
ىربھر  / ١٣۶٨/٠٣/١٨ تیلوئسم  زاغآ  رد  ناریا  تلم  هب  مایپ 

یاھراک ندیـشک  دوکر  هب  دـیآرد ، ارجا  یهلحرم  هب  روشک  لخاد  رد  نئاخ ، رـصانع  یهلیـسو  هب  دـشیم  یعـس  هک  نانمـشد  یاـھهئطوت  زا  یکی  بـالقنا ، یزوریپ  لـیاوا  زا 

، مدرم یھاگآ  یرایـشھ و  و  فیرـشلاهرسسدق ) ) ماما ترـضح  ررکم  یاھرادـشھ  اب  هناتخبـشوخ  دوب . یلمع  یملع و  یروآون  شنیرفآ و  دـیلوت و  تکرح و  لیطعت  روشک و 

. تسا هدیدرگیم  یثنخ  تسا ، مومع  هافر  شیاسآ و  دض  رب  بالقنا و  یاھفدھ  نایز  هب  هک  زیمآتثابخ  یهئطوت  نیا  هراومھ 

نایھاگشناد  / ١٣۶٨/٠٣/٢٣ نایوجشناد و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

شقن تاقیقحت ، شقن  لیـصحت ، رانک  رد  دننک . نیمـضت  نیمات و  ار  روشک  یلمع  یملع و  یهدنیآ  دننک و  تیبرت  ار  اھنآ  دیاب  مھ  دـیتاسا  دـنناوخب و  سرد  بوخ  دـیاب  اھناوج 

. دنزادرپب نآ  هب  نالووسم  دیاب  هک  تسا  یمھم  هداعلاقوف 

زیزع نارھاوـخ  ناردارب و  درک . ییاـنتعایب  نآ  هب  تشاـگنا و  کـچوک  ار  شـشقن  تـفرگ و  مـک  تـسد  ار  نآ  دوـشیمن  هـک  تـسا  مـلع  سرد و  رـصنع  لوا ، رـصنع  نیارباـنب ،

دیراذگب دیابن  دھاوخیم . ار  نیا  نمشد  دیآ . دوجو  هب  یللعت  فقوت و  کدنا  اھنآ ، یملع  تکرح  رد  هک  دوش  بجوم  دیابن  زیچ  چیھ  دننک . هجوت  هتکن  نیا  هب  نم ، یوجـشناد 

. دشاب رگنهدنیآ  شخبدیما و  افوکش و  روشک  رد  یملع  تکرح  دیاب  نمشد ، تساوخ  مغریلع  دسرب . شفادھا  هب  وا 

هاگشناد  / ١٣۶٨/٠٩/٢٩ هزوح و  تدحو  زور  تبسانمهب  بالط  نایوجشناد و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

عالطا ام  دـناهدرک و  راک  اھتلم  لئاسم  یور  هک  یناسک  یهمھ   ) دراد هک  یناشخرد  دادعتـسا  نیا  اب  یملع و  یخیرات  یهقباس  نآ  اـب  ناریا ، تلم  هک  تسین  یفداـصت  نیا 

نتـشاد اـب  یمالـسا و  قـیمع  ینغ  گـنھرف  نآ  اـب  و  تسا ) یرـشب  یاھدادعتـسا  طـسوتم  زا  رتـالاب  یدادعتـسا  یاراد  تلم ، نیا  هک  دـناهتفگ  ناریا  تلم  یهراـبرد  میراد ،

لعن راھچ  ایند  هک  یلاس  هاجنپ  دص و  ای  لاس  تسیود  نیا  رد  نتسناد ، نتخومآ و  هب  یعیبط  یهقالع  قوش و  دوجو  اب  یلاوتم و  یاھنرق  لوط  رد  گرزب  رایسب  نادنمشناد 

. تسا هتفرگ  رارق  هداتفابقع  یاھتلم  اھھورگ و  وزج  ناریا ، تلم  ناریا و  هدرک ، تکرح  ملع  یاھهلق  شناد و  تامولعم و  تمس  هب 

هاپس  / ١٣٧٠/٠٢/٢١ ینیمز  یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یهرود ات  یـصصخت ، یاھهرود  ات  یرادهجرد ، یرـسفا و  یاھهرود  زا  یـشزومآ ، یاـھهرود  نیا  داد . شزومآ  هب  یدـج  قیقد و  ـالماک  لکـش  کـی  یتسیاـب  هاپـس ، لـخاد  رد 

تایبرجت لوصحم  اھهرود ، نیا  تسوا . یهتـسیاش  تسھ و  شدـح  رد  هک  ار  یزیچ  نآ  سک  رھ  دـننیبب ؛ جـیردتب  یتسیاب  هاپـس  یاـھرداک  یهمھ  ار  داتـس ، یھدـنامرف و 

کیناکم و یمیـش و  یناسنا و  مولع  کیزیف و  روطهچ  ام  ملع . داوم  یهیقب  لثم  تسا ؛ مزال  ناشدوجو  هک  تسا  ییاـھزیچ  تسا ؛ خـیرات  لوط  رد  یماـظن  یملع  تکرح 

کی هک  امـش  تخومآ . ار  اھنآ  دیاب  تسا و  روطنامھ  مھ  نیا  میزومآیم ، هدیاف  هب  رارقا  علو و  قوش و  اب  دراد ، یتایبرجت  هدرک و  تفرـشیپ  اھنآ  رد  ایند  هک  ار  یمولع  یهیقب 

هفاضا دـیاب  مھ  ار  نیا  تسا -  هدوبن  رادروخرب  اـھنآ  زا  نونکاـت  یرگید  یورین  چـیھ  هک  دـیتسھ -  ناـتدوخ  صاـخ  یاـھیگژیو  یاراد  هیحورشوخ و  یبـالقنا و  یبتکم و  یورین 

. دیشاب ناھج  یاھشترا  دبسرس  لگ  اعقاو  ات  دینک ،

دیفم  / ١٣٧٢/٠١/٢٨ خیش  یهرازھ  یناھج  یهرگنک  هب  مایپ 

مالک هقف و  رد  لقن  لقع و  نایم  یقطنم  عمج  یهویش  شنیرفآ 

. تسا هعیش  یملع  تکرح  یهلسلسرس  سسوم و  یهباثم  هب  ام  راوگرزب  خیش  تیصخش  بناوج  زا  دعب  نیموس  نیا 

. تسا هدوشگ  قودص  خیش  ییارگ  ثیدح  و  تخبون -  ینب  دننام  هعیش -  زا  نانآ  ناوریپ  هلزتعم و  قلطم  ییارگ  لقع  نایم  ییهزات  هار  ماقمیلاع  خیش  زین  اجنیا  رد 

یدـنھ و یولھپ ، ینانوی ،  ) هناگیب یفـسلف  راکفا  نایرج  زا  یرجھ ) موس  نرق  طساوا  هب  یھتنم   ) یـسابع تفالخ  لوا  یهرود  رخاوا  رد  ینعی  لازتعا  جاور  راـگزور  رد  هلزتعم 

صوصخب افلخ  قیوشت  دروم  تدـشب  هلزتعم  شیارگ  نیا  مھ  هناـگیب و  ناـیرج  نآ  مھ  ماـگنھ ، نآ  رد  دـندوب و  رثاـتم  تدـش  هب  ناـنآ  راـثآ  یهمجرت  مالـسا و  ملاـع  هب  هریغ )

دنتساوخیم هک  دوب  هعیش  رد  اھمحر  قودص  دننام  هعیش  نیثدحم  تنـس و  لھا  رد  ثیدح  باحـصا  تکرح  یطارفا ، ییارگلقع  نیا  لمعلاسکع  تفرگیم . رارق  نومام 

. دنمھفب ثیدح  هار  زا  ار  یداقتعا  یمالک و  فراعم  هرسکی 

هدارا و دـننام  یراب  تافـص  باب  رد  الثم  تسا ، ناوتان  دوشیم ، حرطم  مالک  ملع  رد  هک  یثحابم  یهمھ  مھف  زا  القتـسم  لقع  هک  تسا  بلطم  نیا  تابثا  دـیفم  گرزب  راـک 

قح ترـضح  هب  طوـبرم  هک  یداو  نیا  رد  شندـش  دراو  ییاـھنت  هب  دـھن و  ماـگ  تـسرد  تـفرعم  یداو  رد  ناوـتیم  هـک  تـسا  یحو  ددـم  هـب  لـقع  نآ ، لاـثما  رـصب و  عـمس و 

مورحم دـیفم ، راک  سپ  دـنکیم . یھن  لاعتم  یادـخ  باب  رد  ملکت  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  یتایاور  نامھ  نومـضم  عقاو  رد  نیا  و  تسا ، تلالـض  هیت  رد  دورو  تسا ، ـالعولج ) )

دودـحم لب  تسین ، هماع  توبن  ای  دـیحوت  ای  یراـب  دوجو  رب  لالدتـسا  عناـص و  تاـبثا  یداو  ینعی  تسین -  هار  ار  یحو  عمـس و  نآ  رد  هک  وا -  هب  قلعتم  ورملق  زا  لـقع  ندرک 

. دتفین یھارمگ  هب  ات  تسا  هدرک  نیعم  وا  یارب  لقع  قلاخ  هک  تسا  یدودح  نامھ  هب  لقع  ندرک 

یوزوح  / ٠٩/١٣/١٣٧۴ ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تیزکرم دـعب  تسا . ریخا  یهرود  ات  ناراوگرزب  نیا  یهذـمالت  و  رھاوج » بحاص   » و خیـش »  » سپـس و  یناـھبھب » دـیحو   » موحرم یهذـمالت  روضح  ـالبرک و  فجن و  یهزوح  جوا 

نیا لوصحم  هزوح ، نیا  دراد . همادا  زورما  ات  دوشیم و  لقتنم  مق  هب  زاب  یدرجورب ،» اھیآ   » موحرم دـعب  و  یریاح » اـھیآ   » موحرم یهلیـسو  هب  تھاـقف  یهزوح  یاـمظع 

. تسامش رایتخا  رد  زورما  تسا و  هدوب  هارمھ  ملع ، قیقحت و  ترجاھم و  اب  هک  تسا  یملع  میظع  تکرح  نیا  یهمھ  نیزگ  هدبز  لصحتسم و  هجیتن و  یخیرات و  ریس 

روشک  / ٠٢/١٢/١٣٧۵ ناملعم  نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

روشک نیا  یناداـبآ  تفرـشیپ و  یزاـسون و  یارب  یمالـسا و  یروھمج  روشک  ماـظن و  تمدـخ  رد  هک  یراـک  یگنھرف و  یملع و  تکرح  رھ  زورما  روشک ! ناـملعم  نارگراـک و 

سرد هملک  کی  ملعم  کی  یمالـسا ، ناریا  رد  زورما  رگا  تسین . هسردـم  نآ  هسردـم و  نیا  هناخراک و  نآ  هناخراک و  نیا  نیب  مھ  یقرف  تسا . تداـبع  کـی  دریگیم ، ماـجنا 

کی نیا  دنک ؛ تیبرت  یدرگاش  تسا -  یمالسا  ماکحا  ششخرد  تمظع و  یهصرع  مالسا و  نیمزرس  زورما  هک  روشک -  نیا  هب  تمدخ  یارب  هک  دشاب  نیا  شدصق  دھدب و 

. تسا هنسح  زا  راشرس  وا  زور  بش و  تفرگ ، ارف  زور  بش و  ار  وا  رگا  دوشیم . هنسح  دص  دش ، هملک  دص  رگا  هک  تسا  هنسح  کی  هملک ،

ریبکریما  / ١٣٧٩/١٢/٢٢ یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

، یقیقحت تاناکما  هاگشناد -  میخو  عاضوا  هک  تسا  یدنچ  یلو  دوب ؛ روشک  یاھھاگشناد  نیرتھب  لوا  یهدر  رد  یملع  یتعنـص و  ظاحل  زا  کینکتیلپ »  » هاگـشناد ینامز 

. تسا هدرک  تخس  نایوجشناد  یملع  تکرح  یارب  ار  اضف  تنرتنیا و - ...  یھدسیورس ،

هک مراودـیما  نم  تساـھنیمھ و  زین  اـھنآ  یاھهغدـغد  دنتـشاذگ و  ناـیم  رد  نم  اـب  ار  اـھزیچ  نیمھ  هاگـشناد  نـالووسم  مدرک . ضرع  متبحـص  یادـتبا  رد  ار  هتکن  نـیا  نـم 

هچ اعقاو  تسا ؛ یگنرف  یهملک  کی  کینکتیلپ  هک  دـینادیم  منکیم . هلگ  دناهتـشون ، ار  همان  نیا  هک  یتسود  زا  نم  هتبلا  دـننک . لـح  جـیردتب  ار  تالکـشم  نیا  هللااـشنا 

«. ریبکریما هاگشناد   » دنیوگب نیا  زا  دعب  منکیم  شھاوخ  میھدب !؟ حیجرت  ریبکریما » یتعنص  هاگشناد   » رب ار  نآ  هک  دراد  یزایتما 

« ناريا يملع  تکرح   » 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 18هاگياپ  هحفص 1 
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ناگربخ  / ١۵/١٣٨٠/٠۶ سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تالمح جامآ  دراوم  زا  یکی  نیا ، تسا . یمالـسا  تموکح  یهیرظن  هطقن ، کی  دنک . ادیپ  ینـشورهب  ار  هطقن  دنچ  دناوتیم  دنکیم ، لئاسم  هب  ناسنا  هک  یحـضاو  هاگن  رد 

یرظن یرکف و  مجاھت  تسا ، ماظن  یهصخاش  تمالع و  هک  یمالسا  ماظن  یهتسجرب  یاھشخب  زا  یخرب  هب  ای  یساسا و  نوناق  هب  ای  مالسا ، ینابم  هب  ای  تسا . نمشد 

اب مھ  مدرم  تردـق  تسا . مدرم  تردـق  هب  یمالـسا  ماظن  یهیکت  دـندرک -  هراشا  نایاقآ  هک  روطنامھ  نوچ -  تسین . رتتیمھامک  یلمع  مجاـھت  زا  مجاـھت  نیا  دوشیم .

نامیا و هک  یزیچ  نیاربانب  تفر . دھاوخ  نیب  زا  رورم  هب  عافد  نیا  ینابیتشپ و  نیا  دش ، تسس  نامیا  یهیاپ  رگا  اما  درک ؛ دنھاوخ  عافد  دنـشاب ، نموم  رگا  تساھنآ ؛ نامیا 

نیا زا  ار  تلود  ام  هتبلا  تسا . مزال  هنیمز  نیا  رد  یملع  تکرح  کـی  تسا . یرظن  راـکیپ  راـک ، نیا  جـالع  تفرگ . مکتسد  دـیابن  تسا ، هتفرگ  فدـھ  ار  مدرم  خـسار  داـقتعا 

تھج نیمھ  رطاخ  هب  دنراد ، هدـھع  رب  ار  یمـسر  تاغیلبت  هک  ییاھھاگتـسد  داشرا و  ترازو  هب  زورما  ات  اھلاس  نیا  لوط  رد  ام  باتع  باطخ و  مینکیمن . رانکرب  تیلووسم 

یهمھ هکنیااـمک  دراد ؛ هدـھع  رب  ار  تیلووـسم  نیا  زا  یمھم  شخب  امیـس  ادـص و  هکنیااـمک  دراد ؛ هدـھع  رب  ار  اـھتیلووسم  نیرتـمھم  زا  یکی  تـلود  هرخـالاب  تـسا . هدوـب 

دیلوت و هرخالاب  تفرگ . هیملع  یاھهزوح  املع و  یاھتیلووسم  یفان  دیابن  ار  یتلود  یاھتیلووسم  نکیل  دنلووسم ؛ دناهتـسباو ، یمالـسا  ماظن  هب  هک  یرنھ  یاھھاگتـسد 

. دنوش نادیم  دراو  هنیمز  نیا  رد  دیاب  هیملع  یاھهزوح  تسا و  هیملع  یاھهزوح  راک  رکف ، نیودت  نییبت و 

نایوجشناد  / ١٣٨١/٠٩/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاھهتشر رد  یجراخ  یلخاد و  یاھدایپملا  رد  تکرش  نابلطواد  هک  دینک  هظحالم  امش  تسا . تفرشیپ  هب  ور  ام  یاھھاگشناد  رد  اھدادعتسا  ییافوکش  یملع و  تکرح 

؛ دننک تکرـش  یـضایر  دایپملا  رد  ات  دندوب  بلطواد  هتـشذگ  لاس  رد  رفن  رازھدص  منکن ، هابتـشا  رگا  هک  دش  هداد  یـشرازگ  هدنب  هب  دنتـسھ . شیازفا  هب  ور  یملع  فلتخم 

مولع رد  ای  دنراد . رارق  لآهدـیا  یلیـصحت  یـسرد و  تیعـضو  رد  رفنرازھ  لھچ  القا  رفن ، رازھدـص  نیا  زا  هک  دـنتفگ  دنتـسھ ، هربخ  انـشآ و  هک  یناسک  تسا . ییالاب  مقر  نیا 

چیھ ام  ینعی  تسا ؛ یتادراو  دـصرددص  یهتـشر  کی  هک  هنایار -  یهتـشر  رد  یتح  میوشیم . بوسحم  ایند  لوا  روشک  هد  وزج  هشیمھ  یناھج  یاھدایپملا  رد  ام  هیاـپ ،

نیمھ هک  دراد  شقن  یریگلوـصحم  نیا  رد  یناریا  دادعتـسا  مینک . بسک  یناـھج  یاـھدایپملا  رد  ار  ـالاب  یاـھهبتر  میاهتـسناوت  زین  میاهتـشادن -  هتـشر  نیا  زا  یاهقباـس 

الاح تسا ! هدش  گنھرف  هب  لیدبت  هزات  لاس  همھ  نیا  زا  سپ  نونکا  یناریا ؛» دادعتسا  : » مشکیم دایرف  بترم  هک  تسا  لاس  دنچ  هدنب  دندرکیم . راکنا  مھ  ار  دادعتـسا 

هب هنوگنیا  درک ». دیاب  دیما  عطق  یناریا  زا  دـیآیمنرب ؛ یراک  یناریا  زا  : » دـنتفگیم دـندرکیم و  راکنا  مھ  ار  نیمھ  قباس  رد  الاو  تسا ؛ دعتـسم  یناریا  هک  دـندقتعم  همھ 

، دنور نیا  داتـسا و ....  تیریدـم ، یوس  زا  مھ  وجـشناد ،-  راک -  یهدـننک  یوس  زا  مھ  هدـش ، مھ  شالت  تسین ؛ یفاک  اما  تسا ، لیخد  دادعتـسا  دـندرکیم . اقلا  اھنھذ 

. هیضق یملع  یهبنج  نیا ، میناوخب ؟ سای  یهیآ  نامدوخ  یارب  شاهمھ  میریگب و  هدیدن  ار  نیا  ارچ  تسا ؛ یبوخ  دنور 

اھهاگشناد  / ١٣٨٢/٠٨/٠٨ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زا رتدوز  ایند  زا  یـشخب  تسا -  دایز  رایـسب  تسا ، نم  رظن  دروم  هک  یبلطم  رد  رامعتـسا  شقن  هک  رامعتـسا -  یهلاسم  یگنھرف و  یعامتجا ، یـسایس ، طیارـش  رثا  رب 

ار هلیسو  نیا  تفر و  ولج  هب  درک و  هدافتسا  هدنباتش  یهلیـسو  نیا  زا  شخب  نیا  درک . تکرح  یملع  یاھهلق  تمـس  هب  یاهدنباتـش  یهلیـسو  کمک  هب  رگید و  شخب  کی 

نانکاس میناوارف . یاھتلاھج  هب  طاحم  یملع ، تفرشیپ  یهمھ  اب  ام  هکیلاح  رد  دیسر ؛ ملع  یاھدرواتـسد  هب  نآ ، یربراک  ندرب  الاب  اب  درک و  رتاناوت  رتهدنباتـش و  زورهبزور 

هک ییاھروشک  هک  دنھدن  هزاجا  دنریگب و  ناشدوخ  رایتخا  رد  ار  ملع  هک  دش  نیا  ناشیلک  تسایس  مھ  دعب  دندرک و  یروآتفگـش  یملع  یاھتفرـشیپ  ایند ، زا  شخب  نآ 

زا یاهطقن  چیھ  هب  یتسیابن  اقلطم  هک  دراد  دوجو  هتفرشیپ  یاھیروآنف  زا  یخرب  یارب  هک  ییاھتیدودحم  زا  امش  امتح  دننزب ! ولج  اھنآ  زا  ای  دنسرب و  اھنآ  هب  دناهدنام ، بقع 

. دیاهدینش یدایز  بلاطم  دنک ، ادیپ  زرد  ایند  طاقن 

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

 - هاگـشناد اب  شناد و  ملع و  اـب  تسا  یونعم  یـشزرا  رما  کـی  هک  داـھج  قیفلت  و  هاگـشناد ، داـھج و  بیکرت -  نیا  هک  تسا  نیا  مداـقتعا  نم  یھاگـشناد  داـھج  دروم  رد 

اب تسا ؛ یداھج  ملع  امـش  ملع  دیلوغـشم . اھامـش  هک  تسا  یراک  نامھ  نیا  تشاد ؛ یملع  داھج  زین  یداـھج و  ملع  ناوتیم  هک  دـھدیم  ناـشن  تسا ؛ ماـیپ  یاراد 

ملع نیا  دـیروایب ؛ تسدهب  ار  نآ  ات  دـیوریم  ملع  لابند  تسین ؛ وسنآ  وسنیا و  زا  ملع  ندـش  هیدـھ  یارب  نتـسشن  رظتنم  یرگهزویرد و  تسا ؛ هارمھ  داھتجا  اب  داـھج و 

؛ دراد ییاھنادیم  سدقم . الاو و  فدھ  کی  یارب  هزرابم  ینعی  داھج  دیتسھ . داھج  لوغشم  امش  یفرط  زا  تسا . شالت  داھتجا و  تدھاجم و  زا  یهتـساخرب  ملع  یداھج و 

نیا داھج  قدص  رد  کالم  دراد . مھ  قالخا  نادیم  دراد ؛ مھ  ملع  نادیم  دراد ؛ مھ  تسایس  نادیم  تسا . یناھج  جیار  یهناحلسم  یاھدربن  رد  روضح  شیاھنادیم  زا  یکی 

نینچ کی  ینعی  داھج  هزرابم . دوشیم  نیا  دوشیم ؛ هتـشامگ  عناوم  نیا  ندودز  رب  تمھ  هک  دشاب  یعناوم  اب  هجاوم  رادـتھج و  دریگیم ، ماجنا  هک  یتکرح  نیا  هک  تسا 

نانمـشد حضاو  روطهب  امـش  راک  نیا  اریز  دینکیم ؛ یملع  یهزرابم  امـش  دـنکیم . ادـیپ  مھ  سدـقت  یهبنج  تقونآ  دوب ، یھلا  فدـھ  تھج و  یاراد  یتقو  هک  ییهزرابم ،

کی تسا ؛ گنھرف  کی  هکلب  تسین ، داھن  کی  طقف  یھاگـشناد  داھج  نم  رظن  هب  اذل  دریگب . ماجنا  یقیقحت  یملع و  تکرح  نیا  دنھاوخیمن  هک  دراد  یتخـسرس  رایـسب 

لالقتـسا تزع و  یدنلبرـس و  تمـس  هب  ار  روـشک  مینک ، راوتـسا  رادـیاپ و  ار  نآ  میھد و  شرتـسگ  هعماـج  رد  ار  گـنھرف  نیا  اـم  میناوـتب  هچرھ  تسا . تکرح  یریگتمس و 

. میاهدرب شیپ  رتشیب  یقیقح 

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

لاعتم یادخ  شیپ  هللااشنا  دننکیم ، شالت  دنراد  روشک  یملع  لالقتسا  هار  رد  هک  یناسک  درادب ؛ دیوم  درادب ؛ قفوم  ار  اھامش  یهمھ  هک  میھاوخیم  لاعتم  دنوادخ  زا 

. دنشاب رتقفوم  زورهبزور  دندرک -  عورش  هللادمحب  زورما  شیاھناوج  هک  یقیقحت -  یملع و  تکرح  نیا  دربشیپ  رد  هللااشنا  ناریا  تلم  دنشاب و  قفوم  روجام و 

نادمھ  / ١۵/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیا رگا  دـننادیم  اھنآ  دـنراد . عمط  مشچ  دنتـسھ -  ام  تردـق  عبانم  هک  یناسنا -  عبانم  هب  دنـشاب ، هتـشاد  عمط  مشچ  ام  یعیبط  عبانم  هب  هکنآ  زا  شیب  اـم  نانمـشد 

تسد زا  ار  راکتبا  راک و  طاشن  رگا  دھدب ، تسد  زا  ار  دوخ  یگتـسبمھ  تدحو و  نامیا و  یلم و  تریغ  تلم  کی  رگا  دوش ، هتفرگ  تلم  کی  تسد  زا  یعامتجا  یاھهیامرس 

هطلـس وا  رب  دنناوتیم  دنیوگب ، روز  وا  هب  تحار  دنناوتیم  تفرگ ؛ دھاوخ  رارق  نانمـشد  سرتسد  رد  الماک  دھدب ، تسد  زا  ار  دوخ  تفرـشیپ  هب  ور  یملع  تکرح  رگا  دـھدب ،

دیاب هک  تسا  یونعم  یاھهیامرـس  نیمھ  دـھدیم ، رارق  نانمـشد  لباقم  رد  یمکحتـسم  دـس  هچنآ  دـننک . تراغ  مھ  ار  وا  یدام  یعیبط و  عباـنم  دـنناوتیم  دـننک ، ادـیپ 

. دوشن نوخیبش  راچد  میشاب  بقارم 

نادمھ  / ١۵/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

. دننکیمن تظفاحم  اھهیامرـس  نیا  زا  اما  دننکیم ؛ راک  تلم  یارب  هک  دنراد  اعدا  یگنھرف  یهصرع  یـسایس و  یهنحـص  رد  هک  ماهدید  ار  یرایـسب  ناسک  هنافـساتم  نم 

عفن هب  تسا ؛ نمـشد  عفن  هب  تسیک ؟ عفن  هب  اھنیا  دـندرک . ییاسرفملق  نامیا  تعاجـش و  یراکادـف ، راثیا ، تدـھاجم ، هیلع  ام  یاھهمانزور  زا  یـضعب  رد  هک  دـیدید  امش 

یلم و رورغ  زا  ار  روـشک  کـی  مدرم  رگا  دنـشاب . هدروآ  نوریب  وا  نت  زا  گـنج  نادـیم  رد  ار  هرز  هک  تسا  نـیا  لـثم  دـننکب ؛ تسدـیھت  شناـمیا  زا  ار  تـلم  تـسین . ناریا  تـلم 

داھج و یناسک  دـیابن  تسا . نمـشد  یونعم  حالـس  اھنیا  دـناهدرک ؛ حالـس  علخ  نمـشد  لـباقم  رد  ار  اـھنآ  دـننک ، تسدـیھت  تماقتـسا  یگداتـسیا و  تعاـنم و  ساـسحا 

. دننک ریقحت  دنرمشب و  کچوک  ار  بالقنا  یاھدرواتسد  دیابن  دنھد . رارق  کیکشت  دروم  دننک و  راکنا  ار  مدرم  ینید  یاھرواب  ریقحت و  ار  تداھش 

حرطم ار  یرازفامرن  شبنج  یملع و  یروآوـن  تضھن  راعـش  اـم  دـننک . جـیورت  ار  لیـصحت  ملع و  زورهبزور  دـیاب  دـنراد ، یگنھرف  یهفیظو  دـنراد و  تسد  هـب  مـلق  هـک  یناـسک 

« ناريا يملع  تکرح   » 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 18هاگياپ  هحفص 2 
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یـضعب مینیبیم  اما  دناهدرک ؛ تکرح  یرایـسب  و  دننک ، تکرح  تھج  نیا  رد  هزوح  لھا  هاگـشناد و  لھا  ملق ، لھا  نید ، لھا  ملع ، لھا  هک  تسا  هدوب  نیا  راظتنا  میاهدرک ؛

. دھدیمن هئارا  دنروطنیا ، هک  ییاھهعومجم  زا  یبوخ  یاھهناشن  اھنیا  دندرکن . یھارمھ  تسا -  روشک  نیا  یقیقح  زاین  یملع ، تکرح  هک  یقیقح -  زاین  نیا  اب 

ماظن  / ١٣٨٣/٠٨/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

تفرـشیپ زورما -  ات  بالقنا  موس  مود ، یاھلاس  زا  دش -  یگدـنزاس  نوگانوگ  یاھنادـیم  دراو  تفای و  ار  شدوخ  یمالـسا  یروھمج  هک  یتقو  زا  لاس ، ود  تسیب و  لوط  رد 

یاھهنیمز رد  ام  زور  نآ  مینک . رداص  مھ  ار  نامکـشوم  میناوتیم  نالا  اـما  میدرکیم ؛ دراو  دـیاب  مھ  ار  رادراـخ  میـس  هک  میتسھ  یروشک  ناـمھ  اـم  تسا . هدوب  بوخ  اـم 

. مینکیم هدـھاشم  طاشنرپ  ار  ناگدـنور  عیـسو و  ار  نادـیم  زاـب ، ار  هار  یملع ، یاـھهنیمز  بلغا  رد  زورما  اـما  میدوب ؛ تسبنب  یاـھهچوک  یوت  اـجهمھ  یملع ، نوگاـنوگ 

مھ رگید  یرایـسب  دـندرک و  ناـیب  روـھمج  سیئر  یاـقآ  زورما  اـھرامآ  رد  ار  یــضعب  هـک  هتــشاد  دوـجو  مـھ  یداـیز  یاھتفرــشیپ  تـسا . هداـتفا  هار  روـشک  رد  یملع  تـکرح 

یھلا و یاھـشزرا  هب  ندیـشخب  ققحت  رب  میمـصت  ادخ ، هب  لکوت  تیقفوم ، یهبرجت  تفرـشیپ ، یهبرجت  تسا ؛ ناریا  تلم  یهبرجت  نیا  تسا . یمالـسا  ماظن  یاھتفرـشیپ 

نیا یمالسا ؛ ماظن  نوگانوگ  یاھشخب  رد  فادھا  نیا  اھـشزرا و  نیا  ندرک  هدایپ  یارب  یزیرهمانرب  و  تسین -  ندمآ  هاتوک  یاج  هک  نادیم -  نیا  رد  ندماین  هاتوک  یمالـسا و 

یقفوم یاھماگ  هنیمز  نیا  رد  دـنناوتب  هناگهس  یاوق  روشک و  نالووسم  هک  دـشاب  هدومرف  ردـقم  لاعتم  یادـخ  هللااشنا  میراودـیما  تساـم و  یعطق  یمتح و  فیاـظو  وزج 

شالت راک و  دیاب  تساھنآ . ندرک  راک  یهنشت  روشک  زورما  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  هییاضق  یهوق  مھ  هننقم ، یهوق  مھ  هیرجم ، یهوق  مھ  دننکب . یییساسا  راک  دنرادرب و 

. درب الاب  ار  روشک  درکراک  اھییاناوت و  تیفرظ  درک و 

اھهاگشناد  / ١٣٨٣/٠٩/٢۶ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

: تسا بوخ  دییوگب ، ینخس  مھ  اھنیا  ی  هرابرد دینک و  هجوت  اھنیا  هب  رگا  دوخ  یاھ  تبحص رد  هک  منک  حرطم  مھ  ار  لصف  رس  ود  مھاوخیم 

رد هک  ینایوجـشناد  یوـس  زا  هـچ  و  ناگدـیزگرب ، ناداتـسا و  یوـس  زا  هـچ  روـشک ؛ رد  قـیقحت  شھوژپ و  ندـش  رتدـمآراک  ندـش و  رتارگلمع  لـحهار  زا  تـسا  تراـبع  یکی 

ای هماننایاپ  کی  یهیھت  فرص  یتمیقیذ  رایسب  یاھتعاس  داتـسا ، وجـشناد و  یوس  زا  لیـصحت ، نایاپ  رد  ای  لیـصحت  نیح  رد  دنـسیونیم . ار  ییاھهماننایاپ  اھهاگـشناد 

اکرتشم وجشناد ، داتسا و  هک  یقیقحت  شھوژپ و  لوصحم  ایآ  تسا ؟ روشک  یاھزاین  تھج  رد  هدش و  باسح  نیوانع ، نیا  شنیزگ  ایآ  دوشیم . هاگشناد  رد  شھوژپ  کی 

زا یضعب  هن ؟ ای  دنکیم  دشر  ام  یتاقیقحت  یهبتر  ام و  شناد  ام ، هاگـشناد  هلیـسو ، نیا  هب  ایآ  دسریم ؟ لمع  ارجا و  یهلحرم  هب  دناهداد ، ماجنا  یعمجتـسد  روطهب  ای  و 

نم هنافساتم  ماهتـشاذگ . اھهماننایاپ  نیمھ  یارب  ار  ییهسفق  مدوخ  یهناخباتک  رد  نم  دنتـسرفیم . هدنب  یارب  گنـشق  هدرک و  دلج  ار  دوخ  یاھهماننایاپ  نایوجـشناد 

تساویش بلاج و  یلیخ  یضعب  منیبیم ، اھنیا  یور  هک  ینیوانع  یلو  تسا -  هدافتسا  لباق  نم  یارب  هک  ییاھهتشر  نآ  رد  الاح  منک -  هدافتسا  اھنیا  زا  منکیمن  لاجم 

روشک ییارجا  یلمع و  یملع و  تکرح  ریسم  زا  رود  ییهیشاح و  یلیخ  هک  تسا  ینیوانع  مھ  یـضعب  دنک . لابند  ناونع  نیا  تحت  ار  عوضوم  نیا  درادیم  تسود  مدآ  و 

نایب هک  یبلاطم  رد  ار  نیا  دراد ؟ دوجو  یلحهار  هچ  دیایب ، راکهب  هدـش -  نآ  فرـص  ییاھبنارگ  یاھتعاس  هک  مھم -  راک  نیا  هماننایاپ و  نیا  شھوژپ ، نیا  هکنیا  یارب  تسا .

. تسا دیفم  دینک ، حرطم  رگا  دینکیم ،

اھهاگشناد  / ١٣٨٣/٠٩/٢۶ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ایند یملع  یرکف و  طخ  درک و  مایق  نآ  هیلع  سناسنر  هک  ینید  دنتـشاد ؛ قح  اھنآ  هتبلا  هدش . زاغآ  دنتـشادنپیم ، نید  ار  نآ  هچنآ  اب  زیتس  رد  برغ ، رد  یملع  تاقیقحت 

هک دوب  یھیدـب  دوبن . ینید  تفرعم  نید و  ییاطـسو ، نورق  ییاسیلک  نید  نید . ناونع  اب  دوب  یتافارخ  تاـمھوت و  دوبن ؛ نید  درک ، میـسرت  نآ  فلاـخم  لـباقم و  تھج  رد  ار 

ملع و ندمآ  رانک  یگنوگچ  زونھ  اذل  دننک . ادیپ  ینیدریغ  ینیددـض و  یاھجالع  هار  شیارب  دـنامب و  یقاب  یرکف  ناگدـبز  ناگبخن و  نادنمـشناد و  نھذ  رد  اھهرگ  اھهدـقع و 

، میسانشیم ام  هک  ینید  تسا . نید  ملع ، قوشم  نیرتھب  دشوجیم و  نید  لد  زا  ملع  ام ، ینیبناھج  رد  تسین . نیا  ام  یهلاسم  نکیل  تسا ؛ هلاسم  اھنآ  یارب  نید 

ملع اب  میراد ، ردـق  اضق و  ریدـقت و  زا  یھلا و  تیـشم  زا  دـیحوت و  زا  هعیبطلااروام و  زا  ناسنا و  زا  شنیرفآ و  زا  ام  هک  یریوصت  میریگیم ، نآرق  زا  ام  هک  ییینید  ینیبناـھج 

مالـسا قیوشت  رثا  رب  مالـسا  یهیلوا  نورق  رد  یملع  تکرح  دینیبب  دـینک ؛ هاگن  خـیرات  رد  امـش  ار  شاهنومن  تسا . ملع  یهدـننکقیوشت  هدـننکدیلوت و  اذـل  تسا ؛ راگزاس 

. درک تفرـشیپ  دوخ  دـح  رد  نف  قیقحت و  شناد و  دوب و  جوزمم  هتخیمآ و  مھ  اب  نید  ملع و  و  اھهنیمز -  یهمھ  رد  دوب -  هقباـسیب  اـیند  رد  زورنآ  اـت  هک  تفرگ  جوا  ناـنچنآ 

تفرعم کی  یانبم  رب  یناسنا ، مولع  یاھهتـشر  ماسقا  عاونا و  تیریدـم و  یـسانشهعماج و  داصتقا و  زا  تسا ، حرطم  برغ  رد  زورما  هک  یییناـسنا  مولع  یاـنبم  هیاـپ و 

دیاب یبرجت  مولع  یهنیمز  رد  مینک . راک  دیاب  اھهنیمز  نیا  رد  ام  دنشاب . هدیسر  یمالسا  یدیحوت  الاو و  تفرعم  هب  هک  تسا  یناسک  رظن  زا  ربتعمان  ینیدریغ و  ینیددض و 

. تسا نیا  عقوت ، دشاب ؛ نیا  دیاب  ام  تمھ  میروایب ؛ دوجوهب  نامدوخ  رد  دیاب  ار  دیدج  یاھقفا  ندوشگ  ون و  یاھهار  ندرک  زاب  یملع و  تفرشیپ  تردق  مینک . شالت  راک و 

اھهاگشناد  / ١٣٨٣/٠٩/٢۶ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک یریوصت  میریگیم ، نآرق  زا  ام  هک  ییینید  ینیبناھج  میـسانشیم ، ام  هک  ینید  تسا . نید  ملع ، قوشم  نیرتھب  دـشوجیم و  نید  لد  زا  ملع  اـم ، ینیبناـھج  رد 

. تسا ملع  یهدننکقیوشت  هدننکدیلوت و  اذل  تسا ؛ راگزاس  ملع  اب  میراد ، ردق  اضق و  ریدقت و  زا  یھلا و  تیـشم  زا  دیحوت و  زا  هعیبطلااروام و  زا  ناسنا و  زا  شنیرفآ و  زا  ام 

یهمھ رد  دوب -  هقباسیب  ایند  رد  زورنآ  ات  هک  تفرگ  جوا  نانچنآ  مالسا  قیوشت  رثا  رب  مالسا  یهیلوا  نورق  رد  یملع  تکرح  دینیبب  دینک ؛ هاگن  خیرات  رد  امـش  ار  شاهنومن 

زا تسا ، حرطم  برغ  رد  زورما  هک  یییناسنا  مولع  یانبم  هیاـپ و  درک . تفرـشیپ  دوخ  دـح  رد  نف  قیقحت و  شناد و  دوب و  جوزمم  هتخیمآ و  مھ  اـب  نید  ملع و  و  اـھهنیمز - 

تفرعم هب  هک  تسا  یناسک  رظن  زا  ربتعمان  ینیدریغ و  ینیددـض و  تفرعم  کی  یانبم  رب  یناسنا ، مولع  یاھهتـشر  ماسقا  عاونا و  تیریدـم و  یـسانشهعماج و  داصتقا و 

ون و یاھهار  ندرک  زاب  یملع و  تفرشیپ  تردق  مینک . شالت  راک و  دیاب  یبرجت  مولع  یهنیمز  رد  مینک . راک  دیاب  اھهنیمز  نیا  رد  ام  دنشاب . هدیسر  یمالـسا  یدیحوت  الاو و 

رگا دید . ار  نیا  دوشیم  حوضوب  میاهدرک ؛ تفرـشیپ  ام  هناتخبـشوخ  تسا . نیا  عقوت ، دشاب ؛ نیا  دیاب  ام  تمھ  میروایب ؛ دوجوهب  نامدوخ  رد  دیاب  ار  دـیدج  یاھقفا  ندوشگ 

. میدوب هدـش  هتـشادهگن  بقع  هدـنامبقع و  یملع ، ظاحل  زا  ام  میدرکیم . تفرـشیپ  لقاال  یملع  ظاحل  زا  دـنک ، تفرـشیپ  ملع  ینیددـض ، ینیدریغ و  طـیحم  رد  دوب  رارق 

ییهدنـشک مس  لثم  تلم  نیا  یارب  دـندروآ ، دوجوهب  هک  یعناوم  دوب . لیطعت  اھـشخب  زا  یـضعب  رد  دوب ؛ دـنک  روشک  نیا  رد  یملع  شـشوج  کرحت و  لاس ، هاجنپ  زا  شیب 

نیا تارج و  نیا  لاجم و  نیا  یـسک  الـصا  هک  دـندرک  هتـسبلد  نانچنآ  تساھزرم ، نیا  نوریب  زا  هچنآ  رھ  هب  ار  ام  یاھزغم  ناگبخن و  تلم و  دـنتفرگ . ام  تلم  زا  ار  رواـب  دوب .

هتبلا میتسھ . اھفرح  نآ  راتفرگ  یدودح  ات  مھ  زونھ  ام  درک . هئارا  ییهیرظن  اھهیرظن ، نآ  اھفرح و  نآ  زا  ریغ  ای  اھفرح  نآ  فالخرب  ناوتیم  دنک  رکف  هک  دنکن  ادـیپ  ار  تعاجش 

. تفر شیپ  درک و  تیوقت  ار  تارج  نیا  دیاب  تسا ؛ تارج  نیمھ  یهجیتن  مینکیم ، هدھاشم  زورما  هچنآ  دیشخب . تارج  ام  هب  بالقنا  داد و  یروابدوخ  ام  هب  مالسا 

اھهاگشناد  / ١٣٨٣/١٠/١٧ یاسور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هیام دراد . مزال  دـیدش  مامتھا  یزیرهمانرب و  تامدـقم و  لـمع ، نیا  دراد . مزـال  لـمع  تسین ؛ یبلق  رما  کـی  طـقف  نداد ، تیمھا  دـنھدب . تیمھا  ملع  هب  دـیاب  اھهاگـشناد 

، تسا ترورـض  دـح  رد  مزال و  راک ، نآ  تقوکی  ـالاح  تساـک . دـھاوخ  یملع  ماـمتھا  نیا  زا  یعیبط  روطهب  یملعریغ ، راـک  رھ  یارب  هاگـشناد  تاـناکما  تقو و  زا  نتـشاذگ 

. دز دھاوخ  همطل  میراد ، زاین  نآ  هب  ام  هک  یملع  یگدنلاب  شلابند  هب  یگدنزاس و  یملع و  تکرح  یملع و  شیارگ  هب  اھراک ، نآ  رد  طارفا  اما  درادن ؛ یعنام 

هاگشناد  / ٠٧/٢١/١٣٨۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

یپ رد  یاھتردـق  هکنیا  هب  یھاـگآ  مود  دوخ ؛ یتاذ  دادعتـسا  ییاـناوت و  هب  یھاـگآ  یکی  تسھ : نآ  رد  یھاـگآ  ود  هک  دـنارذگیم  ار  ییهرود  هناتخبـشوخ  اـم  روـشک  زورما 

« ناريا يملع  تکرح   » 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 18هاگياپ  هحفص 3 
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یھاگآ و  یسانشدوخ ، یانعم  هب  یھاگآ  ینعی  دنتسھ . ام  روشک  یملع  تفرـشیپ  ندش و  دنمـشناد  ضراعم  نیرتمھم  ام ، ریظن  یاھروشک  رب  ام و  روشک  رب  یهرطیس 

. میوش لیان  یملع  میظع  یاھتفرشیپ  هب  میناوتب  ام  هک  دراد  دوجو  دیما  نیا  یھاگآ ، ود  نیا  تکرب  هب  یسانشهئطوت . یسانشنمشد و  یانعم  هب 

 - رابتیناریا یاھییاکیرما  اھنآ ، لوق  هب  ای  اکیرما -  میقم  نایناریا  هب  عجار  اکیرما  رد  مھم  یرامآ  یهسـسوم  کی  زا  هک  مدـید  ار  یبلطم  یلخاد  تاـعوبطم  زا  یکی  رد  اریخا 

میراد ار  نیمھ  روشک  لخاد  رد  ام  تسا . یمھم  یلیخ  زیچ  نیا ، تساـکیرما . مدرم  طـسوتم  ربارب  دـنچ  اـھنیا  یملع  تفرـشیپ  حطـس  تاـمولعم و  حطـس  هک  دوب  هتـشون 

هب دننک ، لکـشم  راچد  روشک  نیا  رد  ار  یملع  تکرح  دندرک  یعـس  دندرک و  هنامـصخ  شالت  ناریا  یور  صوصخب  هک  یناسک  هک  درادن  مھ  یدعب  چیھ  مینکیم . هدـھاشم 

. دش دھاوخ  جراخ  راصحنا  زا  ملع  دوش ، ملع  نادیم  دراو  یناریا  رصنع  رگا  هک  دنتسنادیم  دندوب ؛ فقاو  یناریا  ناشوج  رفاو و  دادعتسا  نیا 

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

نوگاـنوگ و ثداوح  اـب  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  لاـس  تفھوتسیب  لوـط  رد  هک  یتـلم  تسا ؛ هدرک  بـالقنا  هک  یتـلم  تلم ؛ نیا  هک  تسا  نیا  یمالـسا  یروـھمج  فرح 

؛ دنناوج نآ ، عطاق  تیرثکا  هک  یتلم  دورب ؛ شیپ  دوخ  یاھفدھ  فرط  هب  تسا  هتـسناوت  ایاضق  یهمھ  رد  هتخادـنا و  هجنپ  اھنآ  اب  هدـش و  هجاوم  فلتخم  یاھزارف  بیـشن و 

تـسین یتلم  تلم ، نیا  دراد . دیمارپ  لد  دراد ؛ هدـنیآ  هب  ور  هک  تسا  یتلم  تسا ، شیازفا  هب  ور  زورهبزور  نآ  یلمع  یملع و  یهبخن  نآ ، داتـسا  نآ ، یوجـشناد  هک  یتلم 

ییهتسھ حالس  هب  یطبر  اقلطم  ام  فدھ  دناهتفگ ، ییهتسھ  یژرنا  یهلاسم  باب  رد  روشک  نالووسم  هک  روطنامھ  اذل  دورب ؛ اکیرماریغ  اکیرما و  لیمحت  روز و  راب  ریز  هک 

یراـک و یاـھشور  تساـم . یلـصا  فرح  نیا ، درک ؛ دـھاوخن  رظنفرـص  ناریا  تلم  مھ  یرواـنف  نیا  زا  اـما  تسین ؛ حالـس  تمـس  هب  یرواـنف  یملع و  تکرح  نـیا  فارحنا  و 

. دنربیم شیپ  دننکیم و  یھدنامزاس  روشک  نالووسم  مھ  ار  شایللملانیب  تابسانم  تاطابترا و  یساملپید و 

١٣٨۴/١٠/٢٩ /  ( مالسلاهیلع  ) قداص ماما  هاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

. دینک قیقحت  دیزومایب و  رتشیب  دیناوتیم  هچ  رھ  هک  تسا  نیمھ  یناسنا ، مولع  یهتشر  رد  امـش و  هاگـشناد  رد  ماهتفگ ، هدنب  هک  ملع  دیلوت  یرازفامرن و  تضھن  نیمھ 

لباقم رد  اما  دینکن ؛ هدجـس  دـنیوگیم  ادـخ  لباقم  رد  تساھنآ . تب  یناسنا ، مولع  رد  یبرغ  یاھهشیدـنا  یاھهدروآرف  هک  دنتـسھ  یدـیتاسا  متفگ ، هک  روطنامھ  هتبلا 

نیا دزاـسیم ؛ تسا ، وا  دوخ  تب  نآ  اـب  بساـنتم  هک  یروطناـمھ  ار  وا  یرکف  تخاـس  تفاـب و  یھدـب ، وا  تسد  ار  ناوج  یوجـشناد  دـننکیم ؛ هدجـس  یتحار  هب  اـھتب 

هناتخبشوخ زورما  تسا . رضم  تسین ، عفان  شدوجو  دشاب ، دنمشناد  مھ  هچ  رھ  داتسا  نیا  مرادن . یداقتعا  چیھ  دارفا ، روطنیا  هب  هدنب  تسین . تسرد  درادن و  یـشزرا 

زا دنروآ ؛ دوجو  هب  یناسنا  مولع  یهصرع  رد  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  ریگارف و  یملع  تکرح  کی  دنناوتیم  هک  میراد  نامیااب  یاھهدرکلیصحت  نموم و  ناوج  نادنمشناد  ام 

رکفتم کی  نھد  زا  هک  یفرح  نامھ  تسایس ، تاطابترا و  مولع  داصتقا ، هفسلف ، رد  هک  یسک  نآ  دیوشن ؛ یتسرپتب  نآ  راچد  دیشاب  بظاوم  دوشب . هدافتـسا  دیاب  اھنیا 

. میراد مھ  دایز  ام  اھهنومن  نیا  زا  هدش ! خسن  برغ  دوخ  رد  مھ  فرح  نآ  تاقوا  یھاگ  الاح  دنادیم ؛ تجح  ار  نآ  هدمآرد ، یبرغ 

روشک  / ١٢/٠٨/١٣٨۴ رسارس  نارادناتسا  رادید  رد  تانایب 

هچ رد  یمالسا ، یروھمج  ماظن  ندوب  اپ  رس  اب  ناریا ، رد  ار  شدوخ  تحلصم  اکیرما  دننیبیم ؟ هچ  رد  ار  ناشدوخ  تحلـصم  تساھنآ ، اب  ماظن  یهدمع  شلاچ  هک  یناسک 

یملع تکرح  ندرک  فقوتم  رد  دینکیم و  هدـھاشم  مدرم  رد  امـش  زورما  هک  یایگچراپکی  نیا  ندرب  نیب  زا  فالتخا و  داجیا  رد  ار  شدوخ  تحلـصم  وا ، دـنیبیم ؟ یتیعـضو 

هک تساـھلاس  ار  تکرح  نیا  اـم  تسا . یاهیحور  یماـظن و  یـسایس ، یداـصتقا ، رادـتقا  رد  یروشک  رھ  تفرـشیپ  زار  یملع ، رترب  تسد  ملع و  نوچ  دـنیبیم ؛ روشک ،

اریز دوش ؛ فقوتم  تکرح  نیا  دـھاوخیم  ناـشلد  اـھنآ  هک  هچ  رگا  دوریم ؛ ـالاب  فعاـضت  اـب  لوبق و  لـباق  یدـعاصت  دـنور  اـب  تکرح  میوریم و  شیپ  بوـخ  میاهدرک و  عورش 

ینونک تلود  هدش و  لیدبت  نامتفگ  کی  هب  نالا  هدش ، حرطم  روشک  رد  تسا  لاس  دنچ  هک  یناسرتمدخ  راعش  تسا . یناسرتمدخ  جوم  ندرک  فقوتم  رد  اھنآ  تحلصم 

تسا ینماان  داجیا  رد  اھنآ  تحلصم  دوش . فقوتم  یناسرتمدخ  طخ  دنھاوخیم  اھنیا  تسا . هتفرگ  تسد  هب  ار  راک  مامز  هدمآ و  نادیم  طسو  نامتفگ  نیا  ساسا  رب  مھ 

. دـننک داجیا  ینماان  فلتخم  قرط  زا  دـنھاوخیم  هک  میراد ، یناوارف  ددـعتم و  یاـھشرازگ  مھ  اـم  دـیراد و  ییاـھشرازگ  امـش  تسا . ناوارف  ینمااـن ، داـجیا  یاـھهزیگنا  و 

هب مدرم  نامیا  نتفرگ  رد  تسا ؛ مدرم  ندرک  دیمون  رد  اھنآ  تحلصم  تسا ؛ یحانج  طخ و  یسایس و  یاھیظافل  اھشکمـشک و  هب  تلود  ندرک  مرگرـس  رد  اھنآ  تحلـصم 

هتـشادن مھ  شرازگ  کـی  رگا  یتـح  اـم  تسا . نشور  یعیبـط  روـط  هب  هک  تسا  ییاـھراک  اـھنیا  تسا . مدرم  ندرک  طاـشنیب  رد  تسا ؛ هار  نیا  تحـص  اھراعـش و  تـحص 

هکنیا رب  هوـالع  تساـھراک . نیا  داـجیا  رد  دـنھدیم ، لیکـشت  اـم  لـباقم  رد  ار  هھبج  نآ  هک  ییاـھنآ  یتسینویھـص و  یاھتردـق  اـکیرما و  تحلـصم  هک  مـینادیم  میـشاب ،

. دنلئاسم نیا  لابند  اعقاو  هک  دھدیم  ناشن  دنکیم و  دییات  ار  اھنیمھ  هک  میراد  مھ  ییاھشرازگ 

ناوج  / ٢۵/٠۶/١٣٨۵ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

. تساھنیا دامن  تسا ؛ روشک  تفرشیپ  رد  ملع  تیمھا  هب  اثلاث ، ملع و  یهدننک  لیصحت  هب  ایناث ، ملع ، هب  یمالسا  یروھمج  ماظن  میرکت  یهدنھدناشن  الوا ، هسلج  نیا 

؛ یمالـسا رئاعـش  لثم  تسا ؛ نیدامن  یور  هیکت  نیرتشیب  اما  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  نآ  رد  یتکرح  کی  مھ  دوخ  تیعقاو  رد  هک  درادـن  نیا  اب  تافانم  چـیھ  نیداـمن  یاـھراک 

نا : » الثم تسا . نیدامن  ریثات  نآ  تسا ، هجوت  دروم  هک  یریثات  نیرتشیب  اما  تسا ؛ تکرح  کی  مھ  شدوخ  دراد . نیدامن  یهبنج  یمالسا  رئاعـش  تسا . یروطنیا  رئاعش 

، دـناهدرک نیعم  یاهلـصاف  کی  اب  ار  هطقن  ود  تسا . نیدامن  لامعا  اھنیا  تسا . لـیبق  نیمھ  زا  جـح  لاـمعا  رتشیب  جـح ؛ رد  هورم  افـص و  ( ١ «) رئاعش هللا نم  هورملا  افـصلا و 

داـمن نیا  دریگب ؛ شدوخ  هب  ندـیود  تلاـح  دـیاب  تکرح ، نیا  هطقن ، ود  نیا  زا  یـشخب  کـی  رد  دیـشاب . تکرح  رد  دـینک و  یط  اـبترم  ار  هطقن  ود  نیا  نیب  یتسیاـب  دـنیوگیم 

ناتفاوط تکرح  امـش  تسا . یندشنمامت  فاوط  تکرح  تسا ؛ یندشنمامت  تکرح  کی  روحم ، کی  درگ  رب  فاوط ؛ ای  تسا . ناملـسم  یارب  یمئاد  تکرح  کی  دامن  تسا .

یهبنج ینعی  تسا ؛ هللارئاعـش »  » اھنیا دـینکیمن . هدـھاشم  مدرم  یهدـننکتکرح  یهریاد  نیا  زا  یلاـخ  تقوچـیھ  ار  هبعک  امـش  دـنکیم . عورـش  یدـعب  رفن  دوشیم ، ماـمت 

رد نآ  ریثات  ملع و  دوخ  ملع و  لیـصحت  هک  دـشاب  مولعم  روشک ، نیا  رد  میھاوخیم  ام  تسا . نیا  نیدامن  یاھراک  دـھدیم . یناـسنا  یهعماـج  هب  ار  سرد  نیا  دراد . نیداـمن 

. تسا یمالسا  یروھمج  ماظن  یارب  یساسا  هتسجرب و  یهطقن  کی  روشک ، یهدنیآ 

نایور  / ٢۵/٠۴/١٣٨۶ یهدکشھوژپ  زا  دیدزاب  رد  تانایب 

زا معا  روشک  ملع  لـھا  یهعومجم  نیب  رد  اـبیرقت  دـنمجرا  کرحت  نیا  هک  دـنراد  لوبق  ار  نیا  همھ  هدـش ؛ زاـغآ  روشک  رد  یملع  کراـبم  تکرح  کـی  هک  تسا  یلاـس  دـنچ 

ناـققحم و نادنمـشناد ، هک  یمیظع  تکرح  نیا  هب  تبـسن  مراد  هفیظو  هدـنب  تسا . هدرتـسگ  شیب  مـک و  یتاـقیقحت  زکارم  اھھاگـشناد و  قـقحم و  وجـشناد و  داتـسا و 

. منک ینادردق  زاربا  یرازگقح و  مدوخ  مھس  هب  دناهدرک ، داجیا  روشک  رساترس  رد  ام  ناداتسا 

زونھ هچرگا  هدش ؛ عورش  ام  روشک  رد  هناتخبشوخ  هک  یعیسو  میظع و  یملع  تکرح  زا  یـسانشردق  یارب  تسا  نیدامن  تکرح  کی  عقاو  رد  زکرم  نیا  هب  نم  ندمآ  زورما 

. یھاگشناد داھج  رطاخهب  ایناث  نایور ، رطاخهب  الوا  میدرک ، باختنا  ار  اجنیا  تسا . هار  زاغآ  رد 

اھهاگشناد  / ١٣٨٧/٠٧/٠٣ دیتاسا  یملع و  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

کی هب  نتفر  یدـعب و  ماگ  نتـشادرب  یارب  دـنکیم  هدامآ  ار  وا  دورب ، الاب  ملع  جرادـم  رد  ناسنا  هک  اھهلپ  زا  یاهلپ  رھ  میناشوجب . ار  نآ  مینک و  دـیلوت  نامدوخ  ار  ملع  دـیاب  ام 

. میشاب هتشاد  میھدب و  همادا  نامدوخ  یگنھرف  ثاریم  رئاخذ  یرکف و  عبانم  زا  یهدافتسا  اب  نامدوخ ، نورد  رد  نامدوخ ، زا  ام  یتسیاب  ار  تکرح  نیا  رتالاب . یهلپ 

، یملع تفرشیپ  هک  میتشاذگ  نیا  رب  ار  ضرف  ام  نوچ  دشاب . هارمھ  اثلاث ؛ هنوگداھج  تکرح  ایناث ؛ تیقفوم  هب  دیما  الوا ؛ یروابدوخ  اب  یتسیاب  یملع  تفرـشیپ  نیا  هکنیا 

« ناريا يملع  تکرح   » 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 18هاگياپ  هحفص 4 
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یتسیاب نیا ، روشک . یاھزاین  هب  رظان  زین  و  ام -  یهدیدنـسپ  یلم  ثیراوم  مالـسا و  ینعی  ام  گـنھرف  دـشاب -  ناـمدوخ  گـنھرف  هب  یهیکت  اـب  یموب و  هاـگن  اـب  یتسیاـب 

نایاقآ زا  یـضعب  الاح  هک  روط  نیمھ  مینک -  ادیپ  ار  رواب  نیا  دیاب  ام  دوشیم ؟ رگم  اقآ  هک  دننک  هشدـخ  یـضعب  تسا  نکمم  دـھدب . لیکـشت  ار  ام  یملع  تکرح  یهعومجم 

. دراد دوجو  تیقفوم  هب  ندیسر  دیما  تفرگ ، ماجنا  تکرح  یتقو  هک  مینادب  میناوتیم . هک  دندومرف - 

تعنص  / ١٣٨٧/٠٩/٢۴ ملع و  هاگشناد  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

ار بالقنا  زا  شیپ  یھاگـشناد  تکرح  یلکب  دوشیمن  دوب ؛ نایرج  نیا  شیبامک  ام  روشک  رد  هتـشذگ  رد  تفگ  دـیاب  تسا -  قیقحت  ملع و  نایرج  هک  لوا -  نایرج  دروم  رد 

افیا شقن  اھهاگــشناد  رد  دـندشیم و  ادـیپ  یملاـع  دـنمهقالع و  زوـسلد ، رــصانع  تـشاد . دوـجو  هـک  دوـب  یتـکرح  هرخـالاب  نـکل  تـسا ، دراو  نآ  رب  ییاـھداریا  درک . یفن 

. تسا هدمآ  شیپ  نیا  ارچ  هک  دراد  مھ  یلیالد  هتبلا  هک  هتفرگ ، تعرس  اھهاگشناد  رد  یملع  تکرح  بالقنا  زا  دعب  نکل  دندرکیم ،

تلاـح کـی  هدـش ، حرطم  اھهاگـشناد  رد  قـیقحت  هب  ماـمتھا  دوـخ ، هب  تشگزاـب  یرازفامرن ، تضھن  ملع ، دـیلوت  تضھن  ملع و  دـیلوت  یهلئـسم  هک  ریخا  یاـھلاس  نیا  رد 

یاھشناد یهنیمز  رد  دینکیم ، هدھاشم  دیراد  ار  شیاھهنومن  هک  یروانف  یملع و  یاھراک  یملع و  لئاسم  زا  یـشخب  رد  تسا ؛ هدمآ  دوجو  هب  تکرح  نیا  رد  یـشھج 

هتـشذگ رد  هک  تسا  هتفرگ  ماجنا  ام  یاھهاگـشناد  رد  یمھم  یاھراک  اھنیا  ریغ  وناـن و  یهنیمز  رد  یاهتـسھ ، لـئاسم  یهنیمز  رد  ون ، یاـھشناد  یهنیمز  رد  یکـشزپ ،

هچنآ هدش . ادیپ  زورما  اما  دـننک ؛ ادـیپ  ار  شھج  نیا  دـننک و  ادـیپ  تسد  طاقن  نیا  هب  دـنناوتب  ام  ناوج  ام ، یوجـشناد  ام ، داتـسا  ام ، ققحم  میناوتب ؛ ام  هک  دـشیمن  روصت 

مھ دـعب  الاح  نم  هک  دراد -  تیمھا  هک  هچنآ  میتسھ . نمزم  یگدـنامبقع  راچد  یملع  لئاسم  یهنیمز  رد  اـم  دـنک . ادـیپ  همادا  دـیاب  شھج  نیا  هک  تسا  نیا  تسا  مھم 

زیاج چـیھ  میھدـب ؛ همادا  اـھلاس  دراد ، دوجو  اـم  یملع  تکرح  رد  هک  ار  یباتـش  نیا  تعرـس و  نیا  دـیاب  اـم  تسا . عیرـس  تکرح  یهمادا  یهلئـسم  درک -  مھاوخ  ضرع 

میمھفیم ار  نیا  مینادیم ، ار  نیا  تسا ؛ یھجوت  لباق  دایز و  یگدنامبقع  یملع ، ظاحل  زا  یهتفرـشیپ  یایند  زا  ام  یگدنامبقع  اریز  مینک ؛ فقوت  یکدـنا  ام  هک  تسین 

یالاب شوھ  یاراد  هک  تسا  یتلم  ام  تلم  تسا . مقح  ـالاح  دـیوگب  هک  تسین  طـسوتم  ریز  شوھ  یاراد  تلم  کـی  اـم  تلم  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  میربیم . جـنر  وا  زا  و 

خیرات ام و  یملع  یهقباس  دوشیم . هدھاشم  مھ  شراثآ  دنیوگیم ، دـننکیم ، رکذ  اھیلیخ  دـنیوگیم . همھ  هدـش ؛ تباث  هک  تسا  یفرح  نیا  تسا ؛ یناھج  طسوتم 

. دنکیم دییات  ار  نیمھ  مھ  ام  یملع 

یملع  / ٠۴/١٣٨٨/٠۶ ناگبخن  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

یاھسالک ام ، یاھهاگشیامزآ  ادابن  دوش ؛ لزلزتم  هاگشناد  یملع  راک  ادابن  دریگب ؛ رارق  ریثات  تحت  هاگشناد  ادابن  ریقح  کچوک و  یسایس  یایاضق  نیا  یوت  دیشاب  بظاوم 

یلیخ اھنمشد  تساھهاگـشناد . رد  یملع  تکرح  ظفح  امـش ، یور  شیپ  رد  مھم  لئاسم  زا  یکی  ینعی  دشاب . ناتـساوح  دنوشب ؛ بیـسآ  راچد  ام  یتاقیقحت  زکارم  ام ،

یـسایس ظاحل  زا  مھ  تسا ؛ بولطم  یهطقن  کی  ناشیارب  نیا  دـشاب ؛ ینوگانوگ  یاھلالتخا  جنـشت و  یلیطعت و  راچد  لقاال  یتدـم  کی  اـم  هاگـشناد  هک  دـنرادیم  تسود 

. دیشابن ملع  لابند  هک  تسا  نیا  بولطم  اذل  تساھنآ ؛ ررض  هب  تدمدنلب  ظاحل  زا  امش  ملع  نوچ  تدمدنلب ؛ ظاحل  زا  مھ  تسا ، بولطم  ناشیارب 

رطف  / ٢٩/١٣٨٨/٠۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

هدش زاغآ  روشک  رد  یملع  تکرح  هک  تسا  یلاس  دـنچ  تسا . ملع  هطقن ، نآ  میھدـب و  ماجنا  دـیاب  هک  یئاھراک  نایم  رد  منکیم  دـیکات  مھ  صوصخب  یهطقن  کی  یور  رب 

همھ وجشناد  داتـسا و  دنراد . ینیگنـس  تیلوئـسم  دروم  نیا  رد  هاگـشناد  هزوح و  دیورب . شیپ  دوش ؛ فقوتم  هدرکان  یادخ  ای  دوش  دنک  تکرح  نیا  دنراذگن  ناگبخن  تسا .

. دنام دھاوخ  هکرعم  سپ  شھالک  دنک ، تفرشیپ  یملع  ینکشطخ  یملع و  تفرشیپ  ملع و  نادیم  رد  دناوتن  یتلم  رگا  دینک . لابند  دیاب  ار  ملع  هار  دنراد . تیلوئسم 

تردـق تسا ، هدروآ  دوـجو  هب  تورث  اـھنآ  یارب  هک  تسا  ملع  تسھ . ناـشملع  یهناوتـشپ  هب  نـیا  دـننکیم ، راکـشآ  مـلظ  اـیند  رد  اورپیب  هناـھاگآ ، یناـسک  دـینیبیم  رگا 

. دوشب فقوتم  یملع  تکرح  دیراذگن  تسا . ملع  تفرشیپ ، دیلک  تسا . هدروآ  دوجو  هب  ملاع  نوگانوگ  قطانم  رد  ایند و  رد  ذوفن  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  یسایس 

روشک  / ١٣٨٨/٠٨/٠۶ یملع  ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ میراد تاسلج  روج  نیا  زا  منیـشنیم و  اھناوج  اـب  فلتخم  یاھتبـسانم  هب  راـب  دـنچ  یلاـس  رھ  نم  دـینادیم  ماهتـشاد . طاـبترا  هشیمھ  یھاگـشناد  یهعومجم  اـب  نم 

یبایزرا نیا  رد  مراد . تسھ ، روشک  رد  هک  نالک  ریغ  ای  نالک  یاھیزیرهمانرب  زا  غراف  یایبایزرا  مدوخ  سفن  رد  نم  دننکیم . نایب  ار  تارظن  دـننزیم ، فرح  دـننکیم ، تبحص 

. دـھدیم ناـشن  ار  شدوـخ  حـضاو  روـط  هب  تفرـشیپ  ینعی  میتـشاد ؛ لـبق  لاـس  هد  هک  هچنآ  میراد و  اـم  زورما  هک  هـچنآ  نـیب  مـنکیم  هدـھاشم  یـسوسحم  یهلـصاف  نـم 

رکف هک  یناسنا  نھذ  رد  هک  تسا  یتاکن  نامھ  اقیقد  دنتفگ ، اجنیا  زیزع  ناناوج  نیا  هک  یتاکن  نیا  دننک . یزیرهمانرب  هدنیآ  یارب  تیعقاو  نیا  هب  هجوت  اب  مرتحم  نیلوئـسم 

. دنراد هجوت  یساسا  لئاسم  هب  اقیمع  اھناوج  تسادیپ  دراد . دوجو  روشک ، تفرشیپ  روشک و  یهدنیآ  روشک و  یملع  تکرح  یهلئسم  یور  دنکیم 

زیزع ناوج  هنیمز  نیمھ  رد  ای  دینک ؛» ریوصت  ار  اھزاین  نیا  دینک ، میـسرت  ار  هدنیآ  نیا  دشاب ، هدنیآ  یاھزاین  ساسا  رب  دیاب  اھتیلاعف  : » دنتفگ زیزع  یاھناوج  زا  یکی  هک  ینیا 

اھنآ یهدنیآ  یگدنز  یاھلزاپ  یهدننک  لیمکت  ام  دناهدرک ، میـسرت  اھیبرغ -  نارگید -  هک  ار  یتکرح  تھج  هکنیا  هن  مینک ؛ نیعم  نامدوخ  ار  نامتکرح  تھج  : » دنتفگ یرگید 

ناسنا رھ  هک  تسا  یئاھزیچ  نامھ  اھنیا  تسا . یمھم  رایـسب  یاھفرح  تسا ؛ یگرزب  رایـسب  یاھفرح  اھفرح  نیا  مینکب ،» نیماـت  ار  نآ  میراد ، زاـین  هچ  مینیبب  میـشاب ؛

ساسا رب  تسا ؛ مزال  هچرگا  تسین ؛ یفاک  وا  کرد  اھتنم  دنکیم ؛ کرد  ار  اھزیچ  نیا  دنکیم ، هاگن  روشک  یملع  تکرح  هب  نالک  هاگن  هب  یتقو  یدـھعتم  زوسلد  رکفتم  هاگآ 

ندوب دـھعتم  گنھرف  مینک ، یزاـسگنھرف  دـنتفگ  اـجنیا  زیزع  یاـھناوج  نیا  زا  رفن  دـنچ  ناـگبخن ، یارب  یزاـسگنھرف  تھج  زا  هک  ینیا  و  تسا . مھم  ندرک ، یزیرهماـنرب  نآ 

؛ ندوب رادماو  دھعت ، ساسحا  عقوت ، نیا  رانک  رد  نکل  تسین ؛ اجیب  عقوت  تساجب ؛ تسا ، یقطنم  عقوت ، هتبلا  فرـص . نتـشاد  عقوت  هن  میھدب ، شرتسگ  هعماج  هب  ار  هبخن 

تیوـنعم رـصنع  : » دـش هتفگ  هکنیا  تسا . مھم  یلیخ  اـھنیا  منکب ؟ دـیاب  راـک  هچ  نم  مراد ؟ شود  رب  یاهفیظو  هچ  روـشک  میظع  یهعوـمجم  نیا  زا  درف  کـی  ناوـنع  هب  نم 

هک میھدـب - » رارق  یملع  شھوژپ  یملع و  تکرح  رد  یلـصا  رـصنع  کی  ار  تسا -  مھوت  تسین ، تیونعم  اـساسا  هک  نید -  زا  یادـج  نید و  زا  غراـف  تیونعم  هن  ار ، ینید 

نیا هک  مھ -  هعماج  ندش  یقالخا  نآ  دش ، نیا  رگا  درک . هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  یـساسا  طاقن  نآ  زا  یکی  نیا  تسا . تسرد  الماک  دـندرک -  نایب  اجنیا  اھمناخ  زا  یکی 

؛ درک تکرح  دیاب  تفر ؛ شیپ  دوشیمن  هک  راعـش  اب  نوچ  درک ؛ دـھاوخ  ادـیپ  ققحت  مینکیم -  رارکت  ار  عقوت  نیا  اھراب  تسام و  عقوت  نیا  هک  دـندرک  عقوت  حرط  ریخا  زیزع  ناوج 

. هدش میسرت  هک  یفدھ  نآ  تھج  رد  تفر  دیاب 

روشک  / ١٣٨٨/٠٨/٠۶ یملع  ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دننک و یلام  ینابیتشپ  اجنیا ، دنیایب  دـعب  دـنروایب ، تسد  هب  یـشاقن ، ولبات  هب  دـینک  ضرف  الثم  ار ، یبرغ  یاھرازاب  زاین  معط  دـنیایب  یناسک  تسا ؛ نیمھ  اھراک  زا  یکی 

نیع تساھنآ . تساوخ  تھج  رد  هک  دننک  دزمان  هراونشج  یارب  ار  یئاھملیف  تسھ . یزاسملیف  رد  هیضق  نیمھ  نیع  دنھدب . قوس  زاین  نآ  نیمات  تمـس  هب  ار  ام  شاقن 

هب دـینکیم . لابند  ناتدوخ  هاگـشھوژپ  رد  امـش  هک  تسا  یقیقحت  عوضوم  رد  دوشیم ؛ رـشتنم  یآ  . سا . یآ رد  هک  تسا  یاهلاـقم  رد  تساـم ؛ یملع  راـک  رد  هیـضق  نیمھ 

ماجنا راک  تھج  نآ  رد  هکنیا  یارب  دـنراذگیم  ار  اھهناعا  یدام ، یاھکمک  یلام ، یاـھکمک  فلتخم ، یاھـشخب  رد  دـنیآیم  اھرـسناپسا  زورما ، یگنرف  جـئار  هنافـساتم  ریبعت 

زا یـضعب  یـسایس . تکرح  یلوا ، قیرط  هب  یرنھ و  تکرح  یملع ، تکرح  لالقتـسا  تسا : نیمھ  شمزاوـل  زا  یکی  روـشک  یملع  لالقتـسا  دـینک . هجوـت  نیا  هب  دریگب .

. تسا لیبق  نیا  زا  مھ  یسایس  تاکرح 

نارامج  / ١٣٨٨/١١/٣٠ نکشوان  تخاس  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

؛ دوـب روـشک  تاـجناخراک  رد  گرزب  یاـھوانمزر  تخاـس  یحارط و  یزاـسهنیداھن  نیا  دوـبن ؛ نکـشوان  کـی  تخاـس  افرـص  نکـشوان ، نیا  تخاـس  هـک  تـسا  نـیا  هـتکن  کـی 

« ناريا يملع  تکرح   » 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 18هاگياپ  هحفص 5 
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نوگانوگ یاھـشخب  رد  داتفا و  راک  هب  اھنھذ  درب ؛ هرھب  عافد  ترازو  تعنـص  دندرب ، هرھب  یئایرد  یورین  عیانـص  درب ، هرھب  ینیمخ  ماما  هاگـشناد  دندرب ، هرھب  ام  یاھهاگـشناد 

هب زا  رتمک  شدوخ  کرحت ، تلاح  نیا  هک  تسا ؛ درواتـسد  کی  روشک  یارب  یلمع ، ینھذ و  یـشزرو  کرحت  نیا  دوخ  دندش . راداو  راک  هب  فلتخم  یاھهاگتـسد  کینورتکلا ،

یپردیپ دتفیب ؛ رود  زا  یتعنـص  یملع و  تکرح  نیا  دیراذگن  دینک ؛ ظفح  ار  نیا  تسا ؛ شزرااب  یلیخ  نیا  تسین ؛ تایـصوصخ  نیا  اب  وانمزر  کی  ندـش  اراد  ندروآ و  تسد 

. راکتبا یپردیپ  راک ،

اھهاگشناد  / ٠٢/١٣٨٩/٠۴ یملع  تایھ  یجیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یئاھتفرـشیپ یملع  نوگانوگ  یاھهتـشر  اضف و  اوھ -  یاھثحب  یاهتـسھ ، یاھثحب  یژولونکتویب ، یژولونکتونان ، رد  هلب  میدرکن . یراک  زونھ  ام  تسا . لوا  مدق  رد  هزات  نیا 

تعرـس هک  مراد ، ار  راـمآ  نیا  مھ  هدـنب  دـنتفگ و  ناتـسود  زا  یکی  تسین . یزیچ  روـشک  کـی  یملع  تکرح  راـیعم  ساـیقم و  رد  اـھنیا  اـما  تـسا ؛ گرزب  مـھم و  هـک  هدـش 

نیا هتبلا  تسا . هدرک  رکذ  شتایئزج  اب  اداناک -  رد  رقتـسم  یبرغ -  یتاقیقحت  زکرم  کـی  ار  نیا  تساـیند . طـسوتم  ربارب  هدزاـی  اـم  روشک  رد  ملع  دـیلوت  یملع و  تفرـشیپ 

تعرس ینعی  ربارب . هدزای  دوشیم  شطسوتم  تسا ؛ رتمک  مھ  اھاج  یضعب  رد  تسایند ؛ دشر  تعرس  ربارب  جنپ  یس و  اھتمـسق  زا  یـضعب  رد  تسا ؛ شطـسوتم  هدزای ،

عقوت ام  هک  تسین  یزیچ  نآ  نیا  نکل  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  هتشاد ؛ ایند  هک  تسا  یتعرس  ربارب  هدزای  ریخا  لاس  هدزناپ  لاس  هد  نیا  لوط  رد  ام  یملع  تفرـشیپ 

مزال هاگـشناد  رد  نیا  میـسرب ؛ رظن  دروم  زارت  هب  ام  ات  دـشاب  هتـشاد  همادا  تدـش  نیمھ  اب  یتسیاب  تعرـس  نیا  تسا . نآ  زا  رتمک  یلیخ  نیا  میتسھ ؛ شلاـبند  میراد و 

. تسا

ناوج  / ١٣٨٩/٠٧/١۴ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

نوچ دـشاب ؛ اـجک  دـیاب  اـم  یونعم  یداـم و  یاھیراذگهیامرـس  زکرمت  یهدـمع  مینیبب  اـم  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  یلیخ  هک  یزیچ  نآ  روشک ، یهعـسوت  یزیرهماـنرب  رد 

هب هعـسوت  میناسرب -  هعـسوت  هب  ار  روشک  میھاوخیم  رگا  تسین . دودحمان  هزیگنا -  یناسنا و  یورین  تمھ و  ینعی  یونعم -  یهیامرـس  یدام و  یهیامرـس  تسا  یھیدب 

. میوش زکرمتم  یراذگهیامرس  یارب  رتشیب  دیاب  اھاجک  مینیبب  یبرغ -  جئار  یانعم  هب  هعسوت  اموزل  هن  نامدوخ ، روظنم  بولطم و  یانعم 

یراذگهیامرـس اـھراک  نیرتتیولوااـب  زا  یکی  رد  اـمتح  مینک ، یراذگهیامرـس  یرورپهبخن  یرواـنف و  ملع و  یهلئـسم  یور  رب  هچناـنچ  رگا  هک  تـسا  نـیا  نـم  خـسار  داـقتعا 

هاگن کی  اب  نیاربانب  دنک . ادیپ  یونعم  یدام و  رادتقا  هک  داد  دـھاوخ  ار  ناکما  نیا  تصرف و  نیا  تلم  روشک و  هب  یروانف ، تفرـشیپ  نآ ، لابند  هب  یملع و  تفرـشیپ  میاهدرک .

کی دیاش  رخآ  رد  دـنام ، مدای  مھ  نم  دوب و  تقو  هللااشنا  رگا  تسا ، یفدـھ  هچ  اب  ملع  نیا  الاح  تسا . ساسا  نیا  رب  ام  یهیکت  دراد . یتیمھا  نینچ  کی  ملع  یدربھار ،

. دشاب دیاب  هچ  ام  یملع  تکرح  یریگتھج  هک  درک  مھاوخ  ضرع  یاهلمج 

یـشحاف یخیرات  نمزم  یگداتفابقع  کی  اھهنیمز  نیا  رد  ام  تسا . مزال  روشک  رد  نیا  یرواـنف ؛ ملع و  یهلئـسم  زا  تسا  تراـبع  اـھراک  نیرتتیولوااـب  زا  یکی  نیارباـنب 

یرامیب نیا  ناشدوخ ، یاھیراگنالھـس  اب  ناشدوخ ، یاھیزروعمط  اـب  ناـشدوخ ، راـتفر  اـب  ناـشدوخ ، تسایـس  اـب  هک  تسا  یناـسک  نآ  ندرگ  هب  شھاـنگ  هک  میراد ،

نیلوئـسم امـش ، نم ، نیاربانب  مینک . صالخ  نیگنـس  کتخب  نیا  ریز  زا  راب ، نیا  ریز  زا  ار  نامدوخ  میھاوخیم  الاح  اـم  و  دـندرک . لـیمحت  یگرزب  تلم  نینچ  کـی  رب  ار  نمزم 

؛ دنلوئسم همھ  شدوخ . ردق  هب  سک  رھ  دنک ؛ شالت  هنیمز  نیا  رد  دیاب  دراد ، یناکما  هک  روشک  نیا  رد  فرـشاب  ناسنا  رھ  روشک و  فلتخم  یاھـشخب  نیلوئـسم  طبریذ ،

رد فلتخم ، یاھـشخب  ات  روشک ، یملع  یـشزومآ و  ماظن  نیلوئـسم  اـت  دـیتاسا ، اـت  رتـالاب ، رترب و  یاھوجـشناد  اـت  هدـش ، هاگـشناد  دراو  لاـسما  هک  یئوجـشناد  کـی  زا 

ار نامدوخ  رب  یهدـشلیمحت  یخیرات  یگداـتفابقع  نیا  میناوتب  اـت  میودـب  دـیاب  همھ  مینک ، راـک  دـیاب  همھ  مینک ، شـالت  دـیاب  همھ  روشک . یملع  یرادا و  بتارمهلـسلس 

. تسا یدج  یهلئسم  کی  نیا  مینک ؛ ناربج 

نم هتبلا  دینادیم ؛ مھ  دیاش  دـینادب -  ار  نیا  امـش  تسا . سوسحم  هتـشذگ  لاس  نیدـنچ  لوط  رد  تیقفوم ، باتـش و  ریـسم ، نیا  رد  منکیم ؛ ضرع  امـش  هب  نم  بوخ ،

یگرزب یاھراک  هداد و  ماـجنا  هنیمز  نیا  رد  یمیظع  تکرح  کـی  روشک  ریخا ، لاـس  هد  تشھ  تفھ  رد  هک  مراد -  یرتیئزج  رتعیـسو و  تاـعالطا  مراد ، یرتشیب  یاـھرامآ 

، دـنلفاغ اھنیا  زا  یـضعب  دـنیوگیم . غورد  دـنیوگیم ، دوخیب  اما  دـننکیم ؛ یفابیفنم  ینیرفآسای و  هاگـشناد ، نوریب  هاگـشناد و  یوت  رانک ، هشوگ  یـضعب  هتبلا  هتفرگ . ماجنا 

ناریدـم اھهاگـشناد ، یملع ، یهعومجم  ناناوج ، تلم ، هتفرگ . ماجنا  یگرزب  یاھراک  اھلاس  نیا  رد  تسا . هدوب  یقفوم  تکرح  اـفاصنا  تکرح ، لـفاغ . زا  رتدـب  مھ  یـضعب 

. میاهدرک تفرشیپ  ام  نیاربانب  تسام . رظن  دروم  هک  یتکرح  نیا  یارب  دراد  دوجو  یبوخ  دادعتسا  هک  دنداد  ناشن  یملع 

ینعی نیعم ، دعوم  زا  لبق  ام  روشک  هک  تسا  نیا  یناریا  ریغ  یناریا و  ناسانـشراک  زا  یھجوت  لباق  دادعت  رظن  میورب . شیپ  رتهناراودـیما  ام  هک  دـنکیم  اضتقا  تفرـشیپ  نیا 

ناـیم رد  یملع  لوا  یهبتر  ینعی  دیـسر ؛ دـھاوخ  هدـش ، هداد  هدـعو  زادـنامشچ  رد  هک  یزیچ  نآ  هب  تسا -  هلاـس  تـسیب  زادـنامشچ  یهماـنرب  یهرود  ناـیاپ  هـک   - ١۴٠۴

مینک و اکتا  نامدوخ  یورین  هب  میھدـن ، تسد  زا  ار  اھهظحل  میـشاب ، راودـیما  سپ  دراد . دوجو  هک  تسا  یباتـش  رطاـخ  هب  نیا  تسا ؛ نیا  اـھدروآرب  یمالـسا . یاـھروشک 

. هتکن کی  نیا  میھد . همادا  مزال  طئارش  اب  تیمیمص و  اب  تیدج ، اب  ار  تکرح 

رد یملع  تفرـشیپ  هب  دـنکیم . راـختفا  دـشاب ، عـلطم  هک  روـشک  دارفا  زا  یدرف  رھ  مھ  نم و  مـھ  دوـشیم ، دراد  هـک  یایملع  یاـھراک  نـیا  زا  هـک  تـسا  نـیا  مود  یهـتکن 

ماجنا هنیمز  نیا  رد  هک  یمیظع  یاھراک  و  دش -  هتفگ  هک  یداینب -  یاھلولس  یهنیمز  رد  تیمھا  زئاح  رایسب  یاھتفرشیپ  هب  مینکیم ؛ راختفا  همھ  یاهتـسھ ، یهلئـسم 

، تسین یکچوک  یاھزیچ  اھنیا  مینکیم ؛ راختفا  همھ  هتفرگ و  تروص  یبوخ  یاھتفرـشیپ  کلذریغ  یتسیز و  یروانف  شخب  رد  ونان ، شخب  رد  مینکیم ؛ راـختفا  همھ  هتفرگ ،

نیا زا  یـضعب  رد  هکنیا  اب  تسا . هدرک  یلماک  بولطم و  تفرـشیپ  کی  یملع ، ظاحل  زا  روشک  دـیوگب  ام  هب  دـناوتب  هک  تسین  یئاھزیچ  اھنیا  نکیل  تسا ؛ یگرزب  یاـھزیچ 

. تسین یفاک  نیا  نکیل  میراد ؛ ار  شناد  نیا  ای  اھیروانف  نیا  هک  میتسھ  ایند  لوا  روشک  هد  وزج  لاح  نیع  رد  میاهدش ، دراو  هزات  اھهتشر 

یهخرچ کی  دوجو  هتفر ، الاب  هک  دـھد  ناشن  ام  هب  زیگناراختفا  هتـسیاش و  روط  هب  ار  روشک  یملع  هاـگیاج  عقوم و  دـناوتیم  تسا و  مزـال  روشک  رد  هچنآ  تسا ؟ مزـال  یچ 

یئازفامھ اھنیا  ات  دـشاب  هتـشاد  دوجو  دـیاب  تسا ، روشک  زاین  دروم  هک  یئاھـشناد  عاونا  زا  یمھم  یهتـسویپمھهب  یهخرچ  کـی  اھـشخب  یهمھ  رد  تسا . لـماک  یملع 

، دـنوش لصتم  مھ  هب  لماک  روط  هب  یتسیاب  اھهریزج  نیا  هدـشن . زونھ  نیا  دـیایب ؛ دوجو  هب  یتسیاب  روشک  رد  یملع  لماک  یهعومجم  کی  دـنیایب . مھ  کـمک  هب  دـننک و 

شنیرفآ نیا  رد  یملع  یهزات  یاھهقطنم  نتفای  وجتـسج و  یارب  ار  هار  دننک ، یئازفامھ  دنربب ، شیپ  ار  رگیدـمھ  دـننک ، کمک  مھ  هب  دوش ؛ لیکـشت  دـحاو  یهعومجم  کی 

. تسا مزال  شاهمھ  اھنیا  دوش ؛ هداد  خساپ  اھلاوس  نآ  هب  دننک ، حرطم  لاوس  دننک ؛ زاب  یھلا  عیسو 

یهمھ رد  یتسیاب  نیا  هدوب ؛ صاخ  یاھهورگ  هب  مئاق  هدوب ، صاخـشا  هب  مئاق  هک  میتشاد  دایز  مھ  یعطقم  یاھتفرـشیپ  میتشاد ، یدایز  یعطقم  یاھیراذگهیامرـس  ام 

مولع ات  یناسنا  مولع  زا  دـیایب ؛ دوجو  هب  مولع  یاھهتـشر  یهمھ  رد  ملع و  یهنیمز  رد  ریذـپانیمامت  ماـع  ناـیرج  کـی  دـنک ؛ ادـیپ  هعـسوت  اھهتـشر  یهمھ  رد  اھـشخب ،

ناگنازرف و زا  یعمج  اـب  یاهسلج  کـی  رد  نم  هک  تسا  یناـمھ  نیا  دراد ؛ مزـال  شـالت  راـک ، نیا  مینک . هدـھاشم  مینیبب و  ار  هدـیدپ  نیا  اـم  یتسیاـب  مولع  عاونا  یبرجت و 

. دراد مزال  تدھاجم  تسا ، مزال  یملع  داھج  متفگ  دوب -  ناضمر  هام  مرظن  هب  هک  نایھاگشناد - 

« ناريا يملع  تکرح   » 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 18هاگياپ  هحفص 6 
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اھدادعتـسا و شرورپ  طیحم  تسیز و  طیحم  هاگـشناد ، نوچ  دوشب ؛ اھهاگـشناد  هب  یاهژیو  هجوت  کـی  دـیاب  دریگب ، ماـجنا  لـماک  روط  هب  تدـھاجم  نیا  میھاوخب  رگا  بوخ ،

یور رب  ناگبخن  یلم  داینب  هاگن  دـنراد . تیلوئـسم  یھاگـشناد  یاھترازو  اھهاگـشناد و  یاسور  ناریدـم و  مھ  دراد ، یفئاظو  ناگبخن  یلم  داینب  مھ  اـجنیا ، تساـھهبخن .

ناگبخن و یلم  داینب  یهعومجم  نیب  طابترا  دـشاب و  هتـشاد  اھهاگـشناد  هب  یداتـس  هاـگن  کـی  دـیاب  ینعی  دـنک ؛ لـفاغ  اھهاگـشناد  هب  هاـگن  زا  ار  داـینب  نیا  دـیابن  ناـگبخن 

هک دشاب ؛ هتشاد  دوجو  یئوجشناد  یاھراک  یهعومجم  رد  یتسیاب  امتح  رورپهبخن  سانشهبخن و  هاگن  اھهاگـشناد  رد  مھ  فرط  نآ  زا  دوش . مکحتـسم  دیاب  اھهاگـشناد 

. هتکن کی  مھ  نیا  دوب . دھاوخ  رتشیب  انعم  نیا  یلیمکت ، تالیصحت  یاھشخب  رد  هتبلا 

هک تسا  نیا  ناگبخن  یارب  تیامح  نیرتمھم  نم  رظن  هب  منکیم . هدـھاشم  دـندرک ، مھ  ناتـسود  هک  یتانایب  نیمھ  رد  نم  ار  نیا  تسا ؟ هنوگچ  ناگبخن  زا  تیاـمح  بوخ ،

تاناکما تسا . ون  یاھهار  نتفر  دـیدج و  یاھباب  ندوشگ  قلخ ، دـیلوت ، یرگنفرژ ، راک ، لابند  هب  هبخن  زغم  هبخن و  نھذ  دوش . مھارف  اھنآ  یارب  راک  تامدـقم  راک و  یهنیمز 

شالت نیا  هتبلا  دنک . شالت  راک و  دناوتب  هبخن  ات  دوش  مھارف  دیاب  یرازفامرن  تاناکما  مھ  یرازفاتخس ، تاناکما  مھ  یدراوم ، رد  دوش . مھارف  اھنیا  یارب  دیاب  یرازفاتخس 

هدید عماج  یهشقن  نیا  رد  هدرک و  تیاعر  الماک  ار  اھزاین  نیا  زا  یمھم  شخب  یملع ، عماج  یهشقن  دندرک ، شرازگ  نم  هب  هک  روطنآ  دشاب . روشک  یاھزاین  تھج  رد  دیاب 

زا یضعب  زا  منک  رکشت  اج  نیمھ  نم  تسھ . مھ  ینوگانوگ  تارظن  دنتسھ . راک  لابند  تیدج  اب  ناتسود  مرادن ؛ عماج  یهشقن  زا  یایئاھن  شرازگ  زونھ  نم  هتبلا  هدش .

. دـندروآ دـیروایب ؛ متفگ  نم  میدرک . مھارف  لوئـسم  یهعومجم  زا  لقتـسم  نامدوخ  ار  یملع  عماج  یهشقن  ام  هک  دـنتفگ  ام  هب  ناضمر  هاـم  رادـید  یوت  هک  زیزع  یاـھناوج 

بالقنا یلاـع  یاروش  یهناـخریبد  یارب  ار  هعومجم  اـم  هتبلا  دـندروآ . دـندرک و  هیھت  مھ  ار  هصـالخ  نآ  منیبب . ار  هصـالخ  نآ  مناوتب  نم  هک  دوشب  هیھت  یاهصـالخ  کـی  متفگ 

ار یزاورپدنلب  نیا  ار ، مامتھا  نیا  منک . هاگن  ماهدرکن  ادیپ  قیفوت  تصرف و  زونھ  هک  منیبب ؛ دیاب  مھ  نم  دوخ  ار  هصالخ  نآ  اما  دـننک ، یگدیـسر  اجنآ  هک  میداتـسرف  یگنھرف 

میھدیمن لوق  هتبلا  مینک . مھارف  میھاوخیم  نامدوخ  هاگن  اب  ار  روشک  یملع  عماج  یهشقن  ام  اقآ  دنیوگیم  دننیشنیم ، مھ  رود  ناوج  ات  دنچ  مدنسپیم . نم  اھناوج  رد 

، تمھ نیا  یزاورپدـنلب ، نیا  یخاتـسگ ، نیا  اما  دـشاب -  دودـحم  ناشتاعالطا  تسا  نکمم  دـشاب -  عماج  یهشقن  کی  هب  ام  زاین  یوگخـساپ  عماج  یهشقن  نآ  امتح  هک 

. تسا باذج  بولطم و  یلیخ  ام  یارب  سفن  هب  دامتعا  نیا 

زکرم هب  نآ  لیوحت  ات  هغبان ، کی  ای  هبخن  کی  نھذ  رد  رکف  کی  ندـمآ  دـیدپ  زا  تسا ؛ مزـال  یرگید  یهخرچ  نیا ، رب  یهوـالع  تسا . مزـال  لـماک  یملع  یهخرچ  نیا  نیارباـنب ،

نارواـنف و ندـمآ  هصرع  هب  یرواـنف و  نادـیم  هب  نتفر  هلحرم و  نیا  زا  روـبع  اـت  ملع ، کـی  زا  یاهخاـش  هب  اـی  ملع  کـی  هب  رکف  نـیا  لیدـبت  نآ و  یور  یملع  تیلاـعف  یملع و 

سپ تسا . رگید  یهخرچ  کی  زاب  مھ  نیا  دـسرب ؛ تخادرپ -  مھاوخ  نآ  هب  هک  ندرک -  یراجت  یهلئـسم  هب  دـعب  اـت  یملع ، یهتفاـی  نیا  یور  رب  یتعنـص  یرواـنف و  ناـگبخن 

راوهریجنز یهلـسلس  هخرچ و  دیایب ، دوجو  هب  هموظنم  کی  دـننک ، کمک  مھ  هب  دـننک ، لیمکت  ار  رگیدـمھ  مولع ، هک  دـیایب  دوجو  هب  دـیاب  یملع  یهخرچ  کی  هکنیا  رب  هوالع 

مھ لوصحم  هب  لیدبت  رازاب و  هب  ندمآ  ات  تعنـص ، یروانف و  نادیم  هب  ندمآ  ات  یملع ، ینھذ  یهعومجم  کی  لیکـشت  ات  یملع ، یهدیا  یملع و  یهشیدنا  دیلوت  زا  یرگید 

. دتفیب روشک  رد  قافتا  نیا  هک  دننک  یعاسم  کیرشت  دیاب  همھ  ار . لوئسم  یاھهاگتسد  تیریدم  مھ  دبلطیم ، ار  امش  تمھ  مھ  اھنیا ، هتبلا  دیایب . دوجو  هب  امتح  دیاب 

؛ دندرک یاهبـساحم  کی  ام  رتفد  رد  لوئـسم  ناردارب  دننک . تورث  دـیلوت  روشک  رد  دـنناوتب  یتسیاب  یتعنـص  یملع و  یاھهتفای  تسا . مھم  یلیخ  یزاسیراجت  یهلئـسم 

زا ینعی  مینک ؛ نیمات  ناینبشناد  یراجت  یاھتیلاعف  ناینبشناد و  عیانـص  هار  زا  ار  روشک  دمآرد  زا  دصرد  تسیب  لقادح  میناوتب  دیاب  ام  لاس ١۴٠۴  ات  هک  تسا  نیا  اھنآ  رظن 

هن هنابیجن ، لکـش  هب  حیحـص ، لکـش  هب  هتبلا  تسا ؛ تورث  دـیلوت  اشنم  شناد ، دـشابن . رود  سرتسد  زا  یلیخ  دـیاب  هک  تسا  یزیچ  نیا  یملع . تـالوصحم  شورف  لـحم 

یاھهاگتـسد تینھذ  رد  رگا  ندرک  یراجت  هتبلا  درک . مھاوخ  یرـصتخم  یهراشا  هللااـشنا  دـعب  نم  هک  درک ؛ هدافتـسا  تورث  لیـصحت  یارب  شناد  زا  برغ  یاـیند  هک  ناـنچنآ 

مامت راک  هکنآ  زا  دعب  میراذگن  میـشاب ؛ شندرک  یراجت  رکف  هب  مینکیم -  فیرعت  ار  یتعنـص  یهژورپ  یملع و  یهژورپ  ام  هک  یتقو  زا  ینعی  زاغآ -  زا  یتسیاب  دشاب ، لوئـسم 

. دننک لابند  هک  تسا  روشک  لوئسم  یاھهاگتسد  هب  طوبرم  نیا  هتبلا  هک  دیایب ؛ تابساحم  رد  هلئسم  نیا  دیاب  لوا  زا  مینک . یبایرازاب  هک  میتفیب  رکف  هب  دش ،

اھیلیخ دوش . مھارف  روشک  رد  یروانف ، یملع و  یاھتکرـش  زا  تسا  ترابع  هک  اھتکرـش  زا  یاهزات  عون  سیـسات  ناکما  هک  مدرک -  تشاددای  اجنیا  نم  دندرک -  داھنـشیپ 

هب دنامن  رـصحنم  دننکیم ، یروانف  یملع و  یاھتفرـشیپ  هب  نالوئـسم  تلود و  هک  یکمک  نیا  دـننک . یملع  تاقیقحت  دـننک ، یملع  راک  یعمجهتـسد  دـنلیام  هک  دنتـسھ 

هب هکلب  دنوشن ؛ هابتشا  دریگیم ، قلعت  اھنآ  هب  یکناب  فراعتم  تالیھست  تایلام و  هک  یراجت  یاھتکرش  اب  اھنیا  هتبلا  دنریگب . رارق  تیامح  دروم  اھتکرش  نیا  دارفا ؛ هب  کمک 

. دربب راک  هب  یاهنادنمشوھ  تیریدم  کی  هنیمز  نیا  رد  دیاب  تلود  تسا . یمھم  مزال و  راک  راک ، نیا  منکیم  رکف  دوش . کمک  اھتکرش  نیا  هب  هژیو  روط 

هاگشھوژپ کی  دیاب  لقاال  دراد ، دوجو  هک  یلقتسم  یاھهاگـشھوژپ  رب  هوالع  یھاگـشناد ، رھ  رد  تساھهاگـشھوژپ . لیکـشت  تسا ، مھم  یلیخ  هک  رگید  یهلئـسم  کی 

هکنیا هن  هتبلا  اھهاگشھوژپ . تمس  هب  دنورب  ام  یاھهبخن  دنھدب . تیمھا  هاگشناد  نورد  رد  هعومجم  کی  تروص  هب  شھوژپ ، رما  هب  اھهاگشناد  دوخ  دیایب . دوجو  هب  یدج 

اجنآ رد  دـنوش و  اھهاگـشھوژپ  نیا  بذـج  دـنورب ، شھوژپ  غارـس  هک  تسا  نیمھ  مھ  ناگبخن  دوخ  لیم  هک  نانچمھ  هکلب  دوش ، عطق  ملعت  میلعت و  شناد و  اب  ناـشهطبار 

یضار ار  هبخن  کی  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دننک ؛ شھوژپ  دنناوتب  ات  دریگب  رارق  ناشرایتخا  رد  میدرک -  ضرع  البق  هک  یروط  نامھ  تاناکما -  دنھد . ماجنا  یشھوژپ  راک 

رد راک  ناکما  مدع  دروم  رد  هک  یئاھهسوسو  مھ  دنک ، راک  دـناوتیم  دـنکیم  ساسحا  دـناسریم و  تیلعف  هب  دزادـنایم و  نایرج  هب  ار  وا  دادعتـسا  مھ  دـنکیم ؛ عناق  دـنکیم ،

. دش دھاوخ  رثایب  یثنخ و  دنکیم -  ادیپ  هعسوت  اھهسوسو  نیا  مھ  زورهبزور  هک  دوشیم -  روشک 

دوش و هدافتسا  دناهدش ، هتسشنزاب  ناشتمدخ  یهرود  نایاپ  زا  دعب  هک  اھهاگـشناد  دیتاسا  یگتخپ  زا  یملع و  یهبرجت  زا  هک  دراد  دوجو  ناکما  نیا  اھهاگـشھوژپ  نیا  رد 

رد ار  ینارود  هک  ینیبرجم  و  دـنیاھناوج -  نیمھ  هک  رگـشھوژپ -  هدـنھوژپ و  دـیدج  لـسن  نـیب  دـش  دـھاوخ  یلـصو  یهـقلح  کـی  تروـص ، نـیا  رد  دـننک . ادـیپ  روـضح  اـھنیا 

. دناهدنارذگ اھهاگشناد 

، دوشیم هتفگ  نم  هب  هسلج  نیا  رد  الاح  هک  یئاھزیچ  نیا  زا  ریغ  مونـشیم . مھ  نم  تسھ ، یئاھیرازگهلگ  رانک  هشوگ  هتبلا  هدش . کمک  یلیخ  ناگبخن  یهعومجم  هب 

دینک هاگن  امـش  اما  تسین ؛ یکـش  دوش ، فرطرب  مھ  دیاب  تسھ ، مھ  قح  اھهلگ  نیا  تسھ ، یئاھیرازگهلگ  نیاربانب  دننکیم . هلگ  دـنھدیم ، شرازگ  دنـسیونیم ، همان 

؛ میدوب رفص  یهطقن  رد  نیا ، زا  لبق  لاس  شش  جنپ  رد  ام  ناگبخن ، هب  هجوت  ناگبخن و  هب  کمک  دروم  رد  میدیـسر . اجک  هب  میدوب ، اجک  ام  ریخا ، لاس  شـش  جنپ  رد  دینیبب 

نیا ناـگبخن ، ندرک  عـمج  نیا  ناـگبخن ، هب  هجوـت  نیا  هدـش . یبوـخ  یاـھراک  یلیخ  زورما  تشادـن . دوـجو  تروـص  نیا  هب  یتـکرح  تھج ، نیا  رد  یراـک  ماـن ، نیا  هب  یزیچ 

. میشاب رکشتم  مینادب و  ردق  یتسیاب  ام  تسا . یدیدج  یاھزیچ  اھنیا  دنزیم ، اھهبخن  نھذ  رد  هک  یئاھقرب  اھنآ و  رکف  نھذ و  زا  یهدافتـسا  نیا  ناگبخن ، نخـس  ندینش 

. دید ار  یفنم  طاقن  دیابن  شاهمھ 

دوخ تھج  رد  دریگب ، رارق  دوخ  یاج  رد  رگا  یناسنا ، زئارغ  تایـصوصخ و  یهیقب  لثم  یبلطنوزف  تسین . مھ  دب  تیـصوصخ ، نیا  تسا . یبلطنوزف  ناسنا ، عیابط  زا  یکی 

زا یـشخب  کی  مھ  یـشھوژپ  راک  یرکف و  راک  یملع و  راک  دشاب . بلطنوزف  دیاب  دناوتب ، ناسنا  هچرھ  تایونعم ، یهنیمز  رد  دش . دھاوخ  ناسنا  زاورپ  لماع  دـنک ، تکرح 

نیا دریگیم ؛ رارق  ناسنا  مشچ  یولج  یدوبمک  یـصقان ، یهشوگ  کی  زاب  دـشاب ، هتـشاد  ناسنا  مھ  هچرھ  تسھ . ناسنا  رد  یبلطینوزف  نیا  نیاربانب ، تسا . تایونعم 

. هدش یدایز  یاھراک  تسا . هدش  راک  هچ  دید  دیاب  دوشیمن . مامت  تقو  چیھ 

« ناريا يملع  تکرح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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دیابن درک ، رکـشت  نیلوئـسم  زا  دـیاب  تسا و  شزرااب  اعقاو  دریگیم و  تروص  هک  یبوخ  یاھراک  نیا  دوجو  اب  دوشیم ، هک  یناوارف  یاھکمک  نیا  اـب  منکب ؛ ضرع  مھاوخیم  نم 

. منکیم هیصوت  شخب  نیا  رد  طبریذ  نیلوئسم  هب  ادج  نم  ار  نیا  دوش ؛ خلت  ناگبخن  ماک  رد  راک  نیا  ینیریـش  نوگانوگ ، یاھمخوچیپ  یرادا و  یاھیـسارکوروب  اب  تشاذگ 

. دننک تکرح  رتناسآ  دنربب و  شیپ  رتتحار  ار  اھراک  دننک ، ادیپ  ربنایم  یاھهار  نوگانوگ ، یاھمخوچیپ  نیا  فراعتم و  یاھیرالاسناوید  نیا  زا  رتارف  دننک  یعس 

ریخ نموملا  هین  : » دومرف تسھ . مھ  نیا  زا  شیب  تمدخ  تین  هدـش ؛ تمدـخ  اتقیقح  هدـش ، راک  اتقیقح  درک ؛ یـساپسان  دـیابن  درک ، یفاصنایب  دـیابن  فرط  نیا  زا  هتبلا 

ار اھنآ  یهمھ  دناوتیمن  لمع  رد  ناسنا  بوخ ، تسا ؛ دایز  یلیخ  تین ، دصق و  تسوا . لمع  شیاجنگ  هک  تسا  یرادقم  نآ  زا  شیب  نموم  تین  هشیمھ  ینعی  ؛» هلمع نم 

. تـسا رتـھب  وا  لـمع  زا  تـسا ، ریخ  هـشیمھ  شتین  هـک  تـسا  یروـجنیا  نموـم  دـشاب . ربارب  دـنچ  دـیاب  ناـتتین  دـیداد ، ماـجنا  بوـخ  راـک  زا  امـش  هـک  هـچرھ  دـھد . ماـجنا 

. دروآیم شیپ  یتالکشم  اعبط  لمع  رد  بوخ ، اھتنم  تسا ؛ رتشیب  یلیخ  اعقاو  ناشتین  دنروج ؛ نیمھ  مھ  باب  نیا  رد  لوئسم  یاھهاگتسد 

، دریگیم ماجنا  ناگبخن  یهنیمز  رد  هک  یـشالت  نیا  یجورخ  مینیبب  مینک  دصر  امئاد  دیاب  میراد . مزال  دـصر  ماظن  کی  ام  هک  تسا  نیا  دوشن ، شومارف  هک  مھ  رگید  زیچ  کی 

ای دوب  مک  یجورخ  رگا  دشابن . یجورخ  دعب  مینکب ، ار  یراذگهیامرـس  ام  هک  دشابن  روجنیا  هدش . هک  یایراذگهیامرـس  اب  یجورخ  نیا  تسا  بسانتم  ردـقچ  تسا ؛ ردـقچ 

. دراد مزال  یمئاد  دصر  راک  نیا  نیاربانب ، تسا . طلغ  اھشور  دراد ، دوجو  لاکشا  اھشور  رد  هک  تسا  نیا  زا  فشاک  دوبن ، بسانتم 

هک درک  روـصت  دـیابن  مینک . دـصر  میتـفیب ، وـلج  اـھنآ  زا  هک  تسا  نیا  اـم  تین  اـم و  تـمھ  هـک  مـھ  ار  یئاـھروشک  یتسیاـب  تـسین ؛ یفاـک  دـصر  مـھ  طـقف  شخب ، نـیا  رد 

نیا دـننکیم . شالت  دـنراد  مھ  اھنآ  هن ، مینزب ؛ ولج  اھنآ  زا  ام  ات  ولج ، دـیئامرفب  دـنیوگیم  ام  هب  دناهداتـسیا و  یمالـسا  یاھروشک  هیاسمھ ، یاـھروشک  رگید ، یاـھروشک 

نآ دریگیم ؛ ماجنا  دراد  راک  هچ  مینادب  دنـشاب ؛ رظن  ریز  دیاب  هنحـص  نیا  نارگیزاب  یهیقب  مینادب ؛ مھ  ار  فارطا  یتسیاب  میتفیب ، ولج  ام  تسا  رارق  رگا  تسا . مزال  مھ  دـصر 

. هن ای  تسھ  بسانتم  ام  تمھ  ام ، تکرح  هک  میجنسب  تقو 

بذاـک ساـسحا  کـی  یور  زا  تسین ؛ فراـعت  تسا ؛ یدـج  دـیکات ، نیا  مـلع . یور  مـینکیم  دـیکات  اـم  دـینیبب ، مرذـگیم . اـھنآ  زا  هـک  مدرک  تشادداـی  رگید  یهـتکن  دـنچ  نـم 

نآ تردق و  نآ  دنتسھ . ناشتردق  هب  یکتم  نایوگروز  تسا . دایز  ایند  رد  یئوگروز  دزیخیمرب . هدشهبساحم  قیمع و  صیخـشت  کی  زا  هکلب  تسین ؛ یمـسوم  یتافیرـشت 

؛» ناطلـس ملعلا  : » ماهدـناوخ ار  ثیدـح  نیا  یتقو  کی  نم  درک . هھجاوم  دوشیمن  درک ، هلباـقم  دوشیمن  شناد  نودـب  تساـھنآ . شناد  زا  یهتـساخرب  تاـناکما ، نآ  تورث و 

روبجم تشادن ، هک  یاهعماج  رھ  یتلم ، رھ  یـسک ، رھ  دـنک ؛ تکرح  دـناوتیم  تشاد ، ار  رادـتقا  نیا  سک  رھ  تسا . رادـتقا  کی  شدوخ  ملع ، رادـتقا . زا  تسا  ترابع  ملع 

. تسا قیقد  یهبساحم  کی  نیا  نیاربانب ، دنک . یوریپ  نارگید  رادتقا  زا  تسا 

کاپان و تسا  یفدھ  فدھ ، نآ  دندرک و  لابند  دنتشاد و  ار  فدھ  نآ  ایند  رد  ملع  ینونک  ناگدنراد  هک  یفدھ  روج  کی  دشاب : هتـشاد  فدھ  دناوتیم  روج  ود  ملع  نیا  بوخ ،

رضاح یتمیق  چیھ  هب  ناسنا  هک  تسا  یتیعقاو  تسا ؛ یروآفسات  رایسب  خلت و  رایسب  تیعقاو  برغ ، یملع  تفرـشیپ  رد  هیـضق  تیعقاو  دینکن ؛ هاگن  اھاعدا  هب  سدقمان .

کرحت یهمدـقم  هک  یرکف ، کرحت  تفگ  دـیاب  دـش -  عورـش  برغ  یملع  کرحت  اـساسا  هک  یتقو  زا  هچ  برغ ، یاـیند  رد  ملع  تفرـشیپ  دـنک . تکرح  نآ  تمـس  هب  تسین 

هب سیلگنا  رد  ادـتبا  مھدـجھ  نرق  رد  یتعنـص  بالقنا  هک  یتقو  نآ  هچ  دـش ، عورـش  رگید  یاـھاج  رد  سیلگنا و  رد  اـیلاتیا و  رد  یدـالیم  مھدزناـش  نرق  زا  هک  دوب -  یملع 

هچ دش ، اھاجنآ  دوخ  رد  هک  هچنآ  الاح  هار -  نیا  زا  تورث  دیلوت  دعب  داتفا ، قافتا  نیا  لاس  هد  دنچ  لوط  رد  جیردتب  هک  میظع  یاھنیشام  گرزب و  تاجناخراک  داجیا  دمآ ؛ دوجو 

نیا شرتسگ  جیردتب  دعب  دنامب -  اھنآ  دندرک ، مدرم  هب  یئاھملظ  هچ  دمآ ، دوجو  هب  گرزب  یاھنیـشام  نیا  رثا  رب  هک  یاهقبط  دنتفر ، نیب  زا  یئارقف  هچ  دش ، لامیاپ  یقوقح 

رب تیعبـس  اب  هارمھ  میظع ، ملظ  کی  ندـمآ  دراو  اھتلم و  زا  یرایـسب  تیوھ  دـیدھت  اھتلم ، زا  یرایـسب  یدازآ  یدوبان  تمیق  هب  یئاپورا ، یاھروشک  رگید  رد  یروانف  ملع و 

نیا زا  اذـل  دوب ؛ رگید  یاھروشک  رد  مھ  نیا  دـنراد ؛ مزال  شورف  رازاب  دـندرک  ساسحا  دـنراد ، مزال  هیلوا  داوم  دـندرک  ساسحا  اھنآ  دـش . مامت  اـھتلم  اـھروشک و  زا  یرایـسب 

یئاپورا یاھروشک  زا  رگید  یضعب  اھیوسنارف و  اھیلاغترپ و  اھیدنلھ و  اھیسیلگنا و  مھ  دعب  دندرک ؛ دیلوت  هناخپوت  هزین ، ریشمش و  لباقم  رد  دندرک و  هدافتسا  شناد 

دلجم و اھهد  اب  دش  دھاوخ  میظع  فراعملاھرئاد  کی  دـننک ، عمج  ار  اھنیا  رگا  هک  دـندرک  ینیرفآهعجاف  ایند  رد  یروانف  ملع و  رازبا  اب  ردـقنآ  ایند ، فارطا  هب  دـنتفر  دـنداتفا  هار 

. هدش قحلم  دعب  اکیرمآ  تسین ؛ مھ  اکیرمآ  طقف  روآهیرگ ... .

خیرات هب  مھ  رتمک  اھناوج  امش  مراد -  نیقی  نم  هک  دندیرفآ  یعیاجف  دنھ  رد  اھیسیلگنا  مھدزون ، نرق  رد  دندرک . هچ  نیچ  رد  دندرک ، هچ  دنھ  رد  اھنیا  دینک  هظحالم  امش 

هب دـنھ . دـندمآ  اھنیا  دـسیونیم  شدوخ  باتک  رد  ورھن » . » دیاهدینـشن اھفرح  رد  تاغیلبت و  رد  امـش  هداتفا ، قافتا  هک  ار  هچنآ  مرازھکـی  دـیھدیم -  تیمھا  اـھزیچ  نیا  هب  و 

ایند یهتفرشیپ  یاھروشک  زا  یکی  تعنـص ، ظاحل  زا  دنھ  یهراق  هبـش  دوب ، هدماین  دوجو  هب  گرزب  یاھنیـشام  دوب و  هدشن  یتعنـص  بالقنا  زونھ  هک  ینارود  رد  وا ، یهتفگ 

عاونا و اب  ار  تعنص  شناد و  تمـس  هب  تکرح  شیادیپ  دندرک ؛ دوبان  ار  دنھ  طسوتم  یهقبط  دندرک ؛ دوبان  ار  دنھ  تعنـص  دنربب ، شیپ  ار  ناشدوخ  راک  هکنیا  یارب  اھنیا  هدوب .

زا لاس  هاجنپ  دص و  ابیرقت  تشذگ  زا  دـعب  تسا ، زونھ  هک  زونھ  هک  دـندرک ؛ قیرزت  دـندروآ و  دوجو  هب  تلم  کی  دـبلاک  رد  نمزم  یرامیب  کی  دـندرک ؛ فقوتم  اھقییـضت  ماسقا 

لام اھنیا  دندرک . دراو  نیچ  تلم  هب  هک  یراشف  دندیرفآ ، نیچ  رد  هک  یعیاجف  دـندرک ؛ نیچ  رد  ار  راک  نیا  هیبش  هدـشن . جالع  اجنآ  رد  یرامیب  نیا  دـنھ ، رد  اھراک  نیا  عورش 

ردقچ دندش ؛ هدرب  دازآ  یاھناسنا  ردقچ  نیتال ، یاکیرمآ  رد  اقیرفآ و  رد  دندیرفآ . ار  یعیاجف  هچ  اکیرمآ  یهراق  دوخ  رد  ملع ، کمک  هب  دندرک . هچ  اقیرفآ  رد  تسا . مھدزون  نرق 

. دندرک ادیپ  یروجنیا  ار  ملع  دندش . دوبان  رامورات و  اھهداوناخ 

زا ناشراتفر  اما  دندرکیم ، ندمت  یاعدا  مھ  تقو  نامھ  اھیئاپورا  تیونعم . نامیا و  قالخا و  یاهرذ  تیاعر  نودب  تورث ، تمس  هب  تکرح  زا  دوب  ترابع  ملع  تھج  نیاربانب 

هچ هک  دراد  قیقد  تاریبعت  کردـم و  دنـس ، شمادـک  رھ  اھنیا  تسین ؛ راعـش  منکیم ، ضرع  هک  یئاھنیا  هدوب . رتهنایـشحو  یاهلیبق  نوگانوگ  تالمح  رد  لئابق  نیرتیـشحو 

نیمھ یهلیـسو  هب  رگید ، طاـقن  رد  اـقیرفآ و  رد  یقرـش ، یایـسآ  رد  هک  دـیدیمھفیم  مـتفگیم ، ار  اـھنآ  زا  یاهشوـگ  نـم  رگا  تـسین . حیـضوت  لاـجم  نـالا  هـک  دـندرکیم ؛ راـک 

. تشادن دوجو  یئادخ  تشادن ، دوجو  یبھذم  تشادن ، دوجو  یقالخا  نیاربانب  دوب ، تورث  فدھ ، نوچ  تسا . هداتفا  یقافتا  هچ  اھنآ  ملع  رازبا  اب  اھیبرغ و  اھیئاپورا و 

، متا بمب  دوشیم  دنراد ؛ یبرغ  یاھروشک  زورما  هک  یزیچ  نیا  لثم  دوشیم  دسریم ، هجرد  اھتنم  هب  دنکیم و  ادیپ  دشر  هک  یتقو  نآ  ملع ، نیا  میھاوخیمن . ار  ملع  نیا  ام 

فاکـش نوزفازور و  یتاقبط  فالتخا  دوشیم  اکیرمآ -  ینعی  یـسارکومد -  ظاحل  زا  ایند  روشک  نیرتیعدم  رد  یـسارکومد  یدوبان  دوشیم  متـس ، ملظ و  همھ  نیا  دوشیم 

هن اـیبنا ، تاـمیلعت  هن  میتـسین . ملع  نیا  لاـبند  اـم  درادـن . یاهدـیاف  ملع  نیا  هتفرـشیپ . دـنمتورث و  روشک  کـی  رد  رقف  طـخ  ریز  اـھنویلیم  باوخنتراـک ، اـھنویلیم  یتاـقبط ؛

. دنیرفآیمن ناسنا  رد  یقوش  چیھ  دھدیمن ؛ قوس  قیرط  نیا  هب  ار  ام  یناسنا ، نادجو  هن  مالسا ، تامیلعت 

اولتی مھنم  الوسر  نییمالا  یف  ثعب  یذلا  وھ  : » دراد هراشا  هتکن  نیا  هب  دـندرک ، توالت  هسلج  نیا  لوا  هک  یتایآ  نیمھ  تسا . هیکزت  اب  هارمھ  میھاوخیم ، ام  هک  یملع  نآ 

ملع دوـبن ، هیکزت  رگا  هکنیا  یارب  هیکزت ؟ لوا  ارچ  تسا . نیا  مالـسا  تیبرت  نآرق ، تیبرت  نید ، تیبرت  تسا . هیکزت  لوا ، همکحلا .» باـتکلا و  مھملعی  مھیکزی و  هتاـیا و  مـھیلع 

یرگید زیچ  هعجاـف  زج  دریگب ، رارق  شکمدآ  ثیبـخ و  لددـب ، تنیطدـب ، ناـسنا  کـی  تـسد  رد  رگا  حالــس  نـیا  تـسا ؛ حالــس  کـی  تـسا ، رازبا  کـی  مـلع  دوـشیم . فرحنم 

رد یتقو  نآ  یتسیاب  ار  ملع  نیا  دشاب . هداوناخ  زا  عافد  مدرم ، قوقح  زا  عافد  اھناسنا ، زا  عافد  یهلیـسو  حـلاص ، ناسنا  تسد  رد  دـناوتیم  حالـس  نیمھ  اما  دـنیرفآیمن ؛

. تسامش هب  نم  یهیصوت  نیا  دشاب . هارمھ  هیکزت  اب  هک  تفرگ  تسد 

« ناريا يملع  تکرح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نامھ هیبش  نیا  تسا ؛ یبوخ  یلیخ  تصرف  نیا  دینک ؛ ادیپ  شرورپ  یمالسا  ینید و  طیحم  رد  هداد  قیفوت  اھامش  هب  لاعتم  یادخ  هک  دیتسھ  یئاھناوج  هللادمحب  امش 

هب ربمغیپ -  تلود  مالـسا -  تلود  رد  ارم  هک  منکیم  رکـش  ار  وت  نم  دـیوگیم : دـنکیم و  ضرع  لاعتم  یادـخ  هب  هفرع  یاعد  رد  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماـما  هک  تسا  یزیچ 

. تسا یقیفوت  اھناوج  امش  یارب  تسا ، یقیفوت  ام  یارب  نیا  میتھج . نآ  رد  اما  تسا ؛ نامسآ  ات  نیمز  یهلصاف  تسا ، دایز  یلیخ  وا  اب  ام  یهلصاف  هتبلا  یدروآ . دوجو 

هک دشاب  نیا  یارب  دیاب  یلم  رادتقا  یلم و  تورث  میریگب . ارف  دیاب  ناسنا  قوقح  زا  یقیقح  عافد  یارب  یناسنا ، لئاضف  تفرـشیپ  یارب  تیونعم ، یارب  تمدخ ، یارب  ار  ملع 

ار ملاظ  یولج  میوش ؛ هجاوم  لباقم و  ملاظ  اب  مینک ؛ کمک  مولظم  هب  میئوگن ؛ روز  یـسک  هب  دریگب . تسد  رد  ار  تلادع  مچرپ  ناھج ، جئار  تنـس  فالخرب  دناوتب  تلم  نیا 

. میریگب

شناد یهداج  رد  مدق  هک  یسک  رھ  و  اھتلم ، رامثتسا  رامعتسا و  رابکتسا و  یئوگروز و  ملظ و  زا  تسا  ترابع  جئار  یهکس  هک  یئایند  نیا  یوت  رگا  دینکب ؛ ار  شرکف  امش 

هب ار  هطلـس  ماظن  اعومجم  هک  ریذپهطلـس ، رگهطلـس و  دنریذپیم ؛ ار  روز  مھ  هدع  کی  دـنیوگیم ، روز  یاهدـع  کی  دـنکیم -  لابند  ار  هار  نیمھ  دراذـگیم ، تفرـشیپ  ملع و  و 

هتفرشیپ یروانف  یاراد  دناسرب ، ایند  هب  ار  شدوخ  یادص  دناوتب  دشاب و  هتشاد  ندز  یارب  فرح  دشاب ، هتشاد  تردق  دشاب ، ملاع  دنک ، ملع  دق  یتلم  کی  دنروآیم -  دوجو 

هک یئاجنآ  دنک ؛ هلباقم  هھجاوم و  هطلـس  ماظن  نیا  اب  دـشاب و  الاب  سفن  هب  دامتعا  اب  یاھناسنا  یاراد  دـشاب ، تاغیلبت  تردـق  یاراد  دـشاب ، یطابترا  نوگانوگ  یاھرازبا  و 

؛ داد دـھاوخ  خر  یبیجع  قافتا  هچ  ایند  رد  دـینیبب  دـنک ، رپس  هنیـس  تلم  نآ  زا  عافد  هب  وا  دـننک ، هل  اپ  ریز  دـننک ، مولظم  ار  تلم  کی  ات  دـنھدیم  مھ  تسد  هب  تسد  همھ 

. دش دھاوخ  نوگرگد  ایند  عضو 

لاس تسیود  نیا  رد  ایند  رد  ملع  نابحاص  نازومآملع و  هک  یـشور  رگا  ـالاو  تسا -  مزـال  نیا  دیـشاب -  نیا  لاـبند  دـیریگب ، ارف  نیا  یارب  ار  ملع  دـینک ، راـک  فدـھ  نیا  یارب 

ناج زا  ناسنا  هک  تسین  یفدھ  هک  نیا  تسین ؛ یرنھ  هک  نیا  میورب ، ار  هار  نامھ  مھ  ام  دنتفر ، اھنآ  هک  یھار  میتسیاب ، اھنآ  فص  هت  مھ  ام  دـندرک ، لابند  لاس  دـصیس 

لابند هب  ار  رگید  زیچ  همھ  هک  یملع -  رادتقا  ملع و  رازبا  ندوب  اراد  اب  یتلم  کی  هک  تسا  نیا  دیدج  هار  مینک . زاب  ار  یدـیدج  هار  یتسیاب  ام  دراذـگب . هیام  نآ  یارب  شدوخ 

. میراد امش  زا  ام  هک  تسا  یعقوت  نآ  نیا ، دزارفارب . ار  شمچرپ  دنک و  ملع  ایند  رد  ار  یھلا  قالخا  یھلا و  یاھشزرا  یھلا و  یاھهزیگنا  دروآیم -  شدوخ 

سراف  / ١٣٩٠/٠٢/٠٣ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ثداوح نیا  رد  یعامتجا - لئاسم  رد  یـسایس ، لـئاسم  رد  تسا . ناورـشیپ  زا  یکی  زاریـش  ریخا -  یاـھلاس  رد  صوصخب  بالقنا -  نارود  زا  دـعب  زاـتمم  یملع  تکرح  رد 

شندرک زاب  دوشیم ؛ زغل  هیبش  هک  دوشیم  هدیچیپ  نانچنآ  یسایس  ثداوح  یھاگ  دنیآیم . باسح  هب  اھنیرتتریصباب  اھنیرتهاگآ و  وزج  زاریـش  مدرم  هنوگزغل -  راوشد و 

. دنتسھ اھورشیپ  اھرتولج و  وزج  سراف  ناتسا  زیزع  مدرم  هلمج ، زا  و  دنرادیب ؛ دنرایشوھ ، ام  مدرم  هک  مینیبیم  اما  تسین ؛ سک  رھ  راک 

بالقنا  / ١٣٩٠/٠٢/١٩ ربھر  اب  ناتسدرک  ناتسا  نالوئسم  املع و  مدرم ، نابختنم  زا  یعمج  رادید 

. تسا هدش  ماجنا  یریظن  مک  هتسجرب و  یاھراک  تلادع ، هنیمز  رد  هکنآ  نمض  تسا  رادروخرب  یملع  تکرح  هب  لیم  تفرشیپ و  داحتا ، زا  روشک 

١٣٩٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمود  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

تکرب هب  دوشیم . یثنخ  نانمـشد  یتاـغیلبت  یاـھهئطوت  دوشیم ، یثنخ  نانمـشد  یتینما  یاـھهئطوت  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  مدرم  روضح  اـب  هک  یتینما  نیمھ  تکرب  هب 

هک یللملانیب  تابساحم  قبط  ام -  یاھرامآ  هن  یللملانیب -  یاھرامآ  قبط  زورما  تسا . یلاع  حطس  رد  روشک  یروانف  یملع و  تفرـشیپ  هک  تسا  مدرم  روضح  نیمھ 

نانمشد دنیوگیم ، ام  نیفلاخم  ار  نیا  تسین . یمک  زیچ  نیا  تسایند ؛ طسوتم  ربارب  هدزاود  ای  ربارب  هدزای  ام ، روشک  یملع  تفرشیپ  تعرس  دننکیم ، مھ  یمـسر  مالعا 

 - ایند لوا  یاھفیدر  رد  هک  دناهدرک  یتفرشیپ  نانچنآ  روشک  یروانف  یملع و  لوا  یهجرد  مھم  یهتشر  هد  زا  شیب  رد  امـش  دنمـشناد  ناناوج  زورما  دننکیم . مالعا  ار  نآ  ام 

. تسا مدرم  روضح  تکرب  هب  اھنیا  دناهتفرگ ؛ رارق  ایند -  مھد  زا  رتمک  یاھفیدر  رد  ینعی 

ناریا  / ١۶/١٣٩٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رد یکی  هدرک ؟ تفرشیپ  یزیچ  هچ  رد  هدرک . تفرـشیپ  روشک  میرحت ، طئارـش  نیرتتخـس  رد  تسا . نیا  روشک  توق  مھم  طاقن  زا  یکی  میرحت . طئارـش  رد  تفرـشیپ  موس :

یتـسیز یرواـنف  یهنیمز  رد  میدرک ، تفرـشیپ  یاهتـسھ  یهنیمز  رد  اـم  دـندرک . هراـشا  هلئـسم  نیا  هب  ناشـشرازگ  رد  روـھمج  سیئر  یاـقآ  هک  یرواـنف ، ملع و  یهلوـقم 

رد میدرک ، تفرشیپ  اھهنایارربا  تخاس  رد  میدرک ، تفرشیپ  اضفاوھ  عیانص  رد  میدرک ، تفرـشیپ  ون  یاھیژرنا  یروانف  رد  میدرک ، تفرـشیپ  ونان  یروانف  رد  میدرک ، تفرـشیپ 

اھنیا روج ؛ نیمھ  ناطرس  دض  یاھورادونان  رد  روج ، نیمھ  اھورادویدار  رد  روج ، نیمھ  یزاسهیبش  یهلئسم  میدرک ، تفرشیپ  یداینب  یاھلولـس  مھم  رایـسب  یهلئـسم 

ار اھنیا  زا  یضعب  هک  تسایند ، یالاب  حطس  کی  یهجرد  یاھشناد  وزج  رگید ، دراوم  زا  یـضعب  متفگ و  نم  هک  یدروم  دنچ  نیا  تسایند . یالاب  حطـس  یاھـشناد  وزج  همھ 

. تسا هتسب  ام  یور  ایند  یوس  همھ  زا  شناد  لاقتنا  یاھرد  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  میدرک ؛ تفرشیپ  اھنیا  رد  ام  دنرادن ؛ رتشیب  ایند  رد  روشک  ات  هد  روشک ، ات  جنپ 

هب نیچ  تسا . انثتسا  کی  یاهتسھ  یهلئـسم  رد  ناریا  دیوگیم  هدش . رـشتنم  هزور  هس  ود  نیمھ  هک  دندرک  لقن  یئاکیرمآ  یهمانزور  کی  زا  هک  مدناوخیم  ار  یاهلاقم  نم 

رد نیا  سک . چـیھ  زا  دـسیونیم : هلاـقم  نآ  تفرگ ؟ یک  زا  ناریا  تـفرگ ؛ یک  زا  دیـسر ، دـنھ  تـفرگ ؛ یک  زا  دیـسر ، ناتـسکاپ  تـفرگ ؛ یک  زا  دیـسر ، یاهتـسھ  یهلئـسم 

. دنداتسرف ام  تالیکشت  لخاد  هک  یاهنایار  سوریو  نیمھ  لثم  دندرکیم ؛ هزرابم  وا  اب  مھ  و  دندادیمن ، وا  هب  یاهتـسھ  تفرـشیپ  تاناکما  دوب و  میرحت  مھ  هک  دوب  یطئارش 

اھنیا دـنکیم . هراشا  ام  یاهتـسھ  نادنمـشناد  رورت  هب  یتح  وا  دـندرک . یثنخ  ار  نمـشد  یهشقن  دـنتفر و  شیپ  دنداتـسیا ، اھنیا  لباقم  رد  اـم  یاـھناوج  اـم ، نادنمـشناد 

. تسا یروانف  ملع و  رد  تفرشیپ  نیا  بخ ، تسا . هدش  جرد  تسپ  نتگنشاو  یهمانزور  رد  هلاقم  نیا  دنیوگیم . دنراد  ام  نانمشد  هک  تسا  یئاھزیچ 

نایوجشناد  / ١٩/١٣٩٠/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب تقو  کی  تسا . یتسیرورت  راک  کی  نیا  بخ ، دننکیم . رورت  ار  داژنیئاضر  دیھش  یرایرھـش ، دیھـش  یدمحمیلع ، دیھـش  دتفایم ؛ قافتا  رورت  روشک  رد  دیئامرفب  ضرف 

ات دـنچ  کی  نمـشد -  تیانج  تباصا  دروم  ام  دنمـشناد  ات  دـنچ  دروخیم ؛ مھ  هصغ  ناـسنا  بخ ، مینکیم ؛ هاـگن  یتینما  دـض  یتسیرورت  لـمع  کـی  مشچ  هب  هلئـسم  نیا 

رد الثم  تسا . یمالـسا  ماـظن  هیلع  یهنامـصخ  یاـھتکرح  یهعومجم  رد  تکرح  کـی  نیا  دـینکیم : هاـگن  یاهھبج  مشچ  ناـمھ  اـب  هن ، تقو  کـی  دـنتفرگ . رارق  تسیرورت - 

راک صوصخلاب  یاجنیا  اب  نمـشد  هک  تسین  نیا  شیانعم  دـنک ، راک  نمـشد  یهناخپوت  هچنانچ  رگا  اج  کی  میتشاد -  گنج  لاس  تشھ  هک  قارع -  اب  یزرم  گنج  یهھبج 

یاج کی  هب  وا  دوش ، فطعنم  اجنیا  هب  ناتـساوح  امـش  هکنیا  یارب  الامتحا  دـھدیم ، ماجنا  اـجنیا  دراد  نمـشد  هک  تسا  یتکرح  کـی  نیا  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  نیا  دراد ؛

کی دـناوتب  ـالثم  اـت  دـنک  فیعـضت  اـجنیا  رد  ار  اـم  یهدـنمزر  هک  تسا  نیا  یارب  اـی  تسا -  هلیح  عقاو  رد  نیا  هک  یناـبیتشپ ، یاـھتکرح  ناـشدوخ  لوـق  هب  دـنک -  هلمح  رگید 

یاھهقلح زا  یکی  ینعی  تسا ؛ روشک  رد  یملع  تکرح  ندـیبوک  لابند  هب  نمـشد  هک  دوشیم  مولعم  دـینکیم ، هاـگن  مشچ  نیا  اـب  یتقو  دـھد . ماـجنا  یرـسارس  یهلمح 

رد لزلزت  داجیا  یتینما ، یاھراک  ردخم ، داوم  جیورت  لاذتبا ، جـیورت  یداصتقا ، میرحت  یاھهقلح  الثم  دراد ؛ دوجو  هتـسویپمھهب  یهقلح  ات  دـنچ  تسا . نیا  نمـشد  یهئطوت 

هریجنز نیا  لمکم  هک  مھ -  اھهقلح  نیا  زا  یکی  تسا ؛ هتـسویپمھهب  نوگانوگ  یاھهقلح  اھنیا  بالقنا . هب  داقتعا  هچ  مالـسا ، هب  داقتعا  هچ  یداقتعا ؛ لـئاسم  یناـبم و 
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. مینک هاگن  هیضق  هب  مشچ  نیا  اب  تسام . دنمشناد  فذح  اب  ام ، دنمشناد  ندناسرت  اب  روشک ، رد  یملع  تکرح  ندیبوک  تسا - 

یاهزات لکش  یاهیضق  رھ  رد  ام  تیلوئسم  ساسحا  تقو  نآ  مینک ، هاگن  دندرک ، میسقت  ار  فئاظو  هک  یرمتسم  یهھبج  کی  مشچ  هب  نمـشد  یهعومجم  هب  هچنانچ  رگا 

ناشن یلمعمک  ینعی  دـندمآ ؛ هاتوک  هیـضق  نیا  رد  یئوجـشناد  یاھلکـشت  یاـھهچب  هک  تسا  نیا  ماهدـیقع  نم  اـھرورت ، نیا  یهیـضق  نیمھ  رد  ـالاح  دریگیم . شدوخ  هب 

ام یاھلکـشت  میدیدن  یتح  ام  دیدرکیم . سکعنم  تسھ ، هک  روج  نامھ  تسا -  گرزب  شدوخ  نوچ  دـینک -  گرزب  هکنیا  هن  هتبلا  دـیدرکیم . گرزب  ار  هیـضق  نیا  دـیاب  دـنداد .

. تسین یکچوک  راک  نیا  دوش ؛ شومارف  دیابن  الصا  عوضوم  نیا  هن ، دنراد . هگن  ار  اھنیا  نامدای  دننک ، شخپ  دننک ، رشتنم  دننک ، پاچ  مھ  ار  ادھش  نیا  رتسوپ 

ار نیا  میراد  تسا  لاس  هدزاود  هد  ام  هک  تسا  یـساسا  یلـصا و  یهطقن  نآ  هب  هجوتم  تسرد  هقلح  نیا  هک  هریجنز ، نآ  زا  تسا  یاهقلح  کی  روشک ، رد  ملع  یهلئـسم 

ناـھج طـیحم  رب  دـناوتیم  لاـص ؛» ، » تیاور نیا  قـبط  دـش ، رادـتقا  نیا  یاراد  ملع و  یاراد  هـک  یـسک  رھ  تـسا ؛ رادـتقا  مـلع ، ناطلـس ؛» مـلعلا   » میتـفگ مـینکیم . لاـبند 

تکرح نیا  رد  تسام  قطنم  نیا  دش . دھاوخ  یئامرفمکح  وا  رب  ینعی  ( ۴ (؛» هیلع لیص  ، » دشن نآ  کلام  یسک  رھ  دنک ؛ لابند  ار  شدوخ  فادھا  ینعی  دنک ، یئامرفمکح 

دیاـب نیا  لـباقم  رد  بخ ، دـننک ؛ فـقوتم  ار  نیا  دـنھاوخیم  هدیـسر . رمث  هب  روـشک  رد  یملع  تکرح  نـیا  مـھ  یداـیز  دودـح  اـت  هناتخبـشوخ  نـالا  هلاـس . هدزناـپ  هد  یملع 

. دیھدب ناشن  تیساسح 

اھهاگشناد  / ٠٢/١٣٩٠/٠۶ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاھداھنـشیپ فرـص  اـت  دوب  هشیدـنا  رکف و  یهئارا  تمـس  هب  رتـشیب  ناتـسود ، تاـنایب  شیارگ  هک  تسا  نیا  مدرک ، ساـسحا  حوضوب  لاـسما  یهسلج  رد  نم  هک  یاهتکن 

دـندرک و هراشا  مھ  ناتـسود  زا  یـضعب  هک  نانچمھ  تسا . یملع  تکرح  رھ  یهناوتـشپ  نیا ، تسا -  یبوخ  مزال و  زیچ  دوخ  یاـج  هب  مھ  نآ  هتبلا  هک  یلمع -  یئارجا و 

لح میربب و  شیپ  هب  ار  هعماج  نوگانوگ  لئاسم  ار ، روشک  تیریدـم  ار ، یروانف  ار ، ملع  میناوتب  ات  هفـسلف ، هب  میراد  جایتحا  رکف ، هب  میراد  جاـیتحا  اـم  تسا ، تسرد  ـالماک 

دروـم یریگمیمـصت  یرکف و  زکارم  رد  هناتخبـشوخ  دـنتفگ ، ناتـسود  هک  یبلاـطم  زا  یخرب  مدرک . هدـھاشم  ار  شیارگ  نیا  نم  و  تسا ، زاـین  دروـم  مـلع  زا  لـبق  رکف  مـینک .

تضھن یملع ، تضھن  رکف ، دیلوت  ملع ، دیلوت  یهلئسم  یزور  کی  هک  نانچمھ  دش و  دھاوخ  هدید  نآ  راثآ  هللااشنا  رورمب  هدش و  ماجنا  مھ  یئاھراک  هتفرگ و  رارق  هظحالم 

یلیخ ای  دوشیم  هتفگ  رانک  هشوگ و  الاح  هک  یبلاطم  نیمھ  زاب  یزور  کی  هللااشنا  دھدیم ، لیکـشت  ار  بلاغ  نامتفگ  زورما  دـشیم و  حرطم  هعماج  رد  هنابیرغ  یرازفامرن ،

. دش دھاوخ  لیدبت  هعماج  بلاغ  نامتفگ  هب  جیردتب  تسین ، هجوت  دروم 

یملع  / ١٣٩٠/٠٧/١٣ ناگدیزگرب  ناگبخن و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یھ ار  اھنیا  دیزادنیب و  هار  مدرک ، دیکات  شدایز -  مک و  اب  راب -  دص  نم  هک  ار  یـشیدنادازآ  یاھیـسرک  نآ  دینک ؛ سکعنم  ناتدوخ  عماجم  رد  دیـسیونب ، دیئوگب ، دـینک ، رکف 

راک اضف  نآ  رد  همھ  دـننکیم ، ادـیپ  یریگتھج  اضف  نآ  رد  همھ  دـننکیم ، رکف  اضف  نآ  رد  همھ  دـمآ ، دوجو  هب  ینامتفگ  یاـضف  کـی  یتقو  اـضف . کـی  دوشیم  نیا  دـیئوگب ؛ اـجنآ 

یرکف دیدرک ، ناتیئوجـشناد  یهعومجم  نالف  رد  ناتتـسشن ، نالف  رد  الثم  امـش  هک  یراک  نیا  هچنانچ  رگا  نیاربانب  دیھاوخیم . امـش  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دـننکیم ؛

و ریخن . دوب ؛ هدیافیب  ام  راک  سپ  دیئوگن  دیوشن ؛ سویام  امـش  دماینرد ، یئارجا  لمعلاروتـسد  کی  تروص  هب  ای  نوناق  کی  تروص  هب  دـشن ، یتایلمع  یهمجرت  دـیدرک ، هک 

دنچ شزرا ؛ کی  هدـش  ملع  زورما  روج  نیمھ  هدـش ؛ زاغآ  روج  نیمھ  هدـش ، زاغآ  هک  یایملع  تکرح  نیمھ  ریخا ، لاس  هدزناـش  هدزناـپ  نیا  رد  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  نم 

. میتفر شیپ  یھ  زورهبزور  روط  نیمھ  ام  هدوبن . یروجنیا  لبق  لاس 

یور دناهتـسشن  اھاج  یـضعب  مدـید  دـعب  مدرک ، حرطم  ار  ملع » دـیلوت   » یهلئـسم یزور  کی  نم  دـمآیم . نیگنـس  اھـشوگ  هب  هک  دـشیم  هتفگ  یئاھزیچ  کـی  یزور  کـی 

دیدنمهلگ اھامـش  هدمآ ؛ رد  یعطق  نامتفگ  کی  تروص  هب  نیا  زورما  تسین ! دیلوت  لباق  ملع  هک  یظفل -  یهشقانم  کی  الاح  دننکیم -  هشدخ  دنراد  ملع » دیلوت   » یهملک

. دراد ریثات  امتح  دینک ؛ رکف  دینک ، راک  و  درک . راک  یتسیاب  نیاربانب  تسا . تفرشیپ  یلیخ  نیا  دوریمن . شیپ  شدوخ  صاخ  عطقم  رد  راک  نیا  هک  نیا  زا 

. منادـیم مھم  یلیخ  ار  هیاپ  مولع  نم  ماهدرک . ثحب  هیاپ  مولع  هب  عجار  راب  نیدـنچ  نم  دـندرک ، هراشا  هک  روط  نیمھ  تسیچ ؟ هیاپ  مولع  دروم  رد  مرظن  دـش  لاوس  نم  زا 

یارب امش  دیراذگیم . ناتبیج  یوت  امـش  هک  یلوپ  لباقم  رد  تسا  یکناب  یهریخذ  کی  لثم  میراد ، ام  هک  یایدربراک  مولع  اب  یهسیاقم  رد  هیاپ  مولع  متفگ  یتقو  کی  نم 

جرخ دیراذگیم و  ناتبیج  یوت  لوپ  مھ  رادقم  کی  هتبلا  تسا . نآ  امش  یاھدمآرد  اشنم  امش ، دیما  یهیام  امش ، راک  یهناوتـشپ  هک  دیراد  یکناب  رئاخذ  رادقم  کی  ناتدوخ 

کی مینکیم . جرخ  میراد  ام  هک  تسا  یئاھلوپ  نیمھ  شاهمھ  اھنیا  دراد ، دوجو  زورما  هک  یایدربراک  مولع  نیا  تسا . نیا  هیـضق  عقاو  مینک ؛ تراسج  میھاوخیمن  دـینکیم .

تسا یئاھلوپ  اھنیا  دشاب ؛ هتشاد  نامرد  تمالس و  دشاب ، هتشاد  یکشزپ  دشاب ، هتشاد  عیانص  دشاب ، هتشاد  یزاسرھش  دشاب ، هتشاد  یـسدنھم  تسا  روبجم  تلم 

. تسا هیاپ  مولع  مولع ، نیا  یلصا  یهشیر  هیام و  اما  مینکیم ؛ جرخ  میراد  هنازور  هک 

کی ام  مھ  ادـعب  هللااـشنا  متـشاد ، یئاھتبحـص  کـی  مھ  ـالبق  مدرک ، اـھناوج  اھوجـشناد و  نیمھ  اـب  یتبحـص  کـی  یناـسنا  مولع  هب  عجار  مھ  ناـضمر  هاـم  لاـسما  نم 

یهمھ اـتقیقح  تسا . شناد  حور  یناـسنا  موـلع  تشاد . میھاوـخ  بوـخ  یاـھناوج  امـش  لاـثما  گـنھرف و  رکف و  باحـصا  نیمھ  اـب  یناـسنا  موـلع  صوـصخم  یاهسلج 

میراد فرط  مادک  ام  هک  دنکیم  صخشم  دھدیم ، تھج  یناسنا  مولع  تسا . یناسنا  مولع  نآ ، حور  هک  تسا  دبلاک  کی  لثم  هعماج ، کی  رد  رترب  تاکرحت  یهمھ  اھشناد ،

هعماج تاکرحت  یهمھ  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  دش ، راوتـسا  طلغ  یاھینیبناھج  طلغ و  یاھهیاپ  رب  دـش و  فرحنم  یناسنا  مولع  یتقو  تسیچ . لابند  ام  شناد  میوریم ،

نیا اما  تسا ؛ یخیرات  ریظنیب  یهدیدپ  کی  برغ  شناد  تسین . یکچوک  زیچ  تسین ؛ یخوش  دراد ، برغ  هک  یـشناد  زورما  دوریم . شیپ  یفارحنا  شیارگ  کی  تمـس  هب 

؛ هتفر راک  هب  اھتلم  تورث  ندیشکالاب  هار  رد  هتفر ، راک  هب  ملظ  هار  رد  هتفر ، راک  هب  یریگهدرب  یرادهدرب و  هار  رد  هتفر ، راک  هب  رامعتسا  هار  رد  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  شناد 

زیچ کی  ملع  دوخ  هک  تمظع -  نیا  اب  ملع  نیا  هک  تسا  طلغ  یریگتھج  طلغ و  شنیب  طلغ ، هاگن  طلغ ، رکف  نامھ  رثا  رب  نیا  دننکیم . دـنراد  راک  هچ  دـینیبیم  هک  مھ  زورما 

. دتفایم راک  هب  اھتھج  نیا  رد  تسا -  یمیرک  زیزع و  یهدیدپ  کی  تسا ، یفیرش 

یملع  / ١٣٩٠/٠٧/١٣ ناگدیزگرب  ناگبخن و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک یزیچ  دنکیم . دشر  روشک  نآ  تشاد ، دوجو  یروشک  کی  رد  شدوخ -  بسح  هب  یراکادف  هار -  نیا  رد  یراکادـف  یهدامآ  روشک ، تشونرـس  هب  دـنمهقالع  دنمـشناد  رگا 

هک یایملع  یاھتفرـشیپ  دنکیم . تفرـشیپ  روشک  دوب ، نامیا  نیا  رگا  تسا . نامیا  زیچ ، همھ  زا  رتھب  دروایب ، دوجو  هب  ار  تفرـشیپ  نیا  دروایب ، دوجو  هب  ار  ورین  نیا  دناوتیم 

زا ام  نوچ  ارچ ؟ تسا . رتشیب  بتارمب  ایند  رد  یملع  فراعتم  یاھتفرشیپ  زا  شایتاذ  تمیق  شزرا و  میتسین -  عناق  اھنآ  هب  امتح  هتبلا  هک  دراد -  دوجو  نامروشک  رد  زورما 

ادـیپ یاهتـسجرب  یاھتیـصخش  لاح  نیع  رد  دوب ؛ هتـسب  ام  یور  هب  اھرد  میدوب ، راشف  ریز  ام  میدوب . مورحم  نارگید  یملع  کـمک  زا  یملع ، یهدافتـسا  زا  یملع ، لداـبت 

اھنیا هک  دندش  ادیپ  فلتخم  یاھهتـشر  رد  رفن  اھدص  اھهد و  دنتـسھ -  دمحلا  دندوب و  ام  نیب  رد  وا  لثم  رفن  اھهد  هتبلا  هک  دـش -  ادـیپ  یا  « یرایرھـش دیھـش  ، » دـندش

دیاب دندرک ؛ هدافتسا  امتح  برغ  یاھدرواتسد  زا  هتبلا  دندرکن . یبرغ  دیتاسا  زا  برغ و  یاھهاگشھوژپ  اھهاگـشناد و  زا  مھ  یاهدافتـسا  چیھ  دندرک ؛ یاهتـسجرب  یاھراک 

. مینکب مھ 

ام هک  نیا  میـشاب ؛ هتـشاد  هجوت  اـھتنم  تسا ؛ روج  نیمھ  هلب ، دـناسریمن . یئاـج  هب  ار  اـم  یزیتسهناـگیب ، یزیرگهناـگیب و  دـنتفگ  دـندز ؛ یتسرد  فرح  ناتـسود  زا  یکی 

میرـضاح الماک  ام  ماهتفگ : اـھراب  نم  ادـبا . مینک ؛ مورحم  ار  ناـمدوخ  وا  درواتـسد  شناد و  زا  اـم  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  یزیرگهناـگیب ، اـی  یزیتسهناـگیب  میئوگیم  یھاـگ 

نم دننکب . ار  وا  یدرگاش  دنیایب  نارگید  هک  دـسرب  یئاج  هب  دـناوتیم  ام  تلم  تسا . نیا  هتکن  مینامب ؛ درگاش  دـیابن  هشیمھ  اھتنم  میریگب ؛ دای  هکنیا  یارب  مینک ، یدرگاش 

اھامش دمحلا  دننک . راک  دنناوتب  ات  تسا  مزال  هناصلاخ  هناصلخم و  تمھ  شالت و  یملع  یهعومجم  یارب  نیاربانب  میورب . شیپ  تمس  نآ  هب  دیاب  مراد ؛ رظن  رد  ار  هلق  نآ 

. دینادرگرب ار  تلم  نیا  تزع  دیناوتیم  اھامش  رکش . ار  ادخ  دیراد ؛ ار  دادعتسا  نیا  دیراد ، ار  تیفرظ  نیا 

« ناريا يملع  تکرح   » 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 18هاگياپ  هحفص 10 
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هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٠ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

، دشاب هتشاد  تیفرظ  ینیرفآشقن  یارب  روجنیا  هنحص  نیا  هک  درکیمن  روصت  مھ  یـسک  دندرک و  افیا  شقن  نآ  رد  ام  زیزع  مدرم  هک  یرگید  مھم  رایـسب  یاھهنحـص  زا  یکی 

ناگدـبز ناـگبخن و  اـب  یرازفامرن  شبنج  مـلع و  دـیلوت  تـضھن  هـکنیا  درجمب  دـنوش ؟ نادـیم  نـیا  دراو  روـجنیا  اـم  ناـناوج  درکیم  لاـیخ  یک  تـسا . یرواـنف  مـلع و  یهـصرع 

رد فلتخم ، یاھناتسا  رد  روشک ، رساترس  رد  زورما  یناگمھ . تکرح  کی  دش  یمومع ، نامتفگ  کی  دش  هک  دمآ  دوجو  هب  یمیظع  تکرح  نانچنآ  دش ، حرطم  یھاگشناد 

هک تسا  یئاھراک  دنھدیم ؛ ماجنا  دـنراد  یروانف  یملع و  ظاحل  زا  ار  یگرزب  ساسح  یاھراک  ام  یاھناوج  ساسح ، یملع و  زکارم  رد  صوصخب  گرزب ، کچوک و  یاھرھش 

، تسا ناریا  تلم  سفن  هب  دامتعا  یهیام  یملع  یاھراک  نیا  دید . دنھاوخ  ناریا  تلم  ار  اھنیا  تسا . هار  رد  مھ  یـضعب  تسا ، هدیـسر  هجیتن  هب  دـصرددص  اھنآ  زا  یـضعب 

. درک دـییات  ار  نیا  مھ  یناھج  یاھرامآ  دـندش . دراو  هنیمز  نیا  رد  ام  ناناوج  تسا . یملع  یاھتفرـشیپ  زا  یـشان  یدام ، دوسرپ  یاـھتراجت  تسا . یداـصتقا  قنور  یهیاـم 

. دننکیم یشزرااب  یاھشالت  مھ  نالوئسم  هتبلا 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢۶ ناگدیزگرب  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

یئاجنآ ام  هک  تسا  تسرد  تسا . یللملانیب  یاھرامآ  نیا  تسا ؛ یتیعقاو  کی  نیا  ماهتفگ -  ار  نیا  اھراب  مھ  هدنب  هک  دـندرک -  هراشا  هک  یملع  تفرـشیپ  دـشر  نیمھ 

تعرس ولج ، تمـس  هب  نامتکرح  تسام . یمیدق  یگدنامبقع  رطاخ  هب  نیا  اما  یلزانم ؛ یلحارم و  هب  تسایند ، لعفلاب  زا  رتبقع  میدیـسر ، یملع  ظاحل  زا  لعفلاب  هک 

طوطخ نیا  دیسر و  میھاوخ  ملع  یزرم  طوطخ  هب  املـسم  میھدب ، شیازفا  هکلب  مینک ، ظفح  ار  تعرـس  نیمھ  رگا  ملاع . طسوتم  تعرـس  ربارب  نیدنچ  هتـشاد ؛ یرایـسب 

ناوج اجنیا  زورما  تسا . نیمھ  شرواـب  یاـھهار  زا  یکی  دـنک ؛ رواـب  ار  نیا  دـیاب  اـم  روشک  ناوج  داـتفا . دـھاوخ  قاـفتا  نیا  تفر ؛ میھاوخ  ولج  تسکـش و  میھاوخ  ار  یزرم 

یهیقب رد  یطاطخ ، رد  رنھ ، رد  ملع ، رد  گرزب  هتسجرب و  ناداتسا  دھدیم . هئارا  اجنیا  رد  بوخ  یهیحور  اب  ار  دیدج  داھنشیپ  ون و  یهتکن  ون ، فرح  دنکیم ؛ تبحـص  دیآیم 

. دنک رواب  ام  روشک  ناوج  ات  دوشب  سکعنم  دیاب  اھنیا  دنیوگیم . ون  یاھهتکن  ون ، بلاطم  دننزیم ؛ فرح  دنیآیم  اھهتشر 

بالقنا  / ١٣٩٠/١١/١١ ربھر  اب  نیطسلف  یمالسا  داھج  لکریبد  رادید 

. تسا روصت  لباقریغ  دارفا  زا  یرایسب  یارب  زین  دراوم  یخرب  رد  تسا و  یروانف  یملع و  یاھشخب  همھ  رد  عیسو و  روشک ، رد  یملع  یاھتکرح 

بالقنا  / ١٣٩٠/١١/١١ ربھر  اب  نیطسلف  یمالسا  داھج  لکریبد  رادید 

. تسا روصت  لباقریغ  دارفا  زا  یرایسب  یارب  زین  دراوم  یخرب  رد  تسا و  یروانف  یملع و  یاھشخب  همھ  رد  عیسو و  روشک ، رد  یملع  یاھتکرح 

هب یمالـسا  تما  ددـنویپب و  عوقوب  یبیل  سنوت و  رـصم ، نوچمھ  یمالـسا  یاھروشک  رگید  رد  یملع  یاھتکرح  نیا  دـندرک : یراودـیما  راـھظا  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دننک ادیپ  تسد  یروانف  یملع و  یالاب  یاھ  ییاناوت 

یربھر  / ١٣٩٠/١٢/١٨ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

؛ دـنک میـسرت  ار  یبوخ  فادـھا  دـناوتیم  دـنک ؛ دنلبرـس  ار  تلم  کی  دـناوتیم  دـھدب ؛ تزع  روشک  کی  هب  دـناوتیم  مالـسا  هک  هداد  ناشن  مھ  لاس  هس  یـس و  نیا  یهبرجت 

یئاوقت و تکرح  دناوتیم  دنک ؛ داجیا  یتعنـص  یروانف و  تکرح  دناوتیم  دنک ؛ داجیا  یملع  تکرح  دناوتیم  دـنک ؛ حطـسم  راومھ و  فادـھا ، نیا  یوس  هب  ار  یئاھهار  دـناوتیم 

رد مالـسا  تکرب  هب  هک  تسا  یگرزب  یاھراک  اھنیا  هداتفا ؛ ام  روشک  رد  هک  تسا  یتاقافتا  اھنیا  دـنک ؛ دیفـسور  رگید  یاھتلم  لباقم  رد  ار  اھنآ  دـناوتیم  دـنک ؛ داجیا  یقـالخا 

نیا ینعی  دنتـسین . ادـج  مھ  زا  تسا ؛ یرـالاسمدرم  لکـش  مھ  لکـش  تساـم ، ماـظن  تکرح  یلـصا  یهداـم  اوـتحم و  بل و  ناـنچمھ  مالـسا  هـتفرگ . ماـجنا  روـشک  نـیا 

. هتفرگ همشچرس  مالسا  دوخ  زا  زاب  مھ  یرالاسمدرم 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دیراذـگب میتفگ  تقو  کی  الثم  میدرک -  ینیـشنبقع  یئاھهیجوت  اب  میداد و  ناشن  فاـطعنا  نمـشد  یهھبج  لـباقم  رد  اـم  هک  یاهھرب  رھ  رد  تسا ، نیا  رگید  تیعقاو  کـی 

تایبدا هک  یزور  نآ  رد  هتفرگ . ام  هیلع  یرتهناخاتسگ  عضاوم  نمشد  مینک -  لئاز  نامدوخ  زا  ار  نمشد  نظوس  دیراذگب  میتفگ  تقو  کی  میریگب ، نمـشد  تسد  زا  ار  هناھب 

هک یـسک  نآ  یـسک ؟ هچ  دـندرک ! یفرعم  ترارـش » روحم   » ار ام  اھنیا  زور  نآ  رد  یبرغ ، گنھرف  برغ و  هب  تبـسن  زیمآقلمت  تاریبعت  اھفرح و  هب  دـش  هدولآ  ام  نیلوئـسم 

تایبدا رد  ام  هک  یتقو  نآ  دوب ؟ یک  نیا  درک ! یفرعم  ترارش » روحم   » ار یمالسا  ناریا  ترارش -  یهمسجم  اکیرمآ -  یلبق  روھمج  سیئر  دوب . ترارش  یهمسجم  شدوخ 

یتقو نآ  یاهتـسھ ، یهیـضق  نیمھ  رد  دنایروجنیا . اھنیا  میدرکیم . رارکت  ار  اھنیا  اکیرمآ و  هب  تبـسن  برغ و  هب  تبـسن  زیمآقلمت  یاھفرح  نامدوخ ، تاراھظا  رد  نامدوخ ،

هینیـسح نیمھ  رد  نم  هک  دندمآ  ولج  ردقنیا  دـندمآ ؛ ولج  اھنیا  تسا -  تیعقاو  نیا  اما  دوب ، یاهبرجت  ام  یارب  هتبلا  میدرک -  ینیـشنبقع  میدرک و  یھارمھ  اھنیا  اب  ام  هک 

. تسین ام  راک  اھنیا  میدش ؛ راچان  مدش ؛ هیضق  دراو  و  دش ؛ مھاوخ  هیضق  دراو  مدوخ  نم  دنک ، ادیپ  همادا  اھنآ  یوس  زا  لاور  نیا  هک  دشاب  انب  رگا  متفگ 

دنتفگ اھنآ  میشاب ؛ هتـشاد  روشک  رد  ژویفیرتناس  ام ٢۵  دنھدب  هزاجا  هک  دـندوب  عناق  ام  نیلوئـسم  هک  دوب  یزور  کی  درک . رتراگبلط  درک ، رتخاتـسگ  ار  اھنآ  اھینیـشنبقع 

دنتفگ مھ  زاب  میـشاب ؛ هتـشاد  ژویفیرتناس  اـت  هک ٣  دـندش  عناق  ام  نیلوئـسم  دوشیمن ! دـنتفگ  مھ  زاب  میـشاب ؛ هتـشاد  ژویفیرتناس  اـت  هک ۵  دـندش  عناق  اـھنیا  دوشیمن !

یربخ چیھ  هک  یاهتسھ  تفرـشیپ  زا  زورما  میدادیم ، همادا  ار  اھفاطعنا  نآ  ار ، اھینیـشنبقع  نآ  ام  رگا  میراد ! ژویفیرتناس  رازھ  هدزای  دیدینـش ، ار  شرازگ  زورما  دوشیمن !

رد نوگاـنوگ  یاھتفرـشیپ  تاـعارتخا ، تاراـکتبا ، نیا  اـھناوج ، نیا  یملع ، تکرح  نیا  هدرک -  ادـیپ  دوـجو  روـشک  رد  ریخا  لاـس  دـنچ  رد  هک  مھ  یملع  طاـشن  نیا  هـب  دوـبن ،

کی تفرشیپ  دامن  یاهتسھ ، تعنص  یاهتسھ و  تکرح  ایناث  دنروایب ؛ یاهناھب  کی  دوب  نکمم  اھنآ  زا  کی  رھ  هب  تبسن  الوا  نوچ  دروخیم ؛ همطل  اعطق  فلتخم -  یاھـشخب 

. تسا رگید  تیعقاو  کی  مھ  نیا  تسا . روشک 

ناینبشناد  / ٠٨/١٣٩١/٠۵ یاھتکرش  نالوئسم  نارگشھوژپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ تسین هنازادرپلایخ  هجو  چـیھ  هب  تفرـشیپ ، رظن و  دروم  یلاعت  نیا  هب  ندیـسر  نیا  یریگجوا ، نیا  تسام ، مشچ  یولج  مینکیم و  هدـھاشم  ام  هک  یتایعقاو  هب  هجوت  اب 

مھم و یاھـشخب  رد  روـشک  تفرـشیپ  هک  دـیدرک  هظحـالم  دـش ، هداد  هک  یئاـھرامآ  نیمھ  رد  دـھدیم . ناـشن  ار  نیمھ  مـھ  لاـس  دـنچ  نـیا  یهـبرجت  تـسا ؛ هناـیارگعقاو 

دیاب ام  تسھ . یگدامآ  تیفرظ و  دادعتـسا و  هک  تسا  نیا  یهدنھدناشن  نیا  تسا ؛ هدوب  یریگمـشچ  تفرـشیپ  لاس ، دنچ  یهلـصاف  اب  یگدنز ، رد  رثوم  ون و  یاھـشناد 

نیمھ هلاس  دنچ  نیا  رد  ام  فرح  میھدب . رارق  راک  ساسا  ار  نیا  ینعی  میھدب ؛ تیمھا  روشک  رد  ملع  هب  یهیکت  ملع و  یهلئـسم  هب  ینعی  میریگب ؛ یدـج  ار  هلئـسم  نیا 

، دننکیم ینیرفآتورث  دـننکیم و  دـیلوت  دـننکیم ، راک  ملع  یانبم  رب  هک  ناینبشناد  یاھتکرـش  نیا  تقو  نآ  دـش ، هتفرگ  یدـج  فلتخم  یاھـشخب  رد  ملع  هچنانچ  رگا  تسا .

. دنناسرب یعقاو  یئافوکش  هب  ار  روشک  داصتقا  جیردتب  تسناوت  دنھاوخ 

نانآ  / ٢٨/١٣٩١/٠۶ یاھهداوناخ  روشک و  لامش  یهقطنم  حلسم  یاھورین  رادید  رد  تانایب 

لاس جنپ  تسیب و  لاس ، راھچ  تسیب و  لاس ، تسیب  ار  یئایرد  مولع  هاگـشناد  نیمھ  نم  میدرک . تفرـشیپ  ملع  زا  یهتـساخرب  یروانف  رد  میدرک ، تفرـشیپ  ام  ملع  رد 

. دنتـسین هسیاقم  لباق  منیبیم ، مراد  مھ  ار  هاگـشناد  نیا  زورما  مدید ، مھ  ار  هاگـشناد  نیا  تقو  نآ  مدرک . دیدزاب  اھراب  الاح ، ات  تقو  نآ  زا  هتبلا  مدرک . دیدزاب  ماهدمآ  لبق 

راچد تسھ ، هاگآ  هک  ار  یمدآ  دنکیم ؛ قیمع  یدنـسرخ  راچد  اعقاو  ار  ناسنا  هک  تسا  روآتفگـش  یهدیدپ  کی  دراد ، ار  یملع  تکرح  دشر  دوخ ، لابند  هک  اھهزیگنا  دشر 

« ناريا يملع  تکرح   » 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 18هاگياپ  هحفص 11 
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هدوبن هک  یایملع  زکارم  رد  تسا ، روج  نیمھ  روشک  یاھهاگشھوژپ  رد  تسا ، روج  نیمھ  روشک  یاھهاگشناد  رد  تسا ؛ روج  نیمھ  اج  همھ  رد  هتبلا  دنکیم . یتفگش 

یلیخ مھ  ناشدوجو  هک  ام  یهتشذگ  یاھلـسن  نادنمـشناد  تسا . روج  نیمھ  ام  نادنمـشناد  دیما  تسا ، روط  نیمھ  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  تسا و  هدش  دیلوت  تسا و 

یملع یاھتفرشیپ  دندوب ، یرگید  یهبترم  کی  لام  نوچ  میلئاق ، شیارب  مارتحا  مینکیم و  ریدقت  هدیـشک  یتمحز  شناد  هار  رد  هک  یـسک  رھ  زا  ام  تسا و  مرتحم  ام  یارب 

، دوب هدش  لصاح  اھتفرـشیپ  نیا  یتقو  ماهتفگ . مھ  رگید  راب  ود  راب  کی  دیاش  ار  نیا  نم  دندرکیمن ! رواب  یاهتـسھ  تعنـص  یاھتفرـشیپ  یهیـضق  نیمھ  رـس  ار  ناوج  لسن 

همان نم  هب  دنتـسھ ، یاهینلاقداص  یاھناسنا  تین ، ظاحل  زا  مھ  دناهتـسجرب ، یملع  ظاـحل  زا  مھ  متخانـشیم ، ار  اـھنیا  نم  هک  اـم  یهتـسجرب  نادنمـشناد  زا  رفن  دـنچ 

هک ار  یداینب  یاھلولس  هب  طوبرم  یاھتفرشیپ  نآ  مھ  ار ، یاهتسھ  یاھتفرشیپ  مھ  هدشن ! دوشیمن ، نیا  دنیوگیم ، هک  ینیا  دینکن ! رواب  اھدینکن ، رواب  اقآ  دنتفگ  دنتشون ،

اھتفرـشیپ نیا  هلب ، هک  داد  ناشن  رتشیب  مھ  نامز  تشذگ  دوب . دوب و  هداتفا  قافتا  اما  دندرکیمن ، رواب  دوب . ریخا  یهلاس  نیدـنچ  دـیدج  یملع  تکرح  نیا  یاھرادولج  وزج 

لباق تسا ، مولعم  ام  یارب  ناشهناقداص  تین  یھاوخریخ و  مھ  ناششناد ، مھ  متفگ  هک  ام  یهتشذگ  لسن  نآ  یارب  هک  تسا  یتکرح  یملع ، تکرح  ینعی  هدش . عقاو 

دننکیم یملع  یاھزاس  تخاس و  تافاشتکا و  یملع و  یاھتفرـشیپ  یملع و  یاھهنیمز  رد  دـنراد  یئاھراک  ام  یاھناوج  نیا  منکیم  ضرع  امـش  هب  زورما  نم  و  دوبن . رواب 

. دندرک رواب  ار  تفرشیپ  نیا  همھ  رگید  شاوی  شاوی  الاح  هچرگا  دشابن ، رواب  لباق  مھ  ام  طسوتم  یاھلسن  یضعب  یارب  دیاش  زاب  هک 

هتبلا تسا ! ولج  ایند  طسوتم  یملع  دـشر  هب  تبـسن  نوگانوگ ، یاھرامآ  رد  ربارب  هدزیـس  یھاـگ  ربارب ، هدزاـی  یھاـگ  ناریا  یملع  دـشر  هک  دـننکیم  مـالعا  یناـھج  زکارم 

نیمھ اب  دـشر  نیا  هب  رگا  تسا . عیرـس  نامدـشر  تسا ، دایز  نامیگدـنامبقع  ام  هن ، میتسھ ؛ اـیند  زکارم  یهمھ  زا  رتولج  یملع  ظاـحل  زا  اـم  هک  تسین  نیا  شیاـنعم 

نالا اما  یروانف ، شناد و  یاھشخب  یهمھ  رد  میریگب  رارق  ایند  لوا  یاھهبتر  رد  رگید  لاس  هدزناپ  رگید ، لاس  هد  هدنیآ ، یاھلاس  رد  تسا  نکمم  هلب  میھدب ، همادا  تعرس 

. یملع شخب  نیا ، مینکیم . تکرح  میراد  میھار ، طسو  نالا  هن ، زونھ 

ناوج  / ١٣٩١/٠٧/١٢ ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمشش  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

یباتـشرپ تکرح  کی  روشک ، رد  یملع  تکرح  تسا . هداتفااج  هدـش و  تیبثت  هللادـمحب  رگید  نیا  تسا ؛ ملع  تفرـشیپ  تھج  رد  روشک  رد  ینامتفگ  یاـضف  هناتخبـشوخ 

تـسد ام  هب  تیعـضو  نیا  زا  تیعقوم و  نیا  زا  هک  یتیاضر  ساسحا  هک  تسا  نیا  زا  نم  ینارگن  یلو  دـھدیم -  ناشن  ار  نیا  مھ  یناـھج  یاـھرامآ  هک  روط  نیمھ  تسا - 

هب ام  دینیبب ، تسا . هار  کی  زاغآ  رد  روشک  مھ  دیھار ، کی  زاغآ  رد  امـش  مھ  نم ! نازیزع  هک  لوا ، فرح  نآ  هب  مدرگیمرب  دـنک . مک  ار  ام  تمھ  دـنک ، لایخیب  ار  ام  دـھدیم ،

هس تفگ  دوشب  دیاش  ابیرقت  میبقع . ناھج  یملع  یهلفاق  زا  میتشاد ، ریخا  یاھنارود  لوط  رد  هک  ینوگانوگ  یاھتموکح  یگتسباو  دادبتـسا و  یتسـس و  تثابخ و  رطاخ 

مدرم هب  تبسن  رابکتـسا  ربکت و  یـصخش و  یاھزاین  هب  یگدیـسر  شون و  شیع و  رد  قرغ  روشک  نارادمامز  روشک ، یـسایس  ناربھر  میدرک . تلفغ  ام  میبقع . ام  نرق ،

رد هک  هقباسم  نادـیم  نیا  رد  میدرک . ررـض  یملع  تفرـشیپ  ظاحل  زا  رتراـبتراسخ ، مھ  میدرک ، ررـض  یـسایس  ظاـحل  زا  مھ  دـندش ؛ لـفاغ  اـیند  لاوحا  عاـضوا و  زا  دـندش ؛

ادیپ تسد  یریسلاعیرس  یهیلقن  یهلیسو  کی  هب  دنتسناوت  یئاھتلم  دندرکیم ، تکرح  روج  کی  ابیرقت  ایند  یهمھ  هکنآ  زا  دعب  میدوب ، نارگید  زا  رتولج  ام  هتشذگ  یاھنرق 

رتشیب هلصاف  اذل  دندرک ؛ ادیپ  تسد  یرتریسلاعیرس  یهیلقن  یهلیسو  هب  ام  زا  رتولج  دندوب ، ام  زا  رتولج  نوچ  اھنآ  دش . دایز  یھ  ام  یهلصاف  اذل  دنداتفا ؛ ولج  ام  زا  دننک ،

زورهبزور هک  یئایند  اب  ام  یهلـصاف  میدرکیم ، افتکا  نارگید  یاھهتخاس  نارگید و  یاھراک  یاھهدنامـسپ  هب  رثکادـح  ای  میدوب ، فقوتم  هک  ام  تسا -  لیثمت  کـی  نیا  دـش - 

ام هک  یباتـش  دندمآ . نادیم  هب  اھدادعتـسا  تخیگنارب ، ام  رد  ار  اھتمھ  درک ، رادیب  ار  اھام  یهمھ  دمآ ، یمالـسا  بالقنا  دـش . رتشیب  درکیم ، فشک  ار  یدـیدج  یاھنادـیم 

لاس تسیب  الثم  هچنانچ  رگا  تسا . دایز  هلصاف  اما  تسا ، بوخ  یلیخ  نیا  تسایند . رد  یملع  طسوتم  فراعتم و  باتـش  ربارب  هدزیـس  ربارب ، هدزای  ربارب ، هد  میراد ، زورما 

یملع تفرشیپ  هب  تبسن  ربارب  هدزاود  ار ، ربارب  هد  باتش  نیمھ  ام  میوگیم -  یـسدح  روط  نیمھ  میوگیمن ؛ قیقد  یهبـساحم  یور  لاس ، تسیب  میوگیم  هک  نم  الاح  - 

بـسانتم و  تساـم ، یملع  ثیراوم  تساـم ، یهتـشذگ  تساـم ، خـیرات  بساـنتم  تسا ؛ ناریا  تلم  بساـنتم  هک  یاهطقن  نآ  هب  دیـسر  میھاوـخ  میھد ، همادا  ار  ناـھج 

اھناوج تساھناوج . امـش  راک  نیا  و  دوب . دـھاوخ  رتراوشد  نآ  یزاسزاب  یبایزاب و  داتفا ، رود  زا  تکرح  رگا  دـتفیب . رود  زا  تکرح  نیا  میراذـگب  دـیابن  نیاربانب  تساـم . تیمھا 

. تسا مھم  ینالوط و  هار  کی  زاغآ  رد  روشک  مھ  دیمھم ، ینالوط و  هار  کی  زاغآ  رد  امش  مھ  هک  دینک  ساسحا  دننک . دایز  ار  دوخ  یاھتمھ  دیاب 

رابکتسا و ملظ و  هب  یکتم  ندش و  هلحرم  کی  دراو  رتدوز  رطاخ  هب  اھتفرـشیپ  نآ  ادبا -  دیوش -  برغ  یاھتفرـشیپ  بوعرم  امـش  هک  منکیمن  هیـصوت  هجو  چیھ  هب  نم  هتبلا 

رد اھیدنھ  دوخ  هک  دندیشکیمن -  الاب  ار  شیاھتورث  دندرکیمن ، بصغ  دندرکیمن ، رامعتسا  ار  ایسآ  دنمتورث  یهقطنم  نآ  ار ، همرب  ار ، دنھ  اھیسیلگنا  رگا  تسا . رامعتـسا 

ام دـندرک ؛ هبرف  ار  ناـشدوخ  دـندیکم و  نارگید  زا  ولاز  لـثم  اـھنیا  دنـسرب . اـجنیا  هب  دنتـسناوتیمن  املـسم  دـندرک -  میـسرت  ار  عضو  نیا  بوـخ  یلیخ  یخیراـت ، یهرود  کـی 

شیپ هللااشنا  و  دوشیم ، میدـقتعم  و  مینکیم ، تیوقت  ار  یـشوجنورد  یئازنورد و  اـم  میتسین . نارگید  ندـیکم  لاـبند  هب  هجو  چـیھ  هب  اـم  مینکب . ار  راـک  نیا  میھاوخیمن 

. دتفیب رود  زا  تکرح  دیراذگن  هک  لوا ، یهتکن  نیا  نیاربانب ، تفر . میھاوخ 

یمالسا  / ١٣٩١/٠٩/٢١ یرادیب  مالسا و  ناھج  یاھهاگشناد  دیتاسا  یناھج  سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

یاھروشک رب  دنتسناوت  ملع  تکرب  هب  اکیرمآ  برغ و  متفگ  دننک . تفرشیپ  یروانف  ملع و  ظاحل  زا  یمالسا  یاھروشک  دیاب  تساھناوج . یملع  تیبرت  رگید ، یهلئسم  کی 

اما دندروآ ، تسد  هب  تسایس  تثابخ و  یرگبیرف و  اب  مھ  ار  تورث  زا  یرادقم  هتبلا  دندروآ . تسد  هب  ملع  اب  مھ  ار  تورث  دوب ؛ ملع  ناشاھرازبا  زا  یکی  دنوش ؛ طلـسم  ایند 

، دـیدرک ادـیپ  هک  ملع  دـینک . ادـیپ  ملع  دـیاب  هیلع .» لیـص  هدـجی  مل  نم  لاـص و  هدـجو  نم  ناطلـس  ملعلا  : » دومرف هک  تسا  یتیاور  درک . ادـیپ  ملع  دـیاب  دوب . رثوم  مھ  ملع 

راک نیا  دینک ؛ قیوشت  ملع  هب  ار  ناتاھناوج  دنناچیپیم . ار  امـش  تسد  دنتـسھ ، یوق  یهجنپ  یاراد  هک  یناسک  دیـشاب ، هتـشادن  ملع  رگا  درک . دیھاوخ  ادـیپ  یوق  یهجنپ 

تکرب هب  زورما  دـشیمن . بلج  ام  فرط  هب  یھاگن  چـیھ  هک  میتشاد ، رارق  ایند  یملع  رخآ  رخآ  یاـھفیدر  رد  بـالقنا  زا  لـبق  اـم  میدرک . ار  راـک  نیا  ناریا  رد  اـم  تسا ؛ نکمم 

مھدزناـش یهبتر  رد  یملع  ظاـحل  زا  زورما  ناریا  هک  دـش  رـشتنم  اـیند  رد  دـنتفگ و  دـننکیم ، یباـیزرا  اـیند  رد  هک  یناـسک  تعیرـش ، تـکرب  هـب  مالـسا ، تـکرب  هـب  بـالقنا ،

هد ات  الثم  یلاس ؛ هچ  ات  دندرک  نیعم  رگید -  لاس  دنچ  ات  دـنتفگ  دـندرک و  ینیبشیپ  دـندرک ، ار  نایب  نیا  هک  یزکارم  نآ  دوخ  تسا . نیا  زا  لبق  هام  دـنچ  لام  نیا  تسایند .

. تسا یدایز  باتـش  ناریا ، رد  یملع  باتـش  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  نیا  ایند . رد  مراھچ  دـنتفگ  اھنآ  دیـسر ؛ دـھاوخ  یمقرکـت  یهبتر  هب  ناریا  رگید -  لاـس  هدزاود  لاـس ،

رد تکرح  نیا  دیسر . میھاوخ  ولج  هب  میورب ، شیپ  باتش  نیا  اب  رگا  میبقع . زاب  اما  تسایند ، باتـش  طسوتم  ربارب  نیدنچ  ام  باتـش  میبقع . یلیخ  زونھ  ایند  زا  ام  هتبلا 

یشخب رد  زور  کی  دنتسھ . یبوخ  یاھدادعتسا  دیراد ؛ یبوخ  یاھناوج  میراد ، یبوخ  یاھناوج  دندادعتسا . یاراد  یمالسا  یاھروشک  دنک . ادیپ  همادا  دیاب  مالسا  یایند 

هک ایند ، یملع  عجرم  دوشب  مالسا  یایند  رگید  لاس  یس  ات  هک  میشاب  هتشادن  راظتنا  عقوت و  ارچ  دوشن ؟ روجنیا  زورما  ارچ  هدوب ؛ اھناملسم  ام  تسد  ایند  ملع  خیرات ، زا 

بالقنا تکرب  هب  مالـسا و  تکرب  هب  شاهمھ  اھنیا  مینک . شالت  مینک ، تمھ  تسا ؛ ینکمم  یهدنیآ  نیا  دـننک ؟ هعجارم  یمالـسا  یاھروشک  هب  یملع  لئاسم  یارب  همھ 

. دشاب هتشاد  یرتشیب  باتش  تعرس و  دناوتیم  هک  درک  تابثا  ینید  ماظن  دیآیم . شیپ 

ماظن  / ٣٠/١٣٩٢/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

. دننک هجوت  دیاب  تفرـشیپ  یارب  یلـصا  یهطقن  ود  نیا  هب  دـنراد ، هدـھع  هب  روشک  رد  ار  یـساسا  روما  یهرادا  هک  یناسک  روشک ، ناراذگتـسایس  روشک ، نالک  نالوئـسم 

هجوت همھ  تسا ؛ یمومع  اتبسن  هناتخبشوخ  داصتقا  هب  هجوت  دوش . هیکت  دیاب  مھ  روشک  یملع  تفرشیپ  یهلئسم  یور  دوش ، هیکت  دیاب  روشک  داصتقا  یهلئـسم  یور 

ماجنا نیلوئـسم  تمھ  اب  مھ  یداصتقا  یهسامح  تفرگ ، ماجنا  یـسایس  یهساـمح  هک  ناـنچمھ  میراودـیما  هدوب . لاـسما  راعـش  وزج  مھ  یداـصتقا  یهساـمح  دـنراد .

نیا رد  منکیم . هیکت  نم  مھ  ملع  یهلئـسم  یور  دوش . زاغآ  تکرح  دیاب  نکیل  تسین ؛ لاس  کی  هام و  ود  هام و  کی  راک  تسین ؛ یتدمهاتوک  راک  یداصتقا ، راک  هتبلا  دریگب .

ام رگا  دوشن . دنک  دیاب  تفرـشیپ  تعرـس  نیا  اما  تسا ؛ هدوب  بوخ  رایـسب  تفرـشیپ ، تعرـس  یملع و  تفرـشیپ  هدوب ؛ بوخ  یلیخ  ام  یملع  تکرح  هتـشذگ ، لاس  هد 

. مینک ظفح  نانچمھ  ار  تفرشیپ  تعرس  نیا  دیاب  میسرب ، یناھج  شناد  مدقم  طوطخ  هب  میھاوخب  رگا  میسرب ، بولطم  حطس  نآ  هب  میھاوخب 

« ناريا يملع  تکرح   » 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 18هاگياپ  هحفص 12 
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اھهاگشناد  / ١۵/١٣٩٢/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

روجنیا نم  ینعی  تشاذگ . دیازت  هب  ور  درک و  ادـیپ  همادا  تکرح  نیا  دـش و  زاغآ  روشک  رد  یـشرتسگ  هب  ور  دـیدج و  یملع  تکرح  کی  شیپ  لاس  هدزاود  لاس ، هد  دودـح  زا 

هن زورما ، ات  تسا  هدش  زاغآ  لبق  لاس  هدزاود  هد  دودح  نامھ  زا  هک  روشک  رد  یملع  شالت  یملع و  راک  هب  زیمآتدھاجم  هاگن  ملع و  دـیلوت  تکرح  هک  ممھفیم  منیبیم و 

یـضعب رد  تسا -  هتـشاد  دوجو  تکرح  نیا  مھ  یملع  یاـھهنیمز  یهمھ  رد  هک  تفگ  دوشیم  اـبیرقت  هتفر . شیپ  هعـسوت  قمع و  هب  ور  هکلب  تسا ، هدـشن  فـقوتم  طـقف 

. دوب مزال  ام  روشک  یارب  یمالسا و  یروھمج  ماظن  یارب  هک  تسا  یملع  تدھاجم  نامھ  نیا  میدوب ؛ شلابند  ام  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  رتشیب -  یضعب  رد  و  رتمک ،

هدـمآ تسد  هب  ینئمطم  زکارم  زا  تسا و  یبیرقت  یاھرامآ  اھنیا  هدـش . ربارب  هدزناش  لاس ، هدزاود  نیا  زا  لـبق  هب  تبـسن  روشک  یملع  دـشر  لاـس ، هدزاود  دودـح  نیا  رد 

رد ملع  تفرشیپ  دشر  هک  دننک  رظنراھظا  ایند  ربتعم  یملع  یناسرعالطا  یاھھاگیاپ  هک  هدش  بجوم  شرتسگ  هب  ور  یملع  تکرح  نیمھ  تسا . مھم  یلیخ  نیا  تسا ؛

یداع نامیارب  مینکیم ، رارکت  دایز  میونشیم ، دایز  نوچ  ام  تسا ؛ یمھم  تاکن  یلیخ  اھنیا  میـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  ار  اھتیعقاو  نیا  تسا . ایند  طسوتم  ربارب  هدزیـس  ناریا 

یمـسر یناسرعالطا  یاھھاگیاپ  نیا  هن ، تسین ؛ تسرد  راـمآ  نیا  ریخن ، دـیوگب  مھ  رفن  کـی  دـھدب ، یراـمآ  یرفن  کـی  ـالاح  هک  تسین  یلخاد  یاـھرامآ  وزج  نیا  هدـش .

اھھاگیاپ روجنیا  لاثما  یملع و  زکارم  رد  تلاخد  زا  یناھج  طلسم  یاھتسایس  هک  منکیمن  رواب  نم  ینعی  دنتسین . بوخ  مھ  ام  اب  دننکیم ؛ دنراد  ار  تواضق  نیا  هک  دنیایند 

یناسرعالطا یاھھاگیاپ  نیمھ  دـنھدیم . ام  هب  ار  رامآ  نیا  لاحنیعرد  اما  دـننکیم ؛ راکنا  ار  ام  یاھتفرـشیپ  زا  یلیخ  هکنیاامک  دـننکیم ؛ راـکنا  دـنناوتب ، رگا  دـنرادرب ؛ تسد 

یهبتر ناریا  رگید ، لاس  جنپ  ینعی  لاس ٢٠١٨ ، رد  دنک ، ادیپ  همادا  ناریا  رد  تفرـشیپ  نیمھ  رگا  تسھ -  مھ  همھ  رایتخا  رد  هدش و  رـشتنم  ایند  رد  هک  دنیوگیم -  یملع 

روشک دندرک -  رکذ  هک  تسا  یروشک  هس  نآ  سیلگنا ؛ نیچ و  اکیرمآ و  رگید -  روشک  هس  زا  دعب  ینعی  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  تشاد ؛ دھاوخ  ار  ایند  یملع  مراھچ 

؛ دنک دای  دنگوس  شیور  دناوتیم  ناسنا  هک  تسا  یئاھرامآ  دصرددص  اھرامآ  نیا  هک  منک  اعدا  مھاوخیمن  نم  هتبلا  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  دوب ؛ دھاوخ  ناریا  مراھچ ،

. تفرشیپ هب  ور  یمومع  تکرح  کی  تسا ؛ کبس  نیا  هب  نالا  روشک  یاھھاگشناد  تکرح  شور و  نکیل  هن ،

زا رتروآتفگـش  اھرامآ  مینک ، هسیاقم  دوب -  توغاط  نارود  بالقنا و  زا  لـبق  ثاریم  هک  هچنآ  ینعی  بـالقنا -  لوا  نارود  اـب  ار  روشک  زورما  یھاگـشناد  تیعـضو  رگا  اـم  بخ ،

تسیب دودح  ینعی  تسھ ؛ روشک  رد  وجشناد  رازھ  دص  راھچ  نویلیم و  راھچ  زورما  میتشاد ؛ وجـشناد  رازھ  داتفھ  دص و  دش ، زوریپ  بالقنا  هک  یزور  نآ  تسھ . مھ  اھنیا 

رد هچ  میراد ؛ یھاگـشناد  ملعم  رازھ  تصـش  دودح  رد  زورما  دوب ، اھنیا  لاثما  ملعم و  رایـشناد و  رایداتـسا و  داتـسا و  رازھ  جنپ  دودح  شود  رب  میلعت  راب  زور  نآ  ربارب . جنپ  و 

نایب درادن  یموزل  رگید  هک  ماهدرک  تشاددای  یئاھزیچ  اجنیا  نم  هتبلا  تسا . یاهدنزرا  یاھتفرشیپ  اھنیا  تسا ، یمھم  لئاسم  اھنیا  یشھوژپ . زکارم  رد  هچ  اھھاگشناد ،

نیققحم فرط  زا  هک  یایملع  تالاقم  ینعی  دانتـسارپ -  یملع  تالاقم  دوش . حرطم  تسین  مزـال  مھ  اھیـضعب  دیاهدینـش ، دـینادیم و  اھامـش  ار  اـھنیا  زا  یـضعب  منک ؛

اما منک ؛ هیکت  نآ  یور  مھاوخیمن  نم  الاح  هک  دناهداد ، نم  هب  زیر  روط  هب  ار  شرامآ  تسا ؛ شیازفا  هب  ور  زورهبزور  دوشیم -  دانتسا  اھنآ  هب  ایند  رد  دوشیم و  رشتنم  یناریا 

. هداتفا قافتا  روشک  رد  یملع  تدھاجم  سپ  تسا . یمھم  یهدیدپ  یلیخ  نیا 

رس مینیشنب  میـشکب ، یتحار  سفن  کی  مینکیم ، هدھاشم  روشک  رد  فلتخم  یاھهنیمز  رد  ار  یملع  یاھتفرـشیپ  نیا  ام  هک  الاح  ایآ  تسا : حرطم  اجنیا  رد  یلاوس  کی 

نمزم یاھیگدنامبقع  راچد  یگدنز  زاین  دروم  یاھـشناد  زا  یرایـسب  رد  زونھ  میبقع ، ملع  مدقم  طخ  زا  زونھ  ام  هن . تسا ؛ یفنم  خساپ  هک  تسا  ادـیپ  بخ ، نامیاج ؟

هک فقوتم  ایند  رد  ملع  ناوراک  یھگناو  مینک . راک  دـیاب  میتسھ ، یگدـنامبقع  راـچد  نوچ  سپ  میاهتـشاد . اھـشناد  زا  یـشخب  رد  هک  یتفرـشیپ  نیا  یهمھ  اـب  میتسھ ؛

اذل دراد . مزال  تدھاجم  دراد ، مزال  شالت  شاهمھ  اھنیا  میورب ؛ ولج  دـیاب  هکلب  مینک ، ظفح  ار  نامیلعف  هاگیاج  دـیاب  طقف  هن  ام  دـننکیم . تکرح  تعرـس  اب  دـنراد  دوشیمن ؛

؛ دوش فقوتم  روشک  یملع  تکرح  دـیراذگن  دـتفیب ، رود  زا  تکرح  نیا  دـیراذگن  هک  تسا  نیا  روشک  ناگبخن  روشک و  نادنمـشناد  روشک و  یاھھاگـشناد  هب  ام  فرح  نیلوا 

. درادب زاب  یملع  تفرشیپ  تمس  هب  دشر  زا  ار  روشک  هاگشناد  دناوتن  یعنام  چیھ 

تسا لئاق  یتاذ  شزرا  ملع  یارب  مالـسا  تسا ؛ یمھم  یهطقن  کی  شدوخ  نیا  هتبلا  هک  تسین -  ملع  هب  ینامرآ  مارتحا  تھج  هب  طقف  مینکیم ، هیکت  ملع  یور  ام  هکنیا 

لماع تردـق . هب  دراد  جایتحا  دـنک ، یگدـنز  تمارک  اـب  دـنک ، یگدـنز  زیزع  دـنک ، یگدـنز  تحار  هکنیا  یارب  تلم  کـی  تسا . تردـق  ملع  یتاذ ، شزرا  نیا  رب  یهوـالع  نکیل  - 

یلم تمارک  وربآ و  دناوتیم  مھ  دنک ، داجیا  یـسایس  رادتقا  دناوتیم  مھ  دنک ، داجیا  یداصتقا  رادتقا  دناوتیم  مھ  ملع ، تسا . ملع  دشخبیم ، رادتقا  تلم  کی  هب  هک  یلـصا 

ملع سپ  تسا . تمارک  اب  اعبط  اھناسنا  یللملانیب و  یهعماج  مشچ  رد  ملع ، یهدـننک  دـیلوت  اناد ، ملاـع ، تلم  کـی  درواـیب . دوجو  هب  ناـیناھج  مشچ  رد  تلم  کـی  یارب 

هجوچـیھهب دراد ، دوجو  هک  یباتـش  نیا  دراد ، دوجو  هک  یتکرح  نیا  دـیاب  نیاربانب  دراد . مھ  ار  نیرفآرادـتقا  مھم  رایـسب  یاھـشزرا  نیا  یتاذ ، شزرا  یتاذ و  تمارک  رب  هوالع 

. دوشن دنک  فقوتم و 

تلود  / ٠۶/١٣٩٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

نم هک  روطنآ  هدش و  عورش  یبوخ  تکرح  کی  میراد ؛ ملع  یهنیمز  رد  فرط  نیا  هب  شیپ  لاس  هدزای  لاس ، هد  دودح  زا  ار  یباتـشرپ  تکرح  کی  ام  دینیبب  ملع ؛ یهنیمز  رد 

تضھن ملع و  یاھزرم  نتسکش  یملع و  یانغتسا  یهلئسم  ام  هک  یلوا  زور  نآ  ینعی  هدش ، رتشیب  مھ  زورهبزور  تکرح  نیا  منکیم ، هظحالم  ار  اھشرازگ  منیبیم و  مراد 

لثم فارطا ، زا  اعقاو  میدید  ناھگان  دعب  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  تفرشیپ  تعرس  تفرـشیپ و  یارب  تیفرظ  همھ  نیا  هک  مدرکیمن  رواب  مھ  هدنب  دوخ  میدرک ، حرطم  ار  یرازفامرن 

فقوتم دیاب  نیا  دنششوج ؛ لاح  رد  فلتخم ، یاھشخب  رد  ام  یاھھاگشناد  ام ، یروانف  یملع -  یاھکراپ  ام ، یتاقیقحت  زکارم  دینک ، هاگن  امش  نالا  دیـشوج . یاهمـشچ 

هک مینک -  یداصتقا  ار  ملع  میربب و  شیپ  ار  یملع  راک  میتسناوت  اـم  رگا  ینعی  درک ؛ دـھاوخ  یـساسا  کـمک  اـم  هب  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  مھ  داـصتقا  یهنیمز  رد  دوشن .

. دوب دھاوخ  رتهفرص  رپ  رایسب  ام  یارب  اھنیا ، دننام  میراد و  هک  ییاھیشورفماخ  زا  تفن و  شورف  زا  داصتقا  یهنیمز  رد  اعطق  درک -  مھاوخ  هراشا  الاح 

، ار یرصنع  کی  درک ، یاینارنخـس  کی  راضح  زا  یکی  رادید -  ود  نیا  زا  یکی  رد  اھوجـشناد ؛ ای  دندوب ، هاگـشناد  دیتاسا  هک  تسین  مدای  الاح  ناضمر -  هام  رادید  رد  لاسما 

دمآرد زا  رتشیب  ماهدرک -  تشاددای  هتبلا  میوگب ؛ مناوتیمن  هنافـساتم ، هدـنامن  مدای  نوچ  نم  الاح  هک  ربارب -  نیدـنچ  روشک  یارب  نآ  دـمآرد  هک  درک  یفرعم  ار  یلوصحم  کی 

تالکـشم مھ  ام  یارب  دراد ، مھ  دـنمهقالع  دراد ، ایند  رد  مھ  یرتشم  هک  مینکب  راـک  لوصحم  نآ  یور  هچناـنچ  رگا  هک  تسا  اـم  زاـگ  اـی  تسا  اـم  تفن  هک  دـینک  ضرف  ـالثم 

. تسا ملع  یور  یهیکت  ام ، یداصتقا  تالضعم  یداصتقا و  تالکشم  لح  یاھدیلک  زا  یکی  اعقاو  ینعی  میشاب ؛ هتشاد  ییاھدمآرد  نینچ  میناوتیم  درادن ، یدیلوت 

ود وزج  نیا  مدرک  ضرع  دـنکب . مامتھا  نآ  هب  دـیاب  تلود  صوصخب  دوشب ، دـنک  اقلطم  دراد ، دوجو  زورما  هک  یباتـشرپ  تکرح  میراذـگن  الوا  ملع ، یهنیمز  رد  میناوتب  دـیاب  اـم 

. دوشب راک  دیاب  ملع  تفرشیپ  یهلئسم  یور  هژیو  روطهب  ینعی  تسا ؛ روشک  یاھهمانرب  لوا  تیولوا 

ناوج  / ١٣٩٢/٠٧/١٧ ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمتفھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

هتفرگ و رارق  یمالـسا  ناریا  لباقم  رد  زورما  هک  یاهھبج  ینمـشد  میوگب : مھ  ار  نیا  دـیتسھ ، یمالـسا  ماظن  نادـنزرف  دـیبالقنا و  نادـنزرف  هک  زیزع  یاھناوج  امـش  هب  نم 

دتفیب . قافتا  نیا  دنھاوخیمن  تسا ؛ ناریا  ندش  دنمتردق  یهطقن  نیمھ  یور  زکرمتم  دنکیم ، ینمشد 

)...(

دارفا زا  یـشزرااب  ناگرامـش  عقاو  رد  قیقحت ، اـھنیا  زا  شیپ  یرواـنف و  ملع و  یاھهتـشر  زا  یاهتـشر  رھ  رد  روشک ، رـساترس  رد  ناـگبخن  یهعومجم  اھامـش -  ـالاح  بخ 

نینچ کـی  راـب  ریز  دـیاهداد  ار  ناـتیاھهناش  ناـتدوخ  تبوـن  رد  زورما  دـھدیم -  ماـجنا  ار  یخیراـت  تلاـسر  نیا  دراد  هک  دنتـسھ  یمیظع  یهعوـمجم  نیا  یهدـنھد  لیکـشت 

یسایس یعامتجا و  مھم  تاکرح  یهمھ  رد  دیاین . دوجوهب  طسو  رد  یاهفقو  هتکس و  هک  تسا  نیا  مھم  دتفین ، رود  زا  امـش  تکرح  هک  تسا  نیا  مھم  یمیظع . یهثداح 

عافد نارود  رد  ام  دیایب . دوجوهب  هفقو  نآ  طسو  رد  تشاذگ  دیابن  دش ، زاغآ  یتدمدنلب  میظع  گرزب و  راک  کی  یتقو  دـش ، عورـش  یتکرح  کی  یتقو  تسا ؛ نیمھ  یماظن  و 

؛ دیسریم یزوریپ  هب  تکرح ، نآ  داتفایمن  رود  زا  رگا  دشیم ، عورش  یتکرح  کی  یتقو  میدیدیم ؛ نایعلاب  ار  نیمھ  یماظن ، یاھیریگرد  گنج و  یاھهنحـص  رد  مھ  سدقم 

یملع تکرح  نیا  دیراذگب  دیابن  دوب . شلابند  هب  یماکان  داتفایم ، رود  زا  راک  دشیم و  ضراع  یلبنت  دمآیم ، دوجوهب  دیدرت  دـشیم ، تسـس  اھمزع  هار ، طسو  رد  رگا  اما ] ]

. دتفیب رود  زا  باتشرپ 

« ناريا يملع  تکرح   » 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 18هاگياپ  هحفص 13 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23451
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ىمالسا  / ١٣٩٣/٠٣/٠۴ ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

نیودـت هللااشنا  مشـش  ىهمانرب  نیا  رد  ار  روشک  لاس  جـنپ  ىارب  ىلمع  هار  ىهشقن  امـش  دـش ؛ دـھاوخ  نیودـت  روشک  لاس  جـنپ  ىاھتـسایس  ىنعی  مشـش  ىهماـنرب 

ىکی دنک . ادیپ  ىلجت  دـیاب  همانرب  نآ  رد  ىتمواقم  داصتقا  ىور  هیکت  هک  تسا  داصتقا  ىکی  دراد : دوجو  دـشاب -  عماج  دـیاب  همانرب  هتبلا  ىلـصا -  ىهطقن  هس  درک . دـیھاوخ 

دوجوهب روشک  رد  ىبوخ  تکرح  لاس  هدزاود  هد  نیا  رد  اھلاس ، نیا  رد  هللادمحب  تسا ؛ هدش  زاغآ  بوخ  روشک  رد  ىملع  تکرح  ملع ؛ موس  و  تسا ... ؛ گنھرف  ىهلئسم 

هب ىلم  تورث  زا  ىھجوت  لباق  شخب  ىلم و  تزع  زا  ىمھم  شخب  ىلم و  تاراختفا  زا  ىلیخ  دریگب . باتـش  تعرـس و  دیاب  هکلب  دوشب ، دنک  دیابن  اقلطم  تکرح  نیا  هدمآ ؛

مھم ىلیخ  روـشک  ىارب  شناد ، ىهتخانـشان  ىاھنیمزرـس  فـشک  ىملع و  نوگاـنوگ  ىاھـشخب  رد  تفرـشیپ  قـیقحت و  ملع و  ىهلئـسم  دـیآىم ؛ تسدهب  مـلع  تـکرب 

. دریگب رارق  هجوت  دروم  همانرب  رد  دیاب  هللااشنا  مھ  نیا  تسا ؛

اھهاگشناد  / ١١/١٣٩٣/٠۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

اھلاس ام  مالـسا . ىایند  تایح  ىارب  رابتعا  کی  هب  هکلب  ام ، ىهعماج  ام و  تلم  ىهدـنیآ  تاـیح  ىارب  تسا  ىـساسا  زیچکـی  نم  رظن  هب  روشک ، ىملع  تکرح  ىهلئـسم 

عورـش روـشک  رد  ىملع  تضھن  ىملع و  تکرح  اـتقیقح  ىنعی  تسا ؛ هداد  مھ  خـساپ  مینکیم و  هیکت  ملع  لـئاسم  ىور  هک  تسا -  لاـسهدزاود  لاـسهد ، دـیاش  تسا - 

نیا هک  تسا  ىزیچ  نآ  زا  شیب  ىلیخ  اـھهنومن  و  دیدینـش ، مرتـحم  دـیتاسا  زا  ار  نآ  ىهنوـمن  هک  تسا -  هتفرگ  ماـجنا  ىگرزب  ىاـھراک  تـسا و  هـتفر  شیپ  تـسا و  هدـش 

زیزع روشک  ىملع  تضھن  زا  هدش  ىیامنور  عقاو  رد  روشک و  ىملع  تکرح  نیا  هدـش  هتخانـش  مھ  ایند  رد  اعقاو  تسا و  هدـش  عورـش  راک  دـندرک -  نایب  اجنیا  رد  ناتـسود 

میراد دنت ، ىبیشارس  کی  رد  هک  میتسھ  ىناسک  لثم  ام  تسا . هدیـسرن  تابث  ىهطقن  هب  زونھ  نامتکرح  نیا  ام  هک  تسا  نیا  دنکیم ، هغدغد  راچد  ار  نم  هچنآ  نکل  ام ،

نم میھار -  ىهمین  رد  فلتخم  لیالد  هب  میھار ؛ طـسو  اـما  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  مھ  ىداـیز  ىاـھراک  میاهتفر ، مھ  شیپ  میاهدرک ، تکرح  هلب ، مینکیم . تکرح  ـالاب  فرط  هب 

دنت ىیالابرس  نیا  رد  میاهدرک -  ضرع  ار  ىـضیارع  فلتخم  ىاھتبـسانم  هب  فلتخم ، ىاھاج  رد  میاهدرک  تبحـص  بخ ، مھدب ؛ لیـصفت  هنیمز  نیا  رد  ىلیخ  مھاوخیمن  الاح 

نیا تکرح ، نیا  تضھن ، نیا  ندنادرگزاب  داتفا ، رود  زا  ام  تکرح  رگا  تسین . رگید  فقوت  دوب ؛ دـھاوخ  هارمھ  درگبقع  اب  فقوت  نیا  میدرک ، فقوت  رگا  مینکیم ، تکرح  میراد  هک 

؛ درک راک  دیاب  دناسر ، ددم  دناسر ، ورین  ناوت  ىهمھ  اب  دـیاب  ىملع  تکرح  نیا  هب  منکب  ضرع  مھاوخیم  نم  تسا . ام  ىهغدـغد  نیا  دوب ؛ دـھاوخ  رتلکـشم  ىملع  باتش 

. دوشب فقوتم  تکرح  نیا  هک  میروایب  شیپ  ىتیعضو  ادابن 

اھهاگشناد  / ١١/١٣٩٣/٠۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

ضارتعا ام  هب  دـنراد ؛ تیـساسح  نمـشد  ىهملک  ىور  اھىـضعب  ـالاح  روشک . ىملع  تکرح  ندرک  فقوتم  ىارب  اـم  نانمـشد  ىهھبج  رد  دراد  دوجو  ىیاـھهزیگنا  اـنئمطم 

؛» سیلبا  » ناونع ناطیش ،»  » ناونع هدش  رارکت  ردقچ  نآرق  رخآ  ات  لوا  دینیبىم  دینک ، هظحالم  ار ]  ] نآرق امش  هکىلاحرد  نمشد ؛ نمـشد ، دییوگیم  مادم  ارچ  هک  دننکیم 

نیا شیاـنعم  مینکیم ، هیکت  مادـم  نمـشد  ىور  اـم  هکنیا  تسین ؛ بیع  هک  نمـشد  نتـسنادنمشد  درک . تلفغ  دـیابن  هک  نمـشد  زا  هدـش . رارکت  ررکم  هدـش ، هتفگ  ررکم 

نمشد تسا ، ام  ىنورد  نمشد  رتدب ، اھنمـشد  ىهمھ  زا  کیبنج ؛ نیب  ىتلا  کسفن  کودع  ىدعا  هن ، میلفاغ ؛ نامدوخ  ىنورد  تالکـشم  نامدوخ و  بویع  زا  هک  تسین 

دوخ ىاج  هب  اھنیا  تسا -  مولعم  هکنیا  تسا - ]  ] نامروما دربشیپ  رد  اـم  ریبدـت  مدـع  تسا ، اـم  ىیاـسآنت  تسا ، اـم  ىلبنت  تسا ، اـم  بلطتحار  سفن  تسا ، اـم  دوخ 

امـش هکنیا ]  ] ـالاح دـید -  تخانـش ، ار  نمـشد  دـیاب  بخ ، درک . دـھاوخ  تراـسخ  راـچد  ار  اـم  هک  تسا  ىمیظع  ىدربھار  ىاـطخ  ىنوریب ، نمـشد  زا  تلفغ  اـما  ظوفحم ؛

مھم ىاھهشقن  زا  ىکی  داد . صیخـشت  دیاب  ار  وا  ىهشقن  دیمھف ، دیاب  ار  وا  ىنمـشد  تسا -  ىرگید  ثحب  دشابن ، روجنآ  دـشاب ، روجنیا  نمـشد  اب  نامدروخرب  دـییوگیم 

. دنکیم ادیپ  انعم  میدرک ، ضرع  ام  هک  ىداھج  تیریدم  نآ  اجنیا  هاگشناد ؛ هب  میدرگیمرب  میدیمھف ، ار  نیا  ىتقو  بخ ، تسا . روشک  رد  ىملع  تکرح  ندرک  فقوتم  نمشد ،

شلاچ کی  ربارب  رد  هک  ىـشالت  نآ  زا  تسا  ترابع  داھج  تسین . داھج  ىـشالت  روج  رھ  دریگیم ؛ ماجنا  ىاىنمـشد  کی  لباقم  رد  هک  ىـشالت  زا  تسا  ترابع  داـھج  نوچ 

ىملع تضھن  روشک و  ىملع  تکرح  هک  دینکب  هجوت  هک  تسا  نیا  اجنیا  رد  ىداھج  تیریدم  ىانعم  تقونآ  تسا . داھج  نیا  دریگیم ؛ تروص  لباقم  فرط  ىوس  زا  هنامصخ 

، دیتسھ وجشناد  هک  امش  دیداتسا ، هک  امش  دیریدم ، هک  امـش  هنامـصخ  شلاچ  نیا  لباقم  رد  هک  هنامـصخ ، شلاچ  کی  اب  تسا  هجاوم  روشک  ىملع  تفرـشیپ  روشک و 

، میظع ىهصرع  نیا  نوگانوگ  ىاھشخب  زا  ىـشخب  رھ  تیریدم  هچ  ترازو ، تیریدم  هچ  هاگـشناد ، تیریدم  هچ  هاگتـسد ؛ تیریدم  ىداھج و  تکرح  دش  نیا  دیتسیاب ؛ دیاب 

هک میتشاد  روشک  ربتعم  هاگـشناد  کی  رد  ار  ىناـسک  میتشاد . هاگـشناد  رد  ىبولطماـن  ىاـھهنومن  ىنارود ، کـی  رد  هتـشذگ ، رد  هتبلا  اـم  ىداـھج . تیریدـم  دـش  دـھاوخ 

، دندرکیم ادیپ  دندرکیم ، وجتـسج  ار  هبخن  ىوجـشناد  هک  میتشاد  ىیاھمدآ  اھزغم ؛ رارف  اھزغم ، رارف  دنیوگیم  ررکم  هکنیا  روشک ! کرت  هب  دندرکیم  قیوشت  ار  هبخن  ىاھناوج 

ىناسک ترازو  لخاد  رد  هک  ار  نارود  نیا  میدـنارذگ  ار و  نیا  میدـید  ىنارود  کی  رد  و  میتشاد ؛ ار  نیا  ىنارود  کی  رد  دـنورب ؛ دـننک و  کرت  ار  روشک  هکنیا  هب  دـندرکیم  قیوشت 

ىشارتعنام هک  دوب  نیمھ  تیعقاو  اما  هجوم ، ناشدوخ  رظن  زا  ىلیالد  اب  تسا  نکمم  هتبلا ] [ ؛ دندرکیم ىـشارتعنام  ىملع  تفرـشیپ  ىملع و  تکرح  لباقم  رد  هک  دندوب 

رارق ىناسک  رایتخا  رد  هاگـشناد  دنھدیمن ؛ تیمھا  نآ  هب  دنراگناىم ؛ چیھ  هب  ار  ىملع  تفرـشیپ  هک  دریگن  رارق  ىناسک  رایتخا  رد  هاگـشناد  دوشب ؛ رارکت  دـیابن  اھنیا  دوب .

؛ تسا اـم  ىلـصا  ضرع  نیا  دـننکیم . کرد  روـشک  نیا  تشونرـس  ىارب  تلم و  نیا  تشونرـس  ىارب  ار  هلئـسم  نیا  تیمھا  دـنروشک ؛ ىملع  تفرـشیپ  قشاـع  هک  دریگب 

نیا دیراذگن  هدرک ، عورش  ار  ىتکرح  هاگشناد  دیتسھ ؛ دیتاسا  امش  دوخ  مھ  دنتسھ ، اھهاگشناد  نیلوئسم  مھ  دنتـسھ ، ىتلود  نیلوئـسم  مھ  هلئـسم ، نیا  بطاخم 

میراد شیپ  رد  هار  ىلیخ  زونھ  ام  تسین -  اجنیا  رد  مالک  لیـصفت  ىاج  الاح  مدرک -  ضرع  دوشب . فعاضم  دیاب  دـنک و  ادـیپ  همادا  تسیاب  تکرح  نیا  دوشب ؛ فقوتم  تکرح 

. درک تدھاجم  دیاب  ىلیخ  درک ؛ شالت  دیاب  ىلیخ  تسا ؛ رظن  دروم  ىملع  ظاحل  زا  هک  میسرب  ىاهطقن  نآ  هب  ات 

اھهاگشناد  / ١١/١٣٩٣/٠۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

. دیھدن رارق  ىـسایس  ىاھحانج  ىاھتیلاعف  اھـشالت و  ىـسایس و  نالوج  زکرم  ار  هاگـشناد  هک  ىتیریدم  نوگانوگ  نالوئـسم  اھهاگـشناد و  ناریدـم  زا  منکیم  شھاوخ  نم 

رد ىسایس  تکرح  ىفن  ىانعمهب  نیا  تفرگ . ماجنا  ىاهرود  کی  رد  هک  ىراک  ىسایس ؛ ىاھهاگشاب  هب  دنوشب  لیدبت  اھهاگشناد  هک  تسا  نیا  ىملع  تکرح  کلھم  مس 

، ىسایس هاگن  اھتنم  مدقتعم -  مھ  نالا  متسھ -  ماهدوب و  نایھاگشناد  اھوجشناد و  ىسایس  راک  ىدانم  عفادم و  هشیمھ  هدنب  تسین ؛ اھهاگـشناد  نایوجـشناد  نیب 

کی نداد ، رارق  ىسایس  راک  هاگنالوج  ار  ىملع  طیحم  ار و  سرد  سالک  ار و  هاگـشناد  تسا و  فرح  کی  نتـشاد ، ىـسایس  تیلاعف  ىـسایس و  مھف  ىـسایس ، برـشم 

راک دراد -  تیمھا  همھنیا  هک  ملع -  لئاسم  ىهنیمز  رد  دناوتب  هاگشناد  هک  تسا  نیا  هب  ىهدننککمک  هاگـشناد  شمارآ  دراد . توافت  رگیدمھ  اب  اھنیا  تسا ؛ ىرگید  فرح 

هاگشناد و رد  ىملع  تکرح  هک  تسا  نیا  دروخ ، میھاوخ  هک  ىاهبرض  نیلوا  دوشب ، نیا  سکع  هدرکن  ىادخ  رگا  و  دھدب ، ماجنا  ار  شدوخ  ىهفیظو  دھدب ، ماجنا  ار  شدوخ 

. تسا درگبقع  ىانعمهب  فقوت ، میدرک  ضرع  و  دش ؛ دھاوخ  دنک  ای  دش ، دھاوخ  فقوتم  روشک  رد  نآ  عبت  هب 

اھهاگشناد  / ١١/١٣٩٣/٠۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

ىاھزاین هب  رظاـن  روشک ، ىملع  تیلاـعف  هک  تسا  نیا  ىملع  ىاـھتیلاعف  رد  ىـساسا  ىهتکن  کـی  تسا ؛ هدـش  عورـش  تکرح  هللادـمحب  ىملع  تیلاـعف  ىملع و  راـک  رد 

ىنعی دراد ، ىرتـشم  زورما  اـم  روـشک  ىهدـشهیامن  ىملع  تـالاقم  دـندرک ، هراـشا  ناتـسود  هک  روطناـمھ  تسین . هدـشنیمات  زورما  لـماک  روـطهب  نیا  هک  دـشاب  روـشک 

ىهیاـم دوشب ، هداد  عاـجرا  نآ  هب  و  دوشب ، عقاو  عجرم  دـینک و  هیھت  ىاهلاـقم  امـش  هکنیا ] ، ] هلب تسین . ىفاـک  نیا  بخ ، ىلو  تسا ؛ ناوارف  اـیند  رد  ىملع  راـک  ىرتـشم 

ىهنیمز رد  امـش  هچنآ  هک  تسا  نیا  رتمھم  نیا  زا  اـما  تسا ؛ روـشک  ىملع  تفرـشیپ  ىهناـشن  تسا و  بوـخ  ىلیخ  مھ  روـشک  ىارب  تسا ، ىبوـخ  زیچ  تـسا ، راـختفا 

، نارحب تیریدم  هب  طوبرم  ىزرواشک ، هب  طوبرم  تعنـص ، هب  طوبرم  لئاسم  دروم  رد  دیدرک ، هظحالم  زورما  بخ ، روشک . ىاھزاین  هب  دشاب  رظان  دـینکیم ، راک  ىملع  لئاسم 

قیقحت دـناوتیم  بخ  دـندرک ؛ حرطم  دراد  دوجو  هک  ار  ىیاھفعـض  اھدوبمک و  دـنتفگ ، ار  ىیاھزاین  دـندرک ، زاربا  نارظنبحاـص  ار  ىبلاـطم  روشک ، نوگاـنوگ  لـئاسم  هب  طوبرم 

« ناريا يملع  تکرح   » 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 18هاگياپ  هحفص 14 
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. دشاب اھزاین  نیا  عفر  هب  رظان  دوشب و  هیھت  اھزاین  نیا  نیمات  ىارب  ىملع ، ىهلاقم  ىملع ، شھوژپ  ىملع ،

یگنھرف  / ١٣٩٣/٠٧/٢۶ بالقنا  یلاع  یاروش  دیدج  یهرود  زاغآ  مکح 

. دراد یدج  شقن  نآ  رد  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  هک  تسا  روشک  یاھتیولوا  نیرتیساسا  زا  یکی  روشک  یروانف  یملع و  تکرح  باتش  تفرشیپ و  یدج  یریگیپ 

نآ رد  تکرح  و  هدـش ؛ لیکـشت  یملع  عماج  هشقن  یربھار  داتـس  هتفای ، ار  دوخ  هار  هشقن  یروانف  ملع و  هزوح  روشک ، یملع  عماـج  هشقن  غـالبا  بیوصت و  اـب  هللادـمحب 

یاوق رد  نالوئـسم  یوس  زا  هژیوب  یرتشیب  مامتھا  تیدـج و  اب  ریـسم  نیا  تسا  مزال  تسا ، هتـشاد  یپ  رد  مھ  یبوخ  یاھدرواتـسد  راثآ و  نونکاـت  دـیدرگ و  زاـغآ  ریـسم 

اروش دوش و  هدوزفا  نآ  رب  زور  هب  زور  دیاب  هکلب  دبای ، شھاک  یکدنا  یتح  یاهناھب  چـیھ  هب  دـیابن  روشک  یملع  دـشر  باتـش  دوش . لابند  مرتحم  تلود  اصوصخ  هناگهس و 

. دیامن افیا  لاعف  یدج و  روطب  نآ  یربھار  شیاپ و  تراظن و  رد  ار  دوخ  شقن  زین 

ناوج  / ١٣٩٣/٠٧/٣٠ ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمتشھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

همادا ار  هار  نیا  دـیاب  بخ  اھتنم  هللادـمحب ؛ لـماکروطهب  میاهداـتفا  هار  اـم  هداد ؛ ماـجنا  ىقیقح  رادتھج و  رادناـج و  ىملع  تکرح  کـی  ریخا  لاـس  هدزاود  هد  نیا  رد  روشک 

اب ىاهفقو  رھ  نوچ  دوشب ؛ هفقو  راـچد  دـیابن  ىملع  تکرح  هک  مدرک  دـیکات  ( ۴ ، ) دـش رـشتنم  ىگنھرف  بالقنا  ىلاع  ىاروش  ىارب  هک  ىریخا  مکح  نیمھ  رد  نم  میھدـب .

ردـقنیا ىگدـنامبقع  اما  تسا  بوخ  ام  تفرـشیپ  تعرـس  نالا  هلب ، میراد ؛ مھ  ىدایز  ىاھىگدـنامبقع  میتسھ ، ىناھج  ىهقباسم  کی  رد  ام  تسا . هارمھ  درگبقع 

ىملع تکرح  نیا  دوشب . شالت  میھدب و  همادا  دیاب  دناسرب . نامزاین  دروم  هاگیاج  نآ  هب  ار  ام  هتسناوتن  زونھ  تسا ؛ هدرکن  هقافا  زونھ  تفرشیپ  تعرس  نیا  هک  تسا  دایز 

ندروآ ىور  ناینبشناد و  ىاھتکرـش  نیمھ  لیکـشت  اھنآ  زا  ىکی  هک  دنکب -  ادـیپ  همادا  دراد  هک  ىیاھهلابند  ىـشاوح و  نیمھ  اب  ىملع  تکرح  نیا  هچنانچ  رگا  تسا . مزال 

. درک دھاوخ  ادیپ  تاجن  روشک  تسا -  هداتفا  هار  جیردتب  هللادمحب  هک  تسا  ىملع  تکرح  نیا  مزاول  زا  اھنیا  تسا ]  ] ناینبشناد داصتقا  هب 

مق  / ١٣٩٣/١٠/١٧ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ار میرحت  اـم  اـت  دـیرادرب  زیمآراـختفا  ىهدـیدپ  نـالف  زا  تسد  دـیرادرب ، ملع  ىوس  هب  تکرح  زا  تسد  دـیرادرب ، لالقتـسا  زا  تسد  دـیرادرب ، مالـسا  زا  تسد  دـنراذگیم  طرش 

. دینکیمن لوبق  اعطق  دینکیم ؟ راک  هچ  امش  میرادرب ؛

١٣٩٣/١١/٢٧ /  « دنمرنھ یادھش  هرگنک   » و وجشناد ،» یادھش  هرگنک  «، » یتیبرت روما  یادھش  هرگنک   » یاھداتس یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دنتشاد ناشدوخ  میدربیمن ، ام  هکیلاحرد  هھبج -  دیربیم  دیراد  ار  وجشناد  یاھهچب  نیا  امش  اقآ  هک  دندروآیم  نابز  هب  مھ  اھیـضعب  دندرکیم و  رکف  اھیـضعب  یزور  کی 

یلاخ اھهاگـشناد  دـنورب -  دـنھدب  هزاـجا  هک  دـندرکیم  راداو  ار  دوخ  نوماریپ  دارفا  اھدـنفرت  اھـشالت و  عاونا  اـب  دـشیم ، هتفرگ  ناـشیولج  هک  مھ  ییاـھنآ  دـنتفریم ؛ قوش  اـب 

، دـیآیم دوجوهب  هعماج  رد  هک  یتاکرح  ریاـس  زا  ناـمدوخ ؛ یملع  تکرح  رد  اـم  هک  دـش  بجوم  اـھنآ  تدـھاجم  اـھنآ و  شـالت  اـھنآ و  تکرح  دوشیم ؛ فقوتم  ملع  دوشیم ،

روصت زور  نآ  میراد ؛ یزیمآراـختفا  تیعـضو  کـی  میراد ؛ یلوبق  لـباق  تیعـضو  کـی  روـشک ، حطـس  رد  ناـمیملع  تکرح  رد  اـم  زورما  هللادـمحب  میورب . وـلج  رتـشیب  رتـشیپ و 

مولعم دیآیم . دوجوهب  الخ  دوشب ، هتشک  هھبج و  هب  دورب  ملعم  نیا  داتـسا ، نیا  وجـشناد ، نیا  دنمرنھ ، نیا  هبخن ، نیا  هچنانچ  رگا  هک  دشیم  هتفگ  دیاش  زور  نآ  دشیمن ؛

یاھهنیمز رد  ملع ، ملاع  رد  هک  دندمآ  دوجوهب  یناگتـسجرب  هللادمحب  زورما  اما ] ، ] دـنتفر اھنآ  تسا . اھفرح  نیا  زا  شیب  یلیخ  ادـخ  هار  رد  داھج  تداھـش و  تاکرب  هک  دـش 

همادا نیا  تسا و  تلم  کی  تدـھاجم  تکرح و  تاکرب  اھنیا  دنتـسھ . یناـھج  یللملانیب و  حطـس  رد  نداد  ناـشن  لـباق  ینعی  دناهتـسجرب ؛ نوگاـنوگ ، یاھـشخب  رد  رنھ ،

. تشاد دھاوخ  همادا  تفر و  دھاوخ  شیپ  تشاد ؛ دھاوخ 

نایوجشناد  / ٢٠/٠۴/١٣٩۴ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

اجنیا مھ  ام  دننکیم ، ار  ناشدوخ  راک  دنراد  دنتـسھ ، یناریدم  هدع  کی  میرادن ؛ یرثا  روشک  رد  هک  ام  مینکب ؟ لابند  یروجهچ  ار  اھنامرآ  نیا  ام  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم 

کی هک  یتقو  امـش  تسا . زاسنامتفگ  وجـشناد  تسا ؛ زاسمیمـصت  وجـشناد  تسین . یروجنیا  زگرھ  تسا ؛ هلئـسم  مھف  رد  هابتـشا  نیا  مینزیم . فرح  میھدیم ، راعش 

رد ریگمیمـصت  دیز  دوشیم ؛ یزاسمیمـصت  بجوم  نیا  دنکیم ، داجیا  هعماج  رد  نامتفگ  کی  نیا  دیتسیایم ، نآ  یاپ  دجب  دینکیم و  رارکت  دییوگیم ، دینکیم ، لابند  ار  ینامرآ 

تـضھن نامتفگ  نیمھ  شاهدـنز  یهنومن  کـی  دـنکب . لاـبند  دوشیم  روبجم  دـمآرد ، ناـمتفگ  کـی  ناونعهب  یزیچ  کـی  هک  یتقو  یروشک ، تیریدـم  یریگمیمـصت  زکرم  نـالف 

هد دمآ ؛ دوجوهب  نآ  ساسارب  هعماج  تکرح  دمآرد ؛ نامتفگ  کی  ناونعهب  دش و  لابقتـسا  هناتخبـشوخ  دـش ، رارکت  دـش ، حرطم  هک  تسا  یملع  تکرح  یایحا  یرازفامرن و 

زا یـسک  دـشاب . رثوم  دـناوتیم  وجـشناد  تسا ، روجنیمھ  اـھهنیمز  یهمھ  رد  میوریم . ولج  مینکیم و  تکرح  روـطنیمھ  میراد  یملع  ظاـحل  زا  اـم  هک  تسا  لاـس  هدزناـپ 

ریبعت بخ ، دـننامیم ؛» باوخ  مھ  مدرم  دـنامب ، باوخ  هک  یتقو  تسا ؛ هعماج  نذوم  وجـشناد   » هک دـندومرف  ناشیا  هک  دـندرک  لقن  یتشھب ، دیھـش  موحرم  لوق  زا  نازیزع 

. تسا یرثایب  یاھراک  امش ، ییوجشناد  یاھراک  نیا  هک  دینکن  روصت  هجوچیھهب  دیشاب ، زاسنامتفگ  دیناوتیم  دیشاب ، هدننکرادیب  دیناوتیم  امش  تسا ؛ یبوخ 

١٣٩۴/٠٧/٢٢ /  « ادرف ناگبخن   » یلم شیامھ  نیمھن  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

دینک رکـش  هداد ؛ امـش  هب  ادخ  هک  تسا  یتمعن  کی  نیا  تسا ، یھلا  تبھوم  نیا  تسا ، ادخ  تمعن  نیا  دـینادب ؛ ادـخ  زا  ار ، یگبخن  نیا  ینعی  ار ، ناتدوخ  یدوجوم  امش 

یھلا تمعن  رب  دیازفایم ، امش  تاقیفوت  رب  نیا  دیروایب . نابز  هب  ادخ ، ناتدوخ و  نیب  ار  رکـشت  نیا  دیـشاب و  رکـشتم  لاعتم  یادخ  زا  دینک ، دایز  ادخ  اب  ار  ناتطابترا  ار ، ادخ 

هار رد  روشک  یمومع  میظع  تکرح  نیا  هک  تسا  یدوجوم  نیا  یهرابرد  رکفت  یهیال  کی  هاگن و  کی  مھ  نیا  دینادب ؛ بالقنا  زا  و  دینادب . ادخ  زا  دیازفایم ؛ هداد  امـش  هب  هک 

ییاھامیپاوھ نامھ  هک  تسا  نیا  شاهلابند  ( ٣ ،) دندناوخ هدـنب  لوق  زا  ار  یاهرطاخ  کی  یراتـس  یاقآ  الاح  دوبن . اھزیچ  نیا  دوبن ، بالقنا  رگا  تسا . بالقنا  تاکرب  زا  ملع ،

یورین رد  ام  یاھناوج  درذـگیم  دراد  زور  نآ  زا  لاس  دنچویـس  زورما  دـننکیم ؛ راک  دـنراد  زورما  اـت  دـش ، دـھاوخ  ریگنیمز  یلکب  همھ  زور ،  ٣١ زور ، ات ٣٠  دـنتفگیم  اـم  هب  هک 

، دـنتخادنا راک  هب  ار  ناـشدوخ  رگهزجعم  یاھتـسد  ( ۴ -) دوب زور  نآ  یاـھناوج  ناـمھ  زا  یکی  ناـشیا  دوـخ  ردـپ  هک  - ؛ دـندش دراو  دـندرک ، تمھ  ناـمینف ، یاـھورین  ییاوـھ ،

راک دنراد  اھنامھ  مھ  زورما  ات  و  دندرک ، راک  گنج  رخآ  ات  دـش ، دـنھاوخ  ریگنیمز  اھنیا  دـشیم  هتفگ  ام  هب  هک  ییاھامیپاوھ  نامھ  دـنتخادنا و  راک  هب  ار  ناشرکف  ناشنھذ و 

نآ دروآ . دوجوهب  بالقنا  ار  اھتـسد  یهزجعم  دـنراک . لوغـشم  دنتـسھ و  نالا  اھجـنپفا ، نامھ  اھراھچفا ، نامھ  اھهدراھچفا ، نامھ  اھیـسودصیس ، ناـمھ  دـننکیم ؛

دوب و بالقنا  زا  لبق  هب  طوبرم  رکفت  دوبن ، بالقنا  رکفت  ناشرکفت  نکل  دندش - دیھـش  مھ  ناشرفن  دنچ   - دندوب یبوخ  نامدرم  دـش ، مامت  راک  دـنتفگیم  نم  هب  هک  یناردارب 

زا شدوخ  نورد  رد  تسا  لکـشتم  هک  گرزب  یهعطق  کی  ینعی   - ار هتـسبرد  یاھهعطق  دـننک ، ریمعت  دنتـساوخیم  یتقو  ار  اھامیپاوھ  نیا  تاعطق  دـندرکیم . هاگن  دـید  نآ  اـب 

، یناریا رفامھ  ینعی  دندنادرگیمرب . دندرکیم و  ضوع  اجنآ  اکیرمآ ، دندربیم  دنتشاذگیم  امیپاوھ  رد  ار  هتسبرد  یهعطق  نیا  دننکب ؛ زاب  دنتـشادن  قح  هعطق - هاجنپ  لھچ  الثم 

هب دنادرگرب ؛ ار  قرو  دمآ  بالقنا  دوب . یروجنیا  بالقنا  زا  لبق  رکفت  دنک ؛ لمع  دیاب  یروجهچ  تسھ و  هچ  دنیبب  ات  هعطق  نیا  هب  دنزب  تسد  تشادن  قح  یناریا  ینف  رـسفا 

رد اـیند  روشک  همھنیا  نیب  رد  اـم  هک  هدـش  نیا  هجیتـن  دزادـنیب . راـک  هب  ار  شدوـخ  ینورد  یورین  هکنیا  هب  درک  قـیوشت  ار  وا  داد ، تئرج  داد ، تیوـھ  داد ، تیـصخش  یناریا 

دـصیس لاس ، تسیود  هک  دنتـسھ  ییاھروشک  روشک  تسیود  نیا  رد  هک  ایند  روشک  تسیود  نیب  رد  تسا . یگرزب  فرح  یلیخ  نیا  میریگب ؛ رارق  یملع  مھدزناپ  یهبتر 

دناوتب تالکـشم  همھنیا  اب  میرحت ، اب  گنج ، راشف  اب  دوبن - زیچچـیھ  چـیھ ؛ هک  بالقنا  زا  لبق   - بالقنا زا  دـعب  ناریا  دـنراد ، یملع  راک  یهقباس  تعنـص و  یهقباـس  لاـس 

. داد ام  هب  بالقنا  ار  نیا  حطس ؛ نیا  هب  دناسرب  ار  شدوخ 

ناوج  / ٠٧/٢٨/١٣٩۵ یملع  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

« ناريا يملع  تکرح   » 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 18هاگياپ  هحفص 15 
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؛ دننکیم شفقوتم  ار  یملع  تکرح  نیا  دنناوتب ، رگا  دنکیم . تکرح  دراد  امئاد  نمشد  دنیـشنیمن ؛ راکیب  هک  نمـشد  هکنیا  رطاخ  یارب  تشاد . رظن  رد  مئاد  دیاب  ار  نمـشد 

الاح ( - ٨) ماهدرک رارکت  اھراب  نم  هکنیا  مینک . کمک  فارحنا  نیا  هب  نامدوخ  یاھیرگیـشان  رثارب  تسا  نکمم  ام  دننکیم . فرحنم  ار  نآ  درک ، شفقوتم  دوشیمن  دـننیبب  رگا 

دیلوت یریگتھج  نیا  اب  تین ، نیا  اب  فدھ ، نیا  اب  دشاب و  روشک  یاھزاین  تمدخ  رد  هریغ  هماننایاپ و  هلاقم ، یتاقیقحت ، یاھراک  دنتفگ - نامزیزع  یاھناوج  زا  یـضعب  مھ 

کی . ] دننک هدولآ  دننک ، شماندب  دننکیم  یعس  دننک ، شفرحنم  ای  دننک  شفقوتم  دنتـسناوتن  رگا  دوشن ؛ فرحنم  یملع  تکرح  هک  تسا  نیا  رطاخهب  دوشب ، هیھت  دوشب و 

نیا دنکیم ؛ شخپ  ایند  رد  درادیمرب و  سکع  هماننایاپ  شورف  یولبات  زا  هاگـشناد ، یولج  نابایخ  رد  دوریم  دـعب  دوشیم ، نامھم  دنمـشناد ، کی  ناونعهب  اجنیا  دـیآیم  رفن ]

؟ مینکیم هابتشا  ارچ  میمھفیمن ؟ ارچ  دندنمشناد ؟ اھنیا  ناریا ؟ هب  دنکیم  توعد  ار  اھنیا  یسکهچ  تسا . ندرک  هدولآ 

؛ دنزب دروکر  ایند  فورعم  یدانتسا  یاھهاگیاپ  رد  روشک  یملع  تفرشیپ  دشر  هک  دننک  یراک  دنتسناوت  اھراک ، نیا  نیلوئسم  روشک و  یاھناوج  هتـشذگ  لاس  دنچ  لوط  رد 

یایدانتسا یاھهاگیاپ  ار  نیا  مرادن ، ربخ  هک  نم  تسین ، نم  فرح  دوب ، ایند  طسوتم  ربارب  هدزیس  لاس ، نالف  رد  روشک  یملع  تفرـشیپ  تعرـس  میاهتفگ  اھراب  ام  هکنیا 

هک نم  دشاب ؟ ایند  طسوتم  ربارب  هدزیـس  یروشک  کی  تکرح  تعرـس  هک  تسا  یخوش  نیا  دـنداد . تداھـش  دـنتفگ و  دیـسانشیم  ار  اھنآ  اھامـش  ایند و  رد  دـنفورعم  هک 

؛ میناسرب ولج  فص  هب  میناوتب  ار  نامدوخ  هک  دوشب  دایز  ردقنآ  نامتعرـس  دیاب  میتسھ ؛ بقع  یلیخ  ام  هک  تسا  نیا  شتلع  دوشب ، مک  دـیراذگن  ار  تعرـس  نیا  میوگیم 

دوب انب  دـیایب ؟ نییاپ  دوب  انب  رگم  هدـماین ؛ نییاپ  نالف  یهجرد  زا  الثم  ام  یملع  هاـگیاج  اـقآ  هک  دـنھدیم  باوج  نم  هب  مرتحم  نیلوئـسم  ـالاح  ( ٩ .) ماهتفگ ار  نیا  اـھراب  نم 

یملع تکرح  نیا  رگا  دراد ، نمـشد  یملع ، تکرح  نیا  دـنیبب ؛ بیـسآ  یملع  تکرح  نیا  میھدـب  هزاجا  ام  دـیابن  تسا . نیا  لاکـشا ، تعرـس ؛ اب  مھ  نآ  دورب ، الاب  هاگیاج 

زا تسا  ترابع  هجیتن  نآ  تسیچ ؟ هجیتن  نآ  دـینادیم  تشاد . دـھاوخ  یخلت  نیگنـس و  رایـسب  یهجیتن  کی  مینکن ، تبقارم  نآ  زا  میمھفن و  ام  دوشب و  اھینمـشد  راچد 

ناوخسرد یهنازرف  ناوج  یهعماج  رد  یدـیما  کی  تسین . اھیناسآ  نیا  هب  رگید  شندرک  وفر  ندرک و  تسرد  دـمآ ، دوجو  هب  نیا  رگا  روشک ؛ ناوج  یاھورین  رد  ساـی  داـجیا 

اھهچب نیا  زورما  هک  ار  یتبحص  منکیم ، هسیاقم  نم  دننکیم ؛ تبحص  دنیآیم  مینیـشنیم و  اھناوج  اب  اجنیا  هک  تسا  اھلاس  بخ   - هدرک ادیپ  دوجو  لاس  دنچ  نیا  لوط  رد 

، دناهدرک ادیپ  قمع  دناهدش ، هتخپ  دـناهتفر ، شیپ  دـناهدرک ، دـشر  ام  یاھناوج  هدرک ؛ قرف  نامـسآ  ات  نیمز  متفنـشیم ، اجنیا  لبق  لاس  دـنچ  الثم  هک  یتبحـص  اب  دـندرک ،

. دنادرگرب ار  اھنآ  دوشیمن  یناسآ  نیا  هب  دنوشب ، دیماان  دنوشب ، سویام  اھناوج  نیا  رگا  دراد - تمیق  یلیخ  اھنیا  هدش ؛ عیسو  ناشھاگن  یهرتسگ 

میراد ییاھهاگشیامن  تاسلج و  ام  هک  میوگب  امش  هب  اجنیمھ  نم  مھ  ار  نیا  تسا . نھپ  مھ  ماد  اھاج ؛ رگید  غارس  دنوریم  دندش  سویام  هک  اجنیا  زا  یاهدع  کی  بخ ،

؛ دشابن هناگیب  یاھمدآ  هب  ام  یاھدادعتسا  یفرعم  یارب  ینوناک  نیا  هک  دیـشاب  بقارم  اھتنم  تسا  یبوخ  زیچ  یلیخ  نیا  اھنیا ؛ دننام  یملع و  یاھتفرـشیپ  شیامن  یارب 

. دـننک ناشییاسانـش  نامدوخ  یاھهاگتـسد  دـنکب ، ییاسانـش  وا  هکنیا  زا  لبق  هن ، دـنربب ؛]  ] دـنرادرب دـنیایب  دـننک و  ییاسانـش  اھنآ  دـینک ، یفرعم  اجنیا  ار  اھهچب  اـمش 

هب دـننک ، بذـج  ار  اھنیا  دـننک ، ییاسانـش  ار  اھنیا  نارگید  زا  لبق  نامدوخ  یلخاد  یاھهاگتـسد  اما  دـنوشیم ، راکـشآ  هرخالاب  درک ، ناشناھنپ  هدرپ  تشپ  ار  اھنیا  دوشیمن 

امـش دنراذگیم ، یزایتما  کی  شیارب  تبرغ ، رانک  رد  اھنآ ] [ ؛ تبرغ رب  دـھدن  حـیجرت  ار  شدوخ  یهداوناخ  شدوخ و  یگدـنز  طیحم  هک  تسین  یناوج  چـیھ  دـنھدب . راک  اھنیا 

یهعماج زا  عاـفد  رد  هدـنب  هک  منکب  ضرع  امـش  هب  نم  دـیھدب . رارق  هدافتـسا  دروم  شروشک  یارب  ناـتدوخ و  یارب  ار  وا  دـیھدب و  وا  هب  ار  زاـیتما  نآ  زا  رتمک  یتح  دـیناوتیم 

هک هللااشنا  تسا ؛ ریخهبتبقاع  هللااشنا  تسا و  یتکرباب  تکرح  تکرح ، نیا  هک  منادـیم  و  دـمآ ، مھاوخن  هاـتوک  یاهرذ  مراد  سفن  اـت  روشک ، یملع  تکرح  زا  ناـگبخن و 

. میورب شیپ 

بالقنا  / ١٠/١٣/١٣٩۵ ربھر  اب  فیرش  هاگشناد  روآلادم  یجیسب  نایوجشناد  ناگبخن و  رادید 

دنک دیابن  هجوچیھهب  روشک  رد  یملع  تکرح  شالت و  دندوزفا : نآ ، یلمع  جیاتن  ندش  رادیدپ  روشک و  رد  ملع  دـیلوت  نامتفگ  ندـش  ریگارف  هب  هراشا  اب  بالقنا  مظعم  ربھر 

. دبای همادا  یرتشیب  باتش  اب  دیاب  هکلب  دوش  فقوتم  ای 

بالقنا  / ١٠/١٣/١٣٩۵ ربھر  اب  فیرش  هاگشناد  روآلادم  یجیسب  نایوجشناد  ناگبخن و  رادید 

ار روشک  تلم و  کی  ییاھنتهب ، یملع ، تفرـشیپ  دـندرک : دـیکات  یبایزرا و  مھم  رایـسب  یملع ، شالت  رانک  رد  ار  یبالقنا  ینید و  دـھعت  عوضوم  یاهنماخ ، هللاتیآ  ترـضح 

هقطنم یارب  نآ  ندش  وگلا  روشک و  لئاسم  ندیـسر  ناماس  هب  زاسهنیمز  یبالقنا ، یونعم و  یالاو  یاھنامرآ  اب  یملع  تکرح  ندش  هارمھ  هکلب  درک  دھاوخن  دنمتداعس 

. دوب دھاوخ  ناھج  مالسا و  یایند  و 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

. دنفلاخم مھ  ام  یملع  تردق  اب  ماهدناوخ . ررکم  نم  ار  ناطلس » ملعلا   » ثیدح یملع . تردق  تسا ؛ یملع  عیرس  تکرح  تردق ، لماوع  زا  یکی 

رد یھاگ  رـصانع  نامھ  مینکب ، ناـشزھجم  میریگب و  راـک  هب  ار  اـھنیا  اـھروشک  لـخاد  رد  دـیاب  هک  درک  دـیکات  درک و  هیـصوت  ثیبخ  یـسیلگنا  نآ  هک  یایموب  رـصانع  ناـمھ 

ورب اقآ ! [ » دـنیوگیم [ ؛ جراخ فرط  هب  دـنھدب  چوک  ار  وا  تسا ، دادعتـسااب  رگا  دـھدن ؛ ماجنا  یملع  تکرح  هکنیا  یارب  دـننک ، سویام  ار  اـم  ناوج  دـننکیم  یعـس  اھهاگـشناد 

. مھدب تداھـش  مناوتیم  نم  ار  نیا  دناهداتـسیا ؛ ام  نموم  یاھناوج  هتبلا  دنھدب . مھ  شاداپ  دـنھدب ، مھ  لوپ  و  ینکیم ؛» عیاض  ار  تدوخ  هچ ؛ هک  یاهدـنام  اجنیا  اجنالف ،

، ام یاھناوج  دنشاپب ، ار  یدیمون  رذب  هکنیا  یارب  دنھدیم  ماجنا  اھهاگشناد  نوریب  اھهاگشناد و  حطس  رد  نمشد  یهتخورفدوخ  رصانع  زا  یـضعب  هک  ییاھتثابخ  مغریلع 

توھبم اعقاو  ناسنا  هک  دندزیم  فرح  یروج  دـندوب ، هدـمآ  روشک  یهتـسجرب  هاگـشناد  کی  ناگتـسجرب  ناریگلادـم و  نیا ، زا  لبق  زور  دـنچ  دناهداتـسیا . ام  نموم  یاھناوج 

مواقم یاھهار  زا  یکی  تخانـش . دـیاب  ار  ناشیاھهئطوت  اما  دناهتخانـشن  ار  ام  مدرم  اھنیا  هک  درک  مھاوخ  ضرع  الاح  اـھنیا . ندز  فرح  ناـقتا  تحـص و  ییاـبیز و  زا  دـنامیم 

. دنکب ادیپ  شھاک  نآ  باتش  دیاب  هن  دوشب ، فقوتم  دیاب  هن  هک  یملع ، تکرح  زا  تسا  ترابع  روشک  ندرک 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، دربـب نیب  زا  ار  فاـفع  اـیح و  دربـب ، نیب  زا  ار  ناـمیا  تسا . نیا  نمـشد  فدـھ  دربـب ؛ نیب  زا  مدرک - ضرع  هدـنب  هک   - ار یلم  رادـتقا  لـماوع  نیا  هک  تسا  نیا  لاـبند  نمـشد 

اھهاگتــسد و دـنک ، فـقوتم  ار  یملع  تـکرح  دـنک ، شودــخم  ار  یلم  تزع  دربـب ، نـیب  زا  ار  نـید  تیمکاـح  هـب  خــسار  داـقتعا  دربـب ، نـیب  زا  ار  ینید  یناـبم  هـب  یدــنبیاپ 

. دنک فیعضت  ار  اھنیا  دنتلم ، رادتقا  روشک و  رادتقا  رھظم  هک  ییاھهعومجم 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

زا یھاتوک  تدـم  فرظ  رد  ار  مویناروا  یزاسینغ  دـناوتیم  هک  یناریا  ناوج  منکیم : ضرع  هدـنب  میرادـن ؛ هتفرـشیپ  یاـھرازبا  میرادـن ، نردـم  یاـھرازبا  اـم  دـنیوگیم  یـضعب 

لکـشم یهدـمع  هک  ماهتفگ  یموـمع  ینارنخـس  رد  ار  نیا  نم  و  تفرگ ؛ ماـجنا  روـشک  رد  هک  دوـب  یگرزب  رایـسب  راـک  نیا  هـک   - دـناسرب دـصرد  تـسیب  هـب  دـصرد  مـینوهس 

دـصرد تسیب  هب  ار  مویناروا  یزاسینغ  هک  درک  ادـیپ  ار  ییاناوت  نیا  یروشک  یتقو  تسا ؛ دـصرد  تسیب  اب  دـصرد  مینوهس  ای  دـصرد  هس  نامھ  نیب  مویناروا ، یزاسینغ 

میدوب دـھاش  ام  هک  یھاتوک  تدـم  رد  اـم ، دنمـشناد  ناـناوج  ار ، راـک  لکـشم  یهعطق  نیا  تسا ؛ اـجنیا  رد  لکـشم  یهدـمع  دورب ؛ دـصرد  ات ٩٩  دـناوتیم  یتحارب  دـناسرب ،

ماجنا ار  یمیظع  یملع  تکرح  روجنیا  دناوتیم  هک  یناوج  نآ  دنناسرب - دـصرد  تسیب  هب  دـصرد  مینوهس  زا  ار  یزاسینغ  دـننک و  یط  ار  هار  نیا  دنتـسناوت  و  دـندنارذگ ] ]

اب نم  دیوگیم  تسینویھص  یماظن  ریدم  تسینویھص ، رـسفا  هک  دنکب  یراک  یللملانیب  تخـس  رایـسب  یاھمیرحت  دوجو  اب  امیپاوھ  کشوم و  تخاس  رد  دناوتیم  ای  دھدب ،

، دنک تسرد  کشوم  روجنآ  دناوتیم  هک  یناوج  بخ  دنداد ؛ ماجنا  یگرزب  راک  اھنیا ] ، ] مرادـب زاب  دـندرک  اھنیا  هک  یراک  نیـسحت  زا  ار  مدوخ  مناوتیمن  اما  منمـشد ، اھیناریا 

هب دصرد  مینوهس  زا  ار  مویناروا  یزاسینغ  دناوتیم  دـناسرتب ، ار  نمـشد  دـنک ، تسرد  هتفرـشیپ  حالـس  دـنک ، تسرد  یماظن  حالـس  روجنآ  دـنک ، تسرد  امیپاوھ  روجنآ 

؛ دراد ار  شاییاناوت  ام  ناوج  دـناوتیمن ؟ ارچ  دربب ؟ شیپ  دـھدب و  تفرـشیپ  رگید  عوضوم  نـالف  اـی  وردوخ  دـیلوت  یارب  ار  نیـشام  دـناوتیمن  ناوج  نیا  دـناسرب ، دـصرد  تسیب 

« ناريا يملع  تکرح   » 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 18هاگياپ  هحفص 16 
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. میھدب ماجنا  میناوتیم  ار  اھراک  یلیخ  اھراک ؛ نیا  یارب  تسا  هدامآ  یناریا ، یهدرکلیصحت  دادعتسااب و  داوساب و  ناوج  لاعف  رکفتم و  زغم  ام ، یناسنا  یورین 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

درک طابنتسا  درک و  جارختـسا  نآ  ساسارب  ار  یلم  عفانم  درک ؛ یراشفاپ  نآ  رب  درک و  فیرعت  تلم  یارب  یتیوھ  کی  هک  تسا  نیمھ  یمالـسا  بالقنا  گرزب  یاھراک  زا  یکی 

همھنیا اب  هیامرس ، همھنیا  اب  ام  روشک  دینک  هظحالم  امش  هکنیاامک  میسریمن ؛ اعقاو  مھ  یلم  عفانم  هب  یلبق  لکش  نآ  رد  ام  درک . لابند  درک و  قیدصت  درک و  میـسرت  و 

رد تشادن . دوب  ایند  رد  هک  یلیس  نآ  اب  بسانتم  شناش و  اب  بسانتم  تفرشیپ  چیھ  بالقنا  زا  لبق  ات  هطورشم  نارود  زا  تیوھ ، نیمھ  نداد  تسد  زا  رطاخهب  تاناکما ،

، هن ام  روشک  رد  اما ] [ ؛ تفر شیپ  یرگید  روج  یگدـنز  فلتخم  یاھـشخب  ظاحلزا  یروانف ، ظاـحلزا  یملع ، ظاـحلزا  ولج  تمـس  هب  تکرح  هدـنز ، لاـعف و  هتفرـشیپ و  یاـیند 

هب میراد  مینکیم  ساسحا  میراد ، تفرشیپ  مینکیم  ساسحا  بالقنا  زا  دعب  زا  ام  هدش . ضوع  تیعضو  هاگن ، نیا  رییغت  اب  فرطنیا  هب  بالقنا  زا  اما  دوب ؛ مکاح  دوکر  فقوت و 

. تسا سوسحم  تفرشیپ  اما  تسا ، دایز  اھیگداتفابقع  هتبلا  مینکیم ؛ تکرح  ولج 

١٣٩٧/٠۴/٠٩ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

راختفا مھ  دعب  دھدب و  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  اھنآ  ناج  دتـسرفب و  گنج  نادیم  هب  هداد  شرورپ  دوخ  شوغآ  رد  ار  اھنآ  لگ  لثم  هک  ار  دوخ  ناوج  دـنزرف  هس  یردام  کی  هکنیا 

دنک رظنفرـص  هیرگ  سامتلا و  رارـصا و  اب  دوخ  یهدوسآ  تحار و  یگدنز  زا  ناھدنامرف ، شیپ  هک  یناوج  نآ  دوبن ؛ ریذپناکما  نامیا  اب  زج  نیا  تسا ، هدرک  ار  راک  نیا  هک  دـنکب 

داھج دـش ، تسرد  هاپـس  دـندمآرد ، تکرح  هب  اھناوج  تخیگنارب ، تلم  رد  ار  مادـقا  ار ، راثیا  ار ، دـیما  نامیا ، تشادـن . ناـکما  ناـمیا  اـب  زج  گـنج ، نادـیم  هب  دـنربب  ار  وا  هک 

، دنھدب ناشن  نادیم  طسو  ار  ناشدوخ  یقیقح  روضح  دنتسناوت  دنتفرگ ، یاهزات  ناج  حلسم  یاھورین  دش ، تسرد  یمومع  یاھتکرح  دش ، تسرد  جیسب  دش ، تسرد 

، ناـگبخن مدرم ، دـش و  دازآ  روشک  رد  یملع  تکرح  دـمآ ، دوجو  هب  یملع  یاـھهعومجم  دـمآ ، دوجو  هب  یگدـنزاس  یاـھهعومجم  دـمآ ، دوـجو  هب  یتامدـخ  یاـھهعومجم 

؛ دندیشچ ار  ناشدوخ  یزارفارس  یدنلبرس و  لالقتسا و  معط  هدنشوک ، لاعف و  رصانع 

یتخانش  / ١٣٩٧/١١/٠٣ مولع  هعسوت  داتس  ناققحم  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

، دتفیب باتـش  زا  رگا  تکرح  نیا  نکل  هدش  یبوخ  یدـج  تکرح  کی  روشک  رد  یملع  تکرح  ریخا - لاس  تسیب  بیرق   - لاس تسیب  لاس ، هدزناش  هدزناپ  نیا  رد  دـمحلا 

یفاک اما  تسا  بوخ  یلیخ  نیا  بوخ ، یلیخ  تسا ؛» ایند  طسوتم  ربارب  هدزناپ  الثم  ام  تکرح  باتـش  اقآ !  » دـنیوگیم دـنھدیم ، رامآ  تاقوا  یـضعب  الاح  مینامیم . بقع  ام 

هب میسرب  هکنیا  یارب  مینکیم ، عورـش  رفـص  ریز  زا  هک  یتقو  میدرک و  عورـش  ابیرقت  رفـص  ریز  زا  توغاط  میژر  یدوبان  زا  دعب  ام  میدرک . عورـش  رفـص  ریز  زا  ام  نوچ ] [ ؛ تسین

؛ تسا ایند  طسوتم  ربارب  دنچ  الثم  ام  باتش  نالا  هک  تسین  یفاک  نیا  دشاب . دایز  دیاب  باتش  نیا  مھ ]  ] یاینالوط تدم  رد  دشاب و  دایز  یتسیاب  نامباتش  جوا ، یهطقن 

ام هچنانچ  رگا  الاو  میـسرب ؛ جوا  یهطقن  هب  میناوتب  ام  ات  دشکب  لوط  دیاب  لاس  یـس  دشکب ، لوط  لاس  تسیب  یتسیاب  باتـش ، تدش  حالطـصا  هب  نیا  اما  تسھ ]  ] هلب

[. مینامیم بقع  ، ] مینکن

اھهاگشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠٨ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  ینایرج  رطاخ  هب  هیضق ، نیا  یور  منکیم  دیکات  نم  هکنیا  داد . رارق  تلفغ  دروم  یتسیابن  ار  نیا  تسا ؛ ریگمشچ  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یھاگشناد  یاھتفرشیپ 

؛ دوشیم راک  نیا  یور  دراد  ایند  رد  نالا  روشک ؛ یملع  میظع  تکرح  نداد  ناشن  شزرایب  ندرک و  کبـس  ندرک ، کـچوک  یارب  اـیند ، رد  هکلب ]  ] ناریا رد  طـقف  هن  هداـتفا ، هار 

رد ناریا  یهرابرد  دـیوشیم - علطم  ای  دـیعلطم  اھامـش  دـبال  هک  ( - ٢) تسا دروفنتسا  هاگـشناد  یهمانرب ٢٠۴٠  نیا  شاهنومن  کـی  دـننکیم ؛ یزیرهماـنرب  دـننکیم ، جرخ  لوپ 

، دـننکیم ییادـصمھ  اھنآ  اب  هک  دنتـسھ  یناسک  مھ  اـجنیا  رد  هک  روشک ؛ یھاگـشناد  مھم  یاـھراک  روشک و  یملع  یاھتفرـشیپ  ندرب  لاوس  ریز  ٢٠۴٠ و  لاس ] ، ] ٢٠۴٠

. دریگیم ماجنا  اھراک  نیا  زا  مھ  اجنیا  دنھدیم ؛ ساپ  ناشھب  اھنآ  ندز  لگ  یارب 

اھهاگشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠٨ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاج هب  سای  حور  ندیمد  یارب  دراد  دوجو  روشک  جراخ  روشک و  لخاد  رد  ینایرج  کی  زورما  دیما . زا  تسا  ترابع  تفرشیپ  یارب  یساسا  طرش  کی  هک  تسا  نیا  هتکن  کی 

اـضعب یاھربخ  هناضرغم و  یاھلیلحت  اب  ناشجاتنتـسا  و  دننکیم ، ثحب  ناریا  لئاسم  هب  عجار  دننیـشنیم ، جراخ  رد  هک  مدرک  هراشا  تبحـص  لوا  رد  هک   - دیما حور  ندـیمد 

هدیدان اعبط  ار  اھتیقفوم  بخ  ینیرفآسای . تسین - نآ  تفرـشیپ  هب  مھ  یدـیما  درادـن و  یتفرـشیپ  یملع  تکرح  ناریا  رد  هک  تسا  نیا  عقاو - فالخ  یاھربخ  ینعی   - غورد

دادعت الاح   - دشاب یاهبخن  هچنانچ  رگا  دنکیمن . راک  دـش ، سویام  وا  یتقو  دراذـگیم ؛ رثا  وجـشناد  نھذ  رد  نیرفآسای  نایرج  نیا  دراذـگیم ؛ رثا  وجـشناد  یور  نیا  دـنریگیم و 

[ اذل [ ؛ دـنرادن ار  تاناکما  نیا  رثکا ، نکیلو  دـنکیمن . هاگن  مھ  شبقع  هب  جراخ ، دوریم  دراذـگیم  دـشاب ، هتـشاد  تاناکما  دـشاب ، هتـشاد  ییاناوت  و  دنتـسھ - روج  نیا  یکدـنا 

یملع تفرـشیپ  دننک ؛ ادیپ  یراک  کی  دننک و  ادـیپ  یلغـش  کی  هکنیا  یارب  دـنتفایم  یملع  یاوتحم  نودـب  ولو  یمـسر  شزرا  یاراد  کردـم  کی  لابند  دـنوشیم و  سویام 

. دیآیمن شیپ 

مالسلامھیلع  / ١۴٠٠/١١/٠٣ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

دـص ربارب ، اھهد  دـیاش  ربارب ، هد  تفگ  دوشیمن  تسھ - نامدای  ام  هک   - بالقنا زا  لبق  هب  تبـسن  ارھز  یهمطاف  کرابم  مان  بـالقنا ، زا  دـعب  یھلا  لـضف  هب  یھلا ، قیفوت  هب 

تکرح نیمھ  ار ، تنمیب  تمدـخ  نیمھ  مینکیم ؛ هدـھاشم  مـیراد  هعماـج  رد  مـھ  ار  نآ  رثا  تـسا ؛ یمطاـف  یهعماـج  هعماـج ، ینعی  دوـشیم ؛ هدرب  دوـشیم و  رارکت  ربارب 

دیھش مان  یسک  دینکیم : هدھاشم  روج  کی  یملع  تکرح  نارود  رد  دینکیم ، هدھاشم  روج  کی  سدقم  عافد  نارود  رد  امـش  ار  تنم  دزم و  نودب  راک  نیمھ  ار ، یجیـسب 

یداو رد  هک  یناگرزب  نیا  تسیک ؛ یمظاک  دنسانشیمن  مھ  زونھ  اھیلیخ  دوب ؛ هتفنشن  ار  ینایتشآیمظاک  موحرم  گرزب  دنمشناد  یاهتـسھ ، یادھـش  اھهدازیرخف ،

. دندرک حتف  یمالسا  یروھمج  مالسا و  یارب  مدرم و  نیا  یارب  روشک  نیا  رد  ار  یملع  گرزب  یاھنادیم  تنم ، دزم و  نودب  هک  دنتسھ  یناسک  دندش  دراو  ملع 

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

هب طوبرم  یاھزاین  نیا  زا  نم  دارم  دننکیم . تلفغ  مھ  اھیضعب  دنھدیم ، ماجنا  دنھدیم و  صیخـشت  اھیلیخ  ار  اھنیا  تسا ؛ هدنیآ  یاھزاین  هک  تسھ  مھ  ییاھزیچ  کی 

لکشم ادرف  دیشابن ، شرکف  هب  زورما  رگا  دینکیم ؛ ریگ  ادرف  ینعی  دنام ؛ دیھاوخرد  ادرف  دیھدن ، ماجنا  یراک  شیارب  دیتفین و  رکف  هب  زورما  امش  رگا  هک  تسا  ییاھزاین  هدنیآ 

هار هب  یملع  تضھن  کی  گرزب و  یملع  تکرح  کی  مینکن ، تیبرت  ار  نیققحم  ام  رگا  زورما  تسا . لـیبق  نیا  زا  ققحم  دنمـشناد و  تیبرت  ـالثم  دوشیم . تسرد  امـش  یارب 

زورما تشاد . میھاوخن  رگید  دننزب  ولج  ایند  ملع  مدقم  طوطخ  زا  ای  دننک  یربارب  ایند  اب  دنناوتب  هک  یاهتسجرب  نادنمـشناد  رگید ، لاس  تسیب  رگید ، لاس  هدزناپ  میزادنین ،

. تسا تدمدنلب  راک  کی  نادنمشناد - نیققحم و  تیبرت   - راک نیا 

نایوجشناد  / ١۴٠١/٠٢/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نویلیم اـھهد  اـم  زورما  تسا . نیا  نمـشد ] فدـھ  [ ؛ دوشب گـنرمک  اـی  دوشب  وحم  یتسیاـب  نیا  دـش ؛ اـیحا  روشک  رد  گـنھرف  هشیدـنا و  میظع  ثاریم  بـالقنا ، تکرب  هب 

، هن مھ  یضعب  یبالقنا ، ینید و  یاھهزیگنا  اب  اھیـضعب  الاح  دناهدامآ ــ  ام  روشک  یاھناوج  زورما  اعقاو  ینعی  دنیاھهلق ، هب  دوعـص  یهدامآ  اھنیا  هک  روشک  رد  میراد  یناوج 

، دـنتفیب راک  زا  یتسیاب  اھنیا  یلم ــ  تزع  فرـش و  یاھهلق  هب  دوعـص  یملع و  تکرح  یهداـمآ  دـناهدامآ ، اـما  دنـشاب  هتـشادن  مھ  ینید  یبـالقنا و  یهزیگنا  تسا  نکمم 

« ناريا يملع  تکرح   » 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 18هاگياپ  هحفص 17 
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نیا زورما  دننک . دیماان  ار  ناوج  یهعومجم  دننزب و  یدیماان  روپیش  رد  مومـسم  درـس و  یاھـسفن  دننک ، یـسانشانردق  ار  هتفر  هار  دننک ، تشپ  اھهلق  هب  دنوشب ، سویام 

. داتسیا دیاب  داتسیا ؛ اھنیا  لباقم  رد  دیاب  دریگیم ؛ ماجنا  دراد  راک 

« ناريا يملع  تکرح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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