
نادھاز  / ١٣٨١/١٢/٠٢ مدرم  رادید  رد  تانایب 

مھ زورما  دننک ، داجیا  فالتخا  ینـس  هعیـش و  نیب  دندرکیم  یعـس  هتـشذگ  یاھنرق  لوط  رد  هک  یرامعتـسا  یاھتـسد  نامھ  مراد . عالطا  ملاع  رانک  هشوگ و  زا  هدنب  زورما 

هک دننک  لایخ  هدع  کی  دیاش  دیـشاب . بقارم  دـیاب  دنمـشوھ  مدرم  امـش  دـنروآ . دوجوهب  فالتخا  یـشکردارب و  هنیک و  ناینـس ، نایعیـش و  نیب  هکنیا  یارب  دـننکیم  شالت 

اما تسوا . قح  نیا  دراذگیم و  مارتحا  دوخ  یاھـشزرا  دیاقع و  هب  تسا ، یبھذم  رھ  یاراد  سک  رھ  دننکیم . هابتـشا  هک  یلاح  رد  تساھنآ ، بھذـم  عفن  هب  فالتخا  داجیا 

کی هب  هبعک ، کی  هب  مالـسا ، کی  هب  اقفتم  ام  دنراد . یفالتخا  دراوم  اھنآ  اب  تاداقتعا  رد  هک  دوش  هارمھ  یرگید  تیعمج  یاھـشزرا  هب  تناھا  اب  دـیابن  نتـشاذگ  مارتحا  نیا 

مالسا نانمشد  تسا . رظنقافتا  تدحو و  دراوم  زا  رتمک  بتارمهب  فالتخا  دراوم  مینکیم . لمع  میدقتعم و  تعیرش  کی  هب  داھج و  کی  هب  جح ، کی  هب  زامن ، کی  هب  ربمغیپ ،

. دننکیم شالت  هک  مراد  ربخ  نم  دنزادنیب . فالتخا  مالسا ، یایند  همھ  رد  هکلب  ناریا  زا  یطاقن  رد  طقف  هن  ینس ، هعیش و  نیب  دنھاوخیم 

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

قرف نیب  ناشدوخ ؛ هعیش ، قرف  نیب  تسین . مھ  ینس  هعیش و  صوصخم  و  تسا ، یعیبط  تسھ و  هک  تسا  یرما  کی  تابصعت ، رثا  رب  هدیقع  ود  نارادفرط  نیب  فالتخا 

لثم هلزتعم ، هرعاشا و  لثم  ننست -  لھا  یلوصا  یھقف و  قرف  نیب  مھ  دینیبیم  دینک ، هاگن  ار  خیرات  تسا . هتشاد  دوجو  تافالتخا  نیا  زا  نامز  لوط  رد  ناشدوخ ؛ ینس ،

 - یماع مدرم  نییاپ -  حوطـس  هب  یتقو  تافالتخا  نیا  تسا . هتـشاد  دوجو  یتافالتخا  ناشدوخ ، نیب  هعیـش ، فلتخم  قرف  نیب  مھ  اـھنیا -  هیعفاـش و  فاـنحا و  هلباـنح و 

هک دیسر  یناسک  هب  تبون  یتقو  نکیل  دننکیم ؛ ثحب  دننزیم و  فرح  مھ  اب  دننیـشنیم  املع  دنوشیم . نابیرگ  هب  تسد  دسریم ؛ مھ  یکانرطخ  دنت و  یاھاج  هب  دسریم ،

نینموـم و مـھ  هـشیمھ  هدوـب ؛ هـشیمھ  نـیا  اـیند  رد  تـسا . کاـنرطخ  نـیا  هـک  دـننکیم  هدافتـسا  یداـم  حالـس  تـشم و  تاـساسحا و  حالـس  زا  دـنرادن ، یملع  حـالس 

هب یاهرود  کی  زا  نکیل  دسرب ؛ یریگرد  هب  ناشراک  یملعریغ  حوطس  دنراذگن  هک  تسا  هدوب  نیا  ناشـشالت  ناگدبز ، املع و  دنوشب ؛ عنام  هک  دندرکیم  یعـس  ناھاوخریخ 

تاـساسحا هن ، هدوب ؛ رامعتـسا  هب  طوبرم  هشیمھ  ینـس  هعیـش و  فـالتخا  مییوگب  میھاوخیمن  دوب . رامعتـسا »  » نآ دـش و  ارجاـم  دراو  مھ  یرگید  لـماع  کـی  فرط ، نیا 

حالس نیا  زا  دش ، دراو  رامعتسا  یتقو  نکیل  هتشاد ؛ تلاخد  اھیمھفجک  زا  یضعب  تاساسحا ، زا  یضعب  اھبصعت ، زا  یـضعب  اھتلاھج ، زا  یـضعب  هدوب ؛ لیخد  مھ  ناشدوخ 

. درک ار  هدافتسا  رثکادح 

یدابآدسا نیدلالامجدیس  دینیبب  امش  دناهدرک . فعاضم  یهیکت  یمالسا » تما  تدحو   » یهلئسم یور  رابکتـسا ، رامعتـسا و  اب  یهزرابم  ناگتـسجرب  دینیبیم  امـش  اذل 

یـشالت هچ  یرگید ، ناگرزب  یلماع و  نیدلافرـش  موحرم  هعیـش  یاملع  زا  و  نارگید ، نارگید و  هدـبع و  دـمحم  خیـش  وا  درگاش  یناـغفا و  هب  فورعم  هیلعیلاـعتهللاناوضر ) )

رب لوا  زا  اـم  راوگرزب  ماـما  دوش . لیدـبت  مالـسا  یاـیند  هیلع  یهبرح  کـی  هب  رامعتـسا ، تسد  رد  تحار  یهلیـسو  نیا  دـنراذگن  رامعتـسا  اـب  یهلباـقم  رد  هکنیا  یارب  دـندرک 

. درک ار  هدافتسا  رثکادح  نآ  زا  تخود و  مشچ  هطقن  نیا  هب  رامعتسا ، درکیم . رارصا  یمالسا  تدحو  یهیضق 

اھلاس اھنیا  دـنھ ، یهراقهبـش  رد  و  یبرع ، یاھروشک  هیکرت و  ناریا ، رد  دـنرترحبتم ؛ یرامعتـسا ، نانمـشد  یهیقب  زا  اھیـسیلگنا  راک ، نیا  رد  میوگب : ار  نیا  مھاوخیم  نم 

و دندلب . بوخ  اھنیا  درک ؛ کیرحت  ینس  هیلع  ار  هعیش  دوشیم  هنوگچ  درک و  کیرحت  هعیش  هیلع  ار  ینـس  دوشیم  هنوگچ  هک  دنتـسھ  انـشآ  راک  زومر  اب  و  دناهدرک ، یگدنز 

نیا و  میدادیم ؛ رادشھ  میدیدیم و  ار  شیاھهناشن  بالقنا  لوا  زا  میدوب ، دھاش  ار  نیا  ام  تفرگ ؛ تدش  یرامعتسا  تکرح  نیا  یمالـسا ، بالقنا  یزوریپ  زا  دعب  زا  دناهدرک .

یرادیب  » زا دوب  ترابع  هلق  نآ  دسرب و  یگرزب  یهلق  کی  هب  دروآ و  تسد  هب  ار  یگرزب  فدھ  کی  تسناوت  یمالـسا  یروھمج  هکنیا  رطاخ  هب  ریخا  یاھلاس  ای  ریخا ، یاھزور 

. دننکیم یراکهمھ  اذل  دش . رتیوق  رتدیدش و  فالتخا ، داجیا  یارب  رابکتسا  یهھبج  نانکفافالتخا و  یعاد  هزیگنا و  مالسا ،» یایند 

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

حرطم ار  ینـس  هعیـش و  یهلئـسم  ایند  رد  زورما  الاح  دراد ؛ دوجو  یمالـسا  قرف  نیب  فالتخا  داجیا  یارب  تسا -  یمیدق  مھ  یلیخ  هک  یکانرطخ -  قیمع و  یهئطوت  کی 

یاـھهقرف یلوصا ، یاـھهقرف  ننـست -  نورد  رد  عیـشت ، نورد  رد  مھ  یمالـسا  قرف  یهیقب  دـنھاوخیم  هکلب  تسین ، ینـس  هعیـش و  صوصخم  فـالتخا  نیا  اـما  دـننکیم ،

نیا رد  اھـسیلگنا  صوصخب  دھاوخیم و  نمـشد  هک  تسا  یزیچ  نیا  دنـشکب ؛ دایرف  مھ  هیلع  دـنریگب ، ار  مھ  نابیرگ  دـنریگب ، رارق  مھ  لباقم  رد  یمالک -  یاھهقرف  یھقف ،

ار فعـض  طاـقن  دـندلب ، بوـخ  دـنراد ؛ درکراـک  هنیمز  نیا  رد  اھدـص -  اـنعم  کـی  هـب  تـفگ  دوـشب  دـیاش  لاـس ، اـھھد  یداـمتم -  یاـھلاس  دـنبرجم ؛ یلیخ  دـنرحبتم ؛ هیـضق 

یتینما یتاعالطا و  یاھسیورس  تسین ؛ اھـسیلگنا  صوصخم  اجنیا  رگید  هتبلا  دنلوغـشم . تدشب  مھ  نالا  فالتخا . داجیا  یارب  دنراذگیم  تشگنا  اھنآ  یور  دنـسانشیم ؛

ساسحا هک  دننزیم  فرح  یروط  ینـس ، روشک  کی  لوئـسم  نالف  اب  دننکیم ؛ تسرد  تاعیاش  دـننک . قیمع  ار  فالتخا  نیا  هکنیا  یارب  دنتـسھ ، همھ  اکیرما و  لیئارـسا و 

فرح یروط  دنتسھ -  هعیش  اھنآ  رد  هک  یئاھروشک  یهیقب  هعیش و  روشک  نالوئسم  نایعیـش -  یهعماج  اب  اجنیا  دنکیم . دیدھت  ار  وا  دراد  رطخ  کی  ناونع  هب  هعیـش  دنک 

مھ هقباس  خـیراوت  رد  هیـضق  نیمھ  نیع  تسا . نیا  ناشراک  دـنربیم . نیب  زا  ار  اھنآ  تیوھ  یتسھ و  دـننکیم و  دـیدھت  ار  اھنآ  دـنراد  تنـس  لھا  دـننک  ساسحا  هک  دـننزیم 

ات دنچ  دندمآ  ناریا  زا  هک  یاهتـسشن  هچ  دنیوگیم  ینـس  لوئـسم  نالف  هب  مینیبیم . میراد  نامدوخ  نامز  رد  مھ  ام  تسا ، هدـش  رکذ  ینیعم  صخـشم و  یاھهنومن  دراد ،

نمشد راک  اھنیا  دندرک ! ینس  ار  امـش  روشک  زا  اتـسور  اتدنچ  دندمآ  هک  دیاهتـسشن  هچ  دنیوگیم  ام  زا  یـضعب  هب  دنیآیم و  مھ  اجنیا  دندرک ! هعیـش  وت  روشک  رد  ار  اتـسور 

. تخانش ار  نیا  دیاب  تسا .

جدننس  / ١٣٨٨/٠٢/٢٢ یدازآ  نادیم  رد  ناتسدرک  ناتسا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

فرح دنراد  نمشد  نتم  زا  ناشدوخ  ای  دننمشد ؛ لماوع  اھنیا  هک  دینادب  دنتسھ ؟ اھیک  دننزب ، مھ  هب  ار  ناریا  تلم  تدحو  دنھاوخیم  هک  یناسک  نآ  دینیبب  دینک  هاگن  امش 

مھ هب  ار  یلم  تدحو  دھاوخیم  بھذم ، یهناھب  هب  دھدیم و  رـس  ار  ینـس  هعیـش و  نیب  یهقرفت  یادـن  هک  یـسک  نآ  درادـن . درگرب  ورب  دننمـشد ؛ تشگنارـس  ای  دـننزیم ،

ربخیب یهراچیب  مدرم  نیا  زا  یلیخ  دننادیمن . ناشدوخ  دننمـشد و  رودزم  اھیـضعب  یھاگ  دنادن . هچ  دنادب ، هچ  تسا ؛ نمـشد  رودزم  ینـس ، هچ  دشاب و  هعیـش  هچ  دـنزب ،

رد روجکی ، ناتـسناغفا  رد  روجکی ، قارع  رد  دـنھدب -  ماجنا  یتسیرورت  یاھلمع  اجنآ  اـجنیا و  رد  دـنورب  اـت  دـنوشیم  هیذـغت  یتفن  یاـھرالد  یهلیـسوب  هک  یباـھو  یفلس و 

رودزم مھ  وا  دھدیم ، مانشد  دنکیم و  تناھا  تنس  لھا  تاسدقم  هب  دوریم  هک  مھ  یعیـش  درم  نآ  دننمـشد . رودزم  هک  دننادیمن  روجکی -  رگید  طاقن  رد  روجکی ، ناتـسکاپ 

، دنلفاغ هعیـش -  نیب  رد  مھ  تنـس ، لھا  نیب  رد  مھ  ناتـشگنارس -  نیا  زا  یـضعب  دننانمـشد . یلـصا  لماوع  منکیم : ضرع  نم  دنکیم . هچ  هک  دنادن  ولو  تسا ، نمـشد 

. دننکیم راک  دنراد  نمشد  یارب  دننادیمن  دننکیم ؛ راکچ  دنمھفیمن  دننادیمن و 

- تسا هتـشذگ  اھلاس  نوچ  تسا ، منھذ  هب  روجنیا   - دروخ مسق  منامگ  درک . ینارنخـس  هعمج  زاـمن  رد  نیبنشور  ملاـع  کـی  یدرک ، یهقطنم  رد  نیا ، زا  لـبق  لاـس  دـنچ 

اھنیا دننکیم ، دراو  وا  لد  رد  ار  هعیـش  یهنیک  ضغب و  ینـس ، شیپ  دنوریم  دننکیم و  دراو  وا  لد  رد  ار  ینـس  یهنیک  ضغب و  هعیـش ، شیپ  دنیآیم  هک  یناسک  نآ  هللاو  تفگ 

تسا فسات  یهیام  نیا  دنمھفیمن و  ناشاھیلیخ  دننادیمن ؛ هتبلا  دننمشد . مالسا  اب  دنراد ؛ تسود  ار  ینس  هن  دنراد ، تسود  ار  هعیش  هن  ینس ؛ هن  دنتسھ ، هعیـش  هن 

مھ ار  یرداق  ینافرع و  یاھهقیرط  وریپ  ىنـس  دنادیم ؛ رفاک  مھ  ار  تیب  لھا  بحم  ینـس  دنادیم ؛ رفاک  ار  هعیـش  یفلـس ، یباھو و  تعامج  نیا  زورما  دنمھفیمن . ارچ  هک 

یئاقیرفآ یاھروشک  رد  یکلام  ای  اقیرفآ ، لامـش  رد  یعفاش  ینـس  مدرم  اـیند ، رـسارس  رد  هعیـش  مدرم  یهمھ  دریگیم ؟ همـشچرس  اـجک  زا  طـلغ  رکف  نیا  دـنادیم ! رفاـک 

مارتحا هرھاق  رد  یلع  نب  نیـسح  دـقرم  هب  نوچ  ارچ ؟ دـنرفاک ؛ دوشیم -  یھتنم  تیب  لھا  هب  اھنیا  یناـفرع  یاـھهقیرط  دـنتیب ؛ لـھا  رادتـسود  بحم و  اـھنیا  هک  یزکرم - 

یهقیرط اب  رگا  مھ  یناویرم  یجدننس و  یزقس و  ینس  تسا ؛ رفاک  هک  هعیش  دنرفاک ! اھنیا  تھج  نیا  هب  دنھدیم ؛ رارق  سیدقت  دروم  ار  نیسحلاسار  دجسم  دنراذگیم و 

نآ هب  دوشب ؟ داجیا  فالتخا  ناملـسم  ناردارب  نیب  موش  طلغ و  رکف  نیا  اب  ارچ  تسا ؟ یرکف  هچ  رکف ، نیا  تسا ! رفاـک  مھ  وا  دـشاب ، هتـشاد  طاـبترا  یدـنبشقن  اـی  یرداـق 

یهلئـسم ناشهلئـسم  طقف  هک  میـسانشیم  نایعیـش  نیب  زا  مھ  ار  یدارفا  میراد و  غارـس  مھ  ار  نیا  ضرغ -  یور  زا  یھاگ  ای  تلفغ ، یناداـن و  یور  زا  هک  مھ  یاهعیش 

« يسیلگنا عیشت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 4هاگياپ  هحفص 1 
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فالخ تسا و  یعرـش  مارح  هورگ  ود  رھ  راتفر  منکیم : ضرع  دنکیم ، تناھا  تنـس  لھا  تاسدقم  هب  دننک -  فالتخا  داجیا  هکنیا  یارب  دنراد  تیرومام  هکلب  تسین ، ینادان 

. تسا ینوناق 

ع)  / ١۵/١٣٨٨/٠۴  ) نینموملاریما ترضح  تدالو  زورلاس  رد  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیمھ مھ  فرط  نیا  زا  دننیبب . دننکیم ، ینکفافالتخا  دننکیم ، ییوگدب  دننزیم ، تمھت  هعیش  هب  ینس  هعیـش و  نیب  فالتخا  داجیا  یارب  هک  ار  یئاھتـسد  یناسک و  زورما 

نیا ایند  زورما  دشاب . دحتم  دیاب  مالـسا  یایند  دننکیم . هدرزآ  دننکیم ، رادهحیرج  دننکیم ، کیرحت  ار  ناشدوخ  ناملـسم  ناردارب  تاساسحا  فرط  نیا  زا  یناسک  کی  روج ؛

زا ینانمشد  دنراذگن  دنشاب ، هتشاد  قافتا  داحتا و  دنشاب ، مھ  رانک  رد  دنـشاب ، مھ  اب  یمالـسا  عماوج  هک  دبلطیم  ار  نیا  یمالـسا  یهعماج  یاھزاین  زورما  دھاوخیم . ار 

. دنرادن یتردق  یعیبط  روط  هب  ناشدوخ  هک  ینانمشد  دننک ؛ هدافتسا  اھنآ  فعض 

جح  / ٢٠/١٣٩٢/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

 - دـنراد فالتخا  مھاب  اھنیا  دراد ؛ یرگید  یهدـیقع  کی  یرگید  دراد ، یاهدـیقع  کـی  یکی  یتدـیقع -  فـالتخا  دـح  رد  ینـس  هعیـش و  فـالتخا  یمالـسا ، بھاذـم  فـالتخا 

؛ دـماجنیب ینمـشد  هب  یرگهزیتس ، هب  یریگرد ، هب  یراتفر ، فالتخا  هب  یحور ، فـالتخا  هب  یتدـیقع  فـالتخا  نیا  هک  تسا  یتقو  نآ  لکـشم  دروآیمن ؛ دوجوهب  یلکـشم 

ار رگیدمھ  اب  شکمشک  دنریگب و  ار  رگیدکی  نابیرگ  یمالسا  بھاذم  مالسا  یایند  رد  رگا  هک  دندیمھف  بوخ  دناهشقن . نیا  لابند  دنرکف ، نیا  لابند  مالـسا  یایند  نانمـشد 

هن هک  دنزادنایم  هار  هب  ار  یریفکت  یاھهورگ  فرط  کی  زا  اذل  دندیمھف ؛ تسرد  دندیمھف ، بوخ  ار  نیا  دیشک ؛ دھاوخ  یتحار  سفن  تسینویھـص  بصاغ  میژر  دننک ، عورش 

، دـننک مھارف  همیھ  شتآ  نیا  یارب  هک  دـنزادنیب  هار  هب  ار  رودزم  هدـع  کی  مھ  فرط  نآ  زا  دـننک ؛ ریفکت  مھ  ار  تنـس  لھا  قرف  زا  یرایـسب  هکلب  دـننک ، ریفکت  ار  هعیـش  طقف 

یعیـشت نآ  ندنل ! رد  اجک ؟ رد  اکیرمآ ! رد  اجک ؟ رد  دنراذگیم ؛ اھنیا  رایتخا  رد  هناسر  یعمج و  طابترا  لئاسو  دیراد . ربخ  ای  دیونـشیم ، دینیبیم ، هک  دنزیرب ؛ شتآ  یور  نیزنب 

راوگرزب و ماما  یمالـسا ، بالقنا  یزوریپ  زا  دعب  صوصخب  عیـشت و  ینید  ناربھر  دروخیمن . هعیـش  درد  هب  عیـشت  نآ  دوشب ، شخپ  ایند  یارب  دھاوخب  اکیرمآ  زا  ندـنل و  زا  هک 

داجیا لابند  یزورفاشتآ ، لابند  شآ -  زا  رتغاد  یهساک  یاهدع -  کی  تقونآ  رگیدکی ، اب  ناناملـسم  یردارب  یمالـسا و  تما  داحتا  ظفح  رب  دـننکیم  دـیکات  همھ  نیا  نارگید ،

ار نیا  هن  دناینـس ، هن  دناهعیـش ، هن  هک  مالـسا  یایند  نانمـشد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دـھاوخیم ؛ نمـشد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دنتـسھ .]  ] فالتخا یریگرد و 

. مینک هجوت  دیاب  ار  اھنیا  میمھفب ، دیاب  ار  اھنیا  دنتسھ . شلابند  دنراد ، تسود  ار  نآ  هن  دنراد ، تسود 

ریدغ  / ١٣٩٣/٠٧/٢١ دیع  تبسانمهب  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هب اھنآ و  ىاھهزیگنا  هب  دـنک ، بذـج  ار  اھنآ  ىاھلد  دـنکب ، دوخ  هجوتم  ار  مالـسا  ىایند  تارکفت  تسناوت  ام ، ناشلامیظع  ماما  ام ، گرزب  بالقنا  ىمالـسا ، ىروھمج  ماـظن 

نامھ هب  و  دـناسرت ، ار  اکیرمآ  رد  تسایـس  ىاھتـسد  صخـشم  روطهب  ار ، مسینویھـص  ار ، رابکتـسا  ار ، رامعتـسا  دـناسرت ؛ ار  نمـشد  نیا ، دـنکب ؛ ىھدتھج  اھنآ  تاکرح 

ىارب دننزیم  نماد  رتشیب  هچرھ  ار  ىنـس  هعیـش و  نیب  تافالتخا  ىدامتم ، ىاھلاس  نیا  لوط  رد  زورما و  تسا . ىنکفافالتخا »  » حالـس هک  دندش  لسوتم  ىمیدـق  حالس 

لوغشم رگیدمھ  هب  ار  اھنیا  دننکب ، فرصنم  ننـست -  صوصخ  نمـشد  ای  عیـشت  صوصخ  نمـشد  هن  تسا ، مالـسا  نمـشد  هک  ىلـصا -  نمـشد  زا  ار  فرط  ود  نھذ  هکنیا 

شالت دندوب ، لاعف  هنیمز  نیا  رد  زابرید ، زا  هک  تسا  ثیبخ  سیلگنا  تلود  ىتینما  ىسایس و  ىاھتسد  مھ  تسایس  نیا  صصختم  تسا ؛ رامعتـسا  تسایـس  نیا  دننک ؛

. دنلوغشم تدشب  دنراد و  ىھاگآ  دندرک ، هبرجت  ار  نآ  ىاھهار  دنزادنیب ، فالتخا  ناملسم  ىاھهقرف  نیب  هنوگچ  دندلب  دندرک ،

هعیش اب  طقف  هن  دناهجاوم ، اھناملـسم  ىهمھ  اب  عقاو  رد  هدرک و  زورب  هقطنم  رگید  ىاھروشک  زا  ىخرب  رد  هیروس و  رد  قارع و  رد  زورما  هک  ىزیچ  نیا  ریفکت - »  » نایرج نیا 

اب ىهلباـقم  ىارب  ىمالـسا ، ىروھمج  اـب  ىهلباـقم  ىارب  دـندرک  تسرد  شعاد  ماـن  هب  ىزیچ  هدـعاقلا ، ماـن  هب  ىزیچ  اـھنیا  تسا ؛ نارگرامعتـسا  دوخ  تسد  ىهتخاـس  - 

، دـنکیم هاگن  ناسنا  ىتقو  ىلیلحت  قیقد  رظن  کی  اب  مھ  زورما  هتبلا  تسا . هتفرگ  ار  اھنآ  دوخ  نماد  زورما  تسا ؛ هتفرگ  ار  ناشدوخ  نماد  اـھتنم  ىمالـسا ، ىرادـیب  تکرح 

هچنآ زا  شیب  دنھدیم ، جرخهب  دنراد  اجنیا  رد  درادن -  ىتیعقاو  هک  دناهتشاذگ -  مسا  شعاد » اب  ىهھجاوم   » هچنآ رد  اکیرمآ  نانامیپمھ  اکیرمآ و  زورما  هک  ىشالت  هک  دنیبیم 

مھ ناج  هب  ار  اھناملـسم  دـننکیم  ىعـس  تسا . رگیدـکی  نایم  ناناملـسم  ىاھىنمـشد  ندادتھج  ىارب  شالت  دـشاب ، ثیبخ  تکرح  نیا  ىهفطن  ندرکدوبان  ىارب  شـالت 

نمـشد زا  ار  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  اھنآ  ىعـس  تسا ؛ فدـھ  نامھ  فدـھ  الاو  دـناهداد  رارق  هتـسباو  رجحتم و  بصعتم و  لـھاج و  هورگ  نیا  زورما  ار  نآ  لـماع  دـنزادنیب ؛

، اکیرمآ هک  دنادب -  دیاب  دراد  لوبق  ار  نآرق  تیمکاح  هک  ىسکرھ  تسا ، دنبیاپ  مالسا  هب  هک  ىسکرھ  ىنس ؛ هچ  هعیش و  هچ  مینادب -  ار  نیا  دیاب  ام  دننک . فرـصنم  ىلـصا 

هک مھ  ىشالت  دنمالسا ؛ تیمکاح  نمشد  دناىمالسا ، ىھاگآ  نمـشد  دنمالـسا ، نمـشد  ىتسینویھـص ، ىاھتـسایس  ىرابکتـسا ، ىاھتـسایس  اکیرمآ ، ىاھتـسایس 

ىهمھ رد  ىھلا ، ىهوقولوح  هب  ىھلا ، نذا  هب  هک ]  ] دـننکیم شـالت  ماـسقا  عاوـنا و  هب  دـنراد  تسا  لاـس   ٣۵ تسا ؛ اھنآ  ىهلاـس  شالت ٣۵  ىهلابند  دـننکیم ، دـنراد  زورما 

. دروخ دنھاوخ  تسکش  اعطق  راگدرورپ  لضف  هب  مھ  ىکی  نیا  رد  دندروخ ؛ تسکش  دندرک ، ىمالسا  ىروھمج  هیلع  هک  ىیاھشالت 

هک دنادب  دیاب  هعیش  دننکن ؛ کمک  نمشد  هب  رگیدکی ، تاساسحا  کیرحت  اب  هک  تسا  نیا  ىنس -  ناملـسم  هچ  هعیـش ، ناملـسم  هچ  تسا -  ناناملـسم  ىهفیظو  هچنآ 

مھ ىنس  دھدب ؛ هزاجا  دیابن  درب ، دھاوخ  دوس  ىلصا ، نمشد  کرتشم ، نمـشد  دوشب ، کیرحت  ىنـس  هعیـش و  نایم  ىزیگناربتیـساسح  اوعد و  فالتخا و  هچنانچ  رگا 

ناملـسم و ىاھهورگ  ناملـسم و  ىاھهفئاط  نیب  ىاوعد  دننکن ، تناھا  رگیدکی  تاسدقم  هب  دننکن ، کیرحت  ار  رگیدکی  تاساسحا  دنـشاب ، بقارم  دـیاب  نیفرط  روجنیمھ .

دنکب ىمادقا  هنیمز  نیا  رد  ىسک  رگا  دنشاب . هجوتم  دیاب  همھ  ار  نیا  دننکن ؛ ىزورفا  شتآ  تسا -  مالسا  نانمشد  ىهقالع  دروم  هک  ار -  ىنس  هعیـش و  نیب  صاخ  روطهب 

هب دـنکیم ، کـمک  دراد  ثیبـخ  سیلگنا  هب  دـنکیم ، کـمک  دراد  اـکیرمآ  هب  دـنادب  نیقی  تسا ، ىنمـشد  داـجیا  بجوـم  تسا و  لـباقم  فرط  تاـساسحا  کـیرحت  بجوـم  هـک 

داـجیا ىارب  دـنزادناىم  هار  هب  ار  ریفکت  ناـیرج  دـنروآىم و  دوجوهب  ار  اـھنیا  لاـثما  هدـعاقلا و  شعاد و  هک  دـنکیم  کـمک  ىناـسک  ناـمھ  هب  دـنکیم ؛ کـمک  دراد  مسینویھص 

تسا و ىمالـسا  عـماوج  ىهمھ  فیاـظو  نیرتبجاو  نیرتمزـال و  زا  ىکی  ىمالـسا ، ىگتـسبمھ  ىمالـسا ، ىردارب  ىمالـسا ، داـحتا  زورما  ىنـس . هعیـش و  نـیب  فـالتخا 

. میشاب مزتلم  هفیظو  نیا  هب  همھ  ىتسیاب 

ىمالسا  / ١٣٩٣/١٠/١٩ تدحو  ىللملانیب  سنارفنک  نیمتشھ  تسیب و  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هب دـسریم  دـیدرک ، وجتـسج  رگا  مھ  اھتـسد  نیا  یهمھ  دـنک ؛ ادـج  مھ  زا  ار  اھنیا  هکنیا  یارب  تسا  راک  رد  ییاھتـسد  هعیـش ، نیب  رد  مھ  تنـس ، لھا  نیب  رد  مھ  زورما ،

هتـشاد سیلگنا  شـشیآما  هب  طابترا  هک  یعیـشت  نآ  مالـسا . نانمـشد  طقف ؛ هعیـش  نانمـشد  هن  ناریا ، نانمـشد  هن  مالـسا ؛ نانمـشد  یتاـعالطا  یـسوساج و  زکارم 

ار دایرف  نیا  یمالـسا  یروھمج  رد  تسا  لاس  ام ٣۵  دنمالسا . دض  ود  رھ  تسا ؛ ینس  نآ  هن  تسا ، هعیش  نآ  هن  دشاب ، اکیرمآ  یایآیـس  رودزم  هک  یننـست  نآ  دشاب ،

هب هک  تسا  هدوـب  یکمک  بلغا  تسا ، هدرک  زورما  اـت  مالـسا  یاـیند  رد  دوـخ  ناردارب  هب  یمالـسا  یروـھمج  هک  یکمک  مینکیم . لـمع  مییوـگیمن ، مھ  طـقف  مینزیم ؛ میراد 

سار رد  زورما  تدحو ، یهلئسم  میتسنادیم  نوچ  میداتسیا ، هقطنم  یاھروشک  نموم  مدرم  رانک  رد  میداتسیا ، اھینیطـسلف  رانک  رد  ام  تسا . هدرک  تنـس  لھا  ناردارب 

کی دننزن . هقرفت  زا  مد  ردقنیا  مالسا ، یایند  نارادمتسایس  هب  مالسا ، یایند  نارکفنشور  هب  مالعا ، یاملع  هب  منکیم  رارصا  منکیم ، هیصوت  نم  تسا . یمالـسا  لئاسم 

یهرھچ مینک  یعـس  نامدوخ  نورد  رد  مھ  اـم  تقونآ ] ، ] دـننک بارخ  اـیند  رد  ار  مالـسا  یهرھچ  هکنیا  یارب  یـسارھمالسا ، یارب  دـننکیم  جرخ  لوپ  دـنراد  اـیند  رد  یاهدـع 

. تسا تسایس  فالخ  تسا ، تمکح  فالخ  نیا  میناسرتب ! رگیدکی  زا  ار  مدرم  مینک ، بیرخت  مینک ، بارخ  ار  رگیدکی 

١٣٩۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمشش  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

مسا رگید  الاح  هک  تسا  هدیسر  اجنآ  هب  ناشراک  اھییاکیرمآ  تسا . رابکتسا  یلـصا  یاھتـسایس  زا  یکی  مالـسا  یایند  یهقرفت  یهلئـسم  ایند  رد  دینیبیم  امـش  زورما 

نیا هب  تبـسن  لوا  زا  ناریا  یمالـسا  یروھمج  هک  یلاـح  رد  دـننکیم . هلمح  یکی  هب  دـننکیم ، تیاـمح  یکی  زا  ینـس ؛ مالـسا  هعیـش ، مالـسا  دـنروآیم ؛ ینـس  هعیش و 

« يسیلگنا عیشت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 4هاگياپ  هحفص 2 
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هعیـش هک  نانبل  هللابزح  ناردارب  اب  هک  میدرک  لمع  روج  نامھ  دناینـس  هک  نامینیطـسلف  ناردارب  اب  ام  تشاد . یناـسکی  ـالماک  هاـگن  کـی  یبھذـم  فـالتخا  یهلئـسم 

تما تسا ، زاستما  هاگن  یمالـسا  یروھمج  هاگن  مالـسا  یایند  رد  دوب ، نیا  روشک  لخاد  رد  ام  راوگرزب  ماما  هاگن  میدرک . لـمع  روج  کـی  اـج  همھ  میدرک . لـمع  دنتـسھ 

هکنیا تسا . نکفاهقرفت  یاھتـسایس  یهدنھدناشن  نیا  دننکیم ، حرطم  ار  یعیـش  لالھ  یهلئـسم  دـنیآیم  اکیرمآ  مود  تسد  یاھرکون  هکنیا  تسا . رظن  دروم  یمالـسا 

تروـصهب اـھنآ  هب  مھ  یدراوـم  رد  اـنایحا  دـننکیم -  تاـشامم  هیروـس  قارع و  رد  یریفکت  نکفاهقرفت  یاـھهورگ  نیمھ  هـب  تبـسن  ناوارف ، تاـغیلبت  مـغریلع  اـھییاکیرمآ 

مالـسا و نانمـشد  رظن  زا  ینکفاهقرفت  شقن  هک  تسا  نیا  یهدـنھدناشن  نیا  دـننکیم -  تیامح  اھنآ  زا  حیرـص  تروصهب  هک  ناشلماوع  دـننکیم ، کمک  هنایفخم  ربخیب و 

نآ دنروخن . ار  نمشد  یزاب  دنک ؛ هجوت  ینس  مھ  دنک ، هجوت  هعیش  مھ  دننک ؛ هجوت  همھ  ار  نیا  تسا . یاهتسجرب  رایسب  شقن  یمالسا  یروھمج  نانمشد  نیملسم و 

لماوع اھنآ  یود  رھ  دنناطیـش ، ناردارب  اھنآ  یود  رھ  دنتـسھ ؛ مھ  لثم  اھنیا  دوشب ، رداـص  اـیند  هب  ندـنل  زکرم  زا  هک  یعیـشت  نآ  دـنک و  تیاـمح  نآ  زا  اـکیرمآ  هک  یننـست 

. دنرابکتسا برغ و  اکیرمآ و 

یمالسا  / ٢۶/٠۵/١٣٩۴ یاھنویزیولت  ویدار و  یهیداحتا  مالسلامھیلع و  تیب  لھا  یناھج  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ترابع یمود  فالتخا ، داجیا  زا  تسا  ترابع  یکی  تسا - اتود  نیا  هدمع  نکل  دراد  یدایز  بعش  هتبلا   - تسا راوتسا  هیاپ  ود  رب  اتدمع  هقطنم  نیا  رد  نمـشد  نیا  یهشقن 

فالتخا اھتلود ، فالتخا  زا  رتکانرطخ  هک  اھتلم ، نیب  فالتخا  دـعب  اھتلود و  نیب  فالتخا  فالتخا ؛ داـجیا  تسا : هقطنم  نیا  رد  نمـشد  یهشقن  ساـسا  نیا ، ذوفن . زا  تسا 

مسیبرعناـپ و مسیناریاناـپ و  یهلئـسم  تقوکـی  ـالاح  فـلتخم ؛ یاـھمان  اـب  دـننیرفایب ؛ تیبـصع  دـننک و  نیکرچ  رگیدـکی  هب  تبـسن  ار  اـھتلم  یاـھلد  ینعی  تسا ؛ اـھتلم 

یاھراک زا  ملق  کی  نیا  دـننک . فالتخا  داجیا  دـنناوتب ، هک  یناونع  رھ  هب  تسا ؛ اھنیا  دـننام  ریفکت و  هعیـش و  ینـس و  یهلئـسم  مھ  زور  کی  دوب ، اھفرح  نیا  مسیکرتناپ و 

. دننکیم راک  نیا  یور  دنراد  تدشب  هک  تسا  اھنیا 

نیا دننکیم . راک  دنراد  زورما  دوجو ، یهمھ  اب  دنتفرگ و  دای  اھنآ  زا  مھ  اھییاکیرمآ  دنراد و  صـصخت  یبھذم  فالتخا  داجیا  رد  اھنآ  دـندوب ؛ اھسیلگنا  راک  نیا  صـصختم  هتبلا 

دوـخ زورما  اـما ]  ] دنتـشاد دـیدرت  اھیـضعب  میتـفگ ، شیپ  لاـس  دـنچ  زا  هتبلا  ار  نیا  اـم  دنتـسھ . اـھنیا  تسد  یهتخاـس  هـمھ  دـینکیم ، هدـھاشم  هـک  یریفکت  یاـھهورگ 

دوجوهب اھنآ  ار  اھیریفکت  دندروآ ، دوجوهب  اھنآ  ار  هرـصنلاھھبج  نآ  هک  دـننکیم  فارتعا  دـندروآ ، دوجوهب  اھنآ  ار  شعاد  هک  دـننکیم  فارتعا  دـننکیم ؛ فارتعا  دـنراد  اھییاکیرمآ 

دیاب تسا و  زومآتربع  یلیخ  ام  یارب  هک  یزیچ  نیا  تسا . نیا  مھم  دندروخ ؛ ار  اھنیا  لوگ  قداص ، هچرگا  حولهداس  ناملـسم  هدـع  کی  دـندرک و  تسرد  ناشدوخ  دـندروآ ؛

. داتفا قافتا  نیا  دنکیم ؛ راک  نمشد  یهشقن  لخاد  تریصب ، مدع  رطاخهب  هینلاقداص  ناسنا  یھاگ  هک  تسا  نیا  مینک ، هجوت  نآ  هب 

یمالسا  / ٢۶/٠۵/١٣٩۴ یاھنویزیولت  ویدار و  یهیداحتا  مالسلامھیلع و  تیب  لھا  یناھج  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

میاهتفگ احیرص  ام  میفلاخم . دوشیم ، فالتخا  بجوم  هک  دنھدیم  ماجنا  هعیـش  یاھهورگ  زا  یـضعب  هک  ییاھراتفر  اب  ام  تسا . عونمم  مالـسا ، یایند  رد  تافالتخا  دیدشت 

ناشیاھیلیخ دننکیم ؛ دیدشت  ار  اھنآ  دـنیازفایم و  اھینمـشد  شتآ  رب  فرطنآ ، زا  یاهدـع  کی  فرطنیا ، زا  یاهدـع  کی  میفلاخم . تنـسلھا  تاسدـقم  هب  تناھا  اب  هک 

. تسا فالتخا  داجیا  لوا  یهجرد  رد  نمشد  یهشقن  تسیچ . نمشد  یهشقن  دید  دیاب  تسا ؛ مزال  تریصب  دنرادن . تریصب  نکل  تسا ، یبوخ  یاھتین  ناشیاھتین  مھ 

یمالسا  / ٢۶/٠۵/١٣٩۴ یاھنویزیولت  ویدار و  یهیداحتا  مالسلامھیلع و  تیب  لھا  یناھج  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

عافد تسا - نیطـسلف  تمواقم  اھلاس  نیا  لوط  رد  یمالـسا ، تما  خـیرات  لوصف  نیرتهتـسجرب  زا  یکی  هک   - نیطـسلف تمواقم  زا  مینکیم ؛ عافد  هقطنم  رد  تمواقم  زا  اـم 

؛ دـشاب نکمم  ام  یارب  هک  ییاھتیامح  عاونا  مینکیم ؛ تیامح  وا  زا  ام  دـنک ، دـییات  ار  تمواقم  دـبوکب و  ار  یتسینویھـص  میژر  دـنک و  هزرابم  لیئارـسا  اـب  یـسک  رھ  مینکیم .

اھروشک یـضرا  تیمامت  زا  مینکیم ، تیامح  تمواقم  زا  درک . میھاوخ  دـنک ، هلباـقم  یتسینویھـص  میژر  اـب  هک  یـسک  رھ  زا  تسا ، نکمم  اـم  یارب  هک  یتیاـمح  روجهمھ 

ار ینکفاهقرفت  نیا  هک  یناسک  یهمھ  اب  مینکیم ؛ تیامح  دـننکیم  یگداتـسیا  اکیرمآ  یهنانکفاهقرفت  یاھتـسایس  اب  یهلباقم  رد  هک  یناـسک  یهمھ  زا  مینکیم ؛ تیاـمح 

دندرک و جیورت  ار  نآ  مالسلامھیلع )  ) همئا هک  تسین  یعیـشت  نیا  میرادن ؛ لوبق  تسا  ندنل  شتاغیلبت  هاگیاپ  زکرم و  هک  ار  یعیـشت  ام  میلباقم . میفرط و  دنروآیم  دوجوهب 

فارحنا نیا  تسین ؛ عیـشت  عیـشت ، نیا  تسا ، مالـسا  یاھنمـشد  روضح  یارب  هداج  ندرکفاص  دـیھمت و  یهیاپ  رب  فـالتخا ، داـجیا  یهیاـپ  رب  هک  یعیـشت  دنتـساوخ . ار  نآ 

تفلاخم دننکیم  لمع  تدحو  دض  هک  یناسک  اب  مینکیم ، تیامح  دننکیم  تدحو  هب  کمک  هک  یناسک  زا  ام  تسا . نآرق  رھظم  تسا ، بان  مالـسا  مات  رھظم  عیـشت  تسا .

. مینکیم

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

هب ادص  نیا  رگا  مالسا ، یایند  ناناملـسم  نارھاوخ ، ناردارب ، منک . دیکات  منک و  هیکت  عوضوم  نیا  رب  مراد  رارـصا  نم  ام ؛ نیب  تسا  هقرفت  داجیا  نانمـشد ، یاھرازبا  زا  یکی 

اکیرمآ هب  هعیش  ینـس و  دندش . نارگن  همھ  رظن  لھا  میدش ؛ نارگن  ام  دش ، ادیپ  اھییاکیرمآ  تایبدا  رد  هعیـش  ینـس و  یهملک  هک  یزور  نآ  دیـسر ! دھاوخ  امـش  شوگ 

ینس و نیب  دیایب  هک  دراد  راکهچ  دنزبرس ، تسین  نکمم  وا  زا  نیملسم  مالـسا و  هیلع  ترارـش  زج  هک  ییاکیرمآ  تسینویھـص  یدوھی  رادمتـسایس  نالف  دراد ؟ طابترا  هچ 

ادیپ روھظ  اھییاکیرمآ  تاملک  رد  هعیش  ینس و  تایبدا  یتقو  زا  دیوگب ؟ یزیچ  کی  هعیش  هب  عجار  دیوگب ، یزیچ  کی  ینس  هب  عجار  دنکب ، تواضق  مالسا  یایند  رد  هعیش 

هقباس ینـس  هعیـش و  نیب  گنج  داجیا  درک . ادیپ  ققحت  تسا و  ماجنا  فرـش  رد  دیدج  راک  کی  هک  دـندیمھف  دـندش ؛ نارگن  دـندوب  تقد  مھف و  لھا  هک  یناسک  اجنیا  درک ،

یهلیـسوهب هک  هعیـش  ینـس و  نیب  هنیک  فالتخا و  اوعد و  داجیا  یهتـشذگ  زا  میراد  یناوارف  تاـعالطا  میراد و  یداـیز  قباوس  اـم  دـنرھام . راـک  نیا  رد  اھیـسیلگنا  دراد ؛

زورما هک  یاهشقن  نکل  دنزادنیب ؛ مھ  ناج  هب  ار  اھنیا  هکنیا  یارب  دمآیم  دوجوهب  یبرع - یاھروشک  رد  هچ  قباس ، ینامثع  تلود  رد  هچ  اجنیا ، رد  هچ   - یـسیلگنا لماوع 

ام زا  رگا  دـنکیم ؟ لاحـشوخ  ار  ام  مالـسا ، یاـیند  نورد  رد  رگید  یاهقرف  لـباقم  رد  یاهقرف  زا  یرادفرط  اـیآ  تسا ؛ یرتکاـنرطخ  یهشقن  دـنراد ، هنیمز  نیا  رد  اـھییاکیرمآ 

زاربا دننک و  هدافتسا  فعـض  یهطقن  نآ  زا  دنھاوخیم  هک  دناهدید  ام  رد  یفعـض  یهطقن  هچ  مینیبب  میوشب ، رادهصغ  دیاب  ام  هن ، میوشب ؟ دنـسرخ  دیاب  ام  دندرک ، یرادفرط 

. دننکیم ام  زا  یرادفرط 

ریدغ  / ٣٠/٠۶/١٣٩۵ دیع  تبسانم  هب  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تنـس و لھا  داقتعا  دروم  ناگرزب  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  عیـشت  تابثا  دـننکیم  لایخ  یاهدـع  کی  دـننکن . کـیرحت  ار  اـھنآ  تاـساسحا  یتسیاـب  مھ  فرط  نیا  زا  هتبلا ،

نیا اھنآ  راک  هک  دیآیم  دوجو  هب  مالـسا  یایند  رد  ییاھنویزیولت  ای  اھویدار  دینیبیم  امـش  هکنیا  تسا . همئا  یهریـس  فالخ  نیا  هن ، نتفگ ؛ هاریبودب  مادـم  دـنک  انب  نارگید 

؛ تسا سیلگنا  یرادهنازخ  یهجدوب  شاهجدوب  هک  تسا  مولعم  نیا  دننک ، ییوگدب  یمالسا  قرف  یهیقب  داقتعا  دروم  ناگرزب  هب  هعیش ، مان  هب  هعیش و  ناونعهب  هک  تسا 

نیا هب  یعیـش  ناـمیا  ماکحتـسا  عیـشت و  داـقتعا  هعیـش و  شرتسگ  هک  دـنکن  لاـیخ  سکچـیھ  تسا . یـسیلگنا  یهعیـش  نیا  تسا ،]  ] سیلگنا یهجدوب  شاهجدوب  نیا 

زا تینابـصع ، زا  دوـشیم  هدیــشک  یراـصح  کـی  وا  رود  دـیتفگ ، هاریبودـب  امــش  یتـقو  دـنکیم . لـمع  سکع  اـھنیا  ریخن ؛ تـسا ؛ ندز  فرح  زرط ]  ] نـیا هـب  نـتفگ و  هاریبودـب 

تـسا رکف  بحاص  هک  یـسکرھ  هک  ییاھفرح  میراد ، یلیخ  یقطنم  فرح  میراد ، یلیخ  یباسح  فرح  ام  تسین . لمحت  لـباق  شیارب  مھ  قح  فرح  رگید  و  تاـساسحا ،

یتقو دنک . ادیپ  ار  لباقم  فرط  یاھلد  رد  ذوفن  ناکما  اھفرح  نیا  دـیراذگب  دوشب ، هدینـش  اھفرح  نیا  دـیراذگب  میراد ؛ اھفرح ] نیا  زا   ] یلیخ دـنکیم ، لوبق  ار  اھنآ  دونـشب ، رگا 

رودزم و هتـسباو و  ثیبخ و  یاـھهورگ  تقونآ  دـننکیمن ؛ شوگ  دوشیمن ، هدینـش  الـصا  فرح  نیا  دوشیم و  هدیـشک  یدـس  کـی  یتفگ ، هاریبودـب  یتقو  یداد ، شحف  اـمش 

هار هب  ار  عاضوا  نیا  لفاغ ، نادان  یماع  یاھمدآ  تشم  کـی  زا  یهدافتـسا  اـب  اـھنیا - لاـثما  هرـصنلاھھبج و  شعاد و  لـثم   - سیورـسسنجیلتنیا ایـس و  اـکیرمآ و  زا  ریگبلوپ 

هدافتسا یتصرف  رھ  زا  نمشد  تسا ؛ تصرف  رظتنم  نمشد ، تسا . نمشد  راک  نیا  دنتخادنا ؛ هار  هب  رگید  یاھاج  رد  هیروس و  رد  قارع و  رد  دیدرک  هظحالم  هک  دنزادنایم 

. میراد مکحم  فرح  میراد ، یقطنم  فرح  میراد ، قح  فرح  ام  دنکیم .

« يسیلگنا عیشت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 4هاگياپ  هحفص 3 
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یمالسا  / ٠٩/٢٧/١٣٩۵ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

داحتا و دایرف  تسا ؛ نینموم  هب  قلعتم  تدحو ، یهدارا  تسا . هقرفت  یهدارا  هدارا ، کی  تسا ؛ تدحو  یهدارا  هدارا ، کی  دنـضراعت : رد  رگیدکی  اب  هقطنم  نیا  رد  هدارا  ود  زورما 

قافتا تدـحو  نیا  رگا  دوشب و  روط ] ] نیا رگا  دـننکب ؛ هجوت  ناشتاکرتشم  هب  هکنیا  هب  دـننکیم  توعد  ار  اھناملـسم  تسا و  دـنلب  صالخااب  یاھهرجنح  زا  نیملـسم  عامتجا 

رامنایم رد  ایسآ  قرـش  هیلااھتنم  زا  دینک  هظحالم  امـش  زورما  درک . دھاوخ  ادیپ  تزع  ناملـسم  دوب و  دھاوخن  لکـش  نیا  هب  رگید  دنراد  اھناملـسم  زورما  هک  یعـضو  دتفیب ،

تـسد هب  اجکی  دـنوشیم ، هتـشک  ییادوب  تسد  هب  اجکی  الاح  دـنوشیم ؛] هتـشک   ] اھناملـسم اجهمھ  اھنیا ؛ لاثما  هیرجین و  رد  اقیرفآ  برغ  اـت  تسھ ، یـشکناملسم 

کی یهبلود  همھ ، دنتـسھ ؛ مھ  لثم  ییاکیرمآ  ینـس  یـسیلگنا و  یهعیـش  دـنمدیم ؛ اھـشتآ  نیا  رد  مھ  یاهدـع  کی  دـنوشیم . هتـشک  اھنیا  لاثما  شعاد و  مارحوکوب و 

اھنیا هک  تسا  نیا  تدحو  مایپ  اما  تسا ؛ یناطیش  یهدارا  هک  تسا  هقرفت  یهدارا  مایپ  نیا  دنزادنیب ؛ مھ  ناج  هب  ار  اھناملـسم  هک  تسا  نیا  ناشیعـس  دنتـسھ ؛ یچیق 

. دننک راک  مھ  اب  دنریگب ، رارق  مھ  رانک  رد  دننکب ، روبع  تافالتخا  نیا  زا 

تـسایس هب  میدـق ، زا  تسا ؛ هقرفت  هب  توعد  هک  دـینیبیم  دـنزیم ، رـس  اھتلم  یتایح  یاـھاضف  نیفرـصتم  نیربکتـسم و  زا  هک  یتاراـھظا  هب  دـینک  هاـگن  زورما  امـش  رگا ] ]

؛ دوب اھنآ  تسایس  نیا  تشاد ، یتردق  سیلگنا  هک  یتقونآ  نتخادنا ؛ هقرفت  تکرب  هب  نک  ییاقآ  دست ، قرف  نک ؛ ییاقآ  زادنیب و  هقرفت  تسایس  دشیم  هتفگ  اھیـسیلگنا 

تبکن عبنم  هشیمھ  دندوب ، رش  عبنم  هشیمھ  ام  یهقطنم  رد  اھسیلگنا  سیلگنا . زاب  اریخا  هچ  اکیرمآ ، هچ  دنراد ؛ ایند  یدام  زورما  نادنمتردق  ار  تسایـس  نیا  مھ  زورما 

 - دنھ یهراق  هبش  رد  دشاب . هتـشاد  ریظن  یتردق  کی  یوس  زا  ایند  رد  یاهطقن  رتمک  رد  دیاش  دندز ، هقطنم  نیا  رد  اھتلم  تایح  هب  اھنیا  هک  ییاھهبرـض  دندوب ؛ اھتلم  یارب 

هرخالاب روجکی ؛ قارع  یهقطنم  رد  روجکی ، ناریا  رد  روجکی ، ناتـسناغفا  رد  دنداد ؛ راشف  ار  مدرم  روجنآ  دندز ، هبرـض  روجنآ  تسا - ناتـسکاپ  شدالگنب و  دنھ و  زورما  هک 

یخیرات روشک  کی  دـندرک ؛ رود  شدوخ  یهناخ  زا  دـندرک و  هراوآ  ار  تلم  کی  عقاو  رد  ار و  اھناملـسم  دـنداد و  ماجنا  ار  دولآتثاـبخ  موئـشم و  تکرح  نآ  هک  مھ  نیطـسلف  رد 

دودح ١٨٠٠ زا  یکدنا ، نرق و  ود   - فرط نیا  هب  شیپ  نرق  ود  زا  هقطنم  نیا  رد  تفر . نیب  زا  اھیسیلگنا  تسایس  اب  نیطسلف - مان  هب   - شیپ لاس  رازھ  دنچ  زا  یهدشتبث 

؛ تسا هقطنم  دیدھت  ناریا  دیوگیم  اجنیا و  دیآیم  یـسیلگنا  لوئـسم  نیا  تقونآ  هدوب ؛ دیدھت  داسف و  رـش و  تسا ، هدز  رـس  اھسیلگنا  زا  هچرھ  فرط - نیا  هب  یدالیم ] ]

مولظم و روشک  دـنیایب  دـناهدوب ، هقطنم  یارب  تبکن  رطخ و  دـیدھت و  نامز ، لوط  رد  ناشدوخ  هک  یناـسک  هک  دـھاوخیم  یمرـشیب  یلیخ  نیا  تسا ؟ هقطنم  دـیدھت  ناریا 

. دنتسھ یروجنیا  اھنیا  دننک ؛ مھتم  ار  ام  زیزع 

یمالسا  / ١۴٠١/٠٧/٢٢ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ینعی یـسیلگنا ، یهعیـش  مییوگیم  هک  ام  هک  دندرک  غیلبت  غوردـب  روج  نیا  ینعی  دـندرک  لایخ  یـضعب  ییاکیرمآ ؛» ینـس   » و یـسیلگنا » یهعیـش   » متفگ تقو  کی  هدـنب 

، نکتسرداوعد یهعیـش  ینعی  تسا ؛ سیلگنا  زا  یریگماھلا  دـشاب ؛ یمالـسا  روشک  دوخ  رد  تسا  نکمم  یـسیلگنا  یهعیـش  هن ، تسا ؛ سیلگنا  نکاـس  هک  یاهعیش 

ناشمـسا اھنیا  تسا . رفاک  نآ  تسا ، رفاک  نیا  دـنیوگیم ]  ] هک اھیریفکت  ای  دـننکیم ؛ تسرد  اوعد  هک  اـھنیا  لاـثما  اـھیباھو و  لـثم  شعاد و  لـثم  نکتسرداوعد ؛ ینس 

. دننکیم تکرح  نمشد  تمدخ  رد  اما  دنشاب  مھ  دبعتم  یمالسا  یدرف  ماکحا  هب  تسا  نکمم  تسا ، ناملسم 

« يسیلگنا عیشت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 4هاگياپ  هحفص 4 
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