یئاھتردـق  هک  تسا  نیا  ایند  زورما  عضو  دـمآ . دوجو  هب  ایند  فلتخم  یاـھاج 

ناشدوخ یهدودحم  زا  جراخ  یناسک  هب  اھنآ  هب  یسرتسد  یهزاجا  اقلطم  هک  تسھ  یبرغ  یهتفرشیپ  یاھروشک  رد  شناد  زا  یئاھشخب  دینادیم ، بوخ  اھامـش  دنراد .

تیمھا و یهلحرم  نآ  زا  یتقو  تساھنآ ، رایتخا  رد  هک  مھ  یشناد  دننکیم ؛ شرشتنم  دش ، هنھک  یتقو  هک  یئاھدنس  نیا  لثم  تسا . یصاصتخا  ینعی  دوشیمن ؛ هداد 

، ملع یهنیمز  رد  دـنایروجنیا و  دنـشاب . هدیـسر  یرتـالاب  یهلحرم  کـی  هب  ناـشدوخ  هک  یتـقو  نآ  دـنک ؛ ادـیپ  تسد  یرگید  دـنھدیم  هزاـجا  تقو  نآ  داـتفا ، یلوا  یهـجرد 

. دنبلطراصحنا

نایوجشناد  / ١٣٨٧/٠٨/٠٨ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

نارودزم و لـماوع و  یهعومجم  رد  دوش و  نامیـشپ  تسا ، هدرک  هک  یراـک  زا  دـنک ؛ یگتـسخ  راـھظا  دـنک و  ـالاب  ار  شیاھتـسد  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  دـھاوخیم  اـکیرمآ 

، دنک لوبق  ار  یگتسباو  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  دھاوخیم ، ناریا  تلم  زا  اکیرمآ  هچنآ  دھاوخیم . ار  نیا  رابکتسا  ماظن  دریگب . رارق  توغاط  ماظن  ناورهلابند  ناگدرورپتسد و 

هک یئاـھراشف  دـنراد و  عـقوت  ار  نیا  ناریا  تلم  زا  اـھنآ  دوـش . اـکیرمآ  تردـق  میلـست  هراـبود  شدوـخ  تسد  هب  دـھدب و  تـسد  زا  ار  شدوـخ  یهدـمآ  تـسد  هـب  لالقتـسا 

هتـسخ ام  تسا ، سب  رگید  دـنیوگب  تلم  هار ، نیب  رد  دـننک ؛ هتـسخ  ار  تلم  دـننک ، هتـسخ  ار  یمالـسا  یروھمج  یاـھتلود  هک  تسا  نیا  یارب  تسا . نیا  یارب  دـنروآیم ،

لابند اھنآ  دنک . لابند  دراد ، رگید  یاھروشک  زا  یـضعب  اب  زورما  هتـشاد و  روشک  نیا  اب  هتـشذگ  رد  هک  ار  یاهویـش  نامھ  زاب  اکیرمآ  ات  دننیـشنب ، بقع  مھ  اھتلود  میدش ؛

. دنایگتسباو

لاس دنچ  هاجنپ و  لکـشم  تسین ؛ زورما  یاھراک  لکـشم  اکیرمآ  اب  ناریا  تلم  لکـشم  تسا . قمع  نیمھ  هب  هلئـسم  مھ  ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  فرط  زا 

و هیلع ) ناوضر هللا   ) ماـما تضھن  یتـقو  زا  صوـصخب  بـالقنا ، زا  شیپ  اـھلاس  زورما . اـت  لاـس ١٣٣٢  زا  تسا ؛ ناریا  تلم  هب  تبـسن  مـیژر  نآ  یوـس  زا  تثاـبخ  یرگیذوـم و 

یاھهویـش ماسقا  عاونا و  دـندروآ و  دراو  راشف  دـندرک ، تنایخ  دـندز ، هبرـض  دـندرک ، هئطوت  ناریا  تلم  هیلع  دنتـساوخ  هچنآ  بالقنا ، یزوریپ  ات  دـش  عورـش  تیناحور  تضھن 

؛ دشاب هتشاد  یریخ  تین  ناریا  تلم  هب  تبسن  اکیرمآ  هک  تسا  هدوبن  یزور  چیھ  تسا -  لاس  یس  نالا ، بالقنا -  یزوریپ  زا  دعب  دندرب . راک  هب  تلم  نیا  اب  ار  هناربکتـسم 

ود رس  رب  الاح  هک  تسین  نیا  اکیرمآ  اب  ام  یهلئسم  درادرب . ناریا  تلم  هب  تبـسن  یزروعمط  رابکتـسا و  زا  تسد  هناقداص  دنکب ؛ یھاوخرذع  شدوخ  یهتـشذگ  یاھراک  زا 

یهلئـسم تسا ؛ یگدـنز  گرم و  یهلئـسم  لثم  هلئـسم  مینک . لح  هرکاذـم  اب  مینیـشنب  میورب  میراد ، رظن  فالتخا  مھ  اب  یاهقطنم  اـی  یللملانیب  اـی  یناـھج  عوضوم  اـت 

رھ میتسھ . دوخ  تزع  دوخ ، لالقتـسا  دوخ ، تیوھ  ظفح  لھا  اما  میتسین ؛ یرگهزیتس  لھا  ام  دینادب ؛ اھناوج  امـش  ار  نیا  هک  مود ، یهتکن  نیا  تسا . تسین  تسھ و 

نیا دوخ  نامیا  اب  دوخ ، تریغ  اب  ناریا  تلم  دـنک ، زارد  تلم  نیا  رب  ار  هطلـس  تسد  دـھاوخب  دـنک ، ریقحت  ار  ناریا  تلم  دـنک ، لاـمیاپ  دـھاوخب  ار  ناریا  تلم  تزع  هک  یـسک 

. دنکیم عطق  ار  تسد 

هعسوت  / ١٣٨٧/١٠/٢١ مجنپ  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

یتینما یعافد و  یسایس ، روما   ـ

یاهمیب یکناب و  یلوپ ، ماظن  رارقتسا  هب  کمک  هتفرشیپ و  یاھیروانف  هیامرس و  بذج  یتارداص ، یاھتـصرف  شیازفا  یژرنا ، تیزنارت  عیزوت و  رد  ناریا  یتیریدم  شقن  اقترا 

. هطلس ماظن  یلوپ  متسیس  هب  یگتسباو  شھاک  فدھ  اب  تسود  یمالسا و  یاهقطنم و  یاھروشک  کمک  اب  لقتسم 

شترا  / ١٣٨٧/١١/١٩ یئاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

رد ار  تردق  یایفارغج  و  تسایس . ناھج  نالک  تالداعم  رد  سپس ، یمالسا و  تما  یهعومجم  رد  دعب ، یهجرد  رد  دوب و  یناریا  یهعماج  رد  یلوحت  لوا  یهجرد  رد  بالقنا 

. دـھدیم ناـشن  ار  شدوخ  یاـھهناشن  دراد  تمظع  نیا  زورما  دوب . یمیظع  یهثداـح  نینچ  کـی  درک . اـجهباج  ضوـع و  یلکب  اـیند -  قطاـنم  زا  یخرب  رد  صوـصخب  اـیند - 

تیناسنا و زا  لفاغ  دوخ ، رکف  هب  نارتوھـش ، بلطایند ، یئاسور  نارادمدرـس و  اب  وگروز ، ملاظ و  یدادبتـسا و  یهتـسب  ماظن  کی  هک  دوب  نیا  دادیم ، خر  ناریا  رد  هک  یلوحت 

یهعماج کی  هب  و  دوب . نیا  یساسا ، لوحت  دنروایب . نوریب  یعضو  نینچ  زا  ار  رگهطلـس  یاھتردق  ریزگان  عیطم  نارگید و  یاھتـسایس  ریـسا  هتـسباو ، یئوس  زا  و  اھناسنا ،

. دـننک لیدـبت  رگید  عماوج  یور  رب  راذـگرثا  یرـشب و  یهعماج  نایم  رد  تزع  یدنلبرـس و  اب  باختنا ، قح  باختنا و  تردـق  یاراد  یمدرم  اب  خـسار ، مزع  یاراد  هاگآ ، دیـشر ،

داتفا قافتا  لوحت ، نیا  دوب و  نیا  یلصا ، لوحت 

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 19 
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شترا  / ١٣٨٧/١١/١٩ یئاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

ار شدوخ  یهدارا  مزع و  شزرا  تلم  کی  یتقو  دش ، رادیب  تلم  کی  یتقو  هک  دنمھفب  دنتسین  رـضاح  تسین -  اھتلم  رب  یهرطیـس  رھق و  زج  ناشفدھ  هک  گرزب -  یاھتردق 

نکمم داتفارد . دوشیمن  رگید  یتلم  نینچ  کی  اب  دتسیاب ، دناوتیمن  وا  لباقم  رد  یتردق  چیھ  دنکب ، لمع  دریگب و  میمـصت  دھاوخب و  رگا  هک  تسناد  تلم  کی  یتقو  دیمھف ،

دوخ و دـیاقع  ندرک  لـیمحت  تسین ؛ نکمم  رگید  تلم  نآ  ندیـشک  یگدرب  هب  تسین ؛ نکمم  رگید  تلم  نآ  رب  طلـست  اـما  دـننک ؛ لـیمحت  تلم  نیا  رب  ار  یئاـھهنیزھ  تسا 

. دنمھفب دنناوتیمن  گرزب  یاھتردق  مھ  زونھ  ار  نیا  تسین . نکمم  رگید  تلم  نآ  رب  دوخ  تساوخ 

نآ اددجم  دنناوتب  دیاش  دندز ، راک  هب  یمالسا  یروھمج  ماظن  نانمشد  ناریا و  تلم  نانمشد  ار  اھدرگـش  ماسقا  عاونا و  درذگیم ؛ دراد  میظع  لوحت  نیا  زاغآ  زا  لاس  یس 

زورما دننادرگرب . هرابود  ار  هلطس  نآ  دنناوتب  دیاش  دنرادرب ، تسد  وا  زا  دندوبن  رضاح  دنتـشاد و  لاس  اھهد  زیزع  ناریا  رب  هک  ار  یایمنھج  یهطلـس  نآ  دننک ؛ روھقم  ار  تلم 

هناھب اھفرح  نیا  کشوم و  تخاس  یهلئـسم  یاهتـسھ و  یژرنا  یهلئـسم  تسا . هیـضق  نیا  رـس  رب  شایناھج  دـنمتردق  نانمـشد  اـب  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  شلاـچ 

اما دنک . عفد  شدوخ  زا  ار  نارگید  زیمآرھق  یهطلس  هدارا ، مزع و  اب  هبلغ ، رھق و  اب  تسا  هتسناوت  تلم  کی  هک  تسا  نیا  هلئسم  تسا . یرگید  یهلئسم  هلئـسم ، تسا .

. دنناوتیمن مھ  نیا  زا  دعب  دنتسناوتن ، هتبلا  دننادرگرب . ار  هطلس  نیا  دننک  شالت  دنھاوخیم  اھنیا 

یهمھ لد  زا  دوشیم . باترپ  اضف  هب  دـیآیم و  نوریب  دـیما » یهراوھام   » ناھگان دـناهدرک ، لیمحت  ام  روشک  رب  تسا  یدامتم  یاھلاس  هک  یئاـھمیرحت  ماـسقا  عاونا و  لد  زا 

یهزاجا نودـب  تسا و  گرزب  یاھتردـق  قلط  کلم  تسبرد ، تسا و  یروصحم  دودـحم و  راک  کی  هک  مویناروا -  ندرک  ینغ  یئاناوت  ناھگان  دـنداد ، ماجنا  هک  یئاـھیریگتخس 

، درادن رثا  مھ  وا  میرحت  هتسناوتن ، نمـشد  هک  تسا  نیا  یهدنھدناشن  نیا  دھدیم . ناشن  ار  شدوخ  دریگیم و  ناج  دنکیم و  دشر  روشک  نیا  رد  دورب -  دیابن  اج  چیھ  اھنآ 

. دنناوتیمن و  دوریم ؛ شیپ  دنکیم و  تکرح  تسا و  هدرک  ظفح  تسھ ، قیمع  نامیا  نآ  هب  یکتم  هک  ار  دوخ  خسار  مزع  تلم  نیا  نوچ  ارچ ؟ درادن . رثا  مھ  وا  دیدھت 

غیلبت دـنراد  یمالـسا  یروھمج  یمالـسا و  تکرح  یمالـسا و  ماظن  هیلع  زور  بش و  زورما  اھتردـق ، نیا  هب  قلعتم  نردـم  قوف  زھجم  یتاغیلبت  یاھھاگتـسد  هک  یلاح  رد 

یماظن تردـق  دـنچ  زا  یکی  ار  دوخ  هک  یتلود  کی  لباقم  رد  دودـحم ، نیمزرـس  کی  کچوک ، یهعومجم  کی  دروآیم ؛ دوجو  هب  ار  هزغ  یهثداح  رکف ، نیا  شرتسگ  دـننکیم ،

زیچ نیا  تسا !؟ یکچوک  یهثداح  نیا  دناوتیمن . دنک و  روھقم  ار  تلم  نیا  دناوتب  هک  دنکیم  نادیم  دراو  ار  شتاناکما  یهمھ  نمشد  نآ  دتسیایم . دنادیم ، ایند  لوا  یهجرد 

هک دندرک . یتاحیلست  کمک  یتسینویھص  میژر  هب  اھیئاکیرمآ  یتح  دندرب و  راک  هب  ار  تاناکما  یهمھ  زاب  هک  دوب ، لبق  لاس  ود  رد  نانبل  یایاضق  نآ ، زا  لبق  تسا !؟ یمک 

هک مزاع -  نموم و  ناوج  هدع  کی  رب  دناوتب  هکنیا  یارب  دـنداد  تازیھجت  وا  هب  اھیئاکیرمآ  زاب  تسا ، یماظن  تازیھجت  یهدـننک  رداص  تسا و  متا  بمب  یهدـنزاس  شدوخ  وا 

!؟ تسا کچوک  اھنیا  هزور . هس  یس و  گنج  رد  دنتسناوتن ؛ دنک و  ادیپ  هبلغ  دندرکیم -  عافد 

. هداد رییغت  دنکیم ، میـسقت  ریذپهطلـس  رگهطلـس و  هب  ار  ایند  هک  ار  یناھج  یهنالداع  ریغ  ماظن  لکـش  هداد . رییغت  ایند  رد  ار  تردق  یایفارغج  هک  تسا  یطاقن  نامھ  اھنیا 

، اھتلود ایند -  یاھروشک  تشونرـس  یدودحم ، دودعم و  تلود  ات  دنچ  هک  دوب  هدرک  تداع  دمآ ، دوجو  هب  رامعتـسا  یهدیدپ  هک  یدالیم  مھدـجھ  مھدـفھ و  نرق  زا  دـعب  ایند 

شـشوج رطاخ  هب  شرکف ، توق  رطاخ  هب  یتلود  کی  تسھ  تقو  کی  دنـشاب . هتـشاد  تسد  رد  یقالخا ، تردق  هب  اکتا  اب  هن  ناشدوخ ، یماظن  تردق  هب  اکتا  اب  ار  اھتلم - 

رطاخ هب  دوب ، زیمآرھق  ذوفن  رامعتـسا ، ذوفن  دوبن . یروج  نیا  رامعتـسا  ذوفن  اما  دـنکیم ؛ ادـیپ  ذوفن  اھتلود  ای  اھتلم  زا  یاهعومجم  کـی  نیب  رد  یعیبط  روط  هب  شایقـالخا ،

نآ دنشاب ؛ میلست  اھنیا  لباقم  رد  مھ  ایند  یاھتلم  اھتلود و  تیرثکا  دنشاب و  هتشاد  ار  هزینرس  نیا  یاهدع  کی  دوب  هدرک  تداع  ایند  دوب . هزینرـس  روز  اب  دوب ، یماظن  تردق 

. دنشاب هتشادن  مھ  ار  اون  نان و  نامھ  یتح  هن ، یاهدع  کی  دنشاب ؛ هتشاد  یرتھب  یاون  نان و  یاهدع  کی  اھهدش ، میلست  نیا  نایم  زا  ناشدوخ ، یگنرز  هب  هتـسب  تقو 

. دنشکیم مھ  یگنسرگ  دنتسھ و  مھ  هدرب  هن ، یضعب  دیآیم ؛ ناشریگ  مھ  یاهلاون  یاهمقل ، کی  الاح  یضعب  هک  بابرا  کی  ناگدرب  نامالغ و  لثم 

نامیا اھتلم و  مزع  دـننزیم ؛ اـھتلم  ار  رخآ  فرح  تسین . رخآ  فرح  ناـشفرح  اـیند  رگهطلـس  یاھتردـق  ریخن ، دـش  مولعم  تفر . اـیند  رـس  زا  یمالـسا  بـالقنا  اـب  تداـع  نیا 

خیرات لوط  رد  یبالقنا -  چـیھ  نکیل  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  مھ  یمالـسا  بالقنا  زا  لبق  اـیند  رد  بـالقنا  هتبلا  داد . داـی  ناریا  تلم  ار  نیا  دـنزیم . ار  رخآ  فرح  هک  تساـھتلم 

ناریا یمالسا  بالقنا  هک  ینانچنآ  دنک ؛ ظفح  یلاوتم  یاھهھد  لوط  رد  ار  شدوخ  لوصا  هتسناوتن  وا -  زا  دعب  وا و  زا  لبق  هسنارف و  ریبک  بالقنا  زا  دینک ؛ هاگن  امش  اھبالقنا 

. هتفر ولج  تمس  هب  میقتسم  ار  شدوخ  هار  هدشن ؛ نآ  نیا و  میلست  هدرک ؛ تکرح  شدوخ  میقتسم  طخ  رد  تسا و  هدرک  ظفح  ار  لوصا  نیا 

١٣٨٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتسیب  مسارم  رد  تانایب 

یاـھتلود رظن  هن  ناملـسم و  یاـھتلم  رظن  هن  دـندرکیم ؛ یریگمیمـصت  هاوخلد  روط  هب  یمالـسا  یاـھروشک  هب  تبـسن  رگهطلـس  نادـنمتردق  هطلـس و  یاـیند  هتـشذگ ، رد 

لمع دیاب  میمصت  نآ  دنتفرگیم و  میمصت  دندرکیم ، یزیرهمانرب  ناشرازاب  یارب  دنتشاد ، رازاب  رگا  ناشتفن ؛ یارب  دنتشاد ، تفن  رگا  دندرکیمن . مھ  لاوس  یتح  ار  یمالسا 

ردق منتغم  قفوم و  یهبرجت  کی  ناونع  هب  مالـسا  یایند  یهمھ  رد  ار  هبرجت  نیا  دیاب  اھناملـسم  درک . ادیپ  رییغت  یدایز  دح  ات  تیعـضو  نیا  مالـسا  یایند  یرادیب  اب  دشیم .

. تساھنآ یگداتسیا  دنکیم ، دنلبرس  دنکیم ، زیزع  ار  اھتلم  هچنآ  دننکب . میظنت  وا  ساسا  رب  ار  ناشدوخ  هار  دننادب و 

یملع  / ٠۴/١٣٨٨/٠۶ ناگبخن  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

ظاحل زا  ناھج  ساسح  رایـسب  یهطقن  کی  رد  تسا . یمات  لالدتـسا  اـھنآ  هاگدـید  زا  ناشلالدتـسا  نم  رظن  هب  دـنراد . لالدتـسا  یمالـسا  یروھمج  هب  یهلمح  یارب  اـھنآ 

یمالـسا تما  یهعومجم  رگید -  تسا  یمیظع  یهزوح  نیا  هنارتیدم -  زا  یـشخب  اقیرفآ ، لامـش  خرـس ، یایرد  سراف ، جـیلخ  هنایمرواخ ، یهطقن  نیا  ینعی  یئایفارغج ،

لاناک تسا ، زمرھ  یهگنت  تسا : هقطنم  نیا  یوت  شیات  هس  دراد ، دوجو  ایند  رد  هک  یتایح  ساسح  یبآ  هاگرذـگ  اـت  شـش  اـت ، جـنپ  نیا  زا  دـینیبب  امـش  نـالا  هدـش . عقاو 

دیھاوخ دینک ، هاگن  ناتیور  یولج  دیرادرب  ار  ناھج  یهشقن  امـش  تساھنیا . هب  فقوتم  یناھج  تراجت  هک  تسا  یمھم  یاھهاگرذگ  اھنیا  تسا . بدـنملاباب  تسا ، زئوس 

رایـسب یهقطنم  نیا  رد  الاح  تسا . یـساسح  یهقطنم  هقطنم ، نیا  نیاربانب ، تسا . مھم  اـیند  یداـصتقا  طاـبترا  یراـجت و  طاـبترا  یارب  ردـقچ  زکرم  اـت  دـنچ  نیا  هک  دـید 

یاھهکبـش اھیناپمک و  یاھهاگتـسد  یرابکتـسا و  یاھهتـساوخ  یهمھ  اب  تردق  نیا  دھدیم . ناشن  رتشیب  ار  شدوخ  زورهبزور  دشکیم و  دق  دراد  یتردـق  کی  ساسح ،

هاگتـسد یارب  یلیخ  نیا  بوخ ، تسا ؛ فلاخم  ملظ  اب  تسا ، فلاخم  یرگهطلـس  اب  تسا ، فلاـخم  هطلـس  ماـظن  اـب  تسا ؛ فلاـخم  ضرـالایف  دـسفم  یداـصتقا  میظع 

رابکتـسا هاگتـسد  تسین ؛ یئاپورا  روشک  نالف  ای  اکیرمآ  تلود  نالف  روھمج و  سیئر  نالف  ای  تسین ، اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  طقف  رابکتـسا  هاگتـسد  تسا . مھم  رابکتـسا 

اھنیا تسھ ؛ ایند  میظع  یلوپ  زکارم  تسھ ، یللملانیب  یـساسا  راجت  یهکبـش  تسھ ، یتسینویھـص  یهکبـش  تساھنیا ؛ لماش  هک  تسا  یرتمیظع  یهکبـش  کـی 

یئاپورا یاھتلود  تسھ ، هدحتم  تالایا  تلود  شیوت  هک  هعومجم  نیا  دنربیم . اھنیا  دنروآیم ، اھنیا  ار  اھتلود  دننکیم ؛ یحارط  دـنراد  ار  ایند  یـسایس  لئاسم  هک  دنتـسھ 

هچرھ نیاربانب  دنفلاخم ؛ تدشب  یـشکدق  لاح  رد  یالتعا  هب  ور  دشر  هب  ور  تردق  نینچ  کی  اب  دنتـسھ ، نامدوخ  یهقطنم  دـنمتورث  یاھراوختفن  نیا  زا  یلیخ  دنتـسھ ،

اھناوج امـش  دـینک ؛ تمھ  اھامـش  هک  یتقو  نآ  رگم  دـننامیمن ؛ راکیب  زاب  مھ  درذـگب  هچرھ  دـندنامن ، راکیب  مھ  لاس  یـس  نیا  یوت  دـننکیم . راـک  وا  یهلباـقم  رد  دـنناوتب ،

اھهئطوت دنـشکیم و  رانک  تقو  نآ  دـشاب ؛ رفـص  هب  کیدزن  شایریذـپ  بیـسآ  ناکما  هک  دـیناسرب  یاهطقن  هب  یتینما  ظاحل  زا  یداصتقا ، ظاحل  زا  یملع ، ظاـحل  زا  ار  روشک 

. دش دھاوخ  مامت 

ید  / ١٣٨٨/١٠/١٩ مایق ١٩  درگلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 20 
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، تشاد رارق  مچرپ  نآ  ریز  رد  سیلگنا  تشاد ، رارق  مچرپ  نآ  ریز  رد  اکیرمآ  دنداتـسیا ؟ بالقنا  ماما و  اب  یهزرابم  مچرپ  ریز  اھیک  یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  بـالقنا و  لوا  زا 

امش مھ  نالا  تسا . روج  نیمھ  مھ  نالا  دندوب ؛ عمتجم  مچرپ  نآ  ریز  رد  همھ  هطلس ، رابکتسا و  ماظن  هب  یهتـسباو  نیعجترم  دنتـشاد ، رارق  مچرپ  نآ  ریز  رد  نیربکتـسم 

اجک یتسینویھـص  یاھیرازگربخ  تسا ؟ هداتـسیا  اـجک  سیلگنا  تسا ؟ هداتـسیا  اـجک  اـکیرمآ  زورما  اـت  هاـم  تشھ  تفھ  نیا  رد  لاس ٨٨ ، تاباختنا  زا  لـبق  زا  دـینک  هاـگن 

بالقنا لوا  زا  هک  یناسک  نامھ  ینعی  دناهداتسیا ؟ اجک  اھنید  یب  عاونا  ماسقا و  یهیقب  ات  بلطتنطلـس ، ات  ریگب  یاهدوت  زا  نید ، دض  یاھحانج  لخاد ، رد  دنا ؟ هداتـسیا 

اھمدآ نیمھ  دوب ، هتـشذگ  نمھب  یود  تسیب و  رد  بالقنا  یزوریپ  زا  زور  هس  دنتخادنا . هار  مسیرورت  دندرک ، یلاخ  هلولگ  دندز ، گنـس  دندرک ، ینمـشد  ماما  اب  بالقنا و  اب 

یزیچ دنھدیم ! راعـش  بالقنا  هیلع  ماظن و  هیلع  نابایخ ، یوت  دنیآ  یم  نالا  اھنامھ  نداد ؛ راعـش  دندرک  انب  ناریا ، نابایخ  رد  ماما  هاگتماقا  یولج  دـندمآ  اھمـسا  نیمھ  اب 

عاجترا و یاھهاگتسد  یهمھ  ناشرس  تشپ  دوب ، بلط  یدازآ  دوب ، لاربیل  دوب ، تسیلایسوس  ناشمسا  دوب ؛ اکیرمآ  ناشرـس  تشپ  دوب ، پچ  ناشمـسا  هدشن . ضوع 

ار اھصخاش  نیا  تلم  هک  تسا  نیا  مھم  و  تسا ؛ صخاش  اھنیا  تسا ، تمالع  اھنیا  تسا . نیمھ  مھ  زورما  دندوب ! هدیـشک  فص  ایند  گرزب  کچوک و  دادبتـسا  رابکتـسا و 

. مینک رکش  یهدجس  تسا ؛ هدرواین  اج  هب  ار  شقح  دنکب ، ار  ادخ  رکش  راب  اھدص  رگا  ناسنا  هک  تسا  یزیچ  نیا  دمھفیم ؛

ناجیابرذآ  / ١٣٨٨/١١/٢٨ مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ینعی یناھج ، یهعماج  تسین . فلاخم  یمالـسا  یروھمج  اب  هجو  چـیھ  هب  یناھج  یهعماج  اما  دـنفلاخم ؛ یمالـسا  یروھمج  اـب  وگروز  تلود  ربکتـسم و  تلود  اـت  دـنچ 

ام اما  دـننک ، راھظا  ار  یئاضران  نیا  دـننکیمن  تارج  بلغا  هچرگا  دنایـضاران ؛ نیربکتـسم  نیا  زا  مھ  ناشدوخ  هک  یئاـھتلود  زا  یرایـسب  ینعی  یناـھج ، یهعماـج  اـھتلم .

هک ار  یفرح  نامھ  ام  میسرتیمن . ام  دنسرتیم . دننک ، ضارتعا  دننکیمن  تارج  یلو  دنیوگیم ؛ مھ  ام  هب  تسا ، حضاو  الماک  تاراھظا ، رد  اھوگتفگ ، رد  دنایـضاران . مینادیم 

طلست اب  ام  میفلاخم ، هطلس  ماظن  اب  ام  میفلاخم ، رابکتسا  اب  ام  میئوگیم . حیرـص  تسھ -  مھ  اھتلود  زا  یرایـسب  لد  رد  تساھتلم و  لد  رد  مینادیم  هک  تسام -  لد  رد 

نآ دنفلاخم . ام  اب  مھ  اھتلود  نآ  تسادیپ ؛ هتبلا  دننک . یزاب  ایند  تشونرـس  اب  اھنیا  میراذگیمن  مینکیم و  هزرابم  نآ  اب  میفلاخم و  تدـشب  ملاع  تشونرـس  رب  روشک  دـنچ 

غورد اھنیا  هک  دننادیم  ایند  رد  مھ  همھ  دننکیم ؛ یریگهناھب  یـسارکومد  مان  هب  دننکیم ، یریگهناھب  رـشب  قوقح  مان  هب  دـننکیم ، یریگهناھب  یاهتـسھ  یهیـضق  رـس  تقو 

. دننکیم یراکایر  اھنیا  هک  دننادیم  دنیوگیم ،

نارامج  / ١٣٨٨/١١/٣٠ نکشوان  تخاس  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

ندـش وحم  لباق  نخـس  نیا  دوشیم ، ادا  تردـق  اـب  ناـسنا  نویلیم  اـھهد  یهرجنح  زا  یدـحاو  یادـص  یتقو  تسا . ناـسنا  اـھنویلیم  یاـھلد  هب  یکتم  یمالـسا  یروھمج 

یناھج و یهطلـس  ماظن  زا  ترفن  رابکتـسا ، زا  ترفن  دایرف  مھ  اب  ناسنا  نویلیم  اھهد  تسا ؟ یخوش  دوشیم . راگدـنام  دـنامیم و  یقاب  ایند  رد  نخـس  نیا  جاوما  تسین ؛

ینتفر نیب  زا  نیا  دـنھدیم ؛ رـس  ار  دایرف  نیا  دـنراد  مدرم  هک  تسا  لاـس  یـس  راـب ؛ ود  هن  راـب ، کـی  هن  مھ  نآ  دنھدیمرـس ؛ ار  یمالـسا  ناـمیا  یلم و  تزع  رب  یراـشفاپ 

رگید نیناوـق  لـثم  تسا ، هبذاـج  نوناـق  لـثم  تسا ؛ خـیرات  تعیبـط و  یمتح  نیناوـق  وزج  اـھنیا  تسا ؛ یندـنام  لد ، همھ  نیا  هرجنح و  همھ  نیا  گـنھامھ  داـیرف  تسین .

مرکا ربمغیپ  لوق  زا  ار  ثیدح  نیا  اھراب  نم  میھد . ماجنا  تسرد  ار  نامدوخ  راک  یمادک  رھ  ام  هک  تسا  نیا  طرـش  تسا . راگدنام  ادص  نیا  درادن . فلخت  اذل  تسا ؛ یعیبط 

. دھد ماجنا  ناقتا  اب  دـھد ، ماجنا  تسرد  دـھد ، ماجنا  مکحم  ار  نآ  دـھد و  ماجنا  ار  راک  هک  یـسک  رب  ادـخ  تمحر  هنقتاف ؛» المع  لمع  رما  محر هللا  : » ماهتفگ نابطاخم  هب 

. داد ماجنا  ناقتا  اب  دیاب  ار  راک 

ناوج  / ١٣٨٩/٠٧/١۴ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

شناد یهداج  رد  مدق  هک  یسک  رھ  و  اھتلم ، رامثتسا  رامعتسا و  رابکتسا و  یئوگروز و  ملظ و  زا  تسا  ترابع  جئار  یهکس  هک  یئایند  نیا  یوت  رگا  دینکب ؛ ار  شرکف  امش 

هب ار  هطلـس  ماظن  اعومجم  هک  ریذپهطلـس ، رگهطلـس و  دنریذپیم ؛ ار  روز  مھ  هدع  کی  دـنیوگیم ، روز  یاهدـع  کی  دـنکیم -  لابند  ار  هار  نیمھ  دراذـگیم ، تفرـشیپ  ملع و  و 

هتفرشیپ یروانف  یاراد  دناسرب ، ایند  هب  ار  شدوخ  یادص  دناوتب  دشاب و  هتشاد  ندز  یارب  فرح  دشاب ، هتشاد  تردق  دشاب ، ملاع  دنک ، ملع  دق  یتلم  کی  دنروآیم -  دوجو 

هک یئاجنآ  دنک ؛ هلباقم  هھجاوم و  هطلـس  ماظن  نیا  اب  دـشاب و  الاب  سفن  هب  دامتعا  اب  یاھناسنا  یاراد  دـشاب ، تاغیلبت  تردـق  یاراد  دـشاب ، یطابترا  نوگانوگ  یاھرازبا  و 

؛ داد دـھاوخ  خر  یبیجع  قافتا  هچ  ایند  رد  دـینیبب  دـنک ، رپس  هنیـس  تلم  نآ  زا  عافد  هب  وا  دـننک ، هل  اپ  ریز  دـننک ، مولظم  ار  تلم  کی  ات  دـنھدیم  مھ  تسد  هب  تسد  همھ 

. دش دھاوخ  نوگرگد  ایند  عضو 

هیولسع  / ١٣٩٠/٠١/٠٨ تفن  تعنص  نانکراک  مدرم و  عمج  رد  تانایب 

لماک روط  هب  ار  سراف  جیلخ  دنمتورث  یهزوح  نیا  دنتشاد  میمـصت  دندوب ، هدرک  کرد  ار  ملاع  زا  یهقطنم  نیا  تیمھا  هک  بلطهطلـس  زواجتم و  ناربکتـسم  یاهرود ، کی  رد 

و دندز ، مدرم  نآ  هب  ار  ریذپانناربج  یاھهبرض  نآ  ناشدوخ  روضح  اب  دندروآرد و  زور  نآ  هب  ار  ناتسودنھ  یهراقهبش  هک  ینارگرامعتسا  نامھ  دنریگب . رایتخا  رد  دننک و  هضبق 

رد صوصخب  مھ  ینالوط ، یهنارک  نیا  مدرم  زور ، نآ  رد  دنربب . عمط  دـننکب و  لد  هقطنم  نیا  زا  دـندوبن  رـضاح  رگید ، وحن  هب  ایـسآ  قرـش  رد  و  رگید ، وحن  هب  اقیرفآ  لامـش  رد 

کی نیا  هک  دندناسر ؛ تابثا  هب  ار  ناریا  تلم  یگداتسیا  تزع و  دنداد ، ناشن  تماھش  دندرک ، یگداتسیا  دندرک ، تمدخ  یلیخ  ناگزمرھ ، ناتسا  رد  مھ  و  رھشوب ، ناتسا 

. دش دھاوخن  هدودز  زگرھ  خیرات  یهظفاح  زا  اھزیچ  نیا  و  هقطنم ، نیا  یارب  تسا  یخیرات  یهقباس 

دـنزادنیب و تسد  دـنناوتیم ، هک  ملاع  طاقن  زا  یاهطقن  رھ  هب  هک  دنتـسھ  نیا  رکف  رد  یرگید  وحن  هب  یللملانیب  نازواجتم  نارگهطلـس و  تسا . یرگید  نارود  کی  مھ  زورما 

، هقطنم نیا  رد  صوصخب  ایند و  رانک  هشوگ و  رد  دینکیم  هدـھاشم  هک  روط  نامھ  اھتلم ؛ تزع  تیوھ و  ندرک  دوبان  تمیق  هب  ولو  دـننک ، نیمات  ار  ناشدوخ  عورـشمان  عفانم 

. دنھدیم ماجنا  دنراد  اھلاس  نیا  رد 

مسیرورت  / ٠٣/١٣٩٠/٠۴ اب  یناھج  هزرابم  یللملانیب  شیامھ  هب  مایپ 

تـسیرورت دنلوغـشم ، دوـخ  نیمزرـس  تاـجن  یارب  هناـمولظم  یئهزراـبم  هب  هک  ار  ینیطـسلف  زراـبم  یاـھهورگ  لاـح ، نـیمھ  رد  نآ ، ورهلاـبند  ییاـپورا  یاـھتلود  اـکیرما و 

. تسا ینونک  ناھج  رد  مسیرورت  لکشم  یلصا  یاھهیاپ  زا  یکی  مسیرورت ، زا  رگاوغا  فیرعت  نیا  دنمانیم .

رگلاغـشا و اب  هلباقم  رد  دوخ  عورـشم  قح  زا  هک  ار  ینازرابم  نانآ  دنک . دـیدھت  ار  نانآ  عورـشمان  عفانم  هچنآرھ  زا  تسا  ترابع  مسیرورت  هطلـس ، ماظن  نارادمدرـس  رظن  رد 

. دنسانشیمن تسیرورت  دناهانگیب ، مدرم  تینما  ناج و  یالب  هک  ار  دوخ  رودزم  ثیبخ و  یاھهتسھ  یلو  دننادیم  تسیرورت  دننکیم ، هدافتسا  رگهلخادم 

یمالسا  / ٠٩/١٣٩٠/٠۶ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رد یهلخادـم  ناشیعـس  هـک  یناـسک  یهدارا  رب  ار  ناـشدوخ  یهدارا  دـنناوتب  دـننک ، تـبقارم  دـنناوتب  هللااـشنا  دـناهدرک ، زاـغآ  هـک  یتـکرح  نـیا  رد  ناملــسم  یاـھتلم  رگا 

مالـسا و نانمـشد  هدرکن  یادـخ  رگا  اما  تشاد ؛ دـنھاوخ  ار  هدنورـشیپ  تکرح  کی  یمالـسا  یاـھروشک  ینـالوط  یاھتدـم  اـت  دـنھدب ، هبلغ  تسا ، یمالـسا  یاـھروشک 

رب دنناوتب  هدرکن  یادخ  رگا  دنوش ، راوس  جاوما  نیا  رب  دنناوتب  اکیرمآ -  ملاظ  ربکتسم و  میژر  یناھج ، مسینویھص  هطلس ، نارادمدرـس  رابکتـسا ، یایند  ینعی  نیملـسم - 

راچد لاس  اھهد  ات  زاب  مالـسا  یایند  املـسم  دـننک ، تیادـھ  دـنھاوخیم ، ناشدوخ  هک  هچنآ  تمـس  هب  ار  ثداوح  دـنریگب و  تسد  هب  ار  راک  لرتنک  دـنیایب و  قئاف  اھتلم  مزع 

قئاف ناملسم  یاھتلم  مزع  رب  یمالسا  یاھروشک  نانمشد  هک  دنھد  هزاجا  دیابن  یگنھرف  یسایس و  ناگبخن  دراذگب . دیابن  یمالسا  تما  دوب . دھاوخ  گرزب  تالکـشم 

. دنیایب

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 21 
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هک دننادیم  اھتلم  زورما  دندوبن . فقاو  ناشدوخ  یاھیئاناوت  هب  دح  نیا  ات  مھ  اھتلم  دوخ  نونکات  ناملـسم . یاھتلم  یمالـسا و  یاھروشک  یارب  تسا  یگرزب  ناحتما  زور 

هطلس و یاھیروتارپما  نارادمدرس  ملاع و  نارگهطلس  هتبلا  تسا . یگرزب  تمعن  دوخ ، زا  اھتلم  تخانش  نیا  دشاب . زاسراک  دناوتیم  ردقچ  اھنآ  یهدارا  دنراد و  یتردق  هچ 

. دنشکیم هشقن  مھ  اھنآ  دننامیمن ، راکیب  اذل  تسا ؛ ربخ  هچ  مالسا  یایند  رد  دناهدیمھف  مھ  تردق 

مالسا و هب  نامیا  زا  یشان  دراد ، دوجو  هوکـش  تمظع و  ورین و  زا  ام  نورد  رد  هچنآ  دندرگرب . ناشدوخ  یمالـسا  لیـصا و  تیوھ  هب  ناملـسم  یاھتلم  هک  تسا  یزور  زورما 

، نامدوخ لد  رد  رتشیب  هچرھ  یتسیاب  ار  نیا  دیآیمن ؛ قئاف  نآ  رب  یتردق  چـیھ  هک  یتردـق  نآ  تسا  نیا  تسا ؛ لاعتم  یادـخ  هب  لاکتا  یھلا و  نابیتشپ  تردـق  هب  داقتعا 

. میشخبب یلجت  نامدوخ  لمع  رد 

نیطسلف  / ١٣٩٠/٠٧/٠٩ هضافتنا  زا  تیامح  سنارفنک  رد  تانایب 

ذوفن و شرتسگ  یارب  یئاکتا  یهطقن  یاهلیـسو و  ار  اپ  یاج  نیا  تسا ، یرـشب  یهعماج  یارب  یگرزب  یداـصتقا  یـسایس و  یقـالخا و  رطخ  هک  مسینویھـص  هک  نآ  مجنپ 

. تسا هداد  رارق  ناھج  رد  دوخ  یهطلس 

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

اب یهلباقم  اھتردق ، یللملانیب  یهطلـس  اب  یهلباقم  یناھج ، ملظ  اب  یهلباقم  ینتفاینتسد -  رھاظب  الاو و  یاھنامرآ  نیا  اب  یتلم  کی  یروشک ، کی  یماظن ، کی  یتقو 

دنیآیم وا  نادیم  هب  یگرزب  یاھتردق  دراد ، یگرزب  نانمشد  دراد ، یتفلکندرگ  نانمـشد  اعبط  دیآیم ، راک  رـس  ود -  رھ  رابکتـسا ، فاعـضتسا و  اب  یهلباقم  هطلـس ، ماظن 

. دوب جیسب  یهلئسم  نیمھ  اھیگدامآ ، نیا  ناکرا  زا  یکی  دروایب . دوجو  هب  دوخ  رد  ار  مزال  یاھیگدامآ  دیاب  اذل  وا ؛ اب  یهلباقم  یارب 

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

یگدنز رب  تفصناطیش  یاھناسنا  یناطیش  هناملاظ و  یهنمیھ  طلست و  نیا  لطاب ، قح و  یگتخیمآ  نیا  دراد ؛ دوجو  ناھج  فارطا  رد  هک  یتاکرح  نیا  یهعومجم  نیب  رد 

قح لابند  دنزیم ، قح  فرح  هک  هدش  ادیپ  یتلم  کی  میاهدرک ، رارکت  اھراب  ام  هک  تسا  هطلس  ماظن  یاضف  نامھ  تسا ، رابکتسا  یاضف  هک  یئاذک ، یاضف  نیا  رد  نارگید ؛

هداتـسیا فرح  نیا  یاپ  ناریا  تلم  بالقنا . تکرب  هب  مالـسا ، تکرب  هب  تسا ؛ ناریا  زیزع  تلم  تلم ، نیا  تسا . تلادـع  رارقتـسا  لابند  تساھناسنا ، قوقح  لاـبند  تسا ،

نیا مینیبیم . میراد  ار  شاهقطنم  نیا  رد  ام  الاح  هدرک ؛ زاب  ناـھج  رد  هکلب  هدرک ، زاـب  هقطنم  نیا  رد  ار  دوخ  یاـج  جـیردتب  رکف  نیا  ناریا ، تلم  یگداتـسیا  رطاـخ  هب  تسا .

. تسا یتقیقح  کی 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢۴ نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

یهکبـش یاھتـسایس  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  دراد ، دوجو  ایلاتیا  لثم  ناملآ ، لثم  هسنارف ، لثم  سیلگنا ، لـثم  یئاـپورا ، یاـھروشک  رد  هک  یتالکـشم  زا  یرایـسب  زورما 

اکیرمآ رد  دنربیم . باسح  دننزیم و  مشچ  دندایز ، ایند  رد  هک  تسینویھص  نارادیناپمک  نارادهیامرس و  زا  اھنیا  تسا . مکاح  اھروشک  نیا  یاھتلود  رب  یتسینویھص  ثیبخ 

هچ اـھتلم -  یتـقو  تسا . روج  نیمھ  شیب  مک و  مھ  اـپورا  رد  تساـکیرمآ . نادـنمتردق  نیب  رد  لومعم  یهویـش  کـی  اھتـسینویھص ، هب  یئوگقلمت  تسا . روج  نیمھ  مھ 

، دـش دـھاوخ  رتشیب  ناشهزیگنا  انیقی  تسا ، هکبـش  نیا  ینمیرھا  یناطیـش و  یهطلـس  زا  یـشان  اھیتخبدـب  نیا  زا  یلیخ  هک  دـننادب  اپورا -  یاھتلم  هچ  اـکیرمآ ، تلم 

. دش دھاوخ  رتدیدش  ناشتکرح 

جح  / ١٣٩٠/٠٨/١۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یهداج دوخ ، رادنپ  هب  هتخاس و  دوخ  نامرف  هب  رـس  ار  هقطنم  یاھتلود  یتینما ، یـسایس و  یاھدنفرت  اب  لاس  اھھد  لوط  رد  هک  اکیرما ، نانآ  سار  رد  ربکتـسم و  یاھتلود 

نیا یاـھتلم  ترفن  یرازیب و  جاـمآ  نیتسخن  نونکا  دـندوب ، هدروآ  دـیدپ  ناـھج  ساـسح  شخب  نیا  رب  یـسایس  یگنھرف و  یداـصتقا و  نوزفازور  یهرطیـس  یارب  یعناـمیب 

اھتلم تسد  هب  هقطنم  نیا  یسایس  یایفارغج  داد و  دنھاوخن  نت  نیـشیپ  رابتفخ  یهلداعمان  هب  زگرھ  اھبالقنا  نیا  زا  هدمآرب  یاھماظن  هک  تشاد  دیاب  نانیمطا  دناهقطنم .

. دروخ دھاوخ  مقر  نانآ  لماک  لالقتسا  تزع و  تھج  رد  و 

ید  / ١٣٩٠/٠٩/٢١ تشادگرزب ٩  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

؛ متفگ ار  نیا  مروایب -  مسا  مھاوخیمن  تسا ؛ یفورعم  مدآ  بخ ، هک  یرامعتسا -  دض  تازرابم  یهصرع  نالاعف  زا  یکی  هب  شیپ ، لاس  تسیب  لاس ، هدزناپ  یتقو ، کی  نم 

دندمآ و ناشروضح  اب  ناشمسج ، اب  مدرم  درک . هنحص  دراو  ار  مدرم  هک  دوب  نیا  ام  راوگرزب  ماما  رنھ  متفگ  میدرک . سح  ار  نیا  ام  درک . لمع  ار  هخسن  نیا  هلـصافالب  تفر  وا 

میظع یاھتردق  رامعتـسا و  یـسایس و  ریغ  یـسایس و  عناوم  یهمھ  دندرک . تیبثت  ناشدوخ  روضح  اب  دـندوب ، هتـشامگ  تمھ  نآ  رب  هک  ار  هچنآ  دنتـساوخیم ، هک  ار  هچنآ 

نادـیم دراو  اھتلم  رگا  ایند  زا  یاهطقن  رھ  رد  مھ  نالا  تسا . روج  نیمھ  مھ  نالا  دـننک . ینیـشنبقع  دـنروبجم  هثداح  نیا  لباقم  رد  دنطلـسم ، اھتلم  روما  رب  هک  یناـھج 

رد یعنام  چـیھ  دوش ، نادـیم  دراو  خـسار  نامیا  نیا  رانک  رد  حـلاص  لمع  نینچمھ  لد و  رد  خـسار  نامیا  نآ  رگا  و  صخـشم ، یاھراعـش  اب  صخـشم ، فدـھ  کی  اب  دـنوشب 

. تسین تمواقم  رب  رداق  اھنآ  لباقم 

نشور  / ١٣٩٠/١٠/٢٢ یدمحا  دیھش  ناوج  یهبخن  تداھش  یپ  رد  تیلست  مایپ 

نیا تسین ، یدرف  چیھ  هب  مئاق  زورما  هتفای ، قنور  دیھش  یافطصم  نوچ  یئاناوت  رویغ و  نموم و  ناناوج  مزع  تمھ و  اب  هک  شناد  یاھهلق  حتف  یملع و  یهدنباتش  دشر 

لابند خـسار  یهدارا  توق و  اب  ار  هار  نیا  هطلـس ، ماظن  رابکتـسا و  هاگودرا  نارـس  مشچ  یروک  هب  ام  تسا . یلم  ریذـپانللخ  مزع  کـی  زا  هتـساخرب  یخیراـت و  شبنج  کـی 

. دیشک میھاوخ  دوسح  دونع و  نانمشد  خر  هب  ار  دوخ  گرزب  تلم  روآکشر  تفرشیپ  درک و  میھاوخ 

١٣٩٠/١١/١٠ /  « یمالسا یرادیب  ناناوج و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

یمالسا یاھروشک  دندرک ؛ ینارمکح  یمالسا  تما  رب  ناشدوخ  یملع  یاھتفرشیپ  کمک  اب  اھیبرغ  لاس  تسیود  تسا . گرزب  رایسب  تسا ، هدمآ  شیپ  زورما  ات  هچنآ 

تما رب  تسا -  گرزب  ناطیش  هک  اکیرمآ -  راک ، یاھتنم  رد  هسنارف و  سیلگنا ، یلحم . یاھروتاتکید  کمک  هب  میقتسمریغ  ار  یضعب  امیقتسم ، ار  یضعب  دندرک ؛ فرـصت  ار 

ار وا  دنتشاک و  ساسح -  یهقطنم  نیا  هنایمرواخ -  بلق  رد  ار  مسینویھص  یناطرس  یهدغ  دندرک ؛ ریقحت  ار  یمالسا  تما  دنتسناوت ، هچرھ  دندرک . ادیپ  طلست  یمالـسا 

روضح یمالسا ، تمھ  ینامیا ، تمھ  اما  تسا . هدش  نیمات  ملاع  مھم  رایسب  یهقطنم  نیا  رد  ناشاھتـسایس  دصاقم و  هک  دندوب  نئمطم  دندرک و  تیوقت  تھج  همھ  زا 

. درک فقوتم  ار  فادھا  نیا  یهمھ  درب ؛ نیب  زا  ار  لطاب  یاھباوخ  نیا  یهمھ  یمدرم ،

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

، میزادـنیب نیئاپ  ار  نامرـس  هک  میدوبن  یتلم  کی  اـم  تسا . مھم  یلیخ  نیا  اھـشلاچ ؛ رب  یهبلغ  زا  تسا  تراـبع  لاـس  هس  ود  یـس و  نیا  رد  اـم  توق  یهطقن  نیرتمھم 

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 22 
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رب یانب  دنتـشاذگ ، تیذا  رب  یاـنب  دنتـشاد ؛ راـک  اـم  اـب  یناـھج  نیطلـسم  یناـھج ، زھجم  یاھتردـق  لوا  زور  زا  هن ، دـشاب ؛ هتـشادن  یراـک  اـم  هب  یـسک  میورب ، ار  ناـمھار 

یهمھ رب  زورما  ات  ام  دندرک . میرحت  دندروآ ، تسیرورت  دندرک ، راتفرگ  ار  ام  لاس  تشھ  دنتخادنا ، ام  ناج  هب  ار  مادص  دندرک ، لیمحت  گنج  ام  هیلع  دنتـشاذگ : یـشارتعنام 

تماق اب  ار  نامھار  هللادمحب  ام  دروایبرد ؛ وناز  هب  دنک ، نامیـشپ  ار  ام  بالقنا  ام و  تلم  تسا  هتـسناوتن  اھـشلاچ  نیا  زا  مادکچیھ  ینعی  میاهدرک ؛ ادـیپ  هبلغ  اھـشلاچ  نیا 

. تسام توق  یهطقن  نیرتمھم  نیا  میاهداد . همادا  راوتسا 

یمالسا  / ١٣٩٠/١١/٢١ تدحو  سنارفنک  نیمجنپ  تسیب و  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رادید  رد  تانایب 

هک دـندرکیم  روصت  هلاس  اھهد  یاھـشالت  اب  یدام  رگهطلـس  یاھتردـق  یدام و  یایند  هک  یزور  نآ  رد  مالـسا ؛ یارب  دوب  یدـیدج  تدـالو  کـی  عقاو  رد  یمالـسا  بـالقنا  دـلوت 

نیا رد  یخیرات  راگدنام  گرزب و  ویرغ  نیا  میظع ، یادص  نیا  یطئارـش  نینچ  کی  رد  دندرک ، عمج  اھناسنا  یگدـنز  یهصرع  زا  ار  مالـسا  صوصخب  ار و  تیونعم  نید و  طاسب 

دنمـشوھ و ناتـسود  مھ  ار ؛ تیرـشب  نانمـشد  ار ، اـھتلم  لالقتـسا  نانمـشد  ار ، مالـسا  نانمـشد  درک ، هدزتشھد  ار  نانمـشد  مھ  دـش ؛ دـنلب  دـمآ ، دوـجو  هـب  روـشک 

مالـسا مچرپ  هک  درکیمن  نامگ  گرزب  یایند  نیا  رد  سک  چـیھ  دـمآ ، دـیدپ  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  هک  یزور  نآ  درک . راودـیما  ایند  یهمھ  رد  ار  تریـصباب  هاـگآ و  یاـھناسنا 

دشر دنامب ، یمالسا  تکرح  نیا  دیایب و  رد  زازتھا  هب  دوب ، نارگهطلـس  رایتخا  رد  تسبرد  روط  هب  هک  یروشک  نینچ  کی  رد  یاهقطنم ، نینچ  کی  رد  مھ  نآ  روجنیا ، دناوتب 

. درکیمن رکف  ایند  فارطا  رد  سک  چیھ  دنک ؛ تمواقم  دناوتب  اھینمشد  لباقم  رد  دنک ، ادیپ 

ناجیابرذآ  / ١٣٩٠/١١/٢۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هارمھ خسار  مزع  اب  هک  تکرح  ساسحا  یرگیبالقنا ، ساسحا  روضح ، ساسحا  میتفگ ، اھراب  درک . دھاوخ  ار  شدوخ  راک  نیا  دمآرب ، لد  زا  یتقو  تلم  کی  یهناقداص  مای 

یاھروشک یهمھ  رد  اـقیرفآ و  لامـش  رد  شاهنومن  نیا  دـیئامرفب ، درک . دـھاوخ  دـنمهرھب  ار  همھ  مارآ  مارآ  درک ؛ دـھاوخ  ذوفن  اـج  همھ  رد  یراـھب  شوخ  یاوھ  لـثم  تسا ،

یاھروشک رد  و  دنتیلقا -  اھناملـسم  دنتـسھ ؛ یئاھروشک  رد  هک  یئاھتیلقا  اھتیلقا -  رد  دنمـشوھ  رکف و  بحاص  ناملـسم  رھ  لد  رد  مالـسا و  یایند  یهمھ  رد  یبرع و 

یهطقن کـی  هب  دوخ  میظع  تکرح  رد  مالـسا  دـننکیم . تیـصخش  ساـسحا  دـننکیم ، تیوھ  ساـسحا  جـیردتب  یداـمتم  یاـھلاس  نیا  لوط  رد  اـھلد  کـیاکی  هک  یمالـسا ،

یدام طلـسم  یاھتـسایس  نیا  دـش . دـھاوخ  ور  نآ  هب  ور  نیا  زا  ایند  درک ، دـنھاوخ  هدـھاشم  ار  یمھم  گرزب و  یاـھزیچ  یلیخ  هدـنیآ  یاھلـسن  تسا . هدیـسر  ساـسح 

، تساجنیا مھ  یلـصا  نوناک  تسایند . یهدنیآ  نیا  دـش ؛ دـھاوخ  دوبان  دـش ، دـھاوخ  بآ  دـش ، دـھاوخ  لحمـضم  جـیردتب  اھنیا  دندیـشک ، دـنب  هب  ار  اھتلم  هک  هناربکتـسم 

. تسا تماقتسا  یگداتسیا و  نیا ، یهتکن  تسا . هداتسیا  تلم  نیا  تسا و  هدش  عورش  اجنیا  زا  مھ  یلوا  ششوج 

مالسلاهیلع  / ١٣٩١/٠٣/٠٣ نیسح  ماما  هاگشناد  رد  تانایب 

هب دباتب ، نامیا  تیونعم و  رون  هک  اج  رھ  تسین . یعقاو  تردـق  یهناشن  اھنآ  یرھاظ  یوھایھ  تسا . فعـض  هب  ور  ایند  رد  یرگمتـس  یئوگروز و  رابکتـسا و  ملظ و  یهھبج 

زا یکی  و  تساـم ، زیزع  ناـناوج  یهدـھع  رب  راـک  نیا  زا  یمھم  یاھـشخب  دـتفایم . اـیند  رد  دراد  قاـفتا  نیا  دـنوشیم ؛ وحم  جـیردتب  دـنزابیم و  گـنر  اـھتملظ  یعیبـط  روـط 

. تسا زیزع  ناناوج  امش  یهدھع  رب  نآ  یاھشخب  نیرتساسح 

یمالسا  / ١٣٩١/٠٣/٢٩ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

خیرات رد  یتقو  مینکیمن ، ربدـت  یھلا  تایآ  رد  یتقو  مینکیمن ، هعلاطم  یتقو  مینکیمن ، رکف  یتقو  میراد . هتفھن  دوخ  رد  یمیظع  دادعتـسا  ندیـشیدنا ، یارب  رـشب ، داحآ  اـم 

نآ زا  مینکیمن ، ربدـت  اھتلم ، یارب  گرزب  یزوریپ  لـماوع  رد  هتـشذگ ، یاـھیراتفرگ  رد  تسا ، هدـمآ  شیپ  تیرـشب  یارب  هک  ینوگاـنوگ  یاـیاضق  رد  دوخ ، یهتـشذگ  رد  دوخ ،

. دراد جایتحا  ود ، نیا  هب  رشب  زورما  لوقعلا .» نئافد  مھل  اوریثی  و  هتمعن ... یسنم  مھورکذی  و  « ؛ مینامیم مورحم  تسا ، هداد  رارق  ام  رد  ادخ  هک  یونعم  یهنیجنگ 

یاھتردق رب  هناگود  قطنم  هک  نیا  رد  تسھ ، ضیعبت  هک  نیا  رد  تسھ ، ملظ  هک  نیا  رد  تساجک ؟ زا  رـشب  یتخبدب  دننیبب  دنـشیدنیب ، دننک ، رکف  دنراد  زاین  یرـشب  عماوج 

هک یئاھتلم  رب  طلـسم  یاھتردـق  ملظ  تسا . همھ  دوھـشم  دوریم ، دراد  تیرـشب  یهعومجم  رب  زورما  هک  یزراب  ملظ  دراد ؟ دوجو  یکـش  رگم  تسا ، مکاـح  ناـھج  طلـسم 

یهقطنم رد  اجنیا  دیآیم  دوشیم  دنلب  هار  رتمولیک  نارازھ  زا  یتردـق  کی  دـینکیم . هدـھاشم  ار  نیا  تسا ؛ همھ  مشچ  یولج  تسا ، یلاخ  یعافد  تاناکما  زا  ناشتـسد 

ناشاھرتپوکیلھ دـننکیم ؛ ازع  هب  لیدـبت  ار  اھیـسورع  تقو  نآ  دـنکیم ؛ لیمحت  ار  دوخ  یهطلـس  روزهب  درادـن ، یتاـناکما  تسا و  یلاـخ  شتـسد  هک  یروشک  کـی  رب  اـم ،

رد یتـح  تساـیند . عـضو  نـیا  دـننکیمن ! مـھ  یھاوخرذـع  دـیوگب ؛ یزیچ  اـھنآ  هـب  دـناوتیمن  مـھ  یـسک  دـننکیم ، ناریو  ار  مدرم  یاـھهناخ  دـنزیریم . مدرم  رـس  رب  گرم » »

زا یئاشگهرگ  اپورا ، زورما  یهلئـسم  تسا . هنوگ  نیمھ  عضو  دـینیبیم  دـینک ، هاگن  هک  ار  ایند  یداصتقا  لئاسم  نیمھ  زورما  تسا . روج  نیمھ  مھ  هتفرـشیپ  یاـھروشک 

یاھتردق یارب  رـشب ، عون  رـشب ، داحآ  تسا . نیا  اھنآ  یهلئـسم  زورما  تسا . نالک  یاھتورث  نابحاص  زا  تساھرادهیامرـس ، زا  تساھرادکناب ، زا  یئاشگهرگ  تسین ؛ مدرم 

ود دوجو  اشنم ، تسا ؛ هطلـس  ماظن  اشنم ، تساجک ؟ نیا  اشنم  دـنیبب  دـنک  رکف  تیرـشب  بخ ، دراد ؛ دوجو  ایند  رد  هک  تسا  یقیاقح  کـی  اـھنیا  دنتـسین . حرطم  طلـسم 

ار رگهطلس  نمشد و  یهطلس  مھ  ریذپهطلس  رگا  تفر ، دھاوخ  نیب  زا  هطلـس  ماظن  دشاب ، هتـشادن  دوجو  رگهطلـس  رگا  هک  نانچمھ  تسا . ریذپهطلـس  رگهطلـس و  بطق 

ناـگبخن یـسایس ، ناـگبخن  تسا ؛ ناـگبخن  فیلکت  فیلکت ، مھ ، اـھتلم  ناـیم  رد  تساـھتلم ؛ فیلکت  فیلکت ، هک  تساـجنیا  دروخ . دـھاوخ  مھ  هب  ماـظن  نیا  زاـب  دریذـپن ،

. یگنھرف

هدـھاشم تسا -  باـن  تسا ، صلاـخ  هک  مدرم -  یوس  زا  شخبیدازآ  گرزب و  تکرح  کـی  اـیند  زا  یاهشوگ  رھ  رد  یتـقو  رابکتـسا  یاھهاگتـسد  هب  یهتـسباو  یاـھناطیش 

اھروشک رد  مدرم  تسا . ربخ  هچ  ام  یهقطنم  رد  زورما  دینیبیم  دنزادنیب . تیصاخ  زا  ای  دوخ ، دض  هب  دننک  لیدبت  ار  تکرح  نآ  هک  دننکیم  زکرمتم  ار  ناشورین  مامت  دننکیم ،

یاھروشک لد  رد  یناطرـس  یهدـغ  نیا  دوجو  زا  ترفن  زاربا  یارب  مسینویھـص ، طلـست  لـباقم  رد  تلذ  زا  تاـجن  یارب  اـکیرمآ ، هب  یگتـسباو  زا  تاـجن  یارب  دـننکیم  بـالقنا 

. تساھنیا هلئسم ، دننک . یثنخ  ار  تکرح  ات  دتفایم  تکرح  هب  شیاھهتسباو  رابکتسا و  یلام  یتاعالطا و  یسایس و  یاھهاگتسد  مامت  یمالسا ؛

دھعت  / ٠٩/١٣٩١/٠۶ مدع  شبنج  نارس  سالجا  نیمھدزناش  رد  تانایب 

: منک حرطم  ار  یرگید  تقیقح  مھاوخیم  نم 

یدردـمھ و یراکوکین و  تلادـع و  یکاپ و  هب  ار  اھنآ  هک  دـنراد  یناسمھ  ترطف  یگنھرف ، ینابز و  یداژن و  یاھینوگمھان  دوجو  اـب  اـھناسنا  هک  تسا  هتخومآ  اـم  هب  مالـسا 

دنوادـخ یلاـعتم  تاذ  تفرعم  دـیحوت و  هب  ار  اـھناسنا  دـنک ، روـبع  تمالـس  هب  هدـننکهارمگ  یاـھهزیگنا  زا  رگا  هک  تسا  یناـگمھ  تشرـس  نـیمھ  دـناوخیم و  ارف  یراـکمھ 

. ددرگیم نومنھر 

عاعـش ددرگ و  اماوت -  تلادـع -  تفرـشیپ و  زا  رادروخرب  زارفارـس و  دازآ و  عماوج  لیکـشت  یهناوتـشپ  هیاپ و  تسا  رداـق  هک  تسا  یتیفرظ  ناـنچ  یاراد  کاـنبات  تقیقح  نیا 

نیمھ زین  و  دروآ . مھارف  نانآ  یارب  یھلا -  نایدا  دوعوم  یورخا  تشھب  زا  شیپ  یئاـیند -  یتشھب  دـھد و  ذوفن  اـھناسنا  یئاـیند  یداـم و  یاـھتیلاعف  یهمھ  رب  ار  تیونعم 

، یئایفارغج یهقطنم  یخیرات و  یهقباس  یرھاـظ و  لکـش  رظن  زا  هک  دـشاب  یئاـھتلم  یهناردارب  یاـھیراکمھ  زیرهدولاـش  دـناوتیم  هک  تسا  یناـگمھ  کرتشم و  تقیقح 

. دنرادن رگیدکی  هب  یتھابش 

یرگهطـساو ای  هبناجکی  عفانم  یبلطنوزفا و  ای  دیدھت  سرت و  ساسا  رب  هن  ار  دوخ  نایم  تاطابترا  اھتلود  دشاب ، راوتـسا  یاهدولاش  نینچ  رب  هاگرھ  یللملانیب  یاھیراکمھ 

هدوسآ اھهغدـغد  زا  ار  دوخ  یاھتلم  رطاخ  دوخ و  رادـیب  نادـجو  دـننکیم و  انب  تیناسنا  عفانم  نآ ، زا  رترب  و  کرتشم ، ملاس و  عفانم  یهیاپ  رب  هکلب  شورفدوخ ، نئاخ و  دارفا 

. دنزاسیم

لوارقـشیپ غلبم و  یعدم و  اکیرمآ ، زواجتم  وگروز و  تلود  زورما  و  یبرغ ، رگهطلـس  یاھتردق  ریخا  یاھنرق  رد  هک  دراد ، رارق  هطلـس  ماظن  لباقم  یهطقن  رد  ینامرآ  مظن  نیا 

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 23 
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. دنتسھ هدوب و  نآ 

ناوج  / ١٣٩١/٠٧/١٢ ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمشش  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

، دراد تاغیلبت  دراد ، لوپ  تسین ؛ یتسدـیھت  یهھبج  تسین ؛ یفیعـض  یهھبج  هھبج ، نآ  میاهتفرگ ؛ رارق  نمـشد  یهھبج  اب  یهلباقم  رد  یعیـسو  نادـیم  کی  رد  زورما  اـم 

راشف مھ  روج  همھ  هداتـسیا . وا  یاھراشف  یهمھ  لباقم  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  اما  دراد ؛ یـسایس  یاھیئاناوت  تسایـس و  دراد ، ملع  دراد ، هناـسر 

لباقم رد  تلم  اھراک . لیبق  نیا  زا  و  میرحت ، ات  یداصتقا ، راشف  ات  یـسایس ، راـشف  اـت  دـیریگب ، هریغ  شاـشتغا و  داـجیا  رورت و  یماـظن و  یتینما و  راـشف  زا  دـننکیم ؛ دراو 

یئاناوت اب  تداشر و  اب  یمالسا ، یروھمج  ماظن  یمالسا و  بالقنا  ناریا و  تلم  دراد و  دوجو  اھراشف  نیا  هک  تسا  لاس  هس  یس و  هتفر . شیپ  هداتـسیا و  اھنیا  یهمھ 

. هدرک یوق  ار  شدوخ  مھ  هدرک ، یثنخ  ار  اھراشف  مھ  هداتسیا ؛

هاـگیاج دراد ، دوجو  هدرک و  میـسرت  ار  اـیند  یـسایس  یاـیفارغج  اـیند و  یـسایس  یاـھورین  تیعقوـم  هاـگیاج و  تیعـضو  زورما  هک  یکلاـک  نیا  رد  اـیند ، ینوـنک  یهشقن  رد 

، دـینیبب ار  اـھراشف  دـینیبب ، ار  اـھیئامزآروز  میتـسھ ؟ یتیعـضو  هچ  رد  میئاـجک ؟ اـم  مینکن ؛ مگ  ار  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  هاـگیاج  ار ، ناریا  تـلم  هاـگیاج  ار ، ناـمدوخ 

میدش بجوم  مادقا ، ریبدت و  نالف  اب  میمصت ، نالف  اب  مینک  روصت  ام  هکنیا  اما  فلتخم -  بناوج  زا  تسا -  دایز  یلیخ  اھراشف  هتبلا  دینک . هدھاشم  ار  نمشد  یاھیماکان 

یهطلس ماظن  لباقم  رد  ندشن  میلست  رطاخ  هب  شدوخ ، لقتـسم  هاگیاج  رطاخ  هب  ناریا  تلم  تسین . تسرد  نیا  تسا ؛ طلغ  نیا  دوش ، بلج  ام  فرط  هب  ینمـشد  هک 

میلـست هب  راداو  ار  وا  دنتـسناوتن  اھنت  هن  دننک . شمیلـست  هک  دنروآیم  راشف  هدشن ، میلـست  هطلـس  ماظن  نیا  لباقم  رد  تلم  نوچ  تساھمجاھت . نیا  دروم  یللملانیب ،

هک دـنکیم  یئاـھناجیھ  تینابـصع و  راـچد  ار  نانمـشد  نیا ، هدـش . رتـشیب  مھ  شایئاـناوت  تردـق و  هدـش ، رتـشیب  مـھ  شایراـشفاپ  شدوـخ  هاـگیاج  رد  وا  هـکلب  دـننک ،

ار یمالسا  یروھمج  ماظن  هاگیاج  ام  زیزع  ناگبخن  نیاربانب  دوش . عفتنم  دناوتیم  مھ  اھنآ  تاھابتـشا  زا  ناسنا  هک  دنزیم ؛ رـس  اھنآ  زا  اھناجیھ  نیا  رثا  رب  مھ  یتاھابتـشا 

. دننادب

ناریا  / ١٣٩١/١١/١٩ یمالسا  یروھمج  شترا  یئاوھ  یورین  نانکراک  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

هک دوب  یزور  کی  دـنکیم . کرد  ار  یمھم  قیاقح  ناسنا  یدامتم ، یاھلاس  نیا  لوط  رد  ناریا  یمالـسا  یروھمج  شترا  ییاوھ  یورین  هب  یلومعم  فراـعتم و  هاـگن  کـی  اـب 

؛ دیزاسیم یـشزومآ  یامیپاوھ  امـش  زورما  دینک . راک  نآ  یور  دینک و  ریمعت  دیتشادن  هزاجا  دیتسناوتیمن و  دـیتشاد ، رایتخا  رد  هک  ار  ییاھامیپاوھ  یهعطق  کی  یتح  امش 

رد تکرح  راکتبا و  قشع و  دادعتـسا و  میظع  نایرج  دـینکیم . دـیلوت  ار  هدـیچیپ  یاھهعطق  دـیھدیم ؛ ماجنا  یرادار  مھم  یاھراک  دـیزاسیم ؛ زاسهیبش  دـیزاسیم ؛ هدـنگنج 

، یمالـسا یروھمج  نیفلاخم  یتح  زورما  هک  تسا  ینایرج  کی  روشک ، رـسارس  رد  حلـسم و  یاھورین  رد  شترا ، لک  رد  ییاوھ ، یورین  رد  ییافکدوخ  یرواـبدوخ و  تھج 

ار و اـھتلم  راـیتخا  دوب  هدرک  شـالت  یماـظن  مجاـھت  حالـس و  کـمک  هب  روز و  رز و  کـمک  هب  هک  هطلـس  ماـظن  دـنوشب . نآ  رکنم  دـنناوتیمن  مھ  یمالـسا  یروھمج  نانمـشد 

یتسینویھـص و یاـھیناپمک  مھ  ناشرـس  تشپ  هک  روز -  رز و  ناـبحاص  اھتردـقربا و  هب  یهیکت  نودـب  اـھتلم  هـک  دـناروابب  دریگب و  تـسد  رد  اـیند  رـسارس  رد  ار  اـھروشک 

؛ دینک هظحالم  امش  زورما  دیتسکش . مھ  رد  ار  نیا  امـش  دننک ، ادیپ  لالقتـسا  تیوھ و  تیـصخش و  تمظع و  هب  یھار  دنناوتیمن  دندوب -  هدیـشک  فص  یتسینویھـصریغ 

ار دوخ  لقتـسم  فرح  لاس  یـس  ناریا  تلم  دنیاجک . اھنآ  دییاجک ، امـش  دینیبب  دندوب ؛ اکیرمآ  تردق  یهرطیـس  رد  لاس  یـس  هک  ییاھتلم  اب  دـینک  هسیاقم  ار  ناریا  تلم 

 - دـندوب اـکیرمآ  یهرطیـس  رد  لاـس  یـس  نیا  رد  هک  دـندوب  دنتـسھ و  ییاـھتلم  ییاـھتلود ، تساـجنیا . تفگ و  هن »  » نارگهطلـس هب  درک ؛ رارکت  ار  دوخ  قح  نخـس  تفگ ؛

اب دوخ ، تکرح  اب  ناریا  تلم  دـییاجک . امـش  دـنیاجک ، اھنآ  دـینیبب  دنتـسھ ؛ مھ  اھنآ  دـندوب -  هتخادـنا  نارگهطلـس  یاپ  ریز  ار  ناـشاھتلم  هک  اـکیرمآ  یهدرپسرـس  یاـھتلود 

ناریا تلم  ار  نیا  داتسیا . ناوتیم  داتسیا و  نایوجهطلـس  ناگناگیب و  یهطلـس  لباقم  رد  دیابیم  ناوتیم و  هک  درک  تابثا  ادخ ، هب  لکوت  اب  دوخ ، یروابدوخ  اب  دوخ ، لالقتـسا 

تکرب هب  یگداتـسیا ، تکرب  هب  تساجک ؟ زورما  دوب ؟ اجک  یـسایس  ذوفن  یروانف و  تفرـشیپ و  ندـمت و  ملع و  یهلفاـق  رد  ناریا  تلم  شیپ  لاـس  یـس  تسا . هدرک  تاـبثا 

رگید یاھتلم  یارب  مھ  تسا ، هبرجت  هدنیآ  یاھلـسن  ناریا و  تلم  دوخ  یارب  مھ  تسا ؛ هبرجت  کی  نیا  دوخ ؛ یاھدادعتـسا  یهمھ  ندروآ  نادیم  هب  تکرب  هب  ادـخ ، هب  لکوت 

ناریا تلم  اـم  دـیھدب . همادا  دـیاب  ار  نیا  دوب . یرواـبدوخ  هب  یکتم  هک  یتکرح  یگداتـسیا و  نیا  رد  تساـھهنومن  زا  یکی  یمالـسا  یروھمج  ییاوھ  یورین  تسا و  هبرجت 

. تسا یتکربرپ  هار  هار ، نیا  میھدب . همادا  ار  نیا  دیاب 

؛ دنـشاب هتفرگن  راک  هب  ناریا  تلم  هیلع  هک  دـنرادن  هتنچ  رد  یزیچ  دـنتفرگ ؛ راک  هب  تلم  نیا  هیلع  دنتـشاد ، ناوت  رد  هچ  رھ  لاـس  دـنچ  یـس و  نیا  رد  ناریا  تلم  نانمـشد 

، دنتشاد ناوت  رد  هچ  رھ  دندرک ؛ مرن  یهضراعم  دندرک ، تخس  یهضراعم  دندرک ، تیامح  ناوت  یهمھ  اب  یمالـسا  یروھمج  نمـشد  زا  دنتخادنا ، هار  گنج  دندرک ، تاکیرحت 

تلم نیا  دـنریگب -  ار  وا  تفرـشیپ  یولج  دنتـسناوتن  دننکـشب ، دـنروایب و  رد  وناز  هب  ار  وا  دنتـسناوتن  طقف  هن  درک ؛ یگداتـسیا  داتـسیا ، تلم  اما  دـندرک ؛ هزرابم  تلم  نیا  اب 

، دـندرک یماظن  کیرحت  دـنتخادنا ، هار  اتدوک  دـندرک ، هئطوت  دـندرک ؛ هدافتـسا  لاس  یـس  نیا  رد  دنتـسناوتیم ، دوب و  ناـشرایتخا  رد  هک  یراـک  رھ  زا  تسا -  هدرک  تفرـشیپ 

؛ دننک دیماان  ار  تلم  دنناوتب  دننک ؛ جراخ  هنحص  زا  ار  تلم  دنناوتب  هکنیا  دیما  هب  دندرک ، دایز  ار  اھمیرحت  زورهبزور  دندرک ؛ دیدش  تخس و  یاھمیرحت  دندرک ، امیپاوھ  هب  هلمح 

. تسا یمالسا  یروھمج  یهمانراک  نیا  دندنام . ماکان  اما  دننک ؛ نیبدب  یمالسا  یروھمج  مالسا و  هب  تبسن  ار  تلم  دنناوتب 

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

یایند رسارس  رد  ابیرقت  نونکا  هک  تسا  یتقیقح  دنسرتیم ، دننکیم و  زیھرپ  زین  نآ  مان  ندروآ  نابز  هب  زا  یتح  عاجترا  رابکتسا و  یهھبج  نایوگنخس  هک  یمالـسا  یرادیب 

تیھام زا  نانآ  ندش  هاگآ  مالسا و  تمظع  دجم و  ایحا  هب  ناوج ، یاھرـشق  رد  هژیوب  یمومع و  راکفا  قایتشا  نآ ، یهناشن  نیرتزراب  دید . ار  نآ  یاھهناشن  ناوتیم  مالـسا 

ریز رد  ار  یمالساریغ  یمالسا و  قرش  لاس  تسیود  زا  شیب  هک  تسا  یئاھنوناک  اھتلود و  ربکتسم  رگمتس و  حیقو و  یهرھچ  ندش  راکـشآ  یللملانیب و  یهطلـس  ماظن 

. دناهدرک دوخ  یهنارگزواجت  هنامحریب و  یبلطتردق  شوختسد  ار  اھتلم  یتسھ  گنھرف ، ندمت و  باقن  اب  هدرشف و  دوخ  نینوخ  یاھهجنپ 

نارعاش  / ٠١/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

شخبماـھلا هدـمآ و  دوـجو  هب  اـم  یهعماـج  نورد  زا  یخیراـت  میظع  تکرح  کـی  زورما  تـسا . تیلوئـسم  یاراد  رعاـش  مـھ  ناـمدوخ  ناـمز  هعماـج و  هـب  طوـبرم  لـئاسم  رد 

یتلم کی  یوس  زا  اھیئوگروز ، لباقم  رد  یگداتسیا  یللملانیب ، یهطلس  ماظن  اب  یمالسا  بالقنا  یهھجاوم  تسا . تیعقاو  کی  نیا  هدش ؛ یرشب  گرزب  یاھهعومجم 

ام نارعاش  رعـش  رد  دـیاب  نیا  تسا ؛ یمھم  یلیخ  زیچ  روشک ، نیا  رد  یگدازآ  یدازآ و  مچرپ  نتـشارفارب  و  هدوب ، نارگید  یاھیئوگروز  راب  ریز  رتشیب  اـی  لاـس  تسیود  هک 

. دنک ادیپ  روھظ 

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٢/٠۶ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

، تسا هحماسم  تسا ، یرگنلھـس  نیا  رگیدـکی ، اـب  ورمع  دـیز و  یهلباـقم  یحاـنج و  یطخ و  یـسایس و  یاھـشلاچ  هب  میھاـکب  ورف  ار  بـالقنا  شلاـچ  مییاـیب  اـم  هکنیا 

، دراد فالتخا  یاورمع  اب  یدیز  ای  دنراد ، اوعد  رگید  یسایس  نایرج  کی  اب  یسایس  نایرج  کی  یـسایس ، طخ  کی  هکنیا  تسین . اھنیا  بالقنا  شلاچ  تسا ؛ یراگنالھس 

رارق بطاخم  اب  لوا  زا  بالقنا  مییوگیمن  هدرک . هئارا  تیرـشب  یارب  ار  یدـیدج  مظن  کی  بالقنا  هکنیا  زا  تسا  ترابع  بالقنا  یـساسا  شلاچ  تسین ؛ بالقنا  شلاـچ  اـھنیا 

یمایپ بالقنا  نیا  مایپ  بالقنا و  نیا  نابز  اما  دوب ؛ ناریا  رد  یداینب  تارییغت  داجیا  هجوتم  دوب ، ناریا  لئاسم  هجوتم  دوب ، ناریا »  » یمالـسا بالقنا  هن ، دـمآ ؛ رـشب  لک  نداد 

یهلیـسو هب  یرـشب  تقیقح  کی  یناھج ، تقیقح  کی  یناھج ، موھفم  کی  دـنامب ؛ رـصحنم  ناریا  یاھزرم  رد  لاح -  عبط  هب  تسناوتیمن -  دـناوتیمن و  هک  دوب  ینابز  دوب و 

یعامتجا و لکـش  رد  ار  مایپ  نآ  میھاوخب  رگا  تسیچ ؟ مایپ  نآ  تسا . هتـسبلد  مایپ  نیا  هب  هک  دنکیم  ساسحا  دونـشب  ار  نآ  ایند  رد  یـسک  رھ  هک  دش  هداد  مایپ  بالقنا 

بالقنا قطنم  تسا ؛ مولظم  هب  ملاظ و  هب  ایند  میسقت  ماظن  هطلس ، ماظن  تسا . بالقنا  مایپ  نیا  تسا ؛ هطلس  ماظن  اب  یهلباقم  مینکب : نایب  هلمج  کی  رد  نآ  یناسنا 

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 24 
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دوجو یهصرع  یرـشب و  یهحفـص  یهمھ  رد  تسیک  دوشب . ملظ  امـش  هب  دـیراذگب  دـیابن  دـینک و  ملظ  دـیابن  تسا ؛ نوملظت » ـال  نوملظت و  ـال  ، » تسا مالـسا  قطنم  هک 

ندش ادیپ  زا  دعب  زا  تسا  ناھج  رب  مکاح  مظن  لباقم  یهطقن  تسرد  نیا  وشب . ملظ  هن  نک ، ملظ  هن  دوشن ؟ هتـسبلد  مایپ  نیا  هب  دشابن ، دنـسرخ  مایپ  نیا  زا  هک  ناسنا 

مایپ نیا  اب  دـشاب ، هطلـس  ماظن  هب  یهتـسباو  هک  ایند  رد  یھاگتـسد  رھ  ملاع . رد  هطلـس  گنھرف  عویـش  نآ ، عبت  هب  یتعنـص و  یاھرازبا  عویـش  یتعنـص و  دـیدج  ندـمت 

ملظ نوچ  دنفلاخم ، مایپ  نیا  اب  اھتلم -  یاھتورث  یلم ، یاھتورث  یهدنکم  یداصتقا  یاھهکبش  رابج ، یاھتلود  ینعی  دنرگهطلس -  ناشدوخ  هک  یناسک  نآ  تسا . فلاخم 

یاهطلـس دـنرادن ، یرادـتقا  ناشدوخ  دنتـسھ ، یناھج  یهطلـس  ماظن  نآ  عبات  دـننکیم و  تموکح  دـنمتورث  ای  ریقف  یاھتلم  رب  هک  یتسدورف  تسدریز و  یاھتلود  دـننکیم .

یزور کی  اـی  ار  اـکیرمآ  اـضرف  یاھتـسایس  ار ، هطلـس  ماـظن  یاھتـسایس  هک  یتلود  نـالف  دـنمایپ . نیا  فلاـخم  دـنتفایم ، هار  اـھنآ  لاـبند  دنتـسھ ، اـھنآ  عباـت  اـما  دـنرادن ،

یتیلم و دنچ  یللملانیب و  یاھیناپمک  تسا ؛ فلاخم  یعیبط  روط  هب  نوملظت » نوملظت و ال  ال   » مایپ اب  نیا  دنکیم ، ارجا  دوخ  روشک  رد  ومهبوم  ار  سیلگنا  یاھتسایس 

. دـنفلاخم نیا  اـب  دـنھدیم ، شرتسگ  ار  داـسف  رقف و  گـنج و  رـصنع  هس  اـیند  رد  هک  ییاھتـسایس  نآ  دـنفلاخم ؛ نیا ] اـب   ] یمومع یاـھتورث  ناگدـننک  عمج  یتـیلم و  کـت 

مھ گنج  هب  ار  هورگ  ود  ای  دنتـشاد  گنج  یـسک  اـب  ناـشدوخ  اـی  هدوب ؛ هطلـس  ماـظن  ذوفن  ریثاـت  تحت  اـبلاغ  ریخا ، نرق  هس  ود  نیا  رد  ریخا ، یهھرب  نیا  رد  اـیند  یاـھگنج 

دنناوتیمن ناـشدوخ  یعیبط  عباـنم  زا  دـننکیم و  یگدـنز  رقف  رد  نآ  مدرم  هک  یریقف  یاـھروشک  نیا  زا  یرایـسب  تسا ، اـھنآ  راـک  مھ  رقف  دـنربب . دوس  هکنیا  یارب  دـنتخادنا 

رھاوج باتک  نیا  دندرک . یھت  مھ  ناشدوخ  شناد  یدوجوم  زا  یـسایس ، یهطلـس  رثا  رب  ار  اھروشک  زا  یلیخ  اھنیا  تسا . اھنیا  ندرگ  هب  اھنآ  رقف  هانگ  دـننک ، یرادربهرھب 

، نیما مھ  تسا  یمدآ  وا  دنکیم -  حیرـشت  دنکیم ، ریوصت  دنکیم ، نایب  ار  دنھ  رد  اھـسیلگنا  ذوفن  تلاخد و  هک  یـشخب  رد  دیناوخب ؛ ار  ناھج -  خـیرات  هب  یھاگن  ورھن -  لعل 

زا یکی  دـندش ، دـنھ  دراو  یتـقو  اھـسیلگنا  دوـب . رتـشیب  دوـبن و  رتـمک  برغ  سیلگنا و  اـپورا و  زا  دوـب ، دـنھ  رد  هک  یملع  دوـب ، دـنھ  رد  هـک  یتعنـص  دـیوگیم  عـلطم -  مـھ 

ادگ ریقف و  دعب ، یاھهرود  رد  نویلیم  اھدص  اھتقو ، نآ  نویلیم  اھهد  هک  دسریم  اجنآ  هب  دنھ  راک  دعب  بخ ، دنریگب . ار  یموب  تعنص  شرتسگ  ولج  هک  دوب  نیا  ناشیاھهمانرب 

هکنیا رب  هوالع  هطلس  ماظن  سپ  دنروجنیمھ . نیتال  یاکیرمآ  یاھروشک  زا  یرایـسب  تسا ؛ روجنیمھ  اقیرفآ  دشاب ؛ هتـشاد  یعقاو  یانعم  هب  یهنـسرگ  باوخنابایخ و  و 

، هروفوم همعن  تیار  ام   » نامھ هدش ، عمج  ایند -  کی  هجرد  نادنمتورث  نیا  تورث -  یاھهلق  رد  دـینیبیم  امـش  هک  یمیظع  یاھتورث  نیا  تسا . نیرفآرقف  تسا ، زورفاگنج 

کی تراجت  دننکیم ، تراغ  ار  روشک  کی  یاچ  دننکیم ، تراغ  ار  روشک  کی  یزرواشک  لوصحم  دننکیم ، تراغ  ار  روشک  کی  تفن  یتقو  تسا . عیـضم » قح  اھبناج  یف  الا و 

بخ دننکیم ، بلس  تلم  کی  زا  ار  یلم  تفرـشیپ  نوئـش  یهیقب  ار و  تعنـص  ار ، دیلوت  دننامب ، مورحم  نآ  زا  روشک  نآ  دوخ  مدرم  هک  دنریگیم  ناشدوخ  تسد  رد  ار  روشک 

رما کی  هک  یـسنج -  لیم  شتآ  نتخورفارب  ایند و  رد  داسف  شرتسگ  تسا . اھنآ  راک  داسف  مھ  تسا ، اھنآ  راک  رقف  مھ  تسا ، اھنآ  راک  گنج  مھ  سپ ، دوشیم . ریقف  تلم 

. تسا یلصفم  هناگادج و  ناتساد  اھنیا  زا  مادک  رھ  هک  تسا ؛ اھنآ  راک  اھناسنا -  یهمھ  رد  ندش  روهلعش  ندش و  هتخورفارب  لباق  تسا و  یعیبط 

یهتفرگرب هک  یمالسا  بالقنا  ینعی  مالسا -  مولظم . ملاظ و  هب  ایند  میسقت  صخـشم  راکوزاس  نامھ  اب  دھدیم ، شرتسگ  ار  داسف  ار ، رقف  ار ، گنج  هطلـس  ماظن  بخ ،

اجنیا یلـصا  یاوعد  تسا ؛ اجنیا  یلـصا  شلاچ  دـنکیم ؛ یفن  ار  لماوع  نیا  یهمھ  ینعی  نوملظت ، نوملظت و ال  ال  دـیوگیم : دـیآیم  تسا -  یمالـسا  میھاـفم  ناـمھ  زا 

. تسا هناھب  اھفرح  یهیقب  تسا ؛ اھنیا  بالقنا  اب  یاوعد  تسا ؛

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٢/٠۶ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

، تسا هحماسم  تسا ، یرگنلھـس  نیا  رگیدـکی ، اـب  ورمع  دـیز و  یهلباـقم  یحاـنج و  یطخ و  یـسایس و  یاھـشلاچ  هب  میھاـکب  ورف  ار  بـالقنا  شلاـچ  مییاـیب  اـم  هکنیا 

، دراد فالتخا  یاورمع  اب  یدیز  ای  دنراد ، اوعد  رگید  یسایس  نایرج  کی  اب  یسایس  نایرج  کی  یـسایس ، طخ  کی  هکنیا  تسین . اھنیا  بالقنا  شلاچ  تسا ؛ یراگنالھس 

رارق بطاخم  اب  لوا  زا  بالقنا  مییوگیمن  هدرک . هئارا  تیرـشب  یارب  ار  یدـیدج  مظن  کی  بالقنا  هکنیا  زا  تسا  ترابع  بالقنا  یـساسا  شلاچ  تسین ؛ بالقنا  شلاـچ  اـھنیا 

یمایپ بالقنا  نیا  مایپ  بالقنا و  نیا  نابز  اما  دوب ؛ ناریا  رد  یداینب  تارییغت  داجیا  هجوتم  دوب ، ناریا  لئاسم  هجوتم  دوب ، ناریا »  » یمالـسا بالقنا  هن ، دـمآ ؛ رـشب  لک  نداد 

یهلیـسو هب  یرـشب  تقیقح  کی  یناھج ، تقیقح  کی  یناھج ، موھفم  کی  دـنامب ؛ رـصحنم  ناریا  یاھزرم  رد  لاح -  عبط  هب  تسناوتیمن -  دـناوتیمن و  هک  دوب  ینابز  دوب و 

یعامتجا و لکـش  رد  ار  مایپ  نآ  میھاوخب  رگا  تسیچ ؟ مایپ  نآ  تسا . هتـسبلد  مایپ  نیا  هب  هک  دنکیم  ساسحا  دونـشب  ار  نآ  ایند  رد  یـسک  رھ  هک  دش  هداد  مایپ  بالقنا 

بالقنا قطنم  تسا ؛ مولظم  هب  ملاظ و  هب  ایند  میسقت  ماظن  هطلس ، ماظن  تسا . بالقنا  مایپ  نیا  تسا ؛ هطلس  ماظن  اب  یهلباقم  مینکب : نایب  هلمج  کی  رد  نآ  یناسنا 

دوجو یهصرع  یرـشب و  یهحفـص  یهمھ  رد  تسیک  دوشب . ملظ  امـش  هب  دیراذگب  دیابن  دینک و  ملظ  دیابن  تسا ؛ ( ١ «) نوملظت نوملظت و ال  ال  ، » تسا مالـسا  قطنم  هک 

ندش ادیپ  زا  دعب  زا  تسا  ناھج  رب  مکاح  مظن  لباقم  یهطقن  تسرد  نیا  وشب . ملظ  هن  نک ، ملظ  هن  دوشن ؟ هتـسبلد  مایپ  نیا  هب  دشابن ، دنـسرخ  مایپ  نیا  زا  هک  ناسنا 

مایپ نیا  اب  دـشاب ، هطلـس  ماظن  هب  یهتـسباو  هک  ایند  رد  یھاگتـسد  رھ  ملاع . رد  هطلـس  گنھرف  عویـش  نآ ، عبت  هب  یتعنـص و  یاھرازبا  عویـش  یتعنـص و  دـیدج  ندـمت 

ملظ نوچ  دنفلاخم ، مایپ  نیا  اب  اھتلم -  یاھتورث  یلم ، یاھتورث  یهدنکم  یداصتقا  یاھهکبش  رابج ، یاھتلود  ینعی  دنرگهطلس -  ناشدوخ  هک  یناسک  نآ  تسا . فلاخم 

یاهطلـس دـنرادن ، یرادـتقا  ناشدوخ  دنتـسھ ، یناھج  یهطلـس  ماظن  نآ  عبات  دـننکیم و  تموکح  دـنمتورث  ای  ریقف  یاھتلم  رب  هک  یتسدورف  تسدریز و  یاھتلود  دـننکیم .

یزور کی  اـی  ار  اـکیرمآ  اـضرف  یاھتـسایس  ار ، هطلـس  ماـظن  یاھتـسایس  هک  یتلود  نـالف  دـنمایپ . نیا  فلاـخم  دـنتفایم ، هار  اـھنآ  لاـبند  دنتـسھ ، اـھنآ  عباـت  اـما  دـنرادن ،

یتیلم و دنچ  یللملانیب و  یاھیناپمک  تسا ؛ فلاخم  یعیبط  روط  هب  نوملظت » نوملظت و ال  ال   » مایپ اب  نیا  دنکیم ، ارجا  دوخ  روشک  رد  ومهبوم  ار  سیلگنا  یاھتسایس 

. دـنفلاخم نیا  اـب  دـنھدیم ، شرتسگ  ار  داـسف  رقف و  گـنج و  رـصنع  هس  اـیند  رد  هک  ییاھتـسایس  نآ  دـنفلاخم ؛ نیا ] اـب   ] یمومع یاـھتورث  ناگدـننک  عمج  یتـیلم و  کـت 

مھ گنج  هب  ار  هورگ  ود  ای  دنتـشاد  گنج  یـسک  اـب  ناـشدوخ  اـی  هدوب ؛ هطلـس  ماـظن  ذوفن  ریثاـت  تحت  اـبلاغ  ریخا ، نرق  هس  ود  نیا  رد  ریخا ، یهھرب  نیا  رد  اـیند  یاـھگنج 

دنناوتیمن ناـشدوخ  یعیبط  عباـنم  زا  دـننکیم و  یگدـنز  رقف  رد  نآ  مدرم  هک  یریقف  یاـھروشک  نیا  زا  یرایـسب  تسا ، اـھنآ  راـک  مھ  رقف  دـنربب . دوس  هکنیا  یارب  دـنتخادنا 

رھاوج باتک  نیا  دندرک . یھت  مھ  ناشدوخ  شناد  یدوجوم  زا  یـسایس ، یهطلـس  رثا  رب  ار  اھروشک  زا  یلیخ  اھنیا  تسا . اھنیا  ندرگ  هب  اھنآ  رقف  هانگ  دـننک ، یرادربهرھب 

، نیما مھ  تسا  یمدآ  وا  دنکیم -  حیرـشت  دنکیم ، ریوصت  دنکیم ، نایب  ار  دنھ  رد  اھـسیلگنا  ذوفن  تلاخد و  هک  یـشخب  رد  دیناوخب ؛ ار  ناھج -  خـیرات  هب  یھاگن  ورھن -  لعل 

زا یکی  دـندش ، دـنھ  دراو  یتـقو  اھـسیلگنا  دوـب . رتـشیب  دوـبن و  رتـمک  برغ  سیلگنا و  اـپورا و  زا  دوـب ، دـنھ  رد  هک  یملع  دوـب ، دـنھ  رد  هـک  یتعنـص  دـیوگیم  عـلطم -  مـھ 

ادگ ریقف و  دعب ، یاھهرود  رد  نویلیم  اھدص  اھتقو ، نآ  نویلیم  اھهد  هک  دسریم  اجنآ  هب  دنھ  راک  دعب  بخ ، دنریگب . ار  یموب  تعنص  شرتسگ  ولج  هک  دوب  نیا  ناشیاھهمانرب 

هکنیا رب  هوالع  هطلس  ماظن  سپ  دنروجنیمھ . نیتال  یاکیرمآ  یاھروشک  زا  یرایـسب  تسا ؛ روجنیمھ  اقیرفآ  دشاب ؛ هتـشاد  یعقاو  یانعم  هب  یهنـسرگ  باوخنابایخ و  و 

، هروفوم همعن  تیار  ام   » نامھ هدش ، عمج  ایند -  کی  هجرد  نادنمتورث  نیا  تورث -  یاھهلق  رد  دـینیبیم  امـش  هک  یمیظع  یاھتورث  نیا  تسا . نیرفآرقف  تسا ، زورفاگنج 

کی تراجت  دننکیم ، تراغ  ار  روشک  کی  یاچ  دننکیم ، تراغ  ار  روشک  کی  یزرواشک  لوصحم  دننکیم ، تراغ  ار  روشک  کی  تفن  یتقو  تسا . عیـضم » قح  اھبناج  یف  الا و 

بخ دننکیم ، بلس  تلم  کی  زا  ار  یلم  تفرـشیپ  نوئـش  یهیقب  ار و  تعنـص  ار ، دیلوت  دننامب ، مورحم  نآ  زا  روشک  نآ  دوخ  مدرم  هک  دنریگیم  ناشدوخ  تسد  رد  ار  روشک 

رما کی  هک  یـسنج -  لیم  شتآ  نتخورفارب  ایند و  رد  داسف  شرتسگ  تسا . اھنآ  راک  داسف  مھ  تسا ، اھنآ  راک  رقف  مھ  تسا ، اھنآ  راک  گنج  مھ  سپ ، دوشیم . ریقف  تلم 

. تسا یلصفم  هناگادج و  ناتساد  اھنیا  زا  مادک  رھ  هک  تسا ؛ اھنآ  راک  اھناسنا -  یهمھ  رد  ندش  روهلعش  ندش و  هتخورفارب  لباق  تسا و  یعیبط 

یهتفرگرب هک  یمالسا  بالقنا  ینعی  مالسا -  مولظم . ملاظ و  هب  ایند  میسقت  صخـشم  راکوزاس  نامھ  اب  دھدیم ، شرتسگ  ار  داسف  ار ، رقف  ار ، گنج  هطلـس  ماظن  بخ ،

اجنیا یلـصا  یاوعد  تسا ؛ اجنیا  یلـصا  شلاچ  دـنکیم ؛ یفن  ار  لماوع  نیا  یهمھ  ینعی  نوملظت ، نوملظت و ال  ال  دـیوگیم : دـیآیم  تسا -  یمالـسا  میھاـفم  ناـمھ  زا 

یژرنا یهلئـسم  هدوـب ،]  ] اـھلاس نیا  رد  هک  ییاـھزیچ  یهیقب  اـتدوک ، داـجیا  یلخاد ، گـنج  مـیرحت ، تـسا . هناـھب  اـھفرح  یهـیقب  تـسا ؛ اـھنیا  بـالقنا  اـب  یاوـعد  تـسا ؛

راگدـنام تلود  نآ  دـھدیم و  لیکـشت  تلود  دوشیم ، زوریپ  ایند  یهمھ  روصت  فالخرب  دـیآیم  یبالقنا  کـی  دـید : دـیاب  درک ، هاـگن  دـیاب  بوچراـھچ  نیا  رد  ار  همھ  یاهتـسھ ،

راھچ هس  فرظ  دـنداد ، فیفخت  هدرخ  کی  دـعب  لاس ، ود  لاس ، کی  هام ، شـش  فرظ  یمالـسا  یروھمج  دـندرکیم  لایخ  هک  ایند  یهمھ  روصت  فـالخرب  دـنامیم -  دوشیم و 

، یاهقطنم تردق  کی  هب  دش  لیدبت  دش ، ( ٢ «) اھبر نذاب  نیح  لک  اھلکا  یتوت  امـسلا . یف  اھعرف  تباث و  اھلـصا   » زورهبزور دش ، رتیوق  زورهبزور  تفریم -  نیب  زا  دیاب  لاس ،

. دننمشد نیا  اب  دنفلاخم ، نیا  اب  یناھج ؛ نالک  لئاسم  رد  راذگرثا  روشک  کی  هب  دش  لیدبت 

سک چیھ  میرادن ؛ لوبق  نامهدیقع  رطاخهب  اکیرمآ ، ریغ  اکیرمآ و  رطاخ  هب  هن  ورمع ، دیز و  رطاخهب  هن  ار  یاهتسھ  حالـس  ام  بخ ، دننکیم . حرطم  ار  یاهتـسھ  حالـس  ثحب 

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 25 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24033
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اھنآ یهلئسم  اما  تشاد ؛ میھاوخن  میشاب و  هتشاد  دیابن  مییوگیم  اعطاق  مھ  نامدوخ  هک  تسا  نیا  شیانعم  شاب ، هتشادن  امش  مییوگیم  ام  یتقو  دشاب . هتـشاد  دیابن 

، دروخب مھ  هب  ناشراصحنا  دنھاوخیمن  هتبلا  دـننزب ، مھ  هب  ار  اھنآ  راصحنا  هک ]  ] دـنیایب دوجوهب  اضرف  مھ  اھروشک  زا  یخرب  هک  دـنرادن  یفرح  اھنآ  تسا ؛ یرگید  یهلئـسم 

نیا یهناوتـشپ  یتردق ، نینچ  کی  یناوت ، نینچ  کی  نتـشاد  نوچ  ارچ ؟ دـننکیم ؛ اپب  تمایق  یمالـسا  یروھمج  یمالـسا و  ناریا  دروم  رد  دـننکیمن ؛ اپ  رب  مھ  یتمایق  اما 

نالف برغ و  اکیرمآ و  یاھدرکیور  یتسیاب  بوچراھچ  نیا  رد  دـید ، دـیاب  ار  نیا  تخانـش ، دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ اـجنیا  یلـصا  شلاـچ  تسا ؛ نوملظت » ـال  نوملظت و  ـال   » ماـظن

. تسا نیا  یمالسا  بالقنا  درک ؛ لیلحت  ریسفت و  ار  اھنیا  هب  یهتسبلد  هتسباو و  نایرج  نالف  اھنیا و  هب  یهتسباو  روشک 

رطاخهب دـندوب ؛ شنمـشد  لد  هت  زا  اما  دـندوب ، لئاق  مارتحا  شیارب  دوبن ؛ اـم  راوگرزب  ماـما  نازورف  باـتفآ  ناـشخرد و  یهرھچ  زا  رتروفنم  نانمـشد  نیا  مشچ  رد  سک  چـیھ 

یدس داتسیایم -  عطاق  مھ  دیمھفیم ، تسرد  دیدیم و  بوخ  مھ  مامت - » تیعطاق   » و لماک » تریصب   » ریظنیب تیـصوصخ  ود  اب  ماما  هکنیا  رطاخهب  دوب ، هداتـسیا  هکنیا 

دندیمھفیم دـندوب ، لئاق  مھ  مارتحا  شیارب  میدرک  ضرع  هتبلا  دـندوب . نمـشد  وا  اب  اذـل  اھنیا ؛ ندز  هبرـض  ندز و  شین  ندز و  نخان  لباقم  رد  اھنیا و  تفرـشیپ  لباقم  رد  دوب 

تیوھ هک  یـشزرا  ینعی  یلـصا ، یلوصا و  شزرا  نیا  هب  یدنبیاپ  رد  هک  یـسک  رھ  تسا ؛ روجنیمھ  مھ  زورما  رتضوغبم ؛ اھنآ  مشچ  زا  رتمیظع ، هچرھ  اما  ار ، وا  تمظع 

رد یمالـسا  ماظن  هیلع  نانمـشد  یهدشداجیا  هدشدیلوت و  تالکـشم  تسرھف  هک  دمھفب  دشاب و  رتدـنبیاپ  نوملظت -  نوملظت و ال  ال  دـنکیم -  نیعم  ار  بالقنا  یـسایس 

ندز دنخبل  ملاع  یـساملپید ، ملاع  هتبلا  تسا . ضوغبم  اھنآ  یارب  ردقنامھ  دشاب -  هار  نیا  رد  یگداتـسیا  اب  یـشنیب و  نینچ  کی  اب  یـسکرھ  دجنگیم -  بوچراھچ  نیا 

هتفگ نیا  زا  شیپ  زور  دنچ  یبرغ  نارادمتـسایس  نیا  زا  یکی  هب  دنیوگیم . مھ  ناشدوخ  دننکیم ، مھ  هرکاذـم  تساوخرد  دـننکیم ، مھ  هرکاذـم  دـننزیم ، مھ  دـنخبل  تسا ؛

حیرـص ناریا ؛ اب  ینمـشد  هب  رارقا  ینعی  رگید ! دـنکیم  هرکاذـم  نمـشد  اب  مدآ  بخ ، دوب  هتفگ  ناریا ؛ تسا  نمـشد  بخ  ناریا ، اـب  دـینکب  هرکاذـم  دـیھاوخیم  هک  امـش  دـندوب 

رد دوشب ، لیلحت  ریـسفت و  دیاب  بوچراھچ  نیا  رد  دنیوگیم  هک  هچنآ  یهمھ  تسا . تیوھ  نیا  تقیقح و  نیا  ینمـشد  تلع  دنتـسین ، صاخـشا  ینمـشد  تلع  دـنیوگیم .

. دوشب هدیمھف  دیاب  بوچراھچ  نیا 

جح  / ١٣٩٢/٠٧/٢٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ناتـسکاپ و ناتـسناغفا و  یاھروشک  هب  ای  دنکیم ؛ تفایرد  ار  شنایماح  یتسینویھـص و  میژر  تایانج  مخز  هنازور  تسا  لاس  اھهد  هک  نیطـسلف  مولظم  تلم  هب  هاگن  کی 

نایرج زا  ینابیتشپ  مرج  هب  هک  هیروس  هب  ای  تسا ؛ هدرک  خـلت  نانآ  یاھتلم  ماک  هب  ار  یگدـنز  نانآ ، یاهقطنم  یداـیا  رابکتـسا و  یاھتـسایس  یهدـییاز  مسیرورت  هک  قارع 

رامنایم هب  ای  نیرحب  هب  ای  تسا ؛ هدمآ  راتفرگ  یلخاد  نینوخ  گنج  هب  هدش و  نانآ  یاهقطنم  نارازگراک  یللملانیب و  نارگهطلـس  یهنیک  جامآ  یتسینویھـص ، دـض  تمواقم 

یماظن مجاھت  هب  یپردیپ  شنادحتم ، اکیرمآ و  یوس  زا  هک  یرگید  یاھتلم  هب  ای  دنتیامح ؛ دروم  ناشنانمشد  و  لوفغم ، هدزتنحم و  ناناملـسم  یوحن ، هب  کی  رھ  رد  هک 

ینید یگنھرف و  یسایس و  ناگبخن  دھد . ناشن  همھ  هب  ار  هطلس  ماظن  نارادمدرس  نیا  یعقاو  یهرھچ  دناوتیم  دنوشیم ؛ دیدھت  یتینما  یراکبارخ  ای  یداصتقا  میرحت  ای 

. دننادب دھعتم  قیاقح ، نیا  یاشفا  هب  ار  دوخ  دیاب  مالسا  ناھج  یاج  همھ  رد 

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

اب دـیاب  یدرف  یعمج و  یاھیریگتھج  یهمھ  رد  اھیزیرهمانرب ، یهمھ  رد  اھهصرع ، یهمھ  رد  میدـقتعم  ام  میفلاخم ؛ اـھهصرع  یهمھ  رد  هنادـنمدرخریغ  دروخرب  اـب  اـم 

روطچ میسانشن ، ار  رابکتسا  میسانشن ، ار  هطلس  ماظن  زورما  رگا  میسانشن ، ار  نمشد  میـسانشن ، ار  تسود  رگا  میـسانشن ، ار  هنحـص  رگا  درک . لمع  تمکح  تیارد و 

. میسانشب دیاب  اذل  مینک ؟ یزیرهمانرب  تسرد  میناوتیم  روطچ  مینک ؟ تکرح  تیارد  تمکح و  اب  میناوتیم 

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

[ شاهنومن کی  هک  ، ] دوشب ایحا  ناتـساد  نیا  دنرادن  تسود  نآ  لاثما  اکیرمآ و  یهطلـس  ماظن  هک  تسا ]  ] خـیرات روآهیرگ  یاھارجام  زا  یکی  ناھایـس ، ندرک  ریـسا  ندوبر و 

هگن اھنیا  لاثما  ایبماگ و  لـثم  اـقیرفآ  برغ  یاـھروشک  لـحاوس  رد  دـندروآیم ، سلطا  سوناـیقا  زا  ار  اـھیتشک  تسا ؛ اـقیرفآ  مدرم  نتفرگ  زینک  مـالغ و  یهلئـسم  نیمھ 

رایـسب طیارـش  اب  دنتفرگیم ، ار  نز  درم و  ناوج و  ریپ و  اھرازھ  اھدص و  دوب ، یلاخ  اھحالـس  نیا  زا  زور  نآ  مدرم  تسد  هک  ییاھحالـس  گنفت و  اب  دنتفریم  دـعب  دنتـشادیم ،

. دندربیم اکیرمآ  هب  یگدرب  یارب  اھیتشک  نیا  اب  یتخس 

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

؛ ریذپهطلس رگهطلس و  هب  ایند  میسقت  هب  تسا  یکتم  هک  یایللملانیب  ماظن  نآ  ینعی  هطلـس  ماظن  درکن . یـشوپهدرپ  چیھ  میفلاخم ، هطلـس  ماظن  اب  ام  هکنیا  رد  ماما 

لباقم رد  احیرـص  ماما  اذل  اکیرمآ ؛ یهدحتم  تالایا  ینونک  تلود  میژر و  رد  دنکیم  ادیپ  دـسجت  مسجت و  دوخ  لماک  لکـش  رد  مھ  هطلـس  ماظن  نآ  درک . در  ار  نیا  اعطاق  ماما 

یریثات یداژن  تایـصوصخ  ای  میـشاب  فلاخم  تلم  نیا  اب  ام  هک  دنـشاب  یتلم  کی  اـھنیا  هک  تسین  نیا  تبـسانم  هب  اـکیرمآ  لـباقم  رد  اـم  یریگعضوم  تفرگ . عضوم  اـکیرمآ 

عضوم نیا ، لباقم  رد  ماما  تسا ؛ یرگهطلس  یرگهلخادم و  اکیرمآ ، یهدحتم  تالایا  تلود  راتفر  تاذ و  شنم و  هک  تسا  نیا  هلئسم  تسین ؛ اھنیا  هلئسم  دشاب ؛ هتـشاد 

. تفرگ فافش  حیرص و 

یبالقنا  / ١٣٩٢/١١/٢٣ ییوجشناد  یاھلکشت  هب  یھافش  مایپ 

رد دـیریگ و  راکهب  ار  ناتدوخ  یاھتیفرظ  مامت  نآ ، اب  ییورایور  یارب  دـینک و  لیلحت  ار  نآ  یعقاو  یاھدربھار  فادـھا و  دیـسانشب و  شیاھهیال  داعبا و  مامت  اب  ار  هطلـس  ماظن 

. دیشاب هتشاد  نانیمطا  دنوادخ  یاھهدعو  هب  ریسم  نیا 

یقرش  / ١٣٩٢/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاھنامرآ یور  رب  ناریا  تلم  ینعی  هچ ؟ ینعی  تماقتـسا  تدـحو . مایپ  یکی  تماقتـسا ، مایپ  یکی  تسا : هتـشاد  دوجو  نمھب  مودوتسیب  یاھییامیپھار  نیا  رد  مایپ  ود 

یعامتجا تلادـع  لابند  ام  هکنیا : زا  تسا  هدوب  ترابع  ام  یباجیا  یاھنامرآ  میتشاد ؛ مھ  یبلـس  یاھنامرآ  میتشاد ، مھ  یباجیا  یاھنامرآ  ام  دـنراد . یگداتـسیا  بـالقنا 

لابند ام  مینادـیم ؛ یمالـسا  میلاعت  هب  لمع  رد  ار  روشک  تداعـس  اـم  میتسھ ؛ مالـسا  لاـبند  اـم  میتسھ ؛ روشک  نوگاـنوگ  ثداوح  رد  یمدرم  روضح  لاـبند  اـم  میتسھ ؛

ملاظ اب  یهلباقم  مولظم و  هب  نداد  هانپ  لابند  ام  میتسھ ؛ نامدوخ  یناریا  یمالسا و  لیصا  گنھرف  ناگناگیب و  هب  یهتسباو  ریغ  گنھرف  لابند  میتسھ ؛ لقتسم  داصتقا 

رد یعامتجا ، روما  رد  گنھرف ، رد  داصتقا ، رد  ملع ، رد  نامروشک  میھاوخیم  میتسھ ؛ روشک  یملع  یگتـسجرب  لابند  اـم  میتسھ ؛ روشک  تفرـشیپ  لاـبند  اـم  میتسھ ؛

: هک تسا  نیا  بالقنا  یبلس  مایپ  تشاد ؛ بالقنا  مھ  یبلـس  یاھمایپ  کی  تسا . اھنیا  ام  بالقنا  یباجیا  تبثم  یاھمایپ  دشاب ؛ مدقشیپ  ورـشیپ و  تیونعم ، رد  قالخا ،

. میوشیمن هطلس  ماظن  میلست  میوشیمن ، یھاوخجاب  میلست  میوشیمن ، ییوگروز  میلست  ام 

اکیرمآ زورما  مھ  هطلـس  ماظن  رھظم  دـننک ؛ تموکح  ایند  رب  دـنھاوخب  اھنیا  لاثما  لوپ و  حالـس و  یداـم و  ییاـناوت  هب  یهتفاـی  تسد  تردـق  دـنچ  هکنیا  ینعی  هطلـس  ماـظن 

میھاوخن اکیرمآ  یھاوخجاـب  ییوگروز و  میلـست  اـم  تفگ : نمھب  مودوتسیب  نیا  رد  تفگ ، یلیمحت  گـنج  رد  تفگ ، یدـعب  ثداوح  رد  تفگ ، بـالقنا  رد  ناریا  تلم  تسا .

. دش

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

هطلس ماظن  تسا . هطلـس  ماظن  اھتفآ  نیا  نیرتمھم  دش ؛ ىگرزب  ىاھتفآ  راچد  ىللملانیب ، رابکتـسا  رامعتـسا و  موش  نیگنن و  ىهدیدپ  زورب  اب  ریخا ، نرق  ود  ىکی  رد  ایند 

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 26 
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ىرگهطلـس هک  دـناهدرک  تداع  ىرابکتـسا  ىاھتلود  ریذپهطلـس . هورگ  کی  و  رگهطلـس ، هورگ  کی  دـنوشب : میـسقت  هورگ  ود  هب  اـھتلم  نیمز ، ىور  رد  هک  تسا  نآ  ىاـنعم  هب 

؛ دننک تلاخد  ىبلطهطلـس  رابکتـسا و  رـس  زا  اھتلم ، ىگدنز  کبـس  رد  اھتلم ، تیبرت  رد  اھتلم ، ىزروتسایـس  رد  اھتلم ، گنھرف  رد  اھتلم ، داصتقا  رد  دـنیوگب ، روز  دـننک ،

. دشاب اھنآ  رایتخا  رد  ایند  زیچهمھ 

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

رد درفهبرصحنم ، تایـصوصخ  ندوب  اراد  اب  ىنغ ، رایـسب  ىخیرات  ىهقباس  کی  اب  مھم ، روشک  کی  رد  تلم  کی  هک  تسا  نیا  تسا ، هدرک  هتفـشآ  ار  ىناھج  رابکتـسا  هچنآ 

لباقم رد  ار  ناربکتـسم  زا  ىدـحتم  ىهھبج  هک  تسا  نیا  دـنکیم ؛ ىنابـصع  ار  اـکیرمآ  هک  تسا  نیا  تسا ؛ هداتـسیا  ىریذپهطلـس  ىرگهطلـس و  تشز  تداـع  نیا  لـباقم 

هک مھ  ىیاھتلود  زا  ىرایـسب  اقافتا  هک  تسا  نیمھ  و  دنکیم ؛ بذـج  ناریا  تلم  ىوس  هب  ار  ایند  ىاھتلم  لد  هک  تسا  نیمھ  اقافتا  زاب  و  دـھدیم ؛ رارق  ىمالـسا  ىروھمج 

ار نآ  هک  دنرادن  ار  ىریلد  ىخاتسگ و  نیا  هچرگا  دنربیم ؛ تذل  تسا ، هداتسیا  ىمالسا  ىروھمج  ماظن  هکنیا  زا  دنتسیاب ، هطلـس  ماظن  لباقم  رد  دننکیمن  تارج  ناشدوخ 

. مینیبىم حوضوب  ىللملانیب  تالدابم  رد  ام  ار  نیا  دننک ؛ راھظا 

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

ریذپهطلس رگهطلس و  هب  ایند  میـسقت  دب  تداع  لباقم  رد  تسا ؛ هداتـسیا  هطلـس  ماظن  لباقم  رد  ىمالـسا  ىروھمج  ماظن  هک  تسا  نیا  رطاخهب  ام  نانمـشد  ىنمـشد 

دنھاوخیم اھنآ  تسا . رگید  زیچ  کی  هناھب ، زور  کی  تسا ؛ رشب  قوقح  هناھب ، زور  کی  تسا ؛ ىاهتسھ  ىهلئسم  هناھب ، زورما  تسا . هناھب  اھزیچ  ىهیقب  تسا ؛ هداتـسیا 

ىیاناوت ناریا  تلم  داتفا . دھاوخن  قافتا  نیا  هتبلا  دننک ؛ فرـصنم  ملاع  نایوگروز  اھریگبجاب و  اھتفلکندرگ و  اھردلق و  لباقم  رد  ىگداتـسیا  زا  ار  ىمالـسا  ىروھمج  ماظن 

ىعامتجا تفرـشیپ  دوشیم  مھ  درک ، ادیپ  ىملع  تفرـشیپ  دوشیم  مھ  اکیرمآ ، هب  ىهیکت  نودب  هک  هدرک  تابثا  ناریا  تلم  تسا : هدرک  تابثا  فلتخم  ىاھنادیم  رد  ار  دوخ 

. دنتحاران نیا  زا  اھنآ  هدرک و  تابثا  ىمالسا  ىروھمج  ار  نیا  درک . ادیپ  تیرشب  ىایند  رد  ىسایس  تزع  دوشیم  مھ  درک ، ادیپ  ىللملانیب  ذوفن  دوشیم  مھ  درک ، ادیپ 

نایوجشناد  / ٠١/١٣٩٣/٠۵ رادید  رد  تانایب 

ىمالسا تکرح  اب  ىمالسا و  بالقنا  اب  ناریا و  ىمالسا  ىروھمج  اب  اھنآ  ىهھجاوم  میـشاب . هتـشاد  برغ  زورما  راتفر  زا  ىتسرد  لیلحت  ام  هک  تسا  نیا  تسا  مھم  هچنآ 

هکنیا نودـب  اھتلم  تشونرـس  رب  طلـست  اھتلم و  ىگدرب  زا  تسا  ترابع  هطلـس ، ماظن  نالک  تسایـس  تسا . اھنآ  نالک  ىاھتـسایس  زا  ىـشخب  کی  ىمالـسا ، ىرادـیب  و 

، ىیاکیرمآ دـض  ىاھراعـش  تشاد . هجوت  دـیاب  نیا  هب  تسا ؛ رابکتـسا  نـالک  تسایـس  نیا  دنـشاب ؛ هتـشاد  اـھتلم  داـحآ  ىهتـساوخ  اـھتلم و  حـلاصم  هب  ىیاـنتعا  نیرتمک 

اروف دنونـشىم ، ىیاکیرمآ  دـض  ای  ىبرغ  دـض  راعـش  هکنیا  درجمب  ىاهدـع  کی  تسا . تقیقح  نیا  هب  رظان  اـم ، روشک  رد  رابکتـسا  دـض  ىاھراعـش  ىبرغ ، دـض  ىاـھراعش 

هب تسا  ىکتم  ىمالـسا ، بالقنا  رد  ىیاکیرمآ  دـض  ىبرغ و  دـض  هاگن  نیا  هن ، دریگیم ؛ ماجنا  دراد  ىرکف  قطنم  کی  نودـب  ای  زیمآبصعت  راک  کی  هک  دـشابن  نیا  ناـشروصت 

. حیحص ىهبساحم  کی  هب  تسرد ، ىنالقع  هاگن  کی  هب  تسرد ، ىهبرجت  کی 

نایوجشناد  / ٠١/١٣٩٣/٠۵ رادید  رد  تانایب 

دناهداتـسیا مکحم  ثیبخ -  سیلگنا  مھ  شرـس  تشپ  تسا ، اکیرمآ  اھنآ  سار  رد  هک  ىبرغ  ردـتقم  دـنمتورث و  گرزب و  تلود  دـنچ  ىنعی  ىبرغ -  رگهطلـس  ىاھتردـق  زورما 

ىنیرفآهعجاف نیا  زا  دننکیم ؟ تیامح  هچ  زا  دننکیم . تیامح  دنراد  حیرـص  تسا . ىمھم  ىهلئـسم  ىلیخ  نیا  دننک ؛ عافد  لدگنـس  ملاظ و  بصاغ و  میژر  نیا  زا  هکنیا  ىارب 

. دنکب لوبق  ار  تایانج  نیا  لباقم  رد  ىتوافتىب  دناوتیمن  ىاىلومعم  فراعتم و  ناسنا  چیھ  ىفاصنااب ، ناسنا  چیھ  هک 

١٣٩٣/١١/٢٧ /  « دنمرنھ یادھش  هرگنک   » و وجشناد ،» یادھش  هرگنک  «، » یتیبرت روما  یادھش  هرگنک   » یاھداتس یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد فعـضتسم  یاھتلم  تسا و  نادـنمروز  نادـنمتردق و  یرگلواپچ  ییوگروز و  روز و  رادـم  رب  ینتبم  هک  ییایند  رد  داد . ماجنا  یمیظع  راک  داد ؛ ماجنا  یگرزب  راـک  ناریا  تلم 

نیا لماک  تعاجـش  اب  هظحالم ، نودب  احیرـص ، هک  درک  دنلب  رـس  یتیوھ  کی  یدوجوم ، کی  ایند  نیا  رد  دنراد ، رارق  نادنمروز  نیا  راشف  ریز  رد  امئاد  ملاع  زا  یناوارف  قطانم 

رب ینتبم  هک  ار  هطلس  ماظن  ناریا  تلم  تسا . ناریا  تلم  راک  نیا  درک ؛ یفن  هطلـس -  ماظن  هب  مینکیم  ریبعت  نآ  زا  ام  تسا و  یرگهطلـس  تکرح  هک  ار -  ملاع  طلغ  تکرح 

هک ینارود  رد  تسا ، روـجنیمھ  مھ  زورما  تسا ؛ ریذپهطلـس  رگهطلـس و  هب  اـیند  میـسقت  رب  رگلواـپچ ، دـنمتردق  یاـیند  یاـنبم  درک . یفن  تـسا ، ریذپهطلـس  رگهـطلس و 

، هطلـس یاھرازبا  زورما  نوچ  تسا ؛ هتـشذگ  یاھنارود  زا  رتدیدش  زورما  هتبلا  تسا ؛ هدوب  روجنیمھ  مھ  خیرات  لوط  رد  دوب و  روجنیمھ  مھ  دمآ  دوجوهب  یمالـسا  بالقنا 

نیا زا  دـنراد و  نافعـضتسم  رب  نامولظم و  رب  یرتشیب  طلـست  ناکما  نارگهطلـس  اذـل  تسین ؛ شیپ  لاس  رازھ  جـنپ  شیپ و  لاس  رازھ  شیپ و  لاس  دـص  اب  هسیاـقم  لـباق 

شرتسگ ار  یگنـسرگ  مورحم  مولظم و  یاھتلم  نیب  رد  دننکیم ، لیلذت  ار  اھناسنا  دننکیم ، دوبان  ار  اھگنھرف  دنربیم ، ار  عبانم  دـننکیم ؛ هدافتـسا  لماک  روطهب  دـنراد  ناکما 

تکرح یھلا ، قالخا  یھلا ، ینابم  یحو ، ینابم  هب  دوب  یکتم  هک  یمالـسا  بالقنا  مان  هب  دـمآ  دوجوهب  یتیوھ  کی  تکرح ، نیا  لباقم  رد  رگید . ناوارف  عیاـجف  و  دـنھدیم ؛

. هتفر شیپ  تکرح  نیا  هدرک ؛ ادیپ  هعسوت  مھ  زورهبزور  هللادمحب  تکرح  نیا  تسا . ناریا  تلم  تکرح  نیا  دنکیم ؛ نایب  ار  نآ  دراد  تحارص  اب  نآرق  هچنآ  یھلا و 

مالسلاهیلع  / ٠٢/٣٠/١٣٩۴ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

نتفر نیب  زا  رادفرط  تسا ، رشب  یدازآ  رادفرط  تسا ، تلادع  رادفرط  یمالسا ، نامتفگ  تسا . ایند  زورما  تیلھاج  نامتفگ  نامتفگ ، نیا  لباقم  رد  مچرپ ، نیا  لباقم  رد 

نیا دـشاب ؛ هتـشادن  دوجو  ریذپهطلـس  رگهطلـس و  حانج  ود  اـیند  رد  ینعی  تسا ؛ ناـھج  یهمھ  رد  هطلـس  ماـظن  یدوباـن  رادفرط  تسا ، رامعتـسا  رابکتـسا و  یاـھهنیمز 

زا تسا  هناھاوخدوخ  هناربکتم و  هناـیوگروز ، هناـملاظ ، ناـمتفگ  کـی  نآ ، لـباقم  یهطقن  تسا . امـش  تسد  هک  تسا  یمچرپ  ناـمھ  نیا  تسا ؛ یمالـسا  ماـظن  ناـمتفگ 

اب هتـشذگ  رد  دنتـسھ ؛ مھ  زورما  دـناهدوب ، ایند  یهشیمھ  دـنناھج ؛ گرزب  یداصتقا  یاھهاگنب  هب  یکتم  هک  ملاع  رگهطلـس  یاھتردـق  ملاع ، بلطراصحنا  یاھتردـق  یوس 

، اھنیا لاثما  تنوشخ و  مدـع  لثم  رـشب ، قوقح  لثم  ابیز ، ظاـفلا  نوگاـنوگ  یاھـششوپ  رد  زورما  دـندادیم ؛ ناـشن  ار  ناـشدوخ  تقیقح  یناـبز ، راکـشآ  تحاـقو  تحارص و 

اب نامتفگ  ود  نیا  دنیبب . مھ  لباقم  رد  ار  نامتفگ  ود  نیا  دـناوتیم  دـھدب ؛ صیخـشت  دـناوتیم  اھتلم  نیبزیت  نامـشچ  اما  دـنربیم ؛ شیپ  ار  ناشدوخ  راک  هناراکایر  هناقفانم و 

نامتفگ کی  تسا ؛ اھتلم  نامولظم و  اب  یرگهزیتس  ملظ و  نامتفگ  نامتفگ  کـی  دـننک . یتشآ  دـنناوتیمن  دـنوشیمن ؛ کـیدزن  مھ  هب  ناـمتفگ  ود  نیا  دـننکیمن ، یتشآ  مھ 

، دـنادیم ار  نیا  ایند  زورما  و  دـنوشب ؟ کیدزن  مھ  هب  دـنناوتیم  روطچ  دـنھدب ؟ مھ  هب  تسد  دـنناوتیم  روطچ  اھنیا  تسا ؛ ناملاظ  اب  یهلباقم  نامولظم و  زا  تیامح  ناـمتفگ 

. دمھفیم ار  نیا  ایند 

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

اب یهزرابم  تسا ؟ ریذـپلیطعت  رابکتـسا ، اب  یهزرابم  رگم  بخ ، تسیچ ؟ تارکاذـم  زا  سپ  رابکتـسا  اـب  یهزراـبم  فیلکت  هک ،] دوب  نیا   ] دـندرک لاوس  هک  یرگید  یهتکن  کـی 

ام یاھراک  وزج  نیا  میوگب . امـش  هب  هک  ماهدرک  تشاددای  نم  زورما  اقافتا  هک  تسا  ییاھفرح  نیمھ  وزج  مھ  نیا  تسین . ریذـپلیطعت  هطلـس  ماظن  اب  یهزراـبم  رابکتـسا ،

. دوشیمن مامت  هک  رابکتسا  اب  یهزرابم  میتسین . نآرق  عبات  الصا  ام  دشابن ، رابکتسا  اب  یهزرابم  رگا  ینعی  تسا . بالقنا  ینابم  وزج  تسا ، یـساسا  یاھراک  وزج  تسا ،

دناهدرک ادیپ  هزاجا  اھنیا  الاح  هک   - دننکیم هرکاذم  یاهتسھ  یهیـضق  رد  هک  یمرتحم  نیلوئـسم  نیا  هب  ام  تسا . رابکتـسا  قیداصم  متا  اکیرمآ  رابکتـسا ، قیداصم  دروم  رد 

رد طـقف  هک  میاهتفگ  دوـب - راـبنیلوا  حطـس ، نیا  رد  تشاد ؛ هقباـس  رتنییاـپ  حوطـس  رد  هن ، حطـس  نیا  رد  تشاد ، هقباـس  هتبلا  دـننزب ؛ فرح  مھ  اـب  ورهبور  نیلوئـسم  هـک 

نمی هیروس و  هقطنم و  لئاسم  یھاگ  لباقم ، فرط  نآ  دننکیمن . و  دینک ، هرکاذم  دیرادن  قح  یرگید  یهلئسم  چیھ  رد  دینک ؛ هرکاذم  دیراد  قح  امش  یاهتسھ  یهلئـسم 

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 27 
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هب مھ  نآ  تسا ، یاهتسھ  یهلئسم  یهنیمز  رد  طقف  هرکاذم  دننکیمن . تبحص  میرادن و  یتبحص  امش  اب  اھهنیمز  نیا  رد  ام  دنیوگیم  اھنیا  دشکیم ، شیپ  ار  اھنیا  دننام  و 

اب یهزرابم  مدرک . حیرـشت  لصفم  ار  نیا  نم  میدرک ؛ باختنا  ار  درکیور  نیا  ار ، شیارگ  نیا  ام  یاهتـسھ  یهیـضق  رد  ارچ  هک  مدرک  رارکت  رابدنچ  متفگ و  نم  هک  یلیالد  نامھ 

. رابکتسا اب  یهزرابم  یهمادا  یارب  دینک  هدامآ  ار  ناتدوخ  تسا و  نشور  الماک  شفیلکت  تسین ، ریذپلیطعت  رابکتسا 

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

؛ هدش انب  ریذپهطلس  رگهطلـس و  یهطبار  یهیاپ  رب  هک  یماظن  ینعی  هطلـس ، ماظن  تسا . رابکتـسا  هطلـس و  ماظن  اب  هزرابم  ماهدرک ، تشاددای  نم  هک  ییاھنامرآ  زا  یکی 

، دنرگهطلس یاهدع  کی  تسا ؛] نیا   ] هداتفا ایند  رد  زورما  هک  یقافتا  نآ  ریذپهطلس ؛ رگهطلـس و  هب  دنوشیم  میـسقت  ایند ، یرـشب  یاھهعومجم  ای  ایند  یاھروشک  ینعی 

؛ هتفریذـپن ار  ریذپهطلـس  رگهطلـس و  ماظن  نیا ، هک  تسا  نیا  یمالـسا  یروھمج  اب  یاوعد  دـینادب . ار  نیا  تسا ؛ نیمھ  رـس  مھ  ناریا  اـب  یاوعد  دنریذپهطلـس . هدـع  کـی 

، یتعنص تفرشیپ  یملع ، تفرشیپ   - درک ادیپ  تفرـشیپ  دش و  قفوم  ناریا  رگا  هداتـسیا . فرح  نیا  یاپ  هدروآ و  نوریب  مھ  یریذپهطلـس  زا  ار  شدوخ  تسین ، هک  رگهطلس 

تفرشیپ داتسیا و  دوخ  یاپ  یور  دوبن و  ریذپهطلس  ناوتیم  هک  اھتلم  هب  دوشیم  هداد  ناشن  یناھج - یاهقطنم و  ذوفن  شرتسگ  یعامتجا ، تفرشیپ  یداصتقا ، تفرـشیپ 

. تسا هناھب  اھفرح  یهیقب  تسا ، نیا  رس  اھاوعد  یهمھ  دتفیب ؛ قافتا  نیا  دنھاوخیمن  درک .

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

رد لقتسم ، یاکیرمآ  ناراذگناینب  ام . یاھـشزرا  ییاکیرمآ ، یاھـشزرا  دنیوگیم ] ، ] اھییاکیرمآ یاھفرح  رد  دیونـشیم  دراد ؛ دوجو  ییاکیرمآ  شزرا  مان  هب  یزیچ  کی  زورما 

نتگنـشاو و جرج  دندوب ، تقونآ  هک  یناسک  نامھ   - درک یفرعم  ار  شدوخ  ایند  فرطنآ  رد  یروشک  کی  ناونعهب  دش و  جراخ  سیلگنا  رامعتـسا  زا  اکیرمآ  هک  مھدـجھ  نرق 

یرادلکـشم یاھزیچ  شیاھیلیخ  یبایزرا ، ماقم  رد  اھـشزرا  نآ  دوخ  تسا . ییاـکیرمآ  یاھـشزرا  اـھنیا  مسا  دنتـشاذگ ؛ ار  ییاھـشزرا  شنانیـشناج - شیاـھیربورود و 

نامھ تسا ، تبثم  هک  مھ  شاییاھزیچ  نامھ   - اھشزرا نامھ  نکل  هطلس ؛ ماظن  زورما  یگراوخناھج  تیعـضو  نیا  هب  دوشیم  یھتنم  هک  تسا  ییاھزیچ  نامھ  تسا ؛

یاهعلاطم کی  شیپ ، لاسدنچ  یتقوکی  هدنب  هدش . هدرپس  یـشومارف  هب  زورما ، یاکیرمآ  یـسایس  ماظن  ییاکیرمآ  یهعماج  رد  زورما  تسا - بوخ  هک  مھ  شاییاھزیچ 

یروشنم دندز و  اھنآ  هک  ییاھفرح   - دـنیاکیرمآ ناراذـگناینب  حالطـصاهب  شیپ ، لاس  یاهدرخ  تسیود و  شیپ ، لاستسیود  زا  هک  یتارـضح  نیمھ  یاھفرح  یور  رب  مدرکیم 

دیسر منھذ  هب  تسا . هدش  ضقن  شیاھیلیخ  مدید  زورما ، تارضح  یاھراتفر  اب  مدرکیم  قیبطت  و  ییاکیرمآ - یاھشزرا  ییاکیرمآ و  روشنم  ناونعهب  دندرک  نیودت  اھنآ  هک 

یهدـحتم تالایا  میژر  اکیرمآ و  تلود  راتفر  رد  زورما  اھنیا  تسا ، اھنیا  دـییوگیم  امـش  هک  ییاھـشزرا  نیا  هک  دـشکب  اکیرمآ  تلم  خر  هب  ار  نیا  یـسک  دراد  اج  هک  تقونامھ 

. تسھ هک  ینامھ  الاح ، درادن ؛ دوجو  اکیرمآ 

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

ماظن یلیمحت  یاھهشیلک  ریسا  هک  تسا  نیا  هدمع  تسا . انبم  هچ  رب  یرکف  لالقتسا  نیا  منکیم  ضرع  الاح  هک  دشاب  هتشاد  یرکف  لالقتـسا  یتسیاب  ناگربخ  سلجم 

نیرتمھم زا  یکی  دوشیم ؛ هدـنکارپ  دراد  ملاع  رـساترس  رد  یزورهنابـش  روطهب  هطلـس ، ماظن  مجحرپ  تاغیلبت  یوس  زا  یمیھافم  کی  یتارکفت ، کـی  دوشب . دـیابن  هطلس 

تسا ماظن  ناکرا  یهمھ  هب  تسا ، روشک  نالوئسم  یهمھ  هب  شرافـس  نیا  تسین ، ناگربخ  سلجم  هب  طقف  شرافـس  نیا  میوشن . ریـسا  دیاب  ام  هک  تسا  نیا  لئاسم 

ضرالا یف  نم  رثکا  عطت  نا  و  دنـشاب : بقارم  هک  ینید - نارظنبحاـص  یعاـمتجا ، نارظنبحاـص  یـسایس ، نارظنبحاـص   - تسا نارظنبحاـص  یهمھ  هب  شرافـس  هکلب 

، دننکیم رارکت  دننکیم ، هیکت  دننکیم ، زکرمت  یعوضوم  کی  یور  رب  تاغیلبت  زا  یمیظع  مجح  کی  اب  الاح  نوچ  هک  تسین  روجنیا  دـننادب . ار  نیا  ( ۴ (؛ لیبس هللا نع  کولضی 

رکف ام  میراد ، ینابم  نامدوخ  ام  هن ، مینک ؛ رارکت  ار  نامھ  مینک ، حرطم  ار  نامھ  میوشب و  تعامج  گنرمھ  یتسیاب  مھ  ام  راچان  دـننکیم ، نایب  ار  نآ  فلتخم  یاـھنابز  اـب 

. میراد

؛ اھروشک نارثوم  نالوئـسم و  هب  صوصخلاب  مھ  اـھتلم ، داـحآ  هب  مھ  دـنک ؛ لـیمحت  اـیند  مدرم  یهمھ  هب  ار  شدوخ  رظن  دروم  یاـھهشیلک  هک  تسا  نآ  ددـص  رد  رابکتـسا 

نآ دننک و  لیمحت  ار  ناشدوخ  یاھهشیلک  نآ  دنھاوخیم  اھنیا  یهمھ  هب  رکف ، یاھقاتا  ناشدوخ  لوق  هب  نازاسمیمـصت ، ناریگمیمـصت ، سلاجم ، ناگدـنیامن  اھتلود ، ینعی 

هاگن نامھ  اب  اھنآ ، درکیور  نامھ  اب  دـننکیم ، هیکت  نآ  یور  رب  اھنآ  هک  ار  یمیھافم  دـننیبب ؛ اھنآ  رظنم  زا  ار  ناھج  همھ ، دـنلیام  دـننکب . اھنآ  ینھذ  یاضف  اھنآ و  نھذ  دراو  ار 

دننکیم و انعم  دننکیم و  یراکتسد  ای  دننکیم  لعج  ای  ار  یمیھافم  هنابلطهطلس  درکیور  نیا  اب  تسا ؛ هنابلطهطلس  درکیور  درکیور  نیا  دنسانشب . دنھدب و  صیخشت  اھنآ 

. دننک هدافتسا  اھنآ  زا  ناشتایبدا  رد  دنریگب و  راکهب  دنمھفب و  ار  میھافم  نیا  اھنآ  یانعم  قبط  همھ ، دنلیام 

دندرک  / ٠٧/٠٢/١٣٩۴ مالعا  یمومع  یازع  زور  هس  انم ، رابتبیصم  یهثداح  لابند  هب  بالقنا  ربھر 

نیا تسوا . هب  قلعتم  تردق  کلم و  یهمھ  و  وا ، یوس  زا  اھتمعن  یهمھ  وا ، نآ  زا  اھساپس  اھشیاتس و  یهمھ  ( ١ (؛ کیبل کل  کیرش  ال  کلملا ، کل و  همعنلا  دمحلا و  نا 

یمیلعت نوچمھ  هاـگنآ  دریگیم و  لکـش  نآ ، اـب  گـنھامھ  کـسانم ، نیا  یهمادا  دوشیم و  هداد  اـنعمرپ  زغمرپ و  یهضیرف  نیا  ماـگ  نیزاـغآ  رد  رازگجـح  هب  هک  یھاـگن  تسا 

ناـمھ نآ ، هب  لـمع  گرزب و  سرد  نیا  نتفرگ  ارف  دوـشیم . هتـساوخ  وا  زا  نآ ، یهیاـپ  رب  یگدـنز  یهماـنرب  میظنت  هتـشاذگ و  وا  ربارب  رد  یندـشنشومارف  یـسرد  راگدـنام و 

یهمھ رد  نارود و  نیا  رد   - دـنراچد نادـب  هک  ییاـھیراتفرگ  زا  ار  ناـنآ  دـشخب و  ییاـیوپ  تاـیح و  توارط و  ار  ناناملـسم  یگدـنز  دـناوتیم  هک  تسا  یتکرباـب  یهمـشچرس 

ناج یهدننکراوخ  یاھتب  یهمھ  و  یتیلوئـسمیب ، یلبنت و  تب  یناھج ، رابکتـسا  تب  یریذپهطلـس ، ییوجهطلـس و  تب  توھـش ، ربک و  تیناسفن و  تب  دناھرب . اھنارود -

یگتـسباو و یاج  هب  تمالـس ، تزع و  یدازآ و  دـش و  دـھاوخ  هتـسکش  دوش - یگدـنز  یهمانرب  دـیآرب و  لد  قمع  زا  هک  هاگنآ   - یمیھاربا ( ٢) ویرغ نیا  اب  یناـسنا ، یمارگ 

. تسشن دھاوخ  تنحم  یتخس و 

ماجرب  / ٠٧/٢٩/١٣٩۴ یارجا  تامازلا  هرابرد  روھمجسیئر  هب  بالقنا  ربھر  همان 

ناریا یمالسا  یروھمج  تیوھ  تیھام و  یندشنمامت ، تموصخ  نیا  لماع  هک  دنھدیم  صیخشت  حوضوب  اھتلم ، زا  یرایسب  یمومع  راکفا  ملاع و  یسایس  نارظنبحاص 

یبلطهداـیز و ربارب  رد  یگداتـسیا  رابکتـسا ، هطلــس و  ماـظن  اـب  تفلاـخم  رد  یمالــسا  قـح  رب  عـضاوم  رب  یگداتــسیا  تـسا . یمالــسا  بـالقنا  زا  هتــساخرب  هـک  تـسا 

یاھهورگ نیطـسلف و  تلم  زا  هفقویب  عاـفد  لقتـسم ، یاـھتلم  بوکرـس  یئاطـسو و  نورق  یاـھیروتاتکید  زا  اـکیرمآ  تیاـمح  یاـشفا  فیعـض ، یاـھتلم  هب  یزادـناتسد 

دـض رب  ار  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  میژر  ینمـشد  هک  دنھدیم  لیکـشت  ار  یاهدـمع  یاھملق  تسینویھـص ، بصاغ  میژر  رـس  رب  دنـسپایند  یقطنم و  دایرف  ینھیم ، تمواقم 

دھاوخ همادا  دنک  سویام  ار  نانآ  دوخ ، رادیاپ  ینورد و  تردق  اب  یمالسا  یروھمج  هک  یماگنھ  ات  ینمـشد  نیا  و  تسا ؛ هدرک  ریذپانبانتجا  نانآ  یارب  یمالـسا ، یروھمج 

. تشاد

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۴ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

تردق یاھهفلوم  نیرتمھم  زا  یکی  تسا ؛ تردق  یهلیـسو  ملع  دننکب . لابند  بوخ  ار  تالیـصحت  زومآشناد  وجـشناد و  یاھناوج  الوا  هک  تسا  نیا  اھناوج  هب  ماهیـصوت  نم 

هب تبـسن  ینونک ، عاضوا  هب  تبـسن  ار  ناشدوخ  تریـصب  دنرادب ؛ مدقم  یـصخش  یاھهتـساوخ  رب  ار  یمومع  فادـھا  دـننکب ؛ لابند  ار  ملع  شناد ؛ زا  تسا  ترابع  یلم ،

. دننکب هدھاشم  ار  ایند  زورما  یهنحص  دنناوتب  دنھدب و  شیازفا  زورهبزور  کیدزن ، یخیرات  یهتشذگ 

زا هک  یتبیھ  اب  دـننکیم ، هک  یباعرا  اب  دـنراد ، هک  یایدام  یاھناوت  ناـمھ  اـب  دـناهتفرگ ، رارق  فرط  کـی  رد  ربکتـسم  یاھتردـق  تسا ؛ یروجنیا  اـیند  میظع  یهنحـص  زورما 

اھنیا نایم  رد  دنرادن ؛ روھظ  زورب و  تئرج  هک  دنتسھ  مھ  فیعض  یاھتلود  زا  یضعب  دنفرط ؛ کی  اھنیا  دننکیم ، ناشدوخ  تبیھ  روھقم  ار  نارگید  دنھدیم و  ناشن  ناشدوخ 

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 28 
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زا هکنیا  نودب  میب ، نودب  اسر ، یادص  اب  یمالـسا  یروھمج  زورما  تسا . یمالـسا  یروھمج  نآ  دنکیم و  موکحم  ار  تیعـضو  نیا  دراد  اسر  یادص  اب  هک  تسھ  مھ  اج  کی 

رارق ریثات  تحت  دنونـشیم و  دنراد  اھتلم  ار  نیا  دشکیم و  دایرف  رابکتـسا  رامثتـسا و  هیلع  هطلـس ، هیلع  ملظ ، هیلع  دراد  دوشب ، نمـشد  بوعرم  دسرتب و  نمـشد  دیدھت 

. دنریگیم

مالسلامھیلع  / ٠١/١١/١٣٩۵ تیبلھا  ناحادم  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

ون تازیھجت  اب  تسا ، هدـش  نردـم  زورما  اھتنم  تسا ، هدوب  اھماظن  نیمھ  مھ  میدـق  زا  هتبلا  ملظ ؛ ماظن  ییوگروز ، ماظن  رابکتـسا ، ماظن  دراد : دوجو  ملاع  رد  یماظن  کـی 

؛ دندزدیم اھنآ  زا  دنراد ، یلباق  یناسنا  یورین  رگا  دنریگیم ؛ دنراد ، یلاوما  رگا  درادن ؛ یاهزادنا  دـح و  مھ  نتفگ  روز  نیا ] [ ؛ دـنیوگیم روز  اھتلم  هب  رترب  یاھتردـق  هدـش . زھجم 

ایند رد  ییوگروز  نیا  زورما  دراد . یماسقا  عاونا و  ییوگروز  دننکیم ؛ هفخ  ار  دادعتـسا  نآ  دشارتیم ، اھنآ  یارب  بیقر  دنکیم و  دیدھت  ار  اھنآ  هک  تسھ  اھنآ  رد  یدادعتـسا  رگا 

؛ دنتـسین هک  ایند  یاھتلم  اھتلود و  یناھج ، یهعماج  زا  دارم  الاو  ییوگروز ؛ ماظن  ینعی  یناھج ، یهعماج  دناهتـشاذگ  ار  شمـسا  هک  یناـھج  لـلملانیب  ماـظن  دراد ؛ دوجو 

ناشراک یانبم  هک  یدارفا  نیمھ : ینعی  یناھج  یهعماج  یناـھج . یهعماـج  دـنیوگیم  ار  ناـشدوخ  هک  اـیند  رترب  تردـق  دـنچ  نیا  لکـش  زا  دـنرازیب  اـیند  یاـھتلم  اـھتلود و 

، توغاط میژر  نارود  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  زا  لبق  مھ  میتسھ ، یمالـسا  یروھمج  رد  هک  ام  و  تسا . اـھنیا  یهمھ  اـھروشک و  یهمھ  اـھتلم و  یهمھ  هب  ییوگروز 

نیا دراد . دوجو  لکش  نیا  هب  ایند  رد  زورما  یماظن  کی  میاهدید ؛ رگید  روجکی  ار  شیاھهنومن  یمالسا  یروھمج  ماظن  لیکـشت  زا  دعب  مھ  میاهدید ، روجکی  ار  شیاھهنومن 

ناشرایتخا رد  تروص  نآ  هب  هناسر  هن  دونـشیمن ؛ یـسک  ار  اھتلم  یادـص  دـیآیمنرب ؛ یراک  هک  اھتلم  زا  اھتنم  دنایـضاران ؛ اـھتلم  زا  یلیخ  دراد ؛ داـیز  مھ  یـضاران  ماـظن ،

دندش و عمج  مھ  اب  اھنیا  دننام  کینورتکلا و  یاھهناسر  الثم  یکینورتکلا  دـحاو  کی  رد  مھ  رفن  رازھهد  الثم  مریگ  الاح  دوشیم ؛ باسح  ییاج  اھنآ ] فرح   ] الـصا هن  تسا ،

نیا یهمھ  رد  نیا  زا  لـبق  لاـس  هدزناـش  هدزناـپ  زا ] رتمک   ] رد قارع  هب  اـکیرمآ  یهلمح  یهیـضق  رد  هچ ؟ هک  ـالاح  دـنتفر ؛ هار  اـھنابایخ  رد  دـندش  عمج  اـی  دـندز ، یفرح  کـی 

اھتلود دنھدب ؛ ماجنا  دنناوتیمن  یراک  هک  دوخیدوخهب  اھتلم  درک ؟ یرثا  هچ  اکیرمآ ؛ اب  تفلاخم  رد  داتفا  هار  ییامیپهار  رگید ، ییاپورا  یاھروشک  یضعب  سیراپ و  یاھنابایخ 

ییاھتلود تسین ؛ اـیند  رد  مھ  یتلود  نینچ  دوشب ؛ حرطم  اـیند  رد  فرح  نیا  دـننزب و  یفرح  دـنناوتیم  دنـشاب ، هتـشاد  ار  ناـشیاھتلم  یناـبیتشپ  هچناـنچرگا  هک  دنتـسھ 

اکیرمآ یاـھراک  زا  تاـقوا  یلیخ  مھ  توغاـط  میژر  یاـسور  هک  متفگ  ار  نـیا  ( ٨) لاس لوا  تبحص  رد  مرظنهب  نم  دنـسرتیم . یلو ]  ] دنایـضاران دنـسرتیم ؛ یلو ]  ] دنتـسھ

دننکیمن تئرج  اما  اھنآ  هب  دننکیم  مھ  ییوگدب  تولخ  رد  دنایـضاران و  مھ  یلیخ  ییاھاج  کی  دنیبیم  دنکیم ، هاگن  مدآ  هک  ناشناگدنامزاب  نیا  تارطاخ  رد  دندوب . یـضاران 

تفلاخم دننکیمن  تئرج  اما  دنایضاران  اھیلیخ  تسا ؛ یروجنیا  ایند  رد  زورما  دننکیمن . تئرج  هعماج  تیریدم  یـسایس و  دحاو  ناونعهب  تلود ، ناونعهب  دننک ؛ تفلاخم 

. دننک

یهطقن تسرد  اـھهیاپ  نیا  هک  دراد  ییاـھهیاپ  کـی  هک  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  روز ، ملظ و  هتخیمآمھهب و  یهتخیرمھهب  لـگنج  نیا  رد  وـشبلب ، نیا  رد  اـیند ، رد  یماـظن  کـی 

یهطقن تسا ، یبلطگنج  لباقم  یهطقن  تسا ، رامثتـسا  لباقم  یهطقن  تسا ، ملظ  لباقم  یهطقن  تسا ؛ راوتـسا  نآ  رب  یناھج  ماظن  زورما  هک  تسا  یزیچ  نآ  لـباقم 

یتعامج کی  هدـمآ و  دوجو  هب  بان  یمالـسا  تارکفت  ساسارب  نید ، ساسارب  مالـسا ، ساسارب  ماظن  نیا  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماظن  ماظن ، نآ  تسا ؛ داسف  لـباقم 

، یبرغ یاھسانـشهعماج  اھرگلیلحت و  دوخ  ار  نیا  دننویناحور . نآ  دنـسرتیمن و  گرزب  یاھتردق  زا  هک  تسا  نیا  اھنیا  تعیبط  هک  دـنتفرگ  رارق  ماظن  نیا  سار  رد  لوا  زا  مھ 

ماظن تعیبط  اما  دنتسھ ، دنشاب و  مھ  هتـسباو  تسا  نکمم  ناشیاھیـضعب  هتبلا ] . ] ام زا  دنـسرتیمن  اھدنوخآ  نیا  دنتفگیم  دنتفگیم ؛ مھ  بالقنا  لوا  زا  دنیوگیم ؛ زورما 

مدرم ـالوا  مـھ  مدرم  دــننکیم . یھارمھ  هـک  مـھ  مدرم  دــناهتفرگ . رارق  ماـظن  نـیا  سار  رد  اـھنیا  اـقافتا  ـالاح  تـسا . یتـعیبط  نـینچ  کـی  هعیــش ، یهعماــج  رد  یدــنوخآ 

هدرک ادـیپ  شیازفا  ناھگان  تیعمج  ینعی  نویلیم ؛ هب ٨٠  هدیـسر  ابیرقت  الاح  بالقنا ، لوا  رد  نویلیم  زا ٣۵  ام  تیعمج   - تسا دایز  اھنیا  نیب  رد  ناوج  ایناث  دنایدادعتـسااب ،

رکف یروجنیا  مدرم  هک  تسا  یروشک  کی  هکیتقو  بخ ، دنتـسھ . مھ  سرتن  دنتـسھ ، مھ  عاجـش  تسا ؛ دایز  دادعتـسا  دننکیم - راک  دنراد  مھ ]  ] نآ هیلع  هچرگا  تسا ؛

لیکـشت نآ  هیلع  هھبج  اذـل  تسا . گرزب  الماک  رطخ  کی  تسا ، هدـمع  رطخ  کی  رابکتـسا  یارب  نیا  یناـھج ، ( ٩) یهنمیھ زا  دنسرتیمن  مھ  تموکح  نارادمدرـس  دننکیم ،

زور نآ  هدـمآ . دوجوهب  نمـشد  یهھبج  کی  هدـش ؛ لیکـشت  هھبج  بالقنا  لوا  زور  زا  هکلب ]  ] الاح هن  هدـش ؛ لیکـشت  هھبج  یمالـسا  یروھمج  هیلع  نالا  هکنیاامک  دوشیم ؛

اب تفلاخم  یمالـسا و  یروھمج  یهلئـسم  رد  اـما  دنتـشاد  فـالتخا  مھ  اـب  شداـیز - مک و  اـب   - هلئـسم دـص  رد  رگا ]  ] دـندوب و مھ  لـباقم  یهطقن  هک  اـکیرمآ  دوب و  یوروش 

. دنکیم ینمشد  یماظن  نینچ  کی  اب  هک  تسا  نیا  رابکتسا  تعیبط  ینعی  دندوب . تسدمھ  رکفمھ و  یمالسا ، یروھمج 

شیپ لاـس  تسیب  دـینک  ضرف  هکناـنچمھ  دـنکیم ؛ هدافتـسا  دراد  مھ  اھهویـش  ماـسقا  عاوـنا و  زا  دراد و  دوـجو  مھ  زورما  هھبج  نیا  هک  دـنداد  لیکـشت  هـھبج  کـی  سپ ] ]

؛ دننکیم هدافتسا  دنراد  یمالسا  یروھمج  هیلع  اھرازبا  نیرتعیرس  نیرتعیسو و  اھرازبا و  نیرتشیب  زا  دوشیم . هتفرشیپ  دراد  زورهبزور  اھرازبا  تسھ ؛ زورما  دوبن ، تنرتنیا 

، یـسایس یوگتفگ  یـساملپید ، دـنکیم . هدافتـسا  یـساملپید  رازبا  زا  نمـشد ] . ] دـنک هدافتـسا  اھرازبا  یهمھ  زا  دـنک ؛ هداـمآ  ار  شدوخ  دـیاب  مھ ]  ] یمالـسا یروھمج 

. دننکیم هدافتسا  رازبا  نآ  زا  اھنیا  تسا ؛ اھرازبا  زا  یکی  یسایس  ناتسبهدب  یسایس ، یهرکاذم 

نایگنھرف  / ٠٢/١٣/١٣٩۵ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

ماظن هلب . تسا ؛ هجاوم  یللملانیب  یهطلـس  ماظن  اب  ام  شرورپوشزومآ  رگم ]  ] هک دـننک  بجعت  تسا  نکمم  اھیـضعب  الاح  یللملانیب . یهطلـس  ماـظن  تسیک ؟ فیرح 

ماظن یاھدامن  ناگدنیامن و  اھنیا  رگید ؛ ربکتسم  یاھتلود  زا  یضعب  دناتسینویھص و  گرزب  یاھرادهیامرـس  تسا ، اکیرمآ  تموکح  شرھظم  زورما  هک  یللملانیب  یهطلس 

ماـظن نیا  هچ . ینعی  یللملانیب  یهطلـس  ماـظن  هک  ماهدرک  اـنعم  ماهدرک و  حرطم  یموـمع  یاھتبحـص  رد  ار  هطلـس  ماـظن  نیا  لـصفم  نم  دنتـسھ . یللملانیب  یهطلس 

ار اـھروشک  نیا  ار و  روشک  نیا  یهدـنیآ  هک  یلـسن  دـھاوخیم  مھ  وا  دراد ؛ هماـنرب  دـناوتب - هک  یتـلم  رھ  یارب  هکلب ] ، ] اـم تلم  طـقف  هن   - اـھتلم یارب  یللملانیب  یهطلس 

، دشاب هتشاد  ار  وا  گنھرف  دشاب ، هتـشاد  ار  وا  رکف  هک  دوشب  تیبرت  اھروشک  رد  یلـسن  دشاب ؛ دیفم  وا  یارب  هک  دوشب  تیبرت  یاهلکاش  کی  اب  یاهراوق و  کی  اب  دزاسیم ،

رد دوـشیم و  مھ  رادمتـسایس  دوـشیم ، مھ  قـقحم  دوـشیم ، مھ  داوساـب  هتبلا  دوـشیم ، تـیبرت  لـسن  نـیا  دـشاب . هتـشاد  یناـھج  لـئاسم  هـب  ار  وا  یهقیلـس  هاـگن و 

روشک و کی  نارظنبحاص  روشک ، کی  نالوئـسم  هکنیا  زا  رتھب  یزیچهچ  رگرامعتـسا  یهعومجم  کی  یارب  بخ  دـنوشیم . مھ  روشک  نالوئـسم  وزج ]  ] فلتخم یاـھروشک 

مھ زورما  لام  هتبلا  تسا . یگنھرف  یرامعتـسا  یهمانرب  نیا  رگید . دـنکیم  ناسآ  اھنآ  یارب  ار  راک  دـننکب ؟ لمع  اھنآ  لثم  دـننک و  رکف  اھنآ  لثم  روشک ، کی  رد  یار  ناـبحاص 

. دریگیم ماجنا  دراد  همانرب  نیا  هک  تسا  لاس  اھهد  دیاش  تسین ؛

نایگنھرف  / ٠٢/١٣/١٣٩۵ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

نیا دوـب ؛ بوـخ  یلیخ  هماندـنگوس  نیا  میھاوـخیم ؟ یلـسن  هنوـگچ  اـم  هچ ؟ اـم  دـھاوخیم . هطلـس - ماـظن   - یللملانیب یهطلـس  هک  تسا ]  ] یلـسن نآ  ـالاح  نیا  بخ ،

اب دنگوس  دش ؛ مزال  امـش  رب  دـیدروخ ، هک  دـنگوس  دـینادب : انمـض  مدرک . شوگ  تقد  اب  مھ  الاح  مدرک ؛ هاگن  دـندروآ و  فرطنآ  اجنیا ، میایب  هکنیا  زا  لبق  نم ، ار  هماندـنگوس 

. دوب بوخ  هماندنگوس  دوب ، بوخ  دنگوس  دینک ؛ لمع  شقبط  رب  دیاب  تسا ، ارجالابجاو  رگید  نیا  دروخیم ، ناسنا  هک  تین 

اب لقتسم و  تیوھ  زیچ ؛ نیلوا  نیا  میروایب ؛ دوجو  هب  ینید  یلم و  لقتسم  تیوھ  وا  رد  هک  تسا  نیا  میریگب ، رظن  رد  نامدوخ  زومآشناد  یارب  تسا  مزال  هک  یزیچلوا  ام 

دامتعا نارگید ، هب  نوکر  یگتسباو ، دشاب ؛ لقتسم  گنھرف  لابند  دشاب ، لقتـسم  داصتقا  لابند  دشاب ، لقتـسم  تسایـس  لابند  هک  میروایب  راب  یروج  ار  نامناوج  تزع .

میبیسآ ؛ راچد  تھج  نیا  زا  ام  دنکن . دشر  هیحور  کی  ناونعهب  وا  دوجو  رد  نارگید  هب  یهیکت  نارگید و  هب 

ماظن هلب . تسا ؛ هجاوم  یللملانیب  یهطلـس  ماظن  اب  ام  شرورپوشزومآ  رگم ]  ] هک دـننک  بجعت  تسا  نکمم  اھیـضعب  الاح  یللملانیب . یهطلـس  ماـظن  تسیک ؟ فیرح 

ماظن یاھدامن  ناگدنیامن و  اھنیا  رگید ؛ ربکتسم  یاھتلود  زا  یضعب  دناتسینویھص و  گرزب  یاھرادهیامرـس  تسا ، اکیرمآ  تموکح  شرھظم  زورما  هک  یللملانیب  یهطلس 

ماـظن نیا  هچ . ینعی  یللملانیب  یهطلـس  ماـظن  هک  ماهدرک  اـنعم  ماهدرک و  حرطم  یموـمع  یاھتبحـص  رد  ار  هطلـس  ماـظن  نیا  لـصفم  نم  دنتـسھ . یللملانیب  یهطلس 

ار اـھروشک  نیا  ار و  روشک  نیا  یهدـنیآ  هک  یلـسن  دـھاوخیم  مھ  وا  دراد ؛ هماـنرب  دـناوتب - هک  یتـلم  رھ  یارب  هکلب ] ، ] اـم تلم  طـقف  هن   - اـھتلم یارب  یللملانیب  یهطلس 

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 29 
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، دشاب هتشاد  ار  وا  گنھرف  دشاب ، هتـشاد  ار  وا  رکف  هک  دوشب  تیبرت  اھروشک  رد  یلـسن  دشاب ؛ دیفم  وا  یارب  هک  دوشب  تیبرت  یاهلکاش  کی  اب  یاهراوق و  کی  اب  دزاسیم ،

رد دوـشیم و  مھ  رادمتـسایس  دوـشیم ، مھ  قـقحم  دوـشیم ، مھ  داوساـب  هتبلا  دوـشیم ، تـیبرت  لـسن  نـیا  دـشاب . هتـشاد  یناـھج  لـئاسم  هـب  ار  وا  یهقیلـس  هاـگن و 

روشک و کی  نارظنبحاص  روشک ، کی  نالوئـسم  هکنیا  زا  رتھب  یزیچهچ  رگرامعتـسا  یهعومجم  کی  یارب  بخ  دـنوشیم . مھ  روشک  نالوئـسم  وزج ]  ] فلتخم یاـھروشک 

مھ زورما  لام  هتبلا  تسا . یگنھرف  یرامعتـسا  یهمانرب  نیا  رگید . دـنکیم  ناسآ  اھنآ  یارب  ار  راک  دـننکب ؟ لمع  اھنآ  لثم  دـننک و  رکف  اھنآ  لثم  روشک ، کی  رد  یار  ناـبحاص 

. دریگیم ماجنا  دراد  همانرب  نیا  هک  تسا  لاس  اھهد  دیاش  تسین ؛

نایگنھرف  / ٠٢/١٣/١٣٩۵ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

ییاھزیچ ریباعت  روجنیا  هطلـس ؛ ماظن  نیفعـضتسم ، رابکتـسا ، دـینک  ضرف  الثم  ییانعم ، یاھراب  اـب  دوب  یتاحالطـصا  لـعج  یمالـسا ، یروھمج  یاـھراک  نیرتگرزب  وزج 

. ار اھنآ  دندیپاق  ام  زا  رگید  یاھتلم  یتازرابم  لاعف و  یسایس و  ناگبخن  رگید ، یاھتلم  هک  تسا 

یربھر  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

رھ یتلم و  رھ  تسا ؛ هطلس  ندرک  ریگارف  لابند  تسا ، هطلس  لابند  تسا ، هطلس  رابکتسا  تعیبط  تسا . بالقنا  فادھا  زا  یکی  رابکتسا ، یهطلـس  لباقم  رد  تمواقم 

. تسا بالقنا  فادھا  ریسم  سلجم ، نیا  تکرح  ریسم  تسا . بالقنا  فادھا  وزج  اھنیا  داتفا . دھاوخ  اھنآ  دنمک  رد  دش و  دھاوخ  ریسا  دنکن  تمواقم  هک  یماظن 

یمالسا  / ٠٣/١۶/١٣٩۵ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

یمومع یاھیریگعضوم  رد  ناتیاھقطن ، رد  دینک ؛ تسرد  اضف  دییوگب ؛ دینک ، اشفا  دریگیم  رارق  ای  دراد  رارق  امش  رایتخا  رد  هطلس  ماظن  رابکتـسا و  دروم  رد  هک  ار  یقیاقح 

. دنکن کمک  اکیرمآ  یاھفدھ  هب  امش  لمع  امش و  فرح  دیشاب  بقارم  و 

نارھت  / ٣١/٠۵/١٣٩۵ ناتسا  دجاسم  تاعامج  همئا  رادید  رد  تانایب 

یهقطنم رد  زورما  اکیرمآ  دـناهدش ؛ ریگنیمز  ایند  یدام  کی  یهجرد  یاھتردـق  هنایم - رواخ  دناهتـشاذگ  ار  شمـسا  هک   - ایـسآ برغ  یهقطنم  رد  دـینک  هظحـالم  امـش  زورما 

یرابکتـسا هاگیاپ  تیوقت  زا  تسا  ترابع  دصاقم  نیا  زا  شخب  کی  هقطنم ؛ نیا  رد  دنراد  یدصاقم  دنراد ، ییاھراک  دنراد ، یفادھا  زورما  اھنیا ] . ] تسا ریگنیمز  ایـسآ  برغ 

اھنیا تاناکما  زا  اھنآ ، رتچ  ریز  دنیایب  اھتموکح  اھتلود و  هک  هقطنم  رد  تردق  عبانم  ذـفانم و  یهمھ  فرـصت  زا  تسا  ترابع  نآ  شخب  کی  هقطنم ، نیا  رد  یتسینویھـص  میژر 

ود رھ   - یمالـسا بالقنا  ای  یبالقنا  مالـسا  دنک ؟ ادیپ  ققحت  اھنیا  دـصاقم  هکنیا  زا  تسا  هدـش  عنام  هچ  دناهتـسناوتن . زورما  اما ] ، ] هقطنم رب  ییاورنامرف  دـننک ؛ هدافتـسا 

رگا هدـش . عنام  نیا ، هدرک . ادـیپ  رولبت  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  زورما  هک  تسا - تسرد  مھ  یمالـسا  بالقنا  تسا ، تسرد  مھ  یبـالقنا  مالـسا  تسا ؛ تسرد  ریبعت 

نیمھ رتچ  ریز  تفریم  نارگید  لثم  مھ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دوبن ، ینید  فیاظو  هب  یدنبیاپ  دھعت و  دوبن ، یمالـسا  فراعم  هب  نامیا  دوبن ، ادـخ  هب  نامیا  دوبن ، مالـسا 

؛ هدروآ دوجو  هب  ار  یمالـسا  یانب  نیا  هک  تسا  یزیچ  نیمھ  اھنآ  یهلمح  جامآ  نیاربانب ، دـنتفر . نارگید  هکنانچمھ  اکیرمآ ؛ ریغ  اکیرمآ و  یرابکتـسا  تردـق  هطلـس و  ماظن 

هک دوبن  نکمم  میدرک ، هبرجت  نامدوخ  ناوختـسا  تسوپ و  تشوگ و  اب  ار  نآ  اـم  هک  یماـظن  نیا  میدوب و  هدـید  اـم  هک  یروشک  نیا  دوبن ، یمالـسا  ناـمیا  رگا  ناـمیا . ینعی 

. دوب یمالسا  نامیا  نیا  دنکب ؛ ادیپ  یرییغت 

نارھت  / ٣١/٠۵/١٣٩۵ ناتسا  دجاسم  تاعامج  همئا  رادید  رد  تانایب 

، هدـشن مک  هکنیا  هن  تسا ؛ رتشیب  لوا  زور  زا  یگنھرف  راصح  رد  ذوفن  یارب  نانمـشد  یهزیگنا  بالقنا ، یزوریپ  زا  لاس   ٣٨ لاس ، زا ٣٧  دعب  زورما  منکب : ضرع  امـش  هب  نم 

نیا جامآ  هدـش . رتشیب  اھهزیگنا  ینعی ] [ ؛ اھنیا لاثما  هراوھام و  نوگانوگ و  تاغیلبت  یزاجم و  یاضف  یاھهویـش  نیا  دـینیبیم : امـش  هک  مھ  ار  اھـشور  هدـش ؛ داـیز  اـعطق 

یروـھمج یمالـسا و  تموـکح  اـب  تسا . نیا  جاـمآ  ینید ، ناـمیا  ینعی  دـش ؛ یمالـسا  ماـظن  داـجیا  یلـصا  یهتـسھ  هیاـم و  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  تسرد  مھ  تـکرح 

دوجو هب  ماظن  نیا  دشیمن ، زوریپ  بالقنا  نیا  دوبن ، ینید  نامیا  رگا  دـننادیم  نوچ  ینید ؛ نامیا  اب  تفلاخم  رطاخهب  دـنفلاخم  یمالـسا  یروھمج  یاھتـسایس  یمالـسا و 

ود هلب ، درک ؛ داجیا  هطلـس  ماظن  رد  یدیدش  یهناکت  کی  یمالـسا  بالقنا  یمالـسا و  تکرح  دـمآیمن . دـیدپ  هطلـس  ماظن  ناکرا  رد  دـیدش  یهناکت  هلزلز و  نیا  دـمآیمن ،

اما تسین - یکـش  نیا  رد  دنردب ، ار  ابقر  ات  دنتـصرف  رظتنم  هک  دنتـسھ  یاهدنرد  یاھگرگ  لثم  گرزب  یاھتردق   - تسا روجنیمھ  مھ  نالا  دـندوب ، فلاخم  مھ  اب  دوب ، یبطق 

ملاع و نوگانوگ  تاعامتجا  فیعـض و  یاھتموکح  فیعـض و  یاھتلم  مدرم و  هب  تبـسن  ییوگروز  تردـق و  هب  یبایتسد  نآ ، دـنقفتم و  زورما  دـندوب و  قفتم  لصا  کی  رب  همھ 

یمالـسا بالقنا  ندمآ  دیدپ  اب  تسا ، هطلـس  ماظن  فدھ  هک  فدھ  نیا  تسا . فدھ  نیا  تسا ؛ ناشدوخ  یارب  تردق  نوزفازور  عیمجت  اھنآ و  یداصتقا  یلام و  عبانم  تراغ 

. دش شودخم 

نارھت  / ٣١/٠۵/١٣٩۵ ناتسا  دجاسم  تاعامج  همئا  رادید  رد  تانایب 

ار اھشور  هدش ؛ دایز  اعطق  هدشن ، مک  هکنیا  هن  تسا ؛ رتشیب  لوا  زور  زا  یگنھرف  راصح  رد  ذوفن  یارب  نانمـشد  یهزیگنا  بالقنا ، یزوریپ  زا  لاس   ٣٨ لاس ، زا ٣٧  دعب  زورما 

نامھ تسرد  مھ  تکرح  نیا  جامآ  هدـش . رتشیب  اھهزیگنا  ینعی ] [ ؛ اھنیا لاـثما  هراوھاـم و  نوگاـنوگ و  تاـغیلبت  یزاـجم و  یاـضف  یاھهویـش  نیا  دـینیبیم : امـش  هک  مھ 

یروھمج یاھتسایس  یمالسا و  یروھمج  یمالسا و  تموکح  اب  تسا . نیا  جامآ  ینید ، نامیا  ینعی  دش ؛ یمالسا  ماظن  داجیا  یلصا  یهتـسھ  هیام و  هک  تسا  یزیچ 

دیدش یهناکت  هلزلز و  نیا  دمآیمن ، دوجو  هب  ماظن  نیا  دشیمن ، زوریپ  بالقنا  نیا  دوبن ، ینید  نامیا  رگا  دننادیم  نوچ  ینید ؛ نامیا  اب  تفلاخم  رطاخهب  دنفلاخم  یمالـسا 

نالا دندوب ، فلاخم  مھ  اب  دوب ، یبطق  ود  هلب ، درک ؛ داجیا  هطلـس  ماظن  رد  یدیدش  یهناکت  کی  یمالـسا  بالقنا  یمالـسا و  تکرح  دمآیمن . دـیدپ  هطلـس  ماظن  ناکرا  رد 

زورما دندوب و  قفتم  لصا  کی  رب  همھ  اما  تسین - یکـش  نیا  رد  دنردب ، ار  ابقر  ات  دنتـصرف  رظتنم  هک  دنتـسھ  یاهدـنرد  یاھگرگ  لثم  گرزب  یاھتردـق   - تسا روجنیمھ  مھ 

اھنآ و یداصتقا  یلام و  عبانم  تراغ  ملاع و  نوگانوگ  تاـعامتجا  فیعـض و  یاـھتموکح  فیعـض و  یاـھتلم  مدرم و  هب  تبـسن  ییوگروز  تردـق و  هب  یباـیتسد  نآ ، دـنقفتم و 

. دش شودخم  یمالسا  بالقنا  ندمآ  دیدپ  اب  تسا ، هطلس  ماظن  فدھ  هک  فدھ  نیا  تسا . فدھ  نیا  تسا ؛ ناشدوخ  یارب  تردق  نوزفازور  عیمجت 

نارھت  / ٣١/٠۵/١٣٩۵ ناتسا  دجاسم  تاعامج  همئا  رادید  رد  تانایب 

رتچ ریز  تفریم  نارگید  لثم  مھ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دوبن ، ینید  فیاـظو  هب  یدـنبیاپ  دـھعت و  دوبن ، یمالـسا  فراـعم  هب  ناـمیا  دوبن ، ادـخ  هب  ناـمیا  دوبن ، مالـسا  رگا 

دوجو هب  ار  یمالـسا  یانب  نیا  هک  تسا  یزیچ  نیمھ  اھنآ  یهلمح  جامآ  نیاربانب ، دـنتفر . نارگید  هکنانچمھ  اکیرمآ ؛ ریغ  اکیرمآ و  یرابکتـسا  تردـق  هطلـس و  ماظن  نیمھ 

. نامیا ینعی  هدروآ ؛

اوق  / ٠٧/٠۶/١٣٩۵ لک  هدنامرف  اب  شترا  (ص ) ایبنالامتاخ ییاوھ  دنفادپ  هاگرارق  ناھدنامرف  رادید 

اب هک  تسا  هناملاظ  یاھهشیدـنا  اب  رگهعدـخ و  ثیبخ و  یاهھبج  مینکیم ، دای  یناھج » مسینویھـص   » ای هطلـس » ماظن   » نوچمھ یریباعت  اب  نآ  زا  هک  ام  لـباقم  یهھبج 

. دراد ینمشد  ناریا ، تلم  نتفرن  روز  فرح  راب  ریز  و  لالقتسا ، ینید ، تاداقتعا  لصا 

بالقنا  / ٢٨/٠۶/١٣٩۵ ربھر  اب  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید 

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 30 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32970
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33198
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33282
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http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34109
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=34178
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=34389
http://farsi.khamenei.ir


. دیتفیب بقع  لاس  یتح ١٠٠  ای  تسا ۵٠  نکمم  مھ  امش  دیروخب ، ار  اھنآ  دنخبل  بیرف  دینکن و  کرد  ار  اکیرمآ  یهطلس  ماظن  دنفرت  دیشابن و  رایشوھ  رگا 

بالقنا  / ٢٨/٠۶/١٣٩۵ ربھر  اب  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید 

. دنتسھ عوضوم  نیا  رارکت  لاحرد  هتسنادن ، ای  هتسناد  یاهدع  هنافساتم  هک  تسا  رگهطلس  یاھتردق  یمیسرت  یاھمظن  زا  یوریپ  لالقتسا ، یفن  زا  یلصا  فدھ 

بالقنا  / ٢٨/٠۶/١٣٩۵ ربھر  اب  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید 

. تسا اکیرمآ  نآ  رھظم  زورما  هک  تسا  یناھج » رگهطلس  یاھتردق  هب  قلطم  یدامتعایب  ، » ناریا یمالسا  یروھمج  مرن  تردق  رصانع  زا  یکی 

بالقنا  / ٠٩/٠٢/١٣٩۵ ربھر  اب  ینوولسا  یروھمج  سیئر  رادید 

اھتردق یخرب  لیمحت  تلاخد و  یهجیتن  ار  شعاد  نوچمھ  یتسیرورت  یاھهورگ  داجیا  ایسآ و  برغ  یهقطنم  یاھروشک  رد  نشخ  یاھیریگرد  یاهنماخ  هللاتیآ  ترضح 

نیمھ اب  هطلـس ، نایرج  تاغیلبت  فالخرب  زین  یمالـسا  یروھمج  تسا و  اھیریگرد  نیا  شتآ  ندرک  شوماـخ  یارب  شـالت  اـھروشک ، یهمھ  یهفیظو  دـندوزفا : دـندناوخ و 

. دنکیمن رگید  یاھروشک  روما  رد  یتلاخد  اما  تسا  راذگریثات  لاعف و  فدھ ،

ید  / ١٠/٠٧/١٣٩۵ هسامح ٩  زورلاس  هناتسآ  رد  بالقنا  ربھر  تانایب 

یناھج یاھتردـق  هنیک  ینمـشد و  ندـش  هتخیگنارب  بجوم  ار  هقطنم  نوگاـنوگ  لـئاسم  رد  ذوفن  تردـق و  یاراد  مالـسا و  زا  هدـمآرب  یماـظن  دوجو  یمالـسا ، بـالقنا  ربھر 

نآ هک  دزیخیم  رب  هضراعم  هب  دوجو  مامت  اب  ینایرج  لباقم  رد  ینامز  اما  تسا ، فلاخم  ایند  رد  ضیعبت  ملظ و  دـض  ناـیرج  رکفت و  رھ  اـب  هطلـس  ماـظن  دـندوزفا : دـندناوخ و 

. دروآرد تکرح  هب  ار  تلم  کی  سونایقا  دشاب  هتسناوت  نایرج 

، یداصتقا یناسنا و  یعیبط و  ناوارف  عبانم   » زا رادروخرب  ناریا  رد  هطلـس  ماظن  اب  تفلاخم  رولبت  ار  یمالـسا  یروھمج  اب  نوگانوگ  یاھینمـشد  اھهئطوت و  هشیر  ناشیا 

دیازفیب و دوخ  تردق  رب  دـیاب  اھینمـشد  نیا  لباقم  رد  یمالـسا  یروھمج  دـندرک : ناشنرطاخ  دنتـسناد و  یماظن » قیال  یورین  رازبا و  و  یـسایس ، ربنم  قطنم و  فرح و 

. تسا هلئسم  نیمھ  زین  لخاد  تخاس  ماکحتسا  یلخاد و  تردق  شیازفا  رب  ررکم  دیکات  تلع 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

نیا هک  مییوگیم  مینکیم و  زاربا  هدنیآ  هب  ار  ییاھیراودـیما  ام  رگا  ینعی  تسا ؛ دایز  یلیخ  روشک  رد  نامدادعتـسا  نامیاھییاناوت ، ام  تسا ؛ الاب  رایـسب  روشک  یاھتیفرظ 

یورین ظاحل  زا  مھ  نامروشک ، اـم  تسا . روشک  یهوقلاـب  یاـھییاناوت  اـھتیفرظ و  رب  یهیکت  اـب  نیا  تفرگ ، دـھاوخ  ماـجنا  اـھراک  نیا  مییوگیم  اـی  دریگب  ماـجنا  دـیاب  اـھراک 

 - یناـسنا یورین  ظاـحل  زا  دوـشیم . بوـسحم  دـنمتورث  یاـھروشک  وزج  نوگاـنوگ - تاـناکما  ینیمزیور و  ینیمزریز ، یاـھورین   - یعیبـط یاـھورین  ظاـحل  زا  مھ  یناـسنا ،

اھنیا هک  میراد  یھاگـشناد  لیـصحتلاغراف  نویلیم  هد  دودـح  ام  نیا ، رب  یهوالع  تسا ؛ روشک  یارب  یمیظع  تورث  کـی  وجـشناد ، نویلیم  جـنپ  میدرک - ضرع  هک  روطنیمھ 

کی ینعی  میراد ؛ روشک  رد  دشاب - هتشاد  نس  لاس  لھچ  لاس و  هدزناپ  نیب  ینعی   - دشاب راک  نس  رد  هک  یناوج  نویلیم  ام ٣٣  دنھدب . ماجنا  ار  فلتخم  یاھراک  دنناوتیم 

- نز درم و   - راک ناوت  یاراد  ناسنا  ییاراک ]  ] نامز نیرتھب  نف ، لـھا  رظن و  لـھا  ی ] هدیقع  ] قبطرب دـنک . راک  دـناوتب  هک  تسا  ییاناوت  نیا  یاراد  هک  میتسھ ]  ] ناوج روشک 

هک دـنراد ، رارق  نینـس  نیا  رد  روـشک  تیعمج  زا  نوـیلیم  تسا و ٣٣  بوخ  رایـسب  هللادـمحب  نامعـضو  روـشک  رد  تھج ، نیا  زا  اـم  تسا و  لاـس  لـھچ  لاـس و  هدزناـپ  نیب 

تیعمج هک  مدرک  ضرع  یتقو  کی  نم  میتسھ . هتفرـشیپ  ایند  رد  مھ ]  ] ینیمزریز عبانم  رد  دننک . لمح  ناشدوخ  شود  رب  ار  نیگنـس  یاھراب  دنناوتیم  دننک ، راک  دنناوتیم 

جنپ یـضعب  تسا ، مدص  هس  یـضعب  تسا ، مدص  ود  یـضعب  تسا ؛ رتشیب  مدـص  کی  زا  ام  یلـصا  عبانم  ی  همھ ابیرقت  اما  تسا  ایند  تیعمج  مدـص  کـی  دودـح  رد  روشک 

ایند رد  مھ ، یور  رب  زاگ  تفن و  عبانم  ظاحل  زا  ام  هک  متفگ  لبق - لاـس  ود  یکی   - لاـس لوا  یهسلج  نیمھ  رد  تسا . زاـب  نامتـسد  عباـنم ، ظاـحل  زا  اـم  ینعی  تسا ؛ مدـص 

هب یرامآ  اریخا  میراد . رارق  لوا  یهجرد  رد  ام  هک  متفگ  میتسھ ،] ام   ] مھ یور  رب  زاگ  تفن و  عبانم  ظاحل  زا  ایند  یهمھ  رد  روشک  نیرتدنمتورث  روشک و  نیرتھب  ینعی  میلوا ؛

ام ردق  هب  ایند  رد  یروشک  چیھ  زاگ ، صوصخرد  و  درادن ، زاگ  تفن و  ام  روشک  ردق  هب  یروشک  چیھ  ینعی  میلوا ، ایند  رد  مھ  زاگ  اھنت  ظاحل  زا  ام  هک  دش  مولعم  دنداد و  هدنب 

لاثما اکیرمآ و  رگهطلـس ، یاھتردـق  ینعی ]  -] ام نانمـشد  هک  تسین  دوخیب  تسا ؛ یدـنمتورث  روشک  روشک ، نیا  بخ  تسا . یژرنا  مھم  عبانم  زا  یکی  زورما  هک  درادـن  زاـگ 

ار وزرآ  نیا  دش و  دھاوخن  هدروآرب  وزرآ  نیا  تسا و  اھنآ  یگشیمھ  یزورآ  نیا  هتبلا  دنروایبرد . هطلـس  ریز  ار  روشک  نیا  دنھاوخیم  روشک و  نیا  هب  دنا  هتخود عمط  مشچ  نآ -

. درب دنھاوخ  روگ  هب  اعطق 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

تمالس میھاوخیم ، یلم  تزع  میھاوخیم ، یلم  تینما  ناریا  تلم  یارب  ام  دسرب ؟ اجک  هب  روشک  تلم و  میھاوخیم  ام  میھاوخیم ؟ هچ  نامتلم  یارب  نامروشک و  یارب  ام 

اھر میھاوخیم ، اھدادعتسا  ییافوکش  میھاوخیم ، یناھج  رگهطلس  یاھتردق  زا  لالقتسا  میھاوخیم ، هبناجهمھ  تفرشیپ  میھاوخیم ؛ یمومع  هافر  میھاوخیم ، یمومع 

یهنیمز رد  ام  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  میھاوخیم ؛ روشک  یارب  ار  اھنیا  میھاوخیم ؛ اھنیا - لاـثما  داـسف و  داـیتعا و  لـثم   - یعاـمتجا یاھبیـسآ  زا  نتفاـی  تاـجن  ندـش و 

دوشیم هنوگچ  بخ  دوشب . نیمات  روشک  لخاد  رد  وا  یارب  داوم  نیا  هک  دیسر  دھاوخ  شیاسآ  هب  تلم  یتقو  نآ  میھاوخیم . مینکیم و  لابند  نامروشک  یارب  یدام  لئاسم 

هتـشاد یوق  داصتقا  کی  روشک  هکنیا  نودب  منکیم  ضرع  نم  دیآیم ؟ تسد  هب  روجهچ  هبناجهمھ  تفرـشیپ  یلم ، رادتقا  یلم ، تینما  یلم ، تزع  دروآ ؟ تسد  هب  ار  اھنیا 

نامتسد هک  دوخ  هب  یکتم  نئمطم و  یوق و  داصتقا  کی  تسا : نیا  نامزاین  تسا ؛ یوق  تیریدم  اب  هارمھ  یوق ، دیلوت  یوق ، داصتقا  ام  زاین  دیآیمن . تسد  هب  اھنیا  دشاب ،

تردق مینک ، دنمـشزرا  ار  یلم  لوپ  میراذـگب ، رثا  تفن  تمیق  یور  میناوتب  مینک ، مادـقا  میناوتب  مینک ، تکرح  میناوتب  مینک ، باختنا  میناوتب  دـشابن ، زارد  نارگید  تمـس  هب 

نیمات دیاب  ار  اھزیچ  نیا  دیسر ؛ میھاوخ  یرمتسم  تینما  کی  هب  هن  دیسر ، میھاوخ  یرمتـسم  تزع  کی  هب  هن  یروجنیا ، یوق  داصتقا  کی  نودب  میربب ؛ الاب  ار  مدرم  دیرخ 

گنھرف نودب  دیآیمن ؛ تسد  هب  اھهتـساوخ  نیا  مھ  ماظن  اب  تلم  یمومع  دنویپ  نودب  دـیآیمن ؛ تسد  هب  مھ  یلم  داحتا  نودـب  هتبلا  و  تسا . نیا  داصتقا  تیمھا  مینک .

میناوتیم مینک و  نیمات  دیاب  میراد و  مزال  ار  اھنیا  یهمھ  دش . دـھاوخن  نیمات  اھهتـساوخ  نیا  مھ  راکرپ  لاعف و  عاجـش و  نالوئـسم  نودـب  دـیآیمن ؛ تسد  هب  مھ  یبالقنا 

. تسا داصتقا  یهلئسم  ام  ینونک  یهدمع  تالکشم  زا  یکی  سپ ] . ] مینک نیمات 

نایوجشناد  / ٠٣/١٧/١٣٩۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رورم کی  مھاوخیم  هچ ؟ ینعی  هطلـس  ماظن  تسا ؛ انعمرپ  زغمرپ و  یلیخ  هژاودیلک ، نیا  هطلـس ؛» ماظن   » مان هب  دراد  دوجو  یمھم  یهژاودـیلک  کی  ام  یـسایس  تایبدا  رد 

نیب نوزفازور  حـضاو و  یبطقود  کـی  اـھروشک ؛ نیب  یناـھج  یبطقود  ماـظن  کـی  ینعی  هطلـس  ماـظن  ناـمزورما . عضو  هب  میـسرب  اـت  اـھهشیر ، هتـشذگ و  هب  منکب  یعیرس 

نیا هملک و  نیا  لـیذ  هک  مدرک  ضرع  یبـطق . ود  ماـظن  دـش  نیا  تسا . هطلـس  ریز  بطق  بطق ، کـی  تسا ؛ طلـسم  بطق  بطق ، کـی  تـسا . هطلـس  ماـظن  نـیا  اـھروشک ؛

یاھییامھدرگ رد  دینیـشنب و  یتقو  اھوجـشناد  امـش  نکل  ماهدرک ؛ ییاھتبحـص  کی  یھاگ  اھلاس  نیا  لـالخ  رد  مھ  هدـنب  دراد ؛ دوجو  یداـیز  ینتفگ  یاـھفرح  هژاودـیلک ،

هـس ود  الثم  هب  طوبرم  نیا ]  ] هک  - دمآ دوجو  هب  ایند  رد  روشک  هتـسد  ود  لاحرھهب  دینک . ادیپ  هژاودیلک  نیا  لیذ  یرتھب  رتشیب و  یاھفرح  دیناوتیم  دینک ، رکف  یلیلحت  یرکف و 

ارچ هک  دراد  مھ  یلیالد  الاح  دندوب . اپورا  یاھروشک  امومع  ای  اتدمع  هتبلا  طلسم ، یاھروشک  هطلـس . ریز  یاھروشک  طلـسم و  یاھروشک  تسا - فرطنیا  هب  شیپ  نرق 

ظاحلزا دنراد ؟ یزایتما  کی  الثم  اھنیا  تقلخ ، ظاحلزا  ایآ  دش ؛ یھتنم  اجنیا  هب  هک  تشاد  دوجو  یتیـصوصخ  هچ  طلـسم ؛ یاھروشک  دندش  اھروشک  نیا  هک  دش  هنوگچ  و 

هرخالاب دـنکیم . ادـیپ  نارگید  رب  یناحجر  کی  ایند  یاھروشک  زا  یروشک  کی  ای  ایند  زا  یـشخب  کی  دـیآیم و  شیپ  یلماوع  کی  هن ، ای  دـنراد ؟ یایرترب  کـی  اـھنیا  تینھذ ،

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 31 
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. هطلس ریز  یاھروشک  طلسم و  یاھروشک  داتفا : قافتا  نیا  لاحرھهب  تسین . نیا  ام  ثحب  ینعی  میوشب ؛ لیالد  نآ  دراو  میھاوخیمن  الاح  هک  دراد  یلیالد 

دندرک ادیپ  نوزفازور  تعرس  اب  نوزفازور  یاھتفرشیپ  مادم  روطنیمھ  طلسم  یاھروشک  ینعی  فقوت ؛ تفرـشیپ و  یهناگود  هلمجزا ] ، ] دمآ دوجو  هب  ییاھهناگود  کی  بخ ،  

یاھروشک هک  دوشن  روصت  دراد . دوجو  یمھم  یهتکن  نیا ، رد  دندرک . درگبقع  دندش و  فقوتم  هطلـس  ریز  یاھروشک  و  دش - دایز  مادم  مھ  ناشتفرـشیپ  تعرـس  ینعی  -

گنھرف و نودـب  ملع و  نودـب  الثم  روطنیمھ  لوا  زا  اھنیا  دـندوب ، هطلـس  ریز  هک  نیتال  یاکیرمآ  یاھروشک  زا  یـضعب  ای  ییاقیرفآ  ای  ییایـسآ  یاھروشک  ینعی  هطلـس ، ریز 

زا دنھ  دندش ، دـنھ  دراو  اھسیلگنا  یتقو  هک  دـھدیم  حرـش  ورھن  ار ؛ ورھن  ناھجخـیراتهبیھاگن  باتک  نیا  دـینک  هظحالم  امـش  تسین . یروجنیا  هن ، دـندوب ؛ ندـمت  نودـب 

؛ تـشاد ار  زور  نآ  یتعنـص  یهتفرــشیپ  تـالوصحم  ینعی  دـنکیم - رکذ  ناھجخـیراتهبیھاگن  رد  ورھن  ار  نـیا   - ناـمز نآ  بـسحهب  هتفرــشیپ  تعنــص  دوـب ؛ رادروـخرب  تـعنص 

ات دنک  درگبقع  دوشب و  فقوتم  دنھ  یموب  تعنـص  الـصا  هک  دندرک  یراک  ینعی  دنتفرگ ؛ ار  شیولج  دـندش ، دـنھ  دراو  یتقو  اھیـسیلگنا  روجنیمھ . مھ  رگید  یاھروشک 

ناریا و قرف  هتبلا  داتفا . قافتا  نیمھ  مھ  ناریا  رد  داتفا . قافتا  نیا  اجهمھ  رد  نیا . یارب  دـندرک  یزیرهمانرب  الـصا  یـسیلگنا ؛ تادـیلوت  یتادراو و  عیانـص  هب  دـننک  ادـیپ  زاـین 

تفرشیپ و یهناگود  دوب . یمسر  رامعتسا  دنھ ، رد  اما ] [ ؛ دوبن رامعتسا  دوب ، ذوفن  تشادن ؛ دوجو  یایمـسر  رامعتـسا  ناریا  رد  هک  تسا  نیا  رگید  یاھاج  یـضعب  دنھ و 

. فقوت

هکنیا نودب  هطلـس ، ریز  یاھروشک  اما ] [ ؛ دندروآ دوجو  هب  تاناکما  رد  ملع ، رد  یگدـنز ، رد  یدـیدج  راکتبا  کی  زور  رھ  طلـسم ، یاھروشک  ینعی  دـیلقت ؛ راکتبا و  یهناگود   

. دندرک دیلقت  دندرک و  هاگن  اھنیا  دندرک ، راکتبا  اھنآ  بترم  دندرک ؛ دیلقت  بترم  روطنیمھ  دوشب ، هداد  یزیچ  نینچ  ناکما  اھنآ  هب  ای  دنھدب  زورب  دوخ  زا  ار  یراکتبا  چیھ 

دنھ و لماش   - دنھ یهراقهبش  لثم  یتمظع  اب  یایرد  کی  دوب ، لقتسم  سیلگنا  لثم  یکچوک  روشک  یگتسباو ؛ یسایس و  لالقتسا  یگتـسباو ، لالقتـسا و  یهناگود   

رخاوا رد  هچ   - دوب هتـسباو  یـسایس  ظاحلزا  گنھرف ، یهقباس  نیا  اب  ناریا  لثم  یروشک  کـی  اـی  دوب . یـسایس  یهتـسباو  نآ و  ذوفن  تحت  یدـعب - شدـالگنب  ناتـسکاپ و 

؛ دـمآ دوجو  هب  مھ  یروجنیا  یهناـگود  کـی  ینعی  سیلگنا . روشک  لـثم  یکچوـک  روـشک  کـی  هب  دـینک  ضرف  ـالثم  هچ ؟ هب  یهتـسباو  یوـلھپ - یهرود  رد  هچ  راـجاق ، یهرود 

. یسایس یگتسباو  یسایس و  لالقتسا 

ناشدوخ هب  قلعتم  ار  ایند  دـندرکیم ، عقوت  دـندزیم ، فرح  دنتـشاد ، سفن  هب  داـمتعا  طلـسم ، یاـھروشک  تسا . رگید  یهناـگود  کـی  مھ  نیا  لاـعفنا ؛ سفن و  هب  داـمتعا   

. دندوب سفن  فعض  یگداداو و  راچد  لاعفنا ، راچد  اھنیا  دندوب ، رتشیب  تیمک  ظاحلزا  مھ  یلیخ  هتبلا  هک  هطلس  ریز  یهعومجم  نیا  اما ] [ ؛ دنتسنادیم

دامتعا دنراد ، تفرـشیپ  دنراد ، راکتبا  هک  ییاھروشک  نآ  هک  تسا  نیا  هطلـس ، ماظن  نیا  تاعبت  مزاول و  حالطـصاهب  زا  یکی  تاداع ؛ موسر و  گنھرف و  ینیبناھج و  رودـص   

، باتک تروصهب  دـننکیم ؛ لوبق  اھنآ  زا  مھ  اھنیا  هطلـس ؛ ریز  یاھروشک  هب  دـننکیم  لقتنم  ار  ناشدوخ  ینیبناھج  ناـشدوخ و  موسر  ناـشدوخ و  تاداـع  دـنراد ؛ سفن  هب 

. دینکیم ادیپ  الماک  دینک ، لابند  ار  اھنیا  دیـشاب و  هعلاطم  لھا  رگا ]  ] هک دراد  ینـشور  حضاو و  یخیرات  دـھاوش  مادـکرھ  اھنیا  هک  رگید ]  ] ماسقا عاونا و  تاقیقحت و  تروصهب 

تلاح نیا  هکنیا  یارب  دـندرک  یقیقد  یملع  یزیرهمانرب  دـندوب ، طلـسم  هک  ییاھروشک  نآ  ینعی  تلاح . نیمھ  یهمادا  یارب  یزیرهمانرب  اـھنیا ، یهمھ  رب  یهوـالع  تقونآ 

. هدوب ریخا  نرق  هس  ود  نیا  رد  ایند  تیعضو  نیا  دمآ . دوجو  هب  ایند  رد  یتلاح  نینچمھ  کی  دشابن . ریذپرییغت  دوشب ؛ یدبا  ینعی  دنک ؛ ادیپ  همادا 

دینک ضرف  الثم  یشخب ؛ رد  نکل  لماک ، روطهب  هن  هتبلا  دنھدب ؛ تاجن  بالجنم  نیا  زا  ار  ناشدوخ  دنتسناوت  اھروشک  زا  یضعب  هداتفا و  قافتا  یثداوح  نایم ، نیا  رد  هتبلا   

ظاـحلزا اـما  دـھدب  تاـجن  ار  شدوـخ  یداـصتقا ، یـسایس و  ظاـحلزا  تسناوـت  دوـب ، سیلگنا  رامعتـسا  تحت  سیلگنا و  یهطلـس  تحت  هک  اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  روـشک 

، دـنھ لثم  یروشک  الثم  ای  هدرک . ادـیپ  همادا  مھ  زورما  ات  درک و  ادـیپ  همادا  مھ  روطنامھ  دوب و  اـپورا  لـباقم  رد  لـعفنم  ریثاـت و  تحت  ـالماک  یگنھرف  ظاـحلزا  هن ؛ یگنھرف ،

تسناوتن یگنھرف  ظاحلزا  هن ؛ یگنھرف ، ظاحلزا  اما  دشکب  نوریب  ار  شدوخ  یدایز  دودح  ات  تسناوت  یداصتقا  ظاحلزا  ای  دھدب  تاجن  ار  شدوخ  تسناوت  یـسایس  ظاحلزا 

یـسک هچ  یهمـسجم  نیا  مدیـسرپ  تسا . یاهمـسجم  کی  مدـید  نادـیم  طسو  دـنھ ، یاھرھـش  زا  یکی  رد  هدـنب  دراد . دوجو  ییاھزیچ  الاح  هک  دـھدب ؛ تاجن  ار  شدوخ 

ار اھنیا  دیدرک و  هزرابم  اھلاس  امش  هک  ار  یملاظ  کی  یهمسجم  ارچ  ادخ ! رب  هانپ  هدرکیم . تموکح  رھش  نیا  رب  هک  تسا  یسیلگنا  رادرـس  یهمـسجم  نیا  دنتفگ  تسا ؟

یکی رد  مدید . نم  ار  نیمھ  هیبش  مھ  اقیرفآ  رد  دنھ . یبونج  یاھناتسا  زا  یکی  رد  تسھ ؛ مھ  نالا  دیاش  دوب ؛ اجنآ  شاهمسجم  دیاهدرک ؟ بصن  اجنیا  الاح  دیدرک ، نوریب 

یـسک هچ  متفگ  تسا ؛ یاهمـسجم  کی  مدید  مھ  اجنآ  دندرب - اجنآ  هب  دیدزاب  یارب  ار  ام  هک  دوب  ییاھلگنج  زا   - یتسیروت یلیخ  لگنج  کی  طسو  ییاقیرفآ ، یاھروشک  زا 

یگنھرف ظاـحلزا  ینعی ] ! ] تسا وا  مسا  هب  مھ  لـگنج  تسھ ، اـجنآ  مھ  شمـسا  هدوـب ؛ روـشک  نیا  رب  یـسیلگنا  ـالثم  مکاـح  هک  تـسا  یـسک  نـیا  دـنتفگ  نـیا ؟ تـسا 

. تسا ایند  عضو  نیا  دنھدب . تاجن  ار  ناشدوخ  دنتسناوتن 

: دییوگن تسا . مھم  نیا  دروایب ؛ نوریب  لماک  روطهب  بالجنم ، نیا  زا  ار  ناریا  تسناوت  درک و  رپس  هنیـس  یعـضو  نینچ  کی  لباقم  رد  یمالـسا  یروھمج  و  ام ، بالقنا  بخ   

ظاحلزا ار  شدوخ  امـسر  بالقنا  تسا ؛ تافلخت  اھنیا  یلو ] ، ] هلب تسا ؛» مکاح  اـم  روشک  رب  یبرغ  یگنھرف  رـصانع  زا  یلیخ  زونھ  لـماک ! روطهب  دـییوگیم  امـش  روطچ  »

هک یبرغ » هن  یقرش ، هن   » نیا داد . رارق  برغ  لباقم  رد  روشک ، تیریدم  نوئش  یهمھ  ظاحلزا  تسایس ، ظاحلزا  داصتقا ، ظاحلزا  گنھرف ، ظاحلزا  رکف ، ظاحلزا  ینیبناھج ،

کی یلو ] ، ] دوشیم هتـشاذگ  تسا ، ینوناق  لثم ] ، ] هلب هتبلا  درادـن .] هطلـس  زا   ] یرثات هنوگچـیھ  دوب ؛ نیا  شیانعم  درک ، مـالعا  یمالـسا  یروھمج  راعـش  ناونعهب  ماـما 

؛ دـش نوناق  نیا ]  ] یمالـسا یروھمج  رد  تسا ؛ رگید  فرح  کی  ندوب ، نوناـق  شـسکع  ندوبن و  نوناـق  اـما  تسا ؛ فرح  کـی  نیا  دوشیم ؛ فلخت  نوناـق  نیا  رد  مھ  ییاـج 

. دش ینیقی  یعطق و  نوناق  دوشیم ، لیمحت  هطلس  تحت  ریذپهطلس و  روشک  کی  رب  هطلس  ماظن  رد  هک  ییاھزیچ  نآ  یهمھ  زا  ندمآ  نوریب  و  ( ٣) صلخت

زیزع و ناتسود  نیا  لوق  هب  دش . هدافتسا  یمالسا  یروھمج  هیلع  اھرازبا  یهمھ  زا  اعقاو  ینعی  دنکب . یگداتسیا  تسناوت  دنکب ، تمواقم  تسناوت  یمالـسا  یروھمج   و 

یتـسیرورت تکرح  هچ ؛ ینعی  رورت  هک  دـنیبب  مھ  زورما  ینارھت  زورما و  لـسن  دـندرک - تبحـص  بوخ  یلیخ  دـندرک و  تبحـص  زورما  یهثداـح  نیا  هب  عجار  هک   - زیزع یاـھناوج 

نیا دنتـسھ . یناـسکهچ  دـننکیم  هلمح  هک  ییاـھنآ  دـنوشیم و  هتـشک  یاهثداـح  کـی  رد  ـالثم  هاـنگیب  روطهب  رفن  جـنپ  رفن ، هس  رفن ، ود  هک  دوشیم  یروجهچ  تسیچ ؛

هدافتـسا اتدوک  زا  دـندرک ، هدافتـسا  گنج  زا  دـندرک ، هدافتـسا  هلیـسو  نیا  زا  دوب . مکاح  تشاد و  رارمتـسا  ییاـجهمھ  عیـسو و  تروصهب  روشک  رد  لاـس  هس  ود  تیعـضو 

بالقنا دندشن ؛ قفوم  نکل  دندرک ، هدافتسا  میظع  تکرح  نیا  بالقنا ، نیا  ماظن ، نیا  هیلع  لیاسو  یهمھ  زا  دندرک ، هدافتسا  میرحت  زا  دندرک ، هدافتسا  تاغیلبت  زا  دندرک ،

. دروآ دوجو  هب  ار  یمالسا  ماظن  درک ، لیمحت  ناھج ] عضو  هب   ] ار شدوخ  درب ، شیپ  ار  شدوخ  دش ، قفوم 

. دوب هتفر  نیب  زا  هدـش و  هدـیعلب  راب  هد  الاح  اـت  دوب ، دـمآراکان  ماـظن  رگا  هن ، هدرک ؛ لـمع  دـب  هناـخترازو  نـالف  نوچ  ارچ ؟ تسا ؛» دـمآراکان  ماـظن   » دـننکیم همزمز  اھیـضعب   

عطاق عضوم  دـنکن ، یاهظحالم  چـیھ  دـنزب ، حیرـص  ار  شفرح  دتـسیاب ، ماظن  کی  هکنیا  تسا . ماـظن  نیا  ندـنام  ماـظن و  نیا  دوجو  دوخ  ماـظن ، نیا  ییاراـک  لـیلد  نیرتگرزب 

یتلود یمدرم و  یهعومجم  ماظن و  ناکرا  هن ، اھینمـشد ؛ زا  میـشاب  لفاغ  هکنیا  هن  مینادیم ، مھ  ار  اھینمـشد  هکنیا  دوجو  اب  دـنک ، مالعا  ایند  رد  تحارـص  اب  ار  شدوخ 

هتسناوت هک  تسا  نیا  ماظن  یدمآراک  یهناشن  نیرتگرزب  تسا ! یبیجع  یهثداح  یلیخ  نیا  تسا ، یمھم  یهلئسم  یلیخ  نیا  دنتـسیایم ؛ لاحنیعرد  دننادیم ، ماظن 

نموـم ناوـج  تسا . نیمھ  مـھ  نـم  یاھهیـصوت  زا  یکی  دـندرک ؛ هراـشا  اـھردارب  زا  یـضعب  هـک  یناوارف  یاھتفرـشیپ  زا  ریغ  ـالاح  دـنک ؛ ظـفح  تـھج  نـیمھ  رد  ار  شدوـخ 

دییامرفب ضرف  هک  یروشک  رد  دندرک ، هراشا  الثم  الاح  تسا . نارازھ  تسین ، دروم  ود  یکی  ماظن  یاھدرواتـسد  ار . ماظن  یاھدرواتـسد  دنکن  شومارف  یبالقنا  یھللابزح 

اھهشوگ زا  یکی  نیا  الاح  دراد ؛] دوجو   ] اھصصختم نیرتهتسجرب  اھصصختم ، نیرتھب  اھصـصختم ، نیرترب  زورما  هدشیم ، هدافتـسا  ینیپیلیف  یدنھ و  ینانچنآ  رتکد  زا 

. دراد تقد  هجوت و  یاج  اھنیا  هک  دراد  دوجو  اھدص  اھهد و  اھتیقفوم ، لیبقنیازا  تسا ،

هک میدیمھف  میتسھ ، یـسکهچ  میدیمھف  ام  میدرک  ادیپ  تیوھ  مھ  ام ، تسا . مھم  نیا  دھدب ؛ نامرآ  مھ  دـھدب ، تیوھ  مھ  ام ، هب  تسناوت  بالقنا  نیا  سپ  لاحرھهب ،  

الاح هک  ناوارف  یاھنامرآ  داد ، نامرآ  ام  هب  نامرآ ؛ تیوھ و  مینامدوخ ؛ ام  میتسھ ، ام  میتسین ؛ هطلـس  ماظن  یناھج و  تسایـس  یهمـضاھ  رد  یهدـشمضھ  بولغم و  اـم 

. منکیم هراشا 

رد زور  نآ  دنتسھ ؟ یناسکهچ  لباقم  فرط  بخ  دیآیم ، شیپ  یعضو  نینچ  کی  یتقو  دوشیم . عورش  ارھق  یاهزرابم  کی  اذل ] ، ] دش هتـسکش  بویعم  یهریاد  نیا  بخ ،  

راک رـس  تلود  دـنربیم ! دـنروآیم و  ار  اھتلود  اکیرمآ  رد  هکلب  اپورا  رد  زورما  هک  یایـسایس  یاـھنایرج  رثوم ؛ رایـسب  یاـھنایرج  اـناوت ، یاھتردـق  یوق ، یاـھتلود  متفگ ؛ دـقرم 

؛ دندز ار  ناشدوخ  یاھهبرض  دندومزآ ، ار  ناشدوخ  یاھییاناوت  دندرک ، ییارآفص  یمالـسا  یروھمج  ماظن  لباقم  رد  همھ  اھنایرج ، نیا  دنزادنایم . راک  زا  تلود  دنروآیم ،

. دوب هاگشناد  مھ  هزرابم  نیا  یاھنادیم  زا  یکی  مرن . تازرابم  تخسهمین و  تازرابم  تخس و  تازرابم  مرن ؛ تخسهمین و  تخس ، یهزرابم  دش ، عورش  یاهزرابم  کی 

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 32 
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نایوجشناد  / ٠٣/١٧/١٣٩۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک یمان  رھ  تحت  دـنمیظع ؛ یهزرابم  نیا  هب  دـقتعم  دنایمالـسا ، ماظن  هب  دـقتعم  دـننید ، هب  دـقتعم  دـنبالقنا ، هب  دـقتعم  یماـن ، رھ  تحت  هک  میوگیم  ار  ییاھلکـشت  نم 

. تسا اھنآ  هب  مباطخ  دنکیمن ؛ قرف  دنتسھ 

...

: دینکن شومارف  ار  یلصا  یاھهژاودیلک  نیا  تسھ ، یلصا  یهژاودیلک  دنچ  یدعب . یهیصوت 

...

، تسا یلصا  یاھهژاودیلک  وزج  هطلس » ماظن  یفن   » یهلئسم - 

هدافتسا ماما  تانایب  زا  دننک . نییبت  تسرد  ار  یلـصا  یـساسا و  یاھهژاودیلک  نیا  هک  تسا  نیا  ییوجـشناد  یاھلکـشت  هب  نم  یهیـصوت  ینعی  دینک . نییبت  دیاب  ار  اھنیا 

. اھنیا دننام  دینک و 

اھهاگشناد  / ٠٣/٣١/١٣٩۶ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ام مینکیم ؛ عافد  میراد  هدش  هدنار  دوخ  یهناخ  زا  دوخ و  نھیم  زا  هک  یمولظم  تلم  کی  زا  ام  هک  تسین  نیا  افرص  تسا . مھم  رایسب  سدق  زور  میسدق ؛ زور  یهناتسآ  رد 

زا رتهدرتسگ  رایـسب  یتقیقح  تسا ؛ تقیقح  زا  عافد  نیطـسلف ، زا  عافد  زورما  مینکیم . هزرابم  یرابکتـسا  هناملاظ و  یـسایس  ماظن  کی  اـب  ناـمراک  نیا  اـب  میراد  عقاو  رد 

یتسینویھص میژر  هیلع  هک  امش  دینیبیم  هکنانچمھ  تسا . هطلس  ماظن  اب  هزرابم  تسا ، رابکتسا  اب  هزرابم  یتسینویھص  میژر  اب  یهزرابم  زورما  نیطسلف . یهلئـسم 

. تسا نیمھ  مھ  هیـضق  عقاو  دیاهدز ؛ هبرـض  وا  هب  هک  دنکیم  ساسحا  دنکیم ؛ امـش  اب  تموصخ  ینمـشد و  ساسحا  ییاکیرمآ ، رادمتـسایس  لوئـسم و  نآ  دینزیم ، فرح 

. تسا مھم  یلیخ  مھ  سدق  زور  ییامیپھار  تسناد ، گرزب  دیاب  ار  سدق  زور  نیاربانب 

اھهاگشناد  / ٠٣/٣١/١٣٩۶ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یایاوز روشک و  داعبا  یهمھ  رب  دنتـشاد  طلـست  الماک  دندوب ، طلـسم  روشک  یاھتـسایس  رب  هک   - رگهطلـس لماوع  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  ام  روشک  رد  هاگـشناد  هک  یزور  زا 

رد دنراذگن  هک  دوب  نیا  زا  ترابع  ناشراک  هاگـشناد ، یهبنج  هس  زا  لوا  یهبنج  دروم  رد  دندرکیم - دنتـساوخیم  راک  رھ  مھ  دنتـشاد ، ذوفن  مھ  دنتـشاد ، عالطا  مھ  روشک ؛

هک دراد  دھاش  دراد ، دنس  هک  تسا  ییاھفرح  اھنیا  دراد ، دھاوش  اھنیا  مینکن . ادیپ  تسد  میـسرب ؛ یناریا  دادعتـسا  اب  بسانتم  یعیبط  تکرح  کی  هب  ام  یملع ، یهبنج 

یهبنج دروم  رد  دندرک . ادیپ  هبنج  نآ  رب  طلـست  الماک  ینعی  دنتفرگ ؛ رایتخا  رد  یلکب  ار  نآ  تسا ، یروآون  یهبنج  هک  مود  یهبنج  دروم  رد  درک . مھاوخ  ضرع  ارـصتخم  ادعب ،

هب یهتـسباو  یگنھرف  یاھهاگتـسد  قـیرط  زا  هـچ  تیریدـم ؛ یاھلکـش  ماـسقا  عاوـنا و  ـالاح  دـننک ؛ تیریدـم  ار  جراـخ  طـیحم  رب  هاگـشناد  یراذـگرثا  دـندرک  یعـس  موـس ،

مھ یدراوم  رد  و   - سوسحمان روطهب  یمئاد ، یگـشیمھ ، یهطلـس  کی  عقاو  رد  ینعی  دننک ؛ تیریدم  دندرک  یعـس  یتینما ، یاھهاگتـسد  قیرط  زا  یتح  هچ  ناشدوخ ،

. تسا رظن  دروم  هک  یتھج  هس  نیا  یهمھ  زا  هتشاد  دوجو  ام  هاگشناد  رب  سوسحم -

، دـش هداد  ام  یاھهاگـشناد  هب  هک  یایملع  عاـتم  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  دـننک ، فیعـضت  ار ] نآ   ] دـندرک یعـس  تسا و  یملع  یهبنج  میتفگ  هک  لوا ، یهبنج  نآ  رد  اـما   

اتدـعاق میراد ؛ ربـخ  ار  ناـمدوخ  روـشک  اـم  ـالاح  دـندرکن ؛ لـقتنم  زگرھ  ار  یملع  مھم  یاھتفرـشیپ  اـھیبرغ ، ینعی  دوـب ؛ هداـتفا  راـک  زا  هنھک و  مـلع  دوـب ، مود  تسد عاتم 

یاھتفرـشیپ اب  هک  ار  ون  یاھـشناد  دیدج ، یاھـشناد  دـیدج ، مولع  دـییامرفب  ضرف  دـنلیبق . نیمھ  زا  همھ  دـندوب - هطلـس  ریز  ذوفن و  تحت  هک   - ام روشک  هیبش  یاھروشک 

نیا دـندرک . لقتنم  دوب  هدـش  جراخ  ییون  توارط و  نآ  زا  هک  ار  ییاھزیچ  هکلب ] ، ] دـندرکن لقتنم  ام  روشک  لثم  یروشک  یاھهاگـشناد  هب  زگرھ  دندیـسریم ، اھنآ  هب  یملع 

هک یتقونآ  تشاد . یلیالد  دندرک ، ام  هیبش  یاھروشک  روشک و  نیا  دراو  ارچ  ار  یمیدـق  یاھ  یروانف نیمھ  ای  ار  هنھک  مولع  نیمھ  هک  رما  نیا  تشاد ؛ یلیـالد  هتبلا  مھ 

ماظن بیقر  هک  یتسینومک  تموکح  دییامرفب  ضرف  دش . رھاظ  دنتشاد  طابترا  اھبیقر  نآ  اب  هک  ییاھروشک  رد  بیقر » ندش  ادیپ   » رثا دش ، ادیپ  یبرغ  رامعتسا  یارب  بیقر 

ار و دـنھ  لـثم  یروشک  دـھدب ، هعـسوت  ار  شدوخ  ذوفن  یهزوح  هکنیا  یارب  دـمآ ، راـک  رـس  یتقو  هیقب - اـکیرمآ و  سیلگنا و  بیقر  ینعی   - دوب ناـمز  نآ  اـت  رقتـسم  یهطلس 

ییاھیروانف هب  ییاھشناد و  هب  درک  زھجم  ار  نیچ  لثم  یروشک  رتحضاو ، ای  دنھدب ؛ دندوبن  رضاح  رخآ  ات  زگرھ  اھیبرغ  هک  یمولع  زا  یخرب  هب  درک  زھجم  ار  دنھ  هاگشناد 

؛ دنتفرگارف اھ  سور زا  ار  یاهتسھ  یهلئسم  اھینیچ  دوب . ذوفن  یهعـسوت  دوب ، یـسایس  تباقر  هکنیا  یارب  دننک ؛ ادیپ  تسد  اھنآ  هب  اھیبرغ  قیرط  زا  تشادن  ناکما  هک 

هب ار  اھنیا  برغ ، یملع  یھاگـشناد و  ماظن  دـشاب  هتـشاد  ناـکما  هک  دوبن  ییاـھزیچ  اـھنیا  دـنتفرگارف . قباـس - یوروش  زا   - اـھ سور زا  ار  یاهتـسھ  یهلئـسم  اھیدنھ 

هک دـننک  لیھـست  ای  دـننک  کمک  ای  دـنھدب  هزاجا  هک  دوبن  روجنیا  زگرھ  یملع ، ظاحل  زا  نیاربانب  دـنک . لقتنم  اـم  لـثم  ٰیلوا  قیرط هب دـنھ و  لثم  ای  نیچ  لثم  ییاـھروشک 

رد ار  یاهتسجرب  دادعتسا  رگا  ینعی  دندز ؛ مھ  هبرض  یتح  هکلب  دنکب ، یملع  تفرشیپ  انعم ، کی  هب  دوب  هطلس  ریز  دوب و  ذوفن  ریز  هک  ام  روشک  لثم  ییاھروشک  هاگشناد 

. تشاد دوجو  تیعضو  نیا  یولھپ  نارود  رد  یدامتم  یاھلاس  تشاد ؛ دوجو  تیعضو  نیا  و  دنداد . رارق  ناشدوخ  تمدخ  رد  دندرب  دندرک ، بذج  دندرک ، ادیپ  اھهاگشناد  نیا 

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

تلم دناهتـساوخ  نانمـشد  هراومھ  هکنیا  مغریلع  دـننک . یراکمھ  ایند  اب  هللادـمحب  دناهتـسناوت  هھد  نیا  لوط  رد  روشک  نالوئـسم  هک  تسا  نیا  مینکیم  ضرع  اـم  هچنآ 

اھدـنفرت ربارب  رد  تـسا ؛ هدرک  یدـج  یهلباـقم  رابکتــسا  هطلــس و  ماـظن  اـب  لاـحنیعرد  و  هدرک ، یراـکمھ  اـیند  اـب  هدـشن ، یوزنم  ناریا  تـلم  اـما ] ، ] دـننک یوزنم  ار  ناریا 

نمشد و روضح  دورب ، نوریب  یسک  نھذ  زا  مراذگن  منک و  رارکت  مراد  رارصا  هدنب  هک  یتاکن  زا  یکی  تسا . لوغـشم  نانچمھ  هتبلا  نمـشد  و  دننک . یگداتـسیا  دناهتـسناوت 

نمشد هک   - امش لباقم  رگنس  رد  درب ، ناتباوخ  رگنـس  رد  امـش  رگا  قرا ؛ برحلا  اخا  هنع ، منی  مل  مان  نم  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما تسا . نمـشد  یاھدنفرت 

نیا لوا  نابطاخم  نالوئسم  روما . یهمھ  رد  دینک ؛ شومارف  دیابن  ار  تبقارم  دربب ، ناتباوخ  دیابن  دنک ؛ تیلاعف  امـش  هیلع  دشاب ، رادیب  یمـشچ  تسا  نکمم  تسا - امش 

. دناهدش هدیدبآ  روشک  نالوئسم  ناریا و  تلم  راگدرورپ ، قیفوت  هب  یھلا ، لضف  هب  اھتنم  دھدیم ؛ ماجنا  ینوگانوگ  یاھراک  تسا ، ینمشد  لوغشم  نمشد  دننخس .

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

امـش رایتخا  رد  زورما  هک  یونعم  یدام و  یاھهیامرـس  هوبنا  اب  یمدرم ، تیامح  اـب  یداـھج ، راـک  اـب  تسا - یمھم  رایـسب  یهتکن  نیا   - یبـالقنا تیوھ  رب  یهیکت  اـب  اـمش 

: منکیم هیصوت  ار  هدمع  یریگتھج  هس  نم  دیربب و  شیپ  ار  روشک  دیناوتیم  تسا ،

...

تـالایا میژر  رتحـیقو ، رتزواـجتم و  همھ  زا  زورما  دـشاب ؛ دـھاوخیم  هک  رھ  بلطهطلـس  نآ  دـیوشب ؛ رھاـظ  تردـق  تبالـص و  اـب  یبلطهطلـس ، رھ  ربارب  رد  موـس ؛ یریگتـھج 

یریگولج اھنآ  یاھدنفرت  زا  دیناوتیم  مدرم  نیا  کمک  یلم و  رادتقا  یهناوتـشپ  اب  دـیوشب ؛ رھاظ  تردـق  اب  دـیوشب ، رھاظ  تبالـص  اب  اھنیا  لباقم  رد  تسا ؛ اکیرمآ  یهدـحتم 

رد یگداتـسیا  یهنیزھ  زا  رتشیب  بتارمب  وگروز  یاھتردق  ربارب  رد  میلـست  یهنیزھ  هک  دھدیم  ناشن  ام  هب  یللملانیب  تیلاعف  یهبرجت  هھد ، راھچ  دـینک . عفد  ار  نآ  دـینک و 

دودـسم هملک  یعقاو  یانعم  هب  ار  اھنآ  تفرـشیپ  یاھهار  دـنکیم ؛ هراچیب  ار  اھروشک  اھتلم و  وگروز ، یاھتردـق  یاـھییوگروز  لـباقم  رد  ندـش  میلـست  تسا ؛ اـھنآ  لـباقم 

دراو میلـست  رـس  زا  هطلـس  ماظن  اب  رابکتـسا و  اب  یھلا ، یهوقولوح  هب  یھلا و  قیفوت  هب  ام  دراد . ینیگنـس  یاھهنیزھ  دـنکیم ؛ رود  یناسنا  یاھـشزرا  زا  ار  اھنآ  دـنکیم ؛

. تـسا رتـشیب  یلیخ  زورید  زا  زورما  ناـمتاناکما  میرتدـنمتردق ؛ رتاـناوت و  زورید  زا  زورما  و  مـیدرکن ، شزاـس  اـھنآ  یاھهتــساوخ  رــس  رب  اـھنآ  اـب  میدـشن ، میلــست  میدـشن ،

یاھتیصخش میاهتشاد ؛ یناراکادف  میاهتشاد ، یئادھش  هار  نیا  رد  هتبلا  تسا . یمھم  رایـسب  یهبرجت  کی  نیا  میاهدشن ؛ مھ  اھنآ  میلـست  اھنآ ، لباقم  رد  میاهداتـسیا 

. تسا هدرک  رتهتسجرب  ار  دوخ  یاھراعش  تسا ، هدرک  تکرح  تسا ، هدرک  تفرشیپ  یمالسا  یروھمج  ماظن  نکل  میاهداد  تسد  زا  ار  یاهتسجرب  دنمشزرا و 

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 33 
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بالقنا  / ٠۴/٠۶/١٣٩۶ ربھر  اب  تلود  تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید 

لئاسم رد  دیاب  دندرک : دیکات  دـندناوخ و  مھم  ار  یـساملپید » رد  ینید  یبالقنا و  یهیحور  یریگتھج و  ظفح  ، » ناشنانخـس زا  یرگید  شخب  رد  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

یزیتسملظ و رابکتـسا ، لـباقم  رد  یگداتـسیا  ریظن  بـالقنا ، زا  هدـمآرب  یاـھراجنھ  ینعی  یلم  یاـھراجنھ  هب  ندرک  لـمع  زا  مینک و  راـختفا  دوخ  بـالقنا  هب  یـساملپید 

. مینک تزع  ساسحا  هطلس ، ماظن  اب  تفلاخم 

مارحلا  / ٠٩/٠۶/١٣٩۶ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

یزیگناهنتف و راـک  رد  هطلـس  ماـظن  یاھتـسایس  ییوس  زا  و  تسا ، یزاـسهابت  یرگاوـغا و  لاـح  رد  هتفرـشیپ ، یاـھرازبا  زا  یریگهرھب  اـب  ییارگیداـم ، یوداـج  ییوـس ، زا 

؛ دشاب یمالسا  تما  میظع  یالتبا  ود  رھ  نیا  شخبافش  یوراد  دناوتیم  جح  تسا . فالتخا  ینماان و  خزود  هب  یمالـسا  یاھروشک  لیدبت  ناناملـسم و  نایم  یزورفاشتآ 

ار اھماگ  خسار و  نآ  اب  هلباقم  یارب  ار  اھمزع  دنک و  زاب  مالسا  یایند  خلت  یاھتیعقاو  یور  رب  ار  اھمشچ  مھ  و  دزاس ، رونم  تفرعم  اوقت و  رون  هب  کاپ و  اھراگنز  زا  ار  اھلد  مھ 

. دیامن راکهبهدامآ  ار  اھنھذ  اھتسد و  راوتسا و 

یماظتنا  / ٢۶/٠۶/١٣٩۶ مولع  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

تموـصخ نآ  اـب  هک  یروـشک  رد  هک  تسا  نیا  رب  هراوـمھ  نمـشد  یعـس  تسھ . مھ  نانمـشد  ینمـشد  جاـمآ  هزادـنا ، ناـمھ  هب  تسا ، مھم  هک  هزادـنا  ناـمھ  هب  تینما 

لوا زور  زا  شیاھهلابند - اکیرمآ و  گرزب ؛ ناطیش  هطلس و  ماظن  نارادمدرـس  هطلـس و  ماظن  ینعی   - ام یللملانیب  تفـصناطیش  نانمـشد  دربب . نیب  زا  ار  تینما  دزرویم ،

. تسا هدوب  تینما  ظفح  لاس ، نیا ٣٨  لوط  رد  ام  یساسا  تالکشم  زا  یکی  دننک . بلس  روشک  نیا  زا  ار  تینما  ات  دندمآرب  ددص  رد  یمالـسا  بالقنا  رد  تلم  نیا  یزوریپ 

یاھزرم زا  یخرب  رد  هنابلطهیزجت  زیمآترارـش و  تاکرح  هک  بالقنا  یزوریپ  لوا  یاھهام  رد  هچ  دـناهدرک ؛ هزرابم  دـناهدیگنج ، تینما  ظفح  یارب  دوجو  یهمھ  اـب  اـم  ناـناوج 

نانمـشد هک  زورما  ات  نآ  زا  دعب  هچ  و  دیماجنا ، لوط  هب  لاس  تشھ  هک  سدقم  عافد  یلیمحت و  گنج  نارود  رد  نآ  زا  دعب  هچ  دمآ ، دوجو  هب  نانمـشد  کیرحت  هب  روشک  نیا 

نیا تینما  زا  دناهداتسیا و  تردق  تداشر و  لامک  اب  یماظتنا  یورین  رد  هلمجزا  حلسم  یاھنامزاس  رد  ام  نموم  ناناوج  دننک . بلس  روشک  نیا  زا  ار  تینما  دناهدرک  یعس 

. دناهدرک عافد  روشک 

یماظتنا  / ٢۶/٠۶/١٣٩۶ مولع  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

زیمآتنطیـش تلاخد  رطاخهب  الوا  تسیچ ؟ رطاخهب  نیا  تسا . ینماان  یهقطنم  ام  یهقطنم  زورما  تسا . هقطنم  تینما  شخب  کی  تسا ، روشک  لخاد  تینما  شخب  کـی 

دوبان یارب  اھتلم ، فیعضت  یارب  دوخ ، عورشمان  عفانم  نیمات  یارب  ذوفن ، یارب  یاهلیسو  رھ  زا  مسینویھص . تلاخد  اکیرمآ ، تلاخد  تسا ؛ رگهطلس  یاھتردق  زیمآترارـش  و 

شعاد و نموم ، ناناوج  تمھ  اب  تمواـقم ، یاـھورین ]  ] تمھ اـب  هک  یتقونآ  دـنروآیم و  دوجو  هب  ار  شعاد  زور  کـی  دـننکیم : هدافتـسا  یلم  یاھرادـتقا  اـھتداشر و  ندرک 

. دنوریم یرگید  هار  لابند  دنوشیم ، دیماان  هار  کی  زا  یتقو  تسا . نیا  اکیرمآ  شقن  زورما  دنوریم . یرگید  زیمآتثابخ  یاھهار  لابند  دنشکیم ، ار  رخآ  یاھـسفن  شعاد  لاثما 

ار هطلس  ماظن  نارازگراک  ینیب  مھ  زاب  دنراد ، رارق  ینآرق  یمالـسا و  یاھراعـش  ریثات  تحت  هک  هقطنم  رد  تمواقم  ناناوج  ناریا ، ناناوج  ناریا ، تلم  یھلا ، قیفوت  هب  هتبلا 

دننک و ییاناوت  ساسحا  ام  یهقطنم  یاھتلود  هقطنم و  یاھتلم  هک  تسا  نیمھ  تسا ، مھم  رایـسب  هقطنم  رد  هچنآ  درک . دنھاوخ  بولغم  ار  اھنآ  دیلام و  دنھاوخ  کاخ  هب 

هاتوک ام  هچنانچرگا  دنک . ینیشنبقع  دوشیم  روبجم  زروعمط  نمـشد  لددب ، نمـشد  هدننکذوفن ، نمـشد  تقونآ  دنزادنیب ؛ راک  هب  تسا  یھلا  تبھوم  هک  ار  ییاناوت  نیا 

. دیآیم ولج  نمشد  مییایب ،

ناشن ناشدوخ  زا  یترارش  کی  زور  رھ  ماجرب ،»  » هب موسوم  یاهتسھ  دادرارق  یاهتسھ و  تارکاذم  یهیضق  نیمھ  رد  ار ! هطلس  ماظن  نارـس  تحاقو  دینک  هظحالم  امش 

، اھناطیش نیرتثیبخ  اتقیقح  تسا . گرزب  ناطیش  اکیرمآ  دومرف : هک  ار  ماما  شیامرف  تحص  دننکیم  تابثا  دنھدیم و  ناشن  دوخ  تنطیش  زا  یاهولج  کی  زور  رھ  دنھدیم ،

یاـھزاین رطاـخهب  ناریا  تلم  تسا . یاهدـشلح  نشور و  ـالماک  یهلئـسم  کـی  اـھمیرحت  یهلئـسم  هک  دـینادب  زیزع  یاـھناوج  امـش  تسا . اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  میژر 

زا یاهتـسھ و  تاناکما  زا  هک  یقرب  یورین  تاواگم  رازھ  تسیب  لقادـح  هب  میراد  جایتحا  رگید  لاس  دـنچ  ات  ام  تسھ . هدوب و  یاهتـسھ  تیلاعف  لابند  هب  روشک ، زیمآحـلص 

اـم و نیــصصختم  هکیروـطنآ  دـیآیم ، تـسدهب  یاهتــسھریغ  یاھهاگتــسد  زا  هـک  یژرنا  زا  یرادــقم  نآ  زا  ریغ  دــیایب . تـسد  هـب  دوـشب و  هدافتــسا  یاهتــسھ  یورین 

نیا رد  یلمع  یملع و  مادقا  لابند  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اذـل ] [ ؛ دـیایب تسد  هب  یتسیاب  یمتا  تاناکما  هار  زا  تاواگم  رازھ  تسیب  دـندرک ، هبـساحم  ام  نارظنبحاص 

یهدحتم تالایا  میژر  تشادن . یروشک  چیھ  یتلم و  چیھ  یارب  یرطخ  چیھ  یررض ، چیھ  هک  رطخیب  ررضیب و  راک  کی  حیحـص ، راک  کی  عورـشم ، راک  کی  درک ؛ تکرح  هار 

، یملع ظاحلزا  هچ   - دننک تفرـشیپ  اھتلم  دـھدیمن  هزاجا  تسین و  یملع  تفرـشیپ  هب  لیام  تسا و  نارگن  رگید  یاھتلم  یهمھ  تلم و  نیا  یملع  تفرـشیپ  زا  هک  اکیرمآ 

هجیتن نیا  هب  روشک  نیلوئسم  درک . لیمحت  ار  یاهناملاظ  یاھمیرحت  یمالسا ، یروھمج  حیحـص  عورـشم و  تکرح  نیا  لباقم  رد  یداصتقا - ظاحلزا  هچ  یلمع ، ظاحلزا  هچ 

یهمھ اـھرارق ، یهمھ  مغریلع  زورما  دـندرک . ار  راـک  نیا  دوشب و  هتـشادرب  اـھمیرحت  هکنیا  یارب  دـننک ، رظنفرـص  دوخ  قح  نیا  زا  یـشخب  زا  دـننک و  هرکاذـم  هک  دندیـسر 

الماک هناملاظ ، الماک  دروخرب  کی  تارکاذـم ، یهجیتن  اـب  تارکاذـم و  نیا  اـب  اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  میژر  دروخرب  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  هک  یناوارف  یاـھثحب  یهمھ  اھدـھعت ،

میژر نارادمدرس  هب  دیاب  نیلوئسم  دننک ؟ راکهچ  دیاب  نیلوئسم  دنکب ؟ راکهچ  دیاب  ناریا  تلم  نمشد ، یهنامصخ  تکرح  نیا  لباقم  رد  تسا . هنایوگروز  الماک  هنابآمردلق و 

، مالـسا تکرب  هب  ناریا  تلم  هک  دننک  تابثا  دیاب  دناهداد ؛ لیکـشت  ار  ردتقم  تلم  کی  مدرم ، نیا  دنایکتم و  ناشدوخ  مدرم  هب  هک  دننک  تابثا  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  دساف 

یهنادنمتردق هنادنمتفارـش و  عضاوم  رب  ناریا  تلم  دننادب  دیاب  اھییاکیرمآ  دنھدب . ناشن  دیاب  دننک ، تابثا  دـیاب  ار  نیا  دـنکیمن ؛ شنرک  اھتردـق  لباقم  رد  دوریمن ، روز  راب  ریز 

ار ناـمتکرح  اـم  درادـن . ینعم  ناریا  یمالـسا  یروـھمج  سوماـق  رد  ینیـشنبقع  دراد ، طاـبترا  روـشک  یلم  عفاـنم  هـب  هـک  یمھم  لـئاسم  راـک  رد  داتـسیا . دـھاوخ  دوـخ 

دھاوخن باوج  ناریا  یمالـسا  یروھمج  رد  دھدب ، باوج  رگید  یاجرھ  یبآمردلق ، ییوگروز و  هک  دنادب  دـنک و  ساسحا  ار  نیا  دـیاب  نمـشد  داد . میھاوخ  همادا  هنادـنمتردق 

دسفم و دساف و  نیلوئسم  تسا . اھنیا  ینمشد  جامآ  رتشیب  تسا ، رگید  یاھتلم  شخبماھلا  نوچ  تسا و  هداتسیا  ردتقم  تماقتسار و  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  داد .

ناریا تلم  دننکیم . مھتم  ییوگغورد  هب  ار  ناریا  یمالسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  دنتسیایم و  هناحیقو  دنـشکیمن ، تلاجخ  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  راکبیرف  وگغورد و 

امـش وگغورد  دومیپ . دـھاوخ  یھلا  قیفوت  هب  رخآ  ات  هناقداص  ار  هار  نیا  درک و  باختنا  هناقداص  ار  ادـخ  هار  درک ، تفرـشیپ  هناقداص  درک ، لـمع  هناـقداص  درک ، تکرح  هناـقداص 

رھ هب  ار  دوخ  عورشمان  عفانم  دننیبب و  ار  تداعس  یتخبشوخ و  دنناوتیمن  یتلم  چیھ  یارب  هک  دنتسھ  یناسک  نآ  وگغورد  دناهطلس ؛ ماظن  نارادمدرـس  وگغورد  دیتسھ ؛

رھ ماجرب ، یهیـضق  رد  دننادب ؛ ار  نیا  تسا ، هداتـسیا  مکحم  ناریا  تلم  دنتـسھ . وگغورد  دـنرگبیرف و  هک  دنتـسھ  اھنآ  دـننک ؛ نیمات  دـنلیام  اھتلم  عفانم  مغریلع  یتمیق 

هقطنم رد  هک  یتینما  نیا  دـینکیم ؛ ساسحا  ار  هقطنم  رد  تینما  تیمھا  اجنیا  دـش . دـھاوخ  هجاوم  ورهبور و  یمالـسا  یروھمج  لمعلاسکع  اب  هطلـس  ماظن  طلغ  تکرح 

میراودـیما تسا . هطبار  نیا  رد  لوئـسم  یاھورین  ناریدـم  نالوئـسم و  نموم و  ناناوج  امـش  تدـھاجم  شـالت و  تکرب  هب  نیا  تسھ و  هللادـمحب  روشک  لـخاد  رد  تسین ،

. دنک کمک  دنوادخ 

یمالسا  / ١٠/٠۶/١٣٩۶ تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نالف هک  نکن  هاگن  امش  دھدب . ناکت  دنک و  ضوع  ایند  رد  ار  تردق  راتخاس  تسناوت  هک  یاهدیدپ  کی  لاس  نیملھچ  هچ ؟ لاس  نیملھچ  میتسھ ؛ لاس  نیملھچ  کیدزن  ام 

یزور کی  تسین ؛ ام  راک  راک ، نیا   - میربب میھاوخیم  نیب  زا  ار  ایند  یاھتردق  یهمھ  هک  تسین  نیا  ام  یاعدا  هلب ، بخ  تسھ ؛ شیاج  رس  زونھ  ایند  یادص  رس و  رپ  تردق 

و میربب ؛ نیب  زا  ایند  رد  ار  هطلس  ماظن  ینعی ] ، ] ار تردق  ماظن  تردق و  راتخاس  هک  تسا  نیا  ام  راک  تفرگ - دھاوخ  ماجنا  راک  نیا  یھلا  تسد  کی  یهلیسوهب  دش ؛ دھاوخ 

نیا ار ، ماظن  نیا  اـم  ریذپهطلـس . هورگ  هورگ ، کـی  رگهطلـس ؛ هورگ  هورگ ، کـی  تلم : هورگ  ود  روشک ، هورگ  ود  نیب  دوشیم  میـسقت  اـیند  ینعی  هطلـس  ماـظن  میاهدرب . نیب  زا 

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 34 

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=37490
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=37536
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37687
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37687
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38575
http://farsi.khamenei.ir


یسک هب  دھاوخب  شدوخ  هن  ریذپهطلـس ؛ هن  دشاب و  رگهطلـس  هن  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  یتلم  کی  دناوتیم  ریخن ، هک  میداد  ناشن  ام  میدز . مھ  هب  ایند  رد  ار  طلغ  لومرف 

اھتنم دـننزیم ؛ اھفرح  نیا  زا  یـسایس  نارگلیلحت  نیرکفتم ، دنـسیونیم ؛ اھباتک  رد  بخ ، هداد ؛ ناـشن  ـالمع  ار  نیا  ناریا  تلم  دورب ؛ ییوگروز  چـیھ  راـب  ریز  هن  دـیوگب و  روز 

. درک ینکشراتخاس  یمالسا  بالقنا  دروآ . دوجو  هب  بالقنا  ار  تیعقاو  نیا  اجک ! تیعقاو  اجک ، هتشون  باتک و 

یربھر  / ١۵/١٣٩٧/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نایرج نیا  فالخرب  ام  دنریذپهطلس ؛ دنوریم ، هطلـس  نیا  راب  ریز  مھ  هدع  کی  دنرگهطلـس ، هدع  کی  ینعی  تسا ؛ هطلـس  ماظن  نایرج  رابکتـسا و  نایرج  ایند ، یلک  نایرج 

نیا هب  تبسن  یتسیاب  ریزگان  هک  دیآیم  شیپ  ام  یارب  یلاوحا  عاضوا و  اعبط  میاهدرک . تکرح  یروجنیا  میاهتفر ، شیپ  یروجنیا  لاس  لھچ  نیا  رد  مینکیم ؛ تکرح  میراد 

. مینیبب میجنسب و  مینک و  دصر  امئاد  ار  هیضق  نوگانوگ  بناوج  دشاب ، دایز  نامتقد  دشاب ، عمج  نامساوح  لاوحا  عاضوا و 

هک دیامرفیم  لاعتم  یادخ  زور  کی  هدروآیم . دوجو  هب  ینوگانوگ  فیاظو  نوگانوگ ، طیارش  نوگانوگ و  تائاضتقا  مھ  اجنآ  رد  تسا . هدوب  روجنیمھ  هیضق  مھ  مالسا  ردص  رد 

ود اب  زور  کی  دـنگنجب ، ربارب  هد  اب  دـیاب  زور  کی  ینعی  ( ٢ .) نیتئام اوبلغی  هرباص  هئام  مکنم  نکی  ناف  دـیامرفیم : زور  کی  ( ١ «،) نیتئام اوبلغی  نورباص  نورـشع  مکنم  نکی  نا  »

لاـعتم یادـخ  هک  تسا  یروج  عضو  یطیارـش  کـی  رد  تسا . طیارـش  هب  طوبرم  نیا  تسا ، مولعم  بخ  درادـن ، دوجو  یروـصق  کـشالب  یھلا  تمکح  رد  دـنگنجب . دـیاب  ربارب 

نیا دـیگنجب . دـیاب  رفن  ود  اب  ناتیکی  دـیامرفیم  لاـعتم  یادـخ  هک  تسا  یروج  عضو  هک  دـیآیم  شیپ  مھ  رگید  طیارـش  کـی  دـیگنجب ، رفن  هد  اـب  ناـتیکی  یتسیاـب  دـیوگیم 

مکتبجعا ذا   » مھ زور  کی  اھنیا ، دننام  تسا و  ( ۴) هکم حتف  ای  ینانچنآ  تکرح  تسا و  ( ٣) ردب زور ، کی  دروآیم . شیپ  ار  فیلاکت  فالتخا  ماکحا و  فالتخا  طیارـش ، فالتخا 

طیارـش نآ  قبطرب  دـیاب  دراد ، دوجو  یطیارـش  کی  ییاجرھ  رد  تسا . یروجنیا  ( ۵ (؛ ائیـش مکنع  نغت  ملف  مکترثـک  مکتبجعا  ذا  نینح  موی  و  تسا . نینح  زور  رد  مکترثـک »

عاضوا و زا  ناگبخن  هچنانچ  رگا  صوصخب  دنشاب . هتشادن  هجوت  طیارش  هب  ناگبخن  هچ  دننادن ، ار  طیارش  مدرم  هچ  مینکیم ؛ ررـض  دش ، تلفغ  طیارـش  زا  رگا  بخ ، درک . لمع 

. دروخ میھاوخ  هبرض  دننکب ، تلفغ  دراد  رارق  ماظن  هک  یھاگیاج  دوجوم و  تیعضو  طیارش و 

یربھر  / ١۵/١٣٩٧/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دراو ون  هار  توافتم و  یاعدـم  نیا  اب  و  دـنکیم ، حرطم  ار  یتوافتم  یاعدـم  کی  ار ، یفراعتمریغ  یاعدـم  کی  دراذـگیم و  مدـق  ییون  هار  کی  رد  یتقو  ماظن ، کی  هعماج و  کی 

ار شدوخ  طیارش  عاضوا ، نآ  قبطرب  یتسیاب  هک  دنکیم  ادیپ  ینوگانوگ  عاضوا  فلتخم ، یاھهرود  رد  اعبط  تایصوصخ  نیا  اب  دوشیم ، یللملانیب  تاضراعت  هوبنا  لگنج  نیا 

تـسایس یاـیند  نیا  دراد ؛ دوـجو  یناـھج  یاھـضراعت  تـسا ؛ روـجنیمھ  مـھ  زورما  تـسا ، هدوـب  روـجنیمھ  مـھ  مالـسا  ردـص  رد  دورب . شیپ  اـھنآ  قـبطرب  دـنک و  قیبـطت 

هدـع کـی  ینعی  تسا ؛ هطلـس  ماـظن  ناـیرج  رابکتـسا و  ناـیرج  اـیند ، یلک  ناـیرج  مینکیم . تکرح  میراد  ناـیرج  فـالخرب  مھ  اـم  تسا ، یھوـبنا  لـگنج  کـی  یللملانیب 

یروجنیا میاهتفر ، شیپ  یروجنیا  لاس  لھچ  نیا  رد  مینکیم ؛ تکرح  میراد  نایرج  نیا  فالخرب  ام  دنریذپهطلـس ؛ دـنوریم ، هطلـس  نیا  راـب  ریز  مھ  هدـع  کـی  دـنرگهطلس ،

نوگانوگ بناوج  دشاب ، دایز  نامتقد  دشاب ، عمج  نامـساوح  لاوحا  عاضوا و  نیا  هب  تبـسن  یتسیاب  ریزگان  هک  دیآیم  شیپ  ام  یارب  یلاوحا  عاضوا و  اعبط  میاهدرک . تکرح 

. مینیبب میجنسب و  مینک و  دصر  امئاد  ار  هیضق 

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

ربارب رد  تمواـقم  یوـگلا  ساـسا  رب  یمالـسا  یرادـیب  تضھن  دـیدج  کرحت  دـنروھظ : یهناتـسآ  رد  اـی  هتفاـی  قـقحت  هک  تسا  ییاھهدـیدپ  دـھاش  زورما  یناـھج ، یهـنحص 

یهنادـنمتردق روضح  شرتسگ  هقطنم ؛ رد  اھنآ  نئاخ  ناراکمھ  ندـش  ریگنیمز  ایـسآ و  برغ  یهقطنم  رد  اکیرمآ  یاھتسایـس  تسکـش  مسینویھـص ؛ اـکیرمآ و  یهطلس 

. هطلس ناھج  رسارس  رد  نآ  عیسو  باتزاب  ایسآ و  برغ  رد  یمالسا  یروھمج  یسایس 

یاھداھنشیپ دننارگن ؛ هطلـس  ماظن  نارادمدرـس  دمآیمن . تسد  هب  یداھج  ناریدم  تمکح  تعاجـش و  اب  زج  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  تزع  رھاظم  زا  یـشخب  اھنیا 

تلود دنادیم . دامتعا  لباق  ریغ  رگهعدخ و  زین  ار  ییاپورا  یاھتلود  زا  یدادـعت  راکتیانج ، یاکیرمآ  رب  هوالع  ناریا  تلم  زورما  تسا . غورد  هعدـخ و  بیرف و  لماش  امومع  اھنآ 

رد و  دسارھن ؛ نانآ  چوپ  یاھدیدھت  زا  دنکن ؛ ینیشنبقع  مھ  ماگ  کی  دوخ ، یلم  یبالقنا و  یاھشزرا  زا  دنک ؛ ظفح  تقد  اب  اھنآ  اب  ار  دوخ  یدنبزرم  دیاب  یمالسا  یروھمج 

. دنک لح  نانآ  اب  ار  دوخ  لح  لباق  تالکشم  یبالقنا ، عضوم  زا  هتبلا  هنایوجتحلصم و  هنامیکح و  دشاب و  هتشاد  رظن  رد  ار  دوخ  تلم  روشک و  تزع  لاحهمھ ،

یقرش  / ١٣٩٧/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

رب گرم   » هک منکیم  ضرع  ـالاح  تسیک ؛ دارم  هک  مدرک  نیعم  نمھب  مھدزوـن  رد  هدـنب  ار  شقادـصم  تسین . اـکیرمآ  تلم  رب ] گرم   ] یاـنعم هب  اـکیرمآ » رب  گرم   » راعـش نـیا 

انعمرپ و یناسنا و  هناھاگآ ، هنارکفنـشور ، تکرح  کی  تسا . نیا  شیاـنعم  اـھتلم ؛ قوقح  هب  یزاردتسد  رب  گرم  یرگزواـجت ، رب  گرم  یرگهطلـس ، رب  گرم  ینعی  اـکیرمآ »

. تسا یرازگساپس  یاج  اعقاو  هک  دنداد ، ماجنا  روشک  یاج  همھ  رد  راعش  نیا  اب  مدرم  ار  نومضمرپ 

هاپس  / ١٣٩٨/٠٧/١٠ ناھدنامرف  یلاع  عمجم  رادید  رد  تانایب 

روشک کی  دیوشب  دییایب  دنیوگیم  درادرب . تسد  دیراد - شاهگن  هک  مینکیم  هیصوت  نآ  هب  ام  هک  نیمھ  ینعی   - یبالقنا شنم  زا  یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  نیا  اھنآ  رارـصا 

ایند یهمھ  ینعی  هطلس  ماظن  ماهداد . حرش  ار  هطلس  ماظن  ررکم  هدنب  هک  هطلس ؛ ماظن  هطلـس ، ناھج  راک  زاس و  اب  قبطنم  یروشک  کی  ینعی  یداع  روشک  کی  یداع ؛

اموزل اھریذپهطلـس  یهمھ  الاح  دنریذپهطلـس . مھ ]  ] هدع کی  دنرگهطلـس ، اھتلود  زا  یاهدع  کی  هک  رگید  تسا  روج  نیا  نالا  ریذپهطلـس ؛ رگهطلـس و  هب  دنوشب  میـسقت 

. تسا ینونک  یهطلـس  ماظن  نیا  دننکیم ؛ دینکب ، دیاب  دـینکب ، ار  راک  نیا  دـنیوگب  رگا ]  ] یتقو کی  دنتسھ و ]  ] هطلـس راب  ریز  دندرک و  لوبق  ار  هطلـس  اما  دنتـسین  مھ  رکون 

ماظن نیا  هیلع  شدوخ  ققحت  شدوخ و  دـلوت  لوا  تعاس  زا  یمالـسا  یروھمج  ریذپهطلـس . دوشب  مھ  وا  ینعی  دوشب ؛ ماظن  نیا  دراو  دـیایب  یمالـسا  یروھمج  دـنیوگیم 

، مینکیم هلباقم  نیا  اب  میفلاخم ، ریذپهطلـس  رگهطلـس و  هب  ایند  میـسقت  اب  میفلاخم ، هطلـس  ماظن  اب  ام  دـھدب . تسد  زا  ار  نیا  تسا  نکمم  روطچ  هدرک ؛ تکرح  هطلس 

، اـیند نارکفنـشور  اـیند ، راـکفا  اـیند ، یاـھناسنا  زا  یرایـسب  مینکب و  یداـیز  تفرـشیپ  هنیمز  نیا  رد  میتـسناوت  مھ  زورما  اـت  و  میوـشیمن ، وا  یاـھلیمحت  میلـست  اـقلطم 

. هطلس ماظن  اب  یهھجاوم  هلباقم و  هار  یرگیبالقنا ، هار  داد ؛ میھاوخ  همادا  اعطق  ام  ار  هار  نیا  مینک و  هارمھ  نامدوخ  ریسم  نیا  اب  ار  ایند  یمدرم  یاھهعومجم 

ىمالسا  / ١٣٩٨/٠٨/٢۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تیوھ اب  مالـسا ، قطنم  اب  تسا - اکیرمآ  هطلـس  ماظن  سار  رد  زورما  دـندوب ، نارگید  ای  دوب  سیلگنا  شـسار  رد  زور  کـی  تسا ؛ اـکیرمآ  نآ  سار  رد  ـالعف  هک   - هطلـس ماـظن 

یروھمج اب  اھییاکیرمآ  هک  دـننکیم  لایخ  یـضعب  دـنفلاخم ؛ مھ  یدوعـس  اب  اھنیا  دـنفلاخم ؛ رتشیب  یمالـسا  یروھمج  اب  هتبلا  تسا . فلاخم  مالـسا  یانعم  اـب  مالـسا ،

نیا یانعم  تسین ؟ ینمـشد  دنرادن ، یزیچ  لوپ  زا  ریغ  اھیدوعـس  دیوگب  احیرـص  اکیرمآ ]  ] هکنیا دننمـشد ، مھ  اھنآ  اب  هن ، دنتـسود ؛]  ] اھیدوعـس اب  دننمـشد ، یمالـسا 

؟ رتالاب نیا  زا  تلم  کی  هب  روشک ، کی  هب  ینمشد  میپاچب ! ار  ناشلوپ  میورب  دیاب  دنراد  لوپ  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسیچ ؟ فرح 

نایجیسب  / ١٣٩٨/٠٩/٠۶ رادید  رد  تانایب 

، دـنھدب ماجنا  دنتـسناوتیم  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  ناریا و  هیلع  ناریا و  یهرابرد  اکیرمآ ، هارمھ  یهطلـس  ماـظن  اـکیرمآ و  هک  یراـک  رھ  ماهتفگ ، اـھراب  هدـنب 

ماجنا دـنھدب ، ماجنا  هدوب  نکمم  یراک  رھ  دـنھدب ؛ ماجنا  هدـشیمن  لیالد  نآ  رطاخ  هب  هتـشاد ، دوجو  یلیالد  کی  دـننکب ، هدـشیمن  نوچ  دـندرکن ، یراک  رھ  دـناهداد ؛ ماجنا 

رھ مکحتسم ، یانب  نیا  هدرک ؛ ادیپ  رادتقا  زورهبزور  ٰیبوط ، یهرجش  هبیط ، یهرجش  نیا  میظع ، تخرد  نیا  دینکیم ؛ هدھاشم  هک  تسا  نیا  هجیتن  و  ینمـشد . رد  دناهداد 

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 35 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40421
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40421
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=41740
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43632
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44016
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44267
http://farsi.khamenei.ir


نایرج تمواـقم ، یاـھورین   » مییوگیم اـم  هکنیا  دـنکیم ؛ ادـیپ  اـنعم  تمواـقم  یهژاو  هک  تسا  اـجنیا  تقو  نآ  دـشکیم . نمـشد  خر  هب  ار  شدوخ  هتـشذگ  زا  رتمکحتـسم  زور 

هاجنپ شیپ ، لاس  دص  یمالـسا ، میظع  تکرح  نیا  هک  تسا  هدرک  دنلب  رـس  رـصاعم  نارود  رد  مالـسا  مان  هب  یتقیقح  کی  ینعی  نیا ؛ ینعی  تمواقم ،» یهھبج  تمواقم ،

رد دنھاوخیم  دنراد ، هک  یناوت  رھ  اھنآ  هدمآ ؛ دوجو  هب  نیا  دنکیم ؛ مادـقا  تلادـع  یدازآ و  یارب  دریگیم و  مکحم  ار  هطلـس  ماظن  نابیرگ  هک  دراد  دوجو  زورما  دوبن ، شیپ  لاس 

. نیا ینعی  تمواقم  تسا ؛ مزال  تماقتسا  مھ  تسا ، مزال  توعد  مھ  ( ١ (؛» مقتساو عداف  کلٰذلف   » هک تسا  اجنیا  دننارب ؛ بقع  ار  نیا  هک  دنھدب  جرخ  هب  نیا  لباقم 

نایجیسب  / ١٣٩٨/٠٩/٠۶ رادید  رد  تانایب 

هب دننکیم  میسقت  ار  ایند  دننارابج و  نآ  یهرادا  سار  رد  هک  یماظن  نارابج ، ماظن  ینعی  هطلس  ماظن  میدرک ؛ یسایس  سوماق  دراو  ام  هک  تسا  یریبعت  هک   - هطلـس ماظن 

تلادع یدازآ و  دـض  اساسا  تسا - هطلـس  ماظن  نیا  درادن ؛ دوجو  لقتـسم  درادن ، دوجو ]  ] یموس دنناریذپهطلـس و  تمـسق  کی  دننارگهطلـس ، تمـسق  کی  تمـسق ؛ ود 

زا یـضعب  لثم  اکیرمآ ، لثم  هطلـس  ماظن  دـنمتورث  یاـھروشک  دوخ  رد  دـینکیم : هظحـالم  بخ  هک  تسا  تلادـع  دـض  تسا . تلادـع  دـض  مھ  تسا ، یدازآ  دـض  مھ  تسا ؛

رانک ناتـسمز  رد  دنریمیم ، امرگ  زا  نابایخ  رانک  اھنامناخیب  ناتـسبات  رد  دنریمیم ؛ نابایخ  رانک  یگنـسرگ  زا  مدرم  دنایدنمتورث ، یاھروشک  اھنیا  هک  ییاپورا  یاھروشک 

یگدنز دننک و  ادیپ  ریمن  روخب و  نان  هک  دننکب  ناج  یتسیاب  هیقب  تسا ؛ یدودحم  رایسب  عمج  کی  هب  قلعتم  اھروشک  نیا  تورث  یهدمع  شخب  دنریمیم ؛ امرس  زا  نابایخ 

ناشدوخ یاھروشک  لام  نیا  تسا . تلادـع  دـض  نیاربانب ] [ ؛ دـننک یگدـنز  دننیـشنب و  اھنابایخ  نورد  دـیاب  میتفگ  هک  روط  نامھ  دـنرادن و  ییاناوت  هک  مھ  هدـع  کی  دـننک ؛

. دنھدیم ماجنا  یتلادعیب  اباحم  نودب  دنناوتب ، هچنآ  مھ  ایند  مدرم  هب  تبسن  تسا ؛

ام یتقو  تلم ؛ کی  یدازآ  ینعی  لالقتسا  هک  متفگ  هدنب  رگید  تقو  کی  لالقتسا . ینعی  تسا ؛ روشک  یمومع  یدازآ  اھتلم ، یدازآ  عون  نیرتمھم  تسھ ؛ مھ ]  ] یدازآ دض 

کی رامعتـسا ، اب  زور  کی  تسا ؛ یدازآ  نیا  دض  هطلـس  ماظن  دھدب . ماجنا  ار  شدوخ  راک  دـناوتب  هنادازآ  هک  مینزیم  فرح  تلم  کی  یدازآ  زا  ینعی  مینزیم ، فرح  لالقتـسا  زا 

دنوشیم و دراو  یماظن  یورین  اب  دشاب  مزال  اج  رھ  هتبلا  دـنروآیمرد ؛ دـنراد  ار  اھتلم  ردـپ  تسا - مرن  گنج  یاھهویـش  هک   - زورما یاھهویـش  اب  زور  کی  ون ، رامعتـسا  اب  زور 

. دننکیمن مھ  یئابا  چیھ 

نایجیسب  / ١٣٩٨/٠٩/٠۶ رادید  رد  تانایب 

یاج رھ  ناریا ، رد  طقفهن  تسا . وا  اب  رابکتـسا  یهھبج  هطلـس و  ماظن  ینمـشد  ظاحل  زا  روشک  یاھهعومجم  نیلوا  فیدر  رد  ای  روشک  یاھهعومجم  رگید  زا  شیب  جیـسب 

مھ هللابزح  اب  نانبل  رد  دننمـشد ، ردـق  نیمھ  مھ  یبعـشلادشح  اب  قارع  رد  الثم  اھنیا  تسا ؛ روج  نیمھ  دیـشاب  هتـشاد  غارـس  امـش  جیـسب ، عون  زا  ییاھهنومن  رگید 

. ادخاب هزیگنااب ، ناوج ، یمدرم ، یاھهنومن  نیا ] [ ؛ دننمشد ردق  نیمھ 

نایجیسب  / ١٣٩٨/٠٩/٠۶ رادید  رد  تانایب 

هب دننکیم  میسقت  ار  ایند  دننارابج و  نآ  یهرادا  سار  رد  هک  یماظن  نارابج ، ماظن  ینعی  هطلس  ماظن  میدرک ؛ یسایس  سوماق  دراو  ام  هک  تسا  یریبعت  هک   - هطلـس ماظن 

تلادع یدازآ و  دـض  اساسا  تسا - هطلـس  ماظن  نیا  درادن ؛ دوجو  لقتـسم  درادن ، دوجو ]  ] یموس دنناریذپهطلـس و  تمـسق  کی  دننارگهطلـس ، تمـسق  کی  تمـسق ؛ ود 

زا یـضعب  لثم  اکیرمآ ، لثم  هطلـس  ماظن  دـنمتورث  یاـھروشک  دوخ  رد  دـینکیم : هظحـالم  بخ  هک  تسا  تلادـع  دـض  تسا . تلادـع  دـض  مھ  تسا ، یدازآ  دـض  مھ  تسا ؛

رانک ناتـسمز  رد  دنریمیم ، امرگ  زا  نابایخ  رانک  اھنامناخیب  ناتـسبات  رد  دنریمیم ؛ نابایخ  رانک  یگنـسرگ  زا  مدرم  دنایدنمتورث ، یاھروشک  اھنیا  هک  ییاپورا  یاھروشک 

یگدنز دننک و  ادیپ  ریمن  روخب و  نان  هک  دننکب  ناج  یتسیاب  هیقب  تسا ؛ یدودحم  رایسب  عمج  کی  هب  قلعتم  اھروشک  نیا  تورث  یهدمع  شخب  دنریمیم ؛ امرس  زا  نابایخ 

ناشدوخ یاھروشک  لام  نیا  تسا . تلادـع  دـض  نیاربانب ] [ ؛ دـننک یگدـنز  دننیـشنب و  اھنابایخ  نورد  دـیاب  میتفگ  هک  روط  نامھ  دـنرادن و  ییاناوت  هک  مھ  هدـع  کی  دـننک ؛

. دنھدیم ماجنا  یتلادعیب  اباحم  نودب  دنناوتب ، هچنآ  مھ  ایند  مدرم  هب  تبسن  تسا ؛

ام یتقو  تلم ؛ کی  یدازآ  ینعی  لالقتسا  هک  متفگ  هدنب  رگید  تقو  کی  لالقتسا . ینعی  تسا ؛ روشک  یمومع  یدازآ  اھتلم ، یدازآ  عون  نیرتمھم  تسھ ؛ مھ ]  ] یدازآ دض 

کی رامعتـسا ، اب  زور  کی  تسا ؛ یدازآ  نیا  دض  هطلـس  ماظن  دھدب . ماجنا  ار  شدوخ  راک  دـناوتب  هنادازآ  هک  مینزیم  فرح  تلم  کی  یدازآ  زا  ینعی  مینزیم ، فرح  لالقتـسا  زا 

دنوشیم و دراو  یماظن  یورین  اب  دشاب  مزال  اج  رھ  هتبلا  دـنروآیمرد ؛ دـنراد  ار  اھتلم  ردـپ  تسا - مرن  گنج  یاھهویـش  هک   - زورما یاھهویـش  اب  زور  کی  ون ، رامعتـسا  اب  زور 

. دننکیمن مھ  یئابا  چیھ 

یقرش  / ١٣٩٩/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

اب هلئـسم  دص  رد  هک  اکیرمآ ؛ رانک  رد  زور  نآ  یوروش  ینعی  مییوگیم ، هک  اھتردقربا  دمآ . دوجو  هب  هھبج  کی  دـش ؛ هجاوم  اھتردـقربا  ینمـشد  اب  زاغآ  زا  یمالـسا  بالقنا 

اھییاپورا دندوب ؛ هارمھ  مھ  اب  تردقربا  ود  نیا  ماما ، زا  یهدمآرب  ماظن  یمالسا و  بالقنا  یمالسا و  یروھمج  اب  یهلباقم  یهلئسم  نیا  رد  اما  دنتـشاد  فالتخا  اھنیا  مھ 

نیا تلع  بخ ، دـش . لیکـشت  یمالـسا  بالقنا  هیلع  یاهھبج  کـی  روج ؛ نیمھ  هک  مھ  نارگید - هقطنم و  نیعجترم   - ناـشناورهلابند روج ، نیمھ  مھ  ییاـپورا  یاھتردـق  و 

. مینک شومارف  دیابن  زگرھ  ام  هک  تسا  یاهتکن  کی  نیا  دوب ؟ هچ  ینمشد 

ایند ینعی  هچ ؟ ینعی  هطلس  ماظن  دوب . هطلس  ماظن  دوب ، مکاح  ایند  رب  هچنآ  دوب . هدرک  در  ار  هطلس  ماظن  یاھراجنھ  یمالـسا  ماظن  هک  دوب  نیا  افرـص  ینمـشد  نیا  تلع 

رد دیاب  ریذپهطلس  و  شداصتقا ؛ مھ  شگنھرف ، مھ  شتسایس ، مھ  دشاب : طلسم  یتسیاب  رگهطلس  ریذپهطلس ؛ شخب  رگهطلس و  شخب  شخب : ود  هب  دوشیم  میسقت 

کی ار ؛ ایند  دـندوب  هدرک  میـسقت  دوب . یناھج  یهداتفااج  راجنھ  کی  نیا  ریذپهطلـس ؛ رگهطلـس و  هب  دـندشیم  میـسقت  اـیند  یاـھروشک  دـشاب . میلـست  رگهطلـس  لـباقم 

یروھمج دوب . اـیند  عضو  نیا  دـندوب ؛ اـھنیا  ورهلاـبند  هک  یمود  یهجرد  یاھتردـق  تسد  مھ  یـشخب  زور ، نآ  یوروـش  تسد  یـشخب  کـی  اـکیرمآ ، تسد  اـیند  زا  یـشخب 

هب رابکتسا  ماوق  دوب ؛ رابکتسا  تایح  گر  هطلس ، ماظن  یاھراجنھ  دوب ؛ رابکتسا  تایح  گر  نیا ، بخ  درک ؛ در  ار  ماظن  نیا  یمالسا ، بالقنا  یمالـسا و  ماظن  یمالـسا و 

کی هشیمھ  دنـشاب ، هتـشاد  یزیواتـسد  هکنیا  یارب  هتبلا  دنداتـسیا . شلباـقم  رد  مھ  اـھنیا  درک ، در  ار  نیا  یمالـسا  ماـظن  درک ، در  ار  نـیا  یمالـسا  یروـھمج  دوـب ؛ نـیا 

زور کی  یاهتسھ ، یهلئسم  زور  کی  نداد ، هولج  تشز  نید  یاباحمیب  طلست  ینوگانوگ  یاھلکش  هب  زور  کی  رشب ، قوقح  یهلئـسم  زور  کی  دندرکیم : روج  ییاھهناھب 

یناھج یهطلـس  ماظن  کیرـش  تسین  رـضاح  یمالـسا  ماظن  نیا  هک  تسا  نیا  هیـضق  لصا  تسا ، هناھب  اھنیا  یاهقطنم ؛ روضح  یهلئـسم  زور  کی  یکـشوم ، یهلئـسم 

. تسا فلاخم  هطلس  اب  تسا ، فلاخم  ملظ  اب  تسا ؛ هداتسیا  یمالسا  ماظن  دنک . یھارمھ  اھنآ  اب  یریذپهطلس  یرگهطلس و  رد  دوشب و 

یقرش  / ١٣٩٩/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

ار ناشدوخ  یتیوھ  رصانع  تیوھ و  تیصخش و  دننک ؛ مکحتسم  ار  دوخ  تیوھ  هکنیا  هب  دنراد  زاین  ام  رادیاپ  زیزع و  تلم  نیا  رابکتسا ،[  [ هھبج نیا  ینمـشد و  نیا  ربارب  رد 

ندوب اراد  الوا  تسیچ ؟ دھدیم  تردق  دھدیم و  تیوھ  تضھن  کی  تلم و  کی  هب  هچنآ  تسا . یعطق  زاین  نیا  دنـشخبب ؛ دایدزا  ار  ناشدوخ  ینورد  تردـق  دـننک و  مکحتـسم 

دعب دندروآ ، دوجو  هب  دادبتسا  ملظ و  دض  رابکتسا و  دض  هطلس و  دض  ار  یتاکرح  دندرک و  بالقنا  هک  ییاھروشک  زا  یلیخ  هکنیا  تلع  تسا . مکحتـسم  یرکف  یانبریز  کی 

هک دوب  نیا  دندش ، اھنآ  لثم  ناشدوخ و  ( ۶) فالسا هار  نامھ  رد  دنتفر  دنتشگرب و  هار  نآ  زا  یلکب  لاس - هد  زا  دعب  اھیضعب  لاس ، جنپ  زا  دعب  اھیـضعب   - یھاتوک تدم  زا 

- دـننکیم دـیلقت  اـھنآ  زا  هنافـساتم  مـھ  اـھیلخاد  یـضعب  هـک   - اـھهناگیب تاـملک  زا  یـضعب  رد  یھاـگ  دـینیبیم  هـکنیا  دوـبن . ناـشرایتخا  رد  یمکحم  یرکف  یاـنبریز  کـی 

مالسا زا  انبریز  نیا  تسا ؛ یمالسا  یانبریز  هک  تسا  یلـصا  یرکف  یانبریز  نیمھ  نارگهطلـس ، یارب  یلـصا  نمـشد  تسا . نیا  شیانعم  دوشیم  حرطم  ییادزیژولوئدیا 

یانبریز یمالـسا و  یرکف  یانبریز  نیا  دـینک ، هظحالم  ار  ماما  تاشیامرف  ددـعتم  تادـلجمرگا  هدـش . هداد  حیـضوت  انبریز  نیا  طوسبم  روط  هب  ماـما  تاـنایب  رد  هدـش ؛ هتفرگ 

رد ام  یبالقنا  نارکفتم  زا  یدنمـشزرا  یاھـسرد  مھ  دعب  تسا ؛ هنیمز  نیا  رد  ینغ  یهریخذ  کی  لحار ، ماما  یهدرتسگ  تانایب  تسا و  یلجتم  اھاجنآ  رد  الماک  یتدـیقع 

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 36 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44267
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44267
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44267
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=47366
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=47366
http://farsi.khamenei.ir


. دننکیم نیمات  دناهتفرگ و  ار  انبریز  نیا  یمالسا  نوتم  نآرق و  زا  اھنیا  هک  رضاح  نامز  ات  نارگید  یتشھب و  دیھش  یرھطم و  دیھش  زا  تسا ، ام  رایتخا 

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 

لثم درک ؛ هجوت  اھنآ  هب  دیاب  هک  دنتسھ  یساسا  یاھنامرآ  هتبلا  دنتسھ و  تدمنایم  تدمدنلب و  یاھنامرآ  دنایمالـسا ، یروھمج  ماظن  نالک  یاھنامرآ  اھنامرآ ، زا  یـضعب 

رد اھنامرآ  نیا  زا  یضعب  تسا . یساسا  یاھنامرآ  نآ  اھنیا  اھنیا ؛ دننام  یدازآ و  یهلئسم  لالقتسا ، یهلئسم  ای  یعامتجا  تلادع  رارقتسا  ای  یمالسا  یهعماج  لیکشت 

یاھنامرآ زا  یکی   - تسا نامرآ  کی  یملع ؛ تفرـشیپ  دینک  ضرف  الثم  لثم  دنوشیم ؛ بوسحم  الاب  حطـس  یاھنامرآ  نآ  لیکـشت  یازجا  عقاو  رد  دنتـسھ و  یرتدرخ  حوطس 

دینک ضرف  ای  داد . دھاوخ  لیکـشت  الثم  ار  ام  لالقتـسا  ای  داد  دھاوخ  لیکـشت  ار  یمالـسا  یهعماج  هک  تسا  یاهعومجم  زا  یئزج  اھتنم  تسا - یملع  تفرـشیپ  اعطق  ام 

تسایس رد  رادتقا   - تسا هطلس  ماظن  ربکتـسم و  یاھتردق  یرامقا  یهکبـش  زا  یـسایس  ماظن  روشک و  نتـشاد  هگن  نوریب  یانعم  هب  هک  یجراخ  تسایـس  رد  رادتقا  هک 

یهعماـج تسینوـمک و  ماـظن  هک  میتـشاد  یقرـش  تردـقربا  کـی  زور  نآ  هک  دوـب  روـلبتم  یبرغ » هن  یقرـش ، هن   » راعـش رد  بـالقنا  لوا  رد  هک  تسا  اـنعم  نـیا  هـب  یجراـخ 

ظفح دنک و  ظفح  گرزب  یاھتردق  نیا  یرامقا  یهکبش  رد  دورو  زا  ار  شدوخ  یتسیاب  یمالسا  یروھمج  هک  دوب  نیا  راعـش  یرادهیامرـس ؛ ماظن  کی  و  دوب ، ایند  یتسینومک 

رد هک  یداصتقا  یئافکدوخ  ای  دوشب . رترب  زورهبزور  دوشب و  بیقعت  دوشب و  لاـبند  دوشب و  ظـفح  ناـمرآ  نیا  یتسیاـب  تسا ؛ یناـمرآ  کـی  مھ  نیا  بخ  هللادـمحب - درک  مھ 

. تسا هدمع  یاھنامرآ  نآ  هب  تبسن  درخ  یاھنامرآ  زا  یکی  عقاو 

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 

(ع)  / ١٢/١۴٠١/٠۶ تیب لھا  یناھج  عمجم  سالجا  نیمتفھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

نیا اب  دشاب  ناشساوح  دیاب  همھ  ار . یمالسا  یروھمج  دننکیم  مھتم  اذل  دنکیم ، ینابصع  ار  اھنیا  نیا  تسا ، هطلس  ماظن  یاھتیانج  لباقم  رد  یگداتـسیا  ام  تسایس 

قافتا هک  ییاھرورت  نیا  تسا . زجع  یناوتان و  رـس  زا  مراد ــ  هدنب  هک  یلیلحت  اب  ینعی  ام ــ  رظن  هب  دننکیم ، هک  مھ  یراک  رھ  دننکن . یھارمھ  اکیرمآ  یرابکتـسا  تسایس 

یاھتیقفوم هیـضق  تعیبط  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  تفرـشیپ  هیـضق  تعیبط  دـننکب . یراک  دـنناوتیمن  دـنزجاع ، نوچ  دـنھدیم ، ماجنا  یبیرغ  بیجع و  تاغیلبت  دـتفایم ،

نیا بخ  دننک . ینیـشنبقع  مدقهبمدق  دـیاب  اھنآ  دوب و  دـھاوخ  مھ  رخآ  ات  هدوب و  نیا  تسا و  نیمھ  هیـضق  تعیبط  تسا ؛ یمالـسا  ماظن  یاھراعـش  ریگمـشچ  نایامن و 

؛ اھنیا دـننام  ینینچنیا و  تاغیلبت  هب  رورت و  هب  دـنوشیم  لسوتم  اذـل  دـنھدب ، ماجنا  یتکرح  کی  شلباـقم  رد  دـنراچان  اـھنآ  دوب ؛ دـھاوخ  یروج  نیا  تسا و  هیـضق  تعیبط 

یایند ینارون  یاھهرھچ  هب  نداد  مانـشد  هب  دـننکیم  راداو  ار  ریقح  یاھمدآ  رگید ــ  دوب  یروج  نیا  بـالقنا  لوا  زا  هلمح ــ  هب  دـننکیم  قیوشت  ار  مادـص  لاـثما  زور  کـی  یتح 

. مالسا

(ع)  / ١٢/١۴٠١/٠۶ تیب لھا  یناھج  عمجم  سالجا  نیمتفھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

یهطقن تسرد  ینعی  تسا ــ  تیدام  رب  ینتبم  شرکف  تسا و  روز  رب  ینتبم  شراـتفر  هک  ییاـیند  رد  تسا  یعیبط  دـینکیم ، دـنلب  ار  تیونعم  تلادـع و  مچرپ  امـش  یتقو 

، هن دیدرک ؛» یشارتنمشد  میمصت ، نالف  تکرح ، نالف  فرح ، نالف  اب  امش   » دنیوگیم ام  هب  اھیـضعب  دنکیم . داجیا  لمعلاسکع  تیونعم ــ  لباقم  یهطقن  تلادع و  لباقم 

ندـمت و دـینکیم ، حرطم  ار  تلادـع  امـش  یتقو  میدرک . یـشارتنمشد  یھلا  ماکحا  ندرک  حرطم  اب  اـم  میدرک ، یـشارتنمشد  یمالـسا  یروھمج  مچرپ  نتـشارفارب  اـب  اـم 

یهمھ تسا و  تیدام  رب  ینتبم  شزیچ  همھ  هک  یدام  یایند  دـینکیم ، حرطم  ار  تیونعم  امـش  یتقو  دوشیم . فلاـخم  امـش  اـب  ارھق  رابکتـسا  هطلـس و  رب  ینتبم  یاـیند 

یروھمج تکرح  اب  هطلـس  یایند  رابکتـسا و  یایند  یهلباقم  هضراعم و  نیارباـنب ، تسا . یایعیبط  زیچ  دـنکیم ؛ تفلاـخم  امـش  اـب  لوپ ، هب  دـنادرگیمرب  ار  ملاـع  میھاـفم 

زورما دوشیم . مولعم  اکیرمآ  لابق  رد  همھ  فیلکت  فرح ، نیا  اب  تسین ؛ یرگید  زیچ  تسا ، اکیرمآ  هطلس  یایند  سار  رد  مھ  زورما  تسا . یرھق  یعیبط و  رما  کی  یمالسا 

. تسا اکیرمآ  نمشد ، یهھبج  سار  رد  لاعف و  نمشد 

دوجوم لصاف  طوطخ  هک  داد  داـی  همھ  هب  هیلع ) یلاـعت  ناوضر هللا   ) لـحار ماـما  هک  تسا  نیا   ، نآ و  میدرک ، ضرع  هک  مود  یهتکن  نیا  لاـبند  دراد  دوجو  یلمکم  یهتکن  کـی 

ار نیا  تسا ؛ رگید  فرط  زا  رابکتـسا  رفک و  فرط و  کی  زا  مالـسا  نامیا و  نایم  لصاف  طخ  نآ  دراد و  دوجو  لصاف  طخ  کی  طقف  دـنراذگب ؛ رانک  ار  یمالـسا  عماوج  داـحآ  ناـیم 

یداژن لصاف  طوطخ  تسا ، یتیموق  لصاف  طوطخ  تسا ، یاهقرف  لصاف  طوطخ  میراذگب ، رانک  دیاب  هک  دنداد  میلعت  ام  هب  ماما  هک  یلـصاف  طوطخ  نآ  دـنداد . دای  همھ  هب  ماما 

مـسجت یمالـسا و  ماظن  مالـسا و  ققحت  نیب  لصاف  طخ  نآ ، دراد و  دوجو  لصاف  طـخ  کـی  دـیراذگب . راـنک  ار  اـھنیا  دـنتفگ  اـھنیا ؛ لاـثما  تسا و  یبزح  لـصاف  طوطخ  تسا ،

زا هن  درک ؛ هتسجرب  لوا  زور  زا  ار  نیا  ماما  دشاب و  هتسجرب  دیاب  هک  تسا  یلـصاف  طخ  نیا  تسا ؛ اکیرمآ  شـسار  رد  هک  یاهطلـس  ماظن  لباقم  رد  تسا  مالـسا  یـسایس 

. یمالسا بالقنا  یزوریپ  زا  لبق  لاس  هدزناپ  درک ؛ عورش  ار  تضھن  نیا  ماما  هک  ینامز  نآ  زا  ینعی  تضھن ؛ لوا  زور  زا  هکلب ] ، ] یمالسا بالقنا  لوا  زور 

(ع)  / ١٢/١۴٠١/٠۶ تیب لھا  یناھج  عمجم  سالجا  نیمتفھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

« هطلس ماظن   » 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 39هاگياپ  هحفص 37 
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لمع رد  هچنآ  اما ] ، ] دوشیم هداد  راعش  یلیخ  هتفرگ . ماجنا  اھنیا  یوس  زا  هطلس ، ماظن  اب  یرابکتـسا ، ماظن  اب  یهلباقم  رد  تکرح  نیرتمھم  هک  دنرختفم  تیبلھا  ناوریپ 

رپس هنیس  داتسیا ، هطلس  ماظن  لباقم  رد  هکنیا  هب  تسا  رختفم  هعیـش  تسا . یمالـسا  یروھمج  مچرپ  نآ  تسا و  یـصخشم  حضاو و  زیچ  کی  هداتفا  قافتا  نیمز  یور 

فارتعا اھنآ  دوخ  زورما  هک  درک  فقوتم  درکیم  تکرـش  هنارابج  هناملاظ و  وحن  هب  اـھتلم  اـھتلود و  اـھروشک و  یگدـنز  نوئـش  یهمھ  رد  هک  ار  یرـس  تفھ  یاـھدژا  نیا  درک ،

راختفا نیا  تسا و  یمالـسا  یروھمج  ماظن  تاراختفا  زا  یکی  نیا  هدـش ؛ بیرخت  هدـنام و  فقوتم  یمالـسا  یروھمج  یهلیـسو  هب  ناشیاھهتـساوخ  زا  یرایـسب  دـننکیم 

نآرق زا  یریگماھلا  نآرق و  رد  ربدـت  هب  ار  ام  هک  دـندوب  اھنآ  ربمغیپ ؛ تیبلھا  و  مالـسلا ) مھیلع   ) ٰیدـھ یهمئا  تانایب  زا  یریگماـھلا  رطاـخ  هب  رگم  تسین  نیا  و  تسا . هعیش 

لمع دـیاب  یروج  هچ  هک  دـندنامھف  ام  هب  ناشدوخ  یلمع  یهریـس  اب  هک  دـندوب  اھنآ  دـندرک ؛ نییبت  ام  یارب  ار  ینآرق  فراعم  هک  دـندوب  اھنآ  دـندرک ؛ صیرحت  دـندرک ، قیوشت 

(. مالسلا هالصلا و  هیلع   ) یرکسع ترضح  ات  مالسلا ) هالصلا و  هیلع   ) نینموملاریما دوخ  زا  درک ؛

(ع)  / ١٢/١۴٠١/٠۶ تیب لھا  یناھج  عمجم  سالجا  نیمتفھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

لـصاف طخ  نآ  دراد و  دوجو  لصاف  طخ  کی  طقف  دـنراذگب ؛ رانک  ار  یمالـسا  عماوج  داحآ  نایم  دوجوم  لصاف  طوطخ  هک  داد  داـی  همھ  هب  هیلع ) یلاـعت  ناوضر هللا   ) لـحار ماـما 

، میراذگب رانک  دیاب  هک  دنداد  میلعت  ام  هب  ماما  هک  یلـصاف  طوطخ  نآ  دـنداد . دای  همھ  هب  ماما  ار  نیا  تسا ؛ رگید  فرط  زا  رابکتـسا  رفک و  فرط و  کی  زا  مالـسا  نامیا و  نایم 

لـصاف طخ  کی  دیراذگب . رانک  ار  اھنیا  دـنتفگ  اھنیا ؛ لاثما  تسا و  یبزح  لصاف  طوطخ  تسا ، یداژن  لصاف  طوطخ  تسا ، یتیموق  لصاف  طوطخ  تسا ، یاهقرف  لصاف  طوطخ 

یلصاف طخ  نیا  تسا ؛ اکیرمآ  شسار  رد  هک  یاهطلـس  ماظن  لباقم  رد  تسا  مالـسا  یـسایس  مسجت  یمالـسا و  ماظن  مالـسا و  ققحت  نیب  لصاف  طخ  نآ ، دراد و  دوجو 

مکنم و آرب  انا  مھموقل  اولاق  ذا  هعم  نیذلا  میھاربا و  یف  هنـسح  هوسا  مکل  تناک  دـق  تسا . نآرق  تایآ  زا  یهتـساخرب  مھ  ماما  لمع  نیا  دـشاب ... هتـسجرب  دـیاب  هک  تسا 

اب سک  رھ  هک  تسین  نآ  یانعم  هب  نیا  . نآرق یهیآ  نیا  هب  دنتسم  ( ١ (؛ هدحو اب  اونموت  ٰىتح  ادبا  اضغبلا  هوادعلا و  مکنیب  اننیب و  ادب  مکب و  انرفک  نود هللا  نم  نودـبعت  امم 

یف مکولتاقی  مل  نیذلا  نع  مکاھنی هللا  ال  [ » دیامرفیم  ] تسا هنحتمم  یهروس  رد  مھ  نآ  هک  یرگید  یهیآ  رد  هن . میراد ؛ اضغب  توادع و  وا  اب  ام  تسا ، فلاخم  هدیقع  رد  ام 

سپ ( ٣ «.) مھولوت نا   » ات مکرا » ـ ید نم  مکوجرخا  نیدـلا و  یف  مکولتاق  نیذـلا  نع  مکاھنی هللا  امنا   » هتفگ لاـعتم  یادـخ  ( ٢ (؛» مھوربت نا  مکراید  نم  مکوجرخی  مل  نیدـلا و 

. تسین یدیدرت  چیھ  نیا  رد  ینآرق ؛ صوصن  نآرق و  تایآ  زا  تسا  ترابع  ماما  لمع  ماما و  یهیصوت  دنتسم 

سدقم  / ٣٠/١۴٠١/٠۶ عافد  ناھدنامرف  ناتوسکشیپ و  رادید  رد  تانایب 

یاـھروشک یوروـش و  میژر  مھ  رگید  یهفک  برغ و  رتـشیب ، تشاد ؛ رارق  یناـھج  رابکتـسا  مادـص ، رـس  تشپ  اـما  دوـب ــ ]  ] تردـق یهناوـید  هک  درک ــ  مادـص  ار  هلمح  هلب ،

[ نکل ، ] راک نیا  یارب  دوب  هدامآ  وا  یهنیمز  دوب ، بلطتردق  وا  دوخ  هتبلا  دنکب ــ  ار  راک  نیا  هک  دندرک  قیوشت  ار  وا  مھ  دندوب ؛ مادص  تشپ  اھنیا  قباس ؛ یوروش  عبات  یقرش 

یارب ناشلوق  هب  ینعی  دـندرک ؛ مھ  ینابیتشپ  مینکیم و  ینابیتشپ  وت  زا  هک  دـنداد  لوق  مھ  دـنداد ــ  ناشن  وا  هب  زبس  غارچ  فورعم ، لوق  هب  و  دـندرک ، شقیوشت  مھ  اھنیا 

. دوب هطلس  ماظن  دوب ، یناھج  رابکتسا  هکلب  دوبن  قارع  ثعب  میژر ]  ] مادص و افرص  گنج  فرط  سپ  دندرک . لمع  مادص 

رما کـی  یبـالقنا  ماـظن  هب  اـھنیا  یهلمح  دوبن ؛ هرظتنم  ریغ  بـالقنا ، زا  دـعب  روشک  هب  یماـظن  یهلمح  هک  تسا  نیا  منک ، هیکت  نآ  یور  مھاوخیم  هدـنب  هک  یتـقیقح  کـی 

دوخ دیاش  هک  داد  ماجنا  ار  ییاھراک  بالقنا  نیا  گرزب . بالقنا  نیا  هب  دوب  اھنآ  شنکاو  نیا ، و  دندوب ، ینابـصع  تدشب  بالقنا  زا  اھنیا  هکنیا  رطاخ  یارب  ارچ ؟ تسا ؛ یعیبط 

یمالـسا بالقنا  هک  دوبن  هلئـسم ]  ] نیا افرـص  بالقنا . نیا  اب  داتفا  ایند  رد  یقافتا  هچ  هک  دـندیمھفیم  اـم  دوخ  زا  رتشیب  زور  نآ  اـھنآ  میدوبن ؛ شداـعبا  تفتلم  یلیخ  اـھام 

الاح دوب . هطلس  ماظن  یروتارپما  دیدھت  بالقنا ، نیا  دوبن ؛ نیا  طقف  دنک ؛ دراو  هطلس  ماظن  یهعومجم  هب  ای  رابکتسا  هب  ای  اکیرمآ  هب  یعطقم  یسایس  تسکـش  کی  ناریا 

ای اھتلم ، اھتلود و  ایند  رد  زور  نآ  دوب . نیا  هیـضق  عقاو  اما  دیـشاب ، هدـید  اھزور  نآ  تاعوبطم  کرادـم و  دانـسا و  رد  ار  اھزور  نآ  ثداوح  هک  دـنکیمن  اضتقا  اھامـش  نس  ابلاغ 

، دوب یبرغ  ماظن  هب  یکتم  هک  یسک  ینعی  دوب ؛ یمومع  یگتسباو  اما  دوب  فلتخم  عاونا  رد  یگتسباو  هتبلا  دندوب . حانج  نآ  هب  یهتسباو  ای  دندوب  حانج  نیا  هب  یهتسباو 

یهعومجم نیا  زا  لقتـسم  دتـسیاب و  یروشک  کی  یتلم ، کی  هکنیا  روج . نیمھ  مھ  شـسکع  و  دـنزب ؛ فرح  یقرـش  ماظن  هیلع  هملک  ود  تسناوتیم  ماظن  نآ  دامتعا  هب 

یسایس یماظن و  تردق  زا  دسرتن ، اکیرمآ  زا  یتلم  کی  هکنیا  دوبن . لمحت  لباق  الصا  نیا  دھدب ، ییون  مایپ  دنزب ، ار  شدوخ  فرح  دنک ، رپس  هنیس  هطلس  ماظن  یروتارپما 

یهطقن هک  هدش  اپرب  ییاج  کی  رد  هک  یایسایس  ماظن  مھ  نآ  دوبن ؛ لمحت  لباق  الصا  ناشیارب  دشاب ، هتـشادن  همھاو  دشابن ، کانمیب  زور  نآ  یایند  رب  مکاح  یداصتقا  و 

. ناریا رد  هدوب ؛ اکیرمآ  ینعی  تردق  ود  زا  یکی  لماک  یزروعمط  اکتا و  دیما و 

سدقم  / ٣٠/١۴٠١/٠۶ عافد  ناھدنامرف  ناتوسکشیپ و  رادید  رد  تانایب 

هک یزور  نآ  درکیم . عورش  هزات  دشیمن ، مامت  دشیم ؛ مامت  هیضق  میتسشنیم ، رانک  میتشاذگیم و  مھ  یور  ار  نامتسد  ام  رھشمرخ  یهیضق  زا  دعب  رگا  هک  دننکیم  لایخ 

رظن راھظا  تیلوئـسمیب  ندز ، فرح  باسحیب  ینعی  دوب ؛ نمـشد  رکـشل  یاپ  ریز  زونھ  ام  یاھنیمزرـس  زا  یمھم  شخب  دش ، حتف  سدقملاتیب  تایلمع  رد  رھـشمرخ 

، هن میھدـب ؛] همادا   ] میھاوخب ام  مینکب ، هلمح  میھاوخب  اـم  مینک ، عورـش  ار  گـنج  میھاوخب  اـم  هک  دوبن  نیا  هلئـسم  دراد . دوجو  اـعقاو  هک  تسا  یتاـئالتبا  زا  یکی  ندرک ،

؛ دندوب نیا  لابند  دندروآیم ، رد  وناز  هب  ار  ناریا  تلم  یتسیاب  اھنآ  دوب . نیا  هلئسم  دوب ؛ هطلس  ماظن  یروتارپما  هطلس و  ماظن  نمشد و  یدربھار  تسایس  کی  یهلئسم 

عافد مھم  قیاقح  زا  یکی  دندوب . نیا  لابند  دوب ، نیا  اھنآ  یهتـساوخ  دندناشنیم ؛ هایـس  کاخ  هب  دوب  هدرک  رپس  هنیـس  اھنآ  لباقم  رد  هک  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دیاب 

. مدرک یاهراشا  هک  تسا  مھم  لئاسم  زا  یکی  نیا  درک ؛ هلمح  ارچ  دوب و  هچ  وا  یهزیگنا  دوب ، یسک  هچ  سدقم  عافد  رد  ام  فرط  مینادب  هک  تسا  نیا  سدقم 

یلیصحت  / ١۴٠١/٠٧/٢٧ رترب  یاھدادعتسا  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

هدزناش هدزناپ  رامعتـسا ؛ تشذگرـس  مان  هب  هتـشون ، مرادـن ــ  ییانـشآ  ناشیا ] اب   ] کیدزن زا  نم  هک  نامدوخ ــ  ناگدنـسیون  نیمھ  زا  یکی  هک  مدـید  یباتک  کی  اریخا  نم 

ار شدوخ  دربب و  نیب  زا  ار  اھنیا  یاھتورث  تسناوت  ایـسآ  یهراق  رد  اکیرمآ و  یهراق  رد  هنوگچ  رامعتـسا  هک  دـنکیم  حیرـشت  تسا ؛ یاهحفـص   ١٢٠ یاهحفص ، باتک ١۵٠  دلج 

حالس یهلیـسو  هب  اھنیا  بخ  دنتفرگ . ار  رگید  یاھروشک  تورث  اھنیا  دندوبن ؛ دنمتورث  ییاپورا  یاھروشک  دوبن ، دنمتورث  هسنارف  دوبن ، دنمتورث  سیلگنا  روشک  دنک . دنمتورث 

تسا اھییاپورا  بوخ  تایصوصخ  اھنیا  دندوب ؛ یریذپرطخ  لھا  دندرک ؛ یلیخ  مھ  شالت  تسا ؛ تسرد  دنتشاد ، یقالخ  یاھنھذ  دننکب . ار  ییاھراک  نینچ  کی  دنتـسناوت 

دھاوخ مامت  هللااشنا  هدـشن و  مامت  زونھ  هک  ایند  زورما  گرزب  یاھالب  زا  یکی  هطلـس . ماظن  ملاع ؛ رد  هطلـس  ماظن  داـجیا  دـندرک ؟ یاهدافتـسا  هچ  تایـصوصخ  نیا  زا  اـما 

، دـننک ینارمکح  ایند  یهمھ  رب  هنادـنمتردق  یتسیاب  اـمتح  یاهدـع  کـی  ریذپهطلـس ؛ رگهطلـس و  هب  دوشب  میـسقت  اـیند  ینعی  هطلـس  ماـظن  تسا . هطلـس  ماـظن  دـش ،

. دروآ دوجو  هب  اپورا  یملع  تفرشیپ  ار  هطلس  ماظن  نیا  تسا . هطلس  ماظن  نیا  دننک ؛ تعاطا  اھنیا  زا  فلتخم  یاھششوپ  ریز  یتسیاب  مھ  یرگید  یاھروشک 

نازومآ  / ١۴٠١/٠٨/١١ شناد  رادید  رد  تانایب 

ییوگروز لباقم  رد  تمواقم  یهھبج  تمواقم و  رکف  دـش ... دـھاوخ  مکاح  ناـھج  رب  یدـیدج  مظن  دـنکیم و  ادـیپ  رییغت  دراد  ناـھج  ینونک  مظن  هک  دراد  دوجو  یداـیز  مئـالع 

ار و ایند  مدرم  دندرک ، عورش  ار  رامعتـسا  دنداتفا و  ولج  دش و  یتعنـص  بالقنا  هک  یتقو  زا  اھییاپورا  نوچ  تسا . یمالـسا  یروھمج  شرکتبم  هک  تفای ، دھاوخ  شرتسگ 

اھتردق و و  رگهطلـس ، یاھتلود  هب  دوشیم  میـسقت  ایند  ینعی  تسا ؛ ایند  یمتح  لباقتم  یهصح  ود  ییوجهطلـس  یریذپهطلـس و  هکنیا  هب  دنداد  تداع  ار  ایند  یاھروشک 

، دننک لوبق  ار  یبرغ  یاھتردق  یهطلـس  یتسیاب  هک  دنتـشاد  لوبق  همھ  هدرک . ادـیپ  همادا  نرق  دـنچ  هطلـس  ماظن  نیا  هدوب و  عضو ]   ] نیا ریذپهطلـس ؛ یاھروشک  اھتلود و 

. دننک لوبق  ار  اھنآ  یراذگمان  یتح  دننک ، لوبق  ار  اھنآ  گنھرف  یتح 
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« : هطلس ماظن   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

ينیجرا  /   ١٠/٠١/١٣٨۶ نیسح  هدنسیون :  یمالسا /  تلود  یجراخ  تسایس  رد  یریذپهطلس  یفن 

یکراین  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ یفوص  یقت  هدنسیون :  یمالسا /  یاھتکرح  رد  ارگنامرآ  ِلادتعا  ِطخ  یمالسا ، یرادیب  یهیرظن 

رایشناد  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ اضریلع  هدنسیون :  یناھج /  هطلس  ماظن  هیلع  شزیخ  یمالسا و  یرادیب  رد  یربھر  مظعم  ماقم  و  هر ) ) ینیمخ ماما  شقن 
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