
مدرم  / ١٣۶٨/٠٩/٠١ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یعاتم الاک و  تعنص و  نآ  دوخ ، تحلـصم  صیخـشت و  رب  انب  دناوتب  دیاب  ام  تلم  ینعی  مینک . جراخ  اھتردق  ذوفن  ریز  زا  لماک  روط  هب ار  نامدوخ  مھ  یداصتقا  ظاحل  زا  دیاب  ام 

تسا هدیسرن  دح  نآ  هب  تلم  میراد و  یتالکشم  راک  نیا  یارب  زونھ  ام  زورما  هتبلا ، دنک . دیلوت  دوجوم  تاناکما  عبانم و  زا  هدافتـسا  اب  روشک و  لخاد  رد  دراد ، جایتحا  هک  ار 

هک ام  قیقد  تعنـص  دشاب . هتـسباو  اھتردق  نامھ  هب  هک  دوب  هدش  انب  یی  هنوگ هب  تلم  نیا  زیچ  همھ  هتـشذگ  رد  اریز  دنک ؛ هدروآرب  لخاد  رد  ار  دوخ  یاھزاین  مامت  دناوتب  هک 

ایند یملع  یاھتفرـشیپ  اب  ام  یزرواشک  هک  دندرک  یراک  اھیلبق ، یولھپ و  طحنم  میژر  مکاح و  یاھتردـق  ناگناگیب و  دـندرک و  هتـسباو  ار  ام  یزرواشک  یتح  دراد ، دوخ  یاج 

. دشاب انشآان 

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

رخاوا ینعی  ریخا ، لاس  هاجنپ  دـص و  ای  تسیود  نیا  رد  همھ  زا  رتدـب  و  روشک - نیا  رد  یھاشداپ  تموکح  ریگارف  متـس  نارود  رد  یخیرات ، ناشخرد  ی  هقباس نیا  اـب  یتلم 

زا نید  ییادـج  هلئـسم ، نیا  ی  هدـمع تلع  دـنداد و  ماجنا  هک  تسا  یراک  نیا ، تفرگ . رارق  لزنت  زا  دـح  نیا  رد  یملع ، تفرـشیپ  ظاـحل  زا  یولھپ - نارود  ی  همھ هیراـجاق و 

اھرت و بوخ دـندروخن . ناشتلم  روشک و  مدرم و  درد  هب  هجیتن  رد  دـندنام و  ادـج  نید  زا  ام ، روشک  رد  یعیبط  مولع  ناـققحم  نادنمـشناد و  اـملع و  دوب . اـم  روشک  رد  ملع 

سرد اھھاگـشناد  نیمھ  رد  هک  ینارکف  نشور دـندرک . راـک  اـھ  هناـگیب یارب  دـندوب و  اـج  نیمھ رد  مھ  یی  هدـع دـندش . عقاو  دـیفم  ناـگناگیب  یارب  دـنتفر و  ناـشیاھ  نیرتـھب

نیمھ ناجرختم  اھ ، نیا دـندرک . تنایخ  تلم  نیا  هب  دنتـشاد و  هدـھع  رب  یھجو  نیرت  هنانئاخ هب  ار  روشک  نیا  ی  هرادا یولھپ ، تموکح  لوط  رد  هک  دـندوب  اھنامھ  دـندناوخ ،

یاھراک تمـس  هب  دندوب و  هدش  لیـصحتلا  غراف هعماج  نیا  رخاتم  نارکف  نشور زا  جیردتب  هک  یلـسن  نآ  دمآ . دیدپ  یمالـسا  بالقنا  هک  درک  محر  ادـخ  دـندوب و  اھھاگـشناد 

. دندرک یم هچ  روشک  نیا  تلم و  نیا  اب  دندمآ ، یم راک  رـس  رب  اھ  نآ رگا  دـناد  یم ادـخ  هک  دـندوب  یدـنویپ  یب داقتعا و  یب هشیر و  یب لسن  یردـق  هب  دـنتفر ، یم یـسایس 

مھرد ار  راموط  هلسلس و  نآ  دمآ و  یمالسا  بالقنا  دندرکن و  ادیپ  تلھم  اھ  نآ هک  رکش  ار  ادخ  دندرب ! یم نیب  زا  دندنازوس و  یم ار  تلم  نیا  دوبن  دوب و  تسین و  تسھ و 

. دیرد

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

زا یبالقنا ، ماظن  زا  رادروخرب  یاھروشک  دـنراذگن  هکنیا  زا  تسا  ترابع  ملاع  رد  داسف  حارط  یاھتـسینویھص  اکیرما و  رابکتـسا و  رامعتـسا و  یاھتیـساسح  زا  یکی  زورما ،

چیھ هب  تبسن  دنراد ، یمالسا  بالقنا  مالسا و  هب  تبسن  اھ  نآ هک  یتیساسح  نوچ  تسا ؛ فعاضم  ام  روشک  هب  تبسن  تیساسح ، نیا  دننک . تفرـشیپ  یملع  ظاحل 

هک یناسک  زورما ، تشاد . دنھاوخن  ار  تیـساسح  نیا  دـنک ، ادـیپ  ققحت  یا  یمالـسا ریغ  بالقنا  هدـنیآ ، رد  رگا  هتبلا  تشاد . دـنھاوخن  دـنرادن و  هتـشادن و  یرگید  بالقنا 

دوخ یاپ  یور  میتسیاب . نامدوخ  یاپ  یور  ام  دراذـگب  دـھاوخ  یمن نمـشد  نوچ  دـننک ؛ فعاضم  ی  هفیظو ساـسحا  دـیاب  دـنھدب ، دـشر  روشک  نیا  رد  ار  شناد  دـنناوت  یم

، هتـسجرب بوخ و  یاھدادعتـسا  مینکن . زارد  نامنانمـشد  تمـس  هب  ییادـگ  تسد  اـم  دـشوجب و  اـم  دوـخ  نورد  زا  ملع  هک  درک  دـھاوخ  ادـیپ  قـقحت  یتـقو  نآ  نداتـسیا ،

لاحـشوخ دـیاب  مھ  یلیخ  هتبلا  دـننک . تیلوئـسم  هفیظو و  ساسحا  یلیخ  یتسیاب  دنـشاب ، دـیفم  روشک  ی  هدـنیآ یارب  دـنناوت  یم هک  یناسک  شوھزیت و  نازومآ  شناد

. دنشاب رثوم  دیفم و  ناشتلم  روشک و  یارب  دنناوت  یم نانمشد ، لیم  مغر  یلع هک  دنشاب 

١٣۶٨/١٠/٢۶ /  ( اھیلع مالس ا   ) ارھز همطاف  ترضح  دالیم  تبسانمهب  کشزپ  ناوناب  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

رد ار  شدوخ  یهقباسم  شالت و  رفن ، کی  مھس  دح  رد  ىرفن  رھ  هک  دننک  ادیپ  تصرف  دیابیم  دنرداق و  ىرـشب  ملاس  یهعماج  رھ  رد  نانز  هک  میدقتعم  نز  یهلئـسم  رد  ام 

. تسین ىتوافت  چیھ  درم  نز و  نایم  تھج ، نیا  زا  و  دریگب ؛ هدھع  هب  ناھج  نیا  یهرادا  ىگدنزاس و  ىعامتجا و  ىملع و  ىاھتفرشیپ  راک 

ناریا  / ١٣۶٨/١١/٠٩ ىمالسا  ىروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

ایند هک  تسا  نرق  دنچ  تسا . نید  تیونعم و  زا  ىرود  تمس  هب  ملاع  تکرح  لاور  هک  تسا  ىدامتم  ىاھلاس  دیاهدناوخ ، خیرات  دیاهدناوخ ، باتک  دینادیم ، اھامش  ناردارب !

ىتعنص و ىاھتفرشیپ  جوا  لاس  تسیود  هک   - ریخا لاس  تسیود  نیا  رد  تسین . مھ  ىاهلعلالوھجم  هتخانـشان و  زیچ  دراد ، ىلیالد  هتبلا  نیا  دنکیم و  تکرح  روجنیا  دراد 

هب هدوب ، ىنیدیب  تمـس  هب  تعرـس  اب  تکرح ، متـسیب - نرق  تسا و  اـھنیا  دـننام  ىیارگناـسنا و  نرق  ىرکفنـشور و  نرق  احالطـصا  هک  مھدزون  نرق  ىنعی  تسا ؛ ىملع 

تکرح مھ ]  ] رادـقم کی  دوب ؛ نیمھ  دـمآ ، شیپ  هک  ىیاھزیچ  نآ  یهمزـال  ىعیبط  روطهب  تسا و  ىعیبط  ریـس  ریـس ، نیا  رادـقم  کـی  هدوب ؛ تیونعم  زا  ندـش  ادـج  تمس 

نیب زا  مھ  ار  نید  مسا  ىلکب  هکنیا  هن  دـنیادزب . ملاع  یهحفـص  زا  ار  نید  دـیاب  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  ملاع  تردـق  ىاھهاگتـسد  مامت  هدوب . ىزیرهمانرب  ىور  زا  ىدارا و 

لوپ ردـقچ  و  تفریم . نیب  زا  دـیاب  ىنید  ىعقاو  نامیا  نآ  اـما  دوشب ؛ ( ١١) ظاـفتحا مھ  نآ  رھاوـظ  هب  هچرگا  ار ؛ صلاـخ  نید  ىقیقح و  نید  نآ  ار ، نید  ىاـنعم  نآ  هن ، دـنربب ؛

باتک دـندرکیمن - ار  راک  نیا  هنوگتنایخ  مھ  همھ  تسا ، ىرورـض  مزال و  تیرـشب  ىارب  نیا  هک  دوب  نیا  ناـشداقتعا  اـعقاو  ىـضعب   - هدـیقع ىور  زا  اـھمدآ  ردـقچ  دـش ، فرص 

. مالسا ىایند  رد  هلمج  زا  و  دنربب ؛ نیب  زا  ار  تیونعم  هکنیا  ىارب  دندرک ، جرخ  لوپ  دنداد ، جرخ  هب  روز  دندرک ، تاغیلبت  دندرک ، ىرنھ  راک  دنتشون ،

١٣۶٩/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ 

یمدرم ی  هناوتـشپ اب  یبالقنا ، ماـظن  نیا  هک  دـنداد  صیخـشت  یبوخب  یجراـخ  نانمـشد  یمالـسا ، یروھمج  یبـالقنا  یمدرم و  ماـظن  لیکـشت  مالـسا و  یزوریپ  زا  سپ 

اب ار  اھیگدـنام  بقع دزادـنیب و  یداـم  تفرـشیپ  دـشر و  ی  هداـج رد  ار  روشک  تسناوـت  دـھاوخ  دراد ، دوـخ  یمدرم  یلم و  یورین  هب  هک  یخـسار  داـقتعا  اـب  دوـخ و  دـنمورین 

زا یکی  هک  دندرک  هدافتسا  روشک  یگدنزاس  زا  یریگولج  یارب  یا  هلیسو رھ  زا  اذل  دنک . هاتوک  هشیمھ  یارب  ار  تیندب  وجدوس و  ناگناگیب  تسد  دیامن و  ناربج  یزیر  همانرب

زا عاـفد  فرـص  یلمع ، یملع و  تفرـشیپ  یگدـنزاس و  یاـج  هب  نالوئـسم ، مدرم و  تمھ  هک  دـندش  بجوـم  هدوـمن و  لـیمحت  اـم  مدرم  رب  هک  دوـب  یرگناریو  گـنج  اـھ ، نآ

. دوش روشک  لالقتسا  تیمامت و 

(ع)  / ١٣۶٩/٠٧/٢٩ تیبلھا یناھج  عمجم  یهناخریبد  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یاھھورگ ی  هیقب اب  اھ  نیا تالکشم  ندرک  لح  اھ ، نیا ی  هیملع یاھ  هزوح هب  نداد  قنور  اھ ، نیا رکف  ندرک  یقار  یعیش ، ی  هداوناخ نیب  هطبار  داجیا  هعیش ، عمجت  فدھ ،

، گرزب رادمتسایس  یضعب  گرزب ، رجات  یضعب  تساھ . نیا تاناکما  زا  هدافتـسا  دنک و  یم ادیپ  طبر  اجنیا  هب  مھ  بیرقت  تدحو و  نامھ  هک  مالـسا  ناھج  قفا  رد  ناملـسم 

قیمع و راک  اب  دـعب  میـسیونب . مینک و  صخـشم  ار  فادـھا  نیا  ام  . دوشب هدافتـسا  ناـشتاناکما  اـھ و  نیا زا  دنتـسھ . لـیبق  نیا  زا  گرزب و  ملاـع  بوخ و  فلوم  مدآ  یـضعب 

تفر نیب  زا  سنارفنک  نیا  رگید ، لاس  جـنپ  هک  دـمآ  شیپ  یی  هثداح مینک  ضرف  رگا  مینک . کیدزن  فادـھا  نیا  هب  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ار  نامدوخ  باـتک ، نتـشون  یملع و 

جنپ نیا  فرظ  رد  میدرک ، شلیطعت  دشاب و  سنارفنک  نیا  میھاوخ  یمن رگید  هک  دنـسرب  هجیتن  نیا  هب  روشک  نالوئـسم  رگید ، لاس  جـنپ  مینک  ضرف  الثم  رگید  تسا  نکمم 

. دشابن روط  نیا دوش ؛ یم شوماخ  رگید  یلکب  الصا  شغارچ ، ندش  شوماخ  درجم  هب  هک  تسھ  اھتالیکشت  زا  یضعب  دراذگب . راگدای  هب  ار  یھجوت  لباق  ی  هریخذ لاس ،

هدرک هیارا  شزرااب  راثآ  یملع و  تفرـشیپ  یملع ، راک  لوصحم ، یلک  میدـنبب ؛ ار  ناکد  نیا  رد  الـصا  میتساوخ  رگید  لاس  جـنپ  هک  مینک  ضرف  دـش ، مامت  ام  راک  هکنآ  زا  دـعب 

، مھ نیا  هتبلا  و  دوب . دھاوخ  هدیافاب  تروص  نیا  رد  راک ، نیا  میشاب و ....  هتـشاذگ  رثا  ایند  یگدنز و  تیعقاو  رد  میـشاب ، هتـشون  باتک  دشاب ، مولعم  ام  یاھاپ  اج  میـشاب ،

ددرگن و اـھر  راـک  هک  دوشب  شـالت  دـیاب  مینکب . هدافتـسا  اـھ  نیا زا  دـیاب  دوـب ، ییاـھورین  نینچ  اـجرھ  رد  دـبلط . یم ار  یروـخبدرد  هب ملاـع و  بوـخ و  یاـھورین  زا  هدافتـسا 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 1 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2224
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2234
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2234
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2250
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2259
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2316
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2370
http://farsi.khamenei.ir


راک یزیر ، همانرب قبط  ددرگ و  یزیر  همانرب اعقاو  هن ، دـنوشب . عمج  مھ  رود  یرفن  دـنچ  مھ ، راب  کی یھاگرھ  دـتفیب و  طسو  مھ  راک  نیا  دورن و  شدوخ  راـک  غارـس  یـسکرھ 

. دوشب

یکشزپ  / ١٣۶٩/٠٨/٠١ مولع  یاھھاگشناد  یاسور  رادید  رد  تانایب 

ساسحا خسار  داقتعا  اب  نادند و  نب  زا  دیناوت  یم دیتسھ ، هاگشناد  کی  سیئر  هک  امش  یمالسا ، یروھمج  ماظن  رد  زورما  تسا . یدنمشزرا  یاھتـصرف  افاصنا  اھتـصرف ،

روشک یملع  طیحم  رد  یدودعم ، رایـسب  یاھ  هرود رد  زج  هنافـساتم  تیـصوصخ ، نیا  دینک . یم کمک  ناتروشک  یملع  تفرـشیپ  هب  ناتمدرم ، یارب  هک  دییامن  رواب  دینک و 

افیا یـشقن  هچ  روشک  نآ  رد  شناد  دـینک  یم رکف  دـشاب ، طلـسم  هناگیب  تیمکاح  روشک ، کی  یعاـمتجا  یـسایس و  تاـیح  لـک  رب  هک  یتقو نآ  تسا . هتـشادن  دوجو  اـم 

کی هک  تسا  نآ  زا  ریغ  درک ، دھاوخ  هیارا  تامدخ  دش و  دھاوخ  کشزپ  هک  یدرف  تشاد . دھاوخن  یـسایس  لئاسم  هب  یراک  ارھق  هک  یکـشزپ  شناد  مھ  نآ  درک ؟ دـھاوخ 

هب تبــسن  نـینح  فوـطع و  سانــش و  ناـمرد سانــشدرد و  بیبـط و  کـشزپ ، اـما  مـنک . هزراـبم  اـت  مور  یم دـیوگب  تـسا  نـکمم  هـک  دوـشب ، راـگن  هماـنزور اـضرف  دورب  رفن 

هک تسا  ییاھنوناک  رایتخا  رد  روشک  تسایـس  نایرج  لک  هک  یا  هعماج رد  تقو  نآ داد . دھاوخ  هیارا  تامدـخ  وا  دـنک . نامرد  ات  دـیوج ، یم ار  اھناسنا  درد  وا  تساھ . ناسنا

دنک یمن راک  مدرم  عفن  هب  سک  چیھ هکنیا  هن  درک . دھاوخ  راک  مدرم  عفن  هب  دشاب  نئمطم  دناوت  یمن دناوخ ، یم سرد  هک  ییوجشناد  رھ  دننک ، یمن راک  رکف و  تلم  عفن  هب 

. تسا هعماج  کی  رد  یگدنز  تمالس  یفن  یلک ، لاور  تسین . نیا  یلک  لاور  اما  دننک ؛ یم راک  مھ  مدرم  عفن  هب  دنیآ و  یم رد  تدھاجم  اب  یناسک  ریخ ، دوشن  هابتشا 

مق  / ١٣۶٩/١١/٠۴ یهیملع  یهزوح  یالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  رادید  رد  تانایب 

دوجو هب  اریخا  یـصصخت  یاھ  هتـشر یاھـسالک  تسھ ، یـصصخت  سرادم  تسھ ، بوخ  یاھناحتما  تسھ ، یی  هبون یاھناحتما  تسا ، هتفرگ  ماجنا  ییاھراک  زورما  هتبلا 

نامھ شھوژپ و  قیقحت و  سرد و  لماش  لماک ، یراک  ماظن  کی  ای  لماک ، یـسرد  ماظن  کی  دح  هب  اھ  نیا یتسیاب  نکیل  تسا ؛ هدش  هتـشاذگ  یطباوض  تاررقم و  هدمآ و 

. دسرب دنراد ، اھ  هزوح مدرک  ضرع  لاسراپ  هک  یتیلوئسم  تیرومام و  جنپ 

یاھتفرـشیپ یارب  تاقیقحت  ماجنا  سردـم ، تیبرت  اتفا ، یارب  حـلاص  یاھناسنا  تیبرت  اتفا و  دنـسم  زارحا  زا : تسا  تراـبع  تیلوئـسم ، تیروماـم و  جـنپ  نآ  بلاـطم  سوئر 

ار مھم  یاـھراک  زا  یلیخ  دراد و  مھ  رگید  یاـھراک  هزوح  هتبلا  تسا . تسد  مد  هک  تسا  یراـک  تیروماـم ، جـنپ  نیا  غیلبت . ی  هلاـسم هعماـج و  رد  اـضق  ی  هلاـسم یملع ،

یتسیاب هک  تسا  ییاھراک  زا  یکی  تسا و  یمزال  زیچ  ریگارف ، یـسرد  ماظن  نیاربانب ، تسا . یمتح  یتسد و  مد  تیرومام ، جنپ  نیا  یلو  دھدب ؛ ماجنا  دـیاب  دـناوت و  یم

. دوشب ماجنا  هزوح  رد 

مدرم  / ١٣٧٠/٠٨/٠١ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

. تسا یقالخا  یزاـسدوخ  امـش ، فیاـظو  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  دیـشاب  هجوتم  روشک ، رـساترس  رد  نایوجـشناد  ی  همھ دـیتسھ و  لـفحم  نیا  رد  هک  ینایوجـشناد  اـمش 

گنھرف ینآرق و  تموکح  ی  هیاـس رد  دـینک ؛ یم یگدـنز  یبوخ  نارود  رد  امـش  تسامـش ؛ نارود  نارود ، دـیراد . ار  تصرف  نیا  ناـناوج  امـش  دـینک ؛ لـیمکت  ار  دوـخ  قـالخا 

و قـالخا ، راـنک  رد  دـیاب  ملع  دیرامـشب . منتغم  ار  تصرف  نیا  دـیراد ؛ ندـش  هتـسیاش  ـالاو و  یارب  تصرف  یوـنعم ، یحور و  ظاـحل  زا  نیارباـنب ، دـینک . یم یگدـنز  یمالـسا 

. دیآ یم باسح  هب  یقالخا  دشر  یلصا  ی  هیام مھ  ادخ  هب  هجوت  دشاب . یقالخا  دشر  رانک  رد  یدام  یملع و  یتعنص و  تفرشیپ 

ناریا  / ١٣٧٠/١١/١۵ یمالسا  یروھمج  یادص  شناد  هورگ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیا دـننک ! یم یفن  ار  اھندـمت  لک  ییاـھاج  رد  هتبلا  دـننک ؛ یفن  مھ  ار  اـھتلم  یملع  ی  هتـشذگ دـنھاوخ  یم اـما  تسین  یکـش  هکنیا  رد  تساـھ  نآ تسد  رد  ملع  زورما 

! دندرک یفن  ار  ندمت  لک  دنتفر ، نیتال  یاکیرما  زا  یقطانم  لثم  ایند  زا  یطاقن  هب  هک  اھییاپورا  اھ و  یبرغ

ار یا  هنمیھرپ رایسب  ندمت  کی  نآ  یط  میتشاد و  یسانش  ناتساب یاھـشواک  کی  ام  هک  تفگ  یم نم  هب  دش  مامت  لاسراپ  شا  هرود هک  نیمھ  ورپ  روھمج  سیئر تقو  کی

امـش زورما  اما  تسا ؛ هدوب  رادروخرب  مھ  تورث  ملع و  زا  هتـشاد و  یردـتقم  رایـسب  تموکح  ندـمت و  ورپ  روشک  لبق ، لاـس  دـصناپ  اـت  ینعی  میدرک . فشک  اھـشواک  نیا  رد 

. دنرادن عالطا  ناشدوخ  ی  هتشذگ زا  الصا  ورپ  مدرم  هک  دندرک  یراک  درادن . زیچ  چیھ دروآ ؟ ار  شمسا  دوشب  هک  دراد  یروضح  هچ  ایند  رد  الـصا  تسایند ؛ یاجک  رد  ورپ  دینیبب 

. دندرک ار  راک  نیا  اھاج  یضعب  رد  دننک ! یم فشک  دنراد  ییاھزیچ  کی  اھ  نیا الاح  هک  هدنام  شیاھوتو  هت دندرب ؛ دندرک و  ناشدوخ  هدوب ، مزال  یشواک  یرافح و  مھ  رگا 

ار شرثا  اما  دننکب ؛ یراک  دنتـسناوت  یمن دراد و  دوجو  عشعـشم  خیرات  نیا  یملع و  رثا  همھ  نیا  باتک و  همھ  نیا  نوچ  دننکب ؛ ار  اھراک  نیا  هدـش  یمن ناریا  دروم  رد  هتبلا 

نم تسین . یفاک  افاصنا  اقح و  اـما  دـنک ، یم نیماـت  یرادـقم  ملع » ناـھج  ریھاـشم   » ی هماـنرب نیا  هتبلا  دـینادرگرب . ار  نیا  دـینک و  یراـک  دـیاب  امـش  دـنا ؛ هدودز اـھنھذ  زا 

ار الخ  نیا  یدودح  ات  دـیناوت  یم هنزور »  » ی همانرب نامھ  رد  الثم  ای  و  حبـص ، بش و  یملع  یاھ  همانرب نیمھ  دـیراد  نآلا  هک  ییاھ  همانرب نیمھ  رد  هک  تسا  نیا  ما  هدـیقع

ناوت یم یریبدـت  هچ  دـینیبب  دـینک ، رکف  دینیـشنب  اھمناخ  نایاقآ و  امـش  اـعقاو  اـما  تفگ ؛ اـھاجنآ  رد  دوش  یمن یمیقتـسم  بلطم  هیـضق ، نیا  هب  عجار  هتبلا  دـینک . ناربج 

اعقاو ام ، یملع  تفرـشیپ  رد  دیروایب . دیدج  لسن  دای  هب  ار  یملع  ی  هتـشذگ نیا  دیناوتب  هک  دـشاب  یروط  اھ  همانرب نیا  زا  کیرھ  رد  امـش  اقلا  نایب و  تیفیک  هک  دیـشیدنا 

تسد تسین ، تسھ و  هچرھ  هک  دنکب  روصت  رگا  اما  تسیرگن ؛ دھاوخ  هدنیآ  هب  روط  کی  دراد ، ینانچ  نآ ی  هتشذگ دادعتـسا و  هک  دنادب  رگا  لسن  نیا  دراد . رثا  یروآدای  نیا 

. تشاذگ دھاوخ  رثا  یرگید  روط  ام  یملع  تفرشیپ  رد  نیا  میشاب ، اھ  نآ لابند  دیاب  ام  هشیمھ  تساھییاپورا و 

نویناحور  / ١٣٧٠/١٢/٠١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دننکب ار  راک  نیا  دـیاب  دـنھدب ، تفرـشیپ  ملع  هب  دـنناوت  یم هک  دنتـسھ  یحوطـس  رد  هک  یناسک  نآ  تسا . هزوح  نیا  رد  شناد  هب  نداد  تفرـشیپ  اھـشزرا ، زا  رگید  یکی 

هویش کی  تھاقف ، مییوگ . یم تھاقف  نآ  هب  هک  تسا  یزیچ  نامھ  بولسا  نآ  دراد ؛ یمکحم  نقتم و  رایسب  بولسا  ام  هقف  درب . شیپ  دیاب  ار  هقف  درب ؛ شیپ  دیاب  ار  ملع 

. دراد مان  تھاقف  ی  هویش میمھفب ، ار  بلطم  یرازبا  هچ  اب  هنوگچ و  هک  تنس ، باتک و  زا  ماکحا  فراعم  مھف  ی  هویش تسا . یمالسا  یھلا و  ماکحا  کرد  طابنتـسا و  یارب 

نیا اب  تسا . نآ  ی  هیلوا داوم  ناگتشذگ  یرکف  یاھدرواتـسد  تنـس و  باتک و  ینعی  تسام  رایتخا  رد  هک  یمیظع  عبنم  نیا  تسا و  ییاسر  رایـسب  ی  هویـش هویـش ، نیا 

هنیھب ی  هدافتسا هویش  نیا  زا  هک  میراد  جایتحا  یلیخ  ام  زورما  تشاذگ . هارمگ  تیرـشب  رایتخا  رد  درک و  جارختـسا  ار  رـشب  یاھزاین  مامت  دوش  یم اھبلاق ، نیا  رد  هویش و 

. مینک

نویناحور  / ١٣٧١/١١/٢۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یھقف یقوقح و  لئاسم  زا  یکرد  هک  مدآ  رفن  راھچ  تسا . یمھم  گرزب و  ثاریم  اـھ  نآ ملع  میربب . شیپ  ار  اـھ  نآ ملع  مینک  یعـس  دـیاب  مھ  اـم  دـندوب ؛ ملاـع  اـھ  نآ ـالوا 

مالسا و هقف  دینکن . هاگن  اھ  نیا هب  دننک ، یم ریقحت  تناھا و  رگا  دنشاب  هتشاد  یرحبت  یا  هتشر رد  اتروص  ول  دنرادن و  یمالسا  مالک  زا  ای  یمالسا ، ی  هفسلف زا  ای  مالسا ،

لثم یناسنا  هک  تسین  یخوش  تسا . یروآ  تفگش عوضوم  دنمھف ، نف و  لھا  هک  یناسک  یارب  هناملاع  یاھتقد  اھتفرشیپ و  ظاحل  زا  هعیـش ، هقف  مالـسا ، هقف  نایم  رد 

! دروآ دـیدپ  یمالـسا  قوقح  رد  ییاھنت  هب  ار  فراعملاھرئاد  کی  دـسیونب و  ییاھنت  هب  قیقحت ، تقد و  همھ  نآ  اب  رخآ ، هب  ات  لوا  زا  ار  هقف  هرود  کی  دنیـشنب ، رھاوج  بحاص 

دیفم خیـش  نیرخاتم . نیمدـقتم و  زا  گرزب ، یاـملع  ی  هیقب دـنروط  نیمھ ضاـیر . بحاـص  تسا  روط  نیمھ یراـصنا . خیـش  تسا  روط  نیمھ تسا . هبـشا  هزجعم  هب  نیا ،

، دننف لھا  هک  یناسک  یارب  اھ ، نیا رگید . روط  کی  یسوط  خیـش  رگید . روط  کی  یـسوط  ریـصن  هجاوخ  دراد . فیلات  دصیـس  هب  کیدزن  یلح  ی  همالع دراد . فیلات  تسیود 

کی اب  وا  یارب  دـنک ، روبع  اجنآ  زا  گرزب  ناد  قوقح کی  دـشاب و  یتفلک  ندرگ  لوغـشم  ییاج  رد  نادان ، تامولعم و  یب لھاج و  مدآ  کـی  رگا  هتبلا  دراد . ینعم  فرح و  یلیخ 

کالم نف  لھا  صیخـشت  تسین ؛ کالم  هک  وا  صیخـشت  تسا . ناسکی  ناداـن  مدآ  کـی  اـب  وا  یارب  دـنک ، روبع  اـجنآ  زا  گرزب  کـشزپ  کـی  رگا  درادـن . یقرف  داوس  یب مدآ  رفن 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 2 
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هک دنیوگ  یم دننک و  یم ریقحت  دنتسیا و  یم هک  یناسک  هب  دینکن  هاگن  تسا . گرزب  یلیخ  دایز و  یلیخ  یفیک  یمک و  ثیح  زا  هک  تسا  ییالاو  ملع  هعیـش ، ملع  تسا .

هب دتسیاب و  ییاج  دناوتب  سکرھ  هک  تسین  روط  نیا تساجنیا ». اطخ  نم ، ناج  یئن  سانش  نخس . » دندرک راک  هچ  هک  دیمھف  یمن امش  دندرکن .» یراک  هعیـش  یاملع  »

. تساھفس شور  تسین ؛ املع  شور  هکنیا  تسین . شلھا  شدوخ  هک  دراذگب  یدقن  نازیم ،

یاـھ هزوح دـنک . ادـیپ  تفرـشیپ  دورب و  ولج  ملع  رد  دـیاب  دـنک ، ظـفح  ار  وربآ  نآ  درادـب و  یمارگ  ار  ثاریم  نآ  دـھاوخب  رگا  زورما  یملع  ی  هعماـج تسا . هدوب  داـیز  اـھ  نآ ملع 

اھراتفگ اھ و  هتفگ بوخ ؛ رایـسب  دینک . یم شالت  غیلبت  ظعو و  هتـشر  رد  امـش  هک  دییامرفب  ضرف  رگید . نادیم  رد  هیملع ، یاھ  هزوح ریغ  رد  یاملع  نادیم و  کی  رد  هیملع 

دیاب یمالـسا ، لئاسم  ی  هراب رد  دیدج  یاھ  هتفگ نیرخآ  اھ و  هتفگ نیرتھب  دوش . بانتجا  دیاب  هعلاطم  یب ربنم  زا  دوش . زیھرپ  دیاب  تسـس  نخـس  زا  دـشاب . هناملاع  دـیاب 

نآ دز  ناوت  رد  وچ  نخـس  زا  فـال  : » دـیوگب رتمک  تسا  راـچان  دـیوگب ، دـھاوخب  بوخ  هک  یناـسنا  درادـن . لاکـشا  میورب ؛ رتمک  ربـنم  راـھچ  تسا  نکمم  هتبلا  دوش . هتـسناد 

صوصخم راـک  غیلبت و  لوغـشم  اھھاگـشناد  رد  اـضرف  هک  سک  نآ تسین . یا  هراـچ میـشکب ؛ تمحز  دـیاب  هتبلا  مینک ، ادـیپ  میھاوخب  ار  شرد  رگا  دز ». ناوترپ  هک  دوب  تشخ 

دنیبب دـیاب  دسانـشب . هناکریز  هنادنمـشوھ و  ار  شدوخ  نیبطاخم  هعومجم و  نآ  یرکف  زاین  دـیاب  تسا ، یناحور  شالت  لوغـشم  هاپـس  رد  ای  شترا و  رد  اـی  تسا  یناـحور 

رت ملاع شیپ  دناوت  یمن رگا  دنک و  لح  شدوخ  دناوت ، یم رگا  دنک . لح  ار  لکـشم  نآ  هناملاع  دیاب  درواین . نابز  هب  ول  و  دراد ؛ نھذ  رد  یلاوس  ماھبا و  هدـقع و  هچ  وا  بطاخم 

سرد و ملع و  راک  هب  امیقتسم  هک  یلغاشم  ول  تسا و  لوغشم  هک  ییاجرھ  رد  سکرھ  دور . یم الاب  ملع  حطـس  هک  تسا  هنوگ  نیا دنک . لح  ار  لکـشم  دورب و  شدوخ  زا 

روط هب  یملع ، تفرـشیپ  لیـصحت و  راک  هب  اـما  تسا ؛ هناـملاع  یئاـضق ، لـغاشم  هتبلا  دـنک . هجوت  لـئاسم  نیا  هب  دـیاب  یئاـضق  لـغاشم  لـثم  درادـن ؛ یطاـبترا  لیـصحت 

. دبایب هثداح  هعقاو و  نآ  دروم  رد  ار  یھلا  یعقاو  مکح  ات  دنک  شالت  راک و  تقد  هب  دیاب  تسا ؛ یمالسا  ناد  قوقح تسا ؛ یضاق  یکی  درادن . یطابترا  میقتسم 

دودرم دشاب ، هتـشادن  بانتجا  تامرحم  زا  هک  یملاع  تسا . دودرم  دشاب  هتـشاد  ایند  هب  صرح  هک  یملاع  رگید ؛ تسا  مولعم  مھ  اوقت  سدـق و  باب  رد  ملع . باب  رد  نیا ،

ی هیقب لثم  مھ  املع  دـشوپب . مشچ  یتاعتمت  زا  افاصنا  اقح و  دـیاب  بتارم ، نآ  رد  ناسنا  هک  تسھ  یبتارم  اما  دربب ؛ هرھب  یگدـنز  تاعتمت  زا  دـیابن  ملاـع  هکنیا  هن  تسا .

زا عروت  مدع  ایند و  هب  صرح  زیچ  ود  نیا  اما  مکلثم ». رـشب  انا  امنا  لق  : » دومرف ربمغیپ  ی  هراب رد  دنوادخ  هک  هنوگ  نامھ دنربب ؛ هرھب  یگدـنز  یلومعم  تاعتمت  زا  دـیاب  مدرم ،

لام دناوتب  هک  دشاب  نیا  لابند  تسار  پچ و  زا  روط  نیمھ اما  دنکن ؛ مھ  یمارح  لعف  رھاظ  بسح  هب  ول  دوش و  ساسحا  ملاع  رد  ایند  هب  صرح  هکنیا  تسا . عونمم  مارح 

یادخ و  تسا ، ناسآ  نتفگ  غورد  تسا ، ناسآ  ندرک  تبیغ  شیارب  هک  دوش  هدید  دشاب و  هتـشادن  مارح  زا  عروت  هدرکن  یادـخ  هکنیا  ای  تسا . سدـق  دـض  دـنک  عمج  ار  ایند 

رابتعا ظفح  ظاحل  زا  هچ  یملع و  تفرشیپ  یملع و  ی  هتـشر موادت  ملع و  هار  زا  هچ  تسا  فظوم  لسن  نیا  سپ ، تسا . ناسآ  نوگانوگ  تامرحم  زا  یـضعب  باکترا  هدرکن 

. دنک ظفح  ار  فالسا  یوربآ  یسدق ، ییاوقت و 

یمالسا  / ١۴/١٣٧٢/٠۶ تدحو  یللملانیب  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

شیاتـس املـسم  یملع ، تفرـشیپ  دنروخ . یم ترـسح  دننک و  یم هاگن  اھاج  ی  هیقب اکیرما و  یملع  یاھتفرـشیپ  هب  دننیـشن  یم هدع  کی  تسا . هتفر  شیپ  ملع  هتبلا 

دیازتم باذـع  دروم  دـندروآ ، ناملـسم  یاھتلم  رـس  رب  ار  اـھتبکن  نیا  هک  ار  یناـسک  ادـخ  تسا و  تبکن  کـی  املـسم  هداـتفا ، بقع  یاـھروشک  یملع  یگدـنام  بقع دراد .

ظاحل زا  ام  الا  و  دندروآ . هتـشذگ  لاس  تسیود  لوط  رد  ام  تلم  رـس  رب  اھ  نیا ار  یتخبدب  نیا  هک  راجاق  یولھپ و  نیگنن  موئـشم و  نامدود  رب  ادخ  تنعل  دـھد و  رارق  شدوخ 

؛ اھتوغاط اھنوعرف و  نیمھ  رئاج ، یاھتموکح  نیمھ  نیطالـس ، نیمھ  میدوب . رتولج  رایـسب  اپورا  زا  یراگزور  رد  یملع ، ظاحل  زا  ام  میدوب ؛ رتولج  رایـسب  اـکیرما  زا  یملع ،

، ملاع للم  یاپ  هب  اپ  تلم  نیا  دنتـشاذگن  دـننز ، یم زیچ  همھ  زا  مد  دـننک و  یم رـشتنم  همانزور  هلجم و  اجنآ  اجنیا و  رد  ناشیاھ  هلافت اھ و  هدـنام سپ الاح  هک  ییاـھنیمھ 

دنشوکب و همھ  همھ و  نیلوئسم ، نادنمشناد و  اھریپ ، اھگرزب ، ناناوج ، هک  تسا  نیا  مھ  شھار  دراد . فسات  یملع  یگدنام  بقع هلب ؛ دورب . شیپ  اھ ، نآ زا  رتولج  هکلب 

رد زورما  یملع ، ظاحل  زا  هک  ییاھتلم  اسب  یا دینادب . ار  نیا  تسین . تلم  نآ  روشک و  نآ  یراگتـسر  لیلد  دراد ، یملع  تفرـشیپ  روشک  نالف  هکنیا  اما  دننک . رپ  ار  الخ  نیا 

نآ رد  دـینادب . ار  نیا  دـننک . یم یگدـنز  ییاھتلم  نینچ  یتردـقربا ، رتچ  ریز  گرزب و  یاھمان  اب  ایند ، رد  نآلا  نیمھ  دـنروخ . یم هطوغ  داسف  نجل و  رد  هرخرخ  ات  اما  دـنجوا ،

ماع و لتق  اجنآ  رد  رـشب ، یتخبدب  نونف  ی  همھ تیانج و  دایتعا و  اشحف و  داسف و  یاھتـسد  تسا . هدش  دوبان  ناوج ، تسا ؛ هراچیب  درم ، تسا ؛ زور  هیـس نز ، اھروشک ،

هک یرفن  نارازھ  نیب  رد  دشاب ، ملاظ  کی  لھاج و  کی  تسد  یوق  یوگدنلب  کی  یتقو  دوش . المرب  دسافم  عیاجف و  نیا  دراذگ  یمن یتاغیلبت  شـشوپ  اھتنم  دنک . یم دادیب 

. تسا هنوگ  نیا ایند  زورما ، دش . دھاوخ  بلاغ  اھ  نآ ی  همھ یادص  رب  نیا ، یادص  دنشاب  یباسح  یاھ  مدآ الضف و  املع و  زا  رفن ، نارازھ  نآ  نایم  ول  دنرادن و  وگدنلب 

شترا  / ١٣٧٢/٠٧/٢٨ ینیمز  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یملع و یاھتفرـشیپ  دھاش  مھ  هدنیآ  رد  اش هللا  نا  دنک و  رتشیب  ار  امـش  تاقیفوت  زور  هب  زور  و  دھد ، رارق  دوخ  تمحر  فطل و  لومـشم  ار  امـش  لاعتم  دنوادخ  میراودیما 

. میشاب فلتخم  یاھنادیم  رد  امش  تاراکتبا  یلمع و  یگنھرف و 

بالط  / ١٣٧٢/٠٩/٢۴ نایوجشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تفرـشیپ اجنآ  ات  یگدـنز  لیاسو  رازبا و  شخب  رد  اـیند  رگید  یاـھاج  رد  هچ  برغ ، ییاـیفارغج  ی  هقطنم دوخ  رد  هچ  برغ  گـنھرف  ی  هتخادرپ هتخاـس و  یاـھماظن  رد  زورما ،

یاھنیبرود دنورب و  اھنامـسآ  هب  دییامرفب  ضرف  دش . رکنم  دوش  یمن رگید  هک  ار  نیا  تسا . هداعلا  قوف افاصنا  یملع ، ظاحل  زا  نیا  دنا . هدیـسر ینامـسآ  تارک  هب  هک  دنا  هدرک

رازبا نیا  الصا  دشابن ، دراد ، جایتحا  نآ  هب  ناسنا  هک  یشنیب  یگدنز ، یریگ  تھج رظن  زا  رگا  اما  تسا . رشب  یارب  یمیظع  تفرـشیپ  نیا ، دننک . ریمعت  اجنآ  رد  ار  پوکـسلت 

. تسین تسرد ، یریگ  تھج تسین . ایند  رد  تیونعم  تسا . یلاـخ  شتـسد  تسا . هدـنام  بقع  رظن  نیا  زا  زورما ، ناـسنا  تسا . رـضم  هکلب  تسین ؛ مزـال  مھ  رـشب  یارب 

تفرـشیپ ملع و  نیا  رگم  تسین !؟ رـشب  لاـم  اـیند  نیا  رگم  دـنمھف ! یمن ار  حوضو  نیا  هب  یبلطم  یـضعب ، هک  سوسفا  تسا . روج  ملظ و  زا  رپ  اـیند  هک  تسا  نیمھ  یارب 

رازبا نامھ  اب  یا  هدـع دـنوش و  یم رت  تخبدـب زور  هب  زور  اـھناسنا ، رثکا  هک  تسا  یعـضو  اـیند  رد  مینیب  یم اـم  یتقو  دـنک !؟ هدافتـسا  اـھ  نآ زا  ناـسنا  هک  تسین  نیا  یارب 

!؟ تسا هداتفا  هتسکش و  تیناسنا  لاب  کی  دمھفب  یسک  هک  تسین  یفاک  نیا  دنروآ ، یم راشف  هنوگ  نیا تیناسنا  رب  تسا ، ناسنا  لام  هک  یملع  یاھتفرشیپ 

دھاوخ نیمھ  مینک ، شجراخ  هنحـص  زا  مینک  شـشوک  ای  مییامن ، فذـح  ار  نآ  میریگب ؛ هدـیدن  ار  یونعم  ی  هبنج نامدوخ ، ی  هعماج رد  مھ  ام  رگا  تسا . تیونعم  لاـب  نیا ،

روشک هب  دشاب  رـشب  یمومع  یگدـنز  ی  همزال هک  هچنآ  یعیبط و  تروص  هب  هن  هشقن  هصق و  تروص  هب  برغ ، گنھرف  یاھ  هعیلط اھ و  هناشن تاحـشرت و  هک  یتقو زا  دـش .

دـنناد و یم ناخ  اضر  نامز  زا  ار  اھ  نیا یا ، هدـع هتبلا  دـش . عورـش  مھ  نید  ندرک  یوزنم  یارب  شالت  نید و  اب  هزرابم  هاش  نیدـلا  رـصان  تنطلـس  رخاوا  زا  دـش  ریزارـس  اـم 

هک ثیبخ  دـصاقم  یارب  ییاـھورین  مادختـسا  رد  یعـس  نید ؛ ندرک  یوزنم  نید ؛ یاـملع  ندرک  یوزنم  تسا . تیعقاو  کـی  نیا ، اـما  دـنناد . یمن راـجاق  نیطالـس  هب  طوبرم 

هدـیمان یھاگـشناد  مولع  زورما ، مولع  رد  هک  نامھ ینعی  اـیند ؛ مییوگ : یم نآ  هب  اـم  هک  یگدـنز  رازبا  لـیاسو و  ظاـحل  زا  هک  دـش  دـھاوخ  یا  هعماـج هعماـج ، دوش ، عورش 

. تسا یونعم  ی  هبنج نآ ، تسا و  صقان  شتھج  کی  هعماج ، نآ  اما  دنک . یم تفرشیپ  دوش  یم

زا یرایـسب  لثم  درادـن . تفرـشیپ  مھ  نامھ  رد  تقو  کی اما  یبرغ . عماوج  لثم  دراد . یتفرـشیپ  یگدـنز  رازبا  هب  طوبرم  مولع  ی  هبنج رد  یا  هعماج هک  تسا  تقو  کی ـالاح 

ار تیدام  میدرک ، درط  ار  تیونعم  اھ : یولھپ تموکح  نارود  رد  ام  دوخ  یگدنز  عضو  لثم  دننک ! بلج  دنتـسناوتن  مھ  ار  تیدام  دندرک ، فذح  ار  تیونعم  هک  برغ  عبات  عماوج 

! میدش هرخآلا » ایندلا و  رسخ   » ینعی میروایب . روشک  لخاد  هب  شا  یعقاو یملع و  دیدج و  نردم و  لکش  هب  میتسناوتن  مھ 

یاھیروآون زا  یملع ، تایفشک  زا  یملع ، تفرشیپ  زا  دنامب ؛ لفاغ  مولع  زا  دزادرپب و  یونعم  یاھ  هبنج هب  طقف  یا ، هعماج رگا  ینعی  تسا . روط  نیمھ مھ ، هیـضق  فرط  نآ 

ایند زورما  هک  یتعرس  تلوھس و  اب  دنروآرد  رشب  یاھزاین  اب  بسانتم  لکش  هب  ار  یگدنز  دنناوتب  هک  ییاھ  ناسنا نتخاس  زا  نھیم ، نادنزرف  نایم  ملع  لیصحت  زا  یملع ،

لئاسم رد  دوشب  رـصحنم  زیچ  همھ  هک  تسا  نیا  راد  فرط مالـسا  هک  دـینکن  لایخ  تسا . هتـسکش  شرگید  لاـب  کـی  زاـب  دـنامب ، لـفاغ  تسا  نآ  دـنمزاین  دـنک و  یم بلط 

هدرک در  نشور  رایـسب  یتروص  هب  ار ، یگدنز  ایند و  زا  اوزنا  مالـسا ، لوا . فارحنا  نآ  هک  تسا  گرزب  هزادنا  نامھ  فارحنا ، نیا  هن ! دـشابن ! تایدام  هب  رظن  یونعم و  یحور و 

. تسا

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 3 
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شترا  / ١٣٧٣/٠١/٢۴ لنسرپ  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیـسردم ای  ناگدرک  لیـصحت ی  همھ هکلب  میـشاب ؛ توق  ی  هطقن نیا  زا  ناریا  مدرم  یرادروخرب  یعدـم  ام  افرـص  هکنیا  هن  تسوا . یالاب  شوھ  ناریا  تلم  توق  طاقن  زا  یکی 

بیرـض هک  ینیـصصختم  ایند ، ی  همھ رد  تسا . رتالاب  یناھج  شوھ  طسوتم  زا  یناریا  شوھ  طسوتم  دـنناد  یم دـنراد ، ییانـشآ  یثحابم  نینچ  اب  هک  ایند  یاھھاگـشناد 

شوھاب یتلم  ناریا ، تلم  نیاربانب ، دنراد . ناعذا  نایناریا  توق  ی  هطقن نیا  رب  تسا  دادعتـسا  شوھ و  شجنـس  ناشراک  هک  ینیقحم  دـننک و  یم دروآرب  ار  اھتلم  یـشوھ 

. تسا رسیم  وا  یارب  یسایس  تفرشیپ  یتعنص و  تفرشیپ  یملع ، تفرشیپ  هک  تسا  نآ  توق  ی  هطقن نیا  زا  یدنم  هرھب ی  هجیتن تسا و 

ناریا  / ١٣٧٣/٠٣/٠١ یمالسا  یروھمج  شترا  ییاوھ  یورین  دوبدای  رتفد  رد  تشاددای 

تفرعم شناد و  دوخ  نورد  زا  حلـسم  یاـھورین  یتـقو  تسا . ملع  تفرـشیپ  ی  هیاـپ دوخ  قیقحت  و  تسا ، هتفاـی  یراوتـسا  ی  هیاـپ ییاوھ  یورین  رد  قیقحت  راـک  دـمحب هللا 

زا ناراکردنا ، تسد ی  همھ زا  منیب و  یم حوضو  هب  اجاھن  رد  ار  هدیدپ  نیا  نم  تسا . رولبت  تیعقاو و  کی  هک  اعدا  مسا و  کی  طقف  هن  لالقتـسا  هک  درک  نیقی  دیاب  دندیـشوج ،

، دنا هدوب رثوم  تفرـشیپ  نیا  رد  هک  یناسک  کیاکی  زا  تسا و  هدرک  دنلب  ار  یروابدوخ  مچرپ  نیتسخن  هک  ییافکدوخ  داھج  زا  تسا ؛ قیقحت  ملع و  لھا  هک  اجاھن  ی  هدنامرف

. منک یم رکشت 

. تفر شیپ  دوش  یم اج  همھ  ات  هک  دیشاب  هتشاد  رواب  ایناث  دیا ؛ هدرک مامت  ار  راک  هک  دیرادنپن  دیا و  هدرک زاغآ  ار  راک  الاح  هک  دیشاب  هتشاد  رواب  الوا  هک  تسا  نیا  مھم 

ییاوھ  / ١٣٧٣/٠٣/٠١ هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

تاراـختفا زا  هک  هاگـشناد - نیا  رد  امـش و  سرد  راـک و  طـیحم  رد  ار  اـھفرح  نیا  میھاوخب  رگا  تسا . هدیدنـسپ  بولطم و  رـش  ساـسارب  زیچ  همھ  نیرفآرـش ، یاـھورین  یارب 

ریاس هاگشناد و  نیا  نایوجشناد  امش  رگا  درذگ ، یم امش  یلیصحت  یاھ  هرود زا  هک  هرود  رھ  دور و  یم شیپ  نامز  هچرھ  مییوگب : دیاب  مینک ، قیدصت  تسا - ییاوھ  یورین 

. دیا هدیدرون مھ  رد  ار  نمـشد  زیرکاخ  کی  هتفر و  ولج  هب  رگنـس  کی  لطاب ، یاھورین  اب  شلاچ  نیا  رد  دینک ، تفرـشیپ  یکین  حالـص و  هار  رد  حلـسم ، یاھورین  یملع  زکارم 

تردـق دوش ، دـساف  هک  ناـسنا  رفن  کـیرھ  تسا و  یـصخش  یاـھداسف  اـیند ، زورما  یوـگروز  نادـنم  تردـق یرابکتـسا  تردـق  یاـھرازبا  زا  یکی  هک  دـینادب  نیقی  هب  ار  نیا 

دننک و یم ادیپ  یگدنز  همادا  تردق  اھناسنا ، داسف  اب  یناطیش ، یاھتردق  اریز  تسا . حضاو  زین  رما  نیا  ی  هفسلف تسا . هتفر  ولج  هب  مدق  کی ناھج ، حطس  رد  یرابکتـسا 

. دوب دنھاوخن  دوخ  تایح  ی  همادا هب  رداق  اھ ، نآ داسف  نودب 

هقف  / ٢٠/١٣٧٣/٠۶ جراخ  سرد  زاغآ  رد  تانایب 

زا یگرزب  یاھقف  هک  منک  ضرع  مھاوخ  یم نم  نایاقآ ! تسا . یملع  ندوب  زور  هب  یملع و  روطت  تفرشیپ و  ی  هلاسم تساھ ، هزوح رد  مود  لصا  مھ  نآ  هک  یدعب ، ی  هتکن

جیار یاھ  هشیدنا رد  لوحت  لھا  هک  دوب  نیا  شا  هدـمع تیـصوصخ  میتفگ - یرھاوج » هقف   » ار نامھقف  هیلع ، یلاعت  ناوضر هللا  ماما  ریبعت  هب  ام  هک  رھاوج -»  » بحاص لیبق 

یماـمتھا هلوقنم ، تاـعامجا  ترھـش و  هب  نادـنچ  اـھقف ، زا  یـضعب  تسا . ینتعم  یلیخ  دارفا  تایـصوصخ  زا  اـھ ، نیا عاـمجا و  ترھـش و  هب  اـنتعا  دوب . دوخ  ناـمز  یھقف 

ای دراد - ییاواـتف  ناـشیا  تسا . دـیدج  ون و  راـکفا  یاراد  درم ، نیا  لاـح ، نیعرد دـنک . یم هیکت  عاـمجا  ترھـش و  هب  فلتخم ، لـئاسم  رد  رھاوج ،»  » بحاـص موـحرم  دـنرادن .

داھج  » ی هلاسم نیمھ  یکی  تسین . فورعم  لقاال  ای  تسا ، هتفگن  اھقف  زا  یدـحا  ناشیا ، زا  لبق  دـیاش  هک  دراد - اوتف  هب  کیدزن  یاھفرح  هدیـسرن ، اوتف  هب  هک  مھ  اـھاجنآ 

هک دوش  یم نیا  هجیتـن  هک  دـنک  یم ثحب  یروط  ناـشیا  اـما  تسین ». عورـشم   » هک تسا  نیا  رخاـتم  یاـھقف  نیب  فورعم  روھـشم و  هک  تسا ، تبیغ » ناـمز  رد  ییادـتبا 

یاراد هک  دـشاب ، گرزب  هتـسجرب و  وگلا ، دـناوت  یم یھیقف  تسا . روط  نیمھ رھاوج »  » بحاـص موحرم  نوگاـنوگ ، لـئاسم  رد  تسا . یروآوـن  نیا  بوـخ ؛ تسا ». عورـشم  »

. دوب لیبق  نیا  زا  هیلع  ناوضر هللا  ماما  دوب . لیبق  نیا  زا  دش ، هعیش  تھاقف  ی  هلق شدوخ  نامز  رد  هک  هیلع  ناوضر هللا  یدرجورب  هللا  تیآ موحرم  دشاب . یحور  نینچ 

یھاگ منیب  یم نم  دـننکب . ار  یملع  ثحب  دوشن . بوخ ؛ دوش . یمن هدامآ  داوم  اوتف  ردـق  هب  تقو  کی الاح  دـشاب . هتـشاد  دوجو  یھقف  یملع و  روطت  حور  دـیاب  اھ  هزوح رد 

یاھقف زا  یـضعب  رخاوا ، نیا  رد  دیدز »!؟ ار  فرح  نیا  ارچ  امـش   » هک دوش  یم هلمح  اھ  نیا هب  فارطا  زا  دعب ، دننک . یم حرطم  ار  یدیدج  فرح  یھقف ، ثحب  کی  رد  رفن  دـنچ 

یدح هب  ول  و  دشاب ؛ دایز  دیدج ، یاھفرح  ندینش  تقاط  دیاب  هیملع ، ی  هزوح رد  درادن . یداریا  شندرک  حرطم  هک  دندرک  حرطم  ار  اھفرح  زا  یـضعب  ون ، رکف  یاراد  بوخ  لضاف 

رشتنم یھقف  ی  هلجم کی  هک  مدرک  هیصوت  مق ، ناگرزب  مرتحم و  یالـضف  هب  هدنب  اذل ، دھدب . اوتف  دیازفیب ؛ نآ  رب  یزیچ  یرگید ، تسا  نکمم  دھدب . اوتف  هیقف  نیا  هک  دسرن 

. دوش حرطم  یھقف  دیدج  یارآ  راکفا و  نآ  رد  طقف  هک  یھقف  ی  هلجم کی  دینک .

ناملعم  / ٠٢/١٣/١٣٧۴ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تـسد هب  ملع  دـشابن ، ملعم  رگا  دـشخب . یم نارگید  هب  ار  ملع  هک  تسوا  نوـچ  ارچ ؟ تسا . ملعم  زا  فـیرعت  عـقاو  رد  نـیا  مـینک ، یم فـیرعت  مـلع  زا  اـم  هـک  یتـقو بوـخ ؛

نوچ تسا ؛ هدرک  فیرعت  رگراک  زا  دنک ، فیرعت  راک  زا  سکرھ  تسا . روط  نیمھ زین  راک  درادن . ینعم  ملعم ، نودب  ملع  دریگ ». داتسا  زا  دیاب  دریگ ، دای  یزیچ  هکرھ  : » دیآ یمن

شیپ راک ، یب ملع و  یب تلم  تسا . لاب  ود  تلم ، کی  یارب  راک  ملع و  تسا ! طبترم  مھ  هب  ردـقچ  میھافم  نیا  دـینیبب  دـینک ، هجوت  تسرد  درادـن . ینعم  رگراک ، نودـب  راـک 

ی هلـسلس ود  نیا  هک  دتـسرفب  تنعل  راجاق ، یولھپ و  یھاشداپ  ی  هلـسلس ود  هب  لد  قامعا  زا  دیاب  ناریا  تلم  هک  ما  هدرک ضرع  اھراب  رطاخ ، نیدـب  هدـنب ، تفر . دـھاوخن 

یاھراک دوب ، هک  یراک  دندرکن . مھارف  تلم  نیا  یارب  ار  مادک  چیھ راک ، هن  ملع و  هن  دـندیرب . ار  دادعتـسااب  شوھاب و  نھک ، تلم  نیا  میظع  ی  هرکیپ تکلمم و  لاب  ود  ثیبخ ،

یاـھراک دـشخب و  یم تاـیح  ی  هیلح شـشوپ و  اـتقیقح  دـشوج و  یم لد  زا  هک  ار  یراـک  نآ  دوـب . مود  تسد  یدـیلقت و  ملع  دوـب ، هـک  یملع  دوـب . شزرا  مـک اـی  شزرا  یب

نآ دـندیچرب . تسھ ، راکتبا  نآ  رد  دـشوج و  یم لد  زا  هک  ار  یملع  طاـسب  دـندرک و  مھ  عمقو  علق دنتـسناوت ، هچرھ  دـندرکن . جـیورت  دـھد ، یم تروص  تکلمم  رد  یـساسا 

اھلاس تشادن ، یرسک  القا  ای  دوب  رتولج  نارگید  زا  ای  هبرجت ، شناد و  ندمت و  تفرشیپ  ملع و  ی  هقباسم رد  هک  ناریا  تلم  هک  دش  نیا  هجیتن  دنراد . ار  مئارج  نیا  اھنادناخ 

هک درک ؛ میھاوـخ  ار  راـک  نـیا  مدرم ، امــش  تـمھ  هـب  اـش هللا  نا  میرواـیب . نوریب  بآ  زا  ار  ناـمدوخ  مـیلگ  هرخـالاب  هـک  مـینک  شــشوک  شـالت و  دـیاب  اـم  لاـح  دــنام . بـقع 

. تسادیپ مھ  نآلا  شیاھ  هناشن

١٣٧۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمشش  مسارم  رد  تانایب 

دابآ یمالسا  ناریا  هک  تسا  نیا  تسا ، مالسا  مایپ  مالسا و  میکحت  تھج  رد  لاعتم  یادخ  رظن  زا  هک  ناھج  حطـس  رد  اھداھج  اھـشالت و  نیرتگرزب  زورما  دنادب : ناریا  تلم 

. دـنک یم موکحم  ار  نمـشد  هک  تسا  یلماع  نیا ، دـنریگب . سرد  نآ  زا  دـنھاوخب  ات  دوش ، رگید  یاھتلم  کشر  ی  هیام روشک  نیا  رد  یگدـنز  دـیاب  دوش . راکـشآ  شتاـکرب  و 

. دنک هرادا  ار  دوخ  دناوتن  دنامب و  مورحم  یملع  یاھتفرـشیپ  زا  دنک ، یگدـنز  رقف  رد  دـیاب  درب ، هانپ  مالـسا  شوغآ  هب  یتلم  روشک و  رگا  هک  دـنک  دومناو  دـھاوخ  یم نمـشد 

دیدرک یراک  اناوت ، رایشوھ و  زیزع ، گرزب ، تلم  امش  دیا . هدرک هزرابم  هدیگنج و  نمشد  تساوخ  نیا  اب  زورما - ات  بالقنا  لوا  زا  لاس - هدزناش  نیا  لوط  رد  امش  ناریا ! تلم 

تمحز یلیخ  روـشک  نیا  یزاـسزاب  یارب  ناریا  تلم  امـش  دـشاب . وـگلا  رگید  یاـھروشک  یارب  دـناوتب  دـنک ، یم یگدـنز  مالـسا  مچرپ  ریز  شوـغآ و  رد  هک  امـش  روـشک  هک 

روشک نیا  یدابآ  رد  زورما ، ات  دیدرک و  نیمات  ار  لالقتسا  دیدرک ؛ ظفح  ار  اھزرم  دیدرک ؛ هزرابم  نمـشد  تلاخد  اب  دیدنارذگ ؛ رـس  زا  ار  یلیمحت  گنج  لاس  تشھ  دیدیـشک .

. دنک رتدابآ  رتدابآ و  دناوت  یم هچرھ  ار  روشک  نیا  هک  تسا  نیا  تلم  نیا  یمومع  ی  هفیظو دعب ، هب  زورما  زا  دیا . هدرک یعس 

یرثا نیرتمک  نیب ، نشور تلم  نیا  راکفا  ناھذا و  رد  دـناوتن  نمـشد  تاغیلبت  ات  دـنک  ظفح  ار  شدوخ  یگچراپکی  تدـحو و  تلم ، دـننک . تکرـش  همھ  روشک ، یگدـنزاس  رد 

روشک نیا  هب  ایند  یاجرھ  زا  سکرھ  هک  دیزاسب  یناریا  مالسا ، ی  هیاس رد  رگید ، لاس  دنچ  تشذگ  اب  راگدرورپ ، لضف  هب  تسا . هدوب  هنوگ  نیا زورما  ات  هک  نانچمھ  دراذگب ؛

. دنیبب دوخ  مشچ  هب  تلم  روشک و  کی  یگدنزاس  رد  ار  مالسا  ی  هزجعم درک ، هاگن 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 4 
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دوجو رد  اھتلم  دش . یم فقوتم  یمالسا ، یرادیب  جوم  نیا  دیدوب ، هداد  تسد  زا  ار  ناتنیمزرـس  ای  دیدوب  هدروخ  تسکـش  یلیمحت  گنج  رد  هتـساوخان ، یادخ  امـش ، رگا 

فقوتم یمالـسا  جوم  دـییامن ، ظفح  ایند  رد  ار  ناتتزع  دـینک و  دابآ  ار  ناـتروشک  هنوگ  نیا دـیدوب  هتـسناوتن  امـش  رگا  دـننک . یم هبرجت  ار  یمالـسا  بـالقنا  مالـسا و  اـمش ،

ار راک  نیمھ  دنھاوخ  یم نانمـشد  نآلا  دش . یم یلخاد  یاھگنج  تافالتخا و  راچد  ناریا  اب ، ذایعلا  دینک ، ظفح  ار  نات  یلم تدـحو  دـیدوب  هتـسناوتن  امـش  رگا  دـش . یم

نمـشد دنک . یم تحاران  ار  وا  دلخ و  یم نمـشد  مشچ  رد  یریت  لثم  روطچ  دراد ، ناریا  تلم  زورما  هک  یتدحو  نیا  دناد  یم ادخ  دوشب . راک  نیا  هک  دننک  یم شالت  دننکب و 

هب رابکتسا  دعب ، دنشکب . دننزب و  ار  رگیدمھ  دتفیب و  هار  یلخاد  گنج  دوش ؛ یگتـسدود  راچد  ماما ، تلحر  زا  دعب  ای  گنج  زا  دعب  ای  بالقنا  زا  دعب  ناریا ، تلم  تساوخ  یم

!« دییامرفب یمالسا ! بالقنا  نیا  ناریا ! تلم  نیا  دینیبب ! : » تفگ یم رگید  ناناملسم 

زور هب  زور  ار ، دوخ  یاھھاگـشناد  درب ؛ شیپ  ار  دوخ  گنھرف  داد ؛ ناشن  ار  دوخ  دشر  داد ؛ همادا  ار  روشک  یزاسزاب  یزاسدابآ و  درک ؛ ظفح  ار  دوخ  تزع  تدحو و  ناریا ، تلم 

ار عضو  نیا  دـننک ، یم هاگن  دنتـسین ! هک  روک  اھتلم  دـش . رتشیب  زور  هب  زور  روشک ، یاھتفرـشیپ  داد . شرتسگ  روشک  رد  زور  هب  زور  ار  تفرعم  ملع و  درک ؛ رتغولـش  رتداـبآ و 

یمالـسا یرادیب  دورب و  شیپ  مھزاب  مالـسا  دیھاوخ  یم رگا  دوش . یم رتشیب  زور  هب  زور  مالـسا ، هب  تشگزاب  یمالـسا و  یرادـیب  دـنروآ . یم ور  مالـسا  هب  اذـل  دـننیب ؛ یم

زورما ات  هک  ار  یلوصا  نیمھ  دیاب  ناریا ، تلم  امش  دنبایب ، ار  یگدنز  حیحص  هار  دننک و  ور  تیونعم  هب  ناملسم  ریغ  یاھتلم  یتح  دیھاوخ  یم رگا  دریگارف ؛ ار  مالسا  یایند 

همادا دـنم ، هقالع زوسلد و  نادرمتلود  اب  ار  ناتیراکمھ  روشک ، یزاسزاب  نتخاس و  رد  دـینک . ظـفح  ار  ناـت  یردارب تدـحو و  دیرامـشب . مرتحم  هشیمھ  دـیا ، هدرمـش مرتحم 

. دیھد

تلود  / ٠٨/٠۶/١٣٧۴ تٔایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

مھ لمع  یدایز  دودح  ات  نوچ  تسامش ، هجوت  دروم  هیصوت  نیا  مناد  یم هتبلا  دینک . هیکت  یلخاد  یاھورین  هب  دیناوت  یم هک  اجنآ  ات  هک  تسا  نیا  مراد  هک  یرگید  ی  هیصوت

طـسوتم هک  ما  هتفگ ررکم  تسا . طـسوتم  لوـمعم و  دـح  زا  شیب  هتـسجرب و  اـم  روـشک  لـخاد  رد  دادعتـسا  منک . یرتـشیب  دـیکات  نآ  یور  مھاوـخ  یم نـکیل  تـسا ؛ هدـش 

یناناوج ام  داد  ناشن  میدروآ ، تسد  هب  یمیش و ...  کیزیف و  یضایر و  یاھدایپملا  رد  هک  ییاھتفرـشیپ  تسا . ناھج  لک  رد  دادعتـسا  طسوتم  زا  رتالاب  ناریا  رد  دادعتـسا 

زا انیقی  دـنتکلمم . نیا  نادـنزرف  هکلب  دـندوبن ؛ ییانثتـسا  دارفا  دـندروآ ، تسد  هب  الاب  تاماقم  تاقباسم ، نیا  رد  هک  یناسک  دـنرادروخرب . ییالاب  یاھدادعتـسا  زا  هک  میراد 

هملک یعقاو  یانعم  هب  یگنھرف  راک  هب  دینک . تیبرت  قیقحت  ملع و  ی  هعسوت شرورپ ، شزومآ ، هب  ار  اھ  نیا دنراد . دوجو  تکلمم  نیا  رد  رازھ  اھدص  اھرازھ و  دارفا  نیا  لیبق 

هلوقم نیمھ  زا  زین  یلخاد  تاناکما  ناوت و  رب  هیکت  دـننک . هرادا  ناشدوخ  یاھتـسد  اـب  ار  اـیند  هکلب  روشک و  دـنناوت  یم دـندرک ، ادـیپ  دـشر  اـھ  نیا هک  یتقو دـیزرو . ماـمتھا 

یتفن ریغ  تارداص  دـشر  مرظن  هب  مدـید ، اھرامآ  رد  نم  هک  روط  نآ  تسا . سوسحم  مھ  نیا  هتبلا  هک  مینک  ادـج  تفن  ی  هلاسم زا  ار  روشک  دـیاب  میناوتب  هک  اجنآ  ات  تسا .

عونت زا  میناوتب  ام  هک  دینک  یراک  دیورب و  شیپ  تھج  نیمھ  رد  تسا . ییالاب  یلیخ  دشر  هک  تسا  هدوب  رادروخرب  دصرد  تسیب  دودـح  یدـشر  زا  هس  داتفھ و  لاس  رد  ام 

. مینک هدافتسا  روشک  یاھتیفرظ  ی  همھ زا  اش هللا  نا  میشاب و  رادروخرب  روشک  یلخاد  ی  هدافتسا تارداص و  یداصتقا و  دیلوت  رد 

راکشزرو  / ٢٣/٠۶/١٣٧۴ نازابناج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ادخ بوخ ؛ دروایب ! الط  همھ  نیا  تسا  هتـسناوتن  یا  هعومجم چیھ  زگرھ  زارد ، نایلاس  نیا  لوط  رد  ایوگ  درادن و  هقباس  ارھاظ  ناریا ، شزرو  خیرات  رد  الط  لادـم  هن  داتفھ و 

نیمھ دـییامرفب ! دـیآ ». یمنرب یراک  اھ  یھللا بزح زا   » هک دـنیوگن  نایوگ  هوای ات  دـنھد  ماـجنا  یھللا  بزح ناـیاقآ  رگید ، گرزب  یاـھراک  یلیخ  لـثم  مھ ، ار  راـک  نیا  تساوخ 

یرواـنف و تعنـص و  رد  اـم  هـکنیا  دـننک . رواـب  هـمھ  ار  نـیا  دـندرک . ظـفح  اـھ  یھللا بزح مـھ  ار  روـشک  یاـھزرم  نـیمھ  دـندناسر و  یزوریپ  هـب  اـھ  یھللا بزح مـھ  ار  گـنج 

نیا هک  دـندوب  اـھ  نآ اتدـمع  دـندرک و  اـھ  نآ اتدـمع  میتـسھ . اـھ  یھللا بزح نیمھ  نوـھرم  مـیراد ، قرف  نامـسآ  اـت  نـیمز  بـالقنا ، زا  لـبق  اـب  ینف ، یملع و  یاھتفرـشیپ 

تـسد هب  راک  راـگدرورپ ، لـضف  هب  یگنھرف - یملع و  مھ  یـشزرو و  مھ  یداـصتقا و  یاـھ  هنیمز مھ  اـھ - هنیمز ی  همھ رد  ور ، نیازا دـنتفر . شیپ  دـندوشگ و  ار  اـھ  تسب نب

نیا تسا . هدروآ  ناغمرا  هب  دودحم  یشزرو  ی  هتشر دنچ  رد  مھ  نآ  اھ و  یھللا بزح ناوراک  نیمھ  ار  لادم  نیرتشیب  هک  مھ  نونکا  تسا . هتفر  شیپ  اھ  یھللا بزح نیمھ 

دیدپ هدمع  یلکشم  مھ  اجرھ  دروخ و  یم مقر  نموم  یبالقنا و  یاھورین  اھ و  یھللا بزح نیمھ  تسد  هب مھ  تکلمم  نیا  ی  هدنیآ تساھ و  یھللا بزح تکلمم  تکلمم ،

. دش دھاوخ  مھ  هنوگ  نیا راگدرورپ ، لضف  دننک . لح  ار  نآ  دنیایب و  دیاب  اھ  نآ دیآ ،

هاپس  / ٢٩/٠۶/١٣٧۴ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. درک دـھاوخن  مھ  رواب  دونـشب ، نمـشد  رگا  هک  دـنا  هتـشاذگ ییاھنادـیم  رد  مدـق  شترا ، نیمھ  نارادـساپ و  نیمھ  اھدادعتـسا ، نیمھ  ناـناوج ، نیمھ  تلم ، نیمھ  زورما 

یاھتفرشیپ دھاوخ  یمن نمشد  تسا . غورد  اعدا  نیا  دنناد  یم مھ  همھ  دیوگ و  یم غورد  دناد  یم شدوخ  دننک ! یم تسرد  متا  بمب  اھ  نیا هک  دنک  یم تاغیلبت  نمـشد 

چیھ نودـب  یلاـخ و  تسد  اـب  هک  تساـھرازبا  نیرت  قـیقد تخاـس  یکیژوـلونکت و  یملع و  یاھتفرـشیپ  نـیمھ  اـم ، ی  هلاـس تـشھ عاـفد  تاـکرب  زا  یکی  دـنک . رواـب  ار  اـم 

شا هدنمزر ناوج  ینعی  دوش ؛ ظفح  نیملسم  مالسا و  یارب  دیاب  تسا و  شزرااب  هعومجم  نیا  تسا . هدش  ناریا  تلم  یدوجوم  وزج  میدروآ و  تسد  هب  ار  اھ  نآ یا  هقباس

بـالقنا و قمع  هک  ناوجون  ناوج و  رـسپ  رتخد و  کدوک و  نآ  روش  شوج و  قشع و  رداـم و  ردـپ و  ناـمیا  فطاوع و  زین  دراد و  یم هگن  ار  لوا  زیرکاـخ  تسا و  مدـقم  فص  هک 

هناراودـیما هرابود  ار  وا  هک  دـید  یم یرگید  ی  هنحـص مھ  ار  اجنآ  تشگ ، یمرب هناـخ  هب  یجیـسب  یتقو  گـنج ، ناـمز  دوش . ظـفح  دـیاب  دـندش ، یم بوسحم  گـنج  نادـیم 

. دنوش ظفح  دیاب  اھ  نیا دنتسھ . یلم  ی  هیامرس اعومجم  همھ  همھ و  هاگشناد و  نوگانوگ  یاھ  جیسب تارادا ، ناناملسم ، رازاب  مدرم ، دنادرگ . یمرب

ییاوھ  / ٠٩/٢۶/١٣٧۴ هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

یونعم ماظن  نیا  نالیصحتلا و  غراف نایوجشناد و  عمج  نیا  دھد . یم ناشن  جیردتب  ار  دوخ  نیریش  تارمث  ییاوھ ، یورین  دیشر  نارـسفا  تامحز  هک  مینک  یم رکـش  ار  ادخ 

اب ار  ییاـھلاس  یعـضو ، نینچ  ندروآ  دـیدپ  هار  رد  هک  یناـسک  رب  ادـخ  تمحر  تسا . ناریا  تلم  یارب  یا  هدژم مادـکرھ ، ینید ، یقـالخا و  یماـظن ، یملع ، یاھتفرـشیپ  و 

هک یزیزع  یادھـش  رگید  و  یناتـسدرا »  » دیھـش ییاباب ،»  » دیھـش یراتـس ،»  » دیھـش رب  ادخ  تمحر  دندیـسر . تداھـش  هب  دـندینارذگ و  زیمآ  تدـھاجم شـشوک  شالت و 

. دنتشاد یرفاو  مھس  تسا - هدننیب  رھ  مشچ  ینشور  ی  هیام هک  بولطم - تیعضو  نیا  ندروآ  دیدپ  رد  مادکرھ 

شترا  / ١٢/١۶/١٣٧۴ ینیمز  یورین  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

زا یرایـسب  یارب  دـیاب  اتقیقح  هک  تسا  ییاھاج  زا  یکی  یرـسفا ،» هاگـشناد  . » تسا هزیگنا  هرطاـخ  نیریـش و  رایـسب  نم  یارب  هشیمھ ، لـثم  رادـید ، نیا  مسارم و  نیا 

رد ای  دیا  هدش لیـصحتلا  غراف  هک  یزیزع  ناناوج  امـش  دوش . یم رتھب  رتشیب و  زور ، هب  زور  دمحلا  ، یماظن ، یملع و  یونعم و  تفرـشیپ  دشاب . وگلا  دوخ ، هباشم  زکارم 

یملع و زکرم  نیا  رد  اریز  دینادب ؛ ردق  مھ  امـش  دننادب ؛ ار  امـش  ردق  دیاب  مھ  مدرم  دـینادب . ار  تیلوئـسم  نیا  تالیـصحت و  نیا  ردـق  دـیتسھ ، ندـش  لیـصحتلا  غراف  فرش 

ار امـش  ردـق  دـیاب  مدرم  تسین . یمک  زیچ  نیا ، دـینک و  تمدـخ  ناشخرد  خـیرات  کی  هب  راختفارپ و  روشک  کی  هب  گرزب ، تلم  کی  هب  ات  دـینک  یم هدامآ  ار  ناتدوخ  یماـظن ،

هار رد  ناشجراخم  دندوبن و  روشک  تلم و  هب  قلعتم  دنتشاد ، هک  یفازگ  جراخم  ی  همھ اب  روشک - رـسارس  رد  نارھت و  رد  نآ - هباشم  زکارم  زکرم و  نیمھ  یزور  اریز  دننادب ؛

زکرم تمدـخ ، زکرم  ملع ، زکرم  هاگـشناد - نیا  هلمج  زا  شنوگانوگ - زکارم  ناریا و  یمالـسا  یروھمج  شترا  راگدرورپ ، لضف  هب  زورما ، دـش . یمن فرـص  نآ ، حـلاصم  روشک و 

ینادردـق و همھ  هک  تسا  هتـسیاش  تسا . نموم  ناوج  یعمج  اب  تایونعم ، دـشر  زکرم  دـجھت و  زکرم  زامن ، زکرم  نآرق ، یریگارف  زکرم  نید ، زکرم  یقالخا ، یونعم و  دـشر 

. دننک یسانشردق 

لاس ١٣٧۵  / ٠١/٠١/١٣٧۵ زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 5 
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بلط همھ  نیا روشک ، رد  هک  دننیبب  دنناوت  یمن تسین و  دنیاشوخ  چیھ  ام  نانمشد  یارب  روشک ، رد  نایوجـشناد  دادعت  شیازفا  ییوجـشناد و  روما  لوحت  ملع و  تفرـشیپ 

ی همھ هک  دندرک  یبوخ  یاھتفرـشیپ  ام ، ناناوج  هک  میدید  یملع  تاقباسم  ی  هنحـص رد  یتح  ددرگ . یم نیمات  نیمـضت و  نھیم  ی  هدنیآ هلیـسو ، نیا  هب  دوش و  یم ملع 

. تسا روشک  ی  هدنیآ هب  کمک  دوش و  یم بوسحم  رابکتسا  اب  هزرابم  اھ ، نیا

شترا  / ٠١/٢٨/١٣٧۵ ناھدنامرف  لنسرپ و  رادید  رد  تانایب 

یگدنزاس رد  دندرک . شالت  یعـس و  هشیمھ  زورما - زورید و  یھللا - بزح ناھدنامرف  مھ ، یھدنامرف  ماقم  رد  درک . تکرح  روط  نآ  یھللا ، بزح ی  هدـنامرف نآ  مھ  گنج  رد 

؛ تسین یداصتقا  یگتـسباو  طقف  اجنیا  تسا . یملع  ینف و  یگتـسباو  نآ ، دراد و  دوخ  نورد  رد  ار  یداصتقا  یگتـسباو  عطق  زا  یـشخب  شترا ، لاحرھ  هب روط . نیمھ مھ 

عطق نیا  زا  رتشیب  اما  تسھ ، ندش  عطق  لاح  رد  هتبلا  دوش . عطق  اھیگتـسباو  نیا  دـیاب  کیژولونکت . حالطـصا  هب  ینف و  یملع و  یگتـسباو  تسھ ؛ مھ  ینف  یگتـسباو 

رطاخ هب منک ، یم هیکت  شترا  رد  راکتبا  ریمعت و  یرادھگن و  یزاسھب و  یزاسون و  یور  رب  نم  هکنیا  دیناشوجب ! دیـشوجب و  شترا  نورد  رد  ناتدوخ  دیاب  دیزاسب ! دـیاب  دـینک .

، فلتخم یاھـشخب  رد  امـش  دراد . یدایز  تیفرظ  ینیمز  یورین  دراد . یدایز  تیفرظ  ییایرد  یورین  دراد . یداـیز  تیفرظ  ییاوھ  یورین  دـیراد . مھ  تیفرظ  امـش  تسا . نیا 

ار دیدج  لیاسو  نالف  رتھب ! میدیرخن ، ار  رازبا  نالف  میرادن . میا ، هدـیرخن ار  زیچ  نالف  نوچ  دـییوگن  مھ  تقو  چـیھ دـیراد . دایز  راکتبا ، یروآون و  ینف و  یملع ، راک  یارب  تیفرظ 

رگا دـینادب . ردـق  تسا ، هتـسب  نامیور  هب  ییاھاج  رد  اھ  هزاورد رگا  دـمآ . یمن رد  ناتقرع  یزاسون ، تروص  هب  ندرک  راـک  یارب  امـش  هک  میدرک  یم دراو  رگا  رتھب ! میدرکن ، دراو 

امئاد هک  اھ  نآ دنک . راداو  اھراک  رد  شالت  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  مزال  یگرزب  ی  هزیگنا دـسرب . ییاج  هب  وا  دراذـگ  یمن ناسنا  یلبنت  یراگنا و  لھـس حور  دـشاب ، زاب  اھ  هزاورد

رـس تشپ  ار  ایند  رامعتـسا  لوپ و  یھگناو ، تسا . هدش  ناور  ناشیارب  راک  دعب  هدرک و  ناشراداو  تکرح  نیا  هب  ناش  یملع دنور  هک  تسا  ببـس  نیا  هب  دـننک ، یم یروآون 

مھ هدـش  هتـشاد  هگن  بقع  یملع  ظاحل  زا  یاھروشک  دراد . دوجو  هزیگنا  اھ  نآ یارب  دـنا . هدرک طلـسم  ایند  رب  ار  ناـشدوخ  ملع ، ی  هلیـسو هب  اـھ  یبرغ زورما  دـنراد . دوخ 

رد تسین و  زاب  الماک  اھ  هار هک  مینک  یم رکش  ار  ادخ  دشاب . هتسب  اھ  هار هک  تسا  نیا  هزیگنا  داجیا  لماوع  زا  یکی  دننک . داجیا  هزیگنا  دوخ  رد  دیاب  تکرح ، تفرشیپ و  یارب 

. تسا هتسب  ییاھاج 

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

اتقیقح مھ ، مدرم  دننک . یم شالت  دوجو  ی  همھ اب  ام ، زیزع  لاعف  روھمج  سیئر رازگتمدخ و  تلود  نالوئـسم  یمالـسا و  یروھمج  تلود  زورما ، هک  مینک  یم رکـش  ار  ادـخ 

گنھرف و ملع و  راک و  دسر . یم هجیتن  هب  اھشالت  نیا  تسا . مدرم  نالوئـسم و  نایم  دنویپ  نیا  رد  زیچ ، همھ  تسا . شزرااب  یلیخ  مدرم ، ینابیتشپ  نیا  دننک . یم کمک 

دنک و راوخ  ار  نمشد  راودیما و  ار  اھتلم  دراذگب و  ریثات  روشک  نیا  تفرشیپ  رد  زور  هب  زور  دناوت  یم امش ، ی  هناخراک یرگراک و  طیحم  هاگشناد و  هاگشیامزآ و  سرد و  سالک 

رد زورما ، تسا . راـک  یریگ  تھج نآ  نیا ، دزاـس . رترود  ناشدـیلپ  فادـھا  زا  زور  هب  زور  تساـکیرما - تلود  مھ  شرھظم  هک  ار - یللملا  نیب یاـھروتاتکید  ملاـع و  نادبتـسم 

. دشاب نیا  دیاب  راک  تھج  یمالسا  یروھمج 

یمالسا  / ٠٣/١١/١٣٧۵ یاروش  سلجم  یهرود  نیمجنپ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

یداصتقا یتعنص و  یملع و  تفرشیپ  هار  رد  یماگ  رھ  زورما  و  تسا ، یھاش  متس نارود  یاھ  یگدنام بقع زا  ناریا  تاجن  روشک و  یگدنزاس  یعدم  یمالـسا  یروھمج 

ی هعـسوت هار  رد  یمادـقا  رھ  یلو  تسا . اعدـم  نآ  یتـسرد  رب  یدـھاش  یمالـسا و  یروھمج  سدـقم  ماـظن  تیناـقح  رب  یلیلد  روـشک ، یزاـسون  یداو  رد  یمادـقا  رھ  و 

بالقنا یاھراعـش  اھـشزرا و  اـھ و  ناـمرآ میکحت  تھج  رد  دریگب و  هیاـم  یمالـسا  لوصا  رکفت و  زا  هک  دوب  دـھاوخ  هارمھ  قیفوت  اـب  یتروص  رد  روشک  یزاـسدابآ  یداـصتقا و 

یلام داسف  یگتسباو و  ی  هطرو رد  یگدنزاس ، مھوت  هب  روشک  دوب و  دھاوخ  هدش  نیمضت  یقیقح و  یتکرح  یگدنزاس ، تکرح  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دشاب . یمالـسا 

. دیتلغ دھاوخن  یقالخا  یسایس و  و 

نازومآشناد  / ٠٨/٠٩/١٣٧۵ نایوجشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار روشک  لخاد  رد  اھشور  نآ  ی  هدش همجرت هدش و  لیدبت  دیسانشب ، ار  ینمشد  یاھشور  دیـسانشب ، روشک  لخاد  رد  ار  نمـشد  فوفـص  ی  همادا دیـسانشب ، ار  نمـشد 

رابکتسا دیسانشب . ار  رابکتسا  روضح  ی  همادا تاغیلبت ، رد  تاعوبطم و  رد  روشک ، یاھتیلاعف  رد  هعماج ، نتم  رد  ناتسریبد ، لخاد  رد  هاگـشناد ، لخاد  رد  دیـسانشب . مھ 

جیار تسا ، رکنم »  » مالـسا رظن  زا  هچنآ  دشابن و  یمالـسا  فورعم » ، » دـشاب تاوھـش  هب  یمرگرـس  دـشابن ، قیمع  نامیا  تلم ، نیا  نایم  رد  روشک و  نیا  رد  دـھاوخ  یم

دھاوخ یم رابکتسا  دشابن . مدرم  یگنھرف  یعامتجا و  یداصتقا و  روما  حالصا  راکتبا و  یگدنزاس و  دشاب ، یگراکیب  یلبنت و  روشک ، لخاد  رد  دھاوخ  یم رابکتـسا  دشاب .

. دشابن سرد  سالک  دشابن ، تاقیقحت  دشابن ، روشک  رد  شناد  ملع و  تفرشیپ 

سدقلاقیرط  / ٠٢/٠٣/١٣٧۶ رونام  رد  رضاح  یاھورین  رادید  رد  تانایب 

هب نوگانوگ ، یاھنامز  لوط  رد  رگزواجت  یاھتردق  نیمھ  ار  نیا  دوبن . هداتفا  بقع  هدنام و  بقع  یعامتجا ، یملع و  یرکف و  یاھتفرشیپ  گنھرف و  ملع و  ظاحل  زا  تلم ، نیا 

ار تلم  نیا  دمآ ، مالـسا  دنتـشادھگن . بقع  یملع ، یاھتفرـشیپ  یرـشب و  شناد  ندـمت و  ی  هلفاق زا  ملظ ، روز و  هب  ار  ناریا  تلم  دـندرک و  لیمحت  وا  رب  دـساف  ماکح  کمک 

شتردق دوخ و  قح  هب  درک و  رادیب  ار  وا  دز ، فرح  وا  اب  ناربمایپ  نابز  اب  هک  داتـسرف  تلم  نیا  یارب  یملعم  لاعتم ، یادـخ  دومن . انـشآ  شدوخ  یاھییاناوت  اب  ار  وا  درک و  هدـنز 

اب تلم  نیا  هک  تسا  لاس  هدجھ  دش . رادیب  تلم  نیا  دنز . یم رس  وا  تسد  هب  وا و  زا  یگرزب  یاھ  هزجعم هچ  دنک ، هدارا  دھاوخب  تلم  کی  رگا  هک  دنامھف  وا  هب  دومن . انـشآ 

زا دنک . زاب  دندوب ، هتسب  وا  ندرگ  رب  اپ و  تسد و  رد  نانمشد  هک  ار  ییوداج  یاھدنب  نیا  یرگید ، زا  سپ  یکی  تسا  هتـسناوت  یھلا  ینامـسآ و  یاھـسرد  نیا  زا  یریگ  هرھب

. دومیپ ار  یدایز  هار  ینید ، یاھشزرا  یقالخا و  ظاحل  زا  داتفا و  تکرح  هب  روشک ، یگدنزاس  یملع و  ظاحل 

سدقلاقیرط  / ٠٢/٠٣/١٣٧۶ رونام  رد  رضاح  یاھورین  رادید  رد  تانایب 

، نآ رد  هک  ییایند  تسا . ناسنا  ی  هتسیاش یایند  تسا ، هدش  رونم  هتسارآ و  رـشب  یارب  لاعتم ، یادخ  ینارون  تایآ  اب  یھلا و  ناربمایپ  دنمـشزرا  تامیلعت  اب  هک  ییایند 

شمارآ ساسحا  رگیدکی  رانک  اھناسنا  نآ ، رد  هک  ییایند  دراد . دوجو  یونعم  یلاعت  یسایس و  رادتقا  مھ  تسھ و  یتعنص  تفرشیپ  یملع و  تفرشیپ  هافر و  یدابآ و  مھ 

زا دیاب  اھگرگ  لثم  اھناسنا  یرگیدام ، یایند  رد  نوچ  درادـن ؛ دوجو  یدام  ندـمت  ی  هتخاس یایند  رد  هک  یزیچ  تسافوکـش ؛ نآ  رد  تیناسنا  دـننک و  یم نانیمطا  تینما و  و 

ینالوط و ی  هزرابم کـی  نیا ، دزاـسب . دروآ و  دوجو  هب  دوخ  یارب  یونعم ، ی  هبنج زا  مھ  یداـم و  ی  هبنج زا  مھ  ار  ییاـیند  نینچ  هک  تسا  ممـصم  ناریا  تلم  دنـسرتب . مھ 

. تسا تدم  دنلب 

، دنک زواجت  ییایفارغج  زرم  نآ  هب  تلود ، نآ  هب  روشک ، نآ  هب  هک  تسا  نآ  یپ  رد  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  تلود  ای  تلم  هک  دـننک  دومناو  روط  نیا  دنـشوک  یم هک  ییاھ  نآ

زا ار  اـھ  نآ هک  دـنراد  دوخ  یاـپ  شیپ  ناـشخرد  گرزب و  راـک  نارازھ  هعماـج ، نیا  تفرـشیپ  روشک و  نیا  یاـنب  یارب  ناریا ، یمالـسا  یروـھمج  تلود  تلم و  دـننکن . هابتـشا 

. تسا هداتفا  هار  هب  روشک  نیا  رد  دنک  تمدخ  ایند  هب  دناوت  یم هک  یندمت  یمالسا  ندمت  ملع و  ناوراک  دمحب هللا  زورما  دراد . یمزاب ییاھراک  نینچ  هب  نتخادرپ 

ناملعم  / ٠٢/١٠/١٣٧۶ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نایم رد  میناوتب  ام  رگا  تسا . لمع  ملع و  هب  مھ ، هعماج  ماوق  لمع . ملع و  زور  ینعی  رگراک ، زور  ملعم و  زور  نیاربانب ، تسا . لمع  رھظم  رگراـک ، تسا ؛ ملع  رھظم  ملعم ،

دـمحب هللا هک  میروآ  دوجو  هب  روشک  رد  سوسحم  یتفرـشیپ  هنیمز ، ود  نیا  رد  میھد و  هعـسوت  ار  راـکتبا  راـک و  تیبرت و  میلعت و  لـمع ، ملع و  ینعی  نکر  ود  نیا  ناـمدوخ ،

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 6 
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ناریا یارب  ام  میظع  بـالقنا  هک  یزیچ  نآ  دـیدرگ و  دـھاوخ  فرطرب  تالکـشم  دـش ، دـھاوخ  عیرـس  اھفدـھ  تمـس  هب  روشک  تکرح  تسا  هدـش  مھ  یداـیز  دودـح  اـت  زورما 

ی هعومجم روشک و  ملعم  ی  هعماـج ینعی  دنتـسھ  نکر  ود  نیا  ی  هدـنیامن هک  یناـسک  تسا . مھم  نکر ، ود  نیا  اذـل  دـش . دـھاوخ  کـیدزن  تسا ، هدرک  میـسرت  یمالـسا 

رایـسب روشک  یارب  رگید  بناج  زا  هریغ  یزرواشک و  یتعنـص و  تکرح  دـیلوت و  راکتبا و  راک و  هب  طوبرم  ی  هعومجم روشک و  یرگراک  ی  هعماـج و  فرط ، کـی  زا  تیبرت  میلعت و 

. دنتیمھا زئاح 

نایوجشناد  / ٠٨/١۴/١٣٧۶ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب هزرابم  رگنس  اج  همھ  و  رابکتـسا ، اب  هزرابم  زور  زور ، رھ  ناریا ، تلم  یارب  هک  دینادب  امـش  نم ! نازیزع  اما  تسا ؛ هدش  نیعم  رابکتـسا  اب  هزرابم  زور  نابآ ، مھدزیـس  زور 

یارب یراک  رھ  سکرھ  تسا . رگنس  مھ  یقیقحت  یملع و  یتلود و  راک  تسا . رگنس  مھ  هعرزم  تسا ، رگنس  مھ  هاگراک  تسا ، رگنس  مھ  سرد  سالک  تسا . رابکتسا 

هک یناسک  هب  دنوادخ  تسا . ملاع  نایوگروز  ی  همھ اکیرما و  ناھد  رب  یتشم  هک  دنک ، یم روشک  نیا  لالقتـسا  یارب  یـساسا  تکرح  کی  دـنک ، یم روشک  نیا  تفرـشیپ 

زا دعب  میا ؛ هدید میا و  هدرک هدـھاشم  ار  نآ  ام  ی  همھ هک  تسا ، هدرک  لمع  مھ  هدـعو  نیا  هب  دـمحب هللا  لاح  هب  ات  تسا و  هدومرف  کمک  ی  هدـعو دـننک ، یم تکرح  وا  هار  رد 

. دوب دھاوخ  مھ  نیا 

ناناوج  / ١٣٧٧/٠٢/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد ما ، هدینـش هک  روط  نآ هزورما  دـننک . شالت  یلیخ  ملع  لیـصحت  راک  رد  یتسیاب  تسھ ، ناناوج  رد  ورین  نیا  نوچ  تسھ . مھ  یملع  یاھراک  قیقحت و  زا  معا  لیـصحت ،

ار ناتـسریبد  ی  هرود دنک ، یمن ملع  لیـصحت  هک  یناوج  هب  ام  روطچ  تسین . یبوخ  یلیخ  زیچ  نیا  دنھد ؛ یمن تخـس  یملع  راک  راب  ریز  هدرگ  یلیخ  ناناوج  اھھاگـشناد 

راک هک  مینکن  هیـصوت  دـنک ، یمن تخـس  یملع  راک  هاگـشناد  رد  هک  ییوجـشناد  نآ  هب  اما  ناوخب ؛ سرد  ورب  هک  مینک  یم هیـصوت  دور ، یمن هاگـشناد  هب  هتـشاذگ و  فقوتم 

یورین زا  اتقیقح  ملع ، لیـصحت  راک  رد  یتسیاب  ناناوج  هک  دسر  یم مرظن  هب  دنک . تفرـشیپ  ملع  هک  دـیایب  هاگـشناد  هب  دـیاب  دـنک ؟ هچ  هاگـشناد  دـیایب  اعقاو  نکب ؟ یملع 

. دنراذگب هیام  ناشیناوج 

نکمم هتبلا  تسا . یندـشرپ  الماک  هلب ؛ هک  تسا  نیا  مداقتعا  نم  هن »؟ ای  تسا  یندـشرپ  هتفرـشیپ ، یاھروشک  اـم و  ی  هلـصاف اـیآ  : » دـیدرک حرطم  امـش  هک  یلاوس  نآ 

ام هدروآ ، دوجو  هب  ادـخ  هک  ار  شنیرفآ  تعیبط  نیا  دراد . دوجو  اش هللا  ام  یلا  ایند  رد  رب  نایم یاھھار  اما  مینک ؛ رپ  میورب  میناوتن  ام  دـنا ، هتفر اھ  نآ هک  یھار  نامھ  زا  تسا 

هدروآ لابند  هب  ار  یدـعب  مدـق  یمدـق ، رھ  زا  سپ  هتفر و  شلاـبند  ینونک  یتعنـص  ندـمت  نیا  هک  تسا  یھار  ناـمھ  هار ، کـی  دراد . دوجو  هار  نارازھ  میا . هتخانـشن تسرد 

نآ اما  تشاد ، دوجو  ایند  رد  ینعی  دوب ؛ هدشن  فشک  هتیـسیرتکلا  زور  کی  دوشب ؟ ایند  رد  هزات  فشک  کی  ددرگ و  زاب  یدیدج  ی  هچیرد هکنیا  زا  میـشاب  دیماان  ارچ  ام  تسا .

هکنیا زا  میـشاب  دیماان  ام  ارچ  دنتخانـش . دعب  اما  دنتخانـش ؛ یمن ار  شتآ  نآ ، زا  لبق  دنتخانـش . ار  راخب  یورین  هلب ، دـمآ . تسد  هب  دنتخانـش و  ناھگان  دنتخانـش ؛ یمن ار 

میسرب یھار  هب  مینک و  راک  تمسق  نیا  رد  دیاب  ام  دوش . یم هتخانش  یا  هتخانشان یاھزیچ  زور  رھ  هکنیاامک  تخانـش ؛ اددجم  ار  یا  هتخانـشان زیچ  ایند  نیا  رد  ناوت  یم

، دنتسھ قیقحت  لیـصحت و  ملع و  لھا  هک  یناناوج  صوصخب  ناناوج ، هک  تسا  نیا  هب  طقف  مھ  شجالع  دنک . زھجم  الماک  عیرـس ، یملع  یاھتفرـشیپ  هب  ار  ام  هار  نآ  هک 

. دنزادرپب تخس  راک  هب 

نارھت  / ١٣٧٧/٠٢/٢٢ هاگشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

اب یناریا ، یوجـشناد  هک  میوـگب  ار  نیا  امـش  هـب  مھاوـخ  یم نـم  اـما  تـسین ؛ اـکیرما  ی  هلاـس تـسیود یملع  تعرـس  ردـق  هـب  اـم  ی  هلاـس هد یملع  تفرـشیپ  تـعرس 

، دنک راک  لاس  یـس  رگا  تسھ ، ام  نایوجـشناد  ناناوج و  رد  صوصخب  ناریا و  تلم  رد  زورما  هک  یتزع  ساسحا  اب  شلالقتـسا ، ساسحا  اب  شنامیا ، اب  شا ، یدنمـشوھ

. دنک تفرشیپ  نارگید  لاس  دص  ردق  هب  هک  تسھ  دیما 

ناگدازآ  / ٢٧/١٣٧٧/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک دینادب  دیھدن . تسد  زا  مھ  ار  ناتدیما  دیـشاب و  هنحـص  رد  هک  تسا  نیا  دـینکن ، شومارف  ار  نآ  دـجب  نات  همھ مھاوخ و  یم مراد  عقوت  ناناوج  امـش  زا  نم  هک  یزیچ  نآ 

ار امش  هک  تسا  نیا  یارب  اھتـسینویھص و ...  تالجم ، اھ ، همانزور اکیرما ، ویدار  دھد  یم ماجنا  یمالـسا  یروھمج  هیلع  هک  ار  یجرخرپ  تاغیلبت  نیا  مامت  نمـشد ، زورما 

ردق نیا اھ  نیا درک . یراک  دوش  یمن تسین و  یندنام  روشک  نیا  رد  یمالـسا  ی  هدنیآ هک  دنک  میھفت  هنوگ  نیا ناناوج  هب  هک  تسا  نیا  یارب  دـنک . دـیماان  ناتدوخ  ی  هدـنیآ زا 

، راوگرزب ماـما  یربھر  اـب  دوخ و  میقتـسم  تکرح  اـب  دوخ ، تردـق  اـب  دوخ ، تماقتـسا  اـب  تلم  نیا  دـندرک و  یم ریوصت  شیپ  لاـس  هدزون  ار  عضو  نیا  زا  رتدـب  هک  دـنمھف  یمن

، مینک یم یگدـنزاس  میھد ، یم ماجنا  ار  نامیاھراک  میتسھ ؛ ایند  رد  تھبااب  تلم  کی  ردـتقم ، تلم  کی  زیزع ، تلم  کـی  اـم  زورما  ددرونرد . ار  عناوم  نیا  ی  همھ تسناوت 

رثکا دـح  ناـمدوخ ، ملع  یورین  زا  ناـمدوخ ، یناـسنا  عباـنم  زا  ناـمدوخ ، یلخاد  عباـنم  زا  مینک ؛ یم رتمک  زور  هب  زور  اـھزرم  نیا  زا  جراـخ  هب  ار  ناـم  هیکت مینک ، یم یروآون 

، نموم یورین  نارازھ  زورما  اما  دوب ؛ یکتم  مالـسا  هب  دـقتعم  ریغ  یاھورین  هب  یملع  ظاحل  زا  اھاج  یلیخ  رد  اـم ، زکارم  اھھاگـشناد و  هتـشذگ ، رد  مینک . یم ار  هدافتـسا 

. درک میھاوخ  تفرشیپ  رتشیب  مھ  زور  هب  زور  یھلا ، ی  هوق لوح و  هب  میا ؛ هدرک تفرشیپ  ام  دنا . هتفای شرورپ  ام  روشک  رد  دنمشناد ، ملاع و  دنم ، هقالع

سردم  / ١٢/١٣٧٧/٠۶ تیبرت  هاگشناد  رد  تانایب 

؛ دـنراد روشک  رد  گنھرف  ملع و  نایرج  تفرـشیپ  ماظن و  بالقنا و  رب  یمیظع  قح  همھ  روشک ، یاھھاگـشناد  هتبلا  دـش . یراذـگ  ناینب یدایز  یاھدـیما  اـب  هاگـشناد ، نیا 

ی هتخادرپ دیتاسا  یملع و  یاھورین  روشک ، رـسارس  یاھھاگـشناد  یارب  دناوتب  هک  فدھ  نیا  اب  دوب ؛ هدرک  سیـسات  ار  نآ  بالقنا  هک  دوب  یھاگـشناد  هاگـشناد ، نیا  یلو 

؛ دشابن موھفم  نادنچ  اھیـضعب  یارب  فرح  نیا  دنناوارف ، یبالقنا  ناجرختم  نموم و  ناناوج  روشک ، یاھھاگـشناد  رد  دـمحب هللا  هک  زورما  دـیاش  دـنک . مھارف  بالقنا  تسد 

، دـننکن یراکمھ  بالقنا  اب  دـنیاین و  اھھاگـشناد  هب  دـنداد  یم حـیجرت  دـیتاسا  زا  یخرب  هک  ناـمز  نآ  تشاد . اـنعم  یلیخ  فرح  نیا  تصـش ، ی  هھد لوا  یاـھلاس  رد  نکیل 

یضعب هتبلا  دوش  یمن هدید  یزوسلد  اھ  نآ زا  دنتفگ  یم دندرک و  یم هعجارم  ام  هب  ررکم  هک  دندوب  نایوجـشناد  تیاکـش  دروم  یـضعب  دنتفر ، یم روشک  زا  جراخ  هب  یـضعب 

. دوب هاگشناد  نیا  لیکشت  یـساسا ، رکف  نآ  تشاد . یـساسا  رکف  کی  هب  جایتحا  روشک ، یاھھاگـشناد  ی  هعـسوت دندوب  اھھاگـشناد  تمدخ  رد  هناصلخم  هنانموم و  مھ 

هرطاخ نیریش و  یلیخ  ام  یارب  نیا  دنراد . روضح  دمحب هللا  نایاقآ  ناوناب و  زا  هاگشناد  نیا  ناجرختم  نالیصحتلا و  غراف رفن  رازھ  دنچ  هک  منیب  یم منک ، یم هاگن  هدنب  زورما 

. تسا یراگدنام  ی  هبرجت و 

نایوجشناد  / ١٣٧٧/٠٧/٠٨ یمالسا  هعماج  هرگنک  نیمود  یرازگرب  تبسانم  هب  مایپ 

هنیمز هس  نیا  رد  ام  نایوجـشناد  هک  ور  نآزا هن  تسا . دنمزاین  هشیمھ  زا  شیب  نوزفازور  یونعم  تینارون  یرکف و  دشر  یملع و  تفرـشیپ  یارب  شالت  هب  هاگـشناد  نونکا ،

ور نآزا هکلب  تسا . رت  هدنباتش رترب و  رتولج و  یسب  هتشذگ  زا  هنیمز ، هس  رھ  رد  یمالسا ، بالقنا  تکرب  هب  ام  زورما  هاگـشناد  هک  دنناد  یم همھ  اریز  دنرتبقع ، هتـشذگ  زا 

لسن تلم ، نیا  نانمـشد  رگید  راب  زورما  ایناث  تسا و  یـسایس  ینید و  یملع و  یاھ  هصرع ی  همھ رد  ینونک  لسن  شرورپ  ورگ  رد  روشک ، لالقتـسا  تزع و  ظفح  الوا  هک 

. دنا هتخاس دوخ  رگناریو  یاھ  هئطوت فدھ  ار  نایوجشناد  هژیو  هب  ناوج و 

ماظن  / ١٣٧٧/٠٨/٢۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

مالسا ردص  ناناملسم  هک  نانچمھ  دننک ؛ یم هدافتـسا  نآ  زا  ناشتیفرظ ، دادعتـسا و  ردق  هب  یرـشب ، یاھعمج  زا  یعمج  رھ  دارفا و  زا  یدرف  رھ  ینامز ، رھ  هرود و  رھ  رد 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 7 
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هب دنیامن و  تیادھ  تسار  هار  هب  ار  یدایز  یاھناسنا  دننکارپب و  زور  نآ  یایند  رسارس  هب  ار  هدنشخرد  رون  نیا  دننک و  هدافتـسا  تثعب  تقیقح  تثعب و  موھفم  زا  دنتـسناوت 

خیرات و دنلب  یاھراوید  یارو  زا  مھ  زونھ  هک  دنروآ  دیدپ  ملاع  رد  یـشناد  تمظع و  تیندم و  نانچ  نآ دنتـسناوت  خیرات  زا  یا  هھرب رد  نآ ، زا  دـعب  دـنناشکب . تیدوبع  تقیقح 

تقو رھ  مھ  راـصعا  ی  همھ رد  تسا . یندـم  یتـفرعم و  یرکف و  یتعنـص و  یملع و  تفرـشیپ  نآ  معن  هـب  مـعنتم  اـیند  دوـش و  یم هدـید  نآ  ولـالت  خـیرات ، ینـالوط  لـصاوف 

هدرک دنمتداعـس  ار  دوخ  دربب ، هرھب  دوخ  تیفرظ  ردق  هب  تسناوت  هک  یناسنا  رھ  دندش . تخبـشوخ  دـنریگب ، ار  ناشدوخ  بسانم  ی  هرھب مالـسا  زا  دنتـسناوت  ناناملـسم 

ناریا تلم  دروآ . اھناسنا  یارب  مالـسا  هک  دوب  یزیچ  نآ  زا  یوترپ  حرط و  یمالـسا  ماـظن  نیا  لیکـشت  میظع و  بـالقنا  نآ  ینعی  داـتفا  قاـفتا  یمالـسا  ناریا  رد  هچنآ  . تسا

یناـسنا و یملع و  تھج  زا  وا  هب  مالـسا ، زا  یرود  رطاـخ  هب  دوـب . هتفرگ  هلـصاف  یلیخ  دوـخ ، یناـسنا  ناـش  زا  تشاد . یکیراـت  راـگزور  ناریا  تلم  تـشاد . یدـب  یگدـنز 

ماکحا دناسرب ؛ مالسا  ی  همشچرس هب  ار  دوخ  میظع ، یتکرح  اب  تسناوت  تلم  نیا  مالسا ، تفرعم  مالـسا و  اب  ییانـشآ  تکرب  هب  دوب . هدش  متـس  یداصتقا  یـسایس و 

مالـسا فراعم  قامعا  رد  دربب ؛ هرھب  نآ  زا  دـشیدنیب و  مالـسا  هب  دـنک ؛ مھارف  شدوخ  یارب  ار  ماکحا  نیا  هب  لمع  ناکما  دـھد ؛ رارق  لمع  ضرعم  رد  شدوخ  یارب  ار  مالـسا 

. دوش انشآ  نآرق  اب  دنک و  روغ 

رد روجھم  رما  کی  نآرق  زورما  دـنا . هتـشادرب ار  یدـنلب  یاھماگ  تسھ ، اھ  نآ رد  هک  ییافـص  تینارون و  تیونعم و  ی  هیامرـس نامھ  اب  ناـناوج  اـم  روشک  رد  دـمحب هللا  زورما 

؛ دنھد یم رارق  هدافتسا  دروم  ار  نآرق  فراعم  دننک و  یم ادیپ  طابترا  دنریگ ، یم سنا  نآرق  اب  مدرم  تاقبط  دنوش ؛ یم انـشآ  نآرق  اب  ناناوجون  ناناوج و  تسین . ام  ی  هعماج

، نیا تسین ؛ هار  نایاپ  نیا  اما  میا ؛ هتفر شیپ  دوب ، ام  دوخ  تمھ  هک  هچنآ  ردـق  هب  ناوت و  تیفرظ و  ردـق  هب  ام  هتبلا  دوش . یم ارجا  روشک  رد  مھ  مالـسا  ماکحا  زا  یرایـسب 

، دننک یمالسا  قیاقح  یمالسا و  فراعم  تمس  هب  تلم  نیا  یمومع  تکرح  فقو  ار  دوخ  دوجو  تلم  نیا  نازوسلد  دنک و  تمھ  یتلم  رگا  تسین . مالسا  تیفرظ  ی  همھ

؛ تسا زاب  نادیم  تفرـشیپ ، یارب  مالـسا ، ی  هیاس ریز  رد  تسا . جراخ  مھ  ناسنا  نامگ  سدح و  قفا  زا  هک  تسا  ناشخرد  یردق  هب  دمآ ، دھاوخ  اھ  نآ تسد  هب  هک  هچنآ 

. یناسنا گرزب  یاھ  نامرآ تلادع و  یدازآ و  مھ  یندم و  یالتعا  تزع و  مھ  یسایس ، تفرشیپ  مھ  یقالخا ، تفرشیپ  مھ  یلمع ، تفرشیپ  مھ  یملع ، تفرـشیپ  مھ 

زا اھ  نآ دراذـگ  یمن هک  تساھ  ناسنا یھاتوک  تسام ، یتمھ  مک یتمھ و  یب درادـن . دوجو  ناسنا  یارب  یدـح  باجح و  چـیھ  مالـسا ، ی  هیاـس ریز  یمالـسا و  طـیحم  رد 

لھا نادنمشناد و  نادنمشیدنا و  نارکف و  نشور رگا  هک  تسا  میظع  یراک  مالسا ، فراعم  زا  ندرب  هرھب  مالـسا و  هب  تشگزاب  یمالـسا ، طیحم  رد  دننک . هدافتـسا  مالـسا 

. دنربب یدایز  یاھ  هرھب تسناوت  دنھاوخ  دنزادرپب ، نآ  هب  مالسا  یاھروشک  زا  یروشک  رھ  رد  تفرعم  ملع و 

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

هک ناوج  دادعتسااب و  شوھاب ، گرزب ، تسا  یتلم  ام ، تلم  هکنیا  زا  تسا  ترابع  وس  کی زا  ام  طیارش  دسرتب . نمـشد  دیاب  هک  تسا  یطیارـش  طیارـش ، نیا  دینیبب  امش 

یوس زا  تسا و  ریظن  مک دنتـسھ ، عبانم  بحاـص  هک  ینوگاـنوگ  یاـھروشک  رد  هک  ینیمزریز  ینغ  عباـنم  دوجو  وس  کـی زا  دـنھد  یم لیکـشت  ناـناوج  ار  تلم  نیا  تیرثکا 

نیمز نیمھ  رب  روشک  نیا  رب  هک  دوب  زور  کی  دھد . یم یرکف  یملع و  لماکت  دشر و  شالت ، تیلاعف ، اھدادعتسا ، زورب  روضح ، ناکما  مدرم  هب  هک  تسا  یماظن  دوجو  رگید ،

نیا هب  اھییاپورا  دورو  زا  لاس  دـص  لوط  رد  هک  دوب  نیا  دنتـشک ، یم ار  اھدادعتـسا  هکنیا  رب  لیلد  دنتـشک . یم ار  اھدادعتـسا  هک  دـندوب  مکاح  ییاھتموکح  عبانم  نیمھ  رب  و 

، روشک نیا  رد  اـھ ، یولھپ نارود  رد  مھ  دـعب  راـجاق ، نارود  مود  ی  همین رد  لوا  ینعی  یـسمش  یرجھ  ات ١٣۵٧  یاھلاس ١٢۵٧  دودـح  زا  الثم  بالقنا  عورـش  لاس  ات  روشک 

رگید یاج  دندیدزد ، دندرک ، بذج  دش ، ادیپ  مھ  یا  هتسجرب مدآ  رگا  دنتشاذگن . ینعی  دشن ؛ هدید  یملع  نوگانوگ  یاھ  هدیدپ یملع و  رکفتم  زغم  یملع ، تفرـشیپ  ملع ،

لاح رد  ار  ام  روشک  تفر ، یم یدام  یزاسون  ندـمت و  تفرـشیپ و  تمـس  هب  یزوریپ و  تمـس  هب  هبـسا  راھچ  اـیند  ی  همھ هک  ینارود  نآ  رد  دـندرک . هدافتـسا  وا  زا  دـندرب و 

رد اما  میتشاد ؛ مھ  اروش  سلجم  تاعوبطم و  هاگشناد و  حالطصا  هب  یا ، هرود رد  هتبلا  دندرک . مرگرـس  تسا ، مس  تلم  کی  یارب  هک  ییاھزیچ  هب  دنتـشادھگن و  یتخبدب 

دمحب هللا زورما  . دوبن حرطم  الـصا  هدـنیآ  مدرم و  عفانم  دوب و  حرطم  روشک  زور  نآ  نالوئـسم  عفانم  ناگناگیب و  عفانم  لوا ، ی  هجرد رد  نآ  یارب  هک  دوب  یرابج  هاگتـسد  رایتخا 

سرد دناوت  یم دنک ، دشر  دناوت  یم ناوج  دھد . یم تلم  هب  دشر  ناکما  هک  تسا  راک  رس  رب  یماظن  هک  تسا  نیا  تلم  نیا  روشک و  نیا  گرزب  رایسب  تایـصوصخ  زا  یکی 

دوخ زا  روشک  نالوئـسم  هک  تسا  هدش  بجوم  ماظن  نیمھ  دوجو  دنک . دامتعا  دوخ  هب  دناوت  یم دزاسب ، دناوت  یم دنک ، عارتخا  دناوت  یم دنک ، تفرـشیپ  دناوت  یم دـناوخب ،

. تسا یمدرم  یمالـسا ، یاروش  سلجم  تسا . یمدرم  روـھمج ، سیئر تسا . یمدرم  تلود ، دـننک . کرد  ار  مدرم  تالکـشم  دـنمھفب و  ار  مدرم  یاـھدرد  دنـشاب ؛ مدرم 

، دنمھفن ار  ینارگ  دنمھفن ، ار  مدرم  درد  هک  دنتـسین  یناسک  دنتـسین ؛ اھ  هداز نایعا اھ و  هداز فارـشا زا  مادک  چیھ نارگید ، نارگید و  هیئاضق ، ی  هوق روشک ، نالوئـسم  داحآ 

کی تلم و  کی  یارب  مالسا ، زا  یوریپ  هک  تسا  مالسا  زا  یوریپ  طخ  نآ ، دراد و  دوجو  ینشور  طخ  روشک  نیا  رد  رتالاب ، اھ  نیا ی  همھ زا  دنسانشن . دنمھفن و  ار  یگنـسرگ 

ساسح هدنز ، رادیب و  تلم  اب  تسا  یروشک  ام ، روشک  تسا . هناگیب  لباقم  رد  میلـست  لوبق  مدع  هناگیب و  یرکون  لوبق  مدع  طخ  تسا  ترخآ  ایند و  تزع  ی  هیام روشک ،

. تسا یناحور  روھمج ، سیئر دنتـسھ . یدـبعتم  نیدـتم و  دارفا  دنتـسھ ، راک  سار  رد  هک  یناـسک  یمدرم . تلود  بوخ و  نالوئـسم  یاراد  نوگاـنوگ ، لـئاسم  هب  تبـسن 

نید نانمـشد  یارب  تفرـشیپ و  دشر و  ی  هیام روشک  کی  یارب  نیا  دنتـسھ . نید  هب  دـنبیاپ  اقیمع  دنتـسین ، یناحور  سابل  رد  هک  ییاھ  نآ یتح  نالوئـسم ، زا  یرایـسب 

. تسا هدننک  نارگن

تفرـشیپ نارمع و  یدابآ و  یگدـنزاس و  ظاحل  زا  یراتفرگ  همھ  نآ  اب  سدـقم  عافد  نارود  رد  گنج و  نارود  رد  یتح  تسا  هداتفا  قافتا  هلاـس  تسیب نارود  نیا  رد  هک  هچنآ 

زا تسا  مھم  نآ  ی  هدـنیآ یارب  تلم و  کی  یارب  هک  ییاھـصخاش  نیا  ی  همھ ینعی  هریغ  یتاقیقحت و  زکارم  ی  هعـسوت اھھاگـشناد و  ی  هعـسوت یملع و  تفرـشیپ  یدام و 

هزراـبم نیملـسم  یرادـیب  اـب  مالـسا و  یناـھج  تضھن  اـب  هک  یرابکتـسا  هاگتـسد  نآ  یارب  نیا  اـیآ  تسا . رت  تیفیکرپ رت و  مجحرپ رتشیب و  بتارم  هب  هلاسدـص  نارود  ماـمت 

! دـننک نیعم  هجدوب  ناشدوخ  سلجم  رد  نآ ، اب  هزرابم  یارب  دـیاب  هک  هتبلا  دـنریگب ؛ عضوم  شلباقم  رد  دـیاب  هک  هتبلا  تسا ؛ کاـنرطخ  هک  هتبلا  تسین ؟ کاـنرطخ  دـنک ، یم

ی هدرپ تشپ  رد  هک  هچنآ  تساھ ، نآ یاھلد  رد  هک  هچنآ  اـما  تسا ؛ راکـشآ  رھاـظ و  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، درک ! نیعم  هجدوب  یمالـسا ، یروھمج  اـب  هزراـبم  یارب  اـکیرما 

دنـسرت و یم روـشک  نیا  زا  مدرم و  نیا  زا  ماـظن و  نیا  زا  هک  تسا  نیا  یارب  تسیچ ؟ یارب  نیا  تـسا ! رتـشیب  بـتارم  هـب  تساـھ ، نآ یایـس  ناـمزاس  یتـینما و  یاـھراک 

تسد هب هدنز  یوگلا  کی  ناملسم  یاھتلم  دش  دھاوخ  مھ  رتدنت  تفرشیپ  گنھآ  راگدرورپ  لضف  هب اش هللا  نا  هک  دنک  تفرشیپ  گنھآ  نیمھ  اب  رگا  روشک  نیا  هک  دنناد  یم

. دروآ دنھاوخ 

١٣٧٧/١١/١٣ /  ( ناناوج یمالسا و  بالقنا  زور   ) رجف هھد  زا  زور  نیمود  رد  ناناوج  اب  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

نادـیم رد  ایند و  یملع  یاھنادـیم  رد  ام  هک  ناـناوج  امـش  صوصخب  دـناد  یم روشک  نیا  رد  یـسکرھ  هک  تسین  یکـش  دـینک . یم هدـھاشم  ار  روشک  ینونک  عضو  اـمش 

. میناسرب تسام ، ی  هتـسیاش هک  یا  هطقن نآ  هب  ار  نامدوخ  ات  مینک  شالت  دـیاب  اھلاس  هک  میتسھ  ییاھروشک  وزج  تاقیقحت ، یملع و  یاھتفرـشیپ  یرواـنف و  تعنص و 

نیا امـش  دـنک . هدافتـسا  تلم  نیا  ناشورخ  دادعتـسا  زا  روشک و  نیا  میظع  تیفرظ  زا  تسناوتن  هک  تسا  یتیافک  یب میژر  تموکح  لاس  هاجنپ  رثا  رب  یگداتفا ، بقع نیا 

اھدادعتـسا نیا  زا  هتـشذگ ، رد  دننک ! یم ادیپ  یزربت  روھظ و  زورب و  هچ  ایند ، یملع  تاقباسم  یاھنادیم  رد  ام  ناناوج  دینیبب  دینیب . یم دـینک و  یم هاگن  ار  زورما  دادعتـسا 

دنتـشاذگ یم اھیـضعب  هتبلا  دـندرک . یم هدافتـسا  نآ  زا  ناشدوخ  عورـشمان  یاـھ  هتـساوخ فادـھا و  تھج  رد  افرـص  دـش . یم ییاـنتعا  یب اـھ  نآ هب  دـش و  یمن هدافتـسا 

. دریگ ماجنا  یراک  دیآ و  دوجو  هب  یششخرد  چیھ  اھ  نآ یاھدادعتسا  رد  هکنآ  نودب  نکیل  دندنام ؛ یم مھ  اھ  یلیخ دنتفر ، یم

١٣٧٧/١١/١٣ /  ( ناناوج یمالسا و  بالقنا  زور   ) رجف هھد  زا  زور  نیمود  رد  ناناوج  اب  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

یکاپ و نیع  رد  هک  میھاوخ  یم ناوج  زا  ام  میتشاد . راظتنا  ناوج  زا  بالقنا  زا  لبق  بالقنا و  لوا  زور  رد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  انیع  میراد ، راظتنا  ناوج  زا  زورما  ام  هک  هچنآ 

اعقاو دـھد ، رارق  راعـش  شدوخ  یارب  ار  اوقت  دزیھرپب ، یگراکیب  یلبنت و  زا  دـنک ، راک  دـشاب ، قالخ  دـشاب ، راکتبا  لھا  دـشاب ، روشرپ  دـشاب ، طاشناب  یراد ، نید ییاسراپ و 

زامن یاھ  هبطخ رد  نآ  هب  عجار  مھ  یحرـش  تقو  کی نم  مرظن  هب  تسھ . مھ  یبوخ  یانعم  دننک و  یم انعم  یـسراف  رد  هک  یراکزیھرپ »  » یانعم نامھ  دـشاب  اوقت  لابند 

هب شا و  هداوناـخ هب  شروـشک ، هب  تمدـخ  شدوـخ و  دـشر  شدوـخ ، لـماکت  هار  رد  تسا ، یناوـج  شمـسا  هـک  یمیظع  یورین  نـیا  زا  دـشاب ، راد  نتـشیوخ مـتفگ  هـعمج 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 8 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2921
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2927
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2927
http://farsi.khamenei.ir


روشک رد  هک  یتقو تسھ ؛ راظتنا  کی  ناوج  زا  تسھ ، گنج  روشک  رد  هک  یتقو دراد . ییاضتقا  کی  مھ  تقو  رھ  میراد ؛ ار  راـظتنا  نیا  ناوج  زا  اـم  دـنک . هدافتـسا  شطیحم 

فرط نیا  هب  روشک  زاـین  تسا و  قـیقحت  یملع و  تفرـشیپ  ملع و  نادـیم  هک  مھ  یتـقو  نآ  تسھ ؛ راـظتنا  کـی  تسھ ، هنوـگ  نیا شـالت  یگدـنزاس و  نتخاـس و  ی  هرود

، شیاھدنـسپ اھتـساوخ و  یاـضتقا  هب  شلغـش ، یاـضتقا  هب  شدادعتـسا ، یاـضتقا  هب  یناوج  رھ  زا  مییوگب  هک  تسا  نیا  مھ  تسرد  تسھ . راـظتنا  نیا  ناوـج  زا  تسا ،

روتوم انعم  کی  هب  اتقیقح  ناناوج ، تسا . روشک  تکرح  یارب  یروتوم  دـھد و  یم لکـش  ار  اـم  یلم  میظع  تکرح  عقاو  رد  تاراـظتنا ، نیا  عومجم  هک  دراد  دوجو  یتاراـظتنا 

یکاپ و اب  دنتـسھ ، هک  اجرھ  رد  مادـکرھ  دوب . دـنھاوخ  روشک  نارازگراک  ناریدـم و  نانز و  نادرم و  هک  ناـشیادرف  رد  مھ  دـنناوج ، هک  ناـشزورما  رد  مھ  دـنروشک ؛ ی  هکرحم

. دنریگ راک  هب  ار  یناوج  میظع  یورین  نیا  اوقت ، یراد و  نید ییاسراپ و 

هعسوت  / ١٣٧٨/٠٢/٣٠ موس  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

یهدـنیآ جاودزا و  لـیبق  زا  ییاھهغدـغد  عفر  یارب  شـالت  و  یریذپتیلوئـسم ، یملع و  یونعم و  تفرـشیپ  یارب  دـعاسم  یاـھهنیمز  داـجیا  ناـناوج ،»  » عوضوم هب  ماـمتھا 

. نانآ یملع  یلغش و 

اھهاگشناد  / ١٣٧٨/٠٧/٠۶ ییاشگزاب  تبسانم  هب  مایپ 

هلباقم رد  تیلوئسم  نیرتگرزب  دنک . فرصنم  یبالقنا  ی  هیحور نید و  ملع و  میقتسم  طارص  زا  ار  هاگـشناد  هک  تسا  شالت  رد  مھ  زورما  نمـشد  هک  دننیبب  دنناوت  یم همھ 

دنھاوخ لمع  تیلوئـسم  نیا  هب  هتـشذگ  ساسح  عطاقم  یخرب  دننام  انیقی  و  تسا ، نایوجـشناد  هچ  دیتاسا و  هچ  زیزع  نایھاگـشناد  دوخ  شود  رب  نانمـشد ، هئطوت  اب 

یا هرھچ رھ  اـب  اـجرھ و  رد  ار  نمـشد  دنـشاب . هتـشاد  رظن  ریز  ار  روشک  ناـھج و  یـسایس  ثداوـح  هنارایـشوھ  هک  تسا  نآ  میوجـشناد  نادـنزرف  زا  بناـج  نیا راـظتنا  درک .

افصم طیحم  دنھدن و  یسک  هب  هاگشناد  رد  ار  نید  ملع و  دنور  رد  لالخا  ی  هزاجا یطئارش  چیھ  رد  دنھد . صیخشت  ینیبزیت  اب  ار  هنامصخ  یاھشور  اھفدھ و  دنـسانشب و 

. دننک ظفح  یبالقنا  شالت  نیدت و  دھعت و  اب  هارمھ  یملع  عیرس  تفرشیپ  یارب  ار  یئوجشناد  طاشنرپ  و 

فیرش  / ١٣٧٨/٠٩/٠١ یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

نوچ درادن ؛ یملع  درب  امـش  روضح  تعاس  کی  ردق  هب  ینارنخـس ، تعاس  دـص  دـنزاس ! یمن مھاب  نید  ملع و  هک  دنـشکب  داد  دـننک و  ینارنخـس  دننیـشنب  اھیـضعب  الاح 

رایـسب رـصانع  نآ  تسا ؛ ناتیاھ  هیامرـس بذـج  نآ  دـیدش ؛ لوا  ایند  رد  هک  تسا  یـضایر  ی  هقباسم نآ  تسا ؛ ناـتیاھ  تاـبور ی  هقباـس نآ  دـیراد . روضح  دـیتسھ و  اـمش 

، روشک یاھھاگـشناد  زا  یرایـسب  زا  ینید ، یرنھ  یاھراک  نید و  نآرق و  یاھنوناک  هاگـشناد ، نیا  رد  نآلا  تسا . ناـتینید  یاـھ  هیاـم مھ  نیا  تسا ؛ ناـتیملع  ی  هتـسجرب

ناکما رب  لیلد  نیرتاسر  نیرتھب و  هعوقو ؛» یش  ناکما  یلع  لیلدلا  لدا  : » اھیضعب لوق  هب  سپ ، معلطم . اھ  نآ زا  یضعب  زا  مھ  نم  دنلوغشم ؛ رت  لاعف رت و  هدنز رت ، هتسجرب

ی هراب رد  هک  یئیـش  نیمھ  مینیب  یم دـعب  تسین ، نکمم  ای  تسا  نکمم  زیچ  نـالف  نیا  اـیآ  هک  مینک  یم ثحب  اـم  یتقو  دـتفیب . قاـفتا  زیچ  نآ  دوخ  هک  تسا  نیا  یزیچ ،

افرص یاھثحب  لابند  راک و  یب یاھ  مدآ داد ؛ دنھاوخ  همادا  ثحب  هب  یا  هدع مھزاب  هتبلا  دوش . یم مامت  اھثحب  رگید  دراد ، دوجو  جراخ  رد  نآلا  مینک ، یم ثحب  شعوقو  ناکما 

ای تسا  راگزاس  یملع  تفرشیپ  اب  ینید ، لمع  ینید و  شیارگ  یبالقنا ، شیارگ  ایآ  مینیبب  مینک  ثحب  : » دننزب فرح  دننیشنب و  اجنآ  اجنیا و  دنتـسین . مک  ایند  رد  ینھذ ،

نآ نم و  زیزع  بوخ و  رایـسب  نایوجـشناد  امـش  دوجو  اجنیا و  رد  یملع  ی  هعومجم نیا  دوجو  هاگـشناد و  نیا  دوجو  دـننک ! ثحب  بش  ات  دننیـشنب  بوخ ؛ یلیخ  تسین »!

. دنک یم بوسحم  اجیب  لمھم و  هدیاف و  یب ار  اھثحب  نیا  ناتبوخ ، رایسب  دیتاسا 

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٩/٢۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

، دنکن تلفغ  نآ  زا  دیاب  امتح  گرزب ، یاھراک  رانک  رد  یملع و  تفرـشیپ  رانک  رد  یگدنزاس ، رانک  رد  هک  ییاھراک  هلمج  زا  تسا ، تفرـشیپ  لھا  هک  یتلم  هدـنز و  تلم  کی 

یگرزب یاھراک  دھاوخب  دشاب و  هتـشاد  یگرزب  یاھ  نامرآ هک  درک  ضرف  ار  یتلم  دوش  یمن تسا . ندوب  هدنز  تیـصاخ  نیا  تسا . هلحرم  رھ  رد  نمـشد  یاھفدھ  تخانش 

لثم مھ  اھ  نآ دنطلـسم ، اھ  نآ رب  مھ  ناگناگیب  دنرادن ، ناشتـشونرس  راک  هب  یراک  دنا ، هدیزخ یا  هشوگ هب  هک  دنتـسھ  ییاھتلم  هلب ؛ دشاب . هتـشادن  نمـشد  اما  دـنکب ؛

هک درادن  یموزل  چیھ  دننک ، یگدنز  روط  نامھ دنھاوخب  رگا  اھ  نآ هتبلا  دننک ! یم هدافتسا  اھ  نآ زا  دنھاوخ ، یم هچرھ  نئاخ  یاھناپوچ  لثم  ناگناگیب  دنرچ و  یم دنفـسوگ 

مک یلیخ  دنـشاب ، هتـشاد  دوـجو  رگا  داد . غارـس  دوـش  یم مک  یلیخ  ار  ییاـھتلم  نینچ  اـیند  رد  زورما  هتبلا  درادـن . دوـجو  ناـشیارب  یا  هدـنیآ نوـچ  دنـشاب ؛ اـھرکف  نیا  هب 

رد ناگناگیب  ی  هلخادـم هب  دومن و  هاتوک  ار  ناگناگیب  تسد  درک و  مایق  ناگناگیب  تلاخد  هیلع  هک  ناریا  تلم  لثم  یتلم  لاحرھ ، هب دـنا . هدـش رادـیب  اھتلم  هرخـالاب  دنتـسھ .

هاگتـسد داد و  همتاـخ  دوخ  یداـم  نوگاـنوگ  عباـنم  یتـفن و  عباـنم  زا  ناـگناگیب  تراـغ  هب  ناریا  تلم  دراد . نمـشد  تسین  یکچوـک  یاـھراک  اـھ  نیا داد  ناـیاپ  دوـخ  روـشک 

. دوب دھاوخن  نمشد  نودب  دراد و  نمشد  هرخالاب  تایصوصخ ، نیا  اب  تلم  نیا  تخادنارب . نب  خیب و  زا  درک و  نک  هشیر  درک ، یم راک  ناگناگیب  عفن  هب  هک  ار  یتموکح 

ناملعم  / ١٣٧٩/٠٢/١۴ نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

دیلوت ار  تورث  هک  تسا  رگراک  دراد . رگراک  تشگنارـس  زا  دراد ، تورث  یدام و  دـشر  هچرھ  یروشک  رھ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  یکی  تسا : تھج  ود  زا  مھ  نارگراک  زا  لیلجت 

هک یلماع  رـصنع و  نآ  دـنام . دـھاوخ  هدوھیب  ناشراک  یداصتقا ، نارکفتم  نازیر و  همانرب ناحارط و  ی  همھ دـشابن ، رگراک  رگا  دروآ . یم دوجو  هب  ار  یداصتقا  دـشر  دـنک و  یم

تلم داحآ  ی  همھ ندرگ  هب  یگرزب  قح  رگراک  سپ  تسا . رگراک  ی  هجنپرـس دشخب ، یم ققحت  لمع  ماقم  رد  ار  داصتقا  ملع  یاھتفرـشیپ  اھ و  همانرب اھفدھ و  رکف و  ی  همھ

. دھد یم ناماس  یلعف  یلمع و  زور و  هب  زور  روط  هب  ار  مدرم  یگدنز  هک  تسوا  راک  لوصحم  هکنیا  رطاخ  هب  دراد ؛

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٢٣ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

، نیناوق هعماـج . یگدـنز  هب  طوبرم  قطاـنم  ی  همھ رد  تساـجک ؟ رد  ولج  هب  تکرح  نیا  دـیایب و  دوجو  هب  دـیاب  مییوگ  یم هک  یلوحت  نیا  تساـجک ؟ رد  اھتفرـشیپ  نیا  اـما  و 

ماظن رد  ددرگ . لصاح  تفرـشیپ  دریگ و  تروص  لوحت  یتسیاب  زور  هب  زور  مدرم ، یمومع  قـالخا  رد  گـنھرف و  رد  دوش . رت  لـماک رتھب و  زور  هب  زور  دـیاب  دـنک و  یم ادـیپ  لوحت 

، نیب نشور عاجش و  رکفاب و  یاھناسنا  یتسیاب  هیملع ، یاھ  هزوح رد  یتح  روشک ، ی  هرادا تموکح و  روما  رد  رنھ ، رد  یداصتقا ، یاھتیلاعف  رد  روشک ، یشزومآ  یملع و 

تالوحت دنورب و  شیپ  اھشزرا  نامھ  بوچراچ  رد  تساھـشزرا . نامھ  ساسا ، دننک . لابند  ار  دیدج  یاھ  نامرآ دیدج و  یاھرکف  دیدج ، یاھراک  دیدج ، یاھـشور  زور  هب  زور 

تـسیب لاس ، هد  رھ  ینعی  تسین ؛ مھ  یندـش  مامت  لماکت ، نیا  تسین . مھ  یندـش  مامت  دوش و  یم زور  هب  زور  لماک و  بالقنا  کی  بـالقنا ، تقو  نآ  دـنروآ . دوجو  هب  ار 

. تسا هدش  داجیا  یقرت  تفرشیپ و  فلتخم ، یاھشخب  رد  هک  دید  دھاوخ  دنک ، هاگن  روشک  هب  ناسنا  رگا  راب ، کی لاس 

لیبدرا  / ٠٣/١٣٧٩/٠۵ ناتسا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

ادیپ دادتما  نیمزرس  نیا  رد  نامز  لوط  رد  اوقت  ملع و  تفرشیپ  ی  هلسلس رانک  رد  مدرم ، نیا  یونعم  توق  مدرم و  تعاجش  تناید و  ی  هلـسلس هک  مینک  یم رکـش  ار  ادخ 

نایرکـشل دـنھد . تسکـش  هبترم  ود  ار  لوغم  نایرکـشل  دنتـسناوت  هک  دنتـسھ  ناریا  روشک  رد  یمدرم  دودـعم  وزج  مھ  هیوفـص  نارود  زا  لـبق  زا  لـیبدرا  مدرم  تسا . هدرک 

مھ دعب  دندرک . ینیشن  بقع دندروخ و  تسکش  مدرم  زا  هبترم  ود  لوغم ، نایرکشل  لیبدرا ، رد  دندرک . یم ینیـشن  بقع هب  راداو  باعرا  اب  ار  مدرم  دنتفر ، یم اجرھ  لوغم ،

. دیآ دوجو  هب  هیوفص  نارود  رد  ردتقم  یعیش و  گرزب  ناریا  هک  دنھد  رارق  یعورش  ی  هطقن ار  اجنیا  دنتسناوت  نموم  مدرم  عاجش و  تالیا  فیاوط و  نیا 

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

« ناريا يملع  تفرشیپ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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دینک و یم هاگن  طیسب  مسج  کی  تروص  هب  گنس  ی  هرذ ای  کاخ  ی  هرذ کی هب  امش  هک  یزور  نآ  دش . دھاوخ  رت  مکحتسم ینید  نامیا  یاھ  هیاپ دنک ، تفرشیپ  ملع  هچرھ 

، ار نآ  مظن  دـیدرک  هدـھاشم  ار  مسج  نیا  رد  دوجوم  یمتا  رـصانع  تارذ و  مامت  اھ و  لوکلوم مامت  هک  یتقو  نآ اما  دـیراد ؛ نامیا  عون  کی  هدرک ، قلخ  ار  نیا  ادـخ  دـییوگ  یم

. دوب دھاوخ  یرگید  عون  امش  نامیا  تفرعم و  تسا ، نیا  قلاخ  ادخ  دیتفگ  ار و  نآ  صاوخ  ار ، نآ  تاریثات  ار ، نآ  ی  هدیچیپ یسدنھم  ار ، نآ  تکرح 

رد هدرشف  یاھورین  هچرھ  دریگ ، رارق  ملع  تقد  ریز  رد  رتشیب  تارذ ، اھارحص و  اھایرد و  هچرھ  دوش ، هتخانـش  رتشیب  اھناشکھک  هچرھ  دنک ، تفرـشیپ  رتشیب  ملع  هچرھ 

تسا نکمم  درک . دھاوخ  ادیپ  یرت  مکحتسم هاگیاپ  تسا ، هدیچیپ  میظع و  هاگتسد  نیا  ی  هدننک مھارف هدننیرفآ و  هک  ییادخ  هب  نامیا  دوش ، هتخانش  رتشیب  ناسنا  دوجو 

هب دـنک ، فرطرب  ار  ذـغاک  نیا  یاھ  نیچ دـنک ، زاب  ار  ذـغاک  نیا  تسا  نکمم  یکی  اما  دـننک ؛ هاگن  کچوک  ی  هدـئاز کی  تروص  هب  هدـش  هلاچم  هدرـشف و  ذـغاک  کی  هب  یـضعب 

، تسھ ناـسنا  دودـحم  دوجو  رد  هک  ار  یمیظع  یاوق  زورما  دـمھفب . ار  نآ  تاـملک  دـناوخب و  هناد  هناد  تسھ ، نآ  رد  هک  ار  یطوطخ  دـعب  دـیایب ؛ رد  یگرزب  ی  هحفـص تروص 

یتـسرد هـب ار  ناـسنا  زغم  زوـنھ  دـننک  یم فارتـعا  هـک  زغم ؛ رد  اـضعا و  یاپاترــس  یاـھ  لوـکلوم ماـمت  رد  دوـجو ، تارذ  رد  باـصعا ، ی  هلــسلس رد  دـنک ؛ یم فـشک  مـلع 

. دوش یم رت  یوق شنامیا  دنک ، یم هاگن  ار  اھ  نیا ناسنا  یتقو  دنا . هتسنادن دنا و  هتخانشن یتسرد  هب ار  ناسنا  زکرمت  تردق  دنا و  هتخانشن ار  ناسنا  یاوق  دنا ؛ هتخانشن

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

طیحم هب  دنک ، تفرشیپ  داوس  ملع و  حطس  ای  یونعم  ظاحل  زا  هچ  یـسایس ، ظاحل  زا  هچ  یداصتقا ، ظاحل  زا  هچ  تسا  بولطم  نآ  یارب  هک  یتمـس  هب  دھاوخب  روشک  رگا 

. دـننک یمن تمدـخ  روشک  هب  دـننک ، جنـشتم  ار  هعماج  یـسایس  یاضف  دـننک  یم یعـس  هناگیب  یاھویدار  تاغیلبت  زا  یوریپ  هب  هک  یناسک  دراد . جایتحا  جنـشت  یب مارآ و 

هلصاف ماظن  نیا  اب  اھگنسرف  هک  دننک  مھتم  ییاھتمھت  هب  ار  روشک  نیا  یمالسا  رالاس  مدرم الماک  ماظن  تقیقح ، زا  یراع  چوپ و  یاھداقتنا  اب  دننک  یم یعس  هک  یناسک 

، نوگانوگ لئاسم  رد  هک  دسرب  دوخ  گرزب  یاھوزرآ  هب  تسناوت  دھاوخ  روشک  نیا  ینامز  دننک . یمن یتمدخ  چیھ  ناوج  لسن  هب  روشک و  ی  هدـنیآ هب  مدرم ، هب  اھ  نآ دراد ،

. دننک لمع  هنانموم  هنادنمدرخ و  هکنیا  زا  تسا  ترابع  تیصوصخ  ود  نآ  دننک . لمع  تیصوصخ  ود  نیا  هب  نالوئسم  مھ  مدرم و  داحآ  مھ  ناناوج ، مھ  همھ 

مالسلاهیلع  / ١٣٧٩/٠٩/٠۶ یلع  ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  یشودرس  یاطعا  مسارم  رد  تانایب 

، ناتدوخ روشرپ  هناناوج و  روضح  اب  ناتدوخ ، یباداش  توارط و  توارطاب  ناتدوخ ، راکتبا  اب  هک  تسھ  قحب  راظتنا  نیا  دیا ، هدش شترا  دراو  هزات  هک  یزیزع  یاھناوج  امش  زا 

رد یونعم  یدابم  هب  قشع  تدارا و  دبعت و  حور  مھ  امـش ، نامیا  مھ  امـش ، یگداتـسیا  مھ  دـینک . لماک  رتشیب  هچرھ  ار  ناریا  یمالـسا  یروھمج  شترا  میظع  نامزاس 

اھدرکلمع اھـشرازگ و  رد  مسارم ، نیا  رد  امـش  مظن  طابـضنا و  مھ  امـش ، یمزر  یماظن و  یاـھیگدامآ  مھ  امـش ، یلیـصحت  یملع و  یاھتفرـشیپ  اـھییاناوت و  مھ  اـمش ،

یاھـشزرا مالـسا و  یاھ  نامرآ هب  نموم  اقیمع  نیدـتم و  هدرک ، لیـصحت داوساب ، ممـصم ، نموم ، ناناوج  تسا . یبوخ  رایـسب  یاھتمالع  اھ  نیا تسا . هدـش  هداد  ناـشن 

زا لبق  لسن  هک  ار  تناما  نیا  دیناوتب  هک  تساھناوج  امش  هب  راظتنا  دیما و  مشچ  درک . دنھاوخ  رترابرپ  رتراشرس و  رت ، ینغ ار  شترا  نامزاس  دنوش و  یم نادیم  دراو  یھلا 

. دیربب رتشیپ  رتولج و  دناسر  هطقن  نیا  هب  دوخ  ی  هناراکادف شالت  تدھاجم و  اب  امش 

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

شالت یناسک  دوب . دـھاوخ  یکیرات  یادرف  ام ، یادرف  مینکن ، شالت  تدـھاجم و  یراذـگ و  هیامرـس ملع  یارب  رگا  زورما  میراد . زاین  ملع  تفرـشیپ  هب  ناـمروشک  رد  زورما  اـم 

هک لسن  نیا  یارب  یمتح  ضیارف  زا  یکی  روشک ، رد  زورما  تسین . هدیدنـسپ  راک ، نیا  دنھد . رارق  ییانتعا  یب دروم  ای  دننک و  فقوتم  ای  دنک  ار  یملع  راک  دنور  هک  دـننک  یم

یتح نامتعنص ، نامداصتقا ، میـشاب ، هتـشادن  ملع  رگا  ام  تسا . روشک  یملع  ی  هینب تیوقت  زا  ترابع  تساھ  یھاگـشناد امـش  شود  رب  هضیرف  نیا  مھ  لوا  ی  هجرد رد 

رد ار  ایند  یدام  یناسنا و  میظع  عبانم  رایتخا  هک  یزومرم  یاھتـسد  نآ  دـننک ؛ یم ییادـخ  ایند  رب  هک  یناسک  زورما  دـنام . دـھاوخ  بقع  نامیعامتجا  لـئاسم  تیریدـم و 

دنتـسناوت هک  دوب  ملع  زاربا  اب  دـننک ، یم تلاـخد  دـنھاوخ  یم اـجرھ  تسا و  ناشمـشچ  ریز  ییاـیرد  ساـسح  یاـھ  هگنت ی  همھ اـھ و  سوناـیقا ی  همھ دـنا و  هتفرگ تسد 

داتـسا و دیـشاب . هتـشاد  یروآون  تارج  دیاب  دیورب ، شیپ  یملع  ظاحل  زا  دیھاوخب  رگا  تسا . مزال  ملع  اھ ، نآ راک  اب  هلباقم  یارب  اذـل  دـنناشنب ! رتسکاخ  نیا  هب  ار  تیرـشب 

. دنوش صالخ  اھ  نآ نتسناد  یمئاد  هدشاقلا و  یملع  یاھفیرعت  یرگ  یمزج ی  هریجنز دیق و  زا  دیاب  وجشناد 

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

هب عـجار  ار  هتکن  ود  نم  دنتـسھ . رگید  یاھھاگـشناد  یـضعب  هاگـشناد و  نیا  رد  هک  تسا  یملع  ی  هتـسجرب نایوجـشناد  یداـیپملا و  نایوجـشناد  هب  طوـبرم  رخآ  ی  هتکن

؛ دنتسین اھ  نآ مھ  طقف  یرکف ، ینھذ و  یاھ  هتسجرب دننک . مھارف  تاناکما  ناشیارب  دننادب و  ار  اھ  نیا ردق  دیاب  نالوئـسم  تلود و  هک  تسا  نیا  لوا  ی  هتکن میوگب : اھ  نیا

هدش راکشآ  الماک  یگتسجرب  نیا  نوگانوگ ، یاھ  هقباسم اھ و  هبرجت اھناحتما و  رد  هک  دنا  هنوگ نیا  هک  میراد  یدایز  دارفا  ناوج ، ریغ  ناوج و  دیتاسا  نایوجشناد و  نایم  رد 

. دنوش رود  ناشدوخ  طیحم  زا  هک  دننکن  ساسحا  یزاین  ات  دنک  مھارف  ناش  یملع تفرشیپ  یارب  ار  لیاسو  دنادب و  ار  اھ  نیا ردق  دیاب  تلود  تسا 

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

ام هک  دـید  دـھاوخ  دـشاب ، انـشآ  روشک  نیا  ی  هتـشذگ اب  یـسک  رگا  متفگ ، هک  روط  نامھ میا . هتفر شیپ  دایز  ام  تفگ  مھاوخ  میا ، هتفر شیپ  ردـقچ  هک  دیـسرپب  نم  زا  رگا 

یعـس دوب ؛ مجاھت  دروم  تدش  هب  روشک  نیا  رد  تیونعم  دنیاھ . یریگ میمـصت روحم  مدرم  زورما  اما  دـندمآ ، یمن باسح  هب  مدرم  روشک  نیا  رد  میا . هدرک تفرـشیپ  رایـسب 

هک دیا  هدینـش امـش  دیاش  دندش . یم هدـناشک  داسف  هب  ادـمع  اھناوج  اھزور  نآ  تسا . غورفرپ  نشور و  مدرم  نیب  رد  تیونعم  غارچ  زورما  اما  دوش ؛ هلازا  تیونعم  دـش  یم

دایتعا داسف و  دندرک . شخپ  دندروآ و  روشک  نیا  هب  ار  نیئورھ  اھ  نآ راب  لوا  دندوب ! روشک  نیا  رد  ردخم  داوم  یاھدـناب  یاکرـش  نیرت  مھم ناشیاھ ، هداوناخ روشک و  یاسور 

مھ ایند  ی  همھ هک  هداتـسیا  تالکـشم  نیا  لباقم  رد  ناوارف ، شالت  اب  دوجو و  ی  همھ اب  ماظن ، هک  دینیب  یم امـش  زورما  دندرک . یم جیورت  ناشدوخ  تسد  هب  ار  یتخبدب  و 

هب ییاتـسور ، یناسر  قرب هب  ییاتـسور ، یاھ  هداج هب  اھاتـسور ، هب  دوب . لوا  ی  هجرد رد  یـشیامن  یاھراک  روشک  نالوئـسم  یارب  زور  نآ  اـما  دـننک  یم قیدـصت  ار  وا  راـک 

هتـسناوت اھ  نآ لاس ، هاجنپ  لوط  رد  اما  میھدـب ؛ شرورپ  هدـبز  میھاوخ  یم ام  هک  دـندروآ  یم مسا  دـش . یمن ییانتعا  اقلطم  دوب ، رود  یاھرھـش  رد  هک  ییاـھزیچ  ی  هیقب

نآلا اما  متـسناد ، یم ار  شرامآ  اقیقد  زور  نآ  مدوب  دـیعبت  ناتـسچولب  ناتـسیس و  ناتـسا  رد  نم  دنـشاب . هتـشاد  روشک  نیا  رد  وجـشناد  رازھ  هاـجنپ  دـص و  دودـح  دـندوب 

ناتـسا نآ  یاھ  هملپید دادـعت  دـندوب ! هیـسناسیل  رفن  هس  تشاد ، تیعمج  رفن  رازھ  دـصتفھ  دصـشش ، دودـح  اھزور  نآ  هک  ناتـسا  ی  همھ رد  منامگ  تسین  مدای  تسرد 

نایوجشناد ددعتم و  یاھھاگشناد  اھرھـش  زا  یرایـسب  رد  یتح  دنراد . هاگـشناد  روشک  یاھرھـش  مامت  هک  دینیب  یم امـش  زورما  دندوب ! رفن  تسیب  الثم  دوب ؛ مک  رایـسب 

. دنراد یناوارف  یملع  یاھتفرشیپ  عونتم و  یاھ  هتشر ناوارف و 

تشر  / ١٣٨٠/٠٢/١٢ یالصم  رد  نایگنھرف  ناناوج و  رادید  رد  تانایب 

یگدنز نآ  رد  هک  یروشک  دراد  یم تسود  یناوج  رھ  نم ! نازیزع  دیھد . ماجنا  ار  نآ  دیناوت  یم هک  یتیلوئسم  دیراد ؛ ار  تیلوئسم  نیرتگرزب  ناناوج  امش  دوخ  نم  رظن  هب 

شلد دـشاب ؛ هتـشاد  یندـمتم  ی  هعماـج دـھاوخ  یم شلد  دـشاب ؛ اـھ  یکین اـھییابیز و  ی  هـمھ زا  رادروـخرب  ردـتقم و  دنلبرـس ، زیزع ، هدـییور ، نآ  زا  هـک  یکاـخ  دـنک و  یم

یعقاو هار  یلدب . بذاک و  هار  کی  یعقاو ، هار  کی  تسا : شیپ  رد  هار  ود  نیا ، یارب  تسا . یناوج  رھ  یوزرآ  نیا  دشاب . رادروخرب  یلمع  یملع و  یاھتفرشیپ  زا  دھاوخ  یم

. تخادرپ دیاب  مھ  ار  شا  هنیزھ تفریذپ و  ار  نآ  تامحز  درک ، ادیپ  دیاب  ار 

١٣٨٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزاود  مسارم  رد  تانایب 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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لطعم ندرک و  افوکـش  ار  اھدادعتـسا  ینعی  روشک ؛ یـالتعا  هار  رد  مدرم  لـمع  رکف و  زا  یرادرب  هرھب زا  تسا  تراـبع  دـنک - یم تکرح  مدرم  روحم  رب  زاـب  هک  موـس - ی  هصرع

؛ دـیروایب نامیا  ناتدوخ  هب  هک  تفگ  یم دـندوب ، دادعتـسا  یراد  هک  یناسک  روشک و  نارکفتم  نایوجـشناد ، ناناوج ، هب  باـطخ  ماـما  هشیمھ  بـالقنا ، لـیاوا  زا  نتـشاذگن .

ناریا مدرم  هک  دـش  یم نیقلت  روـشک ، نـیا  رد  دادبتـسا  ینـالوط  نارود  رد  هـک  دوـب  یمیلاـعت  لـباقم  رد  تـسرد  نـیا  دـیناوت . یم هـک  دـینادب  دـینک و  رواـب  ار  ناـتدوخ  یورین 

هب اھ  نآ مشچ  هشیمھ  دنتـشادن . رواب  مھ  انعم  نیا  هب  دنتـشادن ، رواب  دوخ  یقیقح  یانعم  هب  ار  مالـسا  هک  یناسک  نامھ  میدـید  مھ  بـالقنا  نارود  رد  اـم  دـنناوت . یمن

، روشک نیا  ناوج  یاھدادعتـسا  هک  درک ، هنیداھن  ماظن  نیا  رد  ماما  مھ ، ار  هجوت  نیا  رکف و  نیا  دنتـشادن . داـقتعا  اـھ  نآ یاـھییاناوت  مدرم و  هب  دوب و  روشک  یاـھزرم  نوریب 

هک اـجرھ  تسا . نیا  زا  یـشان  دـینک ، یم هدـھاشم  روـشک  رد  یتعنـص  یملع و  تفرـشیپ  ملع و  یاـھ  هناـشن زا  هچرھ  بـالقنا  زا  دـعب  امـش  و  دـننک ؛ ییاـناوت  ساـسحا 

. تسا رکفت  نیا  لباقم  ی  هطقن زا  یشان  تسوا - یاھدادعتسا  ناریا و  تلم  ریقحت  یانعم  هب  هک  دوش - یم هدھاشم  یگتسباو  یاھ  هناشن

روشک  / ٢٨/١٣٨٠/٠۶ ناوجون  لاھنون و  نآرق  نایراق  ناظفاح و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رایـسب زیچ  نیا  دینک . یم مھارف  ناتدوخ  یارب  ار  ندرک  رکف  ندیـشیدنا و  یارب  رمعلا  مادام ی  هریخذ کی  هک  دینادب  ار  نیا  دـیریگ ، یمارف ار  نآرق  هک  یناناوجون  ناناوج و  امش 

زا یکدنا  یحطـس و  یاھزیچ  طقف  دیمھفب - تسرد  دـیناوتن  دـینکن و  طابنتـسا  نآرق  تایآ  زا  ار  یقیمع  فراعم  یناعم و  یناوج ، نینـس  رد  تسا  نکمم  تسا . یـشزرااب 

رد نآرق  روضح  دینک . یم هدافتسا  رتشیب  دراد ، رارق  امش  نھذ  هظفاح و  رد  هک  نآرق  تایآ  زا  یملع ، تفرشیپ  تامولعم و  حطس  نتفر  الاب  تازاوم  هب  اما  دیمھفب - ار  فراعم 

یا هیآ هراب  نیا  رد  دـنیبب  ات  دـنک  یم وجتـسج  ار  ینآرق  یاھتـسرھف  نآرق و  تایآ  اـھراب  یبلطم ، یارب  هک  یـسک  نیب  تسا  قرف  تسا . یگرزب  رایـسب  تمعن  ناـسنا ، نھذ 

نآرق زا  دراد ، زاـین  نآ  هب  یمالـسا  فراـعم  زا  یـشخب  رھ  رد  هک  ار  هچنآ  دـنک ، یم هاـگن  تسوا و  مشچ  وـلج  لد و  نھذ و  رد  نآرق  تاـیآ  هک  یـسک  نآ  اـب  هـن ، اـی  دراد  دوـجو 

گرزب رایـسب  تمعن  کی  یناوج ، نارود  ات  یناوجون ، یکدوک و  نارود  رد  نآرق  اب  سنا  درب . یم هدافتـسا  نآ  زا  دنک و  یم لمات  رکف و  نآ  یور  دـنک و  یم جارختـسا  طابنتـسا و 

. تسا

یوضر  / ١٣٨٠/١٢/١٢ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

هب هداد ، رارق  تلم  نیا  روشک و  نیا  رھوج  رد  لاعتم  یادـخ  هک  ییاھییاناوت  اب  ناریا  زیزع  مدرم  دوش و  نیماـت  روشک  نیا  تداعـس  میھاوخب  رگا  یمالـسا  یروھمج  رد  زورما 

لایما و ضارغا و  هب  ی  هدولآان تسایـس  میریگب : وگلا  تموکح ، نآ  یور  زا  ار  دوخ  یایند  نید و  مینک و  لابند  ار  طـخ  ناـمھ  دـیاب  دنـسرب ، دوخ  عورـشم  یاـھوزرآ  تاـینمت و 

ی همھ هک  یناگناگیب  عفانم  یموق و  یھورگ و  یصخش و  عفانم  رب  تلم  یمومع  عفانم  نآ ، یھد  لکش رد  هک  یتسایس  قالخا ؛ نید و  زا  هتفرگ  ماھلا تسایس  تاوھش ؛

تفرشیپ یلاعتم ، گنھرف  یناھج ، یوربآ  یلم ، رادتقا  تزع ، رانک  رد  مدرم ، تشیعم  یگدنز و  ایند و  نآ ، رد  هک  یتسایس  دنک ؛ ادیپ  حیجرت  دنھاوخ ، یم دوخ  یارب  ار  ایند 

تساوخ و باختنا و  لیم و  اب  هک  دوش  یم نیمات  ینارادمامز  نامکاح و  ی  هلیسو هب  نیا  میراد و  مزال  ار  نیا  زورما  ام  دوش . نیمات  قالخا  نید و  تلیضف ، تیونعم ، یملع ،

طخ نیا  یمالسا  یروھمج  رد  ام  رگا  لماک . ی  هنومن دوش  یم نیا  دننک . یم لابند  ار  اھراک  دنا و  هتسشن تیلوئسم  دنـسم  رب  مدرم  ی  هدیقع قبطرب  ناشوج و  ی  هفطاع

تـسد هب  روـشک  نالوئـسم  لاـس ، هس  تسیب و  نیا  لوـط  رد  ار  نآ  ی  هبرجت اـھ و  هنوـمن مھ  تسا ؛ یلمع  مھ  راـک ، نیا  یھلا ، قـیفوت  هب  هـک  مـینک - لاـبند  ار  هار  نـیا  و 

. دوش یم لابند  ماظن  رادتقا  دننک و  یم ادیپ  یرتشیب  دامتعا  مدرم  دوش ؛ یم یضار  ادخ  هاگ  نآ تسا - مدرم  ی  هقالع دروم  مھ  دنا و  هدروآ

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

لکـش هب  نآ  زا  لبق  یولھپ و  تموکح  یگماکدوخ  یروتاـتکید و  دادبتـسا و  تسا . هدوب  یکتم  یجراـخ  رگ  هطلـس یاھتردـق  یناـبیتشپ  هب  هشیمھ  دادبتـسا  اـم  روشک  رد 

عفانم وا  دوب . اکیرما  هب  یکتم  دعب  سیلگنا و  هب  یکتم  لوا  اضر ، دمحم  سیلگنا ؛ هب  یکتم  ناخ ، اضر  دوب . هناگیب  یاھتردـق  هب  اھ  نآ یاکتا  رطاخ  هب  راجاق ، تموکح  یرگید 

ار تلم  نیا  لاس  هاجنپ  دندرک . یم تلم  نیا  روشک و  نیا  اب  دنتـساوخ ، یم یراک  رھ  دـندرک و  یم تیامح  وا  زا  مھ  اھ  نآ درک ؛ یم نیمات  اھ  نآ لیم  قبطرب  ار  اکیرما  ذوفن  و 

، دوب تفرـشیپ  نیا  یارب  اھنارود  نیرت  هدامآ نیرتھب و  یناھج  ظاحل  زا  هک  ینارود  رد  ار  وا  یقالخا  یگنھرف و  یتعنـص و  یملع و  تفرـشیپ  دنتـشاد و  هگن  قانتخا  راـشف  ریز 

ناـمھ یاـکتا  هب  اـھ  نآ دوب . یجراـخ  ناـبابرا  هب  نداد  تمدـخ  تورث و  ندرک  عمج  شون ، شیع و  اـھ  نآ تمھ  دنتـشاد . هگن  بقع  ار  روشک  نیا  تلم و  نیا  دـندرک و  فقوتم 

. دوبن یـسکرھ  راک  موش ، ترفن و  تنعل و  زا  راشرـس  رـضم و  جک و  یانب  نیا  ندرک  دوبان  اھ و  نیا ندنک  دندوب و  هدرک  رقتـسم  ناریا  رد  ار  دوخ  لماک  روط  هب  یجراخ ، تردق 

یمالـسا یرالاس  مدرم ماما ، یرالاس  مدرم تسا ؛ یمالـسا  تلادـع  ماما ، تلادـع  تسا ؛ یمالـسا  لوصا  ماما ، لوصا  اذـل  دـمآ ؛ یمالـسا  تیادـھ  مچرپ  اـب  راوگرزب  ماـما 

. تسا

یملع  / ١٣٨١/٠٧/٠٣ ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک دنھد  ماجنا  ییاھراک  تسا  نکمم  ناگبخن  ریغ  نوچ  دـشاب ؛ ناگبخن  ریغ  ریقحت  هجو  چـیھ هب دـیابن  فدـھ  هتبلا  دـشاب ؟ هچ  دـیاب  ام  فدـھ  ناگبخن ، یارب  یزیر  همانرب رد 

یاھییالابرس زا  تسناوت  دھاوخن  یناھج  تکرح  رد  یوق ، ینھذ  یاھیدنب  ناوختسا ندوب  اراد  نودب  هعماج  کی  اما  تسا . یھیدب  نیا  دشاب ؛ الاو  زاتمم و  هتسجرب و  رایسب 

هعماج رد  ینادنمـشوھ  رگا  نیاربانب  دراد . زاین  مھ  یرکف  زاتمم  ی  هطقن هب  دراد ، زاین  یرکف  ی  هندـب هب  هک  نانچمھ  هعماـج  نیارباـنب ، دـنک . روبع  تخـس  یاـھچیپ  راوشد و 

، نیاربانب دـننک . کمک  دراد ، زاـین  نآ  هب  هعماـج  هک  یزیچ  رھ  تفرـشیپ  راـک و  رنھ و  گـنھرف و  ملع و  تفرـشیپ  هب  دـنناوت  یم اـھ  نیا دـنا ، هبخن ینھذ  ظاـحل  زا  هک  دنتـسھ 

اج همھ  ضیعبت  اما  تسا ؛ ضیعبت  کی  نیا  دـیایب  رظن  هب  تسا  نکمم  درک . زاب  یباسح  ناگبخن ، یارب  دـیاب  میھد ، رارق  لفاغت  دروم  ار  هبخن  ریغ  میھاوخب  اـم  هکنیا  یاـھنم 

یدح رد  ار  دنمـشوھ  هبخن و  دیاب  ام  هکنیا  رطاخ  هب  تسا ؛ لدـع  نیع  ناگبخن ، یارب  ندرک  زاب  باسح  نیا  تسا . تلادـع  نیع  ضیعبت ، تاقوا  یھاگ  تسین ؛ هنالداع  ریغ 

. میھدب دشر  دنک ، دشر  دناوت  یم هک 

اھهاگشناد  / ١٣٨١/٠٨/٢٢ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ظاحل زا  ام  منک : رارکت  مھاوخ  یم مھزاب  ما و  هتفگ نایھاگـشناد  دـیتاسا و  عمج  رد  اھراب  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  منک ، ضرع  مھاوخ  یم زیزع  نایھاگـشناد  هب  هدـنب  هچنآ 

؛ مینک هدافتـسا  رب  نایم یاھھار  زا  میناوت  یم ام  ارچ ، هک  تسا  نیا  هدـنب  خـسار  داقتعا  درادـن ؟ دوجو  مییامیپب ، ار  هلـصاف  نیا  هکنیا  یارب  یھار  اـیآ  میبقع ؛ اـیند  زا  یملع 

اب دـنک و  یم تکرح  ولج  رد  داـیز  ی  هلـصاف اـب  هک  یـسک  نآ  نوچ  تسین - ندـش  رپ  لـباق  زگرھ  هک  دـسر  یم رظن  هب  یحطـس  هاـگن  کـی  اـب  هک  ار  یا  هلـصاف نیا  میناوـت  یم

ناوت یم هک  مراد  خـسار  داقتعا  هدـنب  مینک . میمرت  دوش - یم رتشیب  شا  هلـصاف بترم  دـنک ، یم ادـیپ  مھ  تعرـس  شتکرح  دوش ، یم رت  هتفرـشیپ زور  هب  زور  هک  ییاھرازبا 

. دوش میمرت  هدمآ ، دوجو  هب  هک  یمخز  فاکش و  و  ام - هباشم  یاھروشک  ام و  روشک  رد  یملع - دوبمک  دوش و  هدومیپ  هلصاف  نیا  درک  روصت 

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

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

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

مولع رد  ای  دنراد . رارق  لآ  هدیا یلیـصحت  یـسرد و  تیعـضو  رد  رفن  رازھ  لھچ  القا  رفن ، رازھ  دص  نیا  زا  هک  دنتفگ  دنتـسھ ، هربخ  انـشآ و  هک  یناسک  تسا . ییالاب  مقر  نیا 

چیھ ام  ینعی  تسا ؛ یتادراو  دـصرددص  ی  هتـشر کی  هک  هنایار - ی  هتـشر رد  یتح  میوش . یم بوسحم  ایند  لوا  روشک  هد  وزج  هشیمھ  یناھج  یاـھدایپملا  رد  اـم  هیاـپ ،

نیمھ هک  دراد  شقن  یریگ  لوـصحم نیا  رد  یناریا  دادعتـسا  مینک . بسک  یناـھج  یاـھدایپملا  رد  ار  ـالاب  یاـھ  هبتر میا  هتـسناوت زین  میا - هتـشادن هتـشر  نـیا  زا  یا  هقباـس

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

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 11 
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هب هنوگ  نیا درک ». دیاب  دیما  عطق  یناریا  زا  دیآ ؛ یمنرب یراک  یناریا  زا  : » دنتفگ یم دـندرک و  یم راکنا  مھ  ار  نیمھ  قباس  رد  الا  و  تسا ؛ دعتـسم  یناریا  هک  دـندقتعم  همھ 

دنور دنور ، نیا  داتسا و ....  تیریدم ، یوس  زا  مھ  وجـشناد ،- راک - ی  هدننک یوس  زا  مھ  هدش ، مھ  شالت  تسین ؛ یفاک  اما  تسا ، لیخد  دادعتـسا  دندرک . یم اقلا  اھنھذ 

. هیضق یملع  ی  هبنج نیا ، میناوخب ؟ سای  ی  هیآ نامدوخ  یارب  شا  همھ میریگب و  هدیدن  ار  نیا  ارچ  تسا ؛ یبوخ 

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

- یھاوختلادع شبنج  رگید ، یاھراعش  دنک . یم داجیا  هنخر  هعماج  رد  داسف  نوچ  تسا ؛ هدوب  داسف  اب  هزرابم  تھج  رد  همھ  میا ، هداد لاس  هس  ود  نیا  رد  ام  هک  یراعش 

عونتم یایند  نیا  رد  ملع ، تفرـشیپ  نودب  تسین . نکمم  ملع  تفرـشیپ  نودب  ملع ، دیلوت  شبنج  هتبلا  تسا . هدوب  ملع  دیلوت  شبنج  یرازفا و  مرن شبنج  تدم - دنلب  رد 

یشیدنا هدازآ شبنج  دنک . یم نیگنـس  رایـسب  ار  دیتاسا  نایوجـشناد و  اھھاگـشناد و  ی  هفیظو نیا ، تسا . مزال  ملع  تفرـشیپ  امتح  تفر ؛ شیپ  درک و  تباقر  دوش  یمن

ییاھراعـش زا  یلم ، لوپ  تیوقت  رب  رارـصا  و  تسا - هدـش  شالت  یلیخ  هنیمز  نیا  رد  ریخا  لاس  هس  ود  رد  هک  لاغتـشا - ی  هلاسم رب  رارـصا  دـش ، حرطم  لـبق  هاـم  دـنچ  هک 

. دیدرگ زاغآ  اھ  نآ هب  طوبرم  یاھ  هاگتـسد رد  یـصاخ  تکرح  یھلا  لضف  هب  دش و  زاب  یـصاخ  باسح  مادـکرھ  یارب  میدرک و  هیکت  اھ  نآ یور  لاس  دـنچ  نیا  رد  ام  هک  تسا 

، ضیعبت داـسف و  رقف و  یفن  بلاـق  رد  نیا ، زا  لـبق  لاـس  هس  ود  رد  هتبلا  دـنک . راـک  هچ لـخاد  رد  دـیاب  هک  دـمھف  یم دـنکب ، دـھاوخ  یم هچ  نمـشد  دـنیب  یم ناـسنا  یتقو 

رد مھ  دنارذگب - ار  نیناوق  تاررقم و  اھتسایس  نآ  ساسا  رب  سلجم  دنک و  مالعا  تلود  هب  دیاب  یربھر  هک  مھ  ماظن  نالک  یاھتسایس  رد  دوب . حرطم  اھفرح  نیا  زا  یرایسب 

ندرک و جیسب  نکیل  دش ؛ ظاحل  یلک  بلاطم  نیا  ی  همھ دوب - نیا  زا  لبق  لاس  تشھ  تفھ  هب  طوبرم  هک  مود  ی  همانرب یاھتسایس  رد  مھ  موس و  ی  همانرب یاھتـسایس 

هتبلا دوش . لابند  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  ییاھنت  هب  اھ  نیا زا  مادکرھ  هک  دنک  یم باجیا  اھلصفرس ، نیا  زا  یـضعب  تیمھا  هب  ناناوج  صوصخب  یمومع ، راکفا  ندرک  هجوتم 

، یناوج یاھطیحم  رد  ناناوج  صوصخب  کاپ ، یاھنادجو  نکیل  تفرگ ؛ رارق  یھجوت  یب دروم  هعماج  یاھـشخب  زا  یـضعب  یوس  زا  دـش ، حرطم  یتقو  اھراعـش  نیا  زا  یلیخ 

یملع یاھطیحم  رد  یلـصا  یاھقوش  اھ  نیا دراد ؛ دوجو  یدازآ  تلادع و  ملع ، هب  قوش  ییوجـشناد ، طیحم  رد  تساھ . نآ ی  هقالع دروم  اھراعـش  نیا  هک  دندرک  ساسحا 

. تسا

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

ماظن یلخاد  تخاس  ماکحتـسا  دنک ، ظفح  یزاس  نارحب رھ  ییوجارجام و  رھ  زواجت ، رھ  یبلطراصحنا ، رھ  یبلط ، نوزفا رھ  لباقم  رد  ار  امـش  روشک  دناوت  یم هک  یلماع 

. دوش یم ماظن  فیعـضت  بجوم  جیردتب  هک  ییاھ  هنخر ندش  هتفرگ  هدنیآ و  هب  ناناوج  دـیما  ماظن ، نالوئـسم  اب  مدرم  یاھرـشق  داحآ و  نیب  طابترا  تسا  روط  نیمھ تسا .

رد یزیزع  یوجـشناد  هکنیا  دـیریگب . یدـج  ار  قیقحت  ملع و  ی  هلاسم هاگـشناد ، طیحم  رد  دـیاب  امـش  دریگ و  یم ماجنا  دایز  شالت  اب  اھراک  نیا  مدرک ، ضرع  هک  روط  نامھ

ی هسلج رد  دنک . یم لاحـشوخ  ارم  دندومن ، حرطم  نایوجـشناد  تساوخرد  هبلاطم و  ناونع  هب  ار  نآ  تسا و  مک  دـنتفگ  دـندرک و  هراشا  تاقیقحت  ی  هجدوب هب  دوخ  تبحص 

ملع تفرـشیپ  نودـب  دـشاب . ملع  تفرـشیپ  یملع و  راـک  قـیقحت ، لاـبند  ناوـج ، هک  تسا  بوـخ  یلیخ  نـیا  دـندرک . یم حرطم  ار  نـیمھ  اـقافتا  میدوـب ، هـک  مـھ  دـیتاسا 

اھ نآ شرتسگ  یناسنا و  لـیاضف  یقیقح ، یاھـشزرا  ـالاو ، یاـھ  ناـمرآ یارب  اـم  دـننک . یم هدافتـسا  ملع  زا  تیرـشب  نانمـشد  یتح  زورما  درب . شیپ  ار  روشک  دوش  یمن

. دورب شیپ  دیاب  میا ، هدرک عورش  هک  یا  یساسا یاھراک  دوش . ظفح  دیاب  طابترا  تدحو و  مینک . هدافتسا  ملع  یتاذ  تفارش  ملع و  زا  میریزگان 

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

فرط هب  تسا ، هدـش  میظنت  اھزاین  قبط  هک  یـصخشم  یاھفدـھ  تیاغ و  اب  ملع  هک  تسا  نیا  دـنک ، یم رتشیب  ار  ملع  شزرا  هک  یلماوع  هلمج  زا  تسا و  شزرااـب  ملع 

ی هدافتـسا ملع ، دلوم  یاھ  هعومجم دـناوت  یم تسا - تسرد  مھ  الماک  دـندرک و  هراشا  نآ  هب  روپ » عیفر  » یاقآ هک  یرکف - هاگتـسد  نامھ  دـنک . ریـس  هعـسوت  تفرـشیپ و 

یاھراک اھ  نیا دـیامن . هنیھب  ی  هدافتـسا اھ  نیا ی  همھ زا  دـنک و  میظنت  دزادرپب ، تیلاعف  هب  دـناوت  یم اجنآ  رد  ملاع  هک  ار  یزکرم  زاس و  ملاع سالک  ملاـع ، صخـش  زا  هنیھب 

. درک مھاوخ  امتح  هنیمز  نیا  رد  ار  نکمم  ششوک  یھلا  لضف  هب  مھ  نم  دوش ؛ لابند  امتح  دیاب  تسا و  یمزال 

؛ تسین صاخ  زکرم  کی  ای  صاخ  هاگـشناد  کی  اـی  صاـخ  صخـش  کـی  هب  باـطخ  بلطم ، نیا  دراد . دوجو  روشک  رد  یملع  ی  هعومجم زا  مھ  یتاراـظتنا  تاـعقوت و  ـالباقتم 

؛ مینک راـکنا  میناوت  یمن ار  نیا  میا - هداـتفا بقع  اـیند  ملع  ناوراـک  زا  یخیراـت  صخـشم  لـیالد  هب  اـم  تسا . قیقحت - ملع و  باحـصا  روشک - یملع  ی  هعومجم هب  باـطخ 

دوجو الماک  ام  تلم  نایم  رد  ندرب ، رتارف  تسھ ، هچنآ  زا  ار  شناد  یاھزرم  ندرک و  ملع  دـیلوت  ندـش ، ملاع  ییاناوت  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  تساـم - یور  شیپ  اـھتیعقاو 

ی هلاسم کی  ناونع  هب  ملع  ندـش  حرطم  هرخالاب  ملع و  هب  ی  هقالع ملع ، شرتسگ  تفرـشیپ و  زا  زورما  امـش  هچنآ  تسا . هدـش  اـم  هب  یخیراـت  ملظ  نیا  تسا . هتـشاد 

، هملک یقیقح  یانعم  هب  ملع  اما  دـندوب ؛ املع  دوب ، هاگـشناد  دوب . روجھم  ملع  بالقنا ، زا  لبق  تسا . بـالقنا  زا  دـعب  هب  طوبرم  دـینک ، یم هدـھاشم  هعماـج  رد  یـساسا 

. داتفا بقع  ملع  ناوراک  زا  ام  تلم  دوب و  روط  نیمھ یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  دش . یمن بوسحم  روشک  لئاسم  زا  یکی 

دایز هلـصاف  مینیب  یم میرگنب ، یداع  تابـساحم  هاگن و  اـب  رگا  مینک ؟ راـک  هچ دـیاب  مینک . ناربج  یوحن  هب  ار  یخیراـت  ریخاـت  نیا  یگدـنام و  بقع نیا  میھاوخ  یم نونکا  اـم 

تسرد نیا  ایآ  میتسھ . نیا  هب  موکحم  ام  دوش ؛ رتدایز  هلصاف  زور  هب  زور  دیاب  سپ  تسامـش ؛ کرحت  ی  هلیـسو زا  رتریـسلا  عیرـس مھ  اھ  نآ کرحت  ی  هلیـسو اقافتا  تسا .

هار میورب . دـیاب  مھ  اـم  دـنا ، هـتفر هار  نـیا  زا  اـھ  نآ هرخـالاب  مییوـگ  یم داد . هـمادا  دـیاب  مـینک  یم رکف  مـیھد و  یم هـمادا  مـھ  اـم  دـنا ، هـتفر اـھ  نآ هـک  یھار  ناـمھ  تـسا ؟

تـسد هخرچود  هب  وا  میتفر ؛ یم ام  متفگ : یھاگـشناد  ناتـسود  هب  اھ  هعومجم نیمھ  زا  یکی  رد  تقو  کی نم  تسا . دایز  ام  اب  اھ  نآ ی  هلـصاف اما  تسا ؛ یا  هدـش هدومیپ

نیا هب  ما ! هدیسر هخرچود  هب  هزات  هدنب  اما  درب ؛ هرھب  نآ  زا  درک و  ادیپ  یسرتسد  لیبموتا  هب  دومیپ ، یم دیاب  یدایز  ی  هلـصاف نوچ  دعب  درک . دایز  نم  اب  ار  شا  هلـصاف تفای و 

نیا ترـسح  رد  اـی  منک و  اـشامت  ار  شتکرح  راـبغ  منیـشنب  دـیاب  هدـنب  اـیآ  تسا ؛ هدیـسر  یرتریـسلا  عیرـس ی  هلیـسو هب  نوـنکا  وا  تسا . هدـش  رتـشیب  هلـصاف  زاـب  بیترت 

؟ مینک راک  هچ دیاب  ام  مزاسب ؟ مزوسب و  موش و  نیگمغ  تفرشیپ ،

یاـھھار رظن ، هب  هک  ییاـھھار  زا  نتفر  ینعی  ملع  دـیلوت  تسا . هیـضق  نیا  هب  رظاـن  منک - یم رارکت  اھھاگـشناد  رد  ار  نآ  تسا  لاـس  هس  ود  هدـنب  هـک  مـلع - دـیلوت  شبنج 

رکف هب  هک  تساـنعم  نیا  هب  هکلب  مینک ؛ ییاـنتعا  یب نارگید  یاـھ  هبرجت هب  میورن و  دـنا ، هتفر نارگید  هک  ار  ییاـھھار  اـم  هک  تسین  اـنعم  نآ  هب  نیا  هـتبلا  تـسا . یا  هتفراـن

رایسب اھ  هتخانشان تسا . هتفاین  تسد  اھ  نآ هب  زونھ  زورما  ی  هتفرشیپ شناد  هک  دراد  دوجو  یناوارف  یاھ  هتخانشان گرزب ، تعیبط  نیا  رد  میظع و  یایند  نیا  رد  میشاب .

اھ هتخانـشان فشک  لابند  هب  مینک و  رکف  مینک ، تقد  دـیاب  تسا . هتفای  تسد  اـھ  نآ هب  نونکاـت  رـشب  هک  تسا  ییاـھزیچ  زا  رتشیب  بتارم  هب داـیز  ناـمگ  هب  تسا و  ناوارف 

یداو رد  یروآون  تعدب و  زا  مینک و  ادیپ  ار  رب  نایم یاھھار  میزادنیب . راک  هب  دراد ، ار  نآ  یناریا  رکف  زغم و  مناد  یم مھ  هدنب  دش و  هتفگ  هک  ار  یدادعتسا  نامھ  دیاب  میـشاب .

یاھ هتشر ی  همھ دوش . یقلت  تدابع  کی  سدقم و  یرما  ماع ، یا  هزیگنا تروص  هب  ام  یتاقیقحت  یملع و  زکارم  اھھاگشناد و  رد  دیاب  تکرح  نیا  میشابن . کانمیب  ملع ،

. مینک یروآون  میناوت  یم مینک  رکف  هک  میشاب  هتشاد  ار  تارج  نیا  دیاب  ام  دیآرد . تروص  نیا  هب  دیاب  مولع 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٢/٢٩ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رذحرب نآ  زا  ار  ام  مالسا  هک  میدرک  ییاھزیچ  مرگرس  هدرک و  رود  مالـسا  زا  ار  دوخ  ام  تسا . هتـشاد  ییاھفارحنا  اھـشلاچ و  یدامتم ، یاھنرق  لوط  رد  یمالـسا  گرزب  تما 

لوط رد  یمالسا  گرزب  تما  هک  دش  نیا  هجیتن  میدش . مرگرس  یتوغاط  یاھتردق  ی  هلیـسو هب  میدش ؛ یلخاد  یاھگنج  مرگرـس  ینالوط ، خیرات  نیا  لوط  رد  دوب . هتـشاد 

. دـناسرب دوب ، هتفرگ  رظن  رد  هدرک و  ینیب  شیپ وا  یارب  زیزع  مالـسا  مالـسا و  ربمغیپ  هک  یتیاغ  فدـھ و  هب  ار  دوخ  تسناوتن  مالـسا ، ی  هیلوا نورق  زا  دـعب  یداـمتم  یاـھنرق 

زا یرایـسب  تعنـص و  مـلع و  رد  اـما  دـشاب ، اـم  تفرـشیپ  ی  هلیـسو تسناوـت  یم هدرک و  هریخذ  یمالــسا  یاـھروشک  رد  ار  یداـیز  یداـم  یاـھتورث  لاـعتم  یادـخ  هکنیااـب 

ام تلفغ  راـتفر و  دـب و  لـمع  هک  دوب  یزیچ  نیا  دوـب ؛ هدرک  ردـقم  اـم  یارب  مالـسا  هک  دوـبن  یزیچ  نیا  میدـش . ملاـع  ی  هداـتفا بقع یاھـشخب  وزج  تفرـشیپ ، یاھـصخاش 

. میدرک راچد  تیعضو  نیا  هب  ار  دوخ  نامز ، لوط  رد  نامیاھتلفغ  رثا  رب  هک  میدوب  ام  کسفن ؛» نمف  هئیس  نم  کباصا  ام  : » دوب هدروآ  شیپ  ام  یارب  ناناملسم 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 12 
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زاوھا  / ٠٨/١٣٨٢/٠۵ ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. تسا تلم  نیا  یخیرات  تشونرـس  ی  هدننک نییعت نارود  امـش ، زا  لبق  لسن  یناوج  نارود  لثم  امـش  یناوج  نارود  دیزاسب . لمع  ملع و  اب  ار  ناتدوخ  دـیناوت ، یم هچرھ 

تبسن یتسدورف  تلذ  یگتسباو و  داسف  رد  قرغ  ام  تلم  تخاس ، یم دوخ  ی  هشیپ ار  یرگ  یلاباال رگا  تسشن و  یم هناخ  رد  رگا  درک ، یم یلبنت  رگا  امش  زا  لبق  لسن 

دیدـج لسن  تبون  مھ  زورما  دومن . یا  هناناج عافد  یلم  تیـصخش  یلم و  تیوھ  زا  درک و  زوریپ  ار  گنج  درک ، زوریپ  ار  بالقنا  داتـسیا ، لـسن  نآ  دـنام . یم یقاـب  اـکیرما  هب 

یکشوم چیھ  یبمب و  چیھ  یحالس ، چیھ  دتسیاب ، هنحـص  رد  نامیا  نیمھ  اب  ام  نامیااب  ی  هدرتسگ ناوج  لسن  رگا  هک  دناد  یم دسرت و  یم ام  ناناوج  زا  نمـشد  تسا .

کیلـش نمـشد  تمـس  هب  هک  تسا  یا  هلوـلگ لـثم  دـیرادرب ، ناـتدوخ  یقـالخا  یلمع و  یملع و  یاـقترا  یارب  امـش  هک  یماـگ  رھ  دروآرد . وـناز  هب  ار  تلم  نیا  دـناوت  یمن

رساترس رد  ام - چولب  ام ، رل  ام ، درک  ام ، کرت  ام ، سراف  ام ، برع  ام - فلتخم  یاھتیموق  ام ، نانز  ام ، نادرم  مھ  زور  نآ  تسا . یگرزب  داھج  مزر ، نیا  گنج و  نیا  دینک . یم

. تسا نیمھ  مھ  زورما  دندروآ . تسد  هب قیفوت  هار  نیا  رد  دـندش و  زکرمتم  لخاد  رد  وا  یدایا  رابکتـسا و  اب  هلباقم  روشک و  لالقتـسا  تیوھ و  فرـش و  زا  عافد  یور  روشک 

یملع ظاحل  زا  ام  ناوج  لسن  دنھد . همادا  ار  کرابم  هار  نیمھ  هملک ، تدحو  اب  مالـسا و  لبح  هب  کسمتم  یناریا ، یاھتیموق  ی  همھ رل و  درک ، چولب ، کرت ، سراف ، برع ،

هریغ یعمج و  راتشک  حالس  یارب  یمالسا  یروھمج  هیلع  ایند  رد  ناشدوخ  لایخ  هب  هک  مھ  ییاھ  لاجنج تسا . هدرک  تفرشیپ  زورما  ات  هک  نانچمھ  دنک ؛ تفرـشیپ  دیاب 

روشک نیا  دمآراک  ناوج  لسن  یبایتسد  هک  تسا  نیا  هلئسم  تسین ؛ نیا  هلئسم  تسا . زیگنا  بیرف یاھـششوپ  نامھ  زا  مھ  نیا  تساھ ؛ هناھب نامھ  زا  دننک ، یم دنلب 

، دشاب زارد  اھ  نآ تمـس  هب  ناشتـسد  اھتلم  دننامب ، نییاپ  اھتلم  دننامب ، هتـسباو  اھتلم  دـنھاوخ  یم اھ  نآ دـھد . یم جـنر  درازآ و  یم ار  اھ  نآ الاب ، حطـس  یاھ  یروانف هب 

یوق ینامیا  یملع و  ظاحل  زا  ار  دوخ  اھتلم  هک  تسا  نیا  اھ  نآ لباقم  راک  دنروآرد . اھتلم  رـس  دنھاوخ ، یم یراک  رھ  دنناوتب  اھ  نآ ات  دنـشاب  لیلذ  فیعـض و  هشیمھ  اھتلم 

، دنک یم شالت  یمالـسا  یایند  نید و  تیونعم و  میقتـسم  طخ  رد  شرتخد - هچ  شرـسپ ، هچ  تمـصع - تراھط و  اب  خسار و  مزع  هدارا و  اب  هک  ار  یناوج  لسن  اھ  نآ . دننک

نیا هب  اکتا  اب  الوا  ام  نالوئسم  دننک . تمواقم  دیاب  ام  ناناوج  نمـشد ، تساوخ  لباقم  رد  دندنـسپ . یم ار  نیا  دنھاوخ ؛ یم درگ  هزرھ ناوج  لسن  کی  اھ  نآ دندنـسپ . یمن

بوعرم دنـسرتن و  یزیچ  زا  یـسک و  زا  نالوئـسم  تسا . یھلا  ی  هدارا مزع و  رھظم  اـم ، نموم  تلم  مزع  دـننک . صرق  ار  دوخ  لد  دـیاب  تلم ، نیا  هب  اـکتا  اـب  ناوج و  لـسن 

هب دـننادب و  ار  ناـشدوخ  ردـق  مھ  ناـناوج - صوـصخب  تلم - داـحآ  دـننک . هدافتـسا  بوـخ  نیا  زا  تساـھ ؛ نآ راـیتخا  رد  یلم  مـیظع  رگنـس  نـیا  دـنوشن . نمـشد  یوھاـیھ 

الاب هب  ای  دننارذگ و  یم تمواقم  یورین  جیسب  رد  ای  یگدنزاس و  جیسب  رد  ای  ار  ناشتغارف  تاقوا  ام  بوخ  ناناوج  زا  یرایسب  ناتسبات ، لصف  رد  نآلا  دنروآ . یور  یزاسدوخ 

یناوخباتک و هب  مظنم ، بوخ و  یاھ  همانرب اـب  یا  هدـع دـننک . یم راـک  نارگید  یارب  دـنھد و  یم تمحز  ناـشدوخ  نت  هب  یا  هدـع دـننک . یم کـمک  نارگید  داوس  ملع و  ندرب 

ای یھاگشناد  تالیطعت  ناتسبات ، رد  هک  یناناوج  زا  ما  هتشاد یددعتم  یاھـشرازگ  نم  درذگ . یم هنوگ  نیا نموم ، ناناوج  تغارف  دنزادرپ . یم ناشدوخ  رکف  حطـس  یاقترا 

دنا و هدروآ نم  یارب  ار  اھتیلاعف  نیا  یاھسکع  دنا . هتخاس لپ  هداج و  هینیسح ، هار ، هاگنامرد ، دجسم ، ناییاتسور  یارب  دنا و  هدنارذگ تسدرود  طاقن  رد  ار  دوخ  یناتسریبد 

رد ناشتحایـس  دـننک ؛ یم نیمات  هار  نیا  زا  مھ  ار  ناشتحایـس  ام  ناناوج  لیبس هللا .» یف  داھجلا  یتما  هحایـس  امنا  : » دومرف یتیاور  قبط  ربمغیپ  ما . هدـید ار  اھ  نآ نم 

هک ار - یملع  تفرـشیپ  خیرات و  نتـسناد  یتفرعم و  یمالـسا و  تالیـصحت  ینید و  یونعم و  تیبرت  دینادب . ردق  ار  دوخ  یناوج  دراد . شزرا  نیا  تسا . مدرم  یارب  راک  نمض 

امـش اما  دیزاسن ؛ دابآ  ار  دوخ  روشک  دینکن و  یقرت  امـش  دھاوخ  یم نمـشد  دینادب  دیـشوکب و  اھ  هار نیا  رد  دـینادب و  ردـق  دنتـسھ - نآ  طخ  رد  زورما  ام  ناناوج  دـمحب هللا 

. دینک یقرت  یقالخا  ینامیا و  یتفرعم ، یمسج ، یملع ، ظاحل  زا  دیاب  نمشد  مغر  یلع

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هاجنپ زا  دوش . هتخانش  اھدعب  هک  دشاب  مھ  رتشیب  تسا  نکمم  هدش ؛ هتخانـش  نآلا  ات  هک  دراد  دوجو  ناریا  رد  نآ  عون  هدزاود  یزلف ، یندعم  ی  هدام عون  راھچ  تسیب و  زا 

یشزرااب یعیبط  تاناکما  اھ  نیا یزلف . ریغ  یزلف و  نداعم  عونت  ینعی  دراد ؛ دوجو  ناریا  رد  نآ  عون  شش  یس و  هدش ، هتخانـش  ایند  رد  هک  یزلف  ریغ  یندعم  ی  هدام عون 

شزرااب رایـسب  یاھتـصرف  زا  لامـش ، بونج و  رد  اھایرد  تسا . گرزب  تصرف  کی  شدوخ  اـم  روشک  رد  فلتخم  یاـھاوھ  بآ و  یمیلقا و  عونت  میراد . روشک  رد  اـم  هک  تسا 

ناوج و تیعمج  تسا . شزرااب  یاھتیعقوم  زا  رگید ، یاـھتیلاعف  یرایـسب  یناـگرزاب و  ظاـحل  زا  ملاـع ، برغ  قرـش و  لاـصتا  رد  یطاـبترا  ییاـیفارغج و  مھم  تیعقوم  تسا .

نیرتـگرزب نیا  هک  یلاـحرد دـننک ؛ یمن داـی  تمعن  کـی  ناونع  هب اـم  روشک  رد  ناوـج  دارفا  ترثـک  زا  اھیـضعب  هک  تسا  فساـت  ی  هیاـم تسا . رگید  تصرف  کـی  اـم ، دادعتـسااب 

یاـھنرق مدرک ، هراـشا  اـھ  نآ زا  یکچوک  ی  هشوـگ هب  نم  هک  یتاـناکما  ی  همھ هتبلا  تسا . یـشزرااب  رایـسب  زیچ  تیلاـعف ، راـک و  ی  هنـشت ناوـج  همھ  نیا تسا . هیاـمرس 

تارطاخ تسام ، رایتخا  رد  رتشیب  هک  ینوتم  هتبلا  دینک - هاگن  ناھاشداپ  نیا  لاح  حرش  هب  امش  دوب . روشک  نیا  رد  روتاتکید  ماکح  دبتسم و  نیطالـس  رایتخا  رد  یدامتم 

یزیچ دـیاب  هرخالاب  دـننک و  یم راک  اجنآ  رد  هدـع  کی  هک  یـصخش  کلم  کی  لثم  دنتـسناد ؛ یم ناشدوخ  لاـم  ار  روشک  اـھ  نیا تسا - یولھپ  راـجاق و  نارود  یاھـشرازگ  و 

یاھلاس دنداد . یمن یتیمھا  روشک  یملع  تفرـشیپ  هب  روشک و  تشونرـس  هب  ماکح  ناھاشداپ و  نآ  اعبط  دنتـشادن . یـشقن  مدرم  نیاربانب  دـننک . یا  یگدـنز دـنروخب و 

رایسب دنتفگ ، روھمج  سیئر یاقآ  هچنآ  تسا . ریگمـشچ  هداعلا و  قوف اھتفرـشیپ  بالقنا ، ی  هرود رد  اما  درکن . هدافتـسا  تاناکما  نیا  زا  ام  روشک  تشذگ و  روط  نیا یدامتم 

. تساھتیقفوم زا  یا  هشوگ دوش ، یم هتفگ  هک  یبلاطم  هتبلا  دندرک . نایب  تسرد 

نازومآشناد  / ٢۶/١٣٨٢/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یایفارغج تسا . راختفارپ  رابرپ و  هوکشرپ و  ام  خیرات  تسایند . ی  هتسجرب یاھروشک  زا  یکی  کش  نودب  یعیبط  عبانم  یناسنا و  یخیرات ، ییایفارغج ، ظاحل  زا  ام  روشک 

اھیروانف اھ و  هیامرـس اھربخ ، اھروشک ، لاصتا  رـصع  رد  تاطابترا و  رـصع  رد  هک  میا  هتفرگ رارق  ییایفارغج  ظاحل  زا  یا  هقطنم رد  ام  تسا . ساسح  رایـسب  یایفارغج  کی  ام 

عبانم ظاحل  زا  ام  روشک  هک  مداد  زیر  رامآ  ماظن ، نارازگراک  نالوئـسم و  رادید  رد  نم  دوش . یم بوسحم  نیمز  یور  رـسارس  رد  اھھاگیاج  نیرت  ساسح زا  یکی  رگیدـکی ، هب 

ام روشک  مھ  یناسنا  ظاـحل  زا  تسا . مولعم  هک  یعیبط  عباـنم  رگید  یندـعم و  داوم  ساـسح و  تازلف  زاـگ و  تفن و  ظاـحل  زا  تساـھروشک . نیرت  هریخذرپ زا  یکی  یعیبط 

دوخ ناشخرد - یاھدادعتسا  ینعی  تقیقح - نیا  هدش ، زاب  ینادیم  تقو  رھ  دھد . یم ناشن  مھ  ام  لاح  نامز  هداد ، ناشن  هتشذگ  ار  نیا  تساھنیرت . دادعتسااب  زا  یکی 

ات ۶٧- یاھلاس ۵٩  ینعی  سدقم - عافد  لاس  تشھ  ی  هنحص هب  امش  هنومن ، ناونع  هب  تسا . رتالاب  یناھج  طسوتم  زا  ام  روشک  دادعتسا  طسوتم  تسا . هدرک  راکـشآ  ار 

رد ار  نآ  دوبن  رضاح  ایند  درک ، یم کمک  ام  گنج  هب  هک  یزیچ  رھ  دوب . هتسب  ام  یور  هب  ایند  یاھرد  اما  دوب ، ناوارف  زاین  دینک . هاگن  دش ، زاب  اھدادعتسا  زورب  یارب  نادیم  هک 

نیاربانب دوب ؛ دوخ  ی  هناخ زا  اھزرم و  زا  دوخ ، کاخ  زا  دوخ ، تیوھ  زا  عافد  ریگرد  روشک  مھ  یفرط  زا  تاعالطا - هن  ینابیتشپ و  هن  تامھم ، هن  حالس ، هن  دراذگب - ام  رایتخا 

ی هیاـپ دـتفا . ناـیرج  هب  یماـظن - یگنج و  ی  هنیمز رد  مھ  یملع و  ی  هنیمز رد  مھ  اـھ - هنیمز ی  هـمھ رد  اھدادعتـسا  دـش  بجوـم  زاـین  نـیا  تـشاد . زاـین  تاـناکما  نآ  هـب 

رایسب یاھشخب  رد  هک  یناناوج  زا  یرایسب  زورما  دش . هتشاذگ  سدقم  عافد  نارود  رد  دیونـش - یم ار  نآ  یاھ  هنومن زا  یخرب  امـش  زورما  هک  روشک - یملع  یاھتفرـشیپ 

اھ نآ زیمآ  تفگش یاھراک  زا  هنومن  کی  زورما  دنا و  هدش راک  لوغشم  هزیگنا  هیحور و  نامھ  اب  هک  دنسدقم  عافد  رصانع  نامھ  دنتسھ ، راک  لوغشم  روشک  یملع  ساسح 

اب دنتسناوت  ام  ناناوج  اما  دنا ؛ هتشاد هاگن  دوخ  رایتخا  رد  تسبرد  ار  نآ  اھتردق  هک  تسا  یناھج  یاھیروانف  نیرت  هنامرحم وزج  هک  تسا  یا  هتسھ داوم  یزاس  ینغ نیمھ 

دوجو ایند  رد  زورما  هک  ییاھ  لاجنج دینیب . یم ار  ملاع  ناربکتـسم  یاھلمعلا  سکع امـش  هک  دنھد ، ماجنا  ار  گرزب  راک  نیا  دوخ  رھام  ناتـسد  شوھ و  دادعتـسا و  هب  هیکت 

. تسامش تاراختفا  ییاناوت و  دادعتسا و  لباقم  رد  لمعلا  سکع دراد ،

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

رطاخ هب هن  هتبلا  رثات . فسات و  اب  هارمھ  هنانیبدب و  هاگن  هن  دشاب ، هنانیب  شوخ هاگن  اھ ، هتشر ی  همھ رد  روشک  تاقیقحت  یلاع و  شزومآ  لئاسم  هب  ام  هاگن  دیاب  هکنیا  لوا 

ملع یاضف  ندرک  مرگ  قیقحت و  یلاع و  شزومآ  ی  هنیمز رد  هک  رادقم  رھ  ام  هک  تسا  یھیدب  میشاب - هتشاد  هنیمز  نیا  رد  لمع  تعرـس  تفرـشیپ و  یوزرآ  دیابن  ام  هکنیا 

هچنآ صوصخب  بالقنا و  زا  دـعب  یاھلاس  لوط  رد  هک  هچنآ  هب  دـیاب  ام  هکنیا  رطاـخ  هب هکلب  میراد - شیپ  رد  یا  ینـالوط هار  زونھ  تسا و  مک  میورب ، شیپ  روشک  رد  شھوژپ  و 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 13 
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راسفتـسا هدنب  هک  روط  نآ دنا . هدرک یبوخ  تفرـشیپ  هنیمز  نیا  رد  نامیاھ  هاگـشناد میا و  هدرک ادیپ  یبوخ  باتـش  هک  مینادـب  مینک و  هاگن  هدـمآ ، شیپ  ریخا  یاھلاس  رد  هک 

روط نآ هتفر و  الاب  یلیخ  ریخا  لاس  دنچ  نیمھ  رد  یتاقیقحت  ی  هجدوب دنداد ، شرازگ  نم  هب  نالوئسم - زا  رگید  یضعب  روھمج و  سیئر یاقآ  قوثو - دروم  نالوئـسم  مدرک و 

هدش و دایز  اھھاگشناد  رد  شھوژپ  هب  لیم  یتاقیقحت و  راک  نادیم و  المع  دمحب هللا  دنھد ، یم عالطا  روشک  یاھھاگشناد  رانک  هشوگ و  زا  دامتعا  دروم  نایھاگـشناد  هک 

یارب معقوت  یلیخ  نم  تسین ؛ رتمک  امـش  زا  مراـظتنا  نم  دـشاب ، راـظتنا  عقوت و  ماـقم  رد  رگا  دـیاش  تساـم . ریـس  ی  هدـنھد ناـشن نیا ، تسا . هدرک  ادـیپ  یبوخ  هاـگیاج 

دیشاب و هتشاد  ارچ ؛ دیـشاب - هتـشادن  راظتنا  عقوت و  نیا  زا  شیب  هک  منک  تحیـصن  مھاوخ  یمن میور . یمن شیپ  دشابن ، عقوت  نیا  رگا  تسا و  دایز  روما  هنوگ  نیا تفرـشیپ 

میدش و نادیم  دراو  ام  هاگن  نیمھ  اب  دشاب و  هنانیب  شوخ دیاب  هاگن  دشاب . فسات  اب  هارمھ  هنانیبدـب و  هاگن  دـیابن  هاگن  میوگب  مھاوخ  یم هکلب  دـینک - تکرح  امتح  شلابند 

تیعقاو درک ؛ دـھاوخ  ادـیپ  ار  شدوخ  ی  هتـسیاش دـشر  فلتخم ، یاھ  هنیمز رد  تاقیقحت  اش هللا  نا  تفر و  میھاوخ  نیا  زا  رتولج  مھزاب  میتفر و  مھ  ولج  راگدرورپ  لضف  هب 

. دیوگ یم ام  هب  ار  نیا 

. ما هدرک حرطم  روشک  یملع  طیحم  رد  ار  یرازفا  مرن تضھن  ی  هلاسم هک  تسا  یلاس  دنچ  دندرک - هراشا  ناتـسود  زا  یـضعب  هک  روط  نامھ هدنب - هک  تسا  نیا  مود  ی  هتکن

دوجوم یاضف  رد  یملع  یاھیروآون  هک  ییاجنآ  هب  ندیسر  ینعی  دشاب ؛ ملع  دیلوت  ام  شزومآ  قیقحت و  فدھ  دیاب  میشاب ؛ عناق  یریگارف  هب  دیابن  ام  ینعی  هچ ؟ ینعی  نیا ،

یاھ یروانف شناد ، ساسا  رب  دندرب و  شیپ  دنداد ، شرتسگ  دندرک ، دـیلوت  ایند  رد  ار  شناد  هک  یناسک  هب  تبـسن  دادعتـسا ، ظاحل  زا  ام  دوش . یم عورـش  اجنآ  زا  یرـشب ،

رد میوـگ  یم نم  هکلب  تسا ، مزـال  مھ  نآ  هن ، مینک ؛ یفن  ار  یریگارف  همجرت و  اـم  هک  تسین  نیا  یاـنعم  هب  ملع  دـیلوت  هتبلا  میرادـن . دوـبمک  دـندروآ ، دوـجو  هـب  ار  هدـیچیپ 

. درک فقوت  دیابن  یریگارف  همجرت و 

کی زا  رتدوز  ایند  زا  یشخب  تسا - دایز  رایسب  تسا ، نم  رظن  دروم  هک  یبلطم  رد  رامعتسا  شقن  هک  رامعتسا - ی  هلاسم یگنھرف و  یعامتجا ، یـسایس ، طیارـش  رثا  رب 

هب زور  ار  هلیسو  نیا  تفر و  ولج  هب  درک و  هدافتسا  هدنباتش  ی  هلیسو نیا  زا  شخب  نیا  درک . تکرح  یملع  یاھ  هلق تمس  هب  یا  هدنباتش ی  هلیسو کمک  هب  رگید و  شخب 

نآ نانکاس  میناوارف . یاھتلاھج  هب  طاحم  یملع ، تفرـشیپ  ی  همھ اب  ام  هک  یلاحرد دیـسر ؛ ملع  یاھدرواتـسد  هب  نآ ، یربراک  ندرب  الاب  اـب  درک و  رتاـناوت  رت و  هدنباتـش زور 

هک ییاھروشک  هک  دـنھدن  هزاجا  دـنریگب و  ناشدوخ  رایتخا  رد  ار  ملع  هک  دـش  نیا  ناش  یلک تسایـس  مھ  دـعب  دـندرک و  یروآ  تفگـش یملع  یاھتفرـشیپ  ایند ، زا  شخب 

چیھ هب  یتسیابن  اقلطم  هک  دراد  دوجو  هتفرـشیپ  یاھ  یروانف زا  یخرب  یارب  هک  ییاھتیدودـحم  زا  امـش  اـمتح  دـننزب ! ولج  اـھ  نآ زا  اـی  دنـسرب و  اـھ  نآ هب  دـنا ، هدـنام بقع 

. دیا هدینش یدایز  بلاطم  دنک ، ادیپ  زرد  ایند  طاقن  زا  یا  هطقن

ی هدافتسا تفرشیپ ، نآ  زا  هک  دوب  شا  یملع تفرشیپ  نازیم  زا  یشان  رامعتسا ، رب  شا  ییاناوت مھ  تشاد و  شقن  ایند  زا  شخب  کی  یملع  تفرـشیپ  رد  مھ  رامعتـسا ،

دوش و لیدبت  یرت  هتفرشیپ یاھیتشک  هب  راخب  یتشک  هک  درک  کمک  دنھ  رامعتـسا  دومن و  هدافتـسا  دنھ  رامعتـسا  یارب  راخب  یتشک  زا  هک  سیلگنا  دننام  درک . یـسایس 

! ملع تمدخ  رد  رامعتسا  تفرگ و  رارق  رامعتسا  تمدخ  رد  دوب ، ناشدوخ  هب  روصحم  دودحم و  هک  یملع  بیترت ، نیا  هب  دنک . رتشیب  زین  ار  رگید  طاقن  دنھ و  رب  طلست 

تسایند یاھتلم  ی  همھ ی  هفیظو هکلب  تسین ، ام  ی  هفیظو طقف  نیا  مینک . جراخ  ار  نامدوخ  دنا ، هتفرگ رارق  نآ  رد  موس  ناھج  یاھروشک  هک  دوجوم  ی  هرصاحم زا  دیاب  ام 

ار راک  نیا  میناوت  یم ام  هک  تسا  نیا  تسا - هدش  دییات  نف  ناسانـشراک  ناگربخ و  رظن  اب  داقتعا  نیا  هک  مخـسار - داقتعا  نم  دـندنام . بقع  ملع  ناوراک  زا  یا  هرود رد  هک 

نم هتبلا  مـینک . کاـپ  ناـمدوخ  نـھذ  زا  یتسیاـب  هدوـب ، نانمـشد  یگنھرف  تسایـس  ی  هدـمع یاھـشخب  زا  یکی  هـک  ار  دـیناوت » یمن  » و میناوـت » یمن  » رھم نـیا  مـینکب .

یرازفا و مرن تضھن  زا  ییوجـشناد ، لـفاحم  رد  نایوجـشناد  ناداتـسا و  امـش  منیب  یم نـآلا  هک  ارچ  مینک ؛ تفرـشیپ  میناوت  یم مھ  هنیمز  نیمھ  رد  هک  منک  یم ساـسحا 

هتـساوخ تساوخرد و  راعـش ، تروص  هب  عوضوم  نیا  میا و  هداتفا رکف  نیا  هب  ام  هک  تسا  تیقفوم  یلیخ  نیا ، دـینک . یم دای  لاعف  یلمع و  یاھراعـش  ناونع  هب ملع  دـیلوت 

. تسا هدمآرد 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٨/١١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دینادب ار  نیا  تسین . تسرد  مھ  نیا  هدماین ، تسد  هب یدایز  زیچ  هک  دننک  یم غیلبت  ناسک  یـضعب  هکنیا  میھدـب . تسد  زا  ار  یروانف  نیا  میرادـن  قح  یتمیق  چـیھ  هب  ام 

رد یتسرد  یرواد  علطم ، دراو و  یاھ  ناسنا ناسانشراک و  درک . یمن ساسح  ردق  نیا ار  ام  نانمـشد  دوبن ، دایز  رگا  تسا . دایز  هتـسجرب و  رایـسب  هدمآ ، تسد  هب هچنآ  هک 

، تسا یمالـسا  یروھمج  راـیتخا  رد  هک  ار  ییاـھ  هاگتـسد ی  همھ زورما  رگا  تسا . نیا  مھم  تسا ؛ یموب  اـم  روـشک  رد  هک  میا  هدیـسر یا  یرواـنف هب  اـم  دـنراد . دروـم  نیا 

ام دوخ  دنمـشوھ  ناصـصختم  میا و  هتفرگن ماو  هیراع و  یـسک  زا  ار  نآ  نوچ  دور ؛ یمن نیب  زا  یروانف  نیا  دـنربب ، نیب  زا  تسناوت - دـنھاوخن  هتبلا  هک  دـنناوتب - اـم  نانمـشد 

یا یروانف نینچ  هب  یمالـسا  یروھمج  هک  دنتـشاذگ  یمن مھ  رگید  لاس  دص  ات  دوب ، یناھج  تردق  زکارم  اھ و  یبرغ لیم  هب  رگا  هتبلا  دننک . ادـیپ  تسد  نآ  هب  دـنا  هتـسناوت

، نالوئـسم هن  تلود ، هن  ار  دنمـشزرا  شناد  نیا  تسا و  دنمـشزرا  هدمآ ، تسد  هب هچنآ  نیاربانب  تسا . هتفرگ  ماجنا  ام  میرحت  اھ و  نآ مغر  یلع راک ، نیا  دنک و  ادـیپ  تسد 

هتبلا تفرگ . دھاوخن  هتفرگن و  تروص  مھ  یا  هلماعم اعطق  دنک ؛ هلماعم  نآ  یور  دـھدب و  تسد  زا  هک  درادـن  قح  روشک  نیا  دارفا  زا  یدرف  چـیھ  هن  یمتا و  یژرنا  نامزاس  هن 

هب زیچ  همھ  دننک ، یبلط  هدایز دنتفیب و  شلاچ  هب  هیضق  نیا  رـس  یمالـسا  یروھمج  اب  دنھاوخب  دندش ، یمالـسا  یروھمج  نالوئـسم  اب  وگتفگ  نیا  دراو  هک  ییاھ  نآ رگا 

هچنآ یروانف و  نیا  ام  دوب . میھاوخن  یزایتما  چیھ  نداد  هب  رضاح  اقلطم  هنیمز  نیا  رد  ام  کشالب  دروخ و  دنھاوخ  ینھدوت  یمالـسا  یروھمج  زا  اعطق  تخیر و  دھاوخ  مھ 

طوطخ هب  ندیـسر  ات  زونھ  هتبلا  مینک . ظفح  دـیاب  میا ، هدروآ تسد  هب  یقیقحت  یملع و  ریگمـشچ  یاھتفرـشیپ  زا  ناـمزیزع  روشک  فلتخم  یاھـشخب  رد  دـمحب هللا  هک  ار 

درواتـسد طقف  هن  هک  دـندوب  هدرک  یراک  روشک  نیا  اـب  میا . هدرک عورـش  رفـص - تفگ  دوش  یمن رفـص - ریز  زا  هک  تسا  نیا  شتلع  میراد . هلـصاف  یلیخ  ملع  یرواـنف و  مدـقم 

بـالقنا میدرک ! عورـش  یدـیمون » اـب  هارمھ  چـیھ   » زا هکلب  میدرکن ، عورـش  چـیھ »  » ی هطقن زا  اـم  نیارباـنب ، دـشاب . هتـشادن  مھ  ار  نآ  دـیما  یتـح  هـکلب  یرواـنف ، یملع و 

. تسا هدرک  تفرشیپ  زورما  دمحب هللا  دش و  نادیم  دراو  اجنیا  زا  یمالسا 

گرزب هاگـشناد  یـس  تسیب ، رد  یقیقحت  یملع و  راک  حطـس  دنا ، هداد شرازگ  نم  هب  دراو  هربخ و  دارفا  هک  روط  نآ دـنلاعف و  ناناوج  ام ، یاھھاگـشناد  زا  یرایـسب  رد  نآلا 

بوخ اھتفرـشیپ  دـمحب هللا  تسایند . ی  هتفرـشیپ بوخ و  یاھھاگـشناد  اب  ربارب  بوخ ، یاھداتـسا  نتـشاد  ناداتـسا و  یریگیپ  شـشوک و  راک ، دادعتـسا ، ظاـحل  زا  روشک 

نارگرامثتـسا فرط و  کـی  زا  یلخاد  نادبتـسم  اـھتنم  تسا . روـشک  نیا  هب  قـلعتم  دـشاب ؛ هدروآ  ناـغمرا  هب  روـشک  نیا  یارب  یـسک  هک  تسین  یتاـناکما  اـھ  نیا تـسا .

راک دندرک ، نالوئـسم  هک  یراک  درک . دھاوخ  زورب  رتشیب  جیردتب  اھـشناد  نیا  دازآ ، مھ  تسا و  لقتـسم  مھ  روشک  دمحب هللا  هک  لاح  دنتـشاذگ . یمن رگید  فرط  زا  یجراخ 

، دوب هدش  یحارط  یمالـسا  یروھمج  هیلع  اھتـسینویھص  اھییاکیرمآ و  فرط  زا  هک  یا  هئطوت ات  دش  ماجنا  روز  فرح  لوبق  میلـست و  شریذـپ  نودـب  ریبدـت و  اب  دوب . یتسرد 

اما درادن ؛ یداریا  چیھ  دنک ، ادیپ  همادا  هدش ، یحارط  نونکات  هک  یلاور  نیمھ  هب  راک  نیا  ی  همادا رگا  تسا . هدـشن  مامت  راک  تسا و  هیـضق  زاغآ  نیا  هتبلا  دوش . هتـسکش 

تسین تسرد  هجو  چیھ هب هک  میلست ، دوش  یم نیا  مینک ، ینیشن  بقع مھ  ام  دنیایب و  ولج  رگنس  هب  رگنس  دننک و  یھاوخ  نوزف تردق ، زکارم  ای  نانمشد  دشاب  رارق  رگا 

. دش دھاوخن  هداد  مھ  یراک  نینچ  ی  هزاجا و 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/٠٨/٢٣ یاھهبطخ  رد  تانایب 

. دنـشاب هتـسناد  مھ  ار  نیا  تسا ؛ هتـسجرب  یملع ، یاھتفرـشیپ  رد  یھللا  بزح راد و  نید نموـم و  ناـناوج  شقن  اـھ  هنیمز زا  یلیخ  رد  هک  مینک  ضرع  مـھ  ار  هـتکن  نـیا 

زا یرایـسب  رد  ام  نموم  ناناوج  راد و  نید رـصانع  تسین . روط  نیا هک  یلاحرد دنبقع ؛ اھنادیم  نیا  رد  راد  نید رـصانع  هک  دننک  دومناو  دنھاوخ  یم دوخ  تاغیلبت  رد  نانمـشد 

ماجنا رکـش  ی  هدجـس رکذ و  هجوت و  زا  یطیحم  رد  ار  اھ  نآ اـم  ناـناوج  دریگ ، یم تروص  هک  یگرزب  یاـھراک  زا  یلیخ  تسا . هتـسجرب  اـھ  نآ راـک  دنزاتـشیپ و  اھنادـیم  نیا 

. تسا شزرااب  رایسب  اھ  نیا دنا . هداد

هعمجزامن  / ١٣٨٢/٠٨/٢٣ یاھهبطخ  رد  تانایب 

طبضنم قالخا  هب  ییانتعا  یب یگزرھ و  هب  ندناشک  یرگیحابا و  یرگیلاباال و  قیرزت  ینعی  دنـشاب ؛ دنزادنیب ، هار  دنھاوخ  یم هک  یا  یگنھرف نایرج  هجوتم  ام  زیزع  ناناوج 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 14 
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اب هزرابم  زورما  دنشاب . دراوم  نیا  بقارم  دیاب  دنزادرپ  یم ناناوج  لئاسم  هب  هک  یناسک  مھ  شرورپ و  شزومآ و  مھ  یملع ، نالوئسم  مھ  ناناوج ، مھ  یمالـسا . ینید و 

ام مدرم  یملع  تفرـشیپ  زا  دـنتحاران . میـشاب ، هتـشاد  یملع  تفرـشیپ  هکنیا  زا  مھ  اـجنآ  دـنک . یم قدـص  مھ  ملع  نادـیم  رد  اـکیرما  اـب  هزراـبم  تساـھاج . نـیا  اـکیرما 

یگدنام بقع هب  سکرھ  دنتحاران . دوش ، زاب  مدرم  تالکـشم  زا  یا  هرگ دـنکب و  مدرم  هب  یتمدـخ  دـناوتب  تلود  هکنیا  زا  دـنتحاران ؛ ام  مدرم  یداصتقا  تفرـشیپ  زا  دـنتحاران ؛

ی هوق هچ  هیئاضق و  ی  هوق هچ  هیرجم ، ی  هوق هچ  دـھد - ماجنا  ار  مزال  تامدـخ  دـناوتن  تلود  هکنیا  هب  دـنک  کـمک  سکرھ  تسا . هدرک  راـک  اـکیرما  عفن  هب  دـنک ، کـمک  یملع 

زا یکی  تسا . هدرک  راک  اکیرما  عفن  هب  دـنک ، نایب  اھ  نوبیرت اـھ و  هماـنزور رد  ار  اـھییاکیرمآ  تارظن  اـھرکف و  سکرھ  تسا . هدرک  راـک  اـکیرما  تمدـخ  رد  اـکیرما و  یارب  هننقم -

یاضف سکرھ  یناور . گنج  کی  تمھت و  کی  هعیاش ، کی  زور  رھ  دـندرک ؛ یم نینموملا  ریما  نامز  رد  هک  یراک  نامھ  انیع  تسا . ینز  تمھت ینکارپ و  هعیاش اھ  نآ یاھراک 

دزم و یب رکون  هچ  دریگب ، لوپ  اکیرما  زا  هچ  تسا ؛ هدرک  راک  اکیرما  یارب  تساکیرما و  رودزم  دـنک ، دـیدشت  تیوقت و  ار  ماظن  هیلع  یناور  گـنج  روشک و  لـخاد  رد  ینز  تمھت

ضرغ هک  ییاھ  مدآ دشاب . عمج  ناشـساوح  همھ ، یگنھرف . یـسایس و  یزاس  نایرج نیا  لباقم  رد  تمواقم  زا  تسا  ترابع  اکیرما  اب  هزرابم  زورما  دشاب . اکیرما  بجاوم 

دننادـب دوش . مامت  روشک  نیا  تلم و  نیا  هیلع  اکیرما و  یاھتـساوخ  تھج  رد  هک  دـننزن  یفرح  رذـگدوز  ساسحا  هزیگنا و  کـی  رطاـخ  هب دنـشاب  بظاوم  دـنرادن ، یتینوس  و 

. تسا رایشوھ  ام  تلم  دمحب هللا  دنک . یم مادقا  تلم  نیا  هیلع  زاب و  ار  دوخ  یاپ  تسد و  ییاھھار  هچ  زا  دوش و  یم تیوقت  هنوگچ  نمشد 

نازرواشک  / ١٣٨٢/١٠/١۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لیکـشت نموم  یاھ  هچب یبالقنا و  ناـناوج  نیمھ  ار  اھـشخب  نیا  یلـصا  نوتـس  هک  میا  هتـشاد فلتخم  یاھـشخب  رد  یداـیز  رایـسب  یـشھوژپ  یملع و  یاھتفرـشیپ  اـم 

یایند تیونعم ، هلب ؛ دـندرب . شیپ  ار  یملع  مھم  راک  تاقیقحت و  یاھ  هبقع اھ و  هندرگ زا  یرایـسب  هیحور ، نامھ  ساسا  رب  دـندش و  نادـیم  دراو  هک  دـندوب  اـھ  نآ دـنا . هداد

ثداوح ی  همھ روحم  شدوخ  ییاھنت  هب  یناسنا  رھ  تسا ، مکاح  یدام  گنھرف  تسین و  یداھج  گنھرف  هک  ییاجنآ  ملاس . یاـیند  اـھتنم  دـنک ؛ یم رتداـبآ  مھ  ار  ناـسنا 

. دیآ یم شیپ  اھینمـشد  اھ و  یتقادص یب اھ و  یقالخا یب اھـضراعت و  اذل  تسا ؛ نیا  وا  یارب  لصا  دنک . یم عفد  دوخ  زا  ار  ررـض  دـھاوخ و  یم دوخ  یارب  ار  دوس  تسا ؛ ملاع 

. درک تیوقت  هعماج  رد  دیاب  ار  هیحور  نیا  دنک . یم شومارف  ار  دوخ  دوش و  یم لح  نارگید  هب  تمدخ  نامرآ و  نامیا و  رد  ناسنا  دراد ، دوجو  یداھج  حور  تکرح و  هک  ییاجنآ 

. درک دھاوخ  ادیپ  ار  دوخ  یعقاو  قنور  هیحور  نیا  اب  مھ  ام  یرادماد  یزرواشک و 

یملع  / ١٣٨٢/١١/٢١ ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ام تسا . هیـضق  بل  نیا ، دینک . راک  دیـشاب و  هتـشاد  هزیگنا  گنج  نادیم  رد  زابرـس  کی  لثم  یتسیاب  تسام - مامتھا  دروم  هک  هنحـص - نیا  رد  هک  دـیتسھ  یناسک  امش 

ملع دـیلوت  تفرـشیپ و  شرورپ ، نادـیم  رد  یملع  ی  هبخن اجنیا  رد  تسین . گنج  نارود  یرابجا  یریگزابرـس  لثم  راک  نیا  مینک و  لـیمحت  یـسک  هب  ار  یزیچ  میھاوخ  یمن

تفرگ دھاوخ  یگرزب  یساسا و  تالکشم  ار  روشک  تلم و  ی  همھ ی  هقی زور  کی  نکیل  تفرگ ؛ دھاوخن  ار  وا  ی  هقی یسک  درکن ، مھ  رگا  دنک ؛ راک  زابرـس  کی  لثم  یتسیاب 

رد میـسانش - یم الماک  مینک  یم رکف  مھ  ار  یخیرات  لیلد  نآ  هک  یخیرات - لیلد  کـی  هب  ملع  رگا  هک  تسا  نیمھ  یلک  روط  هب نم  فرح  . میدرک هبرجت  ناـمروشک  رد  اـم  هک 

ار نآ  دنـشورفب و  رگید  یاـھتلم  هـب  ار  مـلع  دـنوش و  لـئاق  ضیعبت  دـنرادھگن و  یراـصحنا  ار  مـلع  اـھ  نـیا دریگ و  رارق  اـیند  مدرم  زا  یــشخب  اـھتلم و  زا  یا  هعوـمجم راـصحنا 

هنالداع تورث ، لثم  دیاب  ملع  تسا . تیرشب  هب  گرزب  ملظ  نیا ، دمآ - دوجو  هب  هطقن  نیمھ  زا  الصا  رامعتسا  هک  دنھد - رارق  ناشدوخ  یاھتـسایس  لیمحت  یارب  یا  هلیـسو

، میھدب رگید  یاھاج  ای  ایـسآ  مدرم  هب  یتسیابن  ار  یروانف  نیا  ام  هکنیا  دوش . عیزوت  اھتلم  اھروشک و  ی  همھ نیب  دیاب  ملع  هک  تسا  نیمھ  مھ  مالـسا  رظن  دوش . عیزوت 

تـسایس رد  یتقو  دـننک ؛ یم ملظ  اھناسنا  هب  اھ  نآ دـیآ و  یم دوجو  هب  یداصتقا  میظع  یاھلتراک  دـیآ ، یم شیپ  داصتقا  رد  یتقو  هک  تسا  یروانف  راصحنا  ندـیبلط  نامھ 

تـسا نیا  هب  مھ  ام  تمھ  هزرابم و  مینک و  هزرابم  ییارگراصحنا  نیا  اب  میھاوخ  یم ام  دروآ . یم شیپ  ار  اھگنج  نیا  دیآ و  یم شیپ  یناھج  یاھ  یرگراصحنا دـیآ ، یم شیپ 

ی همھ ار  راـک  نیا  مییاـمن . هدافتـسا  یرادرب و  هرھب میراد ، ناـمدوخ  یناـسنا  یورین  رد  روشک و  ناـیم  رد  هک  یا  ینغ میظع و  عبنم  هاـچ و  نیا  زا  مینک  یعـس  ناـمدوخ  هک 

هک یعناوم  عنام و  نیا  اب  دـیاب  دـننک ؛ یم داجیا  لکـشم  عنام و  هتبلا  دـنک . راک  هنیمز  نیا  رد  دـناوت  یم رتشیب  دراد ، یرتشیب  دادعتـسا  هک  یتلم  دـننکب و  دـنناوت  یم اـھتلم 

. درک هزرابم  دراد ، دوجو  یرھق  روط  هب

امش یمالسا ، نپاژ  نآ  دیآ ! دوجو  هب  هقطنم  نیا  رد  یمالـسا  نپاژ  کی  تشاذگ  میھاوخن  ام  هک  هدش  هتفگ  ایند  ساسح  یـسایس  لفاحم  زا  یخرب  رد  هک  ما  هدینـش نم 

زا یا  هھرب رد  یقیقحت ، یملع و  دشر  تعرـس  خرن  فورعم - جیار  لوق  هب  ظاحل - زا  رامآ  بسحرب  ام  روشک  هکنیا  رطاخ  هب تسا ؛ هدشن  هتفگ  مھ  دوخیب  فرح  نیا  دیتسھ .

ایند یاھتفرـشیپ  اب  هک  تسا  نیا  ی  هدنھد ناشن تسام ، یدوجوم  قلطم و  ردق  رد  هک  هچنآ  هتبلا  تسا . هتـشاد  ایند  رد  ار  دشر  خرن  نیرتالاب  هلاسدنچ ، نیمھ  رد  نامز و 

لاس هدزناپ  هد ، نیمھ  رد  ام  روشک  رد  عوضوم  نیا  مینک . مک  الاب  تعرس  اب  ار  هلصاف  نیا  میا  هتسناوت ام  هدوب و  رتدایز  رایسب  رایسب  هلـصاف  اما  میراد ؛ هلـصاف  یلیخ  زونھ 

. دراد توافت  یلیخ  هتشذگ  هب  تبسن  ام  یاھقلطمردق  زورما  هتبلا  تسا . هداتفا  قافتا  ریخا 

، نآ ماجنا  اب  تسین و  کی  ی  هجرد مھم و  راک  ایند - رد  نآ  رشن  هلاقم و  دیلوت  راک - نیا  اما  متشاد ؛ عالطا  ایند  ربتعم  تالجم  رد  هدش  رشتنم  یملع  یاھ  هلاقم رامآ  زا  هدنب 

نیمھ رد  هتبلا  تسا . هدش  لصاح  تفرـشیپ  تفگ  دوشب  ات  دـیآرد ، لمع  ی  هلحرم هب  دوش و  ییارجا  دـیلوت و  هتخپ ، اجنیا  رد  رکف  نیا  دـیاب  هکلب  هتفرگن ، تروص  راک  ی  همھ

. میا هداتفا هار  هب  هدرک و  تکرح  ام  تسا و  هتفرگ  تروص  روشک  رد  راک  یلیخ  مھ  اھ  هنیمز

هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

ی همھ هماکدوخ  دبتـسم و  روتاتکید و  ناھاشداپ  میدوب ؛ دادبتـسا  راچد  ناریا  تلم  ام  هتـشذگ ، رد  ینالوط  نارود  کی  رد  دوب . ام  خـیرات  رد  ون  نارود  کی  عورـش  بالقنا  نیا 

نیا رب  یولھپ - نارود  ی  همھ ات  راجاق  نارود  رخاوا  زا  ینعی  ریخا - نارود  رد  دنتسناد . یم دوخ  تیعر  ار  مدرم  دوخ و  لام  ار  تکلمم  دنتشاد ؛ تسد  رد  ار  تکلمم  نیا  رایتخا 

راجاق نارود  رخاوا  زا  اما  دندوبن ؛ هناگیب  یاھتردق  نامرف  هب  شوگ  هتسباو و  دندوب ، روتاتکید  رگا  میدق  ناھاشداپ  دوب . یگتـسباو  نآ  دش و  هفاضا  رگید  ضرم  درد و  کی  هدیدپ 

یروتاـتکید و نیا  هتـشذگ . نارود  رد  ناریا  رب  مکاـح  یـسایس  ماـظن  فعاـضم  یراـمیب  دـش  نیا  هتـسباو ! مھ  دـندوب و  روتاـتکید  مـھ  ناـھاشداپ ، یوـلھپ ، نارود  ی  هـمھ و 

یاھتورث عباـنم و  تشادـھگن ؛ هدـنام  بقع ار  اـم  روشک  هک  دوب  یگتـسباو  یروتاـتکید و  نیمھ  تسا . هتـشاد  اـم  تلم  یور  اـم و  روشک  رد  یداـیز  تاـعبت  راـثآ و  یگتـسباو 

فیعض طاقن  مھ  نآ  شناد - رگ  هزویرد میدوب ، ملع  راد  مچرپ ایند  رد  زور  کی  هک  ام  دش و  ام  تلم  یملع  یرکف و  تفرـشیپ  دشر و  عنام  داد و  نانمـشد  ماک  هب  ار  ام  یعیبط 

تقو رھ  دنتشاذگ ؛ ام  تسد  فک  یمک  زیچ  دنتساوخ ، تقو  رھ  مھ  اھ  نآ میدرک ! زارد  نارگید  تمـس  هب  زاین  تسد  میدش و  نارگید - شناد  یاھ  هدنام سپ تیمھا و  مک  و 

ام عبانم  رگید  تفن و  دش . فیعـض  هداتفا و  بقع یتلم  یگتـسباو ، نآ  یروتاتکید و  نآ  تمائـش  هب  ام  تلم  نیاربانب  دندرک . عنم  دنتـساوخن - مھ  ابلاغ  هک  دنتـساوخن - مھ 

حوضو هب دـنک ، یم هاـگن  یولھپ  موش  تموکح  ریخا  نارود  دانـسا  هب  یتقو  ناـسنا  دـندوب . هدیـشک  هتـشذگ  زا  رت  کاـنرطخ بتارم  هب ییاـھ  هشقن مھ  هدـنیآ  یارب  تفر . مھ 

نیا دمآ  بالقنا  تخادنا . یم بقع  ار  ام  رگید  لاس  دص  زاب  ارجا  تروص  رد  هک  دنتـشاد  یکانرطخ  رایـسب  یاھ  همانرب تلم  نیا  روشک و  نیا  ی  هدنیآ یارب  اھ  نیا هک  دـنیب  یم

یاـھ هیاـپ تفرـشیپ ، یرواـبدوخ و  یدازآ ، لالقتـسا ، زا  تسا  تراـبع  هک  بـالقنا  یلـصا  تیـصوصخ  راـھچ  دـش . عورـش  اـم  تلم  خـیرات  رد  ییون  نارود  درک و  عـطق  ار  دـنور 

. درک یراذگ  هیاپ تکلمم  نیا  رد  بالقنا  اھینمشد ، اھتفلاخم و  ی  همھ مغر  یلع هک  تسا  یمکحتسم 

اھ نآ رگا  دوش ؛ ماجنا  اھ  نآ لیم  قبطرب  دنتـساوخ ، هچرھ  ناگناگیب  دـننک . لوبق  ار  هناگیب  یاھتردـق  لـیمحت  دنتـسین  روبجم  رگید  ناریا  تلود  تلم و  هکنیا  ینعی  لالقتـسا 

نیا دنزب ! شرـس  یوت  تلود  درک ، تفلاخم  مھ  تلم  رگا  دنزن ؛ فرح  یـسک  دندرک ، زواجت  ضرعت و  روشک  یلم  عبانم  هب  رگا  دنزن ؛ مد  تلود  دندرک ، ینابرق  ار  روشک  حـلاصم 

یتردق چیھ  زورما  درک . لقتـسم  ار  تلود  روشک و  تلم و  دـمآ  بالقنا  میدرک . سمل  ار  نآ  دوخ  ناج  مسج و  تشوگ و  تسوپ و  اب  ام  دوخ  یولھپ ، نارود  رد  هک  دوب  یعـضو 

ماـجنا دـنداد ، صیخـشت  تحلـصم  هک  ار  یراـک  رھ  دـننک و  یم هاـگن  روشک  نالوئـسم  دـنک . یراـک  هب  روبجم  ار  اـم  ذوـفن و  لاـمعا  اـم  روـشک  لـئاسم  رد  دـناوت  یمن اـیند  رد 

رایتخا دنک ؛ یم ضوع  ار  اھ  نآ دیدنسپن ، رگا  دتسیا ؛ یم نالوئسم  رس  تشپ  دیدنسپ ، ار  اھ  نآ رگا  تسا ؛ نالوئسم  یاھراک  ی  هدننک تواضق رگاشامت و  تلم ، دنھد . یم

. تسا تلم  تسد 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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همادا ار  باـختنا  نیا  دوب ، یـضار  اـھ  نآ درکلمع  زا  رگا  دـنک . یم باـختنا  ار  روـشک  نالوئـسم  نارگید - یلیمحت  نوناـق  هن  و  دوـخ - نوناـق  بوچراـچ  رد  اـم  تلم  ینعی  یدازآ 

نایب یدازآ  رکف و  یدازآ  ام  روشک  رد  زورما  تسام . روشک  رد  یدازآ  ی  هخاش نیرت  مھم نیا  دـنک . یم باختنا  ار  نارگید  دراذـگ و  یم رانک  ار  اھ  نآ دوبن ، یـضار  رگا  دـھد ؛ یم

ار یربھر  هن  دـنراد ، لوبق  ار  تلود  هن  دـنراد ، لوبق  ار  ماظن  هن  هک  دنتـسھ  یناسک  دـنیب . یم تلم  دوخ  دـنیوگب ؛ نیا  فالخرب  هناگیب  یاھویدار  الاح  دراد ؛ دوجو  لماک  روط  هب

دروم تسا ، هدز  فرح  دوخ  ی  هدیقع قبط  هکنیا  رطاخ  هب سک  چیھ زورما  درادن . یراک  اھ  نآ راک  هب  مھ  یـسک  دنیوگ ؛ یم ار  دوخ  تارظن  دننک و  یم تبحـص  اما  دنراد ؛ لوبق 

مدرم تسین ؛ یـسک  ریـصقت  نیا  دنھد . یمن شوگ  اھ  نآ فرح  هب  مدرم  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب ناش  یتیاضران دنا و  یـضاران مھزاب  اھ  نآ هتبلا  تسین . هاگتـسد  ی  هذـخاوم

اھ نآ هب  اذـل  دـنا ؛ هدـید نآلا  ات  بالقنا  لوا  زا  کیدزن  ی  هتـشذگ رد  ار  اھ  نآ ریاـظن  هابـشا و  مدرم  تسین . ناـشنھذ  رد  یـشوخ  ی  هرطاـخ اـھ  نآ زا  دـنرادن و  تسود  ار  اـھ  نآ

. دراد دوجو  یدازآ  نیاربانب  تسین . یسک  ریصقت  نیا  دنرادن ؛ نانیمطا 

یمومع یاضف  داد و  سرد  ام  هب  ماما  ار  نیا  دـناوت - یم هک  درک  رواب  ینعی  تفای - تسد  یروابدوخ  هب  یمالـسا  ماظن  یمالـسا و  بالقنا  رثا  رب  تلم  نیا  یروابدوخ . موس ،

رد یروابدوخ  نیا  دـناوت . یم هک  دراد  رواب  ام  ی  هدـنزاس رگتعنـص و  ام ، رگـشھوژپ  ام ، داتـسا  ام ، یوجـشناد  ام ، ناوج  زورما  دروآ . ناغمرا  هب  ام  یارب  ار  نیا  یمالـسا  ماـظن 

دـصقم هب  میا ، هدرک تفرـشیپ  ملع  نادـیم  رد  نوچ  هک  دـنکن  لایخ  سک  چـیھ میبقع . زونھ  اما  میا ؛ هدرک یدایز  یاھتفرـشیپ  ملع  نادـیم  رد  زورما  ام  درک . کمک  اـم  هب  ملع 

نارود رد  راـمآ ، قبط  میا . هدـمآ وـلج  یلیخ  لاـس  جـنپ  تسیب و  نیا  رد  میا و  هدرک تفرـشیپ  اـم  یلو  دـنا ؛ هتـشاد هگن  بقع  یلیخ  ار  اـم  هن ، تسا ؛ سب  رگید  میا و  هدیـسر

. متفگ مھ  اـھ  نآ هب  ار  هتکن  نیا  دـندوب ، هدـمآ  نم  شیپ  هبخن  ناـناوج  هک  لـبق  زور  دـنچ  تسا ! هدوـب  رتـشیب  رتـالاب و  اـیند  ی  هـمھ زا  اـم  یملع  تفرـشیپ  تبـسن  بـالقنا ،

هدش لاماپ  روشک  نیا  دوب و  هدمآرد  تلم  نیا  ردپ  میتشادـن ، یروابدوخ  رگا  هلاس  تشھ گنج  نارود  رد  درک . کمک  ام  هب  روشک  زا  عافد  رد  تسایـس و  ملع ، رد  یروابدوخ 

، تخاـس یم تفر  یم دـندرپس ؛ یم هلاـس  جـنپو تسیب ناوج  کـی  هب  ار  رکـشل  کـی  تشاد . اـکتا  داـقتعا و  رواـب و  شدوخ  هب  هلاـس  جـنپو تسیب ناوـج  هک  دوـب  نیمھ  دوـب .

؛ دـننک یم یملع  راک  زورما  اـم  یاھھاگـشناد  دراد . دوجو  یرواـبدوخ  نیا  زورما  داد . یم ماـجنا  گرزب  یاـھراک  درک و  یم مادـقا  درک ، یم تکرح  درک ، یم هداـمآ  تخادرپ ، یم

زا ناریا  روشک  تلم و  دـنھاوخ  یمن تسا . بالقنا  تکرب  هب  نیا  تسا ؛ هدرک  نارگن  ار  ایند  ام  یملع  یاھتفرـشیپ  ییاھـشخب  رد  دـننک ؛ یم یملع  یاھتفرـشیپ  ام  ناناوج 

نپاژ روشک  دنیوگ . یم روز  وا  هب  نادنمتردق  هشیمھ  دشاب ، هتشادن  یداصتقا  تفرشیپ  یملع و  تفرشیپ  ات  روشک  کی  دنا . هتفگ احیرص  ار  نیا  دنک ؛ تفرشیپ  یملع  ظاحل 

ریغ هب  دننکفیب و  یھاگن  قرش  ی  هقطنم هب  دنتسین  لیام  چیھ  هک  اھ  یبرغ دومن . تفرـشیپ  یملع  ظاحل  زا  درک و  روجو  عمج ار  دوخ  دوب ، لاغـشا  تحت  هطلـس و  تحت  هک 

کی میھاوخ  یمن ام  دنا  هتفگ اکیرما  یملع  یـسایس - ای  یـسایس  زکارم  زا  یـضعب  رد  دنریگب . یدج  ار  نآ  دنروبجم  یملع  تفرـشیپ  رطاخ  هب دننکب ، یھجوت  ییاپورا  داژن 

ار ناریا  تلم  تکرح  اـھ  نیا دـھد . ناـشن  یملع  تفرـشیپ  دوـخ  زا  ناریا  تلم  میراذـگب  میھاوـخ  یمن دـنا  هتفگ امـش . ینعی  یمالـسا  نپاژ  دـیآ ! دوـجو  هـب  یمالـسا  نـپاژ 

. دوب یمالسا  ماظن  بالقنا و  تاکرب  زا  مھ  نیا  دننیب ؛ یم ار  یروابدوخ  نیا  دننیب ؛ یم

امیس  / ١٣٨٣/٠٢/٢٨ ادص و  نامزاس  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

دوخ هک  یلم - تیوھ  ی  هلوقم هب  دش و  هداد  تیمھا  گنھرف  ی  هلوقم هب  هک  دوب - یگنھرف  ی  هدش فیرعت فدھ  کی  ساسارب  یبالقنا  هک  یمالـسا - بالقنا  یزوریپ  زا  دـعب 

نیا هک  دـش  بترتم  راک  نیا  رب  یتاکرب  دـش ، هدـیزرو  مامتھا  تسا - تلم  کی  گنھرف  ی  هتـسجرب روطـس  قیداصم و  وزج  نیا  دوخ  تسا و  گنھرف  روشک ، کی  یلم  تیوھ 

زورما هک  یقیقحت - یملع و  ون  یاھ  هصرع رد  ندـش  دراو  تراسج  نیا  یملع ، یاھتفرـشیپ  نیا  اھیروآون ، نیا  دـیایب . دوجو  هب  روشک  نیا  رد  دوبن  نکمم  هجو  چـیھ هب تاکرب 

زا لـبق  دروآ . دوجو  هب  بـالقنا  ار  نیا  تسا ؛ هدـش  ادـیپ  یلم  تیوھ  اـیحا  زا  هک  تسا  یـسفن  هب  داـمتعا  نیمھ  رطاـخ  هب  دوش - یم هدـھاشم  هناتخبـشوخ  اـم  روـشک  رد 

نآ نوچ  دوب ؛ حـضاو  مھ  تلع  هتبلا  دـندرک . یمن تیوـقت  ار  یلم  تیوـھ  هملک ، یقیقح  یاـنعم  هب  هجو  چـیھ هب  اـما  دـندروآ ؛ یم داـیز  مسا  تیلم  یلم و  تیوـھ  زا  بـالقنا 

اب دوش ، هدنز  روشک  نیا  رد  یلم  تیوھ  رگا  هک  دنتسناد  یم دندوب ، هدرک  فیرعت  ار  دوخ  عفانم  ام  زیزع  روشک  رد  دنتـساوخ و  یم ناشدوخ  عفانم  یارب  ار  ناریا  هک  یناسک 

روشک رد  ام  دش . فیعـضت  اجنیا  رد  نامز  نآ  رد  یلم  تیوھ  لیلد ، نیمھ  هب  دنـسرب . دنا ، هتفرگ فدـھ  هک  یعفانم  هب  دـنناوت  یمن اھ  نآ دوب و  دـھاوخ  راگزاسان  اھ  نآ عفانم 

هتبلا دنداد ! ار  یسراف  طخ  نابز و  رییغت  داھنشیپ  دندیشکن و  تلاجخ  یا  هتسجرب دارفا  هک  میتفر  شیپ  اجنآ  ات  ناگناگیب  لباقم  رد  تیوھ  لالحمضا  یگتسباو و  رد  نامدوخ 

اھ و همانزور نیمھ  رد  تسا - روشک  رھ  یگنھرف  مھم  یاھصخاش  زا  هتسجرب و  طاقن  زا  یکی  روشک  کی  طخ  یـسراف - طخ  رییغت  یارب  اما  دندرک ؛ راک  رتمک  نابز  رییغت  یور 

زیمآ هلداجم الماک  یاھلالدتسا  اب  مھ  نآ  میھدب ؛ رییغت  ار  یسراف  طخ  ام  هک  دندز  فرح  دندرک و  عافد  دنتشون ، بلطم  احیرص  انلع و  ام  روشک  رد  توغاط  ی  هرود تاعوبطم 

. دنتفر شیپ  دح  نیا  ات  اھ  نآ عقاو . فالخ  زیمآ و  هطلاغم و 

نادمھ  / ١٩/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  ناگبخن  نالوئسم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یندز بر  لـقو  : » دـش یحو  وا  هب  و  تسا ، ناـسنا  کـی  یارب  نکمم  شناد  یهلق  جوا  هک  دـش -  اـم  ربمغیپ  هب  هک  یماـھلا  تکرب  هب  نآرق و  تکرب  هب  مالـسا ، تکرب  هب  زورما 

نوچ میشاب ؟ دیماان  هدنیآ  هب  ارچ  ام  دنکیم . تکرح  دراد  گرزب  لوحت  کی  هار  رد  ام  روشک  زورما  دنک -  بلط  ادخ  زا  شیپ  زا  شیب  ار  ملع  هک  دش  هتـساوخ  وا  زا  و  (، ١ «) املع

نیا هار  نیرتھب  درک ، ریسا  دروآ و  دوخ  یهجنپ  ریز  ار  یناسنا  دوشب  هکنیا  یارب  دنزیم . ام  عاتم  رـس  یوت  نمـشد  هک  تسا  مولعم  هلب ، دننزیم ؟ ام  سنج  رـس  یوت  نارگید 

لاس هاجنپودـص  لوط  رد  دریگب . رارق  تردـق  نیا  رتچ  ریز  دـیایب  دوش  روبجم  ات  درادـن ؛ ییهراچ  درادـن ، ییهدـیاف  یھاـنپیب ، وت  دـنیوگب  دوش ؛ یھاـنپیب  نیقلت  وا  هب  هک  تسا 

ایند رب  دنتـساوخیم  هک  ییاھیبرغ  دـندرک . ریقحت  ار  ام  زیچ  همھ  تیلم و  یلم و  ینید و  یاھـشزرا  یگنھرف و  ثاریم  هتـشذگ و  مالـسا و  دـندرک ؛ ار  راک  نیا  اـم  اـب  هتـشذگ 

. دندرک دوبان  ار  اھنآ  زا  یرایسب  ریقحت و  ار  اھندمت  یهمھ  دننک ، ادیپ  طلست 

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

زا رت  یوق یتلود  رگا  دـش ؛ یم نیا  زا  رتھب  دوب ، هدـنب  زا  رتھب  یـسک  رگا  هن . دـش ؛ یمن نیا  زا  رتھب  منک  اـعدا  مھاوخ  یمن دراد . یھوبنا  مجح  روشک  لـخاد  رد  اـم  تاـقیفوت 

رد نوگاـنوگ ؛ یاـھ  هنیمز رد  اـم  تسا . تفرـشیپ  نیا  هداـتفا ، قاـفتا  هک  هچنآ  ـالاح  اـما  دـش ؛ یم نیا  زا  رتـھب  عضو  هک  تسین  یکـش  دوب ، یلبق  یاـھتلود  اـی  ینونک  تلود 

زورما میوگب  دـیاب  یمالـسا  گنھرف  قیمعت  ی  هنیمز رد  میا . هتـشاد تفرـشیپ  ینید  یمالـسا و  گنھرف  قیمعت  ی  هنیمز رد  یعامتجا و  لـئاسم  ی  هنیمز رد  ملع ، ی  هنیمز

هتبلا دنتسھ . بالقنا  لوا  زا  شیب  دنتسھ ، نآ  هار  رد  ی  هزرابم هب  رضاح  دنا و  هتفریذپ دنا و  هدیمھف دنا و  هتخانـش یلالدتـسا  تروص  هب  ار  رکفت  نیا  نادند  نب  زا  هک  یناسک 

تاساسحا رب  ینتبم  تسین و  قیمع  ناشیاھ  نامیا دش  مولعم  دعب  هک  دندرک ، یم نامیا  راھظا  یضعب  تسین . یکـش  نیا  رد  دوب ؛ رت  مکارتم رت و  هوبنا تاساسحا  زور  نآ 

ییانبم قیمع و  داقتعا  رکف و  زا  یـشان  زور ، نآ  رد  اھـشزرا  یـضعب  زا  عافد  رد  ی  هدـمآرب یاھندرگ  گر  یرھاظ و  یاـھ  ناـمیا زا  یـضعب  هک  داد  ناـشن  یدـعب  ثداوح  تسا .

دـنا و هتخانـش دـنا ، هتفریذـپ ار  رکف  نیا  نادـند  نب  زا  هک  میراد  یداـیز  ناـنز  نادرم و  اـھناوج و  اـم  زورما  تسین . اـنب  دوـش ، بارخ  یمیـسن  کـی  اـب  هـک  ییاـنب  تـسا ؛ هدوـبن 

یاھتفرـشیپ یماظن  لئاسم  ی  هنیمز رد  تسا . رتشیب  لوا  زور  زا  انبم  اب  نادـقتعم  ناـنموم و  دادـعت  ناـگبخن ، ی  هصرع رد  زورما  میریگب ، ناـگبخن  ار  کـالم  رگا  دـنا . هدـیمھف

یصقاون هتبلا  تسا . هدش  بوخ  ام  ندز  فرح  ینز و  هناچ تردق  میا و  هتشاد یبوخ  یاھتفرشیپ  مھ  ایند  رد  یساملپید  یـسایس  روضح  ی  هنیمز رد  میا و  هتـشاد راکـشآ 

تروص هب  تسھ و  مشچ  یولج  هک  ار  یقیاقح  تایعقاو و  هک  ملیام  هن  منک و  قارغا  نامدوخ  عضو  رد  ملیام  هن  هدـنب  مینک . راک  دـیاب  مینک ؛ فرطرب  ار  اـھ  نیا دـیاب  هک  میراد 

دوجو هب  یمالسا  یرادیب  مان  هب  یا  هدیدپ یمالسا  بالقنا  تکرح  تکرب  هب  میا . هدوب قفوم  مھ  نامدوخ  یاھزرم  زا  نوریب  ی  هنیمز رد  ام  منک . راکنا  دوش ، یم تباث  یملع 

. تسین راکنا  لباق  رگید  نیا  هک  دمآ ،

یمالسا  / ٢۵/١٣٨٣/٠۶ هعسوت  کناب  سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

تفرـشیپ کش  نودب  نکل  یمالـسا ، زارط  اب  قبطنم  لماکتم و  ناسنا  تخاس  زا  تسا  ترابع  مالـسا  یالعا  فدـھ  دوب و  یقالخا  یونعم و  تکرح  تضھن و  مالـسا  هچرگ 

طاقن نیرت  هدنام بقع نیرتریقف و  زا  یکی  رد  مالسا  یمالـسا ، ندمت  رد  هک  دینک  یم هظحالم  امـش  اذل  تسا ؛ یمالـسا  یاھفدھ  وزج  یداصتقا  یالتعا  تفرـشیپ و  ملع و 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 16 
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رمع زا  نرق  ود  زا  شیب  زونھ  تفرگ و  رارق  مالـسا  مچرپ  ریز  رد  زور  نآ  ندمتم  یایند  زا  دصرد  هاجنپ  زا  شیب  هک  دوب  هتـشذگن  نآ  رمع  زا  لاس  هاجنپ  زونھ  اما  درک ؛ روھظ  ایند 

تکرب هب  رگم  دوبن  نیا  دش ؛ یداصتقا  یندم و  یاھتفرـشیپ  شناد و  عاونا  ملع و  ظاحل  زا  یرـشب  ندمت  ی  هلق زور ، نآ  رد  یمالـسا  گرزب  یایند  هک  دوب  هتـشذگن  ندمت  نیا 

یارب یمالـسا و  تما  لالقتـسا  یارب  دیاب  ام  مینامب . لفاغ  یناسنا  ی  هعماج یگدـنز  نتم  زا  اما  مینک ، هظحالم  ار  تیونعم  ام  هک  دـیوگ  یمن ام  هب  مالـسا  مالـسا . میلاعت 

یایند یداصتقا  ی  هبنج یالتعا  هعـسوت و  دـشر و  یارب  شالت  نیاربانب ، تسا . داصتقا  ی  هلاسم اـھ ، نآ نیرت  مھم زا  یکی  هک  میربب ، راـک  هب  ار  مزـال  ریبادـت  ی  همھ نآ ، تزع 

. تسا یمالسا  یاھفدھ  وزج  کشالب  هک  تسا  ییاھراک  زا  مالسا ،

هک تسا  یبوخ  راک  نیا  دیھد ؛ هئارا  ایند  هب  یا  هزات یوگلا  دیا  هتساوخ امش  ینعی  تسا ؛ یمالسا  ماکحا  تعیرش و  ینابم  ی  هیاپ رب  یمالسا  ی  هعسوت کناب  نیا  ساسا 

نینچ هک  ار  یمیظع  راک  مالـسا ، یلام  یوگلا  ی  هیاپ رب  دیناوت  یم امـش  یتقو  دوب . دھاوخ  یمالـسا  یوگلا  تیقفوم  نیا  دیوش ، قفوم  راک  نیا  رد  امـش  رگا  هدـش . ماجنا 

تیامح یمالسا  للملا  نیب قودنص  یلام و  زکرم  نیا  تفرشیپ  زا  ام  اذل  تسا ؛ نآ  هب  ندیشخب  تزع  مالـسا و  جیورت  یعون  دوخ  نیا  دیربب ، شیپ  هب  دراد  یگرزب  ی  هرتسگ

هب یناـماس  رـس و  دراد ، هک  یناوارف  یاـھتیفرظ  اـب  مالـسا  یاـیند  رگا  هک  تسا  نیا  تسا  مھم  هچنآ  میناد . یم دـیفم  مالـسا  یارب  مالـسا و  یاـیند  یارب  ار  نآ  مینک و  یم

. دش دھاوخ  نارگید  ی  همعط کشالب  یناھج ، یداصتقا  تکرح  نیا  رد  دھدن ، دوخ  داصتقا 

هب قلعتم  ایند  تفن  ریاخذ  زا  یمین  هب  کیدزن  میتسھ ؛ تیعمج  درایلیم  کی  زا  شیب  اـم  تسا : یناوارف  یاـھتیفرظ  تاـناکما و  یاراد  تسا و  یگرزب  یاـیند  مالـسا  یاـیند 

ینغ عبانم  تسا ؛ ناوارف  مالـسا  یایند  رد  دعتـسم  یناسنا  یورین  تسا ؛ مالـسا  یایند  هب  قلعتم  اـیند  زاـگ  ریاـخذ  دـصرد  جـنپ  تسیب و  دودـح  رد  تسا ؛ مالـسا  یاـیند 

یاـھ هاربآ زا  یمھم  شخب  تسـالاب ؛ هدـننک و  نییعت اـیند  عباـنم  لـک  هب  اـھ  نآ زا  یـضعب  تبـسن  تسا و  ناوارف  عوـنتم و  مالـسا  یاـیند  رد  یژرنا - عباـنم  زا  ریغ  ینیمزریز -

یایند تسام . یاھتیفرظ  همھ  اھ  نیا تسایند ؛ یاھرازاب  نیرتگرزب  زا  یکی  مالسا  یایند  رازاب  تسا ؛ مالـسا  یایند  هب  قلعتم  مھ  نیمز  ی  هرک ی  هدننک نییعت یـساسا و 

. دنک افیا  شقن  ناھج  یمومع  ی  هعسوت دشر و  رد  ملع و  دیلوت  یزرواشک ، تعنص ، رد  هک  دراد  ار  تیفرظ  نیا  مالسا 

ی همعط دـنکن ، هدافتـسا  هعوـمجم  کـی  تروـص  هب  اـھتیفرظ  نیا  زا  دـتفین و  دوـخ  تاـناکما  ندرک  گـنھامھ  رکف  هب  تـسا ، تاـناکما  تـمظع و  یاراد  هـک  مالـسا  یاـیند  رگا 

زا میھاوخ  یم ام  میوش ؛ تردق  نآ  ای  تردق  نیا  ی  همعط مھـس و  میھاوخ  یمن ام  دننک . یم تباقر  رگیدکی  اب  ایند  عفانم  میـسقت  رـس  رب  زورما  هک  دـش  دـھاوخ  ییاھتردـق 

ام و  دراد ؛ جاـیتحا  یرواـنف  یملع و  یاھتفرـشیپ  زا  هدافتـسا  کرحت و  هب  عطاـق و  ی  هدارا مزع و  تـمھ ، هـب  نـیا  هـک  مـینک ، هدافتـسا  ناـمدوخ  یاھدادعتـسا  زا  اـھتیفرظ و 

. مینکب ار  اھراک  نیا  میناوت  یم

یربھر  / ٣١/١٣٨٣/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد اھـشخب  ی  همھ رد  یدایز  راک  دـشاب . وگلا  دـناوت  یم اتقیقح  هدـش ، ماجنا  فلتخم  یاھـشخب  رد  روشک  نیا  رد  هچنآ  میدرک و  تفرـشیپ  یگدـنزاس  یملع و  ظاـحل  زا  اـم 

هافر یارب  روشک و  ی  هرادا یارب  هک  یمیظع  یاھ  تخاسریز ی  هنیمز رد  اھدادعتـسا ، ییافوکـش  ی  هنیمز رد  ملع ، جیورت  شرتسگ و  دشر ، ی  هنیمز رد  نید ، جیورت  ی  هنیمز

قحب دـنراد و  ار  شا  هغدـغد نایاقآ  هک  نآ ، یاھ  شزیر لابق  رد  یقالخا و  یگنھرف و  یاھ  هنیمز نیمھ  رد  تسا . هدـش  ماجنا  نوگانوگ ، یاھ  هنیمز رد  و  هدوب ، مزـال  یمومع 

دوجو روشک  رد  یی  هتفای شرتسگ روط  هب هک  یملع  شالت  لھا  لضاف و  ملاع و  ققحم و  ناوج  لسن  زورما  دینک . یم هدھاشم  مھ  ار  یبیجع  یاھ  شیور امـش  تسا ، مھ 

لباـق تاـبثاب ، ماود ، لـباق  دوجوم ، نیا  هک  تسا  نیا  ی  هدـنھد ناـشن نیا  تسا . تاـیعقاو  قیاـقح و  اـھ  نیا دـنا ؛ هدـمآ دوجو  هب  اـھ ، هزوح رد  مھ  اـھ ، هاگـشناد رد  مھ  دراد ؛

. دنیب یم ار  نیا  ایند  دوب ؛ نتفای  هشیر  لباق  شرتسگ و 

یماظتنا  / ١٣٨٣/٠٧/١۵ مولع  هاگشناد  رد  تانایب 

مدرم اب  طابترا  یملع ، یاھ  هویش اب  ییانشآ  یدنمشوھ و  یھاگآ و  یھدنامزاس ، مظن و  فلتخم ؛ یاھ  هبنج رد  ار  یرایسب  یاھتفرشیپ  یماظتنا  یورین  دمحب هللا  زورما 

تیریدم اب  نیا  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  تینما  مظن و  مزع و  ی  هلوقم هب  تسرد  هاگن  یتقو  انیقی  تسا و  یدنـسرخ  ی  هیام هک  دـھد  یم ناشن  دوخ  زا  اھتیولوا ، ندرک  ادـیپ  و 

نیا یاـھ  هناـشن هناتخبــشوخ  زورما  اـم  دوـب . دـھاوخ  نیریــش  تـلم  یارب  زیمآراـختفا و  ورین ، نـیا  یارب  شا  هجیتـن دوـش ، هارمھ  هـفقو  یب راـک  یملع و  یزیر  هماـنرب یوـق ،

ناـنچمھ هک  دـنک  یم راودـیما  ار  اـم  اھتفرـشیپ  یلو  میتـسین ، عناـق  هزادـنا  نیا  هب  هتبلا  مـینک . یم هدـھاشم  یماـظتنا  یورین  رد  یزراـب  تروـص  هـب  ار  یلـصا  یاھـصخاش 

. میھدب همادا  دوخ  نتفر  شیپ  ندرک و  لماک  هب  میناوت  یم

یاـھ هبنج ی  همھ رد  تفرـشیپ  ی  هداـمآ دادعتـسارپ ، راـبرپ ، یتـلم  تسین ؛ نورتـس  تلم  کـی  هک  هداد  ناـشن  فلتخم  یاھـشخب  رد  ناریا  تلم  هک  مینک  یم رکـش  ار  ادـخ 

. تسا یلمع  یملع و 

یماظتنا  / ١٣٨٣/٠٧/١۵ مولع  هاگشناد  رد  تانایب 

راک تسا : نیا  دـیدرک - نایب  ار  اھ  نآ امـش  دوخ  میوگب ، امـش  هب  متـساوخ  یم هک  یبلاطم  زا  یخرب  هک  یلاحرد منک - ضرع  امـش  هب  هسلج  نیا  رد  مناد  یم بسانم  هچنآ 

هب نموم  ناملـسم و  ناونع  هب  ام  مالـسا . ضیرحت  صیرحت و  دروم  رظن و  دروم  مالـسا و  بولطم  تسا  یراک  نیا  تسا ؛ یملع  تینالقع  یریگیپ  یملع و  تفرـشیپ  امش 

نیا هب  هاگن  تسا ؛ هفیظو  نیا  مینک ؛ لابند  روشک  یعمج  یزیر  همانرب رد  مھ  نامدوخ و  یدرف  تکرح  رد  مھ  ار  یملع  جوا  هب  ندیـسر  یملع و  راک  میراد  هفیظو  نیئآ ، نیا 

. دشاب لکش  نیا  هب  دیاب  هیضق ،

یماظتنا  / ١٣٨٣/٠٧/١۵ مولع  هاگشناد  رد  تانایب 

ادخ ندوب  هبخن  ادابم  دینکن . شومارف  ار  نیا  دیوش ؛ رت  عضاوتم دـیوش ، یم رت  هبخن رت و  ملاع هچرھ  هک  دـشاب  ناتدای  اما  دـیتسھ ؛ ام  مشچ  رون  دـیزیزع و  دـیا ؛ هبخن اھامش 

اما دـھد ؛ یمن ناشن  روج  نیا اھامـش  ینارون  یاھ  هرھچ منیب ؛ یمن اھامـش  رد  نم  هتبلا  درادـن ؛ ییارگ  توخن اـب  یی  همزـالم ندوب  هبخن  دـنک ؛ داـجیا  توخن  امـش  رد  هدرکن 

تـسد یدـیدج  قیقحت  هب  اجرھ  دـش ، رتشیب  نات  یملع یاھتیقفوم  امـش  هچرھ  دوش . ادـج  دـیاب  یلکب  ربکت  یاضف  اب  روشک  رد  یگبخن  یاضف  دیـشاب . بقارم  لاحرھ  هب

. دنک رتشیب  ار  امش  دوجو  ی  هدیاف اھتفرشیپ و  موادت  دناوت  یم هک  تسا  نیا  دیوش ؛ رت  یکاخ هصالخ ، رت و  یمدرم رت ، عضاوتم دیدرک ، ادیپ  یرتشیب  قیفوت  دیتفای و 

ماظن  / ١٣٨٣/٠٨/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

زا دـش - یگدـنزاس  نوگاـنوگ  یاھنادـیم  دراو  تفاـی و  ار  شدوخ  یمالـسا  یروھمج  هک  یتقو زا  لاـس ، ود  تسیب و  لوط  رد  میا . هتـشاد یبوخ  تفرـشیپ  اـھلاس  نیا  رد  اـم 

نامکشوم میناوت  یم نآلا  اما  میدرک ؛ یم دراو  دیاب  مھ  ار  رادراخ  میـس هک  میتسھ  یروشک  نامھ  ام  تسا . هدوب  بوخ  ام  تفرـشیپ  زورما - ات  بالقنا  موس  مود ، یاھلاس 

عیـسو و ار  نادـیم  زاب ، ار  هار  یملع ، یاھ  هنیمز بلغا  رد  زورما  اما  میدوب ؛ تسب  نب یاھ  هچوک یوت  اج  همھ  یملع ، نوگانوگ  یاھ  هنیمز رد  اـم  زور  نآ  مینک . رداـص  مھ  ار 

روھمج سیئر یاقآ  زورما  اھرامآ  رد  ار  یـضعب  هک  هتـشاد  دوجو  مھ  یدایز  یاھتفرـشیپ  تسا . هداـتفا  هار  روشک  رد  یملع  تکرح  مینک . یم هدـھاشم  طاـشنرپ  ار  ناگدـنور 

ققحت رب  میمـصت  ادخ ، هب  لکوت  تیقفوم ، ی  هبرجت تفرـشیپ ، ی  هبرجت تسا ؛ ناریا  تلم  ی  هبرجت نیا  تسا . یمالـسا  ماظن  یاھتفرـشیپ  مھ  رگید  یرایـسب  دندرک و  نایب 

یاھشخب رد  فادھا  نیا  اھشزرا و  نیا  ندرک  هدایپ  یارب  یزیر  همانرب و  تسین - ندمآ  هاتوک  یاج  هک  نادیم - نیا  رد  ندماین  هاتوک  یمالسا و  یھلا و  یاھشزرا  هب  ندیـشخب 

رد دنناوتب  هناگ  هس یاوق  روشک و  نالوئسم  هک  دشاب  هدومرف  ردقم  لاعتم  یادخ  اش هللا  نا  میراودیما  تسام و  یعطق  یمتح و  فیاظو  وزج  نیا  یمالـسا ؛ ماظن  نوگانوگ 

ندرک راک  ی  هنشت روشک  زورما  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  هیئاضق  ی  هوق مھ  هننقم ، ی  هوق مھ  هیرجم ، ی  هوق مھ  دننکب . یا  یساسا راک  دنرادرب و  یقفوم  یاھماگ  هنیمز  نیا 

. درب الاب  ار  روشک  درکراک  اھ و  ییاناوت تیفرظ  درک و  شالت  راک و  دیاب  تساھ . نآ

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 17 
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هعمجزامن  / ١٣٨٣/٠٨/١۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

کی اھ  نآ ی  هنابلط تردـق دـصاقم  یارب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  دـندیمھف  یم زور  نآ  رد  ایند  طلـسم  یاھتردـق  دـمآ ؛ دوجو  هب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دـینک ! هظحالم 

ون و فرح  یمالـسا  یروھمج  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب هکلب  دوبن ، ناریا  روشک  دوخ  رطاخ  هب دیدھت  نیا  اما  دندرک ؛ تفلاخم  وا  اب  لوا  زا  اذـل  دـندرک ، یم کرد  ار  نیا  تسا ؛ دـیدھت 

ار اھ  نآ ینابم  زا  یلیخ  تسا و  باذـج  یاھ  هدـیا وزج  یمالـسا ، یروھمج  ون  یاھ  هدـیا فرح و  للملا ، نیب تسایـس  ی  هصرع رد  مالـسا و  یاـیند  رد  تسا ؛ یا  هزاـت فرح 

یروانف ملع و  هک  ییایند  رد  نوچ  تسین ؛ ندـنام  رب  رداق  یمالـسا  یروھمج  هک  دـنداد  یم الـست  ناشدوخ  هب  نکیل  دنتـسناد ؛ یم ار  لـئاسم  نیا  اـھ  نآ دـنک . یم لزلزتم 

نآ هب  دنتـشاذگن  دـش ؛ مھ  هرـصاحم  تشادـن و  ییاـناوت  یرواـنف  یملع و  ظاـحل  زا  یروشک  یتقو  دـیآ ، یم تسد  هب یرواـنف  ملع و  هار  زا  مھ  تورث  دـنز و  یم ار  لوا  فرح 

نیب زا  شدوخ  دـینک ؛ عطق  ار  نآ  هک  تسین  یجاـیتحا  دکـشخ و  یم جـیردتب  یھدـن ؛ اوھ  بآ و  نآ  هب  هک  یلاـھن  یتـخرد و  لـثم  دیکـشخ ؛ دـھاوخ  دوخ  یدوـخ  هب  دـسرب ،

ات دنتفگ  یم یھاگ  رگید و  لاس  کی  ات  دنتفگ  یم یھاگ  رگید ، هام  ود  ات  دـنتفگ  یم بالقنا  لیاوا  رد  اذـل  دـندرک ؛ یم لایخ  روط  نیا یمالـسا  یروھمج  هرابرد  اھ  نآ دور . یم

، دندرک یملع  ی  هرـصاحم مھ  دندرک ، یداصتقا  ی  هرـصاحم مھ  اھ  نآ دنداد . یم هدعو  ناشدوخ  هب  بترم  تسا ! یندشدوبان  ینتفر و  یمالـسا  یروھمج  رگید ، لاس  جـنپ 

دنناوتب هکلب  هک  دـندرک  شکمک  دـندرک و  تیامح  دنتـسناوت  هچرھ  گنج ، رد  ام  لباقم  فرط  زا  مھ  دـندرک ، لیمحت  ار  گنج  مھ  دـندرک ، کیژولونکت  یروانف و  ی  هرـصاحم مھ 

هدیشک و دق  اھراوآ  ریز  زا  یمالسا  یروھمج  لاس ، جنپ  تسیب و  زا  دعب  هک  دننیب  یم الاح  اما  دنربب ؛ نیب  زا  ار  نآ  یمالسا و  یروھمج  رـس  یور  دننک  راوآ  ار  تالکـشم  نیا 

یتایعقاو اـھ  نیا تسا ؛ هدرک  تفرـشیپ  مھ  یرواـنف  یملع و  ی  هنیمز رد  نیب و  شوخ هدـنیآ  هب  تسا و  راودـیما  یکتم و  دوخ  هب  هداتـسیا و  شدوخ  یاـپ  یور  هدـمآ ؛ نوریب 

. تسا هدروآ  تسد  هب ایند  رد  ار  لوا  یاھ  هبتر ساسح ، مھم و  رایسب  یاھ  هنیمز زا  یضعب  رد  هک  دنناد  یم دنمھف و  یم اھ  نآ ار  تایعقاو  نیا  تسا ؛

امیس  / ١٣٨٣/٠٩/١١ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

. ملع هب  دوش  یم یھتنم  همھ  دـنیب  یم دـنک ، یم هاگن  روشک  تفرـشیپ  یارب  فلتخم  یاھ  هار هب  یتقو  ناسنا  زورما  تسا . یمھم  رایـسب  ی  هلوقم ملع  هک  مدرک  هراـشا 

شدوخ اب  مھ  ار  یرواـنف  تفرـشیپ  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یملع  تفرـشیپ  یتقو  دنتـشادزاب . یملع  تفرـشیپ  زا  ار  روشک  لاـس  اـھ  هد لوط  رد  هک  یناـسک  رب  ادـخ  تنعل 

یی هیراع یروانف  دشاب ، مھ  یروانف  رگا  و  تسین ؛ زیچ  چیھ دشابن ، ملع  رگا  دروآ . یم دوجو  هب  طاشن  هعماج  رد  دھد و  یم قنور  ار  روشک  مھ  یروانف  تفرشیپ  و  دروآ ، یم

هیرظن و رکف و  ملع و  دـیلوت  تضھن  رد  دـناوت  یم هناسر  نم  رظن  هب  دـینایور . دـیاب  ار  ملع  دراد . دوجو  هک  یژاتنوم  یاـھ  تعنـص لـثم  تسا ؛ نارگید  زا  ی  هتفرگ ماو یغورد و  و 

هدش یزیر همانرب ار  هیرظن  رکف و  ملع و  دیلوت  طخ  دـیناوت  یم امـش  دـنک . افیا  شقن  هریغ - یناسنا و  ی  هنیمز رد  هچ  ینف و  ی  هنیمز رد  هچ  فلتخم - یاھ  هنیمز رد  هشیدـنا 

. دییامن حرطم  ار  بوخ  روآون  یملع  یاھ  هرھچ دینک و  ینویزیولت  ار  یروآون  یاھ  یسرک دینزب ؛ نماد  دیفم  یقطنم و  یاھثحب  هب  دینک ؛ لابند 

اب یناوجون  زا  هچرگا  میدرک ؛ کرد  میدـید و  ار  ناشیا  یریپ  ام  دوب . یبلاج  درمریپ  هن - ای  دـیدوب  انـشآ  ناشیا  اب  اھامـش  مناد  یمن ار - کشریب  دـمحا  یاقآ  دـنک  تمحر  ادـخ 

هدرک تاقالم  مھ  نم  اب  ناشیا  دـمآ . یم مشوخ  یلیخ  وا  زا  نم  دوب . شـالترپ  کرحت و  رپ  یگلاسدـنچ ، دون و  رد  درمریپ  میدوب . انـشآ  هسردـم  رد  ناـشیا  یاـھباتک  مسا و 

یا هیصوت تفگ  وا  هب  رگشرازگ  درک و  هبحاصم  وا  اب  یتبسانم  هب  نویزیولت  لبق  لاس  دنچ  هک  دوب  نیا  مدرب ، تذل  یلیخ  مدید و  درمریپ  نیا  زا  نم  هک  ییاھزیچ  هلمج  زا  دوب .

هملک ود  نیمھ  رطاخ  هب نم  فرط  زا  متفگ  مدش . لاحشوخ  یلیخ  نم  نتخومآ . ملع  ندناوخ و  سرد  هب  درک  هیصوت  ار  اھناوج  ناوج ، کی  لثم  درمریپ  نیا  دینکب . اھناوج  هب 

رظن هب  دراذگب . ریثات  ملاع  کی دناوت  یم شفرح  هلمج  کی  اھناوج ، کرحت  یملع و  تفرشیپ  ملع و  هب  دقتعم  درمریپ  کی  دینیبب  دینک . رکـشت  کشریب  دمحا  یاقآ  زا  هیـصوت ،

. دینک لابند  ار  ملع  ی  هلاسم دیاب  هک  تسامش  مھم  یاھتیلوئسم  وزج  دیتسین ؛ فرط  یب اقلطم  ملع ، ی  هلوقم رد  امش  نم 

(ع)  / ١٣٨٣/١٠/٠٢ یلع ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

تیبرت یگدامآ و  مود ، فدھ  شناد و  لوا ، فدھ  دنراد : لاغتشا  لیصحت  راک و  هب  فدھ  ود  اب  روشک  یماظن  یاھ  هاگـشناد ی  همھ رد  یرـسفا و  هاگـشناد  رد  ام  زیزع  ناناوج 

لئاسم ی  همھ هکلب  هعماج ، لئاسم  ی  همھ هب  تبـسن  تخانـش  تفرعماب و  هاگن  یاراد  هنازرف و  دنمـشناد و  نامدرم  دـیاب  ناریا  یمالـسا  یروھمج  رد  ناـیماظن  یماـظن .

ییاناد اب  تساھ . ییاناد حطـس  ندرب  الاب  اھ و  شزومآ یریگارف  ناـناوج ، امـش  راـک  نیلوا  تسا . گرزب  یاـھ  تیقفوم زاـس  هنیمز تیعقوم و  کـی  لیـصحت ، دنـشاب . شنیرفآ 

ی هیحور مود ، فدـھ  دوب . ینادان  تلفغ و  رثا  رب  دـمآ ، ایند  ی  هداتفا بقع یاـھتلم  رـس  رب  هچنآ  دروآ . یم تسد  هب ییاـناوت  روشک  کـی  هعماـج و  کـی  ناـسنا ، کـی  هک  تسا 

یاھورین ریاـس  هچ  یھاپـس و  هچ  یـشترا و  هچ  ناـیماظن - دـشاب . هارمھ  هیحور  نیا  اـب  دـیاب  یماـظن  نونف  یریگارف  تسا . یروـالد  تعاجـش و  حور  شرورپ  یرگیماـظن و 

، تلم کی  دنا . یراکادف یروالد و  نداد  ناشن  ی  هدامآ ناشتلم ، رادتقا  روشک و  تفرشیپ  هار  رد  ناش و  هعماج روشک و  یالاو  یاھ  نامرآ هار  رد  هک  دنتسھ  یناسک  حلسم -

زارفارس دھاوخب  رگا  تلم  کی  درک . دنھاوخن  بانتجا  تردق  لامعا  زا  نانمـشد  نیا  کش  نودب  تشاد و  دھاوخ  ینانمـشد  دشاب ، دنلب  یاھ  نامرآ یپ  رد  هک  یتقو صوصخب 

یروھمج یاھ  نامرآ دنتلم . کی  مکحتسم  راصح  حلسم  یاھورین  دریگ . یم ماجنا  حلسم  یاھورین  ی  هلیسو هب نآ  یماظن  لکـش  رد  تردق  نیا  دشاب . دنمتردق  دیاب  دنامب ،

، ناسنا تفرشیپ  ناسنا ، یلاعت  یمالـسا ، یروھمج  یاھ  نامرآ تسا . یھلا  یناسنا و  یالاو  یاھ  نامرآ دش - هراشا  نآ  هب  زیزع  نایوجـشناد  ی  هباطخ رد  هک  یمالـسا -

اھ نیا تسا . نابلط  هدایز نارگزواجت و  نایوگروز و  اب  هلباقم  ناھج و  رسارس  رد  لدع  زا  تیامح  یناسنا ، تفرعم  یاھنادیم  ی  همھ رد  تفرشیپ  هعماج ، رادتقا  ناسنا ، هافر 

رد تیناـسنا  داـحآ  ی  همھ هاگـشیپ  رد  مھ  و  یلعا ، توکلم  رد  دـنوادخ و  هاگـشیپ  رد  مھ  دـنادب ، مزتـلم  دـقتعم و  اـھ  نآ هب  ار  دوخ  تلم  کـی  یتـقو  هک  تسا  ییاـھ  ناـمرآ

همھ رد  یراھب  میـسن  لثم  هک  یناھج - طیحم  رد  دوخ  یالاو  یاھ  نامرآ حرط  اب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  تسا  لیلد  نیمھ  هب  تفای . دھاوخ  ردـق  جرا و  ناھج  رـسارس 

هار نانمشد  مجحرپ  تاغیلبت  برخم  رثا  هک  اجرھ  ناھج  رساترس  رد  زورما  درک . ادیپ  ییالاو  رایسب  تیعقوم  اھتلم  مشچ  رد  دیسر - همھ  شوگ  هب  دش و  یراج  ناھج  یاج 

هک هلاس ، تشھ یلیمحت  گنج  نارود  رد  دنـسانش . یم ردق  امـش  یارب  دننک و  یم هاگن  یگرزب  تمظع و  مشچ  هب  ار  ناریا  تلم  ناھج ، یاھتلم  دشاب ، هدرکن  دودـسم  ار 

امش دیاقع  امش و  راکفا  امش ، بھذم  امش ، نییآ  ناملسم ، یاھتلم  زا  یرایسب  دنداد ، ناشن  دوخ  زا  ار  یندشن  شومارف هناناج و  عافد  نآ  ناریا  تلم  حلسم و  یاھورین 

ییاھ نامرآ یمالسا  یروھمج  یاھ  نامرآ تسا . تیعقاو  اھ  نیا دنتفریذپ ؛ یغیلبت  چیھ  نودب  یرگزواجت ، ییوگروز و  لباقم  رد  یگداتـسیا  هناناج و  عافد  نامھ  تکرب  هب  ار 

هافر و بلاط  اھتلم  ی  همھ دـنبلاط . ار  یناھج  بلط  تردـق نایوگروز  ی  هربمچ زا  ییاھر  یدازآ و  لالقتـسا و  اھتلم  ی  همھ دراد . دوجو  اھتلم  ی  همھ ناج  قمع  رد  هک  تسا 

اھ نیا تسین ؛ یـسرتسد  لباق  ناسنا  یارب  هجو  چـیھ هب ینید  فیطل  حور  یونعم و  یاضف  کمک  اب  زج  هک  دـنا ، شمارآ تینما و  زا  رادروخرب  هنادنمتداعـس و  یگدـنز  ملع و 

هن ار  یملع  تفرشیپ  یعامتجا ، فاکـش  اب  هارمھ  هن  ار  هافر  یبلطزواجت ، یارب  هن  ار  رادتقا  دوخ  تلم  یارب  ام  تسا . یمالـسا  یروھمج  یالاو  یاھ  نامرآ رامـش  رد  همھ 

ناھج یاھتلم  ی  همھ هب  هناردارب  هاگن  اب  هارمھ  ار  رادـتقا  و  یحور ، یناور و  تینما  اـب  هارمھ  ار  یملع  تفرـشیپ  تلادـع ، اـب  ار  هاـفر  هکلب  یونعم ؛ یاـھ  ناـمرآ زا  تلفغ  اـب 

رد رگید ، یماظن  هاگشناد  رھ  رد  و  تسا - نیزم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  کرابم  مان  هب  هک  هاگـشناد - نیا  رد  امـش  تسا . یمالـسا  یروھمج  یاھ  نامرآ اھ  نیا میبلاط ؛

تـصرف نیا  تسا ؛ یگرزب  رایـسب  تیعقوم  نیا  دـینک . یم هدامآ  هناروالد  هنادرم و  عافد  یارب  ار  دوخ  شیوخ ، زورما  ی  هناناوج شـشوک  اب  دـینک و  یم تکرح  اھ  نامرآ نیا  هار 

. دینادب ردق  ار  نیا  تسا ؛ یمنتغم  زیزع و  رایسب 

مق  / ١٣٨٣/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

افیا هدـنیآ  نیا  رد  ار  یدایز  رایـسب  شقن  یروانف ، ملع و  هب  نتفای  تسد  ندـش و  ملاـع  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب منک ، یم دـیکات  همھ  نیا ملع  تفرـشیپ  هب  عجار  هدـنب  هکنیا 

دیھاوخ ار  اـھ  یگداتـسیا نیا  ی  هرمث دـید و  دـیھاوخ  اـش هللا  نا  ار  اـھتلم  یقیقح  تکوش  تزع و  یاـھزور  هک  دـینادب  تساـھناوج و  امـش  هب  قلعتم  هدـنیآ ، نیا  دـنک . یم

هک تاباختنا  یایاضق  نیمھ  رد  دـنراذگن . هک  دـننک  یم شالت  هتبلا  تسھ ؛ روش  یھاگآ و  مھ  تسھ ، نامیا  مھ  تسھ ، داحتا  مھ  دـمحب هللا  اـم  روشک  رد  زورما  دیـشچ .

. تسادیپ الماک  یمدرم  روضح  دننک ، یم تکرش  هزیگنا  روعش و  روش و  اب  اتقیقح  مدرم 

تشدکاپ  / ١٣٨٣/١١/١٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 18 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3258
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3262
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3265
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3267
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3269
http://farsi.khamenei.ir


عییضت اب  یسایس و  یاھدنفرت  اب  هک  دنادب  دیاب  لباقم  فرط  اھتنم  مینک ؛ یم تیامح  اھ  نآ راک  زا  میراد و  دامتعا  دنتسھ ، هرکاذم  لوغشم  ناریا  فرط  زا  هک  یناسک  هب  ام 

. تسا تسرد  مھ  ناـش  هبـساحم دـندرک ، هبـساحم  اـم  نالوئـسم  درادـبزاب . یی  هتـسھ یژرنا  یرواـنف  هار  ندومیپ  یارب  دوـخ  خـسار  مزع  زا  ار  ناریا  تلم  دـناوت  یمن تقو 

ار نیا  تسا ؛ یلم  حـلاصم  وزج  نیا  تسا ؛ مزـال  دـیفم و  یملع - تفرـشیپ  مھ  یـسایس ، تفرـشیپ  مھ  یداـم ، تفرـشیپ  مـھ  روـشک - تفرـشیپ  یارب  راـک  نـیا  یریگیپ 

اکیرما و راشف  ریثات  دیاب  دنـسرب ، یعقاو  مھافت  کی  هب  یمالـسا  ناریا  اب  هنیمز  نیا  رد  دنھاوخ  یم رگا  اھ  ییاپورا دـنا . هداتـسیا مھ  شیاپ  دـنا و  هدـیمھف تسرد  نالوئـسم 

ار نیا  تسا - گنھرفاب  گرزب و  تلم  کی  ناریا ، تلم  دنوش . هجاوم  ناریا  تلم  لثم  ناریا ، تلم  اب  دنریگب . رارق  ریثات  تحت  دـیابن  دـننک ؛ مک  ناشدوخ  یور  ار  اھ  تسینویھص

. دوشخب دھاوخن  اھ  نآ رب  ناریا  تلم  ار  ینیھوت  نینچ  دننک ؛ هلماعم  هرمعتسم  روشک  کی  هداتفا و  بقع تلم  کی  لثم  ناریا  تلم  اب  دنناوت  یمن هدرک - تباث 

ناسدنھم  / ١٣٨٣/١٢/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ردـپ یداصتقا  میرحت  دـنیوگ  یم دـنریگ و  یم رظن  رد  هعجاف  کی  ناونع  هب  ار  نیا  اھ  یـضعب دـشن . مامت  ام  ررـض  هب  اـم ، اـب  برغ  یاـیند  یباـت  جـک یلدـمھان و  رھق و  نیارباـنب 

هب ناسنا  هک  ییاھ  هداج مھ  یھاگ  تسین ؛ بوخ  هتلافسآ  ی  هداج هشیمھ  اما  دریگب ، ناسنا  یولج  زا  ار  هتلافـسآ  ی  هداج تسا  نکمم  هلب ، دروآ . یمرد ار  ام  یژولونکت 

یی هتلافسآ ی  هداج دنک . یم رب  نایم ار  هار  مھ  یھاگ  تسا ؛ رتدیفم  یلیخ  ناسنا  تالضع  ندرک  مکحم  یارب  دنک ، یم یط  نآ  یور  ار  شریسم  هدیـشک و  شدوخ  تسد 

هار میـشک و  یم رب  نایم ی  هداج یھاگ  میـشکب ، هداج  نامدوخ  میھاوخب  رگا  دنتـساوخ . یم هداـج  نآ  یاـھ  هدنـشک هک  درب  یم ییاـھاج  هب  ار  اـم  دـنا ، هدیـشک نارگید  هک 

- یمالـسا یروھمج  ماـظن  تامدـخ  نیرتـگرزب  زا  یکی  میا . هدـمآ نوریب  تیعـضو  نآ  زا  اـم  زورما  میناد . یم یگدـش  نوسفا نآ  رد  ار  دوخ  طاـطحنا  تلع  اـم  مینز . یم رب  ناـیم

یاھ هنیمز رد  ام  میناوت . یم ام  اـعقاو  دراد و  دوجو  رواـب  نیا  زورما  میناوت . یم هک  دـناسر  رواـب  نیا  هب  ار  اـم  هک  تسا  نیا  یرواـنف  ملع و  یاـھ  هنیمز رد  متفگ - هک  روط  ناـمھ

ام تسین . یفاک  هجو  چـیھ هب اھ  نیا هک  تسا  نیا  موس  ی  هتکن . میا هدرک یبوخ  یلیخ  یاھتفرـشیپ  ایند  زورما  یروانف  یاھلدـم  رد  یزاس و  هباـشم یزاـس ، هعطق ساـبتقا ،

اما میورب ، شیپ  میا  هتـسناوت ام  تسین . هزادنا  نآ  هب  هلـصاف  نیا  زورما  اما  دوب ؛ دایز  یلیخ  طاطحنا ، نارود  رد  هلـصاف  نیا  هتبلا  میراد . هلـصاف  یلیخ  یناھج  شناد  اب  زونھ 

تـسا نیا  شیانعم  تسین - یکـش  نیا  رد  میریگب و  دای  دـیاب  هک  ار  نآ  میریگب - دای  ار  نارگید  ملع  هک  تسین  نیا  شیانعم  ملع ، دـیلوت  متفگ  نم  هکنیا  میراد . هلـصاف  زونھ 

رب میناوتب  دـیاب  ام  مینک ؛ ادـیپ  تسد  یـشھج  یروانف  هب  دـیاب  ام  تسا . یراوشد  راک  نیا  هتبلا  مینک ؛ حـتف  ار  یدـیدج  قافآ  مینک و  زاب  مینکـشب ، ار  شناد  زرم  طـخ  اـم  هک 

نیا رد  میدمآ ؛ بوخ  یلیخ  میا ، هدمآ زورما  ات  هک  یھار  رد  هتبلا  مینک . حرطم  ایند  یاھرازاب  رد  ار  یناریا  دصرددص  عارتخا  میناوتب  دـیاب  ام  مییازفیب ؛ ایند  دوجوم  یاھ  یروانف

تفرشیپ یلیخ  مناد  یم میناوخ ؛ یم میریگ و  یم فلتخم  یاھ  شخب زا  ار  نوگانوگ  یاھرامآ  ام  هک  تساھلاس  متسھ . انـشآ  اھراک  اب  یدایز  دودح  ات  نم  تسین . یکش 

ئلالتم و ایند  رد  دـعب  اھنرق  شلبق  لاس  رازھ  یعامتجا  ملاع  سانـش و  هراتـس کشزپ و  هک  یا  هعماج تسین . یفاک  یناریا  ی  هعماج یارب  اـھ  تفرـشیپ نیا  اـما  میا ؛ هدرک

هچرگا دربن - یدایز  ی  هدافتسا انیس  نبا  شیپ  لاس  رازھ  تاقیقحت  زا  تسا  نکمم  یکشزپ  یایند  هکنیااب  مھ  زورما  تسا . مک  وا  یارب  اھ  تفرشیپ نیا  تسا ، هدیـشخرد 

تاقیقحت دنک . یم لیلجت  نیـسحت و  دنک ، یم هاگن  تاقیقحت  نیا  هب  یتقو  اما  دنک - هدافتـسا  ییاھ  هنیمز رد  اھ  نآ زا  دـناوت  یم زورما  شناد  مھزاب  هک  تسا  نیا  ما  هدـیقع

زور دنچ  نیمھ  تسا . مک  ام  تلم  یارب  اھ  تفرشیپ نیا  اذل  تسا ؛ نیا  ام  ناش  تسا . روط  نیمھ مھ  نارگید  یمزراوخ و  مایخ و  ریـصن و  هجاوخ  یزار و  یایرکز  نب  دمحم 

یناریا و ریغ  راضح  یولج  روشک  نآ  روھمج  سیئر مروایب - مسا  مھاوخ  یمن نم  هک  دوب - هتفر  یمالسا  حرطم  یاھروشک  زا  یکی  هب  ام  یـسایس  یاھ  هرھچ زا  یکی  لبق ،

؛ مینک یم راختفا  ناریا  هب  اھناملـسم  ام  هک  دوب  هتفگ  دوش - فراعت  هعناصم و  رب  لمح  هک  یـصوصخ  ی  هسلج رد  هن  دـندوب - ییاپورا  یاھروشک  زا  هک  روشک ، نآ  یموب  ریغ 

دـشر اھ  یناریا ار  یمالـسا  ندمت  یمالـسا و  شناد  یمالـسا ، یاھ  تفرـشیپ نیا  دوب  هتفگ  مالـسا . خیرات  رد  ناریا  هب  مھ  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  ناریا و  زورما  هب  مھ 

ناش هک  میـسرب  ییاج  هب  یروانف  شناد و  ی  هنیمز رد  میھاوخ  یم ام  میراد ؛ نامدوخ  زا  ار  عقوت  نیا  ام  دنا . هدرک یراذگ  هیاپ انعم  کی  هب  دنا و  هدناسر یگدنلاب  هب  دنا و  هداد

ام رگا  هکنیا  رطاـخ  هب تسا ؛ تیرـشب  ی  همھ هب  ماـع  یناـسنا  هاـگن  کـی  یتح  نیا  تسین ؛ یتـسرپداژن  نیا  تسین ، یلم  زیمآرورغ  هاـگن  کـی  طـقف  نیا  تسا . ناریا  تلم 

دوس هب  هک  ام  شناد  میرادـن ؛ ار  اھتلم  زا  ی  هنایوجدوس یاھ  هزیگنا میرادـن ؛ ار  برغ  ییاشگ  ناھج یریگ و  ناـھج یاـھ  هزیگنا میریگب ، رارق  مدـقم  طـخ  رد  شناد ، رد  میناوتب 

شرازگ نم  هب  ناشیا  دـندوب . هدرک  حرطم  ار  ییاھ  هماـنرب اـھ و  حرط ییاـقیرفآ ، روشک  دـنچ  هب  ریخا  رفـس  رد  اـم  روھمج  سیئر تسھ . مھ  رگید  یاـھتلم  دوس  هب  تساـم ،

دنچ هب  اھ  نآ اما  دنھد - یم ماجنا  اھ  ییاپورا هچنآ  زا  رت  نردـم رتون و  لکـش  هب  یتح  میھد - ماجنا  یناسآ  هب  ار  اھ  حرط نیا  زا  یـضعب  میناوت  یم ام  دـنتفگ  یم دـنداد و  یم

ربارب دنچ  تمیق  اب  دیآ  یم وا  دندنبب و  دادرارق  ییاپورا  رجات  کی  اب  دنروبجم  دنرادن ؛ مھ  یی  هراچ اھروشک  نیا  دـنھد . یم ماجنا  ییاقیرفآ  یاھروشک  یارب  دـنراد  تمیق  ربارب 

زا یـشان  دوس  هک  انعم  نیا  هب  هکلب  میریگب ، هدـیدن  ار  یلم  دوس  هکنیا  هن  مییآ . یم هار  اھروشک  اب  ام  مینک ؛ یمن لمع  یروط  نیا میـشاب ، رگا  ام  دـنک . یم مامت  ناشیارب 

- ییاھروشک دیاش  هکلب  دراد - دوجو  یروشک  نآلا  میھد . یم نارگید  هب  ار  نآ  میشاب ، هتـشاد  یـشناد  رگا  ام  میناد . یمن لالح  نامدوخ  یارب  ار  زواجت  یدعت و  یور و  هدایز

هزاجا دـندادن ! ام  هب  میدرک ، هچرھ  دوب ، یرگید  روشک  تخاس  هکنیااب  هلیـسو  نیا  اما  میدرک ؛ تساوخرد  ار  یماظن  راک  رد  زاین  دروم  ی  هلیـسو کی  اھ  نیا زا  زور  کـی  اـم  هک 

ار هدـش  هتخاس  لوصحم  زور  نآ  هک  یروشک  دوب . ی ۶٠  هھد لیاوا  یاھلاس  هب  طوبرم  هیـضق ، نیا  دھدب . تشادن  هزاجا  اما  دوبن ، دب  ام  اب  روشک  نآ  هتبلا  دـنھدب . دنتـشادن 

تعنص و رد  رگا  ام  میشورف . یم هتبلا  میھد ؛ یم وا  هب  دروایب - تسد  هب تسناوت  یمن وا  و  میا - هدروآ تسد  هب ام  دوخ  هک  ار  نآ  تخاس  یروانف  زورما  دھدب ، ام  هب  دوبن  رضاح 

ار ملع  یاـھزرم  مینک و  تفرـشیپ  دـیاب  اـم  هکنیا  نیارباـنب ، تسا . مالـسا  یاـیند  دوـس  هب  لوا  هجرد  رد  هداـتفا و  بقع یاـھتلم  اـیند و  دوـس  هـب  مـینک ، تفرـشیپ  شناد  رد 

راـکنا ار  نیا  میراد ؛ مھ  یلم  رورغ  اـم  هلب ، مـینکب . ار  راـک  نـیا  دـیاب  میتـسھ ، یناریا  نوـچ  اـم  هـک  تـسین ، هناـھاوخدوخ  ی  هناتـسرپداژن هاـگن  کـی  مـینک ، زاـب  مینکـشب و 

هک میدوب  یناسک  ام  میتفریذـپ ؛ زاب  شوغآ  اب  ار  مالـسا  هک  میدوب  یناسک  ام  مینک . یم یزارفارـس  تزع و  ساسحا  مینک و  یم هاگن  نامدوخ  ی  هتـشذگ هب  اـم  مینک . یمن

رد هک  ار  تیب  لھا  نامولظم  هک  میدوب  یناسک  ام  میدرک ؛ شالت  همھ  نیا مالـسا  شرتسگ  هار  رد  هک  میدوب  یناـسک  اـم  میتخانـش ؛ رگید  یاـھ  یلیخ زا  رتدوز  ار  تیب  لـھا 

. میتفریذپ دوخ  شوغآ  رد  دنتشادن ، ناما  هفوک - هکم و  هنیدم و  ینعی  دوخ - یاھ  هناخ

نازومآشناد  / ١٣٨٣/١٢/٢۴ یمالسا  یاھنمجنا  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

: دنک هدھاشم  ار  تایـصوصخ  نیا  دـنک ، یم یگدـنز  هک  یا  هعماج طیحم و  رد  هک  تسا  نیا  رتخد - هچ  رـسپ ، هچ  اھامـش - نینـس  رد  یناوج  رھ  یاھوزرآ  نیرت  مھم زا  یکی 

ی همھ یارب  ینـشور  قفا  دـشاب و  رادروخرب  یناسنا  یقالخا  یناسنا و  یعامتجا  طباور  تلادـع و  زا  دـشاب ؛ تیندـم  ملع و  ظاحل  زا  هتفرـشیپ  ی  هعماج کی  وا ، ی  هعماـج

یتح ای  لاس و  هاجنپ  رگا  یمالسا - بالقنا  ندروآ  دیدپ  ینعی  داد - ماجنا  شیپ  لاس  شش  تسیب و  رد  ام  تلم  هک  یگرزب  راک  دشاب . هتشاد  دوجو  ناناوج - صوصخب  دارفا -

رگا تیطورـشم ، زا  دعب  یاھلاس  ای  دـمآ ، دوجو  هب  تیطورـشم  یتقو  میتشاد . نامدوخ  ی  هناخ روشک و  رد  ار  ینامرآ  ی  هعماج نیا  زورما  دوب ، هتفرگ  ماجنا  رتدوز  لاس  یس 

ظاحل زا  مھ  هک  میشاب  یا  هعماج دھاش  میتسناوت  یم زورما  ام  دش و  یم عورش  نامز  نآ  زا  هار  درک ، یمالـسا  بالقنا  رد  هک  دنکب  ار  یراک  نامھ  دوب  هتـسناوت  ناریا  تلم 

اھناوج یارب  نیا  هک  تسا - یونعم  نامیا  تیونعم و  ساسحا  زا  رادروخرب  ی  هعماج کی  مھ  تسا ، تلادع  زا  رادروخرب  ی  هعماج کی  مھ  تسا ، هتفرشیپ  یتعنـص  یملع و 

یملع قیقد و  الماک  ی  هبساحم کی  دنتشاذگن ، میوگ  یم هکنیا  دریگب . تروص  لوحت  نیا  دنتـشاذگن  دوب ، یلوحت  نانچ  ی  هنـشت ناریا  تلم  یتقو  یلو  تسا - مھم  یلیخ 

هک یمیظع  تکرح  دندرک و  هدافتسا  نآ  ناربھر  تلم و  یگبرجت  یب زا  تیطورـشم  ی  هرود رد  نکیل  ارچ ، دوبن ؛ یراکادف  هب  رـضاح  ای  تساوخ  یمن ناریا  تلم  هکنیا  هن  دراد ؛

. دندرک مدھنم  چوپ و  ار  نآ  نورد  زا  دـندناشک و  هھاریب  هب  دوب ، هدـمآ  دوجو  هب  دوب - اھ  یتخبدـب ی  همھ ی  همـشچرس هک  ناھاشداپ - تدـمزارد  دادبتـسا  هیلع  روشک  نیا  رد 

ار مدرم  روشک  لخاد  زا  فجن و  زا  عجارم  گرزب و  یاملع  یناحور ، ناربھر  دـندش ؛ نادـیم  دراو  ناریا  تلم  تسام . ریخا  خـیرات  خـلت  یاھارجام  زا  یکی  تیطورـشم  یارجاـم 

یثنخ مدھنم و  نورد  زا  ار  تکرح  نیا  دنتسناوت  هناگیب  نارگ  هطلس اھ و  یذوفن نانمشد ، دنتشادن ، یراک  ی  هبرجت نوچ  اما  دندرک ؛ یراکادف  بوخ  مھ  تلم  دندرک ؛ جیـسب 

. دنربب نیب  زا  دننک و 

نازومآشناد  / ١٣٨٣/١٢/٢۴ یمالسا  یاھنمجنا  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زا یضعب  اما  مقفاوم ؛ یلیخ  اھناوج  یداش  حیرفت و  یمرگرـس و  اب  نم  هتبلا  تساھناوج . فیاظو  وزج  لطاب ، لطاع و  یاھ  یمرگرـس زا  زیھرپ  ینماد و  کاپ ندناوخ ، سرد 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 19 
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رگید یاھاج  یلیخ  رد  تسین ؛ ام  ی  هعماج صوصخم  نیا ، دنک . یم ام  ی  هعماج دراو  ادـمع  ناناوج  ام و  ندرک  لفاغ  دـصق  هب  نمـشد  ار  فرحنم  یاھ  حـیرفت اھ و  یمرگرس

، ییاپورا یاھروشک  یتح  و  نیچ و -...  یزلام و  لثم  ییایـسآ - فلتخم  یاھروشک  رد  هک  میتشاد  یددـعتم  یاھربخ  هتـشذگ  لاـس  ود  یکی  رد  دـننک . یم ار  راـک  نیا  مھ 

نیا اب  عقاو  رد  دـندرک . مدـھنم  یروآ و  عمج دـندوب ، هداد  صیخـشت  رـضم  هدـننک و  هارمگ اھناوج  یارب  اـھ  نآ دوب و  هدـش  ناـشروشک  دراو  قاـچاق  تروص  هب  هک  ییاـھ  ید یس

یاھ تسینویھـص ابلاغ  دننک ، یم قاچاق  ار  تالوصحم  نیا  هک  مھ  یناسک  دندرک . دروخرب  تسا - هانگ  اھناوج  یارب  نتـشگ ، اھ  نیا ربورود  هک  ردـخم - داوم  لثم  اھ  ید یس

ناریا ی  هدنیآ زا  نوچ  ارچ ؟ دنتسھ . ناریا  رد  هژیو  روط  هب و  یمالسا ، یاھروشک  رد  صوصخب  اھروشک ، زا  یلیخ  رد  اھناوج  داسف  یھارمگ و  لماع  اھ  نیا دنتـسھ ؛ ثیبخ 

هکنیاامک دوش ؛ وگلا  یمالـسا  یاـھروشک  ی  هیقب یارب  هک  دـسرب  یا  یعاـمتجا تفرـشیپ  یندـم و  تفرـشیپ  یملع و  تفرـشیپ  هب  ناریا  تلم  دـنھاوخ  یمن دنـسرت . یم

یاـھ یتسیزمھ ناـمیا و  ملع و  یاـھ  هلق دـیناوتب  امـش  هک  یزور  اـھتنم  هدـش ؛ وگلا  مھ  نـآلا  اـت  ناریا  تلم  هک  دـھد  یم ناـشن  رگید  یاـھروشک  رد  یمالـسا  یاـھتکرح 

نمـشد ی  هحلـسا دینک ، هنیداھن  ار  بالقنا  یاھـشزرا  دیروآ و  دوجو  هب  ار  انعم  هدام و  زا  رادروخرب  یونعم  ی  هنالداع ی  هتفرـشیپ ی  هعماج دینک و  حـتف  ار  یقالخا  یناسنا و 

. دیسرب اجنآ  هب  امش  دنراذگن  دنھاوخ  یم دتفا . یم راک  زا  یلکب 

یربھر  / ١٣٨٣/١٢/٢٧ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هب یکرحت  هک  میراد  عقوت  نکیل  دـنک ؛ ادـیپ  ققحت  یھاتوک  نامز  رد  امتح  میرادـن  راظتنا  تسام ، رظن  دروم  هک  یجیاتن  دـصاقم و  تسا . یلـسن  دـنچ  یاـھراک  اـھراک ، نیا 

هک مھ  یھار  نآ  اما  دنک ؛ یم یط  تعاس  راھچ  تسیب و  فرظ  رد  ار  هار  کی  دنک ، یم یط  تعاس  کی  فرظ  رد  ار  هار  کی  ناسنا  دوشب . تفرـشیپ  ساسحا  دیایب و  دوجو 

تکرح و ساـسحا  اـھ  هنیمز ی  همھ رد  اـم  تسا . هتفر  شیپ  تعاـس  کـی  ردـق  هب هک  دـنک  ساـسحا  لوا  تعاـس  دـیاب  ناـسنا  دوـش ، یط  دـیاب  تعاـس  راـھچ  تسیب و  رد 

ملع و تفرشیپ  ی  هنیمز رد  مھ  یملع ، یاھ  هنیمز رد  مھ  یـشزرا ، یاھ  هنیمز رد  مھ  یگنھرف ، یاھ  هنیمز رد  مھ  یداصتقا ، یاھ  هنیمز رد  مھ  میراد ؛ عقوت  ار  تفرـشیپ 

، نتفر شیپ  شناد و  یاـھزرم  نتـسکش  یملع و  یلـصا  طاـقن  هب  اـم  روـشک  لـیبق  زا  ییاـھروشک  هکنیا  زا  دوـش  یم عناـم  هـک  یی  یملع باـجح  ندـیرد  یملع و  قـمع 

تردـق بوخ ؛ اھ ، ییاناوت بوخ ؛ اھدادعتـسا ، تسا . ییانثتـسا  یاھروشک  وزج  ندوب ، بوخ  تھج  زا  ام  روشک  ریخا ، ی  هنیمز رد  هناتخبـشوخ  هک  دـننک ؛ ادـیپ  یـسرتسد 

. تسا یی  هتسھ یژرنا  ی  هلاسم شا  هنومن کی  میا و  هدرک مھ  تفرشیپ  هک  مینک ، تفرشیپ  اھ  هنیمز نیا  رد  میناوت  یم ام  بوخ ؛ ینف ، یملع و  راکتبا 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۴ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

نیا لاسما  هک  ار - زادـنا  مشچ تمـس  هب  هلاس  تسیب تکرح  تسناوت  دـھاوخ  تیلوئـسم  ساسحا  راک و  هب  قوش  یباداش و  طاشن و  یاراد  تیافک ، اب  یوق ، ناسنا  کـی 

رد دیدج و  ی  هرود کی  رد  روشک  ی  هدننکدراو عقاو  رد  تسا ؛ هدننک  عورش دیزگ ، دھاوخرب  تاباختنا  رد  ناریا  تلم  هک  یریدم  دنک . زاغآ  تردق  توق و  اب  دریگ - یم ماجنا  عورش 

ماجنا روشک  نیا  رد  یناوارف  یاھراک  زورما ، ات  گنج  زا  دعب  زا  هتشذگ ، یاھلاس  لوط  رد  دراد . جایتحا  نآ  هب  ناریا  تلم  هک  تسا  ییاھزیچ  نامھ  تمس  هب  هزات  تکرح  کی 

راک اھ  هنیمز ی  همھ رد  نیاربانب  یروانف ؛ یملع و  یاھ  تفرـشیپ ناوارف ، ینارمع  یاـھراک  روشک ، یاـھانبریز  تخاـس  تسا . هدرک  یفاـصنا  یب دـنک ، راـکنا  سکرھ  هدـش ؛

. تسا هدش 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۴ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

مھ تسا . یی  هتـسھ حالـس  نتخاس  تمھت  غورد  هب یی و  هتـسھ یژرنا  ی  هلاسم هب  رظان  رتشیب  دـننک ، یم یپرد  یپ اکیرما  نادرمتلود  هک  ییاھ  لاجنج اھدـیدھت و  زورما 

هک دـنناد  یم یبوخب  اھ  نآ دوخ  دـنا . هدز فرح  دوش ، دـیلوت  ناریا  ی  هلیـسو هب هک  یی  هتـسھ حالـس  رطخ  زا  اھراب  اـھراب و  روشک  نیا  نادرمتلود  مھ  اـکیرما و  روھمج  سیئر

دنمتردق و ناریا  کی  نتفرگ  لکش  زا  هک  تسا  نیا  اھ  نآ ی  هلاسم تسین ؛ نیا  اھ  نآ ی  هلاسم درادن . یتیعقاو  چیھ  تسا و  هناسفا  کی  یی  هتـسھ حالـس  تخاس  یارجام 

نیرتشیب هک  ساسح  ی  هقطنم نیا  رد  دنھاوخ  یمن اھ  نآ میتسین . یی  هتسھ حالس  لابند  ام  هک  دنناد  یم الا  و  دنفلاخم ؛ ناریا  تلم  تفرشیپ  اب  اھ  نآ دننارگن . هتفرـشیپ 

شناد و زا  دشاب و  هتفرـشیپ  دنک ، یم یگدنز  مالـسا  مچرپ  ریز  تسا و  لقتـسم  هک  یروشک  هنایمرواخ - ینعی  تسایند - قطانم  نیرت  ساسح زا  یکی  دراد و  ار  ایند  تفن 

اھ نآ جاتحم  هشیمھ  ناریا - تلم  هلمج  زا  هقطنم - نیا  یاھتلم  دنھد  یم حیجرت  اھ  یبرغ هک  تسا  نیا  هیـضق  تقیقح  دـشاب . رادروخرب  نردـم  یروانف  یملع و  تفرـشیپ 

! دیرخب ام  زا  ار  هاگورین  نیا  تخوس  دییایب  اما  درادن ؛ یعنام  دیشاب ، هتشاد  مھ  یی  هتسھ هاگورین  امش  دنیوگ  یم ام  هب  اذل  دنشاب ؛

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۴ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

یروانف یملع و  تفرـشیپ  کی  زا  ار  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  شفدـھ  دوش ، یم هتفگ  یی  هتـسھ یژرنا  دروم  رد  اـھ - ییاـکیرما صوصخب  اـھ - یبرغ تاـغیلبت  رد  زورما  هچنآ 

مھ تسا ، تسیزطیحم  تمالـس  مھ  تسا ، یرواـنف  مھ  تسا ، ملع  مھ  تسا ؛ ناریا  تلم  ملـسم  قـح  نیا  هـلب ، میوـش ؟ مورحم  ارچ  تساـم ؛ قـح  نـیا  دـنک . مورحم 

. دھد یمن تسد  زا  ار  نیا  ام  تلم  هک  تسا  یھیدب  و  تسا ، روشک  ناناوج  یارب  تفرشیپ  زادنا  مشچ دیما و  مھ  تسا ، یکشزپ  فراصم  یاراد 

رـس دـنک ؛ تسرد  یی  هتـسھ کھالک  دـھاوخ  یم هکنیا  هب  دـننک  یم مھتم  ار  ناریا  دـننک ، ناھنپ  ار  دوخ  دـیلپ  فدـھ  هکنیا  یارب  ییاکیرما  قفانم  وگ و  غورد نارادمتـسایس 

دوـخ راـک  اـھتلم  ندرک  دوباـن  یارب  یمتا  بـمب  دربراـک  مـینک . یمن راـتفر  یروـط  نـیا دوـخ  نانمــشد  اـب  اـم  دـنک !؟ باـترپ  اـجک  دـنک ! باـترپ  دراذـگب و  کـیتسلاب  یاھکــشوم 

گنج رد  دندرب و  راک  هب  ار  نآ  دنتخاس و  ییایمیش  حالس  هک  دنتـسھ  اھ  یبرغ دنا . هداد ماجنا  زورما  ات  ار  گرزب  تیانج  نیا  هک  دنتـسھ  یتلود  اھنت  اھ  نآ تساھ . ییاکیرمآ

. دندرک کمک  تشپ  زا  مادص  هب  دندرک و  توکـس  دمآ ، شیپ  هار  نیا  زا  هک  یعیاجف  لباقم  رد  دنتـشاذگ و  اھ  یثعب اھ و  یمادـص رایتخا  رد  ار  نآ  ناریا  اب  قارع  ی  هلاس تشھ

. تساھ ییاکیرمآ ی  هناھب نیا  مینک ؛ یم هدافتسا  تفرشیپ  یارب  ملع  زا  ام  تسا . هدادن  ار  اھ  هزاجا نیا  ام  هب  مالسا 

ناوج  / ٠١/٣٠/١٣٨۴ ناعرتخم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

میراذـگب و نایم  رد  ناراکردـنا  تسد نالوئـسم و  اب  دـیاب  ام  ار  داعبا  نیا  زا  یـضعب  دراد . یفلتخم  داـعبا  اـھ  نآ تفرـشیپ  یملع و  یاـھ  هصرع هب  اـھناوج  دورو  یروآون و  هتبلا 

یتارکذـت فـلتخم  یاھـشخب  رد  روـشک  نالوئـسم  هب  مزـال  عـقاوم  رد  اـمئاد  هدـنب  درادـن . یی  هدـیاف اـجنیا  رد  شحرط  و  مینک ، یم ار  راـک  نیا  اـش هللا  نا  هک  مـینک ، تـبحص 

. دـنھد ناشن  کرحت  رتشیب  مھم  رایـسب  راک  نیا  رد  اھ  نآ منک  یم یعـس  منک و  یم راداو  دـندرک ، ناـیب  ناـشتانایب  رد  ناتـسود  هک  یتھج  رد  تکرح  هب  ار  اـھ  نآ مھد ؛ یم

. دـیتسھ یخیرات  راد  هشیر میظع و  تیوھ  کی  تلم و  کی  هب  قلعتم  اھناوج  امـش  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا ؛ هیـضق  نیا  زا  دـعب  کی  تسام ، زورما  ی  هسلج هب  طوبرم  هچنآ 

ملظ ام  تلم  هب  اتقیقح  نامز ، لوط  رد  میشاب . هتـشاد  مشچ  ربارب  رد  امئاد  ام  ی  همھ دیاب  ار  نیا  هدش ؛ ملظ  یلم  تیوھ  نیا  تلم و  نیا  هب  هتـشذگ و  یدامتم  یاھلاس 

هب جایتحا  یناسنا  دادعتسا  اما  هتـشاد ؛ دوجو  ام  روشک  نانز  نادرم و  ناوج و  لسن  رد  اھ  هرود ی  همھ رد  تسھ ، اھامـش  رد  زورما  هک  یدادعتـسا  ییاناوت و  تسا . هدش 

، هنیمز نیا  رد  مھ  یلصا  رصقم  هدش . لمع  فلتخم  یاھ  هرود رد  تسایـس  نیا  سکع  تسرد  دوش . افوکـش  دناوتب  ات  دراد  دیما  دامتعا و  حور  قیرزت  تخانـش و  قیوشت ،

هتـسناد و هک  یولھپ ، نارود  رد  نالوئـسم  بلغا  لثم  دننک ؛ یم راک  هچ  دنراد  دندیمھف  یم یـضعب  درک . دیدرت  دـیابن  الـصا  عوضوم  نیا  رد  دـندوب ؛ اھ  تسایـس اھ و  تموکح

ینمـشد دنامب . هتـسباو  دیاب  یناریا  هک  دوب  نیا  اھ  نآ خـسار  ی  هدـیقع تسا ؛ مولعم  مھ  تلع  دـندرک . یم یریگولج  اھدادعتـسا  زورب  زا  ینعی  دـنتفر ؛ ار  هار  نیا  هتخانش 

ار نیا  اھ  نآ زا  یناھج  طلسم  رھاق و  یاھ  تسایس هن ، دننک ؛ ینمـشد  صاخـشا  اب  اعقاو  دنھاوخب  هکنیا  هن  دوبن . یعیبط  ینمـشد  کی  یناریا ، دادعتـسااب  لسن  اب  اھ  نآ

. دوب هتساوخ 

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نامرک رگید  یاھرھش  یخرب  زا  هک  یناسک  نامرک و  مدرم  زیزع  عمج  امش  هب  ار  روشک  لئاسم  ناتسا و  نیا  هب  طوبرم  یساسا  بلاطم  منک و  یم هدافتـسا  تصرف  نیا  زا 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 20 
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. منک یم ضرع  دیا ، هدرک تکرش  میظع  عامتجا  نیا  رد 

یراد نید یملع و  یاھ  تفرـشیپ یرامعم و  رنھ و  ملع و  ی  هشیر هک  یی  هنادواج یاـھ  هرھچ ناتـسا  نیا  رد  تسا . یخیراـت  تاراـختفا  زا  رادروخرب  ناتـسا  نیا  رھـش و  نیا 

اب شیپ  لاس  رازھ  زا  شیب  زا  ار  ناتسا  نیا  رد  رنھ  ملع و  ی  هشیر تمدق  دنتـسھ . یرایـسب  یاھ  هرھچ ام  روشک  خیرات  لوط  رد  دنھد ، یم ناشن  ار  خسار  نامیا  قیمع و 

راختفارپ ی  هتشذگ رد  دندوب - دنمرنھ  رعاش و  هیقف ، ملاع ، مجنم ، نادیضایر ، هک  یگرزب - یبدا  یرنھ و  یملع ، یاھ  تیصخش وا  زا  دعب  و  یناھام ، یسیع  نب  دمحم  مان 

. درک هدھاشم  ناوت  یم رھش  نیا  ناتسا و  نیا  یخیرات 

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

- ام روشک  هب  تبسن  یرابکتـسا  یایند  تسایـس  زور  نآ  دش . یم هدیـشک  ریجنز  هب  بوکرـس و  اھدادعتـسا  دش و  یم هتـشاد  هگن  بقع  ادمع  توغاط  نارود  رد  ام  روشک 

زا دنتساوخ  یم دندیدنـسپ ؛ یمن ار  روشک  تفرـشیپ  اذل  دنراد ؛ هگن  ناشدوخ  یارب  ار  یھدریـش  واگ  هک  دوب  نیا  اھروشک - هب  تبـسن  رابکتـسا  ی  هشیمھ تسایـس  لثم 

راوخ هزیر هدننک و  فرـصم اھ  نآ دوش ؛ اھ  نآ بیقر  دنک و  تفرـشیپ  یملع  ظاحل  زا  یروشک  دننیبب  دنتـسناوت  یمن دننک . هدافتـسا  روشک  فرـصم  رازاب  عبانم و  نداعم ، تفن ،

. دوب اھ  همانرب اھ و  تسایس نامھ  مھ  اھ  همانرب اھ و  تسایس دوب ؛ اھ  نآ هب  ی  هتسباو مھ  تموکح  دندیبلط ؛ یم ار  دوخ  ناوخ 

، ملع رد  یروانف ، رد  دیلوت ، رد  تعنص ، رد  روشک  زورما  درک . زاب  ار  تلم  هار  تشادرب و  ار  اھدنبودیق  نیا  داد ؛ تاجن  یگتسباو  زا  ار  روشک  یمالسا  ماظن  یمالـسا و  بالقنا 

اھدص دراوم  زا  یـضعب  مینک ، یم هاگن  ار  اھ  صخاش اھرامآ و  یتقو  تسین . هسیاقم  لباق  بالقنا  زا  لبق  اب  روشک ، ی  هدـنیآ یانب  یارب  یـساسا  یاھ  تخاسریز ی  هیھت رد 

. تسا هدش  ادیپ  تفرشیپ  یساسا  یاھ  صخاش رد  دصرد  اھرازھ  دراوم  زا  یضعب  و  دصرد ، رازھ  دراوم  زا  یضعب  دصرد ،

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاھرواب یبالقنا و  نامیا  ینید ، رواب  میونشب . مییوگب و  ینخس  طقف  یعامتجا  حالص  زا  میناوت  یمن ام  میونشب . مییوگب و  یفرح  طقف  یعامتجا  تلادع  زا  میناوت  یمن ام 

ات تفرـشیپ ، رادـتقا و  ییاـناوت و  زا  دوـشب  ییوـگلا  دـیاب  دـنک - یم تفرـشیپ  مھ  یرواـنف  ملع و  تھج  رد  هک  دوـخ - نموـم  تـلم  اـب  اـم  روـشک  دـنک . ادـیپ  قـمع  دـیاب  یلم 

مھم ام  یارب  تھج  نیا  هب  یخیراـت  عطقم  نیا  تسا . یتیعقوم  نینچ  هاـگیاج و  نینچ  ناریا  تلم  ی  هتـسیاش دـنک . دـنلب  ار  مالـسا  ماـن  قیوشت و  ار  اـیند  یاـھ  ناملـسم

. تسا

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

زا یـشخب  زورما  دنـسرب . ییالاب  یاھ  هبتر هب  دنناوت  یم هدرک و  دازآ  ار  اھدادعتـسا  هدرک ؛ انـشآ  ناشدوخ  قوقح  هب  هدرک ؛ رادیب  ار  مدرم  یمالـسا  ماظن  یمالـسا و  بالقنا 

ماظن ناقفخ  طیحم  رد  دنراد . رارق  روشک  یالاب  رایسب  یاھ  هبتر وزج  یملع  تفرشیپ  ظاحل  زا  اھ و  هاگـشناد رد  یلوبق  ظاحل  زا  دادعتـسا ، ظاحل  زا  امـش  ناتـسا  یاھرھش 

زورما دننک ؟ تفرشیپ  هنوگ  نیا دنشخردب و  ملع  یاھ  نادیم رد  روط  نیا دنناوتب  ناتسا  نیا  ی  هداتفارود یاھرھـش  یاھ  هچب اھناوج و  هک  درک  یم روصت  یـسک  هچ  یتوغاط ،

. دش دھاوخ  رتشیب  زور  هب  زور  راگدرورپ  لضف  هب  مھ  نیا  زا  دعب  تسا ؛ هداتفا  قافتا  نیا 

نامرک  / ٠٢/١٢/١٣٨۴ ناتسا  یادھش  یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ام تفرشیپ  منک ؛ ضرع  امش  هب  ار  نیا  هدرک . یدایز  رایسب  یاھ  تفرشیپ ناریا  روشک  للملا ، نیب یاھ  تیلاعف یروانف و  یملع ، یـسایس ، یداصتقا ، یاھ  هصرع رد  زورما 

دوجو ی  همھ اب  ناریا  تلم  تساھ . تدھاجم اھ و  عافد نآ  نوھرم  اھ  تفرشیپ نیا  اما  میا ؛ هدرک تفرشیپ  یلیخ  ام  تسا . رتولج  رتشیب و  رایـسب  ام  ناناسمھ  هب  تبـسن 

هچ دـندش ، زابناج  هک  ینارگراثیا  هچ  اھامـش - لـثم  دـنداد - دیھـش  هک  ینارگراـثیا  هچ  دـندش ، دیھـش  هک  ینارگراـثیا  هچ  تسا ؛ نارگراـثیا  نیا  تدـھاجم  شـالت و  نوھرم 

رارج رابج  نمـشد  دـنب  رد  هک  ییاھ  نآ هچ  اھ - نیا نارـسمھ  اھ ، نیا ناردام  اھ ، نیا ناردـپ  دـندرک - لمحت  ناشدوخ  نازیزع  یارب  ار  یزابناج  راوشد  یگدـنز  هک  ینارگراـثیا 

هک ییاھ  نآ هچ  و  دندش ؛ دیھش  اج  نامھ رد  دنتشگنرب و  تراسا  زا  هک  ییاھ  نآ هچ  و  دندرک ، لمحت  لد  نوخ  اب  ار  تراسا  نارود  ی  هظحل هظحل اھردام  ردپ و  دندش و  ریسا 

دننامب هدنز  اھ  نیا تساوخ  لاعتم  یادخ  اما  دندرک ، فرـص  ار  ناشدوخ  یورین  ی  همھ دنتفرگ و  تسد  فک  ار  ناشدوخ  ناج  دنتفریذپ و  ار  رطخ  دـنتفر و  گنج  یاھ  هھبج هب 

نایدمحا رادرس  روط ؛ نیمھ مھ  یفوئر  رادرس  تسا - دیھش  کی  مھ  وا  تسا - رگراثیا  مھ  ینامیلس  رادرس  دنک . ادیپ  همادا  مالـسا  یایند  ناشروشک و  یارب  ناشتاکرب  و 

. تسا همھ  یارب  طورش  طرش و  نیا  هتبلا  دنھد . همادا  ار  هار  نیا  هک  یطرش  هب  دنا ؛ هدنز دیھش  نارادرس ، نیا  روط . نیمھ مھ 

نامرک  / ٠٢/١۴/١٣٨۴ ناتسا  ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

روط هب دریگب ، ماجنا  دـیاب  اھ  هنیمز نیا  رد  هک  ییاھراک  زا  یرایـسب  هک  میفرتعم  هک  ینانچمھ  میفرتعم . ام  ار  نیا  میراد ؛ ینیگنـس  فیاـظو  ماـظن ، نالوئـسم  ناونع  هب  اـم 

یتالوقم زا  یملع ، ینھذ و  یرکف و  تیقالخ  رد  تفرـشیپ  تیونعم و  قیقحت و  ملع و  ی  هلوقم هب  هاـگن  تسا . هتفرگن  ماـجنا  یتسرد  یبوخ و  هب  اـی  هتفرگن ، ماـجنا  لـماک 

. داد ام  هب  بالقنا  هک  تسا  ییون  هاگن  لوصحم  اھ  نیا درادن . یدایز  ی  هقباس ریخا - یاھ  هھد نیا  رد  لقاال  ام - روشک  رد  هک  تسا 

دنرز  / ٠٢/١۴/١٣٨۴ ناتسرھش  مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد قرغ  ولگ  ات  دساف و  تموکح  یتوغاط و  تردق  تسناوت  دوخ  هب  هاگن  تکرب  هب  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  مینک ، ضرع  ناریا  تلم  هب  لحارم  ی  همھ رد  میراد  رارصا  ام  هچنآ 

فانکا زا  ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  هیلع  مالـسا  نانمـشد  یاـھ  هدـبرع هک  مھ  زورما  دزاـس . اـپرب  یمدرم  تموکح  کـی  دـنک و  نوگنرـس  ار  یگتـسباو  داـسف و 

ناونع هب  لاسما  هک  داحتا - یگتـسبمھ و  ظفح  اب  خسار و  ی  هدارا مزع و  اب  یگداتـسیا ، اب  دوخ ، هب  دامتعا  اب  دناوت  یم ناریا  تلم  زاب  تسا ، دنلب  یرابکتـسا  یاھوگدـنلب 

ار ایند  یون  یاھ  یروانف مھ  دـسرب ؛ یملع  تفرـشیپ  هب  مھ  دـسرب ؛ یدام  هافر  تورث و  هب  مھ  دـش - مالعا  یمومع  تکراشم  یلم و  یگتـسبمھ  لاس  نیدامن ، راک  کی 

ینید تفرعم  دـنک و  نیمات  شدوخ  یارب  ار  نامیا  دروایب ؛ دوجو  هب  دوخ  یارب  دراد ، رارق  نآ  الخ  رد  برغ  یدام  یایند  هک  ار  یزیچ  تیونعم ، نامیا و  ظاحل  زا  مھ  دـنک ؛ نیماـت 

. دشخبب قمع  دوخ  رد  ار 

ناجنسفر  / ٠٢/١٨/١٣٨۴ ناتسرھش  مدرم  رادید  رد  تانایب 

. دنھد رارق  هجوت  دروم  هراومھ  ار  مورحم  تاقبط  دننک و  تیاعر  ار  تلادع  دنفظوم  اھرھش - اھ و  ناتـسا حطـس  رد  روشک ، حطـس  رد  فلتخم - یاھ  هدر رد  روشک  نالوئـسم 

، یلمع یملع و  تفرشیپ  نآ ، رد  هک  یا  هعماج تسین . روط  نیا هجو  چیھ هب تسا ؛ فلاخم  هعماج  یدام  هافر  هعسوت و  تفرـشیپ و  اب  مالـسا  مینک  لایخ  رگا  تساطخ  نیا 

نیمھ زا  تیلاعف ، شالت و  لمع و  ملع و  هب  مالـسا  قیوشت  ددنـسپ . یم دوخ  ناوریپ  یارب  ار  نیا  مالـسا  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  مدرم  ییایند  تفرـشیپ  یروانف و  تفرـشیپ 

نیمات مھ  ار  مدرم  یدام  تایح  مالـسا  نیاربانب  دید . دـھاوخ  ار  نآ  ی  هجیتن دـیدرت  نودـب  دـنک ، راک  شالت و  یتلم  رھ  هک  تسا  هتفرگ  رارق  نیا  رب  یھلا  تنـس  تسا . تھج 

ار مدرم  فلتخم  یاھرـشق  نیب  نتخادـنا  هلـصاف  و  هعماـج ، تاـقبط  نیب  فاکـش  داـجیا  یونعم ، یاـھ  شزرا ندرک  شوـمارف  یداـم ، تاـیح  رد  ندـش  قرغ  اـھتنم  دـنک ؛ یم

. تسا هدرک  زاتمم  ار  یمالسا  ماظن  نیا ، و  دریذپ ؛ یمن ددنسپ و  یمن

ناجنسفر  / ٠٢/١٨/١٣٨۴ ناتسرھش  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یضعب تسا . هدرک  راداو  زورما  ات  دنک و  یم راداو  ییارآ  فص هب  نآ  لباقم  رد  ار  یمالسا  یروھمج  یناھج  رادغ  نانمشد  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ی  هبذاج نیمھ 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 21 
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هک دـنک  یم کیرحت  ار  اکیرما  اکیرما » رب  گرم   » راعـش دـننک  یم لایخ  یـضعب  دـننک ؛ ینمـشد  ام  اب  دـنیایب  هک  میا  هدرک کیرحت  ار  دوخ  یناھج  نانمـشد  اـم  دـننک  یم روصت 

مچرپ رطاخ  هب  یمالسا ، ماظن  اب  ایند  رد  یربکتسم  رھ  ییاکیرما و  ربکتـسم  ماظن  ینمـشد  تساطخ . نیا  دزروب ؛ ینمـشد  یمالـسا  ناریا  یمالـسا و  ماظن  هب  تبـسن 

یلمع یملع و  تفرـشیپ  هعـسوت و  دـشر و  تمـس  هب  دراد  یروشک  مالـسا  یالاو  میلاعت  اب  مالـسا و  مان  اب  دـنیب  یم هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  تسا ؛ تلادـع  ی  هتـشارفارب

، دـنک ادـیپ  تسد  یملع  تفرـشیپ  هعـسوت و  هب  اھ  نآ تردـق  ورملق  زا  جراخ  هک  یروشک  رھ  اب  اھ  نآ تفرگ . دـھاوخ  ار  اـھ  نآ ذوفن  یولج  نیا ، هک  دـناد  یم دـنک ؛ یم تکرح 

یتایح و عبانم  ظاحل  زا  هک  ملاع - فلتخم  قطانم  رد  اھ  نآ دـنفلاخم . دـنک ، تکرح  اھ  نآ اب  تباقر  تمـس  هب  هعـسوت ، ملع و  نادـیم  رد  هک  یروشک  رھ  اـب  اـھ  نآ دـنفلاخم .

اب دننکفیب و  هجنپ  اھروشک  نیا  رب  هناربکتـسم  هناملاظ و  هک  دنتـسھ  نیا  یپ  رد  دـننک و  یم لابند  ار  ناشدوخ  عفانم  تسا - ینغ  دـنمتورث و  ینیمزریز ، یداصتقا و  عبانم 

دـسرب هچ  دنتـسین ؛ لئاق  تایح  قح  ملاع  زا  ی  هقطنم نیا  یاھروشک  روشک و  نیا  مدرم  یارب  اھ  نآ دنریگب . رایتخا  رد  ار  عبانم  نیا  دنناوتب  ناشدوخ  ریوزت  رز و  روز و  تردق 

ینیناوق دنیارایب ، ار  یتلود  دننک ، باختنا  ار  یروھمج  سیئر دنروایب ، راک  رس  ار  یتموکح  دنھد ، لیکشت  ار  یماظن  ناشدوخ  ی  هدارا اب  اھتلم  نیا  دوش  هداد  هزاجا  هکنیا  هب 

نامیا نوچ  تسا ؛ یمدرم  ی  هنادنم تردق تکرح  نیا  رطاخ  هب یمالسا  ناریا  اب  رابکتسا  اکیرما و  ینمشد  دنھد . جرخ  هب ییاھراکتبا  دننک و  یط  ار  یھار  دننک ، بیوصت  ار 

ظاحل زا  دـنھاوخ  یم اھ  نآ دـنراد . هگن  هتـسباو  هشیمھ  ار  ام  روشک  دـنھاوخ  یم اھ  نآ تساھ . نآ ررـض  هب  مدرم ، سفن  هب  نانیمطا  و  لالقتـسا ، هب  مدرم  ی  هقـالع مدرم ،

هب دامتعا  اب  دراد و  سفن  هب  نانیمطا  یتقو  تسا ، لقتـسم  یروشک  یتقو  دـنراد . هگن  ناشدوخ  هب  ی  هتـسباو ار  هقطنم  نیا  یاھروشک  یـسایس  یداـصتقا و  یگنھرف ،

یتقو اھ  نآ تسا . رطاخ  نیا  هب  ام  یناھج  نانمـشد  ییاضران  دنوش . یم یـضاران  اھ  نیا اعبط  دنک ، یم تکرح  دناسر ، یم الاو  فادـھا  تمـس  هب  ار  وا  هک  یھار  رد  دوخ ،

اھ و ییوگروز نینچ  راب  ریز  تسا و  هدـش  رادـیب  زورما  ناریا  تلم  دراپـسب . اھ  نآ هب  هرـسکی  ار  دوخ  داـصتقا  گـنھرف و  اـیند و  نید و  راـیتخا  ناریا  تلم  هک  دـنوش  یم یـضار 

. دور یمن ییاھ  یردلق

ناجنسفر  / ٠٢/١٨/١٣٨۴ ناتسرھش  مدرم  رادید  رد  تانایب 

رگا تسا . یعیبط  تلم  نیا  یارب  اھ  تفرـشیپ نیا  مینیب . یم میناد و  یم یداصتقا  ی  هعـسوت تاقیقحت و  یروانف ، ملع ، ی  هنیمز رد  ار  روشک  نیا  یاھ  تفرـشیپ ام  ی  همھ

یعامتجا تلادـع  ی  هیاـس رد  اـھ  تفرـشیپ نیا  اـھ و  تکرح نیا  هک  تسا  نیا  درک ، شـالت  نآ  یارب  هیکت و  نآ  یور  دـیاب  هچنآ  تسا . یعیبط  ریغ  دـنکن ، تفرـشیپ  تلم  نیا 

. دننک هدافتسا  روشک  نیا  تاناکما  زا  دنناوتب  ناریا  نوگانوگ  یاھ  شخب مدرم  ی  همھ ناناوج و  ات  دریگب  ماجنا 

نامرک  / ٠٢/١٩/١٣٨۴ ناتسا  نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

برغ یاھوگلا  زا  قلطم  دیلقت  رد  ار  نآ  هار  اما  دنھاوخ ، یم ار  اھ  نیا لاثما  یشیدنادازآ و  تباقر و  نادیم  ملع و  تفرشیپ  دشر و  هعسوت و  هک  دنتسھ  یناسک  هتسد  کی 

اپورا لماش  یبرغ ؛ یاھروشک  زا  دنترابع  هک  زورما ، یایند  رد  یتیلقا  العف  دنتسھ ؟ یناسک  هچ  ناورھر  دنتفر .» ناورھر  هک  ور  نانچ  هر   » دننک یم رکف  دننک ؛ یم وجتسج 

. مزادرپ یم رتشیب  شخب  نیا  هب  مدرگ و  یمرب دعب  نم  رگید . ی  هتفرشیپ یاھروشک  زا  یضعب  اکیرما و  ی  هدحتم تالایا  روشک  و 

: رعاش نآ  لوق  هب  دنیوج . یم شیوخ  رد  ار  شیوخ  هک  دنتسھ  یناسک  مھ  هدع  کی 

نک ادیوھ  ار  دوخ  رھوگ 

سب تسا و  نیا  لامک 

نک ادیپ  شیوخ  رد  ار  شیوخ 

سب تسا و  نیا  لامک 

وگلا نآ  هب  ندیـسر  یارب  تیافک  ردق  هب یناریا  رادیب  هاگآ و  ناوج  کی  ناریا و  تلم  رایتخا  رد  دوجوم  لمعلاروتـسد  تفرعم و  هشیدنا و  ی  هعومجم رد  هک  دـننک  یم رکف  اھ  نیا

ی هلوـقم هب  اـھ  هاـگن ماـسقا  عاوـنا و  ما . هدـش انـشآ  ما و  هتـشاد دروـخرب  رایـسب  مھ  اـھ  هعوـمجم نیا  اـب  هدـنب  دنتـسین . مک  مـھ  اـھ  نـیا دراد . دوـجو  هار  لـماک  لکـش  هـب 

. مدرک ضرع  هک  دراد  دوجو  یھاوخ  نامرآ

ادھش  / ٠٣/٠٣/١٣٨۴ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ظاحل زا  ردقچ  تسا ؛ هدش  راک  تکلمم  نیا  رد  ردـقچ  مینک . یم هدـھاشم  میراد  مھ  ار  تفرـشیپ  رادـقم  نآ  جـیاتن  میتفر و  شیپ  مھ  یردـق  میدـش و  هار  نیا  دراو  ام  هتبلا 

هک یتلم  تسا . هتفر  الاب  نوگانوگ  یاھ  تیلاعف یروانف و  یملع ، فلتخم  یاھ  نادیم رد  ناناوج  سفن  هب  دامتعا  ردـقچ  تسا ؛ هدرک  تفرـشیپ  روشک  نیا  یروانف  یملع و 

ساسحا هب  رـضاح  لاح  رد  دـنک ، ییادـگ  اھ  نآ زا  دـنک و  اشامت  دنیـشنب و  دـیاب  وا  دـننکب و  نارگید  دـیاب  ار  زیچ  همھ  دـنکب و  دـناوت  یمن یراک  چـیھ  دـندوب  هدرک  میھفت  وا  هب 

دیاب نیا  زا  شیب  یلیخ  میراد و  رارق  هار  لیاوا  رد  زونھ  اما  میا ؛ هدرک تفرشیپ  یلیخ  ام  تسا . هدرک  میسرت  دوخ  لباقم  رد  ار  یدیدج  یاھ  قفا هدیـسر و  ییاناوت  انغتـسا و 

. مینک تفرشیپ 

یجیسب  / ٠٣/٠۵/١٣٨۴ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هداد ناشن  ار  قطنم  نآ  تحـص  مھ  هعماج  یاھ  تیعقاو دـنروآ . یم مک  ام  لـباقم  رد  نارگید  میروآ ؛ یمن مک  سک  چـیھ لـباقم  رد  قطنم  ظاـحل  زا  اـم  تسا . یوق  اـم  قطنم 

؛ هدوب اھ  یـضعب یلاح  یب یتمھ و  یب هدوب ، اھ  هاگتـسد رد  بابان  یاھ  مدآ ذوفن  هدوب ، ینوریب  عناوم  گنج و  هدـش ، یراک  بارخ یداـمتم  یاـھلاس  لوط  رد  هکنیااـب  تسا .

یاھ شیاشگ یملع و  یتعنـص و  یاـھ  تفرـشیپ نیمھ  شیاـھ  هنومن میا ؛ هتفر شیپ  اـعقاو  میا ، هتفر ولج  لیـصا  یبـالقنا  تارکفت  لوصا و  ناـمھ  اـب  اـم  اـجرھ  لاـح  نیعرد

رد هدنب  ار  نیا  دراد ؛ یا  هدننک نییعت تیلوئـسم  اجنآ  رد  نموم  رـصنع  کی  دید  تفر ، یتقو  ناسنا  دـش ، یا  هتـسجرب راک  اجرھ  هدـمآ . دوجو  هب  اھراک  رد  هک  تسا  ینوگانوگ 

داسف و یبلط و  عفن هب  رجنم  هک  اھ  یا هشیر یب اھ و  ینامیا یب نیا  زا  نآ  رد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب تسا ، گـنل  اـھراک  اـجرھ  ما . هدرک هدـھاشم  هبرجت  هب  فلتخم  یاـھاج 

. میا هدومزآ ار  رکف  نیا  ام  مھ  لمع  نادیم  رد  نیاربانب  دراد . دوجو  دوش ، یم اھ  نیا لاثما  یزاب و  قیفر ضیعبت و 

١٣٨۴/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  لاحترا  درگلاس  مسارم  یرازگرب  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دراو هناریلد  دیاب  مزال ؛ تراسج  تارج و  اب  لماک و  نییبت  اب  تحارـص ، اب  مینک ؛ لابند  ماما  شور  نامھ  اب  دیاب  میا ، هدرک نییعت  بالقنا  نیا  فادـھا  ناونع  هب  زورما  هک  ار  هچنآ 

یدابآ هب  دـھاوخب  رگا  تلم  نیا  تسا . نیا  دـنک ، یم ظفح  ار  ام  تیوھ  یدازآ و  لالقتـسا و  دراد و  یم هگن  نانمـشد  لباقم  رد  ار  اـم  هچنآ  مینادـب  دـیاب  اـم  دـش . نادـیم  نیا 

شھار دـنک ، تفرـشیپ  لئاسم - رگید  یزرواشک و  ی  هلاسم تراجت ، ی  هلاسم ایند - یدام  نوگانوگ  یاھ  شلاچ ی  هلفاق رد  دـھاوخب  رگا  دـسرب و  ملع  تفرـشیپ  هب  روشک و 

نیا ندرک  لعفلاب  اھناسنا و  ی  هنیـس نورد  ناھنپ  یاـھ  هنیجنگ جارختـسا  دوخ ، تیوھ  هب  تشگزاـب  لالقتـسا ، طـخ  طـخ ، نیا  نوچ  دـنک ؛ لاـبند  ار  ماـما  طـخ  هک  تسا  نیا 

. تساھدادعتسا

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

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

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

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

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

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 22 
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نودـب مینک ، راک  رتھب  رتشیب و  رگا  فلتخم  یاھ  هدر رد  نالوئـسم  ام  تساـم . یراـک  مک نیا  اـما  هن ، میتسھ ؛ میـشاب ، دـیاب  هک  ییاـجنآ  رد  میا و  هتفر شیپ  زور  هب ماـگنھب و 

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

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

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

. دنناوت یمن اما  دنزادنیب ؛ ملق  زا  هدروآ ، تسد  هب تلم  نیا  هک  ار  هچنآ  دنھد و  ناشن  کچوک  ار  اھدرواتسد  نیا  دننک  یم یعس  دوخ  تاغیلبت 

متشھ  / ١٠/٠۵/١٣٨۴ تلود  تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  نیرخآ  رد  تانایب 

ام کسفن .» نمف  هئیس  نم  کباصا  ام  نمف هللا و  هنسح  نم  کباصا  ام  : » دیامرف یم نآرق  میھد . رارق  بطاخم  ار  دوخ  لوا  ی  هجرد رد  اھ  یماکان رد  دیاب  هشیمھ  ام  هتبلا 

رجا مینک و  هارمھ  نیا  اب  ار  یھلا  رکـش  لاحرھ  هب یلو  میھد ؛ رارق  بطاخم  دـیآ ، یم یقیفوت  یب یماکان و  ناـمرظن  هب  هک  ییاـھزیچ  ی  همھ رد  ار  دوخ  دـیاب  لوا  ی  هجرد رد 

رد منک . یم رکـشت  امـش  زا  مدوب - امـش  یاھـشالت  دھاش  هک  یرادقم  نآ  مدوخ - مھـس  هب  نم  نیاربانب  مینادب . ملـسم  دریگ ، یم ماجنا  وا  رطاخ  هب هک  یراک  یارب  ار  یھلا 

تمعن ار  نآ  دـیاب  ام  هک  تسا  یزیچ  نیا  مدوب ؛ اـھ  هنیمز ی  همھ رد  نارھاوخ  ناردارب و  امـش  یمتاـخ و  یاـقآ  باـنج  یدـج  مجحرپ و  شـالت  دـھاش  نم  هتـشذگ  یاـھلاس 

مھ تعنص ، ی  هنیمز رد  مھ  زورما ، دیدیسر . مھ  یدایز  تاقیفوت  هب  دمحب هللا  دیداد و  ماجنا  ار  یمکارتم  شالت  تخس و  راک  تدم  نیا  رد  امش  مینادب . یھلا  معن  زا  یگرزب 

نیا روشک و  نیا  یارب  اھ  نیا میراد ؛ یدایز  ریگمشچ و  رایسب  یاھ  تفرشیپ ام  تامدخ ، نوگانوگ  یاھ  هنیمز رد  مھ  یروانف ، ملع و  ی  هنیمز رد  مھ  یزرواشک ، ی  هنیمز رد 

شاداپ رجا و  رد  انیقی  دیدوب ، سـسوم  ای  رثوم  ای  میھـس  اھراک  نیا  رد  هک  ینارھاوخ  ناردارب و  امـش  ی  همھ دش . دھاوخن  هدودز  تلم  نیا  ی  هظفاح زا  دـنام و  دـھاوخ  تلم 

. دیتسھ میھس  اھشالت  نیا 

هعمجزامن  / ٢٨/٠۵/١٣٨۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

رگا میا ، هدوب قفوم  مھ  لماک  روط  هب  دـمحب هللا  میا و  هدـمآ نآلا  ات  هک  ار  یھار  یی ، هتـسھ ی  هلاسم رد  تسا . یداصتقا  یملع و  ی  هلاسم یی ، هتـسھ ی  هلاسم ام  یارب 

ار ناشدوخ  یملع  ییاناوت  دادعتـسا و  تراھم و  نادـیم ، نیا  رد  یناریا  ناناوج  تسا . روشک  یارب  یملع  تفرـشیپ  کی  نیا  میناـسرب ، رخآ  هب  میورب و  شیپ  نآ  رد  میناوتب 

- یلیسف یاھتخوس  تفن و  نیمھ  زا  امش  دنیوگ  یم اھ  نآ تسا . هفرـص  هب  نورقم  مھ  یداصتقا  ظاحل  زا  تسا . شزرااب  ام  یارب  یلیخ  یملع  ظاحل  زا  نیا  دنا ؛ هدرک تباث 

دیـشورفب و دـینک و  دـیلوت  هویم  ای  دـیراکب  یزبس  ناـتدوخ  ی  هچغاـب رد  دـیھاوخب  امـش  هک  تسا  نیا  لـثم  نیا  دـینک . هدافتـسا  یندـش - ماـمت  ریذـپاندیدجت و  عباـنم  ینعی 

. روخب شورفب و  تیاپ - ریز  شرف  نآ  یخیرات ، نیگن  نآ  یمیدق ، یاھراگدای  نآ  تسھ - تا  هناخ رد  هک  ییایشا  ورب  امش  اقآ ، هن  دیوگب  یسک  دینک ؛ هرادا  نآ  زا  ار  ناتیگدنز 

جیسب  / ٠٢/٠۶/١٣٨۴ تمواقم  یورین  فلتخم  یاھهدر  هاگحبص  مسارم  رد  تانایب 

رد امـش ، ی  هدارا رد  امـش ، نھذ  رد  امـش ، لد  رد  لاعتم  یادخ  هک  یمیظع  یورین  هب  دـیھدن ؛ تسد  زا  لاعتم  یادـخ  هب  ار  ناتلکوت  دیراپـسب ؛ ادـخ  هب  لد  دیـشاب ؛ ادـخ  اب 

نکمم ناریا  تلم  سونایقا  دـینک . اج  هباج ار  میظع  یاـھھوک  دـیناوت  یم ورین  نیا  اـب  دـینادب  دـیروایب و  ناـمیا  رواـب و  تسا ، هداد  رارق  هعیدو  هب  امـش  مسج  رد  امـش و  دوجو 

، دزیخرب نافوط  هب  شا  ینامیا ینید و  قامعا  رب  ی  هیکت اب  میظع  سونایقا  نیا  رگا  دروآ . دھاوخ  دوجو  هب  اھ  یمانوس دش ، ینافوط  رگا  اما  دسرب ؛ رظن  هب  مارآ  یھاگ  تسا 

نادـیم رد  تسھ ؛ ملع  نادـیم  رد  تسا - گنج  نادـیم  هب  طوبرم  هنومن  کی  تسین - گنج  نادـیم  رد  طقف  گرزب  یاھراک  نیا  دـنھد . یم ماجنا  یگرزب  یاھراک  ام  یاھناوج 

یاھ تفرـشیپ یروانف و  نادـیم  رد  تسھ ؛ مدرم  نایم  رد  لئاضف  نیا  شرتسگ  یقالخا و  لئاضف  داجیا  رد  تسھ ؛ یگنھرف  لئاسم  نادـیم  رد  تسھ ؛ یعاـمتجا  لـئاسم 

ناریا تلم  دیآ . یمرب درم  نز و  ریپ و  ناوج و  جیـسب  زا  دیآ ؛ یمرب ناریا  زیزع  تلم  امـش  زا  دـیآ ؛ یمرب اھناوج  امـش  زا  همھ  اھ  هزجعم نیا  اھراک و  نیا  تسھ . ینف  یملع و 

ار لاھن  نیا  درک و  یزیر  یپ وا  ار  عیفر  ناینب  نیا  هک  دنک  داش  ار  ام  لحار  گرزب و  ماما  حور  لاعتم  یادخ  دنا . جیـسب یازجا  عقاو  رد  ناریا  تلم  ی  همھ تسا و  جیـسب  شدامن 

. تسا هدش  لیدبت  روانت  تخرد  نیا  هب  زورما  هک  درک ، یرایبآ  داد و  شرورپ  وا 

یربھر  / ١٧/٠۶/١٣٨۴ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هک دننک  یم ساسحا  دنا ؛ هداتسیا ماظن  نیا  یاپ  مدرم  تسا ؛ یمدرم  ماظن  نیا  هک  دننک  یم ساسحا  تسا ؛ یرگید  ریوصت  ایند ، رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ریوصت  زورما 

یور هک  یدیدج  یاھلسن  دش و  هدرپس  یـشومارف  هب  بالقنا  ینابم  ماما و  ینابم  هک  دندرک  یم روصت  تسا . هدنز  دندرک ، یم غیلبت  اھ  نآ هچنآ  فالخرب  بالقنا  یاھراعش 

یمالـسا ماظن  هن ، هک  دش  نشور  دروخ و  مھ  هب  همھ  اھ  نیا اما  دنا ؛ هدرک رظن  دیدجت  مھ  ماظن  نیا  لاجر  نالوئـسم و  یتح  دنا و  هدش نادرگور  ینابم  نآ  زا  دـنا ، هدـمآ راک 

هب ار  همھ  مشچ  اھ  هنحص ی  همھ رد  یروآ  تریح لکش  هب  هھد  ود  نیا  لوط  رد  اھدادعتـسا  زورب  رگا  هتـشاد ، تفرـشیپ  یروانف  نادیم  رد  رگا  هتـشاد ، یملع  تفرـشیپ  رگا 

تـسد هتفرگ و  تروص  یمالـسا  ماظن  رکفت  رتسب  رد  اھ  نیا ی  همھ هتفرگ ، ماجنا  اھ  هنیمز ی  همھ رد  روشک  یزاسون  زاسو و  تخاس همھ  نیا رگا  هدرک ، هریخ  هجوتم و  دوخ 

؛ دندیمھف دندرک و  سح  همھ  ار  نیا  هدروآ ؛ دوجو  هب  ار  ثداوح  نیا  ینامیا  یاھ  هزیگنا هدوب و  تاکرح  نیا  ی  همھ یاوشیپ  ماما  هار  ماما و  دای  ماما و  مان  بالقنا و  رگ  تیادـھ

رب یرت  نیگنـس فیاظو  هک  تسا  نیا  هدنب  ساسحا  دیدج ، تیعـضو  نیا  اب  زورما  تفر . الاب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رابتعا  دش و  حیحـصت  دوب ، اھ  نھذ رد  هک  یطلغ  روصت 

. تسین دایز  تقو  نوچ  منک ؛ یم ضرع  هاتوک  هراشا و  هب  ار  دروم  راھچ  طقف  نم  تسا . همھ  شود 

تمواقم  / ٣١/٠۶/١٣٨۴ رنھ  تایبدا و  رتفد  نایوگهرطاخ  تداھش و  داھج و  ناتوسکشیپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیمھ رد  ام  یداصتقا ! ی  هرـصاحم یداصتقا و  میرحت  هب  دـننک  یم دـیدھت  ار  ام  میا . هتفر نامـسآ  هب  نیمز  زا  ام  لاس - جـنپ  راھچ  تسیب و  نیا  نآلا - ات  گنج  عورـش  نامز  زا 

رد هک  دنزاسب  ار  ییاھ  حالس دنتسناوت  ام  یاھناوج  یداصتقا  ی  هرصاحم یاھ  هرود نیرت  تخس رد  میدروآ . تسد  هب ار  تاناکما  همھ  نیا هک  هدوب  یداصتقا  ی  هرصاحم ی  هرود

یطیارـش هچ  رد  ام  یاھناوج  ار  وات »  » کـنات دـض  کـشوم  نیمھ  تشادـن . سک  چـیھ اـکیرما  ی  هدرکزیزع تلود  ود  یکی  اـھ و  ییاـکیرما زا  ریغ  ار  اـھ  حالـس نآ  اـیند  ی  همھ

یدامتم یاھلاس  زا  هدنب  دنک ، یم زورب  دراد  دـینک  یم هظحالم  امـش  زورما  هک  یی  یملع یاھ  تفرـشیپ نیمھ  دـنتخاس . اما  دوب ، هتـسب  ناشیور  اھرد  ی  همھ دـنتخاس ؟

رطاخ هب شا  یی هتـسھ یژرنا  عوضوم  هتبلا  دـنک . یم زورب  دراد  فلتخم  یاھ  شخب رد  یرگید  زا  سپ  یکی  نـآلا  هک  دـننک ، یم یگرزب  یاـھراک  دـنراد  اـم  یاـھناوج  متفگ  یم

؛ تسین راک  نیا  زا  رتمک  شتیمھا  اعقاو  هتفرگ ، ماجنا  نوگانوگ  یاھ  شخب رد  هک  یرگید  یاھراک  راک ، نیا  فیدر  رد  الا  و  هدش ؛ صخاش  هتسجرب و  نآ ، یور  ایند  تیساسح 

یریگ تخس یباسحدب و  طیارش  رد  هدوب ، یداصتقا  یسایس و  راشف  طیارـش  رد  هدوب ، یداصتقا  ی  هرـصاحم طیارـش  رد  همھ  اھ  نیا درادن . یعافد  یماظن و  ی  هبنج اھتنم 

یگرزب یلیخ  تیفرظ  نیا ، میتسناوت . ام  یلو  هدوب ؛ دـندرک ، یم یباسحدـب  یکـشخ و  نخان یـسنجدب و  نکیل  دنتـشاد ، مھ  یداصتقا  ی  هطبار ام  اب  یتح  هک  ییاھتلود 

. دنسانشب دیاب  ام  یاھناوج  ار  تیفرظ  نیا  دناوت . یم هک  تسا  تلم  کی  یارب 

روشک  / ٠٧/٠٣/١٣٨۴ رسارس  ناگبخن  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

یاـھزیچ تسا ؛ روشک  رد  اـم  یرواـنف  یتاـقیقحت و  یملع و  یاـھ  تفرـشیپ زا  یکچوک  شخب  دـیتفگ ، اـم  یملع  یاـھ  تفرـشیپ زا  نازیزع  امـش  زا  یـضعب  هک  ار  یدراوـم 

. تسا میناوت » یم ام   » دامن هسلج  نیا  دراد . دوجو  تسا و  نایرج  رد  نآلا  درک و  دھاوخ  زورب  جیردتب  رت  هدرتسگ یاھ  هنماد اب  یرتشیب 

ام ناناوج  نایم  رد  هک  دـھد  یم ناشن  همھ  هب  نیا  دـیتسھ . ام  یاھناوج  ام و  روشک  شزرااـب  ی  هتـسد نیا  زا  ینیچلگ  امـش  اـما  دـیتسین ؛ اھامـش  طـقف  روشک  ناـگبخن 

ناشخرد یاھدادعتـسا  اھ  نیا دـنروایب و  ار  یا  هتـسجرب یاھ  هبتر روشک  لخاد  رد  یتاقباسم  عیـسو  یاھ  هصرع رد  یناھج و  تاـقباسم  رد  دـنناوت  یم هک  دنتـسھ  یدارفا 

ی هرد درب و  دـھاوخ  شیپ  تخاس و  دـھاوخ  ار  شدوخ  ام  زیزع  روشک  ناریا و  تلم  اھ  نیا هب  ی  هیکت اب  میراد و  داـیز  روشک  رد  اـم  ناـشخرد  یاھدادعتـسا  نیا  زا  دنتـسھ و 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 23 
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. درک دھاوخ  رپ  جیردتب  دندروآ ، دوجو  هب  ایند  رد  ملع  ی  هلق ام و  نیب  هک  ار  یفرژ 

تیمھا و دوش  یمن دراد ؛ ییاج  نیرتیو  دراد ؛ یناش  شیامن  هتبلا  متـسین . قفاوم  هجو  چیھ هب ینیرتیو  اھامـش - لوق  هب  یـشیامن و - راک  اب  نم  هک  تسا  نیا  مود  ی  هتکن

. تشاد دھاوخ  یپ  رد  ار  ترخآ  ایند و  نارسخ  نیا ، رد  ندش  رصحنم  اما  درک ؛ راکنا  ار  هاگشیامن  نیرتیو و  شیامن و  شزرا 

ام هکنیا  ناگبخن ؛ هب  نتخادرپ  یروانف ، هب  نداد  تیمھا  قیقحت ، هب  نداد  تیمھا  ملع ، هب  نداد  تیمھا  ی  هلاسم دیدروآ - نابز  رب  زورما  امـش  هک  ییاھفرح  میراک . لابند  ام 

یاھفرح مدرک - تشاددای  ار  نآ  زا  یا  هصالخ نم  دیتفگ و  امـش  هک  یناوارف  بلاطم  و  دوب ، دـھاوخ  روشک  هب  قلعتم  دورب ، مھ  ایند  یاجرھ  میدرک ، مرگلد  ار  هبخن  کی  یتقو 

هک دشاب  ناتدای  ای  دینادب  هکنیا  نودب  امش  منیب  یم منک ، یم هاگن  زورما  نم  میوگ . یم مراد  نم  شیپ  لاس  هدزاود  شیپ ، لاس  هد  زا  هک  تسا  ییاھفرح  اھ  نیا تسا ؛ نم 

ام هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  تسا ؛ تفرـشیپ  نیا  تسامـش ؛ لد  فرح  دـینز و  یم ار  اھفرح  نیا  دـیراد  ناتدوخ  هدـش ، هتفگ  ماظن  نالوئـسم  یوس  زا  زور  کی  اـھفرح  نیا 

. تسا هدش  دنتساوخ ، یمن هک  ینانمشد  مشچ  یروک  هب  میتساوخ و  یم

روشک  / ٠٧/٠٣/١٣٨۴ رسارس  ناگبخن  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

ریزگان دراد ، جایتحا  یملع  تفرشیپ  کی  هب  سکرھ  هک  دشاب  ییاج  دیاب  امش  روشک  رگید  لاس  هاجنپ  هک  دینکب  ار  نیا  رکف  امش  متفگ  اھوجـشناد  تاسلج  زا  یکی  رد  نم 

اکیرما یروانف  تفرشیپ  تکرب  هب  اتدمع  یسیلگنا  نابز  زورما  هک  روط  نیمھ هک  دنک  دیلوت  یتاقیقحت  یملع و  رثا  ردق  نآ امـش  روشک  ینعی  دریگب ؛ دای  یـسراف  نابز  دشاب 

یندش نیا  دیریگب ؛ رارق  هلق  رد  دیناوتب  دیاب  امـش  دینک . جیار  ایند  رد  نات  یملع دشر  عبت  هب  ار  یـسراف  نابز  دیناوتب  امـش  هدش ، جیار  ایند  رد  رگید  یاھروشک  زا  یـضعب  و 

. تسا یعطق  میرامگب ، تمھ  رگا  تسا و 

ییوجشناد  / ٠٧/٢۴/١٣٨۴ یاھلکشت  ناگدنیامن  هدیزگرب و  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

زور هک  تسا  یماظن  نامھ  ما - هتفگ ار  نیا  نم  اھراب  تسا ؛ لاثم  کی  طقف  نیا  هتبلا  و  تسا - هدـش  لـح  یی  هتـسھ ی  هلاـسم شیارب  زورما  هک  یمالـسا  یروھمج  ماـظن 

. دنک تفرشیپ  یملع  یاھ  هنیمز رد  دناوتب  روشک  نیا  هک  دوب  یضار  ناشنت  یوم  کی  دندرک ، یم روصت  رگا  هن  دندرک و  یم روصت  هن  ملاع  ناربکتـسم  دمآ ، دوجو  هب  هک  یلوا 

زا روشک  زورما  اما  میتشاد ؛ صصختم  لکشم  میتشاد ، کشزپ  لکشم  میتشاد ، داتسا  لکشم  اھ  هاگشناد رد  ام  بالقنا  لیاوا  رد  هک  دندرک  نایب  نآلا  اھناوج  امش  زا  یکی 

. تسا مک  یلیخ  ام  ییاناوت  هب  تبسن  و  دمآ ، یم شیپ  دیاب  هچنآ  هب  تبسن  هدمآ ، شیپ  هک  یرادقم  مینک . مک  ار  دوخ  تمھ  دیابن  ام  هتبلا  تسا . هتفرشیپ  یملع  ظاحل 

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

، دادعتسااب تلم  کی  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  بلطم  دنا . هتفگ تفگ ، دیاب  هک  ار  هچنآ  اھراب  مھ  نالوئسم  تسا ، یمولعم  فرح  ناریا  تلم  فرح  یی ، هتـسھ ی  هلاسم رد 

، هن دـنک ؛ ادـیپ  تسد  یروانف  تفرـشیپ  نالف  ای  یملع  تفرـشیپ  نالف  هب  ات  دـنھدب  هزاجا  هک  دـنک  یمن ربص  یتلم  روج  نیا تسا و  ناوج  طاشناب و  اناوت ، گرزب ، گـنھرفاب ،

رد هک  دـننیب  یم نانمـشد  ابقر ، اھ ، یجراخ مھ  رگا  دـھد . یم ناشن  ار  شدوخ  دـنک و  یم روبع  دنکـش و  یم مھ  ار  شناد  یاـھزرم  دوش ، یم دراو  شدوخ  یتلم  روج  نیا

ناریا تلم  الا  و  دـنکب ؛ ار  شدوخ  ی  هتـسیاش تکرح  ناریا  تلم  دنتـشاذگ  یمن اھ  تقو نآ  رد  هک  دـننادب  دـیاب  هدـماین ، شیپ  تلاـح  نیا  بـالقنا  زا  لـبق  ریخا  لاـس  دـص  نیا 

ی همھ رد  میدوب و  رتورشیپ  انثتسا ، نودب  ناملسم ، یاھتلم  ی  همھ زا  یمالسا ، نارود  ی  همھ رد  هک  میتسھ  یتلم  نامھ  ام  تسا . هدوب  دادعتـسااب  تلم  کی  هشیمھ 

یتح دـنا و  یناریا یبرع ، نابز  ملع  یاـملع  اـھ و  یوحن اـھ و  ناد ناـبز نیرتگرزب  میدوب ؛ رتورـشیپ  یبرع  ناـبز  هب  طوبرم  مولع  رد  یتح  ملع ، رد  هفـسلف ، رد  نونف ؛ مولع و 

زا رتولج  هنامز و  ردق  هب  یبرجت ، یاھ  شناد رد  نوگانوگ و  مولع  رد  هفـسلف ، رد  هشیمھ  تلم  نیا  دـنا . هتـشون اھ  یناریا هتـشر ، نامھ  رد  مھ  ار  اھباتک  نیرت  یوق نیرتھب و 

زورما هک  هچنآ  دنک . ادیپ  تسد  یی  هتسھ شناد  هب  تسا  هتسناوت  هلمج ، زا  الاح  دنامن و  مھ  رظتنم  اذل  دنام ؛ یمن رظتنم  تسا ؛ تلم  نامھ  نیا ، تسا . هدوب  ورشیپ  نآ ،

کی ینعی  تسا ؛ یروانف  نیا  تازیھجت  لیکشت  دنا ، هدرک داجیا  عنام  دنا و  هتفرگ ار  شیولج  میرادن و  هچنآ  اما  یی ؛ هتسھ یروانف  مھ  تسا ، یی  هتسھ شناد  مھ  میراد ، ام 

رد مھ  ار  شا  هلیسو دینک و  یم فشک  لوصحم  نالف  دیلوت  رد  ار  شناد  نیا  یریگراک  هب زار  دیروآ ؛ یم تسد  هب  ار  یروانف  کی  وا  ساسا  رب  دینک ، یم بسک  امـش  ار  یملع 

قافتا هک  تسا  یزیچ  نیا ، دـنریگ ؛ یم ار  شیولج  دـنراذگ و  یمن دـینکب ، لماک  ی  هدافتـسا نآ  زا  دـینک و  ریثکت  ار  نآ  دـیھاوخ  یم یتقو  یلو  دـینک ؛ یم دـیلوت  لقا  دـح  دـح 

زاـجم روـشک  نـالف  یارب  ار  یی  هتـسھ شناد  هب  ندیـسر  اـم  هک  ینیا  درک . لـمع  دـیابن  یـشنیزگ  یللملا ، نیب تابـسانم  رد  هک  تسا  نیا  ناریا  تلم  فرح  تـسا . هداـتفا 

. تسین لوبق  لباق  ناریا  تلم  یارب  میرمشن ، زاجم  یھاو ، لیالد  هب  روشک ، نالف  یارب  میرمشب ،

تسروا  / ٠٨/٣٠/١٣٨۴ یهلق  ناحتاف  رادید  رد  تانایب 

رد هک  تسا  زورما  زارفارـس  روشک  نیمھ  ی  هدنھد ناشن و  تسامـش ؛ لام  نیا  تسامـش ؛ گنھرف  نیا  ارھزلا ؛» همطاف  ای  . » دیتفر تسروا  هلق  هب  ناتدوخ  گنھرف  اب  امش 

، تسا شا  یی هتسھ یژرنا  نآ  دنک ؛ یم تفرـشیپ  روط  نآ مھ  ینف  یلمع و  یبرجت و  یاھ  شخب رد  دنک ؛ یم تفرـشیپ  روط  نآ یملع  شخب  رد  دنک ؛ یم ار  راک  نیا  شزرو 

ناوارف یاھراک  یسایس و  یاھ  شخب رد  تسا و  شا  یداینب یاھ  لولس شخب  نآ 

هدنز تلم  کی  ی  هدنھد ناشن نیا ، دنک . یم راک  دراد  تسا ، دشر  لاح  رد  فرط  همھ  زا  دـنز و  یم نآ  ضبن  هک  یمـسج  لثم  تلم  نیا  تسا . روط  نیمھ مھ  رگید  نوگانوگ 

مالس هللا)  ) ارھز ی  همطاف سدقم  مان  دیدروآ ، ار  ادخ  یایلوا  مان  دیدروآ ، ار  ادخ  مان  دیدرک : حرطم  اجنآ  رد  امش  هک  تسا  ییاھزیچ  نیمھ  شراعـش  هدنز ، تلم  نیا  تسا .

. دیدروآ ار 

یگنھرف  / ١٠/١٣/١٣٨۴ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. دوش هتـساوخ  دتفیب و  راک  یراجم  رد  تسیاب  ینعی  دوش ؛ یتایلمع  یتسیاب  هدـش ، حرطم  ای  هدـش  هتفرگ  ملع  تفرـشیپ  ی  هنیمز رد  نونکات  هک  ییاھوزرآ  ای  تامیمـصت 

رد هام  هس  ای  ود  فرظ  امـش  هک  دییوگب  دعب  دینک و  نیعم  نامز  دوش ؛ لوئـسم  یدھاز  رتکد  یاقآ  دیاب  دیراد ، راک  اھ  هاگـشناد اب  ملع  دیلوت  ی  هنیمز رد  امـش  رگا  دینک  ضرف 

ای دیرادرب ، دیاب  امـش  ای  الاح  دیرادرب ؛ ار  یدعب  مدـق  دیدنـسپ ، یم رگا  دـینک ؛ ضارتعا  دیدنـسپ ، یمن امـش  رگا  دـنھدب و  اروش  هب  شرازگ  ناشیا  دـیا . هدرک راک  هچ هنیمز  نیا 

. دوش لمع  شور  نیمھ  هب  مھ  رگید  فلتخم  یاھ  هنیمز رد  شرورپ و  شزومآ و  ای  داشرا  ترازو  ی  هنیمز رد  دنرادرب . دیاب  ناشیا 

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

، دـیایب نوریب  الاح  هک  دـشاب  نیا  دـیابن  طقف  شلآ  هدـیا قداص ، ماما  هاگـشناد  یجورخ  منکب ؛ ضرع  ار  نیا  مھاوخ  یم طقف  نم  امـش ، ی  هدـنیآ یاھ  تیلوئـسم هب  عجار  اما 

نم هن ، مشاب ؛ فلاخم  نم  هکنیا  هن  دوشب ؛ یتلود  یترازو  هاگتسد  نالف  دنمراک  دورب  ای  دوشب و  رادرضحم  ای  دوشب  لیکو  دورب  هدناوخ  سرد  هتـشر ، نالف  رد  رگا  دینک  ضرف 

لآ هدیا قداص  ماما  هاگـشناد  یجورخ  یارب  نیا  اما  دنـشاب ؛ هتـشاد  روضح  هیرجم - ی  هوق هچ  یئاضق و  هچ  روشک - ییارجا  تالیکـشت  ناکرا  رد  بوخ  یاھ  ناوج هک  مقفاوم 

رد دـیاب  دـیروآ ؛ دوجو  هب  یتکرح  کی  ملع ، رد  دـیاب  امـش  تسج . مدرک ، ضرع  هتعاس  مین نیا  رد  نآلا  ات  هک  یبلاطم  نامھ  زا  دـیاب  ار  یناـمرآ  ی  هطقن نآ  لآ و  هدـیا تسین ؛

نموم ناملـسم و  نادنمـشناد  هک  دینک  یراک  امـش . یلـصا  تلاسر  نآ  تسا  نیا  دـیروآ ؛ دوجو  هب  یکرحت  کی  روشک ، یملع  یانب  ملع و  تفرـشیپ  یزومآ و  شناد یایند 

نالف اب  ی  هسیاقم رد  طقف  هن  قداص ، ماما  هاگشناد  هک  دینک  یراک  دنک ؛ هدافتسا  اھ  نیا تارظن  زا  ایند  هک  دنوش  ینارظن  بحاص یناسنا ، مولع  فلتخم  یاھ  هتـشر رد  ام ،

زورما دوشب . ایند  یاھ  هاگشناد یملع و  زکارم  تاقیقحت  عجرم  هاگشناد  نیا  هکلب  دروآ ؛ تسد  هب  یرتولج  ی  هبتر کی  تسھ ، ناتسرھش  ای  نارھت  رد  هک  یرگید  هاگـشناد 

دنتـسھ و اـھ  نیا نیب  رد  مـھ  یھوژپ  شناد دنمـشناد و  یاـھ  ناـسنا دـنا ؛ تـقیقح لاـبند  هـب  هـک  دنتـسھ  یرایـسب  دارفا  یبرغ ، هارمگ  یاـیند  نـیمھ  رد  یتـح  اـیند و  رد 

دراد یتقو  رگید - یاھاج  اکیرما و  ییایسآ ، ییاپورا ، یاھروشک  رد  ایند - ی  هطقن رھ  رد  یناسنا  نینچ  کی  دنا ؛ قح باسح و  فرح  لابند  هک  دنتـسین  مھ  مک  و  دنا ، ناوارف

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 24 
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زا اـم  ار  نیا  دـیھد . یم ناـشن  دـیراد  امـش  هک  ار  یا  هزاـت هار  رکف و  فرح و  دـنک ؛ ادـیپ  یا  هناـیار هاـگیاپ  نیا  رد  ار  امـش  یملع  رثا  دـناوتب  دـیاب  ددرگ ، یم یبلطم  کـی  لاـبند 

. دینک یوق  ار  هاگشناد  نیاربانب  دوشب . هاگشناد  نیا  جرختم  دناوتب  رکف ، تین و  نیا  اب  دیاب  قداص  ماما  هاگشناد  یجورخ  میھاوخ . یم قداص  ماما  هاگشناد 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

ناشرازبا تسا . هدوب  ناشنھذ  رد  هشیمھ  ناریا ، تلم  هب  تبـسن  لاـس  تفھ  تسیب و  لوط  رد  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  دـنھد ، یم زورب  دوخ  زا  اـھییاکیرمآ  زورما  هک  هچنآ 

تلم نانمـشد  رازبا  دـنناوتب ، رگا  اھتیبصع ؛ کیرحت  یگتـسدود و  داجیا  مدرم ، ندرک  دـیمون  مدرم ، ندرک  درـسلد  یناور ، گنج  تاغیلبت  باعرا ، دـیدھت ، زا  تسا  ترابع  مھ 

، دنروآ دوجو  هب  تینما  مدع  ساسحا  مدرم  رد  هکنیا  یارب  دننک ؛ تشرد  گرزب و  هتـسجرب ، ار  اھ  نیا تاغیلبت  اب  و  یـشیاسرف - یاھراشف  دـنروایب - راشف  تساھ . نیا امش 

ار نیلوئسم  دنناوتب  دیاش  دنروایب ، راشف  تساھ . نیا نمـشد  راک  دننک ؛ ادیپ  هھبـش  کش و  دیدرت و  ناش  نالوئـسم تیافک  ناش و  هدنیآ ناشتیقفوم ، رد  مدرم  هکنیا  یارب 

؛ تساھ نیا نمـشد  رازبا  تساھ ؛ نیا نمـشد  راک  دـننک ؛ لزلزت  راچد  ناشدوخ  گرزب  یاـھ  یریگ میمـصت رد  ار  روشک  ناریگ  میمـصت دـنناوتب  دـیاش  دـننک ؛ یگتـسدود  راـچد 

وگروز یاھتردق  امـش  میرحت  راچد  ناریا  تلم  الاح  ات  رگم  دـیدرکن !؟ میرحت  الاح  ات  رگم  درک ؛ میھاوخ  میرحت  ار  ناریا  تلم  ام  هک  دـننک  یم دـیدھت  درادـن . یرگید  رازبا  نمـشد 

هدمآ شیپ  ام  یارب  میرحت  طیارش  نیمھ  رد  اھ  نیا مینز ، یم ار  لوا  فرح  هقطنم  رد  عیانص ، زا  یخرب  تعنص و  ملع ، رد  میا و  هدرک ادیپ  یتفرشیپ  زورما  ام  رگا  تسا !؟ هدوبن 

زا یخرب  رد  تعنـص ، ی  هنیمز رد  میا ؛ هدرک ادیپ  روآ  تفگـش یاھتفرـشیپ  یکـشزپ  یاھ  هنیمز رد  میا ؛ هدرک ادـیپ  یملع  تفرـشیپ  میا ؛ هدرک ادـیپ  یماظن  تفرـشیپ  ام  تسا .

زگرھ اھ ، نآ ناگدنراد  هک  ار  ییاھشناد  مولع  میا ؛ هدرک ادیپ  تفرشیپ  یتسیز  مولع  ی  هنیمز رد  ام  میا . هدرک ادیپ  تفرشیپ  ام  درک ، یمن روصت  ایند  هک  هدیچیپ  رایـسب  عیانص 

دوجو هب  میرحت  طیارش  رد  اھ  نیا ی  همھ میا . هدرک ادیپ  تسد  اھشناد  نیا  هب  ام  دنک ؛ ادیپ  تسد  اھ  نآ هب  یسک  ناشدوخ ، کچوک  ی  هعومجم کی  زا  ریغ  دنھد  یمن هزاجا 

هک میداتفا  یمن رکف  هب  ام  دنداد ، یم ام  هب  ار  ناشدوخ  مدنچ  هتسد  یاھحالس  دنتفرگ ، یم ار  ام  لوپ  رگا  میدیسر ؛ یمن اجنیا  هب  دیاش  دندرک ، یمن میرحت  رگا  تسا . هدمآ 

نیا رد  هقطنم  یاھروشک  زا  یرایـسب  زا  مینک و  دـیلوت  مھ  کشوم  مینک ، دـیلوت  مھ  کنات  مینک ، دـیلوت  مھ  امیپاوھ  زورما  مینک ؛ هدافتـسا  نامناناوج  دادعتـسا  راکتبا و  زا 

اھتفرشیپ نیا  هب  ام  مھ  زورما  دنتخیر و  یم ناشبیج  یوت  دنتفرگ ، یم ار  ام  لوپ  دنداد ، یم ام  هب  میتساوخ  یم هچرھ  دندرک ، یم زاب  ار  اھرازاب  رگا  میـشاب . رتولج  تادیلوت 

!؟ دیناسرت یم میرحت  زا  ار  ام  میدوب . هدیسرن 

نارگراک  / ٠٢/٠۶/١٣٨۵ رادید  رد  تانایب 

هب روشک  نآ  یملع  یداصتقا و  تفرـشیپ  عضو  تقو  نآ  دـننک  هاگن  تسا ، تدابع  راک  هک  مشچ  نیا  اب  راک  هب  روشک  نآ  یمومع  ی  هعماج یروشک  کی  رد  رگا  دـینیبب  اـمش 

هک تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  تسین ؛ فازگ  نیا  مینک ، یم تبحم  تدارا و  ساسحا  یحطـس  رھ  رد  رگراک  هب  تبـسن  ام  رگا  اذل  تسا . مالـسا  قطنم  نیا  دیـسر . دھاوخ  اجک 

. دراد دوجو  یا  یمالسا ینغ  قیمع و  گنھرف  نینچ  کی  مارتحا ، تبحم و  ساسحا  نیا  تشپ 

نارگراک  / ٠٢/٠۶/١٣٨۵ رادید  رد  تانایب 

، یروانف تفرـشیپ  یملع ، تفرـشیپ  مینک ؛ یعـس  میناوت  یم هچرھ  نامروشک ، تفرـشیپ  نتخاس و  رد  ام  هک  تسا  نیمھ  نانمـشد ، رابکتـسا و  اب  ی  هزراـبم هار  نیرتھب 

نیا دنیشن و  یم بقع  رتشیب  نمشد  مینک ، تفرشیپ  ام  اھزیچ  نیا  رد  هک  هچرھ  یونعم ؛ یاھ  هزیگنا نامیا و  ی  هیاپ ندرک  مکحم  یلم و  یگتـسبمھ  یقالخا ، تفرـشیپ 

. تسا ناریا  تلم  ی  هزرابم نیرت  مھم

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

هن دشابن ، شمارآ  روشک  رد  رگا  تسا . روشک  حطس  رد  شمارآ  یلم و  داحتا  تسا ، ملع  تلادع و  نامیا و  نتفرگ  راک  هب  رتسب  هنیمز و  هک  هچنآ  اھ - نیا رب  ی  هوالع مراھچ -

. درک رقتسم  هعماج  رد  ار  تلادع  دوش  یم هن  و  نامیا ، زا  هن  درک ، یرادرب  هرھب دوش  یم ملع  زا 

هار و هب  نامیا  مدرم ، هب  نامیا  ادخ ، هب  نامیا  دگنجب ؛ مدرم  نامیا  اب  دنک و  لزلزتم  ار  اھ  هیاپ نیا  دناوتب  هک  دنھد  یم یـسک  هب  ار  هزیاج  نیرتگرزب  تلم ، نیا  نانمـشد  زورما 

. راک رخآ  یمتح  تیقفوم  هب  نامیا  هار و  نیا  هب  نامیا  مدرم ، هب  نامیا  ادـخ ، هب  نامیا  دوب : نامیا  راھچ  نیا  یاراد  ماما  دـنک . فیعـضت  مدرم  یاـھ  لد رد  ار  تیقفوم  هب  ناـمیا 

هب ناـمیا  هار ، نیا  هب  ناـمیا  مدرم ، هب  ناـمیا  ادـخ ، هب  ناـمیا  هک  یناـسک  نآ  دـنک . یم راداو  نتفر ، شیپ  هب  ندیـشیدنا ، هب  تکرح ، هب  ار  اـھ  نآ مدرم ، لد  رد  اـھ  ناـمیا نـیا 

؛ دنفلاخم روشک  یملع  تکرح  اب  هک  یناسک  نآ  نینچمھ  دھد . یم دارفا  نیا  هب  ار  هزیاج  نیرتگرزب  نمـشد ، دنا . هدرک راک  نمـشد  یارب  دننک ، فیعـضت  مدرم  رد  ار  تیقفوم 

ار هزیاج  نیرتشیب  نمـشد ، دننک . یم راک  نمـشد  یارب  دـننک ، رود  شھوژپ  قیقحت و  زا  ملع و  زا  دـنھاوخ  یم ار  یملع  زکرم  یقیقحت ، زکارم  اھ ، هاگـشناد هک  یناسک  نآ 

یناریا تدحو  دنھاوخ  یم ماوقا ، زا  تیامح  ناونع  هب  دننک ، یم شودـخم  ار  یلم  تدـحو  دـننک ، یم راک  تلم  تینما  هیلع  هک  یناسک  نآ  دـھدب . دارفا  نیا  هب  تسا  رـضاح 

. دننک یم راک  نمشد  یارب  دننک ، لزلزتم  دنرختفم - نآ  هب  دنناد و  یم یناریا  ار  دوخ  همھ  دنناریا و  هب  رادافو  همھ  دنا ؛ یناریا همھ  ماوقا ، نیا  ار -

قح زا  دنـسانشب و  ار  نانمـشد  یاھ  یریگ تھج دـننادب ؛ مدرم  نایم  رد  ار  نمـشد  یدایا  دنـسانشب ؛ تسرد  ار  تلم  نانمـشد  هک  تسا  لوئـسم  یاھ  هاگتـسد ی  هفیظو

. تسا لوئسم  یاھ  هاگتسد ی  هفیظو نیا  دننک ؛ عافد  روشک  رد  یملع  تفرشیپ  یھوژپ و  شناد زا  دننک ؛ عافد  تلم  تینما  زا  دننک ؛ عافد  تلم 

مھ مینک ؛ ظفح  دیاب  مھاب  همھ  درک ، هدرتسگ  نینچ  نیا ار  نآ  گرب  خاش و  دیشخب و  تکرب  لاعتم  یادخ  درک و  سرغ  راوگرزب  ماما  هک  ار  یا  هبیط ی  هرجـش نیا  رخآ : ی  هتکن

همھ ی  هفیظو نیا ، رگید . یاھرشق  ی  همھ مھ  رگراک و  مھ  هاگـشناد ، لھا  مھ  هزوح ، لھا  مھ  یملع ، ناگبخن  مھ  یـسایس ، ناگبخن  مھ  مدرم ، داحآ  مھ  نالوئـسم ،

هبیرغ ار  یناـسک  نآ  اـم  دـنا . یمالـسا یروھمج  تما  همھ ، دـننادب ؛ دوخ  زا  دـیاب  ار  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  همھ ، دـننادب ؛ دوخ  زا  دـیاب  ار  روـشک  بـالقنا و  همھ ، تسا ؛

هک یـسک  نآ  تسا ؛ یدوخ »  » وا دراد ، لوبق  ار  ماما  ی  همان تیـصو ماما و  هار  ماما و  هک  یـسک  نآ  دـننک . یم راک  نمـشد  یارب  هک  میناد ، یم جراـخ  هریاد  نیا  زا  میناد ؛ یم

« یدوخ  » وا دنک ، یم لابند  ار  تلم  نیا  یملع  تفرشیپ  تلم و  نیا  تزع  هک  یـسک  نآ  تسا ؛ یدوخ » ، » تسا دنبیاپ  نآ  هب  تسا و  تیمھا  یاراد  شیارب  ناریا  لالقتـسا 

. دـننک یم مادـقا  وا  عفن  هب  دـننک و  یم راک  هتفرگ  نیمک  دزد  یارب  هناخ ، رد  هک  دنتـسھ  یناسک  اھ  نآ دـنیاکیرمآ ؛ ی  هطلـس قاتـشم  هک  دنتـسھ  یناسک  اـھ  هبیرغ تسا .

نآ دـنز ، یم فرح  تلم  نیا  نابز  زا  هک  یـسک  نآ  دـیوگ ، یم ار  تلم  نخـس  هک  یـسک  نآ  تسا . تلم  نیا  نانمـشد  فادـھا  راـکفا و  یوگدـنلب  هک  تسا  یـسک  نآ  هبیرغ 

نآ تسا . یمالـسا  یروـھمج  نازابرـس  وزج  دراد ، یمرب مدـق  یـشخب  رھ  رد  تلم  نیا  حـلاصم  هار  رد  هک  یـسک  نآ  دـنک ، یم ینمـشد  تلم  نیا  نانمـشد  اـب  هک  یـسک 

هتبلا دـننک . یم ییارآ  فص یمالـسا  یروھمج  لـباقم  رد  اـھ  نیا دـننک ، یم نمـشد  تساوخ  تھج  رد  تکرح  دننکـش و  یم ار  تدـحو  لـمع ، لوـق و  رد  ادـمع  هک  یناـسک 

یاھ هنیک ریثات  تحت  هنادرمناوجان - یضعب  تردن ، هب مھ  یھاگ  ینادان - تلفغ و  رس  زا  اھ  یدوخ  » زا یضعب  دوش  یم هدید  یھاگ  دننکن . تلفغ  دنـشاب ؛ بقارم  اھ  یدوخ »

. دنشاب شوھ  هب دیاب  دارفا  نیا  دننک ! یم ار  اھ  هبیرغ راک  یصخش ،

نویزیولت  / ٠٣/٢٣/١٣٨۵ امنیس و  نانادرگراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رب ی  هیکت رثا  رب  هک  میتسھ  یروشک  کـی  اـم  هک  تسا  نیا  نوگاـنوگ - یاـھ  ییاـمن گرزب مناد  یمن راعـش و  تاـغیلبت و  زا  جراـخ  تسھ - اـم  ی  هعماـج رد  زورما  هک  یتـیعقاو 

میوـگ یمن مـیا ؛ هدـش صخاـش  تـلم  کـی  اـیند  رد  دـش - رکنم  ناوـت  یمن رگید  هـک  ار  اـھ  نـیا مـیا ؛ هداد ناـشن  تعاجــش  نادـیم - رد  تعاجــش  راـھظا  ناـمدوخ و  یاـھرواب 

اھتلم نیب  رد  ایند ، رد  مینک ، یم هبساحم  یتقو  تسین ؛ هتشذگ  میژر  ی  هرود ناریا  نیا  دینیب ، یم دیراد  امـش  زورما  هک  یناریا  نیا  میـصخاش . تلم  کی  اما  نیرت ، صخاش

روخرد ی  هعومجم کی  تموکح ، ی  هعومجم نیا  تلم و  نیا  ناریا ، نیا  ایند ، گرزب  یاھتردـق  نیب  ی  هنزاوم رد  یللملا و  نیب تالماعت  رد  ایند ، یـسایس  لفاحم  رد  اھتلود ، و 

نم ینعی  میا . هتـشاد مھ  یدایز  یاھتفرـشیپ  تسا . نیا  ام  روشک  عضو  زورما  دوش . یم یقلت  درک ، مارتحا  ار  نآ  تفرگ و  یدـج  ار  نآ  دـیاب  ریزگان  هک  یا  هعومجم ای  مارتحا 

، میا هدروآ تسد  هب  روشک  کی  تلم و  کی  ناونع  هب  بالقنا  زا  دعب  ام  هک  هچنآ  تسین  هسیاقم  لباق  اعقاو  هک ، میوگب  قارغا  یب ریبعت  نیا  اب  دیاب  منکب ، هسیاقم  مھاوخب  رگا 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 25 
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تیلعف هب  یدایز  رایـسب  نازیم  هب  ار  اھدادعتـسا  نیا  میا و  هتخانـش ار  نامدوخ  یاھدادعتـسا  میا ، هدرک ادـیپ  داقتعا  ناـمدوخ  هب  اـم  تسا . هدوب  بـالقنا  زا  لـبق  هک  هچنآ  اـب 

نیب دوـش  یمن میا . هدرک ادـیپ  یداـیز  یاھتفرـشیپ  یموـمع ، یاـھدرکراک  ی  هنیمز رد  یعاـمتجا و  لـئاسم  ی  هنیمز رد  تعنـص ، ی  هنیمز رد  ملع ، ی  هنیمز رد  مـیا ؛ هدـناسر

ناشدوخ لام  ار  تکلمم  روشک ، یاسور  هک  ار - دوخ  مدرم  هب  نز  یرـسوت دوخ و  هب  داقتعا  یب یللملا و  نیب یاھ  لماعت رد  ی  هدش فذح ی  هتـسباو ماظن  کی  ماظن ، هنوگود 

هاگتـسد میدرک . یگدـنز  سفنت و  هرود  نآ  رد  مھ  اـم  تسھ ؛ مداـی  مھ  نـم  تـسھ ، ناـتدای  مـھ  اھامـش  زا  یلیخ  ـالاح  رگید ! تـسا  نـیا  توغاـط  ی  هرود دنتـسناد ؛ یم

هن دناد ، یم مدرم  رکون  ار  روشک  نالوئـسم  هک  یماظن  تالیکـشت و  کی  اب  رابجا - یور  زا  رگم  دـندوبن ، لئاق  یناش  مدرم  یارب  تسناد ؛ یم شدوخ  لام  ار  روشک  تموکح ،

مدرم یارب  راـک  ار ، ناـشدوخ  یدوـجو  ی  هفــسلف مدرم و  رکوـن  رازگتمدـخ و  ار  ناـشدوخ  اـعقاو  تـسا ، نالوئــسم  یعقاو  ساـسحا  نـیا  مدرم - بحاـص  تـکلمم و  بحاـص 

ینعی تسین ؛ اھ  نیا مدآ و  نالف  ی  هناھام دمآرد  لوپ و  اب  ندرک  یریگ  هزادنا لیک و  لباق  لکش ، ود  نیا  نیب  لضافت  لکـش ، ود  نیا  نیب  لباقت  الـصا  دینک . هسیاقم  دنناد - یم

یاھـشزرا ی  هلوقم دراو  مھاوخ  یمن الاح  دـھد . یم ام  هب  دـھاوخ و  یم ام  زا  مالـسا  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  تسا ؛ مدـع  دوجو و  ی  هلـصاف تسا ، مدـع  دوجو و  توافت 

روشک نیا  تسا ؛ یطیارش  نینچ  کی  رد  روشک ، نیا  بوخ ، . تسا یزاونلد  هوکشاب و  رایسب  ی  هلوقم دنک ، ثحب  رکف و  اھ  نآ هب  عجار  دھاوخب  ناسنا  رگا  موشب ، یمالسا 

یملع یاھتفرشیپ  یا و  هتسھ یروانف  ی  هنیمز رد  امش  الاح  هک  ییاھزیچ  نیا  ام  دنکب ؛ تکرح  دھاوخ  یم روشک  نیا  دورب ، شیپ  دھاوخ  یم

، قوش هب  دیما ، هب  میراد  جایتحا  ام  میراد ، دایز  هک  مھ  دادعتـسا  ناوج و  دمحب هللا  هداتفا . قافتا  روشک  رد  هک  تسا  یزیچ  نآ  رایـسب  زا  یـشخب  طقف  اھ  نیا دیونـش ، یم

هب میراد ؛ جایتحا  اـھ  نیا هب  اـم  ناـش - یگنھرف یرکف و  یاـھ  هماـن شخب هب  ناـشراتفر ، هب  ناـشگنھرف ، هب  ناـگناگیب - رب  ی  هیکت ندرک  مک  هب  سفن ، هب  داـمتعا  هب  راـک ، هب 

ینعی دراد ؛ جایتحا  هنحـص  رد  امـش  روضح  هب  دوش ، تیبرت  روط  نیا دھاوخب  رگا  ناوج  نیا  تسھ . ام  یگنھرف  ثاریم  رد  هک  ییاھ  هنیجنگ جارختـسا  هب  نورد ، زا  ندیـشوج 

زورما میوگ  یم نم  مناد . یم نیا  ار  امنیـس  ناش  نم  تسامـش . تسد  دـیلک  نآلا  میوگ  یم نم  میوگ . یم ار  نیا  نم  دـتفیب ؛ قافتا  نیا  ات  دـیوشب  نادـیم  دراو  دـیاب  امش 

یاھـشزرا هب  دقتعم  دوخ و  هب  دقتعم  قوشرپ ، راودیما ، هدنورـشیپ ، لسن  کی  ار  لسن  نیا  دیناوت  یم امـش  تسامـش ؛ تسد  یدایز  نازیم  هب  روشک ، نیا  تفرـشیپ  دـیلک 

عافد بالقنا و  راختفا  ی  هدنرب لاوس  ریز  هتـشذگ و  تاراختفا  ی  هدنرب لاوس  ریز  نامیـشپ ، هدنمرـش ، ار  لسن  نیا  دیناوت  یم روط  نیمھ و  دیروایب ؛ راب  دوخ  یلم  یمالـسا و 

. دیروایب راب  سدقم 

یمالسا  / ٠٣/٢٩/١٣٨۵ یروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

نیا رد  هک  یقیال  ناریدم  ناناوج و  نیا  هب  لاعتم  یادخ  میراودیما  دراد و  دوجو  فلتخم  یاھشخب  رد  اھتفرـشیپ  نیا  هک  تسا  یملع  یاھتفرـشیپ  نیمھ  تبثم ، طاقن  زا  زاب 

. دنھدب شیازفا  ار  مدرم  تزع  ساسحا  دنھدب و  رارق  مدرم  مشچ  لباقم  رد  دنناسرب و  ناشدوخ  بولطم  جیاتن  هب  ار  اھ  نیا ات  دنک  کمک  دنتیلاعف ، لوغشم  اھشخب 

هک یبوخ  یاھیراذگ  هیامرس زورما  تسا . هتـشذگ  یاھتلود  شالت  لوصحم  اتدمع  هک  تسا ، روشک  رد  هعـسوت  یاھ  تخاسریز یملع و  یاھ  تفرـشیپ رگید ، تبثم  طاقن  زا 

دوھـشم و روشک  رد  بوخ ، یاھ  تخاسریز ییانبریز و  یاھراک  تسا و  هدـش  نوگانوگ  یاھـشخب  لقن و  لـمح و  شخب  تارباـخم ، شخب  دـننام  ناـم  یتاـطابترا لـیاسو  رد 

. تسا سوسحم 

یمالسا  / ٠٣/٢٩/١٣٨۵ یروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

رد ملع  دـیلوت  تضھن  دـیاب  ما : هدرک رارکت  نم  تسا  لاـس  دـنچ  یملع .» داـھج  - » تسا ییارگ  لوـصا یناـبم  وزج  نیا  منک - یم هیکت  نم  تسا . یملع  داـھج  مـجنپ ، لـصا 

ی هلئـسم نیمھ  اھ  نآ منیب  یم دـنیوگ ، یم ار  یبلاطم  دـننز و  یم فرح  اھ  نآ ابلاغ  هک  موش  یم هجاوم  اھناوج  اھوجـشناد و  اـب  یتقو  ملاحـشوخ ؛ نم  دـتفیب . هار  روشک 

اھ نیا ملاحـشوخ و  یلیخ  میوگ  یم نم  دـننک . یم حرطم  اـم  زا  عـقوت  ناوـنع  هب  ار  یملع  تاراـکتبا  تفرـشیپ و  زا  تلود  یناـبیتشپ  و  تعنـص ، ملع و  لاـصتا  ملع و  دـیلوت 

دیناوت یم امـش  تسھ  تقو  کی دینیبب ! میورب . گرزب  یاھراک  تمـس  هب  دیاب  تسین ؛ یفاک  نیا  نکیل  هدش ؛ فرع  یھاگـشناد  ی  هعومجم نیب  رد  الاح  تسام و  یاھفرح 

هتخاس یامیپاوھ  ندیرخ  زا  رتھب  نیا  تسا ؛ بوخ  یلیخ  نیا  دیزاسب ، روشک  لخاد  رد  نارگید  کمک  نودـب  ناتدوخ  دـنا ، هتخاس دـنا و  هدرک عارتخا  نارگید  هک  ار  ییامیپاوھ 

رـشب یملع  تورث  رب  دیاب  ام  میراد ؛ مزال  ام  هک  هچنآ  تسا  نیا  دینک ؛ یم دـیلوت  ناتروشک  رد  امیپاوھ  حطـس  رد  یزیچ  کی  ناتدوخ  امـش  تسھ  تقو  کی اما  تسا ؛ هدـش 

دوجو تسا  نکمم  رگید  نادیم  ات  دـص  زورما  تخانـش . دـعب  تخانـش ، یمن ار  یژولونکتونان - اھ - نیرتزیر یروانف  تیرـشب  یزور  کی  دوش . یم دوش ؛ یمن دـنیوگن  مییازفیب .

کی نم  درک . مھارف  تمھ  اب  دوش  یم مھ  ار  تامدقم  نآ  اما  دراد ؛ تامدقم  هتبلا  تفر . ولج  ناوت  یم تخانش و  ار  اھ  نآ ناوت  یم اما  دسانش ؛ یمن رشب  هک  دشاب  هتشاد 

، لاس هاجنپ  رگید - لاس  هاجنپ  امـش  هک  منک  یم عقوت  روشک  یملع  ی  هعماج امـش  زا  ار  نیا  نم  تسین ؛ دایز  معقوت  نم  متفگ  هاگـشناد  لھا  اھناوج و  ی  هعومجم رد  زور 

راک تخـس  دیاب  نآلا  زا  دتفیب ، قافتا  نیا  میھاوخب  رگا  اما  دادعتـسااب ؟ تلم  کی  زا  تسا  یدایز  عقوت  نیا  دیـشاب ؛ هتـشاد  رارق  ایند  یملع  یالاب  ی  هبتر رد  تسا - نرق  مین 

. تسا یملع  ناـگبخن  شرورپ  نداد و  نادـیم  تسا و  ندرکن  تشحو  هار  نیا  رد  دورو  زا  تسا ؛ ندـیزرون  تسخ  تسا ؛ ندرکن  تلفغ  تسا ؛ ندرکن  یلبنت  شطرـش  مینک .

یاھکون نآ  ایند و  یاھتفرشیپ  اب  نام  هلـصاف هناتخبـشوخ  مدروآ ، مسا  هک  ییاھـشخب  نیمھ  لثم  اھـشخب - نآ  رد  تسین ؛ دایز  نام  هلـصاف ایند  اب  ام  اھـشخب  زا  یـضعب  رد 

راک و ی  هنـشت اھناوج  نیا  داد . نادـیم  یتسیاب  تسا ؛ تلود  فیاظو  وزج  نیا  نیاربانب ، تسا . راک  کی  مھ  نیا  مینک ؛ فعاضم  ار  نامـشالت  میناوت  یم تسین - داـیز  تکرح 

داتسا طحق  روشک  نیا  رد  بالقنا ، لیاوا  ام  دوب  یزور  کی  میرادن . مک  مھ  بوخ  داتـسا  ام  دمحلا   دریگب . رارق  اھ  نیا رایتخا  رد  تاناکما  هکنیا  طرـش  هب  دنتـسھ ، ندیمھف 

. دنتسھ اوھ  بآ و  نیمھ  رد  ی  هدییور تلم و  نیا  دوخ  ناماد  ی  هتفای شرورپ نانآ  تیرثکا  زورما  تسا و  ناوارف  دیتاسا  دمحب هللا  هن ، زورما  اما  میتشاد ؛

یمالسا  / ٣٠/٠۵/١٣٨۵ تدحو  سنارفنک  شیامھ  رد  ناگدننک  تکرش  رادید  رد  تانایب 

مھ یسایس  تفرشیپ  مینک ؛ ادیپ  میناوت  یم مھ  یملع  تفرشیپ  ام  دش ، ماجنا  داحتا  نیا  رگا  تسا . داحتا  ی  هلئسم مالسا ، یایند  ی  هلئسم نیرت  مھم ام  رظن  هب  زورما 

. میتسین متا  بمب  لابند  ام  هک  دنناد  یم اھ  نآ دنراد . ناریا  رد  یا  هتـسھ یژرنا  هلئـسم  یور  رب  یراشف  هچ  مالـسا  یایند  نانمـشد  دینیب  یم امـش  مینک . ادیپ  میناوت  یم

؛ تسین اکیرما  یاھتسایس  میلست  هک  هداد  ناشن  هک  یا  یمالسا روشک  کی  دنتحاران . یمالسا  روشک  کی  رد  یروانف  تفرـشیپ  زا  روشک ، نیا  رد  ملع  تفرـشیپ  زا  اھ  نآ

، نیا رطاخ  هب  اھ  نآ دشابن . زھجم  یا - هتـسھ یژولونکت  ینعی  ایند - زورما  یژولونکت  نیرت  مھم تفرـشیپ  هب  دـیاب  یمالـسا  روشک  نیا  دـسرت . یمن اکیرما  زا  هک  هداد  ناشن 

دیک زا  یـصالخ  هار  اھنت  هک  تسا  هدـیمھف  هبرجت  اب  بالقنا ، زا  دـعب  لاس  تفھ  تسیب و  لوط  رد  ناریا  تلم  میا . هتفرگ ار  نامدوخ  میمـصت  ام  هتبلا  دـننک . یم دراو  ار  راـشف 

هار نیمھ  مھ  همادا  رد  یھلا  ی  هوق لوح و  هب  میدیـشچ و  ار  نآ  نیریـش  تارمث  میا و  هتفر زورما  ات  ار  هار  نیا  ام  تسا . تدھاجم  نادیم و  رد  ربص  ادخ و  هب  لکوت  نانمـشد ،

. مینیب یم مھ  ار  شراثآ  هک  تفر ، میھاوخ  مامت  توق  اب  ار 

ثعبم  / ٣١/٠۵/١٣٨۵ دیع  زورلاس  رد  یمالسا  یاھروشک  یارفس  ماظن و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

اھ نآ زغم  هب  دزادرپ ؛ یم اھتلم  اھناسنا و  لد  هب  هک  یتموکح  نآ  ینعی  یمالسا  تموکح  تسا . دنمزاین  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یمالـسا  تموکح  هب  یمالـسا  تما  زورما 

تما زاین  زورما  نیا ، دزادرپ . یم اھ  نآ نایم  رد  حیحـص  تسایـس  ی  هرادا هب  دزادرپ ؛ یم اھ  نآ دـنمتردق  یوزاب  تسد و  هب  دزادرپ ؛ یم اھ  نآ یملع  تفرـشیپ  اـھ و  نآ شناد  و 

. تسا یمالسا 

تلود  / ٠۶/٠۶/١٣٨۵ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

ملعلا بلط  : » هک دش  هتفگ  مالـسا  شیادیپ  زاغآ  رد  ینامز  هچ  دینیبب  امـش  تسا . یملع » تفرـشیپ  ملع و  هب  مامتھا   » یکی ییارگلوصا ، مھم  یاھهصخاش  یهلمج  زا 

(٢ «) نیـصلاب ولو  ملعلا  اوبلطا  « ؛ دـمآ مھ  ملعلا  بلط  دـمآ ، اھزیچ  نیا  تاکز و  زامن و  هک  یتقو  ناـمھ  ینعی  هنموم » نموم و   » اـی ( ١ « ) هملسم ملـسم و  لک  یلع  هضیرف 

یقح فرح  ناسنا  هک  تسا  نیا  لثم  دروایب . الاب  ار  شدوخ  یاھنامرآ  تسناوت  دھاوخن  ملع  نودـب  هعماج ، هک  تسا  نیمھ  رطاخ  هب  نیا  منکیم ، رارکت  اھراب  نم  دـمآ . مھ 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 26 
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نشور و طخ  نآ  فادـھا و  نآ  اھنامرآ ، نآ  دـیناوتب  امـش  هک  دوشیم  بجوم  ملع  تسا . یروطنیا  ملع  نتـشادن  دـشاب . هتـشادن  ار  شنتفگ  ناـبز  الـصا  اـما  دـشاب ؛ هتـشاد 

ریذپناکما نیا  دیشاب ، هتشادن  ملع  دینک . تیادھ  نآ  هب  تیرشب ، زا  ار  یرتشیب  ناسک  دینک و  حرطم  تسامش ، رایتخا  تسد و  رد  هک  ار  یمیقتسم  طارص  نشور  یهداج 

هتشاد مامتھا  نیا  هب  دیاب  تسا و  مزال  یاھزیچ  وزج  تسا -  تیرـشب  ماع  طیحم  رد  نتفرگ  جوا  یناسنا و  یرـشب ، یلم ، دشر  یهلیـسو  هک  ملع -  نیاربانب  دوب . دھاوخن 

. دیشاب

تلود  / ٠۶/٠۶/١٣٨۵ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

ملعلا بلط  : » هک دش  هتفگ  مالسا  شیادیپ  زاغآ  رد  ینامز  هچ  دینیبب  امـش  تسا . یملع » تفرـشیپ  ملع و  هب  مامتھا   » یکی ییارگ ، لوصا مھم  یاھ  هصخاش ی  هلمج زا 

. دمآ مھ  نیصلاب » ول  ملعلا و  اوبلطا  « ؛ دمآ مھ  ملعلا  بلط  دمآ ، اھزیچ  نیا  تاکز و  زامن و  هک  یتقو نامھ  ینعی  هنموم ؛» نموم و   » ای هملـسم » ملـسم و  لک  یلع  هضیرف 

هتـشاد یقح  فرح  ناسنا  هک  تسا  نیا  لثم  دروایب . الاب  ار  شدوخ  یاھ  نامرآ تسناوت  دھاوخن  ملع  نودب  هعماج ، هک  تسا  نیمھ  رطاخ  هب  نیا  منک ، یم رارکت  اھراب  نم 

ی هداج نشور و  طخ  نآ  فادھا و  نآ  اھ ، نامرآ نآ  دیناوتب  امـش  هک  دوش  یم بجوم  ملع  تسا . یروط  نیا ملع  نتـشادن  دشاب . هتـشادن  ار  شنتفگ  نابز  الـصا  اما  دـشاب ؛

دھاوخن ریذپ  ناکما نیا  دیشاب ، هتشادن  ملع  دینک . تیادھ  نآ  هب  تیرشب ، زا  ار  یرتشیب  ناسک  دینک و  حرطم  تسامش ، رایتخا  تسد و  رد  هک  ار  یمیقتسم  طارص  نشور 

. دیشاب هتشاد  مامتھا  نیا  هب  دیاب  تسا و  مزال  یاھزیچ  وزج  تسا - تیرشب  ماع  طیحم  رد  نتفرگ  جوا  یناسنا و  یرشب ، یلم ، دشر  ی  هلیسو هک  ملع - نیاربانب  دوب .

ناگربخ  / ٠٩/٠۶/١٣٨۵ سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ی هدـھع رب  هک  یفیاـظو  رد  ار  اـم  دنمـشوھ  نموم و  یبـالقنا ، گرزب ، تلم  دـنک و  تیادـھ  میقتـسم  طارـص  تسار و  هار  هب  ار  اـم  ی  همھ هک  میھاوخ  یم لاـعتم  دـنوادخ  زا 

هدھاشم ار  نآ  راثآ  ای  دنک  یم هدھاشم  هریغ  یداصتقا و  یـسایس ، یروانف ، یملع ، ی  هنیمز رد  ناسنا  هک  ییاھتفرـشیپ  نیا  درادب و  رت  قفوم رتاناوت و  اش هللا  نا  تسوا ،

. دیامرفب نوزفازور  ار  نیا  اش هللا  نا  دنک ، یم

ناوج  / ٢۵/٠۶/١٣٨۵ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

. ما هتفگ ار  نیا  مھ  اھراب  نم  دراد ؛ یرتالاب  فدھ  کی  ام ، ی  هسلج نیا  نکیل  کشالب . دوشب ، لح  دیاب  تالکـشم  نیا  تسین . تالکـشم  نیا  لح  هسلج ، نیا  زا  فدھ  الوا 

تیمھا هب  اثلاث ، ملع و  ی  هدننک لیـصحت هب  ایناث ، ملع ، هب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  میرکت  ی  هدنھد ناشن الوا ، هسلج  نیا  تسا . نیدامن  ی  هسلج کی  اتدمع  هسلج  نیا 

نیرتشیب اما  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  نآ  رد  یتکرح  کی  مھ  دوخ  تیعقاو  رد  هک  درادـن  نیا  اب  تافانم  چـیھ  نیدامن  یاھراک  تساھ . نیا داـمن  تسا ؛ روشک  تفرـشیپ  رد  ملع 

هک یریثات  نیرتشیب  اما  تسا ؛ تکرح  کی  مھ  شدوخ  دراد . نیداـمن  ی  هبنج یمالـسا  رئاعـش  تسا . یروط  نیا رئاعـش  یمالـسا ؛ رئاعـش  لـثم  تسا ؛ نیداـمن  یور  هیکت 

نیدامن لامعا  اھ  نیا تسا . لیبق  نیمھ  زا  جـح  لامعا  رتشیب  جـح ؛ رد  هورم  افـص و  رئاعـش هللا ؛» نم  هورملا  افـصلا و  نا  : » الثم تسا . نیدامن  ریثاـت  نآ  تسا ، هجوت  دروم 

، تکرح نیا  هطقن ، ود  نیا  زا  یشخب  کی  رد  دیشاب . تکرح  رد  دینک و  یط  ابترم  ار  هطقن  ود  نیا  نیب  یتسیاب  دنیوگ  یم دنا ، هدرک نیعم  یا  هلـصاف کی  اب  ار  هطقن  ود  تسا .

تکرح تسا ؛ یندـشن  مامت تکرح  کی  روحم ، کی  درگ  رب  فاوط ؛ ای  تسا . ناملـسم  یارب  یمئاد  تکرح  کـی  داـمن  تسا . داـمن  نیا  دریگب ؛ شدوخ  هب  ندـیود  تلاـح  دـیاب 

هدھاشم مدرم  ی  هدننک تکرح ی  هریاد نیا  زا  یلاخ  تقو  چـیھ ار  هبعک  امـش  دـنک . یم عورـش  یدـعب  رفن  دوش ، یم مامت  ناتفاوط  تکرح  امـش  تسا . یندـشن  مامت فاوط 

، روشک نیا  رد  میھاوخ  یم ام  تسا . نیا  نیدامن  یاھراک  دـھد . یم یناسنا  ی  هعماج هب  ار  سرد  نیا  دراد . نیدامن  ی  هبنج ینعی  تسا ؛ رئاعـش هللا »  » اھ نیا دـینک . یمن

ی هطقن نیا  تقیقح  رد  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماـظن  یارب  یـساسا  هتـسجرب و  ی  هطقن کـی  روشک ، ی  هدـنیآ رد  نآ  ریثاـت  ملع و  دوخ  ملع و  لیـصحت  هک  دـشاب  مولعم 

کی یزور  کـی  میا . هدروخ هبرـض  ملع  رد  یگدـنام  بقع ی  هیحاـن زا  میا ؛ هدروـخ هبرـض  هیحاـن  نیا  زا  اـم  تسا . تلم  نیا  یارب  ناریا و  تلم  نھذ  رد  یا  هتـسجرب یـساسا و 

رگیدـکی ملع  زا  ام  ی  هعماج تلم و  دـنوش . یم لصو  رگیدـمھ  هب  دراد و  ار  طبترم  یاھفرظ  مکح  اـیند  رد  هشیمھ  یملع  یاـھتکرح  دـمآ - دوجو  هب  اـیند  رد  یا  یملع تکرح 

رامعتـسا ار  یرگید  ی  هطقن رھ  ای  اقیرفآ  اپورا ، الثم  دورب  ملع ، رازبا  نتـشاد  اب  مالـسا  یایند  هکنیا  نودب  دوب ؛ مالـسا  ایند  ملع  شیادیپ  زکرم  یزور  کی  دننک - یم هدافتـسا 

ملع هک  فرط  نیا  هب  سناسنر  زا  دعب  ینعی  ریخا - ی  هھرب نیا  رد  اما  دندش . دنم  هرھب دندرک و  هدافتـسا  نآ  زا  همھ  دیـسر و  اج  همھ  هب  درک ، ادیپ  شرتسگ  ملع  نیا  دـنکب .

و اـھروشک ، رب  ی  هطلـس دـش ؛ طلـست  یارب  یرازبا  اـھ  نآ تسد  رد  ملع  دـشن . یعیبـط  یلومعم و  ی  هدافتـسا ملع  زا  داـتفا - یبرغ  ییاـپورا و  ی  هعومجم کـی  تسد  هب 

یارب طقف  هن  ملع ، زا  اھ  یبرغ دـش و  هل  رامعتـسا  ی  همکچ ریز  اپورا ، ایـسآ و  قطانم  بلغا  ینعی  قرـش ، لاس  دصیـس  تسیود ، دـمآ . شیپ  رامعتـسا  ی  هلئـسم جـیردتب 

رب ناشدوخ  گنھرف  لیمحت  یارب  هک  نانچمھ  دندرک . هدافتسا  ناشیاھتورث  تاناکما و  اھ و  نآ ی  هریـش نتفرگ  اھتلم و  ندرـشف  یارب  هک  یرامعتـسا ، یـسایس و  ی  هطلس

هب دننکن و  ادـیپ  یمھـس  اقلطم  یملع  تفرـشیپ  رد  اھ  نآ هک  دـش  بجوم  گنھرف - لیمحت  ینعی  یرخآ - نیا  دـندرک و  هدافتـسا  مھ  یملع  ظاحل  زا  ی  هداتفا بقع یاھتلم 

یگداتفا بقع نیا  ام  بوخ ، . تسا هدـمآ  شیپ  هک  هدوب  یعـضو  نیا  دوش . هتـشاذگ  اـھ  نآ ولج  مھ  یعناوم  هکلب  چـیھ ، دـنوش  یمن هک  قیوشت  و  دوشن ، هداد  هزاـجا  اـھ  نآ

هدـنام بقع یـسایس  ای  یگنھرف  ظاحل  زا  تسا ، بقع  یداصتقا  ظاحل  زا  مالـسا  یایند  زورما  رگا  میا . هدروخ یملع  یب زا  ار  هبرـض  ام  ینعی  مینک ؛ ناربج  دـیاب  ار  یخیراـت 

هدافتـسا گنھرف  داـصتقا و  تسایـس ، یاھنادـیم  رد  ی  هبلغ یارب  ملع  حالـس  زا  تسا . ملع  حالـس  هب  زھجم  برغ ، یاـیند  ینعی  بیقر ، هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا  تسا ،

. دنک یم

نونکات هک  یروط  نآ دناوتن  دنتـسین - روج  کی ناش  همھ الاح  نمـشد ، ای  بیقر  ای  بیقر - دیدھت  ات  میوش  ملع  هب  حلـسم  میناوتب  دیاب  میروآ . تسد  هب  ار  حالـس  نیا  دیاب  ام 

هتبلا دروآ . تسد  هب  دیاب  ار  ملع  تسا . یتایح  مھم و  رایـسب  تلم و  دنلب  رایـسب  یدربھار  فدھ  کی  نیا  میـشاب . هتـشاد  ار  نیا  دیاب  ام  دشاب . دمآراک  تسا ، هدوب  دمآراک 

نآ یارب  ملع  ینعی  داـتفا ؛ نآ  رد  برغ  هک  میتـفین  یا  هلاـچ ناـمھ  هب  اـم  اـت  دوـش  هارمھ  ناـمیا  قـالخا و  اـب  دـیاب  ملع  تسین . یفاـک  ییاـھنت  هب  ملع  هک  میناد  یم ار  نـیا 

اما ظوفحم ، دوخ  یاج  هب  نآ  میوشن . نآ  راچد  دیاب  ام  دش . هدننک  کالھ هدننک و  هارمگ یاھگنھرف  شرتسگ  ی  هلیسو دش و  یقالخا  فارحنا  ی  هلیسو دش ، ملظ  ی  هلیـسو

. تسا یتایح  رما  کی  ام  یارب  ملع  هک  تسا  نیا  یساسا  ی  هطقن الاح 

دامن هسلج ، نیا  مینک . لیلجت  دـنا ، هداد ناشن  ناشدوخ  زا  یگتـسجرب  کی  یزومآ  ملع نادـیم  رد  هک  یناسک  یزومآ و  ملع ملع ، زا  میتساوخ  هسلج  نیا  رد  اـم  نیارباـنب 

. تسا تیصوصخ  دنچ  نیا  زا  لیلجت 

راذگریثات رصانع  نیرت  مھم زا  رصنع  ود  هک  منیب  یم تسا - روط  نیمھ مھ  ام  دوخ  نامز  رد  هتـشذگ ، رد  طقف  هن  منک - یم هعلاطم  یردق  کی اھتلم  خیرات  تشونرـس و  رد  نم 

هب ار  تیصوصخ  ود  نیا  زورما  مھاوخ  یم نم  تسا . راکتشپ » ریگیپ و  تخـس و  راک   » مھ یکی  و  یریذپرطخ »  » یکی زا : تسا  ترابع  اھروشک ، یارب  یلم  یاھتفرـشیپ  رد 

. منک هیصوت  اھامش 

هک مینکن  مادـقا  میـسرن ؛ اداـبم  هک  مینکن  تکرح  میوشن ؛ قفوم  اداـبم  هک  میوشن  دراو  تیقفوـم ؛ مدـع  زا  سرت  هچ ؟ زا  سرت  تسا . سرت  نآ ، لـباقم  ی  هطقن یریذـپرطخ ؛

ام هک  اھ - یبرغ بوخ  تایصوصخ  زا  یکی  تسا . یریذپرطخ  لباقم  ی  هطقن شا  همھ اھ  نیا دنک . داجیا  تالکشم  ام  یارب  ادابم  هک  مینکن  مادقا  دریگن ؛ رارق  لوبق  دروم  ادابم 

گنھرف هک  اـھییاکیرمآ - اـھ  نآ عـبت  هب  ار و  تبثم  تیـصوصخ  نیا  اـھ  یبرغ تسا . یریذـپرطخ  مـینک - یمن راـکنا  مـینیب و  یم مـھ  راـنک  رد  ار  ود  رھ  بوـخ ، دـب و  تایـصوصخ 

. تسا یدب  زیچ  یلیخ  نیا  دوشن ، دیاش  هکنیا  زا  سرت  دیـشاب ؛ هدامآ  دیاب  اھناوج  امـش  دنک . قفوم  ار  هعماج  دناوت  یم یریذپرطخ  دنریذپرطخ . دـنتفرگ - راب  لوا  ار  اھییاپورا 

هاگـشناد دراو  رگا  الاح  تساھداریا . زا  یکی  نم ، رظن  هب  نیا  دـنک ؛ یم سویاـم  ار  وا  یلکب  هک  دـنک  یم ریوصت  ناـسنا  یارب  ار  یا  هدـنیآ کـی  ناـسنا ، تاروصت  تاـقوا  یھاـگ 

؟ دننک یمن ایآ  دننک ؟ یم دنب  ییاج  هب  ار  ام  تسد  ایآ  دوش ؟ یم لوبق  ایآ  میدش ، شھوژپ  قیقحت و  ی  هتـشر دراو  رگا  میدرک ، ار  قیقحت  نیا  رگا  میدناوخ ، سرد  رگا  میدش ،

رت تخـس الب  دوخ  زا  نیا  تسالب ؛ ندـمآ  دورف  زا  سرت  تسالب ، زا  سرت  رتدـب ، الب  زا  اعقی ؛» نع  هنم  فوخ  رـشلا  نم  رـش  : » دـیوگ یم برع  رعاـش  لوق  هب  دـیوش ! دراو  دـیاب 

هدـھاشم یتـیقفوم  ناـسنا  هک  یونعم  یداـم و  یاھنادـیم  ی  همھ رد  دوش . یم هک  دـید  دـیھاوخ  دـیوش ، دراو  درک . اـنتعا  دـیابن  اداـبن »  » نیا هب  بوخ  دوـشن ؛ اداـبن  تسا .

. درب یم شیپ  ار  ام  هک  تسا  یمھم  رایسب  لماع  ندشن ، قفوم  لامتحا  زا  ندیسرتن  یخاتسگ و  تئرج و  نیا  دنک ، یم

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 27 
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تلاح نیا  رگا  دنک . هسوسو  ار  امـش  لکـشم ، زا  رود  یگدـنز  هب  نداد  نت  یبلط و  تحار یلبنت و  دـیراذگن  تسا . یلبنت  لباقم  ی  هطقن تخـس » راک   » ی هلئـسم مھ  یکی 

مارح ناشدوخ  رب  ار  باوخ  روطچ  دـینیبب ، ار  گرزب  ناـعرتخم  نافـشاک و  نیا  لاـح  حرـش  دـمآ . یمن دوجو  هب  یملع  مھم  تایفـشک  نیا  زا  مادـک  چـیھ تشاد ، دوجو  یلبنت 

ناوتب دیاش  دراوم - زا  یرایـسب  رد  اھتیقفوم  نیا  هتبلا  دندیـسر . یـساسا  ی  هطقن نآ  هب  ات  دنتفر  دنتخاس و  تالکـشم  اب  دندرک ، راومھ  ناشدوخ  یارب  ار  اھیتخـس  دندرک ،

نیا ناشفدـھ  لوا  زا  اھ  نیا نکیل  تسا . هتـشاد  مھ  ار  اھزیچ  نیا  لوپ و  ناونع و  یگدـنز و  یدام و  ی  هدـیاف هتـشاد ؛ هدـیاف  ناـشیارب  مھ  تیاـھن  رد  دراوم - بلغا  رد  تفگ 

. منک یم ضرع  یعطق  ی  هیصوت کی  ناونع  هب  ار  نیا  دنسرب . اجنآ  هب  دنروآ و  تسد  هب  ار  راک  کی  هلئسم و  کی  قمع  ات  دنورب  دنتساوخ  یم تسا ؛ هدوبن  اھزیچ 

روط هب  ار  نیا  دوب . دھاوخ  دیفم  تیرشب  یارب  هک  تسھ  قالخا  نید و  اب  ملع  دش ) هراشا  هک  یا  هتکن نیمھ   ) هک تسا  نیا  منک ، یم ضرع  امش  هب  هک  یرگید  ی  هتکن کی 

تیرشب اقترا  یارب  ار  شناد  ام  دنیوگ  یم هک  یناسک  نآ  دوب . دھاوخن  دیفم  تیرشب  لاح  هب  دریگب ، هلصاف  نید  قالخا و  زا  رگا  دنک ، تفرـشیپ  مھ  هچرھ  ملع  دینادب ، عطاق 

یمیـش ملع  رد  ـالثم  هک  یناـسک  ـالاح  هک  منک  رارکت  ار  اـھ  نیا مھاوـخ  یمن نم  دیدینـش ، همھ  هک  یحـضاو  یاـھلاثم  ـالاح  دـننک . هجوـت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  میھاوـخ ، یم

اھتلم زیمآ  هعجاف راتشک  یمتا و  بمب  هب  دندرک ، تفرـشیپ  یا  هتـسھ مولع  رد  هک  یناسک  دندیـسر ؛ یعمج  راتـشک  لیاسو  ییایمیـش و  یاھ  بمب هب  دنا ، هدرک تفرـشیپ 

رظن رد  دراد ، رارق  یملع  تفرـشیپ  جوا  رد  ایند  رد  هک  ار  یملع  ظاحل  زا  ی  هتفرـشیپ تلم  کی  دـینک . هاـگن  اـھتلم  رد  امـش  تسا . یحـضاو  یاـھلاثم  ـالاح  اـھ  نیا دندیـسر ؛

ایآ تسا ؟ هتفر  نیب  زا  یتلادع  یب ضیعبت و  رقف و  روشک  نآ  رد  ایآ  دراد ؟ دوجو  تلادـع  روشک  نآ  رد  ایآ  دـنا ؟ هدیـسر تداعـس  هب  اتقیقح  روشک  نیا  مدرم  ایآ  دـینیبب  دـیریگب ،

یگدنز رب  ایآ  تسھ ! اجنآ  رد  مھ  تایعقاو  نیا  تسھ ، اجنآ  رد  ملع  هکنیااب  دننک ؟ یم یگدنز  یدعت  زواجت و  تنوشخ و  زا  رود  شمارآ و  اب  مدرم  دـننک ، یم اعدا  هک  نانچ  نآ

؟ تسین اجنآ  رد  اھ  نیا تیانج و  رورت و  لتق و  دنوش ؟ یم تیبرت  بوخ  فطاوع  اب  اھردام  ردـپ و  شوغآ  رد  نادـنزرف  تسامرفمکح ؟ یـشمارآ  دامتعا و  سح  کی  اھ ، هداوناخ

ینماان هب  ایند  رد  یروشک  چـیھ  اکیرما . ینعی  دراد ؛ ار  هبتر  نیرتـالاب  یملع ، ظاـحل  زا  هک  تسا  یروشک  نآ  رد  ینمااـن  نیرتشیب  زورما  تسا . سکع  هب  تسرد  دـینیب  یم

نیرتشیب تساجنآ . رد  رگیدـکی  هب  تبـسن  نادنورھـش  ی  هیحان زا  تنوشخ  لتق و  نیرتشیب  تساجنآ . رد  یناور  یمارآان  نیرتشیب  ایـسآ . رد  هن  اپورا ، رد  هن  تسین ؛ اـکیرما 

اھ هلصاف تساجنآ . رد  یعقاو - یانعم  هب  یگنـسرگ  زا  ندرم  ینعی  فیـصوت - لباق  ریغ  یاھرقف  ایلامیھ و  هوک  یدنلب  هب  ییاھتورث  تساجنآ . رد  یتاقبط  ی  هلـصاف ضیعبت و 

یگدـنز ناسآ  « ؛ تسا تینما »  » و تلادـع »  » رـشب مھم  نامرآ  تساھ . نیا هدرکن ، رییغت  هنامز ، تارییغت  اب  الاح  ات  خـیرات  لوا  زا  هک  یرـشب  یاھ  ناـمرآ نیرت  مھم تسا . نیا 

تذـل تسا ؛ هداوناخ  رد  ندوب  تحار  تسا ؛ ناور  رد  ندرک  شمارآ  ساسحا  تسا ؛ نارگید » زا  ندـیدنرازآ  - » دـشابن یرازاک  تساـجنآ  تشھب  تسا - نارگید » راـنک  رد  ندرک 

لوا زا  رشب  هک  تسا  ییاھزیچ  اھ  نیا تسا ؛ رـشب  یاھزاین  نیرت  یـساسا اھ  نیا تسا ؛ ردام  ردپ و  شوغآ  رد  ندوب  زا  تسا ؛ نادنزرف  ندید  زا  یگداوناخ و  یگدنز  زا  ندرب 

سپ درادن . دوجو  اقلطم  تسا ، نیرت  هتفرشیپ یملع  ظاحل  زا  هک  یا  هعماج نآ  رد  اھزیچ  نیا  تسا . هتساوخ  یم مھ  زورما  هتساوخ و  یم مھ  زورید  هتـساوخ ؛ یم زورما  ات 

یقیقح ی  هرھب هعماـج  وا  ملع  زا  دـشاب ، نیدـتم  رگا  ملاـع  دوش . یم نیا  هجیتن  دـنتفرن ، شیپ  شود  هب شود دـنتفرن ، شیپ  هارمھ  قـالخا  ناـمیا و  اـب  ملع  هک  یتقو دـینیبب 

ملع تسا  نکمم  هک  ار  تیناسنا  دودح  زا  یطخت  ملع و  یدعت  ولج  اما  دـنک . یم مھ  کمک  ملع ، تفرـشیپ  هب  یتح  هکلب  دریگ ؛ یمن ار  ملع  تفرـشیپ  ولج  نید  دریگ . یم

. دریگ یم دوش ، راچد  نآ  هب 

نآرق  / ٠٧/٠۴/١٣٨۵ یللملانیب  تاقباسم  نیموس  تسیب و  رد  هدننک  تکرش  نایراق  رادید  رد  تانایب 

تقو نآ  دنھدب ، یاج  دوخ  رد  ار  نآرق  توالت  هب  قوش  جوم  اھ  هناخ ی  همھ دنناوخب و  حیحـص  ار  نآرق  دنناوتب  همھ  دوش ، یناگمھ  ام  ی  هعماج رد  نآرق  توالت  اش هللا  نا  رگا 

ی هعماـج کـی  یمالـسا و  تموکح  کـی  زورما  اـم  دـش . دـھاوخ  رتشیب  دوشب ، لیکـشت  روشک  نیا  رد  یعقاو  یاـنعم  هب  ینآرق  یمالـسا و  ی  هعماـج هکنیا  هب  نامدـیما  اـم 

نآ نیا ، مینک ، یم هدھاشم  نامنادرمتلود  رادرک  راتفگ و  رد  نامتموکح  لخاد  نامروشک و  لخاد  مالسا  زا  ام  هک  یرادقم  نآ  تسا . لوا  یاھمدق  نیا  اما  میتسھ ؛ یمالسا 

بترتم یمالـسا  یروھمج  ماظن  رب  زورما  ات  هک  یتاـکرب  ی  همھ تسا . زاـین  دروم  یمالـسا  ی  هعماـج کـی  یارب  هک  تسا  یزیچ  نآ  زا  رتمک  نیا  تسا ؛ مالـسا  زا  لـیلق  لـقا 

دندرک ادیپ  ار  یریلد  تئرج و  نیا  ناریا  تلم  رگا  دنزیربورف ، دننکـشب و  روشک  نیا  رد  ار  دادبتـسا  تب  دنتـسناوت  ناریا  تلم  رگا  تسا . هدش  بترتم  لیلق  لقا  نیمھ  رب  هدش ،

شیپ هب  یملع  یاـھ  هصرع یملع و  یاھنادـیم  رد  اـم  یاـھناوج  دـینیب  یم رگا  دـنورن ، نآ  راـب  ریز  دـنریذپن و  اـیند  رد  سک  چـیھ زا  ار  روز  فرح  دـنناوت  یم دـننک  ساـسحا  هک 

دینیب یم رگا  و  دوش - یم رت  هدرتسگ ام  روشک  رد  یملع  تفرـشیپ  ی  هنماد زور  هب  زور  هناتخبـشوخ  دـنور - یم شیپ  ولج و  روط  نیمھ یـسدنھ  دـعاصت  کی  اـب  دـنزات و  یم

- میراد هلـصاف  زونھ  لماک  یانعم  هب  تلادـع  یارجا  ات  تسھ ، تلادـع  یارجا  زا  ییاھ  هناشن طقف  مدرک  ضرع  هتبلا  هک  تسھ - ام  روشک  رد  تلادـع  یارجا  زا  ییاھ  هناشن

لیلق لـقا  نیمھ  تکرب  هب  نیا  تسا ، رکنم  یمالـسا ، رکنم  فورعم و  یمالـسا ، فورعم  اـم ، روـشک  هعماـج و  رد  دـینیب  یم رگا  هصـالخ  دـینک و  یم هدـھاشم  ار  اـھ  نـیا رگا 

رتشیب و اھدرواتـسد  نیا  میھدـب ، هعـسوت  ار  یمالـسا  مھف  یمالـسا و  ی  هیحور یمالـسا ، تفرعم  ی  هنماد میناوتب  ام  هچرھ  میراد . نام  هعماج رد  ام  هک  تسا  یمالـسا 

. دش دھاوخ  وگلا  مھ  رگید  یاھروشک  یارب  دش و  دھاوخ  رتشیب  رتشیب و 

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ ناتسا  نارگراثیا  ادھش و  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

، یسایس لالقتسا  نیا  یملع ، تفرشیپ  نیا  یلم ، تزع  نیا  تساھامش : نازیزع  نیا  نوخ  هب  قلعتم  اھدرواتـسد  نیا  ی  همھ میتشادن - مھ  ار  اھدرواتـسد  نیا  رگا  ام 

هب زور  نیا  هار ، نیا  رد  یگداتـسیا  نیا  دیآ ، یمن تسد  هب  ناسآ  تلم  کی  یارب  هک  تسا  ییاھزیچ  اھ  نیا ی  همھ هک  ماما ، نانخـس  یبالقنا و  یاھ  نامرآ ندنام  هدـنز  نیا 

- ندش لیدبت  یللملا  نیب حطس  رد  حرطم  تلم  کی  هب  هدش  شومارف  هدنام و  بقع فیعض و  تلم  کی  زا  نتفر ، شیپ  ندرک و  یط  نوگانوگ  یاھشخب  رد  ار  یقرت  جرادم  زور 

. یندرکراختفا دوب و  یندنام  خیرات  رد  دندیرفآ ، اھ  نیا هک  ییاھتمظع  اھتعاجش و  نیا  ادھش و  یاھنادناخ  اھراگدای و  نیا  زاب 

راسمرگ  / ٠٨/٢١/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

لئاسم گرزب ، تلم  کی  اب  بسانتم  ی  هنادنمـشوھ دروخرب  کی  اب  بولطم و  یگنھامھ  کی  رد  هعماج ، نوگاـنوگ  یاھرـشق  روشک و  فلتخم  یاھـشخب  مدرم  مدرم ، داـحآ 

عجار اج  همھ  رد  دیداد و  زورما  امـش  هک  ییاھراعـش  نیمھ  لثم  دننک ؛ یم یراج  نابز  رب  لماک  کرد  اب  ار  یلم  یاھ  نامرآ اھراعـش و  مدرم  دـننک . یم لابند  ار  ناشروشک 

یبلط و تلادع نامتفگ  یتح  مھ  هتشذگ  زا  شیب  زورما  و  دنھد . یم راعش  یللملا  نیب حطس  رد  روشک  یـسایس  یاھتیعقوم  یا و  هتـسھ یژرنا  یملع ، یاھتفرـشیپ  هب 

. تسا مکاح  رقتسم و  روشک  رد  داسف  اب  ی  هزرابم ضیعبت و  عفر 

ناگربخ  / ٠٩/٢٢/١٣٨۵ سلجم  تاباختنا  هناتسآ  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

رد طقف  ناریا ، تلم  روضح  هک  مینک  لایخ  رگا  تساطخ  تسا . زاـتمم  هتـسجرب و  رایـسب  ی  هدـیدپ کـی  روشک ، ی  هرادا فلتخم  یاـھ  هنحـص رد  ناریا  تلم  روضح  ی  هلئـسم

هدوب تلم  یارب  ناشخرد  عطقم  کی  لاس ، تفھ  تسیب و  نیا  لوط  رد  هشیمھ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  تاـباختنا  هلب ، تسا . راد  ناـشن ناـیامن و  تاـباختنا  ی  هنحص

ناریا تلم  روضح  راثآ  هرتسگ و  تاکرب ، قمع ، یلو  تسا ؛ هدـش  بوسحم  دوخ  تشونرـس  رد  مدرم  تلاخد  هب  ماظن  نیا  تلم و  نیا  داقتعا  قمع  ی  هدـنھد ناشن تسا و 

ی هنحص رد  نینچمھ  دوش و  یم هدھاشم  روشک  رد  هک  یا  یداصتقا یعامتجا و  ینف و  یملع و  نوگانوگ  یاھتفرشیپ  یلخاد و  ی  هنحص رد  رگا  زورما  تساھ . نیا زا  شیب 

یاھمشچ نارگلیلحت و  ی  همھ تسا و  یمھم  ی  هدیدپ کی  ناھج  حطـس  هقطنم و  رد  تلم  نیا  یاھتـسایس  ندش  صخاش  یگتـسجرب و  ناریا و  تلم  تزع  یللملا ، نیب

. تسا نوگانوگ  یاھ  هنحص رد  مدرم  روضح  لوصحم  اھ  نیا ی  همھ تسا ، هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  رگشواک  انیب و 

تینیع مسجت و  هنحـص  رد  روـط  نیا ار  یلم  تساوـخ  کـی  دـننک و  یم حرطم  ار  نآ  یتبـسانم  رھ  هب  روـشک و  ی  هطقن رھ  رد  اـم  مدرم  هک  یا - هتـسھ یژرنا  راعـش  نـیمھ 

نز درم و  فلتخم ، یاھرشق  ناوج ، ریپ و  مدرم - داحآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  هنحـص ، رد  مدرم  روضح  تسا . هنحـص  رد  مدرم  ی  هناھاگآ روضح  ی  هدنھد ناشن دنـشخب - یم

باسح هب  ناـشدوخ  یـساسا  ی  هلئـسم ار  ینف  یملع و  تفرـشیپ  یملع و  لـئاسم  دـننادب ؛ ناـشدوخ  لـئاسم  ار  روشک  یـساسا  لـئاسم  روشک - زا  یا  هطقن رھ  رد 

رد مدرم  روضح  اھ  نیا دننک ؛ هبلاطم  حرطم و  اج  همھ  ناشدوخ  یقیقح  تساوخ  کی  ناونع  هب  ار  بالقنا  یساسا  یاھشزرا  هب  نالوئـسم  ماظن و  روشک و  یدنبیاپ  دنروآ ؛

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 28 
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یاـنعم نیا  درذـگ ؛ یم روشک  رد  هک  یثداوح  هب  تبـسن  ندوبن  تبغر  یب ندرکن ؛ اـھر  ار  روـشک  تشونرـس  ندوـبن ؛ تواـفت  یب ینعی  هنحـص  رد  مدرم  روـضح  تسا . هنحص 

. تسا هنحص  رد  روضح 

نآ رب  دروآ ، یم نابز  رب  ار  رکف  نآ  تسا ، رکف  هزیگنا و  یاراد  دوخ  روشک  نوگانوگ  لئاسم  هب  تبسن  شفلتخم - یاھرـشق  شکچوک ، گرزب و  شناوج ، ریپ و  تلم - کی  یتقو 

. تسا هدش  نیمضت  نآ  ی  هدنیآ تسا و  یا  هدنز تلم  تلم ، نیا  دنک ، یم عافد  نآ  زا  درشف و  یم یاپ 

راـنک دـندروآ و  یم راـک  یور  اـھ  نآ عـالطا  نودـب  ار  روـشک  یـسایس  نالوئـسم  ناـگناگیب ، هک  دوـبن  نیا  رد  طـقف  یمالـسا - بـالقنا  یزوریپ  زا  لـبق  اـم - گرزب  تلم  لکـشم 

نازیم یریگ  هزادـنا رگید ، یاھروشک  اب  روشک  ی  هسیاقم روشک ، تفرـشیپ  روشک ، تانایرج  زا  مدرم  هک  دوب  نیا  هلئـسم  اـما  دوب ، یگرزب  تبیـصم  هتبلا  نیا  دنتـشاذگ ؛ یم

داحآ ی  هلئسم روشک  راک  دوب ؛ شدوخ  راک  لابند  دوب ؛ راک  لھا  شدوخ  یارب  دوب ، راک  لھا  یسک  رگا  دندوب . هناگیب  ربخ و  یب یلکب  فادھا ، یوس  هب  روشک  تکرح  تعرس 

و تسھ ، ناتدای  هک  مھ  یـضعب  دنونـش ؛ یم اھرتگرزب  زا  ای  دـنناوخ  یم خـیرات  رد  ای  مھ  اھناوج  دـیدرک ؛ یم هظحـالم  هک  دـش  ناـمھ  مھ  هجیتن  دـش . یمن بوسحم  مدرم 

رد ی  هداـتفا بقع تلم  کـی  هب  تلم  دـش . یم هرادا  هنوـگچ  دـندوب - یللملا  نـیب یاھتـسایس  ی  هچیزاـب اـھ  نآ دوـخ  هـک  یدودـعم - ی  هدـع تـسد  هـب  روـشک  هـک  دـیدید  یم

رب یتسایـس  هچ  درذگ ، یم هچ  روشک  رد  هک  دنتـشادن  اھ  نآ زا  مھ  ربخ  دنتـشادن ؛ نآ  نالک  لئاسم  روشک و  راک  هب  یراک  مدرم  نوچ  دوب ؛ هدش  لیدبت  نوگانوگ  یاھ  هنیمز

نادیم دراو  ار  اھ  نآ مھ  یـسک  دنتـشادن و  یھجوت  اھ  نیا هب  مدرم  دننک ؛ یم تلاخد  روشک  رد  دنراد  یناسک  هچ  تسا ، روشک  راظتنا  رد  یا  هدنیآ هچ  تسا ، مکاح  روشک 

نانآ ترخآ  هب  هن  مدرم و  یایند  هب  هن  مدرم ، نامیا  هب  هن  هک  دـنتفرگ  یم رارق  روشک  یاھراک  سار  رد  هدـع  کی  میدـید : یم هک  دوب  نامھ  مھ  هجیتن  درک . یمن ملع  تفرعم و 

نیا دش ؛ یم رصحنم  یجراخ  یاھبابرا  اب  تسب  دنب و  هب  یـصخش ، یگدنز  ظفح  رطاخ  هب  ناشدوخ و  یـصخش  یگدنز  هب  اھ  نآ یگتـسب  لد دنتـشادن . یگتـسب  لد چیھ 

رد مدرم  روضح  روشک . لئاسم  رد  ریگ  میمـصت روشک و  رایتخا  بحاص  روشک ، بحاص  دندش  مدرم  دنادرگرب ؛ ار  هحفـص  بالقنا  دوب . بالقنا  زا  شیپ  رد  ام  تلم  یگدـنز  عضو 

. تسا مدرم  روضح  عطاقم  زا  عطقم  کی  تاباختنا  تسا . هناشن  کـی  تاـباختنا  هن ، دـنھاوخ ؛ یم تاـباختنا  یارب  طـقف  ار  مدرم  هک  دـنیوگن  یـضعب  تساـنعم . نیا  هب  هنحص 

تسد و هنوگچ  تالکشم  اب  درک ؛ میھاوخ  هچ  میتفر و  شیپ  اجک  ات  میتفر و  شیپ  ردقچ  هکنیا  ی  هغدغد فادھا ، نیا  هب  یگتسب  لد اھفدھ ، ی  هبلاطم اھتساوخ ، ی  هبلاطم

رد قارع ، ی  هلئـسم ی  هراـب رد  امـش  زورما  دنـساسح . هناـیمرواخ  لـئاسم  هب  تبـسن  مدرم  دراد . تیمومع  اـم  مدرم  نیب  رد  اـھ  هغدـغد نیا  زورما  درک ؛ میھاوخ  مرن  هجنپ 

، دـیراد لاوس  دیـساسح ، لئاسم  نیا  هب  تبـسن  ناتریپ  ناوج و  ناناملـسم ، لـئاسم  ی  هراـب رد  نیطـسلف و  مولظم  مدرم  ی  هلئـسم ی  هراـب رد  ناـنبل ، ی  هلئـسم ی  هراـب

درک و ام  روشک  هب  یمالسا  بالقنا  هک  تسا  یگرزب  تمدخ  نیا  تسا و  هنحص  رد  مدرم  روضح  تیصاخ  نیا ، تسا . مادقا  هزیگنا ، نیا  لابند  دیراد . هزیگنا  دیراد و  ماھفتسا 

هب فلتخم  نادیم  رد  بالقنا ، تدم  لوط  رد  ناریا  تلم  هک  دینیب  یم و  تسا . فلتخم  یاھنادیم  رد  ندرک  تفرشیپ  مھ  ندوب  هدنز  ی  هناشن تسا . هدنز  تلم  کی  تلم ، نیا 

نییعت رد  یتـح  ناریا  تلم  دـندرک و  یم یریگ  میمـصت شیارب  دنتـسشن و  یم مھ  رود  نارگید  مھ  ار  وا  دوـخ  تشونرـس  هـک  یتـلم  ناـمھ  تـسا . هدرک  تفرـشیپ  تـعرس 

. تسین ام  فرح  رگید  هکنیا  تسا . هدننک  نییعت هقطنم  لئاسم  رد  وا  شقن  هک  تسا  هدیـسر  ییاج  هب  زورما  تلم ، نامھ  تشادـن ؛ یتلاخد  روشک  ناریدـم  دوخ و  یاسور 

ی هقطنم مھم  لـئاسم  ناریا ، تساوـخ  روـضح و  نودـب  دـننک  یم فارتـعا  هک  تـسا  یناـھج  لـئاسم  رد  یھن  رما و  ناـبحاص  اـیند و  نارادـم  تردـق ناربکتـسم و  فرح  نـیا 

ی همھ دـنک ، یم یراـشفاپ  یزیچ  کـی  رب  تلم  هک  ییاـجنآ  مـھ  ـالمع  تـسناد . ار  ناریا  تـلم  رظن  دـیاب  تساوـخ ؛ ار  ناریا  رظن  دـیاب  تـسین ؛ ندـش  لـح  لـباق  هناـیمرواخ 

قفتم نیا  رب  همھ  یا ، هتـسھ یژرنا  ی  هیـضق نیمھ  رد  دنربب . شیپ  ار  ناشدوخ  فرح  ناریا  تلم  تساوخ  لباقم  رد  دنناوت  یمن مھ - یور  رب  یناھج - تردق  یاھ  هاگتـسد

لحارم هب  ار  دوخ  هک  تسا  هدش  نیا  هجیتن  و  دندرک ؛ یراشفاپ  قح  نیا  ندش  اراد  رب  هچراپکی  ناریا  تلم  اما  دشاب ؛ هتشادن  ار  تفرـشیپ  یروانف و  نیا  دیاب  ناریا  هک  دندش 

. تشاد دنھاوخ  یرتشیب  یاھتفرشیپ  اش هللا  نا  مھزاب  تسین ؛ راک  نایاپ  نیا  هتبلا  و  دنا ؛ هدناسر راک  نیا  ی  هتفرشیپ رایسب 

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

، لاس تفھ  تسیب و  نیا  رد  تیریدـم  توق  ظاحل  زا  یعامتجا ، ظاحل  زا  یتعنـص ، ظاحل  زا  یملع ، ظاحل  زا  ام  تسا ؛ تفرـشیپ  لاـح  رد  زور  هب  زور  مھ  یمالـسا  یروھمج 

. دنک یم راداو  لمعلا  سکع هب  دنک و  یم ینابصع  تحاران و  ار  نمشد  نیا ، تسا . هدش  رت  مکحتسم زور  هب  زور  ناشدنویپ  ماظن ، اب  مدرم  میا . هتفر رتولج  زور  هب  زور 

ناگربخ  / ١٢/٠١/١٣٨۵ سلجم  هرود  نیمراھچ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

تمالـس یعامتجا ، تلادع  تسا و  مدرم  هب  یرادافو  تقادص و  و  ریبدـت ، رد  تمکح  مزح و  مادـقا ، رد  تعاجـش  یعرـش ، فیلکت  هب  یدـنبیاپ  هار ، نیا  یلـصا  یاھ  صخاش

. تسا یمالسا  ماظن  نیا  یاھفدھ  نیرت  مھم ی  هلمج زا  یلم ، تورث  تردق و  یملع ، تفرشیپ  یقالخا ،

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

هب هکنیا  درجمب  دندروآ ، دوجو  هب  ام  تلم  یارب  ار  یعـضو  نینچ  ملاظ  ناھاشداپ  تیافک و  یب یاھتردق  دساف ، یاھتردق  هتـسباو ، یاھتردق  یدامتم  یاھلاس  هک  لاح  نیعرد

تسد هب  یگرزب  یاھتفرشیپ  دش ، یناھج  تاقباسم  یناھج و  یاھتباقر  نادیم  دراو  ام  تلم  دش و  زاب  ام  تلم  یارب  هداج  نیا  هب  دورو  ی  هزاورد یمالسا  بالقنا  ی  هلیسو

رد اھتلم . نایم  رد  تسا  هرھچ  کی  تسا ؛ هدـش  هتخانـش ناشن و  یاراد  تلم  کی  ناھج  رد  زورما  یـسایس ، یاھ  هنیمز رد  مھ  یملع ، یاھ  هنیمز رد  مھ  اـم ، تلم  دروآ .

رد اما  درک ؛ ناربج  دوش  یمن لاس  یـس  لاس و  تسیب  فرظ  رد  ار  هلاس  تسیود یاھ  یگدـنام بقع هتبلا  میتسھ . هتفرـشیپ  نامز  نیا  تبـسن  هب  ام  یملع ، یاھ  هنیمز

رد یا ، هتـسھ یژرنا  ی  هنیمز رد  ام  ناناوج  دـینک ؛ هاگن  امـش  زورما  میا . هتفر ولج  ینامز  تدـم  نیمھ  هب  تبـسن  یرتشیب  رایـسب  تعرـس  اب  ام  لاـس ، دـنچ  تسیب و  نیا 

تفرـشیپ دـش - دـنھاوخ  ناـمداش  دـنوشب ، هاـگآ  ینـشور  هب اـھ  نآ زا  اـم  تلم  رگا  هک  رگید - ی  هنیمز اـھ  هد رد  یعاـخن و  تاـعیاض  ی  هنیمز رد  یداـینب ، یاھلولـس  ی  هنیمز

. دننک بلج  ار  نایناھج  نیسحت  دنشخردب و  ایند  رد  دنا  هتسناوت زورما  ام  روشک  یملع  ناگتسجرب  دنا . هتشاد

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

. یملع رادـتقا  تفرـشیپ و  اب  هلباقم  موس ، و  یداصتقا ؛ گنج  مود ، یناور ؛ گنج  لوا ، منک : یم هصالخ  هلمج  هس  رد  ار  ناریا  تلم  هیلع  یناھج  رابکتـسا  یاھ  همانرب نم 

یارب رتشیب  یسایس  یاھ  تیصخش اھ و  هناسر یتاغیلبت و  یاھ  هاگتـسد دیاب  ار  اھ  نیا هتبلا  دوش . یم هصالخ  هدمع  ملق  هس  نیا  رد  ام  تلم  اب  رابکتـسا  یاھ  ینمـشد

. منک یم ضرع  امش  هب  ار  بلاطم  زا  یا  هصالخ لصفرس و  الامجا  نم  دنھدب . حیضوت  مدرم 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

ناریا تلم  یداصتقا  کرحت  یارب  نادـیم  منک  یم ضرع  نم  دـنھد . رارق  انگنت  رد  یداصتقا  لئاسم  ظاحل  زا  ار  ناریا  تلم  دـنھاوخ  یم تسا . رگید  یکی  مھ  یداـصتقا  گـنج 

هن تسا ؛ زاب  یداصتقا  راک  نادیم  دنک ، لابند  مھ  دیاب  دـشخبب و  ققحت  ار  اھ  نیا هک  تسا  نیا  لابند  هنادـجم  مھ  تلود  دـش و  غالبا  هک  لصا ۴۴  یاھتسایس  اب  تسا . زاب 

ام دـشاب . یداـصتقا  درکیور  دـیاب  روـشک  نـالاعف  درکیور  تـلود و  درکیور  دـعب  لاـس  ود  یکی  اـت  دــیاش  لاـس ٨۶ و  مدرم . داـحآ  یارب  یتـح  دـندنمتورث ، هـک  یدارفا  یارب  طـقف 

هب میرحت  لاح  رد  ام  دنا ؟ هدرکن میرحت  الاح  ات  رگم  دـنزب . یا  هبرـض ام  هب  دـناوت  یمن میرحت  مینک . یم میرحت  هک  دـننک  یم دـیدھت  مینک . افوکـش  ار  نامدوخ  داصتقا  میناوت  یم

یطئارش رد  میرحت  میا . هدیسر روشک  رد  عیسو  یاھ  یگدنزاس نیا  هب  میرحت  لاح  رد  ام  میا ؛ هدیسر یملع  یاھتفرشیپ  هب  میرحت  لاح  رد  ام  میا ؛ هدیسر یا  هتسھ یژرنا 

ود یکی  یتح  و  تسا ، نآ  لوا  زورما  هک  یلاس  رد  روشک  درکیور  دـنک . رتشیب  تیلاعف  شالت و  یارب  ار  اـم  تمھ  هک  تھج  نیا  زا  دوش ؛ ماـمت  اـم  عفن  هب  تسا  نکمم  یتح 

دنناوـت یم هـک  یدارفا  یتـح  دـنراد ، یراذـگ  هیامرـس ییاـناوت  هـک  یناـسک  دـننک . هدافتـسا  دـیاب  هـمھ  لـصا ۴۴  یاھتــسایس  زا  دـشاب . یداـصتقا  درکیور  دـیاب  دــعب ، لاـس 

کیرش رگیدکی  اب  هار  نیا  رد  دنناوت  یم دننک ؛ یراذگ  هیامرس دنناوت  یم مدرم  فلتخم  فونص  مدرم و  داحآ  دراد . هار  اھ  نیا دنھد ، ماجنا  تکرش  عامتجا و  اب  ار  یراذگ  هیامرس

زا دـنناوت  یم مھ  مدرم  داحآ  ی  هیقب تسا - هعماج  نیئاپ  کھد  ود  لام  هک  دوش - یم لماش  ار  رفن  نویلیم  هد  ابیرقت  هک  یتلادـع  ماھـس  رب  هوالع  دنـشاب . میھـس  دـنوش و 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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تورث دـیلوت  یانعم  هب  اھتـسایس  نیا  دـنیوگب . اھ  نآ هب  یداصتقا  یاھتیلاعف  رد  ار  مدرم  تکراشم  یاھ  هار دـیاب  یتلود  نیلوئـسم  دراد . هار  دـننک ؛ هدافتـسا  اھتـسایس  نیا 

یزارد تسد یموـمع  لاوـما  هب  یـسک  تقو  کـی دراد . قرف  نارگید  تورث  تراـغ  اـب  تورث  دـیلوت  تسا . عناـم  یب یمالـسا  رظن  زا  تورث  دـیلوت  تـسا . هعماـج  یارب  یموـمع 

سدقم و عراش  رظن  زا  تورث  دیلوت  ینوناق ، قیرط  زا  اما  تسا ؛ عونمم  اھ  نیا دسر ؛ یم یدام  یاھدرواتـسد  هب  نوناق  زا  یوریپ  نودب  نوناق و  یب یـسک  تقو  کی دنک ، یم

ییارگ فرصم دینکن . فارسا  اما  دینک ، دیلوت  تورث  دیوگ  یم ام  هب  مالسا  دشابن . فارسا  شرانک  رد  اھتنم  دننک ، دیلوت  ار  تورث  تسا . نسحتـسم  بولطم و  مالـسا ، رظن  زا 

رد ازاـن  دـکار و  تروص  هب  هن  ار  لاـم  دـینکب . رگید  تورث  دـیلوت  یارب  یا  هلیـسو ار  ناـمھ  زاـب  دـیروآ ، یم تسد  هب  تورث  دـیلوت  زا  هک  هچنآ  تسین . مالـسا  لوبق  دروـم  یطارفا 

، اھ نیا هب  هجوت  اب  اما  دـینک ؛ یگدـنز  مزال  ریغ  یاھزیچ  رد  فرـص  ار  نآ  لام ، فرـصم  رد  یراگنلو  یجرخلو و  تروص  هب  هن  تسا - ندرک  زنک  شمـسا  مالـسا  رد  هک  دـیروایب -

هک دوشب  یروط  تسا . نیا  لصا ۴۴  یاھتسایس  لصا ۴۴ و  حور  دـنرب . یم دوس  نآ  زا  همھ  تسا ؛ روشک  مومع  تورث  مدرم ، داحآ  تورث  دـینک . دـیلوت  ناتدوخ  یارب  ار  تورث 

. تسا یمومع  هافر  هار  رد  دنلب  ماگ  کی  نیا  دننک ؛ ادیپ  یشیاشگ  دنناوتب  مدرم  دوش ؛ عونتم  فیعض ، تاقبط  صوصخب  مدرم ، داحآ  یدمآرد  عبانم 

یاھتلود دنیوگ  یم هریغ  یـسایس و  یاھوگتفگ  رد  اھ ، هتفگ رد  تسا . یا  هتـسھ یژرنا  ی  هلئـسم نیمھ  شمھم  ی  هنومن کی  مھ  یملع  تفرـشیپ  اب  ی  هلباقم دروم  رد 

اب ناریا  تلم  رگم  میتساوخ ؟ هزاجا  یـسک  زا  یا  هتـسھ تردـق  ندروآ  تسد  هب  یارب  ام  رگم  دنـشابن . بخ  دنتـسین ؛ قفاوم  ناریا  رد  یا  هتـسھ تردـق  ندوب  اراد  اـب  یبرغ 

نم دـشاب . هتـشاد  ار  یژرنا  نیا  تسا  لـیام  تسا و  قفاوم  ناریا  تلم  دیـشابن . قفاوم  بخ  میتسین ؟ قفاوم  اـم  دـنیوگب  هک  تسا  هدـش  نادـیم  نیا  دراو  نارگید  ی  هزاـجا

رد روشک  نیلوئسم  رگا  زورما  تسا . تدمدنلب  زاین  کی  تسا ، ترورض  کی  ام  روشک  یارب  یا  هتسھ یژرنا  هک  متفگ  اجنیا  رد  نیدرورف  لوا  زور  عامتجا  رد  مھ  هتـشذگ  لاس 

هن یگدنز - یارب  ییاناوت  نیا  یا و  هتـسھ یژرنا  هب  ناریا  روشک  ناریا و  تلم  درک . دنھاوخ  هذخاوم  ار  اھ  نآ دـعب  یاھلـسن  دـننک ، یھاتوک  یا  هتـسھ یژرنا  ندروآ  تسد  هب 

زاین نتخادـنا ، رطخ  هب  ار  روشک  ی  هدـنیآ دراد ؟ یموزل  هچ  دراد ؟ یموزل  هچ  اقآ ! هک : دـننک  یم رارکت  ار  نمـشد  فرح  نامھ  دننیـشن  یم یا  هدـع دراد . جایتحا  حالـس - یارب 

یزور کی  مینک ؛ فرـصم  میرادرب  ار  تفن  زورما  دننک ؟ تنایخ  هدنیآ  یاھلـسن  هب  دنراد  قح  روشک  نیلوئـسم  ایآ  درادن ؟ یلاکـشا  نیا  نتفرگ ، هدیدن  یلکب  ار  روشک  یاھادرف 

دنک زارد  زاین  تسد  دوخ ، یگدنز  تکرح  یارب  دوخ ، ییانـشور  یارب  دوخ ، یامرگ  یارب  دوخ ، ی  هناخراک یارب  دوخ ، قرب  یارب  ناریا  تلم  زور  نآ  دش . دھاوخ  مامت  تفن  نیا 

ار تفن  ندش  یلم  هک  ییاھنامھ  دـننک . یم رارکت  ار  نمـشد  فرح  یا  هدـع تسا ؟ زیاج  روشک  زورما  نیلوئـسم  یارب  نیا  دـنھدب ؟ یژرنا  وا  هب  ات  رگید  یاھروشک  یوس  هب 

زورما اھنامھ  تسا - رتگرزب  وا  زا  نیا  دوب ؛ کچوک  راک  نیا  هب  تبسن  راک ، نآ  هک  دننک - یم دیجمت  زورما  تفرگ ، ماجنا  یناشاک  هللا  تیآ موحرم  قدصم و  رتکد  ی  هلیسو هب  هک 

راکتبا اب  میتفر ، شیپ  هار  نیا  رد  اـم  تسین . لوبق  لـباق  اـھ  نیا دـنتفگ . یم زور  نآ  یناـشاک  قدـصم و  نیفلاـخم  هک  دـننز  یم ار  یفرح  ناـمھ  یا  هتـسھ یژرنا  هب  تبـسن 

میرادن یفرح  ام  درادن ؛ مھ  یداریا  تسا ، یا  هتسھ سناژآ  مشچ  لباقم  رد  ام  یاھتیلاعف  ی  همھ دندرکن . مھ  ینوناق  یب چیھ  ام  روشک  نیلوئـسم  میتفر . شیپ  نامدوخ 

لباقم یاھتردق  یارب  للم ، نامزاس  تینما  یاروش  زا  ندرک  یرازبا  ی  هدافتـسا هلئـسم ، نیا  یارب  ناریا  تلم  یور  ندروآ  دراو  راشف  ندرک و  لاجنج  دشاب . اھ  نآ رظن  ریز  هک 

هدـیدن هار  نیا  زا  ار  ملـسم  قح  نیا  دـنھاوخب  و  دـننک ، یرازبا  ی  هدافتـسا تینما  یاروش  زا  دـنھاوخب  دـشاب  رارق  رگا  میوگب ؛ نم  ار  نیا  دروآ . دـھاوخ  راب  هب  نایز  ناریا  تلم 

. درک میھاوخ  مینک و  ینوناق  یب میناوت  یم مھ  ام  دننک ، ینوناق  یب دنھاوخب  اھ  نآ رگا  میداد ؛ ماجنا  یللملا  نیب نیناوق  قبطرب  میداد ، ماجنا  هک  ار  هچنآ  زورما  ات  ام  دنریگب ،

تیفرظ ی  همھ زا  دننک ، ضرعت  اھ  نآ هب  هک  ینانمـشد  لباقم  رد  ناریا  نیلوئـسم  ناریا و  تلم  دننادب  دیدرت  نودب  دننک ، راتفر  تنوشخ  روز و  لامعا  دیدھت و  اب  دـنھاوخب  رگا 

. درک دنھاوخ  هدافتسا  ندز  هبرض  یارب  دوخ 

ماظن  / ٠١/١٧/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ادخ و هب  لکوت  نید و  هب  کسمت  ینعی  دوخ ، یونعم  تردق  یملع و  تفرـشیپ  یارب  دنک ؛ شالت  دوخ  لالقتـسا  یارب  دنک ؛ شالت  دوخ  تزع  یارب  دیاب  یمالـسا  یایند  زورما 

، هدعو نیا  هب  دامتعا  اب  هرـصنی .» نم  نرـصنیل هللا  و   » هک تسا  یھلا  زجنم  ی  هدـعو تسا ؛ یھلا  ی  هدـعو نیا  هزجنم .» کدابعل  کتادـع   » و دـنک . شالت  ادـخ  کمک  هب  نیقی 

یعامتجا لمع  تسا ، یملع  لمع  تسا ، ینالقع  لمع  تسا ، یرکف  لمع  لمع ، نیا  تسین ؛ نتفرگ  تسد  گنفت  طـقف  لـمع ، نیا  دـنوشب . لـمع  کرحت و  نادـیم  دراو 

لصتم رگا  یمالسا  یاھتلود  یمالسا . یاھتلود  مھ  دنوش ، یم عفتنم  اھتلم  مھ  نیا ، زا  مالسا . یایند  داحتا  هار  رد  همھ  ادخ و  یارب  همھ  تسا ؛ یـسایس  لمع  تسا ،

رگا اما  دروآ . یمن تردـق  اھ  نآ یارب  نیا ، ییاکیرما ؛ رادمتـسایس  نالف  اکیرما و  ریفـس  هب  دنـشاب  یکتم  ات  دـش ، دـنھاوخ  رت  یوق دنـشاب ، یمالـسا  تما  نارکیب  یاـیرد  هب 

ار یمالـسا  تلود  کی  دناوتب  رابکتـسا  ارچ  دـنوش ، کیدزن  مھ  هب  دـنوش ؛ لصتم  ناشورخ  میظع و  یایرد  نیا  هب  یمالـسا و  تما  هب  مالـسا ، یایند  هب  یمالـسا  یاھتلود 

مجسنم دحتم و  یمالسا ، یاھتلود  دننک . هجوت  هلئسم  نیا  هب  دیاب  همھ  رگید ؟ تلود  کی  غارـس  دورب  دعب  دسرب ، وا  باسح  هب  دنک ؛ ادج  نارگید  زا  ار  وا  دھدب و  رارق  فدھ 

. دنناوت یم هک  دننادب  دنشاب و 

ناملعم  / ٠٢/١٢/١٣٨۶ رادید  رد  تانایب 

لوغشم یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  رد  متـشاد و  یروھمج  تسایر  تیلوئـسم  هدنب  هک  ینامز  نامھ  زا  فرط ، نیا هب  شیپ  لاس  جنپ  تسیب و  زا  اھلاس و  نیا  لوط  رد 

فدـھ هس  نمـشد ، هک  مدرک  ضرع  لاـسما  لوا  نم  دـندوب . نیملعم  ی  هعماـج نمـشد ، یاـھ  هئطوت یاـھ  جاـمآ زا  یکی  مدوـب ، تاـنایرج  دـھاش  کـیدزن  زا  مدوـب و  تمدـخ 

یاھـسانشراک نـیرت  هدـیزرو دریگ و  یم رودزم  دـنک ؛ یم جرخ  رـالد  دـنک ؛ یم بـیقعت  دـجب  ار  یلم  یگچراـپکی  نتـسکش  یداـصتقا و  یگدـنام  بـقع یملع ، یگدـنام  بـقع

ار یتفرـشیپ  یملع ، ظاحل  زا  میروخب ؛ تسکـش  مینامب و  بقع  یداصتقا  ظاحل  زا  ینعی  دریگب ؛ ماجنا  روشک  رد  راک  هس  نیا  ات  دزادـنا  یم راک  هب  ار  یتینما  یاـھ  سیورس

لاـبند ار  فدـھ  هس  نیا  دراد  نمـشد  میتـفیب . مھ  ناـج  هب  مینکـشب و  دراد  دوـجو  هک  ار  یتدـحو  نیا  مھ  یلم  یگچراـپکی  ظاـحل  زا  مینک ؛ فـقوتم  تسا  دـش  عورـش  هـک 

یاھتیلاعف جوا  زورما  هتبلا  یعاـمتجا . تدـحو  شخب  رد  مھ  یملع ، تفرـشیپ  شخب  رد  مھ  دـننیملعم ؛ مھم ، یاـھ  جاـمآ زا  یکی  فدـھ ، هس  نیا  زا  شخب  ود  رد  دـنک . یم

هئطوت و جوم  نیا  لباقم  رد  ما . هدوب شدھاش  کیدزن  زا  هدـنب  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  اھ  هئطوت نیا  مھ  لبق  لاس  جـنپ  تسیب و  لاس ، تسیب  نیمھ  زا  اما  تسا ؛ نمـشد 

شالت دندرک و  یعس  یلیخ  تسا . نیمھ  شگرزب  دھاش  کی  دنا ، هزیکاپ ام  نیملعم  ی  هعماج منک  یم ضرع  هک  نیا  دنا . هداتسیا هوک  لثم  نیملعم  ی  هعماج هئطوت ، راشف 

. دنا هداتسیا نیملعم  مھزاب  دنناوت و  یمن مھزاب  دنتسناوتن ؛ اما  دنروایب ، دوجو  هب  مدرم  داحآ  نیب  یگرزب  یروخلد  فالتخا و  کی  نیملعم  قیرط  زا  دندرک 

نازومآشناد  / ٠٢/١٩/١٣٨۶ یمالسا  یاھنمجنا  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تیونعم و تیمکاح  مچرپ  ناریا  تلم  تسین . سدقم  عافد  نارود  زا  رتمک  میتشاد ، هک  یرگید  فیرظ  ناوارف  یاھـشلاچ  ام و  رگید  یایاضق  هک  منک  ضرع  مھاوخ  یم نم  اما 

یاھروشک نیمھ  رد  صوصخب  ابیرقت ، ایند  طاـقن  همھ  رد  اـھناسنا  زورما  هک  تسا  تسرد  تسا . مھم  یلیخ  نیا ، هتفرگ . تسد  رد  هتـشارفارب و  یرـشب  یگدـنز  رب  ار  نید 

نیا یارو  یزیچ  لابند  مگردرـس  اھناوج  دـنز و  یم رپ  دنـسانش - یمن ار  تیونعم  نآ  مھ  تسرد  هک  یتیونعم - کی  یارب  ناشلد  دـنا ؛ هدـش هدز  لد تیدام  زا  یداـم ، یبرغ و 

، نارگتراغ نیمھ  ینعی  ایند ؛ یداصتقا  یاھتیریدم  ملاع ، ی  هدننک هرادا یاھتردـق  اما  دـنتیونعم ؛ لابند  هدـش ؛ یداع  اھ  نآ یارب  هک  دنتـسھ  یدام  تاذـل  نیا  یدام و  رھاوظ 

نینچ کی  رد  تسھ . مھ  عنام  اما  تسھ ؛ قوش  دننک . ادیپ  هار  تیونعم  تمس  هب  اھتلم  دنراذگ  یمن دیئوگ ، یم یناھج  رابکتسا  نآ  هب  امش  هک  نیمھ  ینعی  نارگلواپچ ،

مھ همھ  تسھ و  سرد  هک  یونعم  یدام و  یاھتورث  نیا  اب  ناوج ، همھ  نیا  اـب  ساـسح  ی  هطقن کـی  رد  گرزب  روشک  کـی  تلم ، کـی  ینعی  یمالـسا ؛ یروھمج  یئاـیند ،

یملع و تفرشیپ  هب  تینما ، هب  هافر ، هب  یتخبـشوخ ، هب  تداعـس ، هب  تیونعم  هیاس  رد  ار  اھناسنا  مھاوخ  یم نم  دیوگ  یم هتفرگ ، تسد  رد  ار  تیونعم  مچرپ  دنناد ، یم

یاھشور دنک ؛ یم لطاب  ار  اھ  نآ یاھ  هفـسلف تسا و  یناھج  رابکتـسا  هب  تبـسن  گرزب  یبلطدروامھ  کی  نیا  تسا . یندش  نیا ، هک  هدرک  تباث  و  مناسرب ؛ لالقتـسا  هب 

. درب یم لاوس  ریز  هرسکی  ار  اھ  نآ

اذـل دوـش . یم زاـب  تیوـنعم  تمـس  هب  نتفر  یارب  اـھتلم  هار  یوـلج  یمیظع  ی  هزاورد کـی  دـناسرب ، یقرت  ملع و  تفرـشیپ و  یاـھ  هلق هب  ار  شدوـخ  دـناوتب  تـلم  نـیا  رگا 

نیا هب  دناوتن  تلم  نیا  هکنیا  یارب  دننک ، یم هدافتسا  یداصتقا  یسایس و  یاھراشف  زا  دننک ؛ یم ریقحت  دننک ؛ یم وس  تاغیلبت  دننک ؛ یم تفلاخم  دننک ؛ یم ینکـشراک 

. دھد یم ناشن  ار  شدوخ  ناوج  یورین  شقن  هک  تساجنیا  دھد ؛ یم همادا  ار  هار  تسا و  یخسار  مزع  تلم ، نیا  مزع  ام و  مزع  اما  دسرب ؛ دوصقم 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 30 
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نازومآشناد  / ٠٢/١٩/١٣٨۶ یمالسا  یاھنمجنا  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، درخ یورین  ینعی  دینک ؛ لیصحت  شزرو . بیذھت ، لیـصحت ، میوگ : یم اھناوج  هب  نم  متفگ  یرگید - عمج  کی  ای  دوب  امـش  عمج  رد  ارھاظ  اھناوج - هب  شیپ  لاس  هس  ود  نم 

الومعم دنراد ، روضح  هک  یئاھ  ناتسریبد رد  یزومآ  شناد یمالـسا  نمجنا  یاھ  هچب هک  تسا  نیا  مراد ، نم  هک  یـشرازگ  دمحلا   دوش . تیوقت  امـش  رد  ملع  زغم ، رکف ،

زا دشاب . روط  نیا دیاب  تسا ، یبوخ  زیچ  یلیخ  نیا ، دشابن - روج  نیا اج  همھ  تسا  نکمم  الاح  تسھ - ناشیاھ  یا هرود مھ اھ و  یسالکمھ سرد  زا  رتھب  مھ  ناشسرد 

، میظع یانب  نیا  هک  دیشاب  ینوتس  کی  دیھاوخ  یم امش  هکنیا  یارب  دنک ، رثا  یرگید  رد  امـش  فرح  هکنیا  یارب  طقف  هن  دیربب ؛ شیپ  دینک ، تیوقت  ار  ناتدوخ  یملع  ظاحل 

. دوش انب  دتسیاب و  اپرس  رب  اھنوتس  نیا  یور  رب  ناریا - تلم  تفرشیپ  تیندم و  خاک  للجم - خاک  نیا 

دھشم  / ٠٢/٢۵/١٣٨۶ یسودرف  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

یداصتقا و یاھ  هنیمز رد  مھ  یللملا ، نیب ی  هنیمز رد  مھ  یـسایس ، ی  هنیمز رد  مھ  یعامتجا ، ی  هنیمز رد  مھ  یملع ، ی  هنیمز رد  مھ  ام  نونک ، اـت  مھ  بـالقنا  زا  دـعب 

هک دـینک  هسیاقم  ات  دـیرادن  مشچ  یولج  ار  هتـشذگ  ی  هخـسن دـیتسھ ، امـش  هک  ام  زورما  یوجـشناد  ام ، زورما  ناوج  تسا . روآ  تھب میا ، هدرک هک  ییاھتفرـشیپ  ینارمع 

هاگن دراد  قیقحت  یملع و  تفرـشیپ  یملع و  کرحت  ی  هقباس لاس  تسیود  الثم  هک  یا  هتفرـشیپ روشک  کی  اب  ار  ناـتروشک  زورما  امـش  دوب . هچ  زور  نآ  تسا و  هچ  زورما 

هـسیاقم دوب ، هک  هچنآ  اب  دیاب  ار  روشک  تسین . یا  یملع ی  هسیاقم هسیاقم ، نیا  اما  هلب ؛ تسھ ، مھ  تسرد  تسا . دوبمک  دیئوگ  یم دراد ، دوبمک  دینیب  یم دـینک ، یم

هتبلا تسایند . ی  همھ رد  لوا  تاجرد  رد  ای  لوا  ی  هجرد رد  ناریا  یملع  دـشر  یناھج ، یاھرامآ  رد  زورما  درک . هسیاقم  راوج  مھ هباشم و  یاھروشک  اب  دـیاب  ار  روشک  درک ؛

هاگن ناتدوخ  یئوجـشناد  طیحم  رد  امـش  ار  شیاھ  هنومن الاح  تسا . هدوب  تفرـشیپ  اھ  هنیمز ی  همھ رد  هدـش ، هک  ییاھراک  اـما  میبقع ؛ یلیخ  زونھ  تعرـس ، نیمھ  اـب 

کی هدش . ربارب  هد  زا  شیب  دیاش  مھ  اھتفرشیپ  اھ و  هتشر اھھاگشناد و  دادعت  هدش و  ربارب  هد  وجشناد  تیعمج  هدش ؛ ربارب  ود  بالقنا  زا  دعب  زا  ناریا  روشک  تیعمج  دینک .

لوقعلاریحم اھتفرشیپ  نیا  دنک . تسرد  شدوخ  دناوت  یم ام  روشک  ار  اھ  یروانف نیرت  هدیچیپ زورما  اما  میدرک ؛ یم یئادگ  نارگید  زا  یتسیاب  ام  ار  هلیـسو  نیرت  هداس یزور 

دنراد قیدصت  مھ  نارگید  ار  نیا  تسا ؛ روآ  تفگش تسا ؛

دھشم  / ٠٢/٢۵/١٣٨۶ یسودرف  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

ی هشقن هک  دـشاب  نیا  دـیاب  ناشاھراک  نیرتگرزب  زا  یکی  هاگـشناد - هزوح و  مھ  ام - روشک  ناگبخن  ی  هعومجم اـم ، روشک  یھاگـشناد  ی  هعومجم میوگب  مھاوخ  یم نم 

دناوت یمن وا  دـھدب ؛ تاجن  ار  روشک  دـناوت  یمن وا  دـنرپسن . یبرغ  یاھ  یزاسلدـم یبرغ و  یوگلا  هب  لد  دـننک ؛ میظنت  مالـسا  ینابم  ساـسا  رب  ار  روشک  تفرـشیپ  عماـج 

تـسایس هب  عجار  تسایـس ، هب  عـجار  داـصتقا ، هب  عـجار  دنتـسھ و  یقیقحت  یملع و  زکارم  رد  اـی  یزیر  هماـنرب زکارم  رد  هک  یناـسک  دـنک . میظنت  ار  اـم  روـشک  تفرـشیپ 

ای یناھج  کناب  یاھلومرف  برغ ، یداـصتقا  یاـھلومرف  ار ؛ یبرغ  یاـھلومرف  هک  دنـشابن  نیا  لاـبند  دـننک ، یم رکف  راـک و  روشک  رگید  یتاـیح  لـئاسم  هب  عجار  یللملا و  نیب

. میرادـن بصعت  ام  مینک ؛ یم هدافتـسا  ناشملع  زا  هتبلا  تسین . ام  یارب  دـیفم  یاـھ  هیرظن اـھ ، هیرظن نآ  هن ، دـننک ؛ قیبطت  روشک  لـئاسم  اـب  ار  لوپ  یللملا  نیب قودـنص 

. میزیرب یتسیاب  نامدوخ  زاین  قبطرب  نامدوخ ، رکف  قبطرب  ار  هشقن  اما  مینک ؛ یم هدافتسا  حلاصم  زا  مینک . یم هدافتسا  دشاب ، یملع  ی  هبرجت یملع ، تفرشیپ  اجرھ 

لباقم رد  ینعی  لالقتسا  میھدب . ناشن  نامدوخ  زا  زیچ  همھ  رد  ار  لالقتـسا  نیا  یتسیاب  ام  تسا . هدش  ایند  ی  همھ رد  یندز  لثم  ی  هنومن کی  ام  تلم  لالقتـسا  زورما 

ار نآ  تسا ، قبطنم  ام  یاھ  نامرآ ام و  یاھفدـھ  اب  هک  هچنآ  تسام ، تحلـصم  هک  هچنآ  تسام ، تعفنم  هک  هچنآ  میریگن . دوخ  هب  لاـعفنا  تلاـح  ملاـع ، نادـنمتردق  تکرح 

یا هرود کی  دـنک . تمواقم  اھراشف  لباقم  رد  هک  دراد  ار  تردـق  نیا  هک  هداد  ناشن  ام  تلم  و  میریگن . رارق  نمـشد  یـسایس  راک  نمـشد و  تاغیلبت  راشف  ریز  مینک ؛ لاـبند 

نآ زا  دعب  درک . لمحت  تردق  لامک  اب  تلم  یلو  دنداد ، رارق  هلاس  تشھ تخس  نیگنـس و  گنج  کی  راشف  ریز  ار  تلم  نیا  دنداد و  مھ  تسد  هب  تسد  ملاع ، برغ  قرش و 

یداصتقا میرحت  اـم  هک  تسا  هدوب  یک  دـننک ! یم دـیدھت  یداـصتقا  میرحت  هب  ار  اـم  هزاـت  ـالاح  میتشاد . رارق  یداـصتقا  میرحت  راـشف  ریز  یتاـغیلبت ، یاـھراشف  ریز  زورما ، اـت 

؛ دـنناد یم مھ  اھ  یبرغ ار  نیا  میدروآ . تسد  هب  یداـصتقا  میرحت  یاوھ  لاـح و  رد  ار  اـھ  نیا ریغ  یا و  هتـسھ ی  هنیمز رد  یملع  یاھتفرـشیپ  نیمھ  اـم  میـشاب ؟ هتـشادن 

؛ دننک لوبق  دنونـشب و  دنتـسین  رـضاح  هک  دنبرغ  ینابم  برغ و  رکفت  برغ و  فرح  ی  هتفیرف بوذجم و  یردق  هب  هک  دنتـسھ  یا  هدـع هنافـساتم ، لخاد  رد  هتبلا  دـنمھف . یم

! دننک یمن لوبق  اھ  نیا دننکن ، قیدصت  نارگید  ات  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  روشک  رد  یملع  تفرشیپ  هک  مھ  ار  هچنآ  یتح 

یسودرف  / ٠٢/٢۵/١٣٨۶ هاگشناد  رد  ناسارخ  ناتسا  یاھهاگشناد  دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

هک یناتسا  رھش و  نیا  نادنمشناد  ناملاع و  ی  هعومجم روضح  تھج  هب  الوا  تسا . هدنب  یارب  تاسلج  نیرت  باذج نیرت و  نیریـش زا  یکی  یددعتم  تاھج  هب  هسلج ، نیا 

زا یـضعب  اب  مراد - یھاگـشناد  ی  هعومجم نیا  اـب  هدـنب  هک  یزیگنا  هرطاـخ قباوس  رطاـخ  هب  اـیناث  تسا ؛ هدوب  فورعم  یرورپ  ققحم یرورپ و  ملاـع یرورپ و  ملع هب  زاـبرید  زا 

عمج زا  ییاھ  هعومجم اب  و  ینادـنز ؛ مھ یدوھرف  رتکد  یاقآ  اب  هنامیمـص ؛ رایـسب  یاھ  یراکمھ کیدزن و  یاھ  تقافر اھ و  یتسود دـنراد ، روضح  هسلج  نیا  رد  هک  ینازیزع 

هدھاشم هک  تھج  نیا  زا  اثلاث  دنک ؛ یم هدنز  ار  یدایز  یاھ  هرطاخ نم  یارب  میا - هتـشاد راوشد  یاھ  نارود رد  ناجیھرپ  یاھرادـید  ناوارف و  تاسلج  هاگـشناد ، نیا  یملع 

زا یلیخ  دریگب . شود  رب  ار  راـختفا  مچرپ  دـناوت  یم ناـناوج ، نآ  یداتـسا  تکرب  هـب  اـم  هاگـشناد  زورما  هـک  دـنا  هدرک ییاـھ  تفرـشیپ مـلع  ی  هـصرع رد  اـم  ناـناوج  مـنک  یم

وزج ملع ، ناراد  مچرپ وزج  دیتاسا ، وزج  دـمحب هللا  زورما  دـندناوخ ، یم سرد  ناوارف  تالکـشم  یالبال  رد  راشف ، یکیرات و  قانتخا و  نارود  نآ  رد  هک  یناناوج  نایوجـشناد و 

هک تسا  یرگید  شخب  مھ  نیا  دنتسھ . رگید  یاھاج  نارھت و  رد  مھ  ناش  یضعب دنتسھ ، امـش  عمج  نیمھ  رد  ناش  یـضعب دنوش ؛ یم بوسحم  ملع  ی  هصرع ناروآون 

. دنک یم زیزع  یمارگ و  ار  عامتجا  نیا  نم  یارب 

یسودرف  / ٠٢/٢۵/١٣٨۶ هاگشناد  رد  ناسارخ  ناتسا  یاھهاگشناد  دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

ماـجنا یـسودرف  هاگـشناد  ار  راـک  نیا  هک  منک  یمن عـقوت  هتبلا  مدرک . حرطم  هتـشذگ  لاـس  رد  ار  نیا  نم  هک  تسا  روـشک  یملع  تکرح  ی  هشقن ی  هلاـسم هلئـسم ، کـی 

یلک ی  هشقن هب  روشک ، رد  ملع  تفرـشیپ  یارب  ام  دـینک . رکف  نیا  یور  دوشب ؛ میھـس  راک  نیا  رد  یـسودرف  راد  هشیر راد  ناوختـسا هاگـشناد  هک  منک  یم عقوت  اما  دـھدب ،

رد دـنوش ؟ یم لصتم  مھ  هب  هدـنکارپ ، یملع  ازجا  نیا  هنوگچ  میریگبارف ؟ میھاوخ  یم ار  یزیچ  هچ  مینک ؟ قیقحت  میھاوخ  یم یزیچ  هچ  ی  هراـب رد  میراد . جاـیتحا  یملع 

، یملع ی  هشقن هتبلا  تسین . ریذـپ  ناـکما روشک  یارب  یملع ، ی  هشقن کـی  اـب  زج  اـھ  نیا درب ؟ هرھب  روشک  تکرح  روشک و  ی  هدـنیآ یارب  دوش  یم اـھ ، نیا لاـصتا  زا  اـجک 

یرگید زیچ  دنک و  رییغت  یلکب  یملع  ی  هشقن رگید  لاس  هد  دشاب ، زیچ  کی  یملع  ی  هشقن هھرب  نیا  رد  تسا  نکمم  تسا . راد  نامز راد و  تدم تسین ؛ یمئاد  ی  هشقن

نیب رد  راک  نیا  ات  دـننک  کمک  یـسودرف - هاگـشناد  هچ  یکـشزپ ، هاگـشناد  هچ  امـش - هاگـشناد  مراد  راـظتنا  هنیمز  نیا  رد  تسا . مزـال  یملع  ی  هشقن نیا  نکیل  دـشاب ؛

. تسا هلئسم  کی  مھ  نیا  دوشب . یمومع  ی  هبلاطم کی  هب  لیدبت  ام ، یھاگشناد  یاملع  نادنمشناد و  نیب  رد  نیققحم و  نیب  رد  دیتاسا و 

اھهاگشناد  / ٠٢/٣١/١٣٨۶ ییوجشناد  جیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نآ مدرک و  هدـھاشم  مـسجم  روـط  هـب یجیـسب  زیزع  ناـناوج  امـش  تاـنایب  رد  مدرک ، یم شـالت  نآ  یارب  متـساوخ و  یم ادـخ  زا  متـشاد ، وزرآ  نـم  هـشیمھ  هـک  یزیچ  نآ 

طیحم رد  یملع و  طیحم  رد  ناوج  روضح  تیمھا  جیـسب و  تیمھا  ناھج ، لئاسم  روشک و  لئاسم  زا  یلاعتم  کرد  کی  نشور ، فافـش و  تینھذ  کی  دوجو  زا : تسترابع 

هک ینازیزع  تانایب  رد  دـننک ، تفرـشیپ  اھ  نآ رد  دـننک و  هجوت  اھ  نآ هب  ام ، یبالقنا  نموم و  ناوج  ی  هعماج هک  مدرک  یم شالت  هشیمھ  نم  هک  ییاھرظن  هطقن یـسایس .

. دش یم رتشیب  ساسحا  نیا  رواب و  نیا  دندرک ، یم تبحص  مھ  یرتشیب  دادعت  رگا  منئمطم  مدرک . هدھاشم  هلمجلا  یف دندرک ، تبحص 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 31 
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اھهاگشناد  / ٠٢/٣١/١٣٨۶ ییوجشناد  جیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هک ار - تلود  هکنیا  یارب  یداـصتقا ؛ ظاـحل  زا  روشک  نتـشاد  هگن  بقع  لوا : دـنک . یم لاـبند  ار  فدـھ  هس  دوخ ، یاـھ  هشقن قبط  نمـشد  متفگ ؛ دھـشم  رد  لاـس  لوا  نم 

دیاب نمشد  یاھ  هشقن قبط  روظنم ، نیا  یارب  یداصتقا  عضو  اذل  دنھدب ؛ هولج  تیافک  یب قیالان و  دمآراکان و  تسا - یمالـسا  یاھـشزرا  راداوھ  رادافو و  یبتکم و  یتلود 

ظاحل زا  هک  درادـن  نیا  زج  یا  هراچ ناریا  تلم  درک . دـھاوخن  تفرـشیپ  یقرت و  ملع ، نابدرن  اـب  زج  روشک ، ی  هدـنیآ هکنیا  یارب  یملع ؛ نتـشاد  هگن  بقع  مود : دـنامب . بقع 

ناریا و تلم  نیب  اـی  ناریا - تلم  نیب  هک  یماجـسنا  داـحتا و  ندز  مھ  رب  موـس : تسا . هداد  ادـخ  مھ  ار  شدادعتـسا  دورب ؛ شیپ  مـلع  رد  دـنک و  تیوـقت  ار  شا  هـینب یملع 

. میدرک حرطم  ار  یمالسا » ماجسنا  یلم و  داحتا   » راعش تقو  نآ  هک  دراد ؛ دوجو  ناملسم - یاھ  تلم

دنتفگ ناتـسود  یـضعب  هک  میوـگب - ار  شلوـمرف  اـجنیا  رد  نم  تسین  مزـال  دیـشاب . لاـعف  دـیناوت  یم تمـسق  هس  نیا  ی  همھ رد  تلود ، یدـمآراک  هب  کـمک  ظاـحل  زا  اـمش 

رگا و  دشاب - هتشاد  دیاب  هک  دشاب - هتـشاد  ار  مزال  یدمآراک  امـش ، یھدنامزاس  رگا  دیتسھ ؛ جیـسب  امـش  دینک . ادیپ  ار  شلومرف  دیورب  تسا - هبناجود  ای  تسا  هبناج  کی

روطچ دینیبب  دینک . ادیپ  ار  شھار  دیاب  دنیجیسب - ناشدوخ  ینارکنل  یاقآ  مھ  یدھاز ، یاقآ  مھ  نوچ  دننک ؛ یم انیقی  هک  دننک - یراکمھ  امـش  اب  دنتلود ، وضع  هک  یئارزو 

تاکرحت اھتفرشیپ و  رد  هچ  دینک ؛ هدافتسا  روشک  نوگانوگ  یاھتفرشیپ  رد  دادعتسا ، یاراد  نادیم و  رد  رضاح  نموم و  ناوج  میظع  لیخ  نیا  زا  روشک و  تلود و  زا  دوش  یم

. یداصتقا یاھراک  رد  هچ  یداھج و  یاھراک  رد  هچ  یملع ،

١٣٨۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدجھ  مسارم  رد  تانایب 

دوخ مان  هب  ار  یزوریپ  دروایب و  ماود  تسناوت  یلیمحت  گنج  لباقم  رد  هک  یزور  نآ  دش . هجاوم  ایند  ی  همھ یروابان  اب  دروآ ، دوجو  هب  ام  راوگرزب  ماما  هک  یدـیدج  تیوھ  نیا 

، دـنک تابثا  ار  دوخ  یاھیئاناوت  یملع ، رگید  لئاسم  یا و  هتـسھ ی  هلئـسم رد  دوخ  یملع  تفرـشیپ  اب  تسناوت  هک  یزور  نآ  درک ؛ بجعتم  ار  اـیند  رگید  راـب  کـی دـنک ، تبث 

رد یرامش  یب یاھتیقفوم  ینالوط ، هار  نیا  رد  دیراد و  شیپ  رد  یا  ینالوط هار  منک  یم ضرع  نم  درک . دوخ  هب  ی  هریخ بجعتم و  ار  رظن  بحاص دارفا  یاھمشچ  رگید  راب  کی

هب اش هللا  نا  هدـنیآ  رد  یھاگآ ، ینیب و  نشور یگداتـسیا و  تکرب  هب  هک  هچنآ  لباقم  رد  تسا ، هدروآ  تسد  هب  اھتیقفوم  زا  ناریا  تلم  نونک  اـت  هک  هچنآ  تسامـش . راـظتنا 

یعـس نمـشد ، یا  هناسر یربخ و  یروطارپما  هاگتـسد  زورما  . دوب دھاوخ  رتھب  بتارمب  وا  ی  هتـشذگ زا  ناریا  تلم  ی  هدـنیآ دوش . یمن بوسحم  یزیچ  دروآ ، دـھاوخ  تسد 

رد هک  یئاھـشلاچ  اھدیدھت و  ی  همھ ربارب  رد  ناریا  تلم  تسا : نیا  یعقاو  ریوصت  اما  دنک ؛ سکعنم  یمالـسا  یروھمج  ناریا و  تلم  زا  ار  یطلغ  شودخم و  ریوصت  دنک  یم

ظفح ار  دوخ  یاھ  یریگ تھج دوخ و  لوصا  تسناوت  دـندروآ ، هک  ینوگانوگ  یاھراشف  ی  همھ لباقم  رد  ناریا  تلم  دـش ؛ زوریپ  دوب ، هجاوم  نآ  اـب  لاـس  تشھ  تسیب و  نیا 

یعاـمتجا و تیریدـم  یاھـشخب  رد  مھ  تسا ، یرواـنف  ملع و  یاھتفرـشیپ  هب  طوـبرم  هچنآ  یملع و  شخب  رد  مـھ  تسناوـت  دوـخ  یدرمیاـپ  ربـص و  رثا  رب  ناریا  تـلم  دـنک ؛

وگلا هقطنم  ناملـسم  یاـھتلم  یارب  تسناوت  ناریا  تلم  هرخـالاب  دـناسرب و  ـالاب  رایـسب  یاـھ  هبتر هب  ار  دوخ  ی  هبتر یللملا ، نیب تزع  ی  هھجو رد  مھ  روـشک و  یـسایس 

هک تسا  یتـیوھ  نآ  نیا ، دـنناد . یم ناـشدوخ  تزع  ار  ناریا  تلم  تزع  دـننک ؛ یم تزع  ساـسحا  دـننک ؛ یم تمظع  ساـسحا  ناریا ، تـلم  یگداتـسیا  زا  اـھتلم  دوـشب .

. تسا هدروآ  دوجو  هب  ناریا  تلم  تمھ  اب  گرزب و  درم  نیا  یدرمیاپ  اب  یمالسا  بالقنا 

نالوئـسم زا  هک  ار  یزیچ  نیلوا  دراد  قح  تلم  دـنھدب . ماجنا  دـیاب  هک  دـنراد  ینیگنـس  فئاظو  نادرمتلود  میھدـب . ماجنا  ار  فئاظو  نیا  دـیاب  هک  میراد  ینیگنـس  فئاظو  ام 

: متفگ لاـس  لوا  نم  دـننک . شـالت  همھ  دـننک ؛ راـک  همھ  دـیاب  تسا ، راوـشد  مـھ  رایـسب  هـک  تلادـع  نیماـت  یارب  دـشاب . تلادـع  ی  هظحـالم درب ، یم عـقوت  دراد و  راـظتنا 

یموس ی  هلئسم مھ  یملع  تفرشیپ  ی  هلئسم تسا . رگید  مھم  ی  هلئـسم کی  نمـشد  یناور  گنج  ی  هلئـسم تسا . روشک  مھم  ی  هلئـسم کی  یداصتقا  ی  هلئـسم

. تسا مھم  رایسب  ام  تلم  یارب  هک  تسا 

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

ی هنماد کی  امـش ، یداینب  یاھلولـس  نیا  هک  یروط  نیمھ تسا ؛ نیمھ  شعقاو  تسا ،» یملع  تکرح  کی  یداینب  لولـس  نیا  : » ما هتفگ نم  هک  دـنا  هدرک لقن  نم  لوق  زا 

داد و رارق  قیقحت  عوضوم  ار  نآ  ناوت  یم دینیب  یم هک  دوش  یم زاب  یرگید  نادیم  کی  دیور ، یم شیپ  دینک ، یم قیقحت  امـش  هچرھ  هک  دـنراد - قیقحت  یارب  یندـشن  مامت

، ناققحم کیاکی  دراد و  تفرـشیپ  تیلباـق  زاـب  دورب ، شیپ  دـنک ، راـک  هچرھ  امـش  ی  هعومجم نیا  تسا ؛ روج  نیمھ مھ  ناـیور  دیـسر - یرتدـیدج  یاـھزرم  هب  تفر و  شیپ 

. تسا یندشن  مامت اھ  نیا یئاناوت  ینعی  دنراد ؛ ار  مکح  نیمھ  دنتسھ - لیبق  نیا  زا  یرگید  ی  هعومجم رھ  ای  هعومجم  نیا  رد  هک  نامیااب - ملع و  هب  دقتعم  نارگشھوژپ 

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

دنشاب هتشادن  ار  نیا  یئاناوت  اھناسنا  نآ  رد  هک  تسین  یروشک  چیھ  نکل  تسا ، فلتخم  هتبلا  اھدادعتـسا  دنراد . ار  یدنمـشناد  یھوژپ و  شناد یئاناوت  اھناسنا  ی  همھ

، وا خیرات  وا ، ی  هقباس هک  یروشک  رگا  دننک . افیا  نآ  رد  یشقن  کی  دننک و  ادیپ  ناشدوخ  یارب  یھاگیاج  کی  دادعتسالاب ، هوقلاب و  ملع  میظع  عیـسو و  ی  هنماد نیا  رد  هک 

رد ملع ، داجیا  رد  یتسیاب  نیا  تسا - لیبق  نیا  زا  اعطق  ام  روشک  هک  تسا - رتالاب  طسوتم  زا  تسا و  یئالاب  یئاناوت  وا ، دادعتـسا  یئاناوت  هک  دـھد  یم ناشن  وا ، ی  هبرجت

یسایس یاھ  هنیمز ی  همھ رد  یتلادع  یب ضیعبت و  نیا  یگدنام ، بقع نیا  تقو  نآ دنک ، افیا  ار  شقن  نیا  تسناوت  رگا  دنک و  افیا  شقن  ملع  تفرشیپ  رد  ملع ، ی  هعـسوت

شدوخ دناوت  یم تقو  نآ دنراد . دوجو  زورما  هک  یئاھتردق  لباقم  رد  رگید و  یاھروشک  لباقم  رد  ربارب  مھـس  یاراد  دش  دھاوخ  تفر و  دھاوخ  نیب  زا  یداصتقا  یعامتجا و  و 

. تسین روج  نیا زورما  اما  دریگب ؛ یزیچ  کی  دھدب ، یزیچ  کی  دتسیاب ؛ شدوخ  یاپ  یور  دنک ، هرادا  ار 

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

لوا ماگ  رد  ول  نید و  زا  رود  نید و  زا  درجم  ملع  دنناماوت . نید  ملع و  هک  دـینکن  شومارف  ار  نیا  مینک ، یم راک  ملع  تفرـشیپ  یارب  ام  تقو  رھ  هک  تسا  نیا  رب  مرارـصا  نم  و 

. تسا رابنایز  هک  دینیب  یم دیراد  هکنیاامک  تسا ؛ رابنایز  تیرشب  یارب  تدمدنلب  رد  اما  دناسرب ، مھ  راختفا  زا  یا  هطقن کی  هب  ار  یروشک  کی  تدم  هاتوک رد 

ی هلیـسو تسا ، یئوـگروز  ی  هلیـسو ملع  تسا ؛ جـئار  اـیند  رد  زورما  هک  دوـش  یم نیمھ  شا  هجیتـن تسنادـن ، نید  هـب  دـھعتم  ار  شدوـخ  دـش و  ادـج  نـید  زا  هـک  یملع 

لوصحم تسا ؛ یئاذـک  ردـخم  داوم  نیا  ملع ، لوصحم  رگید ، فرط  زا  فرط ؛ کـی  زا  تسا  متا  بمب  ملع ، لوصحم  تسا و  لـسن  ثرح و  بیرخت  ی  هلیـسو تسا ، رامثتـسا 

هار رد  ادـخ و  یارب  ار  ملع  تسناد . هارمھ  نید  اب  دـیاب  ار  ملع  ایند . یاھروشک  زا  یلیخ  رد  تسا  یناسنا  تاساسحا  ی  همھ زا  رود  نارادمتـسایس  ندـمآ  راـک  یور  ملع ،

. اج همھ  رد  دشاب ؛ دیاب  ام  ی  هیلوا میلاعت  وزج  نیا ، تفرگ . راک  هب  درک و  لیصحت  دیاب  ادخ 

تفرـشیپ رگید  میدروآرد ، یراـک  نموـم میدرک و  هارمھ  نید  اـب  میدرک و  سدـقم  ار  ملع  رگا  دـنیوگن  مـنکب . ضرع  امـش  هـب  ار  نـیا  تـسا ؛ رتـشیب  مـھ  مـلع  نـیا  تاـقیفوت  و 

ی هدنھد ناشن هتفرگ - ماجنا  گرزب  راک  همھ  نیا  نموم  رصانع  ی  هلیسو هب  هک  امـش - یاھراک  هعومجم  نیمھ  امـش ، یھاگـشناد  داھج  دوخ  نیمھ  نآلا  ریخن ، دنک ؛ یمن

. دوب دھاوخ  رتشیب  مھ  شتاقیفوت  دشاب ، هارمھ  نامیا  اب  یتقو  ملع  هک  تسا  نیا 

تلود  / ٠۴/٠۶/١٣٨۶ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

ملع و تیولوا  دوخ ، ماگنھ  رد  هک  یناسک  نآ  رب  ادـخ  تنعل  میراد . یگدـنام  بقع هنیمز  نیا  رد  ام  دـیربب . ولج  ملع  ی  هلفاق رد  ار  ناتتلم  ناتروشک و  دـینک . ملاع  ار  ناتدوخ 

الاح دـنکب . ناربج  ار  یگدـنام  بقع دـناوتب  هک  دـشن  هدـید  روشک  نیا  رد  الاو  یاـھتمھ  نآ  رگید  مھ  دـعب  دنتـشاد ؛ هگن  بقع  ار  روشک  دـندیمھفن و  روشک  نیا  رد  ار  قیقحت 

دنتفر نارگید  هک  ار  یطخ  نامھ  انیع  میھاوخب  رگا  هتبلا  مینک . ناربج  ار  یگدنام  بقع نیا  میناوت  یم ام  درک . ضوع  ار  ریـسم  دنادرگرب و  ار  قرو  یلکب  بالقنا  دش ؛ بالقنا 

. درک فشک  دـیاب  ار  اھ  نآ دراد ؛ یبیرغ  بیجع و  یوتردوت  یاھھار  یھلا  شنیرفآ  دراد . دوجو  رب  نایم یاھھار  دـنام . میھاوخ  بقع  اھ  نآ زا  رھدـلادبا  ات  امئاد و  مینکب ، لاـبند 

دیھاوخ دیتفر ، شیپ  دـیدرک و  فشک  دـیدرک و  ادـیپ  ار  اھ  نآ امـش  رگا  هک  دراد  دوجو  رب  نایم یاھھار  ردـق  نیا تسا . رب  نایم یاھھار  فشک  یملع ، یاھتفرـشیپ  نیا  ی  همھ

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 32 
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تامدـقم تسین . ریذـپ  ناکما یملع ، تامدـقم  نتـشاد  نودـب  رب  نایم هار  ندرک  ادـیپ  هتبلا  دـینک . ادـیپ  دـیبایب و  هقباسم  نیا  مدـقم  لزنم  نآ  رد  ار  ناتدوخ  ناھگان  تسناوت 

. تسا مھم  یملع ، شھج  یملع و  تضھن  ی  هلاسم سپ  تفرگ . یدج  دیاب  ار  قیقحت  راک  اھتنم  درک ؛ دنمشناد  ملاع و  دیاب  ار  مدرم  دنارذگ و  دیاب  ار  یملع 

ناوج  / ١٢/٠۶/١٣٨۶ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

نالک و یاھتسایس  رد  دننک . لابند  دیاب  ار  تساوخ  نیا  دننادب  هک  تسھ  نوگانوگ - یاھشخب  نالوئـسم  یتلود ، نالوئـسم  روشک - نالوئـسم  هب  ددجم  رکذت  مود ، فدھ  و 

. تسا هدش  لصاح  اش هللا  نا  فدھ  ود  نیا  دوش . هظحالم  دیایب و  باسح  هب  یمتح  یعطق و  ی  همانرب روشک ، یملع  دشر  تفرشیپ و  دیاب  یئارجا  یاھتسایس 

کی اـم  روـشک  یارب  یملع  تکرح  هک : تسا  نیا  تسین ، مھ  هزاـت  هک  هتکن  کـی  دـیتفگ . ناـتدوخ  امـش  ار  بوـخ  یاـھفرح  زا  یلیخ  منک ؛ یم ناـیب  ار  هتکن  دـنچ  طـقف  نم 

- داد مھاوـخ  حیـضوت  ارـصتخم  هک  تسا - تلم  کـی  تینما  تردـق و  تزع و  لـماع  ملع ، نوـچ  ارچ ؟ تسا ؛ زاـین  تسا . دـکوم  فعاـضم و  زاـین  کـی  تـسا ؛ فعاـضم  ترورض 

جوا ایند  یتعنـص  تضھن  یملع و  تضھن  هک  راـجاق  طـساوا  نارود  زا  هدـشن ؛ لـمع  اـھنامز  نیرتھب  زا  لاـس  دـص  لوط  رد  هفیظو ، نیا  هب  نوچ  ارچ ؟ تسا ؛ دـکوم  فعاـضم و 

ایند رامعتسا  لوغشم  ملع ، رازبا  هب  یبایتسد  اب  برغ  دوب ؛ هداد  ناشن  ار  شدوخ  رامعتسا  لکش  رد  ملع  و  مھدزون - نرق  مود  ی  همین طساوا  زا  دوب - هدش  افوکش  هتفرگ و 

لیطعت و نوگانوگ  لئالد  هب  روشک ، یملع  نداد  دشر  ی  هفیظو گرزب ، ی  هفیظو نیا  دوب ، ام  یرایـشوھ  یرادـیب و  تقو  هک  رتشیب - ای  لاس  دـص  ابیرقت  زور - نآ  زا  دوب . هدـش 

. میتسھ یگدنام  بقع نیا  ثراو  ام  نوبز . فیعض و  هدناشن ، تسد  نیطالس  تیمکاح  اھتوغاط ، تیمکاح  دادبتسا ، تیمکاح  زا : دوب  ترابع  مھ  لیلد  هدمع  دش . فقوتم 

. تسا فعاضم  دکوم و  زاین  نیا  تسا و  زاین  کی  سپ ، دشاب . فعاضم  دیاب  ام  شالت  اذل 

ناوج  / ١٢/٠۶/١٣٨۶ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

دوخ یاج  رد  دـیاب  مولع  ی  همھ تسین . یبرجت  مولع  مھ  طقف  و  درک - مھاوخ  ضرع  الاح  مولع - ی  همھ هتبلا  تساـم ؛ روشک  لوا  زاـین  یریگارف ، یملع و  تفرـشیپ  ملع ،

یلم و تردق  داجیا  رد  دیناوت  یم دیتسھ ، روشک  ناگبخن  میظع  نمرخ  زا  یتشم  هک  امش  هک  تسا  نیا  لوا  ی  هتکن ی  هجیتن نیاربانب ، دناوت . یم ام  روشک  دوش و  یریگیپ 

. دیشاب رثوم  روشک  ی  هدنیآ یگدنزاس و  رد 

رد یتقو  کی نم  دـیایب . دـیاب  تابـساحم  رد  نیا  دراد . ار  طسوتم  زا  رتالاب  حطـس  کی  اھ ، هبخن ندوب  اراد  یرورپ و  هبخن دادعتـسا  ظاحل  زا  اـم  روشک  هک  تسا  نیا  مود  ی  هتکن

ام روشک  تیعمج  تسایند ، یئایفارغج  دابآ  حطس  مدص  کی  ابیرقت  ام  روشک  یئایفارغج  حطس  متفگ  نیا - زا  شیپ  لاس  دنچ  هینیـسح - نیمھ  رد  روشک  نالوئـسم  عمج 

عبانم نیرت  مھم ام  اما  مدـص ؛ کی دوش  یم ایند ، ینیمزریز  عبانم  زا  طسوتم  روط  هب  ام  قح  نیاربانب ، تسا . رـشب  تیعمج  مدـص  کـی  اـبیرقت  هک  تسا  نویلیم  داـتفھ  مھ 

. تسام روشک  رد  ایند ، رئاخذ  دصرد  راھچ  دصرد ، ود  دصرد ، هس  همھ  رگید ؛ یاھیناک  زا  یرایسب  برـس و  سم ، دالوف ، یلـصا ، تازلف  میراد : مدص  کی زا  شیب  ار  ینیمزریز 

ایند حطـس  رد  زاـگ  ی  هدـنراد نیمود  اـم  زاـگ ، میتسھ . هناـیمرواخ  سراـف و  جـیلخ  زیخ  تفن ی  هقطنم حطـس  رد  تفن  ی  هدـنراد نیمود  اـم  تسا و  مولعم  شعـضو  هک  تفن ،

. تسا یعیبط  عبانم  یاراد  ام  روشک  ام و  تلم  رشب ، دارفا  ی  هنارس نیگنایم  ربارب  دنچ  دینیبب  میتسھ .

زا رتـشیب  درادـن ، ار  اـیند  ی  هبخن یناـسنا  یاـھورین  مدـص  کـی اـم  روـشک  ینعی  تسھ . مھ  یناـسنا  یورین  دروـم  رد  تبـسن  شیازفا  نیمھ  میوـگب  مھاوـخ  یم ـالاح  نم 

نا میا ؛ هدرکن هبـساحم  ار  نیا  تسا . هدش  هبـساحم  میتفگ ، یعیبط  عبانم  دروم  رد  هک  یئاھدصرد  نآ  تسا . هدشن  هبـساحم  نوچ  مھدب ؛ رامآ  مناوت  یمن دراد . مدص  کی

، میا هدینش ام  ایند  یاھھاگـشناد  ی  هدرک یـسررب ی  هدیدایند دارفا  زا  هک  یئاھزیچ  دھد . یم ناشن  ار  نیا  نئارق  اما  میـسرب . مھ  اھزیچ  نیا  هب  هدنیآ  رد  میراودیما  اش هللا 

هـس ربارب ، ود  تبـسن ، هب  دنتـسھ - اجنآ  اھیناریا  یتقو  یناریا - ناگبخن  دادعت  ایند ، یاھھاگـشناد  نیرتھب  رد  هک  ما  هدینـش ددعتم  دارفا  زا  نم  دنک . یم دییات  ار  نیمھ  همھ 

یراکادف و تدھاجم و  یماظن و  ی  هبنج عاعـشلا  تحت  وا  یملع  ی  هبنج الاح  دوب - یملع  هبخن  کی  شدوخ  افاصنا  اقح و  نارمچ  رتکد  موحرم  تسا . رگید  یاھروشک  ربارب 

اما دـندوب ؛ رگید  یاـھروشک  زا  یئاـھ  هبخن زکرم ، نآ  رد  تفگ  یم نم  هب  وا  دوـب . هدـناوخ  سرد  اـکیرما  یاھھاگـشناد  نیرت  هتفرـشیپ نیرتـالاب و  رد  و  هـتفرگ - رارق  وا  تداـھش 

دارفا زا  نم  یلو  دوب ؛ لـقان  کـی  ناـشیا  هتبلا  دنتـشاد . یرتشیب  دومن  یگتـسجرب و  دوب و  رتشیب  ناشدادـعت  رگید ، یاھھاگـشناد  هاگـشناد و  یاھـشخب  بلغا  رد  اـھیناریا 

. دوب میھاوخن  دوبمک  راچد  یناسنا  یورین  ظاحل  زا  هدنیآ  رد  ام  سپ  بوخ ، مراد . هنیمز  نیا  رد  یدحاو  ریغ  ددعتم و  ناوارف و  یاھشرازگ  ما و  هدینش ار  نیا  ددعتم 

ناوج  / ١٢/٠۶/١٣٨۶ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

نارگید هک  ار  یروانف  نالف  ام  هک  دـشاب  نیا  دـیابن  تمھ  ما . هتفگ ار  نیا  اھ  هبخن اھناوج و  عمج  رد  الاح  اـت  راـب  دـنچ  نم  دـیریگب . دـنلب  ار  ناـتتمھ  هکنیا ، مھ  موس  تحیـصن 

تیمھا مک  تسھ ، یزیچ  هتبلا  تسین . یزیچ  هکنیا  میزاسب . اجنیا  نامدوخ  میناوت  یم دـینک  ضرف  الاح  میدرک ، یم دراو  میدـیرخ و  یم اھ  نآ زا  هشیمھ  اـم  دـنا و  هتخاـس

ایند ی  همھ رد  یروانف  یملع و  عجرم  دناوتب  یا ، هرود کی  رد  امـش  روشک  تلم و  هک  دـیھدب  رارق  نیا  ار  فدـھ  امـش  میتسھ . شلابند  ام  هک  تسین  یزیچ  نآ  اما  تسین ؛

رھ دـشاب - رگید  لاـس  لـھچ  اـی  رگید  لاـس  هاـجنپ  تسا  نکمم  هرود  نیا  ـالاح  یا - هرود کـی  رد  هک  دـینک  یراـک  امـش  متفگ : هبخن  یاـھناوج  عمج  رد  نم  یتقو  کـی دـشاب .

هک ینانچمھ  دریگب ؛ دای  دیا ، هتشون یسراف  نابز  هب  ار  ناترثا  امش  هک  ار  یسراف  نابز  دشاب  راچان  دنک ، ادیپ  تسد  یملع  یاھ  هدروارف نیرخآ  هب  دھاوخب  رگا  یدنمـشناد 

کی امـش  روشک  هدنیآ ، رد  هک  دینک  یراک  امـش  دیناوخب . دینک و  ادـیپ  ار  عجرم  باتک  دـیناوتب  ات  دـیریگب  دای  ار  نابز  نالف  دـیروبجم  ملع ، نالف  هب  یبایتسد  یارب  امـش  زورما 

یارب دنتفرگ  یمارف ار  نابز  نآ  ای  دندرک ، یم همجرت  ناشدوخ  یاھنابز  هب  ار  یناریا  نادنمـشناد  یاھباتک  تسا ؛ هدوب  روج  نیا زور  کی  دـیناوت . یم و  دـنک ؛ ادـیپ  یعـضو  نینچ 

هب نم - یروھمج  تسایر  نامز  شیپ - لاس  هدزناپ  هد  نیمھ  تسا ، یکـشزپ  رد  هک  انیـس  نبا  نوناق »  » باتک هک  دـینادب  امـش  تسین  دـب  مھ  نیا  دـنمھفب . دـنناوتب  هکنیا 

زورما هک  هدرک  همجرت  یـسراف  هب  ار  نیا  درک ، قوذ  شوخ  رایـسب  ملق  شوخ مجرتم  کی  مدینـش  مھ  دـعب  مدرک ، روماـم  ار  یدارفا  مدرک ؛ لاـبند  هدـنب  دـش ! همجرت  یـسراف 

؛ دوـب هدـشن  همجرت  یـسراف  هب  و  تسا - هتـشون  یبرع  ناـبز  هب  ار  باـتک  انیـس  نبا  دوـب - هدـش  هتـشون  یبرع  ناـبز  هب  نوناـق  تقو ، نآ  اـت  تسھ . شا  یـسراف ی  همجرت

نیا یملع  تیعجرم  دـینیبب ، دـندوب . هدرک  همجرت  دـندوب و  هدرب  دنتـشاد ، مزال  ار  باتک  نیا  هک  اھ  نآ ینعی  هدـش ! همجرت  هسنارف  ناـبز  هب  لـبق  لاـس  دـص  دـنچ  هک  یلاـحرد

شناد و ی  هنیمز رد  تفرـشیپ  ار  ناتتمھ  دـیھدب . رارق  نیا  ار  ناتتمھ  دـیھدب . رارق  نیا  ار  ناتفدـھ  دـنریگب . دای  ار  امـش  نابز  ای  دـننک  همجرت  ار  امـش  باتک  دـنروبجم  تسا ؛

. میوگب ار  هتکن  نیرخآ  مراچان  هدش و  مامت  تقو  هک  مراد  مھ  یرگید  بلاطم  نم  هنیمز ، نیا  رد  هتبلا  هک  دیھدب ، رارق  ملع  یاھزرم  نتسکش 

نارھت  / ٢٣/٠۶/١٣٨۶ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

رد تسا . هدرک  هریخ  ار  اھمـشچ  دروایب ، دوجو  هب  ینورد  شـشوج  اب  دوخ و  تیقالخ  زا  هدافتـسا  اب  راکتبا ، اـب  تردـق ، اـب  تسا  هتـسناوت  یمالـسا  یروھمج  هک  یتاـناکما 

رد همھ  اھ  نیا تسا . یا  هتسھ یژرنا  ی  هلاسم نیا  شا  هنومن کی  هک  تسا ، نشور  دراد و  دوخ  یاج  هک  مھ  نوگانوگ  یاھتفرـشیپ  یروانف و  یملع و  نوگانوگ  یاھ  هنیمز

. درک راداو  تکرح  هب  تشاداو و  رکف  هب  ار  ینورد  یاھورین  درک ؛ سکع  رثا  هکلب  درکن ، یرثا  طقف  هن  اھمیرحت  ینعی  دمآ . ناریا  تلم  تسد  هب  راشف ، نارود  رد  میرحت و  نارود 

اھهاگشناد  / ٠٧/٠٩/١٣٨۶ یاسور  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

نیا هک  میھاوخ  یم ینعی  تسھ ؛ ام  ی  هنایلاس ی  هسلج نیا  رد  ینیدامن  ی  هبنج کی  ما  هتفگ نیا - هیبش  تاسلج  هتشذگ و  یاھلاس  رد  هسلج - نیا  رد  ررکم  نم  هچرگ 

، سکعب هکلب  دراد ؛ یشیامن  ی  هبنج هسلج  نیا  هک  درک  روصت  دیابن  چیھ  نکیل  دشاب ؛ روشک  نارگشھوژپ  ناققحم و  نایھاگـشناد و  دیتاسا و  هب  ماظن  مارتحا  رھظم  رادید 

- میتـسھ اـجنیا  هک  اـم  دوخ  نوگاـنوگ ، نالوئـسم  مرتـحم ، یارزو  ار - ماـظن  ناریگ  میمـصت ی  هعومجم دـناوتب  هسلج  نیا  رد  تاـعوضوم  حرط  هک  تسا  نیا  عـقوت  تشادرب و 

نیا رب  ضرف  تسا . تھج  نیا  زا  مونـشب ،» ملیاـم   » میدرک ضرع  هک  نیا  تسھ . هنیمز  نیا  رد  تفرـشیپ  یھاگـشناد و  یملع و  راـک  ی  هتـسیاش هک  هچنآ  هب  دـنک  تیادـھ 

ناشنھذ هب  یحرط  لباق  ی  هتکن کی  روشک  رد  هاگشناد  ملع و  ینونک  تیعضو  ی  هعومجم رد  دنا و  هدرک یسررب  دننک ، تبحص  تسانب  اجنیا  هک  یمرتحم  داتسا  هک  تسا 

. دش هتفگ  مھ  یبوخ  بلاطم  هتبلا  میراد . عقوت  هسلج  نیا  زا  ام  ار  نیا  دننک ؛ یم حرطم  ار  نآ  اجنیا  هدیسر و 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 33 
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تفرشیپ نوچ  و  میدش . هتشاد  هگن  بقع  میبقع ؛ نوچ  میھد ؟ یم جرخ  هب  شھوژپ  شناد و  هاگشناد و  هب  طوبرم  لئاسم  ی  هنیمز رد  ار  شزیگنا  نیا  مامتھا و  نیا  ام  ارچ 

کی زا  دیئامرفب  ضرف  هک  یروشک  نالف  اب  میراد  قرف  ام  تسا . شتلع  نیا  مینک . یدج  راک  شخب  نیا  رد  هک  تسا  نیا  هب  هتسباو  ام  یمالـسا  یلم و  تیوھ  ام ، تزع  ام ،

تیوھ نینچ  الـصا  دسر ؛ یمن لاس  دص  هب  روشک  کی  ناونع  هب  اھ  نیا تیدوجوم  ی  همھ هک  دنتـسھ  ام  ی  هقطنم رد  اھروشک  زا  یـضعب  تسا . رادروخرب  تدم  هاتوک ندمت 

خیرات رد  یرکذ  لباق  ی  هقباس چـیھ  هک  دنتـسھ  ام  ی  هقطنم نیمھ  رد  مھ  اھتلم  زا  یـضعب  هتـشادن و  دوجو  مان  نیا  هب  انعم و  نیا  هب  هتـشذگ  لاس  دـص  رد  یا  یئایفارغج

راد هشیر روشک  کی  ام  تلم  روشک و  اما  دنراد . دوجو  یئاھروشک  روج  نیا رگید  فلتخم  یاھاج  رد  اپورا و  رد  نیتال ، یاکیرما  رد  دنتـسھ ؛ مھ  ایند  رگید  یاھاج  رد  دـنرادن .

تخاون و اب  هچنانچ  رگا  میدش . یم هیذغت  دیاب  میوشب و  هیذـغت  میناوت  یم مھ  نامدوخ  ی  هتـشذگ زا  میدـیئورن ؛ هزات  ام  میراد ؛ هقباس  ام  میراد ؛ هشیر  خـیرات ، رد  ام  تسا ؛

گنھآ و نآ  اب  میدوب . هلق  رد  زورما  میتفر ، یم شیپ  ام  تخاون  نآ  اب  رگا  دینک ، هاگن  روشک  نیا  هب  یرجھ  متفھ  مشـش و  مجنپ و  یاھنرق  ات  مالـسا  زا  دعب  ملع  دشر  گنھآ 

لماوع ریخا  لاس  دصیـس  تسیود  یاھنارود  رد  دـعب  دوب ، هاتوک  اھتمھ  دـندوب ، بابان  اھتموکح  دراد ؛ لیلحت  یـسررب و  یاج  بوخ ، میتفرن ؟ ارچ  میتفرن ؛ شیپ  تخاون  نآ  اـب 

. میتفر مھ  ضیضح  فرط  هب  هکلب  میدرکن ، تکرح  تخاون  نآ  اب  ام  هک : تسا  نیا  تیعقاو  هرخالاب  هتشاذگ و  ریثات  یجراخ 

یجیسب  / ٠٨/٠٩/١٣٨۶ نایوجشناد  نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

یھاگآ و ظاحل  زا  یمالـسا ، یبالقنا و  یاھ  هزیگنا دـشر  ظاحل  زا  یداصتقا ، ظاحل  زا  یملع ، ظاحل  زا  یـسایس ، ظاحل  زا  روشک  زورما  تیعـضو  دـینادب  زیزع  یاھناوج  اـمش 

یاھتفرـشیپ تسا ، یریگ  هزادـنا لـباق  سوسحم و  تسا و  مشچ  وـلج  هک  هچنآ  میا . هتفر وـلج  یلیخ  اـم  هدرک ؛ تواـفت  یلیخ  شیپ ، لاـس  تسیب  اـب  ناـناوج  ینیب  نشور

. دنفلاخم هتبلا  ام  نانمشد  تفرشیپ ، نیا  اب  دراد . مھ  یرگید  ناوارف  یاھ  هنومن تسا و  یا  هتسھ ی  هلئسم نیمھ  شا  هنومن کی  هک  تسام  یملع 

هک تسا  یتلم  تفرـشیپ  ی  هناشن نیا ، هکنیا  رطاخ  یارب  ارچ ؟ ناریا ؛ یا  هتـسھ ی  هلئـسم تسا  هدش  اکیرما  لثم  یروشک  یجراخ  تسایـس  ی  هدـمع ی  هلئـسم زورما 

دنناوتب ات  دنک ، ادیپ  سفن  هب  دامتعا  یحور و  تردق  دنھاوخ  یمن دنک ؛ ادیپ  یملع  تردـق  دـنھاوخ  یمن دـنک ؛ ادـیپ  تردـق  دـنھاوخ  یمن دـنک ؛ تفرـشیپ  دـنھاوخ  یمن اھ  نآ

. دننک یم تفلاخم  تھج ، نیا  هب  دننادرگرب . ار  طلست 

یماظتنا  / ٠٨/١۶/١٣٨۶ مولع  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  یهرود  نیمھدفھ  رد  تانایب 

رد هقطنم و  حطـس  رد  هدروآ - تسد  هب  اـم  تلم  بـالقنا ، عضاوم  تکرب  هب  دـمحب هللا  هک  یلم  تزع  تاراـختفا و  یـسایس و  یملع و  نوگاـنوگ  یاھتفرـشیپ  تازاوـم  هب  اـم 

یتیقفوم کی  هک  یـسک  نآ  دزیگنا . یمرب ار  اھتداسح  وا ، تیقفوم  هک  تسا  یدرف  کی  لثم  تلم  کی  میدـنمزاین . هعماـج  رد  یمومع  تینما  ساـسحا  هب  یناـھج - حـطس 

ی هلئسم رب  ی  هوالع هک  دنتسھ  یناھاوخدب  دنتسھ ، یناسک  تسا . روج  نیمھ مھ  تلم  دشاب . اھتداسح  بقارم  دیاب  دیوگ ، یم رکش  ار  ادخ  هکنیا  نمـض  دنک ، یم ادیپ 

- یسایس یملع و  یاھتفرشیپ  اھتلم - تفرـشیپ  اب  دندرک ، فیرعت  هقطنم  نیا  رد  ناشدوخ  یارب  هک  یعفانم  هکنیا  رطاخ  یارب  دنتحاران ؛ ناریا  تلم  تفرـشیپ  زا  تداسح ،

، یتلم روشک و  رھ  یارب  بیـسآ  یاھ  هطقن ی  هلمج زا  و  دـننام . یمن راکیب  نالددـب  ناھاوخدـب و  نیا  نادوسح ، نیا  نانمـشد ، نیا  رـصانع ، روج  نیا بوخ ، تسین . راگزاس 

. دیورب شیپ  دیناوت  یم هدش ؛ راومھ  هدش ، هدیبوک  دمحب هللا  اھ  هار دیشاب . شوھب  یلیخ  دیاب  امش  تسا ؛ تینما  ی  هلئسم

روشک  / ٠٩/٠٨/١٣٨۶ هیملع  یاھهزوح  نارگشھوژپ  ناغلبم و  الضف و  دیتاسا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رھ رد  دـیاش  ناـیاقآ  زا  یکی  لوـق  هـب  یا ، هشوـگ رھ  رد  یا ، هسردــم رھ  رد  یا ، هناـخ رھ  رد  زورما  میناـم . یمن یقاـب  ـالخ  رد  زورما  مـینکب ، ار  زورما  رکف  هـک  یتـقو اـم  زور  نآ 

اب هتبلا  دینک ؛ سایق  نیمھ  هب  ار  هدـنیآ  لاس  یـس  دـنامب ؟ بقع  دـھاوخ  یم هیملع  ی  هزوح مینک . یم هدـھاشم  اجنآ  یزیچ  کی  تاعالطا  یروانف  زا  میورب ، رگا  یئاتـسور 

هک یلاس  تسیب  رد  یروانف  ملع و  تفرـشیپ  ملع و  باتـش  زا  دوب  دھاوخ  رتمک  بتارمب  انیقی  تشذـگ ، هک  یلاس  تسیب  نیا  رد  ملع  باتـش  ینعی  یرتشیب . باتـش  کی 

. تسام یور  شیپ  هک  یلاس  یس  رد  تسام ؛ یور  شیپ 

دزی  / ١٠/١۵/١٣٨۶ ناتسا  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

ام الاح  میوگب  هک  یکـشخ  یاھ  مدآ نآ  زا  هدنب  تسا . فرح  نیا  لومـشم  مھ  اھنادیم  ی  همھ دینک . افیا  ار  یگبخن  اب  بسانتم  مھـس  دـیاب  تفرـشیپ  نیا  رد  ناگبخن  امش 

رد دراد  رارق  تیمھا  لوا  ی  هجرد رد  نم  رظن  هب  مـلع  هکنیااـب  متـسین . میزادـنیب ، هار  ار  مـلع  ـالعف  ـالاح  مـینک ، راـک  هـچ میھاوـخ  یم رنھ  مـینک ، راـک  هـچ میھاوـخ  یم رعش 

، تعنــص قوذ ، رنھ ، نـید ، مـلع ، مھاـب ؛ زیچ  هـمھ  مدــقتعم  لاـح  نـیع  رد  ما ؛ هـتفگ هریغ - دــیتاسا و  نارگید - وجــشناد و  یاـھناوج  هـب  مـھ  اـھراب  هـک  روـشک  تفرــشیپ 

. تفر دھاوخ  شیپ  یا  هوحن هب  مھ  یمادکرھ  دورب ؛ شیپ  مھاب  دیاب  تسا و  هعومجم  کی  همھ  اھ  نیا یجراخ ؛ طباور  تامدخ ، یزرواشک ، نوگانوگ ، یاھیگدنزاس 

هوکربا  / ١٠/١۵/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ناریا تلم  هاگیاج  تسا و  ناریا  تلم  ناش  هک  هچنآ  هب  تبـسن  اھتفرـشیپ  نیا  اما  میدرک ، یداـیز  یاھتفرـشیپ  زورما  اـم  دـش . هتـشاد  هگن  هدـنام  بقع قحاـن  هب روشک  نیا 

یور هب  ار  نامشوغآ  میا ؛ هدرک یبایزاب  ار  مالسا  زورما  ام  مالـسا . تکرب  هب  تسا  هتـشاد  رارق  یونعم  یدام و  رادتقا  ملع و  ی  هلق رد  یزور  کی  ناریا  تلم  تسا . مک  تسا ،

شیارگ رکفت  مالـسا ، یعامتجا  رکفت  یمالـسا ، یـسایس  رکفت  زورما  میدرک . هضرع  ایند  هب  هنامز  تفرـشیپ  اب  هنامز و  اـب  بساـنتم  هاـگن  اـب  ار  مالـسا  میدرک ، زاـب  مالـسا 

نیا هکنیا  هن  دوش ؛ حرطم  قشمرـس  کی  لثم  لمعلاروتـسد ، کی  لثم  ایند  رد  دـناوت  یم مھاـب ، هعماـج  دارفا  ینورد  یلخاد و  طـباور  دروم  رد  مالـسا  رکفت  مالـسا ، یونعم 

امـش هدرواین . تسد  هب  مھ  ناسآ  ناریا  تلم  ار  نیا  دننز . یم ار  فرح  نیمھ  ایند  فاصنااب  نادنمـشیدنا  زورما  هک  تسا  ینخـس  نیا  میوگب ؛ اجنیا  نم  ای  مینزب  ام  ار  فرح 

و بالقنا ؛ شـشوج  نارود  رد  بالقنا  نیا  زا  عافد  یارب  دنداتـسرف  ار  ناشدوخ  نادنزرف  هک  دراد  یئاھردام  ردـپ  دراد ، یناراکادـف  دراد ، یزیزع  یادھـش  هوکربا  دـیداد ؛ دـیھش 

. دنک زیزع  ار  ناریا  تلم  زورما  دراد و  هگن  دنلب  ار  مچرپ  نیا  دراد ، هگن  هدنز  ار  بالقنا  نیا  هتسناوت  هک  تسا  هدوب  اھ  نیا سدقم . عافد  نارود  رد  روشک  یاھزرم  زا  عافد  یارب 

یوضر  / ١٣٨٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

هب طقف  دننک ، یم هاگن  نیسحت  باجعا و  مشچ  اب  ناریا  تلم  امـش  هب  هک  ییاھتلم  زورما  تسا . هتفرگ  هشیر  قمع ، رد  هدرتسگ و  حطـس ، رد  یمالـسا  بالقنا  مایپ  زورما 

نیمھ هب  طقف  دنھد ، یم رارق  دوخ  تبحم  قشع و  دروم  ار  ام  یاسور  نالوئـسم و  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  ناگرزب  هک  ییاھتلم  دنوش ؛ یمن رـصحنم  هیاسمھ  یاھتلم 

؛ تسا هتفرگارف  ار  ایند  زا  یرایسب  قطانم  دوخ ، یاھشزرا  لوصا و  هب  تلم  نیا  یدنبیاپ  ناریا و  تلم  یگداتـسیا  یمالـسا و  بالقنا  ی  هزاوآ دنوش ؛ یمن رـصحنم  ام  فارطا 

هب هوبنا  میظع و  تامدخ  ظاحل  زا  یعامتجا ، ظاحل  زا  یروانف ، ظاحل  زا  یملع ، ظاحل  زا  ار  روشک  تسا  هتسناوت  یمالـسا  یروھمج  مھ  قمع  رد  حطـس . رد  شرتسگ  نیا 

کی تسین ؛ توغاط  نارود  رد  هباشم  یاھتدـم  اب  هسیاقم  لـباق  دـنا ، هداد ماـجنا  لاـس  یـس  هن ، تسیب و  نیا  لوط  رد  اـھتلود  هک  یتامدـخ  مجح  دربب . شیپ  مدرم ، داـحآ 

نیا یملع ، یاھتفرـشیپ  رد  تسا ؛ دزناـبز  زورما  اـم  تلم  اـم و  روـشک  یلم  تزع  تسا . هتفرگ  ماـجنا  ناریا  رد  یـسایس  یعاـمتجا و  یداـصتقا و  تکرح  رد  میظع  شزیخ 

هد ناھج ، روشک  هن  ناھج ، روشک  تشھ  زا  یمالـسا  یروھمج  دـینیب  یم تسا . لوا  یاھ  هدر رد  اـھ  هتـشر زا  یرایـسب  رد  تشاد ، رارق  اـیند  رخآ  یاـھ  هدر رد  هک  یروشک 

اب شناناوج و  تمھ  اب  ناریا  تلم  دـنا ، هدرک یط  ینالوط  یاـھلاس  لوط  رد  اـھ  نآ هک  ار  یھار  تسا ؛ هدیـسر  اـھ  نآ هب  اـی  تسا  هداـتفا  ولج  یدراوم  رد  ناـھج ، لوا  روشک 

. تسا ناریا  تلم  تفرشیپ  نیا  تسا ؛ یشخبدیما  ی  هدنیآ ناریا  مدرم  مشچ  رد  هدنیآ  و  نشور ، مھ  قفا  دنک . یط  لئاسم  زا  یشخب  رد  تسا  هتسناوت  شدادعتسا ،

ام تساجک ؛ ام  یاھدوبمک  مینیبب  دوخ و  یگدنز  ی  هصرع هب  مینک  هاگن  دـیاب  ام  یمالـسا ، یروھمج  مراھچ  ی  هھد یارب  میوشب ؛ مراھچ  ی  هھد دراو  میھاوخ  یم ام  بخ ،

یدایز یاھـشخب  رد  میتوغاط و  نارود  ی  هلاسدـص یاھیگدـنام  بقع ثراو  ام  یدایز  یاـھ  هنیمز رد  مدرک ؛ ضرع  ناریا  تلم  هب  زورما  ماـیپ ، رد  نم  میراد . یداـیز  یاـھدوبمک 

اھ نآ دنا . هداتسیان هک  اھتلم  ی  هیقب مینک ؛ یم تکرح  ولج  تمس  هب  هک  ام  مینادب  دیاب  میسرب ؛ تیرشب  یولج  فوفص  هب  میورب و  میھاوخ  یم میا  هتفگ ام  میا . هدنام بقع 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 34 
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نامھ اب  تعرـس و  ناـمھ  اـب  میھاوخب  رگا  ـالا  و  میـسرب ؛ مدـقم  فوفـص  هب  میناوتب  هک  مینکب  میظنت  یروج  ار  ناـمتکرح  عون  نامباتـش و  دـیاب  دـننک . یم تکرح  دـنراد  مھ 

. مینام یم بقع  لحارم  نیا  رد  زاب  میورب ، شیپ  دنور ، یم شیپ  اھتلم  فراعتم  روط  هب  هک  یباتش 

تفرـشیپ یکی  میروایب : تسدب  امتح  ار  ود  نیا  دیاب  هک  دراد  دوجو  هدمع  صخاش  ود  تسام - یور  شیپ  هک  یلاس  هد  نیا  یارب  مراھچ - ی  هھد یارب  مینک ، یم هاگن  یتقو 

دنتسھ اھروشک  زا  یلیخ  میھاوخ . یم تلادع  اب  هارمھ  ار  تفرشیپ  ام  مینک ؛ یمن رکف  تفرشیپ  هب  طقف  ایند  یاھماظن  اھروشک و  زا  یـضعب  لثم  ام  تلادع . یکی  تسا ،

اما تسالاب ؛ مھ  یلیخ  اھ  نآ ی  هنارس دمآرد  الثم  هک  مینک  یم هظحالم  مینک ، یم هاگن  هک  اھ  نآ یداصتقا  یاھـصخاش  اھرامآ و  هب  دنا و  هدرک تفرـشیپ  یملع  ظاحل  زا  هک 

زا ی  هدرک تشوـنور یاـھماظن  یھلا و  ریغ  یاـھماظن  هک  تسا  یا  هتکن نآ  نیا  دوـش ؛ یم میـسقت  روـج  هچ  تلم  ناـیم  رد  هنارـس  دـمآرد  نیا  هک  تسا  نیا  مھم  ی  هلئـسم

ظاحل زا  یداصتقا ، ظاحل  زا  یملع ، ظاحل  زا  تاھج - ی  همھ زا  نامروشک  میھاوخ  یم ام  مینکن ؛ هجوت  میناوت  یمن ام  دـننک . یمن هجوت  نآ  هب  رگید  یرابکتـسا ، یاھ  هخـسن

. تسا مھم  نیا  دوشب ؛ هرادا  تلادع  اب  هنالداع و  روشک  میھاوخ  یم تفرشیپ ، رانک  رد  اما  دننک ؛ ادیپ  تسد  هافر  هب  مدرم  دسرب ، تفرشیپ  هب  یـسایس - ظاحل  زا  یروانف ،

تفرـشیپ میھاوخ . یمن ار  نیا  رقف ؛ رد  یربارب  یگدنام ، بقع رد  یربارب  ینعی  تفرـشیپ  نودب  تلادع  تلادع . نودب  تفرـشیپ  هن  تسا ، بولطم  تفرـشیپ  نودب  تلادع  هن 

ربارب یاھتـصرف  دنراد ، دادعتـسا  کرحت  یارب  هک  یناسک  نآ  دیاب  دوشب . مک  یتاقبط  لصاوف  دیاب  تلادع . اب  هارمھ  تفرـشیپ ، مینک ؛ یمن هبلاطم  زگرھ  مھ  ار  تلادع  نودـب 

، دشابن یداصتقا  شالت  ای  یملع  شالت  یارب  لاجم  روشک  قطانم  زا  یخرب  رد  هک  دـشاب  روج  نیا دـیابن  شدوخ . ندرگ  هب  شا  یلبنت درک ، یلبنت  یـسک  رگا  دـننک ؛ تفایرد 

زا یمالـسا ، یاروش  یپرد  یپ سلاجم  زا  اھتلود ، زا  تلم  ی  هبلاطم تسا . نیا  رنھ  هن ، دننک ؛ هدافتـسا  دـنناوتب  تیاھن  یب روط  هب  روشک  تاناکما  زا  عبانم و  زا  اھیـضعب  اما 

، یرو هرھب شیازفا  رد  تفرـشیپ  تورث ، دـیلوت  رد  تفرـشیپ  اھـشخب : ی  همھ رد  تفرـشیپ  دـنک ؛ تفرـشیپ  دـیاب  روشک  دـشاب . نیا  دـیاب  نالوئـسم  ی  همھ زا  هیئاضق و  ی  هوق

رد قـالخا و  رد  تفرـشیپ  یرواـنف ، ملع و  یاھدرواتـسد  رد  تفرـشیپ  رگیدـکی ، هب  فلتخم  یاھرـشق  یکیدزن  یلم و  داـحتا  رد  تفرـشیپ  یلم ، ی  هدارا مزع و  رد  تفرـشیپ 

تینما رد  تفرـشیپ  مدرم ، ام  داحآ  کیاکی  رد  یراـک  نادـجو  ندـمآ  دوجوب  رد  یعاـمتجا ، طابـضنا  رد  یمومع ، هاـفر  رد  یتاـقبط ، ی  هلـصاف ندرک  مک  رد  تفرـشیپ  تیونعم ،

دوخ هب  دیاب  تلم  مدرک ؛ مالعا  ار  یلم  سفن  هبدامتعا ی  هلئـسم لبق  هام  دنچ  نم  هک  یلم - سفن  هبدامتعا رد  تفرـشیپ  یـسایس ، دشر  یھاگآ و  رد  تفرـشیپ  یقالخا ،

دنیوگب و دـننک و  نیقلت  ام  هب  دنتـساوخ  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  تلم  نیا  نانمـشد  هک  یزیچ  نآ  لباقم  ی  هطقن تسرد  دـنناوت ؛ یم هک  دـننادب  دنـشاب و  هتـشاد  دامتعا 

. دشاب تلادع  نیمات  رانک  رد  تلادع و  ی  هیاس رد  دیاب  اھتفرشیپ  نیا  ی  همھ اما  تسا ؛ مزال  اھ  هنیمز نیا  ی  همھ رد  تفرشیپ  دیناوت - یمن هک  دننک  تباث 

ی هلصاف دیاب  راچان  دینک ، ادیپ  تسد  یداصتقا  تفرشیپ  هب  دیھاوخب  رگا  دوش ؛ یمن اقآ  دنیوگب : یداصتقا  یاھ  نیـسیروئت حالطـصا  هب  نارظنبحاص و  زا  یـضعب  تسا  نکمم 

نیا هن ، تسا ؛ یرـشب  درواتـسد  دح  نیرخآ  برغ ، یداصتقا  یاھ  هخـسن هک  مینک  لایخ  دیابن  یروآون .»  » مینک یم ضرع  ام  هک  تساجنیا  دیریذپب ! دـینک و  لوبق  ار  یتاقبط 

. دشاب نیا  دیاب  صخاش  دینک ؛ ادیپ  ار  ون  رکف  نآ  دیدرگب  دوش ؛ یم دراو  نادیم  هب  ییون  رکف  هزات و  رکف  دوش و  یم یط  هرود  نآ  دراد ؛ یا  هرود  تسا ، یا  هخسن کی  مھ 

لاس ١٣٨٧  / ١٣٨٧/٠١/٠١ لولح  تبسانم  هب  بالقنا  ربھر  یزورون  مایپ 

زا یگرزب  یاـھراک  نینچمھ  و  نوگاـنوگ - یاھـشخب  رـسارس  رد  نیلوئـسم  هچ  سلجم و  هچ  تلود ، هچ  روشک - نیلوئـسم  یوس  زا  یـشزرااب  یاـھراک  لاـس ٨۶  لوط  رد 

هب فلتخم  یاھ  هصرع فلتخم و  یاھنادـیم  رد  ار  ناریا  تلم  تفرگ و  ماـجنا  ناریا  تلم  یارب  رگـشواک ، ییوجـشناد و  یاـھ  هعومجم یملع و  یاـھنمجنا  تلم ، داـحآ  یوس 

نینقت ثحب  هب  طوبرم  هچنآ  هچ  اھ - نیا ی  همھ تفرگ ، ماجنا  روشک  ینادابآ  شخب  رد  هک  یمھم  یگدنزاس  یاھراک  ینارمع و  یاھتفرشیپ  یملع ، یاھتفرشیپ  درب ؛ شیپ 

. دش ییافوکش  تفرشیپ و  ی  هیام اش هللا  نا  دوسرپ و  رایسب  ناریا  تلم  یارب  دوب - ارجا  ی  هلحرم هب  طوبرم  هچنآ  هچ  و 

تسا نیمھ  یگدنز  هتبلا  زیزع . یاھتیـصخش  نداد  تسد  زا  دروم  رد  هچ  نوگانوگ و  یاھ  همانرب رد  هچ  میتشاد : مھ  ییاھ  یماکان اھنادقف و  تاعیاض و  لاس  لوط  رد  هتبلا 

ار دوخ  فدـھ  دـناوتب  تلم  کی  نوگانوگ ، ثداوح  نیا  ی  هنایم رد  هک  تسا  نیا  مھم  تسا ؛ هتخیمآ  مھ  هب  هشیمھ  اھیخلت  اھینیریـش و  اھمغ ، اـھیداش و  تلم ، کـی  یارب  و 

قافتا یـشارخ  لد ی  هحناس رد  هک  دوب  ییوجـشناد  نازیزع  نادقف  مھ  راب  فسات ی  هثداح نیرخآ  درادرب . یدنلب  یاھماگ  فدھ  نآ  یوسب  دـشاب و  هتـشاد  رظن  رد  اصخـشم 

. درک هدز  تبیصم ار  ام  ی  همھ داتفا و 

دوخ یگلاس  یس یمالـسا  یروھمج  سدقم  ماظن  لاس  نیا  رد  تسا . یلاعتم  نشور و  رایـسب  ام  یاھدیما  زادنا و  مشچ دوش ، یم زاغآ  نونکا  هک  لاس ٨٧  دروم  رد  اما 

زا عاـفد  رد  روـشک ، زا  عاـفد  رد  دـنداد : ماـجنا  یـشزرااب  رایـسب  یاھـشالت  نیلوئـسم  ناریا و  تلم  هھد ، هس  نیا  رد  دراذـگ . یم رـس  تشپ  ار  هھد  هس  دـنک و  یم ماـمت  ار 

ینـالوط یاـھلاس  یاھیگدـنام  بقع هک  دوـب  نآ  رب  ناریا  تلم  یداـمتم ، یاـھلاس  نـیا  لوـط  رد  یلمع . یملع و  یـالتعا  تمـس  هـب  تفرـشیپ  رد  یلم و  تزع  لالقتـسا و 

ناریا تلم  خـیرات  رد  تسا ، هتفرگ  ماجنا  یداـمتم  یاـھلاس  نیا  لوط  رد  هچنآ  دروآ . تسد  هب  هار  نیا  رد  مھ  یگرزب  یاـھتیقفوم  دـنک و  ناربج  ار  بـالقنا  زا  شیپ  ی  هتـشذگ

. دوب دھاوخ  یراگدنام  اش هللا  نا  هتسجرب و  یاھراک 

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١١ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ات دروآ  یم راشف  دراد  دوخ ، یتاغیلبت  یاھ  هکبـش ی  همھ اب  دوخ و  یداصتقا  یلام و  تردـق  ی  همھ اـب  دوخ ، یـسایس  ناوت  ی  همھ اـب  یرامعتـسا  یراد و  هیامرـس هاـگودرا 

ناریا تلم  دنھاوخ  یم هکلب  تسا - ناریا  تلم  قوقح  زا  یکی  یا  هتسھ قح  یا - هتـسھ قح  زا  طقف  هن  دنکب ؛ میلـست  ینیـشن و  بقع هب  راداو  ار  ناریا  تلم  دناوتب  دیاش 

یملع تفرشیپ  ی  هداج رد  زورما  ناریا  تلم  دننک . ینیشن  بقع هب  راداو  شیملع ، تفرشیپ  قح  زا  شیریگ و  میمـصت تردق  قح  زا  شلالقتـسا ، قح  زا  شتزع ، قح  زا  ار 

ی هطقن نیا  رد  هک  ناریا - تلم  دنھاوخ  یمن دنا و  هدش هچاپتسد  اھ  نیا دنک . ناربج  اھتوغاط ، نارود  رد  ار  دوخ  یگداتفا  بقع نرق  ود  دھاوخ  یم هداتفا و  یروانف  تفرشیپ  و 

. تسا هداتسیا  ناریا  تلم  اما  دنروآ . یم راشف  اذل  دنک ؛ ادیپ  تسد  تاقیفوت  نیا  هب  هدش - هتخانش  مالسا  راد  مچرپ ناونع  هب  تسا و  هتفرگ  رارق  ایند  ساسح 

سراف  / ١٣٨٧/٠٢/١٣ ناتسا  یادھش  یاھهداوناخ  نارگراثیا و  نازابناج و  رادید  رد  تانایب 

ضرف همعط  ار  ناریا  نوچ  دـنبلط ؛ هطلـس نوـچ  دـنبلطراصحنا ؛ نوـچ  ارچ !؟ تسا ؟ زیمآدـیدھت  اـیند  رد  یتعاـمج  کـی  رظن  زا  روـشک ، کـی  تلم و  کـی  یملع  تفرـشیپ  ارچ 

یگدنـشخرد دادعتـسا و  یناریا و  ناوج  یرادیب  ناریا ، تلم  یرادیب  دنعلبب . اجکی  شا ، هتـسجرب زاتمم و  یئایفارغج  تیعقوم  اب  رئاخذ و  اب  ار  روشک  نیا  دنتـساوخ  دنا . هدرک

تلم رگا  هلب ، دنک . یم ینابصع  ار  اھ  نآ امش ، رگید  یملع  یاھتفرـشیپ  امـش و  یا  هتـسھ یژرنا  امـش ، یروانف  تفرـشیپ  اذل  دراذگ . یمن یناریا ، ناوج  یملع  تفرـشیپ 

. دنوش یم لاحشوخ  اھ  نآ دنارذگب - ترـشع  شیع و  هب  روط  نیمھ دورن و  یروآون  لابند  دیلوت و  لابند  راک و  لابند  ملع و  لابند  دشاب - رکف  یب یناریا  ناوج  لایخ و  یب ناریا 

رد یتعنص  تفرشیپ  ظاحل  زا  امـش ، زاریـش  متفگ  نم  هک  تسھ - یملع  تفرـشیپ  نآ  رد  هک  دشاب  یزکرم  کی  زاریـش ، رھـش  دنھاوخ  یمن اھ  نآ دنھاوخ ؛ یم ار  نیا  اھ  نآ

اھ نآ دنھاوخ . یمن ار  نیا  اھ  نآ دنا - هدرک ادیپ  هزاوآ  ایند  رد  امش  نانز  نادرم و  اھناوج و  یملع ، یاھ  هتـشر زا  یـضعب  رد  دراد و  رارق  روشک  یاھناتـسا  اھرھـش و  مدقم  طخ 

یناوھش و یاھشزیمآ  رسپ و  رتخد و  طالتخا  دھاوخ  یم ناشلد  اھ  نآ دشاب . قنوررپ  ام ، دیلوت  طیحم  ام و  هاگـشیامزآ  ام ، ی  هیملع ی  هزوح ام ، هاگـشناد  هک  دنھاوخ  یمن

همھ نیا  اھتـسینویھص و  اکیرما و  تینابـصع  تلع  دیدرک ؛ لمع  ار  نیا  سکع  امـش  دـنھاوخ . یم ار  نیا  اھ  نآ دـنک ؛ ادـیپ  هبلغ  مدرم  یگدـنز  رب  اھ ، نیا ترـشع و  تلفغ و 

. تسا نیا  تاغیلبت 

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١۴ یاھهاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

. یللملا نیب ذوفن  یداصتقا ، ناوت  یـسایس ، ناوت  یتاغیلبت ، ناوت  تساکیرمآ ؛ ناوت  ی  همھ نیا  تسا . هداتـسیا  ناریا  تلم  لباقم  رد  زورما  شدوخ  ناوت  ی  همھ اـب  اـکیرمآ 

ماـظن هک  تسا  نیمھ  یارب  دنـشاب . هتـشاد  نمـشد  کـی  ناـشدوخ  نوریب  رد  هکنیا  هب  دـنراد  جاـیتحا  یئاـکیرمآ  یاـھتلود  اـکیرمآ  نورد  رد  هک  تسا  نیا  ناـشروصت  یـضعب 

تسا نیمھ  اکیرمآ  ناربھر  یاھتسایس  زا  یکی  . تسا تسرد  هتبلا  نیا  دننک . یم یفرعم  گرزب  رطخ  کی  ناونع  هب  ار  یمالسا  یروھمج  دننک ؛ یم گرزب  مئاد  ار  یمالسا 

مدرم هکنیا  یارب  دـنراد ، اکیرمآ  مدرم  هک  یناوارف  یاھ  یراتفرگ دراد ، دوجو  هک  یبیجع  یاھ  یتاقبط فالتخا  دراد ، دوجو  هک  یئاـھ  ضیعبت ینورد ، تالکـشم  هکنیا  یارب  هک 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 35 
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تسا یناینب  ی  هلئـسم کی  ناریا  ندرک  گرزب  ی  هلئـسم اما  میراد ؛ عالطا  میا و  هدیمھف ار  نیا  دنراد . مزال  نوریب  رد  ینمـشد  کی  هشیمھ  دننک ، فرـصنم  لئاسم  نیا  زا  ار 

، دندرک عناق  ار  اھتلود  تسایند . یاجنآ  اجنیا و  هب  یزادنا  تسد هطلس و  هب  یبلطزواجت و  هب  اھ  نآ ماوق  تسا . روط  نیمھ اتقیقح  اکیرمآ ؛ رد  هطلس  نارادمتسایس  رکفت  رد 

و اھ ؛ نآ هارمھ  تلود ، مدرم و  داحآ  یمالـسا . یروھمج  تساجک ؟ توافت  نودـب  تلم  تلود و  تسا ، هداتـسیا  اھ  نآ لباقم  رد  هک  یمچرپ  اھنت  دـندرک . تکاس  مھ  ار  اھتلم 

یگرزب رطخ  نیا  دننک ؛ یم یفن  ار  یزادنا  تسد دننک ، یم یفن  ار  ضیعبت  دننک ، یم یفن  ار  ملظ  هیقت  نودب  اھ ، نآ هارمھ  روشک ، نیلوئسم  و  اھ ؛ نآ هارمھ  روھمج ، سیئر

، تسا هدـننکرادیب  رگید  یاـھتلم  یارب  تلم  نیا  ماـیق  تلم ، نـیا  داـیرف  نوـچ  دـنک . یمن دودـحم  ار  شدوـخ  شدوـخ ، یلم  یاـھراصح  نورد  هـب  هـک  یتردـق  نآ  یارب  تـسا 

یلو دنا ، هتـشاذگ مھ  ار  ناشـشالت  ی  همھ دننک . یم رطخ  ساسحا  اھ  نیا بوخ ، تسا . هدمآ  دوجو  هب  یرادیب  نیا  هکنیاامک  الاح ؛ ات  هدوب  هکنیاامک  تسا ، هدنھدرادشھ 

زا زورما  ام  دراد . یطئارش  اما  دینک ؛ ادیپ  هبلغ  اھ  نیا ی  همھ رب  دیتسیاب و  اھ  نیا ی  همھ لباقم  رد  دیناوت  یم نایوجشناد  امش  ناناوج ، امش  ناریا ، تلم  اھ  نیا ی  همھ اب 

کرحت تردـق  تسا ، رتولج  بتارمب  ام  یملع  یاھ  یئاناوت تسا ، رت  یوق نامیاھتیریدـم  تسا ، رتشیب  ناـم  هبرجت میرتولج ، یلیخ  لـبق  لاـس  یـس  زا  لـبق ، لاـس  تسیب 

. تسا رتھب  یلیخ  اھزور  نآ  هب  تبسن  تفرشیپ  زا  ام  تاروصت  تسا ، رتشیب  زور  نآ  زا  بتارمب  نامیداصتقا 

نورزاک  / ١٣٨٧/٠٢/١۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ار هنحـص  رگا  سباوـللا .» هیلع  مجھت  ـال  هناـمزب  ملاـعلا  : » میـشاب رادـیب  دـیاب  تسیچ . شا  هـشقن ناریا  تـلم  لـباقم  رد  ی  هدـنام ماـکان  نمـشد  نـیا  مینادـب  دـیاب  اـم  زورما 

تلم اـم ، تلم  دـمحب هللا  ناریا . تلم  دـنادب  ار  نیا  دـیاب  دـش . میھاوـخن  ریگلفاـغ  مینادـب ، ار  نمـشد  ی  هـشقن میـسانشب ، ار  نمـشد  میـسانشب ، ار  هـصرع  میـسانشب ،

، دـننک یم داشرا  ار  مدرم  هک  دنتـسھ  هاگـشناد  یاملع  نایم  رد  نید ، یاملع  نایم  رد  مھ  یدایز  نارکف  نشور نالدـبحاص و  نایوگنخـس و  ناروآ و  ناـبز تسا ؛ یرایـشوھ 

، هبرجت یاھنادیم  رد  ملع ، یاھنادیم  رد  ام  یجیـسب  ناناوج  ام ، مدرم  نایم  رد  زورما  دنا . هدرک ادیپ  دشر  فلتخم  یاھ  هصرع رد  مھ  ام  روشرپ  ناناوج  دـننک . یم یئامنھار 

. تسین لکشم  ام  تلم  یارب  هنحص  تخانش  نیاربانب  تسا . یتلم  نینچ  کی  تلم ، دنا . هدرک تفرشیپ  راوشد  یاھ  یروانف یاھنادیم  رد 

نآ اب  یـسایس ، قاذم  نیا  نیب  فالتخا  تسا . تافالتخا  ی  هلئـسم دـنک ، یم یراذـگ  هیامرـس نآ  یور  رب  ام  نمـشد  هک  یطاقن  زا  یکی  زورما  منک ، یم ضرع  امـش  هب  نم 

رد هتبلا  تسا . نیا  اھ  هار زا  یکی  بھذم ؛ نآ  اب  بھذم  نیا  نیب  فالتخا  هقیلـس ؛ نآ  اب  هقیلـس  نیا  نیب  فالتخا  ناتـسا ؛ نآ  اب  ناتـسا  نیا  نیب  فالتخا  یـسایس ؛ قاذـم 

شرافـس تسا - شیپ  هتفھ  دـنچ  نیمھ  لام  ناشروشک - تلود  هب  سیلگنا  ناملراپ  مدـناوخ  مدـید و  یـشرازگ  کی  رد  اریخا  نیمھ  دـننک . یم لابند  ار  نیا  مالـسا  یایند 

؛ دنک هیکت  اھ  نآ یور  رب  دنک ، ادیپ  دنک ، وجتـسج  ار  اھ  نآ دنرادن ، قفاوت  مھاب  اھ  نآ رد  یمالـسا  بھاذم  یمالـسا و  یاھ  هقرف هک  یطاقن  نآ  مالـسا ، یایند  رد  هک  دنک  یم

. دننک یم لابند  دنراد  ار  نیا  میدرک ، ضرع  هک  روط  نامھ یرگید ، لکش  کی  هب  مھ  لخاد  رد  یمالسا . بھاذم  نیب  گنج  ینعی  فالتخا ؛ داجیا  ینعی 

و یملع . یروآون  لابند  ملع ، لابند  دـیورب  تسامـش ، لام  روشک  ی  هدـنیآ متفگ  نیا  زا  لبق  لاس  دـنچ  روشک  یاھناوج  هب  نم  تسا . ناناوج  ندرک  مرگرـس  اـھ ، هار زا  یکی 

تبـسن مینیب  یم مینک ، یم هاگن  هک  زورما  دندرب . شیپ  ار  راک  دوخ ، تیدج  اب  دوخ ، روضح  اب  نادیم  نیا  رد  ام  برجم  دیتاسا  دـنداد ؛ تبثم  خـساپ  ام  یھاگـشناد  یاھناوج 

ندرک لوغشم  ندرک ، مرگرس  ار  ناوج  دوب . دھاوخ  نیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  تسا ، ریگمشچ  زاون و  مشچ رایسب  روشک  یملع  تفرشیپ  نیا ، زا  لبق  لاس  هدزناپ  لاس ، هد  هب 

ینماد کاپ یئاسراپ و  اوقت و  ام ، ناوج  تناید  تساھ . نآ یاھ  همانرب زا  یکی  دنک ، یم رود  ناریا  تلم  یبالقنا  یگدنز  یلصا  ریسم  زا  ار  وا  هک  یئاھزیچ  هب  بعل ، وھل و  هب 

. تسا بولطمان  اھ  نآ یارب  ام  ناوج 

رال  / ١٣٨٧/٠٢/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یارب مالـسا  تکرب  هب  تساھ ، نآ نتـشاد  دنموزرآ  تلم  کی  هک  یتاکرب  تاریخ و  ی  همھ تسا . مالـسا  هب  کسمت  تسا ، حرطم  ناریا  تلم  یارب  لوا  ی  هجرد رد  زورما  هچنآ 

ورشیپ میروایب ، تسد  هب  یملع  تفرشیپ  میروایب ، تسد  هب  یمومع  هافر  میروایب ، تسد  هب  لالقتـسا  میروایب ، تسد  هب  یدازآ  هکنیا  یارب  ام  دوش . یم لصاح  تلم  کی 

کسمت زا  تسا  ترابع  ام  زورما  درف  هبرـصحنم هار  مینکب ، مھارف  ناریا - تلم  ناونع  هب  نامدوخ - یارب  ار  تزع  جوا  میروایب ، تسد  هب  ار  یرـشب  نوگانوگ  یاھنادیم  رد  ندوب 

. ناریا تلم  یارب  تسا  هار  نیرتگرزب  زورما  مالسا ، هب  کسمت  دروآ . یم ناغمرا  هب  تلم  کی  یارب  دوخ ، نطب  رد  دوخ ، میلاعت  رد  ار  اھ  نیا ی  همھ مالسا  مالسا . هب 

١٣٨٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزون  مسارم  رد  تانایب 

هشیمھ خیرات  لوط  رد  هتبلا  یناھج  یوگروز  رگ و  هطلس یاھتردق  تسا . ملاع  نایوگروز  اب  ی  هھجاوم ی  هلئسم ماما ، تانایب  رد  همان و  تیصو رد  رگید  یساسا  ی  هتکن کی 

ناھج ی  همھ هب  تبـسن  اھ  یئاکیرمآ دینیب  یم اذل  تسا . هدش  رت  ناسآ اھ  نآ یارب  یرگ  هطلـس نیا  نردم ، یتاطابترا  تاناکما  اب  تعنـص و  ملع و  تفرـشیپ  اب  اما  دنا ، هدوب

اھتلم عفانم  رب  دراد ؛ حـیجرت  ایند  ی  همھ عفانم  رب  اھ  نآ عفانم  ایوگ  دـنوش . یم دراو  تسا ، هداتفا  رطخ  هب  اج  نالف رد  ام  عفاـنم  هک  هناـھب  نیا  اـب  دـننک و  یم یزرو  عمط زاربا 

میلـست دروخرب ، کـی  دراد : دوجو  دروخرب  روج  ود  درک ؟ دروخرب  دـیاب  روج  هچ  یـسانشان  قح یونـشن و  فرح یتـفلک و  ندرگ یئوـگروز و  نیا  لـباقم  رد  بوـخ ، دراد . حـیجرت 

میلـست ملاـع ، نویـسایس  میلـست  اـھتلم ، میلـست  دـنک . یم قـیوشت  یئوـگروز  هب  ار  وـگروز  ناـھج ، ناـیوگروز  لـباقم  رد  میلـست  تـسا . تمواـقم  دروـخرب ، کـی  تـسا ؛

هار کـی  اـھتلم  یارب  تسا . رتـشیب  یئوگروز  رد  اـھ  نآ قوشم  تسا ؛ تفرـشیپ  رد  اـھ  نآ قوشم  یناـھج ، رابکتـسا  یاـھ  یئوگروز لـباقم  رد  فلتخم  عماوج  نارکف  نشور

یئوگروز لباقم  رد  دیاب  دنک ، مک  دوخ  رس  زا  ار  اکیرمآ - رـش  زورما  و  نایوگروز - یئوگروز  رـش  دھاوخ  یم یتلم  کی  رگا  تسا . تمواقم  نآ  دنام و  یمن یقاب  رتشیب  یقیقح 

. دتسیاب مامت  تبالص  تردق و  اب  اکیرمآ 

ص)  / ٠٩/١٣٨٧/٠۵  ) مظعا لوسر  ترضح  ثعبم  تبسانم  هب  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یلم و یهبناجهمھ  میظع  یهعـسوت  شنوگانوگ ، یاھتراھم  شاهبرجت ، شایروانف ، شملع ، تسین و  لـبق  لاـس  تسیب  ناریا  تلم  اـب  یهسیاـقم  لـباق  ناریا  تلم  زورما 

تماقتـسا نیمھ  رثا  رب  نیا ، تسین . شیپ  لاس  جـنپوتسیب  شیپ و  لاس  تسیب  اب  یهسیاـقم  لـباق  هقطنم ، رد  شرادـتقا  ذوفن و  شایروشک ، یداـصتقا و  یعاـمتجا و 

تما تثعب  زورما  دوـب ، مرکم  یبـن  تثعب  زور  نآ  هک  مینادـب  میوـش ؛ انـشآ  ربـمغیپ  خـیرات  اـب  میمھفب ؛ مینادـب و  اـم  کـت  کـت  یتسیاـب  ار  نیا  تسا ؛ تثعب  سرد  نیا  تـسا .

دوخ یاھیئاناوت  رب  دنک ، هفاضا  دوخ  ملع  رب  دنک ؛ مادقا  تکرح و  تریـصب  اب  هناھاگآ و  دنادب ؛ ثوعبم  ار  دوخ  دنکب ؛ تثعب  ساسحا  دـیاب  یمالـسا  تما  زورما  تسا . یمالـسا 

، یمالـسا بالقنا  مایپ  ناریا ، تلم  مایپ  نیا  تسا . مھم  یلیخ  هملک  دـیحوت  ناشیا  نیب  و  دـنک . هفاضا  دوخ  یمالـسا  للملانیب  ماجـسنا  یلم و  ماجـسنا  رب  دـنک ، هفاضا 

هار هک  مینادیم  دیـسر و  میھاوخ  اجک  هب  مینادـیم  مینکیم ،  میراد  راک  هچ  مینادـیم  یھلا  قیفوت  هب  تسا . نشور  ام  یارب  مھ  قفا  و  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماظن  مایپ 

. ندرک درگبقع  هن  نداتسیا و  هن  تسا ؛ نتفر  هطقن ، نآ  هب  ندیسر 

ماظن  / ١٩/١٣٨٧/٠۶ نالوئسم  هوق و  هس  یاسور  رادید  رد  تانایب 

دـض هب  ناتدوخ ، ندوب  یرابکتـسا  دـض  هب  ناـتدوخ ، یناملـسم  هب  دـینک  یم زازتعا  دـینک ، یم راـختفا  دـیتسھ ، یمالـسا  یروھمج  لوئـسم  هک  امـش  دـننیبب  مدرم  یتقو 

کمک مدرم  زا  دینک ، یم تبحم  مدرم  هب  دینک ، یم ادیپ  سنا  مدرم  اب  دیتسھ ، مدرم  اب  مدرم ؛ یرازگتمدخ  هب  دینک  یم زازتعا  راختفا و  یفرط  زا  ناتدوخ و  ندوب  یدادبتـسا 

زا میرادن  قح  ام  تسا . نیا  نام  هفیظو ام  دیآ . یم ناشـشوخ  دنراد ؛ یم تسود  ار  لوئـسم  نیا  مدرم  دنوش ؛ یم دنـسرخ  مدرم  بوخ ، نوگانوگ ، لئاسم  رد  دـیھاوخ  یم

فالخرب اھراعـش  نیا  هب  یدنبیاپ  درک . لوبق  ار  نیا  دیابن  هک  تسا  یا  یربص یب نیا  تسا . یربص  یب کی  نیا ، مینک ؛ ینیـشن  بقع مالـسا  یاھراعـش  بالقنا و  یاھراعش 

اقلا روج  نیا دندرک  یم یعـس  هشیمھ  هک  درادن  مھ  یتافانم  چیھ  هملک ، یقیقح  یانعم  هب  تفرـشیپ  یوس  هب  روشک  تکرح  اب  نمـشد ، رظن  فالخرب  نمـشد ، تساوخ 

تـسرد تسا ؛ سکعب  تسرد  ریخن ، تسین ؛ نکمم  یملع  تفرـشیپ  یدام و  هاـفر  یـالاب  لـحارم  هب  نتفاـی  تسد  تفرـشیپ و  رگید  سپ  دـیتسھ ، یمالـسا  رگا  هک  دـننک 

. دور یم لاوس  ریز  تلم  نیا  راکشآ  یاھتیقفوم  تاراھظا ، تایرشن و  تاجتشون و  زا  یضعب  رد  منیب  یم هنافـساتم  یھاگ  نم  . هدوب دایز  نامیاھ  تفرـشیپ ام  تسا . سکعب 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 36 
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یـسک هچ  غورد . طـلغ و  روط  هب  تسا  مدرم  ندرک  سویاـم  مدرم و  لد  وـت  ندرک  یلاـخ  نیا ، تسا ؛ مدرم  هب  ندز  دـگل  نیا ، تسا . دـب  نیا  دـننکب ؛ ار  راـک  نیا  دـیابن  اـھ  نیا

دودعم وزج  ار  ام  روشک  دراوم ، زا  یرایسب  رد  اھتفرشیپ  نیا  هک  تسا  نیمھ  اھتفرـشیپ  نیا  تیمھا  لیلد  و  دوشب ؟ ام  زورما  یملع  روآ  تفگـش یاھتفرـشیپ  رکنم  دناوت  یم

، یملع ی  هزات اھدـص  نیب  زا  دـنداد و  لیکـشت  یھاگـشیامن  هینیـسح  نیمھ  رد  لبق  هام  کـی  دودـح  تسا ؟ یمک  زیچ  نیا  هداد . رارق  اھتفرـشیپ  نیا  ی  هدـنراد یاـھروشک 

اھ نیا زا  یضعب  هک  دنداد  شرازگ  یصوصخ - شخب  یضعب  دندوب ، یتلود  یضعب  هک  اھحرط - زا  یضعب  یملع  نابحاص  اجنیا . دندروآ  ار  یملع  یاھ  هزات زا  اتود  یکی  هاجنپ و 

ای دوب  هتشذگ  لاس  دنک !؟ راکنا  مدآ  دیاب  ار  نیا  تسا . هقباس  یب ایند  رد  اھ  نیا زا  ات  هس  ای  اتود  دودح  دیاش  تسا ؛ هقباس  یب ایند  رد  یـضعب  تسا و  هقباس  یب روشک  رد 

تایئزج و مھاوخ  یمن رگید  الاح  نم  یـصاخ - عوضوم  ی  هراب رد  دـش  لیکـشت  اجنیا  یگرزب  یملع  عمجم  تسین - مدای  خـیرات  نم  تسرد  الاح  لاـس - کـی  زا  لـبق  یکدـنا 

ام یتاقیقحت  یروانف و  یملع و  یاھتفرشیپ  اجنیا ، دندوب  هدمآ  ایند  ی  هتفرشیپ روشک  نیدنچ  زا  هک  درادن - یتیـصوصخ  صاخ  دروم  نآ  ینعی  منکب ؛ رارکت  ار  نآ  تایـصوصخ 

نیا هب  دـشاب ؛ هدرک  ادـیپ  تسد  یئاج  نینچ  کی  هب  ناریا  هک  میدرک  یمن رواب  میدوب ، هدـیدن  ام  رگا  دـنتفگ  یم اھ  نیا دـندرک ، شخپ  ار  اھ  نیا یاھ  هبحاـصم یتقو  دـندید . ار 

نیا زا  ام  تسا . هنومن  کی  نیا ، ما . هتفگ اھراب  نم  تسا ؛ هنومن  کی  یا ، هتـسھ یروانف  ی  هلئـسم نیا  تسین ؛ دروم  ود  دروم و  کی  لام  نیا  دشاب . هدرک  ادیپ  تسد  هطقن 

حطس نتفر  الاب  مدرم ، یگدنز  ی  هعـسوت یاھتفرـشیپ  ینارمع ، ینادابآ و  یاھتفرـشیپ  ظاحل  زا  تسام . یملع  یاھتفرـشیپ  اھ  نیا هک  میراد ، یددعتم  دراوم  هنومن ، لیبق 

. دنرب یم لاوس  ریز  ار  اھزیچ  نیا  یزیچان ، ی  هناھب هب  دوخیب و  تاجتـشون ، زا  یـضعب  رد  هنافـساتم  دـنیب  یم ناسنا  هک  دریگب  رارق  دـناوت  یم راکنا  دروم  یزیچ  هچ  یگدـنز ،

- ام راوگرزب  ماما  تلحر  زا  لاس  تسیب  هب  کیدزن  درذگ و  یم بالقنا  نیا  عورـش  زا  هک  لاس  یـس  دودـح  زا  دـعب  ام  و  تسا . یـشزرااب  تکرح  ناریا ، تلم  میظع  تکرح  نیا 

رارکت ار  اھراعـش  نآ  دنتـشاد و  هگن  دـندرک و  دـنلب  ناشدوخ  تسد  رـس  ناـنچمھ  ار  اھراعـش  نآ  مدرم  مینیب  یم درذـگ ، یم دوب - بـالقنا  نیا  یناـب  بـالقنا و  نیا  ملعم  هک 

یاھ هلق نآ  رگـشیاتس  ناشرعـش ، رد  ناشرنھ ، رد  ناشنایب ، رد  دـندرک ، کرد  ار  گنج  ی  هرود هن  دـندید ، ار  ماما  هن  دـندید ، ار  ماـما  نارود  هن  هک  اـم  یاـھناوج  و  دـننک . یم

؟ درک راکنا  دیاب  ار  اھ  نیا تسا ؟ یمک  زیچ  اھ  نیا تسا . هدنارذگ  ار  اھ  نآ ناریا  تلم  هک  دنتسھ  میظع 

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

ترورـض یملع ، تفرـشیپ  هک  تسا  نیا  یکی  میراد . ضرفشیپ  دـنچ  ام  دوشب . هظحالم  یتسیاب  اھـضرفشیپ  نیا  اب  مینکیم ، ضرع  هک  هچ  رھ  ام  هک  تسا  نیا  هتکن  کـی 

. تسا مھم  یاھراک  زا  یکی  هک  مینکیم ، ضرع  دعب  ار  مولع  یدنبهبتر  هتبلا  تسا ؛ فلتخم  مولع  رد  روشک  یتایح 

تسا نیا  کشالب  نآ  زا  یشخب  دش -  دھاوخ  لصاح  یملع  رتهتفرشیپ  زکارم  اھروشک و  زا  ملع  یریگارف  اب  هک  هچرگا  یملع ، تفرـشیپ  نیا  هک  تسا  نیا  مود  ضرفشیپ 

نیا رگا  هتبلا  میدـنبب . برغ  وـیتوموکول  هب  ار  ناـمدوخ  نگاو  ملع ، یهلئـسم  رد  اـم  دـیابن  تسا . رگید  یهلئـسم  کـی  مـلع  دـیلوت  تـسا ، هلئـسم  کـی  مـلع  یریگارف  اـما  - 

نینچ نیا  یعطق  یهمزال  یونعم ، ندوب  تسد  ریز  راکتبا ، نتـشادن  یورهلابند ، نکیل  تسین ؛ یکـش  نیا  رد  دش ؛ دھاوخ  ادیپ  یئاھتفرـشیپ  کی  دوشب ، داجیا  یگتـسباو 

(١ .) تسین زیاج  نیا  و  تسا ؛ یایورشیپ 

نایوجشناد  / ١٣٨٧/٠٧/٠٧ رادید  رد  تانایب 

، بوخ یزیر  هماـنرب اـب  یوزوح ، ی  هعوـمجم اـب  هارمھ  یئوجـشناد ، ی  هعوـمجم هک  تسا  یعیـسو  یرکف  تاـسلج  لیکـشت  مزـال ، یاـھراک  زا  یکی  دـسر  یم مرظن  هب  نم 

رد ام  هک  دـشخبب  ار  یتارمث  نامھ  دـناوت  یم حیحـص  تسرد و  رکف  ندـنکارپ  رکف و  شرتسگ  دـننک . رکف  نوگاـنوگ  لـئاسم  ی  هراـب رد  دننیـشنب  اـت  درواـیب  دوجو  هب  دـناوت  یم

. تسرد یریگ  تھج حیحص و  تکرح  کی  اب  هشیدنا ، نادیم  هب  ون  فرح  ندروآ  یئافوکش ، ینعی  میراد ؛ عقوت  وجشناد  زا  مولع  تفرشیپ  یروانف و  ملع و  لئاسم  یاھ  هنیمز

. تسا نیا  اھراک  زا  یکی 

نایوجشناد  / ١٣٨٧/٠٧/٠٧ رادید  رد  تانایب 

. تسا تلادع » تفرـشیپ و  ، » دریگب رارق  هجوت  دروم  دیاب  مینارذگب - ار  یا  هلحرم هک  مینک  لابند  هکنیا  یارب  راعـش - فدھ و  کی  ناونع  هب  هک  هچنآ  هھد ، نیا  رد  هک  میتفگ  ام 

ار یدام  تفرشیپ  یونعم . تفرشیپ  یدام و  تفرـشیپ  ینعی  تسا ؛ هبناج  همھ تفرـشیپ  دوصقم ، مدرک ؛ ضرع  ار  تفرـشیپ  تلادع . تفرـشیپ و  میھدب : رارق  راعـش  ار  نیا 

اھ نیا میریگ . یمن مک  تسد  اـقلطم  ار  یرواـنف  یملع و  یاھتفرـشیپ  ی  هلئـسم مدرم ، لاغتـشا  ی  هلئـسم مدرم ، تشیعم  ی  هلئـسم اـقلطم  ینعی  مینک . یمن یفن  مھ 

مھ افتکا  نیا  هب  شرانک ، رد  اما  تسین . یدیدرت  نیا  رد  دشابن ؛ اھتمیق  مروت  ینارگ و  دشابن ، یراکیب  دـشابن ، رقف  اھ  هنیمز نیا  رد  ات  دوش ، لابند  دـیاب  تسا و  مھم  الماک 

. دنک ادیپ  شرتسگ  اھ  نیا رانک  رد  یمالسا  یالاو  یناسنا و  قالخا  ناشوج و  نوزفازور و  ی  هزیگنا قیمع ، داقتعا  نشور ، رکف  دیاب  هکلب  مینک ، یمن

؛ متفگ ار  شا  هنومن کی  تسا . هھاریب  هک  دـننک  یم داھنـشیپ  تفرـشیپ  یارب  ار  یئاھ  هار اھزیچ و  کی  تاقوا  یھاگ  دیـسرت . دـیاب  اـھ  هھاریب زا  مدرک ، ضرع  هک  روط  ناـمھ 

نآ تسین - تقو  نوچ  تسین ؛ هسلج  نیا  رد  شلیـصافت  یاج  الاح  هک  دوب - طوقـس  تفرـسپ و  شا  یـضعب فقوت و  شا  یـضعب اتقیقح  هک  یولھپ  ی  هرود یاھتفرـشیپ  لثم 

هاجنپ نآ  رد  هک  دوش  یم نیمھ  شا  هجیتن هک  ندرک  تکرح  اھ  نآ لابند  نداد و  رارق  کـالم  راـیعم و  ار  اـھ  یبرغ ندرک ، شوخلد  رھاوظ  هب  دوب ؛ هھاریب  اـعقاو  هک  دوب  وگلا  کـی 

. دش هدھاشم  یولھپ  نارود  رد  هایس  موش و  لاس  تصش 

هدروآ رھاوظ  زا  یمـسا  مود ، ی  هنومن نیا  رد  تشاد . هجوت  دـیاب  دوشب ؛ ادـیپ  مھ  ام  نامز  رد  تسا  نکمم  یھاگ  هک  تسا  یئاھ  هنومن اھ ، هھاریب نیا  زا  رگید  ی  هنومن کی 

رد هقباسم  نیا  رد  تفرـشیپ  کرحت و  زا  یدیمون  تلاح  کی  نکیل  دوش ؛ یمن یفن  دش ، یم هدـید  لوا  لکـش  نآ  رد  هک  هچنآ  لثم  مھ  یمالـسا  یناریا و  تیوھ  دوش ، یمن

، تسا ینتفاین  تسد الاو و  ی  هطقن کی  هب  هاگن  کی  دننک ، یم برغ  هب  هک  یھاگن  ینعی  دوش . یم هدھاشم  هعماج  نایوگنخـس  روما و  ناراد  هتـشررس ناراذـگ و  تسایس

؛ دنا هدرک تفرـشیپ  همھ  نیا  نوگانوگ  یاھ  هنیمز رد  دنیولج ، ردق  نیا یملع  ظاحل  زا  اھ  نیا زورما  تسیچ ؛ هیـضق  عقاو  اقآ  دـنیوگ  یم ینیب ! عقاو دـنراذگ  یم مھ  ار  شمـسا 

هئارا یراـکتبا  وـن ، ی  هیرظن همھ  نیا  رکف ، همھ  نیا  رظن ، همھ  نیا  یـسایس ؛ لـئاسم  یعاـمتجا ، لـئاسم  یاـھ  هنیمز رد  یناـسنا ، موـلع  رد  فـلتخم  تاـیرظن  همھ  نیا 

هجاوم لیبق  نیا  زا  یدارفا  اب  مدوخ  هدـنب  لاس ، یـس  نیا  لوط  رد  اھراب  دراد . دوجو  اھ  نآ رد  یا  هیحور نینچ  کی  ینعی  میـسرب ؟ اھ  نیا درگ  هب  میناوت  یم یک  اـم  دـنا ؛ هداد

هک ام  مینک ! تکرح  دـیاب  اھ  نیا لابند  اما  مینک ، تفرـشیپ  دـیاب  هتبلا  ام  اقآ   » هک دـندرک  یم نایب  ار  انعم  نیمھ  لاح ، ناـبز  اـب  اـی  حیرـص  همین اـی  حیرـص  ناـبز  اـب  هچ  هک  مدوب 

. تسا هھاریب  کی  مھ  نیا  ار .»؟ ناتدوخ  دیھد  یم تمحز  دوخیب  ارچ  مینزب ؛ ولج  اھ  نیا زا  هکنیا  هب  دسرب  هچ  میسرب ، اھ  نیا درگ  هب  میناوت  یمن

هـشیمھ هک  دنتـسھ  نیا  هب  موکحم  هلمج ، زا  ناملـسم  یاھتلم  قرـش و  نوگانوگ  یاـھتلم  و  هنومن - کـی  ناونع  هب  اـم  تلم  ـالاح  تلم - کـی  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  نیا 

؛ دنتفیب ولج  اھ  نآ زا  هک  دسرب  هچ  دنریگب ، رارق  حطـس  نآ  رد  دـنناوتب  هک  دنـشاب  هتـشادن  دـیما  ناشدوخ  زا  تقو  چـیھ دنـشاب و  اھ  نآ یمئاد  درگاش  برغ و  تکرح  ور  هلابند

یضعب یوس  زا  یسایس ، رکفتم  یوس  زا  هاگشناد ، داتسا  یوس  زا  هنافساتم  زورما  هک  تسا  کانرطخ  رایسب  ی  هھاریب کی  نیا ، دنـشاب . هتـشادن  یا  هیحور نینچ  زگرھ 

دیاب هشیمھ  هک  هدیرفآ  روج  نیا ار  اھناسنا  زا  هتسد  کی  لاعتم  یادخ  رگم  ارچ ؟ تسا . یرشب  تدم  ینالوط ی  هبرجت دض  تسرد  نیا  دوش ؛ یم جیورت  یبھذم  ناگدنیوگ  زا 

ی همھ رد  ایند  ی  هداتفا بقع یاھتلم  نیا ، زا  لبق  نرق  دنچ  رد  دنتـسھ ، ولج  ایند  رد  زورما  هک  یئاھ  نیمھ رگم  دھد ؟ یم ناشن  ار  نیا  یخیرات  تیعقاو  مادـک  دنـشاب ؟ ولج 

یارب تسا  تملظ  لھج و  نارود  تسا ، یکیرات  نارود  ما - هتفگ اھراب  نم  یطـسو - نورق  نارود  هتفر ؟ خیرات  دای  زا  رگم  اپورا  یاطـسو  نورق  نارود  دـندوبن ؟ نوگانوگ  لئاسم 

رد ام و  روشک  رد  نارود  نامھ  باوخ ، تملظ و  یربخ و  یب لھج و  نارود  دنتـشاذگ  ار  شمـسا  اھ  نآ هک  ینارود  نامھ  ناریا . یارب  هن  ناملـسم ، یاھروشک  یارب  هن  اپورا ؛

. یسایس رادتقا  یسایس و  تفرشیپ  تسا و  هفسلف  ملع و  تفرشیپ  تمظع و  نارود  یمالسا ، یاھروشک 

نیمھ رد  دراد ، دوجو  تفرشیپ  ناتروشک  رد  یملع  یاھ  هنیمز رد  هک  دینک  یم هدھاشم  امـش  زورما  هک  مھ  یئاھ  هنیمز نیمھ  رد  تسا . یکانرطخ  هاگن  یلیخ  هاگن ، نیا 

کی دیـسر و  نارگید  حطـس  هب  دش و  دراو  هزیگنا  اب  تمھ ، اب  یناریا ، ناوج  ناملـسم ، ناوج  یلو  درادن ! هدـیاف  اقآ  دـنتفگ  یم دـندمآ و  یم اھیـضعب  صوصخلاب  مھ  اھ  هنیمز

هھاریب تارکفت  نآ  زا  یکی  رکفت  نیا  نیارباـنب ، هتفر . مھ  رتولج  دـینک ، هظحـالم  رگا  هدرک  فرـص  هک  یناـمز  تبـسن  هب  ینعی  تفر ؛ مھ  رتولج  یتـح  نارگید  زا  مھ  یئاـھاج 

ات هفقو ، یب یزیر و  همانرب اب  مظن ، اب  شالت  دنک ؛ شالت  دیاب  ناسنا  هک : تسا  نیا  ناسنا  هب  ینآرق  هاگن  مالـسا ، هاگن  نید ، هاگن  تشاد . دیابن  هنادـیمون  هاگن  اقلطم  تسا .

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 37 
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. دش دنلب  ناذا  یادص  دسرب . جئاتن  هب  دناوتب 

نایوجشناد  / ١٣٨٧/٠٨/٠٨ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

یاھ هصرع رد  سدـقم ، عافد  لثم  یماظن  ی  هصرع رد  فلتخم ؛ یاھ  هصرع رد  یبالقنا  ماظن  نوگانوگ  تاحوتف  یبالقنا ، ماـظن  تفرـشیپ  یبـالقنا ، یمالـسا و  ماـظن  یاـقب 

هک ناملـسم  یاـھتلم  هـقطنم و  نـیا  یاـھتلم  مـھ - رگید  یاـھتلم  تشاذـگ و  رثا  زور  هـب  زور  رگید ، یاـھتلم  یور  یـسایس  یعاـمتجا و  نوگاـنوگ  یاـھ  هـصرع رد  یملع و 

، یمالـسا یربھر  هب  یمالـسا ، ماظن  هب  اھتلم  اذـل  دوب . اـھ  نآ لد  تیاـکح  هناـک  هداـتفا ، قاـفتا  یا  هثداـح نینچ  ناریا  رد  دـندید  یتقو  دنتـشادن - ربھر  دوب و  رپ  ناـشیاھلد 

یاـیند برغ  زا  مالـسا - یاـیند  رد  اـھتلم  مھ  زورما  تسا . روج  نیمھ مھ  زورما  هک  دـندش  هتخاـب  لد یمالـسا  یروھمج  ماـظن  هب  و  هیلع ) یلاـعت  ناوضر هللا   ) ماـما یربھر 

ار اھ  یئاکیرمآ مخز  مھ  اھ  نیا دننک . یم هاگن  تکرح  نیا  ناریا و  تلم  هب  هطبغ ، تلاح  اب  نیسحت ، باجعا و  مشچ  اب  اج - همھ  رد  مالسا ؛ یایند  قرش  ات  دیریگب ، مالسا 

. تسا یمالسا  یروھمج  اب  تفلاخم  یارب  اکیرمآ  ی  هزیگنا نیا ، درک و  یم رت  قیمع

نایوجشناد  / ١٣٨٧/٠٨/٠٨ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

یشھوژپ رھاظ  هب یاھ  هاگتسد یتاغیلبت ، نوگانوگ  یاھ  هاگتسد یتاعوبطم ، یاھ  هاگتـسد یرنھ ، یاھ  هاگتـسد اکیرمآ - صوصخب  برغ و  یتاغیلبت  یاھ  هاگتـسد ی  همھ

؛ تسا ضحم  غورد  نیا ، دور ! یم شیپ  دوخ  هار  رد  اـکیرمآ  تسا و  تسب  نب ناریا  تلم  یارب  هار  نیا  ناـیاپ  هک  دـننک  دوـمناو  روـج  نیا دـننک  یم شـالت  یملع - اـی  یـسایس 

تسکش ار  ناریا  تلم  دنناوتب  اھ  نآ دوب  رارق  رگا  هک  تسا  نیا  شحضاو  لیلد  تساکیرمآ . رگرابکتسا  میژر  توغاط و  میژر  یارب  تسب  نب هار ، نیا  نایاپ  تسا . سکع  هیضق 

رازراک دربن و  کـی  رد  هن  تشاد ، ار  اـھ  هبرجت نیا  هن  تشاد ، ار  اھتفرـشیپ  نیا  هن  تشاد ، ناوج  همھ  نیا  هن  تلم  نیا  هک  دـنھدب  تسکـش  دنتـسناوت  یم یزور  نآ  دـنھدب ،

ار ناریا  تلم  دنناوتب  دوب  انب  رگا  دنتـسناوت - یم زور  نآ  دوب ؛ هداد  ناشن  ار  شدوخ  تردـق  نوگانوگ  یـسایس  یاھ  هصرع رد  هن  دوب ، هدـش  زوریپ  سدـقم  عافد  لثم  یمیظع 

هتــشذگ نآ  زا  بـتارمب  شا  یملع تاـناکما  تـسا ، رت  یوـق شتــسد  تـسا ، رتـشیب  شا  هـبرجت ناریا  تـلم  هـک  زورما  هـن  دـنداد ؛ یم تسکــش  زور  نآ  و  دـنھدب - تـسکش 

. دراد زور  نآ  زا  یرتشیب  یاھ  ناوج تسا و  هتـشذگ  زا  رتشیب  اھتلم  نیب  رد  شذفان  نابز  تساھزور ، نآ  ربارب  نیدنچ  نیدـنچ و  شا  یماظن یاھ  یئاناوت تسا ، رت  هتفرـشیپ

ینویلیم دـنچ  داتفھ و  تیعمج  رد  زورما  دـندوب ، تیلقا  رد  اھ  ناوج شا  ینویلیم هاجنپ  جـیردتب  ینویلیم و  جـنپ  لھچ و  ینویلیم و  لـھچ  تیعمج  نیب  رد  ناریا  تلم  زور  نآ 

یتـح ناملـسم ، یاـھتلم  طـقف  هن  زورما  تـسوربآ . یب اـیند  رد  اـکیرمآ  زورما  دوـب . زورما  زا  رتـشیب  یلیخ  شیوربآ  اـیند  رد  اـکیرمآ  زور  نآ  دـنتیرثکا . رد  اـھ  ناوـج ناریا ، تـلم 

. دنضرتعم روشک  نآ  رب  مکاح  میژر  هب  تبسن  ناشمدرم ، زا  یلیخ  اکیرمآ و  روشک  دوخ  رد  نارظنبحاص  زا  یرایسب  دننادرگور . اکیرمآ  زا  یبرغ  یاھتلم  زا  یرایسب 

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

ام روشک  هک  دنتفگ  یم رگا  دـیایب - دوجو  هب  ام  مدرم  رد  عناوم  لباقم  رد  یریلد  ساسحا  نیا  دـیایب ؛ دوجو  هب  مدرم  رد  قوش  تکرح و  نیا  هکنیا  زا  لبق  بالقنا - زا  لبق  انیقی 

هس و ی  هجرد یاھ  ناتـسرامیب یوت  زورما  هک  یلومعم  یرامیب  کی  یارب  هک  یزور  نآ  درک . یمن رواـب  یـسک  دـسرب ، نوگاـنوگ  یاـھ  شناد زا  هطقن  نیا  هب  تسناوت  دـھاوخ 

لام نیا  دنـشکب - ار  یدایز  تنم  دـنھدب ، یدایز  یاھ  لوپ دـنورب ، جراخ  یاھروشک  هب  دـندوب  راچان  دارفا  دـننک ، یم جـالع  ار  نآ  یتحار  هب  اـم  رود  یاـھ  ناتـسرھش رد  راـھچ 

اھ یلیخ رظن  هب  یزور  کی  انیقی  فلتخم ، یاھ  شخب رد  نوگانوگ و  یاھ  شناد رد  میراد  ام  زورما  هک  یعـضو  نیا  اب  تسا - بالقنا  زا  شیپ  نیمھ  لام  تسین ، میدـق  یلیخ 

یملع یاھ  شخب رد  نوگانوگ  لئاسم  تسا ، لیبق  نیا  زا  یا  هتسھ ی  هلئسم نیمھ  دنتفای . تسد  وا  هب  ام  یاھ  ناوج تفای ، تسد  وا  هب  ام  تلم  اما  دوب ؛ ینتفاین  تسد

. تسا ینکمم  زیچ  دـشاب ، یملع  عجرم  ایند  رد  دـناوتب  هک  دربب  شیپ  نانچ  نآ ار  شناد  ناوراـک  اـم  تلم  اـم و  روشک  یزور  کـی  هک  مھ  ینیا  نیارباـنب ، تسا . لـیبق  نیا  زا 

هک مینک  ساـسحا  هک  تساـم  یھاـگآدوخ  نیمھ  تامدـقم ، نیا  زا  یکی  هدـش . مھ  عورـش  تامدـقم  نیا  دوـش و  یط  یتسیاـب  تامدـقم  نیا  هـک  دراد ، یتامدـقم  هـتبلا 

راچد فلتخم  مولع  بلط  ملع و  لیـصحت  ظاحل  زا  روشک  هک  تسا  روشک  عماج  یملع  ی  هشقن ی  هیھت تامدقم ، زا  رگید  یکی  میناوت .» یم  » هک مینک  ساسحا  و  دـیاب ؛» »

عماج ی  هشقن دنا  هتسناوت هاگشناد ، نیا  زا  اھ و  هاگشناد زا  ی  هتساخرب ناگتسجرب ، نیققحم و  ناتـسود و  نیمھ  هتفرگ . ماجنا  هناتخبـشوخ  راک  نیا  دشابن . یمگردرس 

یملع عماج  ی  هشقن هکنآ  زا  دعب  هتبلا  تسا . روشک  رد  ملع  تفرـشیپ  هار  رد  دـنلب  رایـسب  ماگ  کی  نیا  تسا و  ندـش  ییاھن  فرـش  رد  هک  دـننک ، مھارف  هیھت و  ار  یملع 

و یملع ، ی  هژورپ اھدـص  هب  یملع  عماـج  ی  هشقن لیدـبت  هشقن ، نیا  یـسدنھم  ماـظن  داـجیا  هلمج : زا  دریگب ؛ ماـجنا  یتسیاـب  مھ  یرگید  یاـھراک  دـش ، مھارف  هیھت و 

؛ یملع تفرشیپ  نیا  رب  تراظن  ی  هکبـش داجیا  دعب ، اھ . هاگـشناد یتاقیقحت  زکارم  دیتاسا و  اھ و  هاگـشناد نیمھ  زا  دنترابع  هک  ینیما  ناراکنامیپ  هب  اھ  هژورپ نیا  ندرپس 

حرط نیا  رد  دـیاب  اـمتح  اـھ  نیا تسیچ - اـم  فـیلکت  یملع ، تفرـشیپ  ی  هنیمز رد  دندیـسرپ  نایوجـشناد  ـالاح  هـک  قـقحم - وجـشناد ، داتـسا ، ندرک  ریگرد  و  ارجا . نـسح 

دنک و افیا  شقن  دناوت  یم یشزومآ  هاگراک  رھ  یتاقیقحت ، زکارم  زا  یزکرم  رھ  دنک ؛ افیا  شقن  دناوت  یم وجـشناد  کت  کت رھ  دوش . هدید  یملع  عماج  ی  هشقن یـسدنھم 

یجیاتن هب  اش هللا  نا  دوش و  لابند  یتسیاب  دـیما  اب  مامت ، یریگیپ  اب  تدـح ، اب  تدـش ، اب  هلاسدـنچ  راک  نیا  تسا . هلاسدـنچ  راک  کـی  نیارباـنب  دـنناوت . یم مھ  دـیتاسا 

هب کیدزن  یلیخ  تسین ؛ یسرتسد  زا  رود  زیچ  ناریا  نادنمـشناد  ناریا و  یاھ  هاگـشناد نتفای  یملع  تیعجرم  دینیبب  امـش  هک  دیـسر  دھاوخ  یزور  انیقی  دیـسر . دھاوخ 

. مرادن یدیدرت  نم  دید ؛ دیھاوخ  ار  نیا  انیقی  اھ  ناوج امش  تسامش .

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

شبنج دـنلب  قاـط  یور  رب  هـک  تـسا  یئاـھزیچ  ناـمھ  یئوجـشناد  یاـھ  لکـشت یلـصا  یاھفدـھ  دـننکن . مـگ  ار  ناشیاھفدـھ  دنـشاب  بظاوـم  یئوجـشناد  یاـھ  لکـشت

تلم یناگمھ  راکیپ  هزرابم و  رد  تکرش  روضح و  ملع ، تفرشیپ  هب  کمک  یلم ، داحتا  هب  کمک  روشک ، تفرشیپ  هب  کمک  رابکتـسا ، اب  تیدض  هدش : هتـشون  یئوجـشناد 

دیابن ار  ناشدوخ  مھ  یئوجـشناد  ی  هندب زا  اھ  لکـشت هتبلا  دننکن . شومارف  دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ یلـصا  فدـھ  اھ  نیا اھ ؛ ینمـشد رب  اھ و  هئطوت رب  ندـمآ  بلاغ  یارب  ناریا 

، دش مھ  ینالوط  هک  ار  یئوجـشناد  لئاسم  باب  رد  ثحب  دنـشاب . کیدزن  اھوجـشناد  هب  دوشب . اھوجـشناد  میـسقت  بجوم  لکـشت ، هک  دشابن  روج  نیا ینعی  دننک ؛ ادج 

. مھد یم همتاخ  اج  نیمھ نم 

دنھ  / ١٣٨٧/١١/٢۶ هراق  هبش  یمالسا  یاھنمجنا  هیداحتا  هب  مایپ 

اھ و یرترب دـنا  هتـسناوت اھ  نادـیم ی  همھ رد  تلم  نیا  ناـناوج  دوش . یم رتشیب  شا  هدـنلاب هدـناوخ و  سرد  ناوج  لـسن  هب  ناریا  تلم  دـیما  دور ، یم شیپ  هب  ناـمز  هچرھ 

اب تـسا ؛ هدوـب  روـشک  ناوـج  یوزاـب  نتخادـنا  راـک  زا  هتـشذگ ، یاـھ  نارود رد  زارفارــس ، دازآ و  ناریا  نانمــشد  تسایــس  دـنناسرب . تاـبثا  هـب  ار  دوـخ  یاـھ  یگدنــشخرد

یاھرازبا هتفای و  همادا  زین  یمالـسا  بـالقنا  زا  سپ  نارود  رد  تسایـس  نیا  رگید . یاھدـنفرت  یرایـسب  اـب  و  داـسف ، یگدوھیب و  هب  ندـناشک  اـب  زاسدـیمون ، یاـھ  هسوسو

، یملع یاھ  تفرشیپ دنسرب . فدھ  هب  ناریا  نانمشد  تسا  هتشاذگن  بالقنا  ناناوج  یسانش  تیلوئسم تمھ و  یلو  تسا . هتفاتش  نآ  کمک  هب  تاطابترا  ی  هتفرـشیپ

. تسا نآ  هب  ندیسر  ی  هتسیاش ناریا  تلم  هک  تسا  ینشور  یاھ  قفا رگشیامن  ناوج  لسن  نایم  رد  تمھ  قوش و  یاوھ  لاح و  روشک و  یسایس  یعامتجا و 

شھوژپ یریگارف و  دینک . راومھ  ار  هدـنیآ  هار  تسا ، ناناوج  شود  رب  هژیو  روطب  همھ و  شود  رب  زورما  هک  یتلاسر  تسرد  مھف  اب  میلع و  میکح و  یادـخ  هب  لکوت  اب  نازیزع !

امـش هب  قلعتم  هدـنیآ  دـیریگب . رظن  رد  دوخ  یاـھ  هماـنرب ی  همھ رد  زین  یـسرد و  یاـھ  هتـشر شنیزگ  رد  ار  ناـتروشک  یادرف  زورما و  یاـھزاین  و  دـینادب ، هفیظو  ار  یروآون  و 

. دیرب راک  هب  ار  ناتشالت  ی  همھ دیھاوخب و  کمک  دنوادخ  زا  نآ  نتخاس  یارب  تسا .

یقرش  / ١٣٨٧/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یرابکتـسا دض  رثا  تیـصاخ و  زا  ار  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  نیا  ددصرد  دوخ  ناوت  ی  همھ اب  هک  دـنک  یم هظحالم  ار  یا  هدرتسگ ی  هھبج کی  دوخ  لباقم  رد  ام  تلم  زورما 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 38 
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هک دـندرک  ار  ناـشدوخ  شـالت  ی  همھ دریگب ؛ اـپ  تسا ، بـالقنا  دولوم  هک  یمالـسا  یروـھمج  دراذـگن  هک  دوـب  نیا  شا  یعـس هھبج  ناـمھ  بـالقنا ، یزوریپ  لوا  زا  دزادـنیب .

تلم نیا  رب  لاس  تشھ  ار  یلیمحت  گنج  دـندرک ، یداـصتقا  ی  هرـصاحم دـندرک ، یـسایس  مادـقا  دنتـسناوتن . هتبلا  و  دـنک ، دـشر  دـنراذگن  ناـینب  زا  ار  یمالـسا  یروھمج 

ماظن هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  دنتسناوتن . دنتخادنا ، یمالسا  یروھمج  ماظن  بالقنا و  ناج  هب  ار  ینورد  یاھ  هسوسو دندرک ، زیھجت  ار  تلم  نیا  نانمشد  دندرک ، لیمحت 

. دـنا هتـشاد هگن  ار  ماظن  نیا  نموم  ناسنا  اھنویلیم  تسا ؛ نموم  مدرم  ی  هدرکرپس یاھ  هنیـس نآ ، یماـح  نآ ، عفادـم  نوچ  درک ؛ طـقاس  دوش  یمن ار  یمالـسا  یروھمج 

تقو کی درادن . یرطخ  رابکتـسا  یارب  ماظن  نآ  دـنماظن ؛ کی  ی  هقزترم هدـع  کی  تسا و  رفن  دـنچ  هب  مئاق  ماظن  کی  تقو  کی تسین . اھ  نیا ثحب  تلود و  نیلوئـسم و  ثحب 

. تسا هدـیمھف  رابکتـسا  ار  نیا  داد . ناکت  دوش  یمن ار  ماظن  نیا  تسا ، مدرم  قیمع  ینابیتشپ  هب  مدرم ، یاـھلد  هب  یکتم  تسا ، مدرم  یاـھ  ناـمیا هب  یکتم  ماـظن  کـی 

، فلتخم یاھ  هنحـص رد  اھناوج  روضح  یملع ، یاھتفرـشیپ  دوب . تمظعرپ  هوکـشاب و  رایـسب  شیامن  کی  نیا  مدرم ، امـش  لاـسما  نمھب  نیمھ ٢٢  اھ ، یئاـمیپ هار نیمھ 

هب دـننک  یم راختفا  دوش ؛ یمن هجاوم  بالقنا  یاھراعـش  هب  تبـسن  یگدنمرـش  اب  نیلوئـسم  زا  یـسک  تسا - هدـش  شیپ  زا  رت  هدـنز هناتخبـشوخ  هک  بالقنا  یاـھراعش 

زا دیاب  هک  دنا  هدیـسر هجیتن  نیا  هب  اھ  نآ داد . ناکت  دوش  یمن ار  ماظن  هک  دـھد  یم ناشن  انعمرپ - زغمرپ و  ربتعم و  یـساسا  نوناق  نیا  هب  مالـسا ، هب  یدازآ ، هب  لالقتـسا ،

ار نآ  مئـالع  فـلتخم  یاھـشخب  رد  ناـسنا  هک  یگنھرف  نوخیبـش  نیا  متفگ ، لـبق  لاـس  دـنچ  هدـنب  هک  یگنھرف  مجاـھت  نیا  دـننک . مـک  دـنناوت  یم هـچرھ  ماـظن  یاوـتحم 

ینید یمالسا و  نومضم  زا  دوخ ، یاوتحم  زا  ار  بالقنا  تسا ؛ دصق  نیا  اب  تسا ؛ تین  نیا  هب  دنیب ، یم یفلتخم  یاھـشخب  رد  ار  نآ  ناسنا  مھ  زورما  درک و  یم هدھاشم 

نمھب هن  تسیب و  ی  هیـضق نامھ  لثم  مھ  نیا  دبلط . یم ار  مدرم  یرایـشوھ  هک  تسا  یـساسح  طاقن  نامھ  زا  نیا ، دـننک . ادـج  دـننک و  یھت  دوخ  یبالقنا  حور  زا  دوخ ،

عطاقم ی  همھ رد  دـیتسب ؛ راک  هب  ار  ناتدوخ  مھف  نیا  مھ ، لـمع  ی  هلحرم رد  دـیدیمھف ، ار  نیا  اـھ  یزیربت امـش  دـندیمھفن ، ار  نمھب  هن  تسیب و  تیمھا  اـھ  یلیخ تسا .

ماـظن بـالقنا و  تاـکرب  زا  یکی  مھ  نیا  دوـخ  دنرایـشوھ . ـالماک  تلم  دـننک ؛ یم کرد  زورما  هناتخبـشوخ  و  دـنک ؛ کرد  اـم  تلم  دـیاب  ار  ثداوـح  تیمھا  تسا . روـج  نـیمھ

. دندرک ادیپ  لیلحت  تردق  دنا ، هدش رادیب  مدرم  تسا . هدوب  یمالسا  یروھمج 

لاس ١٣٨٨  / ١٣٨٨/٠١/٠١ زاغآ  تبسانم  هب  بالقنا  ربھر  یزورون  مایپ 

، یناھج یاھمیرحت  مغر  یلع دنتـسناوت  اھ  نآ یاشوک  رحبتم و  نادنمـشناد  اھ ، نآ ناناوج  هک  دـندش  هاگآ  ناریا  تلم  دـش و  زاـغآ  یا  هتـسھ شوخ  یاـھربخ  اـب  لاس ٨٧ 

تلم یارب  نیا  دننک ؛ تباث  نایناھج  ی  همھ هب  یمھم  ی  هلئسم نینچ  کی  رد  ار  ناریا  تلم  یئاناوت  دنناسرب و  تابثا  هب  روشک  یا  هتسھ لئاسم  رد  ار  ناشدوخ  تفرـشیپ 

دـمحب هللا مھ  یمالـسا  یاروش  سلجم  . دروآ دوجو  هب  نایناھج  یاھمـشچ  رد  ار  یدـیدج  رابتعا  جرا و  رگید ، نوگانوگ  یاھ  هنیمز رد  هکلب  یملع ، ی  هنیمز رد  طقف  هن  ناریا 

نانچمھ یراکمھ  نیا  میراودـیما  هک  دـندرک ، مادـقا  بیوصت و  ار  یبوخ  یاھراک  مرتحم  تلود  یراکمھ  اـب  سلجم  نیا  لاـس ، لوط  رد  دـش و  لیکـشت  متـشھ  ی  هرود یارب 

. دشاب هتشاد  همادا 

یـشیامزآ تقوم و  یزادـنا  هار لاسما  نایاپ  رد  یا ، هتـسھ ی  هنیمز نیمھ  رد  تسا . هتفرگ  ماجنا  فلتخم  یاھ  هنیمز رد  مھ  یرگید  گرزب  یاھراک  دـمحب هللا  لاس  لوط  رد 

هک درک  عناق  ار  ایند  ی  همھ هک  تسا  روشک  لخاد  رد  ام  دوخ  نادنمشناد  تفرشیپ  جئاتن  زا  مھ  نیا  هتبلا  تسا . یگرزب  مھم و  ربخ  مھ  نیا  هک  میتشاد ، ار  رھـشوب  هاگورین 

. تسب دوش  یمن ار  ناریا  تلم  یا  هتسھ تفرشیپ  هار 

زا یا  هدـیزگرب دـھاش  کیدزن  زا  نم  تفرگ . دـھاوخ  ار  یلـصفم  ینالوط و  تقو  اھ  نآ شرامـش  هک  تسا  هتفرگ  ماجنا  مھ  یرگید  گرزب  یاھراک  یملع ، لئاسم  ی  هنیمز رد 

رد مدوب و  یملع  یاھتفرشیپ  نیا 

تفرـشیپ یملع  ی  هنیمز رد  دـنا  هتـسناوت اـم  شـالترپ  تمھرپ و  تلم  اـم و  زیزع  ناـناوج  تسا . روآ  تفگـش اـتقیقح  هک  مدرک ، هدـھاشم  کـیدزن  زا  ار  اـھ  نآ یھاگـشیامن 

. درک یثنخ  دندرک ، یم غیلبت  فانکا  فارطا و  زا  هک  ار  بالقنا  هیلع  ی  هلاس یس تاغیلبت  روآ ، تفگش مھم و  یاھتفرشیپ  نیا  دنھدب و  ناشن  ار  یفرگش 

رد ناھج  دودـعم  رایـسب  یاھروشک  فیدر  رد  ار  روشک  هک  تسا  گرزب  راـک  نیا  زا  لوا  مدـق  نیا ، دوب . دـیما  ی  هراوھاـم باـترپ  یرواـنف ، یملع و  یاھتفرـشیپ  نیا  ی  هلمج زا 

، ناریا تلم  تفرـشیپ  یئاـناوت  دـنک و  یم دـشر  نورد  زا  دـشوج و  یم نورد  زا  ناریا  تلم  هک  داد  ناـشن  درک و  ناریا  هجوـتم  ار  ناـیناھج  مشچ  داد و  رارق  یرواـنف  نیا  دروـم 

. تسین یدودحم  یئاناوت 

اضرلا  / ١٣٨٨/٠١/٠١ یسومنبیلع  ترضح  هاگراب  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

. دـشاب دـقاف  روشک  رد  ار  زاین  دروم  یملع و  یاھ  تخاسریز هک  تسین  بـالقنا  مود  ی  هھد اـی  لوا  ی  هھد لـثم  اـم  روشک  زورما  تسا . روشک  یاـھ  تخاـسریز رگید ، رـصنع 

کی یارب  هک  یئاھزیچ  نآ  روشک  رد  زورما  اذل  دنھد ؛ ماجنا  گرزب  یاھراک  دـنناوت  یم دـنوش ، یم دراو  هک  یا  هتـشر رھ  رد  نادنمـشناد  ام و  نیـصصختم  ام و  یاھناوج  زورما 

ظاحل زا  ام  تسا . هدامآ  دمحب هللا  تسا ، زاین  دروم  اھزاسو  تخاس ی  هنیمز رد  یملع ، تاقیقحت  ی  هنیمز رد  تالصاوم ، ی  هنیمز رد  تاطابترا ، ی  هنیمز رد  عیسو  تفرشیپ 

. میرادـن نارگید  هب  یجایتحا  اھدـس ، تخاس  ظاحل  زا  یطابترا ، یاھ  هکبـش میـساب ، میـس و  یب تاطابترا  ظاحل  زا  هاگدورف ، تخاس  ظاحل  زا  یللملا ، نیب مھم و  یاـھ  هار

، دنزاسب هاگدورف  دنزاسب ، هار  گرزب دـنزاسب ، ولیـس  دـنزاسب ، دـس  دـنناوتب  یلخاد  نیـصصختم  یلخاد و  رـصانع  هک  درک  یمن مھ  روطخ  یـسک  رطاخ  هب  هک  دوب  یزور  کی 

زورما اما  میدوب ؛ ریقف  روشک  رد  تھج  نیا  زا  ام  دش ، عطق  ناشتسد  ناگناگیب  هک  مھ  دعب  دوب . ناگناگیب  هب  ام  تلم  مشچ  اھزیچ  نیا  ی  همھ رد  دنزاسب ؛ دالوف  ی  هناخراک

هب دننک ، یم هدروآرب  ار  روشک  زاین  دنھد ، یم ماجنا  ار  یروانف  یملع و  ی  هدیچیپ یاھراک  دنزاس ، یم ار  هدـیچیپ  یاھ  هناخراک ام  ناناوج  میراد . یدایز  یئاناوت  تھج  نیا  زا 

هدرک ادـیپ  یـصخاش  تیعـضو  روشک  تھج ، نیا  رد  دـنناسر . یم کمک  دـننک ، یم یروانف  ملع و  تراجت  هک  یناـسک  ناونع  هب  راشتـسم و  ناونع  هب  مھ  رگید  یاـھروشک 

رگباترپ کشوم  اھناوج  نامھ  زورما  دنتخانـش ؛ یمن دـننک و  باترپ  دنتـسناوت  یمن ار  یج  یپ . رآ . ی  هلولگ یتح  ام  یاھناوج  یزور  کی  تسین . یمک  تفرـشیپ  نیا  تسا ؛

، میتشاد روشک  رد  هک  یئاھ  هاگورین زا  ی  هدافتسا یارب  ام  یزور  کی  دنک . یم هجوتم  ار  همھ  دنک ، یم بلج  دوخ  هب  ار  ناھج  نادنمـشناد  مشچ  هک  دنتـسرف  یم هراوھام 

دـنزاس و یم ناشدوخ  ار  نوگانوگ  تاناکما  هاگورین و  هاگـشیالاپ ، هک  دـندرک  تفرـشیپ  تعنـص  رد  نانچ  نآ ناشدوخ  اـم  روشک  ناـناوج  زورما  میتشاد ؛ صـصختم  هب  جاـیتحا 

ی هلئـسم نیمھ  هـلمج  زا  یتـسیز ، یاھـشناد  رد  تفرـشیپ  هـب  زورما  دوـب ؛ قـلطم  رقف  راـچد  روـشک  یـسانش ، تـسیز لـئاسم  ی  هـنیمز رد  یزور  کـی  دـننک . یم دـیلوت 

یاھتفرشیپ هک  تسا  یئاھ  تخاسریز همھ  اھ  نیا دراد . دوجو  روشک  رد  تاناکما  نیا  زورما  تسا . هدرک  ادیپ  تسد  تسا ، یمھم  زیچ  ایند  رد  رایسب  هک  یداینب  یاھلولس 

روشک تسا . یعیـسو  قیمع و  رایـسب  ی  هبرجت کی  ناریدـم ، ی  هبرجت مدرک - ضرع  هک  یروط  نامھ  اھ - نیا رب  ی  هوالع دوش . یم ناسآ  اھ  تخاسریز نیا  ساـسارب  هدـنیآ 

هشوگ و هب  نیلوئسم  ندرک  یشکرس  نیمھ  دننک . یزیر  همانرب نآ  تفرـشیپ  یارب  دنناوت  یم هک  تسا  یا  هنحـص کی  لثم  روشک ، ناگبخن  ناریدم و  مشچ  لباقم  رد  زورما 

ار تالکـشم  مشچ  اب  ندـید ، کـیدزن  زا  ار  عاـضوا  نتفرگ ، ساـمت  مدرم  اـب  نتفر ، نوگاـنوگ  یاھرھـش  هب  اھناتـسا  رد  تسدرود ، یاھناتـسا  مورحم ، طاـقن  روشک ، نیا  راـنک 

نا دـناوتب  روشک  هکنیا  یارب  تسا  شھج  کی  ی  هنیمز اھ  نیا تسا ؛ هدروآ  دوجو  هب  روشک  نالوئـسم  ام و  نیرومام  یارب  یردـق  نارگ میظع و  ی  هبرجت کی  ندرک ، هدـھاشم 

ماـظن یارب  اـم و  روـشک  یارب  دوـش - یم زاـغآ  لاـسما  زا  هک  یلاـس  هد  ینعی  هدـنیآ - ی  هھد هک  دـنک  یم باـجیا  نیا  و  دـنک ؛ تـکرح  تلادـع  تفرـشیپ و  قـیرط  رد  اـش هللا 

. دننک راک  شالت و  تمسق  نیا  رد  دیاب  همھ  هک  دشاب ؛ تلادع  تفرشیپ و  لاس  هد  یمالسا ، یروھمج 

ع)  / ١٣٨٨/٠١/٢۶  ) نیسح ماما  هاگشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

اھ نآ تسد  برض  اب  ناریا  تلم  دینیب  یم امـش  اھزور ، نآ  زا  لاس  هد  دنچ  تشذگ  زا  دعب  زورما  هک  تسا  نیا  هجیتن  دندرک . افیا  ار  ناشدوخ  شقن  دندرک و  نینچ  اھناوج  نآ 

، گنج یاھزور  هتفر . شیپ  هدرک و  حـتف  یرگید  زا  سپ  یکی  ار  اھ  هلق راوگرزب ، ماما  ی  هنوگربماـیپ اـتقیقح  یاـھدومنھر  اـب  تساـھ ، نآ شـالت  ی  هلاـبند هک  یئاھـشالت  اـب  و 

اب دـینک  هسیاـقم  جیــسب ، هاپــس و  ناـناوج  نـیمھ  ناـیم  رد  ار  یبرجت  رقف  نآ  یلاـم ، رقف  نآ  یتاحیلــست ، رقف  نآ  دــیروایب و  رظن  رد  ار  گـنج  نیزاـغآ  یاـھلاس  صوـصخب 

. یبرجت یقیقحت و  یملع ، یاھتفرشیپ  زورما ؛ یاھتفرشیپ 

مدـق یراـختفارپ  تمظعاـب و  رایــسب  هار  رد  دـیزاس ؛ یم هدارا  هـیحور و  ظاـحل  زا  نـینچمھ  هشیدـنا و  رکف و  ظاـحل  زا  ار  دوـخ  دـیریگ ، یمارف دــیزومآ ، یم هاگــشناد  رد  اـمش 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 39 
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؛ تسھ هک  دیرامشب ، ادخ  گرزب  تمعن  ار  نیا  دینک ؛ راختفا  هاگشناد  نیا  یلیصحتلا  غراف هب  هاگـشناد و  نیا  رد  روضح  هب  تسا . یئاج  نینچ  کی  هاگـشناد  نیا  دیراذگ . یم

. دیورب شیپ  دینک و  ظفح  ار  نآ  و 

زکرمتم اھـشالت  نیا  ناـناوج  یور  رب  مھ  رتـشیب  هک  نانمـشد - یپرد  یپ شـالت  مغر  یلع یھلا ، لـضفت  فطل و  هب  زورما  و  تسا . دـنمزاین  نموـم  ناـناوج  هب  امـش  روـشک 

یـس بالقنا - ردـص  نموم  ناوج  زا  زورما  نموم  ناوج  تسا ؛ نموم  ناوج  ام ، ناوج  نمـشد ، مشچ  یروک  هب  دـنراد . یھلا  تیادـھ  ادـخ و  تمـس  هب  ور  ام  ناـناوج  تسا -

رد دوب ، اھدادعتـسا  زورب  یارب  یتصرف  هک  یلیمحت  گنج  میظع  ی  هبرجت نآ  نازوس ، ی  هروک نآ  تسین . رت  بقع دشابن ، رتولج  رگا  شیپ - لاس  جـنپ  تسیب و  شیپ و  لاس 

. درک دھاوخ  هزجعم  دریگب ، رارق  یدادعتسارپ  هتسجرب و  لسن  رھ  لباقم 

گرزب یاھتردق  نانمـشد ، عافد . یارب  یگدامآ  روشک و  دوخ و  یگدـنزاس  هیحور ، ظاحل  زا  تفرـشیپ  ی  هصرع رد  ملع ، ی  هصرع رد  دـیتسھ ؛ یرگید  ی  هصرع رد  امـش  زورما 

تھبا نداد  ناشن  اب  دـننک ، یم یگدـنز  رـشت  اب  ابلاغ  اھ  نیا دنتـسھ - تلیـضف  تیناسنا و  نانمـشد  ناریا ، تلم  نمـشد  طقف  هن  اـھتلم ، نانمـشد  هک  یناـھج - ربکتـسم 

یونعم تبیھ  دیـسرتن . اھ  تردقربا تبیھ  زا  دنرب . یم رد  نادیم  زا  ار  اھ  نآ ناشدوخ  تبیھ  اب  دـننک ، یم لیمحت  اھتلم  رب  ار  ناشدوخ  تبیھ  دـنرب ؛ یم شیپ  هب  ار  ناشراک 

باتک باـسح و  هب  دوخ ، ریبدـت  هب  دوخ ، شناد  هب  دوخ ، یاـھ  یگداـمآ هب  دوخ ، ناـمیا  هب  یتقو  امـش  تساـھتلم . لد  رد  اـھ  نآ یداـم  تبیھ  زا  رتشیب  اـھ ، نآ لد  رد  اـمش 

ظفح اھ  نآ اب  ار  ناتدوخ  نامیا  دـینک ، یم انتعا  اـھ  نآ هب  دـیھن و  یم رجا  ار  بـالقنا  لد  زا  ی  هدـمآرب میظع  یاھـشزرا  هک  یتقو نآ  دـینک ، یم هیکت  دوخ  ی  هناریدـم هناربدـم و 

اب ناریا ، تلم  اب  دـنناد  یم نانمـشد  زورما  تسا . رتشیب  ربخ  یب یاھتلم  لد  رد  اھ  نآ تھبا  زا  هک  دوش  یم لصاح  امـش  زا  اـھتلم  ی  همھ لد  رد  یتھبا  ناـنچ  نآ دـینک ، یم

چیھ زا  یا ، هدـنزرا یاھ  هیامرـس نینچ  اب  ناریا  تلم  دـننک ، یم راختفا  اھـشزرا  هب  یدـنبیاپ  هب  هک  ینادرمتلود  نالوئـسم و  نیا  اب  ممـصم ، نادرم  نیا  اب  نموم ، ناناوج  نیا 

. دنناد یم ار  نیا  دنک . یمن همھاو  یتبیھ  چیھ  زا  یرشت ،

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٣ ننست  عیشت و  بالط  نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

راک رـس  یماظن  کی  تخادنا ، هار  یبالقنا  کی  دناوت . یمن مالـسا  دینیبب  دـنتفگ  یم دـش . یم مامت  مالـسا  ررـض  هب  دـننک ، نفد  ار  ماظن  نیا  دنتـسناوت  یم لوا  یاھلاس  رگا 

، هلب دنتفگ  یم دوب . مالسا  ررض  هب  تشاد ، یمن تفرـشیپ  اما  دنام  یم یمالـسا  ماظن  رگا  دنک . رمع  تسناوتن  رتشیب  لاس  جنپ  دنک ؛ رمع  تسناوتن  رتشیب  لاس  ود  دروآ ،

، دش راد  هشیر مھ  دش ، راگدنام  مھ  یمالسا  بالقنا  اما  یا . یژولونکت هن  یتفرشیپ ، هن  یملع ، هن  خیرات ؛ لبق  ام  نارود  هب  تسا  هدرب  ار  مدرم  هدمآ ، یمالـسا  ماظن  کی 

روشک نیمتـشھ  یداینب  یاھلولـس  رد  ناریا  دنیوگ  یم هک  دیونـش  یم امـش  هکنیا  داد . لیوحت  ار  یا  هبخن هنازرف و  ناوج  لسن  مھ  درک ، لوقعلاریحم  یملع  تفرـشیپ  مھ 

اھ تخاسریز تفرگ ، لیوحت  ار  روشک  نیا  یمالـسا ، ماظن  یتقو  دـندوب . هدرک  مورحم  ار  وا  تفرـشیپ  تاناکما  ی  همھ زا  هک  یناریا  تسا ؛ یگرزب  یلیخ  فرح  نیا  تسایند ،

هریخ ار  یمالـسا  یروھمج  نانمـشد  ابقر و  مشچ  هک  اضف - هب  هراوھام  نداتـسرف  اب  یمالـسا  یروھمج  دنیوگ  یم یتقو  دوبن . یملع  یاھتفرـشیپ  نیا  اب  بسانم  اقلطم 

؟ درب شیپ  روج  نیا ار  ملع  یک  یمالسا . ماظن  ار ؟ نیا  درک  یک  ناریا !؟ تسا . یگرزب  فرح  یلیخ  نیا  دھد ، یم ماجنا  ار  راک  نیا  هک  تسا  یروشک  نیمھن  ای  نیمھد  درک -

شدوخ یراگدنام  مھ  یمالسا  ماظن  سپ  یمالسا . ماظن  داد ؟ رارق  یروآون  راکتبا و  تمدخ  رد  ار  یناریا  یتاذ  شوھ  نآ  یک  دروآ ؟ دوجو  هب  روشک  رد  ار  یملع  تضھن  یک 

. تلم کی  دربشیپ  یارب  ار  شدوخ  یئاناوت  مھ  داد ، ناشن  ار 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢۴ ریاشع  نادمتعم  نارس و  رادید  رد  تانایب 

کی دنک . یم مربم  ملـسم و  ام  یارب  ار  نیا  ام  ی  هبرجت میـشاب ؛ هتـشاد  نیقی  هدـنیآ  هب  میـشاب و  راودـیما  دـیاب  ام  هک  دـیوگ  یم ام  هب  اھ  هبرجت منازیزع ! تسا  دایز  ام  دـیما 

یاھروشک نینموم  دـیزرل . یم ناشلد  ایند  رـساترس  رد  مھ  اـم  ناتـسود  دـننک . نک  هشیر تسناوت  دـنھاوخ  ار  ماـظن  نیا  هک  دـندرک  یم لاـیخ  مھ  نانمـشد  هک  دوب  یزور 

- مھ ام  هلبا  ی  هیاسمھ نمـشد  نیا  دش . دـھاوخ  هچ  ناوج  اپون و  ماظن  نیا  تبقاع  هک  دـیزرل  یم ناشلد  بالقنا ، نیا  هب  دـندوب  هتـسب  دـیما  هک  نموم  ناناوج  یمالـسا ،

ار ناشتبقاع  هک  ینانچ  نآ اھ ؛ نآ هب  دز  ینھدوت  بالقنا  درک . دـنھاوخ  مامت  ار  زیچ  همھ  هکنیا  لایخ  هب  دـش ؛ گنج  نیا  دراو  لطاب  نامگ  نیمھ  اـب  یثعب - یقلفع و  مادـص 

اھدیما دندرک ، اھ  یئارـس هناسفا ناشدوخ  یارب  دندرک ، اھ  هئطوت دندرک ، اھرکف  دنتـسب ، اھدیما  یدامتم  یاھلاس  نیا  لوط  رد  مھ  مادص  زا  رتگرزب  نانمـشد  دـیدید . امش 

بالقنا دربب . شیپ  ار  روشک  هک  تشاد  دـھاوخن  ار  نیا  ناوت  دـنامب ، رگا  ای  دـنام ، یمن ای  یمالـسا  بـالقنا  دـندرک  یم رکف  اـھ  نآ دـمآ . رد  لـطاب  اـھنامگ  ی  همھ اـما  دنتـسب ؛

. درک هریخ  ار  همھ  مشچ  یسایس ، یعامتجا و  نوگانوگ  یاھتفرشیپ  یژولونکت و  ملع و  رد  مھ  دش ، رتراد  هشیر مھ  دنام ، مھ  نانمشد  مشچ  یروک  هب  یمالسا 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٧ نایوجشناد  ناداتسا و  رادید  رد  تانایب 

زا روـبع  موزل  ملع و  دـیلوت  اھھاگـشناد  رد  منیب  یم نم  هناتخبـشوخ  تسا . ملع  دـیلوت  ی  هلئـسم دـنک ، یم ادـیپ  طاـبترا  امـش  هب  تدـش  هب  هک  مـھ  رگید  ی  هلئـسم کـی 

رد نم  نازیزع  نیا  هک  یئاھداھنـشیپ  نیا  دینک . یئارجا  دیاب  تسا . شخبدیون  هدننکدنـسرخ و  نم  یارب  یلیخ  نیا  هدـش . لیدـبت  یمومع  نامتفگ  کی  هب  شناد  یاھزرم 

. تسا شزرااب  رایـسب  نیا  تسا . ملع  دـیلوت  ی  هلئـسم نیمھ  تھج  رد  همھ  دـنتفگ ، هریغ  تاطابترا و  یرورپ و  هبخن زکارم و  داجیا  شھوژپ و  قیقحت و  شناد و  یاھ  هنیمز

دشاب رتشیب  نام  تعرس هچرھ  دراد ، ام  روشک  هک  هتشذگ  یاھ  یگدنام بقع هب  هجوت  اب  اما  تسا ؛ بوخ  ام  تفرشیپ  تعرـس  زورما  میبقع . ام  درک . لابند  دیاب  ار  هار  نیا 

. میشاب هتشاد  دیلوت  مولع  ی  همھ رد  دیاب  ام  میربب ؛ هرھب  ناوارف  باتش  زا  مینک ؛ هدافتسا  رب  نایم یاھھار  زا  میورب ؛ شیپ  یلیخ  دیاب  ام  تسین . یدایز  مھزاب 

یداصتقا و لئاسم  باـب  رد  هک  یناـنچمھ  دـشاب . هتـشاد  دوجو  نزاوت  لداـعت و  نآ  رد  ینعی  دـشاب ؛ تادراو  تارداـص و  ی  هطبار دـیاب  ملع  ی  هنیمز رد  اـھروشک  نیب  ی  هطبار

، دینک دراو  ار  ملع  دشاب . روج  نیمھ دیاب  مھ  ملع  ی  هنیمز رد  دنک ، یم نبغ  ساسحا  دوش و  یم یفنم  شزارت  دش ، شتارداص  زا  رتشیب  شتادراو  یروشک  رگا  یناگرزاب ،

نیا دیـشاب ، نارگید  ملع  ناوخ  راوخ  هزیر امئاد  امـش  رگا  الا  و  دشاب . هفرطود  نایرج  دیاب  دینک . رداص  رتشیب - ای  دینک - یم دراو  هک  هزادنا  نامھ  هب  لقا  دـح  اما  درادـن ؛ یبیع 

یفنم مھ  اجنیا  رد  امـش  یناگرزاب  زارت  دیـشاب  بظاوم  دیھدب . نارگید  هب  دینک و  دـیلوت  مھ  امـش  اما  دـیریگبارف ؛ نارگید  زا  دـینک ، بلط  دـیریگب ، ار  ملع  تسین . تفرـشیپ 

تدـش تعرـس و  اب  یتسیاب  اھراک  نیا  اما  هدـش ؛ یبوخ  یاھراک  بالقنا  لوا  زا  هدوب . یفنم  زارت  ام  زارت  اـیند ، رد  ملع  یئافوکـش  نرق  ود  یکی  نیا  رد  هنافـساتم  دـشابن .

. دنک ادیپ  همادا  رتشیب  هچرھ 

ادھش  / ١٣٨٨/٠٣/٠٣ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ماظن دینیب  یم امش  زورما  هک  یتزع  نیا  دشن . لطاب  عیاض و  ام  نادیھش  نوخ  دوش . عیاض  لاماپ و  ام  نادیھـش  نوخ  تشاذگن  مالـسا  تکرب  هب  هک  مینک  یم رکـش  ار  ادخ 

ماظن دننک ، یم نیـسحت  ار  ناریا  تلم  مدرم ، یمومع  رـشق  یمالـسا ، یاھروشک  ی  همھ رد  هکنیا  تساھ . نوخ نیمھ  تکرب  هب  دـنراد ، ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج 

تمـس هب  زورما  هک  یمیظع  تکرح  نیا  تسھ ، اـم  روـشک  رد  زورما  هک  یتـینما  نیا  تساـھ . نوـخ نیا  تکرب  هب  دـننک ، یم هاـگن  تمظع  مشچ  هب  ار  یمالـسا  یروـھمج 

قـقحم و وجـشناد و  دنمـشناد و  ملاـع و  دادـعت  شیازفا  نیا  یرواـنف ، یملع و  تفرـشیپ  نیا  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  هک  یگرزب  یاـھراک  نیا  تـسھ ، روـشک  نـیا  یگدـنزاس 

لثم ایمیک ، لثم  امـش  یادھـش  نوخ  تسادھـش . نوخ  تکرب  هب  دراد ، ام  تلم  روشک و  زورما  هک  یمومع  یرادیب  نیا  تسادھـش . نوخ  تکرب  هب  همھ  اھ  نیا رگـشھوژپ ،

. تسامش دوخ  لام  امش و  یادھش  لام  شراختفا  دھدب و  دشر  دنک ، لوحتم  ار  روشک  نیا  ار ، تلم  نیا  تسناوت  ریسکا 

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

هب اھتلم  لباقم  رد  ماظن  یوربآ  زا  هک  یکتھ  نآ  دـش ، یمالـسا  ماظن  هب  هک  یملظ  نآ  دـش ، مدرم  هب  هک  یملظ  نآ  داتفا ، قاـفتا  تاـباختنا  زا  دـعب  هک  ار  هچنآ  یا  هدـع کـی 

ات تاباختنا  زا  دعب  نارود  یلصا  ی  هیضق ار  یوک  ی  هیضق ای  ار ، کزیرھک  نادنز  ار ، هثداح  نالف  ی  هلئسم اضرف  دنریگ ، یم هدیدن  ار  همھ  اھ  نیا تفرگ ، ماجنا  یضعب  ی  هلیـسو

کی رد  یمیظع ، تکرح  کی  رد  مدرم  هک  تسا  نیا  یلصا  ی  هلئسم تسا . یرگید  ی  هلئـسم یلـصا ، ی  هلئـسم تسا . رگید  ملظ  کی  شدوخ  نیا  دننک ؛ یم دادملق  زورما 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ود یکی  نیا  رد  هک  ار  ماظن  تاباختنا ، نیا  تسا ؟ یخوش  دصرد  جنپ  داتـشھ و  دنتخیر . اھقودنـص  یوت  ار  الاب  یار  نیا  دـندرک و  ادـیپ  روضح  یریظن  مک بوخ  روشرپ  تاباختنا 

وربآ زایتما و  زا  یلاع  ی  هلحرم کـی  رد  دوب ، هدرک  بسک  شدوخ  یارب  یللملا  نیب یتینما و  یـسایس و  یملع و  یداـصتقا و  یاھتفرـشیپ  یپرد  یپ روط  نیمھ  ریخا  لاـس 

. تسا نیا  یلصا  ی  هلئسم زیمآراختفا ! ی  هثداح نیا  ندرک  دوبان  یارب  دریگ  یم تروص  یتکرح  کی  مینک  یم هدھاشم  ناھگان  دعب  دھد ، یم رارق 

اھهاگشناد  / ٠٨/١٣٨٨/٠۶ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

هاگآ و دارفا  مروآ و  یم تسد  هب  نم  اھـشرازگ  رد  هک  یروط  نآ  تسا . یملع  عماج  ی  هشقن نتـشادن  ی  هدـنھد ناشن اھ ، هاگـشناد رد  یملع  یلک  ی  هماـنرب هب  هاـگن  کـی 

روشک زاین  اب  قبطنم  حیحـص و  هنالداع و  میـسقت  کی  یملع ، نوگانوگ  یاـھ  هتـشر یزیر  هماـنرب رد  ناوت  میـسقت  دـنھد ، یم عـالطا  اـم  هب  لوئـسم  یھاگـشناد و  هربخ و 

. تسا یملع  عماج  ی  هشقن دوبن  زا  یـشان  نیا  تسا . طلغ  نیا  دوش ! یمن هدھاشم  یتکرح  الـصا  یئاھاج  کی  میراد ، یریگمـشچ  یاھدـشر  ام  یئاھاج  کی  تسین .

رـشب یملع  ناوراک  زا  تیغاوط ، تیمکاح  نارود  رد  لاس  اھ  هد یدامتم ، یاھلاس  هک  ام  روشک  یارب  تسا و  منتغم  مینکب ، تفرـشیپ  ام  یا  هتـشر رھ  رد  هک  تسا  تسرد 

ی هبتر روشک  میھاوخ  یم رگا  اما  تسین ؛ یدیدرت  نیا  رد  تسا ؛ منتغم  دش ، دنب  یملع  یاھتفرشیپ  ملع و  تارمث  زا  یزیچ  رھ  هب  نامتـسد  یئاجرھ  تسا ، هدنام  بقع 

حیحص لداعت  نزاوت و  شھوژپ - رد  هچ  شزومآ ، رد  هچ  یملع - نوگانوگ  یاھ  هتـشر رد  یتسیاب  ام  دوشب ، هنیداھن  روشک  رد  ملع  دنک و  ادیپ  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یملع 

تفرشیپ ی  هھد ناونع  هب  تسا - شلاس  نیلوا  لاسما  هک  یا  هھد ینعی  دش ، عورـش  هک  هدنیآ - ی  هھد هکنیا  . تسام یاھزاین  وزج  نیا  مینکب ؛ داجیا  یا  هنالداع یعقاو و  و 

ی هھد ناوـنع  ناوـنع - نیا  مـالعا  لـصا  هکنیااـمک  تسا . روـشک  رد  ملع  قـیمعت  ملع و  شرتـسگ  تسا ؛ مـلع  نآ  یلـصا  ی  هیاـپ کـی  دـیدرت  نودـب  هدـش ، مـالعا  تلادـع  و 

تفرـشیپ کی  هھد ، کی  فرظ  رد  میناوت  یم ام  هک  هدمآ  دوجو  هب  دیما  نیا  ینعی  هدـش . هدـید  یملع  ظاحل  زا  روشک  رد  هک  هدوب  یئاھ  تفرـشیپ یمرگ  تشپ هب  تفرـشیپ -

ملع و باب  رد  تسا . مھم  ملع  ی  هلئسم نیاربانب  دنکب . ناربج  ار  ام  یاھ  یگدنام بقع زا  یشخب  هک  میـشاب  هتـشاد  یملع  یاھ  هنیمز رد  عیرـس  تکرح  کی  ریگمـشچ ،

. تسا شھوژپ  هب  طوبرم  تسا ؛ قیقحت  هب  طوبرم  مھ  هدمع  شخب  نآ  قیقحت ،

ادیپ ار  روشک  یاھزاین  هب  نتخادرپ  یوس  تمـس و  ایناث  دریگب ، رارق  مامتھا  دروم  الوا  شھوژپ  هک  تسا ، هدنب  دیکات  دروم  دنتفگ ، اجنیا  رد  ناتـسود  زا  یـضعب  هک  ار  یا  هتکن

ام ما : هتفگ اجنیا  دیاش  مھ  ما ، هدرک ضرع  ناتـسود  نآ  هب  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  رد  مھ  اھراب  نم  تسام . زاین  دروم  هک  مینکب  یئاھـشھوژپ  اتقیقح  ینعی  دـنک .

سیون هلاقم نآ  شیارب ، دوش ، یم قیوشت  دوش ، یم داھنشیپ  هک  هچنآ  میناد  یمن ام  میھدب . رارق  دیابن  یآ  سا . یآ . تالجم  رد  تالاقم  جرد  ار  نام  یملع تفرشیپ  کالم 

قیقحت یچ  ی  هراب رد  میـسیون ، یم هلاقم  یچ  ی  هراب رد  هک  مینک  صخـشم  دیاب  نامدوخ  ام  دراد . جایتحا  نآ  هب  ام  روشک  هک  دـشاب  یزیچ  نامھ  اقیقد  دوش ، یم مارتحا 

. میھدب رارق  نامدوخ  زاین  عبات  ار  شھوژپ  ام  هک  تسا  نیا  دوصقم  درک . دھاوخ  ادیپ  مھ  ساکعنا  و  تسا ؛ یرورض  تسا ، مزال  یناھج  عماجم  رد  ساکعنا  هتبلا  مینک . یم

الثم مین  نوـیلیم و  هس  دودـح  هک  روـشک  یئوجـشناد  میظع  ی  هعوـمجم نیا  نیب  رد  دـنداد ، شرازگ  اـم  هـب  هـک  هـچنآ  قـبط  هـک  مـنکب  ضرع  ار  نـیا  نـم  هـنیمز  نـیمھ  رد 

نارگن ار  ناـسنا  تروص ، کـی  هب  نیا  دـنا ! یناـسنا مولع  نایوجـشناد  اـھ  نیا نویلیم  ود  دودـح  میراد ، روـشک  یاـھ  هاگـشناد ی  هیقب روـن و  ماـیپ  دازآ و  یتـلود و  یوجـشناد 

دقتعم هک  یزربم  داتـسا  میراد ؟ ردقچ  رگم  یناسنا  مولع  یاھ  هنیمز رد  هدامآ  باتک  میراد ؟ ردـقچ  یمالـسا  تاقیقحت  یموب ، راک  یناسنا ، مولع  ی  هنیمز رد  ام  دـنک . یم

اھ هتـشر نیا  یارب  وجـشناد  همھ  نیا  هک  میراد ، ردـقچ  رگم  دـھدب ، سرد  هریغ  ای  تیریدـم  ای  یـسانش  ناور ای  یـسانش  هعماج دـھاوخب  دـشاب و  یمالـسا  ینیب  ناھج هب 

ناسنا نتـشاگنا  ناویح  شیانبم  تسا ، یرگ  یدام شیانبم  هک  دنتـسھ  یئاھ  هفـسلف رب  ینتبم  یناسنا ، مولع  ثحابم  زا  یرایـسب  تسا . هدـننک  نارگن نیا  میریگ ؟ یم

هک ار  هچنآ  مینک ، همجرت  ار  یناـسنا  موـلع  نیا  بوـخ ، تسا . ناـھج  ناـسنا و  هب  یوـنعم  هاـگن  نتـشادن  تسا ، لاـعتم  دـنوادخ  لاـبق  رد  ناـسنا  تیلوئـسم  مدـع  تـسا ،

یاھـشزرا یمالـسا و  یھلا و  ینابم  هب  یداقتعا  یب دـیدرت و  تیکاکـش و  عقاو  رد  میھدـب ، میلعت  نامدوخ  ناوج  هب  میروایب  ار  نامھ  ام  اـنیع  دنتـشون ، دـنتفگ و  اـھ  یبرغ

رد مھ  دریگب ؛ رارق  هجوـت  دروـم  یتسیاـب  هک  تسا  یئاـھزیچ  ی  هلمج زا  نیا  تسین . یبوـلطم  یلیخ  زیچ  نیا  مـینک ؛ لـقتنم  اـھناوج  هـب  یـسرد  یاـھبلاق  رد  ار  ناـمدوخ 

نوریب اـھ و  هاگـشناد دوخ  زا  معا  دراد ؛ دوجو  اـجنیا  رد  هک  یریگ  میمـصت زکرم  رھ  رد  مھ  یگنھرف ، بـالقنا  یلاـع  یاروش  رد  مھ  مولع ، ترازو  لـثم  یتـلود  یاـھ  هعومجم

. هاگشناد هب  طوبرم  لئاسم  هب  عجار  الاح  نیا  تسا . یمھم  رایسب  ی  هتکن لاح  رھ  هب  اھ . هاگشناد

، منکب ضرع  مھاوخ  یم هبرجت  هب  نم  تسین . روشک  زاـین  یوـگ  باوـج روـشک ، یگنھرف  یملع و  یاـھ  هاگتـسد ینوـنک  یاـھراکوزاس  دـنتفگ : اـجنیا  ناتـسود ، زا  یـضعب 

مکارت نیا  مینک ، داـجیا  دـینک  ضرف  یھاگـشناد  ناـگربخ  ی  هعوـمجم کـی  مینک ، تـسرد  رگید  تالیکـشت  کـی  اـم  دـنک . یمن تالکـشم  لـح  هـب  یکمک  تالیکـشت  شیازفا 

دیاب ار  دوجوم  یاھنامزاس  دوجوم ، یاھ  لکـشت نیمھ  تسین . زاسراک  اتقیقح  فادـھا  نیا  هب  ندیـسر  یارب  یرادا  یتلود و  نوگانوگ  یاھ  لکـشت نوگاـنوگ و  یاـھ  همظنم

، یبالقنا نموم ، دـمآراک ، داوساب ، یاھ  مدآ دـننک ، تقد  اـھتنواعم  ی  هعومجمریز نـالک  یاھتیریدـم  رد  طـبر ، یذ یاـھتنواعم  رد  مولع  ترازو  دوخ  دـیئامرفب  ضرف  درک . دـمآراک 

اب ار  ناشطابترا  عون  ما ، هدرک شرافـس  اررکم  نم  هک  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  اـی  دـنراذگب . اـھاجنآ  ار  دـمآراک  یناـسنا  یاـھورین  زا  ی  هدـنرب هرھب رکف ، شوخ عاـجش ،

ملع ی  هیاپ ناوتب  ات  درک ، تیوقت  یتسیاب  ار  دوجوم  یاھ  هعومجم نیمھ  دننک . هدافتسا  اھ  نآ تارظن  زا  دنناوتب  ات  دوشب  ناور  طابترا  نیا  هک  دننک  لیھست  نانچ  نآ ناگبخن 

. درب شیپ  روشک  رد  ار  قیقحت  و 

هس ود  زا  یکی  تلادع ، تفرـشیپ و  ی  هھد رد  ام  هک  تسا  نیا  مھ  مالک  ی  هصالخ هک  ملع ، تفرـشیپ  ملع و  هب  طوبرم  اھ و  هاگـشناد هب  طوبرم  لئاسم  هب  عجار  الاح  هکنیا 

. دنراد تیلوئـسم  مھ  دـیتاسا  دـنراد ، تیلوئـسم  مھ  اھ  هاگـشناد دـنراد . تیلوئـسم  هنیمز  نیا  رد  همھ  هک  تسا ؛ ملع  ی  هیاپ مینک ، لابند  دـیاب  هک  یمھم  رایـسب  ی  هیاپ

. تسا مھم  یلیخ  اھوجشناد ، هب  یھد  تروشم هب  طوبرم  تاعاس  رد  سیردت ، هب  طوبرم  تاعاس  رد  اھ  هاگشناد رد  دیتاسا  روضح 

رطف  / ٢٩/١٣٨٨/٠۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

ای دوش  دنک  تکرح  نیا  دنراذگن  ناگبخن  تسا . هدـش  زاغآ  روشک  رد  یملع  تکرح  هک  تسا  یلاس  دـنچ  تسا . ملع  هطقن ، نآ  میھدـب و  ماجنا  دـیاب  هک  یئاھراک  نایم  رد 

رگا دینک . لابند  دیاب  ار  ملع  هار  دنراد . تیلوئسم  همھ  وجشناد  داتسا و  دنراد . ینیگنس  تیلوئسم  دروم  نیا  رد  هاگـشناد  هزوح و  دیورب . شیپ  دوش ؛ فقوتم  هدرکان  یادخ 

ملظ ایند  رد  اورپ  یب هناھاگآ ، یناسک  دینیب  یم رگا  . دنام دھاوخ  هکرعم  سپ  شھالک  دنک ، تفرـشیپ  یملع  ینکـشطخ  یملع و  تفرـشیپ  ملع و  نادیم  رد  دـناوتن  یتلم 

رد اـیند و  رد  ذوـفن  تسا ، هدروآ  دوـجو  هب  یـسایس  تردـق  تسا ، هدروآ  دوـجو  هب  تورث  اـھ  نآ یارب  هک  تسا  ملع  تسھ . ناـشملع  ی  هناوتـشپ هب  نـیا  دـننک ، یم راکـشآ 

. دوشب فقوتم  یملع  تکرح  دیراذگن  تسا . ملع  تفرشیپ ، دیلک  تسا . هدروآ  دوجو  هب  ملاع  نوگانوگ  قطانم 

یربھر  / ١٣٨٨/٠٧/٠٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

مھ حـضاو  دـنھد ، یم ماجنا  هک  یراک  رد  ناشتاغیلبت و  رد  نیا  هک  دـننک  یم لابند  دـنراد  ار  طخ  دـنچ  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  نانمـشد  بالقنا ، نانمـشد  اـم ؛ نانمـشد 

: مینک یدنب  عمج ار  اھ  نیا نامدوخ  نھذ  رد  دیاب  تسین ؛ یناھنپ  هدیشوپ و  یاھزیچ  اھ  نیا تسھ ؛

زیچ کـی  مدرم ، یدـصرد  جـنپ  داتـشھ و  روـضح  دوـب . تاـباختنا  نیمھ  هـلمج  زا  هـک  دـنھدب ، رارق  هشدـخ  دروـم  دـننک ؛ شودـخم  ار  دـیما  یاـھ  هناـشن هـک  تـسا  نـیا  یکی 

ارآ نینچ  کی  بالقنا  نیا  ی  هدـمآرب ماـظن  هب  دـنیایب  روشک  مدرم  بـالقنا ، کـی  زا  دـعب  لاـس  یـس  میدرک ، ضرع  هک  روطناـمھ  تسا ؛ یمھم  زیچ  کـی  تسا ، یـشخبدیما 

، دننکب باختنا  الاب  یار  نیا  اب  ار  یروھمج  سیئر ای  داتفا . قافتا  نیا  و  درادن ؛ یرگید  یانعم  ماظن ، نیا  هب  نتسب  لد  ماظن و  نیا  هب  دامتعا  زج  نیا  دننکب ، میدقت  ار  یعیسو 

ی هطقن هب  دـننک  لیدـبت  ار  توق  ی  هطقن نیا  دـش  یعـس  تسا . یمھم  توق  ی  هطقن یلیخ  نیا  دـش . روشک  رد  راک  نیا  داـتفا ؛ قاـفتا  نیا  تسا . هقباـس  یب زیچ  کـی  نیا 

زورما روشک ، یاھ  تخاسریز تسا ؛ ناوارف  دـیما  یاھ  هیام روشک ، رد  تسا . یا  هنامـصخ راک  نیا  ساـی . ی  هیاـم دـیدرت ، ی  هیاـم هب  دـننک  لیدـبت  ار  دـیما  ی  هیاـم نیا  فعض ؛

، یملع یاھتفرشیپ  تسولج . هب  راو  شھج تکرح  کی  ی  هدامآ روشک  زورما  هتفرگ و  ماجنا  اھلاس  نیا  لوط  رد  یمھم  یاھراک  تسا ؛ یمکحتـسم  رایـسب  یاھ  تخاسریز

شا هنومن کی  هک  دننک ؛ یم فارتعا  دنرادن - یسایس  ی  هزیگنا هک  یئاھ  نآ رگید ، یاھروشک  نادنمـشناد  نارگید - هک  یروط  هب  تسا ؛ ریگمـشچ  زاون و  مشچ یلیخ  زورما 

لاسراپ نم  دیوگ : یم دشاب . هتـشاد  دوجو  تفرـشیپ  دح  نیا  ناریا  رد  دندرک  یمن رواب  هک  دندرک  فارتعا  یداینب ، یاھلولـس  نیمھ  دروم  رد  دـیدید . نویزیولت  یوت  بشید  ار 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 41 
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؛ تسا شا  هنومن کی  نیا  هدـش ! یدایز  تفرـشیپ  هدـمآ ، دوجو  هب  یدایز  توافت  لاسراپ  ات  لاـسما  مدرک ؛ تکرـش  مھ  لاـسما  مدرک ، تکرـش  یملع  سنارفنک  نیا  رد  مھ 

اھ نیا هک  میراد  لیبق  نیا  زا  هنومن  اھ  هد

یا هدرک لیصحت یژرنارپ و  ناوج  لسن  تسام - رایتخا  رد  تسام ؛ رس  تشپ  هبرجت  لاس  یس  هلاس - یـس ی  هبرجت دوخ  تسا . دیما  یاھ  هیام تسا ؛ یملع  یاھتفرـشیپ 

هک دـنک  یم ساـسحا  مھ  دراد ، سفن  هب  داـمتعا  مھ  تسا ، هدرک  لیـصحت مھ  هک  یناوج  لـسن  تسا . توق  طاـقن  دـیما و  یاـھ  هیاـم همھ  اـھ  نیا تسا ؛ نادـیم  طـسو  رد 

یلیخ تساجک ؛ یدام  یروشک و  یاھتفرـشیپ  ظاحل  زا  ام  طخ  هک  هدرک  صخـشم  لاس ١۴٠۴ ، ات  هک  میراد  زادنا  مشچ دنـس  کی  ام  دربب . شیپ  ار  شدوخ  روشک  دـناوت  یم

ار اھ  نیا دنھاوخ  یم تسا . توق  یاھ  هطقن اھ  نیا تسا ، دیما  لماوع  اھ  نیا مینکب . تکرح  دیاب  یقیرط  هچ  زا  میـسرب و  دـیاب  اجک  هب  هک  میدرک  مولعم  تسا . یمھم  زیچ 

دنیوگ یم دوشب ، ثحب  یملع  یاھتفرـشیپ  هب  عجار  هدشن ؛ یھجوت  دنـس  نیا  هب  اقآ  دنیوگ  یم دوشب ، تبحـص  زادـنا  مشچ دنـس  هب  عجار  دـننک ؛ لیدـبت  سای  تابجوم  هب 

ات دنچ  فلخت  هب  دننک  یم هراشا  دوشب ، تبحص  اھناوج  هب  عجار  دنروآ ؛ یم شیپ  ار  اھ  هشدخ اھ و  هھبش نیا  دوشب ، ثحب  تاباختنا  هب  عجار  درادن ؛ یتیمھا  یلیخ  اھ  نیا

الباقتم دـننک . گنر  مک اھمـشچ  رد  دـننک  یم یعـس  ار  اھ  نیا تسھ ، ازفادـیما  شا  همھ هک  یا  هتـسجرب یاـھ  هلق نیا  تبثم ، طاـقن  نیا  ی  همھ ینعی  یفرط ! کـی رد  ناوج 

نیا تسھ ، هک  هچنآ  ربارب  دنچ  دننک ؛ یئامن  گرزب دراد - دوجو  یفعض  طاقن  کچوک ، مھ  میئوگ  یمن ار - فعـض  طاقن  ای  دننک  گرزب  دراد ، دوجو  امتح  هک  یکچوک  فعـض  طاقن 

. دنھدب شرتسگ  ار  ماظن  هب  تبسن  ی  هنانیبدب یاھ  یقلت دننک ؛ یئامن  هایس دنھدب ؛ ناشن  ار  فعض  طاقن 

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

لایخ هک  ار  اھفرح  نیا  زا  یضعب  هچرھ ، یور  مارتحا ، یور  هظحالم ، یور  اھ  یـضعب الاح  منیبب  هک  یھاگ  دنتـسھ ، اجنیا  هک  یھاگـشناد  یئوجـشناد ، تاسلج  یوت  هدنب 

ناسنا تقو  نآ ات  دـش ، یم هتفگ  اـت  دوب  لاـجم  شاـک  یا موش . یمن تحاراـن  اـقلطم  شنتفگ  زا  موش ؛ یم تحاراـن  شنتفگن  زا  دـننز ؛ یمن دـیآ ، یمن مشوخ  نم  دـننک  یم

لایخ امش  هک  تسین  روج  نیا دش . دھاوخ  اھراک  نیا  هتبلا  هدنیآ ، دوشب . نشور  قئاقح  زا  یلیخ  ات  دنک  زاب  ار ، فرح  باتک  ی  هتشاذگ مھ  یور  رب  یاھگرب  نآ  تسناوت  یم

لخاد رد  اھ  هئطوت نآ  تھج  رد  هک  یـسک  نآ  تسا  نکمم  دوش . یم هئطوت  دراد  فرط  همھ  زا  تسا ؛ تیعقاو  کی  هن ، تسا ؛ مھوت  کی  روشک ، نیا  هب  تبـسن  هئطوت  دینک 

. دمھفن الصا  شدوخ  دریگ ، یم رارق  تکرح  روحم  روشک 

ضوع ار  تیعقاو  نیا  یلو ، دنـصقر . یم یک  زاـس  هب  دـنراد  دـنمھف  یمن میدرک ؛ هبرجت  ار  اـھ  مدآ اـم  دـنرادن . ار  تواـکذ  نیا  اـھ  یـضعب دـھاوخ . یم تواـکذ  مھ  نیا  ندـیمھف 

؛ دوش یمن فیعـض  دوش ، یمن تسـس  طـقف  هن  ماـظن  نیا  روشک ، نیا  لاـح  نیع  رد  دراد . دوجو  اـھ  هئطوـت نیا  دـننادن . اـی  دـننادب  دـنمھفن ؛ اـی  دـنمھفب  اـھ  نآ هک  دـنک  یمن

نیا تسیچ ؟ شیانعم  نیا  دور . یم رتولج  یراکـشآ  تروص  هب  شلبق  لاـس  هد  زا  شزورما  دیـشاب - اـھناوج  امـش  نیمھ  هک  شا - هتفرـشیپ ی  هعماـج شا ، یملع ی  هعماـج

ام تسا . نیا  ام  داقتعا  هبیط ؛» هرجشک  هبیط  هملک  الثم  برض هللا  فیک  رت  مل  ا  . » تسا ندوب  راد  هشیر شیانعم  نیا  تسا . تلاصا  شیانعم  نیا  تسا . تیناقح  شیانعم 

روصت هک  یئاھزیچ  نیا  اھدوبمک ، عفر  هار  اھتنم  مناد ؛ یم ار  اھدوبمک  هدـنب  نیدـقتنم ، زا  یلیخ  زا  رتشیب  منک ؛ یمن یفن  ار  اھدوبمک  نم  مینک . یم راک  لد  اـب  داـقتعا ، اـب 

فرح اـب  دوش . یم تسرد  راـک  اـب  دوش ، یمن تسرد  مـالعا  اـب  اـھزیچ  یلیخ  هن ، تسا ؛ یروج  هچ  روج  نـالف  اـج  نـالف ـالثم  هک  نک  مـالعا  اـیب  ـالاح  هک  تسین  دوش ، یم

. دیدید امش  هک  ینانچمھ  دنک ؛ یمن تالکشم  لح  هب  یکمک  چیھ  یظافل  یتاغیلبت و  یزاس  لاجنج فرح ، دوش ؛ یمن تسرد 

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

یروھمج هیلع  هک  یزورما  یاھ  هئطوت زا  یرایـسب  جامآ  تسا . ملع  رادـتقا ، اـب  هارمھ  تفرـشیپ  روشک ، کـی  رادـتقا  یارب  یلـصا  روحم  نآ  ینعی  روشک ، کـی  تفرـشیپ  زمر 

اھ نآ هک  یفدھ  هب  نمشد ، یریگ  فدھ نآ  قبط  ریت  نیا  دیراذگن  دیشاب . هتشاد  هجوت  ار  نیا  تسا ؛ یملع  طیحم  ملع و  نایوجشناد  ملع و  لھا  ملع و  تسھ ، یمالسا 

شتورث برغ  یایند  تسا . شھوژپ  قیقحت و  ملع و  ی  هلئسم رت ، مھم دش ، هتفگ  هک  یئاھ  فرح نیا  ی  همھ زا  دوشب . فقوتم  دیراذگن  ار  یملع  راک  دنک . تباصا  دنا ، هتفرگ

رادـتقا هک  ینآ  دروآ . یمن رادـتقا  هسفن  یف  لوـپ  دراد . هک  تسا  یملع  رطاـخ  هب  دـنک ، یم زورما  هک  یا  یئوـگروز تسا ، ملع  ی  هیحاـن زا  شرادـتقا  تسا ، ملع  ی  هیحاـن زا 

. دـنکب تلاخد  ملاع  لـئاسم  ی  همھ رد  دـنکب و  یئوگروز  روج  نیا اـیند  رد  تسناوت  یمن تشاد ، یمن ار  شدوخ  یملع  یگتفرـشیپ  اـکیرمآ  رگا  زورما  تسا . شناد  دروآ ، یم

، تفرـشیپ شھوژپ ، قـیقحت ، ملع ، ی  هلئـسم یور  تساـھلاس  نم  هک  ینیا  دـیھدب . تیمھا  ار  ملع  دـیآ . یم تسد  هب  ملع  ی  هیحاـن زا  دـیآ ، یم تسد  هب  رگا  مـھ  تورث 

. دروآ یم رادتقا  شناد  تسین . ریذپ  ناکما روشک  رادتقا  شناد ، عاونا  نودب  تسا . نیا  رطاخ  هب  منک ، یم هیکت  دوجوم  یملع  یاھزرم  نتسکش  یروآون ،

ید  / ١٣٨٨/١٠/١٩ مایق ١٩  درگلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

، دراد یللملا  نیب لئاسم  دراد ، یـسایس  لئاسم  دراد ، یملع  لئاسم  دراد ، یداصتقا  لـئاسم  روشک  تسین ؛ نارگـشاشتغا  هب  طوبرم  لـئاسم  طـقف  هک  روشک  لـئاسم 

. دـنربب ولج  ار  روشک  دـیاب  دـننک ؛ تیریدـم  ار  روشک  دـیاب  دـنھدب ؛ ماـجنا  ار  اـھ  نیا دـیاب  تسھ ؛ روشک  نالوئـسم  یور  شیپ  مھم  ی  هلئـسم اھدـص  دراد ؛ یتینما  لـئاسم 

؛ دوشب فقوتم  یداصتقا  تفرشیپ  خرچ  ثداوح ، هنوگ  نیا اب  دھاوخ  یم نمشد  درک . کمک  نمشد  هب  دیابن  دتفیب ؛ راک  زا  روشک  یاھخرچ  ثداوح ، نیا  اب  دھاوخ  یم نمشد 

دھاوخ یم نمشد  دوشب ؛ فقوتم  تسھ ، مھ  دشر  هب  ور  هدش و  زاغآ  یبوخ  یملع  تکرح  تسا و  هتشادرب  رود  دمحب هللا  هک  یملع  تفرشیپ  خرچ  دھاوخ  یم نمـشد 

لئاسم نیا  اب  دنک  بارخ  دنک ، شودخم  تسا ، رت  هولجرپ رتزراب و  رایسب  هتشذگ  زا  زورما  هک  ار  یللملا  نیب یاھ  هصرع رد  یمالسا  یروھمج  ی  هنادنمتردق یسایس  روضح 

یاھ هنیمز رد  یـسایس ، یاھ  هنیمز رد  یملع ، یاھ  هنیمز رد  یداـصتقا ، یاـھ  هنیمز رد  ار  دوخ  یاـھراک  دـیاب  نالوئـسم  نیارباـنب  درک . کـمک  نمـشد  هب  دـیابن  یروج ؛ نیا

دیاب مھ  روشک  نیلوئـسم  تلود و  اب  یاھ  یراکمھ دـنھدب . ماجنا  تقد  اب  توق و  اب  تردـق ، اـب  دـنراد ، یا  هفیظو دـنراد ، یتیلوئـسم  هک  یئاـھ  هنیمز ی  همھ رد  یعاـمتجا ،

. دنا هداد ناشن  هنحص  رد  ار  ناشدوخ  روضح  هک  مھ  مدرم  دنک . ادیپ  همادا 

نمھب  / ١٣٨٨/١١/٠۶ شش  هسامح  درگلاس  رد  ناردنزام  مدرم  رادید 

ساـسحا دراد ، ریثاـت  ناـشفرح  نخـس و  هک  یناـسک  صوـصخب  اـھناوج ، صوـصخب  نیلوئـسم ، ریغ  نیلوئـسم ، مدرم ، داـحآ  هک  تسا  نیا  تسا ، مزـال  اـم  یارب  هـک  هـچنآ 

هحلسا هک  تسین  نیا  شیانعم  تیلوئسم  دنلوئـسم . همھ  مرادن ؛ یتیلوئـسم  نم  مرادن ، یفیلکت  نم  دیوگن  سک  چیھ  دنھدن . تسد  زا  ار  هنحـص  رد  روضح  تیلوئـسم 

، مالـسا زا  ینعی  یمالـسا ؛ یروھمج  ماظن  زا  بالقنا و  زا  عافد  تیلوئـسم  مینک ؛ تیلوئـسم  ساسحا  میتسھ ، هک  یراـک  رھ  رد  میورب ؛ هار  ناـبایخ  یوت  میئاـیب  میدـنبب ،

روشک مدرم  ار  نیا  میراد . ار  تیلوئـسم  ساـسحا  نیا  هک  منیبیم  نم  و  میـشاب . هتـشاد  ار  تیلوئـسم  ساـسحا  نیا  دـیاب  همھ  لوا : طرـش  روشک . تزع  و  مدرم ، قوقح 

شیپ رد  رجف  یهھد  تسا ، شیپ  رد  نـمھب   ٢٢ تسھ ؛ مھ  یرگید  یاھهنومن  دـندرک ؛ هراـشا  هک  دوب  ید  نیمھ ٩  شحـضاو  یهنومن  کی  الاح  دننکیم ؛ تباث  دـندرک ، تباث 

ار ناشدوخ  شالت  یهمھ  دـیاب  صوصخلاب ، روشک  نیلوئـسم  داد . دـنھاوخ  ناشن  مھ  زاب  دـناهداد ، ناشن  ار  ناشدوخ  طاـشن  یگدنزرـس و  یگداـمآ ، روضح ، مدرم  تسا .

طقف روظنم  دـننک . لح  فرطرب و  دـنوادخ  زا  نتـساوخ  کـمک  ادـخ و  هب  لـکوت  قوذ و  قوش و  ندـشن ، هتـسخ  رمتـسم ، راـک  ریبدـت ، یهجنپرـس  اـب  ار  تالکـشم  هک  دـنراذگب 

. تسا نیلوئـسم  یهدـھع  رب  مھ  نوگاـنوگ  یعاـمتجا  لـئاسم  روشک ، ملع  داـصتقا و  دربشیپ  تسا -  تالکـشم  زا  یئزج  اـھنیا  تسین -  یتـینما  یـسایس و  تالکـشم 

. دننکن تلفغ  هظحل  کی  ریبدت ؛ ریبدت و  ریبدت و  راک ، راک و  راک و  دـننک ؛ راک  تلم  نیا  یارب  هک  دـننادب  ناشدوخ  یهفیظو  روشک  نالوئـسم  یهمھ  هناگهس و  یاوق  نالوئـسم 

همادا تفرشیپ  نیا  اب  روط  نیمھ  دیاب  میوریم ؛ شیپ  میراد  ام  دتفیب . رود  زا  تکرح  نیا  دیابن  دوشب ؛ فقوتم  تکرح  نیا  دنراذگن  ولج ؛ تمـس  هب  میراد  یبوخ  تکرح  کی  ام 

. میریگب مھ  ار  روک  طاقن  مینک ، رتهبناجهمھ  رتشیب و  ار  تعرس  میھدب ،

نارھت  / ١٣٨٨/١١/١٣ هاگشناد  ناداتسا  مولع و  ریزو  رادید  رد  تانایب 

، دندرک نایب  یناسنا  مولع  لئاسم  ی  هراب رد  هچنآ  مھ  دوب ؛ دـیفم  اتقیقح  نم  یارب  همھ  دـندرک ، نایاقآ  هک  یتانایب  صوصخب  تسا و  ینیریـش  بولطم و  ی  هسلج رایـسب 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 42 
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هک یا  همانرب نآ  امتح  هک  دندرک - نایب  یزرواشک  لئاسم  ی  هراب رد  هچنآ  مھ  دندرک ، نایب  دش ، رکذ  هک  یئاھ  یراک هزیر مولع و  یا  هتـشر نایم یاھـشناد  ی  هراب رد  هچنآ  مھ 

، دـنداد هاگـشناد  مرتحم  سیئر  ربھر ، رتکد  یاـقآ  هک  مھ  یئاھـشرازگ  دـش . هتفگ  تاـقیقحت  ملع و  ی  هراـب رد  هچنآ  مھ  و  مینک - هدافتـسا  مینیبب و  اـم  دـنروایب  دـندرک ، رکذ 

دنناد یمن ام  یمومع  راکفا  زورما  اعقاو  دریگب . رارق  مھ  یمومع  راکفا  رایتخا  رد  اھتفرشیپ  نیا  شرازگ  هک  تسا  بوخ  ردقچ  دوب . یا  هدننک مرگلد دیفم و  رایـسب  یاھـشرازگ 

زا تسا . ردقچ  تاعارتخا  رد  یملع و  تالاقم  رد  یملع ، راک  تیفیک  رد  اھ ، هاگشناد شرتسگ  تیمک  رد  قیقحت ، رد  شناد ، رد  یمالسا  یروھمج  ی  هلاس یس مھـس  هک 

فلاخم ملع  اب  بالقنا  هک  دوب  نیا  دنتـسارآ ، نوگانوگ  یاـھ  هیاریپ اـب  ار  غورد  نیا  دـندرک و  غیلبت  یھ  بـالقنا  نیا  نانمـشد  نیفلاـخم و  هک  یطاـقن  زا  یکی  مھ  بـالقنا  لوا 

. دوش رشتنم  رامآ  نیا  هک  تسا  بوخ  نیاربانب  درک . میھاوخ  ضرع  یرصتخم  الاح  هک  تسا ، ملع  ی  هیاپ رب  تقیقح  رد  بالقنا  هک  یلاح  رد  تسا .

نارھت  / ١٣٨٨/١١/١٣ هاگشناد  ناداتسا  مولع و  ریزو  رادید  رد  تانایب 

یاھـشرازگ نوچ  منادـب ؛ مھ  رتشیب  رادـقم  کی  نم  دـیاش  ار  اھتفرـشیپ  هتفرگ . ماجنا  یدـیدج  یاھراک  هتفرگ ، ماجنا  تاـعارتخا  یرادـقم  ـالاح  هک  دـش ؛ تاـعارتخا  تبحص 

رد طقف  هک  تسا  یبلاطم  اھ  نیا الاح  تسین . هدننک  یضار ملع  تفرشیپ  رادقم  نیا  متـسین و  یـضار  هدنب  اتقیقح  اما  دسر ؛ یم یلیخ  ام  هب  فلتخم  یاھاج  زا  نوگانوگ 

و دشابن ، رـصقم  مھ  سک  چیھ تسا  نکمم  هن ، میدرکن ؛ میتسناوت و  یم ام  هکنیا  هن  میتسین ، یـضار  تفرـشیپ  رادقم  نیا  زا  میئوگ  یم یتقو  تفگ . دوش  یم اھعمج  نیا 

ییاجنآ ات  میراد  هلصاف  یلیخ  زونھ  ام  تسین ؛ هدننکدونشخ  اعقاو  هدنب  یارب  تیعقاو  نیمھ  اما  دشاب ، نیمھ  مھ  بلطم  عقاو  تسا  نکمم  هدش . یمن مھ  نیا  زا  رتشیب 

الاح میـسرب - ایند  یملع  لوا  یاھفیدر  هب  یتسیاب  لاس  تسیب  اـی  لاـس  هد  فرظ  رد  اـمتح  هک  منک  یمن ضرع  هدـنب  مرادـن . مھ  یداـیز  عقوت  نم  میـسرب . نآ  هب  دـیاب  هک 

کی ملع  تسا . نیا  شیاـنعم  ملع  دـیلوت  دوشب . جراـخ  اـقلطم  یملع  تراـسا  زا  روشک  لاـس  هاـجنپ  فرظ  رد  ول  و  دـشاب ؛ نیا  اـم  فدـھ  دـیاب  نکیل  لوا - فیدر  میوـگ  یمن

هب میھدب ، طسب  شرتسگ و  ار  شناد  هک  میسرب  اجنآ  هب  ام  هرخالاب  دیاب  یلو  تسا ؛ دنمزاین  تامدقم  یلیخ  هب  دشاب ؛ رگید  یاھدیلوت  لثم  شدیلوت  هک  تسین  یلوصحم 

هک دراد  دوجو  اعطق  اھشناد  یرایسب  میراد ؛ زورما  ام  هک  تسین  یئاھ  شناد نیمھ  طقف  رشب  یارب  نکمم  یاھشناد  مینک . ادیپ  ار  یدیدج  یاھشناد  میسرب ، شناد  یافرژ 

اھ نیا زا  شیپ ، لاس  دـص  ات  دـندرک ، تبحـص  هک  یناسنا  مولع  نیا  زا  یلیخ  دوبن . شیپ  لاس  دـص  ات  اھـشناد  زا  یرایـسب  هکنیاامک  دیـسر ؛ دـھاوخ  اـھ  نآ هب  رـشب  اھدـعب 

تیلباق ملاع  تساھ . نیا زا  شیب  یلیخ  شعاستا  تیلباق  رـشب  دـمآ . دوجو  هب  دـعب  تشاد ؛ دوجو  اھ  هتـشر نآ  رد  یملع  تاـقیقحت  هن  تشاد ، دوجو  ملع  هن  دوبن ؛ یربخ 

هتبلا و  میمھفب . تسا ، نکمم  هچرھ  میورب ؛ شیپ  تسا ، نکمم  هچرھ  اـھ  هصرع نیا  رد  هک  میـسرب  یئاـج  هب  دـیاب  اـم  تساـھ . نیا زا  رتشیب  یلیخ  شتخانـش  تفرعم و 

ار ملع  ام  تسا . نیمھ  رد  تسیرگن ، یم ملع  هب  یداـم  یاـیند  هک  یھاـگن  اـب  ملع ، هب  مالـسا - ینعی  نید - هاـگن  تواـفت  میھدـب . رارق  ناـسنا  تداعـس  ی  هلیـسو ار  ملع 

. رشب یمیدق  یاھوزرآ  تلادع و  رارقتسا  یارب  رشب ، یئافوکش  یارب  رشب ، دشر  یارب  رشب ، تداعس  یارب  میھاوخ  یم

١٣٨٩/٠١/٠١ /  « فعاضم راک  فعاضم و  تمھ   » لاس لاس ١٣٨٩ /  زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

رب تسا . ریدقت  بجوم  تسا ؛ یشزرااب  یاھشالت  دوخ ، دح  رد  اھـشالت  نیا  دنداد . ماجنا  ار  یگرزب  هدنزرا و  یاھـشالت  مھ  نیلوئـسم  دیـشخرد ؛ شوخ  تلم  لاس ٨٨  رد 

، تفرگ ماجنا  فلتخم  یاھ  هصرع رد  روشک  تفرـشیپ  یناداـبآ و  نارمع و  یارب  هک  یـششوک  راـک و  تاـمحز و  نیا  زا  اھـشالت ، نیا  زا  هک  تسا  ضرف  فصنم  نارظاـن  ی  همھ

ماجنا ار  یگرزب  یاھراک  روشک  نیلوئسم  فلتخم ، یاھشخب  رد  یجراخ ، تسایـس  رد  یعامتجا ، یاھتیلاعف  رد  یتعنـص ، ی  هصرع رد  یملع ، ی  هصرع رد  دننک . ینادردق 

. دیامرفب تمحرم  تفرشیپ  قیفوت  دنک و  تیانع  رجا  اھ  نآ ی  همھ هب  دنوادخ  دنا . هداد

یوضر  / ١٣٨٩/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

یگدنز رد  رـشب  هک  دوش  یم بجوم  لاعتم  یادخ  هب  نامیا  دـنک . یم نیمات  مھ  ار  یدام  تداعـس  هکلب  دـنک ، یم نیمات  ار  یونعم  تداعـس  طقف  هن  لاعتم  یادـخ  هب  نامیا 

مھقوف و نم  اولکال  مھبر  نم  مھیلا  لزنا  ام  لیجنالا و  هاروتلا و  اوماقا  مھنا  ول  و  . » دروایب تسد  هب  تسا ، دنمزاین  نآ  هب  ناسنا  هک  ار  یئاھزیچ  نآ  ی  همھ دـناوتب  دوخ  یدام 

یقاب اھ  نآ یارب  یزاین  چـیھ  هک  دنـسر  یم یدـح  نآ  هب  هافر  ظاـحل  زا  اـھناسنا  دوشب ، لـمع  هعماـج  رد  یمالـسا  میلاـعت  رگا  دوشب ، نید  ی  هماـقا رگا  مھلجرا ؛» تحت  نم 

نم هللا مکاج  دـق  : » نآرق ی  هتفگ هب  تسا . هتـسجرب  نامیا  شقن  زاب  شمارآ ، تینما و  ساسحا  ناسنا ، یناور  یونعم و  شیاسآ  ظاحل  زا  دـشاب . هدـشن  نیمات  هک  دـنامن 

نیا دـھد ؛ یم میلعت  ناسنا  هب  نآرق  ار  یناور  تینما  یاـھ  هار ار ، شمارآ  یاـھ  هار ار ، تمالـس  یاـھ  هار مالـسلا ؛» لبـس  هناوضر  عبتا  نم  هب هللا  یدـھی  نیبم . باـتک  رون و 

یروانف و تفرـشیپ  تسھ ، یدام  تفرـشیپ  تسا . باھتلا  لاح  رد  نآ ، نادـقف  رد  ایند  زورما  هک  یزیچ  ناـمھ  ینعی  دـناسر ؛ یم یناور  شمارآ  هب  ار  رـشب  هک  تسا  یھار 

ترابع هک  تسا ، ناسنا  یگدنز  رد  یـساسا  رـصنع  نیا  دوبمک  رطاخ  هب  نیا  تسین . شمارآ  تسین ، شیاسآ  اما  تسھ ؛ عماوج  تسد  رد  نالک  یاھتورث  تسھ ، یملع 

ی همھ ناـمیاھ ، ناوـج ی  همھ ناـمداحآ ، ی  همھ امـش ، نم و  یمالـسا ، یروـھمج  رد  هک  تـسا  مـیرک  نآرق  زا  ی  هدافتـسا اـب  یـساسا  بـلطم  کـی  نـیا  ناـمیا . زا  تـسا 

راک ساسا  دنشاب . هتشاد  هجوت  نیا  هب  دیاب  دننک ، نیمات  ناشنادنزرف  یارب  ناشدوخ و  یارب  ناشروشک و  یارب  ار  یدنمتداعس  یادرف  دنھاوخ  یم هک  ولج  هب  ور  یاھلـسن 

تـسا یلاس  نیمود  یـس و  لاسما  . اھمادقا ی  همھ رد  اھ و  یزیر همانرب رد  لمع ، رد  هکلب  لد ، رد  طقف  هن  درک ؛ نیمات  ار  نامیا  نیا  دیاب  هک  تسا ، نامیا  یمالـسا  ماظن  رد 

راعش کی  تلادع ، تفرشیپ و  راعش  تسا . تلادع  تفرشیپ و  ی  هھد دش  مالعا  هک  تسا  یا  هھد زا  لاس  نیمود  ینعی  تسا ؛ هدش  لیکشت  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک 

ود تلادع »  » و تفرشیپ » . » دشاب تلادع  تفرشیپ و  دیاب  نالوئسم  ام و  زیزع  تلم  نالک  فدھ  هلحرم ، نیا  رد  تسا . زاین  کی  تسا ؛ یـساسا  بلطم  کی  تسا ؛ یروحم 

مھ تلادع  دسرب . بولطم  جـئاتن  هب  تسا ، مزال  هعماج  کی  یارب  ایند  رد  هک  هچنآ  لمع و  ملع و  ظاحل  زا  ینعی  تفرـشیپ ، دـندنمزاین . نآ  هب  اھناسنا  هک  تسا  یا  هتـساوخ

ات هک  تسا ، تیرـشب  نیرید  یلـصا و  یـساسا و  یاھ  هتـساوخ وزج  هتـساوخ ، ود  رھ  دشابن . ملظ  دشابن ، یتلادع  یب دشاب ، هتـشادن  دوجو  ضیعبت  اھناسنا  نایم  ینعی 

یک هک  تسا  نیا  مھم  داد ؛ دوـش  یم ار  اھراعـش  نیا  تلادـع . تفرـشیپ و  تسا : هدوـب  اـھناسنا  یلـصا  ی  هتـساوخ هتـساوخ ، ود  نـیا  تـسا ، هتـشاد  دوـجو  رـشب  خـیرات 

ار تفرشیپ  میتفای . راعش  ود  نیا  هب  ندیسر  تھج  رد  لمع  یارب  بسانم  ماگنھ  ار  مراھچ  ی  هھد نیا  یمالسا ، یروھمج  ماظن  رد  ام  درک . لمع  اھراعش  نیا  هب  دوش  یم

ار عناوم  دـنا ، هدرک ادـیپ  دـمحب هللا  ام  مدرم  هک  یتریـصب  یھاگآ و  اب  تسھ ، ام  ی  هعماج رد  هک  یدـشر  اب  مھ  ار  تلادـع  دروآ ؛ تسد  هب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  دوش  یم

تامدقم ام  ی  هعماج رد  دناوت  یم دشاب ، تلادع  یپ  رد  یلوئسم  رگا  دنھد ، یم صیخشت  ام  یاھناوج  زورما  ار  نمشد  تسود و  دنا ، هداد صیخشت  ار  فادھا  دنا ، هتخانش

یمادقا رھ  میریگ . یم رظن  رد  تلادع  تفرـشیپ و  ی  هھد ار ، هھد  نیا  نیاربانب  تسا . تدمدنلب  راک  تسین ، تدـم  هاتوک راک  نیا  هتبلا  دـنک . مھارف  ار  لماک  تلادـع  رارقتـسا 

. دشاب تلادع  تھج  رد  مھ  دشاب ، هعماج  تفرشیپ  تھج  رد  مھ  دشاب ؛ ظوحلم  نآ  رد  رصنع  ود  نیا  دیاب  دوش ، یم هک  یا  یزیر همانرب رھ  دوش ، یم هک 

کی یناـینب ، میظع و  تکرح  کـی  یارب  هنیمز  تسا . هدرک  تفرـشیپ  اـھ  هنیمز ی  همھ رد  روشک  تلم و  لاـس ، یـس  نیا  رد  نم ! نازیزع  دراد . یداـیز  یاـھ  یگداـمآ روـشک 

ی هنیمز رد  میا . هدرک یداـیز  یاھتفرـشیپ  یداـصتقا  یاـھ  تخاـسریز ی  هنیمز رد  مھ  اـم  تسا . مھارف  درک ، هظحـالم  دوشب  مدرم  یگدـنز  رد  ار  نآ  رثا  هک  سوـسحم  تکرح 

. تسا هدش  زاغآ  نونکات  لبق  یدنچ  زا  یباتشرپ  دنور  کی  یروانف ، یملع و  تفرشیپ  ی  هنیمز رد  تسا . هتفرگ  ماجنا  یگرزب  یاھراک  یتالصاوم  یطابترا و  یاھ  تخاسریز

ی هلحرم زا  هک  یروشک  کی  یارب  هک  دننک  یم ادیپ  تسد  یلحارم  کی  هب  ام  ناگبخن  ناگتـسجرب و  ام ، نایھاگـشناد  ام ، ناناوج  یملع ، یاھ  هنیمز رد  دینک ؛ یم هظحالم 

. تسا یبیجع  یاھزیچ  رایسب  تسا ، هتشاد  هلصاف  تسا و  هدوب  رود  رایسب  یملع  راکتبا  یروانف و  قیقحت و  شناد و 

رد تسین . مک  دـھد ، یم رارق  اـیند  لوا  روـشک  تشھ  فـیدر  رد  اـی  دـھد ، یم رارق  اـیند  لوا  روـشک  هد  فـیدر  رد  ار  ناریا  هـک  یئاـھزیچ  امـش  روـشک  رد  زورما  زیزع ! ناـناوج 

روشرپ و ناناوج  نیمھ  مھ  اتدـمع  هک  روشک - نادنمـشناد  دـینیب  یم امـش  نوگاـنوگ ، مولع  یئاـضف ، مولع  وناـن ، مولع  یتسیز ، مولع  یاھـشخب  رد  فلتخم ، یاھـشخب 

لوا روشک  هد  وزج  ناریا  هلوقم ، نیا  رد  تسایند ؛ روشک  تشھ  وزج  ناریا  هلوقم ، نیا  رد  دـنیوگب  هک  دـنناسرب  اجنیا  هب  ار  روشک  دـنا  هتـسناوت دنتـسھ - طاـشنرپ  قوشرپ و 

. روشک یارب  تسا  یمھم  هاگیاج  کی  نیا  تسا ، یمیظع  تفرشیپ  نیا  ینعی  تسایند ؛

یوضر  / ١٣٨٩/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 43 
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لابند دیاب  ام  دنورب ، شیپ  دیاب  اھ  یئاکیرمآ اھ ، یئاپورا اھ ، یگنرف دناوت ؛ یمن یناریا  هک  تشاد  دوجو  ساسحا  نیا  دوب ، حـضاو  هعماج  رد  هک  یروط  نآ ام ، یناوج  نارود  رد 

، مینک حـتف  یگدـنز  مھم  یاھورملق  زا  ار  یورملق  کی  مینک ، عورـش  ار  یتکرح  کی  مینک ، زاب  ار  یھار  کی  میناوت  یم مھ  ام  هکنیا  میریگب . دای  اھ  نآ زا  مینک و  تکرح  اـھ  نآ

ساسحا دوشب و  حرطم  شیارب  هک  تسین  مھم  یاھ  هلوقم زا  یا  هلوقم چـیھ  یناریا ، ناوج  تسا . هدـش  سکعب  تسرد  زورما  دوب . یندرکنرواب  رما  کـی  اـم  تلم  یارب  نیا 

یاھناوج مھ  اتدـمع  هک  اـم - شھوژپ  قیقحت و  لـھا  عماـجم  یارب  هک  هچنآ  یـسایس ، لـئاسم  رد  ینف ، لـئاسم  رد  یملع ، لـئاسم  رد  مدرک ؛ ضرع  دـناوت . یمن هک  دـنک 

رایـسب زیچ  سفن ، هب  دامتعا  نیا  دـناوت . یم هک  دـنک  یم ساسحا  یناریا  ناوج  دوش ، یم حرطم  هک  ینوگانوگ  یاھتفرـشیپ  اھراک و  دوش ، یم حرطم  دنتـسھ - نامروشک 

هب تلم  دـیاب  هک  مدرک  حرطم  نیا  زا  لبق  لاـس  دـنچ  رد  نم  هک  یزیچ  نآ  یلم ؛ سفن  هب  داـمتعا  زا  دراد  یا  هناوتـشپ یملع  عماـجم  رد  سفن  هب  داـمتعا  نیا  تسا . یمھم 

اھ نیا میتسین . زجاع  ام  یراک  چـیھ  رد  داد . ماجنا  تکرح  اب  تساوخ ، اب  هدارا ، اب  دوش  یم ار  گرزب  یاھراک  ی  همھ هک  دـنک  ساسحا  ینعی  دـسرب ؛ یلم  سفن  هب  دامتعا 

. تسا تفرشیپ  یاھ  هنیمز

یزاسوردوخ  / ١٣٨٩/٠١/٠٩ تعنص  یاھیدنمناوت  زا  دیدزاب  رد  تانایب 

دنراد بترم  تسا . روحم  شناد وردوخ  تعنـص  هلمج  زا  ایند  عیانـص  ی  همھ زورما  یروانف . ی  هعـسوت قیقحت و  تسا ؛ قیقحت  ی  هلئـسم تسا ، مھم  هک  یرگید  ی  هتکن کـی 

تفرـشیپ اب  زج  نیا  دنروایب . رد  بآ  زا  رت  نازرا رت ، فرـصم مک رتابیز ، رت ، بیع یب رت ، لماک ار  نیا  هکنیا  یارب  دننک ، یم شھوژپ  دننک ، یم قیقحت  دـننک ، یم راک  دـننک ، یم رکف 

یتلود ناریدم  یتعنـص و  ناریدم  یتعنـص و  تاجناخراک  فلتخم ، یاھ  هاگتـسد تشاذـگ . زاب  یتسیاب  ار  قیقحت  باب  تسین . نکمم  قیقحت ، تقد و  لمات و  اب  زج  یملع ،

تباقر رد  دنک ؛ ظفح  ار  شدوخ  یتباقر ، تخس  طیارش  رد  دناوتب  تعنص  هکنیا  هب  دنک  یم کمک  نیا  دننکب . شالت  یلیخ  دیاب  قیقحت  ی  هلئـسم یور  رب  تعنـص ، رب  فرـشم 

. تسا ریذپ  ناکما قیقحت  اب  نیا  دروخن . نیمز  هتفرشیپ  یابقر  اب 

روشک  / ١٣٨٩/٠٢/٠٨ رسارس  هنومن  نارگراک  رادید  رد  تانایب 

؛ دنیب یم همدص  مھ  دیلوت  دشابن ، ملع  رگا  تسا . دیلوت  رصنع  رصنع ، کی  تسا ؛ ملع  رصنع  رصنع ، کی  تسا : رصنع  ود  رب  فقوتم  لوا ، ی  هجرد رد  روشک  یدام  تفرشیپ 

رد ام  راک  بیع  دـنز . یم اجرد  روشک  زاب  دـنکن ، ادـیپ  شیازفا  لماکت و  لوحت و  دـیلوت  شناد ، داینب  رب  ملع و  نیا  ساسا  رب  اـما  دـشاب ، ملع  رگا  دور . یم شیپ  ملع  اـب  روشک 

تعنص نادیم  دراو  یتقو  ایند  اذل  میتشاد . هدنبایدشر  هدنورشیپ و  ملع و  ی  هیاپ رب  یکتم  دیلوت  هن  دوبن ، ملع  نوچ  و  میتشاد ، ملع  هن  هک  دوب  نیا  تیغاوط  تموکح  نارود 

رگا میدـنام . بقع  نوگاـنوگ ، طئارـش  تیغاوـط و  نیا  تموـکح  رثا  رب  اـم  یلو  تفر ؛ شیپ  دوـب ، هدـش  تعنـص  نادـیم  دراو  اـپورا  زا  رترید  هـک  ایـسآ  ی  هراـق تـفر ؛ شیپ  دـش ،

زکارم رد  دـیاب  میھدـب ؛ تیمھا  دـیلوت  ملع و  هب  دـیاب  تسا - هتفر  مھ  شیپ  یداـیز  نازیم  هب  تسا و  هدرک  مھ  تکرح  ناـمتلم  و  میھاوخ ، یم هک  مینک - ناربج  میھاوخ  یم

دیلوت یملع و  تفرـشیپ  یاھخرچ  دـمحلا   منک و  یم هیکت  ملع  ی  هلئـسم یور  نم  هک  تسا  لاس  دـنچ  دوش . یریگیپ  نردـم  ون و  یاھلکـش  اب  قیقحت ، زکارم  رد  ملع ،

. میھار لوا  زونھ  دریگب ، تعرس  مھزاب  دیاب  هتبلا  تسا ؛ هدمآرد  تکرح  هب  روشک  رد  ملع 

ع)  / ١٣٨٩/٠٣/٠٣  ) نیسح ماما  هاگشناد  ناگتخومآشناد  عمج  رد  تانایب 

دوس هب  تسا - هدروآ  دوجو  هب  نارادساپ  هاپس  هک  دنتـسھ  یدنمـشزرا  رایـسب  یاھ  هاگیاپ زکارم و  اھ ، هاگـشناد نیا  یود  رھ  هک  عماج - هاگـشناد  زا  هاگـشناد  نیا  کاکفنا 

هاگـشناد رد  مھ  عماج ، هاگـشناد  رد  مھ  دوش ؛ لابند  تیدـج  اب  شخب  ود  رھ  رد  دـیاب  راک  نیا  تسھ و  هدوب و  مزـال  هاپـس  یلمع  ینف و  یملع و  تفرـشیپ  یارب  هاـپس و 

. دننک لابند  ار  دوخ  فئاظو  دننک ، لابند  ار  دوخ  یاھشزرا  یمادکرھ  دنعمج . دمحب هللا  بوخ ، ناناوج  بوخ ، ناریدم  بوخ ، دیتاسا  یرادساپ . تیبرت  یرسفا و 

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

یئاھ تفرشیپ یملع  نوگانوگ  یاھ  هتشر اضف و  اوھ - یاھثحب  یا ، هتـسھ یاھثحب  یژولونکتویب ، یژولونکتونان ، رد  هلب  میدرکن . یراک  زونھ  ام  تسا . لوا  مدق  رد  هزات  نیا 

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

، هدزای نیا  هتبلا  تسا . هدرک  رکذ  شتایئزج  اب  اداناک - رد  رقتسم  یبرغ - یتاقیقحت  زکرم  کی  ار  نیا  تسایند . طسوتم  ربارب  هدزای  ام  روشک  رد  ملع  دیلوت  یملع و  تفرشیپ 

تعرـس ینعی  ربارب . هدزای  دوش  یم شطـسوتم  تسا ؛ رتمک  مھ  اـھاج  یـضعب  رد  تساـیند ؛ دـشر  تعرـس  ربارب  جـنپ  یـس و  اھتمـسق  زا  یـضعب  رد  تسا ؛ شطـسوتم 

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

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

. تسا

نیا مئاد ، روضح  نیا  دنک ؛ راک  هچ  تسیاب  هاگشناد  رد  دناد  یم یجیسب  داتسا  سپ  بخ  میراد . مزال  ار  نیا  تسا ؛ مزال  نارمچ  دیھـش  زارت  رد  ناسنا  شرورپ  هاگـشناد  رد 

یاھطیحم رد  داتـسا  شقن  دراد . شقن  یلیخ  داتـسا  و  دـش . هتفگ  هک  تساھانعم  نیا  هب  یجیـسب  داتـسا  یارب  هنادـھاجم  هناـصلخم و  روضح  نیا  ماـگنھب ، اـجب و  روضح 

. تسا هدننک  تیبرت داتسا ، دشاب ؛ یبرم  دناوت  یم داتسا  شور  داتسا و  شنم  هکلب  تسین ؛ شناد  ی  هدنزومآ طقف  داتسا  تسا . یمھم  هتسجرب و  رایسب  شقن  یشزومآ 

یھاگ تسا . رتشیب  یلیخ  هک  یـضعب  زا  تسا ؛ رتشیب  ملعتم  یدام  یونعم و  یملع و  تفرـشیپ  رد  رثوم  لـماوع  ی  هیقب ریثاـت  زا  رھاـظلا  یلع درگاـش ، یور  داتـسا  ریثاـت 

ای ینید  مولع  ی  هتشر امتح  تسین  مھ  مزال  نیدتم . یاھناسنا  هب  دنک  لیدبت  اجب  ی  هلمج کی  اب  ار  زومآ  شناد ای  وجـشناد  ی  هعومجم کی  ار ، سالک  کی  دناوت  یم داتـسا 

ناتنابز رب  هملک  کی دـیناوت  یم یناسنا - ریغ  یناسنا و  مولع  یرگید - سرد  رھ  رد  ای  یـضایر ، سرد  رد  ای  کیزیف ، سرد  رد  اجکی  یھاگ  امـش  هن ، دـنک ؛ سیردـت  ار  فراـعم 

لیدـبت ار  وا  دـنام و  یم ناوج  نیا  لد  رد  هک  دـینکب  یھلا  عنـص  راگدرورپ و  تردـق  هب  هراشا  تشگنا  کی  اـی  دـینکب ، نآرق  ی  هیآ کـی  زا  بوخ  ی  هدافتـسا کـی  اـی  دـینک ، یراـج 

. تسا یروج  نیا داتسا  نموم . ناسنا  کی  هب  دنک  یم

ناضمر  / ٣١/١٣٨٩/٠۵ هام  زور  نیمھدزای  رد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

تلادـع تفرـشیپ و  ی  هھد هھد ، نیا  بوخ ، تسا . بوخ  مھ  تلادـع  دـنور  تسا . یبولطم  بوخ و  دـنور  فـلتخم ، یاـھ  هنیمز رد  روـشک ، رد  تفرـشیپ  دـنور  هناتخبـشوخ 

رظن دروم  اھنیا  ی  همھ تسا ؛ یقالخا  تفرـشیپ  تسا ، یـسایس  تفرـشیپ  تسا ، یروانف  تفرـشیپ  تسا ، یملع  تفرـشیپ  میتفگ ، هک  تفرـشیپ  تسا . هدـش  هدـیمان 

نیا هک  تسا  نیا  لقادح  مھ  تلادع  دروم  رد  دوشیم . مھارف  دراد  اھشھج  گرزب و  یاھراک  یارب  یئاھتخاسریز  لقاال  دریگیم ؛ ماجنا  دراد  یبوخ  یاھراک  کی  بوخ ، تسا .

دراو ارجا  طیحم  رد  درک ، یئارجا  ار  اھوزرآ  نیا  دـیاب  درک ، یئارجا  ار  تلادـع  دـیاب  تفر ، تلادـع  لابند  دـیاب  هکنیا  هب  دـنوشیم  دـقتعم  همھ  ینعی  دوشیم ؛ ریگ  همھ دراد  رکفت 

، هن میتسھ ؛ عناق  تلادع  ی  هنیمز رد  تفرشیپ  رادقم  نیا  هب  ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیا  هتبلا  تسا . تفرشیپ  شدوخ  نیا  دوب - مھ  ناتـسود  یاھتبحـص  یوت  هک  درک -

ام نانمـشد  مینکیم . تفرـشیپ  میراد  میوریم ، ولج  میراد  اـم  هک  منک  ضرع  امـش  هب  مھاوـخیم  اـما  تسـالاب ؛ مھ  اـھتمھ  تسـالاب ، اـھوزرآ  تسـالاب ؛ یلیخ  تمھ  وزرآ و 

ی هدـحتم تـالایا  میژر  شرھظم  هک  اـیند - رد  ملاـظ  زواـجتم و  یراد  هیامرـس ماـظن  یتوغاـط ، ماـظن  تسا . توـق  فرط  هب  اـم  ینحنم  تـسا ، فعـض  فرط  هـب  ناـش  ینحنم

، شیپ لاس  هد  زا  زورما  یمالسا ، یروھمج  ماظن  یمالـسا و  رکفت  لباقم ، ی  هطقن رد  تسا . رت  فیعـض رایـسب  شیپ ، لاس  تسیب  زا  شیپ و  لاس  هد  زا  زورما  تساکیرمآ -

. تسا رت  هدامآ رایسب  رت و  هتفرشیپ رایسب  رت و  یوق رایسب  شیپ ، لاس  تسیب  زا 

اھهاگشناد  / ١۴/١٣٨٩/٠۶ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

. میراد مزال  یملع  داھج  کی  ام  یبرجت . مولع  طقف  هن  تسا ؛ ملع  ماـع  یاـنعم  مروظنم  ملع ، منکیم  ضرع  هک  اـجنیا  هتبلا  تسا . یملع  داـھج  کـی  دـنمزاین  روشک  زورما 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 44 
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هب هک  هچنآ  اما  درک ؛ مھاوخ  ضرع  ناتـسود  تانایب  لیذ  رد  دـشاب ، یرظن  هطقن کی  رگا  دـندرک و  نایب  نارھاوخ  ناردارب و  هک  یبلاـطم  زا  یـضعب  هب  تخادرپ  مھاوخ  ـالاح  نم 

اجک هب  منیبب  منک  هاگن  یـسپاولد  ساوسو و  تقد و  اب  مھ  منک ، لابند  مھ  میوگب ، مھ  ار ، نآ  هک  منادیم  دھعتم  ار  دوخ  هدنب  هک  تسا - لئاسم  ی  همھ یدنب  عمج نم  رظن 

. یملع داھج  هب  دراد  زاین  روشک  هک  تسا  نیا  دیسر -

لباقم رد  تسا ، نمشد  کی  لباقم  رد  هک  یـشالت  نآ  زا  تسا  ترابع  داھج  یمالـسا ، موھفم  رد  تسین . شالت  طقف  داھج  یانعم  دراد . یـصاخ  یانعم  کی  داھج  دینیبب ،

کی اب  ی  هھجاوم تسا ؛ نمـشد  کی  اب  ی  هھجاوم یماظن ، نادیم  رد  داھج  ناطیـش ، لباقم  رد  تدـھاجم  سفن ، اب  تدـھاجم  تسین . داھج  یـشالت  رھ  تسا . مصخ  کی 

یئاھ هضراعم دراد  میرادرب ؛ ار  عناوم  نیا  دـیاب  دراد ، دوجو  یعناوم  مینک  ساسحا  مینکب ؛ روشک  رد  یـشالت  روجنیا  هک  میراد  زاین  ملع  ی  هنیمز رد  اـم  زورما  تسا . ضراـعم 

ی هتفرـشیپ یاھروشک  هک  دنتـسھ - نآ  نابحاص  هک  یناسک  یوس  زا  یئاھتـسخ  یملع ، تاناکما  ی  هضرع ی  هنیمز رد  مینکـشب ؛ مھ  رد  ار  اھ  هضراعم نیا  دیاب  دوشیم ،

رد یملع ، تواخـس  هب  رھاظت  مغر  یلع ایند  زورما  میھدـب . ناشن  نورد  زا  ناروف  یگدنـشوج و  تزع و  ناـمدوخ  زا  اھتـسخ  نیا  لـباقم  رد  دـیاب  دراد ، دوجو  تسا - یملع 

راوس ار  تفرـشیپ  روتوم  دـنوشب و  کلام  بحاص و  ار  یملع  تفرـشیپ  یا  هھرب کی  رد  دنتـسناوت  ینوگانوگ  لماوع  بسح  رب  هک  یناـسک  نآ  تسا . یملع  تسخ  تیاـھن 

ام تسد  مھ  زور  کی  هداتفا ؛ اھنیا  تسد  فرط  نیا  هب  سناسنر  ی  هرود زا  ابیرقت  هک  دنتسھ ، یبرغ  ی  هتفرشیپ یاھروشک  نیمھ  هک  دننزب - ولج  رشب  ی  همھ زا  دنوشب و 

شناد نیا  هکنآ  زا  دعب  صوصخب  دنفلاخم ؛ اھتلم  یئاناد  اب  دنک ؛ ادیپ  هعـسوت  رادتقا  نیا  ی  هرئاد شناد ، نیا  ی  هرئاد دـنھاوخیمن  اھنیا  دـنبلطراصحنا ؛ دـنرگراصحنا ، اھنیا  دوب -

الاو دمآ ؛ دوجو  هب  رامعتسا  ایند ، فارطا  دنداتفا  هار  اذل  دنک ؛ ردتقم  دنک ، یوق  ار  اھنآ  تسناوت  ملع  دمآ . دیدپ  ملع  زا  رامعتسا  تسایس . یارب  دش  یا  هلیسو اھنآ  تسد  رد 

دش هدیئاز  ملع  زا  رامعتـسا  هک  یتقو  بوخ ، دندش . بحاص  ار  قطانم  نآ  دنتفر  ملع  رازبا  اب  اھنیا  اجک ؟ یزنودنا  اجک ، ایناتیرب  دندرکیم . ار  ناشدوخ  یگدنز  دنتـشاد  اھتلم 

. دندرک لمع  روج  نیمھ  زورما  ات  و  دوشیم . دیدھت  تردق  نیا  الاو  دنراذگب ؛ دیابن  نارگید  رایتخا  رد  ار  ملع  نیا  دش ، ملع  هب  یکتم  یسایس  تردق  یللملا و  نیب تردق  و 

مھارف وا  یارب  یلکـش  کی  هب  مھ  اھ  هنیمز نیا  هناتخبـشوخ  دنک ، هدافتـسا  دوخ  دادعتـسا  زا  دتـسیاب ، دوخ  یاپ  یور  هک  دریگیم  یمیمـصت  دـنکیم و  هدارا  یتلم  کی  الاح 

؛ دنتسناوتیمن دنتسیاب ، ناشدوخ  یاپ  یور  ملع  ی  هلئسم رد  دنتفرگیم  میمصت  اھنآ  هچنانچ  رگا  هک  دنـشاب  رگید  یاھتلم  زا  یـضعب  دیاش  تسا - یروجنیا  ام  تلم  تسا -

تکرح دـش ، مھ  بـالقنا  دراد . ار  اـھنیا  هللادـمحب  اـم  روشک  دنتـشاد . ار  ناـشدوخ  یتاذ  یا و  هقطنم یموب و  دادعتـسا  نآ  هن  دنتـشاد ، ار  یخیراـت  ی  هنیـشیپ نآ  هن  نوـچ 

دیاب ام  هتـشاد . مھ  یناوارف  یاھتفرـشیپ  بوخ ، هک  دش ، عورـش  یمھم  تکرح  کی  دمآ ، دوجو  هب  یا  یئاناوت ساسحا  دمآ ، دوجو  هب  یا  یرادیب تفرگ ، ماجنا  مھ  یمیظع 

. میھار لوا  ام  تسا . دوخ  زاغآ  رد  تکرح  نیا  هک  مینک  فارتعا  مینک و  لوبق 

مینک ساسحا  هک  مدنـسپ  یم ار  هیحور  نیا  ار ، رکف  نیا  اما  مرادـن ؛ یزیر  همانرب لاس  دصیـس  هب  یداقتعا  نم  هتبلا  هلاس . دصیـس  یزیر  هماـنرب هب  دـندرک  هراـشا  ناتـسود 

نیا میرادرب ؛ ار  یرتدنلب  یاھمدق  میناوتیم  مینادب  دیاب  میلوا ، یاھمدق  مینادب  دیاب  رگید . لاس  دصیس  دوشیم  میرادرب ، میھاوخب  مدق  هد  میلوا ؛ مدق  ام  هتشذگ ، لاس  یس 

، ملع دـیلوت  نیا  یملع ، یروآون  نیا  یملع ، میظع  تکرح  نیا  هکنیاامک  دـیآ ؛ یم دوجو  هب  امتح  ساسحا  نیا  هک  تسا  نیا  مداقتعا  نم  و  دـیایب . دوجو  هب  دـیاب  ساـسحا 

. دینکیم هدھاشم  دیراد  ار  شتارمث  امـش  زورما  دـش ؛ یریگلابند  دـش ، هتفگ  دـش ، حرطم  بوخ ، دـشاب ؛ یندـش  هک  دیـسریمن  نامرکف  هب  شناد ، یاھزرم  هب  نتخادرپ  نیا 

. میھد ماجنا  ار  یگرزب  یاھراک  میناوتیم  میرادرب ، ار  رتدنلب  یاھمدق  میناوتیم  نیاربانب 

یربھر  / ٢۵/١٣٨٩/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد یملع ، یاھ  هنیمز رد  اتقیقح  دینادیم . مھ  اھامش  دوخ  دنتفگ و  نارگید  میتفگ و  دنتفگ و  اھراب  هک  ار  یملع  یاھتفرشیپ  الاح  تسا . روشک  تفرشیپ  رگید  ی  هتکن کی 

، دـش حاتتفا  زیچ  نالف  دـش و  راک  نالف  هک  دـننکیم  روبع  نآ  زا  یناـسآ  هب نویزیولت  یوت  هک  یئاـھزیچ  نیا  زا  یـضعب  هدـش . یروآ  تفگـش یاھتفرـشیپ  یرواـنف ، یاـھ  هنیمز

هک تسا  هدـیباوخ  هدـیدپ  نیا  رـس  تشپ  یئاناوت  یلیخ  یملع ، قمع  یلیخ  شالت ، یلیخ  تسا ؛ یمھم  یاھراک  یلیخ  دـنکیم ، هاگن  ناسنا  هک  ار  نیا  ی  هنحـص تشپ 

ملـسم الاح  هکنیا  یملع . یروانف و  یتعنـص و  نوگانوگ  یاھ  هنیمز رد  هدـش ؛ دـیلوت  ای  هدـش  عارتخا  یئیـش  نالف  ای  هدـمآ  دوجو  هب  زیچ  نالف  الثم  هک  نیا  هب  هدیـسر  ـالاح 

یناسک رد  هدـش ؛ رادـیب  تلم  رد  هک  یئاناوت  ساسحا  تابث و  ی  هیحور زا  تسا  ترابع  تسا ، رتـالاب  نم  رظن  هب  یرواـنف  یملع و  یاھتفرـشیپ  نیا  زا  هک  هچنآ  نکل  تسا ؛

. هدش رادیب  هیحور  نیا  دننکب ، ار  راک  نیا  دیاب  هک 

ناوج  / ١٣٨٩/٠٧/١۴ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

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

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

. دراد یتیمھا  نینچ  کی  ملع  یدربھار ،

ناوج  / ١٣٨٩/٠٧/١۴ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

تاعالطا مراد ، یرتشیب  یاھرامآ  نم  هتبلا  دینادیم ؛ مھ  دـیاش  دـینادب -  ار  نیا  امـش  تسا . سوسحم  هتـشذگ  لاس  نیدـنچ  لوط  رد  تیقفوم ، باتـش و  ریـسم ، نیا  رد 

هـشوگ یـضعب  هتبلا  هتفرگ . ماجنا  یگرزب  یاـھراک  هداد و  ماـجنا  هنیمز  نیا  رد  یمیظع  تکرح  کـی  روشک  ریخا ، لاـس  هد  تشھ  تفھ  رد  هک  مراد -  یرتیئزج  رتعیـسو و 

، تکرح لفاغ . زا  رتدب  مھ  یـضعب  دـنلفاغ ، اھنیا  زا  یـضعب  دـنیوگیم . غورد  دـنیوگیم ، دوخیب  اما  دـننکیم ؛ یفابیفنم  ینیرفآسای و  هاگـشناد ، نوریب  هاگـشناد و  یوت  رانک ،

دادعتـسا هک  دـنداد  ناشن  یملع  ناریدـم  اھهاگـشناد ، یملع ، یهعومجم  ناناوج ، تلم ، هتفرگ . ماجنا  یگرزب  یاـھراک  اـھلاس  نیا  رد  تسا . هدوب  یقفوم  تکرح  اـفاصنا 

. میاهدرک تفرشیپ  ام  نیاربانب  تسام . رظن  دروم  هک  یتکرح  نیا  یارب  دراد  دوجو  یبوخ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. تسا لماک  یملع 

ناوج  / ١٣٨٩/٠٧/١۴ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

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

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

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

« ناريا يملع  تفرشیپ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. دربب راک  هب  یاهنادنمشوھ  تیریدم  کی  هنیمز  نیا  رد  دیاب  تلود  تسا . یمھم  مزال و  راک  راک ، نیا  منکیم  رکف  دوش . کمک  اھتکرش  نیا  هب  هژیو  روط 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٧ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

؛ تسا روشک  یملع  عماج  ی  هشقن تھج  رد  تکرح  ملع و  تفرـشیپ  ی  هلئـسم دریگب ، رارق  هجوت  دروم  یتسیاـب  اـم  زورما  مزـال  یاـھراک  تسرھف  یارب  هک  یدـعب  ی  هتکن

، تکرح نیا  هللااش  نا درک . شالت  رتشیب  یتسیاب  تسا . هتفرگ  ماجنا  یبوخ  یاھتفرـشیپ  تسا ، هدرک  ادیپ  یرتھب  تکرح  هللادمحب  تسا  لاس  شـش  جنپ  هک  یراک  نیمھ 

ی هزوح وضع  نارھاوخ  ناردارب و  ناتـسود و  اب  هللااـش  نا هراـب  نیا  رد  هک  دریگب ؛ ماـجنا  هیملع  یاـھ  هزوح لـخاد  رد  یرگید  ی  هدنباتـش تکرح  تسا  مزـال  دوش . رت  هدـنباتش

. درک میھاوخ  تبحص  هیملع 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٨ نازابناج  ادھش و  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

تلم تردـق  هک  تسا  نیا  دـننک ؛ رتراد  هشیر زور  هبزور دوخ  رد  ار  نیا  دـننادب ؛ ردـق  دـیاب  ار  نامیا  نیا  اھ  هداوناخ مھ  مدرم ، داحآ  مھ  نیلوئـسم ، مھ  هک  تسا  نیا  نم  ضرع 

. دریگب رارق  ام  یعامتجا  یاھتفرـشیپ  ام ، یـسایس  یاھتفرـشیپ  ام ، ینف  یاھتفرـشیپ  ام ، یملع  یاھتفرـشیپ  ی  هناوتـشپ دـناوتیم  هک  تسا  نیا  دـنکیم ؛ نیمات  ار  ناریا 

. دنربب نیب  زا  ام  تلم  رد  ار  نامیا  نیا  ار ، ساسحا  نیا  هک  دـندرک  عمج  ار  ناشدوخ  شالت  ی  همھ یناسک  هیلع ) یلاعت  ناوضر هللا   ) ماما تلحر  زا  دـعب  یاھلاس  رد  دـینادب 

. تسناوت دنھاوخن  زگرھ  مھ  نیا  زا  دعب  دنتسناوتن ، هتبلا  دربب . نیب  زا  ار  نامیا  نیا  هکنیا  یارب  دش  زکرمتم  نمشد  دندرک ؛ رارکت  دنتفگ ، دنتشون ،

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

لوا ینعی  تسا - زورما  ناریا و  تلم  شیپ  لاـس  یـس  نیب  ی  هلـصاف هک  یرادـقم  ناـمھ  تسا . رتـھب  بتارمب  زورما  زا  یمالـسا  تـما  ناریا و  تـلم  یادرف  هـک  دـینکن  کـش 

هدنیآ یاھلاس  تفرشیپ  نیب  ی  هلـصاف دینادب  تسا ؛ هدرک  تفرـشیپ  ردقچ  هریغ  یعامتجا و  یملع و  یـسایس و  یاھ  هصرع ی  همھ رد  ناریا  تلم  دینیبب  زورما - ات  بالقنا 

تسرد و طخ  رب  هللااش  نا تسا و  یریذپان  فقوت  تکرح  اھ  هصرع ی  همھ رد  ناریا  تلم  تکرح  درک . دھاوخ  تفرـشیپ  زور  هبزور تلم  دوب . دـھاوخ  رتشیب  مھ  نیا  زا  زورما ، اب 

دھاوخ رثا  یمالـسا  تما  رب  مالـسا و  یایند  رب  نیا  و  تسا ؛ ینـشور  ی  هدـنیآ ناریا ، تلم  ی  هدـنیآ تفر . دـھاوخ  شیپ  ینآرق  یمالـسا و  یھلا و  تیادـھ  میقتـسم  طارص 

. درک دھاوخ  رترادیب  زور  هبزور ار  ناملسم  یاھتلم  هللااش  نا تشاذگ و 

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

، میدرک یملع  تفرشیپ  هن  هرود  نآ  رد  تشادنرب . تفرشیپ  تمس  هب  مدق  کی یتح  درک - روشک  نیا  زا  اکیرما  هک  یتراغ  همھ  نیا  اب  دوب - اکیرما  ی  هطلـس ریز  هک  ام  روشک 

طقف هن  میدوب . ییاکیرمآ  ریغ  ییاکیرما و  تاعونـصم  رازاب  ی  هدـننک فرـصم هتـسباو و  دـصرددص  روشک  کی  میداد . ماجنا  یتعنـص  راک  کی  هن  میدرک و  یداـصتقا  تفرـشیپ  هن 

قلط کلم  ناریا ، لثم  دنمتورث  ی  هقطنم کی  میدوب ! مھ  هریغ  یگنھرف و  یزرواشک و  تالوصحم  ی  هدـننک فرـصم هکلب  یتعنـص ، یاھ  هدروآرف تاعونـصم و  ی  هدـننک فرـصم

. دننک یم دندرک و  یم هرادا  اھنامھ  تقیقح  رد  مھ  ار  اکیرما  تلود  هک  دوب  ییاھیناپمک  رایتخا  رد  ییاکیرما و  یاھتسایس 

یقرش  / ١٣٨٩/١١/٢٧ ناجیابرذآ  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لباقم رد  وگلا  کی  دنراذگن  هک  دوب  نیمھ  یلصا  تلع  تفگ  دوشب  دیاش  دش ، دراو  یمالسا  یروھمج  رب  یمالـسا ، ناریا  رب  لاس  هس  یـس و  نیا  لوط  رد  هک  یئاھراشف 

وگلا یتکرح  کی  دـش ، وگلا  یتلم  کـی  یتقو  تسا . ناـسآ  اـھتکرح  وگلا ، دوجو  اـب  تسا ؛ راوشد  اـھتکرح  وگلا ، نودـب  نوچ  دـیایب ؛ دوجو  هب  هقطنم  ناملـسم  مدرم  مشچ 

. دوشن نیا  دنتساوخیم  دروآیمرد . تکرح  هب  ار  اھدادعتسا  دنکیم ، قیوشت  دش ،

. دـناریم بقع  هب  یداصتقا  ظاحل  زا  ار  تلم  مالـسا  دـنیوگب  دـننک ، هاگن  نارگید  ات  دـننک ، فیعـض  یداـصتقا  ظاـحل  زا  ار  روشک  ناـشدوخ  لاـیخ  هب  هکنیا  یارب  دـننکیم ، میرحت 

یور تسا ، بـالقنا  مالـسا و  تکرب  هب  هک  ار  شدوخ  یملع  یهتفرـشیپ  میظع و  تکرح  دـناوتن  ناریا  تلم  اـت  دـننک ، فـقوتم  ار  یملع  تکرح  اـت  دـننکیم  رورت  ار  دنمـشناد 

هکنیا یارب  دـننکیم ، مھتم  اھزیچ  لیبق  نیا  زا  رـشب و  قوقح  اب  تیدـض  هب  قانتخا ، هب  دـننزیم  تمھت  دـھدب . ناشن  یمالـسا  تما  هب  دـھدب ، ناشن  ایند  هب  دریگب و  تسد 

. دشخردیم دراد  دیشخرد و  بالقنا  اھتثابخ ، نیا  تاغیلبت ، نیا  اھشالت ، نیا  یهمھ  دوجو  اب  نکیل  دننادرگرب ؛ ار  ایند  یمومع  راکفا 

یربھر  / ١٣٨٩/١٢/١٩ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، دوخ شیادیپ  اب  الوا  دش ؛ وگلا  اھناملسم  یارب  یمالـسا  بالقنا  دوب . یمالـسا  بالقنا  یزاسنامتفگ  یزاسوگلا و  دوب ، رثوم  ثداوح  نیا  رد  کشالب  هک  یئاھزیچ  زا  یکی 

دعب و  دـشخبب ، ققحت  دـناشنب و  یـسرک  هب  ار  نآ  دـنک و  هئارا  لماک  یـساسا  نوناق  کی  اـب  ار  یماـظن  کـی  تسناوت  هک  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  قفوم  لیکـشت  اـب  دـعب 

ظاحل زا  زورما  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  ماظن -  نیا  رتشیب  هچرھ  تیوقت  ماکحتـسا و  دعب  و  دننزب ، هبرـض  وا  هب  دـنناوتن  هک  لاس  ود  یـس و  لوط  رد  ماظن  نیا  یراگدـنام 

تفرشیپ یملع ، تفرشیپ  هک  ماظن ، نیا  رد  نوگانوگ  یاھتفرشیپ  دعب  و  تسین -  شیپ  لاس  یس  شیپ و  لاس  تسیب  شیپ ، لاس  هد  اب  یهسیاقم  لباق  هشیر ، قمع و 

رد هک  یئاھنارمع  تسا . نوگانوگ  یاھتیلاعف  روشک و  رد  یملع  میظع  تکرح  ون ، راکفا  ندمآ  دیدپ  راکفا ، ندـش  هتخپ  نوگانوگ ، یعامتجا  یاھتفرـشیپ  یتعنـص ، یروانف و 

یاـھتلم یارب  اـھنیا  تسا . هداـتفا  قاـفتا  هک  تسا  یثداوـح  همھ  اـھنیا  تسا . هدروآرد  اـیند  دودـعم  روـشک  دـنچ  یهجرد  هب  ار  روـشک  یدراوـم  رد  تسا ، هدـش  روـشک  نیا 

مھ زورهبزور  دش ، رتیوق  زورهبزور  دنام ، یقاب  ماظن  نیا  درک ، تسرد  ماظن  دمآ ، بالقنا  نیا  دننکیم . هدھاشم  دـننیبیم ، ار  اھنیا  تسا ؛ یـسوسحم  یاھزیچ  ناملـسم 

، ایند یاھتلم  نیب  رد  زورما  تسا . یمالـسا  تزع  یمالـسا و  تیوھ  نامتفگ  نآ ، هک  دروآیم  دوجو  هب  ار  ینامتفگ  کی  یزاـسوگلا  نیا  وگلا . دوشیم  نیا  دـش ؛ رتهتفرـشیپ 

، نیا تسین . هتـشذگ  اب  یهسیاقم  لباق  زورما  تزع ، نیا  یهبلاطم  یمالـسا و  تزع  ساسحا  تسین ؛ لـبق  لاـس  یـس  اـب  یهسیاـقم  لـباق  یمالـسا ، تیوھ  ساـسحا 

. تسا هداتفا  قافتا 

١٣٩٠/٠١/٠١ /  « یداصتقا داھج  لاس   / » لاس ١٣٩٠ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

تاـمحز و زا  یـشان  تسا ، هتفرگ  یرتشیب  باتـش  مھ  زورهبزور  هک  تکرح  نیا  هتبلا  تسا . هدرک  زاـغآ  ار  یبوخ  تکرح  یلاـعت  تفرـشیپ و  یهداـج  رد  هللادـمحب  اـم  روشک 

دیلوت یهصرع  رد  الثم  تسا . هدرک  ادـیپ  یرتشیب  باتـش  تسا ، هتـشذگ  هچرھ  تکرح  نیا  هناتخبـشوخ  اما  تسا ؛ یدامتم  نایلاس  لوط  رد  تلم  نالوئـسم و  یاھـشالت 

دـصرد هدزای  زا  شیب  ایند  رد  ملع  دـیلوت  یملع و  تفرـشیپ  رد  ام  روشک  تکراـشم  دـننکیم ، مـالعا  یللملانیب  زکارم  یناـھج و  صـصختم  زکارم  هک  یئاـھرامآ  قبط  ملع ،

. تسا هتشاد  تفرشیپ  دصرد  شش  زا  رتمک  تسا ، هتشاد  ار  بیصن  نیرتشیب  هقطنم  نیا  رد  ام  زا  دعب  هک  یروشک  میتسھ و  ایند  مدرم  دصرد  کی  ام  هک  یلاح  رد  تسا ؛

. دنک ادیپ  همادا  یتسیاب  هللااشنا  تمھ ، تیدج و  اب  هارمھ  دولآباتش و  تکرح  نیا  تسا . هدوب  بوخ  یلیخ  هللادمحب  فلتخم  یاھهصرع  رد  روشک  تفرشیپ  نیاربانب 

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

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

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

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

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

« ناريا يملع  تفرشیپ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یهنیمز رد  اـم  یاھتفرـشیپ  دـش . ناریا  تلم  لوحت  یهطقن  نیا  و  درک ، قیرزت  ار  سفن  هب  داـمتعا  حور  یتـلم  نینچ  کـی  هب  راوگرزب  ماـما  درادـن . یئاـناوت  ناریا  تلم  دوشب ؛

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

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

. دوب راوگرزب  ماما  تینالقع 

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

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

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

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

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

. داھن انب  ار  یمالسا  میظع  ندمت 

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

هک یتینما  تکرب  هب  دنداد ، ناشن  ناشدوخ  زا  روشک  نالوئسم  هب  مدرم  هک  یدامتعا  تکرب  هب  تسا . هدیشخب  مھ  ار  شدوخ  تارمث  مدرم  میظع  تکرح  نیا  هناتخبشوخ 

رد یمیظع  یئانبریز  یاھراک  دـنھد ؛ ماجنا  یگرزب  یاـھراک  دـنھدب و  شرتسگ  ار  یناسرتمدـخ  دناهتـسناوت  نیلوئـسم  تسا ، رارقرب  روشک  رـساترس  رد  مدرم  روضح  اـب 

ار نـیا  دـنراد  مدرم  دریگیم ؛ ماـجنا  یرگید  زا  سپ  یکی  دراد  زورما  هـک  تـسا  یئاـنبریز  یاـھراک  نـیمھ  یروـشک ، رھ  تفرـشیپ  یارب  مزـال  طرــش  هـک  دریگب ، ماـجنا  روـشک 

نانمـشد یتینما  یاـھهئطوت  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  مدرم  روضح  اـب  هک  یتینما  نیمھ  تکرب  هب  دـید . دـنھاوخ  تدـمدنلب  تدـمهاتوک و  رد  ار  شتارمث  هللااـشنا  دـننیبیم و 

قبط زورما  تسا . یلاع  حطس  رد  روشک  یروانف  یملع و  تفرشیپ  هک  تسا  مدرم  روضح  نیمھ  تکرب  هب  دوشیم . یثنخ  نانمشد  یتاغیلبت  یاھهئطوت  دوشیم ، یثنخ 

طسوتم ربارب  هدزاود  ای  ربارب  هدزای  ام ، روشک  یملع  تفرشیپ  تعرس  دننکیم ، مھ  یمسر  مالعا  هک  یللملانیب  تابـساحم  قبط  ام -  یاھرامآ  هن  یللملانیب -  یاھرامآ 

لوا یهجرد  مھم  یهتـشر  هد  زا  شیب  رد  امـش  دنمـشناد  ناناوج  زورما  دـننکیم . مالعا  ار  نآ  ام  نانمـشد  دـنیوگیم ، ام  نیفلاـخم  ار  نیا  تسین . یمک  زیچ  نیا  تساـیند ؛

نیا تسا . مدرم  روضح  تکرب  هب  اھنیا  دـناهتفرگ ؛ رارق  ایند -  مھد  زا  رتمک  یاھفیدر  رد  ینعی  ایند -  لوا  یاـھفیدر  رد  هک  دـناهدرک  یتفرـشیپ  ناـنچنآ  روشک  یرواـنف  یملع و 

. تسا نیا  ماما ، طخ  درک . دھاوخ  ادیپ  یرتشیب  تفرشیپ  روشک  دنک ، ادیپ  همادا  هچرھ  یمومع  تیلوئسم  ساسحا  نیا  لباقتم ، دامتعا  نیا  روضح ،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نامیـس و دالوف ، یتعنـص ، مھم  یاھهدروآرف  دـیلوت  تاجناخراک ، ولیـس ، دـس ، هارگرزب ، هداج ، رد  دیدینـش -  هک  یئاھرامآ  نیمھ  روشک -  یاھتخاسریز  داجیا  رد  تفرـشیپ 

. تسا تفرشیپ  نوگانوگ ، عیانص  رد  یسدنھم  ینف و  یاھیدنمناوت  روشک ، رد  ناوارف  یاھتخاسریز  داجیا  اھنیا . لاثما 

هدـنب دـنتفگ ، تسرد  ناشیا  تسا . رتشیب  شیپ  لاس  تسیب  زا  شیپ ، لاس  هد  زا  ناشـسفن  هب  دامتعا  ام  یاـھناوج  صوصخب  زورما  یلم . سفن  هب  داـمتعا  رد  تفرـشیپ 

ام هک  تسین  یزیچ  چیھ  ینعی  دـنھد . ماجنا  ار  نآ  دنتـسھ  هدامآ  ام  یاھناوج  دـشاب ، دوجوم  روشک  رد  نآ  تخاسریز  هک  یراک  رھ  یملع ، یاھهنیمز  رد  مراد ؛ عالطا  مھ 

. میراد یعـضو  نینچ  کی  هللادـمحب  ام  دـشاب . دوجوم  شتخاسریز  هکنیا  رب  طورـشم  دـنناوتن ؛ یکدـنا  زا  دـعب  اـھنیا  دـینک و  لاـبند  ار  نیا  میئوگب  نامدنمـشناد  یاـھناوج  هب 

. میتشاد یدایز  یلیخ  یاھتفرشیپ  اھهنیمز  نیا  رد  تسا . تفرشیپ  اھنیا  هتفرگ ؛ ماجنا  روشک  رد  یاهدرتسگ  ینارمع  یاھراک 

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

یلمع و یاھتفرـشیپ  یملع ، یاھتفرـشیپ  نیا  لابند  هب  هک  روشک ؛ یملع  یاھتفرـشیپ  زا  تسا  ترابع  ناریا  تلم  ینونک  یگداتـسیا  یلـصا  یاھنوتـس  ناـکرا و  زا  یکی 

تمظع دـننکیم ، هاگن  نوریب  زا  هک  یناسک  نآ  میراد . رارق  هیـضق  یوت  ام  تسا . هوکـشاب  یهثداح  کی  ایند  رد  ناریا ، تلم  یگداتـسیا  هدوب . یرایـسب  دراوم  رد  مھ  یئارجا 

. دننکیم ساسحا  رتشیب  ار  یگداتسیا  نیا 

نیا لباقم  رد  ار  یعیـسو  یهھبج  کی  زورما  ایند ، لوا  فیدر  یتینما  یماظن و  یاھتردق  ایند ، کی  یهجرد  یملع  یاھتردق  ایند ، لوا  یداصتقا  یاھتردق  دینک ؛ هظحالم  امش 

، دننکیم یـسایس  دـیدھت  دـننکیم ، یعامتجا  دـیدھت  دـننکیم ، یتینما  دـیدھت  دـننکیم . دـنراد  دـیآیمرب ، ناشتـسد  زا  مھ  یراک  رھ  تسین ؟ روجنیا  دـنداد . لیکـشت  تلم 

، دـسرب ناشتـسد  اـج  رھ  اـت  لـخاد  رد  دـننکیم ، یماـظن  کرحت  هب  دـیدھت  مـئاد  دـننکیم ، دراو  ناوارف  یـسایس  یاـھراشف  دـننکیم ، مـیرحت  دـننکیم ، رورت  ار  اـم  دنمـشناد 

زا دنھاوخیم  روزهب  هک  ار  یا  « هلب  » نآ هداتسیا ؛ اھنیا  یهمھ  لباقم  رد  تماقتسا  تردق و  لامک  اب  یمالـسا  یروھمج  ناریا و  تلم  اما  دننکیم ؛ ینیرفآبوشآ  یزیگناهنتف و 

یهطلـس ماظن  لباقم  رد  هک  ام  دـنکیمن . ار  راک  نیا  هطلـس -  ماـظن  یناـھج -  طلـسم  تردـق  لـباقم  رد  میظعت  زا  تسا  تراـبع  هلب »  » نآ دـھدیمن . ار  هلب »  » نآ دـنریگب ، وا 

هب هن » « ؛ تسین یرـشب  مکارتـم  یاـھهبرجت  هب  »ی  هن ، » تسین تفرـشیپ  هب  »ی  هن ، » تسین ندـمت  هب  »ی  هن ، » تسین ملع  هب  »ی  هن ، » هن نیا  میئوـگیم ، هـن »  » یناـھج

«. اوماقتـسا مث  اـنبر هللا  اولاـق  نیذـلا  نا  « ؛ میداتـسیا مھ  شیاـپ  میتـفگ ، اـم  ار  هن »  » نـیا تساـھتلم ؛ ندیـشک  زیمھم  ریز  هـب  دابعتـسا و  یھاوخهداـیز و  یبـلطهطلس و 

. تسا یھوکشاب  یگداتسیا  یلیخ  ناریا ، تلم  یگداتسیا 

تلود  / ٠۶/١٣٩٠/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

اب ار  نیا  نم  درادـن ؛ دوجو  تاراختفا  نیا  ام  یخیرات  یاھهرود  زا  یرگید  یهرود  چـیھ  رد  دراد ، یمالـسا  یهرود  ناریا  هک  یتاراـختفا  دوش . هیکت  مالـسا  زا  دـعب  ناریا  یور  اـی 

، نوگانوگ یاـھهنیمز  رد  روشک  یملع  میظع  یاھتفرـشیپ  روشک ، یماـظن  گرزب  یاـھیزوریپ  روشک ، شرتسگ  تسا . تاـبثا  لـباق  نیا  منکیم و  ضرع  امـش  هب  لالدتـسا 

کی هتبلا  تسا . مک  تسا ، صقان  اـھنآ  یمالـسا ، یهرود  هب  تبـسن  اـما  ارچ ، درادـن ؛ اـھزیچ  نیا  زا  مالـسا  زا  لـبق  هکنیا  هن  تسا . مالـسا  زا  دـعب  یاـھهرود  لاـم  شاهمھ 

یهرود رد  هک  هچنآ  اما  تسین . تابثا  لباق  اھنیا  دـنک ؛ تابثا  ار  اـھنآ  دـناوتب  یـسک  دـشاب و  دنتـسم  هک  تسین  یئاـھزیچ  اـما  دوشیم ، حرطم  اـھهتفگ  ناونع  هب  یئاـھزیچ 

، اھیقوجلـس یهرود  رد  اھیملید ، یهرود  رد  ناریا  یگنھرف  یملع و  یماظن و  تفرـشیپ  دینیبب  دـینک  هاگن  امـش  تسا . نشور  تسا ؛ تابثا  لباق  هدـش ، عقاو  یمالـسا 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 47 
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رارق ناریا  گنھرف  ریثات  تحت  دندش و  یناریا  دندمآ ، هک  ناریا  هب  اھلوغم  تسا . هنوگچ  لوغم  تیمکاح  یهرود  زا  یـشخب  رد  طسو ، نیا  رد  یتح  و  هیوفـص ، یهرود  رد  اھدعب 

ناریا و زا  دـھاوخیم  یـسک  رگا  هتفرگ . ماـجنا  هرود  نیا  رد  یرنھ  یگنھرف و  یملع و  میظع  هتـسجرب و  یاـھراک  هچ  دـندش . یدـنھ  دـنتفر ، هک  دـنھ  هب  هکنیااـمک  دـنتفرگ ؛

مـشچ یولج  شباـتک  تسا ؛ مشچ  یولج  مھ  تسا ، رتلوبق  لـباق  مھ  تسا ، رتدنتـسم  مھ  تسا ، رتنودـم  مھ  یمالـسا ، نارود  ناریا  بخ ، دـنک ، تیاـمح  یرگیناریا 

. تسا نشور  هدشنیودت و  شخیرات  تسا ؛ مشچ  یولج  شایملع  یاھهناشن  تسا ، مشچ  یولج  شایرامعم  تسا ،

یربھر  / ١٧/١٣٩٠/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ای یلخاد  یهرادا  حطس  رد  یئاھیماکان  مینکن ؛ ادیپ  تسد  فادھا  نیا  هب  ام  هک  تسا  هدش  بجوم  لوصا  هب  ام  یدنبیاپ  هک  دنتفیب  رکف  نیا  هب  تسا  نکمم  یاهدع  بخ ،

ود رھ  ام  هکنیا  زا  تسا  ترابع  تسرد ، هن ، درک . دروخرب  هنارایـشوھ  دیاب  شلاچ  نیا  اب  تسا ؛ یمھم  شلاچ  نیا  دنک . لکـشم  راچد  ار  ام  یللملانیب ، لئاسم  حطـس  رد 

زا و  فرط ، کی  زا  ماظن  تیوھ  ظفح  عقاو  رد  ماظن و  ینابم  لوصا و  ظفح  ینعی  تسا ؛ راگزاس  رگیدـکی  اب  فدـھ  ود  نیا  هک  مینادـب  مینک و  لاـبند  رگیدـکی  تازاوم  هب  ار  فدـھ 

فادـھا هچ  و  اھنیا ، لاـثما  یندـمت و  یتشیعم و  یملع و  یداـم و  یاھتفرـشیپ  یداـم و  فادـھا  هچ  تسا ؛ هدرک  فیرعت  ماـظن  هک  یفادـھا  نآ  هب  نتفاـی  تسد  رگید ، فرط 

هب ینعی  میـشاب . دنباپ  لوصا  نیا  هب  هکنیا  رگم  میـسرب ، فادھا  نآ  هب  میناوتیمن  ام  و  تسا . راگزاس  اھنیا  مینادـب  دـیاب  اھزیچ . لیبق  نیا  زا  تلادـع و  رارقتـسا  لثم  یونعم 

، میتشادرب تسد  لوصا  زا  ام  رگا  هک  مینادب  و  مینکن ؛ ادیپ  یلقادح  تعانق  تلاح  میرادنرب ، تسد  لوصا  زا  دـیآیم ، شیپ  اھفدـھ  نآ  هب  ندیـسر  رد  یتالکـشم  هکنیا  رطاخ 

اما دوب ؛ یلطاـب  لوصا  اـھنآ ، لوـصا  هتبلا  میدـید . ار  شرئاـظن  نوگاـنوگ ، یاـھبالقنا  نیمھ  رد  اـم  میـسریمن . مھ  اھفدـھ  نآ  هب  تفر ، دـھاوخ  نیب  زا  هک  ماـظن  تیوـھ  یتـح 

. درکن کمک  اھنآ  هب  هجو  چیھ  هب  اھنآ  یاھلزانت 

زا بالقنا ، لوا  یاھلاس  نآ  تسھ  مداـی  نم  دـناسریمن . هجیتن  هب  ار  اـم  نیا  بـالقنا ،» ندـمآ  لـقع  رـس  رب   » میئوگب مینک و  حرطم  ار  تینـالقع  یهلئـسم  میئاـیب  اـم  هکنیا 

ینابم و لوصا و  زا  دـنھدب و  رارق  هناھب  هلیـسو ، کی  ناونع  هب  ار  تینالقع  ینعی  میروایب ! لقع  رـس  ار  بـالقنا  اـم  یتسیاـب  هک  دوب  نیا  دـشیم ، هدز  هک  یئاـھفرح  یهلمج 

لوصا یتسیابن  نوصرخی .» الا  مھ  نا  نظلا و  الا  نوعبتی  نا  هللالیبس  نع  کولـضی  ضرالا  یف  نم  رثکا  عطت  نا  و  . » دریگب ماجنا  دیابن  نیا  دننک ؛ رظن  فرـص  یلـصا  یاھهیاپ 

ناونع هب  دیآیم . شیپ  یئاھدیدرت  ناگدبز  ناگبخن و  یارب  نوگانوگ ، دراوم  رد  یھاگ  دراد و  یئاھیتخـس  دراد ، یئاھیگدـیچیپ  تسا ؛ یمھم  راک  نیا  هتبلا  درک . لاماپ  ار 

. تسا لصا  یمالسا ، ماظن  یلصا  طوطخ  ظفح  لوصا و  هب  یدنبیاپ  هک  تفرگ  ملسم  ار  نیا  دیاب  یعوضوم ، یعطق  لصا  کی 

زا یملع ، تفرشیپ  ظاحل  زا  ام  روشک  زورما  دیسر . مھ  اھتفرشیپ  هب  درک ، ظفح  ار  لوصا  دوشیم  هک  میدید  میدرک ، ناحتما  ام  تشگ . اھتفرـشیپ  لابند  دیاب  نیا ، ساسا  رب 

اب هریغ -  یداصتقا و  یاھداھن  فلتخم -  یاھداھن  رد  نوگانوگ  یاھمسر  هار و  ندرک  ادـیپ  ظاـحل  زا  یـسایس ، یاـھیگتخپ  اـھیھاگآ و  ظاـحل  زا  یرواـنف ، تفرـشیپ  ظاـحل 

زا دـیاب  میـشاب ، هتـشاذگ  هاتوک  لوصا  زا  یئاج  رگا  میدرک . ظفح  مھ  ار  لوصا  لاح  نیع  رد  میرتهتفرـشیپ ؛ یلیخ  میتفر ، ولج  یلیخ  ام  تسین ؛ هسیاقم  لباق  بالقنا  لئاوا 

. هتکن کی  نیا  مینک . ظفح  ار  لوصا  ینابم و  نیا  ام  هک  تسا  نیمھ  هب  یهتسب  مھ  یھلا  ترصن  مینادب  دیاب  نینچمھ  تشاذگ . مک  یتسیابن  لوصا  زا  مینک . هبوت  نآ 

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

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

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

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

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

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

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

. مینکب مھ 

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

نیلوئـسم یهمھ  هاپـس و  جیـسب و  ماظن و  مغ  مھ و  بالقنا ، لوا  دوبن . یملع  یاھتفرـشیپ  نیا  زور  نآ  میتشادـن . زور  نآ  هک  میراد  یلئاسم  اھهنیمز  یهمھ  رد  ام  زورما 

برغ نیمھ  رد  دوش . هدنکرب  دورب و  نیب  زا  دنراذگن  دوب ، هدیئور  تکلمم  نیا  نیمزرـس  زا  هزات  هک  یلاھن  نیا  دننک ؛ ظفح  ار  دـیدج  تیدوجوم  نیا  هک  دوب  نیا  بالقنا  روشک و 

، بـالقنا نانمـشد  نیربکتـسم ، نوگاـنوگ ، قطاـنم  رد  روشک ، یبرغ  بونج  یهقطنم  رد  روشک ، یقرـش  لامـش  یهقطنم  رد  روشک ، یقرـش  بونج  یهقطنم  رد  روـشک ،

ناشدوخ ناج  دنداتفایم و  نادیم  یوت  یجیسب  شوجدوخ  یهیحور  اب  هتخابلد ، نموم و  ناناوج  زور  نآ  دندوب . هتخادنا  هار  هب  ار  یثداوح  ناریا  نانمشد  مالسا ، نانمشد 

ناسنا بالقنا ، زا  دعب  هام  کی  هک  زوریرپ ؛ تبحص  رد  مھ  مدرک ، هراشا  ار  یضعب  ادھش  یاھهداوناخ  اب  رادید  رد  زورید  مھ  ار ، شاهاشنامرک  یاھلاثم  نم  هک  دندرکیم ؛ ادف  ار 

زا قـشع ، زا  ناـمیا ، زا  یهتـساخرب  تکرح  جیـسب ، تسا . نیا  جیـسب  دـننکیم . تکرح  دـنراد  هاـشنامرک  نیمھ  زا  اـھناوج ، نیا  یمدرم ، شوـجدوخ  یاـھتکرح  نیا  دـیدیم 

. تسا راکتبا  اب  ماوت  سفن و  هب  دامتعا 

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

مان ام  هک  یاهقطنم  نیاربانب  روج . نیمھ  مھ  یقیقحت  یملع و  تفرـشیپ  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 ؛

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢۴ نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

تلود لیکـشت  دـعب  تسا ، یمالـسا  ماـظن  لیکـشت  دـعب  تسا ، یمالـسا  بـالقنا  لوا ، یهـقلح  هدـش . ثـحب  میتـفگ ، ار  نـیا  اـھشیپ  دراد ؛ دوـجو  یقطنم  یهریجنز  کـی 

بالقنا زا  روظنم  تسا . طبترم  مھ  هب  هک  تسا  یرمتـسم  یهریجنز  کی  نیا  تسا ؛ یمالـسا  تما  لیکـشت  دعب  تسا ، یمالـسا  یهعماج  لیکـشت  دـعب  تسا ، یمالـسا 

نامھ ینعی  یمالـسا ، بالقنا  زا  ام  روظنم  اجنیا  دوشیم . لحارم  نیا  یهمھ  لماش  بـالقنا  اـنعم  کـی  هب  ـالاو  تسا ؛ یبـالقنا  تکرح  تسا -  لوا  یهقلح  هک  یمالـسا - 

یهقلح دنکیم . هدامآ  دیدج  ماظن  داجیا  یارب  ار  هنیمز  دـنکیم و  نوگنرـس  ار  دـساف  هتـسباو و  ماظن  ار ، یمیدـق  ماظن  ار ، عجترم  ماظن  هک  یبالقنا  شبنج  یبالقنا و  تکرح 

دنتسھ مدرم  هک  بالقنا -  نابحاص  تلم و  روشک ، هک  دراد ، یصخشم  فیرعت  هک  یلک  تیوھ  نآ  ینعی  یمالـسا ، ماظن  زا  اجنیا  رد  نم  روظنم  تسا . یمالـسا  ماظن  دعب ،

تسا و هدش  هتفرگ  مالـسا  زا  یرالاسمدرم  نآ ، رد  هک  یماظن  ینعی  یمالـسا  یروھمج  یمالـسا . یروھمج  دندرک : باختنا  ام  مدرم  ام ، دروم  رد  دننکیم . باختنا  ار  نآ  - 

دوجو هب  یمالـسا  ماظن  نییعت  یهرود  رد  هک  هچنآ  ساسا  رب  هک  تسا  نیا  یمالـسا  تلود  زا  روظنم  میدرک . روبع  مھ  هقلح  نیا  زا  ام  تسا . هارمھ  یمالـسا  یاھـشزرا  اب 

اجنیا رد  تسا . یمالـسا  تلود  یتیریدم ، یاھداھن  یهعومجم  نیا  دش . نیعم  روشک  تیریدم  روشک و  یهرادا  یاھناینب  اھداھن و  دش ؛ تسرد  یـساسا  نوناق  کی  دـمآ ،

. روشک یهدـننک  هرادا  نوگانوگ  تاـماظن  دـنراد ؛ هدـھعرب  ار  روشک  کـی  یهرادا  هک  روشک  یتیریدـم  یاھهاگتـسد  عومجم  ینعی  تسین ؛ هیرجم  یهوق  طـقف  تلود ، زا  روظنم 

تلود نیا  دـھعت  تیلوئـسم و  دـش ، لیکـشت  یمالـسا  تلود  هکنآ  زا  دـعب  تسا . یـساسا  مھم و  رایـسب  شخب  نآ  نیا ، هـک  تـسا ؛ یمالـسا  یهعماـج  نآ ، زا  دـعب  شخب 

یاھوزرآ یمالـسا ، فادـھا  یمالـسا ، یاھنامرآ  نآ ، رد  هک  یاهعماج  ینعی  هچ ؟ ینعی  یمالـسا  یهعماج  دـشخبب . ققحت  ار  یمالـسا  یهعماـج  هک  تسا  نیا  یمالـسا 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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رد روشک ، یهرادا  رد  نآ ، رد  مدرم  هک  یاهعماـج  دازآ ، یهعماـج  تلادـع ، زا  رادروخرب  لداـع ، یهعماـج  دـنک . ادـیپ  قـقحت  تسا ، هدرک  میـسرت  رـشب  یارب  مالـسا  هک  یگرزب 

، یگنـسرگ رقف و  زا  یاربـم  هاـفر و  زا  رادروـخرب  یاهعماـج  یلم ، یانغتـسا  یلم و  تزع  یاراد  یاهعماـج  دـنریثات ، یاراد  دنــشقن ، یاراد  دوـخ  تفرــشیپ  رد  دوـخ ، یهدـنیآ 

لاح رد  فقوت و  نودب  دوکر ، نودب  نوکس ، نودب  یاهعماج  هرخالاب  و  یسایس -  تفرشیپ  یداصتقا ، تفرشیپ  یملع ، تفرـشیپ  هبناجهمھ -  یاھتفرـشیپ  یاراد  یاهعماج 

نیا سپ  دـنک . ادـیپ  ققحت  هعماج  نیا  هک  میتسھ  نیا  لابند  ام  یلو  هدرکن ، ادـیپ  ققحت  هعماج  نیا  هتبلا  میتسھ . شلابند  ام  هک  تسا  یاهعماـج  نآ  نیا  مئاد ؛ یورـشیپ 

. ام یهنایم  مھم  یلصا و  فدھ  دش 

هواپ  / ١٣٩٠/٠٧/٢۵ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

یعامتجا و لئاسم  شناد و  فلتخم  یاھنادـیم  رد  روضح  اب  یملع ، تفرـشیپ  اب  تینالقع ، اـب  مینکیم  هارمھ  یمالـسا ، یاـھنامرآ  مالـسا و  هب  ار  دوخ  یدـنبیاپ  اـم  یتقو 

تلم دوس  هب  مھ  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دـننکیم ؛ هدافتـسا  یرادربهرھب و  تلم  نیا  یهبرجت  زا  دـننکیم ، هاگن  تقو  نآ  اھتلم  وگلا . کی  دوشیم  نیا  یـسایس ، لئاسم 

. دوب دھاوخ  دنمدوس  هدنیآ  رد  یمالسا ، دحتم  تما  یمالسا ، گرزب  تما  لیکشت  یارب  هللااشنا  مھ  و  هقطنم ، یاھتلم  دوس  هب  مھ  ناریا ،

ماـظن نانمـشد  تسا . هدیـسر  مھ  اـم  نانمـشد  رطاـخ  هب  اـنیع  هک  تسا  یرکف  مـینکیم ، یراـج  ناـبز  رب  مـینکیم و  اـم  هـک  یرکف  نـیا  دراد . ینانمـشد  شور ، نـیا  هـتبلا 

اب ناریا  تلم  رگا  هک  دناهدرک  ار  رکف  نیا  مھ  اھنآ  دنتسھ ، هدافتساوس  تلاخد و  زواجت و  یرگتراغ و  لابند  هب  هک  هقطنم  نیا  یاھتلم  نانمشد  مالسا ، نانمشد  یمالـسا ،

تیعبت وا  زا  رگید  یاھتلم  دنک ، هولج  یصخاش  کی  ناونع  هب  دناوتب  دوخ ، یساملپید  یوق  روضح  اب  دوخ ، یروانف  تفرشیپ  اب  دوخ ، یملع  تفرـشیپ  اب  دوخ ، یاھتفرـشیپ 

. دنتسھ ینکفاهقرفت  ددصرد  نیاربانب  دوشن ؛ نیا  دنھاوخیم  اذل  درک ؛ دنھاوخ 

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

هب تبـسن  دـیاب  ار  اـم  هک  یئاـھزیچ  زا  یکی  ناـمدوخ . هب  هکلب  ناـگناگیب ، هب  هن  تساـم ؛ تلم  روـشک و  یتاذ  دادعتـسا  نداد  ناـشن  تسا ، مھم  هک  مھ  رگید  یهتکن  کـی 

، دنک دیلقت  نارگید  زا  دیاب  دزومایب ، نارگید  زا  دیاب  تسا ؛ دمآراکان  یناریا  هک  دوب  هدش  تاغیلبت  لاس  اھهد  لوط  رد  هک  تسا  نیا  دنک ، رایشوھ  تدشب  نامدوخ  یاھتیعقوم 

، بخ هک  اجنیا  دـنتفگیم  دـشیم ، یزیچ  کی  تبحـص  اـت  دوب . جـئار  یاـھزیچ  وزج  نیا  اـم  یاـھیناوجون  یناوج و  نارود  رد  دوش . ثبـشتم  لـسوتم و  نارگید  نماد  هب  دـیاب 

نیدنچ دیاب  دنزاسب ، دس  کی  دنتساوخیم  رگا  دمآیم ؛ یجراخ  سدنھم  دیاب  دنزاسب ، لپ  ینابایخ  کی  یور  رب  رھش  کی  یوت  دنتساوخیم  دنزاسب . ار  اھزیچ  نیا  دوشیمن 

الـصا تخاسیم ؛ ار  اھهاگتـسد  یهیقب  یکی  تخاسیم ، ار  نیبروت  یکی  تخاسیم ، ار  دس  یهراوید  یکی  دـندمآیم ؛ یجراخ  نیـصصختم  نیـسدنھم و  یجراخ و  تکرش 

هب دوب -  هدـنام  هراکهمین  بـالقنا  زا  لـبق  زا  دـنزاسب -  یئاـج  کـی  ار  یزاـگ  هاـگورین  کـی  دوب  اـنب  منکیمن ؛ شومارف  نم  دوب . رکف  نیا  بـالقنا ، لـئاوا  اـت  یتح  دـشیمن . روصت 

زورما بخ ، دـمآیمن . ناـشرواب  اـھنآ  درادـن . ناـکما  الـصا  اـقآ  دـنتفگ  مدوب -  روھمج  سیئر  تقو  نآ  نم  نم -  شیپ  دـندمآ  دـیھدب ؛ ماـجنا  ار  راـک  نیا  میتفگیم  شنیلوئـسم 

. میزاسب یاهتسھ  هاگورین  میناوتیم  زورما  ام  دنزاسیم . دنراد  شدوخ  فلتخم  عاونا  رد  فلتخم ، یاھلکش  رد  ار  اھهاگورین  نیرتهتفرـشیپ  ام ، ناناوج  ام ، روشک  نیـسدنھم 

. دوبن هدش  هتخانش  اھدادعتسا  نیا 

دراو یبرغ  یروانف  تفرشیپ  یبرغ و  ندمت  یاھرادومن  یبرغ ، شور  یبرغ ، گنھرف  جیردتب  هک  شیپ  لاس  هاجنپ  دص و  دودح  زا  دش . راک  هیـضق  نیا  یور  یدامتم  یاھلاس 

ثاریم ام ، خیرات  هک  دندرک  شومارف  دیآیمنرب . یراک  یناریا  زا  هک  دش  مولعم  روجنیا  لمع  رد  مھ  دـش ، دـیکات  دـش و  هتفگ  مھ  داتفا ؛ اج  هلئـسم  نیا  جـیردتب  دـش ، روشک 

یملع فشک  کی  دـمآیم ، دوجو  هب  یملع  تفرـشیپ  کی  رگا  اجنآ  هک  یزور  نآ  دوبن ، یربخ  برغ  یایند  رد  هک  یزور  نآ  تسا . یملع  تاراـختفا  زا  راشرـس  اـم  یهتـشذگ 

ام روشک  زور  نآ  تسھ -  اـھفرح  هنیمز  نیا  رد  هک  دوـب -  مکاـح  اـپورا  یهقطنم  رب  قـلطم  یملع  یکیراـت  هک  یزور  نآ  دـندزیم ، شتآ  یرگوداـج  مرج  هب  ار  فشاـک  دـشیم ،

رد هفـسلف ، رد  یملع ؛ نوگانوگ  یاھتفرـشیپ  رد  دوب  یمالـسا  یاھروشک  یناشیپ  ناریا  اما  تسا ، مالـسا  یایند  لام  اھتفرـشیپ  نیا  هدوب . یمالـسا  یاھروشک  ورـشیپ 

؛ تساـھیناریا لاـم  هعیـش -  ثیدـح  هچ  تنـس ، لـھا  ثیدـح  هچ  اـھهرود -  نآ  رد  ثیدـح  یاـھباتک  نیرتشیب  ثیدـح . رد  هقف ، رد  یعرـش ، مولع  رد  یتـح  یلقع ، مولع 

. مولع یهیقب  رد  یسانشهراتس و  رد  یسدنھم ، رد  یزاسوراد ، رد  یکشزپ ، رد  یعیبط ، مولع  هب  دسرب  ات  تقو  نآ  یناریا ؛ یاھقف  یناریا ، نیثدحم  یناریا ، ناگدنـسیون 

ار نیا  دیاب  ارچ  ام  تسا . ملاع  یایفارغج  زا  یهقطنم  نیا  رد  راشرـس  یدادعتـسا  یهریخذ  کی  رترب و  دادعتـسا  کی  دوجو  یهدنھدناشن  نیا  تسام ؛ یهتـشذگ  نیا  بخ ،

. تسین یروجنیا  هک  میھدب  ناشن  میھاوخیم  زورما  میدرک . شومارف  میدرکیم ؟ شومارف 

یرـشب دادعتـسا  طسوتم  زا  یناریا  دادعتـسا  میتفگیم  هک  دـمآیم ، رظن  هب  یراعـش  مھ  لـئاوا  دـیاش  ماهدرک ، رارکت  ار  هیـضق  نیا  ماهتفگ ، هدـنب  اـھراب  ناـبز  رد  هتبلا  بخ ،

. دوشیم هداد  ناشن  شاوی  شاوی  دراد  دمحلا  بخ ، اما  تسا ؛ راعش  نیا  دندرکیم  رکف  اھیضعب  میتشاد . عالطا  ام  ار  نیا  تسا ؛ رتالاب  یللملانیب 

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

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

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

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

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

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

. دریگب رارق  ناسنا  یلاعت  تمدخ  رد  دـیاب  یملع  یرکف و  ینھذ و  یاھهنیمز  نیا  رد  هعماج  کی  یاھیگتـسجرب  هک  تسا  نیا  منک ، ضرع  دـیاب  نم  هک  مھ  یرگید  یهتکن 

، ایند یامنیـس  یهلق  تسامنیـس . رنھ ، یهنومن  کی  بخ ، اھزیچ . یهیقب  هن  رنھ و  هن  تسا ، ناسنا  یلاعت  تمدخ  رد  ملع  هن  ایند  رد  زورما  تسین ؛ روجنیا  ایند  رد  زورما 

تفگ دوشیمن  تسا ؛ هیـضق  سکع  دـننکیم ؟ کمک  ناسنا  هب  یـشخبدیما  هب  ناسنا ، تیونعم  هب  یرـشب ، قالخا  هب  ردـقچ  ایند  یرنھ  یاھهاگتـسد  نیا  تسا . دوویلاـھ 

مھ ملع  تسین ؛ ناسنا  یلاعت  تمدـخ  رد  رنھ  ایند ، رد  زورما  دـننکیم . بیرخت  ار  یرـشب  یلاـعت  ار ، یرکف  یاـھناینب  ار ، یقـالخا  یاـھناینب  ینعی  رفـص ! ریز  یغلاـبم  رفص ،

لاـم یداـصتقا  گرزب  یاـھیناپمک  هک  تسا  یناـسک  تمدـخ  رد  زورما  یرـشب  شناد  تـسا . نازودـناتورث  تمدـخ  رد  تـسا ، یرادهیامرـس  تمدـخ  رد  مـلع  روـج . نـیمھ 

مورحم مدرم  تمدـخ  رد  مـلع  تساـھنیا . تمدـخ  رد  مـلع  دـننکیم ؛ اـھنیا  ار  یعمج  یاھراتـشک  دنــشکیم ، اـھنیا  ار  اـھناسنا  دـنزادنایم ، هار  اـھنیا  ار  اـھگنج  تساـھنیا ؛

یاـھرازبا دـمآ ، قارع  هب  زور  نآ  هک  یملع  دـنکیم . ناـشنارابمب  دوریم ، ناشرـس  یـالاب  هک  تسا  یئاـمیپاوھ  ناـمھ  هتفر ، ناتـسناغفا  هب  هـک  یملع  تـسین . ناتـسناغفا 

کی ار ، یعمج  کـی  تورث  هلب ، تسا . روط  نیمھ  مھ  یبرغ  یاـھروشک  دوخ  رد  ملع  تسا . یروجنیا  ملع  قطاـنم ، نیا  رد  دروآرد . زور  نآ  هب  ار  هچبلح  هک  دوـب  یئاـیمیش 

ام تاعامتجا . یگتفربقع  تاعامتجا و  لداعت  مدع  ضیعبت و  یارب  یرازبا  کی  هدـش  ملع  اما  دـنک ؛ ادـیپ  تفرـشیپ  ملع  هک  هدـش  بجوم  تورث  نآ  دوخ  هدرب ؛ الاب  ار  یتیلقا 

. مینادرگرب ار  نیا  دیاب 

نشور  / ١٣٩٠/١٠/٢٩ یدمحا  یفطصم  دیھش  هداوناخ  رادید  رد  تانایب 

ملع و هار  رگید  دـندش ، مالـسا  هب  دـھعتم  دـبعتم و  هک  مدرم  دـش ، مکاح  یروشک  کی  رب  مالـسا  یتقو  هک  هدوب  نیا  هدـش ، هک  یدـیدش  یاھنارابمب  زا  یکی  بالقنا ، لوا  زا 

میتسناوتیمن ام  یهھد ۶٠  یاھلاس  میتشادـن . تمھت  نیا  در  یارب  یھار  ام  هک  مھ  راک  لئاوا  بخ ، دـندزیم . ام  هب  لوا  زا  هک  هدوب  یئاـھتمھت  وزج  نیا  دـش ؛ هتـسب  ندـمت 

رد اما  تسا ؛ بوخ  ناشنامیا  هلب ، تفگ  درک ؛ لوبق  ایند  بخ ، دوب . نامیا  دوب ، تدھاجم  دندادیم ، جرخ  هب  ام  یاھناوج  هک  یرنھ  اجنآ  میھدـب . ناشن  ار  نیا  هک  مینکب  یراک 

هچ دیھـش ، نیا  هچ  ام -  نادنمـشناد  نیا  دندرک . لطاب  ار  نیا  اھناوج  نیا  درادن . ناکما  یگدنز  تفرـشیپ  ندمت و  یملع و  تفرـشیپ  یملع و  تیلاعف  یاهعماج ، نینچ  کی 

تیوھ دندروآ و  نادـیم  هب  ون  فرح  اھاجنآ  رد  دـندرک و  فرـصت  ار  یملع  یاھهصرع  هک  یئاھناوج  دـندرک . لطاب  ار  نیا  دندیـسر -  تداھـش  هب  ناشیا  زا  لبق  هک  یئادھـش  نآ 

کی رگم  دندرک . تسرد  وربآ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یارب  دـنداد ، ناشن  ار  ناشدوخ  یالاب  یاھتیفرظ  اھتیلباق و  و  ار ، ناشدوخ  رترب  دادعتـسا  و  ار ، ناشدوخ  یهدنورـشیپ 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 49 
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عناق ار  یـسک  نیا ، درادـن ؛ هدـیاف  میتفگیم . ار  اھفرح  نیا  میدرکیم و  ینارنخـس  بخ ، مینکیم ؟ تفرـشیپ  مھ  ملع  رد  ام  ریخن ، دـیوگب  نابز  هب  دـناوتیم  ماظن  کی  اـی  روشک 

. دندرک ار  راک  نیا  امش  یاھناوج  نیا  دوب . دھاوخ  هنوگچ  یملع  تفرشیپ  نیا  هک  دنھدب  ناشن  دنروایب و  هصرع  هب  دنروایب ، نادیم  هب  دیاب  دنکیمن .

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

. منک ضرع  ار  فعض  طاقن  زا  مھ  ات  دنچ  منک ، ضرع  میاهتشاد ، تدم  نیا  رد  هک  ار  یتوق  طاقن  زا  ات  دنچ  نم 

)...(

یهبناجهمھ تفرـشیپ  یهیاـپ  ملع ، تسا . مھم  یلیخ  اھتفرـشیپ  نیا  دـیریگن . مکتسد  ار  یملع  تفرـشیپ  نیا  نم ! نازیزع  تسا . یملع  تفرـشیپ  رگید ، توق  یهطقن 

دوخ دـصاقم  یهمھ  هب  دـناوتیم  دـشاب ، هتـشاد  ار  رادـتقا  نیا  سک  رھ  تسا . رادـتقا  ملع ، ( ١ (؛» ناطلـس ملعلا  : » مدـناوخ یتقو  کی  نم  ار  ثیدـح  نیا  تسا . روشک  کـی 

یارب ملع  اما  تفگ ، میھاوخن  روز  زگرھ  ام  هتبلا  دنیوگب . روز  ایند  یهمھ  هب  دنتسناوت  دندرک ، ادیپ  تسد  نآ  هب  هک  یملع  تکرب  هب  یناھج  ناربکتسم  نیا  دنک . ادیپ  تسد 

. تسا مزال  امتح  تفرشیپ  کی  ناونع  هب  ام 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

یهبناجهمھ تفرـشیپ  یهیاـپ  ملع ، تسا . مھم  یلیخ  اھتفرـشیپ  نیا  دـیریگن . مکتسد  ار  یملع  تفرـشیپ  نیا  نم ! نازیزع  تسا . یملع  تفرـشیپ  رگید ، توق  یهطقن 

تـسد دوخ  دصاقم  یهمھ  هب  دناوتیم  دشاب ، هتـشاد  ار  رادتقا  نیا  سک  رھ  تسا . رادتقا  ملع ، ناطلـس ؛» ملعلا  : » مدـناوخ یتقو  کی  نم  ار  ثیدـح  نیا  تسا . روشک  کی 

هب ام  یارب  ملع  اما  تفگ ، میھاوخن  روز  زگرھ  ام  هتبلا  دنیوگب . روز  ایند  یهمھ  هب  دنتـسناوت  دندرک ، ادیپ  تسد  نآ  هب  هک  یملع  تکرب  هب  یناھج  ناربکتـسم  نیا  دنک . ادیپ 

. تسا مزال  امتح  تفرشیپ  کی  ناونع 

رد مھ  دـنراد -  هجوت  همھ  تسا و  هدـش  فورعم  افداصت  یاهتـسھ  یروانف  ـالاح  تسا . یروآتریح  یاھتفرـشیپ  لاـس ، دـنچ  یـس و  تدـم  نیا  رد  اـم  یملع  یاھتفرـشیپ 

یاھهتـشر زئاـح  اـم  روشک  زورما  هناتخبـشوخ  تسھ -  یکـشزپ  مولع  تسھ ، اـضفاوھ  مولع  تسھ ، یاهتـسھ  یرواـنف  تسین ؛ نیا  طـقف  نکیل  اـیند -  رد  مھ  روـشک ،

یون یاھشناد  دیدج و  مولع  زا  هک  یروانفونان  تسھ ، یروانفتسیز  دریگیم -  ماجنا  روشک  نیا  رد  یکـشزپ  گرزب  یاھراک  تسا و  یکـشزپ  ینتفاینتسد  مھم و  رایـسب 

یاھورادویدار ون ، یاھیژرنا  یروانف  اھهنایارربا ، تخاس  یزاسهیبش ، تسھ ؛ تسا ، ملع  یهصرع  رد  اـھراک  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  یداـینب  یاھلولـس  تسھ ؛ تساـیند ،

. دراد همادا  تسرھف  نیا  و  تسھ ؛ ناطرس  دض  یاھوراد  مھم و 

ناریا رد  اھلاس ، نیا  رد  ایند  یهمھ  رد  یملع  دشر  نیرتعیرـس  دـنیوگیم  اھنآ  تسایند . ربتعم  یملع  زکارم  یھاوگ  نیا  تسین ؛ یناوخزجر  منکیم ، ضرع  نم  هک  یئاھنیا 

ربتعم یملع  زکارم  هک  یـشرازگ  قبط  تسا . هداتفا  قافتا  ناریا  رد  ایند  یهمھ  رد  یملع  دشر  نیرتعیرـس  دـیوگیم  هک  تسا  لاس ٢٠١١  شرازگ  نیا  تسا . هداتفا  قاـفتا 

یدالیم لاس  نیمھ  تسا . یقاب  لاـس  هدراـھچ  زونھ  میتفرگ ؛ رظن  رد  لاس ١۴٠۴  یارب  ار  یملع  لوا  یهبتر  نیا  اـم  تسا . ناریا  هقطنم ، لوا  یملع  یهبتر  دـناهداد ، اـیند 

سپ تسا . مھم  یلیخ  اھنیا  تسا ؛ مھدـفھ  ام  روشک  یملع  یهبتر  ایند  حطـس  رد  مھدـفھ . ایند  رد  تسا ، لوا  هقطنم  رد  یملع  یهبتر  ظاـحل  زا  ناریا  دـنتفگ  هتـشذگ 

. تسا یملع  تفرشیپ  ام ، توق  طاقن  زا  یکی 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

هداتفا قافتا  میرحت  طئارـش  رد  ینف  یعامتجا و  یملع و  یاھتفرـشیپ  نیا  یهمھ  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  ناریا  تلم  هک  منکب  ضرع  توق  طاـقن  یهمادا  رد  ار  هلمج  نیا  نم 

روجنیا ام  دنتخورفن و  ام  هب  ار  ام  زاین  دروم  تالوصحم  دندرک ، دودـسم  ار  اھهار  دنتـسب ، ام  یور  رب  ار  یروانف  یاھهزاورد  ار ، ملع  یاھهزاورد  تسا . مھم  یلیخ  نیا  تسا ؛

. دنکیم ادیپ  شیازفا  اھدیما  هک  تسا  نیا  تسا ؛ هداتفا  میرحت  طئارش  رد  اھقافتا  نیا  میدرک . تفرشیپ 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

یگدنامبقع نیا  میاهدرکن ؛ ادیپ  یسفن  یقالخا و  یهیکزت  یقالخا و  تفرشیپ  یملع ، یاھتفرشیپ  تازاوم  هب  ملع ، تازاوم  هب  ام  هک  تسا  نیا  ام  یاھفعض  زا  رگید  یکی 

رد میدرک ، تفرـشیپ  ملع  رد  میدرکیم . تفرـشیپ  دـیاب  اما  تسین -  یکـش  چـیھ  نیا  رد  تسا -  رتھب  بتارم  بتارمب و  بـالقنا ، زا  لـبق  اـب  یهسیاـقم  رد  زورما  هتبلا  تسا .

؛ میلعت رب  تسا  مدـقم  هیکزت  تسا ، راگدرورپ  نابز  زا  میلعت  هیکزت و  اج  رھ  نآرق  رد  میدرکیم . تفرـشیپ  مھ  سفن  یهیکزت  رد  تیونعم و  رد  دـیاب  میدرک ؛ تفرـشیپ  تسایس 

یـسفن یقالخا و  یهیکزت  زا  ام  نیاربانب  تسا . مدـقم  میلعت  میھاربا ، ترـضح  نابز  زا  اج  کی  طـقف  همکحلا » باـتکلا و  مھملعی  مھیکزی و   - » تمکح باـتک و  میلعت  مھ  نآ 

. میدرک تلفغ 

ناجیابرذآ  / ١٣٩٠/١١/٢۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هفخ اـم  یاـھناوج  رد  ار  اـم  دادعتـسا  دـندربیم ، ار  اـم  تفن  دـندروخیم ، ار  اـم  قح  دـندرکیم ، ریقحت  ار  اـم  میدوـب . هدـشلیلذ  میدوـب ، هدـشریقحت  یھاـشداپ  میژر  نارود  رد 

رد ار  ناریا  تلم  میدنام ؛ بقع  ناھج  یاھتلم  یور  رب  یراذگریثات  رد  میدنام ، بقع  یللملانیب  یزروتسایس  رد  میدنام ، بقع  یروانف  رد  میدنام ، بقع  ملع  رد  دندرکیم ،

؛ یناھج رابکتـسا  اب  یهزراـبم  یناـھج ، ملظ  اـب  یهزراـبم  زا  تسا  تراـبع  دراد ، هیعاد  ناریا  تلم  زورما  هک  ار  هچنآ  درک . ضوع  ار  هار  درک ، تکرح  تلم  دـندرک . ریجنز  دـنب و 

مھ شداصتقا  دوریم ، شیپ  مھ  شملع  دـنکیمن ، همھاو  نمـشد  یوھایھرپ  یهنمیھرپ  یهکبـش  زا  دتـسیایم ، تلم  کی  هک  یتقو  دراد . تاـکرب  تلم  دوخ  یارب  نیا  هتبلا 

. دریگیم ارف  ار  اـیند  شراعـش ، شنید ، شرکف ، دراذـگیم ؛ رثا  مـھ  رگید  یاـھتلم  یور  رب  دوـشیم ؛ هاـگآ  مـھ  شناوـج  دوریم ، شیپ  مـھ  شایعاـمتجا  لـئاسم  دوریم ، شیپ 

دشاب راذگرثا  دناوتیم  تلم  کی  هدش . مالسا  یایند  رد  یئاجهمھ  ابیرقت  یاھراعش  زورما  دوب ، اھنت  ناریا  تلم  میدادیم ، رـس  اجنیا  رد  هنامولظم  زور  کی  ام  هک  یئاھراعش 

تفرـشیپ یگدنزاس  رد  مینکیم ، تفرـشیپ  داصتقا  رد  مینکیم ، تفرـشیپ  ملع  رد  هللااشنا  ام  درک . دھاوخ  ادـیپ  همادا  ماکحتـسا  نیا  دـنک . مکحتـسم  ار  شدوخ  دـناوتیم  و 

ام هک  هچنآ  مالـسا . یایند  یارب  دش  دـھاوخ  یئوگلا  هللااشنا  تخاس و  دـھاوخ  لگ  یهتـسد  لثم  ار  روشک  اھتماقتـسا ، نیا  اھتمھ ، نیا  ناناوج ، نیا  تلم ، نیا  مینکیم .

رادـیب میـشاب ، رایـشوھ  مینک ؛ لابند  ار  تعیرـش  هار  تناید ، هار  مالـسا ، هار  ادـخ ، هار  طارـص هللا ، میقتـسم ، طارـص  حیحـص ، طخ  هک  تسا  نیمھ  مینکب  لابند  تسا  مزـال 

. مینک لمع  نامفئاظو  هب  میشاب ،

یاهتسھ  / ١٣٩٠/١٢/٠٣ نادنمشناد  رادید  رد  تانایب 

زیچ نیا  داد ؛ روشک  نیا  هب  تلم و  نیا  هب  ار  یلم  تزع  ساسحا  هک  تسا  نیا  شدـعب  کی  دراد ؛ یفلتخم  داعبا  یلیخ  اھامـش  راک  هتبلا  منکب . ضرع  هلمج  کـی  طـقف  نم 

ار ناشدوخ  شزرا  هک  دننکیم  لوبق  ار  نارگید  یرکون  ناگیارهب  یتقو  نآ  دـنھدب ؛ تسد  زا  ار  ناشدوخ  سفن  تزع  هک  دـنوشیم  راتفرگ  یتقو  نآ  اھتلم  تسا . یمھم  یلیخ 

دراد یتزع  دنک  ساسحا  هک  رگید -  یاھروشک  یضعب  اقیرفآ و  لامش  یاھتلم  نیمھ  لثم  دزیخیم -  اپ  هب  یتقو  نآ  مولظم  تلم  کی  تسا . نیا  سفن  تزع  دننک . شومارف 

بالقنا تسا . نیا  سفن  تزع  هداتفا . قافتا  نیا  دینکیم ؛ هدھاشم  دیراد  هک  دناشنب ؛ ار  وا  دـناوتیمن  یئورین  چـیھ  دزیخیمرب و  رگید  تقو  نآ  هدـش ؛ لامیاپ  نامز  لوط  رد  هک 

دیناوتیمن اما  دیدرک ، بالقنا  هلب ، دیناوتیمن ؛ اھامـش  دنیوگب  دننزب ، تلم  نیا  یهیحور  رکف و  رـس  یوت  دندرک  یعـس  اھراب  اھراب و  داد . سفن  تزع  ام  روشک  هب  ام ، تلم  هب 

هک تسا  تلم  نیا  هب  گرزب  تراشب  کی  گرزب و  تکرح  کی  یایملع ، تفرـشیپ  رھ  دـینک . تکرح  ایند  یاپ  هب  اپ  دـیناوتیمن  دـیورب ؛ شیپ  دـیناوتیمن  دـینک ؛ هرادا  ار  ناـتدوخ 

. تسامش راک  تیمھا  داعبا  زا  یکی  نیا  دھدب . سفن  تزع  تلم  نیا  هب  تسناوت  یاهتسھ -  یهلئسم  اھامش -  راک  نیا  و  دناوتیم ؛

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 50 
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لاس ١٣٩١  / ١٣٩١/٠١/٠١ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

لاس یارب  راعش  یریگتھج و  نیا  مان و  نیا  هک  دنتسنادیم  ناھاگآ  نادنمشوھ و  هچرگا  دوب . یداصتقا  داھج  لاس  لاس ٩٠ ، دش ، مالعا  هتشذگ  لاس  لوا  هک  یروط  نامھ 

یهصرع رد  ار  ناشدوخ  یهنامصخ  تکرح  لاس ، لئاوا  زا  ام  نانمشد  داد . ناشن  درک و  تابثا  ار  نیمھ  مھ  لاس  نیا  رد  نانمشد  یاھشالت  دعب  اما  تسا ، مزال  رما  کی   ٩٠

هلباقم اھمیرحت  نیا  اب  دنتـسناوت  یاهنادنمـشوھ  یاھریبدت  اب  فلتخم ، یاھهاگتـسد  مدرم ، داحآ  نیلوئـسم ، ناریا ، تلم  اما  دـندرک ؛ زاغآ  ناریا  تلم  هب  تبـسن  یداصتقا 

هللااشنا نم  هک  دوب ؛ یملع  گرزب  یاھتیلاعف  لاـس  لاس ٩٠ ، دنک . دنک  ار  نمـشد  یهبرح  دنک و  یثنخ  ار  اھمیرحت  نیا  رثا  تسناوت  یدایز  دودـح  ات  اھنآ  یهھجاوم  دـننک و 

دوب یلاس  و  شلاچ ، رپ  دوب  یلاس  لاس ٩٠  داد . مھاوخ  حرش  نامزیزع  تلم  یارب  ار  نوگانوگ  یاھشالت  یداصتقا و  یملع و  یاھتفرـشیپ  زا  یخرب  ینارنخـس ، تصرف  رد 

. دنک هبلغ  دوجوم  یاھشلاچ  رب  تسناوت  یھلا  لضف  هب  ناریا  تلم  هک  دوب  یلاس  و  طاشن ، رپ 

دھاوخ لاس  نیا  رد  دوخ  یدنمـشوھ  اب  دوخ ، شالت  اب  دوخ ، تیلاعف  اـب  ناریا  تلم  زاـب  راـگدرورپ ، رب  لـکوت  اـب  ادـخ و  دـیما  هب  هک  میراد  شیپ  رد  ار  یرگید  لاـس  لاـسما  اـم 

یهصرع هک  میـسریم  هجیتـن  نیا  هب  هاـگآ ، علطم و  دارفا  اـب  یهرواـشم  اھـشرازگ و  قبط  رب  نم ، صیخـشت  هب  درواـیب . ناـغمرا  هب  دوخ  یارب  ار  یداـیز  یاھتفرـشیپ  تسناوت 

. دـشاب یندـشمامت  هک  تسین  یزیچ  یداصتقا  داھج  تسا . یداصتقا  یهصرع  دوشیم -  عورـش  تعاس  نیا  زا  زورما و  لاس ، نیا  هک  یراج -  لاس  نیمھ  رد  مھم  شلاـچ 

. تسا ترورض  کی  ناریا  تلم  یارب  یداصتقا ، یاھهصرع  رد  هنوگداھج  روضح  یداصتقا ، تدھاجم 

لاس ٩١  / ١٣٩١/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  مرح  رد  تانایب 

کی یداصتقا  رادـتقا  یاھهیاپ  زا  یکی  یروانف  ملع و  تسا . یروانف  ملع و  یهصرع  تسا ، هتفرگ  ماجنا  تلم  نیا  تمھ  اـب  لاس ٩٠  رد  هک  رگید  یداصتقا  مھم  یهصرع  کـی 

یوق شتـسد  مھ  دوشیم ، دنموربآ  مھ  دسریم ، یـسایس  یانغتـسا  هب  مھ  دـسریم ، تورث  هب  مھ  هتفرـشیپ ، یروانف  هتفرـشیپ ، شناد  نتـشاد  اب  تلم  کی  تسا . تلم 

ار یتوافتم  یاھـشرازگ  فلتخم ، یاھلاناک  فلتخم ، یاھهار  زا  مساسح . هلئـسم  نیا  هب  تبـسن  نم  یروانف ، ملع و  تفرـشیپ  یهلئـسم  ندوب  یدـیلک  رطاخ  هب  دوشیم .

مدرم عـالطا  هب  نونکاـت  هک  تسا  یزیچ  نآ  زا  رتشیب  رایـسب  روشک  یاھتفرـشیپ  حطـس  هک  منک  ضرع  هناـعطاق  امـش  هب  مناوتیم  منکیم و  تفاـیرد  رمتـسم  روط  هب  اـبیرقت 

. تسا هدیسر 

لاس رد  دریگیم . ماجنا  دراد  ناریا  رد  زورما  ناھج ، یملع  دشر  نیرتعیرس  تسین -  ام  دوخ  یملع  زکارم  هب  طوبرم  شرازگ  نیا  ایند -  ربتعم  یملع  زکارم  شرازگ  ساسا  رب 

هب تبـسن  ناریا  تلم  دـش -  مامت  لاـس  نیا  شیپ  هاـم  هس  هک  لاـس ٢٠١١ -  رد  هک  تسا  نیا  ربـتعم  یملع  زکارم  شرازگ  یدـالیم ، لاس ٢٠١١  اـب  دوب  ربارب  اـبیرقت  هک   ٩٠

ناریا تلم  نانمشد  هک  یطئارش  رد  تسیچ ؟ اھنیا  یانعم  تسا . هتشاد  شیازفا  دصرد  تسیب  شایملع  تفرشیپ  یملع و  دشر  یدالیم ، لاس ٢٠١٠  ینعی  لبق ، لاس 

. تسا هدرک  لمع  یروجنیا  ناریا  تلم  میتفرگ ، رظن  رد  ناریا  تلم  یارب  ار  هدننکجلف  یاھمیرحت  ام  دنتفگیم  دندرکیم و  یدنبطرش  ناریا  تلم  طوقس  یور  رب 

نیا تسا . مھدـفھ  یهبتر  رد  ناـھج  لـک  رد  و  یملع ، حطـس  لوا  یهبتر  رد  ناریا  هـقطنم ، رد  هـک  تساـیند -  ربـتعم  یملع  زکارم  شرازگ  زاـب  مـھ  نـیا  دـنھدیم -  شرازگ 

رد میدرک ، تفرـشیپ  یروانفتسیز  رد  اـم  لاس ٩٠  دـننکیم . فارتعا  روجنیا  ار  نیا  دـننکیمن ؛ عانتما  دـنھدب ، اـم  هیلع  فـالخ  شرازگ  دـنناوتب  رگا  هک  تسا  یناـسک  شرازگ 

لوصحم دـصرد  تسیب  یزاسینغ  هک  میدرک ، تفرـشیپ  یاهتـسھ  تعنـص  رد  دـش -  باترپ  دـیون  یهراوھام  هک  میدرک -  تفرـشیپ  اضفاوھ  رد  میدرک ، تفرـشیپ  یروانفونان 

یمتا زکرم  یارب  دـیابیم  اـم  دنتـشاذگ . طرـش  نآ  دـیلوت  یارب  نارگید  اـھیئاکیرمآ و  لاـس ٨٩  رد  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  دـصرد ، تسیب  یزاـسینغ  نـیا  تـسا . لاس ٩٠ 

طرـش راک  نیا  یارب  اھنآ  دوب . هدش  مامت  نامدصرد  تسیب  تخوس  نوچ  میدرکیم ؛ هیھت  دصرد  تسیب  یهدشینغ  مویناروا  تساھورادویدار ، لام  هک  نارھت  یھاگـشیامزآ 

، دننک تبحص  ام  اب  هک  دندرک  هطساو  ار  هیکرت  تلود  لیزرب و  تلود  اھیئاکیرمآ  میدرکن . لوبق  ام  اما  دیتسرفب ؛ جراخ  دیاهدرک ، دیلوت  هک  ار  یمویناروا  دیاب  دنتفگ  دنتـشاذگ و 

تبحص دندرک ، ثحب  دنتسشن  ام  روھمج  سیئر  اب  دندمآ و  اجنیا  هب  لیزرب  نیلوئـسم  هیکرت ، نیلوئـسم  میدرک . لوبق  ام  دیایب . دوجو  هب  قفاوت  دروم  یزیچ  دنریگب ؛ ار  هنایم 

یدایز زایتما  دنتساوخیم  دوشب ؛ اضما  دادرارق  نیا  دنتساوخیمن  اھنآ  ناشلوق ! ریز  دندز  اھیئاکیرمآ  دش ، اضما  همانقفاوت  نیا  هک  دعب  دندرک . اضما  ار  یاهتـشون  کی  دندرک و 

. تسا نیا  دصرد  تسیب  نیا  یارجام  دندش . هدنمرش  ام  شیپ  هیکرت  تلود  لیزرب و  تلود  دندرک ، اھیئاکیرمآ  هک  یایلوقدب  رطاخ  هب  دنریگب . جاب  دننک ، یئوگروز  دنریگب ،

تیاس یارب  اـھنیا  ار  دـصرد  تسیب  یهدـشینغ  مویناروا  لاس ٩٠  رد  مینکیم . تسرد  نامدوخ  دـنتفگ  اـم  ناـناوج  اھیـشارتعنام ، همھنیا  تالکـشم ، همھنیا  دوجو  اـب 

زاین یارب  ینعی  تساھورادویدار -  صوصخم  نارھت  یاهتـسھ  زکرم  دننادیم  هکنیا  اب  ریحتم ! دندنام  ام  نانمـشد  دندرک ؛ مالعا  ایند  هب  ار  نآ  دـندرک و  دـیلوت  نارھت  یاهتـسھ 

، دنتـشاذگیم طرـش  دـنتخورفیمن ، دـندادیمن ، لاحنیعرد  دـنراد -  جاـیتحا  اـھورادویدار  نیا  هب  راـمیب  نارازھ  تسا و  روشک  رـساترس  رد  اـم  یاھهاگـشیامزآ  اھناتـسرامیب و 

نیمھ رد  نالا  اھورادویدار  ماسقا  عاونا و  دـندمآرب و  هدـھع  زا  اما  دوب ، مھ  یتخـس  راک  دوب ، مھ  یاهدـیچیپ  راک  دـندرک . هیھت  ار  نآ  ناشدوخ  ام  ناناوج  دـندرکیم . یریگجاـب 

. تسا لاس ٩٠  لام  نیا  دوشیم . دیلوت  یلخاد  تخوس  اب  نارھت  زکرم 

یتقو نآ  الامجا ، دوشیم . ینالوط  مھدب ، حرش  مھ  ار  نآ  مھاوخب  نم  رگا  هک  دنداد ؛ ماجنا  روشک  رد  ار  تخوس  یهحفص  دیلوت  یاهتـسھ ، تعنـص  نیمھ  رد  لاس ٩٠ ، رد 

تخوس یهحفـص  هسنارف  هسنارف ، هب  دھدب  وا  دنک ؛ دصرد  هیسور ٢٠  دیھدب ، هیـسور  هب  ار  دصرد  مین  هس و  مویناروا  دنتفگیم  دوب ، لخاد  دیلوت  مویناروا  لدابت  تبحـص  هک 

، دندرک تسرد  دندرک ، تمھ  مینکیم ؛ تسرد  ار  تخوس  یهحفص  نیا  نامدوخ  ام  دنتفگ  ام  ناناوج  ام ، نادنمشناد  متسر ! ناخ  تفھ  ینعی  امش ؛ هب  دھدب  دنک ، تسرد 

. تسا لاس ٩٠  لام  نیا  دنداد . ناشن  دنداد ، شرازگ 

داھج لاس   » یاھدرواتـسد زا  یـشخب  اھنیا  تسا . لاس ٩٠  هب  طوبرم  همھ  اھنیا  ناـینبشناد ؛ تامدـخ  ـالاک و  تارداـص  شیازفا  بیکرتون ، یاـھوراد  یربارب  شـش  شیازفا 

. تسا روشک  یارب  یداصتقا  میقتسم  ریثات  یاراد  اما  تسا ، روشک  یملع  رادتقا  یهدنھد  ناشن  تسا ، یروانف  تفرشیپ  تسا ، یملع  تفرـشیپ  اھنیا  تسا . یداصتقا »

. نیا ینعی  یداصتقا  داھج 

زا یضعب  رد  ار  نآ  رئاظن  هک  دنکیم  هدھاشم  ار  یئاھزیچ  اجنآ  رد  ناسنا  تفن . تعنص  هاگـشھوژپ  زا  متـشاد  یدیدزاب  هتـشذگ -  یهتفھ  نیمھ  رد  لاس ٩٠ -  نایاپ  رد  نم 

تلم یزور  کی  هک  مھم  یاھهدیدپ  نیا  تسا . هدعاق  تسین ؛ انثتسا  اھنیا  هک  دسریم  هجیتن  نیا  هب  دنیبیم و  روشک  یملع  نوگانوگ  یاھهاگشھوژپ  رد  رگید ، یاھدیدزاب 

. تسا هدمآرد  هدعاق  لکش  هب  هدرک و  ادیپ  ققحت  دیدیمن ، ار  اھتفرشیپ  نیا  مھ  باوخ  رد  ام 

شخپوراد  / ١٣٩١/٠٢/١٠ یدیلوت  تاجهناخراک  نارگراک  عامتجا  رد  تانایب 

؛» لحترا الا  باجا و  ناف  لمعلاب  فتھی  ملعلا  : » هک تسھ  یتیاور  کی  رد  تسا . شزرا  تسا ؛ نیرفآشزرا  راک ، دراد . قطنم  تسا ، تسارور  تسا ، قداص  رگراـک  اـب  مالـسا 

دنامیم و شناد  داد ، خساپ  راک  رگا  دنزیم ؛ ادص  ار  راک  شناد ، دیامرفیم : تسا -  کیلبمس  نیدامن و  نایب  کی  هک  تیاور -  نیا  رد  تسا . راک  نوھرم  شناد ، یتح  ینعی  ( ١)

. تسا راک  هب  یهتـسباو  شناد ، تفرـشیپ  شناد ، یرادیاپ  شناد ، شیادیپ  ینعی  تسا . یئابیز  نایب  هچ  دینیبب  دوریم . مھ  شناد  دادن ، خساپ  راک  رگا  دنکیم ؛ ادیپ  هعـسوت 

. دنکیم دروخرب  هناقداص  رگراک ، رشق  اب  مالسا  تسا . یروجنیا  مالسا  تسا ؛ یرکف  یانبم  اھنیا  تسا ، قطنم  اھنیا 

١٣٩١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

، نتـسبدوخهب اب  هن  رورغ ، اب  هن  رخافت ، اب  هن  تزع ، حور  یایحا  تسا ؛ تلم  ینورد  تخاس  یور  رب  یلـصا  یهیکت  دینیبیم  دینکیم ، هظحالم  ار  ماما  یبالقنا  تایبدا  یتقو 

تلم تسا . رادهمادا  راک  کی  تسا ، رمتـسم  راک  کی  نیا  تسین ؛ یعطقم  راک  کی  نیا  هک  تسا  نیا  مینک ، هجوت  نآ  هب  دیاب  ام  هک  هچنآ  ینورد . تخاس  ماکحتـسا  اب  هکلب 

؛ تسام دوخ  نورد  رد  لماوع  نیا  زا  یـضعب  دنکیم . فقوتم  ار  ورـشیپ  تلم  کی  ار ، ورـشیپ  ناسنا  کی  هک  دراد  دوجو  یلماوع  دـنک . هلباقم  یئاتـسیا  دوکر و  لماوع  اب  دـیاب 

بالقنا زا  لبق  یخزود  تیعـضو  نامھ  راـچد  میوشن ، درگبقع  راـچد  میوشن ، تلذ  راـچد  میوشن ، دوکر  راـچد  میھاوخب  رگا  تسا . نمـشد  تادـیھمت  لـماوع ، نیا  زا  یـضعب 

، ینورد ماکحتسا  نیا  یلم ، تزع  نیا  مینک . تفرشیپ  مئاد  دیاب  میوشیم . ورهبور  تفرشیپ »  » مان هب  یموھفم  کی  اب  هک  تساجنیا  دوشن . فقوتم  نامتکرح  دیاب  میوشن ،

مھ تلادع  تسا . هدش  یراذگمان  تلادع » تفرـشیپ و  یهھد   » هب هھد  نیا  دناسرب . تفرـشیپ  هب  ار  ام  دـشاب و  نتفر  ولج  لاح  رد  مئاد  یتسیاب  مکحتـسم ، تخاس  نیا 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 51 
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، تسھ مھ  تلادـع  تسھ ، مھ  یدازآ  شنورد  هک  تسا ؛ ناـسنا  یدوـجو  داـعبا  یهمھ  رد  تـسین ؛ یداـم  رھاـظم  رد  تفرـشیپ  طـقف  تفرـشیپ ، تـسا . تفرـشیپ  لد  رد 

. دراد دوجو  مھ  یملع  تفرـشیپ  یگدـنز ، رھاظم  تفرـشیپ  یدام ، تفرـشیپ  نآ ، رد  هتبلا  تسھ . تفرـشیپ  موھفم  رد  همھ  اھنیا  تسھ ؛ مھ  یونعم  یقـالخا و  یـالتعا 

تزع تقیقح  زا  هک  یتـلم  دـناسریم . درگبقع  هب  ار  اـم  هداـج ، نیا  رد  فقوت  هنوـگرھ  میورب . شیپ  هداـج  نیا  رد  دـیاب  هک  داد  رارق  یاهداـج  رد  ار  اـم  دوـخ ، تکرح  نآ  اـب  ماـما 

تمعن اولدب  نیذلا  یلا  رت  مل  ا  : » هک دوشیم  هفیرـش  یهیآ  نیا  قادصم  تقو  نآ  دنک ، نارفک  ار  تمعن  نیا  رگا  تسا ، هتفرگ  رارق  تفرـشیپ  یهداج  رد  تسا و  هدـش  رادروخرب 

، دنورن شیپ  دننکن و  یگداتـسیا  رگا  اھتلم  دش . دھاوخ  خلت  هرابود  یگدنز  دش ، دھاوخ  خزود  هرابود  ایند  رارقلا ؛» سئب  اھنولـصی و  منھج  راوبلا . راد  مھموق  اولحا  ارفک و  هللا 

. دش دھاوخ  نکفاهیاس  اھنآ  رس  رب  تلذ  نارود  یھایس  یتخس و  نامھ  هرابود 

میرک  / ٠۴/١٣٩١/٠۴ نآرق  یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

ولالت زورهبزور  دش ، رتهدرتسگ  زورهبزور  رون  نیا  اما  دندرب ، راک  هب  ار  ناشناوت  یهمھ  اھنآ  لاس  هس  یـس و  دننک . شوماخ  روشک  نیا  رد  ار  رون  نیا  دندرک  یعـس  لوا  زور  زا 

تلم یملع  تفرـشیپ  تعرـس  زورما  درک . تفرـشیپ  زورهبزور  تلم  نیا  هکلب  دنـشکب ، نیئاـپ  روشک  نیا  رد  ار  مالـسا  تیمکاـح  مچرپ  دنتـسناوتن  طـقف  هن  دـش ؛ رتشیب  نآ 

یاھهنیمز رد  فلتخم و  داعبا  رد  زورما  دـنھدیم . عالطا  دـننکیم و  مالعا  دـنراد  یللملانیب  یملع  زکارم  هک  تسا  یئاھرامآ  قبط  نیا  تسایند ؛ طـسوتم  ربارب  هدزاـی  ناریا ،

. تسا تفرشیپ  لاح  رد  تعرسب  ام  روشک  یگدنزاس ـ  تفرشیپ  انب و  یهنیمز  رد  یملع ، یاھهنیمز  رد  یسایس ، یاھهنیمز  رد  نوگانوگ ـ 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یاھـشناد یهزوح  رد  میتـفر ؛ وـلج  اـھهزوح  یهمھ  رد  اـم  یداـمتم ، یاـھلاس  نیا  لوـط  رد  میدرک . تفرـشیپ  دـیدھت ، طئارـش  نیمھ  رد  اـم  هک  تسا  نیا  رگید  تیعقاو  کـی 

؛ هدرک یاهتسجرب  یاھتفرشیپ  روشک  هار ، بآ ، نکسم ، لقن ، لمح و  وراد ، یهنیمز  رد  میدرک ؛ تفرـشیپ  روشک  زاین  دروم  یاھیروانف  یهزوح  رد  میدرک ؛ تفرـشیپ  هدیچیپ 

یهزوح رد  تسا . هتفر  ولج  بترم  اـھلاس  نیا  لوط  رد  روـشک  اـھراشف ، نیا  یهمھ  دوـجو  اـب  دیدینـش . امـش  دـنتفگ و  روـھمج  سیئر  یاـقآ  ار  اـھرامآ  زا  یـشخب  زورما  هک 

یایند رد  یزاسوگلا  اھنیا  بخ ، هدرک . ادیپ  هبتر  روشک  یاهتسھ -  تعنص  رد  یداینب ، یاھلولس  رد  ونان ، رد  رزیل ، رد  درفهبرصحنم -  یراصحنا و  مھم و  یاھـشناد  زا  یـضعب 

لیبق زا  تسا -  هتـشاد  دوجو  هک  یئاھدـیدھت  نیا  یهمھ  اـب  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  میتفر . شیپ  مئاد  اـم  میدـنامن ، فقوتم  اـم  تسا . یتیعقاو  کـی  نیا  تسا ؛ مالـسا 

؛ تسین لیلحت  مھ  نیا  تسا ؛ تیعقاو  کی  مھ  نیا  تسا . هتشاد  ار  اھتفرـشیپ  نیا  هریغ -  یـسایس و  یتینما و  یهدیچیپ  نوگانوگ  یاھراک  دیدھت و  میرحتریغ و  میرحت و 

. دینادیم ار  اھنیا  مدرم  داحآ  زا  رتھب  مھ  مرتحم  نیلوئسم  امش  تسام . یهمھ  مشچ  یولج  هک  تسا  یتاسوسحم  مھ  نیا 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هتشاد ژویفیرتناس  ات  هک ۵  دندش  عناق  اھنیا  دوشیمن ! دنتفگ  اھنآ  میشاب ؛ هتـشاد  روشک  رد  ژویفیرتناس  ام ٢۵  دنھدب  هزاجا  هک  دندوب  عناق  ام  نیلوئـسم  هک  دوب  یزور  کی 

ژویفیرتناس رازھ  هدزای  دیدینـش ، ار  شرازگ  زورما  دوشیمن ! دنتفگ  مھ  زاب  میـشاب ؛ هتـشاد  ژویفیرتناس  ات  هک ٣  دندش  عناق  ام  نیلوئـسم  دوشیمن ! دنتفگ  مھ  زاب  میـشاب ؛

رد ریخا  لاس  دـنچ  رد  هک  مھ  یملع  طاشن  نیا  هب  دوبن ، یربخ  چـیھ  هک  یاهتـسھ  تفرـشیپ  زا  زورما  میدادـیم ، همادا  ار  اھفاطعنا  نآ  ار ، اھینیـشنبقع  نآ  ام  رگا  میراد !

هب تبـسن  الوا  نوچ  دروخیم ؛ همطل  اعطق  فلتخم -  یاھـشخب  رد  نوگانوگ  یاھتفرـشیپ  تاعارتخا ، تاراکتبا ، نیا  اـھناوج ، نیا  یملع ، تکرح  نیا  هدرک -  ادـیپ  دوجو  روشک 

. تسا رگید  تیعقاو  کی  مھ  نیا  تسا . روشک  کی  تفرشیپ  دامن  یاهتسھ ، تعنص  یاهتسھ و  تکرح  ایناث  دنروایب ؛ یاهناھب  کی  دوب  نکمم  اھنآ  زا  کی  رھ 

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

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

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

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

هدوبن هک  یایملع  زکارم  رد  تسا ، روج  نیمھ  روشک  یاھهاگشھوژپ  رد  تسا ، روج  نیمھ  روشک  یاھهاگشناد  رد  تسا ؛ روج  نیمھ  اج  همھ  رد  هتبلا  دنکیم . یتفگش 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 52 
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یملع تفرشیپ  هب  تبسن  ربارب  هدزاود  ار ، ربارب  هد  باتش  نیمھ  ام  میوگیم -  یـسدح  روط  نیمھ  میوگیمن ؛ قیقد  یهبـساحم  یور  لاس ، تسیب  میوگیم  هک  نم  الاح  - 

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

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

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

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

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

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

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

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

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٠ ناسارخ  یاھهاگشناد  دیتاسا  ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

رایـسب تاکن  دندرک -  نایب  یبلاطم  شرورپ  شزومآ و  زا  هک  یناتـسود  مھ  دنتفگ ، نخـس  هاگـشناد  زا  هک  یناتـسود  مھ  دـندرک -  نایب  ناتـسود  هک  یبلاطم  نیب  رد  بخ ،

یروھمج ماظن  یمالـسا و  بالقنا  یهلئـسم  میھد . قنور  ناـمروشک  رد  ار  شرورپ  ار و  شزومآ  طاـسب  هک  میتسھ  نآ  دـنمزاین  اـتقیقح  اـم  دوب . یقیقد  تاـکن  دوب ، یبوخ 

تفرـشیپ یملع و  تفرـشیپ  یدام و  تفرـشیپ  ظاحل  زا  دریگ ، رارق  اھنآ  اب  یهقباسم  رد  رگید و  یاھروشک  دادـع  رد  یروشک  کی  الاح  هک  تسین  دوبن و  نیا  طقف  یمالـسا 

کی تسا ؛ تروریص  کی  یهلئسم  مالسا ، رد  تموکح  لیکشت  مالسا و  یهلئـسم  دنتـسھ . نآ  لابند  اھروشک  نارـس  الومعم  هک  یروطنآ  یـسایس ؛ تفرـشیپ  یماظن و 

«. نیلفاس لفسا  هانددر  مث  میوقت . نسحا  یف  ناسنالا  انقلخ  دقل  « ؛ تیعبس رصانع  مھ  دراد ، دوجو  یگتـشرف  رـصانع  مھ  ام ، نورد  رد  تسا . یناسنا  نوردنا  رد  لوحت 

. دراد دوجو  ناسنا  دارفا  ام  رد  تیاھنیب  تفگ  دوشب  دیاش  ابیرقت  طوقس ، لزنت و  دادعتسا  یلاعت و  یقرت و  ولع و  دادعتسا  ینعی 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٠ ناسارخ  یاھهاگشناد  دیتاسا  ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

سـالک رـس  رد  داتـسا  نـالف  اـی  سـالک ، رـس  ملعم  نـالف  هک  دـسریم  شرازگ  نم  هب  یھاـگ  منیبیم ، نـم  مـینک . تیوـقت  ناـمناکدوک  رد  ناـماھناوج ، رد  دـیاب  ار  یرواـبدوخ 

نوگانوگ یاھهنیمز  رد  یژولونکتونان ، یهنیمز  رد  یداینب ، یاھلولس  یهنیمز  رد  دینک  ضرف  هداتفا . قافتا  نیا  هدرک ؛ دیدرت  راھظا  ملسم  یملع  تفرـشیپ  کی  زا  هاگـشناد ،

، تسین دیدرت  لباق  تسا ، یقیقح  قافتا  کی  نیا  هداتفا ؛ یقافتا  کی  تسا -  دایز  یلیخ  فلتخم  یاھـشخب  رد  روشک  یملع  یاھتفرـشیپ  هناتخبـشوخ  الاح  هک  یملع - 

هچ ام  تسین ! مولعم  تسین ؛ یروجنیا  اقآ ، هن  ندرک : هشدـخ  هب  دـنکیم  عورـش  ناتـسریبد ، سالک  ای  هاگـشناد  سالک  رد  اقآ  نیا  اما  تسا ؛ سوملم  تسا ، مشچ  یولج 

میورب بخ ، مینک ؟ اـقلا  ناـمبطاخم  ناوج  هب  ار  نآ  میراد  یایعاد  هچ  هدرک ، ادـیپ  ققحت  تفرـشیپ  نیا  هک  نیا  رد  میراد  دـیدرت  مھ  اـم  دوخ  مینک  ضرف  رگا  میراد ؟ یاهزیگنا 

. تسا یلصا  یاھراک  زا  یکی  ندروآ ، دوجو  هب  ندرک و  قیرزت  ار  یروابدوخ  نیا  هدشن . ای  هدش  هک  دوش  نشور  نامدوخ  یارب  مینک ؛ قیقحت 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢۵ ناسارخ  ناتسا  نالوئسم  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

هک یئاھتیلوئـسم  نیمھ  لثم  دـشاب -  یمـسر  یاھهعومجم  رد  یرازگتمدـخ  هچ  الاح  تسا ؛ تبھوم  کـی  تسا ؛ یھلا  تمعن  کـی  مدرم ، داـحآ  یارب  یرازگتمدـخ  سفن 

، مدرم یملع  تفرـشیپ  هب  تمدخ  مدرم ، گنھرف  هب  تمدخ  مدرم ، نید  هب  تمدخ  لثم  دشابن ؛ یمـسر  یاھبلاق  رد  هچ  و  دـنراد -  ناتـسا  رد  ناریدـم  ناردارب و  ناتـسود و 

ار تمعن  نیا  تسا ؛ تمعن  کی  یرازگتمدخ ، قیفوت  سفن  نیاربانب  دشاب . هک  یلکـش  رھ  هب  نوگانوگ ، جئاوح  ندروآرب  مدرم ، نیب  قازرا  تسرد  عیزوت  میـسقت و  هب  تمدـخ 

. درک یرازگرکش  دیاب 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢۵ ناسارخ  ناتسا  نالوئسم  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا رتهتفرـشیپ  رایـسب  مدرم ، یهیحور  یعامتجا ، هاگیاج  یتعنـص ، هاگیاج  یملع ، هاگیاج  ظاحل  زا  شیپ ، لاس  تسیب  اب  شیپ ، لاس  هد  اـب  هسیاـقم  رد  روشک  زورما 

یهمھ رب  نیا  هک  دراد  دوجو  روشک  نیا  رد  یقیقح  یهدـنزاس  ینورد  یورین  کی  هک  تسا  نیا  لـیلد  نیا  تسیچ ؟ لـیلد  نیا  بخ ، تسا . رتشیب  رایـسب  ماـظن ، ماکحتـسا 

تـسد هب  میناوـتیم  اـم  میراد . یئاـناوت  اـم  سپ  تسا ، رپ  اـم  تسد  سپ  تـسا . یحـضاو  رما  نـیا  دـنکیم ؛ ادـیپ  هـبلغ  نمـشد  یاھیـشارتلکشم  اـھهئطوت و  اھدـنفرت و 

یاھدـیما هک  نامدوخ -  ناناوج  رظن  هب  ار  قفا  رگا  مینک ، عیاض  ار  اھتـصرف  رگا  مینک ، مک  ار  اھدـیما  رگا  مینک ، فیعـضت  ار  اھهیحور  رگا  میربب . نیب  زا  ار  یئاناوت  نیا  نامدوخ ،

، ناریدـم اـھتنم  دنلوئـسم ؛ همھ  تساـم . تسد  نیا  مینکب ؛ ار  راـک  نیا  دـیابن  میاهدرک . فیعـضت  ار  ناـمدوخ  ناـمدوخ ، تسد  هب  اـم  میھد ، هوـلج  راـت  هریت و  دنتـسھ -  اـم 

. دنراد یرتشیب  تیلوئسم  یتلود ، نوگانوگ  یاھشخب  نالوئسم 

نایوجشناد  / ١٣٩١/٠٨/١٠ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

تفرشیپ اھنآ  لکشم  یهدمع  دنیوگیم ؛ غورد  نکیل  یاهتسھ ، تفرشیپ  دنیوگیم  اھنآ  هتبلا  ناریا -  یملع  تفرشیپ  رطاخ  هب  اقیرفآ ، لامش  ثداوح  رطاخ  هب  نمـشد  زورما 

نمشد تسا . ینابصع  تحاران و  هدش ، ادیپ  هک  یمالسا  یرادیب  نیا  رطاخ  هب  تسا ، هتشاذگ  رگید  یاھتلم  یور  رب  ناریا  تلم  هک  یریثات  رطاخ  هب  تساھامـش -  یملع 

نینچ و ام  هلب ، هک  تسا ؛ زوریپ  تسژ  دـنریگیم ، اکیرمآ  نانزتلود  نادرمتلود و  هک  یتسژ  هتبلا  تسا . تحاران  اذـل  دـنکیم ؛ یماـکان  ساـسحا  دـنکیم ، تسکـش  ساـسحا 

تلود هک  دـنمھفیم  تسا ؛ ربخ  هچ  هیـضق  هک  دـننادیم  مھ  ایند  یتاعوبطم  لـفاحم  یـسایس و  لـفاحم  دـننادیم ، مھ  نارگید  دـننادیم ، مھ  ناـشدوخ  نکیل  میدرک ؛ ناـنچ 

. دنتحاران بخ ، هدروخ ؛ تسکش  ثداوح ، نیا  رد  نالک ، یهزرابم  نیا  رد  یریگرد ، نیا  رد  اکیرمآ 

یدربھار  / ١٣٩١/٠٨/٢٣ یاھهشیدنا  تسشن  نیمراھچ  رد  تانایب 

ناممـشچ یولج  زا  مینک و  شومارف  میھاوخیمن  ام  ار  اھفدھ  نیا  هک  دراد ، هدـمع  فدـھ  دـنچ  یدربھار  یاھهشیدـنا  یاھتـسشن  تاسلج  یرازگرب  زا  یمالـسا  یروھمج 

نیا ـالاح  هک  دراد ، دوـجو  یـساسا  تـالوقم  زا  یلیخ  یزروهشیدـنا . هشیدـنا ، رکف ، هب  دراد  یدـیدش  زاـین  یئاـنبریز ، تـالوقم  رد  روـشک  هک  تسا  نـیا  یکی  مـینک . جراـخ 

نیا رد  ناضمر  هام  رادـید  کـی  رد  هدـنب  میزادـنیب . راـک  هب  ار  رکف  مینک و  یزروهشیدـنا  اـھنآ  رد  هک  نیا  هب  میراد  جاـیتحا  مینیبیم  و  مینکیم ، حرطم  میراد  هک  تسا  یمراـھچ 

نامھ لبق  لاس  نانارنخـس  راـضح و  زا  یکی  نخـس  هب  مدرک  هراـشا  اـجنآ  تسین -  مداـی  نایوجـشناد ؛ اـی  دـیتاسا ، اـی  ـالاح  دوب -  نایھاگـشناد  زا  یعمج  اـب  هک  هینیـسح 

. دینک هیکت  مھ  رکف  یور  دینکیم ، هیکت  یملع  یئافوکش  یملع و  تفرـشیپ  ملع و  یهلئـسم  یور  ردقنیا  هلاس  دنچ  نیا  هک  امـش  هک  دوب  هدرک  باطخ  نم  هب  هک  هسلج ،

هلئـسم نیا  هتبلا  اھهشیدـنا . ندرک  لاعف  یزروهشیدـنا ، یارب  رکف ، یارب  مینکب  یرکف  میورب  هک  میتفگ  مھ  اجنیا  ام  بخ ، تسا . یمھم  فرح  رایـسب  مدـید  مدرک ، رکف  نم 

یتلم تسا ؛ تلم  کی  یـساسا  یاھـشلاچ  وزج  نیا  مینک . بسک  میناوتیم  میرادـن ، ار  شایـضعب  میراد ، ار  شایـضعب  دراد ؛ یتاناکما  دراد ، یئاھهنیمز  دراد ، یطئارش 

فرط و نیا  هب  دروخ و  دز و  میوریم . شیپ  میراد  مینایرج ، لاح  رد  ام  رگید ؛ میروجنیا  ام  تسا . نایرج  رد  ناشورخ  یهناخدور  لثم  هدـنامن ؛ اج  کی  بادرم  دـننام  هک  ام  لـثم 

. مینک رکف  هلئـسم  نیا  هب  هک  نیا  هب  میراد  جاـیتحا  سپ  میتـسھ ؛ یتـلم  نینچ  کـی  اـم  دوشیمن . فقوتم  تفرـشیپ  اـما  تسھ ، عناـم  اـب  ندـش  هجاوم  ندروخ و  فرط  نآ 

. تسا تاسلج  نیا  یاھفدھ  زا  یکی  یئانبریز ، تالوقم  رد  صوصخب  هشیدنا ، رکف و  هب  روشک  دیدش  زاین  نیاربانب 

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

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 53 
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یاھروشک رب  دنتسناوت  ملع  تکرب  هب  اکیرمآ  برغ و  متفگ  دننک . تفرشیپ  یروانف  ملع و  ظاحل  زا  یمالسا  یاھروشک  دیاب  تساھناوج . یملع  تیبرت  رگید ، یهلئسم  کی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بالقنا  / ١٣٩١/١٠/٢٧ ربھر  اب  حلسم  یاھورین  تاعالطا  تظافح  نانکراک  نالوئسم و  رادید 

، مرتحم ماظن  کی  نونکا  لاس ، تشذگ ٣۴  زا  دعب  نمشد ، یاھیحارط  اھراشف و  یهمھ  مغرهب  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یھلا ، یهدعو  ققحت  ینیع  قادصم 

. تسا یملع  گرزب  یاھتفرشیپ  یاراد  سانشهظحل و  سانشنمشد و  میھف ، گرزب ، یتلم  یاراد  یناھج ، یاهقطنم و  لئاسم  رد  راذگرثا  ردتقم ،

ناریا  / ١٣٩١/١١/١٩ یمالسا  یروھمج  شترا  یئاوھ  یورین  نانکراک  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

؛ دراد اھنآ  یارب  یددعتم  نئارق  نظ  وس  نیا  دنراد و  نظ  وس  اکیرمآ  هب  اھتلم  تسا ؛ هدش  هتخانش  هقطنم  رد  ناریا ، رد  طقف  هن  اکیرمآ  یهرھچ  تسا . رادیب  ناریا  تلم  زورما 

رب روشک  نیا  رد  اددجم  ار  اکیرمآ  یهطلـس  دنھاوخب  یناسک  رگا  زورما  تسا . رادـیب  تلم  تسیچ ؛ اھنآ  دوصقم  هک  دـمھفیم  تسا ، هدـناوخ  ار  اکیرمآ  تسد  مھ  ناریا  تلم 

رگا مھ  هدـنب  تفرگ ؛ دـھاوخ  ار  اھنیا  نابیرگ  تلم  اکیرمآ ، تیاـضر  رطاـخ  یارب  دـننک  رظنفرـص  لقتـسم  تکرح  زا  یملع ، تفرـشیپ  زا  یلم ، عفاـنم  زا  دـنھاوخب  دـننک ، رارق 

؛ دـننک تیاعر  ار  یلم  عفاـنم  دـنفظوم  نیلوئـسم  یهمھ  تسا . مولعم  درک ؛ دـھاوخ  ضارتعا  تلم  منک ، تکرح  یمومع  تساوخ  یمومع و  تکرح  نیا  فـالخ  رب  مھاوخب 

. دننک ظفح  ار  ناریا  تلم  یوربآ  دننک ؛ تیاعر  ار  یلم  لالقتسا 

یقرش  / ١٣٩١/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

مھ ناریا  تلم  دنتسھ ؟ اجک  اھنآ  دندوب ؛ اکیرمآ  ربنامرف  عیطم و  رکون و  ناشاھتلود  دندوب ، اکیرمآ  تشم  رد  لاس  دنچ  یس و  دنتسھ و  ام  یهقطنم  نیمھ  رد  یئاھروشک 

تفرـشیپ یداصتقا ، تفرـشیپ  یملع ، تفرـشیپ  ظاحل  زا  ام  تلم  اکیرمآ ، راشف  لاس  یـس  لباقم  رد  تساجک ؟ ناریا  تلم  هداتـسیا ؛ اکیرمآ  لباقم  رد  لاـس  دـنچ  یس و 

ام نالوئـسم . هن  مدرم ، هن  دندیدیمن ؛ مھ  ار  شباوخ  راجاق  یولھپ و  یاھمیژر  نارود  رد  هک  تسا  هدیـسر  یئاج  هب  یـسایس ، رادـتقا  ذوفن و  یللملانیب ، یوربآ  یگنھرف ،

. میدرک ناحتما  ام  میدرک ، هبرجت 

بالقنا  / ١٣٩١/١٢/١٧ ربھر  اب  ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید 

یمالسا ماظن  یللملانیب  یسایس و  ذوفن  یروانف ، یملع و  یاھتفرشیپ  روشک ، رد  ینید  نامتفگ  طلست  مالسا ، یایند  رد  ناریا  تلم  یرکف  تیزکرم  ینونک و  تمظع 

. دوب روصت  لباق  ریغ  نآ  یزوریپ  یادتبا  رد  ای  یمالسا و  بالقنا  زا  لبق  هک  تسا  یفرگش  یاھدرواتسد  روشک ، رد  روحمتلادع  ییانبریز  تامادقا  و 

کیپملاراپ  / ١٣٩١/١٢/٢١ کیپملا و  ناروآلادم  رادید  رد  تانایب 

دعاوـق هک  یئاـھنآ  یـشزرو -  یاـھهنیمز  رد  ماهتفگ . مھ  اـھراب  تسا ، نم  یاـھفرح  وزج  نیا  تسا ؛ تسرد  ـالماک  دـندرک ؛ تبحـص  شزرو  ندرک  یملع  هب  عـجار  ناتـسود 

نآ یور  هدرک و  فشک  شزرو  نالف  یهنیمز  رد  ایند  زورما  دـینک  ضرف  هک  یزیچ  کی  دـنھد . ماجنا  یملع  تاقیقحت  رب  یهدـنیازفا  یاھراک  دـننک ؛ یملع  قمعت  دراد -  یملع 

ار اھنآ  یتح  ای  دـھدب ، التعا  ار  اـھنآ  هک  دز ، دوشیم  اـھنآ  یور  رب  اـھنآ و  ساـسا  رب  یئاـھفرح  رگید -  یملع  یاـھراک  زا  یلیخ  لـثم  تسین -  رخآ  فرح  هک  نیا  دوشیم ، راـک 

یئاھراک تسا . هدوب  اھناوج  نیمھ  یهلیـسو  هب  مینکیم ، تفرـشیپ  میراد  همھ  نیا  یملع ، راوشد  یاھهنیمز  رد  هک  ام  دریگب . ماجنا  ناریا  رد  اھراک  نیا  بخ ، دنک . خـسن 

. دیھد ماجنا  مھ  ار  نیا  بخ ، دھد . ماجنا  دناوتب  یناریا  هک  درکیمن  روطخ  مھ  ام  نانمشد  رطاخ  هب  زگرھ  هک  میداد  ماجنا  ار 

هب دھدب  وا  دعب  دصرد ؛ هب ٢٠  دنک  لیدبت  وا  ات  دیھدب  روشک  نالف  هب  ار  ناتدصرد  مویناروا ٣/۵  دیئایب  دیاب  دنتفگ  ام  هب  دـشیم ، مامت  تشاد  نارھت  یتاقیقحت  روتکآر  تخوس 

ام هچنانچ  رگا  تشذـگیمن . مھ  اعطق  هک  درذـگب ، ناخ  نیدـنچ  زا  ینعی  لخاد ! دـیایب  تخوس  نیا  اـیند ، ناـیاقآ  یهزاـجا  اـب  دـعب  تخوس ؛ هب  دـنک  لیدـبت  وا  هک  روشک ، نـالف 

ام هب  ار  نآ  زا  یاهرذ  دـندرکیمن ، ریقحت  لـیلذ و  ار  ناریا  تلم  اـت  میرخب ، اـھنیا  زا  میراد ، اـجنیا  رد  هک  یتاـقیقحت  یاـھروتکآر  نیمھ  یارب  ار  یاهتـسھ  تخوس  میتـساوخیم 

ام هب  فازگ  یاھتمیق  اب  ار  شایرطب  یرطب  میرخب ، نیزنب  ای  تفن  اھنآ  زا  ام  دوب  انب  دوب و  اھیئاپورا  لام  میراد ، زورما  ام  هک  یتفن  نیمھ  رگا  متفگ  نم  یتقو  کـی  دـندادیمن .

اما دندرک . تسرد  ار  عناوم  نیا  اذل  تفر ؛ میھاوخ  راب  ریز  دـش و  میھاوخ  روبجم  دـصرد  تخوس ٢٠  دیرخ  یارب  ام  هک  دندرکیم  رکف  اھنیا  بخ ، دنایروجنیا . اھنآ  دـنتخورفیم .

تخوس یهلیم  تخوس و  یهحفـص  میناوتیمن  ام  هک  دـندرکیم  لاـیخ  اـھنآ  دـعب  دـندرک . تسرد  ناـشدوخ  ار  دـصرد  تخوس ٢٠  دـندرک و  یتاقیقحت  راک  دـندمآ  اـم  یاـھناوج 

! ناریا تلم  یهدش  ماجنا  لمع  لباقم  رد  دناهدنام  اھنآ  الاح  دنتشاذگ . راک  دندرک و  تسرد  ام  یاھناوج  اما  مینک ؛ تسرد 

شزرو دروم  رد  زورما  هک  یدعاوق  دوش ؟ ماجنا  یگرزب  یاھراک  هک  دراد  یلاکشا  هچ  مھ  یـشزرو  یهنیمز  رد  دریگیم ؛ ماجنا  دراد  یگرزب  نیا  هب  یگدیچیپ و  نیا  هب  یاھراک 

کی دوـش ، هدوزفا  اـھنیا  رب  دریگب ، رارق  یملع  یهقادــم  دروـم  یعمجهتــسد ، یاھــشزرو  هـچ  و  یرادربهـنزو ، یتـشک و  لـثم  یدارفنا  یاھــشزرو  هـچ  دراد ؛ دوـجو  اــیند  رد 

. دیربب ولج  یملع  ظاحل  زا  ار  شزرو  دوش . حالصا  نآ  زا  یئاھشخب 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

تکرـش همھ  دوش ؛ رازگرب  کبـس  تسـس و  سالجا  نیا  هک  دننک  یراک  میتشاد ، نارھت  رد  ار  اھدھعتمریغ  سالجا  نوچ  ام  هک  دوب  نیا  اھنیا  یعـس  یللملانیب  لئاسم  رد 

نارھت رد  اھروشک  نارـس  دنتـسھ . اھدھعتمریغ  شنج  وضع  ناھج  یاھتلم  ثلث  ود  داتفا . قافتا  دنتـساوخیم ، اھنآ  هک  هچنآ  سکع  تسرد  دـننکن . لاعف  تکرـش  ای  دـننکن ،

رد همھ  دندرک . یتفگـش  راھظا  روشک  یداصتقا  یروانف و  یملع و  یاھتفرـشیپ  زا  همھ  دندرک ، نیـسحت  ار  ناریا  همھ  دـندرک . تکرـش  هیاپدـنلب  نالوئـسم  دـندرک ، تکرش 

قیدصت همھ  ار  نیا  دنتـشگرب ، هک  مھ  ناشیاھروشک  هب  دـنتفگ ؛ مھ  ناشیاھهبحاصم  رد  دـنتفگ ، مھ  ام  هب  ار  نیا  دـندرک ؛ نیـسحت  دـیجمت و  ساسحا  ناریا  تلم  لباقم 

. دنراذگب ریثات  دنتسناوتن  داتفا ؛ قافتا  دنتساوخیم ، ناریا  تلم  نانمشد  هک  هچنآ  لباقم  یهطقن  تسرد  دندرک .

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 54 
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یارب نکرپمشچ و  اتقیقح  هک  دـش  یئاـھراک  یرواـنف  ملع و  یهنیمز  رد  تسا . لاس ٩١  لوط  رد  یملع  گرزب  یاھتفرـشیپ  ملق ، کـی  لاس ٩١ ] یاھتفرـشیپ  اب  هطبار  رد  ]

، اـم زیزع  ناـناوج  دـنریگب ، تخـس  ناریا  تلم  رب  دنتـساوخ  هک  یلاـس  نیمھ  ینعی  تسا . هدننکلاحـشوخ  هدننکدنـسرخ و  تسا ، روشک  یهدـنیآ  هب  دـقتعم  هک  یناـسنا 

زا مادک  رھ  تیمھا  دش . هتخاس  هتفرـشیپ  قوف  یهدنگنج  دنداتـسرف ؛ اضف  هب  هدنز  دوجوم  اب  ار  ماگـشیپ  رگـشواک  دنداتـسرف ؛ اضف  هب  ار  دـیھان  یهراوھام  ام  نادنمـشناد 

مکارتم نوچ  اھراک  دـننک . تسرد  هراونـشج  دـنزاسب ، دورـس  شیارب  دـنک ، یدنـسرخ  یلاحـشوخ و  راھظا  اھنیا  زا  کی  رھ  یارب  تلم  کی  دراد  اج  هک  تسا  یردـق  هب  اـھنیا 

یارب هیـضق  نیا  ردـقنآ  تشگرب ، ملاـس  دـش و  هداتـسرف  اـضف  هب  هدـنز  دوـجوم  نیا  هـک  یتـقو  دریگیمن . ماـجنا  مـھ  یلماـک  یناـسرربخ  دوـشیمن و  غـیلبت  تـسرد  تـسا ،

، دندرک هدھاشم  ار  تیعقاو  یتسرد و  یاھهناشن  قیاقح و  تسین و  یاهراچ  دندید  هک  دـعب  یلو  دـندرک ؛ راکنا  لوا  هک  دوب  روآبجعت  یللملا  نیب  نارظان  ایند و  نادنمـشناد 

. دننک لوبق  هک  دندش  روبجم 

یاـھراک میدـش . لوا  هقطنم  رد  یرواـنفتسیز  یهنیمز  رد  تسا . مدرم  تمالـس  هـب  طوـبرم  هـک  تـفرگ  ماـجنا  یگرزب  یاـھراک  یکـشزپ  یـسدنھم  تمالـس و  یهزوـح  رد 

ار وا  هکنیا  یارب  دنتفرگ ، تخس  ناریا  تلم  رب  هک  تسا  یلاس  نامھ  نیا  دش . دیلوت  ساسا  نیا  رب  یئوراد  ددعتم  مالقا  تفرگ و  ماجنا  هنیمز  نیا  رد  یاهتـسجرب  یـصصخت 

ار لوا  یهبتر  تسا ــ  تعنص  یروانف و  یهنیمز  رد  بالقنا  کی  هک  یروانفونان ــ  یهزوح  رد  لاس ، نیمھ  رد  دننک . مورحم  یرشب  دادعتسا  یاھهدروآرف  یهمھ  زا  یگدنز و  زا 

تـالاقم راـشتنا  رد  یملع ، دـیلوت  ملع و  یاـھدروکر  رد  میدوب . هقطنم  رد  ملع  دـیلوت  لوا  ماـقم  مھم ، یملع  یهزوـح  نیدـنچ  رد  لاـس ، نیمھ  رد  میدرک . ادـیپ  هقطنم  رد 

تبسن روشک  نایوجشناد ، یهناروانف  یملع  تاقباسم  رد  میدوب . تفرـشیپ  دھاش  ناھج ، لک  یملع  تادیلوت  رد  روشک  مھـس  رد  یملع ، تفرـشیپ  تعرـس  رد  یملع ،

. میراد وجـشناد  لاسما  ام  بالقنا ، لوا  ربارب  جـنپ  تسیب و  هک  درک  ادـیپ  شیازفا  یردـق  هب  وجـشناد  دادـعت  لاس ٩١ ، رد  تشاد . دـشر  دـصرد  کی  یـس و  هتـشذگ  لاس  هب 

رد تسیز ، طیحم  یهزوح  رد  بآ ، یهزوح  رد  تسا . ناریا  تلم  میظع  یاھتفرـشیپ  اھنیا  دنتـسھ . لیـصحت  لوغـشم  روشک  رد  نایوجـشناد  بالقنا ، لوا  ربارب  جنپ  تسیب و 

تسا یلاس  نآ  هب  طوبرم  همھ  اھنیا  دنک . ادیپ  تسد  یگرزب  یاھتفرشیپ  هب  تسناوت  روشک  یاهتسھ ، یژرنا  رد  یئوراد ، ناھایگ  رد  ون ، یاھیژرنا  رد  یداینب ، یاھلولس 

. دنزادنیب راک  زا  ار  ناریا  تلم  ات  دندرک  جیسب  ار  دوخ  شالت  یهمھ  ناریا  تلم  نانمشد  هک 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

، تسا مھم  روشک  تینما  تسین ؛ داصتقا  یهلئـسم  مھ  هلئـسم  اھنت  اـما  ماهدرک ، هیکت  نآ  یور  رب  یپردیپ  لاـس  دـنچ  نیا  رد  هدـنب  هک  تسا  یمھم  یهلئـسم  داـصتقا 

ناسآ یدـعب  یاھراک  یهمھ  دـنک ، تفرـشیپ  ملع  روشک  رد  هچنانچ  رگا  هک  تسا ــ  راک  یانبریز  راک و  ساسا  تسا و  مھم  یملع  یاھتفرـشیپ  تسا ، مھم  مدرم  تمالس 

کی تلم و  کی  یاهقطنم  رادـتقا  ذوفن و  تسا ، مھم  تلم  کـی  نتـشادن  باـبرا  تلم و  کـی  ندوبن  تسدریز  تسا ، مھم  روشک  یارب  یلم  تزع  لالقتـسا و  دـش ــ  دـھاوخ 

. تسا مھم  تسا و  روشک  تینما  لالقتسا و  یهناوتشپ  روشک 

شرورپ  / ١٣٩٢/٠٢/١٠ شزومآ و  ماظن  رد  لوحت  داجیا  یلک  یاھتسایس  غالبا 

 ... روشک شرورپ  شزومآ و  ماظن  رد  لوحت  داجیا  یلک  یاھ  تسایس 

: هب هجوت  اب  یسرد  یشزومآ و  یزیر  همانرب  ماظن  رد  لوحت  داجیا  - ۴

اب یوتحم  قابطنا  روشک و  یاھزاین  اـب  بساـنتم  یمالـسا و  تیبرت  میلعت و  هفـسلف  رب  ینتبم  یلم  سرد  هماـنرب  نیودـت  تیبرت و  میلعت و  یاوتحم  نتخاـس  دـمآزور  - ١-۴

. یناریا - یمالسا تیوھ  گنھرف و  تیوقت  هب  مامتھا  یروانف و  یملع و  یاھتفرشیپ 

تاباختنا  / ١٣٩٢/٠٢/١۶ یرازگرب  ناراکردنا  تسد  رادید  رد  تانایب 

دنراد شیپ  یتدـم  زا  دـندرک -  راـک  یمالـسا  یروھمج  هیلع  دنتـسناوت ، تقو  رھ  هک  نمـشد -  یهدـش  هتخانـش  یمـسر و  یاـھهناسر  مھ  هعفد  نیا  هک  میراد  عـالطا  اـم 

یلیخ ناشیزیرهمانرب  اھتنم  دـناهدرک ، مھ  عورـش  دـننک ؛ درـس  تاباختنا  هب  تبـسن  ار  مدرم  لد  هکنیا  یارب  دـننکیم ، یزاسهمانرب  دـننکیم ، یزیرهمانرب  دـننکیم ، یحارط 

؛ دنشابن هنحص  رد  مدرم  دنھاوخیم  دنوشن ؛ میھس  روشک  تیریدم  روشک و  یهرادا  رد  مدرم  دنھاوخیم  دنیاین ؛ قودنـص  یاپ  مدرم  دنھاوخیم  تسا ؛ اھفرح  نیا  زا  رتعیـسو 

ام زیزع  روشک  هب  یمالـسا و  ماـظن  هب  هک  تسا  مدرم  روضح  دـننک . ربارب  نیدـنچ  ار  ناـشدوخ  مجاـھت  دـنناوتیم  یتحارب  اـھنآ  دـشابن ، مدرم  روضح  رگا  دـننکیم . شـالت  اذـل 

تیریدم یاھراکوزاس  دنکیم ، تفرـشیپ  ام  تریـصب  دنکیم ، تفرـشیپ  ام  ملع  دنکیم : تیوقت  ام  نورد  رد  ار  توق  تردق و  لماوع  هک  تسا  مدرم  روضح  دـشخبیم . تینوصم 

اھهزیگنا نیا  دـنھاوخیم  تسا ؛ مدرم  یاھهزیگنا  رطاخ  هب  تسا ، مدرم  روضح  رطاخ  هب  نیا  تسا -  هدرک  تفرـشیپ  اھلاس  نیا  لوط  رد  هک  نانچمھ  دـنکیم -  تفرـشیپ  اـم 

. دننک قنوریب  ار  تاباختنا  دننکیم  یعس  اذل  دشابن ،

نایگنھرف  / ١٣٩٢/٠٢/١٨ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یداـصتقا و یـسایس و  یهطلـس  ناـگناگیب و  تلاـخد  اـب  دـش  هارمھ  قاـنتخا  نیا  مھ  دـعب  هک  قاـنتخا ــ  ینـالوط  نارود  لوط  رد  دراد ، هک  یدادعتـسا  یهمھ  اـب  تلم  نیا 

. میدـش یتفرعم  یگنھرف و  نوگانوگ  یاھتفآ  راچد  میدـنام ، بقع  داصتقا  زا  میدـنام ، بقع  یگدـنزاس  زا  میدـنام ، بقع  ملع  یهداـج  زا  دـنام ؛ بقع  ناـگناگیب ــ  یگنھرف 

زا یتراھم  هچ  ناریا  تلم  بالقنا ، یهتـشذگ  یهھد  هس  لوط  رد  هک  دـینیبیم  و  دـنک ؛ ناربج  ار  یگدـنامبقع  نیا  هک  تشاذـگ  ناریا  تلم  لباقم  رد  ار  تصرف  نیا  بـالقنا 

اب بسانتم  هھد ، هس  نیا  رد  ناریا  تلم  یاھتفرـشیپ  ملاع . رـساترس  رد  ناگدـننیب  یهمھ  هب  درک  هئارا  دوخ  دوجو  رد  یدادعتـسا  هچ  درک ، یتفرـشیپ  هچ  داد ، ناشن  دوخ 

ام یملع  تفرشیپ  تعرس  دندرک . مھ  فارتعا  هک  دننک ؛ فارتعا  اھنآ  هب  هک  دنرادن  یاهراچ  یناھج  عماجم  هک  تسا  یملع  یاھتفرشیپ  شاهنومن  کی  تسین ؛ لاس  یس 

هکنیا اب  میدوب ! بقع  ردـقچ  ام  دـینیبب  میبقع . یملع  ظاحل  زا  زونھ  ام  تفرـشیپ ، تعرـس  نیا  اـب  لاـح  نیع  رد  تسا ؟ یخوش  نیا  تسا ؛ یناـھج  طـسوتم  ربارب  هدزیس 

کی دـننکیم ؛ فارتـعا  نمـشد  هک  تسا  یـشخب  نیا  درک . ظـفح  دـیاب  ار  تعرـس  نیا  سپ  میبـقع . زوـنھ  مینکیم ، تکرح  میراد  یناـھج  تعرـس  طـسوتم  ربارب  هد  زا  شیب 

یهنیمز رد  تسا ، روج  نیمھ  یعامتجا  یهنیمز  رد  تسا ، روج  نیمھ  یـسایس  یهنیمز  رد  دنکیمن ؛ مھ  فارتعا  دنک ، فارتعا  دـیابن  نمـشد  هک  تسھ  مھ  یئاھـشخب 

دننادـیمن تحلـصم  ناشتاراھظا  رد  ناـشتاغیلبت ، رد  اـم  نانمـشد  ار  اـھنیا  تسا ؛ روج  نیمھ  یمومع  تریـصب  یھاـگآ و  یهنیمز  رد  تسا ، روج  نیمھ  روشک  یگدـنزاس 

نیا دوش . هظحالم  تبسن  نیمھ  اب  دیاب  تفرشیپ  تعرـس  مھ  یللملانیب  یوربآ  یلم و  رادتقا  صوصخرد  راک . نیا  تفرـشیپ  هب  دننک  قیوشت  ار  ام  تلم  ادابم  هک  دنیوگب ،

. دنک ادیپ  شیازفا  اھتفرشیپ  نیا  دیاب  تسا ؛ مک  نانچمھ  اھتفرشیپ  نیا  لاح  نیع  رد  اما  تسا . بالقنا  تکرب  هب  اھتفرشیپ 

ــ  یتفرعم یگنھرف و  یهنیمز  رد  هچ  یعامتجا ، یهنیمز  رد  هچ  یـسایس ، یهنیمز  رد  هچ  یملع ، یهنیمز  رد  هچ  ار ــ  تفرـشیپ  باتـش  تعرـس و  نیمھ  ناریا  تلم  رگا 

. تسا ناریا  تلم  یهتسیاش  هک  یزیچ  نآ  تفرگ ؛ دھاوخ  رارق  دوخ  یهتسیاش  هاگیاج  رد  هک  دیشک  دھاوخن  لوط  یدایز  نامز  کشالب  دنک ، ظفح 

١٣٩٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمراھچ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ام یهرابرد  نارگید  زورما  میتشادن . روشک  رد  یملع  راختفا  چیھ  بالقنا  زا  لبق  ام  یملع . یهتفرـشیپ  روشک  کی  هب  دـش  لیدـبت  یملع ، ظاحل  زا  ام  یهدـنامبقع  روشک 

شجنـس زکارم  تسا ؟ یمک  زیچ  نیا  تسا . ایند  طسوتم  ربارب  هدزای  یملع ، تفرـشیپ  باتـش  دشر و  هک  دننکیم  تواضق  ناریا  یهرابرد  یناھج  شجنـس  زکارم  دـنیوگیم ،

یملع ظاحل  زا  هک  یروشک  نآ  تسا ؟ یکچوک  زیچ  نیا  دریگیم . رارق  ایند  یملع  مراـھچ  یهبتر  رد  ناریا  لاس ٢٠١٧ -  ات  رگید -  لاس  دنچ  ات  هک  دننکیم  ینیبشیپ  یملع 

. نیا هب  دش  لیدبت  تشادن ، یراختفا  چیھ 

١٣٩٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمراھچ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 55 
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یاـنعم هب  داـقتنا  نکیل  دـننک ، داـقتنا  دـننزب ؛ فرح  هنافـصنم  هک  منکیم  تحیـصن  دـننک ، بلج  ناـشدوخ  تمـس  هب  ار  مدرم  نـیا  ناـنیمطا  دـنھاوخیم  هـک  یناردارب  هـب  نـم 

راک رـس  اھنآ  دوخ  لثم  یناسک  تسا و  هتفرگ  ماجنا  یلبق  یاھتلود  رد  هچ  تلود ، نیا  رد  هچ  هک  دـشابن  یاهتـسجرب  رایـسب  یاھراک  راکنا  یانعم  هب  دـشابن ؛ یئاـمنهایس 

فعـض صقن و  دیوگب ، ار  تبثم  راک  ناسنا  هک  تسا  نیا  داقتنا  تسین ؛ تبثم  تاھج  راکنا  یانعم  هب  داقتنا  دناهداد . ماجنا  ار  اھراک  نآ  دناهدرک و  شالت  زور  بش و  دـناهدمآ و 

یهرود رد  ینالوط ، یاھلاس  رد  تسا . هتفرگ  ماجنا  هتـسجرب  راک  نارازھ  دنک ؛ عورـش  رفـص  زا  هک  درادن  جایتحا  دـیایب ، راک  رـس  یـسک  رگا  ام  روشک  رد  زورما  دـیوگب . مھ  ار 

یاـھراک تسا ، هدرک  تفرـشیپ  تعنـص  تسا ، هدرک  تفرـشیپ  ملع  تـسا ؛ هدـمآ  دوـجو  هـب  روـشک  نـیا  یارب  یـساسا  تخاـسریز  نارازھ  اـھتلود ، فـلتخم  یاھتیلوئـسم 

هب اجنیا  زا  دیاب  دـننکیم ، یراک  رھ  دـنھدب ؛ تسد  زا  دـیابن  ار  اھنیا  تسا ؛ هدـش  ارجا  یزیرهمانرب و  فلتخم  یاھهنیمز  رد  مھم  رایـسب  روما  تسا ، هدرک  تفرـشیپ  یئانبریز 

. دشاب دعب 

ماظن  / ٣٠/١٣٩٢/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رگید یاـھروشک  رد  تدـم  نـیا  فرظ  رد  اـم  ار  رییغت  رادـقم  نـیا  هـک  تـسا  هدرک  رییغت  یردــق  هـب  زورما  اــت  لاــس ١٣۵٧ -  زا  ینعی  بــالقنا -  یزوریپ  عـطقم  زا  ناریا  روـشک 

یهلصاف میدیـسر ، زورما  ام  هک  یاهطقن  نیا  هب  ندیـسر  ات  ناشتکرح  یهلـصاف  یملع ، یتعنـص و  یندمت و  یهتفرـشیپ  یاھروشک  مرادن . غارـس  هدنب  ینعی  مینیبیمن ؛

یاھهنیمز رد  مھ  ام ، تسا . هدشن  هدید  ای  تسا  هدش  هدید  رتمک  تفرـشیپ  رادـقم  نیا  ایند  رد  هک  دـسریم  مرظن  هب  مراد ، عالطا  هدـنب  هک  یئاجنآ  ات  تسا . هدوب  یرتشیب 

ناوـنع هب  هکنیا  هن  تسا ؛ اـھنیا  زا  شیب  یلیخ  اـم  یملع  یاھتفرـشیپ  هـتبلا  و  دـندرک ، هراـشا  زورما  روـھمج  سیئر  یاـقآ  ار  یـشخب  کـی  هـک  مـیاهدرک -  تفرـشیپ  یملع 

. میاهدرک تفرشیپ  یسایس  یهنیمز  رد  مھ  تسا -  ایند  یملع  زکارم  تواضق  نیا  هن ، مینزب ؛ ار  فرح  نیا  یلخاد  نالوئسم 

ماظن  / ٣٠/١٣٩٢/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

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

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

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

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

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

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

نایوجشناد  / ٠۶/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

تـسد هب  هللادـمحب  زورما  ات  هک  ار  یئاھتفرـشیپ  یملع ، یهصرع  رد  میتسناوت  ام  هچناـنچ  رگا  تسا . یملع  زاـین  روشک ، کـی  یهجرد  یـساسا و  یاـھزاین  زا  یکی  زورما 

یهنیمز رد  مھ  یعامتجا ، تالکشم  یهنیمز  رد  مھ  یسایس ، تالکشم  یهنیمز  رد  مھ  یداصتقا ، تالکشم  یهنیمز  رد  مھ  مینک ، لابند  تعرس  نیمھ  اب  تسا ، هدمآ 

یلیخ هنیمز  نیا  رد  هتـشذگ ، لاس  هدزای  لاس ، هد  دودح  نیا  رد  تسا . یمھم  رایـسب  یهلئـسم  ملع  دش . دـھاوخ  یگرزب  یاھیئاشگهرگ  انئمطم  یللملانیب ، لئاسم 

یداھج یملع  راک  دـشاب ؛ یداھج  دـیاب  روشک  رد  هاگـشناد و  رد  یملع  راک  هک  تسا  نیا  ماهدیقع  نم  دوش . فعاضم  راک  دوش ؛ راک  دـیاب  مھ  نیا  زا  دـعب  نکیل  هدـش ؛ راک 

. دریگب ماجنا 

اھهاگشناد  / ١۵/١٣٩٢/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. دوشن دنک  فقوتم و 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 56 
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تسا و یھجوت  لباق  تاکن  دندرک ؛ نایب  ار  یبوخ  تاکن  ایند  رد  یـسایس  یاھیدنبهھبج  یهنیمز  رد  ناتـسود  مینک . رواب  دـیاب  ار  نیا  دراد ؛ دوجو  نیا  رانک  رد  مھ  هتکن  کی 

ایند یاھتردق  نایم  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  لباقم  رد  یدونع  نمـشد  یهھبج  کی  هک  تسا  نیا  دشاب ، رظن  رد  دیاب  هک  یزیچ  اما  میراد ؛ داقتعا  مھ  ام  تسا ، تسرد 

؟ تسا یبرغ  یاھروشک  رثکا  رب  لمتـشم  ایآ  ادـبا ؛ تسا ؟ ایند  یاـھروشک  رثکا  رب  لمتـشم  یمالـسا ، یروھمج  اـب  ینمـشد  رد  جوجل  دونع و  یهھبج  نیا  اـیآ  دراد . دوجو 

؛ دننکیم ینکشراک  دنفلاخم و  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رادتقا  اب  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  اب  یـصاخ  لئالد  رطاخ  هب  هک  تسا  یدنمتردق  روشک  دنچ  هب  طوبرم  نیا  ادبا ؛

نیا هب  داقتعا  مھ  هدنب  یھاگشناد ؛» یساملپید  «، » یملع یساملپید   » دنتفگ ناتـسود  زا  یـضعب  تسا . یملع  یهنیمز  رد  ینکـشراک  نیمھ  اھینکـشراک ، زا  یکی 

یهطقن نـیمھ  یور  رب  دـننکیم . یزیرهماـنرب  هـتکن  نـیا  یور  دراد ، هجوـت  صوـصخب  هـتکن  نـیا  یور  لـباقم  فرط  هـک  دیـشاب  هتـشاد  هجوـت  اـما  ماهدرک ؛ مـھ  قـیوشت  مراد ،

تفرـشیپ زا  میتسھ . قفاوم  الماک  ام  دریگب ، ماجنا  راک  تریـصب ، اب  یھاگآ ، اب  هجوت ، اب  رگا  دننکیم . لابند  ار  ناشدوخ  فادھا  دـننکیم و  یزیرهمانرب  یملع » یـساملپید  »

یناریا یهعماج  دنھاوخیمن  هک  تسا  نیمھ  هب  طوبرم  دینکیم ، هدھاشم  اھنیا  لاثما  میرحت و  یهنیمز  رد  زورما  هک  یئاھراک  نیا  زا  یشخب  دنتسین . یضار  مھ  ام  یملع 

. دنک ادیپ  همادا  دیاب  تفرشیپ  نیا  نیاربانب ، تسا . ازنورد  رادتقا  کی  یملع ، رادتقا  هک  دنک ؛ ادیپ  تسد  ازنورد  رادتقا  نیا  هب 

ناـمتفگ  » و یملع » تفرـشیپ  ملع و  ناـمتفگ   » هک تسا  نیا  دـشاب ، حرطم  مرتـحم  دـیتاسا  اـھمناخ و  ناـیاقآ و  نھذ  رد  مراد  رارـصا  هدـنب  ساـسا  نیا  رب  هک  یاهتکن  بخ ،

تیوقت ظفح و  دیاب  اما  دراد ، دوجو  زورما  هتبلا  هک  دوش ؛ ظفح  دیاب  هاگشناد  رد  روشک -  تفرشیپ  رد  هاگشناد  ندش  میھس  یارب  هزیگنا  ینعی  روشک - » یمومع  تفرـشیپ 

رد یملع  یاھتفرشیپ  نتفرگ  رارق  رب  رارصا  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  هاگشناد  رد  یملع  یروآون  رب  رارـصا  دیاب  دنک . تمحازم  هاگـشناد  رد  نامتفگ  نیا  اب  دیابن  یزیچ  چیھ  دوش .

یدام یلام و  یاھتیفرظ  مھ  یناسنا ، یاھتیفرظ  مھ  تسا -  دودحم  اھتیفرظ  هرخالاب  تسا . نیا  یـساسا  یاھرایعم  اھیریگتھج و  زا  یکی  هک  روشک ، یاھزاین  تمدـخ 

نیا دنک . رپ  ار  اھالخ  نیا  دھد ، خساپ  اھزاین  نیا  هب  دناوتیم  هاگـشناد  هک  میراد  ینوگانوگ  یاھزاین  ام  دشاب . روشک  زاین  تھج  رد  ام  یملع  راک  هک  دوش  هجوت  دیاب  امتح  - 

. تسا ام  یهبرجت  کی  مھ 

اھهاگشناد  / ١۵/١٣٩٢/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

یاـضف اـضف ، دـنکن ؛ تکرح  چوـپ  لـئاسم  تمـس  هب  هاگـشناد  یاـضف  هک  اھھاگـشناد -  رد  نیذـفنتم  نیرثوـم و  مھ  ناریدـم ، مھ  ناداتـسا ، مھ  دـننک -  تبقارم  هـمھ  دـیاب 

هتبلا دـشاب . مکاح  نانچمھ  اھھاگـشناد  رب  روشک  یمومع  تفرـشیپ  نامتفگ  یملع و  تفرـشیپ  نامتفگ  ملع و  نامتفگ  دـشاب ؛ یـساسا  یلـصا و  لئاسم  یریگهلاـبند 

. درک زیھرپ  دیاب  نیا  زا  دنک ؛ ادیپ  شیارگ  یسایس  یاھلاجنج  یسایس و  لئاسم  تمس  هب  اھھاگشناد  رد  یفنص  لئاسم  یتح  دنلیام  هک  دنتـسھ  ینانمـشد  مھ  اجنیا 

یاـضف دوـش . عـقاو  یـسایس  یاـھنایرج  ریثاـت  تحت  اـنایحا  تیمھامک و  کـچوک و  لـئاسم  عاعـشلاتحت  نآ  یـساسا  لـئاسم  هک  تسین  راـختفا  هاگـشناد  کـی  یارب  نیا 

. دشاب هتشاد  ار  شدوخ  بسانم  تسیز  دناوتب  ملاع  ملع و  اجنآ  رد  هک  دشاب  یئاضف  کی  دیاب  هاگشناد 

بالقنا تکرب  هب  تسا ، هداتفا  قافتا  روشک  یملع  طیحم  رد  زورما  ات  هک  یتاقیفوت  نیا  یملع و  تفرـشیپ  نیا  هک  دنراد  هجوت  ناتـسود  یهمھ  تسا ؛ مولعم  مھ  نیا  هتبلا 

زا مومع و  روط  هب  ار  روشک  عاضوا  تسناوتیمن  ینید  داقتعا  بالقنا و  یهدـنربشیپ  لاعف و  لماع  رگا  تسا . بـالقنا  تکرب  هب  تسا ، مالـسا  تکرب  هب  نیا  تسا ؛ یمالـسا 

رد دناوتب  دناهتخود -  نآ  هب  عمط  مشچ  اھنآ  هک  ناریا -  لثم  یروشک  کی  دادیمن  هزاجا  رگهطلس  یاھتردق  ذوفن  عاعـش  انیقی  دھد ، رارق  ریثات  تحت  ملع  یهلئـسم  رد  هلمج 

طلـست و اھنآ  هک  یئاھاجنآ  دـنراذگیمن ؛ مھ  رگید  یاھاج  هکنیاامک  دنتـشاذگیمن ؛ دروآ ؛ تسد  هب  ار  سفنهبدامتعا  یرواـبدوخ و  نیا  دـنکب و  ار  اھتفرـشیپ  نیا  ملع  یهنیمز 

. دنراد ذوفن 

اھهاگشناد  / ١۵/١٣٩٢/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

یارب روشک  کـی  یلم  ناـبز  تیمھا  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و  تسا  مھم  یلیخ  ناـبز  دوش . هدافتـسا  یـسراف  ناـبز  ذوفن  شرتـسگ و  یارب  روـشک  رد  یملع  تفرـشیپ  زا 

یـسراف دوش . رتشیب  زورهبزور  ناـھج  حطـس  رد  یـسراف  ناـبز  یگنھرف  ذوفن  دـیاب  دـنک . ادـیپ  شرتـسگ  دـیاب  یـسراف  ناـبز  تسین . هتخانـش  هتـسناد و  زونھ  اـھیلیخ 

دنورب دنوش  راچان  دننکیم ، هدافتـسا  ام  روشک  یملع  یاھتفرـشیپ  زا  هک  یناسک  نآ  هدنیآ ، رد  هک  مینک  یراک  دـینک . داجیا  حالطـصا  دـینک و  یزاسهژاو  یـسراف  دیـسیونب ،

هک دراد  شیاجنگ  تیفرظ و  ردـقنیا  یـسراف  نابز  تسا . یجراخ  نابز  نالف  ام  روشک  یملع  ناـبز  اـمتح  میئوگب  اـم  هک  تسین  یراـختفا  نیا  دـنریگب . داـی  ار  یـسراف  ناـبز 

یسیلگنا نابز  دنتـشاذگن  مھ  یئاپورا  یاھروشک  زا  یـضعب  هکنیاامک  میراد . یتیفرظرپ  نابز  ام  دنوش . نایب  نابز  نیا  اب  دنناوتیم  اھـشناد  مولع و  نیرتفیرظ  نیرتقیقد و 

یهلئـسم نابز ، یهلئـسم  دـندرک . ظفح  ناشیاھھاگـشناد  رد  یملع  نابز  ناونع  هب  ار  ناشدوخ  نابز  اھنیا  ناملآ -  لثم  هسنارف ، لثم  اھنآ -  یملع  ناـبز  هب  دوش  لیدـبت 

شرتسگ یور  رب  هیکت  دـنھدیم ، ماجنا  ایند  رد  رایـشوھ  هاگآ و  یاھتلود  هک  یئاـھمامتھا  زا  یکی  دـیھد . جرخهب  تیمح  هک  نیا  هب  دراد  جاـیتحا  اـعقاو  تسا ؛ یمھم  رایـسب 

نیب زا  یلکب  ار  اھتلم  زا  یرایـسب  یلـصا  یاھنابز  ار ، یموب  یاھنابز  یتح  هداتفین ؛ قافتا  راک  نیا  اھروشک ، زا  یلیخ  تلفغ  اب  هنافـساتم  تسا . ایند  رد  ناـشیلم  ناـبز 

یـسک هناک  دندرکیم -  راختفا  اھنآ  هب  تفریم و  راک  هب  ام  مدرم  نابز  تسد و  رد  غیردیب  هناگیب  یاھهژاو  هکنیا  زا  بالقنا ، زا  شیپ  زا  هدنب  دناهداد . رارق  عاعـشلاتحت  ای  هدرب 

زا یلیخ  تسا ! یقاـب  نیا  مھ  زورما  اـت  هنافـساتم  مدربیم ؛ جـنر  هشیمھ  تسنادـیم -  یراـختفا  کـی  ار  نیا  دـنک ، ناـیب  یگنرف  ریبـعت  کـی  اـب  ار  یبـلطم  کـی  هچناـنچ  رگا 

یهژاو کی  اب  ار  یناونع  کی  ار ، یتقیقح  کی  هک  دـننکیم  راختفا  هناک  یاهدـع  کی  تفرن ! نیب  زا  هنافـساتم  یکی  نیا  تفر ؛ نیب  زا  بالقنا  اب  بالقنا ، زا  شیپ  طلغ  یاھتنس 

هب رگید  نیا  شاوی  شاوی  ـالاح  دـعب  دـننک ؛ هدافتـسا  یبرغ  تاریبعت  زا  دـنرادیم  تسود  دراد ، دوجو  ناونع  نآ  یارب  یـسراف  لداـعم  یهژاو  هک  یلاـح  رد  دـننک ؛ ناـیب  یگنرف 

. منک ضرع  ار  اھنآ  درادن  یموزل  الاح  رگید  هک  مراد ، نھذ  رد  یئاھهنومن  نم  تسا . روآجنر  اعقاو  هک  هدیسر ، مھ  هناماوع  حوطس  نیئاپ و  حوطس  رد  یاهدرتسگ  یاھهنماد 

هجوت مینادیم ، روشک  یمومع  تفرشیپ  مزال  طرش  ار  یملع  تفرشیپ  میتسھ و  تفرشیپ  لابند  رگا  ام  هک  تسا  نیا  دشاب -  رخآ  یهتکن  دیاش  هک  مھ -  رگید  یهتکن  کی 

یمالـسا یناریا -  تفرـشیپ  یوگلا  ندرک  لابند  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  یعطق  راک  روتـسد  تسین . یبرغ  یوگلا  اب  تفرـشیپ  تفرـشیپ ، زا  اـم  دارم  هک  میـشاب  هتـشاد 

یاـھروشک تفرـشیپ  درادـن . زورما  هاـگآ  ناـسنا  یارب  یاهبذاـج  چـیھ  یبرغ  تفرـشیپ  میھاوـخیمن ؛ تفر ، شیپ  درک و  لاـبند  برغ  هـک  یلکـش  هـب  ار  تفرـشیپ  اـم  تـسا .

الوا دنک . رقتسم  ار  یناسنا  قالخا  تسناوتن  دنک ، رقتسم  هعماج  رد  ار  تلادع  تسناوتن  دربب ، نیب  زا  ار  ضیعبت  تسناوتن  دربب ، نیب  زا  ار  رقف  تسناوتن  یبرغ  یهتفرشیپ 

. دش انب  رگید  یاھروشک  تراغ  رامعتسا و  ملظ و  یهیاپ  رب  تفرشیپ  نآ 

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

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

مولع و ترازو  ود  ملع ، تفرـشیپ  یارب  کـی  یهجرد  لوئـسم  هتبلا  دوشب . راـک  دـیاب  ملع  تفرـشیپ  یهلئـسم  یور  هژیو  روطهب  ینعی  تسا ؛ روشک  یاـھهمانرب  لوا  تیولوا 

. دننکب کمک  دیاب  دننکب و  کمک  هنیمز  نیا  رد  دنناوتیم  ناشهمھ  اھنیا  یتامدخ ، یتح  یاھترازو  یزرواشک ، ترازو  یتعنص ، یاھترازو  نکل  دنتسھ ؛ نامردتشادھب 

یربھر  / ١۴/١٣٩٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

یهشیدـنا اب  ینورد  تیوقت  مینک . تیوقت  دـیاب  ار  نامدوخ  نورد ، زا  تسا . راک  ساسا  نیا  میھدـب ؛ تیمھا  ماـظن  ینورد  تخاـس  تیوقت  هب  دـیاب  هک  تسا  نیا  ناـمداقتعا 

هب هک  تسا  ییاھراک  اھنیا  یداصتقا ؛ تسرد  تیریدم  تخاس و  یهلیسوهب  هچ  یملع ، تفرشیپ  یهلیسوهب  هچ  نکمم ؛ تسا  یزیچ  هنادنمدرخ  هنالقاع و  هاگن  اب  لماک ،

. تسا نکمم  ام  رظن 

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

، دنرادن روضح  هسلج  نیا  رد  الاح  یلیلد  رھ  هب  دنتسھ و  روشک  رساترس  رد  هللادمحب  هک  یرامـشیب  ناگبخن  هچ  دیراد ، روضح  اجنیا  هک  امـش  هچ  زیزع ، ناگبخن  اھامش 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 57 
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و تمالـس ، هب  طوبرم  مولع  یکـشزپ و  مولع  هچ  هیاپ ، مولع  هچ  ینف ، مولع  هچ  یناسنا ، مولع  هچ  دینکیم -  راک  دینکیم و  قیقحت  دینکیم و  لیـصحت  هک  یاهتـشر  رھ  رد 

ار زیزع  ناریا  یهدـنیآ  ناتروشک و  یهدـنیآ  دـیراد  هک  دـیتسھ  امـش  دـیروشک ؛ یهدـنیآ  تفرـشیپ  ناسدـنھم  عقاو  رد  ناتهمھ  دـیتسھ -  راـک  لوغـشم  هک  یرگید  شخب  رھ 

هک یاهتکن  تخاس . دیھاوخ  اھامـش  ار  هدـنیآ  ناریا  دـناسر و  دـیھاوخ  هجیتن  هب  دـینکب ، لابند  ار  نیا  ریگیپ  لمع  الاو و  تمھ  مزج و  مزع  اب  رگا  هللااشنا  دـینکیم و  یحارط 

هاگتسد رکفتم  زغم  یهعومجم  تسا ؛ ماظن  یارب  یداینب  تسایس  کی  الاب " باتش  اب  یملع  تفرشیپ   " تسایـس دینادب : هک  تسا  نیا  منکب  ضرع  امـش  هب  مناوتیم  نم 

، یکی دـشاب ، هتـشاد  زاـین  همدـقم  نکر و  هس  ود  هب  رگا  یمالـسا ، ناریا  رد  اھهاگـشزغل  اـھهاگرطخ و  زا  روبع  اـھیراوشد ، زا  رذـگ  هک  تسا  هدیـسر  هجیتـن  نیا  هب  روشک 

رـصانع نوگانوگ ، نالوئـسم  فلتخم ، یاھتلود  دوشیم ؛ لابند  دراد  تسایـس  نیا  شیپ  لاس  هدزاود  هد  دودح  زا  تسا ، یداینب  تسایـس  کی  نیا  تسا ؛ یملع  تفرـشیپ 

اھناوج هب  ار  نیا  اھراب  نم  دوشیم . راودیما  دنکیم ، هاگن  ناسنا  هک  ار  راک  لوصحم  زورما  هللادمحب  دندرک و  شالت  دندرک ، راک  اھهنیمز  نیا  رد  اھهبخن ، اھناوج و  دوخ  طبریذ ،

یاـھهلق هب  دـنرداق  اـم ، روـشک  ناـگبخن  اـم ، روـشک  یناـسنا  یورین  اـم ، روـشک  ناوـج  یورین  اـعطق  منکیم : ضرع  ـالاح  مھ  امـش  هب  ماهتفگ ، مھ  نیلوئـسم  هب  ماهتفگ ،

یارب جـیردتب  میتفگیم ، نارگید -  یاھهبرجت  ساسارب  نارگید و  زا  البق -  ام  ار  نیا  تسھ . امـش  رد  ییاناوت  نیا  دـنناسرب ؛ ار  ناشتلم  ناشروشک و  هبناـجهمھ ، تفرـشیپ 

یهبخن و  یناریا ، ناوج  یناریا ، یهدننک  تسد  زا  دشاب ، هتشاد  دوجو  نآ  تخاسریز  هک  روشک  رد  یروانف  یملع و  راک  رھ  زورما  ماهتفگ : اھراب  نم  دش . هبرجت  مھ  ام  دوخ 

روشک رد  نآ  تخاسریز  هکنیا  رگم  دشابن ؛ نآ  تخاس  نآ ، دیلوت  نآ ، داجیا  هب  رداق  یناریا  یهبخن  یناریا و  دادعتسا  مییوگب  ام  هک  درادن  دوجو  یزیچ  چیھ  دیآیم ؛ رب  یناریا 

ملع تفرـشیپ  اب  زج  مھ  روشک  یعقاو  تفرـشیپ  تسا . یحطـس  نینچ  کی  ام  روشک  دادعتـسا  حطـس  عضو و  درک . داـجیا  ار  تخاـسریز  نآ  دـیاب  هک  دـشاب  هتـشادن  دوجو 

. دش دھاوخن  مھارف  ملع  تفرشیپ  اب  زج  یعقاو  تفرشیپ  تسا . نیا  تسا ، نیا  یلصا  تسایس  یلصا و  نامتفگ  میتفگ  هکنیا  تلع  تسین ؛ ریذپناکما 

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

ینعی تسا ، بوخ  رایـسب  مھ  ام  دشر  باتـش  تسا ، بوخ  ام  دشر  قلطم  ددع  تسا . بوخ  یلیخ  یناھج  سایقم  رد  هقطنم و  سایقم  رد  زورما  ام  یملع  دـشر  هتبلا 

میدیسر فدھ  هب  ام  هک  تسین  نیا  یانعم  هب  یملع  دشر  باتش  دوجو  دنامب . ظوفحم  دیاب  باتـش  نیا  ینعی  تسین ؛ کالم  نیا  نکل  تسا ؛ الاب  یلیخ  تفرـشیپ  باتش 

. میدوب بقع  یلیخ  ام  نوچ  میاهدش ؛ کیدزن  فدھ  هب  یتح  ای 

یگنھرف  / ١٣٩٢/٠٩/١٩ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یهنیمز رد  هک  یساسا  تکرح  کی  هک  تسا  نیا  نآ  یانعم  تسا ؛ نیمھ  نآ  یانعم  دشاب ، هتـشاد  یگنھرف  تسویپ  مھم  نوگانوگ  لئاسم  یداصتقا و  لئاسم  میتفگ  ام 

. میشاب نآ  یگنھرف  مزاول  تفتلم  میھدب ، ماجنا  میھاوخیم  ملع  تفرشیپ  دیلوت ، یروانف ، یهنیمز  رد  یگدنزاس ، یهنیمز  رد  تسایس ، یهنیمز  رد  داصتقا ،

یگنھرف  / ١٣٩٢/٠٩/١٩ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

راکنا ار  نیا  یتح  یـضعب  دـندرکن ؛ رواب  ار  نیا  یـضعب  تسا ؛ تیعقاو  کی  ریخا  لاـس  هدزاود  هد  نیا  رد  اـم  یملع  تفرـشیپ  نیا  ـالوا  ملع . یهلئـسم  نیا  تسا  مھم  یلیخ 

نیا هک  یلئاوا  نامھ  مروایب -  مسا  مھاوخیمن  میوگیم ؛ ار  یسک  هچ  نم  هک  دنراد  هجوت  دنتسھ ، هسلج  رد  هک  یناتسود  زا  یـضعب  الاح  هک  یزیزع -  صخـش  کی  دندرک .

مھ ار ، نیا  مھ  دینکن -  رواب  تسا ، غورد  اھفرح  نیا  اقآ ، هک  تشون  نم  هب  یاهمان  کی  رد  دشیم ، هتفگ  ررکم  دوب و  هدش  باب  اھفرح  نیا  ژویفیرتناس و  یاهتسھ و  یهیـضق 

[ فرح ، ] دنھدیم شرازگ  امـش  هب  دـنیآیم  هک  ییاھنیا  تسھ -  ام  یاھذـغاک  نیب  وا  یهمان  تسین ، مدای  تسرد  نالا  الاح  ار ؛ یداینب  یاھلولـس  یهلئـسم  منکیم  نامگ 

تـسود مھ  هدـنب  تسا ، نم  دامتعا  دروم  لوبق و  دروم  مدآ  تسا ، یدنمـشناد  مدآ  مھ  صخـش  نیا  دوخ  تسا ! عقاو  فالخ  اھنیا  درادـن ، تیعقاو  اھنیا  دـینکن ، رواب  ار  اـھنیا 

هک دوب  یاهسلج  کی  اجنیا  لبق  یدـنچ  لاسنیدـنچ ، زا  دـعب  دـش . دـییات  رواب  نیا  مھ  زورهبزور  دـمحلا  میدوب و  هدرک  رواـب  اـم  هتبلا  درکیمن ؛ رواـب  اـما  ار ، صخـش  نآ  مراد 

ماجنا دنراد  اھناوج  نیا  هک  ییاھتفرشیپ  نیا  زا  ام  یاھهاگشناد  رد  هک  تفگ  درک و  ور  نم  هب  زیزع  صخش  نامھ  دنتـشاد ، روضح  نآ  رد  مھ  هسلج  نیا  ناتـسود  زا  یـضعب 

نآ زا  دـمآ  مدای  نم  دوشیمن . لابقتـسا  دـنھدیم و  ماجنا  یدایز  یاھراک  دـنراد  ام  یاـھناوج  ـالاح  هک  هیـضق  فرط  نیا  زا  تیاکـش  درک  عورـش  دوشیمن و  لابقتـسا  دـنھدیم 

تعرـس یناھج ، دـشر  طسوتم  ربارب  هدزیـس  ام  هکنیا  تسا ؛ تسار  اھتفرـشیپ  نیا  اقآ ، هن  تسا . غورد  اھتفرـشیپ  نیا  هک  دوب  هتفگ  نم  هب  شیپ  اھلاس  ناشیا  هک  یفرح 

ماجنا دنتـسناوت  هللادـمحب  ار  یگرزب  یاھراک  اـم  یاـھناوج  فلتخم ، یاھـشخب  رد  دـنتفگ . اـم  نیفلاـخم  دـنتفگ ، نارگید  ار  نیا  تسا ؛ تسار  میاهتـشاد ، ملع ]  ] تفرـشیپ

دنک تکرح  یهخرچ  نیا  دـیراذگن  هک  تسا  نیا  صوصخب  ناـمرد ، تشادـھب و  مرتحم  ریزو  یلاـع و  شزومآ  مرتحم  ریزو  هب  نم  یهیـصوت  دـنتفر . شیپ  دـندرک و  راـک  دـنھدب و 

. دینک تفرشیپ  دینک و  عیرست  دیھدب و  هعسوت  دیناوتیم  هچرھ  ار  نیا  دوشب .

شترا  / ١٣٩٢/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

داد دنھاوخ  ناشن  ار و  دوخ  ماکحتـسا  دز  دنھاوخ  دایرف  دنیآیم و  ماکحتـسااب  اھرھـش  یهمھ  رد  مھ  زاب  ناریا  تلم  هک ] دـید [  دـیھاوخ  نمھب  مود  تسیب و  زور  هللااشنا 

ناشن وا  تینما  هار  دنادب  هک  تسا  نیا  مھم  دنادیم ؛ ار  نیا  هللادمحب  ناریا  تلم  و  تسا ؛ یگداتـسیا  وا  تیقفوم  زار  هک  دنادب  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  مھم  ار . یلم  رادـتقا 

تارھاـظت نیمھ  لاـثما  رد  اھـشیارگ ، رد  میظع ، تاـعامتجا  رد  ار  رادـتقا  نیا  مدرم  هـک  دراد  یرھاـظم  یلم  رادـتقا  دـنھدب . ناـشن  ار  یلم  رادـتقا  تـسا ؛ یلم  رادـتقا  نداد 

ماـظن اـب  هک  ییاـھیھارمھ  رد ] و [  دـنھدیم ؛ ناـشن  یملع  یاھتفرـشیپ  رد  دـنھدیم ؛ ناـشن  ار  روـضح  نیا  دـنھدیم ، ناـشن  نوگاـنوگ ، تاـباختنا  رد  نمھب ، مودوتسیب 

نمـشد خر  هب  ار  یلم  رادـتقا  مدرم  هک  یتـقو  تسا ؛ یلم  رادـتقا  نداد  ناـشن  دـنکیم ، ظـفح  ار  روـشک  تینما  هک  یزیچ  نآ  تسا . نیا  مھم  دـننکیم ؛ یمالـسا  یروـھمج 

[. دنکب یراک  دناوتیمن [  رگید  نمشد  دندیشک ،

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

اطخ نیا  دینک ؛ هدافتـسا  اھتیفرظ  نیا  زا  دیناوتیمن  تسھ  میرحت  نوچ ]  ] اما دینک ، هدافتـسا  بوخ  دـیتسناوتیم  اھتیفرظ  نیا  زا  دوبن  میرحت  رگا  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم 

، نآ لاثم  کی  مینک ؛ ادـیپ  تسد  ـالاب  هتـسجرب و  رایـسب  یاـھهطقن  هب  میاهتـسناوت  میرحت  نیع  رد  مھ  رگید  لـئاسم  زا  یرایـسب  رد  اـم  تسین . تسرد  فرح ، نیا  تسا ؛

زکارم یاھرد  مھ  نالا  زور ، هتفرـشیپ و  یاھـشناد  دروم  رد  میتسھ . میرحت  مھ  نالا  میدوب ، میرحت  اـم  اـھنیا  رد  تسا ؛ یرواـنف  تعنـص و  نآ ، لاـثم  کـی  تسا ؛ ملع  دـیلوت 

یاھلولس رد  میدرک ، تفرشیپ  یاهتسھ  رد  میدرک ، تفرشیپ  ونان  رد  ام  لاحنیعرد ، اما  تسا ، هتـسب  یناریا  یوجـشناد  یناریا و  دنمـشناد  یور  هب  ایند  زورب  مھم  یملع 

!؟ مینک تفرشیپ  میناوتن  داصتقا  رد  ارچ  میدرک ؛ تفرشیپ  نمشد ، مشچ  یروک  هب  کشوم ، داپھپ و  عیانص  رد  میدرک ، تفرشیپ  یعافد  عیانـص  رد  میدرک ، تفرـشیپ  یداینب 

میناوتیم میھدـب ، مھ  تسد  هب  تسد  مینک و  مزج  ار  ناممزع  رگا  مھ  داـصتقا  رد  میدروآ ، تسد  هب  تیقفوم  همھ  نیا  نوگاـنوگ  یاـھهصرع  اھهنحـص و  رـس  نیا  رد  هک  اـم 

راکهچ نامدوخ  مینیبب  مینک  هاگن  کرد ! هب  دنکیم ؛ تقفاوم  ار  هطقن  نالف  یک  درادیمرب ، ار  میرحت  نیا  یک  هک  دشابن  نمـشد  تسد  هب  ناممـشچ  مینک . افوکـش  ار  داصتقا 

. مینکب میناوتیم 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

اما دـھدیم ؛ رارق  ملع  روحم  رب  ار  داصتقا  دـنکیم ، هیکت  یملع  یاھتفرـشیپ  هب  دـنکیم ، هدافتـسا  یملع  یاھتفرـشیپ  زا  ینعی  تسا  ناینبشناد  داصتقا  یتمواقم ، داـصتقا 

یاھهبرجت اھتراھم ـ  اھهبرجت و  ریخن ، یتمواقم ؛ داصتقا  رد  دننک  افیا  شقن  دنناوتیم  نادنمشناد  طقف  تسا و  نادنمشناد  هب  رـصحنم  داصتقا  نیا  هک  تسین  نیا  نآ  یانعم 

، روحمشناد دوشیم  هتفگ  هکنیا  دـنک . افیا  شقن  داصتقا  نیا  رد  دـناوتیم  دراذـگب و  رثا  دـناوتیم  دـنتراھم ـ  هبرجت و  یاراد  هک  ینارگراک  یاھتراھم  اھهبرجت و  تعنـص ، نابحاص 

؛ دـننکن افیا  شقن  اھنیا  دـناهداد ، ماجنا  هبرجت  ساسا  رب  ار  یگرزب  یاھراک  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  هک  زرواـشک  اـی  رگتعنـص  یهبرجت  اـب  رـصانع  هک  تسین  نیا  نآ  یاـنعم 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. تسا اھنیا  یهدھع  هب  مھ  یمھم  رایسب  شقن  ریخن ،

مالسلاهیلع  / ١٣٩٣/٠٢/٣١ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

ریذپهطلس رگهطلس و  هب  ایند  میـسقت  دب  تداع  لباقم  رد  تسا ؛ هداتـسیا  هطلـس  ماظن  لباقم  رد  ىمالـسا  ىروھمج  ماظن  هک  تسا  نیا  رطاخهب  ام  نانمـشد  ىنمـشد 

دنھاوخیم اھنآ  تسا . رگید  زیچ  کی  هناھب ، زور  کی  تسا ؛ رشب  قوقح  هناھب ، زور  کی  تسا ؛ ىاهتسھ  ىهلئسم  هناھب ، زورما  تسا . هناھب  اھزیچ  ىهیقب  تسا ؛ هداتـسیا 

ىیاناوت ناریا  تلم  داتفا . دھاوخن  قافتا  نیا  هتبلا  دننک ؛ فرـصنم  ملاع  نایوگروز  اھریگبجاب و  اھتفلکندرگ و  اھردلق و  لباقم  رد  ىگداتـسیا  زا  ار  ىمالـسا  ىروھمج  ماظن 

ىعامتجا تفرـشیپ  دوشیم  مھ  درک ، ادیپ  ىملع  تفرـشیپ  دوشیم  مھ  اکیرمآ ، هب  ىهیکت  نودب  هک  هدرک  تابثا  ناریا  تلم  تسا : هدرک  تابثا  فلتخم  ىاھنادیم  رد  ار  دوخ 

. دنتحاران نیا  زا  اھنآ  هدرک و  تابثا  ىمالسا  ىروھمج  ار  نیا  درک . ادیپ  تیرشب  ىایند  رد  ىسایس  تزع  دوشیم  مھ  درک ، ادیپ  ىللملانیب  ذوفن  دوشیم  مھ  درک ، ادیپ 

ىمالسا  / ١٣٩٣/٠٣/٠۴ ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

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

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

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

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

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

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

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

تموکح نآ  ىلو ] ، ] دـننک شالت  لاس   ٣۵ ىتموکح ، کی  هیلع  ىروشک ، کی  هیلع  دـنھدب  مھ  تسدهبتسد  ایند ، ىداصتقا  ىـسایس و  ىماـظن و  کـی  ىهجرد  ىاھتردـق 

رادـتقا ىمالـسا  ىروھمج  فلتخم ، ىاھهصرع  رد  دـنکن . مھ  انتعا  اھنآ  هب  دـھدن ، مھ  جاب  اھنآ  هب  دوشب ، رتىوق  زورهبزور  هکلب  دورن ، نیب  زا  طـقف  هن  اـھنآ ، شـالت  مغرىلع 

، وجشناد نویلیم  دنچ  ىاراد  روشک  نیا  رد  بالقنا  موس  مود و  لسن  دننیبىم ] ، ] دننکیم هاگن  ىمالسا  ىروھمج  هب  ىتقو  زورما  داد . ناشن  ار  دوخ  ىاقب  تیلباق  ار و  دوخ 

رد اـھنآ  زا  ىـضعب  هک  ىرکف  ىملع و  ىهبخن  نارازھ  هزوـح ، هاگـشناد و  داتـسا  رازھ  هد  دـنچ  قـقحم ، رگـشھوژپ و  رازھ  نیدـنچ  لـضاف ، ىنید  موـلع  ىهبلط  رازھ  نیدـنچ 

ىمالسا ىروھمج  تسا . نیا  زورما  ام  ىهعماج  تیعقاو  ىداصتقا ؛ ىدیلوت و  ىگنھرف و  ىسایس و  ىهبخن  لاعف و  نارازھ  دناهدش ، هتخانش  روآمان و  ىللملانیب  ىهصرع 

ىرایسب رد  دنکیم ، دیلوت  ىاهتسھ  ىژرنا  دنادرگیمرب ، دتسرفیم و  اضف  هب  هدنز  دوجوم  دتـسرفیم ، اضف  هب  هراوھام  اھمیرحت ، نیا  ىهمھ  دوجو  اب  ىروانف ، ملع و  نادیم  رد 

ایند طسوتم  ربارب  هدزیـس  ایند  رد  راـک  نیا  لوئـسم  زکارم  ىوس  زا  ىمالـسا  ىروھمج  رد  ملع  تفرـشیپ  باتـش  دریگیم ، رارق  اـیند  لوا  روشک  هد  وزج  دـیدپون  ىاھـشناد  زا 

هقطنم ىاھتـسایس  رد  دنکیم ، هرادا  ار  ىنویلیم  روشک ٧۵  کی  هقباسىب  ىاھمیرحت  دوجو  اب  دـنکیم ، رداص  فلتخم  ىاھروشک  هب  ىنف  ىملع و  تامدـخ  دوشیم ، مـالعا 

ىواکجنک هب  ىھاگآ  ناسنا  رھ  دـنکیم ؛ عافد  مولظم  زا  دزاسیمن و  ملاظ  اب  دتـسیاىم ، هنتکی  ملاع  ناـیوگروز  تیاـمح  دروم  بصاـغ و  میژر  لـباقم  رد  دـنزیم ، ار  لوا  فرح 

نیا ىواکجنک  نیا  تیھام  اقب ؛ تایح و  ىاھهناشن  ىتاذ و  ىاھىیاناوت  همھنیا  و  ىنمـشد ، همھنیا  اـب  تسا  ىاهدـیدپ  هچ  هدـیدپ  نیا  تسیچ ، دوجوم  نیا  هک  دـتفاىم 

. اھنیا دننام  ىروانف و  ىملع و  لئاسم  ىاھهنیمز  رد  الاح  نیا  تسا .

اھهاگشناد  / ١١/١٣٩٣/٠۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اھهاگشناد  / ١١/١٣٩٣/٠۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

ىهلئـسم زورما  هک  مھ -  اھمیرحت  هک  دناهدرک -  اھرظنبحاص  اھسانـشراک و  هک  تسا  ىراک  زا  ىـشان  داقتعا  نیا  ىنعی  تسا -  نیا  هدنب  داقتعا  مھ  تدـمهاتوک  ظاحل  زا 

ىهدنیآ نآ  زا  رظن  عطق  اب  مینک -  هاگن  هک  مھ  تدمنایم  تدـمهاتوک و  هاگن  اب  دوشیم . رثاىب  ملع  تفرـشیپ  اب  تسا -  حرطم  اھنھذ  رد  هک  تسا  ىلئاسم  زا  ىکی  اھمیرحت 

زا ریغ  ىلم ، ىوربآ  ىور  ندروآ  راشف  ىارب  میرحت  زا  تلم -  ریقحت  ىارب  اـم  نانمـشد  تسد  رد  تسا  ىرازبا  زورما  هک  اـھمیرحت  دـھاوخیم  روشک  رگا  تدـمدنلب -  ىنـالوط و 

اھمیرحت ىهلئـسم  ىور  هک  میدرکیم  رارکت  مادم  لاس  دـنچ  نیا  رد  هتـشذگ ، زا  ام  هکنیا  دـننکیم ؛ ریقحت  دـننکیم و  هدافتـسا  تسا  ىگدـنز  هب  طوبرم  هک  ىلمع  ىاھراشف 

نایاقآ تاحیـضوت  هک  ىزرواشک -  تعنـص و  ملع و  نداد  دـنویپ  و  ملع ، هب  هجوت  و  روشک ، لئاسم  هب  ىملع  هاگن  اب  دوش ،] رثاىب   - ] تسا نیا  رطاـخهب  دـینکن ، هیکت  ىلیخ 

زا ىکی  ناینبشناد  ىاھتکرـش  مینک ؛ راک  میناوتیم  تسا و  زاب  نامیارب  راک  نادـیم  اھهنیمز  نیا  رد  ام  و  دـش . دـھاوخ  رثاىب  اـھمیرحت  دیدینـش -  اـھهنیمز  نیا  رد  ار  مرتحم 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 59 
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رارق روشک  لئاسم  فارطا  ىهمھ  قیدـصت  دـییات و  دروم  تسا و  هدـش  ثحب  نآ  ىهرابرد  هدـش و  حرطم  هک  تسا  ىتمواقم  داصتقا  نیمھ  ىهلوقم  رد  اھراک  نیرتىـساسا 

. تسا هتفرگ 

هب هک  دشابن  روجنیا  دوشب ؛ ىزاسدرادناتسا  ناینبشناد  تکرش  و  دوشب ] نیعم   ] اھهصخشم اھهصخاش و  ىنعی  دوشب ، تقد  ناینبشناد  ىاھتکرش  صیخـشت  رد  هتبلا 

ىانعم هب  دـنربب . شیپ  اجنیا ]  ] رد اـھنیا -  دـننام  ىلـالد و  تسا -  لومعم  رگید  ىاـھهصرع  زا  ىخرب  رد  هک  ار  ىیاـھراک  نیمھ  دـنیایب و  ىناـسک  ناـینبشناد  تکرـش  مسا 

. داد رارق  ىساسا  ىاھروحم  زا  ىکی  دیاب  ار  نیا  دشاب ؛]  ] ناینبشناد تکرش  هملک ، ىعقاو 

اھهاگشناد  / ١١/١٣٩٣/٠۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

زا اعقاو  ىنعی  مینادیمن ؛ تحلصم  ار  نیا  ام  دننکیم ! دیدرت  روشک  ىملع  تفرـشیپ  ىهلئـسم  لصا  رد  دنراد ، نوبیرت  دنراد و  ندز  فرح  ىارب  ىھاگیاج  هک  ىناسک  زا  ىخرب 

ىارب ىماظن » روت   » کی متفگ  هدـنب  دوبن ؛ عقاو  قباطم  بخ  هک  دوب  هداد  ىرظن  کی  ىماظن  لـئاسم  ىهراـبرد  روشک  نیلوئـسم  زا  ىکی  ىتقو  کـی  تسا . ىعـالطاىب  ىور 

الاب روشک  ىماظن  ىدوجوم  هب  تبسن  ناشتامولعم  دننیبب ، ار  ىتایعقاو  ار ، ىقیاقح  دننک ، شدرگ  ىماظن  ىاھطیحم  رد  ىاهدرخ  کی  دنیایب  دیھدب ؛ رارق  روشک  نیلوئسم 

ار اھشخب  زا  ىضعب  الاح  فلتخم . ىاھـشخب  رد  نیلوئـسم  ىارب  میراذگب  ىملع » روت   » کی دـیاب  تسا ؛ روجنیمھ  ایوگ  هنافـساتم  مھ  ىملع  لئاسم  دروم  رد  ـالاح  دورب .

دنراد هن ، مینکیم ؛ لو  ار  نآ  دـسریم ، هک  من  هب  مینکیم ، رفح  ىھاچ  دـندومرف  تسین -  ىروانفونان  طقف  هتبلا  دـندومرف -  ار  ىروانفونان  نایاقآ  زا  ىکی  دـندرک ؛ نایب  ناتـسود 

نیرتهتفرـشیپ ىهلمج  زا  روشک ، ىکـشزپ  نالا  الثم ] ، ] بخ دندیـسر . مھ  ىبوخ  ىاھاج  هب  دننکیم ، لابند  دنراد  اعقاو  دنتـسھ ، هاچ  رافح  هک  ىناسک  نآ  دـننکیم . لابند 

نیمھ روجنیمھ ؛ مھ  رگید  ىاھهنیمز  رد  میکیدزن . ىلیخ  میرادن ؛ ىگدنامبقع  نادـنچ  ىکـشزپ ، رد  ایند  شناد  ىاھزرم  ایند و  زور  مولع  زا  ام  تسا ؛ ایند  ىاھىکـشزپ 

بوخ دـنرادن ، عـالطا  هک  ىناـسک  میاهتـشاد . ىبوخ  ىلیخ  ىاھتفرـشیپ  اـم  هک  تسا  ناوارف  لـیبق ، نیا  زا  ىگرزب  ىاـھراک  و  ىداـینب ، ىاھلولـس  شناد  ىاهتـسھ ، شناد 

دوب نیا  ام  ىلـصا  بلطم  دنـسرب . ىیاھاج  کی  هب  دنراذگب و  ىملع  شدرگ  کی  میدرک  ضرع  هک  روطنیمھ  دنریگب و  سامت  دننک ، هعلاطم  دـنورب  بخ  دـننکب ؛ دـیدرت  تسین 

ىهلئسم دنتسھ ، تعنص  هاگـشناد و  ملع و  لئاسم  اب  طبترم  هک  طبرىذ  ىتلود  نالوئـسم  زا  و  طوبرم ، ىاھهناخترازو  نالوئـسم  زا  منکیم  شھاوخ  نم  میدرک . ضرع  هک 

ام ىـساسا  ىهلئـسم  هلئـسم ، نیا  دریگن . تروص  ىھاتوک  چیھ  اعقاو  هلئـسم  نیا  هب  تبـسن  ىنعی  دنریگب ؛ ىدـج  ار  روشک  رد  ىروانف  اب  ملع  طابترا  ىملع و  تفرـشیپ 

هب دریگب ، ماجنا  تسا  مزال  هنیمز  نیا  رد  هچنآ  اھـشھوژپ و  رد  اما ] ، ] دوخ ىاجهب  تاقیقحت  راـک  تسا . اـم  لـئاسم  نیرتىروف  نیرتىـساسا و  نیرتىلـصا ، زا  ىکی  تسا ؛

. دریگب تروص  ىھاتوک  ىتسیابن  چیھ  ام  رظن 

اھهاگشناد  / ١١/١٣٩٣/٠۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

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

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

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

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

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

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

. دشاب اھزاین  نیا  عفر  هب  رظان  دوشب و  هیھت  اھزاین  نیا  نیمات  ىارب  ىملع ، ىهلاقم  ىملع ، شھوژپ  ىملع ،

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

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

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

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

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

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

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

دنتسھ و ىمھم  ىاھتیلوئسم  ناگبخن ، داینب  ىملع و  تنواعم  بخ ، روشک . ىاھهاگتسد  ىهمھ  ىهدھعرب  تسا  ىتیلوئـسم  ىنعی  تسا ؛ همھ  راک  ىملع ، تفرـشیپ 

هک ىنوگانوگ  ىاھهاگتسد  مولع ، ترازو  شرورپوشزومآ ، روشک -  نوگانوگ  ىاھهاگتسد  ىهمھ  هکلب  روشک  ىاھهاگشناد  ىهمھ  نکل  دنراد  ىمزال  ىاھراک  دنتسھ ، اراد 

. دننک افیا  شقن  دنناوتیم  مادکرھ  دنتسھ -  روشک  رد 

مق  / ١٣٩٣/١٠/١٧ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دوجو الصا  هک  هملک  ىعقاو  ىانعم  هب  ىملع  تکرح  درکیمن ، تفرـشیپ  هک  ىملع  راک  الاح  ىبرغ ؛ ىیامنگرزب  ىلم و  ىنیبمکدوخ  جیورت  ىملع ، تفرـشیپ  هب  ىئانتعاىب 

ىناسآهب دیآىم ، دوجوهب  مدرم  ىارب  هک  ىتدمىنالوط  تاداع  تسا . ىقاب  زورما  ات  هنافساتم  تداع  نیا  هک  دنداد  تداع  تادراو  هب  ار  مدرم  ىهقئاذ  اھهناسر  رد  تشادن ،

ار مدرم  ىهقئاذ  تادراو ؛ هب  دـنداد  تداع  تفن  لوپ  اب  ار  مدرم  تلم ، کی  ىقیقح  عبانم  ىلخاد و  تادـیلوت  ىایحا  تمـس  هب  روشک  ندـناشک  ىاـج  هب  اـھنیا  دوریمن . نیب  زا 

ریقحت ار  تلم  تلم . نیا  نانمـشد  هب  جراخ و  هب  دندرک  هتـسباو  ار  روشک  الماک  دندرب ، نیب  زا  ار  روشک  ىلم  ىعقاو و  عیانـص  دندرک ، دوبان  ار  روشک  ىزرواشک  دندرک ؛ ضوع 

دندرک ىیامنگرزب  ار  ىبرغ  گنھرف  دندروآ ، نابز  هب  دنتفرگ ، مکتسد  ار  تلم  ىاھىیاناوت  دندرک ،

مق  / ١٣٩٣/١٠/١٧ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیا ىلم ، تزع  نیا  زورما ، اـت  تسا  هدـمآ  شیپ  ادـعب  هچنآ  ىهمھ  درک . صـالخ  میژر  نآ  رـش  زا  ار  مدرم  هک  دوب  نیا  ىمالـسا  بـالقنا  ىمالـسا و  تکرح  تمدـخ  نیرتگرزب 

هک تسا  نیا  رطاخهب  همھ  همھ و  اھنیا  هقطنم ، رد  ناھج و  رد  ناریا  ىهتـسجرب  هاگیاج  نیا  ىملع ، تفرـشیپ  نیا  ىمومع ، تریـصب  ىھاـگآ و  نیا  ىمدرم ، میظع  تکرح 

. داد ماجنا  تاداقتعا  ار  نیا  داد ؛ ماجنا  نید  ار  نیا  دنداد ؛ ماجنا  مدرم  ار  نیا  و  دش ؛ هتشادرب  تلم  ىاپ  شیپ  زا  گرزب  عنام  نآ 

مق  / ١٣٩٣/١٠/١٧ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تلم نیا  دـینکیم ؟ راکنا  ارچ  دـننکیم ؛ راکنا  هنادرخبان  اھىـضعب  ار  ىملع  ىاھتفرـشیپ  دـنریگن . هدـیدن  ار  اھنیا  دـندرک ، ىط  ناریا  تلم  ار  ىدایز  هار  میتفر ، شیپ  ىلیخ  اـم 

، دننک راکنا  دـنیایب  ىاهدـع  کی  تقونآ  دـنھدیم ؛ تداھـش  دـنراد  ىللملانیب  ىملع  ىاھهاگیاپ  ام ، نانمـشد  ار  نیا  تسین ، ام  ىاعدا  هکنیا  تسا ، هدرک  ىملع  تفرـشیپ 

اطخ تسا ، ىفاصناىب  تسا ، هدروآ  شیپ  روشک  نیا  ىارب  ىمالـسا  سدـقم  ماظن  هک  ىگرزب  تفرـشیپ  میظع و  تکرح  نآ  ندـیدن  تسا ، اطخ  اھنیا  دـننک ؛ ریقحت  ار  تلم 

. تسا اھفرح  نیا  زا  رتالاب  ىلیخ  ىمالسا  ىاھنامرآ  میاهدیسرن ؛ زونھ  نامیاھنامرآ  هب  ام  میراد ؛ شیپ  رد  ىاىنالوط  هار  هتبلا  هلب ، تسا .

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 60 
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ونان  / ١٣٩٣/١١/١١ ىروانف  ىاھدرواتسد  هاگشیامن  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

راک هب  تفرعماب  زوسلد و  دنمهقالع و  ىهعومجم  کی  ىتقو  هک  تسا  نیا  ىهدنھدناشن  و  ام ؛ روشک  ىارب  تسا  ىقفوم  ىهبرجت  کی  ونان  ىروانف  ىهلئـسم  هناتخبـشوخ 

رد ونان  ىروانف  راک  تفرـشیپ  دیآىم . دوجوهب  راک  نآ  رد  ىراوشھج  سوسحم و  ىاھتفرـشیپ  دنربیم ، شیپ  همانرب  اب  ار  راک  ىـصاخ و  ىهطقن  کی  ىور  رب  دـنوشیم  زکرمتم 

رایعم ار  نآ  مینک و  تیعبت  هنومن  نیا  زا  روشک  ىاـھراک  ىهمھ  رد  میناوتب  اـم  هک  تسا  ىاهنومن  کـی  هک  مھ  تھج  نیا  زا  دراد ، شزرا  شدوخ  هکنیا  رب  هوـالع  اـم  ىارب  عقاو 

؛ دـندرک حیرـشت  ام  ىارب  ار  ونان  عوضوم  دـنداد و  نم  هب  ىـشرازگ  میتشاد ؛ ىتاقالم  کی  ونان  داتـس  ىهعومجم  اب  شیپ  لاسهد  ابیرقت  ام  دراد . شزرا  ام  ىارب  میھدـب ، رارق 

. تفر شیپ  ىشھج  تروصهب  راک  ىنعی  هدمآ ؛ دوجوهب  شھج  ىقیقحت  ىملع و  ىهلوقم  نیا  رد  ام  مینیبىم  هناتخبشوخ  زورما  دندرک . تفرشیپ  دندش و  لوغشم 

ونان  / ١٣٩٣/١١/١١ ىروانف  ىاھدرواتسد  هاگشیامن  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

هگن ىتسیاب  ار  لماوع  نیا  تسا ، هدوب  هچ  ىـشھج  تفرـشیپ  نیا  لماوع  دـینیبب  امـش  هک  تسا  نیا  مھم  هداتفا ؛ ىقاـفتا  نینچکـی  هک  میرازگیم  رکـش  ار  لاـعتم  ىادـخ 

دنتسھ و راک  نیا  لابند  زومآشناد  ىاھناوج  نیا  هک  مدید  نم  اریخا  هک  ىزیچنیا  ىزاسنامتفگ . ىزاسگنھرف و  هب  مامتھا  تیریدم ، رد  تابث  بوخ ، ىهمانرب  دوجو  دیراد ؛

ىزاسنامتفگ نیا  هتفرگ ، ماجنا  ىیاھراک  فلتخم  ىاھـشخب  ىارب  ای  دننکیم  لابند  تسا  رتالاب  ام  ىاھزومآشناد  لومعم  ىاھىیاناوت  زا  هک  ىدح  رد  ار  هلئـسم  نیا  دـنراد 

مھم ىلیخ  ونان  بخ ، درک . لابند  ار  ونان  ىهلئـسم  دیاب  هک  دیایب  دوجوهب  هشیدـنا  نیا  نامتفگ ، نیا  رکف ، نیا  روشک  رد  ىنعی  تسا . مھم  ىلیخ  ىزاسنامتفگ  نیا  تسا ؛

؛ تسا روشک  ىنف  ىملع و  تفرـشیپ  مھم  لئاسم  زا  ىکی  اما ] ، ] هن تسا ؛ رتـالاب  رتمھم و  ىنف  لـئاسم  ىهمھ  زا  روشک ، لـئاسم  ىهمھ  زا  مییوگب  میھاوخیمن  تسا ؛

. مینک لیمکت  زورهبزور  ار  هماـنرب  ىنعی  مینک ؛ ظـفح  مدرک ، هراـشا  اـھنآ  زا  ىـضعب  هب  هک  ار  تفرـشیپ  لـماوع  نیمھ  ناـمنوگانوگ و  ىاـھراک  ىارب  میھدـب  رارق  وگلا  ار  نیا  اـم 

ىاھهبتر هب  دیاهدیسر  ایند  رد  ىنییاپ  ىهبتر  زا  امش  ىنعی  هدوب ؛ بوخ  ىلیخ  ناتتفرـشیپ  لاس  هد  نیا  رد  هناتخبـشوخ  تسا . مھم  ىلیخ  نیا  دنکن ؛ هرغ  ار  ام  اھتیقفوم 

تیعـضو نیمھ  تسھ و  هک  ىعـضو  هب  میوشب  عناـق  هکنیا  هب  دـنکن  راداو  ار  اـم  نیا  نکیلو  تسا  ىمھم  زیچ  ىلیخ  نیا  بخ ، دیاهدیـسر ؛ ـالثم  اـیند  متفھ  ىهبتر  هب  ـالاب ؛

اھرسپ و نیمھ  نالا  دش ؛ دنھاوخ  بذج  مھ  ىنوگانوگ  ىاھدادعتسا  دینکن . اھر  ار  هتشر  نیا  رد  نوزفازور  تفرـشیپ  رکف  دیورب و  شیپ  هن ، مینک ؛ ظفح  میھاوخب  ار  دوجوم 

نیا دـشیمن و  زاب  اھنیا  تاقیقحت  ىارب  باب  نیا  دـشیمن ، حرطم  اھنیا  ىارب  عوضوم  نیا  رگا  دنتـسھ ؛ ىبوخ  ىاھدادعتـسا  ىلیخ  منیبیم ، نم  اـجنیا  هک  ىناوج  ىاـھرتخد 

ام دنیایب . دنوشب و  هتخانـش  اھدادعتـسا  نیا  هکنیا  ىارب  مینک  زاب  ار  نادـیم  میـسانشىمن ؛ دراد  دوجو  نامروشک  رد  هک  ار  اھدادعتـسا  زا  ىلیخ  ام  درکیمن . زورب  دادعتـسا 

ایند رد  ام  ىملع  باتش  زورما  هک  تسا  تسرد  میراد . ىقیقحت  ىملع و  ىاھهنیمز  رد  ىخیرات  رقف  کی  ىخیرات و  ىگدنامبقع  کی  ام  راک ؛ هب  میراد  جایتحا  ىلیخ  زورما 

نیا زا  ىخیرات و  ىگدـنامبقع  نیا  زا  ار  ام  هک  تسا  نیا  رثکادـح  باتـش  نیا  رنھ  نکل  تسا  رتالاب  ىلیخ  ىلیخ  طسوتم  زا  ىملع  باتـش  عقاو  رد  تسا و  لوا  ىهجرد  رد 

مھ میراد ، ار  شناکما  مھ  نوچ  مدقم ؟ فوفـص  مییوگیم  ارچ  مدقم ؛ فوفـص  هب  میـسرب  هک  میھدـب  همادا  ار  راک  نیا  ردـقنیا  دـیاب  ام  دروایب . ولج  ىرادـقم  کی  ىخیرات  رقف 

وزج هدـش و  تباـث  نیا  تسا ؛ رتـالاب  اـیند  رد  دادعتـسا  طـسوتم  زا  اـم  روـشک  رد  دادعتـسا  طـسوتم  ىنعی  تسھ ؛ اـم  روـشک  رد  بوـخ  دادعتـسا  همھنیا  میراد . ار  شزاـین 

. میراد جایتحا  ام  مینک ؛ تفرـشیپ  هکنیا  هب  میراد  زاـین  اـم  اـیناث  دوش .]  ] شخب هجیتن  دـنک و  زورب  ىتسیاـب  دادعتـسا  نیا  هک  میراد  ىناوارف  ىاھدادعتـسا  تسا . تاملـسم 

ىنمـشد ام  اب  وگروز  ىاھتردـق  نابحاص  ایند ، نادـنمتردق  هک  دوشیم  بجوم  ىمالـسا  ىروھمج  ناریا و  تلم  ىرکف  ىعامتجا و  ىـسایس و  لقتـسم  شنم  هک  مینیبىم 

رادـتقا هب  ار  نامدوخ  مینک و  تیوقت  ار  نامدوخ  دـیاب  دوشیم ، ام  اـب  ىنمـشد  همھنیا  هک  ىتقو  بخ ، دـھدیم . زورب  ار  شدوخ  دراد  اـھاج  زا  ىلیخ  رد  ىنمـشد  نیا  دـننک ؛

. میناسرب مزال 

ونان  / ١٣٩٣/١١/١١ ىروانف  ىاھدرواتسد  هاگشیامن  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

نیا دروخب ؛ مھ  هب  هدوب  اـجنیا  رد  تفرـشیپ  لـماوع  هک  ىیاـھزیچ  نیا  هک  دـیراذگن  منکیم  شھاوخ  نم  هتفر و  شیپ  بوخ  اـھهنیمز  ىهمھ  رد  ـالاح  اـت  اـھراک  هناتخبـشوخ 

نوریب دـینکیم  هدـھاشم  هک  ىاىـسایس  ىاھهزیگنا  نیا  هک  تسا  نیا  اـھراک  نیرتمھم  زا  ىنعی  ىـسایس . ىاـھاضف  زا  ىرود  هماـنرب ، لـیمکت  تیریدـم ، تاـبث  ىهلئـسم 

[. دوش بارخ   ] دیراذگن دیراد و  هگن  بوخ  روطنیمھ  هدوب ، بوخ  هللادمحب  نونکات  هک  روطنیمھ  و  دنکیم . بارخ  تسا ، فیح  دنک ؛ ذوفن  هعومجم  نیا  رد  دیراذگن  تسھ ،

ىیاوھ  / ١٣٩٣/١١/١٩ ىورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

تینما رگا  دـمآ ؛ دـھاوخ  مھ  تینما  دوب ، تزع  رگا  تسا . مھم  رایـسب  رایـسب  روشک ، کـی  یارب  یلم  تزع  هک  دـنقفتم  تھج  نیا  رد  نازوسلد ، یهمھ  ناریا ، تلم  یهمھ 

یلم تزع  وا . زیچ  همھ  و  وا ، تورث  یتح  وا ، تینما  یتح  دـش ؛ دـھاوخ  هتفرگ  یزاب  هب  وا  زیچ  همھ  دـش ، ریقحت  تلم  کـی  رگا  ـالاو  دوب ؛ دـھاوخ  یلمع  مھ  تفرـشیپ  دوب ،

، دوخ خسار  مزع  نداد  ناشن  اب  دوخ ، رادتقا  نداد  ناشن  اب  دوخ ، روضح  اب  نمھب  مودوتسیب  رد  هللااشنا  ناریا  تلم  دننادیم و  ار  نیا  نیلوئـسم  دـنامب و  ظوفحم  یتسیاب 

. دروآ دھاوخرد  وناز  هب  ار  نمشد  هللااشنا 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

یللملانیب یناھج و  یاھهیامرـس  اھلوپ و  اھتلود و  اھتردق و  تقو  کی  تسا . هدمآ  دوجوهب  میرحت  نارود  رد  هک  یایملع  یاھتفرـشیپ  زا  تسا  ترابع  اھتـصرف  زا  رگید  یکی 

نیا امـش  زورما  دـنکب . گرزب  یاھراک  فلتخم  یاھـشخب  رد  دـناوتیم  تلم  نآ  لاحنیعرد  دـندنبیم ، تلم  کی  یورهب  ار  اھرد  یهمھ  تقوکی  دـنیآیم ؛ یتلم  کی  کمک  هب 

حرط کی  دـش ، حاـتتفا  روھمج  سیئر  یهلیـسوهب  نیا  زا  لـبق  زور  دـنچ  هک  یبونج  سراـپ  مھدزاود  زاـف  نیمھ  تفرگ . دـیابن  مکتسد  ار  اـھنیا  دـینکیم ؛ هدـھاشم  ار  اـھراک 

اھزیچ لـیبق  نیا  زا  دـھدب . شیازفا  یـسوسحم  تروصهب  ار  روشک  یمومع  شـالت  لوصحم  ار و  روشک  یداـصتقا  دـشر  دـناوتیم  هک  تسا  هدـیچیپ  گرزب و  رایـسب  یتـعنص 

مھ ناـبز  هب  ار  بجعت  نیا  دـننکیم ؛ بـجعت  اـھنیا  ندـید  زا  نانمـشد  هـک  دـناهدش  هـصرع  دراو  ییاھهاگتـسد  حلـسم ، یاـھورین  شیاـمزر  رد  دـیدرک  هظحـالم  مـیراد . ناوارف 

نیا تسین ، یکچوک  زیچ  نیا  تسا . هداتفا  قاـفتا  میرحت  ناـمز  رد  همھ  اـھنیا  دـننکیم ؛ بجعت  هک  دـنیوگیم  ناـشدوخ  مینزب ، سدـح  ار  اـھنآ  بجعت  اـم  هکنیا  هن  دـنروآیم ؛

هیاس روشک  رب  هدـننکجلف  اھنآ  نامگ  هب  یاـھمیرحت  نیا  هک  یاھلاس ٨٩ و ٩٠ و ٩١ و ٩٢  زا  ینعی  میرحت –  یدامتم  یاـھلاس  لوط  رد  ار  اـھنیا  تسا ، یگرزب  رایـسب  تصرف 

نم تسا . تصرف  مھ  اھمیرحت  نیمھ  سپ ] [ ؛ تسا روشک  یارب  یگرزب  تصرف  یلیخ  نیا  دـنداد . ماجنا  ام  رکتبم  یاھورین  دـنداد ، ماجنا  ام  یاـھناوج  تسا –  هتخادـنایم 

دناوتیم میرحت ، نیا  اما  تسا  هدروآ  دوجوهب  ییاھیراوشد  هلب  ناریا ؛ تلم  یارب  تسا  تصرف  انعم  کـی  هب  اـھمیرحت  نیمھ  دوخ  هک  درک  مھاوخ  ضرع  ارـصتخم  ادـعب  ار  نیا 

. درک مھاوخ  ضرع  یرادقم  زورما  مھ  اھشلاچ  نیا  یهرابرد  هک  میراد  مھ  ییاھشلاچ  هتبلا  . منکیم ضرع  هنیمز  نیا  رد  هک  دشاب  تصرف 

مالسلامھیلع  / ٠١/٢٠/١٣٩۴ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

تسا نکمم  ار  ییاھتیدودحم  الاح  ینف . یهعسوت  دنک ، ادیپ  همادا  دیاب  هعسوت  دوشب . فقوتم  یتسیابن  هجوچیھهب  نوگانوگ ، داعبا  رد  یاهتسھ  ینف  یملع و  یهعـسوت 

ضیارع نیا  دورب . شیپ  تردق  تدش و  اب  دنکب و  ادیپ  همادا  یتسیاب  امتح  ینف  یهعـسوت  اما  دننک ، لوبق  ار  اھتیدودحم  زا  یخرب  میرادن . یفرح  ام  دننکب ، لوبق  دـننادب  مزال 

رد اضعب  و  مرتحم ، روھمجسیئر  اب  مین  لاس و  کی  نیا  لوط  رد  اتدـمع  میتفگ ؛ مھ  یـصوصخ  تاسلج  رد  ام  ار  اھفرح  نیا  تسا . اھنیا  نامناردارب  هب  ام  یاھفرح  تسا ، ام 

یتارکاذـم یهویـش  مادـک  اب  اھنیا  ار  اھهتـساوخ  نیا  ـالاح  اـما  تسا ؛ نم  یاـھفرح  نیا  میتفگ . تسا  اـم  یهجراـخ  مرتحم  ریزو  هک  تارکاذـم  لوئـسم  هب  مھ  یرداـن  دراوم 

تارظن زا  دنوشب ، دـنمهرھب  نیما  علطم و  یاھمدآ  زا  دـننک ، ادـیپ  ار  یتارکاذـم  تسرد  یاھهویـش  دننیـشنب  دـنورب  تسا ؛ ناشدوخ  یهدـھع  هب  نیا  دـننک ، نیمات  دـنناوتیم 

. دنھدب ماجنا  تسا  مزال  ار  هچنآ  دنوشب و  علطم  نیدقتنم 

ناریا  / ٠١/٣٠/١٣٩۴ ىمالسا  ىروھمج  شترا  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 61 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28830
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28830
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28830
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28896
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29236
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29415
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29472
http://farsi.khamenei.ir


یهفیرش یهیآ  هب  لمع  یهلئسم  تسا ، راکشآ  الماک  نیا  دناهدرک و  مھ  هجوت  هناتخبشوخ  دنشاب ، هتشاد  هجوت  نآ  هب  ام  حلسم  یاھورین  دیاب  هک  یرگید  تیـصوصخ  کی 

رگا هک  تسا  نیا  شیانعم  دـیوشن ؛ ریگلفاـغ  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  یاـنعم  تسا . ( ٣ «) مکودع ودـع هللا و  هب  نوبھرت  لیخلا  طابر  نم  هوق و  نم  متعطتـسا  ام  مھل  اودـعا  «و 

، تسا تلم  تراسخ  امش  تراسخ  هک  دینکن ، لمحت  تراسخ  یگدامآ ، دوبمک  تامھم ، حالس و  دوبمک  تاناکما ، دوبمک  رثا  رب  امش  درک ، هلمح  امش  هب  ینمشد  هچنانچ 

هکنیا اب  روشک  حطس  رد  ینعی  تسا . هنومن  دناهتـشاد  هنیمز  نیا  رد  ام  حلـسم  یاھورین  زورما  ات  هک  ییاھتفرـشیپ  مدرک  ضرع  اذل  تسا . مالـسا  تراسخ  امـش  تراسخ 

یتاحیلست و یاھتفرشیپ  اھتفرشیپ ، یهعومجم  نیب  رد  اما  دراد ، ایند  رد  یاهتسجرب  لوبق و  لباق  حطس  کی  یروانف  یملع و  یاھتفرشیپ  ظاحل  زا  ام  روشک  هناتخبـشوخ 

نیا رد  ینامز ، یهلـصاف  نیا  رد  میربب ، شیپ  ار  روشک  تاناکما  تازیھجت و  میاهتـسناوت  اھلاس  نیا  لوط  رد  ام  هک  یرادـقم  نآ  تسا . اھنیرترب  وزج  ام  یماظن  یاھتفرـشیپ 

. تسا هداعلاقوف  رایسب  تسا ؛ هداعلاقوف  رایسب  راک  کی  عبانم ، دوبمک  نیا  اب  میرحت ، نیا  اب  اھراشف ، نیا  اب  ینامز ، عطقم 

یگرزب یاھراک  دناهتسناوت  یروانف  یملع و  یاھهاگتسد  زا  یهدافتسا  اب  یزیرهمانرب و  اب  ای  هرشابملاب  ای  ناشدوخ  فلتخم ، یاھـشخب  رد  حلـسم  یاھورین  هناتخبـشوخ 

نانچمھ دیاب  یمزر  یاھیگدامآ  یاھهنیمز  رد  یتاحیلـست و  یاھهنیمز  رد  روشک  یاھتفرـشیپ  هک  تسا  نیا  منکیم  دیکات  نم  هچنآ  دنک . ادیپ  همادا  دـیاب  راک  نیا  دـننکب و 

، اھکشوم یهلئسم  تسا -  هلئسم  نیمھ  یمالـسا  یروھمج  رب  یتاغیلبت  راشف  یاھرازبا  زا  یکی  زورما  دنھاوخیمن . ار  نیا  ام  نانمـشد  دھدب ؛ همادا  ار  تفرـشیپ  قیرط 

نیا دنھاوخیم  تسا -  هدمآ  دوجوهب  نآ  نیا و  زا  نتفرگ  کمک  نودب  روشک  لخاد  رد  ام  ناناوج  رنھ  اب  هک  ییاھزیچ  نیمھ  یماظن و  تاناکما  یهلئـسم  اھداپھپ ، یهلئـسم 

. دینکب لابند  دیاب  ار  هار  نیا  دیوگیم  ام  هب  نآرق  یهیآ  یهناوتشپ  اب  ییالقع  حیحص  قطنم  دننک . فقوتم  ار  نیا  دنھاوخیم  دشابن ،

روشک  / ٠٢/٠٩/١٣٩۴ رسارس  نارگراک  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

زا یـضعب  رد  یتـح  تـسا . هتـشاد  دوـجو  اـھمیرحت  ناـمھ  اھتیدودـحم ، ناـمھ  هکیلاـحرد  مـیدرک ؛ یداـیز  یاھتفرــشیپ  اـم  یرواـنف ، تـسیز  یتـسیز ، موـلع  یهـنیمز  رد 

یاھتفرشیپ مولع  نیا  رد  روشک  لاحنیعرد  دنک ، تفرشیپ  دنک ، قیقحت  دناوخب ، سرد  اھهتشر  نیا  رد  هک  دندادیمن  هزاجا  یناریا  یوجـشناد  هب  ایند  فورعم  یاھهاگـشناد 

ار اھنیا  تسین ؛ یاهنامرحم  یاھزیچ  دنـشاب ، هتـشاد  عالطا  دنلیام  دنعالطا و  لھا  هک  یناسک  دننکیم . هدـھاشم  همھ  ار  نیا  هک  تسا  هدرک  ینایامن  هتـسجرب و  رایـسب 

دنکیمن و کمک  اھهنیمز  نیا  رد  ام  هب  ایند  رد  سکچیھ  تسا -  ایند  دیدج  یاھیروانف  وزج  اھنیا  هک  ونان -  یروانف  لثم  ون  مولع  زا  یـضعب  رد  ای  دـننک . ادـیپ  عالطا  دـنناوتیم 

شالت دـننکیم ، راک  دـنراد  اھهنیمز  نیا  رد  ام  نادنمـشناد  ام ، نیققحم  ام ، یاھناوج  ام ، رـصانع  میتسھ ؛ ولج  ام  درک  دـنھاوخن  کـمک  مھ  نیا  زا  دـعب  تسا ، هدرکن  کـمک 

. دناهدرک ادیپ  یریگمشچ  یاھتفرشیپ  دننکیم ،

مالسلاهیلع  / ٠٢/٣٠/١٣٩۴ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

. دننزب فرح  دننیـشنب  دنھاوخب  دناهدناسر ، اجنیا  هب  ار  هدرتسگ  شناد  نیا  هک  ناریا  تلم  زیزع  هتـسجرب و  نادنزرف  اب  ام ، نادنمـشاد  اب  دنیایب  ناگناگیب  مھدـیمن  هزاجا  نم 

حیقو وررپ و  نمـشد  دمھفب . یـسک  مھ  ار  ناشیاھمـسا  دنراذگیمن  دننکیم ، یفخم  ار  ناشنادنمـشناد  دھدیمن ؛ هزاجا  یتلود  چـیھ  دـھدیمن ، هزاجا  یلقاع  چـیھ  ایند  رد 

یـساسا تفرـشیپ  کی  یهرابرد  هچ ؟ یهرابرد  دننک . هرکاذم  دننک ، وگتفگ  ام  نیققحم  اب  ام ، دیتاسا  اب  ام ، نادنمـشناد  اب  دـنیایب  دـننک و  زاب  ار  هار  دـنھدب  هزاجا  دراد  عقوت 

، دوشیم هچ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  میمـصت  دننیبب  دنرظتنم  هک  یناسک  مھ  دننادب ، نانمـشد  مھ  ار  نیا  دـش ؛ دـھاوخن  هداد  اقلطم  هزاجا  نیا  روشک . رد  یملع  یموب 

. دننادب

اھهاگشناد  / ١٣/٠۴/١٣٩۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

نیا دوب ؛ ناھج  طسوتم  ربارب  هدزیس  روشک ، رد  یملع  تفرشیپ  باتش  یناھج ، یاھرامآ  قبط  دوب . راک  یهداعلاقوف  باتش  زا  یشان  یملع ، یالاب  یهبتر  هب  ام  ندیسر 

، میدـنام بقع  یملع  تفرـشیپ  ظاحل  زا  دـنیوگیم  یـضعب  هکنیا  هدـش . مک  زورما  باتـش ، نیا  میدرک . مالعا  البق  ررکم  مھ  ام  هک  دـندرک  مـالعا  اـیند  یملع  یراـمآ  زکارم  ار 

- تسا تسرد  نیا   - میدرکن لزنت  مھدزناپ  ای  مھدزناش  یهبتر  زا  رھاظلایلع  هلب ، تسا : اجنیا  شاهتکن  دننکیم ، هئارا  رامآ  مھ  ود  رھ  میدنامن و  بقع  هن ، دنیوگیم  یـضعب 

نآ دننک ؛ هجوت  هتکن ]  ] نیا هب  اھهناخترازو  زیزع  نالوئـسم  ناردارب و  هدش . مک  زورما  باتـش  نیا  درکیم ؛ ادـیپ  همادا  یتسیاب  باتـش  نآ  ینعی  میدرکیم ؛ یقرت  یتسیاب  اما 

رتولج هچرھ  هک  مینادـیم  هتبلا  دـتفین . رود  زا  تکرح  نیا  تخـس ، گنج  یاھیماظن  ریبعت  هب  زاب  دـنکن ؛ شکورف  یملع  دـشر  باتـش  هک  دـینک  یراک  تسین . زورما  باتش ،

رتمک اعبط  اھتیفرظ  نیا  مییایب ، رتولج  هچرھ  هک  دراد  دوجو  یرتشیب  یهدشنهدافتـسا  یاھتیفرظ  میبقع ، یلیخ  یتقو  ینعی  دـش ؛ دـھاوخ  رتمک  باتـش  نیا  اـعبط  میورب ،

. دوشب مک  دیابن  یملع  تفرشیپ  رد  بسانتم ، مزال و  باتش  نآ  اما  مینادیم - ار  نیا   - دوشیم هدافتسا  نوچ  دوشیم ،

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

؛ هدش انب  ریذپهطلس  رگهطلـس و  یهطبار  یهیاپ  رب  هک  یماظن  ینعی  هطلـس ، ماظن  تسا . رابکتـسا  هطلـس و  ماظن  اب  هزرابم  ماهدرک ، تشاددای  نم  هک  ییاھنامرآ  زا  یکی 

، دنرگهطلس یاهدع  کی  تسا ؛] نیا   ] هداتفا ایند  رد  زورما  هک  یقافتا  نآ  ریذپهطلس ؛ رگهطلـس و  هب  دنوشیم  میـسقت  ایند ، یرـشب  یاھهعومجم  ای  ایند  یاھروشک  ینعی 

؛ هتفریذـپن ار  ریذپهطلـس  رگهطلـس و  ماظن  نیا ، هک  تسا  نیا  یمالـسا  یروھمج  اب  یاوعد  دـینادب . ار  نیا  تسا ؛ نیمھ  رـس  مھ  ناریا  اـب  یاوعد  دنریذپهطلـس . هدـع  کـی 

، یتعنص تفرشیپ  یملع ، تفرشیپ   - درک ادیپ  تفرـشیپ  دش و  قفوم  ناریا  رگا  هداتـسیا . فرح  نیا  یاپ  هدروآ و  نوریب  مھ  یریذپهطلـس  زا  ار  شدوخ  تسین ، هک  رگهطلس 

تفرشیپ داتسیا و  دوخ  یاپ  یور  دوبن و  ریذپهطلس  ناوتیم  هک  اھتلم  هب  دوشیم  هداد  ناشن  یناھج - یاهقطنم و  ذوفن  شرتسگ  یعامتجا ، تفرشیپ  یداصتقا ، تفرـشیپ 

. تسا هناھب  اھفرح  یهیقب  تسا ، نیا  رس  اھاوعد  یهمھ  دتفیب ؛ قافتا  نیا  دنھاوخیمن  درک .

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

؛ هدش انب  ریذپهطلس  رگهطلـس و  یهطبار  یهیاپ  رب  هک  یماظن  ینعی  هطلـس ، ماظن  تسا . رابکتـسا  هطلـس و  ماظن  اب  هزرابم  ماهدرک ، تشاددای  نم  هک  ییاھنامرآ  زا  یکی 

، دنرگهطلس یاهدع  کی  تسا ؛] نیا   ] هداتفا ایند  رد  زورما  هک  یقافتا  نآ  ریذپهطلس ؛ رگهطلـس و  هب  دنوشیم  میـسقت  ایند ، یرـشب  یاھهعومجم  ای  ایند  یاھروشک  ینعی 

؛ هتفریذـپن ار  ریذپهطلـس  رگهطلـس و  ماظن  نیا ، هک  تسا  نیا  یمالـسا  یروھمج  اب  یاوعد  دـینادب . ار  نیا  تسا ؛ نیمھ  رـس  مھ  ناریا  اـب  یاوعد  دنریذپهطلـس . هدـع  کـی 

، یتعنص تفرشیپ  یملع ، تفرشیپ   - درک ادیپ  تفرـشیپ  دش و  قفوم  ناریا  رگا  هداتـسیا . فرح  نیا  یاپ  هدروآ و  نوریب  مھ  یریذپهطلـس  زا  ار  شدوخ  تسین ، هک  رگهطلس 

تفرشیپ داتسیا و  دوخ  یاپ  یور  دوبن و  ریذپهطلس  ناوتیم  هک  اھتلم  هب  دوشیم  هداد  ناشن  یناھج - یاهقطنم و  ذوفن  شرتسگ  یعامتجا ، تفرشیپ  یداصتقا ، تفرـشیپ 

. تسا هناھب  اھفرح  یهیقب  تسا ، نیا  رس  اھاوعد  یهمھ  دتفیب ؛ قافتا  نیا  دنھاوخیمن  درک .

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

یمالـسا هاگـشناد  داجیا  اھنامرآ ، یهلمج  زا  تسا . نداد  ماجنا  راـک  هراـکهمین  یلبنت و  زا  زیھرپ  شـالت و  راـک و  اـھنامرآ  یهلمج  زا  تسا ؛ یملع  دـشر  اـھنامرآ  یهلمج  زا 

. تسا اھنامرآ  اھنیا  تسا ؛

تلود  / ٠۴/٠۶/١٣٩۴ تایھ  ىاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

الاب یلیخ  یهبتر  هک   - میدوب هک  یمھدزناش  مھدزناپ و  یهبتر  نامھ  ام  هدرکن . لزنت  ینعی  هدنام ؛ ظوفحم  یملع  یهبتر  بخ ، تسا . یملع  باتش  ظفح  یهلئسم  یکی 

نالا  - زادنامشچ مود  یهھد  رد  یملع  باتش  دیراذگن  هک  منکیم  ضرع  متفگ و  مھ  یھاگشناد  ناتسود  هب  نم  ار  نیا  هدرک . لزنت  باتش  نکل  میتسھ ؛] - ] تسا یبوخ  و 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 62 
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؛ درک دـھاوخ  ادـیپ  یرتشیب  تیمھا  شزرا و  مھ  زاب  ام  یملع  یهبتر  امتح  میورب ، شیپ  باتـش  نیمھ  اب  هچناـنچرگا  اـم  دوشب . مک  میاهدـش - زادـنامشچ  مود  یهھد  دراو 

هک یبلاـطم  نیا  یهمھ  رد  تسا . روـشک  یلـصا  تخاـسریز  ملع  بخ ، تسا . یمھم  یهلئـسم  یلیخ  نم  رظن  هب  نـیا  مـیریگب ؛ رارق  مـھد  ریز  یاـھهبتر  رد  دـیاش  ینعی 

یملع و راکتبا  ملع و  رـصنع  مینک و  لخاد  ار  ملع  رـصنع  رگید ، یاھـشخب  رد  نامرد و  تشادھب و  رد  ورین ، رد  تفن ، رد  یزرواشک ، رد  تعنـص ، رد  ام  رگا  دـیدرک ، نایب  نایاقآ 

نم تسا . نیا  مداقتعا  نم  میریگب ؛ مکتسد  ار  نیا  دـیابن  ام  دـیآیم ؛ دوجوهب  شھج  دـنکیم ؛ قرف  عاضوا  یلکب  دـش ، تالداعم  دراو  دنمـشناد ، روضح  یملع و  تفرـشیپ 

ردـھ اـعقاو  اـھهنیزھ  هک  تسھ  ییاـھاج  کـی  ندرک . هنیزھ  زا  میـسرتن  الـصا  ینعی  تسا ؛ یراذگهیامرـس  مینک ، هنیزھ  هچرھ  یقیقحت ، راـک  مـلع و  یهـنیمز  رد  مدـقتعم 

میناوتیم نامعبانم  اب  ناملوپ ، اب  نامیدوجوم ، اـب  هک  تسا  یراـک  نیرتھب  نیا  هدـنیآ و  یارب  میاهدرک  یراذگهیامرـس  مینک ، هنیزھ  هچرھ  تسا . اـجنیمھ  شایکی  دوریمن ؛

. میھدب ماجنا 

تلود  / ٠۴/٠۶/١٣٩۴ تایھ  ىاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  نیا  میدیسر - اجنیا  هب  یملع و  تفرشیپ  هب  میدرک  عورـش  ام  یناھج ، یاھرامآ  قبط  هناتخبـشوخ  هک   - لوا یهھد  نیا  رد  تشاد  دوجو  هک  یـساسا  یهتکن  کی 

رد هدـنب  یمومع . نامتفگ  کی  دـش  اھوجـشناد ؛ اھهاگـشناد و  نیب  ینعی  یتلود ؛ هاگتـسد  دـنچ  رد  دـنامن  رـصحنم  راک ، ینعی  نامتفگ ؛ کی  هب  دـش  لیدـبت  یملع  تکرح 

و تسا - وجـشناد  ای  تسا  داتـسا  ای   - دننکیم تبحـص  دنیآیم  هک  مدرکیم  هظحالم  متـشاد  صوصخب ، ریخا  لاس  دنچ  نیا  رد  یھاگـشناد  یاھهعومجم  اب  هک  ییاھتاقالم 

مولعم موشیم . لاحـشوخ  یلیخ  نم  میدرک ؛ حرطم  یھاگـشناد  عماجم  رد  لبق  لاـس  دـنچ  ـالثم  ار  اـھنیا  اـم  هک  دـننزیم  ار  ییاـھفرح  ناـمھ  ریقح ، زا  یهبلاـطم  ناونعهب 

نم ینعی  مینک ؛ ظفح  ار  نامتفگ  نیا  تسا . شزرااب  یلیخ  نیا  یمومع ؛ تساوخ  یمومع و  یاضف  کی  هب  هدـش  لیدـبت  نامتفگ ، هب  هدـش  لیدـبت  اـھفرح  نیا  هک  دوشیم 

نیا رد  امتح  دنتسین - اجنیا  مھ  زورما  ارھاظ  هک  یملع ، تنواعم  هاگتسد  نیمھ  صوصخب  شرورپ و  شزومآ و  یھاگشناد ، یاھهعومجم   - طبترم یاھهعومجم  مراد  رارصا 

. دننک یراشفاپ  یتسیاب  یملع ، تفرشیپ  نامتفگ  نیا  ظفح  ینعی  هنیمز ،

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

... یوق داصتقا  کی  هار  زا  الوا  دوشیم ؛ نیمات  یروجهچ  تسا  مزال  روشک  یارب  هک  یتوق  نیا 

تیوقت یاھهار  زا  یکی  مھ  نیا  تسا ؛ هتسباو  ملع  هب  زیچ  همھ  مینک ، یورـشیپ  ملع  رد  دھدن ، تسد  زا  ار  دوخ  باتـش  ملع  ناوراک  تسا ؛ ملع  یهعـسوت  رگید ، هار  کی 

. تسا

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

هک تسا  اھنیا  اھناوج ؛ رد  صوصخب  همھ  رد  یرگیبالقنا  یهیحور  ظفح  و  نوزفازور ، هتفرـشیپ و  ملع  مواـقم ، یوق و  داـصتقا  تسا : اـھنیا  یلم  رادـتقا  یـساسا  لـماع  هس 

. دش دھاوخ  سویام  نمشد  تقونآ  دنک ؛ ظفح  ار  روشک  دناوتیم 

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

تلاح یناھج ، تیندـم  یناـھج و  شناد  یهعومجم  رد  دـناوتب  یتلم  کـی  تسا . یناـھج  ندـمت  ملع و  رد  ینارشیپ  دـنکیم ، نیماـت  ار  هبیط  تاـیح  هک  ییاـھزیچ  زا  یکی 

روجنیا اھیبرغ  تسا . هبیط  تایح  یازجا  زا  یکی  نیا  دراذـگب ؛ تیرـشب  یاپ  یولج  ار  یدـیدج  نابدرن  کی  تیرـشب ، لک  یاـقترا  یارب  دربب ؛ ولج  دـشاب و  هتـشاد  نارشیپ 

رد نابدرن  نیا  زا  طوقس  هک  یزیچ  اب  دندرک  هارمھ  ار  نیا  اھتنم  دننزیم ، دنراد  مھ  زونھ  دندز ، دیدج  یاھفرح  اھهنیمز  نیا  رد  دندروآ ، دایز  یدام  یاھتفرـشیپ  هلب ، دنتـسین ؛

زورما امـش  دـننکیم . دـساف  ار  قالخا  درک ؛ دـھاوخ  طوقـس  رـشب  امتح  نابدرن  نیا  زا  هک  دـننکیم  یراک  اـھتنم  دـنراذگیم  رـشب  یاـپ  یولج  ار  ناـبدرن  هلب ، تسا ؛ یمتح  نآ 

هک دوشیم  موکحم  دنکب ، تفلاخم  اھنیا  اب  یسک  هچنانچرگا  هک  دریگیم  ینوناق  یفرع ، یداع ، لکـش  دراد  اھراک  نیرتعینـش  نیرتتشز و  یبرغ  گنھرف  رد  دینک  هظحالم 

جالع هار  دیـسر ؟ دـھاوخ  اجک  هب  برغ  رد  اھیردهدرپ  نیا  راک  دـھاوخیم . شلد  ناـسنا  اـھزیچ  یلیخ  بخ ، دـھاوخیم ! شلد  ناـسنا  هکنیا  فرـص  هب  دـنکیم ؛ تفلاـخم  ارچ 

ناشدوبان دروآ ، دـھاوخ  رد  ار  برغ  ردـپ  دـنوریم ، شیپ  یقالخا  طاطحنا  رد  دـنراد  اھنیا  هک  روجنیا  دـنوریم ، دـنراد  اھنیا  هک  یھار  نیا  دـنرادن ؛ اعطق  صالخ  هار  ینعی  دـنرادن ؛

، ناراذگتسایس نازیرهمانرب ، ناراذگریثات ، ناگبخن ، دنتـسھ . یاهراچیب  مدرم  دزوسیم ؛ اھتلم  نیا  اھروشک و  نیا  مدرم  یارب  شلد  ناسنا  ناشمدرم ، هراچیب  درک . دھاوخ 

کی رد  زور  نآ  تیوـنعم . اـب  هارمھ  تیوـنعم ، اــب  هارمھ  یرــشب ، ندــمت  مـلع و  رد  ینارشیپ  سپ  بـخ ، دــننکیم . دــنراد  ییاــھراک  ناــشدوخ  دــیلپ  ثـبخ و  فادــھا  یور 

ای ١۵٠ نویلیم  ای ١٨٠  نویلیم  اب ٢٠٠  الثم  ار  یمالـسا  یروھمج  روشک  رگید  لاس  یـس  رگید ، لاس  تسیب  دینک  ضرف  متفگ  هدـش - مھ  شخپ  مرظن  هب  ( - ٨) یاهعومجم

ریغ ناملـسم و   - رـشب داحآ  نیب  رد  یاهبذاج  هچ  دوشیم ؛ هچ  دـینیبب  تلادـع ؛ تیونعم و  رارقتـسا  اب  یتعنـص و  یملع و  یدام و  فرگـش  یاھتفرـشیپ  اب  تیعمج  نویلیم 

. دتفین قافتا  نیا  دنھاوخیم  دروآیم ؛ دوجوهب  ناملسم -

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

زا امـش  هکنیا  یارب  ارچ ؟ دیوشن . ندوب  رتولج  نیا  بوعرم  امـش  اما  دنرتولج  یلیخ  ام  زا  یروانف  ملع و  ظاحل  زا  اھیبرغ  زورما  هک  تسا  تسرد  دیوشن . مھ  برغ  بوعرم 

عورـش تسا  لاس  امـش ٣۵  هدرک ؛ عورـش  تسا  لاس   ٢٠٠ دراد ، اھنیا  دـننام  تاعارتخا و  عیانـص و  دراد و  هتفرـشیپ  یروانف  زورما  دـینیبیم  امـش  هکنآ  دـیتسھ . رتالاب  اھنآ 

لوا لاـس  لوـط ٣۵  رد  اـھنآ  دـینک . ادـیپ  اھتفرـشیپ  رد  ار  باتـش  نـیا  دـیورب و  هار  هـمھ  نـیا  دیاهتـسناوت  لاـس  لوـط ٣۵  رد  امـش  تـسا ؛ هلاـس  امـش ٣۵  بالقنا  دـیاهدرک ؛

زا دعب  لاس  ای ۴٠  لاس  یاکیرمآ ٣۵  دوبن . زیچ  چیھ  اکیرمآ  اھسیلگنا  غوی  ریز  زا  لالقتسا  خیرات  زا  دعب  لاس   ٣۵ اکیرمآ ؛ روشک  الثم  دندوب ؛] بقع  یلیخ   ] ناشیاھلالقتسا

هک امـش  یارب  دوب  دھاوخ  رتمک  بتارمب  اھنآ  یدام  ندمت  رمع  دیرتولج . اھنآ  زا  بتارمب  امـش  دراد ؛ قرف  نامـسآ  ات  نیمز  بالقنا ، یزوریپ  زا  دعب  لاس  ناریا ٣۵  اب  لالقتسا ،

نیا اکیرمآ ، لالقتسا  سیلگنا و  شترا  رب  اھییاکیرمآ  یزوریپ  زا  دعب  لاس   ١٠٠ دیوشن . اھنآ  بوعرم  تایونعم . زا  یادج  الاح  دیسرب ؛ یدام  ندمت  زا  یهبتر  نیا  هب  دیھاوخب 

سدـنھم کی  ار  همـسجم  نیا  مدـید - میدـق  دـشاب ، هدرکن  اطخ  نم  یهظفاح  رگا   - دـنتخاسن اھییاکیرمآ  ار  همـسجم  نیا  هدـش . هتخاس  اـکیرمآ  فورعم  یدازآ  یهمـسجم 

نیا دـنناوتب  هـک  دـندوب  هدیـسرن  ییاـجنآ  هـب  یتعنـص  ینف و  یملع و  ظاـحل  زا  زوـنھ  اـھییاکیرمآ  لالقتــسا ، زا  دـعب  لاـس  دـص  ینعی  تخاـس . دـمآ  هـسنارف  زا  یوـسنارف 

تروصهب بتارمب  امـش  یاھییاناوت  دـیوشن . بوعرم  دـیرتولج ؛ یلیخ  امـش  تخاس . درک و  یحارط  ار  نیا  دـمآ ، هسنارف  زا  یـسدنھم  کـی  دـنزاسب ؛ ار  یدازآ  یهمـسجم 

. دینک تکرح  دیورب ، شیپ  تسا ؛ اھنآ  زا  رتشیب  هوقلاب 

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

تفرـشیپ گرزب  لحارم  هب  ار  روشک  دیتسناوت  هک  دیدوب  یناوج  لسن  امـش  هک  دیناسرب  تبث  هب  ناتدوخ  یارب  ار  راختفا  نیا  دـیناوتیم  اھامـش ، ینعی  ام  یهرود  ناوج  لسن 

یهلابند یعبت  لکـش  هب  هکنیا  یاـج  هب  هک  دـنکب  بلج  شدوخ  یارب  ار  راـختفا  نیا  دـناوتیم  زورما ، ناوج  لـسن  تسا . یگرزب  راـختفا  یلیخ  راـختفا ، نیا  دـیناسرب ؛ یملع 

ناوج لسن  یارب  دناوتیم  راختفا  نیا  دنک . شالت  دنک و  راک  دنک و  مکحم  روشک  نیا  رد  ار  یملع  تفرـشیپ  یملع و  لالقتـسا  یاھهیاپ  هتـسناوت  هنادـنمتزع  دـشاب ، نارگید 

. دشاب بالقنا  یهیلوا  یاھهرود  ام و  یهرود 

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

؟ دننکیم درـسلد  یروجهچ  دنـشاب . بقارم  نیلوئـسم  دیـشاب ؛ بقارم  میراد ؛ هدننکدرـسلد  رـصانع  روشک  لخاد  رد  ام  تسا : رطخ  تسا ، رادشھ  نم  رظن  هب  هک  یزیچ  نآ 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 63 
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کی اھنیا  دیـسانشیم . همھ  هک  دنتـسھ  یـصخشم  زکارم  دـننکیم ، یفرعم  ایند  رد  ار  یملع  تفرـشیپ  یاھـصخاش  هک  یملع  زکارم  ـالاح  دـننکیم . یفن  ار  اـھیدوجوم 

، دننکیم راکنا  ار  اھدرواتسد  نیا  یمسر  ریغ  یمسر و  یاھنوبیرت  رد  ای  هلجم ، همانزور و  رد  ای  روشک ، لخاد  رد  تارضح  نیا  یمالسا ، یروھمج  عفنهب  دنھدیم  یتداھش 

یاھتفرشیپ تسا ، تیعقاو  هتفرشیپ  یونان  تسا ، تیعقاو  یداینب  یاھلولس  تسا . تیعقاو  تسین ، مھوت  نیا ] . ] میفنشیم تاقوا  یھاگ  هک  دنرمـشیم ! مھوت  ار  اھنیا 

یلاکـشا دـشیم  رکنم  یـسک  رگا  نیا ، زا  لبق  لاس  هدزناش  هدزناپ  دودـح  یزور ، کی  الاح  دـنوشیم . رکنم  اھنیا ] اما  [ ؛ دـننادیم ار  نآ  ایند  یهمھ  تسا ؛ تیعقاو  یاهتـسھ 

یروانف ملع و  یهداج  رد  عیرس ، میظع ، تکرح  کی  رد  ناریا  هک  دننادب - دیاب  هک  یزکارم  ینعی   - دننادیم ایند  یهمھ  زورما  اما ] [ ؛ دنتشادن ربخ  دوب ، راک  عورش  نوچ ] ، ] دوبن

اقآ [ » دنیوگب هک  نیا  [ ؛ هدنیآ زا  یدرسلد  مھ  لاح ، زا  یدرـسلد  مھ  دننک ؛ درـسلد  ار  ام  یاھناوج  دنیایب  یناسک  تقونآ  دننادیم ، ایند  یهمھ  ار  نیا  دنکیم ؛ تفرـشیپ  دراد 

، دھدب ماجنا  یداتسا  تسا ؛ تنایخ  دھدب ، ماجنا  یریدم  تسا . تنایخ  دنکب ، سکرھ  تسا . تنایخ  اھنیا  تسا ، هدننکدرـسلد  اھنیا  هچ »؟ یارب  هک ؟ یارب  دراد ؟ هدیاف  هچ 

. تسا یلم  سومان  هب  تنایخ  تسا ، روشک  هب  تنایخ  تسا ؛ تنایخ  دھدب ، ماجنا  یاهلجم  همانزور و  یهدنسیون  تسا ؛ تنایخ 

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

ار نیمھ  تسا ، تسرد  نیا  بخ  ایند ، رد  ار ] ناریا   ] مھدفھ یهبتر  ای  مھدزون  یهبتر  دندرک  رکذ  هک  یدانتسا  یاھهاگیاپ  نیا  تسا . تفرشیپ  تعرس  یهلئـسم  هتکن  کی 

ضرع زتنارپ  رد  اجنیا  مھ  نیا   - دننکیم راکنا  ارچ  هک  دوشیم  خلت  نامتاقوا  دنک  راکنا  مھ  سکرھ  مینکیم ، راختفا  مھ  یلیخ  میوریم ؛ شیپ  ملع  نادیم  رد  میراد  ام  دنیوگیم ،

، دنیوگیم هک  یملع  یاھتفرـشیپ  نیا  دنیوگیم  دننکیم ؛ ینارنخـس  اھوجـشناد  یارب  اھهاگـشناد  رد  دنوریم  هنافـساتم  دنایھاگـشناد ، مھ  ناشدوخ  هک  اھیـضعب  منکب ؛

ام رگید  هکنیا  هدـش ؛ رـشتنم  اـیند  رد  نیا  دـنکیم - ینارگن  زاربا  ناریا  یملع  تفرـشیپ  زا  یتسینویھـص  میژر  یتاـقیقحت  زکرم  تـسا ؟ غورد  یزیچ  هـچ  بـخ ، تـسا ! غورد 

هک یملع  یاھتفرـشیپ  نیا  ریخن ،  » دـنیوگیم دـنوریم  دـینک . داـمتعا  وا  فرح  هب  ـالقا   - دـیوگیم دراد  تسا ؛ یتسینویھـص  میژر  تـسا ، امـش  داـمتعا  دروـم  هـکنیا  میتـسین ؛

دیاـبن هک  ار  نیا  میبـقع ! میراد ، هک  یتفرـشیپ  نیمھ  دوجو  اـب  اـم  اـھتنم  تسا - بوخ  مھ  شتعرـس  دراد ، دوـجو  کـشالب  یملع  تفرـشیپ  هن ، تسین » تسرد  دـنیوگیم 

عورش هک  تسا  لاس  ای ١۴٠  دودح ١٣٠  نالا  اکیرمآ ، رد  دیدج  یاھیروانف  نیا  الثم  الاح  دنتشادهگن . بقع  لاس  یاھلاس  ار  ام  میبقع ! یلیخ  ام  مینک ؛ شومارف  نامدوخ 

ناشدوخ یاپ  یور  اھییاکیرمآ  دـعب ، هب  اجنآ  زا  دـندرکیم ؛ دراو  اـپورا  زا  اـھییاکیرمآ  تقونآ ، اـت  هدوب ؛ ای ۶۵  ات ۶۴  لاس ١٨۶٠  هک  اکیرمآ  یلخاد  یاـھگنج  زا  دـعب  زا  هدـش ؛

یتقو تسا ؛ یروجنیا  مھ  ملع  و  دنتـسھ ! ولج  ام  زا  لاس  ای ١۴٠   ١٣٠ دنتـسھ ؛ ولج  ام  زا  لاس  سپ ١۵٠  بخ ، یلیخ  دیدج . یاھیروانف  هب  دندرک  عورـش  دنداتـسیا و 

ادـیپ هخرچود  کی  اقافتا  رفن  کی  دـیوریم ، هار  رگیدـمھ  اب  دـیراد  رفن  ود  امـش  متفگ  ماهدز ؛ لاثم  اھراب  نم  دوشیم . فعاـضم  تعرـس  مود  مدـق  تفر ، ولج  مدـق  کـی  ناـسنا 

هک یتقونآ  هخرچود ؛ هب  دیـسریم  امـش  لیبموتا و  کی  هب  دسریم  داتفا ، ولج  هک  هخرچود  اب  وا  دعب  دتفایم ؛ ولج  یاهلـصاف  کی  اب  دنزیم و  ولج  امـش  زا  اعبط  بخ ، دـنکیم ؛

ادیپ شیازفا  زورهبزور  تعرس ، بترم  دتفایم ؛ ولج  وا  بیترت  نیمھ  هب  تسا . هخرچود  ربارب  نیدنچ  لیبموتا  تعرس  بخ  هدیسر ؛ لیبموتا  هب  وا  دیدیسر ، هخرچود  هب  امش 

تعرـس درک ، هریخ  مھ  ار  اـیند  مشچ  هکنآ  میھدـب . تیمھا  یلیخ  تفرـشیپ  تعرـس  نیا  هب  دـیاب  اـم  دراد . دوـجو  هلـصاف  نیا  دوـشیم . داـیز  زورهبزور  هلـصاف  نیا  دـنکیم و 

هتبلا دوب ؛ مھ  تسرد  ربارب ! هدزیس  تسا ؛ ایند  طسوتم  ربارب  هدزیس  شایملع - تفرشیپ  ینعی   - ملع رد  یمالسا  یروھمج  تفرشیپ  تعرس  دنتفگ  هک  دوب  ام  تفرـشیپ 

ار تعرـس  نیا  دیاب  ام  بخ ، تسین . ام  یاھفرح  اھنیا  دـناهتفگ ؛ یللملانیب  یاھهاگیاپ  نامھ  مھ  ار  اھنیا  تسا . لبق  لاس  راھچ  هس  لام  نیا  تسا ؛ ردـقچ  منادـیمن  نالا 

. تسا مھم  مھ  تفرشیپ  تعرس  نیاربانب  مینامیم . بقع  دش ؛ دھاوخ  هچ  تسین  مولعم  رگید  تقونآ  دش ، مک  تعرس  نیا  داتفا و  رود  زا  ملع  تفرشیپ  رگا  مینک . ظفح 

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٩۴ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

، دـشاب تلم  لالقتـسا  یلم و  تزع  لابند  هب  یروانف ، تفرـشیپ  ملع ، تفرـشیپ  لابند  هب  یداصتقا ، شیاشگ  یعامتجا ، تلادـع  مدرم ، هافر  لابند  هب  سلجم  هچنانچ  رگا 

نیا رد  وا  یراذـگلیر  دـشاب ، یرگیفارـشا  نایرج  تیمکاح  لابند  دـشاب ، اـکیرمآ  بوعرم  دـشاب ، برغ  بوعرم  سلجم  رگا  دوب ؛ دـھاوخ  اھفدـھ  نیا  تمـس  هب  وا  یراذـگلیر 

. درک دنھاوخ  تخبدب  ار  روشک  دوب ؛ دھاوخ  اھتھج 

ىربھر  / ١٢/٢٠/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

: هملک یعقاو  یانعمهب  دش ؛ دھاوخ  اقآ  دربب ، شیپ  ار  ملع  دزادرپب و  ملع  هب  رگا  روشک  دوشب . فقوتم  میراذـگب  دـیابن  ار  یملع  شھج  ام  تسا . یملع  شھج  مود  تیولوا 

ام تاـعجارم  عجرم  اـھنآ  هکنیا  هن  میـشاب ، اـھتلود  اـھروشک و  تاـعجارم  عجرم  اـم  هک  میھاوخیم  ار  نیا  رگا  میھاوخیم ، تزع  رگا  میھاوـخیم ، تردـق  رگا  (. ٧) ناطلس ملعلا 

ار و ملع  دوجوم  یاھزرم  زا  روبع  ار و  ملع  یهلئسم  نیا ، زا  لبق  لاس  هدزناپ  هدراھچ  دودح  هدنب  تسا . یلمع  نیا  تسا و  نکمم  نیا  و  مینک ؛ تیوقت  ار  ملع  دیاب  دنشاب ،

. هدش هک  دننکیم  فارتعا  همھ  هدش ؛ هک  دـینکیم  هظحالم  زورما  دوشیمن . دـنتفگ  نویزیولت  رد  دـندمآ  اھیـضعب  دوشیمن ؛ دـنتفگ  یاهدـع  کی  مدرک ؛ حرطم  ار  یملع  راکتبا 

ات دنک  ادیپ  همادا  اھلاس  دیاب  تفرشیپ  تعرس  نیا  میبقع ، یلیخ  نوچ  ام  هتبلا  دوب ؛ رتشیب  ربارب  نیدنچ  ایند  یملع  تفرشیپ  تعرس  طسوتم  زا  روشک  تفرشیپ  تعرس 

اھربخ رد  زورید  ای  زورما  دندرک . ضارتعا  یاهدع  کی  اما ]  ] مداد رادشھ  نم  مھ  ار  ندش  مک  نیا  هدش ؛ مک  نالا  دوب و  رتشیب  تعرـس ] نیا   ] نکل مدـقم . طخ  نآ  هب  میـسرب 

مھ اھیـضعب  میتـفگ ، نامتبحـص  رد  نیا  زا  لـبق  هاـم  تفھ  شـش  دودـح  دـیاش  اـم  ار  نیا  دـینیبب ! هدـش ؛ مک  یملع  تفرـشیپ  تعرـس  هک  هـتفگ  موـلع  ریزو  هـک  مدـناوخ 

تیدج اب  یملع  تفرـشیپ  یتسیاب  دوشب ؛ مک  میراذگب  دیابن  هدش . مک  ملع ]  ] تفرـشیپ تعرـس  هک  دیوگیم  دراد  مولع  ریزو  نالا  نکل  دـندرک  ضارتعا  دـماین و  ناشـشوخ 

رد تسا - دایز  رایـسب  شلوصحم  هدروآرف و  اما ]  ] تسا کدـنا  شایراذگهیامرـس  هک   - هیاپشناد داصتقا  تقونآ  میدرک ، لابند  ام  ار  یملع  تفرـشیپ  رگا  دوشب . لاـبند  ماـمت 

. تفرگ دھاوخ  رارق  ام  رایتخا 

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

یدادعتـسااب نایوجـشناد  مھ  دـندوب ، یبوخ  دـھعتم و  دـیتاسا  مھ  هاگـشناد ، نیا  رد  تشاد ؛ دوجو  هاگـشناد  بالقنا ، زا  لبق  توغاط ، نارود  رد  روشک  نیا  رد  لاس  هاـجنپ 

یاـھناوج رگید ، دـندوب  یناریا  یاـھناوج  لاـحرھهب  دـندوب ، هک  ییاـھنامھ  نـکل  دوـب ]  ] زورما زا  رتـمک  یلیخ  یبـسن  ظاـحل  زا  دوـب ؛ مـک  زورما  هـب  تبـسن  دادـعت  ـالاح   - دـندوب

نانیمطا دـنناوتب ، هک  دـندرکیمن  رواب  نوچ  ارچ ؟ درادـن . دوجو  ناریا  رد  لاـس  هاـجنپ  نیا  لوط  ماـمت  رد  یملع  ون  یهدـیدپ  کـی  یملع ، تکرح  کـی  یلو ] - ] دـندوب دادعتـسااب 

ام نانمشد  یروانف . یروآون  یملع ، یروآون  میراد ؛ یروآون  کی  روشک  رد  یزور  رھ  ام  زورما ، تلم . ناھذا  رد  دندوب  هدرک  قیرزت  ار  ینانیمطایب  نیا  ناشدوخ ؛ هب  دنتشادن 

الاح تسا . ایند  لوا  روشک  هد  وزج  هتفرـشیپ ، یاھـشناد  زا  یددـعتم  یاھهتـشر  رد  میرحت  دوجو  اب  ام  روشک  زورما  دـنوشیم . ینابـصع  ار ، اـھیروآون  نیا  دـننیبیم  یتقو 

هک ییاھتفرـشیپ  تسھ . نارگید  شترا و  هاپـس و  رایتخا  رد  دـینکیم  هظحالم  امـش  هک  تسا  یایگنج  لیاسو  نیمھ  یماظن و  یاھرازبا  تسا ، مدرم  مشچ  یولج  هچنآ 

هب تلم  یروابان  ناریا ، رد  نمـشد  یاھرگنـس  زا  یکی  تسا . دوخ  هب  رواب  رطاخهب  یاهتـسھ ، یهنیمز  نیمھ  رد  وناـن و  یهنیمز  رد  دـناهدرک ، نوگاـنوگ  یاـھهنیمز  رد  اـھنیا 

. دوب نمشد  یاھرگنس  زا  یکی  مھ  نیا  تسا . میناوتیم » ام   » یهیحور دوخ و  هب  رواب  تلم ، ناناوج  تلم و  یزوریپ  گرزب  یاھرگنس  زا  یکی  و  دوب ، دوخ 

مالسلامھیلع  / ٠١/١١/١٣٩۵ تیبلھا  ناحادم  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

زورهبزور دـش ، دـھاوخ  رتیوق  روجنیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  تسھ ، وا  رد  ندـش  یوق  دادعتـسا  نتفای و  شرتسگ  دادعتـسا  ندـنام ، هدـنز  دادعتـسا  ردـقنیا  هک  یماـظن ]  ] نیا

وجـشناد و یاھناوج  هب  نیا ، زا  لبق  لاس  راھچ  هس  هدنب  تسا . تایعقاو  تسین ، تالایخ  میاهتفرگ  رظن  رد  هدـنیآ  زادـنامشچ  یارب  ام  هک  ییاھزیچ  نآ  دـش . دـھاوخ  رتیوق 

؛ دریگب دای  یـسراف  نابز  دیایب  دوشب  روبجم  دنک ، ادیپ  تسد  زور  نآ  یملع  یاھهزات  هب  تساوخ  یـسک  رگا  دعب ، لاس  هاجنپ  هک  دینک  یراک  دـیاب  امـش  هک  متفگ  ملع  لھا 

یتقو دـننک ، تمھ  اـھناوج  یتقو  دـش . میدوب  هتفگ  هک  یناـمھ  یملع  تفرـشیپ  یملع و  تکرح  لاـس ، هدزناـپ  هد  نیا  رد  هکنیااـمک  تسا ؛ نکمم  نیا  دوشیم ، نیا  ( ١٣)

: دراذگیم رثا  ام  یاھناوج  یاھرواب  یور  دراد  نمـشد  لاحنیعرد ، میورب . شیپ  میناوتیم  ام  دـش ؛ دـھاوخ  ناسآ  راوشد  یاھراک  یهمھ  دـننک ، تمھ  هدارا  تمھ و  نابحاص 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 64 
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تسا اھنادیم  نیا  رد  نمشد  یناور  گنج  هک  تسا  ییاھنادیم  نآ  اھنیا  درادن .» یاهدیاف  دوشیمن ، دراد ، هدیاف  هچ  اقآ  »

مالسلامھیلع  / ٠١/١١/١٣٩۵ تیبلھا  ناحادم  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

زور نآ  یملع  یاھهزات  هب  تساوخ  یـسک  رگا  دـعب ، لاس  هاجنپ  هک  دـینک  یراک  دـیاب  امـش  هک  متفگ  ملع  لھا  وجـشناد و  یاھناوج  هب  نیا ، زا  لـبق  لاـس  راـھچ  هس  هدـنب 

هک ینامھ  یملع  تفرشیپ  یملع و  تکرح  لاس ، هدزناپ  هد  نیا  رد  هکنیاامک  تسا ؛ نکمم  نیا  دوشیم ، نیا  دریگب ؛ دای  یـسراف  نابز  دیایب  دوشب  روبجم  دنک ، ادیپ  تسد 

. میورب شیپ  میناوتیم  ام  دش ؛ دھاوخ  ناسآ  راوشد  یاھراک  یهمھ  دننک ، تمھ  هدارا  تمھ و  نابحاص  یتقو  دننک ، تمھ  اھناوج  یتقو  دش . میدوب  هتفگ 

مالسلامھیلع  / ٠١/١١/١٣٩۵ تیبلھا  ناحادم  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

تایھیدب فالخرب  ار . یمالسا  ماظن  موادت  ناکما  هب  رواب  ار ، یدمآراک  هب  رواب  ار ، یمالـسا  ماظن  یدمآراک  هب  رواب  ار ، مالـسا  هب  رواب  دھدب ؛ رییغت  ار  اھرواب  دھاوخیم  نمـشد 

زا یمالـسا  ماظن  دننک . تباث  دنھاوخیم  یدنبمشچ  اب  بیرف و  اب  هعدخ و  اب  هناک  دننکیم و  مادقا  مھ  حضاو  زیچ  کی  هیلع  یھاگ  دنکیم ؛ تاغیلبت  دنکیم و  راک  نمـشد  مھ 

نیا ٣٧ رد  یمالـسا  ماظن  لاحنیعرد ، اھنیا و  لاثما  میرحت و  یتاغیلبت و  یماظن و  نیگنـس  تالمح  هدوب ؛ نیگنـس  تالمح  ضرعم  رد  مئاد  زورما ، ات  هدـش  دـلوتم  هک  یزور 

دنکیم و هاگن  زورما  نمشد  هدرک . ادیپ  تمظع  هدرک و  ادیپ  تردق  تھجهمھ  زا  هدرک ، ادیپ  دشر  تھجهمھ  زا  دنک ؛ ادیپ  فقوت  هک  تسا  هدوبن  زور  کی  ینعی  هدرک ؛ دشر  لاس 

ناشمشچ یولج  دنراد  ار  نیا  ( ١ (؛» اھبر نذاب  نیح  لک  اھلکا  یتوت   » هک هدش  لیدبت  روانت  تخرد  کی  هب  زورما  دمآ ، دوجوهب  بالقنا  لوا  هک  یکزان  کیراب و  لاھن  نآ  دـنیبیم 

، دش دھاوخ  رتیوق  روجنیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  تسھ ، وا  رد  ندش  یوق  دادعتسا  نتفای و  شرتسگ  دادعتسا  ندنام ، هدنز  دادعتسا  ردقنیا  هک  یماظن ]  ] نیا بخ  دننیبیم .

یاھناوج هب  نیا ، زا  لبق  لاس  راھچ  هس  هدـنب  تسا . تایعقاو  تسین ، تـالایخ  میاهتفرگ  رظن  رد  هدـنیآ  زادـنامشچ  یارب  اـم  هک  ییاـھزیچ  نآ  دـش . دـھاوخ  رتیوق  زورهبزور 

یسراف نابز  دیایب  دوشب  روبجم  دنک ، ادیپ  تسد  زور  نآ  یملع  یاھهزات  هب  تساوخ  یـسک  رگا  دعب ، لاس  هاجنپ  هک  دینک  یراک  دیاب  امـش  هک  متفگ  ملع  لھا  وجـشناد و 

یتقو دننک ، تمھ  اھناوج  یتقو  دش . میدوب  هتفگ  هک  ینامھ  یملع  تفرشیپ  یملع و  تکرح  لاس ، هدزناپ  هد  نیا  رد  هکنیاامک  تسا ؛ نکمم  نیا  دوشیم ، نیا  دریگب ؛ دای 

: دراذگیم رثا  ام  یاھناوج  یاھرواب  یور  دراد  نمـشد  لاحنیعرد ، میورب . شیپ  میناوتیم  ام  دـش ؛ دـھاوخ  ناسآ  راوشد  یاھراک  یهمھ  دـننک ، تمھ  هدارا  تمھ و  نابحاص 

، دـیراذگب رثا  دـیناوتیم  حادـم ، ناونعهب  امـش  تسا و  اھنادـیم  نیا  رد  نمـشد  یناور  گـنج  هک  تسا  ییاھنادـیم  نآ  اـھنیا  درادـن .» یاهدـیاف  دوشیمن ، دراد ، هدـیاف  هچ  اـقآ  »

. دینک تیوقت  یرکف  یهینب  ظاحل  زا  ار  ناوج  نیا  دیناوتیم 

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

دنچ اما  دندروآیم  یرگید  یاھهناھب  الاح  دوب ؛ نیمھ  درک  راداو  ییارآفص  هب  ام  لباقم  رد  یاهتسھ  یهیضق  رد  ار  ربکتسم  یاھتردق  هک  ییاھهزیگنا  نیرتیـساسا  زا  یکی 

یملع یهصرع  کی  هب  شدوخ  دناوتب  دشاب ، یکتم  یرگید  تردق  رھ  ای  سیلگنا  ای  اکیرمآ  هب  هکنیا  نودـب  یروشک  کی  هک  دوب  نیمھ  اھنآ  زا  یکی  دنتـشاد . یلـصا  یهزیگنا 

ور ام  رگا  هک  منئمطم  هدنب  و  دتفیب . قافتا  نیا  دنتساوخیمن  دوب و  کانرطخ  دوب ، مھم  یلیخ  ناشیارب  نیا  دنک ؛ ادیپ  تسد  یاهتـسھ ، یهصرع  لثم  یـساسح  هداعلاقوف 

. دـننکیم تسرد  لاکـشا  دـنروآیمرد و  یزاب  مھ  رگید  یملع  نوگانوگ  لئاسم  رـس  ونان ، یهلئـسم  رـس  یروانفتسیز ، لئاسم  یهیـضق  رـس  ادرف  اھنیا  اـھنیا ، هب  میھدـب 

. تسا رابکتسا  اب  یمالسا  یروھمج  یاوعد  فالتخا و  یاھهصرع  وزج  یندمت ، تفرشیپ  یداصتقا ، تفرشیپ  یملع ، تفرشیپ 

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

یمـسج و تمالـس  نیمات  یانعمهب ] ، ] تسا یعامتجا  یاھبیـسآ  ینکهشیر  یاـنعمهب ] ، ] تسا یمالـسا  یاھـشزرا  یهموظنم  یرارقرب  یاـنعمهب  ادـخ  نید  تیمکاـح 

. تسا روشک  یملع  تفرشیپ  یونعم و  یقالخا و  تمالس 

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

رتمھم نیا  مینک ؛ لاعف  یتسیاـب  ار  اـھنیا  هک  میراد  یناوارف  یهدـشنلاعف  یاـھتیفرظ  اـم  تسا . یلخاد  ینورد و  یاـھتیفرظ  ندرک  لاـعف  یجراـخ ، یراذگهیامرـس  زا  رتمھم 

هتفگ یھاگ  هن . دننک ، یراذگهیامرس  اجنیا  دنیایب  اھیجراخ  هکنیا  هب  مینک  لوکوم  ار  زیچهمھ  ام  هکنیا  اما  دشاب ، هتشاد  دوجو  نیا  رانک  رد  تسا  مزال  هتبلا  مھ  نآ  تسا .

هک ام  ناناوج  نیا  هک  متفگ  نم  دنرواین ، مھ  رگا  دـنروایب ! رگا  هتبلا ] [ ؛ دـنروایب ار  ون  یروانف  هک  میقفاوم  درادـن ؛ یبیع  بوخ ، یلیخ  دـنروآیم ؛ ار  ون  یاھیروانف  هک  دوشیم 

، جنپ وزج  اھهنیمز  زا  یرایـسب  رد  دناهدرک ، تفرـشیپ  هدـیچیپ  یروانف  یاھتخاس  یهنیمز  رد  دـناهدرک ، تفرـشیپ  یاهتـسھ  یهنیمز  رد  دـناهدرک ، تفرـشیپ  ونان  یهنیمز  رد 

یاھـشخب هک  دییامرفب  ضرف  ای  دننک ؟ حالـصا  ار  ام  یاھهاگـشیالاپ  ای  دنناسرب ؟ رتھب  دـیلوت  هب  ار  ام  تفن  یاھهاچ  دـنناوتیمن  اھنیا  دـناهتفرگ ، رارق  ایند  لوا  روشک  هد  شش ،

نیا اب  ام  دوشب ، لقتنم  اھیجراخ  اب  اـم  تـالماعم  رد  یرواـنف  نیا  رگا  هتبلا  دـننک ؟] تسرد   ] میتسھ یجراـخ  دـیدج  یرواـنف  جاـتحم  هک  تسا  اـم  زاـین  دروم  هک  ار  یرگید 

. میرادن یتفلاخم  میقفاوم و 

اھهاگشناد  / ٠٣/٢٩/١٣٩۵ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یبوخ رایسب  یاھفرح  دندومرف ، فلتخم  یاھشخب  رد  اھمناخ  نایاقآ و  هک  یبلاطم  نیا  ینعی  دندرک ؛ یبوخ  یلیخ  یاھتبحص  نایاقآ  یملع ، تفرـشیپ  یهلئـسم  یهرابرد 

نامگ تسھ  منھذ  رد  هک  روطنآ   - دش حرطم  یملع  تفرشیپ  ملع و  یهلئسم  هک  فرطنیا  هب  یهھد ٨٠  لوا  زا  ادودح  تسا . یملع  تکرح  کی  یهدـنھدناشن  نیا  دوب ؛

نآ تیفرظ  دادعتسا و  هنیمز و  نوچ  دمآ و  دوجو  هب  یتکرح  کی  هملک  یعقاو  یانعمهب  میدرک - یریگلابند  مدرک و  حرطم  ار  هلئسم  نیا  هدنب  ریبکریما  هاگشناد  رد  لوا  منکیم 

مھ زاب  هک  یتاسلج  زا  یکی  رد  تسا . دشر  تعرـس  یهلئـسم  منکیم ، هیکت  شیور  هدنب  هک  یاهلئـسم  دـش . یبوخ  رایـسب  دـشر  یملع  دـشر  تشاد ، دوجو  روشک  رد 

همادا ام  دشر  هن ،  » هک دنتـشون  همان  نم  هب  مرتحم  ریزو  مداد ؛ یرکذت  هدـش ، مک  تعرـس  نیا  هکنیا  دـشر و  تعرـس  هب  عجار  هدـنب  دـندوب ، دـیتاسا  اھهاگـشناد و  یاسور 

ثحب میراد ؛ هک  منیبیم  مراد  نم  بخ  ارچ ، میرادن ؛ یملع  دشر  ام  هک  تسین  نیا  رـس  رب  نم  ثحب  دراد ؛ همادا  دشر  منادیم  نم  دندوب . هدرک  رکذ  مھ  ار  ییاھرامآ  و  دراد »

هک ینارلیبموتا  یهقباسم  کی  رد  الثم  دینیبب ؛ میشخبب . تعرـس  ار  دشر  نیا  هکنیا  هب  میراد  جایتحا  زورما  ام  هدش . مک  ام  تعرـس  تسا ؛ دشر  نیا  تعرـس  رـس  رب  نم 

، دیتسھ طخ  رخآ  رد  رگا  اما  درادن ؛ یبیع  دـشاب  ای ٣٠٠  نامھ ٢۵٠  تتعرس ] ، ] یـشاب ولج  طوطخ  نآ  رد  رگا  یلاعبانج  دننکیم ، تکرح  ای ٣٠٠  تعرس ٢۵٠  اب  دنراد  همھ 

هـشیمھ دینکب ، تکرح  مھ  امـش  دـنکیم  تکرح  دراد  ییولج  نآ  هک  و ٣٠٠   ٢۵٠ تعرـس ]  ] اب رگا  دروخیمن ؛ ناـتدرد  هب  تعرـس ٢۵٠  رگید  دیراد ، رارق  بقع  یاھتمـسق  رد 

مھ یدانتـسا  یاھهاگیاپ  رد  هتبلا  بخ  هک   - نایاقآ زا  یـضعب  ورب . شیپ  اھنآ  اب  ماگمھ  بخ  یلیخ  یدیـسر ، ولج  یتقو  ولج ؛ یـسرب  ات  ینک  دایز  ار  تتعرـس  دیاب  دـیبقع ؛

یاھتیفرظ زا  اھنآ  هک  تسا  نیا  شتلع  نیا  مینادـیم . اـم  ار  نیا  هدرک ؛ ادـیپ  شھاـک  یملع  دـشر  تعرـس  ییاـپورا  یاـھروشک  زا  یخرب  رد  هک  دـنتفگ  مھ  نـالا  هدـش - رکذ 

فقوـتم تقوچـیھ  ملع  هچرگا  تسا ؛ موـلعم  تـسین ، تفرـشیپ  یارب  ییاـج  رگید  بـخ  دـش ، رپ  تـفرگ و  رارق  هدافتـسا  دروـم  اـھتیفرظ  یتـقو  دـندرک ، هدافتـسا  ناـشدوخ 

- تسا تلفغ  شلقادح   - لفاغ یاھتموکح  نئاخ ، یاھتموکح  دساف ، یاھتموکح  رثا  رب  لاس  داتفھ  تصش  القا  ام  دنتشاد ؛ هگن  بقع  ار  ام  میتسین ؛ روجنیا  ام  دوشیمن .

، دننکیم تکرح  دنراد  اھولج  نآ  اھنآ ]  ] هک یدشر  تعرـس  نامھ  اب  میناوتیمن  میورب ، ولج  یناھج  یهقباسم  نیا  رد  میھاوخب  رگا  ام  میبقع . ام  میدش ؛ هتـشاد  هگن  بقع 

رد ام  دـشر ، دروم  رد  هتبلا  درک . عیرـس  یتسیاب  ار  دـشر  تسھ . دـشر  منادـیم  نم  ـالا  و  منکیم ؛ هبلاـطم  نم  ار  نیا  میھدـب . شیازفا  دـیاب  ار  دـشر  تعرـس  مینک ؛ تکرح 

ام هلب ، مدوب . هدید  ار  نیمھ  دندوب ، هدروآ  یدانتـسا  یاھهاگیاپ  زا  یکی  زا  هک  یـشرازگ  رد  مھ  هدنب  دوخ  دندرک ، شرازگ  نم  هب  مھ  ریزو  یاقآ  ار  نیا  مییایند ؛ مراھچ  یهبتر 

. مینک عیرس  ار  نامتکرح  دیاب  تسین ، یفاک  نیا  اما  میتسھ ؛ مراھچ  یهبتر  رد 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 65 
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اھهاگشناد  / ٠٣/٢٩/١٣٩۵ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، دشاب ردتقم  دشاب ، هتفرـشیپ  دـشاب ، رادروخرب  یونعم  یدام و  ظاحل  زا  هک  دـشاب  یناریا  ام  دـعب  لاس  تسیب  ناریا  میدرک ، ریوصت  لوا  هک  یلکـش  نآ  هب  میھاوخیم  ام  رگا 

تاریخ و ینعی  میتفگ  هک  نیدـت  یونعم ؛ تاربم  تاریخ و  زا  مھ  یداـم ، تاربم  تاریخ و  زا  مھ   - دـشاب تاربم  تاریخ و  زا  رادروخرب  یلخاد  تیعـضو  ظاـحل  زا  دـشاب ، تزعاـب 

یھاگشناد مرتحم  یارزو  یور  داتسا و  یور  هاگـشناد و  یور  نم  هکنیا  تلع  تسا . اھهاگـشناد  رد  اھراک  نیا  یهدمع  و  ییاھراک ، کی  هب  دراد  جایتحا  نیا  یونعم - تاربم 

یارب میـشکیم  میراد  ام  هک  یتمحز  یهمھ  تسیک ؟ شود  رب  یدـمآراک  بخ ، دـنتفگ ؛ یدـمآراک  هب  عجار  ناـیاقآ  نیا  زا  یکی  ـالاح  تسا . نیا  مراد  تیـساسح  مراد و  هیکت 

شدوخ یارب  هک  نکب ، راک  ادخ  یارب  هللالیبسیف ، دھاجم  روبـص ، ملاع ، ناسنا  نآ  دنکیم ؟ ققحم ]  ] یـسک هچ  ار  یدمآراک  دیایب . دوجو  هب  یدـمآراک  نیا  هک  تسا  نیمھ 

رد اتدـمع  دوشیم ؟ تیبرت  اـجک  نیا  میتـسھ . نیا  لاـبند  اـم  تسا . وا  راـک  یدـمآراک  دـھدیم ، ماـجنا  هناعاجـش  دوـشیم و  نادـیم  دراو  تسا و  دـلب  ار  راـک  هتخودـن و  هسیک 

نآ هب  دعب  لاستسیب  ناریا  دعب و  لاستسیب  روشک  ادرف ، روشک  هک  درک  یتایصوصخ  نآ  هب  یهتـسارآ  ار  هاگـشناد  دیاب  هاگـشناد ؛ هب  ددرگیمرب  هلئـسم  سپ  اھهاگـشناد .

. تسا مھم  ردقنیا  هاگشناد  یهلئسم  دراد . جایتحا 

، تـسا مزـال  یقـالخا  طابـضنا  تـسا ، مزـال  یملع  تفرـشیپ  ماهدرک : هصـالخ  لصفرــس  دـنچ  رد  نـم  ار  تاـمازلا  نـیا  دراد ، یتاـمازلا  میتـفگ  اـم  هـک  ییاـھزیچ  نـیا  بـخ ،

. تسا مزال  تیوھ  هب  راختفا  تیوھ و  ساسحا  تسا ، مزال  یسایس  تریصب  تسا ، مزال  هاگشناد  طیحم  رد  ینید  یرادنتشیوخ 

نایوجشناد  / ١٢/٠۴/١٣٩۵ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ روشک مھم  لئاسم  رد  دییوگب ؛ ار  ناتتارظن  ار ، ناتیاھفرح  دینک ؛ نییبت  دیاب  یناسرب . دیاب  ار  فرح  تسا ، ندناسر  وت  یهفیظو  دیوگیم  ادـخ  ربمغیپ  هب  غالبلا ؛ کیلع  امناف 

. تسا روشک  مھم  لئاسم  اھنیا   - یملع تفرشیپ  یهلئسم  رد  دینک ، نییبت  یتمواقم  داصتقا  یهلئسم  رد 

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تلم نیا  یلاع  فادھا  اما  دشاب  فلتخم  بھاذم  دشاب ، فلتخم  اھنابز  تسا  نکمم  هلب ، دنریـسم . کی  یاراد  دنفدھ ؛ کی  یاراد  ددـعتم ، فلتخم و  ماوقا  اب  هچراپکی  ناریا 

روشک نیا  رد  هک  تسین  نیا  یانعم  هب  مھ  یمالسا  روشک  یوگلا  دننک . یفرعم  ایند  هب  یمالـسا  روشک  کی  یوگلا  ناونعهب  ار  زیزع  ناریا  دنھاوخیم  همھ  تسا ؛ ناسکی 

، تسھ یملع  دـشر  تسھ ، یدام  تفرـشیپ  تیونعم ، نیا  رانک  رد  اما  تسا  تیونعم  اھنیا  تسھ ، اھنیا  هن ، دنتالـسوت ؛ اعد و  هزور و  زامن و  لوغـشم  طـقف  مدرم  یهمھ 

. تسا اھنیا  یمالسا  یهعماج  تیصوصخ  تسھ ؛ یرگیفارشا  یاھهلق  اھهنومن و  ندش  هتشادرب  تسھ ، یتاقبط  یاھهلصاف  ندش  مک  تسھ ، تلادع  یهعسوت 

تلود  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هراشا مھ  رگید  ناتـسود  یـضعب   - دش دیکات  دش و  هیکت  اھنیا  دـننام  ناینبشناد و  یاھتکرـش  ناینبشناد و  داصتقا  ملع و  یهلئـسم  رب  یراتـس ، رتکد  یاقآ  یاھتبحـص  رد 

لاـبند دوشیم ، حرطم  ملع  دـیلوت  یرازفامرن و  تضھن  یملع و  مدـقم  طوطخ  نتـسکش  ثحب  هک  یتـقو  ینعی  تسا . هلاـس  هدزاود  هد  ناـمتفگ  کـی  زا  یـشان  نیا  دـندرک -

هچ  - یھاگـشناد یهعومجم  الثم  منیـشنیم و  اـجنیا  هک  تاـقوا  یھاـگ  هدـنب  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  دوشیم ، ناـمتفگ  هب  لیدـبت  اھهاگـشناد و  رد  دوشیم  هتفگ  دوشیم ،

نیا نامتفگ ، دوشیم  نیا  دـننکیم ؛ نایب  هبلاطم  ناونع  هب  ار  اـھفرح  ناـمھ  دـنراد  اـھنیا  میتفگ ، ـالثم  اـم  هک  ار  ییاـھفرح  ناـمھ  منیبیم  دـنیآیم ، داتـسا - هچ  وجـشناد ،

یروانف رد  ونان ، رد  یاهتـسھ ، لئاسم  رد  ییاضف ، لئاسم  رد  زورما  ام  دیآیم . شیپ  یملع  یاھتفرـشیپ  نیا  تقونآ  دش ، روجنیا  یتقو  تسا ؛ بوخ  نیا  تسا ، نامتفگ 

، دـش یزاسنامتفگ  یتقو  تسا . یزاـسنامتفگ  نیمھ  زا  یـشان  اھتفرـشیپ  نیا  میراد ؛ یمھم  یاھتفرـشیپ  میراد ، یداـیز  یاھتفرـشیپ  نوگاـنوگ ، دراوم  رگید  یتسیز و 

نیا زا  دننکیم  لیم  همھ  هک  دیآیم  دوجو  هب  یھارگرزب  کی  عیسو و  یهداج  کی  هناک  دیآیم ؛ دوجو  هب  یاهزیگنا  کی  همھ  رد  ینعی  داتفا ، دنھاوخ  رکف  نیا  هب  همھ  تقونآ 

دننک تکرح  هارگرزب 

تلود  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هس نآ  زا  یکی  ینعی  روشک ؛ حرطم  یهلئسم  دوشب  یروانف ، یهلئسم  ملع و  یهلئسم  هکنیا  هب  میراد  جایتحا  اعقاو  روشک  تفرـشیپ  یارب  یروانف ، ملع و  یهیـضق  رد  ام 

ام بخ  هک  تسا  یرواـنف  ملع و  یهلئـسم  نیمھ  یکی  تسا - نیا  شنیرتقـیمع  دـیاش  و   - تسا یکتم  اـھنآ  هب  زورما  روـشک  هک  یایلـصا  نوتـس  هس  یلـصا و  یهـطقن 

 - دنداتسرف نم  یارب  شرازگ  کی  یداھرف  رتکد  یاقآ  هدش . مک  نامیاھتفرـشیپ  دشر  اما ] ، ] دش یریگلابند  دش ، راک  دش ، شالت  میاهتـشاد ؛ یبوخ  یاھتفرـشیپ  دمحلا 

، دوبن دیدج  نم  یارب  دنداتـسرف  ناشیا  هچنآ  منادـیم ، هدـنب  مرادـن ، یفرح  نم  تسا . بوخ  نامدـشر  ام  هن ، هک  هدـش -] مک   ] دـشر هک  مدوب  هتفگ  ینارنخـس  رد  نم  نوچ 

وا هب  میھاوخب  رگا  ام  میبقع ؛ یدایز  غلابم  نامیابقر ، زا  ناملباقم و  یاھفرط  زا  اـم  دـینیبب  دـشر . باتـش  دوب ؛ باتـش  یهلئـسم  دـشن ، هجوت  نآ  هب  مدوب و  هتفگ  نم  هچنآ 

ات دشاب  وا  تعرس  ربارب  دنچ  هک  میورب  شیپ  یباتش  کی  اب  یتعرس و  کی  اب  دیاب  ام  دنامیم ؛ هشیمھ  هلـصاف  نیا  میورب ، شیپ  دوریم  شیپ  وا  هک  یتعرـس  اب  رگا  میـسرب ،

مک باتـش  اما ] [ ؛ تسا بولطم  نیا  دـش ، دایز  یتقو  باتـش  میتشاد . لاـس  دـنچ  ار  باتـش  نیا  اـم  تسا ؛ نیا  نم  فرح  مینزب ، ولج  وا  زا  اـنایحا  اـی  میـسرب  وا  هب  میناوتب 

باتـش ار  دشر  دیاب  ینعی  تسا ؛ نیا  تسا ، نم  هجوت  دروم  هکنیا  لاحیایلع ، تسا .] نیا   ] دـننک هجوت  نآ  هب  دـیاب  یداھرف  رتکد  یاقآ  هکنیا  تسا ؛ نیا  نم  فرح  هدـش ،

هزاوآ ایند  رد  هک  دوب  ام  دشر  تعرـس  نآ  تسین . یفاک  یداع  دشر  اما  تسا ، یعیبط  میوریم ، شیپ  مینکیم ، دشر  میراد  بخ  تسھ ، دـشر  هک  منادـیم  نم  الاو  دـیھدب ؛

هک دوب  نیمھ  رطاخهب  نیا  بخ ، دندش ؛ نارگن  ام  یملع  تفرـشیپ  زا  اھیـضعب  ایند  رد  دـندش ! نارگن  یاهدـع  کی  دـندرک ، یدوسح  یاهدـع  کی  دـش ، سکعنم  درک ، ادـیپ 

. میدرک ضرع  هک  مھ  ار  اھناینبشناد  یهیضق  دوب . یبوخ  باتش  باتش ،

تلود  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

نم ـالوا  دـیتسھ ، یھاگـشناد  - ناتـسود یهمھ   - ناـتهمھ اھامـش  دوشب . فقوتم  دـیراذگب  دـیابن  ار  نیا  ینعی  دـنک ، ادـیپ  همادا  دـیاب  مھ  یملع  تفرـشیپ  ناـمتفگ  نیا  و 

یهعومجم رھ  اب  روجرھ ، دـیتسھ ، اجرھ  دنـشاب ؛ هتـشاد  هاگـشناد  اب  دـمآوتفر  ینعی  دـننکن ؛ عطق  ار  ناشهطبار  هاگـشناد  اب  لوئـسم ، ناتـسود  هک  تسا  نیا  ماهیـصوت 

رھ هک  دوـشب  یروـج  دـینک ؛ هیکت  دـشر ، باتـش  یرازفامرن و  شبنج  نـیمھ  یملع و  تفرـشیپ  مـلع و  دـیلوت  ناـمتفگ  یهلئـسم  یور  دـیوشیم ، ورهـبور  هـک  یھاگـشناد 

. دھدب ماجنا  یتسیاب  ار  راک  نیا  هک  تسا  وا  یهفیظو  نیا  هک  دنکب  ساسحا  یرگشھوژپ  رھ  ییوجشناد ، رھ  یداتسا ،

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

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

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

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

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

هاگیاج دوب  انب  دیایب ؟ نییاپ  دوب  انب  رگم  هدماین ؛ نییاپ  نالف  یهجرد  زا  الثم  ام  یملع  هاگیاج  اقآ  هک  دـنھدیم  باوج  نم  هب  مرتحم  نیلوئـسم  الاح  ماهتفگ . ار  نیا  اھراب  نم 

راچد یملع  تکرح  نیا  رگا  دراد ، نمـشد  یملع ، تکرح  نیا  دـنیبب ؛ بیـسآ  یملع  تکرح  نیا  میھدـب  هزاجا  اـم  دـیابن  تسا . نیا  لاکـشا ، تعرـس ؛ اـب  مھ  نآ  دورب ، ـالاب 

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

لوط رد  ناوخسرد  یهنازرف  ناوج  یهعماج  رد  یدیما  کی  تسین . اھیناسآ  نیا  هب  رگید  شندرک  وفر  ندرک و  تسرد  دمآ ، دوجو  هب  نیا  رگا  روشک ؛ ناوج  یاھورین  رد  سای 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 66 
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، دندرک اھهچب  نیا  زورما  هک  ار  یتبحص  منکیم ، هسیاقم  نم  دننکیم ؛ تبحـص  دنیآیم  مینیـشنیم و  اھناوج  اب  اجنیا  هک  تسا  اھلاس  بخ   - هدرک ادیپ  دوجو  لاس  دنچ  نیا 

یهرتسگ دناهدرک ، ادیپ  قمع  دناهدش ، هتخپ  دناهتفر ، شیپ  دناهدرک ، دشر  ام  یاھناوج  هدرک ؛ قرف  نامـسآ  ات  نیمز  متفنـشیم ، اجنیا  لبق  لاس  دنچ  الثم  هک  یتبحـص  اب 

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

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

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

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

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

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

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

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

. میورب شیپ 

ناھفصا  / ٠٨/٢۶/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

اھنیا دـننام  یئزج و  کچوک و  یاھزیچ  هب  نتخادرپ  اھیزاسهیـشاح و  اھلاجنج و  اھثحب و  دـنھدب . همادا  ار  یبالقنا  یهیحور  کرابم  شیور  نیا  یتسیاب  اـم  زیزع  یاـھناوج 

، روشک یهلئـسم  یزیرهماـنرب ، یلمع و  ظاـحل  زا  و  تسا ؛ یبـالقنا  یریگتھج  روشک ، یهلئـسم  تسا ؛ یبـالقنا  یهیحور  روشک ، یهلئـسم  تسین ؛ روـشک  یهلئـسم 

لئاسم اھنیا  میاهدرک . ضرع  اھراب  مھ  ار  نیا  هک  تسا  تلم  داحآ  ماجسنا  داحتا و  میاهدرک و  ضرع  اھراب  هک  تسا  یملع  تفرشیپ  میاهدرک ، ضرع  اھراب  هک  تسا  داصتقا 

. تسا روشک  یلصا 

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

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

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

. دوب دھاوخ  ناھج  مالسا و  یایند  و 

یقرش  / ١١/٢٧/١٣٩۵ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

روجنیا مھ  لاـس  دـص  رد  تسا ؛ هتفرگ  ماـجنا  روشک  یارب  یـشالت  هچ  هک  هناـگ  یاـھلاس ٣٨ نیا  لوط  رد  بـالقنا  یاـھهمانرب  سوئر  زا  مراد  راـیتخا  رد  یتـسرھف  کـی  نم 

. دریگیمن ماجنا  لاعف  اناوت و  یاھتلود  یهلیسو  هب  یشالت 

یدراوم کی  رد  تسا - مھم  رایـسب  روشک  تفرـشیپ  روشک و  یهدـنیآ  یارب  ییانبریز  لئاسم  نیا  هک   - ییانبریز یاھهنیمز  رد  مینکیم ؛ هسیاـقم  بـالقنا  لـبقام  هب  تبـسن 

تفرـشیپ وجـشناد ، دادعت  ربارب . تصـش  ینعی  دصرد ، رازھ  شـش  ات  دصرد  رازھود  دراوم  زا  یـضعب  رد  ربارب ؛ هد  ینعی  تسا ، دـصرد  رازھ  بالقنا  نارود  رد  روشک  تفرـشیپ 

لحم نارود  اب  اکیرمآ ، طلـست  نارود  اب  توغاط ، نارود  اب  بالقنا ، زا  لبق  اب  مینکیم  هسیاقم  ار  یلم  تزع  وربآ و  یگنھرف ، میظع  ناوارف  لئاسم  ییانبریز ، یاھراک  یملع ،

تشھ زور ، تفھ  دننارذگب ، شوخ  دوب  ناشتحارتسا  لحم  هک  نایش  غاب  رد  اجنیا  دندمآیم  دندشیم  هتسخ  تقورھ  هک  تسینویھـص  رـصانع  یارب  نارھت  ندوب  تحارتسا 

هدرک ادیپ  شھج  تسا ، هدرک  تکرح  تسا ، هدرک  تفرشیپ  روشک  نآ . اب  مینکیم  هسیاقم  ار  نیا  دندرگرب ؛ دننامب و  زور  هد  زور ،

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

زورما دوب ، رفن ]  ] رازھ یاهدرخوتسیود  روشک  نایوجشناد  یهمھ  بالقنا ، لوا  تسا ؛ هدش  ربارب  نایوجشناد ٢۵  دادعت  نونکات ،]  ] بالقنا لوا  زا  یروانف ، ملع و  یهنیمز  رد 

. رگید ناوارف  یروانف  یملع و  یاھتیلاعف  و  هدش ؛]  ] ربارب هدزناش  یملع  تالاقم  دنتسھ ؛ لیصحت  لوغشم  روشک  رد  وجشناد  نویلیم  جنپ  کیدزن 

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

دناوتیم دناسرتب ، ار  نمشد  دنک ، تسرد  هتفرشیپ  حالـس  دنک ، تسرد  یماظن  حالـس  روجنآ  دنک ، تسرد  امیپاوھ  روجنآ  دنک ، تسرد  کشوم  روجنآ  دناوتیم  هک  یناوج 

ارچ دربب ؟ شیپ  دھدب و  تفرـشیپ  رگید  عوضوم  نالف  ای  وردوخ  دیلوت  یارب  ار  نیـشام  دناوتیمن  ناوج  نیا  دناسرب ، دصرد  تسیب  هب  دصرد  مینوهس  زا  ار  مویناروا  یزاسینغ 

اھراک یلیخ  اھراک ؛ نیا  یارب  تسا  هدامآ  یناریا ، یهدرکلیصحت  دادعتسااب و  داوساب و  ناوج  لاعف  رکفتم و  زغم  ام ، یناسنا  یورین  دراد ؛ ار  شاییاناوت  ام  ناوج  دناوتیمن ؟

یهنـشت ام  یاھهاگـشناد  دـننک . زاب  دـننک و  لح  دـنناوتیم  ار  ام  لکـشم  گرزب و  یاھهرگ  زا  یرایـسب  اـھناوج  اـھناوج ، یارب  مینک  زاـب  ار  نادـیم  میھدـب . ماـجنا  میناوتیم  ار 

یماظن یاھشخب  رد  هتفرگ ؛ ماجنا  مھ  یرادقم  هتبلا  مدرک ، هیصوت  ار  هاگـشناد  تعنـص و  یراکمھ  لبق ، لاس  دنچ  زا  هدنب  دنتـسھ . ام  یتعنـص  یاھهاگتـسد  اب  یراکمھ 

یارب مھ  تسا ، بوـخ  اھهاگـشناد  یارب  مھ  نـیا ] [ ؛ دـننک کـمک  دـنناوتیم  اـم  یاھهاگـشناد  روـجنیمھ . رگید  یاھـشخب  زا  یـضعب  رد  تـسا ، هـتفرگ  ماـجنا  بوـخ  یلیخ 

. تسا بوخ  ام  عیانص  یارب  مھ  تسا ، بوخ  ملع  تفرشیپ 

شترا  / ٠١/٣٠/١٣٩۶ نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

بیرق تدم  نیا  مامت  رد  دنزادنایم ؛ راک  هب  ار  ناشفلتخم  یاھهاگتـسد  دننکیم ، ینمـشد  دننکیم ، رکف  دـننکیم ، ریبدـت  هکنیا  رد  تسین ؛ یدـیدرت  چـیھ  اھنیا  ینمـشد  رد 

هظحالم مدآ  نالف  زا  دـنفلاخم ، مدآ  نالف  اب  دـنقفاوم ، مدآ  نالف  اب  مییوگب  هکنیا  دـناهدرک . ار  اھینمـشد  نیا  هدوب ، راـک  رـس  یتلود  رھ  هدوب ؛ اھینمـشد  نیا  لاـس ، لـھچ 

. تسھ مھ  زورما  اـت  دوب ، اھینمـشد  نیمھ  مدرک ، ادـیپ  یتیلوئـسم  هدـنب  هک  ماـما  تلحر  زا  دـعب  دوـب ، اھینمـشد  نیمھ  هیلعهللاناوـضر )  ) ماـما ناـمز  ریخن . دـننکیم ،

هتسناوت ار  اھینمشد  نیا  یولج  هک  یزیچ  نآ  هدوب . اھینمـشد  نیا  لاوحا  نیا  یهمھ  رد  و  دنتفر ، دندمآ ، فلتخم  یاھهقیلـس  اب  فلتخم ، یاھقاذم  اب  فلتخم  یاھتلود 

؛ هدوب اھنیا  دننام  ییاپورا و  یاھروشک  یـضعب  اکیرمآ و  لاثما  اکیرمآ و  یهناتردقربا  رـشت  زا  ناریا  تلم  یریذپانریثات  ناریا ، تلم  یگداتـسیا  ناریا ، تلم  رادتقا  دریگب ، تسا 

شترا هک  تسا  امـش  یهدھع  هب  شمھم  شخب  کی  دنک - ادیپ  همادا  رادتقا  نیا  هیحور ، نیا  تلاح ، نیا  دیاب  هک   - دنک ادیپ  همادا  دـش  انب  رگا  نیا  و  دـنک ؛ ادـیپ  همادا  دـیاب  نیا 

رایـسب شخب  تسا ، اھنیا  دننام  شزومآ و  گنھرف و  هب  طوبرم  رـصانع  هب  طوبرم  یاهدمع  شخب  تسا ، نویداصتقا  هب  طوبرم  یاهدمع  شخب  دـیتسھ ، یمالـسا  یروھمج 

؛ دنھدب مھ  تسد  هب  تسد  دیاب  همھ  دنتسھ . روشک  رد  اھنیا  دننام  یملع و  تفرـشیپ  ملع و  تاقیقحت و  یملع و  یاھراک  یدصتم  هک  یناسک  هب  تسا  طوبرم  یمھم 

. هدرک کمک  زورما  ات  هکنانچمھ  درک ، دھاوخ  کمک  مھ  لاعتم  یادخ 

نایگنھرف  / ٠٢/١٧/١٣٩۶ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

راک لوغـشم  دـناهدمآ ، دـننک ، راک  هچ  هک  دـناهدش  دـلب  دـناهتفرگ ، دای  دـناهتفر ، شیپ  یاهفرحینف  رد  دـناهدرک ، راک  ناتـسرنھ  هب  طوبرم  تالیـصحت  رد  هک  دنتـسھ  اھیلیخ 

یرتکد کردم  هدیـشک و  تمحز  هک  نآ  ای  تسا  رتھب  نیا  دننکیم ؛ تمدـخ  هعماج  هب  دـنراد  مھ  دـنباداش ، یحور  ظاحلزا  مھ  تسا ، نیمات  ناشیدام  یگدـنز  مھ  دـنندرک ؛

ناونعهب ورب  دنیوگب ]  ] هک هرادا  نالف  رد  ای  هاگتـسد  نالف  رد  شزرامک  یحطـس  راک  کی  دنکب ، ادـیپ  مھ  یراک  رگا  ای  دـنکیمن ، ادـیپ  راک  اجنآ ، هتـسشن  راکیب  اما ] ، ] هتفرگ مھ 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 67 
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. تسا اطخ  ییارگهاگشناد  ندیشک ؟ تمحز  همھنیا  ندناوخ و  سرد  همھنیا  دراد  یشزرا  هچ  نیشنب ! اجنآ  اھنیا  دننام  ای  رواشم  الثم 

مھ تفرـشیپ  هللادـمحب  میوـگیم و  مراد  تسا  اـھلاس  نم  ار  نیا  تسین ؛ داـیز  میورب ، شیپ  ملع  یهنیمز  رد  هچرھ  مـیراد ؛ قـیقحت  هـب  زاـین  مـیراد ، مـلع  هـب  زاـین  اـم  هـلب ،

هب جایتحا  اھنیا  هک  دراد  دوجو  راک  نارازھ  هن ، دنادب ؛ هاگشناد  ار  شدوخ  فدھ  ناتـسریبد ، ای  ناتـسبد  رد  دراذگیم  ار  شیاپ  یـسکرھ  هک  تسین  نیا  شیانعم  اما  میاهدرک ،

تورث تسا ، ام  یاھتورث  اھنیا  میربن ؛ دای  زا  ام  ار  اھنیا  درادن . زاین  ار  یھاگـشناد ]  ] مزال دادعتـسا  قوش و  روش و  نآ  درادن ، نیگنـس  یهنیزھ  نآ  هب  جایتحا  درادن ، هاگـشناد 

- هریغ ینف و  یاھهنیمز  رد  تعنـص ، یاھهنیمز  رد  رنھ ، یاھهنیمز  رد  یاهنیمز : رھ  رد   - دـسرب ییاج  کی  هب  دـنکب و  راک  یاهفرحینف  رد  دـناوتیم  هک  یناوج  نیا  تسا . ام 

. دوشب هدافتسا  وا  زا  دیاب  تسا ؛ روشک  لام  نیا  تسا ، یلم  تورث  نیا 

١٣٩۶/٠٢/٢٠ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  یرادساپ  تیبرت  یرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

دنداتـسرف مدآ  دـیدید ، تسا . اھنآ  بضغ  ظیغ و  دروم  مھ  ام  یملع  تفرـشیپ  تسا ؛ رادـتقا  یهیام  مھ  ملع  منکب . ضرع  مھ  ار  اھنآ  دراد ، دوجو  مھ  رگید  یهنومن  هس  ود 

ملاع ملع و  دننکب . رورت  ار  اھنآ  دـنیایب  هک  دـنداد  لوپ  اھرودزم  هب  دـندرک ، ادـیپ  ار  ناشیاھریـسم  دـندرک ، ییاسانـش  هناد  هناد  ینعی  دـندرک ، رورت  ار  ام  یاهتـسھ  دنمـشناد 

. دروآیم بضغ  ظیغ و  هب  ار  اھنآ  هک  تسا  ییاھزیچ  یهلمجزا 

یماظتنا  / ٢۶/٠۶/١٣٩۶ مولع  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

یاھتمعن رامش  رد  تینما ، روشک . رد  مظن  تینما و  ظفح  تیلوئسم  دیاهتفرگ ؛ رارق  تیلوئسم  نآ  یارجم  رد  امش  هک  تسا  یتیلوئسم  تیمھا  هب  هجوت  تسا ، مھم  هچنآ 

دوجو روشک  نآ  رد  یناـسنا  تفرـشیپ  یقـالخا و  تفرـشیپ  یلمع ، تفرـشیپ  یملع ، تفرـشیپ  ناـکما  تشاد ، دوجو  یروـشک  رد  تینما  رگا  تسا . راـگدرورپ  لوا  یهجرد 

ار تلم  روشک و  تداعس  یساسا  لماع  نیا  هک  دیاهتفرگ  میمصت  امـش  تسا . راوشد  رایـسب  ای  تسین  ریذپناکما  اھنیا  زا  مادکچیھ  دوبن ، تینما  رگا  اما ] [ ؛ تشاد دھاوخ 

ار تیلوئسم  نیا  هللااشنا  هک  درک  دھاوخ  کمک  امش  هب  امش ، ینامسج  یونعم و  ناوت  امش و  دنلب  تمھ  تسا . یمھم  رایـسب  تیلوئـسم  مدرم ؛ نیا  یارب  دینک  نیمات 

. دیھدب ماجنا 

یماظتنا  / ٢۶/٠۶/١٣٩۶ مولع  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

ناشن ناشدوخ  زا  یترارش  کی  زور  رھ  ماجرب ،»  » هب موسوم  یاهتسھ  دادرارق  یاهتسھ و  تارکاذم  یهیضق  نیمھ  رد  ار ! هطلس  ماظن  نارـس  تحاقو  دینک  هظحالم  امش 

، اھناطیش نیرتثیبخ  اتقیقح  تسا . گرزب  ناطیش  اکیرمآ  دومرف : هک  ار  ماما  شیامرف  تحص  دننکیم  تابثا  دنھدیم و  ناشن  دوخ  تنطیش  زا  یاهولج  کی  زور  رھ  دنھدیم ،

یاـھزاین رطاـخهب  ناریا  تلم  تسا . یاهدـشلح  نشور و  ـالماک  یهلئـسم  کـی  اـھمیرحت  یهلئـسم  هک  دـینادب  زیزع  یاـھناوج  امـش  تسا . اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  میژر 

زا یاهتـسھ و  تاناکما  زا  هک  یقرب  یورین  تاواگم  رازھ  تسیب  لقادـح  هب  میراد  جایتحا  رگید  لاس  دـنچ  ات  ام  تسھ . هدوب و  یاهتـسھ  تیلاعف  لابند  هب  روشک ، زیمآحـلص 

اـم و نیــصصختم  هکیروـطنآ  دـیآیم ، تـسدهب  یاهتــسھریغ  یاھهاگتــسد  زا  هـک  یژرنا  زا  یرادــقم  نآ  زا  ریغ  دــیایب . تـسد  هـب  دوـشب و  هدافتــسا  یاهتــسھ  یورین 

نیا رد  یلمع  یملع و  مادقا  لابند  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اذـل ] [ ؛ دـیایب تسد  هب  یتسیاب  یمتا  تاناکما  هار  زا  تاواگم  رازھ  تسیب  دـندرک ، هبـساحم  ام  نارظنبحاص 

یهدحتم تالایا  میژر  تشادن . یروشک  چیھ  یتلم و  چیھ  یارب  یرطخ  چیھ  یررض ، چیھ  هک  رطخیب  ررضیب و  راک  کی  حیحـص ، راک  کی  عورـشم ، راک  کی  درک ؛ تکرح  هار 

، یملع ظاحلزا  هچ   - دننک تفرـشیپ  اھتلم  دـھدیمن  هزاجا  تسین و  یملع  تفرـشیپ  هب  لیام  تسا و  نارگن  رگید  یاھتلم  یهمھ  تلم و  نیا  یملع  تفرـشیپ  زا  هک  اکیرمآ 

هجیتن نیا  هب  روشک  نیلوئسم  درک . لیمحت  ار  یاهناملاظ  یاھمیرحت  یمالسا ، یروھمج  حیحـص  عورـشم و  تکرح  نیا  لباقم  رد  یداصتقا - ظاحلزا  هچ  یلمع ، ظاحلزا  هچ 

یهمھ اـھرارق ، یهمھ  مغریلع  زورما  دـندرک . ار  راـک  نیا  دوشب و  هتـشادرب  اـھمیرحت  هکنیا  یارب  دـننک ، رظنفرـص  دوخ  قح  نیا  زا  یـشخب  زا  دـننک و  هرکاذـم  هک  دندیـسر 

الماک هناملاظ ، الماک  دروخرب  کی  تارکاذـم ، یهجیتن  اـب  تارکاذـم و  نیا  اـب  اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  میژر  دروخرب  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  هک  یناوارف  یاـھثحب  یهمھ  اھدـھعت ،

میژر نارادمدرس  هب  دیاب  نیلوئسم  دننک ؟ راکهچ  دیاب  نیلوئسم  دنکب ؟ راکهچ  دیاب  ناریا  تلم  نمشد ، یهنامصخ  تکرح  نیا  لباقم  رد  تسا . هنایوگروز  الماک  هنابآمردلق و 

، مالـسا تکرب  هب  ناریا  تلم  هک  دننک  تابثا  دیاب  دناهداد ؛ لیکـشت  ار  ردتقم  تلم  کی  مدرم ، نیا  دنایکتم و  ناشدوخ  مدرم  هب  هک  دننک  تابثا  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  دساف 

یهنادنمتردق هنادنمتفارـش و  عضاوم  رب  ناریا  تلم  دننادب  دیاب  اھییاکیرمآ  دنھدب . ناشن  دیاب  دننک ، تابثا  دـیاب  ار  نیا  دـنکیمن ؛ شنرک  اھتردـق  لباقم  رد  دوریمن ، روز  راب  ریز 

ار ناـمتکرح  اـم  درادـن . ینعم  ناریا  یمالـسا  یروـھمج  سوماـق  رد  ینیـشنبقع  دراد ، طاـبترا  روـشک  یلم  عفاـنم  هـب  هـک  یمھم  لـئاسم  راـک  رد  داتـسیا . دـھاوخ  دوـخ 

دھاوخن باوج  ناریا  یمالـسا  یروھمج  رد  دھدب ، باوج  رگید  یاجرھ  یبآمردلق ، ییوگروز و  هک  دنادب  دـنک و  ساسحا  ار  نیا  دـیاب  نمـشد  داد . میھاوخ  همادا  هنادـنمتردق 

دسفم و دساف و  نیلوئسم  تسا . اھنیا  ینمشد  جامآ  رتشیب  تسا ، رگید  یاھتلم  شخبماھلا  نوچ  تسا و  هداتسیا  ردتقم  تماقتسار و  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  داد .

ناریا تلم  دننکیم . مھتم  ییوگغورد  هب  ار  ناریا  یمالسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  دنتسیایم و  هناحیقو  دنـشکیمن ، تلاجخ  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  راکبیرف  وگغورد و 

امـش وگغورد  دومیپ . دـھاوخ  یھلا  قیفوت  هب  رخآ  ات  هناقداص  ار  هار  نیا  درک و  باختنا  هناقداص  ار  ادـخ  هار  درک ، تفرـشیپ  هناقداص  درک ، لـمع  هناـقداص  درک ، تکرح  هناـقداص 

رھ هب  ار  دوخ  عورشمان  عفانم  دننیبب و  ار  تداعس  یتخبشوخ و  دنناوتیمن  یتلم  چیھ  یارب  هک  دنتسھ  یناسک  نآ  وگغورد  دناهطلس ؛ ماظن  نارادمدرـس  وگغورد  دیتسھ ؛

رھ ماجرب ، یهیـضق  رد  دننادب ؛ ار  نیا  تسا ، هداتـسیا  مکحم  ناریا  تلم  دنتـسھ . وگغورد  دـنرگبیرف و  هک  دنتـسھ  اھنآ  دـننک ؛ نیمات  دـنلیام  اھتلم  عفانم  مغریلع  یتمیق 

هقطنم رد  هک  یتینما  نیا  دـینکیم ؛ ساسحا  ار  هقطنم  رد  تینما  تیمھا  اجنیا  دـش . دـھاوخ  هجاوم  ورهبور و  یمالـسا  یروھمج  لمعلاسکع  اب  هطلـس  ماظن  طلغ  تکرح 

میراودـیما تسا . هطبار  نیا  رد  لوئـسم  یاھورین  ناریدـم  نالوئـسم و  نموم و  ناناوج  امـش  تدـھاجم  شـالت و  تکرب  هب  نیا  تسھ و  هللادـمحب  روشک  لـخاد  رد  تسین ،

. دنک کمک  دنوادخ 

یملع  / ٠٧/٢۶/١٣٩۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

ار نآ  هک  یـسک  رھ  تسا ؛ رادتقا  ملع ، رادتقا ؛ ینعی  ناطلـس » « ؛ ناطلـس ملعلا  دـندناوخ : ار  یثیدـح  زورما  نامزیزع  یرجم  دـنکیم . دـنمتردق  ار  روشک  یملع ، تفرـشیپ 

ریز ینعی  دمآ  دـھاوخ  وا  رـس  رب  یدـنمتردق  تسد  ینعی  هیلع ،» لیـص   » دـشاب هتـشادن  ار  نآ  هک  سکرھ  تشاد ؛ دـھاوخ  ار  دـنمتردق  تسد  ینعی  لاص ،»  » دـشاب هتـشاد 

فرصت ار  ایند  یهمھ  دناهتسناوت  دناهدرک ، لیصحت  هک  یملع  رطاخهب  اھییاپورا  اھییاکیرمآ و  دینکیم ؛ هدھاشم  ار  نیا  امـش  زورما  تسا .]  ] ملع نیا  دش ؛ دھاوخ  تسد 

ار ییاھروشک  دنتسناوت  اھنرق ، ناشیضعب  یدامتم ، یاھلاس  کچوک - یاھروشک  یتح   - ییاپورا یاھروشک  زا  یرایسب  هسنارف و  سیلگنا ، اکیرمآ ، دینادیم  امـش  دننک .

یهلفاق زا  میدرک ، تلفغ  ام  دندوب . ملع  لابند  ملع ؛ رطاخهب  دندش ، طلـسم  دندرک و  ادیپ  رادتقا  اھتلم  رب  دننک ؛ ناشدوبان  دنھدب و  داب  هب  ار  اھنآ  یاھیتسھ  دننک ، فرـصت 

. مینک ناربج  ار  نیا  دیاب  ام  دنداتفا ؛ ولج  نارگید  اما ] ! ] ناشخرد دادعتسا  نیا  اب  یخیرات ، یهقباس  نآ  اب  میدنام ، بقع  ملع 

یملع  / ٠٧/٢۶/١٣٩۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

تاجن هار  یلصا  رـصانع  زا  یکی  درک و  شالت  شیارب  یتسیاب  یلیخ  رگید  یاھـشخب  رد  اما  هدش  نکهشیر  ام  روشک  رد  یلکب  یگتـسباو  یـسایس ، ظاحلزا  هناتخبـشوخ 

یاھهاگتسد دیایب . دوجو  هب  دیابن  یعنام  چیھ  یروانف  یملع و  تفرشیپ  ریسم  رد  نیاربانب  دریگیم . ماجنا  دراد  اھامش  یهلیسوهب  هک  تسا  یملع  تفرـشیپ  نیمھ  مھ 

هللادمحب یمیظع  یاھتیفرظ  دنروایب و  دوجو  هب  یملع  تفرشیپ  هار  رد  دیابن  یعنام  چیھ  اھنیا ، لاثما  یگنھرف و  فلتخم  یاھشخب  نالاعف  یمومع ، یاھهاگتسد  یتلود ،

شـشرازگ ای  موشیم  علطم  ای  موشیم ؛ هجاوم  فلتخم  لحارم  رد  اھهنومن  نیا  زا  یلیخ  اب  هدنب  و  دیدرک ، هدـھاشم  امـش  هسلج  نیا  رد  مھ  ار  شیاھهنومن  هک  دراد  دوجو 

. میورب شیپ  میناوتیم  تسا و  ناوارف  هداعلاقوف  تیفرظ ، هک  منادیم  منکیم ؛ ساسحا  یروضح  ای  مناوخیم  ار 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 68 
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یملع  / ٠٧/٢۶/١٣٩۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

؛ دوشب یزاسهیور  دوشب ، یزاسدـنور  دـیاب  مینکن ؛ افتکا  اھنیا  دـننام  ای  هدکـشھوژپ  نالف  ای  هاگـشناد  نالف  رد  یاهطقن  کرحت  هب  یملع  تفرـشیپ  یهنیمز  رد  یتسیاب  ام 

رگا هک  دـشابن  روجنیا  دـشابن . فقوت  لـباق  هک  دـیایب  رد  هیور  تروصهب  دـیایب ، رد  ناـیرج  تروصهب  یملع ؛ تفرـشیپ  ملع و  یهنیمز  رد  دوـشب  یزاـسنایرج  روـشک  رد  دـیاب 

دمآ و رگا  یتلود  لوئـسم  نالف  ای  دروایب ، دوجو  هب  یـسکن  الثم  دنک و  داجیا  یریثات  روشک  یملع  تفرـشیپ  رد  دـناوتب  تشاد ، یـصاخ  یهقیلـس  دـمآ و  تلود  نیا  هچنانچ 

یزاـسهیور هک  دـش  دـھاوخ  یتقو  نیا  دراذـگب ؛  رثا  روشک  یملع  تفرـشیپ  رد  یتیریدـم  یاھـشور  اھهویـش و  قیالـس و  یتسیاـبن  روطنیمھ . تشاد ، یرگید  یهدـیقع 

. دوشب

یملع  / ٠٧/٢۶/١٣٩۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

دروم رد  هدش ، هتفگ  ملع  دروم  رد  هک  هیلع » لیص  . » دروآیم یروخیرسوت  یـسایس ، یگتـسباو  تسا . یکانرطخ  زیچ  دش ، ضرع  هک  روطنیمھ  یـسایس ، یگتـسباو 

تـسا روـبجم  تسا ، هتـسباو  یـسایس  ظاـحل  زا  هـک  یتـلم  کـی  دوـشیم . روخیرـسوت  ناـسنا ، ینعی  هـیلع » لیـص   » اـعقاو تـسا ؛ نآ  زا  رتتخـس  یـسایس  یگتـسباو 

ام نمشد  هک  منکب  ضرع  مھاوخیم  نم  الاح  تسا ؛ یگتسباو  نیا  دض  یملع  تفرـشیپ  هک  میتفگ  بخ ، دش . دھاوخ  روخیرـسوت  دریذپب ؛ شدوخ  یارب  ار  یروخیرـسوت 

هک روجرھ  نمشد  تسا . ینابصع  نمشد  تسا ؛ ینابصع  تدشب  دیراد ، روشک  تفرشیپ  یملع و  تفرـشیپ  یارب  امـش  هک  یاهزیگنا  نیمھ  زا  ام ، تکرح  زا  ام ، رادتقا  زا 

هک یللملانیب  نارظان  یهمھ  یارب  تسا  نشور  یلیخ  تسا . نارگن  تدشب  روشک  رادتقا  شیازفا  زا  هداد و  رارق  تبقارم  دروم  اقیقد  ار  روشک  عضو  کیدزن ، رود و  زا  دـناوتب ،

کی زورما  اما ] [ ؛ میدوب نآ  نیا و  رماوا  موکحم  هداتفابقع و  دـنچ و  یهجرد  تلم  روشک و  کی  ام  تسا . هدرک  قرف  نامـسآ  ات  نیمز  زا  لـبق ، لاـس  لـھچ  ناریا  اـب  زورما  ناریا 

نیا زا  نمـشد  تسا . سوسحم  الماک  نیا  مینکیم ؛ تکرح  میراد  و  یـسایس - رادتقا  یملع ، رادتقا  [ - میتسھ  ] رادتقا یهداج  رد  تکرح  لوغـشم  ذفنتم و  راذـگرثا ، روشک 

اکیرمآ مدرم  ثحب  تسا ؛ اکیرمآ  میژر  دنکیم ، رپس  هنیس  یناریا  ناریا و  لباقم  رد  همھ  زا  شیب  هنحص  رد  هک  نآ  ینعی  مھ ، یلصا  نمشد  هتبلا  تسا . ینابـصع  تحاران و 

یمالـسا بالقنا  اما ] ، ] هدوب اھنیا  تسد  ریز  روشک  نیا  زیچ  همھ  دندوب و  روشک  نیا  بحاص  یدامتم  یاھلاس  اھنیا  دـش ؛ هراشا  هک  تسا  نامھ  مھ  تلع  تسین . حرطم 

[ مھ  ] زورما لاـم  دـندرک ؛ ییوگتشرد  دـندرک و  هئطوـت  دـندرک و  میرحت  دـندوب و  تحاراـن  دـندوب و  ینابـصع  لوا  زور  زا  اذـل  هتفرگ ؛ اـھنیا  زا  ار  نیا  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  و 

هب  - ایسآ برغ  یهقطنم  رد  ذوفن  یهلئسم  هن  دوب ، حرطم  کشوم  یهلئسم  هن  دوب ، حرطم  یاهتسھ  یژرنا  یهلئسم  هن  زور ، نآ  دش . عورش  اھراک  نیا  لوا  زور  زا  تسین ،

میاهتـسناوت اـم  بخ ، تسا . نشور  ناشهطلـس ؛] نداد  تسد  زا   ] نیمھ رطاـخهب  ندرک ؛ اوـعد  دـندرک  عورـش  اـما  دوـبن  مھ  اـھزیچ  نیا  دوـب ؛ حرطم  هناـیمرواخ - اـھنآ  لوـق 

ار اکیرمآ  تسد  یداصتقا ؛ یهطلس  یتینما ، یهطلس  یـسایس ، یهطلـس  مینک ؛ عطق  یلکب  ار  اکیرمآ  یهطلـس  روشک ، نیا  رـس  زا  ینعی  مینزب ، سپ  ار  اکیرمآ  یهطلس 

. میدرک عطق 

شترا  / ٠٨/٠٣/١٣٩۶ یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

اھـشخب زا  یخرب  هتبلا  روشک . تفرـشیپ  روشک و  لالقتـسا  اقب و  روشک و  تزع  یارب  دیتسھ  یاهریخذ  دـیتسھ ، هک  اجرھ  رد  دـیتسھ ؛ اھناوج  امـش  روشک ، یعقاو  تورث 

یاھتیلوئـسم نیرتگرزب  نیرتمھم و  زا  یکی  حلـسم ، یاھورین  یاھناوج  امـش  تسا . امـش  یهدھع  هب  نیا  هک  روشک  تینما  ظفح  شخب  هلمجزا  دـنراد ، یرتشیب  تیمھا 

هار کی  اتقیقح  هک  یھار  کی  رد  دـندرک  زاغآ  ار  یدـنلب  یاـھماگ  عقاو  رد  دـنتفرگ ، هجرد  زورما  هک  ییاـھنآ  دـنتفرگ و  یـشودرس  زورما  هک  ییاـھنآ  دـیریگیم . شود  رب  ار  روشک 

. تسا تینما  هب  فقوتم  یرگید  تفرشیپ  رھ  هک  تسا  نیا  رطاخهب  تسا ، اھـشخب  نیرتمھم  زا  یکی  تینما  مییوگیم  هکنیا  روشک . تزع  تینما و  ظفح  هار  تسا ؛ راختفارپ 

. درادن دوجو  مدرم  رد  یحور  یهنیکـس  نانیمطا و  شمارآ و  دشابن ، تینما  رگا  تسین ؛ مھ  یداصتقا  یتعنـص و  تفرـشیپ  تسین ، مھ  یملع  تفرـشیپ  دشابن  تینما  رگا 

نیا تقونآ  تسھ ، تینما  روشک  رد  یتقو  دنتسھ . دوخ  ناج  تینما  ظفح  رکف  هب  همھ  دوشیم ؛ شومارف  اھنھذ  رد  ناشخرد ، یاھنامرآ  گرزب و  یاھوزرآ  نماان ، یاضف  رد 

. دیراد هدھع  هب  یتیلوئسم  نینچ  کی  امش  روشک ؛ کی  تفرشیپ  رصانع  روشک و  کی  دشر  رصانع  یهمھ  دشر  یارب  تسا  یرتسب  کی  تسا ، یاهصرع  کی 

نایجیسب  / ٠٩/٠١/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

دیاب هک  تسا  یناوارف  یاھراک  تسا - ام  یاھفعض  هک   - اھزیچ نیا  لاغتـشا و  دیلوت و  یهنیمز  رد  میھدب ؛ ماجنا  ام  هک  تسا  مزال  یدایز  یاھراک  یداصتقا  یهنیمز  رد  زورما 

نیا زا  یلحارم  ندنارذگ  تفرـشیپ و  عورـش و  مادقا و  یزیرهمانرب و  دح  رد  زورما  اھراک  نیا  میھدب ؛ ماجنا  دیاب  هک  تسا  یدایز  یاھراک  یگنھرف  یهنیمز  رد  میھدـب ؛ ماجنا 

ناوج و یاھورین  دوب ، دـھاوخن  رود  یلیخ  زور  نآ  هللااـشنا  هک  یزور  تفرگ . دـھاوخ  ماـجنا  یھجو  نیرتھب  هب  هللااـشنا  اـھراک  نیا  یهمھ  مھ  یزور  کـی  اـما  تسا ، اـھراک 

بالقنا و یهتسجرب  یگنھرف و  یاوتحم  طلست  یگنھرف  ظاحل  زا  دننک ، فعاضم  ار  یملع  یاھتفرـشیپ  دننک ، لح  روشک  رد  ار  یداصتقا  تالـضعم  تسناوت  دنھاوخ  نموم 

هب درک  دھاوخ  ادیپ  ققحت  هللااشنا ، دـش  دـھاوخ  اھراک  نیا  دـننارتسگب ؛ هللااشنا  روشک  نیا  یایاوز  یهمھ  رد  روشک و  رـساترس  رد  ار  یمالـسا  فراعم  ینآرق و  میھافم 

. نانمشد مشچ  یروک 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

میھاوخ ضرع  دـعب  هک  یدارفا  یاھیراکتنطیـش  نیا  اھیزابشتآ و  نیا  هک   - ید مھن  زور  زا  کچوک ، یاھرھـش  رد  گرزب ، یاھرھـش  رد  روشک ، طاقن  ٰیـصقا  رد  ناریا  تلم 

نیا یلاوتم  یاھزور  یپردیپ ، تقونآ  دنتـسین ، رادربتسد  نانمـشد  نارودزم  هن ، دندید  هک  دعب  دندرک ، زاغآ  ار  تکرح  نیا  روشک  یاجهمھ  رد  دوب - هدش  عورـش  هزات  درک ،

رد فلتخم ، یاھرھـش  رد  مھدـفھ  زور  مھدزناش ، زور  مھدزناپ ، زور  مھدراھچ ، زور  ات  هاـشنامرک ، رد  نادـمھ ، رد  زاوھا ، رد  مق ، رد  مھدزیـس  زور  زا  دـش ؛ رارکت  ییاـمیپهار 

. منکیم ضرع  عالطا  یور  زا  ار  نیا  نم  درادن ؛ دوجو  ایند  یاج  چیھ  اھنیا  تسین ؛ یلومعم  ثداوح  اھنیا  زیربت . رد  ناھفصا ، رد  زاریـش ، رد  دھـشم ، رد  زاب  و  گرزب ، یاھرھش 

تـسا لاس  لھچ  نیا  و  تسین ؛ ایند  یاج  چیھ  رد  هزیگنا  نیا  اب  روش ، نیا  اب  تریـصب ، نیا  اب  مظن ، نیا  اب  نمـشد ، یهئطوت  لباقم  رد  یمدرم  مجـسنم  میظع  تکرح  نیا 

نیا تسا ؛ مالسا  دض  اب  مالسا  دربن  تسا ، ناریا  دض  اب  ناریا  دربن  تسا ، تلم  دض  اب  تلم  دربن  تسین ؛ اھنیا  دننام  لاس و  جنپ  لاس و  ود  لاس و  کی  ثحب  دراد ، همادا  هک 

داعبا و یهیقب  زا  هک  تسا  هدـشن  بجوم  تماقتـسا ، یگداتـسیا و  هزراـبم و  هب  ناریا  تلم  ندـش  مرگرـس  اـھتنم  دوب ؛ دـھاوخ  مھ  نیا  زا  دـعب  هتبلا  هتـشاد و  همادا  دربن ] ]

تلم یوربآ  یارب ]  ] گرزب یاھراک  امش  نارومام  نیمھ  دناهدروآ ، دوجو  هب  ار  یملع  یاھتفرشیپ  امش  یاھهچب  امش ، یاھناوج  نیمھ  هکلب ] ، ] دنوشب لفاغ  یگدنز  یایاوز 

. دنکیم کمک  مھ  ادخ  و  تسا ، ادخاب  تلم  کی  تسا ، طاشناب  تلم  کی  تسا ، هدنز  تلم  کی  هک  داد  ناشن  تلم  ینعی  دناهداد . ماجنا  هقطنم  رد  روشک و  رد  ناریا 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یمالسا . یروھمج  یزادنارب  دوب : نیمھ  ناشفدھ  مھ  اھنآ  اما ] [ ؛ تفگیم ار  نیا  فالخ  دروآیمن ، ور  هب  ار  نیا  اکیرمآ  لبق  تلود  هتبلا  تسا ؛ مولعم  اھنآ  ییاھن  فدھ 

...

دنریگب . یمالسا  یروھمج  زا  ار  یلم  رادتقا  یاھرازبا  هک  تسا  نیا  ناشهلیسو  دییامرفب ! هجوت  هتکن ]  ] نیا هب  تسرد  تسیچ ؟ هلیسو  بخ 

...

یهلئـسم رد  یاهتـسھ ، یهلئـسم  رد  هک  تسا  نموم  ناوج  نیا  دنریگب . ناوج  زا  ار  نامیا  نیا  دـنھاوخیم  تسا ؛ ام  نموم  ناوج  یلم ، رادـتقا  یاھرازبا  نیرتمھم  زا  یکی 

ناوج نیا  دناسرب ؛ تیاھن  هب  ار  یملع  تفرـشیپ  کی  هکنیا  ات  دشکیم  یتخـس  دشکیم ، یباوخرادیب  یملع  یاھـشخب  یهیقب  رد  نایور ، رد  ونان ، رد  یملع ، یاھتفرـشیپ 

نیا زا  دنھاوخیم  ار  هزیگنا  دنریگب ، ناوج  نیا  زا  ار  نامیا  نیا  دنھاوخیم  اھنیا  میـسانشیم . کیدزن  زا  ام  ار  اھنیا  زا  یلیخ  دنتـسھ و  ام  نموم  یاھهچب  اھنیا  تسا ، نموم 

. دنریگب ناوج 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 69 
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مق  / ١٠/١٩/١٣٩۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، تنمیب دـیدش ؛ دراو  اھامـش  تشاد ، زاین  روشک  اجرھ  اھلاس  نیا  لوط  رد  دـیدرک . لمع  بوخ  دـیدرک ؛ لمع  بوخ  دـشاب ؛ یـضار  امـش  زا  ادـخ  هک  منکیم  ضرع  مدرم  هب 

رپس هنیـس  دـنک . لزان  تلم  نیا  رب  ار  شلـضف  ار ، شتمحر  ار ، شتاقیفوت  هللااشنا  دـنوادخ  درک . لمع  بوخ  یلیخ  اـم  زیزع  تلم  دـیدش . نادـیم  دراو  تریـصب  اـب  عقوتیب ،

ار ملع  یملع . یایاضق  رد  مھ  یـسایس ، یایاضق  رد  مھ  داد ، تاجن  تلم  هک  سدقم  عافد  یایاضق  رد  مھ  داد . تاجن  ناریا  تلم  دـیداد ؛ تاجن  امـش  ار  روشک  نیا  دـیدرک ،

اھنآ یهمھ  ینعی ] ، ] دـنمدرم یاـھناوج  نیا  رتـشیب  تسھ ، یملع  تفرـشیپ  هک  ییاھهاگتـسد  نـیا  رد  مدرک ، هراـشا  هـک  روـطنیمھ  دـندرب . شیپ  امـش  یاـھناوج  مـھ ] ]

. تسا هداد  وربآ  روشک  هب  امش  روضح  دننکیم . یملع  راک  دنراد  هک  دنتسھ  امش  یاھهچب  دنمدرم ، یاھناوج 

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۶ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

دیشخب و ققحت  درک و  داھنشیپ  ار  یعامتجا  یـسایس و  ماظن  یمالـسا ، بالقنا  درک . میـسرت  دوخ  یارب  یایلوصا  یاھتـسایس  کی  یمالـسا ، بالقنا  زا  یهدمآرب  ماظن 

. دمآ دوجو  هب  بالقنا  یانبم  رب  ماظن  نیا  یارب  مھ  یلوصا  کی  درک ؛ هدایپ 

...

یاھهنیمز رد  قالخا ، یهنیمز  رد  یروانف ، یهنیمز  رد  ملع ، یهنیمز  رد  فلتخم ؛ یاـھهنیمز  رد  تسا ، روشک  تفرـشیپ  بـالقنا  یـساسا  لوصا  زا  یکی  روشک ؛ تفرـشیپ 

، دیابیم میھاوخیم و  هچنآ  اب  هتبلا  هتفرگ ؛ ماجنا  یبوخ  یاھتفرـشیپ  مھ  اھهنیمز  نیا  رد  دـنک . تفرـشیپ  دـیاب  روشک  نوگانوگ ، یاھهنیمز  رد  یونعم ، یاھهنیمز  رد  یدام ،

. مینک یط  ار  هلصاف  نآ  یتسیاب  هک  تسا  هلصاف 

بالقنا  / ١٣٩٧/٠٢/٢٣ ربھر  اب  اکنالیرس  یروھمج  سیئر  رادید 

یروـھمج دـندوزفا : دندرمـشرب و  روـشک  ود  یاـھیراکمھ  شرتـسگ  یارب  بساـنم  یاهـنیمز  ار  ناریا  یتاـقیقحت  ینف و  یملع ، یاھتفرـشیپ  یاهنماـخ  هللاتـیآ  ترـضح 

یریگیپ و یدج  روطهب  دـش ، اضما  زورما  هک  یمھافت  یاھتشاددای  دـیاب  صوصخ  نیا  رد  تسامـش و  روشک  تلود و  اب  یراکمھ  یتسود و  تیوقت  یهدامآ  ناریا  یمالـسا 

. دنوش یتایلمع 

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

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

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

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

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

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

. تسا هدرک  یبصع  هچاپتسد و  ار  نانمشد  هک  تسا 

اھهاگشناد  / ١٣٩٧/٠٣/٢٠ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا دصرددص  هدنب  دننکیم ؛ راکنا  تسا ، یللملانیب  یاھهاگتسد  دییات  دروم  هک  ار  روشک  یملع  یاھتفرشیپ  دنیوگیم و  دنـسیونیم ، مئاد  اھیـضعب  هک  مدینـش  نم  اریخا 

رد ام  تسین ؛ یبابح  یاھتفرـشیپ  دننکیم ، اعدا  یـضعب  هک  روطنآ  تسا و  یعقاو  یاھتفرـشیپ  روشک  یملع  یاھتفرـشیپ  ریخن ، منکیم ؛ در  دـصرددص  منکیم ، در  ار  فرح 

یکشزپ زا  یفلتخم  یاھشخب  رد  میاهدرک ، تفرشیپ  یروانفتسیز  رد  میاهدرک ، تفرشیپ  یاهتسھ  رد  میاهدرک ، تفرـشیپ  یداینب  یاھلولـس  رد  میاهدرک ، تفرـشیپ  ونان 

. دراد دوجو  تسا و  یعقاو  اھتفرشیپ  نیا  میاهدرک ؛ تفرشیپ  نوگانوگ  یاھشخب  زا  یرایسب  رد  میاهدرک ، تفرشیپ 

اجنآ هک  ییاھرتکد  مدوب ؛ رھـشناریا  رد  نادھاز ، رد  مدوخ  هدنب  دوب . مک  یناریا  کشزپ  میدشیم ، جراخ  هک  گرزب  یاھرھـش  زا  هک  دوب  یزور  کی  دـندرک ، هراشا  هک  روطنامھ 

تبون یبلق  یاھیرامیب  یارب  بالقنا  لیاوا  نامھ  تشاد . نوریب  رتکد  هب  جایتحا  روشک  بخ  اـما  دـندوبن  مھ  دـب  هتبلا  متفر ؛ اـھنآ ] شیپ   ] مدوخ هدـنب  دـندوب ؛ یدـنھ  دـندوب 

یروجنیا دـندرمیم ! ابلاغ  تقونآ  ات  دوب و  دـعب  لاس  هد  وا  یحارج  لمع  تبون  ناتـسرامیب ، هب  درکیم  هعجارم  یبلق  رامیب  ینعی  دـندادیم ، هلاسهد  هلاسهن ، هلاـستشھ ،

دننک سویام  دنھاوخیم  اھیضعب  ارچ  تسا . یعقاو  یاھتفرشیپ  اھتفرشیپ ، نیا  دنھدیم . ماجنا  زاب  بلق  یاھلمع  صصختم  یاھرتکد  تسدرود  یاھرھـش  رد  زورما  میدوب ؛

. داد هعسوت  ار  اھنیا  یتسیاب  اھتنم  تسا ، یعقاو  یاھتفرشیپ  اعقاو  اھتفرشیپ  هن ، ار ؟ ام  نادنمشناد  نیصصختم و  ار و  ام  یھاگشناد  یهعماج 

یملع  / ١٣٩٧/٠٧/٢۵ رترب  یاھدادعتسا  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

یگنھرف و نانمشد  ام و  یندمت  نانمشد  دیدھت  مینکن ، تفرـشیپ  یملع  ظاحل  زا  رگا  تسا . ام  یعطق  زاین  نیا  مینک ؛ تفرـشیپ  یملع  ظاحل  زا  هکنیا  هب  میراد  جایتحا  ام 

هلئـسم نیا  یور  اھراب  هدـنب  مینک . تفرـشیپ  یملع  ظاحل  زا  ام  هک  دوشیم  مک  شرطخ  ای  دوشیم  فقوتم  دـیدھت  نیا  یتقو  نآ  دوب ؛ دـھاوخ  یمئاد  دـیدھت  اـم ، یـسایس 

هاگن مھ  رظن  نیا  زا  تسا . تردق  ملع ، ناطلس ؛» ملعلا   » هک ماهدناوخ  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  مھ  اھراب  منکیم و  هیکت  نیا  یور  تسا  لاس  تسیب  بیرق  نالا  ماهدرک . هیکت 

. دنک ادیپ  شھاک  شیاھیریذپبیسآ  هک  دنناسرب  یتزع  رادتقا و  عضوم  هب  ار  روشک  دنھدب و  تفرشیپ  ار  روشک  ملع  دنناوتیم  ناگبخن  دنکیم . ادیپ  تیمھا  ناگبخن  هب 

اپورا  / ١٣٩٧/١٠/٢٢ رد  نایوجشناد  یمالسا  یاھنمجنا  هیداحتا  تسشن  هب  مایپ 

زا یمیظع  لـیخ  نوـنکامھ  یھلا  قـیفوت  هب  هـک  تـسا  نـیا  دـننادب  دـیاب  هـمھ  هـچنآ  دـیروشک . یهدـنیآ  یاھدـیما  نـیرترب  رامـش  رد  نایوجـشناد  امـش  هـک  مینادـیم  هـمھ 

 - ام زورما  نایوجشناد  دننکیم . سح  دوجو  یهمھ  اب  ار  دوخ  نھیم  رد  یروانف  شناد و  تفرشیپ  هب  تمدخ  تذل  دنمرگرس و  گرزب  یاھراک  هب  روشک  رد  زورید ، نایوجـشناد 

تین اب  هک  هاگنآ  تکرح  نیا  دننک . زاینیب  الماک  ناگناگیب  زا  ار  روشک  دندنویپب و  مودخ  نموم و  یاھهعومجم  نیا  هب  هک  تشاد  دنھاوخ  ار  تصرف  نیا  ناھج - یهطقن  رھ  رد 

زا ار  امـش  نوزفازور  قیفوت  دیـشاب . داھج  نیا  ناربھار  ناماگشیپ و  دیناوتیم  یمالـسا  یاھنمجنا  ناناوج  امـش  تسا . هللالیبسیف  داھج  دریگ ، ماجنا  ییادخ  هناقداص و 

. مناھاوخ دنوادخ 

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 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 70 
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اھهاگشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠٨ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لاثما یتیریدـم و  نوگانوگ  یاھـشخب  هچ  یزرواشک ، هچ  یداصتقا ، هچ  یتعنـص ، هچ  فلتخم ، یاھـشخب  روک  طاقن  روشک و  یاھزاین  میدرک  ضرع  هک  تسا  عفاـن  ملع  نیا 

ضرع مھ  نالا  میاهتفگ ، ار  نیا  بخ  تسا . یدربراک  عفان و  ملع  نیا ، دـنکیم .]  ] کمک نیا  دوشب ؛ نشور  یھاگـشناد  تالاقم  یھاگـشناد و  تاقیقحت  یهلیـسو  هب  اھنیا ،

دقن دوس  هک  دراد  دوجو  یمھم  یاھراک  درک . هجوت  مھ  تدمدنلب  قیمع و  تاقیقحت  هب  یتسیاب  نیا  رانک  رد  اھتنم  مینکیم ، رارصا  مھ  نآ  یور  مینکیم ، مھ  رارکت  مینکیم ،

رد دـنک ؛ یزاورپدـنلب  هک  داد  ار  هزاجا  نیا  داد ، ار  تصرف  نیا  دنمـشناد  هب  یتسیاب  ینعی  تسا ؛ روشک  یملع  تفرـشیپ  رتسب  هداـج و  اـما  درادـن ، کـیدزن  درواتـسد  درادـن ،

تـسین یـشناد  افرـص  مییوگیم ، ام  هک  عفان  ملع  ینعی  دراد ، دوجو  نایرج  ود  نیاربانب  دنکب . لابند  ار  اھنآ  دشاب و  حرطم  شیارب  یناینب  قیمع و  تاقیقحت  یملع ، لئاسم 

. تسا یساسا  مھم و  یاھراک  مھ  نایرج  کی  تسا ؛ نیا  شایکی  هکلب  دراد  دقن  یدربراک  یهبنج  هک 

اھهاگشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠٨ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

سیونهلاقم نالف  الثم  ار .] ام  ناگدرکلیـصحت  مھ  ، ] ار ام  یملع  تالوصحم  مھ  دیریگیم - رارق  نایرج  رد  دبال  هن ]؛ ای  دیراد   ] ار اھربخ  نیا  امـش  الاح  منادیمن   - دننکیم مھتم 

نارگید لام  اھنیا  تسین ، یزیچ  اھنیا  دیوگیم  دسیونیم و  هلاقم  دناسرتیم ، ار  ایند  لقاع  یاھمدآ  هک  ام  یهتفرـشیپ  یعافد  تالوصحم  هب  عجار  درادـیمرب  یدوعـس  ریگبدزم 

نئاخ دارفا  کمک  هب  ییاپورا - ای  ییاکیرمآ   - مھ یجراخ  سیونهلاقم  نآ  دیوگیم ،] روج   ] نآ هک  وا  الاح  دنسانشیمن . الصا  تسین ! ناشدوخ  لام  تسین ، ناریا  لام  تسا ،

سپ دـنقمعمک ، اھنیا  رگا  یداوسمک ! یقمعمک و  هب  ار  هاگـشناد  زورما  دـیتاسا  میظع  یهعومجم  نیا  ار ، هاگـشناد  یهدرکلیـصحت  میظع  رـشق  نیا  دـنکیم  مھتم  یناریا ،

نیمھ رد  تفرـشیپ  دـنکیم ؟ لاـبند  روـشک  رد  دراد  یـسک  هچ  ار  وناـن  شناد  رد  تفرـشیپ  درک ؟ تـسرد  روـشک  نـیا  رد  یـسک  هـچ  ار  موـیناروا  دـصرد  تـسیب  یزاـسینغ 

مھفزیچ علطم و  دراو و  یاھمدآ  یاھمـشچ  هتبلا  دنکیم ؛ هریخ  ار  اھمـشچ  همھ ، اھنیا  دربیم ؟ شیپ  روشک  رد  دراد  یـسک  هچ  دـندرک ، رکذ  ناشیا  هک  ار  یداینب  یاھلولس 

فرح روشک  یملع  لئاسم  هب  عجار  یـسایس  نطاب  یـسایس و  ریغ  رھاـظ  اـب  هک  مھ  یناـسک  نیمھ  یتح  هداد و  ماـجنا  ار  یگرزب  راـک  هللادـمحب  هاگـشناد  نیارباـنب  ار .

رکف دـیاب  تقیقح  نیا  ساسا  رب  ام  دراد و  دوجو  هک  تسا  یتقیقح  کـی  نیا  نیارباـنب  روشک . یملع  یاھتفرـشیپ  هب  دـننکیم  فارتعا  ریزگاـن  ناشـشرازگ  لـالخ  رد  دـننزیم ،

. مینک یزیرهمانرب  مینک ، راک  مینک ،

...

تفرشیپ ینعی  هتشاد ، دوجو  مھ  یدایز  یاھتمحازم  هک  هداتفا  قافتا  یلاح  رد  میدرک ، فیـصوت  هک  یعـضو  نیا  رد  هاگـشناد  تفرـشیپ  نیا  هک  منکب  ضرع  مھ  ار  نیا  هتبلا 

نامدوخ هاگشناد  لخاد  رد  دناهدوب  یناسک  ینعی  هتشاد ؛ دوجو  مھ  ییاھمحازم  هک  هداتفا  قافتا  یلاح  رد  فلتخم  یاھـشخب  رد  وجـشناد  ناناوج  یملع  تیبرت  یملع و 

یهتخومآشناد هدرکلیـصحت و  نآ  ای  دورب ؛ دراذگب  دھدن و  همادا  اجنیا  رد  ار  ندناوخ  سرد  هکنیا  هب  دندرکیم  قیوشت  ار  وجـشناد  هک  دناهدش - هدـید  ییاھداتـسا  اضعب  الثم  -

یتاررقم و روشک ، هب  دـھدب  هدـیاف  دـنک و  تمدـخ  دـنامب و  دـیایب  روشک  رد  تسا  لـیام  هدـمآ و  ـالاح  هدرک ، تیوـقت  ار  شدوـخ  هدـناوخ ، سرد  هتفر  هک  ار  روـشک  زا  جراـخ  رد 

. هدش نامیشپ  ندمآ  زا  هک  دناهدرک  یراتفر  مدآ  نیا  اب  هک  دناهتشاد  دوجو  ینایرجم  ییاھمدآ و 

اھهاگشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠٨ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ات ام  مینکیم . ناربج  میراد  ار  نآ  ام  داتفا ؛ بقع  ملع  یهلفاق  زا  یباسح  روشک ، ناریدم  نارادمتسایس و  راتفر  وس  رثا  رب  یخلت ، رایـسب  یخیرات  یهھرب  کی  رد  ام  روشک 

دمآ مدای  هللااشنا  دیاش  ماهدرک ، تشاددای  هک  ار  یدراوم  اھتبحـص  یهمادا  رد  الاح  نم  هک  ، ) میراد یدایز  یهلـصاف  زونھ  دیـسر ، دـیاب  هک  یاهطقن  نآ  هب  میـسرب  هک  یتقو 

یملع ظاحل  زا  روشک   » دنتفگ نالا  ناتـسود  زا  یکی  میـسرب . جوا  یهطقن  هب  دیاب  مود » ماگ   » نیا رد  ام  میتسین ؛ ملع  نادیم  رد  دوخ  یهتـسیاش  یاج  رد  ام  مدرک ) ضرع 

جنررپ هتبلا  تسین . ینتفاینتسد  یهتـساوخ  کی  ینعی  تسا ، نکمم  الماک  هتبلا  نیا  شھج و  هب  میراد  جایتحا  تسا ، تسرد  دـھاوخیم ؛» شھج  دـھاوخیمن ، تفرـشیپ 

؛] تسا  ] ینیریش جنر  تسا ، نیریش  نکل  دراد  تمحز  دراد ، جنر  تسا ،

اھهاگشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠٨ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک دناهدرک  حیرـصت  هلاقم  رد  دناهتـشون و  هلاقم  دینیبب ، دـننکیم ؛ باتک  باسح و  اب  اھیجراخ -  - دـننکیم نایب ]  ] هک ینارگید  ار  نیا  تسا . یگرزب  رایـسب  رطخ  ینیرفآسای 

یاھتردـق تسا ؛ موـلعم  تسیک ؟ ینارگن  یهیاـم  تسا ؛» ینارگن  یهیاـم  ناریا  یملع  تفرـشیپ  : » دنتـشون احیرـص  ار  نـیا  تـسا ؛ ینارگن  یهیاـم  ناریا  یملع  تفرـشیپ 

، ام روشک  تیعقوم  لثم  یساسح  تیعقوم  کی  رد  یروشک  کی  هک  دننیبب  دنناوتیمن  تسا ، افعـض  رب  یهطلـس  هب  ناشتایح  هک  رگهطلـس  زواجتم و  یاھتردق  رگرامعتـسا ،

اعقاو مھ  دارفا ]  ] یـضعب دنریگیم و  هدیدن  ار  اھتفرـشیپ  اھتیقفوم و  تحار  یلیخ  اھنیا  تسا . اھنآ  ینارگن  یهیام  دسرب ؛ تردـق  توق و  هب  دـھدب و  تاجن  فعـض  زا  ار  شدوخ 

فرح روآسای  ییوجـشناد  یهعومجم  اب  دروخرب  رد  ای  سالک  رـس  الثم  هک  دـسریم  شرازگ  دـسریم ، ربخ  اـم  هب  هک  یداتـسا  نآ  اـی  هک  یناـسک  نآ  زا  نم  دـننکیم . شومارف 

دودح رد   - ریخا یهھد  ود  رد  صوصخب  هک  یایملع  تکرح  نیا  یملع ، میظع  تفرشیپ  نیا  دنریگیم ! هدیدن  ار  روشک  یاھتیقفوم  اھنیا  روطچ  هک  منکیم  بجعت  اعقاو  دنزیم ،

همھ مشچ  یولج  ار  یلمع  یاھییاناوت  و  هدرب ، الاب  ردـقچ  اـیند  رد  ملع  دـیلوت  رد  ار  ناریا  مھـس  هدـمآ و  دوجو  هب  روشک  رد  یهھد ٨٠ - لیاوا  زا  ریخا ، لاس  هدجھ  هدـفھ 

. تسا بجعت  یهیام  نیا ] ! ] دراذگیم رثا  اھنآ  رد  نیرفآسای  یهسوسو  و  ( ۶) همدمد نآ  لاح  نیع  رد  دننیبیم ، هداد ، رارق 

یجنسملع زکارم  تاراھظا  نیا  ( ٧ -) میاهدرک ضرع  فلتخم  یاھلاس  رد  هسلج ، نیا  رد  اھراب  ام  ار  نیا  هتبلا   - تسین اـم  یاـعدا  یملع ، تفرـشیپ  منکیم  ضرع  نم  هکنیا 

هدزیس یملع ، تفرشیپ  باتش  تسا : یمھم  یلیخ  زیچ  نیا  تسا . ایند  طسوتم  ربارب  هدزیس  ملع ، رد  ناریا  تفرشیپ  تکرح  تعرس  هک  دنتفگ  یتقو  کی  هک  تسا  ایند 

رد مشـش - مجنپ ، مراھچ ، یهبتر  رد  ـالثم ]  -] یددـعکت یاـھهبتر  رد  هک  ییاھـشخب  کـی  رد  دـنکیم  هظحـالم  ناـسنا  ار  ـالاب  یملع  یاـھهبتر  تسا . ملاـع  طـسوتم  ربارب 

ضیارع زا  یکی  هک  تساذل  دننکیمن . هدھاشم  ار  اھتیقفوم  نیا  دننیبیمن ، ار  نیا  تسا ؛ مھم  یلیخ  نیا  ایند ؛ رد  مھدزناپ  مھدزناش ، یهبتر  رد  عومجم ، رد  مھ  اھیضعب 

یارب داتـسا و  یارب  یملع  راذـگ  تشگ و  نیا  دـننیبب ؛ همھ  دریگب ، رارق  دـید  ضرعم  رد  اھهاگـشناد  یملع  میظع  یاـھتیقفوم  هک  دوشب  یزیرهماـنرب  یروـج  تسا : نیا  اـم 

هاگـشیامن لثم  دینک  ضرف  دننک . هدھاشم  دننیبب ، دنورب  ار  یملع  یاھتفرـشیپ  دننک ؛ یملع  راذـگ  تشگ و  فلتخم ، یاھـشخب  رد  الـصا  هک  دـشاب  یاهمانرب  کی  وجـشناد 

؛ هداتفا قافتا  نیا  یک  زا  هک  دننک  صخشم  و  دننیبب ، همھ  ات  دننک  یفرعم  ار  یملع  یاھتفرشیپ  دنوشیم ، انشآ  دننیبیم  دنوریم  همھ  دنراذگیم ، هک  تعنص  نالف  یاھالاک 

، زیزع ناردارب  هک  تسا  نیا  نم  شھاوخ  منکیم . هیکت  دیما  یهلئـسم  یور  هدنب  دیایب . دوجو  هب  دیما  ات  تسا  هداتفا  قافتا  اھتفرـشیپ  نیا  یتدـم  هچ  رد  ییاھلاس ، هچ  رد 

. دوشب راودـیما  ناوج  نیا  اـت  دـینک  یراـک  دیـشاب و  هتـشاد  رظن  رد  اـمتح  نایوجـشناد  اـب  یهھجاوم  رد  سرد ، یاھـسالک  رد  ار  نیا  مرکم ، مظعم و  دـیتاسا  زیزع ، نارھاوـخ 

ثیبخ نئاخ و  نایرج  نیا  لباقم  رد  امـش  دراد - دوجو  رگید ، تسھ  نیا   - نمـشد هب  دنکیم  کمک  لخاد  رد  هنافـساتم  مھ  ینایرج  کی  دـنک ؛ داجیا  سای  دـھاوخیم  نمـشد 

. دینک دیما  داجیا  دیتسیاب و 

یملع  / ١٣٩٨/٠٧/١٧ رترب  یاھدادعتسا  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

اپون یملع  یاھهتـشر  زا  یخرب  رد  ام  دنک . ادیپ  همادا  هدش ، عورـش  فرط  نیا  هب  لبق  یهھد  ود  دودح  زا  روشک  رد  هک  یملع  تفرـشیپ  نیا  هک  تسا  نیا  تسا  مھم  هچنآ 

رد الاح  دـنکیمن . عناق  هجو  چـیھ  هب  ار  ام  نیا  نکل  تسا  زیمآراختفا  یلیخ  اھنیا  بخ  مشـش . مجنپ ، یهبتر  هد ، ریز  یاھهبتر  ینعی ] [ ؛ میتسھ ناـھج  یـالاب  یاـھهبتر  رد 

یاھیگدـنامبقع مھ  ام  تسا ، یباتـشرپ  تکرح  کی  ایند  رد  یملع  تکرح  تسین ؛ یفاک  نیا  اما ]  ] میتسھ ولج  ام  رگید  یاھزیچ  زا  یـضعب  رد  یروانفتسیز ، رد  ونان ،

. دنک ادیپ  همادا  تسھ  یملع  تفرشیپ  رد  هک  یباتش  نیا  یتسیاب  اذل  میراد ، قباس  زا  یمکارتم  رایسب 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 71 
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یملع  / ١٣٩٨/٠٧/١٧ رترب  یاھدادعتسا  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

هب هدمآ  دوجو  هب  هک  یدیما  دیراذگن  هک  یملع  تکرح  ناورشیپ  هب  مھ  دیتاسا ، هب  مھ  امش ، هب  مھ  منکیم ؛ رارـصا  هنیمز  نیا  رد  ادج  نم  تسا . دیما  داجیا  یدعب ، یهتکن 

بخ مینیبن . ار  گرزب  یاھتیقفوم  مینک ، حرط  هبناجکی  هفرطکی و  تروص  هب  ار  تالکـشم  ام  هک  دشابن  روج  نیا  دنک . ادیپ  لالتخا  هدرکن  یادـخ  روشک ، رد  یملع  تفرـشیپ 

رد اما  تسھ  تالکـشم  مینادیم ؛ اھیلیخ  زا  رتشیب  یلیخ  ار  تالکـشم  ام  هن ، مینادـیمن ؛ ار  تالکـشم  ام  دـننکیم  لایخ  اھیـضعب  دراد ؛ دوجو  تالکـشم  روشک  رد  هلب ،

مادـم تسین  مھم  مھ  نادـنچ  هک  صاخ  لکـشم  کی  یور  یھاگ  مینکیم ، حرطم  ار  تالکـشم  هبناجکی  اـم  هک  یتقو  دراد . دوجو  یگرزب  یاـھتیقفوم  تالکـشم ، نیا  راـنک 

. تسا طلغ  نیا  اھناوج ؛ لد  رد  دوشیم  غورفمک  دیما  دنیشنیم ، ورف  ناوج  لد  رد  دیما  مینکیم ، یناوخهیثرم  مادم  مییوگیم ، مادم  مینکیم ، رارکت  مادم  مینکیم ، هیکت 

نارھت  / ١٣٩٨/١٠/٢٧ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

هرکاذـم زا  ام  میوشب ؛ یوق  مینک  شالت  دـیاب  ندـش ؛ یوق  زا  تسا  ترابع  ناریا  تلم  یاپ  شیپ  رد  هار  اھنت  ( ٢٠ .) دنوشب یوق  هک  دشاب  نیا  ناشتمھ  دـیاب  ناریا  زیزع  تلم 

میھاوخ مھ  رتیوق  یھلا  قیفوت  هب  میتردـق و  یاراد  هللادـمحب  ام  تردـق . عضوم  زا  توق ، عضوم  زا  فعـض ، عضوم  زا  هن  اما  نارگید ؛ اب  اکیرمآ ، اب  هن  هتبلا  میرادـن ؛ یئاـبا  مھ 

زا مینک  ادیپ  تاجن  دوشب ، مامت  یتسیاب  تفن  هب  یگتـسباو  دوش ، یوق  دـیاب  روشک  داصتقا  تسین ؛ یماظن  تردـق  تردـق ، تسین ؛ یماظن  تردـق  طقف  تردـق  هتبلا  دـش .

ناریا و تلم  دـیاب  تسا . هنحـص  رد  ناـمزیزع  مدرم  روـضح  مـھ  اـھنیا  یهـمھ  یهناوتـشپ  دـنک ؛ ادـیپ  هـمادا  دـیاب  یرواـنف  یملع و  شھج  تـفن ؛ هـب  ناـمداصتقا  یگتـسباو 

[ ققحم  ] رگا نیا  یلبنت ؛ زا  زیھرپ  تخس و  راک  اب  تماقتـسا و  ربص و  اب  روضح ، اب  داحتا ، اب  دشاب ، تلم  ندش  یوق  روشک و  ندش  یوق  یارب  ناشـشالت  روشک  نیلوئـسم 

. دننکن ادیپ  مھ  دیدھت  تئرج  یتح  نانمشد  هک  دش  دھاوخ  نانچنآ  یرود  نادنچ  هن  یهدنیآ  رد  ناریا  تلم  یھلا ، لضف  هب  یھلا ، قیفوت  هب  دش ،

ییوجشناد  / ١٣٩٩/٠٢/٢٨ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

ملع تسا ، رادـتقا  ملع  ( ٢ ،) ناطلـس ملعلا  منکیم : ضرع  مھ  زاـب  تسا . هیکت  دروم  ناـنچمھ  منکیم ، هیکت  نآ  یور  تسا  اـھلاس  هدـنب  هک  ار  یملع  تفرـشیپ  یهلئـسم 

نم هکنیا  دینکب ، هجوت  انمض  دننک . هجوت  ملع  یهلئسم  هب  یتسیاب  امتح  یشھوژپ  یتاقیقحت و  یاھطیحم  یھاگـشناد ، یاھطیحم  دوب . ملع  لابند  دیاب  تسا و  تردق 

نم هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  یارب  ملع  تسا ، هدـنیآ  قـفا  شیاـشگ  یارب  ملع  تسا ، روـشک  تفرـشیپ  یارب  ملع  هک ] تسا  نیا  یارب  ، ] ملع یهلئـسم  یور  مـنکیم  دـیکات 

نیا اب  ملع  دریگب ؛ دای  یسراف  نابز  دشاب  روبجم  دربب ، هرھب  ایند  یملع  یاھهزات  زا  تساوخ  یسک  رھ  هک  میسرب  ییاج  هب  ام  دیاب  دعب  لاس  هاجنپ  هک  متفگ  شیپ  اھلاس 

دوس یارب  میـشاب  یملع  راک  لابند  هکنیا ]  ] الاو دـندش ، دراو  اھفدـھ  روج  نیا  اب  هک  دنتـسھ  یناسک  دـندرب ، شیپ  ار  ملع  ایند  رد  هک  مھ  یناـسک  نآ  فدـھ . نیا  اـب  تین ،

. تسا یروج  نیا  یاشگقفا  هاگن  نآ  اب  ملع  هب  ندرک  هاگن  هدمع  درادن ؛ یدایز  شزرا  نیا  هن ، نامدوخ ، تدمهاتوک  دقن  یصخش 

ییوجشناد  / ١٣٩٩/٠٢/٢٨ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

ملع تسا ، رادـتقا  ملع  ( ١ ،) ناطلـس ملعلا  منکیم : ضرع  مھ  زاـب  تسا . هیکت  دروم  ناـنچمھ  منکیم ، هیکت  نآ  یور  تسا  اـھلاس  هدـنب  هک  ار  یملع  تفرـشیپ  یهلئـسم 

نم هکنیا  دینکب ، هجوت  انمض  دننک . هجوت  ملع  یهلئسم  هب  یتسیاب  امتح  یشھوژپ  یتاقیقحت و  یاھطیحم  یھاگـشناد ، یاھطیحم  دوب . ملع  لابند  دیاب  تسا و  تردق 

نم هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  یارب  ملع  تسا ، هدـنیآ  قـفا  شیاـشگ  یارب  ملع  تسا ، روـشک  تفرـشیپ  یارب  ملع  هک ] تسا  نیا  یارب  ، ] ملع یهلئـسم  یور  مـنکیم  دـیکات 

نیا اب  ملع  دریگب ؛ دای  یسراف  نابز  دشاب  روبجم  دربب ، هرھب  ایند  یملع  یاھهزات  زا  تساوخ  یسک  رھ  هک  میسرب  ییاج  هب  ام  دیاب  دعب  لاس  هاجنپ  هک  متفگ  شیپ  اھلاس 

دوس یارب  میـشاب  یملع  راک  لابند  هکنیا ]  ] الاو دـندش ، دراو  اھفدـھ  روج  نیا  اب  هک  دنتـسھ  یناسک  دـندرب ، شیپ  ار  ملع  ایند  رد  هک  مھ  یناـسک  نآ  فدـھ . نیا  اـب  تین ،

. تسا یروج  نیا  یاشگقفا  هاگن  نآ  اب  ملع  هب  ندرک  هاگن  هدمع  درادن ؛ یدایز  شزرا  نیا  هن ، نامدوخ ، تدمهاتوک  دقن  یصخش 

نابرق  / ١٠/١٣٩٩/٠۵ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

نم لیلحت  نم و  تایـسدح  اھنیا  دـناهتفگ ، ار  اھنیا  یملع . تفرـشیپ  اتدـمع  دـنوشب ؛ عناـم  روشک  تفرـشیپ  زا  میرحت  نیا  اـب  هک  تسا  نیا  اـھییاکیرمآ  تدـمنایم  فدـھ 

لاثما یسایس و  یاھهدکشیدنا  دننکیم ، راک  دنراد  اھهدکشیدنا  رد  هک  ییاھنآ  هچ  ناشنارادمتسایس ، هچ   - ناشدوخ تاراھظا  یالهبال  هک  تسا  ییاھفرح  اھنیا  تسین ،

تفرـشیپ یملع  یاھهنیمز  رد  صوصخب  دنکن و  تفرـشیپ  روشک  هک  دننک  داجیا  ییاھتیدودحم  میرحت ، نیا  اب  هک  تسا  نیا  فدھ  دناهتفگ . ار  اھنیا  دـناهدروآ ، نابز  هب  اھنیا -

ناریا روشک  یملع  تفرـشیپ  هک  دوب  نیا  یارب  اھنیا - دـننام  یاهتـسھ و  یادھـش   - تفرگ ماجنا  هک  مھ  ییاھتداھـش  نیا  هک  دـناهدرک  حیرـصت  دـناهتفگ و  یتح  دریگن . ماجنا 

. تسا اھنیا  تدمنایم  فدھ  مھ  نیا  دتفیب . بقع 

یقرش  / ١٣٩٩/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یهدنامبقع روشک   - تشاد رارق  ایند  یاھروشک  یاھفـص  نیرخآ  رد  یملع  ظاحل  زا  یلکب  هک  یملع  یهدنامبقع  روشک  کی  زا  ار  ناریا  یهرھچ  ار ، روشک  یهرھچ  بالقنا 

رایتخا رد  ام  روشک  داصتقا  ینعی  گرزب ؛ یاھتردـق  رایتخا  رد  گرزب و  یاھتردـق  هب  یهتـسباو  داصتقا  ظاحل  زا  گرزب ، یاھتردـق  تسایـس  یلیفط  یـسایس  ظاـحل  زا  یملع ،

رد یملع  گرزب  یاھتیقفوم  زا  رادروخرب  زیزع ، روشک  لقتـسم ، روشک  دازآ ، روشک  کی  هب  درک  لیدبت  دوب - هھرب  کی  رد  سیلگنا  هھرب و  کی  رد  اکیرمآ  لثم  گرزب  یاھروشک 

یاھهتشر اھهتشر ، نیا  دراد ؛ روضح  ایند  روشک  هد  رثکادح  ای  ایند  روشک  شش  ایند ، روشک  جنپ  نیب  رد  یمھم  یاھهتـشر  رد  ناریا  زورما  زورما . یتایح  مھم  یاھهتـشر 

بالقنا هک  تسا  ییاـھراک  نیرتمھم  زا  یکی  نیا  تسا ؛ یدـنموربآ  روشک  دازآ ، روشک  لقتـسم ، روشک  هدرک و  تفرـشیپ  اھتمـسق  نیا  رد  روشک  تسا . یتیمھااـب  رایـسب 

. هداد ماجنا 

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

لثم درک ؛ هجوت  اھنآ  هب  دیاب  هک  دنتسھ  یساسا  یاھنامرآ  هتبلا  دنتسھ و  تدمنایم  تدمدنلب و  یاھنامرآ  دنایمالـسا ، یروھمج  ماظن  نالک  یاھنامرآ  اھنامرآ ، زا  یـضعب 

رد اھنامرآ  نیا  زا  یضعب  تسا . یساسا  یاھنامرآ  نآ  اھنیا  اھنیا ؛ دننام  یدازآ و  یهلئسم  لالقتسا ، یهلئسم  ای  یعامتجا  تلادع  رارقتسا  ای  یمالسا  یهعماج  لیکشت 

یاھنامرآ زا  یکی   - تسا نامرآ  کی  یملع ؛ تفرـشیپ  دینک  ضرف  الثم  لثم  دنوشیم ؛ بوسحم  الاب  حطـس  یاھنامرآ  نآ  لیکـشت  یازجا  عقاو  رد  دنتـسھ و  یرتدرخ  حوطس 

دینک ضرف  ای  داد . دھاوخ  لیکـشت  الثم  ار  ام  لالقتـسا  ای  داد  دھاوخ  لیکـشت  ار  یمالـسا  یهعماج  هک  تسا  یاهعومجم  زا  یئزج  اھتنم  تسا - یملع  تفرـشیپ  اعطق  ام 

تسایس رد  رادتقا   - تسا هطلس  ماظن  ربکتـسم و  یاھتردق  یرامقا  یهکبـش  زا  یـسایس  ماظن  روشک و  نتـشاد  هگن  نوریب  یانعم  هب  هک  یجراخ  تسایـس  رد  رادتقا  هک 

یهعماـج تسینوـمک و  ماـظن  هک  میتـشاد  یقرـش  تردـقربا  کـی  زور  نآ  هک  دوـب  روـلبتم  یبرغ » هن  یقرـش ، هن   » راعـش رد  بـالقنا  لوا  رد  هک  تسا  اـنعم  نـیا  هـب  یجراـخ 

ظفح دنک و  ظفح  گرزب  یاھتردق  نیا  یرامقا  یهکبش  رد  دورو  زا  ار  شدوخ  یتسیاب  یمالسا  یروھمج  هک  دوب  نیا  راعـش  یرادهیامرـس ؛ ماظن  کی  و  دوب ، ایند  یتسینومک 

رد هک  یداصتقا  یئافکدوخ  ای  دوشب . رترب  زورهبزور  دوشب و  بیقعت  دوشب و  لاـبند  دوشب و  ظـفح  ناـمرآ  نیا  یتسیاـب  تسا ؛ یناـمرآ  کـی  مھ  نیا  بخ  هللادـمحب - درک  مھ 

. تسا هدمع  یاھنامرآ  نآ  هب  تبسن  درخ  یاھنامرآ  زا  یکی  عقاو 

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 

« ناريا يملع  تفرشیپ   » 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 74هاگياپ  هحفص 72 
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، 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 

ایند یهمھ  زا  یملع ، تفرـشیپ  ظاحل  زا  بالقنا ، زا  دعب  یاھلاس  نیا  رد  ام  تسا . ملع  تفرـشیپ  ملق ، کی  میتشاد ؛ یددعتم  یاھهنومن  میتشاد ، یدایز  یاھتفرـشیپ  ام 

یـضعب الاح  هک  تسا  ناھج  طسوتم  ربارب  نیدـنچ  ام  یملع  تفرـشیپ  باتـش  ام و  تعرـس  ینعی  تسا ؛ یللملانیب  زکارم  تواضق  تسین ، نم  تواضق  نیا  میدوب . رتولج 

رھ دوب  اناوت   » فورعم رعش  نیا  تسا . تردق  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ملع  ( ١ ( ؛ ناطلس ملعلا  تسا : مھم  یلیخ  ملع  بخ  ربارب .  هدزیس  دناهتفگ  یـضعب  ربارب ، هد  دناهتفگ 

ییاھتفرـشیپ یملع  فلتخم  یاھـشخب  رد  اـم  دروآیم . رادـتقا  دروآیم ، ییاـناوت  روشک  کـی  یارب  شناد  دوب ؛» اـناد  هک  رھ  دوب  اـناوت  . » تسا یتـسرد  فرح  دوـب » اـناد  هک 

رد یاهتسھ ، یژرنا  یهیـضق  رد  ام  هک  دمآیمن  نامرواب  الـصا  میتشاد ؛ روضح  بالقنا  مدقم  یاھنادیم  رد  نامدوخ  اھام  میدرکیمن . مھ  ار  شروصت  بالقنا  لوا  رد  هک  میدرک 

یاھلولس یهیضق  رد  یرورابان ، یهیضق  رد  راوشد ، رایـسب  یحارج  یاھلمع  هدیچیپ ، یاھیکـشزپ  نوگانوگ  یایاضق  رد  یژولونکتویب ، یهیـضق  رد  یژولونکتونان ، یهیـضق 

. دندرک تفرشیپ  دندرک ، تکرح  دندرک ، تمھ  ام  یاھناوج  میدرک ؛ تفرشیپ  هللادمحب  هک  مینکب  تفرشیپ  روج  نیا  میناوتب  نوگانوگ ، یملع  مھم  یاھشخب  یداینب و 

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یاـھتیلاعف یـضعب  ـالاح  شخبرمث ؛ یاـھتیلاعف  مھ  نآ  هتفرگ ، ماـجنا  بـالقنا  رارمتـسا  یارب  یداـیز  رایـسب  یاـھتیلاعف  هتـشذگ ، بـالقنا  یزوریپ  زا  هک  یاهھد  راـھچ  نیا  رد 

نم دنناشوپب . دنھاوخیم  دـننک ، راکنا  ار  نیا  دـنھاوخیم  یـضعب  هک  هتفرگ  ماجنا  هھد  دـنچ  نیا  رد  یگرزب  یاھراک  هدوب . یتلود  یاھتیلاعف  یـضعب  هدوب ، یمدرم  شوجدوخ 

هک یگرزب  مھم و  تیلاعف  همھ  نیا  یور  دناشنب  رابغ  درگ و  دراد ، دوجو  روشک  رد  الاح  هک  یدقن  تالکـشم  میراذگب  دیابن  ام  متفگ  یتبحـص  کی  رد  مھ  نیا  زا  لبق  زور  دـنچ 

. تفرگ هدیدن  تسیابن  ار  اھنیا  هتفرگ ؛ ماجنا  اھلاس  نیا  رد 

ایند یهمھ  زا  یملع ، تفرـشیپ  ظاحل  زا  بالقنا ، زا  دعب  یاھلاس  نیا  رد  ام  تسا . ملع  تفرـشیپ  ملق ، کی  میتشاد ؛ یددعتم  یاھهنومن  میتشاد ، یدایز  یاھتفرـشیپ  ام 

یـضعب الاح  هک  تسا  ناھج  طسوتم  ربارب  نیدـنچ  ام  یملع  تفرـشیپ  باتـش  ام و  تعرـس  ینعی  تسا ؛ یللملانیب  زکارم  تواضق  تسین ، نم  تواضق  نیا  میدوب . رتولج 

هک رھ  دوب  اناوت   » فورعم رعش  نیا  تسا . تردق  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ملع  ناطلـس ؛ ملعلا  تسا : مھم  یلیخ  ملع  بخ  ربارب .  هدزیـس  دناهتفگ  یـضعب  ربارب ، هد  دناهتفگ 

میدرک ییاھتفرـشیپ  یملع  فلتخم  یاھـشخب  رد  ام  دروآیم . رادـتقا  دروآیم ، ییاناوت  روشک  کی  یارب  شناد  دوب ؛» اناد  هک  رھ  دوب  اـناوت  . » تسا یتسرد  فرح  دوب » اـناد 

رد یاهتـسھ ، یژرنا  یهیـضق  رد  اـم  هک  دـمآیمن  ناـمرواب  الـصا  میتـشاد ؛ روضح  بـالقنا  مدـقم  یاھنادـیم  رد  ناـمدوخ  اـھام  میدرکیمن . مھ  ار  شروصت  بـالقنا  لوا  رد  هک 

یاھلولس یهیضق  رد  یرورابان ، یهیضق  رد  راوشد ، رایـسب  یحارج  یاھلمع  هدیچیپ ، یاھیکـشزپ  نوگانوگ  یایاضق  رد  یژولونکتویب ، یهیـضق  رد  یژولونکتونان ، یهیـضق 

. دندرک تفرشیپ  دندرک ، تکرح  دندرک ، تمھ  ام  یاھناوج  میدرک ؛ تفرشیپ  هللادمحب  هک  مینکب  تفرشیپ  روج  نیا  میناوتب  نوگانوگ ، یملع  مھم  یاھشخب  یداینب و 

یربھر  / ١۴٠٠/١٢/١٩ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

الثم هکنیا  لایخ  هب  ار  تردق  رـصانع  نیا  زا  مادک  چیھ  میرادن  قح  ام  دیـشاب . هتـشاد  هجوت  نیا  هب  دوشب ؛ عطق  رگید  یاھوزاب  عفن  هب  دیابن  تردق  یاھوزاب  نیا  زا  مادک  چیھ 

اھیـضعب هک  یملع ! تفرـشیپ  زا  فارـصنا  ای  تسا ... نکمم  مھ  نیا  هک  دورب  شیپ  هب  رگیدـمھ  اب  دـیاب  اھنیا  یهمھ  ریخن ، مینک ؛ عطق  تسا ، یفاـنم  رگید  رـصنع  نـالف  اـب 

کی یاهتـسھ  یهلئـسم  بخ  هدرک .» تسرد  لکـشم  ای  هدرک  تسرد  تیـساسح  همھ  نیا  یاهتـسھ  یهلئـسم  دـیراذگب ؛ رانک  ار  یاهتـسھ  یهلئـسم  اقآ ، [ » دـنیوگیم ]

میھاوخ یاهتـسھ  یژرنا  لوصحم  دنمزاین  رگید  لاس  دنچ  ات  رید ــ  یلیخ  هن  یدوزب ــ  ام  تسا . ام  یهدنیآ  یروانف  یملع و  تفرـشیپ  یهلئـسم  تسا ؛ یملع  یهلئـسم 

ندرک یئانتعایب  ندرک و  رظنفرـص  نیاربانب  میروایب ؟] تسد  هب   ] میناوتب هک  مینک  عورـش  یک  مینک ؟ هعجارم  یـسک  هچ  هب  دوب ؛ میھاوخ  دنمزاین  لماک  روط  هب  ینعی  دوب ؛

[. تسین تسرد   ] اھنیا هب 

ماظن  / ١۴٠١/٠١/٢٣ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یاھراشف یهرود  رد  ام  تسا . ام  یاھیروانف  تفرـشیپ  ام و  یتعنـص  یملع و  تفرـشیپ  درک ، هجوت  نآ  هب  دـیاب  تسا و  یـصخاش  کی  شدوخ  هک  اـم  رگید  درواتـسد  کـی 

یخرب تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  تسین ، یمک  زیچ  نیا  مینک ؛ تفرـشیپ  تعنـص  شناد و  رد  ددعتم  یاھهنیمز  رد  میاهتـسناوت  فلتخم ، یاھهرود  رد  یللملانیب ، نوگانوگ 

. دناهداد ماجنا  یاهتسجرب  یاھراک  یمدرم ــ  یراذگهیامرس  یاھهعومجم  ینعی  یمدرم ــ  یاھداھن  زا 

نایوجشناد  / ١۴٠١/٠٢/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

کی یتقو  کی  تسا  نکمم  الاح  تسا ؛ یروج  نیا  اعقاو  میتشادـن ؛ هاگـشناد  رد  یزیمآراختفا  زیچ  چـیھ  اـعقاو  یملع  راـک  ظاـحل  زا  اـم  زور  نآ  ریگمـشچ ؛ یملع  تفرـشیپ 

چیھ هعومجم ، کی  ناونع  هب  لک ، کی  ناونع  هب  هاگـشناد  اما  میـشاب  هتـشادن  ربخ  اھام  الاح  هک  دوب ، هداد  ماـجنا  یاهشوگ  رد  یراـک  کـی  یرکف ، کـی  ـالثم  یاهبخن  ناوج 

هب دراد  مھ  زاـب  هتفرگ و  ماـجنا  هاگـشناد  رد  یگرزب  ریگمـشچ و  یملع  یاـھراک  یھلا  قیفوت  هب  یھلا ، لـضف  هب  زورما  تشادـن ؛ یئاـنتعا  لـباق  ریگمـشچ و  یملع  تکرح 

. دریگیم ماجنا  هبخن  یاھوجشناد  یهلیسو  هب  یشزومآ ، یاھهاگراک  یهلیسو  هب  دیتاسا ، یهلیسو 

حلسم  / ١۴٠١/٠٧/١١ یاھورین  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

هتـسباو حلـسم  یورین  هب  طقف  روشک  تیوقت  هتبلا  دنتـسھ . حلـسم  یاـھورین  روشک ، تیوقت  رد  مکحم  یاھنوتـس  زا  یکی  تسا . روشک  تیوقت  حلـسم  یاـھورین  تیوقت 

؛ تسا یلم  ماکحتسا  یهیام  اھلد  رد  نامیا  خوسر  مدرم و  یمومع  نامیا  تسا ؛ روشک  تفرشیپ  یهیام  یملع  تفرشیپ  دنتسھ : مھ  یرگید  مکحم  یاھنوتس  تسین ؛

یهلیـسو کی  مھ  یماظن  تردـق  حلـسم و  یاھورین  روضح  نکل  تسھ ، اھنیا  یهمھ  تسا ؛ روشک  کی  یدنلبرـس  یهیام  مدرم  هب  یکتم  مدرم و  زا  یهتـساخرب  تموکح 

. دننک تسارح  دننک و  ظفح  اھینمشد  اھبیسآ و  زا  ار  روشک  دنناوتیم  نوگانوگ  لماوع  نیا  تسا . روشک  یهینب  تیوقت  یارب  یمھم 

حلسم  / ١۴٠١/٠٧/١١ یاھورین  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

اھـشزرا زا  یناریا  ناوج  دـنک  دومناو  هک  تسا  نیا  یتاغیلبت  نایرج  نیا  تمھ  دـنکب ؛ غیلبت  ار  نیا  سکع  دـھاوخیم  هک  دراد  دوجو  یاهدـننکهارمگ  یتاغیلبت  نایرج  کـی  زورما 

یهطقن تسرد  تسا ؛ تیعقاو  سکع  نیا ، دننکیم . لابند  تدشب  دنراد  یتاغیلبت  نایرج  کی  ار  نیا  دنکیمن ؛ تیلوئسم  ساسحا  تسا و  دیماان  هدنیآ  هب  تسا و  هتسسگ 

روج نیمھ  هللااشنا  مھ  هدـنیآ  رد  تسا ، هدوب  هدنـشخرد  تکرح  یاراد  زورما  ات  اھنادـیم  اھهصرع و  یهمھ  رد  اـم  ناوج  لـسن  تسا . اـم  روشک  رد  دوجوم  تیعقاو  لـباقم 

تامدخ رد  هچ  مرح ــ  زا  عافد  سدقم  میظع و  تکرح  نیمھ  رد  هقطنم ــ  لک  رد  تمواقم  یهھبج  هب  کمک  رد  هچ  تینما ، زا  عافد  رد  هچ  نھیم ، زا  عافد  رد  هچ  دوب : دھاوخ 

نیا نارـشیپ  هک  دنتـسھ  اـھنآ  تسا و  اـھناوج  شود  رب  عـقاو  رد  یاهطقن  رھ  رد  یملع  یاھتفرـشیپ  دـینکیم ، هاـگن  هک  امـش  هـک  یملع ــ  یاھتفرـشیپ  رد  هـچ  یعاـمتجا ،

رد هک  یناوج  اھنویلیم  هچ  دـندرک و  یط  ار  البرک  ات  فجن  هار  دـنتفر و  هک  یناریا  ناوج  اھنویلیم  هچ  نیعبرا ــ  ییامیپهار  نیا  یبھذـم ، یاـھنیئآ  یهمھ  رد  هچ  دـنتکرح ــ 

رد ار  نآ  یاھربخ  هک  راکتبا  دـیلوت و  نادـیم  رد  هچ  دـندرک ــ  ییامیپهار  تیونعم  تراـشب و  لزنمرـس  نآ  زا  ناـگداتفارود  ناونع  هب  نیعبرا ، ناونع  هب  اھرھـش ، رد  روشک ، دوخ 
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اب یهلباقم  رد  هچ  دنھدیم ، هئارا  دنراد  ام  یاھناوج  ار  یدیدج  تکرح  کی  روشک  تعنص  روشک و  دیلوت  یاھشخب  زا  یشخب  کی  رد  یزور  رھ  هک  دینکیم  هدھاشم  نویزیولت 

هاگن امـش  هک  اج  همھ  رد  اھنیا ؛ لاثما  هلزلز و  لیـس و  یعیبط ، ثداوح  تبـسانم  هب  دادـما  رد  هچ  یگنھرف ، داھج  رد  هچ  هنانموم ، کمک  تضھن  رد  هچ  ریگهمھ و  یراـمیب 

یورین کـی  ناوـج  نـیا  دـشاب ، اھــشزرا  زا  یهتــسسگ  دـناوتیمن  ناوـج  نـیا  دـشاب ، دـیماان  دـناوتیمن  ناوـج  نـیا  دـینیبیم . گـنررپ  تروـص  هـب  ار  ناـناوج  روـضح  دــینکیم ،

. تسا اھناوج  عضو  نیا  دندوب . زاتشیپ  دراوم  نیا  یهمھ  رد  نامیااب  یبالقنا و  ناناوج  هتبلا  تسا و  هھبج  طسو  رد  ریذپانیگتسخ 

یگنھرف  / ١۴٠١/٠٩/١۵ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

یهرازگ کی  هک  دوب  نیمھ  رطاخ  هب  زاب  مھ  نآ  داتفا . قافتا  روشک  رد  ملع  تفرـشیپ  یهنیمز  رد  یقیمع  عیـسو و  تکرح  کی  شیپ ، یهھد  ود  یکی  دودـح  یاهرود ، کـی  رد 

تکرح کی  اعقاو  یملع  ظاحل  زا  ام  هک  دـش  نیا  هجیتن  دـش و  بیقعت  دـش ، یریگلابند  دـش ، هتفریذـپ  دـش و  ریگهمھ  دـش و  حرطم  شناد  یاھزرم  زا  روبع  حیحـص  تسرد 

نیا داتفا ؛ قافتا  نیا ، دـمآ ؛ دوجو  هب  یرواـنف  شھج  فلتخم  یاھـشخب  رد  نآ ، لاـبند  هب  دـمآ . دوجو  هب  روشک  رد  یملع  شھج  اـعقاو  ینعی  میداد ؛ ماـجنا  روشک  رد  یگرزب 

فقوتم هک  ایند  تسا ! کانرطخ  یلیخ  نیا  هدـش . فیعـض  تکرح  نیا  دـسریم ، هک  ییاھـشرازگ  اب  دـنکیم ، ساسحا  ناسنا  هک  روط  نآ  نـالا  دراد . دوجو  هک  تسا  یتیعقاو 

رارق تسد  ریز  یانعم  هب  یملع  یگداتفابقع  میتفایم و  بقع  اعطق  مینک ، فقوت  هچنانچ  رگا  ام  دنتفرـشیپ . تکرح و  لاـح  رد  مئاد  دـنوشیمن ؛ فقوتم  هک  اـبقر  دوشیمن ،

هب دراد  جایتحا  نیا  و  میـشاب ؛ هتـشاد  روشک  رد  شناد  فلتخم  یاھـشخب  رد  ار  الاب  تسد  یملع  ظاـحل  زا  دـیاب  اـم  دریگن ، رارق  تسد  ریز  روشک  دـیھاوخب  رگا  . تسا نتفرگ 

. دینک رکف  هلئسم  نیا  یور  اعقاو  ددجم ؛ تکرح 

اپورا  / ١۴٠١/١٠/١٢ رد  نایوجشناد  یمالسا  یاھنمجنا  هیداحتا  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، تسا حرطم  نامتفگ  کی  ناونع  هب  یصاوخ  یاھطیحم  رد  ینعی  رگید ؛ هدش  یلـصا  جیار و  یهلئـسم  کی  روشک  رد  یملع ، تفرـشیپ  ملع و  یهلئـسم  هک  دینادیم  امش 

روصت دیابن  دوشب ؛ شومارف  یتسیابن  نیا  دوشب ؛ هنھک  دیابن  نیا  تسا . حرطم  زورما  هک  تسا  یزیچ  کی  ایند  رد  ملع  مدـقم  طوطخ  زا  روبع  یملع و  تفرـشیپ  یهلئـسم 

راک یملع  راک  نیاربانب ، دوشب . روصت  دیابن  یروج  نیا  اقلطم  میوشیم ؛ لفاغ  ملع  تفرشیپ  زا  مینکیم ، هجوت  یبالقنا  یاھهبنج  ای  ینید  یاھهبنج  هب  ام  یتقو  هک  دوشب 

. دینک تفرشیپ  اعقاو  دیاب  اھامش  تسا ؛ امش  دوخ  یملع  یاھتفرشیپ  ییامھدرگ  نیا  یهنیمز  نکل  تسا ، یدیفم  راک  رایسب  هتبلا  یملع  ییامھدرگ  نیا  تسا ، یبوخ 

دـنراد و هتفرـشیپ  یملع  یاھراک  دـنراد ، یملع  یاھعونت  هک  ایند  یاھهاگـشناد  رد  هک  دـیراد  تصرف  دـیراد ، قیفوت  هدـش ، مھارف  امـش  یارب  ناکما  نیا  هناتخبـشوخ  بخ 

دیرمشب و منتغم  ار  نیا  دینکب ، ار  هدافتسا  رثکادح  تصرف  نیا  زا  دیشاب ؛ هتشاد  روضح  اھهاگشناد  نیا  رد  دنرتهتفرشیپ ، یملع  دراوم  زا  یرایـسب  رد  ام  زا  ناشیاھیلیخ 

. دیربب شیپ  ار  ناتراک  هللااشنا 

مق  / ١۴٠١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، یاهدـع کـی  ـالاح  هک  یتاـشاشتغا  نیا  هک  دـندرکیم  دومناو  روجنیا  ناـشتاغیلبت  رد  اـھیجراخ  دـننکب و  دومناو  دنتـساوخیم  روجنیا  یاهدـع  کـی  [١۴٠١ تاشاشتغا رد  ]

دننام دننزیم و  شتآ  ار  یاهلابز  لطـس  کی  دننکـشیم و  ار  یاهشیـش  کی  و  دننکیم ] بارخ   ] ار ییاج  کی  دنھدیم و  شحف  دنـشکیم و  دایرف  اھنابایخ و  رد  دنیآیم  یدادـعت 

یناسک نیا  تسا . سکع  هیضق  منکب  ضرع  امش  هب  هدنب  هن ، اھنیا ؛ دننام  ییاھفعـض  یداصتقا ، یاھفعـض  یتیریدم ، یاھفعـض  دنروشک ؛ یاھفعـض  اب  فلاخم  اھنیا  اھنیا ،

اھنیا دوـب . روـشک  توـق  یاـھهطقن  ندرب  نـیب  زا  ناشفدـھ  دوـبن ؛ روـشک  یاھفعــض  ندرک  فرطرب  ناشفدـھ  دــنتخادنا ، هار  ار  اـھنیا  دــندش و  تاـشاشتغا  دراو  دــندمآ  هـک 

یملع ظاحل  زا  هک  مینکیم  راختفا  مئاد  ام  ار ؛ ملع  لیصحت  یهلئـسم  تسا ــ  ام  روشک  توق  طاقن  زا  یکی  تینما  ار ــ  ام  تینما  دنربب : نیب  زا  ار  ام  توق  طاقن  دنتـساوخیم 

لیطعت هک  دـندرک  یریگفدـھ  ار  زکارم  نیا  اـھنیا  رگید ؛ تسا  یقیقحت  زکارم  یملع ، زکارم  یلیـصحت ، زکارم  رد  تسا ؟ اـجک  رد  ملع  لیـصحت  بخ  میاهدرک ؛ تفرـشیپ  نینچ 

. دشابن یلخاد  دیلوت  دشر  دشابن ، ملع  لیصحت  دشابن ، تینما  دریگن ؛ ماجنا  ملع  لیصحت  هک  دننک 

اھناینب  / ١۴٠١/١١/١٠ شناد  ناگدننکدیلوت و  نانیرفآراک ، رادید  رد  تانایب 

روشک رد  شیپ  لاس  هدزناش  هدزناپ  زا  هللادـمحب  هک  تسا  روشک  رد  ملع  تفرـشیپ  زا  یـشان  میراد ، تیقفوم  زورما  اـم  هک  یرادـقم  نیمھ  دورب . ـالاب  دـیاب  یرواـنف  شناد و 

ار راک  نیا  و  میاهدرک ، ار  راک  نیا  ام  هک  دنکیم  راھظا  تعاجـش  اب  دیآیم ، اجنیا  ناوج  نیا  دینیبیم  هکنیا  هتـشاد . یبوخ  تفرـشیپ  هتـشاد ، یبوخ  دـنور  کی  هدـش ؛ عورش 

، دـینک روبع  نآ  زا  دینکـشب ، ار  ملع  مدـقم  طوطخ  دـیورب  میتفگ  دـش . زاب  ملع  هار  دـناهدرک ، تفرـشیپ  شناد  رد  اھنیا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  اھنیا ، دـننام  مینکب و  میناوتیم 

مدرک حرطم  نیا  زا  لبق  لاس  دنچ  وزرآ ، کی  ناونع  هب  نم  هک  یزیچ  نآ  دیورب . ولج  دینامب . یقاب  ناھج  یملع  یهلفاق  رخوم  یاھتمـسق  رد  هکنیا  هب  دینکن  افتکا  ولج ؛ دیورب 

، دونشب ون  یملع  فرح  تساوخ  ایند  رد  یسک  رگا  دعب  لاس  هاجنپ  هک  مینک  تکرح  یروج  مینک ، یزیرهمانرب  یروج  دیاب  ام  متفگ  هک  تسا  نیا  میسرب ، وزرآ  نیا  هب  دیاب  و 

دیاب هتشذگ ؛ شلاس  هد  زا  شیب  الاح  متفگ ، نم  هک  لاس » هاجنپ   » نآ مینک . تکرح  یروجنیا  دیاب  ام  دونشب . ار  ون  یملع  نخس  دناوتب  ات  دریگب  دای  یسراف  دشاب  روبجم 

اھهاگنب و راک ، نیا  بطاخم  راک ، نیا  لوئسم  هک  ود ــ  رھ  یروانف ، شناد و  تسا ــ  یروانف  شناد و  تفرشیپ  یهلئـسم  مھ  راک  کی  نیاربانب ، دینک . تمھ  دیاب  دینک ، لابند 

نم رظن  هب  نیا  هک  روھمجسیئر ، یملع  تنواعم  مھ ]  ] و دننکب ، لابند  یتسیاب  اھنیا  اھهدکشیدنا ؛ اھهاگشھوژپ و  یقیقحت ، زکارم  اھهاگـشناد ، دنقیقحت ؛ شناد و  زکارم 

. تسا یمھم  راک  رایسب 
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