
ناجیابرذآ  / ١٣۶٨/٠٣/٣٠ مدرم  فلتخم  راشقا  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

ثعاب هک  دیداد  ماجنا  هر )  ) ماما ترضح  تلحر  زا  دعب  زور  دنچ  نیا  یط  رد  امـش  هچنآ  هتبلا  منک . حیرـصت  ناجیابرذآ  رویغ  مدرم  امـش  یریگ  عضوم هب  هک  تسا  مزال  اجنیا  رد 

، بـالقنا زا  سپ  لاـس  هد  لوـط  رد  ناـجیابرذآ  دراد . راـظتنا  ار  هساـمح  روـش و  نـیا  دسانــشب ، ار  ناـجیابرذآ  سکرھ  دوـبن . هرظتنم  ریغ  نـم  یارب  دـش ، نمــشد  یدــیماان 

زا یبوخ  نیا  هب  دوب و  هجاوم  نآ  اب  ناجیابرذآ  هک  یراوشد  یاھناحتما  اب  روشک ، قطانم  زا  یا  هقطنم ناتـسا و  چـیھ  تسا . هدـنارذگ  هجو  نیرتھب  اب  ار  اھناحتما  نیرت  تخس

رارق نانمـشد  اب  هلباقم  یمالـسا و  یربھر  زا  تیعبت  مالـسا و  طخ  مدـقم  فوفـص  رد  هشیمھ  ناجیابرذآ  زورما ، اـت  تیطورـشم  تضھن  زا  دـشن . هجاوم  دـمآرب ، نآ  ی  هدـھع

. دنک یم سویام  ار  نمشد  توق ، طاقن  نیمھ  تسا . هتشاد 

یزومآ  / ٠٨/١٣۶٨/٠۴ داوس  تضھن  نالوئسم  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

ار زیزع  نآ  رھطم  دقرم  درابب و  کشا  شناگدید  زا  امئاد  دشاب و  هتشاد  نت  رب  ازع  سابل  نانچمھ  ناریا  تلم  رگا  درک . یمیتی  ساسحا  ملاع  یاج  همھ  رد  مالـسا  تما  اقح 

هب روشک  فلتخم  طاقن  رود و  یاھھار  زا  امش  دوشن . رپ  مالسا  یایند  ام و  یگدنز  طیحم  اھناج و  اھلد و  رد  یدامتم  یاھلاس  ات  میظع ، الخ  نیا  دیاش  دراد . قح  دنکن ، اھر 

. تسا توق  ی  هطقن نیا  و  دیراد ، کرتشم  فیلکت  هزیگنا و  ساسحا و  همھ  اما  دیدروآ ؛ فیرشت  اجنیا 

بالط  / ١٣۶٨/٠٩/٠٧ ناگدنیامن  عمجم  رادید  رد  تانایب 

کناب زکرم و  مینادب . ار  اھزاین  دنـسیون ، یم ام  هیلع  هک  ییاھباتک  بسانت  هب  دـنھد و  یم ام  هب  هک  ییاھـشحف  بسانت  هب  دـننز و  یم ام  هب  هک  ییاھتمھت  بسانت  هب  دـیاب 

یزکرم ینعی  تسا . نیمھ  دھدب ، ماجنا  دیاب  هزوح  هک  ییاھراک  زا  یکی  دسیونب ؟ دیامن و  قیقحت  تاعوضوم  نآ  ی  هراب رد  دنک و  هاگن  ار  اھ  نیا هک  تساجک  هزوح  تاعالطا 

هب بالقنا ، رطاخ  هب  هک  ییاھ  نآ هچ  تسا و  بالقنا  ی  هراب رد  امیقتـسم  هک  ییاھ  نآ هچ  دـنک ؛ عمج  دـنا ، هتـشون بالقنا  هب  عجار  ایند  رد  هک  ار  ییاـھباتک  دـشاب و  هتـشاد 

. دنا هدش روآدای  میا - هدوب لفاغ  اھ  نآ زا  مھ  نامدوخ  اضعب  هک  ار - ام  توق  طاقن  دنا و  هدرک فیرعت  ام  زا  هک  ییاھباتک  هچ  دنا و  هداد شحف  مالسا  ای  هعیش و 

نارھت  / ١٣۶٩/٠١/١٠ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

دش و دھاوخ  رترونم  رترونرپ و  زور  هب  زور  مالسا  ینعی  دیا  هتفرگ تسد  رد  هک  یرون  لعشم  نیا  نمشد ، زا  ناتندیسرتن  مالسا و  هب  مدرم  امش  نامیا  تعاجـش و  داحتا و  اب 

ظفح مھزاب  دـنا و  هدرک ظفح  تدـم  نیا  رد  ار  اـھ  نآ ناریا  تلم  دـمحب هللا  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  توق  طاـقن  نیا ، درک . دـھاوخ  بلج  امـش  هب  رتشیب  ار  اـھتلم  مشچ 

. داد دیھاوخ  همادا  ار  هار  نیا  ادخ ، هب  لاکتا  اکتا و  اب  امش  درک . دنھاوخ 

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

ادخ هب  لکوت  ینعی  دنک ؛ یم فورصم  نآ  اب  هلباقم  رد  ار  دوخ  یورین  ی  همھ نمشد  هک  تسا  نامھ  تسرد  وا ، یرادیاپ  توق و  ی  هطقن هک  تسا  هتسناد  یبوخب  ناریا  تلم 

ظیغ مشخ و  تسا . هدش  دـیکات  نآ  رب  هیلع ) ناوضر هللا   ) بالقنا ریبک  ربھر  تاملک  رد  هتفرگ و  همـشچرس  مالـسا  ینابم  زا  همھ  هک  بالقنا  یـساسا  لوصا  هب  کسمت  و 

یگدــنامرد و زا  یــشان  تـسا ، سوـسحم  زورما  اـت  بـالقنا  لوا  زا  نمــشد ، یاـھ  هناـسر ی  هنامــصخ تاراـھظا  رد  ییارگداـینب »  » ی هژاو ندرب  راـک  هـب  رد  هـک  یزیمآداــنع 

. تسا بالقنا  یساسا  لوصا  هب  ام  ماظن  تلم و  ربھر و  یدنبیاپ  ربارب  رد  نانآ  یگمیسارس 

یربھر  / ١٣٧٠/١٢/١٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیا زج  نمشد  زا  ام  دنک ؛ دومناو  فعض  ی  هطقن ار  یتوق  ی  هطقن رھ  دشارتب و  یفنم  ی  هطقن کی  ام  یاھتیقفوم  ی  همھ زا  دھاوخب  نمشد  لحارم  ی  همھ رد  تسا  نکمم 

ینعی تسا ؛ هدش  عورش  مھ  یمالسا  ماظن  یمالسا و  یروھمج  هیلع  یتاغیلبت  یرامعتسا  تکرح  هدش ، عورش  ایند  رد  یمالسا  یاھتکرح  هک  یزور  زا  میرادن . یراظتنا 

هب کرحتم  مدرم ، اجرھ  دوش . تسرد  هبذاج  دض  کی  هک  دنک  یراک  هک  تسا  نیا  رابکتسا  شـشوک  دروآ ، تکرح  هب  ار  رگید  یاھتلم  ام ، تلم  تکرح  ی  هبذاج هک  روط  نامھ

. دنکن تاغیلبت  ام  هیلع  هک  میرادن  مھ  عقوت  نمشد  زا  ام  مدرک ، ضرع  تسا . رت  هبناج همھ رتظیلغ و  رتشیب و  تاغیلبت  نیا  دنتسھ ، یمالسا  ی  هزیگنا اب  یمالسا و  تکرح 

راظتنا ام  تسین . ام  راظتنا  فالخ  نیا  درکن ، فارتعا  انعم  نیا  هب  نمـشد  رگا  دـنک ؛ فارتعا  هملک  یقیقح  یانعم  هب  یمدرم  ماظن  کی  دوجو  هب  نمـشد  هک  میرادـن  عقوت  اـم 

تکرح هب  هک  اجنآ  نمـشد  هک  مینیب  یم ام  تسین . یراظتنا  نیا  زج  دـیوگب ؛ مھ  دـیاب  دـنکن ؛ اعدا  روشک  نیا  رد  ار  یدازآ  افتنا  قانتخا و  ناقفخ و  دوجو  نمـشد  هک  میرادـن 

! دنک یمن مھ  مرش  دنک و  یم هشیمھ  زا  رتظیلغ  ار  شدوخ  یشوپ  قح یشک و  قح راکشآ ، زراب و  روط  هب هنوگچ  دسر ، یم یمالسا 

شترا  / ١٣٧٣/٠١/٢۴ لنسرپ  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لباقم فرط  فعـض  طاقن  دوخ و  توق  طاقن  رب  دـیاب  فرط  رھ  یداصتقا - ای  یـسایس  تازرابم  هچ  یماظن و  تازرابم  هچ  تازراـبم - رد  هک  دـینادیم  دـیتسھ و  یماـظن  اـمش 

رد ار  هاگهنخر  دیباییم ، ار  فرط  فعـض  هطقن  ینعی  دینکیم . ار  راک  نیمھ  گنج  نادیم  رد  هکنانچ  دینک ؛ هیکت  نآ  یور  تسیچ و  ناتتوق  یهطقن  دـینیبب  امـش  دـنک . هیکت 

دییامرفب ضرف  دیزادرپیم . راک  نیا  هب  دیربب ، نیب  زا  ار  فرط  توق  طاقن  دـیناوتب  رگا  و  دـییامنیم ؛ زکرمتم  فرط  فعـض  طاقن  رب  ار  هلمح  دـینکیم و  ادـیپ  لباقم  فرط  فوفص 

دـض امـش  دراد ، یطلـسم  رایـسب  یھرز  رگا  اـی  دـینکیم . تیوـقت  ار  ناتییاوھدـض  هـقطنم ، رد  وا  ندرک  ریگنـیمز  یارب  دراد ، یزاورپزیت  رایــسب  یاـھامیپاوھ  نمــشد  رگا 

یاـیند رد  دـننکیم . یراـک  نینچ  اـھدربن  رد  ناـھج ، یاھـشترا  یهمھ  تسا و  یلک  یهدـعاق  نیا  یماـظن ، تازراـبم  رد  دوـش . ریگنـیمز  وا  اـت  دـینکیم  زھجم  ار  ناـتیھرز 

زا هدافتسا  رثکا  دح  نمض  دھاوخیم  نیاربانب  دراد . یفعـض  طاقن  توق و  طاقن  ناریا  تلم  هک  تسا  هدید  هدرک و  هاگن  ام  روشک  هب  رابکتـسا  تسا . روطنیمھ  زین  تسایس 

. دوش دوخ  توق  طاقن  زا  تلم  نیا  یهدافتسا  عنام  دربب و  نیب  زا  ار  توق  طاقن  دناوتیم  هک  اجنآ  ات  فعض ، طاقن 

مھاوـخب رگا  هک  دراد  یتوـق  طاـقن  ناریا  تلم  اـما ، و  دـشاب . هاـتوک  متبحـص  مھاوـخیم  نم  تسا و  ینـالوط  یثـحب  مزلتـسم  نوـچ  میزادرپیمن ؛ فعـض  طاـقن  هب  ـالعف  اـم 

. مزادرپب دنک ، کش  ناشهراب  رد  دناوتیمن  یسک  هک  دروم  تشھ  تفھ ، هب  مناوتب  تصرف  نیا  رد  دیاش  منک ، هراشا  اھنآ  هب  راوتسرھف 

نیـسردم ای  ناگدرکلیـصحت  یهمھ  هکلب  میـشاب ؛ توق  یهطقن  نیا  زا  ناریا  مدرم  یرادروخرب  یعدـم  ام  افرـص  هکنیا  هن  تسوا . یالاب  شوھ  ناریا  تلم  توق  طاقن  زا  یکی 

بیرـض هک  ینیـصصختم  ایند ، یهمھ  رد  تسا . رتالاب  یناھج  شوھ  طسوتم  زا  یناریا  شوھ  طسوتم  دـننادیم  دـنراد ، ییانـشآ  یثحابم  نینچ  اب  هک  ایند  یاھھاگـشناد 

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

. تسا رسیم  وا  یارب  یسایس  تفرشیپ  یتعنص و  تفرشیپ  یملع ، تفرشیپ  هک  تسا  نآ  توق  یهطقن  نیا  زا  یدنمهرھب  یهجیتن  تسا و 

شترا  / ١٣٧٣/٠١/٢۴ لنسرپ  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ریز زا  زورما  هزاـت  هک  ار  یتـلم  تسین . یدـیدرت  نآ  دوجو  رد  هک  هریغ  یملع و  یگنھرف ، یخیراـت ، رادهشیر  نھک و  یهقباـس  زا  تسا  تراـبع  ناریا  تلم  توق  یهطقن  رگید 

ایند نادنمـشناد  نیرتگرزب  یزور  هک  درک  هسیاقم  یتلم  اب  ناوتیمن  تسا ، ناگرزب  گنھرف و  ملع و  هقباس و  هتـشذگ و  دقاف  هدش و  تلم  کی  هب  لیدبت  هدـمآ و  نوریب  هتوب 

- نرق دـنچ  اـت  دـعب ، هب  یرجھ  مراـھچ  نرق  زا  ینعی  مالـسا ، زا  دـعب  یاـھنرق  رد  دوـب . وا  هب  طوـبرم  یداـمتم  یاـھنرق  هک  راـبود ، راـبکی و  هـن  مـھ  زاـیتما  نـیا  دـندوب و  وا  نآ  زا 

فلتخم یاھهتـشر  رد  ایند  نادنمـشناد  نیرتگرزب  تسا - ملـسم  شلـصا  اما  تسا . هشدخ  فالتخا و  لحم  نورق ، یاھزرم  نوچ  منک ؛ یدنبزرم  قیقد  روط  هب  مھاوخیمن 

« يمالسا يروھمج  توق  طاقن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 1 
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نبا ، » اـھیباراف  » اـھنآ ناـیم  زا  دـندوب و  یناریا  یـضایر - هفـسلف و  تاـیبدا و  رد  هچ  موجن و  یهتـشر  رد  هچ  یناـسنا ، یهتـشر  رد  هچ  یعیبـط ، یهتـشر  رد  هچ  موـلع -

. تسام تلم  یهتشذگ  اھنیا  دنتساخرب . اھیدعس   » اھیسودرف و  » اھمایخ و  » اھیمزراوخ و ، » اھیزار یایرکز  نب  دمحم  اھیزار ، رخف  ، » اھانیس

رتیوق هتفرورف و  یرتشیب  قمع  رد  هتفش  هچرھ  دراد . رارق  نآ  یور  نوتس  هک  تسا  ینوتب  هتفـش و  یهباثم  هب  یخیرات  یهتـشذگ  هک  تفگ  ناوتیم  سوسحم  یلاثم  رد 

هدرک اـنب  تسـس  نیمز  یور  ار  نآ  هک  تسا  ینوتـس  لـثم  درادـن  یخیراـت  یهقباـس  هک  یتـلم  تسا . رادروخرب  یرتـشیب  ماکحتـسا  زا  نآ  یور  یهدـشانب  نوتـس  دـشاب ،

. تسا دایز  یلیخ  شایریذپبیسآ  دشاب  تمظعاب  مھ  هچرھ  دنشاب .

شترا  / ١٣٧٣/٠١/٢۴ لنسرپ  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لباق هک  ار  توق  طاقن  نیا  زا  یـضعب  دنـشوکیم  روطچ  دینیبب  دننکیم ! ییاھیریگعضوم  هچ  ثحب ، دروم  توق  طاقن  هب  تبـسن  ام  نانمـشد  دـینیبب  دـینک و  هاگن  امـش  لاح 

! دننک فیعضت  ار  وا  یهیحور  دنرادب و  هدیشوپ  تلم  نیا  رظن  زا  تسین ، نتفرگ  لباق  هک  ار  یضعب  دنریگب و  ناریا  تلم  زا  تسا ، نتفرگ 

شترا  / ١٣٧٣/٠١/٢۴ لنسرپ  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  یتوق  یهطقن  مھ  نیا  تسا . یونعم  یھلا و  لئاسم  هب  دیدش  یهقالع  یبھذم و  ینید و  تفرعم  یروابنید ، نامیا و  ناریا ، تلم  گرزب  توق  طاقن  زا  یکی  اما ، و 

داـھج رد  لاـثم ، ناونع  هب  تسا . یحـضاو  رما  نیا ، دـناهدوب . طاـبترا  رد  یبـیغ  عبنم  اـب  هک  دـناهدرک  یناـسک  ار  اـھراک  نیرتـگرزب  هشیمھ  دـنک . شراـکنا  دـناوتیمن  یـسک 

. دمآیمن تسد  هب  ناشخرد  یاھیزوریپ  نآ  تشادن ، دوجو  ملاع  یاھتردق  مامت  اشنم  ناونع  هب  ادخ  هب  اکتا  بیغ و  هب  هیکت  هجوت و  لسوت و  رگا  ناریا ، تلم  یهلاستشھ 

مھارف ار  یتاحیلـست  تاناکما  یهمھ  نانمـشد ،  » دنتفگیم تلم  نیا  هب  یتقو  دنک . زاب  ار  اھهرگ  همھ  تسناوت  هک  دوب  تیونعم  رب  هیکت  مکحتـسم ، یهھبج  نآ  لباقم  رد 

گرزب بالقنا  رد  یلیمحت ، گنج  رد  داقتعا  نیا  اب  ناریا  تلم  تساھنیا ». زا  رتیوق  رتالاب و  ادـخ   » هک دوب  نیا  تلم  باوج  دـنھد ،» تسکـش  گـنج  رد  ار  امـش  اـت  دـناهدروآ 

هک دنتسھ  ییاھتلم  ایند  رد  هتبلا  تسا . یروابنید  تلم  ناریا  تلم  تسا . ناریا  تلم  تایصوصخ  زا  مھ  نیا  تسا . هتفر  شیپ  لحارم  یهمھ  رد  خیرات  لوط  رد  یمالسا و 

یراک ورـس  تیونعم  ادـخ و  نامیا و  نید و  اب  هک  دـنایلاباال  ینامدرم  اساسا  مھ ، یـضعب  اما  دـنراد . داقتعا  رواـب و  نید ، هب  یـضعب  مھ  یبرغ  یاـھتلم  نیب  رد  دـنروابنید .

هتـشاد ینید  شیارگ  قباس ، زا  هک  تسا  ییاـھتلم  وزج  ناریا  تلم  دـنراد . دوجو  ییاـھناسنا  نینچ  رگید ، ناـیدا  ناناملـسم و  ریغ  نایحیـسم و  نیب  رد  اـیند ، رد  دـنرادن .

. تسا

رفـس یمالـسا  یاـھروشک  یهمھ  هب  نم  : » تفگ نم  هب  میتـشاد ، مھاـب  هک  یرادـید  رد  دوب . هدـمآ  ناریا  هب  برع  فورعم  ناگدنـسیون  زا  یکی  یناـمز  بـالقنا ، زا  لـبق  رد 

.« دـنوش هدایپ  زامن  یادا  یارب  همھ  دـنک و  فقوت  راطق  ناھگان  زامن ، ماـگنھ  هب  دـنوریم ، ترفاـسم  هب  دـنراطق و  رب  راوس  مدرم  یتقو  مدـیدن  یروشک  چـیھ  رد  اـما  ماهدرک ؛

.« ماهدیدن ار  شریظن  رگید  یاج  چیھ  رد  متسھ و  یعوضوم  نینچ  دھاش  هک  تسا  ناریا  رد  راب  لوا  یارب  نم  : » تفگیم

شترا  / ١٣٧٣/٠١/٢۴ لنسرپ  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد خـیرات ، لوط  یهناعاجـش  یاـھمایق  یلم و  یاھـشیامزآ  نیرتـگرزب  زا  یکی  ماـجنا  نآ ، دروآ و  دوجو  هب  ار  یدـعب  توق  یهطقن  هک  دوـب  ینید  یوـنعم و  شیارگ  نیمھ  یرآ ؛

مھ تموکح  نامھ  هک  دوب  بالقنا  نیا  ساـسارب  یتموکح  لیکـشت  بـالقنا و  نیا  یاـپ  نداتـسیا  اـم و  یمالـسا  ریبک  بـالقنا  ینعی  تلم ، نیا  تاـیح  زا  ساـسح  یاهھرب 

یوـت هت و  اـما  دـندرکیم  یرگیبـالقنا  هزراـبم و  یھاوـخیدازآ و  یاـعدا  هک  ار  یناـسک  دـیدید  تسا . یرواـبنید  ناـمھ  تاـکرب  زا  اـھنیا  تـسا . ناریا  یمالـسا  یروـھمج 

تفر و شیپ  نانچمھ  ناریا ، تلم  اما  دـنیایب !؟ ولج  دنتـسناوتن  دـندرک و  پک »  » اھامـش لوق  هب  دـندش و  ریگنیمز  طقـس و  هار ، نایم  روطچ  دوب ، هناـگیب  نید  زا  ناـشدوجو 

. دوریم شیپ  نامیا  تکرب  هب  مھ  زونھ  تفر و  شیپ 

هاگن تسا  هتفرگ  لکـش  ملاظ  یاھتردق  دـض  رب  هک  خـیرات  یاھمایق  هب  امـش  هناعاجـش . مایق  کی  داجیا  یریگلکـش و  زا  تسا  ترابع  ناریا ، تلم  یدـعب  توق  یهطقن  سپ ،

دوب و لاس  هدزناپ  زا  رتشیب  شیاھهشیر  مھ  دیـشک ، لوط  لاس  هدزناپ  نآ  یلمع  لحارم  هک  ناریا  تلم  میظع  مایق  دینیبیم  مھزاب  دینک ، هقادم  هاگن و  مادـکرھ  رد  دـینک !

سوبوتا فـص  رد  رگا  امـش  تسا !؟ یناـسآ  راـک  تشذـگ  رگم  تسا !؟ یخوـش  رگم  دـش ! تشذـگ  ردـقچ  بـالقنا ، نیا  رد  شیاھتـشذگ . اـھنداد و  دیھـش  اھیراکادـف و  مھ 

« نیرفآ  » امـش هب  تشذـگ  نیا  رطاـخ  هب  نارگید  مـھ  دیلاحـشوخ و  ناـتدوخ  مـھ  مدرک ». تشذـگ  نـم  : » دـییوگیم دـیھدب ، یرگید  سک  هـب  ار  ناـتیاج  دیـشاب و  هداتـسیا 

، نآ زا  دـعب  عبر  کـی  هرخـالاب ، تسین . مھ  یمھم  راـک  ارھاـظ  هک  یرگید  هب  سوبوتا  فـص  رد  دوـخ  یاـج  ندیـشخب  دـح  رد  یتـح  تسا . مھم  ردـق  نیا  تشذـگ  دـنیوگیم .

اھنیا دراد ! تیمھا  ردقچ  یدام ، تایح  یاھرویز  یهمھ  زا  تشذگ  نازیزع و  زا  تشذگ  ناج ، زا  تشذگ  دینیبب  تقو  نآ  دیوریم . امش  دسریم و  هار  زا  یرگید  یـسوبوتا 

!؟ تسا یخوش  رگم 

دـصرتم هایـسور ، یاھدزم  هب  ملق  هدـع  کی  زورما  اما  دـیناسر . یزوریپ  هب  ار  بالقنا  تعاجـش ، تیاھن  رد  داد و  ناـشن  دوخ  زا  یتشذـگ  نینچ  بـالقنا ، لوط  رد  ناریا ، تلم 

، تسا ناـمزاس  نآ  دـنیاشوخ  هک  هنوگناـمھ  اـت  دـھدیم  رـالد  دـنچ  اـھنآ  هب  هنوگچ  دـیآیم و  شـشوخ  یعوـضوم  هچ  زا  اـکیرما  تینما  ناـمزاس  دـننیبب  اـت  دناهتـسشن 

ار ناریا  تلم  زیمآراختفا  یهناعاجـش  یهثداح  نیرتگرزب  ینعی  درک ». بـالقنا  هک  دـش  هابتـشا  بکترم  ناریا  تلم  : » دـننکیم ناونع  دوخ  یاھهتـشون  رد  اـھنیا  دنـسیونب .

تلم ترفن  داب ! اھنیا  رب  ناریا  تلم  یرازیب  تسا ». نامیشپ  درک ، بالقنا  هکنیا  زا  ناریا ، تلم  : » دنیوگیم درک ». هابتشا  ناریا  تلم  : » دنیوگیم دننکیم ! کچوک  هنوگنیا 

. دیسر یزوریپ  هب  تفرگ و  لکش  هک  تسا  یبالقنا  نیمھ  ناریا ، تلم  توق  طاقن  نیرتگرزب  زا  یکی  داب ! اھدزم  هب  ملق  هنوگنیا  رب  ناریا 

شترا  / ١٣٧٣/٠١/٢۴ لنسرپ  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زا دنتسھ ، اھنآ  ندرب  نیب  زا  هب  رداق  هک  ار  یتوق  یاھهطقن  ات  تسا  نیا  ناشیعس  دنھدیم ، همادا  ار  یاهلاستسیود  یهزرابم  هک  ام  نانمشد  اھمناخ ! نایاقآ و  یراب ؛

یهناور ار  ییارگتوھـش  ینارتوھـش و  اشحف و  بادـنگ  یبرغ و  داسف  لیـس  روصت ، نیمھ  اب  درب . نیب  زا  دوشیم  ار  مدرم  یبھذـم  نامیا  دـننکیم  لاـیخ  ـالثم  دـنربب . نیب 

ییاھیچقاچاق یهیضق  زورما  رگا  دناهدرک . عورش  هک  تسا  یتدم  ار  راک  نیا  هتبلا  دننک . تیادھ  مھ  ام  روشک  لخاد  هب  ار  نآ  دنھاوخیم  دناهدرک و  موس  ناھج  یاھروشک 

یضعب دشاب  انب  رگا  دینیبیم  دینک ، لابند  دنروآیم ، ار  زیگناتوھش  نایرع و  ریواصت  یواح  یاھباتک  تالجم و  یـسنج و  نجھتـسم  یاھراون  لذتبم ، ییویدیو  یاھراون  هک 

. تسا عالطا  یور  زا  منکیم ، ضرع  هک  یبلاطم  نیا  دوشیم . هداد  رگید  یاج  زا  ناشنان  هکلب  درادـن ؛ ینان  ناشیارب  دـنروخب ، نان  یتالوصحم  نینچ  عیزوت  زا  دارفا ، نیا  زا 

تلم نایم  ناریا ، روشک  لخاد  هب  ار  ینارتوھـش  داسف و  یاھبادـنگ  نیا  هیاسمھ ، یاھروشک  رگید  سراف و  جـیلخ  یهیـشاح  یاھروشک  قیرط  زا  ات  دـنراد  تیرومام  اھنیا 

! دننک هناور  اھهداوناخ  رد  ناناوج و  نیب  اصوصخم  ناریا و 

ینعی نمشد  دشکیمن ! ناسنا  یور  رس و  رب  شزاون  تسد  هک  نمشد  رگید ! تسا  نمشد  دنربب . نیب  زا  ار  نآ  دنھاوخیم  نانمشد  تسا و  توق  طاقن  زا  یبھذم  نامیا 

نیب زا  ار  یمدرم  تموکح  دنھاوخیم  دنربب . نیب  زا  قیرط  نیدب  درب ، نیب  زا  دوشیم  هک  ار  ام  توق  طاقن  نآ  دنھاوخیم  دشابن . ناسنا  نت  هب  رـس  دـھاوخیم  هک  یـسک 

، نیلوئـسم نادرمتلود و  تموکح و  هیلع  دننک . ماندب  ار  یمدرم  تموکح  دنھاوخیم  اذل  دنربب ؛ دیاب  روگ  هب  ار  ییوزرآ  دـیما و  نینچ  دـناهدیمھف  رگید  هک  تساھلاس  دـنربب .

. دنرامـشیم چـیھ  هب  ار  ام  یگنھرف  یخیرات و  یهقباس  ناشتاغیلبت ، رد  دـننکیم . ار  ناشدوخ  راک  اھنآ  اما  تسا ؛ هدـیافیب  هتبلا  دـننکیم . ار  تاـغیلبت  ماـسقا  عاونا و 

تساـم و جاـتحم  مھزاـب  تلم ، نیا  : » دـنیوگیم دوخ  شیپ  دـسریمن . ییاـج  هب  ناریا ، تلم  هک  دـننکیم  دومناو  نینچ  دـنھدیم و  رارق  دـیدرت  دروم  ار  ناریا  تلم  شوـھ 

. دننک رادهکل  ار  بالقنا  دننکیم  یعس  دناهدرک . زکرمتم  تمس  نیا  هب  ار  تاغیلبت  الصا  دیایب ». اھیبرغ  ام  هناخ  رد  دیاب  مھزاب 

دیآرب ناشتـسد  زا  یراک  رھ  مھ ، نآ  ریاظن  یتینما و  یداصتقا و  لئاسم  لثم  تیعقاو ، یگدنز و  نتم  ملاع  رد  دریگیم . ماجنا  تسایـس  ملاع  رد  هک  تسا  ییاھراک  اھنیا 

هب ناریا  اب  : » دنتفگ اھنآ  هب  دنتفر و  ییایـسآ  گرزب  یاھروشک  شیپ  ییاپورا و  یاھروشک  شیپ  ایـسآ ، اپورا و  رد  دنداتفا و  هار  درگ  هرود  یاھلالد  لثم  هک  دیدید  دننکیم .

. دنلوغشم یاهدیافیب  یاھتیلاعف  نینچ  هب  دننکیم و  اھراک  نیا  زا  مئاد  هتبلا  دینکن ». کمک  نآ  هب  دیزادرپن و  یراکمھ  تراجت و  هلماعم و 

« يمالسا يروھمج  توق  طاقن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 2 
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هک تسا  لاس  هدزناپ  راگدرورپ ، لضف  هب  دنتـسھ و  اـم  اـب  هزراـبم  مرگرـس  فـالخ و  یاـھراک  نیمھ  لوغـشم  مئاد  تسا  لاـس  هدزناـپ  اـھنآ  هک  تسا  نیا  فرح  کـی  بوخ ؛

رد هتبلا  نیا ، تسا . هدـیافیب  اھنآ  شالت  سپ ، تسا . ندـش  رتیوق  لاح  رد  زور  هب  زور  ناریا ، یبـالقنا  تلم  یمالـسا و  بـالقنا  یمالـسا ، یروھمج  یمالـسا ، تموکح 

دورب و باوخ  هب  رگنـس  رد  هک  یـسک  هنع ». منی  مل  مان  نم  و  : » دومرف مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  هک  تسا  نیا  رگید  فرح  نم ! نازیزع  اـما  ملـسم . دوخ  یاـج 

مئاد دینیبب . رگنس  رد  ار  ناتدوخ  مئاد  دیـشاب . رادیب  مئاد  ینعی  هچ ؟ ینعی  تفر . دھاوخن  باوخ  هب  دیاپیم ، ار  وا  هک  ینمـشد  مشچ  دنادب  دیاب  دریگب ، باوخ  ار  شمـشچ 

ار ناتیرایـشوھ  ینعی  دینیبب . دھد ، ماجنا  یراک  تسا  هتـسناوتن  نونک  ات  هکنیا  زا  تحاران  تدـش  هب  نیگمـشخ و  هدروخ و  مخز  رادـغ و  نمـشد  کی  لباقم  رد  ار  ناتدوخ 

لخاد رد  هیملع  یهزوح  یماظتنا ، یاھورین  لخاد  رد  یماظتنا  یاھورین  هاپس ، رد  هاپس  هاگشناد ، رد  نایھاگـشناد  دیـشاب . رادیب  رایـشوھ و  شترا ، رد  امـش  دینک . ظفح 

دنراد هدـھع  رب  یراک  روشک  نیا  رد  هک  یناسک  همھ  ناشدوخ و  یاھتیرومام  یهزوح  رد  یتلود  نیرومام  ناشیداصتقا ، یاھراک  رد  یداصتقا  یاھهاگتـسد  هیملع ، یهزوح 

. دنشاب رایشوھ  رادیب و  ناشدوخ  راک  یهزوح  رد  دنتسھ ، یاهدنزاس  تیلاعف  لوغشم  ای  و 

ار توق  طاقن  نیا  دیاب  تسا . دایز  ام  توق  طاقن  دمحب هللا  تسا . هدشن  سویام  زونھ  اما  دنزب ؛ هبرـض  تسناوتن  درک و  شالت  لاس  هدزناپ  هک  دراد  رارق  ینمـشد  ام  لباقم  رد 

میـشوکب و ناشندرک  فرطرب  رد  دـیاب  هک  میراد  مھ  یفعـض  طاقن  هتبلا  مینک . تیوقت  دـیاب  ار  اھنیا  ار . رگید  توق  طاـقن  یـسب  متفگ و  هک  یتوق  طاـقن  نیمھ  مینک ؛ تیوقت 

. دنربب نیب  زا  ار  ام  توق  طاقن  دنھاوخیم  نانمشد  هک  مینادب 

١٣٧٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمجنپ  مسارم  رد  تانایب 

تلود و رظن  اقیرفآ ، هنایمرواخ و  ایسآ و  زا  هطقن  رھ  رد  ناناملسم  ناجیابرذآ ، ناناملسم  ریمشک ، ناناملسم  هنایم ، یایسآ  ی  هتفای لالقتـسا هزات  ناناملـسم  ی  هیـضق رد 

قح مھ  یسک  دنیامن و  هدایپ  ناشدوخ  یگدنز  رد  ار  یمالسا  تعیرش  ماکحا  دننک ؛ یگدنز  یمالسا  ی  هویـش هب  دنھاوخب  هک  تساھ  نآ ی  همھ قح  هک  تسا  نیا  تلم 

نیا زا  یـضعب  رد  دازآ  تاـباختنا  یرازگرب  زا  عناـم  یتـح  تسا ، ییارگداـینب  یمالـسا ، تعیرـش  ماـکحا  هب  درکیور  هکنیا  ناونع  هب  یبرغ  یاھتردـق  دریگب . ار  ناـشولج  درادـن 

دننک و یگدنز  یمالسا  ی  هویش هب  دنراد  قح  ناناملسم  تسا . قحان  هناملاظ و  ناملـسم ، یاھتلم  راک  رد  فرـصت  تلاخد و  نیا  هک  میراد  هدیقع  ام  دنوش . یم اھروشک 

ار اھدادرارق  دنرامـش و  یم مزال  ار  اھتـسینویھص  اب  هزرابم  دننک ؛ یم موکحم  نانبل ، ی  هیـضق رد  ار  اھتـسینویھص  زواجت  ناریا ، تلم  تلود و  داد . ار  تصرف  نیا  اھ  نآ هب  دـیاب 

. دـنک مھتم  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یللملا ، نیب تردـق  مرھ  هک  دوش  یم بجوم  اھ  نیمھ تسا و  یمالـسا  تموکح  ماظن و  لقتـسم  عضاوم  اھ  نیا دـنناد . یم لطاب 

هراشا ددعتم ، دراوم  رد  تسا و  تیعقاو  فیرحت  ابلاغ  مود ، ی  هتکن نیا  دوش . یم یـشان  اجنیا  زا  ددرگ ، یم حرطم  ماھتا  ناونع  هب  هچنآ  الـصا  دـننز و  یم ام  هب  هک  یتاماھتا 

نیا تسا . رجحت  بصعت و  ییارگداینب ، زا  ناشروظنم  دننک و  یم مھتم  ییارگداینب »  » هب ار  یمالسا  یروھمج  الثم  تسا . یمالسا  یروھمج  ماظن  رد  توق  ی  هطقن کی  هب 

: دوش یم هتفگ  دـنوش ، یمن میلـست  یناھج  یاھتردـق  ی  هنافـصنم ریغ  یاـھ  هتـساوخ لـباقم  رد  هک  نیمھ  تسا . ناریا  تلود  تلم و  یریذـپان  میلـست ناـمھ  تقیقح  رد 

هدـش هتفریذـپ  لوصا  هب  مارتحا  یاـنعم  هب  ییارگداـینب  رگا  تسین . رجحت  یاـنعم  هب  تسا و  ناملـسم  تلم  کـی  ی  هناـبلط قح عضوم  عضوم ، نیا  هن ؛ دـنرجحتم ». اـھ  نیا »

. دوش یم یقلت  ناریا  تلم  تلود و  هب  تمھت  تسا و  غورد  تسا ، بصعت  رجحت و  یانعم  هب  رگا  اما  دننک . یم راختفا  نآ  هب  همھ  و  تسا ، یبوخ  ی  هلوقم تسا ،

روشک  / ٠٨/٣٠/١٣٧۵ رسارس  نایجیسب  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب اھ  نآ ینمشد  ی  هطقن نیرتگرزب  دنک . یمن لوبق  ار  نیطسلف  هب  تبسن  تسینویھص  نابـصاغ  بصغ  هک  تسا  نیا  یمالـسا  یروھمج  بیع  نیرتگرزب  اھییاکیرمآ ، رظن  زا 

نآ نامکاح  دنبوکب و  اھ  نآ رـس  رب  دـننک و  تکرح  مدرم  ی  هناخ رد  هزاجا  نودـب  یلیئارـسا ، ناشوپ  همکچ دـینک  یمن لوبق  امـش  ارچ  هک  تسا  نیا  یمالـسا  یروھمج  ماظن 

! تسا فعض  ی  هطقن نیرتگرزب  اھ ، نآ رظن  زا  تلم ، نیا  توق  ی  هطقن نیرتگرزب  دینک !؟ یمن لوبق  ارچ  امش  دنا ، هدرک لوبق  ایند  ی  همھ دنشاب !؟ مدرم 

تلود  / ٠٢/١٣٧٧/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

زورما تسا . مھم  یلیخ  ناـنآ ، یگنھرف  یحور و  یرکف و  یریگ  تھج ناـناوج و  لاغتـشا  هب  هجوـت  یداـصتقا ، لـئاسم  ی  هـنیمز رد  صوـصخب  روـشک و  لـئاسم  ی  هـنیمز رد 

هب توق  ی  هطقن کی  ناونع  هب  دناوت  یم تسا و  یتصرف  نیا  تسا . ناوج  یورین  زا  یشان  روشک ، نیا  میظع  یورین  هناتخبشوخ  دنناناوج . روشک ، رد  ام  نابطاخم  ی  هدمع

داسف هب  ار  ناـناوج  دـنک ؛ لیدـبت  فعـض  ی  هطقن هب  ار  توق  ی  هطقن نیا  هک  دـنک  یم یعـس  دـیھاوخ ، یم امـش  هک  هچنآ  لـباقم  ی  هطقن رد  تسرد  نمـشد ، هتبلا  دور . راـک 

. دنک یگدولآ  راچد  ار  اھ  نآ شتاغیلبت  اب  یدرف ، راتفر  ظاحل  زا  یعامتجا ، راتفر  ظاحل  زا  یسایس ، رکف  ظاحل  زا  دناشکب ؛

سردم  / ١٢/١٣٧٧/٠۶ تیبرت  هاگشناد  رد  تانایب 

ناشراک یـسک  دنتفگ ، یم یزیچ  مھ  اھ  نآ رگا  دنیوگب . یزیچ  دنوش و  نادـیم  دراو  دندیـسرت  یم دوب و  هدولآ  ناشیاھ  تسد دوب ، کاپان  ناشیاھ  هدـنورپ هک  دـندوب  یا  هدـع

اب اھ  نآ ی  هنیک دنتـشاد . یدب  یاھ  هدنورپ نوچ  دندیـسرت ؛ یم ناشدوخ  اما  تشادن ؛ ناشراک  یـسک  دنتفگ ، یم مھ  زور  نآ  رگا  دننز ، یم زورما  هک  یفرح  نامھ  تشادن .

رب یروھمج ، تسایر  ریخا  تاباختنا  زا  دـعب  دـنوش . نادـیم  دراو  دـندرک  یمن تارج  ناشدوخ  اھ  نیا دوب . هدـش  مولعم  میدـق  زا  یماما ، یمالـسا  رکفت  اب  ماما و  اـب  بـالقنا ،

لاحـشوخ اھ  نیا دـنداد ! ماظن  هیلع  یار  نویلیم  یـس  مدرم  دـندرک  لایخ  هک  دوب  نیا  اھ  نآ طلغ  لـیلحت  دـندرک ! ادـیپ  تارج  دـندرک ، تاـباختنا  زا  هک  یطلغ  لـیلحت  ساـسا 

رد بالقنا ، یزوریپ  زا  لاس  هدجھ  تشذگ  زا  دعب  هک  تسا  نیا  یمالسا  ماظن  تاراختفا  زا  یکی  دندوب . هداد  ماظن  تیبثت  یارب  یار  نویلیم  یس  مدرم  هک  یلاح  رد  دندش ؛

یقلت فعـض  ی  هطقن ار  ماظن  توق  ی  هطقن اھ  نیا دـنوش . یم تاباختنا  نادـیم  دراو  دـصرددون  دودـح  راد  یار قح ینویلیمودو  یـس تیعمج  زا  نویلیم  یـس  تاباختنا ، کـی 

هابتـشا فارحنا و  نیا  هب  دعتـسم  هدامآ و  هک  یناسک  هب  هکنیا  یارب  دـندرک  یم دایرف  داد و  بترم  تاـباختنا ، لوا  یاـھزور  ناـمھ  هناـگیب ، یاـھویدار  ادـتبا  هتبلا  دـندوب ! هدرک 

نیا دـننک . دادـملق  دومناو و  ماظن  فعـض  ی  هطقن ار  ماظن  توق  ی  هطقن دنتـساوخ  دـندرک ! ماظن  زا  ییاضران  راـھظا  رفن  نویلیم  یـس  هلب ؛ هک  دـنھدب  تھج  طـخ و  دنتـسھ ،

الاح مینزب ! فرح  مییایب  مھ  ام  سپ  دراد ، فلاخم  رفن  نویلیم  یـس  ماظن  هک  یروشک  رد  الاح  هک  دـندرک  لایخ  دـنداد ؛ بیرف  ار  ناشدوخ  اـی  دـندرک ، رواـب  اـی  مھ  اـھ  هراـچیب

زورما دندوب ، ینوناق  بیقعت  تحت  دندز و  یم ار  یقطنم  یاھزرم  دودح و  دندرک ، یم یفلخت  رگا  مھ  تقو  نآ  هدرکن ، یقرف  هک  یلاح  رد  دننز ؛ یم فرح  دنا ، هدرک ادـیپ  تارج 

. تسا هدرکن  یقرف  تسا ؛ هنوگ  نامھ زاب  دننک ، فاجرا  دننک ، داسفا  دننک ، لالضا  یناسک  رگا  مھ  زورما  تسا . هدرکن  یقرف  چیھ  تسا ؛ روط  نامھ مھ 

١٣٧٨/١١/٠۴ /  ( هر ) ینیمخ ماما  هرگنک  یملع  تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

لباقم رد  ندـشن  بوعرم  نیا  تسایـس ، نادـیم  رد  یگداتـسیا  نیا  گنج ، رد  یگداتـسیا  نیا  اھیراکادـف ، نیا  ام ، ناناوج  نیا  درک . بلقنم  ار  اـھ  یلیخ اـم  گـنج  ی  هیـضق

هـضراعم یروآ و  گنج دھاوخ  یمن الـصا  هداتـسیا و  ایند  یدام  تردق  نیرتردـتقم  لباقم  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  تسین . یمک  زیچ  زورما  اکیرما ، رابکتـسا و  یاھرـشت 

هیکت دوخ  توق  ی  هطقن هب  ام  مینک . هیکت  حالس  یدام و  یورین  ینعی  دوخ  فعـض  ی  هطقن هب  ام  هک  دیآ  یمن ناشدب  اھ  نآ دنک . یم هیکت  شدوخ  توق  ی  هطقن هب  اقافتا  دنک ؛

دـمحب هللا مھ  نیا  زا  دـعب  مینک و  تمواقم  میا  هتـسناوت ام  میتسین . بقع  ام  نادـیم ، نیا  رد  تموکح . اب  مدرم  یراکمھ  یھارمھ و  داـقتعا و  ناـمیا و  هب  ینعی  مینک ؛ یم

؛ دنراذگ یم مدق  دـننک و  یم تارج  یناسک  دـننیبب . ار  نآ  ات  نارگاشامت  یارب  ایند  رد  هار  کی  دوش  یم نیا  وگلا ؛ اھتلم  یارب  دوش  یم نیا  دیھـش ؛ دوش  یم نیا  میناوت . یم

تاراظتنا نیا  اب  هدنیآ و  نیا  اب  نیاربانب  دوش . میـسرت  یھار  هک  تسا  مھم  نیا  تسا ؛ هدـش  میـسرت  هار  هرخالاب  دـنراذگب . مدـق  دـننکن  تارج  مھ  یناسک  تسا  نکمم  اما 

نیا ناناوج و  امش  دیتسھ ؛ امش  دننکب ، ار  اھراک  نیا  دیاب  هک  مھ  یناسک  دراد . ور  شیپ  رد  یگرزب  یلیخ  یاھراک  یمالـسا  بالقنا  یمالـسا و  ماظن  یخیرات ، یناھج و 

هک یریقح  کـچوک و  یاـھزیچ  هب  ندـشن  هدوـلآ  یرظندـنلب و  هیحور و  لالقتـسا  یمالـسا و  تسرد  رکف  تنـس و  باـتک و  رب  هیکت  اـب  اـش هللا  نا  هـک  یناـحور  دـیدج  لـسن 

یاھزیچ هب  دیـشاب  بظاوم  دـیورب . شیپ  دـیناوتب  شزرا و ...  یب اعقاو  یاھزیچ  یزاب ، قیفر یـسایس ، لئاسم  یدام ، لـئاسم  دریگ  یم ار  اـھاپ  تسد و  یلیخ  هنافـساتم 

. تسامش شود  رب  اھراب  نیا  دنوش و  عقاو  دیفم  دنناوت  یم یلیخ  هدنیآ  یارب  امش  لاثما  اعقاو  تسا . فیح  دینکن ؛ راچد  ار  دوخ  اقلطم  شزرا  یب

« يمالسا يروھمج  توق  طاقن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 3 
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یربھر  / ١٣٧٩/١١/٢٧ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

زا یتسرھف  ناوت  یم مینک . مک  جـیردتب  ار  فعـض  طاقن  نآ  تیوقت و  ار  توق  طاقن  نیا  دـیاب  میراد . یفعـض  توق و  طاقن  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  بالقنا و  رد  لاحرھ  هب ام 

ار اھ  نیا دوشن  هک  تسین  ییاھزیچ  ینعی  تسا ؛ هدـش  رکف  راک و  لئاسم ، نیا  یور  مھ  ابلاغ  دـیچ . ار  فعـض  طاقن  مھ  شرانک  رد  تشاذـگ و  دوخ  لباقم  رد  ار  توق  طاقن 

عفر تالکـشم  نیا  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  مینادـب ، ار  تالکـشم  ام  هکنیا  فرـص  ینعی  تسا ؛ هدـیچیپ  الماک  راکوزاس  کی  عماوج ، تکرح  ملاع و  تکرح  راکوزاس  تخاـنش .

هک دوجوم  یجراخ  ناطیش  اب  سفن و  ناطیش  اب  دیاب  هشیمھ  دراد . جایتحا  نآ  هب  تسا و  یمئاد  تدھاجم  کی  لاح  رد  مھ  ناسنا  میتسھ ؛ ناسنا  ام  ی  همھ هن ، دوش ؛

یاھ هنیمز دوش . هابتشا  رتمک  مینک  یعـس  تسا . مزال  هنارایـشوھ  هناھاگآ و  یمئاد و  تدھاجم  کی  هزرابم و  کی  هشیمھ  ینعی  درک ؛ هزرابم  دنک ، یم جیورت  ار  فالخ  هار 

. تسا دایز  رایسب  تفرشیپ 

نوناق رد  هک  یزیچ  نیمھ  تسا . یمھم  رایـسب  ی  هلاسم نیا  تسا . یگدنز  یاھ  هنیمز ی  همھ رد  مالـسا  شرتسگ  درک ، هیکت  دایز  نآ  یور  رب  دیاب  هک  یتوق  طاقن  زا  یکی 

، توق ی  هطقن نیا  تیوقت  هتبلا  درک . تیوقت  دیاب  ار  نیا  دریگ  یم همشچرس  مالسا  عبنم  زا  زیچ  همھ  هک  تسام  تموکح  یلـصا  رارق  انبم و  زورما  دراد و  دوجو  ام  یـساسا 

نیا طقف  تدـھاجم  اما  دوش ؛ یم لصاح  یداـیز  دودـح  اـت  دـننک ، شودـخم  اـی  دـنربب  نیب  زا  ار  نآ  دـنناوتن  هکنیا  یارب  ندرک  تدـھاجم  ندـیزرو و  رارـصا  نتفگ و  تاـغیلبت و  اـب 

یاھ هنیمز میراد ؛ یلاعف  یاھزغم  اھرکف و  میراد ؛ یگرزب  نادھتجم  ام  دوش . هتفرگ  یمالسا  راثآ  نایم  زا  مالـسا  یاواتف  تارظن و  یگدنز ، میظع  یاھنادیم  رد  دیاب  تسین .

. دوشب لاعف  رتشیب  هچرھ  دیاب  داھتجا  اھ ، هنیمز ی  همھ رد  اذل  میراد ؛ داھتجا  یارب  یبوخ 

ناگربخ سلجم  یاضعا  اھ ، هزوح یاملع  گرزب ، یاملع  دیاب  میریگب . مالـسا  زا  ار  اھ  نآ مکح  میوش و  داھتجا  نادیم  دراو  هک  میراد  جایتحا  اھ  هنیمز زا  یرایـسب  رد  زورما  ام 

، اھ هنیمز ی  همھ رد  امـش  رگا  دتفین . لھاان  تسد  راک  ات  دننکب  ار  اھراک  نیا  ینف  هناملاع و  الماک  قیقد و  تروص  هب  شدوخ ، هب  طوبرم  یاھ  هنیمز رد  ناگربخ  ی  هناخریبد و 

هن دراد ، یتیوربخ  هن  هک  یمدآ  نالف  دیھد ، رارق  ناناوج  صوصخب  ناگدنھاوخ و  ناگدنیوج ، مدرم ، راکفا  ضرعم  رد  دینک و  جارختسا  حیحص  عبانم  زا  ار  یمالـسا  بان  رکف  نآ 

رد مھ  ام  هلب ، هک  دریگب  شیر  هب  مھ  وا  دننزب و  فک  شیارب  ضرغم  دارفا  ات  دنزب  یفرح  هملک  کی دـیآ  یمنرد رگید  دراد ، ییاعدا  شدوخ  نطاب  رد  شدوخ  هن  دراد و  یا  یھاگآ

! دوش تسرد  یی  هلاسم قیرط  نیا  زا  و  میا ، هدز یفرح  هنیمز  نیا 

ام تلم  صوـصخم  نیا  هتبلا  تسا . یقیمع  ناـمیا  مدرم ، ناـمیا  تسا . مدرم  فـطاوع  اـب  هارمھ  ناـمیا  نیمھ  اـم  توـق  طاـقن  زا  رگید  یکی  مـیراد . یناوارف  توـق  طاـقن  اـم 

راب ریز  زا  اھ  نیا یتقو  دش ، راک  بھذم  هیلع  امئاد  اھروشک  نیا  رد  هک  لاس  داتشھ  زا  دعب  دینیب  یم دینک ، هاگن  قباس  یوروش  ناملسم  یاھروشک  هب  رگا  امش  تسین ؛

راک دنناوتن  دننک ، راک  دنناوتب  مالسا  ناغلبم  نایعاد و  ادعب  هکنیا  هتبلا  دندرک . ادیپ  شیارگ  مالـسا  فرط  هب  همھ  یعیبط  روط  هب  دندش ، جراخ  یوروش  یتسینومک  تموکح 

. دورب نیب  زا  اھزیچ  نیا  اب  هک  تسین  ینامیا  مدرم ، نامیا  نیاربانب  تسا . یدعب  ی  هلاسم دننک ، راک  یقمع  هچ  اب  ای  دننک و  راک  هنوگچ  دننک ،

، هویـش کی  و  هزین ؛ رـس  روز و  یردـلق و  اب  یناخاضر ، ی  هویـش هویـش ، کی  دـندرک . هزرابم  عونتم  ی  هویـش ود  اب  یبھذـم  نامیا  هیلع  یدامتم  یاـھلاس  اـم  دوخ  روشک  رد 

هاجنپ تشذگ  زا  دعب  دینیبب  امـش  اما  دننک ؛ فرـصنم  نید  زا  ار  مدرم  هکنیا  یارب  دندرب ، راک  هب  ار  اھـشور  ماسقا  عاونا و  یھاش . اضر  دمحم  ی  هرود یگنھرف  نردم  ی  هویش

زا یکی  نیا  مینک . باسح  روط  نیا مدرم  نامیا  یور  دـیاب  ام  دـنک . یم لمع  هنوگ  نیا مدرم  نامیا  داتفا . قافتا  یمالـسا  میظع  تکرح  نآ  اھ ، نآ ی  هناملاظ تموکح  زا  لاس 

. دوب دھاوخ  یرتھب  ی  هناوتشپ بالقنا  نیا  یارب  ددرگ ، رت  مکحم شا  هیاپ ام  لمع  راتفگ و  راتفر و  ی  هدھاشم اب  هچرھ  دوش و  رت  هناھاگآ هچرھ  نامیا  نیا  تسام . توق  طاقن 

روش قشع و  فطاوع و  اب  نامیا  اجنیا  رد  هک  دشاب  نیا  ام  روشک  تایصاصتخا  زا  دیاش  دروایب . هنحـص  هب  روط  نیا ار  نامیا  دشاب  هتـسناوت  هک  دراد  دوجو  مھ  یروشک  رتمک 

ار ماظن  نیا  بالقنا و  نیا  یاھ  هیاپ مکحم  نانچ  نآ مدرم  هک  تسا  نیا  فطاوع  اب  هارمھ  نامیا  ی  هجیتن نید . ناگرزب  تیب و  لھا  هب  تبـسن  فطاوع  تسا ؛ هارمھ  ناجیھ  و 

مھ ار  شرھاظم  زا  یـضعب  امـش  هک  دنا ، هدروآ ور  اھ  یراک هدرخ نیا  هب  اذل  دننکب . یدایز  راک  دنتـسناوتن  ناش  یملع تورث  ی  همھ اب  یجراخ  یاھ  هاگتـسد هک  دنتـشاد  هگن 

. دینک یم هدھاشم 

تاـیح ناـمز  زا  مرت ؛ نارگن امـش  ی  همھ زا  نم  ریخن ، مھد ؛ شھاـک  روـشک  یگنھرف  لـئاسم  زا  ار  یناـسک  ینارگن  مھاوـخب  هک  تسین  نیا  فرح  نیا  زا  نم  دوـصقم  هتبلا 

رد دورو  هتـسیاش ، روخ و  رد  ی  هزرابم تسا ؛ هزرابم  ینارگن  جالع  اـما  دـشاب ؛ ینارگن  تسا  مزـال  نیارباـنب  ما . هدوب یگنھرف  لـئاسم  نارگن  هشیمھ  نم  مھ  ماـما  کراـبم 

نمـشد ندش ، نادیم  دراو  عقومب  نداد ، ماجنا  راو  هربخ راک  ندرک ، هعلاطم  دراد  تیمھا  نآ  رد  رکف  اھنادیم ، ی  همھ زا  شیب  هک  تسا  ینادیم  نادیم ، نیا  ندرک  رکف  نادـیم ،

. ندیجنس ار  وا  یاھشور  نتخانش و  الماک  ار 

فدھ هک  دراد  دوجو  تنرتنیا  رد  یعرف  تیاس  نارازھ  یلصا و  تیاس  اھدص  زورما  هک  متفگ  یم اھناوج  عمج  رد  زورید  نم  دنک . یم هدافتسا  اھشور  ی  همھ زا  نمـشد  زورما 

یاھشور زا  یبیرخت و  یاھشور  زا  تسین ؛ یلالدتسا  مجاھت  مھ  مجاھت  دنھد . رارق  مجاھت  دروم  ار  یعیش  تارکفت  صوصخب  یمالـسا و  تارکفت  هک  تسا  نیا  ناش  هدمع

رایتخا رد  هک  هچنآ  زا  دـیاب  درک . هدافتـسا  لیاسو  نیا  زا  یتسیاب  تسین ؛ لکـشم  مھ  شیاھخـساپ  دراد ؛ خـساپ  اھ  نیا ی  همھ دـننک . یم هدافتـسا  هریغ  هناسانـش و  ناور

. مینک یمن هدافتسا  دیاش ، دیاب و  هک  نانچ نام ، یمومع میظع  ربانم  زا  یرایسب  زا  هن  نامتاعوبطم و  زا  هن  نامیامیـس ، ادص و  زا  هن  ام  مینکب . ار  هدافتـسا  رثکا  دح  میراد ،

. تسا نکمم  نیا  و  درک ؛ دایز  ار  توق  طاقن  مک و  ار  فعض  طاقن  زور  هب  زور  دیاب  مینک . مک  یتسیاب  ار  اھفعض  نیا  تسام ؛ یاھفعض  نیا 

یربھر  / ١٣٧٩/١١/٢٧ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نوناق رد  هک  یزیچ  نیمھ  تسا . یمھم  رایـسب  یهلاسم  نیا  تسا . یگدنز  یاھهنیمز  یهمھ  رد  مالـسا  شرتسگ  درک ، هیکت  دایز  نآ  یور  رب  دیاب  هک  یتوق  طاقن  زا  یکی 

، توق یهطقن  نیا  تیوقت  هتبلا  درک . تیوقت  دیاب  ار  نیا  دریگیم  همشچرس  مالسا  عبنم  زا  زیچ  همھ  هک  تسام  تموکح  یلـصا  رارق  انبم و  زورما  دراد و  دوجو  ام  یـساسا 

نیا طقف  تدـھاجم  اما  دوشیم ؛ لصاح  یداـیز  دودـح  اـت  دـننک ، شودـخم  اـی  دـنربب  نیب  زا  ار  نآ  دـنناوتن  هکنیا  یارب  ندرک  تدـھاجم  ندـیزرو و  رارـصا  نتفگ و  تاـغیلبت و  اـب 

یاھهنیمز میراد ؛ یلاعف  یاھزغم  اھرکف و  میراد ؛ یگرزب  نادھتجم  ام  دوش . هتفرگ  یمالسا  راثآ  نایم  زا  مالـسا  یاواتف  تارظن و  یگدنز ، میظع  یاھنادیم  رد  دیاب  تسین .

. دوشب لاعف  رتشیب  هچرھ  دیاب  داھتجا  اھهنیمز ، یهمھ  رد  اذل  میراد ؛ داھتجا  یارب  یبوخ 

ناگربخ سلجم  یاضعا  اھهزوح ، یاملع  گرزب ، یاملع  دیاب  میریگب . مالـسا  زا  ار  اھنآ  مکح  میوش و  داھتجا  نادیم  دراو  هک  میراد  جایتحا  اھهنیمز  زا  یرایـسب  رد  زورما  ام 

، اھهنیمز یهمھ  رد  امـش  رگا  دتفین . لھاان  تسد  راک  ات  دننکب  ار  اھراک  نیا  ینف  هناملاع و  الماک  قیقد و  تروص  هب  شدوخ ، هب  طوبرم  یاھهنیمز  رد  ناگربخ  یهناخریبد  و 

هن دراد ، یتیوربخ  هن  هک  یمدآ  نالف  دیھد ، رارق  ناناوج  صوصخب  ناگدنھاوخ و  ناگدنیوج ، مدرم ، راکفا  ضرعم  رد  دینک و  جارختسا  حیحص  عبانم  زا  ار  یمالـسا  بان  رکف  نآ 

رد مھ  ام  هلب ، هک  دریگب  شیر  هب  مھ  وا  دننزب و  فک  شیارب  ضرغم  دارفا  ات  دنزب  یفرح  هملککی  دـیآیمنرد  رگید  دراد ، ییاعدا  شدوخ  نطاب  رد  شدوخ  هن  دراد و  یایھاگآ 

! دوش تسرد  ییهلاسم  قیرط  نیا  زا  و  میاهدز ، یفرح  هنیمز  نیا 

یربھر  / ١٣٧٩/١١/٢٧ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ام تلم  صوـصخم  نیا  هتبلا  تسا . یقیمع  ناـمیا  مدرم ، ناـمیا  تسا . مدرم  فـطاوع  اـب  هارمھ  ناـمیا  نیمھ  اـم  توـق  طاـقن  زا  رگید  یکی  مـیراد . یناوارف  توـق  طاـقن  اـم 

راب ریز  زا  اھنیا  یتقو  دش ، راک  بھذم  هیلع  امئاد  اھروشک  نیا  رد  هک  لاس  داتشھ  زا  دعب  دینیبیم  دینک ، هاگن  قباس  یوروش  ناملسم  یاھروشک  هب  رگا  امش  تسین ؛

راک دنناوتن  دننک ، راک  دنناوتب  مالسا  ناغلبم  نایعاد و  ادعب  هکنیا  هتبلا  دندرک . ادیپ  شیارگ  مالـسا  فرط  هب  همھ  یعیبط  روط  هب  دندش ، جراخ  یوروش  یتسینومک  تموکح 

. دورب نیب  زا  اھزیچ  نیا  اب  هک  تسین  ینامیا  مدرم ، نامیا  نیاربانب  تسا . یدعب  یهلاسم  دننک ، راک  یقمع  هچ  اب  ای  دننک و  راک  هنوگچ  دننک ،

، هویـش کی  و  هزین ؛ رـس  روز و  یردـلق و  اب  یناخاضر ، یهویـش  هویـش ، کی  دـندرک . هزرابم  عونتم  یهویـش  ود  اب  یبھذـم  نامیا  هیلع  یدامتم  یاـھلاس  اـم  دوخ  روشک  رد 

هاجنپ تشذگ  زا  دعب  دینیبب  امـش  اما  دننک ؛ فرـصنم  نید  زا  ار  مدرم  هکنیا  یارب  دندرب ، راک  هب  ار  اھـشور  ماسقا  عاونا و  یھاش . اضر  دمحم  یهرود  یگنھرف  نردم  یهویش 

زا یکی  نیا  مینک . باسح  روطنیا  مدرم  نامیا  یور  دـیاب  ام  دـنکیم . لمع  هنوگنیا  مدرم  نامیا  داتفا . قافتا  یمالـسا  میظع  تکرح  نآ  اھنآ ، یهناملاظ  تموکح  زا  لاس 

« يمالسا يروھمج  توق  طاقن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 4 
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. دوب دھاوخ  یرتھب  یهناوتشپ  بالقنا  نیا  یارب  ددرگ ، رتمکحم  شاهیاپ  ام  لمع  راتفگ و  راتفر و  یهدھاشم  اب  هچرھ  دوش و  رتهناھاگآ  هچرھ  نامیا  نیا  تسام . توق  طاقن 

روش قشع و  فطاوع و  اب  نامیا  اجنیا  رد  هک  دشاب  نیا  ام  روشک  تایصاصتخا  زا  دیاش  دروایب . هنحـص  هب  روطنیا  ار  نامیا  دشاب  هتـسناوت  هک  دراد  دوجو  مھ  یروشک  رتمک 

ار ماظن  نیا  بالقنا و  نیا  یاھهیاپ  مکحم  نانچنآ  مدرم  هک  تسا  نیا  فطاوع  اب  هارمھ  نامیا  یهجیتن  نید . ناگرزب  تیب و  لھا  هب  تبـسن  فطاوع  تسا ؛ هارمھ  ناجیھ  و 

مھ ار  شرھاظم  زا  یـضعب  امـش  هک  دناهدروآ ، ور  اھیراکهدرخ  نیا  هب  اذل  دننکب . یدایز  راک  دنتـسناوتن  ناشیملع  تورث  یهمھ  اب  یجراخ  یاھهاگتـسد  هک  دنتـشاد  هگن 

. دینکیم هدھاشم 

تاـیح ناـمز  زا  مرتنارگن ؛ امـش  یهمھ  زا  نم  ریخن ، مھد ؛ شھاـک  روـشک  یگنھرف  لـئاسم  زا  ار  یناـسک  ینارگن  مھاوـخب  هک  تسین  نیا  فرح  نیا  زا  نم  دوـصقم  هتبلا 

رد دورو  هتـسیاش ، روخ و  رد  یهزرابم  تسا ؛ هزرابم  ینارگن  جالع  اـما  دـشاب ؛ ینارگن  تسا  مزـال  نیارباـنب  ماهدوب . یگنھرف  لـئاسم  نارگن  هشیمھ  نم  مھ  ماـما  کراـبم 

نمـشد ندش ، نادیم  دراو  عقومب  نداد ، ماجنا  راوهربخ  راک  ندرک ، هعلاطم  دراد  تیمھا  نآ  رد  رکف  اھنادیم ، یهمھ  زا  شیب  هک  تسا  ینادیم  نادیم ، نیا  ندرک  رکف  نادـیم ،

. ندیجنس ار  وا  یاھشور  نتخانش و  الماک  ار 

فدھ هک  دراد  دوجو  تنرتنیا  رد  یعرف  تیاس  نارازھ  یلصا و  تیاس  اھدص  زورما  هک  متفگیم  اھناوج  عمج  رد  زورید  نم  دنکیم . هدافتسا  اھشور  یهمھ  زا  نمـشد  زورما 

یاھشور زا  یبیرخت و  یاھشور  زا  تسین ؛ یلالدتسا  مجاھت  مھ  مجاھت  دنھد . رارق  مجاھت  دروم  ار  یعیش  تارکفت  صوصخب  یمالـسا و  تارکفت  هک  تسا  نیا  ناشهدمع 

رایتخا رد  هک  هچنآ  زا  دـیاب  درک . هدافتـسا  لیاسو  نیا  زا  یتسیاب  تسین ؛ لکـشم  مھ  شیاھخـساپ  دراد ؛ خـساپ  اھنیا  یهمھ  دـننکیم . هدافتـسا  هریغ  هناسانـشناور و 

. مینکیمن هدافتسا  دیاش ، دیاب و  هکنانچ  نامیمومع ، میظع  ربانم  زا  یرایسب  زا  هن  نامتاعوبطم و  زا  هن  نامیامیـس ، ادص و  زا  هن  ام  مینکب . ار  هدافتـسا  رثکا  دح  میراد ،

. تسا نکمم  نیا  و  درک ؛ دایز  ار  توق  طاقن  مک و  ار  فعض  طاقن  زور  هب  زور  دیاب  مینک . مک  یتسیاب  ار  اھفعض  نیا  تسام ؛ یاھفعض  نیا 

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

هک تسا  یناسک  ی  همھ لمع  یامنھار  تسا ؛ ناھج  ناناملسم  ناریا و  تلم  ی  همھ لمع  یامنھار  هکلب  تسین ؛ ناسنا  کی  تیـصخش  نایب  طقف  راوگرزب  ماما  ی  هریس

رب هک  یتناما  راب  اریز  تسا ؛ نانخـس  نیا  بطاخم  نارگید  زا  شیب  ناریا  تلم  هتبلا  دـننک . مھارف  یناسنا  ی  هتـسیاش یگدـنز  دوخ  یارب  مالـسا ، ی  هیاـس رد  دـنھاوخ  یم

زا دـعب  نیا  میرازگب . ار  تمعن  نیا  رکـش  دـیاب  میظع ، ی  هریخذ نیا  زا  تظافح  اب  تسا . ناریا  تلم  یارب  یگژیو  کی  بالقنا - نیا  میظع  درواتـسد  ظفح  ینعی  تسام - شود 

راگدـنام راوتـسا و  ار  ماظن  نیا  تسناوت  یم هک  ار  ییازجا  رـصانع و  ی  همھ یمالـسا ، یروھمج  ماظن  یـسدنھم  تخاس و  رد  ماما  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  ماـما  تیـصخش 

، مدرم مالـسا ، زا  تسا  ترابع  یلـصا  رـصانع  نیا  تشاذگ . راک  مکحتـسم  خـماش و  یانب  نیا  نورد  رد  ار  یلـصا  رـصانع  نیا  مامت  تراھم  اب  داد و  رارق  هظحالم  دروم  دـنک ،

راک مامت  تقد  اب  ار  ازجا  رـصانع و  نیا  دروآ ، راک  رـس  رب  ناریا  رد  یتنطلـس  ی  هدیـسوپ میژر  یاج  هب  هک  یخماش  ماظن  یانب  رد  راوگرزب  ماما  یزیتس . نمـشد ییارگ و  نوناق

هک یناسک  ی  همھ هتـشذگ ، لاس  ود  تسیب و  لثم  مھ  زورما  درک . یراشفاپ  اھ  نآ رب  دوخ  میلاعت  نایب و  مایپ و  رد  دنام و  دـھعتم  دـنبیاپ و  اھ  نآ هب  دوخ  لمع  رد  تشاذـگ ؛

شالت ی  هدمع دننک . یم هلباقم  رـصنع  راھچ  نیمھ  اب  همھ  زا  شیب  دـننک ، یم ینمـشد  نآ  اب  دـننیب و  یم راگزاسان  ناشدوخ  عورـشمان  عفانم  اب  ار  یمالـسا  ماظن  دوجو 

یانب رد  ای  دننک ؛ بلس  ماظن  زا  تشاد - هجوت  نآ  هب  ماما  هک  یعیدب  عیسو و  یانعم  نامھ  اب  ار - مدرم  رب  هیکت  ای  دنریگب ؛ ماظن  زا  ار  تیمالسا  رـصنع  ای  هک  تسا  نیا  اھ  نآ

یگدولآ و باوخ هب  ار  یرادیب  دنریگب و  ماظن  زا  ار  نمشد  لباقم  رد  یمئاد  یرادیب  یرایشھ و  ای  دننک ؛ هشدخ  ماظن  ینوناق 

: مناسر یم امش  ضرع  هب  ار  یھاتوک  تاکن  اھ ، نیا زا  مادکرھ  ی  هراب رد  زورما  نم  دنک . یم ادیپ  تیمھا  رصنع  راھچ  نیا  ام  یارب  اذل  دننک . لیدبت  تلفغ 

تقیقح نیا  زا  اـھ  یلیخ ینآرق . یمالـسا و  مکحتـسم  یناـبم  رب  هیکت  ییارگ و  مالـسا زا  تسا  تراـبع  تسا - ماـظن  ی  هدـنھد لیکـشت رـصنع  نیرت  یلـصا هک  لوا - ی  هتکن

یاـھتلم بلغا  تسھ . دوـب و  هتـسباو  نموـم و  دـقتعم و  مالـسا  هب  بلق  قاـمعا  زا  ناریا  تلم  نوـچ  دوـب ؛ هتکن  نیا  رد  بـالقنا  یزوریپ  زار  اـما  دـندرک ؛ تلفغ  رثوـم  رایـسب 

ماما تسد  رد  ار  مالـسا  مچرپ  مدرم  یتقو  اذـل  دـش . دـھاوخ  راکـشآ  مالـسا  هب  ناـنآ  قیمع  ناـمیا  دوش ، هتـشادرب  ناـشھار  رـس  زا  عناوم  رگا  دـنا و  هنوگ نیمھ ناملـسم 

، دش زوریپ  بالقنا  هک  مھ  دعب  دنتفرگ . ار  وا  درگ  تسا ، هدش  هزرابم  نادیم  دراو  یمالـسا  ماظن  داجیا  یمالـسا و  تمظع  یایحا  یارب  ماما  هک  دندرک  رواب  دندرک و  هدھاشم 

. دوب قیمع  مالسا ، هب  اھ  نآ نامیا  نوچ  دندش ؛ رضاح  رطخ  یاھنادیم  رد  تبغر  عوط و  یور  زا  هزیگنا ، نیمھ  اب 

زا یادج  دندیدنسپ . یمن ار  نیا  دندروآ ، یم باسح  هب  تسایس  لئاسم  نارظن  بحاص یسایس و  بازحا  ناگبخن و  ناگدبز و  رامـش  رد  ار  ناشدوخ  هک  یناسک  زا  یـضعب 

، ماما طخ  تازاوم  هب  ضرع و  رد  بالقنا ، لوا  زا  اذل  دندرک . یمن لوبق  ار  یمالسا  ماظن  اما  دنتشاد ، هدیقع  مالسا  هب  ناسک  یضعب  دنتشادن ، هدیقع  مالسا  هب  هک  یناسک 

ریغ نطاب  اما  یمالـسا ، مسا  یمالـسا ؛ باـعل  گـنر و  اـب  اـھتنم  درک ؛ یم توعد  یبرغ  یاـھماظن  زا  هدـش  هدـش  یرادربوگلا کـیئال و  ماـظن  کـی  هب  هک  دـش  ادـیپ  یناـیرج 

رد ماظن  نداد  هولج  لوبقم  یارب  مھ  یا  هلملا هیجو دنوخآ  یماظن ، نینچ  رانک  رد  هک  دندوبن  لیم  یب اھ  نآ هتبلا  یمالسا . ریغ  یریگ  تھج اما  یمالسا ، تخاس  یمالـسا ؛

یمالسا مدرم ، مشچ  رد  ار  ماظن  ات  دریگ  رارق  ماظن  رانک  رد  یلوبق  دروم  یناحور  دمآ  یمن ناشدب  دندوب - هتسب  لد مالسا  هب  مدرم  نوچ  دشاب - هتـشاد  دوجو  مدرم  مشچ 

لکـش تقیقح ، رد  و  یمالـسا - ریغ  تروـص  ناـمھ  هب  ار  ماـظن  دـنھد ، یم صیخـشت  دندنـسپ و  یم ناـشدوخ  هـک  یلکـش  ناـمھ  هـب  مـھ  ماـظن  نادرمتلود  دـھد ؛ هوـلج 

هک دشاب  هتـشاد  اھ  نآ یارب  ار  هدیاف  نیا  مھ  نید  باعل  گنر و  رھاظ و  دـننک . هرادا  ایند - نادـنمتردق  نارادمتـسایس و  لوبق  قبط  اھتنم  یتنطلـس ، میژر  ی  هدـش یزاسزاب

یراکمھ هب  ار  مدرم  یمالـسا ، رھاظ  نیمھ  هریغ - تایلام و  نداد  عافد و  گنج و  ماگنھ  رد  تسا - جایتحا  مدرم  روضح  هب  اجرھ  دھد ؛ رارق  ناشتمدخ  رد  ار  مدرم  یاھورین 

ی هضبق رد  مدرم  داصتقا  گنھرف و  روشک و  لالقتـسا  رگا  دـشن ؛ دـشن ، هزرابم  نارگ  هطلـس اب  رگا  دـشن ؛ دـشن ، نیمات  مدرم  یعرـش  قوقح  رگا  اما  دـنک ؛ راداو  ماـظن  نآ  اـب 

روضح زا  یناشن  مالـسا و  مان  هک  اجرھ  دوش ، نیودـت  مدرم  بختنم  ناـگربخ  ی  هلیـسو هب  یـساسا  نوناـق  داد  روتـسد  ماـما  هک  یلوا  زا  اذـل  تفرگ ! تفرگ ، رارق  نانمـشد 

ینعی تیالو  دندوبن - فلاخم  شتیالو  اب  هتبلا  دندرک . هزرابم  هنابات  یب اھ  نیا دش ، حرطم  هیقف » تیالو   » هب طوبرم  لصا  هک  ییاجنآ  دـندرک . هلباقم  اھ  نیا دوب ، مالـسا  یعقاو 

لمحت دـنتفات و  یمنرب ار  نیا  دوـب ؛ هعماـج  رد  نید  یقیقح  روـضح  یاـنعم  هـب  نوـچ  دـندوب ؛ فلاـخم  شا  هـیقف اـب  دـندوب - ندرک  تموـکح  تردـق و  ی  هنـشت اـھ  نآ تموـکح ؛

. دندوب ضرتعم  اھ  نیا دوب ، مالسا  یعقاو  روضح  ی  هناشن هک  اجرھ  دندرک . یمن

دننام ماما  نوچ  دیزرو ؛ رارصا  تیدج  اب  ماظن ، یمالسا  تخاس  بیکرت و  یور  درک ؛ هیکت  مالسا  ینابم  یور  داتسیا ؛ دوب - یعدم  مھ  رایسب  هک  نایرج - نیا  لباقم  رد  ماما 

یعقاو یانعم  هب  مدرم - هب  هیکت  تلادـع و  زین  تلم و  کـی  تزع  یگدازآ و  هاـفر و  تداعـس و  هک  میدـقتعم - اـم  مھ  زورما  و  دوب - دـقتعم  تسانـشآ ، مالـسا  اـب  هک  یـسکرھ 

؛ دننک نیمات  هنالداع  ار  مدرم  عفانم  قوقح و  دنناوت  یمن هک  دنداد  ناشن  دنداد ، یرالاس  مدرم تلادع و  راعش  هک  ییاھ  نآ دوش . یم نیمات  مالسا  ماکحا  ی  هیاس رد  هملک -

اذل دھد . تاجن  ار  اھتلم  دناوت  یم مالـسا  زورما  ینعی  دوب ؛ مالـسا  تلاسر  هب  راوگرزب  ماما  قیمع  نامیا  یانعم  هب  مالـسا ، رب  ی  هیکت دنکب . ار  راک  نیا  دـناوت  یم مالـسا  اما 

نیمھ درک و  هیکت  مالـسا  یور  رب  داد ، ناملـسم  یاـھتلم  هب  دوخ  کراـبم  یگدـنز  لاـس  هد  لوط  رد  ماـما  هک  ییاـھدومنھر  ماـمت  رد  مھ  یـساسا و  نوناـق  نیودـت  رد  مھ 

اھ نآ رد  مھ  دنک و  ادیپ  یرامش  یب ناراد  فرط مھ  ناملسم ، یاھتلم  نایم  رد  یناھج ، یاھتردق  ی  هزادنا یب یاھینمشد  دوجو  اب  یمالسا  یروھمج  ماظن  هک  دش  بجوم 

نیا یاسور  نالوئـسم و  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  رگا  مھ  زورما  دـنک . یزاس  هنیمز مالـسا  ناـھج  رـساترس  رد  ار  یمالـسا  تکرح  دروآ و  دوجو  هب  هزیگنا  دـیما و  قوش و 

یارب هک  یتزع  دنتـسین ، دقتعم  مالـسا  هب  هک  ییاھ  نآ یتح  هچ  دندقتعم و  مالـسا  هب  ایند  رد  هک  ییاھ  نآ هچ  تسا . مالـسا  تکرب  هب  دـنراد ، ییوربآ  تزع و  ایند  رد  ماظن 

دنـسانش و یمار یمالـسا  رادـتقا  ریثات و  ذوفن و  شقن و  دنتـسین ، دـقتعم  مالـسا  هب  هک  مھ  ییاھ  نآ تسا . مالـسا  رطاخ  هب  دـنلئاق ، نآ  نالوئـسم  یمالـسا و  یروھمج 

. تسا لالج  تمظع و  یاراد  ناشمشچ  رد  تسا ، رادتقا  نیا  رھظم  هک  یسک  نآ  دنناد و  یم

. دوش مکاح  یتموکح  یتلود و  یاھ  هاگتسد رانک  هشوگ و  مامت  رد  یمالسا  نیناوق  دیاب  هک  دیزرو  رارـصا  نیا  رب  دشن ؛ عناق  مالـسا  مسا  هب  درک ؛ هیکت  مالـسا  یور  رب  ماما 

ار تھج  دومن و  عورـش  ار  تکرح  درک و  زاب  ار  هار  اما  دنک ؛ یمن ادـیپ  ققحت  دوصقم  نیا  تدـم ، هاتوک رد  هک  تسناد  یم ار  نیا  مھ  ماما  دوب . تدـمدنلب  راک  کی  راک ، نیا  هتبلا 

ار تلادـع  دـنناوتب  ات  دـننک  تکرح  هعماج  ماظن و  یارب  یمالـسا  تخاس  مالـسا و  میلاعت  ماکحا و  تمـس  هب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  دـیاب  هک  دـندیمھف  همھ  داد و  ناـشن 

. دننک ناربج  تسا ، هدش  لیمحت  تلم  نیا  رب  هک  ار  ینمزم  یاھدرد  دنناوتب  ات  دننک ؛ نک  هشیر ار  داسف  فرطرب و  ار  رقف  نیمات ،

تفرعم و تیعطاق ، اب  ام  هک  اجرھ  منک : یم ضرع  زیزع  مدرم  امش  هب  تسانشآ ، کیدزن  زا  یتموکح  یاھ  هاگتسد تایعقاو  ماقرا و  رامآ و  اب  هک  یـسک  ناونع  هب  هدنب  زورما 

« يمالسا يروھمج  توق  طاقن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 5 
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دوجو یفعـض  یماکان و  اجرھ  اما  میدـش ؛ قفوم  مینک ، هدایپ  ار  مالـسا  میتساوخ  هناقداص  میدرک و  تکرح  نآ  لابند  میتفرگ ، تسد  رـس  رب  ار  مالـسا  ماـکحا  ینیب ، نشور

رد مھ  یـسایس ، ی  هنیمز رد  مھ  یداـصتقا ، ی  هنیمز رد  مھ  میا . هدرک تـلفغ  یمالـسا  بـیترت  یمالـسا و  مـکح  مالـسا و  زا  دروـم ، نآ  رد  اـم  هـک  تـسا  نـیا  رثا  رب  دراد ،

اجنیا هب  دـنک ، یباـی  هشیر تقد و  یـسک  رگا  دوـش ، یم هدـھاشم  یا  یماـکان فعـض و  هک  اـجرھ  زورما  یمدرم ، حیحـص  یاـھتیبرت  ی  هنیمز رد  مـھ  یللملا و  نـیب ی  هـنیمز

هافر مھ  ایند ، تزع  مھ  میوش ، کسمتم  مالسا  هب  ام  رگا  هک  تسناد  یم ماما  تسا . هتفرگن  رارق  هجوت  دروم  یمالسا  مکح  مالـسا و  روتـسد  هطقن ، نیا  رد  هک  دسر  یم

یمالـسا و ماظن  تفاب  رد  هملک - یقیقح  یانعم  هب  ار - تیمالـسا  ماما  اذل  دمآ ؛ دھاوخ  دـیدپ  مدرم  یارب  یمومع  تینما  مھ  شیاسآ و  مھ  یـسایس ، تردـق  مھ  یدام ،

. تشاذگ خماش  مکحتسم و  یانب  نیا 

نم هک  دیوگ  یمن سک  چیھ دوش و  یم تبحص  مدرم  زا  ایند ، رد  یتموکح  یاھماظن  ی  همھ رد  ابیرقت  دوب . مدرم »  » رصنع درک ، ار  هجوت  رثکا  دح  نآ  هب  ماما  هک  یمود  رـصنع 

. منک لـمع  مدرم  لـیم  فـالخرب  مھاوخ  یم نم  هک  دـیوگ  یمن سک  چـیھ یثوروم ، یتنطلـس  یدادبتـسا  یاـھمیژر  رد  یتح  منک . راـک  مدرم  تحلـصم  فـالخرب  مھاوخ  یم

« مدرم  » رـصنع یور  رب  ماما  یتقو  دـنوش . یم لئاق  شقن  قح و  تلزنم و  ناش و  مدرم  یارب  اجک  رد  اتقیقح  هک  تسا  نیا  مھم  اما  دراد ؛ دوجو  ییارگ  مدرم یاعدا  نیارباـنب 

دوخ یقیقح  قیقد و  هجوت  دروم  هصرع  دنچ  رد  ار  مدرم  دوب و  دقتعم  یمالسا  ماظن  رد  مدرم »  » رـصنع تلاصا  هب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  درک ؛ یمن یظافل  درک ، یم هیکت 

. داد رارق 

دیاب اھ  نآ هب  داقتعا  مدرم و  روضح  دـنراد . شقن  نآ  رد  مدرم  هک  تسا  ییاھنادـیم  زا  یکی  مدرم ، ارآ  هب  ماظن  ی  هیکت تسا . مدرم  ارآ  هب  ماظن  ی  هیکت ی  هصرع لوا ، ی  هصرع

، مدرم تساوخ  یار و  تیامح و  نودب  ماظن  هک  تسا  هدش  دیکات  هتکن  نیا  رب  هشیمھ  ماما ، یاھییامنھار  میلاعت و  رد  ام و  یساسا  نوناق  رد  دھد . ناشن  ار  دوخ  اجنیا  رد 

، ناگربخ تاباختنا  یروھمج ، تسایر  تاباختنا  دنک . تکرح  ماظن  مدرم ، ی  هدارا هب  اکتا  اب  دیاب  دـیایب . راک  رـس  رب  یـسک  مدرم ، یار  هب  اکتا  اب  دـیاب  تسا . چـیھ  تقیقح  رد 

تایح نارود  رد  مھ  راوگرزب ، ماما  اذـل  تساـھ . هصرع زا  یکی  نیا  تسا . مدرم  تساوخ  هدارا و  یار و  روضح  رھاـظم  رگید ، تاـباختنا  یمالـسا و  یاروش  سلجم  تاـباختنا 

روضح تاباختنا و  تقیقح  رد  درک . هیـصوت  نالوئـسم  مدرم و  هب  سکعنم و  ار  نآ  دوخ  ی  همان تیـصو رد  مھ  دـنام و  یقاـب  دـنبیاپ  هصرع  نیا  رد  رـصنع  نیا  هب  تدـش  هب  دوخ 

، یمالسا ماظن  رد  تساھ . نآ شود  رب  یفیلکت  مھ  تسا ، مدرم  قح  مھ  دننک ، یم هک  ییاھباختنا  ریاس  ای  سلجم و  ناگدنیامن  روھمج ، سیئر باختنا  ی  هنحـص رد  مدرم 

. دریگ یم همشچرس  مالسا  زا  مھ  نیا  دنا . هدننک نییعت مدرم 

، یمالـسا ماـظن  رد  ییارگ  مدرم تسین . ادـج  ییارگ  مدرم زا  یمالـسا ، ماـظن  رد  ییارگ  مالـسا هک  تـسا  نـیا  ما ، هدرک دـیکات  نآ  رب  اـھراب  هدـنب  هـک  یا  یـساسا ی  هلاـسم

اذل تسا ؛ مالسا  دوخ  باختنا ، نیا  رد  مدرم  قح  ساسا  هیاپ و  دنوش . هتفرگ  هدیدان  مدرم  هک  درادن  ناکما  یمالـسا ،» ماظن   » مییوگ یم ام  یتقو  دراد . یمالـسا  ی  هشیر

تاساسحا رب  یکتم  نیا  دـشاب ؟ رابتعا  یاراد  مدرم  یار  دـیاب  ارچ  دـنھد ؟ یار  مدرم  دـیاب  ارچ  تسانبم . هفـسلف و  یاراد  تسا - ینید  یرالاس  مدرم هک  ام - یرالاس  مدرم

ار نآ  درک و  یم دیکات  نآ  رب  هراومھ  ماما  هک  ییاھ  هصرع زا  یکی  سپ  تسا . یمالسا  مکحتـسم  رایـسب  یانبم  کی  رب  یکتم  تسین ؛ تارابتعا  رب  ینتبم  چوپ و  یلاخوت و 

هدارا و هب  اھتیلوئـسم  ندـش  یھتنم  ماـظن و  نالوئـسم  باـختنا  رد  مدرم  روـضح  ی  هلاـسم درک ، راگدـنام  ار  نآ  هـشیمھ  یارب  تشاذـگ و  راـک  یمالـسا  ماـظن  تخاـس  رد 

دـنھدب و یار  دـنیایب  مدرم  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  مدرم ،»  » مییوـگ یم اـم  یتـقو  تسا . مدرم  لاـبق  رد  نالوئـسم  فـیلکت  ی  هصرع مود ، ی  هصرع تـسا . مدرم  تساوـخ 

هک دشاب  نیمھ  افرص  دشاب ؛ هتشادن  دوجو  یتیلوئسم  چیھ  مدرم  نآ  یارب  رگید  دعب  دننک ؛ باختنا  ار  یا  هدنیامن ای  لوئسم 

ی هفسلف یمالسا ، یروھمج  ماظن  مالسا و  رد  تسین . نیا  هلئـسم  دنھد ؛ یار  وا  هب  رگید  راب  مدرم  هک  دشاب  رطاخ  نیا  هب  دنکب ، یراک  مدرم  یارب  دھاوخ  یم یـسک  رگا 

. دـنروحم مدرم ، دنتـسھ . اھ  نآ راد  تناما نویدـم و  رازگتمدـخ و  دـنمدرم و  یارب  نالوئـسم  دـننک . راـک  مدرم  یارب  هک  تسا  نیا  روشک  رد  نالوئـسم  ندرک  ادـیپ  تیلوئـسم 

مھ مدرم ، تیداـم  یارب  مھ  مدرم ، یاـیند  یارب  مھ  دـشاب ؛ مدرم  یارب  شمغ  مھ و  ی  همھ دـیاب  دروآ ، یم تسد  هب  یتیلوئـسم  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  رد  هک  یـسک 

هتبلا تسا . تموکح  یلـصا  فیاظو  وزج  اھ  نیا مدرم . یدازآ  یارب  مھ  مدرم ، یناسنا  ناش  یاـیحا  یارب  مھ  مدرم ، ناـیم  رد  تلادـع  داـجیا  یارب  مھ  مدرم ، تیونعم  یارب 

؛ دنا هتفرگ رارق  تیمورحم  دروم  رتشیب  هک  دنریگ  رارق  هجوت  دروم  رتشیب  دیاب  مدرم  زا  یناسک  تسا  یھیدب  نکیل  دـنمدرم ؛ تاقبط  ی  همھ روظنم  مدرم ،»  » مییوگ یم یتقو 

هفرم تاقبط  یارب  وا  راک  لمع ، رد  اما  دنک ؛ یم راک  مدرم  یارب  دنک  اعدا  یـسک  هک  تسا  بیرف  نیا  دـندرک . یم هیکت  روشک  ناگنھرباپ  مورحم و  تاقبط  یور  امئاد  ماما  اذـل 

هک یـسک  نآ  هب  اـما  دـنوش ؛ دـنم  هرھب دـیاب  روشک  یمومع  قوقح  زا  مھ  اـھ  نآ درک ؛ راـک  هفرم  تاـقبط  یارب  دـیابن  هکنیا  هن  مورحم . فعـضتسم و  تاـقبط  یارب  هن  دـشاب ،

نامورحم و نافعـضتسم و  قوقح  رب  مئاد  روط  هب  ماما  اذل  داد . صاصتخا  ار  شالت  تمھ و  هجوت و  رتشیب  دیاب  تسا ، هدنام  یلاخ  دوخ  قوقح  زا  شتـسد  دراد و  تیمورحم 

ار ماظن  یاھیتخس  دندرک ، عافد  ماظن  زا  دندرک ، رپس  هنیس  همھ  زا  شیب  هک  یناسک  نآ ، زا  لبق  زورما و  ات  بالقنا  یزوریپ  تدم  مامت  رد  مھ  المع  درک . یم هیکت  ناگنھرباپ 

. دنریگ رارق  هجوت  دروم  نارگید  زا  شیب  دیاب  اھ  نیا دنا . هدوب هعماج  نافعضتسم  هنھرباپ و  مورحم و  تاقبط  دنداتسیا ، نانمشد  لباقم  رد  دندیرخ و  ناج  هب 

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

هدافتـسا یتصرف  رھ  زا  یدرمریپ - لاح  اب  رمع - یالاب  نینـس  رد  ماما  دوخ  مدرم . یمئاد  یزاس  هاگآ موزل  زا  تسا  ترابع  مدرم ، هب  ماـما  هجوت  صوصخ  رد  مراـھچ  ی  هصرع

هجوت نآ  هب  ماما  هک  تسا  یکانرطخ  هداعلا  قوف شقن  یزاس ، هارمگ فیرحت و  شقن  یناـھج ، یتاـغیلبت  یاـھ  هاگتـسد رد  دـنک . ناـیب  مدرم  یارب  ار  قیاـقح  هکنیا  یارب  درک 

مدرم تیادھ  داشرا و  نییبت و  عضوم  رد  مئاد  روط  هب  وا  دوخ  مھ  هک  درک  یم راداو  ار  ماما  تلم ، روشک و  نانمشد  هب  ی  هتـسباو نئمطمان و  یرکف  یطابترا  لیاسو  تشاد .

انـشآ دراد ، هگن  موتکم  ار  اھ  نآ دـنک  یم یعـس  نمـشد  هک  یقیاقح  هب  تبـسن  ار  اھ  نآ راکفا  دـنیوگب و  مدرم  هب  ار  قیاقح  هک  دـنک  هیـصوت  امئاد  نارگید  هب  مھ  دریگ و  رارق 

. تسا نیا  یارب  دنھد ، رارق  قیاقح  حیحص  نییبت  رب  ار  دوخ  تمھ  فدھ و  هک  مینک  یم هیصوت  فلتخم  یاھ  نوبیرت ملق و  نایب و  نابحاص  هب  امئاد  ام  هکنیا  دننک .

تقو کی رگا  دوب . خیرات  قیاقح و  فیرحت  نمشد ، مھم  فادھا  زا  یکی  بالقنا ، لیاوا  زا  دنک . یم راک  یمالسا  یـساسا  ی  هطقن نیا  لباقم  عضوم  رد  تسرد  نمـشد ، زورما 

زورما دوش . یم دنلب  ایند  فارطا  زا  قیوشت  یاھدایرف  دیدید  یم درک ، یم فیرحت  ار  مالسا  بالقنا و  گنج و  قیاقح  هک  دش  یم ادیپ  یرودزم  ملق  ای  هرجنح  روشک  لخاد  رد 

دـنیوگب و یزیچ  روشک  نیا  تلم و  نیا  مالـسا و  نانمـشد  ندرک  یـضار  رابکتـسا و  لد  ندرک  شوخ  رطاـخ  هب  یناـسک  روشک  لـخاد  رد  رگا  مھ  زورما  تسا . روط  نیمھ زین 

ار وا  دنشک و  یم اروھ  وا  یارب  رابکتـسا  یتاغیلبت  یاھ  هاگتـسد فرط  زا  ایند  رد  هک  دینیب  یم دشاب ، بالقنا  یاھ  هرھچ بالقنا و  خیرات  مالـسا و  فیرحت  نآ  رد  هک  دنـسیونب 

رد ینعی  دنک ، فیرحت  مدرم  مشچ  رد  ار  قیاقح  دـناوتب  یـسک  رگا  دنتـسھ . ناشدوخ  دـید  شنیب و  عبات  اھناسنا  تسا . یمھم  رایـسب  عوضوم  نییبت ، دـننک ! یم قیوشت 

تاسدـقم و مالـسا و  هیلع  یناـسک  رگا  زورما  دـھاوخ . یم نمـشد  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  نـیا  تـسا . هدـناشک  یھارمگ  تمـس  هـب  ار  مدرم  ی  هدارا وزاـب و  لـمع و  عـقاو 

یناسک رگا  دنسیونب ؛ یزیچ  دننک و  ییاسرفملق  تلم  نیا  یاھتدھاجم 

دننزب و یفرح  تداھش  داھج و  جیسب و  هیلع  یناسک  رگا  دننابنجب ؛ یـشیر  دننک و  یرظن  راھظا  ادخ - هار  نادھاجم  ام و  نادیھـش  ینعی  روشک - نیا  نادنزرف  نیرتھب  هیلع 

یاـھ هزوح رد  ناـشتانایب  هک  یناـسک  هچ  دارفا - ی  همھ زورما  دـنریگ . یم رارق  یجراـخ  ناگدنـسیون  نارادمتـسایس و  اـھویدار و  قیوشت  دروم  دـینیب  یم دنـسیونب ؛ یزیچ 

رگا دنلوئسم و  هریغ - یرگراک و  یاھطیحم  هاگشناد و  سالک و  هسردم و  لثم  دوش ؛ یم عقاو  رثوم  ناشنانخس  رت  کچوک یاھ  هزوح رد  هک  یناسک  هچ  دراد ، دربراک  عیـسو 

زا یکی  نیا  و  درک . یم هجوت  رایـسب  هتکن  نیا  هب  ماما  دننک . توکـس  دیابن  دننک ؛ نییبت  دنراد  هفیظو  دریگ ، یم رارق  فیرحت  دروم  بالقنا  مالـسا و  تامکحم  قیاقح و  دـندید 

. تسا جردنم  نآ  رد  ماظن  یرادیاپ  یراگدنام و  ماکحتسا و  زار  هک  تسا  ییاھزیچ 

هب هک  ییاھاتدوک  ای  ایند  یاھ  بالقنا درک . نیعم  تلود  ماما  دسرب ، یزوریپ  هب  بالقنا  هکنآ  زا  لبق  یتح  اذـل  دوب . نوناق  مظن و  تشاد ، تیمھا  ماما  یارب  هک  یموس  رـصنع 

« يمالسا يروھمج  توق  طاقن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 6 
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بـالقنا یروشک  رد  یتـقو  دـندوبن . روط  نیا مادـک  چـیھ دوب - رپ  اـھبالقنا  هنوگ  نیا زا  یدـالیم  ی  هتـشذگ نرق  یناـیم  یاـھ  هھد هک  دـندمآ - یم دوجو  هب  اـیند  رد  بـالقنا  مسا 

ار روشک  مامز  بالقنا ، نالوئـسم  مان  هب  هورگ  کی  دوبن . یربخ  یتلود  مظن  یتلود و  تالیکـشت  تلود و  زا  اھتدم  بالقنا - مسا  هب  ییاتدوک  ای  یقیقح ، بالقنا  ای  دـش - یم

بالقنا یزوریپ  زا  لبق  زا  یتح  دوشب ؛ روط  نیا دادن  هزاجا  ماما  یمالـسا ، بالقنا  رد  دندرک . یم لمع  دوب - روطرھ  ناشدوخ - صیخـشت  لیم و  قبط  دـنتفرگ و  یم تسد  رد 

صیخـشت لصا  دوش . هرادا  روشک  یقطنم ، ینوناق و  لکـش  اب  تساوخ  ماما  اـما  دوب ، مھ  بـالقنا  یاروش  تقو  نآ  هکنیااـب  دـشاب . هتـشاد  دوجو  مظن  اـت  درک  نییعت  تلود 

میدینشن ام  ایند ، رد  یبالقنا  چیھ  رد  تشادن . هقباس  ایند  رد  مھ  نیا  تشاذگ . یمومع  ارآ  مدنارفر و  ی  هدھع هب  ماما  ار  نیا  دیایب ، راک  رس  رب  روشک  رد  یماظن  هچ  هکنیا 

ی هراب رد  یـسرپ  همھ ماما  هک  دوب  هتـشذگن  هام  ود  بالقنا  یزوریپ  زا  زونھ  دـنراذگب . مدرم  ی  هدـھع هب  بالقنا - لـیاوا  ناـمھ  رد  مھ  نآ  ار - ماـظن  عون  باـختنا  هک  میدـیدن  و 

نآ دوش . هتشون  یساسا  نوناق  دیاب  تفگ  ماما  هک  دوب  هتشذگن  بالقنا  یزوریپ  زا  هام  دنچ  دنداد . یار  یمالسا  یروھمج  ماظن  هب  مدرم  هک  درک ، نالعا  ار  یمالـسا  ماظن 

- دـندوب مدرم  نابختنم  هک  ار - ناـگربخ  سلجم  یاـضعا  مدرم  تفرگ . تروص  مدرم  ناـبختنم  ی  هلیـسو هب  زاـب  هکلب  دـنک ، نیعم  ماـما  دوخ  هک  یعمج  هلیـسو  هب  هن  مھ  راـک 

تاباختنا رد  مدرم  هک  دوب  هتـشذگن  بالقنا  یزوریپ  زا  لاس  کی  زونھ  دنتـشاذگ . مدرم  یار  هب  ار  نوناـق  ناـمھ  اددـجم  زاـب  دوش ؛ نیودـت  یـساسا  نوناـق  اـت  دـندرک  باـختنا 

نیا اب  هک  یناسک  دوب . نوناق  مظن و  رب  بالقنا  راک  یانبم  لوا ، زا  نیاربانب  داتفا . هار  هب  یمالسا  یاروش  سلجم  مھ  یھاتوک  تدم  زا  دعب  دندرک ؛ تکرش  یروھمج  تسایر 

. دندرک لالخا  دراوم  نیا  ی  همھ رد  دنک ، تکرح  یقطنم  مدق  هب مدق هنوگ  نیا بالقنا  نیا  هک  دننک  لمحت  دنتسناوت  یمن ای  دنیایب ، رانک  دنتـسناوت  یمن بالقنا  یقطنم  بیترت 

هداتفا قافتا  هک  ییاھ  بالقنا نیا  رد  ایند ، رگید  یاـج  چـیھ  رد  دوب ؛ نوناـق  مظن و  رھظم  بـالقنا ، نیا  دـننک ! یم مھتم  ینوناـق  یب هب  ار  بـالقنا  مھ  زورما  اـھ  نآ یاـھ  هلاـفت

دیاب اوق  ینوناق  یاھتیلوئـسم  نوناق و  مظن و  هب  یدـنبیاپ  درمـش . منتغم  دـیاب  ار  نیا  تسا . هدـشن  هدـید  یزیچ  نینچ  نآ - زا  لبق  هچ  نرق و  نیا  یاھ  بالقنا رد  هچ  تسا -

. دشاب همھ  مارتحا  دروم 

ناـمھ ی  هلاـبند نیا  دـنریگ ، یم رارق  یتاـغیلبت  ضرعت  دروـم  روـشک  ینوناـق  یاوـق  ناـمز ، زا  یا  هـھرب رھ  رد  نانمـشد ، کـیرحت  تاـغیلبت و  اـب  هـک  دـینیب  یم زورما  امـش  رگا 

رارکت مھزاـب  میا و  هدرک دـیکات  ار  نیا  هشیمھ  اـم  داتـسیا . نآ  لـباقم  ماـما  تـشاد و  دوـجو  یمالـسا  یروـھمج  رد  نوناـق  مـظن و  ساـسا  اـب  لوا  زا  هـک  تـسا  یا  ینمـشد

میلـست تلاح  نوناق ، نیا  لـباقم  رد  دـیاب  همھ  تسا و  مرتحم  ربتعم و  هدـش ، نیعم  ینوناـق  نالوئـسم  هناـگ و  هس یاوق  یارب  یـساسا  نوناـق  رد  هک  یفیاـظو  مینک ، یم

دوش و یتاغیلبت  ی  هزرابم یساسا  نوناق  تابیترت  ساسا و  هیلع  هک  تسا  نیمھ  اھ  نآ زا  یکی  دھد . یم ناشن  ار  دوخ  یفلتخم  یاھلکش  هب  ینوناق  یب دنشاب . هتـشاد 

نآ یور  رب  مالسا  ماما و  نانمشد  بالقنا ، لوا  زا  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  ددرگ . یمارتحا  یب اھـشخب  زا  یـشخب  رھ  رد  ینوناق  یاھتیلوئـسم  هب  دریگ و  تروص  ینکارپ  نجل

. داتسیا نآ  لباقم  رد  ماما  دندرک و  یم یراشفاپ 

یزیتـس و نمـشد ی  هلاـسم دـش - ماـظن  یراگدـنام  ی  هیاـم دـمحب هللا  و  تشاذـگ - راـک  یمالــسا  یروـھمج  ماـظن  یاـھ  هیاـپ رد  ار  نآ  ماـما  هـک  مراـھچ  یــساسا  رــصنع 

هک یمالسا  یروھمج  ماظن  لثم  یماظن  دننک . تلفغ  نالوئـسم  هک  تشاذگ  هن  درک و  تلفغ  نمـشد  ی  هلیح رکم و  دیک و  زا  دوخ  هن  هظحل  کی ماما  تسا . یزیتس  هطلس

ناریا رد  تسا . ینمـشد  دروم  هک  تسا  یھیدـب  تسا ، هدرک  دـیدھت  یمالـسا  یاھروشک  زا  یرایـسب  رد  ملاع و  زا  ی  هطقن نیا  رد  ار  ایند  یرابکتـسا  یاھ  هاگتـسد عفانم 

، هتسباو بصاغ و  یتنطلس  ماظن  رد  دندوب . هدز  هربنچ  روشک  یسایس  یاھ  هاگتسد یلم و  عبانم  یور  رب  یرام  لثم  یدامتم  یاھلاس  اھ  نیا ام ، زیزع 

!؟ دـنک یتناھا  کدـنا  دـنراد ، هگن  هدـنام  بقع ار  وا  دـننک و  تراغ  ار  وا  عبانم  ریقف و  ریقحت و  ار  تلم  ات  دـندوب  هدـش  روشک  نیا  دراو  هک  یناسک  هب  تشاد  تارج  یـسک  رگم 

، دندمآ یم ناریا  هب  شمارآ  تینما و  لامک  رد  ایند ، نارگلواپچ  نارگتراغ و  رگید  اھتسینویھص و  اھییاکیرمآ و  تسوربا ! ناتمـشچ  یالاب  دیوگب  اھ  نآ هب  تشادن  تارج  یـسک 

اب ناریزو ، تسخن نییعت  اھ ؛ نآ رایتخا  رد  تکلمم ، هاش  ندرب  ندروآ و  اھ ؛ نآ تسد  رد  اـھتموکح ، نتفر  ندـمآ و  اـھ ؛ نآ تسد  رد  روشک ، تسایـس  دـندرب . یم دـنتفر و  یم

ماما تخیر . مھ  هب  لک  هب ار  طاسب  نیا  دـمآ و  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دوب . اھ  نآ عفانم  اھ و  هتـساوخ تھج  رد  امامت  روشک ، یـسایس  یاھیریگ  عضوم و  اھ ؛ نآ دـید  باوص

دیاـب اذـل  دـنک ؛ ضرعت  زاـب  اـت  دـنک  یم ینیـشن  بقع اـتقوم  دروخ ، ینھدوت  درک و  ضرعت  یا  هھرب رد  رگا  دـنک . یم ضرعت  دنیـشن و  یمن تکاـس  نمـشد  نیا  هک  تسناد  یم

، مدرم هک  دھاوخ  یم ار  نیمھ  نمشد  تسا ! مھوت  نیا  هک  دننک  یم غیلبت  نانمشد ، نآ  ی  هتـساوخ قبط  یناسک  هک  منیب  یم هنافـساتم  نم  زورما  دوب . رادیب  رایـشھ و 

یاھ هویـش نمـشد و  دیاب  داد ؛ هزاجا  دیابن  دننک . تلفغ  نمـشد  دیدھت  زا  مدرم ، یگدنز  روما  ناراذگ  نوناق ناحارط و  روشک و  ناگدننک  هرادا تموکح ، نارازگراک  نالوئـسم ،

دایرف هچرھ  : » دومرف یم ماما  دیدید  یم هکنیا  درک . یم دـیکات  هتکن  نیا  یور  رب  ماما  دـنامب و  ام  دای  هب  هشیمھ  یارب  دـیاب  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  تخانـش . ار  وا  ینمـشد 

. تسا نیا  رطاخ  هب  دیشکب ،» اکیرما  رس  رب  دیراد ،

رصنع راھچ  نیا  دننادب . ار  اھ  نیا ردق  دیاب  نالوئسم  مھ  مدرم و  مھ  تسا . یـساسا  توق  ی  هطقن راھچ  اھ  نیا ناریا ! زیزع  تلم  نم ! زیزع  ناناوج  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و 

. میدروخ هبرض  میدرک ، تلفغ  رصنع  راھچ  نیا  زا  ام  اجرھ  دنزب . هبرض  ماظن  نیا  هب  دناوتن  نمشد  تقو  چیھ هک  تسا  نآ  بجوم  رصنع  راھچ  نیا  تسا . ماظن  یرادیاپ  بجوم 

هک ییاجنآ  تسا . هدوب  رصانع  نیا  زا  تلفغ  رثا  رب  میدش ، یفعض  راچد  یـسایس  یاھ  هنیمز رد  رگا  میدرک ، ادیپ  یداصتقا  یگدنام  بقع رگا  میدروخ ، یداصتقا  ی  هبرـض رگا 

هدوب رصانع  نیا  رب  هیکت  رطاخ  هب  میدرک ، ماکان  ار  نمشد  هک  ییاجنآ  میرادرب ، هار  رس  زا  ار  عناوم  میتسناوت  هک  ییاجنآ  میدروآ ، تسد  هب  تزع  هک  ییاجنآ  میدرک ، تفرشیپ 

. دـنک راوـمھ  روـشک  نیا  رب  ددـجم  طلـست  یارب  ار  هار  دوـخ ، لـیم  هب  نمـشد  دـیراذگن  دریگ . رارق  مجاـھت  دروـم  دورب و  مدرم  تسد  زا  رـصانع  نـیا  دـیراذگن  دـنراذگن و  تـسا .

. تسا مزال  مدرم  داحآ  روشک و  نالوئسم  یرایشھ 

تلود  / ٠۵/١٣٨٠/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

زا نتـساک  اھتوق و  رب  ندوزفا  رب  ار  انب  دـینک و  ادـیپ  یتسرد  هب ار  اھ  نآ فعـض  توق و  طاقن  دنتـشاد . یفعـض  توق و  طاقن  دـندوب ، امـش  زا  لبق  هک  ییارزو  هتـشذگ و  یاھتلود 

هراـشا یتادراو  اتدـمع  یعونـصم و  یگنھرف  یتاـغیلبت  جاوما  زا  یخرب  هب  زاـب  نم  دـیاین . شیپ  هابتـشا  فعـض ، توق و  طاـقن  تخانـش  رد  هک  یطرـش  هب  دـیراذگب ؛ اـھفعض 

یاـھ هنیمز رد  ییاـجر  دیھـش  موحرم  ی  هرود رد  اـی  گـنج  ی  هرود رد  اـم  رگا  دـننک . دومناو  فعـض  طاـقن  ار  یلبق  یاـھتلود  توق  طاـقن  زا  یخرب  دـننک  یم یعـس  هک  منک  یم

فعـض ی  هطقن کی  ناونع  هب  ار  اھ  نیا دـننک  یم یعـس  یـضعب  زورما  دوب ، روشک  زاین  هک  میدرک  ار  اھراک  نالف  یتینما  یاھ  هنیمز رد  میتفرگ و  ار  اھمیمـصت  نالف  یداـصتقا ،

راوـس ناـشنز  اـب  هارمھ  دـنورب ، زاـمن  هب  هعمج  زور  دنتـساوخ  یم یتـقو  دـش ، ماـمت  ناـشترازو  ی  هرود هکنآ  زا  دـعب  هـک  میتـشاد  ییارزو  ناـمز  نآ  رد  اـم  رگا  دـننک . یفرعم 

رد دندوب  دیقم  هک  میتشاد  ییارزو  ام  رگا  دنامب . دیاب  تسولبات و  اھ  نیا تسام ؛ تاراختفا  وزج  اھ  نیا تسا ؛ توق  ی  هطقن نیا  دنتفر ، هعمج  زامن  هب  دندش و  تلکیسروتوم 

، مدوب هتسشن  هعمج  زامن  رد  تفگ  نم  هب  یرتنالک  دیھش  موحرم  تسا . توق  ی  هطقن اھ  نیا دنونشب ، ار  اھ  نآ فرح  دننیشنب و  مدرم  نایم  رد  دننک و  تکرـش  هعمج  زامن 

درک ور  نم  هب  رفن  کی 

یرتنالک دیھـش  موحرم  تسا . ریزو  وا  تفگ : درک و  هراشا  دوب ، هتـسشن  ولج  فص  رد  هک  یـسک  هب  صخـش  نآ  روطچ ؟ متفگ  تسا . هدش  ضوع  هنامز  ردـقچ  نیبب  تفگ  و 

. دنک تمحر  ار  یرتنالک  دیھـش  ادخ  مریزو ! مھ  نم  میوگب ؛ وت  هب  رتبیجع  زیچ  کی  نم  سپ  متفگ  وا  هب  تسا . ورین - ریزو  روپـسابع - مدـید  مدرک ، هاگن  ولج  فص  هب  تفگ  یم

زا هک  دوـب  یناـسک  ی  هلمج زا  اـعقاو  مھ  وا  دوـب . یروـخبدرد  هب یلیخ  مزعرپ و  نوـخرپ ، کرحترپ ، رایـسب  مدآ  هـک  دـنناد  یم دنتخانـش ، یم دـندوب و  هدـید  ار  وا  هـک  ییاـھ  نآ

. تفر نامتسد 

هتـشاد دوجو  مھ  فعـض  طاقن  تسا . هدوب  توق  طاقن  اھ  نیا دندمآ ، یم مدرم  نایم  هب  دندش و  یمن قرغ  اھلباتراک  رد  رگا  دـندرک ، یم یـشکرس  مورحم  قطانم  هب  ارزو  رگا 

فعـض توق و  طاقن  تخانـش  رد  دیابن  مینک . فرطرب  ار  اھ  نیا دـیاب  تسا ؛ فعـض  طاقن  اھ  نیا میتشاد ، یزیچان  ی  هبرجت کدـنا و  یدـلبراک  مک و  یرادا  طابـضنا  ام  رگا  تسا .

ی هطقن شراک  تسا ، بالقنا  نارود  هکنیا  لایخ  هب  دـنک ، لمع  نوناق  فالخرب  یلام  یاھراک  ی  هنیمز رد  هک  هداد  یم قح  شدوخ  هب  الثم  یریزو  نامز  نآ  رگا  مینک . هابتـشا 

هتبلا مروآ ! یم ار  نآ  منک و  یم خاروس  ار  راوید  دنھدن ، هزاجا  رگا  اما  مروآ ؛ یم اج  نالف زا  ار  زیچ  نالف  نم  تفگ  نم  هب  یریزو  بالقنا  لیاوا  تسا . هدـش  یم بوسحم  فعض 

توق و طاقن  تخانـش  رد  مینک و  هفاضا  ار  توق  طاـقن  مینک ، مک  ار  فعـض  طاـقن  تسا . فعـض  ی  هطقن نیا  اـما  درک ؛ یمن تمذـم  راـک  نآ  رطاـخ  هب  ار  وا  یـسک  دـیاش  زور  نآ 

. مینکن هابتشا  فعض ،

« يمالسا يروھمج  توق  طاقن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 7 
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هعمجزامن  / ١٣٨١/٠٩/٠١ یاھهبطخ  رد  تانایب 

نیا رد  تسا و  یدـنمتریغ  نموم و  صالخااب و  رادافو و  تلم  ام  تلم  دـمحب هللا  منیب  یم منک ، یم هاگن  نامدوخ  روشک  لخاد  رد  ریخا  لاس  هس  ود  یاـیاضق  هب  یتقو  هدـنب 

اطخ و زا  یلاخ  یا  هعومجم رھ  هتبلا  هک  دراد - دوجو  ییاھاطخ  اھصقن و  رانک  هشوگ و  رد  مھ  روشک  نالوئـسم  رد  هکنیا  دوجو  اب  تسا و  هنومن  یاھتلم  وزج  اتقیقح  اھزیچ 

- ام روشک  زا  ییاھـشخب  هب  نمـشد  منیب  یم اھ ، نیا ی  همھ دوجو  اب  دـنک . یم شالت  راک و  یزیر و  همانرب تکرح و  اھ  نامرآ نیمھ  تھج  رد  عومجم  رد  نکیل  تسین - صقن 

ناناوج هچ  میراد ؛ ناوج  همھ  نیا  هک  تسام  توق  طاقن  زا  نیا  تسا و  هدرتسگ  الماک  لسن  کی  ام  روشک  رد  ناوج  لسن  نوچ  تسا ؛ هتـسب  لد  ام - ناناوج  هب  مھ  اتدمع 

زا یکی  ام  ناوج  لسن  دـنناوخ . یمن سرد  دـنراک و  لوغـشم  هک  یناسک  هچ  دـنا ، هدـش لیـصحتلا  غراف هک  یناسک  هچ  دـنا ، ییوجـشناد زا  لـبق  هک  یناـسک  هچ  وجـشناد ،

بقارم یلیخ  دـیاب  ناـناوج  تسا . هتخود  مشچ  ناـناوج  ندوب  یتاـساسحا  یریذـپ و  کـیرحت هب  لـسن و  نیمھ  هب  مھ  نمـشد  تساـم . بـالقنا  روشک و  توـق  یاـھ  هیاـم

. دنشاب

نادھاز  / ١٣٨١/١٢/٠٢ مدرم  رادید  رد  تانایب 

اذـل تسا . مدرم  نیا  توق  طاقن  زا  یکی  یمالـسا ، قیمع  نامیا  تسا . هعیـش  هچ  ینـس و  هچ  مدرم ، یمالـسا  قیمع  نامیا  ناتـسا ، نیا  مھم  یاھ  یگتـسجرب زا  یکی 

اـھنامیا و نیا  تیاـمح  هب  یکتم  دـنک ، یم عاـفد  نآرق  مالـسا و  زا  دـنلب  یادـص  اـب  هنادـنم  تردـق هتفرگ و  تسد  هـب  اـیند  رد  ار  مالـسا  تزع  مـچرپ  زورما  هـک  یمالـسا  ماـظن 

هک یا  هتشارفارب مچرپ  دیورب ، امش  هک  مالسا  یایند  زا  یا  هطقن رھ  رد  زورما  دنتسھ . اجنآ  رد  یمالسا  ماظن  فکرب  ناج نایرکشل  تسھ ، یمالـسا  نامیا  اجرھ  تساھلد .

قرف اما  تسا ؛ دایز  ایند  رد  یمالسا  روشک  ناملسم و  دوش . یم بوسحم  تیوھ  تزع و  راختفا و  ی  هیام درک ، دنلب  یمالـسا  تزع  زا  عافد  رد  ام  ناشلا  میظع لحار  ماما 

لخاد رد  دوخ  تسوپ  تشوگ و  اب  ار  یمالـسا  دـض  یاھتردـق  یرادـمتردق  تیمکاح و  لاح  نیعرد دنمالـسا ، هب  دـقتعم  تسا و  ناملـسم  ناشمان  هک  ییاھتلم  نایم  تسا 

چیھ لیمحت  هتفرگ ، تسد  رد  ار  مالـسا  دـنمتردق  تیمکاح  مچرپ  هتفریذـپ و  دوخ  یگدـنز  رب  مکاح  ناونع  هب  ار  مالـسا  هک  یتلم  و  دـننک ، یم سح  هبرجت و  ناـشیاھروشک 

مالسا زا  عافد  زا  ار  تلم  نآ  دنفلاخم ، مالسا  اب  داینب  نب و  زا  هک  ییاھتردق  عیمطت  دیدھت و  دور و  یمن یللملا  نیب یزرمارف و  تردق  چیھ  راب  ریز  دنک ، یمن لوبق  ار  یتموکح 

تزع اب  ار  مالـسا  هک  یمالـسا  دـنمتردق  ماظن  زا  عافد  تلم و  نیا  زا  عافد  تسا . یتلم  نینچ  رھظم  ناریا  تلم  تلود و  نینچ  رھظم  یمالـسا  یروھمج  زورما  دراد . یمنزاب

ناـمیا زا  ناتـسچولب  ناتـسیس و  ناتـسا  مدرم  امـش  تسا و  نموم  ناـمدرم  لاـم  دـنک ، یم راـختفا  نآ  هب  دریگ و  یم تسد  رـس  رب  اـیند  رد  یوبن  تردـق  ناـمھ  اـب  دوـخ و 

مھ هب  ار  ینـس  هعیـش و  نیب  یردارب  یتسیزمھ و  نیا  مالـسا  نانمـشد  هک  دیـشاب  بقارم  دـیاب  هتبلا  دـیراد . لوبق  دوجو  ی  همھ اب  نادـند و  نب  زا  ار  مالـسا  دـیرادروخرب و 

یموق و فالتخا  یریگرد و  زا  تسھ ، فالتخا  ی  هنیمز ناکما و  دراد و  دوجو  یموق  یبھذـم و  یاـھتوافت  هک  یطاـقن  رد  اـم  مدرم  هک  تسا  نیا  اـم  تاراـختفا  زا  یکی  دـننزن .

بجوـم یمالـسا  تما  ناـیم  هقرفت  فـالتخا و  دراد . تمیق  یلیخ  مالـسا  نانمـشد  یارب  ینـس  هعیـش و  گـنج  دندنـسپ . یمن ار  نیا  نانمـشد  دـننک . یم زیھرپ  یبھذـم 

«. مکحیر بھذت  و   » تسا هدومرف  نآرق  هک  روط  نامھ دنکشب و  مھ  رد  ار  امش  یلم  فالتئا  تمظع  هوکش و  تردق ، توارط ، تیونعم ، هک  دوش  یم

یربھر  / ١٣٨١/١٢/١٣ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هدـنازوس اکیرما  مچرپ  ایند  هطقن  دـنچ  رد  دـینیبب  زورما  امـش  اما  دـش ؛ یم هداد  اـکیرما  رب  گرم  راعـش  هدـنازوس و  اـکیرما  مچرپ  اـیند ، ی  هطقن کـی  رد  اـھنت  هک  دوب  زور  کـی 

یگداتـسیا و زج  ایآ  دش ؟ راک  نیا  ثعاب  یلماع  هچ  تسا . یمھم  ی  هدـیدپ نیا  دـندز ؛ شتآ  ار  اکیرما  مچرپ  اکیرما  دوخ  رد  دوش ! یم هداد  اکیرما  رب  گرم  راعـش  دوش و  یم

دنلب رد  ار  نآ  راثآ  و  تسین - یعفد  تسا - یجیردـت  اھزیچ  نیا  دـنک ؟ یرـسارس  جـیردتب  ار  جوم  نیا  تسناوت  دوخ  هار  هب  فادـھا و  هب  نموم  عاجـش و  تلم  کـی  تماقتـسا 

. میدـشن فقوتم  هطقن  کی  رد  میتفر و  شیپ  تدـم  نیا  ماـمت  رد  اـما  مینک ؛ یم مرن  هجنپ  تسد و  تالکـشم  اـب  اـم  هک  تسا  لاـس  راـھچ  تسیب و  دـیمھف . دوش  یم تدـم 

ایاضق هب  یتقو  ام  دنرادن . عیسو  هاگن  ایاضق  هب  دنلفاغ و  دنـشابن ، نمـشد  لماع  نمـشد و  رگا  دننک ، دیماان  ار  اھلد  دنناوخب و  سای  ی  هیآ مئاد  دننک  یم یعـس  هک  یناسک 

نتشگرب راعش  دنیایب و  ام  روشک  لخاد  رد  یا  هدع الاح  دنک . داجیا  یرادیب  ناملسم  یاھتلم  رد  تسا  هتـسناوت  یمالـسا  یروھمج  زورما  مینیب  یم مینک ، یم عیـسو  هاگن 

ار نامدوخ  توق  دـیاب  ام  میتسھ . یوق  مالـسا ، لـضف  هب  اـم  تسین ؟ اـھ  نیا دوخ  یاـھلد  رد  یریذـپ  تلذ ینوبز و  فعـض و  تلفغ و  تیاـھن  ی  هناـشن نیا  دـنھدب ! ار  اـکیرما 

ی هفیظو هب  رگا  سکرھ  تسین ؛ ناشنزجعم  زیچ  کی  مھ  ییاراک  میھد . ناشن  روشک  لخاد  رد  ار  دوخ  ییاراک  دیاب  مھ  لوا  ی  هجرد رد  مینک . هدافتـسا  نآ  زا  میـسانشب و 

دروم رد  مھ  تسا ، روط  نیا هیئاضق  ی  هوق دروم  رد  مھ  تسا ، روط  نیا تلود  دروم  رد  مھ  ییاراک ؛ دوش  یم نیا  دنکن ، یطخت  نآ  زا  دسانـشب و  ار  دوخ  هار  دـنک ، لمع  دوخ 

مدرم دامتعا  هب  دـیاب  دـنا ، هدـش باختنا  یمالـسا  یاـھاروش  رد  هک  یناـسک  تسا . هنوگ  نیا یمالـسا  یاـھاروش  دروم  رد  مھ  تسا و  روط  نیا یمالـسا  یاروش  سلجم 

مدرم هب  اتقیقح  دنزادرپب و  راک  هب  دننیزگ ؛ یرود  دندرک ، هدز  لد روما  یضعب  زا  ار  مدرم  دنداد و  ماجنا  اضعب  اھ  نآ فالسا  هک  ییاھراک  یراک و  یسایس زا  اعقاو  دنھد و  خساپ 

، مدرم تسین . یرگید  زیچ  نیا  زج  مدرم  رظن  رد  ناـشتیبوبحم  بسک  هار  مھ  هیئاـضق  ی  هوـق اروـش و  سلجم  تلود و  دـننک . راـک  اـھ  نآ یارب  دـنھاوخ  یم هک  دـنھد  ناـشن 

رظن دوش  یمن لخاد ، رد  ناشنانک  عمج پوت  یور  هلابند ایند و  یـسایس  نارگیزاب  یراد  نادـیم راک و  اب  نانمـشد و  نیقلت  اب  دـنراد . یم تسود  ار  یمالـسا  ماـظن  مالـسا و 

. دنادرگرب یمالسا  ماظن  زا  ار  مدرم 

تلود  / ٠۵/١٣٨٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

رقف ضیعبت و  رگا  دراد . دوجو  نآلا  نیا  هک  دنھد ، تبـسن  ماظن  هب  ار  روشک  رد  دوجوم  لکـشم  رھ  یا  هدع هکنیا  یکی  تسا : طلغ  یتاغیلبت  شیارگ  ود  دوجو  رگید ، ی  هلاسم

ماظن لکـشم  هب  ار  یا  هشوگ رھ  رد  یکچوک  لکـشم  رھ  دـنرب و  یم لاوس  ریز  ار  یـساسا  نوناـق  یمالـسا و  ماـظن  ی  هراوق مینک ، یم ادـیپ  یجراـخ  لکـشم  رگا  تسھ و 

لثم یزیچ  اـی  یربـھر  رد  مھ  ار  ماـظن  هک  ار - ماـظن  یا  هدـع هک  تسا  نیا  دراد ، تواـفت  نیا  اـب  هجرد  داتـشھ  دـص و  هک  نآ ، لـباقم  ی  هطقن تسا . طـلغ  نیا  دـننادرگ ! یمرب

. تسا طلغ  مھ  نیا  دنزیر . یم ماظن  زا  شخب  کی  لوئـسم  جنپ  راھچ ، یاپ  هب  تسھ ، هک  یلکـشم  رھ  دـنھد و  یم ناشن  اربم  بویع  ی  همھ زا  دـننک - یم هصالخ  یربھر 

رد یمتاخ  یاقآ  هک  روط  نامھ نامدوخ - هب  میسانشب و  ار  تالکشم  ی  هشیر دیاب  تسام . دوخ  ی  هعومجم درکلمع  زا  یشان  ابلاغ  تالکشم  نیا  هک  میراد  یتالکـشم  ام 

. درک دھاوخ  قفوم  ار  ام  نیا ، مینک . فرطرب  ار  اھ  نآ میزادرپب و  فعض  طاقن  هب  هنازوسلد  میبایب و  ار  فعض  توق و  طاقن  مینک ؛ هناداقن  هاگن  دندرک - هراشا  هسلج  لوا  تبحص 

نادمھ  / ١۶/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  یادھش  یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

میتشاد و بزح  هن  میتشاد ، یھدنامزاس  هن  میتشاد ، لوپ  هن  میتشاد ، حالس  هن  هک  ام  دوب . یناسنا  توق  ی  هطقن یمالسا ، یروھمج  مایق  رد  ام  توق  ی  هطقن نیرت  مھم

، درک زوریپ  ار  تلم  نیا  هچنآ  دـننک . عافد  تیامح و  ام  تکرح  بالقنا و  مایق ، زا  هک  میتشادـن  ار  هطقن  کی  ایند  یاـھروشک  ی  همھ رد  ناریا  تلم  اـم  یناـھج ؛ یناـبیتشپ  هن 

تریصب ینعی  رصب  ربصلا ؛» رصبلا و  لھا  الا  ملعلا  اذھ  لمحی  الا ال  : » دومرف نیفص  گنج  رد  نینموملا  ریما  هک  نامھ یگداتـسیا ؛ یھاگآ و  ینعی  دوب ؛ یناسنا  یورین  تردق 

دنتسھ یناگدازآ  نیمھ  دنیام ؛ یادھش  رصب  ربص و  نیا  ی  هلق دنورب . شیپ  دنریگب و  تسد  رد  ار  ملع  نیا  دنناوت  یم هک  دنتـسھ  اھ  نیا طقف  یرادیاپ ؛ ینعی  ربص  یھاگآ ؛ و 

ماود یارب  ناشدوخ  تایح  زا  دنتشاذگ ؛ یدوبان  ضرعم  رد  ار  ناشدوخ  ناج  هک  دندوب  اھ  نیا دنا . هتـسشن اجنیا  هک  دنتـسھ  یزیزع  نازابناج  نیمھ  دنراد و  روضح  اجنیا  هک 

؟ درادن جایتحا  یھاگآ  هب  ام  روشک  ایآ  یرادیاپ . یگداتـسیا و  یھاگآ و  رھظم  دنربص ؛ رـصب و  رھظم  راثیا و  جوا  اھ  نیا دنتـشاذگ ؛ هیام  یناسنا  گرزب و  مایق  نیا  تکرح و  نیا 

نآ هک  درادن  جایتحا  تلم  نیا  یناھج  نارگتراغ  یاھ  ضغب اھینمـشد و  اھتنطیـش و  لباقم  رد  ایآ  درادن ؟ یرادـیاپ  هب  جایتحا  بالقنا  نیا  تلم و  نیا  یاھ  نامرآ هب  ندیـسر  ایآ 

یھاگآ و نامیا و  ی  هیحور نیا  یتسیاب  سپ  دراد - هک  دراد - جایتحا  رگا  یھاگآ ؟ نامیا و  یرادیاپ ، هدارا ، حالس  ینعی  دشاب ؛ هتـشاد  تسد  رد  هراومھ  ار  دوخ  دمآراک  حالس 

. دنناگدازآ نیمھ  دننازابناج ؛ نیمھ  دنیادھش ؛ نیمھ  اھدامن ، دوش و  ظفح  مدرم  رد  نآ  یاھدامن  هب  مارتحا  بلاق  رد  یرادیاپ 

امیس  / ١٣٨٣/٠٩/١١ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

« يمالسا يروھمج  توق  طاقن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 8 
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ار اھ  یریگ میمصت فعض  اھ و  تیریدم فعض  اھ و  یتساک اھفعـض و  میانـشآ و  روشک  لئاسم  تایئزج  اب  نم  مدیما . اپاترـس  نم  مینک ، یم هاگن  نامدوخ  هب  یتقو  مھ  زورما 

یھاگ میراد . مزال  تکرح  کی  و  مسب هللا »  » کی طقف  دراوم  زا  یرایـسب  رد  ام  منک  یم ساسحا  هک  دراد  دوجو  از  شیور توق و  طاقن  ردـق  نآ نآ  لباقم  رد  اـما  مسانـش ؛ یم

. میراد تکرح  مادقا و  ییاناوت  ام  اھ  هنیمز ی  همھ رد  نکیل  دیآ ؛ یم شیپ  یا  هدیدپ اذل  مینک ؛ یم تکرح  رید  ای  مینک  یمن تکرح  مینک ؛ یم یھاتوک  اھ  هنیمز نیمھ  رد 

ادھش  / ٠٣/٠٣/١٣٨۴ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھامش یلدمھ  یگتـسبمھ و  نینچمھ  تدھاجم و  هب  نداد  لد  راثیا و  نامیا و  امـش  توق  ی  هطقن هدیمھف . مھ  ار  امـش  توق  ی  هطقن شدوخ و  فعـض  ی  هطقن نمـشد ،

نمـشد دـناد . یم نمـشد  ار  نیا  درادـن ؛ یتفرـشیپ  هدـیاف و  یماظن  رازبا  درادـن . یرازبا  چـیھ  تلم  کی  یلم  یورین  لـباقم  رد  هک  تسا  نیا  وا  فعـض  ی  هطقن تسا . مھاـب 

لد زا  یـسک  دیدید  رگا  دربب . نیب  زا  ار  یلدـمھ  یلم و  یگتـسبمھ  تسا  ددـصرد  دـنک ؛ فیعـضت  ار  نامیا  نیا  تسا  ددـصرد  دنکـشب ؛ مھرد  ار  تمواقم  نیا  تسا  ددـصرد 

درد هب  صخاش  رایعم و  نیا  اج  همھ  دنادن . هچ  دـنادب ، هچ  دـنز ؛ یم فرح  دراد  نمـشد  نابز  زا  دـینادب  دـنز ، یم فرح  تدـحو  تمواقم و  نامیا و  ندرک  اھر  هناگیب و  هب  نداد 

. میسانشب ار  دوخ  نامز  طیحم و  مینک ؛ یم یگدنز  میراد  هنوگچ  اجک و  رد  مینادب  هک  دروخ  یم امش  نم و 

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

دـینک و یم ادـیپ  نآ  رد  یبیع  ی  هطقن کی  دـینک ، یواکجنک  یا  هدرخ کی  دـینک و  هاگن  تقد  اـب  ار  یزیچ  رھ  امـش  تساـجب ؛ مھ  داـقتنا  دنتـسھ ؛ ندرک  داـقتنا  لـھا  اھیـضعب 

یـسک رگا  دنتـسین ! ریذـپداقتنا  ناشدوخ  دارفا ، نیا  اما  تسا ؛ بوخ  یلیخ  دـشاب ، بیع  عفر  تھج  رد  ییوج  بیع هچناـنچ  درادـن ؛ مھ  یبیع  درک و  ییوج  بیع دوش  یم

هتبلا دـیآ ! یم ناشدـب  نیبب ، مھ  ار  تبثم  طاقن  ینیـشن ، یم اھمخز  یور  طقف  سگم  لثم  ارچ  ینیب ، یم ار  اـھ  بیع شا  همھ ارچ  ینک و  یم یفرحرپ  ردـق  نیا ارچ  دـیوگب 

ییاھییابیز میراد ؛ مھ  ییاھ  یبوخ میراد ، مھ  ییاھتوق  میراد ؛ ییاھیدـب  میراد ، یتالکـشم  میراد ، ییاھفعـض  ام  تسا . یفنم  طاقن  هب  تبثم  طاقن  دـنیآرب  کالم ، رایعم و 

، دوب رتشیب  نامیاھ  یبوخ رگا  تسا ؛ دـب  دوب ، رتشیب  نامیاھیدـب  رگا  رایعم . دوش  یم نآ  دـش ؛ دـھاوخ  هچ  اـھ  نیا دـنیآرب  رگیدـکی ، اـب  ود  نیا  ی  هنزاوم رد  دـینیبب  میراد . مھ 

یزیر همانرب اب  هارمھ  یراکرپ ، اب  هارمھ  دـیما ، اب  هارمھ  تسا ؛ هعماج  بولطم  تلاح  لوحت و  نآ  ی  همزال اھ  نیا یریذـپداقتنا . مھ  تسا ، بوخ  داقتنا  مھ  سپ  تسا . بوخ 

. لوحت یارب  قشمرس  تسرد و  یشم  طخ  نتشاد  اب  هارمھ  و 

اھهاگشناد  / ٠٢/٣١/١٣٨۶ ییوجشناد  جیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  نیا  یریثک  عمج  ی  هیحور دـنراد ، یفلتخم  نوگانوگ و  حوطـس  هک  تلم  نیا  نیب  رد  تسا . هدیـشوج  تسا ؛ هدروخ  هرگ  تسا ؛ تخا  بالقنا  اب  هک  میراد  یتلم  اـم 

روتوم اب  تسا ؟ هدـش  لصاح  هنوگچ  نیا  تسام . توق  ی  هطقن نیا  دـنیآ . یم نادـیم  طـسو  هب  دـننک و  یم رپس  ار  ناـش  هنیـس دـشاب ، مزـال  هک  روطرھ  ناـمز و  رھ  اـجرھ و 

. دـھد یم ماظن  کی  هب  تلم و  کی  هب  یماکحتـسا  هچ  نید  تردـق  هک  دـندیمھفن  دـندیمھفن ! ار  وا  نارادایند  هک  یتقیقح  نیا  نید ؛ ی  هزیگنا اـب  بـالقنا ، ی  هیحور اـب  ناـمیا ،

اجک رد  یھدـنامرف  ی  همیخ نیا  رد  ییوجـشناد - جیـسب  امـش - الاح  نامیا . ینعی  تفرگ ؛ رارق  تشاد و  رارق  تیفیک  نیا  رد  هار و  نیا  رد  یعیبط  روط  هب  یمالـسا  یروھمج 

نآ تسا - مکاح  وا  رب  یجیـسب  حور  یجیـسب و  ی  هزیگنا هک  یتقو نآ  صوصخب  تعامجوجـشناد - هبـساحم . نیا  اب  هتبلا  دینکب ؛ ار  شرکف  دینک و  نیعم  ناتدوخ  دـیراد ؟ رارق 

. تشاذگ تمیق  وا  یور  ناوت  یمن رگید  میظع ، تکرح  نیا  دربشیپ  یارب  ینعی  تساتمھ . یب تساتمھ ؛ یب رصنع 

تلود  / ٠٢/١٣٨٧/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

ندرکن لوـبق  تازاـیتما ، راـکنا  ینعی  دراد : ار  بیرخت  نـیمھ  لکـش  دوـش ، یم هـتفگ  زورما  تـلود ، یداـقن  تـلود و  زا  داـقتنا  ماـن  هـب  هـک  ییاـھزیچ  دـنیب  یم هنافـساتم  مدآ 

ار اھفعـض  رگید ؛ دـنراد  فعـض  اھناسنا  دراد ؛ فعـض  هرخالاب  یتلود  رھ  تسھ . فعـض  هلب ، بخ  اھفعـض . ندرک  هتـسجرب  ندرک و  تشرد  و  بوخ ، یاـھراک  اـھ و  یگتـسجرب

هکنیا هن  درک . یدنب  عمج دوش  یم تقو  نآ  دنھدب ؛ رارق  رگیدمھ  یولھپ  هنافـصنم  ار  اھتوق  اھفعـض و  هک  تسا  یتقو  نآ  تلود ، کی  راک  یدـنب  عمج دـنیوگب . ار  اھتوق  دـنیوگب ،

نیا بخ  متفگ . مضیارع  لوا  رد  دراد - دوجو  طاقن  نیا  زا  شیب  الاح  ار - یلصا  ی  هطقن ات  هس هدنب  تایـصوصخ . ی  همھ ندرک  راکنا  ندرک و  ییوگدب  هب  دننک  انب  هرـسکی  دنیایب 

یتلود تایقلخ  ی  هنیمز رد  هک  ینآ  تسھ ، تلود  درکلمع  عون  ی  هنیمز رد  هچنآ  تسھ ، تلود  یساسا  نامتفگ  تلود و  ی  هیحور ی  هنیمز رد  هک  هچنآ  دنیوگب - ار  زیچ  هس 

اب دیابن  اھ  نیا اما  تفریذـپ . دینـش و  یتسیاب  ناج  شوگ  اب  ار  نیا  درادـن . یلاکـشا  نیا  دراد ؛ فعـض  راک  نالف  مھ  اجنآ  هلب ، دـنیوگب  دـعب  تسھ - راکردـنا  تسد ی  هعومجم

. دشاب هارمھ  ندرک ، یفرعم  فعض  ی  هطقن ناونع  هب  ار  توق  طاقن  زا  یضعب  یتح  ندرک و  ییانتعا  یب نتفرگ و  هدیدن  یگظحالم ، یب

یربھر  / ١٣٨٨/٠٧/٠٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

شرطخ رگا  یماظن  گـنج  زا  دراد ، دوجو  هک  یگنج  نکل  تسین - لـمتحم  یلیخ  اـما  تسا ، یفتنم  یلکب  میئوگ  یمن تسین - لـمتحم  یلیخ  اـم  اـب  یماـظن  گـنج  زورما 

یعـس ار  ام  یزرم  زکارم  دیآ ، یم ام  یزرم  یاھرگنـس  غارـس  هب  نمـشد  یماظن  گنج  رد  دـھاوخ . یمن رتمک  دـھاوخن ، یرتشیب  طایتحا  رگا  تسین ؛ رتمک  دـشابن ، رتشیب 

هک دیآ  یم یونعم  یاھرگنـس  غارـس  هب  نمـشد  ایند ، رد  دوش  یم هتفگ  مرن  گنج  وا  هب  زورما  هک  هچنآ  یناور و  گنج  رد  دنک ؛ ذوفن  زرم  رد  دـناوتب  ات  دـنکب  مدـھنم  دـنک  یم

طاقن دنکب و  مدھنم  ار  اھ  نیا هک  دیآ  یم اھ  نیا غارس  هب  نمـشد  روشک ؛ کی  ماظن و  کی  یـساسا  ناکرا  اھ و  هیاپ اھمزع ، اھتفرعم ، اھنامیا ، غارـس  هب  دنک ؛ مدھنم  ار  اھ  نآ

شالت دنراد ، مھ  هبرجت  راک  نیا  رد  دننک ؛ یم دنراد  هک  تسا  یئاھراک  نیا  دنک . لیدبت  دیدھت  هب  ار  ماظن  کی  یاھتـصرف  دـنک ؛ لیدـبت  فعـض  طاقن  هب  دوخ  تاغیلبت  رد  ار  توق 

کمک میراد ، یھلا  ددم  ام  هتبلا  میئایب . قئاف  وا  رب  میناوتب  ات  مینادب  ار  ینمشد  داعبا  نمشد و  داعبا  دیاب  تسھ . ناشرایتخا  رد  مھ  یناوارف  رازبا  دننک ، یم دنراد  دایز  مھ 

هب یھلا  کمک  میربن ، راک  هب  ار  مزال  ریبدـت  میـشابن ، نادـیم  رد  هناھاگآ  هنارایـشوھ ، هک  یمادام  ام  نکل  دـنک ؛ یم هدـھاشم  دراد  ناسنا  ار  نیا  کـش ؛ نودـب  میراد  یبیغ 

. دمآ دھاوخن  ام  غارس 

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 

؛ 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 

رایتخا رد  تسام ؛ رـس  تشپ  هبرجت  لاـس  یـس  هلاـس - یـس ی  هبرجت دوخ  تسا . دـیما  یاـھ  هیاـم تسا ؛ یملع  یاھتفرـشیپ  اـھ  نیا هک  میراد  لـیبق  نیا  زا  هنومن  اـھ  هد

« يمالسا يروھمج  توق  طاقن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 9 
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دامتعا مھ  تسا ، هدرک  لیـصحت مھ  هک  یناوج  لسن  تسا . توق  طاقن  دیما و  یاھ  هیام همھ  اھ  نیا تسا ؛ نادیم  طسو  رد  یا  هدرک لیـصحت یژرنارپ و  ناوج  لسن  تسام -

ظاحل زا  اـم  طـخ  هک  هدرک  صخـشم  لاـس ١۴٠۴ ، اـت  هک  میراد  زادـنا  مشچ دنـس  کـی  اـم  دربـب . شیپ  ار  شدوخ  روـشک  دـناوت  یم هک  دـنک  یم ساـسحا  مھ  دراد ، سفن  هب 

، تسا دـیما  لماوع  اـھ  نیا مینکب . تکرح  دـیاب  یقیرط  هچ  زا  میـسرب و  دـیاب  اـجک  هب  هک  میدرک  مولعم  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  تساـجک ؛ یداـم  یروشک و  یاھتفرـشیپ 

؛ هدـشن یھجوت  دنـس  نیا  هب  اقآ  دـنیوگ  یم دوشب ، تبحـص  زادـنا  مشچ دنـس  هب  عجار  دـننک ؛ لیدـبت  سای  تابجوم  هب  ار  اھ  نیا دـنھاوخ  یم تسا . توق  یاھ  هطقن اھ  نیا

هب عجار  دـنروآ ؛ یم شیپ  ار  اھ  هشدـخ اھ و  هھبـش نیا  دوشب ، ثحب  تاباختنا  هب  عجار  درادـن ؛ یتیمھا  یلیخ  اھ  نیا دـنیوگ  یم دوشب ، ثحب  یملع  یاھتفرـشیپ  هب  عجار 

اھ نیا تسھ ، ازفادیما  شا  همھ هک  یا  هتـسجرب یاھ  هلق نیا  تبثم ، طاقن  نیا  ی  همھ ینعی  یفرط ! کی رد  ناوج  ات  دنچ  فلخت  هب  دـننک  یم هراشا  دوشب ، تبحـص  اھناوج 

دوجو یفعـض  طاقن  کچوک ، مھ  میئوگ  یمن ار - فعـض  طاقن  ای  دننک  گرزب  دراد ، دوجو  امتح  هک  یکچوک  فعـض  طاقن  الباقتم  دـننک . گنر  مک اھمـشچ  رد  دـننک  یم یعـس  ار 

. دـنھدب شرتسگ  ار  ماظن  هب  تبـسن  ی  هنانیبدـب یاـھ  یقلت دـننک ؛ یئاـمن  هایـس دـنھدب ؛ ناـشن  ار  فعـض  طاـقن  نیا  تسھ ، هک  هچنآ  ربارب  دـنچ  دـننک ؛ یئاـمن  گرزب دراد -

رپ ناوج و  دارفا  هبخن ، دارفا  رکتبم ، دارفا  داتفا ؛ دـھاوخ  یئایوپ  زا  هعماج  دـش ، هعماج  دراو  سای  یتقو  دـننک . اقلا  هعماج  هب  ار  ساـی  نیا  دـنھاوخ  یم روز  هب رگید ؛ دـینیب  یم

یراـک طوطخ  زا  یکی  نیا  دور . یم تسد  زا  هعماـج  یئاـیوپ  دوـش ، یم مک  اـھتکراشم  دور ، یمن راـک  هب  ناـشلد  تسد و  دـننک ، یم یریگ  هراـنک دـنوش ، یم یوزنم  طاـشن 

ی هلئـسم زورما  ویدار ، اھ  هد میتفگ  یم یتقو  کی تسین . رگید  اھویدار  زورما  ـالاح  ار - اـھویدار  تاـغیلبت  نیا  دـینیبب  رگا  امـش  ندرک . تسب  نب یاـقلا  اـبترم  تسا ؛ نمـشد 

ندوب هایـس  یاـقلا  نارحب ، یاـقلا  تسب ، نب یاـقلا  اـبترم  یـصخشم ، زکارم  زا  مئاد  روط  هب  تسھ - یتـنرتنیا  لـئاسو  نیا  تسھ ، نوـیزیولت  تسھ ، وـیدار  تساـھرازھ ؛

طوطخ زا  یکی  نیا  دننک . یم راک  هنیمز  نیا  رد  دنراد  اھ ؛ نآ یارب  دشاب  ریذپرواب  دنکب و  ادـیپ  هدنونـش  عمتـسم و  هک  یرادـقم  رھ  دریگب ، هک  یرادـقم  رھ  دوش ؛ یم تیعـضو 

. تسا نمشد  یراک 

یربھر  / ١٣٨٨/٠٧/٠٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تردق و توق و  نیا  منکیم ، میـسرت  نم  هک  یثداوح  نیا  رگا  دربن . نامباوخ  میباوخن ؛ دیاب  مینزن ، ترچ  دـیاب  دراد . هگن  رادـیب  ار  ام  دـیاب  ثداوح  نیا  هک  تسا  نیا  مود  ی  هتکن

، دش ام  یگدولآ  باوخ بجوم  درک ، هغدغد  یب درک ، عمجرطاخ  ار  ام  دوشیم ، هدـھاشم  یمالـسا  یروھمج  سدـقم  ماظن  یمالـسا و  ی  هھبج رد  هک  ینوزفازور  ماکحتـسا 

حالـصا ار  نامدوخ  نورد  دیاب  مینکب ؟ دیاب  راک  هچ  دشاب . ام  مشچ  رد  هشیمھ  شابرادـیب  گنز  نیا  دـیاب  تسا . رطخ  نیا  رطخ ؛ دـش  دـھاوخ  دـش ، ام  تلفغ  رورغ و  بجوم 

. منک عورـش  مدوخ  زا  یـصاع  بنذـم  ریقح  صخـش  هدـنب ، مینک . عورـش  نامدوخ  زا  لوا  مینک ؟ حالـصا  یروج  هچ  ار  نورد  تسام . یمئاد  فئاـظو  وزج  یمئاد  حالـصا  مینک .

ینلمعتسا و  : » میـشیدنیب درک ، دھاوخ  لاوس  ام  زا  لاعتم  یادخ  هک  هچنآ  هب  مینک و  حالـصا  مینک ، تسرد  لاعتم  یادخ  اب  ار  نامدوخ  ی  هطبار لوا  روج . نیمھ  مھ  نارگید 

الاح هک  میزادرپب - مدرم  حالـصا  هب  دعب  میدش ، حالـصا  الماک  هک  نامدوخ  میوگیمن  دشاب . ام  نھذ  رد  مئاد  دیاب  هک  تسا  یئاھزیچ  ی  هلمج زا  نیا ، هنع .» ادغ  ینلاست  امب 

- هعماج حالـصا  وا - و  دـش . دـھاوخ  ناسآ  ام  یارب  مھ  هعماج  حالـصا  تقو  نآ  میدرک ، دوخ  حالـصا  هب  عورـش  یتقو  دـیاین - تسد  هب  مھ  اھ  یناـسآ نیا  هب  نیا  تسا  نکمم 

درم و نیا  ام ، ناناوج  نیا  ام ؛ دوخ  یناریا  گرزب  ی  هعماج نیا  رد  ار  ریذپ  قطنم ریذپ و  فرح ار ، هدامآ  یاھلد  ار ، دعتسم  یاھلد  دنیب  یم ناسنا  تسا . سفن  حالصا  زا  رتناسآ 

یونـش فرح  اھنیا  هک  دـنیب  یم ناسنا  روشک ، نوگانوگ  فانکا  رد  نیئاپ  تاـقبط  اـت  ناـش  نیرت هدـیمھف نیرتداوساـب و  نیرت و  هنازرف زا  روشک ، طاـقن  یـصقا  رد  اـم  نموم  نز 

؛ هلئـسم تسا  نیا  یکی ، دـش . دـھاوخ  رھاظ  ناشلمع  رد  رثاـت  نآ  دـش و  دـنھاوخ  رثاـتم  داـیز ، لاـمتحا  هب  دـندرک ، شوگ  رگا  دـننکیم . شوگ  اـھنیا  میئوگب ، رگا  اـم  دـنراد ؛

. نورد حالصا  ی  هلئسم

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٧ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

. دـننک سویام  اوق  یاسور  زا  روشک ، نیلوئـسم  زا  ار  مدرم  هکنیا  یارب  دـنزاسیم ، هعیاش  دـننکیم : یدایز  یاھراک  مھ  ماـظن  هب  تبـسن  مدرم  یراداـفو  فیعـضت  ی  هنیمز رد 

، تسھ یئاھفعض  رگا  دنھدیم . رارق  دیدرت  دروم  نوگانوگ  تاغیلبت  لئاسو  رد  ار  نیا  دریگب ، ماجنا  روشک  حطس  رد  هک  یشزرااب  ی  هتـسیاش راک  رھ  دننکارپیم . ینیبدب  مخت 

هریت و مدرم  ناوج و  لسن  لباقم  رد  ار  هدنیآ  قفا  دننک . دیماان  ار  ناوج  لسن  صوصخب  دننک ، دـیماان  ار  مدرم  هکنیا  یارب  دـنھدیمن ، ناشن  ار  توق  طاقن  دـننکیم و  ربارب  دـنچ 

ود یس و  نیا  لوط  رد  یمالسا  ماظن  نانمـشد  ناریا و  تلم  نانمـشد  هک  تسا  نیا  یـساسا  ی  هتکن نکیل  دننک . جراخ  هنحـص  زا  ار  مدرم  هکنیا  یارب  دنھدیم ، ناشن  رات 

دندرکیم لایخ  اھنآ  دندروخ . یعطق  تسکـش  دنتفرگن و  یا  هجیتن تسا ؛ هدوب  یرابتراسخ  یاھ  یراذگ هیامرـس دـنا ، هداد ماجنا  دروم  ود  نیا  رد  هک  ار  یـشالت  ی  همھ لاس ،

رد یک  تسا . هدش  رتشیب  یونعم  یاھـشزرا  ینید و  لئاسم  هب  ناش  یدنبیاپ مدرم  دینیب  یم تسا ، هتـشذگ  هک  زور  هبزور دننک . ادـج  یمالـسا  ماظن  زا  ار  مدرم  دـنناوتیم 

ی هنیمز رد  مدرم  ینیب  نشور نیا  میظع ، تاعامتجا  نیا  رطف ؟ دـیع  زور  رد  ناضمر ، هام  یداـبع  مسارم  رد  دـندرکیم ؛ تکرـش  یونعم  مسارم  رد  ناوج  همھ  نیا  اـم  روشک 

زور ود  تفرگ ، ماجنا  نیـسح  ماما  هب  تبـسن  هدش  کیرحت  هدـع  کی  ی  هلیـسو هب  لاس ٨٨  یاروشاع  زور  رد  هک  یتناھا  زا  دـعب  تسا . هتـشادن  هقباس  یـسایس  لـئاسم 

زا ار  مدرم  هتـسناوتن  طقف  هن  نمـشد  تاغیلبت  نمـشد و  یاھتـسد  دندرک . زاربا  ینلع  ار  ناشدوخ  حیرـص  عضوم  دـندمآ و  اھنابایخ  یوت  ید  زور ٩  رد  مدرم  هک  دشن  هلـصاف 

. تسا هدش  رت  قیمع تفرعم  نیا  رتدنت و  تاساسحا  نیا  زور  هبزور هکلب  دناشنب ، بقع  ینید  تاساسحا 

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

تبثم طاقن  نیا  دننک . هیھت  یفنم  طاقن  زا  یتسرھف  کی  تبثم ، طاقن  زا  یتسرھف  کی  دننیشنب  نایوزوح  نایھاگشناد و  ناگبخن ، نالوئـسم ، هک  تسا  نیا  مشھاوخ  نم 

دیاب ار  یئاھراک  هچ  هک  داد  دـھاوخ  ناشن  ام  هب  ار  اھتیولوا  یفنم  طاقن  نوتـس  نآ  میراد . روشک  رد  یتاناکما  هچ  اھتیفرظ و  هچ  ام  هک  داد  دـھاوخ  ناشن  اـم  هب  ار  اـھتیفرظ 

. مینک راک  هچ  میمھفب  دنک ؛ نشور  ار  ام  هار  دناوتیم  نیا  میتشاذگ ، مھ  رانک  رد  ار  ات  ود  نیا  هک  یتقو  مینکب .

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

. مینکب دیاب  راک  هچ  هک  دھدیم  ناشن  ام  هب  ار  اھتیولوا  یفنم  طاقن  دھدیم ؛ ناشن  ام  هب  ار  اھتیفرظ  دھدیم ، شیازفا  ار  ام  یاھدیما  توق ، طاقن 

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

زارف و هتبلا  هک  تسا ، لاس  ود  یـس و  لوط  رد  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  یهتـسویپمھهب  رمتـسم  تکرح  کـی  لوصحم  اـھنیا  هک  متـشون ، ار  هطقن  شـش  جـنپ  اـجنیا  نم 

. میتشاد ار  تبثم  طاقن  نیا  ام  تدم ، نیا  لوط  رد  اعومجم  نکیل  رتبقع ؛ اھیضعب  رتھب ، اھتلود  یضعب  اھهرود ، یضعب  اھلاس ، یضعب  ینعی  تسا ؛ هتشاد  بیشن 

یـس نیا  لوط  رد  ام  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  دراد ؛ ار  اھدـیدھت  رب  یهبلغ  یئاناوت  هک  تسا  هدرک  تباث  ماظن  هک  تسا  نیا  ماظن  توق  یهطقن  تبثم و  یهطقن  نیلوا 

. دروخب هبرـض  ماظن  هک  تسا  هدوب  نیا  اھدیدھت  نیا  یهمزال  یداصتقا -  دـیدھت  یماظن ، دـیدھت  یتینما ، دـیدھت  یـسایس ، دـیدھت  میتشاد -  یناوارف  یاھدـیدھت  لاس  ود  و 

اھدـیدھت نیا  یهمھ  رب  ماظن  دـنراد . هگن  بقع  ار  روشک  دـنراد ، هگن  بقع  ار  ماظن  لقاال  دوب -  ناشـسرتسد  زا  رود  نیا ، الاح  دـننک -  طقاس  ار  ماظن  دنتـساوخیم  اھنآ  هتبلا 

فرط زا  امیقتسم  اھنیا  زا  یـضعب  دوب . نوگانوگ  یاھمیرحت  شاهنومن  کی  دوب ، اھیئاکیرمآ  تاکرح  شاهنومن  کی  دوب ، یلیمحت  گنج  شاهنومن  کی  تسا ؛ هدرک  ادیپ  هبلغ 

نامزاس کمک  هب  هچ  هدننکجلف . میرحت  دنتفگ  ناشدوخ  هدرک ؛ ادـیپ  تدـش  ریخا  یاھلاس  اما  تسا ، هتـشاد  دوجو  یدامتم  یاھلاس  اھمیرحت  اھمیرحت . لثم  دوب ؛ ناگناگیب 

هک دوب  مھ  یئاھدیدھت  دنتشاد . تلاخد  اھنآ  امیقتسم  هک  دوب ، ناگناگیب  هب  طوبرم  اھنیا  دندرک . لیمحت  ار  اھمیرحت  نیا  القتـسم ، هچ  و  دوب -  ناشدوخ  رایتخا  رد  هک  للم - 

یاـھتیموق زورما  درک . هبلغ  اـھنیا  یهمھ  رب  ماـظن  روـشک . رد  اـھتیموق  یهلئـسم  لـثم  دـنک ؛ هدافتـسا  اـھنآ  زا  تسناوـتیم  مھ  نمـشد  هچرگا  تـشاد ؛ یلخاد  یاـھهنیمز 

نم رظن  هب  تسا . دوھـشم  سوسحم و  اھنآ  یهمھ  رد  ماظن  هب  یگتـسبلد  ماظن و  هب  لاصتا  ساسحا  دننکیم ؛ یگدنز  دـنراد  مھ  رانک  رد  راوردارب  همھ  ام ، روشک  نوگانوگ 

نیرتدـنمتردق ینمـشد  اب  یللملانیب ، نابیتشپ  نودـب  اھنت ، یماظن  میریگب . رظن  رد  ار  نیا  دـیاب  ماظن  توق  طاقن  یهبـساحم  رد  ام  تساھتوق . هطقن  نیرتمھم  زا  یکی  نیا 

« يمالسا يروھمج  توق  طاقن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 10 
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. تسا یمھم  یهطقن  یلیخ  نیا  هدمآ ؛ قئاف  اھدیدھت  نیا  یهمھ  رب  اما  هدوب ، هجاوم  یپردیپ  یلاوتم و  یاھدیدھت  اب  لاس  ود  یس و  لوط  رد  یناھج ، یدام  نادنمتردق 

. تسا نیا  ماظن  لوا  یهجرد  توق  یهطقن  نم  رظن  هب 

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

ماظن هب  تبـسن  دـنراد ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  هب  تبـسن  ناریا  مدرم  هک  ار  یدامتعا  هک  دراد  دوجو  ایند  رد  یروشک  رتمک  ماظن . مدرم و  ناـیم  داـمتعا  مود : ( توق هطقن  )

زا مد  یھ  دـننیبیمن ، ار  اـھنیا  یاهدـع  کـی  زاـب  تسا . همھ  مشچ  یوـلج  هک  تسا  ینـشور  یاھهدـیدپ  نـیمھ  مـھ  داـمتعا  نـیا  لـیلد  دنـشاب . هتـشاد  دوـخ  یتـموکح 

دنتـشاد و یار  قح  هک  یمدرم  زا  دصرد  داتـشھ  زا  شیب  هک  تسا  لبق  لاس  ود  تاباختنا  نیمھ  لیلد ، کی  دـنراد . دامتعا  ماظن  هب  مدرم  ریخن ، دـننزیم ؛ مدرم  یدامتعایب 

تسیب یئامیپھار  میراد ؛ لاس  رھ  ام  هک  تسا  یایئامیپھار  ود  نیمھ  هنومن ، کی  تسھ ؟ یزیچ  نینچ  ایند  یاجک  دندرک . تکرـش  تاباختنا  رد  دندوب ، نداد  یار  هب  رداق 

امـش تسا . ماـظن  لاـم  تسین ؛ یـصاخ  ناـیرج  چـیھ  هب  طوبرم  یتلود ، چـیھ  هب  طوبرم  تسا ؛ ماـظن  هب  طوبرم  اـھیئامیپھار  نیا  سدـق . زور  یئاـمیپھار  نمھب و  یود  و 

. تسا مرگ  اوھ  هک  الاح  هچ  دوب ، درـس  اوھ  هک  یتاقوا  هچ  هزور ؛ ناھد  اب  ناـضمر  هاـم  رد  نمھب ، یود  تسیب و  یامرـس  رد  دـننکیم ؛ هچ  میظع  تکرح  نیا  رد  مدرم  دـینیبب 

، ماظن هب  دامتعا  تسا . ماظن  هب  مدرم  یگتسبلد  یدنمهقالع و  یهدنھد  ناشن  نیا  دنھدیم . ناشن  ناشدوخ  زا  ار  یتمظع  هچ  مدرم  زاب  سدق  زور  دید  دیھاوخ  هللااشنا 

دندرک ساـسحا  مدرم  هکنیا  درجمب  لاـس ٨٨ ، ید  مھن  لـثم  صاـخ ، دراوم  رد  نیا ، رب  هوـالع  تسا . یئاـنعمرپ  رایـسب  روضح  روـضح ، نیا  دوـشیمن . رتنشور  رتـھب و  نیا  زا 

. دنداد ناشن  دوخ  زا  ار  میظع  تکرح  نآ  تسین ، یصاخ  تلود  صاخ و  صخش  هب  هجوتم  تسا ، بالقنا  هب  هجوتم  تسا ، ماظن  هب  هجوتم  تسا ، هدش  عورـش  هک  یتکرح 

ناشن اھنیا  دوب . ماظن  هب  مدرم  یگتـسبلد  رطاخ  هب  تسا ؛ یبیجع  یهثداـح  کـی  ید  مھن  یهثداـح  دـندمآ . همھ  دـنیایب ؛ نادـیم  هب  روشرپ  یاـھناوج  طـقف  هک  دوبن  روجنیا 

زا دامتعا  مادک  دینادرگرب ! ار  مدرم  یهتفر  تسد  زا  دامتعا  اقآ  دنیوگیم : ررکم  هنایوجتحلـصم ، تاراھظا  رد  روط  نیمھ  میونـشیم  هنافـساتم  تسا . مدرم  دامتعا  یهدنھد 

. میدرک ضرع  هک  دوب  شیاھهنومن  اھنیا  دننکیم ؛ عافد  ماظن  زا  دنراد ، تسود  ار  ماظن  دنراد ، دامتعا  ماظن  هب  مدرم  هتفر !؟ تسد 

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

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

یروانف یهنیمز  رد  میدرک ، تفرشیپ  یاهتـسھ  یهنیمز  رد  ام  دندرک . هراشا  هلئـسم  نیا  هب  ناشـشرازگ  رد  روھمج  سیئر  یاقآ  هک  یروانف ، ملع و  یهلوقم  رد  یکی  هدرک ؟

تفرـشیپ اھهنایارربا  تخاس  رد  میدرک ، تفرـشیپ  اضفاوھ  عیانـص  رد  میدرک ، تفرـشیپ  ون  یاھیژرنا  یروانف  رد  میدرک ، تفرـشیپ  ونان  یروانف  رد  میدرک ، تفرـشیپ  یتسیز 

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

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

هتـسب ام  یور  ایند  یوس  همھ  زا  شناد  لاقتنا  یاھرد  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  میدرک ؛ تفرـشیپ  اـھنیا  رد  اـم  دـنرادن ؛ رتشیب  اـیند  رد  روشک  اـت  هد  روشک ، اـت  جـنپ  ار  اـھنیا  زا 

. تسا

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 

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

رد هلئـسم  نیا  یھاگ  هجو . چـیھ  هب  تسا ؛ یفنم  عضو  یللملانیب  ظاحل  زا  ام  عضو  زورما  هک  رظن  نیا  اب  متـسین  قفاوم  هدـنب  یللملانیب . رابتعا  تبثم : طاـقن  زا  مراـھچ 

، یللملانیب تسایس  یاضف  رد  یمالسا  یروھمج  زورما  تسا . بوخ  رایـسب  یللملانیب  ظاحل  زا  ام  عضو  زورما  ریخن ، دوشیم . هتفگ  دوشیم ، هدینـش  تاراھظا  زا  یـضعب 

، مدرم روضح  تسا -  شدوخ  صاـخ  لـماوع  زا  یـشان  هک  ار  یللملانیب  تزع  نیا  تسا . هدـش  هتخانـش  اـیند  رد  ذـفنتم  ربـتعم و  راذـگرثا ، مرتـحم ، روـشک  کـی  ناوـنع  هب 

، دنکیم یایجکنھد  کی  الاح  هک  ایند  یهشوگ  کی  رد  یتلود  کی  تکرح  نالف  نیلوئـسم -  مدرم و  نابز  تسد و  رد  بالقنا  حـضاو  نشور و  یاھراعـش  مدرم ، یگداتـسیا 

هب تبـسن  اپورا ، ریغ  رد  هچ  اـپورا ، رد  هچ  ربکتـسم ، تلود  نـالف  زورما  رگا  دـننکیم  لاـیخ  یـضعب  هدوب . هشیمھ  اـھتکرح  نیا  دـنک . رادهشدـخ  دـناوتیمن  دـنزیم ، یفرح  کـی 

یمالسا یروھمج  یهبتر  لزنت  شیانعم  نیا  تسا ، یمالسا  یروھمج  هب  زیمآتناھا  هک  دنکیم  یرظنراھظا  کی  دیوگیم ، یزیچ  کی  دنزیم ، یفرح  کی  یمالـسا  یروھمج 

ام هک  تسین  روجنیا  دندرکیم . اھراک  نیا  زا  میدـمآیم ، هاتوک  نمـشد  لباقم  رد  یرادـقم  کی  هنافـساتم  ام  هک  مھ  ینامز  نآ  دـندرک . دنتـسناوت ، تقو  رھ  اھنیا  هن ، تسا ؛

نامھ دشیم ؛ رکذ  اکیرمآ  بقانم  نامنیلوئـسم  یاھهباطخ  رد  یزور  کی  هن . میدروآ ؛ جل  رـس  ار  اھنیا  میئوگب  میداد ، جرخ  هب  تماقتـسا  نوچ  میدرک ، یگداتـسیا  نوچ  الاح 

راھظا یمالسا  یروھمج  هب  تبسن  یئاپورا  یاھتلود  زا  یکی  یزور  کی  درک ! یفرعم  ترارـش  روحم  ناونع  هب  ار  ناریا  مامت ، یرـسکبس  اب  اکیرمآ  تقو  روھمج  سیئر  اھزور 

یاھتلود درک ! مھتم  هاگداد  نآ  رد  ار  روشک  کـی  یهجرد  نیلوئـسم  داد ، لیکـشت  هاـگداد  سونوکیم  یهناـخهوھق  یهیـضق  رـس  تلود  ناـمھ  درکیم ؛ اـھنیا  طاـبترا و  هقـالع و 

زا دندروخ . یرتتخس  یلیس  هتبلا  دننزب ، یلیس  دنتـساوخ  هتفرن . نامدای  هک  اھنیا  دندرک ؛ یناوخارف  نارھت  زا  ار  دوخ  یارفـس  ناشهمھ  دندش ، تسدمھ  اھنآ  اب  یئاپورا 

کی میدـمآ ، هاتوک  ام  تقو  رھ  دـندمآرب . ندز  یلیـس  ددـصرد  اھنآ  دنتـسناوت ، تقو  رھ  دـندوب ! شجالع  لابند  اھتدـم  ات  دـعب  هک  دـندروخ  یایلیـس  نانچنآ  هینیـسح  نیمھ 

رتشیب ایند  رد  ار  ام  تزع  بالقنا ، ینابم  هب  حیرصت  بالقنا ، یاھراعش  هب  حیرصت  یمالسا ، یروھمج  یگداتسیا  ریخن ؛ دندش . رتوررپ  اھنآ  میدرک ، دروخرب  تسـس  یاهدرخ 

. تسا هدرک 

یمالـسا یهقطنم  رد  روشک  نیرتروفنم  زورما  دوب -  ام  لـباقم  حیرـص  ردـلق  نمـشد  هک  اـکیرمآ -  تلود  ـالباقتم  تسا . بوخ  رایـسب  اـم  یللملانیب  راـبتعا  هللادـمحب  زورما 

هدرک و طوقس  زورهبزور  هقطنم ، نیا  رد  یمالـسا ، یاھروشک  رد  اکیرمآ  یوربآ  رابتعا و  دنیوگیم  دننکیم -  مالعا  دنراد  ناشدوخ  ار  نیا  دننکیم -  یجنـسرظن  ایند  رد  تسا .

رد اکیرمآ  تیبوبحم  تفا  نیا  تساھنآ ، یاھتسایس  رب  یتسینویھص  میژر  طلست  زا  یشان  اکیرمآ و  زا  یـشان  ناشتالکـشم  هک  دنمھفب  اپورا  یاھتلم  رگا  هتبلا  هتفر . نیئاپ 

. دتفایم قافتا  یرود  نادنچ  هن  یهدنیآ  رد  هک  تسا  یزیچ  نیا  و  دش ؛ دھاوخ  جیسب  اکیرمآ  هیلع  تاکرح  نیا  یهمھ  دوب و  دھاوخ  رتشیب  بتارمب  مھ  اپورا 

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

، میراد تکرح  میرادن ؛ دوکر  روشک  رد  ام  تسا . دوکر  زا  ریغ  تابث  هتبلا  هسیسد . همھ  نیا  هئطوت ، همھ  نیا  مغریلع  تسا ؛ روشک  تابث  یهلئـسم  رگید ، نشور  یهطقن 

: تـسھ یرگید  ناوارف  تـبثم  طاـقن  هـتبلا  تساـم . تـبثم  طاـقن  اـھنیا  دراد . ماکحتــسا  تـسا ؛ یرقتــسم  تباـث و  ماـظن  ماـظن ، اــما  مـیراد ؛ شــشوج  مـیراد ، تفرــشیپ 

« يمالسا يروھمج  توق  طاقن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 11 
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، هدش رتهدیچیپ  ام  نانمـشد  یاھـشور  هکنیا  اب  بالقنا . ندرک  لعفنم  زا  نمـشد  یدیماان  یللملانیب ، یهنحـص  رد  نامنانمـشد  ندش  فیعـض  یزاسوگلا ، یـشخبماھلا ،

یروھمج لاـعفنا  زا  لاـح  نیع  رد  تسا -  مکاـح  اـیند  رب  هک  یاهکبـش  دراد ، دوجو  اـیند  رد  هک  یبیجع  نوگاـنوگ  تالیکـشت  نیا  تنرتـنیا و  نیا  هدـش -  رتـشیب  ناـشتاناکما 

. دناهدش سویام  یمالسا 

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

. تسا روشک  ناشخرد  طاقن  وزج  مھ  نیا  ارجا ؛ رد  یراذگنوناق ، رد  مکارتم  یهبرجت 

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

هتـشاد تیعمج  رفن  نویلیم  هاجنپ  دص و  دناوتیم  میراد ، هک  یتاناکما  اب  ام  روشک  هک  مدقتعم  نم  منکب ؛ ضرع  اج  نیمھ  هدنب  هتبلا  نویلیم . جـنپ  داتفھ و  روشک ، تیعمج 

! دریگب ماجنا  نویلیم  هاجنپ  دص و  زا  دعب  دریگب ، ماجنا  تیعمج  دشر  ندرک  فقوتم  یارب  دھاوخیم  هک  یریبدت  مادقا و  رھ  متیعمج . ترثک  هب  دقتعم  نم  دشاب .

. تساھنیا زا  رتشیب  ام  تبثم  طاقن  هتبلا  دراد . دوجو  هللادمحب  هک  دوب  یناشخرد  تبثم و  طاقن  اھنیا  بخ ،

تلود  / ٠۶/١٣٩٠/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

زورما دراذگیم . ریثات  نیا  تسا ، مھم  نیا  دینک ؛ نایب  مھ  ار  ناتدوخ  فعـض  طاقن  دـینک ، نایب  مدرم  یارب  ار  توق  طاقن  متفگ  روشک  نیلوئـسم  یهعومجم  رد  نم  مھ  زور  نآ 

یهدنھد ناشن  دیاب »  » نیا دریگب .» ماجنا  دیاب  اھراک  نیا   » هک نایب  نیا  اب  اھتنم  دندرک ؛ هراشا  فعض  یهطقن  هب  هک  مدید  ار  یدراوم  نم  ناتـسود ، یاھـشرازگ  نیب  رد  الثم 

هذخاوم ار  یسک  نتسناوتن ، ساسا  رب  یسک  مینکب . میتسناوتن  الاح  ات  میدرکیم ، دیاب  ار  راک  نیا  دیئوگب  دیئوگب . حیرص  ار  نیا  هدشن . دوشب و  دیاب  هک  تسا  یراک  هب  زاین 

، دینک نایب  ار  نیا  میھدب . ماجنا  مھ  ار  اھنیا  میراد  انب  هتفرگن ؛ ماجنا  مھ  راک  ات  جنپ  ات ، هس  ات ، ود  نیا  هتفرگ ، ماجنا  هک  یراک  ات  هد  نیا  لابق  رد  بخ ، دـیوگیم  درک . دـھاوخن 

بخ دنک ؛ قیبطت  امـش  فرح  اب  شفرح  دـشاب ، مھ  ضرغم  تسا  نکمم  انایحا  هک  یدـقتنم  نالف  هک  دیـشاب  هتـشادن  نیا  زا  سرت  درادـن . یلاکـشا  دـیئوگب ؛ احیرـص  ار  نیا 

ار اھراک  نیا  دیئوگب  مینک . فرطرب  ار  نیا  میراد  میمصت  ام  دیئوگب  اھتنم  دینک ، حرطم  ار  نیا  تسا . دراو  دننکیم ، ام  هب  هک  یداقتنا  نیا  هلب ، دیئوگب  دراد ؟ یلاکشا  هچ  دنکب ،

. تسا نم  یهیصوت  نیا  درک . میھاوخ  مھ  ار  اھراک  نیا  میاهدرک ،

یدربھار  / ١٣٩٠/١٠/١۴ یاھهشیدنا  تسشن  نیموس  رد  تانایب 

هک تسا  یلئاسم  اب  یهھجاوم  هار  ندش  زاب  ضرغ ، تسین -  مھ  یلمع  هک  مینک -  یسررب  ار  عوضوم  کی  دص  ات  رفـص  زا  ام  هک  تسین  نیا  ضرغ  تاسلج ، نیا  رد  هتبلا 

رد نابرجم  روشک و  لاعف  یاھزغم  روشک ، ناگبخن  ات  دوش ، زاـب  یھار  دوشب ، یـشیاشگ  یرظن  تاـھج  زا  صوصخب  میھاوخیم  تسا . حرطم  هدـنیآ  یارب  روشک و  کـی  یارب 

ام یرظن ، یهصرع  رد  مھ  تسا . نیا  دصق  دش ؛ دھاوخ  یزیرهمانرب  لمع و  ارجا و  یهدعاق  هک  حیحـص ، رکف  کی  داقعنا  یارب  دنریگب  هدـھع  رب  یمھـس  دـنناوتب  یاهتـشر  رھ 

هک یثـحب  اـب  دوـشیم . هتخانـش  تاـسلج  نیا  رد  اـھنیا  میراد ؛ یتوـق  طاـقن  میراد ، یفعـض  طاـقن  یدربراـک ، یاـھهصرع  رد  مھ  مـیراد ؛ یتوـق  طاـقن  مـیراد ، یفعـض  طاـقن 

نامدوخ فعض  طاقن  میھدب و  صیخشت  ار  نامدوخ  توق  طاقن  میناوتیم  ام  دننکیم ، دوخ  یملع  یاھدرواتسد  تامولعم و  رب  یهیکت  اب  یاهتـشر  رھ  نابرجم  نارظنبحاص و 

. مینک فرطرب  ار  اھفعض  مینک و  حالصا  مینک ، میمرت  ار  تسس  طاقن  ای  ریذپهنخر  طاقن  نآ  میھاوخب  میئایبرب . جالع  ددصرد  میھدب و  صیخشت  مھ  ار 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

. میتـشاد مھ  یئاھـصقن  اھفعـض و  میتـشاد ، یئاھتفرـشیپ  اـم  تسا . هتفرگ  رارق  یـساسا  طوطخ  نیمھ  ریثاـت  تحت  اـم  یگدـنز  لاـس ، دـنچ  یـس و  نیا  رد  هرود ، نیا  رد 

هنیداھن دنام ، دھاوخ  اھفعـض  نیا  مینک ، لھاجت  میـسانشن ، مینک ، ناھنپ  ار  نامدوخ  یاھفعـض  رگا  میـسانشب . دیاب  مھ  ار  ناماھفعـض  میـسانشب ، دـیاب  ار  ناماھتفرـشیپ 

. مینادب دیاب  ار  فعض  توق و  طاقن  یهمھ  دش . دھاوخن  فرطرب  دش ؛ دھاوخ 

یدراوم لاس  هس  ود  یس و  نیا  لوط  رد  دننادب ؛ ام  زیزع  یاھناوج  تسا . مھم  نیا  تسا ؛ هتشاد  همادا  تکرح  اما  تسھ ، زیخ  تفا و  تسھ ، ود  رھ  یفنم  تبثم و  طاقن 

فقوتم زگرھ  تکرح  اما  رتمک ، یھاگ  باتش ، تعرس و  یھاگ  تسا ؛ هدوبن  روج  کی  هشیمھ  تسا . هتشاد  زیخ  تفا و  تکرح  نیا  میداد ، ناشن  فعـض  ام  هک  تسا  هدش 

. مینکیم هدھاشم  میراد  ار  نآ  لوصحم  زورما  هک  میتفر ؛ شیپ  یلصا  تھج  نامھ  رد  ام  تسا و  هدشن 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

ترابع لاس  هس  ود  یس و  نیا  رد  ام  توق  یهطقن  نیرتمھم  منک . ضرع  ار  فعـض  طاقن  زا  مھ  ات  دنچ  منک ، ضرع  میاهتـشاد ، تدم  نیا  رد  هک  ار  یتوق  طاقن  زا  ات  دنچ  نم 

لوا زور  زا  هن ، دشاب ؛ هتشادن  یراک  ام  هب  یسک  میورب ، ار  نامھار  میزادنیب ، نیئاپ  ار  نامرس  هک  میدوبن  یتلم  کی  ام  تسا . مھم  یلیخ  نیا  اھشلاچ ؛ رب  یهبلغ  زا  تسا 

ام ناج  هب  ار  مادص  دندرک ، لیمحت  گنج  ام  هیلع  دنتـشاذگ : یـشارتعنام  رب  یانب  دنتـشاذگ ، تیذا  رب  یانب  دنتـشاد ؛ راک  ام  اب  یناھج  نیطلـسم  یناھج ، زھجم  یاھتردق 

اھـشلاچ نیا  زا  مادـکچیھ  ینعی  میاهدرک ؛ ادـیپ  هبلغ  اھـشلاچ  نیا  یهمھ  رب  زورما  اـت  اـم  دـندرک . مـیرحت  دـندروآ ، تـسیرورت  دـندرک ، راـتفرگ  ار  اـم  لاـس  تـشھ  دـنتخادنا ،

. تسام توق  یهطقن  نیرتمھم  نیا  میاهداد . همادا  راوتسا  تماق  اب  ار  نامھار  هللادمحب  ام  دروایبرد ؛ وناز  هب  دنک ، نامیشپ  ار  ام  بالقنا  ام و  تلم  تسا  هتسناوتن 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

مھ تسدرود  یاھهتـشذگ  اب  هکلب  بالقنا ، زا  لبق  کیدزن  یهتـشذگ  اب  هن  تامدـخ  نیا  افیک . امک و  تسا ، تلم  هب  تامدـخ  شرتسگ  تدـم ، نیا  رد  رگید  توق  یهطقن  کی 

یونعم یدام و  تسا -  لوا  یهجرد  تامدخ  تسالاب ، تامدخ  نیا  یاھتیفیک  مھ  تسا ، هدرک  ادیپ  شرتسگ  روشک  رسارس  رد  هک  یمیظع  تامدخ  تسین . هسیاقم  لباق 

. تسا یمھم  توق  یهطقن  کی  نیا  تسا . دایز  اھنآ  شرتسگ  تیمک و  مھ  - 

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 

« يمالسا يروھمج  توق  طاقن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 12 
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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 

راذگرثا روشک  کی  یمالسا ، یروھمج  ماظن  زورما  تسا . ناھج  لئاسم  هقطنم و  یهدمع  لئاسم  رد  یراذگرثا  رد  راوشھج  اقترا  تدم ، نیا  رد  ام  تبثم  طاقن  زا  رگید  یکی 

. تسا مھم  یلیخ  روشک  یارب  نیا  دراذگیم ؛ رثا  یناھج  لئاسم  رد  یتح  هقطنم ، لئاسم  رد  وا  هن »  » و یرآ » « ؛ تسا

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

، میوشیمن نارگن  میوشیمن ، برطـضم  اھینمـشد  لباقم  رد  ام  تساھینمـشد . اب  یهھجاوم  رد  ماظن  روشک و  مکحم  تخاس  یوق و  یهینب  ام ، توق  طاقن  زا  رگید  یکی 

. تسا یمکحتسم  یهینب  روشک ، یهینب  ماظن و  یهینب  مینکیمن . ادیپ  هغدغد 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

یفیک ظاحل  زا  یمک و  ظاحل  زا  ام  یهیملع  یاھهزوح  مھ  هیملع . یاـھهزوح  اھهاگـشناد و  ینعی  تساـم ؛ یملع  زکارم  یفیک  یمک و  اـقترا  اـم ، توق  طاـقن  زا  رگید  یکی 

طاقن مھ  اھنیا  زا  ریغ  و  تسھ ، شلابند  یئاھرامآ  دـبلطیم ، ینالوط  یاھحرـش  اھنیا  زا  مادـک  رھ  و  تسام ، توق  طاقن  اھنیا  ام . یاھهاگـشناد  مھ  تسا ، هدرک  ادـیپ  اقترا 

. میراد یدایز  توق 

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 

لاس ٩١  / ١٣٩١/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  مرح  رد  تانایب 

نارـس تسام . زیزع  تلم  لباقم  رد  ام  ناھاوخدـب  نانمـشد و  یاھیناوخزجر  مزادرپیم ، لاس  نیا  رد  ناریا  تلم  یاـھتیقفوم  هب  اتدـمع  لاس ٩٠ و  لـئاسم  هب  هکنیا  تلع 

ناوـت ناـشیتاغیلبت ، ناوـت  ناـشیلام ، ناوـت  ناوـت -  یهـمھ  اـب  اـم ، دوـخ  یهـقطنم  رد  اـھنیا  یاـھزیرهدرخ  نـینچمھ  روز و  رز و  یاھدنـسم  رب  ناگدـنھدهیکت  رابکتــسا ،

ار نیا  دشاب ، هدرک  لابند  ار  ناریا  تلم  ناھاوخدب  یـسایس  تاغیلبت  یـسک  رھ  دـننک . سویام  ار  ناریا  تلم  دـننک ، بوعرم  ار  ناریا  تلم  دـننکیم  یعـس  ناشیـسایس - 

طاـشنرپ و هدـنز ، لاـعف ، دوجوم  نیا  هک  تسا  نیا  یارب  همھ  یماـظن ، یتینما و  یاھدـیدھت  یـسایس ، یاھـشالت  یداـصتقا ، یاھـشالت  یلمع ، یاھـشالت  هک  دـباییمرد 

زا ار  وا  دـننک ، دـیماان  ار  وا  دـنرادب ، زاب  یورـشیپ  زا  تسا ، ولج  هب  تکرح  لاح  رد  تسا و  هداتـسیا  مامت  تعاجـش  اب  نادـیم  طـسو  رد  هک  ار  ناریا  تلم  ینعی  اـناوت ، تمھرپ 

«، میناوتیم  » میئوگب هک  داد  تارج  ام  هب  بالقنا  داد ، میلعت  ام  هب  ار  راعـش  نیا  راوگرزب  ماما  هک  میناوتیم » اـم   » راعـش لـباقم  رد  تقیقح  رد  دـنناسرتب . هصرع  نیا  رد  روضح 

رب مھاوخیم  نم  و  دوب . اھنآ  یاھتیلاعف  جوا  لاس ٩٠  دننک . لابند  ار  فدھ  نیا  هک  دنتسھ  نیا  یپ  رد  ناوت  یهمھ  اب  دیناوتیمن ؛ امـش  هک  دننالوبقب  ناریا  تلم  هب  دنھاوخیم 

زا ایند ، یهمھ  هب  دوخ ، یاھیریگمیمـصت  اب  دوخ ، تفرـشیپ  اب  دوخ ، تاکرح  اـب  لاـس ٩٠  رد  ناریا  تلم  اـھنآ ، مشچ  یروـک  هب  اـھنآ ، مغریلع  هک  منک  هیکت  هتکن  نیا  یور 

«. میناوتیم ام   » هک دنامھف  ررکم  روط  هب  مھ  زاب  نانمشد ، هب  هلمج 

تباث دنتـساوخیم  هک  ناھاوخدـب  لیم  مغریلع  درب و  راک  هب  ار  اـھیئاناوت  نیا  ناریا  تلم  دوش  تباـث  هک  تسا  نیا  یارب  منکیم ، هیکت  توق  طاـقن  تبثم و  طاـقن  یور  رب  رگا 

زا رتشیب  رایسب  توق  طاقن  یئاھن ، یدنبعمج  رد  اما  میراد ؛ مھ  فعـض  طاقن  میتسین ، عالطایب  فعـض  طاقن  زا  دناوتیم . هک  درک  تباث  ناریا  تلم  دناوتیمن ، ناریا  تلم  دننک 

. تسا فعض  طاقن 

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

شیانعم نیا  نکیل  میھدیم ؛ توق  طاقن  هب  ار  حیجرت  مینکیم ، هاگن  ام  یتقو  فعض ، طاقن  توق و  طاقن  یدنبعمج  رد  دراد . دوجو  مھ  یئاھفعض  دراد ؛ دوجو  یتوق  طاقن  بخ ،

یاھـشخب رد  تسدرود ، قطانم  رد  صوصخب  هتفرگ ؛ ماجنا  ینارمع  عیـسو  یاھراک  روشک  رد  لاس  دنچ  نیا  لوط  رد  بخ ، مینک . فرطرب  دیابن  ار  اھفعـض  ام  هک  تسین  نیا 

ملع و یهنیمز  رد  هک  یریگمـشچ  یاھتفرـشیپ  ات  دـیریگب ، هیـضق  نیا  زا  تسا . تلود  تکرح  رد  یمھم  رایـسب  درکیور  کی  نیا  تسا ؛ یمھم  یاھراک  اـعقاو  اـھنیا  فلتخم ؛

. تسا هجوت  لباق  یلیخ  هتفرگ ، تروص  یروانف  ملع و  یهنیمز  رد  لاس  دنچ  نیا  رد  هک  یئاھتفرشیپ  نیا  هدمآ . دوجو  هب  یروانف 

اب روشک  یهنزو  لقث و  یجراخ ، تسایـس  یهصرع  رد  زورما  تسا . روج  نیمھ  مھ  یللملانیب  لـئاسم  یجراـخ و  تسایـس  یهصرع  رد  روشک  هاـگیاج  اـقترا  یهنیمز  رد 

رظن هب  دراد -  یاهناگادج  ناتـساد  نآ ، هک  میاهدوب -  راذگریثات  ام  هدمآ ، شیپ  هک  مھ  یثداوح  رد  تسا . مھم  اھنیا  میراذـگریثات ؛ لئاسم ، رد  ام  دراد ؛ توافت  لبق  لاس  دـنچ 

. تسا مھم  یلیخ  مھ  نآ  ام 

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

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

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

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

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

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

. تسا یمھم  یاھزیچ  یلیخ  اھنیا  لمجت ؛

شالت نیا  هک  دـینک  هجوت  هتبلا  تسا . یبوخ  یاھزیچ  اھنیا  دوشیم ؛ هدـھاشم  تلود  رد  هناتخبـشوخ  هک  یراک  یهداعلاقوف  شالت  مدرم ، اـب  طاـبترا  تھج  رد  تلود  شـالت 

ار هچنآ  دیھاوخیم  امـش  هک  تسا  یعیبط  هتبلا  دینک . هیکت  نیا  یور  دشاب ؛ هارمھ  دیئوگیم ، هک  هچنآ  هب  ندرک  لمع  اب  بوخ و  تیفیک  اب  دـیھدیم ، ماجنا  دـیراد  هک  یناوارف 

نیعم دعوم  رد  مدرم  دوشیم ، رداص  امش  زا  هدعو  کی  ناونع  هب  هچنآ  رھ  هک  دیشاب  هتـشاد  مامتھا  نیا  یور  اما  تسین -  یکـش  نیا  رد  دینک -  لمع  دیناوتب  دیئوگیم ، هک 

دھاوخ داجیا  یلالتخا  کی  مدرم  نھذ  رد  نیمھ  دریگن ، ماجنا  شیات  هد  دیھدب ، ماجنا  ار  شیاتدون  دیئوگیم ، امش  هک  یراک  ات  دص  زا  رگا  درک . ادیپ  ققحت  هدعو  نآ  هک  دننیبب 

. تسا یمھم  رایسب  زیچ  نیا  نم  رظن  هب  دیوگن . نیقی  عطق و  تروص  هب  دیوگب ، لامتحا  تروص  هب  دوشن ، ماجنا  دھدیم  لامتحا  مدآ  هک  ار  هچنآ  درک .

درونجب  / ١٣٩١/٠٧/١٩ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

« يمالسا يروھمج  توق  طاقن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 13 
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موھفم نآ  دریگب ، رب  رد  ار  نآ  دنک و  نایب  ار  تلم  روشک و  یمومع  یاھهتـساوخ  یدایز  دودح  ات  دـناوتب  هک  مینک  هصالخ  موھفم  کی  رد  ار  ناریا  تلم  یاھفدـھ  میھاوخب  رگا 

. برغ یدام  ندمت  قطنم  رد  تفرشیپ  اب  تسا  توافتم  مالسا ، قطنم  رد  تفرـشیپ  دنکیم . تفرـشیپ  یارب  مالـسا  هک  یفیرعت  اب  اھتنم  تفرـشیپ ؛ زا  تسا  ترابع  یدیلک 

تفرشیپ زا  تسا  ترابع  نیرتمھم ، ناونع  هب  لوا و  یهجرد  رد  اھنآ ، رظن  رد  تفرشیپ  دننکیم . هاگن  تفرشیپ  هب  یدام -  تھج  تھج -  کی  اب  اھنآ  دننیبیم ، یدعب  کی  اھنآ 

تفرشیپ دراد : یرتشیب  داعبا  تفرشیپ  یمالسا ، قطنم  رد  اما  تساھنیا ؛ یبرغ  قطنم  رد  تفرشیپ  یروانف . تفرشیپ  یماظن و  تفرـشیپ  ملع و  رد  تفرـشیپ  تورث و  رد 

لالقتـسا رد  تفرـشیپ  یللملانـیب ، راـبتعا  تزع و  رد  تفرـشیپ  داـصتقا ، رد  تفرـشیپ  یموـمع ، هاـفر  رد  تفرـشیپ  تلادـع ، رد  تفرــشیپ  قـالخا ، رد  تفرــشیپ  مـلع ، رد 

مھ نیا  یھلا ؛ یهبنج  یونعم ، یهبنج  ینعی  لاعتم ؛ یادخ  هب  برقت  تیدوبع و  رد  تفرشیپ  تسا -  هدش  هدناجنگ  مالسا  رد  تفرشیپ ، موھفم  رد  همھ  اھنیا  یسایس - 

مھ تسا ، هدش  ظوحلم  تسا ، رظن  دروم  هک  یتفرشیپ  نیا  رد  ایند »  » مھ ادخ . هب  برقت  تسام : یئاھن  فدھ  ام  بالقنا  رد  تسھ و  مالسا  رد  هک  تسا  یتفرـشیپ  وزج 

. درک ایند  یادف  دیابن  ار  ترخآ  هک  نانچمھ  درک ، کرت  دیابن  ترخآ  یارب  ار  ایند  هایندل ؛» هترخا  هترخال و ال  هایند  کرت  نم  انم  سیل   » هک تسا  هتخومآ  ام  هب  مالـسا  ترخآ .» »

ار نیا  نک . یزیرهمانرب  لاس  هاجنپ  یارب  نکن ؛ تدوخ  یگدنز  یهزور  دنچ  یارب  طقف  ار  ایند  یزیرهمانرب  ینعی  ادـبا ؛» شیعت  کناک  کایندـل  لمعا  : » دـیامرفیم یتیاور  کی  رد 

یزیرهمانرب ارچ  میـشاب ، هدـنز  رگید  لاس  هاجنپ  تسین  مولعم  هک  ام  میئوگن  دـنھدب . رارق  ناشھجوت  دروم  دـیاب  یمدرم  یمومع  یاـھهمانرب  نالوئـسم  روشک ، نالوئـسم 

یتقد تیدج و  هچ  اب  ینک ، یزیرهمانرب  یھاوخب  دوخ  عفن  هب  تدوخ و  یارب  رگا  هک  نانچمھ  یشاب ؛ هدنز  ایند  رخآ  ات  تسانب  یئوگ  هک  نک  یزیرهمانرب  یروج  ریخن ، مینک .

کناک کترخال  لمعا  و  : » مھ لباقم  یهطقن  ادبا .» شیعت  کناک  کایندـل  لمعا  « ؛ نک یزیرهمانرب  روج  نامھ  یتسین ، تقو  نآ  رد  وت  هک  مھ  هدـنیآ  یاھلـسن  یارب  ینکیم ،

. راذـگب ماـمت  گنـس  ترخآ  یارب  مھ  راذـگب ، ماـمت  گنـس  اـیند  یارب  مھ  ینعی  یورب . اـیند  نیا  زا  تساـنب  ادرف  هکنیا  لـثم  نک ، لـمع  یروج  مھ  تترخآ  یارب  ادـغ ؛» تومت 

. هبناجهمھ ینعی  نیا ؛ ینعی  بالقنا ، قطنم  رد  تفرشیپ  یمالسا ، تفرشیپ 

مادک ام  توق  طاقن  تسیچ ، ام  عناوم  تسا ، هنوگچ  ام  طئارش  زورما  تسا . ناگبخن  راک  نیا  هک  تسا ، مزال  مھ  هلحرم  هب  هلحرم  ندرک  دصر  اھتنم  تسا ؛ تفرشیپ  فدھ ،

هنوـگچ اھدـیدھت  رطخ  زا  یریگوـلج  اھتـصرف و  زا  یدـنمهرھب  یارب  مینکب ، دـیاب  راـک  هچ  تسیچ ، اھدـیدھت  تـسا ، مادـک  ناماھتـصرف  تـسا ، مادـک  اـم  فعـض  طاـقن  تـسا ،

مدرم نوـچ  دـننک ؛ هاـگآ  ار  مدرم  مھ  و  دـنربب ، راـک  هب  ار  نآ  اـھیزیرهمانرب  رد  مھ  دـنھد ؛ ماـجنا  یاهلحرم  رھ  رد  ناـگبخن  دـیاب  هک  تسا  یئاـھراک  اـھنیا  مینک ؛ یزیرهماـنرب 

. دش دنھاوخ  راوشد  یاھنادیم  دراو  دوجو  یهمھ  اب  مدرم  دش ، روجنیا  یتقو  دنوریم . اجک  دننادب  دننکیم ، هچ  دننادب  دننک ، تکرح  تریصب  اب  زاب و  مشچ  اب  دنھاوخیم 

بترم روط  هب  ام  بالقنا ، یهلاس  یس  نارود  لوط  رد  تسا . تبثم  تواضق  نم  تواضق  دش ، هتفگ  هک  یفدھ  نیا  هب  تبـسن  منکب  یتواضق  کی  مھاوخب  رگا  نم  الاح  بخ ،

فقوتم رظن  دروم  یهلق  نآ  یوس  هب  تلم  روشک و  تفرشیپ  زگرھ  اما  تسا ، هدوب  توق  فعض و  تسا ، هدوب  یدنک  یدنت و  تسا ، هدوب  دورف  زارف و  هتبلا  میاهدرک . تفرـشیپ 

فرطرب ار  اھفعض  نیا  دنریگب  میمصت  یناحور -  ناگبخن  یملع ، ناگبخن  یسایس ، ناگبخن  ناگبخن -  نالوئسم و  تلم ، دیاب  تسا ؛ هتشاد  دوجو  یئاھفعـض  تسا . هدشن 

. دننک

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

روشک رد  ناریا ، تلم  رد  هک  دـنک  تابثا  هکنیا  یارب  تسا ، راک  هب  لوغـشم  ایند  رد  اھهناسر  نوگانوگ  عاونا  زا  هناسر  نارازھ  اـب  میظع  رایـسب  یتاـغیلبت  یهکبـش  کـی  زورما 

اھتوق اما  دنھد ؛ رارق  همھ  مشچ  لباقم  رد  دننک و  هدمع  گرزب و  ار  اھفعض  نیا  دراد ، دوجو  یئاھفعـض  رگا  دننک ؛ راکنا  ار  تلم  یاھیزوریپ  دریگیمن ؛ تروص  یتفرـشیپ  ناریا 

. دننک ناھنپ  اھمشچ  زا  دنھدیم ــ  ناشن  فصنم  یاھناسنا  هب  ار  دوخ  رانک ، هشوگ و  رھ  رد  روشک و  رسارس  رد  هک  ار ــ  ششوج  طاقن  و 

، تسا هدرک  تفا  یلم  لوپ  ناریا  رد  هلب ، هک  دنکیم ؛ تبحص  دراد  دوخ  یزوریپ  زا  هکنیا  لثم  دنزیم ؛ فرح  ناریا  یداصتقا  تالکشم  زا  یمـسر ، قطن  رد  اکیرمآ  روھمج  سیئر 

نیا گرزب  یاھیزوریپ  هب  دریگیم ، ماجنا  دراد  روشک  نیا  رد  هک  یاهدنزاس  تبثم و  یاھـشالت  هب  تلم ، نیا  یاھتوق  هب  وا  هتبلا  تسا . نانچنآ  نینچنیا و  یداصتقا  تالکـشم 

مھاوخ ضرع  هملک  کی  ادـعب  لاس ، یـس  نیا  یبایزرا  رد  نم  هک  میاهجاوم ــ  یـشلاچ  نینچ  اب  ام  هک  تسا  لاس  یـس  درک . دـھاوخن  زگرھ  تسا و  هدرکن  یاهراشا  تلم 

رد هک  ناریا  روشک  ریگمشچ  دشر  روھظ  زورب و  عنام  دننکیم  ششوک  تاغیلبت ــ  رد  مھ  لمع و  رد  مھ  ینانمـشد ــ  تسا و  هجاوم  نآ  اب  ناریا  تلم  هک  یـشلاچ  اما  درک ــ 

. تسا ربارب  دنچ  زورما  دنوشب ، دنکیم ، یگدنز  مالسا  یهیاس 

یمالسا یروھمج  رگا  مینک . جلف  اھمیرحت  اب  ار  ناریا  تلم  میھاوخیم  دنتفگ  اھنآ  دوب . هنیمز  نیا  رد  ام  نانمـشد  یارب  راک  رپ  رایـسب  یاھلاس  زا  یکی  تشذگ ، هک  لاس ٩١ 

روج تاغیلبت  رد  لقاال  دش ، جراخ  ناشتـسد  زا  راک  رگا  و  دنراذگن ؛ دیاب  دنناوتیم ، رگا  اذل  دنوشیم ؛ وربآیب  ایند  رد  اھنآ  دشاب ، تفرـشیپ  هب  ور  دـشاب ، طاشناب  دـشاب ، اپ  رس 

ــ  اھنیا لاثما  میرحت و  اب  دیدھت ، اب  راشف ، اب  یلمع ــ  تعنامم  مھ  دنھدیم ؛ ماجنا  یرتشیب  تدش  اب  زورما  ار  راک  ود  نیا  اھنیا  دننک . دومناو  سکعنم و  ار  بلطم  نیا  یرگید 

. فعض یاھهطقن  نداد  ناشن  گرزب  و  توق ، یاھهطقن  نداد  ناشن  کچوک  یارب  یتاغیلبت  شالت  اب  مھ 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

نامدوخ زا  میتسناوت  شیامزر  نادـیم  نیا  رد  میدـشن ، هک  جـلف  ناریا  تلم  ام  نمـشد ، مشچ  یروک  هب  دوب . نیرمت  نادـیم  کی  دوب ، شیامزر  نادـیم  کی  اـم  یارب  لاس ٩١ 

یهعومجم کی  شیامزر ، کی  رد  یمزر و  نیرمت  کـی  رد  تسا . نیا  شیاـمزر  تیـصاخ  میتخانـش ؛ مھ  ار  ناـمدوخ  یاھفعـض  هتبلا  میھد . ناـشن  مھ  ار  یئاھیگتـسجرب 

هب هک  داـصتقا ، رد  اـم  فعـض  میتخانـش . مھ  ار  ناـمدوخ  یاھفعـض  اـم  دـنکیم . فرطرب  ار  اـھنآ  دسانـشیم و  ار  دوخ  یاھفعـض  مھ  دسانـشیم ، ار  دوخ  یاـھتوق  مھ  یمزر ،

نالک یاھتسایس  هب  یئانتعا  یب تسا ــ  ام  یاھفعض  زا  یکی  نیا  مدرک  ضرع  هک  تفن ــ  هب  یگتـسباو  زا  تسا  ترابع  دش ، یھتنم  مدرم  زا  یئاھهورگ  تشیعم  یتخس 

دنھاوخ راک  رس  رب  لاسما  تاباختنا  زا  دعب  هک  هدنیآ  نیلوئسم  صوصخب  زورما و  نیلوسم  روشک ــ  نیلوئسم  هرمزور . یپردیپ  یاھیریگمیمـصت  اھتـسایس و  و  یداصتقا ،

داجیا نآ  رد  یلیدبت  رییغت و  دناوتن  نوگانوگ  ثداوح  دشاب ؛ هتـشاد  هدـشیزیرهمانرب  نودـم و  نشور و  نالک  یداصتقا  تسایـس  دـیاب  روشک  دـننک ؛ هجوت  هتکن  نیا  هب  دـمآ ــ 

. دنک

مدرم  / ١٣٩٢/٠٢/٢۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یاھرھش روشک ، بھاذم  روشک ، ماوقا  دراد ؟ دحتم  مجسنم و  یتلم  ام  روشک  لثم  روشک  مادک  تسھ . ام  رد  نالا  هک  یتبثم  طاقن  اب  مینک  هسیاقم  دیاب  ار  تالکشم  ام 

نیا روشک  مادک  دننکیم . یگدنز  دـننکیم ، تکرح  دـنراد  دـیما  کی  اب  تاساسحا ، کی  اب  فطاوع ، کی  اب  فدـھ ، کی  رد  تھج ، کی  رد  همھ  روشک ، نوگانوگ  قطانم  روشک ،

هب دـنراد  ار  لودـج  یالاب  یاھهبتر  یناھج ، نوگانوگ  تاقباسم  رد  دـننکیم ؛ حـتف  دـنراد  ار  یملع  میظع  یاھنادـیم  زورما  ام  یاـھناوج  دراد ؟ طاـشناب  لاحرـس و  ناوج  همھ 

یایاضق رد  ار  یراذگریثات  نیا  ار ، تیمھا  نیا  ار ، تمظع  نیا  تسا  هتسناوت  اھینمـشد  همھ  نیا  دوجو  اب  ام  تلم  لثم  تلم  مادک  تسا ؟ یمک  زیچ  نیا  دنروآیم ؛ تسد 

، زارفارس دنلبرس ، ناریا ، تلم  اما  دننکیم ؛ ینکشراک  دنناوتب ، هچرھ  دنیام ؛ نانمشد  نارودزم  هدع  کی  دنیام ، نانمشد  هدع  کی  دروآ ؟ تسد  هب  هقطنم  یایاضق  رد  ایند و 

، ناشناگنازرف ناشناھاگآ ، هتبلا  اھتلم -  دـینادب ؛ امـش  ار  نیا  دوریم . ار  شدوخ  هار  دراد  نآ ، نیا و  هب  یهنیک  نودـب  راودـیما ، یهرھچ  اب  شاـشب ، یهرھچ  اـب  هنحـص ، طـسو 

تکرح میاهدنام . ام  هدرک و  تفرشیپ  یئاھهصرع  هچ  رد  ناریا  تلم  دینیبب  دنیوگیم  دنھدیم ؛ ناشن  تشگنا  اب  ار  اھامش  دنیانشآ -  نوگانوگ  یایاضق  اب  هک  اھنآ  زا  یناسک 

. تسا یروجنیا  ناریا  تلم 

مق  / ١٣٩٢/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیمھ مھ  زورما  میریگب ؛ سرد  نامدوخ  یاھتوق  زا  نامدوخ و  یاھفعـض  زا  مینک و  لمات  نامدوخ  یهتـشذگ  رد  نامدوخ ، راتفر  رد  ام  هک  تسا  نیا  تسا  مھم  اـم  یارب  هچنآ 

رھ اـھتنم  دناهداتـسیا ؛ مھ  زورما  هن ، دـناهدش ؛ فرـصنم  زورما  دـندوب ، هداتـسیا  اوـق  یهمھ  اـب  یمالـسا  بـالقنا  لـباقم  رد  هک  یناـسک  نآ  هک  دـنکن  مھوـت  یـسک  تسا .

فرـصنم ینمـشد  زا  اما  دننکیم ؛ ینیـشنبقع  راچان  ینیـشنبقع ، هب  دیدرک  ناشراداو  دیدرک و  ناشروبجم  رگا  دنکیم ؛ ینیـشنبقع  دـش ، راچان  هچنانچ  رگا  ینمـشد 

« يمالسا يروھمج  توق  طاقن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 14 
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فدھ دش ، نآ  یهتفیرف  دیابن  تفرگ ، یدج  دیابن  ار  نمشد  دنخبل  تخانش ، دیاب  ار  نمشد  یهھبج  تخانـش ، دیاب  ار  نمـشد  تسا . نیا  ایند  رد  هلئـسم  زورما  دنوشیمن ؛

یدام و یگدنز  روما  رد  تفرشیپ  ینعی  رشب ، یونعم  یدام و  تداعس  ینعی  مالسا ، یاھنامرآ  هب  ندیـسر  زا  تسا  ترابع  یمالـسا  یروھمج  فدھ  درک ؛ شومارف  دیابن  ار 

تریـصب اب  یراج ، لئاسم  ینوماریپ و  روما  رد  تریـصب  اب  هار ، یهمادا  اب  خـسار ، نامیا  اـب  هک  تشاد  نیقی  دـیاب  درک و  لاـبند  دـیاب  درک ، شومارف  دـیابن  ار  فدـھ  نیا  یونعم .

ماظن دـید  قفا  منکیم  ضرع  ررکم  هدـنب  هکنیا  تشاد . هجوت  تسیاب  ار  نیا  تسا ؛ یعطق  یزوریپ  هزراـبم ، یهھبج  لـمع و  نادـیم  هب  تبـسن  تریـصب  نمـشد و  هب  تبـسن 

ار نمـشد  مھ  دنتریـصب ، یاراد  مھ  دـننامیا ، یاراد  مھ  ام ، نز  درم و  ام ، ناـناوج  اـم ، مدرم  هللادـمحب  نوچ  تسا ؛ نیا  رطاـخهب  تسا ، ینـشور  قفا  یمالـسا ، یروھمج 

. دنراکتبا لھا  لمع و  لھا  راک و  لھا  مھ  دنسانشیم ،

انپم  / ١٣٩٣/٠٢/١٠ ىتعنص  هورگ  رد  نارگراک  رادید  رد  تانایب 

رھ هک  دنتفگ  ناشیا  ماهدرک ؛ هجوت  هشیمھ  هدـنب  مھ  هتکن  نیا  هب  تسھ و  مھ  نم  دـییات  دروم  هک  دـنتفگ  ناشتبحـص  رد  یدابآیلع -  یاقآ  مرتحم -  ریدـم  ار  یاهتکن  کی 

امش هک  یـشخب  رھ  رد  تسا . هتـسب  امـش  تسد  هک  تسا  ییاجنآ  لام  میرحت  دنیوگیم . مھ  تسار  دوریم ؛ نیب  زا  میرحت  اجنآ  مینک ، ادیپ  تسد  ییاناوت  هب  ام  هک  ییاج 

نیمھ نآ  حـضاو  لاثم  تسا ؛ یاهناھلبا  راک  تسا ، یاهدوھیب  راک  تسا ، یوغل  راک  کی  میرحت  دـنکیم  ساـسحا  فرط  دـیھدب ، ناـشن  تفرـشیپ  کرحت و  ناـتدوخ  زا  دـیناوتب 

، دیباوخیم هاگورین  نیا  دشیم ، مامت  تشاد  روشک  یهریخذ  میتشاد . یمربم  زاین  نارھت  یتاقیقحت  هاگورین  نیا  یارب  ام  هک  تسا  دصرد  تسیب  یهدش  ینغ  مویناروا  داوم 

ندروآرد یزاب  یارجام  دـننک . هیھت  ار  دـصرد  تسیب  هک  دـنداتفا  شالت  رد  نیلوئـسم  دـشیم ؛ رود  مدرم  سرتسد  زا  دـشیم ، دـیلوت  اـجنیا  رد  دوب و  زاـین  دروم  هک  اـھورادویدار 

رضاح ام  اھنیا ! دندرک  هچ  هک  تسا  یندینش  ینالوط  نیریش  یارجام  کی  دصرد ، تسیب  یهیضق  رس  رگید -  یاھتردق  یضعب  اکیرمآ و  ناشهمھ  سار  رد  ایند -  نادنمتردق 

ار دصرد  تسیب  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  یمالـسا  یروھمج  هرخالاب  هکنیا  ات  دننک ، یـشارتلاکشا  هک  دـندشیم  ثبـشتم  لیح  ماسقا  عاونا و  هب  اھنآ  میرخب ، ار  نیا  میدوب 

؛ دیایب دوجوهب  نآ  زا  تخوس  دیلوت  ناکما  دش ، دیلوت  دصرد  تسیب  هکنآ  زا  دعب  دندرکیمن  رواب  دنک و  ادیپ  ققحت  راک  نیا  هک  دندرکیمن  رواب  اھنآ  اما ] ، ] دنک دـیلوت  شدوخ  دـیاب 

اب ناشـشوھ ، اـب  ناوج ، نادنمـشناد  اھامـش -  لـثم  یمالـسا -  یروھمج  یاـھناوج  مھ  ار  راـک  نیا  دـنروایب ؛ دوجوهب  تخوس  یهحفـص  تخوـس و  یهلیم  دـنناوتب  ینعی 

دیلوت ار  لوصحم  هدرک و  ادیپ  تسد  یروانف  نیا  هب  یمالسا  یروھمج  هک  دنتسناد  دندیمھف و  ایند  یهمھ  هک  الاح  دنھدب . ماجنا  دنتسناوت  بوخ  یاھتیریدم  اب  ناشراکتبا ،

ایند دینکن ؛ دیلوت  اما  میـشورفب ؛ امـش  هب  میرـضاح  دنیوگیم  دیرخب ؛ ام  زا  دیوگیم  نآ  دیرخب ، ام  زا  دیوگیم  نیا  دـناهداتفا ، هار  دـنک ، هدافتـسا  لوصحم  نیا  زا  دـناوتیم  هدرک و 

ماظن نیا  توق  فعـض و  عبات  یلقتـسم ، ماظن  رھ  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  لباقم  رد  ایند  کچوک  گرزب و  نوگاـنوگ  یاھتردـق  یاھییادادـب  اـیند ، راـشف  تسا . یروجنیا 

رتهنابدوم دنوشیم  روبجم  اھنآ  دیتسیاب ، دیتسناوت  ناتدوخ  یاپ  یور  دیدوب ، اناوت  دیدوب ، یوق  امش  اج  رھ  دوشیم ؛ رتشیب  اھنآ  ییادادب  دیشاب ، فیعض  امش  اج  رھ  تسا ؛

. تسا روشک  تالکشم  یهمھ  لح  دیلک  نیا  دننکب ؛ راتفر  امش  اب  رتیقطنم  دننکب ، راتفر  امش  اب 

رون  / ١٢/١۶/١٣٩۵ نایھار  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

 - دیسر دنھاوخ  نارھت  هب  زور  دنچ  رس  هک  دندوبن  عمجرطاخ  شنیکرحم  یثعب و  نمشد  رگا  درک . فعض  ساسحا  ام  رد  نمـشد  هک  داتفا  قافتا  نیا  رطاخهب  یلیمحت  گنج 

نیا تسا ؛ امش  هب  یهلمح  هب  نمـشد  قیوشت  بجوم  امـش ، فعـض  ساسحا  دندرک . فعـض  ساسحا  ام  رد  اھنآ  تفرگیمن ؛ ماجنا  گنج  نیا  دندرکیم - رکف  یروجنیا  اھنآ 

[ هکلب ، ] میتسھ یوق  مییوگب  غوردـب  میوگیمن  دـینکن . فعـض  راھظا  دـینک  یعـس  دـینک ، فرـصنم  ناتدوخ  هب  مجاـھت  زا  ار  نمـشد  دـیھاوخیم  رگا  تسا . یلک  یهدـعاق  کـی 

مھ یگنھرف  یهنیمز  رد  تسا ، روجنیمھ  مھ  یداـصتقا  یهنیمز  رد  مینک . راکـشآ  ار  توق  طاـقن  نیا  میراد ، یداـیز  توق  طاـقن  اـم  مینک . راکـشآ  ار  ناـمدوخ  توق  میوـگیم 

. تسا روجنیمھ 

رون  / ١٢/١۶/١٣٩۵ نایھار  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

ینیمزریز یاھتورث  اھیـضعب  دـنراد ؛ ییاـیفارغج  یاـھتورث  اھیـضعب  دـنراد ؛ یمیلقا  یاـھتورث  اھیـضعب  دراد : یتورث  کـی  یروشک  رھ  زیزع ! نارھاوخ  زیزع ، ناردارب  دـینیبب 

لیبق نیا  زا  دنرادن ؛ لقع  دنراد  لوپ  یضعب  دنرادن ، لوپ  دنراد  لقع  اھیضعب  دنراد ؛ تفن  اھیضعب  دنراد ؛ هتسجرب - شوھاب ، یاھناسنا   - یناسنا یاھتورث  اھیـضعب  دنراد ؛

دایز یعیبط  یاھتوقهطقن  الاح  میراد ، یلیخ  توقهطقن  اـم  دـنک . تظفاـحم  نآ  زا  دـشاب ، مرتحم  زیزع و  وا  یارب  یتسیاـب  یروشک  رھ  توقهطقن  میراد . ییاـھتلم  اـیند  رد 

- میراد زیچ  همھ  میراد ، شوھ  میراد ، ناـسنا  میراد ، عباـنم ]  ] نیمز یور  میراد ، عباـنم ]  ] نیمز ریز  میراد ، نیمز  تسین ؛ هسلج  نیا  رد  شیاـج  اـھفرح  نیا  ـالاح  هک   - میراد

یگنھرف تورث  کی  داھج ، هب  داقتعا  داھج و  هب  لیم  ـالثم  تسیچ ؟ یگنھرف  تورث  میراد . یگنھرف  تورث  اـم  تسا ؛ اـم  یگنھرف  تورث  اـم ، یاـھتورث  نیرتمھم  زا  یکی  نکل 

الاـح تسھ ؛ نید  هار  رد  تکرح  یهزیگنا  کـی  ناـمروشک  مدرم  یهیقب  رد  یدودـعم ، یهدـع  زج  دـینک ، شدرگ  دـینک و  تکرح  ناریا  تلم  نیب  رد  یتـقو  امـش  ینعی  تـسا ؛

بـالقنا و یاـھنامرآ  عفنهب  روشک و  عفن  هب  تفرگ  رارق  نویزیولت  نیبرود  لـباقم  رد  هچناـنچ  رگا  هک  دراد  هزیگنا  ردـقنیمھ  یکی  دراد . داـیز  دراد ، مک  تسا ؛ فلتخم  شاهزادـنا 

ادف دھدب و  تسا  رضاح  ار  شناج  هک  دراد  هزیگنا  اجنآ  ات  یکی  دراد ، هزیگنا  نیا  زا  رتشیب  یکی  دراد . دوجو  هزیگنا  نیا  تسا ، بوخ  یلیخ  بخ ، یلیخ  دھدب ؛ راعـش  مالـسا 

. تسین اھروشک  زا  یلیخ  رد  دراد ، دوجو  ام  روشک  رد  نیا  تسا ؛ یگنھرف  تورث  کی  تدھاجم  هب  داقتعا  یریذپتدھاجم و  یبلطتدھاجم و  سح  نیا  دنکب ؛

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

نمشد یهشقن  نیا  دھدب ؛ تبسن  یمالسا  یروھمج  هب  یمالسا و  ماظن  هب  ار  روشک  یداصتقا  یتشیعم و  یاھدوبمک  هک  دنکیم  شالت  دوخ  عیـسو  تاغیلبت  رد  نمـشد 

دنک و لح  ار  ناریا  تلم  یساسا  تالکشم  ار و  ناریا  تلم  یداصتقا  لکشم  تسین  رداق  تسا و  هدوبن  رداق  یمالـسا  ماظن  هک  دننکب  دومناو  روجنیا  دنھاوخیم  اھنآ  تسا .

. تسا یمالـسا  ماظن  هب  اھنآ  یهنیک  توادع و  ضغب و  زا  یـشان  فرح  نیا  یمالـسا . ماظن  ندیبوک  یارب  دننکب  دنھاوخیم  یروجنیا  یهدافتـساوس  کی  دـنک ؛ زاب  ار  اھهرگ 

. تسا هداعلاقوف  هتسجرب و  تامدخ  کی  تسا ، هدرک  تدم  نیا  رد  ناریا  تلم  ناریا و  هب  یمالسا  یروھمج  یمالـسا و  ماظن  هک  یتامدخ  تسا ، عقاو  فالخ  فرح  کی  نیا 

ماـظن ار  یدنمـشزرا  گرزب و  تامدـخ  هچ  هک  دوشیم  مولعم  تقونآ  توغاـط ، نارود  رد  ینعی  یمالـسا  نارود  زا  لـبق  اـب  مینک  هسیاـقم  ار  روـشک  عـضو  ار و  تلم  عـضو  رگا 

رد هک  تسا  یناریدـم  یاـھییاناوتان  اـھدوبمک و  هب  طوـبرم  نیا  تـسا ، اـھام  تیریدـم  هـب  طوـبرم  اھفعـض  نـیا  دراد ؛ دوـجو  ییاھفعـض  هـلب ، تـسا . هدرک  میدـقت  یمالـسا 

ار یگرزب  رایسب  یاھراک  دناهتـسناوت  هک  تسا  هدرک  تیبرت  ار  یناریدم  هداد و  شرورپ  دوخ  رد  ار  ییاھییاناوت  یمالـسا  ماظن  اما  دناهدوب ؛ راک  لوغـشم  فلتخم  یاھـشخب 

هدوب نانمشد  یداصتقا  راشف  میرحت و  راشف  رد  فرط  همھ  زا  تلم  لاس ، دنچ  یـس و  نیا  رد  هکیلاحرد  مھنآ  دنھدب ؛ ماجنا  روشک  یارب  لاس  دنچ  یـس و  نیا  لوط  رد 

. تسا

نیا زا  رتینالوط  رایسب  تسرھف  کی  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  تامدخ  تسرھف  نآ  الاو  میوگیم  نم  هک  تسا  ییاھهنومن  طقف  اھنیا  هتبلا  منکیم . ضرع  ار  هنومن  دنچ  نم 

قافتا هچنآ  اما  تسا ، هدیـسر  نویلیم  داتـشھ  هب  کیدزن  هب  نویلیم  لھچ  دودح  زا  ینعی  تسا . هدـش  ربارب  ود  زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  روشک  تیعمج  دـینیبب ! تسا . اھفرح 

. تسا یریگمشچ  رایسب  هداعلاقوف و  ماقرا  هکلب ] ، ] تسین ربارب  هس  ربارب و  ود  ثحب  تسا ، هتفرگ  ماجنا  فلتخم  یاھهنیمز  رد  هک  ییاھراک  نآ  هداتفا و 

. تسا میظع  گرزب و  رایسب  دجنـسیم ، رگید  یاھروشک  اب  ناسنا  هک ] ، ] یـسایقم رایعم و  رظن  زا  اتقیقح  هک  تسا  هدش  روشک  رد  ییاھراک  یتخاسریز ، یاھهنیمز  رد 

برـش و بآ  هک   - روشک ینزخم  یاھدس  تسا ؛ هدش  ربارب  تسیب  تدـم ، نیا  رد  روشک  ردانب  تیفرظ  تسا ؛ هدـش  ربارب  شـش  تدـم ، نیا  رد  روشک  یاھهار  لاثم : باب  زا 

، بالقنا زا  لـبق   - تسا هدـش  ربارب   ۵٧ روشک ، یتفن  ریغ  تارداص  تسا ؛ هدـش  ربارب  هدراـھچ  روشک ، قرب  دـیلوت  تسا ؛ هدـش  ربارب  یـس  دـننکیم - نیماـت  ار  یزرواـشک  بآ 

ریغ تارداص  زورما  دوب ؛ چـیھ  ابیرقت  یتفن ، تارداص  بنج  رد  هک  رگید  یدـیلوت  ایـشا  یرـصتخم  کی  تفن و  هب  دوب  رـصحنم  ابیرقت  روشک  تارداص  توغاـط ، نارود  رد  ینعی ] ]

رھ تسا ؛ یتخاسریز  یاھراک  اھنیا  تسا ؛] هدش   ] ربارب هدزناپ  یدالوف  تالوصحم  دیلوت  ربارب و  یس  یمیـشورتپ  تالوصحم  دیلوت  تسا - هدرک  ادیپ  شیازفا  ربارب  یتفن ۵٧ 

. تسا هتفرگ  ماجنا  بالقنا  نارود  رد  اھراک  نیا  دراد ؛ جایتحا  اھزیچ  نیا  هب  دنک ، ادیپ  یداصتقا  تفرشیپ  دنک ، ادیپ  کرحت  دھاوخب  یروشک 

« يمالسا يروھمج  توق  طاقن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 15 
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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 

اھرامآ اھاتـسور - یدابآ  نفلت و  زاگ و  قرب و  لثم   - مدرم هب  یناسرتمدخ -  - تامدـخ یهنیمز  رد  تسا . الاب  رایـسب  اھـصخاش  یناسنا ، یعامتجا و  یهعـسوت  یهنیمز  رد 

زا جراخ  هب  ضحم  یهتسباو  یماظن  ظاحل  زا  بالقنا ، یزوریپ  زا  لبق  هک  یروشک  تسا ؛ هداعلاقوف  اھرامآ  یماظن ، یاھتیلاعف  یهنیمز  رد  تسا . شخبهدژم  بوخ و  رایـسب 

نارگن و نیگمشخ و  مھ  ار  وا  دنزیم ، مھ  ار  نمشد  مشچ  هک  تسا  ریگمشچ  نانچنآ  یماظن ، یاھتفرـشیپ  ظاحل  زا  زورما  اکیرمآ - لثم  ینانمـشد  هب  مھ  نآ   - دوب روشک 

. دنکیم ینابصع 

رایـسب تسرھف  کـی  میوگب ، مھاوخب  ار  تسرھف  نیا  رگا  هک  مدرک  ضرع  تسا . هدرک  یمالـسا  ماـظن  هک  تسا  ییاـھراک  اـھنیا  تسا ؛ یمالـسا  ماـظن  رنھ  شاهمھ  اـھنیا 

یهوق لوح و  هب  دریگب و  ماجنا  دـیاب  هک  دراد  دوجو  یدایز  یاھراک  دوشیمن ؛ فقوتم  تفرـشیپ  دوشیمن ، فقوتم  بالقنا  هتبلا  تسا . رتالاب  رترب و  اھنیا  زا  راک  تسا و  ینالوط 

هچ هک  تسا  هدـش  رکذ  تسا و  هدـش  حیرـصت  دریگب ، ماـجنا  هدـنیآ  رد  دـیاب  هـک  ییاـھراک  نآ  هـب  مـھ ]  ] یمالـسا ماـظن  یلک  یاھتـسایس  رد  تـفرگ و  دـھاوخ  ماـجنا  یھلا 

. دریگب ماجنا  دیاب  ییاھراک 

شترا  / ٠١/٣٠/١٣٩۶ نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

هک دراد  ام  کـیدزن  یادرف  زورما و  یارب  یدـیلک  یهطقن  دـنچ  تسا - مادـقا  تکرح و  یهعومجم  کـی  تسا ، راـک  یهعومجم  کـی  هک   - میدرک حرطم  اـم  هک  یتمواـقم  داـصتقا 

نم یاھفرح  اھنیا  مدرک ؛ نایب  ار  اـھنیا  حورـشم ، روطهب  یـصوصخ ، روطهب  کـیدزن ، زا  مھ ، نیلوئـسم  هب  هدـنب  تسا . دـیلوت  یهلئـسم  تسا و  لاغتـشا  یهلئـسم  ناـمھ 

؛ دـنھدیم تروشم  ام  هب  دـنلاعف و  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  یاهتـسجرب  هدـبز و  دارفا  فرح  نیا  تسا ، یداصتقا  ناسانـشراک  فرح  نیا  متـسین ؛ نادداـصتقا  هک  نم  تسین ؛

یهطقن نآ  تسیچ ، نمـشد  یهزیگنا  مینیبب  مینک  هاگن  دیاب  ام  دنکیم . ادیپ  ار  شعمط  یاھهار  نمـشد  تسا . تیولوا  نیا  منیبیم  ار ، روشک  حطـس  منکیم  هاگن  مھ  هدـنب 

. تسا نیا  فلتخم  یاھـشخب  نوگاـنوگ  نیلوئـسم  زا  هدـنب  عـقوت  میدـنبب ؛ ار  نآ  مینک ، دودـسم  ار  نآ  تسا ، اـجک  دـنزب  هبرـض  اـم  هب  نآ  زا  نمـشد  تسا  نکمم  هک  یفعض 

. تسا کی  یهجرد  تیولوا  اب  لئاسم  وزج  تھجنیازا  داصتقا  یهلئسم 

فعـض طاقن  رادلکـشم و  طاقن  زا  شیب  فعاضم  روطهب  تیمک ، تیفیک و  ظاـحلزا  ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج  ماـظن  یاـھتوق  هطقن  میراد . یلیخ  توق  یهطقن  اـم  هتبلا 

هک بیرغوبیجع  یاھینمشد  دوجو  اب  یمالسا  ماظن  روشک و  هک  تسا  هدش  بجوم  توق ، طاقن  نیمھ  هک  تسھ  ام  رد  یناوارف  بیجع و  توق  یاھهطقن  یلیخ  تسا .

. دوشن میلست  نانمشد  لباقم  رد  دتسیاب و  تزع  اب  دنلبرس و  دناوتب  دش ، دھاوخ  دوشیم و  تسا و  هدش  نآ  اب 

مدرم  / ٠٢/٢٧/١٣٩۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یوس زا  ابلاغ  هک  یحلسم  رصانع  اھتسیرورت و  روضح  اب  هچ  تسا ؛ ینماان  رد  قرغ  زورما  اقیرفآ  لامش  ایـسآ و  برغ  یهقطنم  ام ، یهقطنم  هقطنم ، هب  دینک  هاگن  امش 

. دوشیم هدـھاشم  ایند  رگرامعتـسا  یاھتردـق  تسد  زاب  مھ  اھنیا  یهمھ  رد  هک  اھروشک  زا  یـضعب  رد  یلخاد  یاھگنج  اـب  هچ  دـنوشیم ، تیوقت  هاوخدـب  لددـب و  یاـھتلود 

، راگدرورپ قیفوت  اب  هللادـمحب  نماان ، یهعومجم  نیا  نیب  رد  دـشابن . ینماان  نیا  هک  تسھ  اجک  هقطنم ؛ یاھروشک  هب  دـینک  هاگن  تسا . نماان  طیحم  رگید ، تسا  ینماان 

اب هارمھ  مارآ ، طیحم  روشک  طیحم  هللادمحب  تسا ، هدنامن  یقاب  رتشیب  تاباختنا  هب  زور  ود  زورما  تسا . تاباختنا  کرادت  لوغشم  شمارآ ، اب  تینما ، اب  یمالـسا  یروھمج 

روـشک کـی  رد  یتاـباختنا  دراد . تمیق  یلیخ  مینادـب ؛ ردـق  یلیخ  دـیاب  ار  اـھنیا  زیزع ! نارھاوـخ  زیزع ، ناردارب  دراد ؛ شزرا  یلیخ  اـھنیا  تسا .]  ] هنیکـس اـب  هارمھ  شمارآ ،

نیا تسا ؛ رارقرب  شمارآ  اجهمھ  اما  دـننکیم ، هدامآ  ار  دوخ  قوش  روش و  اـب  مدرم  و  دـنراد - باـختنا  قح  نویلیم  دـنچوهاجنپ  دـنتفگ  هک   - دـتفایم هار  هب  ینویلیم  داتـشھ 

. تسناد ردق  دیاب  ار  نیا  تسا . تیمھا  اب  یلیخ  تسا ، شزرا  اب  یلیخ 

یساپسان یرکشان و  نیا  دننکیم . یفن  ار  یدازآ  دننکیم و  هدافتسا  دازآ  یاضف  نیمھ  زا  دننکیم و  یساپسان  یضعب  هچرگا  داد . ام  هب  یمالـسا  یروھمج  ار  یدازآ  یاضف 

یهجرد لوئـسم  باختنا  رد  تسھ ؛]  ] مدرم یار  ریثات  یاضف  و  تسھ ، مدرم  روضح  یاضف  تسھ ، دازآ  یاـضف  هللادـمحب  روشک  رد  دـننکب . بخ  دـننکیم ؛ یـضعب  هک  تسا 

یلیخ نیا  دنریگیم ؛ میمصت  دنراد ، رظن  دنراد ، یار  مدرم  تسا ، اھاروش  تاباختنا  هک  یرھش  ناریدم  باختنا ]  ] نینچمھ و  تسا ، یروھمج  تسایر  هک  روشک  یئارجا  کی 

تلم لاح  هب  دـنروخیم  هطبغ  دـنروخیم ، ار  نیا  ترـسح  دنتـسھ ، اکیرمآ  یهدـحتم  تالایا  میژر  یهیاـمحلاتحت  ناـشیاھتلود  هک  اـم  یهقطنم  رد  ییاـھتلم  تسا . شزرااـب 

زا یکی  دنشاب  هتشاد  قح  مدرم  دعب  و  روشک ، یئارجا  تسایر  رس  رب  دننک  تباقر  رفن ، جنپ  رفن ، هس  رفن ، ود  دنوشب ؛ هنحص  دراو  دنناوتب  هک  تسا  ایور  کی  ناشیارب  ناریا ؛

باختنا دـنوشیم ، دراو  مدرم  دوشیم . رارکت  ام  روشک  رد  راب  کی  لاس  راھچ  رھ  راک ]  ] نیا دـنامیم . ایور  کی  لـثم  اـم  یهقطنم  یاـھروشک  یارب  نیا  دـننک ؛ باـختنا  ار  اـھنیا 

. تسناد ردق  دیاب  ار  نیا  تسا . شزرااب  یلیخ  نیا  دنھدیم ، صیخشت  دننکیم ،

مدرم  / ٠٢/٢٧/١٣٩۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

رد دوب ؛ روجھم  یلکب  نآرق  روشک  نیا  رد  توغاـط  تموکح  نارود  رد  میدوب ؛ رود  یلیخ  نآرق  زا  اـم  دوبن ؛ مک  نآرق  هب  برقت  رد  اـم  تاـقیفوت  یمالـسا  یروھمج  رد  هللادـمحب 

تـشاد دوجو  یاینآرق  تاسلج  دوبن . یربخ  نآرق  زا  ام  یهعماج  رد  دوبن ؛ یربخ  چیھ  نآرق  زا  اھهاگـشناد - اھناتـسریبد ، نالاسگرزب ، سرادم  ناکدوک ، سرادم   - ام سرادم 

کی دـندمآیم ، یاهدـع  کی  میدوب ؛ هدینـش  مھ  ار  اھیـضعب  میدوب ، هدـید  کیدزن  زا  ار  اھیـضعب  رگید ، یاھاج  رد  دھـشم ، رد  نارھت ، رد  ار  شیاھهنومن  دوب ؛ روجھم  اـما ] ]

نآرق هب  ار  ام  بالقنا  تشاد . دوجو  مک  یلیخ  اـھزیچ  نیا  نآرق ، فراـعم  رـشن  نآرق ، یمئاد  توـالت  نآرق ، اـب  سنا  نآرق ، ظـفح  تفریم . دـشیم  ماـمت  دـشیم و  توـالت  ینآرق 

نیا رد  ییاجرھ  زورما  دـننآرق . هب  دـنمهقالع  ام  یاھناوج  هک  میرختفم  مینآرق ، هب  قاتـشم  مینآرق ، هب  دـنمهقالع  هکنیا  هب  میرختفم  ام  زورما  درک . انـشآ  نآرق  اـب  درک ، کـیدزن 

یهمھ رد  اھرھـش ، یهمھ  رد  ار ؛ نآرق  تاسلج  دینیبیم  دوب . دـھاوخ  ناوارف  هسلج  نآ  هب  اھناوج  موجھ  دوشب ، مالعا  ینآرق  یهسلج  کی  اھرھـش ، زا  کیرھ  رد  روشک ،

. تسا هداد  خر  مالسا  تکرب  هب  تسا ، هداد  خر  بالقنا  تکرب  هب  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  دننیشنیم ؛ دنونشیم ، دنروآیم ، موجھ  دنوریم  لفاحم ،

میرک  / ٠٣/٠۶/١٣٩۶ نآرق  اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

نیمزرـس نیا  رد  نآرق  کرابم  رذـب  دـھدیم . ناشن  ار  شدوخ  دفکـشیم و  یکییکی  دراد  تسا ، ناریا  شمـسا  هک  یگرزب  ناتـسوب  نیا  رـساترس  زا  ینآرق  یاھلگ  هللادـمحب 

نیا رد  هملک  یعقاو  یاـنعمهب  نآرق  اـم ، یناوج  اـم و  یکدوک  یهرود  رد  دوـبن ؛ روـجنیا  هتـشذگ  رد  تسا . یمالـسا  ماـظن  رنھ  نیا  تسا ، بـالقنا  رنھ  نیا  هدـش ؛ هدیـشاپ 

[ نآرق اب   ] یلکب یمومع  یاضف  نکل  دندوب ، نآرق  اب  سنا  ای  نآرق  میلعت  ای  نآرق  یریگارف  لابند  هنادجم  هناقـشاع و  هک  دندوب  یناسک  رانکوهشوگ  هتبلا ] [ ؛ دوب روجھم  روشک 

فلتخم طاقن  زا  فلتخم ، نینـس  رد  ناکدوک ، اھناوجون ، اھناوج ، دـینیبیم  امـش  تسا ؛ انـشآ  نآرق  اب  روشک  یمومع  یاـضف  هللادـمحب  زورما  دوبن . اـھربخ  نیا  دوب ؛ هناـگیب 

. دننکیم ربدت  دننکیم ، لمات  دننکیم ، توالت  دنراد ؛ راکورس  نآرق  اب  دنراد ، سنا  نآرق  اب  روشک ،

نایوجشناد  / ٠٣/١٧/١٣٩۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  نیا  دیشاب » نیبعقاو   » زا ناشدارم  دیـشاب ؛ نیبعقاو  دیـشاب ، نیبعقاو  دنیوگیم  ام  هب  مادم  متفگ ، اجنیمھ  رد  ناضمر  هام  رد  نیلوئـسم  یهسلج  رد  رابکی  هدنب 

دادعتـسا ار ، هداـعلاقوف  یرـشب  یاـھییاناوت  ار ، دادعتـسااب  تیعمج  ار ، ناوـج  تیعمج  دـینیبب ؛ ار  تبثم  تاـیعقاو  ینعی  دیـشاب ، نیبعـقاو  میوـگیم  نـم  دـینیبب ؛ ار  عـناوم 

تایعقاو زا  یـشخب  اھنیا  سپ  تسا . تایعقاو  اھنیا  دـینیبب ، ار  اھنیا  ار ؛ یمالـسا  یروھمج  تفرـشیپ  ار ، ییاـیفارغج  تیعقوم  ار ، ینیمزریز  تاـناکما  ار ، تلم  یهداـعلاقوف 

. دید دیاب  ار  اھنیا  هک  تسا 

« يمالسا يروھمج  توق  طاقن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 16 
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هاشنامرک  / ٠٨/٢٩/١٣٩۶ ناتسا  ناگدزهلزلز  تالکشم  هب  یگدیسر  یهسلج  رد  تانایب 

روجنیمھ ییاھشخب  رد  هناتخبـشوخ  دشاب . یداھج  راک  نیمھ  دیاب  یمالـسا  یروھمج  تایـصوصخ  زا  یکی  دینکب . لابند  یتسیاب  یداھج  ار  راک  دینک ؛ لمع  عیرـس  دیاب 

ساـسحا چـیھ  هک  ار  تقونآ  لوئـسم  یاھهاگتـسد  دروخرب  میدـید  بـالقنا  زا  لـبق  اـم  دریگیم . ماـجنا  یداـھج  راـک  روجنیمھ  دـنیبیم  ناـسنا  ییاھـشخب  رد  تسھ ؛ مھ 

هب اعقاو  ینعی  دوبن ؛ یمھم  یهلئـسم  هدزهلزلز  یهلئـسم  ناشیارب  عقاو ، رد  هک  ماهدید  ماهدوب و  دـھاش  کیدزن  زا  هدـنب  تقونآ  ایاضق . نیا  هب  دـندرکیمن  اعقاو  یتیلوئـسم 

رد نیلوئـسم  هللادمحب  تسین ؛ روجنیا  زورما  دندرکیم . یمدرم  یاھهورگ  ار  راک  دنھدب ؛ ماجنا  یراک  کی  مساهب  تروصب و  نیمھ  دنتـساوخیم ] طقف  [ ؛ دـندروآیمن باسح 

اب رتھب و  تیریدـم  اب  ار  راک  مرتحم ، نیلوئـسم  ناـیاقآ و  نیا ، زا  دـعب  یتسیاـب  نکل  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  تایـصوصخ  زا  نیا ] [ ؛ دـننکیم شـالت  دـننکیم ، راـک  دـننادیم ،

. دنھدب ماجنا  هللااشنا  تعرس  اب  یریگیپ و  رارمتسا و 

یوضر  / ١٣٩٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

رارق نیا  ار  فرح  نیا  یانعم  دندرک ؛ هدافتـسا  یرگید  روج  ناھاوخدب -  - نارگید اھتنم  تسا ، نیمھ  نم  یهدـیقع  میبقع ؛ تلادـع  ثحب  رد  متفگ  لبق  یهتفھ  دـنچ  رد  هدـنب 

ماجنا یبوخ  رایـسب  یاھراک  هتفرگ ، ماجنا  یدایز  رایـسب  یاھراک  تلادع  باب  رد  تسا . عقاو  فالخ  نیا  تسا ؛ هدادن  ماجنا  یتکرح  چـیھ  تلادـع ، باب  رد  روشک  هک  دـنداد 

لبق نارود  اب  ار  ام  روشک  دینک  هسیاقم  امش  رگا  الاو  دراد ؛ هلصاف  نآ  اب  تسین ، تسا  ناملسم  تلم  یوزرآ  میتسھ و  شلابند  ام  هک  یتلادع  نآ  نیا ، اھتنم  تسا ، هتفرگ 

شرورپوشزوـمآ و تیموـمع  تسا ، رتـشیب  فیعـض  رـشق  یاـھییاناوت  تسا ، رتـمک  یتاـقبط  یهلـصاف  اـجنیا  رد  دـینیبیم  رگید ، یاـھروشک  زا  یرایـسب  اـب  اـی  بـالقنا  زا 

. تسا رتشیب  رگید  یاھروشک  یرایسب  زا  امتح  اھزیچ  رگید  تشادھب و 

هتفگ اجنیا  تسین . یلخاد  رامآ  ینعی  تسا ؛ یناھج  کناب  تسا ، هداد  ار  رامآ  نیا  هک  یـسک  رامآ و  نیا  اشنم  میوگب . تسین  دـب  ار  نیا  هک  ماهتـشون  اجنیا  یرامآ  کی  نم 

اھروشک رد  ینغ  ریقف و  یهلصاف  یتاقبط و  فاکـش  نداد  ناشن  یارب  هک  تسا  یاهبـساحم  کی  ینیج ، بیرـض  دوب . یالاب ۵٠  ینیج  بیرـض  بالقنا ، زا  شیپ  هک  دوشیم 

یالاب ۵٠ ینیج  بیرض  بالقنا ، زا  لبق  تسا . رتمک  یتاقبط  فاکش  دشاب ، رتمک  هچرھ  تسا ؛ رتشیب  یتاقبط  فاکـش  دشاب ، رتالاب  بیرـض  نیا  ددع  هچرھ  دریگیم ؛ ماجنا 

. مینک مک  ار  یتاقبط  یهلصاف  میاهتسناوت  یهلصاف ۵٠ و ٣٨ -  - رادقم نیا  ام  ینعی  تسا ؛ هدوب  روشک ٣٨  رد  ینیج  بیرض  لاس ٩۴  رد  تسا ؛ هدوب 

بالقنا ۴۶ زا  شیپ  قلطم ، ریقف  رـشق  تسا - یللملانیب  یاھرامآ  وزج  تسا ؛ یناھج  کناب  راـمآ  یناـھج ؛ کـناب  هب  تسا  طوبرم  مھ  راـمآ  نیا  هک   - رگید راـمآ  کـی  قبط ] ]

رد هتبلا   - دصرد هب ۵/٩  تسا  هدیـسر  دصرد ، ددـع ۴۶  نیا  زورما  دـندوب ؛ قلطم  ریقف  یاھرـشق  وزج  بالقنا  زا  لبق  ناریا  تلم  فصن  اـبیرقت  ینعی  دـندوب ، ناریا  تلم  دـصرد 

. هتفرگ ماجنا  راک  رادقم ، نیا  ینعی  مرادن - هدنب  ار  نآ  زا  دعب  رامآ  لاس ٩٣ ؛

زیچ تاغیلبت ، هتبلا  تسا . هدرک  یبوخ  یاھتفرشیپ  تسا و  هداد  ماجنا  یگرزب  یاھراک  تلادع  نیمات  رد  تسا ، هتـشاد  هک  ییاھراشف  یهمھ  دوجو  اب  یمالـسا  یروھمج 

هک تسا  یراعـش  تسا و  یعقاو  راعـش  مھ ، تلادـع  راعـش  نیاربانب  تسا . اـھنیا  زا  شیب  میتسھ ، شلاـبند  اـم  میراد ، عقوت  اـم  هک  مھ  یتلادـع  نآ  و  دـیوگیم ؛ ار  یرگید 

. تسا رقتسم  راگدنام و  روشک ، رد  هللادمحب 

...

، یروانف ملع و  باب  رد  تسا ؛ یبوخ  رایـسب  درکراک  درکراک ، تابث ، تینما و  باب  رد  نالوئـسم . یئارجا  درکلمع  باب  رد  همانراک  روشک ؛ نالوئـسم  یاـھدرکراک  دروم  رد  اـما 

باب رد  تسا ؛ یبوخ  درکراک  رایـسب  درکراک ، اھنیا - لاثما  ردانب و  اھهاگورین ، اھدـس ، یطابترا ، یاھهار  ینعی   - روشک یاھتخاسریز  باب  رد  تسا ؛ بوخ  رایـسب  اھدرکراک 

رد یبولطم  یهمانراک  کی  تسا ، هدیـسر  ربارب  ود  هب  ابیرقت  بالقنا ، زا  لبق  نارود  هب  تبـسن  یلم  صلاخان  یهنارـس  یلم ، صلاخان  یهنارـس  باب  رد  یتفن ، ریغ  تارداـص 

زا ریغ  تاغیلبت ، هتبلا  دراد . دوجو  یاهدننکدنـسرخ  یاھرامآ  فلتخم ، یاھـشخب  رد  اھدرکلمع ، رد  ینعی  روجنیمھ ؛ یعامتجا  یهعـسوت  باب  رد  دراد ؛ دوجو  اـھهنیمز  نیا 

ماظن و هب  تبسن  یمالسا و  بالقنا  هب  تبسن  ار  اھنآ  یاھلد  هکنیا  یارب  دننک ، رود  تبثم  یاھتیعقاو  زا  ار  مدرم  دننکیم  یعس  نانمـشد  تاغیلبت ، رد  دھدیم ؛ ناشن  ار  نیا 

. میدرک ضرع  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دننک ؛ نیکرچ  مالسا  هب  تبسن 

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

ناریا ام  زیزع  روشک  رب  یهرطیـس  مھ  نمـشد  یاھراشف  عون  هس  رھ  فدـھ  یلمع ؛ راشف  و  یناور ، راـشف  یداـصتقا ، راـشف  تسا : زیچ  هس  نیا  نمـشد  یهشقن  زورما 

. دراد طلست  هرطیس و  هقطنم  هایسور  تخبدب  یاھروشک  زا  یضعب  رب  هکنانچمھ  تسا ،

...

تسا تیوقت  یهیام  رادتقا و  یهیام  تلم  یارب  روشک و  یارب  هک  یتوق  طاقن  ار ، یمالـسا  یروھمج  توق  طاقن  تسا . یمھم  هجوت و  زئاح  یهتکن  یلیخ  نیا  یناور ؛ راشف 

. دننک درسلد  اھنآ  هب  تبسن  ار  ناریا  تلم  هکنیا  یارب  دننکیم ؛ یفرعم  نیرفآشلاچ  طاقن  ناونعهب  اھدروخرب  رد  تاغیلبت و  رد  ار  اھنآ  دناهدرک و  ناشن 

ینف شناد  یروانف و  راختفا  یهیام  روشک ، رد  یاهتسھ  تفرشیپ  تسا . هدوب  روشک  یروانف  راختفا  یاهتسھ ، تفرـشیپ  تسا . یاهتـسھ  تفرـشیپ  یکی  دییامرفب  ضرف 

تـسیب یهدـشیزاسینغ  مویناروا  هب  میتشاد  جایتحا  اـم  هک  یزور  نآ  دـشاب  ناـتدای  دـیاش  تسین . یکچوک  زیچ  هدرک ؛ صخـشم  ار  اـم  یاـھناوج  دادعتـسا  هدوب ، روشک 

لثم  - هناگیب یاھروشک  زا  یتسیاب  مینک ؟ هیھت  اجک  زا  میدرکیم . هیھت  ار  نآ  یتسیاب  دوب و  ندـش  ماـمت  کـیدزن  اـم  دـصرد  تسیب  یدوجوم  اـھیرامیب ؛ جـالع  یارب  دـصرد 

هکنیا یارب  دنتشاذگ ؛ ام  هار  رس  ار  عناوم  طورش و  ماسقا  عاونا و  دنتشاذگ ، ام  هار  رس  ار  تالاکـشا  ماسقا  عاونا و  هک  میدرکیم  هیھت  ار  نیا  اھنیا - لاثما  اپورا و  لثم  اکیرمآ ،

نیا زا  اھنیا  دـنکیم ؛ لوبق  راچان  ار  هدنـشورف  تالیمحت  ار ، هدنـشورف  طیارـش  دراد ، یتایح  جاـیتحا  دراد ، جاـیتحا  یزیچ  کـی  هب  تلم  کـی  یتقو  میراد . جاـیتحا  اـم  دـندیمھف 

؛ دیـشک لوـط  اـھندز  فرح  اھدـمآوتفر و  اـھوگتفگ و  لاـسکی  زا  شیب  دـیاش  اـھهام ، دنتـشاذگ ؛ اـم  یارب  طورـش  طرـش و  یپردیپ  دـننک و  هدافتــسا  دنتــساوخ  تـصرف 

دندش و راکهبتسد  ام  یاھناوج  تساوخ . اھنآ  زا  ار  نیا  درک و  دامتعا  شدوخ  یاھناوج  هب  یمالسا  یروھمج  دندرکیم . رارکت  ار  ناشدوخ  تاعقوت  دندرکیمن ، ینیـشنبقع 

هتـشاد نوریب  زا  ییوگلا  هکنیا  نودب  دنروایب ؛ دوجو  هب  دننک و  دیلوت  لخاد  رد  ناشدوخ  ار  دصرد  تسیب  یهدـشینغ  مویناروا  اھنآ ، بجعتم  یاھمـشچ  لباقم  رد  دنتـسناوت 

، دنروشک رد  نادنمشناد  نامھ  نالا  هک   - ام ناناوج  ام ، نادنمشناد  ام ، نیصصختم  یروانف  یملع و  تکرح  تردق  تسا . یروجنیا  هلئـسم  درک ؛ هدزتریح  ار  اھنآ  دنـشاب !

راـبتعا یهیاـم  وربآ و  مھ  تسا ؛ روشک  یارب  گرزب  رایـسب  توق  یهطقن  کـی  نیا  بخ  درک ؛ نیگمـشخ  درک ، یبـصع  ار  نمـشد  دـنراد - روـضح  دـنروشک ، رد  ناـناوج  ناـمھ 

هب دندرک  لیدبت  اھیضعب  نھذ  رد  ناشدوخ ، مکارتم  هوبنا و  تاغیلبت  رد  دندمآ  تسا ، یلم  توق  یهطقن  کی  هک  ار  نیا  تسا . روشک  تفرشیپ  بجوم  لمع ، رد  مھ  تسا ،

ام یارب  یاهدیاف  هچ  تسا ، نانمشد  راشف  بجوم  تسا ، شلاچ  بجوم  تسا ، شنت  بجوم  روشک  یاهتسھ  یهلئسم  هک  دنتفگ  فعض ؛ یهطقن  نیرفآشلاچ و  یهطقن 

کی نیا  تسا ، یناور  راک  نیا  اھراک ؛ زا  یکی  نیا  دنریگب ؛ وا  زا  دننک ، بلـس  ار  توق  یهطقن  نیا  هکنیا  یارب  نیرفآشلاچ  یهطقن  کی  هب  دننکیم  لیدبت  ار  توق  یهطقن  دراد !

. دننک نیبدب  شدوخ  گرزب  یاھدرواتسد  هب  تبسن  ار  تلم  کی  هک  تسا  مھم  یاهشیر و  الماک  یناور  راک 

، تسین ناشدای  ام  یاھناوج  تسا . روشک  رد  تینما  داـجیا  بجوم  یکـشوم ، رادـتقا  نوگاـنوگ و  یاھکـشوم  تخاـس  تسا . یکـشوم  یهلئـسم  نیمھ  رگید ، لاـثم  کـی 

، لوفزد لثم   - هھبج یاھرھش  نارھت ! رھش  رد  دندشیم ؛ هتشک  اھناسنا  دشیم ، بارخ  اھهناخ  تخوسیم ! نمشد  یزورهنابش  یاھکشوم  شتآ  ریز  رد  نارھت  رھـش  نیمھ 

، میتشادن عافد  یهلیسو  میتشادن ، کشوم  ام  دیسریم ! نمشد  یاھکشوم  تسدرود ، یاھرھش  ات  یتح  دراد ؛ دوخ  یاج  هک  اھرھـش - یهیقب  شوش و  لثم  زاوھا ، لثم 

هد دنزب ، یکی  رگا  هک  دنادیم  نمشد  دنوشب . لیدبت  هقطنم  لوا  یکـشوم  تردق  هب  دناهتـسناوت  ام  ناناوج  زورما  مینک ! اشامت  میراذگب ، مھ  یور  ار  نامتـسد  میدوب  روبجم 

نمـشد اب  لخاد  رد  هنافـساتم  مھ  یاهدع  کی  دوشیم . زکرمتم  یکـشوم  یهلئـسم  یور  نمـشد  دـینیبب ؛ تسا . توق  یهطقن  تینما و  یهیام  کشوم ، سپ  دروخیم . ات 

.»؟ دراد یاهدیاف  هچ  اقآ   » هک دنوشیم  ادصمھ 

رادفرط یمالـسا  یروھمج  هکنیا  تسا . وربآ  یمالـسا  یروھمج  یارب  نیا  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  یللملانیب  یھاوختلادـع  یهلئـسم  اـم ، توـق  طاـقن  زا  رگید  یکی 

هقطنم رد  ار  یتسینویھـص  میژر  لـباقم  رد  تمواـقم  یورین  یمالـسا  یروھمج  تسا . وربآ  کـی  دـشاب ، نیطـسلف  تلم  رادفرط  هکنیا  تسا ؛ وربآ  دـشاب ، مولظم  یاـھتلم 

« يمالسا يروھمج  توق  طاقن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 17 
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یورین زا  یمالسا  یروھمج  دندرک ؛ تسرد  هیروس  رد  قارع و  رد  اھنیا - لاثما  هرصنلاھھبج و  شعاد و  مان  هب   - ار یرـضم  محازم و  لماوع  ار ، ینانمـشد  تسا . هدرک  تیوقت 

یضرا تیمامت  زا  عافد  تسا ، هقطنم  یاھروشک  لالقتسا  زا  عافد  نیا  تسا ؛ نیطـسلف  تلم  زا  عافد  نیا  تسا ؛ یھاوختلادع  نیا  درک ؛ تیامح  هقطنم  نیا  رد  تمواقم 

یفرعم دننکیم و  دومناو  دننکیم و  لیدبت  نیرفآشلاچ  یهلئـسم  کی  هب  یمالـسا ، یروھمج  تلاخد  ناونعهب  ار  توق  یهطقن  نیا  تسا . توق  یهطقن  نیا  تسا . اھروشک 

تبـسانم هب  نارھت  یاھنابایخ  رد  زور  کی  دنلوغـشم ؛ هنافـساتم  مھ  لخاد  رد  ناشلماوع  میراد . نمـشد  اب  ام  زورما  هک  تسا  یعـضو  نیا  دننکیم ؛ هیکت  نآ  یور  دننکیم و 

یریقح تادوجوم  دنتـسھ ، یدب  تادوجوم  لخاد ، رد  نمـشد  یناور  گنج  هب  ناگدننککمک  دـنداد . نانبل » هن  هزغ ، هن   » راعـش تسا ، نیطـسلف  زا  عافد  زور  هک  سدـق  زور 

. دراد یگدنکفارس  نیا  دنتسھ ؛

دننکیم غیلبت  لخاد  رد  یاهدع  کی  دنتـسھ و  نیا  لابند  یجراخ  یاھتلود  دننک ؛ لیمحت  روشک  رب  ار  ماجرب  زا  بویعم  لکـش  کی  هک  دنتـسھ  نیا  ددصرد  یناسک  مھ  زورما 

توق طاقن  زا  ام  هک  تسا  نآ  ددصرد  نمـشد  تسا ؛ مولعم  نمـشد  فدھ  تسا . نمـشد  عفن  هب  غیلبت  نیا  تسا ، غورد  نیا  اقآ ، هن  دـش ؛ دـھاوخ  گنج  دوشن ، نیا  رگا  هک 

نینچکی دوشب ؛ طلـسم  ام  یهدنیآ  ام و  تشونرـس  رب  ام ، تلم  رب  ام ، روشک  رب  دـناوتب  رتتحار  ات  میرادرب  تسد  نامدوخ  یلم  رادـتقا  رـصانع  زا  مینک ، رظنفرـص  نامدوخ 

. یناور راشف  نیا  تسا ؛ هداتسیا  تکرح  نیا  لباقم  رد  تلم  دناهدرک و  اھنآ  ار  یرکف 

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یاضف زورما  تسا . یزاـجم  یاـضف  تینما  یهلئـسم  درادـن ، دـیلوت  قنور  نیا  هب  یطبر  رگید  هک  روشک  لـخاد  رد  دـینک  اـفیا  شقن  دـیناوتیم  اھامـش  هک  یرگید  یهتکن  کـی 

یاـضف نیا  بخ ، تسا . یمیظع  عیـسو و  رایـسب  شرتسگ  کـی  یزاـجم  یاـضف  شرتسگ  تسین ؛ شیپ  لاـس  هد  شیپ و  لاـس  جـنپ  لـثم  رگید  مدرم ، یگدـنز  رد  یزاـجم 

الاح  - بخ امـش  دـنربیم . مدرم  ار  شررـض  مدرم ، یارب  دـشاب  نماان  اضف  نیا  هچنانچ  رگا  دراد . مھ  یگرزب  تارطخ  دراد ، مھ  یتارطخ  دراد ، یتاناکما  دراد ، یعفانم  یزاجم 

امـش یراکمھ  تقو ، نآ  هک  دینک  راک  دیوشب و  دراو  یدج  روط  هب  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  دیناوتیم  هنیمز  نیا  رد  دینکیم - ییاھراک  تسھ ، هک  مھ  اھنیا  دننام  اتف و  سیلپ 

. تسا مھم  قاچاق ، یهلئسم  دوب و  دیلوت  قنور  هب  طوبرم  هک  یلبق  یهیضق  نآ  رد  مھ  هیضق ، نیا  رد  مھ  هیئاضق ، یهوق  اب 

دیناوتیم مھ  امش  تسا . یزاجم  یاضف  یهلئسم  نیمھ  ذوفن ، یاھهار  زا  یکی  دنکیم و  ادیپ  ار  ذوفن  یاھهار  مھ  نمشد  میراد ؛ نمـشد  اھروشک ، زا  یلیخ  زا  رتشیب  ام 

. دیوشب دراو  یدج  تروص  هب  لماک ، روط  هب  هلئسم  نیا  رد  دینک ؛ افیا  دیناوتیم  یمھم  شقن  دینک ، افیا  شقن 

« يمالسا يروھمج  توق  طاقن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 18 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42512
http://farsi.khamenei.ir

