
بالقنا  / ١٣۶٩/٠٩/٠۴ ربھر  اب  نیطسلف  یمالسا  بالقنا  زا  تیامح  هتیمک  یاضعا  رادید 

ام هدمع  فدھ  دندومرف : نیطسلف  راکشزاس  یاھھورگ  یفن  نمض  دنتسناد و  یتیامح  هنوگرھ  زا  یرادروخرب  یارب  یساسا  روحم  ار  نیطـسلف  مدرم  نیملـسم  رما  یلو 

دیاب هکلب  دوش  یمن  دودـحم  یلام  یـسایس و  یقالخا ، تیامح  هب  اھنت  نیطـسلف  مایق  زا  ینابیتشپ  تسا  نیطـسلف  یمالـسا  بالقنا  رایتخا  رد  رثوم ، لیاسو  ندادرارق 

. دنریگرارق تیامح  دروم  یتسینویھص  میژر  هیلع  داھج   رد  امیقتسم  ناینیطسلف 

هعمجزامن  / ١٣٧٠/٠١/١۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

دننک و هدافتـسا  تصرف  زا  هک  درک  قیوشت  ار  اھتـسینویھص  تلفغ ، نیا  دنک و  تلفغ  نیطـسلف  ثداوح  زا  یکدـنا  مالـسا  یایند  هک  دـش  بجوم  سراف  جـیلخ  ریخا  ثداوح 

نیمزرـس تمـس  هب  فلتخم -  یاھروشک  زا  نیطـسلف و  زا  ییاھهبیرغ  ناگناگیب -  ابرغ و  ترجاھم  لیـس  هک  دـش  ثعاـب  ـالوا  دـنیامن . رتشیب  نیطـسلف  مدرم  رب  ار  راـشف 

ییهفیظو ساسحا  چـیھ  دـیاش  اھتلود  زا  یرایـسب  دـندشیمن ، مھ  لفاغ  هچرگا  دـندش ؛ لفاغ  یمالـسا  یاھتلم  اـھتلود و  دوشب . ریزارـس  نیطـسلف  یمالـسا  سدـقم و 

هـس نیا  رد  ار  ینیطـسلف  یهضافتنا  هک  یناسک  نیا  ناشهناخ ، رد  بیرغ  مولظم  ناناملـسم  نیا  قداـص ، صلخم و  نازراـبم  نیا  اـیناث  تسا . نیا  گرزب  یـالب  دـندرکیمن .

دراو یمالـسا  یهعماج  رکیپ  هب  یتبرـض  مولظم ، ناناملـسم  نیا  رب  راشف  هار  زا  هک  تسین  یزور  بش و  دـنتفرگ . رارق  اھراشف  نیرتتخـس  ریز  دـندروآ ، دوجو  هب  ریخا  لاس 

. دوشن

هعمجزامن  / ١٣٧٠/٠١/١۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

: انھ امھحرط  بجی  نامھم  ناعوضوم  کانھ 

نم هعمج  رخا  یف  سدـقلا  موی  باتعا  یلع  اننا  کلذ  لخادـلا  یف  بعـشلا  اذـھل  هکرابملا  هضافتنالا  مولظملا و  ینیطـسلفلا  بعـشلا  فیرـشلا و  سدـقلا  عوضوم  اـمھلوا 

حـسفل هفلتخملا  راطقالایف  ذوفنلا  یوذ  نیلووسملا و  مایق  موزل  نیملـسملا و  عیمج  لبق  نم  هضافتنالا  معد  هرورـض  یلع  دیکاتلل  انعفدت  هبـسانملا  هذـھ  و  ناضمر ، رھش 

. اھتیرح لمب  یملاعلا  سدقلاموی  مسارم  میقتل  بوعشلل  لاجملا 

قحلا هملک  داعبا  بصاغلا و  ینویھصلا  دوجولا  لبقتل  هبسانم  هیـضرا  ریفوت  مامتھالا و  هرئاد  نم  هینیطـسلفلا  هیـضقلا  جارخا  یف  نمکی  یملاعلا  رابکتـسالا  هیلع  زکری  امنا 

فدھلا اذھ  نا  الا  هینایخلا . تامواسملاو  هیسایسلا  تاثداحملا  اضوضب  اھتیطغت  نیملـسملا و  هایح  قفا  نع  هقح  بوصغملاو  مولظملا  ینیطـسلفلا  بعـشلا  اھنلعی  یتلا 

. کلذ لثمب  حمست  نل  مھتریغ  یرایغلا و  نیملسملاو  نیینیطسلفلا  نیدھاجملا  همیزع  نا  اقلطم و  ققحتی  نل  یرابکتسالا 

دعتسی نا  یمالسالا  ملاعلا  یلع  ناف  اب  ذایعلاو  نیروھقم  نیمورحم  اھیف  قحلا  باحـصا  حار  همظعلا و  هذھ  کلتمت  هیـضق  نایـسن  مت  هرماوملا و  تحجن  اذا  هنا  دکون  اننا 

حافکلا دـعاصت  یف  نمکت  لمالا  ققحتل  هدـیحولا  هیـسیئرلا  هصرفلا  نا  مھملاو  نوحلاصلا . هدابع  هوایلوا و  یلاـعت و  هللاهاـبای  رما  وھ  ماـتلا و  اـنفلاو  هنکـسملا  لذـلاھایحل و 

بترت ینعت  هلفغ  یا  ناـف  ـالا  هضاـفتنالا و  معدـب  نوملـسملا  موقی  نا  بلطتی  اذـھ  موی و  دـعب  اـموی  هقاـطن  عاـستا  هقمع و  عارـصلااذھ و  ماود  هبوصغملا و  یـضارالا  لـخاد 

. هبیطلا هملسملا  هینیطسلفلا  سوفنلاب  هیحضتلا  همیسجلا و  همیظعلا  رئاسخلا 

لیس رارمتسال  لاجملا  حسف  یذلا  رمالا  هقطنملایف ، یقارعلا  ماظنلا  تاسایس  یـسرافلا و  جیلخلایف  هریخالا  ثداوحلا  هتجتنا  هلفغلا  تمـصلا و  نم  اوج  مویلا  دھـشن  اننا 

هینیطسلفلا هیضقلا  نع  لفاغتلل  هجیتن  الا  انلق  امک  کلذ  سیل  ملسملا و  ینیطسلفلا  بعشلا  قحب  هعیجفلا  حباذملا  عاستا  هینیطسلفلا و  ضرالا  وحن  ابرغلا  نیرجاھملا 

رثوملا یقیقحلا  معدـلاو  ینویھـصلا  ماظنلادـض  هیودـملا  نیملـسملا  تاخرـص  نا  عئاجفلا . کلتل  لاـجملا  حـسف  یف  یـسرافلا  جـیلخلا  یف  یقارعلا  ماـظنلا  تاـکرحت  دـعب 

. یلاعت هللااشنا  نیحفاکملا  الوھ  دعاوس  نم  یوقت  هلفغلا و  ناردج  مطحت  نا  بجی  نیطسلف  لخاد  یف  نیحفاکملل 

نیطسلف  / ١٣٧٠/٠٧/٢٧ یمالسا  بالقنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  ناگدننک  تکرش  رادید  رد  تانایب 

دھاوخ حلص  دنھدب ، لیکشت  یتلود  هیزجت -  نودب  نیطسلف ، یهمھ  رد  ینعی  نیطسلف -  لخاد  رد  نیطـسلف  نیمزرـس  مدرم  رگا  تساھینیطـسلف . هب  قلعتم  نیطـسلف 

ار لح  هار  نیا  دیھاوخن  رگا  اما  تسا . نیا  لح  هار  دیرادن ، رظن  رد  مالـسا  هیلع  یمالـسا و  یاھتلم  نیطـسلف و  تلم  هیلع  ییهئطوت  رگا  و  دییوگیم ، تسار  امـش  رگا  دش .

نیطـسلف تازرابم  دش ؛ دھاوخن  لح  نیطـسلف  یهلاسم  اھیریگمیمـصت ، نیا  اب  دنھدیم و  بیترت  هک  ییاھتـساخربوتسشن  نیا  اب  هک  دنادب  رابکتـسا  هاگودرا  دینک ، لمع 

. دوشب دیابن  و  دش ، دھاوخن  شوماخ 

امـش دز . فرح  دوشیمن  ملاع ، رـسارس  رد  یمالـسا  تما  کی  تردق  تلم و  کی  تردـق  نابز  اب  زج  وا  اب  دـمھفیمن . یرگید  زیچ  روز ، نابز  زج  هک  تسا  هدرک  تباث  لیئارـسا   

. دیریگب میمـصت  نیطـسلف  هب  تبـسن  دیعمج ؛ اجنیا  رد  اھتلم  ناگدنیامن  اھناملراپ و  ناگدنیامن  نیطـسلف ، مدرم  ناگدنیامن  امـش  دـیتسھ . یمالـسا  یاھتلم  ناگدـنیامن 

دنتخانش و ار  نآ  نیطـسلف  یهسدقم  یهضافتنا  رـصانع  هک  تسا  یھار  نامھ  هار ، نآ  درادن و  رتشیب  هار  کی  مھ  نیا  و  ریغال ؛ و  دشاب ، نیطـسلف  ذاقنتـسا  دیاب  میمـصت 

. ریغال تسا و  نیا  جالع  نیطسلف ؛ یاھنیمزرس  لخاد  رد  هزرابم  هار  دننکیم ؛ بیقعت  دنراد 

نیطسلف  / ١٣٧٠/٠٧/٢٧ یمالسا  بالقنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  ناگدننک  تکرش  رادید  رد  تانایب 

نایوجشناد دننک . رادیب  ار  یمومع  راکفا  دنسیونب و  ناگدنسیون  نارکفنشور و  دنھاوخب . اھتلود  زا  ار  نآ  دننک و  یریگمیمصت  نیطسلف  تشونرس  یارب  دننیـشنب  اھناملراپ 

. دننک مالعا  ار  اھتلم  تساوخ  دنلب  یادص  اب  ات  دنشاب ، هدامآ  ناناوج  و 

زا تیامح  رطاخ  هب  ار  اـم  مینکیم . لـمحت  مھ  ار  رابکتـسا  ینمـشد  میھدـب ؛ ماـجنا  ار  فیلکت  نیا  اـت  میتسھ ، هداـمآ  نامتردـق  ناوت و  دـح  رد  اـم  تسا . هداـمآ  ناریا  تلم   

زا میـسارھیمن . مھ  یدیدھت  چیھ  زا  میھدیم و  ماجنا  ار  نیا  ام  تسام ؛ یهفیظو  تیامح  نیا  دننکن ؛ دـیدھت  نیطـسلف  مدرم  مایق  زا  نیطـسلف و  یهضافتنا  زا  نیطـسلف و 

ار نامفیلکت  مھ  زاب  ام  دنکب . یراک  تسا  هتسناوتن  رابکتسا  یھلا ، یهوق  لوح و  هب  راگدرورپ و  لضف  هب  و  میدوب ؛ رابکتسا  یاھدیدھت  ضرعم  رد  ام  هلصافالب  بالقنا ، زا  دعب 

. داد میھاوخ  ماجنا 

جح  / ١٣٧١/٠٣/١٣ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ناریا اـب  یناـھج  رابکتـسا  یزوتهنیک  دـھاش  یمالـسا  گرزب  تما  هدرک و  هبرجت  ار  اھینمـشد  نیا  زورما ، اـت  یمالـسا  بـالقنا  یزوریپ  زا  سپ  ناـیلاس  لوط  رد  ناریا  تلم 

. تسا هدوب  ناھج  رگید  طاقن  رد  یمالسا  تکرح  یاھهنومن  ریاس  ای  یمالسا 

دیاب ناناملـسم  دزاسیم . رتگنت  مالـسا  هب  نینموم  رب  زور  رھ  ار  هنحـص  دـنکیم و  قیوشت  ار  نمـشد  عضو ، نیا  ربارب  رد  ناملـسم  یاھتلم  یتوافتیب  هک  تسین  کش 

یریذپانناربج تامطل  یهمھ  نونکات  دتـسیاب ، یرگید  زواجتم  رھ  اکیرما و  ینمـشد  زواجت و  ربارب  رد  دناوتیم  تسا و  دروخرب  تردق  یاراد  مالـسا  ناھج  هک  دـنھد ، ناشن 

یگداتسیا تسا . هدوب  اھتلم  ای  اھتلود  یهیحور  فعض  سفن و  فعـض  زا  یـشان  اتدمع  هدش ، دراو  زورما  ناربکتـسم  زورید و  نارگرامعتـسا  یوس  زا  یمالـسا  تما  هب  هک 

هک ار  ییهناراکادـف  تعاجـش  نیمھ  نیطـسلف ، تلم  ناربـھر و  رگا  دزاـسیم . ماـکان  شاهناریحتم  یاھفدـھ  هب  ندیـسر  رد  ار  وا  دروآیم و  هوتـس  هـب  ار  نمـشد  اـھتلم ،

نیگآرھز رابترارم و  تشونرس  نیا  دندادیم ، ناشن  تسینویھص  بصاغ  تلود  لیکشت  زاغآ  رد  دھدیم ، ناشن  دوخ  زا  اھتسینویھـص  ربارب  رد  یمالـسا  یهضافتنا  زورما 

یهدـنیآ یمالـسا ، تما  ناـمگیب  دـننک  راوـمھ  دوـخ  رب  ار  هزراـبم  یاھیتخـس  نموـم ، مدرم  یمالـسا و  یاـھتضھن  نارـس  زورما  رگا  و  دروـخیمن ، مقر  نیطـسلف  یارب 

. دروآ دھاوخ  تسد  هب  ار  ینیریش 

« نیطسلف يمالسا  تمواقم   » 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 23هاگياپ  هحفص 1 
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رجف  / ١٣٧١/١١/١٨ هھد  تشادگرزب  مسارم  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھم  رادید  رد  تانایب 

هیضق ساسا  دش . دنھاوخ  زوریپ  دنشاب ، هتشاد  نآ  ترـصن  مالـسا و  یارب  یگداتـسیا  رب  میمـصت  رگا  دنتـسھ ، هک  ایند  زا  هطقن  رھ  رد  ناملـسم ، یاھتلم  هک  میدقتعم  ام 

هک یمالسا  مالسا -  زا  دنتسیاب و  ملظ  لباقم  رد  دنیوگب ، تلادع  زا  دننک ، عافد  تلادع  زا  دنریگب  میمـصت  دیاب  دنتـسھ ، هک  ملاع  زا  هطقن  رھ  رد  ناناملـسم  هک  تسا  نیا 

دنراد هک  هچنآ  اب  اھنآ  تردق  تیعقاو  دناهداد . هولج  یاهناسفا  ار  ناشتردق  ناشدوخ  دنطلـسم ، اج  همھ  رب  هک  ملاع  نادنمتردق  دننک . عافد  تسافعـض -  نیمولظم و  رادفرط 

دینیبــیم اــما  دـــشیمن . هدـــید  یرثا  نیطـــسلف  تازراــبم  زا  دـــیاب  زورما  دوــبرادروخرب ، دـــنکیم  نــیقلت  اـــعدا و  هــک  یتردـــق  نآ  زا  اـــکیرما  رگا  تــسا . تواـــفتم  یلیخ 

یارب ار  لکشم  نیرتلکشم  دناهدش ، هدنار  نوریب  دوخ  هناشاک  هناخ و   زا  ناتـسمز  یامرـس  نیا  رد  هک  ییاھینیطـسلف  دوریم . شیپ  زورهبزور  نیطـسلف ، مدرم  تازرابم  هک 

هابتـشا لمع ، نیا  اب  ثیبخ ، بصاغ و  یاھیلیئارـسا  دـننک . ربص  هکنیا  طرـش  هب  دـش ؛ دـنھاوخ  بلاـغ  دنتـسھ و  یوق  اـھنیا  دـناهدروآ . دوجو  هب  بصاـغ  تسینویھـص  میژر 

اب دننکب  هک  راک  رھ  زورما  دننیبیم . هبرـض  دـنروخیم و  تسکـش  دـننک ، تکرح  فرط  رھ  زا  زورما  دناهتـشاذگ . هبناج  دـنچ  یروذـحم  رد  ار  ناشدوخ  دـناهدش و  بکترم  یگرزب 

، دننک ناشینادنز  دناهدروخ . تسکش  دننک ، ناشمادعا  دناهدروخ . تسکش  دنرادب ، ناشھگن  دناهدروخ . تسکـش  دننادرگرب ، ار  اھینیطـسلف  رگا  دوشیم . هجاوم  تسکش 

. تسا ریذپ  بیـسآ  نمـشد ، دندرگنرب . دوخ  نخـس  زا  دنتـسیاب و  دننک و  تمواقم  دـنوشن ؛ هتـسخ  ینیطـسلف  نیزرابم  هک  تسا  نیا  شطرـش  هتبلا  دـناهدروخ . تسکش 

. دنریذپبیسآ دننکیم ، هزرابم  اھتلم  اب  هک  ینانمشد  همھ 

یوضر  / ١٣٧٢/٠١/٠۵ رھطم  مرح  رد  تانایب 

. تسا نیطـسلف  تلم  ررـض  هب  دصرددص  هلماعم ، نیا  دنھدىم و  ماجنا  شزاس  کی  هلماعم و  کی  ىگـشیمھ ، ىاھییامنتردق  نامھ  اب  نیطـسلف ، ىهیـضق  رـس  رب  زورما 

ىقح چیھ  رگید  تساھنآ ، ىهناخ  هک  نیطـسلف  نیمزرـس  هب  تبـسن  نیا  زا  دعب  اھینیطـسلف ، هک  تسا  نیا  دریگىم  ماجنا  نیطـسلف  ىهرابرد  زورما  هک  ىتارکاذم  ىانعم 

سپـس دریگىم . ار  هناخ  ىاضف  دـعب  قاتا و  ود  دـعب  قاتا ، کی  لوا  دوشىم ، وا  ىهناخ  دراو  دـیآىم  ىتفلک  ندرگ  هتـسشن ؛ دوخ  ىهناـخ  لـخاد  رفن  کـی  دنـشاب . هتـشادن 

دـھدىم و ىگدـنز  ىهزاجا  ىتخـس  طیارـش  اب  وتـسپ ، کی  ىوت  هداوناخ ، زا  ىکچوک  شخب  هب  طقف  دزیرىم و  هچوک  ىوت  ار  وا  ثاثا  دـنکىم و  نوریب  هناـخ  زا  ار  هناـخبحاص 

؛ دنک درخ  ار  بصاغ  ناھد  تسناوت ، رگا  هک  تسا  ىعیبط  دبوکب ؛ رد  هب  تشم  اب  هک  تسا  ىعیبط  دنک ؛ ضارتعا  هناخبحاص  هک  تسا  ىعیبط  هناخبحاص ! دوشىم  شدوخ 

، دیـسرن ىیاج  هب  شتـسد  ىتقو  دوش . لسوتم  دنـسرب ، شداد  هب  دـھدىم  لامتحا  هک  اجرھ  هب  نآ و  نیا و  هب  اھھاگداد ، هب  دوش . لسوتم  اـجهمھ  هب  هک  تسا  ىعیبط 

. دنکىم هلباقم  رگلاغشا  اب  دراد ، هچرھ  اب  بوچ و  اب  دگل ، اب  تشم ، اب  دوشىم و  دراو  شدوخ 

تنوشخ دینکىم ؟! تنوشخ  ارچ  دنیوگىم  اھینیطسلف  هب  زورما  ىنکىم ؟! تنوشخ  ارچ  وت  هک  دریگ  رارق  تمالم  دروم  دیاب  تسا ، ىلصا  ىهناخبحاص  هک  صخـش  نیا  ایآ 

ىاھتردق ىنابیتشپ  زا  هدافتـسا  اب  ىناھج و  تردق  زا  هدافتـسا  اب  ریوزت ، اب  ىراکلغد ، اب  روز ، اب  ار  وا  ىهناخ  دناهدمآ  تسا . هناخبحاص  ىنیطـسلف  دـنکىم ؟ ىـسک  هچ  ار 

زا ایلاتیا ، زا  سیلگنا ، زا  ناملآ ، زا  دنفلتخم . ىاھروشک  لام  دـناهدمآ ، اجنآ  هب  هک  مھ  ىناسک  دـناهتفرگ . وا  زا  ار  وا  ىهناخ  اکیرما ، زورما  سیلگنا و  زورکی  دـناهتفرگ . گرزب 

نیا ایآ  دناهدرک . بصغ  ار  اھینیطـسلف  ىهناخ  دناهدش و  عمج  اجکی  تیلمىب ، نطوىب و  مدآ  هدع  کی  ىبرع ، ىاھروشک  زا  ىقرـش و  ىاھروشک  زا  هیـسور ، زا  ایلارتسا ،

اما دنداد . تسد  زا  ار  دوخ  ناج  دندوب ، هداد  هناخ  نآ  رد  اھنآ  هب  هک  ىیوتـسپ  نامھ  نورد  اھھاگودرا و  لخاد  دنتفر  دـندرم . ناشیاھدرم  دـنزب ؟ دایرف  درادـن  قح  هناخبحاص ،

هک ىاهلیـسو  رھ  اـب  دـناهدش و  رادـیب  ناریا ، رد  ىمالـسا  گرزب  بـالقنا  ناناملـسم و  ىموـمع  ىرادـیب  زا  ماـھلا  اـب  رادـیب  ىاھنادـجو  نـیا  ناـشیاھهچب  ناـشناناوج ، زورما 

هدـنیآ رد  اھتـسینویھص  هایـس  زور  دوب . دـھاوخن  گنـس  اب  هزرابم ، نیا  هشیمھ ، اما  دـنربىم ؛ شروی  نمـشد  هب  گنـس  اب  زورما  دـنگنجىم . دـنروایب ، تسد  هب  دـنناوتىم 

. تسا

هعمج  / ١٣٧٧/٠٨/٠٨ زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

اب یاهسلج  تسا  فـظوم  وا  دنـشاب ! هتـشاد  اـھراک  نـیا  ندرک  لاـبند  یارب  راـب  کـی  هـتفھ  ود  رھ  اـبترم  دـیاب  تاـفرع »  » هتـسد راد و  اھتـسینویھص و  هـک  تـسا  یتاـسلج 

رگا مدـناسر ! تازاجم  هب  ار  دارفا  نیا  مدرک ، ینادـنز  ار  صاخـشا  نیا  متفرگ ، ار  صاخـشا  نیا  مدرک ، ار  اـھراک  نیا  نم  هک  دـھدب  شرازگ  اـھنآ  هب  دـشاب و  هتـشاد  اـھییاکیرما 

رد یتفرگن ؟! ار  سک  نالف  ارچ  یدرک ؟! یراگنالھـس  ارچ  یدرک ؟! دازآ  دوب ، نویبالقنا  زا  هک  ار  ینادنز  نیا  ارچ  هک  درک  دنھاوخ  ضارتعا  وا  هب  اھییاکیرما  دـنک ، دازآ  ار  یاینادـنز 

یاھناسنا نیا  رب  گنن  تسا ! یـضاق  نآ  مکح  یرجم  مھ  تافرع » رـسای   » یاـقآ دـنکیم ، مکح  تسا و  یـضاق  اـکیرما  دـھدیم ؛ تسرھف  تسا و  رگـشرازگ  لیئارـسا  اـجنیا 

. تسپ

 

زا ار  اھینیطـسلف  دیاب  هک  تسا  نیا  هیـضق  نطاب  تسا . هیـضق  رھاظ  نیا  اما  دننک ؛ عمق  علق و  ار  اھینیطـسلف  دیاب  رودزم  هعومجم  نیا  هک  تسا  نیا  العف  هیـضق  رھاظ  هتبلا 

هک تسا  نیا  هیـضق  نطاـب  اـما  دـنوشیم ؛ بوکرـس  ینیطـسلف  نازراـبم  هک  تسا  نیا  هیـضق  رھاـظ  دـننک . مورحم  تدـمزارد  یارب  دـنراد ، هک  مھ  ینیمزرـس  رادـقم  نیمھ 

یاهدازآ ینیطسلف  یارب  هک  دنک ، راوشد  دیاب  نانچنآ  دریگب ، تخس  دیاب  نانچنآ  ار  راک  تسین ! عناق  مھ  اھینیطسلف  روضح  هزادنا  نیمھ  هب  یتح  یتسینویھـص  تموکح 

ناکما درک ، زاب  دوب -  هک  هچنآ  زا  شیب  ار -  یا  یآ . یـس . یاپ  درک ، زاـب  ار  اـکیرما  یاـپ  وا  لیئارـسا ! یرکون  اـب  رگم  دـنامن ؛ یگدـنز  ناـکما  دـنک ، یگدـنز  تحار  دـھاوخیم  هک 

هک دننک ، مھارف  هایسور  یاھتـسینویھص  یارب  ار  تینما  دھاوخیم  تساھنآ . مھو  لایخ و  رد  شاهمھ  اھنیا  هتبلا  دومن . راوشد  نازرابم  رب  ار  راک  درک و  رتشیب  ار  اھنآ  هلخادم 

ماسقا عاونا و  اب  ایند و  یاھروشک  زا  یرایـسب  اکیرما و  کمک  اب  دـعب  سیلگنا ، کمک  اب  لوا  اھتـسینویھص  تسناوت . دـنھاوخن  هک  دنـشاب  نئمطم  تسناوت ؛ دـنھاوخن  هتبلا 

هک مھ  ار  لاس  هاجنپ  لھچ ، دنروآ . دوجو  هب  یلاغشا  یضارا  لخاد  رد  ار  یتسینویھـص  تموکح  نیا  دنتـسناوت  باعرا ، تشحو و  داجیا  یتسیرورت و  هناراکتنایخ و  یاھراک 

تیعقاو نیا  هلب ؛ درادن . تینما  دنکب ؛ تحار  باوخ  یبصغ  هناخ  نیا  رد  دناوتیمن  بصاغ  تسینویھص  مدآ  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هدشن  لح  یلـصا  هتکن  کی  زاب  دننارذگب ،

، اج همھ  رد  ار  اھینیطـسلف  دنراد ، هجنکـش  لیاسو  دنراد ، هحلـسا  دنراد ، ار  یرابکتـسا  یاھتردق  یـسایس  تیامح  دـنراد ، نردـم  قوف  نردـم و  یروآنف  دـنراد ، لوپ  تسا .

وسرت بلطتحار و  شیاسآ و  عمج  نآ  زا  ار  یتحار  شیاسآ و  لاعتم  یادخ  اما  ظوفحم -  دوخ  یاج  هب  اھنیا  همھ  دننکیم -  بیقعت  ناشسرادم  لخاد  رد  ار  ناناوجون  یتح 

ملاع هشقن  یور  زا  ار  نیطسلف  هشقن  هک  دنتـساوخ  اھنآ  دناهدنز . نیطـسلف  ناناوج  نوچ  تسا ، هدنز  نیطـسلف  تلم  نوچ  تسا ، هدنز  نیطـسلف  نوچ  تسا ؛ هتفرگ  زاب 

هب یزیچ  ات  دنربب ، نیب  زا  دنک و  مضھ  لح و  رگید  یاھتلم  لخاد  رد  ار  نیطسلف  تلم  دنتـساوخ  اھنآ  دنراپـسب . یـشومارف  هب  ار  نیطـسلف  مسا  دنتـساوخ  اھنآ  دننک . وحم 

. تساھنیا سکع  رب  تسرد  تسا ، هداتفا  قافتا  هچنآ  دنامن . یقاب  نیطسلف  مان 

 

لخاد رد  زور  نآ  رگا  تسا . رتشیب  شنایم  رد  رترب  یاھتیـصخش  دراد و  یرتنوزفا  تیعمج  تسا و  رتھاگآ  رتممـصم و  رتیوق ، بتارم  هب  نونکاـت ، لاس ١٩۴٨  زا  نیطسلف  تلم 

تیعمج هک  تسا  نانچنآ  نیطـسلف  تلم  زورما  دنک ، نوریب  هناخ  زا  ار  اھنآ  تناھا  اب  دریگب و  ار  ناشتـسد  دـیایب  تسناوت  نمـشد  هک  دـندوب  فیعـض  ردـقنآ  ناشدوخ  هناخ 

هدرک مورحم  تینما  شیاسآ و  زا  ناشدوخ ، عرازم  لخاد  رد  ناشدوخ و  نیشنیدوھی  یاھکرھش  لخاد  رد  ناشدوخ ، یاھخاک  لخاد  رد  ار  اھتـسینویھص  زھجم  ىنویلیم  دنچ 

ار تینما  نیا  نئاخ ، ینیطسلف  یاھتسد  هلیسو  هب  دنناوتب  دیاش  هک  تسا  نیا  یارب  دادرارق  نیا  دنرادن . تینما  شمارآ و  دنرادن ، یگدنز  ناکما  اما  دنراد ؛ زیچ  همھ  تسا .

تلم هک  منکیم  ضرع  نم  اما  دنبای ! تسد  تینما  هب  دنناوتب  تافرع  هلیـسو  هب  هکلب  دـنھاوخیم  دنتـسناوتن ، ناشدوخ  دـندرک و  هبرجت  نوچ  دـنروآ . دوجو  هب  ناشدوخ  یارب 

یایند تزع  زورهبزور  هللااشنا  میراودیما  تسا . نمـشد  تدشهب  دشاب -  تافرع  رـسای  دـنچ  رھ  مھ -  اھتـسینویھص  نارکون  اب  تسا ؛ نمـشد  اھتـسینویھص  اب  نیطـسلف 

. دوش رتشیب  نید  ادخ و  هار  نازرابم  تزع  نیطسلف و  تلم  تزع  مالسا ،

نویناحور  / ١٣٧٧/٠٩/٢٣ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

« نیطسلف يمالسا  تمواقم   » 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 23هاگياپ  هحفص 2 
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فذـح یلکهب  هنایمرواخ  مالـسا و  یایند  لئاسم  تروص  زا  ار  نیطـسلف  هلاسم  هک  دناهتـشاذگ  نیا  یوررب  ار  ناشدوخ  شـالت  اـکیرما  روھمجسیئر  اـکیرما و  یاھھاگتـسد 

ترفاسم نیا ، رطاخ  یارب  تساھنآ . مھم  رایـسب  فادـھا  زا  یکی  نیا  دـنامن . یقاب  رگید  نیطـسلف ، تضھن  نیطـسلف و  نامرآ  نیطـسلف و  ماـن  هب  یاهلاـسم  الـصا  دـننک و 

یروطنیا یاھمدآ  هک  رگید  یاھتلم  همھ  لثم  دنتسھ -  اھینیطـسلف  نیب  رد  هک  مھ  ریقح  هشیپتنایخ و  سفنلافیعـض و  یاھمدآ  دننکیم . شالت  دننکیم ، تکرح  دننکیم ،

؛ دناهتشاذگ ناشولج  ار  نیطسلف » یلم  روشنم   » دناهدمآ دناهدش و  میلست  دنبوعرم -  ریقح و  یاھناسنا  راتفرگ  خیرات ، راودا  رتشیب  رد  یرـشب  عماوج  هنافـساتم  دنراد و 

لاح دندرک ! فذح  دـننک و  فذـح  ار  نآ  دـنھاوخیم  تسھ ، نیطـسلف  هب  تبـسن  ناراکتیانج  نیطـسلف و  مدرم  ناشکمدآ  نارگلاغـشا و  اھتـسینویھص و  اب  هزرابم  هک  اج  رھ 

رد رفن  راـھچ  دورب !؟ اھینیطـسلف  لد  زا  ینیطـسلف  تیوھ  نیطـسلف و  تلم  نیطـسلف و  روـشک  زا  عاـفد  هزیگنا  تسا  نکمم  رگم  دـننک ، فذـح  ذـغاک  یور  زا  ار  نآ  هچناـنچ 

هب نانبل ، روشک  رد  ای  نیطـسلف ، یـضارا  لخاد  رد  نیطـسلف ، هضافتنا  رد  ناملـسم ، ناناوج  هک  لاحهب  ات  رگم  دـننک ! ضوع  ار  یذـغاک  نتم  دننیـشنب و  هتـسب  رد  یاھقاتا 

رطاـخهب دـنتخادنایم ، رطخ  هب  ار  ناـشدوخ  ناـج  تسا -  بجاو  ناملـسم  مدرم  داـحآ  کـیاکی  رب  یمالـسا  نیمزرـس  زا  عاـفد  هک  یھلا -  تیلووـسم  رطاـخهب  ادـخ  ، رطاـخ 

هیلع اھینیطـسلف  تازرابم  دـنرادرب !؟ تسد  اھنآ  دـیدرک ، یراکتـسد  ار  نیطـسلف  یلم  حالطـصا  هب  روشنم  امـش  رگا  الاح  هک  دـناهدرکیم  ار  اھراک  نیا  نیطـسلف » روشنم  »

. دوشب مھ  رتدیدش  دیاش  دش ، دھاوخن  هک  رتفیعض  زورما  زا  کشالب  اکیرما -  ینعی  اھتسینویھص -  یماح  هیلع  اھتسینویھص و 

هعمجزامن  / ١٣٧٨/١٠/١٠ یاھهبطخ  رد  تانایب 

دعب دنتفرگ ، ار  نیطسلف  نیمز  فصن  دعب  دنتساوخیم ، اج  بجو  کی  لوا  تسین . عناق  مھ  یلعف  نیطسلف  نیمزرس  هب  یتسینویھص  تلود  تسا . هعسوت  لیئارسا ، فدھ 

یساسا فدھ  مھ  نالا  دنتفرگ . ار  اھنآ  یاھنیمز  دندرک و  زواجت  رـصم -  هیروس و  ندرا و  لثم  نیطـسلف -  هیاسمھ  یاھروشک  هب  دعب  دنتفرگ ، ار  نیطـسلف  نیمزرـس  همھ 

نیا رد  نوچ  ارچ ؟ دـنیوگیم . غورد  یمومع  راـکفا  هب  مھ  زاـب  دـننک . ناـمتک  دـننکیم  یعـس  دـنروآیم ؛ مسا  رتـمک  اـھزور  نیا  هتبلا  تسا . گرزب  لیئارـسا  داـجیا  مزینویھص ،

مربم جایتحا  حلـص  هب  هک  تسا  نیا  دـنراد ، اھتـسینویھص  زورما  هک  یایراتفرگ  دـننک ! ناـمتک  ار  دوخ  هنابلطهعـسوت  یاھفدـھ  هک  دـنراد  جاـیتحا  میتسھ ، نـالا  هک  یاهلحرم 

تازرابم نیا  دـش . عورـش  هناحلـسم  تازرابم  هک  مھ  دـعب  تشذـگن . یبوخ  لاح  رد  لاـس  تسیب  نآ  دوبن و  یاهزراـبم  لاس ١٩۶٧  اـت  لاس ١٩۴٧  زا  دـعب  نوچ  ارچ ؟ دـنراد .

دنداتسرفیم و ار  ییاھھورگ  دوب . رگید  یاھاج  رد  ای  هیروس  رد  ای  ندرا  رد  ناشزکرم  اھھورگ ، هیقب  شخبیدازآ و  نامزاس  نیمھ  دوب ؛ نیطسلف  نیمزرس  نوریب  زا  هناحلسم 

دـندوب و بوعرم  مدرم  نیمزرـس ، لخاد  رد  دوب . هتفرگن  لکـش  یزراـبم  ناـمزاس  نیطـسلف ، نیمزرـس  لـخاد  رد  دندیـشکیم . بقع  دـندزیم و  یاهبرـض  دـندرکیم و  یاهلمح 

یمالسا تضھن  کی  هب  دوب -  ینید  ریغ  تضھن  کی  هک  نیطسلف -  تضھن  هکنیا  یکی  داتفا . مھم  قافتا  ود  یمالـسا  بالقنا  زا  دعب  اما  دننکب ؛ یتکرح  چیھ  دنتـسناوتیمن 

هب رگید  قطانم  ای  ناـنبل  زا  هک  یناـسک  لـثم  دـندرکیم -  هزراـبم  نوریب  زا  هک  مھ  ینازراـبم  ناـمھ  تفرگ . یمالـسا  گـنر  دـمآ و  دوجوهب  یمالـسا  تمواـقم  دـش و  لیدـبت 

ینعی هضافتنا ،» . » دمآ دوجوهب  هضافتنا »  » ایناث دندش . نادیم  دراو  تسا ، یوق  رایسب  هزیگنا  کی  هک  یمالـسا ، هزیگنا  اب  دندزیم -  هبرـض  اھنآ  هب  دندرکیم و  هلمح  لیئارـسا 

سکعنم تسھ ، هک  نانچنآ  ار  بلطم  دـننکیم  یعـس  هتبلا  تسا . مھم  یلیخ  ناشیارب  نوچ  دنـسرتیم ؛ مایق  نیا  زا  بوصغم . نطو  نیمزرـس و  لخاد  رد  شروش  ماـیق و 

هک نیا  رطاخهب  ارچ ؟ دفاکشیم . ار  ناشتارقف  نوتس  تسا ؛ هدنبوک  هدننکش و  یتسینویھص  میژر  یارب  نیطـسلف ، نیمزرـس  لخاد  رد  نیطـسلف  مدرم  تازرابم  اما  دننکن ؛

؛ دینک ییاقآ  اجنیا  رد  دییایب  دنتفگ  تسھ و  شوخ  یگدنز  یتحار و  تینما و  اجنیا  رد  هک  دنداد  هدعو  دـناهدرک ، عمج  هقطنم  نیا  رد  ایند  رـسارس  زا  هک  ینایدوھی  هب  اھنیا 

نالا اھنیا  اذل  تسا ؛ لزلزتم  یتسینویھص  ماظن  ناکرا  دنرادن . دناهدش ، رادیب  زورما  هک  ار  نیمزرس  نیا  یلصا  نابحاص  هتساخون و  لسن  نیا  اب  دروخرب  تقاط  اھنیا  الاح  اما 

ناـمزاس اـب  حلـص  حالطـصاهب  هیـضق  نیا  دنـسرب . ناـشدوخ  یلخاد  هلاـسم  هب  دـنناوتب  اـت  دـننک ، ماـمت  ار  حلـص  هلاـسم  تسھ ، روـطرھ  هقطنم  یاـھتلود  اـب  هک  دـنروبجم 

رد ار  زرابم  یاھینیطسلف  دنناوتب  دیاش  دنروایب ؛ شزاس  حرط  لخاد  ار  ینیطسلف  رـصنع  کی  دنتـساوخ  اھنآ  تسا . نیمھ  هلابند  مھ  تافرع  هیـضق  نیطـسلف و  شخبیدازآ 

هعسوت هک  ار -  شدوخ  یلـصا  هلاسم  دنکیمن  تارج  تسینویھـص  بصاغ  تلود  رگید  تایـصوصخ ، نیا  اب  زورما  دنتـسناوتن . اما  دننک ؛ تکاس  یلاغـشا  یاھنیمزرـس  لخاد 

؛ دـنریگب نـیا  زا  دـعب  دـیاب  دـنتفرگن ، ار  شاهـچرھ  دراد . هـمادا  تارف  اـت  لـین  دور  زا  ناـشلطاب ، ناـمگ  هـب  اھتـسینویھص ، دوـعوم  نیمزرـس  دـنک . حرطم  تـسا -  تارف  اـت  لـین 

. دنروایب نابز  هب  ار  نیا  دننکیمن  تارج  نالا  تسا ! نیا  ناشهمانرب 

ماظن  / ١٣٧٩/٠٣/٣١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هیـضق هک  دـننکن  ناـمگ  یناـسک  تسا . نیمھ  زین  نیطـسلف -  هلاـسم  ینعی  مالـسا -  یاـیند  قیمع  مخز  مالـسا و  تما  گرزب  درد  جـالع  یمالـسا ؛ تما  یاـھدرد  جـالع 

دناوتیمن نامز  تشذـگ  تسا . لطاب  مھوت  نیا  تساطخ ؛ نیا  دـش ! نفد  اھاغوغ  اھلاجنج و  نیا  ریز  رد  نیطـسلف  هلاسم  دوباـن و  نیطـسلف  تلم  ماـمت و  مھ  نیطـسلف 

. تسا نشور  نیطسلف ، هدنیآ  هدنز و  نیطسلف ، تلم  نیطسلف و  دنک . وحم  ملاع  راموط  زا  ار  نیطسلف  هلاسم  لثم  یقح 

نامگ یسک  دندوب و  یوروش  هعومجم  وزج  لاس ، داتفھ  یضعب  لاس و  هاجنپ  یـضعب  ناکلاب -  هقطنم  رد  هچ  هنایم و  یایـسآ  رد  هچ  روشک -  نیدنچ  دینک ، هظحالم  امش 

دندرکیم لایخ  نانیبرھاظ  دـمآیم و  رظن  هب  ریذـپانلاوز  ریذپانتسکـش و  یوروش ، زور  کـی  دنتـشگرب ! اـما  دـندرگرب ؛ ناـشدوخ  تیوھ  هب  هراـبود  اـھنآ  زور  کـی  هک  درکیمن 

یندشمامت هک  نیطـسلف  تسا . نیمھ  زین  نیطـسلف  دوبن . روطنیا  اما  تسا ؛ هدش  مامت  دبا  یارب  دـندوب ، هدـش  مگ  لح و  یوروش ، هعومجم  رد  هک  ییاھروشک  هلاسم 

هیلخت ار  اجنآ  زور  کی  هک  دندوب  هدماین  نانبل  هب  اھتـسینویھص  دوبن . یندشمگ  نانبل ، بونج  هک  نانچمھ  تسین ؛ یندـشمگ  ملاع ، هنحـص  یور  زا  هک  نیطـسلف  تسین .

گنت و نمشد ، رب  ار  هصرع  لاس ، تسیب  لوط  رد  نانبل  ناملـسم  ناناوج  مدرم و  تماقتـسا  ربص و  تدھاجم و  هک  دیدید  دننامب ! هشیمھ  یارب  اجنآ  هک  دندوب  هدمآ  دننک .

یلعج و هشقن  نیا  دـناوتیم  مالـسا  هب  کـسمت  ناملـسم و  مدرم  تمواـقم  تسا . قداـص  نیطـسلف ، دوخ  دروم  رد  هلاـسم  نیا  نیع  درک . ینیـشنبقع  هب  روـبجم  ار  وا 

. تسا یندش  راک  نیا  راگدرورپ ، لضف  هب  دنادرگرب . نیمزرس  نیا  هب  هرابود  ار  نیطسلف  تلم  و  نیطسلف -  هشقن  یقیقح -  هشقن  دنزب و  مھ  هب  ار  زورما  نیغورد 

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

لثم یـسک  هب  هتـسباو  هک  تسین  یزیچ  داد . شتـسکش  دوشیمن  اھیناسآ  نیا  هب  هک  تسا  هدـش  یتضھن  زورما  بصاغ ، تلود  اـب  هزراـبم  ناینیطـسلف و  یرادـیب  تضھن 

تارکاذـم تسکـش  دـعب  نانبل ، بونج  رد  تسکـش  داتفا . نموم  یاھناوج  مدرم و  تسد  هب  نیطـسلف  تضھن  هن . دـنرخب ؛ ای  دـننک  هتـسخ  اـی  ار  وا  دـنورب  هک  دـشاب  تاـفرع 

. تشاد دھاوخ  همادا  ینانبل -  ینیطسلف و  ناناوج  هنانموم  یوق و  روضح  ریثات  تحت  لیئارسا -  یارب  ناوارف  یاھتسکش  هدنیآ  رد  و  دیوید ٢٢ ،» پمک   » رد شزاس 

یھام داتفا ، یھام  ناھد  لخاد  هب  یتقو   بالق  نیا  دننکب . یراک  دـنناوتیمن  هدرک و  ریگ  هداتفا ، هنایمرواخ  یھام  هسوک  نیا  ناھد  رد  یتسینویھـص  دـض  تضھن  بالق  نیا 

یاهنوگهب دنھد ، ناشن  تدش  یتخـس و  دنروخیم ؛ یاهنوگهب  دنھد ، ناشن  شمرن  دروخ : دـنھاوخ  دـننکب ، راک  رھ  درک . دـھاوخ  ریـسا  رتشیب  ار  وا  بالق  دـنکب ، یتکرح  رھ 

دنریذپبیسآ اھنآ  نیاربانب ، تسا . هدرک  ریگ  بالق ، نیا  دننیبیم . هبرض  یاهنوگهب  دننک ، لیطعت  فقوتم و  دننیبیم ؛ هبرض  یاهنوگهب  دننک ، لابند  ار  شزاس  تارکاذم  دنروخیم ؛

. تسا مکحتسم  یمالسا  یروھمج  ماظن  و 

بالقنا  / ٢۵/١٣٧٩/٠۵ ربھر  اب  ناریا  یمالسا  یروھمج  یارفس  هجراخ و  روما  ترازو  نالوئسم  رادید 

دراوم زا  یمالـسا و  ماـظن  یرادـیاپ  جـیاتن  هلمج  زا  ار  نیطـسلف  تلم  هضاـفتنا  ناـنبل و  بوـنج  رد  یمالـسا  تمواـقم  هجوـت  لـباق  رایـسب  یزوریپ  یاهنمـخ  هللاتیآ  ترـضح 

هدنھد ناشن  ناملـسم  یاھتلم  یمالـسا  تیوھ  یایحا  دراوم  نیا  رب  هوالع  دندوزفا : دندرک و  یبایزرا  نیرفآرادـتقا  شخب و  یزوریپ  یاھتـصرف  هب  تادـیدھت  لیدـبت  صخـشم 

. تسا مالسا  ینابم  لوصا و  رس  رب  ناریا  یمالسا  یروھمج  یرادیاپ  ریثات 

١٣٧٩/٠٧/١٠ /  ( سامح  ) نیطسلف یمالسا  تکرح  نالوئسم  زا  یعمج  رادید 

همادا نیطـسلف و  ناوج  لـسن  یرادـیب  ناـمیا و  هدـنھدناشن  ریخا  ثداوح  دـندرک : حیرـصت  دـندناوخ و  گرزب  یتـضھن  ار  نیطـسلف  تلم  ریخا  هساـمح  نیملـسم ، رما  یلو 

« نیطسلف يمالسا  تمواقم   » 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 23هاگياپ  هحفص 3 
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. درک دھاوخن  شکورف  هلولگ  دیدھت و  اب  هک  تسا  هزرابم  هضافتنا و  تکرح 

هاگچیھ تسا و  لسن  کی  تکرح  نیطسلف ، مدرم  تکرح  دندرک : دیکات  دنتسناد و  یتسینویھـص  نمـشد  اب  داھج  هزرابم و  همادا  ار  نیطـسلف  هلاسم  لح  هار  اھنت  ناشیا 

. تسا نیطسلف  تلم  هب  قلعتم  تیاھن  رد  یزوریپ  دش و  دھاوخن  فقوتم 

یمیظع هبرجت  لباقم  رد  زورما  یمالسا  یاھتلود  دندرک : ناشنرطاخ  دنتسناد و  لووسم  نیطسلف  هلاسم  لابق  رد  ار  یمالسا  یاھتلم  اھتلود و  یاهنمخ ، هللاتیآ  ترـضح 

یھاتوک نیطـسلف  مدرم  هب  کمک  عضوم و  مالعا  رد  هک  ییاھتلود  انیقی  دـنیامن و  کمک  نیطـسلف  تلم  هب  نوگانوگ  یاھھار  زا  عضاوم و  مالعا  اب  دـیاب  همھ  دـناهتفرگ و  رارق 

. دناهدرک لمع  دوخ  ررض  هب  دننک ،

زور رھ  نیطـسلف  تلم  تکرح  هضافتناهک و  یلاح  رد  زورما  دندرک : ناشنرطاخ  تسا ، یزوریپ  نیطـسلف  هضافتنا  تکرح  ماجنا  رـس  هک  نیا  رب  دـیکات  اب  یربھر  مظعم  ماقم 

ندیسوپ لالحمـضا و  فعـض و  هب  ور  نورد  زا  رھاوظ ، فالخ  رب  میژر  نیا  یلـصا  یماح  ناونع  هب  اکیرمآ  تلود  یتسینویھـص و  میژر  دوشیم ، هتـشذگ  زا  رتهدرتسگ  رتیوق و 

. دنتسھ

هئطوت نیا  اب  هلباقم  یارب  نیطـسلف  تلم  دـندرک : دـیکات  نیطـسلف  تلم  ندرک  دـیماان  بوعرم و  یارب  یتسینویھـص  میژر  شالت  هب  هراشا  اب  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربھر 

. تسا هتفرگ  رارق  لاعفنا  رد  یتسینویھص  نمشد  تسا و  هتشذگ  زا  رتروشرپ  رایسب  نیطسلف  یاضف  زورما  راگدرورپ ، لضف  هب  دنشاب و  راودیما  هدنیآ  هب  هراومھ  دیاب 

یتسینویھص  / ١٣٧٩/٠٧/١٣ رگلاغشا  میژر  ریخا  تایانج  یپ  رد  مایپ 

راتـشک یـصقالادجسم و  رھطم  کاـپ و  طـیحم  نتخاـس  هدولآ  تاسدـقم و  میرح  هب  زواـجت  اـب  ار  دوخ  یـشنمدد  تواـسق و  رگید  راـب  نیطـسلف ، رگلاغـشا  راـکتیانج و  میژر 

هنایشحو یاھهنحص  و  دناسر ; تداھش  هب  تسب و  هلولگ  هب  وا  ناتسد  یور  رب  ردپ  شوغآ  رد  ار  لاسدرخ  دنزرف  دیشک و  نوخ  کاخ و  هب  ار  نارازگزامن  درک . زاغآ  ناناملسم 

دنور شوماـخ و  ار  ریذپانیگتـسخ  هناـبلطقح و  تازراـبم  شخبیدازآ و  داـھج  یاھهلعـش  دـناوتب  هک  ماـخ  عـمط  نیا  اـب  دوـمن ; رارکت  رگید  راـبکی  ار  هلاـسهاجنپ  رابترارـش  و 

. دیامن لیمحت  شیپ  زا  شیب  ناراکشزاس  رب  ار  دوخ  عامطا  ضارغا و  راومھ و  ار  رابتفخ  یاھشزاس 

. دش دھاوخ  بآ  رب  شقن  وا  یناطیش  ماھوا  موش و  یاھهشقن  تسب و  دھاوخن  یفرط  کانلوھ  تایانج  نیا  زا  هتشذگ  نوچمھ  زین ، راب  نیا  اما 

یاج یاج  رد  ییوجشناد  یمدرم و  تارھاظت  هتفرگارف و  ار  نازرابم  ناناملسم و  نیطسلف ، مدرم  ضارتعا ، ناشورخ  جاوما  هنازوت ، هنیک  یرشب و  دض  ترارش  نیا  لابند  هب 

. تسا هدش  رتورھررپ  داھج  هار  هتفای و  یاهزات  ناج  هضافتنا  هداتفا و  هار  هب  یمالسا  یاھروشک 

داھج هار  هک  دننکیم  تساوخرد  یمالسا  یاھروشک  نیلوئسم  زا  هنابلطقح  یاھراعش  ندادرس  نمض  روشرپ  هدرتسگ و  تارھاظت  رد  رادیب  رایشوھ و  ناناملـسم  زورما 

هب ناینیطـسلف  ات  دـننک  نوریب  هدـش  بصغ  یاھنیمزرـس  زا  ار  نارگلاغـشا  هدومن و  لمع  لح  هار  اھنت  ناونع  هب  مھم  هفیظو  نیا  هب  ناناملـسم  دـنھد  هزاـجا  دـنیاشگب و  ار 

. دندرگرب دوخ  یاھهناخ  نیمزرس و 

. دوشیم رتنشور  ناگمھ  رب  نآ  ندوب  هجیتنیب  زور  رھ  هدیدرگ و  رتقنورمک  یراکشزاس  هار  هدش و  رترادهنماد  رگلاغشا  نامکاح  تیموکحم  جوم  زورما 

. تسا شرتسگ  هب  ور  هضافتنا  یداھج و  یاھتکرح  زا  یسایس  یونعم و  یدام و  یاھتیامح  ریس  زورما 

یرایسب هک  ییاج  ات  تسا  هدیدرگ  الم  رب  نانآ  هنارودزم  تیھام  هدمآرد و  ادص  هب  لیئارسا  نایماح  ییاوسر  لبط  هدیدرگ و  رثایب  رشب  قوقح  نیغورد  نایعدم  یادص  زورما 

. دننک یراددوخ  تایانج  نیا  ندرک  موکحم  زا  دنناوتیمن  نانآ  زا 

عاجـش تلم  یلو  تسویپ  عوقو  هب  شزاس  ناگدـننک  هرکاذـم  رب  تسینویھـص  نامکاح  عورـشم  ان  یاھهتـساوخ  ضارغا و  لیمحت  فدـھ  اب  تشز  هیرک و  هعجاف  نیا  هچ  رگا 

یزور یھلا  ترـصن  یاھهدعو  اب  اھتدھاجم  نیا  داد و  دھاوخ  رییغت  ار  نآ  رابتلذ  تشونرـس  تخاس و  دھاوخ  رتگنت  نانآ  رب  ار  هصرع  موکحم و  ار  اھوگوتفگ  نیا  نیطـسلف 

. تشگ دھاوخ  زاب  نآ  یلصا  نابحاص  هب  هتفر  جارات  هب  یاھهیامرس  دازآ و  هدش  فرصت  یاھنیمزرس  تسشن و  دھاوخ  راب  هب 

هتـسویپ و عوقو  هب  نآ  یاھبنارگ  تایبرجت  هب  اکتا  اب  داھج و  بالقنا و  هار  هدـید  شزومآ  هزات و  یاھلـسن  هلیـسو  هب  نیطـسلف و  مدرم  قح  رب  تازراـبم  همادا  رد  هساـمح  نیا 

. دومیپ دھاوخ  ار  نآ  میمصت  مزع و  اب  هتفایرد و  یزوریپ  یارب  ار  حیحص  هار  زورما ، لسن  هک  تسنآ  هدنھدناشن 

ناناملـسم و رتشیب  لابقتـسا  اب  زور  رھ  امـش  تضھن  هک  مھدیم  تراـشب  متـسرفیم و  دورد  هضاـفتنا  هار  ناوریپ  نارگداـھج و  هژیوب  نیطـسلف  مولظم  تلم  همھ  هب  نم 

 . هللااشنا دناشن  دھاوخ  دوخ  یاج  رس  رب  ار  نارگلاغشا  دش و  دھاوخ  هجاوم  نویبالقنا 

دھاوخ ناتھار  هقردـب  ار  دوخ  نیتسار  نادـنزرف  ریخ  یاـعد  داد و  دـھاوخ  همادا  سدـقم  تکرح  نیا  زا  دوخ  دـییات  تیاـمح و  هب  راـختفا  اـب  ناـنچمھ  ناریا  یمالـسا  یروھمج 

. تخاس

مکمادقا تبثی  مکرصی و  اورصنت هللا  نا 

یتسینویھص  / ١٣٧٩/٠٧/١٣ رگلاغشا  میژر  ریخا  تایانج  یپ  رد  مایپ 

میحرلا نمحرا  مسب هللا 

راتـشک یـصقالادجسم و  رھطم  کاـپ و  طـیحم  نتخاـس  هدولآ  تاسدـقم و  میرح  هب  زواـجت  اـب  ار  دوخ  یـشنمدد  تواـسق و  رگید  راـب  نیطـسلف ، رگلاغـشا  راـکتیانج و  میژر 

هنایشحو یاھهنحص  و  دناسر ; تداھش  هب  تسب و  هلولگ  هب  وا  ناتسد  یور  رب  ردپ  شوغآ  رد  ار  لاسدرخ  دنزرف  دیشک و  نوخ  کاخ و  هب  ار  نارازگزامن  درک . زاغآ  ناناملسم 

دنور شوماـخ و  ار  ریذپانیگتـسخ  هناـبلطقح و  تازراـبم  شخبیدازآ و  داـھج  یاھهلعـش  دـناوتب  هک  ماـخ  عـمط  نیا  اـب  دوـمن ; رارکت  رگید  راـبکی  ار  هلاـسهاجنپ  رابترارـش  و 

. دیامن لیمحت  شیپ  زا  شیب  ناراکشزاس  رب  ار  دوخ  عامطا  ضارغا و  راومھ و  ار  رابتفخ  یاھشزاس 

. دش دھاوخ  بآ  رب  شقن  وا  یناطیش  ماھوا  موش و  یاھهشقن  تسب و  دھاوخن  یفرط  کانلوھ  تایانج  نیا  زا  هتشذگ  نوچمھ  زین ، راب  نیا  اما 

یاج یاج  رد  ییوجشناد  یمدرم و  تارھاظت  هتفرگارف و  ار  نازرابم  ناناملسم و  نیطسلف ، مدرم  ضارتعا ، ناشورخ  جاوما  هنازوت ، هنیک  یرشب و  دض  ترارش  نیا  لابند  هب 

. تسا هدش  رتورھررپ  داھج  هار  هتفای و  یاهزات  ناج  هضافتنا  هداتفا و  هار  هب  یمالسا  یاھروشک 

داھج هار  هک  دننکیم  تساوخرد  یمالسا  یاھروشک  نیلوئسم  زا  هنابلطقح  یاھراعش  ندادرس  نمض  روشرپ  هدرتسگ و  تارھاظت  رد  رادیب  رایشوھ و  ناناملـسم  زورما 

هب ناینیطـسلف  ات  دـننک  نوریب  هدـش  بصغ  یاھنیمزرـس  زا  ار  نارگلاغـشا  هدومن و  لمع  لح  هار  اھنت  ناونع  هب  مھم  هفیظو  نیا  هب  ناناملـسم  دـنھد  هزاـجا  دـنیاشگب و  ار 

. دندرگرب دوخ  یاھهناخ  نیمزرس و 

. دوشیم رتنشور  ناگمھ  رب  نآ  ندوب  هجیتنیب  زور  رھ  هدیدرگ و  رتقنورمک  یراکشزاس  هار  هدش و  رترادهنماد  رگلاغشا  نامکاح  تیموکحم  جوم  زورما 

. تسا شرتسگ  هب  ور  هضافتنا  یداھج و  یاھتکرح  زا  یسایس  یونعم و  یدام و  یاھتیامح  ریس  زورما 

یرایسب هک  ییاج  ات  تسا  هدیدرگ  الم  رب  نانآ  هنارودزم  تیھام  هدمآرد و  ادص  هب  لیئارسا  نایماح  ییاوسر  لبط  هدیدرگ و  رثایب  رشب  قوقح  نیغورد  نایعدم  یادص  زورما 

. دننک یراددوخ  تایانج  نیا  ندرک  موکحم  زا  دنناوتیمن  نانآ  زا 

« نیطسلف يمالسا  تمواقم   » 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 23هاگياپ  هحفص 4 
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عاجـش تلم  یلو  تسویپ  عوقو  هب  شزاس  ناگدـننک  هرکاذـم  رب  تسینویھـص  نامکاح  عورـشم  ان  یاھهتـساوخ  ضارغا و  لیمحت  فدـھ  اب  تشز  هیرک و  هعجاف  نیا  هچ  رگا 

یزور یھلا  ترـصن  یاھهدعو  اب  اھتدھاجم  نیا  داد و  دھاوخ  رییغت  ار  نآ  رابتلذ  تشونرـس  تخاس و  دھاوخ  رتگنت  نانآ  رب  ار  هصرع  موکحم و  ار  اھوگوتفگ  نیا  نیطـسلف 

. تشگ دھاوخ  زاب  نآ  یلصا  نابحاص  هب  هتفر  جارات  هب  یاھهیامرس  دازآ و  هدش  فرصت  یاھنیمزرس  تسشن و  دھاوخ  راب  هب 

هتـسویپ و عوقو  هب  نآ  یاھبنارگ  تایبرجت  هب  اکتا  اب  داھج و  بالقنا و  هار  هدـید  شزومآ  هزات و  یاھلـسن  هلیـسو  هب  نیطـسلف و  مدرم  قح  رب  تازراـبم  همادا  رد  هساـمح  نیا 

. دومیپ دھاوخ  ار  نآ  میمصت  مزع و  اب  هتفایرد و  یزوریپ  یارب  ار  حیحص  هار  زورما ، لسن  هک  تسنآ  هدنھدناشن 

ناناملـسم و رتشیب  لابقتـسا  اب  زور  رھ  امـش  تضھن  هک  مھدیم  تراـشب  متـسرفیم و  دورد  هضاـفتنا  هار  ناوریپ  نارگداـھج و  هژیوب  نیطـسلف  مولظم  تلم  همھ  هب  نم 

 . هللااشنا دناشن  دھاوخ  دوخ  یاج  رس  رب  ار  نارگلاغشا  دش و  دھاوخ  هجاوم  نویبالقنا 

دھاوخ ناتھار  هقردـب  ار  دوخ  نیتسار  نادـنزرف  ریخ  یاـعد  داد و  دـھاوخ  همادا  سدـقم  تکرح  نیا  زا  دوخ  دـییات  تیاـمح و  هب  راـختفا  اـب  ناـنچمھ  ناریا  یمالـسا  یروھمج 

. تخاس

(١) مکمادقا تبثی  مکرصی و  اورصنت هللا  نا 

یاهنماخ ینیسح  یلع  دیس 

بجر ١۴٢١ مشش 

١٣/٧/٧٩

(ع)  / ١٣٧٩/٠٧/٢٩ یلع ماما  نارای  ىمزر  یگنھرف  یودرا  رد  رضاح  نایجیسب  عمج  رد  تانایب 

رادمتـسایس رفن  دنچ  تسد  نیطـسلف ، هیـضق  تشونرـس  هک  یتقو  نآ  تسا . هدرک  دوخ  هب  هجوتم  زورما  ار  ایند  هک  ینیطـسلف  جیـسب  تسھ ؛ جیـسب  مھ  نیطـسلف  رد 

رس تشپ  ینیـشنبقع  تلذ ؛ رـس  تشپ  تلذ  دیدید : هک  دوشیم  نامھ  تشونرـس  دنـشاب ؛ هتـشادن  یفرح  نآ  رد  ناناوج  دنـشاب ، هتـشادن  یـشقن  نآ  رد  مدرم  دشاب ،

هنحص رد  مدرم  هک  تسا  یتقو  نآ  نیا  ندرک . یلاخ  حیقو ، ور و  رپ  زواجتم ، وگروز ، نمـشد  عفن  هب  یرگید  زا  سپ  یکی  ار  اھرگنـس  نمـشد ؛ هب  نداد  نادیم  ینیـشنبقع ؛

. دنتخادنا بقع  ار  نیطسلف  هلاسم  لاس  اھھد  دندرک و  شومارف  ینامیا -  هزیگنا  ینعی  دنکیم -  بذج  ار  مدرم  هک  یایقیقح  یاھهزیگنا  دنتـشاذگ ؛ رانک  ار  مدرم  دنتـسین .

؛ دـننکب دنتـساوخیمن  دروآ . یاهدوھیب  یاھرذـع  دـینکیمن ؟ حرطم  ار  مالـسا  راعـش  امـش  ارچ  متفگ  دوب ، هدـمآ  اـجنیا  هک  ینیطـسلف  نارـس  نیا  زا  یکی  هب  بـالقنا  لوا  نم 

اروف نمشد  تسا . هدمآ  نادیم  هب  مالسا  راعش  اب  مالسا و  مان  اب  نیطسلف ، ناملسم  تلم  هک  تسا  لاس  هدزیـس  هدزاود ، زا  شیب  زورما  تشادن . رواب  مالـسا  هب  ناشلد 

رطخ  ساسحا  همھ  زا  رتدوز  ناشییاکیرما -  یاھقیفر  اھتسینویھص و  ینعی  نانمـشد -  دش ، عورـش  نیطـسلف  رد  هضافتنا  لبق ، هھد  رد  هک  یتقو  تسیچ . هیـضق  دیمھف 

نیمزرـس رد  یتسینویھـص  میژر  دنیوگروز . اتعیبط  نوچ  دنتـسین ؛ جالع  هب  رداق  اما  دندمآرب ؛ جالع  ددصرد  تسا . مالـسا  مان  هب  نوچ  دننک ؛ دوبان  ار  نیا  دیاب  دـندید  دـندرک .

هب ایند  یداصتقا  یـسایس و  نادنمتردق  هلیـسو  هب  هک  یمیژر  تشاد ؟! تلادـع  راظتنا  دوشیم  تسرپداژن  میژر  کی  زا  رگم  تسا . تسرپداژن  میژر  کی  نیطـسلف ، بوضغم 

لیکـشت میظع  دحاو  کی  اھناملـسم  دراذگن  دنیبب ؛ دوخ  هب  یتزع  دنیبب ؛ دوخ  هب  یداحتا  مالـسا ، یایند  دراذـگن  هک  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  نیا  یارب  الـصا  تسا ، هدـمآ  دوجو 

میژر نیا  اب  دوشیم  دننکیم  لایخ  هک  یناسک  دنحولهداس  تشاد ؟! تلادع  فاصنا و  راظتنا  دوشیم  وا  زا  تسا . هدمآ  دوجو  هب  الـصا  نیا  یارب  دـنوشب . رطخ  ادابم  هک  دـنھد 

یعدـم دـندمآ  زورما  دـندرک ، کـمک  اـھوگتفگ  رد  ار  وا  زورید  تـسوا . ندـمآ  وـلج  یارب  نادـیم  کـی  ندرک  زاـب  هـلزنم  هـب  یتسینویھــص  مـیژر  یارب  ییوـگتفگ  رھ  درک . وـگتفگ 

رادلوپ دنمتردق و  یاھتـسینویھص  اکیرما و  یاھراشف  ریثات  تحت  دـھاوخب  درک و  راتفر  دـیاب  هنوگچ  ییوگروز  دوجوم  نینچ  اب  هک  دـنادن  ناسنا  یتقو  دـندش ! یـصقالادجسم 

ار مدرم  یـصقالادجسم  رد  تسینویھـص  روفنم  سجن و  رـصنع  روضح  لبق ، هتفھ  هس  دـندمآ . نادـیم  هب  ناشدوخ  هرخالاب  تلم  داـحآ  دوشیم ؛ نیمھ  دریگب ، میمـصت  اـیند 

و دنزب ؛ ار  اھنآ  فرح  هک  تسھ  یسک  دندرکیم  ساسحا  مدرم  دندشیم ، ضرتعم  یبرع ، یاھروشک  نارـس  ای  نیطـسلف  هلاسم  ىعدم  نارـس  زور ، نامھ  رگا  درک . باتیب 

هتخورفارب نیطسلف  نیمزرس  رد  تمواقم  هلعـش  هک  تسا  هتفھ  هس  نالا  دندمآ . نادیم  هب  دنیایب و  نادیم  هب  دیاب  ناشدوخ  دندید  مدرم  اما  دشیمن ؛ روط  نیا  ایاضق  دیاش 

یدادعت دننک ؟ شوماخ  اھفرح  نیا  اب  ار  نآ  دنناوتیم  رگم  تسا ؛ هدمآ  نادیم  هب  لسن  کی  هدش ؛ رادیب  لسن  کی  دینادب ، امـش  متفگ ، ینیطـسلف  ناناوج  نیا  هب  نم  تسا .

هب هلاسم  دنکیم . یرایبآ  ار  نیطـسلف  بالقنا  نیطـسلف و  تضھن  تخرد  اھنیا  یاھنوخ  اما  دنناسریم ؛ لتق  هب  ار  نیمولظم  ناناوج و  زا  یدادـعت  باھرا ، تیانج و  باکترا  اب 

، دوخ نھیم  زا  دوخ ، هناخ  زا  ار  یتلم  تسین . ریذپجالع  دننک ؛ جالع  ار  نآ  دنناوتب  یتسینویھص -  تموکح  وا -  هدناشنتسد  ای  اکیرما  یرابکتـسا  تردق  هک  تسین  یلکش 

یاھھاگتـسد درک ؟ تکاـس  دوشیم  رگم  ار  تلم  نیا  دـندش ؛ هدـناشک  اـج  نآ  هب  هک  دنتـسھ  ییاـھهناگیب  موـکحم  دـناهدنام ، هک  یناـسک  دـناهدرک و  نوریب  دوـخ  روـشک  زا 

اھتلم و زا  کیچیھ  رگا  دوبن ، فلاخم  مھ  یمالـسا  ناریا  رگا  دینادب ، امـش  اما  میفلاخم ؛ هتبلا  ام  دیفلاخم . حلـص  دنور  اب  امـش  هک  دـننکیم  هلگ  یمالـسا  ناریا  زا  رابکتـسا 

! دروآ دوجو  هب  یلعج  تلم  کی  نآ  یاج  هب  درک و  وحم  خـیرات  هحفـص  زا  دوشیم  ار  تلم  کی  دـینک  لایخ  امـش  هک  تسا  یماخ  لاـیخ  نیا  درکیمن ، کـمک  مھ  اـیند  یاـھتلود 

هناـخ زا  ار  تلم  نیا  دـییایب  امـش  تقو  نآ  تسا ؛ هدرک  یگدـنز  روـشک  نیا  رد  تلم  نیا  لاـس  نارازھ  دراد . ندـمت  دراد ، هقباـس  دراد ، خـیرات  دراد ، گـنھرف  نیطـسلف  تـلم 

دینک و عمج  ایند  یاھروشک  زا  ار  اھبلطدوس  ار ، روجاوروج  یاھمدآ  ار ، درگلو  ار ، رجاھم  هدع  کی  دعب  دینارب و  نوریب  دینک و  ادـج  شدوخ  خـیرات  زا  شدوخ ، رھـش  زا  شدوخ ،

هک نانچمھ  دنک ؟! ادیپ  همادا  تسا  نکمم  اھراک  نیا  رگم  دیھدیم ؛ ماجنا  ار  راک  راشف  اب  روز و  اب  یحابـص  دـنچ  تسا ؟! یندـش  نیا  رگم  دـیروآ ؟! دوجو  هب  یلعج  تلم  کی 

. تسا هدرک  زورب  شیاھهناشن  زورما  درک و  دھاوخن  ادیپ  همادا 

یاھتلم لد  رد  اـیند و  رد  ار  نآ  ناـبحاص  هب  نیطـسلف  تشگزاـب  یدازآ و  هزیگنا  دـناوتب  هک  درادـن  دوجو  اـیند  رد  یتردـق  چـیھ  هک  تسا  نیا  نیطـسلف  باـب  رد  ملوا  فرح  نم 

دننادیم ایند  ىنارحب  هلاسم  کی  ار  هنایمرواخ  هلاسم  هک  یناسک  هب  نم  تسین . رتشیب  هار  کی  مھ  جالع  هار  دنک . شوماخ  نیطسلف  تلم  لد  رد  هژیو  روطهب  ناملـسم و 

هشیر دوش . کشخ  نارحب  هشیر  هک  تسا  نیا  هنایمرواخ  نارحب  ندرب  نیب  زا  ای  ندرک  راھم  هار  اھنت  میوگیم  دوش ، راھم  هنایمرواخ  نارحب  مینک  یعـس  یتسیاب  دنیوگیم  و 

رھ نانبل و  زا  ینیطـسلف  ناـگراوآ  هک  تسا  نیا  لـح  هار  تسھ . مھ  نارحب  تسھ ، نارحب  یهشیر  هک  یتقو  اـت  هقطنم . رد  یتسینویھـص  یلیمحت  میژر  تسیچ ؟ نارحب 

هچ نیطسلف -  یلصا  مدرم  دندرگرب . نیطسلف  هب  دننکیم ، یگدنز  نیطسلف  نوریب  رد  هک  یاینیطـسلف  نویلیم  دنچ  نیا  دندرگرب . نیطـسلف  هب  دنتـسھ ، هک  یرگید  هطقن 

یدوـھی و مھ  یدادـعت  دنناملـسم ؛ عطاـق  تیرثـکا  دـشاب . مکاـح  ناـشروشک  رب  یمیژر  هچ  هک  دـنریگب  میمـصت  دـننک و  مودـنارفر  یدوـھی -  هچ  یحیـسم ، هـچ  ناملـسم ،

ماظن نآ  دعب  دنروایب ؛ راک  رس  تسا ، تیعمج  نیا  بولطم  هک  ار  یماظن  دناهدرک . یگدنز  اج  نیا  رد  ناشناردپ  دنانیطسلف و  نیمزرس  یلـصا  نانکاس  اھنیا  هک  دنایحیـسم 

یـصاخ هطقن  رد  دنادرگ ، ناشرب  دراد ، ناشھگن  دنک . راک  هچ  دـناهدمآ ، نیطـسلف  هب  لاس  هاجنپ  لاس و  جـنپ  لھچ و  لاس ، لھچ  نیا  لوط  رد  هک  یناسک  اب  دریگب  میمـصت 

دھاوخن ییاراـک  یرگید  لـح  هار  چـیھ  دوـشن ، ارجا  لـح  هار  نیا  یتـقو  اـت  تسا . نارحب  لـح  هار  نیا  تسا ؛ نیطـسلف  رب  مکاـح  ماـظن  نآ  اـب  رگید  نیا  دـنوش ؛ هداد  ناکـسا 

عاضوا زا  اھنآ  هتبلا  دینکیم . هدـھاشم  هک  تسا  نیا  هجیتن  دـناهدرک ؛ دناهتـسناوتیم ، یراک  رھ  اھنآ  دـننکب . دـنناوتیمن  یراک  ناشییامنتردـق  همھ  اب  مھ  اھییاکیرما  تشاد ؛

دنھاوخیم بترم  دنینابـصع و  تدشهب  نیگمـشخ ، مولظم و  مدرم  نآ  یالاو  هدارا  مزع و  زا  نانز ، نادرم و  تعاجـش  زا  ناناوج ، مایق  زا  یلاغـشا ، نیطـسلف  هتفھ  هس  نیا 

« نیطسلف يمالسا  تمواقم   » 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 23هاگياپ  هحفص 5 
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دوخ نیطـسلف  ماـیق  لـماع  دنتـسین ؛ ناـنبل  مدرم  نیطـسلف  ماـیق  لـماع  تسین ؛ یمالـسا  یروـھمج  نیطـسلف  ماـیق  لـماع  اـقآ ! هن  دـنزادنیب . نآ  نیا و  ندرگ  هب  ار  هاـنگ 

ام تسا . هدمآ  نادیم  هب  طاشن  دیما و  اب  زورما  هک  تسا  یناوج  لسن  نیا  دوجو  رد  هدش  مکارتم  یاھمغ  اھجنر و  ینیطسلف ، هضافتنا  مایق و  لماع  دنتسھ ؛ اھینیطـسلف 

یردارب و ساـسحا  نیطـسلف  ناـناوج  اـب  نیطـسلف ، تلم  اـب  مینادـیم و  مالـسا  نت  هراـپ  ار  نیطـسلف  اـم  مینادـیم ؛ ناـمدوخ  زا  ار  اـھنآ  اـم  مینکیم ؛ نیـسحت  ار  اـھنآ  هتبلا 

. دنربیم هار  ار  هضافتنا  هک  دنتسھ  اھنآ  اما  مینکیم ؛ ینوخمھ 

کارا  / ١٣٧٩/٠٨/٢۴ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

زا مھ  یاهبرـض  دننزیم ، یاهبرـض  رگا  زورما  دننکن . تفایرد  یلمعلاسکع  نیطـسلف  تلم  هب  تبـسن  ناشدوخ  یاھیرگیـشحو  لباقم  رد  اھتـسینویھص  هک  یزور  نآ  تشذگ 

ساسحا مھ  نیطـسلف  مدرم  دـنک ، ییارآفص  دـیاب  نیطـسلف  مدرم  لباقم  رد  هک  دـنکیم  ساسحا  بصاغ  تلود  رگا  زورما  دـش . دـھاوخ  هدز  اـھنآ  هب  نیطـسلف  تلم  فرط 

دھاوخن افتکا  تشم  گنـس و  هب  هشیمھ  نیطـسلف  تلم  هک  مرادن  کش  اما  داتفا ، دھاوخ  قافتا  نیا  عقوم  هچ  منادیمن  نم  دننک . ییارآفص  دـیاب  وا  لباقم  رد  هک  دـننکیم 

. دنک عافد  نیشتآ -  یاھحالس  اب  ولو  دوخ -  هناخ  رد  ندنام  یقاب  زا  دوخ ، یتسھ  زا  دوخ ، فرش  زا  دوخ ، دوجو  زا  دش  دھاوخ  ریزگان  نیطسلف  تلم  درک ؛

بالقنا  / ١٣٧٩/٠٩/٠٣ ربھر  اب  هیروس  ریزو  تسخن  وریم  یفطصم  یاقآ  رادید 

هفیظو روشک ، ود  طباور  شیپ  زا  شیب  شرتسگ  موزل  رب  دـیکات  اب  هیروس  ریزو  تسخن  وریم  یفطـصم  یاقآ  رادـید  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربھر  یاهنمخ  هللاتیآ  ترـضح 

اعطق هقطنم  نیا  دندرک ، حیرصت  دنتسناد و  نیطسلف  ناملسم  مدرم  هضافتنا  زا  تیامح  ار  یبرع  یاھروشک  صوصخب  یمالـسا  یاھروشک  یخیرات  ینادجو و  یمالـسا ،

. درادن دوجو  رگید  یتسینویھص  میژر  هک  دید  دھاوخ  ار  یزور 

بالقنا  / ١٣٧٩/٠٩/٠٣ ربھر  اب  هیروس  ریزو  تسخن  وریم  یفطصم  یاقآ  رادید 

، دیعب رھاظ  رد  لیاسم  زا  یرایسب  هک  هنوگنامھ  دش و  دھاوخن  فقوتم  زین  بوکرس  تروص  رد  نیطسلف  مدرم  دیدج  هضافتنا  تکرح و  دندرک  دیکات  یاهنمخ  هللاتیآ  ترـضح 

. تفای دھاوخ  ققحت  اعطق  مھ  یتسینویھص  میژر  یدوبان  نیطسلف و  روشک  لیکشت  تسا ، هتفای  ققحت  نونکا 

بالقنا  / ١٣٧٩/٠٩/٠۵ ربھر  اب  هنومن  نایجیسب  جیسب و  نالوئسم  زا  یعمج  رادید 

هب ور  لطاب ، هھبج  تاغیلبت  اھلاجنج و  مامت  مغر  هب  ار  قح  هھبج  تکرح  ایند ،  رد  لـطاب  قح و  یناـھنپ  میظع و  تدـمدنلب ، گـنج  هب  هراـشا  اـب  یاهنمـخ ، هللاتیآ  ترـضح 

. تسا لطاب  هھبج  یجیردت  تسکش  زا  ییاھهولج  نیطسلف  ناملسم  مدرم  هضافتنا  تکرح  ناریا و  یمالسا  بالقنا  یزوریپ  دندرک : ناشن  رطاخ  یبایزرا و  ولج 

رس تساهدوب و  هجوت  لباق  رایـسب  هتـشذگ  هب  تبـسن  قح  هھبج  یجیردت  یورـشیپ  دندرک ، دیکات  ناھج  رـسارس  رد  ینید  یونعم و  تارکفت  شرتسگ  هب  هراشا  اب  ناشیا 

. تفای دھاوخ  ققحت  قلطم  تروصب  قح  هبلغ  جع )  ) نامز ماما  روھظ  اب  ماجنا 

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

. دروآ دیھاوخ  تسد  هب  ار  یزوریپ  مھ  یھلا و  باوث  مھ  دـینک ، ربص  تمواقم و  رگا  مینکیم : ضرع  دنتـسھ ، هجاوم  تامحز  اب  اجنآ  رد  هک  نامینیطـسلف  زیزع  ناردارب  هب 

ربص دیاب  اھتنم  تشاد ؛ دھاوخ  دوجو  یزوریپ  نیاربانب ، تسین . نیا  رد  یدیدرت  (١ ؛») هرصنی نم  نرـصنیلو هللا  « ؛ تسا هارمھ  ادخ  هار  رد  تکرح  اب  ربص و  اب  هشیمھ  یزوریپ 

. دنشاب هتشاد  لمحت  دننک و 

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

هک تسا  نیا  دراد ، تیمھا  هک  هچنآ  تسا . یللملانیب  ىـساسا  یهلاـسم  کـی  تسین ؛ یلخاد  هلاـسم  کـی  نیطـسلف ، هلاـسم  یلعج ، ىغورد  بصاـغ  تـلود  نآ  یارب 

قئاف دوشیم ، لیمحت  وا  رب  هک  یراشف  ریقحت و  یراوخ و  ینوبز و  نیا  رب  دھاوخب  رگا  هک  ار  تقیقح  نیا  ار ؟ تقیقح  مادک  تسا . هتفایرد  ار  تقیقح  ینیطسلف  دیدج  لسن 

. دماین ناشریگ  یزیچ  مھ  ناگهدننک  هرکاذم  هک  تسین ، هرکاذم  زیم  تشپ  نتفر  شھار  تسا ؛ هلباقم  هزرابم و  شھار  دیآ ،

؛ هدروآ هوتس  هب  ار  ینیطسلف  هدمآراک  یور  ناوج  لسن  نیا  یعیبط  روط  هب  هک  تسا  یناسنا  تورم  محر و  نیزاوم  زا  رود  هنایشحو و  ردقنآ  اھتـسینویھص  راتفر  یفرط  زا   

مدرم دندز ، ییایمیـش  دندز و  پوت  دندروآ و  کنات  دنداد و  جرخهب  لمع  تدش  رگا  هک  دننکیم  لایخ  اھتـسینویھص  دننک . لمحت  دنناوتیمن  تسا و  هدش  مامت  ناشتقاط  رگید 

زا هک  اھنآ  دنربب ؛ نیب  زا  دنناوتیمن  هک  ار  ولگ  رد  هدش  هرگ  یاھهدقع  نآ  اما  دننک ؛ تکاس  ار  مدرم  یاهھرب  رد  دننک و  دایز  ار  راشف  تسا  نکمم  هلب ، درک . دـنھاوخ  تکاس  ار 

. دننک نکهشیر  ار  تکرح  نیا  دنناوتب  هک  تسین  روطنیا  تخیر . دھاوخ  ورف  ار  ناشیاھخاک  همھ  هک  دروآ  دھاوخ  دوجو  هب  اضف  رد  یشرغ  دعر و  نانچنآ  تسین ؛ ینتفرنیب 

راوتسا نیا  رب  اھنآ  تابساحم  ساسا  نوچ  تسا ؛ هتخیر  مھ  هب  تسینویھص  بصاغ  تلود  تابـساحم  مامت  مایق ، نیا  اب  هک  تسا  نیا  دراد ، تیمھا  رایـسب  هک  مود  هتکن   

لاح و رگید  یدامتم ، یاھلاس  نتشذگ  ناشروشک و  زا  جراخ  هب  نیطسلف  یلصا  مدرم  زا  یمین  زا  شیب  دیعبت  زا  دعب  راک و  لوا  یاھراشف  نآ  زا  دعب  نیطسلف  تلم  هک  دوب 

رد هک  یمدرم  رازھ  نارازھ  یتقو  تسا . هتخیر  مھ  هب  هیاپ  نیا  هدمآرد و  بآ  زا  طلغ  تابساحم ، نیا  رضاح  لاح  رد  تشاد . دھاوخن  ار  هلباقم  ناج  طاشن و  مزع و  هلصوح و 

، دننک هزرابم  ماظن  نآ  اب  دنشاب  ممصم  دنتسھ -  رگید  یاھاج  ای  ندرا  ای  نانبل  رد  هک  نیطسلف  یلصا  یاھزرم  زا  جراخ  ىنیطسلف  یاھھورگ  هن  دنتسھ -  نیطـسلف  دوخ 

، دندوب هدناشک  اجنآ  هب  ار  ایند -  رساترس  نایدوھی  ینعی  ینیطسلفریغ -  نارجاھم  دندوب و  هتفرگ  رظن  رد  دوعوم  تشھب  ناونع  هب  ناشدوخ  یارب  هک  ینما  یاضف  نآ  رگید 

نیرتشیب هک  یناسک  هتبلا  تسا . یریزگان  رابجا و  نیا ، دھد . افعتـسا  دش  روبجم  ناشتلود  هک  دینیبیم  اذـل  تسا ؛ هدروخ  مھ  هب  تابـساحم  زورما  تشاد . دـھاوخن  دوجو 

راک رس  رب  ار  یرتلدگنس  تموکح  داد و  جرخهب  یرتشیب  لمع  تدش  یتسیاب  هک  دننک  لایخ  روطنیا  ناشتابـساحم  رد  تسا  نکمم  دنتـشاد ، افعتـسا  نیا  یارب  ار  راشف 

صوصخب یمالـسا -  یاھروشک  همھ  تشونرـس  مالـسا و  یاـیند  تشونرـس  تسا ؛ یمیظع  هلاـسم  تسین ؛ یکچوک  هلاـسم  هلاـسم ، تساـطخ . هابتـشا و  اـما  دروآ ؛

. دراد یگتسب  اھنآ  تشونرس  هب  دنرتکیدزن -  داسف  هدغ  نیا  هب  رطخ و  نوناک  نیا  هب  هک  ییاھروشک 

سدق  / ١٣٧٩/٠٩/٢٩ یناھج  زور  تبسانم  هب  یمالسا  یاھتلود  ناملسم و  یاھتلم  هب  مایپ 

. تسا نیطسلف  مدرم  تازرابم  رد  گرزب  یلوحت  زاغآ  رس  یصقالادجسم  هضافتنا 

شرغ نوگانوگ و  یاھحالـس  کاچاکچ  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  تخـس  یاھـشلاچ  هدرک و  روبع  اھهسیـسد  عاونا  زا  هدومزآ و  ار  دورف  زارف و  رپ  یاھھار  نیطـسلف  تمواـقم 

تسا و رمتسم  تمواقم  داھج و  اھنآ ، نایماح  ناراکتیانج و  لاگنچ  زا  ییاھر  هار  اھنت  هک  تسا  تسا  هتفایرد  یکین  هب  زورما  هدینش و  ار  نمشد  یاھهناخپوت  اھهدنگنج و 

یاـھروشک هعمج  یاـھزامن  رد  هک  تسا  یاهساـمح  روش و  یمدرم و  یاـھکمک  لیـس  نآ  هناـشن  دـناهداد و  رارق  دـییات  دروم  ار  دربـھار  نیا  زین  ناناملـسم  یموـمع  راـکفا 

. تسا هداتفا  هار  هب  هضافتنا  زا  ینابیتشپ  عافد و  رد  یمالسا 

یاھهناشن تسکـش ، نیا  رد  ینیطـسلف  نازرابم  داد و  یـصقالادجسم  هضافتنا  نانیرفآ  هسامح  هب  یگرزب  سرد  نانبل  بونج  زا  لیئارـسا  ندـش  هدـنار  بقع  تسکش و 

لیصا هار  هب  مالسا  شخبتایح  میلاعت  تیونعم و  نید و  لازیال  عبنم  هب  اکتا  اب  دنتفایرد و  تسارف  یدنمشوھ و  اب  یلاغشا  یاھنیمزرس  رد  ار  نمشد  تسکش  یـشاپورف و 

یلو دندوب ، هدرک  یزیرهیاپ  نیطسلف  تلم  ندناشک  تلذ  هب  ریقحت و  ساسارب  ار  تردق  تالداعم  اھتسینویھص  دنتخاس . رتهتشارفارب  ار  هزرابم  مچرپ  دنتـشگرب و  یمالـسا 

ار تزع  فرـش و  هار  دندیروش و  هدروخ  تسکـش  ناراکـشزاس  اکیرمآ و  بلطهطلـس  ماظن  یتسینویھـص ، میژر  رابتفخ  یاھنامیپ  دض  رب  هلداعم و  نیا  دض  رب  ناینیطـسلف 

. دنتخاس وربور  تمواقم  هضافتنا و  اب  اھزرم  رد  نارحب و  اب  نورد  زا  ار  لیئارسا  راکتیانج  میژر  دندیزگرب و 

« نیطسلف يمالسا  تمواقم   » 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 23هاگياپ  هحفص 6 
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رطف  / ١٣٧٩/١٠/٠٧ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

روز و لامعا  اب  دـنناوتیم  دـندرکیم  نامگ   هک  یناسک  دراد . همادا  ناـنچمھ  سدـقملاتیب  نیطـسلف و  گرزب  هضاـفتنا  هک  تسا  نیطـسلف  هلاـسم  نارود ، نیا  مھم  هلاـسم 

. دننادرگرب هار  نیا  همادا  زا  ار  نیطـسلف  تلم  تسناوت  دنھاوخن  دنتـسناوتن و  دندوب ؛ هدرک  هابتـشا  دننک ، فرـصنم  شدوخ  ملـسم  قح  هبلاطم  زا  ار  نیطـسلف  تلم  راشف ،

اھتـسینویھص هک  تسا  یریبعتیب  شوخ  باوخ  نیا  اما  دـننک ؛ راداو  یرابجا  یلیمحت و  توکـس  هب  ار  لـسن  نیا  یحابـص  دـنچ  باـعرا ، راـشف و  بوکرـس و  اـب  تسا  نکمم 

. دننک تموکح  نیطسلف  هدشبصغ  نیمزرس  رب  یتحارهب  سپ  نیا  زا  تسناوت  دنھاوخ  دناهدرک  نامگ 

. داد ناشن  نیطسلف  مدرم  تکرح  زا  ار  شیوخ  ینابیتشپ  دوخ ، دایرف  همھ  اب  ام  زیزع  تلم  دندرک . ینابیتشپ  ینیطسلف  مولظم  نازرابم  زا  ناملسم  یاھتلم  ایند و  مدرم 

رکشت دوجو  همھ  اب  دش ، یلجتم  یناوارف  تمظع  هوکش و  اب  هعمج ، زامن  هوکـشرپ  عامتجا  سدق و  زور  میظع  ییامیپھار  رد  هک  زیزع  مدرم  امـش  تمھ  زا  تسا  مزال  نم 

. منک

ید  / ١٣٧٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  مق  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هچ ایسآ و  رد  هچ  دننکیم -  یمالسا  شزیخ  یمالسا و  جوم  مالـسا و  هیلع  هک  یزکرمتم  شالت  همھ  مغریلع  تسا . هدش  جراخ  گرزب  یاھتردق  تسد  زا  راک  مامز  زورما 

هنانموم هنادرم و  مایق  بالقنا و  تکرب  هب  نیا  دننکب . یراک  دنناوتیمن  رگید  اھنآ  دنکیم و  ادیپ  شرتسگ  زورهبزور  روطنیمھ  یمالـسا  یرادیب  یمالـسا و  جوم  نیا  اقیرفآ -  رد 

هرـصاحم تلم  کی  نیطـسلف ، تلم  تسا . هدـش  جراخ  گرزب  یاھتردـق  تسد  زا   راک  نیا  مامز  هک  تسا  نیطـسلف  هضافتنا  نیمھ  شاهنومن  کی  تسامـش . هناعاجـش  و 

دوخ زا  زابرس  هک  تسین  روطنیا  تسا ؛ ینیطسلف  نآ  نمشد  یزابرـس ، رھ  اجنآ  تسا . هجاوم  اھنمـشد  نیرتیـشحو  اب  هک  تسا  شدوخ  یاھرھـش  اھنابایخ و  رد  هدش 

. تسا هدـننک  هضافتناىنیطـسلف  ناوج  نآ  ىـصخش  نمـشد  زابرـس ، نآ  دوخ  دـننک ؛ لح  ار  لکـشم  نتفرگ ، لگ  نداد و  لگ  اب  تبحم و  اب  فطاوع و  اب  دـنناوتب  ات  دـشاب  اھنآ 

هدنھدناشن نیا  دـناهدرکن . ینیـشنبقع  دناهداتـسیا و  اھتداھـش ، اھتراسخ و  همھ  نیا  اب  یداصتقا ، نوگانوگ  تالکـشم  همھ  نیا  اب  هتـسب ، یاضف  کی  رد  یمدرم  نینچ 

. تسا هدش  جراخ  وگهدنگ  ىوگروز  نادنمتردق  تسد  زا  راک  هتشر  هک  تسا  نیا  هدنھدناشن  تسیچ ؟

بالقنا  / ١٣٧٩/١٠/٢۴ ربھر  اب  نانبل  ریزو  تسخن  یریرح  قیفر  یاقآ  رادید 

نانبل زورما  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دندوزفانیطـسلف : مدرم  هضافتنا  رد  یتسینویھـص  میژر  رب  نانبل  یمالـسا  تمواقم  یزوریپ  ریثات  هب  هراشا  اب  یمالـسا  بـالقنا  مظعم  ربھر 

. دریگیم تروص  نانبل  یگداتسیا  نتسکشیارب  یدایز  یاھشالت  دراد ، نیطسلف  هلاسم  رد  یمھم  هدننکنییعت و  رایسب  شقن 

ناشن رطاخ  دنتسناد و  ینعمیب  کحـضم و  ار  نانبل  رد  ینیطـسلف  ناگراوآ  یمیاد  ناکـسا  یارب  شالت  نیطـسلف و  صوصخ  رد  اکیرمآ  ریخا  حرط  یاهنمخ  هللاتیآ  ترـضح 

ندوب ینیطـسلف  هیحور  ددجم  ندش  هدنز  نانبل و  نکاس  یاھینیطـسلف  رب  یـصقالادجسم  هضافتنا  ریثات  زا  یتسینویھـص  میژر  تشحو  هدنھدناشن  لیاسم  نیا  دندرک :

. تسا نانآ  رد 

مدرم هضافتنا  دـندرک : حیرـصت  یباـیزرا و  تواـفتم  ـالماک  هتـشذگ  لاـس  اـب ۵٠  هسیاـقم  رد  یـصقالادجسم  هضاـفتنا  تکرب  هب  ار  یتسینویھـص  مـیژر  دوـجوم  عـضو  ناـشیا 

. دنک فقوتم  هشیمھ  یارب  ار  نآ  دناوتیمن  یتسینویھص  میژر  تفای و  دھاوخ  همادا  اھراشف  مامت  مغر  هب  نیطسلف 

بالقنا  / ١٣٧٩/١٠/٢٨ ربھر  اب  نیطسلف  هضافتنا  زا  تیامح  سنارفنک  یرازگرب  داتس  یاضعا  رادید 

یمالسا نیمزرس  نیطسلف ، دندرک : ناشنرطاخ  دنتسناد و  روشک  حلاصم  یـسایس و  لقع  لوصا ، اب  قبطنم  ار  نیطـسلف  هلاسم  لابق  رد  یمالـسا  ماظن  عضوم  ناشیا 

. تسا یتسینویھص  بصاغ  میژر  اب  هزرابم  فیلکت ، یمالسا ، تاروتسد  ساسارب  تسا و  هدش  بصغ  یمالسا  دض  نمشد  کی  هلیسوب  هک  تسا 

یونعم ذوفن  تیلوبقم و  للع  زا  یکی  دندوزفا : تسا ، مالسا  یایند  یارب  یعرش  هلاسم  کی  یـصقالادجسم  نیطـسلف و  زا  تیامح  هک  نیا  رب  دیکات  اب  نیملـسم  رما  یلو 

. تسا هدوب  نیطسلف  مدرم  زا  تیامح  رد  یمالسا  ماظن  و  هر )  ) لحار ماما  عطاق  یلوصا و  عضوم  یمالسا ، یاھتلم  نایم  رد  ناریا  یمالسا  یروھمج 

. دشاب یمالسا  ماظن  و  هر )  ) ماما عطاق  عضوم  نامھ  هدننکسکعنم  دیاب  زین  نیطسلف  هضافتنا  زا  تیامح  سنارفنک  دندرک : ناشنرطاخ  یاهنمخ  هللاتیآ  ترضح 

نیطـسلف مدرم  نایم  رد  نآ  قمع  هشیر و  ریخا و  هضاـفتنا  تمظع  هدـنھد  ناـشن  نآ  زاـغآ  زا  هاـم  زا ٣  شیب  تشذـگ  دوجو  اب  ار  یـصقالادجسم  هضافتنا  رارمتـسا  ناشیا 

. تسا ریخا  لاس  دنچ  شزاس  یاھدادرارق  زا  تلم ، نیا  دیدج  لسن  نیطسلف و  مدرم  یگدروخرس  رگنایب  دیدج ، هضافتنا  دندوزفا : دنتسناد و 

دیاب زین  تاعوبطم  دندرک : ناشنرطاخ  دنداد و  رارق  دـیکات  دروم  ار  نیطـسلف  مدرم  مایق  صوصخ  رد  راگدـنام  دنمـشزرا و  یرنھ  راثآ  قلخ  موزل  نینچمھ  یربھر  مظعم  ماقم 

. دنزادرپب ناوج  لسن  یارب  نیطسلف  هلاسم  نییبت  هب  قیمع  یلالدتسا و  یتروصب 

بالقنا  / ١٣٧٩/١١/٢۴ ربھر  اب  روشک  رسارس  یاھهاگشناد  ییوجشناد  جیسب  لکشت  یاضعا  زا  یعمج  رادید 

: دندوزفا دندرمـشرب و  یمالـسا  یایندیـسررب  لباق  مھم و  لیاسم  هلمج  زا  ار  نیطـسلف  ناملـسم  مدرم  هضافتنا  نانبل و  یمالـسا  تمواقم  یزوریپ  یربھر  مظعم  ماقم 

یلعج میژر  سار  رد  دراد ، ترھـش  ناینیطـسلف  دـالج  باـصق و  ناوـنع  هب  هکیدرف  عـطقم ، نیا  رد  ارچ  هک  دنـشاب  هدـیدپ  نیا  لـیلحت  لاـبند  هب  دـیاب  یجیـسب  نایوجـشناد 

. دوب توافتیب  لیاسمنیا  هب  تبسن  دیابن  دریگیم و  رارق  یتسینویھص 

هجیتن ار  یـصقالادجسم  هضافتناو  نانبل  بونج  رد  یتسینویھـص  میژر  تسکـش  مالـسا ، یایند  رد  یمالـسا  بالقنا  رطع  ندش  هدـنکارپ  هب  هراشا  اب  یربھر  مظعم  ماقم 

تلم میظع  تکرح  یونعم  هناوتشپ  تیناحور ، و  هیع ) همحر هللا   ) ماما تیصخش  مالسا ، هک  نیا  رب  دیکات  اب  دنتـسناد و  ناریا  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  میقتـسم  ریغ  ریثات 

زکرم ناونع  هب  ناریا  یمالـسا  ماظن  رد  لالخا  داجیا  یارب  ار  دوخ  شالت  ناھج ، رد  میظع  تکرح  نیا  شرتسگ  ندـش و  وگلا  زا  یریگولج  یارب  نمـشد  دـندوزفا : تسا  ناریا 

. دیوجیم هرھب  کچوک  یاھناسنا  اھفرح و  نداد  هولج  گرزب  یتح  یھار  رھ  زا  تسا و  هدرک  زکرمتم  تکرح  نیا 

جح  / ١٣٧٩/١٢/١٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ناردارب رگید  شود  رب  ار  یاهفیظو  راب  اھمایپ ، نیا  زا  کی  رھ  درک . تفایرد  ناوتیم  یمالـسا  روشک  اھھد  زا  ار  نیریـش  خـلت و  نخـس  اھھد  لاـسما ، جـح  میظع  عاـمتجا  رد 

یروتاتکید و نارگهلخادـم و  متـس  لواـطت و  هک  قارع  تلم  نخـس  دـھدیم : رارق  همھ  مشچ  ربارب  رد  ار  یمالـسا  گرزب  تما  تیعقاو  زا  یئاـمنرود  نآ  عومجم  دراذـگیم و 

تادـھاجم رجا  اـھیرگنهتوک ، اھبـصعت و  هک  ناتـسناغفا  تلم  نخـس  تسا . هدرک  لـیمحت  ناـنآ  رب  ار  ینوبز  تکـالف و  هتفرگ و  ناـنآ  زا  ار  یگدـنز  قنور  نارادـمامز ، یریبدـتیب 

نایئاکیرمآ و یوس  زا  ییادزمالـسا  تسایـس  هک  ینـسوب  تلم  نخـس  تسا . هتخاس  دونع  لفاغ و  یتشم  تلاھج  شوختـسد  ار  یتلم  هداد و  داـب  رب  ار  ناـنآ  یهتـشذگ 

ار هضافتنا  راختفارپ  مچرپ  هک  نیطسلف  تلم  نخس  تسا . هداھن  یدوبان  ضرعم  رد  جیردتب  ار  نانآ  یلم  تیمکاح  هدنکفا و  رطخ  هب  ار  نانآ  یمالسا  تیوھ  ناشناتسدمھ ،

، دوخ هوکـشرپ  یرادـیاپ  اب  هک  نانبل  تلم  نخـس  تسا . هدرک  دـنک  ار  اھتـسینویھص  تواسق  ملظ و   ریـشمش  دوخ ، ناناوج  نوخ  اب  هتـشاد و  اپب  دوخ  راوتـسا  یاھهجنپ  اب 

ایسآ و قرش  هنایم و  یایسآ  یاھتلم  نخس  تسا . هدیناشچ  نانآ  هب  ار  رابتحاضف  یاھتسکش  هتفرگ و  هرخس  هب  ار  نیطسلف  روشک  نابـصاغ  یریذپان  تسکـش  هناسفا 

هک یمالسا  ناریا  زارفارـس  تلم  نخـس  هرخالاب  و  دنھدیم . ربخ  دوخ  یاھتیقفوم  اھیراوشد و  اھیداش و  اھجنر و  زا  کی  رھ  هک  اکیرمآ  اپورا و  رد  یمالـسا  یاھتیلقا  اقیرفآ و 

ناقاتـشم و شوگ  هب  ار  مالـسا  ینامرآ  یهعماج  ققحت  هار  رد  دوخ  خـسار  مزع  و  اھینمـشد ، اـھهئطوت و  ربارب  رد  دوخ  زوربزور  یاـھهبرجت  و  روراـب ، ناـمیا  و  یرادـیاپ ، نآ  رد 

. دنناسریم دوخ  ناگدننک  نیسحت 

« نیطسلف يمالسا  تمواقم   » 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 23هاگياپ  هحفص 7 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3042
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3045
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=11569
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=11571
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=18602
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3054
http://farsi.khamenei.ir


نیطسلف  / ١٣٨٠/٠٢/٠۴ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  شیاشگ  مسارم  رد  تانایب 

تـسا هقطنم  یلـصا  یاھتربع  زا  رگید ، یوس  زا  هناراکـشزاس  یاھحرط  رابتحاضف  تسکـش  وس و  کی  زا  نانبل  بونج  رد  یمالـسا  تمواقم  هدننکهریخ  یزوریپ  دیدرتیب 

ناینیطسلف یور  رب  هقطنم ، ای  نیطسلف و  لخاد  رد  یراکشزاس  یاھهمغن  رگید   راب  نیا  یلو  دننک ؛ ور  هضافتنا  هب  رگید  راب  کی  نیطسلف  ناملسم  مدرم  هدش  بجوم  هک 

. دنھد همادا  یزوریپ  ات  ار  شیوخ  تازرابم  هللااشنا  هک  دنتسھ  ممصم  اھنآ  درادن و  یرثا  مواقم  عاجش و  روبص ،

اکیرمآ و راشف  ناراکشزاس و  ذوفن  لامعا  اب   زیمآحلص و  قرط  زا  تازایتما  هب  ناینیطسلف  یبایتسد  هدعو  اب  ناشنایماح ، اھتسینویھص و  تائاقلا  ریثات  تحت  لوا ، هضافتنا   

زا یـشان  یاھراشف  زا  لیئارـسا  میژر  تاـجن  یارب  ناـھج ، رد  مسینویھـص  ناـیماح  یاھـشالت  همھ  هک  داد  ناـشن  خـیرات ، نآ  زا  لاـس  هد  تشذـگ  یلو  دـش ؛ فقوتم  برغ 

. تسا هدوبن  شیب  یبارس  دندوب ، هداد  هدعو  نیطسلف  ناگدننکهرکاذم  هب  هک  ار  هچنآ  هدوب و  ناناملسم  تازرابم 

نیطسلف  / ١٣٨٠/٠٢/٠۴ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  شیاشگ  مسارم  رد  تانایب 

؛ دوبن شرادولج  سک  چیھ  زیچ و  چیھ  درکیم و  یزاتهکی  هتشذگ  لاس  ات  لبق -  نرق  مین  زا  شیب  ینعی  دش -  دییات  للم  نامزاس  طسوت  امـسر  هک  ینامز  زا  لیئارـسا  میژر 

نداد نودـب  زیزع  ناـناوج  نیا  درک . ناـشیرپ  ار  شناـیماح  میژر و  نیا  باوـخ  تسا ، ناـمیا  حالـس  هب  حلـسم  ناوـج  رازھ  دـنچ  زا  بـکرم  هـک  ناـنبل  یمالـسا  تمواـقم  یلو 

زورما دــش و  ناملــسم  نازراــبم  رگید  هار  غارچ  نازیزع ، نـیا  یزوریپ  دــندرک . نوریب  ناــنبل  بوــنج  زا  یراوــخ  اــب  ار  بصاــغ  مــیژر  نآ  لیئارــسا ، هــب  یزاــیتما  هنوگچــیھ 

. تسا عیسو  یداعبا  رد  نانبل  یمالسا  تمواقم  عون  زا  هک  میتسھ  یصقالادجسم  هضافتنا  دھاش 

ناشن دـیاب  زیچ  رھ  زا  لبق  دـیراد . شود   رب  ار  ینیگنـس  سب  فیاـظو  دـیاهدمآ ، مھ  درگ  هضاـفتنا  زا  تیاـمح  یارب  یمالـسا ، هفیظو  کـی  ناونع  هب  نازیزع  امـش  هک  نونکا   

تدـحو همھ ، سار  رد  اھتنـس و  نامھ  تسا و  مالـسا  دنمھوکـش  خـیرات  هنـسح  یاھتنـس  هب  تشگزاـب  هب  ممـصم  یمالـسا ، یرادـیب  هیاـس  رد  مالـسا  ناـھج  هک  دـیھد 

ناـھج همھ  زا  یخیراـت ، میظع  هعقاو  نآ  رد  دـنوش . زوریپ  یبیلـص  نازواـجتم  هیلع  زاستشونرـس  یاـھدربن  رد  ناناملـسم  دـش  بجوم  هتـشذگ  رد  هک  تسا  ناناملـسم 

. دندش هناور  نامیا  رفک و  دربن  ىنالوط  زاستشونرس و  رازراک  هب  نتسویپ  تھج  نیدھاجم  مالسا ،

لاس هد  ینعی  نامز -  نآ  رد  اریز  دناهتـسب ؛ لد   نآ  هب  لوا  هضافتنا  زا  شیب  هتخود و  مشچ  نیطـسلف  مدرم  زاستشونرـس  تازرابم  نیا  هب  ناھج  ناناملـسم  همھ  زورما   

یــسایس و راـشف  نآ  ربارب  رد  ناوـتیمن  دـندوب  دـقتعم  زین  رگید  یھورگ  دنتــشاد و  اـکیرمآ  ورگ  رد  لد  یاهدـع  دوـب ؛ هدـش  ریگارف  هـقطنم  رد  جـیردتب  شزاـس  یاـضف  شیپ - 

تروص هقطنم  رد  ماگنھ  نآ  رد  هک  یتالوحت  زا  سپ  درادن . دوجو  لیئارسا -  اکیرمآ و  طیارـش  اب  مھ  نآ  شزاس -  شریذپ  زج  یھار  دومن و  یگداتـسیا  یللملانیب  یزاسوج 

هدـش هجاوم  تسبنب  اب  هقطنم  رد  شزاس  لح  هار  هک  تسا  هتفرگ  لکـش  سنارفنک  نیا  یطیارـش  رد  لاـسما ، اـما  دـش . مھارف  رتشیب  هیرظن  نیا  تیبثت  هنیمز  تفریذـپ ،

. دننکیم فارتعا  تسبنب  نیا  هب  دنراد ، هتشاد و  اکیرمآ  ورگ  رد  لد  هک  ییاھنآ  یتح  تسا و 

ضرعم رد  زین  نانآ  ینورد  تدحو  دندوب . یگدروخرس  راچد  سراف -  جیلخ  گنج  نایرج  رد  یلاوتم -  یاھتسکش  هلـسلس  کی  یپ  رد  ناناملـسم  بارعا و  لاس ١٣٧٠ ، رد   

، ناـنبل بوـنج  رد  یمالـسا  تمواـقم  میظع  یخیراـت و  یزوریپ  وـترپ  رد  هژیوهب  ینوـنک و  طیارـش  رد  یلو  دوـب ؛ مکاـح  ناـنآ  رب  یگتـسددنچ  تـشاد و  رارق  یدـج  یـشاپورف 

. تسا هدش  ادیپ  ناناملسم  لد  رد  یشخبتایح  هزات و  یاھدیما 

تسکش اب  نآ  رد  اھهبرجت  همھ  دشیم  هتفگ  هک  لیئارسا -  اب  برع  یاھـشترا  یماظن  هلباقم  دشیم : حرطم  شور  ود  هراومھ  لیئارـسا ، اب  دروخرب  هوحن  دروم  رد  نامز  نآ   

، هدش لاغشا  یضارا  زا  یشخب  زا  ینیشنبقع  یازا  رد  دیدرگیم و  زیمآتملاسم  قرط  زا  لیئارسا  یاھهتـساوخ  ققحت  هب  رجنم  هک  شزاس  شور  و  تسا -  هدش  هجاوم 

زا دـشیم  هتفگ  دوبن و  حرطم  تمواقم  یوگلا  اـھزور ، نآ  رد  میدوب . نآ  دـھاش  دـیوید  پمک  رد  هک  هچنآ  ریظن  درکیم ؛ نیمـضت  ار  یبرع  یاـھروشک  یماـظن  ناوت  دـشر  مدـع 

یزایتما هنوگرھ  نداد  نودب  ار  هدـش  لاغـشا  یاھنیمزرـس  راب  نیتسخن  یارب  تسناوت  هک  تسام  یور  شیپ  قفوم  یوگلا  کی  کنیا  اما  تسین ؛ رادروخرب  یمومع  شریذـپ 

، دـیوید پمک  رد  ددرگ . نانبل -  ینعی  یبرع -  روشک  نیا  تختیاپ  رد  دوخ  مچرپ  نتـشاذگ  یاـج  هب  رد  یتسینویھـص  میژر  هتـساوخ  ققحت  زا  عناـم  دـنک و  دازآ  لیئارـسا ، هب 

هناسمتلم یمالسا ، تمواقم  تردق  زا  ینارگن  اب  هک  تسا  لیئارسا  نیا  نانبل ، بونج  رد  یلو  دوب ؛ انیس  لامش  هب  رصم  شترا  مازعا  مدع  لیئارـسا ، ینیـشنبقع  طرش 

. دنادرگ زاب  یلاغشا  قطانم  رگید  نانبل و  بونج  هب  لماک  روط  هب  ار  تیمکاح  تسناوت  تمواقم  ینعی  تسا ؛ نانبل  نیطسلف و  زرم  هب  نانبل  شترا  مازعا  راتساوخ 

نیطـسلف مدرم  تـسا . ناـنآ  دوـخ  تمواـقم  ورگ  رد  افرـص  یزوریپ  هـک  دـناهتفایرد  هدـش و  دـیماان  هناراکــشزاس  یاھــشور  هـمھ  زا  هـک  تـسا  یمدرم  ماـیق  هضاـفتنا ، نـیا   

تارکاذم تیاھن  رد  اما  دندرک ؛ میدـقت  یمالـسا  نیمزرـس  یدازآ  مالـسا و   هار  رد  ار  یرایـسب  نازابناج  ادھـش و  دـندش و  ناوارف  یاھتراسخ  لمحتم  دوخ  ىلبق  هضافتنا  رد 

طقف لیئارـسا  هک  دـندیمھف  ـالمع  اریز  دـننکیمن ؛ عاـفد  نآ  زا  رگید  مھ  ولـسا  ىنیطـسلف  ناعفادـم  ناـحارط و  یتـح  زورما  دوـب ؟ هـچ  ولـسا  هجیتـن  درک . فـقوتم  ار  نآ  ولـسا 

مان داد و  ینیطـسلف  فرط  هب  یکدنا  زیچ  رگا  دنک . مک  ار  دوخ  یریذپهبرـض  دوش و  صالخ  تسد  هب  گنـس  نیزرابم  ىیورایور  زا  ینعی  دنک ؛ لح  ار  دوخ  لکـشم  تساوخیم 

طلغ هب  دـید و  هدـش  لـح  ار  دوـخ  لکـشم  هکنآ  ضحم  هب  دوـب . شدوـخ  ىریذپبیـسآ  ندرک  مک  هضاـفتنا و  شتآ  ندرک  شوماـخ  یارب  افرـص  تشاذـگ ، زاـیتما  یاـطعا  ار  نآ 

یبلطنوزف درک و  فقوتم  مھ  ار  کدـنا  تازایتما  نامھ  یاطعا  دـنرادن ، ار  اھنآ  اب   ییوراـیور  تمواـقم و  هضاـفتنا و  ىریگرـس  زا  ناوت  رگید  نیطـسلف  مدرم  هک  درک  ساـسحا 

. دنرادن مایق  زج  یھار  دنتفایرد  هک  داد  رارق  یتلاح  رد  ار  نیطسلف  مدرم  ولسا ، حرط  شزاس و  دنور  دنیارف  تخاس . راکشآ  ار  دوخ  یتاذ 

مدرم دوب . یصقالادجسم  هب  اھتـسینویھص  بدا   هئاسا  دیماجنا ، نیطـسلف  مدرم  مشخ  راجفنا  هب  هک  یاهقرج  ینعی  تسا ؛ سدقملاتیب  یـصقا ، هضافتنا  یلـصا  روحم   

هلعـش یراکادـف ، راثیا و  اب  دـندمآ و  هنحـص  هب  دـنراد ، شود  رب  ناناملـسم  یبھذـم  یاھناکم  نیرتسدـقم  زا  یکی  زا  تسارح  رد  هک  یریطخ  تلاسر  تفاـیرد  اـب  نیطـسلف 

. دنتخورفارب ار  تسینویھص  نارگلاغشا  هیلع  هزرابم  تمواقم و  سدقم 

هظحالم دنادرگزاب . نیطسلف  هنحص  هب   ار  یلم  تدحو  تسناوت  کرابم  هضافتنا  نیا  اما  دیدرگ ؛ ناینیطسلف  هقرفت  بجوم  ولـسا -  حرط  صخـشم  روط  هب  و  شزاس -  دنور   

یرگید یاج  رد  ناشلد  نانچمھ  هک  یناسک  یتح  دـناهتفرگ . رارق  رگیدـکی  رانک  رد  یلم  یمالـسا و  تانایرج  دـنراد و  روضح  هزرابم  نیا  رد  مدرم  راشقا  همھ  هک  دـییامرفیم 

. دناهدش میظع  تکرح  نیا  اب  یھارمھ  زا  ریزگان  تسا ،

تردق اب  ریخا ، هھد  ود  رد  هنعهللایضر  ینیمخ  ماما  تکرح  روھظ  ناریا و  رد  یمالسا  بالقنا  یزوریپ  زا  سپ  یمالسا ، یرادیب  شبنج  رگید  ریبعت  هب  ای  یمالسا و  شزیخ   

زا جراخ  رد  یتح  تسناوت  یـصقا  هضافتنا  تسا . نیطـسلف  هلاسم  تکرح ، شبنج و  نیا  یلـصا  روحم  زورما  تسا . هدـش  رھاـظ  مالـسا  ناـھج  هقطنم و  هنحـص  رد  ماـمت 

قرش ات  برغ  زا  ناملـسم -  یاھتلم  ینویلیم  تارھاظت  دناشکب . هنحـص  هب  ار  برع  ناملـسم و  یاھتلم  مومع  نیطـسلف ، تلم   زا  نورب  نیطـسلف و  ییایفارغج  یاھزرم 

. دنیامن افیا  ناناملسم  تدحو  داجیا  رد  یھجوت  لباق  شقن  لاح  نیع  رد  دننک و  باسح  نانآ  یاھتیامح  یور  رب  دنناوتیم  نیطسلف  مدرم  هک  داد  ناشن  مالسا -  ناھج 

دوخ لاغشا  رد  ار  نانبل -  تختیاپ  ینعی  توریب -  لیئارسا ، تفرگ ، لکش  لحار  ماما  تیامح  هیصوت و  اب  ینانبل و  نادرمروالد  تمھ  هب  نانبل  رد  یمالسا  تمواقم  هک  یزور   

ار نانآ  ناربخیب ، زا  یھورگ  داد ، رـس  ار  (« ٢) سدقلاوحن افحز  افحز   » راعـش یمالـسا  تمواقم  یتقو  زور  نآ  دوب . هتخادنا  گنچ  روشک  نیا  یـسایس  تاردـقم  رب  تشاد و 

خیرات نآ  زا  دیتسھ ؟ ناوتان  دوخ  روشک  تختیاپ  هب  دورو  زا  اھینانبل  امـش  هکنآ  لاح  درک ، تکرح  سدق  یوس  هب  دوشیم  ایآ  دندرک : لاوس  هنعط  هب  دـندناوخ و  شیدـناهداس 

. تسین یدایز  نامز  اھتلم  تازرابم  خیرات  رد  لاس ، هدجھ  هک  دییامرفیم  قیدصت  دیشک . ازارد  هب  لاس  هدجھ  طقف  لیئارسا ، رب  یمالسا  تمواقم  یخیرات  یزوریپ  ات 

اھھد دـنکیم و  ینیگنـس  مدرم  شود  رب  یداصتقا  راشف  ددرگیم ؛ ناریو  اھهناخ  دـنوشیم ؛ هتـشک  مدرم  دراد . هارمھ  هب  زین  ار  یرابفـسات  یاـھتراسخ  هزراـبم ، دـیدرت ، یب   

یاھب دیاب  ریزگان  هک  تسا  شزرااب  ردقنآ  یزوریپ  تسیچ ؟ یراکادف  راثیا و  نیا  هجیتن  مینیبب  دـیاب  یلو  درک ؛ دـھاوخن  اھر  ار  ام  یاھلد  زگرھ  نآ  رثات  لالم و  هک  رگید  تبیـصم 

. دوش هتخادرپ  زین  نآ 

، یمالسا تمواقم  تمظع  ربارب  رد  هدرسفا  ناوتان و  کنیا  درکیم ، هتکید  یبرع  یاھتلم  رب  ار  دوخ  یاھهتـساوخ  همھ  دیـشکیم و  هدبرع  هقطنم  نیا  رد  یزور  هک  لیئارـسا   

نیا رد  نآ  زا  یـشخب  یتح  مالـسا و  ناھج  تاناکما  همھ  رگا  هک  دـینادب  نیقی  تسا . برع  ناملـسم و  یاـھتلم  یاـھییاناوت  زا  یکچوک  شخب  نیا  تسا ؛ هدز  وناز  نیمز  رب 

تسا تسرد  دروخ . تسکش  هرفن  رازھ  دنچ  تمواقم  کی  زا  نانبل  بونج  رد  لیئارسا  دوب . میھاوخ  یتسینویھص  میژر  یدوبان  لاوز و  دھاش  ام  دوش ، هتفرگ  راک  هب  ریسم 

هکلب رازھ ، دنچ  زا  طقف  رمتسم  روط  هب  یلو  دنک ؛ جیسب  ار  ورین  رازھ  اھھد  هکلب  نارازھ ، تسا  هتـسناوت  ترورـض  ماگنھ  هب  هتـشاد و  یقیمع  ىمدرم  دادتما  هللابزح ، هک 

« نیطسلف يمالسا  تمواقم   » 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 23هاگياپ  هحفص 8 
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 - شاهتفرشیپ یتاحیلـست و  یروآنف  نآ و  یماظن  تاناکما  همھ  لیئارـسا و  ینعی  تسا . هدرب  هرھب  تسینویھـص  نارگلاغـشا  اب  ییورایور  یاھروحم  رد  ورین  دص  دنچ  زا  هاگ 

یوق و حالـس  هتبلا  دروخ . تسکـش  دـنربیم ، هرھب  گـنج  رد  ییادـتبا  رایـسب  یاھحالـس  زا  هک  روشرپ  ناـمیااب و  ناوـج  دـص  دـنچ  زا  تسا -  لـصتم  اـکیرمآ  هناـخدارز  هب  هک 

. دوب نامیا  حالس  اھنآ ، ریذپانتسکش 

یور شیپ  زین  تسکش  یوگلا  لاحنیعرد  دیسر . یزوریپ  هب  تراسخ ، لمحت  هتبلا  هزرابم و  تمواقم و  اب  ناوتیم  ینعی  تسام ؛ یور  شیپ  هزرابم  تمواقم و  یوگلا  سپ ،  

هفرطکی لـیمحت  تیاـھن  رد  ندـناشک و  تـلذ  هـب  ریقحت ، زین  نآ  هجیتـن  تـسا . نـتفرگ  تـسد  رد  حلـص  ییادـگ  هساـک  هناراکـشزاس و  یاھـشور  هـب  نتـسب  لد  نآ  تساـم و 

. میدرک هدھاشم  انیع  زین  ار  نیا  هک  تسا  لیئارسا  یاھهتساوخ 

مزال ییاناوت  هجو  چیھ  هب  یتسینویھـص  میژر   تسا . یدنمورین  رایـسب  هناوتـشپ  هتبلا  هک  تسا ، نیطـسلف  مدرم  هضافتنا  هناوتـشپ  شایخیرات ، یزوریپ  هللابزح و  زورما   

هب میمصت  رگا  دیگنج و  دنھاوخن  اھنآ  اب  بارعا  هک  دیما  نیا  اب  دناهدروآ ، نیطسلف  هب  هداد و  بیرف  ار  نایدوھی  درادن . ار  اھینیطـسلف  اب  تدمزارد  رمتـسم و  ییورایور  کی  یارب 

دوخ یتسھ  هک  دنرادن  ار  نیا  یگدامآ  دناهدمآ ، نیطسلف  هب  یھاو  دیما  نیا  اب  هک  یدارفا  دوب . دھاوخ  اھنآ  تدمزارد  یگداتسیا  زا  عنام  برغ  راشف  دنشاب ، هتـشاد  هلباقم 

. تسا هدش  زاغآ  سوکعم  ترجاھم  دنور  یتح  هدروخ و  هبرض  تدشهب  اھتسینویھص  مسیروت  اھشرازگ ، قبط  دننک . مسینویھص  ناراذگناینب  ىسایس  یاھفدھ  یادف  ار 

...

هک یعافدـیب  مدرم  هک  دریگ  رارق  دـیکات  دروم  هتکن  نیا  دـیاب  یللملانیب  عماـجم  رد  دـننک . تیاـمح  نیطـسلف  مدرم  تازراـبم  تیعورـشم  زا  دـیاب  بارعا  ناناملـسم و  همھ   

نانآ عورشم  قح  نیطسلف  مدرم  تمواقم  هضافتنا و  رارمتـسا  اذل  دننک . هزرابم  دوخ  قوقح  قاقحا  یارب  دنراد  قح  دناهتفرگ ، رارق  لاغـشا  تحت  هدش و  بلـس  نانآ  قوقح 

. دوشیم ریسفت  یناھج  یاھتردق  رابکتسا و  هتساوخ  تھج  رد  الومعم  نیناوق  نیا  هنافساتم  هک  دنچرھ  تسا . هدرمش  مرتحم  ار  نآ  زین  یللملانیب  نیناوق  تسا و 

نیطسلف  / ١٣٨٠/٠٢/٠۴ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  شیاشگ  مسارم  رد  تانایب 

رتهدرتسگ اـھنآ  هئطوت  رتـشیب و  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  زا  اـکیرمآ  مسینویھـص و  تینابـصع  یگتفـشآرب و  دوشیم ، رتهدرتـسگ  نیطـسلف  ناـنبل و  تازراـبم  هنماد  هچرھ 

زا هچراـپکی  ناریا  ناملـسم  مدرم  دنتـسھ . مجـسنم  یگمھ  روـشک ، یاـسور  نـالووسم و  ناریا و  ناـشلامیظع  تـلم  ناـشتاغیلبت ، مـغریلع  دـننادب  اـھنآ  یلو  ددرگیم ؛

یمالـسا یروھمج  یدربھار  یاھتـسایس  یلـصا  ناکرا  زا  شنایماح  مسینویھـص و  اب  هزرابم  هضافتنا و  ، نیطـسلف زا  تیامح  دننکیم و  تیامح  مالـسا  بالقنا و  یاھنامرآ 

یـصقالادجسم و سدـقملاتیب و  دوشیم و  دازآ  یھلا  لضف  هب  نیطـسلف  مالـسا ، ناھج  تیامح  نیطـسلف و  ناملـسم  مدرم  تازرابم  همادا  اب  میراد  نیقی  ام  تسا . ناریا 

. هرما یلع  بلاغ  هللاو  هللااشنا . ددرگیم ؛ زاب  مالسا  ناھج  شوغآ  هب  یمالسا  نیمزرس  نآ  طاقن  ریاس 

بالقنا  / ١٣٨٠/٠٣/٠٧ ربھر  اب  سلجم  ناگدنیامن  رادید 

سنارفنک ییاـپرب  رد  سلجم  مادـقا  زا  ینادردـق  رکـشت و  اـب  دـش ، رازگرب  یمالـسا  یاروـش  سلجم  لیکــشت  زورلاـس  اـب  ناـمزمھ  هـک  رادـید  نـیا  رد  یربـھر  مـظعم  ماـقم 

. دندرک دای  نیطسلف  یمالسا و  یروھمج  سلجم ، خیرات  رد  راگدنام  راذگریثات و  یمادقا  ناونعب  نآ  زا  نیطسلف ، هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب 

بالقنا  / ٠٣/١٣٨٠/٠۵ ربھر  اب  هیروس  روھمج  سیئر  نواعم  مادخ  میلحلادبع  یاقآ  رادید 

نیطـسلف و مدرم  مشخ  شتآ  یلاغـشا ، یاھنیمزرـس  رد  یراـج  عاـضوا  دـندوزفا : نیطـسلف  مدرم  زا  ناملـسم  یاـھتلم  همھ  تیاـمح  هب  هراـشا  اـب  یربـھر  مـظعم  ماـقم 

یارب دندرک : حیرصت  ناشیا  دزاس . شوماخ  ار ، هدش  روهلعش  شتآ  نیا  تسناوت  دھاوخن  یبوکرـس  چیھ  دنکیم و  رتقیمع  رتیوق و  هضافتنا  همادا  یارب  ار  نانآ  یاھهزیگنا 

. دنھد یرای  ار  نیطسلف  مدرم  هضافتنا ، زا  تیامح  اب  دیاب  یمالسا  یاھتلود  اھتلم و  همھ  تسین و  هضافتنا  زا  رتکانرطخ  زیچ  چیھ  یتسینویھص  بصاغ  میژر 

حلسم  / ١٣٨٠/٠٧/٠۴ یاھورین  یادھش  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

یلیئارـسا یاھرتپوکیلھ  اما  دـندوب ؛ هدـش  عمج  تیاکـش  یارب  روشک  نیا  رد  للم  نامزاس  یگدـنیامن  رتفد  ولج  نانبل  یاناق  مدرم  زا  یداـیز  هورگ  نیا ، زا  لـبق  لاـس  دـنچ 

! دننادیمن مسیرورت  ار  نیا  اھییاکیرما  دنتشک ! ار  همھ  دنتسب و  رابگر  هب  دوب -  هنشت  دوب ، هنـسرگ  دوب ، هچب  دوب ، درم  دوب ، نز  ناشنایم  رد  هک  ار -  مدآ  رفن  دص  دنچ  دندمآ و 

بیوصت امسر  شیپ  هام  ود  یکی  رد  یتسینویھص  بصاغ  تلود  تسین ! مسیرورت  قادصم  اھنیا  زا  مادکچیھ  اما  دناهتـشک ؛ ای  دناهدوبر و  ار  یدارفا  دناهدمآ و  نانبل  هب  اھراب 

اھنیا زا  مادکچیھ  اما  دنتشک ؛ ار  یددعتم  دارفا  دندرک و  رجفنم  ار  ناشنیشام  دندرک ؛ مھ  رورت  دندروآ -  ار  رورت  مسا  یتح  دنوش -  رورت  اھینیطسلف  زا  یرصانع  دیاب  هک  درک 

، دنراد تسد  رد  گنـس  دنـشکیم و  دایرف  دننکیم ، مایق  ناشدوخ  هدـش  لاماپ  قح  ذاقنتـسا  نیمزرـس و  زا  عافد  یارب  هک  نیطـسلف  مدرم  یلو  تسین ؛ مسیرورت  قادـصم 

. دنکیمن لوبق  ار  نآ  ایند  تسا و  یطلغ   قطنم  نیا  تسا . نیا  اھییاکیرما  قطنم  دنتسیرورت ! دنرادن ، مھ  هحلسا 

ناضمر  / ١٣٨٠/٠٩/١۶ هعمج ٢١  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

کرویوین و رد  ییاـکیرما  زکارم  هب  هلمح  رویرھـش و  یایاضق ٢٠  زا  دعب  هک  تسا  نیا  دـنک ، هجوتم  دوخ  هب  رایـسب  ار  مالـسا  یایند  دـیاب  هک  هچنآ  نیطـسلف ، هلاسم  دروم  رد 

ار هدافتسا  وس  رثکادح  یتسینویھص  میژر  دیدرگ  ثعاب  دش ، نیطسلف  هلاسم  زا  هک  یتلفغ  ناتـسناغفا ، یایاضق  شاهلابند  ایاضق و  نآ  هب  مدرم  هجوت  زا  دعب  نتگنـشاو و 

یاھرھـش رد  هک  تسا  هدـناسر  اـجنآ  هب  ار  راـک  ریخا ، هاـم  دـنچ  ىپردـیپ  یاـھتیانج  دـیدش و  یاھیریگتخـس  زا  دـعب  یتسینویھـص  میژر  دـنکب . یھجوتیب  تلفغ و  نیا  زا 

دیاب دـندرک . ثداوح  نآ  زا  ار  هدافتـسا  وس  رثکادـح  اھتـسینویھص  دـنکیم . تیانج  اباحمیب  دوشیم و  نیطـسلف  مدرم  یاھهناخ  دراو  کنات  یگنج و  لیاسو  اب  ینیطـسلف ،

. دنک تیلووسم  ساسحا  دوش و  هجوتم  مالسا  یایند 

...

. دننکیم قیوشت  ار  راکتیانج  تموکح  المع  اھنآ  هک  نیا  رطاخ  هب  دنکیرش ؛ نآ  تیلووسم  رد  اھتیانج و  نیا  رد  سیلگنا  تلود  اکیرما و  تلود 

راک هچ  دنادیمن  هک  تسا  راک  رد  هدنامورف  لگرداپ و  نانچنآ  یتسینویھـص ، تلود  زورما  دشاب . مولعم  مھ  نیا  درک ؛ دھاوخن  زاب  ار  اھتـسینویھص  راک  هرگ  اھـشالت ، نیا  هتبلا 

ار اھنآ  هک  هچنآ  تسا . شیپ  رد  مھ  یرتدب  یاھزور  دمآیم ؛ شیپ  یتسینویھص  بصاغ  تلود  یارب  دیاب  اھزیچ  نیمھ  درادن . یشوخ  تبقاع  ییوگروز ، ملظ و  بصغ و  دنک .

هکلب هک  تسا  نیا  یارب  اـھنآ  یاھتـسایس  اـکیرما و  تلود  اھتـسینویھص و  یاھیگدـنود  اھـسامت و  اھـشالت و  اـھتمحز و  هـمھ  تـسا  . هضاـفتنا  نـیمھ  دـنکیم ، نیگمـشخ 

ار شلاوما  دـناهتفرگ ، ار  شاهناـخ  دـناهتفرگ ، ار  شنیمزرـس  هک  یتـلم  دوخ ؛ قـح  قاـقحا  یارب  تلم  کـی  ماـیق  ینعی  هچ ؟ ینعی  هضاـفتنا  دـنناشنب . ورف  ار  هضافتنادـنناوتب 

زورما اما  تسا ؛ هدرک  یھاتوک  یتدـم  تلم  نیا  دـننکیم . راتفر  وا  اـب  روخیرـسوت  تیلقا  کـی  لـثم  دوخ  روشک  لـخاد  رد  دـناهدرک ، شریقحت  دـناهتفرگ ، ار  شعرازم  دـناهتفرگ ،

میژر دناهدرک . زجاع  ار  اھنآ  لاحنیعرد  دناهتفر ؛ حلسم  نادند  ات  شترا  کی  هزرابم  هب  گنس  اب  دناهدش و  یرج  ناناوج  نیا  هزرابم ، نادیم  رد  دناهدش . نادیم  دراو  شناناوج 

دنناوتب هک  تسا   نیا  اھنآ  یعـس  همھ  تسا . هدـنامرد  دوخ  راک  رد  اتقیقح  تسا ، هدـش  زاغآ  یـصقالادجسم  هضافتنا  هک  ریخا  هام  دـنچ  لاس و  کـی  نیا  رد  یتسینویھص 

ماسقا عاونا و  ناکدوک ، سرادـم  نیطـسلف و  هراـچیب  مدرم  رب  زور ، دـنچ  نیا  رد  دـنروآیم . راـشف  مدرم  هب  نیارباـنب  دـننک . شوماـخ  ار  قحب  ماـیق  نیا  سدـقم و  هلعـش  نیا 

. دناهدرک دراو  ار  اھراشف 

بالقنا  / ١٣٨٠/١٠/١٠ ربھر  اب  نیطسلف  تلم  زا  عافد  تیعمج  یاضعا  رادید 

نیا سکع  یھاگ  هنافـساتم  تسا . شخبدـیما  اھنآ  هدـنیآ  دـننادب  دـننک و  ادـیپ  هیحور  دنتـسھ ، هزرابم  لوغـشم  هک  یناسک  هک  تسا  نیا  میراد ، جایتحا  زورما  ام  هک  هچنآ 

، تشاد کمک  تیامح و  هب  ار  جایتحا  رثکادح  هضافتنا  هک  ریخا  یاھھام  نیمھ  رد  دننکشب . مھ  رد  ار  دیما  نیا  ات  دننکیم  شالت  برغ  یتاغیلبت  یاھھاگتـسد  دوشیم . هدید 

« نیطسلف يمالسا  تمواقم   » 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 23هاگياپ  هحفص 9 
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نیا یانعم  تسا . مس  اھنیا  دندز ؛ فرح  هضافتنا  فعـض  یناوتان و  زا  دوب . مس  هضافتنا  یارب  هک  دش  هدـناشک  یبلاطم  هب  اھملق  زا  یـضعب  مالـسا  یایند  رد  هک  دـش  هدـید 

. درادن اھتسینویھص  لباقم  رد  نداتفا  کاخ  هب  میلست و  زج  یھار  چیھ  نیطسلف  تلم  هک  تسا  نیا   بلاطم 

هب زج  اھنآ  دـمآ . دـھاوخن  شیپ  هک  تسا  یزیچ  نیا  دـننکیم . هابتـشا  هتبلا  دننمـشد و  اھنآ  اما  دـننکیمن ، رکف  قلطم  میلـست  زا  رتمک  یزیچ  هب  مھ  لیئارـسا  اکیرما و  هتبلا 

ینیطـسلف فرط  هب  یزایتما  چـیھ  دنتـسین  رـضاح  اھنآ  درک . تباث  ار  نیا  رگید  راب  کی  ینیطـسلف ، فرط  اب  اـھنآ  راـتفر  دنتـسین ؛ عناـق  اھینیطـسلف  فرط  زا  قلطم  میلـست 

میلـست هب  دیابن  ام  دنتـسین . عناق  نیا  زا  رتمک  هب  دـننک . هدافتـسا  نیطـسلف  هضافتنا  ندرک  دوبان  یارب  رازبا  کی  ناونع  هب  مھ  ینیطـسلف  فرط  زا  دـنھاوخیم  اھنآ  دـنھدب .

ندـش و جاـتحم  اھتـسینویھص و  ناوـناز  ندـمآرد  هزرل  هب  هزاـت و  قـفا  دـیما و  تقیقح ، مینک . ناـیب  ار  تـقیقح  دـیاب  اـم  مـینک ؛ کـمک  نیطـسلف  تـلم   ندرک  دـیمون  ندرک و 

نامیا هب  دنکیم و  تکرح  هچراپکی  هک  یتلم  نآ  دنکیم . تکرح  شنامیا  هب  یکتم  هک  تسا  یتلم  یمومع  تکرح  لباقم  رد  اھتسینویھص  یماح  یاھتردق  ندش  لصاتـسم 

یناور هنیمز  مینک و  نشور  دناهنحـص ، نادـیم و  طـسو  هک  یناـسک  یاـھلد  رد  رتـشیب  دـیما  داـجیا  یارب  ار  قیاـقح  نیا  دـیاب  اـم  تسین . ریذپتسکـش  تـسا ، یکتم  دوـخ 

. دوش ادیپ  تمواقم  ىناور  هنیمز  ات  دننک  یراک  هک  تسا  نیا  اھهناسر  هفیظو  مییامن . مھارف  ار  تمواقم 

نیطسلف  / ١٣٨٠/١١/١١ هضافتنا  زا  تیامح  رد  مالسا  ناھج  یاھهناسر  یللملانیب  شیامھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

دـص رد  هدوب و  ام  خیرات  لوط  رد  شنانمـشد  مالـسا و  یاھیریگرد  هنحـص  نیطـسلف  هتبلا  تسا . نیطـسلف  یارب  یزاستشونرـس  یاھزور  اھزور ، نیا  هک  مینکن  کش  دیاب 

یاھنرق رد  مالسا  خیرات  مھم  ثداوح  زا  ییولبات  ار  نیطسلف  دوشیم  عقاو  رد  تسا . هدوب  مالسا  نانمـشد  اب  هزرابم  مدقم  طخ  ریخا -  لاس  هاجنپ  رد  صوصخب  ریخا -  لاس 

، دیآیم دراو  نیطسلف  مدرم  رب  زورما  هک  ییاھراشف  الوا  تسا . ییانثتـسا  ابیرقت  هیـضق -  بناوج  هب  هجوت  اب  درذگیم -  نیطـسلف  رد  زورما  هک  هچنآ  یلو  تسناد . یدامتم 

لام و ناج و  مسج و  اب  تیدج ، نیا  اب  ار  نیطسلف  تلم  زگرھ  ام  تسا . هقباسیب  دننکیم ، نیطـسلف  مدرم  زورما  هک  مھ  یاهناناج  هزرابم  یراکادف و  ایناث  تسا ؛ هقباسیب 

. تسا کرابم  هضافتنا  نیا  هب  طوبرم  تیصوصخ  نیا  میاهدرکن . هدھاشم  هنحص  رد  ناشنازیزع  دنزرف و 

نیطسلف  / ١٣٨٠/١١/١١ هضافتنا  زا  تیامح  رد  مالسا  ناھج  یاھهناسر  یللملانیب  شیامھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

، تیصوصخ کی  تسا : هتشادن  دوجو  مھ  اب  نیطسلف ، یارب  هزرابم  اھینیطسلف و  تازرابم  رد  تیـصوصخ  ود  نیا  اھنامز  زا  کیچیھ  رد  هک  دراد  تیـصوصخ  ود  زورما  هزرابماب 

هزرل هب  ار  یتسینویھـص  میژر  ناوـناز  مھ ، اـب  تیـصوصخ  ود  نیا  عاـمتجا  تسا . نآ  ندـش  ریگهمھ  ندـش و  یمدرم  مود ، تیـصوصخ  و  تسا ؛ هزراـبم  نیا  ندوـب  یمالـسا 

. تسا هدـمآ  دوجو  هب  زورما  یـساسا ، هدـمع و  رطخ  هک  دـنھدیم  صیخـشت  تسرد  دـنمھفیم و  دراد . دوجو  یتسینویھـص  نایک  رـسارس  رد  رطخ  ساسحا  تسا . هدروآرد 

دینادیم امش  درک . باجم  ار  اھنآ  هرکاذم  زیم  تشپ  دوشب  هک  دنتسین  یایسایس  یاھتیصخش  تسین ؛ هورگ  کی  هتفرگ ، رارق  یتسینویھص  نایک  لباقم  رد  زورما  هک  یـسک 

نایم رد  یھاگآدوخ  داتفا و  تلم  نماد  رد  هزرابم  یتقو  اما  غورد -  یاھهدعو  عیمطت و  دیدھت ، اب  درک -  باجم  ار  دارفا  دوشیم  نوگانوگ  یاھهویـش  اب  هرکاذـم ، زیم  تشپ  هک 

هک یماگنھ  مھ  یفرط  زا  دـش ؛ دـنھاوخ  لاماپ  دوبان و  هرـسکی  الاو  دنتـسیاب ، تیعـضو  لباقم  رد  دـنراد  هفیظو  هک  دـندرک  ساسحا  دوجو  همھ  اب  اھنآ  دـمآ و  دوجو  هب  مدرم 

شیپ یعضو  نینچ  زورما  دوشیم . کانرطخ  رایـسب  نمـشد ، یارب  هزرابم  تروص ، نیا  رد  دش ، یکتم  اھناج  اھلد و  هب  تفرگ و  همـشچرس  یمالـسا  نامیا  زا  هزرابم ، ریبدت 

. تسا هدمآ 

نیطسلف  / ١٣٨٠/١١/١١ هضافتنا  زا  تیامح  رد  مالسا  ناھج  یاھهناسر  یللملانیب  شیامھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

دنک راداو  ار  وا  دروآرد و  وناز  هب  ار  نیطسلف  تلم  تسا  ددص  رد  تیناسنا -  تلادع و  تقیقح و  تیونعم و  زا  رود  یلکهب  رـصنع  ود  اکیرما -  ینابیتشپ  اب  یتسینویھـص  میژر 

یقیقح یانعم  هب  نیطـسلف  تلم  هک  تسا  نیا  نیطـسلف  هضافتنا  زورما و  هزرابم  تیـصوصخ  تسناوت . دـھاوخن  هتبلا  و  دریگب ؛ سپ  درواین و  ناـبز  رب  ار  دوخ  قح  فرح  هک 

. تسا هتساخاپهب  هملک 

نیطسلف  / ١٣٨٠/١١/١١ هضافتنا  زا  تیامح  رد  مالسا  ناھج  یاھهناسر  یللملانیب  شیامھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

نیا سکع  یھاگ  هنافـساتم  تسا . شخبدـیما  اھنآ  هدـنیآ  دـننادب  دـننک و  ادـیپ  هیحور  دنتـسھ ، هزرابم  لوغـشم  هک  یناسک  هک  تسا  نیا  میراد ، جایتحا  زورما  ام  هک  هچنآ 

، تشاد کمک  تیامح و  هب  ار  جایتحا  رثکادح  هضافتنا  هک  ریخا  یاھھام  نیمھ  رد  دننکشب . مھ  رد  ار  دیما  نیا  ات  دننکیم  شالت  برغ  یتاغیلبت  یاھھاگتـسد  دوشیم . هدید 

نیا یانعم  تسا . مس  اھنیا  دندز ؛ فرح  هضافتنا  فعـض  یناوتان و  زا  دوب . مس  هضافتنا  یارب  هک  دش  هدـناشک  یبلاطم  هب  اھملق  زا  یـضعب  مالـسا  یایند  رد  هک  دـش  هدـید 

. درادن اھتسینویھص  لباقم  رد  نداتفا  کاخ  هب  میلست و  زج  یھار  چیھ  نیطسلف  تلم  هک  تسا  نیا   بلاطم 

هب زج  اھنآ  دـمآ . دـھاوخن  شیپ  هک  تسا  یزیچ  نیا  دـننکیم . هابتـشا  هتبلا  دننمـشد و  اھنآ  اما  دـننکیمن ، رکف  قلطم  میلـست  زا  رتمک  یزیچ  هب  مھ  لیئارـسا  اکیرما و  هتبلا 

ینیطـسلف فرط  هب  یزایتما  چـیھ  دنتـسین  رـضاح  اھنآ  درک . تباث  ار  نیا  رگید  راب  کی  ینیطـسلف ، فرط  اب  اـھنآ  راـتفر  دنتـسین ؛ عناـق  اھینیطـسلف  فرط  زا  قلطم  میلـست 

میلـست هب  دیابن  ام  دنتـسین . عناق  نیا  زا  رتمک  هب  دـننک . هدافتـسا  نیطـسلف  هضافتنا  ندرک  دوبان  یارب  رازبا  کی  ناونع  هب  مھ  ینیطـسلف  فرط  زا  دـنھاوخیم  اھنآ  دـنھدب .

ندـش و جاـتحم  اھتـسینویھص و  ناوـناز  ندـمآرد  هزرل  هب  هزاـت و  قـفا  دـیما و  تقیقح ، مینک . ناـیب  ار  تـقیقح  دـیاب  اـم  مـینک ؛ کـمک  نیطـسلف  تـلم   ندرک  دـیمون  ندرک و 

نامیا هب  دنکیم و  تکرح  هچراپکی  هک  یتلم  نآ  دنکیم . تکرح  شنامیا  هب  یکتم  هک  تسا  یتلم  یمومع  تکرح  لباقم  رد  اھتسینویھص  یماح  یاھتردق  ندش  لصاتـسم 

یناور هنیمز  مینک و  نشور  دناهنحـص ، نادـیم و  طـسو  هک  یناـسک  یاـھلد  رد  رتـشیب  دـیما  داـجیا  یارب  ار  قیاـقح  نیا  دـیاب  اـم  تسین . ریذپتسکـش  تـسا ، یکتم  دوـخ 

. دوش ادیپ  تمواقم  ىناور  هنیمز  ات  دننک  یراک  هک  تسا  نیا  اھهناسر  هفیظو  مییامن . مھارف  ار  تمواقم 

جح  / ١٣٨٠/١١/٣٠ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

! مالسا ناھج  نادنمتریغ  ناناوج و  نارکفنشور ، نید ! یاملع  ناملسم ! یاھتلم 

هیزجت و زا  یتسینویھـص ، میژر  یزورفا  شتآ  یلالد و  اکیرمآ و  میژر  یرادمدرـسهب  هتخیـسگنانع  رابکتـسا  تسا ، اـھتناھا  اھدـیدھت و  عاونا  سر  ریت  رد  کـنیا  مالـسا  تما 

همیسارس نیگمشخ و  ار  رابکتسا  یسایس  ناحارط  هضافتنا ، راختفا  رپ  مچرپ  نیطسلف و  تلم  نینوخ  مایق  دربیم . ار  هدافتساوس  نیرتشیب  یمالسا  یاھتلم  تسسگ 

یاـھتیانج دیفـس و  خاـک  نوزفازور  یاـھیئوگروز  یهناـھب  کروـیوین  هاـم  رویرھــش  ثداوـح  دـنکیم . هسوـسو  راو  هناوـید  یئامنتردـق  هناخاتــسگ و  لاـمعا  هـب  ار  ناـنآ  هدرک و 

زور هدحتم ، تالایا  تلود  نشخ  یماظن و  هرھچ  دروآ ، راب  هب  ناتسناغفا  رد  اکیرمآ  هک  یراب  هعجاف  تایلمع  زا  سپ  تسا . هدش  نیطسلف  رد  تسینویھـص  تلود  یهقباسیب 

یبلطتنوشخ و یارب  یئاھهناھب  هب  هنایمرواخ  رد  حلـص  زا  عافد  مسیرورت و  اب  هزرابم  دـنکیم . دـیدھت  راتـشک  گنج و  ینمااـن و  هب  ار  یناـھج  یاـضف  هتـشذگ  زا  شیب  زورب 

. دناهدش لیدبت  اھتلم  یتایح  عبانم  عفانم و  هب  یزادناتسد  یبلطهطلس و  یارب  یششوپ  اکیرمآ و  یئوگروز 

نیطسلف  / ١٣٨٠/١٢/٢١ رد  لیئارسا  یرگیشحو  هرابرد  هقف  جراخ  سرد  نایاپ  رد  بالقنا  ربھر  نانخس 

رد ریظنیب  یاهسامح  نآرق و  مالسا و  یراگدنام  بجوم  ار  (ع ) نیـسح ماما  مایق  جراخ ، سرد  نایاپ  رد  زورما  حبـص  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربھر  یاهنمخ  هللاتیآ  ترـضح 

. تسا هضافتنا  هار  همادا  و  ع )  ) نیسح ماما  مایق  سرد  نانآ  هدنھد  تاجن  نیطسلف و  مدرم  یاشگهرگ  زورما  دندرک : حیرصت  دنتسناد و  تیرشب  مالسا و  خیرات 

مان داـی و  نتـشاد  هگن  هدـنز  هب  ار  اـبطخ  نویناـحور و  اـملع ، ریخا ، یاـھزور  رد  یتسینویھـص  میژر  هنایـشحو  یاـھتیانج  نیطـسلف و  ینونک  تیعـضو  هب  هراـشا  اـب  ناـشیا 

دوخ هدنیآ  تواضق  رد  خیرات  دنکیمن و  لمع  هجو  چیھب  نیطسلف  لابق  رد  دوخ  هفیظو  هب  مالسا  یایند  هنافساتم  زورما  دندرک : ناشنرطاخ  هیصوت و  مرحم  هام  رد  نیطسلف 

. درک دھاوخ  دای  یدب  هب  یمالسا  یاھروشک  نارس  زا 

« نیطسلف يمالسا  تمواقم   » 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 23هاگياپ  هحفص 10 
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اب یمالـسا  یاھروشک  نارـس  اما  تسا  میژر  نیا  نایماح  یتسینویھـص و  میژر  هب  تبـسن  توادـع  هنیک و  زا  رپ  یمالـسا  یاھتلم  لد  زورما  دـندوزفا : یربھر  مظعم  ماـقم 

. دنیامن نایب  انلع  نیطسلف  تلم  زا  ار  دوخ  تیامح  نانآ  دنھدیمن  هزاجا  اھتلم  راھم 

: دندرک دـیکات  دور  لاوس  ریز  نیطـسلف  ناناملـسم  هزرابم  هویـش  دوش و  شومارف  نیطـسلف  مان  ات  دـنراد  شالت  ایند  رد  یاهدـع  هکنیا  هب  هراشا  اب  یاهنمخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دناهدرک زاغآ  هک  تسا  یاهزرابم  هویش  هضافتنا و  همادا  نیطسلف  تلم  یدازآ  هار  اھنت 

هیحور نینچ  نیا  هک  یتلم  دندرک : حیرصت  دوخ  بلطتداھش  هدنمزر  دنزرف  اب  ینیطـسلف  ردام  کی  عادو  هظحل  زا  یریواصت  شخپ  هب  هراشا  اب  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربھر 

. تسا ندش  زوریپ  ندنام و  لباق  دراد  ار  تعاجش  و 

ماظن  / ١٣٨٠/١٢/٢٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هس اھتنم  داد ؛ رارق  هراشا  دروم  ار  روشک  تصش  هتبلا  دروآ ؛ مسا  احیرص  انلع و  اکیرما  روھمج  سیئر  نوچ  دراد -  دوجو  هک  یدیدھت  نیا  مینک . هابتشا  میرادن  قح  زورما  ام 

. تخانش ار  نآ  رصانع  دیاب  هک  تسا  یرصنع  دنچ  بکرم و  هیضق  کی  شیاھهزیگنا  هنیمز و  ظاحل  زا  دروآ -  مسا  ار  ام  روشک  هلمج  زا  روشک ،

...

یرگنیحطس نامھ  زا  یشان  نیا  میرادن ، لوبق  ار  ییارگداینب  میراد ، لوبق  ار  مالسا  ام  دنیوگب  هنارھاظتم  هکنیا  تسایند . رد  یمالسا  یرادیب  جوم  شرتسگ  مجنپ ، رصنع 

لباقریغ تقیقح  کی  یدـج و  تیعقاو  کی  یمالـسا  یرادـیب  جوم  زورما  دـناهدروخ . مھ  ار  شبوچ  دنتـشاد و  مالـسا  یایند  زا  ابلاغ  اھنیا  هک  تسا  یاهنایـشان  یاـھلیلحت  و 

هطقن کی  هب  اھتلم  رد  ساـسحا  نیا  یتقو  دنـشاب . راذـگرثا  دوخ ، تشونرـس  رد  رـشب ، تیعـضو  رد  اـیند ، رد  دـنناوتیم  هک  دـننکیم  ساـسحا  اھناملـسم  زورما  تسا . راـکنا 

رایـــسب هثداــح  نــیمھ  شاهنوــمن  کــی  دـــننارگن . نــیا  زا  دـــننادیم و  ار  نــیا  دـــش . دـــھاوخ  اــھتیعقاو  هــب  لیدـــبت  تفاــی و  دـــھاوخ  مــسجت  روــلبت و  دـــسرب ، ینیعم 

دروم یطرش  دیق و  چیھ  نودب  هقطنم ، نیا  یاھتردق  نیرتزھجم  زا  یکی  لباقم  رد  تاناکما ، نودب  حالس ، نودب  یمدرم  تسا !؟ یخوش  تسا . نیطسلف  هضافتناھقباسیب 

مادـک اب  دـنھدیم . همادا  ار  هضافتنا  نیا  هک  تسا  هام  هدـفھ  دناهداتـسیا و  لاحنیعرد  دـنریگیم ؛ رارق  یداصتقا  یحور و  یمـسج و  نوگانوگ  یاھراشف  ماعلتق و  راتـشک و 

هدـمآناجهب تلم  نیا  دـناوتیمن  شراشف  همھ  اب  نمـشد  ارچ  دـنوشیمن ؟ میلـست  ارچ  دناهداتـسیا ؟ ارچ  درک ؟ لیلحت   ار  نیا  دوشیم  یـسایس  یلومعم و  یداـع و  لـیلحت 

دوجو اھنیا  یاھلد  رد  هک  یناشوج  همـشچ  هزیگنا و  نآ  دسریمن . یکمک  اھنیا  هب  اج  چیھ  زا  هک  ار ، هدش  هرـصاحم  دودحم و  کچوک و  تلم  نیا  دروآرد ؟ وناز  هب  ار  نیطـسلف 

هتـشک یارب  دـسوبب و  ار  شدوخ  دـنزرف  هک  دـنکیم  راداو  ار  ینیطـسلف  ردام  هک  یلماع  نآ  هتفرگ ؟ همـشچرس  اجک  زا  تسا ؟ مادـک  دـنوش ، هتـسخ  اھنیا  دراذـگیمن  هک  دراد 

رد هک  تسا  یلماع  هچ  نیا  تسا . یمھم  رایـسب  لماع  لـماع ، نیا  تسیچ ؟ لـماع  نیا  مداتـسرفیم ، ار  اـھنآ  متـشاد  مھ  هچب  اـت  دـص  رگا  دـیوگب  دـعب  دتـسرفب و  ندـش 

نآ ندرک  کشخ  لابند  دـنراد . همھاو  تدـشهب  نآ  زا  ار و  نیا  دـننیبیم  اھنیا  دـجنگیمن ؟ اھیناپمک  تالداعم  رد  کیتاملپید و  تارکاذـم  رد  اھوگتفگ ، رد  یـسایس ، تابـساحم 

. دناهدنروآ دوجو  هب  هدننازیگنارب و  لماع  نآ  ندرک  دوبان  لابند  دناهمشچرس ؛

هعمجزامن  / ١٣٨١/٠١/١۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

فرـش هدرک ، مایق  تلم  کی  دیزادنین . نآ  نیا و  ندرگ  هب   ار  نیا  تسا ؛ هدروآ  نوریب  نیتسآ  زا  ار  دوخ  تسد  نیطـسلف  تلم  تسا . تلم  کی  مایق  نیطـسلف ، تلم  هضافتنا 

هجاوم دودعم  هورگ  کی  اب  هک  دنکیم  اعدا  لیئارسا  تلود  رگا  دنتسیرورت !؟ اھنیا  تسیرورت !؟ دییوگیم  اھنیا  هب  لاح  هدناشک ، نادیم  هب  ار  وا  وا ، یھاگآ  تیوھ و  وا و  تزع  وا و 

هچب نز و  دیوش . وربور  دودعم  هورگ  نامھ  اب  دیورب  دننیرفآیم ؟ تیانج  همھ  نیا  رازاب  هچوک و  رد  ارچ  دننکیم و  ناریو  ار  اھهناخ  ارچ  دـنوشیم ؟ مدرم  هناخ  دراو  ارچ  سپ  تسا 

یارب دروآیم و  نابز  رب  ایند  مدرم  مشچ  ولج  روھمج  سیئر  کی  ار  ییاھفرح  نانچ  تقو  نآ  طلغ ؛ جاتنتسا  طلغ ، تامدقم  طلغ ، ردنا  طلغ  قطنم  دناهدرک ؟ یھانگ  هچ  مدرم 

؛ دـنکیم روفنم  ناھج  مدرم  مشچ  رد  ار  اکیرما  اھاعدا  نیا  دـنکیم . مھتم  ار  نارگید -  هیروس و  قارع ، یمالـسا ، یروھمج  تلود -  نآ  تلود و  نیا  مھ  هضیرع  ندوبن  یلاـخ 

 - درکیم تبحـص  شدوخ  مدرم  اب  ینارنخـس  کی  رد  هک  اکیرما  روھمج  سیئر  نیمھ  تسین . اکیرما  تلود  زا  رتروفنم  یتلود  چیھ  مالـسا  یایند  رد  زورما  دـنرادن . هجوت  اھنیا 

یریگراـمآ و ناـشدوخ  دـعب  دوـبن . مھ  ناتـسناغفا  مدرم  صوـصخم  هلب ؛ دـنترفن . راـچد  هک  دنتـسھ  یناـسک  تفگ  دـننک -  هـلمح  ناتـسناغفا  هـب  دنتـساوخیم  هـک  ناـمز  نآ 

رب ترفن  نیا  اما  دـنرفنتم ؛ اکیرما  زا  مدرم  عطاق  تیرثکا  هک  دـش  مولعم  ابیرقت  یبرع  یمالـسا و  یاـھروشک  همھ  رد  دـش : رـشتنم  مھ  تاـعوبطم  رد  دـندرک و  یھاوخرظن 

نایب عقاو  فالخ  ای  یاهدـیمھف  دـب  ای  ریخ ؛ هن  دـنفرط . ملع  اب  دـنفرط ، ندـمت  اـب  اـھنیا  دـیوگیم  تسین . ندـمت  زا  ترفن  تسین ، ملع  زا  ترفن  درکیم ، اـعدا  وا  هک  هچنآ  فـالخ 

اکیرما و روھمج  سیئر  اکیرما -  همکاـح  تاـیھ  هب  رفنت  نیا  دنتـسین . رفنتم  مھ  اـکیرمآ  مدرم  زا  یمالـسا  یاـھروشک  مدرم  دنتـسین . رفنتم  ندـمت  ملع و  زا  مدرم  ینکیم .

! درک هرادا  روز  اب  دیاب  ار  ایند  هک  تسا  نیا  اکیرما  زورما  قطنم  بوخ ؛ دنرفنتم . اھنیا  زا  مدرم  تسا . هجوتم  دننکیم -  میظنت  ار  اکیرما  یاھتسایس  وا  رـس  تشپ  هک  یناسک 

. درادن ناکما  یزیچ  نینچ  دوشیمن ، دنھابتـشا ؛ رد  اما  دننک ؛ لمع  دـنریذپب و  ار  نامھ  میھاوخیم  ام  هک  هچنآ  مینکیم  راداو  روز  اب  ار  ایند  میراد ؛ حالـس  میراد ، روز  دـنیوگیم 

دش و راوس  رگید  یاھتلم  ای  ناشدوخ  یاھتلم  رب  دوشیم  هزینرـس  روز و  اب  دندرکیم  لایخ  هک  دندوب  یناسک  ام  دوخ  نامز  رد  یتح  ایند و  رد  خـیرات  لوط  رد  مھ  اھنیا  زا  لبق 

اھنیا تسا ؛ هدـید  نامز  نیا  زا  لبق  نامز و  نیا  مھ  ار  رگید  یاھتردـق  زا  یـضعب  ایند  تسا ؛ هدـید  ار  یوروش  راک  لـیاوا  ناربھر  تسا ، هدـید  ار  اـھرلتیھ  اـیند  درک . ینارمکح 

اکیرما نارادمتـسایس  نادنمتردق و  دش ، مانتیو  دراو  اکیرما  اھیوسنارف ، ندش  جراخ  زا  دعب  هک  یزور  نآ  دندرک . هبرجت  ار  نیمھ  مانتیو  رد  اھییاکیرما  دوخ  دـندروخ . تسکش 

اب مھ  رخآ  دـندرک ؛ دوبان  ار  عرازم  دـندرک ، تیذا  دنتـشک ، ار  مدرم  یرھاظ  ییامنتردـق  اب  اجنآ  لاس  هد  تشھ ، تفھ ، دـش . دـنھاوخ  جراخ  یزوریپ  اـب  هک  دنتـشادن  کـش 

رد هچراپکی  مانتیو  دندروخ . تسکـش  اھنیا  هک  دندرک  فارتعا  دـنتفریذپ و  دـنتفگ و  مھ  ایند  همھ  دـندش . جراخ  مانتیو  زا  هدروخ  تسکـش  لاس ١٣۵۴  رد  تحاضف  تلاـجخ و 

. دنورب نوریب  دندش  روبجم  اھنیا  دنام و  مانتیو  مدرم  رایتخا 

 

یانبم کی  هب  قطنم و  کی  هب  ادبم و  کی  هب  هک  یتلم  رھ  تساھناسنا . تردق  تساھتلم ، تردق  نآ  تساھنآ و  حالـس  تردـق  زا  رتالاب  هک  دراد  دوجو  یتردـق  دـننادیمن  اھنیا 

اھتلم تردق  اھنیا  دنک . شروھقم  دناوتیمن  متا -  زا  رتنییاپ  رتالاب و  هچ  یمتا و  تردق  هچ  یتردق -  چیھ  دتسیاب ، قطنم  نآ  یاپ  خسار  مزع  اب  دشاب و  هتـشاد  داقتعا  یرکف 

راک دراد  نامیا  نآ  هب  هک  یفادھا  یارب  یھورگ  رھ  الوھ ؛» الوھ و  دمن  الک  : » دناهتفرگ مک  تسد  تساھتلم  مادقا  مزع و  هدارا و  رـس  تشپ  هک  ار  لاعتم  رداق  دنوادخ  تردق  و 

ناسآ رگم  دوشیم ؛ مھ  رتلکـشم  ربارب  هد  شنداد  تسکـش  نآ و  اب  نتخیوآ  رد  تقو  نآ  دـشاب ، ادـخ  هب  نموم  یھورگ  رگا  درک . دـھاوخ  شددـم  کمک و  لاعتم  یادـخ  دـنک ،

دـننک و دوبان  ار  نیطـسلف  تلم  تمواقم  تردـق  دـنھاوخیم  اھنیا  دـش . دـھاوخ  درخ  مھ  اکیرما  دوشیم . درخ  داتفارد  اھناسنا -  اھتلم و  یورین  ورین -  نیا  اب  سک  رھ  تسا !؟

روز و اب  یھورگ  میتفگ : هک  تسا  نیمھ  شرھاوظ  ینطاوب . دراد و  یرھاوظ  تسا ، هداتفا  قافتا  زورما  هک  یاهثداـح  نیا  دـش ؟ دـھاوخ  هچ  هرخـالاب  ـالاح  بوخ ؛ دـنناوتیمن .

هب دنبتـسد  دـنکیم ، ناریو  ار  ناشهناخ  دـشکیم ، ار  اـھنآ  تسا . هداـتفا  هریغ  کدوک و  نزریپ و  درم و  نز و  ناـج  هب  اـکیرما  یـسایس  یناـبیتشپ  کـنات و  گـنفت و  هزینرس و 

هک تسا  نیا  هیـضق  نطاب  اما  تسا . هیـضق  رھاظ  نیا  دـنکیم . هراوآ  ار  اھهداوناخ  دـنکیم ، رود  ناشیگدـنز  هناخ و  زا  تناھا  اب  ار  اھنآ  دـنکیم ؛ ناشریقحت  دـنزیم ، ناشتـسد 

نامزاس حتف ، نامزاس  زا  معا  ینیطسلف  زرابم  یاھنامزاس  تسا ؛ هتفرگ  میمـصت  نیطـسلف  تلم  دوشیم . بآ  دوشیم ، بوذ  دوخ  نورد  رد  طلـسم ، رھاظهب  تردق  نیمھ 

هک دناهدیمھف  دناهدرک ؛ ادیپ  ار  یراکادف  هار  هدیسر و  هجیتن  کی  هب  همھ  دناهتفرگ . میمصت  هتشاذگ و  مھ  یور  ار  ناشتسد  نارگید ، هللابزح و  داھج ، قلخ ، هھبج  سامح ،

. تسا ناوتان  گرم  زا  ندیسرتن  یبلطتداھش و  تداھش و  لباقم  رد  نمشد  هک  دناهدیمھف  هدرک و  هبرجت  ار  تداھش  تسا . یراکادف  یارب  ندش  هدامآ  نیطـسلف  تاجن  هار 

یسک نآ  دتسیاب . فرح  نیا  یاپ  دوشن و  فرصنم  میمصت  نیا  زا  ناشیا  میراودیما  تسا . یبوخ  میمصت  نیا  متداھش ؛ هدامآ  نم  هک  تسا  هداد  ماغیپ  مھ  تافرع » رـسای  »

شمسج هک  تسا  نکمم  دوریمن ، شنامرآ  یارب  یراکادف  تمس  هب  دوخ  رایتخا  اب  هک  یسک  نآ  اما  دنامیم -  وا  تیـصخش  وا و  رکف  دنامیم -  دوشیم  دیھـش  ادخ  هار  رد  هک 

روطنامھ مھ  نادرگدوخ  تموکح  نالووسم  هک  میراودیما  دناهدرک ، ادیپ  نیطـسلف  مدرم  ار  نیا  تداھـش ؛ دوریم . نیب  زا  وا  تیوھ  تیـصخش و  اما  دنامب  هدنز  یحابـص  دنچ 

. تسا ندش  رتفیعض  هب  ور  زورهبزور  نمشد  دنوشن ؛ میلست  دننک و  یھارمھ  هار  نیا  رد  ناشدوخ  مدرم  اب  دنتسیاب و  فرح  نیا  یاپ  دنتفگ  هک 

 

« نیطسلف يمالسا  تمواقم   » 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 23هاگياپ  هحفص 11 
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اب نیا  هک  دوب  نیا  هب  ناشدیما  تسا . نیغورد  یلعج و  تموکح  نآ  رد  تلود و  سار  رد  تردـق و  سار  رد  زورما  هک  دوب  یاهدـنرد  نیمھ  هب  تسینویھـص  ناوردـنت  دـیما  همھ 

تـسا هدمآ  نیا  هک  یزور  زا  نکل  دنک ؛ شوماخ  ار  هضافتنا  دروآرد و  وناز  هب  دناهتـساخ  اپ  هب  هک  ار  نیطـسلف  مدرم  دـناوتب  هزینرـس  نیدالوپ و  تشم  اب  دـیایب و  نینھآ  همکچ 

نیا رد  ات  دـندوب  هدـمآ  رود  یاھھار  زا  هک  یناسک  نآ  تسا . فالتخا  نالا  ناشدوخ  لخاد  رد  دوب . ناشدـیما  نیرخآ  نیا  تسا . هدرک   ادـیپ  یرتشیب  هلعـش  هضافتنا  زورهبزور 

ساسحا دناهیحوریب ، دیایب . دنکیمن  تارج  یـسک  رگید  دننتـشگزاب و  لاح  رد  اھنآ  زا  یرایـسب  دننتـشگرب . رکف  رد  زورما  دـننک ، یگدـنز  تینما  اب  بوصغم  روشک  نیمزرس و 

دناهدزباتـش و همیـسارس و  بصاغ ، یاھتـسینویھص  نیا  دننیبیمن . دوخ  هدنیآ  رد  ینـشور  قفا  دندیماان و  ناشدوخ  هدنیآ  زا  تسا . فالتخا  ناشدوخ  نیب  دـننکیم و  فعض 

ردقچ نآرق  هفیرـش  هیآ  نیا  تسا . خلت  یلیخ  مھ  اھنآ  نمـشد  یارب  تسا ، رابھودنا  خلت و  نیطـسلف  تلم  یارب  ثداوح  نیا  رگا  دھدیم . ناشن  ار  نیا  ناشیاھفرح  اھراک و 

ملا درد و  راچد  مھ  نمـشد  دـیوشیم ، ملا  درد و  راچد  هزراـبم  نیا  رد  امـش  رگا  نوجری ؛» ـال  اـم  هللانم  نوجرت  نوملاـت و  اـمک  نوملاـی  مھناـف  نوملاـت  اونوکت  نا  : » تساـیوگ

. درادن ار  نشور  قفا  نیا  تسینویھـص  بصاغ  نکل  دراد ؛ لباقم  رد  ینـشور  قفا  نیطـسلف  تلم  هک  تسا  نیا  رد  توافت  امـش . زا  رتتخـس  دروخیم ، مخز  مھ  وا  دوشیم ؛

. دننکب همھ  هک  یششوک  یعس و  شالت و  اب  دناسرب ؛ اج  نآ  هب  ار  شدوخ  دناوتیم  هک  دراد  ینشور  قفا  نیطسلف  تلم 

ناملعم  / ١٣٨١/٠٢/١١ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لوبق ار  نآ  همھ  دیاب  تسا و  ریذـپانبانتجا  جالع  هار  ود  نیا  دراد . دوجو  جالع  هار  ود  دوشیم ، لامعا  نیطـسلف  مدرم  هب  تبـسن  اھزور  نیا  هک  یعیجف  ملظ  اب  هھجاوم  یارب 

: دنورب هار  ود  نیا  زا  دننک و 

 

کی درم ، کی  هکنیا  تسا . یداھشتسا  تایلمع   نیمھ  یگداتسیا ، نیا  جوا  دناهداتسیا . نونکات  هللادمحب  هک  تسا ، نیطسلف  مدرم  یگداتسیا  هضافتنا و  همادا  لوا ، هار 

هک تسا  یزیچ  نامھ  نیا  تسا . تماھـش  تعاجـش و  راختفا و  جوا  دنک ، ادـف  ار  دوخ  ناج  شنید  تلم و  حـلاصم  عفانم و  یارب  دوشیم  رـضاح  رتخد  کی  رـسپ و  کی  ناوج ،

دندرک یعس  دننزیم ، فرح  دننکیم و  راک  اکیرما  طخ  رد  ایند  رسارس  رد  هک  یناسک  همھ  ات  هتفرگ  اکیرما  روھمج  سیئر  زا  دیدرک ، هظحالم  امـش  اذل  دسرتیم . نآ  زا  نمـشد 

یورین کی  هک  ییاجنآ  تسا . هسامح  جوا  تلم و  کی  تمظع  جوا  یداھـشتسا  تایلمع  هن ؛ دـننک . فقوتم  ار  یداھـشتسا  تایلمع  یفابهفـسلف ، تمالم و  تتامـش و  اب 

نآ مدرم  دـنکیم و  زواجت  روشک  کی  هب  رگمتـس  ملاظ و  شترا  کی  هک  ییاـجنآ  تسین ؟ یداھـشتسا  تاـیلمع  رگم  دـنکیم ، عاـفد  دوخ  نھیم  زا  یراکادـف  لاـمک  اـب  یماـظن 

راک نیا  شزرا  تمظع و  زا  دناوتب  هک  تسیک  دنک ؟ موکحم  ار  یراک  نینچ  دناوتب  هک  تسیک  تسین ؟ یداھشتسا  تایلمع  اجنآ  رگم  دنتـسیایم ، شترا  نآ  لباقم  رد  روشک 

هاجنپ هک  ار  یتلم  دنسیونب و  دنیوگب و  ناشدوخ  یارب  دننیشنب  یاهدع  الاح  تساھنآ . تمظع  جوا  یداھـشتسا ، تایلمع  دھاکب ؟ فاصنااب  نادجواب و  یاھناسنا  مشچ  رد 

ار دوخ  قوقح  ات  دیایب  نادیم  هب  دوخ  ناج  اب  تسا  روبجم  نالا  تدم ، دنلب  عفانم  هب  شدوخ  یلبق  لسن  هجوت  مدـع  رطاخ  هب  شناگتـشذگ و  یھاتوک  رطاخ  هب  تسا  لاس 

. دوریم شیپ  تسا و  رادیب  هدنز و  نیطسلف ، تلم  دراد ؟ ریثات  تلم  نآ  لاح  رد  نیا  رگم  دننک ؛ تمالم  دنک ، هدنز 

 

ماسقا عاونا و  اب  دـندز و  ییامیپھار  هب  تسد  دـندرک ، تیامح  اھتلم  مھ  اپورا  رد  دـندرک . تیامح  اھتلم  هتبلا  دـننک . تیامح  اھنیا  زا  دـیاب  اـیند  همھ  تساـھتیامح . مود ، هار 

دھاوخ همادا  اھزیچ  نیا  مھ  نیا  زا  دـعب  دـش . زاربا  اھتیامح  نیا  مھ  اـکیرما  هدـحتم  تـالایا  روشک  لـخاد  رد  یتح  دـنداد . ناـشن  ار  دوخ  یبلق  تساوخ  اھهویـش ، اـھھار و 

. دنتسھ یبرع  یاھتلود  صخالاب  یمالسا و  یاھتلود  رتبجاو ، همھ  زا  دننک . لمع  دوخ  هفیظو  هب  دیاب  اھتلود  نکیل  تشاد ؛

ماظن  / ١٣٨١/٠٣/٠٩ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ملاظ بصاغ  تلود  نیا  مینادب  دیاب  همھ  تسا . هداتسیا  هداد و  ماجنا  تسا ، دنمتریغ  عاجش و  تلم  کی  هتسیاش  قح و  هچنآ  دوخ ، هفیظو  نداد  ماجنا  رد  نیطسلف  تلم 

تایلمع نیا  زا  فدھ  تسا . هدش  اھینیطسلف  هدارا  بولغم  هدرواین و  تسد  هب  یتیقفوم  هنوگچیھ  هدروخ و  تسکـش  هظحل  نیا  ات  دوخ  تایلمع  رد  تسینویھـص ، ینونک 

ار نیطـسلف  مدرم  تریغ  یھاوخیدازآ و  هزیگنا  دـنربب و  الاب  میلـست  تمالع  هب  ار  دوخ  یاھتـسد  اھینیطـسلف  دـننک ؛ شوماخ  ار   سدـقملاتیب  هضاـفتنا  هک  تسا  هدوب  نیا 

تـسا یتـقو  نآ  زا  شیب  نیطـسلف ، هلاـسم  زا  نیطـسلف  تلم  مھف  میمـصت و  مزع و  زورما  تـسا . هیـضق  نـیا  سکع  تـسرد  هدـمآ ، تـسد  هـب  هـچنآ  اـما  دـننک ؛ شوماـخ 

. تسا هدش  نشور  نیطسلف  مدرم  یارب  اکیرما -  شکیرش -  بصاغ و  میژر  نیا  ىرگیشحو  تثابخ و  ینمشد و  قمع  زورما  دوب . هدشن  عورش  زونھ  هضافتنا  هک 

 

تردق هن  درادن . یگداتسیا  بات  وا  لباقم  رد  زیچ  چیھ  رگید  درخب ، ناج  هب  ار  هناعاجـش  ندرم  هکنیا  زج  درادن  یاهراچ  چیھ  دنیبب  هک  دسرب  ییاج  هب  شراک  یتقو  تلم  کی 

تلم هک  یزور  نآ  دراذگب . یریثات  دناوتیمن  تساکیرما -  هک  اھنآ -  نابیتشپ  ىلام  یسایس و  تردق  هن  و  تسا -  یرھاظ  یاھرازبا  نیمھ  پوت و  کنات و  هک  اھتـسینویھص - 

اب وگتفگ  هرکاذم و  زیم  تشپ  رد  نتسشن  هک  دیدرگ  مولعم  دش ؛ مامت  رگید  دندرکیم ، شوخلد  زایتما ، نتفرگ  حالطصا ، هب  هرکاذم و  زیم  تشپ  رد  نتـسشن  هب  ار  نیطـسلف 

ناـناوجون ینیطـسلف و  نادرم  ناـنز و  ینیطـسلف ، ناـناوج  ینیطـسلف ، نارداـم  دـنکیم . ار  دوـخ  راـک  تـسا و  هدـیمھف  نیطـسلف  تـلم  زورما  درادـن . یرثا  چـیھ  نمــشد ،

. دناهنحص رد  ینیطسلف 

نیطسلف  / ١٣٨١/٠٣/١٢ زا  تیامح  و  هر )  ) ینیمخ ماما  یللملانیب  سنارفنک  هب  مایپ 

زورما هنحـص  هـکنیا  رب  دـیکات  اـب  نیطـسلف ، زا  تیاـمح  و  هر )  ) ینیمخ ماـما  یللملانـیب  سنارفنک  هـب  یماـیپ  رد  یمالـسا  بـالقنا  مـظعم  ربـھر  یاهنمـخ  هللاتـیآ  ترـضح 

یھلا تایآ  زا  یکی  یـصقالادجسم  هضافتنا  دندرک : حیرـصت  تسا ، هداد  هدعو  مدقتباث  قداص و  نادھاجم  هب  دنوادخ  هک  دـشابیم  یموتحم  هدـنیآ  هدـنھد  هدژم  نیطـسلف 

. درک دھاوخ  تازاجم  تدشب  ار  هایس  ور  ناراکتیانج  هک  تسا ،

نیطسلف  / ١٣٨١/٠٣/١٢ زا  تیامح  و  هر )  ) ینیمخ ماما  یللملانیب  سنارفنک  هب  مایپ 

هب ینیطـسلف  فرط  ندـناشک  روظنمب  دـیدج  یدـنفرت  یارب  نانآ  شالت  و  ریخا ، هام  دـنچ  رد  اکیرمآ  یتسینویھـص و  میژر  یماکان  هب  هراشا  اب  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربھر 

دنبیاپ یرارق  چـیھ  هب  هک  تسا  هدرک  تباث  رگلاغـشا  میژر  دـندرک : ناشنرطاخ  هضافتنا  هلعـش  ندـناشنورف  نیطـسلف و  نازرابم  فوفـص  رد  فالتخا  داجیا  هرکاذـم و  زیم  یاپ 

ار دـنفرت  نیا  بیرف  نیطـسلف ، هیـضق  هب  دـقتعم  یاـھتلود  نیتسار و  نموم و  نازراـبم  کـش  نودـب  درادـن و  داـقتعا  یبلطهداـیز  ییوگروز و  زج  یقطنم  چـیھ  هب  تسین و 

. دروخ دنھاوخن 

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

میژر کی  لیئارسا ، تسا . هدمآ  هنحص  هب  تلم  ینعی  تسا ؛ نآ   ندومیپ  رد  یزوریپ  دیما  هک  یروحم  نامھ  تسا ؛ هتفرگ  رارق  دوخ  روحم  یور  نیطـسلف  مدرم  هزرابم  زورما 

میژر نیا  دوجو  هب  فارتعا  ساسارب  هک  یاهرکاذم  هنوگ  رھ  نیاربانب  دنتفرگ . شمدرم  تسد  زا  ار  روشک  کی  دندمآ  دـنفرت  ملظ و  روز و  اب  تسا . بصاغ  ینوناقریغ و  یلعج و 

سدقملاتیب نارگلاغشا  هک  تسا  ینابز  اھنت  روز ، نابز  هک  تسا  هدیمھف  هدرک و  کرد  بوخ  ار  هنحص  تیعقاو  نیطسلف  تلم  زورما  هتبلا  تسا . رادیاپان  عورـشمان و  دشاب ،

. تسا هدش  نادیم  دراو  اذل  دروآ ؛ دھاوخ  راب  هب  تراسخ  وا  یارب  یدادرارق ، هرکاذم و  هنوگ  رھ  دنادیم  نیطسلف  تلم  دندقتعم . نآ  هب  نیطسلف  روشک  و 

 

وا دراد ؛ کنات  هاگتسد  دنچ  نیا  دراد ، کنات  هاگتسد  دنچ  وا  مییوگب  ام  ات  تسین  رگید  شترا  کی  اب  شترا  کی  هزرابم  تسا ، هدرک  عورش  نیطـسلف  تلم  زورما  هک  یاهزرابم 

ردق هب  دریگیم ، رارق  رگلاغـشا  میژر  لباقم  رد  هک  یراکادف  ناوج  رھ  دنـسرتیمن . گرم   زا  هک  تسا  یدارفا  یاھناج  اھمـسج و  اھنت و  هزرابم  دراد . رتشیب  نیا  ای  دراد  رتشیب 

« نیطسلف يمالسا  تمواقم   » 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 23هاگياپ  هحفص 12 
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ار دوخ  دیسرتن و  گرم  زا  رفن -  کی  ولو  ناسنا -  کی  یتقو  دھدیمن . یچاپآ  رتپوکیلھ  امیپاوھ و  کشوم و  کنات و  رگید  ار  ناسنا  نیا  باوج  دنکیم . دیدھت  ار  اھنآ  رکشل  کی 

رد اھییاکیرما  بلطتداھـش ، ناناوج  نیا  لباقم  رد  دـیدید  امـش  اذـل  دوشیم . رطخ  نیرتگرزب  فاـصنایب  ناراداـیند  یارب  درک ، هداـمآ  هفیظو  هار  رد  ادـخ و  هار  رد  یراکادـف  یارب 

زور مالـسا و  هب  داقتعا  یور  زا  تسین ؛ تاساسحا  یور  زا  یبلطتداھـش  نیا  درادـن . یاهدـیاف  اھیریگعـضوم  نیا  میوگیم  نم  دـندرک . یریگعـضوم  احیرـص  حطـس ، نیرتـالاب 

رب طلـست  یارب  رابکتـسا  دراد . دوجو  رابکتـسا  هیلع  رطخ  نیا  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  دوـخ  یقیقح  یاـنعم  هب  مالـسا  اـجرھ  تسا . گرم  زا  دـعب  ىگدـنز  هب  ناـمیا  تماـیق و 

. دیسر دھاوخن  ییاج  هب  هزرابم  نیا  مالسا و  یایند  اب  هزرابم  ینعی  مالسا ، اب  هزرابم  دنک . هزرابم  مالسا  اب  تسا  روبجم  نیطسلف 

 

 - رگلاغشا بصاغ و  نارجاھم  هن  نیطسلف -  یعقاو   مدرم  هک  تسا  نیا  نیطـسلف  هلاسم  لح  هار  اھنت  تسین . نیغورد  یلیمحت و  یاھلح  هار  نیطـسلف ، هلاسم  لح  هار 

رظن زا  تلم  کی  ارآ  هب  اـکتا  رگا  دـننک . نییعت  ار  ناـشروشک  رب  مکاـح  ماـظن  دوخ  دنتـسھ ، نیطـسلف  نوریب  رد  هک  ییاـھنآ  هچ  دـندنام ، نیطـسلف  لـخاد  رد  هک  ییاـھنآ  هچ 

، تسا راک  رس  رب  نیطسلف  نیمزرس  رد  زورما  هک  یبصاغ  میژر  دریگب . میمصت  دیاب  تسا و  تلم  کی  مھ  نیطسلف  تلم  تسا ، یتسار  فرح  ایند  رد  یـسارکمد  نایعدم 

تیمـسر هب  ار  میژر  نیا  دنھاوخب  دـیابن   نیطـسلف  مدرم  زا  نیاربانب  تسا . ملاظ  یاھتردـق  تسد  هتخاس  نیغورد و  یلعج ، میژر  کی  درادـن ؛ نیمزرـس  نیا  رب  یقح  چـیھ 

، دروآ دھاوخ  دوجو  هب  گنن  یھایسور و  دوخ  یارب  هکنیا  رب  هوالع  دسانشب ، تیمـسر  هب  ار  ملاظ  میژر  نیا  دنکب و  ار  هابتـشا  نیا  مالـسا  یایند  رد  یـسک  رگا  دنـسانشب .

هب قـلعتم  نیطـسلف  دـبا  اـت  دـنوش و  طلـسم  نیطـسلف  رب  دناهتـسناوت  دـننکیم  لاـیخ  اھتـسینویھص  تسین . ماود  لـباق  میژر  نیا  نوـچ  تسا ؛ هدرک  مھ  یاهدـیافیب  راـک 

اھتلم و هفیظو  تسا . هدرک  مایق  هار  نیا  رد  نیطسلف  تلم  دش . دھاوخ  نیطسلف  روشک  زور  کی  اعطق  هک  تسا  نیا  نیطسلف  تشونرس  تسین . روطنیا  ریخن ؛ تساھنآ !

. دسرب زور  نآ  هب  نیطسلف  تلم  هک  دننک  یراک  دننک و  مک  رتشیب  هچ  رھ  ار  هلصاف  نیا  هک  تسا  نیا  ناملسم  یاھتلود 

بالقنا  / ١٩/١٣٨١/٠۶ ربھر  اب  ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید 

دندرمـشرب و اھتلم  یاھلد  رد  یمالـسا  بالقنا  قیمع  دادـتما  زا  یاهنومن  نیطـسلف ، تلم  اب  هلباقم  رد  ار  اـکیرما  یتسینویھـص و  میژر  تسبنب  یاهنمـخ  هللاتیآ  ترـضح 

یارب ار  نیطسلف  هلئـسم  اھروشک ، یخرب  ندناشک  شزاس  هب  اب  هک  دوب  روصت  نیا  رب  دیویدپمک  یارجام  ییاپرب  اب  بالقنا  یزوریپ  زا  لبق  یکدنا  رابکتـسا  یایند  دندوزفا :

رد اـکیرمآ  لیئارـسا و  هضاـفتنا  روھظ  اـب  دـش و  نآرق  مالـسا و  هب  نیطـسلف  مدرم  کـسمت  نیوـن  هدـیدپ  زورب  ثعاـب  یمالـسا  بـالقنا  یزوریپ  اـما  تسا  هدرک  لـح  هشیمھ 

. دناهدمآ راتفرگ  یقیقح  یتسبنب 

ناھج  / ١٣٨٢/٠١/٣١ ناناملسم  هب  مایپ 

نیطسلف یهضافتنا  بوکرس  هنایمرواخ و  تفن ، رب  قارع ، رب  هرطیس  لابند  هب  اھنآ  تسا . اھنآ  یاعدا  نیرتزیمآهرخسم  قارع ، مدرم  هب  سیلگنا  اکیرمآ و  نداد  یدازآ  یاعدا 

یلم یمالـسا و  تیوھ  وحم  نانآ  یهشقن  تسا . قارع  رد  یرالاسمدرم  یدازآ و  هب  تناھا  نیرتگرزب  قارع  رب  یماظن  هناگیب و  مکاح  نییعت  دنایمالـسا . یرادـیب  تضھن  و 

نیزواجتم هب  هک  دـنایناسک  قارع  رـصانع  نیرتبولطم  نانآ  رظن  زا  تسا . نآ  یتمیق  رئاخذ  عباـنم و  هناـیم و  رواـخ  یهمھ  رب  یئاـکیرمآ  یهطلـس  زکرم  هب  نآ  لیدـبت  قارع و 

اکیرمآ هب  کمک  تمدخ و  خیرات ، تواضق  ناگدازآ و  یهمھ  قارع و  تلم  یمومع  نادـجو  تواضق  رد  دـننک . تشپ  رتشیب  دوخ  روشک  تلم و  هب  دـننک و  تمدـخ  رتشیب  هناگیب 

. تسا نآ  خیرات  تلم و  قارع و  هب  تنایخ  یرامعتسا ، دیلپ  یاھفدھ  هب  شایبایتسد  یارب 

ناملعم  / ١٣٨٢/٠٢/١٠ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دـش نیا  دنروایب ! راک  رـس  میھاوخیم ، ام  هک  ار  یتلود  دـنراد  قح  مدرم  قارع  رد  هک  دـننکیم  نالعا  احیرـص  دـندوب ، هتفرگ  تسد  رد  ایند  رد  ار  یـسارکمد  مچرپ  هک  یناسک 

یرالاسمدرم یانعم  مینکیمن ! لوبق  ام  دیایب ، راک  رس  یمالسا  تیمکاح  کی  دنھاوخب  قارع  مدرم  همھ  رگا  هک  دننکیم  مالعا  احیرص  یسارکمد ؟! دش  نیا  یرالاسمدرم ؟!

؛ تسا روطنیمھ  اج  همھ  ییاکیرما  ىسارکمد  دش . مولعم  نایاقآ 

...

قارع و یاھدرک  ناریا و  تلم  نوخ  هب  ناشتـسد  هک  نیقفانم  اب  اما  دننکیم ؛ رارکت  ار  دوخ  یاعدا  تلاجخ ، نودب  مھ  زونھ  دـناهتفرگ و  تسد  هب  ار  مسیرورت  اب  هزرابم  مچرپ 

، درک ماـع  لـتق  روـشک  نـیا  زا  یداـیز  قطاـنم  رد  قارع و  بوـنج  رد  ار  نایعیـش  مادـص   هـک  قارع  لاـس ١٣۶٩٩  هضاـفتنا  هیـضق  رد  هک  تسا -  هتـشغآ  روشک  نیا  ناـیعیش 

هتخانـش تسیرورت  ار  اھنیا  مھ  ایند  دـننکیم ؛ راختفا  نآ  هب  رارقا و  مھ  ناشدوخ  تساھنآ ؛ راک  رورت ، دـننکیم ! یراکمھ  دـندیگنج -  نایعیـش  اـب  اھیمادـص  راـنک  رد  نیقفاـنم 

چیھ تسا و  بوخ  یلیخ  هن ، دـش ، اکیرما  رکون  مسیرورت  رگا  اما  دـشابن ؛ اکیرما  رکون  هک  یتقونآ  تسا ، دـب  مسیرورت  دـش  مولعم  تفرگ ! لاب  ریز  ار  اھنیا  اکیرما  اما  تسا ؛

. هچ ینعی  یسارکمد  هچ ؛ ینعی  مسیرورت  اب  هزرابم  هک  دھدیم  ناشن  تسا ؛ شیامزآ  هتوب  نیا ، درادن ! مھ  یلاکشا 

اوق  / ٢۴/١٣٨٢/٠۶ لک  هدنامرف  اب  هاپس  ناھدنامرف  رادید 

دندرک و هراشا  نیطـسلف  یهلاسم  هب  تسا ، هدرک  داجیا  ناربکتـسم  عورـشمان  فادـھا  ققحت  هار  رـس  رب  یمالـسا  بالقنا  هک  یعناوم  نییبت  رد  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

هب اما  دـندوب ، نیطـسلف  یهلاسم  هب  نداد  نایاپ  لاح  رد  نیطـسلف  تلم  قوقح  لماک  ندرک  لامیاپ  اب  لیئارـسا  اـکیرما و  یمالـسا ، بـالقنا  یزوریپ  یهناتـسآ  رد  دـندوزفا :

ضحم یگدنامرد  هب  ار  راکتیانج  نوراش  ینعی  یتسینویھص ، میژر  رـصنع  نیرتثیبخ  یلاخ ، یاھتسد  اب  ینیطـسلف  ناناوجون  ناناوج و  نونکا  ناریا ، تلم  بالقنا  تکرب 

. دناهدناشک

یاھتسینویھـص رگا  دـندرک : ناـشنرطاخ  دـندناوخ و  هضاـفتنا  تاـکرب  هلمج  زا  ار  یلاغـشا  یاھنیمزرـس  لـخاد  رد  یتسینویھـص  میژر  ندـش  لوغـشم  نینچمھ  ناـشیا 

. دندشیم لمع  دراو  هنایمرواخ  یاھروشک  رگید  نانبل و  هیروس و  رصم و  رب  هرطیس  یارب  دیدرت  نودب  دندوبن ، هضافتنا  راتفرگ  بلطنوزفا 

هجراخ  / ٢۵/١٣٨٣/٠۵ روما  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یبرع یاـھروشک  صوـصخب  یمالـسا و  یاـھروشک  نیا  رد  زورما  رگا  اـم  هک  تسا  نیا  نآ ، دـناهتفگ و  ررکم  ار  یفورعم  فرح  فـلتخم ، یاـیاضق  رد  اـھییاکیرما  دـینیبب  اـمش 

رگید یاھاج  برغم و  رد  ریازجلا و  یدوعـس و  ناتـسبرع  رـصم ، قارع ، رد  زورما  تسا . تسرد  نیا ، تسا ؛ مھ  تسار  دناهدنرب ؛ اھارگمالـسا  امتح  میزادـنیب ، هار  یتاباختنا 

ار هدیدپ  نیا  ام  دناهدنرب . اھنآ  ، دـنیایب هنحـص  هب  هک  دوش  هداد  نادـیم  یمالـسا  ناگبخن  نارکفتم و  هب  دـتفیب و  هار  نالا  یدازآ  تاباختنا  کی  اجرھ  رد  رگا  هک  تسا  یروطنیا 

الاح میدشن . مخ  میداتفین ؛ وناز  هب  ام  میاهداتسیا . اپ  رـس  ام  ام ؛ یگداتـسیا  تکرب  هب  هدمآ و  دوجوهب  یمالـسا  بالقنا  تکرب  هب  هدیدپ ، نیا  میتشادن . شیپ  لاس  تسیب 

زا اکیرما و  زا  اھتلم  سرت  دراد . ییاھهنیزھ  ییاج  رھ  رد  یتیقفوم  رھ  هتبلا  تسا . عوضوم  نیمھ  رطاخهب  مھ  اھینمشد  زا  یلیخ  صخاش . کی  ملع ، کی  تسا  هدش  نیا 

لبق دشاب !؟ هتشاد  دوجو  ییاھیگداتسیا  تاساسحا و  نینچ  ثعب ، بزح  مادص و  دادبتسا  راب  ریز  رد  یهدش  هل  قارع  رد  دیدرکیم  روصت  زگرھ  امـش  تسا . هتخیر  اھتردقربا 

یدـنا لاس و  هس  نالا  دـنک -  متخ  ار  یـصقالادجسم  یهضافتنا  یهلئاغ  هزور  دون  ات  راک  رـس  دـمآ  هک  نوراش  تلود  لباقم  رد  نیطـسلف  تلم  دـیدزیم  سدـح  امـش  نیا ، زا 

یارب دوـش  روـبجم  ـالاح  هدـمآ ، تضھن  نیا  ندرک  وـحم  هنحـص  زا  ندرک و  دوباـن  یارب  هک  ینوراـش  نیمھ  هک  دـننک  تمواـقم  دنتـسیاب و  روـجنیا  تـسا -  راکرـس  هـک  تـسا 

یراچان رارطضا و  یور  زا  دوکیل ،»  » بزح دوخ ، یمیدق  یتنس و  یاھنامیپمھ  زا  دیایب و  رانک  تسا -  شلباقم  بزح  نآ  هک  شدوخ -  یابقر  اب  هزغ  زا  هبناجکی  ینیشنبقع 

. تسا یمالسا  یرادیب  تردق  نیا  نیطسلف و  مدرم  تردق  نیا  دوش !؟ ادج 

شترا  / ١٣٨٣/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

« نیطسلف يمالسا  تمواقم   » 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 23هاگياپ  هحفص 13 
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یهلاسم ندـشن  لح  یارب  یلـصا  رـصقم  مھ  نیطـسلف  یهیـضق  رد  دنتـسھ . ایند  مدرم  نیرتدبتـسم  ناشدوخ  دـننزیم ، دادبتـسا  اب  یهضراعم  هلباقم و  زا  مد  هکیناـسک 

کی نتفرگ  هدیدان  دوش . لح  دـیراذگیمن  امـش  تقیقح  رد  دوش ! لح  هنایمرواخ  یهلاسم  دراذـگیمن  ناریا  دـنیوگیم  تسین . رـصقم  یـسک  دنتـسھ ؛ اھییاکیرما  هنایمرواخ ،

؛ دینک فذـح  یـسایس  تالداعم  هقطنم و  تالداعم  یهصرع  زا  یخیرات ، یهلاس  رازھ  دـنچ  یهقباس  اب  ار  نیطـسلف  تلم  دـیھاوخیم  امـش  تسا . نیمھ  شاهجیتن  تلم ،

، دنزیم ینیطسلف  ىماظنریغ  یماظن و  درم و  نز و  ریپ و  کدوک و  هب  هجنپ  هک  ار  یراھ  گس  امـش  دروخیم . گنـس  هب  ناترـس  دیروخیم و  تسکـش  اذل  تسا ؟ نکمم  رگم 

لامدگل ار  تلم  کی  دوشیم  دنک  لایخ  یـسک  رگا  تسا  یحولهداس  دش . دھاوخن  لح  بیترت  نیا  هب  هنایمرواخ  یهلاسم  هک  تسا  مولعم  دینکیم ؛ تیوقت  تیامح و  دـیراد 

؟ دوشیم رگم  دنھدن ؛ ناشن  ملظ  دادبتسا و  راشف و  نیا  لباقم  رد  یتکرح  چیھ  هک  تشاد  عقوت  اھنآ  زا  درک و 

ماقم ایند و  لوپ و  هک  تسین  یلـسن  تسا  ، هتفرگ  تسد  رد  ار  هضافتنا  هک  یناوجون  ناوج و  لسن  تسا . هدـش  عورـش  نیطـسلف  رد  هضافتنا  هک  تسا  لاس  دـنچ  نـالا   

یهلاسم هنایمرواخ و  یهلاسم  یارب  ام  هک  یلحهار  نامھ  هب  دیسانشب و  ار  نیطـسلف  تلم  هکنیا  رگم  درک ؟ شوماخ  ار  هزرابم  نیا  دوشیم  رگم  دنک . فرحنم  ار  وا  دناوتب 

تکرش مودنارفر  کی  رد  نیطسلف  تشونرس  نییعت  یارب  دنانیمزرـس ، نیا  هب  قلعتم  هک  ییاھینیطـسلف  یهمھ  هک  تسا  نیا  نآ  و  دینک ؛ لمع  میاهدرک ، مالعا  نیطـسلف 

. دنک یریگمیمصت  دناهدمآ ، اجنآ  هب  هک  ینیطسلفریغ  نارجاھم  یهرابرد  تلود  نیا  دوش و  لیکشت  مودنارفر  نیا  ساسارب  یتلود  دننک و 

١٣٨۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزناش  مسارم  رد  تانایب 

رایـسب یهثداح  کی  نیا  هدـش ؛ یـشالتم  مسینومک  هاگودرا  تسا : هدرک  یدایز  تارییغت  یـسایس  یایفارغج  یـسایس و  لئاسم  یهنیمز  رد  ایند  زورما ، ات  ماما  راگزور  زا 

تلود زا  ترفن  ناھج ، حطـس  رد  هکلب  مالـسا  ، یایند  حطـس  رد  دوب . یمھم  رایـسب  یهثداح  نیا  دناهدروآ ؛ ور  مایق  هضافتنا و  هب  نیطـسلف  مولظم  مدرم  دوب . ایند  رد  گرزب 

تسا و هتفر  کرد  هب  نیسح  مادص  لثم  یتریستشز  رادرکدب  توغاط  هقطنم ، حطس  رد  تسا . یمھم  رایـسب  یهثداح  نیا  تسا ؛ هدش  ریگهمھ  اکیرما  یهدحتم  تالایا 

یعس هک  یفاکـش  هدمآ ؛ دوجوهب  اپورا  اکیرما و  نایم  دیدش  تباقر  کی  برغ ، هاگودرا  رد  تسا . یمھم  یهثداح  نیا  تسا ؛ هدش  فذح  هقطنم  یـسایس  ریثات  هاگتـسد  زا 

. تسا یمھم  رایسب  یهثداح  نیا  تسا ؛ همھ  مشچ  یولج  نآ  مئالع  اھهناشن و  اما  دنراد ؛ هگن  ناھنپ  ار  نآ  دننکیم 

بالقنا  / ٠٩/١٩/١٣٨۴ ربھر  اب  نیطسلف  یمالسا  بالقنا  زا  تیامح  یللملانیب  هرگنک  داتس  یاضعا  رادید 

دوجو اب  دندرک : ناشنرطاخ  ینیطسلف  ناناوج  هژیوهب  مدرم و  یرادیاپ  یراکادف و  زا  لیلجت  اب  دندرمشرب و  فیرش  سدق  یدازآ  یدج  نایماح  ار  ناملـسم  یاھتلم  ناشیا 

دوب دھاوخن  رداق  زگرھ  رابکتسا  هک  تسا  هدش  لیدبت  یمالسا  یاھنیمزرس  نورد  رد  یروانت  تخرد  هب  یـصقالادجسم  نابـصاغ  اب  هزرابم  مزینویھـص ، یاھهئطوت  یهمھ 

. دنک عطق  ار  نآ  یاھهشیر 

: دندوزفا دـندناوخ و  ناھج  یاھتلم  رگید  ناملـسم و  یاھتلم  هجوت  دروم  یلاغـشا   نیطـسلف  رد  یـسرپهمھ  یرازگرب  یارب  ار  ناریا  حرط  یمالـسا   بالقنا  مظعم  ربھر 

. دنکیم یریگیپ  تیساسحاب  ار  فیرش  سدق  بیرخت  زا  یریگولج  ینیطسلف و  ناگراوآ  تشگزاب  یهلاسم  یمالسا  تما 

. دنتسناد هضافتنا  ندرکراھم  رد  اھتسینویھص  یناوتان  یهدنھدناشن  ار  لئاح  راوید  ثادحا  هزغ ، نانبل و  بونج  رد  سدق  رگلاغشا  میژر  تسکش  هب  هراشا  اب  ناشیا 

بالقنا  / ٠٩/٢٢/١٣٨۴ ربھر  اب  سامح  یسایس  رتفد  سیئر  رادید 

ینیـشنبقع نانبل  زا  زورید  اھنآ  دـناهدش . دوخ  یداصتقا  یـسایس و  ناوارف  تالکـشم  راتفرگ  زورما  نیطـسلف  تلم  نانمـشد  دـندرک : ناـشنرطاخ  یربھر   مظعم  ماـقم 

. درک دنھاوخ  نوریب  زین  سدقملاتیب  زا  ادرف  ار  نارگلاغشا  تمواقم ، یاھهورگ  نیطسلف و  تلم  هللااشنا  دندش و  هزغ  زا  جورخ  هب  روبجم  زورما  دندرک ،

یرھاظ یاھییامنتردق  دوجو  اب  زین  اکیرما   دندوزفا : تساکیرمآ ، یتسینویھـص و  میژر  ناوت  زا  رترب  نیطـسلف  تلم  تردق  هک  داد  ناشن  هضافتنا  هکنیا  رب  دیکات  اب  ناشیا 

هب یدنمـشوھ  ظفح  طیارـش و  نیا  هب  هجوت  اب  دیاب  تمواقم  یاھهورگ  نیطـسلف و  تلم  تسا و  ینیـشنبقع  لاح  رد  هدش و  هجاوم  تسکـش  اب  هنایمرواخ  رد  نیغورد  و 

. دنھد همادا  دوخ  یداھج  ریسم 

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

طخ تسا . یمالـسا  یروھمج  هب  قلعتم  اـھنیا  تسا ؛ مالـسا  هب  قلعتم  اـھنیا  تسا ؛ هدـنز  ناـنچمھ  یناـسنا  تمارک  راعـش  تسا ؛ هدـنز  ناـنچمھ  یبلطتلادـع  راـعش 

نیا ناملـسم  نارکفنـشور  اھتلم و  زورما  تسا . باذـج  نانچمھ  تسا ، ینید » یرـالاسمدرم   » نآ رھظم  تسا و  مدرم  یار  ناـمیا و  زا  هتـساخرب  هک  تلم  تکرح  نشور 

رھظم تسا و  یناھج  رابکتسا  هک  مھ  امـش  نمـشد  تسامـش . تکرح  هب  ناشهاگن  تسا ؛ ناریا  هب  ناشهاگن  دننکیم و  هعلاطم  ار  اھنآ  دننیبیم و  ار  ثداوح  نیا  اھفرح و 

رد دنتـساوخیم  اھنآ  هک  یزیچ  نآ  دـننکیم . فارتعا  مھ  ناشدوخ  ار  نیا  دـندروخ -  تسکـش  یـسایس  ظاحل  زا  قارع  رد  تسا ؛ هدـنام  لگ  رد  اـپ  زورما  تساـکیرما ، مھ  نآ 

یهلیـسوهب وا  دوخ  دنک ، دوبان  ار  هضافتنا  هھام  هس  دوب  هدمآ  هک  اھینیطـسلف  باصق  دالج و  دندروخ -  تسکـش  نیطـسلف  رد  داتفا -  قافتا  نآ  سکع  دـتفیب ، قافتا  قارع 

دناهدیچیپ و نانبل  هیروس و  یاپ  رپ و  هب  زورما  الاح  دروخ -  تسکش  مھ  اکیرما  یتالایخ  یاھفرح  نیا   گرزب و  یهنایمرواخ  هار و  یهشقن  حرط  دش ؛ دوبان  هضافتنا  تکرح 

مھ اجنآ  اما  دـناهدش ؛ سویام  فرط  نیا  زا  اـھنآ  دـننک . ادـیپ  یمالـسا  یبرع و  رگید  یاـھروشک  هب  یھار  اھتسینویھـص ، یهیاـسمھ  یهعومجم  رد  ذوفن  اـب  دـنھاوخیم 

. دنام دنھاوخ  لگ  رد  اپ  شایبرغ  نادحتم  یهمھ  اکیرما و  زاب  دشاب ، ناربھر  اھتلم و  یرایشھ  رگا  مھ ، اجنآ  رد  دننکب ؛ یراک  دنناوتیمن 

نیطسلف  / ٠١/٢۵/١٣٨۵ مدرم  قوقح  زا  تیامح  سنارفنک  نیموس  رد  تانایب 

راشف دیسرن و  ییاج  هب  رگید  یاھتلم  رد  نیطسلف  تلم  مضھ  ناھج و  یهشقن  زا  نیطسلف  مان  فذح  یارب  اھتسینویھـص  اکیرما و  سیلگنا و  یهلاس  هاجنپ  شـشوک 

داھج و نامیا و  یهیاس  رد  هک  دنور  نیا  تسا . رتدمآراک  رتعاجش و  رتهدنز و  دوخ ، لبق  لاس  تصش  فالسا  زا  نیطـسلف  تلم  زورما  داد . هجیتن  سکعهب  تواسق  متـس و  و 

امک ضرالا  یف  مھنفلختـسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونما  نیذلا  هللادعو  : » دومرف هک  دـبای  ققحت  دـنوادخ  یهدـعو  دـبای و  همادا  دـیاب  هدـمآ ، دـیدپ  نیرفآراختفا  یهضافتنا 

مھ کـئلواف  کـلذ  دـعب  رفک  نم  ائیـش و  یب  نوکرـشیال  یننودـبعی  اـنما  مھفوخ  دـعب  نم  مھنلدـبیل  مھل و  یـضترا  یذـلا  مھنید  مھل  ننکمیل  مھلبق و  نم  نیذـلا  فلختـسا 

(١ «.) نوقسافلا

نیطسلف  / ٠١/٢۵/١٣٨۵ مدرم  قوقح  زا  تیامح  سنارفنک  نیموس  رد  تانایب 

مولظم تلم  درذگیم و  نیطسلف  لاغشا  زا  لاس  تصش  هب  کیدزن  نونکا  تسا . هتفرگ  رارق  یرادیب  نیا  نوناک  رد  نیطـسلف  و  تسا ؛ یمالـسا  یرادیب  نارود  ینونک ، نارود 

هناخ و یدوبان  یهدـھاشم  تبرغ و  یگراوآ و  ارجام و  زاغآ  یهناسویام  هنامولظم و  یاھتمواقم  زا  دـناهدینارذگ ؛ نوگانوگ  یاھنومزآ  اب  ار  یتنحمرپ  یاـھنارود  نیطـسلف 

رگلاغـشا و اب  هرکاذـم  تخابرـسارس  رامق  یـسایس و  ماجرفیب  یاھهلماعم  هب  ندروآ  یور  ات  یللملانیب و  عماجم  هب  ندرب  هانپ  ات  ناشناسک ، نازیزع و  ماـعلتق  هناـشاک و 

یهلق هب  ار  عاجـش  دیـشر و  تلم  نآ  یهدنلاب  ون و  لسن  یخیرات ، براجت  نیا  لوصحم  دناهدوب . تنحم  نیا  موادت  زورب و  رد  یلـصا  مرجم  دوخ  هک  ییاھتردق  ندرک  هطـساو 

هتخیـسگنانع و هناـمحریب و  تیعبـس  زا  دـش ؛ یط  تواـفتم  لـحارم  اـب   یریــسم  زین  لـباقم  یهـھبج  رد  دروآ . دـیدپ  ار  هضاـفتنا  ناشفــشتآ  دـیناسر و  یگدازآ  یرادـیب و 

فعض زا  هدافتسا  اب  هقطنم ، هب  یداصتقا  یـسایس و  یزادناتسد  ات  تارف ، ات  لین  زا  یهیعاد  ناگیاسمھ و  هب  یماظن  یاھزواجت  دولآمشخ و  یاھیرگناریو  اھیـشکلسن و 

. هتساخ اپهب  هدمآ و  ناج  هب  یتلم  شورخرپ  یهضافتنا  نیطسلف و  یهدیمرآ  ریش  یرادیب  اب  هھجاوم  ناھگان  و  مالسا ، ناھج  نارادمتسایس  یخرب  تنایخ  و 

دـیدرت و لزلزت و  زورما  دوب ، تسینویھـص  ناراکتیانج  زا  نانآ  روآمرـش  تیامح  اـکیرما و  سیلگنا و  تلود  ود  روز  لوپ و  هب  یکتم  لاـح  همھ  رد  هک  ارجاـمرپ  دـنیآرف  نیا  لوصحم 

نیرتزیمآتواـسق یهصرع  نیطـسلف  مھ  زورما  هک  تسا  تسرد  تسا . یمالـسا  یرادـیب  یهدـنیازف  شورخرپ و  جوم  اـب  ناـنآ  یهھجاوـم  بصاـغ و  میژر  نارادمدرـس  ساـی 

« نیطسلف يمالسا  تمواقم   » 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 23هاگياپ  هحفص 14 
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یوس زا  راختفا  اـب  ینلع و  روط  هب  اھمتـس  نیرتعیجف  ییانثتـسا  یتروص  هب  تسا و  نآ  مولظم  ناـبحاص  رب  بصاـغ  هناـگیب و  یاھتسینویھـص  یوس  زا  یرـشب  تاـیانج 

دھدیم و ربخ  یزومآتربع  هدنھدناکت و  تقیقح  زا  اراکـشآ  هلاس ، تصـش  یارجام  نیا  لوط  ضرع و  هب  هاگن  کی  یلو  دوشیم ، مالعا  دریگیم و  ماجنا  یتسینویھـص  تلود 

بصغ یهعجاف  اساسا  هک  مالـسا ، یایند  هنایمرواخ و  رد  مھ  نیطـسلف و  دوخ  رد  مھ  هھبج ؛ ود  رادتقا  هاگیاج  ندش  اجهباج  هنحـص و  ندش  نوگرگد  زج  تسین  یزیچ  نآ 

. دوب هدش  ارجا  یحارط و  یبرغ  نارادمتسایس  یوس  زا  نآ ، رب  هدش  نیمضت  تدمدنلب و  یهرطیس  نتفرگ و  هضبق  رد  یارب  نیطسلف 

نیطسلف  / ٠١/٢۵/١٣٨۵ مدرم  قوقح  زا  تیامح  سنارفنک  نیموس  رد  تانایب 

بلق ات  ایسآ  قرش  زا  مالسا  یایند  ینونک  لسن  ام و  یاھتلم  قداص  ساسحا  نیا  مینادرگرب ؛ ناشدوخ  هب  ار  رگهطلس  یاھتلود  ربکت  ریقحت و  میناوتیم  میراد و  قح  ام 

یایند یهمھ  زورما  میاهتفگن . فازگ  هب  ینخـس  میمانب ، داھج  نیا  مچرپ  ار  نیطـسلف  رگا  و  تسا ، تدمدنلب  راوشد و  عونتم و  هدـیچیپ و  یداھج  نادـیم  نیا ، تساقیرفآ و 

نیطـسلف تلم  هب  دیاب  نیطـسلف  دـیاشگیم . یمالـسا  تما  یور  هب  ار  جرف  یاھرد  هک  تسا  یدولآزمر  دـیلک  نیا ، دـنادب ؛ دوخ  یهیـضق  ار  نیطـسلف  یهیـضق  دـیاب  مالـسا 

مان فذح  یارب  اھتسینویھص  اکیرما و  سیلگنا و  یهلاس  هاجنپ  ششوک  دنک . هرادا  ار  دوخ  روشک  رسارس  ناینیطسلف  یهمھ  باختنا  هب  ینیطسلف  دحاو  تلود  ددرگرب و 

فالـسا زا  نیطـسلف  تلم  زورما  داد . هجیتن  سکعهب  تواسق  متـس و  راشف و  دیـسرن و  ییاج  هب  رگید  یاـھتلم  رد  نیطـسلف  تلم  مضھ  ناـھج و  یهشقن  زا  نیطـسلف 

دنوادخ یهدعو  دـبای و  همادا  دـیاب  هدـمآ ، دـیدپ  نیرفآراختفا  یهضافتنا  داھج و  نامیا و  یهیاس  رد  هک  دـنور  نیا  تسا . رتدـمآراک  رتعاجـش و  رتهدـنز و  دوخ ، لبق  لاس  تصش 

مھل و یـضترا  یذلا  مھنید  مھل  ننکمیل  مھلبق و  نم  نیذلا  فلختـسا  امک  ضرالا  یف  مھنفلختـسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونما  نیذلا  هللادـعو  : » دومرف هک  دـبای  ققحت 

«. نوقسافلا مھ  کئلواف  کلذ  دعب  رفک  نم  ائیش و  یب  نوکرشیال  یننودبعی  انما  مھفوخ  دعب  نم  مھنلدبیل 

بالقنا  / ٠١/٢٧/١٣٨۵ ربھر  اب  سدق  یللملانیب  سنارفنک  رد  هدننکتکرش  نابزبرع  یارعش  زا  یعمج  رادید 

زا شیب  هرابود و  هجوت  موزل  رب  دیکات  ینورد ، فطاوع  تاساسحا و  نایب  قیرط  زا  سدق  هب  مارتحا  یاهسلج ، نینچ  یرازگرب  زا  فدھ  رادید  نیا  رد  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

اما دش ، هدورس  یخیرات  ملظ  نیا  صوصخ  رد  یاهتسجرب  یاھرعش  نیطسلف ، لاغشا  لوا  یاھلاس  رد  دندوزفا : دندرمشرب و  نیطـسلف  یهلاسم  هب  برع  یارعـش  شیپ 

. دوشیم هدید  رتمک  نیطسلف  یهیضق  مھ  یرایسب  لحارم  هضافتنا و  صوصخ  رد  یبرع  حیصف  راعشا  یبرع ، نابز  رد  رعش  یالاب  هاگیاج  مغر  هب  ریخا  یاھلاس  رد 

عیشت  / ١٠/٢۵/١٣٨۵ ننست و  لھا  یاملع  یشیدنامھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

، نیطـسلف یهضافتنا  اھینیطـسلف و  تازرابم  نیطـسلف و  زا  یمدرم ، چیھ  یتلود و  چیھ  یروشک ، چیھ  سکچیھ ، درک . یمالـسا  بالقنا  نیطـسلف ، زا  ار  عافد  نیرتیدـج 

ناتـسناغفا دراو  دـندمآ و  اھیوروش  هک  یتقو  نآ  میاهدرک . میتسناوت ، هچ  رھ  ام  یدام ؛ کـمک  یونعم ، کـمک  دـندرکن . عاـفد  یمالـسا  ماـظن  ناریا و  تلود  ناریا و  تلم  لـثم 

زا امش  دیاب  هک : اھیوروش  هب  داد  ماغیپ  حیرص  هیلعهللاناوضر )  ) ماما دندرک . توکس  نوگانوگ  تاظحالم  اب  دندوب ، هقطنم  نیا  رد  هک  یناملـسم  یاھتلود  نیا  یهمھ  دندش ،

مدوب دھاش  دندوب -  مھ  یمالـسا  یاھروشک  زا  یدایز  دادعت  اھدھعتمریغ و  اجنآ  هک  متـشاد -  روضح  گرزب  یللملانیب  عمجم  کی  رد  مدوخ  نم  دـیوش . جراخ  ناتـسناغفا 

تسیلایسوس یاھتلود  اھپچ و  یاهدع  کی  اجنآ  رد  نوچ  مدرک ؛ هلمح  ادیدش  مقطن  رد  اجنآ  نم  طقف  دندرواین و  ناتسناغفا  هب  یوروش  دورو  زا  یمـسا  اھنآ  زا  مادکچیھ  هک 

یوروش هب  مھ  میدرک ، هلمح  اکیرما  هب  مھ  اجنآ  ام  میتفگ ؛ ام  طقف  دـندزن ؛ فرح  یاهملک  یمالـسا ، یاھروشک  زا  مادـکچیھ  اھنآ  یهظحـالم  هب  دـندوب ، یوروش  رادـفرط  و 

زا دـنکیم . عافد  اھنآ  زا  ینـس ؛ ای  دناهعیـش  نیطـسلف  تلم  هک  دـنکیمن  هاگن  تسا ؛ یمالـسا  بالقنا  بالقنا ، نیا  نوچ  دـنتحاران . نیا  زا  اـھنآ  تواـفت ؛ نودـب  میدرک ؛ هلمح 

، بالقنا نوچ  دنتحاران . نیا  زا  اھنآ  دنکیم ؛ عافد  دننک ، راک  دننک و  تکرح  مالـسا  یارب  هک  ملاع  زا  یهطقن  رھ  رد  یناملـسم  عمج  رھ  زا  دنکیم ، عافد  اھینانبل  میظع  تکرح 

هن دنتشادن ؛ یراک  چیھ  ام  اب  میرادن ، یراک  ینس  یاھهورگ  هب  میرادن ، یراک  ینـس  یاھروشک  هب  ام  میتفگیم  میتسبیم و  ار  اھزرم  ام  رگا  الاو  دنتحاران . تسا  یمالـسا 

. تسا یمالسا  تما  یارب  تسا ، مالسا  یارب  یمالسا  یروھمج  نوچ  دنایمالسا ، یروھمج  هیلع  اھنآ  سیلگنا . هن  لیئارسا ، هن  اکیرما ،

رطف  / ٠٧/٢١/١٣٨۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

تزع ار ، دوخ  یمالـسا  هاـگیاج  تمظع  ار ، دوخ  یلم  تمظع  ناریا ! تلم  رب  دورد  تفگ : دـیاب  اـتقیقح  تسا . سدـق  زور  یئاـمیپھار  رطاـخ  هب  ناریا  تلم  زا  ناوارف  ساـپس 

هب ار  نیطـسلف  دای  مان و  هک  دوب  نیا  ناشفدھ  دـندرک ، لاغـشا  ار  نیطـسلف  یتقو  زا  نارگرامعتـسا  تسا . دایز  رایـسب  اھیئامیپھار  نیا  شقن  دـیداد . ناشن  ایند  هب  ار  دوخ 

ناشفدھ نیطـسلف ؛ مسا  هب  تسا  هدوب  یروشک  کی  تسا ، هدوب  ایند  رد  ینیمزرـس  کی  یزور  هک  دننک  شومارف  یدعب  یاھلـسن  ایند و  مدرم  الـصا  دـنرپسب ؛ یـشومارف 

درک و هتخورفارب  ایند  رد  ار  هلعـش  نیا  رگید  راب  یـصقالادجسم -  یهضافتنارد  هچ  لوا و  یهضاـفتنا  رد  هچ  نیطـسلف -  تلم  میظع  ماـیق  نیا  دنتـسناوتن و  هک  دـعب  دوب . نیا 

عقاو رد  نیمزرـس ، نیا  زا  یاهشوگ  رد  ار  ینیطـسلف  برع  یهعوـمجم  هک  دنتـسناد  نیا  ار  جـالع  هار  درک ، هجوـتم  دوـخ  هب  ار  ملاـع  نافـصنم  مدرم و  داـحآ  اـھتلم و  یاـھلد 

دنراد و هگن  یتسینویھـص  تیوھ  اب  اھتـسینویھص و  رایتخا  رد  صلاخ  روط  هب  ار  نیطـسلف  ساسح  یهقطنم  نیطـسلف و  تمعنرپ  دابآ  روشک  دننک و  روصحم  دننک ؛ ینادنز 

. دننارب یبرغ  لحاس  هزغ و  فرط  هب  ار  اھبرع 

دوبان نیطـسلف  مدرم  رد  ار  تماقتـسا  یگداتـسیا و  یاھهزیگنا  نیا  دنناوتیم ، هچ  رھ  هک  تسا  نیا  ناشفدـھ  دـینیبیم  دـینک ، هاگن  اھتـسینویھص  راتفر  هب  یتقو  مھ  زورما 

ناشدوخ ارآ  اب  ار  یتلود  ایناث  دندرکن ، اھر  ار  هزرابم  الوا  دناهداتسیا . نیطـسلف  مدرم  یلو  دورب . نیب  زا  تمواقم  یهزیگنا  تسا : تسایـس  نیا  اب  ناشاھراک  یهمھ  دننک ؛

مدرم تلود و  نیا  رب  ریخا  لاس  ود  یکی  نیا  رد  هک  مھ  یئاھراشف  یهمھ  اب  تسا و  نارگلاغشا  اب  یهزرابم  تمواقم و  یگداتسیا و  شراعش  تلود ، نیا  هک  دندروآ  راک  رس 

زا ریغ  ملاع ، طاقن  زا  یاهطقن  چیھ  هب  یسرتسد  نودب  هشوگ ، کی  رد  یوزنم  اھنت ، تلم  کی  یلو  دننکیم . تمواقم  دنراد  دناهداتـسیا ؛ مکحم  اھنیا  دندرک ، دراو  هقطنم  نآ 

هدامآ رتشیب  تماقتـسا  یارب  ار  اھنآ  یاھلد  دھدیم ؛ هیحور  اھنآ  هب  نیطـسلف ، عفن  هب  ناملـسم  یاھتلم  میظع  راعـش  نیا  دشاب . هتـشاد  یئاھیـشوخلد  دیاب  ادخ  هب  دیما 

. دنکیم انشآ  نیطسلف  یهیعاد  تیناقح  هب  ار  ایند  یمومع  راکفا  هکنیا  رب  هوالع  دنکیم ،

جح  / ١٣٨٧/٠٩/١٧ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

تاـحلاصلا اوـلمع  مـکنم و  اوـنمآ  نیذـلا  دـعو هللا  : » تـسا هار  رد  یمالـسا  نیوـن  ندـمت  نآرق و  تـما  یزاـسزاب  لـطاب و  رب  قـح  یزوریپ  ینعی  یھلا  یهدـعو  لـماک  قـقحت 

نم ائیش و  یب  نوکرـشی  یننودبعی ال  انما  مھفوخ  دعب  نم  مھنلدبیل  مھل و  یـضترا  یذلا  مھنید  مھل  ننکمیل  مھلبق و  نم  نیذلا  فلختـسا  امک  ضرالا  یف  مھنفلختـسیل 

« نوقسافلا مھ  کئلواف  کلذ  دعب  رفک 

یمکحتـسم هاگیاپ  هب  ار  ناریا  هک  دوب  یمالـسا  ماظن  یهزوآدـنلب  یانب  ناریا و  رد  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  هلحرم ، نیرتمھم  نیلوا و  رد  ریذـپانفلخت  یهدـعو  نیا  یهناشن 

یرکف و تسار  پچ و  یزیتسمالـسا  یرگیداـم و  یوھاـیھ  جوا  رد  تسرد  اـسآزجعم ، یهدـیدپ  نـیا  ندروآ  رب  رـس  درک . لیدـبت  یمالـسا  ندـمت  تیمکاـح و  یهشیدـنا  یارب 

هزاـت یدـیما  مالـسا  یاـیند  رد  دـشیم ، هتخاوـن  وـس  همھ  زا  هک  یتاـغیلبت  یداـصتقا و  یماـظن و  یـسایس و  تابرـض  ربارب  رد  نآ  ماکحتـسا  تمواـقم و  هاـگنآ  و  یـسایس ،

رب هک  یئهھد  هس  لوط  رد  تسا . هدش  رترادهشیر  دیما  نآ  رتشیب و  یھلا ـ  یهوق  لوح و  هب  ماکحتـسا ـ  نیا  هتـشذگ ، نامز  هچ  رھ  دروآ . دیدپ  اھلد  رد  یروش  تخیگنارب و 

. تسا هنادنمزوریپ  یدروامھ  نیا  یهنحص  اقیرفا ، ایسآ و  ناملسم  یاھروشک  هنایمرواخ و  درذگیم ، ارجام  نیا 

؛ تسینویھـص راوخنوخ  ربکتـسم و  میژر  رب  یمالـسا  تمواقم  هللابزح و  یخیرات  یزوریپ  نانبل و  ناملـسم ، ینیطـسلف و  تلود  ماـیق  یمالـسا و  یهضاـفتنا  نیطـسلف و 

؛ نآ یهدـناشنتسد  میژر  تسینومک و  نارگلاغـشا  رابتفخ  تمیزھ  ناتـسناغفا و  مادـص ؛ روتاتکید  دـحلم و  میژر  یاـھهناریو  رب  یمدرم  ناملـسم و  تلود  لیکـشت  قارع و 

جوم ندش  ریگارف  تسینویھـص ؛ بصاغ  میژر  نورد  رد  ریذپانجالع  یگتفـشآ  یراتفرگ و  هنایمرواخ ؛ رب  هرطیـس  یارب  اکیرما  یرابکتـسا  یاھحرط  یهمھ  یماکان  تسکش و 

میرحت و مغر  هب  یمالـسا  ناریا  رد  یروانف  یملع و  روآتفگـش  تفرـشیپ  نارکفنـشور ؛ ناناوج و  ناـیم  رد  هژیوب  هقطنم و  یاـھروشک  یهمھ  اـی  رتشیب  رد  یھاوخمالـسا 

« نیطسلف يمالسا  تمواقم   » 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 23هاگياپ  هحفص 15 
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؛ یبرغ یاھروشک  رتشیب  رد  ناملـسم  یاھتیلقا  رد  صخـشت  تیوھ و  ساسحا  یداصتقا ؛ یـسایس و  یهصرع  رد  اکیرما  رد  نازورفاگنج  تسکـش  یداصتقا ؛ یهرـصاحم 

. تسا یرجھ  مھدزناپ  نرق  ینعی  نرق  نیا  رد  نانمشد  اب  یدروامھ  رد  مالسا  یورشیپ  یزوریپ و  راکشآ  یاھهناشن  همھ  همھ و 

جح  / ١٣٨٧/٠٩/١٧ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

رد نآ  ریظن  هک  هزغ  رد  نمـشد  یهنامیخژد  هنامحریب و  تاکرح  دیرگنب . هزغ  هژیوب  نیطـسلف و  یهنحـص  هب  تسوا . یریبدتیب  فعـض و  یهناشن  ابلاغ  نمـشد  لمع  تدـش 

رد یلاخ ، تسد  اب  هک  تسا  یناکدوک  ناناوج و  نانز و  نادرم و  نآ  مکحتـسم  یهدارا  رب  ندمآ  قئاف  رد  وا  فعـض  یهناشن  تسا ، هدش  هدـید  رتمک  یرـشب  یاھملظ  خـیرات 

تلم نآ  رب  ادـخ  دورد  دـناهدنکفا . دوخ  یاـپ  ریز  تسا  ساـمح  تلود  زا  ینادرگیور  هک  ار  اـھنآ  یهتـساوخ  هداتـسیا و  اـکیرما  تردـقربا  ینعی  شناـبیتشپ  بصاـغ و  میژر  ربارب 

دندرک : ینعم  ار  نآرق  یهنادواج  تایآ  نیا  سامح  تموکح  هزغ و  مدرم  گرزب . مواقم و 

مھیلع کئلوا   * نوعجار هیلا  انا  انا  و  اولاق  هبیـصم  مھتباصا  اذا  نیذـلا   * نیرباصلا رـشب  تارمثلا و  سفنالا و  لاومالا و  نم  صقن  عوجلا و  فوخلا و  نم  یـشب  مکنولبنل  «و 

نا اریثک و  یذا  اوکرشا  نیذلا  نم  مکلبق و  نم  باتکلا  اوتوا  نیذلا  نم  نعمـستل  مکـسفنا و  مکلاوما و  یف  نولبتل   » و ( ١ «) نودـتھملا مھ  کئلوا  همحر و  مھبر و  نم  تاولص 

(. ١ «) رومالا مزع  نم  کلذ  ناف  اوقتت  اوربصت و 

(٣  «) ازیزع ایوق  ناک هللا  و   » دش دـھاوخ  زوریپ  نمـشد  رب  ماجنارـس  هک  تسا  نیطـسلف  روبـص  مولظم و  تلم  نیا  تسین و  قح  زج  لطاب ، قح و  رازراک  نیا  رد  یئاھن  زوریپ 

راعـش یھاوخیـسارکومد و  یبـلطیدازآ و  یاـھهیعاد  ندـمآ  رد  غورد  اـب  یـسایس  یهصرع  رد  ناینیطـسلف ، تمواـقم  نتـسکش  رد  یماـکان  ربهوـالع  مـھ  زورما  نـیمھ 

زا یتسینویھص  یوربآیب  میژر  دوب . دھاوخن  ناربج  لباق  یدوز  نیا  هب  هک  تسا  هدمآ  دراو  یئاپورا  یاھمیژر  رتشیب  اکیرما و  میژر  یوربآ  رب  یتخـس  تسکـش  رـشبقوقح ،

(. ۴) نوبلقنی بلقنم  یا  اوملظ  نیذلا  ملعیس  و  دندوخ . یهتشادن  یوربآ  یهمتت  یهدنزاب  بیجع ، ناحتما  نیا  رد  زین  یبرع  یاھمیژر  یخرب  رتهایسور و  هشیمھ 

١٣٨٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتسیب  مسارم  رد  تانایب 

راوگرزب ماما  یهتشارفارب  تماق  یتقو  دمآ ، دوجو  هب  بالقنا  نیا  یتقو  دوش ، هل  دوش ، درخ  یمالسا  تیوھ  هک  دوب  هدش  ششوک  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  هک  ینآ  زا  دعب 

برغ قرـش و  رد  هک  دش  بجوم  نیمھ  دـناهدرک . ادـیپ  یتلاصا  کی  یتیـصخش ، کی  یتیوھ ، کی  هک  دـندرک  ساسحا  همھ  دـش ، رادـیدپ  ملاع  ناملـسم  مدرم  رظنم  رد  ام 

هـس رد  تسکـش  زا  دعب  هک  یبرع  یاھروشک  ناناوج  تفرگ ؛ ناج  یماکان  لاس  اھهد  زا  دعب  نیطـسلف  تلم  دوشب : رادیدپ  ناناملـسم  یرادـیب  یاھهناشن  مالـسا  یایند 

لئاسم هب  صوصخم  تسا ؛ مالـسا  یایند  هب  طوبرم  رگید  اھنیا  دـنتفرگ -  هیحور  هراـبود  دـندوب ، سویاـم  هدرملد و  دنتـشاد و  یتسینویھـص  میژر  اـب  ناـشیاھتلود  هک  گـنج 

رد اھیلیخ  دوب و   هداد  ناشن  دوخ  زا  ریذپانتسکش  یهرھچ  کی  زور  نآ  ات  تسا و  یمالـسا  یاھروشک  لد  رد  یناطرـس  یهدغ  هک  یتسینویھـص  میژر  تسین -  ام  روشک 

یاھهبرـض دش ، عورـش  ینیطـسلف  یاھهضافتنا  دروخ ؛ یلیـس  ناملـسم  ناناوج  تسد  زا  تسا ، ریذپانتسکـش  یتسینویھـص  میژر  هک  دـندوب  هدرک  رواب  مالـسا  یایند 

هزور و هس  یـس و  گنج  رد  هچ  نانبل ، زا  لبق  لاس  هن  ىنیـشنبقع  تسکـش و  رد  هچ  یـصقا ، یهضافتنا  رد  هچ  لوا ، یهضافتنا  رد  هچ  دـش ؛ دراو  بصاغ  میژر  رب  یپایپ 

هک یزور  نآ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـش . دراو  یتسینویھـص  میژر  رب  هک  دوب  یتابرـض  اھنیا  یهمھ  هزغ ؛ مولظم  مدرم  اب  یهزور  ود  تسیب و  گنج  رد  هتـشذگ  لاـس  رد  هچ 

. دمآیم باسح  هب  ریذپانتسکش  میژر  کی  برع ، یاھتلم  صوصخب  ناملسم ، یاھتلم  ناملسم و  یاھتلود  رظن  زا  یتسینویھص  میژر  دیسر ، یزوریپ  هب  یمالـسا  بالقنا 

رکف هب  ایـسآ -  قرـش  ات  اقیرفآ  زا  ناملـسم -  یاھتلم  درپسب . یـشومارف  تسد  هب  دراذـگب و  رانک  ار  تارف  ات  لین  زا  راعـش  اـتلاجع  یتسینویھـص  میژر  هک  دـش  بجوم  نیا 

ناشروشک رب  مالـسا  تیمکاح  رکف  هب  اما  ام ؛ یمالـسا  یروھمج  ماظن  لومرف  نامھ  اب  اموزل  هن  نوگانوگ ؛ یاھلومرف  اب  دـنداتفا  یمالـسا  تموکح  یمالـسا و  ماظن  داـجیا 

. یمالسا یاھتکرح  زا  تسھ  ناشراظتنا  رد  یشخبدیون  یهدنیآ  مھ  یضعب  دندش ؛ مھ  قفوم  اھروشک  زا  یضعب  دنداتفا .

هزغ  / ١٣٨٨/١٢/٠٨ شیامھ  یهیحاتتفا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

زج نیا ، تسا . یبیجع  یهدیدپ  کی  هتفرگ ، لکش  یعقاو  تمواقم  هدش و  عورش  اھهضافتنا  هک  یریخا  لاس  دنچ  نیا  لوط  رد  تسا ، هتـشذگ  نیطـسلف  مدرم  رب  هک  هچنآ 

هک یزور  ود  تسیب و  نآ  لوـط  رد  هچ  راـشف ؛ همھ  نیا  یخلت ، همھ  نیا  تبیـصم ، همھ  نیا  هزغ  رد  دـنیبیم  ناـسنا  تـسین . یرگید  زیچ  یھلا  یریگتـسد  یھلا و  تیادـھ 

ار نیا  تسا ؛ یمیظع  تیعقاو  یلیخ  نیا  دناهداتـسیا . هوـک  لـثم  مدرم  نیا  اـما  دوـشیم -  دراو  مدرم  رب  مـھ  رـس  تـشپ  بئاـصم  هـک  زورما -  اـت  نآ  زا  دـعب  هـچ  دوـب ، گـنج 

. تفرگ هدیدن  دوشیمن 

، نیطـسلف یهلئـسم  لح  هار  اھنت  دیتفگ : مھ  تسرد  دیتفگ و  امـش  دینک . رادیاپ  دیناوتیم  هچ  رھ  مدرم  رد  دـیاب  ار  هیحور  نیا  ار ، تماقتـسا  نیا  هک  تسا  نیا  مضرع  نم   

رد مدرم  نتـشاد  هگن  مدرم ، نیا  دـیما  ظـفح  مدرم ، نیا  یهیحور  ظـفح  رب  تسا  فـقوتم  هزراـبم ، تمواـقم و  نیا  نکل  تسا ؛ تسرد  نیا ، تسا . هزراـبم  تـسا و  تمواـقم 

زا زورما  هک  یئاھراشف  نیا  دنھدب . ماجنا  دیاب  ینیطسلف  نازرابم  ینیطسلف ، یاھنامزاس  ینیطـسلف و  یاھهعومجم  هک  تسا  یراک  نیرتگرزب  نم  رظن  هب  نیا ، هنحص .

لحاـس رد  هک  یئاـھراشف  دـننک . نادرگور  تمواـقم  زا  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  دـصق  هب  دوشیم ، دراو  هزغ  رب  فرط ، نآ  زا  هچ  تسینویھـص ، نمـشد  فرط  زا  هچ  فرط ، ود  رھ 

یارب اھنیا ، لاثما  لئاح و  راوید  رد  هچ  بیجع ، یاھیریگتخـس  نآ  هچ  دندرک -  نایب  ناشیا  هک  سدـق -  یهلئـسم  رد  هچ  اھیزاسکرھـش ، رد  هچ  دوشیم ؛ دراو  مدرم  رب  یبرغ 

هزغ مدرم  ار ، نیطسلف  مدرم  دتفیب . قافتا  نیا  هک  دیراذگب  دیابن  میراذگب ؛ دیابن  دنھدب . قوس  میلست ، یهنیزگ  تمس  هب  دننک و  نادرگور  تمواقم  زا  ار  مدرم  هک  تسا  نیا 

. تسا مھم  یلیخ  نم  رظن  هب  هک  تسا  هتکن  کی  نیا ، دیسر . دھاوخ  هجیتن  هب  اھنآ  میظع  تکرح  نیا  هک  دننادب  دیراد و  هگن  راودیما  دیاب  ار  نیدالوپ  مواقم و  تلم  نیا  ار ،

نیطسلف  / ١٣٩٠/٠٧/٠٩ هضافتنا  زا  تیامح  سنارفنک  رد  تانایب 

یرجھ  ١٣٨٧ لاـس ٢٠٠٨ -  رد  هزغ  رد  اعدــم  رپ  شترا  نآ  راـبتحاضف  یماـکان  یــسمش -  یرجھ   ١٣٨۵ لاـس ٢٠٠۶ -  رد  ناـنبل  رد  یتسینویھـص  میژر  راـبتلذ  تـسکش 

هدـنامرد و یاـھناسنا  زا  یاهعومجم  زا  نیطـسلف  تلم  لیدـبت  هلمج ، کـی  رد  و  هزغ ، رد  تمواـقم  تلود  لیکـشت  هزغ ، زا  ینیـشنبقع  ناـنبل و  بوـنج  زا  رارف  یـسمش - 

. تسا ریخا  لاس  یس  زراب  یاھهصخشم  سفن ، هب  دامتعا  یاراد  مواقم و  راودیما و  تلم  هب  دیماان ،

ینیطـسلف و یاھھورگ  زا  یریگفارتعا  تمواقم و  ندرک  شوماخ  نآ ، زا  فدھ  هک  یرابتنایخ  هناراکـشزاس و  تاکرحت  هک  دش  دھاوخ  لماک  هاگنآ  یلامجا  یلک و  ریوصت  نیا 

پمک  » نیگنن نامیپ  رد  رصانلادبع  لامج  فلخان  نئاخ و  نیـشناج  تسد  هب  نآ  زاغآ  هک  تاکرحت  نیا  دوش . هدید  یتسردب  زین  دوب ، لیئارـسا  تیعورـشم  هب  برع  یاھتلود 

هب امـسر  برع ، تلود  کی  راب ، نیتسخن  یارب  دـیوید ، پمک  دادرارق  رد  دـنک . افیا  تمواقم  نیدـالوپ  مزع  رد  ار  ناـھوس  شقن  تسا  هتـساوخ  هراومھ  داـتفا ، قاـفتا  دـیوید »

. تشاذگ ار  دوخ  یاضما  تسا ، هدش  هتخانش  نایدوھی  یلم  یهناخ  لیئارسا  نآ ، رد  هک  ار  یاهتشون  یاپ  درک و  فارتعا  نیطسلف  یمالسا  نیمزرس  ندوب  یتسینویھص 

رگرامعتـسا یاـھروشک  یھارمھ  اـکیرمآ و  یرادـنادیم  اـب  هک  یلیمکت  یاـھحرط  رد  نآ  زا  سپ  و  یـسمش -  یرجھ   ١٣٧٢ لاـس ١٩٩٣ -  رد  ولـسا »  » دادرارق اـت  سپ  نآ  زا 

تلم و زیمآبیرف ، چوپ و  یاھهدـعو  اـب  هک  دوـب  نآ  رب  نمـشد  یعـس  یهمھ  دـش ، هتـشاذگ  ناینیطـسلف  زا  یتـمھیب  راکـشزاس و  یاـھهورگ  شود  رب  یپردیپ  یئاـپورا ،

راکشآ دوز  رایسب  تادھاعم ، نیا  یهمھ  یرابتعایب  دنزاس . مرگرس  تسایـس  نادیم  رد  هنایـشان  یزاب  هب  دننک و  فرـصنم  تمواقم »  » یهنیزگ زا  ار  ینیطـسلف  یاھهورگ 

ندروآ دـیدپ  اھحرط ، نیا  زا  فدـھ  دـنرگنیم . یـشزرایب  یاھهراپ  قرو  مشچ  هب  تسا ، هدـش  هتـشون  هچنآ  هب  هک  دـنداد  ناشن  اھراب  اـھنآ  ناـیماح  اھتـسینویھص و  دـش و 

. سب تسا و  هدوب  یمالسا  تمواقم  تکرح  ندومن  ریگنیمز  و  نانآ ، بلطایند  نامیایب و  دارفا  نتخادنا  عمط  هب  و  ناینیطسلف ، رد  یلدود 

نامھ دنداتسیا و  نمشد  ربارب  رد  ادخ  نذا  هب  اھنآ  تسا . هدوب  نیطسلف  تلم  یمالـسا و  یاھهورگ  رد  تمواقم  یهیحور  نونکات ، زیمآتنایخ  یاھیزاب  نیا  یهمھ  رھزداپ 

، لماک یهرصاحم  دوجو  اب  هزغ  یگداتسیا  دندش . رادروخرب  یھلا  ترصن  کمک و  زا  (، ١ «) زیزع یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرـصنیل هللا  و  : » هک تسا  هداد  هدعو  دنوادخ  هک  روط 

« نیطسلف يمالسا  تمواقم   » 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 23هاگياپ  هحفص 16 
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یهدرپ نداتفارب  تسا . یھلا  ترصن  هقطنم ، رد  یمالسا  یرادیب  تردقرپ  جوم  ندمآ  دیدپ  دوب . یھلا  ترـصن  کرابم ، ینـسح  دساف  نئاخ و  میژر  طوقـس  دوب . یھلا  ترـصن 

زا تسینویھـص ، میژر  رامـشیب  یپردیپ و  یاھیراتفرگ  تسا . یھلا  ترـصن  ناـنآ ، زا  هقطنم  یاـھتلم  نوزفازور  رفنت  هسنارف و  سیلگنا و  اـکیرمآ و  یهرھچ  زا  ریوزت  قاـفن و 

یھلا ترـصن  رھاظم  همھ  همھ و  نآ ، زا  یئاپورا  یاھهاگـشناد  یتح  یمومع و  راجزنا  یناھج و  یاوزنا  اـت  هتفرگ  شایلخاد  یعاـمتجا  یداـصتقا و  یـسایس و  تالکـشم 

. تسا رتمگردرس  رتراتفرگ و  هشیمھ  زا  اکیرمآ  شایلصا  یماح  و  رتیوزنم ، رتفیعض و  رتروفنم و  هشیمھ  زا  یتسینویھص  میژر  زورما  تسا .

نیطسلف  / ١٣٩٠/٠٧/٠٩ هضافتنا  زا  تیامح  سنارفنک  رد  تانایب 

هک تساھنآ ، سار  رد  سیلگنا  رگرامعتـسا  تلود  دناهدشهتخانـش و  همھ  نینوخ ، یهعجاف  نیا  یلـصا  لـماوع  درذـگیم . نیطـسلف  بصغ  یهعجاـف  زا  هھد  شـش  زا  شیب 

تلم داتفا . راک  هب  گرزب  ملظ  نیا  تمدـخ  رد  یقرـش ، یبرغ و  ربکتـسم  یاـھتلود  رگید  سپـس  نآ و  یگنھرف  یداـصتقا و  یتینما و  یماـظن و  یورین  حالـس و  تساـیس و 

نایعدم تسد  هب  هک  یایندم  یناسنا و  یهعجاف  مدصکی  زونھ  زورما  ات  دـش . هدـنار  دوخ  یهناشاک  هناخ و  زا  ماعلتق و  نارگلاغـشا ، محریب  لاگنچ  ریز  رد  نیطـسلف  هانپیب 

امنیـس و یریوصت و  یاھرنھ  یهدـمع  نابابرا  تسا . هتفاین  یریوصت  یاهناسر و  یاھرنھ  زا  یاهرھب  هدـشن و  هدیـشک  ریوصت  هب  داتفا ، قافتا  راگزور  نآ  رد  قـالخا ، ندـمت و 

. دش نامناخیب  هراوآ و  ماعلتق و  توکس ، رد  تلم  کی  دناهدادن . ار  نآ  یهزاجا  هتساوخن و  ار  نیا  یبرغ  ىزاسملیف  یاھایفام  نویزیولت و 

زا هک  دندرک  یئاھشالت  یمالسا  یهزیگنا  اب  ینادرم  رصم ، زا  اتدمع  نیطـسلف و  یاھزرم  نوریب  زا  دش . بوکرـس  تواسق  تدش و  اب  هک  دمآ  دیدپ  راک  زاغآ  رد  یئاھتمواقم   

. دراذگب هنحص  رد  یریثات  تسناوتن  دشن و  رادروخرب  مزال  تیامح 

، دندرک هنحص  دراو  ار  دوخ  یماظن  یاھورین  ندرا  هیروس و  رـصم و  دیـسر . تسینویھـص  شترا  اب  برع  روشک  دنچ  نایم  کیـسالک  یمـسر و  یاھگنج  هب  تبون  نآ ، زا  سپ   

طقف هـن  اـھنآ  درک . ماـکان  ار  یبرع  یاھــشترا  بصاـغ ، مـیژر  هـب  هـسنارف  سیلگنا و  اـکیرمآ و  یوـس  زا  یلاـم  یتاکرادـت و  یماـظن و  نوزفازور  هوـبنا و  غیردــیب و  کـمک  یلو 

. دنداد تسد  زا  اھگنج  نیا  رد  مھ  ار  دوخ  یاھنیمزرس  زا  یمھم  یاھشخب  هک  دننک ، کمک  نیطسلف  تلم  هب  دنتسناوتن 

زا سپ  تفرگ و  لکـش  ینیطـسلف  حلـسم  یاھهورگ  بلاق  رد  هتفاینامزاس  تمواقم  یاھهتـسھ  جـیردتب  نیطـسلف ، اب  هیاسمھ  برع  یاھتلود  یناوتان  ندـش  راکـشآ  اب   

ار یماکان  نیا  دش . شوماخ  هک  دیـشکن  یلوط  یلو  دیـشخرد ، شوخ  هک  دوب  یدیما  قرب  نیا  تفای . لیکـشت  نیطـسلف » شخبیدازآ  نامزاس  ، » اھنآ ندـمآ  درگ  زا  یدـنچ 

تاـساسحا افرــص  اـی  پـچ و  یژولوئدــیا  دوـب . ناـنآ  یمالــسا  ناـمیا  هدــیقع و  زا  مدرم و  زا  ناـنآ  یرود  یــساسا ، تـلع  یلو  درک ، بوـسنم  یددــعتم  لــلع  هـب  ناوـتیم 

یئورین دــنک و  دراو  تمواــقم  نادــیم  هـب  ار  یتـلم  تسناوـتیم  هـچنآ  تـشاد . زاــین  نآ  هـب  نیطــسلف  راوـشد  هدــیچیپ و  یهلئــسم  هـک  دوـبن  یزیچ  نآ  یتسیلانویــسان ،

ناـمزاس نارـس  هک  یمالـسا  ریبـک  بـالقنا  لوا  یاـھهام  رد  نم  دـندرکن . کرد  یتسردـب  ار  نـیا  اـھنآ  دوـب . تداھـش  داـھج و  مالـسا و  دروآ ، مـھارف  ناـنآ  زا  ریذـپانتسکش 

؟ دینکیمن دـنلب  دوخ  قحب  یهزرابم  رد  ار  مالـسا  مچرپ  ارچ  مدیـسرپ : نامزاس  نآ  ناکرا  زا  یکی  زا  دـندرکیم ، دـش  دـمآ و  اررکم  نارھت  هب  هتفای و  یاهزات  یهیحور  شخبیدازآ 

ترفغم لومـشم  هللااشنا  دش و  هتـشک  رورت و  اھتـسینویھص  تسد  هب  یبرع  روشک  کی  رد  اھدعب  صخـش  نیا  دنایحیـسم . مھ  یـضعب  ام ، نایم  رد  هک  دوب  نیا  وا  خساپ 

ادخ هب  نامیا  اب  هناصلاخ ، هک  یراکادف  دھاجم  عمج  کی  رانک  رد  نموم  ىحیـسم  زرابم  کی  نم ، نامگ  هب  دوب . اسران  صقان و  وا  لالدتـسا  نیا  یلو  دشاب ؛ هتفرگ  رارق  یھلا 

هب یکتم  نامیایب و  هورگ  رانک  رد  ات  دـباییم  هزرابم  یارب  یرتشیب  یهزیگنا  تسا ، رادروخرب  شمدرم  یونعم  یدام و  تیامح  زا  دـگنجیم و  یھلا  کمک  هب  دـیما  اب  تمایق و  و 

. یمدرم یهنارادافو  ىنابیتشپ  زا  رود  رادیاپان و  تاساسحا 

هار هب  نامزاس  هعومجم و  یلو  دندوب ، رویغ  هزیگنارپ و  فیرـش و  نادرم  نانآ ، نایم  رد  هتبلا  درک . ریثاتیب  یثنخ و  ار  نانآ  جیردتب  مدرم ، زا  عاطقنا  ینید و  خسار  نامیا  دوبن   

نیطسلف تاجن  هار  اھنت  هک  تمواقم -  نامرآ  هب  یبرع ، نئاخ  یاھتلود  یخرب  دننام  مھ  اھنآ  دنزیم . مھ  زونھ  دز و  هبرض  نیطسلف  یهلئسم  هب  نانآ ، فارحنا  تفر . یرگید 

: برع یحیسم  رعاش  لوق  هب  دندرک . دراو  یتخس  یهبرض  مھ  دوخ  هب  هک  نیطسلف ، هب  طقف  هن  هتبلا  و  دندرک ؛ تشپ  تسھ -  هدوب و 

مکشیعف انیطسلف  متعضا  نئل 

مالا تاضاضم و  هایحلا  لوط 

١٣۵٧ لاس ١٩٧٩ -  رد  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  دـینادرگرب . ار  قرو  دـنوادخ  تردـق  تسد  ناـھگان  یلو  دـش ؛ یرپس  بیترت  نیدـب  تبکن ، رمع  زا  لاـس  ود  یـس و   

رب هک  یقیمع  دـیدش و  یاھهبرـض  بـالقنا و  نیا  ىناـھج  فرگـش  تاریثاـت  ناـیم  رد  دوـشگ . ار  یدـیدج  یهحفـص  درک و  ور  ریز و  ار  هـقطنم  نـیا  عاـضوا  یـسمش -  یرجھ 

زور لاح و  زا  یکاح  یندناوخ و  اھزور ، نآ  رد  میژر  نآ  نارس  تاراھظا  دوب . تسینویھص  تلود  هب  هبرـض  رتراکـشآ ، رتعیرـس و  همھ  زا  تخاس ، دراو  یرابکتـسا  یاھتـسایس 

یگدـنیامن هب  امـسر  نآ  لـحم  دـندش و  جارخا  نآ  ناـنکراک  لـیطعت و  نارھت  رد  لیئارـسا  یلعج  تلود  ترافـس  یزوریپ ، یاـھهتفھ  نیلوا  رد  تساـھنآ . بارطـضا  رپ  هاـیس و 

. دنرقتسم اجنآ  رد  مھ  زورما  ات  هک  دش ؛ هداد  نیطسلف  شخبیدازآ  نامزاس 

زور نآ  هک  بالقنا ، نیا  تردـقرپ  جاوما  تسا . لیئارـسا  یناطرـس  یهدـغ  عطق  نیطـسلف و  نیمزرـس  یدازآ  بالقنا ، نیا  یاھفدـھ  زا  یکی  هک  دـندرک  مالعا  ام  راوگرزب  ماـما   

ناریا یمالـسا  یروھمج  ماظن  رب  بالقنا  نانمـشد  هک  یگرزب  یپایپ و  یاھیراتفرگ  دوش .» دازآ  دـیاب  نیطـسلف   » هک تفر  مایپ  نیا  اب  تفر -  اج  رھ  تفرگ ، ارف  ار  ایند  یهمھ 

یهزیگنا تسناوتن  زین  دوب -  برع  عجترم  یاھمیژر  ینابیتشپ  سیلگنا و  اکیرمآ و  کـیرحت  هب  نیـسح  مادـص  میژر  یهلاـس  تشھ  گـنج  نآ ، ملق  کـی  هک  دـندرک -  لـیمحت 

. دریگب یمالسا  یروھمج  زا  ار  نیطسلف  زا  عافد 

نمشد و ربارب  رد  یاهزات  دنمورین و  یهھبج  نانبل ، تمواقم  دندروآرب . رس  ناملـسم  ىنیطـسلف  دھاجم  یاھهورگ  دش . هدیمد  نیطـسلف  یاھگر  رد  یاهزات  نوخ  هنوگنیدب   

یاـھتلود مرج  کیرـش  هک  لـلم -  ناـمزاس  لـیبق  زا  یناـھج ، عماـجم  یوـس  هب  ندرک  زارد  تسد  نودـب  یبرع و  یاـھتلود  هب  هـیکت  یاـج  هـب  نیطـسلف  دوـشگ . شناـیماح 

. تساھتیقفوم تاحوتف و  یهمھ  دیلک  نیا ، درک . هیکت  دوخ  راکادف  نانز  نادرم و  هب  دوخ و  یمالسا  قیمع  نامیا  هب  دوخ ، ناناوج  هب  دوخ ، هب  دندوب -  یرابکتسا 

 - یـسمش یرجھ   ١٣٨۵ لاـس ٢٠٠۶ -  رد  ناـنبل  رد  یتسینویھـص  میژر  راـبتلذ  تسکـش  تسا . هتـشاد  شیازفا  تفرـشیپ و  زورهبزور  دـنور  نیا  هتـشذگ ، یهھد  هس  رد   

کی رد  و  هزغ ، رد  تمواقم  تلود  لیکشت  هزغ ، زا  ینیشنبقع  نانبل و  بونج  زا  رارف  یسمش -  یرجھ   ١٣٨٧ لاس ٢٠٠٨ -  رد  هزغ  رد  اعدم  رپ  شترا  نآ  رابتحاضف  یماکان 

. تسا ریخا  لاس  یس  زراب  یاھهصخشم  سفن ، هب  دامتعا  یاراد  مواقم و  راودیما و  تلم  هب  دیماان ، هدنامرد و  یاھناسنا  زا  یاهعومجم  زا  نیطسلف  تلم  لیدبت  هلمج ،

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

ناریا یمالـسا  بـالقنا  رگیدـمھ . هب  امـش  اـم و  تمدـخ  و  تسامـش ، هب  تمدـخ  یراـکمھ و  یارب  ناریا  گرزب  تلم  یمالـسا و  یروھمج  یگداـمآ  مـالعا  رخآ : مـالک  اـما  و 

یتوغاـط و یاـھمیژر  یریذپانتسکـش  یهروطـسا  یفن  یهصرع  رد  ناـگبخن ، یرواـبمدرم  اـھتلم و  یرواـبدوخ  یهصرع  رد  دوـب  دـیدج  رـصع  یمالـسا  یهبرجت  نیرتقـفوم 

. یساسا یاھشزرا  زا  عافد  یرالاسمدرم و  ظفح  اب  روشک ، گرزب  یاھتفرشیپ  رد  دمآراک  یاھلدم  هئارا  یرادهیامرس ، مزینومک و  رورغ  نتسکش  یهصرع  رد  ناشبابرا ،

: منکیم ضرع  امش  هب  هک  تسا  نیمھ  یمالسا  ناریا  دروم  رد  تقیقح  کنیا  و  دنیوگیم ، غورد  امش  هب  ناتیناریا  ناردارب  هیلع  هک  تساھلاس  نارھاوخ ! ناردارب و 

نرق رد  نیملسم  رب  قرش  برغ و  طلـست  زا  سپ  ناھج  رد  یمالـسا  شبنج  چیھ  اما  تسا ؛ هتـشاد  دوخ  یهھد  هس  تادھاجم  رد  یئاھفعـض  هتبلا  اھیزوریپ و  ام  بالقنا 

. تسا هدوب  هدنارذگن  رس  زا  ار  عناوم  همھ  نیا  دوب و  هدماین  ولج  دح  نیا  ات  هتشذگ ،

تلع نادب  اھنت  دوشیم ؛ مزیرورت »  » هب مھتم  ناریا  یناھج ، مزینویھص  یرادهیامرس و  یاھهناسر  رد  تسا . شیپ  رد  ناردارب  امش  ام و  نایم  یرایسب  یاھوگتفگ  هللااشنا 

رد مزیرورت  ینابرق  نیرتگرزب  دوخ  ام  هکنآ  لاح  دسانـشب ؛ تیمـسر  هب  ار  نارگلاغـشا  دراذـگب و  اھنت  قارع و ...  ناـنبل و  نیطـسلف و  رد  ار  دوخ  برع  ناردارب  دـشن  رـضاح  هک 

. دراد همادا  نانچمھ  اھرورت  نیا  میتسھ و  ناھج 

اھنت ناملـسم ، رھاظب  یاھتموکح  ریاس  نوچمھ  ار  دوخ  ینیطـسلف  یقارع و  ینانبل و  یئاینـسوب و  یناغفا و  مولظم  ناردارب  یمالـسا ، یروھمج  یمالـسا و  بالقنا  رگا 

مزیرورت و ناـبیتشپ  ار  اـم  زگرھ  مـیدزیم ، رجنخ  تـشپ  زا  میدـنامیم و  تکاـس  مـھ  اـم  دـندرک ، تناـیخ  نیطــسلف  هـب  هـک  یبرع  یاـھمیژر  رتـشیب  نوـچمھ  رگا  و  دراذـگیم ،

. یمالسا یروھمج  ناریا و  تلم  گرزب  مرج  نآ  تسا  نیا  میشیدنایم ؛ نیطسلف  نیمزرس  یمامت  فیرش و  سدق  یدازآ  هب  ام  دندرکیمن . یفرعم  یرگهلخادم 

« نیطسلف يمالسا  تمواقم   » 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 23هاگياپ  هحفص 17 
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نیا رد  میاهدناوخن و  هتـسنادن و  یناریا  ارگیلم و  ای  یعیـش  افرـص  یبالقنا  ار ، یمالـسا  بالقنا  زگرھ  ام  دـننادیم  همھ  هکنآ  لاح  دـنیوگیم ؛ یعیـش  ای  یناریا  مزیلایرپما  زا 

ات ایـسآ  قرـش  زا  ناملـسم  ناردارب  تزع  یدازآ و  بھاذـم و  بیرقت  تدـحو و  راعـش  یئارگتما و  یئارگمالـسا و  تلع  هب  میاهدـش ، دـیدھت  هداد و  هنیزھ  هچرھ  لاس  یس 

. تسا هدوب  اپورا  اقیرفآ و  قمع 

گرزب و یاھماگ  ینید و ...  یاھتیلقا  قوقح  نانز و  تمارک  نیمات  تشادـھب ، هعـسوت ، یعاـمتجا ، تلادـع  یعاـمتجا ، قوقح  یژولونکت ، ملع ، یهصرع  رد  یمالـسا  ناریا 

. هللااشنا مینکیم  نامرد  هللانوعب  میسانشیم و  زین  ار  دوخ  یاھفعض  ام  تشادرب . یریظنیب 

یاھتمواقم ریاس  هزغ و  رد  کشوم » باوج  کشوم   » هب ناینیطـسلف  تسد  رد  گنـس  اقترا  لیدبت و  تفای . رییغت  یمالـسا  یروھمج  کمک  اب  هقطنم  رد  تمواقم  یهلداعم 

. دوب یمالسا  بالقنا  زا  ماھلا  نارگلاغشا ، ربارب  رد  یمالسا 

. تسا یمالـسا  تما  ایحا  و  (ع ) تیب لھا  و  (ص ) ربمایپ تنـس  نآرق و  زا  عافد  لابند  هب  ناریا  تسین ؛ نیملـسم  ریاـس  ندرک  یعیـش  اـی  بارعا  ندرک  یناریا  لاـبند  هب  ناریا 

ساسحا تسا و  یعرـش  بجاو  هزادـنا  کی  هب  لما ، هللابزح و  یعیـش  نادـھاجم  داھج و  سامح و  یاھنامزاس  تنـس  لـھا  نادـھاجم  هب  کـمک  یمالـسا ، بـالقنا  یارب 

یردارب هب  بھاذـم ،) داـضت  هبلغ و  هن   ) یمالـسا تدـحو  هب  رورت ،) هب  هن  و   ) اـھتلم ماـیق  هب  هک  دـنکیم  مـالعا  عطاـق  دـنلب و  یادـص  اـب  ناریا  تموـکح  تلم و  دـنکیم . فـیلکت 

. تسا مزتلم  دقتعم و  هللااشنا  ناھانگیب ،) هیلع  تنوشخ  هن   ) یمالسا داھج  هب  یداژن ،) یموق و  یرترب  هب  هن   ) نیملسم

(١ «.) هرما یلع  بلاغ  و هللا   » هک مینادب  مینک و  لمع  نآ  هب  میسانشب و  ار  دوخ  نیگنس  یهفیظو  نآ ، رانک  رد  مینک و  اعد  ناملسم  یاھتلم  یهمھ  تداعس  یارب 

. مکل یل و  رفغتسا هللا  اذھ و  یلوق  لوقا  ( ٢ .«) انوع مولظملل  امصخ و  ملاظلل  اونوک  و   » اوقتا هللا دابع هللا 

میحرلانمحرلاهللامسب

. اجاوفا نید هللا  یف  نولخدی  سانلا  تیار  و  حتفلا . رصن هللا و  اج  اذا 

(٣ .) اباوت ناک  هنا  هرفغتسا  کبر و  دمحب  حبسف 

نایوجشناد  / ٠١/١٣٩٣/٠۵ رادید  رد  تانایب 

لیئارسا  » هک دندرک  حرطم  راوگرزب  ماما  هک  ىقطنم  نیا  ىنعی  تسین ؛ هقطنم  نآ  رد  ىدوھی  مدرم  ندرک  ماعلتق  ىانعم  هب  هجوچیھهب  مھ  ىتسینویھص  میژر  نتفر  نیب  زا 

نیا زا  میتفگ  ام  دریگب . ىقطنم  داریا  چـیھ  تسناوتن  مھ  ىـسک  هک  میدرک ، هئارا  ایند  هب  مھ  ار  نآ  ىلمع  راکوزاس  اـم  تسا ؛ ىناـسنا  قطنم  کـی  ( ۵ «،) دورب نیب  زا  دـیاب 

، دریگب ماجنا  ىمدنارفر  کی  ىنعی  دوشب ؛ ىھاوخرظن  ىجنـسرظن و  کی  دنتـسھ ، اجنیا  دوخ  هب  قلعتم  دنتـسھ و  اجنیا  لھا  دـننکیم و  ىگدـنز  هقطنم  نیا  رد  هک  ىمدرم 

قطنم هک  تسا  ىراک  کی  تسا ؛ نیا  نآ  راکوزاس  نیا ؛ ىنعی  ىتسینویھـص  میژر  نتفر  نیب  زا  ىانعم  دـننک ؛ نیعم  مدرم  دـنک ، نیعم  مدـنارفر  ار  هقطنم  نیا  رب  مکاح  میژر 

میدرک نییعت  ىللملانیب  عجارم  زا  ىضعب  للم و  نامزاس  اب  طابترا  رد  مھ  ار  نآ  لکـش  ىتح  ام  ىلمع . تسا  ىراک  ددنـسپىم و  دمھفیم و  دنکیم و  کرد  ار  نآ  ایند  زورما 

دنکب راتفر  مدرم  اب  ىلدگنس  ىمحرىب و  اب  نینھآ ، تشم  اب  هک  تسا  نیا  شتسایس  هک  تفصگرگ  ىشحو و  میژر  نیا  ىنعی  دش ؛ عقاو  مھ  ثحب  لحم  میدرک ، زاربا  و 

هللااشنا رگا  هک  تسین ؛ ندش  دوبان  نتفر و  نیب  زا  زج  شجالع  دنکیمن ، مھ  راکنا  تسین و  مھم  شیارب  الصا  ىرگناریو  قطانم و  هب  ىهلمح  ىشککدوک و  ىـشکمدآ و  و 

رد ىهناحلـسم  عطاق و  تمواقم  جالع ، تسیچ ؟ جـالع  تسا ، هدـشن  دوباـن  تسا و  اپرـس  ىلعج  میژر  نیا  هک  ىتقو  اـت  اـما ] [ ؛ رتھب هچ  هک  دـش ، دوباـن  دیـسرارف و  زور  نآ 

هزغ ىاھکشوم  هچنانچ  رگا  هک  دنکن  نامگ  ىسک  دوشب . هداد  ناشن  تردق  تسد  اھىنیطـسلف  ىوس  زا  دیاب  ىتسینویھـص ، میژر  اب  ىهلباقم  رد  تسا ؛ میژر  نیا  لباقم 

دوجو ىحالـس  درادن ، دوجو  ىکـشوم  هک  ىرتخاب  ىهنارک  رد  دننکیم ! هچ  ىرتخاب  ىهنارک  رد  دـینیبب  دـینک  هاگن  امـش  الاح  ریخن . دـمآىم ؛ هاتوک  ىتسینویھـص  میژر  دوبن ،

ار مدرم  ىاھهناخ  دیایب ، رب  شتـسد  زا  هچرھ  دنکیم : راکهچ  دراد  ىتسینویھـص   میژر  اجنآ  دینیبب  تسا ؛ گنـس  مدرم ، حالـس  رازبا و  اھنت  اجنآ  درادن ؛ دوجو  ىگنفت  درادـن ،

ار قرب  ددنبیم ، ناشیور  ار  بآ  دش  مزال  رگا  دنکیم ؛ ریقحت  دـناشکیم ، تلذ  ىراوخ و  هب  ار  اھنآ  دـنکیم ، دوبان  ار  مدرم  ىگدـنز  دـنکیم ، بارخ  ار  مدرم  ىاھغاب  دـنکیم ، بارخ 

شمومـسم دـندرک ، شریقحت  دـندرک ، شاهرـصاحم  دـننک ، لمحت  دنتـسناوتن  درک ، ىھارمھ  اھتسینویھـص  اب  همھنیا  هک  ار  تافرع  رـسای  لثم  ىـسک  ددـنبیم ؛ ناـشیور 

قح دننکب ، ار  ىـسک  ىهظحالم  دننک ، محر  ىـسک  هب  اھنآ  میھدن ، ناشن  اھتسینویھـص  لباقم  رد  تردـق  تسد  هچنانچ  رگا  هک  تسین  روجنیا  دـندرک . شدوبان  دـندرک ،

هنادنمتردق رگا  دـننک ؛ دروخرب  هنادـنمتردق  دـنناوتب  اھىنیطـسلف  هکنیا  زا  تسا  ترابع  دراد  دوجو  میژر  نیا  ىدوبان  زا  لبق  ات  هک  ىجالع  اھنت  ادـبا ؛ دـننک ، تیاعر  ار  ىـسک 

؛ دندرگیم سبشتآ  لابند  ناوت  ىهمھ  اب  دنراد  نالا  هکنیاامک  دراد ؛ دوجو  دیایب ، هاتوک  تسا -  نشخ  تفـصگرگ  میژر  نیمھ  هک  لباقم -  فرط  هکنیا  لامتحا  دندرک ، دروخرب 

رد ىنعی  تسھ ؛ مھ  زجاع  لاح  نیع  رد  اما  دھدیم ، ناشن  ىرـشب  لوقعم  ىهزادنا  دح و  زا  نوریب  تواسق  دنکیم ، ىـشککدوک  دـنکیم ، ىـشکمدآ  دـندش . هراچیب  ىنعی 

. تسا سبشتآ  لابند  اذل  تسا ؛ راتفرگ  تخس  ىراتفرگ  کی  رد  روذحم ، کی 

جیسب  / ٠٩/٠۴/١٣٩۴ یاھنادرگ  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

رد یئایاضق  اذل  یلیخ . دنراد ، هلصاف  یلیخ  یناسنا  یاھشزرا  زا  هک  دنتـسھ  ییاھفرط  مھ  لباقم  یاھفرط  تسا . یعقاو  عازن  کی  دراد  دوجو  هک  یعازن  نیا  ایند  رد  زورما 

نیطـسلف یهلئـسم  نیطـسلف . یهلئـسم  تسا ، نیطـسلف  یهیـضق  لوا ، میـشاب . توافتیب  میناوتیمن  ایاضق  نیا  هب  تبـسن  ام  هک  دتفایم  قافتا  ام  دوخ  ربورود  نیمھ 

دندش ضوع  لسن  دنچ  اھینیطسلف -  - مدرم نیا  درذگیم ؛ نیطسلف  نیمزرس  لاغشا  زا  لاس  دنچ  تصش و  ای  الثم  لاس  تصش  بیرق  بخ ، تسین . یکچوک  یهلئـسم 

یاھراک هب  ردقنآ  برع  یاھتلود  هنافساتم  تسا . یقاب  نیطسلف  نامرآ  دربب ؛ نیب  زا  ار  نیطسلف  نامرآ  هک  تسا  نیا  شایعس  نمشد  تسا ؛ یقاب  نیطـسلف  نامرآ  اما 

نیطـسلف یهلئـسم  هب  هک  نارگید - اکیرمآ و  اب  اھینامیپمھ  رگید ؛ نوگاـنوگ  تاـظحالم  اـی  دراذـگیمن  اـھیتسیابردور   - دـنھاوخیمن اـی  دـننکیمن  تصرف  هک  دنلوغـشم  رگید 

زاغآ یرتخاب  یهنارک  رد  نیطـسلف  مدرم  یهضافتنا  زورما  مینک . اـھر  ار  نیطـسلف  یهلئـسم  میناوتیمن  اـم  تسا ، یمھم  یهلئـسم  یلیخ  نیطـسلف  یهلئـسم  دنـسرب ؛

درادن یلام  یناج و  تینما  دوخ  یهناخ  رد  هدش و  لاغشا  شاهناخ  هک  یسک  نیا  تسا . یاهناملاظ  الماک  تواضق  یرابکتسا  یاھقوب  تواضق  دنگنجیم ؛ دنراد  مدرم  هدش ،

نآ اما ] ! ] تسا تسیرورت  نیا  دـنیوگیم  دـنکیم ، هلمح  گنـس  اـب  یتقو  دـننکیم - دوباـن  ار  شاهعرزم  دـننکیم ، یزاسکرھـش  دـننکیم ، بارخ  رزودـلوب  اـب  ار  هناـخ  دـنیآیم  -

زا تسا ، مولظم  دنیوگیم  ار  وا  دنکیم ، دوبان  روجنیا  دراد  ار  ناسنا  نیا  یایند  ناسنا ، نیا  تورث  ناسنا ، نیا  یوربآ  ناسنا ، نیا  تینما  ناسنا ، نیا  یگدنز  هک  یھاگتـسد 

هناخ زا  ار  هناخبحاص  تسا و  هدرک  بصغ  ار  یاهناـخ  کـی  هدـمآ  یکی  تسا . اـم  زورما  یاـیند  بیاـجع  وزج  نیا  تسا ،] بیجع   ] یلیخ نیا  بخ ، دـنکیم ! عاـفد  دراد  شدوخ 

هناخ هداد ، تسد  زا  ار  شتینما  هک  ار  مولظم  یهناخبحاص  نآ  دنکیم ؛ عافد  دراد  شدوخ  زا  دنکن ، عافد  شدوخ  زا  دنیوگیم  نیا  هب  دـنکیم ، ملظ  دراد  مئاد  وا  هب  هدرک و  نوریب 

نیا هب  دنکب ، باترپ  وا  فرط  هب  گنـس  کی  ای  دھدب  وا  هب  مانـشد  کی  ددرگرب  هچنانچرگا  نیا  تسھ ، دیدھت  دروم  شزیچهمھ  تیثیح و  وربآ و  دـنزرف و  نز و  هداد ، تسد  زا  ار 

. تشذگ دوشیمن  نیا  زا  تشذـگ ؛ نیا  زا  دوشب  هک  تسا  یکچوک  ملظ  تسا ؟ یکچوک  یاطخ  نیا  تسا ؟ یکچوک  طلغ  نیا  تسا ؟ یکچوک  زیچ  نیا  تسیرورت ! دـنیوگیم 

. مینکیم عافد  میناوتب  روجرھ  میناوتب و  تقورھ  ات  دوجو ، یهمھ  اب  نیطسلف  مدرم  تکرح  زا  ام 

نیطسلف  / ١٢/٠٣/١٣٩۵ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  نیمشش  رد  تانایب 

یجنر درد و  درازآیم و  ار  وجتلادـع  بلطقح و  هاوخیدازآ و  ناسنا  رھ  اتقیقح  مواـقم ، راـبدرب و  روبـص ، تلم  نیا  تیمولظم  هاـکناج  هودـنا  نیطـسلف و  یهصغرپ  یهصق 

یـشواک تسا . بیـشنوزارف  رپ  ناـمرھق ، تلم  نیا  یهناریلد  تمواـقم  ناـسنا و  اـھنویلیم  ندرک  هراوآ  نآ و  یهناـملاظ  لاغـشا  نیطـسلف و  خـیرات  دـناشنیم . لد  رب  هوـبنا 

یهئطوت کی  رد  هک  دناهدوبن  هجاوم  هناملاظ  یمادقا  هودنا و  جـنر و  نینچ  اب  ناھج  یاھتلم  زا  کیچـیھ  خـیرات ، زا  یاهھرب  چـیھ  رد  هک  دـھدیم  ناشن  خـیرات  رد  هنادنمـشوھ 

؛ دنوش لیـسگ  اجنادـب  ناھج  یاج  یاج  زا  رگید  یھورگ  نانآ ، یاج  هب  دـنوش و  هدـنار  دوخ  یهناشاک  هناخ و  زا  یتلم  دوش و  لاغـشا  لماک  روط  هب  یروشک  یاهقطنمارف ،

نذا اب  هدولآ ، تاحفـص  رگید  نوچمھ  هک  تسا  خـیرات  کاپان  تاحفـص  زا  یکی  زین  نیا  اما  دنیـشنب ، نآ  یاـج  رب  یلعج  یتیدوجوم  دوش و  هتفرگ  هدـیدان  یقیقح  یتیدوجوم 

« نیطسلف يمالسا  تمواقم   » 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 23هاگياپ  هحفص 18 
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. نوحلٰصلا یدابع  اھثری  ضرالا  نا  لاق : و  اقوھز . ناک  لطابلا  نا  هکنآ : هچ  ؛ دش دھاوخ  هتسب  وا  یرای  لاعتم و  یادخ 

یهئطوت کی  هیلع  نآ  تازراـبم  رد  نیطـسلف  تلم  ناـبیتشپ  هراومھ  هک  اـم  یهقطنم  دوشیم . رازگرب  یاهقطنم  یناـھج و  طیارـش  نیرتتخـس  زا  یکی  رد  امـش  سنارفنک   

زا تیاـمح  اـت  تسا  هدـش  بجوم  هقطنم  یمالـسا  روـشک  نیدـنچ  رد  دوـجوم  یاـھنارحب  تسا . ددـعتم  یاـھنارحب  یمارآاـن و  شوختـسد  اـھزور  نیا  تسا ، هدوـب  یناـھج 

میژر هک  ینانآ  دنمادک . نآ  زا  هدنربدوس  یاھتردـق  هک  دـنکیم  میھفت  ام  هب  اھنارحب ، نیا  یهجیتن  هب  هجوت  دوش . گنرمک  سدـق  یدازآ  سدـقم  نامرآ  نیطـسلف و  یهلئـسم 

یاھهنتف سپ  رد  زین  کنیا  دنوش ، هقطنم  تفرشیپ  رارقتسا و  تابث و  زا  عنام  تدمینالوط ، یریگرد  کی  لیمحت  قیرط  زا  ات  دندروآ  دوجو  هب  هقطنم  نیا  رد  ار  یتسینویھص 

لـشف اب  دوش و  فورـصم  رگیدـکی  ندرک  یثنخ  هب  هدوھیب  ثبع و  یاـھیریگرد  رد  هقطنم  یاـھتلم  یاھیدـنمناوت  اـت  تسا  هدـش  بجوم  هک  ییاـھهنتف  دـنراد . رارق  دوجوم 

تما یامکح  القع و  ناھاوخریخ و  شالت  دـھاش  نایم ، نیا  رد  نانچمھ  دـیآ . مھارف  یتسینویھـص  بصاغ  میژر  رتشیب  هچرھ  یریگتردـق  یارب  تصرف  هاـگنآ  همھ ، ندـش 

، اھتلود یخرب  تلفغ  زا  یریگهرھب  اب  تسا  هتـسناوت  نمـشد ، یهدـیچیپ  یاھهئطوت  هنافـساتم ، اما  دنتـسھ ؛ تاـفالتخا  نیا  لـح  یپ  رد  هنازوسلد  هک  میتسھ  یمالـسا 

، تسا تیمھا  زئاح  نایم  نیا  رد  هچنآ  دـنک . رثا  مک  ار  یمالـسا  تما  ناھاوخریخ  نیا  شالت  دزادـنیب و  رگیدـکی  ناـج  هب  ار  اـھنآ  دـنک و  لـیمحت  اـھتلم  رب  ار  یلخاد  یاـھگنج 

یخرب یعیبط و  اھنآ  زا  یخرب  هک  دنراد  رگیدکی  اب  یمالـسا  یاھروشک  هک  یتافالتخا  دوجواب  تسا . تیولوا  زا  نآ  جورخ  یارب  شالت  نیطـسلف و  یهلئـسم  هاگیاج  فیعـضت 

نیا یاھدرواتـسد  زا  یکی  دشاب . نانآ  یهمھ  تدحو  روحم  دـیاب ، دـناوتیم و  نیطـسلف  ناونع  نانچمھ  نکیل  تسا ، تلفغ  زا  یـشان  رگید  یخرب  نمـشد و  یهئطوت  رگید 

زا تیامح  یالاو  فدھ  ققحت  یارب  یلدمھ  یاضف  داجیا  نیطسلف و  عوضوم  ینعی  ناھج ، ناھاوخیدازآ  مالـسا و  ناھج  تسخن  تیولوا  ندرک  حرطم  دنمـشزرا ، تسـشن 

تیولوا زا  زورما  ناھج  رد  هک  دوب  لـفاغ  نیطـسلف  مدرم  زا  یـسایس  تیاـمح  تیمھا  زا  دـیابن  زگرھ  تسا . ناـنآ  یهنایوجتلادـع  هناـبلطقح و  تازراـبم  نیطـسلف و  مدرم 

. تسا نآ  یدازآ  یارب  شالت  ترورض  نیطسلف و  نآ  دنیآ و  مھ  درگ  فدھ  کی  رد  دنناوتیم  اما  شور ، هقیلـس و  رھ  اب  هاوخیدازآ  ناملـسم و  یاھتلم  تسا . رادروخرب  یاهژیو 

، کدنا کدنا  هک  دوشیم  هدھاشم  تسا ، هدش  مکاح  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  هژیوب  نآ  یلصا  نادحتم  رب  هک  یفعـض  یتسینویھـص و  میژر  لوفا  یاھهناشن  ندش  رادیدپ  اب 

هقطنم یاھروشک  یناھج و  یهعماج  زونھ  هتبلا  دـنکیم ، لیم  یتسینویھـص  میژر  یناسنا  ریغ  ینوناق و  ریغ  هنامـصخ و  تامادـقا  اب  هلباقم  تمـس  هب  زین  یناھج  یاضف 

. دننک لمع  یناسنا  یهلئسم  نیا  ربارب  رد  دوخ  تیلوئسم  هب  دناهتسناوتن 

رھش تیوھ  هرھچ و  رییغت  یارب  شالت  اھنآ ، رد  کرھش  یانب  تلم و  نیا  یاھنیمزرس  بصغ  تراغ ، لتق و  هدرتسگ ، یاھیریگتسد  نیطسلف ، تلم  یهنایشحو  بوکرس   

زا دراد و  همادا  نانچمھ  رگید  ملاظم  زا  یرایـسب  نادنورھـش و  یهیلوا  قوقح  بلـس  نآ ، رد  یحیـسم  یمالـسا و  سدـقم  نکاما  رگید  یـصقالادجسم و  سدـق و  سدـقم 

تلم تسین . هجاوم  یناھج  یهتـسیاش  لـمعلاسکع  اـب  هنافـساتم  تسا و  رادروخرب  یبرغ  یاـھتلود  زا  رگید  یخرب  اـکیرمآ و  یهدـحتم  تـالایا  یهبناـجهمھ  یناـبیتشپ 

یھار تلم ، نیا  تسا . هداھن  نانآ  شود  رب  ار  یصقالادجسم  سدقم و  نیمزرس  نیا  زا  عافد  میظع  تلاسر  هدراذگ و  تنم  نانآ  رب  لاعتم  یادخ  هک  تسا  رختفم  نیطسلف 

هدرک نینچ  نونکات  هک  قحلا  دراد و  هاگن  نازورف  نانچمھ  ار  هزرابم  یهلعش  ات  دیآرب  ددص  رد  دوخ ، یتاذ  یاھیدنمناوت  هب  اکتا  لاعتم و  راگدرورپ  هب  لاکتا  اب  هک  درادن  نیا  زج 

نذا هللا هب  تسا و  تکرح  رد  دیمارپ  ناشخرد و  اما  هتشذگ ، یهضافتنا  ود  زا  رتمولظم  هدش ، زاغآ  راب  نیموس  یارب  یلاغـشا  یاھنیمزرـس  رد  کنیا  هک  یاهضافتنا  تسا .

زا یناطرـس ، یهدغ  نیا  درک . دھاوخ  لیمحت  بصاغ  میژر  رب  رگید  یتسکـش  دز و  دـھاوخ  مقر  ار  تازرابم  خـیرات  زا  یمھم  رایـسب  یهلحرم  هضافتنا ، نیا  هک  دـید  دـیھاوخ 

فادھا تسا  هتـسناوت  رمتـسم  ریگیپ و  تمواقم  هضافتنا و  دنچ  هک  دشاب ، یاهلحرم  دیاب  زین  نآ  نامرد  هدش و  لیدـبت  ینونک  یالب  هب  هدرک و  دـشر  یاهلحرم  زاغآ ، ماگنھ 

. دزاس ققحم  نیطسلف  لماک  یدازآ  نامز  ات  ار ، دوخ  فادھا  رگید  ات  دزاتیم  شیپ  هب  هدنفوت  نانچمھ  دزاس و  ققحم  ار  یمھم  رایسب  یاهلحرم 

یمامت هب  راوتـسا  مکحتـسم و  اما  رابدرب ، روبـص و  دشکیم ، شود  هب  ار  نآ  ردلق  نایماح  یناھج و  مسینویھـص  اب  هلباقم  نیگنـس  راب  ییاھنتب ، هک  نیطـسلف  گرزب  تلم   

عیاض زا  یریگولج  یارب  قوقح  لقادـح  شریذـپ  ترورـض  ینیبعقاو و  تسردان  یاـعدا  اـب  هک  زور  نآ  دنراپـسب . هبرجت  کـحم  هب  ار  دوخ  یاـعدا  اـت  تسا  هداد  تصرف  نایعدـم 

تصرف نآ  هب  دوب ، هدش  تابثا  شیپ  زا  ناشیارب  هاگدید  نیا  یتسردان  هک  ییاھنایرج  یهمھ  یتح  نیطـسلف و  تلم  دش ، حرطم  یدج  روط  هب  شزاس  یاھحرط  نآ ، ندش 

. دومن دزـشوگ  ار  نآ  نیگنـس  یاھتراسخ  راـبنایز و  راـثآ  درک و  دـیکات  هناراـکشزاس  یاھـشور  عون  نیا  یتسرداـن  رب  ادـتبا  ناـمھ  زا  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  هتبلا  دـنداد .

ینیب عقاو  روصت  یتسردان  تابثا  نآ ، یهدیاف  اھنت  اما  تشاد ، هارمھ  هب  نیطـسلف  تلم  یهزرابم  تمواقم و  ریـسم  رد  یبرخم  راثآ  دـش ، هداد  شزاس  دـنور  هب  هک  یتصرف 

ناینیطـسلف یهقح  قوقح  عییـضت  یرگبوکرـس و  یبلطهعـسوت و  زا  دـناوتیمن  هک  تسا  یاهنوگ  هب  یتسینویھـص  میژر  یریگلکـش  یهقیرط  شور و  اساسا  دوب . لمع  رد 

یتروـص رد  یتسینویھـص ، میژر  عورـشمان  تیدوـجوم  هکنآ  هچ ، تسا . نیطـسلف  تیدوـجوم  تیوـھ و  یجیردـت  یدوباـن  ورگ  رد  نآ  تیوـھ  تیدوـجوم و  اریز  درادرب ؛ تـسد 

یهمھ زا  یرادـساپ  ینیطـسلف و  تیوھ  زا  تظاـفح  هک  تسا  لـیلد  نیمھ  هب  دوش . اـنب  نیطـسلف  تیدوجوم  تیوھ و  یاـھهناریو  رب  هک  تشاد  دـھاوخ  رارمتـسا  تیلباـق 

تمواـقم نازورف  یهلعـش  نیطـسلف و  داـی  نیطــسلف ، ماـن  هـک  یتـقو  اـت  تـسا . سدـقم  داـھج  کـی  یرورــض و  بـجاو ، یرما  یعیبـط ، قـح و  رب  تیوـھ  نـیا  یاـھهناشن 

. ددرگ مکحتسم  رگلاغشا ، میژر  یاھهیاپ  هک  درادن  ناکما  دنامب ، هتشارفارب  تلم  نیا  یهبناجهمھ 

هکلب تسا ، یندوشخباـن  گرزب و  یئاـطخ  دوخ  هک  ، دـھدیم تیعورـشم  بصاـغ  میژر  هب  تلم ، کـی  قح  زا  ندـمآ  هاـتوک  اـب  هک  تسین  نیا  رد  طـقف  شزاـس  دـنور  لکـشم   

رظن رد  ار  اھتسینویھص  یهنادنمزآ  هنارگبوکرس و  هنابلطهعسوت و  یاھتلصخ  درادن و  نیطسلف  یهلئسم  ینونک  طیارش  اب  یبسانت  چیھ  اساسا  هک  تسا  نآ  رد  لکـشم 

تـسرد یاھـشور  دروم  رد  یلم  عامجا  یعون  هجیتن ، رد  دـناسر و  تابثا  هب  ار  شزاس  نایعدـم  یاعدا  یتسردان  تسا  هتـسناوت  تصرف  مانتغا  اب  تلم ، نیا  اما  دریگیمن ؛

. تسا هتفرگ  لکش  نیطسلف  تلم  یهقح  قوقح  قاقحا  یارب  هزرابم 

دنور لباقم  رد  دـناهتفایرد . ار  شیوخ  طیارـش  اب  نآ  بساـنت  نازیم  دـناهدرک و  هبرجت  ار  تواـفتم  یوگلا  ود  دوخ ، یهتـشذگ  یهھد  هس  یهماـنراک  رد  نیطـسلف  مدرم  کـنیا   

هدھاشم اھزور  نیا  هک  تسین  لیلدیب  تسا . هتشاد  تلم  نیا  یارب  یمیظع  یاھدرواتسد  هک  دراد  رارق  سدقم  یهضافتنا  رمتـسم  هنانامرھق و  تمواقم  یوگلا  شزاس ،

هار و نیا  یتسردهب  اریز  تسین ؛ نیا  زج  یراظتنا  نمـشد  زا  دریگیم . رارق  لاوس  دروم  هضاـفتنا ،»  » اـی موجھ و  دروم  تمواـقم ،» ، » لاـحلامولعم زکارم  یوس  زا  هک  مینکیم 

یلو دنراد ، ار  نیطسلف  یهلئسم  اب  یھارمھ  یاعدا  رھاظ  رد  هک  ییاھروشک  یتح  اھنایرج و  زا  یخرب  هک  مینکیم  هدھاشم  هاگ  اما  دراد ؛ لماک  فوقو  نآ  ندوب  شخبرمث 

زوـنھ دوـخ ، رمع  زا  هھد  دـنچ  یپ  رد  تمواـقم  هک  تسا  نیا  ناـنآ  یاـعدا  دـننکیم . هلمح  تمواـقم  هب  دـننک ، فرحنم  ار  تلم  نیا  تـسرد  ریـسم  اـت  دـنددصرد  تـقیقح  رد 

یئاغ فدھ  هب  هتـسناوتن  زونھ  تمواقم  هک  تسا  تسرد  تفگ : دیاب  خساپ  رد  تسا ! یرگنزاب  دـنمزاین  شور  نیا  سپ  دزاس ؛ ققحم  ار  نیطـسلف  یدازآ  تسا  هتـسناوتن 

رس هب  یطیارش  هچ  رد  کنیا  دوبن ، تمواقم  رگا  دید  دیاب  دراد . هگن  هدنز  ار  نیطسلف  یهلئسم  تسا  هتـسناوت  تمواقم  نکیل  دبای ، تسد  نیطـسلف  لک  یدازآ  ینعی  دوخ 

، تسا نمشد  هب  یشیاسرف  گنج  کی  لیمحت  رد  تمواقم ، تیقفوم  تسا . یتسینویھص  یاھهژورپ  ربارب  رد  یساسا  عنام  داجیا  تمواقم ، درواتسد  نیرتمھم  میدربیم ؟

رد هک  یناروشحلس  تمواقم و  لصا  زا  قحب ، دیاب  دنور ، نیا  رد  دناشکب . تسکش  هب  دوب ، هقطنم  لک  رب  هرطیس  هک  ار  یتسینویھص  میژر  یلصا  یهمانرب  هتـسناوت  ینعی 

هتـشاد و هاگن  هتـشارفارب  ار  تمواقم  مچرپ  دوخ ، ناج  میدـقت  اب  دـنتخادرپ و  تمواـقم  هب  یتسینویھـص  میژر  سیـسات  یهدرپ  یارجا  یادـتبا  ناـمھ  زا  فلتخم و  یاـھهرود 

یزوریپ رد  ار  تمواقم  شقن  یتح  ناوتیمن  انیقی  تسین و  هدیـشوپ  یـسک  رب  لاغـشا  زا  دـعب  یاھهرود  رد  تمواقم  شقن  دوش . لیلجت  دـندرک ، لقتنم  ار  نآ  لسن  هب  لسن 

رارق نیطسلف  لخاد  مدرم  شود  رب  تمواقم  راب  المع  هک  یدالیم  اب ١٩٨٢  فداصم  لاس ١٣۶١  زا  و  تشاگنا ؛ هدیدان  یدالیم  اب ١٩٧٣  فداصم  لاس ١٣۵٢  گنج  رصتخم  ولو 

کنیا دوب ، هدرکن  ریگنیمز  ار  یتسینویھص  میژر  تمواقم ، رگا  دشاب . ناشیتازرابم  ریسم  رد  ناینیطسلف  رگیرای  ات  دیسر  هار  زا  هللا - بزح  - نانبل یمالسا  تمواقم  تفرگ ،

اھنت نیا  اـما  تسا ، مھم  رایـسب  درواتـسد  نیا  یرآ  هریغ ؛ سراـف و  جـیلخ  قارع و  ندرا و  اـت  هتفرگ  رـصم  زا  میدوـب ؛ هقطنم  یاھنیمزرـس  رگید  هب  نآ  یزادـناتسد  دـھاش 

شرتسگ دـنور  تسا  هتـسناوت  هک  دوریم  رامـش  هب  نیطـسلف  یدازآ  دـنور  رد  مھم  یاهلحرم  فدـھ  ود  ققحت  هزغ ، یدازآ  نانبل و  بونج  یدازآ  تسین و  تمواقم  درواتـسد 

هدوبن رداق  یتسینویھـص  میژر  اھنتهن  رگید  دـعب ، هب  یدالیم  یهھد ٨٠  اب  فداصم  یـسمش  یرجھ  یهھد ۶٠  لیاوا  زا  دـنادرگ . سوکعم  ار  یتسینویھـص  میژر  ییایفارغج 

سکچـیھ تفای . رارمتـسا  هزغ  زا  رگید  رابتلذ  جورخ  اب  دـش و  زاغآ  ناـنبل  بونج  زا  راـبتلذ  جورخ  اـب  نآ  درگبقع  هکلب  دـنک ، یزادـناتسد  یدـیدج  یاھنیمزرـس  هب  تسا 

رد هک  یاهضافتنا  دوب . هتـسجرب  یـساسا و  تمواقم ، شقن  زین  مود  یهضافتنا  رد  دـشاب . تسخن  یهضافتنا  رد  تمواقم  یهدـننکنییعت  یـساسا و  شقن  رکنم  دـناوتیمن 

زا یناــشخرد  تاحفــص  یگمھ  هزغ ، رد  هزور  و ۵١  هزور   ٨ هزور ، یاـھگنج ٢٢  ناــنبل و  یهزور  گـنج ٣٣  دوـش . جراـخ  هزغ  زا  اـت  درک  راداو  ار  یتسینویھـص  مـیژر  تیاـھن ،

. تسا ناھج  هاوخیدازآ  یاھناسنا  یهمھ  مالسا و  ناھج  هقطنم ، یاھتلم  مامت  راختفا  بجوم  هک  تسا  تمواقم  یهمانراک 

« نیطسلف يمالسا  تمواقم   » 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 23هاگياپ  هحفص 19 
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مدرم میظع  یورین  هب  اکتا  دـنوادخ و  یرای  هب  اما  دوب ، هدـش  هتـسب  هللابزح  روشحلـس  ناـمواقم  ناـنبل و  تلم  هب  یناسردادـما  یاـھهار  یهمھ  ـالمع  هزور ، گـنج ٣٣  رد 

ار راید  نآ  هب  هلمح  تئرج  یناسآهب  رگید  هک  دندش  لمحتم  ار  یاهناحضتفم  تسکش  اکیرمآ ، یهدحتم  تالایا  ینعی  نآ  یلـصا  یماح  یتسینویھـص و  میژر  نانبل ، مواقم 

نآ زا  رتفیعض  میژر ، نیا  هک  داد  ناشن  یپایپ  گنج  دنچ  یط  رد  تسا ، هدش  لدبم  تمواقم  ریذپانتسکش  یهعلق  هب  کنیا  هک  هزغ ، یپ  رد  یپ  یاھتمواقم  درک . دنھاوخن 

لاس نیدـنچ  لمحت  دوجواـب  هک  تسا  یمواـقم  روشحلـس و  تلم  هزغ ، یاـھگنج  یلـصا  ناـمرھق  دـشاب . هتـشاد  یگداتـسیا  ناوت  تلم ، کـی  یهدارا  لـباقم  رد  هک  تسا 

داھج شبنج  زا  سدقلا  ایارس  نیطسلف ، تمواقم  یاھهورگ  یهمھ  زا  هک  دراد  نآ  یاج  دنکیم . عافد  هعلق  نیا  زا  نانچمھ  نامیا ، تردق  هب  اکتا  اب  اما  یداصتقا ، یهرـصاحم 

نیا رد  یدنمشزرا  شقن  هک  نیطـسلف  یدازآ  یارب  قلخ  یهھبج  زا  یفطـصم  یلعوبا  بئاتک  حتف و  زا  یـصقالا  ادھـش  بئاتک  سامح ، زا  ماسق  نیدلازع  بئاتک  یمالـسا ،

. دیآ لمع  هب  ریدقت  دنتشاد ، اھگنج 

! یمارگ نانامھیم 

نیا رد  دشاب و  رادروخرب  دوخ  راک  رارمتـسا  یارب  مزال  یاھرازبا  یهمھ  زا  دیاب  تمواقم  اذل  دریگ و  رارق  تلفغ  دروم  دـیابن  زگرھ  یتسینویھـص  میژر  روضح  زا  یـشان  تارطخ 

، تمواـقم یلـصا  رتـسب  هک  دـننک  نیماـت  ار  مواـقم  تلم  نیا  یـساسا  یاـھزاین  دـنراد  هـفیظو  ناـھج  ناـھاوخیدازآ  یهـمھ  هـقطنم و  یاـھتلود  اـھتلم و  یهـمھ  ریـسم ،

مھم و یاهفیظو  نیطـسلف ، تمواقم  نیطـسلف و  مدرم  یاھزاین  نیمات  تسا . هداد  شرورپ  ار  مواقم  رویغ و  نادنزرف  دوخ  هک  تسا  نیطـسلف  تلم  یرادـیاپ  یگداتـسیا و 

رب ار  مولظم  یهضافتنا  یلصا  راب  کنیا  هک  دوب  هجوتیب  یرتخاب  یهنارک  رد  تمواقم  یـساسا  یاھزاین  هب  دیابن  دنور ، نیا  رد  مینک . لمع  نآ  هب  دیاب  همھ  هک  تسا  یتایح 

نآ زا  رتالاو  رتدنمشزرا و  نیطسلف ،»  » و تمواقم »  » هک دشاب  هتشاد  هجوت  مھم  یهتکن  نیا  هب  دوخ  یهتشذگ  زا  یریگتربع  اب  دیاب  زین  نیطـسلف  تمواقم  دشکیم . شود 

یاھهورگ صوصخب  ناینیطـسلف ، دوش . ریگرد  یبھذـم  یموق و  تافالتخا  ای  اھروشک و  یلخاد  تافالتخا  اـی  یبرع و  یمالـسا و  یاـھروشک  ناـیم  تاـفالتخا  رد  هک  تسا 

تمدخ رد  دنفظوم  یلم ، یمالـسا و  یاھنایرج  یهمھ  یبرع و  یمالـسا و  یاھروشک  دـننکن . دورو  تافالتخا  نیا  هب  دـننادب و  ار  دوخ  دنمـشزرا  هاگیاج  ردـق  دـیاب  تمواقم 

کمک طرش  اھنت  یرآ ، دشاب . هتشاد  یاهژیو  راظتنا  نانآ  زا  کمک ، ربارب  رد  درادن  قح  سکچیھ  تسا و  ام  یهمھ  یهفیظو  تمواقم ، زا  تیامح  دنریگ . رارق  نیطـسلف  نامرآ 

یهمھ رد  تمواقم  نمـشد و  ربارب  رد  یگداتـسیا  یهشیدنا  هب  یدنبیاپ  دوش . هنیزھ  تمواقم  راتخاس  نیطـسلف و  مدرم  یهینب  تیوقت  تھج  رد  اھکمک  نیا  هک  تسا  نیا 

راوتـسا ریـسم  نیا  رد  هک  یھورگ  رھ  درادـن . یـصاخ  هورگ  هب  یطبر  تسا و  یلوصا  عضوم  کی  تمواقم  هب  تبـسن  ام  عضوم  تسا . اھکمک  نیا  رارمتـسا  نماض  نآ ، داـعبا 

نانآ یدنبیاپ  نازیم  هب  طقف  یمالـسا  تمواقم  یاھهورگ  اب  ام  یهطبار  قمع  تسا . هدش  رود  ام  زا  دوش ، جراخ  ریـسم  نیا  زا  هک  یھورگ  رھ  میتسھ و  هارمھ  وا  اب  دشاب ،

. تسا طبترم  تمواقم  لصا  هب 

یعیبط و یرما  اھهعومجم  نایم  رد  هقیلـس  عونت  لیلد  هب  هاگدـید  توافت  تسا . ینیطـسلف  فلتخم  یاھهورگ  ناـیم  فـالتخا  دوش ، هراـشا  نآ  هب  دـیاب  هک  یرگید  یهتکن   

زاغآ ینامز  زا  لکشم  نکیل  دوش ، نیطـسلف  مدرم  تازرابم  رتشیب  هچرھ  یانغ  ییازفامھ و  بجوم  اسب  هچ  دنامب ، یقاب  هدودحم  نیمھ  رد  هک  اجنآ  ات  تسا و  کرد  لباق 

ماـگ یریـسم  رد  ـالمع  رگیدـکی ، ناوت  تردـق و  ندرک  یثـنخ  اـب  فلتخم ، یاـھنایرج  تروص  نیا  رد  هک  دـماجنیب ؛ یریگرد  هدرکاـن  یادـخ  عازن و  هب  تاـفالتخا ، نیا  هک  دوشیم 

هب دنریگ و  راک  هب  ار  نآ  دیاب  یلصا  یاھنایرج  یهمھ  هک  تسا  یرنھ  هقیلس ، شرگن و  توافت  فالتخا و  تیریدم  تسا . اھنآ  یهمھ  کرتشم  نمشد  تساوخ  هک  دنرادیمرب 

، یداـھج یهماـنرب  ساـسا  رب  یلم  داـحتا  دوش . هزراـبم  تیوقت  بجوم  دروآ و  راـشف  نمـشد  هب  طـقف  هک  دـننک  یزیرهماـنرب  ار  دوخ  یتازراـبم  فـلتخم  یاـھهمانرب  یاهنوـگ 

. دنشوکب نآ  ققحت  یارب  نیطسلف  مدرم  یهمھ  تساوخ  هب  لمع  تھج  رد  فلتخم  یاھنایرج  یهمھ  دوریم  راظتنا  هک  تسا  نیطسلف  یارب  یلم  یترورض 

دوخ ریـسم  زا  ار  نیطـسلف  مدرم  یهضافتنا  تمواقم و  دنـشوکیم  هک  تسا  ینایامنتسود  شالت  نآ  تسا و  نابیرگ  هب  تسد  زین  یرگید  یهئطوت  اب  اھزور  نیا  تمواقم ،  

تلم هکنآ  هژیوـب  دـتفاورف ؛ ماد  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتدنمـشوھ  تمواـقم  دـنیامنب . نیطـسلف  تـلم  نانمـشد  اـب  دوـخ  یرـس  تـالماعم  یهـنیزھ  ار  نآ  هتخاـس و  فرحنم 

یادـخ رگا  دوشیم و  تافارحنا  هنوگنیا  زا  عنام  طیارـش ، زا  قیقد  کرد  اب  تلم  نیا  هک  دـھدیم  ناشن  هتـشذگ  براـجت  تسا و  تمواـقم  تازراـبم و  یقیقح  ربھر  نیطـسلف 

انیقی دراذگب ، نیمز  رب  ار  تمواقم  مچرپ  یھورگ  رگا  دنک . دیلوتزاب  ار  دوخ  زاین  دناوتیم  هتـشذگ  نوچمھ  تلم  نیا  دـتفاورف ، ماد  نیا  رد  تمواقم  یاھنایرج  زا  ینایرج  هدرکان ،

. تفرگ دھاوخ  تسد  رد  ار  مچرپ  نآ  دیآیمرب و  نیطسلف  تلم  لد  زا  رگید  یھورگ 

نآ هب  تبسن  یرورض  مزال و  هجوت  رد  ییاھیھاتوک  ریخا ، لاس  دنچ  رد  هنافـساتم  هک  تخادرپ  دیھاوخ  نیطـسلف  هب  طقف  تسـشن ، نیا  رد  مرتحم ، راضح  امـش  انئمطم   

یهلئـسم تسا ، ییاـمھدرگ  نیا  بجوـم  هچنآ  نکیل  تسا ، هجوـت  یهتـسیاش  یمالـسا  تـما  هـقطنم و  یاـج  یاـج  رد  دوـجوم  یاـھنارحب  اـنیقی  تـسا . هتفریذـپ  تروـص 

ار تافالتخا  دوخ ، تاکارتشا  هب  هیکت  اب  دنناوتب  هقطنم  یاھتلم  ناناملسم و  یهمھ  هتفرهتفر  نآ ، هب  یـسات  اب  ات  دشاب  ییوگلا  دوخ  دناوتیم  سالجا  نیا  تسا . نیطـسلف 

. دنروآ مھارف  ار  هیلعهللاتاولص )  ) یدمحم تما  رتشیب  هچرھ  تیوقت  تابجوم  اھنآ ، کتکت  لح  اب  هدرک و  راھم 

سامح  / ١٣٩٧/٠١/١۵ یسایس  رتفد  سیئر  هینھ  لیعامسا  یاقآ  همان  هب  بالقنا  ربھر  خساپ 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

. نیدلا موی  یلا  ناسحاب  مھعبت  نم  نیبجتنملا و  هبحص  نیرھاطلا و  هلآ  یلع  نیمالا و  مظعالا  لوسرلا  اندیس  یلع  مالسلا  هالصلا و  نیملاعلا و  بر  دمحلاو  

هتاقیفوت تماد  هینھ  لیعامسا  رتکد  یاقآ  زیزع  دھاجم  ردارب 

نوملای مھناف  نوملات  اونوکت  نا  موقلا  اغتبا  یف  اونھت  و ال  : » تسا هدـش  لزان  ام  امـش و  هب  باطخ  زورما  نیمھ  یئوگ  هک  منکیم  زاـغآ  دـنوادخ  ینارون  مـالک  نیا  اـب  ار  هماـن 

اذـھ یف  یناوتلا  نھولا و  نع  مکیھن  یف  امیکح  و  نذاب هللا ، مھیلع  مکتبلغ  مکراصتناب و  امیلع  یا  ( ١ «) امیکح امیلع  ناک هللا  نوجری و  نم هللا م ال  نوجرت  نوملات و  اـمک 

. قیرطلا

رب رگید  راب  منادـیم  مزال  هتخاس ، نیگمـشخ  نیگمغ و  ار  نیطـسلف  یهلاسم  هب  ناگتـسبلد  هزغ ، رد  تسینویھـص  نمـشد  تواسق  ملظ و  نتفاـی  تدـش  هک  یئاـھزور  رد 

نیطـسلف تاجن  هار  اھنت  تمواـقم  هزراـبم و  کـشیب  منک . دـیکات  تسا  یمالـسا  تما  لـئاسم  ردـص  رد  هک  مھم  یهلاـسم  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  یگـشیمھ  عضاوم 

ار یمالسا  تما  گرزب  یاھشلاچ  زا  یخرب  دوخ  زیمآتبحم  یهمان  رد  یلاعبانج  تسا . زارفارس  عاجش و  تلم  نآ  رکیپ  رب  دراو  تاحارج  شخبافش  یهخـسن  اھنت  مولظم و 

نادـھاجم زا  زین  هدومن و  هراشا  اکیرمآ )  ) گرزب ناطیـش  زا  تیعبت  رد  نانآ  زیمآتثاـبخ  یاـھهشقن  هقطنم و  نیا  برع  یاـھروشک  زا  یخرب  قاـفن  تناـیخ و  هب  هدرک و  حرطم 

ار دوخ  ام  تسا . ام  دـییات  دروم  ضحم و  تقیقح  دیاهتـشون  هراب  نیا  رد  هچنآ  دـیاهدرک . دای  نمـشد  تیانج  ملظ و  راشف و  ربارب  رد  مدـقم  طخ  نازرابم  ناونعهب  ینیطـسلف 

. مینادیم نآ  عون  رھ  زا  امش  زا  تیامح  هب  فظوم 

یاھتلم اھتلود و  درک . میھاوخ  لمع  هفیظو  نیا  هب  هتـشذگ  نوچمھ  هللااشنا  تسا و  یـسایس  تالوحت  ثداوح و  زا  رتارف  یناـسنا و  یئهضیرف  زین  ینید و  یئهفیظو  نیا 

ربارب رد  یگداتـسیا  ورگ  رد  ارـصحنم  یمالـسا  تما  یارب  رادتقا  تزع و  هب  تشگزاب  زورما  دنگرزب . یهفیظو  نیا  هب  فظوم  بطاخم و  یگمھ  یمالـسا  تانایرج  ناملـسم و 

میژر اب  هرکاذم  تمس  هب  تکرح  تسا . رابکتسا  لباقم  رد  یمالسا  للملانیب  لئاسم  یهمھ  سار  رد  نیطـسلف  یهلاسم  و  تسا ، نآ  زیمآتثابخ  یاھهشقن  رابکتـسا و 

تنایخ دنکیمن . هدیـشکمتس  تلم  نآ  دیاع  نارـسخ  زج  دزادـنایم و  بقع  هب  ار  نیطـسلف  تلم  یزوریپ  هک  تسا  یگرزب  یندوشخبان  یاطخ  بصاغ ، وگغورد و  راکبیرف و 

دیدشت مالـسا و  یایند  رد  مواقم  زرابم و  حانج  تیوقت  همھ  نیا  جالع  دنکیم . لابند  ار  فدھ  نیمھ  زین  تسا  ندش  راکـشآ  لاح  رد  جیردت  هب  نونکا  هک  برع  نارـس  یخرب 

تیلوئـسم ساسحا  نیطـسلف  هب  تبـسن  هک  یئاھتلود  زین  یبرع و  یمالـسا و  یاھروشک  رد  رویغ  ناناوج  هژیوب  اھتلم و  تسا . نآ  ناـنابیتشپ  بصاـغ و  میژر  اـب  هزراـبم 

. دننک لاوز  یهطقن  تمس  هب  ینیشنبقع  هب  روبجم  ار  نمشد  هناربدم  یسامح و  تدھاجم  اب  دنریگب و  یدج  الماک  ار  گرزب  یهفیظو  نیا  دیاب  دننکیم ،

. منکیم تلاسم  تسا  یعطق  یرما  هک  ار  امش  یزوریپ  زور  ندش  کیدزن  مراتساوخ و  ار  تمواقم  یاھورین  یهمھ  امش و  هب  کمک  لاعتم  دنوادخ  زا 

« نیطسلف يمالسا  تمواقم   » 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 23هاگياپ  هحفص 20 
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همحر هللا مکیلع و  مالسلاو 

یاهنماخ  یلعدیس 

نیدرورف ١٣٩٧   ١۵

بجرملابجر ١۴٣٩  ١٧

مارحلا  / ١٩/١٣٩٨/٠۵ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

نیرتگرزب دراد . رارق  نابز  داژن و  بھذم و  رھ  اب  ناناملسم  یسایس  لئاسم  یهمھ  سار  رد  هک  تسا  نیطسلف  یهلئسم  مالـسا ، ناھج  لئاسم  نیرتمھم  زا  یکی  زورما 

هرداصم شتیوھ - تمرح و  شیاھییاراد ، هعرزم و  هناخ و  شنیمزرـس ،  - تلم کی  زیچ  همھ  روآدرد ، یارجاـم  نیا  رد  تسا . هداـتفا  قاـفتا  نیطـسلف  رد  ریخا  یاـھنرق  ملظ 

کـمک دـنمزاین  راـک  یهجیتن  یلو  تسا ؛ نادـیم  رد  رتهناعاجـش  رتروشرپ و  زورید  زا  زورما  هتـسشنن و  اـپ  زا  هتفریذـپن و  ار  تسکـش  یھلا  قیفوت  هب  تلم  نیا  تسا . هدـش 

تلم طقف  هن  یرـشب و  یهعماج  قح  رد  یتیانج  دوشیم ، یزاسهنیمز  شنئاخ  ناھارمھ  ملاظ و  یاکیرمآ  یهلیـسو  هب  هک  نرق  یهلماعم  دنفرت  تسا . ناناملـسم  یهمھ 

رابکتسا یهھبج  رگید  یاھدنفرت  یهمھ  ار و  نآ  یھلا  یهوق  لوح و  هب  میناوخیم و  ارف  نمشد  رکم  دیک و  نیا  تسکـش  یارب  لاعف  روضح  هب  ار  ناگمھ  ام  تسا . نیطـسلف 

. میظعلا یلعلا  قدص هللا  ( ١ .) نودیکملا مھ  اورفک  نیذلاف  ادیک  نودیری  ما  زیزعلا : لاق هللا  مینادیم . تسکش  هب  موکحم  تمواقم ، یهھبج  نامیا  تمھ و  ربارب  رد  ار 

سامح  / ١۴/١٣٩٩/٠۴ یسایس  رتفد  سیئر  هینھ  لیعامسا  یاقآ  همان  هب  خساپ 

هتاقیفوت تماد  هینھ  لیعامسا  یاقآ  بانج  زیزع  دھاجم و  ردارب 

سامح نیطسلف  یمالسا  تمواقم  شبنج  یسایس  رتفد  مرتحم  سیئر 

، مکیلع مالس 

رد دوخ  یگداتـسیا  تدـھاجم و  اب  نیطـسلف  تمواقم  تکرح  هکنیا  زا  مدرک ، هظحالم  تقد  اـب  ار  زیزع  نیطـسلف  یهصرع  رد  ریخا  تـالوحت  صوصخ  رد  یلاـعبانج  یهموقرم 

دنوادـخ تسا ، هدـیدرگ  ثعاب  ار  یمالـسا  تما  یدنلبرـس  تزع و  لباقم ، رد  هدروآ و  مھارف  ار  اھنآ  یماکان  فعـض و  تابجوم  یتسینویھـص ، میژر  اکیرمآ و  یاـھهئطوت  ربارب 

. منکیم ینادردق  رکشت و  عاجش  نادھاجم  امش  زا  مرازگیم و  رکش  ار  ناحبس 

سدق  / ١۴٠٠/٠٢/١٧ یناھج  زور  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

اھتلود و یناھج  تیامح  مود ، و  تداھش ، داھج و  طخ  تیوقت  نیطسلف و  یاھنیمزرس  لخاد  رد  تمواقم  موادت  رتمھم ـ  و  لوا ـ  تسا : هدنیآ  یهدننکنییعت  مھم ، لماع  ود 

. ینیطسلف نادھاجم  زا  ناھج  رسارس  رد  ناملسم  یاھتلم 

نیا مینک . افیا  شقن  میبایب و  ار  یرـسارس  تکرح  نیا  رد  دوخ  هاگیاج  دـیاب  اھرـشق - رگید  رویغ و  ناناوج  اھهورگ ، بازحا و  ینید ، ناـملاع  نارکفنـشور ، نادرمتلود ،  - همھ

و هللا دروآیم ؛ دوجو  هب  ینامزلارخآ  یقادـصم  (، ١  ) نودیکملا مھ  اورفک  نیذلاف  ادیک  نودیری  ما  یھلا : یهدـعو  نیا  یارب  دـنکیم و  لطاب  ار  نمـشد  دـیک  هک  یزیچ  نآ  تسا 

(. ٢  ) نومل ـ عی سانلا ال  رثکا  نکٰلو  هرما ؛ یلع  بلاغ 

سدق  / ١۴٠٠/٠٢/١٧ یناھج  زور  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

اسجر و رشبلا  انبا  رثکا  هاطو  تحت  عبقت  هرھاطلا  ضرالا  هذھ  نینـسلا و  تارـشع  ذنم  (. ١ « ) هسدقملا ضرالا   » مساب میرکلا  نآرقلا  یف  امھرکذ  درو  سدـقلا  نیطـسلف و 

ضرالا باحصا  دض  بیذعتلا  نجسلا و  بھنلا و  لتقلا و  اوسرام  نویرصنع  مھنا  هحاقو . لکب  نورقی  کلذب و  نوفرتعی  مث  افرـشلا  امد  نوکفـسی  نیذلا  نیطایـشلا  الوھ  اثبخ .

. مھتدارا اورسکی  نا  اوعیطتسی  مل  دمحلا  مھنکل و  اماع ، نیعبس  نم  رثکا  ذنم 

بعـشلل یھ  نیطــسلف  لـک  نیطــسلف  فیرــشلا و  سدـقلا  ثیبـخلا . ودـعلا  مزھت  نا  هیاـھنلا  یف  نوـعب هللا  عیطتــستس  و  اـھداھج ، لـصاوت  یھ  و  هـیح ، نیطــسلف  نا 

(. ٢ « ) زیزعب ىلع هللا  کلذ  ام  و  ، » هللااشنا مھیلا  دوعتس  و  ینیطسلفلا ،

؛ تسا رـشب  داحآ  نیرتثیبخ  نیرتکاپان و  لاغـشا  رد  کاپ  نیمزرـس  نیا  هک  تسا  لاس  اھهد  تسا ؛ هدـش  هدـیمان  سدقم » نیمزرـس  ، » دیجم نآرق  رد  سدق  نیطـسلف و 

لتق اب  ار  نیمزرس  نابحاص  لاس ، داتفھ  زا  شیب  رد  هک  یناتسرپداژن  دننکیم . فارتعا  نآ  هب  تحاقو  اب  هاگنآ  دنشکیم و  نوخ  کاخ و  هب  ار  فیرش  یاھناسنا  هک  ینیطایش 

. دننک روھقم  ار  اھنآ  یهدارا  دناهتسناوتن  هللادمحب  یلو  دناهتخاس ، بذعم  هجنکش  سبح و  تراغ و  و 

نآ مدرم  هب  قلعتم  نیطسلف  یهمھ  فیرـش و  سدق  دیآ . قئاف  ثیبخ  نمـشد  رب  تسناوت  دھاوخ  ماجنارـس  ادخ  کمک  هب  دھدیم و  همادا  داھج  هب  تسا و  هدنز  نیطـسلف 

«. تسین راوشد  ادخ  رب  راک ]  ] نیا و  « ؛ هللااشنا تشگ ، دھاوخ  رب  نانآ  هب  تسا و 

سدق  / ١۴٠٠/٠٢/١٧ یناھج  زور  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

. قاقحتسالا اذھ  لوبقل  نایکلا  اذھ  خضری  ىتح  بصاغلا  نایکلا  دض  یقالخالا  عورشملا و  مھلاضن  رادتقاب  اولصاوی  نا  بجی  نوینیطسلفلا  نودھاجملا 

(. ١ « ) هرصنی نم  نرصنیلو هللا   » هنا اوملعا  مامالا و  ىلا  مساب هللا  اوکرحت 

. دوش هبلاطم  نیا  لوبق  هب  راچان  هک  دنھد  همادا  یردق  هب  دیاب  ار  بصاغ  میژر  اب  دوخ  یقالخا  عورشم و  یهزرابم  ینیطسلف ، نادھاجم 

« دھدیم یرای  دنکیم ، یرای  ار  وا  نید ]  ] هک یسک  هب  ادخ  اعطق   » هک دینادب  دینک و  تکرح  ولج  هب  ادخ  مان  هب 

سدق  / ١۴٠٠/٠٢/١٧ یناھج  زور  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

یارب شالت  سپـس  و  نرق » یهلماـعم   » ماـکان حرط  تسا . نآ  ییاـپورا  ییاـکیرمآ و  ناـیماح  تسینویھـص و  نمـشد  سوباـک  فیرـش ، سدـق  روحم  رب  نیملـسم  ییازفامھ 

. تسا سوباک  نآ  زا  رارف  یارب  هناحوبذم  یاھشالت  بصاغ ، میژر  اب  یبرع  فیعض  تلود  دنچ  طباور  یزاسیداع 

. تشاد دھاوخن  هفقو  هدش و  زاغآ  یتسینویھص  نمشد  میژر  لاوز  هب  ور  یلوزن و  تکرح  دیسر ؛ دھاوخن  ییاج  هب  اھشالت  نیا  میوگیم : هناعطاق  نم 

اھتلود و یناھج  تیامح  مود ، و  تداھش ، داھج و  طخ  تیوقت  نیطسلف و  یاھنیمزرس  لخاد  رد  تمواقم  موادت  رتمھم ـ  و  لوا ـ  تسا : هدنیآ  یهدننکنییعت  مھم ، لماع  ود 

. ینیطسلف نادھاجم  زا  ناھج  رسارس  رد  ناملسم  یاھتلم 

نیا مینک . افیا  شقن  میبایب و  ار  یرـسارس  تکرح  نیا  رد  دوخ  هاگیاج  دـیاب  اھرـشق - رگید  رویغ و  ناناوج  اھهورگ ، بازحا و  ینید ، ناـملاع  نارکفنـشور ، نادرمتلود ،  - همھ

و هللا دروآیم ؛ دوجو  هب  ینامزلارخآ  یقادـصم  (، ١  ) نودیکملا مھ  اورفک  نیذلاف  ادیک  نودیری  ما  یھلا : یهدـعو  نیا  یارب  دـنکیم و  لطاب  ار  نمـشد  دـیک  هک  یزیچ  نآ  تسا 

(. ٢  ) نومل ـ عی سانلا ال  رثکا  نکٰلو  هرما ؛ یلع  بلاغ 

یتسینویھص  / ١۴٠٠/٠٢/٣١ میژر  رب  هزور  هدزاود  گنج  رد  تمواقم  یزوریپ  یپ  رد  نیطسلف  تلم  هب  مایپ 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

یداھج و یاھھورگ  یهمھ  داھج و  سامح و  رب  مالس  مواقم ، نامرھق و  یهزغ  رب  مالـس  نیطـسلف ، رویغ  عاجـش و  ناناوج  رب  مالـس  مولظم ؛ ردتقم و  نیطـسلف  رب  مالس 

. نیطسلف یسایس 

« نیطسلف يمالسا  تمواقم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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تمحر و و  ناگداد ، دیھـش  حورجم  یاھلد  رب  هنینامط  هنیکـس و  لوزن  و  میوگیم ، ساپـس  درک  اطع  ینیطـسلف  نادھاجم  هب  هک  یتزع  ترـصن و  یارب  ار  ریدـق  زیزع و  دـنوادخ 

. میوگیم کیربت  ار  تسینویھص  راکتیانج  میژر  رب  یزوریپ  و  منکیم ، تلاسم  نانم  دنوادخ  زا  ار  ناگدیدبیسآ  یارب  لماک  یافش  و  نادیھش ، یارب  تراشب 

نومزآ تسا . ناوتان  نیطـسلف  یهچراپکی  مایق  ربارب  رد  هک  داد  صیخـشت  یتسرد  هب  تفـص  گرگ  یـشحو و  نمـشد  درک . زارفارـس  ار  نیطـسلف  تلم  زور ، دنچ  نیا  نومزآ 

بکترم هزغ  رد  اتدمع  یگرزب  تایانج  رباج ، میژر  زور  نیا ١٢  رد  داد . ناشن  ار  اھینیطسلف  یهدنیآ  راکھار  اھهاگودرا ، یضارا ۴٨ و  هزغ و  اب  یرتخاب  یهنارک  سدق و  یراکمھ 

رب ار  ملاع  یهمھ  یمومع  راکفا  هک  دوشیم  بکترم  راوهناوید  نیگنن و  نانچنآ  ییاھراتفر  نیطـسلف ، یهچراپکی  مایق  اب  هلباقم  رد  یناوتان  رثا  رب  هک  درک  تباـث  ـالمع  دـش و 

ود رھ  سبشتآ  تساوخرد  اھتیانج و  یهمادا  دـنکیم . رتروفنم  مھ  زاب  هتـشذگ  زا  ار  راـکتیانج  یاـکیرمآ  هژیوب  دوخ  ناـبیتشپ  یبرغ  یاـھتلود  دوخ و  دزیگنایمرب و  دوخ  دـض 

. دریذپب ار  تسکش  دش  راچان  وا  دوب . وا  تسکش 

ار نیطـسلف  رمتـسم ، تروص  هب  هوق  دادعا  و  یداھج ، دنمـشزرا  یاھهعومجم  ییامنتردـق  و  ینیطـسلف ، ناناوج  یگدامآ  دـش . دـھاوخ  رتفیعـض  مھ  نیا  زا  ثیبخ  میژر 

. درک دھاوخ  رتنوبز  رتناوتان و  زوربزور  ار  بصاغ  نمشد  رتدنمتردق و  زوربزور 

یهبرجت تسین . رادربلیطعت  هنحص ، رد  هنادنمتردق  روضح  یزاسهدامآ و  یلو  تسا ، ینیطسلف  یسایس  یداھج و  ناگرزب  صیخشت  هب  هتسب  اھیریگرد  فقوت  زاغآ و  نامز 

دورد حارج » خیش   » نادرمناوج هب  دشاب . نیطسلف  رویغ  مدرم  یگشیمھ  لمعلاروتسد  دیاب  رودزم ، نانیشنکرھش  میژر و  ییوگروز  ربارب  رد  یگداتـسیا  رد  حارج » خیـش  »

. متسرفیم

دیکات نآ  رب  دییات و  ار  یعرش  مکح  نیا  مھ  ینارمکح  یاھهبرجت  یسایس و  لقع  تسا . ینید  فیلکت  یاراد  لوئسم و  نیطسلف ، یهیضق  ربارب  رد  هرـسکی  مالـسا  یایند 

دروم هتشذگ  زا  شیب  زورما  هک  یلام  ینابیتشپ  رد  هچ  یماظن ، تیوقت  رد  هچ  دنوش ، نادیم  دراو  هناقداص  نیطسلف  تلم  زا  ینابیتشپ  رد  دیاب  ناملسم  یاھتلود  دنکیم .

. هزغ رد  اھیناریو  اھتخاسریز و  یزاسزاب  رد  هچ  و  تسا ، زاین 

رد زین  اھتلم  دوخ  دننک ، هبلاطم  دوخ  یاھتلود  زا  ار  هفیظو  نیا  ماجنا  دیاب  ناملسم ، یاھتلم  تسا . یسایس  ینید و  یهتـساوخ  نیا  یهناوتـشپ  اھتلم ، یریگیپ  هبلاطم و 

. دنایسایس یلام و  ینابیتشپ  هب  فظوم  ناوت  دح 

نانز ناکدوک و  راتشک  یهدرتسگ  تیانج  هک  دننکیم  قیدصت  رادیب  یاھنادجو  یهمھ  تسا . تسینویھص  کافس  تسیرورت و  تموکح  تازاجم  یریگیپ  رگید ، مھم  یهفیظو 

دنریگ و رارق  لقتـسم  یللملانیب و  یاھھاگداد  درگیپ  تحت  دـیاب  وھایناتن  راکتیانج  صخـش  میژر و  رثوم  لماوع  یهمھ  دـنامب . تازاجمیب  دـیابن  زور  نیا ١٢  رد  ینیطـسلف 

(. ١) هرما یلع  بلاغ  هللاو  تفای ، دھاوخ  ققحت  یھلا  یهوق  لوح و  هب  نیا  و  دنوش ؛ تازاجم 

لاوش ١۴۴٢ هعمج ٩ 

تشھبیدرا ١۴٠٠  ٣١

یاهنماخ یلعدیس 

نیطسلف  / ١۴٠٠/٠٣/٠٣ یمالسا  داھج  لکریبد  سامح و  یسایس  رتفد  سیئر  یاھهمان  هب  بالقنا  ربھر  خساپ 

هزعا هللا هینھ  لیعامسا  یاقآ  بانج  دھاجم  ردارب 

مکیلع مالس 

نینچ تسا و  رابکتسا  رفک و  ملظ و  ربارب  رد  تمواقم  امش ، یهزرابم  مدرک . تفایرد  دیاهتشاد ، موقرم  ار  نیطسلف  ریخا  داھج  لیلحت  حرـش و  نآ  رد  هک  ار  یلاعبانج  یهمان 

دوجو ثول  زا  ار  هسدقم  ضرا  دش و  دـیھاوخ  زوریپ  یھلا  یهوق  لوح و  هب  تسا . مکمادـقا  تبثی  مکرـصنی و  اورـصنت هللا  نا  قادـصم : ریدـق و  زیزع  دـنوادخ  یـضرم  یئهزرابم 

. هللااشنا درک  دیھاوخ  ریھطت  نابصاغ 

نیطسلف  / ١٧/١۴٠٠/٠۴ یدازآ  یارب  قلخ  هھبج  لکریبد  لیربج  دمحا  یاقآ  تشذگرد  یپ  رد  تیلست  مایپ 

رد تمواقم  رـصانع  یهمھ  نیطـسلف و  تازرابم  روشرپ  یهصرع  نالاعف  نادـھاجم و  یهمھ  نیطـسلف و  تلم  هب  ار  لیربج  دـمحا  یاـقآ  ریذـپان  یگتـسخ  زراـبم  تشذـگرد 

. منکیم ضرع  تیلست  وا  ناگدنامزاب  هب  ایسآ و  برغ  یهقطنم 

. دنارذگ دوخ  مولظم  تلم  بوصغم و  نھیم  یارب  هزرابم  هب  ار  دوخ  رمع  شالت ، رپ  عاجش  درم  نیا 

. منکیم تلاسم  وا  یارب  ار  یھلا  ترفغم  تمحر و  مبلطیم و  لیزج  یشاداپ  وا  یارب  دنوادخ  زا 

نیطسلف  / ١٧/١۴٠٠/٠۴ یدازآ  یارب  قلخ  هھبج  لکریبد  لیربج  دمحا  یاقآ  تشذگرد  یپ  رد  تیلست  مایپ 

رد تمواقم  رـصانع  یهمھ  نیطـسلف و  تازرابم  روشرپ  یهصرع  نالاعف  نادـھاجم و  یهمھ  نیطـسلف و  تلم  هب  ار  لیربج  دـمحا  یاـقآ  ریذـپان  یگتـسخ  زراـبم  تشذـگرد 

. منکیم ضرع  تیلست  وا  ناگدنامزاب  هب  ایسآ و  برغ  یهقطنم 

. دنارذگ دوخ  مولظم  تلم  بوصغم و  نھیم  یارب  هزرابم  هب  ار  دوخ  رمع  شالت ، رپ  عاجش  درم  نیا 

. منکیم تلاسم  وا  یارب  ار  یھلا  ترفغم  تمحر و  مبلطیم و  لیزج  یشاداپ  وا  یارب  دنوادخ  زا 

سدق  / ١۴٠١/٠٢/٠٩ یناھج  زور  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

بیغرت بصاغ  میژر  هب  یماـظن  تـالمح  هب  ار  ینیطـسلف  ناربھر  جراـخ ، یاـھهاگودرا  یاھنیمزرـس ۴٨ و۶٧ و  رد  اھینیطـسلف  دصرد  ابیرقت ٧٠  دنیوگیم  اھیجنـسرظن 

نامز رھ  ات  دراذگیم  زاب  ار  دـھاجم  یاھنامزاس  تسد  تسا و  بصاغ  میژر  اب  هلباقم  یارب  اھینیطـسلف  لماک  یگدامآ  ینعم  هب  اریز  تسا ؛ یمھم  یهدـیدپ  نیا  دـننکیم .

. دنوش لمع  دراو  دنتسناد  مزال 

عافد یقرـش و  سدـق  ندرا و  رد  نیگنـس  یاھییامیپهار  یرازگرب  نآ ، اب  ناـمزمھ  و  یاھنیمزرـس ۴٨ ، یبونج  یلامـش و  شخب  ود  رد  نیطـسلف  مدرم  یداھج  یاھتکرح 

رب نیطـسلف  مدرم  نونکا  تسا . هدـش  لیدـبت  تمواقم  یهنحـص  هب  نیطـسلف  لک  هک  داد  ناشن  هزغ  رد  یماظن  شیامزر  یـصقالادجسم و  زا  نیطـسلف  ناـناوج  یهناـناج 

هراوـمھ ار  نیا  تسا ؛ نیطـسلف  تمواـقم  رادفرط  یماـح و  تسا ، تمواـقم  یهـھبج  رادفرط  یماـح و  ناریا  یمالـسا  یروـھمج  دـناهتفای ... رظن  تدـحو  داـھج ، یهـمادا 

. مینکیم موکحم  ار  عیبطتلا ) هیلباق   ) یریذپعیبطت تسایس  مینکیم ؛ موکحم  ار  یزاسیداع »  » زیمآتنایخ تکرح  ام  میاهدرشف . یاپ  نآ  رب  هدرک و  لمع  نآ  هب  میاهتفگ و 

نیطسلف  / ٢٠/١۴٠١/٠۵ یمالسا  داھج  شبنج  لکریبد  همان  هب  یمالسا  بالقنا  ربھر  خساپ 

« نیطسلف يمالسا  تمواقم   » 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 23هاگياپ  هحفص 22 
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. دیـشخب اقترا  نیطـسلف  تلم  دنمھوکـش  تمواقم  تکرح  رد  ار  یمالـسا  داھج  هاگیاج  تخاس و  فعاضم  ار  نیطـسلف  یمالـسا  داھج  شبنج  تاراـختفا  ریخا ، یهثداـح 

ینیب دناوتیم  مھ  یئاھنتهب  تمواقم ، یهعومجم  زا  شخب  رھ  هک  دیدرک  تباث  امش  دیدرک . یثنخ  ار  بصاغ  میژر  زیمآهعدخ  تسایس  دوخ ، یهناعاجـش  تمواقم  اب  امش 

تلم داـھج  یگچراـپکی  دـیتسناوت  داـھج ، تکرح  زا  ناـشتیامح  اـب  تمواـقم  یاـھورین  رگید  و  هنارک ، اـب  هزغ  رد  تدـھاجم  ندز  دـنویپ  اـب  امـش  دـیاسب . کاـخ  هب  ار  نمـشد 

نمشد دشاب . یگچراپکی  نیا  ظفح  یارب  دیاب  نیطسلف  نیمزرـس  یهمھ  رد  ینیطـسلف  یاھھورگ  یعـس  یهمھ  دیـشکب . رگهعدخ  ثیبخ و  نمـشد  خر  هب  ار  نیطـسلف 

.. اھلاحب دوھعلا  مکیلع و  مالس  میئامش . رانک  رد  نانچمھ  ام  اب . الا  هوق  لوح و ال  و ال  تسا ، توق  هب  ور  نیطسلف  تمواقم  تسا و  فعض  هب  ور  بصاغ 

« نیطسلف يمالسا  تمواقم   » 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 23هاگياپ  هحفص 23 
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