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

تـشاذگ رثا  مھ  ام  روشک  رد  رکفت ، نیا  تسا . ىگدنز  ىهنحـص  زا  نید  درط  نید و  زا  ىیادج  نرق  زا  ترابع  دشابىم ، برغ  ملاع  رد  ىملع  تاقیقحت  جوا  هک  مھدزون  نرق 

ىهدـیدپ نیا  دـندینادرگور . هیملع  ىاھهزوح  املع و  زا  مھ  هاگـشناد  دـندش و  نادرگور  هاگـشناد  زا  املع  دـش . هتـشاذگ  ىنید  ریغ  ىانبم  رب  اـم  هاگـشناد  ىلـصا  ىهیاـپ  و 

- ریغ و ال  ىنید - ىنھذ  لئاسم  هب  افرـص  ار  نید  ىاملع  اریز  تشاذگ ؛ رثا  وس  هیملع  ىاھهزوح  رد  تشاذـگ . رثا  وس  اھھاگـشناد  رد  مھ  هیملع و  ىهزوح  رد  مھ  رابترارم ،

مالسا و هقف  رد  لوحت  ترورـض  ىیارگلوحت و  حور  دنام و  هدیـشوپ  اھنآ  رظن  زا  ملع  ىاھتفرـشیپ  تشادھگن . ربخىب  جراخ  ىایند  تالوحت  زا  ار  اھنآ  درک و  روصحم  دودحم و 

هب دنتـسم  هعماج ، زاین  عفر  ىارب  هقف  تسا و  هتـشاد  دوجو  مالـسا  هقف  نید و  طابنتـسا  رد  یلوحت  نینچ  ىناھج ، میظع  تـالوحت  رد  هراومھ  هک  ىنید - ماـکحا  طابنتـسا 

کی هب  دـندنام و  ربـخىب  تسوـیپىم ، عوـقو  هب  هک  ىمیظع  تـالوحت  جراـخ و  ىاـیند  ثداوـح  ىگدـنز و  تیعقاو  زا  اـھهزوح  تفر . نـیب  زا  اـھهزوح  رد  تـسا - تنـس  نآرق و 

ىوزنم و ىتموکح - هقف  هصالخ  ىمالـسا و  عماوج  داصتقا  تموکح و  لیکـشت  داھج و  لـثم  هقف - ىلـصا  لـئاسم  دـندش . دودـحم  ىعرف  اـبلاغ  ىھقف و  لـئاسم  هلـسلس 

ىاھهزوح هب  هک  دوب  ىیهبرـض  نیا ، دـیدرگ . ىرتشیب  هجوت  ىگدـنز ، مھم  لئاسم  ثداوح و  زا  رود  اـبلاغ  عرفلا و  عرف  ىعرف و  لـئاسم  هب  دـش و  ایـسنم » ایـسن   » کورتم و

. دندرک رترود  ىگدنز  تالوحت  زا  ار  اھهزوح  دنتسناوت  هچرھ  زیمآتنطیش ، ىاھشور  تاغیلبت و  اب  درک و  هدافتسا  نیا  زا  مھ  اھتسایس  تسد  دمآ و  دراو  هیملع 

ون  / ١٣۶٩/٠١/٠١ لاس  لولح  تبسانم  هب  مایپ 

ىرکف و ىونعم و  ىحور و  روما  حالـصا  ىنورد و  لوحت  هب  ناسنا  ات  تسا  ىتصرف  دـشابىم  فداصم  تعیبط  ملاع  رد  لوحت  ىعون  اب  هک  ىـسمش  دـیدج  لاـس  رھ  لـیوحت 

رد هک  مینکىم  تساوخرد  لاعتم  ىادخ  زا  اعد ، نیا  رد  تسا . لوحت  نیمھ  سرد  میناوخب ، لاس  زاغآ  رد  ات  دناهداد ، میلعت  ام  هب  هک  ىفیرش  ىاعد  نیا  دزادرپب . دوخ  ىدام 

رد دوخ و  ىگدنز  رد  نورد و  رد  لوحت  نیا  ىارب  هک  میفظوم  ام  اما  تسادـخ ؛ راک  لوحت  داجیا  دـنک . داجیا  ار  ىکرابم  ىنوگرگد  لوحت و  ام ، ىناسفن  ىحور و  تیعـضو  لاح و 

. میرامگب تمھ  مینک و  شالت  مادقا و  ناھج ،

ون  / ١٣۶٩/٠١/٠١ لاس  لولح  تبسانم  هب  مایپ 

ىحور و روما  حالـصا  هب  دوخ و  ىنورد  لوحت  هب  ناسنا  هکنیا  ىارب  تسا  ىتصرف  دشابیم ــ  تعیبط  ملاع  رد  لوحت  ىعون  اب  فداصم  هک  ىـسمش ــ  دـیدج  لاس  رھ  لیوحت 

نابز اب  اعد و  نیا  رد  لاعتم  ىادـخ  زا  تسا . لوحت  نیمھ  سرد  میناوخب ، لاس  زاغآ  رد  دـناهداد  میلعت  ام  هب  هک  ىفیرـش  ىاـعد  نیا  و  دزادرپب . دوخ  ىداـم  ىرکف و  ىونعم و 

ىارب هک  میفظوم  ام  اما  تسا ؛ ادـخ  راک  لوحت  داجیا  دـنک . داجیا  ار  ىکرابم  ىنوگرگد  لوحت و  کی  ام ، ىناسفن  ىحور و  تیعـضو  رد  ام ، لاح  رد  هک  مینکیم  تساوخرد  اعد 

مینک . شالت  میرامگب و  تمھ  مینک و  مادقا  ناھج ، رد  دوخ و  ىگدنز  رد  دوخ و  نورد  رد  لوحت  نیا 

. تسا نیریـش  ىگدنز  تسا ، بوخ  ىگدنز  دنـشاب ، بوخ  اھناسنا  رگا  اھناسنا . رد  اھىتشز  اھىدب و  هب  ددرگیمرب  ىگدنز ، نتم  رد  ملاع و  رد  اھىتشز  اھىدب و  ىهمھ 

نایرج درک و  دھاوخ  ادیپ  ققحت  تسا ، نامحر  دنسپ  اضر و  دروم  هک  ىشور  اب  ىگدنز  روما  دشابن ، مکاح  ناسنا  لامعا  رب  ناسنا  ىنورد  ناطیش  ىناسفن و  ىاھاوھ  رگا 

اھناسنا اجرھ  دـنزاسیم . ىناشیرپ  درد و  جـنر و  اب  هارمھ  تشز و  ىناطیـش و  خـلت و  ار ، ملاع  ار و  ناھج  تیعقاو  ار و  ىگدـنز  نتم  هک  دنتـسھ  اھناسنا  نیا  تفای . دـھاوخ 

مینیبىم رگا  دمآ . دھاوخ  دوجو  هب  قیمع  یلوحت  مھ  اھنآ  ىگدنز  رد  دندروآ ، دوجو  هب  قیمع  یلوحت  دوخ  رد  اھناسنا  اجرھ  دش ؛ دـھاوخ  بوخ  مھ  ىگدـنز  دـندش ، بوخ 

رد اھناسنا و  دوجو  رد  ار  همھ  نیا  لماع  اپدر و  دیاب  دراد ، دوجو  یاىناطیش  تایصوصخ  اھهناشن و  ىخلت و  رقف و  ضیعبت و  ىتلادعىب و  ىتشز و  گرزب ، ىایند  نیا  رد  هک 

. میبایب اھناسنا  ىنورد  ناطیش 

هب ناطیـش ، تیمکاح  زا  توغاط و  تراسا  زا  میھدـب و  لوحت  ار  نامدوخ  ىگدـنز  هک  داد  ام  هب  لاـعتم  ىادـخ  ار  گرزب  تمعن  نیا  میدرک و  ادـیپ  ار  تصرف  نیا  ناریا ، مدرم  اـم 

تردـق اب  ات  تخیگنارب ، درک و  رومام  ام  نایم  رد  ار  اھنیرتھب  زا  ناگدـیزگرب ، زا  ناحلاص ، زا  ىاهدـنب  لاعتم  ىادـخ  مینک . لوحتم  ار  نامدوخ  ادـخ  نید  تیریدـم  تیمکاح هللا و 

اب ار  نامیاھلد  دناسانـشب ، ام  هب  ار  نمـشد  دیامن ، رادیب  ار  ام  تلم  دریگب ، راک  هب  ار  ام  ىاھورین  دنک ؛ تیادھ  نید  ىداو  تمـس  هب  ار  ام  ىنامحر ، ىهدارا  مزع و  اب  ىھلا و 

نیا رد  لوقعم  روسیم و  دـح  رد  ار  مالـسا  میتـسنات  هللادـمحب  میدرک و  ىط  ار  هار  نیا  هدـیزگرب ، گرزب و  حـلاص و  درم  نآ  ىربـھر  هب  ىھلا و  ددـم  هب  اـم  و  دـنک ؛ ناـبرھم  مھ 

ار هار  نیا  هک  میراد  هفیظو  ناریا  تلم  ام  دراد و  دادتما  زونھ  ىیاھن  لزنمرس  ات  هار  نیا  تسا . ىگرزب  تمعن  نیا  میشخبب . تیمکاح  نامدوخ  ىهعماج  رد  ىنامز ، ىهلـصاف 

. تسین ریذپناکما  نامدوخ ، سوفن  زا  ىقالخا  لیاذر  نتخیر  رود  اب  زج  ىنورد ، لوحت  اب  زج  ىنامحر ، ىھلا و  ىهدارا  اب  زج  نیا ، مینک و  ىط 

زا اھىجک ، زا  اھىتساک ، زا  مھ  اـم  تسا ــ  ىھلا  ترفغم  تمحر و  هاـم  هک  ناـضمر ــ  کراـبم  هاـم  ىهناتـسآ  رد  دورو  اـب  لاـس و  لوحت  اـب  هک  تسا  اـجب  بساـنم و  ردـقچ 

ىنعی اھىدب ، هب  ندرک  تشپ  ىنعی  ادخ ، هب  تشگرب  ىنعی  هبوت  رافغتسا و  مینک . رافغتسا  ىنعی  مینادرگرب ؛ ور  نامدوخ  دوجو  رد  نامدوخ و  نورد  رد  اھىدب  زا  اھىتشز ،

ىنورد حالصا  ادخ و  هب  تشگرب  رافغتسا و  هل . ـ ضف ـل  ضف یذ  کـل  توی ـ یمسم و  لجا  یلا  انـسح  اعاتم  ـم  کعت ـ می هیلا  اوبوت  مث  مکبر  اورف  ـ غتـسا نا ـ و  لوحت . داجیا  نیمھ 

هدنب و لاثما  هچ  اھرـشق ، ىهمھ  دنک . لزان  شیپ  زا  شیب  ام  رب  ار  دوخ  تزع  توق و  تکرب و  تمحر و  لضف و  لاعتم  ىادخ  هک  دـش  دـھاوخ  بجوم  ام ، دوخ  دوجو  رد  ناسنا 

داحآ هچ  و  میربب ، نیب  زا  نامدوخ  رد  ار  سوھواوھ  تیمکاح  مینک و  رظندـیدجت  نامدوخ  رد  میدرگرب و  نامدوخ  هب  دـیاب  نارگید  زا  شیب  ام  هک  دـنراد  ىتیلوئـسم  هک  ىناسک 

ماجنا دیاب  هک  دـنداد  ماجنا  بالقنا  هار  ادـخ و  هار  فلاخم  تھج  رد  ار  ىراک  هک  ىناسک  نآ  دـندرکن ، دـندرکیم و  بالقنا  ىارب  ادـخ و  ىارب  دـیاب  ار  ىراک  هک  ىناسک  نآ  مدرم ــ 

ىکچوک تیلقا  هچرگا  دـنراد ــ  رارق  دنتـشاد و  رارق  بالقنا  لباقم  رد  هک  ىناسک  ىتح  دـننک ؛ رافغتـسا  هدـش  رداص  هچنآ  زا  دـننک ، حالـصا  هتـشذگ  ار  هچنآ  اـھنیا  دـندادیمن ــ 

ىقب هللااشنا  هک  تسا  ىقاب  ىناسنا  ىھلا و  نادـجو  زا  ىاهیقب  ىاهیاـم و  اـھنآ  رد  زونھ  رگا  دنتـسھ ؛ ادـخ  ناگدـنب  مھ  اـھنآ  اـما  دنتـسھ ــ  ىمک  دادـعت  هچرگا  دنتـسھ ،

. دننک تیوقت  دوجو  ىهمھ  اب  ار  ىنآرق  ىھلا و  ماظن  نیا  ار و  ادخ  هار  دننک ، رظندیدجت  دوخ  راتفر  رد  تسا ،

یگنھرف  / ١٣۶٩/٠٩/١٩ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیا نالوئـسم  دوب و  ىگنھرف  زیچ  همھ  زا  شیب  رـصنع  کی  ماظن ، نیا  ىهدـنروآدیدپ  ربھر و  دـش و  ناینب  ىگنھرف  ىانبم  کی  رب  زاغآ  زا  ىمالـسا ، ىروھمج  ماظن  هکنیا  اـب 

ماجنا ىلیخ  ار  راظتنا  دروم  بولطم و  راک  نآ  ىگنھرف ، ىاھهنیمز  رد  هک  مینک  فارتعا  دـیاب  لاـحنیعرد  دـناهدوب ، روطنیمھ  هشیمھ  اـبیرقت  تدـم ، نیا  لوط  رد  مھ  ماـظن 

رطاخ نیمھ  هب  مینک . لوبق  دـیاب  ار  نیا  اقح  میراد ؛ ىراکمک  ام  ىگنھرف ، ىاھهنیمز  رد  اعومجم  هن ، دـشاب . لاوس  دروم  ىـصاخ  عمج  ای  ىـصاخ  سک  هکنیا  هن  میاهدادـن .

ىلاع ىاروش   » شمسا هک  روطنامھ  تسا و  راظتنا  دروم  ىگنھرف  شالت  همھ ، زا  شیب  دیاش  دنراد و  تاراظتنا  ىلیخ  همھ  ىروطنیا ، ىهعومجم  کی  زا  اعبط  هک  تسا 

. تسا راظتنا  دروم  ىگنھرف  بالقنا  تسا ، ىگنھرف » بالقنا 

هک تسا  دـیعب  دـنک ، هاگن  هلئـسم  هب  ىرگنفرژ  اب  ىـسک  هچنانچ  هلب ، مییوگب  رگا  تسا ؟ هدرک  ادـیپ  ار  مزال  لوحت  نآ  بالقنا ، ىهیحور  رکفت و  ىانبم  رب  هعماج ، گنھرف  ایآ 

، هد لوط  رد  هک  دـشابن  مھ  راظتنا  دـیاش  تسا . هدـش  ماجنا  ىگنھرف  لماک  لوحت  هک  درک  اعدا  دوشىمن  اـما  هدـش ؛ داـجیا  تارییغت  ىلیخ  هتبلا  دـیامن . لوبق  اـم  زا  ار  نیا 

دیاب تکرح  اما  تسین  ىفرح  دوش  ماجنا  لوحت  نیا  لاس ، هاجنپ  ای  لاس و  لھچ  لاس ، ىـس  لوط  رد  هک  دشاب  مزال  الثم  دوش و  ماجنا  ىگنھرف  لماک  لوحت  لاس ، هدزاود 

. دشاب تھج  نآ  هب 

. تسا راذنا  نآ ، ىهلیـسو  دندرک و  میـسرت  ار  اھنآ  توبن ، خیرات  لوط  رد  ناربمایپ  زین  میرک و  نآرق  هک  تسا  ىفادھا  تمـس  هب  مدرم  تیادھ  تیناحور ، ىـساسا  ىهفیظو 

رازھ نیا  لوط  رد  نید  ىاملع  میخف  ثاریم  دھاوخىم  هک  ىـسک  عضوم  رد  ام  ندناسرت . راذـنا و  هرـسحلا ؛ » موی  مھرذـنا  « ، » کموق رذـنا  نا  « ، » اریذـن نیملاعلل  نوکیل  »

ىنورد لوحت  اھلمع و  ندرک  صلاخ  اھیریگتھج ، اھریـسم و  حیحـصت  اھنھذ ، ندرک  نشور  اھلد ، ندرک  بلقنم  هب  دیاب  دھدب ، رارمتـسا  ار  مدرم  تیادھ  دـنک و  ظفح  ار  لاس 

ماجنا راذنا  ىهلیـسو  هب  گرزب ، دوصقم  نیا  تسا . راذنا  نامھ  نیا ، تسام . ىلـصا  ىهفیظو  نیا ، میرامگب . تمھ  ىمالـسا ، ىقیقح  قالخا  اب  ىعقاو  نموم  کی  هب  مدرم 

« ييارگلوحت  » 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 22هاگياپ  هحفص 1 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2234
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2281
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2281
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2391
http://farsi.khamenei.ir


. دریگىم

نویناحور  / ١٣۶٩/١٢/٢٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ىمالـسا و قالخا  مدرم ، قالخا  رگا  درک . دھاوخ  ادیپ  همادا  دبا  ات  تکرح  نیا  دندش ، رادروخرب  قیمع  لوحت  زا  مدرم  رگا  دـش . دـھاوخ  لوحتم  ایند  دـندش ، لوحتم  مدرم  رگا 

هچ اب  دورب . شیپ  ىیاغ  ىیاھن و  فادھا  ات  تکرح  نیا  دنک و  ادیپ  همادا  هار  نیا  میھاوخىم  ام  درک . دھاوخ  ادیپ  ققحت  تلم  نیا  ىهراب  رد  نآرق  ىاھهدعو  مامت  دش ، ىنآرق 

. نموم مدرم  اب  ىاهلیسو ؟

نویناحور  / ١٣۶٩/١٢/٢٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ات تکرح  نیا  دـنک و  ادـیپ  همادا  هار  نیا  میھاوخىم  ام  درک . دـھاوخ  ادـیپ  ققحت  تلم  نیا  ىهراب  رد  نآرق  ىاھهدـعو  مامت  دـش ، ىنآرق  ىمالـسا و  قالخا  مدرم ، قالخا  رگا 

. نموم مدرم  اب  ىاهلیسو ؟ هچ  اب  دورب . شیپ  ىیاغ  ىیاھن و  فادھا 

اھناسنا و سوفن  رد  ىعقاو  لوحت  داـجیا  ىارب  نید  دـیآىم  نآ  ىارب  نید  هک  ىعقاو  لوحت  نآ  دـناسر و  مدرم  حور  قاـمعا  هب  ار  ىمالـسا  قـالخا  نیا  ناـمیا و  نیا  دـیاب  سپ ،

ایند و رد  لاعتم  دنوادخ  هک  هچنآ  ادخ و  باذع  زا  مدرم  ندناسرت  زا  دیاب  مینکن . تلفغ  راذنا  زا  دیاب  دشاب . نیا  دیاب  ام  شالت  دریگب . ماجنا  دیآىم  سوفن  نیا  ىهیکزت  ریھطت و 

ماجنا مدرم  نتـشادھگن  نموم  ندرک و  نموم  ىارب  ام ، ناگرزب  اـیلوا و  اـیبنا و  هتـشذگ  رد  هک  ىـشور  هقیرط و  ناـمھ  مینکن ؛ تلفغ  تسا ، هدرک  هدـعو  ناراکدـب  ىارب  ترخآ 

. دندادىم

روشک  / ٢۵/١٣٧٠/٠۶ رسارس  یهعمج  یهمئا  رادید  رد  تانایب 

. دشاب تفرشیپ  لوحت و  لاح  رد  مئاد  روط  هب  هک  تسا  نیا  دراد ، هدھع  رب  ىگرزب  ىهفیظو  ىتقو  صوصخب  رمتسم ، راک  رھ  ىهدعاق 

یجراخ  / ١٣٧٠/١١/١۴ نانامھم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، رطاخ نیمھ  هب  تسا ؛ ىکی  بالقنا  نیا  تشونرـس  اب  هاگآ ، ناناملـسم  تشونرـس  نم  رظن  هب  منکیم . دـییات  میاتـسیم و  ار  ناریا  ىمالـسا  بـالقنا  نم  ىلیحزلا : بھو 

ىـصاخ ىللملانیب  عضاوم  هک  دراد  دوجو  ىداصتقا و ...  ماظن  دودـح ، ىارجا  باجح ، دـننام  ىیاھهدـیدپ  ىمالـسا ، تموکح  رد  دریگیم . تروص  نآ  هیلع  ىداـیز  ىاھهئطوت 

ناھج حطس  رد  ىمالسا » تاغیلبت  ىلاع  ىاروش   » لیکشت هنیمز ، نیا  رد  نم  رظن  هب  دریگیمن . تروص  اھنآ  هب  تبـسن  ىحیحـص  نییبت  ىلو  دوشیم ؛ هتفرگ  اھنیا  ىهرابرد 

ىهدنیآ ریسم  دینکیم و  میسرت  هنوگچ  ار  هدنیآ  قفا  دیئامرفب  ىلاعبانج  منکیم  شھاوخ  منکیم و  هدافتسا  منتغم  تصرف  نیا  زا  دشاب . اشگھار  ىدودح  ات  دناوتیم  مالـسا 

؟ دش دھاوخ  ىط  هنوگچ  ىمالسا  بالقنا 

نھذ رد  ىمالـسا  ىهعماج  زا  هک  ىریوصت  نآ  میھار . لوا  رد  ام  هک  میوگیم  امـش  هب  نم  درک . میھاوخ  هچ  دعب  هب  الاح  زا  درک ؛ میھاوخ  هچ  ادـعب  ام  هک  دـینکیم  لاوس  امش 

ىایند ىمالسا و  ىهعماج  ىمالسا و  تلود  تمس  هب  تکرح  هار  رس  رب  ار  عنام  مینکشب و  ار  ىراصح  کی  میتسناوت  ام  دراد . ىدایز  ىهلـصاف  ام  ىنونک  عضو  اب  تسا ، ام 

، ام ماما  دـننکیم و  تکرح  هناقداص  ام  مدرم  میدرک و  شالت  ام  هک  تسا  نیا  مییوگب ، ادـخ  نیب  نامدوخ و  نیب  میناوتیم  هچنآ  میتشادرب ؛ ىیاھمدـق  هتبلا  میرادرب . ىمالـسا 

نیرتمھم راک و  نیلوا  مینک . ىط  دیاب  ادعب  هچنآ  هب  تبسن  تسا  مک  ىلیخ  انئمطم  ملظم ، تیلھاج  نیا  ىانثا  رد  میدرک  ىط  هچنآ  اما  درب . شیپ  بوخ  درک و  ىربھر  بوخ 

گنج نارود  بالقنا و  میظع  ناجیھ  نیا  هچنآ  میتسھ . ىمالسا  ریغ  ىنالوط  ىاھتیبرت  زا  رثاتم  ام  تسا . اھناسنا  ىحور  ىونعم و  لوحت  تسا ، ام  ىور  شیپ  رد  هک  ىراک 

. تسا مزال  ىدایز  راک  دنک ، لوحتم  ار  رئامض  قامعا  هکىتقو  ات  دنکب و  ادیپ  قمع  نیا  ات  اما  دوب  اسآزجعم  هتبلا  داد ، ماجنا 

١٣٧٠/١٢/١۴ /  ( هر ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

بجاو تروص  هب  نکن  نکب و  طقف  ىمالسا ، مکح  دشاب . هتشاد  دوجو  مھ  ىمالسا  ماکحا  رتعیسو ، ىانعم  هب  ای  ىمالـسا ، ىاھراتفر  هک  تسا  نیا  هب  ىمالـسا  ىهعماج 

رد میورب . فرط  نیا  هب  دیاب  ام  دوشىم ؛ ام  تایناسفن  تایقلخ و  اھراتفر و  لماش  هک  تسا ، ىمالسا  ماکحا  وزج  مھ  هورکم  ىاھنکن  بحتسم و  ىاھنکب  هکلب  تسین ؛

. دنوشن هلاحتسا  دارفا  هتشذگ ، تابوسر  ای  هناگیب  تاقیرزت  نیا  رد  ات  دشاب ، هتشاد  دوجو  لوحت  تروریص و  دیاب  امئاد  ىمالسا  ىهعماج 

ماظن  / ١٣٧٢/٠١/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ىارب هک  دـھدیم  دای  ام  هب  مالـسا  دـنک . راوتـسا  میمرت و  ار  ىحور  ىداقتعا و  ىرکف و  ىاھهیاپ  هک  تسا  نیا  تلم ، رھ  تیقفوم  تلم و  رھ  تکرح  رد  ىلـصا  ساسا  هیام و 

ات ىمالـسا  عماوج  رد  صاخ  روط  هب  و  دوشن ، داجیا  هعماج  کی  نورد  رد  لوحت  نآ  ات  دـیایب ؛ دوجو  هب  ناسنا  نورد  رد  یلوحت  کـی  دـیاب  ترخآ ، اـیند و  ىاھفدـھ  رد  تفرـشیپ 

. دش دھاوخن  لح  ىمالسا  عماوج  تالکشم  دریگن ، رارق  تیعبت  هجوت و  دروم  میقتسم  طارص  هار و  نیرترب  ناونع  هب  ادخ  هار  دوشن و  انشآ  ادخ  اب  اھلد  هک  ىتقو 

نایوجشناد  / ٠٨/١٠/١٣٧۴ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ای دناهدوب و  ىناحور  اھنآ  ناربھر  ای  تسا ، هداتفا  قافتا  ناریا  رد  ىگرزب  لوحت  رھ  ىـسایس و  ىعامتجا و  ىهزرابم  ىحالـصا ، تکرح  رھ  فرط ، نیا  هب  شیپ  لاس  دـص  زا 

نیا دناهتـسناوتن  دـناهدرک ، شالت  تیناحور  هیلع  هچرھ  ریخا ، لاس  تصـش  لوط  رد  تیناحور  نانمـشد  تساـم . لـباقم  رد  خـیرات  تسا . هدوب  اـھنآ  ناربھر  وزج  تیناـحور 

ندش ىلم  هاش ، نیدلا  رـصان  نارود  تازایتما  وکابنت ، ىهیـضق  رد  دمآ . نوریب  گرزب  ىاملع  موقلح  زا  هطورـشم  ىادـن  نیلوا  تسا . خـیرات  نتم  نوچ  دـننک ؛ راکنا  ار  عوضوم 

ىتقو دنادىم . ار  خیرات  نیا  نمـشد ، تسا . هدوب  نینچ  زین  دش  ىمالـسا  ىروھمج  لیکـشت  ىمالـسا و  میظع  تضھن  هب  ىھتنم  هک  ىولھپ  میژر  اب  هزرابم  تفن و  تعنص 

راک دراد ، دوجو  دنـسرب ، تسایر  هب  تسین  نکمم  اوقت  اب  زج  هک  ىناسک  تسایر  صخـشم و  تیلوئـسم  تیزکرم و  اب  هدـش ، هتخانـش  تیناحور  نید و  مان  هب  ىتالیکـشت 

. دوشىم تخس  نمشد 

لاس ١٣٧۶  / ٠١/٠١/١٣٧۶ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

ىارب اتقیقح  دزاس ، هتـسارآ  ىقالخا  لیاضف  هب  ار  دوخ  دنک و  ىزاسکاپ  دوخ  نورد  زا  ار  ىقالخا  لیاذر  دناوتب  رگا  دروآ ؛ دوجو  هب  دوخ  رد  ىقالخا  لوحت  کی  دـناوتب  ىتلم  رگا 

نیا رد  هناتخبـشوخ  تساھناسنا . نورد  رد  ىتالوحت  نینچ  داجیا  ىارب  ىبھذـم  ىنید و  دایعا  هچ  ىلم و  داـیعا  هچ  داـیعا  نداد  رارق  اـساسا  دـیاش  تسا . دـیع  تلم  نآ 

هب هزور و  زاـمن و  هب  عوشخ و  روضح و  رکذ و  هب  هجوت  تداـبع ، نید و  هب  لاـبقا  تاـیونعم ، هب  لاـبقا  دـناهدرک . ىداـیز  ىاھتفرـشیپ  ىوـنعم ، ظاـحل  زا  اـم  تلم  ریخا ، ىاـھلاس 

ىقالخا لوحت  هک  تفگ  دوشب  دیاش  تسین . نیا  طقف  ىقالخا ، لوحت  ىلو  تسا ؛ هدش  عیاش  جـیار و  نامناناوج  صوصخب  ام ؛ تلم  نیب  رد  راگدرورپ  هب  برقت  قح و  تعاط 

رتتحار رتناسآ و  اھراک  ىهمھ  اھنآ  ىارب  هک  دنتـسھ  ناناوج  لوا  لوئـسم  لوا و  بطاخم  مھ  ىقـالخا  لوحت  باـب  رد  تھج ، نیمھ  هب  تسھ و  مھ  رتراوشد  تلم ، ىارب 

ىتـسودلوپ و هک  ىنارگ  ىاھدـنب  هب  اـیند ؛ ىاـھیگدولآ  فراـخز و  هب  ناـنآ  ىگدوـلآ  تسا . هدروـخنتسد  ملاـس و  ناـنآ ، ىاـھترطف  تـسا و  ىناروـن  ناـناوج ، ىاـھلد  تـسا .

هکلب اـھلاسنایم ، هتبلا  تسا . رتناـسآ  ناـناوج  رد  ىقـالخا  لوحت  اذـل  تسا ؛ رتمک  ىلیخ  دـنزىم ، ناـسنا  ىاـپ  رب  اـھزیچ  نیا  ىبلطتردـق و  ىبلطهاـج و  ىتسودـلام و 

دـب و ىهیحور  رھ  تشز ، قالخا  رھ  ار  ىقالخا  تلیذر  رھ  ناـسنا  هکنیا  ىنعی  ىقـالخا ، لوحت  دنـشاب . سویاـم  ناـشدوخ  رد  ىقـالخا  لوحت  ناـکما  زا  دـیابن  مھ  اـھلاسمک 

ىلددب دقح و  هک  ىاهعماج  رد  دنک . هتسارآ  ىقالخا ، ىاھییابیز  لیاضف و  هب  ار  نتـشیوخ  دراذگب و  رانک  تسا  ناسنا  دوخ  ىگدنامبقع  ای  نارگید  رازآ  بجوم  هک  ىدنـسپان 

، دنتامولعم داوس و  ىاراد  ىناسک  رگا  دنربن ؛ راک  هب  نارگید  راک  رد  هعدخ  نارگید و  اب  بلقت  نارگید و  ىارب  هئطوت  هار  رد  ار  رکف  نآ  دنرکفبحاص ، ىناسک  رگا  دشابن ، هنیک  و 

« ييارگلوحت  » 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 22هاگياپ  هحفص 2 
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هنیک مھ  هب  دنـشاب ، هاوخریخ  رگیدـکی  هب  تبـسن  هعماج ، کی  رد  ناـسنا  دارفا  ىهمھ  هکلب  دـنربن ؛ راـک  هب  مدرم  نانمـشد  هب  ندرک  کـمک  مدرم و  هب  ندز  ررـض  هار  رد  ار  نآ 

تسا ىقالخا  لوحت  نیا  دنھاوخن . ار  زیچ  همھ  هب  نتفای  تسد  دنھدن و  ناماسورس  ار  دوخ  ىگدنز  نارگید ، ىدوبان  ىاھب  هب  دنشاب ، هتشادن  دسح  دقح و  مھ  هب  دنزرون ،

. تسا هیضق  لقا  دح  و 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٧۶ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

ىوـنعم و لوـحت  ىزاـسون و  ماـگ  هک  ار  بـالقنا  مراـھچ  ماـگ  دـیاب  اـم  هک  متفگ  ناریا  تلم  ىهمھ  هب  تقیقح  رد  ناتـسزوخ و  زاوـھا و  زیزع  مدرم  هب  شیپ  ىدـنچ  نم  هـکنیا 

ار هعماـج  ىهمھ  ىقـالخا ، ظاـحل  زا  ناـسنا  هک  تسا  تخـس  ىلیخ  تسا و  رتراوـشد  اـھتکرح  ىهمھ  زا  تکرح  نـیا  اـنعم  کـی  هـب  هعماـج ، رد  مـیرادرب و  تـسا ، ىقـالخا 

، هدرتسگ قیمع و  ىقالخا  لوحت  کی  نودـب  ام  هک  تسا  نیمھ  رطاخهب  دـنک ، رقتـسم  هعماج  رب  ار  تایونعم  دزیرب و  رانک  ار  ىقالخا  لیاذر  دـشخبب و  لوحت  دـنک و  ىزاـسون 

ددصرد هک  ار  ىناسک  تلادـع ، دـنکىم . ىـضاران  رادمخز و  ار  ىاهدـع  تلادـع ، میھد . ماجنا  تسا ، مالـسا  رظن  دروم  هک  ىروطنآ  ار  ىعامتجا  تلادـع  تسناوت  میھاوخن 

هک ىسک  دسرن . ىیاج  هب  ناشتسد  هک  دنتسین  ىناسک  دننکىم ، ىـضارتعا  عقاوم  نیا  رد  هک  مھ  ىناسک  نآ  درادىماو . ضارتعا  هب  دناىمومع ، لاوما  زا  هدافتـساوس 

. دننکىم کمک  اھمدآ  روط  نیا  هب  مھ  ىجراخ  نانمشد  دنک . تسرد  هلئسم  دناوتىم  دراد ، تورث  تاناکما و 

جح  / ١٢/١٣/١٣٧۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هک ار  رگیدـکی  اب  دارفا  ىاھراتفر  هتبلا  راتفر . ىانعم  هب  هن  قالخا ، تسا ؛ قالخا  دـنکىم ، ادـیپ  رییغت  دوشىم و  حالـصا  همھ  زا  رترخآ  هک  ىزیچ  نآ  ىعامتجا ، لوحت  کـی  رد 

؛ تساھناسنا تایقلخ  تایقالخا و  دوشىم ، ضوع  رترید  همھ  زا  هک  ىزیچ  نآ  تسین . نآ  اـم  روظنم  نکیل  دوشىم ؛ ضوع  رید  مھ  نآ  دـنیوگىم ، قـالخا »  » نآ هب  اـفرع 

اھنیا دراد و ....  ترھـش  ىبلطتحار  هب  موق  کی  تسا ، فورعم  بصعت  هب  موق  کی  دـنراد : ىتایقلخ  ملاع ، فلتخم  ىاھعمج  هک  ىعمج ؛ تایقلخ  هچ  ىدرف ، تاـیقلخ  هچ 

. دوشىم ضوع  رید  ىلیخ  دراد ، دوجو  ىتشز  قالخا  تسھ و  ىموق  رد  لیبق  نیا  زا  ىدب  زیچ  رگا  دوشىم . ضوع  رید  ىلیخ 

جح  / ١٢/١٣/١٣٧۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

اھنآ زا  ریغ  دـناهداد ؛ داـی  همھ  هب  اـھام ، هب  نارگید ، هب  دـندلب و  اـملع  هک  ىیاھهتـسناد  تاـمولعم و  میھاـفم و  زا  میرذـگب  ـالاح  تسا . نیا  اـم  یراـک  ىهـبرجت  نـم ! نازیزع 

رگا دیشک ، طخ  ار  تیونعم  رود  رگا  درک ، رظنفرـص  انعم  زا  رگا  دنکیم ، تکرح  ىقیقح  لوحت  بالقنا و  حالف و  حالـص و  هار  رد  هک  ىتلم  کی  رگا  هک  تسا  نیا  ام  ىراک  ىهبرجت 

. درک دھاوخن  هدافتسا  مھ  ىدام  ىسایس و  تھج  رد  دربن ، تیونعم  زا  ار  دوخ  ىهرھب 

مدرم  / ١٣٧٧/٠٧/٢٩ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

لوحت اھناسنا  ىھلا ، ماظن  رد  تسا . نیمھ  رگید ، ىاھماظن  اب  ىھلا  ماظن  ىساسا  قرف  تسین . ىسایس  لوحت  افرص  دیآىم ، دوجو  هب  هک  یلوحت  نآ  ىمالسا ، ماظن  رد 

هک دینکىم  هظحالم  امش  رگا  ددرگىم . لیدبت  ىیادخ  ىناسنا و  ىالاو  ىاھوزرآ  هب  ىدام  ىاھوزرآ  دوشىم و  ىھلا  ىونعم و  ناسنا  ىدام ، ناسنا  دننکىم . ادیپ  ىونعم 

تیندم و ملع و  ایند  هب  دننک ؛ لوحتم  ار  ایند  ىدامتم  ىاھنرق  دنتـسناوت  دودعم  لاس  دنچ  نامھ  تکرب  هب  مالـسا  ردص  رد  ادخ  تیمکاح  هاتوک  ىهھرب  تکرب  هب  ناناملـسم 

، دننک داجیا  نآ  زا  دعب  ىاھنرق  اھلاس و  رد  ار  رشب  ىاھتفرشیپ  ىهنیمز  دنروآ و  دیدپ  ار  ىمالـسا  میظع  تیندم  نآ  دنـشخبب ؛ زیچ  همھ  قطنم و  انعم و  حور و  لقع و  رکفت و 

ناسنا هب  هتفای و  ىعقاو  لوحت  ادـخ ، اـب  طاـبترا  تکرب  هب  هک  ىقیقح  ناملـسم  مھ  زورما  تسویپ . عوقو  هب  مالـسا  ردـص  ملـسم  ناـسنا  رد  هک  تسا  یلوحت  نآ  رطاـخ  هب 

مھ ار  تایدام  دنک ، دابآ  دیاب  مھ  ار  ایند  ایندلا ؛ » نم  کبیـصن  سنت  و ال  : » هن دنک ؛ شومارف  ار  ىدام  ىنامـسج و  ىاھزاین  هکنیا  ىانعم  هب  هن  دـشاب  هدـش  لیدـبت  ىناحور 

ىونعم و ىاھنامرآ  هب  هک  دـنک  ادـیپ  ار  لوحت  نیا  دوشن و  رـصحنم  اھنیا  رد  اما  دـھد ؛ ناماس  دـیاب  مھ  ار  ىگدـنز  دربب ، شیپ  دـیاب  مھ  ار  ملع  دـشخبب ، تیفیک  ىتسیاـب 

لوحتم ار  تیناسنا  دراذـگب و  رثا  خـیرات  ىور  دراذـگب ، رثا  ایند  ىور  هکلب  دـھد ، ىرترب  تیفیک و  ار  دوخ  ىهعماج  طقف  هن  تسناوت  دـھاوخ  ددرگ  هتخابلد  ىھلا  گرزب  ىاھوزرآ 

ادخ اب  ار  ناشدوخ  ىونعم  ىبلق و  ىهطبار  مدرم  ام ، ىمالـسا  ماظن  رد  زورما  هک  تسا  نآ  راک  نیا  ىـساسا  ىهیاپ  هدـعاق و  داتفا . دـھاوخ  قافتا  نیا  ىھلا  لضف  هب  دـنک و 

. تسا ىمنتغم  ىاھتصرف  کربتم ، ىاھتصرف  بجر و  هام  تصرف  نیا  دنریگب و  ىرتشیب  سنا  ادخ  اب  دننک و  رتىوق 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٢٣ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

لوحت هک  تسا  یمالـسا  بالقنا  دـش ، عقاو  ام  روشک  رد  هچنآ  دوشیم . بوسحم  ولج  هب  تکرح  کی  تساھـشزرا و  هلـسلس  کی  ساـسارب  نیداـینب  لوحت  کـی  بـالقنا ،

ساسارب هک  یماظن  رد  هتبلا  دوب . تلم  نیا  روشک و  نیا  تفرـشیپ  تمـس  هب  مادـقا  کی  ولج و  هب  تکرح  کی  هعماج و  یگنھرف  یداـصتقا و  یـسایس و  ناـکرا  رد  یمیظع 

. تسا یمھم  رایسب  هطقن  نیا  میتفرگن . وگلا  برغ  قرش و  زا  ام  دمآ ، دوجو  هب  بالقنا 

ثحب دوبن ؛ حرطم  ییایفارغج  ینید و  یبھذـم و  بصعت  ثحب  میتسنادیم . تیرـشب  حـلاصم  فالخرب  طلغ و  ار  اھنآ  یاھماظن  هک  میریگب  وگلا  یناسک  زا  میتسناوتیمن  اـم 

یاھماظن هک  ییاھهیاپ  نینچمھ  درادـن -  دوجو  یتیوھ  نینچ  رگید  ایند  رد  زورما  هک  دوب -  هدـش  انب  اھنآ  رب  زور  نآ  یتسینومک  یقرـش  یاـھماظن  هک  ییاـھهیاپ  هک  دوب  نیا 

اھـشزرا نآ  زا  یرادقم  هب  هک  دوب  یرگید  یاھـشزرا  ام  یوگلا  میریگب . وگلا  اھنآ  زا  میتساوخیمن  میتسناوتیمن و  ام  اذـل  دوب ؛ یطلغ  یاھهیاپ  دوب ، هدـش  انب  اھنآ  رب  یبرغ 

. مدرک هراشا 

. دندوب یلطاب  یاھمیژر  نوچ  میتفرگن ؟ وگلا  یرادهیامرس -  یبرغ  میژر  یتسینومک و  یقرش  میژر  یناھج -  میژر  ود  نآ  زا  ارچ  اما 

...

؛ دوبن قـالخا  اـما  دوب ، ملع  برغ ، رد  یرتمھم . یاـھزیچ  نتـشادن  تمیق  هب  اـما  تشاد ، ییاـھزیچ  برغ  نوچ  میریگب ؛ وگلا  میتـسناوتیمن  میتـساوخیمن و  مھ  برغ  زا 

یرالاسهیامرـس تقیقح  رد  اما  دوب ، یرالاس  مدرم  یـسارکمد و  مسا  ناسنا ؛ تراسا  تعیبط و  بیرخت  اب  هارمھ  اـما  دوب ، هتفرـشیپ  یرواـنف  دوبن ؛ تلادـع  اـما  دوب ، تورث 

. تسا روطنیمھ  مھ  زورما  یرالاس ؛ مدرم  هن  دوب ،

...

. دشاب وگلا  تسناوتیمن  یبرغ  ماظن  تشاد . رارق  ناربمایپ  نیشناج  ینابر و  ملاع  کی  شسار  رد  دوب و  هدرک  مایق  شنازیزع  دوخ و  ناج  اب  هک  یتلم  یارب  هک  دوب  یعیبط 

. دندرک باختنا  ار  یمالسا  ماظن  مالسا ، اب  ییانشآ  رثارب  ام  مدرم  میتفرگ و  مالسا  زا  ار  وگلا  ام  میتفرگ ؛ یبرغ  یاھمیژر  زا  هن  یقرش و  یاھمیژر  زا  هن  ار  وگلا  ام  سپ ،

...

لابند دوب و  هداتفا  اج  اھشزرا  هلسلس  کی  مدرم  یارب  دندوب . هدرک  یدایز  یاھراک  نایھاگشناد -  الضف و  نویناحور ، املع ، زا  یبھذم -  نارکفنشور  ریخا ، یاھهھد  نیا  رد 

. دندوب اھنآ 

...

... دندوب یضاران  رازیب و  ینامیایب  یرابودنبیب و  یکلسم و  یرھرھ  زا  مدرم  تسا . نامیا  لوا ، شزرا 

... تسا یرادنید  یدعب ، شزرا 

... تسا نارادمامز  حطس  رد  لمجت  فارسا و  زا  یرود  رگید ، شزرا 

... تسا نارادمامز  یقالخا  ینید و  تمالس  رگید ، شزرا 

... دوب اھشزرا  زا  رگید  یکی  هلضاف ، قالخا  جاور 

« ييارگلوحت  » 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 22هاگياپ  هحفص 3 
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... دوب بالقنا  یاھشزرا  زا  یکی  مھ  نایب  رکف و  یدازآ 

... تسا یگنھرف  یداصتقا و  یسایس و  لالقتسا  اھشزرا ، زا  رگید  یکی 

ضرع هک  لیبق -  نیا  زا  ییاھشزرا  هک  نیا  زا  دوب  ترابع  نآ  دوب ؟ هچ  دنک ، راوتـسا  تکلمم  نیا  رد  اھنرق  زا  دعب  ار  یمالـسا  یانب  نیا  عیفر و  یانب  نیا  تسناوت  هک  یزیچ  نآ 

... دیآ دوجو  هب  اھشزرا  نیا  ساسارب  ملاع  زا  هقطنم  نیا  رد  ینیون  یگدنز  دشاب و  دیدج  ماظن  یانب  هیاپ  میدرک - 

، میشاب هتشادن  لوبق  ار  اھیضعب  میشاب ، هتشاد  لوبق  ار  اھنیا  زا  یضعب  رگا  دوش . هتفریذپ  اجکی  الوا  دیاب  تسا ، یمالـسا  ماظن  هیاپ  تسھ و  هعماج  رد  هک  ییاھـشزرا  نیا 

نیا هیاپ  رب  تسولج . هب  نتفر  لوحت و  تکرح و  بالقنا ، دوخ  ایناث  دـش . دـھاوخن  لصاح  دوصقم  میھدـن ، تیمھا  یـضعب  هب  میھد ، تیمھا  یـضعب  هب  رگا  تسا . صقان  راـک 

. دسرب هجیتن  هب  دناوتب  ات  درادرب  دیدج  مدق  کی  دنک و  حالصا  ار  طلغ  یاھشور  زورهبزور  دیاب  دورب . ولج  هب  دنک و  ادیپ  لوحت  دنک ، تکرح  دیاب  هعماج  اھشزرا 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٢٣ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

ققحت دیاب  بالقنا  نامز ، لوط  رد  اما  تسا ؛ یعفد  تسا ، یـسایس  ماظن  رییغت  هک  بالقنا  هلحرم  کی  تسا . یجیردت  رما  کی  تسین ؛ یعفد  رما  کی  بالقنا  نم ! نازیزع 

یاھراک دیدج ، یاھھار  زورهبزور  دنک و  ادیپ  لوحت  تسا ، هدرکن  ادیپ  لوحت  هدنام و  بقع  هک  ییاھـشخب  نآ  هک  تسا  نآ  هب  ققحت  نیا  تسا ؟ هنوگچ  ققحت  نیا  دـنک . ادـیپ 

فدـھ تمـس  هب  تردـق  اب  طاشن و  اب  دـناوتب  تلم  نآ  ات  دورب ، شیپ  دـیایب و  دوجوهب  هعماج  رد  اھـشزرا  نآ  هیاـپرب  بوچراـچ و  رد  دـیدج ، یاھـشور  دـیدج و  یاـھرکف  دـیدج ،

. تفر ولج  هب  درک و  تکرح  دیاب  تسا ؛ طلغ  مھ  نداتسیا  اما  تسا ؛ تراسخ  درگبقع ، تسا ؛ طلغ  تشگرب ، دنک . تکرح  شدوخ 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٢٣ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

لوحت نیناوق ، هعماج . یگدـنز  هب  طوبرم  قطانم  همھ  رد  تساجک ؟ رد  ولج  هب  تکرح  نیا  دـیایب و  دوجوهب  دـیاب  مییوگیم  هک  یلوحت  نیا  تساجک ؟ رد  اھتفرـشیپ  نیا  اما  و 

یملع و ماظن  رد  ددرگ . لصاح  تفرـشیپ  دریگ و  تروص  لوحت  یتسیاـب  زورهبزور  مدرم ، یمومع  قـالخا  رد  گـنھرف و  رد  دوش . رتلماـک  رتھب و  زورهبزور  دـیاب  دـنکیم و  ادـیپ 

زورهبزور نیبنشور ، عاجـش و  رکف و  اب  یاھناسنا  یتسیاب  هیملع ، یاھهزوح  رد  یتح  روشک ، هرادا  تموکح و  روما  رد  رنھ ، رد  یداصتقا ، یاـھتیلاعف  رد  روشک ، یـشزومآ 

. دننک لابند  ار  دیدج  یاھنامرآ  دیدج و  یاھرکف  دیدج ، یاھراک  دیدج ، یاھشور 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٢٣ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

مھ یندش  مامت  دوشیم و  زورهبزور  لماک و  بالقنا  کی  بالقنا ، تقو  نآ  دنروآ . دوجوهب  ار  تالوحت  دـنورب و  شیپ  اھـشزرا  نامھ  بوچراچ  رد  تساھـشزرا . نامھ  ساسا ،

تفرـشیپ و فلتخم ، یاھـشخب  رد  هک  دید  دـھاوخ  دـنک ، هاگن  روشک  هب  ناسنا  رگا  رابکی ، لاس  تسیب  لاس ، هد  رھ  ینعی  تسین ؛ مھ  یندـش  مامت  لماکت ، نیا  تسین .

. تسا هدش  داجیا  یقرت 

تسرد دنراذگریثات ، یـسایس  یاھتیلاعف  هنیمز  رد  هک  یرـصانع  صوصخب  دننک . هجوت  تاکن  نیا  هب  رتشیب  ناناوج  هک  دھاوخیم  ملد  دش . مزال  اجنیا  رد  رـصنع  هس  سپ ،

. دوش تسارح  اھنآ  زا  تدشهب  دـشاب و  هجوت  دروم  تسا ، هدـمآ  دـیدپ  اھنآ  ساسارب  بالقنا  هک  ییاھـشزرا  هکنیا  یکی  تسا : یـساسا  اجنیا  رد  رـصنع  هس  دـننک . هجوت 

هجوت یرادنید  هب  ای  دنکن ؛ هجوت  یرادنید  هب  اما  دنک ، هجوت  یداصتقا  یگنھرف و  یسایس و  لالقتـسا  هب  یکی  هک  دشابن  روطنیا  دننیبب . مھ  اب  ار  اھـشزرا  نیا  هک  نیا  مود 

همھ هب  دـیاب  دریگیم . ماجنا  صقان  راک  دـشاب ، روطنیا  رگا  دـنکن . هجوت  مدرم  نامیا  نید و  ظفح  هب  دـنک ، هجوت  نایب  رکف و  یدازآ  هب  اـی  دـنکن ؛ هجوت  رکف  یدازآ  هب  اـما  دـنک ،

. دنھد رارق  تسارح  تظافح و  دروم  ار  اھنآ  همھ  دـننک و  هجوت  اھـشزرا  نیا  مامت  هب  دـیاب  هک  دنتـسھ  یتموکح  یاھھاگتـسد  همھ ، زا  رتالاب  دوش . هجوت  اھـشزرا  هعومجم 

، یگنھک دھدب . تسد  زا  ار  شدوخ  ییآراک  اھشزرا  دیآ و  دوجوهب  یگنھک  رجحت و  دومج و  هک  دوشیم  بجوم  توکس  نوکـس و  دوکر و  تسا . ولج  هب  تکرح  موس ، رـصنع 

هب نآ  زا  اـعوسات  زور  رد  نم  هک  تسا  یناـمھ  وـلج ، هب  تکرح  نیا  دـشاب . وـلج  هب  تکرح  تفرـشیپ و  دـیاب  دـیاین ، دوـجوهب  یگنھک  دـنھاوخب  رگا  تسا . یناریو  شاهلاـبند 

هب تسا . یساسا  لوصا  نآ  نیا ، دش . دھاوخ  یماکان  راچد  هعماج  دشابن ، بالقنا  یاھشزرا  ساسارب  یروآون  تفرشیپ و  تاحالصا ، رگا  مدرک . ریبعت  یبالقنا » تاحالصا  »

. مینک لابند  مامت  تیدج  اب  ار  ولج  هب  تکرح  لوحت و  اھشزرا  بوچراچ  رد  میوشن ، لئاق  ضیعبت  اھشزرا  رد  مینک ؛ هجوت  اھشزرا 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٢٣ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

هجوت اھشزرا  هب  دنتسھ  دارفا  یـضعب  دننکیمن . هجوت  رگید  یـضعب  هب  اما  دننکیم ، هجوت  نکر  هس  نیا  زا  یـضعب  هب  هک  دنتـسھ  یناسک  هعماج  رد  یعیبط  روطهب  هتبلا 

تیاعر هب  اما  دننکیم -  تبحـص  یروآون  رییغت و  زا  دننکیم -  ادیپ  هجوت  تفرـشیپ  لوحت و  هب  سکعب ، مھ  یـضعب  دننکیمن . ادیپ  هجوت  لوحت  تفرـشیپ و  هب  اما  دـننکیم ،

کی دوشیم . لوحت  رییغت و  تفرـشیپ و  هلاسم  دوشیمن ؛ اھـشزرا  هلاسم  ناشلوا ، هلاسم  اما  دنراد -  مھ  لوبق  دنرادن -  لوبق  هکنیا  هن  دننکیمن . ار  مزال  هجوت  اھـشزرا 

هجوت رتشیب  مدرم  نامیاو  نیدـت  هلاسم  هب  یکی  اھـشزرا ، هنیمز  رد  تساھـشزرا . ظفح  ناشلوا  هلاسم  اما  دنـشاب ، هتـشادن  هدـیقع  لوحت  هب  هکنیا  هن  سکعب ، مھ  هدـع 

قالخا هلاسم  هب  یکی  دنکیم ؛ ادیپ  یرتشیب  هجوت  یدازآ  هلاسم  هب  یکی  دـنکیم ؛ هجوت  رتشیب  اھتردـق  فرـصت  دـنمک  زا  روشک  لالقتـسا  هلاسم  هب  یکی  دـنکیم ؛ ادـیپ 

شخب کـی  هب  هدـع  کـی  رگا  اـما  دـننک ؛ هجوت  ازجا  همھ  هب  همھ  هک  تسا  نیا  شرتھب  درادـن . مھ  یلاکـشا  هک  تسا  یعیبط  یرما  نیا  هتبلا  دـنکیم . ادـیپ  یرتشیب  هجوت 

اھنیا دنھدیم ، تیمھا  اھشزرا  هب  هعماج  رد  هک  یناسک  دنشاب . مھ  لمکم  دنناوتیم  اھنیا  بوخ ، رایـسب  دندرک ؛ ادیپ  هجوت  رگید  شخب  کی  هب  هدع  کی  دندرک ، ادیپ  هجوت 

ادـیپ هجوت  اھـشزرا  هب  هک  دـنوش  یناسک  لمکم  دـنھدیم ، تیمھا  تفرـشیپ  لوحت و  هب  هک  یناسک  دـنھدیم . تیمھا  تفرـشیپ  لوحت و  هب  هک  دنتـسھ  یناسک  لمکم 

. دننکیم

هک دنزاتب  دنراد ، هجوت  رتشیب  لوحت  هب  هک  یناسک  هب  دنراد ، هجوت  رتشیب  اھشزرا  هب  هک  یناسک  تسا  نکمم  تسین . مھم  فالتخا  نیا  اما  دیآیم ، دوجو  هب  فالتخا  هتبلا 

هب یلو  دـننکیم ، هجوت  رتـمک  لوحت  هب  هک  یناـسک  هب  دـنھدیم ، یرتـشیب  تیمھا  لوحت  هب  هک  یناـسک  نآ  اـی  دـینکیم ؛ یمارتـحایب  ییاـنتعایب و  اھـشزرا  هب  اـمش 

تسا نکمم  ای  تسھ و  هعماج  رد  اھنیا  دینکیم . جیورت  ار  ییاتسیا  دیرادن و  ییانتعا  نتفر  ولج  هب  یقرت و  تفرـشیپ و  هب  امـش  دنیوگب  دننکیم ، یرتشیب  هجوت  اھـشزرا 

روطهب همھ  تساھـشزرا -  نیا  بوچراچ  رد  تکرح  اھـشزرا و  هک  ار -  ساسا  هک  یتقو  دننک . لوبق  لمحت و  ار  رگیدمھ  دیاب  تسین . مھم  درادـن و  یلاکـشا  اما  دـیایب ؛ شیپ 

. دوشب دیابن  اوعد  دنکیمن . ادیپ  یتیمھا  نادنچ  دننکیم ، هجوت  رگید  شخب  هب  رتشیب  دننکیم و  هجوت  شخب  کی  هب  رتمک  هدع  کی  الاح  هک  نیا  دنراد ، لوبق  یلک 

یمالـسا و هعماج  یلک  تیوھ  دـیھد ؛ لیکـشت  ار  یمومع  تدـحو  کی  مھ  اـب  دـنناوتیم  تسین . هدـننک  نییعت  زرم  کـی  یعقاو و  زرم  کـی  دراد ، دوجو  اـھنیا  نیب  هک  یزرم 

. تفر دھاوخ  شیپ  الاب و  هدنرپ  دنک ، تکرح  بوخ  هدنرپ  کی  لاب  ود  رھ  رگا  هدنرپ . کی  لاب  ود  ینعی  حانج ، ود  دننک . لمع  حانج »  » ود لثم  عقاو  رد  دنھد و  لیکشت  ار  یبالقنا 

هبور تفرـشیپ و  لوحت و  هتـسبلد  دنبیاپ و  هک  مھ  یناسک  دنـشابن -  انتعایب  مھ  لوحت  هب  هتبلا  دننک -  ظفح  بوخ  ار  یدـنبیاپ  نیا  رگا  دنیاھـشزرا ، هب  دـنبیاپ  هک  یناسک 

لمع هعماـج  عـفن  هب  حاـنج  ود  رھ  درب و  دـھاوخ  دوـس  ود  رھ  زا  هعماـج  دنـشاب -  هتـشاد  هجوـت  مھ  اھـشزرا  هب  هتبلا  دـننک -  ظـفح  ار  نیا  رگا  دـنلیدبت ، رییغت و  نتفر و  وـلج 

. دنشاب بوخ  دنناوتیم  دنشخبیم و  ققحت  اھشزرا  هیاس  رد  ار  تفرشیپ  دننکیم و  لیمکت  ار  بالقنا  عقاو  رد  درک و  دنھاوخ 
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هقف رد  یساسا و  نوناق  رد  هک  تسا  یزیچ  دنک ، اھنآ  همھ  لاح  لماش  ار  تفرشیپ  اھهنیمز  همھ  رد  دھد و  رارق  رظن  دروم  ار  اھشزرا  نیا  همھ  دناوتیم  هک  یزیچ  نآ  هتبلا 

. دربب شیپ  ار  اھراک  دناوتب  وا  تیادھ  هراشا و  تشگنا  هک  دشاب  هتشاد  روضح  هعماج  رد  یسانشنامز  لداع  هیقف  کی  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هدش  ینیبشیپ  ام 

هک ار  هچنآ  دنناوتن  دنشابن و  انشآ  نیداب  اما  دنشاب ، یبوخ  یاھمدآ  تسا  نکمم  یضعب  دسانـشب . ار  یمالـسا  یاھـشزرا  نید و  یاھـشزرا  هک  نیا  یارب  دشاب ؟ هیقف  ارچ 

. دشاب هیقف  دیاب  سپ ، دنشاب . هتشادن  مھ  یضرغ  دننک و  هابتشا  تسا  نکمم  دننک . کرد  تسرد  تسا ، ینید  میھافم  ثیدح و  تنس و  نآرق و  دافم 

« ييارگلوحت  » 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 22هاگياپ  هحفص 4 
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رکف هب  دـشاب ، شدوـخ  یاـیند  رکف  هب  دـشاب ، شدوـخ  رکف  هب  رگا  وا  تفر . دـھاوخ  تسد  زا  ارجا  تنامـض  دـنک ، فـلخت  هفیظو  زا  وا  رگا  هـک  نـیا  یارب  دـشاب ؟ لداـع  دـیاب  ارچ 

تلادع زا  رگا  اذـل  دـنام . دـھاوخن  یقاب  ماظن  نیا  تمالـس  یارب  مزال  تنامـض  نآ  تقونآ  دـشاب ، دنـسم  ظفح  رکف  هب  دـشاب ، یبلطتردـق  رکف  هب  دـشاب ، شدوخ  ییوجماک 

. تسا لوزعم  شدوخ  دنک ، لزع  ار  وا  یسک  دشاب  مزال  هک  نیا  نودب  داتفا ،

اھهلیح و ات  دسانـشب ، ار  نمـشد  ات  دشاب ، سانـش  نامز  دیاب  دروخ . دـھاوخ  بیرف  دسانـشن ، ار  ایند  دـشابن و  سانـش  نامز  رگا  هک  نیا  یارب  دـشاب ؟ سانـش  نامز  ارچ 

نوناـق رد  مزـال ، یاـھراک  زاـس و  نیا  دـھد . ماـجنا  دـنیبب و  کرادـت  ار  نآ  تسوا ، تیلووسم  هفیظو و  همزـال  هک  ار  هچنآ  اھدـنفرت  لـباقم  رد  دـناوتب  اـت  دسانـشب ، ار  اھدـنفرت 

. تسا بولطم  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  تسا . هدش  ینیبشیپ  یساسا 
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رگیدمھ دننکیم -  هجوت  تفرشیپ  لوحت و  هب  یـضعب  دننکیم ، هجوت  اھـشزرا  هب  رتشیب  یـضعب  هک  مدرک -  ضرع  نم  هک  ییاھحانج  نآ  ام ، یعامتجا  ماظن  رد  زورما  هتبلا 

هب دنناوتیم  تسھ . مھ  دـیفم  هکلب  تسین ، رـضم  طقف  هن  حانج  ود  دوجو  دـننک ، لمحت  دـننکیم ، لمحت  زورما  هک  هچنآ  زا  رتشیب  ار  رگیدـمھ  رگا  دـننکیم ! لمحت  رتمک  ار 

، شخب نیا  هب  یاهدـع  دـشن و  مھ  رگا  اما  دـننک . لـمع  دنـشاب و  هتـشاد  هجوت  مزـال  یازجا  همھ  هب  همھ  هک  تسا  نیا  بولطم  دنـشاب . رگیدـکی  لـمکم  دـننک و  کـمک  مھ 

. دننکن ینمشد  رگیدکی  اب  لقاال  دندرک ، هجوت  شخب  نآ  هب  مھ  یاهدع 
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لوحت و دننکیم و  هجوت  اھـشزرا  هب  هک  ییاھنآ  دنکیم . دـیدھت  ییاھرطخ  ار  هیـضق  فرط  ود  رھ  دوش . هجوت  اھرطخ  هب  هک  تسا  نیا  مھم  دراد . دوجو  اجنیا  رد  ییاھرطخ 

رارق لوا  هـجرد  رد  ار  اھـشزرا  دـننکیم و  هجوـت  رییغت  لوـحت و  هـب  هـک  ییاـھنآ  دنـشاب . بـقارم  دـیاب  دـنکیم ؛ ناشدـیدھت  رجحت  رطخ  دـنریگیم ، هدـیدن  ار  تفرـشیپ  رییغت و 

راچد مود  هورگ  ادابم  دوش . رجحت  دومج و  راچد  لوا  هورگ  ادابم  دنشاب . بظاوم  دیاب  فرط  ود  رھ  دنـشاب . بقارم  دیاب  مھ  اھنیا  دراد ؛ دوجو  ناشیارب  فارحنا  رطخ  دنھدیمن ،

یتدحو نامھ  اب  هک  دشاب  یاهعماج  دناوتیم  هعماج  تقونآ  دنشاب ، هتشاد  ار  هجوت  نیا  هورگ  ود  رگا  دوش . اھشزرا  ساسا  نافلاخم  نمشد و  یارب  یزاسهنیمز  فارحنا و 

. دربب شیپ  هتفرگ ، رظن  رد  وا  یارب  مالسا  هک  یایلاعت  لماکت و  تمس  هب  ار  شدوخ  یگدنز  تسا ، مزال  رظن و  دروم  هک 
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ذوفن رطخ  نآ  تسیچ ؟ نآ  دراد . دوجو  مھ  نیا  زا  رتـگرزب  رطخ  اـما  دـنوش . رطخ  راـچد  دـننک و  تلفغ  ناـشدوخ  فرط ، ود  حاـنج و  ود  هک  نیا  زا  دـش  تراـبع  رطخ ، کـی  سپ 

یلوـحت هنوـگرھ  اـب  دـیآیم و  ییارگشزرا  ناوـنع  هب  فرط  نآ  زا  دـنکیم : ذوـفن  فرط  ود  رھ  زا  نمـشد  کـی  یھاـگ  دـننک . ذوـفن  یدارفا  تسا  نکمم  فرط  ود  رھ  زا  تسا .

لوحت و رییغت و  ناونع  هب  تسا ؛ هیـضق  فرط  نیا  رتکانرطخ ، نیا  زا  دنادرگرب . ار  یبالقنا  تکرح  دھاوخیم  دـنکیم و  تفلاخم  مھ  هتفر  یاھھار  اب  یتح  دـنکیم ؛ تفلاخم 

لابند دنایبرغ ؛ یرالاسهیامرـس  نامھ  راچد  دنفلاخم ؛ یعامتجا  تلادع  لصا  اب  مدرم و  نیدت  لصا  اب  مالـسا و  لصا  اب  اھـشزرا و  ساسا  اب  هک  دنیایب  یناسک  تفرـشیپ ،

، حالـصا مان  هب  تفرـشیپ ، مان  هب  رییغت ، مان  هب  لوحت ، مان  هب  اھنیا  دنرواین ! نابز  هب  ولو  دـنفلاخم ، مھ  نید  مان  اب  دـنفلاخم ؛ یتاقبط  ضیعبت  عفر  لصا  اب  دـنانتخود ؛ هسیک 

، دننک ذوفن  هعماج  یداصتقا  هندب  رد  هبیرغ  هناگیب و  یاھمدآ  هنوگنیا  رگا  دننک . ذوفن  هعماج  یداصتقا  هندب  رد  تسا  نکمم  اھنیا  دننک . یرادنادیم  دنوش و  نادیم  دراو  دنیایب 

ذوفن یگنھرف  زکارم  رد  دنیایب  هک  تسا  نیا  رتکانرطخ  نآ  زا  اما  دشاب . نیما  یاھناسنا  تسد  دـیاب  تسا و  مھم  هعماج  رد  تورث  لام و  داصتقا و  نوچ  تسا ؛ کانرطخ  هتبلا 

ادـص و تاعوبطم و  هنحـص  رد  هک  دـتفیب  قاـفتا  یزیچ  ناـمھ  دـنریگب . راـیتخا  رد  دـننک و  هضبق  ار  مدرم  حیحـص  ریـس  طـخ  مدرم ، یاـھرواب  مدرم ، ناـمیا  مدرم ، نھذ  دـننک ؛

هب اھنیا  تساھرادهیامرـس ، تسد  رد  ایند  یربخ  یروتارپما  یللملانیب  یاھنویزیولت  اھویدار و  هک  نانچمھ  یرالاسهیامرـس . ینعی  دـتفایم ؛ قافتا  برغ  یاـیند  یاـمیس 

نآ یاھهناشن  نیا ، زا  لبق  لاس  دنچ  هدنب  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دنراذگب . رثا  دنھاوخب  یگنھرف  قیرط  زا  دننک و  فرـصت  مھ  ار  یگنھرف  زکارم  دنیایب و  ام  روشک  لخاد 

! درادن دوجو  یگنھرف  مجاھت  الصا  دنتفگ  دندرک و  راکنا  ار  شلصا  مھ  یضعب  دنتفریذپ ، یضعب  متفگ . ار  یگنھرف » مجاھت   » مدرک و هدھاشم  رانک  هشوگ و  رد  ار 
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هب یمالسا  ماظن  لوحت  ینعی  اھنآ ، رظن  دروم  لوحت  تسیچ ! اھنآ  رظن  دروم  لوحت  هک  تسا  مولعم  دننزب ؛ لوحت  زا  مد  اھشزرا ، ساسا  هب  داقتعا  مدع  اب  دنیایب  یناسک  رگا 

یضعب الاح  میسانشیم . مھ  ار  اھنیا  زا  یضعب  ام  اقافتا  یمالسا ! هقف  فذح  مالسا و  تقیقح  فذح  مالـسا ، مان  فذح  ینعی  اھنآ ، رظن  دروم  لوحت  یمالـسا ! ریغ  ماظن 

اج مدرم  تعامج  یالبال  رد  ار  ناشدوخ  دنتـسناوت  مھ  دـعب  دـندروآ ؛ الاب  مارح  تشوگ  دـندیرچ و  دـندروخ و  میژر  نآ  رد  هک  دناهتـشذگ  میژر  یاھهدـنامسپ  اھهلافت و  زا  هک 

شیب هک  دندوب  یھاگتسد  روج  ملظ و  هلمع  هک  یناسک  نامھ  دننک ؛ یسارکمد  یرالاس و  مدرم  یدازآ و  یاعدا  دننک و  دنلب  رس  دننک و  هزات  یـسفن  دنناوتب  الاح  دننزب و 

دنیایب دـندرک ، راک  میژر  نآ  یارب  دوجو  یهمھ  اب  هک  یناـسک  نیمھ  ـالاح  دوبن ؛ لاـس  هاـجنپ  نآ  رد  یرـالاس  مدرم  هرذ  کـی  دـندرک و  تموکح  تکلمم  نیا  رب  لاـس  هاـجنپ  زا 

، دـیدرک عطق  ار  اکیرما  تسد  ناریا  تلم  امـش  هک  الاح  ینعی  ییاکیرما ! تاحالـصا  نامھ  ینعی  تاحالـصا ، نیا  تسیچ !؟ شیانعم  تاحالـصا  نیا  دـنھدب ! تاحالـصا  راـعش 

! دنریگ تسد  هب  ار  روشک  روما  هرادا  گنھرف و  داصتقا و  مامز  مھ  زاب  دنروایب و  فیرشت  لخاد  هب  ییاکیرما  نابابرا  دیھدب  هزاجا  دینک ؛ حالصا  ار  ناتشور  دیدرگرب و  دییایب 
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نادند نب  زا  مالسا  ماکحا  قبطرب  روشک  هرادا  هب  هک  دنداد  ناشن  بالقنا ، زا  شیپ  یضعب  هکلب  بالقنا ، لوا  زا  اما  دنتسین ؛ میژر  نآ  لام  هک  دنتـسھ  یناسک  مھ  هدع  کی 

هب یمالـسا ، هقف  هب  یداقتعا  اقلطم  اما  دنتـسین ؛ مھ  انعم  نآ  هب  مالـسا  نمـشد  دنرادیم . تسود  ار  مالـسا  مسا  دنھاوخیم و  ار  مالـسا  مسا  اھنآ  دنرادن . یاهدـیقع 

. دنریگ تسد  رد  دننک و  هضبق  ار  روما  دنتـسناوت  اھنیمھ  زا  هدع  کی  مھ  بالقنا  لیاوا  دنایدرف . یاھـشور  نامھ  هب  دقتعم  دنرادن . یمالـسا  تیمکاح  هب  یمالـسا و  ماکحا 

زا مد  یھاگ  دـننزیم ؛ حالـصا  زا  مد  مھ  اھنیا  دـندنادرگیمرب ! اکیرما  نماد  هب  ار  روشک  بـالقنا و  کـشخ  کـشخ  ناـیاقآ ، نیمھ  دیـسریمن ، بـالقنا  نیا  داد  هب  ماـما  رگا 

رد اما  دننزیم ، مالسا  زا  مد  یھاگ  دننکیم ! یگتسبمھ  راھظا  اھنآ  اب  دنھدیم و  راعش  مالسا  هیلع  احیرص  هک  دنریگیم  رارق  یناسک  رانک  رد  اما  دننزیم ؛ مھ  مالـسا 

ار مسیئـال  ینید و  دـض  تموکح  ینیدریغ و  تموـکح  نید و  یاـھنم  تموـکح  مزیرالوکـس و  راعـش  یمالـسا ، تموـکح  اـب  تیدـض  راعـش  هک  دـنریگیم  رارق  یناـسک  راـنک 

دنچ هدنب  دناهبیرغ . هناگیب و  اھنیا  دنیذوفن ؛ اھنیا  هن . دنلوحت ؛ هب  دقتعم  دنراد و  لوبق  ار  اھـشزرا  هک  دنتـسین  یاهتـسد  نآ  وزج  اھنیا  دنیذوفن . اھنیا  هک  تسادـیپ  دـنھدیم !

اھنیا هلب ، یدوخریغ !»  » و یدوخ »  » دـییوگیم ارچ  هک  دـش  دـنلب  اھیـضعب  دایرف  اما  مدرک ؛ حرطم  ار  یدوخریغ »  » و یدوخ »  » ثحب هعمج  زامن  ربنم  نیمھ  رد  نیا  زا  لبق  هام 

. دننک عمج  ار  ناشساوح  دیاب  یدوخ  یاھحانج  دنرادن ؛ لوبق  ار  اھشزرا  مالسا و  بالقنا و  اھنیا  دنایدوخریغ ؛

١٣٧٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزای  مسارم  رد  تانایب 

، نیا دیدرکیم و  بولغم  ار  اھنآ  امـش  دشیم ، هدیـشک  مھ  ریـشمش  گنج و  هب  نیکرـشم  رافک و  اب  امـش  راک  رـس و  رگا  هک  دـیامرفیم  روج  نیا  ناناملـسم  هب  لاعتم  ىادـخ 

نم تلخدق  یتلا  هنـس هللا  اریـصن ×  الو  ایلو  نودجیال  مث  را  ـ بدالا اولول  اورفک  نیذلا ـ مکلتا  ولو قـ شنیرفآ ؛ ملاع  رد  تسا  راگدرورپ  فلختیال  نوناق  نیا ، تسا ؛ ىھلا  تنس 

مھ دش ، هبرجت  ىمالسا  بالقنا  رد  مھ  دش ، هبرجت  ررکم  رد  ررکم  مالسا  ردص  رد  مھ  لصا ، نیا  هک  دیآىم  دیدپ  اجنیا  رد  ىلصا  کی  الید . ـ بت ـه هللا  نسل ـد  جت نلو  ـل  بق

ماما شقن  دـنامیم ! رود  مشچ  زا  ابلاغ  ىلو  تسا ، تیمھا  زئاح  ام  تلم  لثم  ىیاھتلم  ىارب  نآ  هب  هجوت  تسا ، ىمھم  لصا  تسا ؛ هدـش  هبرجت  رگید  نوگانوگ  ثداوح  رد 

ىعاـمتجا و تـالوحت  رد  راذـگرثا  ىاـھورین  هک  تسا  نیا  تقیقح  نیا  تسیچ ؟ تقیقح  نیا  درک ؛ تباـث  ار  تقیقح  نیا  هک  دوـب  نـیا  ریبـک  ىنیمخ  ماـما  ترـضح  اـم  راوـگرزب 

ىاھورین اھتردق و  شیارآ  تسا . ىناسنا  نامیا  ىناسنا و  ىهدارا  ىناسنا و  ىاھورین  ىناسنا و  ىاوق  هب  طوبرم  ددرگیمرب ؛ اھناسنا  هب  هک  ىیاھزیچ  زا  دـنترابع  ىـسایس 

« ييارگلوحت  » 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 22هاگياپ  هحفص 5 
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. دننک هئارا  دنھدب و  ناشن  ار  نآ  دناهتساوخ  ملاع ، ناربکتسم  ملاع ، نارادمتردق  هشیمھ  هک  تسا  ىزیچ  نآ  زا  ریغ  ىزیچ  لصا ، نیا  قبط  ىعامتجا ، تالوحت  رد  راذگرثا 

هب اـھنآ ، ریـشمش  هب  اـھنآ ، روز  هب  اـھنآ ، لوپ  هب  تسا  طوـبرم  گرزب ، تـالوحت  جـیاتن و  هک  دـننک  تباـث  دـننک و  میھفت  دناهتـساوخ  روـج  نیا  ملاـع ، ناربکتـسم  نادـنمتردق و 

لـصا نیا  دنھدب . ناشن  دناهتـساوخ  روج  نیا  تسا ؛ اھنآ  تردـق  ىاھهجنپ  رد  ىرـشب  تالوحت  رایتخا  تسا ، اھنآ  تسد  ملاع  راک  اھنآ ؛ تاغیلبت  هب  اھنآ ، ىهقلطم  ىهطلس 

نادـنمتردق و تسد  رد  مادـک  چـیھ  میظع ، ىاھتکرح  گرزب ، ىاھتفرـشیپ  گرزب ، ىاھبالقنا  ىناسنا ، ىرـشب و  گرزب  لئاسم  ملاع ، تالوحت  سکعب ، هک  دـنکیم  تباث  ىھلا 

رگید لماوع  نیا  تسا ؛ ىرگید  لماوع  کی  رایتخا  رد  دـننک ــ  دومناو  روج  نیا  اھنآ  هچ  رگا  تسین ــ  اھنآ  تاغیلبت  ای  اھنآ  لوپ  ای  اھنآ  حالـس  رایتخا  رد  تسین ، ملاع  نارادـمروز 

، دنک تموکح  دـناوتیم  رـشب  تشونرـس  رب  هک  تسا  اھناسنا  عمجت  اھناسنا ، تکرح  اھناسنا ، ىراکادـف  اھناسنا ، نامیا  اھناسنا ، ىهدارا  ىنعی  ددرگیمرب . اھناسنا  هب  همھ 

تقیقح نیا  زا  ىرایـسب  اـھتلم  ىلو  تسا ، هدرک  تاـبثا  هدرک و  نییبـت  ىخیراـت  ثداوح  ار  نیا  تسا ، هدرک  ناـیب  ررکم  نآرق  ار  نیا  درواـیب ؛ دوجو  هب  ار  گرزب  ثداوح  دـناوتیم 

اھنآ رایتخا  رد  هک  ىیورین  زا  دنلفاغ ، تقیقح  نیا  زا  نوچ  دـنوشیم ؛ ملاع  ىرابکتـسا  ىاھتردـق  روھقم  دـنلفاغ ، تقیقح  نیا  زا  نوچ  دـننامیم ؛ بقع  دـنلفاغ  نوچ  دـنلفاغ ؛

ىناویح و دصاقم  دنناریم و  نامرف  دننکیم و  هدافتـسا  وس  ملاع  نادـنمتردق  تلفغ ، نیا  زا  دـننکیمن . هدافتـسا  تسرد  تسا  اھنآ  هب  قلعتم  هک  ىتیفرظ  ناکما و  زا  تسا ،

. تسا بلطم  ىهصالخ  نیا  دنربیم ؛ شیپ  ار  ناشدوخ  ىصخش  ىناوھش و 

قافتا ایند  رد  هچنآ  هب  هاتوک  تصرف  نیا  رد  مھدـب ، رارق  باتفآ  ىگدرـشف و  نیا  تمحز  رد  ار  امـش  ىهدرـشف  عامتجا  نیا  رتمک  دوشب ، هک  ىیاـجنآ  اـت  ملیاـم  هکنیا  ىارب  نم 

شود رب  ناریا  تلم  هک  ىمیظع  تلاسر  اب  دراد . جاـیتحا  تقیقح  نیا  ىباـیزاب  هب  ناریا  تلم  نوچ  منکب ؛ ىھاـگن  ىاهراـشا ، کـی  دـتفاىم  قاـفتا  دراد  زورما  تسا و  هداـتفا 

نیا ىنعی  ىدالیم  متـسیب  نرق  نم ! زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  دینیبب  دـنک . هجوت  رتشیب  ىھلا  تقیقح  نیا  هب  دـیاب  دراد ، دوخ  لباقم  رد  زورما  ام  تلم  هک  ىگرزب  راک  اب  دراد ،

، ناشدادعتــسا ناشطیارــش ، ناـشتیعقوم ، بـسح  رب  مادـک  رھ  اـھتلم  تـسا . ىــسایس  ىعاـمتجا و  مـیظع  تـالوحت  نرق  دیــسر ، ناـیاپ  هـب  لـبق  هاـم  دــنچ  هـک  ىنرق 

نیلوا وزج  ناریا  تلم  منکب ، ضرع  اـج  نـیمھ  هـتبلا  رترید . اـھتلم  ىـضعب  رتدوز ، اـھتلم  ىـضعب  دـناهدرک ؛ ادـیپ  تـسد  ىمیظع  تـالوحت  هـب  رترید  اـی  رتدوز  ناشىرایـشوھ ،

تلم ىرمق ، ای ١٣٢۵  اب ١٣٢۴  تسا  ربارب  هک  ای ١٩٠۶  لاس ١٩٠۵  رد  ىنعی  درک ؛ ادیپ  تسد  ىعامتجا  ىسایس و  میظع  لوحت  کی  هب  ىدالیم  نرق  نیا  رد  هک  دوب  ىیاھتلم 

شدوخ ىرایشوھ  ناریا  تلم  داتفا . قافتا  تیطورشم  نارود  رد  هک  تسا  یلوحت  نآ  هک  دش ؛ کیدزن  ىعامتجا  ىسایس و  لوحت  کی  هب  ملاع  ىاھتلم  بلغا  زا  رتدوز  ناریا 

زا تلفغ  کی  دندوب . تکرح  نآ  نایاوشیپ  هعماج ، نازوسلد  نید و  ىاملع  درک ؛ تباث  لمع  نیا  اب  ار  شدوخ  بسانم  طیارش  ار و  شدوخ  تدھاجم  ار و  شدوخ  ىورشیپ  ار ،

ىھاوختلادع دننک ، هدافتـسا  وس  ناملـسم  تلم  تکرح  نیا  زا  دنناوتب  ىجراخ  ىبرغ و  ىاھتردق  هک  دـش  بجوم  نامز  نآ  سیلگنا  هب  ىهتـسباو  نارادمتـسایس  ىوس 

راک رـس  رب  ار  ىولھپ  ىهلـسلس  مھ  ىلاس  دـنچ  زا  دـعب  دـننک ؛ فرحنم  ار  ناریا  تلم  تکرح  دـنزیرب و  ناشدوخ  تایرظن  قبط  ىاهتخاسشیپزا  بلاـق  کـی  رد  ار  ناریا  تلم 

دندروآ . ناریا  تلم  رس  رب  اھىسیلگنا  ار  راک  نیا  دنتخادنا ؛ بقع  ار  ناریا  لوحت  ار و  ناریا  تلم  تکرح  لاس ، تصش  هب  کیدزن  عقاو  رد  دندروآ .

لبق دنھ ، روشک  زا  لبق  ام  الاو  تسا ، مھم  رایسب  ىندشنشومارف و  ىاھىنمشد  زا  ىکی  دش ، ناریا  مدرم  اب  هلاسداتفھ  تصـش  ىهرود  نیا  رد  هک  ىاىنمـشد  عقاو  رد 

نامتموکح نامزاس  ار ، نامروشک  میدمآ  ام  میدـش ؛ ىعامتجا  لوحت  نادـیم  دراو  متـسیب  نرق  نیا  گرزب  ىاھبالقنا  ىهیقب  زا  لبق  ریازجلا ، روشک  زا  لبق  هیـسور ، روشک  زا 

ىاھىراکادـف مدرم  روشک ، نیا  طاـقن  زا  رگید  ىرایـسب  رد  سراـف ، رد  ناـسارخ ، رد  زیربـت ، رد  نارھت ، رد  درک ؛ مھ  ىراکادـف  تلم ، مینک . لوـحتم  ار  ناـمىعامتجا  ماـظن  ار ،

ــ  سیلگنا تلود  تردـق  اـب  زور  نآ  اـھىبرغ ــ  اـب  هک  ىناـسک  نآ  دـندوب . برغ  هب  ىهتـسباو  نارادمتـسایس  نآ  مھ  لـماع  دنتـشاذگن ؛ اـھهناگیب  اـھتنم  دـندرک ؛ مھ  ىگرزب 

رد مھ  رگید  ىاھتلم  داتفا . بقع  ناریا  تلم  لوحت  لاس  تصش  دندروآ . راک  رس  ار  ناخاضر  مھ  دعب  دندرک ، فرحنم  ار  ناریا  تلم  تکرح  دنتشاد ، ىمرگ  ىمیمص و  ىهنایم 

ماـجنا رگید ]  ] روج کـی  لوحت  نیا  هیـسور  روشک  رد  تفرگ ، ماـجنا  لکـش  کـی  هب  ىعاـمتجا  لوحت  نیا  ناتـسودنھ  رد  روج . کـی  مادـک  رھ  دـندش ؛ نادـیم  نیا  دراو  نرق  نیا 

لکـش کی  هب  ىعامتجا  لوحت  نیا  ملاع ، رگید  فلتخم  طاقن  رد  اقیرفآ و  رد  ایـسآ و  رد  روشک  اھهد  رد  تفرگ ؛ ماجنا  رگید ]  ] لکـش کی  هب  لوحت  نیا  ریازجلا  روشک  رد  تفرگ ،

ىاـھورین رب  ىناـسنا  ىرـشب و  ىاـھورین  تـالوحت ، نیا  ىهمھ  رد  هک  تسا  نـیا  نآ  دـنکرتشم و  مـھ  اـب  هـطقن  کـی  رد  تـالوحت  نـیا  ىهـمھ  تـسا . هـتفرگ  ماـجنا  ىـصاخ 

هب دوب و  رذـگدوز  نآ  رثا  هن ، ىرگید  ىاھاج  رد  تشاذـگ ؛ اج  هب  ىراگدـنام  رثا  دوب ، ىعطاـق  ىهبلغ  دوب ، ىحـضاو  ىهبلغ  اـج  کـی  رد  هبلغ  نیا  اـھتنم  درک ؛ هبلغ  ىرابکتـسا 

. تفر نیب  زا  اھتلفغ  رطاخ 

هیضیف  / ١٣٧٩/٠٧/١۴ هسردم  رد  مق  هیملع  هزوح  بالط  الضف و  دیتاسا ، عمج  رد  تانایب 

؛ ندرک راکنا  ار  ىگدنز  ىاھهار  هشیدنا و  رکف و  ىقرت  ىلاعت و  نتفرگ ، هدـیدن  ار  اھناسنا  رکف  لوحت  خـیرات و  نارذـگ  ندرکن ، لئاسم  هب  ون  هاگن  تسا . رجحت  اھهنیمز ، زا  ىکی 

تداـع هک  هچنآ  رھ  رب  ندراـشفاپ  ىیاتـسیا ، دوـب  رارق  رگا  تسا . رجحت  هیلع  ىداـیرف  شناد ، نآ  تفرـشیپ  ىلاـعت و  دـینک ، هاـگن  امـش  هک  ار  ىـشناد  رھ  تـسا . رجحت  نـیا 

ىهمھ رد  درکیمن . ادیپ  ار  اھتفرـشیپ  تالوحت و  همھ  نیا  لاحهب  ات  شیپ  لاس  رازھ  زا  مھ  ام  هقف  درکیمن ، تفرـشیپ  مھ  ام  لوصا  دشاب ، ىبوخ  زیچ  مینیبب ، ار  نآ  میاهدرک 

. تسا تافآ  نیرتگرزب  زا  ىکی  رجحت ، تسا . روطنیا  ىگدنز  روما 

نویولع  / ١٣٨٠/٠٨/٢١ یگنھرف  یمزر -  یودرا  رد  هدننکتکرش  یجیسب  یاھورین  عمج  رد  تانایب 

هک دـنکىمن  افتکا  نیا  هب  طـقف  ىمالـسا  ماـظن  دـشاب . تیونعم  هب  لـیم  تلادـع و  ىهماـقا  قح ، ىهماـقا  فورعم ، ىاـضف  نآ ، ىمومع  ىاـضف  هک  دراد  جاـیتحا  روشک  زورما 

، ىمالـسا قالخا  رارقتـسا  ىنید ، حور  ىهماقا  فورعم ، ىهماقا  هفیظو ، نیا  راـنک  رد  اـما  تسوا ؛ ىمتح  فیاـظو  زا  ىکی  نیا  دـنک . داـبآ  ار  مدرم  ىداـم  ىداـصتقا و  ىگدـنز 

تلذ ىتسـس و  ىتسپ و  هب  نت  تلم  کی  هک  دوش  نآ  زا  عناـم  هک  ىاهیحور  لالقتـسا - تزع و  حور  ىاـیحا  تلم و  داـحآ  ىهمھ  ناـیم  رد  تیمیمـص  ىردارب و  حور  رارقتـسا 

تشاذـگىم و رثا  دـندشىم ، ورهبور  وا  اـب  هک  ىمدرم  کـیاکی  ىور  رب  ىتساـخرب ، تسـشن و  رھ  رد  مالـسا  ناـشلامیظع  ربـمغیپ  تسا . ىمالـسا  فیاـظو  وزج  زین  دـھد -

. تسا ملاع  تالوحت  ىهمھ  ساسا  ناسنا ، لوحت  درکىم . لوحتم  بلقنم و  ىدرف ، تیبرت  اب  مھ  ىمالسا و  ماظن  رارقتسا  ىهیاس  رد  مھ  ار ، اھناسنا 

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

ىقرتم ىـساسا  نوناق  اھنیا  ىهمھ  رھظم  تسین . رییغت  لباق  بالقنا  ىلـصا  طوطخ  لوصا و  تسا . بـالقنا  ریذـپانرییغت  لوصا  وزج  نانمـشد ، ىهنخر  ذوفن و  زا  ىریگولج 

رب مالسا  دوخ  لثم  بالقنا ، ساسا  دننک . باختنا  ار  ىنوگانوگ  ىاھشور  اھکیتکات و  دنناوتىم  لوصا  نیا  ىارجا  ىارب  فلتخم  ىاھهرود  رد  نالوئسم  اھتلود و  هتبلا  تسام .

روطنیمھ مھ  بالقنا  دـنکىم . ادـیپ  رییغت  نوگانوگ  طیارـش  رد  ماکحا  هلـسلس  کی  تسا ؛ ریذـپانرییغت  ماکحا ، هلـسلس  کـی  تسا . راوتـسا  ریغتم  ماـکحا  تباـث و  ماـکحا 

باختنا هتبلا  دنک . باختنا  ار  تسرد  ىاھکیتکات  اھهار و  اھشور و  طیارـش ، ىاضتقا  هب  دناوتب  ات  دھدىم  لوئـسم  کی  هب  ار  ناکما  نیا  هک  تسا  ىتیـصوصخ  داھتجا ، تسا .

تردـق هک  تسا  ىـسک  راک  نیا  تسا ؛ بلطرظندـیدجت  دراوان و  ناسنا  کی  ىراذـگتعدب  زا  ریغ  نیا  تسا . دـھتجم  راک  بسانم ، ون و  شور  ندرک  ادـیپ  ىارب  داھتجا  شور و 

مینکىم و ىفن  ار  رجحت  لوصا ، هب  کسمت  ىهناھب  هب  فرط ، نآ  زا  تسا . رطاخ  نیمھ  هب  ىمالـسا  ماظن  رد  دـھتجم  داھتجا و  شقن  دـشاب . هتـشاد  ار  راـک  نیا  رد  داـھتجا 

طیارـش نتخانـشن  ىـشیدنامزج و  رجحت و  نیا ، اما  دراد ؛ دوجو  ىیارگلوصا  درک - لیمحت  بالقنا  رب  ار  ىیاتـسیا  رجحت و  لوصا ، هب  کسمت  ىهناھب  هب  دوشىمن  مییوگىم 

نـشور طخ  داد . برخم  رـضم و  کرحت  تیلاعف و  ىهزاجا  هنابلطرظندـیدجت  هنایـشان و  ىاھىراذـگتعدب  هب  دـیابن  لوحت ، داھتجا و  ىهناـھب  هب  فرط ، نیا  زا  تسین - فلتخم 

، ملاع ناناملـسم  قوقح  زا  عافد  اھهنیمز ، ىهمھ  رد  تلم  قوقح  زا  عافد  لالقتـسا ، ىرالاسمدرم ، تلادـع ، تسا . ىتباث  لوصا  لوصا ، نیاربانب ، تسا . نیا  راوگرزب  ماما 

تـسا نکمم  اـما  تسا - ریذـپانرییغت  اـھنیا  تساـم - لوصا  وزج  ىیوگروز  ملظ و  داـسف ، اـب  هزراـبم  تساـم . لوصا  وزج  اـھنیا  ملاـع ؛ ىهطقن  رھ  رد  ىمولظم  رھ  زا  عاـفد 

. دشاب هتشاد  دوجو  فلتخم  لاوحا  عاضوا و  رد  ىنوگانوگ  ىاھشور 

ملق  / ١٣٨١/١١/٠٨ نمجنا  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دورب و دوب ، راک  رـس  رب  هک  دساف  تموکح  کی  هک  دوبن  نیا  ام  ىهلاسم  تسا . شیپ  رد  ام  گرزب  راک  مینیبىم  مینکىم ، هاگن  نامدوخ  ىهدنیآ  هتـشذگ و  هب  ىتقو  زورما  ام 

« ييارگلوحت  » 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 22هاگياپ  هحفص 6 
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هعماج ىاھتخاسریز  اھداینب و  ناکرا ، رد  ىقیقح  لوحت  ىنعی  تسا ؛ بالقنا  ىساسا ، ىهلاسم  دوب . ىتامدقم  ىهلاسم  نیا  مییایب . راک  رـس  رب  دساف  ریغ  رفن  دنچ  ام 

هب هک  ام  ندمآ . نوریب  ىداصتقا  ىگنھرف و  ىملع و  ىیازان  تلاح  زا  ىناسنا و  تیصخش  ندش  روراب  هصالخ  ىملع و  ىرکف و  ىاقترا  ىدازآ ، داجیا  تلادع ، داجیا  تھج  رد 

. راک ىتامدقم  شخب  هب  عجار  نیا  میسرب . ات  میورب  میھاوخىم  میدیسرن . اجنیا 

نادمھ  / ١٧/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  یاھهاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

هابتـشا فرح  نیا  اـما  تسا ، ىگرزب  ىلیخ  رطخ  ىگنھرف  دـیلقت  هتبلا  ىگنھرف . دـیلقت  ىهلاـسم  هب  مدرک  هراـشا  مھدىم . ناـیاپ  ار  مضیارع  منکىم و  ضرع  ار  هـتکن  ود 

هناکدوک ىاھتباقر  ىمـشچمھ  مشچ و  ىور  رگا  دـشابن ، ىطارفا  رگا  ىیارگون  ىیارگدـم و  ریخن ، مفلاـخم ؛ ىگدـنز  ىاھـشور  رد  لوحت  عونت و  دـم و  اـب  هدـنب  هکنیااـب  دوشن 

رگا تسا . دب  نیا  دشابن ؛ اپورا  تمـس  هب  ىیارگدم  نیا  ىامنهلبق  دیـشاب  بظاوم  اما  درادـن ؛ مھ  ىعنام  دـنکىم ، ادـیپ  رییغت  شیارآ  راتفر و  سابل و  درادـن . ىبیع  دـشابن ،

ای نارھت  ای  نادمھ  رد  اجنیا  دیاب  ام  ایآ  دندرک ، میـسرت  ناشدوخ  نانز  ای  نادرم  ىارب  ار  سابل  روط  نالف  دننکىم ، حرطم  ار  اھدم  هک  ىتالجم  رد  اکیرما  اپورا و  ىاھتسیدـم 

. دیزاسب ناتدوخ  دینک و  ىحارط  ناتدوخ  تسا . دب  نیا  مینک ؟ دیلقت  ار  نآ  دھشم  رد 

نامرک  / ٠٢/١٢/١٣٨۴ ناتسا  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لوحت هچ  دراد ؛ ىـساسا  شقن  نآ  رد  تیبرت  میلعت و  هاگتـسد  ملعم و  هکنیا  رگم  دریگیمن ، تروص  هعماج  رد  یلوحت  چیھ  هک  تسا  نیا  هدـنب  داقتعا  هک  تسا  نیا  هلئـسم 

حطـس رد  نیا  دـشاب ، هزیگنارپ  ملاع و  رکتبم ، تیلوئـسم ، ساـسحا  ىاراد  دـھعتم ، طاـشنرپ ، لاـعف ، ىهعماـج  کـی  شرورپوشزومآ  ىهعماـج  رگا  ىفنم . لوحت  هچ  تبثم ،

. تشاذگ دھاوخ  ىناینب  ریثات  کی  روشک 

١٣٨۴/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  لاحترا  درگلاس  مسارم  یرازگرب  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هب تبـسن  ام  لد  رد  شنوناک  نانچمھ  هک  ىیهقالع  قشع و  باب  زا  هن  ار  نیا  دوب . ناریا  تلم  تکرح  رد  دـنلب  ىهلق  کی  ام و  خـیرات  رد  انثتـسا  کی  ام  راوگرزب  ماـما  اـتقیقح 

ام ار  روـشک  ىخیراـت  لاـجر  دوـب . ىیانثتـسا  رـصنع  کـی  اـفاصنا  اـقح و  ماـما  دـنکىم . دـییات  ار  نیا  ىـسکرھ  ىهنافـصنم  هاـگن  هکلب  مـینکىم ؛ ضرع  تـسا ، مرگ  ناـشیا 

نیب رد  هن  دراد ، ریظن  روشک  نیا  نارادـمامز  نیب  رد  هن  دراد ، ریظن  ام  گرزب  ىاملع  نیب  رد  هن  عماـج  تیـصخش  نیا  متـسھ . انـشآ  خـیرات  اـب  شیبومک  هدـنب  میـسانشىم .

دنچ درم  نیا  اجک ؛ دندوب ، مالـسا  ىایند  رد  ىتح  ای  ام  روشک  رد  هک  ىناھاوخلوحت  لامج و  دیـس  موحرم  لثم  ىناگرزب  دراد . ریظن  روشک  نیا  رد  لوحت  نایدانم  ناحلـصم و 

هنوـگنیا لوا  فـیدر  رد  راوـگرزب  ماـما  تساـم ؛ راـیتخا  رد  اـھنآ  بلاـطم  نانخـس و  هک  میتـشاد  ىگرزب  ىاـھقف  اـملع و  اـم  اـجک ؟ ىندـشان  فیـصوت  اـتقیقح  قـیمع  ىدـعب 

ماهدناوخ اھباتک  رد  ار  هدیجنس  ىاھمدآ  هتخپ و  ىاھدرمریپ  نویسایس ، ىلقع ، مولع  نادنمشناد  افرع ، هفسالف ، زا  ىرایسب  لاح  حرـش  هدنب  دریگىم . رارق  اھتیـصخش 

دوخ ریاظن  زا  ىیاھنت  هب  تیـصخش ، نیا  نوگانوگ  داعبا  زا  مادکرھ  تسا . ىدایز  ىهلـصاف  راوگرزب ، ماما  اھنآ و  نیب  ىهلـصاف  اقح  ماهتـشاد ؛ دروخرب  اھنآ  اب  ماىگدنز  رد  ای 

. تسا رتشیپ  رتولج و 

تلود  / ٠٨/٠۶/١٣٨۴ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

نم دـیوگب  احیرـص  هدـماین  لوا  زا  مھ  ىتـلود  چـیھ  تسین . ىکـش  نـیا  رد  دوـب ؛ بـالقنا  روـحم  اـنیقی  تلادـع  تـسا . تلادـع  تـلود ، نـیا  ىاھراعـش  زا  ىکی  مود : ىهـتکن 

؛ طسو دنتـشاذگ  راعـش  کی  ناونع  هب  ار  ىروحم  تلادع  دندرک ؛ ىدیدج  راک  ناشیا  هک  منک  رکـشت  داژنىدمحا  ىاقآ  زا  دیاب  نم  نکیل  منک ؛ راتفر  تلادـع  قبط  مھاوخىمن 

هب ار  گرزب  تمدـخ  نیا  درواین ، مھ  ىار  داژنىدـمحا  ىاقآ  رگا  متفگىم  مدوخ  ىهداوناخ  دارفا  هب  دـندرکىم ، ىتاباختنا  تاغیلبت  ناشیا  هکىتقو  دوب . ىگرزب  ىلیخ  راک  نیا 

. درکهجوتم شدوخ  هب  ار  اھنھذ  دش و  حرطم  راعش  نیا  تنـس . کی  دوشب  راعـش  نیا  ندرپس  ىـشومارف  هب  تشاذگن  درک ؛ حرطم  ار  ىروحم  تلادع  راعـش  هک  درک  بالقنا 

نیا حرط  تسا ؛ ىگرزب  فرح  تلود  نیا  ندوب  روحمتلادع  نیاربانب  تسا . ىمھم  راک  راک ، نیا  دنداد . ىار  دنتـشاد و  تسود  دنتـساوخ ، دـندیمھف ، مھ  مدرم  هناتخبـشوخ 

. دیشاب دنبیاپ  نیا  هب  تسا ؛ لوحت  کی  شدوخ  تسا ؛ دیدج  راک  کی  تلود ، تکرح  روحم  ناونع  هب  راعش 

تلود  / ٠٨/٠۶/١٣٨۴ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا هدینت  مھ  رد  تدشهب  رگید  موھفم  ود  اب  دنک ، ادـیپ  ققحت  هعماج  رد  شدوخ  ىقیقح  ىانعم  هب  تلادـع  میھاوخب  رگا  هک  منک  ضرع  مھ  ار  هتکن  نیا  مھاوخىم  نم 

. دوب دھاوخن  تلادع  الـصا  دوب ؛ دھاوخن  دیتسھ ، شلابند  امـش  هک  ىتلادع  رگید  دش ، ادـج  تیونعم  تینالقع و  زا  تلادـع  رگا  تیونعم . رگید  تسا ؛ تینالقع  موھفم  ىکی 

ىیاھزیچ دـنکىم  لایخ  دوشىم ؛ راچد  هابتـشا  ىھارمگ و  هب  ناسنا  دوشن ، هتفرگ  راک  هب  تلادـع  قیداصم  صیخـشت  رد  درخ  لقع و  رگا  هک  تسا  نیا  رطاخهب  تینـالقع 

. تسا تلادع  هب  ندیسر  مزال  طیارش  زا  ىکی  هبساحم ، تینالقع و  نیاربانب  دنیبىمن . ىھاگ  تسا ، تلادع  هک  مھ  ار  ىیاھزیچ  و  تسین ؛ هکىلاحرد  تسا ، تلادع 

راک هب  ار  درخ  ندوب و  لقاع  تسا . ندوب  لقع  عبات  ىیارگلقع و  ىراکهظفاحم ، ىانعم  هب  هبـساحم  تینـالقع و  هک  دـیاین  نھذ  هب  اروف  مییوگىم ، هک  هبـساحم  تینـالقع و 

ىنوـگرگد لوـحت و  زا  دـباتىمنرب و  ار  یلوـحت  رییغت و  هنوـگرھ  تسا ؛ کاـنمیب  یلوـحت  رھ  زا  تسا ؛ دوـجوم  عـضو  رادفرط  راـکهظفاحم ، دراد . قرف  ىراـکهظفاحم  اـب  نـتفرگ 

تینالقع کی  زا  ىـشان  ام  ىمالـسا  میظع  بالقنا  دوشىم . ىمیظع  تالوحت  اشنم  شدوخ  تاقوا  ىھاگ  ىنالقع  ىهبـساحم  تسین ؛ روطنیا  تینالقع  اما  دسرتىم ؛

هدش ىرکف  راک  ىنالقع و  راک  ىنالقع و  تابساحم  دننک ؛ طقاس  ار  ىنانچنآ  میژر  کی  دنناوتب  دنیایب و  نابایخ  هب  باتک  باسحىب و  روطنیمھ  مدرم  هک  دوبن  روطنیا  دوب .

هکنیا هب  دـش  ىھتنم  دوب و  هدـمآ  دوجو  هب  مدرم  نیب  رد  ىھاوخىدازآ  ىھاوختلادـع و  ىبـلطقح ، ناـمتفگ  کـی  زورما - جـیار  ریبـعت  هب  ىداـمتم - ىاـھلاس  لوـط  رد  دوـب .

نینچ اشنم  ىھاگ  تینالقع  نیاربانب  دـنک . زوریپ  نمـشد  نآ  رب  دـنک و  ىیارآفص  نمـشد  نآ  لباقم  رد  دروایب و  میظع  داـھج  نادـیم  هب  دـنک و  مادختـسا  ار  مدرم  ىاـھورین 

عضو دوجوم و  عضو  هب  ىهنافاکشوم  قیقد و  ىنالقع و  هاگن  کی  ىهجتنم  هک  تسھ  تالوحت  زا  ىخرب  ام  ماظن  رد  نآلا  تسا . روطنیمھ  مھ  نآلا  تسا . ىمیظع  تالوحت 

دراد اـیند  ىداـصتقا  ىـسایس و  ىموـمع  ناـیرج  رد  هچنآ  هب  نداد  نت  ىگتفرباوـخ و  تلاـح  منکىم . هدـھاشم  مراد  ار  نیا  نوگاـنوگ  لـئاسم  ىهـنیمز  رد  نـم  تساـیند .

؛ درک نوگرگد  ار  عضو  نیا  لوحت ، کرحت و  کی  اب  دیاب  هک  دمھفىم  دـشیدنیب ، دـمھفب و  تسرد  ىـسک  رگا  تسام و  ىهعماج  گرزب  رطخ  نآ ، هب  ندـش  میلـست  درذـگىم و 

هناراکهظفاحم ىهبـساحم  اب  ار  ىنالقع  ىهبـساحم  دراد . قرف  ىراکهظفاحم  اب  تینالقع  نیارباـنب  ىـسایس . لـئاسم  ىهنیمز  رد  مھ  ىداـصتقا ، لـئاسم  ىهنیمز  رد  مھ 

. تسا زیچ  ود  اھنیا  دینکن ؛ طولخم  هجوچیھهب 

تلود  / ٠٨/٠۶/١٣٨۴ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

رد ناـمروھمجسیئر  ىاـقآ  بوخ  ىاـھفرح  زا  ىکی  مینک . داـجیا  لوحت  نامتیریدـم  ىهوحن  رد  دـیاب  میوش ، ىمالـسا  اـتقیقح  میھاوخىم  رگا  درک . ىمالـسا  دـیاب  ار  اوـتحم 

ماجنا دیاب  ام  دوخ  دـھد ؟ ماجنا  دـیاب  ىـسک  هچ  ار  تیریدـم  رد  لوحت  نیا  دوب . تیریدـم  رد  لوحت  درک - بذـج  ار  ىدایز  ىهدـع  فرح ، نیا  نم  رظن  هب  هک  ىتاباختنا - تاغیلبت 

هب هک  ىفاطعنا  میھدىم ، جرخ  هب  هک  ىاهبذـج  نامدوخ ، تیریدـم  لامعا  نامدوخ ، بصن  لزع و  ناـمراک ، تیفیک  ناـمدوخ ، راـتفر  هک  تسا  نیا  لوحت  رد  ماـگ  نیلوا  میھد .

. دشاب ىمالسا  میھدىم ، ماجنا  نامدوخ  هب  عجارم  بطاخم و  تاقبط  اب  هک  ىدروخرب  میھدىم ، جرخ 

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

؛ تسامـش تسد  رد  میظع  تالوحت  یعامتجا و  تالوحت  دـیلک  تسامـش . تسد  هب  تارییغت  مھـسفناب .» اـم  اوریغی  یتح  موقب  اـم  ریغیـال  نا هللا  : » تسا یفورعم  هیآ ی 

، هیآ نیا  مھـسفناب .» اـم  اوریغی  یتح  موق  یلع  اـھمعنا  همعن  اریغم  کـی  مل  ناـب هللا  کـلذ  : » دـیامرف یم  رتدودـحم  هریاد ی  کـی  رد  رگید  یاـج  کـی  تسا . نیا  هیآ  نومـضم 

« ييارگلوحت  » 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 22هاگياپ  هحفص 7 
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یم دوجو  هب  اھتلم  دوخ  ار  تفرسپ  بجوم  رییغت  دننکب . ناشدوخ  تسد  هب  ناشدوخ  رگم  دنک ، یمن  یروشک  چیھ  بیـصن  ار  تفرـسپ  لاعتم  یادخ  دیوگ . یم  ار  تفرـسپ 

رس ناسنا ، داحآ  امش  هک  تسا  نیا  اھنیا  هصالخ ی  تسیچ ؟ اھنیا  هصالخ ی  تسا . نیمھ  هب  شعجرم  هک  تسھ  مھ  یرگید  ددعتم  تایآ  رد  نومضم  نیا  هیبش  و  دنروآ .

... تسا هدننک  نییعت  ناسنا ، مزع  دینک . یم  داجیا  ار  رییغت  لوحت و  هک  دیتسھ  امش  دیتسھ ؛ هعماج  تالوحت  راد  هتشر 

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

لباقم رد  دناوت  یمن  سک  چیھ  تسا . یھلا  ریغتیال  تنـس  رـشب ، یارب  یناسنا و  عماوج  رد  لوحت  هلب . دـتفیب ؟ قافتا  رییغت  تسانب  رگم  ارچ ؟ لوحت  هچ ؟ ینعی  لوحت  الاح 

روط نیا  ار  رشب  ادخ  الصا  تسا . رشب  یلاعت  زار  یراگدنام و  زار  نیا  دنتفا . یم  قافتا  یرشب  تالوحت  یرگید ، زا  سپ  یکی  دوز ، ای  رید  درادن . ناکما  دتسیاب ؛ یرـشب  لوحت 

تالوحت تارییغت ، عون  کی  مھ  ایشا  هیقب ی  رد  هتبلا  دشاب . نیمھ  مھ  ایشا  هیقب  اب  ناسنا  یاھقرف  زا  یکی  دیاش  تسین . ناسنا  تعیبط  رد  ییاتسیا  هک  تسا  هداد  رارق 

لوحت تیرـشب  رد  اما  دراد ؛ یطاـبترا  اـم  ثحب  هب  هن  مینک ؛ تواـضق  میناوت  یم  هن  میدراو و  تسرد  هن  مرادـن ؛ راـک  لـئاسم  نآ  هب  ـالاح  نم  هک  دـنیوگ ، یم  ار  عاونا  لیدـبت  و 

. درک تکرح  تسرد  لکش  هب  درک -  مھاوخ  ضرع  هک  ییانعم  نامھ  هب  لوحت -  یوس  هب  دیاب  و  درک . راکنا  دیابن  ار  لوحت  درک ؛ هلباقم  یتسیابن  لوحت  اب  تسا . یمتح 

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

هابتشا یعامتجا  تابث  اب  ار  دوکر  یـضعب  دننک . یم  انعم  هابتـشا  دنمھف و  یم  طلغ  ار  اھنیا  یـضعب  تسا . دوکر  لوحت ، لباقم  هطقن ی  دوکر . تسھ ؟ هچ  لوحت  لباقم  رد 

یچ رھ  جرم و  جرھ و  مسیشرانآ و  اب  یضعب  مھ  ار  لوحت  یعامتجا . تابث  ینعی  دوکر  هک  دننک  یم  لایخ  یـضعب  تسا . بوخ  یعامتجا  تابث  تسا ؛ دب  دوکر ، دننک . یم 

نیا هکنیا  لایخ  هب  دننک ؛ تفلاخم  یلوحت  رھ  اب  دنا ، یعامتجا  تابث  رادفرط  هک  یا  هدـع  کی  هک  تسا  هدـش  بجوم  تاھابتـشا  نیا  دـننک . یم  هابتـشا  ندوب ، یچ  رھ  هب 

هـمھ ی ندرب  لاوـس  ریز  ینکــش و  هدولاـش  ینکــش و  راـتخاس  یاـنعم  هـب  یلوـحت  رھ  دــننک  یم  لاـیخ  هـک  یناـسک  رگید ، فرط  زا  دــنز . یم  مـھ  هـب  ار  تاــبث  لوـحت ،

زیچ کی  لوحت ، دراد . دوجو  فرط  ود  زا  هابتـشا ، ود  نیا  دـننک . یم  رطخ  راچد  دـنرب و  یم  نیب  زا  ار  یعاـمتجا  تاـبث  دـننک ، داـجیا  لوحت  هکنیا  یارب  مھ  اـھنیا  تساـھتلاصا ،

زیچ کی  مھ  یعامتجا  ییاتسیا  یعامتجا و  دوکر  تسا و  زیچ  کی  یعامتجا  تابث  هک  نانچمھ  تسا . رگید  زیچ  کی  مھ  جرم  جرھ و  و  رگید ؛ زیچ  کی  مسیشرانآ ، تسا ،

ار حیحـص  تالوحت  یتح  هک  یا  هعماج  تسا ؛ لوحت  یاراد  دـکار و  ریغ  اـما  تاـبث ، اـب  هعماـج ی  تسا ، تسرد  بوخ و  هچنآ  درک . هابتـشا  مھ  اـب  دـیابن  ار  اـھنیا  تسا ؛ رگید 

. دروایب دوجو  هب  شدوخ  رد  عیرس 

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

جرا میھد و  رارق  هظحالم  دروم  تدـشب  ار  یلم  تیوھ  مینکن ؛ ینکـش  هدولاش  مینک و  ظفح  ار  اھتلاصا  اـھ و  هشیر  هک : نیا  دروآ ؟ تسد  هب  ار  یگژیو  نیا  دوش  یم  هنوگچ 

تباقر حور  کرحت و  ىدازآ  زا  یرادروخرب  طاشن ، ییایوپ ، یلم ، تیوھ  رانک  رد  دروخن . تسد  دـیاب  تـالوحت  رد  هک  تسا  ییاـھزیچ  نآ  وزج  تلم ، کـی  یعمج  تیوھ  میھنب .

شمادـک رھ  هک  ریذـپداقتنا ، مھ  میـشاب ، دـقتنم  مھ  هک  تسا  نیا  ییاـیوپ  طاـشن و  نیا  همزـال ی  میھدـب . تیمھا  نآ  هب  میھنب و  جرا  تدـشب  دـیاب  ار  دوخ  عـمج  ناـیم  رد 

نآ رد  یبیع  هطقن ی  کی  دینک ، یواکجنک  یا  هدرخ  کی  دینک و  هاگن  تقد  اب  ار  یزیچ  رھ  امـش  تساجب ؛ مھ  داقتنا  دنتـسھ ؛ ندرک  داقتنا  لھا  اھیـضعب  تسا . دب  دـشابن ،

ریذـپداقتنا ناـشدوخ  دارفا ، نیا  اـما  تسا ؛ بوخ  یلیخ  دـشاب ، بیع  عفر  تھج  رد  ییوج  بیع  هچناـنچ  درادـن ؛ مھ  یبـیع  درک و  ییوج  بیع  دوش  یم  دـینک و  یم  ادـیپ 

، نیبب مھ  ار  تبثم  طاقن  ینیـشن ، یم  اھمخز  یور  طقف  سگم  لثم  ارچ  ینیب ، یم  ار  اھبیع  شا  همھ  ارچ  ینک و  یم  یفرحرپ  ردـق  نیا  ارچ  دـیوگب  یـسک  رگا  دنتـسین !

مھ ییاھیبوخ  میراد ، مھ  ییاھتوق  میراد ؛ ییاھیدب  میراد ، یتالکشم  میراد ، ییاھفعض  ام  تسا . یفنم  طاقن  هب  تبثم  طاقن  دنیآرب  کالم ، رایعم و  هتبلا  دیآ ! یم  ناشدب 

نامیاھیبوخ رگا  تسا ؛ دب  دوب ، رتشیب  نامیاھیدب  رگا  رایعم . دوش  یم  نآ  دش ؛ دھاوخ  هچ  اھنیا  دنیآرب  رگیدکی ، اب  ود  نیا  هنزاوم ی  رد  دـینیبب  میراد . مھ  ییاھییابیز  میراد ؛

اب هارمھ  یراکرپ ، اب  هارمھ  دـیما ، اب  هارمھ  تسا ؛ هعماج  بولطم  تلاح  لوحت و  نآ  همزال ی  اھنیا  یریذـپداقتنا . مھ  تسا ، بوخ  داـقتنا  مھ  سپ  تسا . بوخ  دوب ، رتشیب 

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

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

؟ میراذـگب میھاوخ  یم  هچ  مینک ، نوگرگد  میھاوخ  یم  هک  هچنآ  یاج  تسانعم ؟ هچ  هب  مینک ، داجیا  میھاوخ  یم  هک  یا  ینوگرگد  نیا  مینکب ؟ میھاوخ  یم  راـک  هچ  ـالاح 

تیوھ یلـصا و  یاھراتخاس  اھتلاصا و  اھ و  هشیر  هکنیا  رطاخ  هب  دـنام ؛ یم  یقاـب  یعاـمتجا  تاـبث  سپ ، تسا . لوا  طرـش  شـالت ، راـک و  هار ، نیا  رد  و  تسا . مھم  اـھنیا 

اـھوزرآ و اھتـساوخ و  اـھرواب و  اـھگنھرف و  هعوـمجم ی  تلم ، رھ  یلم  تیوـھ  هکلب  تسین ، نید  لـباقم  رد  تیلم  مییوـگ ، یم  هک  مھ  یلم  تیوـھ  تـسا . ظوـفحم  یلم 

ناشتیوھ گنھرف و  وزج  نیا  تسا ؛ ربمغیپ  تیب  لھا  یھلا و  هاگرد  ناکاپ  هب  دـقتعم  تلم  کی  نموم و  تلم  کـی  دـحوم ، تلم  کـی  یبھذـم ، تلم  کـی  تسوا . یاـھراتفر 

مزال ییایوپ  شالت و  طلغ ، یاھ  هار  طلغ و  یاھراک  طلغ ، یاھـشخب  رییغت  یارب  الاح  مینک . ظفح  ار  اھنیا  تسھ ؛ اـھنیا  همھ ی  لـماش  مییوگ ، یم  هک  یلم  تیوھ  تسا ؛

. تسا

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

نآ لباقم  هطقن ی  نیا ، دـشاب ؛ هدـش  مکاح  ام  رب  یلم  تیوھ  یـشومارف  ییارگ و  چوپ  ینکـشراتخاس و  یـسایس و  یراتفر و  جرم  جرھ و  هک  تسا  نیا  لباقم ، هطقن ی 

نآ ام -  ىناوج  ناـمز  رد  اھیـضعب  تسا . طـلغ  نیا ، میناد . یم  مزـال  تسا و  دـیفم  میراد و  هک  هچنآ  ندرک  بارخ  تھج  رد  اـما  تکرح ، کـی  داـجیا  ینعی  تسا ؛ بولطم  زیچ 

. دننک لیدبت  ون  کبـس  اب  یاھنامتخاس  هب  ار  اھنآ  دننک و  بارخ  ار  یمیدـق  یاھنامتخاس  دنتـساوخ  یم  دوب -  هدـش  مکاح  هزات  ام  روشک  رب  یبرغ  یرامعم  تضھن  هک  نامز 

دھـشم رد  مدرک . یم  بجعت  نم  هک  دندرک ، یم  بارخ  ار  یمیدق  مکحم  هناخ ی  اھنیا  رتشیب  دش . عورـش  نامز  نآ  زا  گرزب  یاھ  هشیـش  هرجنپ و  اب  یاھنامتخاس  نیمھ 

یمیدـق شور  نامھ  ام  روشک  یارب  دـنیوگ  یم  ام  ناـعلطم  اھتکتیـشرآ و  ناسدـنھم ، اـھرامعم ، ـالاح  اـقافتا  یمیدـق -  اـما  بوخ ، مکحم و  هناـخ ی  کـی  دوب . روط  نیا  اـم 

باتفآرپ روشک  ام  روشک  یلو  دـننیب ، یمن  دـنرب و  یم  وزرآ  ار  باتفآ  اھنآ  نوچ  تسا ؛ ییاپورا  ینانچنآ ، یاھریگباتفآ  گرزب و  یاھ  هرجنپ  اـھ و  هشیـش  نیا  تسا و  تسرد 

رد نامیـس و  نھآریت و  زا  دـندرک و  یم  بارخ  ار  دوب -  بوخ  یبوچ  یاـھرد  کـچوک و  یاـھ  هرجنپ  ناـمھ  دراد ؛ یموزل  هچ  نیارباـنب ، شقطاـنم . زا  یـضعب  صوصخب  تسا ؛

. تسین یا  هنالقاع  راک  تسا ؛ یطلغ  وجھ و  راک  اھنیا  دندرک . یم  هدافتسا  گرزب و ... یاھ  هشیش  ینھآ و 
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ار هچنآ  مینک و  یراشف  اپ  میراد ، زاین  هک  هچنآ  رب  مینک و  ظفح  ار  اھناینب  هکنیا  یاج  هب  مینک ؛ لمع  یروط  نیا  یھاگ  تسا  نکمم  هعماج ، ىـساسا  یناینب  تالوحت  رد  اـم 

ناتساد و یمالسا  یاھروشک  زا  یلیخ  ام و  روشک  رد  هلئسم  نیا  هنافساتم  هک  مینک ! شومارف  ار  نامدوخ  ىلم  لقتـسم  تیوھ  مینک ، مھارف  نامدوخ  یارب  میرادن ، هک 

. منکب یا  هراشا  تسا  نکمم  دعب  الاح  هک  دراد ، یرابمغ  رایسب  تشذگرس 
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فادھا دنھاوخ  یم  تالوحت  نیا  هلیسو ی  هب  اھنآ  هک  دشاب  یناسک  تسد  رد  یللملا ، نیب  حطـس  رد  یفنم  تالوحت  نیمھ  هتـشررس ی  هک  تسا  نیا  رتکانرطخ ، نیا  زا 

ایند رد  ریخا ، لاس  هاجنپ  دص و  لاس ، دص  رد  نیا  هنافـساتم  هک  درادن ؛ شزرا  الـصا  اھتلم  تیوھ  مان  هب  یزیچ  اھنآ  یارب  دـننک و  نیمات  روز -  ای  تسا  رز  ای  هک  ار -  ناشدوخ 

تسینویھـص و اھنیا  حارط  تسا و  هداتفا  یللملا  نیب  تردـق  یاھدـناب  یحارط  ماد  رد  نیتال  یاکیرما  ییاقیرفآ و  ییایـسآ و  یاھروشک  تالوحت  ینعی  تسا ؛ هداتفا  قافتا 

« ييارگلوحت  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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... دنا هدوب  یللملا  نیب  ناراد  هیامرس 

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

. تسا مزال  تسا و  بوخ  لوحت  درک . هابتشا  مسیشرانآ  جرم و  جرھ و  اب  ار  نآ  دیابن  دیسرت و  دیابن  تخیرگ ؛ دیابن  لوحت  زا 

یداـصتقا و جرم  جرھ و  ینکـش و  هدولاـش  یزاـساھر و  اـب  هن  دیـسر ، ییاـج  هب  ناوت  یم  یروآوـن  بوکرـس  هتـشذگ و  رد  فـقوت  اـب  هن  هک  تسا  نیا  زورما  اـم  یلـصا  فرح 

مھ اھوجـشناد  هتبلا  میدرک و  حرطم  لـبق  لاـس  هس  ود ، اـم  هک  یرکفدازآ  تـضھن  ناـمھ  رکف ؛ یدازآ  تـسا . طـلغ  ود  رھ  دیـسر ؛ ییاـج  هـب  ناوـت  یم  یگنھرف  یتدـیقع و 

نالا اجنیا  الاح  هتبلا  دیراذگب . یشیدنادازآ  یاھیسرک  متفگ  نم  هاگشناد . رد  هن  هزوح ، رد  هن  تسا ؛ هدشن  ماجنا  مدوب ، هتفگ  نم  هک  ار  یراک  نآ  المع  اما  دندرک ؛ لابقتسا 

نیا رگا  دنراد . دازآ  تارظانم  رگیدمھ  اب  نانمـس  رد  ییوجـشناد  لاعف  یاھ  هعومجم  هناتخبـشوخ  هک  مدناوخ  نانمـس  یاھھاگـشناد  هب  طوبرم  یاھـشرازگ  رد  هک  دمآ  مدای 

. تسا یبوخ  تبثم و  زیچ  رایسب  دشاب ، قیقد  دنداد ، نم  هب  هک  شرازگ 
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ینکـشراتخاس و هب  اـت  درک  تیریدـم  ار  نآ  اـھتنم  تشاذـگ ، زاـب  ار  لوحت  یروآون و  یـشیدنا و  دازآ  هار  دـیاب  تسا . نیا  هب  رظاـن  میتفگ ، اـم  هک  یا  یـشیدنادازآ  هلئـسم ی 

تلود و تمـس  هب  دور  یم  اروف  اھھاگن  دنک ؟ تیریدـم  دـیاب  یـسک  هچ  دراد . مزال  حیحـص  تیریدـم  راک ، نیا  دـماجنین . یلم  تیوھ  یاھ  هیاپ  ندز  مھ  رب  ینکـش و  هدولاش 

لابند دـشاب ! عمج  ناتـساوح  ییوجـشناد . لاعف  یاھ  هعومجم  لاعف و  یوجـشناد  لاعف ، دـیتاسا  اب  تسامـش ؛ دوخ  اب  تسا ؛ ناگبخن  اب  شتیریدـم  هن ، مولع و ؛... ترازو 

مھ اب  اھنیا  لیمکت ؛ میمرت و  تھج  رد  ای  بیرخت  تھج  رد  دنک ؛ یم  تکرح  دراد  تھج  مادک  رد  ون  فرح  نیا  هک  دیـشاب  بقارم  اما  دینک ؛ تکرح  ون  فرح  ندرک  ادیپ  ون و  فرح 

راک راک ، اما  اھ ؛ هنیمز  نیا  رد  تسین  یکـش  میراد و  ییاھتیلوئـسم  هتبلا  میتسھ ؛ لوئـسم  هک  هدـنب  لاثما  اھامـش . دوخ  هدـھع ی  هب  تسا  یا  هفیظو  نیا  دراد . تواـفت 

داتسا ای  دیتسھ  ققحم  ای  دیتسھ  وجشناد  هک  امـش  یاج  هب  ار ، نوگانوگ  یاھراک  رد  تعاجـش  لوحت و  تکرح  یـشیدنادازآ و  تضھن  هک  دینکن  نامگ  تساھامـش . دوخ 

شبنج یرازفا و  مرن  تضھن  مینکب . تسا  بوخ  ار  راک  نیا  میوگب  میایب  هک  تسا  نیا  مشقن  نم  هن ، میھدب ؛ ماجنا  مییایب  هدنب  ای  یتلود  نالوئـسم  تسا  نکمم  دیتسھ ،

هملک کی  هک  نم  هتخادـنا ؟ هار  ار  نیا  یـسک  هچ  تسا . هداتفا  هار  ییاغوغ  کی  زورما  درذـگ و  یم  لاس  هد  دودـح  نالا  میدرک ؛ حرطم  اـم  ار  ملع  دـیلوت  تضھن  یرازفا و  مرن 

. تسا لیبق  نیا  زا  لوحت  ام ؛ داتسا  ام و  ناوج  ام ، ققحم  دیدرک ؛ امش  ار  راک  نیا  متفگن . رتشیب 
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لوحت نیا  بوخ ، دش . یلوحت  رھ  میلست  دیاب  هن  درک ، بوکرس  ار  تالوحت  دیاب  هن  تسا . لوحت  نیا  تیریدم  هاگشناد ، هزوح و  هعماج و  یگنھرف  یرکف و  ناگبخن  هفیظو ی 

. تفرشیپ یارب  تسیچ ؟ یارب 
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یتعنص هک  منک  یم  ضرع  ار  نیا  نم  تساھنآ . نیرتمھم  یلوصا  یـساسا و  یاھنامرآ  هک  دوش ، هداد  رارق  یلم » تیوھ  یلـصا  رـصانع  هظحالم ی   » رب دیاب  لوحت  ساسا 

کی رگا  دـشاب . یلم  تیوھ  ظفح  دـیاب  اھنیا  ساـسا  اـما  دـشاب ؛ یناـمرد ، یتشادـھب و  یاھتفرـشیپ  یتامدـخ و  تفرـشیپ  یملع ، تفرـشیپ  ندـش ، یتعنـص  ارف  ندـش ،

هدربن تشادن و  یا  هرھب  چیھ  دوخ  خیرات  هتشذگ و  زا  دوب ، نارگید  هب  هتسباو ی  شگنھرف  دوب ، یتیوھ  یب  روشک  کی  یلم ، ظاحل  زا  اما  تشاد ، ار  اھنیا  همھ ی  یروشک 

، یلم تیوھ  اریز  درک ؛ دـھاوخن  تفرـشیپ  اقلطم  روشک  نیا  دـندرک ، ریقحت  شرظن  رد  ار  نآ  اـی  دنتـشاد  هگن  رود  شمـشچ  زا  ار  هتـشذگ  نآ  تشاد ، یا  هتـشذگ  رگا  اـی  دوب ،

. تسا یتفرشیپ  رھ  ساسا 
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هزرابم ضیعبت ، اب  هزرابم ی  رقف ، اب  هزرابم ی  دشاب -  ام  یاھنامرآ  وزج  نیا  هک  دراد  اج  هک  تسا -  نامرظن  دروم  تسا ، هارمھ  تفرشیپ  اب  هک  یلوحت  لوحت ، رد  ام  هک  هچنآ 

اقترا طبـضنم  حوطـس  هب  ار  نادنورھـش  راتفر  نداد ، اقترا  رت  یملع  حطـس  هب  ار  اھتیریدـم  ینوناق ، یب  اب  هزرابم ی  ینماان ، اب  هزرابم ی  لھج ، اب  هزرابم ی  یراـمیب ، اـب  ی 

هب تفرشیپ ، لوحت و  نیا  رد  اھنیا  همھ ی  تسا ؛ یلم  تزع  دشر  قالخا و  دشر  یلم ، رادتقا  دشر  ملع ، دشر  یلم ، تورث  دشر  تینما ، دشر  یعامتجا ، طابـضنا  نداد و 

هب ار  تلم  کی  تفرشیپ  هک  تسا  یلماع  نیرتمھم  ادخ ، اب  طابترا  تیونعم و  هب  قشع  اھنیا ، رانک  رد  میناد . یم  یلصا  یاھ  هیاپ  ار  اھنیا  ام  دنراد و  تلاخد  حیحص  یانعم 

رد تسا  نکمم  دوش ، یم  بوـسحم  هتفرـشیپ  ناـھج  جـیار  یفرع و  یاـنعم  هب  یاھدرواتـسد  هک  هچنآ  همھ ی  دـشن ، نیا  رگا  دـنک ؛ یم  نیمـضت  شدوـخ  یعقاو  یاـنعم 

اما دروایب ، تسد  هب  مھ  ار  ملع  تورث و  دـشاب ، قالخا  اب  بدوم و  طبـضنم ، شا  یعامتجا  یاھراتفر  ظاحل  زا  روشک  کی  تسا  نکمم  ینعی  دوش . فرـصم  یطلغ  یاـھھار 

ملع تسین . تسرد  ام  قطنم  رد  نیا  تسا ؛ طلغ  نیا  دریگ . راک  هب  رگید  تلم  کـی  ندرک  دوباـن  یارب  ار  شدوخ  یمدرم  طابـضنا  نیمھ  و  ملع ، تورث و  نیمھ  لاـح  نیع  رد 

یاھناسنا راوخریـش و  کچوک و  هچب ی  حلـسم و  هاـنگ و  یب  هاـنگ و  اـب  رگید  داـتفا ، دورف  ییاـج  کـی  یتقو  هک  متا  بمب  لـثم  یحالـس  داـجیا  یارب  دریگب  راـک  هب  ار  شدوخ 

اجنیا هب  دھاوخب  هک  یلوحت  دشاب و  هتـشاد  ار  نیا  هک  یروشک  دتفیب و  راک  هب  هار  نیا  رد  هک  یملع  دنک . یم  دوبان  ار  همھ  دراذـگ و  یمن  یقرف  دـنک و  یمن  هاگن  ار  مولظم 

. میراد یمن  تسود  ار  یلوحت  نینچ  ام  تسین و  ام  دییات  دروم  دوش ، یھتنم 
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ای یعامتجا  لوحت  نآ  میورب . هار  دیاب  تھج  نیا  رد  دوشب و  تیوقت  دیاب  اھناسنا  رد  تبحم  فطاوع و  و  یلوحت ، رھ  رد  یناسنا  هفطاع ی  تیونعم ، هب  قشع  یتسرپادـخ ،

دنزرف یبرغ ، یاھروشک  زا  یخرب  رد  هک  دیونش  یم  امش  رگا  تسا . مومذم  تسین ؛ حودمم  دنک ، یم  تبحم  یب  توافت و  یب  مھ  هب  تبـسن  ار  اھناسنا  هک  یا  یداصتقا 

هناردام هناردپ و  یاھتفوطع  زا  ناکدوک  دنوش ، یمن  عمج  مھ  رود  اھ  هداوناخ  دسرپ ، یمن  یلاوحا  لاس  هب  لاس  شردپ  زا  دنزرف  اما  دننک ، یم  یگدنز  رھـش  کی  رد  ردـپ  و 

اج کی  درم  دراد ، راک  اج  کی  نز  دننیـشن ؛ یمن  مھ  رانک  تسا -  هدـش  هتـسب  ینوناق  دادرارق  کی  تقوم -  دادرارق  کی  بجوم  هب  زج  اھرھوش  نز و  دـنوش ، یمن  رادروخرب 

امش ار  اھنیا  رگا  دراد ؛ یراکمھ  کی  اب  رارق  وا  دراد ، یتسود  کی  اب  نیا  رارق  کی  دعب  تسا ، بش  هد  تعاس  نآ ، راک  رخآ  تسا ، بش  تشھ  تعاس  نیا ، راک  رخآ  دراد ، راک 

یلوحت ام  تسین . ام  دـییات  دروم  دـماجنیب ، اھزیچ  نیا  هب  هک  یلوحت  نآ  تسا . تفرـسپ  یاھ  هناشن  رگید  اھنیا  دراد ، تیعقاو  اھنیا  رگا  تسھ و  ییاـج  رد  هک  دیونـش  یم 

دوخ هیاسمھ ی  امـش  ار  رتفرط  نآ  هناخ  لھچ  ات  دروآ ؛ دوجو  هب  رتشیب  تبحم  تفلا و  ناگیاسمھ  ناتـسود و  نادـنزرف ، اھ ، هداوناخ  اھردام ، اھردـپ ، نیب  هک  میھاوخ  یم 

نع لووـسم  مکلک  عار و  مکلک  : » دـننک تیلوئـسم  ساـسحا  رگیدـمھ  هب  تبـسن  هعماـج  دارفا  همھ ی  دـشاب ؛ فطاـعت  محارت و  طـیحم  طـیحم ، تسا . بوـخ  نـیا  دـینادب ؛

نآ دریگب . رارق  دـیاب  امـش  تیاـعر  دروم  هک  یـسک  نآ  ینعی  دـیتسھ ؛ ناـت  تیعر  زا  لوئـسم  امـش  همھ ی  هدـننک . تیاـعر  ینعی  دـیتسھ ؛ یعار  امـش  همھ ی  هتیعر ؛»

. تسا نیا  یمالسا ، یروھمج  مالسا و  رظن  دروم  تفرشیپ  تسا ؛ تفرشیپ  نآ  دوشب ، یھتنم  یقیاقح  نینچ  کی  هب  یعامتجا  تاماظن  اھدنویپ و  رد  هک  یلوحت 
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راوتـسا هیاپ  نیا  رب  زورما  برغ  یتعنـص  یایند  تسین . تفرـشیپ  دشاب ، ینتبم  دراد ، یم  تسود  قلطم  روط  هب  ناسنا  هک  یتاذل  هحابا ی  یروحمدرف و  رب  هک  یتفرـشیپ 

مھ نیمھ  یارب  نک . ییوج  تذل  تسا ؛ حابم  یراد ، یم  تسود  هک  یزیچ  رھ  دشابن . یرگید  هب  یدـعت  هک  تسا  نیا  طقف  شطرـش  هک  یتذـل  رھ  تاذـل ؛ هحابا ی  تسا :

هک یتشز  یاھراک  اـھیزاب و  سنجمھ  تسا ! هدـش  هدیـشک  مھ  اـھنآ  یاـھاسیلک  حطـس  هب  یتح  دراد ، دوجو  زورما  هک  یروآ  مرـش  تاریبعت  نیا  رگید  دـینیب  یم  هک  تسا 

« ييارگلوحت  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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جیار زیچ  کی  زورما  هک  هدش  یروط  جیردتب  روط  نیمھ  دوب ، یفخم  زور  کی  تسا ، جیار  اھنیا  نیب  هک  یسنج  نھجتـسم  عورـشمان و  یاھطالتخا  طابترا و  دننک ، یم  اھنیا 

ار ناشدقع  دننک ، یگدـنز  مھ  اب  دـنھاوخ  یم  هک  ار  سنجمھ  ات  ود  مرـضاح  نم  هک  درک  مالعا  اکیرما  رد  ییاسیلک  کی  شیـشک  نیا ، زا  شیپ  لاس  هس  ود ، تسا . هدـش 

. میناد یمن  تفرشیپ  ار  نیا  ام  تسا . دورطم  عونمم و  نیا  مھدب . ماجنا  دیاب  سپ  دیآ ، یم  مشوخ  نیا  زا  دیوگ  یم  تسا . ییارگ  تذل  نامھ  نیا  مناوخب !

، دشاب راد -  هیامرس  هقبط ی  صاخ -  هقبط ی  کی  تمدخ  رد  هک  یلوحت  تفرـشیپ و  دشاب ، رگید  یاھتلم  تفرـسپ  یاھب  هب  رگید و  یاھتلم  هب  ملظ  رب  ینتبم  هک  یرادتقا 

... تسین ام  رظن  دروم  تسا ، روط  نیا  یبرغ  یاھروشک  رد  زورما  هک 
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؛ راھچ درک . لابقتسا  نآ  زا  دیاب  هک  درک ، ینمشد  دیابن  لوحت  اب  طقف  هن  هس ؛ درک . لابقتسا  دیاب  لوحت  زا  ود ؛ دش . هنیـس  هب  هنیـس  دیابن  لوحت  اب  کی ؛ تسا : نیا  ام  فرح 

اب ار  لوحت  جـنپ ؛ تسا . یدـب  لوحت  دوشب ، تفرـسپ  بجوم  هک  یلوحت  تفرگ . رظن  رد  دـیاب  ار  یلاعت  تفرـشیپ و  تمـس  هب  ىنوگرگد  لوحت ، رد  درک ؛ تیریدـم  دـیاب  ار  لوحت 

یم بوسحم  ایند  رد  تفرـشیپ  یاھرایعم  زورما  هک  یزیچ  نآ  زا  ریغ  یتسیاب  ار  لوحت  هیاپ ی  هرخـالاب  و  تفرگ . هابتـشا  دـیابن  جرم  جرھ و  ینکـشراتخاس و  مسیـشرانآ و 

یتـسود و ناـسنا  یھلا ، تفرعم  تیونعم ، قـالخا ، یاـھ  هنیمز  رد  مالـسا  ون  فرح  یمالـسا و  یروھمج  هژیو ی  یاـھرایعم  و  تسناد ؛ میدرمـش -  ار  شبلغا  هک  دوـش - 

هعومجم ی زا  دـنترابع  تساھراک ، نیا  یدـصتم  هک  مھ  یـسک  و  تسناد . تفرـشیپ  یاـھرایعم  وزج  یتسیاـب  مھ  ار  اـھنیا  تفرگ و  رظن  رد  ار  یرـشب  فطاوع  تاـطابترا و 

اب ینس  فالتخا  لاس  هاجنپ  لقادح  اھام  دینامن . نم  لاثما  نم و  رظتنم  اھتنم  دیوش . نادیم  نیا  دراو  دیراد ، یگدامآ  هک  ییاھنآ  اھناوج و  امـش  هزوح . هاگـشناد و  ناگبخن 

مادقا ناتدیتاسا  دینک ؛ مادقا  ناتدوخ  دینامن ، رظتنم  نیاربانب  تسامش . لام  هدنیآ  هک  نانچمھ  تسامش ؛ لام  راک  دیتسھ ؛ طاشن  ورین و  زکرم  دیناوج ؛ امش  میراد ؛ امش 

ار اھـصخاش  نامھ  دـینک . تیریدـم  دـیاب  دـیتسھ ، اھراک  نیا  لابند  مھ  امـش  رگا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  اھتنم  دنـشاب . هجوتم  هاـگآ و  هتبلا  مھ  روشک  نالوئـسم  دـننک .

. دینک تکرح  حیحص  ملاس و  طخ  نآ  زا  تسا . نیم  نادیم  فرط ، ود  تسا ؛ نیم  نادیم  لثم  دینک . تبقارم 

دھشم  / ٠٢/٢۵/١٣٨۶ یسودرف  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

دیاب ار  لدم  نیا  تسیچ ؟ تفرـشیپ  نیا  لدـم  مینک . تفرـشیپ  میھاوخیم  ام  تسا . تفرـشیپ  هعـسوت و  یوگلا  یـسانشزاب  موزل  ثحب  منکیم ، حرطم  نم  زورما  هک  یثحب 

. رشب یگدنز  رد  تسا  یھلا  تنس  لوحت ، متفگ  مدرک . حرطم  ار  لوحت  ثحب  نانمس - رد  لبق  هام  دنچ   - متشاد اھوجـشناد  اب  نم  هک  یرادید  نیرخآ  رد  مینک . یـسانشزاب 

اجنامھ هتبلا  مدرک . حرطم  اجنآ  ار  نیا  دربب . شیپ  ار  هعماج  دماجنیب ؛ تفرـشیپ  هب  ات  درک ، تیریدم  ار  لوحت  دیاب  درک . دیاب  لابقتـسا  وا  زا  دش ؛ دـیابن  هنیـس  هب  هنیـس  وا  اب 

. دننک لابند  بیقعت و  ار  یرکف  یهتـشر  طخ و  نیا  دـیاب  همھ  داتـسا ، هچ  هبلط ، هچ  نایوزوح ؛ داتـسا و  هچ  وجـشناد ، هچ  نایھاگـشناد ؛ منکیم - رارکت  مھ  نالا   - متفگ مھ 

. میسرب هجیتن  هب  میناوتب  ات  درک  مھاوخ  ضرع  یرتشیب  تاحیضوت  الاح 

نآ اب  نوگانوگ  یاھهشیدـنا  نوگانوگ ، یاھرکف  دـیاب  دریگب . ماجنا  الخ  رد  هتـسبرد و  یاھقاتا  رد  هک  تسین  یراک  یزادرپهدـیا  نیا  دوشیم . زاغآ  یزادرپهدـیا  زا  گرزب  یاھراک 

مھاوخیم نم  زورما  هک  یثحب  نیا  رد  مالک ، ناج  سپ  دـیایب . رد  بآ  زا  یقطنم  یلمع و  زیچ  کی  تسھ ، راـک  لوصحم  هک  هچنآ  اـت  دـننک  ادـیپ  ساـمت  دـننک ، ادـیپ  راـک  رس و 

. تسیچ تفرشیپ  لدم  ام ، یهعماج  یارب  ام ، روشک  یارب  مینیبب  مینک ، یسانشزاب  ار  تفرشیپ  هعسوت و  دیاب  ام  هک  تسا  نیا  منکب ،

دھشم  / ٠٢/٢۵/١٣٨۶ یسودرف  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

ماجنا لوحت  تفرـشیپ و  مان  هب  هک  یئاھتنایخ  زا  تسا  تراـبع  شیارگ  کـی  تسا . هتـشاد  دوجو  تفرـشیپ  هب  یھتنم  لوحت  تفرـشیپ و  یهراـبرد  هشیمھ  طـلغ  شیارگ  ود 

مھ هک   - یراـجاق ناـگدازھاش  راـجاق و  ناـیرابرد  زا  یلیخ  راـجاق  نارود  زا  تسا . هدـش  دراو  اـم  تلم  رکیپ  رب  یرگحالـصا  مچرپ  ریز  تمدـخ و  ماـن  هب  هک  یئاھهبرـض  هـتفرگ ؛

دـندش و برغ  هب  ام  گنھرف  روشک و  یهتـسنادان  ىگتـسباو  یهلیـسو  لماع و  دنتـشاد - طابترا  یبرغ  لفاحم  اب  لاح  نیع  رد  مھ  دـندوب ، تسرپاـیند  مھ  دـندوب ، داوسیب 

! تسا لوحت  تفرشیپ و  نیا ، هک  دوب  نیا  ناشیاعدا 

؛ دندرک دوبان  ار  هطورشم  ناربھر  هک  یناسک  نامھ  دوب . تفرشیپ  هعسوت و  شراعش  دوب ؛ یھاوخیقرت  شفرح  هطورشم  یارجام  ىسیلگنا  طخ  نآ  هطورـشم ، یهیـضق  رد 

قداـص ناربھر  دـندرک ، حالـس  علخ  دـندناسر و  لـتق  هب  میقتـسم  ریغ  ار  ناـخرقاب  ناخراتـس و  دـندرک ، رورت  ار  یناـھبھب  اـھیآ  موحرم  دندیـشک ، راد  هب  ار  هللالـضف  خـیش 

مھ اھنآ  راعش  دندرک ، طلسم  مدرم  رب  هاوخهطورشم  مان  هب  دندوب ، یرامعتسا  یاھتـسایس  برغ و  هب  یهتـسباو  هک  ار  یدارفا  هدع  کی  دنداد و  رارق  راشف  ریز  ار  هطورـشم 

. تفرگ ماجنا  یگرزب  تنایخ  نانچنآ  مان ، نیا  ریز  لوحت ! تفرشیپ ، دنتفگیم : مھ  اھنآ  دوب ! یھاوخیقرت  نیمھ 

هعـسوت و تفرـشیپ و  مچرپ  ریز  ناونع و  تحت  همھ  هک  ریظنیب ، هایـس و  ىروتاتکید  نآ  مھ  دـعب  اتدوک ، تموکح  درک ؛ اتدوک  راک . رـس  دـمآ  حالـصا  یقرت و  راعـش  اب  ناخاضر 

دوجو هب  روـشک  نیا  یارب  هعجاـف  همھ  نیا  تشاد و  یحالـصا  تکرح  یاـعدا  مھ  دادرم ٣٢ - رد  اتدوک  مھ  دـعب  یثوروم و  تموکح   - وا رـسپ  اضر  دـمحم  تفرگ . ماـجنا  یقرت 

. دوب یروط  نیا  دندز ، تلم  نیا  هب  روشک و  نیا  هب  هک  یاهبرض  دندروآ .

ینعی رامعتـسا  تفرگ . ماجنا  اھتلم  تفرـشیپ  مان  هب  تسھ - ریخا  نرق  ود  یکی  رد  رـشب  خـیرات  گنن  یهکل  هک   - اـھتلم رامعتـسا  تسا . روط  نیمھ  مھ  یناـھج  حطـس  رد 

یدزد دـندرک ، فرـصت  ار  اھنیمزرـس  دـندرک ، ماع  لتق  ار  اھیموب  دـنتفر  نیتال  یاکیرما  اقیرفآ و  ایـسآ و  فلتخم  طاقن  رد  اھیوسنارف  اھیلاغترپ ، اھیدـنلھ ، اھسیلگنا ، یزاسون .

. رامعتسا تفرشیپ ، یزاسون ، مان  ریز  دندروآ ؛ دوجو  هب  هعجاف  رازھ  دندرک ، تنایخ  دندرک ،

دھشم  / ٠٢/٢۵/١٣٨۶ یسودرف  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

یاھروشک یتینما  یاھـسیورس  یهلیـسو  هب  هک  اتدوک  همھ  نیا  یزورفاگنج ، همھ  نیا  زواجت ، همھ  نیا  دوب . نیمھ  مھ  زاب  دمآ ، دیدپ  رامعتـساون  هک  مھ  دـعب  یهرود  رد 

قارع ناتسناغفا و  امش  نالا  نیمھ  هتفرگ . ماجنا  هعسوت  لوحت و  تفرـشیپ و  یھاوخددجت و  مچرپ  ریز  همھ  هتفرگ ، ماجنا  اھنیا - ریغ  هچ  سیلگنا و  هچ  اکیرما ، هچ   - یبرغ

دینیبب امش  دنروایب . دوجو  هب  قارع  مدرم  یارب  ار  هعسوت  یسارکمد و  یدازآ ، یایند  ار ؛ یئون  یایند  هکنیا  یارب  دندش  قارع  دراو  دندمآ  اھییاکیرما  تسا . ناتمشچ  یولج 

، دنـشکیم اھییاکیرما  تسد  زا  دنراد  قارع  مدرم  زورما  هک  ار  یتنحم  دوب - مادص  شنیرخآ  هک   - قارع ىئاتدوک  یاھتموکح  نارود  لوط  رد  دیاش  تسا ! ربخ  هچ  قارع  رد  نالا 

هب هدرکیم و  روبع  نابایخ  زا  نوچ  ارچ ؟ یقارع ؛ ناوج  کی  ندرگ  تشپ  دراذگیم  ار  شاهمکچ  ییاکیرما  ناوج  دنوشیم . ریقحت  یقارع  درم  نز و  دنـشاب . هدرکن  لمحت  الاح  ات 

هب ار  هناخ  نز  اھدرم  دـننزیم ؛ کتک  هناخ  درم  مشچ  یولج  ار  درم  ای  دـھدیم . راشف  کاخ  هب  ار  شتروص  شاهچب ، نز و  مشچ  یولج  دـناباوخیم و  ار  وا  هدـش ؛ کوکـشم  وا 

. تسا روط  نیمھ  مھ  ناتسناغفا  رد  دننکیم . یندب  یسرزاب  قارع  تلم  تاجن  مسا  هب  تفرشیپ و  هعسوت و  مسا 

دھشم  / ٠٢/٢۵/١٣٨۶ یسودرف  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

رد مھ  فرط  کی  زا  تسا . هتفرگ  ماجنا  ام  دوخ  روشک  رد  ایند و  رـساترس  رد  ام  دوخ  نامز  رد  خیرات و  لوط  رد  یئاھهدافتـسا  وس  نینچ  دروم  فرط  کی  زا  هعـسوت  مان  سپ 

هب مینادـیمن ، ار  نیا  میـسانشیمن ، ار  نیا  درادـن ، هقباس  نیا  هکنیا  مسا  هب  دـناهدرک ؛ تفلاخم  یلوحت  یروآون و  عون  رھ  اب  هک  دنتـسھ  دـناهدوب و  یناسک  لباقم ، یهطقن 

؛ دنکیمن ادیپ  انعم  رشب  یگدنز  یروآون  نودب  تسا و  تعیبط  تنس  تسا ؛ خیرات  تنس  یروآون  هکنیا  اب  دناهدرک . انعم  دب  ار  اھتاثدحم » رومالا  رـش   » ثیدح میکوکـشم . نیا 

. تسا هتشاد  دوجو  داضتم  شیارگ  ود  نیا  دندرک . تفلاخم  اھنیا  اما 

دھشم  / ٠٢/٢۵/١٣٨۶ یسودرف  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

ماجنا هدافتـسا  وس  نآ  هن  ات  میتسھ ، هچ  لابند  میمھفب  مینک و  انعم  ناـمدوخ  یارب  تسرد  میھاوخیم ، مینکیم و  هدارا  لوحت  زا  هک  ار  یزیچ  نآ  تفرـشیپ و  دـیاب  اـم  سپ 

« ييارگلوحت  » 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 22هاگياپ  هحفص 10 
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رد تفرـشیپ  هن ، میھاوخیم ؛ تفرـشیپ  یارب  وگلا  اذـل  مینک ، عورـش  ار  تفرـشیپ  میھاوخیم  هزاـت  اـم  هک  تسین  نیا  یاـنعم  هب  نیا  هتبلا  تیدـض . تفلاـخم و  نیا  هن  دریگب ،

یاھدادعتسا قیمع  یایرد  رد  یکرحت  چیھ  یهزاجا  نودب  هتفخ ، یاھدادعتسا  راشف ، ریز  دکار ، یاتسیا  یهعماج  کی  دش . عورش  یبالقنا  تضھن  اب  بالقنا و  اب  ام  روشک 

. دش نوگرگد  یبالقنا  تکرح  اب  ام ، یلم 

کی ار  هتسباو  دساف  ىئاتدوک  ىثوروم  تموکح  کی  هک  دوب  میظع  روآتفگش و  تفرشیپ  کی  گرزب ، لوحت  کی  یمالسا  یروھمج  ماظن  لیکشت  دوخ  هک  نیا  رب  هوالع  زورما 

، دوب تفرشیپ  نیرتگرزب  لوحت و  نیرتگرزب  نیا ، دوخ  تسین و  رتالاب  نیا  زا  یلوحت  چیھ  هک  یمدرم ، تموکح  کی  هب  دنک  لیدبت  دناوتب  یتلم 

دھشم  / ٠٢/٢۵/١٣٨۶ یسودرف  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

نیا دریگب . ماجنا  یبرغ  یاھوگلا  اب  اـموزل  دـیاب  روشک  تفرـشیپ  هک  دـنک  روصت  یـسک  هک  مسلط  نیا  مسلط ؟ مادـک  مینک ؛ رکف  مسلط  نیا  نتـسکش  یارب  دـیاب  ـالاح  اـم 

هدنب هدوب . قفومان  هوالعب  هدرک ؛ ادیپ  لکش  ناشدوخ  لوصا  اب  ناشدوخ ، ینھذ  ینابم  اب  ناشدوخ ، طئارش  اب  یبرغ  یاھوگلا  تسا . روشک  یارب  یکانرطخ  الماک  تیعضو 

هعجاف راچد  ار  تیرـشب  اـما  دناهدیـسر ؛ تورث  هب  دناهدیـسر ، تردـق  هب  هک  تسا  تسرد  تسا . قفوماـن  یوگلا  کـی  یبرغ ، تفرـشیپ  یوگلا  میوگیم : ار  نیا  عطاـق  روط  هب 

هتفرـشیپ یاھروشک  روجکی ، هدـنامبقع  یاھروشک  دـنربیم ؛ جـنر  نآ  زا  دـنراد  تیرـشب  یهمھ  اـیند و  یهمھ  زورما  هک  تسا  ییاھتفرـشیپ  یبرغ ، یاھتفرـشیپ  دـناهدرک .

راچد ار  رگید  یاھتلم  اما  دـناسرب ؛ تورث  هب  ار  تورث  یاھهداوناخ  زا  یرامـشتشگنا  دودـعم و  یاھهورگ  تسا  هتـسناوت  هک  تسا  یاهعـسوت  تفرـشیپ و  نامھ  نیا  روجکی .

، داسف اـشحف ، تیونعم ، زا  یرود  دـساف ، قـالخا  مھ  اـھروشک  نآ  دوخ  لـخاد  رد  تسا و  هدرک  لـیمحت  تموکح  هدروآ و  دوجو  هب  گـنج  هدرک ؛ رامعتـسا  ریقحت و  تراـسا و 

نرق ود  ای  نرق  هس  هب  طوبرم  هک  ار  هسنارف - الثم   - یبرغ یاھروشک  یبدا  راـثآ  رگا  نـالا  امـش  تسین . قفوم  نیارباـنب ، هداد . جاور  ار  اـھزیچ  نیا  هداوناـخ و  یناریو  سکس ،

اجنآ رب  زورما  هک  یتیعـضو  نیا  دـناهتفر . بقع  یدایز  رایـسب  نازیمب  یقالخا  ظاحل  زا  اجنآ  مدرم  دـید  دـیھاوخ  دـینک ، هعلاطم  مھ  ار  اجنآ  زورما  عضو  دـیناوخب ، تسھ ، شیپ 

طاطحنا هب  یقالخا  ظاحل  زا  ار  اھنآ  هدرک ؛ لکشم  راچد  یقالخا  ظاحل  زا  ار  اھروشک  نیا  یدامتم ، یاھنرق  لوط  رد  یبرغ  ندمت  تفرشیپ  دوبن . مکاح  اھزور  نآ  تسا ، مکاح 

یارب درف و  یارب  لوصحم  درواتـسد و  اما  تسا ؛ دایز  شالت  راک و  اجنآ  رد  تسا . هداتفینرب  اھاجنآ  رد  رقف  ینعی  هدرکن ؛ یتمدـخ  اھنآ  هب  مھ  یگدـنز  عضو  ظاـحل  زا  هدـناشک ؛

. تسا یقفومان  تفرشیپ  یبرغ ، تفرشیپ  نیاربانب ، مک . هداوناخ 

دھشم  / ٠٢/٢۵/١٣٨۶ یسودرف  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

ینابم رب  هکنیا  رطاخ  هب  یمالـسا  یناریا ؟ میئوگیم  ارچ  یمالـسا و  میئوگیم  ارچ  تسا . یتایح  ام  یارب  نیا  مینک . ادـیپ  یناریا  یمالـسا -  یوگلا  اب  ار  تفرـشیپ  دـیاب  اـم 

یاھتلم رایتخا  رد  مالسا  هدروآ ؛ تسد  هب  ار  نیا  یناریا ، راکتبا  رکف و  نوچ  یناریا ؟ میئوگیم  ارچ  تسا . راوتسا  مالسا  یتخانشناسنا  ینابم  مالـسا و  یفـسلف  یرظن و 

، نآ زا  مھ  رگید  یاـھروشک  هتبلا  تسا . یناریا  یمالـسا  یوگلا  سپ  دـنک . مھارف  هیھت و  ار  وگلا  نیا  دـناوتیم  اـی  تسا  هتـسناوت  هک  تسا  هدوب  اـم  تلم  نیا  دوب . مھ  رگید 

وگلا نیا  انیقی  مھ  اجنیا  هتفرگ ، رارق  وگلا  اھزیچ  زا  یرایسب  رد  اھروشک  زا  یرایسب  یارب  ام  روشک  ام و  تلم  مھ  زورما  ات  هک  ینانچمھ  درک ؛ دنھاوخ  هدافتسا  دیدرت  نودب 

. دش دھاوخ  عقاو  اھتلم  زا  یرایسب  تعباتم  دیلقت و  دروم 

دھشم  / ٠٢/٢۵/١٣٨۶ یسودرف  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

هب یبرغ  یاھهفـسلف  یبرغ و  یهعماج  هاگن  هک  تسا  نیا  لوا  یهجرد  رد  مینادـب ، یفاکان  ناـمدوخ  یهعماـج  تفرـشیپ  یارب  ار  یبرغ  یوگلا  اـم  دوشیم  بجوم  هک  هچنآ 

اذـل دراد . یاهشیر  یناینب و  توافت  کی  تسا ؛ توافتم  یلکب  ناسنا ، هب  مالـسا  هاـگن  اـب  تسا - نیا  اـھنآ  یهمھ  دـنیآرب  اـما  دـنفلتخم ؛ یبرغ  یاھهفـسلف  هتبلا   - ناـسنا

یدام تفرشیپ  برغ ، رظن  زا  تفرـشیپ  مالـسا . قطنم  رد  ات  دنکیم ، ادیپ  یرگید  یانعم  برغ  یهفـسلف  قطنم  رد  تسا ، ناسنا  یهلیـسو  هب  ناسنا و  یارب  هک  تفرـشیپ 

لاـبند هب  برغ  هک  تسا  یتفرـشیپ  یاـنعم  نیا ، تردـق . تورث و  شیازفا  تسا ؛ هدـش  رتشیب  تفرـشیپ  دـش ، رتشیب  یداـم  دوس  هچرھ  تسا ؛ یداـم  دوس  روحم ، تسا ؛

رد دوشیم  ار  تیونعم  قالخا و  هک  تسا  نیا  شیانعم  دش ، یدام  یتقو  تفرـشیپ  دننکیم . هیـصوت  همھ  هب  ار  نیمھ  تسوا و  لابند  هب  یبرغ  لدم  یبرغ و  قطنم  تسوا ؛

هتبلا تسین . نیا  تفرشیپ  مالـسا ، رظن  زا  اما  دشاب . هتـشادن  دوجو  وا  رد  تیونعم  قالخا و  یلو  دنک ؛ ادیپ  تسد  تفرـشیپ  هب  تلم  کی  درک . ینابرق  یتفرـشیپ  نینچ  هار 

. تسا ناسنا  یلاعت  دشر و  فدھ ، هلیسو . ناونع  هب  اما  تسا ، بولطم  یدام  تفرشیپ 

دھشم  / ٠٢/٢۵/١٣٨۶ یسودرف  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

ریقحت نآ  رد  ناسنا  دسرب ؛ یلاعت  دشر و  هب  نآ  رد  دناوتب  ناسنا  هک  دوش  هداد  بیترت  یزیرهمانرب و  یروط  دیاب  دوشیم ، یھتنم  تفرشیپ  هب  هک  یلوحت  روشک و  تفرـشیپ 

طقف مینک ، انعم  یمالـسا  رکفت  اب  مالـسا و  ساسا  رب  میھاوخیم  ام  هک  یتفرـشیپ  یناریا . ناسنا  هن  یتح  ناسنا ، زا  یاهقبط  هن  تسا ، تیناسنا  عاـفتنا  فدـھ ، دوشن .

هب هاگن  یـساسا ، قرافت  یهطقن  تسا . تیناسنا  یارب  تیرـشب و  لک  یارب  تفرـشیپ ، نیا  صاخ . یاهقبط  یارب  میئوگب  دـسرب  هچ  تسین ، دـنمدوس  یناریا  ناسنا  یارب 

. تسا ناسنا 

دھشم  / ٠٢/٢۵/١٣٨۶ یسودرف  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

مھارف مالسا ، قطنم  رد  ناسنا  ناسنا ، نیا  یارب  مالـسا  ینیبناھج  ساسا  رب  ار  نامروشک  تفرـشیپ  یهشقن  هک  تسا  نیا  میراد ، زاین  نآ  هب  ام  هک  یزیچ  نآ  نیاربانب ،

نیا یـساسا  یهیاپ  تیونعم ، دـشاب . هارمھ  داسف  بالجنمرد  ندروخ  هطوغ  اب  اشحف ، اـب  تفرـشیپ  هک  درادـن  اـنعم  رگید  لوحت ، تفرـشیپ و  یهشقن  نیا  رد  مینک . هیھت  و 

رارق یاهلیسو  ار  یگدنز  تیلاعف  تورث و  ایند و  ملع و  هک  یناسنا  تسا و  یوق  یونعم  دعب  یاراد  هک  یناسنا  تسا و  ناسنا  شروحم  هک  یتفرشیپ  دوب . دھاوخ  تفرـشیپ 

. تسا توافتم  یلیخ  تفرشیپ  نآ  اب  تفرشیپ  نیا  لاعتم ، یادخ  یوس  هب  نتفر  یحور و  یلاعت  یارب  دھدیم 

روشک  / ٠٩/٠٨/١٣٨۶ هیملع  یاھهزوح  نارگشھوژپ  ناغلبم و  الضف و  دیتاسا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نم اھراب  ار  نیا  تسا ؛ ىھلا  شنیرفآ  تنـس  تعیبط و  لوحت ، تسا ؛ ریذپانبانتجا  لوحت  زیزع ! نارھاوخ  نایاقآ و  دینیبب  دینک . تیریدـم  ار  لوحت  هک  تسا  نیا  هلئـسم  کی 

ای درم  دـھاوخ  ای  تسین ؛ یلاخ  لاح ، ود  زا  یکی  زا  دـھدن ؛ لوحت  هب  نت  هک  مینک  ضرف  ار  ىدوجوم  کی  ار ، ىدـحاو  کـی  ـالاح  داد . دـھاوخ  خر  لوحت  ماهتفگ ؛ ماهدرک ، حرطم 

نامھ لثم  دش . دھاوخ  ىوزنم  دنامب  هدنز  رگا  ای  دوریم  نیب  زا  دوشیم ، هل  اپ  تسد و  ریز  دنکیمن و  ادیپ  ىگدنز  لاجم  هتفای ، لوحت  عاضوا  ىاغوغ  رد  ای  دش ؛ دھاوخ  ىوزنم 

ىلیخ طابترا  کی  هتفر و  ناردـنزام  رد  لگنج  لـخاد  شیپ ، لاـس  لـھچ  هک  تسا  ىمدآ  کـی  میدـناوخ ؛ هزور ــ  ود  ىکی  نیا  زورید ، اـی  زورما  هماـنزور ــ  رد  هک  ىلگنج  ناـسنا 

دھاوخ ىوزنم  دزیرگب ، لوحت  زا  دـھاوخب  هزوح  رگا  اوزنا . اب  اـما  دـیزگ ، ىرود  لوحت  زا  دوشیم  تفر ، دوشیم  دوشیم . ىوزنم  روطنیا ] [ ؛ شدوخ نوریب  طـیحم  اـب  دراد  ىفیعض 

. دش دھاوخ  رتىوزنم  زورهبزور  دش ؛ دھاوخ  ىوزنم  اما  دوشیم ، ندرم  عنام  نید ، ىهیام  هتبلا  دنامب . هدنز  رگا  دریمن ، رگا  دش ؛

روشک  / ٠٩/٠٨/١٣٨۶ هیملع  یاھهزوح  نارگشھوژپ  ناغلبم و  الضف و  دیتاسا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ماجنا تسرد  تھج  رد  لوحت  نیا  هک  مینک  تیریدـم  دـیاب  ام  طلغ . لطاب و  تھج  رد  لوحت  تسرد ، حیحـص و  تھج  رد  لوحت  دراد : فرط  ود  لوحت  اھتنم  تسا ، ىمتح  لوحت 

. تخیرگ دیابن  لوحت  زا  دشاب ؛ نیا  ناشتمھ  دیاب  هزوح ، نارظنبحاص  هزوح ، ىالضف  هزوح ، ناریدم  تسا ؛ هزوح  رد  نیرثوم  ىهفیظو  نیا  دریگب .

شترا  / ١٣٨٧/١١/١٩ یئاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

« ييارگلوحت  » 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 22هاگياپ  هحفص 11 
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نیا ىمدرم ، بولطم و  ماظن  کی  هب  دـنک  لوحتم  ار  ىاىـسایس  ماظن  نینچ  کی  هک  دراد  ار  تردـق  نیا  دراد ، ار  هدارا  نیا  هک  ىتلم  دراد . مھ  ىرگید  ىناعم  لوحت  نیا  هتبلا 

یاىمتح ریزگان و  ىاھتیقفوم  دوخ ، ىبلق  دـیاقع  ندرک  هدایپ  هار  رد  دوخ ، ىناسنا  قالخا  هار  رد  دوخ ، گنھرف  هب  نداد  شرتسگ  نداد و  قمع  راـک  رد  دوخ ، داـصتقا  راـک  رد 

اھتلم رب  ىهرطیـس  رھق و  زج  ناشفدـھ  هک  گرزب ــ  ىاھتردـق  دـنمھفیمن . مھ  زونھ  ىاهدـع  دـندیمھفن ، ار  نآ  ىاهدـع  دوـب ؛ میظع  لوـحت  نآ  نیا  تشاد . و  تشاد ، دـھاوخ 

میمـصت دھاوخب و  رگا  هک  تسناد  تلم  کی  ىتقو  دیمھف ، ار  شدوخ  ىهدارا  مزع و  شزرا  تلم  کی  ىتقو  دش ، رادـیب  تلم  کی  ىتقو  هک  دـنمھفب  دنتـسین  رـضاح  تسین ــ 

طلـست اما  تلم ، نآ  رب  دننک  لیمحت  ار  ىیاھهنیزھ  تسا  نکمم  داتفارد . دوشیمن  رگید  ىتلم  نینچ  کی  اب  دتـسیاب ، دناوتیمن  وا  لباقم  رد  ىتردق  چیھ  دنکب ، لمع  دریگب و 

مھ زونھ  ار  نیا  تسین ؛ نکمم  رگید  تلم  نآ  رب  دوخ  تساوخ  دوخ و  دیاقع  ندرک  لیمحت  تسین ، نکمم  رگید  تلم  نآ  ندیشک  ىگدرب  هب  تسین ، نکمم  رگید  تلم  نآ  رب 

. دنمھفب دنناوتیمن  گرزب  ىاھتردق 

تلود  / ١۶/١٣٨٨/٠۶ تئیھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ناراکردـناتسد ىهمھ  دـش ، حرطم  هـک  ىزور  نآ  لـصا ۴۴  ىاھتـسایس  نیا  تسا . مھم  رایـسب  مھ  نیا  تـسا . لصا ۴۴  ىاھتـسایس  لماک  ىارجا  ام ، مراـھچ  ىهیـصوت 

دھاوخ ماجنا  روشک  رد  ىداصتقا  میظع  لوحت  کی  دریگب ، ماجنا  راک  نیا  هچناـنچ  رگا  هک  دـندرک  رارقا  دـندرک ، فارتعا  روشک  ىتیریدـم  نوگاـنوگ  لـئاسم  ناـگربخ  ىداـصتقا و 

نکل ماهتفنـش ، رگید  نیلوئـسم  زا  ىـضعب  زا  مھ  روھمجسیئر ، ىاقآ  زا  مھ  ىئاھـشرازگ  نم  هدش ، ىئاھراک  دوشب . ارجا  لماک  روط  هب  اھتـسایس  نیا  دیاب  بوخ ، تفرگ .

کی تسا . هدـنام  نیمز  رب  زوـنھ  تیفرظ  نیا  زا  ىاهدـمع  شخب  دـیاش  میئوـگىم ، هـک  هـمھ  ىنعی  تـسین . لـصا ۴۴  ىاھتـسایس  تیفرظ  ىهمھ  هتفرگ ، ماـجنا  هک  هـچنآ 

الاح هتفرگن . ماجنا  مزال  ىاھراک  هدـشن ؛ هدرکىم ، بانتجا  اھنآ  رد  ىرگىدـصت  زا  تلود  ىتسیاب  ىئاـھزیچ  کـی  هدـشن ؛ هدـشىم ، راذـگاو  شیاھتیریدـم  دـیاب  ىئاـھزیچ 

حرط نیا  لوا  دیاب  سپ  دھدىمن . باوج  روشک  ىداصتقا  ماظن  رد  ىدوجوم  اھراکوزاس و  اھتخاسریز و  میئوگب  دـندرک ، هراشا  روھمجسیئر  ىاقآ  هک  روط  نیمھ  میناوتىم 

، هن مینادـب . هدـشلفق  ار  رد  مینادـب ؛ تسبنب  ار  راـک  اـم  هک  تسین  روجنیا  نکیل  دـشاب . روجنیمھ  تسا  نکمم  منکىمن ؛ ىفن  ار  نیا  نم  دریگب . ماـجنا  ىداـصتقا  لوحت 

ظاحل نآ  رد  ىتایـصوصخ  تسا  نکمم  دـیایب ؛ ىتارییغت  اب  تسا  نکمم  دـیآىمرد ؛ سلجم  زا  ىزور  کـی  دـب  ـال  لوحت ، حرط  نیا  ـالاح  تفر . شیپ  درک و  تکرح  دـیاب  هرخـالاب 

هاگتـسد تلود ، دوخ  دورىم . دراد  شیپ  اعقاو  ردقچ  دینیبب  دینکب ، دصر  دیاب  ار  لصا ۴۴  ىاھتـسایس  دیراد و  دایز  هک  مھ  نیناوق  درب . شیپ  ار  راک  دیاب  هرخالاب  دشاب ؛ هدـش 

. دنکب ار  راک  نیا  ىروھمج ، تسایر 

یربھر  / ١٣٨٨/١٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ىاھگر هب  ىاهزات  نوخ  ىمدرم ، طاشن  نادیم . ىوت  دنیایب  دیاب  دـنھدب ، صیخـشت  دـیاب  دـنراد ، تیلوئـسم  دـننک  ساسحا  مدرم  دوشىم  بجوم  هک  تسا  ىزیچ  تاباختنا 

لکـش نیرتھب  دـنکىم . ىریگولج  دوکر  زا  هک  تسا  نیا  شتانـسحم  نیرتـگرزب  زا  ىکی  اـھتاباختنا  نیا  دراد . دوجو  تیریدـم  رد  لوحت  دـمدىم . ىاهزاـت  حور  دزیرىم و  ماـظن 

، هسدنھ نیا  بوچراھچ ، نیا  ىنعی  رارقتسا ؛ ىنعی  تابث  تسا . بوخ  تابث  تسا و  دب  دوکر  دشاب . هتشاد  لوحت  تابث ، نیع  رد  هک  تسا  نیا  ىعامتجا  ماظن  کی  ىهمادا 

لکـش نیرتھب  نیا  دشاب . هتـشاد  دوجو  اھتباقر  تاقباسم و  تالوحت ، بوچراھچ ، نیا  لخاد  رد  لاح  نیع  رد  دشاب ؛ رادهشیر  دـشاب ، رقتـسم  دـشاب ، ظوفحم  دوخ  ىاج  رد 

تکرح ىتشک  تسا . حون  ىتـشک  ىهراـب  رد  نیا  لابجلاک ؛» جوم  یف  مھب  یرجت  یھ  و  . » دـنک تکرح  هغدـغد  نودـب  دـناوتب  ىنافوط  ىاـھایرد  رد  ماـظن  ىتشک  هک  تسا 

نیا نورد  رد  هتبلا  دشاب . هتشاد  دوجو  تسیاب  رارقتسا  نیا  دنربب . نیب  زا  ار  وا  رارقتسا  دنناوتىمن  نیگمھـس  جاوما  نیا  نکیل  تسھ ؛ مھ  نوگانوگ  جاوما  نیب  رد  دنکىم ،

. دراد دوجو  لوحت  بوچراھچ ، نیا  نورد  رد  رارقتسا ،

زا وا  دنکـشب ، ار  بوچراھچ  دھاوخب  اما  دوشب ، ىتاباختنا  ىهقباسم  ىتاباختنا و  تباقر  نادـیم  دراو  ىـسک  هچنانچ  رگا  دـشاب . بوچراھچ  رد  دـیاب  تالوحت  ىهمھ  نیاربانب 

، بوچراھچ نیا  دـشاب . ماظن  بوچراھچ  رد  زیچ  همھ  دـیاب  تسین . تسرد  نیا  تسا ، طلغ  نیا  هدـش ؛ جراخ  ىتاباختنا  تکرح  دـعاوق  زا  تسا ، هدـش  جراخ  ماظن  ىهدـعاق 

. تسین رییغت  لباق 

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

میظع لوحت  رھ  شلاچ  نیرتمھم  نیا  تسا . لوحت  نیا  ای  بالقنا  نیا  ىلـصا  ىاھىریگتھج  زا  تنایـص  اھبالقنا - هلمج  زا  ىعامتجا - گرزب  تالوحت  ىهمھ  ىلـصا  شلاـچ 

کی رد  بالقنا ، کی  رد  اھفدھ  تمس  هب  ىریگتھج  رگا  دوش . ظفح  دیاب  ىریگتھج  نیا  دنکىم . توعد  تکرح و  اھفدھ  نآ  تمـس  هب  دراد و  ىئاھفدھ  هک  تسا  ىعامتجا 

هظحالم نآرق  رد  امـش  اذـل  درک . دـھاوخ  لمع  دوخ  فادـھا  سکع  تھج  رد  دـش ؛ دـھاوخ  لیدـبت  دوخ  دـض  هب  بالقنا  نآ  دـنامن ، ظوفحم  دوشن و  تنایـص  ىعاـمتجا  تکرح 

رما ار  ربمغیپ  ریـصب .» نولمعت  اـمب  هنا  اوغطت  ـال  کـعم و  باـت  نم  ترما و  اـمک  مقتـساف  : » دـیامرفىم شربمغیپ  هب  لاـعتم  ىادـخ  دوھ ، ىهکراـبم  ىهروس  رد  هک  دـینکىم 

، هفیرش ىهیآ  نیا  رد  میقتسم  تکرح  نیا  لباقم  ىهطقن  ندرک . تکرح  تسرد  تھج  رد  نداد ؛ همادا  میقتسم  ار  هار  ىرادیاپ ؛ ىنعی  تماقتسا ، تماقتـسا . هب  دیامرفىم 

، دنتـسھ وت  اب  وت و  هارمھ  هک  ىناسک  مھ  اصخـش - وت - مھ  دـیامرفىم : ربمغیپ  هب  ندـش . فرحنم  ىـشکرس ؛ ىنعی  نایغط ، اوغطت .» و ال  « ؛ تسا هدـش  هداد  رارق  نایغط 

ددـشت نحل  هیآ ، نیا  نحل  دـیامرفىم : نازیملا  ریـسفت  رد  راوگرزب  ىئابطابط  ىهمالع  موحرم  ریـصب .» نولمعت  اـمب  هنا  « ؛ دـیوشن فرحنم  دـیھدب و  همادا  تسرد  ار  هار  نیا 

: دـھدىم رارق  بطاـخم  ار  ربـمغیپ  دوـخ  لوا ، ىهـجرد  رد  رکذـلاب .» ىبـنلا  دارفا  نـم  « ؛ تـسا ربـمغیپ  دوـخ  هـب  باـطخ  تـسین . هـیآ  نـیا  رد  تـمحر  ىهناـشن  چــیھ  تـسا ؛

. تسا هیآ  نیمھ  رطاخ  هب  نیا  درک . ریپ  ارم  دوھ  ىهروس  ؛» دوھ هروس  ىنتبیـش  :» دندومرف دوھ  ىهروس  ىهراب  رد  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  ىوحن  هب  هیآ  نیا  اذل  مقتـساف .» »

هک ىلاح  رد  تسھ . هیآ  نیا  رد  هک  ىدـیدشت  رطاخ  هب  تسا ؛ هکرابم  ىهیآ  نیمھ  درک ،» ریپ  ار  نم   » دـیامرفىم ربمغیپ  هک  دوھ  ىهروس  زا  ىـشخب  نآ  هک  تسا  تیاور  رد 

باطخ دیدرگنرب - هار  زا  دیوشن ، فرحنم  اوغطت -» کعم و ال  بات  نم  ترما و  امک  مقتساف   » ناونع اما  ترما ،» امک  مقتـسا  عداف و  کلذلف  : » دراد مھ  نآرق  رگید  ىاج  کی  رد 

تیوھ هک  ىلـصا - هار  زا  ندـش  فرحنم  اـھىریگتھج و  رییغت  هک  تسا  نیمھ  رطاـخ  هب  نیا  دـنازرلىم . ار  ربمغیپ  لد  باـطخ ، نیا  تسا . ربمغیپ  دوخ  هب  هک  تسا  ىتخس 

دوخ ىاھفدـھ  هب  بالقنا  نیا  دـنکىم و  ضوع  ار  هار  ىلکب  تسا - ىلـصا  ىاھىریگتھج  نیمھ  اـھبالقنا  تریـس  عقاو ، رد  تساـھىریگتھج و  نآ  هب  ىبـالقنا  رھ  ىلـصا 

اـب ١٨٠ ىریگتھج  رییغت  نیا  راـک ، لوا  زا  هک  تسین  روـجنیا  تسا ؛ سوسحماـن  تسا ، ىجیردـت  اـھىریگتھج  رییغت  هک  تسا  باـب  نیا  زا  هیـضق  نیا  تیمھا  دـسرىمن .

، فارحنا نیا  اب  تسا - میقتسم  طارص  هک  ىلصا - هار  ىهلصاف  دنکىم ، ادیپ  همادا  هچرھ  دوشىم ؛ عورـش  رییغت  نیا  رتکچوک ، ىلیخ  ىاھهیواز  اب  لوا  دتفیب ؛ قافتا  هجرد 

. تسا تھج  کی  نیا  دوشىم . رتشیب  زور  هب  زور 

تلود  / ٠٨/١٣٨٩/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

ضرعم رد  ار  شرازگ  نیا  هک  تسا  بوخ  دـندرک . هراـشا  نآ  هب  دوخ  شرازگ  رد  مھ  روھمج  سیئر  ىاـقآ  هک  هتفرگ ، ماـجنا  ىبوـخ  ىاـھراک  مھ  ىداـصتقا  لـئاسم  ىهنیمز  رد 

حرط نیمھ  منکىم ، هیکت  شیور  نم  هک  هچنآ  دنونـشب . هتفرگ ، ماـجنا  هک  ىئاـھراک  ىهنیمز  رد  ار  تلود  شرازگ  نیا  هـمھ  هـک  دـشاب  ىزیچ  ىنعی  دـیراذگب ؛ موـمع  عـالطا 

؛ تسارجا هب  کیدزن  ىـسررب و  ثحب و  دروم  دوب ، لوحت  حرط  نآ  زا  ىـشخب  کی  هک  اھهنارای  ندرک  دـنمفدھ  نآلا  بوخ ، دـش . حرطم  مھن  تلود  رد  هک  تسا  ىداـصتقا  لوحت 

ىلوـپ و ىاـھماظن  ىهراـبرد  هک  ىداـصتقا  لوـحت  حرط  رگید  ىاھـشخب  نکیل  دـشاب - ىئاـھرظنفالتخا  تسا  نـکمم  ارجا  تـیفیک  رد  ـالاح  هـچرگا  دـنلوقلاقفتم - مـھ  هـمھ 

؛ مینکىم هیـصوت  ام  دوب . ىگرزب  مھم و  راک  ىداصتقا ، لوحت  حرط  دوش . لابند  امتح  ىتسیاب  مھ  اھنآ  دریگب ؛ رارق  هنع  لوفغم  دـیابن  دوب ، اھنیا  لاثما  ىکرمگ و  ىناـگرزاب و 

. دینک لابند  اعقاو  ار  نآ  تسا ؛ ىداصتقا  لوحت  حرط  نیمھ  دیدرگنرب ، هار  نیب  زا  هک  ىئاھزیچ  ىهلمج  زا 

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

رییغت لوحت و  نیا  اھتنم  درادن ؛ دوجو  راصح  هزاورد و  رد و  هریغ  یلم و  یفنص و  نوگانوگ  یاھهعومجم  فارطا  رد  زورما  دیآیم . شیپ  تسا ؛ یرھق  رما  کی  ینوگرگد  لوحت و 

« ييارگلوحت  » 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 22هاگياپ  هحفص 12 
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هب ار  اھنماد  دیاب  الضف  نادنمشناد و  نادنمـشیدنا ، دیلقت ، عجارم  هزوح ، ناگرزب  میاهتخاب . میدرک ، اھر  رگا  مینکیم . اھر  هن ، ای  مینکیم ، تیادھ  ار  نآ  مینکیم ، تیریدم  ای  ار 

. یئاوتحم یونهبون  تکرح  تسا : نیا  لوحت  یساسا  یانعم  نیاربانب  دننک . تیریدم  دننک ، تیادھ  دننک ، یزیرهمانرب  ار  لوحت  نیا  دننک ، تمھ  دننزب ، رمک 

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

رد هزوح  دـمآراک  رایـسب  ىتنـس  یاھهویـش  ندرک  اھر  یانعم  هب  لوحت  درک . زیھرپ  نآ  زا  دـیاب  امتح  هک  دوشب ، مھف  دوشب و  هدارا  لوحت  زا  یطلغ  یاـنعم  کـی  تسا  نکمم 

. تسا درگبقع  نیا  تسا ؛ طلغ  ردنا  طلغ  یاینوگرگد  رییغت و  لوحت و  نینچنیا  تسین ؛ زورما  ىھاگشناد  جئار  یاھهویش  هب  اھهویش  نیا  لیدبت  ملعت و  میلعت و 

یاھهویـش ام  دننکیم . جئار  ار  اھهویـش  نیمھ  دنراد  راکتبا  یور  زا  ای  دیلقت  یور  زا  ای  یـضعب  دوشیم ؛ هتخانـش  ایند  رد  دراد  ام  یمیدق  ىتنـس  نوگانوگ  یاھهویـش  زورما 

. مینادیمن لوحت  ار  نیا  ام  هن ، مینک ؛ مکاح  هزوح  رد  میروایب  تسا ، یبرغ  یمیدق  یاھهویش  زا  یهدشیسیونهخسن  هتفرگرب و  هک  ار  نامدوخ  یھاگشناد 

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

هک تسھ  یئاھزیچ  کی  مینک . قبطنم  اھزاین  اب  ار  نامدوخ  یملع  تیلاعف  شالت و  ار و  نامدوخ  ام  هک  تسا  نیا  تسا ، مزال  اـمتح  تبثم  لوحت  رد  هک  یئاـھزیچ  زا  یکی 

دایز هدش ، راک  دایز  دنرادن ؛ اھنآ  هب  یجایتحا  مدرم  هک  تسھ  مھ  یئاھزیچ  کی  مینک . مھارف  ار  اھنآ  دـیاب  ام  دـنھاوخیم ؛ ام  زا  ار  شخـساپ  دـنراد ، جایتحا  اھنآ  هب  ام  مدرم 

. تسا یمھم  یساسا و  لئاسم  یلیخ  اھنیا  مینکن . اھنآ  مرگرس  ار  نامدوخ  هدش ؛ شالت 

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

رد نیا  زا  لبق  لاس  نیدـنچ  ام  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  تسا ؟ ریذـپناکما  مجـسنم  تیریدـم  کـی  نودـب  عالـضاوذ ، هبناـجهمھ و  نمادهدرتسگ و  یهدـیچیپ  لوحت  نیا  اـیآ 

اھنآ رب  ادخ  ناوضر  تمحر و  هک  دناهتفر -  ایند  زا  یضعب  دندوب ، نیسردم  یهعماج  رد  زور  نآ  دنتسھ و  مظعم  عجارم  وزج  زورما  یضعب  هک  یناسک  اب  هیملع  یهزوح  نیمھ 

زیچ کی  دنـشاب ، رظنبحاص  هزوح  لئاسم  رد  دنـشاب و  ناگرزب  عجارم و  دییات  دروم  هک  یزکرمتم  هورگ  کی  یهلیـسو  هب  هزوح  ریبدت  تیریدم و  دنتفریذپ . میدرک و  حرطم  داب - 

. تسین ریذپناکما  یوق  تیریدم  کی  نودب  هبناجهمھ ، مھم  یهدیچیپ  راک  نیا  دوشیمن . نیا  نودب  تسا ؛ ریذپانبانتجا  تسا ، یمزال 

لاس ٩٠  / ١٣٩٠/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  رھطم  مرح  رد  تانایب 

. دریگب ماجنا  دیاب  هک  تسا  مزال  راک  کی  ىرادا  ماظن  لوحت 

روشک  / ١٣٩٠/٠٢/١۴ رسارس  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

شرورپ شزوـمآ و  نیلوئـسم  زیزع و  نیملعم  امـش  اـب  هک  ىتاـعامتجا  نیمھ  رد  میدرک  ضرع  ار  نیا  ررکم  اـم  هک  تسا ، شرورپ  شزوـمآ و  رد  لوـحت  ىهنیمز  رد  فرح ، کـی 

لوحتم ار  ىزیچ  کی  ناسنا  هک  لیلدىب  ىدوخىب و  رخآ ، تسیچ ؟ لوحت  نیا  لیلد  الصا  بخ ، میاهتفگ . صاخ  روط  هب  نیلوئـسم  هب  ىتاسلج  رد  ای  تسا ، هدش  لیکـشت 

هدادن ناشن  ام  نوگانوگ  ىاھلسن  تیبرت  ىارب  ار  مزال  ىئاناوت  ام  شرورپ  شزومآ و  ىنونک  ماظن  هک  تسا  نیا  شاهداس  لیلد  مینک ؟ داجیا  لوحت  میھاوخىم  ارچ  دنکىمن .

. تسام گرزب  تالکشم  زا  ىکی  نیا ، تسین . ام  ىنورد  ىاھزاین  زا  ىهتـساخرب  تسا ؛ ىتادراو  تالیکـشت ، نیا  ماظن و  نیا  هک  تسا  نیا  لوا  ىهجرد  رد  مھ  تلع  تسا .

، دزاسب هناخ  روجنیا  دـھدب ، تیبرت  روجنیا  دـنک ، میلعت  روجنیا  دـیاب  هک  دـناسرىم  هجیتن  نیا  هب  ار  وا  تلم ، کی  ىگدـنز  ىخیرات  نارذـگ  تلم ، کی  ىاـھهبرجت  تقو  کـی 

نارگید زا  هک  دنکىمن  نامگنن  دیآىمن و  نامدب  ام  دنک . هدافتـسا  مھ  نارگید  براجت  زا  هشیمھ  دیاب  ناسنا  تسا . بوخ  نیا  دـنک ؛ تیریدـم  روجنیا  دـنک ، ىـشم  روجنیا 

تائاضتقا و مینک و  هدایپ  نامدوخ  روشک  تلم و  نیب  رد  تسبرد  روط  هب  ار  رگید  ىاھگنھرف  رگید و  ىاھتلم  ىاھوگلا  میئایب  ام  هک  تسا  نیا  تسا ، دـب  هک  هچنآ  میریگب . داـی 

. میریگن رظن  رد  الصا  ار  اھهنیمز  طئارش و 

روشک  / ١٣٩٠/٠٢/١۴ رسارس  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دوجوم قباس  لاح  نامھ  هب  اھناینب  زا  ىرایسب  زونھ  نکیل  ىمھفدوخ ؛ ىناددوخ و  ىشوجدوخ ، تمس  هب  میدمآ  ام  درک . ضوع  ار  ریسم  دمآ  ىمالـسا  بالقنا  دمحلا  

تیفیک ىارب  مینک  هدافتـسا  امتح  نوگانوگ - ىاھتلم  قرـش ؛ ىایند  هچ  برغ ، ىاـیند  هچ  اـیند - ىاـھهبرجت  زا  دـیاب  اـم  شرورپ . شزومآ و  ىهلئـسم  نیمھ  هلمج  زا  تسا ؛

؛ دشاب روشک  نیا  زاین  تایونعم و  زا  ىهتـساخرب  ىناریا و  لقتـسم  ىوگلا  کی  داجیا  ساسا  رب  دیاب  لوحت  نیا  تساجنیا . زا  لوحت ، هب  ام  زاین  نامدوخ . ىوگلا  هب  ندیـشخب 

ىوگلا نیا  فدھ  دـشاب . نیا  هب  رظان  دـیاب  لوحت  میروایب . دوجو  هب  ىئوگلا  نینچ  کی  ىتسیاب  ام  دـشاب . ام  داقتعا  دروم  مالـسا  بان ، مالـسا  زا  ىهتـساخرب  عقاو  رد  ىنعی 

دھاوخىم ىمالـسا  ىروھمج  رگا  تسا . ىمالـسا  ىروھمج  زارط  ىناسنا  ىورین  تیبرت  فدھ ، دشاب ؟ هچ  دیاب  شرورپ  شزومآ و  ىارب  دیدج  تخاس  بیکرت و  نیا  دـیدج ،

اب ار  ترخآ  ایند و  ناوتىم  هک  دـھدىم  دای  ام  هب  نآرق  هک  نانچمھ  دـنک - دابآ  ار  دوخ  ترخآ  اـیند و  دـسرب ، تداعـس  هب  شدوخ  دـھاوخىم  دریگب ، تسد  رد  ار  مالـسا  مچرپ 

، بخ دشاب ، رگید  ىاھتلم  رـشبم  دھاش و  سانلل ،«  تجرخا  هما  ریخ  متنک  هک » دـناسرب ، کمک  رگید  ىاھتلم  هب  دـھاوخىم  رگا  دریگب - ماجنا  راک  نیا  دـیاب  درک و  داـبآ  مھ 

رد دورو  ىریذـپرطخ ، توق  تعاجـش ، ىاراد  ىناسنا ، کین  قـالخا  ىاراد  راـکتبا ، ىاراد  ناـشوج ، ىاھدادعتـسا  اـب  اـناد ، فیرـش ، ىاـھناسنا  دـیاب  دراد : ىئاـھزاین  اـتعیبط 

، روبص ىاھناسنا  لماک ، لکوت  ىاراد  ىھلا و  تردق  هب  ىکتم  لاعتم و  ىادخ  هب  ىهدادلد  ىاھناسنا  ىنیبرتربدوخ ، ای  ىنیبمکدوخ  ىهدقع  هنوگچیھ  نودب  دیدج ، ىاھنادیم 

دوخ نینموم  نیدقتعم و  ىهمھ  رایتخا  رد  لماک  ىهتـسب  تروصهب  ار  اھنیا  ىهمھ  مالـسا  دینک . تیبرت  راودیما  ىاھناسنا  نیبشوخ و  ىاھناسنا  میلح ، رابدرب و  ىاھناسنا 

دیاب شرورپ  شزومآ و  ىجورخ  مینک . هریخذ  نامدوخ  دوجو  نورد  میـشچب و  ار  اھنآ  میوش ، دنمهرھب  مینک ، هدافتـسا  داوم  نیا  زا  هنادهناد  مینک ، زاب  ار  هتـسب  نیا  هداد . رارق 

ار عماوج  دـنناوتىمن  نمادهدولآ  راگزیھرپان و  اوقتىب ، ىاھناسنا  هدرـسفا ، ىاھناسنا  دـیماان ، ىاھناسنا  نیبدـب ، ىاھناسنا  رظنگنت ، ىاـھناسنا  دـشاب . ىناـسنا  روجنیا 

. تسا نیا  هب  رظان  شرورپ  شزومآ و  لوحت  دنشاب . مھ  وگلا  دنناوتىمن  اعبط  دننک ؛ تخبشوخ  ار  اھتلم  دنربب و  شیپ 

روشک  / ١٣٩٠/٠٢/١۴ رسارس  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ىاھراک مھ  ىـضعب  تسا ، ىـساسا  کی و  ىهجرد  مھم و  ىاھراک  ىـضعب  تسین ؛ دـح  کـی  رد  هتبلا  تسا - ىبوخ  ىاـھراک  دـنتفگ ، مرتحم  ریزو  هک  ىبلاـطم  نیا  ىهمھ 

نیا ساسا  رب  دـشاب . نامتـسد  رد  لوحت ، ىارب  عماج  ىهشقن  مینکب . میھاوخىم  راک  هچ  دـینادب  دـینک ، صخـشم  ار  تھج  اـھتنم  دریگب ؛ ماـجنا  دـیاب  اـھنیا  تسا - ىعرف 

گرزب و نیمز  کی  رد  ار  مکحتـسم  ىابیز  عماج  لماک  نامتخاس  کی  حرط  ناتنھذ  رد  امـش  میروآىم . دوجو  هب  رترید ، ىکی  رتدوز ، ىکی  ار ، نوگانوگ  ىازجا  عماج ، ىهشقن 

ار رگید  زج  کی  ىھاگ  فرطنیا ، ار  نامتخاس  زا  ىئزج  کی  ىھاگ  دینکىم . عورـش  ىاهشوگ  کی  زا  الاح  دینکب . دیھاوخىم  راک  هچ  دـینادىم  دـیزیرىم ؛ بسانم  ىاج  رد 

رھ دینکىم . دیراد  راک  هچ  دینادىم  تسھ ، ناتنھذ  رد  هشقن  هک  امـش  اما  دمآ ؛ دـھاوخ  رد  ىزیچ  هچ  دـمھفن  تسا  نکمم  دـنکىم ، هاگن  هک  ىمدآ  دـیزاسىم . فرط  نآ 

هاگن لوحت ، نیا  رد  رگا  تشادـن ، دوجو  عماج  ىهشقن  رگا  دیـشاب . هتـشاد  عماج  ىهشقن  هک  تسا  ىتقو  نیا  تسا . عماج  ىهشقن  نآ  زا  ىـشخب  ىهدـننکنیمات  ىئزج ،

، عماج ىهشقن  نالک و  هاگن  سپ  دـیایب . دوجو  هب  ىگرزب  ىاھدوبمک  دـشاب ، دـئاز  دـشاب ، ىرارکت  دـیایب ؛ رد  بآ  زا  ضقانتم  تسا  نکمم  اـھراک  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  نـالک 

. تسا لوا  طرش 

ىخرب نایرج  رد  هتفرگ - ماجنا  ىبوخ  ىاھراک  ىـسرد  ىاھباتک  دروم  رد  هتبلا  تسا . ملعم  ىهلئـسم  دوش ، تیاعر  دـیاب  امتح  عماج  ىهشقن  نیا  رد  هک  ىئاھزیچ  زا  ىکی 

دھاوخ سرد  ملعم  ار  باتک  نکیل  دریگىم - ماجنا  هللااشنا  هک  دریگب ، ماـجنا  دـیاب  مھ  ىئاـھراک  هتبلا  میراد ؛ رارق  هتفرگ ، ماـجنا  ىـسرد  ىاـھباتک  رد  هک  ىبوخ  ىاـھراک  زا 

هلـصوحىب هزیگناىب و  دیماان ، ناوتان ، ملعم ، رگا  دـنکىم . لیمکت  ار  بلطم  وا  دـشاب ، مھ  صقان  باتک  نآ  هچنانچ  دوب ، راکتبا  لھا  رکف و  لھا  زوسلد ، اناد ، ملعم ، رگا  داد .

« ييارگلوحت  » 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 22هاگياپ  هحفص 13 
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. تسا ملعم  روحم ، تسا . مھم  ملعم  سپ  دیایب . زومآشناد  ریگ  ىتسرد  زیچ  تسین  مولعم  دشاب ، مھ  بوخ  باتک  رگا  تقو  نآ  درک ، سیردت  ندرک  او  رس  زا  ىارب  دوب و 

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

تـشپ هکنیا  دوب . ىقیقد  هدیجنـس و  بلطم  رایـسب  دـنتفگ ، هک  ىبلطم  الوا  تسا . تسرد  الماک  هک  دـندرک ، نایب  ىناسنا  مولع  دروم  رد  مرتحم  مناـخ  نیا  ار  ىاهتکن  کـی 

تاـبثا تسرد و  فرح  ـالماک  تسا ، هشیدـنا  رکف و  دـشاب ، هبرجت  ملع و  هک  هچنآ  زا  شیپ  شیب و  اـھتلم  لوـحت  ادـبم  هکنیا  دراد ؛ دوـجو  رکف  تفرـشیپ  موـلع ، تفرـشیپ  رس 

رد هک  ار  اـھىبرغ  ىاھهتـسناد  هک  میتـفگن  هجو  چـیھ  هب  اـم  مھدـیم . جرخ  هب  تیـساسح  ىناـسنا  موـلع  لـئاسم  ىور  نم  هک  تـسا  لـیلد  نـیمھ  هـب  تـسا . ىاهدـش 

مھ مناخ  نیا  تانایب  رد  مینکن . دـیلقت  میئوگیم  ام  میناوخن ؛ ار  اھنیا  ىاھباتک  اـی  میریگن  داـی  دنتـشاد ، ىداـیز  ىنرق  دـنچ  ىاھتفرـشیپ  ىناـسنا  مولع  نوگاـنوگ  ىاـھهنیمز 

. تسا ىتسرد  ىهتکن  تشاد و  دوجو  هتکن  نیمھ 

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

. دوب اھهنارای  ىدنمفدھ  ىداصتقا ، لوحت  حرط  زا  دنب  کی 

یربھر  / ١٧/١٣٩٠/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ساسا رب  ار  ىماظن  کی  ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  تسین ؛ هرابکی  ىعفد و  رما  کـی  درک - ىزاـسماظن  ىھقف ، ىناـبم  ساـسا  رب  اـم  راوگرزب  ماـما  میتفگ  هک  ىزاـسماظن -

، دوش لیمکت  ىتسیاب  زورهبزور  تسا ؛ ىراج  رما  کـی  ىزاـسماظن  تسین . ىروجنیا  هن ، دـش ؛ ماـمت  نیا  و  طـسو ، میتشاذـگ  ار  نیا  میدرک و  لالدتـسا  میدرک و  فشک  هقف 

وزج نیا  مینک ؛ حالـصا  ار  نامدوخ  مینک ، حیحـصت  ار  نامدوخ  هابتـشا ، نیا  ساسا  رب  ام  هک  تسا  نیا  مھم  اما  میـشاب  هدرک  هابتـشا  ىئاـج  کـی  تسا  نکمم  دوش . میمتت 

بارخ میدرک ، اـنب  میتخاـس و  ار  هچرھ  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  دراد ، ناـیرج  ىزاـسماظن  میئوـگىم  اـم  هکنیا  مینک . بارخ  ار  هتـشذگ  هکنیا  هن  تسا . ىزاـسماظن  مـمتم 

. مینک لیمکت  ار  نآ  مینک ، فرطرب  ار  شـصقاون  مینک ، ظفح  میتخاس ، هک  ار  هچنآ  هن ، مینک ؛ عیاض  ار  نامىتلود  ىتموکح و  ماظن  مینک ، بارخ  ار  نامىـساسا  نوناق  مینک ؛

. تسا ىمزال  راک  کی  راک ، نیا 

هب رظان  دندرک - هفاضا  ماما  ار  نیا  دوبن ؛ هقلطم »  » دیق لوا  ىـساسا  نوناق  رد  هک  هیقف - تیالو  هب  دـندرک  مضنم  ماما  هک  قالطا  دـیق  زا  ىمھم  دـعب  هک  تسا  نیا  مروصت  نم 

ىربھر شسار  رد  هک  ریگمیمصت  زاسمیمـصت و  ىاھهاگتـسد  نآ  ىهعومجم  عقاو  رد  ىنعی  تیالو ، میظع  هاگتـسد  هک  تیالو - هاگتـسد  ىریذپفاطعنا . ىنعی  تسا ؛ نیمھ 

ام تسا . ىرشب  خیرات  ناسنا و  ىگدنز  ىاھتنـس  وزج  لوحت  نوچ  دنک ؛ لوحتم  دربب ، شیپ  ار  شدوخ  مئاد  روط  هب  دناوتب  دیاب  تسا - هعومجم  کی  هعومجم ، اما  دراد ؛ رارق 

رتلماک هک  هچنآ  تسا ، رتتسرد  هک  هچنآ  تمـس  هب  نتفر  شیپ  لیمکت ، ىنعی  لوحت  دش . دھاوخ  لیمحت  ام  رب  لوحت  میورن ، شیپ  مینکن و  داجیا  لوحت  نامدوخ  هچنانچ  رگا 

. دنک ادیپ  همادا  ىتسیاب  نایرج  نیا  مینک . هفاضا  ار  نآ  میراد ، مک  اجک  مینیبب  مینک ؛ فرطرب  ار  نآ  تساجک ، شیاھصقن  مینیبب  میتخاس ، هک  ار  هچنآ  ىنعی  تسا .

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢۴ نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

اھتنم رگید ؛ تسایـس  کی  اھزاین ، ىاضتقا  هب  رگید  زور  کی  دشاب ، مکاح  روشک  رد  ىداصتقا  تسایـس  کی  ىزور  کی  دـنک ؛ ادـیپ  رییغت  تسا  نکمم  مھ  ماظن  ىاھتـسایس 

، دنک ادیپ  رییغت  ىطئارـش  کی  رد  تسا  نکمم  ام  ىـساملپید  تسایـس  ىمالـسا . لوصا  رب  دشاب  ىنتبم  ىتسیاب  مھ  رییغت  نیا  دشاب . هدش  هتفرگ  مالـسا  زا  دیاب  ود  رھ 

شیاقب ای  تسا ، روجنیا  شاىصخش  تعفنم  ای  تسا ، روجنیا  شاهقیلس  ىـسک  هچنانچ  رگا  هک  تسین  روجنیا  دشاب . ىمالـسا  لوصا  ساسا  رب  دیاب  مھ  رییغت  نیا  نکیل 

ىساسا نوناق  دوخ  رد  هتبلا  دشاب . اھرایعم  قبط  رب  تسا  مزال  هن ، دھد ؛ رییغت  ار  طخ  نیا  ای  ار  تسایس  نیا  هک  دشاب  هتشاد  قح  دنکیم ، اضتقا  روجنیا  تردق  دنـسم  رد 

. تسا هدش  ىنیبشیپ  مھ  انعم  نیا  ىارب  مزال  ىاھنیمضت 

نیا هب  هاـگن  تسا . ىرطف  ىاـھنامرآ  اـھنامرآ ، هک  تسا  نیا  تلع  تسا ؛ رییغت  لـباق  ریغ  شیاـھنامرآ  ىمالـسا  ماـظن  هک  تسا  نیا  میریگب ، میناوتیم  هک  ىاهجیتن  نیارباـنب 

هافر هب  زاین  تفرشیپ ، هب  زاین  ىدازآ ، هب  زاین  تلادع ، هب  زاین  تسا . ناسنا  ترطف  زا  ىهدیـشوج  ىعیبط و  زاین  هکلب  تسین ؛ ارذگ  سوھ  رـس  زا  هنوگسوھ و  هاگن  اھنامرآ ،

ار ام  هک  ىتاماظن  اما  تسین ؛ رییغت  لباق  نیا  میتسھ . نیا  لابند  ام  نیا . ىنعی  ىمالـسا  ىهعماج  تسا . ناسنا  ىرطف  ىاھزاین  اھنیا  ىلاـع ، تاـیقلخ  هب  زاـین  ىمومع ،

. دشاب هنوگچ  هنامز  تائاضتقا  هک  دراد  نیا  هب  ىگتسب  تسا ؛ رییغت  لباق  انایحا  دناسریم ، اھنیا  هب 

بذـبذت و اھنامرآ ؛ تمـس  هب  تسا  ىرمتـسم  تکرح  کی  تکرح ، ىنعی  دراد ، دوجو  تابث  دراد . لوحت  مھ  دراد ، تاـبث  مھ  ىمالـسا ، ىروھمج  ماـظن  دـید ، نیا  اـب  نیارباـنب 

راچان دوریم ، ىفدھ  کی  تمـس  هب  ناسنا  تقو  کی  دوشیم . ضوع  اھراکوزاس  اما  تسا ؛ نیعم  ىاھنامرآ  تمـس  هب  میقتـسم  طخ  رد  تکرح  درادن ؛ دوجو  هار  ندرک  ضوع 

دشاب مزال  تسا  نکمم  مھ  ىشخب  کی  رد  دوشب ، امیپاوھ  راوس  تسا  راچان  ىشخب  کی  رد  دوشب ، راطق  راوس  تسا  راچان  ىشخب  کی  رد  دوشب ، لیبموتا  راوس  تسا 

. تسا ریذپرییغت  تکرح  لکش  هچرگا  تسا ، ریذپانرییغت  فدھ  اما  دنک ؛ تکرح  هدایپ 

نکمم ماظن  ىزاسون  الوا  میئوگب : دیاب  تسا ، لح  لباق  هنوگچ  ماظن  ىریپ  ىناوج و  ىهلئسم  هک  لاوس  نیا  هب  خساپ  رد  مینک ، هصالخ  ار  شخب  نیا  میھاوخب  رگا  نیاربانب 

، تسا ىلمع  اھتسایس ، رییغت  اھراکوزاس ، رییغت  تاماظن ، رییغت  ىانعم  هب  ىزاسون  مود ، تسا . ىرطف  اھنامرآ  نیا  اریز  تسین ؛ اھنامرآ  رد  رظندیدجت  ىانعم  هب  اما  تسا ،

. دشاب لوصا  ساسا  رب  دـیاب  رییغت  نیا  هک  تسا  نیمھ  مھ  موس  ىهتکن  دـشاب . لوصا  قبط  رب  دـیاب  اھتنم  تسا ؛ رجحت  زا  عنام  تسا و  مزال  مھ  ىدراوم  رد  تسا ، نکمم 

، تسین وشبهدوسرف  ماظن  هاگن ، نیا  اب  تسا . ىماظن  نینچ  کی  ىمالـسا  ىروھمج  ماظن  تسین . رییغت  لباق  هتفرگ ، ماـھلا  اـھنآ  زا  ماـظن  ىلک  ىهلکاـش  هک  اـھنامرآ  سپ 

. دنامب ىقاب  ناوج  دناوتیم  هشیمھ  دش ؛ دھاوخن  تسین و  هدنامزابهار  زا  تسین ، وشبرجحتم 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نیا تسا . ىتمواـقم  داـصتقا  تاـمازلا  وزج  داـصتقا ، ندرک  ىمدرم  دراد . ىتاـمازلا  ىتمواـقم  داـصتقا  هتبلا  تـسا . مـھم  ىتمواـقم  داـصتقا  تـسا ؛ مـھم  داـصتقا  ىهلئـسم 

. دریگب ماجنا  دیاب  راک  نیا  و  دروایب ؛ دوجو  هب  لوحت  کی  دناوتىم  دش ، مالعا  هک  راھچ  لھچ و  لصا  ىاھتسایس 

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

تعیرـش مالـسا و  رکف  دـشاب . روحم  دـیاب  مالـسا  دوشن . جراـخ  تیروحم  زا  مالـسا  هک  تسا  نیا  دریگب ، رارق  هجوـت  دروـم  دـیاب  اـھبالقنا  نیا  رد  هک  ىمھم  ىاھفدـھ  زا  ىکی 

راگزاس الماک  ریخن ، تسا ؛ نمشد  فرح  نیا ، تسین . راگزاس  اھنیا  ندمت و  لوحت و  تفرشیپ و  اب  ىمالسا  تعیرش  هک  دننک  دومناو  دندرک  ىعس  دشاب . روحم  دیاب  مالسا 

تابثا نییبت و  ىوحن  هب  ار  نمـشد  فرح  نیا  دناهتـسناوت  داھتجا  تردـق  مدـع  دومج و  عاجترا و  رجحت و  ىهیحور  اب  هک  ىناـسک  دنتـسین  مک  مالـسا  ىاـیند  رد  هتبلا  تسا .

رکف هرذ  کی  اما  تسا ، ناملسم  ناشمسا  میراد ؛ لیبق  نیا  زا  ىمالسا ، ىاھروشک  نیا  زا  ىخرب  رد  نامدوخ ، فارطا  رد  ام  دنیاھنآ . تمدخ  رد  اما  دنناملسم ، اھنیا  دننک .

ىاھنارود ىهمھ  لام  مالسا  تساھنرق ، ىهمھ  لام  مالـسا  تسایند ، ىهشیمھ  لام  مالـسا  دنکىمن . هدھاشم  اھنآ  رد  ناسنا  ىمالـسا ، فراعم  زا  ون  مھف  ون ، هاگن  ون ،

ار نیا  دندلب  طقف  دنرادن ؛ ار  رکف  نیا  اھىـضعب  درک . ادیپ  ار  نآ  دیاب  دـمھفب ، اھزاین  نیا  هب  ار  مالـسا  ىئوگخـساپ  دـناوتب  هک  ىرکف  نآ  تسوگباوج . تسا ؛ ىرـشب  تفرـشیپ 

نمشد نارودزم  رس  اب  ناشرس  ىدراوم  کی  رد  هک  دنیبىم  ناسنا  ىئاھتقو  کی  مھ  تیاھن  رد  دنراذگب . ناملسم  مھ  ار  ناشدوخ  مسا  دننک ، قیـسفت  ار  نآ  دننک ، ریفکت 

. تساھفدھ زا  ىکی  مھ  نیا  میھدب ؛ رارق  نامدوخ  تیلاعف  روحم  ار  ىمالسا  رکف  ار و  ىمالسا  تعیرش  تسا ! روخآ  کی  رد 

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

« ييارگلوحت  » 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 22هاگياپ  هحفص 14 
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، دش مالعا  شیاھتـسایس  دش ، حرطم  هللادمحب  هک  ىتمواقم  داصتقا  دینادیم  امـش  بخ  تسا . ىتمواقم  داصتقا  هب  طوبرم  منکیم ، هنیمز  نیا  رد  هک  ىرگید  شرافـس  کی 

، هدرک تفرشیپ  روشک  رد  ىتمواقم  داصتقا  ردقچ  الاح  دوشیم ؛ رارکت  دایز  مھ  ىتمواقم  داصتقا  مسا  تفرگ . رارق  هریغ  ىسایس و  ىداصتقا و  نارظنبحاص  لابقتـسا  دروم 

زا ىکی  اـما ] [ ؛ دراد دوـجو  ىتـکرح  کـی  لاـحرھهب  نکل  روـشک  رد  مھم  ناـینب  نیا  رکف و  نیا  تفرـشیپ  رادـقم  زا  متـسین  دونـشخ  ىلیخ  هتبلا  نم  تسین ؛ نم  نـالا  ثـحب 

، تسا ازنورد  داصتقا  ىتمواقم  داصتقا  اریز ] [ ؛ تسا ناینبشناد  داصتقا  ىتمواقم ، داصتقا  رد  راـک  ساـسا  تسا ؛ ناـینبشناد  داـصتقا  ىتمواـقم ، داـصتقا  مکحم  ىاـھهیاپ 

. مواقم داصتقا  تسا ،]  ] ىتمواقم داصتقا  نیا  دربیمن ؛ رد  اج  زا  ار  نآ  ىداصتقا  ىناھج و  ىللملانیب و  ىاھهناکت  هک  دراد  ىمکحتسم  ىاھهیاپ  لخاد  رد  هک  تسا  ىداصتقا 

ناوج ىاھهبخن  ام  رظن  هب  بخ ، تسا . مھم  ىلیخ  نیا  ملع ، هب  دشاب  ىکتم  هک  ىداصتقا  ناینبشناد ؛ داصتقا  زا  تسا  ترابع  داصتقا  نیا  ىاھهیاپ  نیرتىساسا  زا  ىکی 

ىاھناوج روجهچ  دراد . مزال  ىحارط  نیا  بخ ، دننک ؟ افیا  شقن  روطچ  دـننک . افیا  شقن  تسا ، ىتمواقم  داصتقا  ىلـصا  نوتـس  عقاو  رد  هک  ناینبشناد  داصتقا  رد  دـنناوتیم 

هبخن ىاھناوج  امـش  دننک . ىحارط  نارگید  هک  دینامن  رظتنم  دینک ، ىحارط  دینیـشنب  مھاوخیم ، امـش  زا  ار  لاوس  نیا  باوج  نم  ىتمواقم ؟ داصتقا  رد  دـننک  افیا  شقن  ام 

، دـنیایب دوجوهب  ىیاھهورگ  ناینبشناد . داصتقا  ای  ىتمواقم  داـصتقا  رد  ناوج  ناـگبخن  ىنیرفآشقن  ىگنوگچ  دـیھدب : رارق  نیمھ  ار  عوضوم  ناـتدوخ  تاـعامتجا  زا  ىکی  رد 

دوخ نورد  زا  هک  ىحرط  نیا  زا  ناگبخن  داینب  تقونآ  دنھدب ، هار  دننک ، تکرـش  عامتجا  نیا  رد  رپ  تسد  اب  دننک ، هعلاطم  دـننک ، رکف  دـننک ، راک  دـنوشب ، میـسقت  ىیاھهورگ 

ىور تیعقاو ، ىهنیمز  رد  مھ  ندرک ، راک  ندیـشیدنا و  ندرک و  رکف  ىهنیمز  رد  مھ  دیآىم ؛ دوجوهب  لوحت  کی  نم  رظن  هب  دنک . ىنابیتشپ  دنک ، تیامح  هدمآ ، نوریب  ناگبخن 

. دیآىم دوجوهب  لوحت  اعطق  مھ ]  ] داصتقا ىهنیمز  رد  نیمز ؛

روشک  / ١٠/١۴/١٣٩۴ رسارس  هعمج  همئا  رادید  رد  تانایب 

شیپ دـیاب  دـنامب ، نکاس  دـناوتیمن  هعماج  هک  ماهتفگ  اھراب  هدـنب  میلوحت . لابند  مھ  ام  دـنلوحت ؛ لابند  ناریا  رد  اھنیا  دـناهتخود ؛ عمط  مشچ  تاباختنا  نیا  هب  اھىیاکیرمآ 

ىمالسا ات  میراد  هار  ىلیخ  بخ  اما  تسا  ىمالسا  ام  مسا  نالا  نوچ  تسا .]  ] لماک ندش  ىمالـسا  تمـسهب  ام  لوحت  اھتنم  مینک ؛ ادیپ  رییغت  مینک ، ادیپ  لوحت  میورب ،

هدرک ررقم  نیعم و  ىمالـسا  ىهعماج  ىارب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  ىلـص هللا   ) مرکم ىبن  هک  ىفادھا  نآ  هب  میوشب  رتکیدزن  زورهبزور  میورب و  شیپ  دیاب  بترم  میوشب ؛ لماک 

رود مئاد  فادـھا ، نآ  زا  اـم  ىنعی  دریگب  ماـجنا  ناریا  رد  لوحت  دـنھاوخیم  هک  اـھنآ  تسا ؛ اـم  لوحت  دـض  اـھنآ  لوحت  اـما  میلوـحت  هب  دـقتعم  مھ  اـم  مینک . شـالت  دـیاب  تسا ؛

اجنیا رد  ام ؛ روشک  ىلخاد  ثداوح  ىهمھ  هب  دناهتخود  عمط  مشچ  دنھاوخیم . اھنآ  هک  ىتمـسهب  میورب  مینک و  درگبقع  مادم  میوشب ، رود  میدش  کیدزن  هچرھ  میوشب ؛

ناریا تلم  دـناهتخود . عمط  مشچ  مھ  تاباختنا  هب  تاباختنا ؛ هب  هلمجزا  و  دـنزودیم ؛ عمط  مشچ  اھنآ  دـننکیم  ادـیپ  رظن  فالتخا  رگیدـمھ  اب  هک  صخاـش  ىاـھمدآ  زا  رفن  ود 

ناـھد هب  دـھدب و  ماـجنا  نمـشد  تساوـخ  دـض  تسرد  ىعاـمتجا - رگید  مھم  ىهلئـسم  رھ  رد  هچ  تاـباختنا و  نیا  رد  هچ  ار - دوـخ  تکرح  نانمـشد ، مغرىلع  ىتسیاـب 

. دبوکب نمشد 

یربھر  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

. نید لئاسم  رد  ىروآون  داوسهمین ؛ ای  داوسىب  ىاـھمدآ  هن  داوساـب ، ىاـھمدآ  ىروآون  طبـضنم ، ىروآون  اـھتنم  تسا ؛ ىروآون  منکیم ، دـیکات  نم  هچنآ  ىروآون ؛ نینچمھ ] [و 

کی رد  داھتجا ، طابنتسا و  ىهربخ  ىاراد  دھتجم  ىهلیـسوهب  ادخ ، نید  نیاربانب  تسا . طیارـش  ىهمھ  ىارب  نوچ  تسا ، اھنامز  ىهمھ  ىارب  نوچ  تسا ، عاستا  لباق  نید 

. دش هتفگ  ناشیا  دوخ  نامز  رد  لقاال  ىضعب  دش و  لمع  ىضعب  دنداد و  ناشن  ار  شیاھهنومن  راوگرزب  ماما  هکنانچمھ  دنک ؛ ادیپ  عاستا  دناوتیم  ىدراوم 

مئاد دـیاب  تسین ؛ زیاج  ىیاتـسیا  میـشاب . هتـشاد  مشچ  لباقم  دـیاب  هشیمھ  ار  تفرـشیپ  لوحت و  لصا  هک ] تسا  نیا  ، ] منکیم هیکت  دایز  شیور  نم  هچنآ  لاـحرھهب ، ... 

. نید فادھا  بالقنا و  فادھا  تھج  رد  اھتنم  مینکب ، تفرشیپ  میورب و  شیپ 

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

اـھفارحنا و زا  زیھرپ  اـب  هتبلا  طـیحم ، اـب  لـماعت  و  لـماکت ، هب  لوـحت ، هب  داـقتعا  تفرـشیپ ، هـب  داـقتعا  زا  تـسا  تراـبع  ىـساسا  ىاھـشزرا  ىـساسا و  ىناـبم  نآ  زا  ىکی 

ىاھـشور مھ  ام ، تسایـس  مھ  ام ، ىناسنا  مولع  مھ  ام ، ىـسانشهعماج  مھ  ام ، هقف  مھ  لماکت ؛ لوحت و  دشاب . هتـشاد  دوجو  تسا  نکمم  هار  نیا  رد  هک  ىیاھاطخ 

ار ون  ىاھهار  داجیا  تیلھا  هک  ىناـسک  قمعت و  لـھا  ىاـھناسنا  تسد  هب  دراو ، ىاـھمدآ  تسد  هب  هربخ ، ىاـھمدآ  تسد  هب  اـھتنم  دوشب ، رتھب  زورهبزور  دـیاب  اـم  نوگاـنوگ 

هداج طسو  زا  دراد ؛ تسار  پچ و  هک  تسا  ىطارـص  کی  همھ  اھنیا  تشاد ؛ هجوت  دیاب  نیا  هب  دنھدب . ماجنا  ىراک  دنناوتیمن  ىعدـم  دراوان و  ىاھمدآ  اھداوسهمین و  دـنراد ؛

. درک تکرح  دیاب 

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ىارب صخاش  جـنپ  ـالعف  نم  نکل  تفگ  ار  ىتایـصوصخ  دوشیم  اـھنیا  زا  شیب  هتبلا  منکیم . رکذ  اـجنیا  رد  ار  صخاـش  جـنپ  نم  دراد . دوجو  ىیاھـصخاش  ندوب  ىبـالقنا  ىارب 

، تسا تعنص  راک  رد  ىکی  تسا ، رنھ  راک  رد  ىکی  میتسھ ؛ اجرھ  مینک ، ظفح  مینک و  داجیا  ار  صخاش  جنپ  نیا  نامدوخ  رد  مینک  ىعس  دیاب  ام  هک  منکیم  رکذ  ىرگیبالقنا 

ام دارفا  ىهمھ  رد  اھـصخاش  نیا  دـنکیمن ؛ ىقرف  تسا ؛ ىناگرزاب  ىداصتقا و  تیلاعف  راک  رد  ىکی  تسا ، ىملع  تیلاعف  راک  رد  ىکی  تسا ، ىـسایس  تیلاعف  راک  رد  ىکی 

زا ىکی  بالقنا  ... ىـساسا  ىاھـشزرا  ىنابم و  هب  ىدنبیاپ  لوا ، صخاش  زا :] دنترابع   ] داد مھاوخ  حرـش  ار  اھنیا  هک  صخاش  جنپ  دشاب . هتـشاد  دوجو  دناوتیم  ناریا  تلم 

رد هک  ىیاھاطخ  اھفارحنا و  زا  زیھرپ  اب  هتبلا  طیحم ، اب  لماعت  و  لماکت ، هب  لوحت ، هب  داقتعا  تفرشیپ ، هب  داقتعا  زا  تسا  ترابع  ىساسا  ىاھشزرا  ىـساسا و  ىنابم  نآ 

دیاب ام  نوگانوگ  ىاھـشور  مھ  ام ، تسایـس  مھ  ام ، ىناسنا  مولع  مھ  ام ، ىـسانشهعماج  مھ  ام ، هقف  مھ  لـماکت ؛ لوحت و  دـشاب . هتـشاد  دوجو  تسا  نکمم  هار  نیا 

اھداوسهمین دـنراد ؛ ار  ون  ىاھهار  داجیا  تیلھا  هک  ىناسک  قمعت و  لھا  ىاھناسنا  تسد  هب  دراو ، ىاھمدآ  تسد  هب  هربخ ، ىاھمدآ  تسد  هب  اـھتنم  دوشب ، رتھب  زورهبزور 

. درک تکرح  دیاب  هداج  طسو  زا  دراد ؛ تسار  پچ و  هک  تسا  ىطارص  کی  همھ  اھنیا  تشاد ؛ هجوت  دیاب  نیا  هب  دنھدب . ماجنا  ىراک  دنناوتیمن  ىعدم  دراوان و  ىاھمدآ  و 

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ىارب صخاش  جـنپ  ـالعف  نم  نکل  تفگ  ار  ىتایـصوصخ  دوشیم  اـھنیا  زا  شیب  هتبلا  منکیم . رکذ  اـجنیا  رد  ار  صخاـش  جـنپ  نم  دراد . دوجو  ىیاھـصخاش  ندوب  ىبـالقنا  ىارب 

، تسا تعنص  راک  رد  ىکی  تسا ، رنھ  راک  رد  ىکی  میتسھ ؛ اجرھ  مینک ، ظفح  مینک و  داجیا  ار  صخاش  جنپ  نیا  نامدوخ  رد  مینک  ىعس  دیاب  ام  هک  منکیم  رکذ  ىرگیبالقنا 

ام دارفا  ىهمھ  رد  اھـصخاش  نیا  دـنکیمن ؛ ىقرف  تسا ؛ ىناگرزاب  ىداصتقا و  تیلاعف  راک  رد  ىکی  تسا ، ىملع  تیلاعف  راک  رد  ىکی  تسا ، ىـسایس  تیلاعف  راک  رد  ىکی 

صخاش  ... بالقنا ىـساسا  ىاھـشزرا  ىنابم و  هب  ىدنبیاپ  لوا ، صخاش  زا :] دنترابع   ] داد مھاوخ  حرـش  ار  اھنیا  هک  صخاش  جنپ  دشاب . هتـشاد  دوجو  دناوتیم  ناریا  تلم 

ىدـیماان ىراکهظفاحم و  ىلبنت و  نآ ، لباقم  ىهطقن  تسا .]  ] گرزب ىاھفدـھ  زا  ندـشن  فرـصنم  اـھنامرآ و  زا  ندرکن  رظنفرـص  اـھنامرآ ، هب  ندیـسر  ىارب  دـنلب  تمھ  مود ،

، تفلاخم همھنیا  اب  تسا  نکمم  ىروجهچ  میسریمن ؛ دوشیمن ، درادن ، ىاهدیاف  اقآ   » دنیوگب دننک ، ىدیماان  راچد  ار  ام  ىاھناوج  ار و  هعماج  دننکیم  ىعس  ىـضعب  تسا .

میلست دنلب ؛ ىاھنامرآ  دنلب و  فادھا  نآ  هب  ندیسر  زا  میوشن  فرصنم  زگرھ  هک  تسا  نیا  مود  صخاش  تسا . مود  صخاش  نآ  لباقم  ىهطقن  نیا  ىنمـشد ؛» همھنیا  اب 

دوشن عنام  ىتسیاب  عنام  نیا  اما ] [ ؛ دنکیم داجیا  عنام  امش  ىارب  تسھ ، هار  نآ  رس  رب  ىنمشد  هک  دیوریم  ىھار  کی  رد  هکىتقو  امش  هتبلا  اھراشف . لباقم  رد  میوشن 

اھراب هدنب  تسا . درگبقع  شاهجیتن  میداد  دوجوم  عضوهب  تیاضر  رگا  هک  میھدن ، دوجوم  عضوهب  تیاضر  میوشن ، اھراشف  میلست  امش ؛ تکرح  ىهمادا  زا  امـش ، نتفر  زا 

ىهنیمز رد  ام  دینک  ضرف  میوشب - عناق  میراد  هک  ىزیچ  نامھ  هب  ام  هکنیا  دننک ؛ تکرح  تبثم  لوحت  تمس  هب  دننک ؛ تکرح  تفرـشیپ  تمـس  هب  دیاب  اھناوج  ماهدرک ؛ رارکت 

؛ دنام میھاوخ  بقع  میدش ، عناق  هزادنا  نیمھ  هب  رگا  میاهدرک - تفرشیپ  ام  هک  دنراد  لوبق  تسا ؛ ایند  ىهمھ  لوبق  دروم  هتبلا  هک  میاهدیـسر  ىیاھتفرـشیپ  کی  هب  ىملع 

. دنلب ىاھنامرآ  هب  دیسر  ات  تفر  دیاب  تسین ؛ ىندشمامت  تفرشیپ  هار  هن ، تفر ؛ میھاوخ  بقع 

« ييارگلوحت  » 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 22هاگياپ  هحفص 15 
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١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ىلیخ نیا  گرم . اب  مسج ، لاوز  اب  ایاضق  ندشن  مامت  ىهیضق  هبساحم ، ىهیـضق  داعم ، ىهیـضق  تسا ؛ داعم  ىهلئـسم  تسا ، ىـساسا  ىهلئـسم  هک  ىمود  ىهلئـسم 

هرذ لاقثم  لمعی  نمف  هک «  دشاب  انعم  نیا  شاىلمع  ىهمانرب  رد  دـشاب و  هتـشاد  ار  داقتعا  نیا  هک  ىتلم  تسا . راک  رد  ىباتک  باسح و  هکنیا  تسا ؛ ىمھم  ىهلئـسم 

دروآ . دھاوخ  دوجو  هب  وا ]  ] ىگدنز رد  ىساسا  لوحت  نیا ، هری ،» ارش  هرذ  لا  ـ قثم لمعی  نم ـ و  هری * { اریخ 

اـھفارحنا و زا  زیھرپ  اـب  هتبلا  طـیحم ، اـب  لـماعت  و  لـماکت ، هب  لوـحت ، هب  داـقتعا  تفرـشیپ ، هـب  داـقتعا  زا  تـسا  تراـبع  ىـساسا  ىاھـشزرا  ىـساسا و  ىناـبم  نآ  زا  ىکی 

ىاھـشور مھ  ام ، تسایـس  مھ  ام ، ىناسنا  مولع  مھ  ام ، ىـسانشهعماج  مھ  ام ، هقف  مھ  لماکت ؛ لوحت و  دشاب . هتـشاد  دوجو  تسا  نکمم  هار  نیا  رد  هک  ىیاھاطخ 

ار ون  ىاھهار  داجیا  تیلھا  هک  ىناـسک  قمعت و  لـھا  ىاـھناسنا  تسد  هب  دراو ، ىاـھمدآ  تسد  هب  هربخ ، ىاـھمدآ  تسد  هب  اـھتنم  دوشب ، رتھب  زورهبزور  دـیاب  اـم  نوگاـنوگ 

هداج طسو  زا  دراد ؛ تسار  پچ و  هک  تسا  ىطارـص  کی  همھ  اھنیا  تشاد ؛ هجوت  دیاب  نیا  هب  دنھدب . ماجنا  ىراک  دنناوتیمن  ىعدـم  دراوان و  ىاھمدآ  اھداوسهمین و  دـنراد ؛

. درک تکرح  دیاب 

١٣٩۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  نیمتشھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ییاج ¬ هباج کی  افرـص  دـش ، ققحم  یھلا  ¬ی  هدارا وا  ریبدـت  تسد  اب  درک و  ادـیپ  ققحت  راوگرزب  ماما  یهلیـسو  ¬ هب هک  یمالـسا  بالقنا  زیزع ! یاـھناوج  منکیم  ضرع  نم 

تـسایس رد  دوب  یلوحت  مھ  دوب ؛ قیمع  لوحت  کی  بالقنا  هکلب  دوبن ، نیا  اھنآ ؛ یاج  رـس  دـنیایب  رگید  هورگ  کی  دـنورب ، رانک  تردـق  سار  زا  یھورگ  کی  هک  دوبن  یـسایس 

یهتـسب یروتاتکید  کی  هک  دوب  انعم  نیا  هب  لوحت  نیا  تسایـس  یهصرع  رد  یناریا . یهعماج  نتم  رد  دوب  یلوحت  مھ  دوب ــ  یقیمع  لوحت  تسایـس  یهصرع  رد  روشک ــ 

تسا و مدرم  هب  یکتم  هک  هیاـپمدرم  تموکح  کـی  هب  درک  لیدـبت  ار ــ  یتـموکح  نینچ  کـی  دوب ــ  مکاـح  روشک  رد  هک  ار  ناـگناگیب  ورهلاـبند  نانمـشد و  هب  یهتـسباو  یثرا 

یهعماـج کـی  اـم  یهعماـج  مھ ، هعماـج  نتم  یهصرع  رد  داـتفا . قاـفتا  میظع  لوـحت  نیا  تسایـس ، یهصرع  رد  تسا ؛ تیوـھ  یاراد  تـسا و  دنلبرـس  تـسا و  لقتـسم 

هب دوب  هدش  لیدبت  روشک ، نیا  رد  یرشب  میظع  فراعم  نیا  اب  هفـسلف ، نیا  اب  دنمـشناد ، همھنیا  اب  تمظع ، نیا  اب  یگنھرف ، یهقباس  نیا  اب  ناریا  دوب ؛ هدش  تیوھیب 

یاراد تلاصا ، یاراد  لالقتـسا ، یاراد  تیوھاب ، یهعماج  کی  هب  دـنک  لیدـبت  ار  هعماـج  هک  دوب  تیعـضو  نیا  رییغت  بالقنا  فدـھ  تیوھ . نودـب  برغ و  ورهلابند  یهعماج  کـی 

. دناسر یزوریپ  هب  ار  بالقنا  نیا  مدرم ، کمک  هب  راوگرزب  ماما  هک  دوب  یلوحت  نینچ  کی  یمالسا ، بالقنا  نیا  ون ؛ فرح  یاراد  تیقالخ ،

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۶ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

یهدنیآ رد  هللااشنا  زورما ، هن  هتبلا ] [ ؛ درک مھاوخ  ضرع  هک  مراد  ییاھتبحص  هدنب  هنیمز  نیا  رد  هللااشنا  الاح  منکب . ضرع  امـش  هب  ار  نیا  تسا ؛ هدنز  دوجوم  کی  بالقنا 

یلیخ بالقنا  تقیقح  تخانـش  زا  دش ، مامت  دز و  دوب ، هقرج  کی  بالقنا  دننکیم  لایخ  هک  ییاھنیا  تسا ؛ هدـنز  دوجوم  کی  بالقنا  تفگ . مھاوخ  یتبـسانم  هب  یکیدزن و 

یدوبان دراد ، گرم  دراد ، یرامیب  و  یتروص ؛ رد  دراد  ینالوط  رمع  دراد و  ماوق  دراد ، دشر  دراد ، دلوت  هک  تسا  هدنز  دوجوم  کی  تسا ، هدنز  تقیقح  کی  بالقنا  ریخن ، دنرود .

یگتفایلامک یگتفایماوق و  دراد ، دـشر  دراد ، شیازفا  سپ  تسا ، هدـنز  دوجوم  نوچ  بالقنا  یرگید . یهدـنز  دوجوم  رھ  لثم  تسا ؛ روجنیا  بالقنا  یرگید ؛ تروص  رد  دراد ،

یهعماج ربمغیپ ، باحصا  لثم  ینعی  هقوس ؛ یلع  یوتساف  ظلغتساف  هرزائئف { هئئطش { جرخا  عرزک  لیجنالا  یف  مھلثمو  دیامرفیم : میرک  نآرق  دینیبب ، دراد . دوجو  نآ  یارب 

، دوشیم مکحم  نآ  یهقاس  جیردتب  دنکیم ، دشر  جیردتب  دعب  دھدیم ، ناشن  ار  شدوخ  دنزیم ، رس  نیمز  زا  هک  تسا  یھایگ  کی  لثم  نویبالقنا ــ  نامھ  ینعی  یمالـسا ــ 

یارب عارزلا ؛» بجعی   » هک دیامرفیم  هیآ  یهلابند  تسا ؟ اجک  زا  شایزیگناتفگـش  زیگناتفگـش ؛ تکرباب  رقتـسم  دوجوم  کی  هب  دوشیم  لیدبت  جیردتب  دشکیم ، دق  جـیردتب 

دشر و دناوتیم  زورهبزور  تسا ؛ روط ]  ] نیا بالقنا  دروآیم ؛ مشخ  هب  مھ  ار  نمـشد  رافکلا ؛ مھب  ظیغیل  تسا ، روآتفگـش  هدـناشن ، نیمز  رب  ار  هایگ  نیا  هک  یـسکنآ  دوخ 

. دنکب ادیپ  لماکت 

یاھزور الاح  دیاهدیدن ؛ ار  اھزور  نآ  اھامـش  رثکا  دـیوشیم ، بوسحم  نم  یاھهچب  دـیتسھ و  نم  نازیزع  دـیھدیم و  لیکـشت  ار  هسلج  دارفا  رثکا  هک  ییاھناوج  امـش  بخ 

ینویبالقنا تسا . رتشیب  زور  نآ  زا  بالقنا  ماکحتـسا  بالقنا و  ماوق  زورما  اما  دوب ، هسامحرپ  دوب ، روشرپ  دـیاهدیدن ؛ مھ  ار  بالقنا  لوا  یاھزور  اما  چـیھ ، هک  بالقنا  زا  لبق 

شلابند هک  یفدھ  نآ  دوخ و  راک  نایاپ  نتفرگ  رظن  رد  رد  دوخ و  هار  ندومیپ  رد  دنرتریصب  رتهاگآ ، رتهداتسیا ، رترقتسم ، زورما  تسا ، هتـشابنا  ار  اھنآ  لد  بالقنا ، هب  نامیا  هک 

تاذ وزج  سپ  تسا ، ناسنا  یگدـنز  تاذ  وزج  لوحت  رییغت و  ماهتفگ ، اھراب  هدـنب  هک  تساذـل  هدرک ؛ ادـیپ  لماکت  بـالقنا  هتفر ، شیپ  بـالقنا  تسا ؛ روجنیا  زورما  دنتـسھ ؛

هب ـ یط هملک  ـال  ـ ثم برـض هللا  فیک  رت  ملا  دـنامیم . تباـث  مکحتـسم  روطھب  نآ  رد  یناـبم  لوـصا و  هک  یلوـحت  رییغت و  یلوـحت ؟ رییغت و  روـجهچ  اـھتنم  تسھ ؛ مھ  بـالقنا 

، یـشاوح تارمث ، جـیاتن ، تسا ؛]  ] مکحتـسم یلـصا و  یاھهیاپ  ناـمھ  اـھهیاپ  تسا ، مکحم  هشیر  تسا ، تباـث  لـصا  امـسلا ؛ یف  اھعرف  تباـث و  اھلـصا  هبیط  هرجـشک 

بالقنا تیـصوصخ  نیا  دـیدج ؛ یاھهویم  ون و  یاھهویم  یهدـننکادھا  هدـننکمیدقت و  و  هعماج ، اـھناسنا و  یگدـنز  طـیحم  رد  تاـیح ، ملاـع  رد  رگهولج  هدـنوشون و  زورھبزور 

. هتشاد ار  تیصوصخ  نیا  ام  بالقنا  تسا ،

اھهاگشناد  / ١٣٩٧/٠٣/٢٠ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

حور ندیمد  یحور و  فیطلت  یونعم و  یقالخا و  یریگتھج  اب  مھ  نآ  تیبرت ؛ یهلئسم  میلعت ، زا  رتارف  ینعی  تسا ؛ نایوجـشناد  یتیوھ  یقالخا و  یگنھرف و  تیبرت  مود ،

وجشناد . ناوج  یهعومجم  رد  تیوھ  ساسحا 

، دنراد لوحت  هب  جایتحا  ملاع  یاھداھن  یهمھ  الوا  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  هاگشناد ؛ طیحم  رد  یمئاد  رمتسم و  لوحت  کی  هاگـشناد ، طیحم  رد  یمئاد  تروریـص  کی  موس ،

کی نیا  دـننک و  داجیا  ار  یمئاد  لوحت  تردـق  ناشدوخ  رد  یتسیاب  همھ  یرـشب  یاھداھن  نیارباـنب  تسا ، تکرح  لاـح  رد  تفرـشیپ و  لاـح  رد  لوحت و  لاـح  رد  رـشب  نوچ 

طیحم هاگـشناد  طیحم  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیا  هدش ؛ یراذگناینب  طلغ  لوا  زا  هدش ، یراذگناینب  طلغ  یتسیابردوریب  ام  هاگـشناد  ایناث  اھنآ ؛ یارب  دـشاب  یاهغدـغد 

یاھتسایس اب  نئمطمان و  یاھمدآ  یهلیـسوهب  هاگـشناد  یانب  نکل  هتـشاد  بوخ  رایـسب  یاھهدروارف  ام  هاگـشناد  هناتخبـشوخ  ریخن ، تسا ؛ یدب  طیحم  ای  تسا  یطلغ 

یملع و دیلقت  رب  ینبم  ار  هاگـشناد  دندرک ؛ یراذگناینب  ییادزنید  رب  ینبم  ار  هاگـشناد  دراد : دوجو  نانچمھ  انب  نیا  هدش و  هتـشاذگ  توغاط  تموکح  نامز  رد  نئمطمان 

کی حالـصا و  کی  نیاربانب  دراد . دادتما  زونھ  زورما  ات  مھ  شراثآ  زا  یـضعب  بخ  هدش و  یراذگناینب  یروجنیا  هاگـشناد  دـندرک ؛ یراذـگناینب  ملع ، دـیلوت  یملع و  راکتبا  هن 

زا دروم  هس  نیا  درک . مھاوـخ  ضرع  هک  ماهدرک  تشادداـی  اـجنیا  نم  مھ  ار  نآ  زا  ییاـھهنومن  هک  تسا  مزـال  رمتـسم  روـطهب  هاگـشناد  یارب  ینورد  تروریـص  کـی  لوـحت و 

. تسھ مھ  یرگید  تامازلا  هتبلا  و  تسا ؛ تامازلا 

هیئاضق  / ٠۶/١٣٩٧/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

ــ  دندوب هوق  سار  رد  هک  یلبق  ناتسود  یهرود  رد  هچ  هرود ، نیا  رد  هچ  هیئاضق ــ  یهوق  یاھتاقالم  رد  هشیمھ  ام  هک  تسا  ییاھفرح  هلمج  زا  نیا  هک  لوحت  هب  دندرک  هراشا 

ادیپ لوحت  هوق  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـتفیب ، رگا  یقافتا  هچ  مینک ؛ نیعم  صخاش  لوحت  یارب  دـیاب  لوا  ام  دـیآیم ؟ دوجو  هب  یروجهچ  لوحت  بخ  میدرک . رارکت  ار  نیا  ررکم 

هنوگچ اھـصخاش  نیا  هب  ندیـسر  یارب  یدنبنامز  هک  مینک  مولعم  دعب  مینک ، صخـشم  ار  لوحت  یاھـصخاش  لوا  تسا ؛ انعم  هچ  هب  لوحت  هک  تسا  مھم  یلیخ  نیا  هدرک ؟

هـشیمھ نوچ  دـش ؛ دـھاوخن  لوحت  نیا  میورب ، لوحت  تمـسهب  جـیردتب  مدـناوخ ــ  نم  مھ  شرازگ  رد  دـندرک ــ  هراشا  هک  یروطنیمھ  دـشابن و  نیا  هچنانچ  رگا  الاو  تسا ؛

[«، یعفد  ] ابیرقت  » میوگیم دـتفیب . قافتا  دـیاب  هک  تسا  یعفد  ابیرقت  راک  کی  لوحت ، مینک . تکرح  میھاوخب  مارآ  روجنیا  رگا  دـننکیم ، تکرح  اـم  تکرح  زا  رتولج  تالکـشم 

هک ییاھنامز  درک . ادـیپ  ققحت  اھـصخاش  نآ  تفرگ و  ماجنا  لوحت  دوشب  مولعم  هک  دـتفیب  یقافتا  کـی  بساـنم ، باتـش  اـب  عیرـس ، دـیاب  ینعی  یعفد ؛» اـقیقحت   » میوگیمن

یلاکـشا چـیھ  دریگب . ماجنا  لوحت  یعقاو  یانعمهب  اھنامز  نیا  رد  هک  تسا  نیا  اب  بسانتم  تسا و  یبوخ  رایـسب  یاھنامز  دـننکیم ، ادـیپ  تیلوئـسم  هوق ، مرتحم  یاسور 

« ييارگلوحت  » 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 22هاگياپ  هحفص 16 
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یلمآ یاقآ  بانج  هک  دییامرفب  ضرف  ینعی  تسا . یعیبط  یداع و  یلیخ  راک ، نیا  دتفیب ؛ قافتا  لوحت  راب  دـنچ  روشک ، یهیئاضق  یهوق  رد  هھد  دـنچ  لوط  رد  هک  درادـن  مھ 

. ندرک عورـش  ون  زا  ار  تکرح  هناک  دنھدیم ؛ یناوج  طاشن و  دنھدیم ، توارط  دننکیم ، یزاسهزات  دننکیم ، یزاسون  دننکیم ، داجیا  هوق  رد  ار  یلوحت  کی  ناشدوخ ، کرحت  اب 

. مینک هاگن  هوق  لوحت  یهلئسم  هب  ام  روجنیا  دیاب  دشخبیم ؛ یلاعت  دربیم و  شیپ  دھدیم و  یقرت  یرتھب  لکش  کی  هب  زاب  ار  نیمھ  دیآیم  یسک  رگید ، یهرود  کی  رد 

١٣٩٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکیویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

هب یایلوحت  یاـھتخاسریز  مھ  دراوم  زا  یـضعب  رد  هتفر ؛ شیپ  تسا و  هدـشن  فقوتم  دـناهدروآ ، دوجو  هب  ماـما  هک  یایلوحت  تکرح  روـشک ، تکرح  لاـس ، یـس  نیا  رد 

میتشادن لوحت  یدراوم  کی  رد  ام  هک  تسا  نیا  منکیم  ضرع  نم  هچنآ  تسین . یفاک  نکل  تسھ  اھنیا  تسا ؛ هدیـسرن  ققحت  هب  تیلعف و  هب  زونھ  نکل  تسا  هدمآ  دوجو 

. تسا بالقنا  تعیبط  فـالخرب  و  تسا ، یلوبق  لـباق  ریغ  دنـسپان و  راـبفسات و  عوضوم  یلیخ  نیا  هک  میتشاد ، درگبقع  یدراوم  رد  و  میتشادـن - لوحت  یمھم  دراوم  رد  -

تـسد یحـضاو  لکـش  اب  یرترب  لاح  هب  ینعی  لوحت  دشاب ؛ هتـشاد  تفرـشیپ  دشاب ، هتـشاد  لوحت  دـشاب ، هتـشاد  یروآون  یپردیپ  هک  تسا  نیا  هب  بالقنا  ندـنام  هدـنز 

... میتشادن ار  نیا  ییاناوت  اقلطم  اھهنیمز  زا  یضعب  رد  میتشاد ؛ جایتحا  نیا  هب  ام  فلتخم ، یاھهنیمز  رد  گرزب ؛ تکرح  کی  شھج ، کی  ینعی  نتفای ؛

لیالد هب  ام  تسین . یفاک  ام  رظن  هب  هتشاد ، دوجو  هک  یرادقم  نآ  اھتنم  تسا ، هتشاد  دوجو  یلوحت  تکرح  نیا  ماما  تلحر  زا  دعب  تسا ، هتشاد  دوجو  انعم  نیا  ماظن ، رد 

زا نامیاھناوج و  زا  مدوخ و  زا  نم  راظتنا  ینعی  دراد ؛ دوجو  یتاکن  بخ  نکیلو  مینکب . داجیا  لوحت  ماظن ، یندـمت  روشک و  یندـمت  فلتخم  یاھـشخب  رد  هک  میرداق  نوگانوگ 

. میشاب تسھ  زاین  هک  یفلتخم  یاھشخب  رد  لوحت  داجیا  رکف  رد  هک  تسا  نیا  نامناگبخن  زا  نامتلم و 

؛ تسھ یتاکن  لوحت  رد  نکل  درک ، مھاوخ  یاهراشا  کی  ادـعب  نم  دراد ، مزال  یاهناگادـج  ثحب  کی  نیا  تسیچ ، دوشب  داجیا  لوحت  اھنآ ] رد   ] دـیاب هک  ییاھـشخب  نیا  ـالاح 

یانعم هب  اموزل  یھاوخلوحت  هک  تسا  نیا  هتکن  کی  مینک ؛ هجوت  یتسیاب  تاکن  نیا  هب  دـتفیب ، قافتا  هملک  حیحـص  یانعم  هب  هملک و  یعقاو  یانعم  هب  لوحت  میھاوخب  رگا 

نیا دـناوتیم  لوحت  اشنم  دوجوم ؛ یاھهتـشاد  هب  ندرکن  افتکا  ینعی  تسا ؛ نیا  یھاوخلوحت  ندـش ؛ رتھب  هب  رمتـسم  شیارگ  تسا : نیا  یاـنعم  هب  هکلب  تسین  ضارتعا 

هب میراد ، هچنآ  هب  ام  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  لوحت  یدایز  دراوم  رد  تسین . روج  نیا  هشیمھ  اما  دـشاب  دوجوم  عضو  هب  ضارتعا  یدراوم ، اشنم  تسا  نکمم  هتبلا  دـشاب .

داجیا لوحت  میھاوخب  ات  میشاب  هدرک  تسکـش  ساسحا  اج  کی  تسین  مزال  امتح  مینکیم . لابند  ار  رتولج  یاهلحرم  کی  رتالاب ، یمدق  کی  مینکیمن ، افتکا  نامیاھهتـشاد 

. مینکیمن مھ  تسکش  ساسحا  ییاھاج  کی  هن ، مینک ؛

١٣٩٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکیویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

دیوگن یسک  رگید  ملع - یهلوقم  رد  دینک  ضرف  الثم   - میاهدرک داجیا  تبثم  لوحت  ام  هک  مھ  ییاھاجنآ  رد  منکب  ضرع  مھاوخیم  مریگب ؟ مھاوخیم  یاهجیتن  هچ  اجنیا  زا  نم 

ار لوحت  مھ  زاب  یتسیاب  هکلب  میـشاب  عناق  دـیابن  ناـمدوخ  یاھهتـشاد  هب  میـشاب ، عناـق  دـیابن  میراد  هچنآ  هب  اـم  هن ، تسین ؛ یجاـیتحا  میاهدرک و  لوحت  رگید  اـم  بخ  هک 

سپ هتفرگ . ماـجنا  یلوحت  هک  یرگید  نوگاـنوگ  یاـھهنیمز  رد  اـی  میاهتـشاد  ـالثم  مھ  لوحت  اـجنآ  رد  هک  یاهنیمز  نیمھ  رد  یتح  مینک ؛ لاـبند  میرمـشب و  مزـال  میھاوخب و 

اھنیا لوحت  یانعم  طلغ ؛ تاروھـشم  رب  یراشفاپ  زا  بانتجا  رجحت ، زا  بانتجا  تکرح و  رد  شھج  تکرح و  رد  نتـشاد  تعرـس  نتفرگ و  باتـش  هب  لیم  ینعی  لوحت  نیاربانب 

. تسا هتکن  کی  نیا  نیاربانب  دراد . دوجو  الماک  انعم  نیا  درادن ، دوجو  مھ  یضارتعا  یتح  هک  ییاھاجنآ  رد  تسا و 

١٣٩٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکیویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

کبـس و یاـھتکرح  زا  یـضعب  تسناد . لوحت  دوشیمن  ار  یرکف  یهناوتـشپیب  تکرح  رھ  ینعی  یرکف ؛ یهناوتـشپ  هب  دراد  جاـیتحا  حیحـص  لوحت  هک  تسا  نیا  مود  یهتکن 

، دـیایب دوـجو  هـب  نآ  رد  لوـحت  اـمتح  دـیاب  زورما  هـک  یلئاـسم  زا  یکی  دـینک  ضرف  دـھاوخیم .]  ] یرکف یهناوتـشپ  لوـحت  تشاذـگ ؛ لوـحت  باـسح  هـب  دوـشیمن  ار  یحطس 

تلادع یهنیمز  رد  ام  یهتفایلکـش  نقتم و  یهشیدنا  هک  یرکف  یانبم  کی  هب  دشاب  یکتم  دیاب  نیا  مینک و  داجیا  لوحت  دیاب  تلادـع  یهنیمز  رد  تسا . تلادـع  یهلئـسم 

زا یتسیاـب  اـم  ینعی  تسا ؛ اـم  یونعم  یاـھییاراد  زا  هک  تسا  مزـال  یاـھزیچ  زا  یکی  یرکف  یهناوتـشپ  نیا  ینعی  لوـحت ؛ غارـس  میورب  نآ  ساـسا  رب  تقو  نآ  تسیچ ؛

زا مالـسلا ؛) مھیلع   ) تیبلھا تاملک  نآرق و  یهمیرک  تایآ  یمالـسا و  تاررقم  مالـسا و  ماـکحا  زا  تسا  تراـبع  هک  مینک  هدافتـسا  هنیمز  نیا  رد  ناـمیونعم  یاـھییاراد 

. مینکب داجیا  لوحت  دیاب  اھنیا  ساسا  رب  مینک و  هدافتسا  دیاب  اھنیا 

١٣٩٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکیویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

هچنانچ رگا  دـندرک . تکرح  نآ  بوچراھچ  رد  ماما  دوب ؛ مالـسا  یتفرعم  ینابم  یمالـسا و  تکرح  نیمھ  هب  یکتم  دـنداد ، ماجنا  تالوحت  یهنیمز  رد  هک  یراـک  رھ  مھ  ماـما 

ینعی دنکیمن ؛ یراشفاپ  تسرد  مھ  دعب  درادیمرب ، اجبان  ار  مدق  ناسنا  الامتحا  دوب و  دھاوخ  طلغ  ناسنا ، لوحت  نیا  دشاب ، هتـشادن  دوجو  یایرکف  یهناوتـشپ  نینچ  کی 

. تشاد دھاوخن  یلوحت ، تلاح  نیا  رد  مدق  تابث 

١٣٩٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکیویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

نیا هک  دش ، روشک  دراو  ددجت  مان  هب  یزیچ  یولھپ ، تموکح  نارود  رد  شتدش  دعب ، یولھپ و  تموکح  زا  لبق  یکدنا  تفرگ . هابتشا  یرکف  یهلاحتسا  اب  یتسیابن  ار  لوحت 

رد ینعی  دوب . ندرک  بلـس  وا  زا  ار  ناریا  تلم  تیوھ  دوب ، ناریا  تلم  یهلاحتـسا  نیا  دوبن ، لوحت  نیا  دـندروآیم ؛ باسح  هب  ناریا  تلم  یگدـنز  رد  یلوحت  کی  ناونع  هب  ار 

یرادـقم کی  مھ  یولھپ ، نارود  رد  نآ ]، یط   ] هک یددـجت  داد . تسد  زا  ددـجت  نیا  رد  ار  دوخ  قیمع  یخیراـت  تیوھ  دوخ ، یلم  تیوھ  دوخ ، ینید  تیوھ  ناریا ، تلم  عقاو 

کمک دندرکیم ، تیادھ  دندرکیم ، راداو  ار  وا  هک   - ناخاضر نامز  یهدشمسلط  هدزبرغ و  یاھرکفنشور  حالطصاهب  اھهناوتـشپ و  یهلیـسو ] هب   ] مھ ناخاضر ، یهلیـسو  هب 

. تسین لوحت  نیا  تسا ، هلاحتـسا  نیا  دش ؛ جراخ  یعقاو  تیوھ  نآ  زا  ناریا ] تلم   ] ینعی دش ، بلـس  ناریا  تلم  تیوھ  عقاو  رد  ار - وا  یاھراک  دندرکیم  هیجوت  دـندرکیم و 

عقاو رد  دـنھدب ، تسد  زا  ار  ناشدوخ  یونعم  یاھهتـشاد  دـنھدب ، تسد  زا  ار  ناشدوخ  تیوھ  هچنانچ  رگا  اـھتلم  دوب . نتفر  بقع  هب  ور  نیا  دـشاب ، ولج  هب  ور  دـیاب  لوحت 

، یملع یاـھثحب  رد  ینعی  دوب ؛ مھ  روج  نیمھ  هنافـساتم  مھ  اـم  روـشک  یارب  هکنیا  اـمک  تسا ، یندـمت  گرم  کـی  نیا  دـیآیم ؛ باـسح  هب  اـھنآ  یارب  یندـمت  گرم  کـی 

، دـننکیم هک  ثحب  دوـشیم ؛ هدرمـش  ( ١۴) لـصف لوق  ناونع  هب  یبرغ  دنمـشناد  کـی  فرح  ـالثم  هک  دـندناسر  ییاـج  هب  ار  راـک  یھاگـشناد ، یاـھثحب  یعاـمتجا ، یاـھثحب 

شیپ دیلقت  یتقو  میدنبب . ار  رکف  هار  ام  هک  تسا  نآ  نیا ، یانعم  تسا . مامت  ثحب  رگید  سپ  هتفگ ، یروج  نیا  وا  یتقو  هتفگ ؛ یروج  نیا  یبرغ  دنمـشناد  نالف  دنیوگیم ] ]

، دـنزب فرح  یبرغ  دنمـشناد  فرح  یور  نآ ، لاثما  ای  یناـسنا  مولع  یهلئـسم  نـالف  رد  دـشاب  هتـشادن  تئرج  ناـسنا  هکنیا  دـمآ و  شیپ  نارگید  زا  دـیلقت  یهلئـسم  دـمآ ،

نئافد مھل  اوریثی   » هک تسا  اـیبنا  میلعت  نآ  لـباقم  یهطقن  تسرد  نیا  درک ؛ دـیلقت  دـیاب  راـنک ، تشاذـگ  دـیاب  ار  داـھتجا  راـنک ، تشاذـگ  ار  رکف  دـیاب  هک  تسا  نیا  شیاـنعم 

مھ نیا  تسا ؛ اھنآ  لباقم  یهطقن  تسرد  هطقن ، نیا  ندـناسر ؛ روھظ  هب  ندـناروش و  ندرک ، هدـنز  اھناسنا  رد  ار  هشیدـنا  یاھهنیفد  ار ، لقع  یاھهنیفد  نآ  ( ١۵ (؛» لوقعلا

. هتکن کی 

١٣٩٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکیویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

یریگناـشن یریگفدـھ و  هچناـنچ  رگا  درک . دـیابن  یربصیب  دریگیم ؛ ماـجنا  اجیردـت  لوحت  یھاـگ  تسین ؛ یعفد  یهثداـح  کـی  اـموزل  لوحت  هک  تسا  نیا  رگید  یهتکن  کـی 

ار تکرح  میورب ، ار  هار  هک  تسا  نیا  هدـمع  درادـن ؛ یداریا  میـسرب  رید  مھ  لوحت  فدـھ  هب  هچنانچ  رگا  دـتفیب ، قافتا  یعقاو  یاـنعم  هب  تکرح  دـشاب و  هتفرگ  ماـجنا  تسرد 

. تسین یروج  نیا  هن ، دریگب ، ماجنا  یراک  کی  اتعفد  امتح  یتسیاب  هک  مینک  روصت  هکنیا  درک ؛ دیابن  یربصیب  و  میھدب ، ماجنا 

« ييارگلوحت  » 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 22هاگياپ  هحفص 17 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45814
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45814
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45814
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45814
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45814
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45814
http://farsi.khamenei.ir


١٣٩٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکیویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

اجیردت هک  یلوحت  نیا  رد  یتسیاب  دوب . نیا  شتالاکشا  زا  یکی  تشادن ؛ یرگتیادھ  تسد  کی  هک  دوب  نیا  دنداد  ام  هب  هدناشنتسد  یاھتموکح  هک  یددجت  نیا  لاکشا  و 

یاھتکرح نیا  دننک  تیادھ  دامتعا  لباق  نئمطم و  یاھتـسد  یتسیاب  دشاب و  هتـشاد  دوجو  لوحت  نیا  رـسالاب  ینانیمطا  دروم  رگتیادھ  تسد  کی  دریگب ، ماجنا  تسا  انب 

. هتکن کی  مھ  نیا  تشاد . دوجو  اھزور  نآ  هک  دوشیم  یعضو  نآ  لثم  دندرکن ، تیادھ  رگا  الاو  ار ؛ یلوحت 

١٣٩٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکیویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

یراک کی  هنالوجع  هناروھتم ، هک  یحطـس ، یاھراک  زا  یـضعب  تفرگ . هابتـشا  یتسدمد  یحطـس و  یاھراک  هلـسلس  کی  اب  دـیابن  ار  لوحت  هک  تسا  نیا  رگید  یهتکن  کی 

راک تسا ، یقمع  راک  لوحت ، درادـن . یـشزرا  یلیخ  اھنیا  هک  دریگیم  ماجنا  اھراک  نیا  راک ، کی  سوھ  ندـناشنورف  یارب  تاـقوا  یھاـگ  تسین ؛ لوحت  اـھنیا  دریگیم ؛ ماـجنا 

ام دـیاب  هک  یلوحت  دروم  رد  دوب  یتاـکن  کـی  اـھنیا  ـالاح  بخ  دراد . قرف  یگدزباتـش  اـب  تعرـس  نکل  تسا  مھم  هتبلا  تعرـس  دـتفیب . قاـفتا  یتسیاـب  هک  تسا  یـساسا 

. درک هجوت  یتسیاب  ار  تاکن  نیا  دنشاب ؛ شلابند  دیاب  ام  یاھناوج  صوصخب  ناریا ، تلم  میشاب ، شلابند 

١٣٩٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکیویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

دوبمک ام  ییاھهنیمز  هچ  رد  مینکب  صخـشم  یتسیاب  هک  تسا  یرگید  ینالوط  ثحب  کی  عوضوم  نیا  مدرک  ضرع  دریگب ؟ ماـجنا  دـیاب  ییاـھهنیمز  هچ  رد  لوحت  ـالاح  بخ 

داصتقا یهنیمز  رد  الثم  تفگ : دوشیم  لاثم  دـنچ  هنومن و  دـنچ  یلاثم ، تسرھف  کی  تروص  هب  نکل  میھدـب ؛ ماجنا  هملک  یعقاو  یانعم  هب  لوحت  اھنیا  رد  یتسیاـب  میراد و 

هملک یعقاو  یانعم  هب  لوحت  کی  نیا  میروایب ؛ دوجو  هب  ار  تفن  نودـب  داصتقا  میناوتب  ینعی  مینک ؛ عطق  تفن  زا  ار  روشک  داصتقا  فاـن  دـنب  میناوتب  اـم  هک  تسا  نیا  هب  لوحت 

هب رظان  هلئـسم ، هب  رظان  عوضوم ، هب  رظان  هملک  یعقاو  یانعم  هب  هک  دندنبب  یروج  ار  هجدوب  سلجم  تلود و  یتلود ، یاھیدنبهجدوب  یهنیمز  رد  دییامرفب  ضرف  ای  تسا .

یعقاو یانعم  هب  روشک  یهجدوب  تسین . یلو  تسا  یتایلمع  هجدوب  هک  دـننکیم  اعدا  ابلاغ  اھتلود  دوشیم ، اـعدا  هتبلا  یتاـیلمع ؛» یهجدوب   » یریبعت هب  دـشاب ؛ درکلمع 

یـشزومآ لئاسم  یهنیمز  رد  شزومآ ؛ لئاسم  یهنیمز  رد  دـینک  ضرف  ای  دروایب . دوجو  هب  دـناوتیم ]  ] داصتقا رما  رد  لوحت  کی  دوشب ، یدـنبهجدوب  تسرد  هچنانچ  رگا  هملک 

رارق یقمع  یاھشزومآ  ار ، یناتـسبد  یتح  ار ، یناتـسریبد  یھاگـشناد و  یاھـشزومآ  ام  هک  تسا  نیا  شزومآ  لئاسم  یهنیمز  رد  لوحت  لوحت . هب  میراد  جایتحا  اعقاو  ام 

. دینکب حرطم  ار  روحمهدیاف  یاھثحب  اھسرد و  یظفح ؛ افرص  هن  یدربراک ، یقمع ، میھدب ؛

رد نوچ  تشاد ! دھاوخن  شرمع  رخآ  ات  یاهدیاف  چیھ  دناوخیم ، ار  نیا  دراد  هک  یـسک  نآ  یارب  هک  دوشیم  سیردـت  ام  یاھهاگـشناد  رد  ای  ام  سرادـم  رد  اھـسرد  زا  یـضعب 

، درادن یاهدیاف  چـیھ  هک  دریگیم  دای  یزیچ  کی  یمومع  تاعالطا  لثم  تسین ؛ یدـمآراک  نانچ  نآ  عالطا  هنیمز  نیا  رد  مھ  شعالطا  دـنکیمن ، ادـیپ  مھ  صـصخت  هنیمز  نیا 

، دـشاب یقمع  دـشاب ، روحمهدـیاف  سرد ، هک  تسا  نیا  هب  لوحت  مینک ، داـجیا  لوحت  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  میھاوخب  رگا  شزوـمآ  یهنیمز  رد  ینعی  دریگیم . مھ  ار  وا  تقو 

. تشاد دھاوخ  هدھع  هب  ار  نیا  زا  یشخب  دوشب ، لمع  دوشب و  ارجا  رگا  هدش ، هیھت  شرورپ  شزومآ و  یارب  هک  یلوحت  یهمانرب  نیمھ  الاح  هک  دشاب ؛ یدربراک 

لح ام  دیاب  ار  اھنیا  تسا ؛ یعامتجا  تالکشم  کی  اعقاو  بخ  اھنیا  دایتعا ؛ لثم  یتالکشم  یعطق  لح  ای  تلادع ، نیمات  یهلئـسم  الثم  یعامتجا ، لئاسم  یهنیمز  رد  ای 

یریپ تمـس  هب  تعرـسب  ام  روشک  هک  دیوگیم  ام  هب  نقتم  یاھـشرازگ  اھربخ و  زورما  مینک . داجیا  لوحت  دـیاب  هملک  یعقاو  یانعم  هب  هداوناخ  لئاسم  یهنیمز  رد  ای  مینک ؛

شیارب یجالع  هنوگ  چـیھ  هک  دـش  دـھاوخ  رھاظ  یتقو  رد  نآ  راـثآ  هک  تسا  ییاـھزیچ  یهلمج  زا  تسا ؛ یدـب  ربخ  تسا ، یکانتـشھد  یلیخ  ربخ  نیا  دوریم ؛ شیپ  دراد 

. دریگب ماجنا  لوحت  دیاب  اھهنیمز  نیا  رد  داد ؛ ماجنا  تسیاب  لوحت  اب  ار  اھنیا  بخ  تسین ؛ روصتم 

١٣٩٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکیویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

(١٧ (؛» هاشخت نا  قحا  هللاو  سانلا  ىشخت  و   » هک دیامرفیم  شربمغیپ  هب  لاعتم  یادخ  تسا . اھینمشد  نمـشد و  زا  ندیـسرتن  لوحت ، داجیا  یارب  مھم  طرـش  کی  بخ ،

. دنکیم تفلاخم  فلاخم ، دشاب ؛ هتشاد  فلاخم  یاهدع  کی  تسا  نکمم  یمھم  راک  رھ  یتبثم ، مادقا  رھ  هرخالاب  یسرتب . دیابن  نآ  نیا و  فرح  زا  یسرتب ؛ دیابن  مدرم  زا 

هیئاضق  / ٠٧/١٣٩٩/٠۴ هوق  یرسارس  شیامھ  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یلوحت تکرح  هللااشنا  دوشیم و  حرطم  هزات  تاراکتبا  دـیدج و  یاھتفایرد  اب  دـیدج ، راکفا  اب  نامز  زا  یاهھرب  رھ  رد  اعبط  لوحت  دوشب ؛ فقوتم  هک  تسین  یزیچ  کـی  لوحت 

؛ دشاب ینید  یمالـسا و  یرکف  ینابم  لوصا و  یانبم  رب  دـیاب  لوحت  هک  مینکیم  دـیکات  مھ  الاح  میاهدرک ، ضرع  ار  نیا  ام  مھ  البق  هتبلا  درک . دـھاوخ  ادـیپ  همادا  روط  نیمھ 

زا مالـسا و  زا  هک  یمکحم  نقتم و  ینابم  کی  بلاق  بوچراھچ و  رد  لوحت ، تسا . جرم  جرھ و  بذبذت و  تسین ، لوحت  دشابن ، ییانبم  کی  رب  ینتبم  لوحت  هچنانچ  رگا  الاو 

. دمآ دھاوخ  دوجو  هب  هدش  هتفرگ  ینید  ینابم  نآرق و 

هیئاضق  / ٠٧/١٣٩٩/٠۴ هوق  یرسارس  شیامھ  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

. تسا مزال  لوحت  رد  تیریدم ...

هیئاضق  / ٠٧/١٣٩٩/٠۴ هوق  یرسارس  شیامھ  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

رد ییاھتمواقم  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  تسا ؛ یلکشم  راک  یلیخ  لمع  رد  لوحت  نکل  دینک ؛ داجیا  لوحت  هک  تسا  ناسآ  نابز  هب  نتفگ  تسا . یراوشد  رایـسب  راک  لوحت 

تسا نکمم  مھ  یضعب  دنرادن ، ار  شناوت  اھیضعب  دنرادن ، ار  یناینب  تارییغت  یهلصوح  لاح و  اھیـضعب  تسین ؛ تین  وس  یور  زا  اھتمواقم  یـضعب  تسھ . لوحت  لباقم 

تـسھ مھ  اھنیا  دننام  دسفم و  مرجم و  یهدینتمھرد  یهکبـش  مھ  یئاضق  هاگتـسد  نوریب  رد  هتبلا  دنکب ؛ ادیپ  رییغت  عضو ، نیا  دـنھاوخن  دنـشاب و  عفتنم  دوجوم  عضو  زا 

یاج رھ  رد  یحالـصا  تکرح  رھ  الـصا  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اب  دـناعم  نمـشد و  یاھهاگتـسد  هاگن  مھ  اھنیا  یهمھ  رـس  تشپ  دـنفلاخم ؛ ارھق  مھ  اـھنیا  هک 

اب هیحور ، اب  توق ، اب  امـش  دننیـشنیمن . مارآ  مھ  نیفلاخم  دننیفلاخم ؛ اھنیا  دننکیم . یزاسوج  دننکیم ، هلباقم  دنوشیم ، تحاران  اھنیا  دتفیب ، قافتا  یمالـسا  یهعماج 

، تسا یاهناسر  یاھیزاسوج  تاقوا  یھاگ  دننکیم ؛ یزاسوج  ندرک . هلباقم  هب  دننکیم  عورش  مھ  اھنآ  دننیشنیمن ، مارآ  مھ  اھنآ  دیوشیم ، لوحت  نادیم  دراو  تعاجش 

هک ییاـھراک  زا  یکی  تسا . اـجنیا  ساـنخلا » ساوـسولا  رـش  نم   » دراوـم زا  یکی  اـعقاو  هـک  دـننکیم  داـجیا  هسوـسو  مدرم  یموـمع  راـکفا  رد  تـسا ، ریگیپ  یاـھیزاسوج 

[. دوشب  ] ماجنا راک  نیا  دـنراذگن  تسین ،» تحلـصم  راک  نیا   » هک نوگانوگ  یاھترواشم  اـمئاد  دـننک ؛ لزلزتم  ار  لوحت  نارادمدرـس  خـسار  مزع  هک  تسا  نیا  دـننکب  دـنناوتیم 

. دوب دھاوخ  ناوارف  میدرک  هراشا  هک  یفلتخم  یاھحانج  نیا  بناج ]  ] زا لوحت ، لباقم  رد  تمواقم  نیاربانب ،

هیئاضق  / ٠٧/١٣٩٩/٠۴ هوق  یرسارس  شیامھ  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

. دنک هدافتسا  دیاب  لوحت  باب  رد  مھ  فلتخم  یاھشخب  یاھدنمشناد  اھشناد و  زا  هیئاضق  یهوق 

هیئاضق  / ٠٧/١٣٩٩/٠۴ هوق  یرسارس  شیامھ  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یهوق یهندب  لک  رد  دیاب  هکلب ] [ ؛ الاب بصانم  نابحاص  هتسجرب و  رـصانع  ای  هوق ...  سار  رد  یهعومجم  کی  هب  دشاب  یکتم  افرـص  دناوتیمن  هیئاضق  یهوق  رد  یلوحت  تکرح 

، دراد دوجو  هیئاضق  یهوق  رد  انعم  نیا  هکنیا  هب  دننکیم  هراشا  دنداد ، نونکا  هک  یشرازگ  نیا  رد  ناشیا  هناتخبـشوخ  الاح  بخ  دشاب . هتـشاد  دوجو  لوحت  هب  داقتعا  هیئاضق 

یانعم هب  دیاب  هکنیا  هب  دنوشب  دقتعم  هوق  یهندـب  و  هوق ، رد  نوگانوگ  رـصانع  هوق و  یهعومجم  هک  دوشب  یراک  ینعی  منکیم ؛ دـیکات  نیا  یور  نم  تسا ، یدنـسرخ  یهیام 

« ييارگلوحت  » 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 22هاگياپ  هحفص 18 
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. دریگب ماجنا  هیئاضق  یهوق  یلاع  فادھا  ققحت  تمس  هب  هنوگتفرشیپ  لوحت  هملک  یعقاو ] ]

حلسم  / ١٣٩٩/٠٧/٢١ یاھورین  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  کرتشم  مسارم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یزیچ نامھ  اموزل  دوشیم ، هدرمـش  یماظن  دـیدھت  کی  زورما  هک  یزیچ  نآ  تسا . لوحت  لاح  رد  مئاد  اـھروشک - رگید  اـم و  روشک   - اـھروشک هب  هجوتم  یاھدـیدھت  مینادـب 

یاھهاگـشناد تسا ، لوحت  لاح  رد  اھدیدھت  نوچ  دراد . دوجو  یماظن  دیدھت  تروص  هب  یدـیدج  یاھدـیدھت  دـشیم ؛ هدرمـش  یماظن  دـیدھت  شیپ  لاس  تسیب  هک  تسین 

همانرب هلباقم  یارب  دریگب : رارق  هجوت  دروم  اھهاگـشناد  یاھـشھوژپ  رد  دـیاب  نیا  دنـشاب ؛ هتـشاد  همانرب  دـیدج ، ونهبون و  یاھدـیدھت  اب  یهلباقم  یارب  دـیاب  مھ  ام  یماـظن 

. دنشاب هتشاد 

یقرش  / ١٣٩٩/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

نآ موادـت  نایرج و  نآ  داجیا  رد  دـنکیم ، داجیا  لوحت  دـنکیم ، داجیا  نایرج  ارجاـم ، کـی  رد  یـسک  تقو  کـی  دوشیم ، قحلم  ییارجاـم  کـی  هب  یـسک  هک ] تسھ   ] تقو کـی 

زا یکی  هک  دھتجم  داوج  ازریم  جاح  موحرم  هک  یزاریش  یازریم  موحرم  یوکابنت  میرحت  یاوتف  یهرود  زا  تسا . هدوب  لیبق  نیا  زا  ناجیابرذآ  زیربت و  دنکیم ؛ یراذگریثات  نایرج 

لثم ناریا  دالب  یاملع  رگا  دندوب ؛ ارماس  رد  یزاریـش  یازریم  بخ ، دندوب ؛ راذگرثا  هقطنم  نیا  رد  دنتـسھ  یدھتجم  دـھتجم و  فورعم  یهداوناخ  زیربت و  یاملع  ناگتـسجرب 

جاح موحرم  اجنیا  تشاذگیمن . ار  بولطم  رثا  نآ  دشیمن و  ریگهمھ  اوتف  نیا  دـندوبن ، رگید  قطانم  رد  رگید  یاملع  زا  یـضعب  اجنیا و  رد  ناشیا  نارھت و  رد  ینایتشآ  یازریم 

یخیراـت و تـالوحت  رد  نیارباـنب  سپ  درک - مھاوـخ  هراـشا  درک ، مھاوـخ  ضرع  دـعب  ـالاح  هک   - روـط نیمھ  هطورـشم  رد  دـندش . نادـیم  دراو  لاـعف  هـنیمز  نـیا  رد  داوـج  ازریم 

. دندوب یزاسنایرج  یهیحور  نیا  یاراد  ناجیابرذآ  یهقطنم  یلک  روط  هب  زیربت و  رھش  صوصخلاب  هقطنم و  نیا  روشک ، یسایس 

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

ینعی لوحت  تسیچ و  یھاوخلوحت  زا  اـم  دوصقم  مییوگب  ـالوا  تسا ؛ ینیرفآلوحت  یھاوخلوحت و  یهلئـسم  منک  حرطم  مھاوخیم  اھوجـشناد  صوصخب  اـھناوج و  اـب  هچنآ 

ار لوحت  نیا  نامتفگ  مینک ، صخـشم  ار  لوحت  نیا  قطنم  اثلاث  دـیایب ؛ دوجو  هب  لوحت  هکنیا  هب  میراد  زاین  ام  ارچ  تسا و  لیلد  هچ  هب  لوحت  هب  زاین  هک  مینک  نییبت  ایناث  هچ ؛

اھامش نھذ  هناتخبـشوخ  مینکیم . ضرع  اھهنیمز  نیا  رد  هتکن  دنچ  دھدب . تکرح  ار  ام  دیاب  یتمـس  هچ  هب  دریگب و  ماجنا  تسیاب  یفدھ  هچ  اب  لوحت  هک  مینک  صخـشم 

. تسا یلاحشوخ  یدونشخ و  یهیام  هک  دراد  دوجو  مدید  دوب  رظن  دروم  هک  ار  یتاکن  نیا  زا  یرایسب  اھامش  تانایب  رد  نم  زورما  تسا و  هدامآ 

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یگدنز کبس  زا  ییاھشخب  رد  نینچمھ  روشک و  ینارمکح  یاھشخب  روشک و  یرادا  یاھـشخب  یهمھ  رد  تسا  یداھج  یـشھج و  تکرح  کی  داجیا  لوحت ، زا  ام  دوصقم 

. اھدرکراک اھشور و  اھهویش و  رد  یروآون  بالقنا و  یساسا  طوطخ  لوصا و  تیوقت  ظفح و  هصالخ ، روط  هب  و  درک - مھاوخ  ضرع  ار  ییاھهنومن  دعب  الاح  هک   - یمومع

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یاھـشیارگ هک  اھیـضعب  مھ  روشک  لخاد  رد  دننکیم ؛ حرطم  ار  لوحت  ثحب  دـننکیم ، تبحـص  ام  هب  عجار  یتقو  مھ  ایند  رد  اھیلیخ  تسا ؛ یماع  ناونع  کی  لوحت ، هتبلا 

رد ینعی  تسا ؛ بالقنا  لصا  رد  لوحت  تسا ، اھنآ  رظن  دروم  هک  یلوحت  نآ  اھتنم  دـننکیم ، لوحت  زا  ثحب  دـنراد ، یبرغ  میھافم  یبرغ و  یاھهویـش  هب  لیم  یبرغ و  رتشیب 

لوحت باب  رد  هک  یتاراھظا  رد  مینیبیم  دـننک . یفن  دـنھاوخیم  ار  یبالقنا  میھافم  بقع . هب  تشگرب  تسا ؛ عاجترا  یانعم  هب  اھنآ  لوحت  ینعی  عاجترا ؛ اـنعم  کـی  هب  عقاو 

هب لوحت  ناشن  طخ  عقاو  رد  ار  نیا  دننکیم و  ( ۴) صیرحت دننکیم و  ( ٣) ضیرحت رتشیب  بالقنا ، روشک و  ندش  کیدزن  یناھج  راجنھ  هب  ینعی  یزاسیداع ، هب  عجار  دننکیم ،

اھنآ دارم  تسا ، بالقنا  ینابم  یفن  بالقنا و  یفن  یارب  لوحت  لوحت ، زا  اـھنآ  دارم  تسا ؛ بـالقنا  تیوقت  یارب  لوحت  لوحت ، زا  اـم  دارم  اـم ، فرح  عقاو  رد  دـنروآیم . راـمش 

هب ام  هکنیا  زا  تسا  ترابع  ام  قطنم  رد  ام و  ناـیب  رد  لوحت  زا  دارم  تسین . یفاـک  لوحت  یهملک  نآ  نیارباـنب  سپ  بخ  تسا . هطلـس  ماـظن  یاـھراجنھ  هب  ندـش  کـیدزن 

. راکتبا یروآون و  اب  ون و  یاھهویش  اب  اھتنم  مینک ، تکرح  بالقنا  یلصا  طوطخ  بالقنا و  لوصا  بالقنا و  ینابم  تیوقت  تمس 

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

راـنک رد  هک  تسا  نیا  رطاـخ ]  ] هب تکرح  نیا  موزل  اذـل  میـشاب - هتـشاد  داـقتعا  مھ  زاـین  نیا  هب  یتسیاـب  اـعقاو  هـک  « - دریگب ماـجنا  لوـحت  دـیاب  ارچ   » هـک زاـین  نـیا  دروـم  رد 

نکل تسا ، اھتفرـشیپ  دوجو  یهدـنھدناشن  هک  دوب  تاراھظا  زا  یـضعب  دـیدرک ، تبحـص  اجنیا  هک  ناتـسود  نایب  رد   - تسا دایز  هک  روشک  یاھتیقفوم  روشک و  یاھتفرـشیپ 

رد ام  اھتفرشیپ  نیا  رانک  رد  نکل  تسا - اھفرح  نیا  زا  رتهدرتسگ  رتعیسو و  یلیخ  هداتفا  قافتا  فلتخم  یاھهنیمز  رد  نوگانوگ  یاھتفرـشیپ  ظاحل  زا  روشک  رد  عقاو  رد  هچنآ 

رد میراد ؛ لکـشم  یدج  روط  هب  تلادع ، یهزوح  رد  داصتقا ، یهزوح  رد  دوشب . لح  یتسیاب  تالکـشم  نیا  هک  میراد  هدشنمزم  تالکـشم  میراد و  یگدنامبقع  ییاھاج 

هکنیا رب  یهوالع  دراد ؛ یدج  یاھلحهار  هب  زاین  هدمآرد و  مھ  نمزم  یرامیب  تروص  هب  اتقیقح  اھنیا  زا  یضعب  هک  میراد  یساسا  تالکشم  یعامتجا  یاھبیـسآ  یهنیمز 

اھیزروضرغ زا  یـضعب  هتفرگ - ماجنا  ییاھتلفغ  یدراوم  رد  لاس ، اھهد  نیا  لوط  رد  نامز ، لوط  رد  ینعی   - تسا ام  یاھتلفغ  زا  یـشان  دراد و  دوجو  اھیگدـنامبقع  نیا 

. میشاب یلوحت  تکرح  کی  رکف  هب  ام  هک  دنکیم  باجیا  تیعضو  نیا  نیاربانب  هدش و  بالقنا  هب  ندرک  تشپ  اجیردت  بالقنا و  طخ  اب  ندش  رادهیواز  بجوم  مھ 

هکلب ناوارف  هملک  یقیقح  یانعم  هب  یاھتـصرف  دراد ، دوجو  روشک  رد  یرایـسب  یاھتیفرظ  هدـنام . لطعم  اھتیفرظ  زا  یرایـسب  اـم ، یاـھتلفغ  نیمھ  رثا  رب  اـھنیا  رب  یهوـالع 

اب درک ، فرطرب  دوشیمن  یداع  تکرح  کی  اب  ار  تالکشم  نیا  بخ  تسا . یلم  عفانم  یارب  تراسخ  یهیام  نیا  هدنام و  هدافتسا  نودب  اھنیا  هک  تسھ  روشک  رد  رامشیب 

یراکتبا تکرح  کی  تسا ، مزال  یـشھج  تکرح  کـی  تسا ، مزـال  هداـعلاقوف  تکرح  کـی  دوشیمن ، تسھ  روشک  ینارمکح  یهرادا  راـک  رد  هک  یداـع  یلومعم  تکرح  نیا 

رد نامز  لوط  رد  هتـشذگ و  رد  هتبلا  مود . ماگ  یارب  تسا  بالقنا  زا  یهرود  نیا  تاملـسم  وزج  نیا  دریگب . ماجنا  دیاب  راک  نیا  دشاب و  هتـشاد  دوجو  یروآون  دـیاب  تسا . مزال 

. دریگب ماجنا  دیاب  هنیمز  نیا  رد  یرتعماج  رتیمومع و  رتیلک و  تکرح  کی  نکل  هتفرگ  ماجنا  ییاھراک  کی  اھاج  زا  یشخب  رد  یلوحت  یاھهنیمز 

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

روشک یتیریدم  یاھـشخب  ینارمکح و  نوگانوگ  یاھـشخب  رد  مھ  مدرک ، هراشا  البق  هک  روط  نامھ  دریگب ، ماجنا  دـیاب  اھاجک  رد  لوحت  نیا  هک  مھ  لوحت  یهزوح  دروم ] رد  ]

یاـھتشگرب تفر و  دراد و  دوـجو  ییاـھیراکمک  تسا  صخـشم  یرکف ، لـئاسم  یاـھهنیمز  رد  یعاـمتجا ، لـئاسم  یاـھهنیمز  رد  داـصتقا ، یاـھهنیمز  رد  بخ  هک  تسا 

یاھهنیمز رد  مھ  تسا و  حضاو  یلیخ  هک  داصتقا  یهنیمز  رد  مھ   - تسا شالت  زا  عنام  رـضم ، یھاگ  دیفم و  ریغ  تاررقم  دـئاز و  یاھیرالاسناوید  اھیزابذـغاک و  یرادا ،

هب مھ  اـھهنیمز  نیا  رد  هک  تسا  مدرم  یمومع  یگدـنز  دروم  رد  مھ  شخب  کـی  تسا ؛ روشک  یتیریدـم  یاھـشخب  نیمھ  لوـحت ، یارب  مھم  یهزوـح  کـی  نیارباـنب  رگید -

هیـصوت و تحیـصن و  اب  درک . دروخرب  یتسیاب  اھنیا  اب  هک  دراد  دوجو  مدرم  ام  نیب  رد  یطلغ  تاداع  درک . تکرح  یلوحت  یتسیاـب  اھـشخب  زا  یـضعب  رد  هملک  یعقاو  یاـنعم 

فارسا یئاذغ ، داوم  فارسا  بآ ، فارسا  دراد ؛ دوجو  فارسا  ام  روشک  رد  فارسا . یهیضق  دینک  ضرف  الثم  تسا ؛ مزال  یلوحت  راک  کی  درک ، راک  دوشیمن  یئزج  یاھلحهار 

هک تـسا  اـجنیا  لکــشم  نـکل  تـسا  یتـسرد  ـالماک  بـلطم  دوـخ  یاـج  هـب  هـک  میدرمــش  تـشز  مـیدرک و  یفن  ار  یرگیفارــشا  اــم  ــالاح  هـک  لــمجت ؛ یهقباــسم  قرب .

دراد و دوجو  نوگانوگ  یاھراک  اھهداوناخ و  رد  اھجاودزا ، رد  لمجت  یهقباسم  هنافساتم  هدرک و  تیارـس  عقاو  رد  مھ  یفارـشاریغ  تاقبط  هب  هنارگیفارـشا  یاھشاپوتخیر 

موزل یاھهزوح  اھنیا  یهمھ  سپ  بخ  دوب . مھ  ناتـسود  زا  یـضعب  تانایب  رد  هک  یلئاسم  نیمھ  روشک و  تیعمج  یریپ  ای  جاودزا ، نس  نتفر  الاب  ای  درک . هزرابم  نآ  اب  دیاب 

. دیایب دوجو  هب  لوحت  یتسیاب  اھنیا  یهمھ  رد  تسا ، لوحت 

« ييارگلوحت  » 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 22هاگياپ  هحفص 19 
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ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

هب راک  دشابن ، هدشهبـساحم  نشور و  صخـشم و  قطنم  نیا  هچنانچ  رگا  میـسرب ؟ یتیعـضو  هچ  هب  دـعب  ات  دوشب  داجیا  لوحت  میھاوخیم  ام  ینعی  تسیچ ؟ لوحت  قطنم 

رتھب عضو  هب  دـناسرب ، نسحا  عضو  هب  ار  ام  یتسیاـب  لوحت  لاـحلا ؛ نسحا  ٰیلا  اـنلاح  لوح  دـییوگیم : امـش  لاـس  لوا  رد  اذـل  دـش ؛ دـھاوخ  هدیـشک  جرم  جرھ و  وشبلب و 

ندـش رتھب  تمـس  هب  رییغت  دوشیمن ؛ بوسحم  شزرا  کی  رییغت  فرـص  تسین . صخـشم  اجک  هب  رییغت  اما  رییغت »  » دـنیوگیم یلوحت  لـئاسم  یهنیمز  رد  یـضعب  دـناسرب .

تیوقت نامھ  ام  رظن  هب  لاحلانسحا  درک . ادـیپ  ار  لاـحلانسحا  یتسیاـب  نیارباـنب  سپ  هن . لوحت  قلطم  ـالاو  تسا  شزرا  نتفر  ـالاب  حطـس  تمـس  هب  لوحت  تسا ، شزرا 

گرزب یاھنامرآ  اھنیا  هعماج ، ندش  یمالسا  لثم  لالقتسا ، لثم  تلادع ، لثم  بالقنا  یاھنامرآ  ینعی  تسا ؛ اھنامرآ  تمـس  هب  تکرح  ندش  ناور  بالقنا و  یلصا  طوطخ 

. دراد دوجو  یلوحت  تکرح  کی  هب  جایتحا  میراد ، هنیمز  نیا  رد  یدایز  یاھیراوشد  ام  نالا  دوشب . ناور  دوشب و  ناسآ  اھنامرآ  نیا  تمس  هب  تکرح  دیاب  تسا ؛ یـساسا  و 

، ییوجشناد تاسلج  رد  یتسیاب  اھامش  هللااشنا  دنراد و  یفلتخم  حوطس  مینکب ، اھنیا  تمس  هب  تکرح  میـشاب و  اھنامرآ  نیا  هب  هجوتم  دیاب  هتبلا  هک  اھنامرآ  نیا  الاح 

. دینک نییبت  مدرم  یارب  ار  نیا  دیسرب و  اھنآ  تایئزج  هب  دینک و  راک  اھنیا  یور  ییوجشناد  یسررب  ثحب و  تاسلج  رد 

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

روشک و یهرادا  تھج  رد  دنتـسھ  ییاھتـسایس  عقاورد  مینکب ، هجوت  اـھنآ  هب  لوحت  نیا  رد  میـشاب و  شلاـبند  دـیاب  میتـسھ و  شلاـبند  هک  ییاـھنامرآ  نیا  زا  رگید  یـضعب 

وزج مھ  اـھنیا  هـک  جیـسب  لیکـشت  یگدـنزاس ، داـھج  لیکـشت  هاپـس ، لیکـشت  دـش : هـک  ییاـھیزاسداھن  لـثم  ندرک ؛ ظـفح  ار  بـالقنا  و  بـالقنا ، هـب  ندیـشخب  تـینما 

زور نآ  یمومع  هاگشناد  کی  هب  امیس  ادص و  لیدبت  ای  دینک ؛ ضرف  الثم  اھھاگشناد  ندش  یمالسا  ای  دنراد ؛ رارق  یساسا  یاھنامرآ  نآ  یهندب  رد  هک  تسا  ییاھتـسایس 

لاثما مینکب و  لابند  ار  نامرآ  نیا  یتسیاـب  میـشاب و  دـیاب  میاهدوب و  نآ  یپ  رد  هک  تسا  یلئاـسم  وزج  هدوب ، اـھنامرآ  وزج  نیا  ینویلیم ؛ داتـشھ  زورما  و  ینویلیم ، لـھچ 

رد دوشب ، یزاسناور  یزاسناسآ و  اھنآ  تمـس  هب  تکرح  دوشب و  ظفح  دـیاب  هک  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یلـصا  طوطخ  دـینکیم ، هظحالم  هک  روط  نیمھ  نیاربانب  اھنیا .

یاھتسایس اھتکرح و  نیا  ات  اھنیا ، لاثما  یملع و  تفرشیپ  لثم  ینایم  یاھنامرآ  ات  دیریگب  رترب  یاھنامرآ  نآ  یمالـسا و  یهعماج  لیکـشت  زا  دنراد : رارق  یفلتخم  حوطس 

. دش هتفگ  هک  لیبق  نیا  زا  یئارجا 

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

درخ و یاھـشخب  هچ  یتسدـالاب ، یاھـشخب  هچ   - اھـشخب نیا  یهـمھ  رد  دنتـسھ ، یهــھد ۵٠  زا  لاــس  ود  یکی  یهھد ۶٠ و  نـالاعف  اتدـمع  هک  بـالقنا  لوا  لـسن  بخ ،

ات درک  کمک  و  درک ، کمک  یزومآهبرجت  نیا  هب  یلیمحت  گنج  راوشد  یهثداح  تفرگ . ماجنا  راوگرزب  ماما  تیادـھ  اب  یبوخ  یاھراک  دـنداد ؛ ماجنا  ار  ییاـھراک  یتسدنییاـپ -

همھ اھنیا  دـمآ ، شیپ  بالقنا  لـیاوا  رد  هک  ینینوخ  ثداوح  اـی  دـش ، هتـشاذگ  لوا  زور  ناـمھ  زا  هک  ییاـھمیرحت  اـی  دـنروایب ؛ تسد  هب  ییاـھهبرجت  اـھهنیمز  نیا  رد  دـنناوتب 

دوجو یتقیقح  کی  نکیلو  یمالـسا ؛ یروھمج  یلـصا  دصاقم  بالقنا و  یلـصا  دـصاقم  نیا  ندرک  ققحم  تمـس  هب  تیادـھ  درکیم و  هدامآ  ار  بالقنا  لوا  لسن  یهعومجم 

نیا هب  اـم  زور  نآ  دراد ؛ یداـیز  یاھیگدـیچیپ  دراد ، اـھنامرآ  نیا  هک  یتـمظع  نیا  اـب  اـھنامرآ  نـیا  هـب  ندیـسر  هـک  تـسا  نـیا  نآ ، تـفرگ و  هدـیدان  یتسیاـبن  ار  نآ  هـک  دراد 

راک هک  دوب  بجوم  یبالقنا  روش  دـشیم . یریگناسآ  لئاسم  زا  یرایـسب  عقاو  رد  میدرکیم ؛ هاگن  یلوا  هاـگن  اـب  یلیخ  ار  لـئاسم  اـم  زور  نآ  میتشادـن ؛ هجوت  اھیگدـیچیپ 

. هار رس  یاھهندرگ  اھیراوشد و  اھیگدیچیپ و  نتفرگ  رظن  رد  نودب  هداس و  هاگن  کی  اب  یئادتبا ، هاگن  کی  اب  اھتنم  دریگب  ماجنا 

اھهاگـشناد ندش  یمالـسا  یهلئـسم  یور  هیلع ) ناوضر هللا   ) ماما بخ  اھهاگـشناد . ندـش  یمالـسا  یهلئـسم  منزیم ؛ لاثم  ار  دروم  کی  لاثم  ناونع  هب  نم  الثم  الاح 

ماجنا یدایز  یاھراک  تفرگ ، ماجنا  مھ  ییاھتکرح  درک و  یمالسا  ار  اھهاگشناد  یتسیاب  دندوب  دقتعم  دندوب و  لئاق  تیمھا  یلیخ  هاگـشناد  یارب  ناشیا  دنتـشاد . رارـصا 

، تفرگ ماجنا  یناوارف  یاھراک  هک  دوب  یھاگـشناد  یاھراک  صوصخم  هک  مدوب  یگنھرف  بالقنا  یاروش  سیئر  یروھمج ، تساـیر  یهرود  رد  لاـس  تشھ  نم  دوخ  تفرگ ؛

راک نیا  هک  ییاھیگدـیچیپ  نآ  دوجوم ، یاھیراوشد  نآ  مزال ، یاھتفارظ  نآ  مدوب ، هعومجم  نیا  نالاعف  وزج  نم  دوخ  میدرکیم و  راک  اـم  هک  ییاـھهرود  نیا  یهمھ  رد  نکل 

. میدرکیم هاگن  هداس  هاگن  اب  ار  راک  دوبن و  اھام  هجوت  دروم  دراد 

ضرع ار  نیا  نم  دوشب ، نشور  دوشب و  مولعم  راک  یاھیراوشد  هکنیا  یارب  ینعی  دمآ ؛ دوجو  هب  یبرغ  یاھتـسایس  طلـست  نارود  رد  عقاو  رد  ام ، روشک  رد  هاگـشناد  بخ 

، دوب هدمآ  راک  رـس  اھسیلگنا  یهلیـسو  هب  هک  هاشاضر  نامز  رد  هاگـشناد  داتفا . قافتا  اھیبرغ  ناگدناشنتسد  عقاو  رد  ناگدیزگرب و  تیمکاح  نارود  رد  هاگـشناد  منکیم .

نم دندوب . برغ  یهتخابلد  هک  دندوب  یناسک  دندرک ، داجیا  ار  روشک  هاگـشناد  رابلوا  هک  یناسک  نآ  ینعی  دش ، یراذگهیاپ  مھ  اھیبرغ  لماوع  تسد  هب  دش ؛ یراذـگهیاپ 

ییار چیھ  عقاو  رد  دندوب و  برغ  عیطم  دندوب و  یبرغ  گنھرف  یهتفیرف  هتخابلد و  کشالب  اما  دنک  اعدا  اعطاق  دناوتیمن  مدآ  ار  نیا  ینعی  دندوب ، برغ  یذوفن  لماع  میوگیمن 

یاھهمانرب ام ، روشک  رد  هاگشناد  یهمانرب  الـصا  دندروآ ؛ دوجو  هب  رگرامعتـسا  برغ  یاھهمانرب  ربارب  ار  هاگـشناد  نیاربانب  دندرکیمن . هئارا  دنتـشادن و  اھیبرغ  ارآ  لباقم  رد 

دروم رد  اھنیا  دوب - اـھیبرغ  یرگرامعتـسا  جوا  زور  نآ  اـما  دـندش  جراـخ  یکییکی  یرامعتـسا  یاـھروشک  بخ  اھدـعب   - دوب یرگرامعتـسا  جوا  رد  زور  نآ  هک  دوب  یبرغ  نآ ] ]

. دنتشاد یصخشم  یهمانرب  کی  ناشدوخ  یرامقا  یاھروشک  رد  هاگشناد  لیکشت 

فدـھ هدننکفرـصم . عیطم و  یهبخن  دنـشاب ؛ برغ  یهدننکفرـصم  دنـشاب و  برغ  عیطم  اھهبخن  نیا  هک  دـننک  تیبرت  ییاھهبخن  اھروشک  نیا  رد  هک  دوب  نیا  اھنآ  یهماـنرب 

دناوتب دریگب و  ارف  ار  برغ  رد  یهدشهنھک  هتبلا  هدشدیلوت و  شناد  زیررس  ینعی  هچ ؟ ینعی  هدننکفرصم  دننک . تیبرت  هدننکفرـصم  عیطم و  یهبخن  هک  دوب  نیا  اھهاگـشناد 

دیلوت ار  یاهدننکفرـصم  یهبخن  کی  ینعی  یبرغ ؛ تـالوصحم  فرـصم  رازاـب  هب  دـنک  لیدـبت  ار  هعماـج  دـنک و  قیوشت  یبرغ  تـالوصحم  فرـصم  رازاـب  هب  ار  شدوخ  یهعماـج 

یاھروشک رد  مھ  هاگـشناد - داجیا  یهمانرب   - همانرب نیا  الاح  هک  دوب ؛ نیا  فدـھ  الـصا  دروایب ؛ دوجو  هب  ار  هدننکفرـصم  یهعماج  کی  هدننکفرـصم ، یهبخن  نآ  هک  دـندرکیم 

لثم دندوبن ؛ هرمعتسم  امـسر  هک  ییاھروشک  رد  مھ  دشیم و  ارجا  دندوب  یبرغ  رگید  یاھروشک  یـضعب  و  اتدمع -  - سیلگنا رامعتـسا  رد  امـسر  زور  نآ  هک  یایرامعتـسا 

رد یمالسا  رکفت  هتبلا  دمآ . دوجو  هب  یروج  نیا  هاگشناد  تشاد ؛ رارق  برغ  یـسایس  یهطلـس  تحت  ذوفن و  تحت  الماک  اما  دوبن  یمـسر  یهرمعتـسم  هک  ام  دوخ  روشک 

رکف یزاسیبرغ  یبرغ و  رکفت  نامھ  تمس  هب  هاگشناد  نیا  یهدمع  بیش  نکل  دوب  یمالـسا  رکفت  ذوفن  تردق  رطاخ  هب  نیا  هک  دنک ، ذوفن  تسناوت  مھ  هاگـشناد  نیمھ 

اعبط اھهبخن  نامھ  هک  دزاسب ؛ هدننکفرـصم  یهعماج  دنکب و  راک  اھیبرغ  یارب  دنکب ، لمع  یبرغ  دنک ، رکف  یبرغ  هک  دـننک  تیبرت  یاهبخن  هک  دوب ؛ روشک  ناگبخن  لمع  و 

. دندیسریم مھ  یتموکح  تاماقم  هب 

تکرح لکش  نآ  اب  لاس  هاجنپ  الثم  هک  یھاگشناد  تسا ؟ یناسآ  راک  تسا ؟ یاهداس  راک  یمالسا ، هاگشناد  هب  دنک  لیدبت  دھاوخب  یمالسا  ماظن  ار  هاگـشناد  نیا  بخ 

[ نکل [ ؛ میدرکیمن هجوت  یتسردب  راک  نیا  یگدـیچیپ  هب  ام  زور  نآ  تسین . یاهداس  راک  یمالـسا  هاگـشناد  کی  هب  نآ  لیدـبت  هدـش ، هرادا  یزیرهمانرب  بیکرت و  نآ  اب  هدرک و 

کی هیـضق ، نیا  نانچمھ  اما  دش ، رتھب  یرادقم  کی  دـندرک ، لمع  دـنداد ، رکذـت  دـندرک ، دروخرب  هنیمز  نیا  رد  یمھم  تاکن  هب  یھاگـشناد  رـصانع  دوخ  جـیردتب  اھدـعب  بخ 

یهیقب رد  بخ  مدز و  نم  هک  دوـب  لاـثم  کـی  نیا  ـالاح  تسین . ریذـپناکما  لوـحت  کـی  اـب  زج  دـنک و  ادـیپ  ققحت  یتسیاب  تسا و  یمالـسا  ماـظن  تسد  یور  مھم  یهیـضق 

رد ام  هک  دـینیبیم  امـش  اذـل  دراد . دوجو  نیمھ  اھنیا  لاثما  روشک و  یملع  نایرج  روشک ، یداصتقا  ناـیرج  یداـصتقا و  لـئاسم  شخب  رد  تسا ؛ روج  نیمھ  مھ  اھـشخب 

یهدـھاشم رد  ییاھیرگنهداس  کی  هک  تسا  نیمھ  رطاـخ  هب  نیا  هدیـسرن ؛ هجیتن  هب  هدـنام و  هراـکهمین  هک  میاهدرک  عورـش  ار  یبوخ  یاـھراک  یھاـگ  اـھلاس  نیا  لـالخ 

. دناسر تسرد  تھج  هب  درک و  حیحصت  قیقد  هاگن  اب  ار  اھنیا  یتسیاب  هک  دراد  دوجو  لئاسم 

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

، ناـشمھف بـالقنا ، نید و  هب  دـقتعم  نیدـتم و  یهبخن  یهعماـج  زورما  هک  منکیم  ضرع  عطاـق  روط  هب  نم  دراد . یداـیز  یاـھهبرجت  روشک ، یناـگبخن  یهعماـج  زورما  هتبلا 

رد هک  دیدرک ، نایب  زورما  نایوجشناد  امش  هک  یبلاطم  نیمھ  ینعی  تسا . رتالاب  بالقنا - زا  لبق  ٰیلوا  قیرط  هب  الاح  و   - بالقنا ردص  ناگبخن  زا  بتارمب  لئاسم  زا  ناشکرد 

« ييارگلوحت  » 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 22هاگياپ  هحفص 20 
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ادیپ یـسرتسد  اھنآ  هب  و  دـشیمن ، هتخادرپ  اھنآ  هب  دوبن و  هجوت  دروم  مھ  یھاگـشناد  یالاب  حوطـس  رد  زور  نآ  دوشیم ، حرطم  اھامـش  لفاحم  رد  تسھ و  اھامـش  نھذ 

ار اھیراوشد  هدـید ، ار  اھیخلت  هدـید ، ار  اھیماکان  مھ  دراد ، یدایز  یهبرجت  مھ  روشک ، یبالقنا  یناگبخن و  یهعماج  زورما  سپ  دوب . یرگید  روج  اھنھذ  ینعی  دـشیمن ؛

روشک یـساسا  لئاسم  هب  شھاگن  و  دـناهدرک - هدـھاشم  اـم  یناـگبخن  یهعماـج  نیا  ناـمز ، لوط  رد  ار  اـھنیا  ینعی   - هدـید ار  اـھهضراعم  هدـید ، ار  اھیـشارتعنام  هدـید ،

دیاب و  هتفرگیم ، ماجنا  هتـشذگ  رد  هچنآ  زا  دـشاب  یرتیوق  رتهدـیچیپ و  یزیرهمانرب  دـناوتیم  مھ  یزیرهمانرب  نیارباـنب ، سپ  تالکـشم . نیا  هب  هجوت  اـب  هارمھ  تسا  یھاـگن 

رد هک  تسھ  مھ  یدـیدج  لـئاسم  نیا ، رب  هوـالع  دریگب . ماـجنا  عناوم  تالکـشم و  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  یتسیاـب  یتاـیلمع  یاـھیربھار  اـعقاو  ینعی  دـشاب ؛ روج  نیمھ 

یارب نیاربانب ، هتـشادن . دوجو  هدـیدپ ]  ] نیا البق  تسا و  یاهزات  یهدـیدپ  تسا ، یدـیدج  یهلئـسم  کـی  هک  یزاـجم ، یاـضف  دـینک  ضرف  ـالثم  هلمج  زا  ـالاح  دوبن ؛ هتـشذگ 

شیاھررـض و شتالکـشم و  زا  هعماج  روشک و  هکنیا  یارب  و  دراد - یعفاـنم  کـی  دراد ، یتالکـشم  کـی  یاهدـیدپ  رھ  هرخـالاب   - هدـیدپ نیا  زا  یـشان  تالکـشم  زا  یریگـشیپ 

هب میراد  جایتحا  اھنیا ، لاثما  جاودزا و  نس  نتفر  الاب  رد  الثم  ای  تسھ . زاین  ون  رکف  شناد و  عقاو  رد  یراکتبا و  یاھهار  دیدج و  یاھرکف  هب  زورما  دنامب ، نوصم  شیاھبیسآ 

ار روشک  تسد  یتسیاب  هک  دنتسھ  نموم  یبالقنا و  ناگبخن  نیا  دنک و  تکرح  اھهنیمز  نیا  رد  دناوتیم  روشک  نم  رظن  هب  و  هزات . یاھشور  عیدب و  یاھـشور  ون ، یاھـشور 

تمـس نیا  هب  ار  ام  دـیاب  مییوگیم ، هک  یلوحت  نیا  دـتفیب . قافتا  دـیاب  هک  تسا  یلوحت  نیا  دـننک . دـیلوت  یتسیاـب  ار  هار  نیا  رد  تکرح  شناد  دـننک و  دـیلوت  رکف  دـننک و  رپ 

. دربب شیپ  دھدب و  تکرح 

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

[ ییاناوت  ] مھ تسھ ، ون  رکف  مھ  ناوج ، رد  نوچ  میراد ؛ یبوخ  هدـبز و  یاھناوج  دـنیاھناوج . نآ  درفهبرـصحنم  هار  نم  رظن  هب  دریگب ؟ ماـجنا  لوحت  نیا  یروج  هچ  ـالاح  بخ 

کی یارب  مزـال  رازبا  ینعی  تسا ؛ منتغم  یلیخ  تسا و  عمج  اـھناوج  رد  همھ  اـھنیا  تسھ ؛ مادـقا  تئرج  مھ  تسھ ، مزـال  ناوت  ورین و  مھ  تسھ ، وـن  یاھهویـش  نتفاـی 

[ اذل ، ] دراد دوجو  اھناوج  رد  مھ  نیا  تسا و  یلوحت  تکرح  کی  یمتح  مزاول  زا  اھنیا  تکرح . نیا  هب  لماک  لیم  تکرح ، تئرج  راکتبا ، ون ، رکف  تسا : اھنیمھ  یلوحت  تکرح 

. تفر هبخن  یاھناوج  لابند  یراک  نینچ  کی  یارب  یتسیاب 

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

زا تسا  ترابع  لوحت  داجیا  هار  اثلاث  تسا ؛ نکمم  لوحت  ایناث  تسا ؛ ام  زورما  زاین  تسا و  مزـال  لوحت  ـالوا  دـش : نیا  لوحت  باـب  رد  اـم  ثحب  یهصـالخ  نیارباـنب  سپ  بخ ،

؛ دشاب یبالقنا  دشاب و  نموم  هک  تسا  نیا  شطرـش  ینعی  یبالقنا ؛ نموم  یهبخن  ناوج  رـصنع  ینعی  نیرفآلوحت ، رـصنع  هب  دقتعم  لوحت و  هب  دقتعم  تلود  کی  لیکـشت 

رتعیرـس و یلیخ  ار  طلغ  هار  ورین ، نامھ  اب  ناوج  نآ  درادن ؛ یاهدـیاف  بخ  تشادـن ، دوجو  وا  رد  نامیا  نکل  راکتبا ، ییاناوت و  تئرج و  تایـصوصخ  نامھ  اب  دوب  ناوج  رگا  الاو 

؛ درک دھاوخن  تیادـھ  تسرد  یلوحت  تکرح  کی  تمـس  هب  ار  روشک  دـشابن ، یبالقنا  رگا  درادـن ؛ یاهدـیاف  دـشابن  نامیا  اب  رگا  تفر ؛ دـھاوخ  اھهدروخلاس  اھریپ و  زا  رتدـنت 

، تسا مزال  لوحت  مھ  نیاربانب ، سپ  دشاب . عمج  تلود  یهعومجم  رد  یتسیاب  رـصانع  نیا  ینعی  دشاب ؛ یبالقنا  مھ  دشاب ، نموم  مھ  دـشاب ، ناوج  مھ  یتسیاب ، سپ 

دروم رد  ام  ضرع  نیا  تفرگ . دـھاوخ  ماجنا  راک  نیا  دریگب و  راک  هب  ار  اـھناوج  دـشاب و  اـھناوج  هب  دـقتعم  هک  تسا  یتلود  کـی  روضح  شطرـش  مھ  تسا ، نکمم  لوحت  مھ 

. یھاوخلوحت یهلئسم 

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

هک دنیوگیم  اھیضعب  الاح  هتبلا  تسا . روشک  گرزب  یاھتصرف  زا  یکی  ییوجشناد  یاھلکشت  دوجو  الوا  منکب . ضرع  اھلکشت  باب  رد  یاهلمج  دنچ  اھلکشت ؛ یهلئسم  اما 

رما رد  تسایـس ، رما  رد  هاگـشناد ، رما  رد  صاخ  یهقیلـس  کی  اب  یـسایس ، قاذـم  کی  اب  ییاھهعومجم  کـی  درادـن . یداریا  چـیھ  نم  رظن  هب  دـنددعتم ؛ یلیخ  اھلکـشت 

اھلکشت نیا  دوخ  دنشاب ؛ یددعتم  یاھهعومجم  هک  درادن  یلاکشا  چیھ  دوشیم ؛] راک  لوغـشم   ] یتوافتکدنا کی  اب  مھ ]  ] یاهعومجم کی  دنوشیم ، راک  لوغـشم  روشک 

اھلکـشت نیا  دوخ  ای  اھهعومجم ؛ نیا  رد  رکف  دیلوت  میراد ؛ جایتحا  نیا  هب  ام  رکف ؛ دیلوت  یارب  دنـشاب  یزکرم  دنناوتیم  اھلکـشت  نیا  اھروشک . یارب  تسا  یگرزب  تصرف  کی 

یارب دنشاب  یمھم  لماع  دنناوتیم  اھلکشت  نیا  دوخ  ینعی  دننک ؛ داجیا  دنناوتیم  میتفگ ، هک  ار  یلوحت  یداھج و  تکرح  دنـشاب و  ییوجـشناد  یاھتکرح  نارـشیپ  دنناوتیم 

امک دنـشاب ؛ یملع  یاھتکرح  یتح  یعامتجا و  یاھتکرح  نوگانوگ  یاـھتیلاعف  یهدـننکتیادھ  دـنناوتیم  میدرک . ار  شثحب  ـالبق  هک  یلوحت  یداـھج و  تکرح  ناـمھ  داـجیا 

. دندیرفآ شقن  افاصنا  اھلکشت  یعامتجا ، یاھتکرح  یهنیمز  رد  هک  میدید  رخاوا  نیمھ  رد  هکنیا 

هیئاضق  / ٠٧/١۴٠٠/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

، هملک تسرد  یانعم  هب  لوحت  هتبلا  تسا . هوق  رد  یلوحت  درکیور  یهلئـسم  لوا ، یهجرد  رد  دریگب . رارق  هجوت  دروم  هیئاضق  یهوق  تکرح  یهدنیآ  رد  هللااشنا  هتکن ...  دنچ 

ادیپ همادا  دیاب  نیا  دوب ؛ یمھم  رایـسب  زیچ  درکیور  نیا  یریگتھج و  نیا  ذاختا  هیئاضق و  یهوق  رد  تکرح  نیا  عورـش  اما  دریگیمن  ماجنا  اھنیا  دننام  لاس و  ود  لاس و  کی  رد 

تسیاب دسرب ، ماجنارس  هب  تکرح  نیا  میھاوخب  دش و  عورش  یتکرح  کی  هچنانچ  رگا  هک  تسا  نیمھ  مھ ]  ] هیضق تعیبط  دنک ؛ ادیپ  تدش  دیاب  هکلب  دوشن  فقوتم  دنک ،

. دسرب ییاھن  لزنمرس  هار و  رخآ  نآ  هب  دناوتب  ات  دوشب  تیوقت  دوشب و  هفاضا  نآ  هب  ورین  مادم  هکلب  دنکن  ادیپ  سکن  طقف  هن  هار ، یانثا  رد 

مھدزیس  / ٠۶/١۴٠٠/٠۶ تلود  تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  نیتسخن  رد  تانایب 

یمھم راک  هیرجم  یهوق  رد  لوحت  هیرجم . یهوق  رد  دوشب  داجیا  لوحت  هک  تسا  نیا  دوب ، نایاقآ  زا  یـضعب  یـسیئر و  یاقآ  بانج  یاھهمانرب  رد  هک  یمزـال  یاـھراک  زا  یکی 

طابضنا تیفافـش ، اقترا  ییارگنوناق ، هب  تسا  هتـسباو  تفرـشیپ ، تمـس  هب  لوحت  هتبلا  هک  دشاب  رظن  رد  یتسیاب  هشیمھ  تسا ، یگـشیمھ  زاین  کی  لوحت  نیا  تسا ؛

. اھهبوصم اھمیمصت و  لامعا  رد  تیدج  عفانم و  ضراعت  زا  یریگولج  داسف ، یاھهنیمز  ندرک  فرطرب  یلام ،

دمحلا هک  هدبز  یاھناوج  زا  ینایم  تیریدـم  تلود و  یهندـب  رد  امـش  تسا ؛ تلود  یزاسناوج  تلود ، رد  مھم  یاھراک  زا  یکی  تسا . مھم  یلیخ  مھ  یزاسناوج  هتبلا 

تکرح دنوشب و  راک  نادیم  دراو  دنناوتیم  دننیبب  اھناوج  هک  یتقو  دربیم و  نیب  زا  روشک  رد  ار  دادـسنا  ساسحا  مھ  راک ، نیا  ؛ دـینک هدافتـسا  دـیھاوخیم  هچ  رھ  میرادـن ، مک 

مھارف دیراد  برجم  هتشکراک و  دشرا  ناریدم  یارب  هدنیآ  یارب  یدنمشزرا  یهریخذ  کی  امـش  مھ  دیآیمن ، دوجو  هب  دادسنا  ساسحا  روشک  رد  دننک ، یریگمیمـصت  دننک و 

ناریدـم نیا  تسا ؛ یمھم  رایـسب  یهریخذ  کی  روشک  یارب  هک  تسا  هدومزآراـک  برجم و  ریدـم  کـی  رگید  لاـس  هد  دوشیم ، راـک  نادـیم  دراو  زورما  هک  یناوج  نیا  دـینکیم .

[. دوب دنھاوخ  دنمشزرا   ] یاھهریخذ زا  یکی  افاصنا  اقح و  تیافکاب 

ناوتیم هک  ییاج  رھ  دینک ؛ هدافتـسا  تلود  زا  جراخ  ناگبخن  زا  دوشب . هدافتـسا  هک  تینالقع  رب  یهیکت  تسا و  یعمج  درخ  زا  یهدافتـسا  لوحت ، باب  رد  مھم  یهطقن  کی 

دینکن هاگن  و  دینک ، هدافتسا  دیناوتیم  هچ  رھ  اھهبخن  رظن  زا  دیراذگب - رانک  هیضق  نیا  رد  لکب  ار  اھنیا  لاثما  یـسایس و  یاھحانج  ثحب  [ - درک هدافتـسا   ] یاهبخن کی  رظن  زا 

. ناگبخن رظن  زا  هدافتسا  دوشیم ؛ هدافتسا  ارھق  اھنیا  زا  هک  تلود  لخاد  رد  الاح  دیرادن ؛ ای  دیراد  لوبق  امش  هک  تسا  یحانج  کی  هب  یهتسباو  وا  الاح  هکنیا  هب 
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