
یجیسب  / ١٣٧٧/٠٩/٢۵ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یرکف ییانب  تسا ؛ خماش  ىرکف  یانب  کی  بالقنا ، یهفسلف  دیوش . جیسب  گرزب ، دنلب و  یهشیدنا  نیا  هب  بالقنا و  رکف  هب  ندیـشخب  قمع  یارب  بالقنا ، هار  موادت  یارب 

رد هک  ار  یناسک  مامت  دروآ و  دوجو  هب  ون  ماظن  کی  دنک ، ور  ریز و  مدھنم و  دندوب ، شنابیتشپ  ایند  یاھتردـق  نیرتگرزب  هک  ار  ماظن  کی  تسناوت  هک  ماکحتـسا  ردـقنآ  یاراد  و 

نیا ولج  دنیوگیم  دننزیم ، فرح  ات  تسا ، زونھ  هک  مھ  زونھ  هک  تسا  نیا  دـندیزرل . دوخ  هب  یرآ ؛ دـنازرلب ! دوخ  هب  دـنراد ، هدـش  مدـھنم  ماظن  نآ  هیبش  یزیچ  زورما ، یایند 

یهمھ ینآرق ، یھلا و  یمالسا و  یهینب  شوخ  ىوق  مکحتسم  یهفسلف  هکنیا  ینعی  هچ ؟ ینعی  نیا  میـسرتیم ! یلیخ  بالقنا ، رودص  نیا  زا  ام  دیریگب ؛ ار  بالقنا  رودص 

. تسا یزیچ  نینچ  کی  دنازرلیم ! دوخ  هب  تسا -  هدرک  مدھنم  ار  نآ  هفسلف ، نیا  هک  دنراد -  ماظن  نآ  اب  یدایز  کرتشم  هجو  هک  ار  یناسک 

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

ادـعب هک  ییاھزیچ  یـضعب  هیبش  هجوچـیھهب  نیا  دـندش . تام  اھفیرح  هک  درک  یایروآون  بالقنا  هیـضق ، نیا  رد  اـعقاو  دوب . اـیند  رد  ون  فرح  کـی  یمالـسا  تموکح  ساـسا 

حرطم هیقف  تیالو  تموکح  ناونع  هب  بالقنا  فرع  رد  ماما و  تاملک  رد  یـساسا و  نوناق  رد  هک  یزیچ  تشادـن . شدوخ  ریاظن  اـب  یتھابـش  الـصا  دوبن ؛ دـندرکیم ، هیبشت 

رایـسب موھفم ، نیا  هکیلاح  رد  تسا ؛ یباتک  یگبلط و  یدـنوخآ و  یبرع و  ریبعت  کی  هیقف » تیالو   » دوش هتفگ  تسا  نکمم  هتبلا  تسایند . رد  ون  الماک  فرح  کی  تسا ،

دینیبیم نالا  امـش  تسا . یمھم  یلیخ  زیچ  نیا  درک . دـھاوخن  فلخت  مینادیم  هک  میھد  رارق  ار  یـسک  تموکح  سار  رد  ام  هک  تسا  نیا  نآ  یاـنعم  تسا و  دـیدج  ون و 

رھ زا  دنک . فلخت  وا  میشاب و  هدرک  هابتـشا  ام  تسا  نکمم  دنکیمن . فلخت  مینادیم  هک  میراذگب  تموکح  سار  رد  ار  یـسک  میھاوخیم  ام  تساجک . زا  ایند  یاھیراتفرگ 

. تسایند رد  تموکح  یانبم  رد  یعیدب  یلیخ  هتکن  نیا  دنراد . لوبق  ار  نیا  مھ  مدرم  شدوخ و  تسین ؛ اجب  بصنم  نیا  رد  وا  روضح  میمھفیم  هدرک ، فلخت  میدیمھف  تقو 

اب یرـسفا  هک  دوب  ایند  رد  ییاتدوک  تموکح  اھھد  زا  شیب  دـیاش  دـش ، زوریپ  بالقنا  هک  ینامز  نامھ  رد  تسا . یعاجترا  یمیدـق و  رکف ، نیا  دـنتفگ  دـندرک و  لاجنج  هتبلا 

نیا اب  یلو  تشادن ؛ یفرح  اھنآ  اب  یسک  دندوب و  هدش  هتخانش  تیمـسر  هب  لوبقم و  اھتموکح  نآ  همھ  اما  دوب ؛ هتفرگ  شدوخ  یارب  ار  تموکح  دوب و  هدمآ  گنفت  همکچ و 

ار ایند  جـیار  یـسایس  گنھرف  اھرایعم و  اب  یدروامھ  تردـق  هک  دـش  هدز  ایند  رد  ییون  فرح  هک  تسا  نیا  تلع  دنتـشاد ! فرح  میظع  تکرح  نیا  اـب  ماـما و  اـب  تموکح و 

مـسیسکرام هک  ییاھراک  تاغیلبت و  رطاخ  هب  لاس ، تسیب  هد ، زا  دـعب  هتبلا  دوب . رتشیب  راک ، لوا  رد  یتسینومک  تموکح  مسیـسکرام و  روز  زا  امتح  راک  نیا  روز  تشاد .

هک ییاھروشک  همھ  ایند ، حطس  رد  ناھگان  هکنیا  رطاخ  هب  ارچ ؟ دوب . نآ  زا  رتشیب  نیا  رادتقا  روز و  کشالب  راک ، زاغآ  رد  نکیل  تفرگ ؛ جوا  داد ، ناشن  هک  ییاھهبذاج  درک و 

. دوب روآتشحو  یلیخ  اھنآ  یارب  نیا  دندرک . نآ  هب  تبسن  عوط  لوبق و  ساسحا  تیصخش و  تیوھ و  ساسحا  درکیم ، یگدنز  ناملسم  اھنآ  لخاد 

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

نکمم دشاب ؛ هتشاد  ییاھصقن  لوا  زا  تسا  نکمم  مینک . لوبق  دیاب  ام  ار  نیا  دنامیمن ؛ ون  مھ  هشیمھ  ون ، فرح  نیا  دوب . یمالـسا  تموکح  نآ ، دز و  ییون  فرح  بالقنا 

دوخ تھج  رد  ار  ون  فرح  نیا  دـننک و  راـک  مئاد  روطهب  دـیاب  یوق  حیحـص و  یاـھرکف  تسین . یدـیدرت  نیا  رد  دوـش ؛ ییاھیمھفجـک  اھـصقن و  اھفعـض و  راـچد  لـالخ ، رد  تسا 

هک یزیچ  تسا . مزال  یروآون  کشالب  ینعی  دـنزاس ؛ فرطرب  بترم  روطهب  ار  نآ  صقاون  دـننک ، یفن  ار  نآ  ساسا  دـننزب و  یاهبرـض  نآ  هیاپ  هب  هکنیا  نودـب  دـنیامن و  لـیمکت 

ددـصرد هک  یگنھرف  نامھ  هناگیب -  گنھرف  زا  یریذـپنیقلت  اھیروآون ، نیا  رد  درک  هجوت  دـیاب  هک  تسا  نیا  مدرک ، هراشا  نآ  هب  ـالبق  دـنکیم و  فعاـضم  ار  امـش  راـک  تفارظ 

غورد دوـش . ریگهـمھ  ریگناـھج و  اـیند  رد  نآ -  ییاـپورا  یاـنعم  هـب  یبرغ -  تموـکح  رکفت  هـکنیا  یارب  دوـشیم  ییاـھجرخ  زورما  دــشاب . هتــشادن  شقن  تـسا -  هـطلس 

سکعنم اـیند  رد  تقیقح  ناوـنع  هب  یزاـسرھاظ ، ییاـمنابیز و  ییاـمنگرزب و  یارب  تسین ، تقیقح  هک  ار  ییاـھزیچ  نوگاـنوگ ، یاھـشور  تاـغیلبت و  ملیف و  اـب  دـنیوگیم ؛

ام یلو  دوشیم ؛ سکعنم  مھ  ام  یاھنھذ  رد  اھنیا  تسا . نیمھ  دننکب ، دنناوتیم  یـسایس  یداصتقا و  تردق  زکارم  هک  یراک  نیرترثوم  دـننک . بذـج  ار  راکفا  ات  دـننکیم 

. میشاب هتشادن  یریذپریثات  مینک  هجوت  دیاب 

ندمآ زا  لبق  دییوگن . ار  تاملک  نیا  دنیوگیم  ماما  هک  دروآ  ماغیپ  اقآدـمحا  جاح  دـشیم . رارکت  یلیخ  همھ  نابز  رد  نآ ، لاثما  کیتارکمد و  یـسارکمد و  تاملک  بالقنا ، لوا 

کیتارکمد هملک  هک  دندرکیم  بجعت  اھیضعب  دیاش  دنتشاد . دیکات  یمالسا » یروھمج   » نامھ یور  ماما  اما  یمالسا ؛» کیتارکمد  یروھمج   » دوب هدش  هتفگ  یھاگ  ماما 

ساسحا کی  هدـنھدناشن  دروآیم ؛ یگنھرف  رابکی  شدوخ  اـب  هناـگیب  هملک  سفن  هکنیا  رطاـخ  هب  دوب ؛ اـجب  تسرد و  تیـساسح ، نیا  یلو  درادـن ؛ تیـساسح  ردـقنیا 

. دنکن ادیپ  هار  اجنیا  هب  دوشیم ، مسیلاربیل  یبرغ و  یـسارکمد  گنھرف و  زا  هک  ییاھیرادربهترگ  دینک  هجوت  دیاب  دوشیم . تیوقت  جـیردتب  ناسنا  رد  ساسحا  نآ  تسا و 

زا یزیچ  اما  مینک ؛ حالـصا  حیقنت و  فشک و  میروآرد و  ار  نآ  ام  دراد ، رگا  بوخ ، یلیخ  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  لیبق  نیا  زا  ییاھزیچ  هیقف  تیالو  تاذ  نطاب و  رد  تسا  نکمم 

رب میمھفب و  ار  نآ  مینک ؛ هاگن  تموکح  نیا  لوبق  لباق  یاھـشخب  رد  نینموملاریما و  ربمغیپ و  یگدـنز  رد  یمالـسا  تموکح  تفالخ و  هریـس  هب  دوشن . لیمحت  اـقلا و  نوریب 

. مینک راک  نآ  ساسا 

یمالسا  / ١٣٧٩/٠٣/٢٩ یاروش  سلجم  مشش  هرود  ناگدنیامن  اب  رادید  رد  تانایب 

عفانم هک  ییاھماظن  هک  تسین  یزیچ  نیا  تسا . ملاع  یـسایس  طیحم  رد  هزات  فرح  کی  یمالـسا  ماظن  تسایند . رد  ون  فرح  کـی  دـیدج و  هبرجت  کـی  یمالـسا  بـالقنا 

یارب دننکیم ؛ دیدھت  ینکـشراک و  هضراعم و  هلباقم و  اذل  دنرذگب . شرـس  زا  یناسآ  هب  دنـشاب  رـضاح  تسا ، هتـسباو  اھنآ  نآ  هب  ملاع  رطیـسم  رقتـسم و  یاھتردـق  نالک 

نامز لوط  رد  هک  ییاھیگدنام  بقع  اھیرکفیب و  اھروتف و  اھفعض و  رب  هوالع  تسا . یلیمحت  تالکـشم ، نیاربانب ، دنناشکب . تسکـش  هب  ار  دیدج  هبرجت  نیا  دنناوتب  هکنیا 

؛ دـننک هدافتـسا  ناشناوت  همھ  زا  دـنراد  هفیظو  ماظن  نالووسم  یبازحا ، گنج  اتقیقح  طیحم  نیا  رد  تسا . دایز  مھ  نمـشد  یاھراشف  دـش ، لیمحت  اـم  روشک  تلم و  رب 

نآ ظفح  اب  یراکمھ ، اب  افـص ، اب  صالخا ، اـب  نیا  و  دـنیاشگب ؛ ار  اـھهرگ  دـننک و  لـح  ار  تالکـشم  زا  یکی  دـنھد و  ماـجنا  یراـک  دـنورب و  ولج  مدـق  کـی  دـنناوتب  هک  نیا  یارب 

. تسا نکمم  دمآ ، دوجوهب  نآ  ساسارب  بالقنا  نیا  هک  یاینابم 

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

نیا رب  یعـس  درک . حرطم  تیرـشب  ناھج  رد  ار  ییون  فرح  بـالقنا  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  دـشاب و  هجوت  دروم  هراومھ  هتکن  کـی  دـیاب  نم  رظن  هب  میظع ، بـالقنا  نیا  دروم  رد 

فرـصنم هلوقم  نیا  زا  ملاع  همھ  رد  ار  ناناوج  صوصخب  مدرم ، یاھنھذ  دننک و  جراخ  هنحـص  زا  تسا ، دیدج  عیدب و  الماک  زورما  یایند  رد  هک  ار  ون  هزات و  فرح  نیا  هک  تسا 

 - رگید طاقن  رد  هچ  ناریا و  رد  هچ  ملاع -  یاج  همھ  رد  یدامتم  یاھنرق  درک . مایق  ملظ  یراگزیھرپان و  رب  ینتبم  یاـھتموکح  هیلع  بـالقنا ، هک  دوب  نیا  ون  فرح  نآ  دـنیامن .

لوبق دـننادب و  عورـشم  دـنزیم ، رـس  اھنآ  زا  ملظ  ماسقا  عاونا و  هک  ار  ییاھتموکح  راگزیھرپان و  یاھتموکح  دـناهدرک  تداع  اھتلم  هک  میتسھ  مھ  زورما  میدوب و  دـھاش  ام 

ییوگروز اتدوک و  رب  ینتبم  یاھتموکح  هچ  تسین ؛ اھنآ  لابند  یقطنم  چیھ  دنرادن و  یرکف  یداقتعا و  یانبم  چیھ  هک  یثوروم  یاھتموکح  هچ  دنوش ؛ اھنآ  میلـست  دـننک و 

ارآ و رب  ینتبم  هقیقحلایف  نطابلایلع و  الوا  هک  مدرم  ارآ  رب  ینتبم  رھاـظلایلع  یاـھتموکح  هچ  تسین و  شلاـبند  یقطنم  چـیھ  مھ  نآ  هک  عورـشمان  یاھییامنتردـق  و 

ملاع هنحص  هب  امش  دننکیمن . زیھرپ  اھملظ  اھزواجت و  ماسقا  عاونا و  زا  دنراد ، ار  یتیصوصخ  نینچ  ناشدورو  زاغآ  رد  هک  مھ  ییاھنآ  ایناث  تسین و  مدرم  تساوخ  لیم و 

. دروخیم مشچ  هب  نوگانوگ  یاھتلم  نایم  رد  اھداسف  ماسقا  عاونا و  ندرک  عیاش  یشکلسن و  رامعتـسا و  ملظ و  ردقچ  دینیبب  دینک و  هاگن  متـسیب  مھدزون و  نرق  ود  رد 

هب موـسوم  یرھاـظ  شـشوپ  کـی  تسا  نکمم  اـنایحا  ناـشدوخ  یاـھروشک  رد  هک  ییاھتردـق  نیمھ  تسا ؛ هدوـب  ییاـھراک  نینچ  تشپ  اھتردـق  نیمھ  تسد  هـشیمھ 

« يمالسا يروھمج  ون  فرح   » 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 9هاگياپ  هحفص 1 
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. درادن دوجو  تسا -  حیحص  تموکح  ساسا  هک  لدع -  نآ ، رد  تسین و  زیچ  همھ  یسارکمد  اما  دنشاب ؛ هتشاد  مھ  یسارکمد 

یساسا نوناق  دشاب . تقیقح  تلادع و  یراگزیھرپ ، رب  ینتبم  دیاب  یسایس  تردق  تموکح و  مکاح و  هک  درک  حرطم  ار  ون  فرح  نیا  یمالسا  بالقنا  یمالـسا و  تموکح 

نارکفنـشور و فرط ، نیا  هب  لاـمج » دیـس   » ناـمز زا  یداـمتم ، یاـھلاس  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  نیا  تسا . ملاـع  رد  یمھم  رایـسب  هثداـح  نیا  تفرگ . لکـش  اـنبم  نیا  رب 

تفشآیمرب و ار  ملاع  نادنمتردق  باوخ  نداد ، راعش  نتـشون و  بلطم  ندز و  فرح  نیمھ  و  دندرکیم ؛ وزرآ  دنتـساوخیم و  ار  نآ  دندزیم و  فرح  نآ  هرابرد  ینید  ناروآون 

یاھاج قارع و  ناریا و  دنھ و  رـصم و  زا  معا  یمالـسا -  یـساسا  قطانم  همھ  رد  یمالـسا  نارکفنـشور  اب  دینیبب  امـش  درکیم . لمعلاسکع  هب  راداو  ینابـصع و  ار  اھنآ 

. دندرک هچ  لاس  تسیود  لاس و  هاجنپودص  لاس ، دص  نیا  لوط  رد  رگید - 

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

لخاد رد  هک  دوب  ییون  یاھـشور  میدرک -  هیکت  نآ  یور  رب  لاـس  دـنچ  نیا  رد  اـم  هک  دوـب -  دـیدج  هک  هچنآ  تسین ؛ یدـیدج  زیچ  یگنھرف  مجاـھت  نیا  یگنرف و  تاـغیلبت  نیا 

ماسقا عاونا و  دوب . رتییاجهمھ  رتریگهمھ و  رتعیرـس و  یداصتقا  یـسایس و  مجاـھت  زا  بـالقنا ، هیلع  یگنھرف  مجاـھت  اـیند  رد  دراد . همادا  مھ  زونھ  دـش و  عورـش  روشک 

ار نآ  زورما  هک  دنتخاس -  ملیف  هتشاد ، شقن  بالقنا  نیا  ندمآ  دیدپ  رد  دندرکیم  رکف  هک  یعیش ، ینابم  یمالسا و  ینابم  بالقنا و  مالسا و  هیلع  ردقچ  دندرک ؛ ار  اھراک 

رد روشک  رد  یسایس  تردق  دیاب  هکنیا  ینعی  ار -  ون  نخـس  نیا  ولج  هکنیا  یارب  دنداد ؛ ماجنا  دنتـسناوتیم ، هک  ار  ییاھراک  همھ  و  دناهدناشک -  مھ  تنرتنیا  هنایار و  هب 

ایند رد  ار  یتردق  بحاص  رھ  هک  تسا  یزیچ  ون  نخـس  نیا  دـنریگب . دـشاب -  تلادـع  یراگزیھرپ و  یـسایس ، رادـتقا  نیا  طرـش  دـشاب و  لداع  راگزیھرپ و  یاھناسنا  تسد 

. دنفلاخم رکف  نیا  اب  ایند  یاج  همھ  اذل  دنکیم . تشحو  راچد  دربیم ، یدام  عافتنا  تردق ، زا  هک  ار  یھاگتسد  رھ  دھدیم و  ناکت 

اھیتخـس عاونا  رد  ار  ناشرمع  تدـم  اـھیراگزیھرپان ، اـھملظ و  جـنر  زا  هک  یناـسک  مدرم ؛ فلتخم  تاـقبط  مورحم و  مولظم و  یاـھناسنا  دـنقفاوم ؟ رکف  نیا  اـب  یناـسک  هچ 

همھ رد  سپـس  یمالـسا و  یاھروشک  رد  لوا  یهجرد  رد  دنمدرم ؛ میظع  یاھهدوت  یمالـسا ، تموکح  یمالـسا و  بالقنا  هبقع  هناوتـشپ و  یعیبط  روط  هب  دـننارذگیم .

رب ار  ناشراک  دـنناوتیمن  هک  دنتـسھ  یایـسایس  نارادـمتردق  مھ ، تموکح  نیا  بالقنا و  نیا  نانمـشد  مدـقم  طخ  رد  دوش . مولعم  تقیقح  نیا  هک  ییاجنآ  ایند ؛ یاج 

. مینک اھر  ار  ون  نخس  نیا  دیابن  ام  تسایند ؛ رد  ییون  نخس  نیا  هدروآ ؛ بالقنا  هک  تسا  ییون  فرح  نیا  دنربب . شیپ  تلادع  یراگزیھرپ و  ساسا 

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

هن تسا ؛ ون  فرح  کی  مینکیم ، حرطم  دوخ  روشک  رد  ام  هک  یاینید  یرالاسمدرم  زورما  میراد . ار  ون  فرح  نیا  ام  دراد . ون  فرح  ایند  یارب  تسا و  مایپ  یاراد  همیرک  تلود 

ایند یاھیرالاسمدرم  رد  اـتقیقح  نم  مینکیم . هھبـش  اـیند  یاـھیرالاسمدرم  رد  عقاو  رد  اـم  ریخن ، میھدیم ؛ هئارا  ار  یرـالاسمدرم  زا  یاهخاـش  اـم  هکنیا  رطاـخ  هب  طـقف 

لماوع ریثات  زا  هک  تسا  یسک  هچ  تساھرادهیامرس . تسد  هرسکی  هک  تسا  یایتاغیلبت  لماوع  ریثات  تحت  ایند  رد  اھشنیزگ  تاباختنا و  هکنیا  رطاخ  یارب  مراد ؛ هشدخ 

مدرم نییاپ  طسوتم و  یاھرشق  هب  قلعتم  همانزور  مادک  منکیم  لاوس  نم  تسا . دازآ  سیلگنا  رد  ای  اکیرما  رد  اھهمانزور  دنیوگیم  دشاب ؟ لفاغ  هرـسکی  زورما  یتاطابترا 

؛ دـندازآ اھهمانزور  هلب ، اھرادهیامرـس . گرزب و  یاھتـسارت  اھلتراک و  تسا ؟ یناسک  هچ  هب  قلعتم  اھهمانزور  دـنک ؟ فشک  ار  رـشق  نآ  یدازآ  همانزور ، یدازآ  زا  مدآ  ات  تسا 

نآ هب  دنایـسارکمد و  هدنروآ  ردام و  رھظم و  هک  تساھنآ  هب  طوبرم  نیا  دننزیمن . یفرح  ناشدوخ  تحلـصم  فالخرب  اھنآ  دنیوگب . دـنھاوخیم ، هچرھ  هک  دـندازآ  اھنآ  ینعی 

ییاھتلود مروایب -  مسا  مھاوخیمن  نم  ام -  یاھهیاسمھ  نایم  رد  الثم  دـنتفرگ . ار  یـسارکمد  اھنآ  زا  هک  دنتـسھ  ییاھتلود  دـینک ، هظحالم  امـش  دـننکیم . مھ  راختفا 

یتاباختنا هک  دنکب  ییانتعا  هکنیا  نودب  دیآیم و  نادیم  طسو  یسک  تقو  کی  تسا . نایماظن  اب  تیمکاح  تقیقح ، رد  اما  دنراد ، دوخ  اب  ار  یسارکمد  ناونع  هک  دنتـسھ 

یدزمان بزح ، نآ  دزمان  زا  ریغ  درادن  تارج  یـسک  تسا و  بازحا  یراصحنا  تیمکاح  ای  یماظن ! تیمکاح  دوشیم  دـیآیم و  راک  رـس  رب  دـنزیم و  رانک  ار  همھ  دراد ، دوجو 

، میراد لماعت  اھنآ  اب  مینکیم و  یگدـنز  نآ  رد  ام  هک  ییاھهعومجم  رد  یمالـسا و  یاھروشک  نایم  رد  زورما  یروھمج ! تسایر  یارب  دزمان  کی  اب  یتاـباختنا  دـنک ؛ یفرعم 

مھ اھرادهیامرـس  تقو  کی  رگا  دـننک ؟ تکرـش  تاباختنا  رد  دـنیایب و  نآ  طسوتم  تاقبط  نوگانوگ و  یاھرـشق  مدرم ، داحآ  یمالـسا ، یروھمج  لـثم  هک  تسا  روشک  مادـک 

. دنتسھ ماندب  نوچ  دننکیم ؛ هنایفخم  ار  راک  نیا  سرت ، زا  دننک ، ذوفن  لامعا  یتالیکشت  حانج و  بزح و  رد  دنھاوخب 

ناھفصا  / ١٣٨٠/٠٨/١٢ ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

هدیدپ کی  هک  بھذم -  درک . حرطم  ایند  رد  ار  اھناسنا  جیسب  رد  بھذم  تردق  هب  هجوت  تشاذگ و  ریثات  یمالسا  بالقنا  مھ  مالسا -  ریغ  یایند  رد  یتح  یناھج -  داعبا  رد 

هزاجا دناشنب و  هایـس  کاخ  هب  یلکهب  ار  یللملانیب  یاھتیامح  هب  یکتم  ماظن  کی  تسناوت  هک  درک  جیـسب  ار  تلم  کی  نانچنآ  ناھگان  دوب -  ضحم  یتافیرـشت  یوزنم و 

تیناسنا و تلادع ، هلاسم  دوب -  لآهدیا  تیرـشب  یارب  هک  ییاھفرح  همھ  نیلئاق  دنک . اپ  رـس  رب  ون  یاھفرح  اب  یماظن  هکلب  دیآ ؛ دوجو  هب  الخ  نآ ، یاھهناریو  یور  رب  دـھدن 

ار اھنآ  دـندرکیمن  تارج  یلو  دوب ، ییاھفرح  ناشیاھلد  رد  هک  یناسک  و  یللملانیب -  یاھییوگروز  اب  هلباقم  هزرابم و  موزل  اھداژن ، یربارب  اـھناسنا ، یربارب  ناـسنا ، میرکت 

مـشچ لباقم  رد  هتـشون و  دراکالپ  یور  ار  اھفرح  نیا  هدمآ ، دوجو  هب  ایند  زا  هشوگ  کی  رد  یرقتـسم  یـسایس  ماظن  دـندید  دـنتفاییمن ، زاربا  یارب  ینادـیم  ای  دـننک و  زاربا 

. دوب هداعلاقوف  رایسب  اھنآ ، یارب  نیا  تسا . هدرک  دنلب  نایناھج 

لـساردنارترب یوسنارف و  فوسلیف  هدنـسیون و  رتراس  لپ  ناژ  درکیمن ، انتعا  دوبن و  راکھدـب  شـشوگ  یـسک  اما  دوب ، دایز  تاغیلبت  اکیرما  هیلع  هک  مانتیو  گـنج  ناـمز  رد 

هاگداد نیا  رد  ار  مانتیو  رد  میژر  نیا  تایانج  میھد و  لیکـشت  یھاگداد  اکیرما  هیلع  مییایب  دـنتفگ  دـندش و  عمج  مھ  رود  رگید  رفن  دـنچ  یـسیلگنا و  هدنـسیون  فوسلیف و 

برغ یایند  یسایس  نارکفتم  زا  مھ  رگید  رفن  دنچ  و  هاگداد ، سیئر  ناونع  هب  رتراس  لپ  ناژ  ناتسداد ، ناونع  هب  لساردنارترب  دیآیم ، منھذ  هب  هک  روطنآ  مینک . همکاحم 

دوب و اھنیا  دوخ  یاھروشک  سیلگنا -  هسنارف و  هلمج  زا  یبرغ -  یاھروشک  دـنھد ! لیکـشت  اـجنآ  رد  ار  هاـگداد  نیا  هک  دـندرکن  ادـیپ  ار  یاهطقن  چـیھ  اـیند  رد  اـھنآ  دـندوب .

هغبـص دـشیم ، لیکـشت  هاگداد  نیا  رگا  مھ  یتسینومک  یاھروشک  رد  دوش . لیکـشت  اھروشک  نیا  رد  یھاگداد  نینچ  تشادـن  انعم  نیاربانب  دـندوب ؛ اکیرما  مرج  کیرش 

هاگداد اھنیا  هک  تشادن  دوجو  ایند  رد  یدازآ  هطقن  چیھ  نیاربانب  دوش . رازگرب  اھروشک  نیا  رد  دنتساوخیمن  دندوب ، مسیسکرام  دض  اھنیا  نوچ  درکیم و  ادیپ  یتسینومک 

! دنداد لیکـشت  ار  یـشیامن  هاگداد  نیا  اھـسونایقا  دازآ  یاھبآ  رد  دندرک و  هراجا  یتشک  کی  دـنتفر  هک  دوب  نیا  دیـسر ، ناشرظن  هب  هک  یلح  هار  دـنھد . لیکـشت  اجنآ  رد  ار 

هک ییاھراک  نیمھ  لثم  دندشیم -  لسوتم  ینابایخ  تاضارتعا  هب  دیاب  ای  دننک ، ضارتعا  مانتیو  رد  اکیرما  راکـشآ  تایانج  هب  دنتـساوخیم  رکفتم  یاهدـع  یتقو  نیاربانب 

یاهدع دریگیم و  لکـش  ینابایخ  تارھاظت  دوشیم ، لیکـشت  اکیرما ) یربھر  تحت  مسیلابولگ   ) یزاسیناھج سنارفنک  اجرھ  دوشیم . یرگیناھج  هیلع  ایند  رد  زورما 

دنتـساوخیم رگا  ای  تسا -  ضارتعا  زاربا  کی  فرـص  تسین ؛ راذگریثات  درادن و  یتیمھا  نادنچ  تارھاظت  نیا  یلو  دنیآیم ؛ موتاب  اب  مھ  سیلپ  رفن  راھچ  دـنھدیم و  راعش 

اھبآ طسو  دندرک و  باختنا  یتشک  کی  اذل  دنـشاب ؛ یکتم  نآ  هب  دنناوتب  اھنآ  هک  تشادن  دوجو  ایند  رد  یاهطقن  چیھ  دراذگب ، رثا  ایند  یمومع  راکفا  رد  دناوتب  هک  دننکب  یراک 

، باسح فرح  کی  ندز  یارب  بسانم  طیحم  اضف و  کی  طحق  رد  ییایند ؛ نینچ  رد  دندرک . ار  راک  نیا  یایلم ، دادتما  نتـشاد  نودـب  یمدرم و  چـیھ  هب  لاصتا  نودـب  دـنتفر و 

هنایمرواخ و رد  هکلب  ایند ؛ هداتفارود  هطقن  کی  رد  هن  مھ  نآ  روشک ، کی  رد  هکلب  لابتوف ؛ نادـیم  ای  یاهراجا  نیمز  کی  رد  هن  مھ  نآ  نیمز ، نیمھ  یور  کاخ ، یور  رب  ناھگان 

وا نانابیتشپ  اکیرما و  هب  طقف  هن  دـمآ و  نادـیم  طسو  ناھگان  یندـشن ، ماـمت  هزیگنا  کـی  اـب  ینویلیم ، هد  دـنچ  تلم  کـی  اـیند ، یـسایس  یاـیفارغج  هقطنم  نیرتساـسح 

! درکیم ضارتعا  دوب ، اکیرما  لباقم  بطق  هک  مھ  یوروش  هب  یتح  هک  تفگ  هن »  » اکیرما یرابکتسا  یاھهزیگنا  همھ  هب  درک و  ضارتعا 

برغ و هب  لیامتم  یاھتلود  هتبلا  دوب . اھپچ  رایتخا  رد  اتدمع  اھدھعتم  ریغ  سنارفنک  مدرک . تکرـش  هوابمیز  رد  اھدھعتم  ریغ  سنارفنک  رد  یروھمج ، تسایر  نامز  رد  نم 

« يمالسا يروھمج  ون  فرح   » 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 9هاگياپ  هحفص 2 
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رادـفرط هک  مھ  اـیند  پچ  روھمج  یاـسور  هیقب  دـندوب -  پچ  اـھنیا  هک  دوب -  ورتساـک  لدـیف  یرگید  هباـگوم و  تربار  یکی  هدـمع ، نادرگراـک  اـما  دـندوب ؛ اـجنآ  رد  مھ  اـکیرما 

. دوب یرابکتـسا  دض  ییاکیرما و  دض  دـصرددص  نم  ینارنخـس  مدرک . ینارنخـس  اجنآ  رد  متفر  نم  دوب . اھنیا  تسد  رد  ینادرگراک  هدـمع  دنتـشاد و  روضح  دـندوب ، یوروش 

زواجت هب  تدـش ، تحارـص و  نامھ  اب  دـعب  متفگ . ار  اھنیا  لاثما  یلیمحت و  گنج  هب  طوبرم  لئاسم  ناریا ، تلم  هیلع  میارج  اکیرما ، میارج  روشک ، قیاـقح  بـالقنا ، قیاـقح 

؛ دـینیبب تسا . ناریا  سنارفنک ، نیا  رد  دـھعتم  ریغ  اھنت  تفگ ، نم  هب  پچ  روھمج  یاسور  ناـمھ  زا  یکی  دـندوب ! هدـنام  توھبم  اـھنیا  مدرک . هلمح  ناتـسناغفا  هب  یوروش 

. دننک مارتحا  نآ  هب  دنوشیم  روبجم  شنانمشد  یتح  دنکیم و  ادیپ  هولج  تیمھا و  روطنیا  یناھج ، داعبا  رد  یمالسا  ماظن 

اما دـناهدودز ؛ مدرم  یگدـنز  زا  ار  تیونعم  هک  تسا  تسرد  دوب . تیونعم  تشاد ، هبذاج  یمالـسا  ریغ  ناھج  رد  مدرم  یاھهدوت  یارب  صوصخب  هک  یزیچ  نآ  اھنیا ، رب  هوالع 

وا هب  رگا  اما  دـنک ؛ دایتعا  کرت  تسین  رـضاح  هک  یداتعم  مدآ  لثم  دـننکیم . دوبمک  الخ و  ساسحا  دـنروهطوغ ، یدام  یگدـنز  رد  دـنمورحم و  تیونعم  زا  هک  یمدرم  ناـمھ 

! دوش تحار  ات  دنناسرن  داوم  وا  هب  دندنبب و  ار  شتـسد  روز  اب  هک  دھاوخیم  ادخ  زا  دوشیم و  لاحـشوخ  ینک ، کرت  ار  تدایتعا  ات  دنکیم  راداو  ار  وت  روز  اب  رفن  کی  دنیوگب 

نیا اب  یماظن  هک  دندید  اھنآ  دننکیم . دوبمک  الخ و  ساسحا  اما  دنرود ؛ تیونعم  زا  قرغ و  تیدام  رد  اھنآ  یرآ ؛ دنتسھ . دندوب و  یتلاح  نینچ  رد  یبرغ  عماوج  زا  یرایسب 

یارب دنکیم و  زاغآ  ادخ  مان  اب  ار  راک  تسوا ؛ هارمھ  مھ  تیونعم  هدمآ و  نادیم  هب  هزات  سفن  نیا  اب  ایند و  یارب  ون  یاھفرح  همھ  نیا  اب  الاب ، هیحور  نیا  اب  یسایس ، تردق 

ماظن ینعی  ناریا -  تلم  یعمج  تیوھ  دـینیبب ؛ دـنکیمن . روبع  ییاسیلک  ناربھر  هاگتـسد  لثم  مھ  ایند  زا  دزاسب و  ادـخ  مان  اب  ار  ایند  دـھاوخیم  دربیم ؛ ناـیاپ  هب  ادـخ 

ار ایند  نانچنآ  شیادیپ ، زاغآ  رد  ماظن  نیا  دراد . تیمھا  یناھج  ظاحل  زا  مھ  یمالسا و  ظاحل  زا  مھ  یلم ، ظاحل  زا  مھ  هک  تسا  یزیچ  تسا . نیا  شناتساد  یمالـسا - 

نارگن و نآ  زا  یناھج  یللملانیب و  هطلـس  نانابھگن  نارادمدرـس و  نانادرگراک و  دندش ، نآ  بذـج  ضرغیب  فرطیب و  یاھلد  هک  هزادـنا  نامھ  هب  هک  درک  بذـج  شدوخ  هب 

. دننکیم یگداتسیا  شلباقم  رد  دنتحاران و 

ناجنز  / ١٣٨٢/٠٧/٢٢ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لبق دشخب . رارمتسا  دروآ و  دوجوهب  ار  تکرح  نیا  تسناوت  هک  دوب  مدرم  کیاکی  نامیا  دوش . زوریپ  تسناوتیمن  دوبن ، یمالـسا  نامیا  ینید و  داقتعا  هب  یکتم  بالقنا  رگا 

رب دورب و  شیپ  تردق  اب  هار  نامھ  رد  تسناوت  بالقنا  دندش . ورهبور  یماکان  اب  یلو  دندرک ، لابند  ار  فدھ  نیمھ  ریخا  لاس  هاجنپودص  یاھتـضھن  همھ  یمالـسا  بالقنا  زا 

، مالـسا یایند  رد  صوصخب  یمومع ، راکفا  یایند  رد  تسناوتیم  هک  ییون  فرح  دروآ ؛ نایم  هب  ار  ییون  فرح  یمالـسا  بـالقنا  نوچ  ارچ ؟ دـنک . هبلغ  شایماـکان  لـماوع 

یفن هعماـج و  رب  یھلا  یاھـشزرا  تیمکاـح  ینعی  دـیحوت  نآ . هبناـجهمھ  قـیقد و  قـیمع و  یاـنعم  اـب  دوـب ؛ دـیحوت  وـن  فرح  نـیا  مـظعا  تمـسق  دـنک . زاـب  اـج  دوـخ  یارب 

یمالسا بالقنا  مایپ  یمالسا و  راعش  یـساسا  نکر  تارقف و  نوتـس  دیحوت  نیاربانب  لیـصا . یناسنا و  یاھـشزرا  رب  رگنایغط  دساف و  یدادبتـسا ، یتوغاط ، یاھتموکح 

. دوب

دازآ و هک  دـنکیم  اـضتقا  شتمارک  دـنکیم ، یگدـنز  یـسایس  ییاـیفارغج و  هعوـمجم  کـی  رد  هک  یاهعماـج  تسا . ناـسنا  تمارک  هب  هجوـت  یمالـسا ، بـالقنا  رگید  نـکر 

لوط رد  هک  دوب  یزیچ  نیا  دـنک . زورب  وا  یتاذ  تیـصخش  دریگن و  رارق  تناـھا  ریقحت و  دروم  دـشاب ؛ طلـسم  دوخ  تشونرـس  رب  دوش ؛ افوکـش  وا  دادعتـسا  دـشاب و  لقتـسم 

یدابآ نارمع و  تاحوتف و  لیبق  زا  مھ  یگرزب  تامدخ  یھاگ  یدادبتسا  یاھتموکح  دوب . هدش  هتفرگ  هدیدان  یولھپ  هتسباو  تموکح  سپس  یدادبتسا و  یاھتموکح  نارود 

. دندوب هتفرگ  ناریا  تلم  زا  شیوخ ، تشونرس  نتشاد  رایتخا  رد  لالقتـسا و  رایتخا ، یدازآ ، زا  تسا  ترابع  هک  ار  ناسنا  رھ  یناسنا  شزرا  نیرتگرزب  اما  دناهدرک ؛ تلم  هب 

. تسا یروتاتکید  یاھتموکح  همھ  تعیبط  نیا 

ناـمھ راـک  نطاـب  دـنراد ، مدرم  یار  هب  هیکت  مزیلاربـیل و  یدازآ و  مچرپ  هکلب  دـنرادن ، یروتاـتکید  مچرپ  هک  ییاـھروشک  زا  یرایـسب  رد  هک  میوـگب  امـش  هـب  دـیاب  هنافـساتم 

، هشیدنا یدازآ  زا  مدرم  تسا ، یسارکمد  ناشیـسایس  هویـش  راعـش و  هک  ییاھروشک  زا  یرایـسب  رد  هزورما  تقیقح  رد  تسا . مدرم  یاھهدارا  رب  طلـست  یروتاتکید و 

 - برغ هتـسجرب  نارکفنـشور  زورما  هک  تسا  یزیچ  نیا  دوشیم . ناھنپ  تاغیلبت ، نوگانوگ  یاھهیال  تحت  اھیدازآ  نیا  دنتـسین و  رادروخرب  یریگمیمـصت  یارب  راـیتخا  رکف و 

. تسا هیور  تلاح و  نیا  لباقم  هطقن  تسا -  ناسنا  تمارک  رادمچرپ  یمالسا  بالقنا  هک  ناسنا -  تمارک  دننکیم . نایب  ار  نآ  تحارصهب  اپورا -  رد  هچ  اکیرما و  رد  هچ 

زورما درک ؛ رادروخرب  یـسارکمد  عون  نیرتدازآ  زا  ار  ناریا  بالقنا ، دورب ! یـسارکمد  تمـس  هب  دیاب  ناریا  هک  دننک  دومناو  روطنیا  دنھاوخیم  دوخ  تاغیلبت  رد  نانمـشد  زورما 

هک تسا  یراـک  نیا  روشک . هرادا  تموکح و  یـسایس  یهویـش  رد  مدرم  یار  ندوـب  راـیعم  تیمکح و  ینعی  یرـالاسمدرم ؛ ینعی  یـسارکمد  دورب !؟ دـھاوخیم  اـجک  ناریا 

نارود رد  هتبلا  تشادـن . دوجو  یمالـسا  بالقنا  ات  هطورـشم  زا  دـعب  لاـس  اـھھد  نارود  لوط  ماـمت  رد  شروصت  الـصا  هک  یراـک  داد ؛ ماـجنا  ناریا  رد  هزجعم  تروصهب  بـالقنا 

. دیـشکن لوط  لاس  ود  دودـح  زا  شیب  نارود  نیا  تقو ، نالووسم  ررکم  تاھابتـشا  رثا  رب  هنافـساتم  یلو  دـش ؛ یلمع  راکنیا  تشاد ، دوجو  دازآ  تاـباختنا  هک  یلم  تضھن 

. تشادن یدازآ  دوخ  تشونرس  باختنا  یارب  روشک  نیا  رد  ناریا  تلم  زور  کی  هاتوک ، نارود  نآ  زا  ریغ  هک  تسا  نیا  روظنم  لاحرھهب ،

یناـبم هب  ناریا  تلم  قـیمع  ناـمیا  هناتخبـشوخ  دـنک . باـختنا  مادـقا و  دریگب و  میمـصت  دـشیدنیب ، دوـش ، انـشآ  شدوـخ  تمارک  اـب  تسناوـت  بـالقنا  تکرب  هب  ناریا  تلم 

ینید یمالـسا و  یاھـشزرا  بوچراچ  رد  تسا . نیمھ  مھ  یرـالاسمدرم  لکـش  نیرتھب  هک  درک ، راوتـسا  ینید  تارکفت  هیاـپ  رب  ار  یرـالاسمدرم  یعیبط  روطهب  یمالـسا 

. تسین یحطس  ناشنامیا  دننموم و  ام  مدرم  نوچ  دمآ ؛ شیپ  ام  روشک  رد  یعیبط  روطهب  نیا  و  درک ، تیامح  یرالاسمدرم  زا  قلطم  روطهب  ناوتیم  هک  تسا 

ناجنز  / ١٣٨٢/٠٧/٢٢ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هس نیا  رد  ار  دوخ  یاھیگدنامبقع  همھ  دیاب  ام  تسا . یلـصا  نکر  هس  اھنیا  درک ؛ زاب  اج  ایند  رد  یعامتجا -  تلادع  ناسنا و  تمارک  دیحوت ، ون -  نخـس  نیا  نم ! نازیزع 

دنک و ادیپ  شھاک  مدرم  تزع  تیوھ و  تیصخش ، یگدنز ، هب  ام  مارتحا  دریگب و  هلـصاف  یدیحوت  راتفر  زا  نالووسم  ام  راتفر  تیـصخش و  هچرھ  مینادب . یگدنامبقع  نکر ،

هک دشاب  نیا  ام  شالت  همھ  دیاب  تسا . یگدنامبقع  نیا  ددرگن ، لابند  روشک  رد  یقیقح  یانعم  هب  یعامتجا  تلادع  دوشن و  جالع  یتاقبط  یاھفاکـش  هک  رادـقم  رھ  هب 

هطقن نیمھ  رطاخهب  مھدیم ، رادـشھ  نارگید -  نالووسم و  ناـسک -  یـضعب  هب  یھاـگ  هکنیا  دـشاب . نینچنیا  دـیاب  مھ  هعماـج  یاـضف  مینک ؛ ناربج  ار  اھیگدـنامبقع 

. تساھرظن

روضح مھ  ناتـسا  نالووسم  زا  یعمج  هسلج  نیا  رد  هناتخبـشوخ  تسام . تیلووسم  نیرتگرزب  یتاقبط ، فاکـش  ندرک  رپ  یعامتجا و  تلادـع  یارب  شـالت  مدـقتعم  نم 

هب تمدـخ  نیرتگرزب  مینک . رپ  ار  ینغ  ریقف و  نیب  یتاقبط  فاکـش  میناوتب  هک  تسا  نیا  ام  هلاسم  نیرتمھم  زورما  دـننک . رکف  لئاسم  نیا  یور  منکیم  شھاوخ  هک  دـنراد 

یھاگ نم  هکنیا  میـشاب . اھنآ  یارب  راک  لغـش و  رکف  هب  دـعب  مییامن و  مھارف  ناـشیارب  یلیـصحت  تاـناکما  مینک ؛ روراـب  ار  اـھنآ  یاھدادعتـسا  میناوتب  هک  تسا  نیا  ناـناوج 

دـص رد  بزح  حاـنج و  ود  هکنیا  ـالاو  تسا ، نیمھ  رطاـخهب  دـینکن ، یمومع  تاـشقانم  نادـیم  دراو  ار  یـسایس  یاوعد  اـی  یلاـجنج  یعرف و  هلاـسم  نـالف  منزیم  بیھن 

نیا اھهدر  همھ  رد  نالووسم  تلود و  سلجم ، زا  هدـنب  راظتنا  دـنزیمن . یاهمدـص  روشک  یاج  چـیھ  هب  دـننزب ، مھ  هلک  رـس و  هب  دنـشاب و  هتـشاد  فالتخا  مھ  اـب  هلاـسم 

. دیسانشب ار  روشک  یساسا  لئاسم  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  تسا :

بالقنا  / ٠٩/١٣٨٣/٠۶ ربھر  اب  یجیسب  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید 

« يمالسا يروھمج  ون  فرح   » 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 9هاگياپ  هحفص 3 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3199
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3199
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1176
http://farsi.khamenei.ir


اھتمحازم همھ  نیا  نیب  رد  هدرک و  زاب  یمالـسا  یروھمج  هک  یھار  هار ، نیا  دوشیم . هضرع  تیرـشب  هب  دوشیم و  هتـشاذگ  تیرـشب  یاپ  لباقم  رد  ون  هار  کی  مھ  زورما 

نادـیم یهسدـنھ  تسا ؛ هشقن  ناـمھ  هشقن  اـما  دـننکیم ؛ ادـیپ  عونت  روطت و  اـھرازبا  دراد . دوجو  زورنآ  محازم  لـماوع  ناـمھ  مھ  زورما  تسا . ییوـن  هار  دوریم ، شیپ 

هتفرگ رارق  تایدام  ریثات  تحت  یونعم  یناسنا و  طباور  تسا ؛ هداتفا  ادج  تیونعم  زا  هک  تسا  یتیرشب  فرط  کی  تسا . نینموملاریما  نارود  مالساردص و  یهسدنھ  نامھ 

عطاـق تیرثـکا  تسا . زورنآ  تیعـضو  ناـمھ  نیا  دـننک ؛ ادـیپ  هبلغ  نیمز  مدرم  تیرثـکا  رب  هک  تسا  هداد  ناـکما  نادـنمروز  نادـنمرز و  ینعی  نادـنمتردق ؛ هب  اـضف  نیا  تسا .

هن هک  دنکچوک ، یهعومجم  کی  تسایـس  رازبا و  لوپ و  رکف و  ذوفن  ریز  تشم و  رد  دننکیم -  یگدنز  ایند  رد  زورما  هک  یدرایلیم  شـش  جـنپ ، نیا  زا  نیمز -  یور  یاھناسنا 

. لدع لباقم  یهطقن  ملظ ؛ ینعی  دوشیمن ؛ هدروآرب  مادکچیھ ، اھنآ ، تابلاطم  هن  اھنآ و  تاساسحا  هن  اھنآ ، تساوخ  هن  اھنآ ، یهدارا 

رد عبت  هب  ام و  یـسایس  گـنھرف  رد  زورما  هک  رابکتـسا  ناونع  تسا . لدـع  یارب  یمالـسا  یروھمج  یریگتھج  تکرح و  مھ  زورما  دـمآ و  دوجوهب  لدـع  داـجیا  یارب  مالـسا 

ردتقم تھجیب ، زیزع  هدع  کی  ینعی  تسا ؛ هتفرگ  خیرات  لوط  رد  ار  رشب  نابیرگ  هک  یگشیمھ  یالب  نامھ  ینعی  رابکتـسا  هچ ؟ ینعی  هدش ، جیار  ایند  یـسایس  گنھرف 

هدافتسا ناشدوخ  عفانم  تمدخ  رد  اھنآ  زا  دنریگب و  هدیدن  ار  اھنآ  یعیبط  قوقح  اھهیامرـس و  دوجو ، دنـشورفب ، ربک  العتـسا و  اھنآ  رب  دنریگب ، ار  اھناسنا  نابیرگ  تھجیب ،

دـنیبن و ار  لـئاسم  نیا  دـنک و  هاـگن  اـیند  عاـضوا  هب  دـشاب و  هتـشاد  یـسایس  دـید  یـسایس و  لـیلحت  هک  تسیک  دراد . دوجو  اـیند  رد  زورما  هک  تسا  یتـیعقاو  نیا  دـننک ؛

هتبلا دراد . دوجو  مھ  زورما  دمآ ، دوجوهب  تکرح  نیا  نتـسکش  مھرد  یارب  زورنآ  هک  ییاھرازبا  نامھ  تسا . لدـع  یهلاسم  هلاسم ، تسا ؛ نیا  هلاسم  زورما  دسانـشن !؟

یردقکی دعب  نآ و  فارطا  هکم و  رھش  ییهلیبق -  یاھتیبصع  کچوک  یهریاد  نامھ  رد  تاطابترا -  تیدودحم  تشاد -  دوجو  زورنآ  هک  یتاطابترا  رطاخهب  اھرازبا  نیا  زورنآ 

یوس زا  ییارآفص  راشف و  نیا  مھ ، هب  ایند  یاھـشخب  یهمھ  ندش  لصتم  تاطابترا و  لیھـست  رطاخهب  زورما  نکل  درک ؛ ادـیپ  شرتسگ  رگید  قطانم  ات  جـیردتب  رتعیـسو - 

رد دـننکیم و  تموکح  یکچوک  تلم  رب  دنتـسھ و  ییهداوناخ  ای  یـسک  هک  مھ ، اـیند  یهشوگ  کـی  رد  رقحم  کـچوک و  تموکح  نـالف  یتح  تساـجهمھ ؛ زا  تسا ؛ همھ 

رد دنزیم . هبرض  مھ  اھنآ  هب  عبطلاب  هاگتسد  نیا  هکنیا  رطاخهب  دنفلاخم ؛ تضھن  نیا  اب  دناهتشاد ، هگن  اپرس  ار  ناشدوخ  روز  رز و  سوپاتخا  رابکتـسا و  هاگتـسد  اب  طابترا 

. تسا هدرتسگ  هوقلاب  ای  لعفلاب  ای  ایند  رد  ناشنارادفرط  یهنماد  تبسن ، نیمھ  هب  مھ ، رکف  نیا  نارادهیعاد  بلطقح و  یهعومجم  لباقم ،

وزج هوقلاب  تسیچ ، شفرح  یمالـسا  یروھمج  دـینکیم و  هزرابم  هچ  یارب  امـش  هک  دـنادب  رگا  دربیم ، جـنر  ناھج  رد  هطلـس  ماـظن  ربارباـن  طیارـش  زا  زورما  هک  یتلم  رھ 

مالسا و یایند  رد  درک . راکنا  دوشیمن  ار  نیا  هدش ؛ عورش  ایند  رد  یمالـسا  یرادیب  هک  تسا  تیعقاو  کی  نیا  لعفلاب . مھ  اھیـضعب  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  نازابرس 

قاقحا یارب  یمالسا  یاھلصفرس  هب  هجوت  یمالسا ، تزع  هب  لیم  یمالسا ، صخـشت  هب  تیوھ و  هب  هرابود  هاگن  مدرم ، یهدوت  نیب  رد  یدراوم  رد  یتح  ناگبخن و  نیب  رد 

اھتلم رد  زورهبزور  نیا  هن ، درب ؛ نیب  زا  یناسآهب  ار  نآ  دوشب  دـمآ ، دوجوهب  یتلم  رد  یتقو  هک  تسین  ییاھتکرح  نآ  زا  تکرح  نیا  هدـمآ و  دوجوهب  اـھناسنا ، اـھتلم و  قوقح 

راـک یلیخ  دربـب ؛ نیب  زا  اـھتلم  نیب  رد  ار  یمالـسا  تیوھ  هب  زازتـعا  ساـسحا  نیا  یھاوخون و  یرادـیب ، نیا  دـناوتب  اـت  دراد  تمحز  رابکتـسا  یارب  یلیخ  دوشیم . قیمع 

. تسا یراوشد 

راکشآ قیاقح  تانیب و  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  لیکـشت  ناریا و  رد  یمالـسا  میظع  تضھن  شاهمـشچرس  هدمآ ، دوجوهب  مالـسا  یایند  رد  زورما  هک  نایرج  نیا 

مان دش و  میسرت  بلطقح  یاھناسنا  لد  حول  رد  اھفرح  تسیک ، نآ  یهدنیوگ  دننادب  هکنیا  نودب  تفر ، اھفرح  نیا  ایند  رد  اجرھ  هک  دوب  ماما  هار  طخ و  ماما و  نانخـس  نآ ،

. دنتخانش اج  همھ  رد  ماما  تکرب  هب  ار  تضھن  نیا  ات  تفرگ ، اج  مدرم  یاھلد  رد  اھراعش  اھفرح و  نیا  عبت  هب  ماما 

ام مینکیمن . افتکا  یعامتجا  تلادـع  باب  رد  کچوک  لئاسم  هب  ام  تسا . یناھج  یهلاسم  کی  انعم  مامت  هب  اـم  یهلاـسم  مینکیم ، حرطم  ار  یعاـمتجا  تلادـع  اـم  رگا 

یناسنا تمارک  مینکیم ، حرطم  ار  یناسنا  تمارک  ثحب  رگا  ام  میھاوخیم . مینکیم و  هبلاطم  تیرـشب  لک  یارب  نامیهعماج و  نامدوخ ، درف  یارب  ار  یعامتجا  تلادـع 

یهطلـس یـسایس و  یهطلـس  تسا ؛ ناھج  رد  هطلـس  ماظن  یناسنا ، تمارک  هب  تناھا  نیرتگرزب  تسام . رظن  دروم  نآ  تاقبط  بتارم و  یهمھ  رد  نآ و  داـعبا  یهمھ  رد 

. تسا رارقرب  زورما  هک  یداصتقا 

هعمجزامن  / ١٣٨٣/٠٨/١۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

کی اھنآ  هنابلط ی  تردق  دـصاقم  یارب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  دـندیمھف  یم  زور  نآ  رد  ایند  طلـسم  یاھتردـق  دـمآ ؛ دوجو  هب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دـینک ! هظحالم 

ون و فرح  یمالسا  یروھمج  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  هکلب  دوبن ، ناریا  روشک  دوخ  رطاخ  هب  دیدھت  نیا  اما  دندرک ؛ تفلاخم  وا  اب  لوا  زا  اذل  دندرک ، یم  کرد  ار  نیا  تسا ؛ دیدھت 

ار اھنآ  ینابم  زا  یلیخ  تسا و  باذج  یاھ  هدیا  وزج  یمالـسا ، یروھمج  ون  یاھ  هدیا  فرح و  للملا ، نیب  تسایـس  هصرع ی  رد  مالـسا و  یایند  رد  تسا ؛ یی  هزات  فرح 

. دنک یم  لزلزتم 

هوکربا  / ١٠/١۵/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ار شدوخ  رگید  دراد -  تیرشب  یارب  ون  نخس  زورما  هک  نامیا -  مالـسا و  رب  هیکت  اب  دوخ و  ینورد  یاھدادعتـسا  رب  هیکت  اب  دوخ ، عشعـشم  خیرات  رب  یهیکت  اب  ام  تلم  زورما 

ار اھنآ  دـنکیم و  هدامآ  تفرـشیپ  یاھهلق  هب  ندیـسر  یارب  ار  مدرم  دزیگنایمرب ، ار  یلم  تمھ  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دراد . رواب  ار  دوخ  دـنادیمن ، هدـنامبقع  تلم  کی 

. دوش لئاز  امش  رد  هدنیآ  هب  یراودیما  نیریش  ساسحا  نیا  دیراذگن  هک  تسا  نیا  ناناوج  امش  هب  صوصخب  نارھاوخ ، ناردارب و  امش  هب  نم  ضرع  دنکیم . قیوشت 

ناریا تلم  هاگیاج  تسا و  ناریا  تلم  ناش  هک  هچنآ  هب  تبـسن  اھتفرـشیپ  نیا  اما  میدرک ، یداـیز  یاھتفرـشیپ  زورما  اـم  دـش . هتـشاد  هگن  هدـنامبقع  قحاـنهب  روشک  نیا 

یور هب  ار  نامشوغآ  میاهدرک ؛ یبایزاب  ار  مالسا  زورما  ام  مالـسا . تکرب  هب  تسا  هتـشاد  رارق  یونعم  یدام و  رادتقا  ملع و  یهلق  رد  یزور  کی  ناریا  تلم  تسا . مک  تسا ،

شیارگ رکفت  مالـسا ، یعامتجا  رکفت  یمالـسا ، یـسایس  رکفت  زورما  میدرک . هضرع  ایند  هب  هنامز  تفرـشیپ  اب  هنامز و  اـب  بساـنتم  هاـگن  اـب  ار  مالـسا  میدرک ، زاـب  مالـسا 

فرح نیا  هکنیا  هن  دوش ؛ حرطم  قشمرس  کی  لثم  لمعلاروتسد ، کی  لثم  ایند  رد  دناوتیم  مھ ، اب  هعماج  دارفا  ینورد  یلخاد و  طباور  دروم  رد  مالسا  رکفت  مالسا ، یونعم 

. دننزیم ار  فرح  نیمھ  ایند  فاصنااب  نادنمشیدنا  زورما  هک  تسا  ینخس  نیا  میوگب ؛ اجنیا  نم  ای  مینزب  ام  ار 

متشھ  / ١٣٨٧/٠٣/٢١ سلجم  ناگدنیامن  اب  رادید  نیلوا  رد  تانایب 

یف هک  تیعمج ، نویلیم  داتفھ  تلم ، کی  روشک ، کی  تسا ؛ روشک  نیا  میظع  تکرح  رازفامرن  عقاو  رد  دـینکیم ، میظنت  دـیراد  سلجم ] ناگدـنیامن  ] امـش هک  ینوناـق  نیا 

هلئسم ام ، طیارش  رد  نکیل  تسا ، ینیگنس  تیلوئسم  دشاب ، هک  یمدرم  روج  رھ  اب  دشاب ، هک  ایند  یاجک  رھ  رد  تسا ؛ یمیظع  رایـسب  ریطخ و  رایـسب  زیچ  کی  هسفن 

اھنیا تسا . هدوشگ  زورما  رـشب  یاپ  ربارب  رد  ار  یون  هار  امـش ، یروھمج  ماظن  نیا  امـش ، بالقنا  نیا  امـش ، روشک  نیمھ  هک  تسا  نیا  هلئـسم ، تسا ؛ رتـالاب  اـھنیا  زا 

. هدش لیکشت  وا  ساسا  رب  یمالسا  یروھمج  یمالسا و  بالقنا  هک  تسا  یرکفت  نتم  قمع و  اھنیا  تسین ، فراعت 

لالدتسا ناھرب و  هب  جایتحا  زورما  هک  تسین  یزیچ  نیا  هدشن . لیکـشت  ناسنا  تاجن  یهیاپ  رب  یداصتقا -  یاھماظن  هب  دینک  هاگن  ایند ، فارطا  هب  دینک  هاگن  زورما -  یایند 

هچ لکاک  یور  رب  روحم و  رب  اھماظن  تسیچ . رـس  رب  اجنآ  رد  اھاوعد  دینیبب  دینک و  هاگن  زورما  رادمان  جیار و  یاھیـسارکمد  ای  زورما  ندـمت  عیفر  یاھهلق  هب  دـشاب . هتـشاد 

ردقچ دننازوسیم ؛ لد  دنلئاق و  شزرا  ناسنا  وھ  امب  ناسنا  یارب  ناسنا ، تمارک  یارب  ناسنا ، یارب  ردقچ  دنخرچیم ؛ دـننکیم و  تکرح  دـنراد  ییاھزیچ  هچ  یناسک و 

اھفرح نیا  ایند  رد  دـینیبب  دـش . نارگید  قوقح  هب  زواجت  زا  عنام  تساک و  نارگید  قوقح  هب  زواـجت  رد  دوخ  قوقح  دودـح  زا  ناوتیم  دراد و  شزرا  اـھتلم  قوقح  ناـشیارب 

. تسین اھزیچ  نیا  زا  یربخ  تساھناسنا . رکف  تیلاعف و  کرحت و  روحم  ردقچ 

« يمالسا يروھمج  ون  فرح   » 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 9هاگياپ  هحفص 4 
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ایند رد  دینیبیمن  رگم  تسا ، روج  ملظ و  زا  رپ  زورما  ایند  دندومرف  ناشیا  دعب  دیایب . نامز  ماما  ات  دوشب ، روج  ملظ و  زا  رپ  ایند  هک  دنرظتنم  یـضعب  دـندومرف  یتقو  کی  ماما 

؟ تساوزنا رد  یلکب  هنوگچ  تلادـع  دـینیبیمن  رگم  دوشیم ؟ راـتفر  دراد  یروج  هچ  تیناـسنا  اـب  دـینیبیمن  رگم  دوشیم ؟ هچ  اـھتلم  اـب  دـینیبیمن  رگم  درذـگیم ؟ هچ 

یرکفت هب  یکتم  دنلب و  اسر و  دایرف  یمالسا  یروھمج  ماظن  دنکیم . هدھاشم  ایند  رد  دراد  ناسنا  ار  روج  ملظ و  نیا  ییاجهمھ  یگـشیمھ  یهزوررھ  ناوارف  یاھهنومن 

. تسا یاهلئسم  نینچ  کی  هدش ؛ دنلب  هناروک  هنایشحو و  میظع و  تکرح  نیا  لابق  رد  هک  تسا 

نیا مالسا  تعیبط  تسا . تیعقاو  کی  میراد ، هلئسم  میراد و  شلاچ  ایند  رب  طلـسم  ماظن  اب  ام  هک  تسا -  تسرد  هک  دوشیم -  هدینـش  اھنابز  یـضعب  زا  یھاگ  هک  نیا 

، توغاـط هب  رفک  تسین ؛ یفاـک  ییاـھنت  هب  اـب  ناـمیا  ینعی  تسا . مالـسا  یاـنعم  نیا  یقثوـلا .» هورعلاـب  کسمتـسا  دـقف  اـب  نموـی  توغاـطلاب و  رفکی  نمف  « ؛ تسا

. ایند رد  دوجوم  یهطلس  یاھماظن  نیمھ  ینعی  هچ ؟ ینعی  توغاط  هب  رفک  تسا . اب  نامیا  یلوبق  تقادص و  تحص و  یهمدقم 

یلیخ هک  نیا  هن ، دـگنجب ؛ اـیند  یاـھماظن  اـب  فرط ، نآ  فرط و  نیا  دـتفیب  هار  هک  تسا  هتفرگ  تسد  گـنفت  ـالاح  ناریا  یمالـسا  یروـھمج  هک  تـسین  نـیا  شیاـنعم  نـیا 

«. تالاسر هللا نوغلبی  نیذلا  « ؛ تسا روجنیمھ  ایبنا  توعد  ایبنا . توعد  لثم  تسا ؛ رشب  لباقم  رد  ون  هار  کی  ون ، رکف  کی  ندش  حرطم  رس  رب  ثحب  تسا . هناحولهداس 

ناضمر  / ٢۵/١٣٨٧/٠۶ کرابم  هام  رد  نارعاش  رادید  رد  تانایب 

زور هب  زور  هدرک ، ادیپ  هعسوت  زور  هب  زور  دنتسناوتن . دنربب ، نیب  زا  ار  نیا  دندرک  راک  رھ  تسا . اریمان  هک  هداد  ناشن  زورما  ات  هک  یون  فرح  مھ  نآ  هدروآ ، ار  یون  فرح  بالقنا 

رد تلود  مادک  روشک ، مادک  دنتـسھ ، ایند  رد  تلم  مادک  دینیبب  زورما  امـش  هدرک . یثنخ  ار  اھنیا  یاھراشف  هتفرگ و  شلاچ  هب  ار  گرزب  یاھتردق  هدرک و  ادیپ  رتشیب  ذوفن 

یرگید تلود  چیھ  درادن ، دوجو  یرگید  تلم  چیھ  ناریا ؟ تلم  زج  دتسیاب ، رابکتسا  یهنابلطهدایز  هنازواجتم و  فادھا  اھراعـش و  لباقم  رد  حیرـص  دناوتب  هک  دراد  دوجو  ایند 

یمھم یلیخ  زیچ  نیا  تفرگ ؛ مک  تسد  دوشیمن  هدرک ، ادـیپ  ون  مایپ  نیا  تکرب  هب  ماظن  نیا  تخاس  هک  ار  یماکحتـسا  نیا  تسا . مایپ  نیمھ  تکرب  هب  نیا  درادـن . دوجو 

یئاکیرمآ میرکت  هن  تسا ، ناسنا  یقیقح  یانعم  هب  میرکت  مایپ  مایپ ، نیا  تسا ؛ تیونعم  مایپ  مایپ ، نیا  تسا ؛ تلادـع  مایپ  ماـیپ ، نیا  دوشب . هداد  دـیاب  ماـیپ  نیا  تسا .

ناوتیمن مھ  ار  اھنیا  زا  مادـکچیھ  متفگ ، هک  روط  نامھ  درک و  لقتنم  تسرد  دـیاب  ار  اھنیا  تسا ؛ یمھم  یلیخ  یاھمایپ  اھنیا  تسا . لغد  غورد و  نآ  یاپ  اـت  رـس  هک 

. داد درک و  یجالح  درک ، لح  نھذ  رد  دیمھف ، اراھنیا  دیاب  ینعی  درادن . هدیاف  مھ  اھنآ  نتفگ  راویطوط  درک و  یرادربیپک 

روشک  / ١٣٩٠/١٠/٠٧ زا  جراخ  رد  ناریا  یسایس  یاھیگدنیامن  یاسور  ارفس و  رادید  رد  تانایب 

هن دراد . یمالـسا  یهغبـص  یرادـیب ، نیا  تسا . یرادـیب  یهدـنھد  ناشن  تسا ؛ یمدرم  تکرح  تکرح ، هداتفا . قافتا  یمیظع  تکرح  درک . هاگن  دـیاب  ار  هنحـص  یاـھتیعقاو 

هتـشاد لوبق  ار  ام  لدم  دنتـسھ ، یمالـسا  تموکح  هب  دقتعم  هک  یئاھنآ  هکنیا  هن  و  دنـشاب ؛ یمالـسا  تموکح  هب  دـقتعم  دنتـسھ ، هنحـص  یوت  هک  یئاھنآ  یهمھ  هکنیا 

، مھ مدرم  مدرم . هب  یکتم  تسا  یتکرح  تسا ؛ یمومع  یتـکرح  تکرح ، نیا  اـما  درک ؛ ضرف  دوشیمن  یروجنیا  تسا ، یفیعـض  یاـھلیلحت  اـھنیا  تسین ، اـھنیا  دنـشاب ؛

رھ رد  زورما  دنتفگ  دندرک ؛ اھیبرغ  دوخ  هک  دوب  یتسرد  لیلحت  نیا  دنناملسم . اصخش  هرخالاب  ناشیمالـساریغ ، بازحا  ناشاھینطو ، نآ  یتح  ناشاھارگیلم ، یتح 

. دوب دھاوخ  روج  نیمھ  اھتدم  ات  مھ  نیا  زا  دعب  تسا ، روج  نیمھ  مھ  نالا  دنیآیم . راک  رـس  اھیمالـسا  دوشب ، تاباختنا  هک  هنایمرواخ  یهقطنم  یاھروشک  زا  یروشک 

. درک هاگن  ار  لئاسم  مشچ  نیا  اب  دیاب 

غارـس رگید  ام  ار  یاهثداح  روجنیا  تسا . ریظنیب  مھم و  ثداوح ، نیا  تسا . یلـصفم  ناتـساد  کی  شدوخ  هدمآ ، دوجو  هب  یداصتقا  تالکـشم  یپ  رد  هک  مھ  اپورا  ثداوح 

، اھنابایخ یوت  دـنیایب  روجنیا  دـنھدب ، راعـش  مدرم  روجنیا  اپورا ، کی  یهجرد  یاھروشک  لخاد  ات  هتفرگ  اکیرمآ  زا  یلایرـس ، یاهریجنز و  لکـش  هب  اـھروشک ، نیا  رد  میرادـن .

. میسانشیمن ار  یتیعضو  نینچ  کی  ام  هقطنم ، یهتشذگ  رد  درادن . هقباس  هک  تسا  یئاھزیچ  اھنیا 

دنوشب ماوت  مھ  اب  دیاب  ات  ود  نیا  یھلا . یاھشزرا  مدرم و  زا  تسا  ترابع  ون  فرح  نیا  دراد ؛ یئون  فرح  یمالسا  یروھمج  درک . راوتسا  ساسا  نیا  رب  ار  یـساملپید  دیاب 

یمالسا یروھمج  دیدج  فرح  نیا  مدرم . رب  لیمحت  هن  مدرم ؛ یهدارا  اب  هارمھ  یھلا ، یاھشزرا  یونعم و  یاھشزرا  تسام . فرح  نیا  دنھدب . لکـش  ار  عماوج  اھتکرح و  و 

نادیم راک  نیا  یارب  امش  و  درک ؛ نییبت  یتسیاب  ار  نیا  میتسھ . یمالـسا  مھ  متـسھ ، یروھمج  مھ  ام ، دیآیمرب . مھ  یمالـسا » یروھمج   » یهملک دوخ  زا  هک  تسا ،

. دینک تکرح  دیناوتیم  دیراد ،

اھهاگشناد  / ٢٢/١٣٩١/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

یھتفرگ اشنم  هدیئاز و  یاھھفـسلف  دنتـسھ و  مسیناموا  هب  یکتم  هک  یئاھبتکم  مسیناموا و  زا  دعب  هک  ون -  یاھھـشیدنا  یئازنورب  رد  برغ  ندوب  ازان  نورتس و  لباقم  رد 

. تسا یرکف  شیاز  یاراد  یمالسا  یروھمج  هدادن -  هئارا  ناسنا  تایح  رشب و  یارب  ون  یھدیا  هتشادن و  یرکف  شیاز  برغ  رگید  یبرغ ، مسیناموا  زا 

، دـش هتفگ  رگا  هک  تسین  نیا  شیانعم  هزات  فرح  میراد . یاھزات  یاھفرح  ناسنا ، یتموکح  لئاسم  یارب  ناسنا ، یعامتجا  لئاسم  یارب  ناسنا ، یحور  لئاسم  یارب  ام 

دنکیم . ینیرفآجوم  دروآیم ؛ دوجو  هب  یرشب  رکف  میظع  یھچایرد  رد  ار  یدیدج  نایرج  کی  هک  تسا  نیا  شیانعم  درک ؛ دنھاوخ  لوبق  ار  نآ  ایند  یھمھ 

رد مینکیم ؛ هئارا  ار  تیونعم » رب  ندـمت  انتبا  ، » یعاـمتجا یمومع  لـئاسم  یھنیمز  رد  مینکیم ؛ هضرع  ار  ینید » یرـالاسمدرم  » یـسایس ، لئاسم  یھنیمز  رد  زورما  ام 

هتشادن ؛ دوجو  ایند  رد  تقو  چیھ  اھنیا  تسا ؛ یئون  فرح  اھنیا  مینکیم . حرطم  ار  یگدنز » نید و  یگتخیمآ  « ؛ مینکیم حرطم  ار  ناسنا » تمارک  ، » نوگانوگ یاھھنیمز 

زا یئاھشخب  کی  رد  هلب ، ادبا . دشاب ؛ هارمھ  ماوت و  یگدنز  اب  نید  هک  دوبن  روجنیا  مھ  رالوکس  یاھھشیدنا  ندمآ  راک  یور  برغ و  مسیناموا  یرگیدام و  نارود  زا  لبق  یتح 

لاح رھ  هب  اما  دوب ؛ یگنج  کی  اھتموکح  یئاسیلک و  یاھھاگتـسد  نیب  دراد ، اپورا  هک  یاینالوط  هدیچیپ و  خـیرات  اب  الاح  اسیلک . تموکح  دنتـشاد ؛ تموکح  نویناحور  ایند 

؛ تسا مدرم  یارب  یگدـنز  نیناوق  تاررقم و  اـشنم  نید  تسا ؛ نید  اـب  یھتخیمآ  مدرم  یگدـنز  هک  دوبن  نیا  شیاـنعم  نیا  دنتـشاد . تموکح  مھ  یئاـسیلک  یاھھاگتـسد 

. مالسا ردص  رد  زج  هتشادن ، دوجو  زگرھ  مھ  یمالسا  یاھروشک  رد  هتشادن ؛ دوجو  برغ  رد  یزیچ  نینچ  هجوچیھھب 

همھ داصتقا و  تراجت ، تیلاعف ، تسایـس ، ینعی  یگدـنز  تسیچ ؟ یگدـنز  تسا . یکی  یگدـنز  اب  نید  میئوگیم  مینکیم و  حرطم  میراد  اـم  زورما  هک  تسا  یئون  فرح  نیا 

. دوشیم حرطم  دراد  هک  تسا  یئون  فرح  نیا  زیچ ؛

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢۵ ناسارخ  ناتسا  نالوئسم  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

سراف جیلخ  خویـش  هب  یـسیلگنا  هدنامرف  یتشک ، لخاد  زا  سراف ، جـیلخ  رد  دـمآیم  یـسیلگنا  یتشک  هک  یزور  نآ  دـننزیم ! فرح  مھدزون  نرق  نحل  اب  زورما  اھیئاپورا 

. تسا مھدزوـن  نرق  مھ  زورما  دـننکیم  لاـیخ  اـھیئاپورا  مـشچ ! دـنتفگیم  دـندشیم ، مـخ  رکوـن  لـثم  مـھ  اـھنآ  دـینکن ؛ ار  راـک  نـالف  دـینکب ، ار  راـک  نـالف  هـک  دادـیم  ماـغیپ 

؛ دـننک سکعنم  ناـشاھدروخرب  رد  ار  ناریا  تلم  تلاـصا  تیوـھ و  دـنناوتب  هک  دـندوبن  یتریغاـب  هضرعاـب و  یاـھتموکح  دـندوب ، راـک  رـس  اـم  روـشک  رد  هـک  مـھ  یئاـھتموکح 

کی دـینیبب ، دـننک . ناـشدوخ  بوـلغم  نطاـب ، رد  ار  اـھنیا  دـننک ؛ یراذـگرثا  اـھنیا  گـنھرف  رد  اـھنیا ، تسایـس  رد  دنتـسناوتیم  اـھنآ  دنتـشاد . شیاـس  دنتـشاد ، یریذـپریثات 

مجاھم نوچ  اـھنآ  دـشاب . هدـش  بولغم  شدوخ  سفن  نطاـب  رد  هک  دوشیم  بولغم  رھاـظ  یهصرع  رد  یتقو  نآ  دـنکیمن -  یقرف  تلم -  کـی  ناـسنا و  رفن  کـی  تیـصخش ،

 - دوب شدوخ  تراجت  کلم و  لابند  دوب ، شدوخ  لوپ  لابند  دوب ، شدوخ  تسایر  لابند  دوب ، شدوخ  تنطلـس  لابند  دوب ، تسرپهداـم  دوب ، تسرپاـیند  مھ  فرط  نیا  دـندوب ،

. تسا یروجنآ  دننکیم  لایخ  مھ  زورما  درکیم . هبلغ  نیا  رب  وا  اذل  دوب -  یرشب  ریقح  یاھهتساوخ  نیمھ  لابند  دوبن ؛ دنلب  یاھنامرآ  لابند 

یناسک عضوم  رد  ملاع  نیربکتسم  زورما  هدرک . هچاپتسد  ار  ملاع  نیربکتـسم  هدرک و  حرطم  ایند  رد  یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  یئون  نخـس  یهلئـسم  هلئـسم ، زورما 

یهـمھ مـغریلع  دـنک . رـشتنم  اـیند  رد  ار  دوـخ  رکف  تـسا  هتــسناوت  یمالــسا  بـالقنا  زورما  دـننزب . فرح  یمالــسا  بـالقنا  اـب  مجاـھم  ناـبز  اـب  دـنھاوخب  هـک  دنتــسین 

« يمالسا يروھمج  ون  فرح   » 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 9هاگياپ  هحفص 5 
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تیمکاح تیونعم و  تیمکاح  رکف  ینید ، یرالاسمدرم  رکف  هدش . جئار  هک  تسا  یرکف  رکف ، نیا  زورما  دـندرک ، دراو  هک  یئاھراشف  مغریلع  دـندرک ، اھنآ  هک  یئاھروسناس 

رد هک  دینیبیم  امـش  هدش . جئار  زورما  اھرکف  نیا  یناھج ؛ دنمتردق  یاھکولب  یناھج و  یاھتردـق  یاھیئوگروز  لباقم  رد  یهلباقم  رکف  اھهصرع ، رد  مدرم  روضح  رکف  نید ،

یمالسا و بالقنا  ریثات  هک  تسین  ایند  رد  مھ  سک  چیھ  اما  دشاب ؛ ناریا  مسا  هب  امتح  هک  میرادن  رارصا  ام  دشابن ؛ تسین ، ناریا  مسا  هب  الاح  هدش ؛ جئار  اھرکف  نیا  ایند 

. تسا نیا  هلئسم  زورما  دنک . راکنا  ثداوح  نیا  رد  ار  ناریا  تلم  یگداتسیا 

مق  / ١٣٩١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تلم لباقم  رد  تیرـشب . ملاع  یارب  مھ  مالـسا ، یایند  یارب  مھ  شدوخ ، روشک  یارب  مھ  دراد ؛ یگرزب  یاـھفرح  دراد ، یئاـھهیعاد  دراد ، یئاـھنامرآ  ناریا  تلم  مھ  زورما 

رداص هحلسا  دنزاسیم ، هحلسا  دناهدیشک ؛ فص  تسرپایند  بلطایند  یاھهعومجم  نیا  روز ، رز و  یاھیناپمک  نیا  هتخیسگراسفا ، یاھعبس  هنـسرگ ، یاھگرگ  مھ  ناریا 

زا دـننکیم ، تیامح  ملظ  زا  دـننکیم ، تیانج  دـنربیم ؛ یماظن  دارفا  دـنھاوخیم ، اج  رھ  دـنناخرچیم ؛ ناشدوخ  یهدارا  لیم و  اب  ار  للم  نامزاس  دـنزورفایم ، گنج  دـننکیم ،

توغاط نارود  رد  ار  شاهنومن  هک  ینامھ  لیبق  زا  یرھاظ ؛ یهبدبد  هبکبک و  اب  یرھاظ ، تردق  اب  یرشب ، یهعماج  رد  دننکیم  ملظ  دننکیم ؛ تیامح  بصاغ  یاھتسینویھص 

همھ تسایس و  داصتقا و  هناسر و  روز و  لوپ و  هب  حلـسم  نانمـشد  یهتـسویپمھهب  فص  نیا  لباقم  رد  دوشیم  رگم  اقآ  دنیوگیم : یاهدع  کی  مھ  زورما  میدیدیم . ناریا  رد 

. تسا هبرجت  کی  نیا  تسا . فرح  نامھ  مھ  زورما  درب ؟ شیپ  دوشیم  رگم  داتسیا ؟ زیچ 

مث ال رابدالا  اولول  اورفک  نیذلا  مکلتاق  ول  و  « ؛ تسا یعطق  یزوریپ  دیدرک ، یگداتـسیا  دیتشاذگ و  نادیم  رد  اپ  ادخ  یارب  رگا  تسا : نآرق  فرح  نیا  تسین ؛ ام  فرح  نیا  هلب ،

اورفک نیذلا  مکلتاق  ول  و   » هک تسین  مالـسا  ردص  گنج  یارجام  هب  طوبرم  طقف  نیا  الیدبت .» هنـسل هللا  دـجت  نل  لبق و  نم  تلخ  دق  یتلا  هنـس هللا  اریـصن . ایلو و ال  نودجی 

. تسا تنس هللا  رابدالا ؛» اولول 

یناطیـش یاھهسوسو  اب  هار  طسو  ای  میتسیان ، فرح  نآ  یاپ  ای  مینک ، حرط  میئوگب و  میـشابن  دلب  ای  مینادن ، میـشابن ، دلب  ار  نامدوخ  باسح  فرح  ام  هک  یتقو  نآ  هلب ،

زا رگید  هرـصنی .» نم  نرـصنیل هللا  : » هک تسا  یئاجنآ  رـس  رب  ثحب  تسا . مولعم  دیـسر ؛ دھاوخن  یئاج  هب  تدھاجم  مینک ، تسـس  اپ  اھیلبنت  ای  سفن  یاھهسوسو  ای 

یارب ریبدـت  نداتـسیا ، نآ  یاپ  ملاع ، رد  نآ  تسرد  ندرک  حرطم  بان ، یاھهشیدـنا  نتخودـنا  ندرک ، رکف  اب  ادـخ  ترـصن  مینکب -  ادـخ  ترـصن  رگا  دوشیمن . رتـالاب  دـیکات ، نیا 

ادخ ینعی  تسا ؛ نیا  نرـصنیل »  » یانعم درک . دھاوخ  ترـصن  اعطق  امتح و  لاعتم  یادـخ  نرـصنیل هللا ؛»  - » ندرک رپس  هنیـس  نآ  تارطخ  لباقم  رد  ندرب ، راک  هب  نآ  دربشیپ 

؟ تسیک رتوگتسار  ادخ  زا  الیق ؛» نم هللا  قدصا  نم  و  . » دنکیم ترصن  اعطق  امتح و 

، دینک یگداتـسیا  دیوریم ، دیراد  هک  یھار  نیا  رد  مزاع ، ناوترپ و  هیحورشوخ و  یاھناوج  امـش  ام ، زیزع  تلم  امـش  رگا  تسا . هدرک  مھ  هبرجت  لمع  رد  ار  اھنیا  ناریا  تلم 

مالسا و یایند  هب  تبسن  هکلب  روشک ، نیا  دوخ  هب  تبسن  طقف  هن  ناریا  تلم  یاھراعش  اھهیعاد و  اھوزرآ و  لامآ و  مامت  بسانتم ، نامز  رد  دوخ ، نامز  رد  هک  دینکن  کش 

نآ هب  ناریا  تلم  درک . دھاوخ  ادیپ  ققحت  اھوزرآ  نیا  دوخ ، بسانتم  نامز  رد  دراد ؛ ینامز  دراد ، یاهرود  یراک  رھ  درک . دھاوخ  ادیپ  ققحت  یرشب  یهعماج  یمالـسا و  تما 

. تسا ندرک  تمواقم  شھار  دیسر ؛ دھاوخ  تسا ، هدیزرو  مامتھا  تسا ، هدرک  تکرح  نآ  لابند  هب  تسوا ، رظن  دروم  هک  یاهطقن 

یرگهطلـس و ریـسم  تسا ؛ ملظ  ریـسم  خـیرات ، ریـسم  زورما  دـش . دـھاوخ  ضوع  خـیرات  ریـسم  درک ؛ دـھاوخ  ادـیپ  رییغت  ایند  خـیرات  ریـسم  دـتفایم ؟ یقاـفتا  هچ  تقو  نآ 

یهطقن نآ  هب  دیوش ، زوریپ  دـیتسناوت  امـش  رگا  تفر ، شیپ  ناریا  تلم  امـش  فرح  رگا  دنریذپهطلـس . ایند  رد  هدـع  کی  دنرگهطلـس ، ایند  رد  هدـع  کی  تسا ؛ یریذـپهطلس 

دھاوخ یدیدج  یهلحرم  کی  دراو  ایند  دش ؛ دـھاوخ  هدامآ  ادـفلا ) هل  انحاورا   ) رـصعیلو رمایلو و  روھظ  یهنیمز  دـش ؛ دـھاوخ  ضوع  خـیرات  ریـسم  تقو  نآ  دیـسرب ، دوعوم 

. تسامش نم و  زورما  تفرعم  هب  هتسب  نیا  تسامش ، نم و  زورما  مزع  هب  هتسب  نیا  دش .

یقرش  / ١٣٩١/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یقطنمریغ راک  لباقم  رد  نارگید  دـنراد  عقوت  تسا ؛ هنایوگروز  تسا ، یقطنمریغ  ناشلمع  تسا ، یقطنمریغ  ناشفرح  دنتـسھ ؛ یایقطنمریغ  مدرم  اکیرمآ  نادرمتلود 

یئوگروز یئوررپ و  لباقم  رد  اھروشک  زا  یخرب  رد  یسایس  ناگبخن  زا  یـضعب  اھتلود ، زا  یـضعب  دنوشیم ؛ میلـست  مھ  یـضعب  بخ ، دنوش ؛ میلـست  اھنآ  یئوگروز  اھنآ و 

رد اذل  دراد ؛ رادتقا  دراد ، یئاناوت  دراد ، قطنم  دراد ، فرح  یمالسا  یروھمج  ماظن  تسین . یندشمیلست  یمالسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  اما  دنوشیم ؛ میلـست  اھنآ 

. دوشیمن میلست  یقطنم  ریغ  راک  یقطنم و  ریغ  فرح  لباقم 

یتمواقم  / ١٣٩٢/١٢/٢٠ داصتقا  یاھتسایس  نییبت  هسلج  رد  تانایب 

راچد روشک  الاح  نوچ  میھدـب ؟ ماجنا  میھاوخیم  یعطقم  تکرح  کی  ام  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  ینونک ، طیارـش  رد  یتمواقم  داـصتقا  ندرک  حرطم  اـیآ  هک  تسا  نیا  لاوس 

نیا یارب  ار  اھتـسایس  نیا  دوشیم ، لیکـشت  یداصتقا  گنج  اب  یهلباقم  یارب  لمع  رکف و  یاھتئیھ  الثم  هک  نانچمھ  تسا ، یداصتقا  گـنج  راـچد  راـشف و  راـچد  میرحت و 

چیھ هک  ینارود  یارب  تسا ، دـیفم  مھ  زورما  یارب  تسا ؛ تدـمدنلب  یاھتـسایس  اھتـسایس  نیا  تسین ؛ یروـجنیا  هجوچـیھهب  هن ، هک  تسا  نیا  باوـج  مـیاهدرک ؟ غـالبا 

ریبدت کی  نیا  تسین ، یعطقم  ریبدت  دوشیم ؛ هتشاذگ  اھنیا  رب  روشک  داصتقا  یانب  هک  تسا  یتدمدنلب  یاھتـسایس  ینعی  تسا ؛ دیفم  میـشاب  هتـشادن  ام  مھ  یمیرحت 

یزاتمم تیعقوم  یاراد  روشک  تسا ، یرادهشیر  روشک  تسا ، یگرزب  روشک  اـم  روشک  اـم -  روشک  لـثم  یروشک  اـعبط  تسا . یدربھار  تسایـس  کـی  تسا ، تدـمدنلب 

ییون فرح  تسا ، یدـنلب  یاھفدـھ  یاراد  تسا ، یقرتم  ناـشخرد و  یهقباـس  یاراد  تسا ، یقرتم  گـنھرف  یاراد  تسا ، یدـنموربآ  رایـسب  روشک  اـیند  رد  زورما  تسا ،

ضرع هتفرگ . رارق  هظحالم  دروم  یتمواقم  داصتقا  یاھتـسایس  رد  هک  دـشاب  یتایـصوصخ  نامھ  اب  نآ  داصتقا  هکنیا  هب  دراد  زاـین  تایـصوصخ -  نیا  اـب  یروشک  هدرک ، حرطم 

شدوخ رد  ار  نآ  دناوتن  دمآ ، دوجوهب  ایند  رد  ییون  هار  دـیدج ، حرط  کی  دـیدج ، رکف  کی  هچنانچ  رگا  هک  تسین  هتـسب  تسین ، یرجحتم  یاھتـسایس  اھتـسایس  نیا  میدرک 

. درک دھاوخن  ادیپ  رییغت  نآ  میقتسم  طخ  نکل  دنک ، ادیپ  هعسوت  دناوتیم  دوشب ، لیمکت  دناوتیم  تسا ، فاطعنا  لباق  تسین ؛ روجنیا  هجوچیھهب  دنک ، مضھ 

یتمواقم  / ١٣٩٢/١٢/٢٠ داصتقا  یاھتسایس  نییبت  هسلج  رد  تانایب 

دودـح زا  اھمیرحت  نیا  اھتنم  دوب ، لبق  زا  اـھمیرحت  بخ  تسا . یجراـخ  یداـصتقا  یاھدـیدھت  یتمواـقم ،] داـصتقا  یاھتـسایس  یهیھت  لـماوع  اـھهزیگنا و  زا   ] موس یهتکن 

نآ تلع  تسا . ام  تلم  هجوتم  هک  تسا  یداصتقا  رایعمامت  گنج  کی  تسین ، دنمفدھ  میرحت  نآ  مسا  رگید  یداصتقا ، گنج  هب  هدـش  لیدـبت  زورما ، ات  لاس ٩٠  ناتسمز 

، تلع مینادـیم ؛ مھ  ام  دـننادیم ، مھ  اـھنآ  دوخ  ار  نآ  تلع  تسا ؛ لـیبق  نیا  زا  یرگید  لـئاسم  هن  تسا ، رـشب  قوقح  یهلئـسم  هن  تسا ، یاهتـسھ  یهلئـسم  هن  مھ ،

هک دننادیم  دش ؛ دھاوخ  وگلا  ناملـسم  یاھتلم  رگید و  یاھروشک  یارب  هک  تسا  مالـسا  ینابم  یهیاپ  رب  ون  فرح  کی  نتـشاد  تلع ، تسا ؛ ناریا  تلم  یھاوخلالقتـسا 

. تسا نیا  هلئـسم  تسا ؛ یمھم  تکرح  کی  نیا  تفرگ و  دوشیمن  ایند  رد  ار  تکرح  نیا  دـشر  یولج  رگید  دـش ، قفوم  اھنادـیم  اھهصرع و  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  رگا 

الصا هکنیا  زا  لبق  ام ، هیلع  اھمیرحت  تسا . لیبق  نیا  زا  ییاھفرح  زور  کی  تسا ، رشبقوقح  زور  کی  تسا ، یزاسینغ  زور  کی  تسا ، یاهتسھ  یژرنا  زور  کی  هناھب  الاح 

یلح یهطقن  هب  هللااـشنا  رگا  تارکاذـم  نیا  یاهتـسھ و  یهلئـسم  نیا  تشاد . دـھاوخ  دوجو  مھ  نیا  زا  دـعب  تشاد ، دوجو  دوشب  مھ  حرطم  یاهتـسھ  یژرنا  یهلئـسم 

دیاب ار  داصتقا  درک . یـشخبماکحتسا  یلخاد  یانب  هب  دیاب  درک ، یزاستینوصم  اھراشف  نیا  لباقم  رد  دیاب  تشاد ، دـھاوخ  دوجو  اھراشف  نیمھ  دـید  دـیھاوخ  زاب  دـسرب ،

. دش دھاوخ  تحار  مھ  روشک  نیلوئسم  تلم و  لایخ  دش ، سویام  نمشد  یتقو  دوشب ؛ سویام  هیحان  نیا  زا  یراذگریثات  زا  نمشد  ات  مینک  یوق 

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

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

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

« يمالسا يروھمج  ون  فرح   » 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 9هاگياپ  هحفص 6 
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دربب راک  هب  ىاهبلغ  رھق و  دیابن  ىسک  وا  لباقم  رد  دنکب ، رپس  هنیس  ىتسیابن  ىسک  نآ ، لباقم  رد  تسا ؛ مرتحم  دمآ ، دوجوهب  مدرم  باختنا  زا  هک  ىتردق  نآ  درادن ؛ انعم 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تاباختنا  ٣٢ لاس ، نیا ٣۵  لوط  رد  و  تسا ، هتشذگ  ام  بالقنا  زا  تسا  لاس  هک ٣۵  روشک  نیا  رد  ىرالاسمدرم  ىالاب  ىهولج  ىعامتجا ، ىسایس و  لئاسم  ىهنیمز  رد 

ىاھتکراشم اب  ىمالـسا  ىروھمج  ىاھتاباختنا  تسا ؛]  ] ریظنىب ىهنومن  کی  تسا ؟ ىخوش  نیا  تسا ؛ هدـمآ  دوجوهب  روشک  نیا  رد  ىرـسارس  تاباختنا   ٣٢ میتشاد ؛

[. تسا ] ىرالاسمدرم ىهولج  تسا -  لـیبق  نیا  زا  اـم  ىاـھتاباختنا  ىدـصرد ؛  ٧٢ ىدصرد ، تکرـش ٧٠  رتالاب ؛ رایـسب  اضعب  ىناھج و  نیگناـیم  طـسوتم و  زا  رتـالاب  ـالاب - 

ىیامیپهار زا  تسا  ترابع  نآ  و  تسا ، مھم  باذـج و  هداعلاقوف  ىناھج  رظاـن  کـی  ىارب  اـما  میاهدرک  تداـع  اـھنآ  اـب  مدرم ، اـم  هک  تسا  ىاهدـیدپ  ود  رگید  ریظنىب  ىهنومن 

هوکشرپ روشرپ  میظع  ىیامیپهار  کی  اب  دناهتفرگ ، لاس  نیا ٣۵  ات  لاسرھ  موادم ، روطهب  مدرم  ار  بالقنا  نشج  ناضمر . هام  رد  سدـق  زور  ىیامیپهار  نمھب و  مودوتسیب 

هدـننکهریخ رایـسب  وا  ىارب  دـنیبیم و  ار  اھنیا  ىناھج ، رظان  اما  دـیآىمن  ناممـشچ  هب  عوضوم  تمظع  عوضوم و  تیمھا  میاهدرک و  تداع  ام  نمھب . نایاپ  درـس  ىاھزور  رد 

هئارا دـنقیقحت ، راسفتـسا و  لاوس و  لـھا  هک  ىدارفا  نادـنمهقالع و  ىاـھنھذ  هب  ار  ىیون  هار  دـنکیم و  کـیرحت  ار  اـھىواکجنک  هک  تسا  ىتیباذـج  نآ  لـماوع  اـھنیا  تسا ؛

مھف لھا  هک  ىناسک  ناھاگآ و  نارکفنـشور ، اھناوج ، ىوس  زا  مالـسا  ىاـیند  رد  ىمومع  ىواـکجنک  هجوت و  زا  تسا  تراـبع  هک  تسا  اـم  نارود  مھم  تیعقاو  نیا  دـھدیم .

. تسا هدرک  دشر  زورهبزور  تسا و  هتفای  ققحت  ىھلا  دییات  هب  ىھلا و  قیفوت  هب  ىمالسا ، ناریا  روشک  رد  هک  ىاهدیدپ  نیا  هب  تبسن  دنلئاسم ،

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

دراو هنیمز  نیا  رد  هک  مھ  یایبرغ  یاھتلود  یهیقب  تسا ، اکیرمآ  گرزب  تب  نآ  تسا و  اکیرمآ  شلصا  هک   - رابکتسا یاوعد  یاهتسھ و  یهلئسم  هک  منکب  ضرع  مھ  ار  نیا 

یروھمج هک  دـننادیم  اھنیا  هک  درک  دای  دـنگوس  ناوتیم  الاو  دوبن ، یاهتـسھ  یهیـضق  طقف  یاهتـسھ ، یهیـضق  رد  ام  اـب  دنتـسھ - یربورود  یاهیـشاح و  یاـھتب  نآ  دـندش ،

نداد رارق  راـشف  ریز  یارب  تسا  یمومع  تکرح  کـی  زا  یئزج  نیا  تسا . یرگید  یهلئـسم  هلئـسم  دروخ ؛ مسق  دوشیم  ار  نیا  تسین ؛ یاهتـسھ  بمب  لاـبند  یمالـسا 

؛ ناھج رد  هقطنم و  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  نوزفازور  ذوفن  یهرتسگ  ندرک  فقوتم  یارب  شفادـھا ، یوس  هب  ناریا  تلم  یبـالقنا  تکرح  ندرک  فقوتم  یارب  ناریا ، تلم 

ذوفن اذل  ددنـسپیم  ار  نآ  قداص  یاھتین  کاپ و  یاھلد  تسا ، باذـج  تسا ، ون  فرح  تسا ؛ نیا  راک  تعیبط  ار ؛ هیـضق  نیا  مینک  لابند  ام  هکنیا  هن  تسا . یتیعقاو  کی  نیا 

هب هک  تسا  نیا  اھنیا  فدھ  دننک ؛ فقوتم  ار  نیا  هک  تسا  نیا  اھنیا  فدھ  دنوشیم . شحوتم  اھنیا  دـنکیم ، ادـیپ  شرتسگ  یمالـسا  یروھمج  رابتعا  یمالـسا و  یروھمج 

فدھ دنھدب و  ناشن  ار  نیا  دـنھاوخیم  دـنک ؛ هرادا  دـھدب و  همادا  دـنک و  اپ  رب  ار  یماظن  کی  نید ، ساسا  رب  تسناوتن  مھ  ناریا  یمالـسا  یروھمج  هک  دـننک  میھفت  اھتلم 

. دنشاب هتشاد  هجوت  مھ  ام  مدرم  داحآ  دنشاب ، هجوتم  دیاب  مھ  نیلوئسم  دنشاب ؛ هجوتم  همھ  دیاب  ار  نیا  تسا ؛ نیا 

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

یارب گرزب ، یهسامح  کـی  یارب  دـننکیم  هداـمآ  دـنراد  ار  دوخ  ناریا - تلم   - مدرم تسا . تاـباختنا  یهلئـسم  منک ، تبحـص  نآ  یهراـبرد  یاهلمج  دـنچ  مھدـیم  حـیجرت  نم 

دنراد ار  ناشدوخ  مدرم  تسھ ؛ مدرم  رد  روشک  رساترس  رد  تاباختنا  قوش  روش و  هللادمحب  منکیم ، ادیپ  عالطا  مونـشیم و  نم  هک  یروطنآ  قوش . روش و  اب  تاباختنا ،

کی دینکیم ، تکرش  اھنآ  رد  امـش  هک  اھتاباختنا  نیا  زا  مادکرھ  تسا . رگید  گرزب  یهسامح  کی  رد  ناریا  تلم  شـشخرد  نیا  تسا ؛ مھم  یلیخ  نیا  بخ  دننکیم . هدامآ 

اھتاـباختنا دـھدیم . شیازفا  ار  یلم  تردـق  دربـیم ، ـالاب  ار  تـلم  تزع  دریگیم ؛ رارق  اـیند  مدرم  یاھمـشچ  یوـلج  هـک  تـسا  یمدرم  مـیظع  تـکرح  کـی  تـسا ، هساـمح 

ون یهشیدنا  کی  یمالسا  یرالاسمدرم  ای  ینید  یرالاسمدرم  دراذگیم . شیامن  هب  ایند  رد  تسایس  نایعدم  مشچ  لباقم  رد  ار  یمالسا  یرالاسمدرم  تسا ؛ روج ] ] نیا

زا  - اـیند مدرم  مشچ  لـباقم  رد  هـعمج  زور  امـش  ار  نـیا  دـش ؛ هـضرع  راوـگرزب  ماـما  یمالـسا و  یروـھمج  ماـظن  یهلیـسوهب  هـک  دوـب  تیرـشب  یارب  وـن  یهـبرجت  کـی  دوـب ،

. تسا نیا  تاباختنا  تیمھا  دیھدیم ؛ ناشن  دیراذگیم و  شیامن  هب  تلم - داحآ  ریدم و  ریغ  ریدم و  لوئسم و  رگلیلحت و  رادمتسایس و 

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

کی هک  دوبن  یـسایس  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 ! یاھناوج 

یهصرع رد   - روشک تسایـس  رد  دوب  یلوحت  مھ  دوب ؛ قیمع  لوحت  کـی  بـالقنا  هکلب  دوبن ، نیا  اـھنآ ؛ یاـج  رـس  دـنیایب  رگید  هورگ  کـی  دـنورب ، راـنک  تردـق  سار  زا  یھورگ 

هب یهتـسباو  یثرا  یهتـسب  یروتاـتکید  کـی  هک  دوب  اـنعم  نیا  هب  لوحت  نیا  تسایـس  یهصرع  رد  یناریا . یهعماـج  نتم  رد  دوب  یلوحت  مھ  دوب - یقیمع  لوحت  تساـیس 

دنلبرس تسا و  لقتـسم  تسا و  مدرم  هب  یکتم  هک  هیاپمدرم  تموکح  کی  هب  درک  لیدبت  ار - یتموکح  نینچ  کی   - دوب مکاح  روشک  رد  هک  ار  ناگناگیب  ورهلابند  نانمـشد و 

نیا اب  ناریا  دوب ؛ هدـش  تیوھیب  یهعماج  کی  ام  یهعماج  مھ ، هعماج  نتم  یهصرع  رد  داتفا . قافتا  میظع  لوحت  نیا  تسایـس ، یهصرع  رد  تسا ؛ تیوھ  یاراد  تسا و 

برغ و ورهلابند  یهعماج  کی  هب  دوب  هدـش  لیدـبت  روشک ، نیا  رد  یرـشب  میظع  فراعم  نیا  اب  هفـسلف ، نیا  اب  دنمـشناد ، همھنیا  اـب  تمظع ، نیا  اـب  یگنھرف ، یهقباـس 

نیا ون ؛ فرح  یاراد  تیقالخ ، یاراد  تلاصا ، یاراد  لالقتـسا ، یاراد  تیوھاب ، یهعماج  کی  هب  دـنک  لیدـبت  ار  هعماـج  هک  دوب  تیعـضو  نیا  رییغت  بـالقنا  فدـھ  تیوھ . نودـب 

. دناسر یزوریپ  هب  ار  بالقنا  نیا  مدرم ، کمک  هب  راوگرزب  ماما  هک  دوب  یلوحت  نینچ  کی  یمالسا ، بالقنا 

نارھت  / ٠۶/٠۶/١٣٩۶ ناتسا  هیملع  یاھهزوح  بالط  رادید  رد  تانایب 

یگدزلد و تسا ؛ روـجنیا  ناـھج  حطـس  رد  دـنزیم ؛ جوـم  دـیدج  رکف  کـی  هب  زاـین  یرکف و  ـالخ  ساـسحا  کـی  ناـھج ، حطـس  رد  هک  تسا  نـیا  نارود  نـیا  رگید  زاـیتما  کـی 

تلاح کی  هدـش ؛ دایز  رایـسب  اھناوج  نیب  نادنمـشیدنا و  نیب  اھروشک و  نیب  رد  تسار - یاھ  « مسیا  » هچ پچ ، یاھ  « مسیا  » هچ  - فلتخم یاھ  « مسیا  » زا یگدروخرس 

مالسا دراد ؛ ون  یاھفرح  تسایس  یهلئسم  رد  مھ  هعماج ، یهلئسم  رد  مھ  ناسنا ، یهلئسم  رد  مھ  یمالسا ، یروھمج  دتفایم . اج  ون  فرح  دراد ،] دوجو   ] یرکف الخ 

زا یکی  نیا  تشاد . دھاوخ  دایز  راکبلط  هدنریذپ و  میناسرب ، اھشوگ  هب  مینک و  رشتنم  ایند  رد  تسا  ییون  یاھفرح  ار  نامدوخ  یاھفرح  نیا  میناوتب  رگا  ام  دراد . ون  یاھفرح 

. تسا زورما  تایصوصخ 

نایجیسب  / ٠٩/٠١/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

ار مدرم  ناشدوخ  تردق  ظفح  رطاخهب  هک  نادنمتردق  تردق  یزاب  یدـنمتردق و  ریـسا  یایند  دوب . اھناسنا  یگدـنز  یارب  ون  فرح  کی  دـیدج ، داھنـشیپ  کی  یمالـسا  بالقنا 

هـضرع ار  نآ  درک و  داجیا  درک ، دیلوت  یمالـسا  بالقنا  ار  ون  نخـس  نیا  تشاد ؛ ون  نخـس  کی  هب  جایتحا  یرکف ، نوگانوگ  کلاھم  یقالخا و  کلاھم  تمـسهب  دندادیم  قوس 

« يمالسا يروھمج  ون  فرح   » 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 9هاگياپ  هحفص 7 
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اب هارمھ  دبایب ، تسد  یناسنا  شزرا  بسانم  باب و  یاھتفرشیپ  یملع ، یاھتفرشیپ  یدام ، یاھتفرـشیپ  هب  دناوتیم  تیرـشب  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  ون  نخـس  نیا  درک .

رد دھدب و  تاجن  دـناهدروآ  دوجو  هب  تیونعم  زا  رود  نارادمتـسایس  ملاع و  نابلطتردـق  هک  یمنھج  زا  ار  ایند  و  یھلا ، یاھـشزرا  ظفح  اـب  هارمھ  راـگدرورپ و  تیاـضر  بسک 

بالقنا مایپ  نیا  لاعتم . یادـخ  اـب  طاـبترا  تشھب  هفیظو ، ساـسحا  تشھب  شمارآ ، تشھب  ناـنیمطا ، تشھب  درواـیب ؛ دوجو  هب  تیرـشب  یارب  تشھب  کـی  هئـشن  نیمھ 

. دوب یمالسا 

نایجیسب  / ٠٩/٠١/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

تاراـکتبا مدرم ، ناـمیا  مدرم ، یهدارا  مدرم ، تردـق  مدرم ، توق  هب  یهیکت  ینعی  یروـھمج » «. » داـیز هملک  کـی  هن  مک ، هملک  کـی  هن  یمالـسا ، یروـھمج   » دـندومرف ماـما 

بوچراـھچ رد  یھلا ، یاـضر  هـب  هجوـتم  ادـخ ، هار  رد  ادـخ ، یارب  ینعی  یمالــسا »  » و تـسا ؛ تفرــشیپ  لـماع  نـیرتمھم  هـک  یزیچ  ناـمھ  یناـسنا ، یورین  ینعی  مدرم ؛

، دندوب مھ  دایز  دنتسھ ؛ دندوب و  ایند  رد  دندزیم ، مالسا  زا  مد  هک  یناسک  ایند . رد  دوب  ییون  فرح  نیا  تسا ؛ یمالسا  یروھمج  یانعم  نیا  یمالـسا . یھلا و  یاھـشزرا 

هلاقم و رد  هک  یمالـسا  نآ  اب  دنکیم ، ادـیپ  ققحت  روشک  کی  رد  یـسایس  ماظن  کی  بوچراھچ  رد  هک  یمالـسا  نآ  نیب  تسا  قرف  اما  دـندوب ؛ مھ  ینوگانوگ  یاھلکـش  هب 

یتوغاط یگدـنز  یعقاو  یگدـنز  اما  دوشیم  رارکت  دوشیم و  هتفگ  دوشیم و  شخپ  یتوغاط  ماـظن  یلھاـج و  ماـظن  لـخاد  رد  نوگاـنوگ  یاـھوگتفگ  ینارنخـس و  هتـشون و 

 - ییایفارغج یهدودحم  کی  ییایفارغج و  یهعومجم  کی  لخاد  رد  ار ، نیملـسم  یوزرآ  دروم  مالـسا  ار ، مالـسا  یمالـسا  یروھمج  دراد . توافت  یلیخ  مھ  اب  اھنیا  تسا ؛

ادیپ ققحت  تلم  یراکادف  تدھاجم و  راوگرزب و  ماما  یرایشھ  یرادیب و  راگدرورپ و  تیادھ  کمک و  هب  نیا  دیـشخب . ققحت  یـسایس  ماظن  کی  بلاق  رد  ناریا - روشک  ینعی 

. دش هتخیر  هیلوا  حرط  دش ، هتشاذگ  هیاپ  درک ،

هقف  / ٢۶/١٣٩٨/٠۶ جراخ  سرد  یادتبا  رد  تانایب 

حرطم دراد  ایند  رد  ار  یدـیدج  فرح  یمالـسا  یروھمج  تشاد . کمک  دـیما  دوشیمن  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  ایند  رد  ار  ییون  هار  هک  یمالـسا  یروھمج  عفن  هب  ناـگناگیب ، زا 

؛ دننک کمک  نآ  هب  دننک و  لابقتـسا  دیدج  هار  نیا  زا  دیدج ، فرح  نیا  زا  دیدج ، یادن  نیا  زا  هک  تسین  نکمم  یبرغ  یرادهیامرـس  یهدیـسوپ  ماظن  هب  نیکـسمتم  دـنکیم ؛

لثم تسا ، حضاو  ناشینمـشد  هک  ییاھنآ  صوصخب  دـسریمن ؛ مھ  ییاج  هب  ناشینمـشد  دـنناوتیمن ، هتبلا  دـناهدرک ؛ دـننکیم و  ینمـشد  دـنناوتب  هچ  رھ  درادـن . ناکما 

دش میھاوخ  زوریپ  مھ  نیا  زا  دعب  میدش ، زوریپ  ام  یھلا  یهوق  لوح و  هب  اکیرمآ .

بالقنا  / ١٣٩٨/١٠/٣٠ ربھر  اب  جح  نالوئسم  رادید 

رد یناریا  یهتسجرب  نایراق  طسوت  دیجم  هللامالک  توالت  «، » یبنلادجسم مارحلادجسم و  تعامج  یاھزامن  رد  یناریا  نارئاز  روضح   » رب دیکات  اب  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

یمالـسا و یروھمج  ماظن  یـسایس  ینابم  ساکعنا  دـنتفگ : تاھبـش » هب  ییوگخـساپ  یارب  ناریا  زا  یجراخ  یاھنابز  هب  طلـسم  ناـگبخن  لاـعف  روضح   » و دـجاسم » نیا 

. تسا جح  رد  مزال  مھم و  یاھراک  زا  رگید  یکی  ایند  یارب  نآ  ون  نخس  نییبت 

ینعی ایند  یارب  نآ  ون  نخس  زا  یمالسا  یروھمج  ندیشک  تسد  دوش ، لیدبت  یداع  روشک  کی  هب  دیاب  ناریا  هک  ار  فرح  نیا  زا  اھییاکیرمآ  روظنم  یمالسا  بالقنا  ربھر 

لباقم رد  تسا و  هتخانـشان  ایند  یارب  ینید  یرالاسمدرم  یوگلا  دـندوزفا : دنتـسناد و  هعماج » یهرادا  لیکـشت و  رد  ینید  ینابم  یمالـسا و  راکفا  اب  یمدرم  ارآ  قیفلت  »

اکیرمآ ینمشد  تلع  دننام  یلئاسم  وگلا و  نیا  نییبت  یارب  جح  تصرف  زا  ناوتیم  تسا ، یمالـسا  یروھمج  هیلع  تیلاعف  لاح  رد  زورما  هک  یتاغیلبت  یهلیـسو  اھنویلیم 

. درک هدافتسا  ناریا  تلم  نتفرن  روز  راب  ریز  قطنم  و 

یمالسا  / ١۴٠١/٠٣/٠۴ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

تیریدم یطیارـش  نینچ  کی  رد  اعبط  بخ  زورما ؛ لثم  دـیآیم  شیپ  ایند  رد  یعـضو  رتمک  تسا ؛ یـصوصخب  طیارـش  کی  تسا ، هژیو  طیارـش  کی  زورما  ایند  طیارـش  دـینیبب 

. دوشیم رتهدیچیپ  دوشیم ، رتتخس  اھروشک ــ  یهمھ  اھروشک ــ 

یناھج تاثحابم  رد  ار  ون  نخس  کی  ام  هک  تسا  نیا  نآ ، دراد و  مھ  رگید  یهلئسم  کی  رگید  یاھروشک  رب  یهوالع  یمالسا  ناریا  میراد ؛ مھ  رگید  یهلئسم  کی  هتبلا  ام 

نیا میاهدرک ؛ دراو  ایند  یـسایس  تایبدا  رد  ایند ، یـسایس  تاثحابم  رد  ام  ار  نیا  تسا ؛ ییون  فرح  کی  نیا  یمالـسا ؛ یرالاسمدرم  ینید ، یرـالاسمدرم  میاهدرک ؛ دراو 

نیا هیلع  تایبدا ، نیا  هیلع  ار  ایند  کـی  یهجرد  یاھتردـق  تموصخ  ینمـشد و  هک  تسا  یزیچ  نیمھ  شنطاـب  تسیچ ؟ شنطاـب  اـما  تسا  فرح  هملک  کـی  رھاـظلایلع 

هطلـس ماظن  دزیرب . مھ  هب  ار  هطلـس  ماظن  یهدشمیظنت  لودـج  هتـسناوت  یمالـسا  یروھمج  رد  تکرح  نیا  ینعی  دزیگنایمرب ؛ هدـیدپ  نیا  هیلع  تقیقح ، نیا  هیلع  هژاو ،

یاهدع کی  درادن . طسو  دح  ریذپهطلس ؛ رگهطلس و  هب  ایند  میسقت  ینعی  ماهدرک ؛ انعم  هدنب  اھراب  ار  هطلس  ماظن  دوب . هدرک  میظنت  ایند  یهرادا  یارب  یصخشم  لودج  کی 

لکش هب  زور  کی  رامعتسا ، لکش  هب  زور  کی  دندوب ؛ هدرک  نیعم  ایند  یارب  یلودج  کی  تسا . هطلس  ماظن  نیا  ریذپهطلـس ؛ امتح  یاهدع  کی  دنـشاب ، دیاب  رگهطلـس  امتح 

هدمآ یمالسا  یروھمج  ون  فرح  نیا  دندرک ؛ میظنت  ایند  یارب  ار  یمظنم  لودج  کی  یتسایـس ، کی  ون . رامعتـسا  زا  دعب  ون ، اسپ  رامعتـسا  مھ  رگید  زور  کی  ون ، رامعتـسا 

. دنلباقم نآ  اب  دنھجاوم ، نآ  اب  اذل  هدز ؛ مھ  هب  ار  لودج  نیا  میظنت  هتخیر ؛ مھ  هب  ار  لودج  نیا 

سدقم  / ٣٠/١۴٠١/٠۶ عافد  ناھدنامرف  ناتوسکشیپ و  رادید  رد  تانایب 

بالقنا یهلیـسو  هب  هک  ار  یتشونرـس  دنتـساوخیم  دوب . نیا  فدھ  دنھدب ؛ رییغت  ار  ناریا  تشونرـس  دنتـساوخیم  دـننک ، یزادـنارب  ار  یمالـسا  یروھمج  دنتـساوخیم  اھنآ 

کی تشاد ، یدیدج  مایپ  کی  ناریا  تلم  دننک . هفخ  ولگ  رد  ار  ناریا  تلم  یادص  دنتساوخیم  دوب . نیا  فدھ  دننک ؛ ضوع  ار  ناریا  تشونرس  دنھدب و  رییغت  دشیم ، میـسرت 

کبـس کی  تسا ، یگدـنز  یارب  هزات  بیترت  کی  تسا ، دـیدج  فرح  کـی  ینید » یرـالاسمدرم  . » تسا ون  فرح  کـی  یمالـسا » یروھمج  . » درک هضرع  اـیند  هب  ییون  فرح 

ملظ اب  یهلباقم  مایپ  تسا ، ییوگروز  لباقم  رد  میلـست  مدع  مایپ  تسا ، یگداتـسیا  مایپ  تسا ، تمواقم  مایپ  هک  مایپ  نیا  دنتـساوخ  تسا ؛ اھتلم  یگدـنز  یارب  دـیدج 

نیا یهمھ  ناریا  تلم  دوب ؟ هچ  ناریا  تلم  خـساپ  الاح  بخ  دوب … نیا  فدـھ  دـننک ؛ هفخ  ار  مایپ  نیا  دنتـساوخ  دـسرن ؛ تسا  یللملانیب  ضیعبت  اب  یهلباـقم  ماـیپ  تسا ،

زیگناروش رایـسب  لصف  کی  نیا  متفگ  هکنیا  داتفا . قافتا  دتفیب ، قافتا  دنتـساوخیم  اھنآ  هک  یراک  نآ  لباقم  یهطقن  تسرد  و  دیـشک ، الاب  ار  شدوخ  درک و  یثنخ  ار  اھفدـھ 

نآ لباقم  یهطقن  و  دندرک ، جرخ  همھ  نیا  شیارب  دنتشاد و  ار  شیوزرآ  دندوب و  شلابند  اھنآ  هچنآ  سکع  تسرد  تلم  تسا . تھج  نیا  زا  تسا ، یروآناجیھ  لصف  تسا و 

. دناسر ققحت  هب  ار 

اپورا  / ١۴٠١/١٠/١٢ رد  نایوجشناد  یمالسا  یاھنمجنا  هیداحتا  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ــ  مھ یمالـسا »  » و یروھمج »  » دنویپ طابترا و  عون  یگنوگچ و  تسا ، لصا  کی  یمالـسا »  » لصا تسا ، لصا  کی  یروھمج »  » لصا دراد ؛ یلوصا  کی  یمالـسا  یروھمج 

ون فرح  مییوگیم  هشیمھ  ام  هکنیا  ایند . رد  تسا  ون  عوضوم  کی  تسا ، لصا  کی  شدوخ  دنرادن ــ  داضت  هک  یلاح  رد  رگیدمھ ، اب  دنراد  داضت  اھنیا  دننکیم  لایخ  یـضعب  هک 

تموکح کی  لیکـشت  رد  مدرم  هکنیا  نیع  رد  ینعی  تسا ؛ یمھم  زیچ  نیا  تسا . یمالـسا  یروھمج  تموکح  لکـش  یهلئـسم  نیمھ  ام  ون  فرح  یهدمع  ایند ، رد  میراد 

ناونع هب  اھامـش  هتبلا  تسا . یمھم  زیچ  کی  رگیدـمھ  اب  اھنیا  دـنویپ  اھنیا و  طابترا  عون  نیا  دراذـگیم ؛ رثا  اـجنیا  مھ  یناـمیا  ینید و  لوصا  لاـح  نیع  رد  دـنراذگیم ، ریثاـت 

امـش میوگیم ، نم  هچنآ  ربارب  هد  دینک ؛ نییعت  عورف  شیارب  دینک ، کیکفت  دینک ، حیرـشت  دینک ، زاب  ار  اھنیا  دینیـشنب  دیناوتیم  ملع  یاراد  رکفتم و  ناوج  ناونع  هب  وجـشناد ،

. ناتدوخ بطاخم  هب  دیھدب  هئارا  رکف  اھهنیمز  نیا  رد  دیناوتیم 

« يمالسا يروھمج  ون  فرح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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