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

نانچمھ دیاب  تسا و  هدوب  یمالـسا  یروھمج  یاھ  یبایماک اھیزوریپ و  رارـسا  نیرت  هدمع زا  یکی  هراومھ  رازگتمدخ ، یاھ  هاگتـسد تلود و  اب  تلم  نایم  لباقتم  تیمیمص 

تحیصن تبحم و  تیعبت و  اب  ار  نانآ  دنمشزرا  شالت  دنادب و  ار  هننقم  هیئاضق و  ی  هوق یاضعا  اسور و  ردق و  یلاع روھمج  سیئر رازگتمدخ و  تلود  ردق  دیاب  زیزع  تلم  دشاب .

زا نانآ  دنا . هتـسجرب ییانثتـسا و  ییاھ  ناسنا دـنراد ، لاغتـشا  اھروشک  رگید  رد  اھتیلوئـسم  نیمھ  هب  هک  نانآ  اب  هسیاقم  رد  روشک  مودـخ  نالوئـسم  دـیوگ . خـساپ  دوخ 

یسایس یاھتیصخش  طباور  اھراتفر و  یگدنز و  اب  هک  یسک  تساھشزرا . نیرتگرزب  ییاھتیلوئـسم ، نینچ  نایدصتم  یارب  نیا  دنمدرم و  سانـشدرد  مدرم و  یارب  مدرم و 

. دیوگ یم ساپس  ار  ادخ  دنا ، هتفای شرورپ  راوگرزب  ماما  بتکم  رد  هدیشون و  مالسا  ی  همشچرس زا  هک  ینادرمتلود  نینچ  نتشاد  هب  دشاب ، انشآ  ناھج  یتموکح  و 

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٧/٠٩ یاھهبطخ  رد  تانایب 

اھتـسد و درک ؛ دوخ  بوذـجم  ار  اھ  لد دوب ، هداد  رارق  وا  رد  یباستکا  یتاذ و  تایـصوصخ  تکرب  هب  لاعتم  یادـخ  هک  یمیظع  یاھ  هبذاج اب  دـش ؛ نادـیم  دراو  هنت  کی رفن  کی 

ات شاب  : » دروآ دوجو  هب  ایند  رد  ار  یمالـسا  یرادـیب  یناھج و  میظع  تضھن  و  اجنیا ، رد  ار  میظع  تکرح  نیا  تخادـنا و  ندیـشیدنا  هب  ار  اھزغم  درک ؛ راداو  تکرح  هب  ار  اـھاپ 

شیامزآ ار  نآ  اھلـسن  دیرفآ و  دھاوخ  اھـشقن  ایند  رد  ماما ، رکفت  ماما و  بتکم  ماما و  تمکح  ماما و  هار  نیا ، زا  دعب  تسا .» رحـس  جیاتن  زا  زونھ  نیاک  دمدب / شتلود  حـبص 

درک دنھاوخ 

١٣٨٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزناپ  مسارم  رد  تانایب 

زونھ یمالسا ، یروھمج  راذگناینب  بالقنا و  ریبک  ربھر  تافو  زا  سپ  لاس  هدزناپ  و  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  ییاپرب  یمالـسا و  بالقنا  یزوریپ  زا  سپ  لاس  جنپ  تسیب و 

لیکـشت زا  لاس  جنپ  تسیب و  زا  دعب  یتح  ار - دوخ  فدھ  نیرت  مھم اھ  نآ تسام . راوگرزب  ماما  اب  ینمـشد  ام ، روشک  بالقنا و  نانمـشد  دولآ  مشخ تاغیلبت  یلـصا  روحم 

یتسینویھـص و لفاحم  یوس  زا  ملاع  فارطا  رد  هک  ینویزیولت  ویدار و  اھدص  یارب  هام  رد  یزاس  همانرب یزیر و  همانرب تعاس  نارازھ  اب  هک  دنا  هداد رارق  نیا  یمالـسا - ماظن 

هلباقم و یارب  یمالـسا  ماـظن  نانمـشد  هک  مینک  قیدـصت  دـیاب  دـنربب . لاوس  ریز  ار  راوگرزب  ماـما  ناـشخرد  ی  هرھچ هبذاـجرپ و  تیـصخش  تسا ، هداـتفا  هار  هب  یرابکتـسا 

، دوخ راـختفا  رپ  هار  رد  ناریا  تلم  یگداتـسیا  یریذـپان و  میلـست مھم  لـماع  اریز  دـنرادن ؛ مھ  یی  هراـچ نیا  زج  ناریا ، تلم  تکرح  یمالـسا و  یروھمج  ماـظن  اـب  ی  هزراـبم

بتکم اب  ماما ، ی  هفـسلف اب  هکنیا  زج  دنرادن  یی  هراچ بالقنا  نانمـشد  دـنراد . داقتعا  نآ  هب  نادـند  نب  زا  ام  تلم  هک  تسا ، ماما  یـسایس  بتکم  یـسایس و  ی  هفـسلف

. دننک راداو  ناشدوخ  لباقم  رد  میلـست  ینیـشن و  بقع هب  دوخ  لایخ  هب  ار  تلم  نیا  دنناوتب  ات  دـننک  ینمـشد  تسا - رادـیاپ  هدـنز و  نانچمھ  هک  ماما - تیـصخشاب  ماما و 

تـسد تسناوت  هک  دوب  دوخ  یـسایس  بتکم  اـب  راوگرزب  ماـما  دنکـشب . روشک  نیا  رد  ار  دادبتـسا  یاـپرید  مسلط  تسناوت  هک  دوب  دوـخ  یـسایس  بتکم  اـب  راوـگرزب  ماـما 

ار ناریا  دنناوتب  دندوب  راودیما  هک  یناسک  دـندوب ؛ هدرک  لیدـبت  دوخ  نما  ی  هناخ هب  ار  ناریا  اھروتاتکید ، اب  یتسدـمھ  اب  هک  ینارگتراغ  دـنک ؛ هاتوک  روشک  نیا  زا  ار  نارگتراغ 

ماما یـسایس  بتکم  منک . هیکت  ماما  یـسایس  بتکم  یور  مھاوخ  یم نم  دنراد . هگن  دوخ  یارب  تفن  یندـشن  مامت رابنا  هیلوا و  داوم  ی  هدـننکدیلوت روشک  کی  تروص  هب 

مشچ لباقم  رد  ماظن ، کی  تروص  هب  مسجم و  روط  هب ار  نآ  تسناوت  درک و  هضرع  هک  تسا  یبتکم  رد  ماما  تیقفوم  زار  دوش . ادج  ماما  ی  هبذاجرپ تیصخش  زا  دناوت  یمن

تلم نیا  اما  داد ؛ ناشن  ار  دوخ  ناوارف  تیفرظ  اـھ و  ییاـناوت قمع  ناریا  تلم  دیـسر و  یزوریپ  هب  مدرم  تسد  هب اـم  یمالـسا  میظع  بـالقنا  هتبلا  دـھد . رارق  ناـھج  مدرم 

رت عیسو مھ  یمالسا  ماظن  لیکشت  زا  یتح  نآ  ی  هرتسگ هک  دنک  یم زاب  ار  ینادیم  ماما  یـسایس  بتکم  دوبن . یگرزب  راک  نینچ  هب  رداق  وا  یـسایس  بتکم  ماما و  نودب 

داھنـشیپ هزات  هار  دراد و  هزات  فرح  اـیند  یارب  تیرـشب و  یارب  دیـشخب ، تینیع  مسجت و  ار  نآ  درک و  تدـھاجم  نآ  یارب  حرطم و  ار  نآ  ماـما  هک  یی  یـسایس بتکم  تسا .

تیـصخش کی  ناونع  هب  ار  ام  راوگرزب  ماما  دننک  یم یعـس  هک  یناسک  دوش . یمن هنھک  اذل  تساھ ؛ نآ ی  هنـشت تیرـشب  هک  دراد  دوجو  بتکم  نیا  رد  ییاھزیچ  دـنک . یم

، تسا هدنز  یـسایس  بتکم  نیا  ات  و  تسا ، هدنز  دوخ  یـسایس  بتکم  رد  ماما  دش . دنھاوخن  قفوم  دوخ  شالت  رد  دـننک ، یفرعم  هتـشذگ  هب  قلعتم  خـیرات و  هب  قلعتم 

. تسا راگدنام  گرزب و  راثآ  اشنم  تیرشب ، نایم  رد  هکلب  یمالسا ، تما  نایم  رد  ماما  دوجو  روضح و 

بتکم رد  هک  تسا  نیا  طوطخ  نیا  زا  یکی  منک . یم نایب  اجنیا  رد  ار  بتکم  نیا  ی  هتـسجرب طوطخ  زا  طخ  دنچ  زورما  نم  تسا . ییاھـصخاش  یاراد  ماما  یـسایس  بتکم 

هک ماما  قالخا . تسایـس و  نافرع ، تسایـس و  تسین ؛ ادـج  تسایـس  زا  تیونعم  ماما ، یـسایس  بتکم  رد  تسا . هدـینت  مھ  رد  تسایـس  اب  تیونعم  ماما ، یـسایس 

. دوب وا  تیونعم  ماما ، راتفر  رد  یلصا  نوناک  یسایس ، تازرابم  رد  یتح  درک ؛ یم لابند  ار  نیمھ  تشاد و  مھاب  ار  تیونعم  تسایس و  دوب ، دوخ  یـسایس  بتکم  مسجت 

تـسناد یم تشاد و  دامتعا  وا  ینیوکت  ی  هدارا هب  داقتعا و  راگدرورپ  یعیرـشت  ی  هدارا هب  ماما  دز . یم رود  تیونعم  ادخ و  روحم  لوح  ماما  عضاوم  ی  همھ اھراتفر و  ی  همھ

ازیزع ناک هللا  ضرالا و  تاوامـسلا و  دونج  و   : » هک دوب  دـقتعم  وا  تسوا . راک  کمک شنیرفآ  یاھ  تنـس نیناوق و  دـنک ، یم تکرح  یھلا  تعیرـش  ققحت  هار  رد  هک  یـسک 

تیادھ یانبم  رب  تلم ، روشک و  تداعس  یارب  ماما  تکرح  دروآ . یم رامش  هب دوخ  تکرح  یامنھار  مئالع  تسناد و  یم دوخ  تکرح  رتسب  ار  تعیرش  نیناوق  ماما  امیکح .»

تسا و فورعم  ماما  لوق  زا  هکنیا  دناسر . یم دوخ  ینامرآ  گرزب  یاھفدھ  هب  ار  وا  دمآ و  یم باسح  هب  تداعـس  دیلک  ماما  یارب  یھلا » فیلکت   » اذل دوب ؛ یمالـسا  تعیرش 

یاھفدـھ ی  همھ رد  یزوریپ  دـیدرت  نودـب  دوبن . یزوریپ  هب  ناشیا  یتبغر  یب یاـنعم  هب  یزوریپ ،» یارب  هن  مینک ، یم لـمع  فیلکت  یارب  اـم   » دـندوب هتفگ  هک  میناد  یم همھ 

شیپ اھفدـھ  نآ  یوس  هب  ار  وا  هچنآ  اما  دوب - تبغر  یب ای  دوبن  دـنم  هقالع هکنیا  هن  دوب - دـنم  هقالع یزوریپ  هب  ماما  تسادـخ و  یاھتمعن  وزج  یزوریپ  دوب . ماـما  یوزرآ  گرزب ،

؛ دش یمن رورغم  دش ؛ یمن سویام  درک ؛ یمن کش  دیـسرت ؛ یمن اذـل  دوب ، نیا  وا  ی  هزیگنا نوچ  دوب . ندرک  تکرح  ادـخ  یارب  دوب ؛ یھلا  ی  هفیظو هب  لمع  فیلکت و  درب ، یم

هدیـسرت و دوش ؛ یمن لزلزت  دـیدرت و  راچد  دـنک ، یم لمع  فیلکت  یارب  هک  یـسک  تسادـخ . یارب  لمع  فیلکت و  هب  لمع  تیـصاخ  اـھ  نیا دـش . یمن مھ  هتـسخ  لزلزتم و 

دـنک و یم عمج  نافرع  اب  ار  تسایـس  هک  یـسک  دوش . یمن وا  یریگ  تھج هار و  ی  هدـننک نییعت یـصخش ، یاھ  یـشیدنا تحلـصم ددرگ و  یمنرب هار  زا  دوش ؛ یمن هتـسخ 

لباقم ی  هطقن تسرد  نیا  درادن . انعم  مھ  تسکـش  زا  سرت  درادن ؛ انعم  گرم  زا  سرت  وا  یارب  دـھد ، یم رارق  دوخ  یگدـنز  همانرب  رد  اجکی  یـسایس ، تکرح  اب  ار  تیونعم 

رب یبرغ  ندمت  تیونعم . زا  تلود  کیکفت  و  تسایـس ، زا  نید  کیکفت  ینعی  دنیوگ ؛ یم نردم  تسایـس  ار  نآ  غورد  هب هک  تسا  یبرغ  ی  هداتفادمزا هدـش و  هنھک  تسایس 

نیا دـنداد - تیمھا  ملع  هب  دـندرک . عورـش  اپورا  رد  ار  یتعنـص  یملع و  تکرح  ندـمت و  هک  دوب  یناسک  گرزب  یاطخ  نیا  دـش ؛ انب  تیونعم  درط  تیونعم و  اـب  زیتس  ی  هیاـپ

اھ و نآ دوخ  مھ  دوش ؛ یم رتشیب  شفارحنا  دنک ، تفرشیپ  هچرھ  تیونعم  زا  رود  یدام و  ندمت  نیا  اذل  دوب . فارحنا  دب و  نیا  دنتساخرب ؛ گنج  هب  تیونعم  اب  اما  دوب - بوخ 

یاھلاس ار  ناسنا  اھنویلیم  روشک و  اھھد  هک  رامعتـسا - ی  هدـیدپ تسا . هدرک  زورما  ات  هک  ناـنچمھ  دـنک ؛ یم ماـک  خـلت دوخ  نیگآرھز  یاـھ  هویم اـب  ار  تیرـشب  ی  همھ مھ 

اپورا رد  قالخا  زا  تلود  تیونعم و  زا  تسایـس  تیونعم ، زا  ملع  کـیکفت  ی  هجیتن رد  هک  تسا  ییاـھزیچ  زا  یکی  درک - اـھتنحم  نیرتدـیدش  نیرت و  تخـس رد  قرغ  یداـمتم 

تکرح ییادـج  خـلت  یاھ  هویم اھ و  هجیتن وزج  مھ  یتسیـسکرام  قانتخا  یاھتموکح  مزینومک و  دوب . خـلت  یاھ  هویم نامھ  زا  مھ  مود  لوا و  یناھج  گنج  ود  داتفا . قاـفتا 

نیا جوا  مھ  زورما  تسا . کیکفت  نامھ  جیاتن  همھ  یطارفا ، یراد  هیامرـس نایغط  یـسنج و  داسف  بالیـس  هداوناخ ، نوناک  ندش  ناریو  دوب . تیونعم  زا  یتعنـص  یملع و 

! دنا نیرت هتفرـشیپ یرـشب  ندمت  رد  هک  دنتـسھ  یعدم  دننک ، یم هرادا  ار  اھنادنز  نیا  هک  یناسک  دینیب . یم قارع  یاھنادـنز  رگید  بیرغ و  وبا  نادـنز  رد  ار  تیونعم  زا  یرود 

تلم یارب  نآ  زا  لـبق  و  قارع - تـلم  یارب  هـک  یعیاـجف  دـندش . عـلطم  نآ  زا  اـی  دــندید و  قارع  یاھنادــنز  رد  مـلیف  سکع و  هار  زا  اـیند  مدرم  ار  یتفرــشیپ  نـینچ  ی  هجیتـن

یـسورع سلجم  قارع  رد  لبق  هام  دـش و  ناراـبمب  ناتـسناغفا  رد  یـسورع  ناوراـک  لـبق  لاـس  هس  ود  رد  تسین . اـھزیچ  نیا  هب  رـصحنم  تسا ، هدـمآ  شیپ  ناتـسناغفا -

نما میرح  هب  ندـش  دراو  یقارع ، سیماون  نانز و  هب  ضرعت  یقارع ، نادرم  ی  هجنکـش یقارع ، یاـھناوج  ریقحت  دـیدرگ . لیدـبت  ازع  هب  یـسیلگنا  یاـھامیپاوھ  ی  هلیـسو هب

نآ لابند  هب  یرھق  روط  هب جـیاتن  نیا  دـش ، عورـش  یتقو  هک  تسا  یتکرح  نامھ  یاھزیررـس  همھ  قارع ، تلم  یارب  ندروآ  دوجو  هب  یـشیامرف  تلود  یقارع ، یاھ  هداوناخ

یتقو اما  دندرک ؛ یم اھراک  نیا  زا  ملاع  برغ  قرش و  رد  ایند  یاھروتاتکید  نیدبتـسم و  ماکح و  مھ  هتـشذگ  رد  تسا . هدش  فذح  تسایـس  هاگتـسد  زا  تیونعم  تسھ .

« ينیمخ ماما  بتکم   » 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 10هاگياپ  هحفص 1 
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تشاذگن تیونعم  زا  یرود  دنتشاذگ ، ملع  ی  هداج رد  اپ  یتقو  و  دش ، هتخانـش  اھ  ییاپورا یارب  ناسنا  یار  ناسنا و  قوقح  رـشب ، قوقح  لثم  ییابیز  یاھراعـش  اھمان و 

ام راوگرزب  ماما  یسایس  بتکم  یون  فرح  دش . داسف  رش و  ی  هیام تیرشب  یارب  اھنامھ  دروآ ؛ راب  هب  ریخ  تیرـشب  یارب  دش ، یم انعم  دوب و  عقوت  هک  روط  نآ اھراعـش  نیا 

رارق تاعارم  دروم  یقالخا  لوصا  دوش و  هارمھ  قالخا  اب  تردـق  و  تیونعم ، اب  تسایـس  یـسایس ، تردـق  کـی  یاـھ  یزیر هماـنرب ناـکرا  ی  همھ رد  هک  تسا  نیا  اـیند  یارب 

. تسا نیا  ماما  یسایس  بتکم  یساسا  یاھصخاش  زا  لوا  صخاش  دریگ .

مھ یناسنا ، تیوھ  ماما ، یـسایس  بتکم  رد  ناسنا . ی  هدارا ندوب  هدـننک  نییعت مھ  ناسنا ، تمارک  مھ  تسا ؛ مدرم  شقن  هب  هناـقداص  خـسار و  داـقتعا  مود ، صخاـش 

دیاب مدرم  ارآ  هعماج ، کی  رشب و  تشونرس  ی  هرادا رد  هک  تسا  نیا  نتـشاد  تمارک  یدنمـشزرا و  ی  هجیتن تسا . زاسراک  دنمتردق و  مھ  تسا ، تمارک  یاراد  دنمـشزرا و 

یرالاس مدرم لثم  تسا ؛ یقیقح  یرالاس  مدرم تسا - هدـش  هتفرگ  مالـسا  نتم  زا  هک  ام - راوگرزب  ماما  یـسایس  بتکم  رد  یرالاس  مدرم اذـل  دـنک . اـفیا  یـساسا  شقن 

؛ دـننک یم باـختنا  ار  هار  دوـخ  ناـمیا  اـب  دوـخ و  تساوـخ  اـب  دوـخ ، ی  هدارا اـب  دوـخ ، یار  اـب  مدرم  تسین . مدرم  یاـھنھذ  یرگاوـغا  بیرف و  راعـش و  نآ ، لاـثما  ییاـکیرما و 

هـسیاقم ار  نیا  امـش  تشاذگ . مدرم  یار  هب  ار  بالقنا  زا  ی  هدـمآرب ماظن  لصا  ماما  هک  دوب  هتـشذگن  بالقنا  یزوریپ  زا  هام  ود  اذـل  دـننک . یم باختنا  مھ  ار  دوخ  نالوئـسم 

هک هام  هدزناپ  زا  دعب  اکیرما  زورما  دنک . یم اکیرما  زورما  هک  یراتفر  و  دـندرک ، یم یتسینومک  یاھتموکح  هک  یراتفر  دـننک ، یم ایند  رد  یماظن  نارگاتدوک  هک  یراتفر  اب  دـینک 

نامزاس ی  هدنیامن دنھاوخ . یم ار  یناسک  هچ  زیچ و  هچ  دوخ  تموکح  یارب  دنیوگب  هک  دـھد  یمن هزاجا  روشک  نیا  مدرم  هب  زونھ  تسا ، هتفرگ  ار  قارع  یماظن  لاغـشا  اب 

اھ نیا یسارکمد  دوش ! تاعارم  تلود  رـصانع  باختنا  رد  ییاکیرما  مکاح  یار  دیاب  دنراد ، یماظن  روضح  قارع  رد  اھ  ییاکیرما نوچ  دیوگ  یم دنک و  یم هبحاصم  زورید  للم 

نیگنر و تاغیلبت  ی  هلیسو هب  یشورف  هولج تسین ؛ یقیقح  یرالاس  مدرم کی  مھ ، ناشدوخ  یاھروشک  رد  یتح  یسارکمد  تسا . یرگاوغا  یسارکمد ، مان  تسا . نیا 

هدـننک نییعت دراذـگ و  یم ریثات  هملک  یعقاو  یانعم  هب  مدرم  یار  ماما  یـسایس  بتکم  رد  تسا . مگ  مدرم  ارآ  اذـل  دـننک ؛ یم جرخ  هار  نیا  رد  هک  تسا  یباسح  یب یاھلوپ 

یاھتردق ی  همھ لباقم  رد  دوش  یم مدرم  نیدالوپ  ی  هدارا اب  هک  دوب  دقتعم  مدرم  یار  تردق  هب  اکتا  اب  ماما  رگید  فرط  زا  تسا . مدرم  یار  یدنمـشزرا  تمارک و  نیا ، تسا .

کدیا یذلا  وھ   » زا تسا ؛ هتـساخرب  مھنیب » یروش  مھرما   » زا تسا ؛ هتـساخرب  نید  نتم  زا  یرالاس  مدرم ماما ، یـسایس  بتکم  رد  داتـسیا . و  داتـسیا ؛ یناھج  زواجتم 

ام هب  دنیایب  اھ  یبرغ دیاب  ار  اھتموکح  ی  هرادا رد  مدرم  شقن  هک  دننک  دومناو  دنھاوخ  یم یی  هدع میا . هتفرگن ماو  یسک  زا  ار  نیا  ام  تسا . هتـساخرب  نینموملاب » هرـصنب و 

یـس هک  ار - یولھپ  یاضر  دمحم  لیبق  زا  ییاھروتاتکید  یـسارکمد ، نایعدم  نیمھ  اھ و  ییاکیرما نیمھ  دنراتفرگ ! هچوک  کی  مخ  رد  زونھ  ناشدوخ  اھ  یبرغ دنھدب ! دای 

اھ نآ زا  دـندرک و  ینابیتشپ  دـنتفرگ و  شوغآ  رد  درک - یروتاتکید  روشک  نیا  رد  لاس  تسیب  دودـح  شردـپ  وا  زا  لبق  تشاد و  قلطم  یروتاتکید  تکلمم  نیا  رد  لاس  جـنپ  و 

ناتسناغفا مولظم  مدرم  اب  ار  اھ  نآ راتفر  دورب  دورب . قارع  هب  دنیبب ، ار  اھ  نیا یسارکمد  دھاوخ  یم سکرھ  دنیوگ . یم غورد  دنا !؟ یـسارکمد راد  فرط اھ  نیا دندرک . تیامح 

یارب اھ  نیا میریگب !؟ دای  یـسارکمد  اھ  نیا زا  ام  تسا ؛ نیا  اھ  نآ یـسارکمد  دـنیبب . راک  تیانج نوراـش  زا  اـکیرما  غیرد  یب تیاـمح  زا  ار  ییاـکیرما  یـسارکمد  دورب  دـنیبب .

ایآ دنتسین ؟ دوخ  نیمزرـس  بحاص  ایآ  دنتـسین ؟ ناسنا  اھ  ینیطـسلف ایآ  دتفا . یم قافتا  دراد  یعیاجف  هچ  نیطـسلف  رد  زورما  دینیبب  امـش  دنلئاق ؟ شزرا  شقن و  ناسنا 

تروص دراد  رگید - قطاـنم  زا  یرایـسب  رد  نیا  زا  لـبق  و  ناتـسناغفا - قارع و  نیطـسلف و  رد  راـتفر  نیرت  عیجف نیرت و  تشز زورما  دنـشاب ؟ هتـشاد  هدـیقع  یار و  دـنرادن  قح 

دنک یم اعدا  هناحیقو  اکیرما  روھمج  سیئر دننک ! یم یسارکمد  یاعدا  دنشک و  یمن تلاجخ  دنھد ، یم ماجنا  ار  تشز  یاھراتفر  نیا  هک  یناسک  نامھ  تقو  نآ  دریگ ؛ یم

مھ مک  وماناتناوگ  قارع و  رد  هک  بیرغ - وبا  لاـثما  یاھنادـنز  رد  ار  اـھ  نآ یـسارکمد  دـنک ! یم ینیگنـس  وا  شود  رب  هناـیمرواخ  اـیند و  رد  یـسارکمد  شرتسگ  تلاـسر  هک 

هک دنک  لایخ  یمالسا  تما  نایم  رد  ام و  عماوج  لخاد  رد  یسک  رگا  تسا  هنالفاغ  رایسب  تساھ ! نآ رـشب  قوقح  یـسارکمد و  نیا ، دننیب . یم دنراد  ایند  مدرم  دنتـسین -

دـننزن و فرح  یروط  دنتـسھ ، رادروخرب  فاصنا  زا  هک  یناگدنـسیون  ناگدـنیوگ و  میراد  عقوت  ام  دـنھدب ! دای  یرالاس  مدرم یـسارکمد و  ام  یاھتلم  هب  دـنیایب  دـیاب  اـھ  یبرغ

لوط رد  هک  یروشک  رد  دروآ . بالقنا  ار  یرـالاس  مدرم دروآ ؛ ماـما  ار  یرـالاس  مدرم دـنھد . یم یرـالاس  مدرم ماـیپ  اـم  مدرم  هب  دـنراد  اـھ  نآ زورما  ییوگ  هک  دنـسیونن  یروط 

قودنص هب  ناممشچ  دوخ  رمع  لوط  رد  ام   ) دنتسناد یمن ار  مدرم  ی  هدارا یار و  یانعم  تسا - هتشذگ  هظحل  کی لثم  هک  هاتوک - رایـسب  یاھ  هھرب رد  زج  یدامتم ، یاھنرق 

بالقنا و ماما و  دـندرک ) یم ام  مدرم  هب  ار  ییانتعا  یب نیرتشیب  دوخ  تموکح  نارود  مامت  رد  اھروتاتکید  دوبن و  لـئاق  شزرا  یـسک  ناریا  مدرم  یار  یارب  دوب ! هداـتفین  یار 

مـشچ نیا  تسین ؟ یفاصنا  یب نیا  میوش ! یم یرالاس  مدرم نادـیم  دراو  میراد  هزات  اـم  اـیوگ  هک  دـننز  یم فرح  یروط  یی  هدـع دروآ . ار  یرـالاس  مدرم اـم  یمالـسا  ماـظن 

؟ تسین تقیقح  یور  رب  نتسب 

طقف هن  تسا ؛ تیرشب  دوخ ، یسایس  ی  هدیا نخس و  رد  ماما  بطاخم  تسا . بتکم  نیا  یناھج  یللملا و  نیب هاگن  ماما ، یسایس  بتکم  یاھـصخاش  زا  موس  صخاش 

ی همھ مایپ ، نیا  بطاخم  اما  دروآ ؛ تسد  هب ار  دوخ  لالقتسا  تزع و  تسناوت  درک و  هزرابم  شیارب  داتسیا ، شیاپ  دینـش ، ناج  شوگ  هب  ار  مایپ  نیا  ناریا  تلم  ناریا . تلم 

کی شود  رب  تسا  یتلاسر  نیا  دـھاوخ ؛ یم تیرـشب  ی  همھ یمالـسا و  تما  ی  همھ یارب  ار  نامیا  تزع و  لالقتـسا و  ریخ و  نیا  ماـما  یـسایس  بتکم  تسا . تیرـشب 

دھاوخ یمن هجنکـش  هحلـسا و  کنات و  پوت و  اب  ماما  یـسایس  بتکم  هک  تسا  نیا  دنلئاق ، یناھج  تلاسر  دوخ  یارب  هک  یناسک  اب  ماما  توافت  هتبلا  ناملـسم . ناسنا 

دربراک یسارکمد ، شرتسگ  هار  میھد . هعسوت  ار  یـسارکمد  رـشب و  قوقح  ایند  رد  میراد  تلاسر  ام  دنیوگ  یم مھ  اھ  ییاکیرما دنک . دقتعم  دوخ  هار  هب  رکف و  هب  ار  یتلم 

ملظ و یرگ و  بیرف یزاب و  لغد  همھ  نیا  هنایمرواخ  رد  مھ  زورما  تساقیرفآ !؟ نیتال و  یاـکیرما  رد  یرگاـتدوک  یزورفا و  گـنج کـنات و  پوت و  تسامیـشوریھ !؟ رد  متا  بمب 

اب ار  دوخ  یون  نخس  تسرد و  رکف  مالسا  یـسایس  بتکم  دنھد ! شرتسگ  ار  ناش  یناھج تلاسر  رـشب و  قوقح  دنھاوخ  یم لیاسو  نیا  اب  دروخ . یم مشچ  هب  تیانج 

دننک یم مامشتسا  ار  نآ  دنشاب ، هتشاد  یتسرد  ی  هماش هک  یناسک  دچیپ . یم اج  همھ  رد  اھلگ  رطع  یراھب و  میسن  لثم  دنک و  یم اھر  تیرـشب  نھذ  یاضف  رد  نییبت 

ماما ماـیپ  زا  ار  دوخ  یرادـیب  هراـبود و  تاـیح  اـم  دـنیوگ  یم اـھ  ینیطـسلف دـنا . هدرب ار  نآ  ی  هرھب اـیند  یاـھروشک  زا  یرایـسب  رد  زورما  هک  ناـنچمھ  دـنرب ؛ یم هرھب  نآ  زا  و 

- اـیند ی  هطقن رھ  رد  اھناملـسم  میا ؛ هتفرگ سرد  ماـما  بتکم  زا  ار  اـھ  تسینویھـص جارخا  یتسینویھـص و  میژر  شترا  رب  دوـخ  یزوریپ  اـم  دـنیوگ  یم اـھ  یناـنبل میا ؛ هـتفرگ

؛ دـنناد یم ماـما  یرکف  بـتکم  زا  ی  هدـمآرب هتـساخرب و  ار  یـسایس  یاھنادـیم  رد  دوـخ  یرکف  تاـحوتف  ناملـسم - ناـگبخن  ناملـسم ، نارکف  نـشور ناملـسم ، یاـھناوج 

اذل تسین ؛ مھ  مالـسا  یایند  صوصخم  تسا ؛ رـشب  لئاسم  هب  ماما  بتکم  یللملا  نیب هاگن  نامھ  نیا  دـننک ؛ یم تزع  ساسحا  مالـسا  مان  اب  یمالـسا  تما  یاھ  هدوت

ناریا و تلم  یارب  دـتفا ، یم قافتا  مالـسا  یایند  رد  هچنآ  تسا . کاندرد  ام  یارب  یمالـسا  تما  بیاصم  تسا ؛ یلـصا  ی  هلاـسم کـی  اـم  یارب  نیطـسلف  ی  هلاـسم زورما 

هک تسا  نیمھ  یارب  دـنرذگب . توافت  یب لئاسم  نیا  هب  تبـسن  دـنناوت  یمن تسا ؛ یـساسا  لئاسم  دنتـسھ ، شوخلد  هتـسب و  لد راوگرزب  ماما  دای  مان و  هب  هک  یناسک 

یتح دـنریگن ؛ میمـصت  دـنمھفن و  دـننیبن ، ناملـسم  یاھتلم  رگید  هک  یلاحرد دـھد ؛ ماجنا  ناملـسم  یاھتلم  هب  تبـسن  ار  اـھتیانج  نیرتگرزب  دـھاوخ  یم رابکتـسا  یاـیند 

. دنام یمن توافت  یب مالسا  یایند  لئاسم  هب  تبسن  دریگ و  یم عضوم  دنک ، یم ضارتعا  دمھف ، یم دنیب ، یم ناریا  تلم  دننکن . مھ  ضارتعا 

بالقنا لوا  زا  دـندرک . نشور  هیقف  تیالو  ی  هلاسم نییبت  رد  راوگرزب  ماـما  ار  نآ  رھظم  هک  تساھـشزرا ، زا  یرادـساپ  اـم  راوگرزب  ماـما  یـسایس  بتکم  رگید  مھم  صخاـش 

عقاو و فالخ  یاھتشادرب  دننک ؛ یفرعم  عقاو  فالخرب  دب و  تسردان ، ار  هیقف  تیالو  ی  هلاسم دنا  هدرک یعس  یرایسب  یمالسا ، ماظن  لیکشت  بالقنا و  یزوریپ  یمالـسا و 

نیا نانمـشد  بوذـجم  یاھ  یچتاغیلبت دیونـش  یم یھاگ  هکنیا  راوگرزب . ماما  یـسایس  رکف  مالـسا و  یـسایس  ماظن  نتم  اـب  قبطنم  ریغ  تاـعقوت  اـھ و  هتـساوخ غورد و 

هیقف تیالو  دننک  یم یعـس  یی  هدع دندرک . یم حرطم  ار  اھفرح  نیا  نارگید  تاغیلبت  اھزومآ و  تسد تانایرج و  نیمھ  لوا ، زا  تسین ؛ زورما  هب  طوبرم  دـننکارپ ، یم ار  اھفرح 

تیلوئسم تسین . روشک  لوئسم  ناکرا  یاھ  تیلوئسم یفان  ام - یساسا  نوناق  قبط  هیقف - تیالو  تسا . غورد  نیا  دننک ؛ یفرعم  یدرف  ی  هقلطم تموکح  یانعم  هب  ار 

؛ تسا تسار  پچ و  هب  فارحنا  زا  یریگولج  ماظن و  تھج  طخ و  ظفح  ماظن و  یـسدنھم  هاگیاج  هیقف ، تیالو  تسا . بلـس  لباق  ریغ  روشک  ناکرا  فلتخم و  یاھ  هاگتـسد

هک یروط  نآ تسا - هدننک  تحیصن انایحا  ضحم و  یتافیرشت  نیدامن و  رما  کی  هن  هیقف  تیالو  نیاربانب  تسا . هیقف  تیالو  یانعم  موھفم و  نیرت  یروحم نیرت و  یساسا نیا 

دراد و ینینقت  یئاضق و  ییارجا ، نالوئـسم  روشک  نوچ  دراد ؛ تموکح  ناکرا  رد  ییارجا  تیمکاح  شقن  هن  دـندرک - یم جـیورت  دنتـساوخ و  یم ار  نیا  بالقنا  لوا  زا  یـضعب 

هدـیچیپ و ی  هعومجم نیا  رد  هک  تسا  نیا  هیقف  تیالو  شقن  دنـشاب . دوخ  یاھتیلوئـسم  یوگخـساپ  دـنھد و  ماـجنا  ار  ناـشیاھراک  دوخ  تیلوئـسم  ساـسا  رب  دـیاب  همھ 

« ينیمخ ماما  بتکم   » 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 10هاگياپ  هحفص 2 
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ماظن یلک  تکرح  یناب  هدید یرادساپ و  دوش . ادیپ  فارحنا  تسار  پچ و  هب  دیابن  دشاب ؛ اھـشزرا  اھفدھ و  زا  فارحنا  ماظن ، تکرح  دـیابن  نوگانوگ  یاھـشالت  ی  هدـینت مھرد

دیمھف و نید  نتم  زا  مالسا و  یسایس  هقف  نتم  زا  ار  شقن  نیا  راوگرزب  ماما  تسا . هیقف  تیالو  شقن  نیرت  یـساسا نیرت و  مھم شا ، یلاع ینامرآ و  یاھفدھ  تمـس  هب 

یارب اھقف  هتبلا  دندرک . ناعذا  نآ  هب  دنتخانـش و  دـندیمھف و  نید  زا  ار  نیا  ام  یاھقف  راودا ، مامت  رد  یعیـش  هقف  خـیرات  هعیـش و  خـیرات  لوط  رد  هک  نانچمھ  درک ؛ طابنتـسا 

، دوخ ی  هبون هب  مھم ، ساسح و  رایسب  تیلوئسم  نیا  تسھ . مھ  روط  نیمھ و  دنتسناد ؛ دنتخانش و  مالسا  هقف  تاملسم  وزج  ار  نیا  اما  دندرکن ، ادیپ  تصرف  نآ  ققحت 

، اـم راوـگرزب  ماـما  یــسایس  بـتکم  قـبط  هـیقف ، تیـالو  یربـھر و  یاـھ  هطباـض ینعی  درب ؛ یم هرھب  مدرم  تساوـخ  یار و  زا  مـھ  ینید و  یاـھ  هطباـض اـھرایعم و  زا  مـھ 

ناشطباوض بوچراچ  رد  دنراد و  هطباض  مھ  اھ  نآ تسین . دنمتورث  دـنمتردق و  حانج  نالف  هب  یگتـسباو  یراد ، هیامرـس یاھروشک  ی  هطباض لثم  تسا ؛ ینید  یاھ  هطباض

، مالـسا یـسایس  بتکم  رد  دـنرادن . ار  هطباض  دنـشاب ، دـناب  نآ  زا  جراخ  رگا  هک  ندوب ، دـنمتورث  دـنمتردق و  دـناب  نـالف  وزج  تسا ؛ نیا  اـھ  نآ طـباوض  اـما  دـننک ، یم باـختنا 

روشک حلاصم  تیارد ، دروآ ؛ یم تعاجش  اوقت ، دروآ ؛ یم یھاگآ  ملع ، تیارد . اوقت و  ملع ، زا  تسا  ترابع  هطباض  تسا . یونعم  ی  هطباض هطباض ، تسین ؛ اھ  نیا هطباض ،

زا اھ  هطباض نیا  زا  یکی  رگا  تسا ، هتفرگ  رارق  ساسح  دنسم  نآ  رد  هک  یسک  مالسا . یـسایس  بتکم  قبطرب  تسا  یلـصا  یاھ  هطباض اھ  نیا دنک ؛ یم نیمات  ار  تلم  و 

بوچراچ رد  اما  دراد ، ریثات  مدرم  یار  دش . دھاوخ  طقاس  تیلھا  زا  دنشاب ، شراد  فرط مھ  روشک  مدرم  ی  همھ هچنانچ  دوش ، اھ  هطباض نیا  زا  یکی  دقاف  دوش و  بلـس  وا 

ار وا  مدرم  هچناـنچ  دـش ، بلـس  وا  زا  تیارد  ی  هطباـض اـی  اوقت  ی  هطباـض اـی  ملع  ی  هطباـض رگا  هتفرگ ، هدـھع  رب  ار  هیقف  یلو  شقن  یربھر و  شقن  هک  یـسک  هطباـض . نیا 

هک مدرم  یار  اب  تسا و  طباوض  نیا  یاراد  هک  یـسک  رگید  فرط  زا  دھد . همادا  ار  تیلوئـسم  نیا  دناوت  یمن دتفا و  یم تیحالـص  زا  دنھدب ، مھ  راعـش  شمان  هب  دـنھاوخب و 

نم زا  دیاب  مدرم  نیاربانب  مراد ؛ ار  طباوض  نیا  نم  دیوگب  دناوت  یمن دوش ، یم باختنا  مدرم - تساوخ  ارآ و  هب  لصتم  ینعی  دنک - یم ادیپ  ققحت  ناگربخ  سلجم  ی  هلیسو هب

هتفای بیکرت  مدرم  ی  هدارا ینید و  طـباوض  اـبیز  اویـش و  ردـقچ  دـینیبب  تسا . مدرم  هب  قلعتم  باـختنا ، قح  دـننک . یم باـختنا  هک  دنتـسھ  مدرم  میرادـن . دـیاب » . » دـنریذپب

نیا زا  وا  یـسایس  بتکم  نانمـشد  ینیمخ و  ماما  نانمـشد  هک  تسا  یھیدـب  دروآ . ار  نیا  ماـما  دراد . دوجو  ماـظن  تیریدـم  رد  هک  یزکرم  نیرت  ساـسح رد  مھ  نآ  تسا ؛

تراغ زا  ناشتـسد  وا ، یـسایس  بتکم  ام و  راوگرزب  ماما  تکرب  هب  هک  دنتـسھ  یناسک  اھ  نیا سار  رد  دـنھد . یم رارق  تالمح  جامآ  ار  وا  اذـل  دـیآ ؛ یمن ناشـشوخ  شقن 

دنمھف یمن مھ  یـضعب  دننک ، یم راک  هچ دنمھف  یم یـضعب  دننک . یم تکرح  ناشلابند  مھ  هدع  کی  دـنرادولج ، اھ  نآ تسا . هدـش  هاتوک  روشک  نیا  یونعم  یدام و  عبانم 

. دننک یم راک  هچ

طوطخ نیرت  یلـصا نیرت و  مھم زا  یکی  یعامتجا  تلادع  تسا . یعامتجا  تلادـع  ی  هلاسم منک ، یم ضرع  ماما  یـسایس  بتکم  ی  هصخاش ناونع  هب هک  یی  هتکن نیرخآ 

رظن دروم  یتاقبط ، یاھفاکش  ندرک  رپ  یعامتجا و  تلادع  دیاب  اضق - رد  ارجا ، رد  یراذگ ، نوناق رد  تموکح - یاھ  همانرب ی  همھ رد  تسام . راوگرزب  ماما  یسایس  بتکم  رد 

یریثک ی  هدع دوش و  رابنا  هدع  کی  عفن  هب  یی  هشوگ رد  اھتورث  اما  میرب - یم الاب  ار  یلم  صلاخان  دیلوت  ینعی  مینک - یم دـنمتورث  ار  روشک  مییوگب  ام  هکنیا  دـشاب . فدـھ  و 

رد یلم  نوگانوگ  عبانم  زا  ی  هدافتـسا رد  ضیعبت  عفر  مدرم و  نیب  رد  یداصتقا  فاکـش  ندرک  رپ  دزاس . یمن ماما  یـسایس  بتکم  اب  دـشاب ، یلاخ  ناشتـسد  مدرم  زا  مھ 

راک لوغـشم  نوگانوگ  یاھ  هاگتـسد رد  هک  یناسک  ی  همھ نایرجم و  ناراذـگ ، نوناق نازیر ، همانرب ی  همھ تسام . تیلوئـسم  نیرت  تخـس نیرت و  مھم مدرم ، تاـقبط  ناـیم 

. دنروآ باسح  هب  دوخ  تکرح  یاھصخاش  نیرت  مھم زا  یکی  دنھد و  رارق  هجوت  دروم  ار  نیا  دیاب  دنتسھ ،

نیا ام و  تلم  روشک و  هب  لاس  جنپ  تسیب و  نیا  لوط  رد  مھ  تالمح  نیرتشیب  درذـگ . یم نامز  نآ  زا  لاس  جـنپ  تسیب و  درک . یراذـگ  ناینب ار  یمالـسا  ماظن  بتکم ، نیا 

ی هنیمز رد  لـلملا ، نیب تسایـس  ی  هنیمز رد  نارمع ، ی  هنیمز رد  ملع ، ی  هنیمز رد  اـم  تلم  تسا . هدرک  تفرـشیپ  زور  هب  زور  اـم  تلم  اـما  تسا ؛ هدـش  یـسایس  بـتکم 

زا یرایـسب  رد  و  یمدرم ، یاھدادعتـسا  یایحا  یرواـنف و  تردـق  ندروآ  تسد  هب ی  هنیمز رد  روشک ، میظع  یاـھانبریز  تخاـس  ی  هنیمز رد  نوگاـنوگ ، یاـھ  یھاـگآ یاـقترا 

، بالقنا یاھ  همانرب رد  هک  مینک  یمن اعدا  زگرھ  ام  تسا . مالـسا  تکرب  هب  نیا  هدرک ؛ یمن مھ  ار  نآ  روصت  یتح  هتـشذگ  رد  هک  تسا  هتـشاد  یتفرـشیپ  رگید ، یاـھ  هنیمز

نودـب مینک ، راک  رتھب  رتشیب و  رگا  فلتخم  یاھ  هدر رد  نالوئـسم  ام  تساـم . یراـک  مک نیا  اـما  هن ، میتسھ ؛ میـشاب ، دـیاب  هک  ییاـجنآ  رد  میا و  هتفر شیپ  زور  هب ماـگنھب و 

تفرـشیپ تسا و  هداـمآ  روشک  یاـھانبریز  تسا ؛ یوق  اـم  تلود  تسا ؛ یوق  اـم  تلم  زورما  میراد . یرایـسب  یاـھتیقفوم  مھ  زورما  دـش . دـھاوخ  رتـشیب  اـھتیقفوم  کـش 

هب راگدرورپ و  لضف  هب  درک و  دـھاوخ  ام  تلم  مھ  ار  راک  نیا  و  میھد ؛ باتـش  ار  دوخ  تکرح  میناوت  یم اـم  تسا . لوقعلاریحم  اـم  ناـناوج  یاھدادعتـسا  جارختـسا  یملع و 

رد اھ  نمـشد تساـم . تلم  تسد  رد  تسایـس  ی  هنیمز رد  یروآون  مچرپ  تعاجـش و  مچرپ  یراد ، نید مچرپ  مالـسا ، مچرپ  زورما  مینک . یم تفرـشیپ  یھلا  ی  هوق لوح و 

هلباقم یارب  ار  اھـشالت  عاونا  دنناوت . یمن اما  دنزادنیب ؛ ملق  زا  هدروآ ، تسد  هب تلم  نیا  هک  ار  هچنآ  دنھد و  ناشن  کچوک  ار  اھدرواتـسد  نیا  دـننک  یم یعـس  دوخ  تاغیلبت 

دوجو هب  ناتـسناغفا  رد  ار  یمالـسا  ماظن  زا  طلغ  اپاترـس  لدب  ی  هخـسن دندرک  یعـس  هک  دیـسر  اجنیا  هب  اکیرما  تیروحم  اب  یمالـسا  بالقنا  نانمـشد  راک  یتح  دنا . هدرک

یھاوخ مالسا مچرپ  دنتساوخ  یم ناشدوخ  لایخ  هب  دیاش  ناشناج . تفآ  دش  مھ  نامھ  هرخـسم ؛ روآ  هدنخ روتاکیراک  کی  هب  دش  لیدبت  نابلاط ؛ تموکح  دش  هک  دنروآ ،

مینک یم رکش  ار  ادخ  تسناوت . دنھاوخن  دنتسناوتن و  اما  دنا ؛ هدوب ناشدوخ  زومآ  تسد هک  دنھدب  یناسک  تسد  دنریگب و  تلم  نیا  تسد  زا  ار  یسایس  مالسا  یایحا  و 

نآ هب  دنا و  هدیمھف ار  تلم  تردق  مھ  ام  نانمشد  تسا . هدنشخرد  هدنز و  ماما ، یـسایس  بتکم  دنا و  نموم ناممدرم  تسا ؛ نشور  نامھار  تسا ؛ مکحم  ام  ی  هدارا هک 

. دنا هدرک فارتعا 

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

ی هیام هک  تسا - ماما  یـسایس  بتکم  ی  هراـب رد  لوا ، منک : یم حرطم  اـجنیا  رد  تسا - ماـما  یمالـسا  یبـالقنا و  قطنم  زا  ی  هتفرگرب هک  ار - هاـتوک  بلطم  هس  زورما  نم 

ی هراب رد  رخآ ، بلطم  و  تسا ؛ نیملـسم  مالـسا و  اـب  طاـبترا  رد  یللملا  نیب یاـھ  شلاـچ ناـھج و  ینونک  عاـضوا  ی  هراـب رد  مود ، تسا - یمالـسا  یروھمج  ماـظن  یلـصا 

. تسا تاباختنا - ینعی  روشک - یراج  ی  هلاسم

ریبـعت مھ  یگدـنز  نید و  تسایـس و  نید و  ی  هلاـسم هب  نآ  زا  هـک  یزیچ  ناـمھ  ینعی  تساـیند ؛ نـید و  ی  هـطبار اـم ، راوـگرزب  ماـما  بـتکم  رد  یلـصا  رھوـج  لوا : بـلطم 

ناسنا تسد  رد  یا  هلیسو ار  ایند  مالـسا ، دوب . هداد  رارق  دوخ  راک  ساسا  حور و  انبم و  ناونع  هب  ار  مالـسا  نخـس  مالـسا و  رظن  ایند ، نید و  طابترا  نایب  رد  ماما  دننک . یم

یگدـنز ناـھج . ناـسنا و  زا  تسا  تراـبع  اـیند  ریبـعت ، نیا  اـب  هاـگن و  نیا  رد  تـسیچ ؟ اـیند  تـسا . ترخآ  ی  هـعرزم اـیند  مالـسا ، رظن  زا  دـناد . یم لاـمک  هـب  ندیـسر  یارب 

ی هنحـص یناسنا ، عماوج  داصتقا  اھ ، ناسنا تسایـس  ی  هنحـص اھ ، ناسنا فیلاکت  فیاظو و  اھ ، ناـسنا قوقح  اـھ ، ناـسنا ییاـناد  درخ و  اـھ ، ناـسنا شـالت  اـھ ، ناـسنا

نیا رد  ات  تسا  هدـمآ  نید  تسا . نید  تلاسر  تیلوئـسم و  هفیظو و  یـساسا  نادـیم  ایند  انعم ، نیا  هب  تسا . یگدـنز  یاھ  نادـیم همھ  اھ  نیا تلادـع ؛ ی  هنحـص تیبرت ،

رگیدکی زا  ایند ، زا  یانعم  نیا  هب  ریبعت و  نیا  رد  ایند  نید و  دنک . تیادـھ  ار  نآ  دـھدب و  تھج  لکـش و  ناسنا  شالت  ی  هعومجم هب  عونتم ، ی  هصرع نیا  رد  میظع و  ی  هنحص

ییایند نید ، ی  هدنزاس قالخ و  تسد  نودب  نید و  یـسدنھم  نودب  مھ  ایند  دنک . ادیپ  دوخ  تلاسر  یادا  یارب  یرگید  ی  هصرع ایند  زا  ریغ  دناوت  یمن نید  دـنریذپان . کیکفت

طیحم لـگنج و  نوناـق  هب  دوـش  یم لیدـبت  نید ، نودـب  ناـسنا - یگدـنز  طـیحم  ینعی  اـیند - حور . زا  یھت  تبحم و  زا  یھت  تـقیقح ، زا  یھت  تیوـنعم ، زا  یھت  دوـب  دـھاوخ 

ی هنحـص رد  دـیامن . زاب  یونعم  لماکت  یلاعت و  یوس  هب  ار  نادـیم  دـنک و  شمارآ  تینما و  ساسحا  دـناوتب  دـیاب  میظع  ی  هنحـص نیا  رد  ناـسنا  یلگنج . یگدـنز  یلگنج و 

کیکفت تسین . یرگید  زیچ  نید  زج  دریگب ، هدھع  رب  ار  حیحص  تیمکاح  دناوت  یم هچنآ  یی ، هنحـص نینچ  رد  دیاین . باسح  هب  تیناقح  کالم  یدام  روز  تردق و  دیاب  یگدنز 

هب ناسنا ، یگدـنز  یاھ  تصرف یانعم  هب  ایند  تیونعم . تلادـع و  ندرک  دوبان  ینعی  تیونعم ؛ زا  داصتقا  تسایـس و  یگدـنز و  ندرک  یلاخ  ینعی  ینعم ، نیا  هب  ایند  زا  نید 

نید رظن  زا  مھ  اھ  نیا تسا . ناسنا  لماکت  دـشر و  ی  هلیـسو اھ ، تبیـصم اھ و  یخلت اھ ، ینیریـش اھ و  ییابیز یانعم  هب  ناھج ، ی  هصرع رد  ی  هدـنکارپ یاھ  تمعن یانعم 

، انعم نیا  هب  یایند  دھد . همادا  تسا ، هتـشاذگ  وا  دوجو  رد  ادخ  هک  ییاھدادعتـسا  زورب  لماکت و  یلاعت و  یوس  هب  ار  دوخ  هار  دناوتب  ناسنا  هکنیا  یارب  دنتـسھ  ییاھرازبا 

قطنم رد  ایند  نید و  اذـل  تسین . کیکفت  لباق  نید  زا  انعم ، نیا  هب  یعامتجا  یدرف و  طباور  قالخا و  قوقح و  تموکح و  داصتقا و  تسایـس و  تسین . کیکفت  لـباق  نید  زا 

« ينیمخ ماما  بتکم   » 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 10هاگياپ  هحفص 3 
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نیرتشیب زورما ، ات  ماـما  تکرح  زاـغآ  زا  هک  تسا  یی  هطقن ناـمھ  تسرد  نیا ، تسین . کـیکفت  لـباق  تسا و  رگیدـکی  اـب  ی  هدـینت مھرد هتخیمآ و  لـمکم و  اـم  راوگرزب  ماـما 

قـالخا و نید و  فذـح  رب  ینتبم  اـھ  نآ تورث  شـالت و  تموـکح و  یگدـنز و  هک  یناـسک  تسا ؛ هتخیگنارب  ناربکتـسم  ناراداـیند و  یوـس  زا  ار  داـنع  تموـصخ و  تمواـقم و 

. تسا هعماج  زا  تیونعم 

دوخ سوھ  یوھ و  ریـسا  مھ  ار  نارگید  ندوب و  دوخ  سوھ  یوھ و  ریـسا  یھاوخدوخ و  تیناسفن و  یاـنعم  هب  اـیند  یمالـسا ، نوتم  رد  دراد . مھ  یرگید  موھفم  اـیند  اـما 

، تسین عمج  لباق  نید  اب  هک  یدورطم  یایند  ام ، تایاور  ناسل  رد  تسا . ییایند  نینچ  درط  نعط و  رد  نید  ناگرزب  تاـملک  ثیداـحا و  نآرق و  رـساترس  تسا . هدـمآ  ندرک ،

؛ تسا مادـص  شوب و  هاش و  ی  هصخاش نوراق و  دورمن و  نوعرف و  ی  هصخاش اـیند  نیا  تسا ؛ یتسرپدوخ  یھاوخدوخ و  تیناـنا و  تیناـسفن و  سوھ و  یوھ و  یاـنعم  هب 

ناسنا کی  دـنا . مومذـم یایند  نیا  یقالخا و  لئاذر  رتگرزب  یاھ  همـسجم اھ  نیا هتبلا  تسا . زورما  ات  خـیرات  لوط  رد  راگزور  رگمتـس  ملاظ و  ناربکتـسم  ی  هصخاش ایند  نیا 

رتشیب شتاناکما  رگا  دنک . لمع  هناروتارپما  یرصیق و  ینوراق و  ینوعرف و  دوخ ، تاناکما  ناوت و  ردق  هب  دشاب و  هتشاد  نوعرف  کی  دوخ  نورد  لد و  رد  دناوت  یم مھ  یلومعم 

، تایاور ناسل  رد  هک  تسا  ییاـیند  ناـمھ  نیا  تسین ؛ عمج  لـباق  اـیند  اـب  نید  نیا  دوب . دـھاوخ  خـیرات  تیغاوط  ناـشکندرگ و  ی  هیقب نوراـق و  نوعرف و  لـثم  مھ  وا  دـش ،

ییاـیند نینچ  اـب  ار  نید  تسین . نکمم  دـنک ، عـمج  نید  اـب  ار  اـنعم  نیا  هب  یاـیند  دـھاوخب  یـسک  رگا  دـنوش . عـمج  مھاـب  دـنناوت  یمن تسا ؛ هدـش  هدـیمان  نـید  یووـھ 

نیع ار  نید  هک  ام  راوگرزب  ماما  تشاد . یم رذـحرب  مھ  اـیند  تراـسا  زا  ار  اـم  ماـما ، تسا . نید  هب  تناـیخ  نداد ، رارق  ییاـیند  نینچ  تمدـخ  رد  ار  نید  درک . داـبآ  دوش  یمن

. تشاد یم رذحرب  انعم  نیا  هب  یایند  زا  ار  نالوئسم  مدرم و  امئاد  دید ، یم ایند  نیع  داصتقا و  نیع  تسایس ،

تیناسفن یھاوخدوخ و  تینانا و  سفن و  یاوھ  لھا  دوب ؛ هتـشاذگ  رانک  یلکب  ار  مود  یانعم  هب  یایند  مھ  وا  دوخ  میوش . لئاق  هلـصاف  اـیند  زا  یاـنعم  ود  نیا  نیب  دـیاب  اـم 

ناسمھ و نید  اب  ار  نآ  ماما  تسا ، هتخومآ  ام  هب  مالـسا  هک  نانچ نآ یمالـسا و  نوتم  لثم  هک  دوب  یزیچ  یگدـنز - عیـسو  ی  هصرع ینعی  لوا - یاـنعم  هب  یاـیند  اـما  دوبن .

دنناوت یم تساھ ؛ نآ یادوس  یناگرزاب و  رازبا  ای  تسادخ ، ایلوا  یادوس  یناگرزاب و  هاگیاج  ایند  ایلوا هللا ؛» رجتم  ایندـلا  : » دـیامرف یم نینموملا  ریما  تسناد . یم قبطنم 

. دننک هدافتسا  یونعم  یلاعت  هب  ندیسر  یارب  ایند  زا 

هک ار - هعماج  نالک  یاھ  همانرب ار ، یعامتجا  طباور  ار ، یدرف  یگدنز  ار ، تسایس  ار ، داصتقا  ار ، ییاناد  ار ، ملع  تسایند . ندرک  دابآ  هار  دراد ، شیپ  رد  ناریا  تلم  هک  یھار 

ام هب  ار  نیا  ماما  درک . دـھاوخ  ادـیپ  ققحت  نید  ی  هیاـس رد  اـھ  نیا ی  همھ و  دـناسر ؛ ییافوکـش  هب  ار  اـھ  نآ داد و  قنور  درب ، شیپ  درک ، داـبآ  دـیاب  تساـیند - نوگاـنوگ  ازجا 

نانمشد مجاھت  یاھ  جامآ زا  یکی  مھ  زورما  تسھ . مھ  زورما  و  دوب ، یمالسا  یروھمج  ماظن  اب  اھ  تردقربا روک  تموصخ  ریذپان و  یتشآ ینمشد  لماع  نیمھ  و  تخومآ ؛

اھ نآ هک  ییایند  نوچ  دننک ؛ یم رطخ  ساسحا  اھ  نآ دیناد . یم ایند  سدنھم  اوشیپ و  ار  نید  ارچ  دنیوگ  یم تسایند ؛ نید و  یگناگی  نیمھ  یناھج ، تاغیلبت  حطس  رد  ام 

هتـشاد رظن  رد  هشیمھ  زورید ، زورما و  تیرـشب  یارب  یناـھج  رابکتـسا  هک  تسا  یمظن  نیا ، تسا . قـالخا  تیونعم و  زا  یھت  یاـیند  زواـجت و  ملظ و  یاـیند  دـنھاوخ ، یم

. دشاب رثوم  یلمع  روط  هب مدرم  یایند  رد  دناوت  یم نید  هک  دھد  یم ناشن  ار  یی  هنومن تسا ؛ هتسکش  ار  طلغ  رود  نیا  لطاب و  مظن  نیا  یمالسا  یروھمج  ماظن  تسا .

١٣٨۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدفھ  مسارم  رد  تانایب 

مشچ زا  ام  زیزع  ماما  تشذگ . دربورف - متام  رد  ار  ناریا  تلم  هک  راب - هودنا زور  بش و  نآ  زا  لاس  هدفھ  تشذگ ؛ ام ، دید  قفا  زا  نازورف ، دیـشروخ  نیا  بورغ  زا  لاس  هدفھ 

نیا دـنام . یقاب  یمالـسا  تما  نایم  رد  ام و  تلم  نایم  رد  ماما  بتکم  ماما و  سرد  ماما ، حور  ماما ، رکف  ماما ، تقیقح  نکیل  و  تفر ؛ ام  نایم  زا  وا  مسج  دـش ؛ دـیدپان  ام 

زور هب  زور  دـش ؛ رتراد  هشیر زور  هب  زور  دـینارتسگ ؛ یمالـسا  تما  یگدـنز  یاضف  رـساترس  رب  گرب  خاش و  دـش - توالت  هفیرـش  ی  هیآ نیا  رد  هک  ینانچمھ  هبیط - ی  هرجش

ام و روشک  رد  تفرـشیپ  تمظع و  دجم و  مالـسا و  یایند  رد  یرادیب  نآ ، لوصحم  هک  تسا  یمالـسا » یروھمج   » ی هبیط ی  هرجـش هبیط و  ی  هملک نیا  دش . رت  مکحتـسم

. تسا یتایح  نیریش ، تارمث  نیا  تلم ، کی  یارب  هک  دیچ  ار  ینیریش  یاھ  هویم هبیط ، ی  هرجش نیا  زا  ام  تلم  دوب . ام  مدرم  نایم 

١٣٨۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدفھ  مسارم  رد  تانایب 

، اھ بالقنا ی  هراب رد  یعامتجا  مولع  نیناوق  رد  هک  تسا  نیا  نآ  دـشخب و  یم ییانثتـسا  تلاح  کـی  ار  بـالقنا  نیا  هک  دراد  دوجو  اـم  بـالقنا  رد  یروآ  تفگـش تیعقاو  کـی 

رـس تشپ  امـش  یوزاب  تردق  هک  یتقو ات  دینک ؛ یم باترپ  امـش  هک  یگنـس  لثم  دنراد ؛ مھ  یدورف  کی  دنراد ، یجوا  دـنراد ، یزارف  کی  هک  ینانچمھ  اھ  بالقنا دـنیوگ  یم

. ددرگ یمرب نیمز  یعیبط  ی  هبذاج تمس  هب  گنـس  نیا  دش ، رتمک  نیمز  ی  هبذاج زا  تردق  نیا  یتقو  اما  دنک ؛ یم تکرح  نیمز  ی  هبذاج تھج  فالخرب  تسا ، گنـس  نیا 

نیا ناجیھ و  روش و  نیا  جیردتب  مھ  دعب  دنریگ ، یم جوا  دننک ، یم تکرح  ولج  تمـس  هب  اھ  بالقنا تسھ ، مدرم  رد  یبالقنا  ی  هزیگنا روش و  یتقو  ات  دنیوگ  یم نیناوق  نآ 

تسیود خیرات  رد  هک  ایند  گرزب  یاھ  بالقنا نییاپ . دندرگ  یمرب دننک و  یم طوقـس  اھ  بالقنا دوش ؛ یم دوخ  دض  هب  لیدبت  یدراوم  رد  دوش و  یم مک  شیپ ، هب  تکرح  لماع 

یلکب یتخانـش  هعماـج لـیلحت  نـیا  زا  یمالـسا  بـالقنا  اـما  دنتــسھ ؛ قاـبطنا  لـباق  هـیرظن  نآ  اـب  هـمھ  لـیلحت ، نـیمھ  رب  اـنب  میــسانش ، یم ار  اـھ  نـیا اـم  ریخا  لاـس 

رد و  یمالـسا » یروھمج   » رد بالقنا  مسجت  هک  میا  هدرک ضرع  اـھراب  تسا . هدـش  هتـشاذگ  بـالقنا  نیا  دوخ  رد  بـالقنا  دورف  رھزداـپ  یمالـسا  بـالقنا  رد  تسانثتـسم .

ار بالقنا  شخب  موادت لماع  نوناق  نیا  دوخ  رد  دندوب ، هتفرگ  سرد  ماما  بتکم  ماما و  رظن  زا  هک  یساسا  نوناق  ناگدنـسیون  تسا . یمالـسا » یروھمج  یـساسا  نوناق  »

. یربھر ی  هلاسم و  دشاب ؛ مالسا  قبطرب  هک  نیا  رب  طورشم  نوناق ، هب  ندیشخب  تیعورشم  یمالسا و  تاررقم  هب  یدنبیاپ  دنا : هتشاذگ

١٣٨٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکی  تسیب و  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

. دندوب هتخیرگ  روشک  جراخ  هب  دـندوب و  هدرک  تیانج  لخاد  رد  هک  یئاھتـسینومک  هب  دـنک  یم باطخ  همان  تیـصو نیمھ  رد  ماما  ماما ؛ ی  همان تیـصو هب  دـینک  هظحالم  امش 

دیئایب ینعی  دیوش . تازاجم  دینک و  لمحت  دراذگ ، یم امش  یارب  تلادع  نوناق و  هک  ار  یتازاجم  دیئایب و  روشک  لخاد  امـش  دیوگ : یم اھ  نیا هب  دینک . هظحالم  ار  ماما  نحل 

رگا دیامرف : یم دـنز . یم فرح  هنازوسلد  اھ  نیا اب  دـیھد . تاجن  یھلا  تمقن  یھلا و  باذـع  زا  ار  ناتدوخ  هکنیا  یارب  دـینک ، لمحت  ار  اھتازاجم  ریاس  ای  ار  سبح  ای  ار  مادـعا 

تکرح اب  یمالـسا ، ماظن  اب  ناریا ، تلم  اب  دینک ؛ هبوت  دینک ، ضوع  ار  ناتھار  دـیتسھ ، هک  اجنآ  لقاال  دـینک ، لوبق  ار  ناتدوخ  تازاجم  دـیئایب  هک  دـیرادن  مھ  ار  نیا  تماھش 

. دیشابن ماظن  هدایپ نایوگروز ، نادنمتردق و  یارب  دینکن ؛ هلباقم  یمالسا 

. تسا ماما  بتکم  ماما و  یگدنز  زا  هدمع  صخاش  کی  نیا  دـنک . یم لامعا  ار  دوخ  ی  هعفاد هبذاج و  لماک ، تیعطاق  اب  بتکم ، ی  هرئاد رد  اما  درادـن ؛ یـصخش  یاوعد  ماما 

لاعتم یادخ  دنیبب  دھدب ؛ رارق  نیا  ار  رایعم  کالم و  ناسنا  دیاب  مھ  اجنیا  دشاب ؛ یبھذم  یمالسا و  ینابم  رکف و  رکفت و  عبات  دیاب  مھ  تسایـس  ی  هصرع رد  یربت  یلوت و 

. دھاوخ یم هچ  وا  زا 

احیرـص هک  یناسک  اب  اما  دـنادب ، ماما  ور  هلابند دـنادب ، ماما  طخ  رد  ار  دوخ  ناسنا  دوش  یمن دوب ، سکعنم  وا  رادرک  راـتفگ و  رد  دوب و  هتفرگ  شیپ  رد  ماـما  هک  یـشور  نیا  اـب 

قفانم بلط و  تنطلس داسوم و  ایـس و  سیلگنا و  اکیرمآ و  هک  درک  لوبق  دوش  یمن دنک . فیرعت  هھبج  کی  رد  ار  شدوخ  دننک ، یم دنلب  ار  مالـسا  ماما و  اب  ی  هضراعم مچرپ 

. تسین لوبق  لباق  نیا  دوش ، یمن نیا  مماما ! طخ  نم  هک  دنک  اعدا  زاب  روحم  نآ  دعب  دنوشب ، عمج  یروحم  کی  لوح  دننک ، قفاوت  یروحم  کی  یور  رب 

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

رب یرورم  ام ؛ راوگرزب  ماما  گرزب  سرد  رب  تسا  یرورم  شخب ، کی  منک . ضرع  ار  شخب  ود  نیا  یھاـتوک  تدـم  رد  مناوتب  مراودـیما  هک  تسا ، شخب  ود  رد  نم  ضیارع  زورما 

« ينیمخ ماما  بتکم   » 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 10هاگياپ  هحفص 4 
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یاھهاگرذگ تسا  هتسناوت  هیامرس ، نیا  نتـشاد  تسد  رد  اب  نآ ، رب  یهیکت  اب  ناریا  تلم  هک  تسا  یاهیامرـس  تسا ؛ ناریا  تلم  یهریخذ  هک  ام  زیزع  ماما  راگدنام  بتکم 

. تسا هقطنم  لئاسم  هب  هاگن  مھ  شخب  کی  دنک . یط  دراد ، رارق  یئاھنامرآ  نینچ  اب  یتلم  هار  رس  رد  فراعتم  لومعم و  روط  هب  هک  ار  یراوشد 

. تسین یفطاع  یـساسحا و  یبلق و  یهقلع  کی  عون  زا  افرـص  راوگرزب ، ماما  هب  مدرم  تبحم  تدارا و  هک  دـننادیم  ـالماک  ناریا  زیزع  تلم  ار  هتکن  نیا  ماـما ، بتکم  باـب  رد 

هب ماما  بتکم  شریذپ  ینعم  هب  راوگرزب ، ماما  هب  مدرم  تدارا  هکلب  تسین ؛ هلئـسم  یهمھ  نیا  اما  دـنزیم ، جوم  اھلد  رد  ماما  تبحم  فطاوع ، تاساسحا و  ظاحل  زا  هچرگا 

تلادـع تفرـشیپ و  تزع و  هب  ار  تلم  روـشک و  هک  تـسا  یلمع  یرظن و  یاـمنھار  کـی  تـسا ؛ ناریا  تـلم  یناـگمھ  یموـمع و  تـکرح  نـشور  طـخ  نـشور و  هار  ناوـنع 

اج رھ  میناشوپب ، لمع  یهماج  ماما  یاھهیـصوت  هب  هک  میدرک  ادـیپ  قیفوت  ام  اج  رھ  ینعی  تسا . هدوب  نیمھ  مھ  المع  هتـشذگ ، لاس  ود  یـس و  نیا  لوط  رد  دـناسریم .

رد دـننکیم . هاگن  ماما  راگدـنام  ثاریم  ماما و  طخ  ماما و  هار  هب  مشچ ، نیا  اب  مدرم  دـش . ام  بیـصن  یناوارف  تاقیفوت  مینک ، لابند  ار  ماما  یهراـشا  تشگنا  طـخ  میتسناوت 

یداصتقا یهئطوت  دوب ، یتینما  یهئطوت  دوب ، یماظن  یهئطوت  ناریا  تلم  هیلع  دنک . یگداتسیا  اھهئطوت  نیرتنیگنس  لباقم  رد  تسا  هتـسناوت  ام  تلم  لاس ، یـس  نیا 

روط هب  ناریا  تلم  هیلع  تاغیلبت ، یاهناسر و  یهدرتسگ  یروتارپما  دوب -  یتاـغیلبت  یهئطوت  تسا -  هتـشاد  دوجو  لاـس  یـس  نیا  لوط  رد  هدرتسگ  یاـھمیرحت  نیا  دوب - 

. درک یگداتسیا  اھهئطوت  نیا  لباقم  رد  ماما ، هار  ماما و  بتکم  تکرب  هب  ناریا  تلم  دوب . یسایس  یهئطوت  تسا -  هدوب  کیرحت  راک و  لوغشم  لماک 

، ام راوگرزب  ماما  بتکم  رد  یلـصا  دعب  ود  درک . هظحالم  مھ  اب  دید ، مھ  اب  دیاب  ار  داعبا  نیا  تسا ؛ یداعبا  یاراد  تسا ، هعومجم  کی  تسا ، لماک  یهتـسب  کی  ماما  بتکم 

، ادخ اب  طابترا  لھا  تفرگیمن ؛ یپ  ار  دوخ  هار  یدام ، رھاوظ  یدام و  لماوع  رب  یهیکت  اب  افرـص  ام  راوگرزب  ماما  ینعی  تسا ؛ تیونعم  دعب  تسا . تینالقع  دعب  تیونعم و  دعب 

نتفرگ راک  هب  تینالقع ، دعب  رد  و  دوب . یریذپاننایاپ  دیما  لاعتم ، یادخ  هب  وا  دـیما  تشاد ؛ رواب  یھلا  کمک  هب  دوب ؛ رکذ  عوشخ و  رکذـت و  هجوت و  لھا  یونعم ، کولـس  لھا 

. درک مھاوخ  ضرع  یاهلمج  دنچ  مادک ، رھ  هب  تبسن  نم  تسا . هدوب  هظحالم  دروم  ماما  بتکم  رد  تابساحم ، رکف و  ریبدت و  درخ و 

یمالـسا و تیونعم  مھ  تیونعم  تسا ، مالـسا  زا  مھ  ماـما  تینـالقع  تسا . هدـش  هتفرگ  مالـسا  زا  تینـالقع ، تیونعم و  دـننام  مھ  نآ  هک  دراد ، دوجو  مھ  یموـس  دـعب 

داعبا هب  هجوتیب  داعبا ، نیا  زا  یکی  یور  رب  یهیکت  دید . مھ  اب  دیاب  ار  اھنیا  تسا . تلادع  دعب  نآ ، و  تسا ؛ هدـش  هتفرگ  نید  نتم  نآرق و  نتم  زا  مھ  دـعب  نیا  تسا ، ینآرق 

مھ شراـتفر ، رد  مھ  راوگرزب  ماـما  دوخ  تسا . ماـما  یونعم  یرکف و  ثاریم  لـماک ، یهتـسب  نیا  هعوـمجم ، نیا  دربـیم . فارحنا  هب  دـناشکیم ، اـطخ  هار  هب  ار  هعماـج  رگید ،

. دوب تلادع  دعب  هب  هجوتم  دوجو  یهمھ  اب  مھ  دوب ، تیونعم  بقارم  مھ  دوب ، تینالقع  بقارم 

باـختنا مدرم . ارآ  هب  یهیکت  ینعی  دوـب ؛ روـشک  یـسایس  ماـظن  یارب  یرـالاسمدرم  شنیزگ  نیمھ  هنوـمن ، نیلوا  منکیم . ضرع  ماـما  تینـالقع  رھظم  زا  هنوـمن  دـنچ  نـم 

یتح دـندوب و  هدرک  تموکح  ام  روشک  رب  یدرف  یاھتموکح  یدامتم  یاھنرق  دوب . وا  شخبتاجن  شخبتایح و  بتکم  رد  ماما  تینـالقع  نشور  رھاـظم  زا  یکی  یرـالاسمدرم ،

ناشناگتـشذگ دادبتـسا  زا  یولھپ  نارود  یروتاتکید  دادبتـسا و  المع  دـش ، یمـسر  روشک  رد  نوناق  نایرج  رھاظب  دـمآ و  دوجو  هب  هطورـشم  ناـیرج  ناریا  رد  هک  ینارود  رد 

یمدرم تاباختنا  مدرم و  روضح  یهلئـسم  هک  تفای  ار  قیفوت  نیا  درک ، ادیپ  ار  ناکما  نیا  ام  راوگرزب  ماما  هقباس ، نیا  اب  یروشک  رد  دوب . رترابتبیـصم  رتتخـس و  رتهدنزگ و 

نینچ کی  رد  دـندوب . هدرکن  هبرجت  هطورـشم ، ردـص  رد  هاتوک  رایـسب  یاھهھرب  رد  زج  ار ، دازآ  تاـباختنا  یهزم  زگرھ  اـم  مدرم  دـنک . لیدـبت  هدـش  هنیداـھن  تقیقح  کـی  هب  ار 

بالقنا یزوریپ  زا  هک  یلاس  ود  یـس و  نیا  لوط  رد  هک  دیدینـش  اھراب  درک . هنیداھن  روشک  رد  ار  تاباختنا  مدـق ، نیلوا  زا  اـم  راوگرزب  ماـما  یئاـضف ، نینچ  کـی  رد  یروشک ،

قودنـص هب  ار  ناشدوخ  یار  دـندمآ و  یار  یاھقودنـص  یاپ  هنادازآ  مدرم  هک  تسا ، هداتفا  قافتا  روشک  رد  تاباختنا  هس  یـس و  اـی  ود  یـس و  دودـح  رد  درذـگیم ، یمالـسا 

. دوب ام  راوگرزب  ماما  تینالقع  یهنومن  نیرتزراب  نیا ، دندش . اھنیا  لاثما  رھش و  یاھاروش  ناگربخ و  تلود و  سلجم و  لیکشت  اشنم  دنتخادنا و 

دامتعا نمشد  هب  ماما  مجاھم . نمشد  اب  یهلباقم  رد  وا  فاطعنا  مدع  یتخسرس و  زا  تسا  ترابع  یدنمشوھ ، درخ و  هب  وا  یهیکت  ماما و  تینالقع  زا  رگید  یهنومن  کی 

دنکیم اضتقا  لقع  دننکیم  لایخ  دندرک و  لایخ  هک  یناسک  نآ  داتسیا . هوک  لثم  وا  لباقم  رد  تخانش ، تسرد  ار  بالقنا  نیا  نمشد  ناریا و  تلم  نمـشد  هکنآ  زا  دعب  درکن .

نیا هب  ار  وا  یھلا ، درم  نیا  یهتفایماوق  یهتخپ  درخ  نآ  ماما و  تینالقع  درک . تکرح  روصت  نیا  لباقم  یهطقن  تسرد  ماما  دیایب ، هاتوک  نمـشد  لباقم  رد  یھاگ  ناسنا  هک 

زا نمـشد  یئوراـیور ، نادـیم  رد  دـماجنایم . نمـشد  یورــشیپ  هـب  شمرن ، نیرتـمک  ینیــشنبقع و  نیرتـمک  فاـطعنا و  نیرتـمک  نمــشد ، لـباقم  رد  هـک  دـناسر  هجیتـن 

ندـش طلـسم  نمـشد و  ندـمآ  ولج  مدـق  کی  یانعم  هب  نانمـشد ، لباقم  رد  زرابم  تلم  ینیـشنبقع  مدـق  کـی  رھ  دـیآیمن . محر  هب  شلد  لـباقم ، فرط  ینیـشنبقع 

. دوب راوگرزب  ماما  تینالقع  رھاظم  زا  یکی  نیا ، تسوا .

زا ینعی  روشک -  نیا  رد  اھیبرغ  دورو  طلـست و  زاغآ  زا  یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  دوب . تلم  رد  یئاکتادوخ  سفن و  هب  داـمتعا  حور  قیرزت  ماـما ، تینـالقع  رگید  رھظم  کـی 

ار ناریا  تلم  دندزیم ؛ ناریا  تلم  رس  یوت  نوگانوگ ، یاھلیلحت  اب  ناشدوخ ، نارایتسد  لماوع و  یهلیـسو  هب  امئاد  دش -  زاب  ناریا  هب  اھیبرغ  یاپ  هک  یدالیم  نرق ١٩  لوا 

نارادمدرـس درادن . ار  نداتـسیا  دوخ  یاپ  یور  ندرک و  راک  یئاناوت  درادن ، یملع  تفرـشیپ  یملع و  مادقا  یهضرع  دناوتیمن ، هک  دندناروابیم  ناریا  تلم  هب  دـندرکیم ، ریقحت 

اھیبرغ یهلیـسو  هب  دیاب  دوشب ، دیاب  یگرزب  راک  رگا  تسا ، روصتم  یتفرـشیپ  رگا  هک  دـندرکیم  دومناو  روجنیا  دـندرکیم . ریقحت  ار  ناریا  تلم  ررکم  وا ، زا  لبق  یولھپ و  میژر 

یهنیمز رد  اـم  یاھتفرـشیپ  دـش . ناریا  تلم  لوحت  یهطقن  نیا  و  درک ، قیرزت  ار  سفن  هب  داـمتعا  حور  یتـلم  نینچ  کـی  هب  راوگرزب  ماـما  درادـن . یئاـناوت  ناریا  تلم  دوشب ؛

، ام یناریا  دنمـشناد  ام ، یناریا  رگتعنـص  ام ، یناریا  ناوج  زورما  تسا . سفن  هب  دامتعا  نیمھ  لولعم  یگدـنز ، یاھهصرع  ماسقا  عاونا و  رد  یتعنـص ، یهنیمز  رد  یملع ،

مھم رھاظم  زا  یکی  نیا ، داد . رارق  تلم  نیا  ناج  قامعا  رد  راوگرزب  ماما  ار  میناوتیم » اـم   » راعـش نیا  دـنکیم . یئاـناوت  ساـسحا  اـم  یناریا  غلبم  اـم ، یناریا  رادمتـسایس 

. دوب راوگرزب  ماما  تینالقع 

اب یـساسا ، نوناق  ناگدـننکنیودت  نآ  دـننک . نیودـت  ار  یـساسا  نوناق  هک  درک  رومام  تاباختنا  قیرط  زا  ار  تلم  ناگربخ  ماما  دوب . یـساسا  نوناق  نیودـت  رگید ، رھظم  کی 

اب ار  یناگربخ  تلم  دـش . هتـشاذگ  تلم  یهدـھع  هب  دنـسیونب ؛ یـساسا  نوناق  هک  دراذـگب  ار  یـصاخ  عمج  کی  ماما  هک  دوبن  روجنیا  دـنداد . ماجنا  ار  راک  نیا  تلم  باختنا 

مودـنارفر داد و  رارق  مدرم  ارآ  ضرعم  رد  اددـجم  ار  یـساسا  نوناق  نیمھ  ماما  دـعب  دـندرک . نیودـت  ار  یـساسا  نوناق  اھنآ  دـندرک و  باختنا  دوخ  تفرعم  اب  دوخ ، یئاـسانش 

ظاحل زا  مھ  یقوقح ، ظاحل  زا  مھ  درک . مکحتسم  روجنیا  ماما  ار  ماظن  یاھهیاپ  دینیبب ، تسا . ماما  تینالقع  رھاظم  زا  یکی  نیا ، دش . لیکشت  روشک  رد  یـساسا  نوناق 

دوشیم هدـعاق  نیا  ساسا  رب  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  یمکحتـسم  مکحم و  یهدـعاق  کی  ماما  یملع ، یاھتفرـشیپ  ظاحل  زا  مھ  یعاـمتجا ، تیلاـعف  ظاـحل  زا  مھ  یـسایس ،

. داھن انب  ار  یمالسا  میظع  ندمت 

ار فرح  نیا  دراد . بحاص  تکلمم  دـنروشک . نیا  کلام  بحاص و  اھنآ  هک  درک  میھفت  مدرم  هب  ناشیا  هک  دوب  نیا  دوب ، راوگرزب  ماـما  تینـالقع  رھظم  هک  یلئاـسم  یهلمج  زا 

ینارمکح روشک  رب  هک  دـندوب  ینیدبتـسم  اھروتاتکید و  تکلمم ، بحاص  زا  ناشدارم  دراد . بحاص  تکلمم  اقآ  هک  دـندرکیم  یراج  نابز  رب  یدادبتـسا  یاھتموکح  نارود  رد 

. دنتسھ مدرم  دوخ  تکلمم ، بحاص  دراد و  بحاص  تکلمم  هک  درک  میھفت  مدرم  هب  ماما  دندرکیم .

ماجنا ار  نآ  تسوا ، یھلا  فیلکت  درکیم  ساـسحا  هک  هچرھ  لوا ، زا  داد . ماـجنا  ادـخ  یارب  ار  راـک  ماـما  دوب . وا  دوخ  صـالخا  لوا ، یهجرد  رد  راوگرزب ، ماـما  رد  تیونعم  رھظم 

اھراب ار  سرد  نیا  مھ  نیلوئـسم  مدرم و  هب  تفر . شیپ  فیلکت  اـب  درک ؛ لـمع  روجنیا  ماـما  لاس ١٣۴١ ، رد  تازرابم  عورـش  زا  درکن . ابا  ماما  هار ، نیا  رد  یراکادـف  زا  دادـیم .

، ماـما راـتفر  رد  تیونعم  مھم  رھظم  نیارباـنب  تسادـخ . تسد  اـم  راـک  رب  هجیتـن  بترت  میھدـیم ، ماـجنا  ار  فـیلکت  اـم  تسا . فـیلکت  تسا ، مھم  هچنآ  هک  درک  رارکت  تفگ و 

« ينیمخ ماما  بتکم   » 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 10هاگياپ  هحفص 5 
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؛ دش هداد  تکرب  نآ  هب  لاعتم  یادخ  یهلیـسو  هب  داد ، ماجنا  ادخ  یارب  هک  هچنآ  درکن . یمادـقا  درکن ، یراک  دزن ، یفرح  نآ ، نیا و  دـیجمت  فیرعت و  رطاخ  یارب  دوب . وا  صالخا 

هب دامتعا  لھا  میـشاب ، لکوت  لھا  هک  نیا  هب  دندرکیم  رما  ار  اھام  ماما  دندرکیم . رارکت  مھ  نیلوئـسم  هب  ار  هیـصوت  نیمھ  ماما  تسا . نیا  صالخا  تیـصاخ  دـش . راگدـنام 

. دوب تدابع  لھا  دوب ، ادخ  زا  دادمتسا  لھا  دوب ، لسوت  لھا  دوب ، عرـضت  لھا  دوب ، لکوت  لھا  وا  دوخ  مینک . راک  ادخ  یارب  میـشاب ، راگدرورپ  هب  نظنسح  لھا  میـشاب ، ادخ 

یارب لاـعتم ، یادـخ  هـب  برقت  یارب  یگدـنز  یاھتـصرف  زا  درکیم . تیناروـن  ساـسحا  وا  رد  یـسوسحم  روـط  هـب  دـیدیم ، ار  ماـما  یتـقو  ناـسنا  ناـضمر ، هاـم  ناـیاپ  زا  دـعب 

یاھهولج روضح  لحم  ملاع ، تسادخ . رضحم  ملاع ، میتسھ . ادخ  رضحم  رد  ام  تفگیم : درکیم و  رما  مھ  ار  نارگید  درکیم . هدافتـسا  شدوخ  رھطم  ناج  لد و  ندرکهزیکاپ 

زا تسا  ترابع  مالـسا  رد  تیونعم  زا  یمھم  شخب  دادـیم . قوس  قـالخا  هب  مھ  ار  نارگید  دوب ، قـالخا  تیاـعر  لـھا  وا  دوخ  دادـیم . قوس  هار  نیا  هب  ار  همھ  تسا . یھلا 

، درکیم تیاعر  ار  اھزیچ  نیا  راوگرزب  ماما  دوخ  رگیدکی . زا  اھلد  یزاسادج  زا  یرود  یلددب ، زا  یرود  تبیغ ، زا  یرود  نظوس ، زا  یرود  تمھت ، زا  یرود  هانگ ، زا  یرود  قالخا ،

رتالاب ار  نامدوخ  مینادن ، مدرم  زا  رتالاب  ار  نامدوخ  میوشن ، رورغم  هک  نیا  هب  دندرکیم  هیصوت  ار  اھام  ماما  درکیم . شرافس  مھ  نیلوئسم  هب  درکیم ، شرافس  مھ  مدرم  هب 

ام میئوگن  دـنتفرگ ، بیع  ام  زا  هچنانچ  رگا  میـشاب ؛ هدامآ  یتسیاب  هک  دـندوب  هدینـش  ماـما  زا  ار  نیا  روشک  لوا  زارط  نیلوئـسم  یهمھ  مینادـن . بیعیب  مینادـن ، داـقتنا  زا 

رخاوا رد  صوصخب  دوخ -  یاھهتـشون  رد  مھ  ناشیا ، دوب . روج  نیمھ  مھ  ماما  دوخ  دـشاب . دراو  یداقتنا  اـم  هب  هک  مینیا  زا  رتـالاب  میـشاب ، هتـشاد  بیع  هک  مینیا  زا  رتـالاب 

حور دراد . مزال  تمظع  یلیخ  نیا  تسا ؛ هدرک  اطخ  هیضق  نالف  رد  هک  نیا  هب  درک  رارقا  مدرک . هابتـشا  هیـضق  نالف  رد  نم  تفگ  اھراب  دوخ ، تاراھظا  رد  مھ  شفیرـش -  رمع 

یکی نیا  دوب ؛ ماما  قالخا  نیا  دوب ، ماما  تیونعم  نیا  اطخ . هابتـشا و  هب  دنک  بوسنم  ار  شدوخ  دھد ؛ ماجنا  ار  یتکرح  نینچ  کی  دناوتب  هک  دشاب  گرزب  دـیاب  یناسنا  کی 

. تسام هب  ماما  سرد  مھم  داعبا  زا 

رظنم رد  تلادع  دعب  یگتـسجرب  اما  دزیخیمرب ، تیونعم  زا  زین  تینالقع و  نامھ  زا  مھ  تلادـع  انعم  کی  هب  هچرگا  تسا . هتـسجرب  رایـسب  ماما  بتکم  رد  مھ  تلادـع  دـعب 

ریبعت دـندرک . هیـصوت  دـندرک ، رارکت  دـندرک ، رارـصا  ار  افعـض  تاقبط  رب  یهیکت  ماما  بالقنا ، یزوریپ  لوا  زا  دـھدیم . رارق  ام  لباقم  رد  یرتصخـشم  روط  هب  ار  نآ  راوگرزب ، ماما 

رارصا نیلوئسم  هب  دیسرب . مورحم  تاقبط  هب  هک  دنتـشاد  رارـصا  نیلوئـسم  هب  دش . رارکت  اھراب  اھراب و  ماما  مالک  رد  هک  دوب  یتاریبعت  وزج  نانیـشنخوک »  » و ناگنھرباپ » »

ارآ هب  یکتم  هک  یماظن  کی  رد  تیلوئـسم  تفآ  مینک . شومارف  ار  اـھنیا  دـیابن  اـم  دوب . راوگرزب  ماـما  مھم  یاھهیـصوت  زا  یکی  نیا ، دـننک . زیھرپ  یرگیفارـشا  زا  هک  دنتـشاد 

نیا هب  یرگیفارشا ، یگدنز  سوھ  رد  دنتفیب ؛ ناشدوخ  یارب  یروآعمج  رکف  هب  دنتفیب ؛ یصخش  هافر  رکف  هب  نیلوئـسم  هک  تسا  نیا  تسا ، مدرم  نامیا  هب  یکتم  مدرم و 

هب ینیـشنخاک و  هـب  هـک  درکیم  هیـصوت  اـھراب  مـھ  ار  روـشک  نیلوئـسم  دـنام و  راـنکرب  یلکب  تـفآ  نـیا  زا  شدوـخ  ماـما  تـسا . یگرزب  رایـسب  تـفآ  نـیا  دـننزب ؛ رد  نآ  رد و 

مدرم اب  هک  تشادیم  تسود  ماما  میدوب ، نیلوئسم  وزج  زور  نآ  هک  اھام  دنشاب . هتشاد  کیدزن  طابترا  مدرم  اب  دنوشن ، یزودنالام  مرگرـس  دننکن ، ادیپ  لیامت  یرگیفارـشا 

رظان اھنیا  دنوش . دنمهرھب  روشک  یمومع  تامدخ  زا  رود ، طاقن  مدرم  دوش ؛ هدرب  روشک  طاقن  یصقا  هب  تامدخ  هک  تشاد  رارـصا  میـشاب ؛ سونام  میـشاب ، هتـشاد  طابترا 

. دـشابن اھتیلوئـسم  لوبق  کالم  اھیگتـسباو  دنـشاب ، مدرم  دوخ  زا  دـنوش ، باختنا  مدرم  نایم  زا  نیلوئـسم  هک  تشاد  رارـصا  ماـما  دوب . راوگرزب  ماـما  تلادـع  دـعب  نآ  هب 

هدرک ساسح  هیـضق  نیا  هب  تبـسن  ار  ام  راوگرزب  ماما  دمآ ، روشک  نیا  رـس  رب  یولھپ  نارود  راجاق و  نارود  رد  هک  یلیماف  رازھ  یالب  اھلیماف ، هب  اھتیـصخش ، هب  یگتـسباو 

تردق هب  یهیکت  تورث و  هب  یهیکت  راوگرزب ، ماما  رظن  زا  دنتـسنادیم . نیا  ار  کالم  تسا . هتـساخرب  مدرم  لد  زا  نیا  دـنتفگیم : یلوئـسم  کی  زا  فیرعت  ماقم  رد  یھاگ  دوب .

. تسا ماما  طخ  داعبا  اھنیا  بخ ، دوب . بالقنا  یارب  روشک و  یارب  گرزب  یاھرطخ  وزج  تیلوئسم ، نتفرگ  یارب 

یللملانیب تفارـش  یلم و  تزع  حطـس  تسا ؛ هداد  روبع  یکانرطخ  یاھهندرگ  زا  لاس  ود  یـس و  نیا  لوط  رد  ار  ام  بتکم ، نیا  ناریا ! زیزع  تلم  نم ! نارھاوخ  ناردارب و 

دیاب ام  تسا . هتفر  شیپ  دوخ  یاھنامرآ  تمـس  هب  تسا ؛ هدرک  تفرـشیپ  تسا ، هدرک  تیاـعر  هک  یدـح  ناـمھ  رد  هار ، نیا  ندومیپ  تکرب  هب  روشک  تسا . هدروآ  ـالاب  ار  اـم 

یسک رگا  تسا . فارحنا  نیا  دنک ، لودع  یبالقنا  یمالـسا و  یاھـشزرا  زا  یئارگلقع ، مان  هب  دھاوخب  ینایرج  ای  یـسک  رگا  مھ . اب  ار  بناوج  یهمھ  اھتنم  مینک ، تیاعر 

بتکم رد  هک  یتینالقع  نآ  تسا . تنایخ  نیا  تسا ، فارحنا  نیا  دروایب ، دوجو  هب  یگتسباو  دھدب ، جرخ  هب  یئاوقتیب  نمشد  لباقم  رد  یئارگلقع ، یهلیـسو  هب  دھاوخب 

وا لباقم  رد  مینک ، دامتعا  وا  هب  میوش ، لفاغ  وا  قیمع  یهشقن  زا  میوش ، لفاغ  وا  دـیک  زا  میوش ، لفاغ  نمـشد  یهعدـخ  زا  ام  هک  دـنکیمن  اضتقا  تسھ ، ام  راوگرزب  ماـما 

. داد دھاوخ  تسد  زا  ار  تلم  نورد  روشک و  نورد  رد  یونعم  میظع  یهناوتشپ  دیایب ، هاتوک  نمشد  لباقم  رد  ناسنا  هک  هچرھ  میئایب . هاتوک 

هب یرگیبالقنا ، مان  هب  رگا  میاهدش . فرحنم  ماما  طخ  زا  میاهدرک ؛ ررض  میراذگب ، اپ  ریز  ار  قالخا  یرگیبالقنا ، مان  هب  یھاوختلادع و  مان  هب  رگا  رگید : یهطقن  رد  روط  نیمھ 

، دنراد داقتعا  مالـسا  هب  دنراد ، داقتعا  ماظن  لصا  هب  هک  مینادیم  اما  دنفلاخم ، ام  اب  یرکف  ظاحل  زا  هک  یناسک  هب  نموم ، مدرم  هب  نامدوخ ، ناردارب  هب  یھاوختلادع ، مان 

هعماج و مدرم  زا  یـشخب  زا  ار  تینما  یبالقنا ، راـتفر  یرگیبـالقنا و  ماـن  هب  میھاوخب  رگا  میاهدـش . فرحنم  ماـما  طـخ  زا  میداد ، رارق  رازآ  اذـیا و  دروم  ار  اـھنآ  میدرک ، تناـھا 

قبطنم یفرح  کی  رب  یتکرح ، کی  رب  یاهنامرجم  ناونع  کی  هچنانچ  رگا  دراد . دوجو  یفلتخم  دیاقع  ارآ و  روشک  رد  میاهدـش . فرحنم  ماما  طخ  زا  مینک ، بلـس  نامروشک 

دھاوخیمن هک  تسا  یـسک  دـشابن ، یاهناـمرجم  ناونع  رگا  اـما  دـننکیم ؛ دـننک و  بیقعت  دـیاب  فظوم  یاھهاگتـسد  تسا ؛ بیقعت  لـباق  هتبلا  هناـمرجم  ناوـنع  نیا  دوـش ،

میناوتیمن ام  تسا ، فلاخم  ام  یـسایس  قاذم  اب  ام ، یـسایس  یهقیلـس  اب  اما  دنک ، ارجا  روشک  رد  ار  نمـشد  روتـسد  دھاوخیمن  دنک ، تنایخ  دھاوخیمن  دنک ، یزادنارب 

بجوم یموق ، کی  اب  امش  تفلاخم  دیوگیم : دھدیم و  روتـسد  ام  هب  نآرق  اولدعت .» الا  یلع  موق  نائنـش  مکنمرجیال  و  « ؛ میرادب غیرد  ار  تلادع  میرادب ، غیرد  وا  زا  ار  تینما 

ادابم تساوقت . هب  رتکیدزن  تلادع ، نیا  یوقتلل ؛» برقا  وھ  . » دیھد جرخ  هب  تلادع  مھ  فلاخم  دروم  رد  یتح  اولدعا ؛» . » دینک شومارف  دـیراذگب و  ورف  ار  تلادـع  هک  دوشن 

مھ دـعب  نیا  میـشاب . رادـیب  همھ  میـشاب ، رایـشوھ  همھ  تسا . قفاوم  اوقت  اب  ندـیزرو  تلادـع  هن ، دـنک ؛ هل  اپ  ریز  ار  شدوخ  فلاخم  ناسنا  هک  تسا  نیا  اوقت  دـینک  لایخ 

. دھدب رارق  هیاس  رد  ار  رگید  داعبا  دیابن 

ناضمر هام  تسادـخ . هب  هجوت  زا  لامالام  ام ، یهعماج  یاضف  رکـش . ار  ادـخ  میرکذ ؛ لھا  میھجوت ، لھا  میلـسوت ، لـھا  میتیونعم ، لـھا  اـم  روج . نیمھ  مھ  تیونعم  دـعب 

روضح نانچنآ  لـسوت ، تاـسلج  رد  اـعد ، رکذ و  تاـسلج  رد  نآرق ، تاـسلج  رد  اـم  زیزع  یاـھناوج  نیا  تسا . تیونعم  راـھب  تسا ؛ یئاـشامت  ناـضمر  هاـم  کـی  اـم ، روشک 

. تسا یروآتفگش  یهدیدپ  دنزادنایم ، هار  ام  ناناوج  هک  یفاکتعا  مسارم  نیمھ  هدنیآ ، یاھزور  رد  دربیم . تذل  ناسنا  هک  دنراد  یاینارون 

 - هبلط رفن  تسیب  رفن ، هدزناپ  رفن ، هد  زور ، نآ  ماما  دجـسم  رد  دـیاش  تسا ، فاکتعا  فورعم  یاـھزور  هک  بجر  یهمین  ماـیا  مق ، یهیملع  یهزوح  رد  اـم ، یناوج  نارود  رد 

نارتخد وجـشناد -  ناناوج  زا  رفن  نارازھ  روشک ، یاھهاگـشناد  رد  زورما  دندوبن . دلب  دوبن ، لومعم  راک  نیا  دندرکیم ؛ فاکتعا  دشاب -  مق  هک  هیملع ، یهزوح  زکرم  رد  مھ  نآ 

یاج هک  گرزب  عماجم  گرزب و  دجاسم  دننکیم ؛ رارقرب  طابترا  دوخ  یادخ  اب  دـننکیم ، تولخ  دـننکیم ، تدابع  زور  هس  دـننکیم ، فاکتعا  اھهاگـشناد  دـجاسم  رد  نارـسپ -  و 

زا ار  اـم  دـیابن  هجو  چـیھ  هب  تیونعم  نیا  تیلوئـسم . ساـسحا  اـب  تسا  لاورمھ  هارمھ و  اـم  تیونعم  اـما  تسا ، تیونعم  لـھا  اـم  روشک  تسا . تیونعم  اـھنیا  دراد . دوخ 

هعماج دننکیم  یعـس  یرادنید ، ندرک  ناونع  اب  یرادنید و  هب  یهیکت  اب  هک  یناسک  نآ  تسا . یبالقنا  تکرح  هب  کمک  هکلب  دنک ، ادـج  نامدوخ  یبالقنا  میظع  تیلوئـسم 

نیا دنفارحنا ؛ راچد  دـنوریم ، اطخ  هار  دـننکیم ، هابتـشا  دـنراد ، هگن  رود  روشک  یاھهصرع  رد  روضح  زا  ار  ناناوج  دـننک ، یئادزتسایـس  ار  ناناوج  دـننک ، یئادزتسایـس  ار 

. تسا رگیدمھ  اب  داعبا 

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

بتکم تھج  رد  هرطاخ ، دای و  دیدجت  نیا  اب  ار  نامراوگرزب  ماما  درگلاس  ناریا  تلم  رگید  راب  زورما  یمالسا . بالقنا  یادھش  راوگرزب و  ماما  رھطم  حور  رب  ادخ  تمحر  مالس و 

. راوگرزب نآ  نشور  کرابم و  طخ  ماما و  رھطم  یگدنز  داعبا  زا  یدعب  یشخب و  ندش  حرطم  یارب  تسا  یتصرف  دادرخ  مھدراھچ  زور  لاس  رھ  دنریگیم . یپ  ماما  هار  ماما و 

« ينیمخ ماما  بتکم   » 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 10هاگياپ  هحفص 6 
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١٣٩٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمجنپ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

هن تسا ، قارغا  هن  میاهتفگ ، نامراوگرزب  ماما  ىهرابرد  هچنآ  هن ، ىلو  مینزیم ؛ فرح  هغلابم  قارغا و  اب  ام  دناهدرک  لایخ  اھىـضعب  دیاش  میاهدز ، فرح  ىلیخ  ماما  ىهرابرد 

رایتخا رد  هچنآ  دوب . زغم  انعم و  نومضم و  ىاراد  ام  زیزع  راوگرزب و  ماما  میھدب ، هئارا  میاهتـسناوت  میاهدرک و  فیـصوت  هچنآ  زا  شیب  تسا ؛ تیعقاو  زا  ىـشخب  تسا ؛ هغلابم 

ار راـمعم  ىهشقن  دـیاب  میورب ، تسرد  ار  هار  هکنیا  ىارب  اـم  تسا . اـناوت  تسد  نآ  ىهتخادرپ  هتخاـس و  تـسا ، ملاـع  رـسارس  رد  اـھتلم  رکف  دـید و  ضرعم  رد  ناریا و  تـلم 

تـسا نکمم  دنـشاب ، تسدهریچ  مھ  هچرھ  ناـیانب  ناگدـنزاس و  دـشابن ، مولعم  ىلـصا  ىهشقن  دـشابن ، راـیتخا  رد  هشقن  ىلومعم ، فراـعتم  ىاـنب  کـی  رد  رگا  مینادـب .

دوبن ىاهشقن  وا  ىهشقن  درب . راکهب  ار  نآ  تسھ ، ایحا  رد  ىگدنزاس و  رد  ىرنھ  رگا  ىلـصا ، ىهشقن  نآ  ساسارب  ناوتب  ات  تسناد  ار  ىلـصا  ىهشقن  دیاب  دننک ؛ هابتـشا 

تـسد اب  تسا  هدـمآ  شیپ  هچنآ  تفگیم  وا  دوخ  دوب ؛ فرتعم  نآ  هب  تسنادـیم و  ار  نیا  راوگرزب  ماما  دوخ  دوب ؛ هللادـنعنمدیوم  اعطق  دوشب ، رداـص  ناـسنا  نھذ  زا  طـقف  هک 

ار هشقن  رگا  میھدب . همادا  ار  هار  میناوتب  ات  میسانشب  ار  هشقن  نآ  میشاب ؛ بظاوم  ام  دوب . هدید  تسرد  وا  ىانیب  ریصب و  مشچ  دوب و  هدیمھف  تسرد  تسا و  ىھلا  تردق 

زا میدش ، رود  میقتـسم  طارـص  زا  ىتقو  میوشیم ؛ رود  میقتـسم  طارـص  ىلـصا و  هار  زا  میورب ، شیپ  هچرھ  زورهبزور  دش ، ادیپ  هیواز  ىتقو  مینکیم ؛ ادـیپ  هیواز  میتسنادـن ،

مشچ ىولج  ىساسا ، ىلصا و  ىهشقن  دیاب  مینکن ، مگ  ار  هار  هکنیا  ىارب  مینکن ؛ مگ  ار  هار  دیاب  میسرب ، فدھ  هب  هکنیا  ىارب  میـسریمن ؛ اھفدھ  هب  میوشیم ، رود  اھفدھ 

دوب نیا  راک ، نیا  مزال  ىهمدقم  دوب ؛ ىمالـسا  تینالقع  ساسارب  ىـسایس  ىندم -  مظن  کی  ىانب  ماما ، ىلـصا  راک  ماما ، ىهشقن  مینادب . میـسانشب و  ار  نآ  دشاب ، ام 

ىاـھداسف دوب ، داـسف  راـچد  مھ  تشاد : دوجو  ىھاـشداپ  ماـظن  رد  تیـصوصخ  هس  نیا  دوب ؛ روتاـتکید  مھ  دوب ، هتـسباو  مھ  دوـب ، دـساف  مھ  هک  ىھاـشداپ -  ماـظن  هک 

لباقم رد  ار  روشک  ار و  دوخ  عفانم  دوب  رـضاح  اکیرمآ ، هب  ىهتـسباو  زور  کی  سیلگنا ، هب  ىهتـسباو  زور  کی  دوب ، اھتردق  هب  ىهتـسباو  مھ  هریغ ؛ ىلام و  ىقالخا و  نوگانوگ 

کی تسا ، دـنلب  لصف  کی  اھنیا  زا  مادـکرھ  دوبن ؛ حرطم  ىھاشداپ  ماظن  ىارب  مدرم  تساوخ  مدرم ، ىار  دوب ، دبتـسم  دوب ، روتاـتکید  مھ  و  دـنک ؛ شومارف  ناـگناگیب  عفاـنم 

تشامگ نیا  رب  ار  تمھ  دوب ؛ روتاتکید  ىهتـسباو  دساف  ماظن  نیا  ندرک  نکهشیر  دھدب ، ماجنا  تساوخیم  ماما  هک  ىگرزب  راک  نآ  ىهمدقم  دوش ؛] نکهشیر   -] تسا باتک 

نآ هک  تسا  نیا  هلئسم  دنیشنب ؛ ىرگید  ىھاشداپهبش  ای  ىھاشداپ  ماظن  وا  ىاج  هب  دورب ، ىھاشداپ  ماظن  هک  تسین  نیا  هلئـسم  ام  روشک  رد  دش . نکهشیر  ماظن  و 

. تسا تھجنیا  رد  همھ  ماما  راتفر  ماما ، ىاھدومنھر  ماما ، نانخس  درک ؛ نکهشیر  راوگرزب  ماما  دشیم و  نکهشیر  دیاب  تشاد  ىھاشداپ  ماظن  هک  ىتایصوصخ 

تـسا ترابع  ىکی  تسا : تقیقح  کی  ىور  ود  انعم  کی  هب  تسا ؛ هدروخ  دنویپ  مھ  هب  هتکن  ود  نیا  هک  دراد  دوجو  ىـساسا  ىهتکن  ود  ىـسایس  ىندم و  مظن  نآ  ىانب  رد 

تکرح زا  ىـشان  هچنآرھ  دوب و  هتفرگ  همـشچرس  مالـسا  زا  دوخ  هک  تکرح -  نیا  هکنیا  مود  و  تاـباختنا ، قیرط  زا  ىرـالاسمدرم و  قیرط  زا  مدرم  هب  روشک  راـک  ندرپـس  زا 

. تسا تقیقح  کی  زا  دعب  ود  هاگن ، کی  اب  ای  تسا ، شخب  ود  نیا ، دشاب . ىمالسا  تعیرش  بوچراھچ  رد  دیاب  تسا -  مدرم  هب  راک  ندرپس  ىرالاسمدرم و 

١٣٩٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمجنپ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ىرالاسمدرم و تاباختنا و  رگا  هن ، ىمالـسا ؛ تعیرـش  ىمالـسا و  رکفت  اب  درک  ىطاق  ار  نآ  تفرگ و  ىبرغ  گنھرف  زا  ار  تاـباختنا  اـم ، راوگرزب  ماـما  هک  دـننکن  ناـمگ  ىدارفا 

، تسا نید  وزج  نیا  درکیم . نایب  ار  بلطم  عطاق ، حیرص و  مدآ  نآ  تشادن ؛ ىدیقت  چیھ  ماما  دشیمن ، هدافتسا  ىمالسا  تعیرش  زا  دوبیمن و  نید  وزج  مدرم ، ارآ  هب  ىهیکت 

تعیرـش دیاب  تسا ، ىندم  ىـسایس و  مظن  نیا  عبات  هک  ىمومع  ىاھراتفر  اھبصنولزع و  اھارجا و  اھىراذـگنوناق و  ىهمھ  رد  تسا ؛ بوچراھچ  ىمالـسا  تعیرـش  اذـل 

باـختنا ار  روـھمجسیئر  دـننکیم ، باـختنا  ار  سلجم  ىهدـنیامن  مدرم  داـحآ  ىنعی  تسا ؛ ىرـالاسمدرم  ىهلیـسوهب  ماـظن  نـیا  رد  راـک  شدرگ  و  دوـشب . تیاـعر  ىمالـسا 

راوگرزب ماما  تکرح  ىلصا  ىهیاپ  نیا ، تسا ؛ مدرم  تسد  راک ، دننکیم ؛ باختنا  هطساو  اب  ار  ىربھر  دننکیم ، باختنا  ار  ناگربخ  دننکیم ، باختنا  هطساو  اب  ار  ارزو  دننکیم ،

هتـشاد هجوت  ار  نیا  تسا ؛ ىمالـسا  ماـظن  تقیقح  حور و  ىمالـسا ، تعیرـش  هب  مازتـلا  تسا . هیاـپ  ود  نیا  هب  ىکتم  تشاذـگ ، راوگرزب  نیا  هک  ىمیظع  ىاـنب  نیا  تسا .

هک ار  تلم  ىدازآ  مھ  دنکیم ، نیمات  ار -  ىدرف  ىدازآ  ار ، دارفا  ىدازآ  ار -  ىندم  ىمومع و  ىاھىدازآ  مھ  دوشب ، ارجا  لماک  روطهب  هعماج  رد  رگا  ىمالسا  تعیرش  دنـشاب .

ذوفن و تحت  تروصرھهب  هک  ىتلم  ىنعی  دازآ  تلم  کی  دـشابن ؛ ىیاج  هب  ىـسک و  هب  ىهتـسباو  هک  تلم ، کـی  داـعبا  رد  ىدازآ  ىنعی  لالقتـسا  تسا -  لالقتـسا  نآ  مسا 

راھچ نیا  دـنکیم ؛ نیمـضت  ار  تیونعم  مھ  دـنکیم ، نیمـضت  هعماج  رد  ار  تلادـع  مھ ] ، ] دـنکیم نیمـضت  درادـن -  رارق  ناگناگیب  ای  دوخ  نانمـشد  ای  دوخ  نیفلاخم  ىهرطیس 

ناشن ار  دوخ  ىمالسا ، ىهعماج  مظن  رد  ىـساسا  ىاھهدیدپ  نیا  دش ، مکاح  هعماج  رب  ىمالـسا  تعیرـش  رگا  تیونعم . تلادع ، لالقتـسا ، ىدازآ ، تسا : ىلـصا  رـصنع 

تسا رازبا  هلیسو و  کی  هک  مھ  ار  ىنید  ىرالاسمدرم  تسا ؛ هداد  رارق  هیکت  دروم  تسا ، ىمالسا  ىروھمج  حور  هک  ار  ىمالسا  تعیرش  ام  راوگرزب  ماما  نیاربانب  دنھدیم .

. هداد رارق  هیکت  دروم  تسا ، تعیرش  زا  ذختم  مھ  نآ  هک 

١٣٩٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمجنپ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

رادتقا دراد ، انعم  تردق  درادن ؛ انعم  هبلغ  رھق و  ىمالـسا  ماظن  رد  تسین . لوبق  دروم  دشاب ، هدـش  لصاح  روز  لامعا  زا  بلغت و  زا  هک  ماما  بتکم  رد  ىاهبلغ  تردـق و  چـیھ 

ماما بتکم  رد  ىمالـسا و  تعیرـش  رد  مالـسا و  رد  دشاب ، حالـس  هبلغ و  روز و  زا  ىـشان  هک  ىرادتقا  نآ  مدرم ؛ باختنا  مدرم و  رایتخا  زا  ىهتـساخرب  رادـتقا  اما  دراد ، انعم 

دربب راک  هب  ىاهبلغ  رھق و  دیابن  ىسک  وا  لباقم  رد  دنکب ، رپس  هنیس  ىتسیابن  ىسک  نآ ، لباقم  رد  تسا ؛ مرتحم  دمآ ، دوجوهب  مدرم  باختنا  زا  هک  ىتردق  نآ  درادن ؛ انعم 

ار مھم  لصف  نیا  ملاع  ىـسایس  تایبدا  هب  درک و  هضرع  ایند  هب  ام  راوگرزب  ماـما  هک  تسا  ىدـیدج  ىهخـسن  نآ  نیا  تسا ؛ هنتف  وا  راـک  مسا  درک ، ىراـک  نینچ  کـی  رگا  هک 

هک تفر  دیاب  مولظم  کمک  هب  تسا ؛ ندرک  هلباقم  ملاظ  اب  نتفاتش و  مولظم  کمک  هب  میدرک -  هراشا  هک  روطنامھ  ىلصا -  رـصانع  زا  ىکی  دیدج ، ىهخـسن  نیا  رد  دوزفا .

تیامح درک ، هیکت  درک ، دیکات  نیطـسلف  هب  عجار  رمع ، رخآ  ات  لوا  زور  زا  راوگرزب  ماما  دیدید  امـش  هک  دوب  نیطـسلف  تلم  تیمولظم  متا  قادـصم  ام ، نامز  رد  ام ، ىهرود  رد 

حیرص راکنا  ملاظ ، ىاھىزادناتسد  ىفن  ملاظ ، لباقم  رد  ىگداتسیا  مولظم و  هب  کمک  دننکن ؛ شومارف  روشک  نالوئسم  ناریا و  تلم  ار  هلئسم  نیا  هک  درک  تیصو  درک و 

کی ىاهصالخ و  کـی  نیا  درک . هضرع  اـم  راوگرزب  ماـما  هک  تسا  ىدـیدج  ىهخـسن  نیا  ماـظن و  نیا  ىاھـشخب  زا  ىکی  مھ  نیا  تھبا ؛ نیا  نتـسکش  ملاـظ و  تھبا  تبیھ و 

دروم درک ، هضرع  دروآ ، روشک  هب  ىھاشداپ  ماظن  ىشاپورف  زا  سپ  ام  راوگرزب  ماما  هک  ىاىیانبم  ىـسایس و  مظن  نآ  ىهعومجم  زا  تسا  ىھاتوک  فیـصوت  هاتوک و  ریوصت 

ناریا تلم  درکادیپ ؛ رولبت  درکادیپ ، ققحت  تیعقاو ، رد  دمآ  دنامن ؛ اھباتک  رد  ىـسایس ، ىاھفرح  زا  ىلیخ  لثم  هخـسن  نیا  و  درکادـیپ ؛ ققحت  و  تفرگ ، رارق  مدرم  عطاق  لوبق 

. تسا هدیسر  زورما  هب  ات  دندرک  رتىوق  زورهبزور  و  دنتشاد ، هگن  دندرک ، ظفح  ار  نیا  دندرک ، ىراکادف  دنداد ، ناشن  ىرادافو  دندرک ، تمھ  مھ 

١٣٩٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمجنپ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

روطهب هک  لودـج -  نیا  ىلاخ  ىاھـشخب  ایآ  درک ؟ دـھاوخ  ادـیپ  همادا  گرزب  راک  نیا  ایآ  اما ] ، ] درکادـیپ تسد  لماک  قیفوت  هب  دـھدب ، ماـجنا  تساوخیم  هک  ىراـک  نآ  رد  ماـما 

ىھاگآ ردقچ  ام  مینک ؛ تمھ  ردقچ  امـش  نم و  هکنیا  هب  دراد  ىگتـسب  نیا  دش ؟ دھاوخ  رپ  دنراد -  رارق  ىخیرات  ىعامتجا و  ىاھلودج  نیا  رد  ىاىلاخ  ىاھـشخب  ىعیبط 

نیا اب  مینکیم ، هدـھاشم  میراد  ام  هک  ىتلم  نیا  اب  تسا ؛ نکمم  الماک  هلب ، مینکب . تکرح  نشور  طخ  نآ  رد  مینک و  تاـعارم  ار  نشور  طـخ  نآ  ردـقچ  اـم  میھدـب ؛ ناـشن 

؛ تسا نکمم  هار  نیا  ىهمادا  هلب ، تسا ، هداد  ناشن  تلم  نیا  لاس -  نیا ٢۵  رد  ماما  تلحر  زا  دعب  و  لاس -  نیا ٣۵  رد  هک  ىرمتسم  ریس  قفوم و  تکرح  نیا  ىاهبرجت و 

. دیسر دھاوخ  اھهلق  جوا  هب  ىھلا  ىهوق  لوح و  هب  هللانذا و  هب  تلم  نیا  و  تفرگ ، دھاوخ  ماجنا  گرزب  ىاھراک  دش ، دھاوخ  رپ  ىلاخ  ىاھهناخ 

١٣٩٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمجنپ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ضراعت دھدب ، رارق  مھ  لباقم  رد  دنکب ، مرگرس  ار  ام  ىحطس ، تافالتخا  ىعرف و  تافالتخا  روشک ؛ لخاد  رد  تافالتخا  هب  ندش  مرگرس  تسا : اھنیا  ام  ىنورد  ىاھـشلاچ 

زا تلم  ماجـسنا  نداد  تسد  زا  دـش . ضرع  هـک  تـسا  ىلـصا  شلاـچ  نآ  قیداـصم  زا  ىکی  نـیا  دـنکب ؛ لـفاغ  ىلـصا  طوـطخ  زا  ىلـصا و  لـئاسم  زا  ار  اـم  درواـیب ، دوـجوهب 

الاـح اـت  هکنیا  روـصت  میناوـتیمن ، اـم  هکنیا  روـصت  ىدـیماان ، ساـی و  هب  ندـش  راـچد  ىراـکمک ، هب  ندـش  راـچد  ىگیحورىب ، ىلبنت و  هب  ندـش  راـچد  تسا . اـم  ىاھـشلاچ 

« ينیمخ ماما  بتکم   » 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 10هاگياپ  هحفص 7 
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نآ همھ ، اھنیا  دنک . زاب  ار  اھهرگ  نیا  ىهمھ  دـناوتیم  ىداھج  تیریدـم  ىلم و  مزع  میـشاب ، هتـشاد  مزع  دـیاب  میناوتیم ، ام  دـندومرف  ماما  هک  روطنامھ  ریخن ، میتسناوتن ؛

؛ دننک ىسررب  ار  لئاسم  نیا  دننیشنب  دیاب  ام  ىالـضف  ام ، ناگبخن  ام ، زیزع  ىاھناوج  میدرک  ضرع  هک  روطنامھ  مینک . هلباقم  اھنیا  اب  دیاب  هک  تسا  ام  ىنورد  ىاھـشلاچ 

دـشخبب و دـیما  ام  هب  دـنک و  ىرای  لوصف  نیا  ىهمھ  رد  ار  ام  دـناوتیم  گرزب  رامعم  نآ  ىهشقن  درمگرزب و  نآ  دای  نامراوگرزب و  ماما  کرابم  مان  تسا . ىیاھلصفرـس  اـھنیا 

. دوب دھاوخ  نینچ  مھ ]  ] هدنیآ رد  ىھلا  قیفوت  هب  تسا و  هدوب  نینچ  زورما  ات  هک  نانچمھ  دھدب ؛ هیحور  دھدب و  طاشن 

١٣٩٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھن  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ماکحتـسا رد  وا ، یزوریپ  دـش . زوریپ  مھ  راوگرزب  ماـما  نینموملاریما ، لـثم  یزوریپ . نآ  تیمولظم ، نآ  رادـتقا ، نآ  تسا ؛ یدـعب  یهطقن  نآ  مھ  راوگرزب  ماـما  ییاـھن  یزوریپ 

ادیپ ققحت  ماما  تلحر  زا  دعب  ماما ، یاھوزرآ  زا  یرایسب  دھدیم ؛ ناشن  ار  شدوخ  یمالسا  ماظن  تفرشیپ  هعسوت و  دشر و  رد  یمالسا و  ماظن  یاقب  رد  یمالـسا ، ماظن 

رد یمالـسا  یروـھمج  روـشک و  ذوـفن  یهحفـص  یهعـسوت  روـشک ، یـسایس  تفرـشیپ  روـشک ، یرواـنف  یملع و  تفرـشیپ  روـشک ، یئاـفکدوخ  روـشک ، یرواـبدوخ  درک ؛

ادیپ ققحت  اھوزرآ  نیا  زا  یرایـسب  دوب . ماما  شور  ماما و  هار  ماما و  نامتفگ  یزوریپ  نیا  داتفا و  قافتا  هک  دوب  ییاھزیچ  اھنیا  اقیرفآ ؛ لامـش  ایـسآ و  برغ  عیـسو  یهقطنم 

نیمھ تفای و  دھاوخ  یرتشیب  تمظع  التعا و  زورهبزور  ام  راوگرزب  ماما  یمالـسا  یروھمج  درک و  دھاوخ  ادـیپ  ققحت  هللانذاب  ماما  یاھوزرآ  زا  رگید  یرایـسب  تسا و  هدرک 

. تسا هدرک  یبصع  هچاپتسد و  ار  نانمشد  هک  تسا 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

رارق عیرـس  تفرـشیپ  ریـسم  رد  دوب ، هدـنام  بقع  تدـشب  هدـش و  ریقحت  تدـشب  راجاق  یولھپ و  نارود  رد  هک  روشک  داد و  نایاپ  ینـالوط  یخیراـت  طاـطحنا  کـی  هب  بـالقنا 

هبناجهمھ و تفرـشیپ  یهیامناج  هک  ار  یلم  یهدارا  رـصنع  درک و  لیدـبت  یرالاسمدرم  یمدرم و  تموکح  هب  ار  یدادبتـسا  تنطلـس  نیگنن  میژر  تسخن ، ماـگ  رد  تفرگ ؛

لقتنم ناگمھ  هب  ار  میناوتیم » ام   » رواب هیحور و  درک ؛ تیریدـم  یهصرع  دراو  ثداوح و  یلـصا  رادنادـیم  ار  ناناوج  هاـگنآ  درک ؛ دراو  روشک  تیریدـم  نوناـک  رد  تسا  یقیقح 

: دش گرزب  تاکرب  اشنم  نیا  تخومآ و  همھ  هب  ار  یلخاد  ییاناوت  هب  اکتا  نانمشد ، میرحت  تکرب  هب  درک ؛

...

نارود لوط  رد  ینیمخ  ماما  ترـضح  شنم  راـتفر و  ار  کراـبم  یهدـیدپ  نیا  داد . شیازفا  ریگمـشچ  یاهنوگب  هعماـج  یمومع  یاـضف  رد  ار  قـالخا  تیونعم و  راـیع  اـسداس :

ناـمیا یاـھهیام  هـک  تـفرگ  رارق  یروـشک  سار  رد  یداـم ، یاـھهیاریپ  زا  هتـسراو  فراـع و  یوـنعم و  ناـسنا  نآ  داد ؛ جاور  زیچ  رھ  زا  شیب  بـالقنا ، یزوریپ  زا  سپ  هزراـبم و 

یگدولآ زا  یرازنجل  هدز و  تخس  یاھهبرض  نآ  هب  اھیولھپ  نارود  لوط  رد  یرابودنبیب  داسف و  جورم  تاغیلبت  لواطت  تسد  دنچرھ  دوب . قیمع  رادهشیر و  یـسب  شمدرم 

هژیوب ینارون  دعتـسم و  یاـھلد  یمالـسا ، یروھمج  رد  یقـالخا  ینید و  درکیور  یلو  دوـب ، هدـناشک  ناـناوج  صوـصخب  طـسوتم و  مدرم  یگدـنز  نورد  هب  ار  یبرغ  یقـالخا 

. دش نوگرگد  قالخا  نید و  دوس  هب  اضف  درک و  بوذجم  ار  ناناوج 

وا  / ١٣٩٨/١٠/١٣ هارمھ  یادھش  ینامیلس و  مساق  دبھپس  دیھش  رادرس  تداھش  یپ  رد  بالقنا  ربھر  تیلست  مایپ 

! ناریا زیزع  تلم 

رد هناعاجش  هناصلخم و  تدھاجم  اھلاس  دنتفرگ . شوغآ  رد  ار  ینامیلس  مساق  رھطم  حور  نادیھـش ، یهبیط  حاورا  بشید  دش . ینامـسآ  مالـسا  راختفارپ  گرزب و  رادرس 

نیرتیقش تسد  هب  وا  کاپ  نوخ  دیناسر و  الاو  ماقم  نیا  هب  ار  زیزع  ینامیلس  ماجنارس  ادخ ، هار  رد  تداھش  یوزرآ  اھلاس  ملاع و  رارـشا  نیطایـش و  اب  هزرابم  یاھنادیم 

یهنومن وا  منکیم . ضرع  تیلـست  ناریا  تلم  هب  کیربت و  وا  دوخ  رھطم  حور  هب  هادـف و  انحاوا  هللاهیقب  ترـضح  هاگـشیپ  هب  ار  گرزب  تداھـش  نیا  تخیر . نیمز  رب  رـشب  داـحآ 

نیا یهمھ  رد  وا  یهفقویب  شالت  شاداـپ  تداھـش  دـینارذگ . ادـخ  هار  رد  داـھج  هب  ار  دوخ  رمع  یهمھ  وا  دوب ، ینیمخ  ماـما  بتکم  مالـسا و  ناگدـشتیبرت  زا  یاهتـسجرب 

نوخ هب  ار  دوخ  دیلپ  تسد  هک  تسا  یناراکتیانج  راظتنا  رد  یتخس  ماقتنا  یلو  دش ، دھاوخن  هتسب  فقوتم و  وا  هار  وا و  راک  یھلا  یهوق  لوح و  هب  وا  نتفر  اب  دوب ، نایلاس 

زین و   - ناتـسود یهمھ  دـنیوا . هاوخنوخ  تمواـقم  ناگتـسبلد  یهمھ  تسا و  تمواـقم  یللملانیب  یهرھچ  ینامیلـس  دیھـش  دـندولآ . بشید  یهثداـح  یادھـش  رگید  وا و 

زیزع راکادف و  رادرـس  نادقف  تسا . کرابم  هار  نیا  نادھاجم  راظتنا  رد  یعطق  یزوریپ  تفای و  دھاوخ  همادا  فعاضم  یهزیگنا  اب  تمواقم  داھج  طخ  دننادب  نانمـشد - یهمھ 

. درک دھاوخ  رتخلت  ار  ناراکتیانج  نالتاق و  ماک  ییاھن  یزوریپ  هب  نتفای  تسد  هزرابم و  یهمادا  یلو  تسا  خلت  ام 

١۴٠٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمودویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

ینعی تسا ؛ ینید  صلاخ  بان و  حرط  کی  نیا  دـش ، حرطم  ینیمخ  ماـما  یوس  زا  درک و  ادـیپ  تیمـسر  تفرگ و  دوخ  هب  یمالـسا  یروھمج  ناونع  هک  ینید  یرـالاسمدرم 

اھنیا دـننام  یتسیابردور و  هظحالم و  هب  اھیبرغ  زا  ار  اھنیا  لاثما  ار و  یرالاسمدرم  ار ، تاباختنا  ماما  هک  دـنتفگ  اھیـضعب  ـالاح  هکنیا  تشاد . دـیابن  نیا  رد  یدـیدرت  چـیھ 

نآ و اب  نیا و  اب  یتسیابردور  رطاخ  هب  هک  دوبن  یـسک  ار ، ماما  دندید  مدرم  میدرک و  یراکمھ  وا  اب  اھلاس  میتخانـش و  ام  هک  یماما  تسا . یئانبمیب  رایـسب  فرح  تفرگ ،

عطاق رظن  ماما  دـھدب . نت  نآ  هب  هک  دوبن  یـسک  ماما  دوبن ، ییادـخ  دوبن و  نید  زا  دوبن ، نید  رد  یرالاسمدرم  هچناـنچ  رگا  هن ، دوشب ؛ فرـصنم  ادـخ  مکح  زا  اـھفرح ، نیا  اـب 

هتـشاد باجح  دـیاب  یعامتجا  طیحم  رد  اـھنز  هک  مازلا  کـی   - دـندرک حرطم  ار  باـجح  یهلئـسم  ماـما  هک  یزور  نآ  دـیاهدرک ، هظحـالم  ماـما  یگدـنز  رد  تفگیم ]. ار   ] شدوخ

نیا دننزیم ؟ دنراد  اقآ  هک  تسا  یفرح  هچ  نیا  اقآ ! هک  تفگیم  نم  شیپ  دمآ  زور  نآ  ماما  ناکیدزن  زا  یکی  ماما . دوخ  هب  کیدزن  دارفا  یتح  دـندوب ، فلاخم  اھیلیخ  دنـشاب -

فلاخم اھیلیخ  ینعی  دوب ؛ ماما  یهدیقع  مھ  ام  دوخ  یهدیقع  هتبلا  هک  دـنوشب ، فرـصنم  دـییوگب  ماما  هب  دـیورب  الثم  اھامـش  و  دـننزیم ؟ دـنراد  ماما  هک  تسا  یفرح  هچ 

. اھنیا دننام  و  دوب ؛ مھ  یتسرد  فرح  هک  دندرک  حرطم  ار  باجح  یهلئسم  عطاق  روط  هب  دوب و  نیا  ماما  رظن  اما ] ، ] دندوب

١۴٠١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموسویس  مسارم  رد  تانایب 

یاھتیلاعف یهمھ  یانبریز  مییوگب  دـیاب  مینکب ، ضرع  هلمج  کی  رد  ار  ماـما  بـالقنا  ار و  ماـما  یهزراـبم  بتکم  یاـنبریز  میھاوخب  رگا  اھفدـھ . لوصا و  بتکم و  یهلئـسم  رد 

آمنا لـق  دناهتـشون : هیلع ) همحر هللا   ) یدزی یریزو  موحرم  رتـفد  رد  یناوج  نارود  رد  ناـشفورعم  تشادداـی  رد  هک  ناـمھ  دوـب ؛]  ] ماـیق  فدـھ ، دوـب ؛ ماـیق  »  » ناـشیا

ــ  مکظعا آمنا  لق  ابس ــ  یهروس  یهیآ  نیمھ  رد  مایق   دراد . یمکحتسم  رایـسب  ینآرق  یهشیر  مایق   نیا  هک  مایق  ، یدارف ؛ ینثم و  اوموقت   نا  هدحاوب  مکظعا 

نیا الاح  نیا . ینعی  مایق  » « ؛ رذناف مق  رثدملا * اھیا  ای  تثعب : لوا  رد  رثدـم  یهروس  رد  یرگید  یهیآ  رد  ای  هرقب ، یهکرابم  یهروس  رد  نیتناق » اوموق    » ای هدـش ،] نایب  ]

. دشاب یوحن  هب  تسا  نکمم  یاهرود  رھ  رد  مایق  » »

...

اعبط لدـع  قح و  یهماقا  دوب . مایق  »  » بقارم ماما  هملک  یعقاو  یانعم  هب  تسا . مایق  »  » نادـیم رد  ماما  یمئاد  روضح  یانعم  هب  نیا  دـندوب ؛ زرابم  ماـما ، میتفگ  اـم 

تموکح رھ  ای  یولھپ  تموکح  رابتبکن  فقـس  ریز  رد  ایآ  اما  دوب ، ماما  فدھ  لدع  قح و  یهماقا  ددنویپب ؟ ققحت  هب  تسا  نکمم  روج  هچ  فدـھ  نیا  بخ  دوب ؛ ماما  فدـھ 

رابتبکن فقـس  نیا  هک  دوب  تکرح  نیا  لابند  ماما  دفاکـشب . ار  فقـس  نیا  ناسنا  هک  دوشیم  نیا  یدعب  فدھ  سپ  هن ؛ اعبط  درک ؟ لدـع  قح و  یهماقا  دوشیم  یاهتـسباو 

ون یحرط  میفاکشب و  فقـس  ار  کلف  : » دنکب مھارف  اھنیا  تفرـشیپ  اھنیا و  مایق  اھنیا و  تکرح  یارب  ار  نادیم  دنک و  فرطرب  درادرب ، تلم  نیا  رـس  یور  زا  ار  یولھپ  تموکح 

تابثا یفن و  رد  ماما  تکرح  نیا  بخ  دربب . شیپ  هب  ار  مدرم  هک  بولطم  یـسایس  یهصرع  کی  تابثا  دـعب  یتوغاط ، میژر  نآ  یفن  لوا  یفن ؛ مھ  تاـبثا ، مھ  میزادـنارد ؛»

. دوب

نارود لام  نیا  تشاد ، ایوگ  ناـبز  تشاد ، تحارـص  درکیمن ؛ هلماـجم  تشادـن ، سرت  ماـما  دوبن . وا  رد  سرت  ـالوا  تشاد : دوجو  ناـیامن  یهطقن  دـنچ  ماـما  میظع  تکرح  رد 

« ينیمخ ماما  بتکم   » 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 10هاگياپ  هحفص 8 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39796
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=44554
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=47991
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=50381
http://farsi.khamenei.ir


ار راک  نیا  هک  دوب  یعطاق  راقفلاوذ  کی  وا  نابز  اتقیقح  درکیم . ییامنھار  درکیم ، نییبت  مدرم  یارب  مئاد  روط  هب  دزیم ، فرح  مدرم  اب  فجن ، رد  هچ  مق ، رد  هچ  تسا ؛ تضھن 

. دوب حیرص  درب ؛ شیپ  یروج  نیا  راوگرزب  نیا 

ام لابند  مدرم  دـنتفگیم  نکل  دـننک ، هزرابم  تساوخیم  ناشلد  هک  یناسک  دـندوب  لوا . زور  زا  دوب  مدرم  هب  دامتعا  ماـما ، مھم  تایـصوصخ  زا  یکی  تشاد ؛ داـمتعا  مدرم  هب 

، سرد زا  دـعب  ینارنخـس  رد  مق ، رد  لاس ۴١ ، رد  تضھن ، لوا  رد  دـمآ . دـنھاوخ  مدرم  میوشب ، نادـیم  دراو  اـم  رگا  هک  دوب  دـقتعم  لوا  زور  زا  ماـما  هن ، ماـما  اـما ] [ ؛ دـنیآیمن

زونھ هک  تسا  لاس ۴١  لام  نیا  درک . دنھاوخ  رپ  ار  نابایب  نیا  مدرم  یروج ــ  نیا  ریبعت  کی  مدرم ــ  زا  میھاوخب  ای  مدرم  هب  مییوگب  رگا  دنتفگ  دـندرک  هراشا  تسد  اب  ناشیا 

هب ار  تکرح  تسنادـیم ، ار  مدرم  یاھتدـھاجم  ردـق  تشاد . داقتعا  تشاد و  دامتعا  مدرم  هب  روج  نیا  دـندوب ؛ هدینـشن  مھ  ار  ماما  مسا  دنتخانـشیمن ، ار  ماما  اـھیلیخ 

؛ بخ دندوبن . ماما  تارظن  الخ  رد  مدرم  میوشب ، ددرم  تشاذگیمن  میوشب ، سویام  تشاذگیمن  تشادیم ، هگن  مرگ  ار  اھلد  دوخ  مرگ  سفن  اب  درکیم ، یربھر  یعقاو  یانعم 

. توغاط ماظن  اب  یهزرابم  نارود  یفن ، نارود  هب  طوبرم  نیا 

نیا ماما  هار  یهشقن  دوب ، نیا  ماما  یعس  یمالسا ــ  یروھمج  داجیا  نارود  رد  ماما  تکرح  تسا  مھم  رایـسب  هک  یمالـسا ــ  یروھمج  داجیا  نارود  تابثا ، نارود  رد  اما  و 

نیا هب  دنک ؟ ادج  تسناوتیم  یروج  هچ  ار  هدنیآ  نیا  دوب . نیا  ماما  یعـس  دـنک ؛ ادـج  یلکب  هتـشذگ  زا  ار  هدـنیآ  دـنک ، ادـج  روشک  طحنم  یهتـشذگ  زا  ار  دـیدج  حرط  هک  دوب 

یروھمج حرط  حرط ، نیا  هک  تشاد  رارصا  ماما  دریگن . رارق  یبرغ  سوماق  ندمت و  گنھرف و  لیذ  رد  روشک ، یهرادا  یارب  درکیم  داھنشیپ  درکیم و  هئارا  هک  یحرط  هک  تروص 

هک مدرک  نییبـت  زور  نـیمھ  تبحـص  رد  هتـشذگ  لاـس  مدرک ، ناـیب  نـم  اذـل  دریگن . رارق  یرـالاسمدرم »  » اـی یروـھمج »  » دـنیوگیم نآ  هـب  برغ  رد  هـچنآ  لـیذ  رد  یمالــسا ،

تسا یشان  نیا  دنکیم ، دیکات  همھ  نیا  مدرم  یار  یور  ماما  هکنیا  تسا . مالـسا  دوخ  هب  طوبرم  تسین ، برغ  زا  یهتفرگماو  یروھمج » ، » تسا مالـسا  لام  یروھمج » »

یتسینومک میژر  ات  روحمهیامرس  یسارکومدلاربیل  ینعی  دوب ، جیار  ایند  رد  زور  نآ  هک  یبتکم  ود  نآ  زا  دوب ] ممـصم   ] ماما اذل  تشاد . مالـسا  یهلئـسم  هب  هک  یتفرعم  زا 

هن مسیلاربیل ؛ هن  مسینومک ، هن  دوب ؛ یبرغ » هن  یقرش ، هن   » راعش ماما  یلوصا  یاھراعـش  زا  یکی  اذل  دنک ؛ ادج  ار  یمالـسا  یروھمج  اھنیا  یود  رھ  زا  روحمیروتاتکید ،

ار ود  نیا  زا  مادک  چیھ  تشاد ؛ دوجو  یقرـش  یاھماظن  رد  هک  یدادبتـسا  قانتخا و  نآ  هن  برغ ، رد  همانربیب  رابودنبیب و  یاھیدازآ  نآ  داصتقا و  رد  یرادهیامرـس  ماظن  نآ 

. اھنآ اب  توافتم  یلکب  یمالسا ، یروھمج  ماظن  یارب  دندرک  حرطم  ماما  ار  یاهزات  یوگلا  کی  یبرغ ؛ هن  یقرش و  هن  تشادن ؛ لوبق  ماما 

زاسمھ مھ  اب  ماما  یوگلا  رد  دنریگب ، رارق  مھ  لباقم  رد  هشیمھ  هدشیم  یعس  هک  ییاھهناگود  نیا  دندش ؛ زاسمھ  گنھامھ و  رگیدمھ  اب  ییاھهناگود  ماما ، یوگلا  رد 

رارق مھ  لـباقم  رد  اـما  دنـشاب ، مھ  لـباقم  رد  ود  نیا  هک  هدـشیم  یعـس  هشیمھ  مدرم ؛ یار  مھ  تیونعم ، مھ  مدرم ؛ یار  مھ  ینید ــ  تیونعم  تیونعم ــ  مھ  دـناهدش ؛

. داد رارق  مھ  رانک  رد  ار  اھنیا  ماما  دنتفرگن ؛

لیکـشت هدنب  ار  نیا  دننکیم  لایخ  اھیـضعب  دنداد ؛ لیکـشت  ماما  ار  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  نیا  یمومع . یاھتحلـصم  تائاضتقا و  تیاعر  رانک  رد  یھلا  ماکحا  یارجا 

نامز تائاضتقا  اما  دوشیم ، ارجا  یمالسا  ماکحا  دندروآ ؛ دوجو  هب  تحلصم  نییعت  یارب  ماما  ار  هسلج  نیا  دنتـشون و  همان  نم  هب  ماما  مدوب ، روھمجسیئر  هدنب  هن ، مداد ؛

. تسین صاخشا  تحلصم  تسا ؛ نیا  تحلصم  زا  دارم  دوشب ؛ تیاعر  دیاب  مھ  هعماج  یمومع  حلاصم  و 

رد تلادع  یتسیاب  امتح  مھ  تسا ، زاجم  تورث  دیلوت  مھ  تورث ؛ دـیلوت  رانک  رد  صوصخلاب ــ  یداصتقا  تلادـع  یداصتقا ــ  تلادـع  رب  رارـصا  افعـض و  لاح  تیاعر  یهلئـسم 

هب رگید ، یاھتلود  هب  تلود  کی  ناونع  هب  تموکح ، کی  ناونع  هب  یریذـپملظ . مالظنا ، یفن  مھ  ملظ ، یفن  مھ  دریگب ؛ رارق  تیاعر  دروم  افعـض  لاح  دوشب و  تیاعر  روشک 

عافد مھ  مینکیم ، تیوقت  ار  روشک  داصتقا  ار و  شناد  ملع و  مھ  میوشیمن ؛ روز  میلست  مھ  مییوگیمن ، روز  مھ  میریذپیم ؛ ملظ  اھنآ  زا  هن  مینکیم و  ملظ  هن  رگید ، یاھتلم 

ماجـسنا و مھ  روج . نیمھ  مھ  شـسکع  مینامب ؛ لـفاغ  روشک  تینما  روشک و  عاـفد  زا  میـشاب ، داـصتقا  رکف  هب  طـقف  هک  تسین  روج  نیا  ینعی  مینکیم ؛ تیوقت  ار  روشک 

مزال نالوئسم  تراھط  اوقت و  مھ  رگید . یهناگود  کی  مھ  نیا  دوشب ؛ هتفریذپ  تیمسر  هب  دیاب  یسایس  فلتخم  یاھشیارگ  ارآ و  عونت  مھ  دوشب ، تیاعر  دیاب  یلم  تدحو 

یعس بالقنا  زا  شیپ  ای  بالقنا  لوا  رد  یناسک  هک  تسا  ییاھهناگود  اھنیا  دینیبب ، مھ . رانک  رد  صصخت  دھعت و  تسا ؛ مزال  نالوئسم  یدلبراک  یسانشراک و  مھ  تسا ،

. تسا ماما  بتکم  تایصوصخ  اھنیا  داد . رارق  مھ  رانک  رد  درک ، زاسمھ  درک ، گنھامھ  ار  اھهناگود  نیا  ماما  دنھدب ، رارق  مھ  لباقم  رد  ار  اھنیا  هک  دندرکیم 

لاوس نیا  درک ؟ ادـیپ  ققحت  ردـقچ  ماما  زا  دـعب  ای  ماما  دوخ  نامز  رد  درک ، یحارط  ماما  هک  یبتکم  نیا  هک  دـینک  لاوس  دـینکب ؛ یلاوس  کـی  امـش  تسا  نکمم  اـجنیا  بخ 

هک تسا  نیا  نم  باوـج  روـشک ؛ قیاـقح  رد  تقد  عـالطا و  یور  زا  مھدـیم  نم  هک  یخـساپ  دـننکب . اـم  زا  تسا  نکمم  مھ  اـیند  رد  هک  تسا  یلاوـس  نـیا  تـسا ؛ یمھم 

یهنیمز رد  مھ  اـھنیا ، یهـمھ  رد  هدرک ؛ یفاـصنایب  اـعطق  دـنک ، راـکنا  ار  اـھتیقفوم  یـسک  رگا  مـیاهدرک ؛ ادـیپ  یگرزب  یاـھتیقفوم  اھلصفرـس  نـیا  یهـمھ  رد  اـم  میوـگیم 

رد مھ  یداـصتقا ، یهنیمز  رد  مھ  اـیند ، رد  روـشک  تیعقوـم  یهنیمز  رد  مـھ  یـساملپید ، لـئاسم  یهـنیمز  رد  مـھ  یملع ، یاھتفرـشیپ  یهـنیمز  رد  مـھ  یرـالاسمدرم ،

. میاهتشاد یدایز  رایسب  یاھتفرشیپ  ام  یمومع ، تامدخ  یهنیمز 

، مھ دروم  نیمھ  رد  هدرک ؛ هنامیکح  ییامنھار  ار  ام  ماـما  مھ  اـجنیا  رد  میاهتـشاد . یماـکان  فعـض و  مھ  میاهتـشاد ، تفرـشیپ  مھ  میاهتـشادن ؛ مک  مھ  اـھیماکان  هتبلا 

شالت و ورگ  رد  امـش  یهمانراک  : » دـنیوگیم روج  نیا  ماما  دـنراد ؛ یناـیب  کـی  ادھـش  نادـنزرف  هب  باـطخ  ناـشرمع  رخآ  لاـس  رد  ماـما  تسا . اـم  ریگتـسد  ماـما  ییاـمنھار 

رد یگدنز  زورما  یایند  رد  یگدـنز  : » تسا ماما  شیامرف  یهلابند  درک . دـیھاوخ  عمج  ار  شلوصحم  دـینک ، تدـھاجم  هچ  رھ  دـینک ، شالت  هچ  رھ  تسا ،» امـش  تدـھاجم 

، دوشب مک  شالت  دوشب ، تسـس  اھهدارا  اج  رھ  تسا ؛ تیقفوم  دـنوشب ، نادـیم  دراو  یوق  یهدارا  اب  نیلوئـسم ، تلم و  اج  رھ  تسا . هدارا  عبات  تسا ؛» هدارا  یهسردـم 

دندوب هعماج  رثوم  نوگانوگ  داحآ  میدوب ، نیلوئسم  ام  میدوب ، ام  تسا . ام  دوخ  هب  طوبرم  نیا  میراد ؛ مھ  تفرـشیپ  میراد ، مھ  یگدنامبقع  ام  هلب ، تسھ . یگدنامبقع 

بتکم درک . راکنا  دوشیمن  الصا  ار  نیا  میدنام ؛ بقع  اعبط  میدروآ ، مک  میدرک ، یلبنت  میدرک ، یھاتوک  اج  کی  دمآ ؛ تسد  هب  تیقفوم  اجنآ  رد  دندرک ، لمع  بوخ  اج  کی  هک 

یلبنت میدرک و  یھاتوک  اج  رھ  میتفر ، شیپ  میدرک  تکرح  تسرد  اـج  رھ  اـم  دـنکب . تکرح  تسرد  یتسیاـب  ورهار  تسا ؛ تسرد  هار  تسا ، تسرد  هشقن  تسا ، تسرد 

. زورما ات  ماما  تلحر  زا  دعب  مھ  ماما ، دوخ  نامز  رد  مھ  تسا ؛ دایز  اھلاس  نیا  رد  مھ  اھلاثم  میدنام ؛ بقع  میدرک ،

. دش نادیم  دراو  بالقنا  لوا  زا  نمشد  یهدرتسگ  یهھبج  دوشب . هتفرگ  هدیدان  دیابن  مھ  نانمشد  ینمشد  شقن  هتبلا 

١۴٠١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموسویس  مسارم  رد  تانایب 

مایق  فدـھ ، دوب ؛ مایق  »  » ناشیا یاھتیلاعف  یهمھ  یانبریز  مییوگب  دـیاب  مینکب ، ضرع  هلمج  کی  رد  ار  ماما  بالقنا  ار و  ماـما  یهزراـبم  بتکم  یاـنبریز  میھاوخب  رگا 

؛ یدارف ینثم و  اوموقت   نا  هدحاوب  مکظعا  آمنا  لق  دناهتشون : هیلع ) همحر هللا  یدزی ( یریزو  موحرم  رتفد  رد  یناوج  نارود  رد  ناشفورعم  تشاددای  رد  هک  ناـمھ  دوب ؛] ]

(٢ « ) نیتناق اوموق    » ای هدش ،] نایب  [ ــ  مکظعا آمنا  لق  ابـس ــ  یهروس  یهیآ  نیمھ  رد  مایق   دراد . یمکحتـسم  رایـسب  ینآرق  یهشیر  مایق   نیا  هک  مایق  ، ( ١)

نکمم یاهرود  رھ  رد  مایق  »  » نیا الاح  نیا . ینعی  ماـیق  » » ( ٣) رذناف مق  رثدـملا * اھیا  ای  تثعب : لوا  رد  رثدـم  یهروس  رد  یرگید  یهیآ  رد  ای  هرقب ، یهکرابم  یهروس  رد 

. دشاب یوحن  هب  تسا 
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« : ینیمخ ماما  بتکم   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

يدـھم دـمحم  هدنـسیون :  یربـھر /  ماـما و  یاھهشیدــنا  شخبماـھلا  شقن  رب  دــیکأت  اــب  یمالــسا  یرادــیب  رد  نآ  تاریثأــت  رــصاعم و  یعیــش  عـماوج  رد  ینید  یاــھشبنج 

يلیعامسا  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴

« ينیمخ ماما  بتکم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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