
نارھت  / ٠۵/١٣۶٠/٠۴ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

زغم کی  دینکب ، زغم  یحارج  کی  دینکب ، میظع  یحارج  کی  دیناوتیم  امـش  تسا . تریح  بجعت و  رد  مدرم  امـش  یبالقنا  تردق  یھاگآ و  زا  مدرم ، امـش  دشر  زا  ایند  زورما 

نیا دـینیبیم ، هک  یتاکرحت  نیا  تسا . توھبم  ریحتم و  یبالقنا  یهیحور  نیا  ناریا و  تلم  دـشر  نیا  لباقم  رد  اـیند  دوشن . مھ  یزیرنوخ  دـیزادنیب و  رود  دـیرادرب و  ار  دـساف 

هام تسا ؛ کیدزن  ناضمر  هام  تسامـش . نابیتشپ  نانچمھ  تلم  هدنمزر ! یاھورین  یا  و  دراذگب . ام  بالقنا  دـنور  رد  یریثات  دـناوتیمن  ادـبا  الـصا و  هناکدوک  یاھادـص  رس و 

هام رد  میورب . یھلا  تفایض  لابقتسا  هب  ادخ  دای  ندرک  هدنز  اوقت و  زا  یوریپ  اب  ناملسم ! نز  درم و  یا  حور . ریھطت  هام  لد ، ریھطت  هام  یھلا ، تفایـض  هام  تدابع ، هام  ادخ ،

تدـحو و اراـگدرورپ ! نادرگب . ناـضمر  یارـسنامھیم  رد  مودـق  یهداـمآ  ار  اـم  اراـگدرورپ ! دورب . ـالاب  ناـمتفرعم  مھ  نامتماقتـسا ، ربـص و  مھ  ناـمنامیا ، مھ  اـم  دـیاب  ناـضمر 

. نک عطق  تلم  نیا  ناج  زا  ار  نانمشد  تسد  اراگدرورپ ! نک . ظفح  ار  راذگزامن  نموم و  تما  نیا  یگچراپکی 

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

هاگـشناد تسا . هدش  هجوت  رایـسب  یـساسا  یهتکن  نیا  هب  ناشیا ، یهمانتیـصو  و  هر ) ) ماما ترـضح  تانایب  رد  داد . دھاوخ  تھج  حور و  ناج و  مھ  ملع  هب  هک  یزیچ  نآ 

 - شیاضعا هک  یھاگشناد  دنزن ، بالقنا  ضبن  وا  رد  هک  یھاگشناد  یبالقنا ، یاھیریگتھج  میھافم و  هب  تبـسن  درـسنوخ  توافتیب و  ینید و  یاھـشزرا  زا  هناگیب  یلاباال و 

هتـشادن بالقنا  راک  رد  ار  کی  یهجرد  شقن  دنکن و  فیلکت  ساسحا  یلوارقـشیپ ، یگنھاشیپ و  یارب  ناریا و  تلم  یبالقنا  تکرح  هب  تبـسن  داتـسا -  هچ  وجـشناد و  هچ 

. دشاب هر ) ) ماما رظن  دروم  هدنیآ و  یهدننکنیمضت  شخبدیما و  هک  تسین  یھاگشناد  دشاب ،

اب اھنیا  تسین ؛ ریذپکیکفت  هجوچیھ  هب  یمالسا  یاھشزرا  زا  یبالقنا  یاھشزرا  هتبلا  تسا . یمالسا  یبالقنا و  یاھـشزرا  هب  لیامتم  تدشب  رادنید ، رادتھج و  هاگـشناد 

یاھـشپت نیرتهدـنز  زورما  مرادـن ! لوبق  ار  مالـسا  اما  متـسھ ؛ یبالقنا  نم  دـیوگب  ای  و  مرادـن ، لوبق  ار  بالقنا  اما  مناملـسم ؛ نم  دـیوگب  دـناوتیمن  یـسک  تسا . یکی  مھ 

یبـالقنا سپ  تـسا . نوگاـنوگ  یاـھبالقنا  زا  هتــشابنا  اـیند ، رــساترس  هـک  یلاـح  رد  تـسا ؛ بـالقنا  نـیا  یمدرم ، یاـھورین  نیرتهدننکجیــسب  تساــجنیا ؛ رد  یبــالقنا 

. تسا یمالسا  یاھشزرا  نامھ  یبالقنا ، یاھشزرا  میرادن . یبالقناریغ  یمالسا  یمالساریغ و 

. دراد همادا  بالقنا  دش ؛ مامت  بالقنا  هک  دینکن  لایخ  تسا . هدنز  شقن  کی  نانچمھ  نآ ، دربشیپ  یبالقنا و  تکرح  یارب  وجشناد  شقن  دینادب  دیاب  زیزع  نایوجشناد  امش 

هب نآ  یاھیریگتھج  ربارب  رد  ییاھنمشد  دھدیم و  ار  مولظم  مورحم و  میظع  یاھرشق  یارب  حالص  تداعـس و  تاجن و  دیون  تسا و  نیداینب  لوحت  داجیا  یانعم  هب  بالقنا  رگا 

زین دوشیم و  ام  هب  تبـسن  ایند  رد  هک  تسا  ییاـھتموصخ  اھینمـشد و  شلیلد ، تسا . هدـشن  ماـمت  دراد و  ناـیرج  زونھ  راـک  نیا  هک  تسا  یعیبط  دـنزیخیمرب ، ییارآفص 

. دوشیم زاربا  دینیبیم -  ار  شرھظم  اھزور  نیا  امش  هک  نآ -  ربھر  بالقنا و  نیا  هب  تبسن  ایند  مولظم  یاھتلم  فرط  زا  هک  تسا  ییاھتیمیمص  اھتبحم و  اھتیامح و 

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

هکنیا ریخ ، دـشکب ؛ داد  دوخ  نالووسم  رـس  رب  هک  تسا  نیا  شھار  دـشاب ، هتـشاد  یبالقنا  روضح  دـھاوخب  وجـشناد  رگا  هک  دـننکیم  لاـیخ  شیدـناهداس  دارفا  زا  ییهدـع 

ناناوج نیا  دنتسھ و  اکیرما  رودزم  اھنآ  دنتسین ؛ تھجمھ  نایوجـشناد  اب  نالووسم  دشکیم ، داد  رما  نالووسم  رـس  رب  وجـشناد  دینیبیم  هک  ییاجنآ  تسین . یرگیبالقنا 

عاجـش و یاھناسنا  رادیب و  یاھنادـجو  مدرم و  هبلط و  وجـشناد و  دوب و  هنوگنیمھ  هتـشذگ  میژر  رد  هکنیاامک  دنـشکیم ؛ ضارتعا  دایرف  هرخالاب  دـنروایب و  تقاط  دـنناوتیمن 

. دندیشکیم داد  رما  نالووسم  رس  رب  ملاس ، یاھحور 

یلو دوش ؛ هدیـشک  دیاب  دایرف  هلب ، دشکب ! دایرف  یتسیاب  وجـشناد  هک  دننک  میھفت  هداس  ناوج  دنچ  هب  دنیایب و  نوگانوگ  یاھدنفرت  اب  زیگنابیرف و  تروص  هب  ییهدع  ادابم 

طخ اب  یوق و  تروص  هب  ار  دوخ  ییوجـشناد  روضح  دینکیم ، لیـصحت  هک  یھاگـشناد  رھ  رد  دنتـسھ . ماظن  ناگدـننکهرادا  نالووسم و  محازم  هک  ییاھتردـق  اکیرما و  رـس  رب 

. دینک ظفح  تسرد 

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

اب یبـالقنا ، ناـمرآ  هیحور و  اـب  ماوت  یعاـمتجا و  تلادـع  اـب  هارمھ  یداـم  هاـفر  نآ ، رد  هک  هنومن  یروشک  نتخاـس  زا  تسا  تراـبع  هدـمع  فدـھ  بـالقنا ، زا  هلحرم  نیا  رد 

نکمم نوگانوگ  لحارم  زا  نآ  روبع  بـالقنا و  یاـقب  دـشاب ، تلفغ  دروم  اـی  فیعـض  یلـصا ، نکر  راـھچ  نیا  زا  کـیرھ  دوش . نیماـت  مالـسا  یقـالخا  یاھـشزرا  زا  یرادروخرب 

. دش دھاوخن 

یدابآ و رظن  زا  روشک  هک  تسا  ینعم  نیدـب  هکلب  تسا -  برغ  گنھرف  موش  یاـھتاغوس  زا  یکی  دوخ ، هک  تسین -  ییارگفرـصم  یهیحور  جـیورت  یاـنعم  هب  یداـم ، هاـفر 

یاھورین یتاذ  یاھدادعتـسا  رب  هیکت  اب  تراجت ، دـیلوت و  جاور  یداصتقا و  قنور  هعماج ، تشادـھب  تمالـس و  نیمات  یعیبط ، عبانم  زا  هدافتـسا  نداعم و  جارختـسا  نارمع ،

. ددنبرب تخر  یگداتفابقع  رقف و  یاھهناشن  دوش و  یناگمھ  هبرجت  قیقحت و  گنھرف و  ملع و  دسرب و  لوبق  لباق  دح  هب  یدوخ ، یناسنا 

نیرتنئمطم هراومھ  هک  ناگنھرباپ  نافعـضتسم و  دورب و  نایم  زا  اھتیمورحم  قحبان و  یاھیرادروخرب  تاقبط و  نایم  فرژ  یهلـصاف  هک  تسا  ینعم  نیدب  یعامتجا ، تلادع 

رد ییاضق  تینما  نیمات  مزال و  نیناوق  اب  دریگیم . ماجنا  هناقداص  یدج و  یتکرح  تیمورحم ، عفر  تمـس  هب  هک  دننک  هدھاشم  ساسحا و  دنبالقنا ، ناعفادـم  نیرترادافو  و 

دناوتیم یدعت  ملظ و  ربارب  رد  هک  دنک  ساسحا  سکهمھ  دوش . عمج  مدرم  یگدنز  عورـشم  یهطیح  هب  یزادـناتسد  نامولظم و  قوقح  هب  یدـعت  زواجت و  طاسب  روشک ،

. دروآ مھارف  یبولطم  یگدنز  تسناوت  دھاوخ  دوخ  شالت  راک و  اب  هک  دنادب  سک  همھ  و  درب ، هانپ  نئمطم  اجلم  هب 

زا تلفغ  یناھج و  یاھتردق  ییوگروز  ربارب  رد  میلست  یراکشزاس و  هب  ار  نالووسم  هعماج و  هفرم ، تحار و  یگدنز  هب  لیم  هک  تسا  ینعم  نیدب  یبالقنا ، نامرآ  هیحور و 

نیا رد  هداد و  رارق  شیوخ  یهدمع  فدھ  ار  یدابآ  هافر و  یمالسا ، یروھمج  هتساوخن  یادخ  هک  یزور  نآ  دناشکن . بالقنا  یناھج  مایپ  هب  ییانتعایب  رابکتسا و  یهئطوت 

ار یزور  نینچ  ادـخ  و  دوب ؛ دـھاوخ  اھدـیما  یهمھ  لاوز  طاطحنا و  زور  دوش ، بالقنا  یناھج  مایپ  زا  یـشومارف  یناھج و  یبالقنا و  یاھنامرآ  زا  یـشوپمشچ  هب  رـضاح  هار 

. دنک ادف  ار  دوخ  زیچ  همھ  هک  تسا  هدامآ  یلم  لالقتسا  زیزع و  مالسا  زا  عافد  یارب  ناریا  تلم  کشیب ، دروآ . دھاوخن  زگرھ  هللااشنا 

زآ و صرح و  زا  یرود  عوـنمم و  تاوھـش  زا  باـنتجا  یراـبدرب و  یگتـسراو و  یراـکزیھرپ و  تلیـضف و  حور  هـک  تـسا  ینعم  نیدـب  مالــسا  یقـالخا  یاھــشزرا  زا  یرادروـخرب 

هب یلصا  یاھـشزرا  تروص  هب  دبای و  جاور  هعماج  رد  یقالخا  یاھتلـصخ  رگید  ییاسراپ و  یکاپ و  صولخ و  هب  ندروآیور  یزودنالام و  یمدرمان و  یـشکقح و  یبلطایند و 

. دیآ باسح 

یزورھب یکین و  یاھهمـشچرس  افوکـش و  اھدادعتـسا  دباییم و  ماکحتـسا  ماوق و  دریگیم و  لکـش  یمالـسا  دشر  هب  ور  یهعماج  هک  تسا  یلـصا  نوتـس  راھچ  نیا  رب 

. ددرگیم اھتلم  یهمھ  یارب  یباذج  یوگلا  یمالسا  یهعماج  دوشیم و  ناشوج 

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

یتاغیلبت یتامدـخ و  یدـیلوت و  تالیکـشت  اھنامزاس و  بلاـق  رد  هک  اـھنآ  هچ  دناهتـشاد -  بـالقنا  یاھدرواتـسد  زا  تسارح  رد  یرثوم  شقن  زاـغآ  زا  هک  یبـالقنا  یاـھداھن 

هب ردص  یهعـس  اب  ماوت  قیقد و  طابـضنا  مظن و  اب  ار  یبالقنا  یهیحور  دنـشابیم -  یبالقنا  یاھـشزرا  رادمچرپ  اجهمھ  رد  هک  یمالـسا  یاھنمجنا  هچ  و  دننکیم ، تمدخ 

. دنرادھگن هدنز  ار  بالقنا  زا  عافد  مسر  هار و  دوخ ، فیاظو  زا  یطخت  نودب  هتفرگ ، راک 

مدرم هب  تمدخ  رد  هناقداص ، هنازوسلد و  دننادب و  ماظن  یرازگتمدخ  تناما و  ریبدـت و  رھظم  ار  دوخ  هییاضق -  یهوق  رد  هچ  هیرجم و  یهوق  رد  هچ  ماظن -  نارازگراک  نارومام و 

یدبا یراختفا  گرزب و  یتدابع  راکادف ، مدرم  نیا  هب  تمدخ  هک  دننادب  دنھد و  ناشن  مدرم  هب  ار  صولخ  یراکتـسرد و  زراب  یاھهنومن  نوناق ، هب  دـکوم  مارتحا  اب  دنـشوکب و 

« يرگیبالقنا  » 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 34هاگياپ  هحفص 1 
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. تسا

ىناجنسفریمشاھ  / ١٢/١٣۶٨/٠۵ ربکا  نیملسملاو  مالسالاتجح  هب  ىروھمج  تسایر  ذیفنت  مکح  ىاطعا  مسارم  رد  تانایب 

، لکـشم کی  ندرک  فرطرب  دوشب . فرطرب  گنج  زا  دـعب  دـیاب  گنج ، تالکـشم  هن ، تفر . دـھاوخ  نیب  زا  گنج  تالکـشم  یهمھ  دـش ، مامت  گنج  ات  دـننکیم  لاـیخ  یـضعب 

نامز مینک ، اپرـس  هرابود  ار  نامتخاس  نیمھ  میھاوخب  رگا  ام  دنکیم . ناریو  ار  ینامتخاس  هظحل ، کی  رد  دروخیم و  بمب  کی  دوب . دھاوخ  لکـشم  داجیا  زا  رتینالوط  رایـسب 

رب هک  یتالکـشم  همھ  نیا  دش ، بارخ  عیاض و  هک  یعبانم  همھ  نیا  دـنام ، لیطعت  هک  یعبانم  همھ  نیا  دـمآ ، دوجو  هب  گنج  رد  هک  ییاھیناریو  همھ  نیا  تسا . مزال  یدایز 

یهلـصاف اب  دوشب ، لیکـشت  تلود  هکنآ  درجم  هب  هک  درک  اقلا  دـیابن  ار  رکف  نیا  درک . یراکبلط  دایز  داد و  جرخب  هلجع  دـیابن  دراد . مزال  یدایز  ناـمز  شمیمرت  دـمآ ، دراو  مدرم 

تاراکتبا مدرم و  زا  یراکمھ  نتفرگ  شالت و  یزیرهمانرب و  دش . دھاوخ  فرطرب  بسانم  لوقعم و  نامز  رد  تالکـشم ، هتبلا  دش . دـھاوخ  فرطرب  تالکـشم  یهمھ  یھاتوک 

. دوشب فرطرب  تالکشم  هللااشنا  ات  تسا  مزال  نوگانوگ 

تمظعاب یهرھچ  تبالص و  نامھ  ظفح  مدرم و  رد  یبالقنا  یهیحور  نیمات  رانک  رد  ار  روشک  یگدنزاس  هک  تسا  نیا  رد  ام  تالکـشم  جالع  هک  منک  حرطم  مھ  ار  هلمج  نیا 

هب ار  بولطم  یهبرجت  وگلا و  تسناوت  دھاوخن  یمالسا  یروھمج  ماظن  انئمطم  مینکن ، رکف  روشک  یگدنزاس  هب  میـشیدنین و  یمومع  هافر  هب  رگا  مینیبب . بالقنا  تبیھ  و 

هب میرپسب ، تلفغ  تسد  هب  ار  یبالقنا  یاھیریگتھج  هک  یروط  هب  میوش ، قرغ  تالکـشم  عفر  تالیھـست و  داجیا  یمومع و  یگدـنز  هافر  لئاسم  رد  رگا  دھدب . هیارا  ایند 

. دنحرطم مھ  رانک  رد  ود  نیا  نیاربانب ، دز . دھاوخ  هبرض  ام  ییاراک  هب  انئمطم  نیا ، میاهدرک و  شودخم  ایند  رد  ار  نآ  یهبذاج  میاهدز و  هبرض  بالقنا  تبیھ  تھبا و 

یمومع و تینما  یعامتجا و  تلادع  نیمات  مھ ، یلخاد  لیاسم  رد  تسین . فدـھ  اھنت  یگدـنزاس ، داجیا  تالکـشم و  عفر  هافر و  یگدـنزاس ، یلخاد و  لیاسم  رد  هتبلا ،

یهیقب راثیا و  تشذـگ و  یردارب و  یمالـسا و  تاـیحور  قـالخا و  روشک ، یمومع  تکرح  حطـس  رد  هکناـنچمھ  تسا ؛ یلـصا  نکر  کـی  مورحم ، فیعـض و  تاـقبط  تیاـعر 

. دریگب رارق  هجوت  دروم  دیاب  مھ ، یمالسا  یهنسح  تایقلخ 

روشک  / ٣١/١٣۶٨/٠۵ زا  جراخ  رد  ناریا  ىمالسا  ىروھمج  ىاھیگدنیامن  ىاسور  هجراخ و  روما  ترازو  نالوئسم  ریزو ، رادید  رد  تانایب 

یاـقآ لوـق  هـب  هـچرگا  تـسا . هدرک  ادـیپ  یــساملپید  هاگتد  هللادــمحب  هـک  یبوـخ  یــسایس  ینھذ و  شرورپ  لوا ، تـفرگ : ناوـتیم  هجیتـن  ود  دــیدرک ، امــش  هـک  یراـک  زا 

دیاب ار  نیا  دنوشیم . تفای  امش  نایم  رد  بوخ ، یاھیگدنشخرد  اھیگتسجرب و  اب  هدبز  بوخ و  رایسب  یاھورین  زورما  هناتخبشوخ  یلو  دیاهدرک ; عورش  رفص  زا  یتیالورتکد ،

هدرک میـسرت  ار  یمالـسا  یبالقنا و  یـساملپید  حیحـص  هار  لاس ، دنچ  نیا  لوط  رد  هجراخ  ترازو  یاھیریگعـضوم  یـسایس و  یرادنادیم  هک  تسا  نیا  مود ، تسناد . ردق 

لیاق یمالـسا  یبالقنا و  یـساملپید  هب  یمالـسا ، یبالقنا و  یهعماج  یارب  ام  رگا  ینعی  تفرگیم . رارق  مھ  نالووسم  ماـما و  دـییات  دروم  هراومھ  لـیلد ، نیمھ  هب  تسا .

رب قطنم  لقع و  تیمکاـح  زین  گرزب و  یاھتردـق  نانمـشد و  یاھدـیدھت  لـباقم  رد  تعاجـش  یخاتـسگ و  دوش و  ظـفح  یمالـسا  یریگتھج  لوا  یهجرد  رد  دـیاب  میتسھ ،

یبالقنا لمع  دـننیبیم ، تاـفانم  یقطنم  دروخرب  یرگیبـالقنا و  نیب  هک  اـھیلیخ  یارب  تسا . یـساملپید  تسرد  طـخ  نیا ، دریگب . رارق  هجوت  دروم  تاـکرح ، اھیریگمیمـصت و 

نآ ام  هک  تسین  نیا  هب  یرگیبالقنا  دوش . عمج  مھ  اب  دـناوتیم  اھنیا  هک  مینکیم  هدـھاشم  ام  تسین . عمج  لباق  هدـش ، باـسح  قیقد و  یقطنم و  یتالیکـشت  اـب  هارمھ 

ماخ ندـش و  بوعرم  یتسیابردور و  نودـب  هناعطاق و  ار  یبالقنا  یمالـسا و  عضاوم  ام  هک  تسا  نآ  هب  یرگیبالقنا  مینک . شاخرپ  یدوخیب  مینک ، شاـخرپ  دـیابن  هک  ییاـج 

میوشن و اھتردق  بوعرم  مینک و  ظفح  اقیقد  ار  یمالـسا  یبالقنا و  عضاوم  نشور  طخ  میتسناوت  یتقو  مینک . ظفح  بذاک ، شخبدیما  یاھهرھچ  زا  یخرب  لباقم  رد  ندـش 

هب طخ  نیا  لاس ، تشھ  نیا  لوط  رد  هناتخبـشوخ ، میاهدرک . هجوت  یمالـسا  یبالقنا و  یاشمم  هب  تقیقح  رد  میروخن ، بیرف  میـشاب و  هتـشادن  یتسیابردور  یـسک  اب 

ترازو زا  تیاضر  اب  هریـصبلاذفان ـ  شیدـنارود  یالاو  میکح  تیـصخش  نآ  هیلعیلاـعتهللاناوضر  )  ) ناـمراوگرزب ماـما  اذـل  تساهدـنام . ظوفحم  هدوب و  لـماکت  تمـس  هب  ور  رورم 

. میدوب هدینش  ار  ناشیا  تیاضر  ساسحا  اھراب  ام  دندرک . کرت  ار  ایند  دندش و  ادج  ام  زا  یساملپید ، یلک  طخ  هجراخ و 

هک ام  یساملپید  زورما  تیقفوم  دوب . دیھاوخ  رتقفوم  دیزروب ، دیکات  رتشیب  نآ  یاھشور  یمالسا و  لوصا  هب  یدنبیاپ  رب  هچرھ  زیزع ! ناردارب  هک  منک  هفاضا  مھ  ار  هتکن  نیا 

یاھیگدنیامن رد  ام  یارفـس  صوصخب  دینک . ظفح  ار  نیا  تسا . ناراکردناتسد  امـش  یدنبیاپ  دیقت و  نویدم  لوا  یهجرد  رد  دـنراد ، ناعذا  نادـب  ام ، نافلاخم  یتح  و  ایند ،

رد هجو  چیھهب  دنیامن . تیاعر  اھشنیزگ  رد  ار  هلاسم  نیا  دننک و  تبقارم  ناشناراکمھ  اھهداوناخ و  دوخ و  هب  تبسن  یمالسا  رھاوظ  تادیقت و  دصرددص  ظفح  رب  یجراخ ،

. تسا نیا  هب  ام ، یساملپید  تیصخش  امش و  تیصخش  ماوق  هک  دیھدن  ناشن  شمرن  فاطعنا و  هلاسم  نیا 

یاج شلد  رد  نآ  تھبا  دسانشیمن ، تسرد  ار  وا  نوچ  هک  درک  دھاوخ  ساسحا  ار  تردق  زا  یزیچ  ام  رد  نمشد  میھد ، ناشن  یییوق  ینید  داقتعا  یدنبیاپ و  ام  هک  ییاج 

تسا و صیخـشت  مھف و  لـباق  تاحیلـست و ـ ...  ملع و  تورث و  لوپ و  نوچ  یرھاـظ ـ  یلوـمعم و  یاھرادـتقا  نیا  ـالاو  تسا ; تھبا  یرادـتقا  داـقتعا و  نینچ  تفرگ . دـھاوخ 

. دنرادروخرب نآ  زا  ام  زا  رتشیب  مھ  اھیلیخ 

، نآ هار  رد  میھدـیم . ناشن  ار  نآ  هک  تسا  یھلا  داقتعا  رکف و  کـی  هب  اـم  یدـنبیاپ  نیمھ  دـنکیم ، بلج  ار  نارگید  مارتحا  اـیند و  هجوت  تسا و  ییانثتـسا  اـم  رد  هک  یزیچ 

یمالـسا و تناـما  رھاوظ و  اـب  راـک ، نیا  دـینک و  ظـفح  تسا  نکمم  هچ  رھ  ار  یدـنبیاپ  داـقتعا و  نیا  درادـن . دوجو  هلماـعم ، فاـطعنا و  تشذـگ و  یتسیاـبردور و  هنوگچـیھ 

هدـشیم تیاعر  اھنیا  هک  ماهدوب  دـھاش  یددـعتم  دراوم  هللادـمحب د  نم  هتبلا ، دـینک . تیاعر  یلیخ  ار  اـنعم  نیا  ریغـالو . دـش  دـھاوخ  نیماـت  یمالـسا  دـیدش  یاھیدـنبیاپ 

. دییاین هاتوک  الصا  دینک و  تیاعر  رتشیب  هچ  رھ  نکیل  تسا ; هدوب  بوخ  میداتسرف ، هک  ار  یناسک  ربخ  تادھاشم و  ای  میدید و  کیدزن  زا  ای  میتفر ، اج  رھ  ینعی  تسا .

مدرم  / ١٣۶٨/٠٧/٠۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یرتشیب ررـض  مینک و  تمواقم  میتسیاب و  نآ -  تالکـشم  یهمھ  اب  نمـشد -  نوگانوگ  مجاھت  لباقم  رد  میتسناوت  بالقنا  زا  دـعب  لاس  هد  رد  ناریا ، تلم  اـم  هک  نیا  تلع 

داـفم و شمـالک ، نخـس و  ناـیب و  هک  یناـشلامیظع  تیـصخش  ىمالـسا  ینآرق و  شزوـمآ  مالـسا و  بـالقنا و  ناـمیا و  نید و  تکرب  هب  هک  تسا  نیا  مینکب ، ناـنآ  هجوـتم 

. دوب امرفمکح  رتشیب  یهملک  تدحو  یبالقنا و  ییاسراپ  یبالقنا و  یهیحور  ام  مدرم  نایم  رد  دوب ، مالسا  نآرق و  نومضم 

رد ناناوج  امـش  هک  دوب  نیا  ام  تیقفوم  تلع  دنتـسبن . یفرط  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  هب  راشف  هلمح و  دوخ و  داحتا  زا  برغ -  قرـش و  اکیرما و  قارع و  اـم -  نانمـشد 

. دش دھاوخن  یلمع  نمـشد  یاھدـیدھت  دـشاب ، هنوگنیا  یتقو  ات  تشاد . هبلغ  یبالقنا  دـض  یبالقناریغ و  یاھنایرج  رب  یبالقنا  یهیحور  دوب و  هدامآ  تلم  دـیدوب ، هنحص 

. درک دھاوخن  ادیپ  ققحت  رطخ  نیا  دیتسھ ، هنحص  رد  امش  ات  اما  دراد ؛ دوجو  رطخ  نمشد و  تین  وس  دیدھت و 

؟ تساجک گنج  نارود  زا  دعب  ام  روشک  رد  جیسب  هاگیاج  هک  نیزاغآ  لاوس  نآ  باوج  رد  نم  تسا . نشور  الماک  یمومع  یگدامآ  نیا  رد  جیـسب ، یجیـسب و  ناناوج  شقن 

. دننک ادیپ  روضح  یگدامآ و  دنوش و  یھدنامزاس  دننیبب و  شزومآ  ناناوج  دنامب و  یقاب  گنج  نارود  تردق  روش و  هیحور و  نامھ  اب  دیاب  جیسب  هک  میوگیم 

ام هک  تسین  روطنیا  دراد . روـضح  یـشزومآ  ینید و  یعاـمتجا و  یتعنـص و  یماـظن و  زکارم  رد  هک  تسا  یتـلم  نتم  جیـسب ، تسین . حلـسم  یاـھورین  زا  یکی  جیـسب ،

، روشک زاین  تقو  رد  هتفرگ و  تسد  هب  حالس  شزومآ ، یهیاس  رد  هک  تسا  یتلم  نتم  جیسب  ریخ ، میراد . جیسب  مان  هب  مھ  رگید  حلسم  یورین  کی  میراد و  هاپس  شترا و 

، یمالـسا دروـخرب  بدا و  بیترت و  مظن و  یھدـنامزاس و  هتبلا ، دـش . هدـید  گـنج  رد  هکناـنچ  دریگیم ؛ شود  هـب  ار  راـب  نیرتنیگنـس  نیرتـشیب و  حلـسم ، یاـھورین  هارمھ 

. تسا هیضق  ساسا 

تیروماـم و زا  یمین  دودـح  رد  جیـسب ، بـیترت  هرادا و  دـنریگب . یدـج  ار  جیـسب  یهلاـسم  هـک  ماهدرک  دـکوم  شرافـس  یمالـسا  بـالقنا  نارادـساپ  هاپـس  ناردارب  هـب  نـم ،

یهیحور دشاب و  رتکیدزن  یمالـسا  راتفر  هب  نارگید  زا  دیاب  جیـسب  دارفا  طابـضنا  مظن و  بدا و  راتفر و  هک  میوگب  دیاب  عوضوم ، نیا  رانک  رد  تسا . نارادساپ  هاپـس  تیلووسم 

. دوش امرفمکح  هللااشنا  دیاب  روشک ، یاھنامزاس  اھھاگتسد و  مامت  رد  یجیسب  یگدامآ 

حیحـص و وـحن  هب  شـالت ، راـک و  یارب  لـماک  یگداـمآ  اـب  ماوـت  یبـالقنا  یجیـسب و  یهیحور  هک  مـنکیم  دـیکات  سلجم ، نـیا  رد  کرمگ  ناردارب  زا  یعمج  روـضح  تبـسانمهب 

هیلع نآ ، قیرط  زا  هک  دوب  ناریا  رب  نانآ  یهطلس  نامز  رد  ناگناگیب  یراصحنا  زکارم  هلمج  زا  کرمگ ، دوش . امرفمکح  یعامتجا  یداصتقا و  یلام و  یاھنامزاس  رد  هناقداص ،

« يرگیبالقنا  » 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 34هاگياپ  هحفص 2 
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هب ییهقالع  چـیھ  هک  یناگناگیب  دوب ؛ نانآ  هب  هتـسباو  یاھتلود  تاسـسوم و  دارفا و  ناگناگیب و  رایتخا  رد  روشک ، یجورخ  یدورو و  یاھهزاورد  دـندرکیم . راـک  تلم  حـلاصم 

هتـشذگ میژر  نارود  رد  کرمگ -  هلمج  زا  یلام -  یاھھاگتـسد  داـسف  دـندوب ، هتفرگ  اـھهناگیب  تسد  زا  هک  مھ  اھدـعب  دوبن . تقر  تلذ و  زج  نیا  دنتـشادن و  روشک  حـلاصم 

هب ار  یھاگتسد  دساف ، مدآ  کی  یھاگ  نکیل  دندوب -  مھ  اج  نآ  دندوب -  اج  همھ  نیما  بوخ و  رصانع  هتبلا ، تشاد . هارمھ  هب  تمحز  ررض و  تلم  یارب  زاب  هک  دوب  نانچنآ 

نانچمھ یلو  تسا ، هدـش  یناوارف  شـالت  دـناهدرک و  تیریدـم  اـھهعومجم  نیا  رب  زوسلد ، نـالووسم  بوخ و  ناریدـم  هللادـمحب  بـالقنا ، نارود  رد  هتبلا  دـناشکیم . داـسف 

. تسا یقاب  یدایز  یاھراک 

ىگنھرف  / ١٣۶٨/٠٩/٢١ بالقنا  ىلاع  ىاروش  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

یهیحور تاداـقتعا و  ناـناوج و  نایوجـشناد و  تینھذ  هب  دـیاب  دـنرتمھم . اھھاگـشناد  صوـصخب  اـما  دنتـسھ ؛ مھ  سرادـم  هتبلا  ددرگیمرب . اھھاگـشناد  هب  رگید  یهلاـسم 

نیا میناوتب  اـم  رگا  دنتـسھ . هعماـج  رد  یفنم -  مھ  تبثم و  مھ  گرزب -  یاـھتکرح  یهدـنزادناهار  روتوم و  ناـناوج  اـتقیقح  دوشب . هجوت  یلیخ  اـھنآ ، یبـالقنا  یمالـسا و 

، بالقنا روشک و  هک  دسریم  مرظن  هب  میھدب ، تھج  یمالـسا  یبالقنا و  یهیحور  تمـس  هب  دناهدش ، عمج  هاگـشناد  مان  هب  ییهطقن  رد  هک  ار  گنھرفاب  ناوج  یهعومجم 

. درب دھاوخ  تباب  نیا  زا  ار  دوس  نیرتگرزب 

ىگنھرف یاھھاگتـسد  میژر و  هک  دوب  یراک  نیا ، دوب . اھاج  نیرتدب  فیدر  رد  ای  رگید و  یاھاج  زا  شیب  یمالـسا  یگنھرفیب  نآ ، رد  هک  دوب  ییهطقن  هاگـشناد  هتـشذگ ، رد 

رد دورو  هک  دشاب  یروط  دیاب  زورما  نم ، رظن  هب  دوب . هیضق  نیا  رس  تشپ  یسایس  دصاقم  دریگب . ماجنا  اھھاگشناد  رد  راک  نیا  هک  دنتشاد  هجوت  دندرکیم و  لابند  هتـشذگ 

زا رگا  یتح  دـش ، دراو  هاگـشناد  هب  هک  مھ  یـسک  دزومآیم ، دـبعت  نید و  تفرعم و  ناـسنا  هیملع ، یهزوح  رد  هک  ناـنچمھ  دـشاب . هیملع  یهزوح  رد  دورو  لـثم  هاگـشناد ،

. دزاس دبعتم  دنک و  انشآ  یبالقنا  یمالسا و  ینابم  اب  ار  وا  تدم ، نیا  یط  رد  هاگشناد  دراد ، مھ  هلصاف  یبالقنا  یمالسا و  ینابم 

یتامدـقم راک ، نیا  دوشیمن . مھ  نابز  اب  طقف  داد . تیمھا  هاگـشناد  رد  ناناوج  یبالقنا  روشرپ  یهیحور  اھـشیارگ و  ینید و  تیبرت  هب  یتسیاـب  هک  تسا  رطاـخ  نیمھ  هب 

ار بالقنا  نیا  هک  دنشاب  یناسک  زا  دیاب  اعقاو  دنوشیم ، عقاو  ساسح  زکارم  رد  هک  ییاھنآ  دنرثوم ، هک  ییاھنآ  دنوشیم ، هتفرگ  راک  هب  اھھاگشناد  رد  هک  یرصانع  دراد . مزال 

لوا زارط  یبالقنا  کی  یتسیاب  دننکیم ، سیردت  ای  قیقحت و  اھھاگشناد  رد  هک  یصصختم  ای  داتسا و  رھ  هک  مییوگب  میھاوخیمن  ام  هتبلا  دنشاب . هتـشاد  لوبق  نادند  نب  زا 

. میھاوخیمن وا  زا  یزیچ  وا ، شناد  زا  شیب  اـم  دـنک . هدافتـسا  وا  شناد  زا  بـالقنا  دـشاب و  هتـشاد  یرفاو  شناد  دـشاب و  لوبق  لـباق  ـالماک  درف  نیا  تسا  نکمم  هن ، دـشاب .

. تفرگ دھاوخن  رارق  بالقنا  رایتخا  رد  وا  شناد  تشاد ، دوجو  هزیگنا  نیا  رگا  نوچ  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  وا  رد  بالقنا  اب  تیدض  یهزیگنا  دیابن  مھ  دروم  نیمھ  رد  اھتنم 

لووسم هک  یناـسک  اـھنیا -  لاـثما  سیردـت و  یرکف و  روما  یهرادا  هچ  نآ و  یمـسر  ینعم  هب  هرادا  هچ  یھاگـشناد -  روـما  یهرادا  یاھدنبرـس  ساـسح و  زکارم  رد  سپ ،

اب تفلاخم  یهزیگنا  یـسک  اعقاو  رگا  دشابن . اھنآ  رد  بالقنا  اب  تیدض  یهزیگنا  مھ  نارگید  دنـشاب . یبالقنا  رـصانع  زا  دـیاب  اعقاو  تساھنآ ، تسد  مھم  یاھراک  دـنوشیم و 

هک ییاھهتشر  زا  یضعب  رد  ار  تیعقاو  نیا  نم  دشابیم . رضم  مھ  لیصحت  یارب  تسا ؛ رضم  دشاب -  هک  یحطـس  رھ  رد  هاگـشناد -  رد  وا  روضح  دشاب ، شدوجو  رد  بالقنا 

تقو یتح  بالقنا ، اب  تفلاخم  ای  ییانتعایب  رثا  رب  یلو  دراد ، ار  هتـشر  نآ  رد  درگاش  تیبرت  ییاناوت  هک  یداتـسا  ماهدرک . هدـھاشم  منک ، تواضق  اھنآ  یهرابرد  متـسناوتیم 

دـض هیـضق  نیا  هب  تبـسن  هکلب  تسین ؛ هزیگنا  کی  بالقنا ، هاگـشناد  یبالقنا و  یوجـشناد  تیبرت  وا ، یارب  تقیقح  رد  دـنک ، تیبرت  هتـشر  نآ  رد  ار  وجـشناد  هک  دراذـگیمن 

. دراد هزیگنا 

یھافر یدام و  ظاحل  زا  نآ  عبت  هب  یسرد و  یملع و  تاھج  زا  هچ  یرکف و  تاھج  زا  هچ  تھج -  همھ  زا  یتسیاب  دنتسھ و  روشک  نیا  زاسهدنیآ  رصانع  نایوجشناد  هتبلا ،

هجیتن هب  اھهمانرب  نیا  هللااشنا  میراودـیما  دراد . هیـضق  نیا  یارب  یبوخ  یاھهمانرب  تسا و  لوغـشم  تلود  هللادـمحب  مراد  عالطا  هک  دوشب  ییاھیراذگهیامرـس  اـھنآ  یور  - 

. دسرب

مق  / ١٣۶٨/١٠/١٩ مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

نیا یهدـنھدناشن  دـنکیم ، دادـیب  دراد  ایند  رد  اکیرمآ  اھنآ  سار  رد  نادـنمتردق و  ىردـلق  زورما  هک  ىرادـقم  نیا  مدـقتعم  نم  تسا . داسف  رخآ  داسف ، جوا  نیا  مدـقتعم  نم 

رخاوا ىنعی  تردـق ، جوا  ىاھزور  اھنیا  هک  مرادـن  ىدـیدرت  چـیھ  نیا  رد  نم  دـنوریم . لاوز  هب  ور  دـنراد  اھنیا  هک  تسا  نیا  یهدـنھدناشن  تسا ؛ ناـشراک  رخآ  اـھنیا  هک  تسا 

دمآ دوجو  هب  لبق  اھلاس  رد  ىمدرم  طاشن  راکتبا و  راکتشپ و  اب  اکیرمآ  ىزورما  میژر  درک . دنھاوخن  لمحت  اھتلم  درک ، دھاوخن  لمحت  ایند  هرخالاب  و  دننارذگیم ؛ دنراد  ار  تردق 

 - اھتلم اھتلود ، ایند -  مدرم  رگا  دروخ . دھاوخ  گنس  هب  شرس  دوریم و  فعض  هب  ور  دراد  زورما  رد  شنارادمدرس  ىرـسکبس  و  ( ۴) تفالج تقامح و  اب  و  دیسر ، تردق  هب  و 

. دشیم هتفرگ  ناشیولج  دندزیم ، فرح  دنداتسیایم و  اھیدعت  اھتفالج و  اھیرسکبس و  نیا  لباقم  رد 

ات ام  میھدیم . ماجنا  ار  نامهفیظو  ام  درک ؛ میھاوخن  دیلقت  اھنآ  زا  مینکیمن و  ( ۵) ىسات رگید  ىاھتلود  رگید و  ىاھتلم  هب  ام  تسشن . میھاوخن  تکاس  ناریا  تلم  ام  هتبلا 

هار رد  ىماھبا  چیھ  هک  میراد -  شیپ  رد  هک  ىھار  ىنـشور  اب  و  نامتلم ، ىمومع  تدحو  ماجـسنا و  اب  ادخ ، هب  لکوت  اب  ىمالـسا و  تردـق  اب  میاهتـسناوت  مھ  زورما  نیمھ 

هاگآ زورهبزور  ىرگید و  زا  سپ  ىکی  اھتلم  میدـقتعم  و  درک . میھاوخ  لـمع  ناـمدوخ  یهفیظو  هب  مھ  زاـب  اـم  میریگب . اـیند  رد  ار  اـھزواجت  زا  ىلیخ  ىولج  میرادـن -  ناـمدوخ 

دیاب امـش  دـننک . ظفح  ناشدوخ  رد  ار  ىبـالقنا  طاـشن  ىبـالقنا و  حور  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  مھم  مینیبیم ؛ اـیند  رد  ار  نآ  ىاـھهناشن  دـنوشیم . انـشآ  دـش ، دـنھاوخ 

وا رد  ادخ  گرزب  ىایلوا  ناربمغیپ و  تعاجش  هیبش  ىتعاجش  هک  گرزب -  ربھر  نآ  تعاجش  هب  لوا  یهجرد  رد  روشک ، نیا  بالقنا ، نیا  تلم ، نیا  دینک . ظفح  ار  ناتتعاجش 

هب ار  ام  تسناوت  دھاوخ  ىبالقنا ، طاشن  ندرک  ظفح  ادخ و  ریغ  زا  ندیسرتن  تعاجـش ، تردق و  دیایب . اجنیا  ات  تسناوت  مدرم  نیا  داحآ  کیاکی  تعاجـش  هب  سپـس  و  دوب - 

مرتـحم و مـالعا و  ىاـملع  اـصوصخم  مق ، ىھللابزح  نموـم و  مدرم  زیزع و  نارھاوـخ  ناردارب و  امـش  زا  نـم  دـناسرب . ىھلا  تناـعا  ىھلا و  قـیفوت  هـب  نامیاھفدـھ ، ماـمت 

هک تسا  نیا  نم  مایپ  نم و  یهیصوت  منکیم . رکشت  هنامیمص  دیدروآ ، فیرشت  ىفرب  درس و  ىاوھ  نیا  رد  دیدیشک و  تمحز  هک  زیزع  ناگدنمزر  ادھش و  مرکم  ىاھهداوناخ 

لکوت ادخ  هب  و  دننک ، ظفح  ناشدوخ  ىارب  تاظحل  مامت  رد  ار  ىبالقنا  تعاجـش  نآ  ىبالقنا ، یهیور  نآ  ىبالقنا ، روش  نآ  ىبالقنا ، ناش  نآ  تلم ، داحآ  یهمھ  مق و  مدرم 

. تسا تلم  نیا  نآ  زا  ىزوریپ  راگدرورپ ، لضف  هب  دننادب  و  دننک ،

روشک  / ٢٣/١٣۶٩/٠۵ رسارس  یاھهاگشناد  یاسور  یلاع و  شزومآ  گنھرف و  ترازو  نالوئسم  ریزو و  رادید  رد  تانایب 

اھراک یلیخ  هلب ، میرادن . هجدوب  لوپ و  ام  دییوگن  تسا . روشک  نیا  رد  ملع  یهلوقم  رد  مھ ، تالوحت  نآ  زا  یکی  دـیایب . دوجو  هب  زیچ  همھ  رد  یلوحت  هکنیا  ینعی  بالقنا ،

هداتفا بآ  نورد  شدنزرف  هک  یسک  نآ  لثم  دنک ؛ هاگن  هلاسم  هب  یبالقنا  دید  کی  اب  دیاب  روشک ، شناد  ملع و  هاگتـسد  لک  هک  دسریم  مرظن  هب  نکیل  دریگیم ؛ ماجنا  لوپ  اب 

یهمھ دـیمھفیمن و  یتحار -  هن  هناخ ، هن  یگدـنز ، هن  هچب ، هن  نز ، هن  زیچچـیھ -  بالقنا ، یزوریپ  زا  شیپ  نارود  رد  هک  یزرابم  ناـمھ  یهیحور  لـثم  دوشیم ؛ قرغ  دراد  و 

، نیاربانب دوشب . فرطرب  اتقیقح  تسا ، هار  نیا  رس  عنام  هک  یزیچ  رھ  دورب و  ولج  روطنیا  دیاب  روشک ، یملع  هاگتسد  دھدب . ماجنا  یراک  هک  دشیم  نیا  فورـصم  شیگدنز 

. ... داد ماجنا  یتکرح  درک و  یراک  یدربراک ، یاھقیقحت  قیقحت و  ملع و  یارب  دیاب  اھھاگشناد  رد 

شیب دیتسھ -  روشک  یھاگشناد  یاھھاگتسد  نالووسم  اسور و  هک  امش  هکنیا  رگم  دوشیمن ، نیا  و  مینک . نیمات  ار  نیا  دیاب  دشاب . ینید  طیحم  دیاب  هاگـشناد ، طیحم 

نید دـیاب  هکنیا  رب  رارـصا  دـیدش و  یدـنبیاپ  یبـالقنا و  ینید و  بصعت  اـب  دـصرددص  اھهدکـشناد -  اھھاگـشناد و  یاـسور  مھ  دـعب  ناـشیا و  ناـنواعم  ریزو و  یاـقآ  همھ ، زا 

تلاھج یور  زا  هک  یتیبصع  تسا . دب  یلھاج  بصعت  دیـسرتن . بصعت  یهملک  زا  دـینک . بیقعت  ار  فدـھ  نیا  دـنزب ، هاگـشناد  طیحم  یگدـنز  رب  یرتچ  دـنک و  ادـیپ  تیمکاح 

. تسین تلاھج  شیانعم  تیبصع ، تسا . بوخ  مھ  یلیخ  دشابن ،

. دیایب اجنیا  هب  دینک ، توعد  وا  زا  هک  درادن  یلاکشا  چیھ  درادن . لوبق  ار  نیا  الصا  وا  دشاب . یحیسم  تسا  نکمم  داتـسا ، کی  دوریمن . یراظتنا  نینچ  داتـسا ، کی  زا  هتبلا 

رداص ینیدیب  دھاوخن  شدوخ ، دوجو  زا  داتـسا  نیا  هک  دیـشاب  بظاوم  اھتنم  دیایب ؛ اجنیا  هب  دینک ، توعد  وا  زا  هک  درادن  یعنام  تسا ، نیدیب  دناوخیمن و  زامن  هک  یداتـسا 

« يرگیبالقنا  » 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 34هاگياپ  هحفص 3 
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هـشیمھ تسا . نم  یهشیمھ  فرح  نیا ، دیاین . تشاد ، کاکطـصا  رگا  دیایب . هک  درادن  یلاکـشا  دشاب ، هتـشادن  یکاکطـصا  ساسم و  سدـقم ، یـش  نیا  میرح  هب  دـنک .

. تسا رضم  دزد و  نیا ، دیایب . دیابن  دربب ، نیب  زا  دریگب و  تسا ، ملع  نآ  حور  هک  ار  یداقتعا  دنازومایب و  ار  یملع  دیایب  تسانب  هک  یداتسا  نآ  تسھ . هدوب و  نیا  مداقتعا 

، ثحب تسین . ثحب  لـحم  هکنیا  تسا ؛ طـلغ  دـشاب ، ییهیوریب  ىدـنت  اـجرھ  تسا  یعیبـط  هـک  دـنیامنیم ، لـمع  هـیوریب  دـننکیم و  ییاھیدـنت  دـیوگیم ، یـسک  تـقو  کـی 

دھاوخیم وجشناد ، اب  شدوخ  یهطبار  رد  هک  یلووسم  نآ  ای  داتسا  نآ  رما ؟ بناوج  رب  طلست  اب  هنادرسنوخ ، هنالقاع ، دیریگب : میمـصت  دیھاوخیم  هنوگچ  هک  تسامـشرس 

هچ وا  دراد ؟ روشک  ملع  تفرـشیپ  یارب  یـشزرا  هچ  تسا ؟ یزوسلد  هچ  لووسم و  هچ  دـنکب ، تسـس  تسا -  یبالقنا  ناـمیا  ناـمھ  هک  ار -  اـھنآ  ینید  ناـمیا  یاـھهیاپ 

. دیراذگب دیابن  امش  دوبن ؛ دنمدوس  تکلمم  نیا  یارب  اتقیقح  هک  دوشیم  هتشذگ  هاگشناد  نامھ  نیا ، دنکب ؟ دناوتیم  تلم  نیا  لالقتسا  هب  یکمک 

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

رب یتداع  نینچ  اقلطم  هاپـس  رد  نوچ  دیراذگن ؛ مک  چـیھ  دـینک و  ارجا  ومهبوم  ار  هماننییآ  نیا  تسا . یطابـضنا  یهماننییآ  لماک  یارجا  یهلاسم  باب ، نیا  رد  رخآ  یهتکن 

یلاکـشا یماظنریغ  یهعومجم  کی  یارب  هتبلا  دـندرکیم . دروخرب  مھ  اـب  یودـب  یلومعم و  ینید  یبـالقنا و  تیبرت  ناـمھ  اـب  مدرم  تسا . هتـشادن  دوجو  هماـننییآ  یارجا 

. دینک ارجا  ومهبوم  ار  نآ  تسا ؛ مزال  بجاو و  هماننییآ  نیا  درادن . ناکما  یزیچ  نینچ  یماظن ، یهعومجم  یارب  اما  درادن ؛

  

مان اب  میتشاد ، گنج  رخآ  ات  لوا  زا  ام  هک  یتاحوتف  رثکا  دوب و  گنج  یهدننکنییعت  رثوم و  رصنع  هاپس  گنج ، لوط  رد  کشالب  هک  تسا  نیا  هاپس  باب  رد  یلصا  یهتکن  نآ 

هتبلا هک  تسا  یلاوـس  نیا  تسا ؟ هدوـب  هچ  یارب  نیا ، تسا . هدرک  اـفیا  ار  مھم  یلـصا و  شقن  اـھنآ  رد  هاپـس  اـی  دوـب ، هاپـس  هب  قـلعتم  ارـصحنم  اـی  تسا ؛ هارمھ  هاـپس 

رد یزوریپ  رارمتـسا  زار  خـساپ ، نیمھ  نکیل  دـشابن ، حـضاو  خـساپ  نیا  ام  ناگدـنیآ  زا  یرایـسب  یارب  تسا  نکمم  دـنچرھ  تسا . حـضاو  امـش  یهمھ  یارب  مھ  شخـساپ 

نیدـت زا  یـشان  یراکادـف  تسا : هلمج  کی  رد  خـساپ  دوب ؟ هچ  اھتفرـشیپ  نیا  اھیزوریپ و  نیا  تلع  اعقاو  میتسھ . شریگرد  نانچمھ  ام  هک  تسا  یگرزب  یهزرابم  یهنحص 

ینآرق حیحـص و  بان و  صلاخ و  نید  نامھ  هک  یبالقنا -  یهیحور  اب  نیدـت  اما  دزاسیم ؛ مھ  کرحت  مدـع  اوزنا و  یریگهشوگ و  اب  یبالقنا ، یهیحور  یاـھنم  نیدـت  یبـالقنا .

نآ رد  لاـعتم  یادـخ  هب  لـکوت  قلطم و  داـمتعا  دوخ و  هب  یاـکتا  عناوم و  ندرمـش  کـچوک  راـکتبا و  راـثیا و  یراکادـف و  هک  دراد  هارمھ  شدوـخ  اـب  ار  یتلاـح  هیحور و  تسا - 

. تسھ

 

. دوشن هتفرگ  ام  زا  نیا  هک  دیشاب  بظاوم  دوشب . ظفح  دیاب  نیا  دییایب . قیاف  هریثک  تائف  رب  هلیلق ، یهئف  ناونع  هب  اھامش  یددعتم ، دراوم  رد  هک  دش  بجوم  اھهیحور  نیا 

، درک هجوتم  شدوخ  هب  ار  ایند  هک  یرادهقباس  یبالقنا  تکرح  تشاد ؛ دھاوخن  انعم  رگید  یبالقنا ، حلـسم  یورین  تیدوجوم  ددرگ ، لزلزتم  ای  دوشب  هتفرگ  هدرکن  یادـخ  رگا 

یاــھھورگ یگدــنیامن و  رتــفد  زین  و  دــنراد ، فیرــشت  هـک  ییاــملع  مرتــحم  ناــیاقآ  هـتبلا  هــک  تــسا ، ینید  یمیاد  تــیبرت  اــب  نــیا ، تــشاد . دــھاوخن  یققحت  اــنعم و 

دارفا و کتکت  تساوخ  هدارا و  هب  هیضق ، ماوق  تقیقح و  اما  دنیاھتبقارم ؛ زا  یضعب  شزومآ و  سرد و  میلعت و  یارب  هیضق  نیا  رادهتـشررس  زاسهنیمز و  یـسایس ، ، یتدیقع

. تسا ناھدنامرف 

هاپس  / ٢۵/١٣٧٠/٠۶ رد  هیقفیلو  یگدنیامن  رتافد  نالوئسم  ناھدنامرف و  گرزب  عمجم  نیمراھچ  هب  مایپ 

هتـسویپ ناحلاص  یهودق  نافراع و  ماما  نآ  یافـصم  حور  رونم و  لد  ناشوج  یهمـشچرسزا  هک  یتیونعم  یبالقنا و  یهیحور  یهیاس  رد  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس 

یروھمجهب رابکتـسا  یداـیا  یهلمح  عفد  رد  ار  ییهدـننکنییعت  شقن  تسناوـت  درکیم ، باریـس  ار  جیـسب  هاپـس و  صلاـخ  هدـنمزر و  ناـناوج  همھ  زا  شیب  دیـشوجیم و 

نیا دنک . نیمـضت  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رارمتـسا  ظفح و  دھدب و  مالـسا  نانمـشد  هب  یخلتسرد  یمدرم ، جیـسب  یریگراکب  اب  شترا و  رانک  رد  دـنک و  افیا  یمالـسا 

نانآ هب  ار  لمع  نادیم  رد  تعاجـش  یبالقنا و  یهیحور  هب  اکتا  ادخ و  هب  لکوت  شقن  هک  دوب  زین  روشک  ناراکردـناتسد  یهمھ  حلـسم و  یاھورین  دوخ  ام و  تلم  رب  یتجح 

ناـماد رد  هدـیلاب  یدوخ و  رـصانعرب  هیکت  اـب  یمالـسا  یروھج  هللادـمحب  تخاـس و  لـیاز  ناـنآ  لد  زا  ار  نـالھاانزا  دادمتـسا  ناـگناگیب و  هب  شیارگ  یهسوـسو  داد و  ناـشن 

. تسا هتفای  تسد  یگرزب  یاھیزوریپ  هب  فلتخم  یاھهصرع  رد  یھلا  یهوق  لوح و  هب  بالقنا و 

یگنھرف  / ١٣٧٠/٠٩/٢٠ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هناگیب و هاگـشناد ، رگا  دـیفقاو . نآ  قمع  هب  دـیتسھ ، مھ  ینید  یهیحور  یاراد  دیـسانشیم و  ار  هاگـشناد  اھام  زا  شیب  دـیاهدوب و  هاگـشناد  رد  هک  یناـیاقآ  امـش  یهمھ 

هب یناوارف  تالکشم  تشاد و  دھاوخ  تافلت  رایسب  رایـسب  نآ ، ناربج  هک  تسانعم  نیا  هب  ناربج ، لباق  ریغ  تسا . ناربج  لباق  ریغ  یهعجاف  کی  نیا  دشاب ، نید  زا  یادج 

. دوشن ای  دوشب ، ناربج  ایآ  تقو  کی  ات  دروآ ؛ دھاوخ  راب 

میھاوخب ام  رگا  الاو  دزاسب ؛ یمالسا  یروھمج  یاھفدھ  باب  ناسنا  دنکب و  تکرح  حیحص  یتسیاب  شیزاسناسنا  هاگتسد  هک  تسا  نیا  یمالسا  یروھمج  تیـصوصخ   

هک ییاھروشک  هب  هورگ  هورگ  ار  نامنایوجـشناد  هک  تسا  نیمھ  رتھب  دـنراد -  نیملـسم  صوصخب  تلم و  کی  هک  یـسدقم  یاھوزرآ  یاھنم  میزاـسب -  ملاـع  طـقف  ناـسنا 

حلاص یاھناسنا  تسد  هب  روشک  هک  تسا  نیا  فدھ  تسین . نیا  فدھ  دنیایب ! دنریگب و  دای  دـنورب  اجنآ  مینک ؛ هناور  تسام ، زا  رتنردـم  رتزھجم و  ناشیملع  یاھھاگتـسد 

. دنشاب هتشاد  لوبق  هتخانش و  ار  اھفدھ  نآ  ناشدوخ ، اھناسنا  نیا  هک  یتقو  نآ  رگم  دش ، دھاوخن  نیا  و  دنک ؛ تکرح  شدوخ  یاھفدھ  تھج  رد  یرکف ، یملع و  ظاحل  زا 

هن دـشاب ، ساسح  نید  هب  تبـسن  هن  دـشاب ، ساسح  بالقنا  هب  تبـسن  هن  هاگـشناد -  جرختم  دوشیم -  جراخ  رداص و  اـجنآ  زا  هک  یـسک  هک  دـش  ییاـج  هاگـشناد  رگا   

دھاوخن یشزرا  دشاب ، الاو  یملع  ظاحل  زا  مھ  هچرھ  هاگشناد  نیا  دشاب ، ساسح  یلم  گرزب  یاھوزرآ  یلم و  لالقتسا  هب  تبسن  هن  دشاب ، ساسح  روشک  هب  تبـسن 

. تفرگ دھاوخ  رارق  فلتخم  یاھتسایس  رایتخا  رد  تحار  هاگشناد ، نیا  لوصحم  جرختم و  هک  اریز  تشاد ؛

رارق هجوت  دروم  ار  یلم  یگتـسباو  زا  یرازیب  یبالقنا و  یهیحور  نید و  هاگـشناد ، رد  یتسیاب  ام  ینعی  دـنکب . صخـشم  دـیاب  هاگـشناد  دروم  رد  ار  ام  یهمانرب  بلطم ، نیا 

و یـسایس -  تیعقوـم  یـسایس و  عـضو  ظاـحل  زا  کـچوک  اـیند -  کـچوک  یاـھروشک  زورما  هنافـساتم  هک  یزیچ  ناـمھ  ینعی  یگتـسباو ، یهتکن  نـیا  صوـصخب  میھدـب ؛

. تسا فرط  نآ  هب  ناشمشچ  دنتسھ و  نآ  راچد  یمالسا ، یاھروشک  اتدمع  موس و  ناھج  حالطصا  هب  قباس  یاھروشک 

یگنھرف  / ١٣٧٠/٠٩/٢٠ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یاھهیاپ وزج  بالقنا و  ناگدـنربشیپ  وزج  یتسیاب  ایند ، یاج  همھ  رد  نایوجـشناد  ریاس  دـننام  نایوجـشناد ، نیا  تسا . مھم  مھ  نایوجـشناد  یبـالقنا  یهیحور  هب  هجوت 

مییوگب هک  تسین  یمکح  نیا  تسین ؛ یروتسد  روطنیمھ  دراد ؛ مزال  ییاھهویش  نیا  دننکن ؛ یدرس  ساسحا  زگرھ  یبالقنا ، لئاسم  هب  تبسن  دنشاب و  بالقنا  یلـصا 

دوشیم هنوگچ  دینیبب  دینک و  یریگلابند  دیاب  دروآ . دوجو  هب  رشق  کی  رد  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  یزیچ  طاشن ، دینک . تکرح  بالقنا  یاھفدھ  هار  رد  طاشناب  نایوجـشناد ، امش 

. دروآ دوجو  هب  وجشناد  رشق  رد  ار  نآ  دیاب  دروآ ؛ دوجو  هب  ار  طاشن  نیا 

؛ دننک ادیپ  شیارگ  یبالقنا  طاشن  یبالقنا و  یاھیریگتھج  هب  هک  دوشب  یراک  دیاب  دنتوافتیب ، هک  ییهدع  نآ  دروخب . هبرـض  دیابن  هاگـشناد  رد  نایوجـشناد  یبالقنا  یهیحور   

رایـسب رطخ  نیا  دننک ؛ ادیپ  شیارگ  یتوافتیب  هب  شاویشاوی  دنراد ، یبالقنا  یریگتھج  هیحور و  هک  یناسک  هک  دریگب  ماجنا  ییاھراک  دوش و  سکعب  هدرکن  یادخ  هکنیا  هن 

. تسا یمیظع 

شترا  / ١٣٧٠/١٠/١٢ ییایرد  یورین  هاگیاپ  یماظن  هاگحبص  مسارم  رد  تانایب 

یاھمدآ یارب  هک  یتاییزج  یهمھ  ندمآ  مھارف  راظتنا  نودب  یبالقنا ، یاھناسنا  لکـش  هب  یجیـسب ، لکـش  هب  یداھج ، لکـش  هب  ینورد  یگدنزاس  رد  حلـسم ] یاھورین  ]

« يرگیبالقنا  » 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 34هاگياپ  هحفص 4 
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یلاخ تسد  اب  یتح  میرادـن ، ار  نآ  میرادـن و  ار  نیا  دوش  هتفگ  هکنیا  نودـب  دادعتـسا ، راکتبا و  شـشوج  اب  هناقـشاع ، هتخانـشن ، اـپ  زا  رـس  تسا ، رثوم  مزـال و  یلومعم 

نتشادن راچد  هللادمحب  ام  تسا . رسیم  مھ  اھنتـشادن  اھدقف و  یهمھ  اب  دشاب ، اھناسنا  تیقالخ  راکتبا و  قوش و  قشع و  هب  یکتم  هک  اجنآ  یگدنزاس ، دننک . تکرش 

یمومع یزاسزاب  رد  ار  دوخ  مھـس  دـنناوتیم  هاپـس  شترا و  حلـسم ، یاھورین  نوریب  رد  ایناث  دـنک . زورب  اھدادعتـسا  میھاوخیم  ام  میـشوجب . میھاوخیم  اـم  میتسین . مھ 

. دناهدش کیرش  هتفرگ و  هدھعرب  روشک  یمومع  یگدنزاس  زا  ار  یگرزب  یاھحرط  هاپس -  صوصخب  و  نامزاس -  ود  رھ  زورما  هک  نانچمھ  دننک ؛ افیا  مھ  روشک 

مدرم  / ١٣٧١/٠٧/٢٩ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

وا زا  ار  یگتخابدوخ  دـنکیم و  سفن  هب  یکتم  یوق و  زیزع ، ار  تلم  بوخ ، حیحـص و  لکـش  هب  ناحتما  کی  زا  ندرک  روبع  ینعی  تسا . زاستشونرـس  تلم ، کـی  یارب  نیا ،

. دوب گرزب  میظع و  تکرح  کی  اعقاو  تکرح ، نآ  دیداد . ناشن  دوخ  زا  گنج  لاس  تشھ  رد  روشک ، رـساترس  رد  نز  درم و  امـش  هک  تسا  یتکرح  نآ  راثآ  نیا ، دزاسیم . رود 

اھر ار  نآ  دیابن  تخادرپ و  نآ  تیوقت  ظفح و  هب  دیاب  دمآ ، ناریا  تلم  تسد  هب  لوصحم  نیا  اھتشذگ ، اھیراوگرزب و  نآ  رطاخ  هب  هکنآ  زا  دعب  تسا : نیا  منکیم  ضرع  نم  هچنآ 

ربکا داھج  تبون  نیا ، زا  دعب  دوب و  رغصا  داھج  نیا  : » دندومرف دنتشگرب ، یتخس  گنج  نادیم  زا  هکنآ  زا  دعب  ملسوهلآوهیلعایلص ، مالـسا ، مرکایبن  هک  تسور  نیا  زا  درک .

یبلطتحار و یبلطتذـل و  تاوھـش و  اـب  هزراـبم  هتبلا  درک . روصحم  دـیابن  یـصخش  یهدودـحم  کـی  رد  طـقف  ار  سفن  اـب  داـھج  سفن . اـب  داـھج  ینعی  ربـکا  داـھج  تسا .»

ات دنزب  راھم  ار  وا  دنک و  هزرابم  مئاد  دیاب  دوخ  ینورد  ناطیش  نآ  اب  یمدآ  ینعی  تسھ . مھ  مھم  تسا و  سفن  اب  هزرابم  یمدآ ، دوجو  رد  هتـسیاشان  قالخا  یبلطنوزفا و 

تاساسحا و نیرفآیزوریپ و  تایحور  نیا  هک  تسا  نیا  نآ ، دراد . انعم  مھ  یعامتجا  میظع  یهدودحم  رد  سفن ، اب  داھج  نکل  دـنک . راداو  تشز  یاھراک  هب  ار  ناسنا  دـناوتن 

دوشیم هتفگ  یتقو  هک  دـنکن  نامگ  یـسک  مینکن . اھر  ار  دوخ  مینک و  ظـفح  ناـمدوخ  رد  دـناسرب ، ناـیاپ  هب  زیمآراـختفا  لکـش  نآ  هب  ار  ناـحتما  نآ  تسناوت  هک  ار  یتارکفت 

نارود گنج و  زا  دعب  نارود  هک  دنک  غیلبت  روطنیا  دـھاوخیم  نمـشد  تسین . نینچ  زگرھ  دـش . مامت  یرگیبالقنا  روش و  هسامح و  نارود  رگید  ینعی  تسا ، یزاسزاب  نارود 

نارود صوصخم  نمـشد ، لباقم  رد  تبالـص  اھیراکادـف و  ناشوج و  نامیا  اھهسامح و  نآ  ینعی  تسین . نآ  رد  بالقنا  یهساـمح  روش و  رگید  هک  ینارود  ینعی  یزاـسزاب ،

! دننکیم یگدنز  لکش  نآ  رد  اھروشک  زا  یضعب  لفاغ  مدرم  هک  یلکش  نامھ  هب  میدرگرب  هک  تسا  نیا  نارود  رگید  الاح  دش . مامت  نارود  نآ  رگید  الاح  دوب و  گنج 

هشیمھ نامیا  بالقنا و  حور  یبالقنا ، یمالسا و  یهعماج  کی  رد  دنھابتـشا . رد  دننکیم ، روصت  نینچ  هک  یناسک  تسین . نینچ  زگرھ  یزاسزاب ؟ نارود  یانعم  تسا  نیا 

یهزراـبم رد  یزوریپ  بجوـم  یگدـنزاس  نارود  رد  تسا و  گـنج  رد  یزوریپ  بجوـم  گـنج  نارود  رد  یبـالقنا ، یهساـمح  روـش و  حور  بـالقنا و  حور  تـسا . زاـسراک  هدـنز و 

. دناهتشادرب تسد  ناملسم  تلم  یمالـسا و  ماظن  اب  ینمـشد  زا  مالـسا  نانمـشد  هک  دننکن  نامگ  رکفهتوک  یاھمدآ  تسا . هزرابم  کی  مھ  یگدنزاس  تسا . یگدنزاس 

هتبلا دنھدیم . ناشن  دناهدرک -  رپ  مالسا  نیملسم و  یمالسا و  ماظن  هیلع  تاغیلبت  زا  ار  ایند  زورما  هک  وس -  تاغیلبت  لکش  رد  فلتخم ، یاھلکش  رد  ار  ینمشد  نیا  اھنآ 

تشپ روشک  تلم و  بالقنا و  هب  هک  ینئاخ  رصانع  نداد  دشر  یهلیـسو  هب  اھنآ  دشخبن . یرثا  ولو  دننکیم ؛ ار  ناشدوخ  راک  اھنآ  تسا . رثامک  ای  رثایب  ناشتاغیلبت  هللادمحب 

هکلب و  دنداد -  ماجنا  گنج  نارود  رد  هک  هزادنا  نامھ  هب  مھ ، گنج  نارود  زا  دعب  ار  اھراک  نیا  دننکیم . تموصخ  ام  اب  دندش ، نمـشد  رودزم  دنتخاس و  نانمـشد  اب  دندرک و 

عقاوم یهمھ  رد  هشیمھ  هک  یبھذـم ، یمالـسا و  شوجرپ  یاھبـصعت  ناـمیا و  ندرک  اـھر  ناـناوج ، راـکفا و  ندرک  فرحنم  یارب  نانمـشد  شـالت  دـنھدیم . ماـجنا  رتشیب - 

زا هتـساخرب  مھ  نآ  هک  یلم -  گنھرف  بصعت  و  تسا -  لصا  هک  یمالـسا -  ینید و  بصعت  دنھاوخیم  اھنآ  دراد . همادا  تسا ، هدوب  هعماج  کی  تلم و  کی  رادـھگن  ینارحب ،

. دشابن تسا -  مالسا 

روشک و لالقتسا  ینعی  اھبنارگ ، رھوگ  نیا  زیزع و  تقیقح  نیا  زا  هنوگچ  نمشد ، نیا  لباقم  رد  ام  درادیمنرب ! تسد  ینمشد  زا  هک  نمشد  دنیشنیمن ! تکاس  هک  نمشد 

زا ار  هدننک  باوخ  ماخ و  یاھهمزمز  نیا  دیاب  دشاب . رایشوھ  دیاب  ام  زیزع  تلم  هک  تسا  نیا  مدرم ؟ نشور  تفرعم  قیمع و  نامیا  اب  زج  درک ؟ میھاوخ  عافد  میظع ، بالقنا 

. دنادب نیطایش  فرط 

قافتا ییارجام  ملاع ، طاـقن  یـصقا  رد  مالـسا ، یاـیند  رد  هک  یتقو  زورما  دـینیبب  امـش  میاهدرک . ساـسحا  ار  نیا  فلتخم  یاـیاضق  رد  اـم  تسا . رایـشوھ  هللادـمحب  تلم ،

هب طوبرم  ای  نیوگزرھ ، ینـسوب  هب  طوبرم  یاـیاضق  نیمھ  رد  دـنھدیم . ناـشن  ار  ناـشدوخ  ینید  تریغ  اـم ، مدرم  اـجنآ  تسا ، نیملـسم  مالـسا و  یهلاـسم  هک  دـتفایم 

روش نآ  هب  نیلووسم ، مدرم و  ینعی  دـنداد . ناشن  ار  ینید  زوس  تریغ و  نآ  روطچ  ام  مدرم  هک  دـیدید  دـنراشف ، رد  ناناملـسم  هک  یقطانم  ریاس  هب  طوبرم  ای  نیطـسلف ،

. دندنبیاپ یبالقنا 

هداد ناـحتما  روشرپ و  یھللابزح و  درف  کـی  دوـخ  تکلمم ، روـھمج  سیئر  دنتـسھ . یھللابزح  مدـقم  رـصانع  وزج  ناـشدوخ  نیلووـسم ، زورما  هک  مینکیم  رکـش  ار  ادـخ 

، لاحنیعرد اما  درادـن . دوجو  دـنک ، اـج  اـھلد  اـھنھذ و  رد  ار  دوخ  موش  یاـھهمزمز  تاـغیلبت و  دـناوتب  نمـشد  هکنیا  یارب  یاهلیـسو  چـیھ  هک  مینکیم  رکـش  ار  ادـخ  تسا .

ار یبالقنا  ساسحا  روش و  نامھ  ناناوج ، امش  مدرم و  امش  هک  تسا  نیا  هب  هتفای ، رید  لالقتسا  نیا  یمالـسا و  ماظن  تکلمم و  ماوق  دننکیم . ار  ناشتاغیلبت  نانمـشد 

ظفح دـیاب  ار  لباقم  یهھبج  رد  نمـشد  روضح  ساسحا  نامھ  هزیگنا و  نامھ  ینید ، تریغ  نامھ  دـینک . ظفح  تردـق  ناـمھ  اـب  دوب ، بـالقنا  زاـغآ  رد  گـنج و  نارود  رد  هک 

. دندرک ظفح  ناناوج  هللادمحب ، هک  نانچمھ  دینک .

یسمش  / ١٣٧٢/٠١/٠١ یرجھ  لاس ١٣٧٢  لولح  تبسانم  هب  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربھر  یزورون  مایپ 

. دشاب هعماج  مورحم  تاقبط  هب  کمک  یلـصا ، فدھ  هک  دـننک  هجوت  همانرب  نیا  رد  هک  تسا  نیا  منکیم ، شرافـس  ادـکوم  یتلود  نیلووسم  نازیرهمانرب و  هب  نم  هک  هچنآ 

یداصتقا قنور  تسا و  تلادع  نیمات  زا  ترابع  یمالسا ، یروھمج  ماظن  رد  ام و  روشک  رد  یلصا  فدھ  دنکیم . کیدزن  یعامتجا » تلادع   » هب ار  ام  هک  تسا  یزیچ  نیا ،

یرتـشیب نکمت  زا  یاهدـع  هک  دـشاب  نیا  یداـصتقا ، قـنور  هجیتـن  اـی  یگدـنزاس  نیا  هجیتـن  هک  مینک  یگدـنزاس  میھاوـخیمن  اـم  تسا . نآ  همدـقم  یگدـنزاس ، شـالت  و 

قنور روشک  دوش و  یگدـنزاس  میھاوخیم  اـم  تسین . اـم  لوـبق  دروـم  مالـسا و  یاـضر  یھلا و  یاـضر  دروـم  هجوچـیھ  هب  نیا ، دـنوش . رتریقف  یاهدـع  دـنوش و  رادروـخرب 

، هعماج رد  مورحم  تاقبط  رگید ، ات  میـشاب ؛ هتـشادن  ریقف  دوش و  کیدزن  یعامتجا  تلادع  هب  دناوتب  ات  دنک ، دشر  یداصتقا  ظاحلزا  دـنک و  ادـیپ  یدام  تفرـشیپ  یداصتقا و 

نیا دیاب  تسا . یلصا  فدھ  نیا ، دوش . رتمک  زورهبزور  ینغ ، ریقف و  نیب  هلصاف  میشاب و  هتشادن  روشک  رد  مورحم  هقطنم  ات  دنشابن ؛ مورحم  دننکن و  تیمورحم  ساسحا 

هک ار ، تھج  نیا  دـیاب  تسا . بـالقنا  فادـھا  تمـس  هب  تلود  تلم و  تکرح  یارب  یتـشرد  مقر  مادـک  رھ  هلاـس ، جـنپ  یاـھهمانرب  نـیا  دـنھد . رارق  رظن  دروـم  هماـنرب  رد  ار 

. دنیامن ظفحار  نآ  دننک و  تیاعر  نآ  رد  رتمامت ، هچ  رھ  رارصا  دیکات و  اب  تسا ، یبالقنا  یریگتھج 

هب میاهدـش ، قفوم  هتـشاد و  قیفوت  هک  اـجرھ  هتـشذگ  رد  اـم  هک  دـید  میھاوـخ  مینک  شواـک  رگا  هک  تسا  نیا  منکیم  ضرع  زیزع  تلم  نیلووـسم و  هب  هک  ار  یرگید  هتکن 

یمالسا یھلا و  لوصا  زا  شیب  مک و  هک  تسا  هدوب  نآ  رطاخهب  میاهتـشاد ، یماکان  اجرھ  میاهدرک . تیاعر  ار  نآو  هتـشاذگ  مارتحا  بالقنا  لوصا  هب  هک  تسا  هدوب  نآ  رطاخ 

دومناو ار  نیا  سکع  هک  دننکیم  شـشوک  لخاد ، رد  اھنآ  یدایا  جراخ و  زا  نانمـشد  هتبلا ، تسا . بالقنا  لوصا  تکرب  هب  ام ، یاھتفرـشیپ  میاهدرک . ادـیپ  فارحنا  یبالقنا ، و 

، تلود تلم و  یارب  یبالقنا  یدـنبیاپ  تسارتفا . غورد و  نیا ، هن ؛ تسا ! نیرفآ  لکـشم  یبالقنا ، یاھیدـنبیاپ  هک  دـننکیم  غیلبت  دنـسیونیم و  دولآتثابخ  هنایذوم و  دـننک .

نکمم یھاگ  ام . رکف  رد  هچ  ام و  لمع  رد  هچ  تسا ؛ بالقنا  مالـسا و  لوصا  زا  فارحنا  تسازاس ، لکـشم  هک  هچنآ  دنکیم . فرطرب  ار  لکـشم  و  تساشگھار ، اشگهرگ و 

. تسا نیرفآلکشم  مھ  نیا  دشابن . یبالقنا  لمع ، یلو  دشاب ؛ یبالقنا  مھ  رکف  تسا 

مھ اجنآ  دینک . هاگن  یجراخ  تسایسرد  دھدیم . ناشن  حوضو  ینشور و  هب  ار  شدوخ  هیضق ، نیا  اجنآ  دینک . هاگن  یلیمحت -  گنج  هلاس -  تشھ  گنج  هنحـص  هب  امش 

. مینک تیاعر  ار  نیا  دیاب  یزیرهمانرب ، رد  تساروطنیمھ . زین  رگید  لئاسم  همھرد  دنکیم . راکشآ  حوضو  هب  ار  شدوخ  هیضق ، نیا 

زاغآ یکرابم  تنمیم و  اب  هللادمحب  هک  یراج -  لاس  رد  مھ  هدنیآ ، لاس  رد  مھ  هک  منکیم  شرافـس  هیـصوت و  نامزیزع  تلم  هب  رگید ، لیالد  همھ  هب  لیلد و  نیمھ  هب  نم 

یگنھاـمھ و تدـحو و  ناـمھ  دـننک . ظـفح  ار  نیلووـسم  تلود و  هب  تنواـعم  کـمک و  حور  ناـمھ  یمالـسا ، یبـالقنا و  یریگتھج  ناـمھ  هک  دـننک  شـشوک  تسا -  هدـش 

. تساشگهرگ ام ، روشک  هعماج و  یارب  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  دننک . ظفح  ار  یلم  یگچراپکی 

ار ام  دـب  نمـشد ، هتبلا  دـنربب . نیب  زا  ام  تلم  نیب  رد  ار  یگچراـپکی  هک  تسا  زکرمتم  نیا  رب  ناـنآ  یاھـشالت  دـینیبیم  دـینک ، هجوت  نانمـشد  یاھـشالت  تاـغیلبت و  هب  رگا 

« يرگیبالقنا  » 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 34هاگياپ  هحفص 5 
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رد دیاب  دننک . داجیا  ییادج  مدرم ، داحآ  نیلووسم و  تلم و  تلود و  نیب  دنھاوخیم  نانمـشد  تساھدرد . نامرد  اشگ و  هرگ  تلم ، نیا  یارب  یگچراپکی  سپ ، دھاوخیم .

مک ار  هلصاف  نیا  دیاب  تسام و  تلم  ررض  هب  هک  تسا  یزیچ  نیا  سپ ، دنریگب . هلـصاف  بالقنا ، یاھفدھ  مالـسا و  زا  مدرم  هک  دنھاوخیم  نانآ  درک . تکرح  نآ  سکع  تھج 

. دننک تکرح  بالقنا  مالسا و  تھج  رد  رتشیب  هچ  رھ  دننک و 

ییاھـشزرا وزج  یھلا و  هضیرف  ود  هک  ار  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  ناملـسم -  درم  نز و  مدرم -  داـحآ  نموـم ، زیزع و  ناـناوج  هک  منکیم  دـیکات  نم  ساـسا ، نـیمھ  رب 

یتلود یاھھاگتـسد  روشک -  فلتخم  یاھھاگتـسد  دننکن و  شومارف  دشاب ، یاهدـنربشیپ  رثوم و  دـیفم و  رایـسب  هلیـسو  ام  تلم  یارب  تھج ، نیا  رد  دـناوتیم  هک  تسا 

. دننک کیدزن  یمالسا  یبالقنا ، لوصا  نیزاوم و  هب  رتشیب ، هچرھ  ار  ناشدوخ  هک  دننک  یعس  مھ  یبالقناو - 

تلود  / ٠٣/١٣٧٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

زا یلکشم  چیھ  یمالـسا ، یروھمج  اعقاو  ینعی  مییامن . صخـشم  میناوتیم  ار  یرامـشیب  دادعت  مینک ، ادیپ  ریزو  حطـس  رد  یاهتـسجرب  ناریدم  میھاوخب  اعقاو  رگا  نالا  ام 

ناریدم هللادمحب  الاب ، حوطس  رد  اما  دشاب ؛ روطنیا  طسوتم  حوطس  رد  نآلا  تسا  نکمم  میتسھ . الاب  حوطـس  رد  ریدم  دوبمک  راچد  ام  هک  مرادن  لوبق  نم  درادن . تھجنیا 

دینک . هدافتسا  دقتعم  نموم و  دارفا  نیا  زا  دیناوتیم  میراد و  یبوخ 

هک ییانعم  راب  نامھ  اب  دـینک . بلاغ  ار  یھللا  بزح  وج  نآ  هناخترازو ، طـیحم  رد  هک  تسا  نیا  نم  ضرع  تساـیوگ : یکاـح و  ریبعت ، نیا  منک و  ریبعت  مھاوخیم  روطنیا  نم 

دندلب و یزیچ  کدنا  هک  یناسک  همھ  زا  دـناوتیم  ناسنا  فلتخم ، حوطـس  رد  هتبلا  دنـشاب . مکاح  تالیکـشت  تشونرـس  رب  نیدـتم  یاھمدآ  دـیاب  دراد . یھللابزح »  » هملک

ار ییاھتمـسق  روشک ، فلتخم  یاھـشخب  رد  هدـنب  تسین . یفرح  دـنک . هدافتـسا  میتـسین ،» هدـیقعمھ   » هک دـنیوگیم  یتـح  دنتـسین و  هدـیقعمھ  اـم  اـب  مھ  ناـشدوخ 

رد ار  شدوخ  اما  درادن ؛ ام  بالقنا  هار  هب  مھ  یداقتعا  صصختم -  سانشراک  کی  ای  نییاپ ، حوطـس  رد  ریدم  هتبلا  دنکیم -  راک  تمـسق  نآ  رد  هک  یریدم  نآ  هک  مسانـشیم 

اما دینک . هدافتسا  دارفا  تامدخ  زا  دیناوتیم  لکش  نیا  هب  دنکیم . راک  تسا و  هداد  رارق  هرادا  نیا  ای  هناخترازو  نیا  ای  تالیکـشت  نیا  تمدخ  رد  هداد ؛ رارق  تیریدم  نیا  تمدخ 

هیحور اب  دنـشاب  یدارفا  دـیاب  دنتـسھ ، هدـنھد  طخ  هک  ییاھیـسانشراک  زین  تیریدـم و  یالاب  حوطـس  رد  صوصخب ، دـننکیم و  صخـشم  ار  هار  دـناهدننک ، نییعت  هک  ییاـھنآ 

رد دیاهدروآ و  ناتیاھهمانرب  رد  دیاهدرک و  صخشم  ناتدوخ  یارب  امش  هک  ییاھفدھ  مامت  هدنب  داقتعا  هب  دش ، رگا  هک  تسا  راک  ساسا  نآ  نیا ، قیمع . یمالـسا  یبالقنا و 

. دریذپیم ققحت  دیاهدرک ، راھظا  ناتتانایب  اھینارنخس و 

بالقنا  / ١٧/٠۵/١٣٧۵ ربھر  اب  ناریا  یمالسا  یروھمج  یسایس  ناگدنیامن  هجراخ و  روما  ترازو  نالوئسم  رادید 

هک تسا  نیا  ناریا  یمالـسا  تلود  تلم و  یارب  هابتـشا  نیرتگرزب  دـندومرف : دـندناوخ و  یمالـسا  ناریا  تردـق  میظع  هناوتـشپ  ار  یبالقنا  هیحور  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

ار ماـظن  نیا  هک  تسا  یبـالقنا  یاھهشیدـنا  هب  کـسمت  یبـالقنا و  روضح  شـشوج و  اریز  دـھدب  تسد  زا  ار  یبـالقنا  هیحور  ینعی  میظع  هناوتـشپ  نیا  هتـساوخن  یادـخ 

ترورـض رب  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربھر  دنکیم . راومھ  یمالـسا  ناریا  یور  رب  ار  راومھان  یاھھار  دزیگنایم و  رب  ار  نارگید  مارتحا  دھدیم ، تردـق  دـشخبیم و  تمظع 

ناھج رد  ناریا  یمالـسا  یروھمج  یـسایس  ناگدنیامن  دـندومرف : دـندرک و  دـیکات  یبالقنا  هیحور  یاھیگژیو  زا  یکی  ناونع  هب  یـسایس  لئاسم  رد  یعافد  تلاح  زا  زیھرپ 

زیت نمشد  ربارب  رد  هک  یشمرن  اما  تسا ، هنانامرھق  یاھشمرن  نادیم  یجراخ  تسایس  هصرع  دنـشاب . دالوپ  گنـس و  زا  رتتخـس  ریرح و  زا  رتمرن  ریـشمش ، زا  رتزیت  دیاب 

. دنھد رارق  دوخ  یوگلا  ار  ضر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  یدرمیاپ  تماقتسا و  دنتسیاب و  مکحتسم  دوخ  یلوصا  عضاوم  رد  دیاب  ام  یاھتاملپید  نیا  رب  انب  دشاب .

لوبق ار  ماما  هک  یناسک  دـندومرف : دنتـسناد و  یمالـسا  بالقنا  تلم و  روشک ، تاجن  بجوم  ار  ضر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  یریذـپان  میلـست  هیحور  یربھر  مظعم  ماـقم 

دننادب وا  رادماو  ار  دوخ  دننک و  ناشمـشچ  یایتوت  ار  ماما  یاپ  کاخ  دیاب  دنراد  لوبق  ار  ناریا  اما  دنزرویم  ینمـشد  بالقنا  اب  هک  یناسک  دنـشاب و  وا  رازگ  رکـش  دیاب  دنراد 

. دوشن هیزجت  دنامب و  ناریا  هک  دش  بجوم  هک  دوب  ضر )  ) ماما یدرمیاپ  تماقتسا و  اریز 

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

! تسا هدش  ادج  بالقنا  یاھهدیا  زا  بالقنا  موس  لسن  دـنیوگیم  هک  تسا  نیا  میوگب -  ار  نآ  تسا  مزال  هک  تسا -  نمـشد  یناور  گنج  روحم  زورما  هک  ییاھفرح  زا  یکی 

تارج یسک  ات  دننکیم -  تسرد  طلغ  غورد و  فرح  کی  هیجوت  یارب  طقف  هک  یلعج  نیغورد و  یبالق و  یاھهفـسلف  همھ  لثم  دنراذگیم -  مھ  هفـسلف  کی  شلابند  هب  دعب 

زا موس  لسن  اھبالقنا ، یهمھ  رد  هراومھ  هک  تسا  نیا  هفسلف  نآ  تسیچ ؟ هفسلف  نآ  تسا ! هفسلف  کی  هب  یکتم  فرح  نیا  دنیوگیم  تسا . طلغ  فرح  نیا  دیوگب  دنکن 

هکلب مود ، لسن  هن  موس ، لسن  هن  اما  هدـش ؛ بالقنا  هسنارف  رد  لاس ١٧٨٩  رد  دییوگیم ؟ ار  اھبالقنا  مادک  دنرچ ! فرح  طلغ ، فرح  غورد ، فرح  دـناهدنادرگرب ! ور  بالقنا  نآ 

جنپ راھچ ، زا  دعب  زاب  دندرک ؛ هضبق  ار  تردق  لاس  راھچ  هس ، دندروآ و  دوجو  هب  لوا  نویبالقنا  هیلع  تکرح  کی  لاس ، جنپ  راھچ ، زا  دـعب  دنتـشگرب ! بالقنا  زا  لوا  لسن  نامھ 

شرس یور  ار  یھاشداپ  جات  دیایب و  تسناوت  نوئلپان  لثم  یـسک  هک  دوب  هدش  نوگرگد  بالقنا  نیا  تیھام  نانچ  دیـسر ، هک  لاس ١٨٠٢  هب  دـش . تیلاعف  اھنآ  هیلع  لاس 

تراپانب نوئلپان  هک  دش  یاهنوگ  هب  شعضو  لاس  هدزاود  هد ، زا  دعب  دوب ، هتشاذگ  نیتویگ  ریز  ار  مھدزناش  ییول  دوب و  هدرک  هزرابم  تنطلس  هیلع  هک  یروشک  ینعی  دراذگب !

 - یتنطلـس یاھمیژر  لاس  دون  داتـشھ ، هب  کیدزن  ات  مھ  دعب  درک ؛ تموکح  روشک  نآ  رد  مھ  اھلاس  دیمان و  روتارپما  ار  شدوخ  تشاذـگ و  شرـس  رب  ار  یھاش  جات  دـمآ و 

لـسن هب  چـیھ ، هک  موس  لسن  هب  بالقنا  نآ  دـندوب ! داسف  لاذـتبا و  گنج و  لاح  رد  امئاد  هک  دوب ، اجرباپ  هسنارف  رد  فلتخم -  یاھهلـسلس  نوگاـنوگ و  یاھتنطلـس  هتبلا 

ییاھهدیا دنیآیم  دنـشکیمن ؛ تلاجخ  یمالـسا  یروھمج  رد  ناسک  یـضعب  نرق ، ود  تشذگ  زا  دعب  زورما  دوب . یتسـس  یاھهیاپ  بالقنا ، یاھهیاپ  نوچ  دیـسرن ؛ مھ  مود 

اب ار  بالقنا  نیرتمیظع  دناهتـسناوت  هک  ینویبالقنا  دـننکیم ؛ میدـقت  ناریا  نویبالقنا  هب  تشرد  رتیت  اب  دـناسرب ، ناماس  هب  دوب  هتـسناوتن  ار  بالقنا  کی  شدوخ  نامز  رد  هک 

. دننک ظفح  اھنافوت  لباقم  رد  ار  نآ  یدامتم  یاھلاس  دنروآ و  دوجو  هب  مکحتسم  یاھهیاپ 

نآ هدیا  هک  تسا  نیا  هب  هتـسب  نیا  ریخن ، دندرگیمرب ؟ بالقنا  زا  بالقنا ، موس  یاھلـسن  هک  هدـش  هبرجت  اجک  رد  هدـش و  قیبطت  بالقنا  مادـک  اب  تسا ، هفـسلف  مادـک  نیا 

یاھهدـیا تشاد . دـھاوخ  یدـبا  رمع  بالقنا  نآ  دـنک ، عناق  دوخ  تحـص  تلاصا و  رطاخ  هب  ار  مھد  موس و  مود و  لسن  دـناوتب  بـالقنا  کـی  یاھهدـیا  رگا  دـشاب . هچ  بـالقنا 

اب هزراـبم  دوشیمن ؛ هنھک  تقو  چـیھ  یھاوخلالقتـسا  یھاوخیدازآ و  دوشیمن ؛ هنھک  تقو  چـیھ  یھاوختلادـع  دـنراد . دـبا  رمع  هک  دنتـسھ  ییاھهدـیا  یمالـسا ، بـالقنا 

رواب اجنیا  رد  مھ  ناحولهداس  دنتفاب ، دنتسشن  ناشیاھنیسیروئت  دراد . هبذاج  اھلسن  یارب  هشیمھ  هک  تسا  ییاھهدیا  اھنیا  دوشیمن . هنھک  تقو  چیھ  ناگناگیب  تلاخد 

نامدوخ تسد  هب  مینک و  جراخ  نویبالقنا  تسد  زا  ار  بالقنا  میورب  میناوتیم  ام  دوشیم ، مک  بالقنا  یهبذاج  نوچ  دنزیم و  سپ  ار  اھهدیا  بالقنا  موس  لسن  دنتفگ  دندرک ؛

. تسا هناھلبا  هناحولهداس و  رایـسب  رکف ، نیا  میوگیم  نم  دـندوب ! طلـسم  روشک  نیا  رب  اھلاس  بالقنا ، زا  لبق  هک  یناسک  ینعی  یناـسک ؟ هچ  ینعی  ناـمدوخ » ! » میریگب

دننادـب تسا . دوجوم  مھ  ناوج  لسن  نیا  رد  دـنکب ، ار  راک  نآ  تسناوت  تشاد و  دوجو  زور  نآ  ناوج  لسن  رد  هک  یفطاوع  نامیا و  ناـجیھ و  روش و  ناـمھ  دنـشاب  نئمطم 

ریگرد اھنآ  هدیسوپ  هبنپ  رابنا  اب  هک  هاگنآ  بالقنا  شتآ  دوشیمن و  هنھک  بالقنا  ددرگیمرب . ناشدوخ  یور  رس و  هب  دنکیم و  هنامک  دننک ، باترپ  بالقنا  تمس  هب  یگنـس  رھ 

. دنازوس دھاوخ  دوب و  دھاوخ  هزات  مھ  زاب  دوش ،

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

یفنم نویبالقنا  مھ  نویبالقنا  زا  یـضعب  دـندوب ؛ تبثم  نویبالقنا  نویبالقنا ، زا  یـضعب  دـندرک . افیا  شقن  هنوگ  ود  ام  نویبالقنا  میتشاد و  یبالقنا  هنوگود  بالقنا  لوا  زا  اـم 

اما دوب ، یبالقنا  دیـشکیم . بقع  تشاد ، یرـسدرد  هک  ییاـجنآ  تکرح ، شـالت و  راـک و  نادـیم  زا  هک  میتفگیم  یاـیبالقنا  نآ  هب  یفنم  ىبـالقنا  بـالقنا ، لـیاوا  رد  دـندوب .

نادـیم هب  یناسک  نینچ  نیاربانب ، موش . مارتحا  مھاوخیم  رگید  نونکا  ماهدرک ، بالقنا  زا  لـبق  ار  ماهزراـبم  نم  تفگیم  هک  یاـیبالقنا  هاوختحار ؛ بلطتھاـجو و  ىبـالقنا 

. دندشیمن دراو  دنوشیم ، دنمهلگ  ناسنا  زا  مدآ  رفن  راھچ  هک  ییاجنآ  رسدرد و  رطخ و 

رگا دـندوب . رـضاح  دوجو  همھ  اب  دـنکب ، یکمک  دـناوتیم  ناشدوجو  دـندرکیم  رکف  هک  ییاجنآ  دـننک . جرخ  مھ  ار  ناشیوربآ  دـندوب  رـضاح  دـندوب . تبثم  ىبالقنا  مھ  هدـع  کی 

« يرگیبالقنا  » 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 34هاگياپ  هحفص 6 
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تقو کی  رگا  اما  دریگیم ؛ رانک  راک  زا  ار  شدوخ  یفنم ، ىبالقنا  دـندشیم . نادـیم  دراو  دوب ، یـسایس  اـی  یگنھرف  نادـیم  رگا  روطکی ؛ دوب ، هاگـشناد  رگا  روطکی ؛ دوب ، هھبج 

تیلووسم یراک  چـیھ  رد  هناک  دریگیم ؛ شدوخ  هب  نویـسیزوپا  لکـش  یفابیفنم و  تلاح  تسین ، ناشتـسد  رد  یراک  چـیھ  هک  ییاھمدآ  لثم  داتفا ، شتـسد  هب  مھ  یراک 

. دوشیم نادیم  دراو  دنادیم و  دارفا  نیرتلووسم  ار  شدوخ  دشاب ، مھ  هراکچیھ  رگا  یتح  تبثم  ىبالقنا  درادن !

دیاب دراد ؛ زاین  امـش  هب  خیرات  نیا  تلم و  نیا  دھد ؛ شرورپ  تبثم  نویبالقنا  دیاب  هاگـشناد  دیـشاب . تبثم  ىبالقنا  ناناوج ! نم ! نازیزع  منک : ضرع  امـش  هب  مھاوخیم  نم 

. دینک هدامآ  ار  ناتدوخ 

هھوکود  / ١٣٨١/٠١/٠٩ ناگداپ  رد  تانایب 

ار مالـسلاهیلع  یلعنبنیـسح  تکرح  هک  یـسک  نآ  تسیچ ؟ هب  راختفا  راختفا ، نیا  تسا ؟ یتزع  هنوگچ  تزع ، نیا  تسا . ینیـسح » راـختفا  تزع و   » لاـس لاـس ، نیا 

هاگن دوشیم  تسا ، هدش  راگدنام  روطنیا  خـیرات  رد  هک  ار  ینیـسح  میظع  تضھن  نیا  هاگدـید ، هس  اب  دـعب و  هس  زا  تسا . یتزع  هنوگچ  تزع ، نیا  هک  دـنادیم  دسانـشب ،

. تسا راختفا  یدنلبرس و  تزع و  ساسحا  دنکیم ، هریخ  ار  مشچ  همھ  زا  شیب  هک  هچنآ  دعب ، هس  رھ  رد  درک .

رد قالخا  تیونعم و  مسجت  رگید ، دـعب  کی  درک . نینچ  وا  ىحالـصا  یبالقنا و  تکرح  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  هک  تسا  ردـتقم  لطاب  لـباقم  رد  قح  هزراـبم  دـعب ، کـی 

، نآ تسا و  لطاب  قح و  ىنلع  هزرابم  یبالقنا و  تکرح  یـسایس و  یعامتجا و  هبنج  زا  ریغ  هک  دراد  دوجو  یاهزراـبم  هصرع  تضھن  نیا  رد  تسا . یلعنبنیـسح  تضھن 

هنحـص کی  درادـیم ، زاب  دـنلب  یاھماگ  نتـشادرب  زا  ار  وا  ناسنا ، دوجو  رد  یناسفن  یاھاوھ  اھتوھـش و  اھتراقح ، اھعمط ، اھفعـض ، هک  ییاجنآ  تساھناسنا . نطاب  سفن و 

اھتذـل و اـھیفام ، اـیند و  دـنتفایم ؛ هار  مالـسلاهیلع  یلعنبنیـسح  رـس  تشپ  راکادـف  نموـم و  ناـنز  نادرم و  هک  ییاـجنآ  رتراوـشد . رایـسب  یگنج  مھ  نآ  تـسا ؛ گـنج 

دونج لقع و  دونج  نامھ  یناطیـش -  دونج  رب  ناشنطاب ، رد  رولبتم  مسجم و  تیونعم  هک  ییاھناسنا  دـتفایم ؛ اھنآ  مشچ  زا  هفیظو  ساـسحا  لـباقم  رد  اـیند ، یاـھییابیز 

، تسا جیار  مدرم  نیب  رد  رتشیب  هک  موس  دـعب  دـندش . راگدـنام  خـیرات  رد  گرزب ، الاو و  هنومن ، ناسنا  هدـع  کی  ناونع  هب  درک و  ادـیپ  هبلغ  تسھ -  ام  تایاور  رد  هک  یلھج 

رھ دـیاب  دـنلمات ، رکف و  رظن و  لھا  هک  یناسک  تسھ . راختفا  تزع و  مھ  زاب  موس ، هنحـص  نیمھ  رد  نکیل  تساروشاع ؛ یاھلدنوخ  اـھمغ و  اـھهصغ ، اھتبیـصم ، عیاـجف ،

. دننک لابند  ار  دعب  هس 

ملاظ تموکح  نآ  دوب ؟ یـسک  هچ  یلعنبنیـسح  لباقم  هطقن  دوب . راختفا  تزع و  رھظم  تخادنا ، هار  هب  یبالقنا  تکرح  کی  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  لوا  دعب  نآ  رد 

، رورغ ناودع ، متس ، اب  اھناسنا  ادخ و  ناگدنب  اب  دوب ، وا  تردق  ریز  هک  یاهعماج  رد  هک  دوب  نیا  یلـصا  رادومن  ناودعلا .» مثالاب و  هللادابع  یف  لمعی   » هک دوب  یاهراکدب  دساف 

تموکح دوب . اـھناسنا  قوقح  تیاـعر  تیونعم و  دوـبن ، حرطم  ناـشیارب  هک  یزیچ  دوـب . تموـکح  نآ  هدـمع  تیـصوصخ  نیا  درکیم ؛ راـتفر  یتـسرپدوخ  یھاوـخدوخ و  ربـکت ،

ماظن هصیـصخ  نیرتزراب  هک  یتروص  رد  دـندوب . هدرک  لیدـبت  تسا ، هتـشاد  دوجو  ایند  رد  فلتخم  یاـھنارود  رد  مالـسا و  زا  لـبق  هک  یتوغاـط  تموکح  ناـمھ  هب  ار  یمالـسا 

. تسا مکاح  راتفر  تموکح و  عون  لکش و  دھد ، بیترت  دھاوخیم  مالسا  هک  یلآهدیا  هعماج  نآ  یاھشخب  نیرتهتسجرب  تسا ؛ تموکح  یمالسا ،

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

، ادخ یارب  رادفدھ  شالت  ینعی  داھج ؛ یتقو  دینک . داھج  اتقیقح  دینک و  کسمت  مسا  نیا  یاضتقم  هب  دینک و  هیکت  مسا  نیا  یور  تسا ؛ یھاگشناد  داھج  ناتمـسا  امش 

اب زج  هک  دـینادب  ملـسم  میراد ، اھهنیمز  یهمھ  رد  شناد  یهتفرـشیپ  یاـھزرم  تمـس  هب  هک  یھار  اـم  دوب . دـھاوخ  هارمھ  نآ  اـب  مھ  تیقفوم  دـیدرت  نودـب  تشاد ، دوجو 

ار ناـمدوخ  مینک و  ادـیپ  ار  ربناـیم  یاـھھار  مینک و  یط  عیرـس  ار  هار  نیا  دـیاب  دـش . دـھاوخن  یط  ناـمیا  یارب  راـک  یهیحور  ادـخ و  هب  لـکوت  یهـیحور  لالقتـسا ، یهـیحور 

یاھرد دوشیم . هک  دـیداد  ناشن  اھامـش  تسا و  زیخملع  نیمزرـس  اجنیا  اریز  تسا ؛ نکمم  راک  نیا  مینک ؛ داجیا  ار  یدـیدج  یاھزرم  زاـب و  ار  شناد  یاـھزرم  میناـسرب ؛

تسا و هدش  یلامتسد  هنھک و  هک  دوش ، لقتنم  شناد  دنھدیم  هزاجا  یتقو  تسا و  هتـسب  شناگدنرادریغ  ام و  روشک  لثم  ییاھروشک  یور  رب  اھـشناد  نیا  زا  یرایـسب 

یاھهنیمز رد  هک  یناتـسود  هب  زورنآ  نم  تسا . روطنیمھ  مھ  یناـسنا  مولع  یاـھهنیمز  رد  تسا ؛ روطنیمھ  اـھهنیمز  یهمھ  رد  هتبلا  تسا . هداـتفا  توارط  ییون و  زا 

اھنآ رترب  تایرظن  تسا . هدش  خوسنم  هک  دننکیم ، لابند  اجنیا  رد  اھیـضعب  زورما  ار  یبلاطم  هک  متفگ  دندوب ، اجنیا  رد  دننکیم و  راک  یروشک  نوگانوگ  یاھتیریدـم  داصتقا و 

حرطم ار  اھهلابند  نآ  دـنراد  هزات  دنتـسھ -  اـھنآ  فرح  بوذـجم  هک  یناـسک  اـجنیا -  رد  یدادـعت  یلو  دنتـسھ ، راـک  لوغـشم  اـھنآ  هتفرگ و  رارق  لـمع  دروم  هدـمآ و  رازاـب  هب 

لباقم رد  دبعت  دارفا  نیا  دنراد ! دبعت  اکیرما  اپورا و  لباقم  رد  برغ و  لباقم  رد  ناشدوخ  اما  میـشاب ، هتـشادن  نید  شیپ  لاعتم و  یادخ  شیپ  دبعت  دنیوگیم  یـضعب  دـننکیم !

! دنریذپیم لد  ناج و  اب  ار  یرادهیامرس  نآ  هب  یکتم  یسایس  تردق  یاھهاگتسد  برغ و  یرادهیامرس  لباقم  رد  دبعت  یلو  دننکیمن ، لوبق  ار  ادخ 

جیورت ار  نآ  هک  یلخاد  یاھدزمهبملق  زا  هدـع  کی  ثیبخ و  دارفا  تائاقلا  فالخ  رب  یبالقنا  تکرح  تسا . نیا  نم  دـکوم  یهیـصوت  دـینامب ؛ یبالقنا  تسا ؛ یبالقنا  داھن  نیا 

نیرترب و یبالقنا ، طابضنا  هکلب  تسین ، ندشن ، دنب  گنس  یور  گنس  ندوبن و  یچیھ  هب  یچیھ  یمگردرـس ؛ یگتفـشآ ؛ ینعی  بالقنا  هک  دننکیم  اقلا  روطنیا  دننکیم و 

ییون یانب  تخیر و  مھهب  ار  نآ  دیاب  هک  دراد ، دوجو  ییهدیـسوپ  جـک و  طلغ و  یانب  هک  تسا  نیا  رطاخهب  دوشیم ، هدـید  بالقنا  لوا  هک  یییمظنیب  تساھطابـضنا . نیرتیوق 

شیور و ینعی  یگدـنزاس ؛ ینعی  بالقنا  تسا ؛ رمتـسم  رما  کی  بالقنا  تسین ؛ یگتخیر  مھهب  نآ  هک  بالقنا  تسا ؛ بـالقنا  لوا  هب  قلعتم  یگتخیر  مھهب  نآ  تشاذـگ .

، گنج رد  مھ  دناهدرک ؛ یبالقنا  یهیحور  اب  هک  دناهدرک  یناسک  ار  اھراک  نیرتھب  تسا ؟! نکمم  رگم  مظن  نودـب  نوناق و  نودـب  طابـضنا ، نودـب  یگدـنلاب  شیور و  یگدـنلاب .

یناـکچهرطق یگدـنریگ  هب  عناـق  ندـشن ؛ یلیمحت  دودـح  ریـسا  ینعی  یبـالقنا  یهیحور  دـینامب . یبـالقنا  نیارباـنب ، یگنھرف . لـئاسم  ملع و  رد  مھ  یگدـنزاس و  رد  مھ 

. تسا یبالقنا  تکرح  بالقنا و  نیا ، ندروآ . تسدهب  ار  نآ  یریگیپ  رارصا و  اب  طاشن ، اب  هزیگنا ، اب  و  ندرک ، تکرح  فدھ  لابند  دیما  اب  ندشن ؛

بالقنا  / ٠٨/٢٣/١٣٨۴ ربھر  اب  روشک  رسارس  هعمج  همئا  رادید 

هیحور دیما و  داجیا  یارب  مامتھا  یانعم  هب  بالقنا  یاھشزرا  ظفح  دندرک : ناشنرطاخ  دندرمشرب و  ار  یبالقنا  یاھشزرا  هیحور و  ظفح  نارود ، نیا  فیاظو  رگید  زا  ناشیا 

. دشابیمن بالقنا  لوا  یعیبط  یاھیطابضنایب  یخرب  هب  تشگزاب  یانعم  هب  هاگچیھ  یبالقنا  یهیحور  ظفح  تسا و  ناناوج  هژیوهب  مدرم  نایم  رد  راک  مزع و  و 

نیا ندـشلیدبت  بجوم  یمالـسا ، بالقنا  یعقاو  یاھشزرا  ررکم  نییبت  اب  دـیاب  هعمج  یهمئا  دـندرک : ناشنرطاخ  ناگناگیب  یهدرتسگ  تاغیلبت  هب  هراشا  اـب  بـالقنا  ربھر 

. دنوش مدرم  یگدنز  یاضف  رد  جیار  تعیبط  کی  هب  اھشزرا 

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

، ناشیاھرکف صاخشا -  زا  یضعب  تیوھ  دینیبیم  امش  هک  ینیا  دنکن . ادیپ  رییغت  داھج ، تیوھ  دینک  یعس  میدرک  ضرع  دوب و  تبحص  اجنیا  ناتسود  اب  شیپ  یهقیقد  دنچ 

زگرھ ریخن ، رگید ؛ تسا  نیمھ  شتعیبط  دیئوگب  هک  تسین  یعیبط  یاشمم  لاور و  کی  نیا  هدش ، ضوع  هجرد  داتـشھ  دص و  الاح  ات  بالقنا  لوا  زا  ناشینھذ -  یاھبیکرت 

نیا رد  دادن ، فافک  شرمع  رگا  دورب و  هار  رخآ  یهطقن  نآ  ات  ار  نیا  تفریذـپ ، لالدتـسا  قطنم و  هب  ار  یھار  کی  رکف و  کی  ناسنا  رگا  هک  تسا  نیا  یعیبط  تسین . یروجنیا 

اھهیواز نیا  دعب ، مینزب ! هیواز  ناھگان  هطقن ، کی  زا  دعب  ناجیھ ، یلیخ  روش و  اب  مھ  یھاگ  میورب ؛ مینک  تکرح  ار  یھار  کی  میئوگب : ام  هک  تسین  یعیبط  نیا  دریمب . هار 

، هتـشاذگ رثا  نامز  الاح  دوب ؛ بالقنا  لوا  بالقنا ، لوا  اقآ ، بوخ  دننکیم : هیجوت  اھیـضعب  تسین . یعیبط  هجو  چیھ  هب  نیا ، سکع ! هب  دوش  لیدبت  هک  دنک  ادیپ  همادا  ردـقنیا 

اھـسوھ اھعمط و  یھارمھ  اب  نامز  ای  دراذگیم ؛ رثا  ضحم  ساسحا  رب  ینتبم  یھاو و  یاھداقتعا  هشیر و  یب  فیعـض و  یاھرـصنع  یور  رب  نامز  ریخن ، میدـش ! ضوع  ام 

دنرواین تقاـط  دنتـشگرب ؛ دـحا  گـنج  رد  هک  ییاـھنآ  دـیوگیم : نآرق  اوبـسک .» اـم  ضعبب  ناطیـشلا  مھلزتسا  اـمنا  ناـعمجلا  یقتلا  موی  مکنم  اولوت  نیذـلا  نا  . » دراذـگیم رثا 

؛ دراذگیم رثا  نآ  یور  یـسامم  رھ  تسا ؛ مولعم  میدرکن ، مکحم  ار  نامدوخ  میتخاسن ، ار  حور  یتقو  ام  دـندرک . البق  هک  تسا  یراک  نآ  رطاخ  هب  اھنیا  شزغل  نیا  دنتـسیاب ،

ناسنا ینید  تیوھ  حیحص ، قطنم  تسرد و  رکفت  یانبم  رب  راوتسا و  مکحم و  هدیدبآ ، دالوف  لثم  هکیتقو  اما  دش ؛ ضوع  شلکـش  هک  دینیبیم  ناھگان  ات ، هس  ات ، ود  یکی ،

دیراذگن دنروجنیا . مھ  اھداھن  دنروجنیا ، اھمدآ  دوشیم . رتمکحتسم  رتباذج ، رتحضاو ، رتنـشور ، تیوھ  نیا  درذگب ، نامز  هچرھ  تفرگ ، لکـش  یبالقنا  تیوھ  تفرگ و  لکش 

« يرگیبالقنا  » 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 34هاگياپ  هحفص 7 
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. یبالقنا ریغ  ینید ، ریغ  تیوھ  کی  هب  رگید ؛ تیوھ  کی  هب  دوش  لیدبت  یھاگشناد ، داھج  داھن 

تیوھ نیا  دـیاب  دـمآ -  مدای  مدـناوخ و  دـندروآ ، نم  یارب  ار  نیا  دوبن ؛ مھ  مدای  هک  متفگ ، شیپ  لاس  دـنچ  ار  یبلطم  یھاگـشناد  داھج  نازیزع  نیمھ  عمج  رد  راب  کـی  نم 

عون یھاگـشناد و  داـھج  تخاـس  نوچ  تسا ؛ هدـنام  یقاـب  مھ  ـالاح  اـت  هدوب و  مھ  روجنیمھ  هناتخبـشوخ  دـنامب . یقاـب  دـینک و  ظـفح  ار  یناـمیا  تیوـھ  نیا  ار و  حـیحص 

دننکیم روـصت  اھیـضعب  هک  دوـب  نـیا  مـتفگ ، زور  نآ  هـک  هـچنآ  تـسا -  هدوـب  یبوـخ  یاھتـساوخ  اھتـساوخ ، اـھیریگتھج ، هندـب ، اـب  سار  طاـبترا  عوـن  درکلمع ، عوـن  تیریدـم ،

رد اقلطم  تسا . طلغ  نیا ، دش ! مامت  دوب و  یبالقنا  اھنآ  اقآ ، دنیوگیم  یمظنیب ! یمگردرس و  یغولش ، اب  هارمھ  طابـضنایب  تکرح  ینعی  یبالقنا ، تکرح  کی  یرگیبالقنا ،

زا ناسنا ، لد  زا  ناسنا ، نھذ  زا  هشیر  هک  یطابضنا  تساھطابـضنا . نیرتیوق  نیرتمکحم و  زا  یبالقنا  طابـضنا  سکعب ، تسین . یمظنیب  شاشتغا و  یبالقنا ، کرحت  تاذ 

. دراد ار  اھطابضنا  نیرتھب  دریگیم ، ناسنا  نامیا 

شیاج دوش و  دوبان  دـیاب  هتخیر  مھرد  یهنھک  یانب  کی  نوچ  یبالقنا ؛ تکرح  زاغآ  زا  تسا  یـشان  نیا  هک  دوشیم  هدـید  یئاھیمظنیب  ام ، بالقنا  هلمج  زا  اھ  بـالقنا  لوا 

دوب دھاوخ  بوخ  طبضنم و  تکرح  نآ ، ساسا  رب  تکرح  تسرد ، یاھهیاپ  رب  دش  هتخاس  دیدج  یانب  ون ، یانب  هکیتقو  یلو  تسا ؛ یایعیبط  زیچ  نیا ، دیایب . رگید  یانب  کی 

داـھج لاـحیایلع ، درک . هابتـشا  دـیابن  نوناـق  هطباـض و  نتخانـشن  اـب  یراکغولــش و  اـب  یمظنیب و  اـب  ار  یرگیبـالقنا  نیارباـنب  تـسا . یبـالقنا  نـیا ، تـفر و  دـھاوخ  شیپ  و 

. روشک یملع  یهدنیآ  یارب  میراد  دیما  نآ  هب  ام  هک  تسا  یئاھاج  زا  یھاگشناد 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٩ هیملع  هزوح  دیتاسا  الضف و  بالط و  رادید  رد  تانایب 

نانمـشد روشک  رد  یبالقنا  یاضف  نم ! نازیزع  تسا . هزوح  رد  یبالقنا  تاساسحا  اھـشیارگ و  یهلئـسم  هزوح ، یقالخا  یراتفر و  ماـظن  یهنیمز  رد  رگید  یهلئـسم  کـی 

لاوس ریز  ار  تداھـش  یاهرود  کی  رد  دـیدید  امـش  دننکـشب . ار  اضف  نیا  دـنھاوخیم  دـنفلاخم ؛ روشک  رد  یبالقنا  یاضف  تیمکاح  اب  دراد . یزروهنیک  نانمـشد  دراد ، یدونع 

میھافم نیا  اب  یدیز  نالف  هک  تسین  نیا  هلئـسم  دندرب ! لاوس  ریز  ار  ناربمغیپ  دندرب ، لاوس  ریز  ار  ماما  تارظن  دندرب ، لاوس  ریز  ار  دیھـش  دندرب ، لاوس  ریز  ار  داھج  دندرب ،

هب دـیاب  همھ  هیملع  یهزوح  رد  دنکـشب . یبالقنا  یاضف  دوش و  یزاساضف  دوش ؛ حرطم  هعماج  رد  دـیاب  نمـشد  رظن  زا  تفلاخم  نیا  هک  تسا  نیا  هلئـسم  تسا ؛ فلاـخم 

، دـیراد عمتـسم  دـیتسین ؛ درف  کی  طقف  یناحور  یامـش  هک  دـننادیم  تسا . روجنیا  مھ  هیملع  یاھهزوح  رد  اـعبط  تسا ، روجنیا  هعماـج  نتم  رد  دـننک . هجوت  هلئـسم  نیا 

، دیھـش ریقحت  جیـسب ، ریقحت  دننک . یوزنم  ار  یبالقنا  یناحور  دننکـشب ، ار  یبالقنا  یاضف  دـنھاوخیم  دـیراذگیم . رثا  ناتدوخ  نوماریپ  طیحم  رد  نیاربانب  دـیراد ؛ دـنمهقالع 

بقارم بظاوم و  یتسیاـب  هزوح  ناـگرزب  تسا . هعجاـف  دـیایب ، دوجو  هب  هزوح  راـنک  هشوگ و  رد  هدرکن  یادـخ  رگا  مدرم  نیا  ینـالوط  داـھج  ندرب  لاوـس  ریز  تداھـش ، ریقحت 

. دنوشب عنام  دنشاب و 

، تساھامـش لام  هدنیآ  نم ! نازیزع  دنتـسھ . یبالقنا  بالط  روشرپ و  یاھناوج  نیمھ  ابلاغ  هزوح  نتم  هک  تسا ، هزوح  یبالقنا  روشرپ و  ناناوج  هب  باطخ  مھ  هتکن  کی 

ادرف هب  زورما  فیوست و  لھا  تسا ، تیلاعف  لھا  تسا ، لمع  لھا  یبالقنا  یهبلط  ناوج  هک  تسا  تسرد  دینک . تبقارم  یلیخ  دیاب  دیتسھ ؛ اھامش  روشک  یهدنیآ  دیما 

یاھناوج درک . زیھرپ  یتسیاب  طیرفت  طارفا و  زا  دـننزب . وا  هب  یرگیطارفا  تمھت  دـنناوتب  هک  دـشاب  یروج  یبـالقنا  تکرح  اداـبن  دـشاب ؛ بقارم  دـیاب  اـما  تسین ، راـک  نتخادـنا 

هدش شرازگ  هک  یزیچ  نآ  رگا  دوشن . یورهدایز  دیـشاب  بقارم  دـنزیم ؛ هبرـض  مھ  یورهدایز  دـنزیم ، هبرـض  یتوافتیب  توکـس و  یریگهرانک و  هک  روط  نامھ  دـننادب ؛ یبالقنا 

، تسا فارحنا  اعطق  نیا  دینادب  دشاب ، تسرد  دشاب ، هدش  یتناھا  الثم  یتقو  کی  عجارم  زا  یضعب  هب  هزوح ، ناگرزب  زا  یـضعب  هب  هزوح ، تاسدقم  زا  یـضعب  هب  هک  تسا 

هک تسین  هداس  روجنیا  هلئـسم  دنک . کرد  ار  هنامز  طئارـش  یاھیگدیچیپ  دیاب  دشاب ، انیب  دیاب  دشاب ، ریـصب  دیاب  یبالقنا  تسین . اھنیا  یرگیبالقنا ، یاضتقا  تساطخ . نیا 

زا دیاب  دیزاسب ، مھ  تالکـشم  اب  دـیاب  دـینک ، ظفح  ار  یبالقنا  روش  دـیاب  دیـشاب ، قیقد  دـیاب  دوشیمن . یروجنیا  مینک ؛ لوبق  ار  یکی  مینک ، تابثا  ار  یکی  مینک ، در  ار  یکی 

زا یـضعب  راتفر  دیـشاب  بظاوم  دـینک و  تقد  اما  دـینامب ؛ هنحـص  رد  دـیوشن ، سویام  دیـشاب . بقارم  دـینکن ؛ مھ  یماـخ  دـیاب  اـما  دـیوشن ، نادرگور  مھ  نارگید  قد  نعط و 

همھ هب  مھ  ار  نیا  هتبلا  تسا . یمزال  زیچ  کی  یئالقع  یقطنم و  راـتفر  دربن . رد  هروک  زا  ار  امـش  دـنکن ، ینابـصع  ار  امـش  دراد ، ضارتعا  یاـج  امـش  رظن  هب  هک  یناـسک 

، یبالقنا لضاف  یبالقنا ، یهبلط  یبالقنا ، ناوج  یبالقنا ، رـصنع  دـنرادیم . تسود  یروجنیا  مھ  یـضعب  دـننکن ؛ یرگیطارفا  هب  مھتم  ار  یبالقنا  یاـھورین  هک  مینک  هیـصوت 

، فرط نآ  زا  هن  سپ  تسا . حضاو  دریگیم ؛ ماجنا  نمـشد  تسد  هب  هک  تسا  یفارحنا  مھ  نیا  هن ، یرگیطارفا ؛ هب  دننک  مھتم  ار  حوطـس  زا  یحطـس  رھ  رد  یبالقنا  سردم 

. فرط نیا  زا  هن 

مق  / ١٣٨٩/٠٨/٠٢ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

نارابمب ار  جیسب  دنتفگ . دنتسناوت ، هچنآ  دش . زکرمتم  جیسب  هیلع  یناھج ، نوگانوگ  تاغیلبت  رد  تسھ -  شیب  مک و  شیاھهلابند  مھ  زورما  هک  یاهھرب -  کی  رد  نمشد 

جیـسب اذل  دنامب ؛ ناھنپ  نشور  تقیقح  نیا  دراذگیمن  لاعتم  یادخ  هتاملکب .» قحلا  قحی هللا  « ؛ دنتـسناوتن اما  دنزادنیب ، مدرم  مشچ  زا  ار  وا  هکنیا  یارب  دـندرک ، یتاغیلبت 

رھظم تمظعاب  یهدنشخرد  تیوھ  کی  مشچ  هب  جیسب  هب  فلتخم ، یاھشخب  رد  اھناوج  روشک ، رـساترس  رد  تسا . هدش  رتشیب  ام  روشک  رد  شیوربآ  زورهبزور  هللادمحب 

لمع رـصنع  صالخا ، رـصنع  تریـصب ، رـصنع  دش -  هتفگ  هک  یرـصنع  هس  نامھ  هب  هجوت  اب  ار  نیا  دینک ؛ تیوقت  یتسیاب  اھیجیـسب  امـش  ار  نیا  دننکیم ؛ هاگن  هدارا  مزع و 

، تسا رـضم  انیقی  ندرکن  لمع  طیرفت . هک  دنزیم  ررـض  هزادنا  نامھ  مھ  طارفا  هک  دینک  هجوت  دـشاب . دـیابن  مھ  طیرفت  دـشاب ، دـیابن  طارفا  دـینک . تیوقت  هزادـنا -  هب  ماگنھب و 

ادیپ شیازفا  امش  نم و  یاھلد  رد  زورهبزور  دیاب  یبالقنا  یهزیگنا  داد . شھاک  دیابن  یکدنا  ار  یبالقنا  روش  دیشاب . بقارم  تسا ؛ رـضم  هزادنا  نامھ  هب  مھ  زیمآطارفا  لمع 

رـس و طقف  فدـھ  دـش . دـھاوخن  هتـشادرب  نموم  نیدالوپ  یهدارا  مزع و  تردـق  اب  زج  دراد ، رارق  ملاـع  نیفعـضتسم  هار  رـس  رب  هک  یتالکـشم  نوگاـنوگ  یاـھهوک  نیا  دـنک .

. تسا یمالسا  تما  مالسا و  یوس  زا  اھنآ  هب  کمک  دنمزاین  تیرشب  یهعماج  هکلب  مالسا ، یایند  تسین . روشک  عضو  هب  نداد  ناماس 

ادیپ شیازفا  زورهبزور  دیاب  یبالقنا  روش  نیا  دـنامب ، یقاب  دـیاب  هدارا  مزع و  نیا  تسا . مزال  تسدرود  هب  هاگن  تسا ، مزال  هدارا  مزع و  تسھ ؛ هار  رـس  رد  یدایز  تالکـشم 

نیا مینک . تیوقت  هار  نیا  زا  ار  نامدوخ  دشاب ؛ زاب  هشیمھ  ام  یور  هب  یتسیاب  رکفت  هار  عوشخ ، هار  تدابع ، هار  یھلا ، یایلوا  هب  کسمت  راگدرورپ ، هب  هجوت  لسوت و  دنک .

، رکفت لمات ، هب  جایتحا  نیا  دوشن -  فرـصم  اجبان  دوش -  فرـصم  دوخ  یاـج  رد  شزرااـب  ىبـالقنا  ناـجیھ  روش و  نیا  دیـشاب  بظاوم  اـما  دـشاب ، یقاـب  دـیاب  یبـالقنا  روش 

. دراد تریصب  یھاگآ و 

نایوجشناد  / ١٣٨٩/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

، ام یاھناوج  لاس ۵٧  رد  تشذـگ ، هک  هثداـح  نآ  زا  لاـس  هدراـھچ  تسا . لاـس ۵٧  نازومآشناد  یهیـضق  دراد ، رارق  داـمن  نیا  رـس  تشپ  هک  یموـس  مھم  رایـسب  بلطم 

یوت تسا  نازومآشناد  راتشک  زور  نابآ  هدزیـس  دندش . هتـشک  دندمآ و  نادیم  یوت  اھرـشق  نیرتشیالآیب  نیرتکاپ و  ناونع  هب  ام  یناتـسریبد  نازومآشناد  ام ، یاھناوجون 

ماقتنا اھنیا  زا  اکیرمآ  رودزم  نادالج  دـنداد ، ساکعنا  اـضف  رد  ار  ماـما  لـبق  لاـس  هدراـھچ  داـیرف  دـندمآ و  نادـیم  یوت  اـھناوج  اـھناوجون و  نیا  یتقو  نارھت . یاـھنابایخ  نیمھ 

ناوج یدادعت  هکنیا  رطاخ  هب  طقف  هن  تسا ؛ یمھم  بلطم  مھ  نیا  درک . نیگنر  ار  نآ  تخیر و  نارھت  یاھنابایخ  تلافـسا  یور  اھنیا  نوخ  دندوشگ ، شتآ  اھنیا  یور  دنتفرگ ؛

توارطاب و هدنز و  ردـقنآ  درک ، زاغآ  لاس ۴٢ و ۴٣  رد  ماـما  هک  یمیظع  تکرح  هک  رتمھم  یهتکن  نیا  رطاـخ  هب  هکلب  تسا -  مھم  نیا  هتبلا  دندیـسر -  تداھـش  هب  ناوجون  و 

رابج و هاگتـسد  یهزینرـس  لباقم  رد  دننکیم و  دـھعت  ساسحا  دـننکیم ، تیلوئـسم  ساسحا  دروآیم ، نادـیم  یوت  ار  زومآشناد  یهزیکاپ  ناوج  هدـع  کی  هک  تسا  طاشناب 

. تسا ریظنمک  یزیچ  روجنیا  ایند  رد  دنتسیایم . توغاط 

نیرتمدقـشیپ وزج  رگید ، یاـھاج  رد  جیـسب و  راـنک  رد  رگید ، یاھرـشق  راـنک  رد  نایوجـشناد ، راـنک  رد  اـم  یناتـسریبد  نازومآشناد  مھ  زورما  تسا . روجنیمھ  مھ  زورما   

دیریگب سامت  ادھش  یاھهداوناخ  اب  رگا  امش  دندشیم . بوسحم  اھمدقمطخ  ناورشیپ و  وزج  نازومآشناد  زاب  مھ  سدقم  عافد  نارود  رد  دنتسھ . ام  یعامتجا  یاھهورگ 

ینعی هچ ؟ ینعی  نیا  هلاس . هدراھچ  هلاس ، هدـفھ  هلاـس ، هدزناـش  دـنیوگیم  دوب ، هلاـس  دـنچ  ناـتناوج  دیـسرپب  اـھنآ  زا  و  منیبیم -  مراد و  ساـمت  اـھنیا  زا  یلیخ  اـب  نم  - 

یهنیـس دـیآیم ، نادـیم  طسو  تلم  نیا  زومآشناد  ناوج  هک  هدیـسر  اجنیا  هب  تریـصب  ینیبنشور و  زا  یـشان  تیلوئـسم  ساسحا  یبـالقنا ، یهیحور  دـھعت ، ساـسحا 

« يرگیبالقنا  » 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 34هاگياپ  هحفص 8 
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گرزب یهثداح  مھ  نیا  دشخبب . ققحت  هعماج  رد  ار  یمالـسا  یھلا و  یاھفدھ  گرزب و  یاھنامرآ  هکنیا  یارب  درذگیم ، شایناوج  یاھوزرآ  یهمھ  زا  دـنکیم ، رپس  ار  شدوخ 

. تساھنیا دامن  نابآ  هدزیس  دراد . رارق  نابآ  هدزیس  یهملک  رس  تشپ  هک  یرگید  میظع  رایسب  موھفم  داتفا ؛ قافتا  لاس ۵٧  رد  هک  دوب  یرگید 

(ع)  / ١٣٩٠/٠٣/١٠ نیسح ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

، کرابم داھن  نیا  تدالو  شیادیپ و  زاغآ  زا  دشن . دـلوتم  مھ  ناسآ  دـش . دـلوتم  روشک  نیا  خـیرات  طئارـش  نیرتضماغ  هدـیچیپ و  نیرتساسح و  زا  یکی  رد  نارادـساپ  هاپس 

یاھتیحالـص اـھناوج  هـتبلا  دوـبن . یرگید  زیچ  یبـالقنا ، روـش  هزیگنا و  ناـمیا و  زج  نیزاـغآ ، یاـھزور  نآ  رد  هاپـس  یهیامرـس  تـفرگ . رارق  وا  شود  رب  راوـشد  یاھتیلوئـسم 

چیھ زین  یاهبرجت و  چیھ  اما  دنتشاد ؛ یصخش  یاھتیحالص  یصخش و  یاھهقباس  دندوب ، هدمآ  یماظن  زکارم  زا  یضعب  زا  دندوب ، هدمآ  اھهاگـشناد  زا  دنتـشاد ؛ ینوگانوگ 

رد ناشهداھن  فک  رب  ناج  تدھاجم و  یارب  ناشیگدامآ  ناشیبالقنا ، روش  ناشنامیا ، نانآ ، ردقنارگ  دنمشزرا  یهیامرس  دوبن . ناشرایتخا  رد  راوشد  نادیم  نآ  یارب  یرازبا 

فانکا فارطا و  رد  نموم  ناناوج  دش . عورش  یدج  یاھیریگرد  هک  دوب  هتـشذگن  نارادساپ  هاپـس  تایح  زاغآ  زا  یھاتوک  نارود  زونھ  دندش . قفوم  و  دوب ، راوشد  نادیم  نیا 

نادیم دراو  دنتفرگیم و  تسد  فک  ار  ناشاھناج  دیاب  اتقیقح  دوب . یعقاو  یاھمزر  هاپـس ، یاھـشیامزر  نیلوا  یعقاو . مزر  یاھنادیم  اب  دندش  هجاوم  نارھت  دوخ  رد  ای  روشک 

. دندرک ار  راک  نیا  و  دندشیم ،

هچنآ رھ  هب  تبـسن  یریگارف  یریگدای و  دمآ ؛ رد  شـشوج  هب  اھنآ  رد  راکتبا  حور  دندرک ؛ بسک  هبرجت  دمآ : تسد  هب  رگید  مزال  رـصانع  یهمھ  یبالقنا ، روش  نامھ  تکرب  هب 

، دوب مزال  اھنآ  یدام  یونعم و  مزر  نادیم  یارب  هک  هچنآ  دنتفرگ . دای  دنتشاد ، مزال  هچرھ  دروآ . دوجو  هب  ار  یمیظع  یئاناد  یملع و  یهلغلغ  کی  اھنآ  نایم  رد  دنتشاد ، مزال 

تدشب یاھنادیم  رد  یبالقنا  ىداھج  مزر  رد  مھ  زواجتم ، مجاھم و  نانمـشد  اب  یزرم  مزر  رد  مھ  دندیـشخرد ؛ مزر  یاھنادیم  رد  دندروآ و  دوجو  هب  ناشدوخ  راکتبا  اب  ار  نآ 

. دندش قفوم  و  هعماج ؛ نورد  مھبم  هتخیمآ و  شوشغم و 

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

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 

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

داقتعا مالـسا  هب  دـنراد ، داقتعا  ماظن  لصا  هب  هک  مینادـیم  اما  دـنفلاخم ، ام  اب  یرکف  ظاحل  زا  هک  یناسک  هب  نموم ، مدرم  هب  ناـمدوخ ، ناردارب  هب  یھاوختلادـع ، ماـن  هب 

هعماج مدرم  زا  یـشخب  زا  ار  تینما  یبالقنا ، راتفر  یرگیبالقنا و  مان  هب  میھاوخب  رگا  میاهدش . فرحنم  ماما  طخ  زا  میداد ، رارق  رازآ  اذیا و  دروم  ار  اھنآ  میدرک ، تناھا  دـنراد ،

یفرح کـی  رب  یتـکرح ، کـی  رب  یاهناـمرجم  ناونع  کـی  هچناـنچ  رگا  دراد . دوجو  یفلتخم  دـیاقع  ارآ و  روـشک  رد  میاهدـش . فرحنم  ماـما  طـخ  زا  مینک ، بلـس  ناـمروشک  و 

هک تسا  یـسک  دـشابن ، یاهناـمرجم  ناوـنع  رگا  اـما  دـننکیم ؛ دـننک و  بیقعت  دـیاب  فـظوم  یاھهاگتـسد  تسا ؛ بیقعت  لـباق  هـتبلا  هناـمرجم  ناوـنع  نـیا  دوـش ، قـبطنم 

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  دھاوخیمن 

کی اب  امـش  تفلاخم  دـیوگیم : دـھدیم و  روتـسد  ام  هب  نآرق  اولدـعت .» ـالا  یلع  موق  نائنـش  مکنمرجیـال  و  « ؛ میرادـب غیرد  ار  تلادـع  میرادـب ، غیرد  وا  زا  ار  تینما  میناوتیمن 

هب رتکیدزن  تلادع ، نیا  یوقتلل ؛» برقا  وھ  . » دیھد جرخ  هب  تلادع  مھ  فلاخم  دروم  رد  یتح  اولدـعا ؛» . » دـینک شومارف  دـیراذگب و  ورف  ار  تلادـع  هک  دوشن  بجوم  یموق ،

. میـشاب رادیب  همھ  میـشاب ، رایـشوھ  همھ  تسا . قفاوم  اوقت  اب  ندیزرو  تلادع  هن ، دنک ؛ هل  اپ  ریز  ار  شدوخ  فلاخم  ناسنا  هک  تسا  نیا  اوقت  دینک  لایخ  ادابم  تساوقت .

. دھدب رارق  هیاس  رد  ار  رگید  داعبا  دیابن  مھ  دعب  نیا 

نارادساپ  / ١٣/١٣٩٠/٠۴ هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

اما دیـسر . اجک  هب  ناریا  دینیبب  دـنیوگب  دوشب ، هتفرگ  ناملـسم  یاھتلم  مشچ  یولج  وگلا  نیا  دـھاوخیمن  دـنکیم . راک  دراد  هطقن  نیمھ  یور  ناوت  یهمھ  اب  نمـشد  هتبلا 

حلسم یاھورین  رگید  یاھنامزاس  اھامـش و  هک  یایتاقیقحت  ینف و  یملع و  یاھراک  نیمھ  تسا . هداتفا  قافتا  نیا  دندنـسپن ، ای  دندنـسپب ، دنھاوخن ؛ هچ  دنھاوخب ، هچ 

ار اھهدنیآ  هک  تسا  یئاھزیچ  اھنیا  دریگیم ، ماجنا  روشک  رد  دراد  زورما  یتاقیقحت ، نوگانوگ  زکارم  رد  اھهاگشناد ، رد  حلـسم ، یاھورین  زا  جراخ  رد  هک  هچنآ  دننکیم و  دنراد 

مالـسا و تکرب  هب  هتبلا  نیا  تسیک . لاـم  هدـنیآ  دـنکیم  نیعم  هک  تساـھنیا  دـنیچیم . دراد  یکی  یکی  ار ، هدـنیآ  یاـھهرھم  ینعی  دـنکیم ؛ میـسرت  ریوـصت و  قـیقد  روـط  هـب 

. هدنورشیپ روطتم ، لوحتم ، یانعم  نیا  هب  میریگب . انعم  نیا  هب  ار  بالقنا  زا  یرادساپ  نیاربانب ، درک . تیوقت  یتسیاب  ار  هیحور  نیا  تسا ، یبالقنا  یهیحور 

دـیفمریغ و یاھراک  مرگ  ناشرـس  بالقنا  یاھهاگتـسد  میـشاب  بقارم  هک : تسا  نیا  مینک ، هجوت  نآ  هب  تسا  مزال  نادـیم  رد  هصرع و  رد  الاح  هک  مھ  یئاـھزیچ  زا  یکی   

تـسھ تقو  کی  تسا . نیا  رطاخ  هب  منکیم ، هیکت  اھنیا  یور  رگا  نم  هک  تسا ، تافالتخا  یهلئـسم  نیمھ  اھنیا ، زا  یکی  هک  دوشن ، هدنورـشیپ  تکرح  نیا  رد  رـضم  انایحا 

رھ لثم  دنکیم ، عافد  شدوخ  زا  بالقنا  دـنک . عافد  هک  تسا  یـسک  رھ  یهفیظو  بخ ، بالقنا ، ندـیبوک  دـصق  هب  دـنکیم  ملع  دـق  دـیآیم  بالقنا  لباقم  رد  ینایرج  کی  هک 

نیا تسین . هدـنز  دـنک ، عافد  شدوخ  زا  اھنیا ـ  لاثما  یماظن و  یـسایس و  نوگانوگ ـ  یاـھاتدوک  داـجیا  نارود  رد  هنتف ، نارود  رد  دـناوتن  هک  یبـالقنا  یرگید . یهدـنز  دوجوم 

نیا تقو  کی  داتفا . قافتا  راک  نیا  دـیدید  لاس ٨٨  رد  هکنیاامک  درادن ؛ مھ  درگرب  ورب  دوشیم ، مھ  زوریپ  دوشیم ، مھ  بلاغ  دـنکیم ، عافد  شدوخ  زا  اذـل  تسا ؛ هدـنز  بالقنا 

ار اھنیا  تسا . انایحا  هدیقع  فالتخا  هقیلس ، فالتخا  رظن ، فالتخا  تسین ؛ نینچنیا  هنازادنارب و  تکرح  کی  لباقم  رد  یگداتسیا  یهیضق  هیضق ، هن ، تقو  کی  هیضق ، تسا 

. تسا رضم  اھرظن  فالتخا  نیا  ندرک  لعتشم  درک . مک  دیاب  تسا  نکمم  هچرھ  ار  اھزیچ  روجنیا  تساک . ورف  تسا  نکمم  هچرھ  یتسیاب 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٢ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

اب داد  قیفوت  دنوادخ  هک  یھاتوک  زور  هس  ود  نیا  رد  اما  متخانشیم ، یدایز  دودح  ات  ار  هاشنامرک  مدرم  هاشنامرک و  یهقطنم   کیدزن ، زا  مھ  رود ، زا  مھ  هتـشذگ ، زا  هچرگا 

قیفوت و هک  میرازگـساپس  ار  ادخ  دـش . رتشیب  یھاشنامرک  هاشنامرک و  هب  متدارا  مدـید ، ار  اھراتفر  مدرک و  هعلاطم  مدرک و  تاقالم  فلتخم  یاھـشخب  رد  زیزع  مدرم  امش 

ناـمھ ناتـسا ، نیا  هقطنم و  نیا  دـشر  هب  ور  ناوج و  لـسن  هللادـمحب  هدرک و  یدرمناوج  توـتف و  تورم و  یاراد  قداـص ، نموـم ، افـصاب ، مدرم  نیا  لـماش  ار  دوـخ  تیادـھ 

، بالقنا نایرج  بالقنا ، رکف  هک  نیا  رتمھم  هدـش و  زئاح  دنتـشاذگ ، ثرا  هب  اھنآ  یارب  یعامتجا  تاـیقلخ  زا  اـھنآ  ناگتـشذگ  هک  ار  یزاـتمم  هتـسجرب و  تبثم و  تایـصوصخ 

. تسا هدنز  ناتسا  نیا  رد  بالقنا  نخس  بالقنا و  قطنم  یبالقنا ، یهیحور 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٢ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

ام بخ ، دوـب . راـکتبا  زا  رپ  دـندرک ، ارجا  اـھنیا  هک  یدوـگمین  نیا  اھیمیدـق ، لوـق  هب  یناتـساب ؛ شزرو  نیمھ  هب  مدرکیم  هاـگن  ـالاح  نم  درک . راـکتبا  دـیاب  اـھهنیمز  یهـمھ  رد 

دب هتبلا  دشیم . رارکت  نامھ  مھ  اج  همھ  هشیمھ و  تشاد ، یرقتـسم  تباث و  شور  کی  روج ؛ همھ  اج ، همھ  ررکم ، میدید ؛ یناوج  نارود  رد  ار  یناتـساب  شزرو  یاھدوگ 

اھراکتبا و ماـسقا  عاونا و  اـب  ار  نیا  دـناهتفرگ ، ار  یمیدـق  ىـشزرو  یاـھهیاپ  ناـمھ  اـھناوج  نیا  هک  منیبیم  نم  زورما  دوبن . نآ  رد  یروآون  همھ  نیا  اـما  دوب ، بوخ  دوبن ، مھ 

رد تسا ؛ یناتـساب  شزرو  یهنیمز  رد  نیا  الاح  تسا . راکتبا  نیا  دـندروآرد ؛ بآ  زا  یئابیز  زیچ  کـی  دـندرک ، یـشاقن  دـندرک ، یطارخ  دـندرک ، شبھذـم  اـھتفارظ  اـھیئابیز و 

« يرگیبالقنا  » 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 34هاگياپ  هحفص 9 
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یهدودـحم لاـم  نیا  یھدـنامزاس ؛ عون  رد  راـکتبا  رازفاگـنج ، عون  رد  راـکتبا  ندـیگنج ، عون  رد  راـکتبا  یھدـنامرف ، عون  رد  راـکتبا  تسا . نکمم  راـکتبا  نیا  اـھهنیمز  یهمھ 

یهصرع یساملپید ، یهصرع  تسا . هارمھ  اھتنطیش  عاونا  اب  یساملپید  میظع  یهصرع  یساملپید . عون  رد  راکتبا  حلـسم . یاھورین  نوریب  میورب  دعب  حلـسم . یاھورین 

هابتـشا دننکیم ، طلغ  یھ  دننکیم ، مادقا  یھ  دننکب ؛ دیاب  راک  هچ  دنمھفیمن  هک  هداد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  نانمـشد  هک  رکـش  ار  ادخ  هتبلا  رگید . دـینیبیم  تسا ؛ تنطیش 

ماجنا دـنیوگیم و  ناشتاراھظا  رد  ناشتاغیلبت ، رد  هک  یئاھفرح  نیمھ  لـثم  دـننکیم ؛ رارکت  ار  ناـمھ  هراـبود  دـنریگیمن ، مھ  تربع  دوریم ؛ هلاـچ  یوت  ناـشاپ  یھ  دـننکیم ،

نیمھ زا  یـشان  اـھنیا  تسا ؛ مزـال  هنارکتبم  دروخرب  عوـن  تسا ، مزـال  لـمع  راـکتبا  تسا ، مزـال  یدنمـشوھ  تسا ؛ یاهصرع  نینچ  کـی  یـساملپید ، یهصرع  دـنھدیم .

. سفن هب  دامتعا  یاراد  ورشیپ ، رکتبم ، ناوج ، یهیحور  یجیسب ، یهیحور  هب  مینکیم  ریبعت  نآ  زا  ام  هک  تسا  یا  یبالقنا  یهیحور 

مان ام  هک  یاهقطنم  نیاربانب  روج . نیمھ  مھ  یقیقحت  یملع و  تفرشیپ  یهنیمز  رد  روج ، نیمھ  مھ  یدیلوت  یاھتیلاعف  یهنیمز  رد  روج ، نیمھ  مھ  داصتقا  یهنیمز  رد   

روشک یاھـشخب  یهمھ  تسین ؛ یماظن  یهقطنم  طـقف  تسین ، دودـحم  یهقطنم  کـی  میھدـیم ، شرتسگ  نآ  رد  ار  یجیـسب  یهیحور  مینکیم و  قـالطا  نآ  رب  ار  جیـسب 

یھدنامزاس یجیسب ، تیریدم  یجیسب ، یزروتسایس  یجیسب ، یساملپید  یجیسب ، یزودناتورث  یجیـسب ، یزومآملع  دنـشاب . یجیـسب  یهیحور  یاراد  دنناوتیم 

. صالخا راکتبا و  یروآون و  زا  تسا  ترابع  مھ  شیانعم  دوشیم ؛ اھهنیمز  نیا  یهمھ  لاح  لماش  جیسب  موھفم  یجیسب ؛

تلود  / ٠٢/١٣٩١/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

رب مھد  تلود  مھن و  تلود  هک  یئاھلاس  نیا  رد  تسا . بالقنا  یاھشزرا  ندش  هتسجرب  یهلئسم  درک ، هیکت  دیاب  نآ  یور  نم  رظن  هب  هک  یتوق  طاقن  نیا  زا  رگید  شخب  کی 

: هدش هتـسجرب  الماک  هناتخبـشوخ  میتخومآ ، بالقنا  زا  ار  اھنآ  ام  دندرکیم و  هیـصوت  نآ  هب  ماما  هک  یئاھزیچ  بالقنا و  یاھـشزرا  بالقنا و  نامتفگ  زورما ، ات  دندوب  راک  رس 

یعـس دوب ؛ هداتفا  اوزنا  هب  اھنیا  یرگیبالقنا و  بالقنا و  مسا  هک  تشذـگ  ام  رب  یاهرود  کـی  یرگیبـالقنا . هب  راـختفا  یزیتسرابکتـسا ، نالوئـسم ، یتسیزهداـس  یهلئـسم 

سکعب تسرد  تسین ، روجنیا  هناتخبشوخ  زورما  دشیم . هتفگ  دندزیم ، فرح  دنتـشونیم ، هلاقم  دننک ؛ دای  اھزیچ  نیا  زا  شزرا ، دض  ای  یفنم  شزرا  کی  ناونع  هب  دندرکیم 

زا یکی  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  ار  نیا  تسا . بالقنا  ینابم  یبالقنا و  یاھـشزرا  یبالقنا ، یریگتھج  یبالقنا ، تکرح  هب  روشک  نالوئـسم  مدرم و  یمومع  شیارگ  تسا ؛

زا نالوئـسم  ندوب  رود  یتسیزهداس ، یهلئـسم  تلادـع ، هب  توعد  یهلئـسم  دـنھدیم . تیمھا  اھـشزرا  نیا  هب  مدرم  ینعی  تساھنیمھ ؛ تلود ، هب  مدرم  شیارگ  لماوع 

. تسا یمھم  یاھزیچ  یلیخ  اھنیا  لمجت ؛

مھد  / ٢٣/١٣٩٢/٠۴ تلود  تئیھ  روھمج و  سیئر  رادید  نیرخآ  رد  تانایب 

وحم سپـس  گنرمک و  ار  بالقنا  یاھراعـش  تسناوتن  نمـشد  مینکیم . رکـش  ار  ادخ  دـندشن ؛ قفوم  هتبلا  درک ؛ عورـش  نمـشد  ار  راک  نیا  مھ  ام  بالقنا  روشک و  دروم  رد 

یاھهتـشون زا  دوخ ، یاھهتفگ  زا  دوخ ، تاراھظا  زا  راوگرزب  ماـما  هک  هچنآ  ناـمراوگرزب . ماـما  یرایـشوھ  هب  دوشیم  طوبرم  مھ  نیا  زا  یاهدـمع  شخب  کـی  نم  رظن  هب  دـنک .

هشیمھ نم  تسا . ماما  یهمانتیصو  مھ  ماما  نخـس  نیرخآ  دمھفن . ار  اھنآ  یـسک  هک  تسین  تاھباشتم  تسا ؛ تامکحم  تسا ، تانیب  تشاذگ ، یقاب  ام  نایم  رد  دوخ 

بل ماـما ، یهمانتیـصو  دـننک . هعجارم  ماـما  یهمانتیـصو  هب  هک  مدرکیم  هیـصوت  تسا ، هدوب  ناشتـسد  یمھم  راـک  کـی  نوگاـنوگ  یاـھتلود  رد  هک  یناـسک  نیلوئـسم و  هب 

اھنیا نتفرگ  هدیدن  هلب ، تسین . رییغت  لباق  تسین ، فیرحت  لباق  اھشزرا  نیا  هک  تساذل  تسا . هتشاذگ  هدنز  هتشاذگ ، یقاب  ماما  ار  اھنیا  تسا ؛ ماما  رظن  دروم  یاھـشزرا 

. دنریگب هدیدن  دنھاوخب  هک  یناسک  یارب  تسا  رسیم  هک  تسا  یرما 

یبالقنا و فادھا  زا  یبالقنا و  یاھهزیگنا  زا  مرش  ساسحا  یناھج ، عماجم  رد  درک ؛ راختفا  اھنآ  هب  تفرگ ، تسد  رس  درک ، هتسجرب  درک ، حرطم  ار  اھراعـش  نیا  تلود  نیا   

. دوب یگرزب  راک  یلیخ  نیا  درکن ؛ یبالقنا  یاھهویش  زا 

امش هک  ار  هچنآ  دروخ . دھاوخ  امـش  درد  هب  کشالب  دناهتـشاد و  هگن  ار  اھنآ  نیبتاکلامارک  هدرک و  تبث  امـش  لمع  یهمان  رد  ار  اھنآ  لاعتم  یادخ  دیدرک ، ادخ  یارب  هک  هچنآ   

مھ تسا -  میلع  دنادیم -  مھ  ادخ ، میلع ؛» رکاش  نا هللا  ، » مینکن رکـشت  مینادـن و  مینیبن ، هچ  مینک ، رکـشت  مینادـب و  مینیبب ، هدـنب  لاثما  هدـنب و  الاح  هچ  دـیدرک ، لمع 

. دھد قیفوت  اھامش  هب  لاعتم  یادخ  هللااشنا  میراودیما  تسا . رازگساپس 

، هن تلود ؛ رد  تیلوئـسم  نـالف  اـی  هناـخترازو  نـالف  رد  تسین  رـصحنم  اھـشالت  یهمھ  دـینکن . اـھر  ار  تمدـخ  یهتـشر  هک  تسا  نیا  دـیرامگب ، تمھ  نآ  رب  دـیاب  هک  یراـک   

فادھا هب  هجوتمریغ  و  یبالقنا ، فادھا  هجوتم  دریگب : ماجنا  دناوتیم  روج  ود  راک ، نیا  و  تسا ؛ تیلاعف  یهنحص  تسا ، راک  یهنحص  تسا ، شالت  یهنحـص  روشک  یهنحص 

اعبط هک  دیریگیم -  هدھعرب  هک  یتیلوئـسم  دـیھدیم و  ماجنا  هک  یراک  دیـشاب ، هتـشادن  هچ  دیـشاب ، هتـشاد  روضح  هدـنیآ  یاھتلود  رد  هدـنیآ و  تلود  رد  هچ  امـش  یبالقنا .

یاھفدھ درکیور  اب  بالقنا و  فادھا  هب  هجوت  اب  ار  نآ  دـینک  یعـس  دـننامیمن -  تیلوئـسم  زا  یلاخ  اھـشخب  زا  یـشخب  رھ  رد  دـمآراک ، هتـسیاش و  ناریدـم  اھامـش ، لاثما 

. مینکیم رکشت  نامدوخ  ردق  هب  نامدوخ و  دح  رد  مھ  ام  تشاد ، دھاوخ  روجام  ار  اھامش  لاعتم  یادخ  دیھد . ماجنا  هللااشنا  بالقنا 

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٢/٠۶ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

ریسم زا  ار  هینبیوق  مکحتسم و  تالیکشت  نیا  تسناوتن  تانایرج  ثداوح ، ینعی  تسا ؛ هاپس  ندنام  یبالقنا  نتسیز و  یبالقنا  هاپس ، یهمانراک  مھم  یاھـشخب  زا  یکی 

یارب دنروآیم ، هناھب  یگداداو  یارب  دنروآیم ، هک  دینیبیم  دیونـشیم و  هک  ییاھهناھب  دنک ؛ فرحنم  هدرک ، رییغت  یگدنز  هدرک ، رییغت  ایند  هکنیا  یهناھب  هب  تسرد ، یلـصا و 

تلادـع و نسح  زورما  ات  خـیرات  لوا  زا  دوشیمن ؛ ضوع  ییاھزیچ  کـی  بخ ، هدـش . ضوع  زیچ  همھ  هدرک ، رییغت  اـیند  هک  تسا  نیا  مھ  هناـھب  دـنروآیم ؛ هناـھب  ینامیـشپ 

ایند هکنیا  تسین . ریذپرییغت  هک  رگید  لوصا  زا  یرایسب  اھنیا و  هدرکن ، رییغت  یلم  تزع  یلم و  لالقتسا  نسح  هدرکن ، رییغت  ملظ  ىتشز  هدرکن ، رییغت  ناسنا  یبلطتلادع 

ییاھن فدـھ  یتقو  دوشیم ؛ ضوع  هار  دـش ، ضوع  نامرآ  یتقو  مینک ؛ ضوع  ار  نامدوخ  نامرآ  نامدوخ ، فدـھ  نامدوخ ، راـتفر  اـم  هکنیا  یارب  دوشیمن  هناـھب  هدرک ، رییغت 

هاپس توق  طاقن  نیرتمھم  زا  یکی  تسا . یرگید  هار  تسا ، یدیدج  هار  هک  دیدج  فدھ  تمس  هب  دیوریم  دینک ، تکرح  یلبق  هار  رد  امـش  هک  درادن  ینعم  رگید  دش ، ضوع 

، دناهدز فرح  یلیخ  میاهدز ، فرح  یلیخ  دز ، فرح  دوشیم  یلیخ  هاپس  باب  رد  هتبلا  هاپس ؛ یهرابرد  الاح  نیا  تسا . ینارون  هار  نیا  رد  مدقتابث  رارقتسا و  یگداتـسیا و 

. مینکیمن ضرع  نیا  زا  شیب  هنیمز  نیا  رد  الاح  هک  تسھ  مھ  هدزن  یاھفرح  یلیخ 

یربھر  / ١٣٩٢/١٢/١۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، تسا هدشن  هدز  بالقنا  زا  بالقنا ، عولط  زا  لاس  تشذگ ٣۵  اب  ناریا  تلم  تسا ؛ ناریا  تلم  یهلئـسم  دشاب ، اھتیعقاو  نیا  نیرتمھم  زا  یکی  دیاش  هک  مھ  رگید  تیعقاو 

ار نیا  تسا ، هدیدپ  کی  نیا  و  ار . نمھب  مودوتسیب  نیا  دیدرک  هظحالم  امش  هدرکن ؛ رود  دوخ  زا  ار  یبالقنا  یهیحور  تسا ، هتشاذگن  رانک  ار  بالقنا  تسا ، هدیشکن  تسد 

ضرع تشاد ، هجوت  اھنآ  هب  دـیاب  هک  ییاھتیعقاو  لیذ  رد  ام ، یاھناوج  یهرابرد ] مھ  یبلطم  هتبلا  . ] تیمھا نیا  هب  یهثداـح  نیا  هب  اـم  میدرک  تداـع  میاهدرک ، ضرع  اـھراب 

هک ثداوح  نآ  ناـھج -  یهعومجم  رد  اـم و  فارطا  رد  اـجنآ -  رد  میتـسھ : ییاـیند  نینچ  کـی  رد  نیارباـنب  تسا . یـساسا  یهلئـسم  کـی  مھ  نیا  لاـحرھهب  درک . مھاوـخ 

تموکح تخرد  ندـش  روانت  یگدـنلاب و  یمالـسا و  تماقتـسا  یمالـسا و  رکفت  دـشر  نیا  مھ  ام  روشک  رد  دـتفایم ، قافتا  دراد  تسا  یـساسا  تالوحت  یهدـنھدناشن 

. دشاب یایدج  هاگن  دیاب  ناھج ، لئاسم  نامدوخ و  لئاسم  هب  ام  هاگن  هک  درک  ضرع  دیاب  هجوت ، نیا  اب  نیاربانب  دراد . دوجو  هک  تسا  یمالسا  ماظن  یمالسا و 

، تسین بلاطم  یهمھ  مھ ]  ] هتبلا هک  ماهدرک  تشاددای  اجنیا  رد  ار  بلطم  دـنچ  هدـنب  میراد ؛ هدـھعرب  ییاھراک  هچ  ام  الاح  هک  تسا  نیا  منکیم ، ضرع  هک  یمود  بلطم   

ام هک  ییاھراک  تسا ؛ دیفم  اھنیا  نتفگ  اھنیا و  رارکت  اما ] ، ] دینادیم نایاقآ  یهمھ  هک  تسا  ییاھفرح  تسین و  یاهزات  دیدج و  یاھفرح  مینکیم  ضرع  هک  یبلاطم  نیا  مھ 

: منکیم ضرع  هک  تسا  ییاھنیا  هلمج  زا  تسا ؛ دایز  میراد ، هدھعرب 

. میوریم فعـض  طاقن  غارـس  هک  تسا  نیا  ناسنا  تعیبط  اھتیعقاو ، هب  هاگن  رد  الومعم  مینیبب . ار  نامدوخ  یهعماج  دوجوم  یاھتیعقاو  دـیاب  ام  تسا ؛ ینیبعقاو  اـھنآ  زایکی   

ییاھتیعقاو کی  بخ  اھنیا  مینکیم ، هدھاشم  ار  یمالسا  فادھا  زا  یخرب  نتفاین  ققحت  ای ]  ] مینیبیم ار  ینارگ  هک  دییامرفب  ضرف  مینیبیم ، ام  هک  ییاھزیچ  نیا  یهمھ 

« يرگیبالقنا  » 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 34هاگياپ  هحفص 10 
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نیمھ تیعقاو  کی  دید . دیاب  ار  اھنیا  روشک ؛ نیا  رد  دراد  دوجو  مھ  یرگید  یاھتیعقاو  نکل  دننکیم -  تشرد  ار  اھنیمھ  هتبلا  مھ  اھیضعب  مینیبیم -  ار  اھنیا  ابلاغ  تسا و 

ود لاس  کی  زا  دعب  مدرم  هک  دوب  نیا  ناریا  نانمـشد  مالـسا و  نانمـشد  عقوت  تسا . یتیعقاو  کی  نیا  مالـسا ؛ رب  ینتبم  ماظن  یگداتـسیا  تیعقاو  میدرک ، ضرع  هک  تسا 

"، یرایسب  " میوگیم نم  هکنیا  تسا ؛ هداتفا  قافتا  نیمھ  ایند  یاھبالقنا  زا  یرایسب  رد  هکنیاامک  دنشکب ؛ تسد  بالقنا  زا  دورب ، ناشدای  دنوشب ، هتـسخ  لاس ، جنپ  لاس 

هدوب روجنیمھ  اجهمھ  مراد  غارـس  هدـنب  هک  ییاجنآ  ات  تسا ، هداتفا  قافتا  ایند  رد  ریخا  لاس  هاجنپوتسیود  تسیود ، رد  هک  ییاـھبالقنا  نیا  رد  همھ ؛ تفگ  دـیاب  عقاو  رد 

. قباس تلاح  هب  هتشگرب  هدش ، مامت  هدرک و  شکورف  بالقنا  جوم  نآ  تسا و  هداتفا  بایسآ  زا  اھبآ  یتدم  کی  تشذگ  زا  دعب  تسا ،

رـصانع ناـمھ  وزج  مھ  روشک  نآ  سیئر  دـندوب ، هدرک  بـالقنا  دوب  یلاـس  هد  تشھ  تفھ  هک  یبـالقنا  روشک  کـی  یروھمج ، تساـیر  ناـمز  متفر  یروـشک  کـی  هب  هدـنب   

مکاح هک  یتیعـضو  نامھ  انیع  مدـید  اھنیا ، ینامھم و  ناونعهب  تفایـض و  ناونعهب  دـندرب  ارام  هک  ییاجنآ  هب ] ] مدـش دراو  نم  یتقو  اجنآ . میتفر  ام  یتقو  دوب  هدـننکبالقنا 

زا مھ  یرھاظ ، تافیرشت  ظاحل  زا  مھ  دراد ، دوجو  عضو  نامھ  انیع  هدرکیم ، یگدنز  عضو  نآ  اب  دوب -  لاغترپ  یهرمعتـسم  اجنآ  تسا ؛ هدوب  یلاغترپ  هک  یلبق -  رگرامعتـسا 

لبق نیدبتـسم  نیربکتـسم و  تاداع  بولغم  جیردتب  دعب  هدوبن ، روجنیا  دندمآ  راکرـس  اھنیا  هک  یلوا  ینعی  تسا ؛ هدرکن  قرف  یچیھ  بادآ ! ظاحل ] زا  مھ  ، ] تامارتحا ظاحل 

ننـس یلبق ، تاداع  دنتـساوخیم  هک  یناسک  نآ  دـشن ؛ بولغم  یمالـسا  یروھمج  دـشن ، بولغم  یمالـسا  بالقنا  دـنداد ؛ ماجنا  ار  تیعـضو  نامھ  دـندش و  ناشدوخ  زا 

، دنزیم ار  لالقتسا  فرح  دنزیم ، ار  بالقنا  فرح  دنزیم ، ار  مالسا  فرح  نانچمھ  بالقنا  و  دنتـسناوتن ؛ دننک ، لیمحت  بالقنا  نیا  رب  روشک و  نیا  رب  ار  یلبق  یهویـش  یلبق ،

لئاسم اھنیا  یهمھ  دنکیم ؛ راک  دنکیم و  شالت  گرزب  فادـھا  نیا  یارب  دـنزیم و  ار  لدـع  فرح  دـنزیم ، ار  روشک  یازنورد  یهعـسوت  فرح  دـنزیم ، ار  یلم  یگداتـسیا  فرح 

. تسا یتیعقاو  کی  نیا  تسا . یمھم  یاھزیچ  اھنیا  تسا ؛ بالقنا 

ام میاهدـنام ، یقاـب  بـالقنا  یهرود  زا  هک  ییاـھدرمریپ  اـم  هک  تسا  تقوکـی  تسا . بـالقنا  زورما  لـسن  رد  ینید  یاـھهزیگنا  درک ، تلفغ  دـیابن  نآ  زا  هـک  یرگید  تـیعقاو   

اھرشق یهمھ  زا  میراد ، روشک  رساترس  رد  میراد ، رایـسب  یبالقنا  ناوج  زورما ، ام  تسین . یروجنیا  مینیبیم  دناهتفر ؛ تسد  زا  ام  یاھناوج  اما  میاهدنام  یقاب  یبالقنا 

؟ ارچ تسا . رتالاب  شناـش  بـالقنا  لوا  یبـالقنا  ناوج  زا  ناوج  نیا  نم  داـقتعا  هب  تسا ؛ یبـالقنا  مھ  تسا ، نیدـتم  مھ  هک  یناوج  میراد ، رایـسب  اھهاگـشناد  رد  میراد ،

نیا ضرعم  رد  ناوج  نیا  دوبن ، نوگانوگ  تاغیلبت  همھ  نیا  دوبن ، هراوھام  دوبن ، تنرتنیا  زورنآ  اـیناث  دوب ؛ هداـتفا  قاـفتا  ناـجیھرپ  تمظع و  نآ  اـب  بـالقنا  نآ  ـالوا  زورنآ  نوچ 

نیا اـما ] ، ] دـننک فرحنم  ار  ناوج  نیا  هکنیا  یارب  دوشیم  دراد  شـالت  همھ  نیا  تسا ، وا  یولج  تنرتنیا  تسا ؛ اھبیـسآ  همھ  نیا  ضرعم  رد  زورما  ناوج  دوبن ، بیـسآ  همھ 

، دتـسیایم بالقنا  یاپ  دنکیم ، تکرـش  ینید  مھم  مسارم  رد  دناوخیم ، هلفان  دناوخیم ، بش  زامن  دھدیم ، تیمھا  زامن  هب  تسا ، ناوخزامن  دنامیم ؛ یقاب  نیدـتم  ناوج 

. ... دید ار  نیا  دیاب  تسا ، یتیعقاو  کی  نیا  تسا . گرزب  تاراختفا  زا  یکی  ام  رظن  هب  بالقنا ، زورما  لسن  تسا . یمھم  یاھزیچ  اھنیا  دھدیم ؛ هدمآرب  لد  زا  یاھراعش 

مدرم  / ١٨/٠۶/١٣٩۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تریصب اب  هاگآ و  مھ  هللادمحب ، هک  ام  یهدنلاب  ناوج  لسن  نیا  هک  تسا  نیا  متـسھ ، نآ  نارگن  هدنب  هک  ییاھزیچ  زا  یکی  دننکن ؛ شومارف  ار  تارطاخ  نیا  دیاب  ام  یاھناوج 

نیا دربب ؛ دای  زا  ار  رـصاعم  نارود  گرزب  یاـھتربع  نیا  ار ، مھم  ثداوح  نیا  جـیردتب  تسا ، یبـالقنا  تسا ، نادـیم  طـسو  تسا ، راـکهب  هداـمآ  تسا ، هزیگنا  یاراد  مھ  تسا ،

رـساترس رد  ام  یاھناوج  رگا  دوشب . فیعـض  دـیابن  تلم  کی  یخیرات  یهظفاـح  دوشب ؛ هنھک  دـیابن  ثداوح  نیا  تسا ؛ لوئـسم  یاھهاگتـسد  یراـکمک  تسا ، اـم  یراـکمک 

تـسرد ار  ثداوح  نیا  دیاب  اھناوج  دش . دنھاوخ  هابتـشا  راچد  هدنیآ  تخانـش  رد  ناشروشک و  تخانـش  رد  دـننکن ، یبایقمع  دـننکن ، لیلحت  دـننادن ، ار  ثداوح  نیا  روشک 

. دنمھفب اھناوج  دیاب  ار  اھنیا  دوب ؛ یسک  هچ  داتفا ، قافتا  هچ  دش ، هچ  هک  دننادب  دنسانشب و 

مدرم  / ١٨/٠۶/١٣٩۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

حیرصت هب  انب  سیلبا  اما  تسا ؛ سیلبا  ملاع ، یاھناطیش  یهمھ  سیئر  تسا . یزغمرپ  فرح  یلیخ  گرزب » ناطیش   » نیا تسا ؛ گرزب  ناطیش  اکیرمآ  دومرف : راوگرزب  ماما 

اما دنکیم ؛ هسوسو  دـھدیم ، بیرف  دـنکیم ، اوغا  ار  اھناسنا  دـنکب ؛ دـناوتیمن  یراک  اوغا ، زا  رتشیب  دـنکیم ؛ اوغا  ار  اھناسنا  هک  تسا  نیا  دـنکب  دـناوتیم  هک  یراک  اھنت  نآرق ،

رشب قوقح  زا  یرادفرط  یاعدا  دنکیم ، دنلب  ار  رـشب  قوقح  مچرپ  دنکیم ؛ یراکایر  مھ  دھدیم ، بیرف  مھ  دنکیم ، میرحت  مھ  دنکیم ، راتـشک  مھ  دنکیم ، اوغا  مھ  اکیرمآ ،

تایانج و یهیقب  زا  ریغ  دـتلغیم ؛ نوخوکاخ  هب  اکیرمآ  سیلپ  تسد  هب  یحالـسیب  کی  یھانگیب ، کی  اکیرمآ  یاھرھـش  یاھنابایخ  رد  راب  کی  زور  دـنچ  رھ  اـما ]  ] دـنکیم

هک ییاھنیمھ  لیبق  زا  زورفاگنج  یاھنایرج  نتخادـنا  هار  هب  ناشیاھیزورفاگنج ، ناشیاھینیرفآگنج ، توغاط و  میژر  نارود  رد  ناریا  رد  ناـشراتفر  مھ  نیا  ناـشعیاجف .

زا هک   - تایـصوصخ نیا  اب  ار  گرزب  ناطیـش  نیا  دنراد  رارـصا  اھیـضعب  الاح  تسا . اکیرمآ  یاھراک  اھنیا  دنتـسھ ؛ یراکبارخ  لوغـشم  اھاج  یهیقب  هیروس و  قارع و  رد  الاح 

یلقع مادک  دوشیم ؟ هچ  لقع  دوشیم ؟ هچ  روشک  حلاصم  هب  یرادافو  رانکهب ؛ یرگیبالقنا  رانکهب ، نید  ارچ ؟ دننک . دومناو  هتشرف  لکـش  هب  دننک و  کزب  تسا - رتدب  سیلبا 

؛ دنتـسھ هنوگ ] ] نیا دنکب ؟ باختنا  تاجن  یهتـشرف  ناونعهب  دامتعا ، دروم  ناونعهب  تسود ، ناونعهب  ار  اکیرمآ  تردق  لثم  یتردق  ناسنا  هک  دھدیم  هزاجا  ینادجو  مادک  و 

یرگید روج  حولهداس  دارفا  مشچ  رد  ار  ناشدوخ  ریگمشچ ، رھاظب  رھاوظ  اب  نلکدا ، اب  تاوارک ، اب  هدیـشکوتا ، رھاظ  اب  دنیارآیم ؛ ار  ناشدوخ  هلب ، تسا . نیا  رما  تقیقح 

روشک زا  ار  گرزب  ناطیـش  نیا  ناریا  گرزب  تلم  تسا . روجنیمھ  مھ  رگید  یاـھروشک  دروم  رد  تسا ؛ اـم  دروم  رد  نیا  تسا . اـھنیا  اـکیرمآ  میژر  تقیقح  دـنھدیم ؛ هوـلج 

. دوشیمن مامت  اھنیا  ینمشد  دنک ؛ ادیپ  ذوفن  میھدب  هزاجا  دیابن  ددرگرب ؛ هرجنپ  زا  تفر ، رد  زا  میراذگب  دیابن  ددرگرب ؛ هرابود  میراذگب  دیابن  درک ؛ نوریب 

؛ دـناهئطوت لوغـشم  ناریا  هیلع  اـکیرمآ  یهرگنک  رد  ـالاح  نیمھ  نـالا  تسین ، موـلعم  تسرد  اـجنآ  اـجنیا و  مھ  نآ  تشونرـس  هک  یقفاوـت  نیا  و  ماـجرب »  » یهیـضق زا  دـعب   

تـسرد داریا  یارب  ندرک و  تیذا  یارب  دنتـسھ  یاهبوصم  یحارط  لوغـشم  اکیرمآ  یهرگنک  لخاد  رد  یاهدع  کی  الاح  نیمھ  هک  دـھدیم  ناشن  دـسریم ، ام  هب  هک  ییاھربخ 

. ... تسین یندشمامت  تسا ؛ روجنیا  اھنیا  ینمشد  ناریا ؛ یمالسا  یروھمج  یارب  ندرک  مھارف  لکشم  یارب  ندرک و 

، دـنروایب راب  یلاباال  ار  اـم  ناوج  هک  تسا  نیا  نانمـشد  یعـس  اـھناوج . رد  صوصخب  مدرم ؛ رد  تسا  یرگیبـالقنا  یهیحور  ظـفح  ینورد ، تیوقت  یاـھهار  نیرتمھم  زا  یکی 

ظفح دیاب  ار  یرگیبالقنا  یهیحور  ناوج ، داتـسیا . دـیاب  نیا  یولج  دـنربب ؛ نیب  زا  دنـشکب و  وا  رد  ار  یرگیبالقنا  هسامح و  یهیحور  دـنروایب ، راب  توافتیب  بالقنا  هب  تبـسن 

لاثما یطارفا و  مسا  هب  دنبوکن  ناگدنـسیون  ناگدنیوگ و  زا  یخرب  ار  یبالقنا  یھللابزح و  یاھناوج  همھنیا  دنرادب ؛ یمارگ  ار  یبالقنا  یاھناوج  روشک  نیلوئـسم  و  دـنک .

تـسا هیحور  نیا  دنکیم ؛ عافد  روشک  زا  دنکیم ، ظفح  ار  روشک  هک  تسا  هیحور  نیا  درک ؛ قیوشت  یرگیبالقنا  یهیحور  هب  دـیاب  تشاد ، یمارگ  دـیاب  ار  یبالقنا  ناوج  اھنیا .

رد یرگیبالقنا  یهیحور  ظفح  و  نوزفازور ، هتفرـشیپ و  ملع  مواقم ، یوق و  داصتقا  تسا : اـھنیا  یلم  رادـتقا  یـساسا  لـماع  هس  دـسریم . روشک  داد  هب  رطخ  ماـگنھ  رد  هک 

. دش دھاوخ  سویام  نمشد  تقونآ  دنک ؛ ظفح  ار  روشک  دناوتیم  هک  تسا  اھنیا  اھناوج ؛ رد  صوصخب  همھ 

ىمالسا  / ٢۵/٠۶/١٣٩۴ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

یمارگ ناسنا  ار  نآ  ینعی  نتشاد ، ار  یزیچ  ای  یسک  تشادساپ  نتشاد ، یمارگ  ینعی  یرادساپ  یانعم  کی  ندرک ، تظافح  ندرک و  تسارح  ینعی  یرادساپ  یانعم  کی 

یانعم هب  هکلب  دوب - تظافح  هب  طوبرم  میداد  هک  یحرـش  نیا  هک   - تسین بالقنا  زا  تظافح  طقف  بالقنا  زا  یرادـساپ  یاـنعم  تسھ . مھ  نیا  درادـب ؛ مرتحم  ار  نآ  درادـب ،

ار وا  تیمھا  دسانشب ، ار  وا  ردق  درادب ، یمارگ  ار  وا  ینعی  درادب  ار  یسک  ساپ  ناسنا  تسھ . مھ  بالقنا  نتـشاد  گرزب  بالقنا ، هب  نداد  تیمھا  بالقنا ، نتـشاد  یمارگ 

هب تفرعم  دـیاب  هاپـس ، بتارمهلـسلس  مامت  رد  هاپـس ، حطـس  رد  دـینک . ادـیپ  بالقنا  هب  تفرعم  دـیاب  اذـل ]  ] دسانـشب تسرد  ار  بالقنا  ناسنا  هک  دراد  جایتحا  نیا  دـنادب ؛

دیاب امتح  دراد ، دوجو  یایتساک  دروم ، نیا  رد  یگنھرف  یاھراک  یهنیمز  رد  رگا  تخانـش .]  ] دیاب تسرد  ار  بالقنا  دشاب ؛ هدوب  عماج  نشور ، هناھاگآ ، تفرعم  کی  بالقنا 

دراو یفلتخم  قرط  زا  زورما  بالقنا  دض  نوچ  بالقنا ؛ مکحتسم  قطنم  هب  دنشاب  زھجم  لیذ  ات  ردص  زا  هاپس  نارھاوخ  ناردارب و  یتسیاب  دینیبب . دینک  هاگن  دوشب ؛ فرطرب 

- مینکیم دـیکات  مینکیم ، رارکت  نمـشد  ذوفن  یهرابرد  مادـم  روطنیمھ  ام  درک ؛ مھاوخ  ضرع  یاهملک  کی  مھ  ذوفن  دروم  رد  الاح  هک   - ذوفن دورو و  یاـھهار  زا  یکی  دوشیم .

هدافتـسا مھ  قرط  یهمھ  زا  و  تسا . اھنیا  رد  ندرک  هنخر  دـننکیم ؛ داجیا  لالتخا  ینید  یبـالقنا و  یاـھتفرعم  رد  ینید . رواـب  یبـالقنا ، رواـب  تسا ؛ اـھرواب  رد  لـلخ  داـجیا 

اھهنخر نیا  داجیا  یارب  یمدآ  روجهمھ  دنراد ؛ مھ  یملع  یرکف و  یهبخن  دنراد ، مھ  ییوجشناد  لاعف  دنراد ، مھ  هاگـشناد  داتـسا  دنراد ؛ مھ  ینوگانوگ  یاھمدآ  دننکیم و 

« يرگیبالقنا  » 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 34هاگياپ  هحفص 11 
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هدافتسا یدایز  دراوم  رد  قطنم  توق  نیا  زا  ام  بالقنا ، زا  لبق  دنشاب . هتـشاد  ار  یقطنم  رادتقا  نیا  ار و  یگدامآ  نیا  یتسیاب  هاپـس  فلتخم  حوطـس  رد  ناردارب  دنتـسھ .

رد ام  هک  دـنتفگیم  نم  هب  متـشاد - هدـنب  اھزیچ ، نیا  نآرق و  هغالبلاجـھن و  اھنیا ، دـننام  ینآرق و  یاھثحب   - میتشاد ام  هک  ییاھثحب  رد  ناـمز  نآ  ناوج ، یاـھهچب  میدرکیم ؛

مینکیم و تابثا  تسین ، مھ  ندرک  در  طقف  مینکیم ؛ لالدتسا  میراد ، قطنم  میراد ، فرح  میدروآیم ؛ مک  البق  میروآیمن ؛ مک  الاح  رگید  اھتسیسکرام  لباقم  رد  هاگشناد 

؛ دشاب هتشاد  دوجو  ینایب  توق  یقطنم و  تردق  نینچ  کی  یعانقا ، تردق  نینچ  کی  دیاب  تسا ، تیلاعف  لوغـشم  هاپـس  رد  زورما  هک  یناوج  رد  مینکیم . نایب  ار  یقیاقح 

. نتسناد ار  بالقنا  ردق  ندرک ، ادا  ار  بالقنا  قح  بالقنا ، نتشاد  یمارگ  ینعی  تسا ؛ بالقنا  تشادساپ  بالقنا و  زا  یرادساپ  نیا  تسا ؛ یساسا  یاھراک  وزج  نیا 

ىمالسا  / ٢۵/٠۶/١٣٩۴ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

مھ اب  اھنیا  عقاو  رد  هک  دـننکیم ؛ رارکت  ار  اھنامھ  لخاد  رد  مھ  یاهدـع  دـنیوگیم ، ام  نانمـشد  ام ، نیفلاـخم  ار  هرازگ  ود  دونـشیم ، داـیز  ناـسنا  هک  ییاـھزیچ  زا  یکی  ـالاح 

نیا دیتسھ . یراذگرثا  ذوفناب و  روشک  امش  دیتسھ ؛ یدنمتردق  روشک  امش  هک  دننکیم  رارکت  ررکم  تسا و  نیا  هرازگ  کی  دوشیمن . هجوت  اھنآ  ضقانت  هب  اھتنم  دنـضقانتم ،

، دنلئاسم هب  رظان  جراخ  زا  هک  ییاھنآ  اما  دننک  لوبق  دنتسین  رضاح  مھ  ار  نیمھ  لخاد - رد  نیبهتوک  فیعض و  یاھمدآ   - یاهدع کی  الاح  میونـشیم . ام  ایند  رد  زورما  دایز  ار 

یاراد تسا ؛ هقطنم  ثداوح  یور  رب  راذگرثا  هقطنم و  رد  دنمتردق  روشک  کی  زورما  یمالسا ، یروھمج  هک  دننکیم  فارتعا  ام - نانمشد  هچ  ام ، ناتسود  هچ   - ررکم رد  ررکم 

مھ اب  اھنیا  بخ ، دینکن . لابند  ردقنیا  ار  یبالقنا  یهیحور  بالقنا و  یهلئسم  بالقنا و  یهملک  نیا  امش  اقآ  دنیوگیم  هک  تسا  نیا  مود  یهرازگ  هرازگ . کی  نیا  تسا . ذوفن 

هکنیا تشادـن . دوجو  ذوفن  نیا  دوبن ، یبالقنا  درکلمع  رگا  دوبن ، یبالقنا  یهیحور  رگا  دوبن ، بالقنا  رگا  تسا ؛ بـالقنا  رطاـخهب  ذوفن ، نیا  رادـتقا ، نیا  الـصا  تسا . ضقاـنتم 

میناوتب ام  ات  دیتفیب  تردق  نیا  زا  ات  رانک  دیراذگب  ار  بالقنا  هک  تسا  نیا  شیانعم  مینکب ، یگدنز  مھ  اب  میناوتب  هک  رانک  دیراذگب  ار  بالقنا  دیدنمتردق ، امش  دیذوفناب ، امش 

یک اـت  دیـشاب ، یبـالقنا  دـیھاوخیم  یک  اـت  فرح . نیا  یعقاو  موھفم  اـنعم و  هب  دوشیمن  هجوت  دـنیوگیم و  یمالـسا  یروھمج  زا  یدارفا  هب  احیرـص  ار  نیا  میعلبب . ار  اـمش 

هک یایراذگریثات  نیا  دیراد ، هک  یتردق  نیا  دیراد ، نالا  هک  یذوفن  نیا  هک  تسا  نیا  فرح ]  ] نیا یانعم  یناھج ؛ یهعماج  وزج  دییایب  دـینزب ، بالقنا  زا  مد  بترم  دـیھاوخیم 

وزج دنیوگیم  میعلبب . ار  امـش  میناوتب  ام  ات  دیوشب ، فیعـض  ینعی  دیھدب ؛ تسد  زا  دیراذگب و  رانک  دیراد  اھتلم  نایم  رد  امـش  هک  ار  یایدربھار  قمع  نیا  دیراد ، هقطنم  رد 

نیا فرح  نیا  یانعم  دـیوشب ؛ لح  ام  یاھهشقن  رد  دـییایب  ینعی  دـنملاظ ؛ یوگروز  ربکتـسم  تردـق  دـنچ  یناھج ، یهعماج  زا  ناشدارم  بخ ، دـیوشب ؛ یناـھج  یهعماـج 

. ... منک فقوتم  ار  فرح  هنیمز  نیا  رد  الاح  هک  تسھ  فرح  یلیخ  بالقنا ، نیا  زا  یرادساپ  یهراب ] ] رد تسا ؛ یداعبا  نینچ  کی  یاراد  بالقنا  نیاربانب  تسا .

نیا رظتنم  دربب ؛ شباوخ  ناریا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  یزور  کـی  هک  دناهتـسشن  رظتنم  اـھنآ  دـش . دـھاوخ  دـیماان  اـھنآ  دـیما  میـشاب ، رادـیب  اـم  هچناـنچرگا 

رد یناطیـش  دیما  نیا  رکف و  نیا  تشاذگ  دیابن  تسا . نیا  ناشروصت  دننکیمن ! یراک  رگید  هک  مھ  نارگید  تسین و  ناریا  نآ  ناریا  دعب ، لاس  هد  هک  دنھدیم  هدعو  دنتـسھ .

نیا یبالقنا  تکرح  رد  یریثات  ورمع ، دـیز و  نآ و  نیا و  ندوب  هدـنز  ندرم و  هک  دـشاب  مکحتـسم  اجنیا  رد  یبالقنا  رکف  بالقنا و  یاھهیاپ  نانچنآ  دـیاب  دریگب ؛ اـپ  نمـشد  لد 

. تسا روشک  نیا  یبالقنا  ناگبخن  یهمھ  هاپس و  ناگبخن  یساسا  یهفیظو  نیا  دراذگن ؛ روشک 

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

دنبیاپ بالقنا ، هب  دھعتم  دنتسھ  یرصانع  تسا . اھهاگـشناد  رد  یبالقنا  نیدتم و  رـصانع  اب  یهلباقم  دننک ، هجوت  نآ  هب  مرتحم  یارزو  دیاب  اعقاو  هک  ییاھرادشھ  زا  یکی 

تـسا نکمم  درادـن ؛ مھ  یلاکـشا  تسھ ، یفلتخم  قیالـس  اھوجـشناد  دوخ  نیب  الاح   - نیلوئـسم زا  اھنیا  اب  یناسک  ینید ، رھاوظ  ینید و  لئاسم  هب  دـنبیاپ  بـالقنا ،

هک یرتخد  ای  یرـسپ  اب  یناوج ، نینچ  کی  اب  یرـصنع ، نینچ  کـی  اـب  ناریدـم ، دـیتاسا ، فرط  زا  تسا - هاگـشناد  طـیحم  درادـن ؛ یتیمھا  دوشب ، ناـشنیب  مھ  ییوگموگب 

. دراد دوجو  لئاسم  لیبقنیازا  الاح  دنوشب . قیوشت  نموم  رصانع  دیاب  تسین ؛ لوبق  لباق  نیا  دنک ، هلباقم  تسا ، دنبیاپ  دھعتم و 

هب روشک  یهدـنیآ  تسا . نیا  تیعقاو  یناوخزجر ؛ طـقف  هن  راعـش ، طـقف  هن  هدـنیآ ؛ هب  تبـسن  لدتـسم  ینیبشوـخ  زا  تسا  تراـبع  اـھفرح ، نیا  یهمھ  زا  نم  یدـنبعمج   

رد دنتـسھ ، یھاگـشناد  ناگبخن  هدـمع  الاح  دـنراد ؛ یداـیز  ناـگبخن  دوخ  لد  رد  روشک ، نیا  ناوج  تعاـمج  هوبنا  تسا ؛ یبوخ  یهدـنیآ  راـگدرورپ ، لـضف  هب  یھلا ، قیفوت 

دنھاوخ ار  دوخ  راک  اھهبخن  نیا  و  دـننک . ینیرفآشقن  دـنناوتیم  دـناهبخن ، هملک  یقیقح  یانعمهب  اما  دنتـسین  یھاگـشناد  ولو  هک  دنتـسھ  یناـگبخن  مھ  رگید  یاھـشخب 

تسا یروج  دنکب ؛ گنرمک  ار  یبالقنا  یاھراعش  تسا  هتـسناوتن  نمـشد  تسا ؛ هدنز  یبالقنا  یاھراعـش  یبالقنا و  فادھا  هللادمحب  دننکیم . تیلوئـسم  ساسحا  درک ؛

. دـننک یھارمھ  اھراعـش  نیا  اـب  مدرم ، روضح  مدرم و  لد  رطاـخهب  یموـمع ، راـکفا  رطاـخهب  دـنراچان  ناـبز  رد  دنتـسین ، هارمھ  اھراعـش  نیا  اـب  لد  رد  مھ  یناـسک  رگا  هک 

لاس ۴٠ لوط ٣۵  رد  هک  میرادن  غارـس  ام  ایند  رد  ار  یبالقنا  چـیھ  تسا ؛ خـیرات  یاھانثتـسا  زا  نیا  تسا و  یاهدـنز  تکرح  یبالقنا  تکرح  تسا ؛ هدـنز  هللادـمحب  اھراعش 

رد هک  یگرزب  یاھبالقنا  یتح  درادن . دوجو  دھدب ؛ همادا  دـشاب  هتـسناوت  ار  شدوخ  میقتـسم  طارـص  میقتـسم و  طخ  نآ  ینمـشد ، همھنیا  اب  تفلاخم ، همھنیا  اب  لاس ،

یعقاو یاھبالقنا  و  دنتـسین - باسح  رد  لخاد  الـصا  اھنآ  میرادن ؛ راک  دنراذگیم  بالقنا  ار  شمـسا  هک  نآ  دـننام  اھاتدوک و  کچوک و  تالوحت  نیا  هب  الاح   - دیـسانشیم ایند 

اب رگا   - زورما هک  تسا  نیمھ  دنکیم ؛ ینابـصع  ار  ام  نانمـشد  هک  تسھ  مھ  نیمھ  هدرک . ادیپ  رییغت  اھفدـھ  دـنھدب ؛ همادا  ار  ناشدوخ  هار  دناهتـسناوتن  هداتفا ، قافتا  هک 

منکیم هفاضا  نم  و  دنیوگیم . تسار  تسا ؛ لکشم  ناریا  اب  ام  راک  تسا ، بالقنا  لابند  ناریا  یتقو  ات  هک  دوشیم  هتفگ  دیونـشیم ، ررکم  دیـشاب - انـشآ  یجراخ  یاھربخ 

زا رتارف  هقطنم و  رد  ناریا  یحور  یوـنعم و  طلـست  هنمیھ و  ناریا ، نوزفازور  ذوـفن  ناریا ، تفرـشیپ  یھلا  قـیفوت  هب  تسھ ، یبـالقنا  تـکرح  یبـالقنا و  رکفت  نـیا  یتـقو  اـت 

. دش دھاوخ  رتشیب  هللااشنا  زورهبزور  هقطنم ،

یروانف  / ٠٨/٢٠/١٣٩۴ ملع و  یاھکراپ  دشر و  زکارم  اھهاگشھوژپ ، اھهاگشناد ، یاسور  رادید  رد  تانایب 

یگنھرف  ] راک دننکیم  لایخ  دـناهتفرگ ؛ هابتـشا  طلتخم  یاھودرا  ترـسنک و  اب  هاگـشناد  لخاد  رد  ار  یگنھرف  راک  اھیـضعب  تسا . اھهاگـشناد  یگنھرف  راک  نآ  مود ، شخب 

طالتخا نیا  زا  دناهدرب  هرھب  ردـقچ  اھیبرغ  یتمیق ؟ هچ  هب  یروجهچ ؟ اما  تسا  یبوخ  زیچ  یطیحم  رھ  یارب  ندوب  داش  دـشاب ! داش  وجـشناد  دـیاب  دـنیوگیم  تسا ؛] نیا 

یـسنج قوش  سوھ و  دـنایطاق ، مھ  اب  درم  نز و  تسین و  باجح  دـندرکیم - حرطم  ار  اپورا  زور  نآ   - اپورا رد  هک  دـنتفگیم  ام  هب  یزور  کی  میربب ؟ هرھب  اـم  هک  رـسپ  رتخد و 

تیانج همھنیا  تسا ؟ هدـشکیرحت  اھـسوھ  ای  تسا  هدـشلرتنک  اھـسوھ  ایآ  تسا ؟ روجنیمھ  دـینیبب  دـینک  هاگن  امـش  الاح  بخ ، تسا . هدـشلرتنک  اعبط  اـجنآ  رد  مھ 

هک تسا  هتخانـش  ار  ناسنا  مالـسا  دش . دھاوخ  مھ  رتدب  نیا  زا  و  دننکیمن ! افتکا  الاح  رگید  مھ  فلاخم  سنج  هب  دـتفایم ؛ قافتا  اپورا  رد  اکیرمآ و  رد  دراد  زورما  یـسنج 

؟ هچ ینعی  طلتخم  یودرا  تسا . ام  یهدـننیرفآ  وا ]  ] تسا و ادـخ  لام  ناسنا ] [ ؛ هتخانـش ار  امـش  نم و  مالـسا  هداد . ار  درم  نز و  طالتخا  مدـع  مکح  هداد ، ار  باـجح  مکح 

راکهچ دنمھفب  اھهاگشناد  یگنھرف  نیلوئسم  دراد . یرگید  موھفم  دراد ، یرگید  تیھام  یگنھرف  راک  هن ، روشک ! زا  جراخ  یتح  یھاگ  طلتخم ، یودرا  طلتخم ، یدرونھوک 

. دننکیم

راـک دـنک . نیماـت  ار  اـھنیا  هک  تسا  یزیچ  یگنھرف  راـک  یبـالقنا ؛ بوخ - قـالخا  اـب   - قلختم نموـم ، دـنک  تیبرت  یدارفا  هک  دـشاب  یروـجنیا  هاگـشناد  یگنھرف  راـک  دـیاب   

یگدنز لوصا  وزج  یتسیاب  ار  بالقنا  نیا  ینابم  دوب ؛ دنباپ  دیاب  بالقنا  نیا  هب  هدرک ، بالقنا  روشک  نیا  دروایب . راب  یبالقنا  ار  ام  ناوج  هک  تسا  یزیچ  نآ  تسرد  یگنھرف 

. یسایس ینید و  قمع  تریصب و  یاراد  ماظن ، رادتسود  دشاب - هتـشاد  تسود  اعقاو  ار  شروشک   - روشک رادتـسود  اھنامرآ ، هب  دقتعم  میورب ؛ شیپ  میناوتب  ات  داد  رارق  دوخ 

اھیلیخ یسایس . لئاسم  یاھهنیمز  رد  دنکن  هابتشا  ای  دزغلن ، شیاپ  یکچوک  یهھبش  رھ  هب  ات  دشاب  هتشاد  قمع  یـسایس  هاگن  ینید و  هاگن  رد  یتسیاب  ناوج  نیا 

یرفن کی  هک  ینیبیم  یتقو  امـش  بخ ، تریـصب . ندوب  مک  رطاخهب  دندیزغل  اما ]  ] دندوبن یدـب  یاھمدآ  دـندیزغل ؛ داتفا  قافتا  لاـس ٨٨  یهنتف  نیمھ  رد  هک  یثداوـح  نیا  رد 

ماظن ظفح  یارب  ماظن و  یارب  یدـش  رـضاح  ار  تناج  هک  امـش  یماظن ، هب  دـقتعم  هک  امـش  ینک ؟ راکهچ  دـیاب  تسا » هناشن  ماظن  لصا  تسا ، هناـھب  تاـباختنا  : » دـیوگیم

یدارفا دیاب ] . ] تسا مزال  یهظحل  رد  هفیظو  هب  ندشن  تفتلم  تسا ؛ تریصب  ندوبن  نیا ، ینک ؟ راکهچ  دیاب  دنھدیم ، راعش  یروجنیا  دنراد  یاهدع  کی  ینیبیم  ات  یھدب ،

؛ روشک یهدنیآ  هب  دنـشاب  راودیما  دیاب  دنوشب ، دیابن  سویام  تسا ؛ ررـض  نیرتگرزب  سای  هک  دناهتفگ  تسرد  دـیما . زا  راشرـس  هزیگنا ، اب  سفنهبدامتعا ، اب  دـنوشب  تیبرت 

الثم دـنیوگیم  هکنیا  متفگ  دـندرک ؛ قیدـصت  نایاقآ  یهمھ  و  شیپ - هاـم  ود  یکی   - متفگ تلود  رد  زور  نآ  هدـنب  تیفرظ ! همھنیا  تسین ؛ ساـی  یاـج  تسھ ؛ مھ  دـیما  یاـج 

« يرگیبالقنا  » 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 34هاگياپ  هحفص 12 
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نیا رطاخهب  دشاب ، دصرد  هن  دصرد ، تشھ  ام  دشر  میراد  عقوت  ام  و  تسین - یبیجع  زیچ  نیا  و   - تسا دصرد  کی  ای  دـصرد  مینوکی  ییاپورا  روشک  نالف  دـشر  دـینک  ضرف 

مھ دـصرد  هد  دـشر  هب  میناوـتیم  اـم  تسا ؛ هدـناملطعم  اـم  یاـھتیفرظ  اـما ] ، ] دـنرادن یاهدـنامیلاخ  تیفرظ  دـناهدرک و  هدافتـسا  ناـشیاھتیفرظ  یهمھ  زا  اـھنآ  هک  تسا 

؟ دراد دوجو  تیفرظ  همھنیا  هک  یروشک  رد  تسین  دیما  یاج  بخ ، دوشب . هدافتسا  دیاب  اھتیفرظ  نیا  زا  دوشب ؛ رپ  دیاب  اھتیفرظ  نیا  میسرب .

یروھمج دـنیوگیم  روجکی - ام  ناتـسود  روجکی ، ام  نانمـشد   - ایند یهمھ  تسا . یعـضو  هچ  رد  نالا  روشک  دـنمھفب  روشک ؛ تیعقوم  زا  تسرد  مھف  اـب  یدارفا ] تیبرت   ]

! میتسھ یوزنم  ام  میتسین ، یزیچ  ام  میتسین ، یـسک  ام  اقآ ، دـیوگیم  دـنکیم ، ینارنخـس  اجنالف  دوریم  لخاد  رد  اقآ  نیا  اـما ]  ] تسا یدـنمتردق  روشک  ناریا  یمالـسا 

؛ تسا یکاـنرطخ  زیچ  یلیخ  ینیبمکدوخ  نیا  دـنیبیم ؟ مک  ارچ  ار  روـشک  یمالـسا و  یروـھمج  ماـظن  دـنیبیم ؟ مک  ارچ  ار  تلم  دـنیبب ؛ مک  ار  شدوـخ  ـالاح  نیبرتـمکدوخ ؛

رد اجنیا  اقآ  نیا  هتفرگ ، ار  اجهمھ  هدرک ، ادیپ  ذوفن  ناریا ]  ] هک دـنتحاران  دـنراد ، هلگ  تسا ، یردـتقم  روشک  تسا ، یزیزع  روشک  دـنیوگیم  ایند  یهمھ  هک  تراقح ؛ ساسحا 

! میتسین یسک  ام  میتسین ، یزیچ  ام  هن ، دیوگیم  اھوجشناد  هب  هاگشناد  نالف  رد  ای  ینارنخس  رد  ای  همانزور  رد  لخاد ،

هب دـیاب  یگنھرف ، راک  رد  دوشیم  تیبرت  هک  یناوج  یداصتقا ؛ لالقتـسا  یگنھرف ، لالقتـسا  یـسایس ، لالقتـسا  یرکف ، لالقتـسا  لالقتـسا ؛ هب  دـقتعم  یدارفا ] تیبرت   ]

نیا یگنھرف  راک  هیحور . شوخ  نیبشوخ ، یمالسا ، گنھرف  هب  نموم  ماظن ، بالقنا و  ینابم  هب  نموم  شروشک ؛ لالقتـسا  هب  دشاب  هتـشاد  داقتعا  هملک  یعقاو  یانعم 

. دھاوخیم یزیرهمانرب  نیا  تسا . یتخس  راک  یلیخ  تسین ؛ یناسآ  راک  نیا  بخ ، تسا .

یاراد یهزیگنااب  یهیحورشوخ  یبالقنا  نموم  ناوج  تسد  دـتفیب  اضف  دـینک  یراک  دـھدیمن . ناشن  ار  اھنیا  دـسریم ، اھهاگـشناد  زا  یـضعب  زا  نم  هب  هک  ییاـھربخ  هتبلا   

فرح مالسا  هب  بالقنا و  هب  نامیا  زا  راشرس  نموم و  یاھهعومجم  نیا  هک  دینک  یراک  تسا : نیا  امـش  یاھتیلوئـسم  نیرتگرزب  زا  یکی  نیدتم . سفنهبتزع و  ساسحا 

. تسا امش  فیاظو  وزج  نیا  دشاب ؛ اھنیا  تسد  بلاغ  یاضف  دننزب ؛ ار  لوا 

رایـسب مھ  مدـقتعم ، هاگـشناد  هب  مھ  زاـبرید  زا  نم  مدـنمهقالع ؛ هاگـشناد  هب  هدـنب  زیزع ! یاھیھاگـشناد  نـم ، زیزع  نارھاوـخ  ناردارب و  دیـشاب  هتـشاد  هجوـت  هرخـالاب   

اب یبالقنا ، یهیحور  اب  نآ  داتسا  نآ ، یوجشناد  هک  میشاب  هتشاد  یھاگـشناد  ام  هکنیا  زا  تسا ؛ اھهئطوت  نیرتگرزب  جامآ  زورما  وجـشناد  هاگـشناد و  دینادب  مدنمهقالع ؛

یاھراعـش دربب ، الاب  ار  ملع  مچرپ  دربب ، شیپ  ار  روشک  دورب ، شیپ  دنزب ، مھ  هب  دناهدرک  تسرد  شیارب  اھنمـشد  هک  ار  زمرق  یاھطخ  دوشب ، نادیم  دراو  یمجاھت  یهیحور 

نآ دننکیم .] یزیرهمانرب  ار   ] هدنیآ یهطلـس  هار  نانمـشد  دننکیم . جرخ  اھلوپ  دننکیم ؛ یزیرهمانرب  دنراد  دتفین ، قافتا  نیا  هکنیا  یارب  دنراد ؛ تشحو  دـنک  گنررپ  ار  یبالقنا 

شلاـبند تسا و  مزـال  هک  یزیچ  نآ  هدـش ؛ هنھک  شاویشاوی  ـالاح  ون ،» رامعتـسا   » دـنتفگیم نآ  هب  هک  مھ  یزیچ  نآ  تسین ؛ یلمع  رگید  زورما  یمیدـق ، رامعتـسا  لـکش 

، دننکیم یراذگهیامرـس  نیا  یارب  دنراد  دنک ؛ هدروآرب  ار  اھنآ  فادـھا  هک  دوشب  یروج  روشک  کی  رد  هبخن  دنمـشوھ و  لاعف و  رـصانع  نورد  رد  تارکفت  هک  تسا  نیا  دنتـسھ 

. درک هجوت  دیاب  اھهغدغد  نیا  هب  دننکیم . جرخ  لوپ  نیا  یارب  دنراد 

زورما اما  میتشاد  مھ  سدـقم  عافد  نارود  رد  دـندوب ، مھ  اـھلبق  میراد ؛ دـنمهقالع  یبـالقنا ، نموم ، داتـسا  نارازھ  اـم  هناتخبـشوخ  میراد ؛]  ] مھ یبوخ  یـشزرا  دـیتاسا   

اھراک نیا  زا  میناوتب  هک  دھدب  قیفوت  ام  هب  امـش و  هب  لاعتم  یادخ  میراودیما  درک . ینادردق  دـیاب  اھنیا  زا  میراد ؛ یبالقنا  نموم و  دـیتاسا  ام  هللادـمحب  زور  نآ  ربارب  نیدـنچ 

. میھدب ماجنا 

تاباختنا  / ١٠/٣٠/١٣٩۴ یرازگرب  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

نیا تسا ، دب  ود  رھ  طیرفت - طارفا و  فرط   - یوردنک یوردنت و  هلب ، بخ  اھوردنت ؛» اھوردنت ،  » دننکیم رارکت  مادم  روطنیمھ  هک  تسا  هدـش  ادـیپ  یـضعب  رد  مھ  یتداع  کی 

. دراد مزال  نییبت  تسین ، نیب  لئاسم  وزج  تسین ، ینـشور  حضاو و  یلیخ  یاھزیچ  تسا ، مادـک  هنایم  طخ  تسیچ ، یوردـنک  تسیچ ، یوردـنت  هکنیا ]  ] اما تسا  مولعم 

یھللابزح و نایرج  یوردـنت ، دـنیوگیم  یتقو  یـضعب  هک  ممھفیم  نم  دـنکیم ، هاگن  مدآ  مھ  ار  نوگانوگ  تاعوبطم  اھهمانزور و  نیا  دـیآیم ؛ ربخ  دایز  یلیخ  اـم  یارب  نوچ 

اب دوجو ، یهمھ  اب  هک  دنتـسھ  یناسک  نامھ  اھنیا  یوردـنت ؛ هب  دـینکن  مھتم  ار  یھللابزح  ناناوج  ار ، یبالقنا  نایرج  ار ، نموم  ناـیرج  هن ، تسا ؛ ناـشرظن  دروم  نموم 

اھنیمھ دـشاب ، حرطم  نداد  نوخ  نداد و  ناج  یهلئـسم  دـشاب ، مزال  یلم  تیوھ  زا  عافد  دـشاب ، مزال  اھزرم  زا  عاـفد  هک  مھ  ییاـجنآ  دنرـضاح ، نادـیم  رد  صـالخا  یهمھ 

یهیـضق لثم  دنـشکب ، طسو ]  ] ار اھیھللابزح  یاپ  اروف  دشابن ، دییات  لوبق و  دروم  هک  دوشب  عقاو  یاهیـضق  کی  ییاج  کی  هکنیا  فرـص  هب  دنیآیم . نادیم  هب  هک  دنتـسھ 

 - دـنایبالقنا مھ  هک  ار  یبالقنا  یاھناوج  ار ، نموم  تعامج  تسا ؛ یطلغ  راک  دـشاب  هدرک  یـسکرھ  دوب و  یطلغ  راک  دوب ، یدـب  رایـسب  راک  هتبلا  هک  ناتـسبرع  تراـفس 

، تسا رتشیب  یلیخ  اھرتگرزب  زا  یـضعب  زا  مھ  ناشلقعت  ناشمھف و  ناشلقع و  تاقوا  یلیخ  مھ  مراد - سنا  کیدزن  رود و  زا  یدایز و  دودـح  ات  اھناوج  نیا  اـب  هدـنب  نوچ 

رد هیـضق  نالف  هک  مینک  فیعـضت  ام  هناھب  نیا  هب  دنمالـسا ، کاچهنیـس  دنبالقنا ، کاچهنیـس  دنھدیم و  صیخـشت  ار  لئاسم  بوخ  دـننکیم ، لیلحت  بوخ  دـنمھفیم ، بوخ 

چیھ الـصا  دمآ ؛ مدب  هدنب  داتفا ، قافتا  نآ  شیپ ، لاس  دنچ  هک  مھ  سیلگنا  ترافـس  رد  چیھ ، هک  ناتـسبرع  ترافـس  هلب ، هدوب ! یدب  قافتا  هک  تسا  هداتفا  قافتا  اجنالف 

هکنیا یارب  دـنھدن  رارق  هناھب  ار  نیا  تسا ؛ همھ  ررـض  هب  مالـسا و  ررـض  هب  روشک و  ررـض  هب  تسا ، یدـب  رایـسب  تایلمع  تایلمع  نیا  تایلمع ؛ روجنیا  تسین  لوبق  لـباق 

. تسا هلئسم  کی  مھ  نیا  دنھدب ؛ رارق  مجاھت  دروم  ار  ام  یبالقنا  یاھناوج 

تاباختنا  / ١٠/٣٠/١٣٩۴ یرازگرب  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

. هدنام نوصم  یدایز  دودح  ات  مدرم  یهدروخدـنگوس  نانمـشد  یاھـضرعت  اھیزادـناتسد و  زا  مدرم ، تریـصب  مدرم و  یرگیبالقنا  مدرم ، نیدـت  تکرب  هب  هللادـمحب  ام  روشک 

ناریا تلم  یھلا  قیفوت  هب  و  دننزب . یساسا  یهبرض  تسناوت  دنھاوخن  یھلا  قیفوت  هب  دننزب و  یساسا  یهبرض  دناهتسناوتن  اما  دناهدرک  ییاھراک  کی  دناهدز ، هبرض  هلب ،

ار یمالـسا  بـالقنا  گرزب  یاـھنامرآ  فادـھا و  نآ  ماـمت  دـید و  دـھاوخ  هللااـشنا  دـسرب ، دوخ  یاـھوزرآ  هب  دـیایب و  قئاـف  یرابکتـسا  یاھتـسایس  یهمھ  رب  هک  ار  یزور  نآ 

مزال مھ  هب  تبـسن  ام  یاھینابرھم  تسا ، مزال  ام  یاھیراکمھ  تسا ، مزال  ام  یهناصلخم  شالت  تسا ، مزال  ام  یمومع  شالت  درک . دھاوخ  هبرجت  ناریا  تلم  هللااشنا 

. میرادرب مدق  هنامیمص  اھنادیم  یهمھ  رد  مینکن ، شومارف  ار  دنلب  یاھنامرآ  مینکن ، شومارف  ار  فادھا  مینک ، راک  رگیدمھ  اب  میزاسب ، رگیدمھ  اب  میشاب ، رگیدمھ  اب  تسا .

اب ار  ام  راوگرزب  ماما  ام و  زیزع  یادھـش  دنوادخ  درادب . دیوم  قفوم و  ار  امـش  یهمھ  هللااشنا  دـنوادخ  تسا . ناریا  تلم  نآ  زا  یزوریپ  هللااشنا  و  تسا ، ناریا  تلم  اب  ادـخ 

. دنک روشحم  ربمغیپ 

بالقنا  / ١١/١۴/١٣٩۴ ربھر  اب  یلم  تینما  یلاع  یاروش  هناخریبد  ناسانشراک  ریبد و  رادید 

ندوب مکاح  هب  طونم  هناخریبد  یزاسمیمـصت  شقن  حیحـص  ماجنا  دـندرک : ناـشنرطاخ  یلم ، تینما  یلاـع  یاروش  یهناـخریبد  فلتخم  یاـھتیلاعف  هب  هراـشا  اـب  ناـشیا 

یهجیتن دوش ، راذـگریثات  یلم  تینما  یلاع  یاروش  یهناـخریبد  رد  یمالـسا  بـالقنا  اـب  رادهیواز  یاـھیریگتھج  رگا  اریز  تسا  داـھن  نیا  رد  یبـالقنا » دـصرددص  یاـضف  »

. دمآ دھاوخن  تسدب  بولطم 

نشور الماک  یعقاو و  یبالقنا ، یاھیریگتھج  اھشیارگ و  دندوزفا : دنتسین ، ضحم  تایلک  تامھوت و  یبالقنا ،» یاھشیارگ  یریگتھج و   » هکنیا رب  دیکات  اب  بالقنا  ربھر 

. تسا هللاهمحر  ماما  تانایب  رب  ینتبم  حضاو و  و 

نیمھ رب  تسا و  یمالـسا » بالقنا  رھظم   » هللاهمحر ماما  دندرک : دیکات  بالقنا  نشور  یلـصا و  طوطخ  ییاجباج  یارب  یخرب  شالت  هب  هراشا  اب  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

. تسا بالقنا » ینابم  ، » هدش نودم  باتک  دلج  اھهد  رد  هک  ناشیا  تانایب  ساسا ،

«، مدرم  » عوضوم هللاهمحر ،  ماما  نانخـس  ساسارب  دنتفگ : دندناوخ و  یمالـسا » بالقنا  لوصا  یـساسا و  طوطخ   » ار هللاهمحر  ماما  تانایب  رد  هدنوشرارکت  دراوم  ناشیا 

نیفعضتسم و هب  هجوت  «، » مدرم تشیعم  عوضوم  «، » نیطسلف یهلاسم  «، » ییوگروز رابکتسا و  اب  هزرابم  «، » یمالسا ینابم  هب  یدنبیاپ  نیدت و  «، » روشک لالقتـسا  »

. دیآیم تسدهب  بالقنا » یهسدنھ   » اھنآ بیکرت  زا  هک  دنتسھ  بالقنا  یلصا  طوطخ  رقف ،» عفر 

یلم تینما  یلاع  یاروش  رد  دیاب  دندرک : ناشنرطاخ  دشاب ، بالقنا  یلصا  طوطخ  بوچراچ  رد  دیاب  یلم  تینما  یلاع  یاروش  یاھمیمـصت  هکنیا  رب  دیکات  اب  بالقنا  ربھر 

« يرگیبالقنا  » 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 34هاگياپ  هحفص 13 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32040
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32040
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=32166
http://farsi.khamenei.ir


. دشاب مکاح  یھللابزح » صلاخ  حیحص و  یبالقنا  رکفت  ، » اروش نیا  یهناخریبد  و 

یداقتعا اما  دندوب  ماظن  لخاد  رد  هکنیا  اب  مھ  یخرب  دنتشادن و  لوبق  ار  یبالقنا  رکفت  یخرب  یمالـسا ، بالقنا  یزوریپ  یادتبا  نامھ  زا  دندوزفا : یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

. داتسیا نایرج  نیا  لباقم  رد  دیاب  هک  دنتشادن  رابکتسا  اب  هزرابم  هب 

، نمـشد یهدیچیپ  دیدج و  یاھهویـش  یهطـساوهب  زورما  هتبلا  دنتفگ : تسا ، هتـشاد  دوجو  هزرابم  هراومھ  هتـشذگ ، لاس  رد ٣٧ هکنیا  رب  دـیکات  اب  یمالـسا  بـالقنا  ربھر 

. تسا هدش  رتساسح  رتتخس و  هزرابم  نیا  نآ ، یتینمادض  یعامتجا و  یداقتعا ، یگنھرف ، تاریثات  یربیاس و  یاضف  عوضوم  نوچمھ 

هب دیاب  یلم  تینما  یلاع  یاروش  دندرک : ناشنرطاخ  هعماج » یتسوپریز  تینما   » رد دـیدج  یاھهویـش  یادصورـسیب  مارآ و  ریثات  هب  هراشا  اب  یاهنماخ ، هللاتیآ  ترـضح 

راک ریذپانیگتـسخ و  شالت  دمآراک و  یهشیدـنا  اب  دـیاب  زین  اروش  یهناخریبد  ساسا  نیمھ  رب  دـنک و  یریگمیمـصت  یگدیـسر و  فلتخم  یاھشخب  رد  لئاسم  نیا  یهمھ 

. دھد ماجنا  یتینمادض  دیدج  هدیچیپ و  یاھهویش  اب  هلباقم  یارب  ار  حیحص  یزاسمیمصت  یبالقنا ، رکفت  رب  ینتبم  یسانشراک 

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۴ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

نازیزع میبالقنا . هارهمین  رد  ام  تسا و  هدنز  بالقنا  دوشب ؛ هدرپس  یشومارف  تلفغ و  تسد  هب  میظع  یهثداح  نیا  تشاذگ  دیابن  دوشب ؛ هنھک  هرطاخ  نیا  تشاذگ  دیابن 

لیکـشت تسا ، مزال  لوا  رد  یبالقنا  تکرح  هلب ، دریگیم . ماجنا  جـیردتب  ینوگرگد  نیا  تسا ؛ ینوگرگد  کی  بالقنا  تسین ؛ یعفد  یهثداح  کی  بالقنا  هک  دـیراد  هجوت  نم !

هچنانچرگا دراد . مزال  نامز  رورم  دراد ، دوجو  جیردت  دشخبب ، ققحت  ار  دوخ  فادھا  دـنک و  مکحم  ار  دوخ  یاھهیاپ  دـناوتب  بالقنا  نیا  هکیتقو  ات  اما  تسا  مزال  یبالقنا  ماظن 

لثم  - دـش هفخ  هفطن  رد  اھبالقنا  یـضعب  دـش ؛ هدـید  یبالقنا  رھاظب  یاھروشک  زا  یلیخ  رد  هک  دوشیم  یروجنآ  تقونآ  دـش ، شومارف  هثداح  نآ  تفر ، داـی  زا  اھفدـھ  نآ 

شتلع دوب ؛ نیمھ  شتلع  دندش . گرمناوج  ندـمآ  ایند  هب  زا  دـعب  مھ  یـضعب  دـش - هفخ  هفطن  رد  اعقاو  داتفا و  قافتا  ریخا ، لاس  دـنچ  نیمھ  ام ، نامز  رد  هک  ییاھنیمھ 

ایند و تزع  هک   - یعقاو یانعمهب  یمالـسا  یگدنز  ققحت  فدھ  یعامتجا ، تلادـع  فدـھ  دـننامب ؛ یقاب  یتسیاب  اھفدـھ  نآ  دوب . هدـش  مالعا  هک  ییاھفدـھ  زا  دوب  فارحنا 

مھ تسھ ، تزع  مھ  تسھ ، قالخا  مھ  تسھ ، لدع  مھ  تسھ ، ملع  مھ  هعماج ، نآ  رد  هک  یمالـسا  یهعماج  کی  لیکـشت  فدھ  تسا - یمالـسا  یگدنز  رد  ترخآ 

. میتسھ اھفدھ  نیا  هارهمین  رد  میاهدیسرن و  زونھ  اھفدھ  نیا  هب  ام  تسا ؛ اھنیا  فدھ  تسھ . تفرشیپ 

یاـھربخ رد  هکنیا  دراد . هیکت  هطقن  نیمھ  یور  اـقافتا ، نمـشد  یهھبج  دـشاب . یقاـب  دـشاب ؛ هدـنز  اـم  لد  نھذ و  رد  مئاد  بـالقنا ، تـقیقح  بـالقنا و  یهثداـح  یتسیاـب 

 - میھدـب میھاوخیم  راتفر  رییغت  هکلب ]  ] میھدـب میھاوخیمن  میژر  رییغت  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ام  هک  تسا  هتفگ  ییاـکیرمآ  رادمتـسایس  نـالف  هک  دـینیبیم  یجراـخ 

میھاوخیم دوب ، بالقنا  تمدـخ  رد  دوب ، یبالقنا  راتفر  دوب ، بالقنا  راتفر  یمالـسا  یروھمج  ماظن  راتفر  الاح  ات  ینعی  نیمھ ؛ ینعی  راـتفر  رییغت  دیاهتفنـش - رگید ؛ دـنیوگیم 

یتح دنرادن ؛ یکاب  یلیخ  یمالسا  یروھمج  مسا  زا  اھنیا  هک  ( ٢) متفگ دندوب  عمج  اجنیا  نیا ، زا  لبق  هام  دـنچ  هک  مھ  نامدوخ  یاھتاملپید  هب  نم  میھدـب . رییغت  ار  نیا 

ار و ندوب  یمالـسا  دـھدب ، تسد  زا  ار  دوخ  یاوتحم  یمالـسا  یروھمج  هچناـنچرگا  دـنرادن ؛] یکاـب   ] مھ دـشاب  یمالـسا  یروھمج  سار  رد  یرـسهبهمامع  کـی  هکنیا  زا 

یهمھ تسا . روجنیا  نمـشد  یهھبج  یمالـسا ؛ یروھمج  یاوتحم  زا  تسا  ترابع  دنراد  ینمـشد  نآ  اب  هچنآ  دنیآیم . رانک  نآ  اب  اھنیا  دھدب ، تسد  زا  ار  ندوب  یبالقنا 

یهطلـس هک  تسا  نیا  لابند  دنربب ؛ نیب  زا  نیرفآتردق  نیرفآتزع و  یاھفدھ  یمالـسا ، یھلا و  یاھفدھ  تمـس  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  تکرح  هک  تسا  نیا  اھنآ  شالت 

. دنک دیدجت  هرابود  روشک  نیا  رب  ار  دوخ 

بیقر ود  یهطلس  تحت  راجاق  یهرود  رد  روج . کی  یولھپ  یهرود  رد  روج ، کی  راجاق  یهرود  رد  روج ؛ کی  یاهرود  رھ  رد  میدوب ؛ نمشد  یهطلـس  تحت  یدامتم  یاھلاس  ام 

زایتما کی  مھ  وا  دیھدب ؛ مھ  نم  هب  دیاهداد  زایتما  نیا  هب  امـش  تفگیم  دـمآیم  وا  تفرگیم ، زایتما  کی  نیا  دوبن . مھ  یوروش  زونھ  زور  نآ  زورنآ ؛ سور  سیلگنا و  میدوب :

نآ دندوب . هدرک  اھنیا  ینابرق  ار  تلم  فادھا  ار و  تلم  مھ  روشک  رب  مکاح  یاھهضرعیب  نیا  دوب ؛ هداتفا  هار  روشک  رد  یریگزایتما  یهقباسم  کی  تردق ، ود  نیب  تفرگیم .] ]

هک رگید  لکـش  کی  یولھپ  نامز  رد  روجنیا ، اھنآ  ناـمز  رد  دـندرک . یناـبرق  اـھنآ  ار  تلم  نیا  زیچ  همھ  تشادـن ؛ تیعمج  رتشیب  مھ  نویلیم  تسیب  هدزناـپ  ناریا  روشک  زور 

تمواقم هب  راداو  ار  تلم  تسناوتیم  یمالـسا  یناریا و  گنھرف  نوچ ] . ] دندرک زاب  اھنآ  یارب  ار  روشک  دنتفرگ و  رارق  اھنآ  یاھفدـھ  تمدـخ  رد  ینعی  دوب ؛ یرتدـب  لکـش  هتبلا 

دراو ار  مدرم  تسناوت  هطورـشم  یهیـضق  رد  هک  یاهزیگنا  نآ  دـنزب ، یجراخ  یناپمک  نھد  وت  تسناوت  وکابنت  یهیـضق  رد  هک  یاهیحور  نآ  دـنداد . رییغت  ار  گـنھرف  نیا  دـنک ،

اھنیا دنتـساوخ  یراکرھ  اھنآ ، تمدخ  رد  مھ  اضردـمحم  ناخاضر و  دوب . نیا  ناشـشالت  دـنربب ؛ نیب  زا  ار  هزیگنا  نآ  هیحور و  نآ  دـندرک  یعـس  یولھپ  نارود  رد  دـنکب ، هنحص 

. تسا هدوب  روشک  عضو  نیا  یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  دنداد . ماجنا  اھنیا  دنداد  روتسد  اھنآ  هچرھ  اما  دندوب  داقتعایب  دنتشادن و  یداقتعا  مھ  ناشدوخ  هتبلا  دندرک .

ایند عماوج  زا  یلیخ  هیاسمھ و  عماوج  زا  یلیخ  دراد و  یناریا  یهعماج  هک  یتاصاصتخا  تازایتما و  رطاخهب  یناریا ، دادعتسا  رطاخهب  یمالـسا ، رھوج  رطاخهب  روشک  نیا 

اپرـس دـنک ، صالخ  راـشف  همھنیا  راـب  ریز  زا  ار  شدوخ  تسناوت  راوگرزب ، ماـما  لـثم  یئانثتـسا  هداـعلاقوف و  ربھر  کـی  روھظ  رطاـخهب  تاـصاصتخا و  نیا  رطاـخ  هب  دـنرادن ،

. تسا نیا  لابند  نمشد  یهھبج  زورما  دنربب ؛ نیب  زا  ار  نیا  دنھاوخیم  دنکب . ار  شدوخ  تکرح  دنکب ، ار  شدوخ  راک  دنزب ، ار  شفرح  دتسیاب ،

وا راک  روتسد  رد  العف  هچنآ  اما  مینادیمن - لاحم  اما  مینادیم  دیعب  هچرگا  ام  تسھ ؛ مھ  نکمم   - تسھ مھ  نمشد  نھد  رد  تخـس  گنج  یوھایھ  زورما  هک  تسا  تسرد 

ار تردق  یاھهفلوم  ناریا  تلم  یمالسا و  یروھمج  ماظن  زا  دنک ؛ بلـس  دریگب و  یروشک  کی  زا  ار  تردق  یاھهفلوم  هک  تسا  نیا  مرن  گنج  فدھ  تسا . مرن  گنج  تسا 

هب یجایتحا  الـصا  رگید  دش ، ریذپمیلـست  تلم  کی  هک  دـعب  تسا . اھنیا  فدـھ  ریذپمیلـست ؛ تلم  کی  هب  نوبز ، تلم  کی  هب  فیعـض ، تلم  کی  هب  دـنک  لیدـبت  ار  وا  دریگب و 

ناریا تلم  هتـساوخن  یادخ  هک  زور  نآ  دننکیمن . تئرج  زورما  هک  دنھدب ، ماجنا  ار  راک  نیا  دنناوتیم  هغدـغدیب  دـش ، مزال  یتقوکی  مھ  رگا  دـیآیمن ؛ دوجوهب  تخـس  گنج 

یبـالقنا و رکفت  زا  تسارح  ظـفح و  اـھنھذ ، رد  بـالقنا  اـیحا  دوب . دـھاوخ  ناـسآ  یلیخ  ناـشیارب  راـک  نیا  دـھدب ، تسد  زا  ار  دوخ  تردـق  یاـھهفلوم  دوـشب ، فعـض  راـچد 

دناوتیم دریگب ؛ ار  کانتشھد  تیعضو  نآ  یولج  دناوتیم  هک  تسا  ییاھراک  اھنیا  نیناوق ؛ تاررقم و  رد  اھیریگمیمـصت و  رد  راتفر ، رد  نایب ، رد  لمع ، رد  یبالقنا  یریگتھج 

اھنابایخ و رد  مدرم  روضح  نمھب ، مودوتسیب  رد  هللااشنا  هک  بالقنا  دیع  لئاسم  هب  طوبرم  نیا  بخ ، دربب . شیپ  دراد  هک  یرارقتسا  ماکحتسا و  یهداج  نیمھ  رد  ار  تلم 

. تسا دیع  مھ  تاباختنا  تاباختنا ؛ دیع  مھ  دعب  دوب . دھاوخ  نمشد  یهدننکسویام  روضح  یھلا  لضف  هب  نوگانوگ ، یاھهصرع  رد 

مق  / ١٢/٢۵/١٣٩۴ هیملع  هزوح  یالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. مینک تبحـص  هنیمز  نیا  رد  یرـصتخم  میھاوـخیم  هک  تسا  هدـنب  رظن  دروـم  نیا  زورما  تسا ؛ مق  یهزوـح  رد  یبـالقنا  رکفت  غوـلب  دـشر و  یبـالقنا و  تیعـضو  مود ، هاگدـید 

میھاوخب رگا  تسا . تیمھا  زئاح  رایـسب  نیا  مینک ؛ راک  مینک و  رکف  یرادقم  کی  اھهزوح  رگید  مق و  یهزوح  رد  یبالقنا  شنم  یبالقنا و  یهیحور  موادت  دروم  رد  میھاوخیم 

نامدوخ هب  کیدزن  خیرات  رد  ار  یمیظع  بالقنا  کی  ام  دینیبب  دراد . تیمھا  تنازو و  هزادنا  نامھ  هب  دشابن ، رتمھم  نآ  زا  رگا  هلوقم  نیا  یلبق ، یهلوقم  نآ  اب  مینک  هسیاقم 

یهثداح هب  دـننکیم  هاگن  نوریب  زا  هک  یناسک  اما ] ، ] نیا هب  میاهدرک  تداـع  ـالاح  اـم  دوب . یلوقعلاریحم  هداـعلاقوف و  میظع و  یهثداـح  کـی  بـالقنا ، یهثداـح  میاهدـنارذگ .

هجوت یلیخ  میدوب ، نایرج  رد  نوچ  ام  دـننکیم . کرد  ام  زا  رتشیب  ار  هدـیدپ  نیا  ار ، هثداح  نیا  ار ، تکرح  نیا  تمظع  بـالقنا ، یهثداـح  یهراـبرد  دـننکیم  تواـضق  بـالقنا و 

. هثداح نیا  میوقت  یبایزرا و  یارب  میزرویمن  مامتھا  شاهرابرد  یلیخ  مینکیمن ،

مق  / ١٢/٢۵/١٣٩۴ هیملع  هزوح  یالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

میھاوخب رگا  منکیم  ضرع  هدـنب  تسا . نیا  نم  فرح  راک ، نیا  یارب  دراد  دوجو  ییاـھهزیگنا  تسا ؟ یکچوک  زیچ  نیا ] ، ] دـننک یھت  بـالقنا  زا  دـنھاوخب  ار  مق  یهزوح  ـالاح 

، دـنامب یبـالقنا  دراد - ینوگاـنوگ  یاـھنامزاس  اھهاگتـسد و  دراد ، یحلـسم  یاـھورین  دراد ، یاهناـگهس  یاوق  دراد ، یتالیکـشت  نـالا  هک  یماـظن  نیمھ   - یمالـسا ماـظن 

. تفرگ دھاوخ  رارق  بالقنا  زا  فارحنا  رطخ  رد  ماظن  دندنامن ، یبالقنا  رگا  هیملع  یاھهزوح  دنامن ، یبالقنا  مق  یهزوح  رگا  دنامب ؛ یبالقنا  دیاب  مق  یهزوح  دـنامب ، یمالـسا 

دھم ناونعهب  یبـالقنا ، یهزوح  کـی  ناونعهب  یتسیاـب  مق  یهیملع  یهزوح  میوـگیم  هک  تسا  نیا  نم  فرح  تسا . هناوتـشپ  مق  یهزوـح  منک : ضرع  امـش  هب  ار  نیا  نم 

دشاب . هتشاد  روھظ  دشاب و  هتشاد  روضح  شدوخ ، زا  دنکیم  رداص  ار  یبالقنا  یژرنا  دراد  روطنیمھ  هک  یناشفشتآ  یهروک  نآ  ناونعهب  بالقنا ،

« يرگیبالقنا  » 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 34هاگياپ  هحفص 14 
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هک تسا  تیعجرم  روضح  تعیبـط  تسا ، تعاـنق  تعیبـط  تسا ، غـیلبت  تعیبـط  تسا ، نید  تعیبـط  هیملع ، یهزوـح  بـالط ، تعیبـط  مق ، تعیبـط  هک  میدرک  ضرع  بخ ،

دراد ییاھـشالت  میدـید  ام  هچنانچرگا  دوشب . مکحم  اجنیا  رد  بالقنا  یهیاپ  هک  دوشیم  بجوم  نیمھ  تسا و  هزوح  تایـصوصخ  زا  همھ  اـھنیا  تسا ؛ مھم  یلیخ  تیعجرم 

دیدـید رگا  تسا : نیا  الـضف  بـالط و  زیزع  ناگدـنیامن  امـش  اـب  نم  ضرع  مینک . رطخ  ساـسحا  دـیاب  دـننک ، ییادزبـالقنا  مق  یهیملع  یهزوح  زا  هکنیا  یارب  دریگیم  ماـجنا 

نیا دراد ؛ مزال  رکف  دراد ، مزال  ریبدـت  مھ  جالع  دوب ؛ جالع  رکف  هب  دـیاب  تسین ، یفاک  ندرک  رطخ  ساسحا  بخ ، دـینک . رطخ  ساسحا  دـیاب  دریگیم  ماجنا  دراد  ییادزبـالقنا 

هب دـشکب و  داد  مدآ  یاهسلج  کی  رد  انایحا  هک  ندیـشک  دایرف  اب  یحطـس ، یاھراک  اب  دـننک ؛ رکف  دننیـشنب  رکف  بحاص  دارفا  دـیاب  دـھدیم . ناشن  ار  امـش  عامتجا  تیمھا 

هدش یزیرهمانرب  یاھهعومجم  ندرک ، یزیرهمانرب  زیمآتمکح  ندیـشیدنا و  ندرک و  رکف  هار ، تسین ؛ اھنیا  هار ، دوشیمن . تسرد  هلئـسم  اھفرح  نیا  اب  دـنک ، ضارتعا  یکی 

. دنک ادیپ  هعسوت  دیاب  یبالقنا  تکرح  دنک ، ادیپ  هعسوت  یتسیاب  مق  رد  یبالقنا  شنیب  نیاربانب  تسا ؛ ندرک  لابند  ندرک و  هیھت  ار 

مق  / ١٢/٢۵/١٣٩۴ هیملع  هزوح  یالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، املع الثم  هک  ییاھنارود  رد  یتح  دـنکیم ؛ ادـیپ  ققحت  دراد  عقاو ، ملاـع  رد  ثیدـح  نآرق و  هب  یکتم  باـن  حیحـص  مالـسا  هک  تسا  یراـب  نیلوا  مالـسا ، ردـص  نارود  زا  دـعب 

اـجک و رد  اـی  نیوزق  رد  اـی  ناھفـصا  رد  دـیآیم  دوشیم  اـپ  ماـش  زا  یکرکققحم  دـندوب ؛ مرتحم  اـملع ، بخ  هیوفـص ؛ نارود  رد  مینک  ضرف  هدوبن . روجنیا  دـندوب ، مھ  مرتحم 

اھنیا اما  دندوب ، مرتحم  مھ  یلیخ  دندوب ، گرزب  یاملع  وزج  هک  دنتـسھ  یناسک  همھ  اھنیا  ییاھب ، خیـش  دوخ  ییاھب ، خیـش  ردـپ  دوشیم ؛ مھ  روشک  لک  مالـسالاخیش 

تموکح و هاگتـسد  یاھیوردـنت  زا  یخرب  اب  تاـفانم  هک  ییاـج  اـت  مھنآ  دـنریگب ، هدـھعرب  ار  تواـضق  هاگتـسد  هک  دـینک  ضرف  ـالثم  هک  دوب  نیا  دـندرکیم  هک  یراـک  رثکادـح 

ادبم اشنم و  هکنیا  دوبن . ینید  تموکح  دوبن ، یمالسا  تموکح  دندرکیم ، ار  ناشدوخ  راک  نیطالـس ، یهیقب  بسامھطهاش و  سابعهاش و  الاو  دشاب ؛ هتـشادن  تنطلس 

. تسا هتـشادن  هقباس  رگید  زورما  ات  نآ - زا  دعب  هدوب ، مالـسا  ردص  هک  یرادـقم  نآ  الاح  ینعی   - مالـسا ردـص  زا  دـشاب ، همئا  تایاور  دـشاب ، تنـس  باتک و  یتموکح  ماکحا 

ار هعماج  یهرادا  تسایس  هک  یمالسا  ینعی  یسایس  مالسا  تسا ؛ نیا  یسایس  مالسا  یانعم  دیآیم . دوجوهب  یتموکح  نینچ  کی  هک  تسا  راب  نیلوا  ناریا  رد  زورما 

ار نیا  دـنربب ، نیب  زا  دـنھاوخیم  ار  نیا  تسا ؛ هداـتفا  قاـفتا  اـجنیا  رد  هـک  تـسا  یلوا  راـب  نـیا  هعماـج . ریدـم  دوـشیم  مالـسا  ینعی  دریگیم ؛ هدـھعرب  ار  هعماـج  تیریدـم  و 

هجوت دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ رطخ  ضرعم  رد  مق  یهزوح  رد  یرگیبـالقنا  یهلئـسم  نیارباـنب  مدرک . ضرع  هک  تسا  یلکـش  نیمھ  هب  مھ  شندرکدوباـن  دـننک ؛ دوباـن  دـنھاوخیم 

. دشاب امش  یلصا  لئاسم  وزج  دیاب  دینک ؛

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

ماجنا دوشیم  مھ  یرگید  یاھراک  هتبلا  دریگب . ماجنا  دناوتیم  راک  هد  نیا  یتمواقم ، داصتقا  یارب  دریگب  ماجنا  دھاوخب  لمع  مادـقا و  هچنانچرگا  هک  راک  یهطقن  هد  نیا  بخ ،

نیا روشک ، رد  یبـالقنا  تکرح  دوشیم  نیا  بـالقنا ، ناـیرج  دوشیم  نیا  منکیم . داھنـشیپ  یروجنیا  ار  دروم  هد  هدـنب  دـننکیم . یـسررب  دـننکیم و  هاـگن  نیلوئـسم  هک  داد 

میرادن جایتحا  ام  دنکن . رثا  ام  رد  وا  یاھمیرحت  میتسیاب و  اکیرمآ  لباقم  رد  میناوتیم  ام  مینکب ، ار  اھراک  نیا  رگا  داد . دـھاوخ  تاجن  ار  روشک  هک  یایتمواقم  داصتقا  دوشیم 

، یتمواقم داصتقا  تسایـس  نیمھ  ندرک  لابند  اب  ام  دـنکب ؛ میرحت  ار  ام  دـناوتن  اکیرمآ  ات  مینک  رظنفرـص  نامدوخ  لوصا  زا  ناـمدوخ ، زمرق  طوطخ  زا  ناـمدوخ ، یاھـشزرا  زا 

میزرلن نامدوخ  هب  میرحت  لباقم  رد  رگید  ات  ار  روشک  میھدب  تینوصم  میناوتیم  مینک ؛ یزاستینوصم  ار  روشک  میناوتیم  عوضوم ، یلمع  مادـقا  هلئـسم و  یلمع  یانعمهب 

. ینموم تکرح  یبالقنا و  تکرح  دوشیم  نیا  درک . دـھاوخن  یھجوت  لباق  ریثات  نمـشد  میرحت  دـش ، یتمواقم  داـصتقا  رگا  دـنکب ؛ میرحت  بخ  درک . دـنھاوخ  میرحت  ار  اـم  هک 

لاثما یرادماد و  هعرزم و  هناخراک و  هاگراک و  رازھ  دنچ  نیا  ام  هک  دنھدب  شرازگ  دـنیایب  دـنناوتیم  لاس ٩۵  رخآ  یتلود  مرتحم  نیلوئـسم  میدرک ، ار  اھراک  نیا  ام  رگا  تقونآ 

نانیمطا دامتعا و  تقونآ  دندرک ، سح  مدرم  یتقو  دننک . سح  دننیبب و  مھ  مدرم  دـنھدب ، شرازگ  مدرم  هب  دـنناوتیم  دـنیوگب ؛ ار  اھنیا  دـنیایب  دـنناوتیم  میدرک . ایحا  ار  اھنیا 

. دننکیم ادیپ 

روشک نیلوئـسم  هب  دننک ، کمک  تلود  هب  دـیاب  مدرم - داحآ  هچ  یداصتقا ، دارفا  هچ  یـسایس ، دارفا  هچ   - مدرم هک  منکب  ضرع  امـش  هب  نم  دـننک . کمک  مدرم  دـیاب  هتبلا  و 

مزال کمک  نیا  اھنیا ؛ هب  دـننک  کمک  دـیاب  مھ  مدرم  و  دورب ؛ شیپ  راک  ات  دـننک  یراکمھ  رگیدـکی  اب  دـیاب  هوق  هس  رھ  تسین ؛ تلود  راـک  مھ  طـقف  هتبلا  راـک  نیا  دـننک . کـمک 

تعرـس مھ  تسا و  یبالقنا  نایرج  نایرج ، نیا  هک  میدرک  ضرع  میزادـنیب ، هار  ار  تکرح  نیا  میناوتب  رگا  تسا . مزال  مھ  هیرجم  یهوق  صوصخب  نیلوئـسم  تیدـج  تسا و 

هک یاهتـسھ  یاھهنیمز  رد  ام  یاهتـسھ  یادھـش  هک  یراک  دـینیبب ! میراد . ار  اھنیا  میدرک ، یبالقنا  راـک  هک  ییاـجرھ  رد  اـم  تشاد . دـھاوخ  تیقفوم  مھ  تشاد ، دـھاوخ 

شگنھاشیپ یداینب  یاھلولـس  یهنیمز  رد  یمظاک  دیھـش  هک  یراک  دوب ، شگنھاشیپ  مدـقمینارھط  دیھـش  هک  یراک  دـندوب ، شگنھاشیپ  تسا  ساـسح  مھ  رایـسب 

راک ناورـشیپ  اھنیا  هک   - روشحلـس موحرم  مھ ]  ] رخاوا نیا  رد  دوب و  شگنھاشیپ  ینیوآ  دیھـش  هک  یراک  مھ ]  ] یگنھرف یاھهنیمز  رد  تسا . یگرزب  رایـسب  یاـھراک  دوب ،

یاھورین هک  منکیم  رارکت  اھراب  نم  هکنیا  تسا . نیا  یبالقنا  راک  تشاد . یمارگ  دیاب  ار  اھنیا  مان  درک و  ریدقت  دیاب  ار  اھنیا  درک ، جیورت  دیاب  ار  اھنیا  دـنروشک - نیا  رد  یبالقنا 

. درک دھاوخ  تفرشیپ  دش ، یبالقنا  یهیحور  اب  یتقو  راک  تسا ؛ نیا  رطاخهب  میرادب ، هگن  دیاب  میرادب و  یمارگ  دیاب  ار  یھللابزح  یاھورین  ار و  یبالقنا 

هب هدنب  تسا ؛ مھم  رایسب  نم  رظن  هب  یگنھرف  لئاسم  هک  دینادیم  منکب . ضرع  یگنھرف  لئاسم  باب  رد  مھ ]  ] هملک کی  طقف  مدرک ؛ ضرع  ار  یتمواقم  داصتقا  ثحب  نم 

نیمھ رد  هک  دوب  شلبق  لاس  ای  دوب  هتـشذگ  لاس  مرظن  هب  هک  تسا  یبلطم  نامھ  منکب ، ضرع  مھاوخیم  زورما  هچنآ  مھدـیم و  یداـیز  رایـسب  تیمھا  یگنھرف  لـئاسم 

یمدرم شوـجدوخ  یهعوـمجم  نارازھ  روـشک  رـساترس  رد  نـالا  هک   - دـننکیم یگنھرف  راـک  هک  یمدرم  شوـجدوخ  یاـھهعومجم  نیا  هک  مدرک  ضرع  لاـس  لوا  یهـسلج 

دیاب یتلود  یاھهاگتـسد  دننک ؛ ادیپ  هعـسوت  دیاب  زورهبزور  دننکیم - یگنھرف  راک  دننکیم و  شالت  ناشدوخ  دننکیم ، رکف  ناشدوخ  دـننکیم ، راک  ناشدوخ  دـنراد  هک  تسھ 

ماظن هن  ار ، بالقنا  هن  دنراد ، لوبق  ار  مالـسا  هن  هک  یناسک  یور  هب  ار  دوخ  شوغآ  هکنیا  یاج  هب  دنگنھرف ، هب  طوبرم  هک  ییاھنآ  یتلود ، یاھهاگتـسد  دننک . کمک  اھنیا  هب 

یھللابزح یاھهچب  یور  هب  یبالقنا ، یاھهچب  یور  هب  نموم ، یاھناوج  یور  هب  اھناملسمهچب ، یور  هب  ار  دوخ  شوغآ  دننک ،] زاب   ] ار یمالسا  یاھـشزرا  هن  ار ، یمالـسا 

راک دـننک ، شالت  دـنناوتیم  ام  یبالقنا  ناناوج  اھهنیمز  یهمھ  رد  دریگیم . ماجنا  دراد  یـشزرااب  یگنھرف  یاھراک  دـننکیم ؛ راک  دـنراد  دـننک و  راک  دـنناوتیم  اھنیا  دـننک ؛ زاـب 

ادخ هب  لکوت  ادخ و  هب  نامیا  اب  رگا  امش  دیشاب ، نادیم  رد  رگا  امـش  دینادب  تسا ؛ امـش  لام  مھ  زورما  تسا ، امـش  لام  ادرف  تسا ، امـش  لام  روشک  زیزع ! ناناوج  دننک .

. دننکب دنناوتیمن  یطلغ  چیھ  اکیرمآ  زا  رتگرزب  اکیرمآ و  دیشاب ، هتشاد  دوخ  هب  رواب  رگا  امش  دینک ، تکرح 

نازومآشناد  / ٠٢/٠١/١٣٩۵ یمالسا  یاھنمجنا  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، طاشناب راودیما ، رادافو ، نموم ، ناوج  هب  ام  دراد . مربم  جایتحا  میراد  روشک  رد  ام  زورما  هک  ییوجشناد  زومآشناد و  اھنویلیم  نیا  هب  روشک  دراد ؛ جایتحا  امـش  هب  روشک 

لاس نیا ٣٧  رد  نمشد  تسا و  هتشذگ  یمالسا  یروھمج  رمع  زا  لاس  هک ٣٧  تسا  تسرد  دراد . جایتحا  روشک  یهدنیآ  دراد ، جایتحا  روشک  میراد ، جایتحا  راکتبااب  لاعف ،

هاجنپ مییوگیم  ام  هک  روطنیمھ  دنراد . تدمزارد  یاھهمانرب  درمش ؛» هراچیب  ریقح و  ناوتن  نمشد   » اما تسا  تسرد  نیا  دنکب ؛ هتسناوتن  یطلغ  چیھ  اھـشالت  یهمھ  اب 

رکف هدـنیآ  لاـس  هاـجنپ  یارب  اـم  ینعی  تسا - نیا  یملع  یهنیمز  رد  رگید  لاـس  هاـجنپ  یارب  اـم  یهماـنرب  هک  متفگ ، نیا  زا  لـبق  لاـس  راـھچ  هـس  نـم  ـالثم ]  -] رگید لاـس 

موادت دنامن ، روصحم  دنامن ، رـصحنم  ناریا  رد  تکرح  نیا  هک   - ار تکرح  نیا  موادت  هک  تسا  رکف  رد  تسا ، ددصرد  مھ  وا  دـنکیم ؛ رکف  هدـنیآ  لاس  هاجنپ  یارب  مھ  وا  مینکیم ،

امش لام  ادرف  اھناوج ؛ امش  امش ؛ دراذگن ؟ دیاب  یـسک  هچ  میراذگن ؛ یتسیاب  ام  دنکـشب ؛ مھرد  درک - ادیپ  شرتسگ  فلتخم  یاھلکـش  هب  فلتخم و  یاھاج  رد  درک و  ادیپ 

امش رد  ار  یبالقنا  ینید و  تیوھ  نآ  یتسیاب  هاگشناد  رد  روضح  هاگـشناد ، دیوریم  امـش  ادرف  دینامب . مدقتباث  مھ  دیزاسب ، هملک  یعقاو  یانعمهب  ار  ناتدوخ  مھ  تسا .

تیوھ نیا  دیاب  هن ، دنوشیم ! رگید  روج  کی  هاگشناد  دنتفر  یتقو  دنتسھ ، روج  کی  هاگشناد  هب  نتفر  زا  لبق  ات  دنایروجنیا ؛ اھیـضعب  دنک . فیعـضت  هکنیا  هن  دنک ، تیوقت 

. تسا یبالقنا  تلم  نیمھ  هب  قلعتم  تسا ، بالقنا  هب  قلعتم  هاگشناد  تسا ؛ مالسا  هب  قلعتم  مھ  هاگشناد  تسا ؛ یمالسا  هاگشناد  مھ ، هاگشناد  دنک . ادیپ  تیوقت 

. تسا مھم  یلیخ  مدق  تابث  نیا  دینک . ادیپ  مدق  تابث  دنک ؛ ادیپ  موادت  تیوھ ] نیا  ]

نیا ار ، کرابم  یهریجنز  نیا  دـینک . ظفح  ار  تاطابترا  نیا  دـینک  یعـس  دوشب . هتـسسگ  دـیابن  تاطابترا  نیا  دـنراد ، یتاطابترا  مھ  اب  اھنمجنا  نـالا  دلـسگن . ناـتتاطابترا  و 

« يرگیبالقنا  » 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 34هاگياپ  هحفص 15 
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اوصاوت قحلاب و  اوصاوت  و   » قادـصم دـینک ؛ ظـفح  تفر - دـیھاوخ  هک  اـجرھ  اـی  ییوجـشناد  ریـسم  هب  دورو  یزومآشناد و  ریـسم  زا  روبع  زا  دـعب  مھ  ـالاح ، مھ   - ار تاـطابترا 

، دزغلب شیاپ  رگا  یکی  دننکیم ؛ لصو  مھ  هب  ار ، اھرمک  ار ، رگیدکی  نامـسیر  اب  هک  کانرطخ  یاھاج  رد  اھدرونهوک  لثم  دیراد ؛ هگن  دینک و  ظفح  ار  رگیدـمھ  دـیوشب ؛ ربصلاب »

، لاصتا طابترا و  دنـشکیم ؛ الاب  دنرادیم و  هگن  ار  وا  دناهدیزغلن ، زونھ  هک  نارگید  دیزغل ، یکی  رگا  دنتـسب ، نامـسیر  دندش ، لصو  رگیدمھ  هب  یتقو  هوک ؛ رخآ  ات  دوشیمن  ترپ 

لباقم رد  مدـق ، تاـبث  یگداتـسیا ، تماقتـسا ، ینعی  ربص  ربص ؛ هب  مھ  دـینک ، هیـصوت  ار  رگیدـکی  قح  هار  ندومیپ  هب  مھ  ربصلاـب ؛ اوصاوت  قحلاـب و  اوصاوت  تسا . یروجنیا 

. تسا امش  اب  ام  ضرع  نیا  ندشن ؛ ددرم  ندیزرلن ، ندیزغلن ، خلت  ثداوح 

. درک هدافتسا  دیاب  تصرف  نیا  زا  هک  تسا ، تصرف  کی  نیا  تسا ؛ رادروخرب  نیدتم  تیریدم  زا  زورما  شرورپوشزومآ ، هناتخبشوخ  دنراد . یفیاظو  مھ  نیلوئسم  هتبلا  بخ ،

یبوخ رایـسب  یاھفرح  رـسپ ، رتخد و  نیا  نم ، زیزع  دـنزرف  ود  نیا  اھهچب ، نیا   - داد ماـجنا  دوشیم  ار  بوخ  یاـھراک  یلیخ  تسا ، اورناـمرف  نیدـت  هعومجم ، سار  رد  یتقو 

و دننک ، لابند  دننک و  هجوت  دننک و  تشاددای  ار  اھنیا  هک  نامدوخ  رتفد  هب  مھ  منکیم ، هیـصوت  نم  تسا و  یتسرد  تاکن  اتقیقح  دنداد ، رکذت  اھنیا  هک  ار  یتاکن  ینعی  دـندز ؛

یتغارف تصرف  یمالـسا ، یاھنمجنا  یارب  طـقفهن  نازومآشناد ، یارب  ـالوا  منکیم ، ضرع  نم  هچنآ  دـننک - هیکت  دـنتفگ  اـھنیا  هک  یتاـکن  نیا  یور  هک  شرورپوشزومآ  هب  مھ 

دادعتـسا و تردق و  ناوت و  تقو و  یهمھ  ام  زومآشناد  ناوج  هک  دـننکب  یروج  ار ، میلعت  اتدـمع  و  ار ، تیبرت  میلعت و  راک  یهویـش  دوشب . هداد  یبالقنا  راک  هب  نتخادرپ  یارب 

یرکف و یحور و  یمـسج و  تردـق  یهمھ  هک  دـنیبیم  ناـسنا  تسا ؛ یروجنیا  یھاـگ  دوشن ؛ تسھ  باـتک  نیا  رد  هک  یقاروا  نیمھ  فرـص  شایمـسج ، یرکف و  یورین 

داریا کی  نیا  بخ  دنکیم ؛ ادـیپ  یبالقنا  یاھراک  تغارف  هن  دـنکیم ، ادـیپ  شزرو  تغارف  هن  دـنکیم ، ادـیپ  حـیرفت  تغارف  هن  دوشیم ؛ باتک  نیمھ  فرـص  زومآشناد ،]  ] یبصع

اما دھدن  تسد  ادرف  زورما و  تسا  نکمم  تسا . یزیرهمانرب  دنمزاین  راک  نیا  تسین ، زور  ود  زور و  کی  راک  نیا ، هتبلا  دـنک . ادـیپ  تغارف  ام  زومآشناد  هک  دـننک  یراک  تسا ؛

. کی نیا  دنھدب ؛ یبالقنا  رکفت  تصرف  دنھدب ، یبالقنا  راک  تصرف  سپ  دنروایب ؛ راب  یبالقنا  دیاب  ار  اھهچب  دوشب . راک  نیا  هک  دننکب  لابند  دیاب 

ای نیدـتم ، نیما و  لکـشت  دنلکـشت ؛ کـی  اـھنیا  هک  هیداـحتا ؛ نیمھ  لـثم  یمالـسا ، یاـھنمجنا  نیمھ  لـثم  دـنھدب ؛ نادـیم  یزومآشناد  نیما  یاھلکـشت  هب  هکنیا ]  ] مود

[ هک روطنامھ   -] دنھدب تاناکما  دنھدب ، تصرف  دننک ؛ راک  هک  دنھدب  نادیم  دنھدب ، نادیم  اھنیا  هب  نیدتم ؛ نیما و  لکشت  تسا ، لکشت  کی  یزومآشناد ؛ جیـسب  جیـسب ،

غیلبت و اب  لوپ و  اب  دـیراد ، امـش  هک  ار  ییاھهزیگنا  نیا  میتساوخیم  رگا  ام  دـننادب . ردـق  دـنھدب ، نادـیم  اھنیا  هب  یونعم ؛ تاناکما  یدام ، تاناکما  دـنتفگ - اھناوج  نیا  اـجنیا 

، میدرکیم جرخ  مھ  ار  تورث  یهمھ  رگا  منکیم  ضرع  هدـنب  مھ  اجنیا  مھبولق . نیب  تفلا  آم  اعیمج  ضرالا  یف  ام  تقفنا  ول  تشادـن ؛ ناکما  زگرھ  مینک ، تسرد  اھنیا  دـننام 

نم و یاھلد  تسا ، ادخ  تسد  اھلد  هدرک ؛ ادخ  ار  نیا  دـشوجیم ؛ دراد  نورد  زا  نیا  مینک . عمج  ار  هقالع  قوش و  همھ  نیا  ناوت و  همھ  نیا  هزیگنا و  همھ  نیا  میتسناوتیمن 

نادیم دراو  دندمآ  اھنیا ، لاثما  جیـسب و  رد  هچ  یمالـسا ، یاھنمجنا  یهیداحتا  رد  هچ  ام ، یاھناوج  نادیم ؛ رد  دندمآ  نالا  اھنیا  مینادـب . ردـق  ار  نیا  تسا . ادـخ  تسد  امش 

. درک یونعم  یدام و  کمک  اھنیا  هب  دیاب  داد ، نادیم  دیاب  اھنیا  هب  روشک ؛ یارب  بالقنا ، یارب  ادخ ، یارب  دننک  راک  دنھاوخیم  دندش و 

دینک ضرف  دوشیم . تفلاخم  یبالقنا  یاھراک  اب  ماهدینـش - متـشاد ، عالطا  مھ  هدنب  دنتفگ ؛ نامزیزع  ناوج  ود  نیا  زا  یکی  مھ  اجنیا   - سرادم زا  یـضعب  رد  موس ، یهتکن 

عنام امسر  یھاگ  دننکیم ؛ یـشارتعنام  کمک ، یاجهب  هسردم  نیلوئـسم  دننک ؛ یزاسهدامآ  دننک و  یزیرهمانرب  لاثمبابنم -  - نمھب مودوتسیب  یارب  دنھاوخیم  اھهچب 

ندناوخ سرد  رانک  رد  اما  دینادیم ، مندناوخ ؛ سرد  رادفرط  هدنب  دنناوخب ؛ دیاب  مھ  بوخ  دنناوخب ، دیاب  ار  ناشـسرد  اھهچب  دوشب . دروخرب  دیاب  درکیور  نیا  اب  هن ، دنوشیم ؛

. دریگب ماجنا  دیاب  مھ  یبالقنا  راک  نیا 

هک دنتـسھ  ییاھناوج  تشم  کی  الاح  هک  مشاب  هتـشادن  ربخ  هدنب  هکنیا  هن  تسا ؛ شخبدـیما  ام  روشک  رد  یناوج  طیحم  تسا ؛ شخبدـیما  ام  روشک  ناوج  نم ! نازیزع 

یرازگـساپس لاعتم  یادخ  زا  روشک ، یناوج  طیحم  هب  منکیم  هاگن  هکیتقو  عمجرـس  اما  مراد  عالطا  هدنب  مھ  ار  اھنآ  ارچ ، دننکیم ؛ یدـب  یاھراک  دـنوریم ، یطلغ  یاھهار 

، دـننیدتم دـننموم ، هک  میراد  ناوج  گرزب  یهعومجم  کی  ام  اھناوج ، یور  زکرمت  ینمـشد و  عیـسو  یهھبج  نیا  اب  هزیگنا ، همھ  نیا  اب  فارحنا ، لماوع  همھ  نیا  اـب  منکیم .

یاهدع دننآرق ، لھا  یاهدـع  تسا . یگرزب  زیچ  یلیخ  تسا ؛ یمھم  یلیخ  زیچ  نیا  تسین ؛ یمک  زیچ  نیا  دـنتیونعم ؛ هب  قشع  روش و  لھا  دنلـسوت ، لھا  دـنایبالقنا ،

؛ تسا شزرا  اب  یلیخ  تسا ، تمظع  اب  یلیخ  نیا  دـنبالقنا . رھاظم  رد  بالقنا و  یاھنادـیم  رد  یگداتـسیا  لھا  یاهدـع  دـننیعبرا ، یورهدایپ  لھا  یاهدـع  دـنفاکتعا ، لـھا 

. تسا فلاخم  اھنیا  یهمھ  اب  نمشد 

بالقنا  / ٠٢/٢۵/١٣٩۵ ربھر  اب  نارھت  ناتسا  هیملع  یاھهزوح  بالط  ناسردم و  ناریدم ، رادید 

نیا هیملع  یاھهزوح  ندوب  یبالقنا  ترورـض  رب  ررکم  دیکات  تلع  دندوزفا : دندناوخ و  نویناحور  املع و  مھم  یهفیظو  رگید  ار  یـسایس » تیادھ   » یاهنماخ هللاتیآ  ترـضح 

. تسین ریذپناکما  تیناحور  رمتسم  روضح  نودب  هعماج ، روشک و  یبالقنا  حیحص و  تکرح  رارمتسا  هک  تسا 

هب تیناحور  روضح  نتفاین  رارمتـسا  تلعهب  یلم  تضھن  تیطورـشم و  دندوزفا : تفن » تعنـص  ندش  یلم  تضھن  تیطورـشم و  وکابنت ،  » یایاضق هب  هراشا  اب  بالقنا  ربھر 

نیا ریغ  رد  هک  ارچ  دنک  فقوتم  نآ  زا  سپ  بالقنا و  میظع  تکرح  رد  ار  تیناحور  روضح  نمـشد ، تشاذگن  هک  دوب  نیا  هللاهمحر )  ) ینیمخ ماما  رنھ  اما  دیـسرن  دوخ  فادھا 

. دادیم همادا  دوخ  تکرح  هب  یمالسا  یروھمج  هن  دشیم و  زوریپ  بالقنا  هن  تروص ،

مالسلاهیلع  / ٠٣/٠٣/١٣٩۵ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

؛ دوریمرد ناشتسد  زا  یژولوئدیا !»  » هچ و هچ و  کشوم و  درک : فیدر  تسھ  یمالـسا  یروھمج  هیلع  هک  ار  یتاماھتا  ییاکیرمآ ، لوئـسم  کی  نیا ، زا  لبق  زور  دنچ  نیمھ 

بجوم هک  تسا  نیا  دیورن . رابکتـسا  رفک و  یهھبج  رفاک و  نمـشد  راب  ریز  هک  ار  امـش  دنکیم  راداو  هک  یمالـسا  رکفت  رکفت ؛ ینعی  یژولوئدیا ] نیا  . ] دنھدیم ول  ار  ناشدوخ 

نیا تسا ؛ هتشاد  هگن  اپرـس  ار  ناریا  تلم  هک  تسا  هزیگنا  نیا  تسا . امـش  رادتقا  بجوم  هک  تسا  نیمھ  تسا ؛ امـش  رادتقا  بجوم  هک  تسا  نیمھ  و  تسا ، ینمـشد 

نیا ناریا ؛ تلم  یارب  یمالـسا و  یروـھمج  ماـظن  یارب  یمالـسا  یبـالقنا و  تیوـھ  ظـفح  یگداتـسیا . تسا ؛ هتـشاد  هـگن  ناریا  تـلم  رد  ار  خـسار  مزع  هـک  تـسا  هزیگنا 

تردـق یهطیح  هب  ار  یزاسمیمـصت  یریگمیمـصت و  زکارم  دـنناوتب  هکلب  دـندرک  شـالت  یلیخ  درادـن . مھ  یاهراـچ  تسا ؛ یکاـش  تدـشب  نآ  زا  نمـشد  هـک  تـسا  یزیچنآ 

. تسناوت دنھاوخن  یھلا  یهوق  لوح و  هب  یھلا و  قیفوت  هب  دنتسناوتن و  اما ] ، ] دنروایب رد  ناشدوخ 

هاپس تسا : دنلبرـس  رختفم و  مان  نیا  هب  هک  دیتسھ  ینامزاس  امـش  اما  دنـشاب ، دیاب  ای  دنبالقنا  رادساپ  ناریا  تلم  یهمھ  هتبلا  بالقنا . رادساپ  دیبالقنا ، رادساپ  امش 

هک ییاھمسا  رد  دنتسھ ؛ ینابـصع  رتشیب  همھ  زا  هاپـس ، هب  تبـسن  مھ  زورما  دیھدب . رارق  ناتراک  یهحولرـس  دیاب  امـش  ار ، ریبک  داھج  نیا  یمالـسا . بالقنا  نارادساپ 

هک تسا  نیا  تلع  دـنھدیم ؛ رارق  اـھییوگغورد  نیا  اھییوگدـب و  نیا  جاـمآ  ار  هاپـس  رتشیب ، همھ  زا  دـننزیم ، هک  ییاـھتمھت  رد  دـننکیم ، هک  ییاھیـشاحف  رد  دـنروآیم ،

. دیھدن تسد  زا  ار  تلاح  نیا  یریگتھج و  نیا  هیحور و  نیا  تسا . هداتسیا  هک  هداد  ناشن  هاپس 

راب نیا  هک  دیتسھ  امش  دیراد ؛ هگن  ظوفحم  شتزع  اب  ار  خیرات  نیا  دیاب  هک  دیتسھ  امـش  تسا ؛ امـش  لام  هدنیآ  تسا ، امـش  لام  ادرف  نم ! زیزع  یاھهچب  زیزع ! یاھناوج 

گنج یاھیناریو  هتبلا  تسا . رتتخـس  یماظن  گنج  زا  هک  ینادیم  کی  رد  هکلب ] ، ] یماظن گنج  نادـیم  رد  هن  تسا ؛ شیپ  رد  اھرھـشمرخ  دـیراد ؛ شودرب  ار  تیلوئـسم 

، یـساسا گرزب و  تسایـس  نیا  یداصتقا  شخب  ینعی  یتمواقم ، داصتقا  میتفگ  ام  هکنیا  تسا . رتشیب  شایتخـس  اما  دراد ، لابند  هب  ینادابآ  سکعب ، درادـن ؛ ار  یماظن 

یگنھرف یاھهاگتـسد  یهمھ  و  دـننکب ، لابند  دـننکن و  اھر  ار  شوجدوخ  یگنھرف  یاھراک  یبالقنا  یھللابزح و  نموم و  یاھناوج  میتفگ  هکنیا  تسا . یداصتقا  تمواـقم 

یهمھ زا  هکنیا  تسا . ریبـک  داـھج  تسا ، گرزب  داـھج  نیا  تسا ، تیعبت  مدـع  نیا  یگنھرف  شخب  نیا ، دـننک ، تکرح  تھج  نیا  رد  هک  مـینکیم  مـیدرک و  توـعد  ار  روـشک 

زا دـنروایب و  نادـیم  هب  دـنروایب و  هنحـص  هب  دـنزادنیب و  راـک  هب  روشک  نیا  تفرـشیپ  تمدـخ  رد  ار  ناـشدوخ  یاھدادعتـسا  هک  مینکیم  توـعد  روـشک  دوـجوم  یاھدادعتـسا 

: دراد یداعبا  ریبک  داھج  نیا  تسا . ریبک  داھج  نیا  یعامتجا  لاعف  شخب  نآ  نیا  دننکب ، لابقتسا  اھدادعتسا  نیا  زا  هک  مینکیم  توعد  نالوئـسم  ریاس  یتلود و  نالوئـسم 

. اریبک اداھج  هب  مھدھٰج 

لئاق ام  هن ، دینک ؛» هطبار  عطق  ایند  اب  دنیوگیم  نویبالقنا   » دنیوگیم غوردـب  دـنبوکب ، ار  یھلا  تسایـس  نیا  هکنیا  یارب  اھیـضعب  تسین ؛ ایند  اب  یهطبار  عطق  یانعمهب  نیا 

تیوھ و اما  دـننکب ، دتـسوداد  دـننکب ، هلدابم  دنـشاب ، هتـشاد  هطبار  دـننکب ، دـمآوتفر  میتسین ؛ مھ  روشک  رود  ندیـشک  راصح  هب  لـئاق  میتسین ، اـیند  اـب  یهطبار  عطق  هب 

« يرگیبالقنا  » 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 34هاگياپ  هحفص 16 
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ماظن یهدـنیامن  لـثم  دـننکب ، تکرح  یمالـسا  ماـظن  یهدـنیامن  لـثم  نینموم ؛ متنک  نا  نولعـالا  متنا  و  تسا : اـم  فرح  نیا  دـنربن ؛ داـی  زا  ار  ناـشدوخ  یلـصا  تیـصخش 

دادرارق زیم  تشپ  مالـسا  یهدـنیامن  یمالـسا و  ناریا  یهدـنیامن  لثم  اما  دـیدنبب ، دادرارق  دـنکیم ، اـضتقا  روشک  تحلـصم  هک  اـجرھ  اـب  همھ ، اـب  دـنیوگب . نخـس  یمالـسا 

اجنآ رد  یناـسک  هک  تسین  یماـظن  داـھج  لـثم  داـھج  نیا  دراد . مزـال  صـالخا  داـھج  نـیا  دراد ، مزـال  یدنمـشوھ  داـھج  نـیا  دـننک ؛ تـکرح  هنادنمـشوھ  هـمھ  دینیـشنب .

داھج نیا  نارگراثیا - نازابناج و  نیا  ادھش و  نیا  هب  مینکیم  راختفا  اھام  هک   - دنوشب هداد  ناشن  نامرھق  لثم  ناشزابناج  هچ  ناشهدنز و  هچ  ناشدیھش ، هچ  دنـشخردب و 

. داھج نیا  دراد  مزال  صالخا  دسانشن ؛ سکچیھ  ار  وا  یهرھچ  اما  دشکب ، تمحز  مھ  یلیخ  یسک  تسا  نکمم  هک  تسا  یداھج 

مالسلاهیلع  / ٠٣/٠٣/١٣٩۵ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

هک تسا  نیا  هب  فقوتم  تسا ، نآ  ماجنا  یارب  اسر  ام  یاھییاناوت  هچنآ  یهمھ  مینکب ، دیاب  هچنآ  یهمھ  میتفگ ، هچنآ  یهمھ  تسا ؛ نیا  منکیم  ضرع  هک  یبلطم  نیرخآ 

تیوھ یهناوتـشپ  دـش ، نیمات  رگا  هک  تسا  یاهطبار  نآ  لاعتم ، یادـخ  اب  اھلد  یهطبار  میھدـب . شیازفا  ادـخ  اب  ار  نامتالـسوت  مینک ، هجوت  مینک ، عرـضت  لاـعتم  یادـخ  هب 

. دنک مھارف  میدرک  ثحب  هک  ار  یاهنیمز  نیا  تسناوت  دھاوخ  هک  تسا  ام  یهدارا  مزع و  یبالقنا و 

یربھر  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

- هدرک ادیپ  هعـسوت  زورهبزور  اھتنم  هدش  عورـش  هک  تسا  اھلاس  هدـش ، عورـش  هک  تسا  لاس  دـنچ  تسین ، مھ  زورما  لام  هک   - دریگیم ماجنا  دراد  موس  یهلحرم  رد  هچنآ 

نآ و  فلتخم ؛ تاھج  هب  فلتخم و  نالوئـسم  هب  مھدیم  رکذت  ررکم  رد  ررکم  هدنب  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  تسا ، کانرطخ  یلیخ  هک  تسا  نیا  تسا ؛ رگید  عون  زا  مرن  گنج 

هک اـم  تابـساحم . رییغت  یارب  ذوفن  زا  تسا  تراـبع  نآ  مدرم ؛ یاـھرواب  رییغت  یارب  ذوفن  زا  تسا  تراـبع  نآ  یریگمیمـصت ؛ یزاسمیمـصت و  زکارم  رد  ذوـفن  زا  تسا  تراـبع 

عـضوم روجنیا  هک  دوشیم  نیا  شاهجیتن  هبـساحم  نیا  مینکیم ؛ یاهبـساحم  کی  نامدوخ ، یاھراک  یارب  میراد  یاهبـساحم  کـی  اـجنیا ، میاهتـسشن  میتسھ و  لوئـسم 

؛ نیلوئـسم رد  اھهبـساحم  رییغت  تسا : نیا  اھنآ  یـساسا  یاھراک  زا  یکی  درک . دـھاوخ  ادـیپ  رییغت  ام  یریگعضوم  دـنھدب ، رییغت  دنتـسناوت  ار  اـم  یهبـساحم  رگا  میریگب ؛

مجاھت هک  تسا  یکانرطخ  راک  نآ  نیا  دننکیم . یریگمیمصت  دننکیم و  یزاسمیمصت  هک  ییاھهعومجم  یریگمیمصت ، یزاسمیمصت و  زکارم  رد  رییغت  مدرم ؛ رد  اھرواب  رییغت 

یاھورین هب  دـننکیم ؛ هلمح  نابھگن  یاروش  هب  یتاغیلبت ؛ یهلمح  دـننکیم ، هلمح  هاپـس  هب  تسھ ؛ ظفاحم  ظفاح و  یاھناینب  هب  مجاـھت  تسھ ، نآ  رد  بـالقنا  یناـبم  هب 

مرتحم نایاقآ  امـش  منادیمن  نم  اھفرح ؛ نیا  زا  تسا  رپ  هناگیب  تاغیلبت  هناگیب و  یاھنویزیولت  هناگیب و  یاھویدار  نالا  دـننکیم ؛ هلمح  یھللابزح  نموم  یاھناوج  نموم و 

نیبطاخم هکنیا  یارب  دـننکیم  راک  اھهنیمز  نیا  یور  دـنراد  مئاد  هدـمآ ، دوجو  هب  هک  یتاطابترا  دـیدج  یاھرازبا  نیا  اـب  صوصخب  دـینیبیم ؛ ردـقچ  دـیراد ، یـسرتسد  ردـقچ 

کی رد  دـنبوکیم . نآ ، لاثما  یتیمکاح و  دـنوخآ  لثم ] ، ] نوگانوگ نیوانع  اب  ار  یبـالقنا  یناـحور  دـننکیم ؛ هلمح  یبـالقنا  نویناـحور  هب  دـنناسرب . هجیتن  نیا  هب  ار  ناـشدوخ 

تسا و وا  نورد  رد  هک  یرـصانع  زا  یمالـسا  ماظن  هک  دـننک  یراک  دـنھاوخیم  تسا ؛ تردـق  رـصانع  زا  ماظن  ندـش  یھت  یارب  یزاسهنیمز  مرن ، گـنج  نیا  رد  شـالت  هملک :

تمس و نیا  هب  شندناشک  شندرب و  نیب  زا  رگید  دوبن ، رادتقا  یتقو  دوبن ، وا  رد  تردق  رـصانع  یتقو  دش ، فیعـض  یتقو  دوشب . یلاخ  دوشب و  یھت  تسا ، وا  رادتقا  یهیام 

. تیعبت هب  دننک  راداو  ار  وا  دنھاوخیم  دوب ؛ دھاوخن  اھتردقربا  یارب  یلکشم  راک  تمس ، نآ  هب 

نآرق هب ،»  » ریمض نیا  زا  دارم  دناهتفگ  ریسافت  رد  اریبک ؛ اداھج  هب  مھدھٰج  نیرفٰکلا و  عطت  الف  مدرک ؛ حرطم  نیا  زا  لبق  زور  دنچ  نم  هک  تسا  یریبک  داھج  نامھ  یاج  اجنیا 

یهمـالع موـحرم  مھ  تسا ،] هتفگ  « ] ناـیبلاعمجم  » رد یـسربط  موـحرم  مھ  نکل ، ددرگرب  نآ  هب  ریمـض  هک  تـسا  هدـماین  تراـبع  رد  نآرق  یهـملک  ـالاح  هـکنیا  اـب  تـسا ،

، مدمآ هک  دعب  متفگ ؛ ینارنخـس  رد  ار  نیمھ  اجنآ  مھ  هدنب  نآرقلاب ؛»  » ینعی هب »  » زا دارم  هک  دھدیم  ناشن  مالک  قایـس  دنیوگیم  یئابطابط  یهمالع  موحرم  یئابطابط ؛

نآ زا  لـعف  هک  یردـصم  نآ  ینعی  هعاطالامدـع  هعاـطالا ؛» مدـعب   » ینعی هب ،» مھدـھٰج  نیرفٰکلا و  عـطت  ـالف   » هک دراد  دوـجو  اـجنیا  رد  یحـضوا  هجو  کـی  هک  دیـسر  منھذ  هب 

انعم نیا  ریبک ؛ داھج  دـش  هعاطالامدـع  سپ  اریبک ؛ اداھج  هعاطالامدـع ، نیا  هب  ینعی  هب ، مھدـھٰج  نیرفٰکلا و  عطت  ـالف  تسا ؛ لعف  نآ  رد  رتتـسم  و  دنکیم ]  ] ادیپ قاقـشنا 

داھج تسا . یمھم  لامتحا  لامتحا ، نیا  لاحرھهب  نکل  هن ، اـی  دـناهداد  ار  لاـمتحا  نیا  یناـسک  نیرـسفم  نیب  رد  منیبب  مدرکن  صحف  هتبلا  نم  ـالاح  تسا ؛ نھذ  هب  برقا 

هار بیقعت  یرگیبالقنا ، ریسم  یبالقنا ، ریسم  تسا ؛ نیا  سلجم  نیا  یریگتھج  ریـسم و  سپ  نمـشد . زا  یورهلابند  مدع  یارب  تیعبت ، مدع  یارب  داھج  نیا ؛ ینعی  ریبک 

. ادخ نید  میکحت  مالسا ، میکحت  بالقنا ،

یربھر  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

، تسا اوقت  ندوب ، یبالقنا  کالم  دـسریم  مرظن  هب  هدـنب  تسیچ ، اـھهعومجم  نیا  رد  ندوب  یبـالقنا  کـالم  مینکب  ضرع  مینک و  تراـسج  میھاوخب  هچناـنچرگا  هتبلا  ـالاح 

مھ ار  مزال  تعاجش  میشاب ، هتشاد  اوقت  ام  هچنانچرگا  تسا . ندوب  یبالقنا  کالم  اھنیا  تسا ؛ مئآل » همول   » زا ندیسرتن  تسا ، تحارص  تسا ، تریـصب  تسا ، تعاجش 

میتسناوت رگا  میشاب ، هتشاد  تسا - رضم  تحارص  اجنآ  هن ؛ تسا ، مزال  هینکت  هک  ییاجنآ  تسا ؛ مزال  تحارـص  هک  ییاج  رد  هتبلا ]  -] مھ ار  مزال  تحارـص  میـشاب ، هتـشاد 

، تسین هک  صاخ  تلود  کی  تسین ، هک  درف  کی  نمشد  تسا ؛ هھبج  کی  نمـشد  میـشاب . هتـشاد  نمـشد  زا  تسرد  تخانـش  میتسھ .] یبالقنا   ] میھدب ماجنا  ار  اھنیا 

هب تبـسن  ار  ام  دناوتیم  هک  دنکیم  تکرح  یروج  هھبج ، نیا  اجک  زا  تسا و  هھبج  نیا  هب  یهتـسباو  یـسک  هچ  مینیبب  میـسانشب و  ار  هھبج  نیا  دیاب  ام  تسا ؛ هھبج  کی 

دراو نمشد  هک  تسھ  یھاگ  دنکیم . ینمشد  یروج  هچ  نمشد ]  ] مینادب میسانشب ؛ مھ  ار  ینمشد  یاھهویش  میـسانشب ، ار  نمـشد  یهھبج  دنک . هبتـشم  شدوخ 

نآ زا  تسا و  یبوخ  راک  مینیبیم  مینکیم  هاگن  ار  راک  رھاظ  تسیچ ؛ فدـھ  نآ  مینادـیمن  تسرد  ام  زیمآتثابخ و  فدـھ  کی  دـصق  هب  دـنکیم  عورـش  ار  یراک  کـی  دوشیم ،

دندرک عورش  ار  یراک  کی  اھنآ  هک  ار  یدراوم  میراد  میاهتـشاد و  روشک  رد  لیبق  نیا  زا  میاهتـشاد ؛ دنکیم . لابند  ار  شدوخ ]  ] فدھ نآ  دراد  وا  هکیلاحرد  مینکیم ؛ لابقتـسا 

نمشد فادھا  رگا  میشاب ، هتشاد  تریصب  رگا  هکیلاحرد  درادن ؛ یلاکـشا  هکنیا  تسا ، یبوخ  راک  هکنیا  بخ  بجع ! میتفگ  میدرک  هاگن  ار  راک  رھاوظ  مھ  ام  یفدھ ، کی  اب 

. میروخیمن لوگ  یروجنیا  میسانشب ، ار 

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

هدافتـسا ناونع  نیا  زا  رتمک  تسا و  هتفر  راکهب  رتمک  ام ، ناـشلامیظع  لـحار  ماـما  یهراـبرد  هک  یفاـصوا  نیواـنع و  زا  یکی  مینزب . فرح  میھاوخیم  راوگرزب  ماـما  یهراـبرد 

ام هک   - تفص نیا  اما  مینکیم  فیصوت  هراومھ  یددعتم  تافـص  اب  ار  ماما  ام  یبالقنا . دبعتم  نموم  منکیم : ریبعت  روجنیا  نم  هک  عماج  ناونع  کی  زا  تسا  ترابع  میاهدرک ،

. ... تسا یبالقنا  تسا ، دبعتم  تسا ، نموم  تسا ؛ عماج  تفص  کی  میاهدرک - فیصوت  نآ  اب  ار  ماما  رتمک 

یاھتردـق تسا . نآ  نمـضتم  بالقنا  یهملک  هک  یتایـصوصخ  نیا  یهمھ  یاوشیپ  ینعی  بالقنا  ماما  دراد ؛ دوجو  یرامـشیب  قیاـقح  نآ  لد  رد  تسا و  هملک  کـی  بـالقنا 

نیا اب  ماما ؛ یرگیبالقنا  تفص  دوب : تفص  نیا  رطاخهب  رتشیب  راوگرزب ، ماما  زا  دندیـسارھیم  هتبلا  دندوب و  ینابـصع  دندوب ، کانبـضغ  هراومھ  ماما  هب  تبـسن  هک  مھ  یدام 

تـشحو بالقنا  یهملک  زا  یدام  یاھتردـق  اـساسا  دننمـشد . دـنراد و  تموصخ  وا  یرگیبـالقنا  تیـصوصخ  اـب  ناریا  تلم  نانمـشد  مھ  زورما  دـندوب . نمـشد  وا  تیـصوصخ 

یرگیبالقنا هک  داد  مھاوخ  حرش  تسا ؛ یرگیبالقنا  رطاخهب  دننکیم ، دراو  هک  مھ  ییاھراشف  دنمریم . دنسارھیم ، دننکیم ، تشحو  یمالـسا » بالقنا   » یهملک زا  دننکیم ؛

اب یھاگ  یاهتـسھ ، یهناھب  اب  یھاگ  دوشیم ؛ دراو  فلتخم  یاھهناھب  اب  هتبلا  اھراشف  دنـسرتب . هک  دـنراد  قح  تسا ؛ ییاھیـشمطخ  یناعم و  میھافم و  هچ  نمـضتم 

یرگیبالقنا تیـصوصخ  زا  یمالـسا  ناریا  نانمـشد  ناریا و  تلم  نانمـشد  هک  نیمھ  زا  تسا  تراـبع  هیـضق  تقیقح  اـما  لـیبق ، نیا  زا  ییاـھهناھب  رـشب و  قوقح  یهناـھب 

هب طوبرم  میرحت  لصا  تسا ؛ میرحت  یمالـسا  بالقنا  رطاـخهب  ناریا  تفگ : ییاـکیرمآ  رادمتـسایس  کـی  نیا ، زا  لـبق  هاـم  دـنچ  رد  رخاوا ، نیمھ  رد  دـننارگن . دـنراد و  همھاو 

. ... تسا تقیقح  کی  نیا  تسا ! لاس ۵٧ - بالقنا  ینعی   - بالقنا ١٩٧٩

کرد ار  بالقنا  زا  لبق  نارود  هک  ام  زیزع  یاھناوج  درک . جراخ  یددـعتم  یاـھبالجنم  زا  ار  روشک  بـالقنا ، یهلیـسوهب  دیـشک ؛ نوریب  اـھبالجنم  زا  ار  روشک  اـم  یبـالقنا  ماـما 

، دنادن ار  دوخ  یـساسا  یهلئـسم  یتلم  کی  رگا  تسا . نیا  یـساسا  یهلئـسم  تسا ، نیا  هلئـسم  هک  دننک  هجوت  دننک و  تقد  تسرد  دـیاب  دـناهدرکن ، سمل  دـناهدرکن ،

« يرگیبالقنا  » 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 34هاگياپ  هحفص 17 
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داـسف بـالجنم  زا  یگدـنامبقع ، بـالجنم  زا  یگتـسباو ، بـالجنم  زا  داد ؛ تاـجن  اـھبالجنم  زا  ار  روـشک  نیا  دـمآ  یمالـسا  بـالقنا  هک  تسا  نیا  هلئـسم  دوـشیم . هارمگ 

. ... یللملانیب تراقح  بالجنم  زا  یقالخا ، داسف  بالجنم  زا  یسایس ،

رب طورشم  میسرب ، اھفدھ  نآ  هب  میناوتیم  تسا . دایز  رایـسب  هلـصاف  اھفدھ  نآ  ات  زونھ  اما  میاهدرک  ادیپ  یدایز  یاھدرواتـسد  بالقنا ، تھج  رد  تکرح  تکرب  هب  زورما  ات  ام 

شیپ میدرک  لمع  یبالقنا  اجرھ  ام  ماما ، تلحر  زا  دعب  دروآرد . تکرح  هب  ار  یمالـسا  یهعماج  راطق  ماما ، هک  یلیر  یور  رب  دـنک ؛ تکرح  لیر  نیمھ  یور  رب  راطق  نیا  هکنیا 

رد یریصقت  رگا  مدوب ؛ لوئسم  مدوخ  اھلاس  نیا  رد  هدنب  تسا . یتیعقاو  کی  نیا  میدش ؛ ماکان  میدنام و  بقع  میدرک ، تلفغ  یداھج  تکرح  یرگیبالقنا و  زا  اجرھ  میتفر و 

تلفغ میدرک و  یھاتوک  اجرھ  میتفر ؛ شیپ  میدرک ، تکرح  لیر  نآ  یور  رب  میدرک ، تکرح  یداـھج  میدوب ، یبـالقنا  اـجرھ  تسھ ؛ مھ  ریقح  نیا  هجوتم  دـشاب ، بلطم  نیا 

. میورب شیپ  یبالقنا  مینک و  تکرح  یبالقنا  هکنیا  طرش  هب  میسرب  میناوتیم  میدنام . بقع  میدرک ،

نالاعف یـسایس ، نـالاعف  دـنبطاخم ؛ نالوئـسم  میتسھ ؛ اـم  یهمھ  نخـس ، نیا  بطاـخم  تسا ؛ دـعب  یاـھادرف  لـسن  ادرف و  لـسن  زورما و  لـسن  نخـس ، نیا  بطاـخم 

دننادب دیاب  همھ  دننخس ؛ نیا  بطاخم  همھ  نایرھش ، ناییاتسور ، ناروهشیپ ، نایوزوح ، نایھاگـشناد ، ناناوج ، دننخـس ؛ نیا  بطاخم  همھ  یعامتجا ، نالاعف  یگنھرف ،

یروآتقر تشونرـس  تشونرـس  تقونآ  درک و  تکرح  یرگید  یهویـش  هب  ناوـتیم  و  تسا ؛ یعطق  تفرـشیپ  تقونآ ، درک و  تکرح  یبـالقنا  یهویـش  اـب  ار  هار  نـیا  ناوـتیم 

. ... دوب دھاوخ 

، سرتن دندش ؛ جلف  میرحت  زا  هن  دندیـسرت ، میرحت  زا  هن  دندیـسرت ، یماظن  دیدھت  زا  هن  مدرم  مینکیم ، میرحت  دنتفگ  مادم  مینکیم ، هلمح  دنتفگ  مادم  میدش ، دیدھت  مادـم 

، ام نایھاگـشناد  ام ، ناروهشیپ  ام ، نویناحور  ام ، یاھناوج  ام ، فلتخم  یاھرـشق  ام ، مدرم  دـشاب . نیمھ  دـیاب  مھ  سپ  نیا  زا  دـنداد ؛ همادا  ار  تکرح  دنلبرـس ، عاـجش ،

ات دنشاب  یبالقنا  همھ  و  درک - مھاوخ  ضرع  ار  ییاھصخاش  هک   - دننکب تکرح  یبالقنا  دننامب و  یبالقنا  دیاب  ام  یاھیسلجم  ام ، یاھیتلود  ام ، نالوئسم  ام ، نیققحم 

. میھدب همادا  میورب و  شیپ  تیقفوم  اب  ار  هار  نیا  میناوتب 

لایخ روجنیا  هناک  یـضعب  هن ، تسا ؛ هدوب  ماما  رانک  رد  تازرابم  نارود  رد  ای  تسا ، هدوب  ماـما  نارود  رد  هک  تسا  یـسک  نآ  طـقف  یبـالقنا  مینک  ناـمگ  هک  تسا  اـطخ  نیا 

یانعم رگا  هن ، دـندوب ؛ ماما  راـنک  رد  دنتـشاد ، روضح  راوگرزب  ماـما  تموکح  نارود  رد  اـی  تازراـبم  نارود  رد  اـی  ماـما  نارود  رد  هک  دنتـسھ  یناـسک  نآ  نویبـالقنا  هک  دـننکیم 

ییاھـصخاش اھرایعم و  نآ  اب  دنـشاب ، یبالقنا  دـنناوتیم  دـنایبالقنا و  اھناوج  تسا ؛ همھ  لام  بالقنا  دوب . میھاوخ  اھلاتاپوریپ  ام  نیمھ  یبالقنا  میریگب ، نیا  ار  یبالقنا 

ار ناشدوخ  ناج  هک  دندوب  یناسک  میدید  سدقم  عافد  نارود  رد  هکنانچمھ  دـشاب ؛ رتیبالقنا  بالقنا ، رد  رادهقباس  نم  زا  زورما  ناوج  کی  دـناوتیم  درک . مھاوخ  ضرع  هک 

یهدامآ هک  ییاھنآ  دنتـسھ ؛ اھنآ  لماک ، یبالقنا  دصرددص ، یبالقنا  دندرک ؛ ادف  ار  ناشناج  دنتفر ، هھبج  هب  ماما  نامرف  ذافنا  هار  رد  بالقنا و  نیا  هار  رد  دـنتفرگ  تسد  فک 

یراج طش  کی  بالقنا  هن ، دندوب ؛ وا  رانک  رد  ای  دنتخانشیم  ار  ماما  ای  دندوب  ماما  اب  تازرابم  نارود  رد  هک  یاهدع  کی  هب  مینک  رصحنم  ار  یبالقنا  دیابن  ام  سپ  دنایراکادف ؛

. اھناوج امش  بلغا  لثم  دندیدن ؛ ار  ماما  ولو  دنایبالقنا ، دننکیم  شالت  دنراد و  روضح  تازیمم  نیا  اب  خیرات  لوط  رد  هک  یناسک  یهمھ  تسا و 

ریبعت نویبالقنا ، اـھیبالقنا و  هب  مینک  هراـشا  میھاوخیم  یتقو  اـی  تسا ؛ یطارفا  ینـالف  ینعی  تسا ، یبـالقنا  ینـالف  میتفگ  رگا  مینک  لاـیخ  اـم  هک  تسا  اـطخ  مھ  نیا 

رد دـیابن  تسا ، ناریا  نانمـشد  فرح  اھهناگیب و  تاغوس  هک  ییاـھهناگود  نیا  تسین . ندوب  یطارفا  یاـنعم  هب  یرگیبـالقنا  تسا . اـطخ  نیا  هن ، میربب ؛ راـک  هب  ار  یطارفا 

دنیوگیم ار  یبالقنا  ریغ  وردنت ، دنیوگیم  ار  یبالقنا  میرادن . وردنک  وردنت و  ثحب  ورهنایم . وردنت و  هب  ار  مدرم  دننکیم  میسقت  اھنآ  دنک ؛ زاب  اج  ام  یسایس  گنھرف  رد  ناریا و 

. تسا یبالقنا  یبالقنا ، مینکب . رارکت  دیابن  ار  نیا  ام  دننکیم ، رارکت  ناشتاراھظا  رد  ناشتاغیلبت ، رد  ناشیاھویدار ، رد  ار  اھنیا  اھنآ  تسا ، هناگیب  یهناگود  کی  نیا  ورهنایم !

هب هن . میـشاب ؛ هتـشاد  عقوت  یرگیبالقنا  زا  یهجرد  کی  ای  میـشاب ؛ هتـشاد  عقوت  یبالقنا  لمع  عون  کی  دنتـسھ ، یبالقنا  هک  یناسک  یهمھ  زا  ام  هک  تسا  اطخ  مھ  نیا 

دنکن تکرح  یبوخ  نآ  هب  رفن  کی  دـنک ، تکرح  رتھب  یبالقنا  لمع  بالقنا و  میھافم  هب  تبـسن  رفن  کی  تسا  نکمم  تسا . کیکـشت  هب  لوقم  یرگیبالقنا  اھهبلط  ام  لوق 

؛ تسا اطخ  مھ  نیا  یبالقنا  دـض  ای  یبالقنا  ریغ  هب  مینکب  مھتم  ار  درکن  تکرح  لماک  روطهب  ای  درکن  تکرح  بوخ  یـسکرھ  ام  هکنیا  دـنکیم . تکرح  دراد  هار  ناـمھ  رد  اـما 

نیا مھم  دننکیم . تکرح  هار  نیا  رد  همھ  اما  دراد  شزرا  رتمک  وا  زا  یرفن  کی  دراد ، شزرا  رتمک  یرفن  کی  دراد ، شزرا  وا  تکرح  نازیم  هجرد  دص  یرفن  کی  تسا  نکمم  هن ،

ار یرگیبالقنا  یاھـصخاش  دـنکیمن ، تکرح  تیدـج  نآ  اب  تدـش و  نآ  اـب  هک  مھ  یـسک  نآ  هک  تسا  نیا  مھم  تسا . اھـصخاش  مھم  دـنکب . قیبطت  اھـصخاش  نآ  هک  تسا 

هک تسا  نیا  هدـمع  یبالقنا ؛ ناـمزاس  یبـالقنا ، تلود  یبـالقنا ، یهعومجم  یبـالقنا ، درف  تسا ، یبـالقنا  فرط  تقونآ  تشاد ، دوجو  اھـصخاش  نیا  رگا  دـشاب . هتـشاد 

. میسانشب ار  اھصخاش 

یارب صخاش  جـنپ  ـالعف  نم  نکل  تفگ  ار  یتایـصوصخ  دوشیم  اـھنیا  زا  شیب  هتبلا  منکیم . رکذ  اـجنیا  رد  ار  صخاـش  جـنپ  نم  دراد . دوجو  ییاھـصخاش  ندوب  یبـالقنا  یارب 

، تسا تعنص  راک  رد  یکی  تسا ، رنھ  راک  رد  یکی  میتسھ ؛ اجرھ  مینک ، ظفح  مینک و  داجیا  ار  صخاش  جنپ  نیا  نامدوخ  رد  مینک  یعس  دیاب  ام  هک  منکیم  رکذ  یرگیبالقنا 

ام دارفا  یهمھ  رد  اھـصخاش  نیا  دـنکیمن ؛ یقرف  تسا ؛ یناگرزاب  یداصتقا و  تیلاعف  راک  رد  یکی  تسا ، یملع  تیلاعف  راک  رد  یکی  تسا ، یـسایس  تیلاعف  راک  رد  یکی 

صخاش بالقنا ؛ یـساسا  یاھـشزرا  ینابم و  هب  یدنبیاپ  لوا ، صخاش  زا :] دنترابع   ] داد مھاوخ  حرـش  ار  اھنیا  هک  صخاش  جـنپ  دـشاب . هتـشاد  دوجو  دـناوتیم  ناریا  تلم 

هتـشاد اھنآ  هب  ندیـسر  یارب  تمھ  میریگب و  رظن  رد  ار  بالقنا  دـنلب  فادـھا  بالقنا و  یاـھنامرآ  هک  اـھنآ  هب  ندیـسر  یارب  دـنلب  تمھ  بـالقنا و  یاـھنامرآ  یریگفدـھ  مود ،

لالقتـسا و  تسا - همھ  زا  رتمھم  هک   - یگنھرف لالقتـسا  یداصتقا ، لالقتـسا  یـسایس ، لالقتـسا  روشک ، یهبناجهمھ  لالقتـسا  هب  یدـنبیاپ  موس ، صخاـش  میـشاب ؛

زا دیمھف و  ار  وا  یهشقن  تخانـش ، ار  نمـشد  دـیاب  هتبلا  هک  وا ، زا  تیعبت  مدـع  نمـشد و  یهشقن  نمـشد و  راک  نمـشد و  ربارب  رد  تیـساسح  مراھچ ، صخاش  یتینما ؛

، مجنپ صخاش  مدرک - تبحـص  هرابنیارد  راب  هس  ود  تقو  دـنچ  نیا  نم  تسا ؛ هداھن  مان  ریبک » داھج   » ار تیعبت  مدـع  نیا  نآرق  هک  میدرک  ضرع   - دز زاب  رـس  نمـشد  تیعبت 

هک روطنامھ  ندوب ، یبالقنا  تاجرد  الاح  تسا ؛ یبالقنا  اعطق  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یـسک  رد  رگا  صخاش  جـنپ  نیا  تسا . مھم  رایـسب  نیا  هک  یـسایس  ینید و  یاوقت 

. تسا فلتخم  میدرک ، ضرع 

ینابم مدرک ؛ تبحص  ماما  ینابم  هب  عجار  هسلج  نیمھ  رد  هتشذگ  لاس  رد  هدنب  تسا . مالـسا  یـساسا  یئانبم و  یاھـشزرا  هب  یدنبیاپ  لوا ، صخاش  هک  میدرک  ضرع 

ود مھ  ییاکیرمآ  مالـسا  تسا ، ییاکیرمآ  مالـسا  لباقم  رد  بان  مالـسا  تسا . ییاکیرمآ  مالـسا  لباقم  رد  بان  مالـسا  هب  یدـنبیاپ  لوا ، یانبم  تسا . اھنیا  اـم  یـساسا 

؛ دننکیم دناهدرک و  ینابیتشپ  هخاش  ود  رھ  زا  یدام  یاھتردق  رابکتسا و  تسا . ییاکیرمآ  مالسا  نیا  رالوکس ؛ مالـسا  هخاش  کی  رجحتم ، مالـسا  هخاش  کی  دراد : هخاش 

یمالـسا بان  مالـسا  تسا ؛ اھنآ  لباقم  رد  بان  مالـسا  دننکیم ؛ کمک  ار  اھنآ  ییاھاج  کی  دننکیم ، ییامنھار  ار  اھنآ  ییاھاج  کی  دنروآیم ، دوجو  هب  ار  اھنآ  ییاھاج  کی 

ار امش  نم و  فیلکت  مھ  هک  تسا  یمالسا  نآ  بان  مالسا  دوشیم . لماش  ار  همھ  یمالسا ، ماظن  لیکـشت  ات  یدرف  تولخ  یدرف و  یگدنز  زا  تسا ؛ هبناجهمھ  هک  تسا 

نیعم یمالـسا  ماظن  داجیا  یمالـسا و  ماظن  لابق  رد  ار  ام  فیلکت  مھ  دنکیم ، نیعم  هعماج  رد  ار  ام  فیلکت  مھ  دنکیم ، نیعم  نامیـصخش  تولخ  رد  دوخ و  اب  هداوناخ  رد 

. دوب دنباپ  نیا  هب  دیاب  هک  تسا  ینابم  زا  یکی  نیا  تسا . بان  مالسا  نیا  دنکیم ؛

یروھمج یمالسا ؛ یروھمج  دوشیم  نآ  بیکرت  مینکیم ، هارمھ  مالسا  اب  ار  مدرم  ندوب  روحم  ار و  ندوب  یمدرم  ام  یتقو  هک  تسا  مدرم  ندوب  روحم  ینابم ، زا  رگید  یکی 

یمدرم اھنیا  تسا ؛ مدرم  تسد  رد  رایتخا  تسا ، مدرم  کلم  لام و  عفانم  تسا ، مدرم  هب  قلعتم  اھفدـھ  تسا ، مدرم  یارب  دـصاقم  دـنروحم ، مدرم  نیا ؛ ینعی  یمالـسا 

یاـنعمهب تسا و  یناـبم  نآ  زا  یکی  نیا  یمالـسا . یروـھمج  ماـظن  رد  مدرم  تفارـش  مدرم و  روـضح  مدرم ، لـمع  مدرم ، تکرح  مدرم ، تساوـخ  مدرم ، یار  تسا : ندوـب 

. دوب دقتعم  نیا  هب  دیاب  هملک  یعقاو 

اـھفارحنا و زا  زیھرپ  اـب  هتبلا  طـیحم ، اـب  لـماعت  و  لـماکت ، هب  لوـحت ، هب  داـقتعا  تفرـشیپ ، هـب  داـقتعا  زا  تـسا  تراـبع  یـساسا  یاھـشزرا  یـساسا و  یناـبم  نآ  زا  یکی 

یاھـشور مھ  ام ، تسایـس  مھ  ام ، یناسنا  مولع  مھ  ام ، یـسانشهعماج  مھ  ام ، هقف  مھ  لماکت ؛ لوحت و  دشاب . هتـشاد  دوجو  تسا  نکمم  هار  نیا  رد  هک  ییاھاطخ 

ار ون  یاھهار  داجیا  تیلھا  هک  یناـسک  قمعت و  لـھا  یاـھناسنا  تسد  هب  دراو ، یاـھمدآ  تسد  هب  هربخ ، یاـھمدآ  تسد  هب  اـھتنم  دوشب ، رتھب  زورهبزور  دـیاب  اـم  نوگاـنوگ 

هداج طسو  زا  دراد ؛ تسار  پچ و  هک  تسا  یطارـص  کی  همھ  اھنیا  تشاد ؛ هجوت  دیاب  نیا  هب  دنھدب . ماجنا  یراک  دنناوتیمن  یعدـم  دراوان و  یاھمدآ  اھداوسهمین و  دـنراد ؛

. درک تکرح  دیاب 

رھ رد  تسا  نامولظم  زا  تیامح  رگید  یکی  ناـمورحم . زا  تیاـمح  زا  تسا  تراـبع  یمالـسا  ماـظن  یـساسا  یاھـشزرا  یـساسا و  یناـبم  زا  یکی  ناـمورحم ؛ زا  تیاـمح 

« يرگیبالقنا  » 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 34هاگياپ  هحفص 18 
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هب تبسن  ای  دشاب ، توافتیب  نیمورحم  هب  تبسن  ینایرج  ای  یناسک  یسک ، رگا  درک . رظنفرـص  دوشیمن  اھنیا  زا  تسا ؛ بالقنا  یـساسا  یاھـشزرا  اھنیا  ملاع . یهطقن 

. درادن دوجو  وا  رد  صخاش  نیا  دشاب ، توافتیب  ملاع  نامولظم 

رییغت تکرح  نیا  ثداوح ، دابدنت  رد  دوب و  دھاوخ  میقتسم  رمتـسم و  تکرح  تکرح ، دوب - لوا  صخاش  نیا  هک   - تشاد دوجو  یـساسا  یاھـشزرا  هب  یدنبیاپ  نیا  رگا  بخ ،

هب ار  ناسنا  یاهثداح  رھ  نتفر و  فرط  کی  هب  یزور  رھ  ینعی  تسا ؛ یطارفا  ییارگلمع  یدنبیاپ ، نیا  لباقم  یهطقن  تشادـن ، دوجو  یدـنبیاپ  نیا  رگا  اما ] . ] دـنکیمن ادـیپ 

: ندناشک فرط  کی 

ارم یھاک  رپ  نوچ  فرط ، رھ  زا  دشکیم 

نتشیوخ یهمدمد  نآونیا ، یهسوسو 

مان تماقتـسا »  » ار اھـشزرا  هب  یدـنبیاپ  نیا  ینآرق ، ریبعت  رد  یدـنبیاپ . نآ  اب  دراد  تاـفانم  نیا  تمـس ؛ کـی  هب  تھج و  کـی  هب  فاـطعنا  یزور  رھ  ییارگلـمع ؛ دوشیم  نیا 

اونزحت و اوفاخت و ال  الا  هکئٰلملا  مھیلع  لزنتت  اوماقتـسا  مث  انبر هللا  اولاق  نیذـلا  نا  ای  دوھ - یهکرابم  یهروس  رد  نآرق  یهیآ   - کعم بات  نم  ترما و  آمک  مقتـساف  دـناهداھن :

. تسا تماقتسا  اھشزرا  ینابم و  هب  یدنبیاپ  نیا  مسا  ینآرق ، ریبعت  رد  هنجلاب ؛ اورشبا 

یراکهظفاحم و یلبنت و  نآ ، لباقم  یهطقن  تسا .]  ] گرزب یاھفدـھ  زا  ندـشن  فرـصنم  اـھنامرآ و  زا  ندرکن  رظنفرـص  اـھنامرآ ، هب  ندیـسر  یارب  دـنلب  تمھ  مود ، صخاـش 

همھنیا اب  تسا  نکمم  یروجهچ  میـسریمن ؛ دوشیمن ، درادن ، یاهدیاف  اقآ   » دنیوگب دننک ، یدیماان  راچد  ار  ام  یاھناوج  ار و  هعماج  دننکیم  یعـس  یـضعب  تسا . یدـیماان 

یاھنامرآ دـنلب و  فادـھا  نآ  هب  ندیـسر  زا  میوشن  فرـصنم  زگرھ  هک  تسا  نیا  مود  صخاش  تسا . مود  صخاش  نآ  لـباقم  یهطقن  نیا  ینمـشد ؛» همھنیا  اـب  تفلاـخم ،

عنام نیا  اما ] [ ؛ دـنکیم داـجیا  عناـم  امـش  یارب  تسھ ، هار  نآ  رـس  رب  ینمـشد  هک  دـیوریم  یھار  کـی  رد  هکیتقو  امـش  هتبلا  اـھراشف . لـباقم  رد  میوشن  میلـست  دـنلب ؛

شاهجیتن میداد  دوجوم  عضو  هب  تیاـضر  رگا  هک  میھدـن ، دوجوم  عضو  هب  تیاـضر  میوشن ، اـھراشف  میلـست  امـش ؛ تکرح  یهمادا  زا  امـش ، نتفر  زا  دوشن  عناـم  یتسیاـب 

میوشب عناق  میراد  هک  یزیچ  نامھ  هب  ام  هکنیا  دننک ؛ تکرح  تبثم  لوحت  تمس  هب  دننک ؛ تکرح  تفرشیپ  تمس  هب  دیاب  اھناوج  ماهدرک ؛ رارکت  اھراب  هدنب  تسا . درگبقع 

عناق هزادـنا  نیمھ  هب  رگا  میاهدرک - تفرـشیپ  ام  هک  دـنراد  لوبق  تسا ؛ ایند  یهمھ  لوبق  دروم  هتبلا  هک  میاهدیـسر  ییاھتفرـشیپ  کی  هب  یملع  یهنیمز  رد  اـم  دـینک  ضرف  -

. دنلب یاھنامرآ  هب  دیسر  ات  تفر  دیاب  تسین ؛ یندشمامت  تفرشیپ  هار  هن ، تفر ؛ میھاوخ  بقع  دنام ؛ میھاوخ  بقع  میدش ،

رد یللملانیب ؛ یناـھج و  لالقتـسا  یاهقطنم ، لالقتـسا  یلخاد ، لالقتـسا  تسا ؛ مھم  یلیخ  لالقتـسا  نیا  تسا . لالقتـسا  هب  یدـنبیاپ  مـیدرک  ضرع  موـس  صخاـش 

. ندرک ظفح  ار  ماظن  لالقتسا  روشک و  لالقتسا  لئاسم  نیا  یهمھ 

لسوت یفلتخم  یاھهویش  هب  دناشکب ، دوخ  لابندهب  ار  اھتلم  اھتلود و  هک  تسا  نیا  شفدھ  هک  ینمـشد  میروخن ؛ بیرف  یـسایس  یهنیمز  رد  ام  هک  تسا  نیا  شیانعم 

اکیرمآ هک  ام  اـب   - دـییایب امـش  هک  دنـسیونیم  هماـن  ناـسنا  هب  یھاـگ  دـننزیم ؛ فرح  قلمت  اـب  مھ  یھاـگ  هن ، دـننزب ؛ فرح  دـیدھت  اـب  هشیمھ  هک  تسین  روجنیا  دـیوجیم .

کی اب  میورب  هک  دوشب  هسوسو  راچد  تسا  نکمم  اـجنیا  رد  ناـسنا  دـننزیم ؛ فرح  ناـسنا  اـب  بلاـق  نیا  رد  مینک ؛ لـح  رگیدـکی  تکراـشم  اـب  ار  یناـھج  لـئاسم  میتسھ -

نیا هیـضق  نطاب  تسین ؛ نیا  هیـضق  نطاب  اما  دوشیم  هدزفرح  یروجنیا  کیتاملپید ، یمـسر  یراگنهمان  تایبدا  رد  مینک ؛ یراکمھ  یللملانیب  لئاسم  لح  رد  یتردـقربا 

ار راک  نیا  ایب  امش  دنکیم . نیعم  وا  مھ  ار  یزاب  عون  نک ؛ یزاب  ماهدرک  میـسرت  نم  هک  ینادیم  نآ  رد  ایب  نم ، یهشقن  رد  ایب  امـش  دیوگیم  دراد ؛ یاهشقن  کی  وا  هک  تسا 

میدشن رضاح  هیروس  هیبش  یایاضق  رد  هیروس ، یهیضق  رد  هقطنم ، یایاضق  رد  ام  هکنیا  دنکب . ادیپ  ققحت  تسا ، هدش  هدیـشک  هشقن  نآ  یارب  هک  یفدھ  نآ  ات  هدب  ماجنا 

، دـناهدرک میـسرت  ار  ییاھفدـھ  کی  دـنراد ، یاهشقن  کی  اھنآ  تسا . نیا  تلع  دنتـساوخ - دـندرک ، رارکت  دـنتفگ ، اھراب  هکنیا  اب   - میوشب دراو  ییاکیرمآ  حالطـصاهب  فالتئا  رد 

دراو دوشب ، ماخ  اجنیا  یمالسا  یروھمج  رگا  یمالسا ؛ یروھمج  هلمجزا  دننک ، هدافتسا  یروشک  رھ  ذوفن  ورین و  تردق و  زا  هک  دنلیام  هتبلا  دنـسرب و  اھفدھ  نآ  هب  دنلیام 

رھاظب نیا  تسا ؛ لالقتسا  فالخ  نیا  تسا . هدرک  لماک  ار  اھنآ  یهشقن  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا ؛ هدرک  رپ  ار  اھنآ  یراک  لودج  هک  تسا  نیا  شیانعم  دوشب ، اھنآ  یزاب 

. تسا یسایس  لالقتسا  دض  اما  تفر  نیب  زا  روشک  لالقتسا  مییوگب  هک  دنکب  تموکح  روشک  رب  دیایب  یسک  ای  یتلود  هک  تسین  یزیچ 

نیا رد  یگنھرف  لالقتـسا  تسا . رتمھم  اـھنیا  یهمھ  زا  هدـنب  داـقتعا  هب  یگنھرف  لالقتـسا  منکب ؛ ضرع  یگنھرف  یهنیمز  رد  لوا  اـما ] ، ] تسا مـھم  یداـصتقا  لالقتـسا 

زا یگدنز  کبـس  مدرک ؛ تبحـص  لصفم  نیا  زا  لبق  لاس  هس  ود  یگدنز  کبـس  باب  رد  هدنب  مینکب . باختنا  یناریا  یمالـسا -  یگدنز  کبـس  ار ، یگدـنز  کبـس  هک  تسا 

تسرد یگدنز ، کبس  رد  هناگیب  زا  برغ و  زا  دیلقت  دوشیم . لماش  ار  نوگانوگ  لئاسم  یهمھ  ات  یعامتجا  یاھدنویپ  زا  یناسنا ، تسیز  زا  یرھـش ، یگدنز  زا  یرامعم ،

دراو هک  یدـیدج  یاھرازبا  نیا  تاعالطا ، یـسدنھم  یهلئـسم  نیمھ  دـنکیم ؛ راک  دراد  هلئـسم  نیا  یور  رب  هطلـس  ماـظن  زورما  تسا . یگنھرف  لالقتـسا  لـباقم  یهطقن 

، هن مینک ؛ جراخ  نامدوخ  یگدنز  زا  ار  اھرازبا  نیا  میوگب  مھاوخیمن  فرح  نیا  اب  هدنب  روشک . کی  گنھرف  رب  طلـست  یارب  دنتـسھ  ییاھرازبا  همھ  اھنیا  تسا ، هدش  نادیم 

ویدار و دییامرفب  ضرف  الثم  هکنیا  یارب  امش  دیناوتیمن  درک . بلـس  یتسیاب  اھرازبا  نیا  زا  ار  نمـشد  یهطلـس  اما  دنوشب  عقاو  دیفم  دنناوتیم  هک  دنتـسھ  ییاھرازبا  اھنیا 

یتاـعالطا و یاھهاگتـسد  تسا ، روجنیمھ  مھ  یزاـجم  یاـضف  تسا ، روجنیمھ  مھ  تنرتنیا  نمـشد ؛ راـیتخا  رد  دـیھدب  ار  ناـتنویزیولت  ویدار  دیـشاب ، هتـشاد  نویزیولت 

یهطلـس رازبا  تسا ؛ یگنھرف  ذوفن  رازبا  هلیـسو و  تسا ؛ نمـشد  رایتخا  رد  زورما  داد ؛ رارق  نمـشد  رایتخا  رد  دوشیمن  ار  اھنیا  تسا ، روجنیمھ  مھ  یتاعالطا  یاھرازبا 

. تسا نمشد  یگنھرف 

تارکاذـم زا  دـعب  یایاضق  نیمھ  رد  اھییاکیرمآ -  - ناشدوخ اھنآ  دـینیبب ، تسا . یناھج  یهعماج  داصتقا  یهمـضاھ  رد  ندـشن  مضھ  هصالخ - روطهب   - یداصتقا لالقتـسا  و 

یناھج یهعماج  داصتقا  هچ ؟ ینعی  ماغدا  ماـغدا ! دوشب ؛ ماـغدا  یناـھج  یهعماـج  داـصتقا  رد  ناریا  داـصتقا  هک  دوشب  بجوم  دـیاب  یاهتـسھ  یهلماـعم  دـنتفگ  یاهتـسھ 

نآ نوگانوگ  رھاظم  تسا و  هدیـشک  یناھج  یهعماج  ار  نآ  یهشقن  هک  یداصتقا  ادـبا . تسا ؟ یئالقع  یقطنم و  هنالداع و  مظن  کی  یناھج  یهعماج  داصتقا  ایآ  تسیچ ؟

ایند یهمھ  یلام  عبانم  فرـصت  یارب  یتسینویھـص  ریغ  اضعب  یتسینویھـص و  اتدمع  نارادهیامرـس  هک  یماظن  یاهشقن و  زا  تسا  ترابع  تسا ، هدرتسگ  ایند  یهمھ  رد 

نیا تسا ، تراسخ  نیا  تسین ؛ راختفا  یناھج ، داصتقا  رد  دنک  ماغدا  ار  شداصتقا  یروشک  کی  هکنیا  تسا . یناھج  داصتقا  یناھج و  یهعماج  مظن  نیا  دناهدرک . یحارط 

جلف یارب  میرحت  نیا  هک  دـندرک  حیرـصت  اھییاکیرمآ  دوخ  ار ، ام  دـندرک  هک  مھ  میرحت  دوب ؛ یداصتقا  فدـھ  کـی  اـھنآ  دوصقم  مھ  میرحت  رد  تسا . تسکـش  نیا  تسا ، ررض 

ینعی تسا ؛ یداـصتقا  ناشفدـھ  زاـب  مھ  اـجنیا  تسا ، هدـش  یھتنم  یجیاـتن  کـی  هب  تسا ، هـتفرگ  ماـجنا  هـک  مـھ  یاهتـسھ  تارکاذـم  ـالاح  تـسا . ناریا  داـصتقا  ندرک 

. تسا اکیرمآ  مھ  نآ  رادمدرس  هک  یناھج  یللملانیب و  داصتقا  یهمضاھ  یهلیسوهب  ناریا  داصتقا  ندیعلب  ینعی  تسا ؛ داصتقا  ناشفادھا  یهلمجزا 

عورـش ار  لمع  مادقا و  مرتحم ، تلود  هناتخبـشوخ  لمع .» مادقا و  یتمواقم ، داصتقا  : » میتفگ ام  لاسما  هک  دیآیم ؛ تسدهب  یتمواقم  داصتقا  اب  اھنت  یداصتقا  لالقتـسا 

مدرم ار  نآ  راثآ  انیقی  دورب ، شیپ  ادـج  دـنک و  ادـیپ  همادا  هویـش  نیمھ  اب  توق و  نیمھ  اب  رگا  تسا . هتفرگ  ماجنا  یبوخ  یاـھراک  دـنداد ، نم  هب  هک  یـشرازگ  قبط  دـندرک و 

یناگرزاب یهلماعم  دادرارق  روشک  نالف  اب  ام  دینک  ضرف  دوشب . فیرعت  یتمواقم  داصتقا  نمـض  رد  دیاب  یداصتقا  گرزب  یاھمیمـصت  یهمھ  یتمواقم . داصتقا  دید ؛ دـنھاوخ 

نیمات یجراخ  یراذگهیامرـس  اب  افرـص  روشک  داصتقا  قنور  مینک  لایخ  ام  هکنیا  دریگیم . رارق  یتمواـقم  داـصتقا  یاـجک  رد  نیا  هک  دوشب  مولعم  دـیاب  میدـنبیم ؛ یتعنـص  اـی 

لاعف یجراخ ، یراذگهیامرس  زا  رتمھم  دنکیم . رپ  ار  یتمواقم  داصتقا  لودج  یاھهناخ  زا  یکی  نیا  اما  تسا  یبوخ  زیچ  هتبلا  یجراخ  یراذگهیامرـس  تسا . اطخ  دوشیم ،

نیا رانک  رد  تسا  مزال  هتبلا  مھ  نآ  تسا . رتمھم  نیا  مینک ؛ لاعف  یتسیاب  ار  اھنیا  هک  میراد  یناوارف  یهدـشنلاعف  یاھتیفرظ  ام  تسا . یلخاد  ینورد و  یاـھتیفرظ  ندرک 

؛ دـنروآیم ار  ون  یاھیروانف  هک  دوشیم  هتفگ  یھاگ  هن . دـننک ، یراذگهیامرـس  اجنیا  دـنیایب  اھیجراخ  هکنیا  هب  مینک  لوکوم  ار  زیچهمھ  ام  هکنیا  اما  دـشاب ، هتـشاد  دوجو 

رد دـناهدرک ، تفرـشیپ  ونان  یهنیمز  رد  هک  ام  ناـناوج  نیا  هک  متفگ  نم  دـنرواین ، مھ  رگا  دـنروایب ! رگا  هتبلا ] [ ؛ دـنروایب ار  ون  یرواـنف  هک  میقفاوم  درادـن ؛ یبیع  بوخ ، یلیخ 

، دناهتفرگ رارق  ایند  لوا  روشک  هد  شش ، جنپ ، وزج  اھهنیمز  زا  یرایسب  رد  دناهدرک ، تفرـشیپ  هدیچیپ  یروانف  یاھتخاس  یهنیمز  رد  دناهدرک ، تفرـشیپ  یاهتـسھ  یهنیمز 

جاتحم هک  تسا  ام  زاین  دروم  هک  ار  یرگید  یاھشخب  هک  دییامرفب  ضرف  ای  دننک ؟ حالـصا  ار  ام  یاھهاگـشیالاپ  ای  دنناسرب ؟ رتھب  دیلوت  هب  ار  ام  تفن  یاھهاچ  دنناوتیمن  اھنیا 

. میرادن یتفلاخم  میقفاوم و  نیا  اب  ام  دوشب ، لقتنم  اھیجراخ  اب  ام  تالماعم  رد  یروانف  نیا  رگا  هتبلا  دننک ؟] تسرد   ] میتسھ یجراخ  دیدج  یروانف 

ساسح ردقنیا  تسا ، مھم  ردقنیا  دـننکیم ؛ یدنبطرـش  ام  روشک  یتمواقم  داصتقا  یور  رب  یـسایس  یداصتقا و  لئاسم  ساسح  نارگلیلحت  ایند  رد  زورما  دـینکب ! هجوت 

تیمھا نیا  ردقنیا  دننکیم ! یدنبطرـش  دننکیم ، ثحب  نارگلیلحت  دـسریمن ، ای  دـسریم  هجیتن  هب  تسا ، هدرک  حرطم  ناریا  هک  یتمواقم  داصتقا  نیا  ایآ  هکنیا  یور  رب  تسا .

« يرگیبالقنا  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. میدرک ضرع  هک  دوب  موس  صخاش  نیا  تسا . انعم  نیا  هب  لالقتسا »  » نیاربانب دراد .

هھبج رد  سدقم  عافد  نارود  رد  هک  یناسک  نآ  میشاب . هتشاد  تیساسح  نمـشد  تاکرح  ربارب  رد  میـسانشب ، ار  نمـشد  نمـشد . ربارب  رد  تیـساسح  مراھچ : صخاش 

دییامرفب ضرف  دندشیم : ساسح  شیور  دندرکیم ، لابند  ار  نمـشد  کچوک  تکرح  رھ  ناشدوخ  لماوع  یهلیـسوهب  هک  دندوب  اھهاگرارق  رد  یناسک  اجنآ  هک  دننادیم  دـندوب 

، میسانشب ار  نمشد  نمشد . تاکرح  لباقم  رد  ساسح  دندرکیم . یبایتلع  تسا ؛ هداد  ماجنا  ارچ  تسیچ ، یارب  نیا  تسا ؛ هداد  ماجنا  ار  ییاجهباج  نیا  نمشد  زورما 

مینکب و مھارف  رھزداپ  تخیر ، دـھاوخ  الامتحا  وا  هک  یرھز  لباقم  رد  و  میـشاب ؛ ساسح  وا  تاراـھظا  وا ، یاـھفرح  وا ، یاـھراک  یور  رب  میھدـب ، صیخـشت  ار  وا  یاـھهشقن 

. تسا نمشد  لباقم  رد  تیساسح  نیا ، مینکب . یثنخ  ار  وا  تکرح  هکنیا  یارب  میشاب  هدامآ 

، اقآ  » دـنیوگیم میراد ، نمـشد  مییوگیم  ام  یتقو  دـننکیم . راکنا  ار  نمـشد  لصا  یـضعب  هک  تسا  نیا  یکی  لباقم  یهطقن  تسیچ ؟ تیـساسح  نیا  لـباقم  یهطقن  بخ ،

، تسیچ نمشد  اقآ ، [: » دنیوگیم  ] دننک مک  ار  اھتیـساسح  هکنیا  یارب  تسا ؛ هئطوت  کی  ام  رظنهب  هئطوت ، مھوت  ندرک  حرطم  نیا  دوخ  هئطوت .» مھوت  دیمھوت ؛ راچد  امش 

یمالـسا یروھمج  ماظن  لثم  یماظن  اب  هک  دـنکیم  اضتقا  هطلـس  ماظن  تاذ  تسا ، بالقنا  نمـشد  اکیرمآ  مییوگیم  دـننکیم . راکنا  ار  اـھزیچ  نیرتحـضاو  ینمـشد »؟ مادـک 

تـسیرورت یاھهورگ  یھدـنامزاس  داجیا و  لھا  تسا ، یزورفاگنج  لھا  تسا ، تنایخ  لھا  هطلـس  ماـظن  دراد . فـالتخا  رگیدـکی  اـب  هجرد  ناشعفانم ١٨٠  دشاب ؛ نمـشد 

امـش تسا . هطلـس  ماظن  تعیبط  نیا  تسا ؛ نیطـسلف - لاثما  نیطـسلف و  لثم   - نیمولظم رب  ندروآ  راشف  لھا  تسا ، هاوخیدازآ  یاـھهورگ  ندرک  بوکرـس  لـھا  تسا ،

ات نآ  زا  دـعب  هچ  لاس ١٩۴٨ ، رد  یتسینویھـص  میژر  لیکـشت  زا  لبق  هچ   - دنروآیم راشف  نیطـسلف  مدرم  رب  دنراد  هک  تسا  لاس  دـص  بیرق  سیلگنا ، اکیرمآ و  دـینیبب  نالا 

دنیبب و دناوتیمن  هک  یمالسا  ماظن  دنامب ؛ تکاس  نیا  لباقم  رد  دناوتیمن  هک  مالسا  تسا ؛ هطلـس  ماظن  تکرح  نیا ، بخ  اھینیطـسلف . یور  دنروآیم  راشف  دنراد  زورما -

نارابمب اجک ؟ نارابمب  نمی - نارابمب  هب  دنکیم  کمک  امیقتسم  احیرص ، اکیرمآ   - دنکیم کمک  نمی  مدرم  یهدننکنارابمب  روشک  هب  امیقتسم  هطلـس  ماظن  دنامب . توافتیب 

توافتیب دـناوتیمن  یمالـسا  ماظن  بخ ، دـنکیم . کمک  اکیرمآ  مدرم ؛ یمومع  نادـیم  نارابمب  هسردـم ، نارابمب  رازاب ، نارابمب  ناتـسرامیب ، ناراـبمب  هن ، دربن ؟ یاـھهھبج 

ار یلم  تموکح  تخادـنا و  هار  ار  دادرم  متـشھوتسیب  اکیرمآ  دـش ؟ ینمـشد  نیا  رکنم  دوشیم  روطچ  دـنفلاخم . مھ  اب  دوخ  تاذ  رد  دننمـشد ؛ رگیدـمھ  اـب  اـھنیا  دـنامب .

؛] دوب  ] نیزرابم مدرم و  یهجنکـش  یهیام  هک  تخادـنا  هار  هب  ار  کاواس  توغاط ، نامز  رد  اکیرمآ  دـنکیم ؛ ینمـشد  اـم  اـب  دراد  زورما  اـت  بـالقنا  لوا  زا  اـکیرمآ  درک ؛ نوگنرس 

میرحت ار  ام  اکیرمآ  دز ؛ ار  ام  یتفن  یوکس  اکیرمآ  درک ؛ نوگنرـس  ار  ام  یربرفاسم  یامیپاوھ  اکیرمآ  درک ؛ ار  نکمم  کمک  رثکادح  ام  نمـشد  هب  هلاستشھ  گنج  رد  اکیرمآ 

؟ تسین ینمشد  اھنیا  درک ؛

. دندروخ هکنیاامک  دروخ ؛ دھاوخ  ار  شایلیس  هدش و  بکترم  یگرزب  یاطخ  درک ، دامتعا  اکیرمآ  هب  رگا  دنکیم ، راک  مالـسا  مان  هب  مالـسا و  یارب  هک  ینایرج  رھ  یدرف و  رھ 

تکرح نیا  دـنتفگیم  هک  کیتکات  رطاخهب  لقع - دـنراذگیم  ار  شمـسا   - یـسایس لقع  رطاخهب  یـشیدناتحلصم ، رطاخهب  یمالـسا ، یاھنایرج  ریخا  لاس  دـنچ  نیمھ  رد 

مان اب  یـسکرھ  دننکیم . لمحت  ار  شیاھتبیـصم  دنراد  الاح  دندروخ و  ار  شایلیـس  دندروخ ، ار  شبوچ  دندرک ، دامتعا  اھنآ  هب  دندش ، قیفر  اھییاکیرمآ  اب  تسا ، یکیتکات 

، میراد مھ  کچوک  یاھنمشد  میراد ؛ یدایز  تشردوزیر  یاھنمشد  هتبلا  ام  هدش . بکترم  یگرزب  یاطخ  دنکب ، دامتعا  اکیرمآ  هب  رگا  دنکیم ، تکرح  مالسا  تھج  رد  مالـسا 

نارود ات  توغاط  میژر  لیاوا  نارود  زا  هتشذگ ، رد  مھ  ثیبخ ؛ اعقاو  سیلگنا   - ثیبخ سیلگنا  یوس  زا  اکیرمآ و  یوس  زا  اھینمشد  یهدمع  اما  میراد  مھ  ریقح  یاھنمشد 

یتاغیلبت هاگتـسد  ماما ، درگلاس  تبـسانمهب  مھ  الاح  تسا ؛ هدرک  ینمـشد  ام  اب  سیلگنا  هراومھ  زورما ، ات  بالقنا  یزوریپ  بالقنا و  عورـش  نارود  زا  دـعب  مھ ] ، ] بـالقنا

، بخ ییاکیرمآ ! کرادم  زا  دناهدروآ ؟ اجک  زا  ار  دنس  رھطم ! هزیکاپ و  ماما  راوگرزب ، ماما  هیلع  دنکیم  رشتنم  دنس  دنکیم ؛ رشتنم  دنس  حالطصاهب  ماما ، هیلع  سیلگنا  تلود 

سوحنم و میژر  یوس ] زا   ] و تسا - یروجنیا  اھسیلگنا  ینمـشد  دراد ؟ یئابا  دنـس  لعج  زا  دـنکیم ، نوگنرـس  رفن  دصیـس  بیرق  اب  ار  یرفاسم  یامیپاوھ  هک  ییاـکیرمآ 

یداصتقا یهخـسن  رگا  یتح  داد ؛ ناشن  تیـساسح  دیاب  وا  یاھراک  لباقم  رد  تخانـش و  دیاب  ار  نمـشد  نیا  دنایلـصا . یاھنمـشد  اھنیا  تسا ؛ یتسینویھـص  یناطرس 

امـش یرامیب ؛ نالف  یارب  روخب  ار  وراد  نیا  اقآ ، دـیوگب  دـھدب و  ار  ییوراد  کی  ناسنا  هب  دـیایب  ینمـشد  هک  تسا  نیا  لثم  درک ؛ دروخرب  طایتحا  اب  دـیاب  دـنھدیم ، اـم  هب  مھ 

تیساسح دریگب ؛ رارق  هجوت  دروم  طایتحا  اب  دیاب  مھ  نمشد  یداصتقا  یهخسن  یسایس و  یهخسن  دشاب . هتـشاذگ  رھز  وراد  نیا  لخاد  رد  دراد  لامتحا  دینکیم ؛ طایتحا 

. مراھچ صخاش  مھ  نیا  تسا . ریبک  داھج  نامھ  تیعبت  مدع  هک  میدرک  ضرع  و  دوب ، دھاوخن  تیعبت  رگید  دوب ، یتقو  تیساسح  نیا  اعبط  تسا . نیا  نمشد  لباقم  رد 

زا نامدوخ  امـش  نم و  هک  میراد  یدرف  یاوقت  کی  تسا . مزال  مھ  نآ  هتبلا  هک  تسا ]  ] یدرف یاوقت  زا  ریغ  هک  یـسایس ؛ ینید و  یاوقت  صخاش ، نیرخآ  مجنپ و  صخاـش 

یاوقت نیا  مینک ؛ رود  یھلا  بضغ  شتآ  زا  یھلا ، خزود  شتآ  زا  ار  نامدوخ  هراجحلا ؛ سانلا و  اھدوقو  اران  مکیلھا  مکـسفنا و  اوق  مینک ؛ ظفح  ار  ناـمدوخ  مینک ، زیھرپ  هاـنگ 

نآ یهمھ  مینک . شالت  تسا ، هدرک  هبلاطم  ام  زا  مالـسا  هک  ییاھزیچ  نیا  ققحت  هار  رد  هک  تسا  نیا  عامتجا - هب  طوبرم  یمالـسا  یاوقت   - یعامتجا یاوقت  تسا . یدرف 

، دوب دنباپ  اھنامرآ  نآ  هب  دیاب  میدرک  ضرع  ام  هکنیا  تسین ؛ یئالقع  یهبساحم  کی  یهلئسم  طقف  هلئـسم ، ینعی  تسا ؛ یمالـسا  یاھنامرآ  میدرک ، ضرع  هک  ییاھنامرآ 

تابلاطم همھ  اھنیا  تفرن ، وا  راب  ریز  درک ، هلباقم  دـیاب  ربکتـسم  ملاظ و  اب  دوب ، مولظم  زا  تیامح  لابند  دوب ، نیمورحم  زا  تیامح  لابند  دوب ، یعاـمتجا  تلادـع  لاـبند  دـیاب 

زا ار  اھزیچ  نیا  یـسکرھ  تسا . ینید  فیلکت  دـشاب ؛ یناسنا  یئالقع و  یهبـساحم  کی  طقف  هک  تسین  روجنیا  تسا ؛ هتـساوخ  ام  زا  ار  اھنیا  مالـسا  تسا ، یمالـسا 

، دنک رود  مدرم  یسایس  مدرم و  یعامتجا  یگدنز  طیحم  زا  ار  مالسا  یلمع  یهزوح  ار و  مالسا  یتفرعم  یهزوح  یـسکرھ  تسا ؛ هتخانـشن  ار  مالـسا  دنک ، ادج  مالـسا 

یهیآ رد  و  توغاط ، زا  بانتجا  و  ندوب - ادخ  لباقم  رد  میلـست  ینعی   - ادخ تیدوبع  توغاطلا ؛ اوبنتجا  اودبعا هللا و  دـیوگیم : ام  هب  نآرق  تسا . هتخانـشن  ار  مالـسا  کشالب 

نآرق روتـسد  اھنیا  افیعـض ؛» ناک  نٰطیـشلا  دیک  نا  نٰطیـشلا  آیلوا  اولتاقف  توغاطلا  لیبس  یف  نولتاقی  اورفک  نیذـلا  لیبس هللا و  یف  نولتاقی  اونما  نیذـلا  دـیوگیم :]  ] رگید

، تسین یئالقع  یهیصوت  کی  طقف  میناوخیم ، ارف  اھفرح  نیا  لباقم  رد  تیلوئـسم  ساسحا  هب  ار  نامنیلوئـسم  ار و  نامناناوج  ار و  ناممدرم  ار و  نامدوخ  ام  هکنیا  تسا .

جردـنم نیمھ  لـخاد  رد  مھ  یـسایس  یاوقت  تسا ؛ ینید  یاوـقت  نیا  تسا . ینید  یاوـقت  نآ ، تیاـعر  تسا ؛ ینید  تساوـخ  کـی  نیا  تسین ؛ یـسایس  یهیـصوت  کـی 

نآ زا  دناوتیم  نمشد  هک  ییاھهاگـشزغل  زا  ناسنا  ینعی  یـسایس  یاوقت  تسا . نیمھ  هارمھ  مھ  یـسایس  یاوقت  درک ، ادیپ  ققحت  ینید  یاوقت  نیا  هچنانچرگا  تسا ؛

. دنکب زیھرپ  دنک ، هدافتسا 

یمالسا  / ٠٣/١۶/١٣٩۵ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

، دینک لمع  یبالقنا  دیاب  تسا ؛ بالقنا  زا  یهدمآرب  یبالقنا و  داھن  کی  یمالـسا  یاروش  سلجم  دیتسھ ؛ یبالقنا  داھن  کی  دیتسھ ، یمالـسا  یاروش  سلجم  هک  امش 

شوگ رگا  ای  دیدوب  رگا  ؛ مدرک تبحـص  اھهنیمز  نیا  رد  یرادقم  کی  هدنب  ماما ، دقرم  رد  زوریرپ  دراد ؛ یلاکـشا  دراد ، یروص  ندوب  یبالقنا  هتبلا  دینامب . دیـشاب و  یبالقنا  دـیاب 

لمع یبالقنا  اھیریگعضوم  رد  دینک ، لمع  یبالقنا  یراذگنوناق  رد  امـش  لاحرھهب  دراد . یاینابم  کی  دراد ، یطباوض  کی  بالقنا  هرخالاب  دینادیم .]  ] دیدینـش رگا  ای  دیدرک 

. تسا یمومع  یاھیریگعضوم  یکی  دھدیم ، ناشن  ار  شدوخ  امش  یاھقطن  رد  هک  تسا  امش  یصخش  یاھیریگعوضوم  یکی  تسا : روجود  مھ  اھیریگعضوم  دینک ؛

، تشاد یریگعضوم  دـیاب  بالقنا ، هیلع  یـسایس  ضرعتم  ضراعم و  یاھنایرج  اب  یهھجاوم  هلباقم و  تھج  رد  تشاد . یبوخ  یهماـنراک  اـفاصنا  تھج  نیا  رد  مھن  سلجم 

. تشاد عضوم  دیاب 

اھهاگشناد  / ٠٣/٢٩/١٣٩۵ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

شخب رد  ام  هکنیا  دوب : اھتیعقاو  زا  یـشخب  دـش  هتفگ  زورما  هچنآ  مینادـب ؛ ار  روشک  یاھتیعقاو  دـیاب  ام  دـننک . تیوھ  ساسحا  دـیاب  نایوجـشناد ]  ] میتفگ تیوھ ؛ ساسحا 

یکشزپ شخب  رد  میاهدرک ، ار  اھراک  نیا  یروانفتسیز  شخب  رد  میاهدرک ، ار  اھراک  نیا  یاهتسھ  شخب  رد  میاهدرک ، ار  اھراک  نیا  ونان  شخب  رد  میاهدرک ، ار  اھراک  نیا  اضف 

اب تیوھ  دنک  ساسحا  ات  دراذـگب  ریثات  وجـشناد  لد  رد  تیوھ  ساسحا  یهنیمز  رد  دـناوتیم  داتـسا  دوشب . هتفگ  یتسیاب  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  میاهتفر ؛ شیپ  روجنیا 

تنایخ دیاهدنامبقع » امـش  دیریقح ، امـش  دیکچوک ، امـش   » دیوگب مادم  دـنک و  یلاخ  ار  وجـشناد  لد  سالک  لخاد  رد  ام  داتـسا  هکنیا  دـنکب . راختفا  نآ  هب  دراد و  یـشزرا 

اجنیا بخ  نک ،»! هدافتـسا  جراخ ]  ] ورب وش  دنلب  ینک ؟ راکهچ  یاهدنام  اجنیا  اقآ !  » هک دنک  قیوشت  ار  هبخن  یوجـشناد  ام  داتـسا  هکنیا  تسا . تنایخ  فراعتیب  نیا  تسا ؛

دورب تسا ، شزرا  اـب  لاـھن  نیا  زا  ینیچهویم  هدافتـسا و  تقو  هکیتـقونآ  دـناهداد ؛ شرورپ  دـناهدرک ، هداـمآ  ار  وجـشناد  نیا  داـیز  یهنیزھ  اـب  روشک  یاھهاگـشناد  نیرتـھب 

« يرگیبالقنا  » 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 34هاگياپ  هحفص 20 
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راختفا کی  ندوب  یبالقنا  ندوب و  ناملـسم  ندوب و  یناریا  هک  دـنک  ساسحا  وجـشناد  تسا : نیا  تیوھ  ساسحا  یانعم  تسا . تنایخ  نیا  دـھدب ؟ رگید  یاـج  ار  شاهویم 

یسراف نابز  متفگ  نم  هکنیا  میـسریم . ولج و  هب  میوریم  مینکیم ، تکرح  میراد ، یناوج  میراد ، یژرنا  میراد ، شالت  میراد ، ورین  اما  میبقع  هلب ، دنک . راختفا  نیا  هب  تسا و 

دیکات دایز  شاهرابرد  دوخ  یاـج  رد  اـم  تسا و  یدنمـشزرا  زیچ  یلیخ  یـسراف  ناـبز  هتبلا  تسین ؛ یـسراف  ناـبز  ثحب  مروظنم  دـندرک - هراـشا  هماـنرب  مرتحم  یرجم  هک  -

دای یـسراف  نابز  دیایب  دـشاب  روبجم  دریگب  دای  ار  الاب  یهبتر  نآ  ار و  شناد  نآ  دـھاوخب  رگا  یرگید  هک  میـسرب  ییاج  هب  یملع  ظاحل  زا  ام  هک  تسا  نیا  نم  فرح  میاهدرک ،

نم فرح  دیریگب ؛ دای  الثم  ار  هسنارف  نابز  ای  یسیلگنا  نابز  دیروبجم  دینک  ادیپ  تسد  یملع  یاھهزات  هب  دیھاوخب  رگا  مولع  زا  یـشخب  رد  زورما  امـش  هکنانچمھ  دریگب .

رتبقع یلیخ  هکنیاامک  میناسریم ؛ ولج  هب  ار  نامدوخ  اما  میتسھ  بقع  میراد ، تیفرظ  میراد ، ناوت  میراد ، یژرنا  ام  هلب ، میناسرب . اجنیا  هب  ار  روشک  دـیاب  اـم  تسا ؛ نیا 

. تسا نیا  نم  فرح  میتسھ . زورما  هک  میدناسر  اجنیا  هب  ار  نامدوخ  میدوب ،

یاـھهاگیاپ نـیمھ  هـلمجزا   - یناـھج تواـضق  زکارم  دـنتفگ . ناـیاقآ  ار  شیاھیـضعب  میوـگب ،]  ] درادـن یموزل  رگید  هـک  مدرک  حرطم  ار  ییاـھرامآ  اـجنیا  هـتبلا  نـم  ـالاح  بـخ 

کی هلمجزا  ـالثم  ـالاح  تسا . اـھنآ  باـجعا  یهدـنھدناشن  دـناهدرک  رکذ  ناریا  یهراـبرد  هچنآ  رچین - یهلجم  سنیاـس ، یهلجم  ملع ، هب  طوبرم  تـالجم  هلمجزا  یدانتـسا ؛

برغ ینارگن  یهیاـم  و   » دـیوگیم هک  تسا  شدـعب  یهلمج  بلاـج ، تقونآ  تسا ،» هدـننکهریخ  ناریا  یملع  یاھتفرـشیپ   » هک دـیوگیم  اداـناک  رد  یجنـسملع  یهسـسوم 

یهلجم  - ایند فورعم  یملع  رگید  یهلجم  دیوشب ؟ نارگن  دـیاب  امـش  دـنک  تفرـشیپ  یملع  ظاحل  زا  یتلم  کی  رگا ] [ ؟ دـیوشیم نارگن  ارچ  دـیناسنا  امـش  رگا  بخ  تسا !»

نم یارب  دناهداد و  شرازگ  نم  هب  هک  روطنآ  یملع . روھظون  تردق  دندرک : رشتنم  دندرک ، تبث  دنتـشون ، ار  نیا  تسا ؛» یملع  روھظون  تردق  ناریا  [ » دسیونیم - ] سنیاس

لیدـبت لابند  هب  ناریا  دـیوگیم  شرازگ  نیا  رد  لاس ٢٠٣٠ ؛ ات  ملع  زادـنامشچ  دروم  رد  هداد  یـشرازگ  کی  لاسراپ - ناـمھ  ینعی  [ - یدـالیم  ] رد ٢٠١۵ وکسنوی  دناهتـشون ،

روحمشناد داصتقا  هلب ، دندرک . هراشا  اجنیا  نایاقآ  زا  یـضعب  مھ  زورما  میدرک و  هیکت  ررکم  نآ  یور  ام  هک  یاهتکن  نامھ  نیا  تسا . روحمشناد  داصتقا  هب  روحمعبنم  داصتقا 

ار داصتقا  یتسیاب  هک  دـتفیب  رکف  نیا  هب  هک  درک  کـمک  میقتـسم  ریغ  روطهب  ناریا  هب  میرحت  دوب ؛ رثوم  میرحت   » دـیوگیم تسا . نیا  رطاـخهب  منکیم  دـیکات  همھنیا  هدـنب  هک 

، تسا یژرنا  لدابت  تسا ، اضفاوھ  تسا ، یاهتسھ  تسا ، یداینب  یاھلولس  یملع ، لئاسم  یهنیمز  رد  ناریا  یاھتیولوا  هک  دیوگیم  وکـسنوی  شرازگ  درک .» روحمشناد 

بخ تسا . یمھم  یاـھراک  میھدـیم  ماـجنا  میراد  اـم  هـک  ییاـھراک  نـیا  دـننکیم . هاـگن  دـننکیم ، هعلاـطم  نـیبهرذ  ریز  رد  دـنراد  ار  اـھنیا  یهـمھ  تـسا . تاـعالطا  یرواـنف 

راختفا شندوب  بالقنا  هب  قلعتم  هب  شندوب ، یناریا  هب  شدوخ ، هب  دنکیم و  تیـصخش  ساسحا  دنکیم ، تیوھ  ساسحا  تسناد  یتقو  دـنادب ؛ دـیاب  ار  اھنیا  ام  یوجـشناد 

. دنکیم

یرالاسمدرم رکف  میاهتفگ . هزات  نخـس  وگب - هزات  نخـس  نیھ  دـنتفگ : ناشیا  هک  نیمھ   - ون نخـس  یهنیمز  رد  ام  تسین ؛ ملع  یهنیمز  رد  طقف  ام  تیوھ  ساسحا  هتبلا 

اھفرح نیا  دننام  هدشهدمد و  نایاقآ  لوق  هب  یعاجترا و  یمیدـق و  رما  کی  تیونعم  هب  شیارگ  رکف  هک  دوشن  روصت  تسا . زورما  یایند  رد  ون  رکف  کی  نید  تیونعم و  اب  هارمھ 

هک ار  تیوـنعم  دـنروایب ؟ تیوـنعم  اـجک  زا  اـھتنم  دـننکیم ؛ رارکت  دـنیوگیم ، دـنراد  ار  نیا  دـنراد ؛ لوـبق  ار  نیا  تسا و  مطـالت  رد  یوـنعم  ـالخ  رطاـخهب  اـیند  زورما  ریخن ، تسا ؛

دوجو هب  تیونعم  اب  هارمھ  نید ، اب  هارمھ  یرالاسمدرم  کی  میدـمآ  ام  هکنیا  دـش . دـنھاوخ  مھ  رتراتفرگ  هتبلا  دـنراتفرگ و  دـنرادن ، تلم ؛ هب  درک  قیرزت  لوپمآ  لـثم  دوشیمن 

یهکبـش هعوـمجم و  کـی  یاـنعمهب  مھ  بزح  برغ  رد  تسا . یرـالاسبزح  عـقاو  رد  یرـالاسمدرم  رگید ، یاـھاج  رد  تسا ؛ یرـالاسمدرم  هملک  یعقاو  یاـنعمهب  مـیدروآ ،

یسایس پولک  کی  تسا ؛ پولک  کی  بزح  یبرغ  یاھروشک  رد  دیـشاب . هتـشاد  هجوت  ار  نیا  رگید . یاھاج  رد  هن  سیلگنا ، رد  هن  اکیرمآ ، رد  هن  تسین ؛ مدرم  رد  هرـشتنم 

رد تاغیلبت ، اب  ار  مدرم  دـنناوتیم  ییاھنیا ، دـننام  اـب  ییاھرادهیامرـس ، اـب  ییاھراعـش ، اـب  دـنوشیم  عمج  اـجنآ  ناـگبخن  زا  یاهعومجم  کـی  هک  تسا  هاگـشاب  کـی  تسا ،

. تسا هارمھ  مالـسا  اب  نید و  اب  لاحنیعرد  تسا ، هملک  یعقاو  یانعمهب  یرالاسمدرم  ام - روشک  رد   - اجنیا تسین ، یعقاو  یانعمهب  یرالاسمدرم  دننک ؛ بذـج  تاباختنا 

نیا رگا  میراد ، جراخ  رد  وجـشناد  رازھ  نیدـنچ  ام  دـیآیمن ؛ دوجو  هب  ییارگاو  دـمآ ، دوجو  هب  ناوج  رد  تیوھ  ساسحا  نیا  هچنانچ  رگا  دـھدیم ، تیوھ  ساسحا  اھنیا  بخ ،

دورب ماهتفگ ، مھ  اھراب  منکیمن ، تشحو  ساسحا  روشک  زا  جراخ  هب  وجـشناد  نتفر  زا  هدـنب  دـناوخب ؛ ار  شـسرد  هتبلا ] . ] ناریا دـیآیم  دوشیماپ  وجـشناد  نآ  دوب ، راـختفا 

ساسحا نیا  دنک . راختفا  ندوب  یبالقنا  هب  دنک ، راختفا  ندوب  یناریا  هب  هک  یتقونآ  دش ؟ دھاوخ  یک  نیا  دشاب . دیفم  شروشک  یارب  دیایب  دریگب ، دای  دـناوخب ، ار  شـسرد 

. تسا نیا  شیانعم  تیوھ ،

هک مدرب  راک  هب  یریبعت  کی  اھهاگشناد ، رد  تسایس  هب  عجار  شیپ - اھلاس  شیپ ، یلیخ   - نیا زا  لبق  لاس  دنچ  هدنب  تسا . اھهاگشناد  رد  تسایس  دروم  رد  هلئسم  کی 

ار یسایس  شالت  یسایس و  راک  یـسایس و  رکف  طاسب  هک  ار  یناسک  دنک  تنعل  ادخ  متفگ : دینزیم ؛ ار  فرح  نیا  ارچ  هک  دندش  تحاران  یلیخ  زور  نآ  یتلود  نیلوئـسم 

عجار دننزیم  ییاھفرح  کی  هناراکایر  تاقوا  یھاگ  اھنامھ  هتبلا  الاح  بخ ، یسایس . راک  هب  دینکیم  راداو  ار  اھهچب  امش  هک  دندش  دنمهلگ  ام  زا  دندرک ، عمج  اھهاگشناد  زا 

، تسا راکفا  ارآ و  براضت  طیحم  یعیبط  روطهب  هاگشناد  طیحم  تسا . نیا  ماهدیقع  نم  اما ] [ ؛ تسا نامھ  ناشیعقاو  یهدیقع  نکل  اھفرح ، نیا  وجشناد و  هاگشناد و  هب 

یگتخپ هب  ناسنا  یتقو  دـینادیم ،  - هدیـسرن دـنکیم  مارآ  ار  وا  هک  یئانبم  یرکف و  یگتخپ  نآ  هب  زونھ  ناوج  یفرط  زا  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  تسا ؛ هاگـشناد  تعیبط  نیا 

ثحب و یژرنا و  زا  راشرس  مھ ، یفرط  زا  تسین - روجنیا  هن ، ناوج  دوشیم ؛ هتفرگ  وا  زا  یشلاچ  تلاح  نآ  هک  دیآیم  دوجو  هب  وا  رد  یـشمارآ  ساسحا  کی  دیسر ، یرکف 

لئاـسم رـس  میدرکیم  ثحب  یدارفا  اـب  هک  شیپ - لاـس  تصـش  هاـجنپ   - ناـمدوخ یناوـج  یهرود  هب  مدوـخ و  تارطاـخ  هب  مـنکیم  هـعجارم  مدوـخ  هدـنب  تـسا ؛ اـھنیا  دـننام 

. درادن یلاکشا  چیھ  نیا  نیاربانب ، تسا ؛ اھفرح  نیا  لھا  بخ  هک  وجـشناد  ناوج  صوصخب  تسا ، یناوج  تیـصاخ  یـشلاچ ، طیحم  دادیب ! داد ، تازرابم ، رـس  یـسایس ،

یـسایس یاھـشیارگ  فلتخم ، قیالـس  فلتخم ، راکفا  تسا . دـب  نیا  مینک ، یرادربهرھب  بالقنا  یاھـشزرا  بالقنا و  هیلع  یـشلاچ  طیحم  نیا  زا  ام  هک  تسا  نیا  لاکـشا 

. دنراد یشلاچ  دننکیم ، مھ  ثحب  مھ  اب  درادن ؛ یلاکشا  چیھ  دنشاب ، هاگشناد  رد  فلتخم ،

نیا هن ، دـنک ؟ یراکمھ  وا  اب  دـنک و  تیامح  تسا  فلاخم  بالقنا  ینابم  اب  هک  یـشیارگ  نآ  زا  هک  تسا  نیا  شاهفیظو  ایآ  تسیچ ؟ شاهفیظو  هاگـشناد  تیریدـم  لوئـسم 

وجشناد اب  تسا و  سالک  لخاد  هک  داتسا  ات  یترازو  ناریدم  دشرا ، ناریدم  ناریدم ، زا  معا  هاگشناد  نیلوئسم  تسا . تیلوئـسم  سکع  تسرد  تسین ؛] تسرد   ] اقلطم

بالقنا ینابم  هب  هک  ییاـھزیچ  نآ  تمـس  هب  دـننک  تیادـھ  ار  اھـشلاچ  نیا  دـننک  یعـس  هاگـشناد ، یـشلاچ  یهعومجم  نیا  رد  هک  تسا  نیا  ناـشهفیظو  تسا ، ورهبور 

، دشاب یبالقنا  دیاب  وجـشناد  دشاب ، یبالقنا  دـیاب  هاگـشناد  هاتوک : یاهلمج  رد  دـنروایب . راب  یبالقنا  ار  ناوج  ینعی  دوشیم ؛ یھتنم  بالقنا  یاھفدـھ  هب  دوشیم ، یھتنم 

ار نیا  نم  و  دھدیم . ناشن  ار  نیا  سکع  هک  مراد  ییاھشرازگ  هتبلا  یھاگ  نم  دننکب . تیادھ  دیاب  تمس  نیا  هب  دشاب ؛ هللالیبسیف  دھاجم  ناملـسم  کی  دیاب  وجـشناد 

هاگشناد طیحم  دیشاب  بقارم  دیشاب ؛ بقارم  دیاب  یلیخ  دیلوئـسم ، یلیخ  اھامـش  منکیم : ضرع  یلاعشزومآ - ناریدم  نالوئـسم و   - دنراد فیرـشت  اجنیا  هک  ینایاقآ  هب 

رد تسا . یمتح  تامازلا  وزج  نیا  راوگرزب ؛ ماما  مان  دای و  زا  یرگیبالقنا ، زا  نیدـت ، زا  بالقنا ، یاھـشزرا  بالقنا و  میھاـفم  بـالقنا و  زا  ییارگاو  یارب  دوشن  یھاـگیاج  کـی 

رد هک  ییامـش  هتبلا  دراد ؛ تیعقاو  نیا  تسھ ، نیا   - دوشیم یھتنم  روشک  یهیزجت  هب  هک  دنـشاب  هتـشاد  یـشیارگ  کی  یعمج ، کی  ای  یرفن  کی  تسا  نکمم  هاگـشناد 

هک دراد  دوجو  ییاھشیارگ  تسین . تیامح  لباق  تسین ، دییات  لباق  اھشیارگ  نیا  مراد - ربخ  هدنب  تسھ ؛ یزیچ  نینچ  اھهاگشناد  زا  یضعب  رد  دینادب ] ، ] دیتسھ هاگشناد 

راک هنادـنمدرخ ، راک  نامھ  اب  هن ، اھنیا ؛ دـننام  یتینما و  راک  روزوبرـض و  اب  مییوگب  میھاوخیمن  درکن ؛ یھارمھ  اھنیا  اب  دـیاب  دـھدیم ، قوس  یگتـسباو  تمـس  هب  ار  روشک 

.[ تسا مھم   ] طابضنا یرگیبالقنا و  یهلئسم  نیاربانب  درک . دروخرب  ایاضق  نیا  اب  یتسیاب  هنابیبط  راک  هناریدم ،

مرح  / ٠۵/٠۴/١٣٩۵ عفادم  یادھش  یاھهداوناخ  زا  یعمج  ریت و  متفھ  یادھش  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

. دراد رطخ  مھ  تدھاجم  یاھنادیم  یهمھ  هتبلا  دراد ؛ یناوارف  یاھنادیم  تدھاجم ، تسا .  تدھاجم  یهیحور  ایحا  یبالقنا و  یهیحور  ایحا  یمالـسا ، ناریا  تفرـشیپ  هار 

، بخ ( ١ (؛ امیظع ارجا  نیدعاقلا  یلع  نیدھاجملا  لضف هللا  تسا . داھج  نیا ] [ ؛ دنتفرگ رارق  نمشد  ضرعت  دروم  اما  دندرک  راک  ملع  نادیم  رد  دینیبب ! ار  یاهتـسھ  یادھش 

؟ مینکیم رمع  اـیند  نیا  رد  ردـقچ  رگم  اـم  تسا . نیمھ  یارب  تـسا ، هدـش  لـئاق  هـبتر  تدـھاجم  یارب  تـسا ، هدـش  لـئاق  تلیـضف  نیدـھاجم  یارب  لاـعتم  یادـخ  هـکنیا ] ]

تصرف زا  دیاب  تدم  نیا  رد  تسا ؛ امش  نم و  بیصن  شلاس  داتفھ  لاس ، تصـش  لاس ، هاجنپ  لاس ،]  ] اھدرایلیم نیا  زا  دراد ، رمع  ایند  نیا  ام  دعب  لبق و  لاس  اھدرایلیم 

، تدھاجم نیا  دننکیم و  تدھاجم  اھیـضعب  هلـصاف ، نیا  رد  مینک . هدامآ  تسا ، ( ٢ «) ناویحلا یھل  هرخآلا  رادلا  نا   » هک یایعقاو  یگدـنز  یارب  ار  نامدوخ  مینک ، هدافتـسا 

لاـم نیا  تقونآ  دـنروآیم . دوـجو  هب  دـننکیم و  تیوـقت  دـنزاسیم و  مھ  ار  نارگید  یاـیند  دـننکیم ، تسرد  ار  ناـشدوخ  ترخآ  طـقفهن  دـناسریم ؛ یلاـع  تاـماقم  هب  ار  اـھنآ 

« يرگیبالقنا  » 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 34هاگياپ  هحفص 21 
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هلـضف و نم  مھاـتا هللا  آـمب  نیحرف  نوـقزری *  مھبر  دـنع  آـیحا  لـب  دنتـسین ، هدرم  اـھنیا  اـتاوما ، لـیبس هللا  یف  اوـلتق  نیذـلا  نبـسحت  ـال  و  ادھـش : لاـم  تسا ؛ تدـھاجم 

شیپ دناهدنز ، اھنیا  دیوگیم  هک  تسا  ادـخ  یهدژم  تسا ، ادـخ  مالک  نیا  تسا ؛ یروجنیا  هیـضق  ( ٣ .) نونزحی مھ  مھیلع و ال  فوخ  الا  مھب  اوقحلی  مل  نیذـلاب  نورـشبتسی 

هن لزنمرس  نیا  رد  دییایب ، هار  نیا  زا  رگا  دینادب  هک  دنیوگیم  دنھدیم و  ماغیپ  مھ  امش  نم و  هب  دنلاحـشوخ ؛ دندنـسرخ ، دنایھلا ، قزر  دروم  دنایھلا ، فطل  دروم  دنیادخ ،

. دندرک تکرح  تسرد  دنتفر ، حیحص  دنتفر ، تسرد  ار  هار  تسا . نیا  هار  مھیلع ؛ فوخ  الا  نزح ؛ هن  و  تسھ ، سرت  هن  ینارگن ؛ هن  تسھ ، مغ 

مرح  / ٠۵/٠۴/١٣٩۵ عفادم  یادھش  یاھهداوناخ  زا  یعمج  ریت و  متفھ  یادھش  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

میظعت مینک ، مارتحا  راھظا  اھنیا  یاھهداوناخ  هب  ام  هک  تسین  نیا  طقف  راک  نکل  مینکیم  راک  میراد  دیھـش  داینب  رد  ام  هک  دـندومرف  یدیھـش  یاقآ  ـالاح  میراـکمک . هتبلا  اـم 

کی ام  الاو  تسا ، هتـشادهگن  هدـنز  ار  ثداوح  نیا  هک  تسا  مدرم  دوخ  یبالقنا  یهیحور  مدرم و  مھ  زاب  دـیراد . هگن  هدـنز  دـینک ، ایحا  دـیاب  ار  هثداح  هن ، مینک ؛ لیلجت  مینک ،

؟ دندوب هچ  دندوب ؟ یناسک  هچ  اھنیا  دوشب  مولعم  دنک ، نشور  ار  قیاقح  هک  میرادن  ریت  متفھ  یهثداح  یهرابرد  یرنھ  رثا  کی  میرادن ؛ گرزب  یهثداح  نیا  یهرابرد  ملیف 

مرح  / ٠۵/٠۴/١٣٩۵ عفادم  یادھش  یاھهداوناخ  زا  یعمج  ریت و  متفھ  یادھش  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

شیپ میدرک ، هیکت  یبالقنا  یهیحور  هب  میدرک ، هیکت  بالقنا  هب  اجرھ  ام  منکیم : رارکت  مھ  زاب  ماهتفگ ، راب  اھهد  دایزومک  اـب  دـیاش  ار  فرح  نیا  نم  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و 

هک رابکتـسا  رـصانع  دـنیاشوخ  یارب  میدرک ، هیجوت  لیوات و  میدز ، شاهشوگ  نآ  زا  میدز ، شاهشوگ  نیا  زا  میتفرگ ، هدـیدن  ار  بالقنا  میدـمآ ، هاتوک  اھـشزرا  زا  اـجرھ  میتفر ؛

ایحا یمالسا ، ناریا  تفرشیپ  هار  تسا . یروجنیا  هیضق  میدنام ؛ بقع  میدروخ ، ار  فرح  میدیوج ، ار  فرح  مادم  دنماظن ، نیا  یلصا  نانمـشد  مالـسا و  یلـصا  نانمـشد 

. تسا تدھاجم  یهیحور  ایحا  یبالقنا و  یهیحور 

بالقنا  / ٠٩/٠۴/١٣٩۵ ربھر  اب  هیئاضق  هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید 

. دنک لمع  یبالقنا  دشاب و  یبالقنا  دصرددص  دیاب  هیئاضق  یهوق  دندرک : دیکات  ناشنانخس ، زا  یدنبعمج  یعون  رد  نایاپ  رد  بالقنا  ربھر 

، هنافـصنم هنازوسلد ، قیقد ، هنادـنمدرخ ، هنالداع ،  » ینعی یرگیبالقنا  هکلب  تسین  یوردـنت  اھیخرب ، غیلبت  رظن و  فالخرب  یرگیبالقنا  هتبلا  دـندرک : ناشنرطاخ  ناشیا 

«. ندرک لمع  یتسیابردور  نودب  هناعطاق و 

نایوجشناد  / ١٢/٠۴/١٣٩۵ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

یتافالتخا کی  دشابن ، قبطنم  امش  رکف  اب  دصرددص  یسک  تسا  نکمم  دینکن . ندوبن  یبالقنا  هب  مھتم  درادن  قابطنا  لماکروطهب  امش  رکف  اب  هکنیا  فرص  هب  ار  یسکرھ 

اھمدآ اروف  دشاب ؛ هتـشاد  دوجو  تسا  نکمم  وا  رد  اھرایعم  نیا  دراد ، ییاھرایعم  هرخالاب  ندوب  یبالقنا  دشاب ؛ یبالقنا  اما  دشاب  قبطنم  الثم  دصرد  هاجنپ  دـشاب ، هتـشاد 

تسا نامیا  لثم  مھ  یرگیبالقنا  مدرک ، نایب  هیلعهللاناوضر )  ) ماما ترضح  مرح  رد  دادرخ  مھدراھچ  زور  نم  هک  روطنیمھ  درک . دیابن  یبالقنا  ریغ  ای  بالقنادض  هب  مھتم  ار 

باـسح دـننموم ، همھ  اـما  تسا  رتنییاـپ  شبتارم  یـضعب  تسا ، رتـھب  تسا و  رتـالاب  شبتارم  زا  یـضعب  هلب ، موـس ؛ یهبترم  مود ، یهبترم  لوا ، یهبترم  دراد ؛ یبـتارم  و 

. دشابن یناسکی  تاجرد  ناشتاجرد  ولو  دنکیم  قرف  قفانم  اب  دنکیم ، قرف  نموم  ریغ  اب  نموم 

هتشاد بخ  دنراد ؛ فالتخا  مھ  اب  ییاھزیچ  کی  رس  یبالقنا  یاھلکشت  دیراد ؛ یتافالتخا  مھ  اب  امش  یھاگ  دنشاب . ازفامھ  مھ  اب  یبالقنا  یاھلکشت  بلطم ، نیمھدزای 

؛ دماجنیب اھزیچ  نیا  هلباقم و  هب  یریگهقی و  هب  هک  دوشن  بجوم  تافالتخا  ینعی  دیریگب ؛ ار  کرتشم  طاقن  دیشاب ، هتـشاد  ییازفامھ  تافالتخا  نیا  اب  لاحنیعرد  دنـشاب ،

. تسا نیا  مھ  شلماک  قادصم  هک  فلاخم  لمحت  لمحت ؛ یراداور و  دیزادنیب ؛ اج  دینک  یعس  هاگشناد  طیحم  رد  نم  رظن  هب  ار  نیا 

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

کی هب  مینک  لیدبت  ار  روشک  میھاوخیم  ام  مدـناوخ . صخاش  هن  نم  دـینیبب  تسا . نیا  فدـھ  میھاوخیم ؛ یروشک  نینچ  کی  ام  یمالـسا . نیون  ندـمت  مچرپ  یهدـنزارفارب 

شیپ دـیاب  ام  تسا ، یھارهمین  یاھهار  همھ  اھنیا  اما  میاهدرک  ییاھتفرـشیپ  کی  هدوبن ، دـب  ییاھتمـسق  کی  رد  هار  یاھهمین  رد  هتبلا  تایـصوصخ . نیا  اب  یروشک  نینچ 

نیا ترورض  رد  یسک  دنکب . نیمات  ار  فدھ  نیا  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  دیاب  یلسن  کی  تسین . ریذپناکما  هبخن  ناوج  لسن  کی  نودب  نیا  و  میـسرب . اھهلق  هب  دیاب  میورب ،

، درادن لوبق  مھ  ار  مالـسا  هک  نآ   - یناریا کی  ناونعهب  ناملـسم و  کی  ناونعهب  لوئـسم ، کی  ناونعهب  ناسنا ، کی  ناونعهب  میفظوم  ام  هکنیا  دنک . دیدرت  دـناوتیمن  فدـھ 

. میناسرب اجنیا  هب  ار  روشک  میفظوم  تیلوئسم ، اشنم  دنچ  نیا  ناونعهب  تسا - روآتیلوئسم  مھ  ندوب  یناریا  تسا ؛ یناریا  هرخالاب 

یاراد نیدـتم ، داوساب ، عاجـش ، دـیایب  دوجو  هب  دـیاب  یلـسن  کی  تسا ؛ اـھنیا  تایـصوصخ  نآ  هک  یتایـصوصخ  کـی  اـب  تسا  یلـسن  تیبرت  شھار  تسیچ ؟ شھار  بخ ،

مزال یلـسن  نینچ  دنک - ادـیپ  شرتسگ  یتسیاب  نیا  اما  میراد  ار  تایـصوصخ  نیا  زا  یرایـسب  ناوج  لسن  رد  زورما  ام  هناتخبـشوخ  هتبلا   - رویغ روابدوخ ، ماگشیپ ، راکتبا ،

هتـشاد تکرح  یارب  یفاک  یهزیگنا  دشاب ، هتـشاد  یروابدوخ  دشاب ، هتـشاد  تعاجـش  دـشاب ، هتـشاد  تریغ  دـشاب ، هتـشاد  داوس  دـشاب ، هتـشاد  نامیا  یتسیاب  میراد .

یگدـنز کتمجمج ؛» رعا هللا   » نینموملاریما ریبعت  هب  دـنکب و  هجوتم  رود  فادـھا  هب  ار  مشچ  دریگب ، رظن  رد  ار  فدـھ  دـشاب ، هتـشاد  تکرح  یرکف  یمـسج و  ناوت  دـشاب ،

، ینمـشد یور  زا  اھیـضعب  تسا . نیا  یبالقنا  یانعم  یبالقنا ؛ دوجوم  کی  ینعی  هملک  کی  رد  دنک ؛ تکرح  تیدج  اب  فدھ و  نیا  هار  رد  دراذـگب  ار  شدوخ  دوجو  شدوخ و 

، طابضنا یاراد  داوس ، یاراد  ینعی  یبالقنا  تسا . سکعب  تسرد  اقافتا  ریخن ، دننادیم ؛]  ] طابضنایب هجوتیب ، داوسیب ، یانعم  هب  ار  یبالقنا  دننکیم . انعم  دب  ار  یبالقنا 

روتوم تسا و  لـسن  نیا  تکرح ، نیا  یهیامرـس  تسا . اـم  ناوج  لـسن  لـسن ، نیا  میراد . مزـال  یلـسن  نینچ  کـی  اـم  دـنمدرخ . لـقع ، یاراد  تکرح ، یاراد  نیدـت ، یاراد 

، مدرک ضرع  هک  یتھج  نیمھ  رد  ناوج  لسن  نیا  دیدرک ، راک  بوخ  امش  رگا  دیکرحم . روتوم  اھامش  دنتـسھ . یروجنیا  ناگبخن  دنناوج ؛ ناگبخن  مھ  تکرح  نیا  یهکرحم 

. دراد شزرا  هبخن  تسا . اھنیا  منادیم  ردق  ار  اھنآ  دوجو  مھدیم و  تیمھا  ناگبخن  هب  هدنب  هکنیا  تلع  درک . دھاوخ  تکرح 

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۵ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

هک یتالکشم  هچ  میراد ، زورما  هک  یتالکشم  هچ   - روشک نیا  تالکشم  جالع  دینک . هدامآ  روشک  نیا  یهرادا  یارب  ار  ناتدوخ  دینک ؛ هدامآ  هدنیآ  یارب  ار  ناتدوخ  نم ! نازیزع 

هدارا و ندیـشوج  ورگ  رد  تالکـشم ، نیا  لح  و  تسین - لکـشم  نودب  هک  یروشک  چـیھ  هرخالاب  دراد ؛ یتلم  رھ  یروشک و  رھ  هک  یتالکـشم  هچ  تشاد ، میھاوخ  اھدـعب 

. یوق سفنهبدامتعا ، ادخ و  هب  لکوت  اب  اھهیحور  زاب ؛ اھمشچ ، دشوجب ؛ یگداتسیا  خسار ، مزع  تماقتـسا ، هدارا ، یتسیاب  تلم  نورد  زا  تسا ؛ تلم  نورد  زا  تماقتـسا 

هچنآ یرادا . یهنیمز  رد  مھ  یتیریدم ، یهنیمز  رد  مھ  یملع ، یهنیمز  رد  مھ  دوب ؛ دھاوخ  یوق  نامیاھهیحور  مینک ، دامتعا  نامدوخ  هب  میشاب و  هتشاد  لکوت  ادخ  هب  رگا 

، یبـالقنا ناـسنا  کـی  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  تسیچ ؟ یبـالقنا  یهیحور  یاـنعم  دـینک . ظـفح  دـیاب  ار  هیحور  نیا  تسا ؛ یرگیبـالقنا  یهیحور  منکیم  هیکت  نآ  یور  رب  نـم 

ادخ دیما  هب  تسا ، راودیما  هدنیآ  هب  دسرتیمن ، یزیچ  زا  دنکیم ؛ ییاشگهرگ  دـنکیم ، ینکـشتسبنب  دزرویم ، راکتبا  تسا ، لمع  لھا  تسا ، مادـقا  لھا  دراد ، تعاجش 

. درک ظفح  دیاب  ار  یبالقنا  یهیحور  نیا  تسا ؛ یبالقنا  درف ]  ] نیا نیا ؛ ینعی  یرگیبالقنا  دنکیم ؛ تکرح  نشور  یهدنیآ  تمس  هب 

دامتعایب بالقنا  هب  دننکیم ، دامتعایب  هدنیآ  هب  ار  ناوج  دننکیم ؛ تیریدـم  نیا  سکع  اھیـضعب  دـننزیم ، فرح  نیا  سکع  اھیـضعب  دـننکیم ، لمع  نیا  سکع  اھیـضعب 

لوق هب  دزاسیم ؟ یـسک  هچ  ار  هنامز  دـنلانیم . مھ  هناـمز  زا  دـنلانیم ! مھ  هناـمز  زا  تقونآ  رگید ؛ دوشیم  بارخ  نیا  بخ  دـننکیم ؛ رود  ماـما  مرگ  سفن  زا  ار  ناوج  دـننکیم ،

هاگن دـیاب  امـش  نم و  هب  دـشاب ، دـب  هنامز  رگا  میزاسهنامز . ام  میزاسیم ؛ امـش  نم و  ار  هنامز  دزاسیم ؟ یـسک  هچ  ار  هنامز  تسا ؛ هنامز  زا  نوزف  زاـسهنامز  مرج  بئاـص :

لد میکح ، لد  نآ  نیبزیت ، مشچ  نآ   - میتفرگ هدـیدن  ار  ماـما  یهیـصوت  هکیتقو  اـم  میتشادـنرب ، مکحم  ار  ناـمیاھماگ  هکیتقو  اـم  میزاـسیم . ار  هناـمز  هک  میتسھ  اـم  درک ؛

دیدرت هک  یناسک  نآ  بخ ، تسا ؛ ام  تسد  مد  ماما  یهمانتیـصو  هدرک ؛ نشور  ام  یارب  ار  هار  دادیم ؛ صیخـشت  تسرد  دیمھفیم ، بوخ  دیدیم ، بوخ  تمکح ؛ زا  راشرس 

« يرگیبالقنا  » 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 34هاگياپ  هحفص 22 
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، میھدـیم قوس  یرگیلاـباال  هب  ار  ناوج  مینکیم ، رود  اـھنیا  زا  ار  اـھناوج  مینکیم ، رود  اـھنیا  زا  ار  مدرم  یتـقو  ماـما - هتفگ  هچ  دـننیبب  دـننک ؛ هاـگن  ار  همانتیـصو  نیا  دـنراد 

بارخ هنامز  دش ، دھاوخ  دـب  هجیتن  دوشیم  مولعم  بخ  میھدـیم ، قوس  اھنیا  دـننام  یتفع و  لئاسم  هب  تبـسن  یتالابمیب  تمـسهب  دراد ، تفع  هب  لیامت  هک  ار  یناوج 

لقع مسا  هب  مینک ، قیرزت  ار  یرگیلاباال  یدازآ ، مسا  هب  رگا ] . ] تسا بوخ  یلیخ  ام  ناوج  تسناوت ؛ مھ  دنھاوخن  دناهتسناوتن و  زورما  ات  هناتخبشوخ  هتبلا  دش . دھاوخ 

هغالبلاجـھن رد  نینموملاریما  داد . همادا  ماکحتـسا  اب  تسیاب  ار  هار  نیا  رگید ؛ دوشیم  بارخ  هنامز  بخ  مینک ، اقلا  ار  نمـشد  لباقم  رد  میلـست  شزاس و  یئالقع ، هاگن  و 

دعب اما  دـندرکیم  تکرح  تسرد  دنتـشاد ، رارق  تسار  هار  رد  دـندوب ، میقتـسم  یزور  کی  اھلد  زا  یـضعب  همالـس ؛ دـعب  لاـجر  لـضت  هماقتـسا و  دـعب  بولق  غیزتف  دـیامرفیم :

یمھفدب و راچد  ار  ام  میدیمھفیم ، تسرد  رگا ] [ ؛ نکن هنوگژاو  ار  ام  یاھلد  ایادخ ! ینعی  تسھ - نآرق  رد  هک   - انبولق غزت  انبر ال  ندش ؛ هنوگژاو  ینعی  غیز ، دندش . هدنادرگرب 

؛ دنکیمن ملظ  یسک  هب  هک  ادخ  دوشیم ؟ هنوگژاو  ارچ  الاح  دش . هنوگژاو  ناشیاھلد  اما  دندرکیم ، تکرح  تسرد  یزور  کی  اھیـضعب  دیوگیم : نینموملاریما  نکن . یمھفجک 

یزاببزح یزابحانج و  یهدولآ  میوشیم ، یزابقیفر  یهدولآ  میوشیم ، یبلطهاـج  یهدولآ  میوشیم ، اـجیب  یاـھتبحم  یهدولآ  میوشیم ، اـیند  یهدولآ  هک  میتسھ  ناـمدوخ 

اھنیا تفآ  دنوشیم . هارمگ  دعب  دـندوب ، ملاس  یزور  کی  همالـس ؛ دـعب  لاجر  لضت  و  میدرگیم . رب  یلوا  تماقتـسا  نآ  زا  تسرد ، هار  نآ  زا  دوشیم و  هنوگژاو  ناملد  میوشیم ،

. درب هانپ  ادخ  هب  دیاب  اھنیا  زا  تفرگ و  یتسیاب  ار  اھنیا  یولج  تسا ؛

ناھفصا  / ٠٨/٢۶/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

مکحتـسم نورد  زا  روـشک  هک  تسا  نیا  رگید ، لاـس  هاـجنپ  رد  هچ  رگید ، لاـس  هد  رد  هچ  هرود ، نیا  رد  هچ  تسا ، لـمتحم  روـشک  یارب  هک  یتالکـشم  یهمھ  زا  روـبع  هار 

، یگنھرف ماکحتسا  مھ  یداصتقا ، ماکحتسا  مھ  یسایس ، ماکحتسا  مھ  تسا ؛ راک  ساسا  ماظن ، یلخاد  ماکحتسا  دوشیم . لصاح  ماکحتسا  یروجهچ  دینیبب  دشاب .

ار روشک  یرطخ  چـیھ  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  رگا  ماکحتـسا  نیا  روشک . دـشرا  نالوئـسم  صوصخب  ناگبخن و  صوصخب  دارفا ، یناور  یحور و  ماکحتـسا  همھ  زا  رتـالاب  مھ  و 

اـھلاجنج و اـھثحب و  دـنھدب . هـمادا  ار  یبـالقنا  یهـیحور  کراـبم  شیور  نـیا  یتسیاـب  اـم  زیزع  یاـھناوج  تـسا . هداـمآ  اـھرطخ  یهـمھ  لـباقم  رد  روـشک  دـنکیمن . دــیدھت 

یریگتھج روشک ، یهلئسم  تسا ؛ یبالقنا  یهیحور  روشک ، یهلئـسم  تسین ؛ روشک  یهلئـسم  اھنیا  دننام  یئزج و  کچوک و  یاھزیچ  هب  نتخادرپ  اھیزاسهیـشاح و 

ماجسنا داحتا و  میاهدرک و  ضرع  اھراب  هک  تسا  یملع  تفرشیپ  میاهدرک ، ضرع  اھراب  هک  تسا  داصتقا  روشک ، یهلئسم  یزیرهمانرب ، یلمع و  ظاحل  زا  و  تسا ؛ یبالقنا 

. تسا روشک  یلصا  لئاسم  اھنیا  میاهدرک . ضرع  اھراب  مھ  ار  نیا  هک  تسا  تلم  داحآ 

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

هک یگبخن  یاھهتسھ  دندرک : دیکات  دندناوخ و  اھنامرآ  اب  قبطنم  قیقد و  حیحص ، هتخپ ، یبلاطم  ار  یملع  ناگبخن  بناج  زا  هدشحرطم  بلاطم  یاهنماخ  هللاتیآ  ترضح 

. درک دنھاوخ  یرگیبالقنا  نیدت و  دادعتسا و  هبرجت و  ملع و  رطع  زا  راشرس  ار  روشک  یهدنیآ  اعطق  دنتسھ ، هدنکارپ  روشک  رسارس  رد  ییاھهناخلگ  نوچمھ 

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

طوبرم نیا  هک  هتشاد  دوجو  یدایز  یاھفعض  مھاگآ ؛ اھلاس ، لوط  رد  ناریا و  تلم  مومع  حطـس  رد  ریقح - نیا  دوخ  هلمج  زا   - روشک نیلوئـسم  یاھتیلاعف  یاھفعـض  زا  هدنب 

یاھتیریدـم اجرھ  تسا ؛ هتفر  شیپ  راک  میتشاد ، کرحترپ  لاعف  یبالقنا  تیریدـم  کی  اجرھ  ام  تسین . یمالـسا  ماظن  یمومع  تکرح  هب  طوبرم  تسا ، اـم  یاھتیریدـم  هب 

یلاکـشا و کی  دراد ؛ دوجو  هک  تسا  یاهلئـسم  نیا  تسا . هدرک  ادیپ  فارحنا  ای  تسا ، هدنام  فقوتم  ای  اھراک  میتشاد ؛ کرحتیب  و  یبالقناریغ ، دـیماان ، لاحیب ، فیعض ،

مھ روجنیمھ  یھلا  یهوق  لوح و  هب  و  دـنھدب ، ماجنا  ار  یرتشیب  شالت  دنـشاب ، رتدـمآراک  دنـشاب ، رتهزیگنارپ  هللااشنا  نامناریدـم  دـیاب  دراد ؛ دوجو  هک  تسا  یفعـض  کـی 

دھاوخ لح  روشک  تالکشم  یهمھ  دشاب ، دمآراک  دشاب و  یبالقنا  دشاب ، نیدتم  روشک ، فلتخم  یاھشخب  رد  تیریدم  رگا  هک  منکیم  ضرع  عطاق  روط  هب نم  دش . دھاوخ 

. میرادن روشک  رد  یلح  لباقریغ  لکشم  ام  دش ؛

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

تمالس میھاوخیم ، یلم  تزع  میھاوخیم ، یلم  تینما  ناریا  تلم  یارب  ام  دسرب ؟ اجک  هب  روشک  تلم و  میھاوخیم  ام  میھاوخیم ؟ هچ  نامتلم  یارب  نامروشک و  یارب  ام 

اھر میھاوخیم ، اھدادعتسا  ییافوکش  میھاوخیم ، یناھج  رگهطلس  یاھتردق  زا  لالقتسا  میھاوخیم ، هبناجهمھ  تفرشیپ  میھاوخیم ؛ یمومع  هافر  میھاوخیم ، یمومع 

یهنیمز رد  ام  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  میھاوخیم ؛ روشک  یارب  ار  اھنیا  میھاوخیم ؛ اھنیا - لاـثما  داـسف و  داـیتعا و  لـثم   - یعاـمتجا یاھبیـسآ  زا  نتفاـی  تاـجن  ندـش و 

دوشیم هنوگچ  بخ  دوشب . نیمات  روشک  لخاد  رد  وا  یارب  داوم  نیا  هک  دیسر  دھاوخ  شیاسآ  هب  تلم  یتقو  نآ  میھاوخیم . مینکیم و  لابند  نامروشک  یارب  یدام  لئاسم 

هتـشاد یوق  داصتقا  کی  روشک  هکنیا  نودب  منکیم  ضرع  نم  دیآیم ؟ تسد  هب  روجهچ  هبناجهمھ  تفرـشیپ  یلم ، رادتقا  یلم ، تینما  یلم ، تزع  دروآ ؟ تسد  هب  ار  اھنیا 

نامتسد هک  دوخ  هب  یکتم  نئمطم و  یوق و  داصتقا  کی  تسا : نیا  نامزاین  تسا ؛ یوق  تیریدم  اب  هارمھ  یوق ، دیلوت  یوق ، داصتقا  ام  زاین  دیآیمن . تسد  هب  اھنیا  دشاب ،

تردق مینک ، دنمـشزرا  ار  یلم  لوپ  میراذـگب ، رثا  تفن  تمیق  یور  میناوتب  مینک ، مادـقا  میناوتب  مینک ، تکرح  میناوتب  مینک ، باختنا  میناوتب  دـشابن ، زارد  نارگید  تمـس  هب 

نیمات دیاب  ار  اھزیچ  نیا  دیسر ؛ میھاوخ  یرمتسم  تینما  کی  هب  هن  دیسر ، میھاوخ  یرمتـسم  تزع  کی  هب  هن  یروجنیا ، یوق  داصتقا  کی  نودب  میربب ؛ الاب  ار  مدرم  دیرخ 

گنھرف نودب  دیآیمن ؛ تسد  هب  اھهتـساوخ  نیا  مھ  ماظن  اب  تلم  یمومع  دنویپ  نودب  دـیآیمن ؛ تسد  هب  مھ  یلم  داحتا  نودـب  هتبلا  و  تسا . نیا  داصتقا  تیمھا  مینک .

میناوتیم مینک و  نیمات  دیاب  میراد و  مزال  ار  اھنیا  یهمھ  دش . دـھاوخن  نیمات  اھهتـساوخ  نیا  مھ  راکرپ  لاعف و  عاجـش و  نالوئـسم  نودـب  دـیآیمن ؛ تسد  هب  مھ  یبالقنا 

. تسا داصتقا  یهلئسم  ام  ینونک  یهدمع  تالکشم  زا  یکی  سپ ] . ] مینک نیمات 

نایدمص  / ٠١/٠۶/١٣٩۶ دیھش  هداوناخ  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

رد ناشتاغیلبت ، رد  هک  یناسک  نآ  دراد . جایتحا  نموم  یھللابزح و  یبالقنا و  یاھناوج  هب  روشک  نیا  دـنزاسب . ار  ناشدوخ  دـننک و  راک  دـننادب ، ردـق  اـم  ناـناوج  هللااـشنا 

روشک یهدنیآ  روشک و  هب  دـنراد  عقاو  رد  دـننکیم ؛ دـنراد  راکهچ  دـنمھفیمن  دـنبوکیم ، ار  نموم  یاھناوج  دـنبوکیم ، ار  یجیـسب  دـنبوکیم ، ار  یھللابزح  ناشیاھفرح 

. دننزیم همطل 

دینادب دیھدن . تسد  زا  ار  یبالقنا  یجیـسب و  طخ  دیربب و  شیپ  ار  ناتـسرد  دیـشاب ... . رتدیفم  دـیناوتیم  یبالقنا  ینید و  طیحم  رد  دـشاب  رتشیب  ناتتامولعم  هک  هچ  رھ 

، دشاب عمج  شـساوح  دیاب  ناسنا  دنازغلیم ، ار  ناسنا  یاپ  یھاگ  بسانمان  یهثداح  کی  دب ، داتـسا  کی  دب ، رواشم  کی  دب ، قیفر  کی  ینعی  تسا . یاهدـنزغل  هار  هک ...

یارب هللااشنا  دش و  دھاوخ  رتھب  یلیخ  ناتهتـشذگ  زا  امـش  یهدنیآ  هللااشنا  دـینک  تبقارم  رگا  ار  اھنیا  اوقت ... تسا ؟ یچ  شمـسا  ینآرق  تاریبعت  رد  یعمجساوح  نیا 

. یھلا یهوق  لوح و  هب  هدنیآ ، رد  دوب  دیھاوخ  دیفم  ماظن  یارب  بالقنا ، یارب  مالسا ، یارب  ناتروشک ،

نارگراک  / ٠٢/١٠/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

، اھـشخب یهمھ  رد  میناسرب . ناماس  هب  ار  روشک  نیا  تسناوت  میھاوخن  یبالقنا  راک  یداھج و  راک  اب  زج  ام  هک  دننادب  مھ  مرتحم  یاھدزمان  دوخ  دـننادب ، همھ  مھ  ار  نیا 

مجحرپ و ناوارف ، راـک  ینعی ] [ ؛ دوشیم هتفاکـش  دوشیم ، زاـب  اـھتسبنب  دوـب ، رگا  نیا  دـتفایم ؛ هار  اـھراک  دوـب ، رگا  نیا  تسا ؛ مزـال  رگداـھج  کـی  لـثم  ندوـب  هتـسبرمک 

مظن یرگیبالقنا ، یلـصا  طوطخ  زا  یکی  اقافتا  ریخن ، مظنیب ؛ ینعی  یبالقنا ، مییوگیم  یتقو  دـننکیم  لایخ  یـضعب  هچ ؟ ینعی  یبالقنا  یبالقنا . هنادـھاجم و  تیفیکاب و 

ار اھهار   ] زوجم کی  یارب  ینعی  یبالقنا  راک  مینکن ؛ اـھنیا  دـننام  یقربوقرز و  یتافیرـشت و  یاهیـشاح و  یاـھراک  مرگرـس  ار  ناـمدوخ  هکنیا  ینعی  یبـالقنا ، اـھتنم  تسا ؛

هدـنب دـندروآ و  مسا  الاح  هک   - کچوک زیچ  کی  زوجم  یارب  هک  دـنتفگ  دـندرک و  تاقالم  ام  اب  دـندمآ  شیپ  یدـنچ  نیدـتم ، صالخااب و  ناـنیرفآراک  نیا  زا  یاهدـع  دـننک .] هاـتوک 

« يرگیبالقنا  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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، دـننکیم نییعت  ار  طباوض  هک  یناسک  نآ  ینعی  یبالقنا  راک  تسا . یبالقنا  ریغ  راـک  اـھنیا  دریگب ؛ زوجم  اـج  ای ٢۵  الثم ٢٠  زا  ناسنا  دـیاب  منک - ناـیب  ار  تاـیئزج  مھاوخیمن 

، تسا اھنیا  مزال  یاھراک  دـنکب ؛ تمدـخ  دـھاوخیم  هک  یـسک  یاپ  یولج  نیرفآراـک ، یاـپ  یولج  مدرم ، یاـپ  یولج  دـنراذگب  ربناـیم  یاـھهار  دـننک ؛ هاـتوک  ار  اـھهار  دـنیایب 

. دننک راک  اعقاو  دننزب و  رمک  هب  تمھ  نماد  نیلوئسم ] ]

سدقم  / ٠٣/٠٣/١٣٩۶ عافد  هرطاخ  بش  مسارم  رد  تانایب 

نیا هچنانچرگا  دوب . ام  یهعماج  رد  ام و  ناوج  لـسن  رد  تکرح ، بـالقنا و  یهیحور  تیوقت  ظـفح و  هلاـستشھ ، عاـفد  هلاـس و  تشھ  گـنج  نیا  دـئاوف  نیرتگرزب  زا  یکی 

راوگرزب ماـما  هلب ، تفرگیم . رارق  لواـطت  ضرعم  رد  دوب ، هدرکن  ادـیپ  مھ  یداـیز  قمع  زونھ  هک  لـیاوا  نآ  رد  یبـالقنا  یهیحور  دـمآیمن ، دوجو  هب  هناراکادـف  یداـھج و  تکرح 

دیدھت ضرعم  رد  اعطق  یبالقنا  یهیحور  دوب ؛ ینیگنس  تارطخ  تارطخ ، نکل  درکیم ؛ نیمـضت  ار  اھزیچ  زا  یلیخ  هک  دوب  یتیـصخش  کی  ناشیا  تیـصخش  تشاد و  روضح 

. دش راگدنام  سدقم ، عافد  یهنحص  رد  روضح  اب  بالقنا  تفرگیم . رارق 

١٣٩۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  نیمتشھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

امـش دراد . هنیزھ  مھ  شزاس  اـما  دراد ، هنیزھ  شلاـچ  هلب ، دـننکیم - هابتـشا  هتبلا ] « -] دراد هنیزھ  اھتردـق  اـب  شلاـچ   » هک دـنیوگیم  دـننادیم و  نیا  رد  ار  تینـالقع  یـضعب 

تمدـخ رد  ار  شدوخ  یلام  یدوجوم  ریاخذ  زا  یمین  زا  شیب  دوشیم  روبجم  دـنکب ، شزاس  دـناوتب  اـکیرمآ  دـیدج  روھمج  سیئر اب  هکنیا  یارب  یدوعـس  تلود  دـینک  هظحالم 

سفن هبدامتعا اب  رگا  دـشاب ، قطنم  اب  قبطنم  رگا  شلاچ  دـشاب ، یئالقع  رگا  شلاچ  دراد . هنیزھ  مھ  شزاس  تسین ؟ هنیزھ  اھنیا  دـنک . هنیزھ  اکیرمآ  لیم  قبط  اھفدـھ و 

یاھتردـق رگهئطوت و  یاھتردـق  هک  تسین  روجنیا  درک - مھاوخ  تبحـص  مھ ]  ] اھدـعب هللااـشنا   - مدرک ضرع  نم  تسا . شزاـس  یهنیزھ  زا  رتمک  بتارمب  شاهنیزھ  دـشاب ،

، دیدرک ینیشنبقع  دح  نآ  رد  امـش  یتقو  دننکیم ، صخـشم  ار  یدح  کی  میاهدرک . هدھاشم  ریخا  لاس  دنچ  نیا  تالماعت  رد  ار  نیا  ام  دنـشاب ؛ عناق  یدح  کی  هب  زواجتم 

ناشھب مھ  ار  دیدج  یهبلاطم  نیا  دننکیم  روبجم  اھراشف  نامھ  اب  زاب  ار  امـش  دننکیم ، حرطم  دیدج  یهبلاطم  کی  دیدج و  یاعدا  کی  دننکیم ، حرطم  دیدج  فرح  کی  هزات 

. دوشیمن فقوتم  نیا  درک ؛ دھاوخ  ادیپ  همادا  روطنیمھ  هلسلس  نیا  و  دیھدب ؛

یاھورین نتفرگ  راک  هب  مدرم ، ندرک  یـضار  ار  ناشفدھ  روشک ، نالوئـسم  دنھدن ؛ رارق  ربکتـسم  یاھتردـق  ندرک  یـضار  ار  ناشفدـھ  روشک ، نیلوئـسم  ینعی  یرگیبالقنا 

، دـنوشن یاییوگروز  چـیھ  میلـست  نالوئـسم ، روشک و  هک  تسا  نیا  یرگیبالقنا  یانعم  تسا . یرگیبالقنا  نیا  دـنھدب ؛ رارق  روشک  لخاد  رد  لاـعف  رـصانع  تیوقت  یلخاد ،

دنردلق و دنیوگروز و  هکنیا  دوجو  اب  اھتردق  نوچ   - دنروخب ار  وا  بیرف  هن  دـننک ، لوبق  لباقم  فرط  زا  ار  یردـلق  ییوگروز و  هن  دـنوشن ؛ سفن  فعـض  راچد  دـنوشن ، لاعفنا  راچد 

یرگیبالقنا یانعم  اھنیا  دنتـسھ - مھ  اـھفرح  نیا  ندز و  رود  بیرف و  هعدـخ و  لـھا  دـشاب ، نکمم  هک  ییاـجنآ  دـننکیمن ؛ غیرد  مھ  بیرف  زا  تسا ، هحلـسا  زا  رپ  ناشتـسد 

. تسا

١٣٩۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  نیمتشھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

اطخ نیا  هن ، تسا ؛ یرگیبالقنا  لباقم  یهطقن  تینالقع  هناک  دـننکیم ؛ حرطم  ار  تینالقع  موھفم  ناونع و  بالقنا ، یاھراعـش  لـباقم  رد  یـضعب  تاـقوا  یھاـگ  مونـشیم 

ناونعهب ار  اـکیرمآ  ماـما ، هک  یتقونآ  دوب  یک  دـینیبب ! دـھدب . ناـشن  اـم  هب  ار  قیاـقح  دـناوتیم  هک  تسا  یبـالقنا  هاـگن  تسا . یرگیبـالقنا  رد  مھ  یعقاو  تینـالقع  تسا ؛

زا دـعب  زورما  داد ؛ داـی  اـھام - هب   - ناریا تلم  هب  راوـگرزب  ماـما  شیپ  اـھلاس  ار  نیا  درک ؛ یفرعم  داـمتعالباقریغ  تـلود  اـی  دوـجوم  کـی  ناوـنعهب  درک و  یفرعم  گرزب  ناـطیش 

. تسا دامتعالباقریغ  اکیرمآ  دنیوگیم  ییاپورا  یاھروشک  یاسور  اھلاس ، تشذگ 

دنیب ناوج  هنیآ  رد  هچنآ 

دنیب نآ  ماخ  تشخ  رد  ریپ 

...

؛ تسین یگنھرف  ثاریم  ماـما  مینکن . شوـمارف  دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ یبـالقنا  لـمع  نھذ و  هیحور و  سرد  داد ، اـم  هب  راوـگرزب  ماـما  هک  یـسرد  نیرتگرزب  منک : هصـالخ  نـم 

ماما مسج  هلب ، تسا . ام  لـباقم  رد  ماـما ، تسا ؛ اـم  یاوشیپ  ماـما ، تسا ؛ اـم  ماـما  ماـما ، تسا ؛ هدـنز  ماـما  دـننکیم . هاـگن  یگنھرف  ثاریم  مشچ  هب  ماـما  هب  یـضعب 

. دیزومایب وا  زا  دینک و  هاگن  ماما  هب  مشچ  نیا  اب  تسا ؛ هدنز  ماما  سفن  ماما و  رکف  ماما و  هار  ماما و  نخس  اما  تسین ،

١٣٩۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  نیمتشھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

یاھورین نتفرگ  راک  هب  مدرم ، ندرک  یـضار  ار  ناشفدھ  روشک ، نالوئـسم  دنھدن ؛ رارق  ربکتـسم  یاھتردـق  ندرک  یـضار  ار  ناشفدـھ  روشک ، نیلوئـسم  ینعی  یرگیبالقنا 

، دـنوشن یاییوگروز  چـیھ  میلـست  نالوئـسم ، روشک و  هک  تسا  نیا  یرگیبالقنا  یانعم  تسا . یرگیبالقنا  نیا  دـنھدب ؛ رارق  روشک  لخاد  رد  لاـعف  رـصانع  تیوقت  یلخاد ،

دنردلق و دنیوگروز و  هکنیا  دوجو  اب  اھتردق  نوچ   - دنروخب ار  وا  بیرف  هن  دـننک ، لوبق  لباقم  فرط  زا  ار  یردـلق  ییوگروز و  هن  دـنوشن ؛ سفن  فعـض  راچد  دـنوشن ، لاعفنا  راچد 

یرگیبالقنا یانعم  اھنیا  دنتـسھ - مھ  اـھفرح  نیا  ندز و  رود  بیرف و  هعدـخ و  لـھا  دـشاب ، نکمم  هک  ییاـجنآ  دـننکیمن ؛ غیرد  مھ  بیرف  زا  تسا ، هحلـسا  زا  رپ  ناشتـسد 

. تسا

یاشمم هب  یبالقنا ، یهیحور  هب  زورما  ام  هک  دـینادب  همھ  روشک ! مرتحم  نیلوئـسم  روشک و  رـسارس  رد  زیزع  یاھناوج  زیزع ، نارھاوخ  زیزع ، ناردارب  دـش : نیا  نم  ضرع 

یفن اھفرح ، نیا  دننام  یرگیطارفا و  ناونع  اب  ار  یرگیبالقنا  دراد . نیا  هب  جایتحا  روشک  میدنمزاین ؛ نامراوگرزب  ماما  بالقنا  ینابم  لوصا و  هب  یبالقنا ، راعـش  هب  یبالقنا ،

. مینک هدافتسا  دیاب  سرد  نیا  زا  داد و  ام  هب  راوگرزب  ماما  هک  تسا  یسرد  نامھ  نیا  تسا . روشک  زورما  زاین  یرگیبالقنا ، دینکن ؛

نایوجشناد  / ٠٣/١٧/١٣٩۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تسا نیا  مھ  شتلع  دندرک ؛ شالت  یلیخ  هزرابم  یهنحص  نیا  زا  هاگشناد  ندرک  جراخ  یارب  هاگـشناد و  هیلع  اھلاس ، نیا  رد  هک  تسا  نیا  منکب  ضرع  مھاوخیم  نم  هچنآ 

هب هدامآ دنقلعت ، مک دنناوج ، همھ  الوا  تسا . رتشیب  شریثات  رگید  یاھرشق  زا  یلیخ  زا  تسا ؛ مھم  یلیخ  دشاب  بالقنا  تمدخ  رد  رگا  هاگـشناد  تسا . مھم  هاگـشناد  هک 

ینوماریپ طیحم  یور  دـناوتیم  یبالقنا  یوجـشناد  ینعی  دـنراد ؛ ریثات  هعماج  طیحم  یور  رب  مھ  دـعب  تسا ؛ یمھم  تاکن  یلیخ  اھنیا  دـنمیھف ؛ دـنراد ، یلاعف  نھذ  دـنراک ،

دـننک و یلاخ  یبالقنا  تیوھ  زا  ار  هاگـشناد  هکنیا  یارب  اذـل  دراذـگیم ؛ رثا  یعامتجا  طیحم  رد  و  ناتـسود ، دـعب  دـننیطبترم ، دـعب  تسا ، هداوناـخ  شلوا  دراذـگب ؛ رثا  شدوخ 

دنناوتب هک  اھنیا  هب  دش  کمک  یدراوم  رد  مھ  ام  دوخ  لخاد  زا  هنافـساتم  هنیمز . نیا  رد  دـندرک  یزرو  تـسایس یلیخ  دندرک ، راک  یلیخ  دندرک ، شالت  یلیخ  دننکب ، صالخ 

. دوشب هتفرگ  ییوجشناد  طیحم  زا  هزرابم  یهیحور  یھللابزح ، یهیحور  یبالقنا ، یهیحور  ینعی  دننک ؛ ییادز  بالقنا ار  هاگشناد 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رد یناـسنا ؛ یورین  یاـھهنیمز  رد  یتخاـسریز ، یاـھهنیمز  رد   - فـلتخم یاـھهنیمز  رد  روـشک  یاھدرواتـسد  زا  یتـسرھف  کـی  ـالمجم  دـیاش  لاـس ، لوا  تبحـص  رد  نـم 

بالقنا درواتـسد  هچنآ  زا  دننکیم  تلفغ  مھ  نیلوئـسم  دوخ  زا  یـضعب  یتح ] [ ؛ دـننک فارتعا  دـننک ، رارقا  ار  اھنیا  دنتـسین  رـضاح  یـضعب  نوچ  متفگ ؛ نوگانوگ - یاھهنیمز 

طلسم یاھتردق  حضاو  حیرص و  ینمشد  اب  یئاذک ، یاھمیرحت  لیمحت  اب  گنج ، لیمحت  اب  تالکـشم ، همھنیا  اب  دمآ ، شیپ  روشک  یارب  هک  یلئاسم  نیا  اب  هکنیا ] . ] تسا

، تخانـش دـیمھف ، ار  شدوـخ  تیوـھ  ناریا  تلم  درک ؛ تیوـھ  ساـسحا  روـشک  هکنیا  زج  تسین  اـھنیا  درواـیب ، تسد  هب  ار  اھدرواتـسد  نـیا  تـسا  هتـسناوت  روـشک  اـیند ،

« يرگیبالقنا  » 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 34هاگياپ  هحفص 24 
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. دھدیم ناسنا  هب  ار  سفنهبدامتعا  نیا  دھدیم ؛ ناسنا  هب  ار  یتلاح  نینچ  تیوھ  ساسحا  نیا  درک ؛ تکرح  تردق  توق و  اب  درک ، تیدوجوم  ساسحا 

تیوھ نیا  یبالقنا ؛ و  خیرات ، رد  رادهشیر  ناملسم ، میتسھ  یتلم  ام  دوشیم ؟ فیرعت  یروجهچ  ام  یلم  تیوھ  تسیچ ؟ تیوھ  نیا  ناریا ؛» تلم  تیوھ   » مییوگیم بخ   

. میرادب رود  رظن  زا  دیابن  ار  هس  نیا  دھدیم . لیکشت  ار  ام  تلم  تیوھ  هک  تسا  یلصا  رصنع  هس  ام  ندوب  یبالقنا  و  ام ، یخیرات  قمع  ام ، یناملسم  تسا . ام 

رطف  / ٠۵/٠۴/١٣٩۶ دیع  زامن  یاھهبطخ 

: دیداد ماجنا  یگرزب  یاھراک  دینارورپب ؛ لد  رد  دیما  دینک ، داش  لد  دنداد ؛ ماجنا  یگرزب  یاھراک  هک  دنشاب  زارفارس  ناریا  زیزع  تلم 

نیمھ ایناث  دوب . یمیظع  راک  دوب ، یگرزب  راک  دـیھدب ؛ ناشن  ایند  هب  دـیتسناوت  ار  تمظعاب  روشرپ و  تاباختنا  نآ  الوا  کرابم ، هاـم  زا  شیپ  یکدـنا  کراـبم و  هاـم  نیمھ  رد 

. دوب یگرزب  راک  نانمشد  هب  هاپس  یهنادنمتردق  مجاھت  نیا  تسا . یتمظعاب  رایسب  راک  سدق ، زور  ییامیپهار 

یعامتجا یاھهریخذ  مھ  اھزیچ  نیا  تسا ؛ ام  یونعم  یاھهریخذ  ام - یدابع  یونعم و  یصخش و  یاھدرواتسد   - اھدرواتسد مدرک ، ضرع  لبق  یهبطخ  رد  هک  روطنامھ   

یهزیگنا دـننک ، ظفح  ار  ناشدوخ  عامتجا  داحتا و  دـننک ، ظفح  ار  ناـشدوخ  تدـحو  تلم  هک  تسا  نیا  هب  ریاـخذ  نیا  ظـفح  درک . ظـفح  دـیاب  مھ  ار  اـھهریخذ  نیا  تسا ؛ اـم 

. دننک ظفح  الاو  فدھ  کی  ناونعهب  ناشلد  رد  ار  بالقنا  یاھنامرآ  فادھا و  تھج  رد  تکرح  دننک ، ظفح  ار  ناشدوخ  یبالقنا 

١٣٩۶/٠۵/٣٠ /  ( یناسارخ هیقف   ) یدزی اضرمالغ  خیش  جاح  هللاتیآ  موحرم  هرگنک  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

همان مادـم  روطنیمھ  بلح ! رد  هیروس ، رد  اجک ؟ رد  گنج  یهھبج  گنج ؛ یاھهھبج  رد  روضح  یارب  یمدرم ، طاـبترا  دـحاو ]  ] قیرط زا  دوشیم  هتـشون  ییاـھهمان  هدـنب  هب 

«. دیتسرفب ار  اھنیا  امـش  دنکیم ، یباتیب  یلیخ  ام  ناوج   » هک دننکیم  سامتلا  ناشنیدلاو  اھیـضعب  دننکیم ، سامتلا  ناشدوخ  اھیـضعب  دننکیم ؛ سامتلا  دنـسیونیم ،

اما مینک ؛ رواب  ار  اھنیا  میدوبن  رـضاح  یناسآهب  میدوب ، هدـیدن  نامدوخ  دـندرکیم و  لقن  رگید  نامز  کی  زا  ام  یارب  ار  اھنیا  رگا  اعقاو  ینعی  تسا ؛ یندرکنرواب  یاھهدـیدپ  اھنیا 

هچب و هداوناخ و  یگدنز و  نز و  زا  ار  وا  اھـشزرا ، زا  عافد  هب  قشع  داھج و  هب  قشع  هک  دنکیم  راداو  ار  ناوج  نیا  هک  تسا  یلماع  هچ  نیا  دـتفایم . قافتا  دراد  ام  نامز  رد 

الاح تفرگ . هدـیدن  دـیابن  ار  اھنیا  نمـشد ؟ اب  یهزرابم  یارب  روشک  یاھزرم  زا  جراخ  رتفرطنآ و  رتمولیک  اھرازھ  هب  دتـسرفب  دـنکب و  یگمھ  لغـش و  یتحار و  ردام و  ردـپ و 

یگنھرف لئاسم  داشرا و  راک  رد  یتسد  هک  ینایاقآ  منکب  شرافـس  تسا ] مزال  ، ] دنراد روضح  اجنیا  مھ  داشرا  مرتحم  ریزو  نایاقآ و  دـندروآ ، ار  یگنھرف  رخافم  مسا  نوچ 

یهیحور نیمھ  دیاب  میقالخا ، رادفرط  رگا  ام  تسا . ناوج  لسن  رد  اھناوج و  رد  هیحور  نیا  تیوقت  ام  یهفیظو  نیرتمھم  زورما  هک  دننک  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـنراد  نآ  دـننام  و 

یهیحور نودب  قالخا  اوقت ، نودب  قالخا  نید ، نودـب  قالخا  درک ؛ نیمات  اھناوج  رد  دوشیم  یبالقنا  ینید و  یهیحور  تکرب  هب  مھ  ار  قالخا  مینک . تیوقت  اھنآ  رد  ار  یبالقنا 

تیبرت فورـصم  ار  نامـشالت  زورما  دیاب  ام  درادن . یقمع  دوشب  دـقعنم  مھ  رگا  دوشیم ، دـقعنم  هن  دـیآیم و  دـیدپ  هن  ادـخ ، هار  رد  داھج  هب  لیم  یداھج و  تکرح  یبالقنا و 

ناـشھب میھدـب ، دـیما  ناـشھب  مینکب ؛ تیوـقت  تسھ ، اـھناوج  نیب  رد  هناتخبـشوخ  هک  مھ  ار  بـالقنا  یورین  میظع  ناـیرج  نیا  مـینکب و  اـھناوج  یبـالقنا  تـیبرت  ینید و 

طیحم رد  هن  دـتفیب ؛ قافتا  دـیابن  نیا  دوشب ؛ تیوقت  اھنآ  لباقم  نایرج  دوشب ، فیعـضت  یبالقنا  نایرج  هک  دـشابن  روجنیا  مینکب . تیوقت  ار  نایرج  نیا  میھدـب و  ینابیتشپ 

. اھنیا لاثما  یگنھرف و  طیحم  رد  هن  ینید ، تاغیلبت  طیحم  رد  هن  هاگشناد ،

نادمھ  / ٣٠/٠۵/١٣٩۶ دزی و  یاھناتسا  یگنھرف  نالاعف  نالوئسم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

رد هیحور  نیا  تیوقت  اـم  یهفیظو  نیرتمھم  زورما  هک  دـننک  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـنراد  اـھنیا  دـننام  یگنھرف و  لـئاسم  داـشرا و  راـک  رد  یتـسد  هک  یناـیاقآ  منکب ، شراـفس 

رد دوشیم  یبالقنا  ینید و  یهیحور  تکرب  هب  مھ  ار  قالخا  مینک . تیوقت  اھنیا  رد  ار  یبالقنا  یهیحور  نیمھ  دـیاب  میقالخا ، رادفرط  رگا  ام  تسا . ناوج  لسن  رد  اـھناوج و 

، دوشیم دقعنم  هن  دیآیم و  دـیدپ  هن  ادـخ ، هار  رد  داھج  هب  لیم  یداھج و  تکرح  یبالقنا و  یهیحور  نودـب  قالخا  اوقت ، نودـب  قالخا  نید ، نودـب  قالخا  درک ؛ نیمات  اھناوج 

نیب رد  هک  مھ  ار  بالقنا  یورین  میظع  ناـیرج  نیا  مینکب و  اـھناوج  یبـالقنا  تیبرت  ینید و  تیبرت  فورـصم  ار  نامـشالت  زورما  دـیاب  اـم  درادـن . یقمع  دوشب  دـقعنم  مھ  رگا 

فیعـضت یبالقنا  نایرج  هک  دـشابن  روجنیا  ار . نایرج  نیا  مینکب  تیوقت  میھدـب و  ینابیتشپ  ناـشھب  میھدـب ، دـیما  ناـشھب  مینکب ؛ تیوقت  تسھ ، هناتخبـشوخ  اـھناوج 

. اھنیا لاثما  یگنھرف و  طیحم  رد  هن  ینید ، تاغیلبت  طیحم  رد  هن  هاگشناد ، طیحم  رد  هن  دتفیب ؛ قافتا  دیابن  نیا  دوشب ؛ تیوقت  اھنآ  لباقم  نایرج  دوشب ،

بالقنا  / ٠۴/٠۶/١٣٩۶ ربھر  اب  تلود  تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید 

نارود هکنیا  اب  دـنتفگ : نیداـمن ، راگدـنام و  ماـن  ود  ناونعهب  رنھاـب  ییاـجر و  نادیھـش  یهرطاـخ  داـی و  تشادـگرزب  تلود و  یهتفھ  تشادـیمارگ  اـب  یمالـسا  بـالقنا  ربھر 

دوشیم دای  لیلجت  اب  یکین و  هب  زیزع  دیھش  ود  نیا  زا  هراومھ  اما  تشاد ، نانآ  ییارجا  درکلمع  یهرابرد  یتواضق  ناوتیمن  دوب و  هاتوک  رایسب  راوگرزب ، ود  نیا  تیلوئـسم 

. تسا ندوب » قداص  نموم و  یبالقنا ،  » نوچمھ نانآ ، یتیریدم  یتیصخش و  تایحور  نآ ، تلع  هک 

بالقنا  / ٠۴/٠۶/١٣٩۶ ربھر  اب  تلود  تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید 

ناگدنب ناونعهب  مدرم  هب  تمدخ  یارب  یھلا  تین  نتـشاد   » هک دـندرک  نایب  مھدزاود  تلود  یاضعا  روھمجسیئر و  هب  باطخ  ییاھهیـصوت  همادا ، رد  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. دوب ناشیا  یهیصوت  نیلوا  اعد » نآرق و  اب  سنا   » و اھنآ ،» تالکشم  لح  ادخ و 

...

دوب و یمالـسا  بالقنا  ربھر  یهیـصوت  نیمتـشھ  هعومجمریز » ناریدم  ناراکمھ و  باختنا  رد  ندرک  لمع  یداھج  یراکرپ و  ندوب ، یبالقنا  نیدت ، یدمآراک ، نتفرگ  رظن  رد  »

شزومآ و لوحت  حرط  هک  هنوگنامھ  دیسر  دھاوخن  ماجنارس  هب  دصاقم  فادھا و  دنشابن ، تایـصوصخ  نیا  اب  یدارفا  امـش  ناریدم  ناراکمھ و  رگا  دنتفگ : صوصخ  نیمھ  رد 

. تسا هدیسرن  هجیتن  هب  دیاب ، هک  هنوگنآ  دش ، هدیشک  نآ  یارب  هک  یتامحز  مغرهب  روشک  یملع  عماج  یهشقن  شرورپ و 

بالقنا  / ٠۴/٠۶/١٣٩۶ ربھر  اب  تلود  تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید 

لئاسم رد  دیاب  دندرک : دیکات  دـندناوخ و  مھم  ار  یـساملپید » رد  ینید  یبالقنا و  یهیحور  یریگتھج و  ظفح  ، » ناشنانخـس زا  یرگید  شخب  رد  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

یزیتسملظ و رابکتـسا ، لـباقم  رد  یگداتـسیا  ریظن  بـالقنا ، زا  هدـمآرب  یاـھراجنھ  ینعی  یلم  یاـھراجنھ  هب  ندرک  لـمع  زا  مینک و  راـختفا  دوخ  بـالقنا  هب  یـساملپید 

. مینک تزع  ساسحا  هطلس ، ماظن  اب  تفلاخم 

بالقنا  / ٢٢/٠۶/١٣٩۶ ربھر  اب  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  دیدج  هرود  یاضعا  سیئر و  رادید 

تیریدـم هرادا و  دـنیارف  رد  و  تسا ، بالقنا  یهدروارف  راوگرزب و  ماما  روآدای  تحلـصم ، صیخـشت  عمجم  دـندرک : ناشنرطاخ  ناشنانخـس  ناـیاپ  رد  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

یمادـقا ای  یریگعضوم  هبوصم ، چـیھ  دـنک و  لمع  رکف و  یبالقنا  دـشاب ، مکاح  ـالماک  نآ  رب  بـالقنا  ماـما و  تارکفت  دـیاب  نیارباـنب  تسا ؛ یمھم  رایـسب  ریثاـت  یاراد  روشک 

. دوشن هدھاشم  نآ  زا  ماما  ردقنارگ  ثاریم  بالقنا و  یلصا  ینابم  اب  توافتم 

یربھر  / ٣٠/٠۶/١٣٩۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

هدنب رظن  هب  و  زورما ؛ ات  هتـشذگ  یاھلاس  نیا  رد  درکراک  ظاحل  زا  فیاظو ، ظاحل  زا  بیکرت ، ظاحل  زا  تسا  یریظنیب  یئانثتـسا و  سلجم  کی  اتقیقح  ناگربخ [  [ سلجم نیا 

هب یدربھار  نـالک و  هاـگن  زا  تسا  تراـبع  نآ  و  دـھدیم ، تسا و  هداد  ماـجنا  نونکاـت  هک  ییاـھراک  نیا  راـنک  رد  رگید  مھم  راـک  کـی  یارب  تسب  دـیما  سلجم  نیا  هب  ناوتیم 

« يرگیبالقنا  » 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 34هاگياپ  هحفص 25 
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دوجو هک  ییاھصقن  اب  الاح   - نکمم دح  ات  تسا و  یربھر  فیاظو  وزج  هتبلا  میرادن . راک  نیا  یارب  یھاگتـسد  میرادن ؛ نامیاھهاگتـسد  رد  ار  نیا  ام  بالقنا . ریـسم  بالقنا و 

رد مادکرھ  دننک ؛ هرادا  دیاب  ار  روشک  دنروشک و  یهرادا  رومام  هناگهس  یاوق  میرادن . راک  نیا  یارب  یھاگتـسد  نکل  دریگب ، ماجنا  راک  نیا  هک  هدـش  شالت  ریقح - نیا  رد  دراد 

هک یریسم  نیمھ  هب  دنوریم ، دنراد  هک  تسا  یھار  نیمھ  هب  یعیبط  روطهب  ناشھاگن  اما  تسین ، یکش  دننکب ، دیاب  یبالقنا  یهرادا  هتبلا  یوحن . کی  هب  یشخب و  کی 

ار هاگن  نیا  هک  تسا  مزال  یزکرم  کی  تسین ؛ اتدعاق  هدنیآ  لاس  اھهد  لوط  رد  هتشذگ و  لاس  نیا ٣٩  لوط  رد  بالقنا  یهعومجم  هب  یدربھار  نالک و  هاگن  و  دنوریم ؛ دنراد 

. دشاب هتشاد 

یربھر  / ٣٠/٠۶/١٣٩۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

کی هلب ، دوب ؛ دـھاوخن  یمالـسا  یروھمج  دـشابن ، یبالقنا  یهیحور  رگا  تسا . یبالقنا  یهیحور  دوجو  یبالقنا و  یاـھهزیگنا  دوجو  یمالـسا  یروھمج  تاـیح  ماود  طرش 

، مالـسا ایحا  یارب  دندیـشک  هک  یتامحز  نیا  دـنداد ، هک  ییاھنوخ  نیا  مدرم ، تکرح  نیا  تسین . یمالـسا  یروھمج  رگید  تموکح ، نآ  اما  دوب ، دـھاوخ  راک  رـس  یتموکح 

. تسا مزال  امتح  یمالـسا  یروھمج  ظفح  یارب  یبالقنا  یهزیگنا  نیاربانب ، دش . دـھاوخ  لامدـگل  تفر ، دـھاوخ  نیب  زا  اھنیا  هدوب ؛ نیا  یارب  یمالـسا ، تعیرـش  ایحا  یارب 

رب و  تسیچ ؛ اھنآ  اب  یهلباقم  هار  دریگیم ، ماجنا  هزیگنا  نیا  اب  ییاھهزرابم  اھهلباقم و  هچ  هدرک ، ادیپ  همادا  ایآ  هدش ، دایز  ایآ  هدش ، مک  ایآ  تسا ؛ یعضو  هچ  رد  هزیگنا  نیا 

؛ تسا نیمھ  شیانعم  دـینک ، کمک  یھللابزح  یبالقنا و  یاھهچب  هب  هک  میوگیم  مادـم  فلتخم  یاھتبحـص  رد  هک  هدـنب  دـییامرفب  ضرف  مینک . میظنت  هبلاطم  نآ ، ساـسا 

تابثا و لباق  مھنیا  هتفر ؛ مھ  شیپ  چـیھ ، هتفرن  هک  بقع  روشک  هناتخبـشوخ  هنیمز  نیا  رد  هتبلا  روشک . یبالقنا  تکرح  هب  هاگن  ساسا  رب  تسا  هبلاـطم  کـی  نیا  ینعی 

[. تسا  ] ملسم

مق  / ٠٨/٢٢/١٣٩۶ ناتسا  یناحور  نارگراثیا  ادھش و  هرگنک  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

ار نمـشد  یاھدـنفرت  اھهویـش و  هکیتقو  دسانـشب ، ار  نمـشد  هکیتقو  دـشاب ، تدـھاجم  لاحرد  یتقو  دـشاب ، هزرابم  لاحرد  یتقو  دـشاب ، یبـالقنا  هکیتقو  تیناـحور 

نیا و  هدیـسر . ای  هدـش  کیدزن  اتقیقح  شدوخ  یعقاو  یلـصا و  هاگیاج  هب  تقونآ  دـنکب ، اھدـنفرت  اھهویـش و  نیا  اب  یهلباقم  یارب  یهدامآ  ار  دوخ  یتقو  دـھدب ، صیخـشت 

یادخ شیپ  تسا  هبتر  نیرتگرزب  نیا  دوخ  هک  دوشیم ، هتخیر  شنوخ  هار ، نیا  رد  دوشیم  هتشک  ناسنا  هک  نیا  هلمج  زا  دراد ، یدام  یاھررـض  دراد ، ررـض  دراد ، رطخ  اعبط 

. دھدیمن مھ  یسکرھ  هب  ار  تداھش  لاعتم  یادخ  لاعتم و 

یمالسا  / ١٠/٠۶/١٣٩۶ تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رھ یـسک ، رھ  بخ  مینک ؛ موکحم  یزییمت  چیھ  نودب  ار  هوق  نآ  ار ، هوق  نیا  ار ، هاگتـسد  نآ  ار ، هاگتـسد  نیا  اوھیب ، یروطنیمھ  میرادرب  هکنیا  تسین ؛ رنھ  ییامنهایس 

یاوھ رطاخ  یارب  دنزب ، فرح  هنافصنم  دنزب ، فرح  یقطنم  ناسنا ، هک  تسا  نیا  رنھ  تسین . رنھ  هکنیا  دنکشب ، ار  اھهشیـش  دریگب  شتـسد  گنـس  دناوتیم  مھ  یاهچب 

هنع ناک  کئٰلوا  لک  داوفلا  رـصبلا و  عمـسلا و  نا  دشاب ؛ هتـشاد  رظن  رد  ار  ادخ  دنزن ، فرح  یبایتردق  رطاخ  یارب  دـنزن ، فرح  یـصخش  تاھج  رطاخ  یارب  دـنزن ، فرح  سفن 

رھ دوشیمن  دنکیم ؛ لاوس  دنکیم ، هذـخاوم  لاعتم  یادـخ  و  امـش ، لباقم  رد  دوشیم  مسجم  هک  تسا  یلمع  تمایق  زور  رد  دـینزیم ، هک  یفرح  نیا  دوخ  دـینادب  الوئـسم ،

؛] میتسھ یبالقنا   ] ام هناک  هک  دـنک  لمع  یروج  مدآ  ینعی ]  ] ییاـمنیبالقنا تسا ؛ یرگیبـالقنا  زا  ریغ  ییاـمنیبالقنا  دـنزب . شدوخ  لد  لـیم  رطاـخهب  ناـسنا  ار  یفرح 

. دراد مزال  نیدت  دراد ، مزال  یدنباپ  تسا ؛ یتخس  راک  یرگیبالقنا 

نمھب  / ١١/٢٢/١٣٩۶ ییامیپھار ٢٢  رد  تلم  هسامح  یپرد  مایپ 

. دیرفآ یئهدننک  هریخ  گرزب و  یهثداح  امش  تریصب  مزع و  زورما  ناریا ! دنلبرس  زیزع و  تلم 

نانمـشد و ناـگناگیب و  هب  ینکـشنادند  عطاـق و  خـساپ  دوـب ، رتروـشرپ  رتتیعمجرپ و  شیپ  یاـھلاس  زا  قـیقد ، نارگهبـساحم  رظن  هـب  هـک  امـش  زورما  یئاـمیپهار  تـمظع 

ار لاـسما  نمھب  هک ٢٢  دوب  هدرک  زکرمتم  نیا  رب  ار  دوـخ  یغیلبت  شـالت  ناوـت و  یهمھ  یناریا ، ناریا و  زا  دوـخ  لـطاب  صقاـن و  روـصت  رب  هیکت  اـب  نمـشد  داد . نادـھعتسس 

مرگ روضح  اب  دوخ و  یاھراعش  اب  ار  لحار  ماما  یاھنامرآ  هب  یدنبیاپ  دیدیـشک و  نانآ  خر  هب  ار  بالقنا  ندوب  ایوپ  هدنز و  المع  امـش  دنک . لیدبت  دوخ  دض  هب  انایحا  قنوریب و 

یهدـیدپ نیا  ردـق  روشک  نالوئـسم  دزیریم . مھ  هب  ار  ناـنآ  طـلغ  تـالداعم  وا  خـسار  مزع  دـناریم و  بقع  هب  ار  نمـشد  ناریا  تلم  بیھن  دـیدرک . داـیرف  دـنلب  یادـص  اـب  دوخ ،

ریـصب رادـیب و  تلم  هب  قلعتم  هدـنیآ  دـننک . عافد  بـالقنا  یاـھنامرآ  زا  تمدـخ و  زیزع  تلم  هب  یداـھج  لـمع  یبـالقنا و  یهیحور  لـماک و  تماقتـسا  اـب  دـننادب و  ار  ریظنیب 

نینموم متنک  نا  نولعالا  متنا  اونزحتال و  اونھت و  الو  مینامن . بقع  تلم  زا  میشوکب  دیاب  نالوئسم  ام  تسام ،

یقرش  / ١١/٢٩/١٣٩۶ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

هب ثداوح ، یهمھ  هب  زیچ ، همھ  هب  دیاب  ناسنا  دننکیم  روصت  یضعب  فرط ، نآ  زا  هک  تسا  یرگید  یاطخ  کی  دھدیم ، ینعم  ماظن  نودب  بالقنا  مینک  لایخ  ام  هک  مھ  نیا 

، یمالسا ماظن  نیا  یبالقنا ؛ ماظن  ینعی  بالقنا  تسین . حیحص ]  ] نیا هن ، بالقنا ؛ مسا  هب  دنک  ادیپ  اھنیا  دننام  داقتنا و  ضارتعا و  نابز  یمالسا  ماظن  یاھـشخب  یهمھ 

ام هناتخبـشوخ  بخ  دتفیب . قافتا  دیاب  نیا  بالقنا ؛ یریگتھج  اب  یبالقنا ، تکرح  اب  بالقنا ، یاھفدـھ  اب  دـشاب  دـیاب  ینید  یرالاسمدرم  ماظن  تماما ، تما و  ماظن  نیمھ 

. دنبالقنا رادفرط  هملک  یعقاو  یانعم  هب  هک  یناسک  دنتسین  مک  مھ  ناریدم  نیب  رد  تسا ؛ جیار  یهکـس  هللادمحب  بالقنا  مدرم ، داحآ  نیب  رد  میرادن و  مک  یبالقنا  دارفا ] ]

. دورب نیب  زا  دیابن  اھتیساسح  نیا 

یقرش  / ١١/٢٩/١٣٩۶ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاھهزیگنا ظاحل  زا  یداقتعا ، ظاحل  زا  یملع ، ظاحل  زا  دـننکب ؛ هدامآ  ار  ناـشدوخ  دـیاب  اـھناوج  ـالوا  دـینادب ، روشک ؛ یهدـنیآ  یارب  منکب  ضرع  مھ ] یبلطم   ] مھاوخیم نم 

ناوج زورما  ام  هناتخبشوخ  تسا . روجنیمھ  مھ  زورما  ات  تسا ، هدوب  روجنیمھ  مھ  لوا  زا  دنبالقنا ؛ تفرـشیپ  روتوم  اھناوج  دنـشاب . هدامآ  هشیمھ  دیاب  اھناوج  یبالقنا ،

یاھناوج زا  یرایـسب  زا  زورما ، یاھناوج  تفرعم  قمع  زورما ، یاھناوج  تریـصب  ریخن ، بالقنا ؛ لوا  ردقهب  هکنیا  هن  میراد . رتشیب  بالقنا  لوا  زا  تریـصب ، تمھ و  مزع و  یاراد 

دنوریم یناوج  تمس  هب  هک  ییاھناوجون  نیا  دننک ؛ هدامآ  دیاب  ار  ناشدوخ  اھناوج  تسھ . هللادمحب  نیا  میرادن ؛ یدوبمک  چیھ  هنیمز  نیا  رد  ام  تسا و  رتشیب  بالقنا  لوا 

. دنشاب هتشاد  دای  هب  دیاب  ام  یاھناوج  هک  تسا  ییاھلصفرس  وزج  یبالقنا ، مادقا  یبالقنا ، تریصب  یبالقنا ، یاھهزیگنا  یبالقنا ، تارکفت  دننک ؛ هدامآ  ار  ناشدوخ  دیاب 

اوق  / ١٢/١٣/١٣٩۶ لک  یھدنامرف  یسایس  یتدیقع  رتفد  سیئر  هاپس و  رد  هیقفیلو  هدنیامن  باصتنا 

( هتاضافا تماد   ) یقداص جاح  هللادبع  خیش  جاح  یاقآ  مالسالاهجح  بانج 

هاپـس رد  هیقفیلو  هدـنیامن  تمـس  هب  ار  یلاعبانج  هدـنزرا ، براجت  یگتـسیاش و  دـھعت و  یدیعـس و  یلع  خیـش  جاح  یاقآ  مالـسالاهجح  بانج  تیرومام  ناـیاپ  هب  رظن 

. میامنیم بوصنم  یمالسا  بالقنا  نارادساپ 

هدافتـسا هیملع و  یاھهزوح  زا  یریگهرھب  اب  نانآ  یاھهداوناخ  نایجیـسب و  نارادساپ و  ناھدنامرف و  داحآ  یبالقنا  یداھج و  هیحور  تیوقت  ینید و  تریـصب  تیونعم و  اقترا 

. تسا راظتنا  دروم  هاپس  لک  یھدنامرف  اب  ازفامھ  لماعت  یغالبا و  یاھتسایس  اب  گنھامھ  راذگرثا ، لماع و  ملاع و  نویناحور  زا 

بالقنا  / ١٣٩٧/٠١/٢٩ ربھر  اب  تاعالطا  ترازو  نانکراک  ناریدم و  ریزو ، رادید 

« يرگیبالقنا  » 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 34هاگياپ  هحفص 26 
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تاعالطا ترازو  ساسا  نیمھ  رب  دندرک : ناشنرطاخ  دنتسھ ، بالقنا  ماما و  نادنزرف  بالقنا و  یهدمآ  دیدپ  تاعالطا  ترازو  داحآ  هکنیا  رب  دیکات  اب  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دننک تکرح  یبالقنا  دننامب و  یبالقنا  دصرد  دص  هراومھ  دیاب  نآ  نانکراک  همھ  و 

...

اب ترازو  هندب  اھـشخب و  همھ  دیاب  دنتفگ : دـندرک و  دـکوم  هیـصوت  هر ) ) ماما تاشیامرف  همان و  تیـصو  قیقد  هعلاطم  هب  ار  تاعالطا  ترازو  ازجا  همھ  یمالـسا ، بالقنا  ربھر 

. دننک لمع  یبالقنا  بوچراچ ، نیا  رد  دنشاب و  انشآ  الماک  بالقنا  لوصا  ینابم و 

بالقنا  / ١٣٩٧/٠٢/٠٢ ربھر  اب  ینیمز  یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  شترا و  لک  هدنامرف  رادید 

یمیدق لنسرپ  دنمشزرا  براجت  یدمآراک و  نیسحت  اب  ینیمز ، یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  شترا و  لک  هدنامرف  رادید  رد  اوق  لک  مظعم  هدنامرف  یاهنماخ  تیآ هللا  ترـضح 

ات دنک  ادیپ  همادا  نانچمھ  دیاب  اھتفرشیپ  دندرک : ناشنرطاخ  دیکات و  شترا  ناوت  شیازفا  تفرشیپ و  رارمتـسا  رب  نآ ، ناناوج  ناشخرد  هدنیآ  هرابرد  یراودیما  زاربا  شترا و 

. دشاب رتیبالقنا  رتدمآراک و  رتیوق ، رتھب ، زورما  شترا  زا  ادرف  شترا 

...

یگتـسبلد نیع  رد  یوسوم  رکـشلرس  یاقآ  دـندوزفا : شترا ، لک  هدـنامرف  یوسوم  رکـشلرس  ریما  نیرفآتدـحو  یبـالقنا و  عضاوم  زا  لـیلجت  اـب  نینچمھ  اوق  لـک  هدـنامرف 

نانخـس نیا  هـک  دـندرک  ناـیب  حلـسم  یاـھورین  داـحتا  صوـصخ  رد  یبوـخ  رایـسب  نانخـس  تـسا ، مزـال  نآ  رب  دـیکات  ظـفح و  هـک  شترا  هـب  یفطاـع  یدـنبیاپ  یناـمزاس و 

. دنکیم دنمشزرا  شیپ  زا  شیب  مدرم  مشچ  رد  ار  شترا  تسا و  ینطاب  یافص  یتیریدم و  لقع  هدنھدناشن 

نایگنھرف  / ١٣٩٧/٠٢/١٩ هاگشناد  رد  تانایب 

ظاـحل زا  یتسیاـب  مھ  ناـیگنھرف [ هاگـشناد   [ اـجنیا دـیتاسا  تسا . یمادختـسا  روـما  ناـمزاس  یهدـھعهب  نیا  هک  دـنک  ادـیپ  شیازفا  دـیاب  یملع  تئیھ  بذـج  یهـیمھس 

ار لوحت  دنـس  ام  هک  دوشیمن  لوحت ؛ دنـس  یاھرایعم  اب  قابطنا  یبالقنا ؛ یهیحور  شناد ؛ یالاب  حطـس  نیدـت ؛ دنـشاب ؛ اـھنیرتصخاش  وزج  یملع ، یرکف و  تایـصوصخ 

دنس یاھهزادنا  اھصخاش و  اھرایعم و  تایصوصخ و  زا  تسا ، شرورپ  شزومآ و  زکرم  نیرتیروحم  نیرتیـساسا و  هک  ییاجنآ  اما ] ، ] میـشاب شققحت  لابند  مینک و  میظنت 

[. دننک شنیزگ   ] تقومامت داتسا  هتبلا  بوخ و  دیتاسا  هتسجرب ، دیتاسا  دننکن ؛ هحماسم  چیھ  هنیمز  نیا  رد  شنیزگ  یاھهتسھ  درادن . ناکما  نیا  دشاب ؛ رود  لوحت 

سراف  / ١٣٩٧/٠٢/٢٧ ناتسا  رد  هیقفیلو  یگدنیامن  هب  ماکژد  مالسالاتجح  باصتنا 

مدرم تسا . مھیلعهللاتاولـص  ربمایپ  مرکم  نادناخ  رھطم  یاھمرح  زا  یکی  یهدـنرادرب  رد  زین  روشک و  یگنھرف  یهتـسجرب  یاھھاگیاپ  زا  یکی  زاریـش  هک  دـیھاگآ  یبوخهب 

بالقنا و تازرابم  نارود  ثداوح  دـناهداد . ناـشن  ار  مالـسلامھیلع  تیبلـھا  هب  دوخ  قیمع  یدـنبیاپ  یبلق و  تدارا  زین  یگنھرف و  دـشر  روشک ، گرزب  یاـھنومزآ  رد  سراـف 

ینامیا و یگتسجرب  دھاش  هماقمهللایلعا  بیغتسد  اھیآ  دیھـش  نوچمھ  هطخ  نآ  روآمان  یادھـش  یبالقنا و  یاھتیـصخش  ینارون  یاھهرھچ  سدقم و  عافد  یاھلاس 

هشیدـنا و جـیورت  ناناوج و  هژیوب  مدرم  یاھرـشق  یهمھ  اب  هنامیمـص  طابترا  بناجنیا  دـکوم  هیـصوت  تسا . یگرزب  راختفا  مدرم  نیا  هب  تمدـخ  تسا . زیزع  مدرم  نآ  یلمع 

. تسا بناجنیا  رگید  یهیصوت  بدا  گنھرف و  یلاھا  نایھاگشناد و  هیملع و  یهزوح  مالعا و  املع  اب  طابترا  تسا . یبالقنا  لمع 

نایوجشناد  / ١٣٩٧/٠٣/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؟ هچ ینعی  دراد . مزال  تدمدنلب  تکرح  کی  دنک ، ادیپ  ققحت  هعماج  رد  اھنامرآ  نیا  میھاوخب  رگا  دنکیمن ؛ ادیپ  ققحت  تدـمهاتوک  رد  بالقنا [ ]ی  اھنامرآ نیا  هک  تسا  یھیدـب 

اھنامرآ نیا  ققحت  درک ، ادـیپ  رارمتـسا  بالقنا  هچنانچ  رگا  تسا . نیا  شیانعم  مینامب ، یبـالقنا  میـشاب ، یبـالقنا  مییوگیم  مادـم  هکنیا  دـینیبب ! بـالقنا . ندوب  هدـنز  ینعی 

هجیتن نیا  هب  هار  طسو  رگا  اما  دش ؛ دھاوخ  یعطق  اھنامرآ  نیا  ققحت  دشاب ، اھنیا  دننام  رظنتقد و  یرایـشوھ و  یھاگآ و  اب  رارمتـسا  نیا  هچنانچ  رگا  دش ؛ دـھاوخ  نکمم 

، دـنورب اھنآ  هکنیا  یارب  میدرک  بالقنا  الـصا  اـم  رگم  دـنکیمن .] ادـیپ  ققحت  اـھنیا  دـشاب ،  ] تموکح تالیکـشت  یرـالاسناوید و  رگید  تسین ، مزـال  رگید  بـالقنا  هک  میدیـسر 

یزیچ دنتفریم ، نادنز  هک  ییاھنآ  دندروخیم ، قالـش  هک  ییاھنآ  دندرکیم ، هزرابم  هک  ییاھنآ  میریگب ؟]  ] ار تموکح  هک  میدرک  بالقنا  نیا  یارب  رگم  ام ؟ هب  دنھدب  ار  تموکح 

یفدـھ یارب  درکیمن ؛ روطخ  اـھنھذ  هب  اـھفرح ؛ نیا  سیئر و  ربـھر و  لـیکو و  ریزو و  دـنوشب  ـالثم  اـھنیا  دوشب ، زوریپ  بـالقنا  نیا  یزور  کـی  هک  دوب  نیا  دـندرکیمن ، رکف  هک  ار 

ام دندوب ، یدب  یاھمدآ  اھنآ ]  ] اھتنم ندرک ، تیریدم  مینک  عورش  اھنآ  لثم  مھ  ام  دنھدب ، ام  لیوحت  ار  تیریدم  یاهدع  کی  هک  دوبن  نیا  فدھ  دندرکیم . راک  دندرکیم و  تکرح 

مراد لالدتـسا  اب  نم  دینیبب ! دنک . ادیپ  رارمتـسا  دیاب  بالقنا  نیاربانب ، سپ  دنامیمن . مھ  بوخ  ناسنا  مینامیمن ؛ مھ  بوخ  دـشاب  روج  نآ  رگا  هک  میـشاب ؛ یبوخ  ییاھمدآ 

. دراد یتامازلا  ندرک  تکرح  یبالقنا  دراد ؛ یتامازلا  نیا  اعبط  هک  درک ، تکرح  دیاب  یبالقنا  دنام و  دیاب  یبالقنا  دوب و  دیاب  یبالقنا  هک  میوگیم 

نایوجشناد  / ١٣٩٧/٠٣/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، میدرک تفرشیپ  ریخن ، مینکب ؛» میناوتیمن  میدرکن و  تفرـشیپ  هدشن ، درادن ، یاهدیاف  چیھ  اقآ ،  » مییوگب میزادنیب ، هابتـشا  هب  ار  نامدوخ  نامدوخ ، ام  هک  دشابن  یروجنیا 

تکرح میناوتیم  تسا و  نابوتا  ام  یولج  مینکن . ریوصت  تسبنب  کی  تروصهب  ار  نابوتا  کی  ام  تسا ؛ زاـب  یهداـج  کـی  راـک ، نیا  درک ؛ میھاوخ  تفرـشیپ  هللااـشنا  مھ  زاـب 

یاھتیفرظ روشک و  تاناکما  یاھهنیمز  نیا  رد  الـصفم  نیلوئـسم ، اب  رادید  رد  زور  نآ  نم  هک  یعیبط  لئاسم  یناسنا و  یورین  دراد ؛ روشک  هک  یتاناکما  اب  صوصخب  مینک ؛

. میتسین عناق  دح  نیا  هب  ینعی  دنک  ادیپ  همادا  تدش  توق و  اب  نیا  دیاب  الاح  بلطم . نیا  هکنیا  بخ  مدرک . تبحص  روشک ،

وزج تموکح  تسا . تموکح  دراد ، دوجو  هک  یلماوع  زا  یکی  تشاد . هجوت  عناوم  نآ  هب  دیاب  هک  دراد  دوجو  مھ  یعناوم  کی  دـنکیم ، کمک  ام  هب  هک  دراد  دوجو  یلماوع  کی 

هار رد  انئمطم  دنکب ، ادیپ  لالتخا  نیا  هچنانچ  رگا  تسا . لماوع  زا  یکی  یبالقنا  تلود  یبالقنا ، ماظن  یبالقنا ، تموکح  ینعی  تسا  اھوزرآ  نیا  تمس  هب  تفرشیپ  لماوع 

، روشک نیلوئـسم  و  روشک - یمومع  تیریدـم  یهعومجم  ینعی  میوگیم  هک  تلود   - روشک تلود  روشک و  تموکح  تکرح  هک  دـینک  یراـک  دـیاب  درک . دـھاوخ  داـجیا  لکـشم 

. دنک تفرشیپ  اھنامرآ  نیا  هکنیا  ات  دشاب  یبالقنا  تکرح 

نایوجشناد  / ١٣٩٧/٠٣/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ ندرک تکرح  یبالقنا  ندـنام و  یبالقنا  زا  تسا  ترابع  نآ  ماهتفگ و  ماهدرک و  رارکت  هدـنب  هراومھ  هک  تسا  یبلطم  نآ  رب  دـیکات  هک  منکب  مھاوخیم  یتفرعم  ثحب  کـی  نم 

مراد اھنیا  دننام  ییوجشناد و  یاھلکشت  ییوجشناد و  نایرج  ییوجشناد و  لئاسم  هب  عجار  مھ  یبلاطم  کی  مینکیم . ضرع  هلئسم  نیا  هب  تبسن  یایتفرعم  نایب  کی 

. منکیم ضرع  دش  تقو  رگا  هللااشنا  الاح  هک 

تاررقم و اھداھن و  دش و  لیکشت  ماظن  هکیتقو  تسا ؛ ماظن  لیکـشت  تقو  ات  بالقنا ، هک  دوب  نیا  نآ  تشاد و  دوجو  یطلغ  رکفت  کی  بالقنا  لوا  زا  بالقنا ، یهعومجم  رد 

ریغ یاھراک  ادصورس و  اوعد و  شنت و  هب  دننکیم  انعم  مھ  ار  بالقنا  میرادن ؛ بالقنا  اب  یراک  رگید  شراک ؛ لابند  دورب  بالقنا  رگید  دش ، رقتسم  اھنیا  دننام  یرالاسناوید و 

. تسا طلغ  رکفت ، نیا  تشاد ؛ دوجو  یرکفت  نینچ  کی  بالقنا  یزوریپ  لوا  زور  زا  تسین و  زورما  لام  یرکفت  نینچ  کی  اھفرح . نیا  زا  ینوناق و 

نایوجشناد  / ١٣٩٧/٠٣/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد امش  تسا : نیا  هلئسم  لصا  میـسانشب ، ار  هلئـسم  مینادب ، ار  نامدوخ  یاج  متفگ  هکنیا  دراد . رارق  یمیظع  رازراک  کی  رد  ماظن  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  امـش  ار  نیا 

، ماظن دوشیم . نیعم  ام  یهمھ  فیلکت  روجنیا ، دیـسانشب و  دیاب  ار  لباقم  فرط  دینک ، ساسحا  دیاب  ار  رازراک  نیا  میظع ؛ یهبناجهمھ  رازراک  کی  دـیرازراک ، نادـیم  طسو 

« يرگیبالقنا  » 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 34هاگياپ  هحفص 27 
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دوب و دھاوخن  اھنامرآ  نآ  لابند  هب  دیسر ، دھاوخن  اھنامرآ  نآ  هب  دشاب ، هتشادن  یبالقنا  یشم  هچنانچ  رگا  ماظن ، درادن . یشزرا  اعقاو  درادن ؛ یشزرا  یبالقنا  یشم  نودب 

. درادن یشزرا  تشاد و  دھاوخن  یتوافت  چیھ  مھ  روشک  یهتشذگ  یاھمیژر  نآ  اب 

ام هکنیا  ناونعهب  دـننک  یفن  ار  ماظن  یـضعب  هک  دـشابن  روجنیا  دیـشاب . هتـشاد  هجوت  مھ  ار  هیـضق  فرط  نیا  تسا ؛ ریذـپناکما  ماظن  رتسب  رد  طقف  مھ  یرگیبـالقنا  هتبلا 

یرگیبالقنا تسین . یرگناریو  یانعم  هب  یرگیبالقنا  میتسھ . یبالقنا  ام  هکنیا  ناونعهب  دـنربب  لاوس  ریز  ار  ماظن  یاھناینب  ماظن ، ناکرا  ماظن ، یاھـشزرا  میتسھ ؛ یبالقنا 

ماـظن ریـسم  رتـسب و  رد  طـقف  نیا  و  تسا ؛ یرگیبـالقنا  یاـنعم  فیرعت و  نیا  تسا ؛ ـالاو  فادـھا  تمـس  هب  هناعاجـش  دـیمارپ و  هزیگنارپ و  هنـالقاع و  حیحـص و  یـشم  کـی 

. تسین بالقنا  زا  یشان  ماظن  بیرخت  تسین ؛ ینکشراتخاس  یرگیبالقنا ، تسین . ریذپناکما  نیا  زا  جراخ  تسا ؛ ریذپناکما  دوجوم  ماظن  ینعی  یمالسا 

یمالسا  / ١٣٩٧/٠٣/٣٠ یاروش  سلجم  نانکراک  ناگدنیامن و  رادید  رد  تانایب 

نیا رد  دوشیم  هک  یعماج  ریگارف و  یلک و  یهملک  نآ  نم  رظن  هب  تسا . ناگدنیامن  راتفر  ثحب  تسا ، رکذ  لباق  هدنیامن  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  یارب  هک  یرگید  یهتکن  کی 

نیا دیدرک ، دای  هک  مھ  یدنگوس  رد  امش  دشاب . یبالقنا  دروخرب  دیاب  دروخرب  دشاب ؛ یبالقنا  راتفر  دیاب  سلجم  ناگدنیامن  راتفر  تسا . یرگیبالقنا »  » یهملک تفگ ، هنیمز 

هک ندوب  یبالقنا  نودـب  تسا ؟ نکمم  روطچ  دـینک ؛ ظفح  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یاھهدروارف  بالقنا و  یاـھهدروارف  بـالقنا ، جـیاتن  بـالقنا ، هک  دـیدرک  داـی  ار  دـنگوس 

تکرح تسا ؛ هنادـھاجم  هناربدـم و  هنالقاع و  راتفر  یاـنعمهب  تسین ، هناربدـمریغ  راـتفر  یاـنعم  هب  یبـالقنا  راـتفر  دـشاب ؛ یبـالقنا  راـتفر  دـیاب  راـتفر ، درک . ظـفح  دوشیمن 

هنادـھاجم و ندرک  مادـقا  تسا ، یداھج  نتفگ  نخـس  تسا ، یداھج  راتفر  سلجم ، دروم  رد  نیا  یداھج ،» تیریدـم   » مینکیم هیـصوت  بترم  ناریدـم  هب  اـم  هکنیا  یداـھج .

بالقنا و یاھدرواتـسد  زا  ینابھگن  دـشاب . مکاح  سلجم  مرتحم  یهدـنیامن  یاھراک  یهمھ  رب  دـیاب  یبالقنا  یهزیگنا  ناـمیا و  یهیحور  تسا . یرگیبـالقنا  تسا ، یداـھج 

ادـیپ لاکـشا  یعرـش  ظاحل  زا  مھ  دـنکیم ، ادـیپ  لاکـشا  ینوناق  ظاحل  زا  مھ  هدـنیامن ، روضح  دریگن ، ماجنا  نیا  رگا  هک  تسا  امـش  یگدـنیامن  دـنگوس  وزج  ماـظن ، یناـبم 

لکـشم راچد  عرـش  ظاحل  زا  مھ  یـساسا ، نوناق  ظاحل  زا  مھ  نیا ، دریگن ، رارق  هجوت  دروم  ماظن  یاھدرواتـسد  دوشن و  تاعارم  بالقنا  یاھدرواتـسد  هچنانچ  رگا  دنکیم .

. دوشیم

بالقنا  / ٣٠/١٣٩٧/٠۴ ربھر  اب  هجراخ  روما  ترازو  نالوئسم  ارفس و  رادید 

رد دنک و  راختفا  بالقنا  هب  دـیاب  یناریا  تاملپید  دـندوزفا : دنتـسناد و  یرورـض  کیتاملپید  یاھدرکیور  تالماعت و  رد  ار  یبالقنا  یهیحور  زورب  ققحت و  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

الماک وھایھ  داجیا  لوقعمان و  یاھفرح  نایب  اب  یبالقنا  شنم  راتفر و  نیا  هتبلا  هک  دوش  هدھاشم  ینشورهب  سفنهبدامتعا » رادتقا و  ساسحا  تزع ، ، » وا یراک  تالماعت 

. تسا توافتم 

یدازآ  / ١٣٩٧/٠٧/١٢ هاگشزرو  رد  نایجیسب » تمدخ   » یرفن رازھ  اھهد  شیامھ  رد  تانایب 

بجوم اھلاس  نیا  مامت  رد  طلغ  لیلحت  نیا  هتخانـشن و  ار  ینامیا  یبالقنا و  یهیحور  ار و  بـالقنا  نمـشد  هتخانـشن ، ار  ناریا  تلم  نمـشد  هتخانـشن ، ار  امـش  نمـشد ،

ادـعا اقمحلا ،» نم  انئادـعا  لعج  یذـلا  دـمحلا    » هک مالـسلاهیلع )  ) موصعم هب  بوسنم  یاـعد  نیا  قبط ]  ] تسا و یھارمگ  بجوم  مھ  زونھ  تسا ، هدـش  وا  یھارمگ 

. دنتسھ ناریا  تلم  نانمشد  اھهلبا  تسا ؛ هداد  رارق  نانادان  زا  ادخ  ار  ناریا  تلم 

ادھش  / ١٣٩٧/٠٩/٢١ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هدع کی  مھ  مالـسا  ردص  رد  دوب ؛ روجنیمھ  مھ  مالـسا  ردص  دش . ایند  هب  یهتـسب  یناسک  لد  تسا ، هتـشاد  شزیر  بالقنا  دنتـشگرب ؛ هار  زا  یبالقنا  رـصانع  زا  یـضعب 

نیا بالقنا  یهزجعم  بالقنا ؛ شیور  میراد ؛ شیور  اـم  ربارب ، دـنچ  شزیر ، نیا  راـنک  رد  اـما  تسھ ؛ نیا  هلب ، رمع . رخاوا  طـساوا و  ناراداـیند  دـندش  دـعب  راـک ، لوا  نویبـالقنا 

اھهسامح نآ  هن  تسا ، هدید  ار  سدقم  عافد  نارود  هن  تسا ، هدید  ار  بالقنا  هن  تسا ، هدید  ار  ماما  هن  هک  ناملسم  نموم  ناوج  دینیبیم  امـش  لاس  لھچ  زا  دعب  تسا .

ساسحا اب  هقالع ، اب  نادـیم و  طسو  دوریم  لیبق - نیا  زا  یناگرزب  یزارخ و  تمھ و  لثم   - بالقنا لوا  ناوج  ناـمھ  لـثم  یبـالقنا ، یهیحور  اـب  زورما  اـما  هدـید ، کـیدزن  زا  ار 

رتبقع دنـشابن  رتوـلج  رگا  بـالقنا  لوا  ناوـج  زا  هزیگنا  ظاـحل  زا  زورما ، نموـم  یاـھناوج  میوـگیم  نم  هکنیا  دتـسیایم . نمـشد  لـباقم  رد  ماـمت  تعاجـش  اـب  تیلوئـسم ،

یوق و شالترپ و  یاھهیحور  نامھ  دـناوتیم  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  یهزجعم  نیا  تسا ، بـالقنا  یهزجعم  نیا  دـنبالقنا . یاھـشیور  اـھنیا  نیا . ینعی  دنتـسین ،

. امش زورما  یادھش  نیمھ  لکش  هب  دنک  ینیرفآزاب  ار  نیدالوف 

مق  / ١٣٩٧/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد نمشد  دیک  زا  دراد . دوجو  ییاھهزیگنا  دننک ؛ گنرمک  ار  مق  ینید  یهیحور  مق و  یبالقنا  یهیحور  دنھدب و  رییغت  ار  مق  یبالقنا  یاضف  هکنیا  یارب  دراد  دوجو  ییاھهزیگنا 

؛ دـش لـفاغ  یگنھرف  یهـبنج  رد  وا  ینمـشد  رکم و  دـیک و  زا  دـیابن  دـنکیم ، ینمـشد  رکم و  دـیک و  هـک  یداـصتقا  یهـبنج  زا  دـش : لـفاغ  دـیابن  بناوـج  اـھهبنج و  یهـمھ 

نوناک زا  بالقنا ، تیزکرم  زا  ار  مق  نئاخ ، یاھتـسد  ات  دـنراذگن  دـیاب  مق  ناناوج  مق ، ناگرزب  درک . هجوت  نیا  هب  دـیاب  دنتـسرفیم ؛ ار  یلماوع  دـنراد ، ییاـھهزیگنا  دنلوغـشم ،

یتکرح نیا  یارب  تسا  یونعم  یهناوتـشپ  نآ  مق  یهزوح  تسا و  یلـصا  یهمـشچرس  نآ  مق  لاح  رھ  هب  دـننک . گنرمک  نآ  رد  ار  یناعم  نیا  دـنروایب و  نوریب  ندوب  بالقنا 

. میھار زاغآ  رد  زونھ  دراد و  همادا  تکرح  نیا  نانچمھ  داد و  ناکت  ار  ایند  داد ، رییغت  ار  ایند  هک 

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

نئمطم اھبنارگ ، ییاھهبرجت  زا  هتشابنا  ملع ، رد  هتفرشیپ  نیدتم ، تزعاب ، ردتقم ، دازآ ، لقتسم ، یتلم  روشک و  تسا : ام  مشچ  ربارب  نونکا  هلاسلھچ ، شالت  لوصحم 

رد ـالاب  یاـھهبتر  هب  ندیـسر  رد  راددروک  ر  یملع ، یاھتفرـشیپ  باتـش  رد  راددروکر  یناـھج ، لـئاسم  رد  یوق  قـطنم  یاراد  هقطنم و  رد  یـساسا  ریثاـت  یاراد  راودـیما ، و 

یداھج یاھهزیگنا  رد  دمآرـس  یعامتجا ، تامدـخ  شرتسگ  رد  دمآرـس  نآ ، لاثما  اضفاوھ و  ونان و  یداینب و  یاھلولـس  یاهتـسھ و  لـیبق  زا  مھم  یاـھیروانف  اھـشناد و 

و تسا . یداھج  یبالقنا و  یاھیریگتھج  یهجیتن  بالقنا و  لوصحم  یگمھ  هک  رگید  زیمآراـختفا  یاـھیگژیو  یـسب  و  دـمآراک ، ناوج  تیعمج  رد  دمآرـس  ناـناوج ، ناـیم 

کـشیب دوب - مھ  رابتراسخ  دوب و  هنافـساتم  هک   - دوبیمن هلاسلھچ  خـیرات  زا  ییاھهھرب  رد  یبالقنا  ناـیرج  زا  تلفغ  بـالقنا و  یاھراعـش  هب  یھجوتیب  رگا  هک  دـینادب 

. تشادیمن دوجو  ینونک  تالکشم  زا  یرایسب  دوب و  رتولج  یسب  گرزب  یاھنامرآ  هب  ندیسر  ریسم  رد  روشک  رتشیب و  یسب  نیا  زا  بالقنا  یاھدرواتسد 

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

اھهتـشذگ یراوشد  هب  دایز ، نامگ  هب  هک  ریـسم  نیا  یهلابند  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماظن  دـنلب  یاـھنامرآ  یوس  هب  زیمآراـختفا  ریـسم  زا  یاهعطق  طـقف  هدـشیط  هار 

یاھنادیم یهمھ  رد  ناوج ، نالاعف  ناوج ، نادنمشیدنا  ناوج ، نارازگراک  ناوج ، ناریدم  دوش . یط  ناناوج  امش  راکتبا  لمع و  تعرس  یرایـشھ و  تمھ و  اب  دیاب  تسین ،

اھهبرجت و زا  دـنھد ، تیلوئـسم  راـب  ریز  هب  ار  دوخ  یاـھهناش  دـیاب  تلادـع ، تیونعم و  قـالخا و  نید و  یاـھهصرع  رد  زین  یللملانیب و  یگنھرف و  یداـصتقا و  یـسایس و 

. دنزاسب یمالسا  یهتفرشیپ  ماظن  لماک  یوگلا  ار  زیزع  ناریا  دندنب و  راک  هب  ار  یداھج  لمع  یبالقنا و  یهیحور  یبالقنا و  هاگن  دنریگ ، هرھب  هتشذگ  یاھتربع 

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

نآ زا  یمھم  شخب  هک  لاس  ریز ۴٠  ناوج  تیعمج  تسا . ینید  ینامیا و  لیـصا  قیمع و  یانبریز  اب  دمآراک  دعتـسم و  یناسنا  یورین  روشک ، شخبدیما  تیفرظ  نیرتمھم 

« يرگیبالقنا  » 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 34هاگياپ  هحفص 28 
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نویلیم هب ١۴  کیدزن  یگلاس ، یهنایم ١۵ و ۴٠  نینـس  رد  رفن  نویلیم   ٣۶ تسا . روشک  یارب  یدنمـشزرا  تصرف  تسا ، یهھد ۶٠  رد  هدـشداجیا  یتیعمج  جوم  یهجیتن 

یارب یداھج  شـالت  یهداـمآ  هدرک و  دـشر  یبـالقنا  یهیحور  اـب  هک  یناـناوج  هوبنا  یـسدنھم ، مولع و  ناـگتخومآشناد  رد  ناـھج  مود  یهبتر  یلاـع ، تالیـصحت  یاراد  رفن 

هک تسا  روشک  یارب  یمیظع  تورث  اھنیا  دنراد ؛ لاغتشا  هریغ  یتعنص و  یگنھرف و  یملع و  یاھشنیرفآ  هب  هک  یدنمشیدنا  ققحم و  ناناوج  ریگمـشچ  عمج  و  دنروشک ،

. دش دناوتیمن  هسیاقم  نآ  اب  یدام  یهتخودنا  چیھ 

یقرش  / ١٣٩٧/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نکمم مھ  زور  کی  دـنلعفنم ؛ دـناهراچیب ، دنفیعـض ، یاهدـع  کـی  تسا . مھم  یلیخ  نیا  تسا ، هتکن  نیا  دـینیبب ! دـننکیم . راـختفا  نمھب  مھنوتسیب  هللاموی  هب  زیربت  مدرم 

ناریا تلم  رثکا  لثم  زیربت  مدرم  دنراسمرش . ناشدوخ  یهتـشذگ  زا  ییایند ، تالیامت  هتبلا  نمـشد و  یهئطوت  راشف  ریز  الاح  اما ]  ] دنـشاب هدرک  یبالقنا  تکرح  کی  تسا 

تـسار میتخادنا ؛ هار  ار  اھنیعبرا  ار ، ملھچ  یبالقنا  تکرح  نیا  هک  میدوب  ام  دنیوگیم  دنریگیم ، الاب  ار  ناشرـس  دننکیم ؛ راختفا  دنرختفم ، ناشدوخ  یبالقنا  یهتـشذگ  هب 

. تسا انعمرپ  گرزب و  راختفا  نیا  یاھهناشن  زا  اھروحم و  زا  یکی  زیزع ، ناناوج  صوصخب  امش  روشرپ  میظع و  عامتجا  نیا  اجنیا و  هب  امش  ندمآ  نیمھ  و  دنیوگیم .

یمالسا  / ١٣٩٧/١٢/١٣ مولع  هقف و  یلاع  هسسوم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ملاع ام ، لضاف  ام ، داتسا  ام ، یهبلط  یبالقنا . یریگتھج  دریگن ؛ رارق  هسسوم  نیا  راک  تامھم  اھصخاش و  نیا  زا  مادک  چیھ  روھقم  یبالقنا ، یریگتھج  دیـشاب  بظاوم 

هب دروخیمن ، روشک  درد  هب  دوبن ، نیا  هب  دقتعم  رگا  دروخ . دھاوخ  روشک  نیا  درد  هب  دوب ، تسا ، بالقنا  شمـسا  هک  یمیظع  لوحت  نیا  هب  دـقتعم  هچنانچ  رگا  ام  عجرم  ام ،

تقو کی  الاح  دھدب ؛]  ] راعش اج  نالف  الثم  رد  امتح  الاح  هک  تسین  نیا  شیانعم  یبالقنا ، یهزوح  میوگیم  هدنب  هکنیا  دشاب . دقتعم  دیاب  دروخیمن ؛ یمالسا  یروھمج  درد 

نیا رد  هک  یلوحت  نیا  هک  دـشاب  دـقتعم  نادـند  نب  زا  اقیمع  هک  تسا  نیا  مھم  نکل  مھدـیم  راعـش  تسا ، مزال  هک  یھاگ  مھ  هدـنب  داد ؛ دـیاب  مھ  راعـش  دـشاب ، مھ  مزال 

. دنکب ادیپ  همادا  نانچمھ  دیاب  هداتفا ، قافتا  روشک 

...

ولو تسا ، ریاغم  یبالقنا  شیارگ  اب  هک  دـننکیم  یتاراھظا  دـننکیم ، راـک  دـننزیم ، فرح  لـخاد  رد  هک  یناـسک  نیا  اـم . یبـالقنا  تکرح  نیا  هب  دراد  زاـین  زورما  مالـسا  یاـیند 

نیاربانب دننکیم . تنایخ  تسا و  اھنآ  هب  یهبرـض  نیا  دننزیم ، یمالـسا  تما  دـیما  هب  یهبرـض  دـنراد  تسا ، یبالقنا  شیارگ  اب  ریاغم  هک  ردـق  نیمھ  اما  دـشابن ، مھ  داضتم 

. یبالقنا راک  دشاب و  یبالقنا  تکرح  ناتتکرح 

هیئاضق  / ١٣٩٧/١٢/١۶ هوق  تسایر  هب  یسیئر  میھاربادیس  نیملسملاو  مالسالاتجح  باصتنا 

هب ادـکوم  ار  هتکن  دـنچ  لاح  نیا  اب  منادـیم . زاسراک  دـیفم و  ارنآ  یـسانشراک ، تارظن  اھتروشم و  ساسا  رب  مدرک . هظحـالم  ار  یلاـعبانج  یداھنـشیپ  یئاـضق  لوحت  دـنس 

. منکیم شرافس  یلاعبانج 

هلجع و هن  اھیدنبنامز  رد  دیئامن . مازلا  همانرب  دمآرس  هب  یدنبیاپ  رب  ار  ناتناراکمھ  دوخ و  دینک و  نییعت  نامز  اھنآ ، لیذ  یاھدنب  دنس و  نیا  لوصف  یهمھ  یارب  هکنآ  تسخن 

. دوش هداد  هار  دیابن  هلطامم  هن 

. دینک تیاعر  ار  ندوب  داسف  دض  ندوب و  یبالقنا  ندوب و  یمدرم  لوحت ، لوصف  یهمھ  رد  هکنآ  مود 

نادمھ  / ١٣٩٧/١٢/٢٢ رھش  هعمج  ماما  هیقفیلو و  هدنیامن  باصتنا 

هتاضافاتماد یقثوم  ینابعش  هللابیبح  یاقآ  مالسالاتجح  بانج 

یملع و یاـھتیلاعف  زا  ناوارف  رکـشت  اـب  هتاـقیفوتتماد و  یدـمحمهط  نیدـلاثایغ  خیـش  جاـح  یاـقآ  نیملـسملاو  مالـسالاتجح  باـنج  تیلوئـسم  نتفاـی  ناـیاپ  اـب  نونکا 

تکرح ناورشیپ  رامش  رد  نادمھ  منکیم . بوصنم  ناتسا  نآ  رد  دوخ  یگدنیامن  نادمھ و  یهعمج  تماما  هب  ار  یلاعبانج  ریطخ ، تیلوئسم  نآ  نارود  رد  ناشیا  یعامتجا 

ینید و تکرح  تمدخ  رد  ناوت  یهمھ  اب  دوریم  راظتنا  تسا . نافرع  ملع و  ردقیلاع  یاھتیـصخش  زین  تداھـش و  داھج و  یهتـسجرب  یاھهرھچ  میدقت  هب  رختفم  یبالقنا و 

. دیئامن شالت  هطخ  نآ  یبالقنا 

نایگنھرف  / ١٣٩٨/٠٢/١١ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

بخ دتفیب . قافتا  نیا  هک  مینک  یراک  دـیاب  ام  دـناسرب ؛ رظن  دروم  لزنمرـس  نآ  هب  ار  شرورپ  شزومآ و  دـناوتیم  لوحت  دنـس  تسا ؛ یراذـگلیر  کی  لوحت ، دنـس  نم ! نازیزع 

(٣) متفگ لاسراپ  نم  دوشب . ققحم  دنـس  نیا  هک  مینک  یراـک  دـیاب  تسا ؛ لوا  مدـق  غـالبا  تسین ، یفاـک  غـالبا  نکل  هدـش  غـالبا  تسھ  مھ  تسرد  میدرک ، غـالبا  دـنتفگ 

رایسب دنس  دنس ، دریگب ؛ ماجنا  شرورپ  شزومآ و  رد  تسا  انب  راک  هچ  هک  دنمھفب  دشوینب ، دسانـشب ، دناوخب ، ار  دنـس  نیا  شرورپ  شزومآ و  یهندب  هک  دینک  لمع  یروج 

نآ زا  تشذگ  دـھاوخن  دـنوادخ  تسا . یبالقنا  یهیحور  تسا ، تکرح  نیا  یلـصا  زاین  تسا و  مزال  هک  یزیچ  نیلوا  دھاوخیم . راک  دـھاوخیم ، یریگلابند  نیا  تسا ؛ یبوخ 

یهلیـسو هب  بالقنا  نیا  درذـگیمن . اھنیا  زا  ادـخ  دـننک ؛ فیعـضت  ام  یاھناوج  ام و  مدرم  نیب  رد  ار  یبالقنا  یهیحور  دـننکیم  یعـس  ناـشنایب  اـب  ناـشملق ، اـب  هک  یناـسک 

دوب هدمآ  راک  رس  رب  روشک  نیا  رد  ناگناگیب  یهلیسو  هب  هک  یتموکح  راب  هطلس و  ریز  زا  ار  روشک  تسناوت  هک  دوب  بالقنا  نیا  درک ؛ ادیپ  ققحت  روشک  نیمھ  مدرم  یاھناج 

. ... دنک جراخ  درکیم ، راک  ناگناگیب  یارب  و 

دھاوـخ ادـخ  ار  نیا  بـالقنا ، رد  دـنک  کیکـشت  دـنک و  فیعـضت  مدرم  رد  ار  هیحور  نیا  هک  یملق  نآ  تقو  نآ  تسا . تلم  نـیا  حور  تـسا ، تـلم  نـیا  ناـج  یبـالقنا  یهـیحور 

؟ دیشخب

؛ دیـشاب هتـشادن  یراکهظفاحم  دیـشاب ، هتـشادن  یراکهظحالم  دیـشاب ، هتـشادن  سرت  ینعی  یبالقنا  یهیحور  تسا . مزال  یبـالقنا  یهیحور  شرورپ  شزومآ و  لوحت  یارب 

ینییزت تلاح  دھدیم ، ماجنا  یراک  کی  ناسنا  یھاگ  دیھدن . ماجنا  ینییزت  ار  اھراک  دیوشن ؛ یـضار  فقوت  هب  دیورب ، شیپ  دینک ؛ مادقا  دینک ، لمع  دیداد ، صیخـشت  یتقو 

فقوت میوگیم  نم  هکنیا  یانعم  هتبلا  دنکیم . ادیپ  ققحت  دنکیم ، نکمم  دنکیم ، یلمع  ار  لوحت  اھنیا  دیھدب ؛ ماجنا  یدج  ار  راک  ریخن ، تسا ؛ مس  اھنیا  دراد ؛ یتافیرـشت  و 

ار هناملاع  دقن  تسا ؛ نیمھ  مھ  یبالقنا  یاھتکرح  زا  یکی  ریخن ؛ دینکن ؛ شوگ  دش ، امـش  هب  یاهناملاع  دقن  رگا  هک  تسین  نیا  دینک ، مادقا  دـینک ، تکرح  دـیورب ، دـینکن ،

. دینک لابقتسا  داقن  دقان و  زا  دینادب ، ردق  دیریگب ، شوگ  هب 

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رـس الاح  هک  اباب  نیا  زا  دوب ، اکیرمآ  روھمجسیئر  تقو  نآ  هک  رتراک  یمیج  دوب . رتدـنمتردق  بتارمب  الاح  زا  تسا ، ام  یمالـسا  میظع  بالقنا  لاس  هک  لاس ١٣۵٧  رد  اکیرمآ 

مھ و  تسا - رتمک  شایـسایس  تردـق  مھ  تسا ، رتمک  شایلاـم  تردـق  مھ   - تسا رتـمک  شتردـق  مھ  نیا ، دوب ؛ رتـشیب  شتردـق  مھ  دوب ، رتلـقاع  مھ  ( ١٩ ،) تسا راک 

دوب و اھنآ  رادفرط  درکیم ، راک  اھنآ  یارب  دوب ، اھنآ  رومام  یولھپ  یاضردـمحم  دوب ؛ طلـسم  روما  یهمھ  رب  هک  دنتـشاد  ناریا  لخاد  رد  مھ  یرومام  کی  و  تسا . رتمک  شلقع 

بخ  » دییوگب امش  تسا  نکمم  دھدب . تسکش  ار  اکیرمآ  تسناوت  یلاخ  تسد  اب  تلم  لاح ، نیع  رد  دنتـشاد . مھ  ار  نیا  دوب ؛ وا  تسد  روشک  روما  یهمھ  مھ  اجنیا  رد 

مھ رتشیب  اھنآ  یبالقنا  یهشیدنا  قمع  تسین و  رتمک  دش  زوریپ  بالقنا  هک  یزور  نآ  زا  یبالقنا  روشرپ  یاھناوج  دادـعت  مھ  نالا  تسا ؛ بالقنا  مھ  نالا  دوب ؛» بالقنا  نآ 

تکرح نآ  زورما  دـینکیم ؛ هظحـالم  بـالقنا ، یاھتشادـگرزب  رد  ـالثم ] ، ] دـیآیم شیپ  روشک  رد  هک  ینوگاـنوگ  ثداوح  رد  امـش  ار  شیاـھهنومن  تسا . یروـج  نیا  تسھ ؛

. دھدیم ناشن  مزال  یاج  رد  ار  شدوخ  یبالقنا ، روش  یبالقنا ،

« يرگیبالقنا  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ناناوج  / ١۶/١٣٩٨/٠۵ لابیلاو  یلم  میت  یاضعا  یملع و  یاھدایپملا  ناروآلادم  رادید  رد  تانایب 

رد تسا ، یمالـسا  رکفت  رب  ینتبم  هک  ار  یایناینب  بالقنا  شرگن  هاگن و  ار ، یبالقنا  هاگن  دـیاب  دیـشاب ، دـیفم  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  ناـتروشک  یارب  دـیھاوخب  رگا  اـمش 

تیوقت دیناوتیم  هچ  رھ  ار  نیا  تسھ ؛ امـش  رد  هاگن  نیا  دوشیم ، ساسحا  ناتیاھفرح  رد  هچنآ  هب ] هجوت  اب   ] منیبیم هناتخبـشوخ  زورما  دینک . تیوقت  دینک و  ظفح  ناتدوخ 

، دـنام میھاوـخ  بقع  مینکن ، لاـبند  ار  یبـالقنا  هاـگن  نیا  اـم  هچناـنچ  رگا  تسا ؛ نیمھ  رطاـخ  هب  ماهدرک ، ثحب  ماهدرک و  هـیکت  هـمھ  نـیا  نآ  یور  هدـنب  هـک  تریـصب  دـینک .

نیمھ توغاط  نارود  رد  هتـشذگ ، رد  هکنیا  امک  دوب  دھاوخن  روشک  دوس  هب  دیایب ، دوجو  هب  ام  دارفا  ام و  صاخـشا  رد  مھ  یتفرـشیپ  رگا  دش ؛ دـھاوخ  فقوتم  ام  تفرـشیپ 

رادـقم نآ  درکیمن ، روھظ  زورب و  اھدادعتـسا  درکیمن و  زورب  اھتیفرظ  هکنیا  رب  هوالع  الاح  دـندمآیمن ؛ روشک  راک  هب  اھهبخن  نیا  اما  میتشاد  یناگبخن  ام  مھ  زور  نآ  دوب . روج 

. دینک ظفح  دینک ، تیوقت  ناتدوخ  رد  امتح  ار  یبالقنا  هاگن  یبالقنا ، رکف  تفرگیم . رارق  نارگید  تمدخ  رد  دشیم ، مامت  نارگید  عفن  هب  درکیم ، زورب  هک  مھ  یکدنا 

یربھر  / ١٣٩٨/٠٧/٠۴ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

رارصا دنھاوخیم و  ار  نیا  تسا ؛ ندش  میلست  رد  نامتحلـصم  هک  مینک  رواب  ام  دنھاوخیم  دنھاوخیم ؛ ار  نیا  میفیعـض ؛ هک  مینک  رواب  میناوتیمن ، هک  مینک  رواب  ام  دنھاوخیم 

یبالقنا راعـش  زا  نتـشادرب  تسد  روشک ، تالکـشم  زا  ام  تاجن  هار  ام ، تحلـصم  دـنیوگیم ] . ] تسا اـھنآ  یهلمح  جاـمآ  روشک  نیلوئـسم  یهشیدـنا  ینعی  تسا ؛ نیا  رب 

یلومعم روشک  کی  درادرب و  یبالقنا  راعـش  زا  تسد  یتسیاب  ناریا  هک  دناهدرک  رارکت  راب  دنچ  اھنیا  دننام  یبرغ و  ییاپورا و  نیلوئـسم  زا  نت  دـنچ  اریخا  الاح  ار  نیا  تسا ؛

بالقنا یمالـسا و  ماظن  یمالـسا و  یروھمج  هک  یموس  هار  نآ  زا  ینعی  دـنراد ؛ یبالقنا  راعـش  زا  هک  تسا  یـسرت  نیمھ  رطاخ  هب  نیا  دـشاب .]  ] ایند مدرم  یهیقب  لـثم 

لئاسم نیمھ  رب  یراشفاپ  روشک  لئاسم  جـالع  الـصا  هک  یلاـح  رد  دـیرادرب ؛ تسد  یبـالقنا  راعـش  زا  هک  دـننکیم  غیلبت  نیا  یور  دنـسرتیم و  دـھدیم  هئارا  دراد  یمالـسا 

. تسا یبالقنا  هار  یبالقنا و  یاھراعش  یبالقنا و 

هاپس  / ١٣٩٨/٠٧/١٠ ناھدنامرف  یلاع  عمجم  رادید  رد  تانایب 

هطلـس ماـظن  اـب  اـم  دـھدب . تسد  زا  ار  نیا  تسا  نکمم  روـطچ  هدرک ؛ تکرح  هطلـس  ماـظن  نیا  هـیلع  شدوـخ  قـقحت  شدوـخ و  دـلوت  لوا  تعاـس  زا  یمالـسا  یروـھمج 

هنیمز نیا  رد  میتسناوت  مھ  زورما  ات  و  میوشیمن ، وا  یاھلیمحت  میلـست  اقلطم  مینکیم ، هلباقم  نیا  اـب  میفلاـخم ، ریذپهطلـس  رگهطلـس و  هب  اـیند  میـسقت  اـب  میفلاـخم ،

اعطق ام  ار  هار  نیا  مینک و  هارمھ  نامدوخ  ریـسم  نیا  اب  ار  ایند  یمدرم  یاھهعومجم  ایند ، نارکفنـشور  ایند ، راکفا  اـیند ، یاـھناسنا  زا  یرایـسب  مینکب و  یداـیز  تفرـشیپ 

. هطلس ماظن  اب  یهھجاوم  هلباقم و  هار  یرگیبالقنا ، هار  داد ؛ میھاوخ  همادا 

مق  / ١٣٩٨/١٠/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

بـالقنا و دوـب . یبـالقنا  تدـشب  نکل  دوـبن ، اـھنیا  دـننام  حاـنج و  بزح و  لـھا  روـشک  لـخاد  لـئاسم  رد  ینامیلـس [ مساـق  جاـح  دیھـش   [ هک تسا  نیا  مـھم  یهـتکن  کـی 

ملاوع نیا  رد  دوب . وا  زمرق  طـخ  یرگیبـالقنا  دوـب ، بـالقنا  رد  بوذ  تسا ؛ وا  تیعقاو  نیا  دـننک ، گـنرمک  دـننکن  یعـس  اھیـضعب  ار  نیا  دوـب ؛ وا  یعطق  زمرق  طـخ  یرگیبـالقنا 

ینارون کرابم و  طخ  هب  دنبیاپ  بالقنا ، هب  دنبیاپ  تدشب  ارچ ، یرگیبالقنا  ملاع  رد  اما  دوبن  اھنیا  دننام  فلتخم و  یاھحانج  فلتخم و  یاھمسا  نوگانوگ و  بازحا  هب  میسقت 

. دوب هیلع ) ناوضر هللا   ) لحار ماما 

نارھت  / ١٣٩٨/١٠/٢٧ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

دـشر و دـنکیم ، ادـیپ  تکرب  راک  دـھدیم ، تکرب  شـصلخم  ناگدـنب  صالخا  هب  لاعتم  یادـخ  دوب ، صالخا  اج  رھ  دراد . تکرب  صالخا  رازگزامن ! نارھاوخ  ناردارب و  نم ، نازیزع 

قشع و نیمھ  صالخا ، نآ  یهجیتن  تسا . صالخا  زا  یشان  نیا  دنامیم . یقاب  مدرم  نایم  رد  نآ  تاکرب  دسریم ، همھ  هب  نآ  رثا  هک  دوشیم  یوحن  هب  راک  دنکیم ، ادیپ  ومن 

یراذـگتمیق مینک ، میوقت  ار  ثداوح  نیا  مییایب  ام  هکنیا  اما  تسا . مدرم  یبالقنا  یهیحور  ندـش  هزات  نیمھ  مدرم ، روضح  نیمھ  مدرم ، هآ  کشا و  نیمھ  مدرم ، یرادافو 

 - یدھموبا هب  و  زیزع - دیھـش   - ینامیلـس مساقجاح  هب  ام  هک  دنکیم  ادیپ  ققحت  یتروص  رد  تسا ؛ ردقچ  ثداوح  نیا  تمیق  هزادنا و  هک  مینیبب  مینادـب و  ار  اھنآ  ردـق  مینک ،

اب زومآسرد ، یهسردـم  کی  هار ، کی  بتکم ،  کی  مشچ  اب  ار  ام  زیزع  دیھـش  رادرـس  مینک . هاگن  بتکم  کی  مشچ  هب  اھنآ  هب  مینکن ؛ هاگن  درف  کـی  مشچ  هب  زیزع - دـیھش 

. دش دھاوخ  نشور  هیضق  نیا  تیمھا  تقو  نآ  مینک  هاگن  مشچ  نیا 

بالقنا  / ١٣٩٨/١١/١۴ ربھر  اب  هیملع  یاھهزوح  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید 

بالط یبالقنا و  روش  زا  تنایص  تسا . هیملع  یاھهزوح  اھنآ  دصاقم  هلمج  زا  دراد و  همانرب  نآ  یساسا  ینابم  هب  ندز  هبرض  بالقنا و  رثوم  طاقن  ییاسانش  یارب  نمشد 

. تسا ترورض  کی  تیناحور ) روشنم   ) دندومرف نایب  ناشکرابم  تایح  رخاوا  رد  لحار  ماما  هچنآ  هب  هجوت  اب  ناوج 

یقرش  / ١٣٩٨/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نارود یخیراـت  ثداوح  تمـس  هب  دربیم  ار  نھذ  هچ  رھ  ناـسنا  تسا . یقاـب  تبحـص  یاـج  مھ  زاـب  میاهدرک و  تبحـص  یلیخ  اـم  یناـجیابرذآ ، یزیربت و  زیربـت و  تبقنم  رد 

یلامجا تواضق  کی  مدرم  نیا  یهرابرد  هلمج  کی  رد  میھاوخب  رگا  دـنکیم . ساسحا  رتشیب  ار  ناـشریثات  ناـجیابرذآ و  مدرم  زیربت و  مدرم  تیمھا  بـالقنا ، زا  لـبق  بـالقنا و 

عافد روشک  زا  دناهدرک ، عافد  نید  زا  مدرم ؛ تیوھ  تیصخش و  رد  مدرم و  راتفر  رد  تسا  رولبتم  یبالقنا  تریغ  یلم ، تریغ  ینید ، تریغ  ناجیابرذآ ، رد  مییوگب  دیاب  مینکب ،

جیورت ار  ینیددض  یفارحنا  راکفا  یاهنامـصخ ، یاھهزیگنا  ناجیابرذآ  رد  هک  یزور  نآ  دناهدرک . عافد  ینید  تیوھ  زا  دناهدرک ، عافد  تیلم  زا  دـناهدرک ، عافد  بالقنا  زا  دـناهدرک ،

نیا اما  دنریگب ، مکح  دـنریگب ، روتـسد  دـیلقت  عجرم  زا  ناخرقاب  ناخراتـس و  هک  درکیمن  رواب  سک  چـیھ  دوب . اھقف  یاوتف  هب  زور ، نآ  یهطورـشم  بالقنا  نایجنم  اکتا  درکیم ،

. دنتشاد هگن  هراومھ  دندرک و  ظفح  اھنیا  ار  ینید  تیوھ  دوب ؛ یروج 

ییوجشناد  / ١٣٩٩/٠٢/٢٨ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

هب هک  دنتـسھ  یـضعب  دوشن . درط  بجوم  هلئـسم  نالف  یهرابرد  رظن  فالتخا  هقیلـس و  فالتخا  فرـص  دـینکن ؛ فذـح  دـینک ؛ یریگرای  دـیھدب ، شرتسگ  ار  بالقنا  یهھبج 

بجوم دیابن  نیا  دنتسین ؛ قفاوم  امش  اب  صاخ  یهلئسم  نالف  رد  دندقتعم ، دیھدیم  تیمھا  نآ  هب  امش  هک  یتایصوصخ  زا  یلیخ  هب  یمالسا و  ماظن  بالقنا و  مالـسا و 

، تسین قفانم  بذج  مروظنم  هتبلا  دینک ؛ بذج  دیھدب ، شرتسگ  ار  بالقنا  یهھبج  دیناوتیم  هچ  رھ  دینادب . جراخ  یرگیبالقنا  یهریاد  زا  دـینک ، درط  ار  وا  امـش  هک  دوشب 

. دراد هقیلس  فالتخا  امش  اب  هک  تسا  یدقتعم  مدآ  بذج  تسین ؛ داقتعایب  مدآ  بذج 

نابرق  / ١٠/١٣٩٩/٠۵ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

دمآرد و راک و  بسک و  ظاحل  زا  مدرم  بلغا  یارب  هتبلا  دندید ؛ بیسآ  دجب  انورک ] هب  طوبرم   ] ثداوح نیا  رد  مدرم  زا  یاهدع  تسا . هنانموم  کمک  یهلئسم  مھ  هلئـسم  کی 

ناشیارب یناوارف  تالکـشم  دندش و  یدج  یاھبیـسآ  راچد  اعقاو  یاهدع  کی  اما  دندشن ؛ یدـج  یاھبیـسآ  راچد  همھ  نکل  دـش  ادـیپ  یتالکـشم  اھنیا  دـننام  یگدـنز و 

مدرم . دنک ؟ ناربج  یسک  هچ  درک ؛ ناربج  دیاب  ار  نیا  دمآ . شیپ 

راک دنراد  هک  میعلطم  ام  دنھدیم . مھ  ماجنا  دـنھدب و  ماجنا  دـیاب  هک  دـنراد  یفیاظو  یتلودهبـش  یتلود و  نیلوئـسم  هتبلا  تشاذـگ ؛ تلود  شود  رب  ار  راب  یهمھ  دوشیمن 

« يرگیبالقنا  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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کمک هملک  یعقاو  یانعم  هب  دـندش و  دراو  ناضمر  هام  یهناتـسآ  رد  هنانموم  کمک  لوا  نایرج  نآ  رد  هک  نانچمھ  مدرم  مومع  یتسیاب  تسین و  یفاـک  اـھنیا  نکل  دـننکیم 

تاریخلا و یف  نوعراسی   » اـی ( ١ (؛» تاریخلا یف  نوعراسی   » هک میراد  اـج  دـنچ  نآرق  رد  اـم  تسا . تاریخلا » یلا  قباـست   » نیا دریگب . ماـجنا  راـک ]  ] نیمھ مھ  زاـب  دـندرک ،

هک نتـشاذگ  هقباسم  ینعی  ( ۴ «،) تاریخلا اوقبتـساف  [ » دراد  ] اج دنچ  ( ٣ (؛» نوقباس اھل  مھ  تاریخلا و  یف  نوعراسی  کـئلوا  [ » دراد  ] اـج کـی  ( ٢ «.) نیحلاصلا نم  کئلوا 

راک نیا  و  دیورب . شیپ ]  ] دینک و تکرح  نارگید  زا  رتولج  امش  دینک  یعـس  ینعی  دیراذگب ؛ هقباسم  هنانموم  یاھکمک  ریخ و  راک  رد  دیوگیم  ام  هب  هملک  یعقاو  یانعم  هب  نآرق 

تـسرد اھنیا  دـننام  ماعطا و  یرذـن و  دـنراد و  ییاھییاناوت  هک  مدرم  زا  یـضعب  تائیھ ، زا  یـضعب  مایا  نآ  رد  هک  مھ  ار  مرحم  یاـھماعطا  نیا  یتح  تسا ؛ مھم  نم  رظن  هب 

یانعم هب  یرگیبالقنا  داد . ماجنا  اھفرح  نیا  دننام  و  یرامیب ]  ] تیارس لکـشم  زا  رود  هزیکاپ و  الماک  لکـش  هب  اھهداوناخ و  هب  هنانموم  کمک  لکـش  نیا  هب  دوشیم  دننکیم ،

و دربب ؛ هار  ار  ناسنا  یتسیاب  نابز  زا  رتولج  لمع  تسا ؛ لمع  اب  تسین ، نابز  اب  یرگیبالقنا  تسا . یرگیبالقنا  یعطق  لـئاسم  وزج  اـھنیا  ینعی  تسا ؛ اـھنیا  هملک  یعقاو 

؛ دنشاب هتـشادن  یگدامآ  هک  تسا  نکمم  مھ  یـضعب  هتبلا  تسا . یرگیبالقنا  اھراک ]  ] نیا دنھدیم و  ماجنا  یبالقنا  راک  دننکیم ، تیلاعف  اھهنیمز  نیا  رد  هک  یناسک  اعقاو 

هقالع و یزاتـشیپ و  اب  مدقم  فوفـص  نآ  رد  یناسک  کی  دننیبیم  هک  یتقو  نکل  دـنھدب ، ماجنا  هنیمز  نیا  رد  یاهتـسجرب  یاھراک  دـنناوتب  همھ  هک  تسین  روج  نیا  ینعی 

. دنوشیم نادیم  نیا  دراو  مھ  اھنآ  دننکیم و  ادیپ  ناشدوخ  یارب  ییاج  کی  فوفص  نیب  رد  هرخالاب  دنیآیم و  قوش  هب  مھ  اھنیا  دننکیم ، تکرح  قوش 

یقرش  / ١٣٩٩/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

مھ ییاھـشخب  رد  هک  مینکیمن  ناھنپ  مھ  زاـب  میدرکن ، ناـھنپ  زگرھ  اـم  هتبلا  مینادـب . میـسانشب و  دـیاب  ار  اھدرواتـسد  نیا  اـم  تسین ؛ یمک  زیچ  بـالقنا ، یاھدرواتـسد 

رد مھ  مدرم  میرـصقم ؛ نیلوئـسم  ام  دوخ  میتسھ ، ام  دوخ  رـصقم  اھیگدنامبقع  نیا  رد  تسین . لوبق  لباق  هجو  چـیھ  هب  هک  ییاھیگدـنامبقع  میراد ؛ یگدـنامبقع 

، میدرک لمع  یبالقنا  اج  رھ  ام  تسا . ام  ندرکن  لمع  یبالقنا  رطاخ  هب  نیا  دوشب ؛ ناربج  دیاب  اھیگدنامبقع  نیا  دنـشاب . هتـشاد  تلاخد  تسا  نکمم  ییاھـشخب  کی 

رد هک  دمآ ؛ دوجو  هب  یگدنامبقع  میداد ، ماجنا  یھجوتیب  تلاسک و  زا  یـشان  تکرح  یبالقنا و  ریغ  تکرح  کی  میدـمآ ، هاتوک  بالقنا  زا  اج  رھ  میتشادـن ، یگدـنامبقع 

یاهنیمز نیمھ  رد  میوگب ، مھ  ار  نیا  هتبلا  تسھ . یتاقبط  فاکش  فالتخا و  میراد و  یگدنامبقع  هنیمز  نیا  رد  ام  تسا ، ریقف  تاقبط  تشیعم  یهلئـسم  لوا ، یهجرد 

. تسین روج  نیا  الصا  دوب ، زورما  عضو  لثم  بالقنا  زا  لبق  عضو  هک  دنک  لایخ  یسک  هکنیا  میتسھ . ولج  بتارمب  بالقنا  لبق  اب  یهسیاقم  رد  میراد ، یگدنامبقع  ام  هک 

یراکتخرد  / ١٣٩٩/١٢/١۵ زور  رد  لاھن  تشاک  زا  سپ  تانایب 

هکنیا هب  دننکیم  بیغرت  دننکیم و  صیرحت  ار  ام  هک  میراد  یددعتم  تایاور  هدش ؛ بوسحم  تانـسح  زا  یکی  لاھن  ندناشن  تخرد و  ندرک  ( ٢) سرغ مالسا  سدقم  عرش  رد 

نآ هب  نتخادرپ  ترورض  ار و  نآ  تیمھا  هک  ( ٣) دراد دوجو  لصا  کی  تسیز  طیحم  یارب  هک  مھ  ام  یساسا  نوناق  رد  تسا . هنـسح  اھنیا  هک  دیناشنب  لاھن  دیناشنب ، تخرد 

یاھتیلاعف دریگیم ، ماجنا  روما ] نیا  ] یهیقب لگنج و  تسیز و  طیحم  هایگ و  تخرد و  زبس و  یاضف  دروم  رد  هک  ییاھتیلاعف  نیاربانب ، هدرک . نایب  اـجنآ  رد  یناـیب  نیرتھب  هب  ار 

کی هن ، تسا ؛ یداـیز  یتـالمجت و  ینیئزت و  یهلئـسم  کـی  تسیز  طـیحم  یهلئـسم  هک  دـننک  ناـمگ  دـیابن  اـم  زیزع  یاـھناوج  و  تسا ؛ یبـالقنا  یاـھتیلاعف  تسا ، ینید 

. هدمآ نوناق  عرش و  رد  هک  تسا  یمھم  یساسا و  یهلئسم 

ناریا  / ١۴٠٠/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

ای تسا  روج  نیمھ  اعقاو  دینیبب  دینک  هاگن  امش  میوگیم ، نم  دشاب ، تایصوصخ  نیا  یاراد  دیاب  بولطم  روھمجسیئر  دسریم  رظن  هب  هک  ار  یروھمجسیئر  کی  تایصوصخ 

یاراد دـشاب ، تیاـفکاب  ـالوا  دـھاوخیم . یروـھمجسیئر  نینچ  کـی  تسا  روـشک  تداعـس  لاـبند  هب  هک  یـسک  رھ  دـسریم  رظن  هب  تسین ؛ نم  صخـش  رظن  نیا  ینعی  هن ؛

؛ دشورفیم یتقو  کی  ار  مدرم  ار ، روشک  عفانم  ار ، روشک  نامیایب  مدآ  درک ؛ دامتعا  وا  هب  دوشیمن  دوب ، نامیایب  رگا  دشاب ؛ نامیااب  ایناث  دشاب . تیریدـم  تیافک  تیریدـم و 

یانعم هب  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  روھمجسیئر  رد  تسیاـب  هک  تسا  یتایـصوصخ  نیرتمھم  زا  یکی  نیا  دـشاب ؛ داسفدـض  دـشاب ، هاوختلادـع  دـعب ، دـشاب . ناـمیااب  سپ 

هدیـشکوتا درکلمع  اب  ینعی  دـشاب ؛ یداھج  یبالقنا و  درکلمع  یاراد  دـنک . هزرابم  دـھاوخب  داسف  اب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  دـشاب و  تلادـع  یارجا  لابند  هب  هملک  یعقاو 

. دشاب یروج  نیا  شدرکلمع  یتسیاب  تسا ؛ مزال  یبالقنا  یداھج و  تکرح  کی  دراد ، دوجو  روشک  رد  هک  یایساسا  لئاسم  همھ  نیا  اب  درک ؛ راک  دوشیمن 

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

، یرکف تیوقت  تسا ؛ مھم  یلیخ  نیا  دینکن ؛ روبع  ناسآ  هلئـسم  نیا  زا  دـینک ؛ تیوقت  ار  ناتیبالقنا  ینید و  یهینب  هک  تسا  نیا  مراد ، اھلکـشت  زا  هک  یراظتنا  نیلوا  نم 

دندوب هدومرف  ناـشیا  هک  دـندرک  لـقن  ماـما  لوق  زا  دـینک . هجوـت  سفن  بیذـھت  یزاـسدوخ و  یهلئـسم  هب  منکیم  شھاوـخ  نم  سفن ؛ بیذـھت  هلمج  زا  و  ینید ... . تیوـقت 

اکیرمآ زا  هک  دندیـسرپ  یاهیـضق  کی  رد  ماما  زور  نآ  تسا . نیمھ  مھ  شعقاو  نم  رظن  هب  و  دـناهدرکن ؛ سفن  بیذـھت  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دنـسرتیم ، اکیرمآ  زا  هک  ییاـھنآ 

بیذھت هک  تسا  نیا  ضرغ  تسا . دایز  شلیـصافت  الاح  هک  دنتفگ  ار  یمھم  راک  کی  دیھدب ؛ ماجنا  ار  راک  نالف  سپ  بخ ، یلیخ  دـنتفگ  هن ؛ هک  دـش  هداد  باوج  دیـسرتیم ؟

یتازراـبم نوگاـنوگ  یاـھهصرع  رد  ندـش  بوخ  مدآ  نیا  هن ، دوشیم ؛ یبوخ  مدآ  ناـسنا  هک  تسین  نیا  افرـص  ینعی  دراد ؛ یعاـمتجا  تازراـبم  رد  یتح  یداـیز  ریثاـت  سفن 

. دراذگیم ار  شدوخ  ریثات  یبالقنا  و  یللملانیب ، یعامتجا ،

اب الثم  اعقاو  ینعی  دـندوب ؛ یرگیبالقنا  رخآ  اھناوج  امـش  لوق  هب  دـندوب ؛ بوسحم  بـالقنا  ناـکیپ  کون  یهھد ۶٠ ، رد  اھلکـشت  زا  یـضعب  میراد ؛ هتـشذگ  زا  ام  یتربع  کی 

، دـندش دیھـش  دـندرک ، داھج  دـنتفر  یـضعب  اھنآ ؛ زا  یـضعب  هتبلا  دـندرکیم . دروخرب  هناراکبلط  دـندرکیم ، دروخرب  یتقو  میتشاد  اھنآ  زا  یرتشیب  یبالقنا  یهقباس  هک  اھام 

رد رکف  نآ  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  نیا  دنداد ؛ ریـسم  رییغت  هجرد  مھ ١٨٠  یضعب  دندنام ؛ دندرک و  یراشفاپ  اعقاو  یبالقنا  حیحـص و  طخ  نامھ  رد  دنداد ، ماجنا  یگرزب  یاھراک 

هب یتسیاب  دراد ؛ دوجو  اھرطخ  نیا  بخ  تشادن ، یرکف  قمع  دش و  یراعـش  طقف  نامیا  یتقو  دوب . هتفرن  رتالاب  یلیخ  راعـش  یهلحرم  زا  نامیا  نآ  دوبن ، قیمع  ناشنھذ 

. درک هجوت  اھنیا 

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

نامیااب دـشاب ، هتـشاد  ار  مزال  تیریدـم  دـشاب ، تیافک  یاراد  هک  دوشب  لیکـشت  یتلود  ات  تسا  بوخ  باختنا  بولطم و  باختنا  دـعب  تسا ، الاب  تکراشم  لوا ، یهجرد  رد 

ادیپ بخ  میتشاذگ ، یراک  کی  سار  رد  ام  ار  یاهدرـسفا  دیماان و  مدآ  کی  رگا  دنـشابن . دیماان  ناشدوخ  دیاب  یتلود  نیلوئـسم  دشاب . دـیما  زا  زیربل  دـشاب ، یمدرم  دـشاب ،

ظاـحل زا  هچ  یعاـفد ، ظاـحل  زا  هچ  هک  تسا  دـقتعم  هک  نآ  دنـشاب . یلخاد  یاھیدـنمناوت  هب  دـقتعم  دنـشاب . دـیما  زا  زیربـل  دـیاب  تـفر ؛ دـھاوخن  شیپ  راـک  نـیا  هـک  تـسا 

یتسیاب تسین ؛ مدرم  نیا  رب  ینارمکح  ییاورنامرف و  قیال  اعقاو  داد ، ماجنا  دوشیمن  روشک  رد  یراک  اـھنیا  لاـثما  دـیلوت و  ظاـحل  زا  هچ  یداـصتقا ، ظاـحل  زا  هچ  یـسایس ،

درکلمع یاراد ] ، ] دـننادب ردـق  ار  ناوج  رـصنع  اعقاو  دنـشاب ، هتـشاد  اھناوج  هب  یهدـیقع  دنـشاب ، اھناوج  هب  دـقتعم  دنـشاب ، مدرم  هب  دـقتعم  هک  دـنیایب  راک  رـس  رب  یناـسک 

. دنـشاب داسفدـض  دنـشاب و  هاوختلادـع  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  دوـشب ؛ هدروآ  تلادـع  مسا  ناـبز  یهقلقل  هـب  هـکنیا  هـن  دنـشاب ؛ هاوختلادـع  اـتقیقح  دنـشاب و  یبـالقنا 

یتلود نینچ  کی  و  تسا . یراج  یراس و  تلادع  نوگانوگ ، یاھشخب  رد  اما  تسا  یداصتقا  تلادع  شمھم  مقر  هچ  رگا  تسین ؛ یداصتقا  تلادع  طقف  هتبلا  مھ  تلادع » »

؛ دـنک ادـیپ  یبوخ  ناماس  روشک  راک  هللااشنا  درامگب و  لیذ  ات  ردـص  زا  نوگاـنوگ  یاھـشخب  رد  ار  نموم  ناوج و  ریدـم  اھدـص  دـناوتیم  تقو  نآ  دـیایب ، دوجو  هب  رگا  هللااـشنا 

. دیشاب دیاب  نیا  لابند 

یمالسا  / ١۴٠٠/٠٣/٠۶ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

؛ تسین نیا  یرگیبالقنا  هن ، دـنریگیم ؛ هابتـشا  هنالوئـسم  ریغ  یاھفرح  اب  دـنریگیم ، هابتـشا  یناجیھ  راتفر  اب  ار  یرگیبـالقنا  میراد - مھ  زورما  میتشاد ، مھ  هتـشذگ  رد 

« يرگیبالقنا  » 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 34هاگياپ  هحفص 31 
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ام راوگرزب  ماما  دینیبب ؛ هدش . میـسرت  یرگیبالقنا  یهیحور  زا  یهتـساخرب  تینالقع  اب  هک  تسا  یتسرد  تھج  رد  مزاج  و  مزاع ، حیحـص ، مادـقا  یهیحور  نآ  یرگیبالقنا 

رتیبالقنا همھ  زا  درواین ؛ مک  تقو  چـیھ  ماما  اما ] ، ] میدروآیم مک  اھام  اعقاو  میدوب ؛ هیـضق  نیا  تمدـخ  رد  راـک  لوا  زا  اـھام  بخ  دوب ؛ رتیبـالقنا  همھ  زا  ماـما  تسا ؛ وگلا 

؛ دزیم فرح  درکیم و  راک  رتهدیجنس  رتهتخپ و  همھ  زا  دوب ، رتلقاع  همھ  زا  دوب ؛ ماما  مھ  رتلقاع  همھ  زا  دوب ، ماما 

مھدزیس  / ٠۶/١۴٠٠/٠۶ تلود  تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  نیتسخن  رد  تانایب 

لیر یور  رب  تکرح  ینعی  دـیایب ؛ دوـجو  هب  هللااـشنا  یتیریدـم  یاـھهصرع  یهمھ  رد  هناروـکف  ینـالقع و  هتبلا  یبـالقنا و  یزاـسزاب  کـی  هـکنیا  رب  دـینک  زکرمتم  ار  ناـتتمھ 

یجراخ و تسایس  هب  طوبرم  یاھشخب  یگدنزاس ، یاھـشخب  یداصتقا ، یاھـشخب  اھـشخب ؛ یهمھ  رد  تسھ . روشک  رد  هک  یایتیریدم  فلتخم  یاھـشخب  رد  بالقنا ،

هک میدرک  ضرع  دـیایب . دوـجو  هب  دـیاب  یبـالقنا  کرحت  کـی  اھـشخب  نیا  یهمھ  رد  هریغ ؛ یگنھرف و  یملع و  یاھـشخب  مدرم ، هب  یناسرتمدـخ  یاھـشخب  یـساملپید ،

هنازروهشیدـنا و تکرح  اب  یبالقنا  تکرح  هک  هدوب  نیا  زورما  ات  راک  لوا  زا  یمالـسا  یروھمج  حیحـص  یهویـش  هک  تینالقع  اب  دـشاب  هارمھ  یتسیاـب  اـمتح  ندوب  یبـالقنا 

. دشاب هارمھ  ینالقع 

مھدزیس  / ٠۶/١۴٠٠/٠۶ تلود  تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  نیتسخن  رد  تانایب 

تکرح کی  و  روشک ؛ یگنھرف  راتخاس  رد  میراد  لکـشم  ام  دراد . یبالقنا  یزاسزاب  کی  هب  زاـین  روشک  یگنھرف  راـتخاس  هدـنب ، ناـمگ  هب  هناـسر ، گـنھرف و  یهلئـسم  رد 

یبالقنا تکرح ] . ] تسین ندرک  تکرح  باسحیب  ندرک و  تکرح  اوھیب  ندوب » یبالقنا   » یانعم هنالقاع . هنادنمدرخ و  ینعی  یبالقنا » تکرح   » هتبلا تسا . مزال  یبالقنا 

یاھـشخب رد  ام  هک  ییاـھاطخ  نیا  زا  یلیخ  تسا ؛ اـنبریز  اـعقاو  گـنھرف  دـشاب . تمکح  هشیدـنا و  زا  یهتـساخرب  لاـح  نیع  رد  دوشب ، تکرح  دـیاب  یناـینب  دـشاب ، دـیاب 

زا یـشان  اھنیا  میراد ، طلغ  یگدنز  کبـس  ام  رگا  میراد ، هناروکروک  دـیلقت  ام  رگا  میراد ، فارـسا  ام  رگا  تسا . ام  نھذ  رب  مکاح  گنھرف  زا  یـشان  میھدـیم ، ماجنا  فلتخم 

ابلاغ یرگیفارشا ، یتالمجت و  یاھیگدنز  یدیلقت ، یاھیگدنز  دروآیم . دوجو  هب  ار  تالکـشم  نیا  لمع ، رد  هک  تسا  اھنھذ  رب  مکاح  گنھرف  تسا ؛ یگنھرف  تالکـشم 

. تسا طلسم  اھنھذ  یضعب  رب  هک  تسا  یایفارحنا  طلغ و  مکاح  گنھرف  روشک و  گنھرف  ثداوح ، نیا  رازفامرن  عقاو  رد  دراد . یگنھرف  یهشیر  اشنم و 

امیسوادص  / ١۴٠٠/٠٧/٠٧ نامزاس  تسایر  هب  یلبج  نامیپ  رتکد  باصتنا 

یدنمهرھب یارب  یھاگـشیاسآ  و  نیتفت ، فیرحت و  یهنامـصخ  جاوما  اب  هلباقم  یارب  یھاگدروآ  و  یمومع ، تفرعم  یھاگآ و  حطـس  اقترا  یارب  یھاگـشناد  یلم ، یهناسر 

. تسا روشک  یمومع  یاضف  رد  طاشن  دیما و  ندنکارپ  یارب  یھاگرارق  و  رنھ ، یئابیز و  یاھهولج  زا  ناگمھ  لد  مشچ و 

هک تسا  یئاھتیولوا  رامـش  رد  یلم ، یگتـسبمھ  شیازفا  و  یناریا ، - یمالـسا یگدنز  کبـس  جیورت  یبالقنا ، یلم و  تیوھ  ساسحا  هیحور و  تیوقت  یگنھرف ، تیادھ 

. هللااشنا دیبای  تسد  نآ  هب  یزورهنابش  شالت  اب  راکتبا و  زا  یریگهرھب  اھهمانرب و  یفیک  دشر  یناسنا و  یهیامرس  اقترا  اب  دیاب 

مق  / ١۴٠٠/١٠/١٩ مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

، هیحور اب  یبالقنا  دارفا  هک  تسا  هدوب  ییاجنآ  میاهتشاد ، یزاب  تسد  و  میاهتشاد ، یقفوم  تکرح  میاهتـشاد ، یتفرـشیپ  هک  ییاج  رھ  لاس  نیا ۴٣  رد  نامروشک  رد  اـم 

، ینف یاھتفرـشیپ  یتعنـص ، یاھتفرـشیپ  یهـنیمز  رد  یملع ، تفرـشیپ  یهـنیمز  رد  اـم  مـیاهتفر . شیپ  دـناهدرک ، راـک  دـناهدش ، نادـیم  دراو  دـناهدش ، لاـعف  تدـھاجم  اـب 

، هدـنام نیمز  راک  اج  رھ  اما ] [ ؛ مینک تفرـشیپ  میاهتـسناوت  دـندوب ، نادـیم  دراو  یبالقنا ، دراو ، هاگآ ، نموم ، دارفا  هک  ییاجنآ  نوگانوگ ، یاھـشخب  یـسایس ، یاھتفرـشیپ 

تسا اھنیا  تسا ؛] نایم  رد   ] یبالقنا ریغ  یاھتکرح  یبالقنا ، ریغ  یاھهاگن  یرگیفارشا و  داسف ، یاپ  تسا ، نایم  رد  اھیبلطتصرف  یاپ  دنیبیم  دنکیم ، هک  هاگن  ناسنا 

تفرشیپ روشک و  تفرشیپ  یاھرازبا  لیاسو و  نیرتمھم  زا  یکی  املسم  بالقنا ، لوصا  هب  یدنبیاپ  نیاربانب  دنکن . تفرشیپ  دنامب و  نیمز  یور  اھراک  هک  دوشیم  بجوم  هک 

تسا تلم 

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یریگلکش زا  دعب  بالقنا و  یزوریپ  زا  دعب  دوب . ماما  یبالقنا  یاھتسایس  تاھما  زا  یکی  مھ  راوگرزب  ماما  قطنم  رد  تسا ، یمھم  یهلئسم  میتفگ  هک  رارمتسا  یهلئسم 

، دادـیم ناشن  ار  هار  دادـیم ، هیحور  همھ  هب  یپردیپ  ماما ، رگنـشور  تانایب  دـنک . ادـیپ  رارمتـسا  تکرح  نیا  هک  دوب  نیا  ناـشلامیظع  ماـما  تمھ  یهمھ  یمالـسا ، ماـظن 

زا دعب  یاھماگ  نیلوا  نامھ  رد  ماما ، ینعی  دروآیمرد ؛ تکرح  هب  ار  همھ  تسیچ و  تکرح  نیا  فدـھ  هزرابم و  نیا  فدـھ  دـننکن  شومارف  هک  دروآیم  مدرم  دای  هب  ار  اھفدـھ 

نیا دـندرک ، ادـیپ  یمـسج  ناوارف  یاھتیدودـحم  دـنداتفا و  ناتـسرامیب  دـندش و  یراـمیب  راـچد  ماـما  هکنآ  زا  دـعب  یتـح  دـندرکن ؛ تلفغ  مھم  یهتکن  نیا  زا  بـالقنا ، یزوریپ 

هدنز بالقنا  دوشب و  یثنخ  نانمـشد  یاھدنفرت  هک  دش  بجوم  نیا  دندرک ؛ لابند  ریگیپ  روط  هب  دـندربن و  دای  زا  ار  یبالقنا  تکرح  رارمتـسا  یپردیپ و  یاھمدـق  یهلئـسم 

. دوشب هتشاد  هگن 

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

هک ار  هدنیآ  نونکا و  یاھزاین  ادرف ، زورما و  یاھزاین  یهمھ  میھدب و  رارق  رظن  دم  رد  میـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  ار  بالقنا  یاھفدـھ  ام  هکنیا  ینعی  یبالقنا » تکرح  رارمتـسا  »

هتفرگ رظن  رد  یبالقنا  یاھفدـھ  تسا ؛ بالقنا  رارمتـسا  نیا ، یانعم  مینک ؛ نیمات  میناوتیم  هک  یلکـش  رھ  هب  ار  اھزاین  نیا  میریگب و  رظن  رد  دـناسریم ، اھفدـھ  نآ  هب  ار  ام 

طوبرم اھزاین  نیا  زا  یـضعب  تسا ، نونکا  هب  طوبرم  تسا ، تدمهاتوک  هب  طوبرم  شایـضعب  اھزاین  نیا  هک  دراد  دوجو  ییاھزاین  اعبط  اھفدـھ  نیا  هب  ندیـسر  یارب  و  دوشب .

. میروایب دوجو  هب  مینک  شالت  نامدوخ  ناوت  دح  رد  ار  اھزاین  نیا  درک . هدامآ  ار  نآ  ادرف  یارب  دیاب  زورما  زا  هک  تسا  ادرف  هب  طوبرم  تسا ، هدنیآ  هب 

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

هک ار  هدنیآ  نونکا و  یاھزاین  ادرف ، زورما و  یاھزاین  یهمھ  میھدب و  رارق  رظن  دم  رد  میـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  ار  بالقنا  یاھفدـھ  ام  هکنیا  ینعی  یبالقنا » تکرح  رارمتـسا  »

هتفرگ رظن  رد  یبالقنا  یاھفدـھ  تسا ؛ بالقنا  رارمتـسا  نیا ، یانعم  مینک ؛ نیمات  میناوتیم  هک  یلکـش  رھ  هب  ار  اھزاین  نیا  میریگب و  رظن  رد  دـناسریم ، اھفدـھ  نآ  هب  ار  ام 

طوبرم اھزاین  نیا  زا  یـضعب  تسا ، نونکا  هب  طوبرم  تسا ، تدمهاتوک  هب  طوبرم  شایـضعب  اھزاین  نیا  هک  دراد  دوجو  ییاھزاین  اعبط  اھفدـھ  نیا  هب  ندیـسر  یارب  و  دوشب .

. میروایب دوجو  هب  مینک  شالت  نامدوخ  ناوت  دح  رد  ار  اھزاین  نیا  درک . هدامآ  ار  نآ  ادرف  یارب  دیاب  زورما  زا  هک  تسا  ادرف  هب  طوبرم  تسا ، هدنیآ  هب 

نایوجشناد  / ١۴٠١/٠٢/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ناـشیاھیلیخ سلجم ، نیا  ناگدـنیامن ]  ] بخ مریگب . سپ  سلجم  نیا  زا  ار  یرگیبـالقنا  ناوـنع  هک  نم  زا  تساوـخرد  سلجم و  هـب  ضارتـعا  دـش و  سلجم  تبحـص  ـالاح 

فرح دندرکیم ، داقتنا  دنداتسیایم ، دندمآیم  امش  لثم  نیا  زا  لبق  لاس  دنچ  هک  دنتـسھ  ییاھناوج  ناشیلیخ  ینعی  دنتـسھ ؛ امـش  هاگیاج  رد  زورید  یاھناوج  نیمھ 

دب هعومجم  منکیم ؛ تواـضق  هعوـمجم  یور  هکلب ] ، ] مسانـشیمن هک  ار  کـیاکی  هتبلا  نم  دنـشابن . یبـالقنا  هک  تسین  روـج  نیا  دـنایبالقنا ، دـندرکیم ؛ لاکـشا  دـندزیم ،

. دشاب دراو  یتالاکشا  کی  اھیضعب  رب  تسا  نکمم  الاح  تسا . بوخ  هعومجم  رگید ، یاھشخب  زا  یضعب  رد  سلجم و  رد  مھ  تلود ، رد  مھ  تسا ؛ بوخ  تسین ،

یمالسا  / ١۴٠١/٠٣/٠۴ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

« يرگیبالقنا  » 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 34هاگياپ  هحفص 32 
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الماک نالا  تسا . هناردارب  یهسلج  رگید ، تسا  یـصوصخ  یمیمـص و  یهسلج  هسلج ، دینیبب  تسا . ندـنام  یبالقنا  یـساسا  یهتکن  کی  زیزع ! نارھاوخ  زیزع ، ناردارب 

الاح هک  ام  شیپ  دندمآیم  مدوبن ــ  مھ  روھمجسیئر  زونھ  اھتقو  نآ  مدوب و  بالقنا  یاروش  وضع  هدنب  هک  لاس ۵٨ ــ  الثم  هک  دندوب  یناسک  هک  تسھ  هدنب  مشچ  یولج 

هچ اھنیا  هک  دـنامیم  هریخ  ناممـشچ  ام  هک  نیـشتآ  غاد ، دـنت ، دـندزیم  ییاھفرح  دنتـسشنیم  نالف ، یتازراـبم  قباوس  اـب  ـالثم  میدوب و  بـالقنا  یاـھهچب  وزج  ناـمدوخ 

دنتسناوتن هاگن ، یهویـش  نآ  اب  دروخرب ، یهویـش  نآ  اب  دارفا  نامھ  دندنامن . یبالقنا  دنتـشگرب و  دعب  یبالقنا ؛ رپوس  اھبآمیگنرف  ریبعت  هب  ینعی  رگید ! دنتـسھ  یناسک 

نآ زا  رتھب  باختنا  نیا  میدید  میدرک ، هاگن  ام  هک  دنک  دومناو  دھاوخب  یـسک  هکنیا  دندرواین ! تقاط  هک  تسا  نیا  هیـضق  تقیقح  دینیبب  دندرواین . تقاط  دنھدب ، همادا  ار  طخ 

ناوضر هللا  ) ماـما دـشاب ، هدرکن  اـطخ  ماهظفاـح  نم  رگا  دـندرواین . تقاـط  تساوـخیم ، تقاـط  هار  نیا  رد  ندـنام  هار ، نیا  رد  نتفر  تسین . اـھفرح  نیا  ریخن ، تسا ؛ باـختنا 

مھ هار ، نیا  رد  نک  یگداتـسیا  نک و  تماقتـسا  تدوـخ  مھ  کـعم ،» باـت  نمو  ترما  اـمک  مقتـساف  :[ » دـیامرفیم  ] هک هفیرـش  یهیآ  نیا  دوـھ ، یهروـس  هـب  عـجار  هـیلع )

ینتبیـش  » دندومرف لوسر  ترـضح  هکنیا  دندومرف  منک ــ  هعجارم  هدشن  دیآیم ــ  روج  نیا  مرظن  هب  دـننک ، یگداتـسیا  اھنآ  دـندرک ، تکرح  ادـخ  تمـس  هب  وت  اب  هک  یناسک 

زا رتلکـشم  دـینیبب  سپ  بخ ، ار . هار  هدـب  همادا  نامب ، تسیاب ، ترما ؛ اـمک  مقتـساف  تسا ! تخـس  ردـق  نیا  درک ؛ ریپ  هیآ  نیا  درک ؛ ریپ  ار  راوگرزب  نیا  هیآ  نیا  دوھ ،» هروس 

. دشاب سلجم  لک  هک  عمج ، هچ  درف ، هچ  تسا ؛ ندنام  یبالقنا  نتشاد ، یبالقنا  شیارگ  ندوب و  یبالقنا 

یمالسا  / ١۴٠١/٠٣/٠۴ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

دیراد دیتسھ ، سلجم  رد  هداد ، قیفوت  امـش  هب  لاعتم  یادخ  رگید ، دیقفوم  دمحلا  اھامـش  مدرک . ضرع  یبالقنا  یهدنیامن  یارب  صخاش  ات  دنچ  نم  تسیچ ؟ یبالقنا 

اجنیا ار  هتکن  دـنچ  نم  مینک . راک  هچ  مینامب  یبالقنا  یهدـنیامن  میھاوخب  رگا  مینادـب  تسا . بوخ  رکذـت  لاـح  نیع  رد  نکل  دیلوغـشم  هللادـمحب  دـینکیم ... یبوخ  یاـھراک 

. ماهتشون

، سلجم دیدمآ  هک  الاح  دیتشاد ؛ یایگدنز  روج  کی  سلجم ، رد  دییایب  هکنیا  زا  لبق  امش  ندشن ؛ اھنیا  لاثما  یشنمنایعا و  تالمجت و  ریسا  تسا ؛ یتسیزهداس  شلوا 

شایکی دیھدب . همادا  ار  نامھ  دیتشاد ، هک  یایلومعم  یگدنز  نامھ  تسیزهداس ، ریخن ؛ مینک ؛ یگدنز  یروج  نیا  دیاب  الثم  میاهدنیامن ، ام  الاح  رگید  هک  دینک  رکف  دیابن 

اھنلمحی و نا  نیباف  لابجلا  ضرالا و  تاوامـسلا و  ىلع  هنامالا  انـضرع  انا  دـناوخ : اـجنیا  ناـمزیزع  یراـق  نیا  هک  یاهیآ  نیا  تسا ؛ مھم  یلیخ  یرادـتناما  تسا ؛ یرادـتناما 

، تناما نآ  زا  یشخب  تسا . امـش  تسد  نالا  هک  تسا  ینیمھ  یھلا  تناما  نیا  زا  یـشخب  ار . یھلا  تناما  هدرک ، لوبق  ار  تناما  ناسنا  ناسنالا ، اھلمحو  اھنم  نقفـشا 

. دینک ظفح  تسرد  دیاب  ار  تناما  نیا  تسا ! امش  رایتخا  رد  نالا  هک  تسا  ینیمھ 

دییوگب دیتسیاب ، مکحم  هدشیم ، بیوصت  دیاب  تسا و  یبوخ  نوناق  نوناق ، نیا  ناترظن  هب  رگا  دینکیم ، بیوصت  ار  ینوناق  تسا ؛ یریذپتیلوئـسم  یهلئـسم  هلئـسم ، کی 

راذگب بخ  دنکیم ، در  نابھگن  یاروش  هک  مھ  مینادیم  مینکیم ، بیوصت  ار  نوناق  نیا  ام  مییوگب  ام  هک  دشابن  روج  نیا  میدرک . بیوصت  ام  هلب ، مدرک ؛ بیوصت  ار  نیا  نم  هلب ،

هدـنب مدوب ، سلجم  یهدـنیامن  مدوخ  نم  دـینیبب  تسا ؛ روج ] نیا   ] نیناوق زا  یـضعب  تسین ، یلمع  نوناق  نیا  هک  مینادـیم  نابھگن . یاروش  ندرگ  هب  دـتفیب  شتیلوئـسم 

نم بخ ، یلیخ  دیوگیم  دنک ؛ لمع  دناوتیمن  دراد ، هک  یطیارش  نیا  اب  دراد ، هک  یتاناکما  نیا  اب  تلود  ار  نوناق  نیا  هک  دنادیم  مدآ  یھاگ  مسانـشیم ؛ لخاد  زا  ار  سلجم 

هتـشاد یریذپتیلوئـسم  دـیاب  تسین ؛ تسرد  نیا  هن ، دـشن . لمع  ارچ  هک  دـنروایب  باسح  هب  لوئـسم  ار  وا  دـننک ، مھتم  ار  وا  مدرم  دـنکن ، لمع  وا  راذـگب  منکیم ، بیوصت 

. دیشاب

شوگ مھ  ندرک ، تساخرب  تسـشن و  ندـش ، طولخم  یلومعم  یداع  مدرم  اـب  ینعی  ندوب  یمدرم  هچ ؟ ینعی  ندوب  یمدرم  تسا ؛ ندوب  یمدرم  اھـصخاش  زا  رگید  یکی 

یاهتساوخ کی  دنراد ، یاهیعاد  کی  مدرم ، زا  یعمج  کی  رد  میورب  ام  هکنیا  نتـشاد . مدرم  نھذ  ندرک  نشور  یارب  ایوگ  نابز  مھ  نتـشاد ، مدرم  فرح  ندینـش  یارب  اونش 

یفاک ، ] هن دنتـسھ ،» نانچ  نینچ و  دننکیمن ، لمع  دننکیمن ، شوگ  هک  یناسک  نیا  تسا و  امـش  اب  قح  دصرد  دص  هلب ،  » مییوگب مھ  دعب  میونـشب و  ار  ناشفرح  دـنراد ،

. دوشیم دراوم  نیا  لـماش  میدرک ، ضرع  اـم  هک  نییبت » داـھج   » نیا دـینک ؛ زاـب  ار  هرگ  نیا  دـیاب  اھامـش  تسھ ، مدرم  نھذ  رد  یھرگ  کـی  تسھ  ییاـھتقو  کـی  تسین ؛]

؛ تسین یلمع  نیا  هک  دینادیم  دیعلطم ، روشک  دمآرد  روشک و  فرصم  زا  دیسلجم ، یهدنیامن  امش  بخ  دراد ، یاهبلاطم  کی  رشق  نالف  دینک  ضرف  دراد ؛ دوجو  یتالکـشم 

ندینـش یارب  شوگ  مھ  ینعی  دوشیمن ؛ دییوگب  امـش  هن ، میناوتیمن ؛ دیوگب  دیایب  یئاضق  ای  یئارجا  یهدنیامن  نالف  الثم  هک  دـینامن  رظتنم  تسین ، یلمع  دـینادیم  یتقو 

دنیوگب مھ  یتعامج  رفن  هد  رفن ، هس  رفن ، ود  دنتـسھ ، امـش  لـباقم  هک  یعمج  نآ  رد  تسا  نکمم  دیـشاب . هتـشاد  مدرم  نھذ  ندرک  نشور  یارب  ناـبز  مھ  مدرم ، فرح 

نیا طـقف  یمدرم ، یمدرم ،»  » مییوـگیم هکنیا  نیا ؛ ینعی  ندوـب  یمدرم  دـینک .] لـمع  ناـتدوخ  یهفیظو  هب   ] تسیاـب اھامـش  دـنیوگب ؛ درکن !»] یراـک   ] مھ نـیا  اـباب ! ورب  »

ندرک ارجا  مھ  تسا ، اھنآ  فرح  ندینـش  مھ  کمک ،» « ؛ مینک کمک  مدرم  هب  دیاب  هن ، میھدب ؛ مدرم  زا  یرادفرط  راعـش  مادم  روط  نیمھ  هک  دینک  ضرف  الثم  ام  هک  تسین 

. ناکما مدع  لاکشا و  دوجو  تروص  رد  تسا  اھنآ  نھذ  ندرک  نشور  مھ  ناکما ، تروص  رد  تسا  اھنآ  یهتساوخ 

لئاسم روشک ، لئاسم  رد  میوگب ، رتھب  ریبعت  هب  نم  دـینک .] لابند   ] ار اھنآ  دـینک ، هاگن  ار  لـئاسم  نیرتیـساسا  اـعقاو  ینعی  ندوب ؛ روشک  یـساسا  تالکـشم  لـح  لاـبند 

ام هک  یلاح  رد  نتفر  یعرف  لئاسم  غارـس  دـسریمن . یعرف  لئاسم  هب  تبون  تسا ، ام  یاپ  شیپ  یلـصا  لئاسم  یتقو  اـت  دراد ؛ دوجو  یعرف  لـئاسم  دراد ، دوجو  یلـصا 

. ار تاعوضوم  دینک  یعرف  یلصا ـ  دیشاب ؛ یلصا  لئاسم  یساسا و  تالکشم  لح  لابند  تسین . زیاج  میراد ، مشچ  یولج  ار  یلصا  لئاسم 

تیدض نیا  هک  دوشیم  تاقوا  یھاگ  اھتنم  میدض ؛ همھ  مھ  ام  دندض ، همھ  هلب ، بخ  داسف ، اب  یدج  تیدض  مییوگیم  تقو  کی  بانتجا ! داسف ؛ ضیعبت و  زا  یدـج  بانتجا 

ضیعبت و اب  مھ  ورمع ، دیز و  رد  داسف  ضیعبت و  اب  مھ  میـشاب ، هتـشاد  تیدج  نامدوخ  مینک ، تبقارم  نامدوخ  دـیاب  تسا . نارگید  رد  ضیعبت  اب  تسا ، نارگید  رد  داسف  اب 

. نامدوخ صخش  رد  داسف 

یھاگ الاح  هوق . هس  یهندـب  هوق و  هس  نالوئـسم  یگنھامھان  هدوب ؛ یگنھامھان  روشک  تالکـشم  زا  یکی  روشک . تیریدـم  ناراکردـناتسد  رگید  اب  هنامیمـص  یراـکمھ 

ام یدامتم  یاھلاس  یهبرجت  رگید  نیا  روشک ؛ یهرادا  رد  دنکیم  داجیا  لاکشا  نیا  دنکیمن ؛ قفاوت  هندب  دننکیم ، قفاوت  مھ و  رود  دننیشنیم  دنقیفر ، مھ  اب  مھ  نالوئسم 

اب تلود ، اب  هنامیمـص  یراکمھ  دشاب . هتـشاد  دوجو  دـیابن  انعمیب  یهضراعم  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  دـیابن  یـشکورگ  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  هنامیمـص  یراکمھ  دـیاب  تسا .

فرط نآ  رد  ییاطخ  مدآ  هچنانچ  رگا  هتبلا  روشک . تسرد  یاھراک  تفرـشیپ  یارب  دـننک  یراکمھ  دراد ؛ راک  رـس و  یوحن  هب  هک  یـسک  رھ  اـب  نارگید ، اـب  یئاـضق ، هاگتـسد 

. دنک یراکمھ  تسا ، یراکمھ  یاج  اعقاو  هک  ییاجنآ  اما  دوشب ؛ رکذتم  ار  اطخ  نآ  حیرص  دیاب  دنکیم ، هدھاشم 

هدزوـج تقو  چـیھ  منکب  ضرع  امـش  هب  نم  تسین . هدزماوـع  اـما  تسا  هارمھ  مدرم  یهماـع  اـب  مدرم ، موـمع  اـب  هک  تسا  نیا  یبـالقنا  یهدـنیامن  یاـھهصخاش  زا  یکی 

ــ  روشک یهبتریلاع  نیلوئـسم  زا  میتسـشن ، یاهسلج  کی  رد  دینک  ضرف  میدش . هدزوج  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  اھلاس  نیا  زا  یـشخب  رد  ام  تالکـشم  زا  یـضعب  دـیوشن .

روضح اجنآ  مھ  هاگـشناد  دیتاسا  دینک  ضرف  الثم  دندوب ، هتـسشن  یاهسلج  رد  مدرک ــ  ضارتعا  ناشھب  اھتقو  نامھ  مھ  هدـنب  هداتفا ، قافتا  هک  تسا  ییاھزیچ  کی  اھنیا 

؛ هداد هسلج  رد  رـضاح  یهعومجم  هب  ینارنخـس  نیب  رد  الثم  اج  نامھ  هدوبن ، مھ  حالـص  هب  هک  ار  یگرزب  زایتما  کی  هلـصافالب  ناشیکی  هتفگ ، یزیچ  کی  یکی  دنتـشاد ،

نیرتمھم زا  یکی  هن . تسا ؛ نتفرگ  رارق  وھ  یاھ و  ریثات  تحت  یگدزوج و  یگدزماوع و  زا  ریغ  مدرم ، اب  یھارمھ  تسا . رـضم  نیا  درادن ، یاهدـیاف  نیا  تسا ، یگدزوج  نیا 

تـسرد یعرـش و  یھلا و  رظن  رظن ، نیا  هک  دوب  دـقتعم  وا  دـندوب و  فلاـخم  وا  اـب  همھ  هک  تشاد  یرظن  کـی  یتقو  کـی  رگا  دوب ؛ نیمھ  هیع ) ناوضر هللا   ) ماـما تایـصوصخ 

« يرگیبالقنا  » 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 34هاگياپ  هحفص 33 
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نع کولـضی  ضرالا  یف  نم  رثکا  عطت  نا  و  دـھدیم : ربمغیپ  هب  ار  روتـسد  نیمھ  مھ  نآرق  دنـشاب . دنـشاب ، فلاـخم  نم  اـب  مھ ]  ] اـیند یهمھ  تفگیم  داتـسیایم ؛ تسا ،

یتسرد نوناق  امـش  رظن  هب  دیدرک ، بیوصت  ار  نوناق  کی  امـش  دوشیمن . هدزوج  هک  تسا  یـسک  نآ  یبالقنا  یهدـنیامن  هدـش . رارکت  نآرق  رد  اھراب  بلطم  نیا  لیبس هللا ؛

هتبلا دنتـشاد  یتسرد  قطنم  رگا  دنرادن ؛ ای  دنراد  یتسرد  قطنم  نیفلاخم  نیا  ایآ  دینیبب  دینک  هاگن  هک  تسا  نیا  راک  تعیبط  هتبلا  دندرک ، تفلاخم  یاهدع  کی  هدوب ، مھ 

اھنیا دـننام  یزاجم و  یاضف  رد  اھتیاس و  رد  هکنیا  متـسیایم . مھ  شیاپ  ار ، نوناـق  نیا  مدرک  بیوصت  نم  هلب ، دـییوگب  دـیتسیاب ؛ دنتـشادن  یتسرد  قطنم  رگا  دـیریذپیم ،

. تسا نیا  یبالقنا  یهدنیامن  تایصوصخ  زا  یکی  دروایبرد ؛ وناز  هب  ار  امش  دیابن  دننک ، لاجنج  نوناق  نیا  هیلع  هعومجم ، نیا  هیلع  سلجم ، هیلع  ام ، هیلع 

امتح هدرک ، نیعم  یفیلکت  یـساسا  نوناق  هک  یدراوم  نآ  تسا ؛ یـساسا  نوناق  هب  یدـنبیاپ  سلجم ، راک  رد  مھم  رایـسب  لئاسم  زا  یکی  یـساسا . نوناـق  هب  یدـنبیاپ 

یدراوم کی  مھ  امش  دوخ  اما  تسا  نابھگن  یاروش  اب  یساسا  نوناق  اب  قابطنا  فیلکت  هتبلا  الاح  دوشب . شودخم  یکدنا  یتح  دیابن  یساسا  نوناق  نیا  دوشب . تیاعر 

امـش دـیرم  میتسھ و  یبـالقنا  ناگدـنیامن  صلخم  مھ  اـم  هک  یایبالقنا  ــ یهدـنیامن  یاھهناشن  زا  یخرب  دراد . مھ  ییاـھلاثم  اـھنیا  ـالاح  دـینک ؛] یـسررب   ] دـیناوتیم ار 

. تسا اھنیا  میتسھ ــ 

رفن کـی  هکنیا  دـینکیم .]  ] ناـیاقآ هک  ییاـھقطن  نیا  هماـنربنایم ؛ روـشرپ  یـضارتعا  یاـھقطن  زا  تسا  تراـبع  تسین ، یبـالقنا  یهدـنیامن  یهناـشن  هک  ییاـھزیچ  زا  یکی 

ندرک و ضارتعا  لیبق . نیا  زا  ییاھزیچ  میدرک و  ضرع  هک  تسا  ییاھنیا  ندوب  یبالقنا  تمالع  تسین ؛ ندوب  یبالقنا  تمالع  الصا  نیا  ندرک ، ضارتعا  دنک  انب  اجنآ  دتسیاب 

. تسین ندوب  یبالقنا  تمالع  اھنیا  اھنیا ، دننام  نداد و  جرخ  هب  تینابصع 

ناھفصا  / ١۴٠١/٠٨/٢٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

بـالقنا زا  شیپ  اـم  روشک  یاھرھـش  زا  یلیخ  رد  هتبلا  یبـالقنا . تیوـھ  هب ] میـسریم  ، ] میدرک ضرع  ار  یرنھ  یناـمیا و  یملع و  تیوـھ ]  ] نآ ـالاح  یبـالقنا ؛ تیوـھ  اـما 

زا یکی  لقاال  دوب ، رھـش  نیرترب  مییوگن  رگا  دوب ؛ یبـالقنا  یاھرھـش  نیرترب  زا  یکی  ـالقا  تشاد ؛ یرترب  ناھفـصا  اـما  دوب ، مھ  یوق  دوب ، مھ  بوخ  دوب ، یبـالقنا  یاھـشالت 

. دش یماظنتموکح  ناھفـصا  دوب ، هدشن  یماظنتموکح  ناھفـصا  زا  لبق  اج  چیھ  دوب ؛ ناھفـصا  دـش  یماظنتموکح  توغاط  میژر  نامز  هک  یرھـش  نیلوا  دوب . اھنیرترب 

هدنامرف هک  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  رکشل  تشاد :]  ] نکشطخ روآمان و  رکشل  ود  سدقم ، عافد  رد  دنشالت . رد  نارگید  زا  رتشیب  مدرم  هک  دوب  نآ  یهدنھدناشن  نیا ] ]

زا یمظاک  دیھش  هکنیا  زا  دعب  یتدم  یزارخ و  تداھش  زا  دعب  دوب . یمظاک  دمحا  دیھش  شدیھـش  فورعم و  هدنامرف  مھ  نآ  هک  فجن  رکـشل  دوب و  یزارخ  دیھـش  شفورعم 

ناتسا بخ ، میدید . میتخانش و  کیدزن   زا  ار  اھنیا  زا  یلیخ  ام  هک  یاهتسجرب  اعقاو  ناروالد  دندرک ؛ هرادا  ار  رکشل  ود  نیا  یرگید  یهتسجرب  ناھدنامرف  تفر ، فجن  رکـشل 

اھنیا تسا ، یبیجع  یاھمقر  کی  اھنیا  دننوفدم . ناھفصا  رھش  یادھش  ناتسلگ  رد  دیھش  دودح ٧۵٠٠  هک  دراد ، دیھش  رازھ  دودح ٢۴  رد  اھتدھاجم  نیمھ  رثا  رب  ناھفصا 

؛ مینک یحادم  طقف  میھاوخیمن  امش ؛ یارب  دنکیم  تسرد  هفیظو  اھنیا  تسا . ناھفصا  راختفا  دنس  اھنیا  هدازآ ؛ رازھ  دنچ  زابناج ، رازھ  اھهد  تسا . یگرزب  یاھهناشن  کی 

. تسا نادجواب  دارفا  کیاکی  یهفیظو  گرزب ، راثآ  اھتمظع و  نیا  نتشاد  هگن 

نیا هک  یناھدنامرف  نآ  دیھش !  ٣۶٠ رھش ؟ کی  دروایب  تقاط  روطچ  دندش . عییشت  ناھفصا  رد  دیھش  دودح ٣۶٠  نابآ ، مجنپوتسیب  زور  نابآ ؛ مجنپوتسیب  تبسانم  اما  و 

! دوب یبیجع  گرزب و  یهثداح  هثداح ، نیا  ردق  نیا  دننک ؛ عییشت  ناھفصا  دنروایب  ار  ادھش  نیا  یروج  هچ  هک  دندوب  هدنام  ناشدوخ  دندش ، دیھـش  اھنآ  مشچ  یولج  ادھش 

رد دشن . جلف  ناھفـصا  دتفایم ؛ اپ  زا  دوشیم ، جلف  زور  نآ  رھـش  نآ  دننک ، عییـشت  مدرم و  نایم  رد  دـنروایب  ار  هتـشغآنوخهب  ناوج  زور ٣۶٠  کی  اـیند  یاـج  رھ  رگا  مرظن  هب 

، بش نامھ  دـندرک ؛ تکرح  اھهھبج  فرط  هب  یرتدایز  یهدـع  دـعب  یاھزور  اھناوج و  زا  یدایز  یهدـع  رـصع ، زور  نامھ  هک  تسھ  نیا  ام  ملـسم  یاھـشرازگ  ام و  یاھربخ 

هھبج هب  ناشـساوح  رگید  دنوشب ،]  ] یرادازع لوغـشم  دننیـشنب  دیاب  مدرم  دندروآ ، دیھـش  زورما ٣۶٠  رگا ]  ] الاح داتفا . هار  ناھفـصا  زا  ادھـش  زا  یناـبیتشپ  میظع  ناوراـک 

یاھهداوناخ دیھـش ، هس  یاھهداوناخ  دیھـش ، ود  یاھهداوناخ  دـینیبب ! ار  هزیگنا  نیا  دـینیبب ! ار  هیحور  نیا  دـنداتفا . هار  تیعمج  دـعب ، یاـھزور  زور و  ناـمھ  ریخن ، تسین ؛

ار ناھفصا  یداھج  یبالقنا و  تیوھ  اھنیا  تسا ؛ ناھفصا  لام  اھنیا  دیھـش ! تفھ  یهداوناخ  کی  دیھـش ، شـش  یهداوناخ  دنچ  دیھـش ، جنپ  یهداوناخ  دنچ  دیھـش ، راھچ 

رپس هنیـس  ناھفـصا  تسا ، هدش  مزال  تقو  رھ  مھ  هھد  راھچ  نیا  رد  دراد . فرح  نیا  زا  شیب  ناھفـصا  تسا ؛ اھنیا  ناھفـصا  بقانم  زا  یـشخب  دـننکیم . حیرـشت  ام  یارب 

نانچ نآ  مروایب . مسا  منک و  یروآدای  مھاوخیمن  الاح  تسھ ؛ مدای  صوصخب  ار  ایاضق  زا  یضعب  هدنب  دندرکن . ینیشنبقع  یاهیضق  چیھ  رد  ناھفـصا  مدرم  ولج ؛ هدمآ  هدرک 

. دندرک شوماخ  ار  هنتف  کی  دندش ، نادیم  دراو  اھراب  هجوت ، کی  اب  هراشا و  کی  اب  هدنز ،

« يرگیبالقنا  » 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 34هاگياپ  هحفص 34 
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